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  شرح كتاب زاد المستقنع مختصر المقنع
  حفظھ هللا محمد بن محمد المختارالشنقیطي.د. أللشیخ

 
 
 

 ]1[ المقدمة -شرح زاد المستقنع 
 

العلم فضلھ عظیم، وما رفع هللا العلماء إال لفضل ھذا العلم، وھذا العلم ھو میراث األنبیاء علیھم السالم، فما شرح هللا صدر عبد یطلب العلم 
أصل العلم خشیة هللا، والعلم لھ حقوق ینبغي القیام بھا عند طلب : ً أراد بھ خیرا، وأھل العلم ھم أھل خشیة هللا سبحانھ وتعالى؛ وكما قیلإال

وغیرھا من الحقوق التي ینبغي القیام بھا .. العلم، فأول ھذه الحقوق وأعظمھا ھو اإلخالص  في طلب العلم، وكذلك النصیحة والمجاھدة
 .ند طلب العلمع
 

 نعمة العلم وفضلھ
 

ًبسم هللا الرحمن الرحیم الحمد  رب العالمین، من أراد بھ خیرا فقھھ في الدین، وأشھد أن ال إلھ إال هللا وحده ال شریك لھ، إلھ األولین 
لطیبین الطاھرین، وأصحابھ والتابعین، ًواآلخرین، وأشھد أن سیدنا ونبینا محمدا عبده ورسولھ المصطفى األمین، صلى هللا علیھ وعلى آلھ ا

ًالذي أكرمنا بأن تغبرت الخطا في طاعتھ ومحبتھ ومرضاتھ، وھنیئا لطالب العلم  فالحمد : ومن سار على نھجھم إلى یوم الدین، أما بعد
ْیوم خرجوا من البیوت إلى حلقة من حلق العلم، وروضة من ریاض الجنة، أسأل هللا العظیم أن یكتب لنا  ولھم أجر الخطا، وأن یوجب لنا َ

ًإن هللا تعالى إذا أراد بالعبد خیرا شرح صدره للعلم، وشرح صدره لكتابھ وسنة رسولھ : أیھا األحبة في هللا. ولھم بھا من لدنھ الحب والرضا
إنھا نعمة العلم التي .  علیھ وسلمِصلى هللا علیھ وسلم، وجعل ذلك الصدر والقلب بمثابة الحواء والوعاء لكالم هللا وكالم رسولھ صلى هللا

شرح هللا بھا صدور العلماء، فرفع لھم بھا القدر، وأعظم لھم البھاء، فعظم بھا عند هللا قدرھم، وانشرحت لھا قلوبھم، وعظم في الدین 
ًان إماما من أئمة المسلمین، یؤتمن إن العلم نعمة من نعم هللا عز وجل، جعلھا هللا تبارك وتعالى من مواریث النبوة، یوم یصبح اإلنس. بالؤھم

على أحكام الشریعة والدین، یوم تتلھف القلوب وتشتاق األسماع إلى معرفة حكم هللا من حالل وحرام، وما یكون من الشریعة واألحكام، 
. ظیم أن یجعلنا وإیاكم من أھلھاّفیبینھا ذلك اللسان الصادق، والعبد الموفق المحقق، فما أجلھا من نعمة وما أعظمھا من منة، نسأل هللا الع

ًولذلك أجمع العلماء على أنھ ال ینشرح صدر عبد للعلم إال أراد هللا بھ خیرا، وقد شھد هللا تعالى ألھل ھذه النعمة العظیمة أنھم أھل الدرجات، 
لى أن أھل العلم ھم أھل خشیتھ، وقرن درجاتھم بدرجات أھل اإلیمان، الذي ھو أعز شيء وأسمى شيء وأكمل شيء، وشھد هللا تبارك وتعا

 ...... .أصل العلم خشیة هللا: حتى قال اإلمام أحمد رحمھ هللا
 

 حقوق العلم على أھلھ
 
 

إذا كانت نعمة العلم عظیمة، ومنة هللا بھا على العبد جلیلة كریمة، فإنھ ینبغي لكل طالب علم أن یقف قبل العلم وقفات یتدبر فیھا ویتأمل كالم 
صلى هللا علیھ وسلم أن للعلم   رسولھ صلى هللا علیھ وسلم في حقوق ھذا العلم، فقد أخبر هللا تعالى في كتابھ وعلى لسان رسولھهللا وكالم

حق اإلخالص الذي أخبر النبي صلى هللا علیھ وسلم أن من فاتھ : فمن أعظم ھذه الحقوق وأجلھا: اإلخالص: ًأوال: ًحقوقا، ومن ھذه الحقوق
ًمن تعلم علما مما یبتغى بھ : (ٌلعلم كلھ، بل أخبر أن علمھ حینھا وبال علیھ، ففي الحدیث عن النبي صلى هللا علیھ وسلم أنھ قالفقد فاتھ حق ا

من تعلم العلم لیماري بھ السفھاء، ولیجادل بھ العلماء، : (، وقال صلى هللا علیھ وسلم)ًوجھ هللا، لینال بھ عرضا من الدنیا لم یرح رائحة الجنة
وأخبر صلوات هللا وسالمھ علیھ أن أول خلق هللا الذین تسعر بھم نار جھنم من أراد بعلمھ غیر وجھ هللا جل جاللھ، ). لیتبوأ مقعده من النارف

 بین یدي ذلك القلب المفتون الذي اتجھ إلى ھذه الدنیا الفانیة، فآثرھا على اآلخرة الباقیة، فأصبح حظھ من العلم أن ینال السمعة والریاء، فیقف
تعلمت فیك، : فما عملت لي؟ قال: بلى، قال: ًبلى، ألم تكن وضیعا فرفعتك؟ قال: ًألم تكن جاھال فعلمتك؟ قال! عبدي: (هللا جل وعال لیقول لھ

ا أعظمھا من فم. ، نعوذ با العظیم وبوجھھ الكریم أن یجعلنا ذلك الرجل)كذبت: كذبت، وقالت المالئكة لھ: ّوعلمت من أجلك، فقال هللا لھ
وما أشرف ذلك المقام لمن . كذبت، نعوذ با من ذلك المقام: ساعة رھیبة لو وقف العبد أمام األولین واآلخرین، فقال هللا على رءوسھم

). تصدق: صدقت، وقالت المالئكة لھ: تعلمت لوجھك، وعلمت من أجلك، فقال هللا لھ: (أخلص لوجھ هللا، فوقف في ذلك الموقف العظیم فقال
أن یخرج الطالب من بیتھ ولیس في قلبھ إال هللا، وأن یخرج إلى حلق العلم وھو یرجو ما عند هللا، فإنك إن أردت وجھ هللا : فحق العلم األول

لعلم الخالص العلم الخالص لوجھ هللا قربة، وا. بارك هللا لك في العلم، وحفظك هللا بھذا العلم، وال زال العلم یأخذ بیدك حتى یقودك إلى الجنة
أال یخرج إلى حلق العلم إال وھو یرید وجھ هللا والدار  على طالب العلم: فیا أیھا األحبة في هللا. لوجھ هللا یوجب من هللا الرضا والمحبة

شي في اآلخرة، لیشتري رحمة هللا بخطواتھ، ویشتري رحمة هللا بمجالسھ وإنصاتھ وكتابتھ، فتكتب في دواوینھ تلك الحسنات، فرجلھ تم
طاعة هللا، ویده تكتب في مرضاة هللا، وعینھ ترى كتب العلم في مرضاة هللا، وسمعھ یسمع ما أمر هللا تعالى بھ وأمر بھ رسولھ صلى هللا 

ذا علیھ وسلم في طاعة هللا، وذھنھ وقاد مشتغل بتلك اآلیات الكریمات، وتلك األحكام الجلیلة العظیمة، وكل ذلك في طاعة هللا ومرضاتھ، إ
من تعلم العلم لغیر هللا مكر : فال نخرج لطلب العلم إال ونحن نرید ما عند هللا عز وجل، ولذلك قال بعض العلماء. أخلص لوجھ هللا جل جاللھ

ھ، فعلى العبد ّهللا بھ، فینبغي لطالب العلم أن ینـزه قلبھ من حظوظ الدنیا؛ فإن من طلب العلم للسمعة سمع هللا بھ، ومن طلبھ للریاء راءى هللا ب
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: وقال بعض مشایخنا رحمة هللا علیھ. ًأن یتقي ربھ، ولیحرص كل الحرص على اإلخالص، وھذا الحق كان العلماء كثیرا ما یذكرون بھ
اإلخالص ُیحتاج أن یذكر بھ طالب العلم في كل مجلس من مجالس العلم، ولو أن كل مجلس من مجالس العلم استفتحھ العالم بالكالم على 

فاإلخالص ھو الفرق بین العبد المطیع الذي أراد وجھ هللا عز وجل والدار اآلخرة، ومن أراد ما . ًخالص لكان ذلك خلیقا بھ ولیس بكثیراإل
یة أن ھذا العلم یحتاج إلى تضح: والوقفة الثانیة أیھا األحبة في هللا تعالى: التضحیة والمجاھدة: ًثانیا. عند عباد هللا من حظ السمعة والریاء

ًوجھاد، وال ینال إال بالتعب والنصب، فلذلك ینبغي لطالب العلم أن یھیئ من نفسھ الھمة الصادقة في طلب العلم؛ فإن في العلم سآمة وملال، 
فإذا أخلص طالب العلم  عز وجل، فلیتبع إخالصھ بالصبر . َوتضحیة باألوقات واألعمار، وتضحیة بالمال والنفس، وبالجھد والُجھد

وجل، وانظر في سیرة السلف  حمل، حتى یبلغ من ھذا العلم أعلى المراتب، وكلما ضحى اإلنسان نال أعالي الدرجات عند هللا عزوالت
ُوفْوق كلِّ : الصالح رحمة هللا علیھم، وكیف أن هللا فاضل بین علمائھم، فجعل لبعضھم من الدرجات ما لم یجعل لبعض، وصدق هللا إذ یقول َ َ َ

َذي علم ع ٍ ْ ِ ٌلیم ِ أعط العلم كلك یعطك : (فینبغي على اإلنسان أن یجتھد وأن یجد في تحصیل ھذا العلم، حتى قال بعض العلماء]. 76:یوسف[ِ
فینبغي على اإلنسان أن یجتھد في تحصیل ھذا العلم، وأن یجد، وتكتحل عیناه بالسھر، وأن ! فكیف إذا أعطى اإلنسان العلم بعضھ؟) بعضھ

وإن . والنصب، لعلمھ أن هللا یسمعھ ویراه، ولعلمھ أن كل تعب ونصب یبذلھ فإن هللا یحب ذلك التعب والنصبیضنى جسمھ من التعب 
فھذا العلم الذي تقاد بھ األمم، والذي تتبدد بھ . أفضل ما أنفقت فیھ األعمار، وأفضل ما قضي فیھ اللیل والنھار طاعة هللا جل وعال بالعلم

ور، وتخرج بھ األمة من الظلمات إلى النور، یحتاج صاحبھ أن یجد ویجتھد، وكلما قرأت في سیرة السلف دیاجیر الظلم، وتنشرح بھ الصد
یتغرب أحدھم . الصالح رحمة هللا علیھم من العلماء العاملین الربانیین وجدت الھمة العالیة والتعب والنصب من أبرز ما یكون في تراجمھم

ًوالد واألوطان، كل ذلك لكي یسمع حدیثا من أحادیث النبي صلى هللا علیھ وسلم، فإذا سمعھ رفع هللا من أجل العلم، فتھون علیھ األموال واأل
درجتھ وأعلى مقامھ، وكل آیة تسمعھا وتتعلم حكمھا وتفھمھ وتعمل بھ، فإن هللا یرفعك بھا درجات، وكل حدیث عن رسول هللا صلى هللا 

والوقفة الثالثة التي : األخوة والرفقة: ًثالثا.  بھ درجات، فاستقل من ذلك الخیر أو استكثرّعلیھ وسلم تعلمتھ وعملت بھ وعلمتھ یرفعك هللا
ًالمحبة، والتعاون، والتكاتف، والتعاطف لبلوغ ھذه الغایة الكریمة؛ إذ یحتاج الطالب دائما إلى األخ : ینبغي أن یتواصى بھا طالب العلم

وعال، ویحتاج إلى من یذاكره العلم، ومن یعینھ على تفھم المسائل واألحكام واستذكارھا الصادق الذي یشد من أزره في طاعة هللا جل 
فینبغي على طالب العلم أن ینظر في إخوانھ وخالنھ، فمن وجده صادق العزیمة، تلوح من أعمالھ وأقوالھ أمارات اإلخالص . واستحضارھا

، ولیجتھد معھ في بلوغ ولذلك قال هللا عن نبیھ موسى صلوات هللا .  ھذه الغایة الموجبة لرضى هللا جل وعالفلیقربھ إلیھ، ولیحبھ في هللا و
ِواْجعْل لي وزیرا مْن أْھلي: وسالمھ علیھ ِ َِ ً ِ َ َ ِھاُرون أخي * َ َ َ ِاشدد بھ أزري * َ ْ َْ ِ ِ ْ ِوأشركُھ في أْمري * ُ َِ َِ ْ ْ ًكْي نسبِّحك كثیرا * َ ِ َ ََ َ َ ًونذكرك كثیرا * ُ ِ َ ََ َ َُ ْ

ً فما أجلھا من نعمة حین یقیض هللا لك عبدا صالحا، فإذا كنت على طاعة ثبتك، وإذا كنت على غیرھا دعاك لإلقالع عنھا].34- 29:طھ[ ً .
فینبغي علینا أن نحرص على طلب اإلخوة في طلب العلم، وكثیر من طالب العلم یضیعون ھذا األمر العظیم الذي یكمل بھ طالب العلم 

استحضار  ع أن یعیش وحده، وال یمكن أن یحصل ھذا العلم على أتم الوجوه وأكملھا إال بأخ صادق یعینھ علىنقصھ، فطالب العلم ال یستطی
المسائل، وكذلك على حل المشاكل، ومعرفة ما كان في حلق العلم، ویحاول اإلنسان أن یتناقش معھ مناقشة تدل على المودة والمحبة، ولذلك 

: محبة العلماء: ًرابعا. لمذاكرة والدرس والفكرة والمناظرة فیحتاج العلم إلى مذاكرتھ مع األخ الصادقواعلم بأن العلم با: قالوا في العلم
ًأنھ ینبغي على طالب العلم أن یكون حریصا على محبة العلماء، فإن من مفاتیح : والوصیة األخیرة في حقوق العلم التي أحب أن أوصي بھا

ًلماء والقرب منھم، فإنھ قد حرم خیرا كثیرا من العلم، فحبھم قربة، والدنو منھم قربة، وكذلك اعتقاد العلم محبة العلماء، ومن فقد محبة الع ً
فضلھم ونشر علمھم وفتاویھم قربة من هللا جل وعال، وكان السلف یوصون طالب العلم بالحرص على القرب من الشیخ وحفظ علمھ، ونشر 

فحب العلماء الغالب فیھ . طالب العلم أن یحرص على ھذه المرتبة التي تقربھ من هللا جل وعالفینبغي على . فتاواه، والدعاء لھ بظھر الغیب
ًیكون خالصا لوجھ هللا عز وجل، فمن أحبھم أحبھم لدین هللا الذي في صدورھم، فقد جعلھم هللا عز وجل أمناء على وحیھ، ھداة مھتدین  أن

ٍالجفوة التي بین طالب العلم وبین العلماء ال تلیق، ولذلك كانوا یثنون على كثیر من إلى طاعتھ وسبیلھ ومرضاتھ، فحبھم طاعة وقربة، و
ًالسلف بحبھم للعلماء، وقل أن تجد عالما نفع هللا بعلمھ إال وجدتھ آیة في حب عالمھ، والقرب منھ واالستفادة منھ، وكان أصحاب النبي صلى 

فقد قال سھیل . ألكبر رضوان هللا علیھم، فقد كانوا أقرب الناس للنبي صلى هللا علیھ وسلمهللا علیھ وسلم لھم في ذلك الحظ األوفر والمقام ا
وهللا ما كلمھم إال أطرقت رءوسھم حتى یقضي حدیثھ، وال تنخم نخامة إال سقطت في : (حینما وصف النبي صلى هللا علیھ وسلم یوم الحدیبیة

ًالصالة والسالم؛ وال یلیق بغیره كائنا من كان، فكان الصحابة أقرب الناس إلى ، وھذا من خصوصیاتھ علیھ )كف أحدھم فدلك بھا وجھھ
إذا رأیت العالم بالسنة العامل بھا، : (ولذلك قال ابن عباس رضي هللا عنھما في كالم قریب من ھذا الكالم. رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم

 طاعة، وھم األدالء على الخیر األمناء على الطاعة والبر، وما رقت القلوب إال ، فالعلماء حبھم والقرب منھم)فإن النظر إلیھ عبادة وقربة
فینبغي على من وفقھ هللا للخیر أن یحرص على حب العلماء، وأئمة اإلسالم . بالقرب منھم، وال أنس المستوحشون إال بحبھم والدنو منھم

 ...... .لنا ولكم من ذلك أوفر حظ ونصیبنسأل هللا العظیم رب العرش الكریم أن یجعل . أمواتھم وأحیائھم
 

 نصائح وإرشادات لطالب العلم
 

لو استمرینا في قراءة : ینبغي على طالب العلم أال یستعجل في طلب العلم، فبعض طالب العلم یقول: عدم االستعجال في طلب العلم: ًأوال
فرصة أن ننتھي من ھذا العلم، وھذا الكالم یعتبر من آفات العلم متن على طریقة ما بالبسط والشرح فقد نمكث سنوات، ونحن نرید في أقرب 

الصالح رحمة هللا علیھم یعتنون بطول الزمان في طلب العلم، فكلما طال زمان طالب العلم كلما أحبھ هللا،  في ھذا الزمان، فقد كان السلف
ً على قصور، وحب االنتھاء من العلم بدارا یدل على وجود وھیأه لمرتبة عظیمة في اإلسالم، وكلما استعجل طالب العلم فظھر للناس ظھر

فینبغي على اإلنسان أن ال یستعجل وأن یتریث، فقد تفقھ علماء اإلسالم على أئمة سنوات . الفتنة في قلب صاحبھ، وأنھ یحب الظھور للناس
م مالك رحمھ هللا تعالى أكثر من عشرین سنة، وكان  على یدي اإلما- وھو إمام من أئمة الحدیث والفقھ-عظیمة؛ فقد تفقھ عبد هللا بن وھب 
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وكانوا یالزمون العالم یسمعون ما یقول، ویعملون بما یأمر بھ، ثم ال یمكن أن یفوتھم . سواده ال یفارق سواد اإلمام مالك رحمة هللا علیھ
مر العجیب الذي یدل على حرص السلف وھذا من األ-مجلس من مجالس العلم، وال یمكن أن تفوتھم فتوى، حتى إن بعض أئمة اإلسالم 

حضرتھ عند بئر كذا، وقد سئل عن مسألة كذا وكذا في الطالق أو البیع، فھذا یدل :  كان الرجل منھم أو الصاحب للعالم یقول-وطول الصحبة
: لموطأ فیما یقرب من عام قالوذكر عن اإلمام مالك رحمة هللا علیھ أنھ لما قرئ علیھ ا. على أنھم كانوا یالزمون العلماء مالزمة تامة

ال : فإیاك أن تقول في البدایة. ما أقل ما یكون لكم من الفقھ: أي) ما أقل ما تفقھون! كتاب ألفتھ في أكثر من عشرین سنة، تقرؤونھ في عام(
شرف اآلذان بسماع كالم هللا أستطیع أن أداوم على ذلك المجلس؛ ألن الزمان یطول، فالھدف أن تعمر األوقات في طاعة هللا، والشرف أن تت

فلذلك ال ینبغي االستعجال في تحصیل ھذا العلم، وأنبھ على ھذا األمر؛ ألن الحلق في العلم كثیرة، . وكالم رسولھ صلى هللا علیھ وسلم
نسان في طاعة ما فیستعجل كثیر من طالبھا، وقد ینقطع عنھا الناس بسبب االستعجال في وصول أو بلوغ النھایة في العلم، فال یزال اإل

وأذكر علماء أجالء ومشایخ فضالء كانوا . فینبغي على طالب العلم الموفق أن یجعل نصب عینیھ لحده حتى ینتھي من العلم. صبر على طلبھ
جل فطالب العلم الذي یرید مرضاة هللا عز و. ًمع علمھم وجاللة قدرھم یجلسون في مجالس بعض المشایخ كأنھم أطفال ال یفقھون شیئا

ٌخیر لنا أن نتقن ھذا العلم المبارك، وأن نقرأ مسائلھ بتفصیل وبیان مع : ولذلك أقول. یصبر، ویطول زمانھ في طلب العلم وصحبة العلم
: ًثانیا. ضبط ولو طال الزمان، وذلك خیر من أن یكون على سبیل العجالة، ونسأل هللا العظیم أن یرزقنا الصبر، وأن یرزقنا التحمل لذلك

أن یقرأ : ینبغي على طالب العلم أن یقرأ الدرس ولو مرة واحدة على األقل، وأكمل ما یكون من التحضیر الصورة التالیة: ر الدروستحضی
المتن أو الباب الذي یرید أن یشرحھ ثالث مرات، ویقرأه مع إدمان نظر، ثم یأخذ أبسط الشروح وأخصرھا، ویمر علیھ مرة واحدة، ویحاول 

وفي الخاتمة أن . ًصور ولو أبتداء للذي قالھ المصنف، ثم بعد ذلك یحضر في حلقة علم، ثم یرجع ویقرأه المرة والمرتینأن یكون عنده ت
ًیدون ما علق بذھنھ كتابة، فبعد أن یقرأ ثالث مرات ویحضر الدرس ویعلق یقرأ الدرس مرة أخرى أو مرتین، وكلما أكثر كلما ضبط، ثم 

ًبعد ذلك یكتب شرحا مختصرا ً من إمالئھ، ثم یرفع ھذا الشرح ویستذكر بھ دائما، وحبذا لو أنھ بعد انتھائھ من ھذا الشرح المبسط یعرضھ ً
 .......على عالم یستبین فیھ صحة ما كتبھ ودونھ

 
 أنواع العلوم

.... 
 

 علم العقیدة والتوحید
 

لى هللا وزاد العبد معرفة با سبحانھ وتعالى، أال وھو علم العقیدة إن العلوم والفنون مختلفة، أجلھا وأعظمھا ما قرب إ! أیھا األحبة في هللا
ًوالتوحید، فھو أشرف العلوم، وأنبلھا وأسماھا وأزكاھا، وثغرة العقیدة أعلى الثغور مقاما، وأعظمھا قربة عند هللا عز وجل، وأفضلھا مراما،  ً

أن من حفظ ھذا : والسبب في ذلك. ونھا، فإن بالءه یعظم، وأجره یتم ویكملفاإلنسان إذا ضبط علوم العقیدة، وأتقن فنونھا، فكفى األمة شئ
العلم فقد حفظ لألمة أھم شيء في دینھا، وھو علم اإلیمان الذي من أجلھ خلق هللا الخلق، ومن أجلھ أوجد الحیاة والرزق، فعلم العقیدة أشرف 

  .العلوم وأجلھا وأحبھا إلى هللا جل وعال
 

 معلم الحالل والحرا
 

ثم یلي علم العقیدة علم األحكام الشرعیة، وھو علم الحالل والحرام، الذي یستطیع العبد أن یعبد هللا بھ على بصیرة، ویكون بذلك على نھج 
َقْل ھذه سبیلي أدُعوا إلى هللا على بصیرٍة أ: األنبیاء والمرسلین، كما قال هللا تبارك وتعالى في كتابھ المبین ََ َ َ َ َِ ِ ِ َِ َِ َّ ِ ِْ ِنا ومن اتبعني ُ َ َ َ ََّ ِ فعلم ]. 108:یوسف[َ

ًالحالل والحرام علم مھم جدا، ذلك أن هللا عز وجل أحل حالال وحرم حراما، فإذا علم العبد حالل هللا، وعلم حرام هللا، أمكنھ أن یطیع هللا  ًً
:  فیما حرم هللا علیھ، ولذلك قال بعض العلماءفیحل ما أحل، ویحرم ما حرم، فإذا لم یكن على علم بالحالل والحرام، فال یؤمن منھ أن یقع

. ًإما أن یكون جاھال بأحكام الطھارة، فیصلي والنجاسة قد أصابتھ: ، والسبب في ذلك)إن العبد قد یشیب عارضھ، ولم تقبل لھ صالة واحدة(
لغسل، فیصلي وغسلھ غیر معتبر فال ًوإما أن یكون جاھال بأحكام ا. ًوإما أن یكون جاھال بأحكام الوضوء، فیصلي ووضوءه غیر صحیح

وقد یقوم في صالتھ وعبادتھ بین یدي هللا ربھ، فیضیع للصالة أركانھا وشروطھا وأحكامھا، فیوجب ذلك حبوط عملھ ورده . تصح لھ صالة
ت؛ من البیع واإلجارة وكما أن العبادات من الصالة والزكاة والصوم والحج تحتاج إلى فقھ وعلم، فكذلك المعامال.  علیھ-والعیاذ با-

ٍوقد یكون المرء كأحسن ما أنت راء من استقامة، وحب  ولرسولھ صلى . والشركة والقراض والھبة وغیرھا من المعامالت تحتاج إلى علم
 أن یعلم ما الذي أحل فینبغي على المؤمن الموفق.  لجھلھ بأحكام المعامالت- والعیاذ با-هللا علیھ وسلم، ولكنھ یمسي ویصبح وقد أكل الربا 

وأول ما یكون من الخیر لھ أن یسلم لھ دینھ، ویلقى هللا یوم یلقاه وقد حفظ أعز شيء في دنیاه، وھو دینھ، فتلقى هللا . هللا وما الذي حرم هللا
ا، ثم تلقى هللا وال یسألك یوم تلقاه وقد أدیت الصالة على وجھھا، وأدیت الزكاة من حقھا، وأدیت الصیام والحج وسائر العبادات على وجھھ

فأول ما یكون من الخیر لمن فقھ في دین هللا وعلم الحالل . ًمسلم حقا في معاملة؛ ألنك تعامل الناس على بصیرة ومعرفة وإلمام وعلم
فعلم الحالل ) ھ في الدینًمن یرد هللا بھ خیرا یفقھ: (وھذا معنى قول النبي صلى هللا علیھ وسلم: والحرام أن یسلم لھ دینھ، قال بعض العلماء

ومما یكون لھ من الخیر بعد ذلك أنھ بعد علمھ بالحالل والحرام یعظم نفعھ للناس، فكم من أناس ینتظرون من . والحرام یسلم بھ دین العبد
صلوات هللا وسالمھ یعلمھم أحكام صالتھم، ومن یبین لھم ھدي النبي صلى هللا علیھ وسلم في الوضوء، وھدیھ في الغسل، وھدیھ في الصالة 

ًأال تعلم أنك لو علمت إنسانا وضوء النبي صلى هللا علیھ وسلم فما أصابت قطرة . علیھ، وھدیھ في الصیام، وھدیھ في الحج، وسائر العبادات ّ
َّولو علمت إنسانا غسلھ من الجنابة فما غسل واغتسل في لیل وال نھار إال . ماء جسده من ذلك الوضوء إال أجرت علیھ َ . أجرت على غسلھً
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ًوال علمت إنسانا كیف یصلي كصالة النبي صلى هللا علیھ وسلم، وكیف یصوم كصیامھ، وكیف یقوم كقیامھ، وانتصبت لھ قدم بین یدي هللا، 
ّفأدى ذلك على الوجھ الذي علمتھ إال كنت لھ شریكا في ذلك األجر، وال علم غیره تلك السنة وال دعا إلیھا إال كان في میزان ح سناتك من ً

من دعا إلى ھدى كان لھ أجره، وأجر من عمل بھ إلى یوم القیامة ال ینقص من أجورھم : (قال صلى هللا علیھ وسلم. األجور الشيء الكثیر
. جھلھًفعلم الحالل والحرام علم شریف، ومقام جلیل منیف، یوم تصبح إماما من أئمة المسلمین، فیأتیك الجاھل لكي تنقذه بإذن هللا من ). شیئ

ویأتیك . ویأتیك الرجل في جوف اللیل، وقد قال المرأتھ كلمة من الطالق، وال یدري أھي حالل فیبیت معھا، أم ھي حرام علیھ فیتركھا
وتأتیك الناس من كل حدب وصوب، بقلوب ملیئة بالشوق لكي تعلم حكم هللا ورسولھ . ٌالمرء وھو ال یدري أھذا المال حالل لھ أم حرام علیھ

فعلم الحالل والحرام ثغر من ثغور اإلسالم، ینتظر . هللا علیھ وسلم في النوازل، وحلھا ودفع ما یكون فیھا من معضالت ومشاكلصلى 
شباب المسلمین وشیبھم، وینتظر أولئك األخیار الذین یحتسبون األجر، ویریدون مرضاة هللا عز وجل، أولئك الذین یشرون مرضاة هللا بتعلم 

ًیتھ، وال زالت األمة بحاجة، فكم من بدع انتشرت، وكم من مسائل أشكلت، وكم من معضالت نزلت لم تجد لھا حال، وقل أن ھذا العلم وكفا
فا هللا یا شباب اإلسالم، وهللا هللا یا أبناء اإلسالم أن تحتسبوا في ھذا . ًترى عینك أو تسمع أذنك فقیھا یضبط أحكامھا، أو یحسن سد ثغورھا

ًمن أنا حتى أكون فقیھا من فقھاء األمة، ومن أنا حتى : وال یقل اإلنسان. م، وأن یھیئ اإلنسان نفسھ لمعرفة ھذا الباب العظیمالثغر العظی
َذلك فْضُل هللا ُیْؤتیھ مْن یشاُء : ًأكون عالما؟ فإن هللا تعالى یقول في كتابھ ََ َ َِ ِ ِِ َّ  من ظلمات لھ فضل ولھ منن، وما أخرج العبد ، فا]54:المائدة[َ

ًالمعاصي، وال شرح صدره فقام بین یدیھ راكعا ساجدا إال وھو یرید بھ خیرا ً فإذا علم هللا من قلبك حب ھذا العلم، وأنك ترید أن تسد عن . ً
ونصیر ما دام األمة ھذا الثغر العظیم وھو علم الحالل والحرام، وتبین لھم الشریعة واألحكام، فإن هللا یوفقك، وال یزال معك من هللا ظھیر 

ولو جلست في مجلس علم ولم تخرج منھ إال بحكم واحد شرعي، فلیأتین . ھمك أن تكفي المسلمین ھذا الثغر العظیم، فاحتسب العلم عند هللا
ًعلیك یوم تبلي بھذا الحكم بالء عظیما ننا في یوم فكم من المسائل حضرناھا في مجالس العلماء، وهللا ما كنا وال كان یخطر لنا على بال أ. ً

وكل . من األیام نحتاج إلى ھذه المسألة، فوقعت نوازل ومشاكل ومعضالت حلت بتلك المسائل بفضل هللا عز وجل، فاحتسب العلم عند هللا
فنسأل هللا العظیم رب العرش  .مجلس یجلسھ اإلنسان یتعلم فیھ كیف یصلي، وكیف یزكي، وكیف یصوم فھو منتفع فیھ بنفسھ نافع لغیره

  .ًیم أن یرزقنا وإیاكم الفقھ في الدین، وأن یجعل ھذا الفقھ موجبا لحب هللا ورضوان هللا علینا وعلیكمالكر
 

 زاد المستقنع ومنھجیة الشرح
 

ة المرتب: ًیعتبر متنا من متون الفقھ، ومن عادة أئمة الفقھ أنھم إذا ألفوا في الفقھ فإنھم یجعلون تآلیفھم على مراتب) زاد المستقنع(كتاب 
وھذا الكتاب من المرتبة األولى، فھو متن من متون . مرتبة الحواشي: المرتبة الثالثة. مرتبة الشروح: المرتبة الثانیة. مرتبة المتون: األولى

أن ٌالفقھ، والمتن من عادة العالم أن یصوغ فیھ فقھ الدین بأقل عبارة ممكنة، سواء أكان ذلك المتن من الشعر أم من النثر، ویحرص على 
ولذلك یحتاج ھذا الكتاب إلى أن نشرحھ ونبین إجمالھ، ونفصل ما فیھ من األحكام، سائلین . یجعل الفقھ بین یدیك بأخصر وأقصر عبارة

وھذا المتن متعلق بمذھب معین، . ًالمولى جل وعال أن یلھمنا التوفیق والسداد، وأن یجعل ما یكون من القول والعمل خالصا لوجھھ الكریم
ًصودنا أن ندرس مذھبا معینا، وإنما المقصود أن نعرف حكم هللا ورسولھ صلى هللا علیھ وسلم، فسندرس ھذا المتن بالدلیل، ولذلك ولیس مق ً

سنبین معنى عبارتھ، ثم بعد ذلك نذكر موقف العلماء من المسألة التي یذكرھا المصنف ھل ھي إجماعیة أو خالفیة، وإذا كانت خالفیة فھل 
ولذلك أفضل ما یكون في دراسة الفقھ دراستھ بالدلیل؛ ألن هللا تعبدنا بالدلیل، فالبد للمسلم إذا . ما اختاره، أو ما اختاره غیرهالقول الراجح 

َقْل ھاتوا ُبْرھانكم إْن كنتم صادقین : ھذا حرام، أن تكون عنده الحجة والدلیل، كما قال تعالى: ھذا حالل، أو: قال َ َ َِ ِ ْ ُْ ُ ُ ُ ُِ : ، وقال تعالى]111:البقرة[َ
َقْل ھْل عنَدكم مْن علم فتخرُجوهُ لنا  ََ ِ ْ ُ ُ ْ ٍُ ْ ِ ِ ِْ فسنذكر إن شاء هللا تعالى أحكام ھذا المتن ومسائلھ . ، فالعلم ھو الدلیل والحجة الواضحة]148:األنعام[َ

 ...... .اجح من تلك األقوال واألدلةونبینھا بدلیلھا، وإذا كانت مسائل خالفیة فسأعتني بإذن هللا ببیان أقوال العلماء وأدلتھم، والر
 

 تقسیم الفقھ ووجھ تقدیم فقھ العبادات على فقھ المعامالت
 

أن هللا عز وجل : والسبب في ھذا التقسیم. فقھ العبادات، وفقھ المعامالت: وھنا أمر أحب أن أنبھ علیھ في قراءة الفقھ، فالفقھ ینقسم إلى قسمین
 ھذه الشرائع واألحكام منھا ما یتعلق بالعبادة من صالة وزكاة وصیام وحج، ومنھا ما یتعلق بمعاملة شرع الشرائع وبین األحكام، وكانت

فأما ما یتعلق بما بین العبد وربھ، فاصطلح العلماء على تسمیتھ . الناس بعضھم لبعض من بیع وشراء، وإجارة وھبة وشركة، ونحو ذلك
. تتعلق بالعبادات: المادة األولى: طلحوا على تسمیتھ بالمعامالت، فعندنا في الفقھ مادتانبالعبادات، وما یكون فیھ التعامل مع الناس اص

ومنھا ما یتعلق . أما التي تتعلق بالعبادات، فمنھا ما یتعلق بالعبادة البدنیة المحضة، كالصالة والصیام. تتعلق بالمعامالت: والمادة الثانیة
وأما المعامالت فھناك معامالت تتعلق بالمال، وھناك . لق بالعبادة المشتركة بین البدن والمال كالحجومنھا ما یتع. بالعبادة المالیة كالزكاة

وھناك . معامالت تتعلق بالنكاح والزواج، وھناك معامالت تتعلق بالجنایة واالعتداء على المال، أو على العرض، أو على النفس واألطراف
: فالمعامالت تنقسم إلى ھذه األقسام المشھورة. ن القضاء والشھادات واإلقرار ونحو ذلكمعامالت تتعلق بكیفیة الفصل بین الناس م

ًالمعامالت المالیة، والمعامالت الزوجیة التي تتعلق بالنكاح وما یتبع النكاح من حل العصمة بطالق أو خلع، أو یكون موجبا لحصول أثر 
- ك معامالت تتعلق بجنابة الناس بعضھم على بعض، وجنایة اإلنسان على نفسھ وھنا. مترتب على ذلك كالرجعة ونفقة الرجعة، وغیر ذلك

وكذلك الجنایة على أعراض الناس مما یتعلق بھ حد .  كالجنایة على العقل، وھذا یتعلق بحد المسكر، وباب المسكرات واألشربة-والعیاذ با
ك من الحدود كالجنایة على النفس بالقتل، والجنایة على األطراف، وما یوجب الزنا، والجنایة على أموالھم مما یتعلق بھ حد السرقة، وغیر ذل

وھناك معامالت تتعلق بفصل الخصومات والنـزاعات وھو باب القضاء، وما یتبع ذلك من آداب مجلس . ذلك من قصاص ودیات ونحو ذلك
ذا تعارضت، إلى غیر ذلك من المعامالت المتعلقة بباب القاضي، وكیفیة الفصل وسماع حجج المختصمین، وكذلك الترجیح بین ھذه الحجج إ



 5 

والعلماء كلھم متفقون على تقدیم فقھ العبادات على فقھ المعامالت، بمعنى أنھم یبدؤون بالصالة والزكاة والصیام والحج قبل ابتدائتھم . القضاء
كتابھ أنھ ما خلق الخلق إال لعبادتھ، فلما كانت العبادات أن هللا عز وجل بین في : والسبب في ذلك. بالبیع والنكاح وغیرھا من المعامالت

أما المعامالت فإنھا ال تقع عبادة . المحضة ھي المقصود من خلق الناس من صالة وزكاة ونحو ذلك، كانت العنایة بھا آكد، وتقدیمھا أوجب
تحصل إال إذا قصد القربة، وإال ھي في األصل معاملة دنیویة ًإال بقصد القربة، فلو أن إنسانا باع أو اشترى، فإن العبادة في بیعھ وشرائھ ال 

ٌوبناء على ذلك، قدم المقصود األصلي وھو العبادة على ما ھو تبع لھ وھو باب المعامالت، فأجمع الفقھاء  .تتعلق بحیاة اإلنسان ودنیاه ً
ً هللا تعالى في فقھ العبادات أوال ثم نتبعھ بفقھ المعامالت، ولذلك سنشرع إن شاء. والمحدثون على تقدیم أبواب العبادات على أبواب المعامالت

 ...... .ونسأل هللا العظیم أن یلھمنا الصواب، وأن یجنبنا الزلل في القول والعمل، وهللا تعالى أعلم
 

 األسئلة
...... 

 
 حكم أخذ المال على تدریس العلوم الشرعیة

 
ّنحن ندرس العلوم الشرعیة، ونأخذ على : السؤال َّذلك رواتب، فھل ھذا ینافي اإلخالص؟ علما بأنا لن نتمكن من التفرغ للتدریس إذا لم نأخذ ُ ً

، والصالة والسالم على رسول هللا، وعلى آلھ وصحبھ ومن وااله، أما بعد: ھذه الرواتب؟ الجواب فمذھب المحققین من : باسم هللا، والحمد 
ئمة، ومنھم اإلمام ابن جریر الطبري ، والحافظ ابن حجر، وغیرھما من المحققین أن اإلنسان العلماء رحمھم هللا، وھو الذي اختاره بعض األ

ًإذا قصد بعلمھ اآلخرة، ثم أخذ أجرا على ذلك العلم بسبب عدم تمكنھ من طلب الرزق فذلك ال یقدح في اإلخالص، ما دام أن مقصوده ھو 
أما دلیل . وقد دل على ھذا القول الصحیح دلیل الكتاب والسنة. خالص وجود حظ من الدنیاتعلیم العلم، ونفع أبناء المسلمین، فال یقدح في اإل

ْوإذ یعدكم هللا إْحَدى الطائفتْین أنھا لكم وتودون أن غْیر ذات الشْوكة تكوُن لكم : الكتاب فإن هللا عز وجل یقول في كتابھ ْ ُُ ُ ُ َُ َّ َ ََّ َ َ َ َِ ِ َّ ِ َِ َ َ َ َ َ َ ََ َُّ َ ِْ ِ َِّ َُّ ، وھذه ]7:األنفال[ُ
ْوتودون أن غْیر ذات الشْوكة تكوُن لكم: (اآلیة نزلت في أھل بدر، فأخبر هللا أنھم كانوا یتمنون العیر بقولھ تعالى ُ َُ ََّ َ َِ ِ ََّ َ َ َ ََ ، فھم خرجوا للعیر، فلما )َُّ

 ومن األدلة على صحة ھذا القول .واجھوا القتال صدقوا مع هللا، فلم یقدح في قتالھم وجھادھم وجود حظ أو قصد حظ الدنیا من تلك العیر
كم : قول الحق تبارك وتعالى ْلْیس علْیكم ُجناح أْن تْبتغوا فْضال مْن ربِّ ُْ َُ َ َِ ً َ ُ َ َ ََ ٌ َ  في أقوام یریدون الحج والتجارة، -كما صح- ، فإنھا نزلت ]198:البقرة[َ

ل على صحة ھذا القول دلیل السنة الصحیح، فإن المصطفى كما د. فالحج عبادة والتجارة دنیا، فلم یقدح في إرادة اآلخرة وجود حظ الدنیا
، وھذا القول قالھ لترغیب الناس في القتال، فأعطى على القتال الذي یراد بھ )ًمن قتل قتیال فلھ سلبھ: (علیھ الصالة والسالم قال قبل القتال

اإلخالص وجود حظ من الدنیا إذا لم یكن ھو مقصود العبد، فإذا في ھذا دلیل على أنھ ال یقدح في : ًوجھ هللا حظا من الدنیا، قال بعض العلماء
ألقى النبي : (وقد جاء في حدیث أبي محذورة رضي هللا عنھ أنھ قال. كان مقصودك ما عند هللا عز وجل فال یؤثر فیھ وجود حظ من الدنیا

ّصلى هللا علیھ وسلم علي األذان، فلما فرغت، ألقى إلي صرة من فضة ًھذا دلیل أیضا على أن حظ الدنیا ال یؤثر إذا لم یكن ھو في : قالوا) ّ
األدلة خلص ھؤالء العلماء إلى القول بأنھ ینظر في اإلنسان، فإذا كان مقصوده من التعلیم نفع أبناء  ومن مجموع ھذه. مقصود العبد

راتب أو غیر ذلك، ولم یكن ھو مقصوده المسلمین، وإسداء الخیر إلیھم، ودلھم على طاعة هللا ومرضاتھ، ثم حصل بعد ذلك أجر أو 
  .األساس، فإن ذلك ال یقدح في إخالصھ، وهللا تعالى أعلم

 
 الزاد والمقنع والمبدع

 
 - وھو الزاد- ھذا الكتاب في األصل : ھل لكتاب الزاد من شروح، وما ھو أفضلھا؟ وكیف نتمكن من حفظ متن ھذا الكتاب؟ الجواب: السؤال

، وھو في الحقیقة كتاب مقنع، وإن كان أضیفت إلیھ اختیارات الحجاوي رحمة هللا )المقنع(هللا تعالى على كتاب اعتمد فیھ المصنف رحمھ 
ًلھ شروحات، تعتبر بمثابة شرح ھذا الكتاب وزیادة أیضا؛ ألن اإلمام ) المقنع(، وكتاب )المقنع(علیھ وعلى مؤلفھ، ولكن في األصل كتاب 

لـابن مفلح رحمھ ) المبدع في شرح المقنع(كتاب ): المقنع(وأنفس الشروح وأفضلھا لكتاب . ض المسائلالحجاوي رحمة هللا علیھ حذف بع
ًهللا تعالى، فقد شرحھ شرحا وافیا كافیا، وذكر فیھ األوجھ والروایات، ورجح بین األوجھ والروایات، وذكر األدلة، وقد یناقش في بعض  ً ً

یعتبر  (المبدع(وكتاب . ب وغیره، خاصة في الفروع والتتمات التي یذكرھا في نھایة كل بابالمسائل، لكنھ كتاب واسع یجمع ھذا الكتا
 في الدرجة الثانیة، فإن ابن قدامة -وھو اإلمام ابن قدامة رحمھ هللا تعالى- یعتبر في نظر مؤلفھ ) المقنع(ًشرحا ألصل ھذا الكتاب؛ ألن كتاب 

) المقنع(، ثم جعل بعد )المقنع) (العمدة(، ثم جعل بعد )العمدة(كتابھ : الدرجة األولى: اترحمة هللا علیھ جعل علم فقھ المذھب على درج
ًكفى الخلق بالكافي وأقنع طالبا بمقنع فقھ عن كتاب مطول فكتابھ : ، ولذلك قال فیھ بعض العلماء)المغني(، ثم جعل خاتمتھا بـ)الكافي(
 شرح ابن مفلح رحمة هللا علیھ الذي أجاد فیھ وأفاد، وجمع فیھ مسائل الكتاب - كما قلنا-ات یعتبر في الدرجة الثانیة، وأنفس الشروح) المقنع(

  .، وهللا تعالى أعلم)المقنع(وزیادة، مع فروعات وتتمات في الحقیقة یكمل بھا كتاب 
 

 نصیحة لمن منعھ والداه من السفر لطلب العلم
 

، وقد تركت كل شيء في مدینتي من أجل أن أذھب إلى مدینة أخرى للجلوس عند أنا أرید طلب العلم، ولكن أھلي یرفضون ذلك: السؤال
، والصالة والسالم على رسول هللا وعلى آلھ : علمائھا، فھال من كلمة لوالدي أسمعھما إیاھا علھما أن یوافقا؟ الجواب باسم هللا، والحمد 

رب من أجل التفقھ في الدین، وحمل رسالة هللا رب العالمین، وما قذف هللا أھنئك أخي في هللا على حب العلم، وحب التغ. وصحبھ ومن وااله
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ًفي قلبك حب ھذا العلم إال وھو یرید بك خیرا، فإنھم بذلك عینا، ولیكن حسن ظنك با عظیما، فالبد أن تنال العلم إذا صدقت مع هللا جل  ً ً
إن من . لعلم في دار فیھ والداك، فإیاك ثم إیاك أن یفارق سوادك سوادھماأما الوصیة األولى التي أوصیك بھا، فإن تیسر لك طلب ا. وعال

رضى الوالدین، فلتجتھد في إرضاء والدیك، فقد جاء : أعظم األسباب التي تنشرح بھا الصدور لطلب العلم، ویوفق فیھا طالب العلم في طلبھ
أن أالزمك، یرید طلب العلم والجھاد مع النبي : أي-ى الھجرة والجھاد أقبلت من الیمن أبایعك عل: یا رسول هللا: (ًفي الحدیث أن رجال قال

َّفالزم رجلھا فإن الجنة ثم: نعم، قال: أحیة أمك؟ قال:  قال- صلى هللا علیھ وسلم فالزم رجل والدیك إذا كان العلماء في بلدك، وإیاك أن تفكر ). َ
وقد كتب بعض العلماء ترجمتھ، . ًذلك، ولم تجد أحدا في المكان الذي أنت فیھفي طلب العلم في مكان لیس فیھ والداك، إال إذا تعین علیك 

ًال أعلم عمال : ًوكان رحمة هللا تعالى علیھ آیة في العلم والعمل، موفقا حتى في كثیر من المسائل والنوازل والفتاوى التي كان یفتي فیھا، فقال
ولذلك أوصي . لم مثل بري بوالدي، فقد توفي أبي وھو في النـزع یدعو لي بالعلم والعملًصالحا بعد اإلیمان وفقني هللا فیھ حتى بلغت ھذا الع

اإلیمان، فأول ما تفكر فیھ إرضاء والدیك، من إدخال  إذا أردت أن توفق في طلب العلم، وتوفق لكل عمل صالح بعد: طالب العلم فأقول
وكذلك . إلیھما، فتلك من أعظم المفاتیح التي ینال اإلنسان بھا العلم والعملالسرور علیھما، والحرص على اإلحسان إلیھما، وإسداء الخیر 

أوصي والدیك أن یتذكرا فضل هللا علیك، وأن یكونا خیر والدین حینما یعینانك على بلوغ ھذه الرسالة العظیمة، وما أعظمھ من شرف 
، )أن حافظ القرآن یؤتى بوالدیھ یوم القیامة فیلبسان تاج الكرامة: (دیثللوالدین حینما یتسببان في تحصیل االبن للعلم والعمل؛ إذ ورد في الح
فلذلك أوصي الوالدین أن ال یزھدا في ھذا الخیر العظیم، فما الذي !! ًإكراما لحافظ القرآن، فكیف بمن حفظھ وعلمھ وعمل بھ وعلم الناس؟

ًینتظران من األبناء غیر أن یكونوا لھما خلفا صالحا، ولو لم یكن  في العلم إال أن العالم یأتیھ السائل وقد ضاقت علیھ الدنیا فإذا أجابھ یكون ً
وھذا یدل على شرف العلم وبركة العلم وفضلھ، حتى على والدي اإلنسان، فنسأل هللا العظیم . رحم هللا والدیك لكفى بھا نعمة: من دعائھ لھ

  .صیل ھذا المقام العظیم، وهللا تعالى أعلمأن یشرح صدرھما إلعانتك على بلوغ ھذه الغایة النبیلة، وتح
 

 )تعلمنا العلم لغیر هللا، فأبى أن یكون إال : (توجیھ قول سفیان
 

تعلمنا : (قول سفیان رحمة هللا علیھ: ؟ الجواب)تعلمنا العلم لغیر هللا، فأبى أن یكون إال : (ما توجیھكم للقول المنسوب إلى سفیان : السؤال
أن اإلنسان في بدایة طلب العلم یأتیھ نوع من الغرور، ونوع : ھذه العبارة من أصح األقوال في توجیھھا) ، فأبى أن یكون إال العلم لغیر هللا

ولذلك كانوا یعرفون كون ھذا العلم یقرب إلى هللا، . من الطفرة، وھذا معروف ومألوف، فإذا تمكن العلم من قلبھ كسره خشیة  جل جاللھ
ن هللا على مقدار زیادة الخشوع في القلب، فإذا وجدوا ھذا العلم یزید من الخشیة والخشوع عرفوا أن العلم لوجھ هللا جل جاللھ، أو یبعد ع

 تعلمنا العلم وكان في النیة ما كان من دخن بسبب غرور العلم، فالناس تنظر: أي) تعلمنا العلم لغیر هللا: (فقولھ. ًوأنھ یزید العبد قربا إلى هللا
لما تعمقنا فیھ، ودخلت آیات : ، أي)فأبى أن یكون إال : (وقولھ. إلیك طالب علم تحمل كتابك، ویمدحون اإلنسان ویمجدونھ فیدخلھ الدخن

ًالكتاب إلى القلوب، وعمرت بھا القلوب انكسرت تلك القلوب  جل جاللھ، والعلم یكسر صاحبھ  سبحانھ وتعالى، ویزیده خشیة وخوفا، 
وھذا العلم الموجب للخشیة ھو میراث . ، فنسأل هللا العظیم أن یجعلنا وإیاكم من أھل ھذا العلم)أصل العلم خشیة هللا: ( قال اإلمام أحمد كما

. النبي صلى هللا علیھ وسلم، وھو میراث العلماء والصلحاء واألخیار واألئمة المھتدین، فھم ورثوا العلم الذي یزید من خشیة هللا جل جاللھ
، أي أنھ صاغھم لطاعة هللا ومرضاتھ، حتى خلصت قلوبھم من شوائب الغرور، ونحو )تعلمنا العلم لغیر هللا، فأبى أن یكون إال : (فقولھ

  .ذلك مما یكون لطالب العلم في بدایة طلبھ، وهللا تعالى أعلم
 

 حكم انتقال المرأة من بیت زوجھا في عدة الوفاة
 

ا وھي في عدة الحمل، وترید الخروج من بیت زوجھا لمرضھا، ولعدم وجود من یرعاھا، مع العلم بأنھ قد توفي امرأة مات زوجھ: السؤال
ًأوال أھنئ ھذه المرأة؛ لما ثبت في الصحیحین عن النبي صلى هللا : لھا مولودان من قبل، فھل یجوز خروجھا إلى بیت أحد محارمھا؟ الجواب

ًذھب الرجال بحدیثك، فاجعل لنا یوما، فجعل لھن یوما صلوات هللا وسالمھ علیھ، فلما : یا رسول هللا: جاءت امرأة فقالت: (علیھ وسلم أنھ ً
واثنین یا : واثنین یا رسول هللا؟ فسكت، فقالت: ًما منكن من امرأة تقدم بین یدیھا ثالثة إال كانوا لھا حجابا من النار، فقالت امرأة: اجتمعن قال

فأوصیھا أن تحتسب : أما األمر الثاني. ًفأسأل هللا أن یجعل ما قدمتھ ھذه المرأة حجابا لھا من النار)  واثنین واثنینواثنین: رسول هللا؟ قال
األجر في طاعة هللا جل وعال بلزوم بیت الزوج، فقد قال صلى هللا علیھ وسلم لـفریعة بنت مالك بن سنان رضي هللا عنھا لما سألتھ عن 

فالمرأة تمكث في بیت الزوج في الحداد، فإن كانت مریضة ). زوجك الذي جاءك فیھ نعیھ حتى یبلغ الكتاب أجلھامكثي في بیت : (حدادھا
یستدعى لھا من یعالجھا، فإن تعذر ذلك خرجت للعالج وال حرج علیھا ثم ترجع؛ ألن ما جاز لحاجة یقدر بقدرھا، فلذلك تمكث ھذه المرأة 

 و الحكمة البالغة في ھذا الحداد، فإن المرأة إذا مكثت في بیت زوجھا تذكرتھ فترحمت علیھ، في بیت زوجھا حتى یبلغ الكتاب أجلھ،
فمقصود الشرع من بقائھا في ھذا المكان أن . ودعت لھ، واستغفرت لھ، وكان ذلك أدعى لسماحھا عن أخطائھ، وما كان منھ من تقصیر

ن كثیر من النساء یتساھلن في ھذا الحق، ویحرصن على الخروج ھو خالف یكون أدعى لترحمھا، وھو حق األزواج على أزواجھن، فكو
وأما إذا بلغ بالمرأة مقام االضطرار، كأن تكون في . السنة، وخالف الھدي، فینبغي الحرص على ھذا األمر الذي شرعھ هللا تبارك وتعالى
 في نفسھا، أو أوالدھا فیجوز لھا أن تتحول، واختلف مكان ال تأمن فیھ أن تؤذى من الناس في عرضھا، أو تقتل، أو یحصل لھا ضرر

إذا إذن لھا بالتحول ساغ لھا أن تتحول لبیت : تتحول إلى أقرب مكان من قرابتھا، وقال بعض العلماء: العلماء في تحولھا، فقال بعض العلماء
  .بعید مع وجود القریب، وهللا تعالى أعلم

 
 حكم النوم بعد صالة الفجر والعصر
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كان السلف یكرھون النوم بعد صالة الصبح، وبعد صالة العصر، : ما رأیكم في طالب العلم الذي ینام بعد صالة الفجر؟ الجواب: الالسؤ

كانوا یخافون على عقل اإلنسان، وذكروا عن رجل أنھ حذر أخاه من : حتى إن اإلمام أحمد رحمة هللا علیھ كان یكره النوم بعد العصر، وقال
فالنوم بعد . یعني ھذه النومة. ال تصدقھ، فإني ما تركتھا: إني أخشى على عقلك، فقال لھ رجل مجنون: ة العصر، فقال لھالنوم بعد صال

: إنھا ساعة البركة، لما ثبت في الحدیث الصحیح عن النبي صلى هللا علیھ وسلم أنھ قال: صالة العصر ال یمدحونھ، وما بعد الفجر قیل
ًإذا كان عندك بحث، أو رسالة أو طلب علم، وبكرت وابتكرت وجدت خیرا كثیرا، وھكذا لو كانت عندك أعمال ف) بورك ألمتي في بكورھا( ً

ًوما محقت البركة في كثیر من أعمال الناس وأوقاتھم إال بسبب إضاعة البكور، لكن إذا كان قواما للیل، ویرید أن ینام بعد صالة . من الدنیا
وفي التحذیر من النوم بعد العصر حدیث ضعیف عن عائشة رضي هللا عنھا . ار فال حرج واألمر واسعالفجر حتى یكسب أعمالھ في النھ

ولكنھ حدیث ضعیف، كما نبھ على ذلك ابن الجوزي ) من نام بعد صالة العصر فأصیب في عقلھ فال یلومن إال نفسھ: (رواه ابن ماجة 
إن النوم في ھذین الوقتین مكروه لما فیھ من تفویت : دلیل على المنع، لكن قالواوغیره، وھو حدیث غیر معتبر، واألصل الجواز حتى یدل ال

أما . بعد العصر ال یحمد لإلنسان منامھ، وهللا تعالى أعلم: ًالبركة التي أخبر النبي صلى هللا علیھ وسلم في نوم الصبح، وكذلك أیضا قالوا
نام بعد صالة الفجر، فھذا رأیي فیھ أنھ ذكي؛ ألن الناس في النھار یشغلون عن طلب طالب العلم إذا كان یسھر في تحصیل العلوم والمنافع وی

وأما بالنسبة للنوم على سبیل الكسل والخمول، فھذا . العلم، فإذا سھر لیلھ في تحصیل العلوم وضبط العلوم، ونام النھار، فھذا على خیر كثیر
كمل لإلنسان أن یحرص على قضاء ھذا الوقت في طاعة هللا تعالى، كأن یجلس ال شك أنھ یدل على ضعف الھمة وقصورھا، واألفضل واأل

  .بعد صالة الفجر إلى اإلشراق، فتكون لھ حجة وعمرة تامة تامة تامة، وهللا تعالى أعلم
 

 حكم حج من داعب زوجتھ دون جماع بعد التحلل األول
 

 أن أقوم بتكملة ھذا الركن، كنت أداعب زوجتي بدون جماع وال إنزال، فھل ّتحللت التحلل األول، وبقي علي الطواف والسعي، وقبل: السؤال
إذا لم یحصل اإلنزال، فإن الحج صحیح، ولیس علیك شيء؛ ألنھ لیس ھناك موجب للفدیة، واألصل براءة الذمة حتى : ّعلي شيء؟ الجواب

  .ال إلھ إال أنت، نستغفرك ونتوب إلیكسبحانك اللھم وبحمدك، نشھد أن . یدل الدلیل على شغلھا، وهللا تعالى أعلم
 

 ]2[ المقدمة -شرح زاد المستقنع 
 

من عادة السلف رحمھم هللا في كتابة الكتب أنھم یبدءون بحمد هللا عز وجل والثناء علیھ سبحانھ، ومن ثم یفصلون بین المقدمة والمضمون 
لكتاب، وبیان منھج الكتاب، ثم تختم بالثناء على هللا عز وجل وسؤالھ المدد أما بعد، والمقدمة ال بد أن تكون مشتملة على التعریف با: بقولھم

 .والعون
 

 معنى الحمد ومشروعیة االستفتاح بھ وبیان الفرق بینھ وبین الشكر
 

رین، وأصحابھ بسم هللا الرحمن الرحیم الحمد  رب العالمین، وصلى هللا وسلم وبارك على خیر خلق هللا أجمعین، وعلى آلھ الطیبین الطاھ
ًالحمد  حمدا ال ینفد، أفضل ما ینبغي أن یحمد، وصلى : [فیقول المصنف رحمھ هللا: أما بعد. أجمعین، ومن سار على نھجھم إلى یوم الدین

: هللا بقولھ یبدؤھا رحمھ - زاد المستقنع: أعني- ھذه مقدمة المصنف رحمھ هللا لھذا الكتاب المبارك ]. هللا وسلم على أفضل المصطفین محمد
، ومن عادة أھل العلم رحمھم هللا أنھم إذا أرادوا التألیف أو التصنیف، أو أرادوا الخطابة أو الكتابة صدروا ذلك بحمد هللا جل ]الحمد [

َالحْم: أما دلیل الكتاب فإن هللا تبارك وتعالى استفتح كتابھ المبین بقولھ: ولھم في ذلك دلیل من الكتاب والسنة. وعال َد  ربِّ العالمین ْ َ َِ َ ْ ِ َِّ ُ
ِالحْمد  : ، فاستفتح أفضل الكتب وأشرفھا وأجلھا على اإلطالق وھو القرآن بقولھ]2:الفاتحة[ َِّ ُ َ في ھذا دلیل : قال بعض العلماء]. 2:الفاتحة[ْ

، )إن الحمد : (ھ وسلم استفتح خطبھ بقولھوأما دلیل السنة فإن النبي صلى هللا علی. على أنھ یشرع استفتاح كتب العلم بحمد هللا جل وعال
: وثبتت األحادیث عنھ علیھ الصالة والسالم في مواعظھ المشھورة، أو كلماتھ المعینة التي وقعت في المناسبات بما یحكیھ الرواة عنھ بقولھم

أن  :وھا بحمد هللا جل وعال، والمناسبة في ذلكوأجمع العلماء رحمھم هللا على مشروعیة استفتاح الكتب ونح). فحمد هللا وأثنى علیھ ثم قال(
هللا جل وعال ھو المستحق للثناء، وما كان العبد لیعلم أو یتعلم لوال أن هللا علمھ، وما كان لیفھم لوال أن هللا فھمھ، فیستفتح بحمد هللا الذي 

ْعلم اإلنسان ما لم یْعلم : شرفھ وكرمھ كما قال َْ ََ َ َ َ َِ َ  كما أن النبي صلى هللا علیھ وسلم استفتح الخطب بالحمد فیشرع استفتاح :وقالوا] . 5:العلق[َّ
فكما أن المراد من خطبھ علیھ الصالة والسالم توجیھ . الكتب بالحمد؛ ألن الخطبة والكتاب كل منھما ھدفھ واحد، وھو الداللة والدعوة إلى هللا

فلھذا كلھ شرع في كتب العلم ورسائل العلم والخطب . تألیف المؤلفاتالناس وداللتھم على الخیر، كذلك ھو المراد من كتابة الكتب و
ُوالندوات ونحوھا مما فیھ تعلیم وتوجیھ أن تستفتح بحمد هللا، لما فیھ من تعظیم هللا جل وعال، ولما فیھ من االعتراف بالجمیل والثناء على هللا 

 .......العظیم الجلیل
 

 معنى الحمد والفرق بینھ وبین الشكر
 

والمراد . حمد الشيء، إذا أثنى علیھ: یقال, الثناء، وقد أطبق على ذلك العلماء في تعریفھ: الحمد في اللغة]. الحمد  : [ قولھ رحمھ هللا تعالى
میل الوصف بالج: (ًبالحمد في اصطالح العلماء ھو الوصف بالجمیل االختیاري على المنعم بسبب كونھ منعما على الحامد أو غیره، فقولھم
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سئل فالن عن محمد فحمده، أو ذكر : محمد كریم، شجاع، فاضل، فوصفتھ بجمیل لو سئل إنسان عنھ لقال: ، ھو كأن تقول)االختیاري
والفرق بین . الذي أعطى النعمة وھو هللا جل وعال، أو المخلوق بعد فضل هللا جل وعال: ، أي)على المنعم: (وقولھم. أوصافھ المحمودة
د العلماء أن الحمد أعم باألسلوب وأخص من جھة السبب، والشكر أعم من جھة السبب وأخص من جھة األسلوب أو الحمد والشكر عن

فالحمد إنما یكون باللسان فھو أخص من حیث اآللة، والشكر أعم منھ؛ ألن الشكر یقع باللسان ویقع بالجنان ویقع بالجوارح . الوسیلة
ْوأما بنْعمة ربِّك فحدث : أما باللسان فمنھ قولھ تعالى. واألركان ِّ َ َ َ َ ََ ِ ِ َِّ وأما بالجنان، فمنھ قولھ . ، ألن الحدیث عن النعم شكر للمنعم]11:الضحى[َ

ِوما بكم مْن نْعمٍة فمن هللا : تعالى َّ ِ ِِ ِ َِ َ َ َْ ك، أي اعتقدوا أنھا من هللا، فمن شكرك لنعمة هللا أن تعتقد في قرارة قلبك أن هللا أنعم بھا علی] 53:النحل[ُ
ًاْعملوا آل َداُوَد شكرا : وأما الشكر بالجوارح واألركان فأن تعمل بجوارحك ما ترد بھ جمیل المنعم، ومنھ قولھ تعالى ْ ُ َ فھذه ثالثة ] . 13:سبأ[َُ

شكر أنواع من الشكر، تشكر بلسانك فتثني على الذي أعطاك الجمیل وأسدى إلیك النعمة بعد هللا، وتشكر بجنانك بأن تعتقد فضلھ، وت
وأما الحمد فال یكون إال باللسان، ولكنھ من جھة السبب أعم من الشكر، . بجوارحك وأركانك برد الجمیل إلیھ، أو فعل ما یرد إحسانھ إلیھ

ٌفتحمد اإلنسان مطلقا سواء أعطاك نعمة أم لم یعطكھا، فتقول .  فیھًفالن كریم، وإن لم یعطك شیئا، فأثنیت علیھ وحمدتھ لھذه الخصلة الطیبة: ً
فالحمد ال یستلزم وجود فضل للمحمود على الحامد، بخالف الشكر، إذ إنما یكون بعد جمیل ونعمة، فال تشكر إال من أحسن وأسدى إلیك 

. ًإذا الفرق بینھما أن الحمد من جھة التعبیر أخص ومن جھة السبب أعم، والشكر من جھة التعبیر أعم ومن جھة السبب أخص. المعروف
ًوھو وإن كان حمدا ) للعظیم(وال ) الحمد للكریم: (ولم یقل) هللا(، فاختار اسم )الحمد (استفتح هللا كتابھ بـ:  رحمة هللا تعالى علیھمقال العلماء

الحمد  الكریم، ألشعر أنك : للعظیم والكریم، ولكن تخصیص االسم الدال على الذات أبلغ في الحمد والثناء من ذكر الوصف؛ ألنك لو قلت
، أثبت لھ الحمد لذاتھ سبحانھ وتعالى فكان أبلغ: حمدتھ من أجل أنھ كریم، ولكن لما قلت : أي]. ًحمدا ال ینفد: [قولھ رحمھ هللا تعالى. الحمد 

: قالإذا رفع رأسھ من الركوع : (ًأحمده حمدا ال ینتھي وال ینقطع، ولذلك جاء في الحدیث الصحیح عن النبي صلى هللا علیھ وسلم أنھ كان
یا هللا : أي) أھل الثناء والمجد: (.. إلى أن قال...) لك الحمد ملء السماوات وملء األرض: (، وفي روایة(سمع هللا لمن حمده ربنا ولك الحمد

 عدھا أنت أھل أن یثنى علیك، فا ھو المستحق للحمد الذي ال ینفد؛ ألن نعمھ ال تنقطع وال تنتھي وال تنقطع عن العبد، وھو ال یستطیع
أفضل على وزن أفعل، والعرب تأتي بھذه ]. أفضل ما ینبغي أن یحمد: [قولھ. ًفضال عن شكرھا والثناء على هللا عز وجل بما ھو أھلھ

فالن أكرم، فالن أحسن، فالن أعلم، وھذه الصیغة تدل على أن االثنین اشتركا في وصف أحدھما أعلى من اآلخر : الصیغة للمفاضلة فتقول
یعني أن الحمد یفضل، والفضل الزیادة، أي أن ھذا الحمد فرق بینھ وبین حمد غیر هللا جل وعال أنھ یفضل كل حمد، أو ] أفضل: [ھفیھ، فقول

 ...... .أنھ حمد یفضل حمد غیره  جل وعال
 

 بیان معنى الصالة واآلل ومعنى العبادة
 

ٍالصالة تطلق في اللغة على معان، فتأتي بمعنى الدعاء، ومنھ قول ]. مدوصلى هللا وسلم على أفضل المصطفین مح: [قولھ رحمھ هللا تعالى
ًتقول بنتي وقد قربت مرتحال یا رب جنب أبي األوصاب والوجعا علیك مثل الذي صلیت فاغتمضي عینا فإن لجنب المرء : الشاعر ً

صاب والوجع، أي أنھا دعت لھ بالسالمة، فأجابھا یا رب جنب أبي األو: َّإن ابنتي حینما ھیأت رحلي للسفر قالت: مضطجعا یقول الشاعر
ومنھ قول . علیك مثل الذي دعوت، وھو موضع الشاھد من البیت؛ فإنھ استعمل الصالة بمعنى الدعاء: علیك مثل الذي صلیت، أي: بقولھ

ْوصلِّ علْیھم إن صالتك سكن لُھم : الحق تبارك وتعالى َْ ٌَ َ ََ َ َ َ َ ََّ ِ  فصل على -علیھ الصالة والسالم-ك الزكاة یا رسولنا إذا أعطو: أي] 103:التوبة[ِ
َیسن لنائب اإلمام الذي یلي أخذ الزكاة من الناس إذا أعطوھا أن یدعو بالبركة والخیر في أعمالھم، فقولھ : من أعطاھا لك، ولذلك قال العلماء

ْوصلِّ علْیھم : تعالى ِ َ َ َ َإن هللا : وتأتي الصالة بمعنى الرحمة، ومنھ قولھ تعالى. اءادع لھم، فالصالة تطلق بمعنى الدع: أي] 103:التوبة[َ َّ َّ ِ
ِومالئكتُھ ُیصلون على النبيِّ  َّ َ َ َ َ َ َُّ َ َ اللھم صل : (ومنھ قولھ علیھ الصالة والسالم. أي أن هللا یرحمھ، وصالة هللا على العبد رحمتھ] 56:األحزاب[ِ

: ومنھ قول الشاعر. ، وھو حدیث في صحیح اإلمام البخاري رحمھ هللا تعالى)ھمبارك لھم في مال: (ارحمھم، وقیل: أي) على آل أبي أوفى
على نبیھ : أي] وصلى هللا: [فقولھ. رحم هللا ذلك العبد، أو ذلك األخ الذي ودعتھ: صلى الملیك على امرئ ودعتھ وأتم نعمتھ علیھ وزادھا أي

جمع ]: وصلى هللا وسلم: [قولھ.  هللا على نبیھ صلى هللا علیھ وسلم ھي الرحمةصلوات هللا وسالمھ علیھ، والمراد بھ الترحم؛ ألن الصالة من
السالم : قول اإلنسان: قال بعض العلماء. المصنف بین الصالة والسالم، والسالم إما مأخوذ من السالمة من اآلفات، وإما أن یراد بھ التحیة

َّحیا غیره دعا لھ بما یوجب طول بقائھ  ت التحیة بكونھا تحیة؛ ألن اإلنسان إذاأي سلمكم هللا من اآلفات والشرور وھي التحیة، ووصف. علیكم
ًوإذا سلم العبد من اآلفات طال عمره وبقي زمنا أكثر مما لو أصابتھ، . سلمكم هللا من اآلفات: السالم علیكم، فمعنى ذلك: في الحیاة، فإذا قلت

فجمع المصنف بین الصالة على النبي صلى هللا . ء هللا جل وعال كما في آیة الحشرالسالم من السالمة، وھو اسم من أسما: ولذلك یقولون
أدب الصالة على النبي صلى هللا علیھ وسلم أن یجمع فیھا بین الصالة : قال بعض العلماء. علیھ وسلم والسالم علیھ؛ ألنھا من أكمل الصفات

ُّیا أی: أن هللا تعالى یقول. والسالم، والدلیل على ذلك َ ًھا الذین آمنوا صلوا علْیھ وسلُموا تْسلیما َ ِ ِ َِ ِّ َ َ َ َ َ َ ََ ُّ فجمع لھ بین الصالة والسالم ] 56:األحزاب[َُّ
آل : األول: اآلل تطلق على معنیین] وعلى آلھ: [قولھ]. وعلى آلھ وأصحابھ ومن تعبد: [قال رحمھ هللا تعالى. علیھ أفضل الصالة والتسلیم
ٌأْھل، وھو قول سیبویھ رحمھ: وأصل آل: الرجل بمعنى قرابتھ، قالوا تطلق بمعنى األنصار واألعوان واألتباع وشیعة : الثاني. هللا تعالى َ

وعلى آلھ، وھذا ھو الصحیح، ونص علیھ اإلمام أحمد رحمھ هللا، : آل فالن؛ بمعنى أتباعھ، وھذا ھو المراد بقول العلماء: اإلنسان، تقول
ً بآل النبي صلى هللا علیھ وسلم الذین یصلى علیھم ویسلم تبعا للنبي صلى هللا علیھ وسلم إنما ھم أتباعھ في واختاره جمع من العلماء، فالمراد

یدل على أن المراد باآلل ھم ] ومن تعبد: [یؤكد غیر ھذا المعنى، فإن قولھ] وعلى آلھ وأصحابھ ومن تعبد: [لكن قولھ. كل زمان ومكان
ومن : [، والمراد بھ من سار على نھجھ علیھ الصالة والسالم، فإذا كان المرید باآلل األھل، یكون قولھ]دومن تعب[األھل؛ ألنھ قال بعد ذلك 

من باب ] ومن تعبد: [أتباعھ وأنصاره، وقولھ: أي] وعلى آلھ: [إن المراد بقولھ: لكن یمكن أن یقال. من باب عطف الشيء على الشيء] تعبد
وھذا من باب التشریف والتكریم؛ ألن العرب تعطف . ًتعبدین الذین ھم أكثر عبادة وصالحاعطف الخاص على العام، أي أنھ خص الم
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َتنزُل المالئكة والروُح فیھا : الخاص على العام، مثل قولھ تعالى َ َِ ُّ ُِ َْ َ ُتنزُل المالئكة: (جبریل علیھ السالم، فقولھ تعالى: والروح] 4:القدر[ََّ َْ َ َِ َ یدخل ) َّ
ًنص على الروح تشریفا وتكریما وتنبیھا على علو مقامھ ودرجتھ) والروح: (الى لما قالفیھم جبریل، لكنھ تع ً ّتفعل : أي] تعبد: [وقولھ. ً

: طریق معبد، أي: ّالعبادة، والتفعل زیادة، والزیادة في المبنى تدل على زیادة المعنى، والتعبد مأخوذ من العبادة، والعبادة مأخوذة من قولھم
الذلة، فإن اإلنسان إذا عبد ربھ تذلل لھ، أما حقیقة العبادة في االصطالح فأجمع التعاریف لھا ما اختاره جمع من : عبودیةمذلل؛ ألن أصل ال

فھي . العبادة اسم جامع لكل ما یحبھ هللا ویرضاه من األقوال واألفعال الظاھرة والباطنة: المحققین ومنھم شیخ اإلسالم رحمھ هللا تعالى بقولھ
مال القلوب كحب هللا، وخشیة هللا، واإلیمان بھ، واعتقاد فضلھ سبحانھ وتعالى، والخوف منھ، والرجاء فیما عنده، فإن ھذه كلھا من شاملة ألع

واألفعال كالركوع والسجود والذبح، ونحو ذلك، فالعبادة تشمل األقوال واألفعال . واألقوال كالتسبیح والتھلیل والتكبیر. أعمال القلوب الباطنة
ًوشرط ما یحبھ هللا ویرضاه أن یكون مشروعا، فال ُیعبد هللا إال بما شرعھ، فال ُیعبد . العتقادات لكن بشرط أن تكون مما یحبھ هللا ویرضاهوا

ًبأھواء وال آراء، ولكن ُیعبد بنصوص الكتاب والسنة التي دلت على مشروعیة ذلك العمل قوال كان أو فعال أو اعتقادا ً : عالىقال رحمھ هللا ت. ً
ھذه كلمة یؤتى بھا للفصل بین المقدمة والمضمون، فإذا خاطب اإلنسان غیره بكالم مكتوب أو مسموع فإن من عادة الناس أنھم ]. أما بعد[

ھ ثم بعد ھذه المقدمة من ثناء العبد على رب. یصدرونھ بالثناء على هللا جل وعال، وھذه الكلمات التي یصدر بھا الكالم توصف بكونھا مقدمة
األمر الذي یرید الكالم عنھ بالخطابة أو : وسالمھ علیھ وعلى آلھ وصحبھ یشرع في المقصود، أي عز وجل، وصالتھ على نبیھ صلوات هللا

: إن أول من تكلم بھا داود علیھ السالم، وحملوا علیھ قولھ تعالى: ھي فصل الخطاب، وقد قیل) أما بعد(إن : ولذلك قال بعض العلماء. الكتابة
ِآتْیناهُ الحكمة وفْصل الخطاب َو ِ َِ ْ َْ َ ََ َ ََ الفصل بین مقدمتھ ومضمونھ، وذلك أبلغ في نفع : بدلیل قرنھا بالحكمة وفصل الخطاب، أي: قالوا] 20:ص[ْ

اب والصحیح أن فصل الخط. الناس وتوجیھھم، وأن ال یختلط الكالم بعضھ ببعض، وھذا قول الشعبي وطائفة من المفسرین رحمھم هللا تعالى
ِوآتْیناُه الحكمة وفْصل الخطاب : ھو القضاء بین الناس في الخصومات والنـزاعات، وأن قولھ تعالى ِ َِ ْ َْ َ َ ََ َ ََ ، وإنما )أما بعد(لیس المراد بھ ] 20:ص[ْ

خاصموا اختلفت  معرفة الطریقة التي یفصل بھا بین خطاب الخصوم إذا تخاصموا؛ ألن الخصوم إذا ت- كما قال طائفة من العلماء-المراد بھ 
من فصل الخطاب : وقیل. البینة على المدعي والیمین على من أنكر: فصل الخطاب قولھم: أقوالھم، وتباینت آراؤھم، فیحتاج إلى فصل، قالوا

لى لقد ظلمك بسؤال نعجتك إ: (أن یترك المدعي حتى یكمل دعواه، ثم یسأل المدعى علیھ، ولذلك لما عجل داود علیھ السالم وحكم وقال
 سنھا النبي صلى هللا علیھ وسلم، وثبتت في األحادیث الصحیحة عن النبي صلى هللا علیھ -أما بعد: أي- وھذه الكلمة . عاتبھ هللا تعالى) نعاجھ

ان فك) ًفما بال أقوام یشترطون شروطا لیست في كتاب هللا: أما بعد: (وسلم، ومنھا ما ثبت في الصحیح عنھ علیھ الصالة والسالم أنھ قال
ثم أما : (، ثم یأتي بكلمة ثم یقول)أما بعد: (وقد یكررھا بعض المتكلمین فیقول. ولذلك كان من السنـة أن تقـال ھذه الجملة) أما بعد: (یقول
ي ویدخل ف) أما بعد: (، والذي یظھر ھو االقتصار على السنة، بأن یثنى على هللا تعالى ویحمده، حتى ینتھي الثناء والحمد ثم یقول)بعد

 ...... .المقصود، فتكرارھا ال یحفظ لھ أصل، واألبلغ في التأسي االقتصار على الوارد، خاصة في خطب الجمعة ونحوھا
 

 طریقة األولین في كتابة المقدمات وبیان معنى االختصار والفقھ
 

تكون إشارة : الحالة األولى: لھا حالتان] ھذا[لمة ھذا الكتاب الذي بین أیدینا مختصر في الفقھ، ك: أي]. فھذا مختصر في الفقھ: [قال رحمھ هللا
ومن عادة المتقدمین أنھم كانوا یكتبون المقدمات . أن تكون إشارة إلى شيء غیر موجود نزل منزلة الوجود: الحالة الثانیة. إلى شيء موجود

ولذلك تجد في بعض الكتب القدیمة . ن یخط بذلك القلمقبل كتابة الكتاب، فقد كانوا علماء وأئمة وجھابذة، ال یضع أحدھم قلمھ إال وھو أھل أل
وھو ] فھذا: [فاإلشكال عند العلماء في قول المصنف. وأسأل هللا تعالى أن یعین على إتمامھ: ھذا أوان الشروع فیھ، وتجد من یقول: من یقول

الذي سأكتبھ بمعونة هللا : ، أي)فھذا مختصر: (لك قالَّھو إشارة لصیغة موجودة، فنزل غیر الموجود منزلة الموجود، فلذ: غیر موجود، فقالوا
ًضد اإلسھاب، فإذا خاطبت الناس في خطبة، أو كتبت لھم كتابا، أو أردت أن : واالختصار. وتوفیقھ من وصفھ كذا وكذا وأنھ مختصر

. أن یكون كالمك أقل من المعنى: ةالحالة الثانی. أن یكون كالمك أكثر من المعنى: الحالة األولى: تتحدث في موضوع فلك ثالث حاالت
ًفإذا كان الكالم كثیرا والمعنى قلیال فإنھ یوصف بكونھ إطنابا، ولذلك یقولون. أن تأتي بكالم على قدر معناه: والحالة الثالثة أطنب في األمر، : ًً

فإما أن :  ینبغي أن یكون على إحدى حالتینٌأما إذا خاطب إنسان علماء أو طالب علم فالذي. وال یكون إال للعوام الذین یحتاجون إلى شرح
یخاطب بكالم مقارب للمعنى، وھو الذي یسمونھ خطاب المساواة، وإما أن یكون المعنى أكثر من الكالم، وھذا یسمونھ اإلیجاز واالختصار، 

ف فقد عرض عقلھ في طبق، فإن كان َّمن أل: وكانوا یقولون. وھذا من أبلغ ما یكون؛ ألنھ یدل على عقلیة المتكلم، وكذلك عقلیة الكاتب
وأوتیت جوامع : (الكتاب قلیل الكالم كثیر المعاني دل ذلك على علمھ وفضلھ ونبلھ وأنھ أھل، ولذلك قال صلى هللا علیھ وسلم عن نفسھ

ُیا أیھا الذین آمنوا : لھ تعالىیندرج تحتھ ما ال یقل عن مائة وخمسین مسألة، وقو) إنما األعمال بالنیات: (، فقولھ صلى هللا علیھ وسلم)الكلم َ َ َ َِ َُّّ َ
ِإذا قْمتم إلى الصالة  َّ َ ِ ِْ ُ ُ أنھ اجتمع علماء فاس فذكروا فیھا ثمانمائة : ، یتفرع عنھ ما ال یقل عن مائة مسألة، وذكر اإلمام ابن العربي]6:المائدة[َ

 ألنھ ال یختصر الكالم إال من یعرف األلفاظ التي یخاطب واالختصار یدل على عقلیة اإلنسان؛. مسألة من وجوه البالغة واألحكام وغیرھا
دل على النوع الثالث ] فھذا مختصر: [بھا الناس ومدلوالت األلفاظ، فیتخیر ما یدل على االختصار، أو ما یتضمن االختصار، فقول المصنف

ھیة أنھم یصوغون الفقھ في أقل العبارات، فقد ومن منھج العلماء رحمھم هللا تعالى في الكتب التي تسمى بالمتون الفق. وھو االختصار
] في الفقھ: [قولھ. یفھم من ذلك أن الكالم قلیل ولكن المعنى كثیر وجزیل) مختصر: (فإذا قیل. تستطیع أن تشرح السطر الواحد في صفحات

بل یكون لألمر الذي یحتاج إلى دقة : ال بعضھمًالفھم مطلقا، وق: الفقھ: فقھت المسألة إذا فھمتھا، وقال بعض العلماء: الفھم، تقول: الفقھ ھو
: وقیل. المسألة التي تحتاج إلى تركیز: فقھت أن الواحد نصف االثنین، ولكن یقال الفقھ في األمر العظیم، أي: في اإلدراك والتصور، فال تقل

َواْحلْل ُعقَدة مْن لس: ومنھ قولھ تعالى. إنھ خاص: وقیل. إن الفقھ في اللغة عام َِ ِ ً ْ ِیفقُھوا قْولي * ِاني ُ َ َ ْ أما الفقھ في . أي یفھموه] 28-27:طھ[َ
إدراك الشيء على ما ھو علیھ، فإذا : ضد الجھل، وحقیقتھ: والعلم. االصطالح فھو العلم باألحكام الشرعیة المستفادة من أدلتھا التفصیلیة

) العلم باألحكام: (وقولھم .عن حقیقتھ فإنك لم تعلمھ على الحقیقةًأدركت الشيء على حقیقتھ التي ھي علیھ فقد علمتھ، أما لو أدركتھ ناقصا 



 10 

زید قائم، فإنك أثبت القیام لزید وحكمت علیھ : كأن تقول) إثبات أمر ألمر: (وقولھم. إثبات أمر ألمر أو نفیھ عنھ: جمع حكم، والحكم: األحكام
خطاب هللا المتعلق بأفعال المكلفین على جھة :  واألحكام في االصطالح ھي.زید لیس بقائم، فقد حكمت علیھ بأنھ لیس بقائم: بالقیام، وإن قلت

خرجت بھ األحكام الطبیعیة التي ھي راجعة إلى الحكم الطبیعي العادي، ) العلم باألحكام الشرعیة: الفقھ ھو: (فقولھم. االقتضاء أو التخییر
التي حصلت واستفیدت من : أي) باألحكام الشرعیة المكتسبة أو المستفادةالعلم : (وقولھم. وخرجت بھ األحكام اللغویة واألحكام المنطقیة

فالفقھ . الذي دل علیھ النظر الصحیح: ٍاألدلة الشرعیة، فیشمل ذلك دلیل الكتاب والسنة وإجماع األمة، وما ھو ملحق بھا وجار مجراھا، أي
، ویتعلق بالمعاملة من بیع وإجارة وشركة وھبة وقرض، وغیر ذلك، یتعلق باألحكام العملیة، فیتعلق بالعبادة من صالة وزكاة وصیام وحج

ًفجمیع ھذه األحكام توصف بكونھا أحكاما عملیة بخالف األحكام االعتقادیة، فإن األحكام االعتقادیة تدرس في علم العقیدة، وبین علم العقیدة 
ًقیھا إال إذا كان معتقدا، أيوالفقھ ترابط، فإن الفقھ طریق لالعتقاد، وال یمكن لإلنسان أن یكون ف فباب الردة . اعتقاد أھل السنة والجماعة: ً

ًباب متعلق بالعقیدة، وھو من أبواب الفقھ، فإذا البد من الترابط بین الفقھ وبین العقیدة، فالفقھ فرع عن األصل؛ ألن اإلیمان ال یكمل إال بھذه 
ن لمن ال یزكي، بمعنى كمال اإلیمان، وال إیمان لمن ال یصوم، بمعنى كمالھ كذلك، وال األحكام العملیة، فال إیمان لمن ال صالة لھ، وال إیما

 ...... .ھي أحكام عملیة: فمن الزم اإلیمان العلم بھذه األحكام، ولذلك قالوا. إیمان لمن ال یحج، فإن أنكر الحج فقد كفر
 

 أھمیة التدرج في طلب العلم
 

َّمما : ٍللتبعیض؛ وھي تأتي بمعان منھا التبعیض، ومنھا السببیة كقولھ تعالى): ِمْن]. (ام الموفق أبي محمدمن مقنع اإلم: [قال رحمھ هللا تعالى ِ
ْخطیئاتھم  ِ ِ َِ الماء الذي ھو غسل الجنابة بسبب : أي) إنما الماء من الماء: (بسبب خطیئاتھم، ومنھ قولھ علیھ الصالة والسالم: أي] 25:نوح[َ

ھو كتاب لإلمام الموفق أبي عبد هللا محمد بن أحمد بن قدامة المقدسي رحمة هللا ] من مقنع اإلمام الموفق أبي محمد[: قولھ. الماء وھو المني
العمدة، صاغ فیھ الفقھ بأقصر عبارة، واعتبره الدرجة األولى : ًفھذا اإلمام الجلیل ألف كتابا اسمھ. ھـ في یوم الفطر620علیھ، المتوفى عام 
ًضع درجة ثانیة فوقھ وھو المقنع، وتوسع فیھ قلیال عن العمدة، ثم وضع كتابا ثالثا وھو الكافي، وذكر فیھ القولین إشارة لطالب الفقھ، ثم و ً ً

فھذه درجات وضعھا اإلمام . إلى الوجھین، وھو فوق كتاب المقنع، ثم وضع كتابھ المغني وھو النھایة لمن أراد أن یتأھل لدرجة االجتھاد
علیھ في دراسة الفقھ، وھذه عادة المتقدمین، فإنھم یضعون الفقھ على مراتب، وال یمكن لطالب العلم أن یضبط علم الفقھ الموفق رحمة هللا 

ًویكون فقیھا بمعنى الكلمة إال إذا ربط الفقھ بصغاره قبل كباره، وھذا أمر مھم جدا فالكتاب الذي بین أیدینا ھو الدرجة الثانیة وھو كتاب . ً
ن الصواب أن یتفقھ الشخص مباشرة من المغني؛ ألنھ ال یتأھل لفھمھ، ولذلك البد وأن یرجع إلى البدایة، وقد قال بعض المقنع، فلیس م

َولكْن كونوا ربانیِّین : العلماء في قولھ تعالى َ َِ َّ ُِ ُ والذي ضر . العالم الرباني ھو الذي یربي على صغار العلم قبل كباره: قالوا] 79:آل عمران[َ
ًا ممن یتصدر لطلب العلم وتعلیم العلم والفقھ أنھ یحفظ المسائل الكبیرة قبل أن یتقن بدھیات المسائل في الفن، وتجد الطالب یأتي في اآلن كثیر

وتجده بكل بساطة وسھولة یبت لك . الفقھ یناظر في مسألة من المسائل التي لو عرضت على عالم من السلف لرعدت فرائصھ من خشیة هللا
ً فعنده إلمام بأن فالنا قال فیھا وفالنا قال فیھا، ولو أخذت بیده وقلت لھفیھا القول، ما رأیك لو توضأت ولم تتمضمض فما حكم وضوئك؟ : ً

: فلذلك ینبغي العنایة بھذا الكتاب الذي بین أیدینا، فإنھ یعتبر الدرجة الثانیة في سلم الفقھ، وقد أشار بعض العلماء إلیھ بقولھ. هللا أعلم: لقال
ًكفى الخلق بالكافي وأقنع طالبا بمقنع فقھ عن كتاب مطول ثم جاء اإلمام الحجاوي رحمة هللا علیھ وألغى من ھذا الكتاب مسائل كما سیبین إن 

زاد المستقنع، وسیشیر إلى منھجھ، فاألصل في ھذا الكتاب أنھ كتاب المقنع، وقد أضیفت إلیھ مسائل : شاء هللا، وأضاف مسائل وسماه
 ...... .منھ مسائلوحذفت 

 
 طرق تدوین الفقھ

 
.  طریقة المذاھب-: كان الفقھاء رحمة هللا علیھم یكتبون الفقھ على طریقتین]. على قول واحد وھو الراجح في مذھب أحمد : [قال رحمھ هللا

رض لخالفھ، وھذه طریقة أما طریقة المذاھب فھي طریقة یعتنى فیھا ببیان خالصة المذھب دون تع.  وطریقة الخالف بین المذاھب-
في المذھب أربع روایات، فإن ذكر الخالف في المذھب، فإما : ھو منھج الكتاب الذي معنا، أو یذكر الخالف في المذھب فیقول المتون، وھذا

ن أصحابھ في المذھب وجھان، أي أ: فلو قال. أن یذكره عن اإلمام بالروایات، وإما أن یذكره عن أصحاب اإلمام باألوجھ في المذھب
فكتب المذھب إما أن . اجتھدوا في تخریج ھذه المسألة على روایاتھم، أو على أصول مذھبھم فاختلفوا فیھا على وجھین أو ثالثة أو أربعة

ّوبین ّتعتني بحسم المذھب بذكر الخالصة، وإما أن تعتني ببیان الخالف داخل المذھب، فبین ابن قدامة رحمھ هللا تعالى الخالصة في المقنع، 
األولى كذا والثانیة : عندنا روایتان: ًالخالصة في العمدة، وذكر الخالف في الكافي، وذكره بإسھاب مقارنا بین المذاھب في المغني فیقول

ن وفالن،  اإلمام علي بن سعید عن اإلمام أحمد رحمة هللا علیھ وبھا قال الشافعي وأبو ثور وفال-ًمثال-ال یجوز، رواھا : األولى: ثم یقول. كذا
 .......مالك وفالن وفالن وفالن والثانیة یجوز، وقال بھا

 
 المسائل النادرة والموقف منھا

 
: وقولھ. للتقلیل، وقد تستعمل بمعنى التكثیر ولكن األصل فیھا التقلیل): ُرب]: (وربما حذفت منھ مسائل نادرة الوقوع: [قال رحمھ هللا تعالى

ضد الغالب، : النادر]. مسائل نادرة الوقوع: [قولھ. ختصار، وقد یحذف الكالم لعدم وجود الفائدة منھالحذف یكون بقصد اال] ربما حذفت[
والمسائل الفقھیة النادرة إما نادرة في زماننا كثیرة في زمانھم، وإما نادرة في زمانھم كثیرة . والنادر ھو األمر قلیل الحدوث، والغالب عكسھ

واعلم رحمك هللا أن لمز العلماء بالمسائل النادرة من الخطأ بمكان إال في . زمانھم وزماننا ولم تحدث بعدوإما نادرة في . في زمان غیرھم
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مسألة طویلة الذیل قلیلة : (مسائل مخصوصة فقط یردھا علماء جھابذة لھم علم وإدراك، ویعرفون أن ھذه المسألة ال طائل تحتھا كما یقولون
ھذه المسألة : قلیلة الفائدة والثمرة، ھذا معنى، فإذا قال عالم جھبذ: أي) قلیلة النیل(الكالم فیھا كثیر، و: يأ) طویلة الذیل: (فقولھم). النیل

طویلة الذیل قلیلة النیل قبلنا قولھ، أما أن یأتي إنسان ضعیف البضاعة في العلم لیس عنده بالء الفقیھ، وما یتعرض لھ من مسائل ومعضالت 
بیان قواعد تفرعت علیھا : ًأوال: والعلماء رحمھم هللا ذكروا المسائل النادرة ألسباب، منھا. لمسائل ویشنع علیھم فالفینكر علیھم ذكرھم ھذه ا

ویتفرع على ھذا مسألة كذا وكذا، وتكون نادرة الوقوع، وإنما ذكر العلماء ھذه المسألة النادرة : ھذه المسائل النادرة، ولذلك تجدھم یقولون
ًحتى إنھم من ورعھم رحمة هللا علیھم ذكروا أقواال ضعیفة ال یعول علیھا، . لى ھذه القاعدة؛ ألنھ علم وال یجوز كتمان العلمًالوقوع تفریعا ع

كل ذلك كان عندھم من الورع، فإنھم كانوا یخافون أن یموت أحدھم وفي . ذكرناھا من باب عدم كتمان العلم، وینبھون على ضعفھا: ویقولون
وقد طرأت اآلن . یكون في الفروع، فتكون متفرعة إما على حكم أو على دلیل أو قاعدة ً، فذكر المسائل النادرة غالبا ماقلبھ ھذه المسألة

جت على تلك المسائل النادرة، حتى إنني كنت في بحث الجراحة الطبیة تمر بي مسائل غریبة، وأجتمع مع بعض  َمسائل جدیدة عصریة وخرِّ ُ
ً وتكون ھناك مسائل فعال ذكرھا العلماء وفرعوھا ویكون من السھولة بمكان تخریج المسائل الجدیدة علیھا؛ األطباء وبعض طالب العلم،

 -كما نحسبھم وال نزكیھم على هللا تعالى-فلیكن كل إنسان على علم بأنھم . فرحمة هللا على تلك األفھام وعلى تلك العقول التي نصحت لألمة
 بكثیر - وهللا- بن أنھ من العبث والفراغ والترف الفكري ذكر ھذه المسألة في كتابھ، حاشا وكال، فھم أرفع ما كانوا یحبون الشھرة، وال تحس

قد تذكر المسائل النادرة : ًثانیا. ًمن ھذا كلھ، فال ینبغي التشنیع في المسائل النادرة، فإن كان زمانك في غنى عنھا فلیأتین زمان یحتاج إلیھا
أنھ في بعض األحیان تكون المسألة في باب الطھارة وھي من غرائب المسائل، وتكون مفرعة علیھا : یستفاد منھاللتفریع، والفوائد التي 

 أن الفقھ عندھم كالبناء مبني بعضھ -وھذا معروف باالستقراء والتتبع-مسألة في باب األطعمة أو في باب النكاح، فمن میزة فقھ المتقدمین 
ًبھا قل أن تجد واحدا منھم یتناقض فیثبتھا في مكان وینقضھا في آخره، بل تجده إذا قال مثالعلى بعض، وأدلتھ التي یستدلون  أعتبر الدلیل : ً

أعتبر القاعدة أو األصل الفالني یعتبره في العبادات والمعامالت، بینما تجد الیوم : الفالني فیعتبره في العبادات والمعامالت، وإذا قال
فمن میزات ذكر المسائل الفریدة أنھ قد یحتاج إلى تخریجھا في مسائل ھي مذكورة في العبادة، . عدة ثم یھدمھاًالشخص متناقضا یبني على قا

ذكرت ھذه المسألة الغریبة في جلد الكلب؛ .  على جلد الكلب ھل ھو نجس أو طاھر-ًمثال- لكنھا تتفرع على مسائل في المعاملة، فقد یتفرع 
 صنع من ھذا الجلد، فإنھ یحكم بطھارتھ ثم یحكم بجواز بیعھ، فیخرج من باب تحریم النجاسات على القول ألنھ یتفرع علیھا جواز بیع حذاء

ًلو حمل إنسان نجاسة في جیبھ؛ إذ ما كان یتصور في الزمن القدیم أن إنسانا عاقال یضع فضلتھ من : ومن ذلك قولھم. بنجاسة عین الكلب ً
ن ما أكثر من في المستشفیات من تجرى لھم الجراحة، ویوضع لھم الكیس المعروف الذي فیھ فضلة بول أو غائط في إناء ثم یصلي بھا، واآل

، وإن لم تجد فعلم زادك هللا تعالى . اإلنسان ِفرحمة هللا على أولئك العلماء، ولكن ال ینبغي لنا التشنیع، فإن وجدنا فائدة من المسألة فالحمد  َ
 مع أھل العلم، وأقول ھذا ألنھ بلغ ببعض طالب العلم أن یشنع حتى في بعض المسائل الموجودة، ولذلك ینبغي التأدب: فعلى العموم. إیاه

ًال یشنع في الفقھ مسألة إال إذا شنع عالم وإمام ضابط یعلم أن ھذه المسألة ال فائدة فیھا فكن لھ متبعا، أما أنت بفھمك مع ضعفك في : أقول
ضرب : المسائل التي یقل وقوعھا، وھي عند العلماء على ضربین: فالمسائل النادرة ھي. كالم على المسائلمادة الفقھ والعلم فال تستعجل بال

منھا یقل وقوعھ ویندر، ولیس فیھ ذاك البالء الذي یحتاج فیھ لھا، ومسائل یندر وقوعھا لكن تعظم بلواھا فیحتاج إلى معرفة حكم هللا تعالى 
أي أنني ]. وزدت ما على مثلھ یعتمد: [قال رحمھ هللا.  ولكن قد یصلي الرجل بآالف ویسھو فتعظم بلواهفیھا، كمسائل في السھو وھي نادرة،

بمعنى أنھا مسائل محررة ال خالف فیھا في المذھب، فمراده ) یعتمد(َّسأزید بدل ھذه المسائل التي حذفتھا مسائل على مثلھا یعتمد، إما أن 
 .......ئل تكثر لھا الحاجة ویكثر لھا الطلباعتماد في المذھب، أو یعني أنھا مسا

 
 بیان سبب التصرف في المقنع بالحذف والزیادة

 
إذا كان ھذا في زمانھ رحمة هللا علیھ فكیف في زماننا؟ ]. إذ الھمم قد قصرت واألسباب المثبطة عن نیل المراد قد كثرت: [قال رحمھ هللا

جمع ھمة، وذلك بأن یكون الشيء في قلب اإلنسان : والھمم. ً تعالى ال یزال الخیر موجودافنسأل هللا تعالى أن یلطف بالحال، وإن شاء هللا
ًحدیثا ووسواسا یخطر على اإلنسان ویحدث بھ نفسھ، فإذا حدث نفسھ اھتم بھ، فالھم یكون بعد الخاطر والھاجس، ویكون بمعنى تھیؤ اإلنسان  ً

َّنسان في ھمتھ، ومن كانت عنده ھمة حصل المراد، وھذا معنى قولھ علیھ الصالة وال شك أن قوة اإل. للعمل، ثم یأتي بعد ذلك عزمھ َ
فقیام اللیل كم فیھ من الفضل والخیر، . ولذلك فكم من خیر تعلمھ وتعرفھ ولكن ال تستطیع أن تفعلھ) أسألك العزیمة على الرشد: (والسالم

وذكر أبو نعیم رحمھ هللا . فلیس المھم أن تعلم، ولكن األھم أن تعزم وتفعلوصیام النھار كم فیھ من الفضل واألجر، ولكن من یھم ویعمل؟ 
أال ترون الرجل العاجز یصلي ویبلغ من : وكیف ذاك؟ قال: قالوا. علمت أن قوة اإلنسان في نفسھ: تعالى في الحلیة عن بعض السلف أنھ قال

كان الشاب أكثر من العاجز، ولكن العاجز تراه في آخر عمره یحمل على فدل على أنھا لو كانت بقوة البنیان ل. الطاعة ما ال یبلغھ الشاب
كتفیھ ویھادى على رجلیھ حتى یبلغ الصف األول في المسجد بفضل هللا تعالى ثم بالھمة على العمل الصالح، وترى الشاب الجلد القوي یأتي 

ًولذلك كانوا یعتنون دائما بتربیة . ل بینھ وبینھ، لضعف الھممفي آخر الناس، وقد تفوتھ الصالة، وقد ال یصلي، فھو یحب الخیر ولكن یحا
ًالعزیمة، وعبادات اإلسالم غالبا تربي على العزیمة، حتى إن فرائضھا ونوافلھا تؤكد ھذا المعنى، وھو أن یكون عند اإلنسان عزیمة على 

، ھذا یتلو كتابھ، وھذا یراجع درسھ، وتوجد حلقة علم، وحلقة وأیام العلماء رحمة هللا علیھم كانت المساجد ملیئة بذكر هللا جل وعال. الخیر
فتوى، لكثرة الخیر، فتجد بعد صالة الفجر من العلم ماال یحصى كثرة، وفي الضحى، وبعد صالة الظھر والعصر، والمغرب والعشاء، وذلك 

الطالبین   بذكر هللا جل وعال من كثرة الناسبسبب ھمة الناس في الخیر وقربھم إلى عصور الخیر، فالسلف الصالح كانت مساجدھم تعج
وكان العالم إذا أراده اإلنسان یجده في مسجده أو في حلقتھ، فھمم الناس كانت عالیة، ولذلك ألفت . للخیر، والراغبین فیما عند هللا جل وعال

تعلیم : كان عند السلف ھمة في أمرینالمختصرات، وكانوا ینبھون في المختصرات، على أنھا تحفظ، فكانت تحفظ مثل حفظ الفاتحة، و
ًأنفسھم، ثم تعلیم أبنائھم، فقد كان الرجل عالما في نفسھ ومعلما ألبنائھ، فكانت الھمم عالیة، وكلما تباعد الناس عن ذلك الرعیل الطیب  أعني -ً
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ن إال والذي بعده شر منھ حتى تقوم ما من زما: ( جاء زمان شر من الذي قبلھ، وھذا مصداق قولھ علیھ الصالة والسالم-السلف الصالح
ھذه آخر الفتن، ثم تأتي بعدھا فتنة، : فكلما جاءت فتنة یقول) حتى یسلمھ هللا.. ھذه، ھذه: وال یزال المؤمن تأتیھ الفتنة فیقول: (، وقولھ)الساعة

التي قبلھا أھون، فمن الفتن : قبلھا فیقالإذا جاءت فتنة نسیت التي : أي). ًیرقق بعضھا بعضا: (وفي وصف الفتن قال صلى هللا علیھ وسلم
وكان الناس في الزمان الماضي والزمان القدیم یرسم طالب العلم في طلبھ للعلم . ضعف الھمة في طلب العلم: العظیمة التي بلیت بھا األمة

عینیھ، لكن طالب العلم الیوم یفكر ھل ھمتھ، وأنھ من ساعتھ التي یفكر فیھا في طلب العلم إلى أن یلقى هللا تعالى سیضع كتب العلم بین 
ًھذا كثیر، فلماذا ال نجعلھا سنة؟ لماذا ال تكون شھرا؟ لماذا ال تكون أسبوعا؟ ولو كان بیده أن : ًیستطیع أن یصیر عالما خالل سنتین، ثم یقول ً

فنسأل . على قدر ھذه الھمم الضعیفةًیصیر عالما في یوم لفعل، وذلك من ضعف الھمة، فلما ضعفت ھممھم صاروا یحتاجون إلى اختصار 
اإلنسان یضعف عن الخیر ]. واألسباب المثبطة عن نیل المراد قد كثرت: [قولھ. هللا عز وجل أن یجبر ھذا الكسر، وأن یرحم ھذا الضعف

إشارة إلى العلة ] واألسباب: [إشارة إلى العلة التي في النفوس، وقولھ] إذ الھمم: [فقولھ. إما من نفسھ، وإما لشيء خارجيِّ: بأحد أمرین
كأن تجد الرجل یھم أن یذھب لصلة رحم، ویتھیأ، وما عنده أي شك، . الخارجة عن النفوس، وھذا من دقة كالم العلماء رحمھم هللا تعالى

، فجاءه سبب ویحب صلة الرحم، فھیأ نفسھ، ولكن تعلقت بھ زوجتھ، أو تعلق بھ ابنھ، أو تعطلت سیارتھ، أو جاءه جاره، أو طرقھ ضیفھ
نسأل هللا - فھذا ھو التثبیط . إما أن یكون بسبب ضعف النفس وھذا من ضعف الھمة، أو بسبب خارج عنھ: ًإذا. یحول بینھ وبین ھذا الخیر

تثبیطھ عن من نقم هللا على العبد : ویقول بعض العلماء.  وھو نوع من التخذیل، ومن أعظم البالء أن هللا یثبط اإلنسان عن عمل الخیر-العافیة
 فإن من الناس من لیست فیھ النیة الصادقة فیثبطھ هللا، كما ثبط أھل النفاق عن الخروج في ساعة -نسأل هللا تعالى السالمة والعافیة-الخیر 

َالعسرة ولكْن كره هللا انبعاثُھم فثبطُھم وقیل اقُعدوا مع القاعدین  َ َ َ َ َ َ َِ ِ ِ َّ َِ َ َْ ُ ْ ْْ َْ َ َ ِ ُ َّ ِ باب البالیا ضعف الھمة، أو األسباب التي تحول بین فمن أس]. 46:التوبة[َ
 ...... .اإلنسان وبین الخیر

 
 الثناء على المؤلفات وحكمھ

 
یكفیني، وقد یطلق بمعنى حسن : ھذا یغنیني، أي: الكفایة، تقول: الغنى]. ومع صغر حجمھ حوى ما یغني عن التطویل: [قال رحمھ هللا تعالى

ِكأْن لم تغن باألْمس : بمعنى اإلقامة ومنھ قولھ تعالىالصوت ومنھ التغني، وقد یطلق  َِ َ ْ َ َْ َ یغني عن التطویل : لم تقم بمكانھا، أي: أي] 24:یونس[َ
وھو اإلسھاب، كما ذكرنا وھنا یرد إشكال وھو أن العلماء رحمھم هللا قد تجد في كتبھم عبارات فیھا ثناء على كتبھم، أو بیان لفضل ھذه 

قد ثبت في دلیل الشرع النھي عن تزكیة النفس، فثناؤه على كتابھ ألیس من باب التزكیة والمدح؟ والجواب أن التزكیة الكتب أو المؤلفات، و
نسأل هللا السالمة - وتزكیة النفس على هللا جل وعال، فھذا -والعیاذ با-فإن تضمن ذلك اإلدالل على هللا : والثناء على النفس لھا أحوال

ًنفسھ بكثرة علم وعبادة تبجحا ونوعا من التفاخر والتعالي، وقد عاتب هللا جل وعال   وال یجوز، كأن یثني اإلنسان على ھو المحرم- والعافیة ً
ًموسى علیھ السالم لما ذكر علمھ وھو عالم، ولم یكن تفاخرا، فكیف بمن فعل ذلك تفاخرا؟ وذكر هللا أن الذین أھلكم من شأنھم أنھم فرحوا ! ً

 كما یقول العلماء، فال تفرح بعلم إال من باب -والعیاذ با-لم فالفرح بما عند اإلنسان من العلم ال یؤمن معھ أن یمكر هللا بھ بما عندھم من الع
تعلمت ھذا العلم من العلماء، أو أفتیتك بھذه الفتوى : وإن كانت التزكیة على سبیل معرفة الحق والترغیب فیھ، كأن تقول. الفرح برحمة هللا

علماء، أو ھذا األمر الذي ذكرتھ لك موروث من الكتاب والسنة، أو تثني على شيء حینما ترى استخفاف الناس بھ، فھذا فعلھ عن ال
، فھذا نوع من )ما بقي أحد أعلم بمنبر النبي صلى هللا علیھ وسلم مني: (الصحابة، كما قال أبو العباس سھل بن سعد الساعدي رضي هللا عنھ

العلم حتى یقدر قدره، فأجاز العلماء أن یثني اإلنسان على نفسھ بمعرفة قدره، وقد قال تعالى حكایة عن یوسف علیھ الثناء على نفسھ ب
ٌقال اْجعلني على خزائن األْرض إني حفیظ علیم : السالم ِ ِ ِ َِ َ ِ َ َ ٌَ َِّ ِ ِ َ َ ََ ، فإذا كان اإلنسان عنده حق العلم ومن باب معرفة قدره فال حرج، فھذا ]55:یوسف[ْ

 باب الترغیب والتشویق في علمھ، ونرجو أن ال یكون من باب التزكیة والثناء، وإنما أراد بھ أن یعرف قدر ھذا العلم الذي تعلمھ، وحق من
 ...... .ًلمثلھ، فإنك إن تعلمت علما، ووفقك هللا فیھ فمن حقك أن تظھر للناس فضل ھذا العلم

 
 (ال حول وال قوة إال با: (معنى قول المصنف

 
وھو -ھو تحول اإلنسان من حال إلى حال، ولذلك سمي الحول : قیل) ال حول: (قولھ]. وال حول وال قوة إال با: [قال رحمھ هللا تعالى

ً حوال كما قالوا؛ إذ الغالب أن اإلنسان إذا عاش سنة أنھ یتحول، فیتغیر طبعھ ویتغیر حالھ إن لم تتغیر نفسیتھ، ویتغیر مالھ فإما أن -السنة
ًسمي الحول حوال من تحول الناس فیھ، وال یبقى شيء على حال، وهللا : فإما أن یھلكوا وإما أن یبقوا، فقالوا یزید وإما أن ینقص، ویتغیر أھلھ

التحول ال تحول من حال إلى حال، وال قوة على ذلك : أي: فمنھم من یقول: للعلماء فیھا وجھان] وال حول وال قوة إال با: [فقولھ. المستعان
، فا جل وعال منھ الحول ومنھ الطول ومنھ القوة: وقیل. وال بالغ إال با وكل ھذه . ال حول في دفع ضره وال قوة في بلوغ خیر إال با

النبي ولذلك ثبت في الحدیث الصحیح عن . ال حول في تحصیل خیر وال قوة إال با العلي العظیم: المعاني متقاربة، ولكن المعنى األجمع
: قال بعض العلماء). ال حول وال قوة إال با: حي على الصالة، حي على الفالح قال: أنھ لما سمع المؤذن یقول(صلى هللا علیھ وسلم 

ًمناسبتھ أنھ برئ من الحول والقوة في إجابة داعي هللا إال بعد توفیق هللا جل وعال، فقد یكون اإلنسان راغبا في حضور الصالة وأدائھا، 
مرض، وقد یحال بینھ وبینھا بتأخر أو تقاعس، فال حول لإلنسان وال قوة في بلوغ الخیر إال با جل وعال،  ولكن یحال بینھ وبینھا بسقم أو

التي تشملھ وتشمل السامع ) وھو حسبنا(وجاء بصیغة الجمع . كفایتي: حسبي أي]. وھو حسبنا ونعم الوكیل: [قولھ. وھكذا في دفع الشر
القائم على الشيء المتوكل علیھ، وهللا خالق كل شيء وھو على كل : ثناء على هللا جل وعال، والوكیل ھو] ونعم الوكیل: [وقولھ. والقارئ

شيء وكیل، فھو القائم على كل نفس، وھو المتوكل بكل نفس سبحانھ وتعالى، فھو حسبنا في بلوغ ھذا األمر الذي رسمناه والمنھج الذي 
 ...... .نعم من یوكل إلیھ األمر: أي] عم الوكیلون[ومعنى . ذكرناه
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 فوائد المقدمة

 
 

. الثناء على هللا عز وجل واستفتاح الكتب بالثناء علیھ عز وجل، وفي حكمھا الخطب ونحوھا: ًأوال: وھذه المقدمة فیھا فوائد نجملھا فیما یلي
: ًرابعا]. فھذا مختصر: [ًمشتملة على التعریف بالكتاب أوال، وھذا في قولھأن تكون المقدمة : ًثالثا. الفصل بین مقدماتھا ومضامینھا: ًثانیا

ختم : ًخامسا. بیان منھج الكتاب حینما بین أنھ مختصر من المقنع، وأنھ یحذف ویزید، وكذلك بیان أنھ یقتصر على القول المعتمد والراجح
ًي لطالب العلم أن یستفتح مقدمتھ بالثناء على هللا عز وجل ویختمھا أیضا ذلك بالثناء على هللا جل وعال، وسؤالھ المدد والعون، فلذلك ینبغ

ًقال بعض العلماء یوصي ابنا من أبنائھ وطالبا من طالبھ. بسؤال هللا عز وجل المعونة والتوفیق سل هللا التوفیق، فإنھ إذا وفقك : یا بني: (ً
ًل اإلنسان في خاتمة األمور دائما توفیق هللا جل وعال، ونسأل هللا العظیم رب ً، فإذا كنت موفقا فأنت ملھم للخیر، فلذلك یسأ)ألھمك الخیر

ًالعرش الكریم أن یجزي ھؤالء األئمة وإخوانھم من علمائنا خیر ما جزى عالما عن علمھ، اللھم أسبغ علیھم شئابیب الرحمات، وأوجب لھم 
وهللا . كون علیھ الوفاة والممات، إنك على كل شيء قدیر وباإلجابة جدیربذلك جزیل المغفرات وعلو الدرجات، وألحقنا بھم على أحسن ما ت

 ...... .تعالى أعلم
 

 األسئلة
 

 المبتدئ في طلب العلم والدروس الموسعة
 

ًكیف یصنع طالب العلم المبتدئ إذا حضر درسا موسعا ولم یكن تدرج في ھذا العلم قبل ذلك؟ الجواب: السؤال ً :،  باسم هللا، والحمد 
فإذا كان طالب العلم قد ابتدأ طلبھ للعلم في كتاب موسع فإنھ یأخذ : أما بعد. والصالة والسالم على رسول هللا، وعلى آلھ وصحبھ ومن وااله

الخالصة والزبدة، فیكون طلبھ للعلم بتلخیص دروس العلم الموسعة إذا لم یتسیر لھ قراءة المتون المختصرة، والسبب في ذلك اآلن ضیق 
ِّت وضیق الزمان، وقلة من ُیعلم ھذا العلم وندرتھ، فقد یكون في البلد الواحد درس واحد، بل قد یوجد في اإلقلیم والمنطقة بكاملھا درس الوق

ًواحد إن وجد، فلذلك إذا وجدت درسا موسعا فأوصیك أن تأخذ زبدة ما یقول ذلك الشارح بالدلیل، فالفقھ بالدلیل -فإذا تكلم عن باب المیاه . ً
 فلتعرف أول شيء األمور التي اتفق علیھا العلماء، والتي ال إشكال فیھا، فتكتبھا وتلخصھا، ثم األمور الخالفیة التي یتوسع فیھا فتأخذ -ًمثال

عد ذلك إن یتصور المسألة، ثم ب: ًأوال: ومن ال یستطیع استیعاب المسائل الخالفیة فلیأخذ بالطریقة التالیة. زبدة الخالف ودلیل القول الراجح
َفیھا قوالن، فیستمر في معرفة األقوال واألدلة، ویتصور ما یستطیع تصوره حتى یأتي إلى الراجح، فإذا قال الشیخ: قیل الراجح عدم : ُّ

دلیلھ، لكن ًالراجح عدم الجواز؛ لقولھ تعالى كذا وكذا، ولقولھ علیھ الصالة والسالم كذا وكذا، فیكون قد أخذ فقھا ب: الجواز، فیعلق في كتابھ
ھناك قول مخالف، ولكن الشیخ الذي قرأت علیھ . نعم: ھذه المسألة فیھا كذا، یقول: ینتبھ لقضیة وجود القول المخالف، فإن جاءه أحد وقال لھ

ًرجح كذا وكذا فأنا أسیر معھ بدلیلھ؛ ألنني أرى فیھ فضال، وأعتقد أن عنده إلماما بھذا العلم، فأنا أتبعھ بالدلیل، فإذا  ھناك دلیل آخر، : قیل لكً
قد أجاب عنھ الشیخ، فمن أراد أن یناقش فلیناقش الشیخ، فال تفتح باب المناقشة؛ ألنك في بدایة الطلب، فلو فتحت باب المناقشة تعبت، : فقل

نبي مرسل، وقولھ فاقتصر على القول الراجح بالدلیل وال تتعصب، فلیس الشیخ بملك مقرب وال . ًوھذا الذي یضر كثیرا من طالب العلم
ثم إن خالف أحد . یؤخذ منھ ویرد، فإن ذكر القول بالدلیل فاعلم أن هللا سائلك عن القول بالدلیل، فإن اعتقدت ما قالھ بالدلیل فقد أدیت ما علیك

قتصر على قول عالم یثق فحینئٍذ ال تفتح باب الخالف، وھذا أمر أجمع العلماء علیھ، فمن لیست عنده أھلیة للترجیح والخالف والنظر فإنھ ی
بعلمھ بالدلیل حتى یتم الفقھ، وإذا بالفقھ بین یدیك عصارة خالصة، ثم تنتقل بعد ذلك إلى مرتبة معرفة األدلة ووجھ دالالتھا، ثم تتوسع بقاعدة 

كذا وكذا،  لشافعیة لقولھ تعالىوھذا قول أصحابنا وخالفنا ا: فكل السلف رحمھم هللا توسعوا بقواعد وركائز، فكان شیخ اإلسالم یقول. وركیزة
فالذي دلھ على أنھ قول أصحابھ أنھ ابتدأ بفقھ مذھبھ وضبطھ بدلیلھ، ثم انتقل إلى مستوى من خالف وما دلیلھ، ثم یناظر ذلك الدلیل ویقارع 

لكن لو فتح باب النقاش . ھ واضحالحجة بالحجة حتى یستبین السبیل والمحجة، فإذا بلغ طالب العلم ھذا المبلغ فبإذن هللا یصل إلى علم وفق
الشیخ یقول كذا، والشیخ فالن یقول كذا، والشیخ فالن أعلم من فالن ألنھ یعرف الحدیث، وفالن : وھو في بدایة الطلب فإنھ سیتبلبل ویقول

من أھل ھذا العلم، وأخذ ھذا العلم ًأنا أدین هللا أن فالنا : ًیعرف الفقھ، فتضیع األمة، وقد تنتقص وتجرح عالما، فإذا جاء من یجادلك فقل لھ
أما قبل ھذه . عن أھلھ، وأنا ال آخذ قولھ ألنھ فالن، بل أخذتھ للدلیل، فسأبقى معھ حتى أضبط، ثم بعد أن أضبط أنظر من خالفھ وما دلیلھ

 أن یدرك، وقد نبھ علیھ اإلمام ابن ًالمرتبة فلیست مرتبة مقارنة أو مناقشة؛ ألن اإلنسان ال یكون متأھال للنقاش والخالف، فھذا أمر ینبغي
القیم رحمھ هللا في إعالم الموقعین، ونبھ علیھ الحافظ ابن عبد البر رحمة هللا علیھ في االنتقاء، ونبھ علیھ شیخ اإلسالم رحمھ هللا في 

ة االجتھاد، أما إذا لم یبلغ ھذا المبلغ المجموع، كلھم نبھوا على أن طالب العلم یأخذ القول بالدلیل حتى یبلغ درجة المناظرة فینتقل إلى درج
ًوكثیر من طالب العلم بدءوا بكتاب الطھارة، فأخذوا كتبا في الحدیث اختلف العلماء فیھا على قولین أو على ثالثة، فیقول . فعلیھ أن یتریث

الراجح عندي القول الثاني، : لة أخرى وقالالراجح عندي ھذا القول لقول كذا وكذا، فرجح ھذا القول لداللة المفھوم، ثم جاء في مسأ: أحدھم
وھو داللة منطوق، وقد یكون المفھوم الذي رجح بھ یعارضھ مفھوم آخر من جنسھ في المسألة الثانیة، فیتناقض ویتبلبل ویعیش في حیرة؛ 

 تنتقل إلى درجة معرفة المخالف وبعد أن. ًألنھ لیست عنده موازین للترجیح، وال موازین للفھم، فھذا ھو الذي ضر كثیرا من طالب العلم
ودلیلھ ووجھ الخالف فكم من دلیل ستراه كأنھ حجة وھو ضعیف في داللتھ، وكم من دلیل ستراه قوي الحجة قد عارض ما ھو أقوى منھ، 

ً منضبطا واسعا، ثم بعد ًفاضبط الفقھ بدلیل، وانتظر حتى تتسع مداركك وتتفتح، وتفقھ عن هللا ورسولھ، وتأخذ علما. فھذا أمر ینبغي التنبھ لھ ً
ًوھذه قضیة مھمة جدا أثرت على كثیر من طالب العلم، حتى . ذلك تنتقل إلى من خالفك ودلیلھ، مثلما درج السلف الصالح رحمة هللا علیھم
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، فوصل إلى الحیرة، والسبب أنھ أوقف نفسھ  في موقف ال یلیق ّإن بعضھم مل الفقھ وتركھ، وأصبح في دوامة ال یعرف الحق والعیاذ با
فھذا لیس بالسھل، ! فالن ومن ھو فالن؟: ومن أنت حتى تقول! ًفمن أنت حتى تصیر حكما بین اإلمام أبي حنیفة ومالك والشافعي وأحمد؟. بھ

دلة على وقد كان بعض العلماء إذا سئل عن راجح یخاف وتنتفض یداه من الرعب، فھذه مرتبة ال یصل إلیھا اإلنسان إال بعد عناء، ومن األ
عن كتب الخالف في الفقھ، فإنك ستجدھا تعد على األصابع؛ ألنھم كانوا یعرفون أن ھذا الثغر ال یبلغھ اإلنسان إال بعد  ذلك أن تبحث

تحصیل، وبعد أن یشیب رأسھ، وبعد تتبع األقوال ومعرفة المخالفین وأدلتھم، وما كان لمن وراءھم أن یدخلوا في مسائل الخالف إال بعد 
وقد تجد الرجل یقف على قولین، وفي المسألة ستة أو سبعة أقوال، فلذلك ینبغي لإلنسان أن . ستیعاب، ومعرفة ما ھي األقوال في المسألةاال

فإذا سرت على ما ساروا علیھ فستبلغ ما بلغوا بإذن هللا جل وعال، . یتأنى وال یستعجل حتى یضبط العلم وبإذن هللا عز وجل سیبارك هللا فیھ
ّذا جئت تجتھد وترسم لنفسك منھجا جدیدا بمحض رأیك وفھمك فال تلومن إال نفسكوإ ً ًفارتبط بمنھج السلف، وبإذن هللا لن تختم بابا إال وأنت . ً

عندي أنا ال أفتح باب النقاش، وأنا اآلن أقرأ بدلیل، وألقى هللا بھذا الدلیل والحجة؛ ألنھ لیس : ولیكن قولك. على تصور واضح وطریقة معینة
وقد . فأنا أقتصر على ھذا القول بالدلیل. فلم أقرأ األصول، وال عرفت مراتب األدلة، وال عرفت ما ھو الراجح من األقوال مرتبة أن أفاضل،

م تعرف أجمع العلماء رحمھم هللا على أن طالب العلم إذا أخذ القول بالدلیل فقد أعذر؛ ألنھ یلقى هللا بدلیل، إنما المحرم أن تكون طالب عل
أنا ال أحید عن العمدة والزاد، فھذا ھو التقلید المتعصب المذموم، أو یأتیك إنسان بحجة من الكتاب والسنة فتتركھا، لكن إذا : األدلة ثم تقول

یكلف كان عندك حجة من الكتاب والسنة، وقول عالم مبني على الكتاب والسنة فعندك حجة وأنت على محجة حتى تبلغ درجة االجتھاد، وال 
  .ًهللا تعالى نفسا إال وسعھا، وهللا تعالى أعلم

 
 كیفیة حفظ المتون

 
بالنسبة للحفظ فأنا أرغب في حفظ كتاب هللا وسنة النبي صلى هللا علیھ وسلم، وكتب العلماء : كیف نستطیع حفظ ھذا المتن؟ الجواب: السؤال

ع استغلھا في حفظ حدیث من أحادیث النبي صلى هللا علیھ وسلم، والزاد على العین والرأس، ولكن بدل إضاعة الساعة في حفظ زاد المستقن
أما أن تحفظ العبارات فأولى منھا حفظ كتاب هللا تعالى وسنة النبي صلى هللا علیھ . افھمھ، واعرف كیف تعبد هللا عز وجل، واحفظ مسائلھ

یم، والزاد خیر وحفظھ بركة، ولكن األفضل واألكمل لك أن تحفظ وسلم، وكل حرف تتعبد هللا عز وجل بھ لك فیھ من األجور ما هللا بھ عل
أما طریقة ! ومن الصعب أن تجد الطالب یحفظ الزاد وال یحفظ القرآن، وكیف یحفظ الزاد وتخفى علیھ أحادیث األحكام؟. كتاب هللا تعالى

سطرین أو ثالثة   عن أقسام المیاه في- ًمثال- تكلم المصنف فإذا. تأخذ المادة مكتملة وال تزد على سطر واحد: ًأوال: حفظ الزاد فھي باختصار
أسطر، فال تحفظ الثالثة األسطر دفعة واحدة، فإذا كانت المادة مكتملة في سطر فخذھا، وأما إذا كانت غیر مكتملة إال بثالثة أسطر فجزئ 

ً والنجس سطر، فاحفظ أوال الطھور، ولو ذكره في الماء الطھور سطر، والطاھر سطر،: جزئیات المادة، فإذا كانت المادة ثالثة أقسام
وال تحفظ السطر وال نصف . السطرین فإنھ یذكر لك وصفھ وحكمھ، فالسطر األول في وصفھ والثاني في حكمھ، فابدأ بوصفھ ثم بحكمھ

معن، وال تقرأ إال بعد تصحیح فاكتب السطر ثم أدم النظر فیھ، واقرأه على األقل عشر مرات بت. السطر إال وأنت تعرف عن أي شيء یتكلم
َّوبعد ما تقرأ عشر مرات حاول مرة أن تقرأه غیبا، وتعرف على نقاط الضعف في . ًھذا المتن على عالم حتى تضبط، ویكون حفظك صحیحا ً

ن في الحفظ ازدحام الحفظ في أي العبارات، ثم ارجع وكرر إن استطعت مائة مرة، أو مائتین إذا كنت ترید الحفظ؛ ألن الذي ضر الكثیر اآل
المعلومات، واألولون لم تكن عندھم مشاغل وال مشاكل كثیرة، وعند اإلنسان الیوم مشاغل ومشاكل في بیتھ وأھلھ وأوالده وأطفالھ فیستغرق 

ًوال سألت رجال ما كتبت سوداء في بیضاء، : یقول الشعبي. ًذھنھ، لكن إذا صح ذھنھ وصفا فإنھ تكفیھ المرتان والثالث، وأحیانا مرة واحدة
نسأل هللا العظیم رب العرش الكریم أن یلھمنا السداد والصواب، وآخر دعوانا أن الحمد  رب العالمین، وصلى . ّأن یعید حدیثھ علي مرتین

  .هللا وسلم على سیدنا محمد وآلھ وصحبھ أجمعین
 

 ]1[ أحكام المیاه -شرح زاد المستقنع 
 

ة، ولذلك ألزمنا بالطھارة في كل شيء؛ في الصالة والحج والصیام والزكاة، سواء كانت طھارة معنویة إن اإلسالم دین الطھارة والنظاف
بإخراج الشرك وحب الدنیا والریاء والسمعة من قلوبنا، أو حسیة كالطھارة الماء من غسل ووضوء، وطھارة المال بإخراج الزكاة، وھذه 

 .بعض أخالق اإلسالم ومعالمھ الراسیة
 

 لمیاهأحكام ا
 

بسم هللا الرحمن الرحیم، الحمد  رب العالمین، والصالة والسالم على إمام المتقین، وخیر خلق هللا أجمعین، ومن سار على نھجھ إلى یوم 
كتاب (: في بیان معنى قولھ: الموضع األول: الكالم على ھذه الجملة في مواضع]. كتاب الطھارة: [فیقول المصنف رحمھ هللا: أما بعد. الدین

). كتاب الطھارة: (یقول المصنف رحمھ هللا. في بیان مناسبة تقدیم كتاب الطھارة وجعلھ في صدر ھذا الكتاب: والموضع الثاني). الطھارة
تكتب بنو : الضم والجمع، ومن ذلك قولھم: َكتب الشيء یكتبھ كتابة وكتبا، وأصل الكتب في لغة العرب: مصدر، مأخوذ من قولھم: الكتاب

مأخوذة من الطھر، : ، الطھارة)كتاب الطھارة: (وقولھ. ًسمي الكتاب كتابا الجتماع حروفھ بعضھا إلى بعض: قال العلماء. ، إذا اجتمعوافالن
الطھارة، فمرادھم بھا : فإنھم إذا قالوا: وأما في اصطالح العلماء. النقاء: النقاء والنظافة من الدنس واألقذار، فأصل الطھر في اللغة: وھو

معنى . صفة حكمیة توجب لموصوفھا استباحة الصالة والطواف بالبیت ونحوھا مما تشترط لھ الطھارة: يء مخصوص، عبروا عنھ بقولھمش
ًأن الطھارة إذا وصفت بھا مكلفا فإن ھذا الوصف من لوازمھ أنھ صفة حكمیة، فال تستطیع أن تجد للطھارة أوصافا محسوسة، : العبارة ً



 15 

ًفالن متطھر، وفالن غیر متطھر، ولیست الطھارة شیئا محسوسا تراه كالثوب والكساء ونحو : ھ على اإلنسان، یقالولذلك ھي حكم یحكم ب ً
ٍغیر محسوسة وال مرئیة وال ملموسة، لكن لو قلت فالن البس، فالن مكتس، : صفة حكمیة، أي: ولذلك قالوا. ذلك، وإنما ھي شيء معنوي

فالن ھذا متطھر، وتشیر إلى وصف موجود في ظاھره، وإنما ھو وصف : متطھر ال تستطیع أن تقولفالن : فإن الكساء مدرك بالحس، لكن
حل فعل الصالة؛ ألن هللا : للشخص الذي تصفھ بھا، استباحة الصالة، أي: صفة حكمیة تثبت لموصوفھا، أي. حكمي ال یتعلق بالمحسوسات

 .......لطواف بالبیت ونحو ذلك مما تشترط لھ طھارةأمر كل من قام إلى الصالة أن یتطھر الستباحة الصالة وا
 

 مناسبة تقدیم كتاب الطھارة على بقیة أبواب الفقھ
 

ألن الفقھ منھ ما ھو متعلق بالعبادات كالصالة والصوم والزكاة : لماذا بدأ المصنف رحمھ هللا كتابھ الفقھي بكتاب الطھارة؟ الجواب: السؤال
فأجمع العلماء على تقدیم العبادة على المعاملة، فیقدمون . لة الناس بعضھم مع بعض كالبیع والنكاح والجنایةوالحج، ومنھ ما ھو متعلق بمعام

األصل، ولذلك قال النبي صلى هللا علیھ  أن العبادة ھي: والسبب في ذلك. أبواب الصالة والزكاة والصوم والحج على سائر أبواب المعامالت
ل ما تدعوھم إلیھ شھادة أن ال إلھ إال هللا، فإن ھم أطاعوك لذلك فأعلمھم أن هللا افترض علیھم خمس صلوات لیكن أو: (وسلم هللا علیھ وسلم

ولذلك درج العلماء من المحدثین والفقھاء على استفتاح كتب الحدیث والفقھ بكتاب . فقدم الصالة وجعلھا بعد الشھادتین) في كل یوم ولیلة
أن الصالة ال تقع إال : ، فلماذا لم یجعل بدایة كتابھ بكتاب الصالة؟ الجواب)كتاب الصالة: (ولم یقل) ھارةكتاب الط: (والمصنف قال. الصالة

ْیا أیھا الذین آمنوا إذا قْمتم إلى الصالة فاغسلوا ُوُجوھكم : بطھارة سابقة؛ لقولھ تعالى ُْ ُ ُ َُ َ َ َ َُ ِ ِ َّ ِ ُّْ َ َ ِ َِ َّ طھر قبل فأمر كل من قام إلى الصالة أن یت] 6:المائدة[َ
الطھارة وسیلة والصالة : ًوبناء على ذلك قدم الكالم عن الطھارة على الكالم عن الصالة، وبعبارة علمیة كما یقول العلماء. فعل الصالة

أن تعرف ما ھو : أولھا: والطھارة تحتاج إلى معرفة أمور). على المقاصد الكالم على الوسائل یقدم على الكالم: (مقصد، والقاعدة تقول
أن : ًثانیا. ًتتوضأ وتغتسل بھ، وتغسل بھ النجاسة عن البدن أو الثوب أو المكان حتى توصف بكونك متطھرا: الشيء الذي تتطھر بھ؟ أي

شيء یتوضأ بھ وصفة تحصل بھا : ما یتطھر بھ وصفة الطھارة، وبعبارة مختصرة: فالبد من أمرین. تعرف الصفة التي تحصل بھا الطھارة
فاإلنسان یصلي إذا تطھر بماء أو ببدل یقوم . إما الماء، أو البدل عن الماء: شيء الذي تتوضأ بھ فقد جعلھ الشرع في شیئینأما ال. الطھارة

أصل، والذي ھو الماء، وبدل، والذي ھو التراب، فالبد للمكلف أن یبدأ بمعرفة الشيء الذي تحصل بھ الطھارة : ًإذا عندنا أمران. مقام الماء
 بعد ذلك یعرف كیفیة فعل الطھارة، فإن كل مكلف إذا أراد أن یتوضأ یحتاج أول شيء إلى الذي یتوضأ بھ، ثم یسألك بعد ذلك وھو الماء، ثم

فابتدأ أول شيء بالمیاه؛ ألن اإلنسان ). كتاب الطھارة، باب المیاه: (كیف أتوضأ؟ فأما الشيء الذي یتوضأ بھ فھو الماء، ولذلك قال المصنف
كیف تغتسل من نفاسھا : كیف أتوضأ؟ وكیف أغتسل من الجنابة؟ وتسأل المرأة: ى وجود الماء حتى یسألك بعد ذلكًیحتاج أوال إل

فتبین أن الصالة ھي األساس، ویقدم الحدیث عنھا على سائر المعامالت، ثم الصالة تحتاج إلى وسیلة وھي الطھارة . إلخ... وحیضھا؟ 
وسینحصر كالمنا إن شاء هللا في المیاه التي یتطھر بھا اإلنسان ویزیل بھا عنھ . فة الطھارةوالطھارة، تحتاج إلى شيء یتطھر بھ، وص

: كتاب الطھارة: باب المیاه، وبعض العلماء یقول: فبعض العلماء یقول) وھي ارتفاع الحدث: (ولذلك قال المصنف. الخبث ویرفع بھا الحدث
وال فرق لكن التعبیر . إلخ..) كتاب الطھارة وھي ارتفاع الحدث: (نف جاء مباشرة وقالثم یتكلم عن أنواع الماء، لكن المص.. باب المیاه

 .بباب المیاه أدق
 

 أقسام المیاه
 

البد لكل مسلم أن یعرف األحكام التي : وأحب أن أقدم بمقدمة یتھیأ بھا اإلخوان لمعرفة أحكام المیاه التي یذكرھا العلماء رحمة هللا علیھم
والمیاه منھا ما أذن هللا بالطھارة بھ، ومنھا ما لم . ألنھ ال صالة لھ إال بماء معتبر، بعد أن یكون طاھر الثوب والبدن والمكانتتعلق بالمیاه؛ 

یأذن هللا بالطھارة بھ، فالبد للمكلف أن یعرف ما ھو الماء الذي یتوضأ ویغتسل بھ، وما ھو الماء الذي لو توضأ أو اغتسل بھ لم یصح 
ًوبناء على ذلك فھذا الباب مھم، فنحتاج أول شيء أن نعرف أقسام المیاه؛ لكي نرتب بعد ذلك األحكام المتعلقة بكل قسم . لھوضوءه وال غس

والقسم . الماء الطاھر: والقسم الثاني. الماء الطھور: القسم األول:  إلى ثالثة أقسام- على مذھب الجمھور- الماء قسمھ العلماء . على حدة
ما السبب في تقسیم الماء إلى : فیرد السؤال مباشرة. إما ماء طھور، وإما ماء طاھر، وإما ماء نجس: فعندنا ثالثة أقسام. لنجسالماء ا: الثالث

إما أن یبقى على أصل خلقتھ كماء السیل، وماء البئر، فما نزل وجرى بھ السیل : الحالة األولى: أن الماء لھ حالتان: ھذه األقسام؟ والجواب
ًأن یأخذه المكلف فیضع فیھ شیئا یخرجھ عن أصل : الحالة الثانیة. ٍلى أصل خلقتھ، وما نبع من بئر فھو باق على أصل خلقتھٍفھو باق ع

ِوأنزلنا من السماء : الماء الطھور: ففي الحالة األولى إذا بقي على خلقتھ یسمونھ. ًخلقتھ، أو یأتي ریح فیلقي فیھ شیئا فیخرجھ عن أصل خلقتھ َ َ ََّ ِ َ َْ َ
ًماء طُھورا  ًَ إذا تغیر ھذا الماء عن الخلقة فإما أن یتغیر بشيء طاھر، وإما أن یتغیر بشيء : القسم الثاني. وھو القسم األول] 48:الفرقان[َ

ًفإن جاء المكلف ووضع فیھ شیئا طاھرا كحمص أو باقالء أو زعفران، فتغیر الماء بالحمص أو الباقالء أو الزعفران، صار ماء . نجس ً
ًفتسمیتھ ماء طاھرا؛ ألنھ انتقل عن أصل خلقتھ إلى صفة جدیدة تخالف ما خلقھ هللا علیھ، . ان أو ماء باقالء أو ماء حمص أو غیرهزعفر ً

ٍھذا ماء طھور، لم تصدق؛ ألن الطھور باق على خلقتھ، وھذا غیر باق على الخلقة، : فأصبح فیھ لون الزعفران وطعمھ ورائحتھ، فلو قلت
أن یتغیر بنجس، كإناء فیھ ماء فجاء صبي وبال فیھ أو سقطت فیھ نجاسة، فتغیر لون الماء بلون النجاسة : القسم األخیر. رحیث تغیر بطاھ

ًأو رائحتھ برائحة النجاسة، فحینئٍذ یكون الماء ماء نجسا وماء متغیر عن أصل . ٍماء باق على أصل خلقتھ: إذا اآلن عندنا ثالثة أقسام للماء. ً
ًوبناء . حقیقة الماء الطھور والطاھر والنجس: العلماء رحمھم هللا یتكلمون على ھذا. ان بطاھر فطاھر، وإن كان بنجس فنجسخلقتھ، إن ك

 ما الذي یحل أن أتوضأ وأغتسل بھ وأزیل بھ نجاسة الثوب والبدن والمكان؟ وما ھو الذي بخالف ذلك؟: على ذلك یرد السؤال
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 الماء الطھور أمثلتھ وأحوالھ
 
ماء : الماء الطھور وصفناه بكونھ باق على أصل خلقتھ، ومثالھ: نقدم بمقدمة ثانیة. د أن قسمنا الماء إلى ماء طھور وماء طاھر وماء نجسبع

ًالبئر، فإنك إذا حفرت بئرا واستخرجت الماء استخرجت ماء باقیا على أصل خلقتھ ِفأْسكناهُ في األْرض وإنا على ذھاٍب ب: ًً َِ َ َ َِ َ َّ ََّ ِ َ َھ لقادُرون ََ ِ َِ َ
ًفا أسكن ھذا الماء الذي نزل من السماء في األرض، فإذا خرج خرج على أصل خلقتھ سواء خرج من بئر، أو من عین، ] 18:المؤمنون[

ًماء طھورا، ومثل ماء البئر: كل ذلك نسمیھ شي على إن السیل یم: ماء العین، وماء النھر، وماء السیل، لكن ماء السیل قد یقول لك قائل: ً
یشترط في : ًوجھ األرض فیختلط بالتراب حتى یصیر لونھ أحمر أو غالبا إلى الحمار مع ضرب من السواد واألحمر القاتم، وأنت تقول

ًأن الماء الطھور یحكم بكونھ طھورا إذا بقي : والجواب. ًالطھور أن یبقى على أصل خلقتھ، وھذا لم یبق على أصل خلقتھ، إذا لیس بطھور
 فأصبحت رائحة الطحلب - وھو نوع من أعشاب البحر- خلقتھ أو تغیر بشيء یشق احترازه عنھ، فماء النھر لو نبت فیھ الطحلب على أصل

الماء الطھور إذا تغیر بطاھر فال نحكم بتغیره في حاالت : ًإذا. ھذا ماء طھور، وإن كان قد تغیر بالطحلب الطاھر: أو طعمھ في الماء، نقول
َّاالت التي ال یمكن لإلنسان أن یفك الماء فیھا عما غیره، مثلالضرورة، وھي الح اختالط التراب بماء السیل، ومثل ماء القربة، فإنك إذا : َ

تغیر بطاھر فھو : ُوضعت فیھا الماء وجئت تشرب تجد رائحة القربة في الماء، ویكون الماء قد تغیرت رائحتھ وقد یتغیر طعمھ، فال تقل
توضأ من : أن یقال لك: الحالة األولى: ًإذا الماء الطھور لھ حالتان. بشيء یشق التحرز عنھ، ھذا بالنسبة للماء الطھورطاھر، ال؛ ألنھ تغیر 

ھل یجوز أن أتوضأ : وقلت لھ  فسألت الفقیھ-والماء فیھا على خلقتھ-ھذا الماء الطھور واغتسل منھ بدون كراھة، كما لو جئت إلى بركة ماء 
یجوز ولكن مع الكراھة، : لكن ھناك حاالت یقول لك. نعم یجوز باإلجماع؛ ألنھ ماء طھور باق على أصل خلقتھ:  لكمن ھذه البركة؟ قال

 ...... .ًحیث یكره لك أن تتوضأ بھذا النوع من الماء ولو كان في األصل طھورا، وسنبین ذلك إن شاء هللا
 

 تعریف الطھارة
 

 ...... .الضمیر عائد إلى الطھارة) وھي]. (وما في معناه وزوال الخبثوھي ارتفاع الحدث : [قال المصنف رحمھ هللا
 

 أنواع األحداث
 

) الحدث: (ًإذا ما معنى قولھ). وھي ارتفاع الحدث: (مباشرة قال) كتاب الطھارة: (لما قال) وھي ارتفاع الحدث: (قال المصنف رحمھ هللا
: وقع، ومنھ الحدث، أي: ھذا حدث أي: حدث الشيء إذا وقع، تقول: تھ في اللغة؟ فأما الحدث فحقیق)وما في معناه وزوال الخبث: (وقولھ

ًارتفاع الحدث، یریدون بھ شیئا مخصوصا، فالحدث في األصل یطلق على خروج الخارج، : ولما قال العلماء. الخبر الذي حصل وكان ً
ً ھذا الخارج إما أن یكون موجبا للطھارة الصغرى التي ھي ثم. والریح، والحیض، والنفاس، وغیرھا من األحداث البول، والغائط،: ویشمل

الوضوء كخروج الریح، فإذا خرجت الریح وجب على اإلنسان أن یتوضأ حتى یصلي، وكذلك خروج البول والغائط والمذي والودي كلھا 
إما : ًإذا الحدث عندنا قسمان. ًا أكبرًوإما أن یكون الخارج حدثا أكبر كدم الحیض والنفاس والمني فإنھ یوصف بكونھ حدث. أحداث صغرى

ارتفاع : (فلما قال المصنف.  البول والغائط والریح ونحوھا-أكرمكم هللا-أو حدث أصغر، یشمل . حدث أكبر، یشمل الجنابة والحیض والنفاس
ھذا محدث، : الحدث؛ لكن قولكھذا أحدث، فتصفھ بكونھ خرج منھ : أن اإلنسان إذا خرج منھ خارج فبمجرد ما یخرج منھ تقول: أي) الحدث

ال ترید منھ أنھ خرج منھ الخارج، ال، وإنما ترید منھ أن مثلھ ال یصلي، وال یطوف بالبیت، وال یمس المصحف ونحوه مما تشترط لھ 
) ھي ارتفاع الحدث: (فقولھ. زال المانع: توضأ فقد ارتفع الحدث، أي ًوبناء على ذلك كأنھ محبوس عن فعل الصالة، فإذا اغتسل أو. الطھارة

رفعت الثوب إذا كان قد وقع على األرض، لكن إذا كان :  یكون لشيء وقع، تقول- كما یقول العلماء-مراده بذلك زوال المانع؛ ألن الرفع 
ي، أو ودي، فالرفع ال یكون إال لشيء وقع، فما الذي وقع من المكلف؟ إما خروج ریح، أو بول، أو مذ. رفعت الثوب: ًالثوب معلقا، فال تقول

ًأو دم نفاس، أو دم استحاضة، أو دم حیض، فیمنع من الصالة، فإذا فعل الطھارة التي ستأتي من الوضوء والغسل ووصف بكونھ متطھرا 
 ما ھو الحدث؟). ارتفاع الحدث(الطھارة عندنا معشر الفقھاء : أي): ھي. (جاز لھ فعل الصالة ونحوھا من العبادات التي تشترط لھا الطھارة

فالن : تقول: أي) صفة. (ُصفة ُحكمیة توجب منع موصوفھا من استباحة الصالة والطواف بالبیت ونحوه مما تشترط لھ الطھارة: الحدث
ُما ترى بالعین وال تلمس بالید؛ إنما) صفة حكمیة(محدث وفالنة محدثة إذا اتصفا بھذه األشیاء  وعند . ھي متعلقة بالمعاني واإلدراكات ُ

كالطول والقصر والعرض واالرتفاع ونحو : الحسي أو األوصاف المحسوسة. إما حسي، وإما معنوي: يء یكون على حالتینالعلماء الش
ًفلو دخل علیك رجل عالم ھل ترى العلم شیئا ملموسا علیھ مثل الطول والقصر؟ ال. شيء یرجع إلى المعاني واألذھان: المعنوي. ذلك ً .

ً البول أو الغائط فیوصف بكونھ محدثا، ھل الحدث شيء ُیرى أو یلمس علیھ؟ أبدا، ما تستطیع أن تفرق، وعندما یخرج من اإلنسان الریح أو ً
الحدث صفة : ًإذا الحدث لیس صفة محسوسة ولكنھ صفة معنویة، ولذلك قال العلماء. وقد یدخل الرجالن أحدھما محدث واآلخر ال یدري

فالرجل إذا خرج منھ الریح أو البول أو . تثبت منع موصوفھا من استباحة الصالة: أي) جبتو. (حكمیة، والحكمیة والمعنویة معناھما واحد
طھارة (فأصبح األمر من باب التضاد . الحدث یمنع، والطھارة تبیح: ًإذا. الغائط ال یصلي وال یطوف بالبیت ونحوه مما تشترط لھ الطھارة

  .(ھي ارتفاع الحدث: (، ھذا حاصل ما نقولھ في قولھطاھر ومحدث: ً، ولذلك تجد العلماء دائما یقولون)وحدث
 

 ما في معنى الحدث
 

ًأن مْن غسل میتا یغتسل، ومن : كالنوم، فإنھ لیس بحدث ذاتي، ولكنھ في معنى الحدث، وغسل المیت عند من یقول) وما في معناه: (قولھ َ ّ ََّ
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ِحملھ فلیتوضأ، فإن غْسل المیت لیس بانتقاض للطھارة، ولكن ی ََّ إما حدث كبول : فصارت عندنا الموانع قسمین. ھو في حكم الحدث: قولونَ
وإما في معنى الحدث كالنوم، فإن النوم ذاتھ لیس بحدث؛ ولكن اإلنسان إذا نام سھا، فربما خرج منھ الریح وھو ال یدري، . وریح وغائط

غسل المستیقظ من النوم یده قبل أن یدخلھا في : حدث، مثلما في معنى ال: یعني) وما في معناه: (فأصبح في حكم الحدث، ھذا معنى قولھ
  .ًاإلناء ثالثا كما سیأتي

 
 الخبث وأقسامھ

 
ًالخبث أصلھ من خُبث الشيء، یخُبث خْبثا إذا كان مستقذرا): وزوال الخبث: (وقولھ ً ُ ُْ َ َ فأصل الخبیث المستقذر والذي تعافھ النفوس، قال هللا . َ
ْوال تیمُموا ال: تعالى َّ َ َخبیث منُھ تنفقون ََ ُ ُ ِْ ِ َ ِ ًوقد یطلق الخبث على الخبیث حسا ومعنى، وقد یطلق على . الذي تعافھ النفوس: أي] 267:البقرة[َ ً

فالخبث النجاسة، والمراد بھا أن یصیب الثوب أو البدن أو المكان نجاسة، فإن هللا أمر كل من أراد أن یصلي أن یكون طاھر . ًالخبیث معنى
ْر : ًیھ نجاسة، وطاھر المكان لیس على سجادتھ أو على المكان الذي یصلي علیھ نجاسة، وطاھر الثوب الذي یلبسھِالبدن، لیس عل َوثیابك فطھِّ َ َ َ َ َِ

ُعرفنا أن اإلنسان البد أن یكون طاھر الثوب والبدن والمكان، لكن لو فرضنا أن الثوب الذي أصلي فیھ علیھ : وھنا إشكال وھو]. 4:المدثر[ ّ َّ
ُ من بول ونجاسٍة، أو السجادة التي أرید أن أصلي علیھا فیھا نقطة من بول أو دم أو نحو ذلك من النجاسات، أو البدن الذي أرید أن ٌنقطة ِ ٍ

إنما یتحقق ذلك عن طریق الطھارة، فمن ! إلخ، فكیف أزیل ھذه النجاسة؟... أصلي بھ فیھ شيء من النجاسة من دم أو بول أو ودي أو مذي
ًبدنھ والموضع الذي یصلي فیھ حتى طُھر ُوصف بكونھ متطھراغسل ثوبھ و َ َِ إما أن تتعلق باإلنسان نفسھ من ناحیة : ًإذا الطھارة لھا حالتان. َ

فأصبحت . وإما أن تتعلق بثوبھ وبدنھ ومكانھ من جھة إزالة الخبث والنجاسة التي علیھا. فعل الطھارة التي ھي الوضوء والغسل من الجنابة
ًوالبد لإلنسان أن یكون متطھرا من ناحیة فعل . وإما طھارة خبث في المكان. إما طھارة حدث في اإلنسان: نقسم إلى قسمینالطھارة ت

فلما كانت الطھارة تنقسم إلى قسمین، وكان في األحداث ما ھو لیس بحدث . ًالوضوء والغسل، ومتطھرا من ناحیة البدن والثوب والمكان
وبھذا یكون قد جمع ) ارتفاع الحدث وما في معناه وزوال الخبث: (الحدث، أضاف المصنف كلمة ثالثة فقالًأصال؛ وإنما ھو في معنى 

  .الطھارة المتعلقة بالحدث والطھارة المتعلقة بالخبث
 

 أحكام الماء الطھور
 

إما طھور، وإما طاھر، وإما :  الثالثةال یمكن أن تجد ماء على وجھ األرض یخرج عن واحد من ھذه]. المیاه ثالثة: [قال المصنف رحمھ هللا
الماء طھور ونجس وقد : ًوال یمكن أن تجد ماء إال والشریعة جعلت لھ واحدا من ھذه الثالثة األحكام، وھناك بعض من العلماء یقول. نجس

ش على بعض اإلخوة من العوام نقتصر على أ َّن الراجح تقسیم الماء إلى فصلت ھذه المسألة وبینت أدلتھا في شرح البلوغ، فحتى ال نشوِّ
ًوأنزلنا من السماء ماء طُھورا : فقولھ تعالى: أما ظاھر القرآن. ُّثالثة أقسام، لظاھر القرآن وظاھر السنة وداللة الحس على ذلك ًَ َ ِ َ َ ََّ ِ َ َْ ] 48:الفرقان[َ

إنا نركب البحر ومعنا : (لما سألھ الصحابة وقالوافعبر بالطھور، وزیادة المبنى تدل على زیادة المعنى، وكذلك النبي صلى هللا علیھ وسلم 
ھذا یدُل على أن الصحابة كانوا یعرفون انقسام الماء إلى الثالثة؛ ألن ماء البحر ) القلیل من الماء فإن توضأنا بھ عطشنا أفنتوضأ بماء البحر؟

) ھو الطھور ماؤه: (ًا، فقال لھم النبي صلى هللا علیھ وسلمًموجود وھو طاھر، فامتنعوا من ھذا الطاھر وظنوا أنھ ال یرفع حدثا وال یزیل خبث
ًكون الملح فیھ ال یخرجھ عن وصف الطھوریة، وھذا یدل على أن الماء إذا خرج عن أوصافھ في لون أو طعم أو رائحة أصبح طاھرا : أي

ًإال إذا كان مغیره نجسا ھ ماء طھور، وهللا أمرنا بالطھارة من الماء الطھور، وقد إن: وكذلك داللة الحس، فإنھ ال یصح أن تقول لماء الباقالء. ّ
ِماء لُیطھِّركم بھ : قال في ماء السماء ِِ ْ ُ َ ََ ًووصفھ بكونھ طھورا فدل على أن الطھارة ال تحصل إال بھذا الذي ھو الطھور، ومحل ] 11:األنفال[ً

 ...... .ھذه الثالثة األقسامعلى العموم الماء عندنا ینقسم إلى . البسط والخالف في شرح بلوغ المرام
 

 تعریف الماء الطھور
 

طھور ال یرفع الحدث وال یزیل النجس : (األول ھذا القسم]. طھور ال یرفع الحدث، وال یزیل النجس الطارئ غیره: [قال المصنف رحمھ هللا
ِ ُحكمھ أنھ ال یرفع الحدث وال یزیل الخبث الماء الباقي على أصل خلقتھ، ومن: طھور، بعبارة مختصرة تقول: ، معنى قولھم)الطارئ غیره ِ ْ

. إما أن یكون نجس العین والذات: ًوصف الشيء بكونھ نجسا على حالتین) وال یزیل النجس الطارئ غیره:(قولھ. أو النجس الطارئ غیره
ًوإما أن یكون نجسا حكما ِأصابتھ نجاسة، لكْن ھو في أصلھ : أيھذا نجس : وإما أن تقول. ھذا شيء نجس؛ ألن هللا حكم بنجاسة عینھ: تقول. ً ٌ ٌ

ٍقْل ال أجد في ما أوحي إلي ُمحرما على طاعم : المیتة والخنزیر: فأما الشيء الذي ھو نجس العین ھذا ال تستطیع أن تطھره، مثل. طاھر ِ َّ َّ ِ َِ َ ََ َ َ ًَ ِ ُ ُ ِ َ ُ
َیطعُمُھ إال أْن یكون مْیتة أْو َدما مْسفوحا أْو لْحم  َ َ َ َ ًْ ًُ َُ َ َ َ َ ًَ َ َّ ٌخنزیر فإنُھ رْجس ِ ِ َِّ ِ ٍَ النجس، فإنك ال تستطیع أن تطھر الخنزیر : والرجس ھو] 145:األنعام[ِ
ولكن الثوب في أصلھ الخز والقماش طاھر، فإذا وقعت . إلى األبد نجس ونجاستھ عینیة ًولو غسلتھ مائة مرة، فلن یصیر طاھرا بل ھو

ھذا ثوب :  ولكنھ تنجس فأخذ حكم المتنجس، ولیس كلھ تنجس وإنما جزء منھ، فیقولونعینھ نجسة، وال ذاتھ نجسة،: النجاسة علیھ فال تقول
أن الشرع حكم بمجرد وقوع النجاسة القلیلة على الثوب أو : ّولما وصفوا الثوب كلھ أنھ نجس ھل ھذا حكمي أم حقیقي؟ حكمي أي. نجس

فأخرج المیتة، فإن نجاستھا عینیة ال ) وال یزیل النجس الطارئ: (ولذلك قال. على البدن أو على المكان أنھ نجس لكن عین الشيء طاھر
الماء الطھور ھو الطاھر في نفسھ : وبعبارة أخرى یعبر بعض العلماء عن الطھور بقولھ. یمكن بحال أن یزول منھا ھذا الوصف بالنجاسة

ٍمن شأنھ أنھ باق على خلقتھ، فإذا خرج عن الخلقة فإما أن ھذا الماء : أي]. وھو الباقي على خلقتھ: [قال المصنف رحمھ هللا. المطھر لغیره
  .یخرج إلى طاھر أو یخرج إلى نجس، فالماء الطھور من شرطھ أن یبقى على أصل الخلقة
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ٍفإن تغیر بغیر ممازج كقطع كافور: [قال المصنف رحمھ هللا الماء الطھور إذا : ید فنقولسندخل اآلن في تفصیالت، ولكن باختصار شد]. ٍ

َّتغیر بشيء ینتقل إلى حكم ما غیره، ھذه قاعدة عندنا، فالماء الطھور إذا تغیر انتقل إلى الشيء الذي غیره، إن طاھر فطاھر وإن نجس  َ
غیر بصورة ال ًوھنا سنذكر أمورا تغیر الماء الطھور بصورة یصعب على المكلف أن یحترز عنھا، فھذه یغتفرھا الشرع، أو یت. فنجس

َّیمتزج فیھا المغیِّر مع الماء المغیر، فھاتان حالتان َ أن یتغیر ویكون تغیره بطریقة ال یمكن للمكلف أن یدفعھا، وھي حالة : الحالة األولى: َ
یھ، لكن ذلك الشيء أن یتغیر بشيء ف: والحالة الثانیة. َّالمشقة والحرج، حیث یشق علیھ أن یفعل ما یوجب انفصال الماء عن ھذا الذي غیره

ًوكل ھذا یعتبر فیھ الماء طھورا؛ . ُال یتحلل فیھ، كأن تلقي فیھ قطعة جامدة فتجد رائحة ھذه القطعة أو طعمھا، ولكنھا لم تمتزج مع الماء
 بعضھ في ِامتزج الشيُء بالشيء إذا دخل: الممازجة). فإن تغیر بغیر ممازج. (ًولكن یوصف بكونھ مكروھا أو غیر مكروه كما سیذكر

َبعض، حتى ال تكاد أن تفرق بینھما، أكرمكم هللا اآلن البول لو سقط على الماء یمتزج معھ امتزاجا كلیا، والملح إذا ذوب في الماء یمتزُج بھ  ّ ُّ ً ً َ ٍ
ًامتزاجا كلیا ً امتزاجا كلیا؟ ال یمتزج، فإذا تغیر بشيء ال یمكن أن ینفك عنھ فھذه ممازجة كاملة؛ لكن لو ألقیت السمن داخل الماء ھل یمتزج. ً ً

إما أن یتغیر : ًإذا التغیر عندنا لھ حالتان. كذلك عندما تلقي قطع العود في الماء تجد طعمھا فیھ؛ لكن ھل ھذا العود تحلل في الماء؟ ما تحلل
ًتغیرا مستحكما فھذا سنذكره إذا تغیر إلى طاھر أو إلى نجس ًوإما أن یتغیر تغیرا ناقصا كأن یضع فی. ً كقطع : (فقال. ًھ شیئا ال یمازجھً

ًالكافور، لكن ھل الكافور تحلل تحلال كامال  الكافور معروف، فإذا أخذ اإلنسان من ھذا الكافور قطعة ورماھا في الماء فإنھ یجد طعم). كافور ً
ًھذا التغیر لیس تغیرا حقیقیا ولیس بتغیر كامل: فیقولون. في الماء؟ ال الدھُن ال یمازج ) أو دھن: (قال رحمھ هللا). ُأو دھن: (قال رحمھ هللا. ً

الماء، إذا وضع في الماء تجده ینفصل عنھ، ولو جئت تطعم الماء لوجدت طعم الدھن فیھ، فھو قد تغیر، فالماء فیھ دھن لكنھ لم یمازجھ 
ًمن العود، أو رمى فیھ قطعة من عندك إناء ماء أردت أن تتوضأ بھ، فجاء أحد أبنائك ورمى فیھ قطعة : صورة المسألة. ممازجة كاملة

درست وتعلمت أن الماء الطھور ھو الباقي : الكافور، أو جاء إلى علبة سمن أو زیت ورماھا في ھذا اإلناء، فتغیر الماء، فیرد السؤال حینئٍذ
 من ناحیة الكراھة أو عدم أن ھذا غیر مؤثر، لكن یحكم علیھ: على أصل خلقتھ، فھذا اآلن حین تغیر ھل ھذا التغیر مؤثر؟ یكون الجواب

الذي یستخلص من الماء ویكون في األراضي السبخة، : والملح المائي. إما جبلي، وإما مائي: الملح]. أو ملح مائي: [قال رحمھ هللا. الكراھة
ملح : (فقال.  الملحھو عبارة عن معادن في الجبال یستخرج منھا ھذا: والملح الجبلي. یصب علیھا الماء ثم یستخلص منھا بطریقة معینة

ِرجل جاء إلى ماء في یوم شدید البرد یرید أن یتوضأ أو : ًمثال]. أو سخن بنجس كره: [قال رحمھ هللا. وخص المائي؛ ألنھ ال یتحلل) مائي ٍ ٍ َ
اء على النجاسة، فاشتعلت ، فجمع ھذه النجاسة وأوقد النار فیھا، ثم وضع إناء الم- أكرمكم هللا-ًیغتسل من الجنابة، فما وجد وقودا إال نجاسة 

ًھل الماء المسخن بالنجس یعتبر نجسا؟ ومعلوم أن رائحة الوقود تكون في نفس الماء : فیرد السؤال. حتى سخن الماء، فسخن الماء بالنجس
بالنجس وتجد أنھ إذا سخن بھ، وھذا معروف، فالحطب إذا أشعلتھ على القدر أو على اإلناء المفتوح تجد طعم الحطب فیھ، فقد تسخن الماء 

ًفنرید أن نضبط شیئا ). كره: (ًوبناء على ذلك قال رحمھ هللا. ربما تأثر بھذا النجس، لكن ھل ھو تأثر حقیقي ممازج أم منفصل؟ منفصل
تحفظ أنھ ال یھمك أن . أن الماء الطھور تغیر، ولكن ھل ھذا التغیر كامل أو ناقص؟ تغیر ناقص لیس بكامل، فھذا فقھ المسألة: ًواحدا وھو

تغیر : ًتغیر بدھن أو بكافور ال داعي لحفظ ھذه األشیاء، ولذلك الذي ضر كثیرا من طالب العلم أنھم یجمدون على األلفاظ، فیجمد على اللفظ
ًوفقھ المسألة ھو في المخالطة والممازجة وجودا وعدما، المھم أ. بقطع كافور أو دھن، فإذا نسي الدھن والكافور ما یحسن الجواب ن یتغیر ً

نص العلماء : بشيء ال یمازجھ، فلو ُسئلت اآلن عن نوع من المیاه سقطت فیھ مادة كیماویة ال تتحلل في الماء ماذا یكون جوابھا؟ تقول
َّرحمھم هللا على أن الماء إذا تغیر بغیر ممازج أنھ یكره، وھذا المذكور قد تغیر فیھ الماء بغیر ممازج فھو مخرج على ما ذكروه من  ُ ٍ

إن : ًوبناء على ذلك. ھو الذي یثاب تاركھ وال یعاقب فاعلھ: المكروه) كره: (وقولھ. ھو عدم وجود الممازجة: ًإذا الضابط عندنا. المكروه
عند العلماء قاعدة في ! وما السبب في كراھیة ھذا النوع من الماء؟. تركت ھذا الماء وتوضأت بغیره فأنت مثاب؛ ألنك تترك الشك إلى الیقین

األشیاء التي تتردد بین الحرام والحالل، فمذھب طائفة من المحققین من األصولیین أنھا تعطى حكم المكروه؛ ألنك ال تستطیع : لمكروه وھيا
حرام؛ ألن الشرع حكم بالحرمة للذي فوقھا، وال تستطیع أن تقول حالل؛ ألن الشرع حكم بالحل للذي دونھا، فأصبحت مترددة بین : أن تقول
إسبال الثوب إذا نزل عن الكعبین قال فیھ النبي صلى : ومن أمثلة ذلك كما مثل األصولیون رحمھم هللا. ھي مكروھة:  والحرام فتقولالحالل

ُأزرة المؤمن إلى أنصاف ساقیھ: (فھو محرم، ثم ما فوق الكعبین) ما أسفل الكعبین ففي النار: (هللا علیھ وسلم َ ْ بقي اإلشكال في الذي . مباح) ُ
األصل : ھو مكروه؛ ألنھ لیس عندك دلیل یحرم وال دلیل یبیح، وإن كان بعض العلماء یقول: زي الكعبین ھل ھو مباح أو حرام؟ تقولیوا

ًاإلباحة فیجوز لھ، ومذھب المحققین أنھ یبقى بین مرتبة الحل والحرمة، وھذا الذي تجد بعض السلف دائما یقول أي شيء ھذا؟ وینفض : ُ
ًكذلك عندنا ھذا الماء لم یتغیر تغیرا كامال إن جئت تقول. ًورعا عن التحریم والحل، فیصفونھ بالكراھةیدیھ، یكرھھ كلھ  األصل أنھ طھور : ً

وهللا أنا أشتبھ فیھ، فلذلك ال ھو بالحرام : فالعبادة صحیحة، ویجوز لإلنسان أن یتوضأ بھ، وإن جئت تنظر إلى التغیر غیر الكامل فیھ تقول
ً تغیرا كامال، وال ھو بالسالم سالمة كاملة فقالواالمحض المتغیر ًواختلف العلماء ھل یكره مطلقا أو یكره بشرط وجود غیره؟ . ھو مكروه: ً

ًالشراح على أن الكراھة مطلقة، كیف؟ ٍلو عندك إناء من الماء وقع فیھ عود أو كافور أو دھن، وإناء ثان لیس فیھ كافور : صورة المسألة! ّ
ًأنا أحكم بالكراھة مطلقا : وبعضھم یقول. أنا أحكم بالكراھة بشرط وجود البدیل: ٍباق على أصل خلقتھ، فبعض العلماء یقولوال عود بل ھو 

وكل ما تقدم ھذا یعتبر من باب التغیر غیر الكامل؛ ألننا قلنا عندنا . وجد البدیل أو لم یوجد، وھما مذھبان مشھوران للعلماء رحمھم هللا
ً غیر كامل، وطھور تغیر تغیرا كامال لكن بشيء یشق التحرز منھًطھور تغیر تغیرا ًوقد تكلمنا عما تغیر تغیرا غیر كامل، وسنذكر اآلن ما . ً

 .یشق التحرز عنھ أي الشيء الذي ال یمكن لإلنسان أن ینفك عنھ
 

 حكم الماء المتغیر بطول المكث وبما یشق صون الماء عنھ
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ُّ بمكثھ أو بما یشق صون الماء عنھوإن تغیر: [قال رحمھ هللا تعالى ُ ًنزل المطر فمأل حفرة من الماء استمرت ھذه الحفرة شھرا أو شھرین ]. َ ً

لم یتغیر بفعل فاعل : ًأو ثالثة، فاحتجت یوما أن تتوضأ من ھذا الماء، فوجدت الماء قد تغیر؛ لكن تغیر بطول المكث في ھذه الحفرة، یعني
شرط الطھور بقاؤه على أصل : قلنا! سن وھو الذي طال مكثھ فتغیر؛ فھل ھذا التغیر مؤثر أو غیر مؤثر؟وإنما بطول المكث، فالماء اآل

ُّأو بما یشق صون . [ٍالخلقة، وھذا لم یبق على أصل خلقتھ وإنما تغیر، لكن تغیر بطول المكث والزمان وھو باق في ھذا المستنقع أو الغدیر ُ َ
تغیر الماء بما ال تستطیع أن تصونھ عنھ، كأن تأخذ الماء وتضعھ في : الماء عنھ، وھذا لھ حاالتیعسر ویصعب صون : یعني]. الماء عنھ

قربة، وھي بطبیعتھا تخرج رائحتھا وتتأثر بالحر والبرد، فیتأثر الماء الموجود برائحة القربة، فھل تستطیع أن تصون الماء الموجود في 
كذلك لو أن النھر جرى أو السیل فھل یمكن حفظ میاه السیول عن التراب والغبار الموجود . القربة عن ھذا التغیر في الرائحة؟ ال یمكن

لو أن ھذا الماء الذي نزل إلى الحفرة أو : ًمثال) من نابت فیھ]. (من نابٍت فیھ وورق شجر: [قال رحمھ هللا تعالى. ًأبدا ال یمكن! فیھا؟
نبات الماء، فأصبحت رائحتھ برائحة النبات الموجود فیھ، أو سقط فیھ ورق شجر، المستنقع الموجود في ھذا الموضع نبت فیھ طحلب أو 

وھذا كثیر في البادیة، یكون على البئر شجرة مثل شجر اللوز، وھذه الشجرة تسقط أوراقھا فتقع في البئر، ثم تصبح رائحة ماء البئر كرائحة 
أو : [قال رحمھ هللا. ر الذي یشق صون البئر عنھ، فھذا جائز دون كراھةاللوز، فتتغیر رائحتھ وقد یتغیر طعمھ؛ لكن تغیر بورق الشج

. أن تلتصق بالغدیر: الحالة األولى: حفرة فیھا ماء وماتت وبھیمة من إبل أو بقر أو غنم بجوار ھذا المستنقع، فھذه لھا حالتان]. بمجاورة میتة
ً قلیال كان أو كثیراأن تكون بعیدة عن الغدیر بینھا وبینھ فاصل،: الحالة الثانیة فبالطبیعي أنھا إذا كانت ملتصقة بالماء أنھ سیتأثر إال إذا كان . ً

یتأثر بالرائحة، كأن تھب الریح على ! أما إذا كانت بعیدة فكیف یتأثر الماء؟. ًمستبحرا، ونحن كالمنا في الماء المستنقع الذي یتأتى منھ التأثر
ًمستنقع، فإذا جئت تطعم ماء المستنقع وجدت فیھ رائحة المیتة أو طعما متغیرا عن أصل الخلقةالمیتة، فتأتي رائحة المیتة على سطح ال فیرد . ً

َالمیتة نجسة، والماء أصبحت رائحتھ رائحة المیتة، وقد درست أن الماء إذا تغیر لونھ أو طعمھ أو رائحتھ أنھ یتأثر، فیقال لك: السؤال ال؛ : َّ
بمالصقة میتة، ولذلك إذا جاورت المیتة الماء ال : ولم یقل). أو بمجاورة میتة: (ق فإنھا ال تؤثر، ولذلك قالإذا كانت المیتة بعیدة لم تلتص

وقد أشار بعض . ال تؤثر: وبعضھم قال. تؤثر: فقال بعضھم: الرائحة ًتضر مطلقا؛ لكن إذا التصقت ضرت في اللون والطعم، واختلف في
ِلیس المجاوُر إذا لم یلتصق یضر مطلقا وضر إن لصق في اللون والطعم باالتفاق كالریح في معتمد : العلماء إلى ضبط ھذه المسألة بقولھ َّ ُِّ ِ ِِ ْ َْ ًَ ْ ْ َ

ًال یضر مطلقا إذا كانت بعیدة عن الماء، سواء انتقلت رائحتھا أو : أي) ًیضر مطلقا(ھذه المیتة، : یعني) لیس المجاور إذا لم یلتصق(الشقاق  ً
في اللون والطعم باالتفاق . إذا تغیر لون الماء الموجود في المستنقع وطعمھ: أي) وضر إن لصق، في اللون والطعم (.نحوھا كلھا ال تؤثر

قال . كالریح في معتمد الشقاق اللون والطعم باالتفاق، والرائحة على الراجح من الخالف، فإن تغیر ریحھ فإنھ یؤثر على أرجح أقوال العلماء
والمسخن بالشمس فیھ أثر عن عمر لكنھ ضعیف، والصحیح . ُأخذ اإلناء ووضع في الشمس وسخن فیھ ماء]. لشمسأو سخن با: [رحمھ هللا

البرص والمرض في الجلد، ولذلك إذا صح قول األطباء أنھ یؤثر  إنھ یورث: أن المسخن بالشمس یجوز الوضوء بھ؛ لكن قال بعض األطباء
ٍعلى الصحة ُمنع منھ لعارض، لكنھ طھور َ جاز لإلنسان استعمالھ إن سخن بطاھر، كأن یضع : أي]. أو بطاھر لم یكره: [قال رحمھ هللا. ِ

جاز لك أن : أي) لم یكره(الحطب فیوقد على الماء حتى یتوضأ بھ في البرد، فتصیر رائحة الماء رائحة الحطب أو الفحم، فال یؤثر ھذا فیھ 
  .تتوضأ بھ دون كراھة

 
 م المیاهاألدلة على ما تقدم من أحكا

 
عرفنا أول شيء معنى الطھارة، ولماذا قدم العلماء الكالم على الطھارة؟ ثم ذكرنا أن الطھارة منھا ما ھو طھارة حدث، ومنھا ما ھو طھارة 

وأن المراد بطھارة الخبث طھارة البدن والثوب والمكان من النجاسة . حدث أصغر، وحدث أكبر: وطھارة الحدث تنقسم إلى قسمین. خبث
إن المصنف سیبتدئ الكالم عن المیاه؛ والسبب في ذلك أن الطھارة ال تحصل إال بماء، والكالم : ثم بعد ذلك قلنا. القذر المؤثر في العبادةو

. ٍإن الماء إما طھور باق على أصل خلقتھ، وإما طاھر، وإما نجس: وقلنا. عن الماء مقدم على الكالم عن صفة الوضوء والغسل بذلك الماء
كرنا الطھور وضابطھ وحقیقتھ، وأنھ إن تغیر بما یشق التحرز عنھ أو یصعب على المكلف أن یصونھ منھ فإنھ یجوز لھ أن یتوضأ بھ ثم ذ

ًثم بعد ذلك تكلمنا على الحالة األخیرة وھي فیما إذا كان یشق صون الماء عنھ جاز بدون كراھة، وأما إذا تغیر تغیرا ناقصا . لكن مع الكراھة ً
ًالطھور، فإما أن یبقى على أصل خلقتھ فال إشكال، وإما أن یتغیر تغیرا ناقصا بطاھر أو نجس فھذا حكمھ الكراھة، وإما أن : ره، أيفإنھ یك ً

ًوإن كان تغیر تغیرا كامال بما یشق جاز بدون كراھة، ھذا الذي كنا نتحدث فیھ. یتغیر بما یشق التحرز منھ فحكمھ الجواز بدون كراھة ً .
ًوأنزلنا من السماء ماء طُھورا : ًعرفنا أوال أن الطھور ھو األصل، والدلیل قولھ تعالى: ن جملة واحدة وھي قضیة األدلةونرید اآل ًَ َ ِ َ َ ََّ ِ َ َْ َ

: ھو الطاھر، لكن قال: فلم یقل صلوات ربي وسالمھ علیھ) ھو الطھور ماؤه الحل میتتھ: (وقولھ علیھ الصالة السالم عن البحر] 48:الفرقان[
وھذا الماء الباقي على أصل خلقتھ العلماء مجمعون بدون خالف على أن الماء الباقي . وزیادة المبنى تدل على زیادة المعنى)  الطھورھو(

َعلى أصل خلقتھ أنھ یتوضأ ویغتسل بھ من الجنابة، ولذلك لما ُسئل النبي صلى هللا علیھ وسلم عن بئر ُبضاعة وما یلقى فیھا من النتن  ِ
َوالحیض  وعلى ھذا فكل ماء باق على أصل خلقتھ سواء نزل من . فردھا إلى أصل خلقتھا في ماء البئر) الماء طھور ال ینجسھ شيء: (قالِ

ًوأنزلنا من السماء ماء طُھورا : أما إذا نزل من السماء فقولھ. السماء أو خرج من األرض فھو على الطھارة، دلیلنا على ذلك النصوص ًَ َ ِ َ َ ََّ ِ َ َْ َ
فقولھ : ًوأما إذا كان جاریا على وجھ األرض). الماء طھور ال ینجسھ شيء: (فحدیث بئر بضاعة: وأما إذا خرج من األرض] 48:نالفرقا[

ھذا على وجھ البحر، ولتوضئھ علیھ الصالة السالم من المزادة وغیرھا مما ) ھو الطھور ماؤه الحل میتتھ: (علیھ الصالة والسالم في البحر
كیف حكمتم بجواز الوضوء من ماء یشق : ننتقل إلى المسألة الثانیة. ً الصحیحة، إذا كل ماء على أصل خلقتھ ھو طھورثبتت بھ األحادیث

ًالتحرز عنھ؟ وكیف حكمتم بالكراھة من ماء تغیر تغیرا ناقصا؟ فتقول ِدلیلنا على الحكم بصحة الوضوء من ماء یشق التحرز عن ما خالطھ : ً ِ
ُال ُیكلُف هللا : ودلیل ھذه القاعدة قولھ تعالى. التكلیُف شرطھ اإلمكان: ٌع مرتبطة باإلمكان، ولذلك یقولون في القاعدةَّأن تكالیف الشر: وغیره َّ ِّ َ
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َنفسا إال ُوْسعھا  َ َّ ِ ً ْ َّفجعل التكلیف مرتبطا باإلمكان، فكل ما بإمكان المكلف یكلف بھ، وما لیس بإمكانھ ال یكلف بھ] 286:البقرة[َ َّ  یكلف ما ًإذا ال. ً
َال ُیكلُف هللا نفسا إال ُوْسعھا : ال طاقة لھ بھ َ َّ ِ ً ْ َ َُ َّ : ولذلك القاعدة المجمع علیھا! ًھل بوسعك أن تزیل ھذا؟ لیس بوسعك، إذا ال تكلف] 286:البقرة[ِّ

ال : لتحرز عنھ لو قلت لھاألمر إذا ضاق اتسع، فھنا ضیق، فھذا الشخص الذي یشق علیھ ا: المشقة تجلب التیسیر من فروع ھذه القاعدة
َّیجوز الوضوء بھ، ضاق بھ األمر، فُیوسع علیھ في جواز الوضوء، ھذه الحالة الثانیة إذا شق التحرز عنھ َ أما الدلیل على كراھیة ما إذا . َ

ّتغیر تغیرا ناقصا فقد بینا ذلك ضمن الكالم، وقلنا ً ً بماء متغیر، فبقي مترددا بین لیس بماء باق على أصل خلقتھ، وال: إنھ لیس بالمباح، أي: ً
وعلى ھذا نكون قد انتھینا من الثالث الجمل بأدلتھا ومعانیھا وأمثلتھا، وهللا تعالى . المأذون بھ وغیر المأذون بھ، فأعطي حكم الكراھة

 ...... .أعلم
 

 األسئلة
 

 حكم تغیر الماء إلى البیاض حال الضخ بالمكائن
 

بسم هللا، الحمد : تى في القرب من الحرم، فذلك الماء یتغیر بمسحوق أبیض معقم فما ھو حكمھ؟ الجوابسؤالي عن الماء الذي یؤ: السؤال
ھذا الماء البیاض الموجود فیھ ناشئ عن ضغط مكائن الضخ، وھذا . ، والصالة والسالم على رسول هللا، وعلى آلھ وصحبھ ومن وااله

ًضخ وقوتھ أحیانا یخرج الماء كاألبیض فتظنھ ماء كالحلیب، وھو في حقیقتھ ماء طھور َموجود في كل ماء ُیضخ، فمع فعل الضخ وقوة ال ً
ًفإن كان كما ذكروا أنھ یبیض بالضخ وھو باق على أصل خلقتھ فحینئٍذ ال إشكال ویعتبر ماء طھورا، والعبرة في ذلك. ٍباق على أصل خلقتھ ً ٍ 

س یظنون أنھ ماء فیھ دقیق، حیث ینظرون إلیھ ویرون فیھ البیاض فیظنون أنھ قد خلط بشھادة من یعرف الحال ال بحكم الناس علیھ؛ ألن النا
ٍبالدقیق، والواقع أنھ كما یذكرون عنھ أنھ ناشئ عن الضخ، وإذا كان ناشئا عن الضخ فما حكمھ؟ ھو باق على أصل خلقتھ لم یتغیر لونھ؛ ألن  ً

ّتغیر میاه البحار إلى الزرقة الشدیدة، فإنھا ال تؤثر، فكذلك مع : ھو على حقیقة لونھ، مثلھذه الفقاقیع البیضاء ال توجب تغیر اللون الحقیقي، ف
ًالضخ إذا تغیر إلى البیاض، بفعل التكریر وكثرة الضخ ھذا ال یؤثر، وال یعتبر مؤثرا وموجبا لزوال وصف الطھوریة ً.  

 
 خالف الفقھاء في نقض النوم للوضوء

 
ً أن في معنى الحدث النوم عند من یراه ناقضا للوضوء، ففھمت من ھذه العبارة أن النوم مختلف فیھ، نرجو بیان -حفظكم هللا-ذكرتم : السؤال

، والصالة والسالم على رسول هللا، وعلى آلھ وصحبھ ومن وااله، أما بعد: ھذا؟ الجواب فاألمر كما فھمت وھو صحیح، : بسم هللا، الحمد 
ًالنوم ناقض مطلقا، وھذا القول یرى أن النوم على أي صفة وقع : فقال بعض العلماء. ً وخلفا اختلفوا في النومًفإن العلماء رحمھم هللا سلفا ٌ

ًینقض الوضوء، سواء نام قاعدا أو مستلقیا أو منكبا على وجھھ، وسواء نام نوما مستغرقا أو نوما یسیرا، فبمجرد أن تخفق عینھ فھو نائم  ً ً ً ً ً ًً ً
ٍأمرنا أال ننزع خفافنا ثالثة أیام من بول أو نوم: (ا بحدیث صفوان بن عسال رضي هللا عنھ قالواحتجو. ینتقض وضوءه ٍ َ َ َ َ أنھ : وجھ الداللة). ِ

إن ھذا یدل على : على أنھ حدث، یعني أنھ آخذ حكم الحدث، فقالوا ولم یفرق بین نوم وآخر، وقرن النوم بالبول والغائط، فدل) أو نوم: (قال
أعتم النبي صلى هللا علیھ : (واحتجوا بحدیث أنس الثابت في الصحیحین أنھ قال. ًالنوم لیس بناقض مطلقا:  القول الثاني یقول.أن النوم مؤثر

والذي : رقد النساء والصبیان، فخرج صلى هللا علیھ وسلم ورأسھ یقطر یقول! الصالة یا رسول هللا: وسلم بالعشاء، فخرج عمر یصرخ یقول
كان الصحابة ینامون : (وفي روایة عن أنس في السنن عند أبي داود وغیره). تھا لوال أن أشق على الناس أو على أمتينفسي بیده إنھ لوق

وذھب أصحاب القول الثالث إلى التفریق بین . ًھذا یدل على أن النوم لیس بناقض مطلقا: قالوا) حتى تخفق رءوسھم ثم یصلون وال یتوضأون
: ن األرض، ونوم القاعد غیر ممكن مقعدتھ من األرض، وھذا ھو مذھب الشافعیة رحمة هللا علیھم، والذین قالوانوم القاعد الممكن مقعدتھ م

إنھ ناقض في حال عدم تمكین المقعدة ھم : والذین قالوا. ًلیس بناقض مطلقا ھم الظاھریة: والذین قالوا. ًإنھ ناقض مطلقا، طائفة منھم ربیعة
ًمكنا مقعدتھ من األرض لم ینتقض وضوءه، وإن نام على وجھھ أو على جنٍب أو مستلقیا انتقض وضوءهإذا نام م: الشافعیة، قالوا : ودلیلھم. ً

ٍمن بول أو نوم: (حدیث: أنھم جمعوا بین الحدیثین، قالوا یدل على أن النوم ناقض، وحدیث كان الصحابة ینتظرون العشاء ھذا في حال ) ٍ
ًعلى ھذا ینتقض نوم من كان نائما مستلقیا لحدیث صفوان وھو األصل، ونستثني ما ورد الشرع بعدم كونھم ممكنین مقاعدھم من األرض، و ً

ًإذا نام راكعا أو ساجدا، قالوا: وھو مذھب الحنفیة، زادوا على قول الشافعیة: القول الرابع. ًاعتباره ناقضا، ھذا مذھب الجمع للشافعیة إنھ ال : ً
إذا نام العبد في صالتھ : (صالة، واحتجوا بما جاء في الحدیث عنھ علیھ الصالة والسالم من هللا تعالىینتقض وضوءه حتى ولو نام في ال

وھو حدیث ضعیف بل باطل، وذكر اإلمام ابن ) روحھ عندي ساجد بین یدي! انظروا إلى عبدي: وھو ساجد باھى هللا بھ مالئكتھ وقال
إن العبرة في النوم بزوال الشعور، وھو مذھب المالكیة : ل الخامس في المسألة یقولالقو. الجوزي في العلل المتناھیة أنھ لیس بصحیح

ً في ھذه المسألة، فإن كان الذي نام قد زال شعوره ولو كان نومھ یسیرا قاعدا أو قائما أو مستلقیا انتقض - إن شاء هللا- والحنابلة وھو الصحیح  ً ً ً
ُوضوءه، وإن كان لم یزل معھ الشعور لم ینتقض الحنابلة فرقوا بین القلیل والكثیر، والمالكیة ضبطوه بالشعور، وھذا القول في .  وضوءهَ

الحقیقة ھو أصح األقوال في المسألة، أن العبرة بالشعور، فإذا نام اإلنسان وشعر بالخارج فھذا ال ینتقض وضوءه بدلیل قولھ علیھ الصالة 
فھذا یدل على أن الناقض في النوم ھو زوال الشعور ). ِھ فإذا نامت العین استطلق الوكاءَّالعین وكاء الس: (والسالم في حدیث علي ومعاویة 

ًوعلى ھذا فمن نام شاعرا بنفسھ لم ینتقض وضوءه، ولو نام ساعات ومعھ ). رقد النساء والصبیان: (ولیس مطلق النوم، وكذلك حدیث
كیف یفرق اإلنسان بین الشعور وعدمھ؟ بعض : والسؤال.  وضوءهاإلحساس والشعور ال ینتقض؛ لكن لو زال شعوره ولو لحظة انتقض

لو كان بیده شيء فسقط ولم یشعر بھ دل على زوال شعوره، كما لو كان یكتب بقلم، ثم ما شعر إال والقلم سقط : من أمثلة ذلك: العلماء یقول
أن یجلس القوم بجواره یتجاذبون : من أمثلتھ: وقیل. ومدون أن یعلم بسقوطھ، دل ھذا على أنھ قد زال شعوره، فیلزمھ الوضوء من ھذا الن
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ِالحدیث فال یفرق بین كالمھم، وال یستطیع أن ُیدرك معنى الحدیث فیغیب عنھ بعض معانیھ، أو مرادھم باألحادیث، فیصبح یسمع األصوات  ْ
وعلیھ فإن أصح . شعور، وھذا ضابط صحیحفقط وال یعي معناھا، فإذا بلغ إلى درجة سماع األصوات دون وعي لمعناھا فقد زال عنھ ال

األقوال في النوم أن العبرة بالشعور، فإن لم یكن عنده الشعور انتقض وإال فال، بدلیل أن النبي صلى هللا علیھ وسلم كان یضطجع بین األذان 
ّواإلقامة ثم یؤذنھ بالل بالصالة؛ وكان یضع كفُھ تحت خده األیمن صلوات هللا وسالمھ علیھ، وھذ ه نومة المضطجع، ومع ھذا كان علیھ ِ

  .وهللا تعالى أعلم. إن وضوءه ال ینتقض بالنوم من ھذا الوجھ: ولھذا قالوا) تنام عیني وال ینام قلبي: (الصالة والسالم یقول
 

 حكم العطور المحتویة على كحول من جھة الطھارة
 

ًذا یختلف، فإن كانت النسبة تؤثر حتى یصبح متنجسا فحینئٍذ حكمھ حكم ھ: ھل العطور التي یوجد فیھا كحول تنجس الثوب؟ الجواب: السؤال
 ذلك في الدرس القادم من جھة النجاسة متى تكون مؤثرة ومتى تكون غیر -إن شاء هللا-النجس، وال یجوز أن یصلي بھ حتى یغسلھ، وسنبین 

ونجاسة الخمر ھو قول . نھ في ھذه الحالة ال یجوز أن یصلي بھغالبة، فإ: فإن كانت نسبة مادة السبیرت التي ھي الكحول مؤثرة أي. مؤثرة
ًالخمر نجسة باتفاق األئمة األربعة، ولم یحك قوال مخالفا تضعیفا للمخالف في ھذا: األئمة األربعة، وقال شیخ اإلسالم رحمھ هللا ً ً وكذلك قال . ِ

ًإال خالفا شاذا، أعني: ابن رشد في بدایة المجتھد ِیا أیھا الذین آمنوا إنما الخْمُر والمْیسُر : ؛ والسبب في ذلك ظاھر قولھ تعالىالقول بطھارتھا: ً ِ َُّ َ َ َ َ َ َْ َْ َّ ِ ُ َّ َ
ٌواألنصاُب واألزالم رْجس  ِ ُ ْ َ ََ َ إن الرجس ھنا المعنوي، بدلیل ذكر األنصاب واألزالم، : فلو قال قائل. ًفإنھ نص على كونھا رجسا [90:المائدة[َ

ِلفظ على حقیقتھ من نجاسة الحس والمعنى حتى ینتفي الوصُف بنجاسة الحسن، فانتفت نجاسة الحس في األنصاب َإن األصل حْمُل ال: نقول
أما االستدالل الذي استدلوا بھ على طھارتھا من أنھا . واألزالم لداللة الظاھر والحس، فبقیت الخمر على األصل، وقد تكلم العلماء على ھذا

ْأریقت على األرض وجرت ب َْ َ َ ِ ھا سكك المدینة، وكان الصحابة یصلون في أحذیتھم، وحدیث المزادتین، فقد أجاب العلماء عنھ، وللشیخ األمین ُ
ِیا أیھا الذین آمنوا إنما الخْمُر والمْیسُر : رحمة هللا علیھ في أضواء البیان بحث نفیس في تفسیر آیة المائدة ِ َُّ َ َ َ َ َ َْ َْ َّ ِ ُ َّ بین بین فیھ نجاستھا و] 90:المائدة[َ

ُامتأل المسجد، فإنھ لیس المراد أن كل بقعٍة من : ٌأسلوب عربي ُیراد بھ التكثیر ال الحقیقة، كقولك) ْحتى جرت بھا سكُك المدینة: (أن قولھ
ك كثرت في سك: امتألت بھا سكك المدینة أي: كثر الناس في المسجد، فقولھم: ِالمسجد علیھا أحد؛ إنما المراد امتأل المسجد بالناس أي

َأنھ لو ُسلم أن الصحابة وطئوھا بنعالھم، فإن وجھ االستدالل یقوم على أنھم وطئوھا بنعالھم ثم صلوا في النعال: الوجھ الثاني. المدینة َّ َ ثم إنھ . ِّ
لم أمر أن النبي صلى هللا علیھ وس: (َإذا وطئ النعل النجاسة ثم مشى على أرض یابسة فقد طھرت الحذاء، وقد ثبت في الحدیث الصحیح

ًفإذا كونھا تصیبھا األنعل ال یدل على ). المصلي إذا أراد أن یدخل المسجد إن وجد األذى في نعلھ أن یدلكھا باألرض ثم یصلي فیھا
سكت النبي صلى هللا علیھ : ًوكذلك أیضا في حدیث المزادتین قالوا. طھارتھا؛ ألنھا قد طھرت بوطء الیابس من األرض بعد الرطب منھا

ًأن رجال كان صدیقا للنبي صلى هللا علیھ وسلم في الجاھلیة، فلما كان : م یأمر صاحب المزادتین بغسلھما، وحدیث المزادتین أصلھوسلم ول ً
أما علمت أن هللا حرمھا؟ فقام رجل : (یوم حنین قدم على النبي صلى هللا علیھ وسلم وأھدى لھ مزادة خمر، فقال لھ النبي صلى هللا علیھ وسلم

أمرتھ یا رسول هللا أن یبیعھا، :  قال-ما الذي قلت لھ؟: یعني-َبم ساررتھ؟ :  صاحب الخمر في أذنھ، فقال النبي صلى هللا علیھ وسلمَّوسار
َّإن الذي حرم شْربھا حرم ثمنھا، ففتح الرجل المزادة حتى أراقھا على األرض: فقال النبي صلى هللا علیھ وسلم ََّ ُ  إنھ لم یأمره بغسل: قالوا) َ

ًالمزادة، وھذا لیس بقوي؛ ألنھ من المعلوم بداھة أنھ سیغسلھا، فإن المزادة لو وضعت فیھا لبنا ثم أفرغت اللبن ما الذي تفعل؟  تغسلھا منھ، - ً
بي صلى هللا ٍیجوز لإلنسان إذا أفرغ مزادة خمر أن یمألھا باللبن مباشرة؛ ألن الن: ثم لو قیل بھذا القول لصح لقائل أن یقول. ھذا معلوم بداھة

الصحیح أنھا نجسة، وإن ترجح : ًفإذا. إنھ لم یأمره بغسلھا للعلم بھ بداھة: فنقول مباشرة!! علیھ وسلم لم یأمره بغسلھا، وھذا ما یقول بھ أحد
طھارتھا وصلى عند اإلنسان القول بطھارتھا فإنھ ال حرج علیھ في ھذه الحالة أن یصلي وعلیھ ھذه الكحول ولو كان ترجح عنده في السابق 

أما بالنسبة للقول الصحیح المعتبر فھو قول جماھیر العلماء أنھا نجسة وعلیھ الفتوى، واختاره غیر واحد من أئمة العلم . فصالتھ صحیحة
ُّیا أی: َرحمة هللا علیھم، واألدلة التي استدل بھا على طھارتھا لم تقو على معارضة ظاھر القرآن، فإن ظاھر القرآن في قولھ َ َھا الذین آمنوا إنما َ َ َ ََّ ِ ُ ِ َّ

ٌالخْمُر والمْیسُر واألنصاُب واألزالم رْجس  ِ ُ ْ َ ََ َ َ َ َِ ْ على ) رجس(أبلغ في االعتبار من أدلة جریان السكك بالخمر، والمزادة، فإن داللة ] 90:المائدة[َْ
ى ھذا القول، وكتب العلماء في الفتاوى مملوءة بھذا وجماھیر السلف رحمة هللا علیھم عل. النجس أبلغ من داللة المعنى الموجود في الحدیثین

حتى إن شیخ اإلسالم . الحكم، ومن راجعھا یعرفھا، ومن راجع التفاسیر یدرك أن ھذا ھو قول جماھیر السلف والخلف رحمة هللا علیھم
ًالخمر نجسة باتفاق األئمة األربعة، ولم یحك قوال مخ: ّرحمة هللا علیھ لما حكى نجاستھا قال ًالفا تضعیفا للقول بطھارتھا؛ ألنھ كان رحمھ هللا ِ ً

ٍیعتني باألقوال المخالفة التي لھا عمدة ولھا أصل، ولذلك الذي تمیل إلیھ النفس القول بنجاستھا، وعلى ھذا فال یجوز أن تكون في بدن وال 
ون فیھ نسبة مؤثرة، أما لو وضعت نسبة من شرط الحكم أن تك! لكن متى یحكم بكون ھذا الوعاء أو ھذا العطر نجس؟. ثوٍب وال مكان

ًالكحول لیست مؤثرة ال تغیر لونا وال طعما وال رائحة فإنھ في ھذه الحالة ال یحكم بنجاسة العطر، والمرد في ذلك إلى أھل الخبرة؛ ألن كل  ً
فیھا إلى قول أھل الخبرة، فإن أثرت ، فھذه النسب یرجع %25ًوأحیانا % 20أو % 10أو % 2نوع من العطور فیھ نسبة معینة مكتوبة إما 

  .وصلى هللا وسلم على سیدنا محمد وعلى آلھ وصحبھ أجمعین. فھي نجسة وإال فال
 

 ]2[ أحكام المیاه -شرح زاد المستقنع 
 

بد لھا من فقھ إن العبد مطالب أن یتطھر ویستعمل الماء في الغسل والوضوء إذا أراد الصالة والوقوف بین یدي ربھ سبحانھ، والطھارة ال 
وعلم؛ إذ كیف یمیز العبد بین الطاھر والطھور والنجس إال إذا فھم القواعد واألصول عند الفقھاء التي یعرف بھا الفرق بین أنواع المیاه، 

 .وضابط كل نوع، ومن ثم یعرف الماء الذي یصلح للطھارة من غیره
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قال المصنف . صلى هللا وسلم وبارك على خیر خلق هللا أجمعین، وعلى جمیع من سار على نھجھ إلى یوم الدینالحمد  رب العالمین، و
ماء : تقدم أن ذكرنا أن العلماء رحمھم هللا قسموا المیاه إلى ثالثة أقسام، القسم األول]. وإن استعمل في طھارة مستحبة: [رحمھ هللا تعالى

ماء نجس، ثم ابتدأنا ببیان الماء الطھور، وھو الماء الذي شرع هللا للمكلف أن یتوضأ : ، والقسم الثالثماء طاھر: طھور، والقسم الثاني
ثم تكلمنا على بعض المسائل المتعلقة بالماء . الجنابة ونحوھا، وكذلك یزیل بھ القذر والنجس العالق بثوبھ أو بدنھ أو مكانھ ویغتسل بھ من

وسنبتدئ ببعض المسائل المتعلقة بتغیر . ي في الماء شيء خارج ھل یؤثر فیھ أو ال یؤثر، ذكرنا ذلك كلھالطھور، وھي تتلخص فیما إذا ألق
الماء إما إلى طاھر أو إلى نجس، فالماء الذي أوجده هللا جل وعال على أصل الخلقة والذي شرع لك أن تتوضأ وتغتسل بھ، قد یستعملھ 

ًبمعنى أنك إذا توضأت بھذا الماء وضوءا غیر واجب، أو ) ستعمل في طھارة مستحبةوإن ا: (اإلنسان في غسل مستحب، قال المصنف
ًاغتسلت بھ غسال غیر واجب، ثم جمعت ھذا الماء الذي توضأت أو اغتسلت بھ في إناء، فجاء غیرك یرید أن یتوضأ بھ أو یغتسل بھ 

ًوضوءا أو غسال واجبا، ھل یصح إیقاع الوضوء بماء قد استعملھ اإلنسا  ...... ن في طھارٍة مستحبة؟ًً
 

 استعمال الماء في تجدید الوضوء أو الغسل
 

ًأن یتوضأ األول ویغتسل وضوءا وغسال واجبا، مثال ذلك: الصورة األولى: استعمال المیاه في الوضوء أو الغسل لھ صورتان أذن مؤذن : ًً
، فجاء آخر یرید أن یتوضأ بفضلة الماء الذي توضأت بھ الصالة للمغرب، فتوضأت في طشت، فجمع الطست فضلة الماء الذي توضأت بھ

أن تغسل : الصورة الثانیة.  في الماء الطاھر-إن شاء هللا- ٍلوضوء واجب، فلو توضأ بھذا الوضوء أیصح وضوءه أو ال؟ ھذه المسألة ستأتینا 
ًاألعضاء في صورة مستحبة، سواء كان ذلك وضوءا أو غسال، ومثل المصنف لھا بقولھ ً معنى تجدید : ًأوال]. كتجدید وضوء وغسل جمعة[: ً

ًأن یتوضأ اإلنسان وضوءا كامال، ثم بعد أن ینتھي من الوضوء، إما بزمان یسیر، أو بزمان كبیر كساعة ونحوھا، یرید أن یعید : الوضوء ً
: سئل النبي صلى هللا علیھ وسلم: ( قالدلیل مشروعیتھ ما ثبت في حدیث جابر بن سمرة رضي هللا عنھ أنھ. الوضوء مرة ثانیة، ھذا التجدید

فدل ھذا الحدیث على مشروعیة تجدید الوضوء بالجملة  (نعم: أنتوضأ من لحوم اإلبل؟ قال: إن شئت، قال: أنتوضأ من لحوم الغنم؟ قال
لغنم ھل ینتقص ھذا الوضوء؟ لو كنا على وضوء، فأكلنا لحم ا! یا رسول هللا: أي) أنتوضأ من لحوم الغنم؟: (األولى، فإن السائل لما قال

ً، فأجاز أن یوقع وضوءا ثانیا غیر واجب علیھ، فأخذ العلماء من ھذا دلیال على مشروعیة إیقاع الوضوء، ولو كان ذلك )إن شئت: (فقال ً ً
وللعلماء . ، فخیره)إن شئت: (ال تتوضئوا، وإنما قال: ًمرتین أو ثالثا؛ ألن النبي صلى هللا علیھ وسلم لو كان الوضوء غیر مشروع لقال

لكن الذي یھمنا ھنا أن تجدید الوضوء مشروع، والدلیل على مشروعیتھ حدیث جابر الذي ذكرنا، یبقى . تفصیل في مسألة تجدید الوضوء
مون طھارة ً فتوضأ بھ لصالة المغرب وضوءا وكان قد توضأ قبل ذلك، فالعلماء یس-الذي تقدم ذكره- ًلو أن إنسانا أخذ الماء الطھور : السؤال

: ھذه الكلمة فیھا فائدتان) وغسل جمعةٍ. (ٍحبذ فیھ الشرع، وھذا مثال لتجدید وضوء: ، أي)إن شئت: (الوضوء الثانیة طھارة مستحبة، لقولھ
وغسل الجمعة الصحیح وجوبھ، . دقة المصنف حیث جاء بطھارة صغرى مجددة كتجدید وضوء، وطھارة كبرى مجددة كغسل جمعٍة: ًأوال

م على وجوبھ ودلیل وجوبھ في كتاب الجمعة إن شاء هللا، لكن المصنف یسلك مسلك الجمھور من عدم وجوب الغسل للجمعة، لقول وسنتكل
واختلف في إسناد الحدیث، وسنتكلم علیھ إن ) من توضأ یوم الجمعة فبھا ونعمت، ومن اغتسل فالغسل أفضل: (النبي صلى هللا علیھ وسلم

ًإن غسل الجمعة لیس بواجب، فعلى القول بأن غسل الجمعة لیس بواجب، لو أن إنسانا اغتسل الجمعة : من وافقھفقال المصنف و. شاء هللا
: داخل موضع یحفظ ماء الغسل كالموجود اآلن من البرك الصغیرة، ولكن ھذا الغسل لیس بواجب، إنما ھو غسل مستحب، ھذا المثال الثاني

الغسلة ]. وغسلة ثانیة وثالثٍة كره: [قال رحمھ هللا). ارة مستحبة كتجدید وضوء وغسل جمعةفي طھ(الماء الطھور : أي) وإن استعمل(
 فھذه -من غیر الواجب: أي-كالوضوء والغسل من غیر جنابة : إما أن تأتي الغسلة المستحبة في طھارة كاملة :المستحبة تأتي على صورتین

لو أن : صورة ھذه المسألة. غسل األعضاء مرة ثانیة وذلك بالغسلة الثانیة والثالثةطھارة مستحبة كاملة لألعضاء كلھا، وقد تأتي بإعادة 
أنا أحافظ على ھذا : ًإنسانا ترجح عنده قول بعض العلماء الذین یرون أن استعمال الماء في وضوء أو غسل یوجب سلبھ الطھوریة، فقال

فظ ماءھا، ولكن أغتسل الغسلة الثانیة والثالثة للوجھ فأحفظ الماء المتساقط الماء، فالغسلة األولى التي أغسل بھا وجھي ھذه واجبة، فال أح
ًمنھا، ثم غسل یده فغسل الغسلة األولى للفرض، ثم غسل الثانیة والثالثة استحبابا، وحفظ ماء الغسلة الثانیة والثالثة، حتى انتھى من جمیع 

، )أن النبي صلى هللا علیھ وسلم توضأ مرة مرة: (یفرضھ هللا على المكلف، بدلیلفإن الماء في الغسلة الثانیة والثالثة لم . أعضاء الوضوء
ٍفأصبحت المرتان والثالث فضال ال فرضا، فھذا الفضل الذي لیس بفرض، لو أن إنسانا حفظ ماءه ثم جاء ثان یرید أن یتوضأ بھ، فسألك ً ً ما : ً

إیقاع طھارة : وضوء، وغسل جمعة، وغسلة ثانیة وثالثة أن تحفظ القاعدة، وھيالحكم؟ ومراد المصنف من ذكر ھذه الثالثة األحوال كتجدید 
أن ھذا الماء المستعمل في الطھارة الغیر الواجبة یجوز أن یتوضأ بھ اإلنسان ولكن على سبیل : أي). وغسلة ثانیة وثالثة كره. (لیست بواجبة

. یرون أن استعمال الماء لوضوء وغسل واجب یسلبھ الطھوریة كما سنبینھالكراھة، والسبب في ذلك ما سبق بیانھ، فإن أصحاب ھذا القول 
) كره(وإذا استعمل في طھارة مستحبة فھو متردد بین الطھور السالم والطھور غیر السالم فیعطى حكم الكراھة على القاعدة التي سبق بیانھا 

ي طھارة مستحبة لم یكره لغیره أن یتوضأ ویغتسل بذاك الماء، المكروه یثاب تاركھ وال یعاقب فاعلھ، والصحیح أن من استعمل الماء ف
  .فیھ  ونبین أدلتھ وأقوال العلماء-إن شاء هللا-وسنبین ذلك 

 
 تحدید القلیل والكثیر من الماء بالقلتین

 
 بلغ - وھو الماء الطھور-تتوضأ بھ اعلم رحمك هللا لو أن ھذا الماء الذي شرع هللا لك أن : أي]. وإن بلغ القلتین وھو الكثیر: [قال رحمھ هللا
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وھذا ) إذا بلغ الماء قلتین لم یحمل الخبث: (قلتین، واألصل في القلتین حدیث أبي سعید رضي هللا عنھ أن النبي صلى هللا علیھ وسلم قال
علماء إما على حسنھ أو الحدیث صحح إسناده غیر واحد، وارتضى الحافظ ابن حجر كما في التلخیص والفتح صحتھ، والعمل عند جمع من ال

إنھ ضعیف، كما اختاره بعض المحققین ومنھم اإلمام الحافظ ابن عبد البر ، واإلمام ابن القیم رحمة هللا : على صحتھ، وقال طائفة من العلماء
ذا الماء الطھور بلغ قلتین لو أن ھ: ، قال لك المصنف)إذا بلغ الماء قلتین لم یحمل الخبث: (وعلى العموم بناء على ھذا الحدیث. على الجمیع
یجوز : في ثنایا كالم الفقھاء وفتاویھم، فإن قال العالم أنھا ستمر علیك: اصطالحیة، بمعنى) وھو الكثیر: (كلمة). وھو الكثیر. (فھو الكثیر

یر ھو الذي بلغ قلتین، بناء على ذلك في الماء الكثیر، وال یجوز في القلیل، یؤثر في الكثیر وال یؤثر في القلیل، أو العكس، فعندھم أن الكث
وھما خمسمائة رطل : [قال رحمھ هللا.  في موضعھا-إن شاء هللا- مذھب من یقول بصحة ھذا الحدیث والعمل بھ، وسنبین مسألة القلتین 

ًلى اعتبار القلتین فاصال؛  اختلف العلماء في سنده، والواقع أنھ وإن صح الحدیث فإن متنھ ال یدل ع-كما قلنا-حدیث القلتین ]. ًعراقي تقریبا
مفھوم العدد، وفي مفھوم العدد خالف، ورجح : ألن ذلك من باب المفھوم، ولیس من باب المنطوق، وھو المفھوم الذي یسمیھ األصولیون

.  بلوغ المرامغیر واحد عدم اعتباره، وقد تكلمت على ھذه المسألة ببسطھا وبیان أدلتھا وأقوال العلماء والجواب عن ھذا الحدیث في شرح
 أن - كما اختاره شیخ اإلسالم رحمھ هللا وجمع من المحققین-ًلكن الخالصة أن اعتبار القلتین فرقا بین القلیل والكثیر مرجوح، والصحیح 

 وجھ ذلك ودلیلھ، الماء العبرة فیھ بأن یتأثر لونھ أو طعمھ أو ریحھ، وأما أن یجعل العبرة فیھ بالقلیل والكثیر فھذا ال یراه المحققون، وبینا
ما : فعند العلماء أن القلتین مثنى قلة، والقلة: لكن ھنا لما كان المصنف یرى أن القلتین فرق بین القلیل والكثیر احتجنا أن نبین مسألة القلتین

ًحتى إذا أقلت سحابا ثقاال : یحمل، ومنھ قولھ تعالى: یقل، بمعنى َ ْ َِ ً َ َ ََّ ََ ِ وسمیت قلة ألنھا تحمل بالید، وھي . ریحاحتملتھ ال: أي] 57:األعراف[َّ
الشربة، أو الزیر الصغیر الذي یحمل بالید، وال یزال إلى اآلن بعض أھل البادیة : الجرة، أو الشراب الموجودة اآلن وتسمى في العرف

إذا : (لنبي صلى هللا علیھ وسلم فقالیحملونھ ویستسقون بھ، یضعون فیھ الماء من اآلبار ویجلبونھ إلى منازلھم، وھذه القلة تقل بالید، فسئل ا
لونھ أو طعمھ أو رائحتھ فإنھ طھور، وینبغي أن ننبھ على أمور  أنھ لو وقعت فیھ نجاسة لم تغیر: بمعنى) بلغ الماء قلتین لم یحمل الخبث

أن یكون دون : الحالة األولى: والھناك ماء بلغ القلتین، وھناك ماء دون القلتین، وھناك ماء فوق القلتین، فأصبح الماء لھ ثالثة أح: ھي
فرضنا أنھ قلة واحدة، ومن : ًفإن كان دون القلتین، مثال. أن یكون فوق القلتین: الحالة الثالثة. أن یكون بلغ القلتین: الحالة الثانیة. القلتین

القلتین، إذا كان دون القلتین ووقعت فیھ ًأمثلتھا السطل الموجود اآلن، لو أن إنسانا كان عنده ماء على قدر السطل، فھذا یسمى ماء دون 
ًعندك سطل فیھ ماء، وجاء صبي وألقى فیھ نجاسة، أو سقطت منك نجاسة في السطل، فإن تغیر : ًمثال: الحالة األولى: نجاسة فعلى حالتین

ًان نجسا فال یجوز لك ال أن تتوضأ وإذا ك. لون الماء أو طعمھ أو ریحھ بالنجاسة فباإلجماع أنھ نجس، سواء كانت النجاسة مائعة أو جامدة
أن یلقي النجاسة في الماء فال یتغیر لونھ وال طعمھ وال : الحالة الثانیة. بھ، وال أن تغتسل بھ، وال أن تزیل بھ النجاسة؛ ألنھ نجس بذاتھ

ذا السطل؟ أو وضع اإلنسان بمكان  ألقاھا في السطل، فھل ھذه القطرة تمنع من الوضوء واالغتسال من ھ-أكرمكم هللا-رائحتھ، كقطرة بول 
غسلھ سطل ماء فتطایر رذاذ نجاسٍة على السطل، فشك ھل تطایر النجاسة إلى ھذا السطل یمنع من الوضوء بھ؟ مع أنھ لم یتغیر الماء ال 

تین إذا وقعت فیھ نجاسة، ولم كل ما كان دون القل: أعتبر القلتین یقول: فمن یقول. لونھ وال طعمھ وال رائحتھ، فھذا محل الخالف بین العلماء
ًتغیر لونھ وال طعمھ وال ریحھ، فإني أحكم بكونھ نجسا ولو لم یتغیر، وھذه فائدة اعتبار القلتین، فھو إذا كان دون القلتین وتغیر فباإلجماع 

وھكذا .  بمجرد وقوع النجاسة فیھینجس، لكن إذا لم یتغیر فعند المصنف وغیره من العلماء وھو مذھب الشافعیة والحنابلة أنھ یحكم بنجاستھ
ٌلو وقع فیھ عطر، أو شيء طاھر من مسك أو زعفران ونحوه، إذا وقع في ھذا الماء الذي في السطل نقطة منھ، ولم تغیر لونھ وال طعمھ وال 

 رحمة هللا علیھ أن لكن مذھب المحققین وھو مذھب الظاھریة والمالكیة واختیار شیخ اإلسالم. ھذا طاھر ولیس بطھور: ریحھ، یقولون
العبرة بتغیر الماء، فإن وقعت ھذه النجاسة وغیرت لون الماء الموجود في السطل أو طعمھ أو ریحھ حكم بنجاستھ، أما إذا لم تغیره فلیس 

طعمھ أو رائحتھ، فلو إذا بلغ الماء فوق القلتین، فال ینجس وال یحكم بنجاستھ إال إذا تغیر لونھ أو : الحالة الثالثة. بنجس، وھذا ھو الصحیح
إن :  وقعت فیھا نجاسة ھل یجوز لھ أن یغتسل من ھذه البركة أو یتوضأ منھا؟ تقول لھ- البركة تبلغ القلتین وزیادة-سألك سائل عن بركة ماء 

جماع على جواز تغیر لون الماء أو طعمھ أو ریحھ فاإلجماع أنھ ال یجوز الوضوء من ھذه البركة، أما إذا لم یتغیر شيء من أوصافھ فاإل
مذھب : فعندنا مذھبان. سنبینھ إن شاء هللا التطھر منھا، وإن كان ھناك بعض الخالف یحكیھ بعض العلماء على مسألة البول في الماء الراكد

فلما كان . صحیحالمھم عندي تغیر الماء بالطاھر والنجس، وھذا ھو ال: ومذھب یقول. الفرق عندي بین الماء القلیل والكثیر ھو القلتان: یقول
فخالطتھ نجاسة غیر بول آدمي، أو عذرتھ المائعة، فلم تغیره، أو خالطھ البول أو العذرة : [المصنف یرجح التقدیر بالقلتین قال رحمھ هللا

ھ، كأن إذا بلغ القلتین وخالطتھ نجاسة من غیر بول اآلدمي وعذرت: في كلتا الحالتین) فطھور]. (ویشق نزحھ، كمصانع طریق مكة فطھور
ھل وقوع النجاسة في ھذا الماء الذي بلغ القلتین : ًیلقى فیھ نجاسة خنزیر مثال، فإن الخنزیر نجس العین والفضلة، فأصبح الماء محل السؤال

 بھ، وھو إن اتفاق العلماء رحمھم هللا الذین اختلفوا في القلتین واقع على أنھ یجوز التطھر: یوجب الحكم بعدم طھارتھ إذا لم یتغیر؟ قلنا
بلغ قلتین وألقیت فیھ نجاسة، : الثانیة الحالة. أما إذا تغیر فاإلجماع على أنھ ال یجوز الوضوء بھ وال الطھارة. طھور ما دام أنھ لم یتغیر

وغیرتھ لكن یشق نزحھا، كمصانع طریق مكة، وكانوا في أیامھم یستقون على السابلة على الطرق ویكون فیھا البرك ونحوھا، فمثل 
ًلمصنف بھذا المثال؛ ألن مكة مورد المسلمین، فكان شیئا ظاھرا معروفا عند غالب أو أكثر المسلمین، فمثل بھ على ھذا الوجھا ً یشق . (ً

یشق إخراج النجاسة من ھذا الموضع، وذكروا من أمثلة ذلك أن یكون الموضع ألقیت فیھ نجاسة ولم یمكن إخراج ھذا النجاسة : أي) نزحھا
، ودلیل الحكم في ھذه )أن المشقة تجلب التیسیر: (ضع كما في اآلبار والبرك، ویشق نزح ھذه النجاسة، فإن شق النزح فالقاعدةعن ذلك المو

َال ُیكلُف هللا نفسا إال ُوْسعھا : المسألة قولھ تعالى َ َّ ِ ً ْ َ َُ َّ  التطھر ما دام أن الناس لیس بوسعھم أن یزیلوا ھذه النجاسة فیخفف عنھم في] 286:البقرة[ِّ
  .إن األمر إذا ضاق اتسع، وال یكلفھم هللا إال بما في وسعھم: بھذا الماء، ویقال
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 تطھر الرجل بفضل طھور المرأة والعكس

 
ھذه مسألة ثانیة، فقد ورد في حدیث ابن عباس ومیمونة وأصلھ في ]. ٍوال یرفع حدث رجل طھور یسیر خلت بھ امرأه: [قال رحمھ هللا

فاختلف العلماء فیما إذا تطھرت امرأة من إناء وبقي ) لنبي صلى هللا علیھ وسلم نھى أن یغتسل الرجل بفضل طھور المرأةأن ا: (الصحیح
: بعد طھارتھا ماء، ھل یجوز للرجل أن یتوضأ ویغتسل من ھذا الماء؟ فمذھب طائفة من العلماء األخذ بظاھر الحدیث، والمسألة لھا صور

ماء واغتسلت منھ فبقي نصف الماء فیھ، فاحتاج رجل أن یتوضأ بھذا النصف أو یغتسل بھ، فھل یصح وضوءه جاءت امرأة إلى سطل من ال
: فضل یعني: ًأوال: ًفقال أمورا). نھى رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم أن یغتسل الرجل بفضل طھور المرأة: (ظاھر الحدیث! وغسلھ؟
ربت من السطل لم یرد الخالف، ولو غسلت بعض أعضاء الطھارة ال یرد الخالف، لكن فضل طھور ال فضل شرب، فلو ش: ًثانیا. الزیادة

یقع الخالف إذا حصلت الطھارة الكاملة، فلو أنھا غسلت یدھا أو وجھھا من سطل فلیس ھذا بفضل طھور، وإنما محل الخالف أن تتطھر 
بقى بعد غسلھا من السطل بقیة، فھل من حق الرجل أن یتوضأ أو ًطھارة كاملة، إما طھارة صغرى كأن تتوضأ من الماء أو تغتسل منھ، فی

أنھ ال یجوز لظاھر الحدیث، وھو قول اإلمام أبي عبد هللا أحمد بن حنبل رحمة هللا علیھ : یغتسل بھ؟ قوالن عند العلماء مشھوران، أصحھما
أن یكون : ًأوال: ًماء خلت بھ المرأة، إذا ھناك شروطوطائفة من أصحاب الحدیث والظاھریة، على أنھ ال یجوز للرجل أن یغتسل من فضل 

المغتسل بھذا الماء أو المتوضئ امرأة، فلو كانت صبیة طفلة صغیرة اغتسلت من السطل ال یقع الخالف؛ ألن الخالف في المرأة، والصبیة 
 استعملتھ في شرب أو غسل وجھ، أو جزء من أن یكون ھناك تطھر كامل، إما من حدٍث أصغر، أو من حدٍث أكبر، فلو: ًثانیا. لیست بامرأة

أن تخلو المرأة بذلك الماء، فلو اغتسلت أو توضأت أمام زوجھا أو محرمھا، واحتاج أن : ًثالثا. أعضاء الوضوء والغسل لم یقع الخالف
 وخلت بھ، ففي ھذه الحالة ھل یجوز ًیتوضأ بعدھا أو یغتسل فال حرج، ألنھا لم تخُل بھ، إذا أین محل الخالف؟ فیما إذا تطھرت وكانت امرأة

وخالف الجمھور رحمة . الصحیح عدم جوازه؛ ألن النبي صلى هللا علیھ وسلم نھى، وظاھر النھي التحریم: للرجل أن یتوضأ بھذا الماء؟ قلنا
أنھا كانت تغتسل ورسول هللا  (:یجوز للرجل أن یتوضأ ویغتسل من فضل طھور المرأة، ودلیلھم حدیث أم المؤمنین عائشة : هللا علیھم فقالوا

أنھا إذا غرفت الغرفة األولى فإن الباقي الذي : وجھ الداللة) دعي لي: دع لي، ویقول لھا: صلى هللا علیھ وسلم من إناء واحد، تقول لھ
عد غرفتھا الثانیة فقد اغترف من اغترف منھ النبي صلى هللا علیھ وسلم فضلة، ثم لما اغترفت الثانیة فأتبع النبي صلى هللا علیھ وسلم الغرفة ب

: ًوثانیا. أن محل الخالف فیما إذا خلت، وھنا عائشة اجتمعت مع النبي صلى هللا علیھ وسلم: ًأوال: وھذا الحدیث یجاب علیھ من وجوه. فضل
 خرجا من مشكاة واحدة، ھنا نصان: وعلى ھذا فنجمع بین الحدیثین ونقول. أن محل الخالف أن تكمل الطھارة، وعائشة لم تكمل الطھارة

وھو النبي صلى هللا علیھ وسلم، فالذي نھى عن التطھر بفضل المرأة توضأ مع عائشة ، ففھمنا أن النھي ال یشمل الذي فعل، فاشترطنا خلو 
ً النھي فیھ، وبناء ًالمرأة بھ، فدلیل الشروط التي ذكرناھا ھو ما ورد في ھذا الحدیث، فیعتبر ھذا الحدیث مقیدا إلطالق الحدیث الذي سبق

إذا : ثم یرد السؤال. عدم جواز أن یتوضأ الرجل أو یغتسل من بقیة وضوء أو غسل المرأة بشروط ذكرناھا: على ھذا نخلص بفائدة وھي
فمن یرى أن النھي : كان ال یجوز لھ فھل إذا فعل نقول بإثمھ وصحة وضوئھ وغسلھ، أو نقول بإثمھ وعدم صحة وضوئھ؟ وجھان للعلماء

ال غسلھ وال وضوءه، وھي مسألة أصولیة، وقد تكلمت  لو اغتسل الرجل من ھذا الماء أو توضأ بھ لم یصح: یقتضي فساد المنھي عنھ، یقول
ًعن ھذه المسألة بإسھاب أیضا في شرح بلوغ المرام، فنكتفي ھنا بالقول الراجح من أنھ ال یجوز للرجل أن یغتسل أو یتوضأ من فضل 

مفھوم ذلك أن المرأة لو اغتسلت بفضل المرأة، ما الحكم؟ یجوز، ). وال یرفع حدث رجل طھور. (شروط التي ذكرناھاطھور المرأة بال
لو أن خنثى أراد أن یتوضأ ویغتسل بفضل امرأة، فھل الخنثى : یرد السؤال. ًوالوضوء صحیح والغسل صحیح، محل الخالف إذا كان رجال

ًالخنثى البین، الذي بان كونھ ذكرا أو كونھ أنثى، وذلك بأمارات الرجولة : الحالة األولى: ثى لھ حالتانملحق بالرجال أو ملحق بالنساء؟ الخن
أو أمارات األنوثة، فھذا ال إشكال فیھ، فإن ظھرت فیھ عالمات الرجولة فحكمھ حكم الرجل، ال یتوضأ وال یغتسل من فضل المرأة، وإن 

لیس فیھ ال عالمات : ًاإلشكال عند العلماء في الخنثى إذا كان مشكال، بمعنى: الحالة الثانیة. ینظھرت فیھ عالمات األنوثة فالحكم واضح ب
الرجولة وال عالمات األنوثة، ولم یتمیز، فھذا فیھ ما ال یقل عن ثمانین مسألة، حیرت العلماء رحمة هللا علیھم، ھل یعطى حكم الرجل أو 

احیة الصالة علیھ وتغسیلھ وتكفینھ إلى غیر ذلك، المھم من ھذه المسائل ھذه المسألة، بعض یعطى حكم المرأة؟ من ناحیة الطھارة ومن ن
الخنثى حكمھ حكم المرأة؛ ألن الیقین فیھ أنھ في درجة المرأة، والشك أنھ ارتفع إلى درجة الرجل؛ ألن هللا فضل الرجل على : العلماء یقول
َولْیس الذكُر كاألنثى : المرأة وقال ْ ُ َ َ َّ َ جال علْیھن َدرجة ]... 36:آل عمران[ََ ٌوللرِّ َ َ َ َ ََّ ِِ َ نعطیھ الیقین لكونھ في حكم اإلناث، وعلى : فقالوا] 228:البقرة[ِ

فیھ شبھة، فلیس بمحض األنوثة وال الرجولة، : وعلى الوجھ الثاني قالوا. ھذا فیجوز لھ أن یتوضأ من فضل المرأة، ألنھ آخذ حكم المرأة
. محضة، ونزل عن الرجولة الكاملة، فأصبح بین بین، فال یتوضأ بفضل المرأة، ألنھ لیس بامرأة، فاشتبھنا في حكمھفارتفع عن األنوثة ال

الذي في اإلناء المعروف، ھذا یعتبر ماء : الذي في السطل، ومثل: الطھور الیسیر مثل). وال یرفع حدث رجل طھور یسیر خلت بھ امرأة(
ًطھورا یسیرا، ولو قلنا بعموم ھ ذا الحكم لصارت مصیبة؛ ألن البرك یغترف منھا النساء، فلو أن امرأة اغترفت من بركة واغتسلت ھل ً

أن ھذا الحكم ھو في الطھور الیسیر، فالماء الموضوع في : ھذه البركة بكاملھا ال یجوز للرجال أن یتوضئوا ویغتسلوا منھا؟ فالجواب: نقول
شرط خلوھا : قال بعض العلماء). یسیر خلت بھ امرأة لطھارة كاملة. (ا غیره فیبقى على األصلاألواني ھو الماء الذي ورد فیھ النص، وأم

أن ال تراھا األنظار، أو ترخى علیھا األستار ونحو : تكون فیھا خلوة نكاح، بمعنى: أن تكون في موضع ال یراھا الرجل، وقال بعض العلماء
لسان رسولھ صلى هللا علیھ وسلم أن یتوضأ ویغتسل بفضل طھور المرأة تعبدي أو معلل؟ ھل نھي هللا عز وجل على : المسألة األخیرة. ذلك

ھذا الماء توضئوا منھ، وھذا الماء ال تتوضئوا منھ، ھذا الماء اغتسلوا منھ وھذا : الصحیح أنھ تعبدي ال نعقل علتھ، حكمة منھ سبحانھ، قال
: قال رحمھ هللا. ال یجري فیھ القیاس: ھذا الحكم تعبدي، بمعنى: ًألمر معلال، ولھذا یقولونالماء ال تغتسلوا منھ، یبتلي عباده بما شاء، فلیس ا

: قال بعض العلماء: بسبب حدث، فلو تطھرت طھارة كاملة لغیر حدث كالغسلة المستحبة، فوجھان للعلماء: أي]. لطھارة كاملة عن حدث[
بفضل طھور : (لیس حكمھ حكم الغسلة الواجبة؛ ألن النبي صلى هللا علیھ وسلم قالأنھ : والصحیح القول الثاني. حكمھ حكم الغسلة الواجبة
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  .الواجب، فیعطى حكم الغالب ویھدر النادر: والطھور الغالب فیھ) المرأة
 

 أحكام ومسائل في الماء الطاھر
 

یما مضى ماء أباح هللا الوضوء، وھو الماء اآلن سنبدأ بالطاھر، وكل الذي تقدم ف]. وإن تغیر طعمھ أو لونھ أو ریحھ: [قال رحمھ هللا
أن : كیف أدخل المصنف المسألة األخیرة في الماء الطھور؟ الجواب: وذكرنا األحكام العارضة على الماء الطھور، یبقى السؤال. الطھور

ر، ولم یلحقھ ال بالنجس وال الماء الذي ھو فضل طھور المرأة ھو في األصل طھور، ولكن حكم الشرع عبادة، ولذلك ألحقھ بالماء الطھو
أن الذي تقدم الكالم علیھ فیما مضى ھو ماء أذن هللا لنا أن : الخالصة. بالطاھر، وإال فكل كالمنا الذي تقدم ھو في الماء الذي أذن هللا بھ

ھو ماء لیس بنجس، ولكن ال و: وسنبدأ اآلن بالنوع الثاني. نتوضأ بھ ونغتسل، وھو الماء الذي یزیل النجاسة عن البدن والثوب والمكان
ًیجوز لإلنسان أن یتوضأ وال أن یغتسل بھ، ال یرفع حدثا وال یزیل خبثا وھو الماء الطاھر أن نعرفھ ونعرف أحكامھ؛  الماء الطاھر نرید. ً

النوع األول، وقس على حتى إذا جئت تتوضأ ال تتوضأ بمثلھ، وإنما تتوضأ بالنوع األول، وإذا جئت تغتسل ال تغتسل بمثلھ، وإنما تغتسل ب
 ...... .ھذا بقیة األحكام

 
 تغیر الماء الطھور بشيء طاھر

 
ٍالماء الطھور الذي تقدم الكالم علیھ ماء باق على أصل خلقتھ كماء البئر، وماء النھر، ونحو ذلك : قلنا). وإن تغیر لونھ أو طعمھ أو ریحھ(

ٌأنھ تغیر عن حالتھ الحقیقیة فوضع فیھ شيء◌ طاھر:  خلقتھ، بمعنىمن المیاه، لكن الماء الذي معنا اآلن ماء خرج عن أصل : مثال ذلك. ٌ
: ھذا ماء طھور؛ ألن هللا قال: من أي أنواع المیاه؟ تقول: عندك سطل ماء أخذتھ من بئر، لو سألك سائل عن ھذا الماء الذي أخذتھ من البئر

ًوأنزلنا من السماء ماء طھُورا  ًَ َ ِ َ َ ََّ ِ َ َْ ِفأْسكناهُ في األْرض : وقال عن ھذا الماء الذي أنزلھ من السماء] 48:الفرقان[َ َ ِ َّ َ فدل على أن ماء ] 18:المؤمنون[ََ
: أخذت ھذا الماء الطھور من البئر، أو من النھر، أو نزل من السماء مطر على ذلك السطل فمأله، فإن بقي على خلقتھ قلنا. البئر ماء طھور

لكن جاء صبي فصب في ھذا السطل زعفران، أو وضع فیھ . أنھ یزیل النجاسة ویرفع الحدث: ة، والحكمتوضأ بھ واغتسل، وأزل بھ النجاس
صابونة، فتغیر لون الماء وأصبح بلون الصابون، أو بقي لونھ كما ھو لكن جئت تطعم الماء فإذا ھو بطعم الصابون، أو بقي على لونھ 

ما ألقى الصابونة فیھ، فالماء خرج عن أصل خلقتھ الطھوریة إلى شيء جدیٍد وھو الحقیقي وطعمھ الحقیقي ولكن رائحتھ رائحة صابون ل
ماء طھور وقع فیھ شيء طاھر فسلبھ الطھوریة، ولذلك العلماء : ما حكم ھذا الماء؟ المصنف سیأتي بأمثلة كلھا فیھا: الطاھر، فالسؤال

 في أن تغتسل وتتوضأ بھ أن تعرف ھذا النوع وھو الطاھر، فھو طاھر سلبھ الطھوریة، فتحتاج حتى تعرف الماء الذي أذن هللا لك: یقولون
تغیر اللون، أو الطعم، أو الریح ھذه قاعدة ). وإن تغیر لونھ أو طعمھ أو ریحھ بطبخ أو ساقط فیھ: (ولكن ال یتطھر بھ، فقال رحمھ هللا

 فاحكم بنجاستھ، وإن كان التغیر بطاھر فھو طاھر ولیس ًإذا تغیر شيء بشيء فإن كان نجسا فغیر اللون أو الطعم أو الرائحة. مطردة
أخذ ھذا الماء ووضع ). وإن تغیر لونھ أو طعمھ أو ریحھ بطبخ أو ساقط فیھ. (ًبطھور، وباإلجماع أنھ یوصف بكونھ طاھرا إن تغیر بطاھر

بلون الفاصولیا أو الباذنجان ونحوھا، فھنا تغیر فیھ باقالء أو باذنجان أو فاصولیا أو غیر ذلك من المطعومات ثم طبخھ، فأصبح لون الماء 
. ًھذا ماء طاھر تغیر بالطبخ، بل حتى ولو لم یطبخ ووضعت فیھ ھذا الطاھر فتغیر لونھ أو طعمھ أو ریحھ حكم بكونھ متغیرا: بطاھر فتقول

لون الحبر، أزرق أو أحمر أو أسود المھم جاء صبي فأخذ محبرة فرماھا في السطل، فأصبح لون الماء الموجود في السطل ب). أو ساقط فیھ(
  .ھذا ماء طاھر: أنھ تغیر بلون ھذا الحبر فتقول

 
 حكم الماء المستعمل

 
ًشخص أخذ سطال فتوضأ وضوءا واجبا علیھ، أو اغتسل : ھذه المسألة التي سبق اإلشارة إلیھا؛ مثالھا]. أو رفع بقلیلھ حدث: [قال رحمھ هللا ً ً

: القول األول:  الماء في طشت ونحوه، فجاء رجل آخر یرید أن یتوضأ بھذا الماء، فللعلماء في ھذا الماء ثالثة أقوالًغسال من الجنابة، وحفظ
أن الماء باق على : بمعنى. ٌالماء طھور، وھو مذھب الظاھریة، وروایة عن مالك ، وقول للشافعي وروایة عن أحمد رحمة هللا على الجمیع

ًأن الماء إذا كان یسیرا فھو طاھر : القول الثاني. ص، فما دام أنھ لم یتغیر فھو ماء طھور كأنھ نزل من السماءأصلھ، ولو توضأ بھ مائة شخ
ًولیس بطھور، وعلیھ مذھب الحنابلة ومذھب الشافعیة وھو روایة عن مالك، وأیضا روایة عن اإلمام أبي حنیفة رحمة هللا على الجمیع، 

ء ال تتوضأ بھ وال تغتسل، لكنھ لیس بنجس، فلو وقع على ثوبك أو وقع على بدنك أو وقع على سجادتك التي ھذا الما: ًوبناء على ذلك یقولون
ًأن الماء إذا توضأ بھ أحد حكم بنجاستھ، وھي روایة في مذھب الحنابلة وأیضا قول : القول الثالث وھو أشدھا. تصلي علیھا لم ینجسھا

: فعندما ثالثة أقوال في الماء الذي توضئ بھ أو اغتسل بھ من الجنابة. رحمة هللا على الجمیعالقاضي أبي یوسف صاحب اإلمام أبي حنیفة 
منھم من یرى أنھ طھور ویجوز للغیر أن یتوضأ ویغتسل بھ، ومنھم من یرى أنھ طاھر ولیس بطھور، فال یجوز للغیر أن یتوضأ ویغتسل 

: ما ثبت في الصحیحین عن النبي صلى هللا علیھ وسلم: دلیل من قال بطھوریتھ. جسأنھ ن: -وھو أشدھا-بھ، لكنھ لیس بنجس، والقول الثالث 
نص النبي صلى هللا علیھ وسلم على أن الماء ال یتأثر بشيء إال ما غیر اللون أو الطعم أو الرائحة، : ، قالوا)الماء طھور ال ینجسھ شيء(

 الماء ال: (ما رواه أحمد وابن ماجة : الدلیل الثاني. ٍو باق على الطھوریةوھذا مجمع علیھ، وھذا لم یتغیر لونھ وال طعمھ وال ریحھ فھ
. إنھ طھور: فدل على أن االغتسال من الماء واالنتفاع بھ في الطھارة ال یوجب زوال وصف الطھوریة عنھ، ھذا حاصل أدلة من قال) یجنب

وما : ، نھى الرجل أن یغتسل بالماء الدائم، قالوا)الغتسال في الماء الدائمنھى النبي صلى هللا علیھ وسلم عن ا: (إنھ طاھر فقالوا: أما من قال
إنھ نجس، فاحتجوا بحدیث : أما القول الثالث واألخیر وھو قول الذین قالوا. معنى ھذا النھي إال كونھ یسلبھ الطھوریة، ھذا القول الثاني
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إن النبي صلى هللا : قالو). ویغتسل فیھ: (في روایة عند أبي داود : قالوا) سل فیھال یبولن أحدكم في الماء الدائم الذي ال یجري ثم یغت: (النھي
فشرك وجمع بین الغسل في الماء وبین البول فیھ، فدل على أن من اغتسل في ) ال یبولن أحدكم في الماء الدائم ویغتسل فیھ: (علیھ وسلم قال

 أما. ال یحكم بكونھ نزل إلى مرتبة الطاھر: ھ طھور، ولیس بنجس وال طاھر، أيوالصحیح من ھذه األقوال أن. الماء كمن بال فیھ فھو نجس
األصل بقاء ما كان على ما كان، فاألصل أنھ طھور، ونحن شككنا : أن القاعدة: ًثانیا. صحة ما ذكره أصحاب ھذا القول: ًأوال: دلیل الرجحان

لقول الثاني بأن نھي النبي صلى هللا علیھ وسلم عن االغتسال في الماء الدائم استدالل أصحاب ا: ًثالثا. في سلب الطھوریة فنبقى على األصل
: علتھ كونھ یسلب الطھوریة مردود، فإن العلة یحتمل أن تكون خوف تغیر الماء وسلبھ الطھوریة، فاحتمل الوجھین، فجاءت روایة

لعلھ أن ینتفع بھ غیره فیشرب منھ : الراوي وھو أبو ھریرة یقوللتفید أن العلة ھي خوف إفساد الماء على الغیر، ولذلك ..) ولیغترف منھ (
ونحو ذلك، فدل على أن علة النھي عن االغتسال في الماء الدائم لیست سلب الطھوریة، وإنما ھي خوف تلوث الماء وإفساده على من یأتي 

، ھو استدالل بداللة االقتران، وداللة االقتران داللة نھى عن البول والغسل، فدل على أن الغسل كالبول: استدالل من یقول: ًرابعا. بعده
لما قرن االثنین دل على أن حكمھما واحد، فھذه الداللة استعملھا العلماء في ھذه : ضعیفة عند األصولیین، ودلیل ضعفھما ظاھر القرآن قالوا

َوأتموا الحج والُعْمرة : المسألة وفي مسألة َ َ َ َْ َّْ ُّ ِ العمرة واجبة ألن هللا قرنھا بالحج، فداللة االقتران ضعیفة عند : العلماءقال بعض ] 196:البقرة[َ
 ظاھر -كما قال المحققون وأشار إلى ذلك اإلمام النووي في المجموع- وجھ ضعفھا . األصولیین، كما نبھ علیھ صاحب المستصفى وغیره

ُكل: التنزیل، فإن هللا عطف الشیئین المتغایرین في الحكم، فقال سبحانھ ِوا مْن ثمره إذا أثمر وآتوا حقُھ یْوم حصاده ُ ِ ِ َِ َ َ َ َ َ َ ََ َّ ُ ْ َ َ َِ كلوا من ] 141:األنعام[ِ
َكلوا مْن ثمره إذا أثمر(ثمره، ھذا أمر لإلباحة  َ َْ َ َ َِ ِ ِِ ُ َّوآتوا حقُھ: (أبحت لكم أكل ثمر الشجر، ثم قال: أي) ُ َ الزكاة وھي واجبة، فعطف غیر : أي) َُ

ًلى أن الشرع قد یعطف على المتغایرین حكما ومرتبة، فال یستقیم استداللھمالواجب على الواجب، فدل ع بالعطف الموجود في حدیث النھي  ً
فالذي یترجح أن الماء إذا توضأت بھ وحفظتھ أو اغتسلت : وعلى ھذا..). ثم یغتسل فیھ : (عن البول في الماء الراكد، بدلیل روایة الصحیح

  .إنھ طاھر ولیس بطھور وال نجس: یغتسل بھ، لكن المصنف درج على قول من یقولبھ وحفظتھ جاز لغیرك أن یتوضأ و
 
 
 
 

 حكم الماء الذي غمس القائم من النوم یده فیھ
 
 

عندك ماء یسیر ترید أن تتوضأ منھ لصالة الفجر، فقمت لصالة الفجر، وإذا : ًمثال]. أو غمس فیھ ید قائم من نوم لیل: [قال رحمھ هللا تعالى
 وأردت أن تغترف -ًواإلناء ھو المفتوح، بخالف اإلبریق الذي یكون مغلقا، فمحل الكالم في اإلناء الذي تغترف منھ كالقدر-  في إناء بالماء

فتمسك ) ًإذا استیقظ أحدكم من نومھ، فال یدخل یده في اإلناء حتى یغسلھا ثالثا: (منھ، فالسنة الواردة في حدیث أبي ھریرة في الصحیحین
ًوتمیلھ قلیال إلى كفك، ثم إذا مألت الكف بالماء غسلت كلتا الیدین الغسلة األولى، ثم الثانیة، ثم الثالثة، فتطھر یداك، ثم بعد ذلك باإلناء 

ًوبناء على ذلك قال . ٌتغترف للمضمضة واالستنشاق، وتغسل بقیة األعضاء، لكن أن تأتي وتدخل یدك إلى اإلناء مباشرة فھذا منھي عنھ
علة النھي أنھم كانوا في بالٍد حارة، وكان الناس ال یعرفون عند قضاء الحاجة الغسل بالماء، وإنما كانوا : اء من السلف وغیرھمبعض العلم

یستجمرون بالحجارة، فربما عرق اإلنسان أثناء نومھ فجالت یده فأصابت العرق المتنجس في الموضع، وربما أصابت العضو، أو أصابت 
: ًوبناء على ذلك فعندنا مسائل في المستیقظ من النوم. و، فنھى الشرع عن إدخال الید في اإلناء حتى ال یفسد الماءنجاسة خارجة من العض

ھذا المرض - ًثبت طبیا أن أكثر حاالت الرمد : ال یجوز لھ أن یدخل یده في اإلناء حتى یغسلھا، والغریب أن بعض األطباء یقول: ًأوال
وھنا تظھر حكمة الشرع، . ببھا أن األطفال یستیقظون من النوم، فیجعلون أصابعھم في أعینھم قبل غسلھا س- المعروف الذي یصیب الصغار

ًفإنھ إذا انتقلت النجاسة إلى اإلناء واإلنسان في الوضوء یرفع الماء إلى وجھھ لغسلھ فربما كان ذلك طریقا ألذیة البدن أو حصول الضرر، 
ًبل أبلغ من ذلك معجزة أن الشرع فیھ أوال أن تتمضمض ثم تستنشق ثم تغسل : وقال بعض العلماء. موھذا من معجزاتھ علیھ الصالة والسال ً

ًوجھك؛ ألن الماء إذا كان فاسدا أدركت فساده بالذوق، فإن عجز الذوق أدركتھ بالشم؛ مع أن العین أشد حساسیة من األنف، واألنف أشد 
م من أجھزة المناعة أضعاف ما في األنف، وفي األنف أضعاف ما في العین، فھذا من أبلغ ما ًحساسیة من الفم، إال أنھ ثبت طبیا أن في الف

ًوبناء على نھي النبي صلى هللا علیھ وسلم عن غمس الید في اإلناء، على . یكون في حكمة الشرع في مسألة غسل الیدین للمستیقظ من النوم
ة النجاسة، یتفرع على ھذا القول أن السطل الذي دون القلتین لو غمس القائم من النوم إن ما دون القلتین ینجس بمجرد مالقا: مذھب من یقول

نجعلھ : ھو طاھر ولیس بطھور؛ ألن النجاسة مشكوك فیھا، فقال: فیحتمل أن فیھ نجاسة ویحتمل أنھ لیس فیھ نجاسة، فقال: یده فیھ شككنا فیھ
ھو طھور، ألنھ لم یبق على أصل خلقتھ، ھذا : ننا لم نتحقق من النجاسة، وال نقولھو نجس؛ أل: ًطاھرا ال یتوضأ بھ وال یغتسل، وال نقول

ال یجوز إدخال الیدین في : بعض العلماء یقول: للعلماء فیھ أقوال) إذا استیقظ أحدكم من نومھ: (وحدیث). من نوم لیل: (قولھ. ھو وجھھ
ال یجوز إدخالھا من نوم اللیل خاصة، وھو مذھب اإلمام أحمد وطائفة :  یقولومنھم من. اإلناء من نوم اللیل والنھار، وھو مذھب الظاھریة

والصحیح مذھب الظاھریة، أن النھي على العموم، والذین یقولون . باستحباب غسلھا كما ھو مذھب الجمھور: ومنھم من قال. من المحدثین
، والبیتوتة ال )فإن أحدكم ال یدري أین باتت یده: ( علیھ وسلم یستدلون بقول النبي صلى هللا- كما درج علیھ المصنف- بتخصیص نوم اللیل 
: والصحیح أنھ یشمل نوم اللیل والنھار والحكم معمم، والسبب في ذلك أن قولھ. الحكم یختص بنوم اللیل دون النھار: تكون إال باللیل فقالوا

أن النص إذا : ھ بالبیتوتة بنى على مفھوم الحدیث، والقاعدةخرج فیھ النص مخرج الغالب، والذي خص) فإن أحدكم ال یدري أین باتت یده(
خرج مخرج الغالب لم یعتبر مفھومھ، وھي مسألة أصولیة، وحبذا لو یرجع إلى شرح عمدة األحكام، فقد ذكرت فیھ أقوال العلماء وأدلتھم 

 غسلھا ال یجوز من نوم اللیل دون نوم النھار، فالمصنف رجح أن غمس الید في اإلناء قبل. والراجح من تلك األقوال بدلیلھ كما ذكرنا
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ًوالشرط أن یكون النوم موجبا للوضوء؛ ألن النوم إذا كان یسیرا ال یوجب الوضوء؛ ألنھ ال یزول بھ الشعور، فالشخص في ھذه الحالة  ً
  .یدري أین باتت یده، بخالف ما إذا زال الشعور، فیحتمل أن تجول الید إلى مكان فیھ نجاسة

 
 
 
 
 كم آخر غسلة أزیلت بھا النجاسةح
 
 

إلذھاب : األولى: ًمذھب طائفة من العلماء أن النجاسة تغسل ثالثا على األقل]. أو كانت آخر غسلة زالت بھا النجاسة فطاھر: [قال رحمھ هللا
یذھب بھا عین النجاسة وأثر النجاسة، فتأتي ًفغالبا الغسلة الثالثة . لالستبراء والیقین: والثالثة. إلذھاب أثر النجاسة: والثانیة. عین النجاسة

ًعلى نقاء من موضع، فیكون الماء المنفصل من ھذه الغسلة طاھرا ولیس بنجس، لكن لو أن ھذه الغسلة وجد فیھا أثر النجاسة، فتغیر لون 
  .الماء بھا أو طعمھ أو ریحھ، فإنھ یحكم بكونھا نجسة، فمحل كونھا طاھرة أال تتأثر

 
 
 
 

 األسئلة
 
 

...... 
 

 العبرة بتغیر أحد أوصاف الماء حتى ولو أصابھ بول أو غائط
 
 

، والصالة والسالم على : إذا وقعت عذرة اآلدمي المائعة أو بولھ في الماء الذي یشق نزحھ، فما حكمھ؟ الجواب: السؤال بسم هللا، الحمد 
فخالطتھ نجاسة غیر بول آدمي أو : (ت اإلشارة إلیھا في قول المصنففھذه المسألة سبق: أما بعد. رسول هللا، وعلى آلھ وصحبھ ومن وااله

ال یبولن أحدكم في الماء : (استثنوا العذرة أو البول لحدیث الصحیحین عن أبي ھریرة : ، كما ذكره رحمة هللا علیھ، فقلنا)عذرتھ المائعة
 فوق القلتین سلبھ الطھوریة، والصحیح أنھ ال یسلبھ الطھوریة إال إذا إذا وقع ھذا البول أو ھذه العذرة في ماء راكد ولو كان: فقالوا) الدائم

ًغیر لونا أو طعما أو رائحة ولذلك القول باعتبار التأثیر وتغیر اللون والطعم والرائحة یریح طالب العلم والمكلف؛ ألننا لو قلنا بالقلتین . ً
ذراع وربع في : وھي وحدة قیاس، قالوا-  أو مائة وثمانیة بالدمشقي رطل عراقي أم لم تبلغ؟ ھل بلغت خمسمائة: سیظل اإلنسان یوسوس

 ویجلس على البركة ویحاول أن یعرف ھل بلغت القلتین أم ال، ویصیبھ من الوسوسة والتعب ما هللا بھ علیم، - ذراع وربع في ذراع وربع
ًاعتبار القلتین یفرع علیھا مسائل دقیقة جدا ومظنیة ولذلك تجد المذھب الذي یقول ب. والشریعة شریعة سماحة ویسر وتخفیف على العباد

ًفرحمة هللا علیھم، وھم العلماء الذین نتطفل على علمھم، ولكن الحمد  الذي جعل لنا فرجا ومخرجا، وجعل األمر راجعا إلى التأثیر،  ً ً
ا وقعت فیھ نجاسة أو شيء طاھر، فإن تغیر لونھ أو شیخ اإلسالم وغیره أن العبرة بالتأثیر، ولذلك تنظر للماء إذ: فاختیار المحققین مثل

  .ٍھذا باق على أصلھ، فأصبح األمر مرده إلى المؤثر الحقیقي، وهللا تعالى أعلم: طعمھ أو ریحھ، فقل ھذا متغیر، وإن لم یتغیر فقل
 
 
 
 

 الدلیل على اعتبار تغیر الماء للحكم بنجاستھ
 
 

:  الدلیل على أن العبرة بالتغییر باللون أو الطعم أو الریح، وأنھ بذلك تعرف النجاسة؟ الجوابفضیلة الشیخ ما: وھذا سائل یقول: السؤال
فھو موجود، وھو أن اإلجماع منعقد على أن الماء إذا تغیر لونھ أو طعمھ أو : أما الدلیل الشرعي. دلیل شرعي ودلیل حسي: عندنا دلیالن

د، منھم اإلمام النووي في المجموع، واإلمام ابن المنذر في اإلشراف، وحكاه اإلمام ابن ریحھ بنجس أنھ نجس، وحكى ھذا اإلجماع غیر واح
ًقدامة في المغني، وحكاه كذلك صاحب البحر الزخار وغیرھم، فحكموا أن الماء المتغیر لونا أو طعما أو ریحا بنجاسة یحكم بنجاستھ، وھناك  ً

إنھا ضعیفة السند : وھي ضعیفة، ویقول العلماء) يء إال ما غیر لونھ أو طعمھ أو ریحھالماء طھور ال ینجسھ ش: (روایة من حدیث أبي سعید
المتن، كما لو جاء حدیث في فضل الصالة  صحیحة المتن، وھذه من أمثلة الحدیث ضعیف السند صحیح المتن؛ ألن الحدیث قد یكون صحیح

ه ضعیف، فنحكم بضعف سنده ال معناه، ولذلك تجد العلماء رحمھم إن المتن صحیح لوجود أصلھ، لكن سند: ولھ أصل في الصحیح، فنقول
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، فھذا دلیل الشرع ...)إال ما غیر لونھ: (وكذلك الحدیث الذي معنا. وھذا حدیث ضعیف لكن معناه صحیح: هللا كـشیخ اإلسالم یقولون
أو طعمھ طعم النجاسة، أو ریحھ ریح النجاسة، أنھ ماء إن الماء الذي خالطتھ نجاسة وأصبح لونھ لون النجاسة، : ومن قال. واإلجماع المنعقد

ًطھور، فھذا یعتبر شاذا عن اإلجماع، ومتبعا غیر سبیل المؤمنین، نسأل هللا السالمة والعافیة إیاك والشذوذ عن إجماعات العلماء رحمة هللا . ً
فإن ھذا الماء الذي أنزلھ هللا من السماء، إن بقي : ل الحسيأما الدلی. فإن الخیر في اتباع من سلف، والشر كل الشر في اتباع من خلف! علیھم

: على أصل خلقتھ فھو الماء الذي شرع هللا لھ أن یتطھر بھ، وإن لم یبق على أصل خلقتھ وتغیر، فحكمھ حكم ما غیره، أال ترى أنك تقول
رع معتبرة، بشرط أال تصادم داللة الحسن النقل ماء زعفران، ماء ورد، فتعطیھ حكم ما غیره، فداللة الحس معتبرة كما أن داللة الش

  .الصحیح المعتبر
 
 
 
 

 حكم الماء الذي تخالطھ مادة الكلور
 
 

إذا وجد طعم الكلور في البركة أو رائحتھ : ًإذا تغیر لون الماء الموجود في البركة بمادة الكلور مثال، فھل ھذا الماء طھور؟ الجواب: السؤال
  .ً الماء طاھرا غیر طھور، وهللا تعالى أعلمأو لونھ، فإنھ یحكم بكون

 
 
 
 

 اعتبار القلتین للفرق بین القلیل والكثیر عند الفقھاء
 
 

القلتان قدر معین من القالل التي تقل بالید، فإن بلغ : قلنا: ًنرجو إعادة الكالم على اعتبار القلتین فرقا بین القلیل والكثیر؟ الجواب: السؤال
 أن ھذا القدر الموجود في بركة أو في حوض أو في خزان إذا بلغ القلتین ثم وقعت فیھ نجاسة فلم تغیر لونھ وال طعمھ :الماء قلتین، بمعنى

اإلجماع على أنھ طھور، ویجوز أن یتطھر بھ، وال حرج على المكلف في ذلك، فإن تغیر فحكمھ حكم ما غیره على التفصیل : وال ریحھ، قلنا
  .الذي سبق اإلشارة إلیھ

 
 
 
 

 الحكمة في عدم جواز تطھر الرجل بفضل طھور المرأة
 
 

على هللا األمر، وعلى الرسول البالغ، : في مسألة إذا خلت المرأة بالماء، ما الحكمة في عدم جوازه في ھذه الحالة فقط؟ الجواب: السؤال
َفال وربِّك ال ُیْؤمنون حتى ُیحكُموك فیم: وعلینا الرضا والتسلیم َ َ َ َ َ َ َِ ِِّ َُّ ْا شجر بْینُھم َ َ ََ َ ًثم ال یجدوا في أنفسھم حرجا : ، ولیس ھذا فقط، بل]65:النساء[َ َ َ َْ ِ ِ ُِ َ ُُ ِ َّ

َمما قضْیت  َ َ َّ ًوُیسلُموا تْسلیما : أي حرج، فجاءت نكرة، والنكرة تفید العموم في أسالیب العرب] 65:النساء[ِ ِ َ ِّ َ فنسأل هللا أن یرزقنا ] 65:النساء[َ
: فمن استسالمك  إذا جاءك الخبر أن تقول. إن اإلسالم ھو االستسالم : اإلسالم، كما قال شیخ اإلسالم رحمھ هللا: التسلیم، فالتسلیم ھو

) إذا سمعت الحدیث عن رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم فال تضرب لھ األمثال! یا ابن أخي: (سمعت وأطعت كما قال أبو ھریرة لـابن عباس
وسبحان هللا ما سلم عبد لنص كتاب أو سنة . سمعت وأطعت غفرانك ربنا وإلیك المصیر:  رأسك في التراب وقلبمجرد ما یصح الخبر ضع

ًإال جعل هللا لھ فرجا ومخرجا، ولذلك شق على الصحابة قول هللا تعالى َ ما في السموات وما في األْرض وإْن تْبدوا ما في أنفسكم أْو : ً َْ ُ ُ ُِ ِ ِ ِ َّ َِ َ ِ َ َ َ َ َُ ِ َ ِ َِّ
ُخفوهُ ُیحاسْبكم بھ هللا ُت َّ ِ ِِ ْ ُ ُ وعظم علیھم ھذا األمر؛ ألن قلوبھم تعامل هللا وتعبده، فخافوا مما أكنوا ومما أظھروا أن یحاسبھم هللا بھ، ] 284:البقرة[َْ

ما : وات هللا وسالمھ علیھ فقال صل- فشق علیھم األمر-إن هللا یقول كذا وكذا، ! یا رسول هللا: (فجاءوا إلى النبي صلى هللا علیھ وسلم فقالوا
: كونكم تعترضون وتستثقلون ھذا الحكم على أنفسكم، ما یجعلكم أنتم وبني إسرائیل إال سواء، فقال: یعني) زدتم على ما قالت بنو إسرائیل

َربنا: قولوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإلیك المصیر، فنزل جبریل من السماء بالتخفیف والتسھیل( َّ ِال تؤاخ َ َ َذنا إْن نسینا أْو أخطأنا ربنا وال ُ ََ َ َ َ ََّ ِْ َ ْ َ َ ِْ
لنا ما ال طاقة لنا بھ واْعُف عنا واغفْر لنا واْرحْمنا أنت مْوالنا فانُصْرنا عل َتْحمْل علْینا إْصرا كما حملتُھ على الذین مْن قْبلنا ربنا وال تحمِّ َ َّ َ َ َ ََ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ ََ َ َ َ َ ْ َ َ َ َ َ َ َ َ َ ََ ْ َُ ِ ِ َّ ِ ِ ِ ِِ َِ َّْ ْ ى ً

َالقْوم الكافرین  ِ ِ َ َْ أو رسول هللا .. یا فالن ال یجوز؛ ألن هللا قال: إذا جاءك الحكم وقیل لك: ًإذا. كما في الصحیح) قد فعلت: قال هللا] 286:البقرة[ِْ
ولكن ما أن . ًمخرجاًسمعت وأطعت، وال تزید وال تنقص على ھذه الكلمة، وبإذن هللا سیجعل هللا لك فرجا و: فقل.. صلى هللا علیھ وسلم قال

فیرد السنة والنقل بالعقل فھذا ھو !! كیف یفتیك العالم الفالني بعدم الجواز؟ ھذا ما نقبلھ! ؟ ال ما یمكن..كیف ھذا: -والعیاذ با-یقول العبد 
ي كتاب هللا وسنة النبي صلى واآلراء ف ال یجوز تحكیم األھواء. العار والشنار وخزي الدنیا واآلخرة، وربما أفضى إلى النار وبئس القرار
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، فإن االستسالم مظنة الفرج، أال ترى إبراھیم علیھ السالم قال هللا عنھ َفلما أْسلما : هللا علیھ وسلم بل بمجرد ما یأتیك الشيء استسلم  َ ََ َّ َ
َیا ُبني إني أرى في المنام أني أذبُحك : كیف أقتل ابني فلذة كبدي؟ ولكن جاء األمر فقال! یا رب: استسلم ألمر هللا، ما قال] 103:الصافات[ َ َ َ َْ َ َ َِّ ِِّ َ َْ ِ َِّ
َقال یا أبت افعْل ما تْؤمُر ستجدني إْن شاء هللا من الصابرین : فجاء االبن الصالح] 102:الصافات[ َ َ َ َ َ َ َ َ َِ ِ َِّ ِ ِ ُِ َّ َ َ َُ ِ ُ ْ إذا كان هللا أمر فأنا ] 102:الصافات[َ

َفلما أْسلما : ت أكفأني على وجھي، حتى ال تدرك عطف األبوة وحنان األب فال تأتمر بأمر هللایا أب: مستسلم، حتى ورد في الخبر أنھ قال َ ََ َّ َ
، وتلُھ للجبین ] 103:الصافات[ ِاستسلم  ِ َ َْ ِ َّ ُوناَدْیناهُ أْن یا إْبراھیم * َ ِ َ َ َِ َ َ َقد صدقت الرْؤیا إنا كذلك نْجزي الُمْحسنین* َ َ َ َِ ِ ِ ُّْ ِ َ َ ََ َّ ِ َ َّْ ًإذا ]. 105-103:الصافات] ْ

الذي یوافق العقل : التسلیم ھو مظنة الفرج، وأما كون اإلنسان یحكم رأیھ فھذا لیس بإیمان، وكون اإلنسان تأتیھ السنة فیحكم رأیھ، ویقول
دم تسلیم   ع- والعیاذ با-كیف ما یجوز؟ ال، كیف یحل؟ كیف یجب؟ ھذا كلھ !! ما یمكن! نعمل بھ، والذي یصادمھ ال نعمل بھ، كیف ھذا

وهللا ال : (في دینھ ودنیاه وآخرتھ، ولذلك قال أبو بكر : ، یعني)ال یؤمن على الرجل إذا ترك سنة أن یھلك: (یقول بعض السلف. ورسولھ
ًفإذا . صلوات هللا وسالمھ علیھ) ًیبلغني شيء من سنة النبي صلى هللا علیھ وسلم إال عملت بھ؛ إني أخاف إن تركت شیئا من سنتھ أن أضل

َواتبُعوهُ لعلكم تْھتدون : التسلیم والمتابعة المجردة وااللتزام ھو الھدایة وھو التوفیق والسعادة والرحمة؛ ألن هللا یقول َ َُ َ َ ْ ُ َّ َ اتبعوه ] 158:األعراف[َِّ
اإلسالم یفضل الرجل : ة ال تقولًإذا ال أغتسل والمرأة المؤمن) ال تغتسل من فضل المرأة: (قال النبي صلى هللا علیھ وسلم. في كل ما جاءكم

هللا ھو الحكم العدل الذي ھو أعلم بعباده، وأحكم في خلقھ، فرغمت أنوف الكفار الذین یدعون أن اإلسالم یفرق بین : بل تقول! على المرأة؟
ِّالرجل والمرأة، أبدا بل نحن راضون مسلمون، ھذا ھو اإلیمان، وعندھا تكون الرحمة والرضا ویكون التوفی ..! ویا . ق وانشراح الصدرً

نسأل هللا أن یجعلنا وإیاكم - ًھناك أقوام بمجرد ما تبلغھم السنة یطیرون بھا فرحا، والناس في السنن على أحوال ومراتب، أعظمھا وأجلھا 
األمر .  بلغني معرفة ھذه السنةالحمد  الذي: فقل.. فإذا بلغك قال رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم.  من تتشوق نفسھ إلى معرفة السنة-منھم

تسأل هللا المعونة في امتثال أمره واتباعھ صلوات هللا وسالمھ علیھ، فتجد نفسك تتشوق للخیر، وال تزال تعمل باألحادیث والسنن، : الثاني
ة، نسأل هللا أن یجعلنا وإیاكم حتى تكتب من أھل حدیث رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم، أولئك القوم الذین وجوھھم ناضرة في الدنیا واآلخر

أن الواجب علینا أن نسلم، وال داعي للبحث عن العلل، وآراء الرجال، فا یعلم وأنتم ال : فالمقصود. منھم، وأن یحشرنا وإیاكم في زمرتھم
فلیس لنا إال الرضا والتسلیم، تعلمون، وعقل ناقص ال یستطیع أن یعرف الحكم واألسرار من هللا العظیم الكامل جل جاللھ وتقدست أسماؤه، 

 .وآخر دعوانا أن الحمد  رب العالمین، وصلى هللا وسلم على نبینا محمد
 
 
 
 

 [3[ أحكام المیاه -شرح زاد المستقنع 
ي الماء واألصل ف. األصل في األشیاء اإلباحة إال ما استثنى الشرع تحریمھ، أو غلب أمر ظاھر على األصل فینتقل من اإلباحة إلى التحریم

 .أنھ طھور إال إذا تغیر لونھ أو طعمھ أو ریحھ بنجاسة جامدة أو مائعة، فإنھ حینئذ ینجس ویحرم استعمالھ
 الماء النجس

 
 

ًالحمد  رب العالمین، وصلى هللا وسلم على المبعوث رحمة للعالمین، وعلى آلھ الطیبین الطاھرین، وصحابتھ أجمعین، ومن سار على 
 ...... :أما بعد. لدیننھجھم إلى یوم ا

 
 األحوال التي یحكم فیھا بنجاسة الماء

 
 

الماء الطھور، والماء الطاھر، : وقد تقدم معنا: ھذا النوع الثالث من أنواع المیاه]. والنجس ما تغیر بنجاسة: [فیقول المصنف رحمھ هللا تعالى
 تصح بھ، وألنھ ال یمكن للمكلف أن یعرف الطھور إال إذا حفظھ من الماء النجس، والبد من الحدیث عن ھذا النوع؛ ألن الطھارة ال: وھنا

ٌنجس الشيء ینجس فھو نجس، إذا كان مستقذرا، والمراد بھا نجاسة مخصوصة، وھي التي حكم : أصلھا القذر، یقال: والنجاسة. النجاسة ً
وقبل أن نبدأ الحدیث عن أحكام الماء النجس، أحب أن . نجسةّالشرع بكونھا نجاسة؛ ولذلك البد للمكلف من معرفة المیاه المتنجسة والمیاه ال

ٌأمھد بتنبیھ، وھو أن ھناك مائع نجس في أصلھ، وھناك مائع متنجس ٌ ٍھو الذي أصلھ نجس، كأن یكون مستخلصا من شيء : فالمائع النجس. ٌ ً
َنجس، كزیوت المیتة، فلو أخذ شحمھا وأذیب، فإن المائع المستخلص  أن عینھ نجسة، وھكذا البول فإن عینھ : ًر نجسا، أي یعتب-وھو الودك-ُ

ًوھو المتنجس، فإن أصلھ طاھر، ولكن وقعت فیھ نجاسة أوجبت نقلھ في الحكم من كونھ طاھرا إلى كونھ نجسا: أما النوع الثاني. نجسة ً ٌ .
ً عن ماء تأثر بالنجاسة، وُحكم بكونھ نجسا، وعلى ھذا فإننا نحتا-إن شاء هللا- وسنتكلم  َ ًج إلى معرفة متى ُیحكم بانتقال الماء من كونھ طھورا ٍ

ًلو أخذت إناء فیھ : أي أن أصلھ طاھر، مثاُل ذلك: والماء النجس ما تغیر بنجاسة). والنجس ما تغیر بنجاسة: (فقال رحمھ هللا. ًإلى كونھ نجسا
ٌماء من بئر فإنھ ماء طھور، فإذا تغیر بنجاسٍة فإنھ ُیحكم بتغیره إذا تغیر  ٌبال فیھ صبي فوجدت لون الماء قد : ًلونھ أو طعمھ أو رائحتھ؛ مثالٌ

تغیر بلون البول، أو تغیر بطعم البول، أو رائحة البول في الماء، فإذا وجدت أحد ھذه األوصاف الثالثة حكمت بكون ھذا الماء قد انتقل من 
ًكونھ طھورا إلى كونھ نجسا، ویحكم بنجاستھ؛ ألن النجاسة دخلت علیھ  ٌفھي نجاسة عارضة؛ ومن ثم ال یجوز أن یتوضأ بھذا الماء؛ ألنھ ال ً

ٍیزیل خبثا وال یرفع حدثا، فال یتوضأ بھ وال ُیغتسُل بھ من الجنابة، وال ینظف بھ من الخارج من بول أو غائط َ ً ٍفكل ماء وقعت فیھ نجاسة . ً
قال رحمھ . ًلبول أو جامدة كالعذرة، فحینئٍذ یحكم بكون الماء نجساًوغیرت أحد األوصاف الثالثة حكم بكونھا مؤثرة، سواء كانت مائعة كا
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ٍالماء ینقسم إلى قلیل وكثیر، أو كثیر ویسیر، فعندھم الكثیر ما بلغ : تقدم معنا أن العلماء رحمھم هللا منھم من یقول]. أو القاھا وھو یسیر: [هللا ٍ
ٍء كان دون القلتین عند من یرى اعتبار القلتین، بمجرد أن تقع فیھ النجاسة یحكم ٌما كان دون القلتین، فكل ما: القلتین وجاوزھا، والیسیر

ًإما أن یكون كثیرا تغیر لونھ أو طعمھ أو ریحھ بنجاسة، أو یكون قلیال ولم : ًبكونھ نجسا، فالماء الطھور یحكم بنجاستھ في إحدى حالتین ً
أما المذھب الصحیح وھو اختیار شیخ . ًھ متنجسا، ھذا في مذھب من یرى القلتینیتغیر، فإن القلیل بمجرد أن تقع فیھ النجاسة یحكم بكون

ًاإلسالم وجمع من المحققین أنھ ال فرق بین القلیل والكثیر، وأن المھم ھو تغیر الماء بالنجاسة لونا أو طعما أو رائحة، لكن المصنف یرجح  ً
ٍأنھ ال یحكم بنجاسة ماء إال إذا وجدنا لون النجاسة أو : الخالصة.  الطعم أو الرائحةأن المھم تغیر اللون أو: مذھب القلتین، والصحیح كما قلنا

غسالة النجاسة، فإذا وقعت : ھذا الذي یسمیھ العلماء]. أو انفصل عن محل نجاسٍة قبل زوالھا: [قال رحمھ هللا. الماء طعمھا أو ریحھا في ذلك
ّعلى الثوب قطرة من بول فصب اإلنسان الماء على ً ھذه البقعة، فالماء المصبوب إذا أذھب ھذه النجاسة وكان كثیرا ولم یتغیر فالمذھب أنھ ٌ

ِطاھر كالغسلة األخیرة في إزالة النجس وقد تقدم في الكالم عن الماء الطاھر؛ لكن لو صبت الغسلة األولى وبقي أثر النجاسة في المحل 
ًطاھرا ألثر في عین النجاسة وألزالھا ولم یبق لھا أثراّحكمنا على الماء الذي ُصب أنھ متنجس؛ ألنھ لو كان  ّفإذا ُصب الماء على نجاسٍة، . ً

ًوبقیت بعد الماء المصبوب، فإن الماء المخالط للنجاسة نجس، وھذه صور یمثل بھا العلماء، والذي یھمنا ھو أنھ إذا كان الماء طھورا وتغیر 
  .ٌأحد أوصافھ فھو طھور أو طاھرلونھ أو طعمھ أو ریحھ فھو نجس، وإذا لم یتغیر 

 
 
 
 

 مسألة زوال النجاسة عن الماء ورجوعھ إلى حالتھ األولى
 
 

: تقدم أن الماء یتنجس إذا وقعت فیھ نجاسة، وتبقى عندنا مسألة وھي]. فإن أضیف إلى الماء النجس طھور كثیر: [قال المصنف رحمھ هللا
ًولى من كونھ طھورا أو طاھرا، توضیح ذلككیفیة زوال النجاسة ورجوع الماء إلى حالتھ األ إن الماء في األصل طھور؛ فإن تغیر : قلنا: ً

ًبنجس فھو نجس، وإن تغیر بطاھر فھو طاھر، فإذا عرفنا أن الماء ینتقل من كونھ طھورا إلى كونھ نجسا بالنجاسة ً ٍ : فقد یسألك سائل ویقول. ٍ
ًالنجاسة، أرأیت لو أن أثر النجاسة ھذا زال بحرارة الشمس، أو صببنا ماء كثیرا على ًأنت حكمت بكون الماء الطھور صار نجسا لوجود أثر  ً ٍ

فقال رحمھ ! ًالماء المتنجس حتى غالب النجاسة فذھب لونھا وطعمھا وریحھا، ھل نحكم برجوع الماء إلى حالتھ األولى من كونھ طھورا؟
ٌالكثیر بنفسھ، أو نزح منھ فبقي بعده كثیر غیر متغیر  حوه، أو زال تغیر النجسٌفإن أضیف إلى الماء النجس طھور كثیر غیر تراب ون: [هللا

ًفالماء إذا تنجس بنجاسة، ثم ُصب علیھ ماء طھور حتى یبق معھ أثر للنجاسة، فإنھ في ھذه الحالة نحكم بكونھ طھورا عاد لحالتھ ]. طھر ٌ ٌ ّ
ٌجاسة في الماء فھو متنجس، وإن ُصب على الماء المتنجس طھور كثیر حتى رجع والمھم عندنا تأثر الماء بالنجاسة، فإذا أثرت الن. األولى ّ

ًإلى حالتھ األولى وغلب الطھور النجس بحیث لم یوجد أثر للنجاسة حكمنا بكون الماء طھورا؛ ألن القاعدة تقول ًالحكم یدور مع علتھ وجودا : ٌ
ً، فإذا وجدت في الماء أثر النجاسة حكمت بكونھ متنجسا، وإذا زال أثر النجاسة ھي وجود أثر النجاسة: ھو النجاسة، والعلة: ًوعدما، فالحكم

ًعن الماء حكمت بكونھ طاھرا وراجعا إلى أصلھ ٌ بصب الطھور الكثیر، فلو أن إنسانا عنده ماء قلیل قدر الكأس، -رحمھ هللا-فمثل لك . ً ً
 إلى منتصف -ًمثال-ھذا الماء المتنجس فصب  كأسین، ثم أراد أن یطھرووضعھ في إناء، فجاءت قطرة من بول وأثرت في ھذه الكأس أو ال

ًھذا الماء انتقل من كونھ نجسا إلى كونھ طھورا، وھذا من رحمة هللا جل وعال : اإلناء حتى ذھب لون النجاسة وطعمھا وریحھا، فنقول ً
ًوھذا بشرط أن یكون الماء الذي ُصب طھورا، أما إذا كان ال. ولطفھ بالعباد ًماء الذي صبھ طاھرا فقد انتقل الماء من كونھ نجسا إلى كونھ ّ ً

  .ًطاھرا
 
 
 
 

 مسألة الشك في نجاسة الماء أو طھارتھ
 
 

بعد أن ذكر المصنف أقسام المیاه سیذكر اآلن ]. ٍوإن شك في نجاسة ماء أو غیره، أو طھارتھ بنى على الیقین: [قال المصنف رحمھ هللا
ُوھي مسائل الشبھة والشك في طھارة الشيء ونجاستھ، ومن عادة أھل العلم رحمة هللا علیھم أنھم یذكرون مسائل ُّمسائل تعم بھا البلوى، 

أن الشریعة كلفت المكلف بما : واألصل في ھذه المسائل. ًالشك في الطھارة والحدث في كتاب الطھارة، ویجعلون ھذه المسائل قاعدة عامة
عندي إناء فیھ ماء طھور، ثم شككت، ھل : ًوكثیرا ما یسأل الناس. شك فیھ وتوھم فھذا ال یبنى علیھ حكمیستیقنھ أو یغلب على ظنھ، أما ما 

ُّوھذه مسائل یحتاج إلیھا الناس كثیرا وتعم بھا البلوى؛ فإن !! أصابتھ نجاسة صبي كان یلعب بجواره فھو نجس أو لم تصبھ فھو طھور؟ ً
یھا صبیان یلعبون أو یعبثون، ثم یشُك في كون نجاسة أحدھم أصابت ذلك الفراش فال یصح أن اإلنسان قد یكون في غرفة فیھا فراش، وعل

ًإذا فالناس یحتاجون إلى معرفة أحكام الشك الذي یطرأ على األشیاء الطاھرة، ! یصلي علیھ، أم أن الفراش طاھر فیجوز لھ أن یصلي علیھ؟
أي شيء حتى ولو ) وإن شك في نجاسة ماء أو غیره: (قال). طھارتھ بنى على الیقینوإن شك في نجاسة ماء أو غیره أو : (فقال رحمھ هللا

ٌكان طعاما، فلو كان عندك كأس من الماء وشككت ھل ھذا الكأس طاھر أم نجس؟ ترجع إلى الیقین، واألصل في األشیاء أنھا طاھرة حتى  ً
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ان یلعبون على ھذا الفراش وخرج عنھم، ثم جاء بعد یوم أو یومین یدل الدلیل على نجاستھا، فإذا كان عند اإلنسان فراش، وكان الصبی
الیقین ال یزال بالشك ھذه : الیقین أن الفراش طاھر، والقاعدة تقول: ھل بال أحدھم في ثوبھ ثم جلس على ھذا الفراش ونجسھ؟ نقول: وشك

). الیقین ال ُیزال بالشك: (والثانیة). األمور بمقاصدھا: (األولى منھا: قاعدة من قواعد الشریعة، وھي إحدى القواعد الخمس المتفق علیھا
وكل قاعدة منھا یندرج تحتھا من المسائل والفروع ). العادة محكمة: (والخامسة). الضرر یزال: (والرابعة). المشقة تجلب التیسیر: (والثالثة

الیقین ال : (من مسائل الفقھ، فمنھا مسألتنا التي معنا في قاعدةما ال یحصى كثرة، وقد یندرج تحت القاعدة الواحدة ما ال یقل عن مائة مسألة 
ُشكي إلى النبي صلى هللا علیھ : (ھذه القاعدة التي فرعنا علیھا الحكم الذي معنا دلیلھا ما جاء من حدیث عبد هللا بن زید أنھ قال). یزال بالشك

ً حتى یسمع صوتا أو یجد ریحاال ینصرف: وسلم الرجل یخیل إلیھ أنھ یجد الشيء في الصالة، فقال أن النبي صلى هللا علیھ وسلم : أي). ً
خرج منك ریح، انتقض وضوءك، أنت لست على : اشتكى إلیھ بعض الصحابة، أن الرجل یقوم في الصالة، ثم یأتیھ الشیطان ویقول لھ

ًال ینصرف حتى یسمع صوتا أو یجد ریحا: (طھارة، فقال صلى هللا علیھ وسلم تى یتیقن الحدث كما تیقن الطھارة، فدل ھذا على ح: یعني). ً
ًإذا صلى أحدكم فلم یدر واحدة صلى : (أن الیقین ال یزال بالشك، ومنھ قولھ علیھ الصالة والسالم في الحدیث الصحیح عند الترمذي وغیره ِ ُ

ًلم یدر أثالثا صلى أو أربعا فلیبن على ثالث، فإن لم ًأو اثنتین، فلیبن على واحدة، فإن لم یتیقن اثنتین صلى أو ثالثا فلیبن على اثنتین، فإن  ً ِ
ًیدر أأربعا صلى أو خمسا فلیبن على أربع، ثم لیسجد سجدتین قبل أن یسلم ً أن النبي صلى هللا علیھ وسلم اعتبر الیقین وألغى : وجھ الداللة) ِ

الشيء الذي أنت على طمأنینة بھ ویقین بھ ال یزیلھ الشك : ، أي)الیقین ال یزال بالشك: (ولذلك العلماء أخذوا من الحدیث قاعدة وقالوا. الشك
وھو كون ) الیقین: (كحدیث النفس والوسوسة، فأنت في الفراش على یقین من أن فراش الغرفة طاھر، ولم تجد أثر البول على الفراش فتقول

یم یتفرع علیھ من المسائل ما ال یحصى كثرة، وھو وسوسة النفس ببول الصبي علیھ، وھذا أصل عظ) ال یزال بالشك(ًالفراش طاھرا 
ًفھنا إذا شك في طھارة شيء ونجاستھ بنى على الیقین، فلو أن الثوب كان معلقا ثم .  في كتب العبادات والمعامالت-إن شاء هللا- وسیمر علینا 

: الثوب طاھر، والشك أنھ نجس، فتقولٌتطایر بول في مكان قریب من الثوب، وشككت ھل الثوب أصابھ البول أو لم یصبھ، فالیقین أن 
ٌفلو أن الناس فتح علیھم باب الوسوسة ما استطاع أحد أن یصلي، ولوجدوا . وھذا من رحمة هللا) ال یزال بالشك(وھو طھارة الثوب ) الیقین( ُ

 فإن صالتك تصح وتجزئك عند هللا ِفي ذلك من الحرج والضیق والمشقة ما هللا بھ علیم، حتى ولو كان الثوب فیھ نجاسة حقیقة وأنت لم تدر
فإذا ) ومن شك في نجاسة ماء أو غیره أو طھارتھ بنى على الیقین: (فقال المصنف رحمھ هللا. جل وعال، وھذا من رحمة هللا عز وجل

ًشككت في الماء من كونھ طاھرا أو نجسا، أو شككت في الطعام من كونھ طاھرا أو نجسا بنیت على الیقین من كونھ طا ً ً ًھرا، واستبحت أكلھ ً
  .وشربھ حتى تستیقن النجاسة

 
 
 
 

 مسألة اشتباه الطھور بالنجس
 
 

َوإن اشتبھ طھور بنجس حُرم استعمالھما: [قال المصنف رحمھ هللا َ تقدم أن من شك : قبل أن نبدأ بھذه المسألة الثانیة ننبھ على مسألٍة أخرى]. ٌ
ًھل زالت نجاستھ بالشمس وتبخرت أم أنھ ال زال نجسا، فالیقین ھنا أنھ : ً نجسا ثم شككتٍفي شيء رجع إلى الیقین، لكن لو كان ھذا الماء

ًنجس، والشك في كونھ طاھرا، فنبقي الیقین من كونھ نجسا، ونلغي الشك من طھارتھ، وھذا أصل عام فلو أصاب الثوب نجاسة، ثم جاءك . ً
ال (ًوھو كونھ نجسا ) الیقین: (ھو نجس؟ فاألصل والیقین أنھ نجس، فنقولھل غسلت الثوب فھو طاھر، أو لم تغسلھ ف: حدیث نفس وشككت

ٍوھذا أصل عام یسري في كثیر من األمور، وكثیر من المسائل وأحكام القضاء الموجودة في الفقھ اإلسالمي . ًوھو كونھ طاھرا) یزال بالشك
ُقْل ھاتوا : وأصلھا قولھ تعالى (لبینة على المدعي والیمین على من أنكرا: (مفرعة على ھذه القاعدة العظیمة، منھا قولھ صلى هللا علیھ وسلم  َُ

َُبْرھانكم إْن كنتم صادقین  َ َِ ِ ْ ُْ ُ ُِ ؛ ألن األصل في المتھم أنھ بريء حتى یثبت ما ُیداُن بھ، إلى غیر ذلك من المسائل التي ال تحصى ]111:البقرة[َ
: أحدھما طاھر، والثاني: ٍذا شككت في شيء رجعت إلى األصل، فإذا كان عندك شیئانفإ. كثرة، في مسألة الشك في طھارة الشيء ونجاستھ

ٌنجس، أو عندك ماء طھور یجوز أن تتوضأ بھ، وماء نجس، ولكن ال تستطیع أن تعرف الماء الطھور من الماء النجس ففي ھذه الحالة ھل  ٌ
ٌیتوضأ بأحدھما ویصلي فإن الیقین أن ذمتھ معلقة بالصالة، فإذا : قلنایتوضأ بأحدھما ویصلي؟ إن : یترك االثنین ویتیمم، أو نقول: نقول ّ

ٍتوضأ بأحدھما احتمل أنھ توضأ بماء نجس، وحینئٍذ ال یكون قد أبرأ ذمتھ التي ھي معلقة بالیقین، إذ كیف یبرئھا بأمر مشكوك؟ ٌ ولذلك ال ! ٍ
ویأخذ أقواھما وأقربھما من الطھور، ولكن لیست مسألتنا فیما فیھ مدخل یجتھد : بعضھم یقول. ًیتخیر واحدا منھما: یصح ألبتة أن نقول لھ

وجود شیئین : لالجتھاد إنما مسألتنا في سطلین أو إناءین ال تستطیع أن تعرف النجس من الطاھر منھما ألبتة، إذ االشتباه عند العلماء یعني
میز بالرائحة أو باللون أو بالطعم فالقدرة على الیقین تمنع من الشك، ٌكل منھما یشبھ اآلخر بحیث ال یمكن التمییز؛ لكن لو استطعت أن ت

أنت درست كتاب الطھارة، وعندي سطال ماء، أحدھما طھور والثاني نجس، وال : جاءك رجل وقال لك. ومسألتنا ھي فیما إذا تعذر التمییز
ًتوضأ منھما فیحتمل أن یتوضأ بالنجس أوال وبالطھور : لھأستطیع أن أعرف الطھور من النجس، وأرید أن أصلي، فبأیھما أتوضأ؟ إن قلت 

ًبعده، فیكون وضوءه بالطھور بعضھ رافع لنجاسة البدن بالذي قبلھ، وإن كان توضأ بالطھور أوال ثم بالنجس بعده فھذه مصیبة؛ ألنھ 
فلو . اتركھما واعدل إلى التیمم:  وإنما یقال لھًتوضأ بواحٍد منھما أو بھما معا،: سیتنجس ویصلي وھو متنجس، ولذلك ال یستقیم أن یقال لھ

َّفلم تجدوا ماء فتیمُموا : كیف یتیمم وهللا یقول: قال قائل َ ََ َ َ ًَ ُ ِ ْ ًفلم تجدوا ماء: (إن الشرع قال: نقول! وھذا قد وجد الماء؟] 43:النساء[َ َ ُ ِ َ َْ ًماء : أي) َ
ٌطھورا تبرأ بھ الذمة، وھذا ماء ال تبرأ بھ الذمة، فأصبح و جوده وعدمھ على حٍد سواء، ولذلك یسمونھ العجز الحكمي، حیث یكون الماء ً

ًموجودا ولكن ال تستطیع أن تستعملھ، فیعتبر الماء كأنھ مفقود حكما فإن المذھب : یخلطھما مع بعضھما، وعلى كل حال: وقال بعض العلماء. ً
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إذا اختلطت أختھ بأجنبیة أو میتة بمذكاة حرمتا، فلو كان عنده : أمثلتھاوأصل ھذا مسألة أصولیة من . المعتبر أنھ یترك كال المائین ویتیمم
ُذكر علیھا اسم غیر هللا، فھي فسق ورجس ال یجوز أكلھا، وكال الشاتین شكلھما واحد، : إحداھما مذكاة ذكاة شرعیة، والثانیة: شاتان

أن یقع في المحرم، وھذه  حرمت كال الشاتین؛ ألنھ في مظنة:  نقولومكانھما واحد، فالتبس علیھ فلم یستطع أن یعرف أیتھما المذكاة؟ فإننا
إذا اختلط الماء : كذلك ھنا. المسألة قررھا غیر واحد من أئمة األصول ومنھم الغزالي في المستصفى، وكذلك اإلمام ابن قدامة في الروضة

ألنھ یؤدي إلى تنجیس بدنھ ). رم استعمالھما ولم یتحرٌوإن اشتبھ طھور بنجس ح. (اتركھما واعدل إلى التیمم: الطھور بالنجس، نقول
یشترط في التیمم : قال بعض العلماء]. وال یشترط للتیمم إراقتھما وال خلطھما: [قال رحمھ هللا. واستباحة الصالة على وجٍھ ال تبرأ بھ الذمة

 إال وعاء فیھ ماء طھور، ووعاء فیھ ماء نجس وال إذا كنت في سفر ولیس عندك: أن یریقھما حتى یصیر غیر واجد للماء، وصورة المسألة
تستطیع التمییز؛ أما لو وجدت غیرھما فإنك تتركھما وتتوضأ بالغیر، لكن محل اإلشكال ھنا إذا لم یوجد ماء غیر ھذا الماء المشتبھ فیھ، 

ال  ًا یغالب اآلخر وأمكن تمییزه، لكن ھناومذھب الخلط یصح إذا كان أحدھما طھور. یخلطھما: فتترك االثنین وتتیمم، وقال بعض العلماء
یمكن التمییز؛ ألنھ إذا خلطھما مع بعضھما ربما أنھ یتنجس أحدھما في اآلخر؛ ألنھ إذا وردت النجاسة على الطھور نجستھ، وإذا ورد 

، وال ھذا على ھذا، فتلغي االثنین الطھور على النجاسة طھرھا، وأنت ال تستطیع في ھذا الحالة أن تفعل كال األمرین، ال تورد ھذا على ھذا
  .كأنھما غیر موجودین، ثم تتیمم، وھذا ھو المذھب المعتبر

 
 
 
 

 مسألة اشتباه الطھور بالطاھر من الماء
 
 

ًوإن اشتبھ بطاھر توضأ منھما وضوء واحدا: [قال المصنف رحمھ هللا ً ٌعندك سطالن، أحدھما فیھ ماء طھور، والثاني : ھذه مسألة أخرى]. ٍ
ً فإنھ ال یرفع حدثا وال یزیل خبثا، -كما تقدم معنا- فإن الماء الطھور ھو وحده الذي یصح بھ الغسل والوضوء، أما الطاھر . ٌیھ ماء طاھرف ً

ًفھل إذا كان أحدھما طھورا، والثاني طاھرا◌، یأخذ نفس الحكم السابق؟ َ توضأ من ھذا : فإن الطاھر ال ینجس البدن، فنقول لھ. ال: الجواب! ً
ًغرفة، ومن ھذا غرفة، فیأخذ الغرفة األولى من أحدھما ویتمضمض، ثم یأخذ الغرفة الثانیة من اآلخر ویتمضمض، ثم یأخذ غرفة من 

ویكون على . ًأحدھما ویغسل بھا وجھھ، ثم یأخذ غرفة من اآلخر ویغسل بھا وجھھ، ثم یأخذ غرفة أخرى للید وبعدھا للرأس وبعدھا للرجلین
جزم بكون الماء الطھور قد أصاب  ٍ قد توضأ بماء طھور؛ ألن الماء الموجود إما طھور وإما طاھر، فإذا توضأ منھما فقدھذا قد تأكد أنھ

ویشترط في ذلك تعمیم العضو، فبكل غرفة یعمم العضو، إن كان الوجھ استوعب . بدنھ، وھكذا في الغسل یصب ویفرغ علیھ من اإلناءین
]. ًمن ھذا غرفة ومن ھذا غرفة، وصلى صالة واحدة: [قال رحمھ هللا.  كانت الید استوعب الید وھكذاٍالوجھ بكل إناء منھ غرفة، وإن

یتوضأ من ھذا : ألنھ یكون بعد انتھائھ من الوضوء على ھذه الصورة قد تطھر، وال یجب علیھ صالتان، قال بعضھم) ًوصلى صالة واحدة(
  .ً یتوضأ من ھذا غرفة ومن ھذا غرفة حتى یتم الوضوء ثم یصلي صالة واحدةأنھ: ویصلي، ثم یتوضأ من الثاني ویصلي، والصحیح

 
 
 
 

 مسألة اشتباه الطاھر بالنجس من الثیاب
 
 

ٌوإن اشتبھت ثیاب طاھرة بنجسٍة أو محرمة: [قال المصنف رحمھ هللا ٌأراد إنسان أن یصلي، ومن شرط صحة الصالة : ھذه مسألة ثانیة]. ٌ
طاھر، وال یستطیع أن یعرف الثوب النجس من الثوب الطاھر، والتبس علیھ ذلك، فلو : نجس، والثاني: ان أحدھماستُر العورة، وعنده ثوب

 على ثوبھ فإنھ یستطیع أن ینظر إلى مكان النجاسة ویعرف أن ھذا نجس وأن ھذا - ًمثال-ألنھ إذا وقعت النجاسة ! ما یمكن ھذا: قال لك قائل
في ! الة الفجر في ظلمة، لیس عنده ما یستطیع أن یمیز بھ الثوب الطاھر من الثوب النجس، فما الحكم؟افرض أنھ في ص: فنقول لھ. طاھر

یصلي بعدد النجس ویزید صالة، فلو كان عنده ثالثة أثواب، واحد منھا نجس، یصلي في ثوبین، فیلبس أحدھما : ھذه الحالة قال العلماء
ًألول نجسا فإن الثاني طاھر بیقین، فلو فرضنا أن عدد الثیاب خمسة والنجس منھا ثوبان فإنھ ویصلي، ثم یلبس اآلخر ویصلي، فإنھ إذا كان ا

قال . یصلي ثالث صلوات؛ ألني النجس ثوبان، فیصلي في كل ثوٍب، ثم إذا بلغ المرة الثالثة یكون قد تحقق أنھ قد أدى الصالة بطھارٍة كاملة
كأن یكون عنده ثوب حریر، وال یستطیع أن یمیز أن ) أو المحرم]. (س أو المحرم وزاد صالةًصلى في كل ثوٍب صالة بعدد النج: [رحمھ هللا

  .ًھذا ثوب حریر، كأن یكون في ظالم ال یعرف ھل ھذا حریر أو غیره، ففي ھذه الحالة یصلي بعدد النجس أو المحرم ویزید صالة واحدة
 
 
 
 

 األسئلة
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...... 
 

 لنجسإشكال في مسألة اشتباه الطھور با
 
 

بسم هللا، الحمد : كیف یكون ذلك االشتباه والنجس إنما یعرف إما بلونھ أو طعمھ أو رائحتھ؟ الجواب) ٌإن اشتبھ طھور بنجس: (مسألة: السؤال
جح ھو تغیر إن المذھب الرا: ٌفھذا سؤال جید، وتعلمون أننا قلنا: أما بعد. ، والصالة والسالم على رسول هللا، وعلى آلھ وصحبھ ومن وااله

أن مجرد وقوع النجاسة في : اللون والطعم والرائحة، وبناء على ذلك فإن المصنف أورد ھذه المسألة على المذھب الثاني، وھو الذي یرى
ھ، لو كان ھناك سطل دون القلتین فأصابتھ نجاسة حكم بنجاست: ًالقلیل والكثیر یوجب الحكم بنجاسة الماء الطھور، وبناء على مذھب المصنف

فال یمكن التمییز فیھ، ففي ھذه الصورة یكون من جنس ما ال یمكن تمییزه، ویصح تفنید المصنف وذكره لھذه المسألة على األصل الذي درج 
  ..علیھ وهللا تعالى أعلم

 
 
 
 

 وجوب الغسل وإراقة الماء من ولوغ الكلب
 
 

ٌقدر فیھ ماء، ولغ فیھ :  في ھذه الصورة-حفظكم هللا- ال بالقلتین، فما قولكم على القول بأن العبرة في نجاسة الماء وطھوریتھ بالتغیر: السؤال
ٌھذا سؤال : ھو نجس، خالفنا اإلجماع؟ الجواب: ھو طھور، فكیف نجمع بینھ وبین حدیث اإلراقة من ولوغ الكلب، وإن قلنا: ٌكلب، فإن قلنا

إن الحكم على الماء : الذین یعتبرون التغیر، والجواب یسیر سھل، فقد قالواجید، وھو إیراد أورده أصحاب مذھب القلتین على مذھب العلماء 
ُباإلراقة كما في روایة مسلم في حدیث الكلب حكم تعبدي، بدلیل أنھ أمر بالتسبیع، فلو كان لنجاستھ ألمر بالتثلیث ولم یؤمر بالتسبیع؛ ولذلك  ٌ

فدل على أن النجاسة تغسل ) ًإذا استیقظ أحدكم من نومھ فلیغسل یدیھ ثالثا: (سلم قالإنھ حكمھ تعبدي، أال ترى النبي صلى هللا علیھ و: یقولون
ًثالثا، فكونھ یأمر في ولوغ الكلب بغسلھ سبعا، دل على أن حكم المسألة تعبدي أن اإلیرادات على األصل : والقاعدة عند األصولیین. ً

ًن تعبدیا فال یرد على األصل، وبناء على ذلك یعتبر ھذا االعتراض غیر مؤثر بالمسائل التعبدیة ال تصح، أي أن األصل معتبر؛ ولكن ما كا ً
  .في حكم المسألة، وهللا تعالى أعلم

 
 
 
 

 حكم المواد البترولیة الخارجة من األرض
 
 

و كانت في الید ما حكم المواد البترولیة مثل الزیوت والبنزین والشحم وغیرھا إذا وقعت على الثوب أو على مكان الصالة أ: السؤال
، والصالة والسالم على رسول هللا، وعلى آلھ وصحبھ : وغیرھا، ھل ھي من النجاسات التي یجب التطھر منھا؟ الجواب بسم هللا، الحمد 

َفالمواد البترولیة طاھرة كلھا، ولیس فیھا شيء نجس، وإنما التبس على بعض طالب العلم ما ذكر أن أصلھ: أما بعد. ومن وااله ِ ُ ا من المیتات ٌ
ٌأن ھذا الكالم لیس بمعتبر شرعا، بل ھي كنز من كنوز هللا التي أودعھا : ًالقدیمة، وأنھا ضغطت في األرض حتى صارت بتروال، والصحیح ً ٍ

تي ولو كانت الحیوانات المیتة القدیمة ھي ال) ال تقوم الساعة حتى تخرج األرض كنوزھا: (في األرض، كما ثبت في الحدیث الصحیح أنھ
ًولذلك ال یعتبر ھذا دلیال وإنما ھو من رجم الغیب وھذا من تعبیرات الكفار، فإنھم ال . نشأ منھا البترول، لوجدنا البترول تحت المجازر

ُمنذ مالیین السنین كانت ھناك دواب كالدیناصورات ونحوھا فانقرضت مع فعل الزمن، ثم ُضغطت في : یؤمنون بوجود المؤثر فیقولون
ِوما قَدُروا هللا حق قدره : ال إلھ إال هللا: كل شيء یمكن أن یقال إال! ما أكفر اإلنسان!حان هللا األرض، سب ِ ْ َ ََّ َ َ ََ یعطیھم المؤن والمنن ] 91:األنعام[َّ

نین متى ھذا؟ من میتة الدیناصور، ومن ضغط األرض علیھا منذ مالیین السنین، ثم مالیین الس: ٌھي كنز من هللا یقولون: ًوبدال من أن یقولوا
َّإْن یتبُعون إال الظن : لو جئت تحسب ما بینك وبین نوح ھل یبلغ مالیین السنین؟ كل ذلك حساب وضرب في الظنون كما قال تعالى: یعني َّ َّ ِ ِ َِ ََّ

علیم بخلقھ، فإننا نجده في ٌھذا كنز أوجدهُ هللا وأسكنھ في أرضھ، وھو ال: ولكن المؤمن الصالح الموفق یقولھا بكل عقیدٍة وإیمان] 116:األنعام[
الكنز األصل طھارتھ حتى یدل الدلیل على نجاستھ، فجمیع  وھذا. ٌالبحار حیث ال دواب وال غیرھا، ولكنھ كنز من هللا جل وعال جعلھ فیھا

  .وهللا تعالى أعلمًمواد البترول وما یشتق منھا طاھرة، ولیست بنجسة سواء أصابت الثوب أو البدن أو المكان ال تؤثر في ذلك ألبتة، 
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 الفرق بین اشتباه الماء الطاھر بالنجس واشتباه الثوب الطاھر بالنجس
 
 

إنھ لو كان عند أحدنا ثیاب واختلطت النجسة منھا بالطاھرة أنھ یصلي بعدد النجس ویزید صالة، : فضیلة الشیخ حفظكم هللا قلتم: السؤال
بینا أنھ في حال اختالط الماء الطاھر بالنجس لو أمرناه أن یصلي : ماء الطاھر بالنجس؟ الجوابلماذا ال یجري ھذا األمر باختالط ال: السؤال

ًبكل ماء على حدة ألدى ذلك إلى الشك بكونھ متنجسا؛ ألنھ سیصلي بنجاسٍة قطعا، بمعنى أنھ سینجس بدنھ، فال یدري ھل األول ھو النجس  ً
، فتكون صالتھ بالطھور الثاني غیر معتبرة، وتوضیح ذلكأم الثاني ھو النجس؟ فإن تنجس في األول وصلى ف : أننا لو قلنا: إنھ لم یصلِّ

أنھ البد أن یبدأ إما بالنجس أو بالطھور، فإن : توضأ من أحدھما ثم صلِّ، ثم توضأ من الثاني وصلِّ، كما قلنا في الثیاب ألدى ذلك إلى ما یلي
ًولى، فإن توضأ بعده بالطھور؛ فإنھ في ھذه الحالة یكون الطھور أثناء صبھ على الید مزیال ابتدأ بالنجس وتوضأ بھ، فإنھ ال تصح صالتھ األ

فإذا أمرناه یحتمل أنھ یفعل ذلك : ًللخبث ال رافعا للحدث، فال یستقیم وضوءه ال األول وال الثاني، ھذا إذا تقدم النجس وتأخر الطھور، قالوا
ًا أنھ توضأ بالطھور أوال وصلى، ثم توضأ بالنجس بعده وصلى؛ فإنھ ستبقى فیھ النجاسة فینجس وبسبب ھذا االحتمال ال نجیز لھ، فلو فرضن

  .بدنھ وثوبھ، ومكانھ بخالف الثوب الذي تكون نجاستھ قاصرة على المحل المتنجس دون البدن، وهللا تعالى أعلم
 
 
 
 

 حكم من وجد المني على ثوبھ
 
 

ٌت وھو متأكد من طھارة مالبسھ، ثم اكتشف یوم األحد بعد العشاء أن على مالبسھ الداخلیة جنابة، رجل نام لیلة السب: سائل یقول: السؤال
فماذا یصنع في تلك الصلوات التي مرت علیھ وھو نجس، وھو ال یعلم ھل حصلت الجنابة لیلة السبت أو لیلة األحد أفتونا وجزاكم هللا خیرا؟ 

متنجس، : ولكن یقال) إن المؤمن ال ینجس: (، غیر صحیح؛ ألن النبي صلى هللا علیھ وسلم قال)وھو نجس: (وصفك لھ بقولھ: ًالجواب، أوال
أن المني طاھر، فال یستقیم وصفھ بالنجاسة ألبتة على ظاھر : بأن المني نجس، والصحیح: ٌیعني عنده ثوب البسھ النجس، وھذا على القول

 أثر المني، وھو متأكد أن اللیلة الماضیة وھي السبت أو األحد أو اإلثنین أو الثالثاء ٍمن وجد في نھار: یرد السؤال: ًوبناء على ذلك. السنة
كان على غیر جنابة، فأصح األقوال عند العلماء، أن من وجد الجنابة في ثوبھ فعلیھ أن یعید من آخر نومةٍ نامھا، فلو فرضنا أنھ وجد أثر 

ینم بعد الصبح أعاد الصبح وما بعده، وإن نام الظھر ووجد األثر المغرب وجب علیھ الجنابة في صالة المغرب، فإنھ إن نام الصبح ولم 
، فإن الیقین في آخر نومة والشك فیما قبلھا، فنبني )الیقین ال یزال بالشك(قضاء العصر وحدھا، فیغتسل ویقضي العصر، وھذا على قاعدة 

  .ر، وھذا على القاعدة التي ذكرناھا وهللا تعالى أعلمعلى الیقین ونلغي الشك قبلھا، واألصل فیھ قبل ذلك أنھ متطھ
 
 
 
 

  باب اآلنیة-شرح زاد المستقنع 
ًاألصل في األواني إباحة استعمالھا واتخاذھا إال ما حرمھ الشرع كآنیة الفضة والذھب، واألصل في أواني الكفار الحل إال إذا رأینا أمرا 

جاسة وطبخ الخنزیر وغیر ذلك، فیحرم علینا استعمالھا، إال إذا لم نجد غیرھا فلنغسلھا ًظاھرا یقتضي عدم جوازھا، كاستعمالھا في الن
 .ونستعملھا

 أحكام األواني
 
 

بسم هللا الرحمن الرحیم، الحمد  رب العالمین، والصالة والسالم األتمان األكمالن على خیر خلق هللا أجمعین، وعلى آلھ وصحبھ ومن سار 
ھو المنفذ بین الشیئین یتوصل بھ أحدھما إلى : الباب] باب اآلنیة: [فیقول المصنف رحمھ هللا: أما بعد. ھ إلى یوم الدینعلى نھجھ واھتدى بھدی

: ٍالجھل بھا، إلى داخل وھو: ًُسمیت مباحث العلم أبوابا؛ ألن اإلنسان یتوصل من خارج وھو: ٍاآلخر، من داخل إلى خارج والعكس، قالوا
) باب اآلنیة. (ًقرأ شیئا من ھذه األبواب فقد أدرك العلم الذي فیھا، كمن دخل البیت فإنھ یدرك ما فیھ، ویرتفق بمنافعھالعلم بما فیھا، فمن 

في ھذا : ، أي)باب اآلنیة: (ٌواحدھا إناء، وجمعھا رحمة هللا علیھ ألن األواني منھا ما أباحھ الشرع، ومنھا ما حرمھ الشرع، فناسب أن یقول
ك أحكام الشریعة في األواني، والسبب الذي یجعل العلماء یذكرون باب اآلنیة، ویتكلمون على مباحث اآلنیة في كتاب الموضع سأذكر ل

أن الطھارة تحتاج إلى ماء ُیتطھر بھ، وصفٍة تتم بھا الطھارة، والماء الذي یتطھر اإلنسان بھ یحتاج إلى وعاء یحملھ فیھ، فإنھ قد : الطھارة
ٍوقد یكون الماء طھورا، ولكنھ في إناء محرم كالمصنوع من ! لكن اإلناء نجس، فھل یجوز أن یتوضأ اإلنسان منھ؟ًیكون الماء طھورا و ً

 ...... .ًالذھب والفضة، فھل یجوز أن یتطھر بھ؟ فإذا ال بد من الكالم على أحكام اآلنیة؛ ألنھا أوعیة الماء الذي ُیتطھر بھ
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 األصل في األواني الطھارة

 
 

: ما ھو األصل في األواني؟ تقول: ھذه قاعدة، فلو سألك سائل]. ًكل إناء طاھر ولو ثمینا یباح اتخاذه واستعمالھ: [نف رحمھ هللاقال المص
األصل أنھا جائزة ومباحة، إذا كانت طاھرة ولو كانت ثمینة، فلو كان اإلناء من الماس أو من الجواھر أو من غیرھا من المعادن الثمینة 

ّھ یباح اتخاذه واستعمالھ، فلو أن إنسانا شرب في كأس ثمین من معدن ثمین كالجواھر أو غیرھا فإنھ یباح لھ ذلك، فاألصل حل النفیسة، فإن ٍ ٍ ٍ ً
ْوسخر لكم ما في السموات وما في األْرض جمیعا منُھ : ھذه؛ ألن هللا یقول ُِ ِ ِ ِ َّ ًِ َ ِ َ َ َ َ َ َ َ ََ ْ َ ٌرة من هللا جل فاألصل في ھذه األشیاء أنھا مسخ]. 13:الجاثیة[َّ

واالتخاذ یكون في البیت بأن یحفظ . األصل في اإلناء أنھ یباح لك استعمالھ واتخاذه: ًوعال لكي ینتفع بھا اإلنسان، تكریم من هللا لبني آدم، فإذا
یة حتى الثمینة منھا اإلباحة وإذا كان األصل في اآلن. فیھ األشیاء أو یجعلھ للزینة ونحو ذلك، فاألصل جواز ذلك وال حرج فیھ، ھذا في اآلنیة

الوضوء بھا، فیجوز أن یتوضأ بآنیة ولو كانت غالیة الثمن، ما خال ما استثناه الشرع، فالذي یستثنیھ الشرع  فإنھ ینتفع بھا وعلى ھذا یجوز
 .ویحكم بحرمة استعمالھ واتخاذه ال یجوز أن یتوضأ اإلنسان بھ، وال أن یستنجي، وال أن یغتسل

 
 
 
 

 عمال أواني الذھب والفضةحرمة است
 
 
آنیة الذھب : أما. وآنیة المضبب بھما) وفضة ومضبٍب بھما(وھو المعدن المعروف، ) إال آنیة ذھٍب]. (إال آنیة ذھٍب وفضة ومضبب بھما]

نى، فإن األنثى والفضة فال یجوز لإلنسان أن یشرب في كأس ذھٍب وال كأس فضة، وال یجوز لھ أن یأكل بملعقة ذھٍب وال فضة ولو كان أث
یباح لھا الحلي للزینة، أما االستعمال واألكل والشرب واالتخاذ واالغتسال من آنیة الذھب والفضة فمحرم، ففي الصحیح عن النبي صلى هللا 

 حدیث وفي) ال تشربوا في آنیة الذھب والفضة، وال تأكلوا في صحافھما؛ فإنھا لھم في الدنیا ولكم في اآلخرة: (علیھ وسلم أنھ قال
األكل أو الشرب في آنیة الذھب أو آنیة : ًفإذا من كبائر الذنوب) الذي یشرب في آنیة الذھب إنما یجرجر في بطنھ نار جنھم: (الدارقطني 

ًالفضة، وكذلك لو اتخذ صحنا من ذھب أو صحنا من فضة وجعلھ للزینة في البیت أو نحو ذلك أن النبي صلى هللا علیھ : والسبب في ھذا. ً
ّلم بین حرمة األكل والشرب من آنیة الذھب والفضة مع أن األكل فیھا والشرب فیھا من الحاجة، فألن یحرم ما ھو من مقام التحسینیات وس

فكون الشرع یحرم علینا أن نأكل أو نشرب في آنیة الذھب والفضة یدلنا على أن اتخاذھا . والكمالیات الذي ھو الزینة من باب أولى وأحرى
 من باب التنبیھ باألعلى على ما ھو أدنى منھ؛ ألن نصوص الشریعة -ُكما یقول العلماء رحمة هللا علیھم-ال أولى بالتحریم، وھذا دون استعم

حرم النبي صلى هللا علیھ وسلم األكل والشرب في آنیة الذھب والفضة، : تنبھ باألعلى على األدنى، وباألدنى على األعلى، ولذلك یقولون
ٌ والشرب محتاج إلیھ، فإن األكل والشرب قد یصل إلى االضطرار، فإذا منع اإلنسان من أن یأكل أو یشرب في آنیة الذھب ٌوكل من األكل

]. فإنھ یحرم اتخاذھا واستعمالھا ولو على أنثى: [قال رحمھ هللا. والفضة، فوضعھا في بیتھ زینة أشد وأبلغ في التحریم، وال یجوز لھ فعل ھذا
 - للكفار: أي-فإنھا لھم في الدنیا : ( یشرب فیھ من اإلناث، فإن التحریم لألكل والشرب عام، لقولھ علیھ الصالة والسالمولو كان الذي: أي

ال یؤمن على من أكل وشرب فیھما، وانتفع بالذھب والفضة باألكل والشرب في صحافھما وآنیتھما أن : قال بعض العلماء). ولكم في اآلخرة
.  خمر اآلخرة بإدمانھ علیھا في الدنیا، نسأل هللا السالمة والعافیة-والعیاذ با- اآلخرة، كما حرم شارب الخمر یحرمھ هللا جل وعال في

ٍعند العلماء أن الشرع إذا نھى عن شيء فھل یدل ذلك على نھي فعل متضمن بھ، مثال ذلك: ھنا مسألة]. وتصح الطھارة منھا[ ًلو أن إنسانا : ٍ
! فضة ثم توضأ منھ، أو جاء إلى صنبور فتوضأ منھ وھو من الذھب أو الفضة، فھل یصح وضوءه وغسلھ أو ال؟ًأخذ إناء من ذھب أو 

بما أنھ ال یجوز استعمال آنیة الذھب والفضة، فلو أني توضأت واغتسلت من إناء ذھٍب أو إناء فضٍة فللعلماء وجھان : بعبارة أوضح
ٌلذھب والفضة صح وضوءه؛ ألن هللا أمر بغسل األعضاء، والوعاء منفصل عن شرط أن من توضأ من إناء ا :الوجھ األول: مشھوران

الصحة وھو الوضوء، وھذا قول جمھور العلماء، واختاره غیر واحٍد من العلماء، أنھ إذا توضأ أو اغتسل من إناء ذھٍب أو فضة، فوضوءه 
 إلى أنھ إذا توضأ أو اغتسل من إناء ذھٍب أو فضٍة فال - نابلةٌوھو قول في مذھب الح- ذھب بعض العلماء : الوجھ الثاني. وغسلھ صحیح

ًیصح وضوءه وال غسلھ؛ ألنھ فعل ما حرم علیھ شرعا، وھذا المحرم ال یوجب ثبوت العبادة الشرعیة؛ ألن الشرع یقول لھ ال تتوضأ من : َ
والصحیح أن الوضوء صحیح؛ ألن النبي صلى هللا علیھ ًھذا اإلناء فتوضأ من ھذا اإلناء، فال تستباح العبادة الشرعیة بمنھي عنھ شرعا، 

َوھذا قد توضأ، فإن األعضاء التي أمر بغسلھا قد غسلھا، ولكن نقول) ال یقبل هللا صالة أحدكم إذا أحدث حتى یتوضأ: (وسلم یقول ِ ھو آثم : ُ
أنھ إذا ورد النھي : (كة، وھذه قاعدة عند األصولیینمن جھة استعمال اإلناء، وصالتھ صحیحة لوقوع العبادة على وجھھا المعتبر، فالجھة منف

ًفإن الماء الذي توضأ بھ ماء طھور، والعضو الذي غسلھ عضو معتبر شرعا، فإذا ) ِوانفك عن المنھي عنھ في جھتھ لم یقتض ذلك البطالن ً ٌ ٌ ٌ
  .صحت عبادتھ وصح وضوءه
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 شروط اتخاذ اإلناء المضبب بالفضة
 
 

الضبة بالذھب والفضة تكون على أطراف اإلناء أو الوعاء، فیكون اإلناء ]. إال ضبة یسیرة من فضٍة لحاجة: [ تعالىقال المصنف رحمھ هللا
ًمحلى في أطرافھ، فھذا یعتبر مضببا كضبة الباب تحیط بعضاده، وكانوا في القدیم یستخدمون آنیة من الخشب، فیحفرونھا في جذوع النخل 

 إلى اآلن ال تزال موجودة في بعض البالد، حیث یستخدمون ھذه اآلنیة من الخشب بمثابة األوعیة، وھذا ویستخلصون منھا األقداح، وھذه
، فإذا انكسر اإلناء جاز ً)مضببا(الوعاء قد ینكسر فیحتاج إلى جبر الكسر بصب الفضة علیھ حتى ال یخرج الماء من ھذا الشعب، فیسمونھ 

أن ال یباشر األكل والشرب من : ًثالثا. أن تكون یسیرة: ًثانیا. أن تكون من الفضة: ًأوال:  بشروطًأن یضع اإلنسان فیھ ضبة یسیرة من الفضة
ُألنھ نھي عن الشرب . الفضة ًأن تكون ضبة یسیرة، ومن فضٍة، وال یباشر الشرب من مكان: ھذه ثالثة شروط. نفس المكان الذي فیھ الفضة

أن : (ًیھ الفضة ویشرب من غیره إال أن تكون ضبة یسیرة فیجوز لھ، دلیل ذلك حدیث أنس من آنیة الذھب والفضة، فیتقي المكان الذي ف
إن النبي صلى هللا علیھ وسلم ھو الذي سلسلھ، : الذي سلسلھ أنس ، وقیل: قیل) النبي صلى هللا علیھ وسلم لما انكسر قدحھ سلسلھ بفضة

مباشرة الضبة لغیر حاجٍة، فإن ُوجدت الحاجة كما أن یكون الموضع : أي]. ر حاجةوتكره مباشرتھا لغی: [قال رحمھ هللا. والعمل على الثاني
فحینئٍذ ال یستطیع أن یشرب إال من ھذا الموضع الذي فیھ الفضة فیجوز لھ أن یشرب؛ ألن أصل : الذي انكسر ھو موضع الشرب، قالوا

 ...... .ً سبیل الحاجة، فتخلف فیھ المعنى الذي من أجلھ ورد النھي شرعاالتحریم االنتفاع بالفضة على سبیل الكمالیات وھنا قد انتفع بھا على
 

 أحكام أواني الكفار
 
 

األواني كلھا جائز االنتفاع بھا إال  :بعد أن بین رحمة هللا علیھ أحكام أواني المسلمین، وقال لك]. وتباح آنیة الكفار: [قال المصنف رحمھ هللا
ٌكفار من أھل الكتاب وھم الذین لھم في األصل دین سماوي، وھم :  حكم آنیة الكفار، والكفار على قسمینّآنیة الذھب والفضة، بین بعد ذلك ٌ

ٍلو أن إنسانا سألك في یوم من األیام : ٌوكفار على غیر دین سماوي كالوثنیین والمشركین والمجوس ونحوھم، فیرد السؤال. الیھود والنصارى ً
ٍوجدت إناء لیھودي فھل: وقال لك ً ٌھذا سؤال وارد، ولذلك بینت الشریعة حكم !  یجوز لي أن أتوضأ أو أغتسل منھ، أو آكل أو أشرب منھ؟ُ

أن : الحالة األولى: أن آنیة الكفار على حالتین: آنیة الكفار في أكثر من حدیث، وقد اختلف العلماء رحمھم هللا في ھذه المسألة؛ وتوضیحھا
ٌلتي تأتي منھم جدیدة ُمصنعة، فھذه طاھرة یجوز استعمالھا واالنتفاع بھا باإلجماع ما لم تكن من مادٍة ًتكون جدیدة غیر مستعملة، كاألواني ا ّ َ

ألن الیقین طھارتھا ولیس ھناك دلیل  نجسة؛ فإن كانت من المواد الطاھرة كالحدید والصفر والنحاس ونحوھا جاز االنتفاع بھا باإلجماع؛
أن تكون أواني الكفار مستعملة، فإن رأیت : الحالة الثانیة. صلي ونستصحب األصل من كونھا طاھرةعلى النجاسة، فنبقى على الدلیل األ

فلو وجدت . ٌاستعمالھم للنجاسة فیھا، ورأیت اإلناء وفیھ النجاسة فباإلجماع أنھ نجس حتى یطھر، وال یجوز استعمالھ باإلجماع حتى یغسل
إال بعد غسلھا وتنظیفھا، وأما إذا كانت ھذه األواني مغسولة عندھم ولم یجد اإلنسان غیرھا، ًكأسا لھم فیھا خمر فإنھ ال یجوز استعمالھا 

ال تستعمل إال أن یضطر إلیھا؛ لما ثبت في الصحیح من حدیث أبي : منھم من قال: وكانوا قد أكلوا فیھا أو شربوا فھذا للعلماء فیھ وجھان
إال أال تجدوا غیرھا . ال:  قال-وفي روایة أفنأكل في آنیتھم؟-ٍم أھل كتاب أفآكل في آنیتھم؟ إني بأرض قو! یا رسول هللا: (ثعلبة الخشني قال

ٌونازع ھذا الحدیث حدیث آخر، وھو أكل النبي . فدل ھذا الحدیث على أن آنیة الكفار التي یستعملونھا ال یؤكل فیھا) فاغسلوھا ثم كلوا فیھا
ٍأن النبي صلى هللا علیھ وسلم استضافھ یھودي على خبز وإھالة سنخة، فأكل : (حدیث رواه أحمد صلى هللا علیھ وسلم من آنیة الكفار، ففي 

ًأن امرأة یھودیة دعتھ إلى شاٍة ووضعت السم فیھا، ثم أطعمتھ علیھ : (ًوكذلك أیضا ثبت في الصحیح عنھ) النبي صلى هللا علیھ وسلم من ذلك
أما الشرب والوضوء ففي الصحیحین عن النبي صلى هللا علیھ :  آنیة الكفار یؤكل فیھا، قالوافدل ھذا على أن). الصالة والسالم فأكل منھا

فھذا یدل على أن أواني الكفار یؤكل : قالوا. فتوضأ من مزادة مشركة) أنھ لما لقي المرأة التي معھا المزادة توضأ ھو وأصحابھ منھا: (وسلم
وحدیث أبي ثعلبة یقتضي أنھ ال یؤكل وال ینتفع بھا إال أال یجد غیرھا . مذھب بعض العلماءُفیھا ویشرب منھا ما لم تعلم نجاستھا، وھذا 

یجد غیرھا فلیغسلھا ثم لیأكل  أن یحتاط اإلنسان فیھا، فال یأكل في آنیة الكفار وال یشرب منھا إال أال: وأعدل المذاھب. فیغسلھا ثم یأكل فیھا
ًیھ وسلم فإنھ ال یعارض ھذا األصل؛ ألن الغالب في ھذه اآلنیة طھارتھا، ولو كانت نجسة لما خال فیھا، وما ورد من فعل النبي صلى هللا عل

. وعلى ھذا فإن التفصیل في أواني الكفار بالصورة التي ذكرناھا ھو أعدل األقوال. الوحي من تنبیھھ صلى هللا علیھ وسلم على نجاستھا
ِجاسة، فھل نْعمل األصل الذي ھو الیقین أو نْعمل الظاھر؟ وقد بسطت ھذه المسألة في شرح البلوغ أن ال نعلم أو ال نرى فیھا ن: الحالة الثالثة ُِ ُ

: ، فقد یقول قائل)الظاھر: (كما تقدم، وشيء اسمھ) الیقین: (فعند العلماء شيء ُیسمى. عند حدیث أبي ثعلبة الخشني رضي هللا عنھ وأرضاه
أنھا طاھرة في األصل، فكیف عدلنا عن قاعدة الیقین في ھذا : ، فالیقین في أواني الكفار)ال بالشكأن الیقین ال یز: (نحن قلنا في القاعدة

ِداللة الظاھر، والظاھر قد یعارض األصل، فتارة ُیعمل : ٌھناك شيء اسمھ: الجواب! إن أواني الكفار تغسل؟: الموضوع حتى صرنا نقول ً
ال الكفار أن أوانیھم نجسة؛ ألنھم یشربون فیھا الخمور ویأكلون فیھا المیتات، فالظاھر من الیقین، وتارة ُیعمل الظاھر، فإن الظاھر في ح

إذا دخل اإلنسان أكرمكم هللا إلى الحمام، فوجد الماء الذي ھو في مجرى النجاسة، فالماء ھذا الیقین فیھ أنھ : ومن أمثلة ذلك. حالھم أنھا نجسة
: قالوا! الیقین فیھ ما بداخل الحمام أو ما بخارجھ؟: یھ أنھ طاھر، فیبقى الماء الذي بینھما ھل نقولنجس، والماء الذي خارج الحمام الیقین ف

ًھذا یعتبر من داللة الظاھر، فالظاھر دورات قضاء الحاجة أنھا نجسة حتى یدل الدلیل على طھارتھا، وبناء على ذلك فإن الظاھر من أحوال 
ّصل، وھذا من المسائل التي یتعارض فیھا الظاھر واألصل، وإذا تعارض الظاھر واألصل قدم األصل الكفار النجاسة، فیقدم الظاھر على األ ُ

ًوقد تكلم على ھذه القاعدة كالما نفیسا اإلمام الزركشي في كتابھ. في مسائل وقدم الظاھر في مسائل أخرى المنثور في القواعد، وتكلم علیھا  :ً
قال .  أئمة األصول بحثوا ھذه المسألة، وفیھا إشكاالت مشھورة عند أھل العلم رحمة هللا علیھمالفروق، وغیرھم من: كذلك القرافي في
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: یباح لك استعمال أوانیھم ولو لم تحل ذبائحھم؛ ألن بعض العلماء یقول: أي]. وتباح آنیة الكفار ولو لم تحل ذبائحھم: [المصنف رحمھ هللا
ِوثیابھم إن ُجھل : [قال المصنف رحمھ هللا. وأما غیرھم ممن ال تحل ذبائحھم فال تباح آنیتھمتباح آنیة أھل الكتاب الذین تحل ذبائحھم، 

ًأن تكون جدیدة لم تلبس، كالثیاب المصنعة في بالد الكفار، فحكمھا الطھارة یقینا، فأي : الحالة األولى: ثیاب الكفار لھا ثالثة أحوال]. حالھا ُ ً
: الحالة الثانیة. الیقین أنھ طاھر، واألصل فیھا الطھارة حتى ترى النجاسة فیھ أو علیھ: الكفر فإنا نقولثوٍب جدید ولو جاء من دیار الشرك و

ًأن تراه قد صب شیئا نجسا على ثوبھ أو عمامتھ أو نحو ذلك، فتقول: أن ترى على ثوب الكافر نجاسة، فحكمھ أنھ نجس، مثال ذلك الثوب : ً
ًإذا كان ثوبا یستعملھ الكافر ولم تر نجاسة علیھ، فھل ھو نجس أم طاھر؟ قال : ة وھي التي فیھا اإلشكالالحالة الثالث. نجس، والعمامة نجسة َ ً

: والمذھب الثاني یقول. ُثیاب الكفار ُیعمل فیھا الیقین من أنھا طاھرة حتى ترى النجاسة علیھا، وھو مذھب من یتسامح فیھا: بعض العلماء
ة؛ ألنھم یبولون ویتغوطون وال یسلمون من وضع النجاسة على ثیابھم وبدنھم وال یتورعون، فالظاھر ثیاب الكفار الظاھر فیھا النجاس

فإن كانت على موضع یغلب فیھ النجاسة فھي نجسة كالثیاب التي تلي العورة؛ : ھو المذھب الثالث وھو التفصیل: والصحیح. نجاستھا كلھا
عورة كالسراویل ونحوھا واألزر فإنھ یغسلھا قبل أن یستعملھا؛ ألن الغالب فیھم أنھم ال ٍفإنھ إذا استعمل اإلنسان ثوب كافر مما یلي ال

ما غلبت طھارتھ وما  یتورعون عن النجاسات، وأنھم ال یتطھرون، فنعمل داللة الغالب، والنادر ال حكم لھ، فیفرق في ثیابھم المستعملة بین
 ...... .غلبت نجاستھ

 
 نھا حیةأحكام جلد المیتة وما قطع م

 
 

ُأنھ إذا دبغ جلد المیتة فقد : جلد المیتة للعلماء فیھ قوالن مشھوران، وأصح ھذین القولین]. وال یطھر جلد میتة بدباغ: [قال المصنف رحمھ هللا
ھال انتفعتم : (لولما مر على الشاة المیتة قا) إذا دبغ اإلھاب فقد طھر: (طھر؛ لما ثبت في الصحیح عن النبي صلى هللا علیھ وسلم أنھ قال

فإن ھذا الحدیث الصحیح یدل داللة واضحة على أن جلد المیتة ) َإنما حُرم أكلھا: إنھا میتة، قال! یا رسول هللا:  قالت-بجلدھا: یعني- بإھابھا؟ 
یث عبد هللا بن عكیم عن أن جلد المیتة ال یطھر ولو بالدباغ، لحد: وقال بعض العلماء وھي الروایة الثانیة عن اإلمام أحمد . یطھر بالدباغ

وھذا الحدیث ) أن ال تنتفعوا من المیتتة بإھاب وال عصب: (أشیاخ من جھینة أنھم أتاھم كتاب النبي صلى هللا علیھ وسلم قبل وفاتھ بشھرین
ھاب المیتة على أن إ: فالصحیح.  رجع عن القول بھ في آخر حیاتھ-كما نقل الترمذي ذلك-مضطرب، حتى أن اإلمام أحمد رحمة هللا علیھ 

َظاھر الحدیث في الصحیحین إذا دبغ فقد طھر، فلو أن إنسانا ماتت عنده شاة، فأخذ جلد الشاة ودبغھ فقد طھر، وجاز لھ أن یضع الماء فیھ،  ً َ ُ
یباح استعمالھ بعد و: [قال المصنف رحمھ هللا. یطھر بالدباغ: وأن ینتفع بھ، فالمصنف تبنى القول الثاني المرجوح، والصحیح ما ذكرنا بقولھ

ًھذا على القول بنجاستھ، فإذا كان جلد المیتة نجسا فإنھ في ھذه الحالة تنتفع بھ في الیابسات دون ]. ٍالدبغ في یابس من حیوان طاھر في الحیاة
كما -حكم المیتة، والصحیح أن جلد المیتة ال ینتفع بھ وأنھ یأخذ : المائعات؛ ألن المائعات لو وضعت في جلد المیتة تتنجس، فبین رحمھ هللا

وھذا بال إشكال؛ ألن هللا عز وجل حرم المیتة، ولم یفرق بین ]. ولبنھا وكل أجزائھا نجسة: [قال المصنف رحمھ هللا. ٌ أنھ طاھر إذا دبغ-قلنا
ماھیر العلماء على أن شعر فج: شعر المیتة للعلماء فیھ وجھان مشھوران]. ٍغیر شعر ونحوه: [قال المصنف رحمھ هللا. لبنھا وال بین غیره

: أنھ یجوز لك أن تنتفع بشعر المیتة؛ ألنھ في حیاتھا یجز منھا وال یحكم بنجاستھ باإلجماع، كما قال تعالى: المیتة مما ال تحلھ الحیاة، بمعنى
َومْن أْصوافھا وأْوبارھا  َ َ َ َ َِ َ َِ  من شعور بھیمة األنعام، ومعلوم أن شعور ّفدل دلیل القرآن على طھارة الصوف والوبر، وما یستخلص] 80:النحل[ِ

فلو كانت الشعور تحلھا الحیاة ) ٍما أبین من حي فھو میت: (بھیمة األنعام تؤخذ منھا بالحالقة في حال حیاتھا، وقد قال صلى هللا علیھ وسلم
 بھ ولو بعد موت المیتة؛ ألنھ منفصل عنھا لحكم بنجاسة الشعر وعدم جواز االنتفاع بھ، فدل ھذا الدلیل على أن شعر المیتة یجوز االنتفاع

ًفإن كانت میتتھ طاھرة فطاھر كالسمك، فلو أن إنسانا قطع ذنب ]. وما أبین من حي فھو كمیتتھ: [قال المصنف رحمھ هللا. ٍولیست بمتصل بھا
) ھو الطھور ماؤه الحل میتتھ: ( أكلھانعم؛ ألن میتة السمك نفسھا یجوز: سمكٍة وھي حیة وفرت، فھل یجوز لھ أن یأكل ھذا الذنب؟ الجواب

فحكمھا كمیتة الشاة، ومیتة الشاة نجسة ومحرمة األكل؛ كذلك . ًفیجوز لھ أن ینتفع بجزء السمك؛ لكن لو أن إنسانا قطع رجل شاٍة وھي حیة
 ...... .رجلھا إذا قطعت في حال حیاتھا فإنھ یحكم بنجاستھا

 
 األسئلة

 
 

...... 
 

 دون استعمالھاجواز التختم بالفضة 
 
 

إنھ ال یجوز استخدام آنیة الذھب والفضة في األكل والشرب واالستعمال، وأنھ قول جماھیر أھل العلم، فكیف نجمع بین ھذا : قلتم: السؤال
 والغالب أن ال تعارض بین الحدیثین، فإن اللعب بالفضة أن یلبسھا الرجل وتكون في یده،: الجواب). ًالعبوا بالفضة لعبا: (القول والحدیث

افعلوا بھا ما : على أن المراد) العبوا بھا لعبا: (بحدیث: ًاإلنسان إذا تحلى بالفضة لعب بھا، أما المتخذ فإنھ ال یلعب بھا لعبا، واالستدالل
بت في الحدیث عن اللعب بالفضة فھي ما وردت السنة بھ من التختم ووضعھ في الید؛ ولذلك ث شئتم، استدالل بالتجوز في العبارة، أما حقیقة

أنھ لما كان في سني خالفتھ لعب بخاتمھ في بئر أریس، حتى سقط خاتم النبي صلى : (عثمان رضي هللا عنھ كما في الحدیث في الصحیحین
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ا، فالمراد فالمقصود أنھ كان من عادتھم أنھم یلعبون بالخواتیم الفضة التي أذن الشرع بالتحلي بھ). هللا علیھ وسلم فیھا، فطلبوه فلم یجدوه
 .وهللا تعالى أعلم. التوسع: إال أن المراد بھا) ًالعبوا فیھا لعبا: (حمل اللفظ على الحقیقة، ال على التجوز في العبارة من قولھ

 
 
 
 

 الجمع بین النھي عن استعمال الذھب والفضة وبین فعل أم سلمة في استعمال الفضة
 
 

) أن أم سلمة رضي هللا عنھا كان تضع شعرات للنبي صلى هللا علیھ وسلم في إناء فضة: (األول: كیف یكون الجمع بین حدیثین: السؤال
األصل عند : ًحدیث أم سلمة نفسھا في النھي عن الشرب من إناء الفضة، وقد قررنا أن ھذا النھي لیس خاصا بالشرب؟ الجواب: والثاني

 وجھ فإنھ یعذر في اجتھاده، وتبقى داللة السنة كما فھم من الشرع، وأخذ من ُالعلماء رحمة هللا علیھم أن الصحابي إذا اجتھد وكان الجتھاده
ٌولذلك یعتذر لھا بأنھ اجتھاد منھا، . أصول الشرع العامة على تلك الداللة، وال یعارض فعل أم سلمة رضي هللا عنھا ھذا األصل الذي قررناه

ٌ علیھ وسلم، فإن النھي عن األكل والشرب متضمن للنھي عما ال فائدة فیھ وال یقدح الموقوف على الصحابي في المرفوع عن النبي صلى هللا
 .وهللا تعالى أعلم. وھو االتخاذ

 
 
 
 

 الوسائل المعینة على صدق التوبة واالستقامة
 
 

 والشیطان یحاربھ ّإذا من هللا تعالى على الشاب باالستقامة، وعلم أنھ طریق الحق، وعلم أن الشیطان لھ بالمرصاد فكیف یقاومھ: السؤال
ًأحب دائما أن اإلنسان إذا سأل أن ! هللا المستعان: كالنظر إلى المردان، وحب مجالستھم، بینوا ذلك؟ الجواب: ببعض ذنوبھ السابقة الخطیرة

 من - إن شاء هللا-فع ًال یمثل، فإذا كان اإلنسان في نفسھ مبتلى بأشیاء فال یذكرھا؛ ألنھ ربما سمع إنسان ھذا فظن بالصالحین سوءا، وھم أر
ھذه األمور؛ ولذلك أنا ال أحب في المحاضرات والندوات أن تذكر مثل ھذه األمور لئال یساء الظن باألخیار، ویظن أن ھذا موجود بینھم، 

باالستقامة ّإذا من هللا عز وجل على العبد . وإنما ھذه قضایا فردیة قد تقع لبعض اإلخوان فینبھ على ھذا، حتى ال یظن بھم ظن السوء
لقاء هللا إلھ األولین واآلخرین، تمسك بحبل هللا واعتصم  والتمسك بالدین وااللتزام بشریعة هللا رب العالمین، فما علیھ إال أن یعض علیھا إلى

هللا لھا، وھو مفرج أما ما ذكرت من الذنوب والخطایا والعیوب فإن . بشریعتھ ودینھ، واجعل الجنة والنار أمام عینیك، وفر من هللا إلى هللا
الھموم والغموم والكروب، إذا ذكرك الشیطان بالماضي فادمع على ما كان دمعة الندم، وأخرجھا من القلب بكل شجن وألم، وأحسن الظن 

ن الظن بھ؛ فإنھ أقبل على هللا إقبال الصادقین المنیبین وأحس. با جل جاللھ؛ فإنھ یتوب على التائبین، ویمحو بفضلھ وإحسانھ ذنوب المسیئین
أوصیك بمجالسة ! أخي في هللا. هللا رب العالمین، ال یخیب من رجاه، وال من سعى إلیھ ودعاه، فأحسن الظن بھ سبحانھ وتعالى جل في عاله

وصیك أخي في األخیار، وكثرة تالوة القرآن آناء اللیل وأطراف النھار، فإنھا تجلي عن القلوب العمى، وتعینھا على التمسك بسبیل الھدى، أ
ٌهللا أن تكثر من ذكر هللا فإنھ حصن حصین من عدو هللا، فما ذكر عبد ربھ إال ذكره ٌ ٍهللا، ومن ذكر هللا في مأل ذكره في مأل خیر من المأل  ٌ ٍ

 سبیل المنھج الذین ذكره فیھم، فأكثر من ذكر هللا، واعتمد على هللا وأحسن الظن بھ، أال وإن من أعظم األسباب التي تثبت القلوب على
اجعل الموت أمام عینیك، وأكثر من ذكر تلك الساعة التي تكون فیھا . كثرة ذكر الموت والبلى، وقرب المصیر إلى هللا جل وعال: والصواب

تك النفس ًواقفا على آخر عتبة في الدنیا، أكثر من ذكرھا، فوهللا إنھا تقض مضاجع الصالحین، وتعین على التمسك بالطاعة والدین، وكلما دع
واجعل القبر أمام عینیك، واستشعر مثل ھذه الساعة وأنت وحید فرید . إلى الشھوات والملھیات والمغریات فذكرھا بساعة الموت والسكرات

رب نسأل هللا العظیم . ال مال وال بنون، وال عشیرة وال أقربون، وأكثر من ذكر اآلخرة، فإنھا تعین على الثبات وتثبت القلوب إلى الممات
ٍالعرش الكریم أن یثبتنا بالقول الثابت، اللھم إنا نسألك الثبات إلى الممات، اللھم توفنا وأنت راض عنا غیر غضبان، اللھم توفنا وأنت راض  ٍ

العظیم من ّعنا غیر غضبان، اللھم من علینا بالصحة والغفران، اللھم إنا نعوذ بوجھك العظیم من االنتكاسة بعد الھدى، اللھم إنا نعوذ بوجھك 
اللھم أحینا . الضالل بعد الھدى، ومن العمى بعد البصیرة، ومن الحور بعد الكور، یا مثبت القلوب ثبت قلوبنا، یا مثبت القلوب ثبت قلوبنا

 رب العزة سبحان ربك! مسلمین وتوفنا مسلمین وألحقنا بالصالحین، غیر خزایا وال نادمین، وال مفتونین وال مبدلین، یا ذا الجالل واإلكرام
  .ٌعما یصفون، وسالم على المرسلین، والحمد  رب العالمین، وصلى هللا وسلم وبارك على نبینا محمد وعلى آلھ وصحبھ أجمعین

 
 
 
 

 [1[ باب االستنجاء -شرح زاد المستقنع 
بھا، ویذكر العلماء في باب االستنجاء إن باب االستنجاء باب مھم؛ ألنھ یتعلق بطھارة الخبث التي ال یصح وضوء اإلنسان وال صالتھ إال 
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 .اآلداب الشرعیة المتعلقة بقضاء الحاجة على ضوء النصوص الصحیحة عن النبي صلى هللا علیھ وسلم في قضائھ لحاجتھ
 أحكام االستنجاء

 
 

آلھ الطیبین الطاھرین وأصحابھ بسم هللا الرحمن الرحیم الحمد  رب العالمین، وصلى هللا وسلم وبارك على خیر خلق هللا أجمعین، وعلى 
استفعال من : االستنجاء]. باب االستنجاء: [یقول المصنف رحمھ هللا: أما بعد. أجمعین، ومن سار على نھجھم واھتدى بھدیھم إلى یوم الدین

ا فعلھ فقد حصلت لھ الطھارة ًُسمي قطع البول والغائط بالماء والحجارة استنجاء؛ ألن المكلف إذ: النجو، وأصلھ القطع للشيء، قال العلماء
وباب االستنجاء باب مھم؛ ألنھ یتعلق بالنوع الثاني من أنواع . والنقاء، وبالطھارة والنقاء انقطع أثر النجاسة، فلذلك وصف بكونھ استنجاء

 الحدث، والطھارة من الطھارة من: الطھارة، وھو طھارة الخبث، فإن هللا عز وجل أمر كل من صلى أو أراد أن یصلي بتحصیل الطھارتین
فأما طھارة الخبث فیراد بھا نقاء الثوب والبدن والمكان، وأما طھارة الحدث فھي الغسل أو الوضوء والبدل عنھما، فالعلماء رحمھم . الخبث

ال تصح صالتھ إال بعد هللا یعتنون ببیان األحكام المتعلقة بمسألة قطع البول والغائط، وال یصح وضوء اإلنسان وال تكمل طھارتھ وال تعتبر و
، )باب آداب قضاء الحاجة(، ویسمیھ البعض بـ)باب االستنجاء(وھذا الباب یسمیھ بعض العلماء بـ. أن یكون طاھر الثوب والبدن والمكان

إذا أراد أن یقضي ومراد العلماء رحمھم هللا أن یذكروا فیھ اآلداب الشرعیة المتعلقة باإلنسان ) باب الخالء وآداب الخالء(ویسمیھ بعضھم بـ
ًحاجتھ، سواء كانت بوال أو غائطا، وھذا الباب وردت فیھ النصوص الصحیحة القولیة والفعلیة عن النبي صلى هللا علیھ وسلم، وبینت ھدي  ً

داب قضاء باب آ: فمن یقول من العلماء. رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم في قضائھ لحاجتھ، ولذلك وصفھ العلماء بباب آداب قضاء الحاجة
ّ، ومن سماه بباب االستنجاء راعى فیھ الحقیقة، كما ورد ) إذا قعد أحدكم لحاجتھ: (الحاجة، استنبط ذلك من قول النبي صلى هللا علیھ وسلم 

 ...... .باب االستنجاء: فقالوا) نھانا أن نستنجي بروث أو عظم: (في األحادیث عن النبي صلى هللا علیھ وسلم كما في حدیث سلمان 
 

 آداب الخالء
 
 

وكلھا . آداب قبل دخول موضع قضاء الحاجة، وآداب أثناء قضاء الحاجة، وآداب بعد الفراغ من الحاجة: وآداب الخالء تنقسم إلى ثالثة أقسام
فمنھا ما : اجةفأما اآلداب التي ھي قبل قضاء الح. ُقد وردت فیھا أحادیث عن النبي صلى هللا علیھ وسلم، وأخذت من أصول الشریعة العامة

، ) اللھم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث: (فیسن للمسلم إذا أراد أن یدخل الخالء أن یقول: فأما األدب القولي. ھو قولي، ومنھا ما ھو فعلي
 ببول وال غائط؛ أن ال یستقبل القبلة وال یستدبرھا: وأما مثال اآلداب التي تكون حال الجلوس لقضاء الحاجة. فھذا أدب یسبق قضاء الحاجة

إذا أتیتم الغائط فال تستقبلوا القبلة وال تستدبروھا ببول وال غائط ولكن : (لما ثبت في الصحیحین عن النبي صلى هللا علیھ وسلم أنھ قال
. األذكارعند الخروج، ونحو ذلك من ) غفرانك: (فمنھا قولھ: وأما اآلداب التي تكون بعد الفراغ من قضاء الحاجة) . شرقوا أو غربوا

آداب قبل دخول الخالء، : ًفأصبح ھدي النبي صلى هللا علیھ وسلم في قضاء الحاجة مشتمال على ثالثة أنواع من اآلداب على حسب األحوال
ھ قبل فالعلماء رحمھم هللا یذكرون في ھذا الباب ما یسن للمسلم أن یفعل. وآداب أثناء قضاء الحاجة، وآداب بعد االنتھاء والفراغ من الحاجة

 .......دخول الخالء، وما یسن لھ فعلھ وھو في أثناء قضائھ لحاجتھ، وما یسن لھ فعلھ بعد فراغھ وانتھائھ من قضاء حاجتھ
 

 الدخول التعوذ عند
 
 

عند دخول یستحب . [في ھذا الباب سأذكر لك جملة من األحكام الشرعیة المتعلقة باالستنجاء: أي] باب االستنجاء: [یقول المصنف رحمھ هللا
: قبل أن یدخل اإلنسان الخالء یستحب لھ أن یقول: أي) یستحب عند دخول الخالء]. (بسم هللا أعوذ با من الخبث والخبائث: الخالء قول

 كان النبي صلى هللا: (والثابت في الصحیحین من حدیث أنس رضي هللا عنھ وأرضاه أنھ قال). باسم هللا، أعوذ با من الخبث والخبائث(
ِاللھم إني أعوذ بك من الخُبث : علیھ وسلم إذا دخل الخالء قال ِأو الخْبث-ُ ، )باسم هللا: (، ھذا ھو الثابت في الصحیحین، وأما لفظة) والخبائث- ُ

أعین الجن، باسم هللا، فقد ستر عن : فقد ورد فیھا حدیث عن النبي صلى هللا علیھ وسلم في السنن أن اإلنسان إذا قال عند رفع ثوبھ أو نزعھ
 ھذا الكالم یقولھ) یستحب لمن دخل الخالء. (وھو حدیث متكلم في سنده، ذكره المصنف رحمھ هللا وذكر معناه واعتبره في ھذا الموضع

ًاإلنسان إذا كان الموضع الذي یرید أن یقضي حاجتھ فیھ موضعا نجسا تقضى فیھ الحوائج، توضیح ذلك أن الناس یقضون حاجتھم إما في : ً
ما ھو موجود اآلن من دورات المیاه، فإن ھذا المكان : ٍن مھیأ لقضاء الحاجة، وإما في مكان بري لیس مھیأ لقضاء الحاجة، فمثال األولمكا

أن تخرج إلى الصحراء أو تكون في سفر فتنزل في موضع طاھر ترید قضاء : معد لقضاء الحاجة وكان یسمى بالكنیف، وأما مثال الثاني
ًإذا كان الموضع مھیأ لقضاء الحاجة كدورات المیاه، : متى یستحب أن یقول اإلنسان ھذا الذكر في الموضعین؟ الجواب: لالحاجة، فالسؤا

قبل أن یدخل إلى الكنیف أو إلى الحمام، وأما بعد الدخول فإنھ موضع ال یشرع فیھ أن یذكر اسم : ُّفالسنة أن یقول ھذا القول قبل الدخول، أي
أنھ غیر : إذا كان الموضع غیر مھیأ لقضاء الحاجة، بمعنى: الموضع الثاني. ً جل وعال جھرا وبالنطق كما سیأتي إن شاء هللاهللا أو یذكر هللا

یسن لإلنسان أن یقول ھذا الذكر إذا أراد أن یرفع ثیابھ، فإذا وقف على : مختص بقضاء الحاجة، كالبریة والفضاء ونحوه، فقال العلماء
، وھذا الدعاء دعاء نبوي مأثور صحیح، وھو دعاء ) اللھم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث: (ن یقضي حاجتھ فیھ قالالموضع الذي یرید أ

إن أمور الجن والشیاطین : عظیم یعصم اإلنسان بھ من شرور الشیاطین، ومن البالء الذي قد یصیبھ في ھذه المواضع، ولذلك قال العلماء
 فإذا كان اإلنسان في قضاء حاجتھ على ذكر  جل وعال قبل أن یجلس عصمھ هللا بعصمتھ وحفظھ من ،-بني آدم: أي-مغیبة عن الناس 
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 -كما اختاره غیر واحد من أھل العلم-ذكران الشیاطین : الخبث: قیل) أعوذ بك من الخبث والخبائث: (أذیتھم، ھذا على القول بأن قولھ
: فالمقصود. ًالشیاطین عموما، وكالھما وجھان ألھل العلم رحمة هللا علیھم: ًموما، والخبائثالشر ع: الخبث: وقیل. إناث الشیاطین: والخبائث

أن ھذا الذكر یشرع لإلنسان أن یقولھ إذا كان المكان مھیأ لقضاء الحاجة قبل أن یدخل، وإذا كان الموضع غیر مھیٍأ لقضاء الحاجة كالبر 
  .والفضاء والخالء، فإنھ یقولھ عند رفعھ لثیابھ

 
 
 
 

 االستغفار عند الخروج
 
 

بعد أن یخرج؛ ألنھ إذا أراد الخروج فال یشرع لھ أن یتكلم : أي) وعند الخروج منھ]. (وعند الخروج منھ غفرانك: [قال المصنف رحمھ هللا
للھم غفرانك، أسألك ا: اغفر غفرانك، أو: ، وأصلھ)غفرانك: (حتى یجاوز موضع قضاء الحاجة، فإذا جاوز موضع قضاء الحاجة قال 

َوالغفر أصلھ الستر ومنھ المغفر؛ ألنھ یستر رأس اإلنسان من ضربات السالح في الحرب ْ سمیت المغفرة مغفرة؛ ألن هللا إذا غفر : قالوا. ِ
ِذنب العبد صار كأن لم یكن منھ ذنب، وأصبح خالیا من ذلك الذنب، وُستر عنھ ذنبھ وكفي مؤنتھ، كما أن اإلنسان إذا لبس المغف ر كفي شر ً

عند الخروج من ) غفرانك: (ثبت عن النبي صلى هللا علیھ وسلم من حدیث عائشة عند الخمسة أنھ قال: قال العلماء) غفرانك. (السالح وأذیتھ
تغفر اس:  قال بعض العلماء-: الخالء، وللعلماء رحمة هللا علیھم في استغفار النبي صلى هللا علیھ وسلم بعد قضائھ لحاجتھ وخروجھ أقوال

:  وقیل-. النبي صلى هللا علیھ وسلم؛ ألن اإلنسان ال یأمن من حصول بعض النظر إلى عورتھ، فشرع لألمة أن یستغفروا من أجل ھذا الوجھ
وكما -؛ لضیاع ھذا الوقت دون ذكر  جل وعال ) غفرانك: (ُألن النبي صلى هللا علیھ وسلم شغل عن ذكر هللا جل وعال بقضاء الحاجة فقال

 وھذا من كمال عبودیتھ  وكمال حبھ وتعلقھ با سبحانھ وتعالى، فھو في ھذا الوقت مع حاجة -حسنات األبرار سیئات المقربین: قالی
الجسم إلیھ وھو في حالة اضطرار وعذر عن ذكر هللا یستغفر من ذھابھ دون أن یذكر هللا جل وعال فیھ، وھذا فیھ تنبیھ للمسلم من أنھ ینبغي 

ِوما خلقت الجن واإلنس إال لیْعُبدون : أن یكثر من ذكر هللا، واغتنام الحیاة في طاعة هللا؛ ألنھ ھو األصل من خلقھ كما قال تعالىعلیھ  ُِ َ َ َ َ َِ ََّّ ِ ِ ْ ُ َْ َ
َ؛ ألنھ لما خرج الطعام من الجوف أمن اإل) غفرانك: (قال النبي صلى هللا علیھ وسلم:  وقال بعض العلماء-] . 56:الذاریات[ نسان من كثیر ِ

غفرانك من التقصیر في حمد نعمك، : أي) غفرانك: (ّمن األضرار وكثیر من البالیا فلم یستطع أن یوفي شكر نعمة هللا على ھذا الفضل فقال
ي أذھب عني الحمد  الذ]. (الحمد  الذي أذھب عني األذى وعافاني: [قال المصنف رحمھ هللا. وشكر مننك التي أنعمت وامتننت بھا علینا

ًأذھب عني أذى القذر الخارج؛ ألنھ لو بقي في الجسم ألضر باإلنسان، ولذلك لو أن إنسانا منع من البول ساعة واحدة لما استقر : أي) األذى
- مشلولین ِافتد بالدنیا الفتدى بالدنیا حتى تخرج حاجتھ، وقد یبلغ ببعض المرضى كال: لھ قرار، ولو حیل بینھ وبین قضاء حاجتھ، وقیل لھ

 أن یمكث أربع ساعات أو خمس ساعات إلخراج فضلتھ من جسده، فھي نعمة من هللا عظیمة، وال یعلم مقدار فضلھ -حمانا هللا وإیاكم
؛ ألنھ المحمود على جلب النعم وحصولھا، ) الحمد : (ورحمتھ ولطفھ بالعبد إال ھو سبحانھ وتعالى، فناسب أن یقول علیھ الصالة والسالم

: المعافاة من شرور الشیاطین ونحوھم، وقیل: قیل) الحمد  الذي أذھب عني األذى وعافاني. (ع النقم وزوالھا، سبحانھ جل جاللھودف
  .المعافاة من الضرر الموجود في الجسم بحبس ذلك الطعام والشراب، فا دفعھ فاستوجب أن یشكر ویحمد على ھذا الفضل

 
 
 
 

 خول الخالء والیمنى عند الخروج منھتقدیم الرجل الیسرى عند د
 
 

ًوتقدیم رجلھ الیسرى دخوال والیمنى خروجا: [قال المصنف رحمھ هللا آداب قولیة، وقد سبق بیان : القسم األول: آداب الخالء على قسمین]. ً
علیة أن اإلنسان إذا أراد دخول الخالء آداب فعلیة، ومن اآلداب الف: والقسم الثاني. أدب قولي یقال قبل الدخول وأدب قولي یقال بعد الخروج

ّقدم رجلھ الیسرى وأخر رجلھ الیمنى، وإذا أراد الخروج قدم رجلھ الیمنى وأخر الیسرى؛ ألن الشریعة قصدت تكریم الیمین على الیسار،  ّّ ّ
 هللا أصحاب الجنة أصحاب ُّفجھة الیمین مفضلة مشرفة على الیسار، ولذلك دلت نصوص الكتاب والسنة على تعظیم جھة الیمین، فجعل

ً ، وكذلك أیضا جعل السعید من نال كتابھ بیمینھ، وكذلك أیضا أثنى على الیمین ضمنا حینما ذكرھا بصیغة -جعلنا هللا وإیاكم منھم-الیمین  ً ً
ِعن الیمین والشمائل ُسجدا  : اإلفراد في مقابل الجمع، كما قال تعالى َِّ ً َّ ِ ِِ َ َ َ ََّ ِ فجمع، ) والشمائل: (فأفرد، وقال) عن الیمین (:فقال]48:النحل[ِْ

َخلق السموات واألْرض وجعل الظلمات والنور : ًوالعرب تجمع في مقابل المفرد تعظیما للمفرد، كما قال هللا تعالى َ َ َ َ َ َ َ َ َ َُّ َِ ِ َُّ ُّ َ َ فجمع ] 1:األنعام[َ
ِعن : فجھة الیمین مشرفة على جھة الشمال بداللة قولھ تعالىالظلمات وأفرد النور، وھو أسلوب عربي یدل على تشریف المفرد على الجمع،  َ

ِالیمین والشمائل ُسجدا   َِّ ً َّ ِ ِِ َ َ ََّ ِ كان صلى هللا علیھ وسلم : (وجاء في الصحیحین من حدیث أم المؤمنین عائشة رضي هللا عنھا قالت] 48:النحل[ْ
ًإذا لبس اإلنسان ثوبا أو عباءة أو حذاء : أي) إذا لبستم فتیامنوا: (السنن، وفي حدیث )یحب التیمن في تنعلھ وترجلھ وطھوره وفي شأنھ كلھ

ًفإنھ یقدم الجھة الیمنى من ید وشق ورجل على الجھة الیسرى، فإذا أراد الخروج من الخالء قدم رجلھ الیمنى وأخر رجلھ الیسرى؛ تشریفا  ّ
على الفاضل، وفي الخروج یقدم الفاضل على المفضول، فیقدم رجلھ للیمین؛ ألن الخروج أفضل من الدخول، ففي الدخول یقدم المفضول 



 41 

ّفمن دخل المسجد قدم رجلھ الیمنى للدخول ) عكس مسجد]. (عكس مسجد ونعل: [قال المصنف رحمھ هللا. الیمنى ویؤخر رجلھ الیسرى
ّوأخر رجلھ الیسرى، وإذا أراد الخروج قدم الیسرى وأخر الیمنى، وقد ورد فیھ حدیث عند  الحاكم أن من السنة تقدیم الیمنى على الیسرى ّّ

عرفنا أنھ إذا أراد -ًلو أن إنسانا أراد أن یخرج من بیتھ إلى المسجد : واختلف العلماء رحمھم هللا في مسألة لطیفة ھي. عند دخول المسجد
ًدخول المسجد قدم الیمنى وأخر الیسرى، ولكن لو خرج من بیتھ قاصدا المسجد ّ أن یقدم رجلھ الیمنى؛ لشرف المقصود  فھل األفضل -ّ

ّوالغایة، أو یؤخر الیمنى؛ لفضل المكان الخارج منھ؛ ألن الخروج من البیت أدنى منزلة من الدخول، ولذلك إذا أراد أن یخرج یقدم الیسرى، 
أن یقدم الیسرى مراعاة للحال، : قوىلكن اختلفوا في الخروج إلى المسجد ھل یقدم الیمنى؛ لشرف الغایة، أو یقدم الیسرى مراعاة للحال؟ واأل

فإن األصل الملتصق بالفعل مقدم على ما انفصل عنھ، فاألولى أن یقدم یسراه للخروج من المنزل، ولو خرج لطلب علم ولتعلیم ولجھاد 
  .ًولصالة ولدعوة ونحو ذلك فكذلك أیضا

 
 
 
 

 االعتماد على الرجل الیسرى عند قضاء الحاجة
 
 

: قالوا. إذا أراد ذلك، وھذه من اآلداب التي تشرع عند فعل الحاجة وقضائھا: أي]. واعتماده على رجلھ الیسرى: [هللاقال المصنف رحمھ 
ُّیعتمد على رجلھ الیسرى وینصب رجلھ الیمنى، وفیھا حدیث ضعیف في السنن أن من السنة أن اإلنسان ینصب رجلھ الیمنى ویعتمد على 

ًإنھ أرفق بالبدن وأیسر لخروج الخارج، فإن صح ما ذكروه كان مشروعا من :  ذلك بأن األطباء یقولونرجلھ الیسرى، وعلل بعض العلماء
جھة الرفق بالبدن وال یحكى سنة؛ ألن الحدیث فیھ ضعف، فإذا فعلھ اإلنسان من باب الرفق بالبدن فھو حسن؛ ألن الرفق بالبدن من مقاصد 

  .الشریعة، وال حرج في فعلھ
 
 
 
 

 ستتار عند قضاء الحاجةالبعد واال
 
 

كاألرض الخالء -یشرع ویسن لإلنسان إذا أراد أن یقضي حاجتھ وكان في فضاء : أي]. وبعد في فضاء واستتاره: [قال المصنف رحمھ هللا
 الخارج  البعد؛ ألن الفضاء منكشف، واإلنسان إذا جلس في الفضاء یمكن أن ُیرى شيء من عورتھ، وال یأمن خروج-التي لیس فیھا أحد

البعد في المذھب وھو سنة النبي صلى هللا علیھ وسلم كما في حدیث : فیشرع لھ أمران. علیھ فجأة، فلذلك شرع لھ أن یبعد وأن یستتر
ً، وكذلك أیضا یستتر، فإذا كانت األرض منبسطة بحث عن حفرة أو شاخص، فإن وجد المطمئن من األرض كالحفرة )تنح عني: (المغیرة 

ضى حاجتھ؛ ألنھ أبلغ في االستتار، ما لم یكن فیھا ضرر علیھ، أو یخشى من الضرر، أو یأتي إلى شاخص، كأن یأتي إلى نزل فیھا وق
أن یبعد . (ًھضبة أو تل فیستقبلھ ویقضي حاجتھ مستقبال إیاه؛ ألنھ أبلغ في االستتار، وُیوليِّ قفاه للناس، فإذا فعل ذلك كان أبلغ في استتاره

ّفي الفضاء یبعد؛ ألنھ إذا بعد شخصھ تعذر على العین االطالع على عورتھ، ویستتر لئال یداھمھ إنسان فجأة؛ فیكون ذلك : اقالو) وأن یستتر
ًأبلغ في تحفظھ وصیانة عورتھ، وقد ُعظم أمر االستتار في قضاء الحاجة، ومن تساھل في قضاء حاجتھ فقضاھا بجوار الطرقات على مرأى  ِّ

لو فتن أحد بالنظر إلیھ حمل إثمھ :  فإنھ ال یخلو من اإلثم والتبعة، حتى قال بعض العلماء- ًما لم یكن مضطرا-لك من الناس وتساھل في ذ
 ؛ ألنھ تعاطى السبب لحصول اإلثم والوزر، فال یجوز لإلنسان أن یتساھل في العورة، حتى ورد في حدیث ابن عباس - والعیاذ با-ووزره 

أما أحدھما فكان : إنھما یعذبان، وما یعذبان في كبیر: ( اللذین یعذبان، قال فیھما النبي صلى هللا علیھ وسلمفي الصحیحین في قصة الرجلین
 إنھا:  ، فقالوا-والعیاذ با-یتساھل في عورتھ : أي) ال یستتر: (، قال بعض العلماء) ال یستتر من بولھ: (، وفي روایة) ال یستنزه من بولھ

وأنبھ على مسألة یخطئ فیھا كثیر .  في عذاب القبر وفتنة القبر، نسأل هللا السالمة والعافیة-على ھذا الوجھ- ًن سببا من األمور التي قد تكو
فإنھم یأتون إلى أماكن الوضوء ویكشفون عوراتھم ویستنجون فیھا دون حیاء من الناس، : من الناس أصلحھم هللا، خاصة من الجھلة والعوام

ً، فأماكن الوضوء المخصصة للوضوء ال یصلح فیھا لإلنسان أن یكشف عورتھ فیؤذي عباد هللا، وكذلك أیضا وال خوف من هللا جل وعال
ّیتسبب في أذیتھم بنتن البول وریحھ، وھذه من األمور الممقوتة التي ال ینبغي للمسلم أن یفعلھا، ومن رئي منھ فعل ذلك فإنھ ُینصح وُیذكر 

ِاتق هللا وال تؤذ المسلمین، فإن أماكن الوضوء لیست لقضاء الحاجة؛ لما فیھ من أذیة الناس بالرائحة : ویخوف با جل وعال، ویقال لھ
ُیحُرم فعل ھذا للضرر، وقد صح عن النبي صلى هللا علیھ : والنتن، وقد تضافرت نصوص الشریعة على تحریم الضرر، قال بعض العلماء َ

  .(ال ضرر وال ضرار: (وسلم أنھ قال 
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 یار الموضع الرخو عند قضاء الحاجةاخت
 
 

ًوارتیاده لبولھ موضعا رخوا: [قال المصنف رحمھ هللا ًارتاد الشيء إذا طلبھ، ومنھ سمي الرائد رائدا، والرائد في لغة العرب): وارتیاده]. (ً ّ :
یرتاد لبولھ : (قولھ. طلب: الطلب، وارتاد أي: ًرائدا، والریادة: ّھو الرجل الذي یرسلھ الناس إذا كانوا في سفر لكي یطلب الماء لھم، ویسمى

ًموضعا رخوا إذا أراد المسلم أن یقضي حاجتھ كالبول فإنھ یلتمس األرض الرخوة؛ ألن األرض الرخوة أمكن في استیعاب البول، : أي) ً
ف ولكن معناه صحیح، فاإلنسان وأبعد من أن تؤدي للطشاش الذي ینجس الثیاب والبدن، فشرع لھ أن یطلب المكان الرخو، وفیھ حدیث ضعی

ًیشرع لھ أن یطلب مكانا رخوا؛ ألنھ یحقق مقصود الشرع من االستنزاه من البول، فإن اإلنسان إذا بال في مكان رخو أمن من طشاش  ً
ن تكون طاھرة، وإما فإما أ: فإن كانت صلبة. أن تكون رخوة: أن تكون صلبة، القسم الثاني: القسم األول: واألماكن تنقسم إلى أقسام. البول

ًفإن كان المكان طاھرا : فأصبحت القسمة مشتملة على أربع حاالت. فإما أن تكون طاھرة، أو تكون نجسة: أن تكون نجسة، وإن كانت رخوة
ّصلبا جلس، وإن كان نجسا رخوا قام، وإن كان نجسا صلبا امتنع من البول فیھ، وإن كان طاھرا صلبا خیر بین الجلوس وا ً ً ً ً ً ً لقیام، وقد جمع ً

ِللطاھر الصلب اجلس وامنع برخو نجس والنجس الصلب اجتنب واجلس وقم إن تعكس ھذه : بعض الفضالء ھذه الصور األربع في قولھ ِ
ًإذا كان المكان طاھرا صلبا اجلس: یعني: للطاھر الصلب اجلس. أربع صور ًإذا كان مكانا رخوا نجسا، كما : یعني: وامنع برخو نجس. ً ً ً

 اآلن إذا امتأل موضع قضاء الحاجة فال یجلس اإلنسان؛ ألنھ إذا جلس ربما سقط ثوبھ أو تطایر طشاش البول على بدنھ أو ثوبھ ونحو یحدث
ِأي إذا كان مكانا صلبا نجسا فال تقض الحاجة فیھ، أعني: والنجس الصلب اجتنب. ذلك ً ً الرخو،  الطاھر: یعني: واجلس وقم إن تعكس. البول: ً

ًوقد صح عن النبي صلى هللا علیھ وسلم أنھ بال قائما، والسنة دالة على جواز البول قائما. ّاجلس فیھ وإن شئت فقم فأنت مخیرإن شئت ف ًُّ .
من حدثكم أن رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم بال : (ومنع بعض العلماء منھ، وھو مذھب أم المؤمنین عائشة رضي هللا عنھا، فقد كانت تقول

فدل على جواز ) ًأن النبي صلى هللا علیھ وسلم أتى سباطة قوم فبال قائما: (وقد صح في صحیح مسلم من حدیث حذیفة ).  تصدقوهًقائما فال
كان فیھ مرض تحت ركبتھ في المأبض فال یستطیع أن : ًإن النبي صلى هللا علیھ وسلم بال قائما لعلة، قیل: قال بعض العلماء. ًالبول قائما

ًبال قائما؛ استشفاء من مرض الصلب؛ وھي األمراض التي تصیب : وقیل. ًیھ فیجلس لقضاء حاجتھ، فبال قائما للضرورةیجلس ویثني رجل
ًإنھ بال قائما استشفاء من مرض الصلب: ًصلب اإلنسان وظھره، وقد كانت العرب تستشفي من أمراض الظھر بالبول قائما، فقالوا ً .

ًولكن الھدي األكمل واألمثل أن یبول جالسا؛ لما في ذلك من بالغ االستتار، وإمكان التحفظ من أن ھذا جائز وال حرج فیھ، : والصحیح
ًبال في سباطة القوم قائما؛ ألن السباطة مكان القذر والنجاسة، فلم یجلس : وقال بعض العلماء. ًطشاش البول، فإن بال قائما فال حرج علیھ

ًیاده لبولھ موضعا رخواوارت. (صلوات هللا وسالمھ علیھ من أجل ھذا أخرج الغائط، فإن الغائط یرتاد لھ أي ) لبولھ. (الطلب: االرتیاد). ً
موضع كان، وقد استثنى بعض العلماء في الغائط أن یكون ھناك مائع نجس، كالحال إذا امتأل الموضع بنجاسة البول، فإنھ إذا تغوط لم یأمن 

ال حرج : وقال بعض العلماء. نع من قضاء الغائط في مثل ھذه المواضع إذا كانت مملوءةیم: من طشاش النجاسة على ظھره وثیابھ، فقالوا
ًموضعا رخوا. (َعلیھ أن یقضي حاجتھ فیھا بشرط أن یتحفظ فیزیل ما أصابھ من طشاش ذلك القذر النجس إذا كان المكان الذي جلس فیھ ) ً

كنت أسیر مع النبي : (األفضل لھ أن یحكھا، وحملوا على ذلك حدیث أنس قال: بھا األرض، قالوا ًاإلنسان صلبا، وعنده آلة یستطیع أن یحك
كانت تُحمل : قالوا. ُّھي الحربة الصغیرة وفي رأسھا الزج وھو الحدید: ، والعنزة) صلى هللا علیھ وسلم فأحمل أنا وغالم نحوي إداوة وعنزة

 قضى حاجة البول فیھ، فكان ذلك أدعى لصیانة البدن والثیاب من لقضاء الحاجة؛ ألن اإلنسان إذا مر على صلب نكت األرض بھا ثم
  .النجاسة

 
 
 
 

 حكم سلت الذكر بعد البول
 
 

ْھذا یسمى عند العلماء بالسلت، والسلت أن ]. ًومسحھ بیده الیسرى إذا فرغ من بولھ من أصل ذكره إلى رأسھ ثالثا: [قال المصنف رحمھ هللا َّ
ّثم یمره على مجرى البول حتى ُینقي المجرى من الباقي إذا وجد، والسلت ال أصل لھ، ولیس لھ دلیل یضع رأس إصبعھ عند أصل الذكر 

ینبغي لإلنسان أن یقطع حاجتھ، فإذا غلب على ظنھ أن البول انقطع قام، أما أن : صحیح، بل إنھ یجلب الوسوسة ویشكك اإلنسان، ولذلك قالوا
أمن من وجود الوسوسة والشك، وسیسترسل إلى ما ال تحمد معھ العاقبة، ولـشیخ اإلسالم رحمة هللا یوسوس ویبالغ في إزالة الخارج فإنھ ال ی

َعلیھ مبحث نفیس في المجموع بین فیھ أن ھذا لم یثبت فیھ نص صحیح عن النبي صلى هللا علیھ وسلم، وقرر العلماء أن الذكر كالضرع  َ َّ ّ
أن یتقي هللا قدر  كثر من تعاھده كلما آذاه وأتعبھ بالوسوسة، والواجب على المكلفأن المكلف كلما ضغط علیھ وأ: كلما حلب در، أي

ّاستطاعتھ، فیجلس لقضاء حاجتھ، فإن غلب على ظنھ أن البول انتھى صب الماء أو استجمر بالحجارة ثم قام، وهللا ال یكلفھ إال ما في وسعھ، 
ن وسوسة الشیطان، حتى یستیقن فیجد البلل على ثوبھ أو یجده على فخذه أو ًفإن أحس بخروج شيء أو أن شیئا یتحرك في العضو فذاك م

ًرأس عضوه، وال یلزمھ أن یذھب ویبحث ویفتش، فإن اإلنسان إذا غلب على ظنھ أنھ انقطع بولھ كفاه ذلك مؤنة وأجزأ عنھ ویكون قد فعل 
َّال ُیكلُف هللا نفسا إال : ما أوجب هللا علیھ وهللا یقول ِ ً ْ َ َُ َّ َُوْسعھا ِّ وھي لمن بھ سلس؛ وھو نوع : والسلت ال یشرع إال في حالة واحدة] . 286:البقرة[َ

 یصاب بھ اإلنسان، وذلك بأن یقضي بولھ ثم تبقى قطرات تضعف اآللة عن دفعھا، وال یمكن خروجھا إال - حمانا هللا وإیاكم منھ-من المرض 
ُِینقي الموضع، وھذا استثناه العلماء، وھي الحالة الوحیدة المستثناة، وأما ما عدا بالسلت، فیمر رأس إصبعھ من أصل العضو إلى رأسھ حتى  ْ
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  .ذلك فإن اإلنسان غیر مكلف بھ
 
 
 
 

 حكم نتر الذكر بعد البول
 
 

ُّكذلك النتر، فإن فیھ حدیثا ضعیفا وال یعتبر من السنة، والسلت والنتر مد]. ًونتره ثالثا: [قال المصنف رحمھ هللا تعالى ً عاة للوسوسة والتباس ً
األمور على صاحبھا، ولكن المكلف یتقي هللا على قدر استطاعتھ، وشریعتنا شریعة رحمة وتیسیر ولیست بشریعة عذاب وال عنت وال 

َوما أْرسلناك إال رْحمة للعالمین : تعسیر َ َ َ َ َ َ َِ َِ ْ ًْ َّ ِ َ لم یتأكد من خروجھ فا ال ، فإذا قضى اإلنسان حاجتھ قام، فإن خرج منھ خارج و]107:األنبیاء[َ
ًیكلفھ البحث عنھ حتى ولو كان خارجا بالفعل، وعبادتھ مجزئة، وال یعتبر مطالبا بشيء غاب عن ذھنھ كما قال أھل العلم رحمھم هللا : أي. ً

إن ذلك یجزئھ عند : قالواأن المكلف لو أخذ بغالب ظنھ أنھ لم یخرج منھ شيء فصلى وفي الحقیقة أنھ قد خرج منھ شيء ولم یعلم إلى األبد 
 .ربھ سبحانھ وتعالى؛ ألن هللا ال یكلف اإلنسان إال ما في وسعھ، والذي في وسعھ غالب ظنھ وقد فعل ذلك، وهللا ال یكلفھ ما وراء ذلك

 
 
 
 

 التحول عن موضع التخلي عند االستنجاء
 
 

یخرج ھذا :  الناس یبقى الخارج في عضوه، فقال العلماءبعض]. وتحولھ عن موضعھ لیستنجي في غیره: [قال المصنف رحمھ هللا تعالى
إما بالسلت، وإما بالنحنحة وھي الصوت، وإما بالتحول من الموضع، فبعض الناس إذا بقي الباقي في عضوه ال : الباقي بإحدى ثالث حاالت

یكون الدافع : النوع الثاني. ع بأصل الشریعةیستطیع إخراجھ إال بالسلت فیشرع لھ السلت؛ ألن ما ال یتم الواجب إال بھ فھو واجب، فشر
ًعنده ضعیفا فیحتاج إلى إحداث صوت وھي النحنحة، وھذه من األمور التي ُیبلى بھا اإلنسان عند قضائھ لحاجتھ، فیتنحنح حتى تقوى آلتھ 

ء حاجتھ ومشى الخطوة والخطوتین ومنھم من یخرج منھ الخارج بعد حركتھ، فإذا انتقل من موضع قضا. فیشرع لھ ذلك: على الدفع، قالوا
فمثل ھذا بعد أن ینتھي من قضاء الحاجة یقوم إلى أقرب موضع فیستنجي فیھ؛ حتى یقوى العضو : َقویت اآللة على الدفع فدفعت ما ثم، فقالوا

إنھ إذا قضى الحاجة على :  قالواٍاألمر الثاني الذي من أجلھ ذكر العلماء القیام من الموضع إلى موضع ثان لیستنجي فیھ،. على إخراج ما بقي
: ّالتراب كما ھو الحال في القدیم؛ فإنھ ال یأمن أثناء صب الماء على العضو أن یتطایر شيء من البول على البدن أو الثوب، ولذلك قالوا

لماء لم یدخلھ یتحول عن موضع قضاء حاجتھ إلى موضع قریب، حتى إذا صب الماء نزل على أرض طاھرة، فإذا تطایر شيء من ذلك ا
: یعني) ًإن خاف تلوثا]. (ًلیستنجي في غیره إن خاف تلوثا: [قال رحمھ هللا. الوسواس، ھذا ھو سبب االنتقال عند أھل العلم رحمة هللا علیھم

  .إذا كان الموضع غیر مھیأ لالستنجاء واالستبراء
 
 
 
 

 حكم دخول الخالء بشيء فیھ ذكر هللا تعالى
 
 
ویكره للمسلم أن یدخل الحمام وموضع قضاء الحاجة بشيء فیھ ذكر هللا كالقرآن، وكتب : الشیخ]. یھ ذكر هللا تعالىویكره دخولھ بشيء ف]

التفسیر، وكتب العلم والرسائل إال إذا اضطر إلى ذلك، فإذا اضطر اإلنسان إلى ذلك كأن یكون اسم هللا على النقود ویخاف علیھا السرقة وال 
ًیجد لھا مكانا أمینا  ُجاز أن یدخل بھا، وكذلك أیضا إذا كان ھناك كتاب كالقرآن ویخشى أنھ لو أبقاه في الخارج تلف أو أھین إھانة أكثر ً ً

فیجوز لھ أن یدخلھ معھ، ثم یحولھ عن الموضع الذي یقضي فیھ حاجتھ، كأن یضعھ على إبریق الماء أو على مفتاح الباب وقضیبھ ونحو 
ِذلك ومْن ُیعظم شعائر هللا فإنھا مْن : ّأن هللا أمر بتعظیم شعائره وعد ذلك من تقوى القلوب؛ فقال:  دلیل ھذا)إال لحاجة]. (إال لحاجة. [ذلك ِ َِ َ َ َ َ َ ََّ ِ َ َِ َّ ْ ِّ َ

ِتقوى القلوب  ُ ُْ َْ ن ًتعظیم شعائر هللا من تقوى القلوب، وبناء على ذلك فإن اإلنسان یصون ھذه األذكار وھذه الكتب العلمیة ع: أي] 32:الحج[َ
االمتھان، فإن دخول الحمام بھا ودخول أماكن قضاء الحاجة بھا فیھ نوع انتقاص لتعظیمھا وإجاللھا وتوقیرھا، فال یشرع لھ فعلھ، وقد جاء 

ِ دخول النبي صلى هللا علیھ وسلم الحمام بخاتمھ وقْبضھ على الخاتم، قالوا-ّوھو متكلم في سنده- في الحدیث  َ ام ولذلك یشرع لمن دخل الحم: َ
 .وفي خاتمھ ذكر هللا أن یجعل فصھ إلى بطن الكف ثم یقبض اإلصبع الذي فیھ الخاتم سواء كان الخنصر أو البنصر أو غیرھما
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 رفع الثوب قبل الدنو من األرض عند قضاء الحاجة
 
 
ذا دنا من األرض، وھي سنة محفوظة ومما ینبغي على المكلف إذا أراد أن یقضي حاجتھ أن یرفع ثوبھ إ]. ورفع ثوبھ قبل دنوه من األرض]

؛ كل ذلك محافظة على العورة، وصیانة لھا ) أنھ كان یرفع ثوبھ إذا دنا من األرض: (كما في حدیث الترمذي عن النبي صلى هللا علیھ وسلم
 .من نظر الغیر

 
 
 
 

 حكم الكالم في الخالء
 
 
، فھذا حدیث )یمقت الرجلین یضربان الغائط یحدث أو یكلم كل منھما اآلخرإن هللا : (وال یتكلم فیھ، وفیھ حدیث ضعیف: أي]. وكالمھ فیھ]

 -والعیاذ با-ال مروءة عنده : ّمن جلس یقضي حاجتھ وكلم غیره من دون ضرورة؛ فإنھ ساقط المروءة، أي: ضعیف، ولكن قال العلماء
َّوساقط المروءة ال تقبل شھادتھ، فُعد من خوارم المروءة ونقص الحیاء أن  یجلس اإلنسان لقضاء حاجتھ ویتحدث مع الغیر إال من ضرورة، َ

ًكأن یخشى على إنسان أن یموت فیأمر صبیا بفعل شيء ینقذه بھ، أو نحو ذلك، فإذا وجدت الضرورة جاز أن یتكلم، أما إذا لم توجد 
ي ویتساءل عن أبیھ فیحتاج إلى جواب منھ ًالضرورة فإنھ ال یجوز لھ أن یتكلم، ومن الضرورة أن یترك صبیا خارج الحمام فیصیح الصب

ًفیجوز لھ أن یتكلم خوفا علیھ أو خوفا من ذھابھ أو شروده أو نحو ذلك، وھذه حاالت تستثنى، فإذا خاف على نفسھ أو خاف على نفس الغیر  ً
:  علیھ وسلم في الحدیث الصحیح أما الكالم أثناء قضاء الحاجة من دون حاجة فإنھ من خوارم المروءة، وقد قال صلى هللا. جاز لھ الكالم

  .أال یتكلم اإلنسان أثناء قضاء حاجتھ: ، فمن الحیاء) إذا لم تستح فاصنع ما شئت: إن مما أدرك الناس من كالم النبوة األولى(
 
 
 
 

 حكم البول في الشقوق ونحوھا
 
 
ي األرض وتكون في الجدران، واختلف العلماء في علة وال یبول اإلنسان في الشق ونحوه، والشقوق تكون ف: أي]. وبولھ في شق ونحوه]

لخوف خروج : -وھو أقوى- وقیل . ھي مساكن الجن، فال یبول اإلنسان في الشق حتى ال یؤذیھم فیؤذوه: فقیل: المنع من البول في الشق
ًأن رجال نھى : ك، وقد ذكر بعض العلماءالدواب والھوام، فإن اإلنسان إذا بال في شق لم یأمن أن تكون بھ حیة أو یكون بھ ثعبان ونحو ذل

ابنھ عن ذلك ففعلھ فبال في شق فخرجت لھ حیة فنھشتھ فمات من ساعتھ؛ ألن اإلنسان في حال قضاء الحاجة ال یستطیع أن یدفع عن نفسھ، 
ُ، فإن اإلنسان إذا قطع علیھ ) ال تزرموه: (وھي حالة صعبة حرجة، ولذلك قال صلى هللا علیھ وسلم ألصحابھ لما بال األعرابي في المسجد

ًبولھ أو ذعر أو فجع أثناء قضائھ لبولھ ال یأمن من حصول أمراض ال تحمد عقباھا، قد تضره نفسیا وجسدیا، فلذلك ال یطلب ً ُ المواضع التي  ُ
  .قد تكون مظنة خروج ما یفجعھ أو یفاجئھ بضرر

 
 
 
 

 حكم مس الفرج بالیمنى
 
 
ًومس األنثیین، ومس الدبر، ومس المرأة لفرجھا قبال أو دبرا محرم بالیمین؛ لما ثبت في الصحیحین من مس الذكر، ]. ومس فرجھ بیمینھ] ً

، وكذلك ثبت نھیھ علیھ الصالة والسالم )ال یمسكن أحدكم ذكره بیمینھ: (حدیث أبي قتادة رضي هللا عنھ أن النبي صلى هللا علیھ وسلم قال 
ان رضي هللا عن الجمیع، فال یجوز لإلنسان إذا أراد أن یقضي حاجتھ أن یُمسك الذكر بالیمین، بل عن إمساك الذكر بالیمین في حدیث سلم

، والتخصیص )ال یمسكن أحدكم ذكره بیمینھ: (حتى في غیر قضاء الحاجة، فلمس الذكر بالیمین محرم على ظاھر قولھ صلى هللا علیھ وسلم
أو ما فیھ الحاجة كالجماع ونحوه، فلذلك ال یجوز مس الذكر بالیمین، قال عثمان رضي بالبول ذكر لموضع الحاجة، فدخل ما ال حاجة فیھ 

ما مس : -قالوا وهللا أعلم بصحة ما- ، وكانوا یقولون )ما مسست فرجي بیمیني منذ أن صافحت بھا رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم: (هللا عنھ
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 أو مس الذكر بالیمین، وال یستبعد ھذا؛ ألن النبي صلى هللا علیھ وسلم نھى رجل ذكره بیمینھ إال نقص من عقلھ شيء، فال یحمدون لمس
ًعنھ، والنھي عن الشيء قد یتضمن حكما وأسرارا خفیة، والنبي صلى هللا علیھ وسلم ال ینھى عن شيء فیھ خیر، وعلى اإلنسان أن یتقي  ً

 یكون بدون حائل وھذا محرم، وأن یكون بحائل، فإن كان بحائل فال أن: ولمس الذكر بالیمین على حالتین. لمس الذكر بالیمین؛ ألنھ محرم
ُحرج، واألولى تركھ؛ لما فیھ من تشریف الیمین، واستثني األقطع واألشل ونحوھم كالمریض الذي بیده الیسرى جراح، فیجوز لھ أن یُمسك 

ال دبرھا، سواء كان لإلنسان أو لغیره، كالطبیب إذا عالج وال یجوز مس الذكر، وال مس األنثیین، وال الدبر، وال قبل المرأة و. بالیمین
وقد خرج مخرج الغالب، ) ال یمسكن أحدكم ذكره بالیمین: (ًمریضا، فإنھ ال یمسك عضوه بالیمین؛ ألنھ محرم؛ لقولھ علیھ الصالة والسالم

  .سھ بالیمین ویأثم فاعلھ، فال یجوز لم)أن النص إذا خرج مخرج الغالب ال یعتبر مفھومھ: (والقاعدة في األصول
 
 
 
 

 حكم االستنجاء واالستجمار بالیمین
 
 
بالیمین، أما االستنجاء بالیمین فال إشكال فیھ، ولكن اإلشكال ھو االستجمار بالحجارة، فإن من المعلوم أن : أي]. واستنجاؤه واستجماره بھا]

غسل العضو، فاالستنجاء ال إشكال فیھ، واإلشكال في االستجمار؛ ألنھ اإلنسان إذا أراد أن یصب الماء صبھ بالیمین ویمكنھ بالیسار أن ی
یحتاج إلى إمساك الحجر وإمساك العضو، فإن أمسك العضو بالیسار احتاج إلى إمساك الحجر بالیمین، وإن أمسك العضو بالیمین حرم علیھ، 

ًم، وبناء على ذلك استشكل العلماء قول النبي صلى هللا علیھ یستجمر بیساره، فإن معنى ذلك أن یلمس عضوه بالیمین وھو محر: فإن قلنا لھ
وأما في . ّأنھ في الدبر یمسك الحجر بالیسار وُینقي دون إشكال: وتوضیح ذلك وزوال اإلشكال فیھ) . وال یتمسح من الخالء بیمینھ: (وسلم

أن : ًإن حرك الیمین كان متمسحا بالیمین، وھذا ھو المراد، أيّالقبل فإنھ یُمسك الحجر بالیمین والعضو بالیسار ویثبت الیمین وال یحركھا، ف
النبي صلى هللا علیھ وسلم أراد من المكلف أن ال یحرك یمینھ، ویكون التحریك للعضو بالیسار، فإذا حصل ذلك فإنھ یأمن لمس العضو 

  .بالیمین، ویأمن التمسح بالیمین
 
 
 
 

 حكم استقبال النیرین عند قضاء الحاجة
 
 
المنع من استقبال الشمس والقمر : قال بعض العلماء. وال یجوز أن یستقبل الشمس والقمر، وفیھ حدیث ضعیف: أي]. ستقبال النیرین وا ]

المراد بھ تعظیمھما لكونھما آیتین من آیات هللا، وھذه العلة ضعیفة؛ فإن أي شيء تستقبلھ وتستدبره آیة من آیات هللا، حتى الحجر آیة من 
أن استقبال الشمس والقمر فیھ علة قویة وھي : واألقوى.  والجبال آیات، واألنھار واألشجار والثمار كلھا آیات، وھذه علة ضعیفةآیات هللا،

أنھ إذا قضى حاجتھ في اللیل والقمر تجاھھ، فإن نور القمر یكشف العورة، : انكشاف العورة عند استقبالھما أبلغ مما لو استدبرھما، بمعنى
أما ما ذكروه من تحریم . عدم استقبالھما من باب حفظ العورة، وعلى ھذه العلة فإن اإلنسان یحفظ عورتھ وال إشكال فیھافلذلك یكون 

ال تستقبلوا القبلة ببول وال غائط وال تستدبروھا ولكن : (ًاستقبالھما مطلقا فمحل نظر؛ لما ثبت في الصحیحین من قولھ علیھ الصالة والسالم
فإن التشریق تكون فیھ الشمس عند الشروق في الشرق كما ھو الحال في المدینة، والتغریب تكون فیھ الشمس في الغرب ، ) شرقوا وغربوا

  .عند الغروب، فدل على أن استقبال الشمس والقمر لیس بمحرم، ولكن األفضل واألكمل أن اإلنسان ینحرف بین الجھتین
 
 
 
 

 الحاجةحكم استقبال القبلة أو استدبارھا عند قضاء 
 
 
ھذه المسألة فیھا أقوال . ویحرم على المكلف أن یستقبل القبلة ویستدبرھا في غیر بنیان]. ویحرم استقبال القبلة واستدبارھا في غیر بنیان]

یجوز االستدبار دون : القول الثالث. ًیجوز االستقبال واالستدبار مطلقا: القول الثاني. ًیحرم االستقبال واالستدبار مطلقا: القول األول: للعلماء
یجوز االستقبال واالستدبار في البنیان : القول الخامس. یجوز االستدبار دون االستقبال في البنیان دون الصحراء: القول الرابع. االستقبال

ًثالثا، وھو بیت ًیحرم استقبال القبلة ببول أو غائط وكذلك بیت المقدس، وھو قول بعض السلف، فزاد أمرا : القول السادس. دون الصحراء
وھذه األقوال ھي أشھر أقوال العلماء رحمة هللا علیھم في ھذه المسألة، وأصح أقوالھم، وقد بسطت ھذه المسألة في شرح البلوغ، . المقدس

 ومن أجاز .ًمطلقا كالحنفیة وھو اختیار شیخ اإلسالم وقول ابن حزم  من حرم. وذكرت األقوال مسندة إلى مذاھب العلماء رحمة هللا علیھم
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من المالكیة والشافعیة : ومن أجاز في البنیان دون الصحراء كما ھو قول الجمھور. ًمطلقا كالظاھریة ومن وافقھم، وھو قول بعض السلف
ًمطلقا ومن أجاز االستدبار دون االستقبال . ومن أجاز االستدبار دون االستقبال في البنیان، كما ھو روایة عن اإلمام أبي حنیفة . والحنابلة

والقول السادس أنھ یحرم استقبال القبلة واستدبارھا . في بنیان أو صحراء فھو قول بعض السلف، والروایة الثانیة عن أبي حنیفة وأحمد 
. ھذه الستة األقوال ذكرناھا بأدلتھا ورددنا على ھذه األدلة. وكذلك بیت المقدس، وھو قول بعض السلف، ومأثور عن الحسن البصري 

ال تستقبلوا القبلة وال : (أنھ ال یجوز استقبال القبلة واستدبارھا ال في بنیان وال صحراء؛ وذلك لعموم قولھ علیھ الصالة والسالم: حوالصحی
أن داللة الفعل ال : منھا: فیجاب عنھ من وجوه وأما االستدالل بحدیث ابن عمر) . تستدبروھا ببول وال غائط، ولكن شرقوا أو غربوا

أنھ یحتمل التخصیص؛ ألن في النبي معنى التعظیم الذي ال یوجد في : الوجھ الثاني.  القول الصریحة المخاطب بھا جمیع األمةتعارض داللة
أنھ یحتمل النسخ، إذ : الوجھ الرابع. أن النبي صلى هللا علیھ وسلم لم یقصد بیان ھذا الحكم وإال بینھ باللفظ: والجواب الثالث. سائر األمة
، كما ھي )أنھ إذا تعارض الحاظر والمبیح قدم الحاظر على المبیح: (الوجھ الخامس. نبي صلى هللا علیھ وسلم فعل ذلك قبل النھيیحتمل أن ال

  .ًأنھ ال یجوز االستقبال واالستدبار مطلقا ال في البنیان وال في الصحراء: فالصحیح. القاعدة
 
 
 
 

 حكم اللبث في موضع قضاء الحاجة
 
 

ال ینبغي للمكلف أن یلبث في مكان قضاء الحاجة أكثر من الحاجة؛ وذلك أنھا مواضع : أي]. ولبثھ فوق حاجتھ: [ھ هللاقال المصنف رحم
، فالشیاطین تحب )إن ھذه الحشوش محتضرة: (محتضرة، كما ھو في حدیث ابن ماجة أن النبي صلى هللا علیھ وسلم قال عن بیوت الخالء

ل بالقیام بعد األماكن القذرة، والمالئكة تنفر  َمنھا، كما أن الشیاطین تنفر من األماكن الطیبة وتأوي إلیھا المالئكة، فلذلك ینبغي للمكلف أن ُیعجِّ
فراغھ من حاجتھ، وأن ال یأنس لدور الخالء، وأن ال یطیل المكث فیھا، ألن المكث فیھا قد یدعو إلى الوسوسة والشك، وقد یحصل لإلنسان 

ّتحمد عقباھا؛ فلذلك یشرع لھ المبادرة بالقیام؛ ألن النبي صلى هللا علیھ وسلم تعوذ عند دخول الخالء، فدل على أنھ نوع من األمور التي ال 
  .مكان ال یحمد الجلوس فیھ

 
 
 
 

 حكم البول في الطریق والظل النافع
 
 

في طریق؛ ألنھ مكان اللعنة، والطریق سمي وال یجوز للمكلف أن یبول : أي]. وبولھ في طریق وظل نافع: [قال المصنف رحمھ هللا تعالى
الطریق المعین المحدد، : والطریق ینقسم إلى أقسام. ألنھ ُیسمع فیھ طرق النعال: ألن الناس یطرقونھ بنعالھم، وقیل: ًطریقا من الطْرق، قالوا

ًوھذا ال إشكال في حرمة قضاء الحاجة فیھ سواء كانت بوال أو غائطا، ومن فعل ذلك ال یؤمن  علیھ اللعن؛ ألن الناس تلعنھ، فیكون ذلك ً
ّضررا علیھ في دینھ ودنیاه وآخرتھ؛ أما في دینھ فلإلثم وحصول أذیتھ للناس، وحرم البول في الطریق وقضاء الحاجة؛ ألن الناس إذا مرت  ً

ًتأذت بالرائحة، وربما لم تعلم بالنجاسة فوطئتھا، فكان ذلك ضررا علیھم في صالتھم، وضررا علیھ ً م في ثیابھم وأبدانھم، فاستضروا في ّ
المسلم من سلم المسلمون من : (دینھم ودنیاھم، وال یجوز للمسلم أن یؤذي إخوانھ أو یتسبب في أذیتھم؛ فإن النبي صلى هللا علیھ وسلم قال 

أن یكون لھ : وع الثاني من الطریقالن. ًفوصفھ بكونھ مسلما؛ لعدم األذیھ، فال تجوز أذیة المسلم، بالبول في الطریق والظل) لسانھ ویده
جوانب مھیأة لقضاء الحاجة كطرق السفر، فاإلنسان ینتحي منھا ناحیة، وقد تكون محجوزة ال یستطیع اإلنسان أن یذھب في مكان غیر 

ال العلة أطراف الطریق، فإذا داھمتھ حاجتھ واحتاج أن یبول فال حرج علیھ أن یقضي حاجتھ؛ لبعد جوانب الطریق عن الضرر، وزو
أما ). الذي یبول في ظل الناس وفي طریقھم: وما اللعانان یا رسول هللا؟ قال: اتقوا اللعانین، قالوا: (الموجبة للمنع، وقد ورد فیھا الحدیث

، ویعتبر قضاء الحاجة تحت الظل فإنھ أذیة بالغة؛ ألن الناس یحتاجون إلى الظل خاصة في األسفار، كأن وھي األضرار التي ال یجوز فعلھا
ًآثما في ھذا الفعل إذا قصد األذیة، ولذلك ینبغي علیھ أن یطلب مكانا ال یأوي الناس إلى ظلھ، وال یرتفقون بالمشي علیھ، وھي األماكن  ً

  .الخالیة
 
 
 
 

 حكم البول تحت الشجر المثمر
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رة إذا اغتذت بالنجاسة فال یجوز أكلھا؛ ألن النبي أن الثم: ومذھب بعض العلماء. ألن الشجرة تغتذي بالنجاسة]. وتحت شجرة علیھا ثمرة]
ّصلى هللا علیھ وسلم حرم الجاللة؛ وھي التي تأكل العذرة والنجاسة، فالدجاج ونحوه الذي یأكل العذرة حرم النبي صلى هللا علیھ وسلم أكل  ّ

ا أصح أقوال العلماء، وألن الشجر یستظل الناس َلحمھ حتى ُیْمسك، فدل ھذا على أن الشجر إذا اغتذى بالنجاسة ال یجوز أكل ثمره، وھذ
  .بظلھ، فإذا قضى الحاجة تحتھ فإنھ یمنعھم من المقیل والنزول تحتھ، واإلرتفاق بھ

 
 
 
 

 األسئلة
 
 

...... 
 

 كیفیة التسمیة لمن توضأ داخل الحمام
 
 

، والصالة : لمتوضئ؟ الجواببأن مغسلة الوضوء توجد داخل الحمام، فكیف یسمي ا: ابتلي كثیر من الناس: السؤال باسم هللا، الحمد 
ّفال حرج علیھ أن یسمي في نفسھ ویذكر اسم هللا في قلبھ، ویجزیھ ذلك وال : أمابعد. والسالم على رسول هللا، وعلى آلھ وصحبھ ومن وااله

  .وهللا تعالى أعلم. یتلفظ بھ بلسانھ
 
 
 
 

  من حیث الصحة والضعف...)الحمد  الذي أذھب عني األذى: (حكم حدیث
 
 

ّھذا الحدیث متكلم في إسناده، : ھل ھذا حدیث صحیح؟ الجواب) الحمد  الذي أذھب عني األذى وعافاني: (قولھ عند الخروج: السؤال
  .َوالصحیح ضعفھ، وھو القول األقوى، ولكن من العلماء من حسن إسناده، فمن كان یرى ُحْسنھ، وقالھ فال حرج علیھ

 
 
 
 

 ر إذا كان التخلي في الصحراءالذك
 
 

إذا أراد أن یقضي حاجتھ وكان الخالء في الصحراء، فإنھ یأتي بالذكر عند : متى یكون الذكر إذا كان الخالء في الصحراء؟ الجواب: السؤال
) غفرانك: (وھا قال، ثم إذا فرغ وجاوز موضع قضاء الحاجة بخطوة ونح)اللھم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث: (رفعھ للثوب ویقول

  .ونحوه من األذكار المشروعة
 
 
 
 

 القول مقدم على الفعل: التفصیل في قاعدة
 
 

فیھا ) القول مقدم على الفعل: (قاعدة: ً، وتطبیقھا على مسألة البول جالسا؟ الجواب)القول مقدم على الفعل: (ما قولكم في قاعدة: السؤال
ًوقال بعض العلماء بالجمع بین القول والفعل، فإذا كان القول تحریما . ًل والفعل قدم القول مطلقاإذا تعارض القو: قال بعض العلماء: تفصیل

ًوالفعل یدل على اإلباحة حمل النھي على الكراھة، كنھیھ عن الشرب قائما وشربھ علیھ الصالة والسالم قائما، قالوا یصرف إلى الكراھة، : ً
فتارة یقوى : أن معارضة القول للفعل تأتي على صور مختلفة: والصحیح. على الندب واالستحبابًوكذلك أیضا في الجمع بینھما في الحمل 

تقدیم القول على الفعل، وتارة یقوى الجمع بین القول والفعل، وھذا یحتاج إلى نظر الفقیھ ومعرفتھ بنصوص الشریعة ومعرفة مقاصدھا، 
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ًلألمة، ویبقى الفعل إما خاصا بالنبي صلى هللا ً ى صرف القول تبقى داللة القول تشریعاومعرفة قوة داللة الفعل، فإذا كان الفعل ال یقوى عل
َنھیھ علیھ الصالة والسالم أن ینكح المحرم أو : من أمثلة ذلك. علیھ وسلم، أو یصرف على وجھ ال یعارض بھ القول، ولھذا نظائر كثیرة

إنھ یجمع بینھما : فقال بعض العلماء. م، كما في حدیث ابن عباس في الصحیحَُینكح أو یخطب، وقد جاء عنھ أنھ تزوج میمونة وھو محر
أن الفعل ھنا ال : والصحیح. بحمل النھي على الكراھة، وھذا قول اإلمام أبي حنیفة ومن وافقھ، فصرف القول من التحریم إلى الكراھة بالفعل

في األشھر : وھو محرم أي في حرم مكة، أو محرم أي: وجھینیحتمل ) وھو محرم: (یقوى على معارضة القول؛ ألن قول ابن عباس 
ًالحرم، والعرب تسمي من كان في األشھر الحرم محرما، وتسمى من دخل الموضع الحرام محرما، ومنھ قول حسان في رثاء عثمان  قتلوا : ً

ًالخلیفة ابن عفان بالمدینة محرما أي ِ ابن عباس  ًعتبر فیھ الفعل معارضا للقول؛ ألن قولفھذا ال ی. في حرم المدینة، وفي األشھر الحرم: َ
َمحتمل، وكذلك أیضا الشرب قائما منھ علیھ الصالة والسالم داللة الفعل فیھ تحتمل التخصیص؛ ألنھ ُحفظ من القرین علیھ الصالة والسالم،  ِ ً ً

یجمع بین القول :  فیھا معنى التخصیص، فنقولًورد أنھ شرب من زمزم قائما، وزمزم: ًوكذلك أیضا. ًوقد أمر من شرب قائما أن یستقيء
ًوالفعل، فیمنع من الشرب قائما في غیر زمزم، وزمزم یسن شربھا قائما؛ ألنھ شربھا على بعیره، وألن المقصود من زمزم أن یرتوي  ً

ًاإلنسان منھا، فیكون األبلغ في ارتوائھ أن یشرب قائما ال جالسا عل یحتاج إلى معرفة الفقیھ ألصول أن تعارض القول مع الف: فالمقصود. ً
المسألة التي تقدمت معنا، فإن حدیث ابن عمر قوة داللتھ على اإلباحة محل نظر، فإن النبي : الشریعة، وقوة داللة القول والفعل، مثال ذلك

ن النبي صلى هللا عیھ وسلم یرید من صلى هللا علیھ وسلم استقبل القبلة في مكان لم یره فیھ أحد، ولم یقصد اطالع ابن عمر ؛ ألنھ ال یعقل أ
: عمر أن یطلع علیھ، وقد حصل ھذا االطالع فجأة من ابن عمر ، ولو كان النبي صلى هللا علیھ وسلم قصد اطالع ابن عمر لقال لألمة ابن

لھ بحث نفیس في شرحھ على ّاستقبلوا في البنیان دون الصحراء، فدل على أن داللة الفعل ھنا ضعیفة كما نبھ علیھ الحافظ ابن دقیق ، و
وهللا . أن القواعد ال تؤخذ على اإلطالق في تعارض القول والفعل، وإنما ینظر إلى أحوال المسائل واختالف النصوص: فالمقصود. العمدة

  .تعالى أعلم
 
 
 
 

 (ونستغفر هللا... فقدمنا الشام فوجدنا مراحیض قد بنیت: (معنى حدیث
 
 

إشارة ظاھرة لجواز ذكر هللا في ) وكنا نتحول عن القبلة ونستغفر هللا: (ي رضي هللا عنھ في الحدیث الصحیحألیس في قول الصحاب: السؤال
فقدمنا الشام فوجدنا مراحیض قد بنیت قبل الكعبة فكنا : (ھذا حدیث أبي أیوب الثابت في الصحیحین أنھ قال: الخالء، نرجو اإلفادة؟ الجواب

) ونستغفر هللا(أثناء قضاء الحاجة، : أي) كنا ننحرف عنھا: (قال بعض العلماء: ھ كالم للعلماء من جھة داللتھ، وفی)ننحرف عنھا ونستغفر هللا
ننحرف عنھا ونستغفر هللا في أنفسنا، قیل : وقیل. بعد قضاء الحاجة؛ ألنھ لم یتنبھ أنھا على القبلة إال بعد قضاء شيء من الحاجة: أي

نستغفر هللا لمن فعل ھذا الفعل، فما كان ینبغي لھ فعلھ، وھذا على : أي:  وھم لم یستقبلوا القبلة؟ وأجابواكیف یستغفرون: ألصحاب ھذا القول
ًما كان علیھ الصحابة رضوان هللا علیھم من حب الخیر بعضھم لبعض، فإذا رأوا الخطأ من الغیر وأمكن نصحھ نصحوه، وإن كان غائبا 

وھذه في الحقیقة . من ھذا الفعل: أي) ونستغفر هللا: (إذا كان ممن ُیستغفر لھ أو ُیدعى لھ بالمغفرة، فقالواًمسلما سألوا هللا لھ العفو والمغفرة 
وكذلك القول بأنھم یستغفرون في أنفسھم . بأنھم یستغفرون بعد االنتھاء من الغائط، ال دلیل علیھ في ھذا الحدیث: كلھا أوجھ محتملة، فالقول

إنھ : یدل على أنھ أثناء الفعل، فنقول في جواب ذلك) نستغفر(ى اإلشكال إذا كانوا یستغفرون أثناء الفعل، وظاھر لفظ ویبق. ًال دلیل علیھ أیضا
أنھ إذا تعارض ھدي النبي صلى هللا : (فعل من الصحابة، ولو صح أنھم یستغفرون أثناء الفعل، فإننا نقول ھذا من فعل الصحابة، والقاعدة 

أن النبي : وتوضیح ذلك). ابي فالحجة بما روي عن النبي صلى هللا علیھ وسلم ال بما رآه أصحابھ رضوان هللا عنھمعلیھ وسلم مع فعل الصح
ّأتى سباطة قوم فبال، فمر علیھ رجل فسلم فلم یرد علیھ السالم، ثم ضرب بیدیھ الحائط، ثم : (صلى هللا علیھ وسلم كما في الحدیث الصحیح

، فإذا كان ھذا وھو غیر متطھر وقد فرغ من قضاء حاجتھ، فكیف إذا )ت على حالة كرھت أن أذكر هللا علیھاوعلیكم السالم، إني كن: قال
كان على حال قضاء الحاجة وغیر متطھر فإنھ أبلغ وآكد، فدل ھذا على أنھ ال یذكر هللا جل وعال أثناء قضاء الحاجة، وإنما یقتصر على 

  .وهللا تعالى أعلم.  وعال فیھا، ولیس فیھا امتھان لذكره جل وعالالذكر في المواضع التي شرع ذكر هللا جل
 
 
 
 

 وجھ االستغفار بعد الخروج من الخالء
 
 

أتت النحباس اإلنسان عن الذكر، مع أن ذلك بأمر هللا تعالى كما ھو الحال في ) غفرانك(أن كلمة : ذكرتم أن من العلماء من قال: السؤال
ال أحب لطالب : ًأوال: ِة والصیام، ولم یأت أنھا تقول مثل ذلك بعد االنتھاء من عادتھا، فما قولكم؟ الجوابالحائض عند امتناعھا عن الصال

العلم أن یجتھد في استنباط النصوص وفي فھمھا وفي تتبع كالم العلماء، وینبغي لكل طالب علم أن یحفظ قدره وأن یحفظ للعلماء حقھم، 
ًثیر من طالب العلم وخاصة في ھذه األزمنة وإلى هللا المشتكى، وال أقصد بذلك صاحب السؤال، ولكنھا ولذلك أنبھ على ما شاع وذاع بین ك
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فرصة طیبة أن أنبھ على ذلك، فھناك كثیر من األمور التي تُحكى عن أھل العلم ویأتي طالب العلم ویورد سؤالھ على سبیل التعقیب 
كالم العلماء في ھذا  أشكل عندي: انع من أن یقول ذلك على سبیل االستشكال، یقولوال م! كیف ھذا، واألصل كذا؟: واالجتھاد، ویقول

؟ أما أن یورد الشيء على أنھ نوع من التعقیب على العلماء أو نوع من ...األمر، كیف نوفق بین ھذا وبین قول النبي صلى هللا علیھ وسلم
ن أن یعلم أن ھؤالء العلماء كانوا على درجة من الورع وخوف هللا جل وعال ما المآخذ على كالمھم، فھذا ال ینبغي لطالب العلم وعلى اإلنسا

نظر العلماء إلى حالة النبي صلى هللا علیھ وسلم عند قضاء حاجتھ وخروجھ من قضاء الحاجة، . یمنعھم من أن یقولوا على هللا بدون علم
ن ُیفسر ھدیھ علیھ الصالة والسالم وُیعلل إما بداللة الظاھر أو بفھم ّ، فإن أردت أن تفسر النصوص، فاألصل عند العلماء أ)غفرانك: (قال

ھل ھو للخروج نفسھ؟ أو لكونھ أخرج فضلة؟ أو النحباسھ عن الذكر علیھ الصالة : ومن ذلك االستغفار. ُأصول الشریعة حتى تستنبط العلة
. ة والسالم في األصل؛ ألنھ معصوم صلى هللا علیھ وسلموھل ذلك لوقوع محظور؟ ال محظور منھ علیھ الصال. والسالم؟ كل ھذا محتمل

إن ھذا الذي فعلھ النبي صلى هللا علیھ وسلم حیث لم یذكر هللا جل وعال في ھذا الموضع، إنما ھو لتخلفھ عن ذكر : ما بقي إال أن یقال: ًإذا
كان یذكر هللا على (كان ال یفتر عن ذكر هللا جل وعال، هللا، مع أن الثابت عنھ في الصحیح من حدیث عائشة عنھ علیھ الصالة والسالم أنھ 

وحال الكمال إذا قصر فیھ العبد . وھذا ھو المحفوظ من ھدیھ والمعروف من حالھ علیھ الصالة والسالم. كما في حدیث السنن) كل أحیانھ
ًظن نفسھ مقصرا، كقیام اللیل، فلو أن إنسانا ألفھ وتركھ ولو مرة واحدة لعد ذلك نوعا ً  من التقصیر، مع أنھ لیس بتقصیر في أصل الشرع، ً

فكونھ علیھ الصالة والسالم على درجة الكمال من ذكر هللا جل وعال واإلكثار من ذكره جل وعال، وفي ھذا الموضع یمتنع من ذكر هللا عز 
ولیس سائر األمة في مقام !! قام النبوة؟فأین الحائض من م) إن الحائض: (أما قول السائل. وجل، فناسب أن یستغفر لمكان تخلفھ عن الذكر

أن العلماء استنبطوا العلة : ونحن نتكلم على كمالھ علیھ الصالة والسالم في ذكره  جل وعال، أي!! النبي صلى هللا علیھ وسلم في الكمال
هللا سبحانھ وتعالى، فكونھ ینشغل بھذا من حال النبي صلى هللا علیھ وسلم من المداومة على ذكر هللا، وحال الكمال الذي ھو فیھ من ذكر 

األمر الذي ھو قضاء الحاجة مع أنھ لیس بیده علیھ الصالة والسالم استغفر حتى ینال أجر االستغفار، وإذا استغفر اإلنسان قلبت إساءتھ 
ً جبرا لنقصان الذكر، ھذا - الذنبمع أنھ لیس في حال- فیكون استغفاره !! حسنة، فما المانع أن یستغفر فیكتب لھ ھذا الحال كحال الذاكر؟

أنھ استغفر حتى یجبر نقص الذكر في ھذه الحالة، وال یمنع أن النبي صلى هللا علیھ وسلم استغفر : أي. الوجھ األول في توجیھ كالم العلماء
الكمال ال یقتضي االعتراض على ھذا الوجھ، ولكن غیره من األمة ال یلتحقون بھ، فكون الحائض من سائر األمة وال تلتحق بھ في درجة 

النبي صلى هللا علیھ وسلم، فأین مقام النبي صلى هللا علیھ وسلم في ذكره  واشتغالھ بعبادة ربھ، وعدم خلو  بھا؛ ألن الحائض لیست في مقام
 من حفظ هللا لھ، وصیانتھ لھ قلبھ من استشعار عظمة هللا، حتى إذا نام نامت عیناه ولم ینم قلبھ، أین ھذا المقام من مقام الحائض؟ وھذا

 یقولون ھذا محتمل، ولھ وجھھ، وھو طریق یعرف عند -رحمة هللا علیھم-إن كون العلماء : ونحن نقول. واشتغالھ بذكر هللا سبحانھ وتعالى
 بأنھ لیس بیده، فلیس أما االعتراض. ُاألصولیین بطریق السبر والتقسیم، فتسبر االحتماالت ثم تقسم إلى احتمال صالح واحتمال غیر صالح

یصح االعتراض من ناحیة أصولیة بأن تعترض على علة یعلل بھا النص إذا كان یتفق التعلیل مع ما ذكر، . إنھ لیس بیده: بذنب حتى یقال
ًإن النبي صلى هللا علیھ وسلم فعل شیئا خارجا عن یده: إنھ ذنب، حتى یشرع االستغفار، فتقول: كأن تقول ًھ فاعال للشيء فاالعتراض بكون. ً

استغفر، ولعل ھذا االستغفار أن ُیكتب بھ للعبد لو استغفره : إنھ ذنب، نحن نقول: ال نقول الخارج عن یده مركب من وجود الذنب، ونحن
ٍوجھ فلكل وعلى العموم فال مانع، والتعلیل محتمل، والنص إذا احتمل أكثر من . على نیة أنھ لم یذكر هللا في ھذا الموضع أن یعوض لھ أجره

أما أن ُیعتب على العلماء أو یحاول . أن یعلل، ھذا الذي انقدح في نفس ھذا المجتھد لھ أن یعلل بھ، وھذا الذي انقدح في نفسك لك أن تعلل بھ
العلماء انظروا إلى جھابذة . االستدراك علیھم، أو یورد ذلك على سبیل تضعیف أو توھین أقوالھم، فھذا محل نظر ال ینبغي لطالب العلم

ًرحمة هللا علیھم شرحوا األحادیث وفسروا اآلیات، وتجدھم یحكون أقواال كثیرة ألھل العلم رحمة هللا علیھم، ویتأدبون فیھا، وبعض األقوال 
ّقد یكون التكلف فیھا ظاھرا ویغتفر، كل ذلك رعایة لألدب مع العلماء وصیانة لحرمة العلماء؛ ألن أي إنسان ترد علیھ أو تعقب ع لیھ ولو ً

ًفلذلك ینبغي لإلنسان دائما أن یحترم أھل العلم، فإن لم یتوجھ لك ھذا التعلیل فخذ بما . ًكان تعقیبك علیھ ضعیفا فإنك قد أنزلت من حقھ وقدره
رج علیك أن ُترجح عندك من تعلیالت، ونحن ال نلزم بتعلیل معین، بل نحكي أقوال العلماء، فیحتمل أن ھذا علة ویحتمل أن ھذا علة، وال ح

وصلى هللا وسلم وبارك على نبینا محمد وعلى آلھ . ونسأل هللا أن یعصمنا من الزلل، وأن یوفقنا في القول والعمل. تأخذ بھذه العلة أو بغیرھا
  .وصحبھ أجمعین

 
 
 
 

 [2[ باب االستنجاء -شرح زاد المستقنع 
ًر وما في حكمھا، ویشترط فیما یستجمر بھ أن یكون طاھرا، وھناك أشیاء األصل في االستنجاء أن یكون بالماء، ویجوز االستجمار باألحجا

واالستنجاء واجب من كل ما یخرج من السبیلین . ًال یجوز االستجمار بھا؛ إما ألنھا محترمة، وإما ألنھا نجسة، ویستحب أن یستجمر وترا
 .ر حتى تزول النجاسةإال الریح، وال یصح الوضوء وال التیمم إال بعد االستنجاء أو االستجما

 ما یشترط في الشيء الذي یستجمر بھ
 
 

ًویشترط لالستجمار بأحجار ونحوھا أن یكون طاھرا منقیا: [بسم هللا الرحمن الرحیم قال المصنف رحمھ هللا تعالى الحمد  رب العالمین، ]. ً
في ھذه العبارة یتكلم المصنف عن األمور التي ینبغي توفرھا ف: وصلى هللا وسلم وبارك على نبیھ األمین، وعلى آلھ وصحبھ أجمعین، أما بعد

الشرط : في الشيء الذي یستجمر بھ، فإذا أراد اإلنسان أن یقطع البول أو الغائط باالستجمار فإنھ یشترط في الشيء الذي یستجمر بھ شرطان
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ً یستجمر بھ فكأن یأخذ حجرا طاھرا وینقي بھ موضع البول أما طھارة الشيء الذي. ًأن یكون منقیا: والشرط الثاني. ًأن یكون طاھرا: األول ً
ًأو موضع الغائط، أو یأخذ ورقا أو قماشا  واشترطت الطھارة ألن الشرع شرع .  فینقي بھ الموضع- ما لم یكن فیھ كتابة أو شيء محترم-ً

 مقصود الشرع، فإنھ یزید الموضع نجاسة وال ینقیھ، ًالطھارة بالماء والحجارة إلنقاء الموضع، فإن كان الشيء الذي یتطھر بھ نجسا لم یحقق
ركس، : ًوھي لغة بعض أھل الیمن، أنھم یبدلون الجیم كافا) إنھا ركس: (أن النبي صلى هللا علیھ وسلم رمى البعرة وقال: والدلیل على ذلك

ًعلیھ وسلم من اإلنقاء بالروثة بناء على أنھا النجس، أو الشيء المستقذر في لغة العرب، فامتنع النبي صلى هللا : رجس، والرجس: واألصل
ًرجس، فدل على أن الشيء الذي یتطھر اإلنسان بھ من البول والغائط ینبغي أن یكون طاھرا، وكذلك یكون منقیا، فلو كان ال ینقي الموضع  ً

دتھ ملساء، وتنساب النجاسة علیھا وال ًلو أن إنسانا تبول فأخذ زجاجة لكي ینقي بھا العضو، فإن الزجاج ما: فإنھ ال یجزئ، مثال ذلك
ولذلك نھي عن االستجمار بالعظم، وأحد األوجھ في المنع من االستجمار بالعظم أنھ أملس، فال یمكن معھ . تشربھا، فھذا ال ینقي الموضع

یتمكن اإلنسان : ًكون منقیا، أيًأن یكون طاھرا، فال یصح االستجمار بالنجس، وأن ی: إنقاء الموضع، فخلصنا من ھذا أنھ البد من الشرطین
 ...... .بھ من إنقاء الموضع وتنظفیھ

 
 ما یحرم االستجمار بھ

 
 

...... 
 

 حكم االستجمار بالعظم والروث
 
 

ألن النبي صلى هللا علیھ ) غیر عظم وروث(لالستثناء، واالستثناء إخراج ما یتناولھ اللفظ، ) غیر): (غیر عظم]. (غیر عظم وروث: [وقولھ
ولذلك لما ) إنھ زاد إخوانكم من الجن: (أما العظم، فقال علیھ الصالة والسالم..  نھى عن االستجمار بھما كما في حدیث سلمان وغیرهوسلم

سألوا النبي صلى : أي) ًلكم كل عظم ذكر اسم هللا علیھ تجدونھ أوفر ما یكون لحما: (اجتمع النبي صلى هللا علیھ وسلم بالجن فسألوه الزاد قال
إن العظام ال تنقي الموضع، مع : وقال بعض أھل العلم.  علیھ وسلم عن الطعام الذي یأكلونھ فأجابھم بھذا، ولذلك نھي عن االستجمار بھهللا

ًكونھا زادا إلخواننا من الجن، ففرعوا على ھذه العلة حكما وھو عدم االستجمار بشيء أملس ال ینقي الموضع كالزجاج ً.  
 
 
 
 

 لطعامحكم االستجمار با
 
 

وغیر طعام، فإن الطعام ال یجوز االستجمار بھ؛ لما فیھ من االمتھان، وألن الطعام : أي) وطعام]. (وطعام ومحترم ومتصل بحیوان: [وقولھ
ھل یحتاج إلیھ اإلنسان، فإذا استغنى عنھ اإلنسان احتاج إلیھ الحیوان، ولذلك نصوا على أنھ ال یجوز االستجمار بالطعام، وھذا بإجماع أ

، كما لو وطئھا بقدمھ قاصدا االمتھان والكفر بالنعمة، نسأل هللا : العلم، وقال بعض العلماء ًإنھ إذا قصد امتھان النعمة قد یكفر والعیاذ با
 .السالمة والعافیة

 
 
 
 

 حكم االستجمار بالمحترم
 
 

َذلك : علم، فقد أمر هللا أمر بصیانتھا وتعظیمھا كما قال تعالىال یجوز االستجمار بالمحترمات ومنھا كتب ال: أي) ومحترم]. (ومحترم: [وقولھ ِ َ
ِومْن ُیعظم شعائر هللا فإنھا مْن تقوى القلوب  ِ ُِ ُْ َْ َ َ َ َ َ ََ َ ََّ ِ ِ َّ ْ  - أعلمھم:  أي- الشعائر جمع شعیرة وھي كل ما أشعر هللا العباد : قال بعض العلماء] 32:الحج[ِّ

 ً.مر بشيء محترم شرعابحرمتھ ومكانتھ، فلذلك ال ینبغي أن یستج
 
 
 
 

 حكم االستجمار بالمتصل بالحیوان
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كأن یأخذ ذنب البعیر أو ذنب البقرة أو نحو ذلك، أو یستجمر بظھر البعیر أو البقرة، كل ذلك ال ینبغي لھ؛ ألنھ في ]. ومتصل بحیوان: [وقولھ
ضرب ورد النص :  الحظوا أن ھذه المستثنیات على ضربین.حكم االستجمار بالطعام، ولما فیھ من تنجیس الموضع المتصل بذلك الحیوان

ًوبناء . وضرب یفوت مقصود الشرع، وھو الذي ال ینقي. وضرب عرف بأصول الشرع المنع منھ، كالمحترم ونحوه. بھ، كالعظم والروثة
لت الشریعة علیھ بالعمومات أو على ذلك، نفھم أن الفقھ تارة یؤخذ مما نص الشرع علیھ، وتارة یفھم من أصول الشرع العامة، وما د

ْذلك ومْن ُیعظم : مقصد الشریعة احترام كتب العلم وإجاللھا لقولھ تعالى: یفھم من مقاصد الشریعة، كأن تقول: باألصول العامة أو كما یقولون ِّ َ َ َ َ ِ َ
ِشعائر هللا  َّ َ َِ ھو الحجر : الحجارة ذات الشعب] جر ذي شعبولو بح: [وقولھ. ، وفي االستنجاء بھا مخالفة لمقصود الشرع فتحرم]32:الحج[َ

یكون لھ ثالث أو أربع شعب، على حسب كبره وخلقتھ التي خلقھ هللا علیھا، فلو أخذ رجل الحجر الذي لھ ثالث شعب واستجمر بشعبة، ثم 
  . األحجارقلبھ إلى الشعبة الثانیة واستجمر بھا، ثم قلبھ إلى الشعبة الثالثة واستجمر بھا فإنھ یجزئ عن الثالثة

 
 
 
 

 ًاستحباب االستجمار وترا
 
 

: قطع الخارج على الوتر، ألن النبي صلى هللا علیھ وسلم قال في حدیث أبي ھریرة في الصحیحین: أي]. ویسن قطعھ على وتر: [وقولھ
قطع الخارج من : أي) من استجمر: (القول األول: قوالن) من استجمر فلیوتر: (للعلماء في قولھ علیھ الصالة والسالم) ومن استجمر فلیوتر(

من تطیب بالبخور فلیوتر؛ ألن البخور یسمى بذلك، وقال صلى : أي) من استجمر: (القول الثاني. ٍبول أو غائط فلیوتر، وسنبین معنى ذلك
إن المراد بھ التطیب، : ار یقالفاالستجم). مجامرھم األلوة: (..  قال- جعلنا هللا وإیاكم منھم-هللا علیھ وسلم في الحدیث الصحیح في أھل الجنة 

یسن إذا أخذ الرجل في تطییب الناس : وھذا قول بعض أھل اللغة، ونسب إلى إمام دار الھجرة اإلمام مالك رحمة هللا علیھ، ولذلك قالوا
ًبالبخور أن یطیبھم مرة أو ثالثا أو خمسا، وإذا تطیب اإلنسان تطیب على وتر، ھذا على القول الثاني  أن اإلنسان یجمع بین واألفضل. ً

االثنین، فإن استجمر في بول أو غائط قطع بالوتر، وإن استجمر بطیب قطع بوتر، حتى یكون من السنة على كال القولین، وھذا ھو ما ننبھ 
 أن یكسب الفضیلة ًعلیھ دائما في المسائل الخالفیة، في تفسیر أحادیث النبي صلى هللا علیھ وسلم التي لھا فضائل لإلنسان، فالمسلم یحاول

فلو أن ) یسن قطعھ على وتر: (أن المصنف ھنا قال: الشاھد. ولو اختلف العلماء فیھا، ویحاول أن یحصل الفضل على أتم وجوھھ وأكملھا
 الثاني، فعلى ًإنسانا تبول ثم أراد أن یقطع البول فأخذ الحجر األول فاستجمر بھ، ثم أخذ الحجر الثاني فاستجمر بھ، فانقطع البول عند الحجر

القول بأن الثالث واجبة یلزمھ حجر ثالث، وحینئٍذ ال إشكال، لكن لو فرض أنھ استجمر بالحجر األول والثاني والثالث ولم ینقطع البول ثم 
ًاستجمر بالرابع فانقطع، فإذا انقطع بالرابع فإنھ یضیف حجرا خامسا طلبا للسنة، وھذا ھو معنى قولھ علیھ الصالة والسالم ً ومن استجمر ) :ً

ًوكذلك أیضا بالنسبة للغائط، یجعل حجرین لطرفي الصفحتین، وحجرا لحلقة الدبر، ثم إذا انقطع الخارج من حلقة الدبر بالثالث فال ). فلیوتر ً
 ...... .ًإشكال، لكن لو انقطع بالرابع فیضیف خامسا للحلقة

 
 حكم االستنجاء من كل خارج من السبیلین

 
 

ألن النبي صلى هللا علیھ وسلم ما حفظ عنھ أنھ تبول وال تغوط صلوات هللا ]. ویجب االستنجاء لكل خارج إال الریح: [الىقال رحمھ هللا تع
ً یحمل اإلداوة معھ للنبي صلى هللا علیھ وسلم لیستنجي بھا، وكذلك أیضا جاء -كما جاء في الصحیحین-وسالمھ علیھ إال وتطھر، وكان أنس 

 رضي هللا عنھما، وغیرھا من أحادیث السنن التي تدل على محافظة النبي صلى هللا علیھ وسلم على إنقاء الموضع في حدیث سلمان وعائشة
أن ینقي اإلنسان الموضع بالماء، كما ھو الحال الموجود اآلن في البیوت، فإذا فرغ اإلنسان : أما االستنجاء فھو. إما باستجمار أو باستنجاء

فھو أن یأخذ الحجارة، وھذا في الغالب یحصل للذي : أما االستجمار. على عضوه وأنقاه، وھذا یسمى استنجاء ءمن بولھ أو غائطھ صب الما
 -ولو في المدن-ًیكون في سفر أو في بر أو نحو ذلك، وكل منھما مشروع، وال یجب علیھ أن یستنجي بالماء، فلو أن إنسانا دخل إلى الحمام 

د أن یغسل عضوه فأخذ منادیلھ فاستجمر بھا ألجزأه ذلك، وھذا بال خالف، بل كان بعض السلف ال یرى والماء موجود، ولشدة البرد لم یر
ًھو وضوء النساء، ولكنھ قول مرجوح ومردود علیھ؛ ألن أنسا حمل للنبي صلى هللا علیھ وسلم اإلداوة، والماء أبلغ : صب الماء ویقول

ة حتى تنقي الموضع بحیث إذا صب الماء ال یتلطخ بالنجاسة، ثم بعد ذلك یتبعھ الماء، وأنظف وأنقى، وكانوا یستحبون أن یبتدئ بالحجار
َّفیھ رجال ُیحبون أْن یتطھُروا : وفیھ حدیث ضعیف في قولھ تعالى ُّ ِ ِ َِ َ َ َ ََ ٌ أن ذلك االستحباب ھو من أصول الشرع العامة : ، والصحیح]108:التوبة[ِ

 یدل على الجمع بین الحجارة والماء، ولكن من باب أصول الشریعة العامة وعلى سبیل المبالغة في لم یرد دلیل بعینھ: ال من دلیل بعینھ، أي
 .......التنظیف، وأما لو اقتصر على الماء أو اقتصر على الحجارة فیجزیھ، وال حرج علیھ في ذلك، ومقصود الشرع ھو إنقاء الموضع

 
 أقسام الخارج من السبیلین من حیث نقض الوضوء
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، یفھم من ذلك عموم )كل: (من صیغ العموم، وھذا أصل عند األصولیین، أنھ إذا قیل) كل]. (ویجب االستنجاء لكل خارج إال الریح: [ولھوق

: الخارج المعتاد، والخارج غیر المعتاد، فالخارج المعتاد: الداللة، فیشمل ذلك كل ما خرج من البدن، والخارج من البدن یأتي على ضربین
كالدم، كأن یحصل لإلنسان نزیف داخلي، أو یخرج منھ حصى أو دود، فھذه كلھا خوارج غیر : والخارج الغیر المعتاد. لغائطالبول وا

ًال ینقض الوضوء إال ما كان خارجا معتادا في الصحة، : منھم من قال: خرجت على سبیل المرض، وللعلماء في الخارج أوجھ: معتادة، أي ً
فالمذھب األول مذھب التخصیص، والمذھب الثاني مذھب . ینقض الوضوء كل ما خرج: ومنھم من قال. عتادفال ینقضھ الخارج غیر الم

ًإن كان نجسا نقض، وإن كان طاھرا لم ینقض، أي: َّومنھم من فصل، فقال. التعمیم ًإن كان أصلھ النجاسة كدود البطن، فإنھ یكون مختلطا : ً
فالمصنف درج . ًطاھرا كالحصى فال ینقض، وھذه أوجھ العلماء رحمة هللا علیھم في الخارجبالنجاسات؛ فإذا خرج نقض، وإن كان أصلھ 

 بسط ھذه -إن شاء هللا-ًإن كل ما خرج من البدن ینقض، ویستوي في ذلك أن یكون معتادا أو غیر معتاد، وسیأتي : على القول الذي یقول
أو الغائط الذي ھو ,حل الخالف في مسألة الخارج، أما االتفاق فلو خرج البول ونرید أن نحدد محل االتفاق وم. المسألة في نواقض الوضوء

  .الخارج المعتاد أو المذي أو الودي، فإن كل ھذه یجب االستنجاء منھا
 
 
 
 

 حكم االستنجاء من خروج المني
 
 

إنھ موجب، احتجوا : والذین قالوا.  ال یوجبھ:الوجھ الثاني. خروج المني یوجب االستنجاء: الوجھ األول: ففیھ وجھان مشھوران: أما المني
أن النبي صلى هللا علیھ وسلم غسل العضو وما : (بما ثبت في الصحیحین في صفة غسل النبي صلى هللا علیھ وسلم عن أمھات المؤمنین

ًناء على األصل الذي قرروه وھو أنھ طاھر، وخروج الطاھر ال یضر، فب: والذین یقولون. ًألن المني یعتبر موجبا لالستنجاء: قالوا) ھنالك
 .ًوالمني طاھر ولیس بخارج من المخرج المعتاد؛ ألن لھ عرقا یخصھ: ًأن یكون الخارج نجسا، قالوا

 
 
 
 

 حكم االستنجاء من خروج ما ُیدخل في السبیلین كاآلالت
 
 

لمادة التي یحقن بھا اإلنسان كمواد األشعة مسألة ا: ، وھي)كل خارج: (ھنا مسألة عصریة تتفرع عن قول المصنف]. لكل خارج: [وقولھ
ٍالتي من أجل تصویر العضو لمعرفة مرض فیھ، فتحقن المادة في العضو ثم تبقى في نفس المجرى، ثم یصور ثم تخرج عن طریق التبول 

 وجب االستنجاء -صنفكما درج علیھ الم- العبرة بالعموم : أو أنھا تسحب، فإذا خرجت ھل یجب االستنجاء منھا أو ال یجب، فإن قیل
لو أن آلة : المسألة القدیمة التي تفرعت علیھا ھذه المسألة: ًأیضا. العبرة بالخارج المعتاد؛ فال یجب االستنجاء منھا: بخروجھا، وإن قیل

ماء من قال  ثم أخرجت، ھل یجب أن یستنجي اإلنسان بخروجھا أو ال یجب؟ من العل- كالمناظیر- أدخلت في مجرى البول أو مجرى الغائط 
من حیث أصل الشرع قوي،  والحقیقة أن التعبیر بالعموم. إن خرجت وفیھا أثر الرطوبة وجب االستنجاء، وإال لم یجب: بالتفصیل، فقالوا

ٍ أقوى؛ ألنھ مراع ألصل الشرع؛ فالنبي صلى هللا علیھ -)كل(بلفظة - ما درج علیھ المصنف من إیجاب االستنجاء من كل ما خرج : یعني
ویبقى لدینا . ًنعتبر خروج الخارج موجبا لإلنقاء: م غسل من المني وھو طاھر، وكذلك غسل من بقیة الخوارج، وبناء على ذلك نقولوسل

دلیلنا الشرع، فإن الریح یخرج من البدن وال یجب باإلجماع منا أن : ما دلیل من قال بالتفریق بین الطاھر وغیر الطاھر؟ قالوا: سؤال وھو
 فلو كان كل خارج یوجب االستنجاء لوجب االستنجاء من الریح، فكون الشرع ال یوجب االستنجاء من الریح یفھمنا أنھ لو یستنجى منھ،

ًإن ھناك فرقا : إن األرجح ھو الوجوب؟ نقول: كیف نجیب عن ھذا الدلیل ونحن قلنا. خرج الطاھر من قبل أو دبر أنھ ال یوجب االستنجاء
 لھ، بدلیل أن اإلجماع انعقد على عدم االستنجاء من الریح، وعندنا المني وھو طاھر ویستنجى منھ، ففھمنا أن بین ما لھ جرم وما ال جرم

ًجامدا أو مائعا-یستجمر من كل ما لھ جرم : بین السائل الذي لھ جرم والذي ال جرم لھ وھو الریح، وبناء على ذلك نقول ًھناك فرقا ً إلحاقا -ً
إن : وربما لو قلت لھم. ستجمار من الھواء كالریح، ویبقى األصل على ما ھو علیھ وال یستقیم اعتراضھم بالریحبالمني، وال یجب علیھ اال

فأنا ال أرى أن المني یوجب االستنجاء منھ، ھذا إذا كان یقول ! ھذا من باب رد المختلف فیھ إلى المختلف فیھ؟: المني یستنجى منھ، قیل لك
ًند الشافعیة، فال یرى االستنجاء من المني، أما لو كان یقول بنجاستھ كالحنفیة، فخروجھ یوجب الغسل ملحقا بطھارتھ كما ھو أحد األوجھ ع

أنھ یجب االستنجاء من كل ما خرج من السبیلین ما عدا الریح، وشذ بعض أھل : فالخالصة. ًبالبول والغائط، فھذا أصل المسألة أصولیا
فتارة یكون معھ :  وھذا قول مردود؛ ألنھ ال دلیل علیھ، لكن ینبغي أن ینبھ على أن الریح لھ أحوالإن الریح یستنجى منھ: األھواء فقالوا

ًسالما من رذاذ النجس الموجود في الموضع، وتارة یكون مخلفا لرذاذ نجس كما یذكر بعض العلماء في حالة إسھال أو نحوه، فإن صاحب  ً
 .قاء الموضع للخارج ال لذات الریحھذه الریح لزج لھ جرم من الخارج؛ فإنھ یجب إن
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 حكم الوضوء والتیمم قبل االستنجاء
 
 

َّھذه مسألة ثانیة، وقد مر أنھ ینبغي على المكلف أن یستنجي وینقي الموضع، وبینا الدلیل كما في ]. وال یصح قبلھ وضوء وال تیمم: [وقولھ
إنھا : (فقولھ) فإنھا تجزیھ: (ك قولھ في حدیث أبي داود عن الثالثة األحجاروكذل) نھانا أن یستنجي أحدنا بأقل من ثالثة أحجار: (الحدیث
فیجب على اإلنسان أن یستنجي . إنھا تدل على الوجوب، فإن اإلجزاء ال یعبر بھ إال في الوجوب: كما یقول اإلمام ابن قدامة وغیره) تجزیھ

ِ إنسانا خرج منھ الخارج ولم یستنج، بل تبول ثم نشف الموضع، ولم یكن ً إال إذا كان ریحا، فلو أن-كما ذكر المصنف-ًمن الخارج عموما  ً
ًعلیھ ثیاب، فلبس ثیابا بعد نشاف الموضع ثم یبس المكان، أو مثال تبول ثم غیر ثیابھ بعد نشاف الموضع، فالثیاب طاھرة، وھو من حیث : ً

یجب االستنجاء، فھل ھذا الوجوب شرط في صحة : فنحن قلناھو طاھر ما عدا موضع الخارج، ثم جاء وتوضأ أو تیمم وأراد أن یصلي، 
تصح طھارتھ : منھم من قال: إن صالتھ صحیحة؟ للعلماء وجھان مشھوران: الصالة بحیث ال نصحح العبادة إال بعد استنجائھ؟ أو نقول

أینام أحدنا وھو جنب؟ : (لصحیحین وفي حدیث عمر في ا) توضأ واغسل ذكرك: (وتصح صالتھ، واحتجوا بقول النبي صلى هللا علیھ وسلم
: أنھ صحح وضوءه مع أنھ لم یستنج بعد، لقولھ: اغسل ذكرك، أي: توضأ، ثم قال لھ: أنھ قال لھ: فوجھ الداللة) توضأ واغسل ذكرك: قال

یصح الوضوء : وافدل على أن عبادة الوضوء تصح، وبناء على ذلك قال) توضأ: (وقع بعد قولھ) اغسل ذكرك: (فإن قولھ) واغسل ذكرك(
أنھ وضوء : وجوابھ! فكیف یلمس ذكره بعد الوضوء؟: لو كان حدیث عمر على الترتیب: وقد یعترض علیھ المعترض ویقول. قبل االستنجاء

وضوء ال ینتقض إال بالجماع أو بجنابة جدیدة؟ وھو وضوء الجنب، : في جنابة، فال ینتقض بمس الذكر، وھذه مسألة لطیفة یلغزون بھا
قل للفقیھ وللمفید ولكل ذي باع مدید ما قلت في متوضئ قد جاء باألمر السدید ال : تجوا لھ بھذا الحدیث، وأشار إلیھا السیوطي بقولھواح

ھذا الحدیث یدلنا على أن من خرج : فقالوا. ھو وضوء الجنب: ال ینقضھ بول وال غائط، فتقول: ینقضون وضوءه مھما تغوط أو یزید یعني
 ...... .لم یغسل الموضع ثم توضأ فإن وضوءه صحیحمنھ الخارج و

 
 األدلة على عدم صحة الوضوء قبل االستنجاء

 
 

أن هللا تعالى أمر بالوضوء عند إرادة القیام إلى : أولھا: أنھ ال یصح الوضوء كما قال المصنف إال بعد إنقاء الموضع لألدلة اآلتیة: والصحیح
أن المحفوظ من ھدي النبي صلى هللا علیھ وسلم وسنتھ : ًثانیا. نھما بفاصل االستنجاء، وأنھ ھو األصلالصالة، وھذا یدل على أنھ ال یفصل بی

أن الدلیل الذي استدلوا بھ مجاب عنھ بأن : ًثالثا. أنھ كان یستنجي ثم یتوضأ، وما حفظ عنھ في حدیث صحیح أنھ قدم الوضوء على االستنجاء
إنھ مبني على أن الواو تفید : بھذا الدلیل على الوجھ الذي ذكروه وقالوا  لمطلق الجمع، فاالستداللھي) توضأ واغسل ذكرك: (الواو في قولھ

: أن الواو أصل في إفادة مطلق الجمع، بغض النظر عن كون ھذا قبل ھذا، كأن تقول: والصحیح. العطف مع الترتیب، ھو مذھب ضعیف
أن الواو تدل على مطلق الجمع، فقول النبي : فالمقصود.  إنما المراد مطلق األمرینًجاء محمد وعمر، فال یستلزم أن محمدا جاء قبل عمر،

مراده حصول األمرین، ال أن یوقع الوضوء قبل غسلھ لذكره، وبناء على ذلك یستقیم ما ذكره ) توضأ واغسل ذكرك: (صلى هللا علیھ وسلم
قول الذین یقولون بجواز سبق الوضوء لالستنجاء، فكیف یستنجي وھو : لو قال قائل. أصحاب ھذا القول من تقدیم االستنجاء على الوضوء

ًیلمسھ بحائل، أو یتوضأ وبعد أن یتوضأ یصب الماء علیھ، كأن یكون في بركة أو عاریا أو نحو : سیحتاج إلى لمس العضو؟ فأجابوا بقولھم
 .نقضالمسألة ممكن أن تقع، وال یشترط فیھا لمس العضو حتى یحكم بال: ذلك، یعني

 
 
 
 

 [1[ باب السواك وسنن الوضوء -شرح زاد المستقنع 
السواك سنة من سنن النبي صلى هللا علیھ وسلم التي حث أمتھ علیھا، وھو مطھرة للفم مرضاة للرب، وھو مستحب في كل وقت، ویتأكد 

ًنقیا للموضع، وأن یكون طیبا رطبا غیر مضراستحبابھ عند الوضوء والصالة والقیام من النوم وتغیر الفم، وُیطلب في السواك أن یكون م ً ً. 
 مشروعیة السواك

 
 

السواك یطلق ویراد بھ اآللة التي یتسوك ) باب السواك: (یقول المصنف رحمھ هللا]. باب السواك وسنن الوضوء: [قال المصنف رحمھ هللا
أنھ دخل : (حدیث أبي موسى األشعري رضي هللا عنھ: اك بھاًبھا، ویطلق ویراد بھ فعل السواك، فمن إطالق السواك مرادا بھ اآللة التي یست

:  وھو یقول- والسواك، یعني آلة السواك: فقولھ-على النبي صلى هللا علیھ وسلم وھو في مرضھ الذي توفي فیھ، والسواك على طرف لسانھ 
یھ حدیث أبي ھریرة الثابت أن النبي صلى هللا علیھ وأما إطالق السواك والمراد بھ الفعل، فف. صلوات هللا وسالمھ علیھ) أع أع، كأنھ یتھوع

وباب السواك المراد بھ بیان األحكام والسنن الواردة عن النبي . بفعل السواك: أي) لوال أن أشق على أمتي ألمرتھم بالسواك: (وسلم قال
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ھ علیھ، القولي والفعلي والتقریري، فكان علیھ صلى هللا علیھ وسلم في السواك، وقد شرع هللا عز وجل السواك بھدي نبیھ صلوات هللا وسالم
وباب السواك یذكره العلماء قبل ). أكثرت علیكم في السواك: (الصالة والسالم یستاك ویأمر أصحابھ بالسواك، حتى ثبت في الصحیح أنھ قال

مع كل : (وفي روایة) اك عند كل صالةألمرتھم بالسو: (باب الوضوء، وقبل صفة الوضوء، والسبب في ذلك قول النبي صلى هللا علیھ وسلم
إن ھذا محلھ، ولذلك یذكرونھ في باب الطھارة، وألن السواك قسم من أقسام الطھارة في الوصف، ففیھ : فقالوا). وضوء وعند كل وضوء

ئل في ھذا الموضع سأبین لك جملة من األحكام والمسا: أي) وسنن الوضوء: (وقولھ. إنقاء موضع مخصوص على صفة مخصوصة
الشرعیة التي تتعلق بھدي النبي صلى هللا علیھ وسلم في السواك وسننھ في الوضوء، والسنة ما یثاب فاعلھ وال یعاقب تاركھ، وھي التي لم 

 ...... .یلزم المكلف بھا فمن فعلھا فقد أحسن ومن لم یفعلھا فال عتبى وال حرج، تطلب على سبیل االستحباب ال على سبیل الحتم واإلیجاب
 

 استخدام العود في السواك
 
 

ھذا أحد وجھین عند العلماء رحمة هللا ) بعود(فعل السواك : صیغة تفعل من السواك أي) التسوك]. (التسوك بعود: [قال رحمھ هللا تعالى
لعود وبكل ما ینقي ًعلیھم، أن السواك المحمود شرعا إنما یكون بالعود ال بغیر العود، وذھبت طائفة من العلماء إلى أن السواك یحصل با

ألن مقصود الشرع ھو إنقاء الموضع، ولھم دلیل یدل على صحة قولھم في قولھ علیھ الصالة : الموضع، كأن یستاك بخرقة أو بمندیل، قالوا
 یطھر، فدل أن السواك من شأنھ أن: أي) مطھرة للفم: (أن قولھ: ووجھ الداللة من ھذا الحدیث) السواك مطھرة للفم، مرضاة للرب: (والسالم

وھو اختیار بعض العلماء ومنھم اإلمام ابن قدامة رحمة هللا -على أن كل ما طھر یصدق علیھ أنھ سواك شرعي، وتوسط بعض المحققین 
ھ یثاب على قدر ما یصیب من السنة في النقاء، وال یأخذ فضل السنة كاملة إذا استاك بخرقة أو بمندیل، لكن یكون ل:  فقالوا- علیھ في المغني

إذا فقد اإلنسان الوصف الكامل في الھدي، : منھا: فضل، كما لو فقد العود وأراد أن یستاك بمندیل، وھذه المسألة مشھورة ولھا نظائر
ینال من األجر على قدر ما حصل من مقصود الشرع؛ ألن مقصود الشرع النقاء والنظافة، فلما : وتحصل لھ بعض الوصف فإنھم یقولون

األثر وصورة المؤثر، فإذا لم یجد : فیثاب لموافقتھ للشرع من ھذا الوجھ، ألنھم قالوا: افة تحقق المراد من السواك، قالواحصل النقاء والنظ
ینال من األجر على قدر ما :  فقد وجد حقیقة األثر، فیثاب لحقیقة األثر دون صورة المؤثر، وبناء على ذلك- وھو السواك- صورة المؤثر 

  . ولھذا الوجھ قوتھأنقى ونظف من الموضع،
 
 
 
 

 صفة السواك
 
 

غیر یابس؛ ألن الیابس ال ینقي وال یحقق مقصود الشرع وقد یضر باألسنان، والشرع ال ) لین]. (ٍلین منق غیر مضر: [قال رحمھ هللا تعالى
ًع بھ، فإذا كان العود یابسا إن ما فیھ ضرر ال یأمر الشر: قالوا) ال ضرر وال ضرار: (-وحسنھ غیر واحد- یجیز الضرر كما في الحدیث 

ًإنھ ال یكون إال لینا، ولھذا أصل في حدیث أم المؤمنین عائشة أن النبي صلى هللا علیھ وسلم لما كان : أضر باألسنان، وبناء على ذلك قالوا
طرف یده سواك، فأبده دخل علیھ عبد الرحمن بن أبي بكر الصدیق رضي هللا عنھ وعن أبیھ، وفي : (-كما في الصحیحین-في مرض الموت 

فأخذتھ فقضمتھ وطیبتھ، ثم أعطیتھ النبي صلى هللا : أتحبھ؟ فأشار برأسھ أن نعم، قالت: النبي صلى هللا علیھ وسلم بصره، فقالت لھ عائشة 
: أي) ٍمنق) .( غیر مضرٍمنق: (وقولھ. ًففي ھذا داللة على أن السواك ال یكون إال رطبا، وأنھ ال یستاك باألعواد الیابسة مباشرة) علیھ وسلم

 ال یأمر بالضرر، بل إن األمر بالسواك دفع لضرر القلح الموجود في األسنان وتطییب -كما قلنا-ألن الشرع ) غیر مضر(منظف للموضع، 
ًلھا، وقد شرع هللا عز وجل ھذه السنة بھدي النبي صلى هللا علیھ وسلم تحصیال للمصالح ودرءا للمفاسد، فال یؤمر بما فی ھ مفسدة وفوات ً

كونھ ال یتفتت ھذا الوصف إنما ھو من ]. ال یتفتت: [قال رحمھ هللا. مصلحة، إال في أحوال نادرة في صور مخصوصة ولیس ھذا منھا
ًاجتھاد العلماء رحمة هللا علیھم، وإال ھو إذا أخذ عودا من أراك واستاك بھ أصاب السنة، وكونھ ال یتفتت أو كونھ لینا   فھذا -ًیباًلینا ط: أي-ً

ًكلما كان رطبا وفیھ المادة الرطبة كلما كان أبلغ، : كلھ من الكماالت؛ ألنھ یعین على تحقیق مقصود الشرع، حتى أن األطباء اآلن یقولون
ن بالوخز، وھذا إذا تفتت آذى الفم، فإن فتات العود یؤذي اللسا: والمادة ھذه تستعمل في معالجة األسنان ونفع اللثة بخالف ما إذا تفتت، قالوا

الوخز قد یتسبب في أضرار باإلنسان؛ ألنھ إذا جرح اللسان ودخل إلى الفم أي شيء مضر سھل نفاذه إلى الدم، وقد یتسمم اإلنسان ویھلك، 
لنظر إلى ًوكذلك یدمي اللثة ویجرح اللثة، وعلى القول بنجاسة الدم كما ھو قول الجماھیر یزید الموضع قذرا ال طھارة، فكل ھذا من باب ا

ًإن ھذا كالم من عند العلماء فقط، بل ھو مستقى من أصول الشریعة، ودائما تجدون الفقھاء یتوسعون من : مقصود الشرع، فال یقول قائل
: أي: طیبتھ بإزالة آثاره عند قضمھ، وقیل: ما معنى طیبتھ؟ قال بعض العلماء..) طیبتھ: (باب تحصیل كماالت السنة، وھنا عائشة قالت

ًیسن أن یكون السواك مطیبا، لكن ما یجعل الطیب الذي یؤثر في العقول، والبعض یظن أنھ : ًت فیھ طیبا، كماء الورد ونحوه، ولذلك قالواجعل
 .أن یجعلھ في طیب: مطیب، بمعنى

 
 
 



 55 

 
 حكم التسوك باألصبع ونحوه

 
 

إن : دل على منع اإلنسان من أن ینظف بأصبعھ، وھم یقولونوالحقیقة لیس ھناك دلیل ی) ال بأصبع أو خرقة]. (ال بأصبع أو خرقة: [وقولھ
إذا فقد السواك وإذا لم -أنھ ال حرج على اإلنسان : والصحیح. األصبع لیس بسواك ألنھ متصل ولیس بمنفصل، والسواك منفصل ال متصل

مكن اإلنسان من إصابة السنة على الكمال  أن یدخل إصبعھ؛ ألن مقصود الشرع تنظیف الموضع، فإذا لم یت- یجد خرقة، أو كانت غیر نظیفة
ًفال حرج علیھ في إصابة بعضھا، فلو أن إنسانا مثال حدیث عھد بالسحور، ثم أذن علیھ أذان الفجر ولیس عنده سواك وال خرقة، فإن وذر : ً

ضره وقد یؤثر في صیامھ، ولذلك ال أنھ یقتصر على العود أو على الخرقة، فسیبقى وذر الطعام وقد ی: الطعام یحتاج إلى معالجة، فلو قلنا
من أن  ًإن المصنف نفى الخرقة واألصبع بناء على األصل الذي قرره في أول الباب: حرج علیھ أن یعالج بیده، أو بالخرقة، وكما قلنا

  .السواك ال یكون إال بالعود
 
 
 
 

 حكم السواك
 
 

ما موقف الشرع منھ؟ ھل ھو مأمور بھ أو : ما ھو السواك یرد السؤالبعد أن عرفنا ) مسنون]. (مسنون كل وقت: [قال رحمھ هللا تعالى
السواك مطھرة : (قولھ علیھ الصالة والسالم: ھو من سنة النبي صلى هللا علیھ وسلم، والدلیل على سنیتھ: ، أي)مسنون: (منھي عنھ؟ فقال

قال جمھور العلماء .  بیانھا وبیان أدلتھا- إن شاء هللا- أتي ھذا على العموم ولم یخصص، ولكنھ یتأكد في أحوال كما سی) للفم، مرضاة للرب
إن السواك فرض واجب؛ لقولھ علیھ  : -وھو قول بعض أھل الظاھر-إن السواك لیس بواجب، وقال بعض العلماء : من السلف والخلف

رضي هللا عنھ أن النبي صلى هللا علیھ أنھ لیس بواجب لما ثبت في الصحیح عن أبي ھریرة : والصحیح) علیكم بالسواك: (الصالة والسالم
. امتنع األمر بالسواك لوجود المشقة، فدل على أنھ لیس بواجب: فقال) لوال أن أشق على أمتي ألمرتھم بالسواك عند كل صالة: (وسلم قال

ھذا على ) كل وقت: (وقولھ. یعتبر السواك سنة ولیس بفرض، ومن استاك أثیب، ومن لم یستك فإنھ ال حرج علیھ وال إثم: ًوبناء على ذلك
العموم، وھناك أحوال یفضل فیھا السواك على غیره، منھا عند الوضوء، لحدیث أبي ھریرة ، وعند القیام إلى الصالة، وكذلك عند القیام من 

كان النبي صلى هللا : (م قالأما عند القیام إلى الصالة؛ فلحدیث حذیفة بن الیمان رضي هللا عنھ عن أبیھ أن النبي صلى هللا علیھ وسل. النوم
وكذلك حدیث أم المؤمنین عائشة رضي هللا . یدلكھ بالسواك: یشوص فاه، أي)  یشوص فاه بالسواك-إلى صالة اللیل: أي-علیھ وسلم إذا قام 

 علیھ، وھذا یدل على أنھ صلوات هللا وسالمھ) أنھا كانت تعد للنبي صلى هللا علیھ وسلم سواكھ وطھوره، فیبعثھ هللا من اللیل ما شاء(عنھا 
ًكذلك أیضا عند تغیر الفم . إذا انتبھ اإلنسان من النوم شاص فاه بالسواك، وكذلك إذا قام إلى الصالة، سواء كانت صالة لیل أو غیرھا

. یستحب ذلك: ذلك قالواًعند قیامھ من اللیل یشوص فاه بالسواك فنعتبره أصال، فكلما تغیر الفم فإنھ یشوص فاه، ول مع كونھ: بالطعام، قالوا
وكذلك إذا جلس اإلنسان مع أھلھ وزوجھ فیستحب أن یبدأ بالسواك؛ ألن النبي صلى هللا علیھ وسلم كان یستاك إذا جلس مع أھلھ، وكان ال 

انھا وبیان األحادیث  بی- إن شاء هللا-ًیحب أن یشم منھ ریح غیر طیبة، فلذلك استحبوا أن یكون اإلنسان مستاكا في مثل ھذه األحوال، وسیأتي 
، وھذا استثناء، وھو إخراج بعض ما یتناولھ اللفظ، فالسواك )إال: (قال]. إال لغیر صائم بعد الزوال: [قال رحمھ هللا تعالى. التي دلت علیھا

صواب حذف غیر، فتكون لعل ال: فنقول. والكالم بھذه الصیغة ال یستقیم) إال لغیر صائم بعد الزوال. (مستحب أو مسنون في كل ھذه األوقات
أحب أن أنبھ أنھ في بعض األحیان یعاجل طالب العلم بتخطئة المكتوب، وھناك أدب من آداب . إال لصائم بعد الزوال: إال لصائم، أي: العبارة

ذه الكلمة الحتمال أن تكون ھ) لعل الصواب كذا: (إذا وجد عبارة واحتمل فیھا التصحیف یكتب في الطرف أن اإلنسان: مراجعة الكتب
صحیحة بوضعھا ولكن ھناك نقط وضعت في غیر موضعھا، أو زیدت كلمة أو حرف، أو طمست كلمة أو حرف، فال یعاجل بالطمس 

، حتى إذا جاء آخر وأحسن النظر فیھا ربما عرفھا، أو ربما وجدت نسخة )لعل الصواب كذا وكذا: (وبالضرب على الكلمة، ولكن یكتب
ھو الذي أدركنا علیھ أھل العلم رحمة هللا علیھم، فھم ال یجرءون على طمس الكتب وتخطئتھا والتصحیح من قبل أخرى تبین الصحیح، وھذا 

لعل الصواب كذا وكذا، إال اآلیات القرآنیة، بشرط أن یكون الذي یصححھا عنده إلمام : أنفسھم، وإنما یكتبون في طرف الكتاب أو في ھامشھ
صحح بھا إذا كان المصنف التزم روایة معینة كروایة حفص، وھو یتقنھا، فال حرج أن یضرب على الخطأ، أو علم بالروایة التي یرید أن ی

  .فاآلیات القرآنیة ال یتساھل في أخطائھا وإنما تبین
 
 
 
 

 األسئلة
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 حكم دعاء ختم القرآن
 
 

لكرام رضوان هللا علیھم كانوا یدعون بعد ختم القرآن الكریم؟ ھل ھناك دلیل واضح یثبت أن النبي صلى هللا علیھ وسلم والصحابة ا: السؤال
لیس ھناك حدیث معین یدل على أنھ إذا ختم القرآن دعا، ولكن حكى بعض العلماء رحمة هللا علیھم أن فعل السلف جرى على : الجواب

 في المسجد حتى إذا قارب الختم حضر دعاءه، ًالدعاء بعد الختم، وأثر عن أنس رضي هللا عنھ وأرضاه، وكان ابن عباس یراقب رجال یقرأ
فال إنكار على الدعاء عند الختم إذا درج علیھ فعل السلف، ولم یحصل لھ نكیر، وحبذا لو یرجع في تحریر ھذه المسألة إلى األستاذ الشیخ 

عاء عند الختم، ولم یرد في األحادیث بكر حفظھ هللا في جزئھ في مرویات ختم القرآن، فقد أجاد فیھ وأفاد، وبین أن فعل السلف على الد
 حدیث صحیح في الدعاء عند الختم، لكن ال ینبغي تخصیص دعاء معین للختم، كأن یكون بألفاظ معینة -حسب علمي واطالعي- الصحیحة 

ھذا بالنسبة لمسألة . كلمأو بأذكار معینة أو بصیغة معینة، واألفضل واألكمل أن یؤخذ بھدي النبي صلى هللا علیھ وسلم من الدعاء بجوامع ال
الدعاء عند ختم القرآن، فیشرع من حیث األصل، وال نكیر على اإلنسان أن یدعو عند ختم كتاب هللا عز وجل، ولكن ال یخصص بدعاء 

ساعة ًمعین أو بصیغة معینة أو بوقت معین أو بزمان معین، كأن یجعل لیلة معینة للختم في كل أسبوع مثال ، فیحرص على أن یختم في 
  .ًالسحر في الجمعة مثال، فھذا ال ینبغي إال بدلیل من الشرع، وهللا تعالى أعلم

 
 
 
 

 حكم االعتكاف بدون صیام واألكل والشرب في المسجد
 
 

ھل : ھذه مسألة خالفیة: ھل من شروط االعتكاف في غیر رمضان الصیام؟ وھل یجوز األكل والشرب في البیت الحرام؟ الجواب: السؤال
وفیھا حدیث عمر رضي هللا عنھ حینما نذر أن یعتكف لیلة في ) ال اعتكاف إال بصیام: ( لالعتكاف الصوم أو ال یشترط؟ وفیھا حدیثیشترط

. ًالمسجد الحرام، وھذه الروایة حجة في إلغاء اشتراط الصوم، فلو كان الصوم واجبا لالعتكاف ألمره النبي صلى هللا علیھ وسلم أن یصوم
ال اعتكاف : (ال یشترط لالعتكاف الصوم، والحدیث یجاب عنھ بأنھ متكلم في سنده، وعلى القول بتحسینھ یجاب بأنھ للكمالأنھ : والصحیح
ال اعتكاف كامل األجر والثواب إال بالصیام؛ ألن صاحبھ یكون فیھ على أبلغ صفات الطاعة، فقد جمع بین عبادة البدن : أي) إال بصیام

على ) ال اعتكاف(حمل : ھو الذي-ویدل النظر على صحة ھذا القول . اطنة بالجوع والظمأ والحبس عن الشھوةالظاھرة وعبادة البدن الب
 أن اإلنسان إذا صام ضاق مجرى الشیطان منھ، واالعتكاف المقصود منھ المبالغة في الطاعة وحضور القلب في العبادة، ولذلك نھي -الكمال

إن ھذا یدل على أن المراد باشتراط الصیام في االعتكاف ھو الكمال، وكما قال علیھ الصالة : االمعتكف عن الخروج إال من حاجة، فقالو
ًفإن المراد بھ أكمل االعتكاف وأعظم األجر فیھ؛ ألن الصالة في ھذه المساجد أعظم أجرا من ) ال اعتكاف إال بالمساجد الثالثة: (والسالم

ِوال تباشُروُھن وأنتم عاكفون في المساجد : لىغیرھا، وإنما حمل على الكمال لعموم قولھ تعا ِ ِ َّ ِِ َ َ َ َ َ َ َْ ُ ُ ْ ُْ فالمقصود أن ھذا كلھ محمول ] 187:البقرة[َ
أما األكل والشرب داخل المساجد فإن العلماء . ًعلى الكمال ال على نفي الصحة، وبناء على ذلك فال یشترط الصوم على أصح األقوال

ال حرج على اإلنسان أن یأكل ویشرب في المسجد؛ ألنھ ثبت في األحادیث الصحیحة عن النبي صلى : رحمھم هللا قد فصلوا في ذلك، فقالوا
وھي البول -وھذا في حدیث عائشة رضي هللا عنھا ما خرج إال لحاجة فقط ) أنھ اعتكف وما خرج لطعام وال شراب: (هللا علیھ وسلم 

ل على أن المعتكف یجوز لھ أن یأكل ویشرب في المسجد، وال حرج علیھ ولكن  وكان یمر على المریض فال یعرج علیھ، وھذا ید- والغائط
بشرط أال یضر بالمسجد وأال یؤذي المصلین، وأن یكون الطعام الذي یدخلھ ال تنبعث منھ الروائح الكریھة، فیتسبب في أذیة المصلین بتغییر 

ِفي ُبُیوٍت :  المعتكفین فاألكمل أال یأكل في المسجد؛ ألن هللا تعالى یقولرائحة المسجد، فإذا كان األكل والشرب للمعتكف فال حرج، أما لغیر
َأذن هللا أْن تْرفع  ََ ُ َ َُ َّ ، )َإن المساجد لم تبن لھذا: (فمن رفعتھا وإكرامھا وإجاللھا أن تجعل للعبادة فقط، قال علیھ الصالة والسالم] 36:النور[ِ

ولذلك األكمل . ھ ال یسلم من وجود بعض الضرر من رائحة األطعمة وأذیة المصلین بھاوأراد كالم الدنیا ومن باب أولى الطعام؛ ألن
واألفضل عدم األكل والشرب في المسجد، أما لو أكل وشرب بالشروط التي ذكرناھا فال حرج، فلو منع من إدخالھا إلى المسجد؛ فإنھ یصح 

ًرع زجرھم، وخاصة في المساجد التي تجمع عددا كبیرا من الناس، كالمساجد المنع لمصلحة عامة، وذلك أن الناس إذا استخفوا وتساھلوا فیش ً
ًالبد أن یكون األكل في المسجد محدودا ومضبوطا بحدود وضوابط معینة ال یكون فیھا ضرر بالمصلین وال بالمعتكفین، فإذا منع : ًإذا. الثالثة ً

رى أن دخول بعض األطعمة كالخضروات والبقول ونحوھا المطبوخة فیھا وأنا أ. من ذلك فإنھ ال یجوز تھریب الطعام إلى داخل المسجد
وقد . أذیة للمسجد، فإنك تجد أثر ذلك في المسجد، فإذا كانت المساجد مكتظة بالناس، فإنھا تحتاج إلى فترة حتى یذھب ریح تلك األطعمة

 یتساھلون في االنضباط، فإذا - أصلحھم هللا- المسجد، فبعض الناس أنھ ینتشر ب: رأیت بعیني في أیام العید الصبیان یطئون التمر بأقدامھم، أي
واحتیج إلى صیانة المساجد فالشك أن ھذا أمر مطلوب، خاصة في الحال الذي یحصل فیھ الحرج والضیق، وأنتم تعرفون أن  ّعمت البلوى

: فاألفضل للمعتكف أن یقتصر على األسودینبعض المساجد یحصل فیھا ضیق بالعامة والخاصة، فینبغي على اإلنسان أن یتحسب، وإال 
فیشدد على أھل مكة أكثر من ) طعام طعم وشفاء سقم(الماء والتمر، وخاصة في البلد الحرام الذي أكرمھ هللا عز وجل بماء زمزم الذي ھو 

أن إدخال األطعمة فیھ ضرر : فالمقصود. ًوأبو ذر جلس أربعین یوما ال یطعم إال من زمزم) طعام طعم وشفاء سقم: (غیرھم؛ ألن عندھم
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  .للناس واألفضل االنضباط ما أمكن، وهللا تعالى أعلم
 
 
 
 

 حكم ائتمام النساء بالرجال مع عدم رؤیتھم
 
 

أن یرین؛ ألن : األصل: ًھل یشترط أن یرى النساء المأمومین واإلمام أثناء الصالة المفروضة وفي النوافل كالتراویح مثال؟ الجواب: السؤال
ادیث الصحیحة تدل على ھذا، ولذلك نھي النساء أن یرفعن رءوسھن قبل الرجال؛ ألن الصحابة رضوان هللا علیھم كانوا ربما سجد األح

ُالرجل منھم فبانت عورتھ؛ ألنھم ما كانوا یجدون األزر إال ما یستر حد الضرورة بسبب ضیق العیش الذي كانوا فیھ، فھذا مصعب بن عمیر 
یھ شملة واحدة ھي زاده من الدنیا كلھا، إن غطوا بھا رأسھ بدت قدماه، وإن غطوا قدمیھ بدا رأسھ، فقال صلى هللا علیھ خرج من الدنیا وعل

ًغطوا بھا وجھھ، واجعلوا على رجلیھ إذخرا أو شیئا من اإلذخر: (وسلم وفي زماننا لو . َّفھذا یدل على أنھن كن یرین اإلمام والمصلین) ً
رؤیتھن لإلمام؛ ألنھ األصل في المتابعة،  أ فربما لم ینتبھ النساء لذلك الخطأ والسھو إذا لم یكن یرین، لذلك یشرعحصل سھو لإلمام أو خط

لو أن اإلمام سھا وقام ولم یجلس للتشھد : فیحتاط بموضع ولو المرأة واحدة حتى ترى من خاللھ اإلمام، وإال اختلت صالتھن، مثال ذلك
ًوقد وقع ھذا كثیرا، وأذكر أنني ذات مرة صلیت بقوم التراویح فلما سلمت سجدت سجدتي السھو البعدیة، فقال األول، فإن النساء سیجلسن، 

من ھو المیت الذي صلیتم علیھ صالة الغائب؟ نعم وهللا؛ ألنھا سمعت أربع تكبیرات : قالت إحدى نسائھ: لي أحد اإلخوان بعدما خرجنا
أن عدم الرؤیة مدعاة للخطأ، فیحتاط بوضع مكان تكون فیھ امرأة : فالمقصود. ، فربما ظنت أنھا السنةبتسلیمة، لكن فاتتھا التسلیمة الثانیة

كبیرة في السن أو أمینة، والشك أن فساد الناس في ھذا الزمن یقتضي الستر لھن، لكن البد من تحقیق أصول الشرع، فیحتاط ولو بنافذة أو 
ً األمور، ولو مأموما واحدا ألنھ یدل على أفعال اإلمام، وبھذا یحصل االحتیاطبمكان مخصص ترى امرأة واحدة منھ ولو بعض وھناك قول . ً

لكن األصل المعتبر ھو . أنھ ال تشترط الرؤیة، واحتجوا لھ بحدیث أم المؤمنین في صالة النبي صلى هللا علیھ وسلم في الكسوف: ٍثان
  .دي من بعده في مسجده صلوات هللا وسالمھ علیھالرؤیة، وھو فعل النبي صلى هللا علیھ وسلم، وھو الھ

 
 
 
 

 ًحكم خروج الدم من الصائم عمدا وبغیر عمد
 
 

فبعض العلماء یرى أنھ إذا كان : خروج الدم فیھ تفصیل: ھل خروج الدم الكثیر یفسد الصوم، وما الحكم إذا تعمد إخراجھ؟ الجواب: السؤال
 بیان ھذه المسألة بأدلتھا والجواب عن -إن شاء هللا- ن الحجامة ال تفطر الصائم، وسیأتي أ: أصحھما: من الحجامة ففیھ قوالن مشھوران

ًوبناء على ھذا القول فإن خروج الدم ال یوجب الفطر، ویتخرج من القول الذي یرى أن الحجامة تفطر أنھ ). أفطر الحاجم والمحجوم: (حدیث
أن : ( بیان ذلك، فقد ثبت بالحدیث-إن شاء هللا-لصیام یبطل، ویجب القضاء، وسیأتي إذا خرج الدم الكثیر برعاف أو بنزیف أو بجرح فإن ا

فدل على أن الحجامة ال توجب الفطر، وللبیھقي رحمھ هللا بحث نفیس في ھذه المسألة، بین فیھ ) النبي صلى هللا علیھ وسلم احتجم وھو صائم
ثبوت السنة عن النبي صلى هللا علیھ وسلم : وعلى العموم.  اإلسالم ثم نسخكان في أول) أفطر الحاجم والمحجوم: (المرویات وأن حدیث

محمول على أنھ عرض نفسھ للفطر، فإن الحاجم ال یأمن من دخول الدم ) أفطر الحاجم والمحجوم: (باالحتجام دلیل على أنھ ال یفطر، وقولھ
رب، فإن العرب یعبرون بالوقوع في الشيء إذا تعاطى اإلنسان أثناء سحب الدم، والمحجوم ال یأمن الفطر من الضعف، وھذا تعرفھ الع

أصبحت : (كما في الحدیث الصحیح! أصبحت: ویقولون لھ. أنك على شفا الھالك: وھو لم یھلك بعد، أي! ھلكت: أسبابھ، یقولون للرجل
 لثبوت السنة بعدم الفطر فیھ، - ما ذكرناهعلى -ًأنك على وشك اإلصباح، فھذا یعرف في لغة العرب وال یعتبر موجبا للفطر : أي) أصبحت

  .وهللا تعالى أعلم
 
 
 
 

 أفضلیة صالة المرأة في بیتھا
 
 

ًإذا كانت المرأة متحجبة حجابا كامال، وترید أن تصلي التراویح في حرم هللا، وھي تعلم حدیث النبي صلى هللا علیھ وسلم أن المرأة : السؤال ً
فإن صالة المرأة في بیتھا وفي مخدع : علھا لو صلت في بیتھا ال تدرك ذلك األجر، فما العمل؟ الجوابصالتھا في بیتھا خیر من المسجد، ول

بعدھا عن الفتن، وكذلك سالمة : منھا: بیتھا أفضل من صالتھا حتى في مسجد النبي صلى هللا علیھ وسلم والمسجد الحرام، وذلك ألمور
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ھا غیر صالح، فإذا رآھا فتن بھا، ولو لم یكن إال رؤیة الناس للمرأة لكفى بذلك فتنة، حتى غیرھا من الفتنة، فقد تكون المرأة صالحة وغیر
ولو كانت متحجبة، فإن المرأة إذا مرت بالرجل انبعثت بھ غریزتھ وتحرك الشیطان علیھ بالوساوس، ولو كانت في أكمل حجابھا، فإن 

وعال، فإن هللا جل وعال أمر  عظم النعم على نساء المؤمنین امتثالھن ألمر هللا جلومن أ. ًاألسلم لھا واألعظم أجرا لھا أن تصلي في مخدعھا
َّوقْرن في ُبُیوتكن : النساء بلزوم القرار بأقوى الصیغ في األمر فقال سبحانھ وتعالى ِ ُِ َ َوال : ثم لم یقف الخطاب عند ھذا بل قال] 33:األحزاب[ََ

َتبرْجن  ََّ فإنك تكون ! اجلس وال تقم:  بالشيء والنھي عن ضده، وھذا من أبلغ ما یكون، فحینما تقول للرجلفجاء بصیغة األمر] 33:األحزاب[َ
وال تقم، : اجلس، إلزام، لكن كونك تقول لھ بعد ذلك: اجلس، فإن قولك: قد أكدت علیھ وألزمتھ وفرضت علیھ الجلوس أكثر مما لو قلت لھ

: وال تبرجن، بل قال: ًجاء الخطاب بصیغة األمر وبصیغة النھي مقرونا بالتنفیر، فلم یقلثم . امكث وال تتحرك، فھذا أبلغ في اإللزام: أي
َتبرج الجاھلیة األولى  ُ ِ َّ ِ ِ َُّ َ َْ إن عدتن إلى التبرج عدتن إلى الجاھلیة األولى، فسالمة األمة : فجاء بتلك الصورة الممقوتة، كأنھ یقول] 33:األحزاب[َ

الشھر والشھرین في بیتھا ال تخرج وال ترى الرجال  ولتجرب المرأة، فما مكثت.  دینھا أن تبقى في بیتھاوسالمة أمة هللا جل وعال وسالمة
ً إال وجدت نقصا، -ولو لحلق العلم والدرس والمحاضرات- ًوال یراھا الرجال إال وجدت لذلك أثرا في نفسھا ودینھا، ولو خرجت من بیتھا 

كمال المرأة وسالمتھا وخیریتھا في عدم رؤیة الرجال وأال یراھا الرجال، : ًإذا. ًتجد نقصا في الكمالیطعن في دینھا، لكن البد أن : وال نقول
وهللا عز وجل أعطاھا نعمة ! مھما كانت المرأة صالحة، فقد یمر بھا الشاب المفتون، وقد یمر بھا الشاب الذي رؤیتھ فتنة، فمن یسلمھا؟

والمرأة الملتزمة التي ھي في كمال التزامھا ال ترتاح إال في . رار كان ذلك من أعظم نعم هللا علیھاالعافیة، فإذا عافى المرأة وألزمھا الق
خیر للمرأة أال : (بیتھا، فالمرأة التي ال تعرف إال بیتھا اعلم أنھا امرأة صالحة وصاحبة خیر، ولذلك قالت فاطمة رضي هللا عنھا وأرضاھا

أن سالمة المرأة وأعظم الخیر لھا في عدم رؤیة : فالمقصود. ً مرفوعا عن النبي صلى هللا علیھ وسلمویروى) ترى الرجال وال یراھا الرجال
إنھا صالحة، فغیرھا غیر صالح، وإن كانت صالحة فإنھا مھما بلغت المرأة من الصالح فھناك : الرجال لھا وعدم رؤیتھا للرجال، فإن قیل

 جل وعال، خاصة في ھذه األزمنة، فأوصي النساء ما أمكنھن أن یمكثن في القرار، ومع ھذا فتن ال تقوى القلوب علیھا إال برحمة من هللا
أوصي الرجل الصالح والزوج الصالح أنھ إذا رأى امرأتھ تحب أن تصلي في المسجد الحرام، وھو یعرف دیانتھا وخیرھا أن یعینھا على 

َالخیر، فال ُیشدد وال ُیضیق علیھن، ولكن نحن نقول للنس األفضل أن یمكثن في بیوتھن، فإذا أرادت أمة هللا أن تخرج وترید الخیر، فوسع : اءَ
ًزوجة أو بنتا أو أما-لھا رحمك هللا، فإن النساء الصالحات في ھذا الزمان لھن حق كبیر على األزواج، فالمرأة الصالحة في ھذا الزمان  ً- 

بین أربعة جدران كیف  حیاتھا بین أربعة جدران، انظر لو مر علیك شھر وأنتتكرم وال تھان، وتعز وال تذل، وترفع وال توضع، امرأة 
إنھا ترید أن تخرج للخیر، فأحسن : ٍوال یوجد عندھا ملٍھ وال مسل، وھي بعیدة عن الفتن، ذاكرة شاكرة، فمثل ھذه إذا قالت لك! یكون حالك؟

، وخاصة النساء الصالحات وبعض اإلخوان األخیار یسيء معاملة النساء، فإذا علم. الظن بھا ت أن أخاك یضیق على أھلھ فذكره با
الملتزمات الخیرات، فینبغي التوسیع علیھن ولكن في حدود الشرع؛ ألن المرأة الصالحة إذا منعت من الخروج تسلط الشیطان علیھا فقال 

ًزوجك یسيء الظن بك، وقد یكون ھدفك صالحا ونیتك صالحة، ولكن من لك في ال: لھا قلوب التي ھي منفذ ومدخل للشیطان، فإذا أرادت أن ِ
تخرج إلى مسجد أو إلى محاضرة أو إلى ندوة فذكرھا باألفضل، فإن أصرت فال تمنعھا، ولك في رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم أسوة 

طوافك بالبیت وسعیك بین :  لھاأیرجع الناس بحج وعمرة وأرجع بحج؟ فقال: (حسنة، فبعد أن فرغ من حجھ قالت لھ أم المؤمنین عائشة 
ًصلوات هللا وسالمھ علیھ، فكان كریما ألھلھ، ) ًأنھ كان ال یرد سائال سألھ: (فأصرت علیھ، وفي الروایة) لحج وعمرة الصفا والمروة كافیك

انظر إلى كرم خلقھ صلوات فجعلھا تخرج ثم تذھب إلى التنعیم ثم ترجع إلى الطواف وتطوف وتسعى ثم تلحق بالنبي صلى هللا علیھ وسلم، ف
فأنت دلھا على األفضل؛ ألن بعض الزوجات یشكون من أزواجھن األخیار، بأنھم یشددون في مثل ھذه األمور، فإن ! هللا وسالمھ علیھ

جتھ الذي یخرج ًأرادت امرأتك فضیلة فأعنھا؛ ألنھا ترید طاعة هللا ومحبتھ، فاستوصوا بھن خیرا، ورحم هللا الزوج الكریم البر المحسن لزو
ًمن ھذه الدنیا وقد أحسن إلیھا ولم یسئ، فأحسن إلیھا بحسن الظن بھا، وبالمعونة لھا على الخیر، ودائما أنزل نفسك منزلتھا في مكوثھا في 

! ذبن أزواجھنھذا القرار الذي تكون فیھ بعیدة عن الملھیات، وغیرھا من النساء في الفتن والشھوات والملھیات فال یشعرن بالوقت، وكم یع
وھذه أمة صالحة أنعم هللا بھا علیك فأحسن إلیھا بارك هللا فیك، ووسع علیھا وأدخل السرور علیھا حتى في الجلوس معھا، والتوسعة علیھا 

نسأل هللا إذا طلبت بعض األمور المباحات بحدود وقدر، وإذا كتب هللا لإلنسان التوفیق فالشك أنھ على خیر في حالھ ومع أھلھ ومع الناس، 
  .أن یجعلنا وإیاكم ذلك الرجل، وهللا تعالى أعلم

 
 
 
 

 النفع المتعدي خیر من النفع القاصر
 
 

فضیلة الشیخ أنا إمام مسجد في إحدى القرى وفیھا من الجھل ما هللا بھ علیم، كما أنھ ال یوجد إمام للمسجد في التراویح إال أنا : السؤال
النفع المتعدي : على العموم: وأرید االعتكاف في المسجد الحرام، فھل أبقى في القریة أم ال؟ الجوابوشخص آخر عامي ال یحسن القراءة، 

أفضل من النفع القاصر، واألفضل أن لإلنسان في مثل ھذه الحالة أن یبقى مع الناس فیكتب لھ أجر المسجد الحرام بالنیة، فقد قال رسول هللا 
ًجاال ما سلكتم وادیا، وال قطعتم شعبا؛ إال كانوا معكم، إال شركوكم األجر قالواإن بالمدینة ر: (صلى هللا علیھ وسلم ً : كیف وھم بالمدینة؟ قال: ً

ولذلك أرى أن تبقى مع أھلك ومع أھل قریتك، وأن تنوي في قلبك أنھ لوال وجود ھذا الواجب لذھبت إلى . فھذا عذر شرعي) حبسھم العذر
مھتدین، غیر ضالین وال مضلین، وآخر دعوانا أن   العظیم رب العرش الكریم أن یجعلنا وإیاكم ھداةأسأل هللا. المسجد الحرام وأعتكف فیھ

  .الحمد  رب العالمین
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 [2[ باب السواك وسنن الوضوء -شرح زاد المستقنع 
ة، وعند تغیر رائحة الفم بطعام أو غیره، ومن السواك، ویتأكد استعمالھ عند القیام من النوم، وعند القیام إلى الصال: للوضوء سنن كثیرة منھا

 .سنن الوضوء كذلك غسل الكفین، والمضمضة واالستنشاق، والتثنیة والتثلیث في غسل األعضاء، وكذلك أخذ ماء جدید لألذن
 أحكام السواك

 
 

 وعلى آلھ الطیبین الطاھرین وصحابتھ ,بسم هللا الرحمن الرحیم الحمد  رب العالمین والصالة والسالم على أشرف األنبیاء والمرسلین
 ......:أما بعد. أجمعین، ومن سار على نھجھم إلى یوم الدین

 
 األدلة على عدم وجوب السواك

 
 

: ھذه الجملة مراد المصنف بھا أن یبین حكم السواك فقال رحمھ هللا]. مسنون كل وقت إال لصائم بعد الزوال: [قال المصنف رحمھ هللا تعالى
ولكن ھذا القول , إن السواك واجب: -كما تقدم في المجلس الماضي-وقال بعض العلماء . أنھ لیس بواجب وال بالزم: ومراده بذلك) مسنون(

ًمرجوحا؛ وذلك لمعارضتھ للسنة الصحیحة الثابتة عن النبي صلى هللا علیھ وسلم، كما في حدیث أبي ھریرة رضي هللا عنھ أن النبي  یعتبر
فھذا الحدیث یدل على أن السواك لیس بواجب، وأن ). لوال أن أشق على أمتي ألمرتھم بالسواك عند كل صالة: (م قالصلى هللا علیھ وسل

ویعتبر . ًولذلك یعتبر القول بالوجوب مرجوحا من ھذا الوجھ, النبي صلى هللا علیھ وسلم امتنع من إیجابھ على األمة خوف المشقة علیھم
ًالسواك مسنونا ال واجبا وال أن النبي صلى هللا علیھ وسلم : أي) مسنون. (أن اإلنسان یثاب على فعلھ وال یعاقب على تركھ: بمعنى, ً الزماً
السواك : (ًفكما تقدم في حدیث أبي ھریرة وكذلك قولھ علیھ الصالة والسالم في حدیث البخاري معلقا بالجزم : ّسنھ بقولھ وفعلھ، أما بقولھ
وجاء عنھ علیھ الصالة والسالم أنھ أكد .  الثناء من النبي صلى هللا علیھ وسلم على السواك یدل على أنھ سنةفھذا) مطھرة للفم مرضاة للرب

وھذا یدل على حبھ صلوات هللا وسالمھ علیھ وحرصھ على ) أكثرت علیكم في السواك: (قال في الحدیث الصحیح السواك وندب إلیھ حتى
علیھ الصالة والسالم أنھ رغب في السواك في آخر حیاتھ وھو في مرض موتھ صلوات هللا ھذه الخصلة المحمودة، وقد جاء كذلك عنھ 

أخاھا عبد الرحمن بن أبي بكر : أعني- أن عبد الرحمن رضي هللا عنھ : (وسالمھ علیھ، ففي الصحیحین من حدیث أم المؤمنین عائشة 
ّفأبده النبي صلى هللا علیھ وسلم : م وفي یده سواك، قالت أم المؤمنین دخل على النبي صلى هللا علیھ وسل-الصدیق رضي هللا عنھ وعن أبیھ

ّوقد كان علیھ الصالة والسالم عفیفا، ال یسأل الناس شیئا، ولكن لفضل السواك وعظیم مكانتھ أبده بصره، ففھمت رضي هللا عنھا ) بصره ً ً
یكاد یكون قول الجماھیر، إال : أي,  سنة إال من خالف وقال بوجوبھفالسواك باإلجماع. وأرضاھا حب النبي صلى هللا علیھ وسلم لھذا السواك

 .أنھ لیس بواجب: أن بعض أھل الظاھر قالوا بالوجوب، والصحیح
 
 
 
 

 حكم السواك بعد الزوال للصائم
 
 

العلماء رحمة هللا علیھم، وھو ًوالصائم نفال، وھذا ھو أحد قولي , ًفیشمل الصائم فرضا, عام) لصائم: (، قولھ)إال لصائم بعد الزوال: (وقولھ
: قول النبي صلى هللا علیھ وسلم: أولھا: أن السواك ال یستحب بعد الزوال، واحتجوا لذلك بأدلة: قول موجود في مذھب الحنابلة والشافعیة

ھ وسلم امتدح الخلوف، أن النبي صلى هللا علی: ووجھ الداللة من ھذا الحدیث الصحیح) لخلوف فم الصائم أطیب عند هللا من ریح المسك(
 ألذھب فضل الخلوف وھو -بعد الزوال: أعني- فلو قلنا بمشروعیة السواك في ھذا الوقت : وأخبر أنھ أطیب عند هللا من ریح المسك، قالوا

 النبي صلى هللا علیھ وقد أمر, مقصود في العبادة بذاتھا، فال تشرع إزالتھ بالسواك، كما ال تشرع إزالة دم الشھید بالغسل إذا قتل في المعركة
ال تشرع إزالة أثر الصیام كما ال : فقالوا .وسلم بشھداء أحد أن یلفوا في ثیابھم وأن یكفنوا فیھا دون أن یغسلوا رضوان هللا علیھم أجمعین

وأقوى ما , تجوا بھاوحاصل أدلتھم أحادیث ضعیفة اح. یشرع إزالة أثر الشھادة بجامع أن الخلوف ودم الشھید كل منھما أثر لعبادة شرعیة
القیاس، حیث قاسوا خلوف فم الصائم على دم الشھید، فقالوا بعدم مشروعیة : ًوثانیا) . لخلوف فم الصائم: (السنة في قولھ: ًأوال: استدلوا بھ

لى العموم ولو كان للصائم  القول بمشروعیة السواك، وذلك ع- والعلم عند هللا- وأصح القولین . إزالة ھذا األثر، كما ال تشرع إزالة ذلك األثر
لوال أن أشق على أمتي ألمرتھم بالسواك عند كل : (لعموم األدلة في فضل السواك، قال صلى هللا علیھ وسلم: ًأوال: بعد الزوال، وذلك لما یلي

ِستثن صلى هللا علیھ وسلم فلم ی) ًوبالغ في االستنشاق إال أن تكون صائما: (إال بعد الزوال، وقد قال لـلقیط بن صبرة : ولم یقل) صالة
وكما ھو معلوم عند الجمیع أن رمضان ال . ًإال أن یكون صائما: السواك، وأمر بالسواك یوم الجمعة، وأكثر فیھ علیھ الصالة والسالم ولم یقل
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ترجح ھو القول بسنیة السواك وبناء على ھذا كلھ فإن الذي ی, ًومعلوم أن اإلنسان ال یمضي للجمعة غالبا إال ما یقارب الزوال, یخلو من جمع
..) لخلوف فم الصائم : (استداللھم بقولھ: ًأوال: أما الجواب عن أدلة من قال بالمنع أو بكراھیتھ بعد الزوال. ًمطلقا ولو كان للصائم بعد الزوال

 ال من فمھ، وأما السواك فإنھ ولیس من نتن الفم، فإن الخلوف بخار یتصاعد من جوف اإلنسان, جوابھ أن الخلوف ناشئ من المعدة: نقول
وھذا معلوم ومدرك ومشاھد بالحس أن السواك ال یؤثر على فضل الخلوف الذي ینشأ عن الجوف، وبناء , یذھب أثر الفم ولیس أثر الجوف

إنھ أثر فضلة عبادة ال : أن قولھم: ثم األمر الثاني. غیر دال على المنع من السواك بعد الزوال..) لخلوف فم الصائم : (یكون قولھ: على ذلك
: إلى ذلك النبي صلى هللا علیھ وسلم بقولھ إن الذي یزیلھ السواك ھو وسخ األسنان الذي أمر الشرع بتطھیره، كما أشار: نقول, تشرع إزالتھ

لثابتة الصحیحة عن وبھذا كلھ یترجح القول بأن السواك یشرع ولو للصائم بعد الزوال؛ لعموم األدلة ا) السواك مطھرة للفم مرضاة للرب(
والزوال یكون بعد انتصاف , كما ھو معلوم مأخوذ من زال الشيء إذا تحرك) الزوال]. (بعد الزوال: [وقولھ. النبي صلى هللا علیھ وسلم

 كبد الشمس في كبد السماء، فمن سنة هللا عز وجل الكونیة أن الشمس تسیر من المشرق إلى المغرب، فإذا بلغت منتصف النھار وصارت في
السماء وقفت لحظة، وھذه اللحظة ال یتحرك فیھا الظل ال إلى جھة المشرق وال إلى جھة المغرب، وھي التي عناھا النبي صلى هللا علیھ 

ًفإذا وقف الظل ھذه اللحظة وھي من أربع دقائق إلى خمس دقائق تقریبا، , یقوم الظل فال یتحرك: أي) حین یقوم قائم الظھیرة: (وسلم بقولھ
دأ الشمس بعد ذلك بالتحرك إلى جھة الغروب، فإذا تحركت تحرك الظل إلى جھة المشرق بعد أن كان في جھة المغرب؛ ألن الشمس تب

فإذا انتصفت في كبد السماء وقف الظل ثم إذا تحركت إلى المغرب تحرك الظل إلى جھة , تشرق من المشرق فیكون الظل في المغرب
َأقم الصالة : وھو الدلوك الذي عناه هللا بقولھ, فھذا ھو الزوال، وھو الدلوك ودحض الشمس, تحركت: يأ, زالت: ولذلك یقولون, المشرق َّ ِِ َ

ِلدلوك الشْمس  َّ ِ ُِ كان یصلي الھجیرة التي تدعونھا األولى حین تدحض : (والدحض الذي عناه أبو بردة رضي هللا عنھ بقولھ] 78:اإلسراء[ُ
 .ك ظل الشمس إلى المشرقأن الزوال تحر: ، فالمقصود)الشمس

 
 
 
 

 أوقات یتأكد فیھا استعمال السواك
 
 

 ...... .[متأكد عند صالة وانتباه وتغیر فم: [قال رحمھ هللا تعالى
 

 السواك عند الصالة
 
 
ھنا للعلماء و) ألمرتھم بالسواك عند كل صالة: (لثبوت النص) عند صالة( یتأكد فعلھا - السواك: أعني-ھذه السنة النبویة : أي) متأكد)

 -وھو مذھب بعض المالكیة-وقال طائفة من العلماء . یشرع قبل الصالة أن یستاك اإلنسان ولو كان في المسجد: قال الجمھور: وجھان
: على أن المراد بھ عند الوضوء، كما في الروایة األخرى، وقالوا) عند كل صالة: (وحملوا الحدیث, بكراھیة السواك عند الصالة مباشرة

ًأنھ ربما جرح اللثة؛ ألن السواك ال یؤمن أن یكون ناشفا، فیجرح اللثة أو : أولھا: إن اإلنسان یستاك عند الصالة لحصلت محاذیر: ا لو قلناإنن
 أن اإلنسان إذا استاك عند الصالة، إما أن یتفل في المسجد وھذا ممنوع: األمر الثاني. والدم نجس وھو قول الجماھیر, یدمیھا فیسیل الدم

وإما أن یبلع الوسخ والقذر الذي أخرجھ السواك من أسنانھ، فیكون ) البصاق في المسجد خطیئة: (علیھ؛ ألن النبي صلى هللا علیھ وسلم قال
ًمنظفا لظاھره ومفسدا لباطنھ بدخول ھذه الفضلة إلى الباطن وربما أضرت بالجسد، قالوا : فال یشرع فعلھا عند الصالة مباشرة، والصحیح: ً

ًوكذلك أیضا یحتاط بإجراء السواك على العظم دون اللثة إذا كان ,  یشرع، أما ما ذكروه من إدماء اللثة فإنھ یحتاط بالسواك الرطبأنھ
وأما ما ذكروه من البصاق في المسجد فلیس على كل حال، فبإمكان اإلنسان أن یبصق في مندیل أو في ثوبھ، أو إذا كان . ًالسواك ناشفا

روش بصق تحت قدمھ الیسرى ثم دفن بصاقھ، لما ثبت في الحدیث الصحیح عن النبي صلى هللا علیھ وسلم أنھ قال فیمن المسجد غیر مف
ولكن عن یساره تحت , وال یبصق عن شمالھ فیؤذي الذي عن شمالھ, فال یبصق عن یمینھ فیؤذي بھا الذي عن یمینھ: (یبصق في المسجد

من األدلة على ) متأكد عند صالة(, ًإذا كان مفروشا فإنھ یبصق في مندیل ونحو ذلك أما, یر مفروشھذه ھي السنة إذا كان المسجد غ) قدمھ
كان النبي صلى هللا علیھ وسلم إذا قام من اللیل یشوص فاه : (حدیث حذیفة بن الیمان رضي هللا عنھ عن أبیھ أنھ قال: تأكده عند الصالة

وھذا الحدیث یدل على مشروعیة السواك عند الصالة سواء كانت فریضة أو , ا دلكھیدلك، شاصھ وماصھ إذ: بمعنى: یشوص) بالسواك
وورد في حدیث ولكن تكلم العلماء في سنده في فضل السواك عند الصالة وأنھا أفضل من سبعین صالة بدون سواك، ولكنھ . كانت نافلة

 من قراءة القارئ للقرآن، حتى ورد في الخبر أنھ یدني إلى فم إنھ یستحب عند الصالة لمكان دنو الملك: حدیث ضعیف، وقال بعض العلماء
 .یستحب لإلنسان أن یحرص على نظافة فمھ بالسواك: القارئ لفضل قارئ القرآن، ولذلك قالوا

 
 
 
 

 السواك عند القیام من النوم
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ذكرت أنھا كانت تعد للنبي صلى هللا علیھ وسلم سواكھ انتباه من النوم؛ ألن أم المؤمنین رضي هللا عنھا : أي] وانتباه: [قال رحمھ هللا تعالى
ولذلك كان من ھدیھ علیھ الصالة والسالم أنھ إذا قام یشوص فاه بالسواك كما جاء في حدیث حذیفة بن , فیبعثھ هللا من اللیل ما شاء, وطھوره

عند الصالة؛ : ھذا یتضمن السواك على الوجھین: ماءقال بعض العل) كان إذا قام من اللیل یشوص فاه: (الیمان رضي هللا عنھ في الصحیحین
  .وعند االنتباه من النوم ألنھ لما انتبھ من النوم؛ تغیرت رائحة فمھ فشرع لھ أن یزیل تلك الرائحة بالسواك, ألنھ قائم من أجل الصالة

 
 
 
 

 السواك عند تغیر الفم
 
 

ًفیكون بلفظھ دلیال على السنیة عند االنتباه , عیة السواك عند االنتباه من النومحدیث حذیفة دل على مشرو: قالوا] وتغیر فم: [قال رحمھ هللا
فیدل على سنیة : أما لفظھ. فیكون الحدیث فیھ لفظ ومعنى, ًمن النوم، ویكون بمعناه دلیال على أن السنة أن یستاك عند تغیر رائحة الفم

فیستنبط من ذلك أنھ , ما فعل ذلك عند قیامھ من النوم إال ألن النوم یغیر رائحة الفم: افھو العلة؛ ألنھم قالو: وأما معناه. السواك في ھذا الوقت
أو , أن تتغیر رائحة الفم بنوم: ومنھا, الطعام وخاصة إذا كانت لھ زھومة: منھا: وتتغیر رائحة الفم على أوجھ. یشرع عند تغیر رائحة الفم

ًوكذلك إذا أكل اإلنسان شیئا لھ رائحة فیستحب لھ أن , یشرع فیھ أن یستاك اإلنسانأو بشدة ظمأ فكل ذلك , أو بجوع, تتغیر بطول صمت
  .یزیلھا بالسواك

 
 
 
 

 كیفیة االستیاك
 
 

ًاستاكوا عرضا، وادھنوا غبا، واكتحلوا وترا: (وفیھ الحدیث] ًویستاك عرضا: [قال رحمھ هللا ً ًواالستیاك عرضا . وھو حدیث ضعیف) ً
فیكون , فیبدأ بالیمین إلى الیسار, المراد بالعرض أن یأخذ من طرف فمھ األیمن إلى طرف فمھ األیسر: ھم من یقولمن: للعلماء فیھ وجھان

العرض عرض الفم : إما أن تقول: في ذلك وجھان: العرض عرض الفم وذلك یكون بطول السن، أي: وقیل. استیاكھ على عرض السن
 العرض عرض األسنان فیكون االستیاك بطول الفم، فعرض األسنان طول الفم وطول األسنان :وإما أن تقول, فیكون االستیاك بطول األسنان

أنھ یأخذ من طرف فمھ األیمن إلى طرف فمھ : أي) ًاستاكوا عرضا: (فمنھم من یقول. وھما وجھان في تفسیر ھذا الحدیث, عرض الفم
ًذ كل سن على حده فیبدأ بشقھ األیمن؛ ألن المراد بأن یستاكوا عرضا أن أن یأخ: أي) ًاستاكوا عرضا: (األیسر، على الصفة المشھورة، وقیل

فإذا أخذ كل سن على حدة، فیكون العرض ھو عرض الفم ال عرض السن، فیستاك على طول السن الذي ھو عرض الفم  ,یبالغ في تنظیفھا
أن , أن صفة السواك یشرع فیھا فقط في السنیة التیامن: والصحیح. إن ھذا أبلغ في تطھیر وتنظیف األسنان وھو المقصود من السواك: قالوا

واإلنسان فیھ مخیر، إن شاء أخذ بعرض الفم وطول , یبدأ بشقھ الیمین، أما الصفة والطریقة التي یزیل بھا فھذا موسع فیھ: یكون بالتیامن، أي
ًمبتدئا بجانب : [وقولھ. ة معینة غیر البداءة بالشق األیمنلیس فیھ سن: األسنان أو بطول الفم وعرض األسنان، فالحال یختلف، وبناء على ذلك

في : كان النبي صلى هللا علیھ وسلم یعجبھ التیمن في كل شيء: (لظاھر حدیث أم المؤمنین عائشة رضي هللا عنھا أنھا قالت] فمھ األیمن
یمن وینتھي بشقھ األیسر، ویكون السواك على ھذه ونص العلماء على أن السنة أن یبدأ بالشق األ) طھوره، وتنعلھ، وترجلھ وفي شأنھ كلھ
 ...... .صلى هللا علیھ وسلم ًالصفة مسنونا لما فیھ من التأسي بالنبي

 
 حكم ترجیل الشعر ودھنھ

 
 

:  قالاالدھان یكون للشعر، ویشمل ذلك شعر الرأس وشعر اللحیة، وھذا كما قلنا أورده المصنف ألن الحدیث]. ًویدھن غبا: [قال رحمھ هللا
ًاستاكوا عرضا، وادھنوا غبا، واكتحلوا وترا( ً وھذا منھج الفقھاء , ًولذلك أدخل ھذه الجزئیة في باب السواك وراعى ھذا تأدبا مع الحدیث) ً

وقد ,  ذلكوالسنة أن اإلنسان یدھن شعر رأسھ وشعر لحیتھ إذا أمكنھ. ًأنھم یذكرون الشيء بما قاربھ تأسیا بآیة أو حدیث، فذكر أحكام االدھان
ولذلك , ترجیلھ لشعره: أي..) وترجلھ : (حدیث أم المؤمنین وقولھا: والدلیل على مشروعیة ذلك, كان النبي صلى هللا علیھ وسلم یرجل شعره

 فالترجیل في مذھب بعض العلماء أن یجمع بین تسریح الشعر مع, ترجیل الشعر أن یدھن الشعر ثم یسرحھ: قال بعض العلماء. یسن: قالوا
ومن سماحة الشریعة أنھ یشرع . دھن الترجیل ھو مطلق التسریح بغض النظر عن كونھ بدھن أو بدون: وقال بعض العلماء. وجود الدھن

وال یبالغ في االدھان والتسریح، بل یكون , لإلنسان أن یضع الدھن في شعر رأسھ ولحیتھ، وذلك على الوسط فال یترك الشعر أشعث أغبر
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ً یتركھ شعثا فحتى ال یتشبھ بأھل الرھبنة وأھل البدع واألھواء الذین ھم غالة أھل الطرق والذین یبالغون في التزھد ًوسطا أما كونھ ال
ًبل یكون وسطا، وھذا ھو القوام الذي جعل هللا عز وجل , ًوكذلك أیضا ال یتشبھ بمن یتأنث ویبالغ في تجمیل نفسھ. والتقشف، فال یتشبھ بھم

.  علیھ وسلم علیھ، بال إجحاف وال غلو، وھو العدل الذي أمر هللا بھ في كتابھ وجعلھ ھدي رسولھ صلى هللا علیھ وسلمشریعة النبي صلى هللا
ولذلك ینبغي ) أن النبي صلى هللا علیھ وسلم نھى الصحابة أن یمتشطوا كل یوم: (حدیث النسائي : ومن األدلة على أنھ ال یداوم على الترجیل

ً أن یمتشط یوما ویترك یوما، وھذا أبلغ في الرجولة وأبلغ في الفحولة مع االعتدال دون غلو ودون إسراف أو - بدإذا كان وال-لإلنسان  ً
وإنما یكون على , إجحاف، ولذلك یشرع تسریح الشعر وتسریح اللحیة، ولكن ینبغي أن یكون التسریح على غیر مشابھة ألھل الخنا والفجور

, فیضع الزیت على لحیھ األیمن, السنة أنھ إذا ادھن أن یبدأ بشقھ األیمن.  هللا علیھ وسلم في إكرام الشعرقصد القربة والتأسي بالنبي صلى
 .......ثم یبدأ بتسریح شعر رأسھ ولحیتھ، وكذلك الحال بالنسبة لشقھ األیسر بعد أن یفرغ من شقھ األیمن, وكذلك شق شعره األیمن

 
 االكتحال وكیفیتھ

 
 
وقد جاء في الحدیث , والكحل ال حرج فیھ, واالكتحال أن یضع الكحل في العین, إنھ ضعیف: ا تقدم في الحدیث وقلنالم) ًویكتحل وترا)

الحجر األسود، وھذا ھو : واإلثمد ھو) علیكم باإلثمد فإنھ یجلو البصر وینبت الشعر: (الصحیح عن النبي صلى هللا علیھ وسلم أنھ قال
اإلمام ابن مفلح رحمة هللا علیھ في اآلداب : وكذلك نبھ علیھ غیر واحد، ومنھم. خارجي من سواد اإلثمد: دوفیھ شاھ, المحفوظ في لغة العرب

ویلیھ الحجر إذا وضع معھ شيء من الحدید بصفة یعرفھا , الشرعیة أنھ الحجر األسود، وھو أقوى وأنفع وأبلغ في تنظیف العین وقوة البصر
یجلو : علیھ وسلم ھذا النوع من الحجر لما فیھ من العلة التي ذكرھا من أنھ یجلو البصر وینبت الشعر، أيوقد امتدح النبي صلى هللا . األطباء

یبدأ بعینھ : قال بعض العلماء: للعلماء في معناه وجھان) ًفیكتحل وترا. (وكذلك ینبت الشعر, بصر اإلنسان فینظف العین ویجعل فیھا حدة
ثم یرجع إلى الیمنى ثم یكحل الیسرى، وقال بعض , لى الیسرى، ثم یرجع إلى الیمنى ثم یكحل الیسرىالیمنى فیضع فیھا المرود ثم ینتقل إ

بل إنھ یبدأ بالیمنى حتى ینتھي من تثلیثھا، ثم ینتقل إلى الیسرى ویثلثھا، واألمر واسع، فإن شاء فعل ھذا، وإن شاء فعل ھذا والناس : العلماء
: اإلنسان أن یأخذ المرود بالیمنى ثم یقلبھ للیسرى، لكن یستحب اإلیتار لعموم قولھ علیھ الصالة والسالمفقد یكون من المشقة على , متفاوتون

جنس : ، أي)إن هللا وتر یحب الوتر: (لعموم قولھ, ًإن في ھذا الحدیث استحباب الوتر مطلقا: وقال بعض العلماء) إن هللا وتر یحب الوتر(
 ...... . أو شأن آخرالوتر بغض النظر عن كونھ في عبادة

 
 حكم التسمیة قبل الوضوء

 
 

بعد أن فرغ رحمھ هللا من بیان السواك وأحكامھ شرع في بیان واجبات الوضوء فقال رحمھ ]. وتجب التسمیة في الوضوء: [قال رحمھ هللا
ُفإذا وجبت ُجنوُب: ومنھ قولھ تعالى, وجب إذا سقط: الواجب مأخوذ من قولھم) وتجب: (هللا ْ ََ َ َ َ . سقطت واستقرت على األرض: أي] 36:الحج[َھا ِ

سقطت وغاب قرصھا، : بمعنى) أن النبي صلى هللا علیھ وسلم كان یصلي المغرب إذا وجبت الشمس: (ومنھ ما ثبت في الحدیث الصحیح
أطاعت : ومنھ قول الشاعر, أنھ الزم وحتم: ھذا واجب علیك بمعنى: الالزم، تقول: الساقط، ویطلق بمعنى: فالواجب في اللغة یطلق بمعنى

ھو ما یثاب فاعلھ ویعاقب : ومراد الشرع بالواجب. علیھم أن یفعلوه أول الزم: ًبنو عوف أمیرا نھاھم عن السلم حتى كان أول واجب أي
من : أي) ب التسمیةوتج. (فإن فعل ذلك أثیب وإن تركھ فإنھ یعاقب, أنھ یلزم المكلف أن یقوم بھ: أي, ھذا واجب: تاركھ، فإذا قال العلماء

-وھي مسألة التسمیة عند الوضوء، فقال بعض العلماء , وھذا ھو أحد قولي العلماء في ھذه المسألة, أراد أن یتوضأ فإنھ یجب علیھ أن یسمي
ن لم ال وضوء لم: (تجب التسمیة للوضوء؛ لظاھر قول النبي صلى هللا علیھ وسلم في حدیث أبي ھریرة : - وھو اختیار بعض المحدثین

ال یثبت في : ال یثبت فیھ شيء، أي: ، وھذا الحدیث اختلف العلماء في إسناده، والجماھیر على أنھ ضعیف، وقد قال اإلمام أحمد )ِّیسم
 ...... .وقد اختار بعض المتقدمین وبعض العلماء المتأخرین أن حدیث التسمیة حسن, التسمیة شيء، وإن كان القول بتحسینھ لھ وجھ

 
 وجوب التسمیة في الوضوءأدلة عدم 

 
 

ولھم جواب , دلیل السنة: ًوثانیا, دلیل الكتاب: ًأوال: فإنھم یرون أن التسمیة لیست بواجبة، وعندھم أدلة, یبقى اإلشكال في مذھب الجمھور
ُیا أیھا الذین آمنوا إذا قْم: فإن هللا عز وجل قال في كتابھ: أما دلیل الكتاب. عن ھذا الحدیث َُ َِّ َ َ َ َِ ُّ ْتم إلى الصالة فاغسلوا ُوُجوھكم َ ُْ َُ ُ ِ ِ َّْ َ َ ولم ] 6:المائدة[ِ

ِفكلوا مما ذكر اْسم هللا علْیھ : یأمر بالتسمیة، ولو كانت واجبة ألوجبھا، كما قال تعالى ِ َّ َِ َ َِ َّ ُ ُ ُ ُ ِوال تأكلوا مما لم ُیذكر اْسم هللا : وقولھ] 118:األنعام[َ َّ ُ ِْ َ َْ َ َّ ِ ُ ُ ْ َ
ِعلْیھ  َ توضأ كما : (وجاءت السنة تؤكد ھذا بقولھ علیھ الصالة والسالم لألعرابي ,  فلم یأمر بالتسمیة في الوضوء في كتابھ]121:األنعام[َ

 في -رضي هللا عن الجمیع-حدیث عثمان وعبد هللا بن زید : الدلیل الثاني من السنة. فلو كانت التسمیة واجبة لذكرھا هللا عز وجل) أمرك هللا
ولو كانت واجبة لما تركھا النبي صلى هللا , هللا علیھ وسلم، وكذلك حدیث علي ، فإنھ لم یذكر واحد منھم التسمیةصفة وضوء النبي صلى 

من توضأ نحو وضوئي : (ّعلیھ وسلم ولسمى قبل وضوئھ حتى تسمع تسمیتھ وتنقل؛ ألنھ في معرض البیان، وقد قال صلى هللا علیھ وسلم
ًفأجابوا عنھ سندا ) ِّال وضوء لمن لم یسم: (إن ھذه السنة تدل على عدم وجوب التسمیة، أما حدیث: لواقا: وبناء على ذلك. الحدیث..) ھذا 
فإنھ حسن، والحدیث الذي لم یذكر التسمیة , ًوكذلك أیضا من وجھ السند أنھ معارض بما ھو أصح منھ, فالضعف الذي فیھ: ًأما سندا, ًومتنا
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كما أشار إلى ذلك بعض الفضالء بقولھ في الحدیث , لحسن إذا تعارض مع الصحیح سقط اعتبارهفي الصحیحین بل من أعلى الصحیحین، وا
ولكن إذا عارض , أن الحدیث الحسن یحتج بھ:  في الحجة كالصحیح ودونھ إن صیر للترجیح أي-الحدیث الحسن: أي-وھو : الحسن

نفي مسلط على الحقیقة الشرعیة، ) ِّال وضوء لمن لم یسم: (تن فقولھأما من جھة الم. الصحیح فإنھ یسقط االحتجاج بھ، ھذا من جھة السند
فإذا انتفى حملھ : إذا تسلط النفي على الحقیقة الشرعیة ھل یحمل على الصحة أو على الكمال؟ وجھان: وھي مسألة أصولیة معروفة بقولھم

وما معنى ھذه القاعدة؟ النفي . جب صرفھ إلى الكمالفإذا كان حملھ على الصحة یعارض النصوص فی, على الصحة وجب حملھ على الكمال
یحمل على الصحة ما لم :  فھل یحمل على الصحة أو یحمل على الكمال؟ قلنا- وھي الوضوء-مسلط على الحقیقة الشرعیة ) ال: (بقولھ

ال وضوء : أي,  على نفي الكمالًیتعارض مع الدلیل، فیجب صرفھ إلى الكمال، فیكون ھذا النفي بسبب معارضتھ لألحادیث األخرى محموال
ومع ھذا . وبھذا یجمع بین النصوص وتكون التسمیة مستحبة ال واجبة, ِّكامل لمن لم یسم، أو لمن لم یذكر اسم هللا علیھ كما في الروایة الثانیة

كمال باتباع النبي صلى هللا علیھ ینبغي للمسلم أن یحتاط وأن یأخذ باألكمل، فإن أولى الناس بقبول عملھ الصالح ھو من كان أقرب إلى ال
ولما فیھ من بالغ تقوى هللا عز وجل وحب , ًوسلم، وینبغي على طالب العلم دائما أن یأخذوا بأحوط األقوال لما في ذلك من األخذ بالكماالت

  .فیحرص اإلنسان على ذكر اسم هللا عز وجل, الخیر والحرص علیھ
 
 
 
 

 صیغة التسمیة عند الوضوء
 
 

فیقف , باسم هللا: ولكنھا ھنا) بسم هللا الرحمن الرحیم: (فما ھي التسمیة؟ التسمیة الكاملة ھي, التسمیة تفعیلة من اسم هللا): التسمیة(نظر یبقى ال
ْوال تأ: بدلیل أن هللا قال, ، أن المراد بھ اسم هللا فقط)لمن لم یذكر اسم هللا: (ًویكون معتبرا؛ ألن قولھ, عند قولھ باسم هللا َ ُكلوا مما لم ُیذكر اْسم َ ِْ َ ْ َ َّ ِ ُ ُ

ِهللا علْیھ  َ َ ِ واختلف العلماء ھل یحل , فإن التسمیة تكون باسم هللا: ًوبناء على ذلك). باسم هللا: (وقد قال النبي صلى هللا علیھ وسلم] 121:األنعام[َّ
أنھ ینبغي : أو باسم العزیز؟ الصحیح,  باسم القدوسأو, أو باسم الملك, أو باسم الرحیم, باسم الرحمن: غیر لفظ الجاللة محلھ، كأن یقول

فإنھ یؤتى باسم هللا ولفظ الجاللة؛ ) لمن لم یذكر اسم هللا: (فكما قال, االقتصار في األذكار على الوارد دون تغییر وال تبدیل وال یجتھد فیھا
ًّھْل تْعلم لُھ سمیا : لىوذلك لشرف ھذا االسم وفضلھ على سائر األسماء وقد قال بعض العلماء في قولھ تعا ِ َ ََ َُ ، )ال: (ھل بمعنى: قیل] 65:مریم[َ

إنھ ھو االسم األعظم الذي إذا : وھذا لشرفھ، حتى قال طائفة من العلماء, اسم هللا، فإن اسم هللا لم یتسم بھ أحد: أي: قیل, ًال تعلم لھ سمیا: أي
باسم : باسم هللا، وال یؤذن في قول: یقتصر على ھذا االسم بعینھ وھو قولھسأل العبد بھ ربھ حاجة خالصة من قلبھ استجاب دعاءه؛ ولذلك 

یجب : (وإنما قولھ, لیس مراده في داخل الوضوء: لیست الظرفیة على ظاھرھا، أي) في الوضوء: (أما قولھ. الرحیم وال باسم الرحمن
فإن كان , تذكر التسمیة عند أول فرض: وقال بعض العلماء. أن یبتدئ عبادة الوضوء، بذكر اسم هللا عز وجل: بمعنى) التسمیة في الوضوء

یسمي هللا عز وجل عند المضمضة :  قالوا-أثناء النھار: یعني-ًوإن كان مستیقظا , ًمستیقظا من نومھ كانت الید، فیقولھا قبل غسل الكفین
واألكمل أن اإلنسان یسمي عند ابتداء , االستنشاقأو عند غسل الوجھ على القول بعدم وجوب المضمضة و ,واالستنشاق على القول بوجوبھا

  .الوضوء
 
 
 
 

 ًحكم ترك التسمیة نسیانا
 
 

إنھ إذا لم یذكر اسم هللا جل وعال : وقال بعض العلماء, أنھا تسقط عند النسیان، فال یطالب اإلنسان بإعادتھا: أي]. مع الذكر: [قال رحمھ هللا
وعلى قول , ًولكن لیست شرطا في صحة الوضوء, قول الذي اختاره المصنف أنھا واجبةفعلى ال. وجب علیھ الرجوع وإعادة الوضوء

  .إسحاق وبعض أھل الحدیث أنھا شرط في صحة الوضوء ویلزمھ أن یعود إلى ابتداء الوضوء ویسمي من جدید
 
 
 
 

 حكم الختان للرجال والنساء
 
 

إزالة أعلى : والختان بالنسبة للرجال. ًتن ختانا، وھو خاتن، وفالن مختونمصدر ختن یخ: الختان]. ویجب الختان: [قال رحمھ هللا تعالى
ًفھي إزالة أعلى الجلدة التي على الفرج، وشبھھا العلماء رحمھم هللا بعرف الدیك بیانا : وأما بالنسبة للنساء. حشفة الجلد التي على رأس الذكر
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وأول من اختتن إبراھیم إمام الحنیفیة، علیھ وعلى نبینا , ان مكرمة وسنة جلیلةوالخت. لمحل الفرض والواجب على القول بوجوبھ على النساء
ًالصالة والسالم، اختتن وھو ابن ثمانین سنة امتثاال ألمر هللا عز وجل، ولذلك ُعد ھذا من ابتالء هللا واختباره لھ، فإن الختان مع تقدم السن 

ًوكبرھا ال شك أن فیھ أمرا شدیدا ومشقة عظیمة، ول كنھ امتثل أمر هللا؛ ولذلك قال حبر األمة وترجمان القرآن عبد هللا بن عباس قال في ً
َوإذ اْبتلى إْبراھیم ربُھ بكلماٍت : تفسیر قولھ تعالى َ َ َِ ُّ ِ َِ َِ ِ َِ الختان، : وذكر منھا, أصل التقدیر ابتلى رب إبراھیم إبراھیم بكلمات فأتمھن] 124:البقرة[َ

 .......فاختتن علیھ الصالة والسالمأنھ ابتاله وھو في كبر سنھ 
 

 مشروعیة الختان
 
 

ولذلك إذا أزالھ كان ذلك أبلغ في الطھارة والنقاء والبعد , والختان شرعھ هللا للرجال لما فیھ من إزالة ھذا الموضع الذي تكمن فیھ النجاسة
ًوالدین دین طھارة حسا ومعنى, عن الدنس ِولكْن ُیرید ل: كما قال تعالى, ً ُِ ِ َ ُْیطھِّركم َ ُ َ فھذه من الطھارة، وطھر هللا عز وجل المؤمنین ] 6:المائدة[َ

َحسا ومعنى وشرفھم بھذه الطھارة وهللا ُیحب الُمطھِّرین  َِ َّ َّْ ُّ ِ ُ ً , ًوكذلك تخفیفا من الشھوة في المرأة, فشرع ھذا الختان طھارة للرجل]. 108:التوبة[ً
یوجد في نساء الكفار من الشدة لطلب : ولذلك كما ذكر شیخ اإلسالم رحمة هللا علیھ یقول, افإن المرأة إذا تركت على حالھا اشتدت شھوتھ

فلذلك یحصل بھ العفة للمرأة , وجعل هللا في الختان مصلحة الدین والدنیا. الفساد والحرام ما ال یوجد في نساء المؤمنین، وذلك لمحل الختان
جل، ولذلك المرأة إذا اجتثت ھذه الجلدة ذھبت شھوتھا كما یقول األطباء والحكماء من وتحصل بھ العفة للمرأة والطھارة للر, والرجل

أشمي وال : (ولذلك ورد في حدیث ابن عطیة كما أشار إلیھ اإلمام ابن القیم في التحفة, المتقدمین والمتأخرین، وإذا تركت اشتدت غلمتھا
ولكن معناه صحیح عند العلماء، أن الخاتنة ,  من أصلھ، وھو حدیث متكلم في سندهواالشمام یكون من أعلى الشيء، واإلنھاك اجتثاثھ) تنھكي

فشرع هللا ھذا لما فیھ من , ًینبغي علیھا أال تأخذ الجلدة بكاملھا وال تستأصلھا؛ ألنھ استئصال للشھوة وذھاب لھا، وكذلك أیضا ال تترك الجلدة
ّوالغریب أنھم وجدوا أن من الحكم والفوائد التي تترتب على الختان أنھ قل أن , قائھكذلك یختن الرجل لطھارتھ ون. اعتدال الشھوة للمرأة

 الذي - والعیاذ با-وھذا معروف عند األطباء، وھذا من رحمة هللا عز وجل، وإنما یعرف السرطان , یصاب المختتن بسرطان القضیب
علیھ الصالة والسالم وفضائل السنة النبویة التي جاءت عنھ علیھ وھذا من معجزاتھ -وذكر بعض األطباء , یصیب العضو لمن لم یختتن

ومن القصص الغریبة التي تحكى لالتعاظ . من المختتنین ممن یصاب بسرطان القضیب% 1 أنھ یوجد نسبة - الختان: الصالة والسالم ومنھا
وكان تخصص ھذا المسلم مع , طبیب نصرانيأنھ كان في بعض البالد اإلسالمیة، وكان معھم : واالعتبار حدثني بھا بعض األطباء

 -والعیاذ با-حتى أراد هللا عز وجل أنھ ابتلي , ًفكان یھزأ ھذا النصراني من الختان ویستخف بھ كثیرا, النصراني في المسالك البولیة
. نھا النبي صلى هللا علیھ وسلمبسرطان القضیب، وحصل لھ ما حصل من أذیة ھذا البالء بسبب استھزائھ وسخریتھ من ھذه الشعیرة التي س

وذكر الختان دون ..) خمس من الفطرة : (وجوبھ على االثنین، وظاھر قولھ علیھ الصالة والسالم: الختان یشرع للرجال وللنساء والصحیح
ال بھ فھو واجب؛ ولما كان وما ال یتم الواجب إ, والعفة مطلوبة وواجبة, ًبین الرجال والنساء؛ ألن المرأة تحتاج إلیھ طلبا للعفة أن یفرق

وینبغي أن ینبھ على تساھل . اعتدال شھوة المرأة یحصل بھ مقصود الشرع كان الختان من ھذا الوجھ أقرب للوجوب منھ لالستحباب والندب
ه من الحكم والفوائد، كثیر من اآلباء ومنعھم بعض النساء من الختان وھذا ال ینبغي بل ینبغي إحیاء ھذه الشعیرة بین النساء وذلك لما ذكرنا

أن الختان واجب للرجال ومكرمة : (وأما ما ورد من حدیث ابن كلیب . وقد ذھب طائفة من العلماء رحمھم هللا إلى وجوبھ على الجمیع
أن یختن ویجب على المسلم إذا قارب البلوغ واألفضل , وفیھ ما ذكرناه من الحكم, والصحیح أنھ للرجال والنساء, فھو حدیث ضعیف) للنساء

وینبغي على كل من الخاتن والخاتنة مراعاة حدود هللا في الختان، فال یجوز ویحرم كما نبھ اإلمام ابن , ًالذكر صبیا وتختن االنثى صبیة
 ختن وإذا. ًعارفا لھ, ًیحرم على الخاتن أن یختن إال إذا كان بصیرا بالختان: قدامة في المغني في الجزء السادس عند كالمھ على اإلجارة

ً وتجاوز حدود الختان فإنھ یضمن ویأثم شرعا، أما ضمانھ إذا لم یكن عالما فلقولھ علیھ الصالة - أو ختن وھو عالم-غیر عارف وتجاوز  ً
وأجمع العلماء على أنھ یأثم، وإذا قصد اإلضرار فإنھ یقتص منھ ولو ) من تطبب ولم یعلم منھ طب فھو ضامن: (والسالم في حدیث السنن

ٌوالُجُروح قصاص : لقولھ تعالى, ًباكان طبی َ َ َِ ًفیختن كال من الرجال والنساء وتراعى حدود هللا عز وجل من عدم ختن الرجال ] 45:المائدة[ْ
قال رحمھ هللا . وعدم الزیادة على الحد المعتبر في الختان, وعدم النظر إلى العورة أكثر من الوقت المحتاج إلیھ, للنساء إذا وجد النساء

الشیخ الھرم، أو یكون ھناك التھابات أو أمراض بحیث لو اختتن زادت علیھ واستفحل شرھا , ككبیر السن]. ما لم یخف على نفسھ: [تعالى
  .فیرخص لھ في ترك الختان

 
 
 
 

 حكم القزع
 
 

ھ وسلم، واختلف العلماء في والقزع نھى عنھ النبي صلى هللا علی, ھو حلق بعض الشعر وترك بعضھ: القزع]. ویكره القزع: [قال رحمھ هللا
أن یحلق أطرافھ، كأن یحلق الشق األیمن واألیسر والقفا ویبقي وسطھ، : وقال بعضھم, أن یحلق وسط الرأس: فقال بعض العلماء, المراد منھ

أن یحلق : وقیل, أن یحلق نصف الرأس ویترك نصفھ: وقیل. كما ھو شأن أھل الفساد وصنیع السفلة الرعاع، نسأل هللا السالمة والعافیة
ًأنھ إذا احتمل النص وجوھا : واألصل, ولكن ال مانع من اعتبار ھذه الصور كلھا؛ ألنھ یحتملھا النص, مقدمھ ویترك مؤخره أو العكس
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 .......متعددة ولم یرد الشرع تقیید وجھ منھا أن تبقى داللتھ على العموم
 

 علة تحریم القزع
 
 

وقال . ألنھ مشابھة للیھود، فقد كان الیھود یحلقون بعض الشعر ویتركون بعضھ: قال بعض العلماء: وهوللعلماء في تعلیل تحریم القزع وج
أنھ إذا حلق شقھ األیمن وترك شقھ األیسر ظلم : وتوضیح ذلك, أمر اإلنسان بالعدل حتى مع نفسھ ًإن فیھ ظلما لإلنسان لنفسھ، وهللا: بعضھم

ًم شقھ األیسر إذا كان الزمان حارا؛ ولذلك نھي أن ینتعل بإحدى رجلیھ ویترك األخرى ألنھ ظلم للرجل ًشقھ األیمن إذا كان الزمان بردا، وظل
ًوأیضا نھي عن الجلوس بین الشمس والظل؛ ألنھ إذا كان الزمن صیفا ظلم النصف الذي في الشمس, التي لم تنتعل وإذا كان الزمن شتاء , ً

أن كل ھذه علل وفیھ ظلم وفیھ : والصحیح, ًي عن القزع لئال یكون اإلنسان ظالما حتى مع نفسھنھ: ظلم النصف الذي في الظل، فلذلك قالوا
ًومن یقصر أطراف الشعر ویجعل الشعر كثیفا في منتصف الرأس فإنھ یشملھ ھذا؛ ألن فیھ تشبھا بأھل الفساد. تشبھ بأھل الفساد وقد أشار , ً

ھد مشایخنا رحمة هللا علیھم من األولین أنھم كانوا یشددون في تخفیف الشعر بعضھ دون إلى ذلك بعض العلماء رحمة هللا علیھم، وكنا نع
إما أن یخفف كلھ أو یحلق كلھ، وھذا ھو األصل الذي علیھ العمل عند أھل العلم؛ أن السنة في : وقالوا, بعضھ وكانوا یعدون ذلك من القزع

ًوإذا كان القزع حراما حرم للحالق أن . ترك بعضھ لما فیھ من مشابھة أھل الفسادالرأس أن یحلق كلھ أو یخفف كلھ، ال أن یفعل ببعضھ وی
المال الذي یدفع في مقابل ذلك الشيء : وحرمت اإلجارة وحرم الثمن، یعني, یفعلھ بالغیر، فإن فعل أثم؛ ألنھ معین على اإلثم والعدوان

  .م محرمةأن اإلجارة على المحر: ًویعتبر حراما، وھذا على األصل المقر
 
 
 
 

 سنن الوضوء
 
 

إذا شرعھ، : أصلھا الطریقة، وسن الشيء: السنة) ومن سنن الوضوء: (یقول رحمھ هللا]. ومن سنن الوضوء السواك: [قال رحمھ هللا تعالى
ویشمل ذلك السنن . ما یثاب فاعلھ وال یعاقب تاركھ: والمراد بالسنة, من سنن النبي صلى هللا علیھ وسلم في عبادة الوضوء: والمراد بھا

فكل ذلك یوصف بكونھ سنة وال یطلب من , التي قالھا النبي صلى هللا علیھ وسلم أو فعلھا أو فعلت وأقرھا: أي, القولیة والفعلیة والتقریریة
رص علیھ من ھدي النبي صلى هللا علیھ وسلم الذي ینبغي للمكلف ویستحب للمكلف أن یح: یعني) من سنن الوضوء. (المكلف طلب إلزام

وكم سمعنا من , أن بعض طالب العلم یفھم من السنن أنھا أمور سھلة ویسیرة؛ فیتساھل في تركھا: ًأوال: وھنا أنبھ على أمور. ویحافظ علیھ
حكم ھذه سنة وخفف من أمرھا، وال حرج أن یبین لھ عند ال: فإذا جاءه السائل قال لھ! ھذا سنة ال حرج فیھ: بعض المنتسبین للعلم من یقول

فأخذ بعض , ًإنھ سنة طریقا للترك: لكن الحرج أن یستخف بالسنن ویعتبر قول العلماء, سنة ال حرج: إذا ظن السائل وجوبھا أن تقول لھ
لكن أھل الفضل والكمال وأقرب الناس للخیر وأحبھم إلى هللا وأقربھم نجاة , أنھ یترك وال حرج في تركھ: سنة، یعني: طالب العلم أنھ إذا قیل

: وقال أبو بكر صدیق ھذه األمة رضي هللا عنھ وأرضاه. ًوسالمة وعلو شأن في دینھ من كان محافظا على ھدي النبي صلى هللا علیھ وسلم
ولذلك ینبغي لإلنسان ) ًإني أخاف إن تركت شیئا من ھدیھ أن أضل, وهللا ال یبلغني شيء من سنة النبي صلى هللا علیھ وسلم وھدیھ إال فعلتھ(

ًق دائما في أي عبادة أن یسأل عن ھدي النبي صلى هللا علیھ وسلم ویحرص على تطبیقھ، وأخشع الناس في العبادة، وأكثرھم توفیقا لھا الموف ً
ًوأكثرھم شعورا بلذتھا وحصوال لثوابھا وثمرتھا وحسن عاقبتھا ھو أكثرھم متابعة للنبي صلى هللا علیھ وسلم، ولذلك طریقھ طریق إلى  ً

َواتبُعوهُ لعلكم تْھتدون : یلھ سبیل الرحمةوسب, الجنة َ َُ َ َ ْ ُ َّ َ فمن اتبع النبي صلى هللا علیھ وسلم وحرص على اقتفاء أثره والسیر ] 158:األعراف[َِّ
یھا، ًإن أقرب الناس لقبول العبادة من كان موفقا في إصابة السنة ف: وكان العلماء رحمھم هللا یقولون. على نھجھ فھو أقرب الناس إلى الخیر

-فأي عبادة تسمعھا أو تعلمھا وترید أن تطبقھا فاسأل كیف كان النبي صلى هللا علیھ وسلم یفعلھا، وقد كان السلف الصالح رحمة هللا علیھم 
 كانوا یجلسون مع الصحابة ویسألون عن كیفیة فعل النبي صلى هللا علیھ وسلم لكثیر من األعمال، وربما -مع جاللة علمھم وعلو قدرھم

كیف كان النبي : شھدت عمر بن الحسن سأل عبد هللا بن زید صاحب رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم: لوا عن أوضح األشیاء، قال أحدھمسأ
الوضوء الذي كان یعرفھ صغار التابعین قبل كبارھم، فیدخل ھذا العالم الجلیل على ھذا ! صلى هللا علیھ وسلم یتوضأ للصالة؟ سبحان هللا

فینبغي أن یعلم . كیف كان یتوضأ علیھ الصالة والسالم؟ فكانوا یحبون السنة ویحبون التأسي بالنبي صلى هللا علیھ وسلم: لھ لالصحابي ویقو
ًعلما وعمال، ونسأل هللا , وإنما المراد الداللة حتى نعلم ونعمل بھا وندعو إلیھا, أنھ لیس المراد بھ أن نتساھل ونترك) ومن سنن: (أن قولھ ً
 ...... .ن یجعلنا من ھداتھا ودعاتھاالعظیم أ

 
 السواك سنة من سنن الوضوء

 
 

عند كل : (السواك، والحدیث التي تقدمت اإلشارة إلیھ: من السنن التي فعلھا النبي صلى هللا علیھ وسلم عند الوضوء] السواك: [قال رحمھ هللا
  .قبل أن یتوضأ یستاك: ولذلك قالوا) وضوء
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 ابتداء الوضوءحكم غسل الكفین عند 
 
 

, ألن النبي صلى هللا علیھ وسلم ثبت عنھ في الصحیحین من حدیث حمران مولى عثمان عن عثمان ]. ًوغسل الكفین ثالثا: [قال رحمھ هللا
 علیھ وسلم إنما حافظ النبي صلى هللا: قال بعض العلماء) ًأنھ استفتح وضوءه فغسل كفیھ ثالثا: (وحدیث علي بن أبي طالب وعبد هللا بن زید 

ًعلى غسل الكفین ثالثا؛ ألن الكفین آلة الوضوء وھي التي تنقل الماء؛ فینبغي أن تكون على نقاء وطھارة حتى یكون ذلك أدعى لوصول 
وإما أن یكون , إما أن یكون للمستیقظ من النوم: غسل الكفین على حالتین]. ویجب من نوم لیل ناقض لوضوء: [وقولھ. المقصود من الوضوء

ًفإن كان اإلنسان مستیقظا من نوم سواء كان نوم لیل أو نھار فإنھ یجب علیھ غسلھما ثالثا؛ لظاھر حدیث أبي , غیر المستیقظ من النومل ً
ًإذا استیقظ أحدكم من نومھ فلیغسل یدیھ ثالثا قبل أن یدخلھما في : (ھریرة رضي هللا عنھ في الصحیحین أن النبي صلى هللا علیھ وسلم قال

ًفدل ھذا الحدیث الصحیح على أنھ یجب على من استیقظ من النوم أن یغسل یدیھ ثالثا قبل أن ) ء، فإن أحدكم ال یدري أین باتت یدهاإلنا
وحضرت علیھ , ًیدخلھا في اإلناء، أما إذا كان لغیر المستیقظ من النوم كأن یكون اإلنسان قد بقي مستیقظا من بعد الفجر إلى صالة الظھر

الحالة . أن یتیقن نجاستھا، فیجب علیھ أن یغسلھا قبل أن یتوضأ: الحالة األولى: وأراد أن یتوضأ، فال تخلو كفاه من أحوالصالة الظھر 
وإن شك في طھارتھا استحب لھ غسل الكفین , فإن تیقن الطھارة فإنھ یسن لھ غسلھا وال یجب, أن یتیقن طھارتھا أو یشك في الطھارة: الثانیة

إن تیقن نجاسة الكفین وجب الغسل، وإن تیقن الطھارة سن الغسل، وإن شك في الطھارة استحب : ھنا ثالث حاالت: ًإذاف. كذلك وال یجب
من : ھذا بالنسبة لغسل الكفین والكفان مثنى كف، وضابط الكف, الغسل؛ ألن الیقین طھارتھا والشك نجاستھا، فیلغى الشك ویبقى على الیقین

  .ً، وھما العظمان البارزان عند طرف الكف، وسمي الكف كفا ألنھ تكف بھ األشیاءأطراف األصابع إلى الزندین
 
 
 
 

 البدء بالمضمضة واالستنشاق في الوضوء
 
 

یسن البداءة بالمضمضة؛ ألن النبي صلى هللا علیھ وسلم بعد أن غسل كفیھ تمضمض : أي]. والبداءة بمضمضة: [قال رحمھ هللا تعالى
یتفرع : ولذلك قالوا, التحریك: مضمضت الحیة إذا تحركت في جحرھا، فأصل المضمضة: ضة مأخوذة من قولھمًواستنشق ثالثا، والمضم

ًلو أن إنسانا أدخل الماء في فمھ ثم ألقاه مباشرة ھل یعتبر متمضمضا؟ على القول : على قولنا إن المضمضة ھي التحریك مسألة لطیفة وھي ً
ًضا ومصیبا للسنة إال إذا حرك الماء في فمھبأن المضمضة ھي التحریك ال یكون متمضم ھل المضمضة مجرد تحریك الماء : ثم اختلفوا. ً
. ًفلو مضمض ولم یطرح لم یكن متمضمضا, المضمضة التحریك والطرح: قال بعض العلماء: وال یستلزم طرحھ أو البد من طرحھ؟ وجھان

وعلى القول بأنھ ال یلزم الطرح , ًأنھ البد من طرح فال یكون متمضمضافبناء على القول ب, لو وضع الماء فحركھ ثم شربھ: توضیح ذلك
النشوق، : ومنھ, جذب الشيء بالنفس إلى أعلى الخیاشیم: والنشق, االستنشاق من النشق]. ثم استنشاق: [قال رحمھ هللا. ًیكون متمضمضا

وھي سنة من سنن النبي صلى هللا , على الخیاشیم بالنفسواالستنشاق سمي بذلك ألن اإلنسان یجذب الماء إلى أ, ویكون عن طریق األنف
, والسنة أن یجمع بین المضمضة واالستنشاق بكف واحدة. علیھ وسلم التي حافظ علیھا ولم یتركھا في الوضوء، صلوات هللا وسالمھ علیھ

توضأ قسم كفھ في حدیث عبد هللا بن زید فیضع نصف الكف في الفم، ثم یرفع النصف الباقي لألنف، ألن النبي صلى هللا علیھ وسلم لما 
والمبالغة فیھما لغیر : [وقولھ. أن كل غرفة بین المضمضة واالستنشاق وھذا ھي السنة: أي, ًفمضمض واستنشق ثالثا من ثالث غرفات

بلغت إذا وصلت : ل غایتھ تقولإذا وص, ًوالمبالغة في المضمضة والمبالغة في االستنشاق، المبالغة مفاعلة من بلغ الشيء یبلغھ بلوغا]. صائم
أن اإلنسان یصل غایة االستنشاق وغایة المضمضة وذلك عن طریق المبالغة في جلب الماء بالنفس باالستنشاق : فقول المبالغة أي, الغایة

ه أن النبي صلى هللا ھذا االستثناء لحدیث لقیط بن صبرة رضي هللا عنھ وأرضا) لغیر صائم. (والمبالغة في اإلدارة والتحریك في المضمضة
وھذا من , وقد دل ھذا الحدیث على أنھ ال یسن لإلنسان أن یبالغ في استنشاقھ) ًوبالغ في االستنشاق إال أن تكون صائما: (علیھ وسلم قال لھ

سان عند مبالغتھ بخالف وذكر االستنشاق على أن الغالب في االستنشاق أال یتحكم اإلن. باب التنبیھ بالنظیر على نظیره باالستنشاق على الفم
فیھ تنبیھ على قاعدة ) وبالغ في االستنشاق: (وقولھ. المضمضة فإن الغالب أنھ یتحكم؛ فنبھ باالستنشاق وإال فالمضمضة آخذة حكم االستنشاق

 االستنشاق فإنھ إذا بالغ في: أو ارتكاب المحرمات لطلب السنن، وتوضیح ذلك, أنھ ال یشرع تضییع الفرائض بالسنن: وأصل عند العلماء
كما لو كان على الحجر األسود , ًوكذلك أیضا ال یبالغ في إصابة سنة إذا كان ذلك سیؤدي للوقوع في محظور, ضیع الواجب وھو الصیام

طیب، فإنھ إذا بالغ وأصر على لمسھ أو تقبیلھ في عمرتھ أو حجھ فإنھ سیصیب الطیب، وذلك تحصیل للسنة یؤدي للوقوع في محظور 
ولذلك ال , وال یضر األثر وإنما یضره العین مع القصد, أو یلمسھ الغیر فیلمسھ من بعده, یتركھ حتى یقبلھ الغیر ثم یقبلھ من بعده:  قالواولذلك

ًینبغي تفویت الواجب وارتكاب المحظور طلبا للسنة؛ ألن النبي صلى هللا علیھ وسلم ھنا نھى الصحابي أن یبالغ في االستنشاق حتى ال یفوت 
  .ًالواجب تحصیال للسنة
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 تخلیل اللحیة واألصابع
 
 

: أي, رأیتھ من خلل الباب: تقول, أجزاؤه والمناسم التي فیھ: تفعیل من الخلل، وخلل الشيء: التخلیل]. وتخلیل اللحیة الكثیفة: [قال رحمھ هللا
یخلل : ؛ ألن اإلنسان یوصل الماء إلى الشعر من خاللھ أيًسمي التخلیل تخلیال: وقالوا, من المناسم الموجودة فیھ وھي الفتحات الصغیرة

َّخلل، كأن األصابع : وكذلك األصابع؛ ألنھ یدخل خنصره بین األصابع، فقالوا, فیدخل الماء في خلل الشعر وفي خلل اللحیة, الماء بین الشعر َ
ال یصح في التخلیل : وقیل, ضي هللا عنھ وأرضاهوتخلیل اللحیة فیھ حدیث عثمان ر. شيء واحد وقد دخلت الخنصر في خلل ذلك الشيء

فاللحیة إذا كانت كثیفة كثة تخلل؛ ألن هللا أمر بغسل الوجھ، فإذا كانت كثیفة فإن صاحبھا . شيء، وحسن بعض العلماء إسناد حدیث التخلیل
الماء في خللھا بالكف كما  إما أن یدخل: نوھذا على وجھی, یجب إدخال الماء في خللھا: یواجھ الناس باللحیة فكانت من الوجھ فتخلل، أي

ًورد في الحدیث أنھ أخذ كفا من ماء وألقمھ لحیتھ، وإما أن یكون بغسل الوجھ حتى إذا بلغ لحیتھ خللھا بإجراء الماء في المناسم باألصابع، 
نسان یرید أن یتوضأ فصب الماء لكي یغسل یده ھو أنھ إذا كان اإل: تخلیل أصابع الیدین]. واألصابع: [قال رحمھ هللا. وكل منھما ال حرج فیھ

الیمنى فإنھ یجعل كفھ الیسرى عند المرفق، ثم إذا سكب الماء مر الماء على ظھر یده الیمنى حتى ینتھي إلى المرفق، فتجمع الیسرى الماء 
أن یتأكد من وصول الماء : ً كال منھما، والمرادًأن یغسل الید أوال حتى إذا انتھى خلل: وقیل. ًالذي نزل من الید ثم یقلبھ على الیمنى مخلال

إلى الخلل، وشرع التخلیل وفیھ حدیث عن المستورد بن شداد ولكن تكلم العلماء في سنده، وإن كان بعض العلماء یحسن إسناده، ولكن 
الیمنى في  وإدخال أصابع, الضعف فیھ من القوة بمكان، لكن یخلل اإلنسان على ھذه الصورة وذلك بإدخال أصابع الیسرى في الیمنى

, ًوكذلك أیضا بالنسبة لتخلیل القدمین، وذلك بالخنصر كما ورد في الحدیث عنھ علیھ الصالة والسالم على القول بثبوتھ. الیسرى على الظاھر
 یكون أبلغ في وصول بأصبع واحدة حتى: أن یخللھا بجمیع األصابع وقیل: وإال فاألمر واسع، قال بعض العلماء في تخلیل أصابع القدمین

 -كما ھو معلوم- ھو أثره، وھو التأكد من وصول الماء إلى ما بین األصابع؛ ألنھ : ًوالتخلیل في الحقیقة لیس مرادا لذاتھ، وإنما المراد. الماء
 كان النبي صلى هللا علیھ لو سكب الماء واألصابع ملتصقة ربما لم یتخلل، خاصة في القدیم حیث كانوا یتوضئون باألواني والماء قلیل، فلذلك

ًولذلك اعتبر التخلیل واجبا إذا توقف وصول الماء للبشرة , وھذا یحتاج إلى نوع من التحري والتحفظ, وسلم یكفیھ مغراف من الماء لوضوئھ
خلل أصابع الیدین : وإلى ذلك قد أشار بعض الفضالء بقولھ, ولیس وجوبھ لذاتھ ولكن من باب ما ال یتم الواجب إال بھ فھو واجب, علیھ

إذا كانت اللحیة تبدو : یعني) إذا من تحتھ الجلد ظھر(, وھو اللحیة) خلل أصابع الیدین وشعر وجھ: (وشعـر وجھ إذا من تحتھ الجلد ظھر أي
  .معھا البشرة

 
 
 
 

 التیامن في الوضوء
 
 

 الشرع كما ھو محفوظ من ھدي النبي صلى هللا علیھ وسلم، تفاعل من الیمین، وھي الجھة التي شرفھا: والتیامن]. والتیامن: [قال رحمھ هللا
ورجلھ الیمنى قبل , فإنھ یتیامن فیھا، فیبدأ بغسل یده الیمنى قبل یده الیسرى, الیدین والرجلین: وذلك یكون في األعضاء المثناة، ویشمل ذلك

أخذ الكف ویغسل شق وجھھ األیمن ثم یغسل شقھ األیسر؛ ولكن ال یشرع التیامن في األعضاء المنفردة، فال یأتي إنسان وی, رجلھ الیسرى
ًألن ھذا تنطع وتكلف في العبادة، وقد كان ھدي النبي صلى هللا علیھ وسلم أنھ یغسل وجھھ غسال واحدا ویمسح رأسھ مسحة واحدة فمن فعل , ً

وأما , شرع التیامن في األعضاء المثناة كالیدین والرجلینًذلك فإنھ یعتبر مبتدعا؛ ألن ذلك لو كان لھ فضل لفعلھ النبي صلى هللا علیھ وسلم، فی
ًلو أن إنسانا غسل یده الیسرى : على ذلك والتیامن سنة، وبناء) التیامن: (رحمھ هللا: فقال. بالنسبة للوجھ والرأس فإنھ ال یشرع فیھا التیامن

َیا أیھا الذین آمنوا إذا :  أن هللا عز وجل یقول في كتابھقبل یده الیمنى فوضوءه صحیح، لكنھ فوت األكمل واألفضل، والدلیل على صحتھ َِّ ُ َ َ َ َِ ُّ َ
ْقْمتم إلى الصالة فاغسلوا ُوُجوھكم وأْیدیكم  ْ ُْ ُ ُ َُ َ َِ ِ ِ ََّ ُ ْ َ َ ًفأمر بغسل الید مطلقا، ومن غسل الیسرى قبل الیمنى فقد امتثل ما أمر هللا بھ، غیر أنھ ] 6:المائدة[ِ

  . الیمینفوت الفضیلة بتقدیم الیسار على
 
 
 
 

 مسح األذنین بماء جدید
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: أي) وأخذ ماء جدید. (في حدیث عبد هللا عند الترمذي وفیھ ابن لھیعة ، والترمذي یحسن روایتھ]. وأخذ ماء جدید لألذنین: [قال رحمھ هللا
ًأن اإلنسان یمسح رأسھ مقبال مدبرا نیھ ویمسح بھا أذنیھ على الصفة التي وردت في ًبأن یأخذ كفا ثم یجعلھا ألذ, ًثم یأخذ ماء جدیدا ألذنیھ, ً

  .الحدیث بأن یجعل إبھامھ خلف األذن ثم السبابة في داخل األذن ویمرھا على ما ثم
 
 
 
 

 ًغسل كل عضو مرتین أو ثالثا
 
 

ُیا أیھا الذین آمنوا :  عز وجل قالأن هللا: والدلیل على عدم وجوبھا, لیست بواجبة إنما ھي سنة: أي]. والغسلة الثانیة والثالثة: [قال رحمھ هللا َ َ َ َِ َُّّ َ
ْإذا قْمتم إلى الصالة فاغسلوا ُوُجوھكم  ُْ ُ َُ ُ ِ ِ َّْ َ َ ِ والغسل یتحقق بالمرة، فمن غسل مرة فقد امتثل، وكذلك جاء عن النبي صلى هللا علیھ ] 6:المائدة[َِ

ًوثالثا ثالثا, ومرتین مرتین, وسلم في حدیث عثمان أنھ توضأ مرة مرة وأن الغسلة الثانیة , دل على أنھ ال تجب التثنیة وال یجب التثلیثف, ً
  .والثالثة سنة ولیست بواجبة

 
 
 
 

 األسئلة
 
 

...... 
 

 حكم االستیاك بالید الیسرى
 
 

، و, باسم هللا: ھل یستاك بالید الیمنى أم بالید الیسرى؟ وھل من السنة وضع السواك بین األصابع؟ الجواب: السؤال الصالة والسالم والحمد 
یجعلھ بالیسرى؛ ألنھ إزالة : فمنھم من یقول, فقد اختلف العلماء رحمھم هللا في السواك: على رسول هللا وعلى آلھ وصحبھ ومن وااله، أما بعد

لما فیھ قذر ونحو ویسراه , أنھ جعل یمینھ لما فیھ شرف: قذر، فال ینبغي أن تلیھ الیمنى على األصل المعروف عن النبي صلى هللا علیھ وسلم
وال یعتبر السواك , إن شاء بالیمین وإن شاء بالیسار, یستاك بما شاء: وقال بعض العلماء. فلذلك یستحب لھ أن یستاك بیسراه: ذلك؛ قالوا

,  في الیمنىوإن كانت بحائل فإنھ ال حرج, بالیسار سنة، وھذا ھو الصحیح؛ ألن إزالة األذى إن ولیت الید اإلزالة مباشرة كانت بالیسرى
ودلیلنا على أن إزالة األذى بالیمین بدون , فال غضاضة, الید أنھ إذا استاك بالیمنى فإن الذي یلي القذر ھو السواك ولیست: وتوضیح ذلك

إنھ : قالواوأن یستجمر بیمینھ، , أن النبي صلى هللا علیھ وسلم نھى أن یمسك اإلنسان ذكره بیمینھ: مباشرتھا األذى ال یقدح في فضل الیمین
فدل على أنھ إذا وجد الفاصل الذي ھو المزیل بین المحل الذي یراد تنظیفھ والیمین التي تلي التنظیف فإنھ ال , البد أن یمسك الحجر بالیمین

 لو استاك وربما أنھ ال ینقي كما, أن الناس یختلفون، فربما لو استاك بیساره أدمى لثتھ وجرح نفسھ: ًومن األدلة أیضا. حرج وال غضاضة
إنھ یترك الناس على التخییر، وھذا ھو األقوى، ولكن مع ھذا إذا تأول اإلنسان السنة واستحب أن یجعل سواكھ بیسراه : ولذلك قالوا, بیمینھ

  .فإنھ یثاب إن شاء هللا، وال حرج علیھ
 
 
 
 

 حكم االستیاك لالستیقاظ من نوم النھار
 
 

من قام من نوم النھار فإنھ في حكم القائم من نوم اللیل؛ ألن النبي صلى هللا علیھ وسلم : ؟ الجوابھل یستاك من قام من نوم النھار: السؤال
أنھ إذا اختلف الزمان واتحدت العلة فال تأثیر في اختالف : والقاعدة, والمعنى واحد في نوم اللیل ونوم النھار, لما قام من نوم اللیل استاك

فلذلك یطلب من اإلنسان أن ینقي الفم عند وجود نتن الفم الناشئ عن النوم، وھذا موجود , ھي اإلنقاء: لعلةلیل ونھار وا: فالزمان ھو, الزمان
  .في نوم النھار كنوم اللیل، فیشرع لإلنسان أن یستاك من نوم النھار كما یشرع لھ أن یستاك من نوم اللیل، وهللا أعلم
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 حكم التكحل باإلثمد وغیره
 
 

وال حرج في اإلنسان أن یكتحل، ولكن , االكتحال باإلثمد سنة: ر التكحل باإلثمد سنة، وھل التكحل بغیره سنة أم ال؟ الجوابھل یعتب: السؤال
, ولكن لیس ھناك دلیل یدل على تحریم ذلك, كره بعض السلف أن یصبح وفي عینیھ كحل؛ ألنھ ربما یكون فیھ تشبھ ببعض أھل الفساد

ْیا أیھا الذین آمنوا علْیكم : كقولھ تعالى) علیكم(وھذا في صیغة الجمع ) علیكم باإلثمد: (نص على االكتحال فقالوالنبي صلى هللا علیھ وسلم  ُ َُ َ َ َ َ َِ َُّّ َ
ْأنفسكم  ُ َُ ًوھذا الشأن للرجال والنساء، وإذا كان اإلنسان محتاجا إلى الكحل في عینیھ لضعف في البصر فإنھ یشرع لھ على ] 105:المائدة[َ

في نھي : وال حرج في ذلك، وإن كان بعض السلف قد شدد فیھ، إال أن األصل التوقیف في مثل ھذا، أي, حتى ولو كان أمام الناسالعموم، 
وأما كون . أن یكتحل ولو أمام الناس الناس عن األمور التي وسع فیھا الشرع، فیوقف على النص مادام أنھ لیس ھناك نص یمنع، فال حرج

ِإن الُحكم إال  : وإنما یترك الشرع والحكم  جل وعال، قال تعالى, ً أو تمنعھ فإن العادات لیست شریعة وال دینابعض العادات تمقت ذلك َِّ َّ ِ ِ ُِ ْ ْ
: فإذا أراد اإلنسان أن یصیب السنة واكتحل وتأسى بقولھ علیھ الصالة والسالم. ولیس للعادات وال للتقالید, فالحكم  جل وعال] 57:األنعام[
لكن أن یمنع الناس , وإن أحب أال یساء الظن بھ وأن یسلم من أذیة الناس فال حرج علیھ, فال حرج علیھ ولو كان أمام الناس) لیكم باإلثمدع(

وقد ورد عن ابن عباس أنھ اكتحل وسرح شعره . ویشدد علیھم، أو یستخف بمن یفعل ذلك فلیس ثم دلیل یدل على ھذا التشدید أو ھذا المنع
ًوھذا كلھ یدل على سماحة الشریعة، وفیھ أیضا ترفع عن , )إني أحب أن یرى مني أھلي ما أحب أن أرى منھم: ( أصحابھ وقالفي حضرة

  .غلو أھل الزھد في زھدھم وتنطعھم في التشدید في مثل ھذه األمور التي فیھا السماحة والرفق بالنفس
 
 
 
 

 حكم اإلبر والمغذیات للصائم
 
 

الذي أحفظھ قول جمھور العلماء فیھا : ً اإلبر التي في العضل أو في الورید للصائم؟ وما حكم المغذیات أیضا؟ الجوابما حكم أخذ: السؤال
ھذه المسألة للعلماء فیھا : ًأوال: أنھ یستوي فیھا المغذي وغیر المغذي وأنھا مفطرة، والعبرة بالوصول للجوف، والدلیل على ذلك ما یلي

وما , فما جاء عن طریق الفم واألنف یفطر, العبرة عندي بالفم واألنف: یعني, عتبر المدخل وال أعتبر صفة الدخولأ: منھم من یقول: وجھان
العبرة عندي بالفم واألنف، فإن اإلبر المغذیة : وصاحب ھذا القول أشكل علیھ حكم اإلبر المغذیة، فإنھ حین یقول, جاء من عداھما ال یفطر

ًخروجا من - نفرق : وقال بعض العلماء. ا كارتفاقھ بالطعام الواصل من الحلق سواء كان عن طریق األنف أو الفمینتفع بھا الجسم ویرتفق بھ
إنني أعتبر الوصول إلى داخل الجسد بغض :  بین اإلبر المغذیة واإلبر غیر المغذیة، وھذا التفریق بدون دلیل؛ ألنھ إما أن یقول- ھذا اإلشكال

إن الدخول إلى : كذلك اإلبر إذا قلت, یر مغٍذ، بدلیل أن الفم الذي ھو مدخل للطعام لو أدخل منھ الدواء، ألفطرًالنظر عن كونھ مغذیا أو غ
ًالبدن من سائر األعضاء فیستوي في ذلك أن یكون مغذیا أو دواء ًكما أن الفم استوى فیھ أن یكون مغذیا أو دواء, ً ولذلك الذي علیھ الجمھور . ً

إن اإلبر في العضل ال ینتفع بھا كانتفاع : فلو قال قائل, ًوى العلماء المتقدمین أنھ یستوي الدخول إلى البدن أیا كانوالمنصوص علیھ في فتا
فاإلنسان ) ًوبالغ في االستنشاق إال أن تكون صائما: (إن النبي صلى هللا علیھ وسلم قال في حدیث لقیط بن صبرة : الطعام والشراب، فنقول
بل ربما أنھا قبل أن تصل إلى الجسم , وھذه القطرة قد ال ینتفع بھا الجسم, ً قطرة واحدة إلى حلقھ فإنھ یفطر إجماعاعندما یستنشق وتذھب

وھو كالم جمھور -وبناء على ذلك , ًبل إنھا ال تصل إلى الجوف أصال, ًتشربھا األمعاء بمجرد وصولھا إلى الجدار كما ھو معلوم طبیا
ًل إلى الجوف سواء كان مغذیا أو غیر مغٍذ، وھذا ھو األقوى واألبرأ للذمة، بل إن بعض إبر العضل إذا ضربت  فإن العبرة بالوصو- العلماء ً

العبرة بالفم وال عبرة بغیره؛ فیستوي : إما أن نقول: ففقھ المسألة. وھذا من أظھر الدالئل على انتفاع الجسم وارتفاقھ, وجد طعمھا في الحلق
ًالعبرة بالفم وبما وصل إلى الجوف بغض النظر عن كونھ مغذیا أو غیر مغٍذ كالحال في : وإما أن نقول. ر المغذیةفي ذلك اإلبر المغذیة وغی

إنھا ال تفطر؛ فال : الفم، وھذا من ناحیة أصولیة أقوى وھو أسلم وأقوى من ناحیة االستنتاج، ومن أخذ ھذه اإلبر وتأول فیھا قول من یقول
لیس ھناك دلیل على : وننبھ على مسألة وھي أن البعض یقول. ولكن الحقیقة أنھ یفطر, ًالة ال یعتبر مفطراحرج علیھ؛ فإنھ في ھذه الح

أن : صبرة؛ ألن فقھ المسألة ًوالواقع أن ھناك دلیال، وھو حدیث لقیط بن, اعتبار ما یصل إلى الجوف عن غیر طریق الفم واألنف أنھ مفطر
أن األكل والشرب : تبار الوصول إلى الجوف بغض النظر عن طریق الوصول، توضیح ذلكحدیث لقیط بن صبرة فیھ داللة على اع

ًفنبھ الشرع باعتبار ما یدخل من األنف مفطرا على أن العبرة بالوصول إلى الجوف : قالوا, والمفطر األصل فیھ أنھ یصل عن طریق الفم
ًھو یكون طریقا للتداوي، : فلو قال قائل,  إال في حاالت االضطرارًبغض النظر عن طریق الوصول؛ ألن األنف لیس طریقا لوصول الطعام

إنھا : سواء كانت مغذیة أو غیر مغذیة ومن قال, من ناحیة أصولیة األقوى أنھا مفطرة: فأقول. ًما وصل إلى الجوف تداویا یفطر: ًإذا: فنقول
وأما القول بالتفصیل بأنھ یرتفق أو ال یرتفق , فطر إذا كانت مغذیةال تفطر إذا كانت في العضل ولم تكن مغذیة فیلزمھ أن یقول بأنھا ال ت

ًإن ما نفع الجسم غذاء أفطر، وما ینفعھ دواء ال یفطر: فلیس عندنا دلیل في الشرع یقول بل إن اإلجماع قائم على أن من تعاطى الدواء بالفم , ً
  .وهللا تعالى أعلم,  البدنواألنف أنھ یفطر، فیستوي في ذلك غیر الفم من سائر المنافذ بداخل
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 حكم خروج المذي من الصائم عند المداعبة
 
 

وھو الذي - ًإذا كان مذیا : ما حكم خروج السائل من المرأة أو المذي من الرجل أثناء المداعبة، وھل ذلك یضر بالصوم؟ الجواب: السؤال
إنھ یوجب : وقال بعض العلماء. وال العلماء، وھو قول الجمھور فإنھ ال یوجب الفطر على أصح أق-یخرج عند بدایة المالعبة والشھوة

وھذا القیاس منتقض ألنھ قیاس مع , أن المذي ال یوجب الفطر؛ ألن الذین قالوا بأنھ یوجب الفطر قاسوه على المني: والصحیح, الفطر
والمذي جزء الشھوة واللذة، ولذلك أوجب كمال , أن المني كمال الشھوة: وتوضیح الفارق, وھو أحد قوادح القیاس األربعة عشر, الفارق

, ًأنا أنقض بجزء الشھوة كما أنقض بكلھا؛ رد علیھ بأن النظر إلى المرأة بالشھوة ال یفطر إجماعا: الشھوة الفطر دون بعضھا، فلو قال قائل
الصوم ولو أمذى  ب الفطر، وأنھ یصحفیقوي القول بأن خروج المذي ال یوج. ّمع أن فیھ لذة، فدل على أن جزء اللذة ال یوجب الفطر

: ال یؤمن أن ینقص أجر اإلنسان؛ ألن النبي صلى هللا علیھ وسلم قال في الحدیث الذي یرویھ عن ربھ: اإلنسان، لكن كما یقول بعض العلماء
بغي لإلنسان أن یتحامى حتى ین: والرفث ھو ما یكون عند النساء، ولذلك قالوا) فإذا كان یوم صوم أحدكم فال یرفث وال یصخب وال یجھل(

یكون أكمل في صومھ وأبلغ في طاعتھ لربھ؛ ألن المراد ترویض النفس وتعویدھا على االمتثال ألمر هللا والبعد عن الشھوة، وهللا تعالى 
  .أعلم

 
 
 
 

 حكم اغتسال الصائم بعد الزوال وبلع الریق
 
 

أما بالنسبة الغتسال الصائم فال حرج : ع الریق القلیل أو الكثیر المتجمع؟ الجوابما حكم االغتسال بعد الزوال للصائم، وما حكم بل: السؤال
وأما بالنسبة لبلع الریق فال حرج فیھ، وال حرج على . ولیس ھناك دلیل یمنع من االغتسال للصائم ال قبل الزوال وال بعده, فیھ وال مانع منھ

فیھ على العباد؛ وألنھ لو فتح باب عدم بلع الریق لوقع الناس في حرج ومشقة ووسوسة ال اإلنسان أن یجمع ریقھ ویبتلعھ؛ ألنھ مما یوسع هللا 
وأما بالنسبة للعاب والریق , وإنما الممتنع ھو النخامة، وھي البلغم الذي یخرج من الصدر أو یسحبھ اإلنسان من أنفھ إلى فمھ. یعلمھا إال هللا

  .اإلنسان أن یبلعھ ولو جمعھ، وهللا تعالى أعلمالذي یكون في الفم فال حرج فیھ وال عتب على 
 
 
 
 

 حكم مسح الوجھ بعد الدعاء
 
 

أن النبي صلى هللا علیھ (مسح الوجھ بعد الدعاء فیھ حدیث عمر رضي هللا عنھ : ما حكم مسح الوجھ بعد دعاء القنوت؟ الجواب: السؤال
إن : وقال الحافظ ابن حجر رحمھ هللا, وھو حدیث ضعیف اإلسناد, )ھھوسلم كان إذا رفع یدیھ في الدعاء لم یردھما حتى یمسح بھما وج

ال ینكر على من مسح وجھھ خارج الصالة، : ًوبناء على ذلك. إلى درجة الثبوت: مجموع طرقھ تقویھ حتى یرتقي إلى درجة الحسن، بمعنى
ً لو مسح شخص فال ینكر علیھ؛ ألنھ قد یكون عامال لكن, أنھ ال یمسح؛ لضعف الحدیث: ففي خارج الصالة الصحیح, أما داخل الصالة فال

 على أن المكلف لو أخذ بتصحیح - رحمھم هللا- وقد أجمع العلماء . بالحدیث على قول من یعتد بتحسینھ وتصحیحھ، وھو الحافظ ابن حجر 
واقبل إلطالق بصحة السند : بقولھحدیث أو تضعیف حدیث من عالم یعتد بتصحیحھ وتضعیفھ فإنھ یجزئھ، كما أشار إلى ذلك بعض الفضالء 

إذا كان من أھل العلم والفن الذین یعتمد تصحیحھم وتضعیفھم، واإلمام الحافظ ابن حجر إمام في التصحیح : أو حسنھ إن كان ممن یعتمد أي
ین في القنوت حدیث وأما في داخل الصالة فقد جاء في رفع الید, من مسح في خارج الصالة فال حرج علیھ: وبناء على ذلك, والتضعیف

أن یسكن اإلنسان في الصالة لظاھر حدیث : واألصل, أنس، ذكره الحافظ ابن الملقن في تحفة المحتاج وحسنھ، ولكن المسح زیادة عمل
عمر ولذلك ال یشرع المسح بھا بعد االنتھاء من القنوت في الوتر، لكن لو مسح في خارج الصالة وتأول حدیث ) اسكنوا في الصالة: (مسلم 

  .فال حرج علیھ في ذلك، وإن كان األولى واألقوى أال یمسح، وهللا تعالى أعلم
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 حكم قراءة القرآن من المصحف في التراویح
 
 

األولى أن یتقدم الناس حافظ القرآن ویصلي بھم : ھل تصح قراءة القرآن من المصحف في التراویح لمن ال یحفظ القرآن؟ الجواب: السؤال
وھو فعل أم المؤمنین عائشة رضي هللا , فإن لم یوجد وأراد الناس أن یصلوا بإمام یستطیع القراءة من المصحف فال حرج, تراویحالقیام أو ال

ولذلك الفتوى عند أھل العلم على أنھ ال حرج في إمساك . عنھا حین أمرت خادمھا أن یصلي بھا أو یقوم بھا في رمضان بالمصحف
ًلو كان اإلنسان حافظا وأراد أن تكون ختمتھ للقرآن في مأمن من الخطأ والخلل، أو كان یخشى في مواضع حتى و, المصحف والقراءة منھ

  .ًالتشابھ وأراد أن یجل القرآن من الخطأ، فھذا أكمل لھ وأعظم أجرا، وال حرج علیھ في ذلك، وهللا تعالى أعلم
 
 
 
 

 نصیحة بخصوص قدوم شھر رمضان
 
 

أقبل رمضان وھو : مضان؛ فإن بعض الشباب یضیعون أوقاتھم في ھذا الشھر الكریم فیما ال ینفع؟ الجوابھل من كلمة حول ر: السؤال
: أقبل شھر قال فیھ النبي صلى هللا علیھ وسلم! أقبل رمضان وهللا أعلم كم في جنباتھ من حلم وصفح ورحمة وغفران, شھر الرحمة والغفران

اختاره هللا جل وعال من بین الشھور فجعلھ شھر , شھر الخیرات والمنافسة في الطاعاتوھو ) إذا دخل رمضان فتحت أبواب الرحمة(
وكم  ! وكم دخلھ من مسیئ مذنب فتاب هللا علیھ فیھ! والتالوة والتسبیح، والتھجد والتراویح، كم دخلھ من بعید فقربھ هللا, العبادة والرحمة
ًمن صام رمضان إیمانا : (في الحدیث الصحیح عن النبي صلى هللا علیھ وسلم أنھ قالو! وكم  فیھ من رحمات ومغفرات! فیھ من نفحات

الذي فضل  وھو الشھر. فغیبت معھا الخطایا والذنوب, وكم من صائم صام یومھ وآذنتھ الشمس بالغروب) ًواحتسابا غفر لھ ما تقدم من ذنبھ
ًمن قام رمضان إیمانا واحتسابا غفر لھ ما تقدم من ذنبھ: (وسلم أنھ قالهللا قیامھ، كما في الحدیث الصحیح عن النبي صلى هللا علیھ  فطوبى ) ً

وطوبى لتلك األقدام التي انتصبت في جوف اللیل بین یدي ! وطوبى لتلك األمعاء التي جاعت لوجھ هللا! لتلك األحشاء التي ظمئت لوجھ هللا
! أقبل ویا باغي الشر! یا باغي الخیر: ینادي منادي هللا,  ھذا شھرھا وھذا أوانھا!وطوبى لتلك العیون التي سحت بالبكاء من خشیة هللا! هللا

وفي صحیح مسلم من حدیث أبي ھریرة رضي هللا عنھ . أقصر، تسلسل فیھ الشیاطین، وتفتح أبواب النفحات والرحمات من هللا رب العالمین
! وما أجلھا من غنیمة وذخر! فما أعظمھ من شھر) حت أبواب الرحمةإذا جاء رمضان فت: (أن النبي صلى هللا علیھ وسلم قال: وأرضاه

فنسأل هللا . وما یدریك فلعلك أن تخرج من ذنوبك منھ كیوم ولدتك أمك! وطوبى لمن خرج من رمضان فخرج عنھ رمضان بصفح وغفران
ھر واستكمل األجر وأدرك لیلة القدر، إنھ ولي وأن یجعلنا ممن صام الش, وصفاتھ العال أن یجعل لنا فیھ أوفر حظ ونصیب بأسمائھ الحسنى

ومن كل مغفرة , ونسألھ بأسمائھ الحسنى وصفاتھ العال أن یجعل لنا من ھذا الشھر أوفر حظ ونصیب من كل رحمة ینزلھا. ذلك والقادر علیھ
وأن یجبر كسرھم، وأن یعظم , كوهیسبغھا، ونسألھ أن یسبغ علینا الرحمات وعلى جمیع األموات من المسلمین والمسلمات الذین لم یدر

  .وآخر دعوانا أن الحمد  رب العالمین، وصلى هللا وسلم وبارك على نبیھ وآلھ وصحبھ أجمعین. أجرھم
 
 
 
 

 [1[ باب فروض الوضوء وصفتھ -شرح زاد المستقنع 
ًاھتم الشارع الحكیم بتطھیر المسلم ظاھرا وباطنا، حیث شرع الوضوء عند الصالة، وھذا ا لوضوء طھارة حسیة للظاھرة، وطھارة معنویة ً

تكفر بھ السیئات، وھو یتم بغسل األعضاء المأمور بغسلھا من الوجھ والیدین والرجلین ومسح الرأس، وھذه من منن هللا التي امتن بھا على 
  .عباده

ًمشروعیة الوضوء وتعریفھ لغة وشرعا ً 
 
 

 وصلى هللا وسلم وبارك على أشرف األنبیاء والمرسلین، وعلى آلھ الطیبین الطاھرین، بسم هللا الرحمن الرحیم الحمد  رب العالمین،
باب فروض الوضوء : [فیقول المصنف رحمھ هللا: أما بعد. ُوأصحابھ الغرِّ المیامین، ومن سار على نھجھم واھتدى بھدیھم إلى یوم الدین

وھي النصیب الذي جعلھ هللا عز وجل من تركة :  ومنھ الفریضةجمع فرض، والفرض یطلق بمعنى الحز والقطع،: الفروض]: وصفتھ
َالمیت للحي من بعده، سمیت بذلك؛ ألن مال المیت ُیقتطع منھ لكل وارث نصیبھ، فقیل لھا َ فإن العلماء : وأما في اصطالح الشرع. فریضة: ْ

َھذا األمُر فرض فإنھم یعنون بھ ما یثاب فاعلھ ویعاقب: رحمھم هللا إذا قالوا  تاركھ، وقد تستعمل الفرائض بمعنى الواجبات، وھذا ھو مذھب ٌ
. ًأن الفرض والواجب في الشریعة معناھما واحد، خالفا للحنفیة رحمة هللا علیھم، فإنھم یرون أن الفرض آكد من الواجب: جمھور العلماء

أنھ : م الفریضة والفرض بما ثبت بدلیل قطعي، أيأن الفریضة والواجب كل منھما بمعنى اآلخر، وخص الحنفیة رحمة هللا علیھ: والصحیح
ًأن ما ثبت من الواجبات بدلیل قطعي أو بدلیل ظني كلھ یوصف بكونھ فرضا وواجبا: والصحیح. لیس من الواجبات على العموم یقول . ً
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َجمع الفرائض؛ ألن الواجبات التي ألزم الشرُع المكلفین بھا في الو) باب فروض(المصنف رحمھ هللا  َ َضوء متعددة، ففرض هللا غسل الوجھ، َ
َوفرض غسل الیدین إلى المرفقین، ومسح الرأس كلھ، وغسل الرجلین إلى الكعبین، فلما تعددت فرائض الوضوء وصفھا بالجمع فقال َ َ َ َ باب : (َ

ُّالحسن والبھاء والجمال، ُوصف بذلك؛ ألن صاحبھ یبیض: مأخوذ من الوضاءة، وھي: والوضوء) فروض الوضوء  وجُھھ في الدنیا واآلخرة ِ
ًحسا ومعنى َفألن صاحبھ یشرق وجھھ، كما ثبت في الحدیث الصحیح أن أمتھ علیھ الصالة : ًوأما معنى. فإلزالة القذر من الوجھ: ًأما حسا: ً

ًیدعون یوم القیامة غرا محجلین من أثر الوضوء: (والسالم صحابي الجلیل أبي ، وھو طھارة معنویة كما ثبت في الصحیح مـن حـدیث ال)َ
: ، وكذلك ثبت في الحدیث الصحیح أنھ)ال یبقى من درنھ شيء: (ھریرة رضي هللا عنھ أن النبي صلى هللا علیھ وسلم وصف المصلي بكونھ

ما من مسلم یقرب وضوءه فیمضمض ویستنشق ویغسل وجھھ إال خرجت خطایا وجھھ مع الماء أو مع آخر قطر الماء، حتى تخرج من (
، ثم )ر عینیھ، فإذا غسل یدیھ خرجت كل خطیئة بطشتھا یداه مع الماء أو مع آخر قطر الماء، حتى تخرج من تحت أظفار أصابعھتحت أشفا

َّتحصل من ھذه النصوص أن الوضوء یفضي إلى جمال الحس والمعنى، : ًإذا. ذكر النبي صلى هللا علیھ وسلم تمام ذلك في أعضاء الوضوء
ھو الغسل والمسح ألعضاء مخصوصة حددھا الشرع، وذلك بغسل الوجھ والیدین والرجلین، : ًف الوضوء شرعاوتعری. ًفلھذا سمي وضوءا

 ...... . إذا حل البدل محلھما، وذلك في المسح على الخفین- وھو الرجالن- والمسح یختص بالرأس، وقد ُیمسح في مفروض یجب غسلھ 
 

 فروض الوضوء واألحكام المتعلقة بھا
 
 

في ھذا الموضع سأذكر لك جملة من األحكام والمسائل التي ُیعرف بھا ما أوجبھ هللا وفرضھ : أي) باب فروض الوضوء: (هللایقول رحمھ 
في عبادة الوضوء؛ ذلك أن أعضاء الوضوء التي غسلھا النبي صلى هللا علیھ وسلم منھا ما یجب غسلھ، ومنھا ما ال یجب غسلھ، وإنما فعلھ 

َّعلى سبیل السـنـی ُما یلزم غسلھ ومسُحھ وما : ة واالستحباب ال على سبیل الحتم واإلیجاب، فانقسمت أعضاء المكلف في عبادة الوضوء إلىُِّّ َ َ
َّال یلزم غسلھ، ومن ثم ناسب أن یقول َ ُ َ ِوُسننھ، أي: َ . ُسأبین لك األعضاء التي ُیثاب غاسلھا وال یعاقب تاركھا وھي أعضاء مخصوصة: َ

ُّن من عادة العلماء رحمة هللا علیھم أنھم یبتدئون بآداب قضاء الحاجة، ثم یثنون بفرائض الوضوء؛ ألن المكلف إذا فرغ أ: مناسبة ھذا الباب
َیا أیھا الذین آمنوا إذا قْمتم إلى الصالة فا: من قضاء حاجتھ تھیأ لعبادة الصالة، وذلك بالوضوء، ثم بعد ذلك یصلي، كما قال تعالى ِ َّ ِ َُّ ِ ِْ ُ ُ َُ ََّ َ َ ُغسلوا ََ ِ ْ

ُِوُجوھكم وأْیدیكم إلى المرافق واْمسُحوا بُرُءوسكم وأْرُجلكم إلى الكْعبْین  ِ ِ ِ َِ َ َ َ َ َ َ َ ََ ْ َْ َ َْ ْ ْ ُْ ُ ُ َُ َِ ِ تقدیم باب آداب قضاء الحاجة على : ولذلك یقولون. اآلیة] 6:المائدة[ِ
ًضي حاجتھ أوال، ثم یتھیأ لعبادة الصالة، وقد أدخل باب الوضوء إنما ھو من باب الترتیب المناسب للحال، فالغالب في حال المكلف أن یق

عائد إلى الوضوء، ) فروضھ: (الضمیر في قولھ]: فروضھ ستة: [یقول رحمھ هللا. المصنف باب السواك؛ ألن السواك یكون قبل الوضوء
ل قبل البیان والتفصیل، وھو أسلوب اإلجما: ھذا یسمیھ العلماء) ستة: (وقولھ. الفروض التي أوجب هللا على المكلف في الوضوء ستة: أي

ًمحمود، ومن منھج الكتاب والسنة أن إیراد الشيء إجماال ثم تفصلھ، وفي ذلك فوائد َتھیئة السامع والمخاطب لفھم المراد، فإنھ لو جاء : منھا: ُّ َ
فروض : (طف مثل ما یوجد في قولھإلخ، لما كان في ذلك من المناسبة والل... غسل الوجھ، وغسل الیدین: فروض الوضوء: مباشرة وقال
َما ھي ھذه الستة؟ فیحدث التشویق للسامع والمخاطب أن یعرف تفصیل ھذا : إنھا ستة، ینشأ سؤال: ؛ ألنھ عندما یقول)الوضوء ستة

ُالحاقة : اإلجمال، وھو أسلوب القرآن، كما في قولھ تعالى َّْ ُما الحاقة * َ َّْ َ ُوما أدراك ما الحاقة* َ َّْ َ َ َ َ َ َْ الحاقة : (، وكان باإلمكان أن یقول]3-1:الحاقة [َ
ُالقارعة : ، وكذلك قولھ تعالى)كذبت ثمود َْ ِ ُما القارعة * َ َْ َِ َوما أدراك ما* َ َ َ َ َْ ُالقارعة  َ َْ ِ فأحدث بالسؤال وباإلجمال الشوق إلى معرفة ] 3-1:القارعة[َ

 ...... .ستة:  هللا ورسولھ صلى هللا علیھ وسلم بھا في الوضوءالفروض التي أمر: أي) فروضھ ستة. (البیان والتفصیل، وھكذا ھنا
 

 غسل الوجھ وجوبھ وكیفیتھ: الفرض األول
 
 

ُغسلت اإلناء، إذا صببت الماء علیھ فأصاب أجزاء اإلناء، وغسلت : ھو صب الماء على الشيء، تقول: الغسل] َغسل الوجھ: [قال رحمھ هللا َُ َ
ًفلو أن إنسانا بلل . الغسل ال یتحقق إال بوصول الماء إلى البشرة: اب الماُء أجزاءه، وبناء على ذلك قالواالوجھ، إذا صببت الماء علیھ فأص

َیده ثم دلكھا على وجھھ دون أن یجري الماء على الوجھ لم یكن غاسال، وإنما ھو ماسح، وفرق بین الغسل وبین المسح مأخوذ من : والوجھ. ً
ًقُبل اإلنسان مقابال لھ، تقولالمواجھة، وھو الشيء الذي یأتي  َ ًواجھتھ، إذا صرت قبال لإلنسان، أي: ُ َ ِ َ مواجھة، : جئت من وجھھ، ویقال لھا: ُ

ًوحشْرنا علْیھم كل شْيء قُبال : مقابلة، ومنھ قولھ تعالى: ویقال لھا ُ ٍُ َ َ ََّ ْ ِ َ َ َ  - إن شاء هللا-والوجھ سیأتي . أمامھم ینظرون إلیھ: أي] 111:األنعام[َ
ْیا أیھا الذین آمنوا إذا قْمتم إلى الصالة فاغسلوا ُوُجوھكم : أما الدلیل على إیجاب غسل الوجھ فقول هللا تعالى. ضابطھ ُْ ُ ُ َُ َ َ َ َُ ِ ِ َّ ِ ُّْ َ َ ِ َِ َّ : ، فقولھ]6:المائدة[َ

ْفاغسلوا ُوُجوھكم( ُ َ ُ ِ ْ ُفاغسلوا: ( فلما قال،)أن األمر یدل على الوجوب إال إذا صرفھ صارف عن ذلك: (أمر، والقاعدة في األصول) َ ِ ْ : أي) َ
ٌفرض علیكم والزم علیكم أن تغسلوا وجوھكم ِكذلك أیضا دلت السنة فإن النبي صلى هللا علیھ وسلم نقل عنھ الوضوء، ولم یثبت عنھ في . ٌ ُُّ ً
 هللا عنھ ففي الصحیحین من حدیث حمران مولى عثمان، عن أمیر المؤمنین عثمان رضي. حدیث صحیح أنھ توضأ وترك غسل وجھھ

ًدعا بوضوء فأكفأ على كفیھ فغسلھما ثالثا ثم تمضمض واستنشق ثالثا ثم غسل وجھھ (وأرضاه أنھ  عبد  وكذلك حدیث. إلى آخر الحدیث...) ً
وحدیث علي بن أبي طالب في السنن، كلھا وصفت وضوء النبي صلى هللا علیھ وسلم، ولم یثبت عنھ أنھ ترك غسل . هللا بن زید في الصحیح

َولذلك أجمع العلماء رحمة هللا علیھم على أن غسل الوجھ فرض من فرائض الوضوء، فلو توضأ إنسان ولم یغسل الوجھ بطل . جھھو َ
  .وضوُءه بإجماع العلماء رحمة هللا علیھم
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 أقوال العلماء في المضمضة واالستنشاق والراجح منھا
 
 

ھل األنف والفم من :  أن الوجھ یجب غسلھ أشار إلى الخالف الحاصل بین العلماء في مسألةَّبعد أن بین]. والفم واألنف منھ: [قال رحمھ هللا
وھو إحدى الروایات عن اإلمام أحمد رحمة هللا علیھ، وقول بعض - فقال طائفة من أھل العلم : الوجھ أو لیسا من الوجھ؟ وجھان للعلماء

ًوجھ، وبناء على ذلك یجب على المكلف إذا توضأ أن یتمضمض ویستنشق، أن الفم واألنف من ال: - أصحاب الحدیث، وبعض أھل الظاھر
ًفلو غسل ظاھر الوجھ ولم یتمضمض ولم یستنشق لم یكن غاسال للوجھ، ثم ھل یصح وضوءه أم ال؟ قیل َ یأثم بترك : ال یصح وضوءه، وقیل: َ

ًنشاق یعتبر كل منھما فرضا من فرائض الوضوء؛ ألنھ أن المضمضة واالست: فھذا ھو القول األول. المضمضة واالستنشاق ووضوءه معتبر
ْفاغسلوا ُوُجوھكم: (والذین قالوا بالوجوب استدلوا بظاھر القرآن. من الوجھ ُ َ ُ ِ ْ فھمتم أن الفم واألنف یعدان من ظاھر  كیف: فلما قیل لھم). َ

ًأن اإلنسان لو كان صائما ثم : البدن ال من داخلھ، وھوعندنا دلیل یدل على أن األنف والفم من خارج : الوجھ وخارجھ ال من باطنھ؟ قالوا
فدل ھذا على أنھما من خارج البدن ال من داخلھ، إذ لو كانا : قالوا. ال یبطل: أخذ الماء فتمضمض واستنشق أیبطل صومھ أو ال یبطل؟ قیل

ستقاء، فأخرج الطعام إلى فمھ ثم رد الطعام وھو ًلو أن إنسانا ا: قالوا: الدلیل الثاني. من داخلھ ألفطر من تمضمض واستنشق وھو صائم
فلو كان الفم من داخلھ لما بطل صومھ؛ ألنھ في ھذه الحالة یكون الفم في حكم المريء، : قالوا. یبطل صومھ: صائم، أال یبطل صوُمھ؟ قیل

ُّواحتجوا أیضا بالسنة في قولھ . تنشقیجب علیھ أن یتمضمض وأن یس: لھذا قالوا. َوال یوجب وصول الطعام إلیھ وازدراده بطالن الصوم ً
وكذلك فعل النبي صلى هللا علیھ وسلم، حیث إن النبي صلى هللا علیھ وسلم لم یترك ) إذا توضأت فمضمض: (علیھ الصالة والسالم

 ھذه أدلة من یرى وجوب المضمضة. المضمضة واالستنشاق في وضوئھ، فدل على أنھما من فرائض الوضوء، ولیسا من السنن
أنھما لیسا من الوجھ، وأن المراد بالوجھ في اآلیة الكریمة ھو البشرة الخارجیة، ولیس : -وھو مذھب الجمھور-والمذھب الثاني . واالستنشاق

الفم واألنف من خارج الوجھ، بل ھما من داخل البدن، وعلى ھذا فال یجب على المكلف أن یمضمض ویستنشق في الوضوء، واحتجوا بأدلة 
ْفاغسلوا ُوُجوھكم: (إن هللا عز وجل قال في كتابھ: فاآلیة نفسھا، قالوا: أما دلیلھم من الكتاب. ُّب والسنةمن الكتا ُ َ ُ ِ ْ ، وال شك أن القرآن جاء )َ

ٍبلسان العرب، بلسان عربي ُمبین  ٍِ ِ ٍِّ َِ َ اھر البشرة، أن الوجھ ظ: ، فیجب تفسیره بداللة ذلك اللسان، والذي یدل علیھ لسان العرب]195:الشعراء[َ
َوال یعتبر الفم واألنف من الوجھ، أي إن اإلنسان إذا واجھ الغیر فالمواجھة إنما تحصل : داخلھما، ولفظ الوجھ مأخوذ من المواجھة، قالوا: َ

 أكدت السنة ھذا المعنى، :قالوا: ُّوأما دلیلھم من السنة. ھذا بالنسبة لداللة لفظ الوجھ في اللغة. ٍبالبشرة الظاھرة ال بباطن فم وال بباطن أنٍف
صف لي الوضوء الذي : أي-كیف أتوضأ؟ ! یا رسول هللا: أن النبي صلى هللا علیھ وسلم جاءه أعرابي فقال(فقد جاء في حدیث الترمذي 
: ئدة فافعلھ، قالوااقرأ كتاب هللا، وما وجدت في آیة الما: أي) توضأ كما أمرك هللا:  فقال علیھ الصالة والسالم-أصلي بھ وأستبیح الصالة بھ

ًفرد النبي صلى هللا علیھ وسلم األعرابي إلى ظاھر القرآن، وھذا أعرابي ال یعرف الوضوء؛ إذ لو كان عارفا بالوضوء عالما بھ لما سأل،  ً
نبطوه من كون الفم یعد من ما است: ًفأوال: وأما ما استدل بھ الفریق اآلخر. ُّفرده إلى ظاھر القرآن صریُح الداللة على أن المراَد ظاھُر اآلیة

خارج الوجھ، ھذا من المسائل التي ال یدركھا إال الفقیھ، ویعُسر على أعرابي في بدایة اإلسالم وھو یسأل عن كیفیة الوضوء أن یدرك 
ٍإن اعتباره من داخل وخارج بالصفة التي ذكرتموھا في الصوم؛ إنما ھو اعتب: قولكم: ًثانیا. المسائل الفقھیة الخفیة ار حكمي، واالعتبار ٍ

ِكون الشرع حكم بكون الفم من خارج◌ في عبادة مخصوصة ال یقتضي اطراد : الحكمي في العبادة المخصوصة ال یطرد في غیرھا، أي ٍ
َذلك على العموم، إذ لو قیل بذلك للزم منھ غسل باطن العین  وقد كان ُیحكى عن ابن عمر رضي هللا عنھما أنھ كان یرى وجوب غسل داخل. َ

ُّإن ظاھر الكتاب وظاھر السنة ال یساعدان على : الشاھد أن الجمھور قالوا. إنھ ھو السبب في عمى بصره في آخر عمره: العینین، حتى قیل
ًأن اإلنسان لو وجد ماء ال یكفي : فالقول بأن العبرة بظاھر البشرة قوي، ویؤید ذلك: ًوبناء على ذلك. القول بوجوب المضمضة واالستنشاق

اعدل إلى التیمم، فدل على أن المراد : لغسل وجھھ ویدیھ ومسح رأسھ وغسل رجلیھ لقیل بوجوب الوضوء علیھ، ولما قوي أن یقال لھإال 
ُّوھذا القول ھو أقوى األقوال وأقربھا إلى الصواب؛ لظاھر القرآن وظاھر السنة الواردة عن النبي صلى هللا  .بغسل الوجھ غسل ظاھر البشرة

إن النبي صلى هللا علیھ وسلم : فجوابھ أن یقال. إن النبي علیھ الصالة والسالم داوم على المضمضة واالستنشاق: أما لو قال قائل. علیھ وسلم
 أنھ ما توضأ إال غسل كفیھ قبل -بإجماع الروایات عنھ-قد داوم على السنن من باب التعلیم ال من باب اإللزام، أال تراه علیھ الصالة والسالم 

ِّوالذین قالوا بوجوب المضمضة واالستنشاق یسلمون بأن غسل الكفین قبل الوضوء لغیر المستیقظ من النوم مستحب ولیس ! وضأ؟أن یت
ولكن ینبغي على المكلف أن یتأسى . بواجب، فدل على أن المداومة تكون لما ھو واجب ولما ھو غیر واجب، فیقوى القول بعدم وجوبھا

َّ، وأن ال نأخذ من القول بُسنـیة المضمضة واالستنشاق االستھتار بفعلھا، فإن التساھل في السنن ال ینبغي للمسلم، بالنبي صلى هللا علیھ وسلم ِّ
ط فیھا من  ًخاصة لطالب العلم القدوة، ولذلك قد ًیتعلم البعُض الفقھ، فیكون نقصانا في أجره، وحرمانا للخیر لھ، وذلك بأن یتعلم السنن فیفرِّ ً َ َّ

احرص علیھ؛ ألنھ سنة وھدي من : وقد كان ینبغي على طالب العلم أن یقول!! اترك ھذا إنھ سنة: سنة، وقد تجد طالب علم یقول لكباب أنھا 
ط فیھا؛ وإنما یحرص . النبي صلى هللا علیھ وسلم َّفلذلك ینبغي الحرص والمداومة على ھذه السنة، وال یعني القول بُسنـیتھا أن اإلنسان یفرِّ ُِّّ

الفم، : من الوجھ الذي یجب غسلھ: أي) منھ: (یقول رحمھ هللا. لك لسنیتھ، ولما فیھ من الخروج من خالف العلماء رحمة هللا علیھمعلى ذ
َیتحقق غسلھ بإدخال الماء فیھ إلى الخیاشیم وجذبھ بالنفس ثم طرحھ: وكذلك األنف. یتحقق غسلھ بالمضمضة بإدارة الماء فیھ: الفم. واألنف َّ.  
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 وجوب غسل الیدین مع المرفقین: لفرض الثانيا
 
 

َوالیدان أمر هللا .  الكالم على حدھما-إن شاء هللا-مثنى ید، وسیأتي : َغسل الیدین، والیدان: الفرض الثاني]. َوغسل الیدین: [قال رحمھ هللا َ
ِفاغسلوا ُوُجوھكم وأْیدیكم إلى المرافق: بغسلھما في قولھ تعالى ِِ ِ َِ َ َ َ َْ َُ ْ ُْ َُ ْ ، فأمر بغسل الیدین، واألمر دال على الوجوب حتى یأتي الصارف ]6:المائدة [َ

َوالنبي صلى هللا علیھ وسلم غسل كلتا یدیھ إلى المرفقین، والواجب الغسل من أطراف . الذي یصرفھ إلى ما دون ذلك، وال صارف ھنا
لم یغسل المرفقین لم یصح وضوءه في قول الجماھیر، وذھب داُود َاألصابع إلى المرفقین، والمرفقان داخالن في الغسل، فلو غسل الیدین و

ْفاغسلوا ُوُجوھكم وأْیدیكم : إن قولھ تعالى: َ إلى القول بأن المرفقین لیسا بداخلین في الغسل، قال-رحمة هللا على الجمیع-بن علي الظاھري  ُْ َُ َ َِ َِ ُ ْ َ
ِإلى المرافق  ِِ َ َ ْ یام إلى اللْیل : عد الغایة یخالف ما قبلھا، كقولھ تعالىللغایة، وما ب فیھ) إلى] (6:المائدة[َ ِثم أتموا الصِّ َّ َ ِ َ َ ُّ ِ َ فإن اللیل ال ] 187:البقرة[َُّ

مفصل الساعد : َال یجب غسل المرفقین، والمرفقان ھما: أن ما بعد الغایة مخالف لما قبلھا، ولذلك قالوا: یجب صیامھ، والقاعدة في األصول
یا بذ یا مرفقین بسبب ذلكمع العضد، وُسمِّ والصحیح أن المرفقین داخالن في . َلك من االرتفاق؛ ألن اإلنسان إذا جلس ارتفق علیھما، فُسمِّ

ِفاغسلوا ُوُجوھكم وأْیدیكم إلى المرافق : ظاھر القرآن في قولھ تعالى: األمر األول: الغسل ألمور ِِ ِ َِ َ َ َ َْ َُ ْ ُْ َُ ْ ب تأتي في لغة العر) إلى(فإن ] 6:المائدة[َ
ِقال مْن أنصاري إلى هللا : ، ومنھ قولھ تعالى)مع: (بمعنى َّ َ ِ ِ َ َ َْ َ َإلى : (، فیكون قولھ تعالى)مع: (بمعنى) إلى(مع هللا، فـ: أي] 52:آل عمران[َ ِ

ِالمرافق ِ َ َ الحالة : ءت فلھا حالتانالغایة إذا جا إن ما بعد الغایة مخالف لما قبلھا، محل نظر، فإن: أن قولھم: األمر الثاني. مع المرافق: ، أي)ْ
َّأن تكون من جنس الُمغیا: األولى َّأن تكون من غیر جنس الُمغیا: والحالة الثانیة. َ َّفإن كانت الغایة من جنس الُمغیا دخلت. َ وإن كانت من غیر . َ

َّجنس الُمغیا لم تدخل ِإلى المرافق: (قالأن المرفقین من جنس الید، بل إن الید تمتد إلى المنكب، فلما : وتوضیح ذلك. َ ِِ َ َ ْ دخلت؛ ألنھا من جنس ) َ
یام إلى اللْیل . الیدین ِوأما أتموا الصِّ َّ َ ِ َ َ ُّ ِ َّفاللیل لیس من جنس النھار المأمور بصومھ، فلم یدخل اللیل الذي ھو الغایة في الُمغیا؛ ألنھ ] 187:البقرة[َ َ

ُّیدل على ترجیح قول الجمھور ما ورد في السنة، ففي حدیث أبي ھریرة ومما . َوبھذا یترجح قول الجمھور أنھ یجب غسلھا. لیس من جنسھ
كاد یغسل عضده، وھذا یدل على أن النبي : یعني) أن النبي صلى هللا علیھ وسلم توضأ، فغسل یدیھ حتى شرع في العضد: (رضي هللا عنھ

َّفلو أن إنسانا كانت یده شالء وجب علیھ . لولة، والید المقطوعةالید الصحیحة، والید المش: والید تشمل. صلى هللا علیھ وسلم قد غسل المرفقین ً
ِولو قطعت وبقي من الفرض شيء، فإنھ یجب غسل ما بقي بعد القطع. غسلھا، فیصب الماء علیھا ًویجب غسل الید بكامل ما فیھا، سواء . ُ َ

ِكانت على أصل الخلقة بأن یكون فیھا خمسة أصابع، أو زائدة عن الخلقة كما  لو كان فیھا ستة أصابع ونحو ذلك؛ ألن هللا عز وجل أمر ًِ
ْوأْیدیكم: (بغسلھا على اإلطالق كما في قولھ ُ َ َِ ِ، والشك أن المكلف إذا زادت خلقتھ في الید أو خالفت الفطرة، فإنھا داخلة في الوصف من )َ

  .ًكونھا یدا لھ مأمور بغسلھا
 
 
 
 

 ھمسح الرأس والقدر الواجب من: الفرض الثالث
 
 

ُمسحت برأس الیتیم، : ھو إمرار الید على الشيء، تقول: مسح الرأس، والمسح: الفرض الثالث]. ومسح الرأس ومنھ األذنان: [قال رحمھ هللا
َّأن ُیمر یَده المبلولة على الرأس؛ ألن النبي صلى هللا علیھ وسلم سكب الماء على یده، ثم: َإذا أمررت یدك علیھ، والمراد بالمسح ھنا  مسح ِ

من الناصیة إلى القفا، وھذا بالنسبة للطول، ثم من السالفة أو من عظم : ُّوالرأس الذي یجب مسحھ حده. برأسھ صلوات هللا وسالمھ علیھ
ْواْمسُحوا بُرُءوسكم : ًالصدغ إلى عظم الصدغ عرضا، ھذا یجب مسحھ كلھ، والدلیل على الوجوب قولھ تعالى ُ ِ ِ َ : فإن قولھ] 6:المائدة[َ

، وال دلیل ھنا، وألن النبي صلى هللا علیھ )أن األمر للوجوب حتى یدل الدلیل على ما دون الوجوب: (أمر، والقاعدة في األصول) َسُحوااْم(
واإلجماع من العلماء منعقد على أنھ یجب مسح الرأس، وأن من توضأ ولم یمسح رأسھ . وسلم مسح برأسھ، ولم یترك المسح في وضوء البتة

فقال المالكیة في : ما ھو الحد الذي یجب مسحھ من الرأس؟ اختلفت أقوال العلماء رحمھم هللا في ھذه المسألة:  المسألة الثانیة.بطل وضوءه
ًوھي أشھر الروایات عن مالك ، وإن كان بعضھم رجح غیرھا أیضا- المشھور  إنھ یجب مسح الرأس كلھ، وھو إحدى الروایات عن اإلمام : - َّ

: القول الثاني. أن الفرض الذي أمر هللا بمسحھ من الرأس ھو جمیع الرأس ال بعضھ: َّلیھ، وشھرھا غیُر واحد من أصحابھأحمد رحمة هللا ع
أن الواجب مسح ثالث شعرات، وأن : القول الثالث. أن الواجب مسح ربع الرأس، وبھ قال اإلمام أبو حنیفة وأصحابھ رحمة هللا على الجمیع

ھذا محصل . أن الواجب مسح ثلث الرأس: وھناك روایة عند المالكیة. ، وبھ قال الشافعیة رحمة هللا على الجمیعما زاد علیھا لیس بواجب
ُفیرد السؤال. أقوال العلماء في مسألة مسح الرأس ِ احتج بظاھر : الرأس كلھ ما ھي أدلة العلماء على ھذه األقوال؟ من قال بوجوب مسح: َ

َواْمس: (القرآن في قولھ تعالى ُْحوا بُرُءوسكمَ ُ ِ ْبُرُءوسكم: (إن قولھ: قالوا) ِ ُ ِ امسحوا رءوسكم، ولیس المراد بھا : الباء لإللصاق، كأنھ قال) ِ
إن الباء تأتي زائدة، واختار بعض المفسرین ممن یرجح ھذا القول أنھا : وقیل. التبعیض كما یقول الذین یرون أن مسح أجزاء الرأس مجزئ

ْاْمسُحوا بُرُءوسكم: (إن قولھ: ولونزائدة ولیست لإللصاق، فیق ُ ِ ِ ٍتنبت بالدْھن وصْبغ : امسحوا رءوسكم، وھذا مثل قولھ تعالى في قراءة: أي) َ ِ َ ِ ِ ُِّ ُ ْ ُ
َلآلكلین  ِ ِ ِتنبت بالدْھن] (20:المؤمنون[ِ ِ ُِّ ُ ْ َتنبت الدھن، والباء زائدة: أصلھا) ُ ُ ِ ْ ! ِأو مْن زائدةالباء زائدة، : وھنا ننبھ على مسألة في قول العلماء. ُ

إنھ حرف زائد، أنھ ال معنى لھ في كتاب هللا، فإن بعض المتأخرین یسيء األدب مع أھل العلم المتقدمین : أنھ لیس مراد العلماء بقولھم: وھي
: أن المعنى: لمرادفلیس مراد العلماء رحمة هللا علیھم بكونھا زائدة إلغاء كونھا من القرآن؛ وإنما ا. دون التفات إلى مصطلحاتھم ومقصودھم

ْواْمسُحوا بُرُءوسكم: (إرادة الكل ال إرادة البعض، مثل قولنا ھنا في قولھ تعالى ُ ِ ِ َ ُوحملھا على . ھي زائدة: أنھا لم تأت للتبعیض، فیقولون) َ
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ًالزیادة الحقیقیة بمعنى أنھا ُملغاة من القرآن یقتضي الكفر، فإن من أنكر من كتاب هللا حرفا ثابتا بالتوا ، وھذا ال یقولھ ً تر یكفر والعیاذ با
ًفال ینبغي لإلنسان أن یكون بسیط الفھم ساذجا ینكر . ًجاھل من عوام المسلمین، فضال عن علماء األمة الذین ھم أھل العلم والدرایة والروایة

َعلى العلماء رحمة هللا علیھم دون ترو، ودون فھم مقصودھم من الكالم، فإذا قالوا ة شاذة أو ھذا حرف زائد، فلیس مرادھم الشذوذ ھذه قراء: ٍّ
ًاإللغاء؛ وإنما ھو معنى موجود في ھذه الحروف بأصل اللغة، والقرآن جاء باللغة، ولذلك : االنتقاص والتحقیر، وال الزیادة بمعنى: بمعنى

ُّتعد لصوقا واستعْن بتسبب: ٍتأتي الباء بقرابة عشرة معان جمعھا بعض الفضالء بقولھ ِ ً ُ َّ َ ً وبدل صحابا قابلوك باالستعال وزد بعضھم یمینا تحز َ ًَ ْ ِ
َّمعانیھا كلھا تعد َ ِفكال أخذنا بذنبھ : مثل: ُّبتسبب. باسم هللا: اإلستعانة، مثل: واستعن. اإللصاق: ًلصوقا. التعدیة: َ ِ ِْ َُ ََّ َ َْ َ : إلى قولھ]. 40:العنكبوت[ً

ْوزد( َوزد بعضھم: ( وقولھأنھا تأتي زائدة، وھذا ھو موضع الشاھد،: أي) ِ أن من معانیھا أنھا تأتي : فالمقصود. تأتي زائدة وللتبعیض: أي) ِ
ْواْمسُحوا بُرُءوسكم: (إن قولھ تعالى: زائدة، وھذا في لغة العرب باستقراء كالمھم وألفاظھم، ھذا بالنسبة للقول األول، قالوا ُ ِ ِ َ امسحوا : أي) َ

َولم ُیحفظ عنھ ) أن النبي صلى هللا علیھ وسلم توضأ فمسح جمیع رأسھ(ُّمن السنة، ھو : ع الرأسالدلیل الثاني لمن أوجب مسح جمی. رءوسكم
في حدیث صحیح أنھ اقتصر على بعض الرأس، أو جزء من الرأس، أو على ثالث شعرات من الرأس، فلو كان االقتصار على البعض 

إنھ یجب مسح : أما دلیل من قال. النسبة ألدلة من قال بوجوب مسح الرأس كلھھذا ب. ًجائزا لفعلھ ولو مرة واحدة، صلوات هللا وسالمھ علیھ
ْواْمسُحوا بُرُءوسكم: (ًفاحتجوا، أوال باآلیة: - وھم الحنفیة رحمة هللا علیھم-ربع الرأس  ُ ِ ِ َ إن الباء للتبعیض، ولیس المراد بھا الكل، : وقالوا) َ

َوأخ: وھذا معروف في لغة العرب، كما قال تعالى َ ِذ برأس أخیھ یُجرهُ إلْیھ َ ُّ ِ َِ ِ ِ َِ ََ ْ فلیس المراد أنھ أخذ الرأس كلھ، ولكن أخذ ] 150:األعراف[َ
ِّالبعض، فنزل منزلة الكل، وتقول ُ َأخذت برأس الیتیم، ولیس المراد أنك أخذت الرأس كلھ؛ وإنما أخذت ُجزأه، فكأنك أخذت الكل؛ ألنھ : َ ْ ُ

ْواْمسُحوا بُرُءوسكم: (فقولھ: قالوا. أخذ برأسھ:  اإلنسان، فیقالُّبمجرد شدك لجزء من الرأس ینشد جمیع ُ ِ ِ َ احتجوا : الدلیل الثاني. للتبعیض): َ
: قالوا) وعلى العمامة فمسح بناصیتھ: أن النبي صلى هللا علیھ وسلم توضأ في غزوة تبوك، قال(بحدیث المغیرة بن شعبة رضي هللا عنھ 

َّوالناصیة تقدر بربع الرأس، ول َ َّقدر أربعة أصابع من ُمقدم الرأس یجزئ في المسح، بشرط أن یكون : ذلك یقدرونھا بأربعة أصابع، قالواُ َ
َأن أكثر الشيء ُمنزل منزلة الكل، وھذا أصل طردوه في مسائل ال تحصى : وھذا أصل عند الحنفیة. بأربعة أصابع، فال یمسح بما دونھا َّ َ
دھم یصححون طواف من طاف أربعة أشواط بالبیت؛ ألن أكثر الطواف أربعة أشواط، فلو ترك الثالثة ًكثرة في العبادة والمعاملة، ولذلك تج

َّلو أمسك أكثره فإنھ ُینزل منزلة الكل: یصح ویلزمھ الجبران، وھكذا سعیھ، وھكذا في المبیت في اللیل قالوا: قالوا أن : فھذا أصل عندھم. َ
ٌأكثر الشيء ُمنزل منزلة الكل َّ إن ربع الرأس إذا ُمسح بأكثر األصابع وھي األربعة فإن ھذا یجزئ، ویكفي في ھذا الفرض الذي أمر : افقالو. َ

َواْمسُحوا: (احتجوا بقولھ تعالى: إنھ یمسح ثالث شعرات: دلیل أصحاب القول الثالث الذین قالوا. هللا عز وجل بمسحھ ْبُرُءوسكم َ ُ ِ الباء : قالوا) ِ
ْواْمسُحوا بُرُءوسكم: (كون قولھًللتبعیض، وبناء على ذلك ی ُ ِ ِ َ ُبعض رءوسكم، وال یجب مسح كل الرأس، وھذا البعض الذي یصدق علیھ : أي): َ

ًأن أقل الجمع ثالثة، وبناء على ذلك : أكثر الجمع أنھ من الرأس إنما ھو الثالث فأكثر، وھي قاعدة في المذھب الشافعي وغیره، في مسائل
َّات، فإذا مسح الثالث صَدق علیھ أنھ مسح برأسھ، وھكذا لو حلق في الحج ثالث شعرات أو قصر ثالث شعرات ُأقل الرأس ثالث شعر: قالوا َ َ

تبقى أدلة القول األخیر الذي حكیناه روایة عن اإلمام . َھذا حاصل أدلة من قال بالتبعیض. أجزأه، وھذا أصل عند الشافعي رحمة هللا علیھ
َّأن الثلث ُینزل منزلة الكل في مسائل، منھا: ً وھذا أصل عند المالكیة أیضاأن الثلث من الرأس یجزئ،: مالك  مسألة المساقاة، والمزارعة، : َ

لحدیث سعد رضي هللا عنھ  :ِإذا كان باألرض بیاض یعدل ثلث الذي ُسقي علیھ لحق المساقاة، وجاز أن یتعامل مع العامل على إحیائھ، قالوا
فمن مسح ثلث رأسھ فقد مسح ) والثلث كثیر: (النبي صلى هللا علیھ وسلم قال: قالوا) الثلث والثلث كثیر: (قالأن النبي صلى هللا علیھ وسلم 

-وأصحھا . ھذا محصل حجج العلماء في مسألة المسح على الرأس. الكثیر فیجزئھ، وھذا قول طائفة من أصحاب اإلمام مالك رحمة هللا علیھ
ُّلظاھر القرآن؛ فإن حمل الباء على التبعیض تجوز، واألصل : ًأوال: مسح الرأس كلھ، وذلك لما یأتيالقول بوجوب :  في نظري- وهللا أعلم

إنھ للتبعیض؛ : ُمسحت برأسھ على أنھ لإللصاق أقرب من قولك: حملھا على ما ذكر من اإللصاق؛ ألنھ أقرب إلى معنى المسح، فإن قولك
َّأن السنة التي احتج بھا على التبعیض : ًثانیا.  المعاني المجازیةًألن التبعیض خالف األصل، ولذلك یأتي غالبا في وھو دلیل القول الثاني -ُُّ

ِمسح بناصیتھ وعلى العمامة: (بأن الحدیث فیھ:  یجاب عنھا-یجب مسح ربع الرأس: الذي قال َِ َ َ َفیصح االستدالل بھذا الحدیث فیما لو اقتصر ) َ
ھو حجة لنا ال علینا؛ ألن النبي صلى هللا علیھ وسلم أتبع : ناصیة، ونحن نقلب ھذا الحدیث ونقولالنبي صلى هللا علیھ وسلم على مسح ال

إن مسحھ للعمامة المراد بھ مسح فرض : لو قلتم: لكن ھنا إشكال أورده الحنفیة رحمة هللا علیھم، قالوا. مسح الناصیة بالمسح على العمامة
فإما أن . ْجمع بین البدل وبین المبدل، فإن الرأس إما أن یمسح علیھ أو یمسح على العمامةلبطلت أصولكم؛ ألنھ ال یصح في األصل أن ُی

ُمسح الناصیة ھو الفرض، ویكون مسحھ على العمامة الغ فیستقیم دلیلنا، أو تقولوا: تقولوا ٌمسح العمامة ھو الفرض، والناصیة ملغاة، وھذا : ٍ ُ ِ
إن المسح على العمامة في ھذا الحدیث ھو األصل؛ ولكن یجوز في : أن یقال: ؟ الجوابفكیف الجواب عن ھذا اإلشكال. خالف الظاھر

 َّالعمامة أن ُیكشف ما جرت العادة بكشفھ، بدلیل أن من تعمم العمامة المعروفة فإن السوالف تخرج، والخارج المعتاد مغتفر في المسح على
ُالعمامة؛ ولكنھ ُیْمسح إبقاء على األصل، وكشف الناصیة أن اإلنسان ال یبالغ في إرخاء ستر الوجھ إلى : ِ صنیع أھل الفضل، وھذه من السننً

 َإنھ ُیكشف عن الناصیة، ویكون كشف النبي صلى هللا علیھ وسلم عنھا في ه: حواجبھ، ألنھ صنیع أھل الكبر والخیالء، ولذلك قالوا
 
 
 
 

 كیفیة مسح من طال شعره
 
 

َیمسح جمیع :  إلى القفا، فھل یجب علیھ المسح لجمیع الشعر؟ قال بعض العلماء-ًمثال-ى استرسل، وبلغ ًلو أن إنسانا طال شعره حت: مسألة
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ِالشعر حتى یأتي من قفاه ویرده إلى ُمقدمھ، فیتأتى لھ التأسي بالنبي صلى هللا علیھ وسلم َّ یجب علیھ مسح ما حاذى : وقال بعض العلماء. َ
إنھا تمسح ما حاذى : َّ الرأس، ثم ال یجب علیھ مسح ما استرسل، وفرعوا على ھذا المرأة، فقالواالفرض، بمعنى أنھ یمسح حتى یبلغ آخر
ٌّاألحوط واألكمل أن اإلنسان یمسح الكل؛ ألنھ حال محل األصل، فإن الشعر حال محل : والحقیقة. الرأس، وال یجب علیھا مسح ما استرسل

  .البدل منزلة األصل، فیجب مسح الشعر، ویحتاط اإلنسان بكمالھجلدة الرأس، وقد تعذر مسح الجلدة، فوجب إنزال 
 
 
 
 

 كیفیة مسح الرأس
 
 

َّوالسنة في مسحھ لشعره ِأن یبدأ من ُمقدمھ حتى یبلغ قفاه، ثم یُرده إلى ُمقدمھ، ھكذا ثبت عن النبي صلى هللا علیھ وسلم في حدیث عبد هللا : ُّ َِّ َّ ََّ ََ
َّبدأ بُمقدم رأسھ حتى بلغ قفاه ثم ردھما إلى الموضع الذي بدأ منھ: (بن زید رضي هللا عنھ وأرضاه قال بل یبدأ من : وقال بعض العلماء). َ

َّالقفا حتى یقدم إلى الُمقدم، ثم یعود إلى القفا، واحتجوا بقولھ َ ُ ْ َأقبل بھما وأدبر: (َ َ َ َْ َأقبل بھما، أي: قالوا) ْ َ َمن القفا إلى الُمقدم، وأدبر، أي: ْ َ ْ َّ دھما ر: َ
َأقبل بھما وأدبر: (أن قولھ: والصحیح. إلى القفا َ َ َْ َّبدأ بُمقدم رأسھ: (مجمل، وأن قولھ) ْ ل مبیِّن، والقاعدة) َ ل والمبیِّن ُمقدم على : (مفصِّ ٌأن المفصِّ َّ َ
َأقبل بھما: (أن قولھ: األمر الثاني). المجمل َ َأقبل(استقام استداللھم بھ على أن ) ْ َ : كن المعروف في لغة العرب أنھم یقولونعلى الحقیقة؛ ول) ْ

َأقبل وأدبر، ومرادھم َ َ َْ َأدبر ثم أقبل، وھذا معروف، ومنھ قول امرئ القیس یصف جواده: ْ َ َ َْ َّمكر م◌فر ُمقبل◌ ُمدبر معا كجلمود صخر حطھ : ْ ٍ ٍ ِ ًِ ْْ ٍ ِ ٍّ ٍّ َِ َِ ِ
ِالسیل من عل  َ ٍّمكر مفر(ِ ِ ٍّ َِ ِفالكر ال یكون إال بعد الفرار، یف) َ ِ َّ ُر اإلنسان أوال ثم یكر، فالفارس أول ما یفعلَ : ِیفر، ثم بعد ذلك یكر، فلذلك قال: ً

ٍّمكر مفر( ِ ٍّ َِ ِفقدم كونھ یكر على العدو على فراره) َ ُّ ُ َ َ ًُمقبل◌ ُمدبر معا: (كذلك قولھ. َّ ٍْ ِ ِْ ٍ َأنھ أدبر أوال ثم أقبل على العدو: فإن األصل) ِ َ َ َْ ً وھذا . ْ
َأقبل بھما وأدبر: (ول الصحابيفیكون ق. معروف في اللغة َ َ َْ َعلى ھذا المعنى؛ أنھ أدبر ثم أقبل) ْ َ َ َْ وعلى ھذا ال یستقیم االستدالل بھ على الوجھ . ْ

َأقبل بھما وأدبر: (نجمع بین الحدیثین: وھناك وجھ ثالث قال. الذي ذكروه َ َ َْ ِمعا، فیضع یدیھ في منتصف الرأس، فُیقبل بالیمنى وُیدبر : أي) ْ ِْ ْ ً
َأقبل بھما وأدبر: (ما ذكرناه؛ من أن قولھ: والصحیح. الیسرىب َ َ َْ َأدبر بھما ثم أقبل للروایة المبیِّنة: المراد بھ) ْ َ َ َْ ْ. 
 
 
 
 

 غسل الرجلین والرد على من قال بالمسح: الفرض الرابع
 
 

ْجلین ھذا ھو الفرض الرابع الذي أمر هللا بغسلھ، وقد انعقدت]. وغسل الرجلین: [قال رحمھ هللا  كلمة أھل السنة والجماعة على أن غسل الرِّ
ُّوخالف بعض أھل األھواء ممن ال ُیْعتد بخالفھ؛ فقالوا. ٌفرض ْجلین یجب مسحھما وال یجب غسلھما: َ والصحیح والمعتبر والذي علیھ . َإن الرِّ
َوأْرُجلكم إل: أن قولھ تعالى: ًأوال: َأنھ یجب الغسل، وذلك لما یلي: العمل َِ ْ ُ َ ِى الكْعبْین َ َ َ إنھ : اغسلوا أرجلكم، والذین قالوا: المراد بھ] 6:المائدة[ْ

ْجلین قالوا ْوأْرُجلكم: (إن قولھ: یجب مسح الرِّ ُ َ َ ْوأْرُجلكم: (فیھ قراءة) َ ُ ِ َ ْواْمسُحوا بُرُءوسكم : ًعطفا على قولھ) َ ُ ِ ِ َ : ً، وبناء على ذلك قالوا]6:المائدة[َ
ْوأْرُجلكم: (ه القراءة ُیجاب عنھا بأن قولھ تعالىوھذ. َامسحوا أرجلكم: المعنى ُ ِ َ َلعب الزماُن بھا: الجر فیھ للمجاورة، ومنھ قول الشاعر) َ ِ ُبعد  َ

ِوغیرھا سوافي المور والقطر فإن األصل َ فأضاف المور مضاف إلى السوافي ) َسوافي المور: (َّغیرھا القطُر، ولكن عندما قال: والقطُر أي: َّ
وإال فاألصل في التقدیر أن ) َالمور: (فراعى المجاورة في قولھ) ِوالقطر: ( قال-جمع سافیة، وھي الریح:  ھو الریاح، والسوافيالذي: َالمور-

ِوھذه لغة معروفة جاءت علیھا القراءة التي ذكرت من قولھ. ِوالقطر: والقطُر، وال یقول: یقول وأما قراءة النصب فھي قویة . ِوأرجلكم: ُ
ْجلین فرضھما الغسل ال المسحواضحة في الد ْجلین من أطراف األصابع إلى الكعبین، . َاللة على الوجوب، وأن الرِّ َثم یجب غسل الرِّ

أنھ توضأ فغسل (إنھ یجب غسل الكعبین لحدیث أبي ھریرة : والكعبان داخالن في الغایة، والخالف فیھما كالخالف في المرفقین، ولذلك قالوا
فالمقصود أنھ یجب غسل الكعبین، والكعبان ھما ). ھكذا رأیت رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم توضأ: ق وقالرجلیھ حتى شرع في السا

ْوأْرُجلكم : العظمان الناتئان في آخر الساق، ویجب غسلھما، فلو غسل رجلیھ ولم یغسل الكعبین لم یصح وضوءه؛ ألن هللا أمر بغسلھما وقال ُ َ َ َ
ِإلى الكْعبْین  َِ َ ْ َّمع الكعبین؛ ألن الغایة داخلة في الُمغیا إذ ھي من جنسھا، فإن الكعبین لیسا من الساق وإنما ھما من القدم، والقدم : أي] 6:المائدة[َ َ

ِتعتمد في الظاھر علیھما؛ ألن حركتھا ووضعھا في رفعھا ووضعھا قائم على الكعبین، فھما من القدم ولیسا من الساق، فذلك یجب غسل  ِ َ َ
ُّا نكون قد انتھینا من أربع فرائض، والفرض األخیر ھذا ثبت وجوبھ بدلیل الكتاب كما قلنا في اآلیة، وبدلیل السنة من مواظبتھ وبھذ. الكعبین

ْجلین ال یجب غسلھما: ولیس ھناك أحد من أھل السنة والجماعة یقول. علیھ الصالة والسالم، واإلجماع ُیستثنى من ذلك المسح على . إن الرِّ
َنھ إذا غطى قدمیھ بالخفین نزل المسح منزلة الغسل؛ لثبوت ذلك عن النبي صلى هللا علیھ وسلم باألحادیث المتواترة، وقد ورد عن الخفین، فإ َِّ ُ َّ

أكثر من ستین من أصحاب النبي صلى هللا علیھ وسلم، أن النبي صلى هللا علیھ وسلم مسح على خفیھ، ولذلك تجد أن أھل السنة والجماعة إذا 
َّ عقیدة أھل السنة والجماعة أدخلوا فیھا ُسنـیة المسح على الخفین؛ مبالغة في رد قول أھل البدع واألھواء الذین ال یرون المسح على ذكروا ِّ

ٌثم من المشھور ما تواترا وھو ما یرویھ جمع : الخفین؛ ألنھ ورد عن النبي صلى هللا علیھ وسلم باألحادیث المتواترة، كما قال بعض الفضالء
ُِحظرا كذبھم عرفا كمسح الخفِّ رفُع الیدین عادم للخلف وقد روى حدیثھ من كتبا أكثر من ستین ممن صحبا أي ِ ِ َِ َ ََ ُ أن المسح على الخفین، : ًٍ
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َورفع الیدین في تكبیرة اإلحرام ورَد عن النبي صلى هللا علیھ وسلم عن أكثر من ستین من أصحابھ صلوات هللا وسالمھ علیھ ورضي هللا  َ
َّعنھم أجمعین، فُینزل المسح على الخفین منزلة غسل الرجلین إلذن الشریعة بھ، ولذلك قال بعض المفسرین في قولھ تعالى ْوأْرُجلكم: (َ ُ ِ َ ، على )َ

َّإنھا محمولة على حالة المسح على الخفین، وُینزل الجوربان منزلة الخفین على أصح أقوال العلماء: قراءة الجر، قال َ.  
 
 
 
 

 الترتیب في الوضوء والرد على من قال بعدمھوجوب 
 
 

ْرتب األشیاء إذا جعل كل شيء منھا في موضعھ وجعلھا تلو بعضھا: یقال]. والترتیب: [قال رحمھ هللا ِ َ َأن یوقع الغسل والمسح : والترتیب. َّ
َّغسل رجلیھ، فلو قدم مسح الرأس على غسل على الترتیب الذي جاءت بھ آیة المائدة، فیبدأ بغسل وجھھ، ثم غسل یدیھ، ثم مسح رأسھ، ثم 

وھذا الترتیب دل علیھ دلیل الكتاب، فإن هللا عز وجل أمر بغسل . َّالوجھ لم ُیجزئھ، ولو قدم غسل الرجلین على مسح الرأس لم یجزئھ، وھكذا
 ھنا ُیفھم منھا الترتیب لقرینھ، فإن الواو في لغة الوجھ، ثم أتبع الوجھ بالیدین، ثم أتبعھما بمسح الرأس، ثم أتبع الجمیع بغسل الرجلین، والواو

ِجاء محمد وعلي، فال یستلزم ذلك أن یكون محمد جاء أوال ثم من بعده : -ًمثال-العرب ال تقتضي الترتیب إال عند وجود القرائن، فإذا قلت  ً
جاء محمد وعلي، وقد جاءا مع بعضھما ال : ولًأوال، ویجوز أن تق ًجاء محمد وعلي، مع أن علیا ھو الذي جاء: علي، إذ یجوز أن تقول

ْفاغسلوا ُوُجوھكم وأْیدیكم : الواو في قولھ: ًإذا. یسبق أحدھما اآلخر ُْ َُ َ َِ َِ ُ ْ ْواْمسُحوا بُرُءوسكم وأْرُجلكم : ، وقولھ بعد ذلك]6:المائدة[َ ُْ َُ َ َ َ َِ ] 6:المائدة[ِ
ِفي ھذه األربع ال تفید الترتیب نصا؛ لكن فھم ا) الواو( ُ َلترتیب من سیاقھا، وذلك أنھ ال معنى إلدخال الممسوح بین المغسولین إال إرادة ً

الیدان والرجالن، فلو كان الترتیب لیس بالزم لذكر المغسوالت : َالترتیب، فإن هللا عز وجل أدخل الرأس وھو ممسوح بین مغسولین وھما
ًأوال ثم أتبع بالممسوح، أو ذكر الممسوح أوال ثم أتبع بالمغ َسوالت، فال وجھ إلدخال المسح بین الغسلین على ھذه الصورة، إال إرادة اإلیقاع ً َ

على : أي) توضأ كما أمرك هللا: (أن النبي صلى هللا علیھ وسلم قال لألعرابي: ًثانیا. على الطریقة أو على الصورة التي وردت في الكتاب
ًحفظ عن النبي صلى هللا علیھ وسلم أنھ توضأ فقدم عضوا على عضو مخالفا أنھ لم ُی: ًثالثا .الصفة التي وردت في كتاب هللا جل وعال ً َّ َ

ِلكن ھنا إشكال في الحدیث الذي ورد من كونھ علیھ الصالة والسالم تمضمض بعد أن غسل وجھھ، فكیف نجیب عن ھذا اإلشكال؟ . للترتیب
الترتیب بین مسنون : ًثانیا. الترتیب بین مفروض ومفروض: ًأوال: أن الترتیب في أعضاء الوضوء یقع على الصورة التالیة: جوابنا

َفكغسل الیدین بعد غسل الوجھ: فأما الترتیب بین مفروض ومفروض. الترتیب بین مفروض ومسنون: ًثالثا. ومسنون َ وأما الترتیب بین . َ
: وأما الترتیب بین مفروض ومسنون. بعدھاًفكالترتیب بین المضمضة واالستنشاق، بأن یوقع المضمضة أوال ثم یستنشق : مسنون ومسنون

ًفكالمضمضة مع غسل الوجھ، فیبدأ بالمضمضة أوال ثم االستنشاق، ثم یغسل وجھھ َوالذي ورد في الحدیث من كونھ غسل وجھھ ثم . َ َ
 عن موضع الكالم ًھذا الحدیث خارجا یكون: ًوبناء على ذلك. مضمض؛ إنما ھو بین مسنون ومفروض، ومحل الكالم فیما بین المفروضات

ِالذي نتكلمھ، وھذا أمر ُیغفلھ بعُض طالب العلم؛ فیحتج بھذا الحدیث على إلغاء الترتیب، ولیس في الحدیث داللة؛ وإنما یستقیم االستدالل  ْ
 في الترتیب بین َّ قدم مسح رأسھ على غسل الیدین، أما أن یخالف-ًمثال-َبالحدیث فیما لو غسل علیھ الصالة والسالم یدیھ قبل وجھھ، أو 

ھذا الترتیب إنما ھو في الفرائض، بأن یكون الترتیب بین فرض وفرض آخر، أما الفرض : تنبیھ. السنن فأمر السنن واسع لیس كالفرائض
ْجلین، فیجوز لك أن تغسل الیمنى قبل الیسرى، وأن تغسل  الیسرى بذاتھ فالترتیب فیھ لیس بالزم، وذلك في األعضاء الثنائیة كالیدین والرِّ

ًقبل الیمنى، وال یشترط الترتیب بین الیمنى والیسرى، فلو غسل یده الیسرى قبل الیمنى لصح؛ ألن هللا عز وجل أمر بغسل الیدین مطلقا،  َّ
ُّیعجبھ التیمن في تنعلھ وترجلھ وطھ: (ِوھذا قد غسل یدیھ، وفْعل النبي صلى هللا علیھ وسلم ھو على سبیل الكمال؛ لقول عائشة ُّ وره وفي شأنھ ُّ

  .ال یجب الترتیب بین المسنونات: ًوبناء على ذلك). كلھ
 
 
 
 

 حقیقة المواالة في الوضوء
 
 

أن یغسل : وتوضیح ذلك. ًأن تقع ھذه الفروض على الوالء، بعُضھا یلي بعضا، دون وجود فاصل مؤثر: وھي]. والمواالة: [قال رحمھ هللا
َجُھھ، ثم یمسح رأسھ قبل أن تنشف یداه، ثم یغسل رجلیھ قبل أن ینشف الماء الذي مسح بھ رأسھ، َوجھھ، ثم یقوم بغسل یدیھ قبل أن ینشف و َ

لو أن : أن ال ینشف العضو المفروض قبل أن یبدأ بالفرض الذي یلیھ، مثال ذلك: ضابطھا: ھذا مراد العلماء بالمواالة، ولذلك قال العلماء
قبل أن یغسل یدیھ انقطع الماء أو انتھى الماء الذي عنده، فقام من موضعھ إلى موضع آخر فیھ ًإنسانا توضأ في بیتھ، وكان قد غسل وجھھ، و

ًفإن كان الفاصل الذي بین انقطاع الماء وغسلھ للعضو الثاني فاصال مؤثرا بحیث ینشف العضو : الماء، ومشى حتى بلغ الماء، فحینئٍذ ننظر ً َ
ًلیس بشدید البرد وال بشدید الحر؛ ألن الحر فیھ نوع من الرطوبة، خاصة إذا كان اإلنسان في األول فیھ، وذلك في الزمان المعتدل الذي ھو 

ِّالظل فیبقى العضو طریا إلى أمد أكثر، والبرد مع الھواء والریح ینشف العضو بسرعة، فلو قدر أن العضو في الزمان المعتدل ینشف إلى  ُ ً
سلھ لوجھھ وغسلھ لیدیھ بعد عثوره على الماء بطل وضوءه، وإن كان دون ذلك صح َإذا مضت سبع دقائق ما بین غ: سبع دقائق فنقول
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أن هللا عز وجل أمر بغسل ومسح األعضاء في : األمر األول: والوالء أصل في ظاھر اآلیة ألمور. وضوءه ولم یؤثر وجود ھذا الفاصل
َّى هللا علیھ وسلم لما رأى على رْجل الرُجل قدر لمعة لم یصبھا أن النبي صل: األمر الثاني. الوضوء، وھذا یقتضي أن تكون في موضع واحد ِ ِ

َالماء أمره صلوات هللا وسالمھ علیھ أن یعید وضوءه، فدل ھذا على أن الوالء شرط؛ ألن أمره بإعادة الوضوء إنما ھو مبني على وجود 
یلزم المكلف أن یوقع غسل ومسح ھذه : تجب المواالة، أي: ھموھذا ھو الذي یعبر عنھ العلماء بقول. فاصل الوقت، فدل على أن الوالء معتبر

َوھي أن ال یؤخر غسل عضو حتى ینشف الذي قبلھ: [قال رحمھ هللا. وهللا تعالى أعلم. األعضاء على الوالء ٍ ھذا تعریف المواالة، وقد ]. َ
ٍھي أن ال یؤخر غسل عضو حتى ینشف الذي قبلھ: (ما ھي المواالة؟ فقال: ًكأن سائال سأل: یعني. ضابط المواالة: یسمیھ بعض العلماء َ .(

َإن الضابط الذي ذكرناه ھو أن ال یؤخر غسل عضو أو مسح عضو من األعضاء التي أمر بمسحھا حتى ینشف الذي قبلھ: وھذا كما قلنا ِ ُ ٍ ٍ َ .
َالعبرة بنشاف العضو: ًإذا َ.  
 
 
 
 

 األسئلة
 
 

...... 
 

 الخالف في دخول األذنین في الرأس
 
 

ُومسُح الرأس ومنھ األذنان: [ھل من الممكن أن توضحوا لنا قول المصنف رحمھ هللا: السؤال ، والصالة : ؟ الجواب]ُ باسم هللا، والحمد 
ُومسُح الرأس ومنھ األذنان: [فقولھ رحمھ هللا: أما بعد. َوالسالم على رسول هللا، وعلى آلھ وصحبھ ومن وااله ُاألذنان]: ُ ُُمثنى أذ: ُ ُ َّ ن، وھي َ

ِوأذان من هللا ورُسولھ : اإلعالم، ومنھ قولھ تعالى: الجارحة المعروفة، وأصل األذن قیل ِ َِ َ َ َِ َّ ٌ َ َإعالم، وقد ُیطلق بمعنى: أي] 3:التوبة[َ اإلباحة، : ْ
ِأذن للضیف، أي: ومنھ قولھم ُومنھ األذنان: [وقولھ. أباح لھ الدخول: َ الرأس، وفیھ حدیث عن ابن یجب مسُحھما مع : ِمن الرأس، أي: أي]: ُ

ِعباس اختلف في إسناده، وضعفھ الحافظ ابن حجر و النووي والزیلعي وغیرھم وھو قولھ علیھ الصالة والسالم ُاألذنان من الرأس: (ُ وقد ) ُ
َرواه الترمذي ، ورواه أیضا البیھقي و الدارقطني وفي بعض أسانیده المتروُك والضعیُف، ولذلك استبعد العلماء جْب ر ھذا الحدیث بالطرق؛ ً

َّ من ضوابط المتابعة التي ُیحسن بھا الحدیث- كما تعلمون- ألنھ  َّأال یكون المتابع منكرا وال كذابا وال وضاعا، فال ُیْحكم بانجبار السند بكذاب : َ ََّ ًَ ً ً ََّّ ِ
َوحیث تابع الضعیف معتبْر: َّوال وضاع، كما أشار إلى ذلك صاحب الطلعة، بقولھ رحمھ هللا ٌ فحسن لغیره وھو نظْر إن لم یكن لتھمٍة َ َ َ

َّبالكذب◌ أو الشذوذ فانجباُره أبي ھذا الذي من غمده قد انتضى من حقق الحسنى وجا بالمرتضى أي َ ِ ِ ِ ِِ ُ َأنھ ال ُیحكم بانجبار الحدیث : ِ
َّوصیرورتھ إلى كونھ حسنا لغیره، إذا كانت الطُرق طُرق كذابین ووضاعین، فمثل ھؤالء  َّ َُّ ُ ُ ًال یْجبُر بعُضھم بعضا، بل یزید الحدیث توھینا ً ًَ ُ

ُفبعُض العلماء یرى أن ھذا الحدیث ضعیف؛ ألن االنجبار فیھ متعذر، وال یرون أنھ ُیْجبُر مثلھ. ًوضعفا َوذھب بعض العلماء إلى أنھ ُیْجبر، . َ
ِخالفا بین العلماء في إحدى الطرق، اختلف في السماع فیھا، فرجح ھؤ واعتمدوا ُ الء العلماء أن السماع بین ابن عباس ومن روى عنھ معتبر، ً

ُاألذنان من الرأس: (یكون قولھ علیھ الصالة والسالم: ًوبناء على ھذا. وحكم بتحسین الحدیث َحجة لمن یرى أن األذنین تْمسحان مع الرأس) ُ ُ َ ُ ُ ً .
ُوقد اختلف في األذنین ُ ِ إنھما لیستا من الوجھ : وقال بعضھم. ُتمسحان مع الرأس: ال بعُضھموق. یجب غسلھما مع الوجھ: فقال بعض العلماء: ُ

رحمة - كیف یقول اإلمام الزھري : ُ كنت أتعجب منھ، وأقول-وھو قول بعض أھل الحدیث-ُوالقول بأنھما تغسالن مع الوجھ . وال من الرأس
َّهللا علیھ وھو دیوان من دواوین العلم في السنة َ إن األذنین تغسالن م-ُّ ُ : ُّدلیلھ من السنة: ُفذكرت ذلك للوالد رحمة هللا علیھ، فقال لي! ع الوجھ؟ُ

فأضاف السمع إلى ) شق سمعھ: (ثم قال) وجھي: (فقال) َّسجد وجھي للذي خلقھ وصوره وشق سمعھ وبصره: (قولھ علیھ الصالة والسالم
َھذا یدل على أن األذنین من الوجھ، ولیستا من الرأس: الوجھ، فقال ُ ضعیف، فیجب غسل ) األذنان من الرأس: (ما دام أن حدیث: لى ھذاوع. ُ

ُاألذنین مع الوجھ :  بالمجاورة، أي- كما یسمیھا العلماء- لیست على ظاھرھا؛ وإنما ھي ) وسمعھ: (أن اإلضافة في الحدیث في قولھ: والحقیقة. ُ
ُاألذنان ما أقبل منھما من الوجھ : وھناك قول رابع یقول. لما جاور الشيء أخذ حكمھ، وھذا ألنھ في مقام التضرع واالبتھال  عز وج ُ

یقوى القول : ًوبناء على ذلك. أنھما من الرأس: والحقیقة أن األقوى. فیغسل، وما أدبر منھما من الرأس فیمسح، وھذا القول یأخذ بالتفصیل
ً أنھ لو مسح رأسھ ولم یمسحھما لم یكن ماسحا -ب مسحھماعلى القول بوجو-في حال مسحھ للرأس : ًوبناء علیھ. بأنھما یمسحان وال یغسالن

ِّلرأسھ، فیُمسح ظاھرھما وباطنھما، وقد جاءت أحادیث تكلم فیھا، منھا ُ ِوضع علیھ الصالة والسالم إبھامھ خلف أذنھ، ثم أدار المسبِّحة (أنھ : ُ ُ ُ
ُداخل األذن في   .صلوات هللا وسالمھ علیھ) ُ
 
 
 
 

 حكم البسملة في الوضوء
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: قد اختلف العلماء رحمھم هللا في ھذه المسألة على قولین: ٌھل البسملة فرض من فروض الوضوء؟ وما حكم من نسیھا؟ الجواب: السؤال

ال وضوء لمن لم یذكر اسم هللا : (أن النبي صلى هللا علیھ وسلم قال: فمنھم من یرى لزومھا ووجوبھا لحدیث أبي ھریرة رضي هللا عنھ وفیھ
ألن هللا تعالى لم یأمر بھا، وقد أمر : ًأوال: أن البسملة لیست بواجبة في الوضوء وذلك: قال طائفة من العلماء وھو مذھب الجمھورو). علیھ

ِفكلوا مما ذكر اْسم هللا علْیھ : هللا بالبسملة في الذبح فقال ِ َّ َِ َ َِ َّ ُ ُ ُ ُ ْ وال تأكلوا مما لم :، ونھى عن األكل مما لم یذكر اسم هللا علیھ فقال]118:األنعام[َ َ َّ ِ ُ ُ ْ َ َ
ُِیذكر اْسم هللا علْیھ  َ َ ِ َّ ُ ِ َ أن األحادیث الواردة عن النبي : ًثانیا. ًفلو كانت البسملة في الوضوء واجبة لذكرھا في بدایة الوضوء]. 121:األنعام[ْ

ولذلك ال . وسلم ذكر التسمیة قبل الوضوءصلى هللا علیھ وسلم في الوضوء في الصحیحین لم یثبت في واحد منھا أن النبي صلى هللا علیھ 
ن إسناده. یجب ذكرھا عند ابتداء الوضوء َوالحدیث ُمتكلم في سنده، وإن كان مذھب بعض المحققین من المتأخرین أنھ ُیحسِّ َّ ٌ َّ َ َ : ولكن ُیجاب. ُ

َّنفي ُمسلط على الحقیقة الشرعیة) ال وضوء لمن لم یذكر اسم هللا علیھ: (بأن قولھ َّأن كل نفي تسلط على الحقیقة : (عدة في األصولوالقا. َ
ُالشرعیة، وتعذر حملھ على نفي الصحة وجب صرفھ إلى الكمال َ َ َ ُ َّال إیمان كامل، فإنھ نفي مسلط : أي) ال إیمان لمن ال أمانة لھ: (، كقولھ)َّ

ٌي تدل على أن ارتكاب الكبیرة نقصان في اإلیمان على الحقیقة الشرعیة، فال یستقیم نفي صحة اإلیمان ووجود اإلیمان؛ لوجود األدلة الت
وهللا . ال وضوء كامل، وھذا ھو األولى واألقوى: أي) ال وضوء لمن لم یذكر اسم هللا علیھ: (یكون قولھ: ًوبناء على ذلك. ًولیس ذھابا لحقیقتھ

  .تعالى أعلم
 
 
 
 

 حكم تخلیل األصابع في الوضوء
 
 

َّأن النبي صلى هللا علیھ وسلم خلل (فیھ حدیث المستورد بن شداد رضي هللا عنھ :  الوضوء؟ الجوابما حكم تخلیل األصابع في: السؤال
ِّأصابعھ، رآه ُیخلل بخنصره َّولكن الحدیث ُمتكلم فیھ) َ َ َ.  

 
 
 
 

 أكثر الشيء یغني عن كلھ: معنى قاعدة األحناف
 
 

ال، : ًغسل شخص ثالثة أرباع یده یكون ذلك مجزئا في المذھب؟ الجوابأن أكثر الشيء یغني عن كلھ، فھل إذا : قاعدة األحناف: السؤال
 في المعدودات، وفي أجزاء الشيء -بارك هللا فیك-األحناف لیسوا مغفلین حتى یستدرك علیھم مثلك، األحناف أئمة وعلماء وجھابذة، ھذا 

وأما بالنسبة لجزء الشيء . ف بالبیت، وأشواط السعي بالمسعىكأشواط الطوا: الذي یقبل التبعیض، أما الید فما تقبل التبعیض، والمعدودات
ِالمتحد فال تدخلھ القاعدة عندھم، وإن كان بعضھم یطرد ذلك في مسائل في الجزء المتحد؛ لكن ھذا أمر مشكل حتى عند فقھائھم، وكل قاعدة  ْ

  .د الشرع بتجزئتھا یعتبر فیھا األكثرلیس مرادھم اإلطالق، وإنما مرادھم أن األجزاء التي ور: على العموم. لھا شواذ
 
 
 
 

 (ًیأتون غرا محجلین: (معنى قولھ صلى هللا علیھ وسلم
 
 

ًیأتون غرا : (ھل ورد أن أبا ھریرة رضي هللا عنھ كان یزید في غسل أعضائھ بعد سماعھ لحدیث النبي صلى هللا علیھ وسلم: السؤال َّ ُ
َّغرا محجلین: (؟ وما معنى)َّمحجلین ًَّ ًنعم، ورد عنھ رضي هللا عنھ أنھ كان یبالغ حتى یغسل كثیرا من الساق، وكثیرا من العضد، : لجواب؟ ا)ُ ً ِ

َّإن أمتي ُیدعون یوم القیامة غرا محجلین من أثر الوضوء، فمن استطاع منكم أن یطیل غرتھ : (وكان یتأول قولھ علیھ الصالة والسالم َّ َُّ ًُ ْ
َُمدرج من كالم أبي ھریرة ؛ ألنھ كان یتأول ذلك) من استطاع: (إن قولھ: قیل) فلیفعل َّالغرة والتحجیل(أن معنى : والصحیح. ْ ھو البیاض ): ُ

َّالذي یوجد في قوائم وجبین الفرس، إذا الغرة في الجبین، والتحجیل في القوائم ُ : وھذا الوصف الذي ورد المراد بھ من أسبغ وضوءه، أي. ً
ِدائما یتوضأ ثالثا، وأیضا ُیكث ْ ً ً ِر من الوضوء، فالذي ُیكثرً ًمن الوضوء یْعظم نوُره ویْعظم أثُر وضوئھ، ویكون محموال على ھذا الفضل في  ْ ُ َُ َ

َّإن أمتي ُیدعون یوم القیامة غرا محجلین: (قولھ ًَّ ُ َّغرا محجلین: (أن قولھ: والدلیل على أنھ لیس المراد بھ الزیادة على المحل) ْ ًَّ منحصر في ) ُ
نحصر في الموضع ال یقبل الزیادة، ولذلك قال علیھ الصالة والسالم في الحدیث لما توضأ وأتم وضوءه وغسل یدیھ إلى الموضع، وما ا

َولذلك ال تشرع الزیادة، وإنما ُیقتصر ) ھذا وضوئي ووضوء األنبیاء من قبلي، فمن زاد فقد أساء وظلم: (المرفقین ورجلیھ إلى الكعبین، قال ْ
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ٌواجتھاد أبي ھریرة رضي هللا عنھ مأجور علیھ غیُر مأزور؛ ولكن الصحیح. صلى هللا علیھ وسلمعلى الوارد عن النبي  أن التحجیل : ُ
َّوالبیاض والغرة إنما تكون لمن أدمن الوضوء وحافظ علیھ، كما قال علیھ الصالة والسالم فمن فضائل ) وال یحافظ على الوضوء إال مؤمن: (ُ

كثرة الوضوء، فإنھ إذا أكثر من الوضوء تحاتت عنھ ذنوبھ، وذھب أثر المعصیة من جوارحھ، فكان ذلك : األعمال وطیِّبھا وأحبھا إلى هللا
  .وهللا تعالى أعلم. جعلنا هللا وإیاكم ذلك الرجل. أدعى أنھ إذا ُبعث وُحشر أن یدعى على أكمل ما یكون من نور وبھاء

 
 
 
 

 حكم نسیان الترتیب في الوضوء
 
 

ال یسقط الترتیب بالسھو والجھل، وقد اختار اإلمام : ول بأن الترتیب فرض فھل یسقط الترتیب بالسھو أو الجھل؟ الجوابعلى الق: السؤال
َربنا ال تؤاخذنا إْن نسینا أْو :  أنھ واجب عند الذكر ساقط عند النسیان، واحتجوا بقولھ تعالى-وھو اختیار بعض الفقھاء-مالك رحمة هللا علیھ  َْ َ َ َِ ِ َِّ َ َُ

َأخطأنا  ْ َ ْ والصحیح أنھ ُیرفع اإلثم بالنسیان، ویجب ضمان الحق، ). رفع عن أمتي الخطأ والنسیان: (، وقولھ علیھ الصالة والسالم]286:البقرة[َ
سقط اإلثم لمكان : حتى إن اإلمام مالك رحمة هللا علیھ في فرائض الحج وواجباتھا لم یسقطھا بالنسیان، وأوجب ضمانھا وجبرھا، وقال

وھذا أصل في الشرع، فیقوى مطالبتھ بالضمان واإلعادة؛ وألن النبي صلى هللا علیھ وسلم لما رأى . نسیان ووجب الضمان لمكان الحقال
  .وهللا تعالى أعلم. ًأنسیت؟ وإنما أمره باإلعادة مطلقا: الصحابي وعلیھ اللمعة لم یسألھ

 
 
 
 

 تتابع صیام الست من شوال
 
 

األمر واسع؛ ولكن تتابعھا من باب المبادرة إلى الخیر أفضل وأكمل :  الست من شوال متفرقة أم متتابعة؟ الجوابھل األفضل صیام: السؤال
َما لم ُیْعتقد في األیام المتتابعة، ولذلك شدد اإلمام مالك رحمة هللا علیھ في صیام الست؛ ألن الناس صاروا یصومونھا من الیوم الثاني من 

ًوكان یشدد في ھذا حیطة للدین وصیانة لھ من البدع - ي العبادة ما لیس منھا؛ ألن من قواعد مذھبھ رحمة هللا علیھ الفطر، فخشي أن ُیزاد ف ً
 أنھ كان یمنع من صیام الست، ومراده من ذلك أن ال یعتقد أنھا من رمضان؛ ألن الناس بالغوا فیھا، فكان الرجل بمجرد فطره -واألھواء

َّیفوت زیارتھ للناس، وحصول األنس بإصابة شرابھم وطعامھم في أیام العید، فشدد من ھذا الوجھ، وكانت یصوم في الیوم الثاني، وقد 
أن النبي صلى هللا علیھ وسلم نھى عن : (النصارى تزید في أعداد األیام المفروضة علیھم، ولذلك ثبت في الصحیحین من حدیث ابن عمر 

ًفُیزاد في عدده، ولذلك شدد اإلمام مالك فیما بعد رمضان إعماال لھذا األصل، وھو خوف اعتقاد َلئال ُیعتقد أنھ من رمضان ) صوم یوم الشك
ُأتممت رمضان أو لم تتمھ؟ ومقصودھم: الوجوب، وأنھا من رمضان، وقد كانوا یقولون َّ ًأتممت العدد ستا وثالثین حتى ُیكتب الصیام بعدد : َ

  .وهللا تعالى أعلم. ًن رمضان، وكأنھا من تمام العدة، فاحتاط رحمھ هللا لذلك سدا للذریعةأیام العام أو لم تتمھ؟ فصارت الست كأنھا م
 
 
 
 

 تقدیم صیام الست من شوال على القضاء
 
 

أما من كان علیھ قضاء من رمضان فال : ماذا یفعل من كان علیھ قضاء من رمضان وأراد أن یصوم الست من شوال؟ الجواب: السؤال
إن كان یكون : (ًم ستا من شوال ثم یؤخر قضاء رمضان، وذلك لحدیث أم المؤمنین عائشة الثابت في الصحیح أنھا قالتحرج علیھ أن یصو

فقد كانت تصوم الست، وكانت تصوم عرفة، ) َّعلي الصوم من رمضان فال أقضیھ إال في شعبان، لمكان رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم مني
َّومنع بعض العلماء، واحتجوا بأنھ كیف یتنفل وعلیھ . إنھ یجوز تأخیر القضاء:  یوم عاشوراء، ولذلك قالواكما ثبت في الموطأ، وكانت تصوم َ َ ََ َ َ

ُّالفرض؟ وھذا مردود؛ ألن التنفل مع وجود الخطاب بالفرض فیھ تفصیل ًفإن كان الوقت واسعا لفعل الفرض والنافلة ساغ إیقاع النفل قبل : ََّ
راتبة الظھر قبل صالة الظھر وأنت مخاطب بصالة الظھر، فإن اإلنسان إذا دخل علیھ وقت الظھر وزالت الشمس أنك تصلي : الفرض بدلیل

وجب علیھ أن یصلي الظھر، ومع ذلك یؤخرھا فیصلي الراتبة، ثم یصلي بعدھا الظھر، فتنفل قبل فعل الفرض بإذن الشرع، فدل على أن 
. ا أذن النبي صلى هللا علیھ وسلم ألم المؤمنین عائشة أن تؤخر القضاء دل على أن الوقت موسعالنافلة قد تقع قبل الفرض بإذن الشرع، فلم

فلیس ). أن النص إذا خرج مخرج الغالب لم یعتبر مفھوُمھ: (فھذا خارج مخرج الغالب، والقاعدة) من صام رمضان ثم أتبعھ: (وأما قولھ
ًلو كان األمر كما ذكر لم یشمل الحدیث من أفطر یوما من رمضان؛ فإنھ لو : م نقولث. َإن من علیھ قضاء فال یصم رمضان: لقائل أن یقول َ ِ ُ
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ًقضى في شوال لم یصدق علیھ أنھ صام رمضان حقیقة؛ وإنما صام قضاء ولم یصم أداء ً ً أنھ یصوم : الذي تمیل إلیھ النفس ویقوى: ولذلك. ُ
ُّالصحیح، فإن المرأة النفساء قد یمر بھا رمضان كلھ وھي مفطرة، وترید وھذا ھو . ِّالست، وال حرج أن یقدمھا على قضائھ من رمضان

  .وصلى هللا وسلم على نبینا محمد وآلھ وصحبھ أجمعین. وهللا تعالى أعلم. الفضل، فتصوم الست، ثم تؤخر قضاء رمضان إلى أن یتیسر لھا
 
 
 
 

 [2[ باب فروض الوضوء وصفتھ -شرح زاد المستقنع 
لعبادات بإجماع أھل العلم، ولذلك ینبغي على المسلم أن یراعي النیة في وضوئھ، وأن یستصحبھا، ویعرف أحكامھا وما النیة شرط لصحة ا

 .یترتب علیھا حتى تصح عبادتھ  تعالى
 حقیقة النیة وأھمیتھا في قبول األعمال

 
 

قال . نبیاء والمرسلین، نبینا محمد وعلى آلھ وصحبھ أجمعینبسم هللا الرحمن الرحیم الحمد  رب العالمین، والصالة والسالم على أشرف األ
ًنوى الشيء ینویھ نیة ونیة بالتخفیف والتشدید: النیة مأخوذة من قولھم]. والنیة شرط لطھارة األحداث كلھا: [المصنف رحمھ هللا تعالى ًَ ِ َّ َّوالنیة . ِ

َنویت الشيء، إذا قصدتھ، : القصد، تقول: في لغة العرب معناھا النیة شرط : وقول العلماء رحمھم هللا. ًسواء كان ذلك في القول أو في الفعلُ
َأن یقصد المكلف العبادة، ویكون قصده مشتمال على التقرب  جل وعال: مرادھم بذلك. في طھارة األحداث ََّ  َّواألصل في وجوب النیة. ً

َفاْعُبد هللا: ًولزومھا في العبادات قول هللا تعالى مخاطبا نبیھ َّ ِ َ ُمخلصا لُھ الدین َ ِّ َ ً ِفاْعُبد: (فقولھ تعالى]. 2:الزمر[ِْ ًُمخلصا: (وقولھ. أمر) َ َْ : أي) ِ
َلُھ الدْین: (وقولھ. ًحال كونك مخلصا ِّ َلتكن عبادتك خالصة  جل وعال: أي) َ ًوبناء . ومن المعلوم أنھ ال یتحقق اإلخالص إال بتجرید النیة . ََّ

َبار العبادة على نیة القربة، فلو أن إنسانا وقف یصلي، وأثناء وقوفھ لم یستشعر العبادة  جل وعال، أو فعل أفعال یتوقف اعت: على ذلك ََّ ً
ًالبد في العبادة من قصد القربة  سبحانھ وتعالى، فلو أن إنسانا أعطى : ًإذا. الصالة وقصد بھا ریاضة البدن، فإنھا ال تعتبر عبادة مجزئة

و قد أجمع العلماء . ، فإن قصد بھ الزكاة كان زكاة، وإن قصد بھ المحاباة كان محاباة، وإن قصد بھ الھبة والھدیة كان ھبة وھدیةًغیره ماال
ًرحمھم هللا على أن العبادات ال تصح إال بنیة، وقد قرر الشاطبي رحمھ هللا مبحثا نفیسا، ینبغي على طالب العلم أن یرجع إلیھ  وھو یعتبر -ً

ًالموافقات، في الجزء األول في كتاب المقاصد، عقد فصال كامال لتقریر وجوب النیة ولزومھا في : ، في كتابھ- في المقاصد والنیاتًإماما ً
أنھ ال یصح إیقاع الوضوء وال الغسل من الجنابة على : الشاھد من ھذا. َّالعبادات، وبین وجھ اعتبار الشرع لھا، ووجھ التزام المكلف بھا

ًمعتبر شرعا، إال إذا نوى اإلنسان بھ الغسل والوضوء، فلو أن إنسانا اغتسل وغسل جمیع بدنھ قاصدا التبرد أو نظافة البدن، وكانت الوجھ ال ً ً
ًوكذلك الحال فیما لو أن إنسانا كانت علیھ جنابة أو امرأة طُھرت من حیضھا، ثم . علیھ جنابة، لم یجزئھ ذلك الغسل، إال إذا نوى رفع الجنابة

ًنغمس كل منھما في بركة، وكان قصدھما التبرد في فصل الصیف مثال، فإن ھذه النیة ال تجزئھما عن رفع حدث الحیض وكذلك حدث ا
وھذا الذي عبر عنھ المصنف رحمھ هللا . فال بد من نیة الوضوء ونیة الغسل، ویستوي في ذلك الطھارة الصغرى والكبرى: ًإذا. الجنابة
ً، واألحداث تقدم تعریفھا لغة واصطالحا)ثلطھارة األحدا: (بقولھ وأما . العالمة: الشرط في اللغة) والنیة شرط: (وقول المصنف رحمھ هللا. ً

الوضوء شرط : عندما نقول: مثال ذلك. فھو ما یلزم من عدمھ العدم، وال یلزم من وجوده الوجود وال العدم لذاتھ: في اصطالح العلماء
دم الوضوء عدم صحة الصالة؛ ألن الوضوء شرط لصحة الصالة، وال یلزم من وجود الوضوء وجود لصحة الصالة، فإنھ یلزم من ع

 ...... .الصالة، فإن اإلنسان قد یتوضأ وال یصلي
 

 حكم النیة في الوضوء
 
 

ھذه مسألة خالفیة، ) ھاوالنیة شرط لطھارة األحداث كل: (وقولھ. الشرط یلزم من عدمھ العدم، وال یلزم من وجوده الوجود: ھذا معنى قولھم
فالجمھور من المالكیة والشافعیة والحنابلة والظاھریة یرون أن الوضوء والغسل . اختلف فیھا جمھور العلماء مع اإلمام أبي حنیفة وأصحابھ

 حدث أصغر، فإنھ وكان علیھ حدث جنابة أو حیض لم یجزئھ، وكذلك من توضأ وكان علیھ ال یصح إال بالنیة، فمن اغتسل للنظافة أو للتبرد
وذھب اإلمام أبو حنیفة وأصحابھ، وھو قول بعض السلف إلى أن الوضوء والغسل یصح . ًال یجزئھ إذا نوى بوضوئھ التبرد في الصیف مثال

: فقولھ تعالى: أما دلیل الكتاب: واحتج الجمھور بدلیل الكتاب والسنة والعقل. ًكل منھما بدون نیة، ولو كان قاصدا النظافة، فإنھ یجزئھ ویصح
َفاْعُبد هللا ُمخلصا لُھ الدین  ِّ َ ً ِْ َِ َّ ِوما أمُروا : وكذلك قولھ سبحانھ. أن الوضوء عبادة ودیانة، فال یصح إال بإخالصھ ونیتھ: ، وجھ الداللة]2:الزمر[َ ُ َ َ

َإال لیْعُبدوا هللا ُمخلصین لُھ الدین  َ َِّ َُ ِ ِ ِْ َ َّ َّ أنھ غسل ألعضاء على صفة مخصوصة، ولذلك : یل على كونھ عبادةالوضوء عبادة، والدل: ، قالوا]5:البینة[ِ
إنھ عبادة ال ُیعقل معناھا، فال تصح بدون : أمر بغسل بعض األعضاء ومسح بعضھا، ولو كان عبادة معقولة المعنى لما تأتى فیھ ذلك، فقالوا

، )إنما األعمال بالنیات، وإنما لكل امرئ ما نوى: (قالأن النبي صلى هللا علیھ وسلم : فحدیث عمر في الصحیحین: وأما دلیل السنة. نیة
أن الوضوء عمل، وقد بین النبي صلى هللا علیھ وسلم في ھذا الحدیث أن صحة األعمال موقوفة على النیة، والوضوء عمل، : ووجھ الداللة

ُفي التیمم، وتجب النیة في الغسل كما تجب في تجب النیة في الوضوء كما تجب : قالوا: وأما دلیلھم من النظر الصحیح. فال یصح إال بنیة
ٍّالتیمم، لجامع كون كل منھما طھارة من حدث ِ رحمة هللا -أما اإلمام أبو حنیفة . ھذا حاصل ما استدل بھ الجمھور من دلیل النقل والعقل. ِ

وھو وسیلة ولیس بغایة، والوسائل ال تشترط لھا إن الوضوء أو الغسل كل منھما عبادة معقولة المعنى، : قالوا:  وأصحابھ فدلیلھم العقل- علیھ
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 وركبت -ًمثال-ال یشترط في الوسائل النیة أنك لو أردت أن تذھب إلى المسجد : ومعنى قولھم. یصح الوضوء بدون نیة: النیة، ولذلك قالوا
ًبادة، فلو ركبت السیارة مجردا عن النیة، ثم ھذه الوسیلة التي تتوصل بھا إلى العبادة أن تنوي بھا الوصول للع السیارة، فإنھ ال یلزمك في

ًبلغت بھا المسجد، لصح خروجك ذلك عبادة وطاعة  جل وعال، فقالوا مذھب : والصحیح. ھو من الوسائل، ومن العبادات المعقولة المعنى: ً
 ...... .لعقلالجمھور، أن الوضوء ال یصح إال بالنیة، وكذلك الغسل من الجنابة؛ لما ذكرنا من دلیل النقل وا

 
 ضوابط النیة وحاالتھا

 
 

 ......:ھذه النیة لھا ضوابط
 

 تقدم النیة على العبادة
 
 

َیا أیھا الذین آمنوا إذا قْمتم إلى الصالة فاغسلوا ُوُجوھ: أنھ ینبغي أن تقع قبل البداءة بالعبادة، أو عند البداءة بھا مصاحبة؛ لقولھ تعالى: ًأوال َ َ َ َُ ِ ِ َّ ِ ُّْ َ َ ِ ِْ ُ ُ َُ َّ ْكم َ ُ
ًإذا أردتم القیام إلى الصالة فاغسلوا وجوھكم، وغسل الوجھ ال یتأتى إال بعد نیتھ، ویكون مصاحبا ألول مفروض، فإذا قام : ، أي]6:المائدة[

ًشرطا باعتبار كونھا : اإلنسان من النوم كانت بدایة النیة عند غسلھ لكفیھ، وإن كان في النھار فیلزمھ وجود النیة عند غسلھ لوجھھ، أي
َلصحة الوضوء، فلو عزبت عنھ قبل ذلك لصح وضوءه؛ ألنھا تجب عند أول مفروض ولكن بالنسبة لما قبل المفروض األول فال یتحقق فیھ . ََ

 .الثواب، على األصل الذي قرره العلماء رحمة هللا علیھم
 
 
 
 

 أحوال اندراج النیة في الوضوء
 
 

وإما أن ینوي . أو ینوي األدنى، فال یندرج تحتھ األعلى. ن ینوي األعلى، ویندرج تحتھ األدنىإما أ: النیة في الوضوء لھا أحوال: ًثانیا
أن ینوي األعلى ویندرج تحتھ األدنى، وھذا یتأتى في نیة رفع الحدث المطلقة، كأن یأتي إنسان إلى : فالحالة األولى: وفیھ تفصیل. المساوي

ًمكان ما أو ُیحضر الماء للتطھر، ناویا بھ  رفع الحدث الذي تلبس بھ، فینوي الطھارة الصغرى والكبرى، فیجزئھ أن یصلي جمیع الصلوات، ِ
من طواف بالبیت، وصالة على الجنائز، ومس للمصحف، وغیر ذلك مما تشترط : وأن یستبیح جمیع العبادات التي ُیشترط الوضوء لصحتھا

ًویتأتى اندراج األدنى تحت األعلى أیضا فیما لو .  للحدث الذي ھو متلبس بھًھذا إذا نوى رفع الحدث، بمعنى أن یكون رافعا. لھ الطھارة
ًنوى عبادة بعینھا، كأن ینوي أن یتوضأ لصالة الظھر، أو یتوضأ لصالة العصر، وھي صالة مفروضة، فإذا نوى الفرض اندرجت تحتھ 

وھي نیة األدنى، وتكون بنیة النافلة أو ما دون النافلة، : الة الثانیةالح. النوافل، وصح منھ أن یصلي الرواتب القبلیة والبعدیة وسائر النوافل
ینوي النافلة كأن یتوضأ من أجل أن یصلي ركعتي الضحى، أو یتوضأ من أجل أن یصلي ركعتین فیستخیر هللا جل وعال، فینوي وضوءه 

نافلة، كأن یتوضأ من أجل أن یمس المصحف، كما لو من أجل ھذه الصالة، فیكون نوى بوضوئھ األدنى، وھكذا لو نوى ما ھو أدنى من ال
ًرأى مصحفا فأراد أن یرفعھ أو یحفظھ، فتذكر أنھ محدث، فقام فتوضأ من أجل أن یستبیح مس ھذا المصحف لیرفعھ، فقد نوى األدنى، الذي 

وإن نوى األدنى، الذي . ھ أن یصلي ما شاءفإن نوى األعلى، أو نوى النیة المطلقة لرفع األحداث، فإنھ یجزئ. ھو أدنى من الفرض والنافلة
؟ وجھان -وھو أقوى-وھل یتأقت ذلك بالنافلة نفسھا بعینھا، فال یصلي من النوافل، أو ال یتأقت في النوافل . ًھو النافلة، فال یصلي فرضا

ما األعمال بالنیات، وإنما لكل امرئ ما إن: (وإن نوى األدنى وھو مس المصحف فال یستبیح بھ الصالة، لقولھ علیھ الصالة والسالم. للعلماء
َّإن ھذا الحدیث دلیل لھذا التفصیل، فمن نوى رفع الحدث ارتفع حدثھ، ومن نوى نافلة خص رفع الحدث بالنافلة، أي: قال العلماء). نوى ُ أنھ : ً

ًیستبیح فعل النافلة، فُینزل منزلة التیمم، وقد عھدنا من الشرع طھارة یستباح بھا فعل ال َّ من مس للمصحف، وطواف بالبیت، وصالة : عباداتَ
 .َال تصح الصالة إذا نوى األدنى، وكانت الصالة التي ُیراد أداؤھا صالة فرض ونحوھا: ًوبناء على ذلك. ونحوھا، وھي التیمم

 
 
 
 

 ضرورة نیة رفع الحدث األصغر أو األكبر
 
 

ًقض وضوءه ببول أو غائط أو ریح أو نوم فإنھ یوصف بكونھ محدثا، فینوي رفع أن اإلنسان إذا انت: أي]. فینوي رفع الحدث: [قال رحمھ هللا ِ
ِھذا الحدث، فإن نام أو بال، أو خرج منھ ریح، فإنھ ینوي رفع الحدث األصغر، وإذا خرج منھ مني، فإنھ ینوي رفع الحدث األكبر، وھكذا َ.  
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 تحدید النیة في الطھارة
 
 

ال : أي) ال یباح إال بھا: (قولھ. لشيء: أي) لما: (قولھ. ینوي الطھارة: أي) أو الطھارة: (قولھ]. ا ال یباح إال بھاأو الطھارة لم: [قال رحمھ هللا
  .الصالة، والطواف بالبیت، وكذلك مس المصحف؛ على أصح أقوال العلماء رحمة هللا علیھم: یباح ھذا الشيء إال بالطھارة، مثل

 
 
 
 

 النیة فیما تسن لھ الطھارة
 
 

ًفإن نوى ما تسن لھ الطھارة كقراءٍة أو تجدیدا مسنونا ناسیا حدثھ ارتفع: [قال رحمھ هللا ً ً ُُّ للتفریع، فبعد أن قرر : الفاء) فإن نوى: (قولھ]. َ
ع على ذلك األحكام ُّما تُسن لھ الطھارة: (قولھ. َاألصل بدأ یفرِّ ًأن ینوي شیئا ضعیفا: ال تجب، بمعنى: أي) ُ ل النفل ال على فھذا على سبی. ً

ٌسبیل الوجوب، فتكون نیتھ نیة ضعیفة، بخالف ما إذا نوى الذي تقدم من الصالة المفروضة، والطواف بالبیت، فھذه نیة لواجب ً : فالوضوء. ُ
  .وإما أن یكون لواجب. إما أن یكون لمسنون

 
 
 
 

 حكم االكتفاء بالمسنون عن الواجب في الطھارة
 
 

ًسال مسنونا أجزأ عن واجبوإن نوى غ: [قال رحمھ هللا إن نسي حدثھ ارتفع الحدث لوقوع الوضوء بعد حدث سابق؛ ألنھ لما نوى : أي]. ً
. المسنون وجدت فیھ نیة العبادة، وھي نیة الوضوء، فصح إیقاع الوضوء، ووقع الوضوء بعد حدث، فیزول ذلك الحدث بوجود موجب زوالھ

ُّفیستبیح المحظور الذي ُیسن لھ ) وإنما لكل امرئ ما نوى: (ًفعا؛ لقولھ علیھ الصالة والسالمًإنما یعتبر مبیحا ال را: وقال بعض العلماء َ
ًالوضوء، وال یعتبر حدثھ مرتفعا، وھذا اختیار بعض العلماء رحمة هللا علیھم، وھو أحوط كما قلنا، وسبق بیان دلیلھم من حدیث عمر رضي  ُ

َإذا وقع الوضوء المسنون واألدنى ناسیا حَدثھ ارتفع : بعض العلماء یقول: ذه المسألة وجھانفعندنا للعلماء في ھ. هللا عنھ في الصحیحین َ ً
المسنون صار وضوءه لالستباحة، كالتیمم،  إذا نوى: ومنھم من یحدد ویقول. الحدث، ویستبیح بذلك ما شاء من الصلوات المفروضة والنافلة

ًوءه مبیحا لسائر العبادات التي یشترط لھا الوضوء، سواء كانت واجبة أو كانت نافلةوإن نوى الفرض أو نوى رفع الحدث فإنھ یعتبر وض ً .
َولینو رفع حَدٍث أو مفترض أو استباحة لممنوع◌ عرض وھي ثالثة : إنھ أقوى، كما أشار إلیھ بعض الفضالء بقولھ: وھذا القول الثاني قلنا َ َ َ ٍَ ِ ً ِ

َینوي رفع حَدٍث: أحوال َأو استباحة لممنوع◌ عرض. في حكم األعلى: َترضأو مف. وھي أعالھا: َ َ ِ ٍ فجعل المسنون في حكم االستباحة، وھذا . ً
َّھو المذھب األقوى، أنھ ُینزل منزلة التیمم، فیستبیح بھ؛ لقولھ علیھ الصالة والسالم ، فھذا نوى األدنى، فال یصح )وإنما لكل امرئ ما نوى: (َ

ًاحتج بھا على وجوب النیة في الوضوء مقیدة للنیة على حسب ما نوى، سواء كان األدنى أو حملھ على األعلى؛ ألن ظاھر السنة التي  ُ
  .األعلى

 
 
 
 

 صحة اندراج الحدث األدنى تحت األعلى
 
 

ًلو نوى األعلى الندرج تحتھ األدنى، قوال واحدا عند العلماء رحمة هللا علیھم: یعني] وكذا عكُسھ: [قال رحمھ هللا إذا نوى فیما : الخالف. ً
وإن نوى األعلى واندرج تحتھ األدنى صح لھ أن یصلي ما . أنھ ال یستبیح: الصحیح: األدنى، فھل یرفع الحدث فیستبیح األعلى أو ال؟ قلنا

  .دونھ، كأن ینوي صالة الظھر، فیجوز لھ أن یأتي بالنوافل قبلھا وبعدھا
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 ارتفاع سائر األحداث بارتفاع أحدھا
 
 

ًوإن اجتمعت أحداث توجب وضوءا أو غسال فنوى بطھارتھ أحَدھا ارتفع سائُرھا[: قال رحمھ هللا ُ ھذا على األصل عند بعض العلماء حیث ]. ً
ل، یقول المھم أن هللا أمرنا بالوضوء بعد الحدث، فإذا وقع الوضوء بعد الحدث رفع : ًیرى وجود الطھارة بعد الحدث رافعا للحدث، وال یفصِّ

ل  والحقیقة أن ھذا المذھب وسط بین من ألغى النیة بالكلیة، وبین من اعتبر النیة واعتبر معھا . بین كونھ یبیح أو كونھ یرفعالحدث، وال یفصِّ
دل بمقطعھ األول على أن صحة الوضوء ) إنما األعمال بالنیات: (صفة النیة، وال شك أن الدلیل الذي دل على لزوم النیة في الوضوء

ًمفھومھ أن من لم ینو شیئا ال یكون لھ، فھذا : یقول العلماء) وإنما لكل امرئ ما نوى: (مقطعھ الثاني على الحصرموقوفة على النیة، ودل ب ِ
ھذا ھو وجھ من یقول بأن األدنى ال یجزئ في استباحة . ًأن من نوى شیئا كان لھ: یستبیح بھ األعلى؟ ومنطوقھ: نوى األدنى، فكیف نقول

المرأة یكون علیھا الحیض وتكون علیھا الجنابة، فجاءت ونوت الغسل : ٌإن اجتمعت أغسال، مثل. القولینأقوى : األعلى، وھو كما قلنا
ًللحیض، فإنھا ترتفع الجنابة، أما لو كان جنس الحدث مكررا وقصد رفع الحدث نفسھ، بغض النظر عن كونھ یستبیح صالة مفروضة أو 

رجل بال وتغوط : َّي الحالة العلیا، فتشمل ھذه النیة ما عین وما لم یعیِّن، مثال ذلكغیر مفروضة، صح الرفع في حالة نیة رفع الحدث وھ
نیتك : إن نویت رفع البول ارتفع، وبقي علیك حدث النوم والغائط، إنما نقول: وخرج منھ الریح ونام، أربعة أحداث، فإن ھذا ال نقول لھ

 جنس واحد، كأن ینام مرات متتابعة، ینام ویستیقظ، ثم ینام ویستیقظ، ثم ینام وھكذا لو تعددت األحداث من. لواحد منھا كنیتك لسائرھا
ًویستیقظ، فھو حدث واحد؛ ألن الحدث ال یتجدد وال یوصف بالتعدد، وإنما یعتبر حكما واحدا، فینتقض الوضوء باألول منھ، ویرتفع ھذا  ً

أنا أرید أن أرفع ھذا الحدث عني، فتوضأ أو اغتسل صح وضوءه : فقالِالحدث بالوضوء بعده، ھذا ھو وجُھ إذا لم ینو األحداث بعینھا، 
ًوغسلھ، ویعتبر ذلك موجبا الرتفاع جنابتھ وأحداثھ الصغرى ُ.  

 
 
 
 

 وجوب النیة عند أول واجبات الطھارة
 
 

 لھ النیة، شرع رحمھ هللا في بیان بعد أن بین نوعیة النیة، والشيء الذي تقع] ویجب اإلتیان بھا عند أول واجبات الطھارة: [قال رحمھ هللا
فأول واجبات ) عند أول واجبات الطھارة: (قولھ. یجب اإلتیان بالنیة: أي) ویجب اإلتیان بھا: (موضع النیة ومكان النیة، فقال رحمھ هللا

ًإن كان مستیقظا من النوم فأول واجب علیھ أن یغسل كفیھ ثالثا، فیجب علیھ أن یأتي بالنیة عند: الوضوء وإن قلنا بوجوب .  أول ھذا الواجبً
وإن قلنا بعدم وجوب المضمضة . ًالمضمضة واالستنشاق، فإنھ في حالة ما إذا كان مستیقظا تكون نیتھ عند إرادتھ المضمضة واالستنشاق

سبقت النیة ھذا فإن . واالستنشاق، فإن أول مفروض واجب باإلجماع ھو الوجھ، فیكون إتیانھ للنیة واستحضاره لھا عند غسلھ للوجھ
لو استیقظ إنسان من : وتوضیح ذلك. وإما أن یكون بفاصل مؤثر. إما أن یكون بفاصل یسیر غیر مؤثر: ُالواجب، فال یخلو سبقھا من أمور

َنومھ، ثم نوى أن یتوضأ، وأحضر اإلناء، وصحبت نیتھ سكب الماء في اإلناء، ثم غسل یدیھ وشرع في وضوئھ، فإن ھذا الفاصل ُ ر إحضا: ِ
اإلناء ووضع الماء فیھ، فاصل یسیر، فھذا الفاصل غیر مؤثر، فھو مع أنھ أثناء غسلھ لكفھ لم یستحضر نیة الوضوء صح وضوءه؛ ألن 
ِالفاصل غیر مؤثر، أما لو كان الفاصل بین الواجب وبین النیة فاصال مؤثرا، فإنھ یلزمھ أن یعید وضوءه، كمن لم ینو◌؛ ألن الفاصل إذا  ِ ً ً

تجب النیة عند التسمیة، ونحن : أي] وھو التسمیة: [قال رحمھ هللا. ًت النیة الغیة بسببھ، كالحال في الصالة ونحوھا من العباداتطال اعتبر
وھناك . ًوبناء على القول بوجوب التسمیة، تكون النیة عند التسمیة. إن الصحیح أن التسمیة لیست بواجبة، لكن المصنف اختار وجوبھا: قلنا

ل بین نسیانھا وعدم نسیانھا، فإن نسیھا عند غسلھ لكفیھ صح وضوءه، على القول بأن نسیانھ یسقط المطالبة قول في وج وب التسمیة یفصِّ
فإن كان : التسمیة واجبة عند الوضوء، فینظر: َفإن قلت: تجب عند أول واجب، ویختلف ذلك باختالف العلماء: للنیة حالتان: ًإذا. والمؤاخذة

أن أول الواجبات : وإن قلنا. لوضوء فاصل مؤثر لم تعتبر نیتھ وال تسمیتھ، وإن كان الفاصل غیر مؤثر اعتبرت تسمیتھ ونیتھبین التسمیة وا
إن أول واجب ھو غسل الوجھ، كانت نیتھ واجبة عند : وإن قلنا. ھو المضمضة واالستنشاق، فتكون نیتھ عند إرادة المضمضة واالستنشاق

  .ابتدائھ بغسل وجھھ
 
 
 
 

 سنیة النیة عند أول مسنونات الطھارة
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ُّوتسن عند أول مسنوناتھا إن وجد قبل واجب: [قال رحمھ هللا َ كیف یتأتى ھذا؟ یتأتى ھذا في غسل الكفین لغیر المستیقظ من نومھ، فإنھ إذا ] ُ
ًوبناء على . ل الكفین وھو أول المسنونات بعد غس-التي ھي أول الواجبات- ِّلم یسم إال عند المضمضة واالستنشاق، تكون قد وقعت التسمیة 

ُُّیسن لھ أن ینوي عند ابتداء غسل كفیھ، فإن عزبت عنھ النیة، لزمھ أن ینوي عند ابتداء المضمضة: ذلك َ.  
 
 
 
 

 استصحاب النیة في الطھارة
 
 

ھ أثناء غسلھ لیده وعند صبھ للماء أن: االستصحاب للنیة بمعنى]. واستصحاب ذكرھا في جمیعھا ویجب استصحاب حكمھا: [قال رحمھ هللا
ْیستشعر أن ھذا الغسل ُیقصد بھ رفع الحدث، ثم إذا تمضمض وأراد إدخال الماء استشعر نیة التعبد؛ ألنھ قد ُیدخل الماء إلى فمھ لنظافتھ 

ًعظیما من الوسوسة، ولذلك ال ینبغي ًال بد أن یكون عنده نوع من االستصحاب، وھذا االستصحاُب في الحقیقة یفتح بابا : ونقائھ، ولذلك قالوا
ٌولذلك بمجرد كون اإلنسان یبتدئ وضوءه وھو مستشعر لھذه العبادة، فإنھ . على اإلنسان أن یشدد فیھ، فاألمر وسط والدین دین ُیسر ورحمة

أن ال تختلف النیة، أو : یة، بمعنى أن ال یأتي عارض یرفع الن-على ما ذكره المحققون من العلماء-یجزئھ ذلك إلى ختم عبادتھ، وُیعتبر فقط 
َیختلج في نفسھ ما یوجب رفع نیتھ، كأن یكون أثناء غسلھ لیده أراد التنظیف، فیخرج عن كونھ متوضئا، وتكون ھنا المصاحبة الزمة،  ً

ًا عظیما من الوسوسةًیلزمھ عند كل عضو أن یكون مستشعرا، فھذا األمر یفتح باب: ًویعتبر ملزما بإعادة غسلھ لیده؛ لكن كوننا نقول ولذلك . ً
ِفإن المعتبر أن ال ُیدخل ما ینقض النیة، وھذا سھل؛ ألن اإلنسان بمجرد إحضاره للماء ُعرف أنھ یقصد الوضوء، وبمجرد بداءتھ بغسل  ِ

تبر داللة الحال مغنیة أع: منھم من یقول: ولذلك فإن العلماء سلكوا مسلكین. ًكفیھ، ومراعاتھ ألمر الشرع یعتبر ھذا دلیال على المصاحبة
ولذلك فإن المعتبر أن ال یأتي الناقض لھذه النیة والرافع لھا، . ال، بل ال بد أن تصحبھ النیة؛ وال تكفي داللة الحال: ومنھم من یقول. وكافیة

ًكأن یكون أثناء غسلھ لوجھھ أعجبھ برد الماء في الصیف فقصد بذلك التبرد، فھذا یعتبر ناقضا لنیتھ للعبا دة، أما إذا لم یوجد الناقض فھو ُّ
ُمتوضئ، وال حاجة إلى التشدید في ھذا؛ ألنھ یفتح بابا من الوسوسة ویعظم معھ البالء على كثیر من الناس والحمد  رب العالمین، وصلى  .ً

  .هللا وسلم على نبینا محمد، وعلى آلھ وصحبھ أجمعین
 
 
 
 

 [3[ باب فروض الوضوء وصفتھ -شرح زاد المستقنع 
اھتم العلماء ببیان صفة الوضوء الشرعي، سواء كانت الصفة الكاملة أو الصفة المجزئة، وكلھا مأخوذة من النصوص الشرعیة الواردة في 

 .بیان ھذه العبادة وصفتھا
 بیان صفة الوضوء وأحكامھ

 
 

قال المصنف رحمھ . مد، وعلى آلھ وصحبھ أجمعینبسم هللا الرحمن الرحیم، الحمد  رب العالمین، وصلى هللا وسلم وبارك على نبینا مح
 -: وللفقھاء في ھذا مسلكان. بعد أن بین لنا رحمھ هللا فرائض الوضوء شروط صحتھ شرع في بیان صفة الوضوء] وصفة الوضوء: [هللا

غسل الوجھ، والیدین : ن ذلكوالواجب م: بعضھم یبدأ بصفة الوضوء الكاملة، ثم یبین فرائض الوضوء وشرائط صحتھ ومسنوناتھ، فیقول لك
العمدة، حیث قدم الصفة الكاملة ثم : وھذا مسلك اإلمام ابن قدامة رحمة هللا علیھ في كتابھ. إلى المرفقین، ومسح الرأس، وغسل الرجلین

نبي صلى هللا علیھ وسلم وھذا المنھج الذي سلكھ ابن قدامة في العمدة أفضل؛ ألن افتتاح باب الوضوء بصفة وضوء ال. أتبعھا ببیان الواجبات
َّالكاملة أفضل وأبلغ في التأسي، وأدعى لتطبیق الناس وعملھم بھ، ولذلك فاألفضل أن ُیذكر الوضوء بكمالھ، ثم ُیبین الواجب، فیقول َ :

ُّغسل الوجھ، والیدین إلى المرفقین، ومسح الرأس، وغسل الرجلین، ثم ُیسن لھ أن یغسل كفیھ إذا لم یكن مست: الواجب ًیقظا من النوم، وأن َ
ھذه الطریقة أفضل؛ لما فیھا من االستفتاح بھدي النبي صلى هللا علیھ وسلم، وقد فعلھا ابن قدامة رحمھ هللا . إلخ... یتمضمض، وأن یستنشق

 ...... .ًأما في كتابھ المقنع فقد ذكر الواجبات والفرائض أوال، ثم أتبعھا بالصفة الكاملة. العمدة: في كتابھ
 
 رق بین الكمال واإلجزاءالف
 
 

ِحلیتھ وما یتمیز بھ، ولما كان الوضوء قد أمر الشرع فیھ، بغسل ومسح أعضاء مخصوصة، فإن لھ : صفة الشيء) وصفة الوضوء: (قولھ
التي توضأ بھا فھي الصفة : أما صفة الكمال. صفة اإلجزاء: یسمیھا العلماء: والثانیة. صفة الكمال: یسمیھا العلماء: الصفة األولى: صفتین

النبي صلى هللا علیھ وسلم، وھي أكمل ما یكون علیھ إیقاع ھذه العبادة، مثل البداءة بالمسنونات، سواء كانت قولیة أو فعلیة، والمحافظة على 
َّوضوء النبي صلى هللا علیھ وسلم وھدیھ في الوضوء كامال، فھذا یعتبر صفة كمال؛ ألن المكلف حصل فیھ أعلى درجات ھذه  وأما . العبادةً



 86 

ًفھي الصفة التي إذا فعلھا أجزأه وضوءه، كأن یكون ماؤه قلیال، ویخشى أنھ لو فعل المسنونات أنھ ال یستطیع غسل : صفة اإلجزاء
أنھ یستفاد منھ في : والسبب في ھذا التقسیم. ھذا وجھ تقسیم الوضوء إلى صفة إجزاء وكمال. المفروضات، فیقتصر على صفة اإلجزاء

إن غسل الیدین یعتبر من فرائض الوضوء، فتوضأ ولم : فإذا قلنا. بصحة الوضوء، وعدم صحتھ في حال ترك شيء من الوضوءالحكم 
یستنشق،  إن المضمضة واالستنشاق لیس كل منھما من فرائض الوضوء، فتوضأ ولم یتمضمض ولم: وإذا قلنا. یغسل یدیھ لم یصح وضوءه

ًكونھ مجزئا وكونھ كامالھذا الفرق بین . لحكمنا بصحة وضوئھ   .تقدم الكالم على النیة، وعلى التسمیة] أن ینوي ثم یسمي: [قال رحمھ هللا. ً
 
 
 
 

 حاالت غسل الكفین وحدھما
 
 

ثبت في الصحیحین عن النبي صلى هللا علیھ وسلم، من حدیث عثمان و عبد هللا بن زید ، وكذلك في ]. ًویغسل كفیھ ثالثا: [قال رحمھ هللا
ولذلك فإن ھذه ھي أول ). ًأنھ علیھ الصالة والسالم افتتح جمیع وضوئھ بغسل كفیھ ثالثا: ( عن علي بن أبي طالب رضي هللا عنھالسنن

ًأن یكون اإلنسان مستیقظا من نومھ، سواء : الحالة األولى: وغسل الكفین لھ ثالث حاالت. ًالمسنونات إذا لم یكن اإلنسان مستیقظا من النوم ً
ًل أو نوم نھار، فإذا استیقظ اإلنسان من نوم اللیل أو نوم النھار وجب علیھ غسل كفیھ ثالثا، وذلك لحدیث أبي ھریرة في كان نوم لی

الحالة !). ًإذا استیقظ أحدكم من نومھ فلیغسل یدیھ ثالثا، فإن أحدكم ال یدري أین باتت یده: (الصحیحین أن النبي صلى هللا علیھ وسلم قال
ُّن في حال یقظتھ وأراد أن یتوضأ؛ ولكنھ على یقین وعلم بأن كفیھ طاھرتان، ففي ھذه الحالة ُیسن لھ غسل الكفین وال یجب أن یكو: الثانیة َ

یستحب : أن یشك في كونھا طاھرة أو نجسة، فیقال: الحالة الثالثة. علیھ ذلك، ودلیل ھذه السنیة مداومة النبي صلى هللا علیھ وسلم على ذلك
حدھما : والكفان. فھذه ثالث حاالت لغسل الكفین. تأكد الغسل؛ ولكن ال یصل إلى درجة الوجوب؛ ألن الیقین ال ُیزال بالشكی: غسلھا، یعني

ُّسمي الكف كفا؛ ألنھ تكف بھ األشیاء: ًوبناء على ذلك. من أطراف األصابع إلى الزندین َ ُ ًویجب علیھ غسلھما إذا كان مستیقظا من النوم، . ً
  .لید عند نوم اإلنسانَلمكان جوالن ا

 
 
 
 

 صفة المضمضة
 
 

: مضمضت الحیة إذا تحركت في ُجحرھا، فالمضمضة في لغة العرب: مأخوذة من قولھم: المضمضة] ثم یتمضمض: [قال رحمھ هللا
رك الماء ألن السنة في المتمضمض أن یح: لماذا وصف غسل ھذا الموضع من الجسم بكونھ مضمضة؟ قالوا: ولذلك یرد السؤال. الحركة

بل ال یتحقق كونھ : وقال بعضھم. أن ُیدخل الماء وُیحركھ فقط دون أن یمج: حقیقة المضمضة: فقال بعض العلماء: في فمھ، ثم اختلفوا
كھ أن یدخلھ ویحر: الثاني. أن یدخل الماء ویحركھ فقط: األول: المضمضة عند العلماء فیھا وجھان: ًإذا. ًمتمضمضا إال إذا حرك الماء ولفظھ

ٌلو أن إنسانا كان عنده ماء وكان عطشان، فابتدأ الوضوء فمضمض ثم بلع الماء: الفائدة األولى: فوائد الخالف. ثم یلفظھ : فإن قلنا. ً
وجھ اعتبار : ًالمضمضة ال تتحق إال بالطرح، لم یكن محققا للمضمضة؛ ألنھ ینبغي أن یخرج الماء إلى خارج البدن ال إلى داخلھ، ویقولون

َواللفظ ھو السنة؛ فإن النبي صلى هللا علیھ وسلم مضمض ولفظ، ولذلك یقتدى بھ علیھ الصالة والسالم في ھدیھ،  مضة بالتحریكالمض َ
أنھ لو أدخل الماء ولم یحركھ في فمھ ثم : تحریك الماء، ینبني علیھ: المضمضة: أن قولھم: الفائدة الثانیة. فیتمضمض ویحرك الماء ویلفظھ

َلفظھ، فال  َ ًیعتبر متمضمضا على الصفة المعتبرة شرعا؛ ألنھ ال بد من التحریك، إذ بالتحریك یحصل النقاء، فلو اقتصر على كون الماء َ ً
  .یصل إلى فمھ ثم یلفظھ، لم یكن ذلك مضمضة على الوجھ المعتبر

 
 
 
 

 صفة االستنشاق
 
 

َھو استفعال من النشق، وأص: االستنشاق]. ویستنشق: [قال رحمھ هللا َل النشقَّ ًجذب الشيء إلى الخیاشیم بالنفس، ومنھ سمي النشوق نشوقا؛ : َّ ُ َُ ََّ َّ
َألنھ ُیستعط وُیجذب بالنفس ولذلك قال ). إذا توضأ أحدكم فلیستنشق بمنخریھ: (ودل علیھ ظاھر السنة؛ ألن النبي صلى هللا علیھ وسلم قال. َّ

الطرح؛ والصحیح أن تعبیر العلماء باالستنشاق متضمن : ھ االستنثار یعنيإذا جذب الماء تحقق االستنشاق، وال یلزم: بعض العلماء
أن اإلنسان إذا عصر أنفھ دون أن ینثر لم یكن : وفائدة اشتراط النثر. لالستنثار؛ ألن اإلنسان إذا استنشق فال یصبر على بقاء الماء حتى ینثره
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إذا  (-كما في الصحیحین من حدیث أبي ھریرة - لھ علیھ الصالة والسالم ًمحققا لالستنشاق على أكمل صوره، وذلك ال بد من النثر، لقو
ِلیطرح، ولینثر الماء الذي جذبھ بنفسھ إلى خیاشیمھ، : أي) ثم لینتثر: (، فقولھ) ثم لینتثر-ھذا االستنشاق- ًتوضأ أحدكم فلیجعل في أنفھ ماء  َ َ َ

ذا الموضع، فإذا كان یعصره دون أن یكون منھ نثر، لم یتحقق بھ كمال ولذلك ال بد من النثر؛ ألن المقصود من إدخال الماء تطھیر ھ
  .التطھیر لھذا الموضع

 
 
 
 

 بیان حد الوجھ من حیث الطول والعرض
 
 

ًویغسل وجھھ من منابت شعر الرأس إلى ما انحدر من اللحیین والذقن طوال ومن األذن إلى األذن عرضا: [قال رحمھ هللا ویغسل : (قولھ] ً
َالوجھ تقدم أنھ من المواجھة، وبینا كالم العلماء في الوجھ، ودلیل وجوب غسلھ): وجھھ َ إنھ من : فقالوا: ًأما طوال-: واآلن نبین حد الوجھ. َّ

. منابت الشعر الذي یكون في ناصیة اإلنسان إلى ما انحدر من اللحیین، وھو اللحیة السفلى، فیشمل الوجھ الشق األیمن واألیسر إلى ما انحدر
ً؛ ألن الوجھ یحصل بھذا القسط من العضو، فحتى یكون كامال في غسلھ لھذا القسط ال بد )إلى ما انحدر: (السبب في تعبیر المصنف بقولھو

ًأن یمسك جزءا یسیرا مما جاوره، كالصائم ال یتحقق كمال صومھ إال بإمساك جزء یسیر من اللیل، حتى یتحقق غروب الشمس ولذلك یقول . ً
ًى ما انحدر؛ ألنھ إذا غسل المنحدر من العظم فقد كُمل غسل ھذا الوجھ، سواء كانإل: العلماء في الشق األیمن أو الشق األیسر، فال بد أن  ِ

ِیغسلھ إلى ما انحدر، ھذا إذا كان اإلنسان أجردا أو أمردا، أما إذا كان ذا لحیة فالشعر یقوم مقام المنحدر، ویكون غسلھ على الصفة التي  ً ً
فإنھ : ً أما عرضا-. ًأنھ من منابت الشعر إلى ما انحدر من اللحیین، وبھ یتحقق كمال الوجھ طوال: ھذا بالنسبة للطول.  في التخلیلذكرناھا

ًومن األذن إلى األذن عرضا: (قال ُ ًإن الوجھ كمالھ من األذن الیمنى إلى األذن الیسرى عرضا: قال بعض العلماء). ُ ُ بل إن : وقال بعضھم. ُ
ُى العذار، فإذا غسل العذار، وھو الشعر الذي یكون مقابال لألذن فقد تم غسلھ للوجھحده إل الحكم في البیاض الذي بین : وفائدة الخالف. ً

ًإنھ إذا كان ملتحیا، فإن المواجھة تحصل باللحیة، فیغیب البیاض فال یعتبر من الوجھ، : وھذا یقوى في الملتحي، ولذلك قالوا. ُالشعر واألذن
ُمن األذن إلى األذن؛ ولكن المصنف اختار أحوط : ال یقال: ًوبناء على ھذا القول. ال یجب غسل ھذا البیاض: ك قال بعض العلماءولذل ُ

ُأنھ یغسل البیاض الذي بین األذن والشعر؛ ألن وجود الشعر إنما ھو مختص بالملتحي دون غیر الملتحي، فیجب : القولین، والعمل علیھ
  .وجھ، فإن الذي ال لحیة لھ یعتبر من وجھھ وجود ذلك البیاضغسلھ لكمال غسل ال

 
 
 
 

 وجوب غسل شعر الوجھ
 
 

یجب علیھ غسل الشعر الخفیف الموجود في الوجھ؛ ألن : أي]. وما فیھ من شعر خفیف والظاھر الكثیف مع استرسل منھ: [قال رحمھ هللا
ُالبشرة ترى من تحتھ، وإذا كانت البشرة ترى من تحتھ، فإن ھ یجب غسل ھذا الشعر، كأن یكون شاربھ أو لحیتھ صغیرة في بدایة نبتھا، ُ

ُوترى البشرة من تحتھا، فإنھ یجب علیھ غسل الشعر وغسل ما تحتھ؛ ألن المواجھة تتحقق بالشعر وبما تحت الشعر من البشرة، فیجب غسل 
َخلل أصابع الیدین وشعر : قال بعض الفضالء في ھذه المسألة. الجمیع ََ َوجھٍ إذا من تحتھ الجلد ظھر والمصنف قالِّ َ ُ ِ ًإذا كان الشعر خفیفا، : ِ

بمعنى أنك ترى البشرة من تحتھ، فإذا رأیت البشرة من تحت الشعر، فإن المواجھة تكن بالشعر وبالبشرة، فھذا وجھ المطالبة بغسل كل 
  .منھما

 
 
 
 

 وجوب غسل الیدین مع المرفقین
 
 

فإنھم إذا توضئوا غسل الواحد منھم الكفین، ثم : ٍوھنا ننبھ إلى خطإ شائع عند كثیر من العامة].  المرفقینثم یدیھ مع: [قال رحمھ هللا
یتمضمض ویستنشق ویغسل وجھھ، فإذا جاء یغسل یدیھ یبدأ من آخر الكف، فتراه یغسل ساعده ویغفل عن الكفین، ومن فعل ذلك ال یصح 

لك ینبغي التنبیھ على ھذا، فاإلنسان إذا غسل یدیھ فیجب أن یكون غسلھ من أطراف األصابع وضوءه، وتلزمھ إعادة الوضوء والصالة، ولذ
فالكثیر أو البعض یغفل الكفین؛ ألنھ قد غسلھما في بدایة وضوئھ، فیترك غسلھما عند غسلھ لیدیھ، . َّإلى المرفقین، والغایة داخلة في الُمغیا

 . غسل الیدین؛ ألنھ من فرائض الوضوء، وبینا الحد وبینا خالف العلماء رحمة هللا علیھموقد تقدم دلیل وجوب. فھذا ال یصح وال یجزئھ
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 وجوب مسح الرأس مع األذنین
 
 

ًثم یمسح كل رأسھ مع األذنین مرة واحدة: [قال المصنف رحمھ هللا شرع المصنف رحمھ هللا في بیان الفرض الذي یلي غسل الیدین، وھو ]. ُ
، وھذا على الصحیح، وقد تقدم بیان دلیل مسح الرأس، وخالف العلماء في القدر الذي یجب مسحھ، )یمسح كل رأسھ: (مسح الرأس، فقال

، وقد )ُاألذنان من الرأس: (لقولھ علیھ الصالة والسالم في حدیث الترمذي ) ُمع األذنین مرة واحدة: (قولھ. ٍّوأدلة كل، والراجح من أقوالھم
  .نین مع الرأس، وبینا ذلك، وبینا مذاھب العلماء رحمة هللا علیھم فیھُتقدم الكالم على مسح األذ

 
 
 
 

 وجوب غسل الرجلین مع الكعبین
 
 

والكعبان . ًوھذا الفرض األخیر، غسل الرجلین، أو مسحھما إذا كان البسا للخفین أو الجوربین]. ثم یغسل رجلیھ مع الكعبین: [قال رحمھ هللا
ِوأْرُجلكم إلى الكْعبْین : لھ تعالىیجب غسلھما مع القدمین، لقو َِ ََ ْ َ َْ ُ ، وقد تقدم بیان دلیل وجوب غسل الرجلین إلى الكعبین، وھل الكعبان ]6:المائدة[َ

  .یجب غسلھما أو ال یجب؟ وذكرنا األقوال، واألدلة، والراجح في ھذه المسألة، بما یغني عن اإلعادة
 
 
 
 

 كیفیة غسل األقطع ألعضائھ
 
 

؛ ألن هللا )ویغسل األقطع بقیة المفروض: (قولھ]. ویغسل األقطع بقیة المفروض فإن قطع من المفصل غسل رأس العضد منھ: [قال رحمھ هللا
أمره بغسل الجمیع، فإذا سقط عنھ البعض لمكان العذر، فال یقتضي سقوط الكل؛ ألن ما جاز لحاجة یقدر بقدرھا، فالخطاب متوجھ علیھ أن 

غسل : (قولھ. ا قطعت یده وبقي ساعده، فإن الساعد داخل في المأمور، فیجب علیھ غسل الساعد الذي بقي بعد القطعیغسل یدیھ كاملتین، فإذ
  .َّعلى األساس الذي ذكرناه، من كون الكعبین والمرفقین داخلین في المغیا) رأس العضد منھ

 
 
 
 

 حكم رفع النظر إلى السماء بعد الوضوء
 
 

َره إلى السماء ویقول ما ورَدثم یرفع نظ: [قال رحمھ هللا رحمة هللا -لم یصح بذلك حدیث، وذكره العلماء ) ثم یرفع نظره إلى السماء: (قولھ]. َ
ًأشھد أن ال إلھ إال هللا، وأشھد أن محمدا عبده ورسولھ، وقد جاء عنھ علیھ : أنھ یقتصر على القول من ذكر الشھادة: ، والصحیح-علیھم

ُأشھد أن ال إلھ إال هللا، وأشھد أن محمدا عبده ورسولھ فتحت لھ أبواب الجنة الثمانیة، یدخل : ل عند تمام وضوئھأن من قا: (الصالة والسالم ً
  .نسأل هللا العظیم أن یجعلنا وإیاكم ذلك الرجل). من أیھا شاء

 
 
 
 

 حكم االستعانة على الوضوء
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تجوز معونة : یعني) تباح معونتھ: (قولھ. ال یؤمر بھ وال ُینھى عنھ: أيھو ما استوى طرفاه، : المباح]. وتباح معونتھ: [قال رحمھ هللا
ُكنت أسیر مع النبي صلى هللا علیھ وسلم أنا وغالم نحوي : (المتوضئ؛ لما ثبت في الحدیث الصحیح أن أنس بن مالك رضي هللا عنھ قال

َأحمل إداوة وعنزة َ َ فأما . ً وخاصة إذا كانوا من أھل الفضل، وكبار السن، والوالدین، فھذا یدل على مشروعیة خدمة األحرار بعضھم لبعض،)ً
ًإذا كانوا من الوالدین فإن خدمتھم عبادة وقربة  جل وعال، وتجب عند الحاجة، وأما إذا كانوا من أھل العلم والفضل خاصة إذا كانوا من 

ًال حرج إذا قصد بذلك وجُھ هللا ال ریاء وال سمعة؛ لكن األفضل وأما إذا كان صغیر السن وأردت أن تخدمھ ف. كبار السن، فإن خدمتھم قربة ً ِ ُ
لطالب العلم أن ال یمكن الناس من خدمتھ في بدایة طلبھ للعلم، أو عند صغر سنھ؛ لما في ذلك من الفتنة، واإلنسان في مقتبل عمره ال یأمن 

َدھم من قصد ھذا في الناس، مع ما لھم من حق؛ بسبب كبر السنالفتنة، بخالف كبار السن، فإن الخشوع فیھم أكبر وقربھم من الموت یبع ِ .
فلذلك یستحب بعض العلماء لإلنسان إذا كان صغیر السن ولو كان من العلماء أن یتورع عن خدمة الناس لھ، حتى یكون ذلك أبلغ في 

ِوأثر عن ابن عمر رضي هللا عنھ أنھ قال. إخالصھ، وأبلغ في طاعتھ  جل وعال ًصحبت رفقة في السفر فال تكن صائما، إنك إن إن : (ُ َ
ال یزالون یكرمونك ویكرمونك حتى : ، أي)أنزلوا الصائم، أكرموا الصائم، احملوا الصائم، حتى یذھب أجرك: أخبرتھم بصیامك، قالوا

 علماء أجالء رحمة هللا علیھم وقد عھدنا. ولذلك فاألكمل لإلنسان واألفضل لھ أن یتورع عن ذلك. یذھب أجرك؛ بما یكون منھم من إكرام
ًبلغوا من العلم شأوا عظیما، كانوا یتورعون عن خدمة الناس لھم، خاصة في ھذه األزمنة التي قل أن یوجد فیھا المخلص، وإن ُوجد  ً

 الدین طریقة إلھانة یوجد المغالي، وكثیر من البدع واألھواء والغلو في الصالحین نشأ بسبب الخدمة، ولذلك ال ینبغي أن ُیتخذ المخلص قد
وقد تكلم اإلمام ابن القیم رحمة هللا علیھ . عباد هللا جل وعال، فإن هللا أخرج الناس باإلسالم من العبودیة لغیره إلى العبودیة لھ سبحانھ وتعالى

ًكالما نفیسا في الفوائد حیث قال  المعاصي؛ بسبب اغترارھم ًإن كثیرا من الفساق یغترون بصحبة الصالحین، حتى یكونوا جریئین على: ً
ًبصحبة الصالحین وخدمتھم لھم، فتجد الواحد من ھؤالء یجرؤ على حدود هللا، وال ُیْصلح من حالھ، وتصبح صحبتھ للعالم صحبة شكلیة  ِ ُِ

ُ یفُسَد علیھ دین- والعیاذ با- ًللخدمة، لكن أن ینتفع بعلمھ ویستفید من ورعھ ومن تقواه ال تجد لذلك أثرا، حتى  ًإذا ینبغي أن یحمل اإلنسان . ھْ
َنفسھ على أتم الوجوه، وأقربھا إخالصا  جل وعال، وقد خرج عبد هللا بن مسعود رضي هللا عنھ من المسجد فخرج معھ أصحابھ یشیعونھ،  ََّ ً

ھذا ابن مسعود في عصر الخیریة ). إلیكم عني، إنھا فتنة للتابع والمتبوع: قال. رأیناك تسیر وحدك، فأردنا أن نشیعك: ما لكم؟ قالوا: (فقال
) وفتنة للمتبوع. (ِأن اإلنسان إذا صار مع العالم دون أن یسألھ ودون أن یستفید من علمھ، فذلك فتنة لھ: أي) إنھا فتنة للتابع. (وزمان الخیریة

وقد حباك العلم، وحباك - ذا نظر هللا إلیك َّولذلك فاألسلم واألكمل أن اإلنسان یتورع، وإ. َأن العالم ربما دخلھ غرور برؤیة من حولھ: أي
ً ال تھین عباده، وال تأخذ منھم أجرا وال جزاء وال شكورا، كُمل أجُرك عند هللا جل وعال، ولذلك قال تعالى-الفضل ِقْل ما أْسألكم علْیھ مْن : ًً ِ َ َ َْ ُ ُُ َ َ

َأْجر وما أنا من الُمتكلفین  َ َ َِ ِِّ َْ َ َ َ إن اإلنسان إذا خشي الفتنة لنفسھ أو لمن معھ، فإنھ ینبغي : حریم والمنع؛ ولكن نقولالت: لكن ال یعني ھذا]. 86:ص[ٍَ
ًعلیھ أن یتورع، وھذه المسألة أحب أن أنبھ علیھا؛ ألنھ حصل فیھا كثیر من الدخن، فلقد رأینا كثیرا من طالب العلم یصحبون العلماء،  َ َّ

ٍا، وخلقا، واستفادة من العالم، وكثرة سؤال وُمدارسٍة لھ؛ ولكن ما إن یدخل إلى مقام ٍویكون في بدایة صحبتھ للعالم كأحسن ما أنت راء؛ أدب َ ً ً ُ ً
َخدمتھ، والقیام على شأنھ، ویداخلھ في أموره الخاصة، حتى تنزل منزلتھ، فیصبح كأن العالم شيء معتاد بالنسبة لھ، فیخرج عن حد األدب،  ِ َ ُ

 -نسأل هللا السالمة والعافیة-  یجرؤ فیھ على أن یفتي بحضرة العالم، وھذا - بعض ضعاف النفوسوقد رأینا ذلك بأعیننا في- ولربما یأتي وقت 
َفإذا صحبت أھل العلم فال حرج أن تخدمھم وأنت ترید وجھ هللا؛ ولكن اعلم أن صحبة العلماء للعلم والفائدة، ولیست . من المزالق الخطیرة

یجوز أن یعاونھ : أي) تباح معونتھ: (معنى قولھ رحمھ هللا: ًإذا. سان في دینھ ودنیاه وآخرتھللمظاھر ولألمور التي قد تكون فتنة على اإلن
أنھ دخل : (من حدیث المغیرة بن شعبة في الصحیح الغیر على وضوئھ، فیصب الوضوء لھ، ولذلك ثبت عن النبي صلى هللا علیھ وسلم

  .صلوات هللا وسالمھ علیھ، ورضي هللا عن المغیرة وأرضاه) ضوءالشعب فبال، ثم صب علیھ المغیرة رضي هللا عنھ وأرضاه الو
 
 
 
 

 حكم التنشف بعد الوضوء
 
 

َاألفضل واألعظم أجرا أن ال ینشف األعضاء بعد الوضوء،؛ لما ثبت في الحدیث الصحیح عن النبي ]. وتنشیف أعضائھ: [قال رحمھ هللا ِ ً
ءه، فیمضمض، ویستنشق، ویغسل وجھھ، إال خرجت كل خطیئة نظرت إلیھا عیناه ما من مسلم یقرب وضو: (صلى هللا علیھ وسلم أنھ قال

، فاستحب ) حتى تخرج من تحت أظفار أصابعھ مع الماء، أو مع آخر قطر الماء-وكذلك قال في الیدین-مع الماء، أو مع آخر قطر الماء 
ة تأكید ھذا، فإن النبي صلى هللا علیھ وسلم لما اغتسل وجاءتھ أم وكذلك ثبت في السن. َّطائفة من العلماء أال ینشف األعضاء من ماء الوضوء

ْفلم ُیرده، وجعل ینفض الماء بیدیھ: (المؤمنین بمندیل، قالت ًلكن یجوز لإلنسان أن یتنشف، خاصة إذا ُوجدت الحاجة؛ كشدة البرد، أو نحو ). ِ
 ذلك أدعى لخروج خطایاه مع الماء أو مع آخر قطر الماء، على ظاھر ذلك؛ لكن الذي استحبھ العلماء أنھ ُیبقي األعضاء مبلولة، حتى یكون

  .الحدیث
 
 
 
 

 األسئلة
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...... 
 

 حكم التلفظ بالنیة والمواضع التي یجوز التلفظ فیھا
 
 

، والصالة والسالم على رسول : ما حكم رفع الصوت بالنیة عند الوضوء وعند الصالة؟ الجواب: السؤال هللا، وعلى آلھ باسم هللا، والحمد 
ًفالتلفظ بالنیة یعتبر بدعة، سواء كان عند الصالة أو عند الوضوء، وقد ثبت عن النبي صلى هللا علیھ وسلم في : أما بعد. وصحبھ ومن وااله

لك ینبغي ولذ). صلوا كما رأیتموني أصلي: (األحادیث الصحیحة أنھ توضأ وصلى، ولم ُیحفظ عنھ في حدیث واحد أنھ تلفظ بنیتھ، وقد قال
ترك ھذا األمر والبقاء على السنة، وھدي النبي صلى هللا علیھ وسلم من كون النیة بالقصد في القلب، وذلك كاٍف، إال في ما ورد الشرع 

ُّعند ذبح النُسك؛ لما ثبت في الحدیث الصحیح عن أنس رضي هللا عنھ عن النبي صلى : الموضع األول: بالتلفظ بھ، وذلك في موضعین فقط
ھذا عمن لم ! اللھم: وقال في الثانیة. ولك، اللھم ھذا عن محمد وآل محمد ھذا منك! اللھم: ( علیھ وسلم لما ضحى بالكبشین قال في أحدھماهللا

یح ُعند نُسك الحج والعمرة، وقد ثبت في الحدیث الصح: الموضع الثاني الذي تلفظ فیھ النبي صلى هللا علیھ وسلم بنیتھ). یضحِّ من أمة محمد
َّأھل في ھذا الوادي المبارك : َأتاني اللیلة آٍت من ربي فقال: (-كما في صحیح البخاري من حدیث عمر -عنھ علیھ الصالة والسالم أنھ قال  ِ َ

 في َّتلفظ، والقول ال یكون إال بصوت مجتمع الحروف، ولذلك دل ھذا الحدیث على سنیة التلفظ بالنیة: أي) قل: (فقولھ) ًعمرة في حجة: وقل
ُلقد كنت تحت ناقة النبي صلى هللا علیھ وسلم یمسني لعابھا : (وفي الصحیح من حدیث أنس رضي هللا عنھ وأرضاه أنھ قال. ھذا الموضع
  .وهللا تعالى أعلم. ھذا الذي ورد استثناؤه في الشرع). لبیك عمرة وحجة: فسمعتھ یقول

 
 
 
 

 في تعریف الشرط) لذاتھ: (معنى قول العلماء
 
 

ًأن انعدامھ لیس لذات الشرط، فلو أن إنسانا : لذاتھ، أي: لذاتھ؟ الجواب: في تعریف الشرط-رحمھم هللا تعالى -ما معنى قول العلماء : ؤالالس
ًلم یكن متوضئا، فإنھ ال یصلي؛ لكن لیس النعدام الوضوء وحده؛ ولكن قد یكون ذلك لسبب آخر، لفقد شرط آخر غیر الوضوء، كما ھو 

ً في الصالة، لو أن إنسانا لم یتوضأ، فإن الوضوء شرط لصحتھا، فعدم وجود الوضوء یوجب عدم الصالة؛ ولكن لیس لذات - ًمثال-الحال 
َّعبروا : ًوبناء على ذلك. الوضوء، قد یكون ذلك مع مصاحبة شرط آخر، كما ھو الحال فیما إذا كان قبل دخول الوقت، فإن الصالة ال تصح

  .ء بالشرط المصاحب، كما ھو الحال في دخول الوقت ونحوهبـالذات؛ لوجود االنتفا
 
 
 
 

 حكم إدراج األعلى تحت األدنى في الوضوء
 
 

َذكرتم أن من نوى األدنى لم یندرج فیھ األعلى، كمن توضأ لصالة الضحى ثم صلى بھذا الوضوء الظھر، فما حكم من فعل ذلك : السؤال
الوضوء األمر فیھ واسع؛ لوجود الخالف، : ة، وإن كان ال یعرف عددھا فما الحكم؟ الجوابًجھال، ھل تجب علیھ إعادة الصلوات المفروض

 بجوازه، وأن ھذا - رحمة هللا علیھم-فقد أفتى طائفة من أھل العلم : فلو نوى بوضوئھ أن یصلي الضحى ثم صلى بھ الظھر، فھناك خالف
َ تعلم الوضوء عند من یرى أن نیة األدنى مجزئة عن نیة األعلى، ولذلك ال ُیلزم ًلیس فیھ حرج؛ ولكنھ مستقبال یبتدئ بھذه النیة؛ ألنھ ربما ْ

  .في مثل ھذا باإلعادة
 
 
 
 

 إجزاء غسل الجنابة عن غسل الجمعة
 
 

ن لو اجتمع على المكلف یوم الجمعة غسل الجمعة وغسل الجنابة، فما یفعل؟ ھل یغتسل مرتین أو یجزئ أحدھما عن اآلخر؟ وإن كا: السؤال



 91 

إذا نوى غسل الجنابة فإنھ ینوي تحتھ غسل الجمعة، فُیجزئھ غسل الجنابة عن : كذلك فماذا ینوي غسل الجمعة أم غسل الجنابة؟ الجواب
أنھ یندرج المساوي مع نظیره، بشرط تحقق مقصود الشرع، فلما كان مقصود الشرع من غسل الجمعة : غسل الجمعة؛ ألن قاعدة االندراج

 لمكان االجتماع؛ لما ثبت عند الترمذي في سننھ من حدیث عائشة ، فإنھ في ھذه الحالة إذا اغتسل للجنابة تحقق مقصود أن تحصل النظافة
أما لو نوى الجمعة فإنھا ال تندرج تحتھا الجنابة، ولذلك یجب علیھ أن یعید إذا . الشرع بالنقاء، ولذلك تجزئھ الجنابة عن غسل الجمعة بالنیة

ًعة أصالة ونوى اندراج الجنابة تحتھا؛ فالصحیح أن ینوي الجنابة أصال والجمعة تحتھا؛ ألن صورة االندراج شرطھا تحقق كان قد نوى الجم ً
ًوبناء على ذلك یصح منھ إذا . مقصود الشرع، وھكذا الحال بالنسبة للواجبات في األفعال، كالحال في طواف اإلفاضة وتحتھ طواف الوداع

ً أصال، وغسل الجمعة تبعاجعل النیة لغسل الجنابة   .وهللا تعالى أعلم. ً
 
 
 
 

 الفرق بین الواجب والشرط
 
 

َذكر ابن قدامة رحمھ هللا تعالى في عمدة الفقھ أن النیة واجبة، وذكر ھنا رحمھ هللا أنھا شرط، فھل بینھما فرق؟ الجواب: السؤال َ : ًأوال: َ
َذكر ابن قدامة : (قولك َ ًي التأدب مع أھل العلم رحمة هللا علیھم، ابن قدامة لیس من طالب العلم أو رجال عادیا، بل ھذه ما أقبلھا منك، ینبغ) َ ً
َذكر اإلمام ابن قدامة ، فھو علم من أعالم المسلمین، یقول اإلمام شیخ اإلسالم ابن تیمیة رحمھ هللا: یقال َ ما دخل الشام بعد األوزاعي أعلم : َ

فمثل . الح والورع، وشھد لھ أقرانھ من العلماء بأنھ جمع بین العلم والعمل رحمھ هللا برحمتھ الواسعةًكان آیة في العلم والص. من الموفق 
َذكر فالن، وینبغي لطالب العلم أن یتعلم األدب مع العلماء، وإجالل أھل العلم بذكرھم باأللقاب واأللفاظ التي تلیق : ھذا ال یلیق أن یقال فیھ َ َ

ُذكر الشیخ: بھم، فیقول َ َ ُ، ذكر اإلمامَ َ َ الشرط أرفُع من الواجب؛ ألن شرط الصحة ال تصح العبادة بدونھ، وأما الواجب  :جواب السؤال: ًثانیا. َ
ُفقد تصح بدونھ، ویكون اإلثم على الترك، فإذا ُعبِّر في الواجب على أنھ شرط للصحة كان ذلك أبلغ، ولذلك لما اختلف في الطھارة 

دل الدلیل على أن فقد ھذا الواجب یؤدي إلى بطالن الصالة، فھناك فرق : ٌبة وشرط في صحة الصالة، أيھي واج: والوضوء، قال بعضھم
ً یعبرون بالواجبات وبالشروط، وبناء على ذلك فقولھ رحمة - رحمة هللا علیھم-َّشرط؛ إال أن بعض العلماء : واجب، وبین قولھم: بین قولھم

: الالزم الذي ینبغي اإلتیان بھ، ولیس المراد بھ إسقاط معنى الشرطیة، بدلیل أنھ ذكر بعد قولھ: بمعنىوالواجب من ذلك، : هللا علیھ في العمدة
والواجب من ذلك أركان الوضوء، وھذا ال شك أنھ أرفع من درجة الواجب؛ ألن الركن أعظم من الواجب، كما ھو معلوم ومقرر أن ركن 

  .وهللا تعالى أعلم. الصالة أعظم من واجباتھا
 
 
 
 

 حكم الجمع بین الصالتین في الحضر لغیر عذر
 
 

ھل ثبت عن النبي صلى هللا علیھ وسلم أنھ جمع بین الصالتین في الحضر بدون عذر وال خوف؟ وما الفرق بین العذر والحاجة؟ : السؤال
جمع النبي صلى : (رضي هللا عنھماھذه المسألة مفرعة على حدیث ابن عباس رضي هللا عنھما وأرضاھما، وفیھ یقول ابن عباس : الجواب

وقد وقع ذلك في خطبة ابن ) َّأراد أن ال یحرج أمتھ: - ولما سئل عن ذلك؟ قال ابن عباس -هللا علیھ وسلم في غیر مطر وال مرض وال سفر 
 الظھر، فقام لھ أعرابي َّأنھ خطب إبان إمارتھ على الكوفة لـعلي رضي هللا عنھ، وأطال الخطبة في وقت صالة: (عباس كما في صحیح مسلم

الصالة، ثم استمر ابن عباس في خطبتھ، فقام الرجل، فقال لھ : الصالة، فلم یجبھ ابن عباس ، ثم استمر في خطبتھ، فقام الرجل وقال: وقال
: لحدیث للعلماء فیھ وجھانھذا ا. إلى آخر الحدیث...) َّأتعلمنا بالصالة ال أم لك؟ جمع النبي صلى هللا علیھ وسلم بین الصالتین : ابن عباس 

دل ھذا الحدیث على جواز أن تجمع بین الظھر والعصر، والمغرب والعشاء، ولو لم یكن ھناك : منھم من أخذ بظاھره، وقال: الوجھ األول
ھذا أن : والقول الثاني.  وبعض أھل الظاھر-رحمة هللا علیھم- مطر وال مرض وال سفر، وھذا القول ھو مذھب بعض أصحاب الحدیث 

الحدیث لیس على ظاھره، وإنما المراد بھ الجمع الصوري، وھذا واضح من سیاق الحدیث؛ ألن الرجل ال زال یكرر في أول الوقت؛ ألنھ 
ِعھد من ابن عباس أنھ یصلیھا في أول وقتھا، وما زال ابن عباس یستمر في خطبتھ، فلما قارب وقت الظھر من االنتھاء أقام لصالة الظھر،  َ

 فبمجرد انتھائھ دخل وقت العصر، فأقام لھا فصلى العصر، ثم صلى االثنتین في صورة الجمع، والحقیقة أن كل صالة في فصالھا،
َإن الصالة : فقولھ تعالى: أما دلیل الكتاب. لو أخذنا بھذا الحدیث على ظاھره، أللغینا داللة الكتاب والسنة: یقول جمھور العلماء. موضعھا َّ َّ ِ

َكانت على  َ ْ َ ًالُمْؤمنین كتابا مْوقوتا َ ُ ًَ ََ ِ ِ ِ َأقم الصالة لدلوك الشْمس إلى غسق اللْیل وقْرآن الفْجر إن قْرآن : ، وقال في آیة المواقیت]103:النساء[ْ َ َ َُ َُّ ِ ِ َّ ِِ ِ ِ ِِ َ ْ ُِ َّ َ ََ َّ ُ ِ َ
ًالفْجر كان مشُھودا  ْ َ َ َ َِ ال حرج أن تؤخر الظھر إلى وقت العصر، لما إن الظھر ُیجمع مع العصر، و: ، فحددھا بالوقت، فلو قیل]78:اإلسراء[ْ

كان للظھر وقت محدد، إنما یكون الظھر والعصر بمثابة الصالة الواحدة؛ ألنھ جمع من غیر عذر، فیجوز للناس أن یؤخروا الظھر 
غي داللة الكتاب في ُوالعصر، وال حرج أن یوقعوا الظھر في آخر وقت العصر، وھكذا یجوز لھم أن یوقعوا المغرب في وقت العشاء، فنل

ًإن الصالة كانت على الُمْؤمنین كتابا مْوقوتا : قولھ ُ ًَ َ ََ ْ َ َِ ِ ِ َّ َّْ َ َ قم : (فھي في قول جبریل للنبي صلى هللا علیھ وسلم: وأما داللة السنة]. 103:النساء[ِ
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قیم حمل الحدیث على ظاھره، والقاعدة في ال یست :ًإذا). ما بین ھذین الوقتین وقت: (، وقال النبي صلى هللا علیھ وسلم لألعرابي)فصلِّ
وجٍھ یوافق النصوص من الكتاب والسنة، ووجٍھ یخالف، وجب صرفھ إلى الوجھ الذي یوافق، ال : أنھ لو تردد الحدیث بین وجھین: (األصول

ًجمُعھا صورة ویكون : الثانیة. ھاإیقاُعھا في وقت: األولى: الصحیح أن الصالة لھا ثالثة أحوال: ًوبناء على ذلك). إلى الوجھ الذي یخالف
أن : الثاني. ًأن توقع الصالتین كال في وقتھا: األول: فاكتملت القسمة العقلیة على ثالثة أقسام. الجمع الحقیقي: الثالثة. ًإیقاعھا أیضا في وقتھا

أن توقع الصالة على صورة الجمع، : الثالث. رتوقع الصالة في غیر وقتھا مجموعة مع األولى أو مع الثانیة، الذي ھو جمع التقدیم أو التأخی
ٌوبناء على ذلك یرد إشكال. والحقیقة أنھا في وقتھا ًِ أراد أن ال یحرج : (لیس ھناك دلیل یقوى على اعتبار الجمع الحقیقي إال قول ابن عباس : َ

- في بعض األزمنة كشدة الحر، أو یحتاج الخطیب أن الناس وخاصة: وھذا لیس فیھ دلیل، فإن من تأمل ھذه العبارة یجد أن معناھا). َّأمتھ
َ أن یخطب في حادثة وقعت، فقام اإلمام ینبھ الناس على ھذه الحادثة فأطال في خطبتھ، واحتاج إلى بیان وتفصیل، فأخذ وقت الظھر -ًمثال

أنھم : أي) َّأراد أن ال یحرج أمتھ: (س إلى آخره ثم صلى بھم الظھر، ودخل وقت العصر فأقام للعصر وصالھا، فیكون قد أخذ بقول ابن عبا
لو قاموا بعد انتھائھم من صالة الظھر سیرجعون إلى بیوتھم، ثم یعودون مرة ثانیة إلى صالة العصر، فأسقط الحرج بالجمع بین الصالتین 

ذا الحدیث لیس على ًصورة، في خروج واحد دون ذھاب وإیاب متكررین، وھذا واضح جلي، ولذلك فمذھب جماھیر العلماء على أن ھ
  .وصلى هللا وسلم وبارك على نبیھ وآلھ وصحبھ أجمعین. ظاھره، وأن المراد بھ الجمع الصوري

 
 
 
 

  باب مسح الخفین-شرح زاد المستقنع 
ن وما من رحمة هللا تعالى بعباده أن خفف عنھم في عباداتھم ومعامالتھم، فكان من صور ھذا التخفیف أن رخص لھم في المسح على الخفی

ًفي حكمھما عوضا عن غسل الرجلین دفعا للمشقة، ویشبھ ھذا المسح على العمائم، والمسح على الجبائر، والمسح على الخمر للنساء، وكل  ً
 .ھذا مضبوط في الشرع بأحكام وضوابط

 مشروعیة المسح على الخفین
 
 

فیقول : أما بعد. أشرف األنبیاء والمرسلین، وعلى آلھ وصحبھ أجمعینبسم هللا الرحمن الرحیم الحمد  رب العالمین، والصالة والسالم على 
َمسحت الكتاب، إذا أمررت : ھو إمرار الید على الشيء، تقول: أن المسح: تقدم في مباحث الوضوء] باب مسح الخفین: [المصنف رحمھ هللا ُ

ُمثنى خف، وھو النعل من الجلد أو : الخفان) ب مسح الخفینبا: (وقولھ رحمھ هللا. ُیدك علیھ، ومسحت برأس الیتیم، إذا أمررت یدك علیھ
كأنھ . ًواألصل فیھ في الشرع أن یكون ساترا لموضع الفرض، وذلك من أطراف األصابع إلى الكعبین، وھما داخالن. األدم الذي یكون للقدم

فقد : أما مناسبة ھذا الباب للباب الذي قبلھ. ى الخفینفي ھذا الموضع سأذكر لك جملة من األحكام المتعلقة برخصة المسح عل: یقول رحمھ هللا
ِتكلم المصنف رحمھ هللا على صفة الوضوء الشرعیة، فلما فرغ من بیانھا وذكر المواضع التي أمر هللا عز وجل بغسلھا أو مسحھا ناسب أن  ْ ِ

ى لسان رسولھ صلى هللا علیھ وسلم أن یمسح َّیذكر ما یتعلق بآخر عضو من أعضاء الوضوء وھما الرجالن؛ حیث رخص هللا جل وعال عل
ٍالمكلُف على ساتر مخصوص لھما، فناسب بعد الفراغ من باب الوضوء أن یذكر باب المسح على الخفین؛ ألنھ متعلق بآخر فرض من  ٍ

دیث الصحیحة والمسح على الخفین رخصة من رخص الشرع، وھذه الرخصة ثبتت مشروعیتھا باألحا. َفرائض الوضوء وھو غسل الرجلین
ً أربعون حدیثا -في المسح على الخفین :أي-فیھ : قال اإلمام أحمد رحمھ هللا. الثابتة عن النبي صلى هللا علیھ وسلم، حتى بلغت مبلغ التواتر

لمسح على یشیر إلى أن ا-ولذلك قال بعض الفضالء . ًإنھا بلغت سبعین حدیثا: وقال بعض العلماء. عن أصحاب النبي صلى هللا علیھ وسلم
ًثم من المشھور ما تواترا وھو ما یرویھ جمع ُحظرا كذُبھم ُعْرفا :  عن الحدیث المشھور-الخفین مما تواترت النصوص بالداللة على جوازه ِ َِ

ِكمسح الخفِّ رفُع الیدین عادم للخلف وقد روى حدیثھ من كتبا أكثر من ستین ممن صحبا أي َِ َ ْ ُ  صلى هللا أكثر من ستین من أصحاب النبي: ٌُ
ًرفع الیدین عند تكبیرة اإلحرام، ففیھا أكثر من ستین حدیثا عن : األولى: َعلیھ وسلم رووا ھاتین الحادثتین عن المصطفى صلى هللا علیھ وسلم

ا ما ھو فعلي، ومنھ. منھا ما ھو قولي: واألحادیث التي وردت في المسح على الخفین. المسح على الخفین: الثانیة. النبي صلى هللا علیھ وسلم
 عندھم خالف -رحمة هللا علیھم-وكان السلف الصالح . ولذلك ال إشكال في مشروعیتھ. ما یدل على فعل النبي صلى هللا علیھ وسلم إیاه: أي

لمسح، إثبات ا: ال یوجد صحابي ینكر المسح إال ُروي عنھ عكُسھ، أي: وقال بعض العلماء ومنھم الحافظ ابن عبد البر . في الصدر األول
ِوأثر عن بعض السلف من العلماء أنھ خصھا بالسفر؛ لكنھ قال بأصلھا، وھو إحدى . ولذلك اتفقت الكلمة على مشروعیة ھذه الرخصة ُ

َأنھا رخصة ال تختص بالسفر؛ لحدیث حذیفة في الحضر، وھو حدیث : وسنبین أن الصحیح. الروایات الثالث عن اإلمام مالك رحمة هللا علیھ َ
وذلك في ) ُفصببت علیھ الوضوء، فتوضأ ومسح على خفیھ: أن النبي صلى هللا علیھ وسلم بال عند ُسباطة قوم قال: (سلمفي صحیح م

 ...... .الحضر
 

 المسح على الخفین
 
 

ْفالمسح على الخفین ثابت، وثبوتھ اعتبره السلف ومن بعدھم، حتى كان بعض العلماء ُیدخل في عقیدة أھل السنة والجماعة القو ل بمشروعیة َ
ْالمسح على الخفین، مبالغة في الرد على أھل البدع واألھواء الذین ال یقولون بمشروعیتھ، فكانوا ُیدخلونھ من جملة العقائد، فیقولون ونرى : ً
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یتھ بدلیل المسح على الخفین؛ والسبب في ذلك أنھ ثبت بالتواتر، فأصبح من األمور التي ثبتت مشروعیتھا بدلیل القطع، وما ثبتت مشروع
 فإن إنكاره -ُّفي الكتاب أو في السنة-  ألنھ یكذب الشریعة، وكل قطعي ثابت في الشریعة -والعیاذ با-َالقطع وأنكره من اعتقد قطعھ فقد كفر، 

ًلمن اعتبر قطعیتھ وثبوتھ ُیعتبر إنكارا وتكذیبا للشرع، فیكفر بذلك كما ھو مقرر في العقیدة  علیھم في إثبات ھذه فبالغ العلماء رحمة هللا. ً
َّوالمسح على الخفین ثابت في الحضر وثابت في السفر، فاإلنسان ُیرخص لھ إذا كان . ُّالسنة، والرد على أھل البدع واألھواء الذین ال یرونھا َ َ َ

ًفي حضر أو كان في سفر أن یمسح على خفیھ، ما دام البسا لھما، وذلك على صورة مخصوصة، سیأتي بیانھا إن شا َ وھذا . ء هللا تعالىَ
: واختلف العلماء رحمھم هللا. من الرخص غیر الواجبة، ولیس بالزم على اإلنسان أن یمسح على خفیھ: ًالمسح یعتبر رخصة غیر الزمة، أي

الف حال أنھ یختلف باخت: - وھو اختیار بعض العلماء من المحققین-ھل األفضل المسح أو الغسل للقدمین؟ وھي مسألة أقوى األقوال فیھا 
َّاإلنسان، فإذا كان اإلنسان البسا لخفیھ فاألفضل أن یمسح وأال ینزعھما؛ ألنھ ھدي النبي صلى هللا علیھ وسلم، أما إذا كانت الرجالن  ً

لصالة ُمكشوفتین فإنھ ال یتكلف لبس الخفین من أجل أن یمسح، وذلك أن النبي صلى هللا علیھ وسلم لم یتكلف لبس الخفین، وإنما كان علیھ ا
َوالسالم إن كانت رجاله مكشوفتین غسلھما  َ وإن كانتا مستورتین بالخفین مسح علیھما-بأبي ھو وأمي صلوات هللا وسالمھ علیھ-َ َ وقال . َ

َّاألفضل بل قد یجب على طالب العلم وعلى العالم إن عاش بین قوم ینكرون المسح أن یلبس الخفین ویمسح علیھما لیُرد ا: بعض العلماء َ ِ َلقول ِ
ٌبعدم المشروعیة وھذا قول صحیح من جھة النظر، وھو یرجع إلى أصل معتبر عند العلماء إال بھ فھو واجب، فإن  أن ما ال یتم الواجب: ٌ

ًتوقف إحیاء السنن على إظھارھا وإعالنھا لزم أھل السنة أن ُیظھروھا وأن یعلنوھا إحیاء لھدي النبي صلى هللا علیھ وسلم وبیانا لسن ً ِ ُّ ن َ
َالشرع، وال یمكن لسنن الشرع أن یقوم أْوده وینتصب عموده إال باإلحیاء والداللة قوال وعمال، مھما كان في ذلك من الكلفة على اإلنسان َ ًَ ً ُ ُ ِ َ.  

 
 
 
 

 بعض أحكام المسح على الخفین
 
 

مشروعیتھ؛ أنھ مشروع أو : ًأوال:  بالمسحفي ھذا الموضع سأذكر لك جملة من األحكام المتعلقة: أي) باب مسح الخفین: (یقول رحمھ هللا
ما ھي شروط المسح على : ًمتى یمسح اإلنسان على خفیھ؟ رابعا: ًھل مشروعیتھ على سبیل اللزوم أو غیر اللزوم؟ ثالثا: ًثانیا. غیر مشروع

َما ھي صفة المسح؟ ھل ألعلى الخف وأل: ًما ھما الخفان المعتبران للمسح؟ سادسا: ًالخفین؟ خامسا َِ َسفلھ، أو لألعلى دون األسفل، أو لألسفل ِ َْ ِْ ِ
ما ھي مواقیت المسح على الخفین؟ وما حكم الصور التي یختلف فیھا حال اإلنسان في تلك المواقیت؟ ھذا بالنسبة لما : ًدون األعلى؟ سابعا

حكم النظیر مع نظیره، فُیدخلون المسح على  أنھم یعتنون بذكر -رحمة هللا علیھم-ثم من عادة الفقھاء . یتعلق بمبحث المسح على الخفین
ِ في باب المسح على الخفین، فیذكرون أحكام المسح على العمامة، وُیتبُعونھا بأحكام المسح على الجبائر - إذا قالوا بمشروعیتھا-العمامة  ْ

ُوالعصائب، وقد ُیتبُعونھا كذلك بالمسح على الخُمر بالنسبة للنساء على القول بمشروعیتھا  في - رحمة هللا علیھ-وكل ذلك سیبیِّنھ المصنف . ِْ
 ...... .ھذا المبحث

 
 مدة المسح على الخفین

 
 

ٍیجوز یوما ولیلة لمقیم: [قال رحمھ هللا ً جائز، فھمنا منھ أنھ مشروع، وأن مشروعیتھ لیست : المسح على الخفین جائز، ولما قال: أي) یجوز] (ً
ُّسان أن یمسح على الخفین، وإنما ذلك مباح لھ وجائز، فإن ترتبت مصالح من قصد إحیاء السنة أنھ ال یجب على اإلن: بإلزام للمكلف، أي

ًومن عادة العلماء أنھم إذا بوبوا بابا . ًوداللة الناس علیھا فإنھ ُیثاب ویعتبر مندوبا في حقھ، وقد یصل إلى الوجوب على التفصیل الذي ذكرناه َّ
ًأو ذكروا أمرا ما متعلقا بالعباد ًة أو بالمعاملة، فإنھم یتكلمون أوال على موقف الشرع من ھذا الشيء، ثم یفصلون بعد ذلك في جوازه؛ ھل ھو ً

ًیجوز یوما ولیلة لمقیم. (المسح على الخفین: أي) یجوز: (على سبیل اإلطالق أو على سبیل التقیید؟ فقال رحمھ هللا اإلقامة ضد السفر، ) ً
ًاإلنسان في موضعھ الذي ھو نازل فیھ، سواء كان في بادیٍة أو حاضرة، وتتحقق اإلقامة أیضا حكما، وھي ًوتتحقق اإلقامة حقیقة إذا كان  ً ِ ً ٌ

ًاإلقامة الحكمیة، كأن یكون اإلنسان ناویا أن یمكث في بلد أربعة أیام غیر یومي الدخول والخروج؛ لما ثبت في الصحیح عن النبي صلى هللا 
. أنھ أجاز لھم أن یبقوا بمكة مع أنھم ھاجروا منھا: ووجھ الداللة من ھذا الحدیث. ن یبقوا بمكة ثالثة أیامعلیھ وسلم أنھ رخص للمھاجرین أ

ًواإلجماع منعقد على أن من ترك أرضا مھاجرا منھا فإنھ ال یجوز لھ أن یرجع إلیھا وأن یسكن فیھا؛ ألن رجوعھ إلیھا نقض لھجرتھ، كما  ً
: ، ثم قال كما في صحیح مسلم)البائس سعد بن خولة یرثي لھ رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم أْن مات بمكةلكن : (قال علیھ الصالة والسالم

ِفدل ھذا على أن المھاجر ال یبقى بموضعھ، فلما أجاز لھم البقاء ثالثة أیام فھْمنا أن من مكث في موضع ) ِاللھم أمض ألصحابي ھجرتھم(
َدل على أنھم في الیوم الرابع ُیعتبرون في حكم المقیمثالثة أیام فإنھ ال یأخذ حكم أھلھ، و َوعلى ھذا ُیْعتبر الناس على ثالثة أصناف. َ . مسافر: َ

ِوأخذ العلماء من ھذا الحدیث أصال في تحدید مدة السفر بأربعة أیام غیر یومي الدخول والخروج، وال ُیشكل على ھذا . في حكم المقیم. مقیم ْ ً
ً علیھ الصالة والسالم للصالة سبعة عشر یوما أو واحدا وعشرین یوما، فإن ذلك لعدم علمھ بالمدة التي سیبقاھا الحكم قصة تبوك، حیث قصر ً ً

ِبل ھو عالم، وھذا محل نظر، فإن المقرر عند العلماء في شرحھم لھذا الحدیث أن النبي صلى هللا : وقال بعض العلماء. في ذلك الموضع
َح؛ ألنھ نزل على تخوم الشام ألجل أن الروم أعدت لھ، فال یدري أھم قادمون أو غیر قادمین؟ وقد بعث ِعلیھ وسلم غیر عالم، وھذا صحی َ َ

ِإنھ غیر عالم بمدة إقامتھ بتبوك : العیون لتأتیھ بأخبارھم، فال یدري أھم قریبون أم بعیدون؟ فقول العلماء رحمة هللا علیھم عند بیانھم للحدیث
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ًوكذلك أیضا ما ورد عن أصحاب النبي صلى هللا علیھ وسلم من أنھم مكثوا یقُصرون الصالة مدة . وداللتھصحیح، من جھة سیاق الحدیث 
فالمقصود أنھ إذا أقام اإلنسان . َطویلة، كـأنس في فتح أذربیجان، فقد مكث ستة أشھر، وكانوا على الرباط الذي ال ُیدرى متى ینتھي وینقضي

ًإقامة ُحكمیة أو إقامة حقیقیة  ًفإنھ یمسح على خفیھ، ویمسح إذا كان مسافرا، وأراد المصنف أن یثبت بھذا القول مشروعیة المسح حضرا ًْ ًَ َ
المسح مختص بالسفر، وھو إحدى الروایات عن اإلمام مالك رحمة هللا علیھ؛ ألن : فمنھم من یقول: وللعلماء أقوال في ھذه المسألة. ًوسفرا

لسفر، والسفر یناسبھ التخفیف، وذلك أن حدیث المغیرة في إثبات المسح كان في سفره علیھ الصالة النبي صلى هللا علیھ وسلم مسح في ا
إن المسح ال یختص بالسفر، بل یشمل السفر : وقال الجمھور. إن المسح یختص بالسفر :والسالم بغزوة تبوك، فقال أصحاب ھذا القول

َوالحضر؛ ألن النبي صلى هللا علیھ وسلم قال كما في  فدل على ) ًیمسح المسافر ثالثة أیام، والمقیم یوما ولیلة: (صحیح مسلم من حدیث علي َ
َأنھ مشروع للمسافر ومشروع للمقیم، وھذه داللة السنة القولیة، وقد دلت السنة الفعلیة أیضا على مشروعیة المسح في حال الحضر، كما في  َ ً ُّ ُّ

ُادُن، فدنوت، ثم قال : ثم قال لي: ًنبي صلى هللا علیھ وسلم أتى سباطة قوم فبال قائما، قالإن ال: (حدیث حذیفة بن الیمان رضي هللا عنھ قال
َّ ثم مسح على خفیھ- حتى قال-ُفلما فرغ صببت علیھ وضوءه : ُادُن، حتى كنت عند عقبیھ، قال: لي ُ َ َ َوھذا في الحضر، فدل على مشروعیة ) َ َ

َالمسح في الحضر كما ھو مشروع في السفر، وف أمرنا رسول هللا صلى : (ي حدیث صفوان بن عسال المرادي رضي هللا عنھ في السنن قالَ
ًفأثبت مشروعیة المسح حضرا وسفرا) ًللمسافر، ویوما ولیلة للمقیم َّهللا علیھ وسلم أال ننزع خفافنا ثالثة أیام بلیالیھن یترجح : ًوبناء على ذلك. ً
ًقول الجمھور بأن المسح ُیشرع حضرا وسفرا إنھ متقید بالسفر؛ ألن ورود : فال تتقید رخصتھ بالسفر كما ھو قول من یقول: ، وعلى ھذاً

المسح عن النبي صلى هللا علیھ وسلم في حدیث المغیرة من كونھ مسح في السفر ال یقتضي تخصیص الحكم بالسفر؛ لثبوت الحكم الشرعي 
ًولمسافر ثالثة: [قال رحمھ هللا. بالسنة القولیة والفعلیة وقد اختلف . ًیجوز المسح للمقیم یوما ولیلة، وللمسافر ثالثة أیام بلیالیھن]  بلیالیھاٍ

ِھل المسح على الخفین یتأقت أو ال یتأقت؟ ولذلك ُیعنونون لھذه المسألة بقولھم: العلماء رحمھم هللا في ھذه المسألة ْ توقیت المسح على : َ
َالخفین، ومرادھم إذا مسْحت على الخفین وأنت   فذھب الجمھور إلى أن المسح على الخفین -ٌمقیم فھل أنت ملزم بزمان معین أو غیر ملزم؟ َ

ُثالثة أیام للمسافر، ویوم ولیلة للمقیم، وحجتھم ما سبق من حدیث علي في صحیح : مؤقت، كما ورد في األحادیث التي سبقت اإلشارة إلیھا
أن المسح على الخفین غیر :  القول الثاني-. إنھا نصت على أن المسح مؤقت: مسلم، وحدیث صفوان بن عسال المرادي في السنن، قالوا

وكان ممن صحب النبي صلى - مؤقت، وھذا ھو مذھب المالكیة رحمة هللا علیھم، وقد احتج المالكیة على عدم التأقیت بحدیث أبي بن عمارة 
: وثالثة؟ قال: ویومین، قال: ویومین؟ قال: ًیوما، قال: ًیوما؟ قال: (خفین أنھ سأل النبي صلى هللا علیھ وسلم عن المسح على ال-هللا علیھ وسلم
َإن ھذا الحدیث أصل في عدم تأقیت المسح على الخفین، فإذا لبست الخفین فامسح ما بدا لك، وینتھي الوقت عند نزعك : قالوا) َنعم، وما شئت

ُ في الحضر، فاإلنسان یمسح مدة لبسھ للخفینللخفین، وعند أصحاب ھذا القول أن المسح ال یتأقت في السفر وال َ - وأصح القولین في نظري . َ
إسناده : أن حدیث أبي بن عمارة ضعیف، قال ابن معین رحمھ هللا: ًثانیا .ُّلصحة داللة السنة على ذلك: ًأوال: أن المسح یتأقت: - وهللا أعلم

ُّمظلم، وضعفھ البخاري أیضا، ولذلك ال یعارض السنة الصحی َِّ فال بد لإلنسان إذا مسح على خفیھ أن یلتزم . حة التي أثبتت التوقیت في المسحً
  .التأقیت الذي صحت بھ النصوص عن النبي صلى هللا علیھ وسلم

 
 
 
 

 العبرة في بدایة توقیت المسح على الخفین
 
 

ٍمن حَدٍث بعد لبس على طاھر: [قال رحمھ هللا ُ َ ٍمن حَدٍث◌] (ِ َ ًأ الثالثة األیام إذا كان اإلنسان مسافرا، والیوم واللیلة إذا لالبتداء، فتبد) ِمن) (ِ
ُكان اإلنسان مقیما من الحَدث بعد لبسھ، صورة ذلك َ ِ أن اإلنسان إذا أراد أن یمسح على خفیھ فیجب علیھ أن یتوضأ وضوءه للصالة حتى إذا : ً

دى القدمین ولم یغسل الثانیة وأدخل الرجل التي غسلھا في الخف لم َفرغ من غسل كلتا الرجلین، فإنھ ُیشرع لھ أن یلبس الخفین، فلو غسل إح
َّما ثبت في الحدیث الصحیح عن المغیرة رضي هللا عنھ وأرضاه أنھ لما صب الوضوء على : والدلیل على اشتراط الطھارة. یصح ذلك منھ َ

إال ) طاھرتین(وال تتحقق الطھارة في ) ھما طاھرتیندعھما، فإني أدخلت: فأھویت ألنزع خفیھ، فقال: (النبي صلى هللا علیھ وسلم قال
، وال ُیْصَدق علیھما كونھما -للرجلین، ألنھما كالعضو الواحد، ولذلك جاز تقدیم الیمنى على الیسرى، وأجزأ، وصح ذلك في الوضوء

ُطاھرتین إال إذا تمت طھارتھما معا، فلو غسل إحداھما وأدخلھا قبل األخرى لم یْصدق علیھ أن َ ً َّھ طھر الرجلین؛ ألن طھارة إحداھما متوقفة ُ
فال بد أن یكون قد أتم الوضوء، ویستوي في ھذا أن یتوضأ ویلبس الخفین بعد الوضوء مباشرة، أو : ًوبناء على ذلك. على طھارة األخرى

 الشمس وبقي على وضوئھ إلى ًلو أن إنسانا توضأ عند شروق: یتوضأ ویلبس الخفین بعد انتھاء الوضوء ولو بساعات طویلة، مثال ذلك
َمنتصف النھار، ثم لبس الخفین وھو على الوضوء صح لھ أن یمسح علیھما؛ ألنھ لبس الخفین وھو على طھارة، فصَدق علیھ وصف النبي 

ُلبسھ وھو على وضوء ثم بعد : ًثانیا. وقت اللبس: ًأوال: إذا ثبت ھذا فعندنا في الخف) دعھما، فإني أدخلتھما طاھرتین: (صلى هللا علیھ وسلم
إذا أحدث فإنھ یتوضأ ویأتي المسح، ولذلك اختلفت أقوال العلماء رحمة هللا علیھم في المسح : ًثالثا. یأتي الحدث، وھو أول ناقض للوضوء

ًعلى الخفین سواء كان یوما ولیلة أو ثالثة أیام -الحدث؟ فلو فرضنا ھل یبدأ من بدایة الحدث؛ ألنھ سبب للكل، أو یبدأ من عند مسحھ بعد : ً
 أنھ أحدث الساعة الثالثة، ثم لم یتوضأ إال الساعة الرابعة، فیقع مسحھ في الساعة الرابعة، فھل العبرة بالحدث الذي ھو في الساعة -ًمثال

ما بعده، واألسباب العبرة بالحدث؛ ألنھ سبب ل: الثالثة، أم العبرة بالمسح بعد الحدث والذي یكون في الساعة الرابعة؟ فقال بعض العلماء
ُِمنزلة منزلة مسبباتھا، وھي المؤثرة في مسبباتھا، فیعتبر السبب، وأكدوا ھذا بأنھ لما أحدث شرع لھ أن یمسح؛ ألنھ لما انتقض وضوءه بعد  ُ َّ َ

ِاللبس شرع لھ أن یبتدئ المسح، فكونھ یؤخر ھذا ال یعنینا، وإنما الذي یعنینا ھو وجود الرخصة من الشرع، فقالو َیبتدئ من الحَدث إلى : اُ ِ
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ًمثلھ من الیوم القادم، فلو لبس الخف الساعة الثانیة ظھرا، وأحدث الساعة الثالثة ظھرا، ومسح في ً ِ َ العبرة : أول وضوء الساعة الرابعة، فنقول ِ
لخفین، وھذا ھو أصح األقوال؛ لما ُبالساعة الثالثة التي وقع فیھا الحدث، وال نعتبر وقت لْبسھ للخفین، وال نعتبر وقت مسحھ األول على ا

) ًیمسح المسافر ثالثة أیام، والمقیم یوما ولیلة: (یمسح المسافر ویمسح المقیم، كما في حدیث علي رضي هللا عنھ: ذكروه؛ ألن الشرع لما قال
رجح ھذا القول الذي اختاره ولذلك یت. شرع أن نستبیح الرخصة بالمسح، واستباحة الرخصة إنما تقع بعد وجود موجب الرخصة وھو الحدث

ُالعبرة بالمسح؛ ألنھ یتم بالمسح العدد، :  ومنھم من قال-. الساعة الثانیة: ُّالعبرة باللبس، أي:  وقال بعض السلف-. المصنف رحمة هللا علیھ
غ من اعتبار ما یكون من وھذا مرجوح؛ ألن إتمام المسح بالعدد یكون من المكلف، وجواز المسح من الشارع، واعتبار رخصة الشارع أبل

یتوضأ وأن یمسح، وكونھ یؤخر فھذا   یأذن لھ أن-ًمثال-ِمن الساعة الثانیة : المكلف؛ ألن األحكام الشرعیة ترتبط بإذن الشارع، فإذن الشارع
ًال یعنینا، فُیْسقط اعتباُر المسح ویبقى اعتباُر موجب المسح أو المؤثر في المسح حقیقة ِ َوقت المسح من الحَدث : قال العلماء: ًوبناء على ذلك. ِ ِ

ًفلو أنھ أحدث الساعة الواحدة ظھرا فیمتد وقت المسح إلى مثلھا من الغد، أو إلى : ًوبناء على ھذا. َالحَدث الذي وقع بعد اللبس: ِإلى مثلھ، أي
  .ُمن الحدث، بعد لبسھ: يأ): ُبعد لبس. (ًإذا كان مسافرا: ًإذا كان مقیما، وفي الثانیة: مثلھا إلى ثالث، في األولى

 
 
 
 

 شروط الخف
 
 

ٍعلى طاھر مباح: (قال رحمھ هللا فال یُمسح على : ًأن یكون طاھرا. ًأن یكون مباحا: ً ثانیا-. ًأن یكون طاھرا: ً أوال-: یشترط في الخف): ٍ
َّ علیھ وسلم أنھ نزع نعلیھ لما أخبره ال تصح الصالة بھ، لما ثبت في الحدیث الصحیح عن النبي صلى هللا: ًأوال: نجس؛ ألن الخف النجس َ

أنھ : ًثانیا. ًجبریل أنھما لیستا بطاھرتین، فدل على أن حذاء المصلي ال بد أن یكون طاھرا، فال یتأتى أن یمسح على ھذا النوع وھو النجس
) ًمباحا: (ًذلك الخف مباحا، ویخرج بقولھیكون : أي: ًوأن یكون مباحا. ًبالمسح یتنجس وال تتحقق طھارة الموضع، فال بد وأن یكون طاھرا

َما كان حراما، وھو كالمغصوب، أو یكون من جلد میتة غیر مدبوغ، أو من جلد میتة ال ُیدبغ مثلھ، بأن یكون من جلد ما ال ُیذكى، إذا قیل ِ ُ َ ْ ً :
ن ھذا في حكم المحرم؛ ألنھ نجس وغیر مأذون ًبأنھ ال تؤثر الدباغة فیھ، كالسباع مثال، على القول بأنھا ال تطھر جلودوھا بالدباغ، فإ

ًلو لبس خفا مغصوبا، أي: واختلف العلماء. ًفال بد من تحقق الطھارة وكونھ مباحا: وبناء على ھذا. باالنتفاع بھ ًأخذ خف إنسان ظلما ثم : ً َ َ
ھل النھي یفید فساد المنھي عنھ أو : أصولیة وھيَّلبسھ وأراد أن یمسح علیھ، فھذه المسألة للعلماء فیھا وجھان مشھوران مفرعان على مسألة 

إن الخف المغصوب منھي عنھ، والنھي عنھ یقتضي فساد :  أنك إذا قلت-: ال یفید؟ أو ھل النھي یقتضي فساد المنھي عنھ؟ وتوضیح ذلك
ففرع المصنف . صح مسحھ ویأثم باللبسی:  وقال جمھور العلماء-. الصالة بھ وكذلك فعل العبادة بھ، فیبطل المسح علیھ، وھذا قول الحنابلة

ٍعلى طاھر مباح◌: [على ھذا األصل، فقال ٍ ومذھب الجمھور أنھ یصح المسح ویأثم، . ؛ ألن غیر المباح ال یجوز لھ وال یصح أن یمسح علیھ]ٍ
أركانھا وشرائط صحتھا، ًوھو كالصالة في الدار المغصوبة، وعلى األرض المغصوبة، فإنھ تصح الصالة؛ ألنھ مأمور بھا شرعا وقد تمت 

 أو إلى الوصف الالزم -ذات الشيء-َّأن النھي ال یقتضي الفساد إال إذا اتحد المحل بأن ینصب إلى الذات : ویأثم؛ ألن الجھة منفكة، والقاعدة
قال . یصح مسحھأنھ یأثم بلبس الخف و: فالصحیح. ًال یعتبر مسحھ على الخف المغصوب موجبا لعدم صحة وضوئھ: ًوبناء على ھذا. لھ

ُساتر للمفروض یثُبت بنفسھ: [رحمھ هللا ْ َ ٍساتر◌]. (ٍ ألن البدل یأخذ حكم المبدل، والمسح . ً أن یكون ساترا للمفروض-: ھذا الشرط الثالث) ٍ
ًیكون ساترا من محل الفرض، فال بد أن : بدل عما أمر هللا بغسلھ وھو الرجالن، فوجب أن یستر جمیع الرجلین اللتین أمر هللا بغسلھما، أي

فلو كان الخف إلى نصف القدم، فإنھ ال یجوز أن یمسح علیھ؛ . أطراف األصابع إلى الكعبین، والكعبان داخالن كما قررناه في آیة الوضوء
ل ًألنھ غیر ساتر لمحل الفرض، ولو انكشف الكعبان أو انكشفت رءوس األصابع، فإنھ ال یصح أن یمسح علیھ؛ ألنھ أیضا غیر ساتر لمح

ھذا الشرط مبني على أنھ إذا وردت الرخصة في الشرع فینبغي تقییدھا بالوصف الذي ثبت عن النبي صلى هللا علیھ ) یثبت بنفسھ. (الفرض
وسلم، فالخفاف التي كانت موجودة ومعروفة تثبت بنفسھا، فیخرج ما ال یثبت؛ ألن الذي ال یثبت بنفسھ عرضة ألن یكشف محل الفرض، 

إنھ ال یُمسح علیھ وال یعتبر على صفة الخف الذي ھو األصل أو الذي ورد دلیل الشرع باستباحة المسح علیھ، فإن النبي صلى ف: ًوبناء علیھ
ًهللا علیھ وسلم لم یكن خفھ مشدودا، ولو كان مما ُیشد أو كان مما ینزل عن الموضع لبین ذلك، ولكان ظاھرا من األحادیث التي جاءت بذكر  ًَّ َ َ

  .هللا وسالمھ علیھ على خفیھمسحھ صلوات 
 
 
 
 

 حكم المسح على الجوربین
 
 

ِمن خف وجورٍب صفیق ونحوھما: [قال رحمھ هللا ٍ ٍّ ٍّمن خف] (ُِ َسواء مسح على خف أو جورب، فیستوي في ذلك أن یكون من الخفاف : أي) ُِ َ َ ً
الصورة :  أن یكون من القماش؛ ولكن لھ صورتانجمع جورب، والجورب األصل فیھ: وھي التي تكون من الجلد، أو الجوارب، والجوارب

: الصورة الثانیة. ًكلھ من القماش، كجورب صوف، وجورب قطن، فھذا یعتبر جوربا من القماش الخالص: أن یكون من القماش، أي: األولى
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ًأن یكون أعاله من الصوف، وأسفلھ جلدا، فھذا یسمونھ: َّأن یكون من القماش المنعل، وصورتھ ، فھو من القماش؛ لكن )َّرب المنعلالجو: (ُ
ھل : المسألة األولى: أما الجوارب ففیھا مسألتان. بطانتھ التي تلي موضع األرض أو موطئ القدم تعتبر من الجلد، وھو موجود إلى اآلن

 ......ھل ذلك شامل لكل جورب؟: یجوز أن ُیمسح على الجوارب كما ُیمسح على الخفاف؟ المسألة الثانیة
 

  في مشروعیة المسح على الجوربالخالف
 
 

ُیمسح على الجورب كما : القول األول: وھي ھل ُیمسح على الجورب كما ُیمسح على الخف؟ ففیھا قوالن مشھوران: أما المسألة األولى
فالذین قالوا . أنھ ال ُیمسح على الجورب، وھو مذھب الجمھور: القول الثاني. ُیمسح على الخف، وبھ قال اإلمام أحمد وأھل الحدیث

والذین قالوا ). أن النبي صلى هللا علیھ وسلم مسح على الجوربین: (بمشروعیة المسح على الجورب احتجوا بحدیٍث رواه الترمذي و أحمد 
ن، وأما َالغسل أو المسح على الخفی: بعدم جواز المسح على الجوربین، وأنھ ال ُیمسح إال على الخفاف التي ھي من الجلد، احتجوا بأن األصل

الخفاف التي ورد : المراد بھ) على الجوربین: (أنھ یحتمل أن قول الصحابي: ًثانیا. لم تصح أحادیثھا كأحادیث الخفین: ًأوال: الجوارب فقالوا
َّححھ لصحة الحدیث، فقد ص: ًأوال:  جواز المسح على الجوربین-وهللا أعلم-والذي یظھر . ھذان وجھان لھم. ذكرھا في األحادیث الصحیحة

أن حمل الحدیث على الخفین خالف الظاھر، : ًثانیا. غیر واحد من أئمة الحدیث، منھم اإلمام الترمذي واإلمام أحمد رحمة هللا علیھما
إن : والمعروف أن إطالق الجورب لھ معنى، وإطالق الخف لھ معنى، ولیس الصحابي بجاھل بداللة األلفاظ، فإنھ عبر بلغة صحیحة، قالوا

َُمنعلین(: روایة َّ َالُمنعلین(تدل على الجلد، ویمكن أن یجاب عنھا بأن ) َ َّ المراد بھا بعض أنواع الجوارب، وھي الجوارب التي لھا بطانة من ) َ
َُمنعلین: (الجلد، فإذا ثبتت روایة َّ بأنھ مسح على الجورب ومعھ نعلھ، فمسح صلى هللا علیھ وسلم على : فتحمل على الجلد، مع أنھ أجیب) َ

ًكان النعل موجودا، فمسح على ظاھر الجورب، والنعل ال یلزم مسحھ؛ ألنھ من باطن كالخف، فاقتصر على مسح : ورب بنعل، أيج
َّجورٍب ُمنعل: (الجورب، فقال الصحابي  .وعلى ھذا یصح القول بالمسح على الجوربین. أن قصده أنھ مسح مع وجود النعل: أي) َ

 
 
 
 

 صفة الجورب الذي یمسح علیھ
 
 

َوإذا ثبت ھذا فال بد في الجورب من أن یكون صفیقا، وعلى ذلك كلمة جماھیر من یرى المسح على الجوربین؛ ألن الجوارب الخفیفة الشفافة  َ ِ ُ ً
 ھذه لم تكن موجودة على عھد النبي صلى هللا علیھ وسلم؛ إنما كانوا یلبسون الجوارب ویمشون بھا، ولذلك كانوا یلفون الخرق على أقدامھم،

َّوأیضا فالنظر یقتضیھ، فإن الجورب ُمنزل منزلة الخف، والخف . ًكونھ صفیقا: وھذا یدل على ما اعتبره العلماء من اشتراط الصفاقة أي َ ً
َّصفیق، وال یمكن للجورب أن ُینزل منزلة الخف إال بالثخانة والصفاقة َّ ًا  إذا كان صفیق- كما نص العلماء-فإنھ یصح المسح علیھ : وعلى ھذا. َ

أقیس : یقول: ًثخینا، فالذي یشف البشرة ال ُیمسح علیھ؛ ألنھ غیر معروف على عھد النبي صلى هللا علیھ وسلم، ومن قال بجوازه بالقیاس، أي
أن القیاس على ما ھو : الوجھ األول :ھذا الشفاف على الجورب الموجود على عھد النبي صلى هللا علیھ وسلم فإنھ یجاب عنھ من وجھین

ِعن األصل ال یطرد، ولذلك األصلخارج  ِغسل الرجلین، والمسح خالف األصل، فال یطرد القیاس على الرخص: َّ أن المسح : الوجھ الثاني. َّ
َّعلى الجورب إذا كان شفافا ال ُینزل منزلة الثخین؛ ألن الفرق بین الشفاف والثخین ظاھر، ومن شرط صحة القیاس َ َّأال یوجد الفارق بین : ً

َّالشراب(وھو - لفرع، فالفرع األصل وا  ثخین، وإنما جاز المسح على الجورب -وھو الجورب-  خفیف، واألصل المقیس علیھ -الشفاف) ُّ
ًكونھ ثخینا، وعلى ھذا فالذي نص علیھ من یقول بمشروعیة : الثخین لمشابھتھ الخفین، فُیمنع في الخفیف لعدم وجود وصف األصل، وھو

َّكونھ صفیقا، كما نبھ علیھ غیر واحد من األئمة، منھم اإلمام ابن قدامة المسح على الجوربین اشتراط   في المغني، وكذلك - رحمة هللا علیھ-ً
َّكاإلقناع للحجاوي ، والمنتھى للنجار ، كلھم نصوا على كونھ صفیقا، إخراجا للشراب الخفیف الذي یمكن أن : المتون المشھورة في المذھب ُّ ً ً
ٍمن خف وجورٍب صفیق ونحوھما. ( صفیقیصف البشرة أو یكون غیر ٍ ٍّ نحو : أي): ِونحوھما. (ثخین: كما ذكرنا، أي) ٍوجورٍب صفیق). (ُِ

ٌلو ُوجد نعال من الخشب جاز أن ُیمسح علیھا، فقد یوجد إنسان : الخف أو الجورب الثخین، حتى قالوا ً یْصنع لھ نعاال من خشب، -ًمثال- ِ َ َ
ٌأن الحكم ال یختص بالجلد وال بالقماش، فلو ُصنع اآلن نوع من : ًالمھم أن یكون ساترا للقدم أيال حرج أن یمسح علیھا، : فیقولون ِّ

  .من غیر القماش ومن غیر الجلد لجاز أن ُیمسح علیھا؛ لكن بشرط أن تكون في حكم الخفین أو الجوربین) َّالشراریب(
 
 
 
 

 العمامة وأحكام المسح علیھا
 
 

َمأخوذة من عم الشيء إذا شملھ، : والعمامة. بعد أن فرغ رحمھ هللا من الخفین، شرع في العمامة] مٍة لرجلوعلى عما: [قال رحمھ هللا َ ََّ ِ
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 ...... .عمامة: ًووصفت العمامة بكونھا عمامة؛ ألنھا تشمل الرأس بالغطاء، فھي تستر الرأس، فیقال لھا
 

 أنواع العمائم
 
 

العمامة التي ال :  الثالثة- . َّالعمامة التي لھا ذؤابة وغیر محنكة:  الثانیة- . َّ التي لھا ذؤابة ومحنكةالعمامة:  األولى-: والعمامة تأتي على صور
َذؤابة وال عذبة لھا ًأما العمامة التي لھا ذؤابة ومحنكة فھي موجودة إلى اآلن عند بعض المسلمین، تكون غطاء . ھذه ثالث صور للعمائم. ََ

رأس، ثم تبقى فضلة من الملفوف یؤتى بھا من تحت الحنك، حتى إنھم بعض األحیان كانوا یسافرون في البر للرأس یلف بھا الساتر على ال
منھ إال عینیھ، ھذه العمامة ھي  على اإلبل وربما آذاھم التراب أو الغبار، فترى الرجل یضع ما تحت الحنك من العمامة على أنفھ فال ترى

َمحنكة من تحت الحنك، فاألصل في العمائم أن تكون إما محنكة أو لھا عذبة، وقد كانت عمائم على أكمل صورتھا؛ تكون ساترة للرأس و ََ ً
المسلمین على ھذه الصفة، إما لھا عذبة وإما محنكة، ولذلك قال حسان بن ثابت رضي هللا عنھ یصف أصحاب النبي صلى هللا علیھ وسلم من 

ُّ قد بینوا ُسننا للناس تتبُع یرضى بھا كل من كانت سریرتھ تقوى اإللھ وباألمر الذي إن الذوائب من فھر وإخوتھم: المھاجرین واألنصار ََّ َّ ُ ً َ
أھل الذوائب التي كانوا یلبسونھا، وقد ثبت في الحدیث عن النبي صلى هللا علیھ وسلم أنھ عمم عبد الرحمن : أي) إن الذوائب: (شرعوا فقولھ

َبن عوف ، وأرسل العذبة بین كتفیھ، وقال وغیر . فالعمامة تكون لھا عذبة، إما محنكة وإما غیر محنكة). َّھكذا فاعتم یا ابن عوف : (َ
ھذا . لألیمن على األیسر ًھي العذبة المرسلة؛ التي تكون مرسلة إلى الوراء بین الكتفین، أو یرسلھا على جھة كتفھ األیمن تفضیال: المحنكة

َوھي العمامة المقطوعة التي ال عذبة لھا وال ذؤابة، وكانوا ُیلبُسونھا أھل الذمة؛ ألن :  العمائموھناك نوع ثالث من. بالنسبة لعمائم المسلمین ِ ْ
ُّأھل الذمة إذا كانوا مع المسلمین فإنھم ال یشابھونھم، وھي ُسنة عمریة سنھا الخلیفة الراشد عمر رضي هللا عنھ، ولھا أصل في السنة َّ أن : ََّ

َّمین فإنھم ال یشابھونھم في اللباس، فلذلك كان یلزمھم بعمائم مخصوصة، وشد الزنار في وسطھم، حتى یكون الكفار إذا دخلوا بالد المسل ُّ ِّ َ
ًعالمة لھم، فإذا ساروا بین المسلمین تكون لھم ذلة وصغارا، فیلبسون ھذه العمائم تمییزا لھم، حتى ال یكون لھم فضل المساواة وال الفضل  ً ً ً

ًوع من العمائم یختص بأھل الذمة، وقد منع المسلمون من لبسھ، وشدد العلماء رحمھم هللا فیھ؛ ألن فیھ مشابھة بأھل فھذا الن. على المسلمین
وتجد كذلك في كتب الفقھاء اشتراط أن تكون العمامة لھا عذبة؛ ألن عمامة النبي صلى ] محنكٍة أو ذات ذؤابة: [ولذلك قال المصنف. الذمة

إذا لبس العمامة :  كانت لھا عذبة ولیست بعمامة مقطوعة، ولذلك قالوا- كما ھو معروف وسبقت اإلشارة إلیھ-صحابة هللا علیھ وسلم وعمائم ال
ًفإنھ ال بد أن تكون على الصفة الشرعیة؛ ألنھ إذا لبسھا على صفة أھل الذمة فإنھ ال یستباح بمثلھا الرخصة، خاصة على مذھب الحنابلة 

 .ساد المنھي عنھ، فھو منھي عن مشابھة أھل الذمة، فال یمسح على مثل ھذاالذین یرون أن النھي یقتضي ف
 
 
 
 

 حكم العمامة للمرأة
 
 
ِوعلى عمامٍة لرجل محنكٍة أو ذات ذؤابة) أن یكون : الحالة األولى: فالمرأة لو اعتمت فإن اعتمامھا یكون على حالتین) ٍوعلى عمامٍة لرجل) (ٍ

.  ملعونة؛ ألنھا تتشبھ بالرجال، وقد یفعل ھذا بعض المسترجالت من النساء، نسأل هللا السالمة والعافیة-والعیاذ با-بدون حاجة، فتكون 
ِأن تحتاج إلى العمامة لشد رأس من وجع أو ألم أو نحو ذلك، فھذا أمر مستثنى، فتعصب الرأس فیكون كالعمامة، فمثل ھذا ال : الحالة الثانیة ٍ َ ٍ ٍ

 .ھا عمامة، فلیست بمحل للرخصةُیمسح علیھ، والمرأة لیست ل
 
 
 
 

 دلیل جواز المسح على العمامة
 
 

، )أن النبي صلى هللا علیھ وسلم مسح على ناصیتھ وعلى العمامة: (واألصل في مشروعیة المسح على العمامة حدیث المغیرة رضي هللا عنھ
َّوورد أیضا أمره علیھ الصالة والسالم بالمسح علیھا، وحسنھ بعُض أھل الحد ٌوالحدیث المتقدم أصل في جواز المسح على العمامة، . یثً

َموضوعة تحت الحنك، وقد كانوا یستحبونھا ألھل الفضل، ویعتبرونھا : أي) ِمحنكٍة أو ذات ذؤابة: (وُیشترط فیھا أن تكون كما قال المصنف َ
ً أھیب، وإلى عھد قریب ترى كثیرا من األخیار ال ًنوعا من كمال الرزانة والحلم؛ ألنھ كلما تعاطى اإلنسان كمال الستر كلما كان ذلك

یستحبون أن تكون نواحي الصدر مكشوفة، وكانوا یسترونھ بطرف العمامة، حتى ولو كانت من العمائم المعروفة اآلن، وال یزال ھذا اآلن 
ُّنوع شعار ألھل الخیر؛ وما ورد في السنة عن النبي صلى هللا علیھ وسلم من كشفھ لصدره ھو ح ٍ الصحابي علیھ  الة مخصوصة، دخل فیھاَ

قد یفعل النبي صلى : فوجد أزراره قد فتح منھا حتى بدا صدُره علیھ الصالة والسالم، وھذا ال حرج فیھ، أن یبدو الصدر، والعلماء یقولون
تر ھذا الموضع، وھذا معروف، األكمل لإلنسان أن یراعي س: هللا علیھ وسلم الشيء للجواز ونفي الحرج؛ لكن الكمال مطلوب، ولذلك قالوا
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. فإن المشاھد بالحس والطبع أن الناس تحب وتجل من اإلنسان إذا عرف منھ ذلك؛ ألنھ أبلغ في االحتشام وأبلغ في السكینة والوقار
لة وأرسلھا من  أن تكون تحت الحنك، فلو كانت العذبة طوی-كما قلنا- أن المحنكة تكون تحت الحنك؛ ولكن ال یشترط في العذبة : فالمقصود

 .ورائھ شرع لھ أن یمسح
 
 
 
 

 الفرق بین المسح على العمامة والمسح على الخفین
 
 

ظھور بعض المحل المفروض، فإن العمامة یظھر فیھا أطراف :  منھا-: والمسح على العمامة یخالف المسح على الخفین، وذلك من وجوه
جوز كشفھا، وكذلك الناصیة؛ ألن النبي صلى هللا علیھ وسلم مسح على ناصیتھ الرأس األیمن واألیسر كالسوالف ونحوھا، فھذه تغتفر وی

ًوعلى العمامة، وكانوا یكشفونھا، وكان ذلك یعتبر من شعار أھل الصالح والخیر، أنھم یكشفون النواصي، فإذا كشف شیئا من ناصیتھ فال 
ُِمقدم شعر الرأس، والقفا؛ ألنھ ال بد إذا تعمم أن یظھر شيء قلیل من تغتفر الناصیة : ًحرج، وال یعتبر ستر جمیع محل الفرض شرطا، فقالوا ٌَّ َ ُ َّ َ

ِآخر الرأس وأطراف الوجھ، فھذا ُیغتفر وال حرج في كشفھ، وال یلزم بالمسح علیھ؛ لكن قالوا یستحب المسح علیھ كما ورد عن النبي صلى : ِ
ُعض أھل العلم أن یجمع بین الناصیة والعمامة، ومن ذلك أیضا األذنان؛ ألن هللا علیھ وسلم أنھ مسح على ناصیتھ وعلى العمامة، فاستحب ب ُ ً
ًاألذنین تكونان خارجتین عن الموضع الذي ُیعمم بھ الرأس عادة َّ َ ُ ُ.  

 
 
 
 

 مسح المرأة على الخمار
 
 

ُوعلى خُمر نساء ُمدارٍة تحت ُحلوقھن في حدث أصغر: [قال رحمھ هللا تعالى ٍ ِ ھذا فیھ أثر عن أم سلمة رضي هللا عنھا، ): ٍءُوعلى خُمر نسا]. (ُ
ًغطوھا، وسمیت الخْمر خْمرا : أي) َخمِّروا اآلنیة: (أصلھ التغطیة، ومنھ قولھ علیھ الصالة والسالم: َوالخْمر َ َ ُّ  ألنھا تغطي - والعیاذ با-َ

ًالعقل، فكأن اإلنسان ال عقل عنده، وُوصف الخمار بكونھ خمارا؛ ألنھ یستر المرأة  ویغطیھا، مما یكون من رأسھا، فیجوز لھا أن تمسح ِ
ٍُمدارة◌ تحت . (علیھ، وھذا على اختیار بعض العلماء ألثر أم سلمة رضي هللا عنھا، وفیھ حدیث مرفوع عن النبي صلى هللا علیھ وسلم ِ

بعد ) َفي حَدٍث أصغر. (ق كالحال في المحنكالمسفع ونحوه، ویكون تحت الحل: ًإنھ ینبغي أن یكون ذلك الخمار ُمدارا، مثل: قالوا) ُُحلوقھن
على الخفین وعلى العمامة وعلى الخمار  فیختص المسح.  ما الذي ُیمسح علیھ، ووقت المسح، شرع في بیان محل المسح- رحمھ هللا-َّأن بین 

علیھ نزع الخفین وغسل القدمین، َبالحَدث األصغر دون األكبر، فال یجوز لإلنسان أن یمسح على خفیھ إذا اغتسل من الجنابة، بل یجب 
أمرنا رسول هللا صلى هللا : (واألصل في ھذا ما ثبت في الحدیث الصحیح وھو حدیث صفوان بن عسال المرادي قال رضي هللا عنھ وأرضاه

ٍعلیھ وسلم أال ننزع خفافنا من بول◌ أو نوم أو غائٍط لكن من جنابة ِ ) أو غائٍط(ٍبسبب نوم :  أي)ٍأو نوم(ٍبسبب بول : أي) ٍمن بول: (فقولھ) ٍ
ٍننزع من الجنابة، فدل على أن الجنب باحتالم أو إنزال أو جماع علیھ : أي) لكن من جنابة: (بسبب غائط، فكل ھذه ال ننزع منھا، ثم قال: أي ٍ ٍ

 ...... .أن ینزع خفیھ وكذلك النفساء والحائض من جماع ونحوه، فإنھ یلزمھا أن تغتسل وال تمسح على الخفین
 

 أحكام المسح على الجبائر
 
 

وعلى : (ُ المسح على الخفین، وعلى العمائم، وعلى الخُمر، قال-رحمھ هللا-َّبعد أن بین ]. وعلى جبیرٍة لم تتجاوز قدر الحاجة: [قال رحمھ هللا
 .......(جبیرة

 
 الفرق بین المسح على الجبیرة والمسح على العمامة

 
 

ِوھنا یرد السؤال  ُیمسح علیھا كما ُیمسح على العمامة، فھذه من قماش وھذه من قماش، وھذه ساترة لمحل فرض وھذه ساترة ألیست الجبیرة: َ
َّأن الجبیرة تخالف ما تقدم في كونھا یمسح علیھا في الحدث األصغر واألكبر، فإن اإلنسان إذا جبر : لمحل فرض، فلماذا أفردھا؟ والجواب َ َّ
ِى بقائھا مدة معینة، فسبُب الرخصة قائم، بخالف المسح على الخفین، والمسح على العمامة، وعلى ًكسرا ووضع الجبیرة، فإنھ یحتاج إل ً

ًالخُمر، فإنھ لیس مرتبا على سبب وال علة، وإنما ھي رخصة مطلقة، وبناء على ذلك أفرد المسح على الجبائر بھذا ً ُ. 
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 دلیل مشروعیة المسح على الجبائر
 
 

ًأن رجال من أصحاب النبي صلى هللا علیھ وسلم سافر مع : (حدیث ذي الشجة الذي رواه الدارقطني وغیره: جبائرواألصل في المسح على ال
 فاغتسل -یلزمك الغسل: أي-ال رخصة واغتسل : ھل من رخصة؟ قالوا: أصحابھ فأصابتھ شجاج أو كانت بھ جراح، فأجنب فسأل أصحابھ

قد كان یكفیھ أن : - وفي بعض الروایات- ِم هللا، ھال سألوا إذ جھلوا، إنما شفاء العيِّ السؤال قتلوه قتلھ: فمات، فقال صلى هللا علیھ وسلم
ٌفأخذوا منھ مشروعیة المسح على العصائب والجبائر، وھذا الحدیث ُمتكلم في سنده، والقول بضعفھ في روایة الجبائر أقوى؛ ) یعصب جرحھ َّ َ َ

ى مشروعیة المسح على الجبائر، ولذلك اتفقت كلمة العلماء وأجمعوا على أنھ یجوز المسح ولكن أصول الشریعة وقواعدھا العامة تدل عل
َال ُیكلُف هللا نفسا إال ُوْسعھا : على الجبیرة؛ ألن التكلیف شرطھ اإلمكان، قال تعالى َ َّ ِ ً ْ َ َُ َّ ِّفإذا كان بإمكان المكلف أن یفعل كلف، وإن  [286:البقرة[ِّ ُ

َّلم یكن بإمكانھ لم ُیكل ف، فھذا الذي أصابھ الكسر في یده أو ساعده أو زنده أو كفھ لیس بإمكانھ أن ینزع الجبیرة حتى یغسل، وذلك یترتب َ
ٌعلیھ ضرر عظیم؛ وألن اإلذن بالشيء إذن بالزمھ، فلما أذنت الشریعة لھ أن یتداوى فقد أذنت بالزم التداوي من بقاء الجبیرة، فتبقى الجبیرة 

  .مسحعلى ما ھي علیھ، وی
 
 
 
 

 شروط المسح على الجبائر
 
 

: ًثانیا. أن یتحقق من وجود الكسر الذي ُیحتاج بھ إلى الجبر ویتعین الجبر: وجود الحاجة، أي: ًأوال: ویحل ھذا الساتر محل األصل بشروط
ج الطبیب إلى إصبع قبل وبعد، ُأن یشد بقدر الحاجة، فلو فرض أن موضع الكسر الذي ُیحتاج بسببھ إلى الجبر محدد بخمسة أصابع، ویحتا

ً فإنھ ال یوضع على نفس الموضع؛ وإنما یزید قدرا لكي یتماسك، أو یكون في -االحتیاط: وھذا یسمونھ في الطب-من البدایة والنھایة : أي
 األصل فُیشرع وال حرج؛ الخشبة الموضوعة في الجبیرة التي تعین على التحام العظم، فھذا الزائد الذي ھو اإلصبع السابق والالحق في حكم

أن ُیؤمر بإزالة الجبیرة وإعادتھا إلى : ًلكن لو زاد إصبعین أو ثالثھ أو أربعة، فإنھا لیست بداخلة في اإلذن، وبناء علیھ ُیحكم علیھ بما یلي
ِالموضع الذي ُیحتاج إلیھ بقدر الضرورة، فإن وسعھ ذلك  ُن تفك وتعادبأ كان بإمكانھ أن یعید الجبیرة مرة ثانیة،: أي-َ ِ دون ضرر لزم- َُ وإن . َ

یبقیھا والرخصة قائمة لھ لمكان الضرر الالحق، ویأثم الطبیب بالزیادة وال حرج على : فمنھم من قال: ترتب الضرر ففیھ خالف بین العلماء
ولكن . ا أوجھ للعلماء رحمة هللا علیھمھذه كلھ. یبقیھا ویعید الصالة إذا برئ: ومنھم من قال. یبقیھا ویتیمم لما زاد: ومنھم من قال. المكلف

َّالحقیقة القول بأنھ یبقیھا إذا علم أن النزع یتسبب في الضرر من القوة بمكان، وتنزل منزلة الضرر بنفسھ؛ ألنھ لما تعدى الضرر بإزالتھ  َ ُ ِ َ
ِّنزل ھذا الزائد منزلة المحتاج؛ ألن زوال الضرر بإزالتھا موقوف على إبقاء ھذا الزائد فُی َّنزل منزلة الحاجة، وعلى ھذاُ فیقوى القول بأنھ : َ

َّأن ما أبیح للضرورة ُیقدر بقدرھا: (للقاعدة الشرعیة) لم تتجاوز قدر الحاجة. (یبقیھا ویصح منھ المسح علیھا مع الزیادة على الموضع َ (
). المشقة تجلب التیسیر). (الضرر ُیزال). (ل بالشكالیقین ال ُیزا). (األمور بمقاصدھا: (المتفرعة عن قاعدة من القواعد الخمس المعروفة

َّالعادة ُمحكمة( ، تفرعت عنھا قواعد )المشقة تجلب التیسیر: (والقاعدة الرابعة. ھذه الخمس القواعد التي انبنت علیھا مسائُل الفقھ اإلسالمي). َ
ًشيء أبیح لھ فعلھ ولو كان محظورا، ویتفرع على ھذه ، فیصبح في ھذه الحالة من اضطر إلى )الضرورات تبیح المحظورات: (كثیرة، منھا

َّأن ما أبیح للضرورة ُیقدر بقدرھا(القاعدة  ییسر على المكلف : ًوبناء على ھذا. ، فھي مفرعة على ھذا األصل الذي تفرع عن القاعدة العامة)َ
إذا لم یتجاوز بشدھا : سح بقدر الحاجة، فقال المصنفَبتغطیة ھذا الموضع الذي أمر بغسلھ مباشرة، ثم یمسح على ما ستر؛ ولكن یتأقت الم

 .موضع الحاجة، على التفصیل الذي ذكرناه
 
 
 
 

 المسح على الجبائر في الحدث األكبر
 
 

ِّولو في أكبر إلى حلھا: [قال رحمھ هللا َ  في ولو وقع المسح علیھا في حدث أكبر، فإنھ یجوز لھ أن یمسح علیھا ولو كان: أي): َولو في أكبر] (َ
ِّإلى حلھا. (جنابة، وال یلزمھ الفك؛ ألن الرخصة التي تبیح لھ المسح في الحدث األصغر تبیح لھ في الحدث األكبر إلى أن یحل ھذا : أي) َ

ن، تبقى شھری: ًتبقى شھرا، فإنھا تؤقت بالشھر، وإن قالوا: الرباط أو ھذه الجبیرة؛ ولكن یرجع ذلك إلى قول أھل الخبرة، فإن قال األطباء
: قال رحمھ هللا. فكذلك، فال یتجاوز القدر الذي حكم األطباء بالحاجة إلیھ، فإذا زاد علیھ فإنھ ال یصح لھ أن یمسح في ذلك الزائد من الزمان
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ِإذا لبس ذلك بعد كمال الطھارة[ َیتوضأ قبل شدھا، ثم تلف، أي] َ ُیقوم الطبیب بوضع ما یرید ویلف، وھذا إذا وسع الوقت للوضوء: ُ ، أما لو َ
َّأنھ فجئ بالمرض أو كان ُمغمى علیھ، واضطر إلى ھذا الشد، واحتیج ُّ ً َ ْ ِ إلى جبر كسره قبل أن یتوضأ، فقول طائفة من العلماء أن الجبیرة  ُ

 .یمسح علیھا ولو لم یمكن ذلك على وضوء، لوجود الحاجة والضرورة
 
 
 
 

 أحكام اختالف ابتداء المسح وانتھائھ
 
 

َومن مسح في سفر ثم أقام أو عكس، أو شك في ابتدائھ، فمْسح مقیم: [قال رحمھ هللا َ ََّ َ ٌھذه المسألة مفرعة على األصل، فقد عرفنا أن المقیم ] َ
ًیمسح یوما ولیلة على الخف، ویمسح المسافر ثالثة أیام بلیالیھن على الخف، فلو فرضنا أنك كنت مسافرا فمسحت الیوم األول، ثم رجعت  ًً

العبرة باالبتداء فتتم مسحك مسح مسافر، أو العبرة باالنتھاء فتقطع : ًالیوم الثاني، فأصبحت مقیما في الیوم الثاني، فھل نقولإلى البلد في 
ً الساعة الثانیة ظھرا وھو على طھارة، ثم انتقض وضوءه في -ًمثال-ًمسحك ألنك أتممت مسح المقیم؟ والعكس، فلو كان مقیما فلبس الخف 

العبرة باالبتداء أو : ً ظھرا، ومسح في الساعة الرابعة، ثم سافر في المغرب، فإنھ في األصل مقیم، وطرأ علیھ السفر، فھل نقولالساعة الثالثة
أن : َفي كل ھذه الصور ُیرد إلى الیقین، والقاعدة: منھم من قال :؟ فللعلماء في ھذه المسألة أوجھ-ما انتھى إلیھ حالھ: أي- العبرة باالنتھاء 

ً، فالمسح رخصة، فنشك إذا كان مسافرا وأقام) في الرخص یوجب الرجوع إلى األصلالشك( ھل یتم مسح مسافر؟ فنرده إلى الیقین وھو : ُ
ھل یطرأ علیھ التوسع أو ال یطرأ؟ أو نبقیھ على الیقین، فنرده إلى الیقین وھو الیوم واللیلة، وھذا : ًالیوم واللیلة، ولما كان مقیما ثم سافر نشك

إنھ یعتبر المآل، فیمسح مسح المسافر، ولو طرأت علیھ اإلقامة، وھذا مذھب اإلمام أبي حنیفة : وقال بعض العلماء. یار الشافعیة والحنابلةاخت
ًخاصة ) الشك في الرخص یوجب الرجوع إلى األصل(أن : أنھ یتم مسح مقیم في جمیع الصور، للقاعدة: واألقوى واألحوط. رحمة هللا علیھ

وإن أحدث ثم سافر : [قال رحمھ هللا.  عبادة الوضوء التي ینبني علیھا الحكم بصحة صالتھ، وھذا ھو أعدل األقوال إن شاء هللا تعالىوأنھ في
ً، وإن كان أصل المذھب أن العبرة بالحدث، فكان یلزم إعماال ألصل المذھب أن )یمسح المسافر: (بناهُ على قولھ] قبل مسحھ فمسح مسافر

یمسح : (ُال، بل نعمل ظاھر الحدیث في قولھ: عبرة بالحدث، فإن وقع حدثھ في السفر أو في الحضر فالعبرة بالحدث، فقالإن ال: یقول
ًفیتحقق فیھ موجب الرخصة، ویجوز لھ أن یتم مسح مسافر إذا وقع سفُره قبل المسح، فلو أحدث الثانیة ظھرا ثم خرج للسفر، ) المسافر

ًلو أن إنسانا طرأ علیھ سفر وھو مقیم، فتوضأ عند : ، فإنھ یمسح ثالثة أیام كاملة، واضح؟ وبصورة أخرىًفتوضأ ومسح في الثالثة ظھرا
صالة الظھر، ثم صلى الظھر، وبعد أن صلى الظھر لبس الخف أو قبل صالة الظھر لبس الخف، المھم أنھ لبس الخف بعد وضوئھ ھذا، ثم 

أعتبُر : ر بعد الحدث ولم یتوضأ، وفي السفر توضأ لصالة العصر ومسح، فقال المصنفأحدث بعد صالة الظھر وھو البس للخف، ثم ساف
أنت قادم على مكة، وقبل وصولك : ًثم لو كان في السفر، مثال. ً، فأعتبره مسافرا)یمسح المسافر: (مسحھ؛ ألن النبي صلى هللا علیھ وسلم قال

ًالحدث الساعة الثانیة ظھرا قبل دخول مكة، ثم دخلت مكة، وتوضأت ومسحت َإلى مكة بساعات لبست الخفین وأنت على طھارة، ثم حصل 
في حال اختالف الھیئة من سفر إلى حضر یتم مسح مقیم في جمیع الصور، إال إذا وقع مسُحھ بعد الحدث األول : ًإذا. بمكة فتتم مسح مقیم

 ...... .في حال سفر أو حال حضر فالعبرة بالمسح ال بالحدث الذي یقع بعد اللبس
 

 ما ال یمسح علیھ
 
 

...... 
 

 حكم المسح على القالنس واللفائف
 
 

 في بیان ما ال ُیمسح علیھ، والقلنسوة واللفافة ال یعتبر كل واحد منھما من جنس -رحمھ هللا- شرع ]. وال یمسح قالنس ولفافة: [قال رحمھ هللا
طاقیة ونحوھا، لعدم استیعابھا لمحل الفرض؛ وألن الرخصة ثبتت في ما ُیمسح علیھ، ولذلك ال یصح المسح علیھما، وال ُیمسح على 
ُیدار علیھ، وال یمسح على شيء یحیط : َفھي ما ُیلف على الشيء أي: العمامة، والقلنسوة لیست بعمامة وال في حكم العمامة، وأما اللفافة

یتفرع على . لك من اللفافات ونحوھا فإنھا ال تأخذ حكم الرخصةبالعضو من القماش إال ما ورد االستثناء فیھ، وھو الجبیرة، وأما ما عدا ذ
َّلو أن إنسانا أصابھ جرح، ثم غطى ھذا الجرح بما یسمى في العرف الیوم بـ: ھذا الحكم ، ولم یكن ذلك على وجھ الرخصة وھي )الشاش(ً

امة، وفي حكمھا الجبیرة لمكان اإلجماع، كما بینا ذلك الجبیرة، فإنھ ال ُیمسح على ھذه اللفائف، وتختص الرخصة بما ورد الشرع بھ من العم
 ً.سابقا
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 حكم المسح على ما ال یثبت وال یستر محل الفرض

 
 

ًیتأتى ذلك فیما إذا لبس الخف ولم یكن ساترا لمحل الفرض لتساقطھ، وقد ذكرنا ] وال ما یسقط من القدم، أو ُیرى منھ بعُضھ: [قال رحمھ هللا
أن یثبت بنفسھ، فال ینكشف من محل الفرض شیئ، فإذا كان الخف على ھذه الصورة التي ذكر، فإنھ لیس : لى الخفأن من شرط المسح ع
 .رخصة المسح: بمحل للرخصة، أعني

 
 
 
 

 كیفیة المسح على الجرموق
 
 

ٍفإن لبس خفا على خٍف◌ قبل الحدث فالحكم للفوقاني: [قال رحمھ هللا ً َ ِ فقال :  مسألة المسح على خف فوق خفاختلف العلماء رحمھم هللا في] َ
ال یشترط أن یكون الخف قد : یجوز المسح على خف فوق خف، أي: وقال بعضھم. الرخصة تختص بالخف إذا باشر القدم: بعض العلماء

ِولي البشرة أو ولي القدم َِ صر فیھا على صورة ما َ على القول الثاني، والقول األول أقوى، وذلك أن الرخص ُیقت- رحمھ هللا-فدرج المصنف . َ
ال یقوى القول بالمسح : مسحھ على خف یلي محل الفرض، وعلى ھذا: أذن بھ الشرع، والذي ورد في السنة عن النبي صلى هللا علیھ وسلم

إن : ًوبناء على القول الذي اختاره المصنف رحمھ هللا. ًعلى خف فوق خف؛ ألنھ یلي ما حكمھ المسح، وال یلي عضوا یختص الحكم بغسلھ
  .األعلى منھما: أي) للفوقاني(ًلبس خفا فوق خف فإن الحكم یكون 

 
 
 
 

 مقدار المسح
 
 

ِویمسح أكثر العمامة: [قال رحمھ هللا َ ألن مسح كل العمامة من الصعوبة بمكان، وذلك یخالف موجب الرخصة، وقد ذكرنا عن النبي صلى ] َ
ُّمغیرة ، ولم یحك◌ المغیرة رضي هللا عنھ تكلف النبي صلى هللا علیھ وسلم في تتبعھ هللا علیھ وسلم أنھ مسح على عمامتھ، كما في حدیث ال ِ ِ

، فدل ھذا على أنھ إذا مسح على العمامة فإنھ یمسح أكثرھا، وال یشترط في )ومسح على ناصیتھ وعلى العمامة: (المسح لكل العمامة، بل قال
 .......االستیعاب: صحة المسح

 
 مقدار المسح على الخف

 
 

ُوظاھر قدم الخفِّ: [قال رحمھ هللا ُیمسح أعلى الخف وأدناه، وفیھ روایة : فقالت طائفة من أھل العلم: ُللعلماء في المسح على الخفین أقوال]: ِ
وھذا ) ثم مسح على خفیھ: (َیمسح األعلى وال یمسح األدنى، وذلك لقولھ: ومنھم من قال). ومسح على أعلى خفھ وأسفلھ: (في حدیث المغیرة 

لو كان الدین بالرأي لكان باطن الخف أولى بالمسح من ظاھره؛ : (یقتضي أنھ لألعلى، وأید ذلك ما جاء عن علي رضي هللا عنھ أنھ قال
لو : (َفدل ھذا على أنھ ال ُیمسح الباطن، وھو الذي یلي األرض، وقولھ) ولكني رأیت رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم یمسح على ظاھر خفیھ

ألن اإلنسان إنما یطأ األرض بباطن قدمھ، فباطن الخف الذي )  لكان باطن الخف أولى بالمسح من ظاھره-باالجتھاد: أي- لدین بالرأي كان ا
َّیلي األرض أحوج ألْن ُینظف وُیمسح علیھ من ظاھر الخف، فلما قال ذلك رضي هللا عنھ وأرضاه، دل على أن باطن الخف ال ُیمسح َ َ وقال . ِ

فھذه ثالثة أوجھ ألھل العلم رحمة هللا . وھو قول ضعیف. أنھ ُیمسح باطن الخف وال ُیمسح ظاھره: - الروایة الثالثة عن مالك وھي- بعضھم 
 من أنھ ُیمسح الظاھر وال یجب مسح الباطن، بل لو قال قائل بعدم استحبابھ -رحمة هللا علیھ- ما اختاره المصنف : علیھم، أصحھا وأقواھا

-كما سیأتي ) مسح على خفھ، فخط الخطوط: (السنن أنھ ھر الحدیث الذي ذكرنا، وقد جاء عنھ علیھ الصالة والسالم فيلصح قولھ على ظا
ِمن أصابعھ إلى ساقھ، دون أسفلھ وعقبھ: [قال رحمھ هللا.  بیانھ عند ذكر صفة المسح- إن شاء هللا ِ أصابع : أي) أصابعھ. (لالبتداء) ِمن] (َِ

َّمر كفھ مفرقة األصابع، كما ثبت عن النبي صلى هللا علیھ وسلمُی) إلى ساقھ(القدمین،  ُّ یجعل طرف الزند على رأس األصابع، : وقال العلماء. ِ
ُّثم ُیمرھا، فإذا فعل ذلك فال یلزمھ مسح العقب، وال یلزمھ كذلك مسح ما ھو أسفل القدمین ِ. 
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 مقدار المسح على الجبیرة

 
 

َأن المسح على الجبیرة حل محل الغسل للعضو على : ھذا من الفوارق بین الخفین والجبیرة، ووجھ ذلك] جبیرةوعلى جمیع ال: [قال رحمھ هللا
البدل یأخذ (أن : َسبیل االضطرار، وإذا تعذر الغسل للعضو وأمكن مسحھ بمسح الجبیرة، تعین المسح؛ ألنھ مقدور علیھ، والقاعدة في الشرع

َ ُوضعت لجبر كسر، واألصل غسل الساعد، فتعذر غسلھ - ًمثال-، فلما كانت الجبیرة التي على ساعده )عحكم الُمْبَدل إال ما استثنى الشر َ ِ
ًلمكان الحائل وتعذر غسل الحائل فإنھ یمسح على ذلك الحائل بتمامھ؛ ألنھ بدل عن أصل، فالمسح بدل عن الغسل، فأصبحت الجبیرة بدال عن  َ َ

َ عن الغسل، واستثنى العلماء الخفین لورود النص عن النبي صلى هللا علیھ وسلم أنھ لم یستوعب ًالمحل، وھو البشرة، وأصبح المسح بدال
 .ِالخف، فبقیت الجبیرة على األصل من أن البدل یأخذ حكم ُمْبَدلھ

 
 
 
 

 ما ینقض المسح
 
 

ھذا یوجب ): ھر بعض محل الفرضومتى ظ] (ومتى ظھر بعض محل الفرض بعد الحدث أو تمت مدتھ، استأنف الطھارة: [قال رحمھ هللا
ٌوھي أنھ إن ظھر جزء :  یستوي فیھا أن یكون في الجبائر أو یكون في الخفین- رحمة هللا علیھم-انتقاض المسح، وذلك لعلة ذكرھا أھل العلم 

ِالة قد فقد، فإن ُمضي من المستور الذي ُمسح علیھ بدل غسلھ فقد توجھ الخطاب في الشرع بغسلھ، وال یستطیع أن یغسلھ؛ ألن شرط الموا ِ ُ
َالمدة بین وضوئھ الذي مسح فیھ، وبین انكشاف العضو، یقتضي بطالن شرط المواالة، وإذا بطل شرط المواالة تعذر أن یغسل، فُیرجع إلى  َ

إنھ في : ولًلو فرضنا أن إنسانا توضأ ثم نزع من خفھ ما بان بھ محل الفرض، فحینئٍذ نق: توضیح ذلك. األصل من وجوب الوضوء علیھ
ِّاألصل مطالب بغسل رجلیھ، الذي ھو محل الفرض، وُرخص لھ في المسح على خفیھ، بشرط أن یبقى على الصورة التي أذن الشرع بھا من  َ
ًاستتمام المدة والخف ساتر لمحل الفرض، ویمسح المقیم یوما ولیلة، فإذا نزع أو انكشف جزء من محل الفرض فقد توجھ خطاب الشرع 

َموضع؛ ألنھ فقَد شرط المسح، فلما توجھ الخطاب باألصل وھوبغسل ال غسل الموضع، وقد مضت فترة ال یمكنھ فیھا أن یحقق شرط : َ
ٌأنھ لو انكشف جزء : ِالمواالة، ُحكم بانتقاض طھارتھ وبطالنھا، وكل ذلك مبني على شرط المواالة، ولذلك فالمذھب الذي نص علیھ المحققون

ین، وكان قریب العھد بمسح الرأس، كأن یكون مسح برأسھ ثم مسح على خفیھ، وبعد دقیقة أو دقیقتین كشف عن من محل الفرض في الخف
َجزء من محل الفرض أو خلع خفھ، فإنھ یمكنھ أن یغسل رجلیھ وتصح طھارتھ؛ ألن شرط المواالة لم ُیفقد؛ لكن صورة المسألة التي یحكم  َْ َُّ ََ

ِإذا فقد شرط ا: فیھا بالبطالن  ...... . في المغني-رحمة هللا علیھ-لمواالة، كما نبھ على ذلك اإلمام الموفق ُ
 

 األسئلة
 
 

...... 
 

 حكم المسح على الحذاء
 
 

َّالشراب(عندما ُیلبس تحتھا ) الجزمة(ما حكم المسح على ما یسمى بـ: السؤال ، والصالة والسالم على رسول : ؟ الجواب)ُّ باسم هللا، والحمد 
َالجزم(فما یسمى بـ: أما بعد. َلى آلھ وصحبھ ومن واالههللا، وع : الحالة األولى: الموجودة اآلن، ھذه على حالتین) الكنادر( أو -أكرمكم هللا-) ِ

فإن كانت ساترة لمحل الفرض فال یخلو حالھا من . أن تكون غیر ساترة لمحل الفرض: الحالة الثانیة. أن تكون ساترة لمحل الفرض
َّوإما أن تستر ویكون تحتھا حائل كالشراب ونحوه. أن تستر محل الفرض، وال یكون تحتھا حائلإما : صورتین فإن سترت ولم یكن تحتھا . ُّ

ًحائل فُیمسح علیھا قوال واحدا؛ ألنھا في حكم الخفین، أي َالجزم(أو ) الكنادر(إذا كانت : ً  ساترة لمحل الفرض، ولو كانت - أكرمكم هللا-) ِ
َّشراب(َفإنھ یمسح علیھا، بشرط أن ال یكون بینھا وبین الرجل حائل من ) میقالجرا(طویلة كـ أن یكون بینھا وبین : الصورة الثانیة. أو غیره) ُ

َّالشراب(القدم  ً، وحینئٍذ تقع ھذه المسألة مفرعة على الخالف المشھور في مسألة)ُّ َمن لبس خفین ھل یمسح على األعلى أو األدنى؟ : َّ
َال یمسح إال على األدنى؛ ألنھ ھو الذي یلي محل الفرض، وأن األعلى ال یقوم مقام األدنى، وتختص الرخصة بالصورة التي أنھ : والصحیح

ًشرابا(إذا لبس تحتھا : ًوبناء على ذلك. وردت عن النبي صلى هللا علیھ وسلم، ولم یرد عنھ أنھ مسح على خٍف فوق خف َّالشراب(، وكان )َُّ ُّ (
َّح علیھ امتنع المسح؛ لكن لو كان من جنس ما ال یمسح علیھ كالشفاف جاز المسح وصح؛ ألنھ لیس بحائل مؤكد، ووجوده َمن جنس ما یمس

وهللا . أما إذا لم تكن ساترة لمحل الفرض فإنھ ال ُیمسح علیھا؛ لألصل الذي قررناه من اشتراط ستر محل الفرض. وعدمھ على حد سواء
  .تعالى أعلم
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 لى الخف الذي ال یثبت بنفسھحكم المسح ع
 
 

ًإنھ ال بد أن یثبت بنفسھ ال واسعا فضفاضا وال ضیقا صغیرا على : َقلت] یثبت بنفسھ من خف: [في قول المصنف رحمھ هللا تعالى: السؤال ً ً ً
بصحیح، فالخف الذي ھو لیس . ال: إن النصوص الواردة في المسح على الخفین مطلقة، فما رأیكم في ذلك؟ الجواب: القدم، فلو قال قائل

ًخف یثبت بنفسھ، أما خف یتھلھل ویسقط فھذا ال یسمى خفا، ولماذا أمر بأن یبقي ھذا الخف یوما ولیلة إن كان ال یستر محل الفرض، فما  ًُ
َّولماذا خصت الخفاف؟ ألنھا تستر محل الفرض. ًال بد أن یكون ساترا لمحل الفرض: ًإذا! الداعي لتحدید المدة؟ الشروط قد تكون : كفلذل. ُ

َبالمفھوم إذا نظر أو سبر ما ورد عن النبي صلى هللا علیھ وسلم، أو تدل : ظاھرة ومعروفة من النصوص، وقد تكون جلیة في المعنى، أي َ
غیره، فإنھ ال مثل اإلمام ابن قدامة و -رحمة هللا علیھم-ًداللة الحال على ھذا الشرط، فإذا كان الخف یتساقط أو فضفاضا كما مثل العلماء 

ًیعتبر خفا متعارفا علیھ؛ ألن الخف جلد، وتعرفون أن الجلد ال ینزل وإنما یتماسك، أما إذا كان من القماش الذي یتھلھل ویسقط مع المشي  ًَ
َالُبلغة(فھذا كـ َالُبلغة(أكرمكم هللا، و) ْ ًأیا ما كان،: وعلى ھذا. ًتكون لنصف القدم، ولیست بساترة للقدم حقیقة) ْ - انظر : ًأوال:  فعندك أصولَّ

إذا كان یتساقط عن : فتقول. نعم: ًھذا الخف ألیس ھو بدال عن القدمین؟ فیقول:  إلى من یقول بھذا القول، فتجیبھ باألصل وتقول لھ-رحمك هللا
َّألن الخف ُمنزل منزل: ما الدلیل؟ فیقول لك: فتقول. ال یشرع: القدمین فھل ُیشرع أن ُیمسح علیھ؟ فیقول ًیبقى ُمنزال منزلة : ًإذا: فتقول. ة القدمَ َّ َ

ًالقدم مدة المسح، حتى یأخذ حكم المسح، أما إذا كان أحیانا یستر وأحیانا ال یستر فلیس ُمنزال منزلة القدم حتى ُیمسح علیھ َّ َ ً ً.  
 
 
 
 

 حكم لبس العمامة، وحكم قطع الدرس لألذان
 
 

دات التي كان یفعلھا صلى هللا علیھ وسلم؟ وھل یدخل في ذلك ما یلبسھ الناس مما یسمى ُھل لبس العمامة من السنن أو من العا: السؤال
ْالغترة(بـ ٌ؟ وھل للبس العمائم وقت للمقیم والمسافر كالخف؟ الجواب)ُ ُ َّأما لبس العمامة فیعتبر من السنة، ومن لبس العمامة وتأسى بالنبي : ِ َُّ َّ

... ھل العلم رحمة هللا علیھم وعلیھ فتاویھم أنھا من السنن، وھذا موجود في كتب العلماء رحمھم هللاصلى هللا علیھ وسلم فالذي أدركنا علیھ أ
َّفي ح◌لق العلم لما نتكلم على مسألة أو : أي! الحظوا أنني أنبھ على قضیة اإللزام؛ أن یكون األذان في وقت معین!  یا إخوان- .  األذان- َ َ ِ ِ

أنني أرى أنھ في المرة الثانیة ال ُیقاطع؛ : - وھذه وجھة نظري-رس فال أرى أن ھذا من السنة، وأنا أقول على حكم فُیقاطع المحاضر أو المد
ِّففي بعض األحیان لما نقطع حكما شرعیا ألجل األذان فاألذان لو أخر دقیقة أو دقیقتین فما فیھ إشكال ً ًُ َّ أما بالنسبة للعمامة فإن اإلنسان إذا . َ

أما . صلى هللا علیھ وسلم فإنھ ُمثاب، وتعتبر من السنن على ھذا الوجھ، إذا قصد التأسي بالنبي صلى هللا علیھ وسلمًوضعھا تأسیا بالنبي 
ِاإلنكار على من وضعھا، والتشدید علیھ أو اعتباره غیر مؤتس بالنبي صلى هللا علیھ وسلم، فقد نبھ العلماء على أنھ ال یصح لإلنسان أن ُیلزم  ْ ٍ َ

َإذا كنت ترى أن العمامة فعلھا النبي صلى هللا علیھ وسلم وتتأسى بھ بفعلھا فال حرج علیك في ذلك وأنت مأجورف. غیره برأیھ : واألصل. َ
ٌلقد كان لكم في رُسول هللا أْسوة حسنة : التأسي بالنبي صلى هللا علیھ وسلم حتى یدل الدلیل على عدم التأسي، قال تعالى ََّ َ ََ َ َ َ ٌَ ُ ِ ِ ِ ْ ُ َ وقد ]. 21:األحزاب[َْ

َّرأى أنس بن مالك النبي صلى هللا علیھ وسلم یتتبع الدباء في القصعة، قال َّ، فإذا كان ھذا في الدباء )فما زلت أحبھا منذ أن رأیتھ یتتبعھا: (ُّ ُّ
أن : (ت في الحدیثوالطعام، فكیف بالھیئة والحال والشارة، وال شك أنھ علیھ الصالة والسالم جعل هللا لھ أكمل الھیئات وأشرفھا، وقد ثب

ًأن من فعلھا تأسیا بالنبي : فالمقصود. كما في الصحیح، صلوات هللا وسالمھ علیھ) النبي صلى هللا علیھ وسلم خطب وعلیھ عمامة سوداء
امة، وھذا ْصلى هللا علیھ وسلم فال ُینكر علیھ، وبعض طالب العلم اآلن ینكرون على بعض من یتأسى بالنبي صلى هللا علیھ وسلم بوضع العم

ْال ینبغي، فإذا كنت ترجح القول بأنھا لیست بسنة فال تلزم غیرك ممن یرى التأسي بالنبي صلى هللا علیھ وسلم، فقد كان الصحابة یتأسون بھ  ُ
لیین ال وأما الخالف بین سنن العادات وسنن العبادات، فھذا مسلك عقلي معروف عند األصو. ًفي الطعام والشراب فضال عن الھیئة والشارة

یقدح في التأسي، وكون اإلنسان یحب أن تكون ھیئتھ كھیئة النبي صلى هللا علیھ وسلم ویقتدي بالنبي صلى هللا علیھ وسلم فال حرج في ھذا، 
ًوھو أن یكون شیئا مشتھرا یلفت النظر، أما إذا قصد إحیاء سنة النبي صلى هللا علیھ وسلم فال حرج، وقد كان : إال في حالة واحدة الناس إلى ً

عھد قریب، قبل عشرین أو ثالثین سنة یعرفون ھذا، وكانت العمامة موجودة، وكان العلماء یتعممون، وكانوا علماء أجالء ممن ُیشار إلیھم 
ِبالبنان، وكانوا یحافظون علیھا في المواسم تأسیا بالنبي صلى هللا علیھ وسلم، وإذا ترجح عند اإلنسان أنھا عادة فال ُینكر عل ْ َى من یفعلھا ً

ًإن لھا أوصافا محمودة، فإنھ قل أن تجد إنسانا یتعمم ویتعاطى رذائل األمور، وقد : وقال بعض العلماء. ًتأسیا بالنبي صلى هللا علیھ وسلم ً
َیوجد بعض السفلة من یفعل ھذا؛ وقالوا ًن حلیقا ربما جارى إنھا كاللحیة، فإن اإلنسان إذا التحى تجده یتعاطى كماالت األمور؛ لكن إذا كا: َّ

ب من أراد أن  ًصغار السن واألحداث في بعض األمور، أما إذا كان ملتحیا فتجده ینكف ویتورع، ولو وضع العمامة فسیجد لذلك أثرا، فلیجرِّ ً
َّة، وقل أن تجد ًیجرب، فإنھ سیبتعد عن سفاسف األمور، وسیجد من نفسھ نوعا من تعاطي الكماالت؛ ألنھ یشعر أنھ یخالف الناس بھذه الھیئ
أما بالنسبة لھذا . ُّالناس ینظرون إلى إنسان تعمم إال أجلوه وشعروا نحوه باالحترام والتقدیر، ھذا إذا قصد التأسي بالنبي صلى هللا علیھ وسلم
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إن - ن لم یتبین وجھھ؛ لكن الموجود اآلن فھذا یعتبر كغطاء، أما أنھ عمامة كما كانت على عھد النبي صلى هللا علیھ وسلم فھذا تخریج إلى اآل
وأما . وهللا تعالى أعلم. ما دام أنھ یستر ویحمل اإلنسان على الكمال، أما بالنسبة لألكمل واألفضل فھو ما ذكرناه:  فیھ خیر، أي-شاء هللا

  .بیرةإنھا تطلق كالج: بالنسبة للتأقیت فقد ذكر بعض العلماء التأقیت، ففي بعض الشروح أنھا تتأقت، ومنھم من یقول
 
 
 
 

 الفرق بین الخف المخرق والخف غیر الساتر لمحل الفرض
 
 

ًإنھ ال ُیشترط في المسح على الخف أن یكون ساترا للمفروض؛ ألن النصوص الواردة في المسح على : ما ھو قولكم فیمن یقول: السؤال
الب الفقراء ال تخلو خفافھم من خروق، وقد كانوا ًالخفین مطلقة؛ وألن كثیرا من الصحابة رضي هللا عنھم وأرضاھم كانوا فقراء، وغ

َّینبغي أن ُیفرق بین الخف : ًأوال: یمسحون علیھا في عھد الرسول صلى هللا علیھ وسلم، ولم ینبھھم على ذلك علیھ الصالة والسالم؟ الجواب َ
َّشيء، والمخرق شيء آخر، والغالب في المخروق، والخف غیر الساتر لمحل الفرض، فھاتان قضیتان مختلفتان، فالساتر لمحل الفرض  َ

ولذلك ینبغي . فھذا شيء وھذا شيء! الخروق في الخفین أنھا تكون من أسفل الخف والذي ُیمسح األعلى، فما الذي أدخل ھذا في ھذا؟
. بشيء ال أصل لھ في الشرع والعلماء األولون الذین اشترطوا ذلك لیسوا من الغفلة حتى یلزموا الناس -رحمة هللا علیھم-التفریق، فالسلف 

. فالخف اسم لھ حقیقة، إن حملت على الكمال فتبقى على الكمال حتى یدل الدلیل على ما دونھ، وإن حملت على األقل فھذا خالف األصل
ت الرجُل فال أن الخف یقال لشيء ساتر، أما إذا بد: ھذا المعروف في لغة العرب. فالخف األصل فیھ أنھ غیر مخرق، واألصل فیھ أنھ ساتر

إلخ، فھذا تعلیل ..إن الغالب أن خفاف الصحابة : فینبغي لإلنسان أن یفقھ، فالنص جاء للخفین، فإذا كان اإلنسان یجتھد ویقول. خف: یقال
َمسح على خفیھ(ووجھة نظر، ولیست بصریح نص وال بداللة نص، و َ فإذا أردت أن تحتاط وتستبرئ . ُداللة نص حقیقیة، والخف ساتر) َ

ًلدینك فابق على األصل، حتى یدل الدلیل صراحة على خالف األصل الغالب فیھا أن تكون مخرقة، والغالب فیھم أنھم : فإذا اجتھد أحد وقال. َ
ِھْب أن خفاف الصحابة كانت مخرقة، فلضرورة أم لغیر ضرورة؟ ونقول: فنقول. كانوا فقراء افرض أنھم كانوا فقراء، فھل نحن فقراء؟ : َ

ُأوضح من ھذا أنھ قد ثبت في الحدیث الصحیح أن الصحابة كانوا إذا سجد أحدھم بدت عورتھ، ولذلك نھیت النساء عن رفع : الثانیةالنقطة 
فینبغي الفقھ، فلیست . تلك حاالت اضطرار: ًلو جاء شخص یصلي، فإذا سجد بدت عورتھ، فما حكم صالتھ؟ إذا: اآلن. رءوسھن قبل الرجال

: ، فتستبرئ لدینك، وتؤدي عبادة ربك على وجھ تبرأ بھ الذمة، وتقول)خف: ( یعلل في مقابل أصل، نحن عندنا حقیقةالمسألة أن اإلنسان
ھؤالء كانت خفافھم ال تسلم من الخرق، ھؤالء : أما أن تقول. َ ساترین لمحل الفرض- كما قال العلماء رحمة هللا علیھم-یمسح على خفین 

َّ لكن ھل اإلنسان رأى خفافھم حتى یحكم علیھا؟ فربما كانت خفافھم مخرقة؛ لكنھا مخرقة من غیر مكان المسح، فھذا تعلیل،. إلخ... كانوا كذا َّ
ٌوفرق بین أن یكون الخرق في مكان المسح أو یكون في غیر مكان المسح، وھذا الذي جعل بعض العلماء یخفف في الخرق إذا كان من 

وھذا أبرأ وأسلم وأدعى ألداء . صل بقاء األلفاظ على أكمل داللتھا، حتى یدل الدلیل على ما دونھااأل إن: فأنا أقول. أسفل الخف دون أعاله
  .وهللا تعالى أعلم. العبادة على الوجھ المعتبر

 
 
 
 

 (الشك في الرخص یوجب الرجوع إلى األصل(قاعدة 
 
 

الشك في الرخص یوجب الرجوع إلى : (الجواب. )الشك في الرخص یوجب الرجوع إلى األصل: (نرجو منكم توضیح قاعدة: السؤال
: ًعندنا أصل وعندنا رخصة، والرخصة تخفیف، وغالب الرخص استباحة محظور، وتأتي على خالف األصل الشرعي، فمثال) األصل

وھذا . قصُر الصالة رخصة؛ ألن األصل في الصالة أربع ركعات، والمسح على الخفین رخصة؛ ألن األصل وجوب غسل الرجلین: تقول
المسح على الخفین، فإن انقدح : َغسل الرجلین، وعندنا رخصة، وھي: أن المسح على الخفین رخصة، فعندنا أصل وھو: منصوص علیھ

ھذه قاعدة لفظیة؛ لكنھا : فھم یقولون. الغسل: األصل البقاء على األصل وھو: یرخص لھ، وإن لم ینقدح تقول: دلیل الرخصة وموجبھا قلت
إن شئت فامسح علیھما إن كان علیھما : وخطاب بالرخصة. اغسل رجلیك: خطاب باألصل: یتوجھ الخطابان: نقول. صل شرعيمستندة إلى أ

ًإن كنت مسافرا فثالثة أیام، ثم ترجع إلى الغسل، وإن كنت مقیما فیوم ولیلة ثم : فإذا توجھ خطاب الرخصة یتوجھ بحالة مقیدة وھي. خفان ًَ
ًذا مسحت یوما وأنت مسافر، ثم أقمت، فشككت، ھل تبقى على حالك مسافرا فتتم الثالث، وال زال خطاب موجھا إ: فرع. َترجع إلى الغسل ً ً

یتم مسح مقیم، : ما ھو األصل؟ أنھ یغسل رجلیھ، فنقول. الشك في الرخص یوجب الرجوع إلى األصل: لك، أو ترجع إلى األصل؟ فنقول
َفإن تمت مدة اإلقامة غ◌سل، وإن لم تتم  َ   .(الشك في الرخص یوجب الرجوع إلى األصل: (فھذا معنى قولھم. أتمھا، ثم غسل بعد ھذا اإلتمامَ
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 الخالف في تنزیل المصاھرة منزلة النسب من جھة تأثیر الرضاع علیھ

 
 

ًرضع أخي األصغر من زوجتي، فصار ابنا لي من الرضاعة، ثم تزوج، فھل تكون زوجتھ محرما لي؟ الجواب: السؤال ھذه المسألة فیھا : ً
أم الزوجة من الرضاع، ھل یكون : َھل المحرمات بالمصاھرة تختص بالنسب أو یأخذ الرضاُع حكمھا؟ وتوضیح ذلك: خالف بین العلماء

ًالزوج محرما لھا كاألم من النسب؟ وكذلك أبو الزوج من الرضاع ھل یكون محرما بناء على ما یحصل في النسب للزوجة؟ ھذه المسألة ً ً 
ُّوظاھر السنة من قولھ علیھ . أن الحكم في التحریم بالمصاھرة مختص بالنسب: فالذي نص علیھ طائفة: اختلف فیھا العلماء رحمة هللا علیھم

ال یشمل ذلك المصاھرة؛ ألنھ : تنزیل الرضاع منزلة النسب في التأثیر؛ لكنھم قالوا) یحرم من الرضاع ما یحرم من النسب: (الصالة والسالم
َّفلم تنزل المصاھرة منزلة النسب) یحرم من الرضاع ما یحرم من النسب: (م یدخل في ظاھر قولھل َ فإن كان اإلنسان ترجح عنده القول . ُ

ح القول بأنھا ال تنزل عمل  ِبالرخصة، أو سأل من یرى أن المصاھرة تنزل منزلة النسب في حال الرضاع عمل بفتواه، وإذا سأل من یرجِّ َ َ ََّ َ ُ
َّه، وإن كان األقوى أنھ ال ُینزل منزلة الرضاع، بمعنىبفتوا أن التحریم من الرضاع في المصاھرة ال یسري كسریان التحریم من الرضاع : َ

؛ ألننا ھنا نشك في تأثیر الرضاعة، واألصل أنھا )الشك في الرخص یوجب الرجوع إلى األصل: (في النسب، وعلى ھذا یحتاط، على قاعدة
  .وصلى هللا وسلم على سیدنا محمد. ھا أجنبیة، فیبقى على األصل حتى یقوى تأثیر الرضاعة على العموملیست بمحرم، وأن

 
 
 
 

 بطالن الوضوء بانتھاء مدة المسح
 
 

 أن إذا انتھت المدة للمسح بطلت الطھارة؛ ألن الشرع أجاز لك: إذا انتھت مدة المسح للمقیم أو المسافر، فھل تبطل طھارتھ؟ الجواب: السؤال
وجوب غسل الرجلین، ولذلك یجب علیھ أن یتوضأ وأن یلبس الخفین على : تمسح ھذه المدة، فإذا انتھت المدة رجعت إلى حكم األصل وھو

ولذلك أجمعوا على أنھ إذا انتھت المدة ال یمسح، فدل على أنھ لیس ) دعھما فإني أدخلتھما طاھرتین: (طھارة، وھو ظاھر حدیث المغیرة 
  .وهللا تعالى أعلم. ِة، وإذا انتفى محل الرخصة انتفى وصفھا، فُرجع إلى األصل من كونھ منتقض الوضوءبمحل للرخص

 
 
 
 

 [1[ باب نواقض الوضوء -شرح زاد المستقنع 
 نواقض :ًشرع هللا الوضوء، وجعلھ شرطا لصحة الصالة، وطھارة لإلنسان، إال أن ھناك أشیاء تفسد ھذا الوضوء، وتعرف عند العلماء باسم

 .الوضوء، وھي من المھمات التي ینبغي للمسلم معرفتھا حتى ال یعرض صالتھ وطھارتھ للفساد
 نواقض الوضوء وأحكامھا

 
 

نا محمد، وعلى آلھ وصحبھ أجمعین . بسم هللا الرحمن الرحیم الحمد  رب العالمین، والصالة والسالم على أشرف األنبیاء والمرسلین، نبیِّ
. ُنقضت الشيء إذا فككت طاقاتھ، فالنقض ضد اإلبرام: جمع ناقض، یقال: النواقض] باب نواقض الوضوء: [لمصنف رحمھ هللاقال ا: أما بعد

ِوال تكونوا كالتي : ُنقضت البناء، ومنھ قولھ تعالى: یكون في المحسوسات فتقول. ویكون النقض في المحسوسات، ویكون في المعنویات َّ َ َُ ُ َ
ِنقضت غزلھا م َ ََ ْ َ ْ َ ًْن بْعد قوٍة أنكاثا َ َُ َ َّ ِ َنقضت حجتھ، ونقضت دلیلھ، أي: ًویكون النقض معنویا كأن تقول. فنفض الغزل نقض حسي] 92:النحل[َ ُ َ ُ :

مفسدات الوضوء ومبطالتھ، ولما كانت ھذه : أي) نواقض الوضوء: (ومعنى. ُأوردت علیھ ما یوجب بطالن الحجة وكذلك دفع الدلیل
نواقض الطھارة : باب نواقض الوضوء، أي: باب ناقض، وإنما قال: نواقض، ولم یقل: -رحمھ هللا-تعددة، قال المفسدات والمبطالت م

ُالصغرى، ومفھوم ذلك أنھ ال یتحدث عن نواقض الغسل، كالجنابة والنفاس والحیض، وإنما یختص الكالم ھنا على نواقض الطھارة 
 باب نواقض الوضوء بعد باب مسح -رحمھ هللا-، فلماذا ذكر المصنف ) الوضوءباب نواقض: (إذا عرفنا معنى قولھ: سؤال. الصغرى

م لباب الوضوء، وذكره بعد باب الوضوء؛ ألنھ یتعلق بعضو من أعضاء الوضوء وھما : الخفین؟ والجواب َأن باب المسح على الخفین متمِّ َ َ ٌ
لمتعلق بالوضوء، شرع في بیان مبطالت الوضوء، وھذا كما یصفھ  من بیان حكم المسح على الخفین ا-رحمھ هللا-الرجالن، فبعد أن فرغ 

ال یكون إال بعد وجوده، فناسب أن یجعل نواقض الوضوء بعد باب الوضوء، كأنھ یقول  الترتیب في األفكار؛ ألن نقض الوضوء: العلماء
ِلنقض یكون لما ُوجد، ال لما لم یوجد، فالشخص ا: َابق على حكم الوضوء إال إذا طرأ أو حدث ناقض من ھذه النواقض، ولذلك یقولون: لك َ ِ

َّنقضت البیت، إنما یكون ھذا بعد وجود البیت ال قبل وجوده، فالشيء غیر الموجود ال ُینقض، ولذلك بین لنا حقیقة الوضوء، : عندما یقول ُ
َفكأنھ ُوجد، ثم بعد بیانھ ورَد السؤال َ أدق من ) نواقض الوضوء: ( بقولھ-رحمة هللا علیھ-لف متى ُیحكم بانتقاض ھذه الطھارة؟ وتعبیر المؤ: ِ

َباب نواقض الطھارة، كتعبیر الخرقي : تعبیر بعض العلماء بقولھم ً، فإنھ یعتبر نوعا من التعمیم؛ ألنھ یشمل نواقض الوضوء ونواقض -ًمثال-ِ
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 ...... .لداللة على المرادباب نواقض الوضوء، فإن ذلك أبلغ في ا: ُالغسل، فلذلك یحتاج إلى قید؛ لكن لما یقول
 

 انتقاض الوضوء بما خرج من أحد السبیلین
 
 

: أو أنھ اسم موصول بمعنى. إما بمعنى شيء: ما. ْأي ُیفسد الوضوء الشرعي ما خرج من سبیل] ینقض ما خرج من سبیل: [قال رحمھ هللا
ما؟ إن الشيء الذي یخرج من السبیل، ال : َّعبر عنھ بقولھما ھو الشيء الذي ) ما خرج من سبیل: (وقولھ. الذي خرج من سبیل: الذي، أي

أو . ًإما أن یكون سائال: ًوأیضا ال یخلو. أو غیر معتاد. ًإما أن یكون معتادا: وفي كلتا الحالتین. ًأو یكون نجسا. ًإما أن یكون طاھرا: یخلو
الغائط، وھو ناقض : ًثانیا. ُ، وھو ناقض باإلجماع، ویخرج من القُبلالبول: ًأوال: فالنواقض تجمع ما یلي: ًوبناء على ذلك. ًأو ریحا. ًجامدا

فھذان ناقضان متفق على أن خروج أي واحد منھما من القبل أو الدبر مما یوجب انتقاض الطھارة، والدلیل . ُّباإلجماع، ویخرج من الدُبر
ِأْو جاء أحد منكم من الغائط : على ذلك قولھ تعالى ِ ِ َِ ْ َ َ َ َْ ُ ْ ٌ َ َّ، فإنھ كنى بھ عن ما یخرج من اإلنسان إذا ذھب إلى الخالء]43:اءالنس[َ ثم الخارج من . َ

ًمذیا: التالي ُالقُبل یكون على النحو ْ ًوودیا. َ ْ ُویكون ریحا سواء كان من قُبل امرأة أو قُبل رجل، على المسألة التي . َوكذلك َدم استحاضة. َ ُ ً
  :ُفنبدأ في تفصیل ھذه األمور المتعلقة بالقُبل. ُّأو الدود. ُكأن یخرج الحصى من القُبل: معتاٍدویكون غیر . ذكرھا العلماء رحمة هللا علیھم

 
 
 
 

 انتقاض الوضوء بالبول
 
 

أمرنا رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم أن : (حدیث صفوان بن عسال رضي هللا عنھ: ًناقض باإلجماع، والدلیل على كونھ ناقضا: البول: ًأوال
ٍافنا ثالثة أیام بلیالیھن للمسافر، ویوما ولیلة للمقیم، من بول◌ أو نوم أو غائٍط؛ لكن من جنابٍةال ننزع خف ٍ ِ ً : للسببیة، أي: ِمن) ٍمن بول: (فقولھ) ً

ٍبسبب بول◌، فدل على أن البول ناقض للوضوء   .دل على أن الغائط ناقض للوضوء) أو غائٍط: (وقولھ. ِ
 
 
 
 

 انتقاض الوضوء بالمذي
 
 

ْالمذي: ًثانیا َناقض على قول الجماھیر، وحكى البعُض اإلجماع على أنھ ینقض الوضوء، وھو الصحیح؛ لما ورد عن النبي صلى هللا علیھ : َ ََ
ًكنت رجال مذاء، فاستحییت أن أسأل النبي صلى هللا علیھ وسلم لمكان ابنتھ مني، فأمرت : (وسلم كما في حدیث علي رضي هللا عنھ أنھ قال َّ َ ً ُ

ًفدل على أن المذي یعتبر ناقضا للوضوء) توضأ واغسل ذكرك: وفي روایة. فیھ الوضوء: داد أن یسألھ، فقالالمق ْ ْوالمذي. َ ھو ماء أو سائل : َ
ُلزج یخرج عند بدایة الشھوة، كالمالعبة، فالسائل الرقیق الذي یخرج عند بدایة الشھوة، ُیعتبر مذیا، وإذا خرج فإنھ ال یوجب الغسل، وإ ً ْ َ ِ نما َ

ْھذا الناقض الثاني وھو المذي. َیوجب ما یوجبھ الوضوء من غسل العضو والوضوء َ.  
 
 
 
 

 انتقاض الوضوء بالودي
 
 

ِالودي، ویعتبر ناقضا للوضوء، وحكمھ حكم البول، وھو ماء لزج یخرج على قطرات عقب البول: الناقض الثالث َ َِ َ ً ْوالفرق بینھ وبین المذي. ْ َ :
ْالمذيأنھ أخف من : ًأوال ِأن المذي یكون عند الشھوة، وھو یكون عقب البول: ًثانیا. َ ْ ْالبول والمذي : فھذه الثالثة كلھا نواقض وتعتبر نجسة. َ َ

َوالودي، ویشمل ذلك الرجال والنساء، كل منھم إذا خرج منھ ذلك فإنھ ُیحكم بكونھ قد انتقض وضوُءه، ویلزم غسل ما أصابھ ذلك الخارج  َ ْ َ
ْول، أو المذي، أو الوديالب: الذي ھو َ َْ.  
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 انتقاض الوضوء بدم االستحاضة
 
 

. ًفدم االستحاضة یعتبر موجبا النتقاض الوضوء: دم االستحاضة: ًكذلك أیضا یعتبر من نواقض الوضوء ما یختص بالنساء وھو: ًرابعا
ِاستفعال من الحیض، والمرأة المستحاضة: واالستحاضة ُد حیضھا ویستمر الدم معھا، كأن تكون عادتھا خمسة ھي المرأة التي ینتھي أم: ٌ

استمر معھا دم الحیض، فھذا االستمرار یأخذ حكم : استحاضت، أي: أیام، فإذا انتھت الخمسة األیام استمر الدم معھا وال ینقطع، فیقال عنھا
ًالبول؛ لكن للمرأة ُرخص رخصھا لھا الشرع؛ نظرا لوجود الضیق والحرج علیھا؛ ألن  َّ َ ھذا الدم كلما خرج أوجب انتقاض الوضوء، فتصلي َ

ُفي وقت كل صالٍة الفریضة ونوافلھا القبلیة والبعدیة والسنن المطلقة، حتى ینتھي الوقت، فإذا انتھى الوقت غسلت الموضع؛ ألن حكمھ حكم  َ َ َ َ
َالخارج النجس، وتوضأت للصالة المستقبلة ْ َھذا بالنسبة لما یخرج من المرأة بعد ان. ِ   .تھاء مدة الحیضِ

 
 
 
 

 حكم خروج الحصى والدود من القبل
 
 

ًلو أن رجال خرج من قُبلھ حصى، أو خرج من قُبلھ دود، كأن یكون مریضا أو مبتلى بالدود، فیخرج من : یبقى النظر في الحصى والدود ً ُ ُ ً
ِإن خرج الحصى وفیھ رطوبة وندى، ُحكم : التفصیل: أقواھا وأصحھا: ُقُبلھ، فھل یوجب ذلك انتقاض وضوئھ؟ للعلماء أقوال في ھذه المسألة َ َ

بانتقاض الوضوء، وإال لم یحكم بانتقاضھ، فینقض ال بذاتھ ولكن بما صاحبھ من النجاسة، فھو وإن كان طاھر األصل؛ لكنھ متنجس 
  :ُّأما الخارج من الدُبر.  والدودًبالوصف، فُیحكم بكونھ ناقضا للوضوء كخروج النجس، كما لو خرجت منھ قطرة بول، ھذا بالنسبة للحصى

 
 
 
 

 انتقاض الوضوء بخروج الغائط
 
 
  .الغائط، وھو ناقض باإلجماع: فیخرج منھ -
 
 
 
 

 انتقاض الوضوء بخروج الریح
 
 
فلما ) أال یقبل هللا صالة أحدكم إذا أحدث حتى یتوض: (وفي الحدیث الصحیح عن النبي صلى هللا علیھ وسلم أنھ قال: ویخرج منھ الریح -

إذا خرج منھ الریح، ففسره بخروج : إذا أحدث؟ قال: سئل أبو ھریرة رضي هللا عنھ عن قول النبي صلى هللا علیھ وسلم في ھذا الحدیث
إذا ًوھي أن الریح إنما ُیعتبر ناقضا : األولى: لكن ُینتبھ إلى مسائل. إن ھذا یدل على أن الریح ناقض، وھذا باإلجماع: فقال العلماء. الریح

ًخرج حقیقة ال توھما وظنا، وفي ذلك صور، منھا ً ُّ أنھ لو أحس بحركة في دبره دون أن یسمع الصوت أو یشم الرائحة، فإنھ یبقى على : ً
ُإن الشیطان ینفخ في مقعدة الرجل؛ فیظن أن وضوءه انتقض ولیس : (ُّالطھارة، ولو أحس بتحرك الدبر، لما جاء عنھ علیھ الصالة والسالم

ِأنھ لو سمع الصوت ولم یشم الرائحة، ُحكم بانتقاض الوضوء، ولو شم : المسألة الثانیة). إنما یرید بھ أن یلبِّس علیھ في طھارتھبذاك، 
ًأن العبرة في انتقاض الوضوء بالریح إنما ھو إذا خرج فعال، خالفا لمن : المسألة الثالثة. ِالرائحة ولم یسمع الصوت، ُحكم بانتقاض الوضوء ً

 إنھ لو سمع الصوت من بطنھ، فإنھ ُیحكم بانتقاض وضوئھ، فھذا قول ضعیف؛ ألن العبرة بالخروج ال بوجود الصوت قبل المخرج، :یقول
ِ، لو كان مبتلى، بھا أو سمعھا أو )الغازات:(فلو سمع األصوات في بطنھ، كأن یكون بھ ما یسمى اآلن في عرف الناس بـ: ًوبناء على ذلك َ

ً، فذلك ال یؤثر في الوضوء شیئا، ما لم یكن صوتا من خارج، أو مصحوبا بدلیل من شم رائحة، وأما ما عدا ذلك فلیس سمع صوتھا في بطنھ ً ً
ُّأن یكون شك اإلنسان في الریح قبل الصالة : ال بد من سماع الصوت أو شم الرائحة، یستوي فیھ: - رحمة هللا علیھم-ثم قول العلماء . بناقض

إذا كان في الصالة،  ِإنما ُیْعمل قاعدة الیقین في الریح:  الذین یقولون-رحمة هللا علیھم-ًا مذھب الجمھور، خالفا للمالكیة أو أثناء الصالة، وھذ
: لورود الروایة المقیِّدة، وقد أجیب عنھا بأن ذكر أحد أفراد العام ال یقتضي تخصیص الحكم بھ؛ ألن عبد هللا بن زید كما في الصحیحین قال

َّ النبي صلى هللا علیھ وسلم الرجُل ُیخیُل إلیھ أنھ یجد الشيء في الصالة، فقالُشكي إلى( ًال ینصرف حتى یسمع صوتا، أو یجد ریحا: َ فھذا ) ً
ٌحكم مطلق، وكونھ جاء في الصالة فألن صورة الصالة ھي التي یحصل بھا عامة البلوى أو أكثر البلوى؛ ألن الشیطان تشتد وسوستھ عند 
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ًحتى یسمع صوتا أو یجد ریحا: (یقتضي ذلك تخصیص الحكم بالصالة؛ لقولھ علیھ الصالة والسالمالصالة، فال  فلما قال علیھ الصالة ) ً
ُّوالسالم ذلك فھْمنا أن السر ھو تیقن الخارج، فألغینا كونھ في الصالة أو غیر الصالة، ما دام أن المھم ھو أن یتیقن، فیستوي في ذلك أن  ِ َ

َّشكي إلیھ الرجُل ُیخیُل إلیھ أنھ یجد الشيء في الصالة: ( أو خارج الصالة، تكون صورة السؤال في قولھیكون داخل الصالة َ إنما ھو سبب  (ُ
ٌالنص، وال یقتضي ذلك تخصیص الحكم بھ؛ ألن العلة ُمشعرة بالعموم َ ِ ْ الریح، والریح لیس بنجس، فال یوجب : ھذا بالنسبة للخارج الثاني. َ

َغسل الموضع، خالفا لبعض أھل البدع ممن ال ُیْعتد بخالفھم، الذین قالواَغسل الثوب، وال  ً إذا خرج الریح وجب علیھ أن یستجمر أو أن : َ
  .یستنجي، وھذا قول ضعیف، فإن العبرة في الغسل إنما ھي بالبول والغائط وما في حكمھما، ولیس الریح في حكم البول والغائط

 
 
 
 

 حكم دم البواسیر
 
 

ِإن كانت ثآلیلھ أو جروحھ على الحلقة نفسھا فھذا لیس بخارج؛ ألنھ : ودم البواسیر یأتي على صور: دم البواسیر: لثالث من الدبرالخارج ا
ُّإذا خرج الدم من غیر القُبل والدُبر، ھل ینقض الوضوء؟ وسنبینھا إن شاء هللا: لیس من الموضع، ویقع الخالف فیھ في مسألة وھي ُ .

 - . ا كانت البواسیر قروحھا أو دماملھا على الحلقة أو على أطرف الحلقة الخارجیة، فخروج الدم ال یوجب انتقاض الوضوءأنھ إذ: والصحیح
أما إذا كانت من الداخل، وینبعث دمھا إلى الخارج، فإنھ یأخذ حكم دم االستحاضة، فإن غلب اإلنسان حتى استرسل معھ في وقت الصالة، 

ًنة، ویتوضأ عند دخول وقت كل صالة، وأما إذا كان الدم یسیرا ویمكن التحرز منھ وجب غسلھ كالبول فإنھ یغسل الموضع ویضع قط
َأن یسترسل ویصبح آخذا الوقت أو أكثر الوقت، فھذا إذا دخل علیھ الوقت : الحالة األولى: ًإذا دم البواسیر لھ حالتان. والغائط سواء بسواء ً

َّغسل الموضع ثم شده بقطنة  ََ َال ُیكلُف هللا نفسا إال ُوْسعھا :  كالمستحاضة، وذلك للمشقة، ثم یصلي ولو جرى معھ الدم، لقولھ تعالى- أمكنإذا -َ َ ََّ ً ِْ َ َُ ِّ
ًأن یكون دم البواسیر یخرج نزرا قلیال، بحیث یتأتى منھ أنھ لو أنقى موضعھ استقام لھ أن یصلي دون أن یخرج : الحالة الثانیة]. 286:البقرة[ ً ْ َ

  .ھذا بالنسبة لدم البواسیر. ذا یجب علیھ إنقاء الموضع واللباس الذي یلیھ، ثم یتوضأ ویصليشيء، فھ
 
 
 
 

 حكم خروج الدود أو الحصى من الدبر
 
 

ٌفلو خرج من الدُبر دود أو حصى، فالقول فیھ : وھو الخارج من دود، أو حصى: یبقى النظر في الخارج من غیر البول والغائط والریح ُّ
ِ القُبل؛ أنھ إذا صحبھ ندى أو رطوبة ُحكم باالنتقاض، ال للذات؛ ولكن لما صاحبھ من النجاسةكالقول في : لكن ھنا مسألة ینبغي التنبیھ علیھا. ُ

ومسألة خروج الحصى أو الدود . وھو أنھ ینبغي االحتیاط، فلو خرج الدود أو خرج الحصى فإنھ یحتاط بالوضوء، وبإعادة ذلك الوضوء
ُّھل خروج الطاھر من القُبل والدُبر یوجب انتقاض الوضوء أو ال یوجبھ؟ قال بعض العلماء: سائل، منھاتتفرع علیھا م خروج الطاھر من : ُ

ِالقُبل أو الدُبر یوجب انتقاض الوضوء، بدلیل المني، فقد قال علیھ الصالة والسالم لـعمر لما سألھ َ ُّ توضأ : أینام أحدنا وھو جنب؟ قال: (ُ
َإن المني طاھر، فأمره بالوضوء وغسل العضو، فدل على أن الطاھر إذا خرج أخذ حكم النجس، ھذا وجھ من یقول: قالوا، )واغسل ذكرك ِ َ :

ُّإن الحصى والدود وكل طاھر یخرج من القُبل والدُبر ینقض الوضوء : بقولھ:  لـعمر -صلى هللا علیھ وسلم-لكن أجیب بأن األمر من النبي . ُ
َإن مرض البروستاتا ینشأ عن عدم غسل العضو : یس لذات الخارج، وإنما ھو لعلة طبیة، حتى قال بعض األطباءل) توضأ واغسل ذكرك(

ِبعد خروج المني، لكن إذا صب الماء على العضو بعد خروج المني فإنھ أبلغ في الوقایة  ً من مرضھا، فأصبحت علة - بإذن هللا عز وجل-ََّ
َن مجرى البول لیس بمجرى المني، فدل على أنھ ال یجري على مسألتنا؛ ألن مسألتنا أن یجري الطاھر أ: طبیة أبلغ منھا شرعیة، ویؤكد ھذا ِ ِ َ

ًفي مجرى البول وأن یخرج من مخرجھ، والمني لیس مخرجھ من مجرى البول، كما ھو ثابت طبیا ُّ ِ إن خروج : ًوبناء على ذلك إذا قلت. َ
ُالطاھر یوجب انتقاض الوضوء، سواء كان من ق ًلو أدخل الطبیب آلة في الدبر وسحبھا انتقض الوضوء، مثل : ُُبل أو دُبر، فالعلماء یقولونً

َّأنھا توجب انتقاض الطھارة، فإذا سمعت من یفتي بانتقاضھا، فھو قول مخرج على : المناظیر الموجودة اآلن التي تتفرع علیھا مسائل منھا َ
َھ أدخل وأخرج، أو كونھ خرج من الجوفبغض النظر عن كون- القول بأن مجرد خروج الطاھر  َ ِ ُ ما : (وقولھ.  یوجب انتقاض الطھارة-ُِ

ما ضابط تقییده بوصف الخروج؟ الخروج یتحقق بمجاوزة حلقة الدبر بالنسبة لما یخرج من : الخروج ضد الدخول، ویرد السؤال). خرج
ًلو أن إنسانا دھمھ البول : المسألة اللطیفة: منھا: یتفرع على ھذا مسائلو. ُالدبر، أو یكون على رأس مجرى اإلحلیل في الحشفة، بالنسبة للقُبل

َّ وھو في التشھد، فأمسك العضو وقد احتقن مجرى البول حتى سلم، ثم خرج بعد سالمھ، صحت صالتھ، وال -كما یقع لبعض المرضى- َّ َ
ًمنتقضا أن یكون قد خرج من رأس العضو سواء كان للرجل ال بد في الحكم بكون الوضوء : ًإذا. عبرة بكونھ في المجرى المقارب للمخرج ً

  .ًفالبد من المجاوزة، فلو شعر بھ في المجرى لم یكن شعوُره بجریانھ في المجرى موجبا للحكم باالنتقاض. أو للمرأة
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 معنى السبیل والفرق بینھ وبین الطریق
 
 

: ًإن ھناك فرقا بین السبیل والطریق، فالسبیل یكون في المعنویات: ماءوقال بعض العل. ھو الطریق: السبیل) من سبیل: (ومعنى قولھ
َولتْستبین سبیُل الُمْجرمین  َ َ َِ ِِ ْ ِ ِ َ ِقْل ھذه سبیلي : ضاللھم وُبعدھم عن هللا عز وجل: أي] 55:األنعام[َ ِ ِِ َ َ سبیل الخیر من ھدایة : أي] 108:یوسف[ُ

سبیلي طاعة هللا عز وجل، وسبیلي اتباع الكتاب والسنة، ھذا في :  والضاللة، وتقولالسبیل یختص بالمعنویات، كالھدایة: وصالح، فقالوا
ھذا . ُّسبیل، للمحسوسات، إال على سبیل التجوز: طریق، للمعنویات، وال یقال: وأما الطریق فیكون في المحسوسات، فال یقال. المعنویات

یخالف ھذا ) ما خرج من سبیل: (یل وتعبیره بالطریق؛ لكن قول المصنف ھناقول اختاره بعض المفسرین في الفرق بین تعبیر القرآن بالسب
ُّإن بعض المفسرین یجعل السبیل في المعنویات، فیكون فعل المصنف ضربا من التجوز؛ : الفرق؛ ألنھ جعل السبیل في المحسوسات، وقلنا ً

َألْوھم؛ لكن لما قال) ما خرج من طریق: (ألنھ لو قال َ َ ) من سبیل: (قولھ. ٌیھ نوع من انحصار الذھن في الموضع المعروفكان ف) سبیل: (َ
  .وھذان السبیالن ھما األصل اللذان إذا خرج منھما شيء فإنھ یوجب نقض الوضوء، وھذا ما قرره العلماء. ُّوالدُبر. ُالقُبل: لإلنسان سبیالن

 
 
 
 

 حكم خروج البول والغائط من فتحة غیر السبیلین
 
 

ُّ إنسانا فتحت لھ فتحة یخرج منھا الخارج، من بول أو غائط، سواء وقعت فوق القُبل أو فوق الدُبر، فھل نحكم بكون الخارج لو أن: ھنا مسألة ُ ُ ًً ٌ ِ
نقتصر على السبیل المعتبر، : ً من كونھ ناقضا؟ أو نقول- رحمة هللا علیھم-ًمن ھذه الفتحة خارجا من السبیل، ویأخذ حكم ما قرره العلماء 

ُسواء كانت لقُبل أو دُبر، ال تؤثر؟ وجھان للعلماءوكل فتحة  ٍ ُ ُأن الفتحة تنزل منزلة األصل، فمن انسدت مقعدتھ، أو مرض فغیِّر : أصحھما: ً ََّ ُ
كل فتحة خرج : لكن من العلماء من أطلق في حكمھا فقال. ٌمجرى بولھ وغائطھ، فإن ھذا یقتضي أخذ حكم األصل، والبدل آخذ حكم ُمْبَدلھ

ل في الفتحة، وأفصل في الحكم، فقالوا في الفتحة: ومنھم من قال. خارج فإن الوضوء ینتقض بخروج الخارج منھامنھا ال ال تخلو من : ُأفصِّ
فإن كانت : قالوا. أعلى المعدة: أن تكون فوق السرة، یعني: الحالة الثانیة. تحت السرة: أن تكون أسفل المعدة، أي: الحالة األولى: حالتین

عموم الفتحة ینزل منزلة األصل فینقض الخارج منھ، نظروا إلى أنھا : فالذین قالوا. وإن كانت فوق المعدة لم تنقض. عدة نقضتأسفل الم
َّوالذین فصلوا نظروا إلى أن الخارج إنما ھو ناقض إذا استوعبتھ . مجرى الخارج، فأخذت حكم المخرج األصلي؛ ألن البدل یأخذ حكم ُمْبَدلھ

ًكتھ، حتى صار بوال أو غائطا، ویتأتى ذلك بنزولھ من األدنى، فإن نزل من األعلى فذلك لیس بخارج على الصورة المعتبرة، المعدة واستھل ً
ْفنعتبره أشبھ بالقلس وال یوجب انتقاض الوضوء وال الطھارة : والذي یقوى. َّإنھ یفرق بین الفتحة من أسفل ومن أعلى: ھذا بالنسبة لمن یقول. َ

ِخرجت الفضلة من فوق المعدة أو من أسفل المعدة، فإنھا ناقضةُأنھا إذا أ ثم یبقى النظر في مسائل تتعلق بنقض ھذه الفتحة من جھة لمسھا، . ْ
َّھل تنزل منزلة العضو من كل وجھ، أو من بعض الوجوه؟ سیأتي  َ إن : وھي إذا قلنا في المسألة األخیرة: ھنا مسألة.  في اللمس- شاء هللا إن-ُ

ِمن الفتحة ناقض للوضوء، وُوجد كحال بعض المرضى الیوم، حین یوضع كیس البول الخارج  ِ  في وعائھ؛ ألنھ یتقاطر منھ -أكرمكم هللا-ِ
ًباستمرار، فھل ُیْحكم بانتقاضھ مطلقا أم ماذا؟ الجواب أنھ إذا فتحت الفتحة، واسترسل الخارج أخذ حكم دم االستحاضة، ویتوضأ عند دخول : َ

  .ًبر وضوءه موجبا ألداء الصالة ونوافلھا القبلیة والبعدیة، على ما ذكره العلماء رحمة هللا علیھمكل صالة، ویعت
 
 
 
 

 حكم الخارج من غیر القبل والدبر
 
 

ًوخارج من بقیة البدن إن كان بوال أو غائطا: [قال رحمھ هللا ًینقض الوضوء كل ما خرج من بقیة البدن، سواء كان بوال : أي) وخارج] (ً أو ً
وھذا ھو الذي نص علیھ فقھاء الحنابلة ودرجوا علیھ، وعند . ًغائطا، ھذا یرجع إلى مسألة الفتحة، وآخذة حكم الخروج من المخرج المعتاد

أنھم فصلوا فیھ : فالمقصود.  في شرحھ وفي الروضة-رحمھ هللا- الشافعیة التفصیل كما قرره الشیرازي في المھذب، وفصلھ اإلمام النووي 
ًومذھب الحنابلة وقاعدتھم، أنھم یرون خروج النجس من أي موضع من البدن ناقضا، حتى . ومن العلماء من أطلق. أحوال الفتحاتبحسب 

َّإنھ ُینزل منزلة المستحاضة، فإن : قالوا: بمجرد ما یخرج الدم فإنھ ینقض الوضوء، دلیلھم على ذلك: لو خرج الدم من جرح، ویقولون َ
مجرى  ، من غیر مجرى البول وھو مجرى الفرج، فأوجب انتقاض الوضوء، مع أنھ من غیر-وھو نجس-الدم المستحاضة خرج منھا 

ٍأن كل خارج نجس من سائر البدن ینقض؛ ألن الشرع اعتبر خروج دم : ًالبول، ولیس ذلك إال لعلة، وھو كونھ نجسا، ففرعوا علیھ ِ ٍ
وھذا فیھ نظر، فإن خروج دم االستحاضة . الوضوء، فكذلك مثلھ كل نجس خارجًاالستحاضة النجس من الموضع المعروف موجبا النتقاض 
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: ُالذي ھو القُبل، بغض النظر عن كونھ موضع الجماع أو موضع البول، والخارج: یكون من القبل، فاجتمع فیھ المخرج والخارج، المخرج
ًكونھ نجسا ولكنھ : ِ خرج من سائر البدن ُوجد فیھ وصف واحد، وھوإنھ إذا خرج من سائر البدن لم ینقض؛ ألنھ إذا: ًكونھ نجسا، ولذلك نقول

ًدم االستحاضة نقض الوضوء ألنھ نجس، وخرج من غیر القُبل والدُبر، إذا نقیس علیھ كل نجس : یقولون: بعبارة أخرى. لیس من الموضع ُُّ َ َ َ
كیف . لوضوء؛ ألنھ نجس وخرج من البدن كدم االستحاضةأي نجس یخرج من سائر البدن كالرعاف، فإنھ ینقض ا: من سائر البدن، فعندھم

وأما . وكونھ من الموضع). اغسلي عنك الدم: (ًكونھ نجسا، لقولھ: بأن دم االستحاضة اشتمل على وصفین: ُیجاب عن ھذا؟ یجاب عنھ
دم : ٍع مؤثر، فنقض األول وھوًالنجس الخارج من سائر البدن كالرعاف، فقد حصل فیھ وصف واحد، وھو كونھ نجسا؛ ولكنھ لیس من موض

وھناك أدلة على أنھ ال . أن كل خارج نجس من سائر البدن یوجب انتقاض الوضوء: االستحاضة، ولم ینقض الثاني، ھذا بالنسبة لمسألة
ي، فلوال أنھ ِّحدیث عباد بن بشر رضي هللا عنھ، لما قام على الشعب یحرس، وجاءه السھم الغارب، فنزف وھو یصل: ینقض الوضوء أقواھا

َّخشي على صاحبھ لما قطع صالتھ، فأقر على ذلك، فدل على أن خروج الدم ال یوجب انتقاض الوضوء ِ ُ َ َ َ.  
 
 
 
 

 خروج النجس من غیر السبیلین
 
 

َأو كثیرا نجسا غیرھما: [قال رحمھ هللا ً ًكثیرا نجسا: (وقولھ. ًغیر البول والغائط، وھو الدم مثال: أي] ًِ : ثانیھا. الدم:  أولھاً:یشمل أمورا) ً
فمن قاء فقد انتقض . كل ذلك یعتبر من النجس الخارج من غیر السبیلین، وھو من غیر البول والغائط. القيء: رابعھا. القیح: ثالثھا. الصدید

 خرج ومن. ومن رعف انتقض وضوءه؛ ألن الدم نجس، فیوجب انتقاض الوضوء. ؛ ألنھ نجس خارج من البدن- على ھذا األصل- وضوءه 
: منھ الصدید أو القیح انتقض وضوءه؛ ألن الصدید والقیح، متولد من الدم، والفرع یأخذ حكم أصلھ، وما تولد من نجس فھو نجس، والصدید

أخذ حكم النجس لمكان تنجسھ : ًیكون مختلطا بین الدم والماء الذي یخالط الجراح، فقالوا: من الماء الذي یخالط الجراح، وقیل: یقولون
. ھذه األمور كلھا إذا خرجت أوجبت انتقاض الوضوء، على األصل الذي قررناه من كون الخارج النجس یوجب انتقاض الوضوء. وضعبالم

: َّلكن ھنا شرط ذكره المصنف عبر عنھ بالوصف في قولھ. ًأن الخارج النجس من غیر السبیلین ال ُیعتبر ناقضا للوضوء: إن الصحیح: وقلنا
إذا خرج من اإلنسان دم یسیر كالبثرة التي تسمى في : قالوا: تفصیل ذلك. ًأنھ لو كان قلیال فال ینقض الوضوء) ًكثیرا: (ولھ، فمفھوم قً)كثیرا(

ًالحبة، تكون على اإلصبع أو تكون على الساعد، فینزف الدم منھا قلیال، أو یعصرھا اإلنسان فیخرج منھا الدم الیسیر، فھذا :عرف الناس بـ َّ َ
ًأو ُجرح جرحا صغیرا، وخرج دم یسیر، فھذا . لو استاك فأدمى لثتھ، فخرج دم قلیل من طرف اللثة، فھذا قلیل: ًمثلتھ أیضاومن أ. یسیر ً ِ

ًلكن لو كان كثیرا، كجرح یثُعُب دما، أو رعف، فإنھم یقولون. ًیوصف بكونھ قلیال ًْ َ ھم یفرقون بین القلیل والكثیر من : ًإذا. انتقض وضوءه: ٍ
ًلو كان الخارج النجس كثیرا نقض، وإذا كان الخارج النجس قلیال لم ینقض، فیرد السؤال: ویقولون. لخارجةالنجاسات ا ما ھو الضابط الذي  :ً

ق بھ بین القلیل والكثیر؟ لھم أقوال متعددة اإلمام الموفق ابن قدامة كما في المغني، واختاره في العمدة، : منھا ما اختاره غیر واحد ومنھم: نفرِّ
إن الكثیر ما ال یتفاحش في النفس، فإذا رأیتھ لم تره :  یقولون-رحمة هللا علیھم-كذلك اختاره الزركشي ، وغیرھم من أئمة الحنابلة وفقھائھم و

ًكثیرا، وال تستكثر ھذا الیسیر؛ لكن لو أنك نظرت إلیھ فاعتبرتھ كثیرا، فإنھ یعتبر كثیرا ً ن الكثیر الناس یختلفون، فقد یكو: لكن نقول لھم. ً
أما . فیخرج الموسوس، والقصاب: ما اعتبره أوساط الناس وعقالؤھم ونحوھم من الحكماء الذین لھم عقل، قالوا: قالوا! ًعندي یسیرا عندك

ْ ویستعظم كل شيء، فھذا القلیل عنده ال یعتبر فاحشا، ومث- نسأل هللا السالمة والعافیة- ًفألن أقل شيء عنده یعتبر كثیرا : الموسوس ِ ِلھ لیس لھ ً
ًفالجزار أو القصاب فإنھ ال عبرة بقولھ؛ ألنھ یستھین بالدماء، فالذي یتفاحش عنده الشيء الكثیر جدا، فربما یرى ما : وأما النوع الثاني. تأثیر

لموسوس، فجعلوا أعلى القصاب، وا: یخرج ھذان النوعان: فقالوا. ھذا لیس من المتفاحش وإنما یقاربھ؛ ألنھ معتاد للدماء: یمأل الكوب، فیقول
ِّفال نلتفت لمن یعظم األمر ولمن یحقره، وإنما ُینظر إلى الحكیم العاقل وعقالء الناس وأوساطھم: الموسوس، قالوا: القصاب، وأدناه: الشيء ِّ .

 العبرة فیھ بتفاحش النفس، أن:  على غیر المشھور، والذي اختاره بعض المحققین-كما قلنا- لكن كل ھذا . ُّومنھم من یحده بالقطرة والقطرتین
ًإذا كان الدم كثیرا عندك نقض، وأما إذا كان یسیرا لم ینقض: فقالوا كل ھذا نحن في عافیة منھ؛ ألنھ عندنا ال ینقض الوضوء؛ وإنما نحن . ً

ع على كالم المصنف، ویرد السؤال َ عصروا الُبثر، وأنھم اغتفروا أنھ ثبت عن الصحابة أنھم: لماذا استثنوا القلیل؟ استثنوه لعلة، وھي: نفرِّ
ًولم یر في ذلك بأسا، قالوا ًالیسیر، كما جاء عن ابن عباس و ابن عمر ، فقد عصر ابن عمر بثرة ثم صلى فھذا یدل على أن القلیل ال یؤثر، : َ

  .ًنستثني الیسیر، فإن كان یسیرا لم ینقض، ولم ُیحكم بانتقاض الوضوء: ًوبناء على ذلك قالوا
 
 
 
 

 ئلةاألس
 
 

...... 
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 اشتباه المني بالمذي
 
 

ِما الحكم إذا اشتبھ على اإلنسان المذي والمني؟ الجواب: السؤال َ ، وصلى هللا وسلم وبارك على خیر خلق هللا، وعلى آلھ : َْ باسم هللا، والحمد 
ًنسان من نومھ، فیجد بلال أو أثر البلل، فیقع في  أن یستیقظ اإل-: ھذا االشتباه كما ذكره العلماء لھ صور منھا: أما بعد. َوصحبھ ومن وااله َ

ًشك، ھل ھو مني فیغتسل، أو مذي فال یجب علیھ الغسل؟ فما الحكم؟ أوال ْ َ ْیراعي أوصاف المني والمذي: َِ َ ِفالمني: َِ ماء أبیض ثخین بالنسبة : َ
ِالمني رائحتھ لیست كا: الرائحة: ًثانیا. للرجل، وأصفُر رقیق بالنسبة للمرأة ِلمذي، فإن المني لھ رائحة كرائحة طلع النخل، كما عبر عنھ َ َ َْ

ِكرائحة العجین إذا ُعجن واشتد، فإذا وجد رائحة : بعض العلماء، وطلع النخل ھو الوبار الذي یكون في فحول النخل، ویقول بعض العلماء
َالمني فیھ، أو وجد ثخن المني فیھ، فإنھ یحكم بكونھ َ َِ ِ ًمنیا یوجب ال َِ َّ ِ لكن لو أنھ لم یستطع التمییز، والتبست علیھ األوصاف، ولم یجد ما . ُغسلَ

ْیحسم األمر لھ، ھل ھو مني أو مذي فما الحكم؟ فالذي علیھ جماھیر العلماء  َ ِأنھ مذي حتى یتیقن أنھ مني؛ ألن الیقین أنھ : - رحمة هللا علیھم-َِ َ َْ
ُمذي، والشك ھل ھو مني فیجب الغسل أو ال، فیبقى  ِ َ ِعلى الیقین وھو المذي، وال یجب علیھ الغسل حتى یستیقن أنھ منيَْ َ   .وهللا تعالى أعلم. َْ

 
 
 
 

 حكم غسل األنثیین عند خروج الودي والمذي
 
 

ْھل یلزم الرجل إذا خرج منھ ودي أو مذي غسل األنثیین؟ الجواب: السؤال َ فدل على أنھ ) ولیغسل مذاكیره: (نعم، وھو ظاھر حدیث علي: َْ
یغسل موضع الخروج، وھو رأس اإلحلیل، والصحیح أنھ : ًل العضو واألنثیین، وھذا ھو أصح األقوال في ھذه المسألة، خالفا لمن قالیغس

  .وهللا تعالى أعلم). ولیغسل مذاكیره: (یجب غسل العضو واألنثیین، لقولھ
 
 
 
 

 حكم من یخرج منھ المذي قبل الصالة وفي أثنائھا
 
 

َّ في المذي أنھ ُیتوضأ منھ إن ُوجد؛ ولكن ربما یتوضأ منھ ویشرع في الصالة ویعاوده مرة أخرى أثناء - حفظكم هللا- لقد ذكرتم : السؤال ََّ َ ََ َ ْ
ًمن ُبلي بالمذي فاسترسل معھ، بحیث ال یستطیع إمساكھ فترة یستطیع أن یصلي فیھا، : ھذا فیھ تفصیل: الصالة، فماذا یجب علیھ؟ الجواب ْ َ ِ

ْاالستحاضة، فكلما دخل علیھ الوقت توضأ وصلى، ولو خرج منھ المذيفھذا حكمھ حكم  أن یكون خروُجھ بالقطرة : الحالة الثانیة. َ
والقطرتین، فیخُرج في المرة األولى عند المالعبة، ثم إذا مضى وقت قلیل خرج مرة ثانیة، فھذا یجب علیھ غسل العضو وإعادة الوضوء 

  .موهللا تعالى أعل. كالحال في البول
 
 
 
 

 نجاسة المذي
 
 

ْھل كون المذي ینقض الوضوء دلیل على أنھ نجس؟ الجواب: السؤال : أْمُر النبي صلى هللا علیھ وسلم بغسلھ وغسل العضو حیث یقول: َ
وهللا . وىَوالنضح یستعمل بمعنى الغسل، ھذا كلھ دال على أنھ آخذ حكم البول، فھو نجس، وھذا ھو المعتبر والذي علیھ الفت) انضح فرجك(

  .تعالى أعلم
 
 
 
 

 خروج الطاھر من أحد السبیلین
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أن خروج الطاھر ال یوجب انتقاض : إن الصحیح: ھذا ذكرناه وقلنا: ھل خروج الطاھر من أحد السبیلین یوجب االستنجاء؟ الجواب: السؤال
ك للفرق بینھ وبین النجس الخارج، فإن النجس الخارج ًالوضوء، وبناء علیھ فإنھ ال یلزم منھ االستنجاء وال یأخذ حكم النجس الخارج، وذل

  .وهللا تعالى أعلم. یؤثر في المحل، والطاھر ال یؤثر
 
 
 
 

ًاألصل بقاء الوضوء ما لم یسمع صوتا أو یجد ریحا ً 
 
 

ًیتأكد لي أحیانا خروج الریح؛ ولكن بدون ریح وال صوت، فھل الوضوء ھنا یكون باطال؟ الجواب: السؤال !  بدون رائحة وال صوت؟أیتأكد: ً
ًھذا لیس بصحیح، ھذا من الشیطان، ولذلك ال تلتفت إلى مثل ھذا، وابق على الیقین، حتى تسمع صوتا أو تجد ریحا، فإن سمعت الصوت أو  ً َ

  .وهللا تعالى أعلم. وجدت الرائحة أعدت الوضوء، وإال فال
 
 
 
 

 حكم االغتسال لمن رأى في نومھ أن یستمني
 
 

من نام ورأى أنھ احتلم أو أنھ استمنى فإن : ً أن رجال نام على طھارة ورأى في منامھ أنھ استمنى فما حكم طھارتھ؟ الجوابلو: السؤال
ُالعبرة بالحقیقة، فإن استیقظ ووجد الماء وجب علیھ الغسل، وإن استیقظ ولم یجد الماء لم یجب علیھ غسل، وھكذا لو رأى موجب الغسل  ُ

قولھ علیھ الصالة والسالم :  ال عبرة بذلك كلھ والعبرة بحقیقة الخروج، أما دلیل اعتبار الخروج نفسھ وإلغاء اعتبار المنامًمناما كالجماع، فإنھ
خروج : بسبب الماء وھو: سببیة، أي) من) (من الماء(ُالغسل، : وھو) إنما الماء(، )إنما الماء من الماء: (في حدیث أبي سعید في الصحیح

ِالمني، فدل عل ًى أن العبرة بالخروج، وأنھ إذا خیِّل لھ وھو نائم أنھ خرج مني، واستیقظ ولم یجد شیئا فإنھ ال یجب علیھ الغسل، والعكسَ لو : ُ
ُأنھ نام ولم یذكر احتالما ثم استیقظ ووجد أثر الماء وجب علیھ الغسل؛ ألن العبرة بوجود الماء، وكونھ یذكر أو ال یذكر ھذا ال تأثیر لھ؛  ً

: أن العبرة بالحقیقة، ولذلك قالوا: - رحمة هللا علیھم-وھذا أصل عند جماھیر العلماء ) إنما الماء من الماء: (قولھ علیھ الصالة والسالملظاھر 
: ُِرفع القلم عن ثالثة، وذكر منھم: (ال یؤثر ذكره لالحتالم، ففي الحدیث الصحیح عن علي رضي هللا عنھ أن النبي صلى هللا علیھ وسلم قال

ُفدل على أنھ ال عبرة بما خیِّل لھ في نومھ من أنھ احتلم أو أنھ جامع أو أنھ أنزل، ما دام أنھ في الحقیقة لم یكن منھ شيء، ) النائم حتى یستیقظ
  .وهللا تعالى أعلم. ًولذلك یعتبر العلماء وجوب الغسل مربوطا بوجود الحقیقة ال بوجود الصورة في المنام

 
 
 
 

 ثوب الذي احتلم فیھحكم الصالة في ال
 
 

ھذه المسألة : إذا احتلم الرجل ثم اغتسل؛ ولكنھ صلى بالثیاب التي احتلم فیھا، فما حكم صالتھ؟ وإذا كانت باطلة فماذا یفعل؟ الجواب: السؤال
ِ في المني، ھل ھو طاھر أو نجس؟ وأصح األقوال- رحمة هللا علیھم- مفرعة على خالف العلماء   في حدیث ابن عباس أنھ طاھر، وقد جاء: َ

، وجاء عن أم المؤمنین رضي هللا عنھا أنھا كانت تفركھ من ثوب النبي صلى هللا علیھ وسلم، ثم یصلي فیھ، وإن )إنما ھو بمنزلة المخاط(
إنما كان (: ٍأثره لباق فیھ، فدل ھذا على أنھ لیس بنجس، وقد ثبت عنھا رضي هللا عنھا أنھا أنكرت على من أصبح وقد غسل ثوبھ، فقالت

ِیكفیھ أن یُحتھ، لقد كنت أفعل ذلك بمنيِّ النبي صلى هللا علیھ وسلم َ ُ ُّفدل ھذا على أن المني لیس بنجس وأنھ طاھر، وأنھ یكفي فیھ الحت ) َّ َ ََّ ِ
ٌّوالقرص، فمن صلى في ثوب فیھ مني فصالتھ صحیحة وال حرج علیھ ِ   .وهللا تعالى أعلم. َ

 
 
 
 

  خروجھحكم انتقال المني مع عدم
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ِمن أیقن وصول المني إلى مخرجھ ثم حبسھ، ھل یجب علیھ الغسل أم ال بد من خروجھ حقیقة؟ الجواب: السؤال ھذه المسألة للعلماء فیھا : َ
ِلو أن إنسانا تحركت شھوتھ، وأحس بانفصال المني من صلبھ، ثم تأخر خروج المنيِّ ثم قذفھ، فھل العبرة بوقت التحرك: وجھان، وھي َِ َ ، أم ً

العبرة بالخروج، وھذا ھو الصحیح، والذي علیھ العمل والفتوى، :  من یقول- رحمة هللا علیھم- فمن أھل العلم -العبرة بوقت الخروج؟ 
َلو كان في الصالة، فأحس بتحرك شھوتھ، ثم أمسك العضو، وقد بلغ المني العضو، ولم یخرج منھ إال بعد استتمام : وصورة ھذه المسألة َُّ ِ ُّ

ِصالتھ صحیحة، وال یؤثر خروُجھ من الصلب، ومسألة خروج المني من الصلب، أو شعوره بتھیئھ للخروج، كل ذلك ال تأثیر : مھ، قالواسال َ
إذا : (فقال) الماء فاغتسل إذا فضخت: (لھ، والعبرة بالفضخ والخروج، لما ثبت في الحدیث الصحیح عن النبي صلى هللا علیھ وسلم أنھ قال

عتبر مجاوزتھ للصلب، فدل على أن العبرة بخروجھ ال بانتقالھ، وال یشكل على ھذا إیراد العكس، فیما لو بقي منھ شيء، ولم ی) فضخت
ًفخرج بعد غسلھ، فھذا فضلة باقیة غیر ما نحن فیھ من كونھ ماء بأصلھ ُ.  

 
 
 
 

 من عوامل االستمرار في طلب العلم
 
 

م، وأسأل هللا أن یجعل نیتي ونیة كل مسلم خالصة صادقة، وما إن أحضر إلى حلق العلم لقد قدمت إلى ھذه البالد لطلب العل: السؤال
والدروس حتى یأتیني الشیطان ویرغبني عن العلم، ویصرفني عنھ، ویضعف عزیمتي، ویشغلني بما ال یفید، فقسا قلبي، وانشغلت عن كتاب 

، أسأل هللا أن - حفظك هللا-ُشعر بضیق شدید، فاشدد من أزري بنصح منك َّهللا، وعن االجتھاد في الطلب، واجتمعت علي ھموم وغموم، وأ
أن تعتمد على هللا، فإنھ نعم المولى ونعم النصیر، وما نزل بك ! أما الوصیة التي أوصیك بھا أخي في هللا: الجواب. ینفعني وإخواني بما تقول

ِ یرید أن یرفع درجتك، فسلط البالء علیك، فإن كنت ترید النجاة فاستدم ما ھو إال بالء من هللا، إما بسبب ذنب بینك وبین هللا، أو أن هللا َّ
ًاالستغفار، لعل هللا أن یرحمك إن كنت عاصیا، وربما كان ذلك بسبب غرور في نفسك، فإن طالب العلم قد یبدأ طلب العلم فُیصاب بالغرور، 

َأو یزل لسانھ بكلمة، أو یحدث منھ أمر ُیغضب هللا علیھ، فی ِ : سلب نعمة العلم والرغبة عنھ على قدر ما أصاب من ذنب، قال سفیان رحمھ هللاْ
ُأذنبت ذنبا فُحرْمت قیام اللیل أربعة أشھر ُِ ، فلعل هللا یرید أن یبلغك مرتبة ال تصل إلیھا إال : وأما األمر الثاني فھو. ً أن تحسن الظن با

َبامتحان وابتالء، وقل أن تجد طالب العلم طلب ََ َ َ العلم إال وجاءه ما ذكرت، بل وأشد مما ذكرت، وهللا یقولَّ َوجعلنا منُھم أئمة یْھدون بأْمرنا : َ َِ َ َِ َ َ َ َ َُ ً َّ ِ ِْ ْ ْ
َلما صبُروا  َ َّ َّإن هللا عز وجل لما أوحى إلى نبیھ أخذه جبریل فغطھ حتى رأى : ًفا یجعل العبد إماما إذا صبر، ولذلك قال العلماء] 24:السجدة[َ َ

فضاق قلُبك، ولعل ھذا الضیق . لكي یبین أن العلم ال یأتي إال بعد امتحان وابتالء: ، ثم أرسلھ، ثم غطھ، ثم أرسلھ، ثالث مرات، قالواالموت
، واستعن هللا، فإنھ نعم  ، واشدد عزیمتك با یكون ابتالء كما ابتلي الحبیب صلوات هللا وسالمھ علیھ عند الوحي، ھذا إذا أحسنت الظن با

إلى متى تنتھي من دروسك، : وكثیر من طالب العلم یأتیھم الھم ویأتیھم الغم ویأتیھم التثبیط من الناس، فمنھم من یقول. المولى ونعم النصیر
َكل ذلك ابتالء، فإن صَدق مع هللا ص! ولربما تجلس العشر سنوات والعشرین سنة وأنت في ھذه الحلقة، أو عند العالم الفالني، وال تنتھي ََدق ََ

َمعھ، وكم وجدنا من المثبِّطین والمخذلین حتى خذلھم هللا عز وجل عنا َّ َ ، واعلم أنك في جنة، وروضة من ریاض الجنة، وھي . ِّ فتعلق با
ِالعلم، فاستدم سؤال هللا جل وعال أن یثبت قدمك، وأن یحسن العاقبة لك الوتھ أسأل هللا العظیم رب العرش الكریم أن یرزقنا من العلم ح. َ

 .وصلى هللا وسلم وبارك على نبیھ وآلھ وصحبھ أجمعین. وطالوتھ، وأن یجعل لنا موجبات رحمتھ، وعلو درجاتھ، إنھ ولي ذلك والقادر علیھ
 
 
 
 

 [2[ باب نواقض الوضوء -شرح زاد المستقنع 
ء قد اختلفوا في بعضھا ھل ینقض أم ال؟ ومما للوضوء نواقض ذكرھا العلماء رحمھم هللا، وقد دلت علیھا النصوص الصحیحة، إال أن العلما

 .مس الذكر بدون حائل، وأكل لحم الجزور، والنوم: اختلفوا فیھ
 انتقاض الوضوء بزوال العقل

 
 

ًالحمد  رب العالمین، وصلى هللا وسلم وبارك على نبینا محمد وعلى آلھ وأصحابھ وسلم تسلیما كثیرا  فیقول المؤلف رحمة هللا: أما بعد. ً
 على -والعیاذ با-ًمن نواقض الوضوء زوال العقل سواء كان بسبب مباح أو بسبب محرم، كأن یسكر اإلنسان : أي]. وزوال العقل: [علیھ

ًوجھ یعذر بھ، أو وجھ ال یعذر بھ، فالوجھ الذي یعذر بھ في السكر أن یشرب شرابا یظنھ ماء فیسكر، فإنھ معذور في سكره للجھل، والوجھ  ً
-ً والمخدر عالما بھ، ففي كلتا الحالتین لو شرب ما یزیل عقلھ من المسكرات والمخدرات -والعیاذ با- یعذر كأن یشرب المسكر الذي ال

یسمیھا : المرتبة األولى: والسكر لھ ثالث مراتب ینبغي على طالب العلم أن ینتبھوا لھا.  فإنھ یحكم بانتقاض وضوئھ- أعاذنا هللا وإیاكم منھا
أقصى درجات السكر، وھي أن یسقط : والمرتبة الثانیة! الھزة والنشاط والطرب، وھي أول ما یكون لمن شرب الخمر والعیاذ با: ءالعلما

-فاعلم . وسط بین المرتبتین: والمرتبة الثالثة. كالمغشي علیھ ال یعرف األرض من السماء، وال یعي ما یقول وال ما ُیقال لھ فھو كالمجنون
ً أنھ إذا بلغ السكران بدایة السكر وھي الھزة والنشاط، فإنھ مكلف إجماعا؛ ألنھ في حكم المستیقظ، فإذا فعل أي فعل في بدایة -رحمك هللا
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ٍسكره عند ھزتھ ونشاطھ، كأن یطلق امرأتھ أو یفعل أي فعل فإنھ یحكم بمؤاخذتھ؛ ألن األصل فیھ أنھ مكلف حتى یؤثر فیھ المؤثر، ولم یبلغ 
ًأما إذا بلغ منھ السكر غایتھ، كأن یسقط كالمجنون فھذا ال یؤاخذ إجماعا من جھة طالقھ، وإذا طلق فیھا فإنھ . لسكر فیھا علیھدرجة یؤثر ا

وأما الحالة الثالثة المترددة بین الحالتین، فھي التي فیھا الخالف بین العلماء في السكران، ھل ھو مكلف أو غیر . طالقھ كالمجنون ال ینفذ
 ...... . المتوضىء، فإنھ یحكم بانتقاض وضوئھ، ویلزمھ أن یعید الوضوء-والعیاذ با-ذا سكر مكلف؟ فإ

 
 حكم تأثیر النوم الیسیر على الوضوء

 
 

نوم، وھو القول الثاني في مسألة النقض بال- إذا زال العقل بیسیر النوم : استثناء، أي): إال] (إال یسیر نوم من قاعٍد أو قائم : [ قال رحمھ هللا
ً والیسیر كاللحظات ولو كان مذھبا للشعور، والكثیر كأن ینام ساعة أو ساعة إال ربعا وھو یخفق رأسھ، أو -وھو الفرق بین الیسیر والكثیر ً

كان الصحابة ینتظرون العشاء : (استثنوا القاعد لحدیث أنس ) من قاعد: (قولھ. نصف ساعة وھو یخفق رأسھ، فھذا یحكم بانتقاض وضوئھ
ألن الیسیر من القائم في حكم الیسیر من القاعد ال فرق بینھما، كما اختاره ) أو قائم: (قولھ).  تخفق رءوسھم، ثم یصلون وال یتوضئونحتى

 ...... .صاحب المقنع رحمھ هللا، وانتصر لھ في المغني
 

 ما ینقض الوضوء من المس
 
 

...... 
 

 الخالف في نقض الوضوء بمس الذكر
 
 

ًمن مس الذكر فإنھ ینتقض وضوءه، سواء قصد الشھوة ووجد اللذة، أو لم یقصد الشھوة ولم یجد : أي] ومس ذكر متصل [:قال رحمھ هللا
) من مس ذكره فلیتوضأ: (اللذة، فمن مس الذكر وجب علیھ أن یعید الوضوء؛ لما ثبت في الحدیث عن النبي صلى هللا علیھ وسلم أنھ قال

من مس ذكره فال ینتقض : وقال بعض العلماء. ًي صلى هللا علیھ وسلم أمر بالوضوء من مس الذكر مطلقاأن النب: وجھ الداللة من الحدیث
وضوءه؛ لحدیث طلق بن علي رضي هللا عنھ أنھ أتى النبي صلى هللا علیھ وسلم وھو یبني المسجد فسألھ عن مس الذكر؟ فقال علیھ الصالة 

والصحیح أنھ . إن ھذا الحدیث یدل على أن مس الذكر ال یوجب انتقاض الوضوء:  قالوا)وھل ھو إال بضعة منك: (ًوالسالم یجیب طلقا 
أنھ منسوخ؛ ألن طلق بن علي قدم عند بناء المسجد كما : الوجھ األول: یوجب انتقاض الوضوء، ویجاب عن حدیث طلق بن علي من وجھین

أن تأخر : كـأبي ھریرة رضي هللا عنھ، والقاعدة: ًالما من الصحابةرواه المتأخرون إس) من مس ذكره فلیتوضأ: (جاء في الروایة، وحدیث
من مس : (أن یُجمع بین حدیث طلق بن علي وبین حدیث: الوجھ الثاني. إسالم الراوي مع تقدم المعارض یدل على النسخ أو یشعر بالنسخ

إذا مسستھ : أي) وھل ھو إال بضعة منك: (ال لھبأن سؤال طلق بن علي رضي هللا عنھ عن مس الذكر من فوق الثوب فق) ذكره فلیتوضأ
وقد صحح غیر ). من مس ذكره فلیتوضأ: (وأما إذا لمسھ مباشرة فإنھ یُحمل علیھ حدیث. ًبحائل كأنك لمست یدا أو نحو ذلك من األعضاء

مام البخاري رحمھ هللا، فلذلك یقوى اإلمام أحمد ، و أبو زرعة واستصوبھ اإل: واحد من أھل العلم حدیث األمر بالوضوء من مس الذكر منھم
أن یكون بشھوة : ًأوال: إذا ثبت أن مس الذكر یوجب انتقاض الوضوء فیستوي في ذلك أمور. الحكم بأن مس الذكر یوجب انتقاض الوضوء

ھو اإلفضاء : والمس) سمن م: (أن المراد بالمس باطن الكف، فلو أنھ وقع على ظاھر الكف لم ینتقض الوضوء لقولھ: ًثانیا. أو بدون شھوة
واختلف العلماء فیما لو إذا مسھ بین أصابعھ، ھل الذي بین األصابع یأخذ حكم باطن الكف أو یأخذ حكم ظاھره؟ واألقوى أنھ . بباطن الكف

 فإذا مس حلقة أصل، وُیلحق بھ مس الدبر،) من مس ذكره: (أن قولھ: ًثالثا). أن ما قارب الشيء یأخذ حكمھ: (یأخذ حكم الباطن؛ للقاعدة
َأن ھذا الحكم یشمل الرجل والمرأة، فُحكم بھ : ًرابعا. یشمل القبل والدبر: والفرج) من مس فرجھ: (الدبر انتقض وضوءه؛ وذلك لعموم قولھ ِ

: م، فإن قولھوھذا من صیغ العمو) من مس فرجھ: (ًللرجال والنساء تبع، وكم من أحكام ترد في الرجال أصال والنساء فیھا تبع، كما في قولھ
أن ھذا الحكم یستوي فیھ أن یمس من نفسھ أو یمس : ًخامسا. یشمل الرجل والمرأة) فرجھ: (من صیغ العموم عند األصولیین، وقولھ) َمْن(

ًمن غیره، ولذلك یعم الحكم بالنسبة للماس، سواء كان لنفسھ أو لغیره، بشرط أن یكون متصال بالغیر ر، فلو یشمل الصغیر والكبی: ًسادسا. ً
یخرج من ھذا مس : ًسابعا. مست المرأة فرج صبیھا أو صبیتھا انتقض وضوُءھا ولو تكرر ذلك؛ وذلك لعموم الخبر من جھة المعنى

َّلو قطع العضو فُمس لم یأخذ ھذا الحكم: المنفصل، فقال بعض العلماء َِ َ أنھ لو مس فرج الخنثى المشكل فإنھ یأخذ حكم المرأة، فلو مس : ًثامنا. ُ
َذكره لم ینتقض وضوُءه؛ ألنھ زائد، وال دلیل على إثبات كونھ عضوا مؤثرا، فُیْبقى على األصل وھو بقاء الطھارة َ ً وقال بعض العلماء . ً

إنھ یأخذ حكم الماس من جھة المعنى، : قد علمنا حكم من مس، فھل الممسوس یأخذ حكم الماس؟ فقال بعض العلماء: ًتاسعا. ًباالنتقاض مطلقا
 .أنھ إذا وجد الممسوس الشھوة واللذة انتقض وضوءه وإال فال: ي اختاره بعض العلماءوالذ
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 مس الذكر بظاھر الكف
 
 

ٍأو قبل بظھر كفھ أو بطنھ: [قال رحمھ هللا وھذا اختیار بعض ) بظھر كفھ أو بطنھ: (قولھ. للعموم، فھو یشمل األنثى والخنثى) أو قبل: (قولھ] ُ
إشعار بالقصد، ) من مس: (قوى أن التأثیر بباطن الكف؛ ألن اإلفضاء یكون بباطن الكف ال بظاھر الكف، وفي قولھالعلماء، وإن كان األ

أن العبرة : بخالف ظاھر الكف، فإنھ ال یمس العضو بظاھر الكف إال على سبیل غیر مقصود، ولذلك الذي علیھ العمل عند بعض أھل العلم
 .بباطن الكف ال بظاھر الكف

 
 
 
 

 أعضاء الخنثىمس 
 
 

: قال رحمھ هللا. لمس العضوین من خنثى مشكل، فھذا یوجب انتقاض الوضوء كما ذكرنا: أي] ولمسھما من خنثى مشكل: [قال رحمھ هللا
ّسواء مس أو ُمس؛ لكن ھنا في الحالة األخیرة قال] لشھوة فیھما: [قال رحمھ هللا. لما ذكرناه] ٍولمس ذكر ذكره أو أنثى قبلھ[ ّ َ فجعل ) لشھوة: (ً

 .ًالحكم مرتبطا بالشھوة، فإن لم توجد الشھوة فإنھ ال یحكم باالنتقاض بالنسبة للممسوس
 
 
 
 

 الخالف في نقض الوضوء بلمس المرأة
 
 

 في ھذه -رحمھم هللا-ومن نواقض الوضوء أن یمس الرجل المرأة بشھوة، وقد اختلف العلماء : أي] ومسھ امرأة بشھوة: [قال رحمھ هللا
ًلمس النساء كلھ ینقض الوضوء، سواء كانت محرما أو غیر محرم، وسواء وجد الشھوة أو لم یجد الشھوة، وصاحب : فمنھم من قال: سألةالم ًً

َأْو المْستم النساء : ھذا القول احتج بظاھر قولھ تعالى َ َِّ ُُ فة وقالت طائ. إن هللا عز وجل حكم بانتقاض الوضوء بلمس النساء: قالوا] 43:النساء[َ
أنھ كان یصلي : (ًإن لمس المرأة ال ینقض الوضوء مطلقا؛ وذلك لما ثبت في الحدیث الصحیح عن النبي صلى هللا علیھ وسلم: من العلماء

افتقدت النبي : (ًولما ثبت أیضا في الحدیث الصحیح أنھا قالت) فإذا سجد غمزني: باللیل وعائشة رضي هللا عنھا معترضة بین یدیھ، قالت
فھذا یدل على أن لمسھا لھ : قالوا (یا مقلب القلوب ثبت قلبي على دینك:  علیھ وسلم فجالت یدي فوقعت على قدمھ وھو ساجد، یقولصلى هللا

ولمسھ لھا ال یوجب انتقاض الوضوء؛ وألن النبي صلى هللا علیھ وسلم حمل أمامة بنت أبي العاص في الصالة وھي في حكم المرأة، فكان 
َ وضعھا، وإذا أراد أن یرفع حملھا ورفعھا قالواإذا أراد أن یسجد َ َ َ ََ ولم ینتقض وضوءه، ولما جاء عنھ علیھ الصالة والسالم من تقبیلھ بعض : َ

فمجموع ھذه النصوص یدل على أن لمس النساء ال یوجب : نسائھ قبل خروجھ إلى الصالة، كما في حدیث عائشة ، واختلف في إسناده، قالوا
إن لمس النساء یوجب انتقاض الوضوء، إذا وجد الشھوة أو قصدھا، وال یوجب : ع بعض العلماء بین القولین فقالواوجم. انتقاض الوضوء

َأْو المْستم النساء : انتقاض الوضوء إذا لم یجد الشھوة وھذا ھو األقوى، ولذلك یحمل قولھ تعالى َ َِّ ُُ على الجماع، والسباق والسیاق ] 43:النساء[َ
ُالمْستم(ة وسیاقھا یدل على أن المراد بـمحكم، وسباق اآلی ُ ُّزیادة المبنى تدل على زیادة المعنى؛ وألن السنة : الجماع؛ للقاعدة في اللغة): َ

ُالمْستم(تصرف  ُ َإْن لمس المرأة فوجد : ًإذا لمس المرأة فیھ تفصیل. من ظاھرھا إلى ھذا المعنى الذي یقویھ السیاق والسباق مع قرینة اللغة) َ َ َ
وجود الشھوة واإلحساس بھا مظنة : ًھوة انتقض وضوُءه، وإن لمس المرأة ولم یجد الشھوة لم ینتقض وضوءه، وبناء على ذلك قالواالش

إن مجرد النظر إلى المرأة : َّوفرع بعض العلماء على ھذا تفریعات، ولكن ال یقوى الدلیل علیھا، كقول بعضھم. الحدث، فینزل منزلة الحدث
 ینقض الوضوء، بل ھناك قول بأن النظر إلى األمرد بشھوة یوجب انتقاض الوضوء، والحقیقة أن ھذا محل نظر،  بشھوة- كزوجتھ-

) ال یقبل هللا صالة أحدكم إذا أحدث حتى یتوضأ: (ُّوالصحیح واألقوى أن العبرة باالنتقاض المؤثر، أو ما ھو قریب من المؤثر لظاھر السنة
على  :أي. ا مظنات الحدث الضعیفة فإنھ ال یقوى اعتبارھا، وإن احتاط اإلنسان بالوضوء فھو أولىفنبقى على األصل من طھارتھ، وأم

  .الوجھ الذي ذكرناه، فإذا مستھ المرأة بشھوة فإنھ یحكم بانتقاض وضوئھا
 
 
 
 

 نقض الوضوء بمس حلقة الدبر
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والدبر منـزل منـزلة القبل، ولذلك : قالوا) من مس فرجھ: ( المؤمنینلقولھ علیھ الصالة والسالم في حدیث أم] ومس حلقة دبر: [قال رحمھ هللا
یحكم بانتقاض الوضوء بمسھ، وظاھر قولھم أن القبل والدبر یختص باآلدمي، فلو مس فرج حیوان فإنھ ال ینتقض وضوءه، وقال بعض 

ر على أن النقض بمس الفرج یختص باآلدمي إنھ لو مس فرج بھیمة فإنھ یحكم بانتقاض وضوئھ، ولكنھ مذھب ضعیف، والجماھی: السلف
  .دون غیره

 
 
 
 

 لمس الشعر والظفر من المرأة
 
 

ما ھو : إن مس المرأة یوجب انتقاض الوضوء، فأعضاء المرأة تنقسم إلى قسمین عند العلماء: إذا قلنا] ال مس شعر وظفر: [قال رحمھ هللا
فإذا تقرر أن اللمس یؤثر، فیرد السؤال عن األعضاء التي اختلف فیھا العلماء . متصل، وما اختلف فیھ ھل ھو في حكم المتصل أو المنفصل

شعر المرأة في حكم المنفصل ولیس في حكم المتصل، وھي قاعدة تكلم علیھا األئمة، ومنھم اإلمام ابن : كالشعر والظفر؟ فقال بعض العلماء
إن شعر المرأة في حكم المتصل فإنھ ینتقض الوضوء بلمسھ من : فإذا قلت. ًیبارجب في القواعد الفقھیة، في القاعدة الخامسة أو السادسة تقر

إن شعر : إن قلت: وتتفرع على ھذا مسائل. إن شعر المرأة في حكم المنفصل فال ینتقض وضوء الرجل إذا لمسھ من امرأة: المرأة، وإن قلت
الفدیة؛ ألنھ منفصل عنھا ولیس بمتصل، ویتفرع علیھ إن قلت إنھ المرأة في حكم المنفصل، فلو غطت بھ وجھھا في اإلحرام وجبت علیھا 

إنھ في حكم المتصل، وسدلت شعرھا على وجھھا : ما لو لمسھ المتوضئ فإنھ ال یحكم بانتقاضھ؛ ألنھ في حكم المنفصل، أما لو قلت: منفصل
لمسھ الرجل، فإن اللمس یوجب انتقاض الوضوء، ھذه إنھ في حكم المتصل و: حتى غطتھ عن الشمس، فإنھ ال یوجب الفدیة علیھا، وإن قلت

 على أن الشعر في -وھو اختیار جمع من العلماء-ھل ھو في حكم المتصل أو في حكم المنفصل، فدرج المصنف : فائدة كالمھم على الشعر
 یشعر باأللم في طرفھ، ولذلك ًوھو لو أن إنسانا أحرق طرف الشعر لم: حكم المنفصل ولیس في حكم المتصل، ودلیل الحس دال على ذلك

ًالشعر ال ینقل اإلحساس، فإذا كان اللمس مركبا على الشھوة، فإن لمس شعر المـرأة ال توجد بھ الشھوة، والرجل یراه منفصال فال یجد بھ أثر  ً َّ
ًال ال متصال بھا یستثنى من ذلك لكونھ منفص- إذا قیل بانتقاض الوضوء بلمسھا- إن لمس شعر المرأة : الشھوة، ولذلك قالوا ) وظفر: (قولھ. ً

ًكذلك الظفر؛ ألن كال من الشعر والظفر الحیاة فیھما حیاة نمو ولیست بحیاة روح؛ ألن أعضاء اإلنسان فیھا ما حیاتھ حیاة روح كالید 
إن لمس الظفر : ك قالواوالرجل، وفیھا ما حیاتھ حیاة نمو كالشعر والظفر، فالشعر في اإلنسان حیاتھ حیاة نمو ولیست بحیاة روح، ولذل

  .ًكلمس الشعر، فلو أحرقت ظفرا فإنھ ال یسري األلم إال بعد فترة، فدل على أنھ لیست حیاتھ حیاة روح وإنما ھي حیاة نمو كالشعر
 
 
 
 

 لمس األمرد وتأثیره في الوضوء
 
 

 من جھة األصل لما ذكرنا؛ ألن األصل طھارتھ إنھ ال ینتقض وضوء من لمسھ، وھذا أقوى: وكذلك األمرد قالوا] وأمرد: [قال رحمھ هللا
  .حتى یدل الدلیل على انتقاضھا وال دلیل، وأما ما ذكروه من مظنة الحدث فیقوى اعتبارھا إن قویت الشھوة وإال فال

 
 
 
 

 لمس المرأة مع وجود حائل
 
 

  .كلباسھا أو قفاز في الید فال یحكم بانتقاض الوضوءإذا وضعت الكف على المرأة وبینك وبینھا حائل، : أي] وال مع حائل: [قال رحمھ هللا
 
 
 
 

 حكم وضوء الملموس بدنھ مع الشھوة
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  .وھو القول الثاني خالف ما ذكرناه، والنظر إلى اعتبار العلة أقوى] وال ملموس بدنھ ولو وجد منھ شھوة: [قال رحمھ هللا
 
 
 
 

 ًحكم وضوء من غسل میتا
 
 

ًمن غسل میتا فإنھ ینتقض وضوُءه؛ وذلك للحدیث الذي في السنن عند البیھقي والدارقطني بسند : أي] یتوینقض غسل م: [قال رحمھ هللا
لیس في انتقاض الوضوء بغسل المیت حدیث صحیح، : ضعیف، وال یصح فیھ حدیث كما قالھ اإلمام أحمد وغیره من أئمة الجرح والتعدیل

 ...... .ً وأنھ یبقى على األصل من كونھ طاھراًوالصحیح أنھ لو غسل میتا فإنھ ال ینتقض وضوءه،
 

 حكم وضوء من أكل لحم الجزور
 
 

كان في أول اإلسالم إذا أكل اإلنسان اللحم وجب علیھ أن یتوضأ؛ لقولھ علیھ الصالة ] ًوأكل اللحم خاصة من الجزور: [قال رحمھ هللا
َفأمر بالوضوء من كل شيء طبخ) توضئوا مما مست النار: (والسالم ِ  في النار، ثم نسخ ذلك وبقي في الجزور؛ وذلك لما ثبت في الحـدیث ُ

فنص علیھ ) نعم: أنتوضأ من لحوم اإلبل؟ قال: إن شئت، قیل لھ: أنتوضأ من لحوم الغنم؟ قال: (الصحیح أن النبي صلى هللا علیھ وسلم قیل لھ
ة من العلماء إلى أن األمر بالوضوء من لحوم اإلبل منسوخ، وذھب طائف. الصالة والسالم على وجوب الوضوء من لحوم اإلبل دون غیرھا

وھذا ) كان آخر األمرین من رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم ترك الوضوء مما مست النار(وھو مذھب مرجوح، واحتجوا لھ بحدیث جابر 
حمة هللا علیھ في كتابھ العلل في الجزء الثاني، الحدیث الذي ذكروا أنھ ناسخ محل نظر؛ ألن فیھ علة في إسناده أشار إلیھا ابن أبي حاتم ر

فرواه الراوي بالمعنى، ولذلك یبقى الحكم أن ) أن النبي صلى هللا علیھ وسلم أكل كتف شاة ثم صلى ولم یتوضأ: (وھو أن ھذا الحدیث أصلھ
ھل إذا شرب لبن الجزور یجب علیھ : الویرد السؤ. من أكل لحم الجزور فإنھ یجب علیھ أن یعید الوضوء، وھذا الحكم خاص بلحم الجزور

واختلف في الكبد . وحدیث األمر بالوضوء من لبن الجزور ضعیف، والصحیح أنھ خاص بلحم الجزور. ال: أن یعید وضوءه؟ الجواب
 ورد على النبي إنھ ال یتوضأ منھا، وھو أقوى من جھة النص، فإن السؤال: أحوط، وقیل إنھ یتوضأ منھا وھو: والسنام؟ فقال بعض العلماء

أنتوضأ من لحوم اإلبل؟ فنص على اللحوم ولم یذكر الكبد وال بقیة أجزاء اإلبل كالسنام ونحوه، فإنھ لیس بلحم وإنما ھو : صلى هللا علیھ وسلم
طھارة حتى یدل شحم، فمن أكل سنام البعیر ال یدخل في ھذا الحكم، وھكذا من شرب لبن اإلبل فإنھ ال یحكم بانتقاض وضوئھ؛ ألن األصل ال

یجب الوضوء من : قال بعض العلماء: وھنا مسألة. ًالدلیل على انتقاضھا وال دلیل، والدلیل إنما ورد في اللحم فیبقى الحكم مقصورا علیھ
كیف : سؤالوقد یرد ال. لحوم اإلبل؛ ألن فیھا زھومة وفیھا قوة، فلو أكل لحم السباع وجب علیھ أن یتوضأ؛ ألن فیھا ما في اإلبل من القوة

تتأتى صورة المسألة فیما لو كان اإلنسان في : یأكل لحم السبع وقد حرم النبي صلى هللا علیھ وسلم أكل كلِّ ذي ناب من السباع؟ والجواب
ھل انتقض وضوءه كالحال في لحم اإلبل أو لم : مجاعة، فاضطر إلى أكل لحم أسد أو سبع، فحینئٍذ یرد السؤال: سفر فأصابتھ مخمصة أي

 ...... .أنھ ال ینتقض وضوءه: ینتقض؟ وأصح األقوال
 

 موجبات الغسل موجبات للوضوء إال الموت
 
 

ًوكل ما أوجب غسال أوجب وضوءا إال الموت: [قال رحمھ هللا إن انتقاض الطھارة الكبرى یوجب انتقاض الطھارة : ھذا قول بعض العلماء] ً
ض الوضوء، ولو جامع أھلھ انتقض وضوءه وأوجب علیھ الغسل، فكل ما أوجب یوجب انتقا: الصغرى، ومن ذلك خروج المني، قالوا

یجب علیھ الوضوء من موجبات الغسل، إال الموت فإنھ ال یوجب الوضوء، : ًالطھارة الكبرى یوجب الطھارة الصغرى، وبناء على ذلك قالوا
ٍاغسلوه بماء : ( علیھ وسلم أنھ قال في الرجل الذي وقصتھ دابتھّفإذا مات المیت فال یجب أن ُیوضأ؛ لما ثبت في الصحیح عن النبي صلى هللا

ّفدل ھذا على أنـھ ال یجب أن ُیوضأ المیت، وقد ثبت في الحدیث الصحیح أن : قالوا) ًوسدر وكفنوه في ثوبیھ، فإنھ یبعث یوم القیامة ملبیا
وھذا یدل على االستحباب ال على الحتم ) أعضاء الوضوء منھاابدأن بمیامنھا وب: (النبي صلى هللا علیھ وسلم قال في غسل ابنتھ زینب 

 ...... .واإلیجاب
 

 حكم من تیقن الطھارة وشك في الحدث أو العكس
 
 

لو توضأت قبل : ًمن تیقن الطھارة وشك في الحدث، مثال] ومن تیقن الطھارة وشك في الحدث أو بالعكس بنى على الیقین: [قال رحمھ هللا
إني على یقین : كت ھل خرج خارج من ریح أو لم یخرج؟ أو ھل دخلت بعد المغرب لقضاء الحاجة أو لم تدخل؟ تقولصالة المغرب ثم شك

َأني متوضئ، وال عبرة بالشك حتى أستیقن انتقاض الوضوء كما استیقنت وجوده، فتبقى على الوضوء ِ الیقین والشك، فالیقین : وھنا مسألة. َ
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. ُتوي الطرفین، ھل خرج أو لم یخرج؟ ھل دخلت إلى الدورة فقضیت الحاجة أو لم أدخل؟ فھذا شكھو األصل، والشك ھو الذي یكون مس
ّشكي إلیھ الرجل یخیل إلیھ أنھ یجد الشيء في الصالة، فقال علیھ : (قولھ علیھ الصالة والسالم في حدیث عبد هللا بن زید : دلیل ھذا الحكم ُ
فمن رحمة هللا عز وجل بالعباد أنھ قطع الوساوس وقطع الشكوك، ولو فتح باب ) ًأو یجد ریحاًال ینصرف حتى یسمع صوتا : الصالة والسالم

الوسوسة والشك لتعذب الناس، ولحصل من الضرر ما هللا بھ علیم، فلو أن اإلنسان بمجرد الوسوسة ینتقض وضوءه لما استطاع أحد أن 
تسلط علیھ الشیطان بوساوسھ، ولذلك جزم الشرع باعتبار األصل وألغى الشك، یصلي؛ ألنھ بمجرد أن یدخل في العبادة أو یتلبس بالوضوء ی

وتفرع . ، وھذه القاعدة ھي إحدى القواعد الكلیة الخمس)الیقین ال یزال بالشك: (وتفرع على ھذا قاعدة مشھورة عند أھل العلم وھي قولھم
، فأنت إذا شككت في الحدث فاألصل بقاء الوضوء على ما كان )كاناألصل بقاء ما : (على ھذه القاعدة قاعدة تختص بمسألتنا وھي قولھم

ًأنا متوضئ حتى أستیقن انتقاض وضوئي، والعكس فلو أن إنسانا قضى حاجتھ قبل صالة المغرب، وشك ھل توضأ بعد ما : علیھ، فتقول
 ...... . ألن الیقین أنھ محدثالیقین أنھ محدث والشك أنھ متوضئ فیطالب بفعل الوضوء؛: قضى حاجتھ أو لم یتوضأ؟ فنقول

 
 تیقن الطھارة والحدث مع جھل السابق منھما

 
 

ًوھي لو أنك تیقنت الوضوء وشككت في الحدث فتعتبر نفسك متوضئا، ولو تیقنت الحدث وشككت في الوضوء فإنك تعتبر نفسك : ھنا مسألة
ًمحدثا، فلو أن إنسانا قال لك أحدثت، ولكن ال أدري أیھما السابق؟ أھو الوضوء السابق أم الحدث؟ فما أنا متأكد أنني توضأت، ومتأكد أنني : ً

األصل بقاء ما كان على ما كان، وأنا على یقین أنني توضأت قبل المغرب وعلى یقین أنني دخلت لقضاء : الحكم؟ إذا كانت القاعدة تقول
 ھو الحدث وأنا اآلن متطھر؟ ھذه المسألة أصح األقوال حاجتي وأحدثت، وأشك ھل الذي سبق ھو الوضوء واآلن أنا محدث، أو الذي سبق

قبل أن تدخل وقبل أن تقضي حاجتك وتتوضأ ما الذي : ًأننا نطالبھ بالتذكر قبل الحدث والوضوء، فإذا تذكر شیئا جزم بعكسھ، فنقول لھ: فیھا
ًإذا تیقنا حدثا قبل االثنین، وتیقنا بعد ذل. أذكر أنني قضیت الحاجة: تذكر؟ قال ًأنت على یقین من كونك متطھرا حتى : ك الحدث طھارة، فنقولً

قبل الظھر تیقنت بأنني دخلت لقضاء الحاجة، وقبل الظھر أذكر : الرجل یقول: توضیح أكثر. نجزم بأن الحدث المصاحب الحق ال سابق
ًأنني توضأت وانتھیت من طھارتي، إذا ھو یجزم بكونھ متوضئا ویجزم بكونھ محدثا، فإذا ج ً األصل بقاء ما كان على ما كان، : ئت تقول لھً

ما الذي كنت علیھ : أي األصلین أعتبر؟ أنا على یقین من الطھارة وعلى یقین من الحدث؟ ولكن ال أدري أیھما السابق؟ نقول لھ: یقول لك
ًأنني كنت متوضئا لصالة في الضحى أجزم ب: قبل الحدث والوضوء المتأخر؟ ماذا كنت علیھ وقت الضحى؟ قال: قبل ھذا الشك، أي

ًمعنى ذلك أنھ في الضحى كان على طھارة، ثم حصل عندنا وضوء وحدث، فتیقنا حدثا بعد طھارة الضحى، إذا نحن على یقین : ًإذا. الضحى ً
بقى على من أن طھارة الضحى قد انتقضت بالحدث المصاحب للطھارة، ونشك في كون الطھارة وقعت بعد الحدث الثاني أو ال فنلغیھا، ون

ًأتذكر قبلھما حدثا وطھارة أیضا، أي: یؤمر بالتذكر قبل الحدث والطھارة فیأخذ بالعكس، ولو قال: ھذا معنى قولھم. الیقین أنا على یقین أنني : ً
ى قبل الظھر قضیت الحاجة وتوضأت، وال أدري السابق، وعلى یقین أنني توضأت للضحى وأنني أحدثت، ولكن ال أدري أقبل صالة الضح

قبل الشك األول وقبل الشك الثاني ثم یأخذ بالمثل، فإذا كان : یأخذ نفس الحكم، فیؤمر بالتذكر قبل االثنین، أي: أو بعد صالة الضحى، نقول
ًقد تیقنت بعد ذلك الوضوء حدثا، : كنت عند شروق الشمس على طھارة صالة الفجر وصلیت ركعتي اإلشراق، فنقول: قبلھما قد تیقن وقال

في األوتار یأخذ : فأنت اآلن متطھر، ومن ثم قالوا: ًلحدث األول، وتیقنت طھارة في الشك الثاني، وشككت في تأثیر الحدث علیھا، إذاوھو ا
أتذكر : یؤمر بالتذكر، فإن كانت الحاالت شفعیة یأخذ بالمثل، وإن كانت وتریة یأخذ بالعكس، فلو قال: بالعكس، وفي األشفاع یأخذ بالمثل، أي

ًا وحدثا قبل اآلن، نقول لھوضوء ًوضوءا وحدثا ثم : أذكر اثنین: أنت على عكس ما تذكر قبل الوضوء والحدث، ھذا في الوتر، وإن قال: ً ً
ًوضوءا وحدثا، فنقول تذكر ما قبلھما وخذ بالمثل؛ ألنھ تذكر أنھ متطھر فثبت لھ حكم االنتقاض بالشك األول، وحكم الطھارة بالشك الثاني، : ً

أنا متأكد أنني في الضحى كنت على حدث وطھارة، وكذلك : ًبالمثل في األشفاع ویأخذ بالضد في األوتار، ولو بلغت أربعا كأن یقولفیأخذ 
ًأیضا عند اإلشراق كنت على حدث وطھارة، وكذلك عند الفجر كنت على حدث وطھارة، فإنھ یأخذ بالعكس كما قلنا في األوتار، وبالمثل في 

 .(األصل بقاء ما كان على ما كان: (عنى قولھماألشفاع، وھذا م
 
 
 
 

 ًما یحرم على المحدث حدثا أصغر
 
 

...... 
 

 حكم مس المصحف للمحدث
 
 

 -على نزاع-ویحرم على المحدث مس المصحف وھو القرآن، ودلیل ذلك ظاھر القرآن ] ویحرم على المحدث مس المصحف: [قال رحمھ هللا
ِال یمسُھ إ: في قولھ تعالى ُّ َ َال الُمطھُرون َ َّ َ أن المراد بھ اللوح المحفوظ، وأنھ ال یمسھ إال المالئكة، لكي ینفي : وإن كان الصحیح] 79:الواقعة[َّْ
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ِوما تنزلت بھ الشیاطیُن : هللا جل وعال تسلط الشیاطین على الوحي كما قال تعالى َِ َ ََّ َ َِّ ْ َ َوما ینبغي لُھم وما یْستطیُعون * َ َ َ َ َ َ َ َِ َِ ْ َ ] 211-210:ءالشعرا[ْ
فحدیث عمرو بن : أما الدلیل الثاني. أن اآلیة محمولة على اللوح المحفوظ، لكن فیھا وجھ عند أھل العلم بحملھا على المصحف: فالصحیح

ضئ، وقال إال متو: أي) إال طاھر: (وقولھ) أن ال یمس القرآن إال طاھر: (حزم وقد تلقتھ األمة بالقبول، وفیھ كتاب النبي صلى هللا علیھ وسلم
) طاھر: (إن قولھ: إن المسلم متطھر، فال یقال: مسلم ولیس بمشرك، وھذا قول ضعیف، وحجتھم أنھم قالوا: یعني) إال طاھر: (بعض العلماء

 النبي ، وأصحاب ھذا القول التبس علیھم األمر؛ فإن قول)إن المسلم ال ینجس: (المسلم؛ لقولھ علیھ الصالة والسالم لـأبي ھریرة : المراد بھ
إني كنت على غیر : (ال یقتضي التطھیر؛ لقولھ علیھ الصالة والسالم في الحدیث الصحیح) إن المسلم ال ینجس: (صلى هللا علیھ وسلم

َفإذا : وقال هللا في التنزیل) ثم تفیضین الماء على جسدك فإذا أنت قد طھرت: (-كما في الصحیح في غسل الجنابة-وقال لـأم سلمة ) طھارة ِ َ
َطھْرن َت َّ إنھ ال ینجس، فالنفي الذي ورد : إنھ طاھر، وبین قولھ: أن الطھارة ما كانت موجودة، ولذلك فرق بین قولھ: معنى ذلك] 222:البقرة[َ

إن : (كلھا روایات ظن فیھا أبو ھریرة أنھ نجس فقال لھ النبي صلى هللا علیھ وسلم) فانخنست) (فانبجست) (فانتجست(في حدیث أبي ھریرة 
ًأي أنھ إذا أجنب ال یحكم بكونھ نجسا، ھذا أمر منفصل عن حدیث عمرو بن حزم فلیتنبھ طالب العلم إلى ذلك، فإن بعضا ) مؤمن ال ینجسال ً

المراد بھ أن ال یمسھ ) أن ال یمس القرآن إال طاھر: (إن قولھ علیھ الصالة والسالم: من شراح الحدیث عتبوا على جمھور العلماء، وقالوا
ففرق بین نفي النجاسة وبین إثبات وصف ) ال ینجس: (أن الطاھر ھو المسلم، وھذا لیس بصحیح؛ وأما الحدیث الوارد من أنھكافر، و

إني كنت على غیر : (ُّالطھارة، فإن النصوص في الكتاب والسنة تدل على جواز نفي الطھارة عن المؤمن، كقولھ علیھ الصالة والسالم
ًأن ابنا لـسعد بن أبي : ھدي السلف الصالح فقد روى مالك في الموطأ: -وھو من القوة بمكان-الدلیل الثالث ). طھارة فكرھت أن أذكر هللا

:  قال-لمست العضو: أي-لعلك لمست : ّفتحسست أو تحككت، فقال لي أبي: (وقاص كان یقرأ علیھ القرآن والمصحف بین یدیھ، فیقول ابنھ
ًمعروفا ومعھودا عند الصحابة أن مس، فدل على أنھ كان )قم فتوضأ: قال. نعم المصحف ال یكون إال لمتوضئ، ولذلك یعتبر التطھر من  ً

ًأجل مس المصحف من األمور التي یختص بھا كتاب هللا تشریفا لھ وتكریما ً.  
 
 
 
 

 ًحكم الصالة لمن كان محدثا
 
 

َیا : وأصلھ في التنـزیل قولھ)  صالة أحدكم إذا أحدث حتى یتوضأال یقبل هللا: (ألن النبي صلى هللا علیھ وسلم یقول] والصالة: [قال رحمھ هللا
ُأیھا الذین آمنوا إذا قْمتم إلى الصالة فاغسلوا  ِ ِ َّ ِ ُّْ َ َ ِ ِْ ُ ُ َُ ََّ َ َ   .[6:المائدة[َ

 
 
 
 

 حكم طواف المحدث
 
 

الطواف : (ي صلى هللا علیھ وسلم قالوالطواف بالبیت یجب لھ الوضوء؛ لما ثبت في الحدیث الصحیح أن النب] والطواف: [قال رحمھ هللا
فأعطاه حكم الصالة، فدل على أنھ یجب لھ الوضوء، وھو مذھب جمھور العلماء في أن الطواف بالبیت تشترط لھ الطھارة؛ ) بالبیت صالة

 إلى أنھ ال تشترط الطھارة وذھب اإلمام أبو حنیفة. ألن النبي صلى هللا علیھ وسلم أعطاه حكم الصالة، فیؤمر بالوضوء لھ كما یؤمر للصالة
ومن األدلة على اشتراط الطھارة، ما ثبت في الصحیح عن النبي صلى هللا علیھ وسلم أنھ قال لـعائشة لما . للطواف، وھو مذھب مرجوح

 .فدل على أن الطواف بالبیت تشترط لھ الطھارة) اصنعي ما یصنع الحاج غیر أن ال تطوفي بالبیت: (حاضت
 
 
 
 

 األسئلة
 
 

...... 
 

 حكم مس المصحف من غیر وضوء
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ًما أدري أعاتب من؟ یحكون أن رجال أفلس فأمر القاضي أن یحمل ! ما شاء هللا: ما حكم مس المصحف من غیر وضوء؟ الجواب: السؤال
سواق، حتى ال یعاملھ وكان في القدیم إذا أفلس الرجل وحكم بالحجر علیھ، یأمر القاضي بأن ُیركب على دابة ثم یطاف بھ في األ- على دابة 

ِ فحمل ذلك الرجل على دابة وطیف بھ في األسواق، وقال منادي القاضي-أحد فیعذر القاضي إلى الناس إن القاضي یأمركم أن ال تعاملوا : ُ
: ال لھ صاحب الدابةَّفالن بن فالن، فمن عاملھ بعد الیوم فال یلومن إال نفسھ، فلما انتھى من الطواف بھ في آخر الیوم وأنزلھ عند بیتھ، ق

  !!فنحن نتحدث عن مس المصحف للمحدث، والسؤال عن مس المصحف! ما الذي كنا فیھ من الیوم؟! سبحان هللا: أعطني األجرة، قال
 
 
 
 

 حكم دفن الشعر واألظفار بعد القص
 
 

ُأظفار اإلنسان جزء منھ، وإذا أبینت منھ : بھل یستحب دفن األظافر والشعر إذا قیل بأنھما جزء من اإلنسان بعد إبانتھما؟ الجوا: السؤال
َثم أماتُھ فأقبرهُ : یستحب دفنھا؛ ألن هللا عز وجل یقول: قالوا َ َْ َ َ َُ َ واألصل في أجزاء اإلنسان أنھا إذا قطعت أو بترت أو فصلت أنھا ] 21:عبس[َّ

َّإذا قلم األظفار دفن أظفاره، وورد في : ي آدم، ولذلك قالواًتدفن، فلو قطع من إنسان یده أو نحو ذلك فإن ھذه الید تدفن تكریما من هللا لبن
ًإن ذلك خوفا من السحر؛ ولكن األصل في األمر بدفن األظفار إنما ھو من : بعض األحادیث أنھ فیھ سنة عن النبي صلى هللا علیھ وسلم؛ قیل

  .أجل أنھا جزء من اإلنسان فتدفن لما ذكرناه، وهللا تعالى أعلم
 
 
 
 

 لممسوس بالماس إن وجدت شھوةإلحاق ا
 
 

ھو القیاس، إذ اتحدت فیھ العلة . نعم: ھل كون الممسوس ینتقض وضوُءه إذا وجد شھوة، مستنده القیاس أم لھ دلیل آخر؟ الجواب: السؤال
ء بأشباھھا كما قال ووجدت في الفرع كما ھي في األصل، فالحكم مستو من جھة المعنى، والشرع ینبھ بالنظیر على نظیره لكي تلحق األشیا

رحمة -ألجل أن تقیس، فالقیاس الصحیح حجة شرعیة عند جماھیر أھل العلم : ، أي)عرف األشباه والنظائر: (عمر لـأبي موسى األشعري 
  .، فعندما یجد الممسوس الشھوة یكون في حكم الماس نفسھ، وقوي إلحاقھ بمن مس نفسھ، وهللا تعالى أعلم-هللا علیھم

 
 
 
 

 الوضوء تحت غسل الجنابةاندراج 
 
 

إذا اغتسل اإلنسان من الجنابة : إذا اغتسل اإلنسان من الجنابة وأراد أن یصلي، فھل یجب علیھ أن یتوضأ أم یكفیھ الغسل؟ الجواب: السؤال
) م ما توضأ بعد غسلأنھ علیھ الصالة والسال: (ًفإنھ ال یجب علیھ أن یتوضأ، خاصة إذا توضأ أثناء غسلھ، وقد ثبت من حدیث عائشة أنھ

ولذلك ال یجب الوضوء بعد الغسل إال إذا لمس العضو بعد غسلھ، وأما إذا كان قد بقي على طھارتھ، فإن الطھارة الصغرى تندرج تحت 
  .الطھارة الكبرى، وهللا تعالى أعلم

 
 
 
 

 حكم مس المحدث للمصحف ألجل إبعاده عن اإلھانة
 
 

استثنى بعض العلماء مس المحدث : جیب عندما یرید اإلنسان دخول الخالء وھو محدث؟ الجوابما حكم إخراج المصحف من ال: السؤال
ًلو رأى المصحف وخشي علیھ أن یحترق جاز لھ أن یأخذه ولو كان محدثا، ولو رآه ساقطا فمد : للمصحف إلكرامھ أو خوف إھانتھ، فقالوا ً

 ذلك، فوضعھ أیسر من حملھ عند قضاء الحاجة، واألصل في الشریعة أنھ إذا ًیده حتى ال یسقط على األرض إكراما لھ وھو محدث جاز لھ
  .تعارضت مفسدتان روعي أعظمھما بارتكاب أخفھما، وهللا تعالى أعلم
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 الشك، والظن، والوھم: معنى
 
 

مراتب العلم أربعة یحفظھا طالب : ما استوى طرفاه فشك، وما اختلفا فالراجح ظن والمرجوح وھم؟ الجواب: ما معنى قول العلماء: السؤال
المرتبة . وھي الشك: المرتبة الثالثة. وھي الظن: المرتبة الثانیة. الیقین: تسمى عند العلماء: المرتبة األولى: العلم وینبغي التركیز علیھا

مك بالشيء إلى درجة ال یدخلك فیھا ، وھي المرتبة التي یصل فیھا عل %)100(فمرتبة الیقین : فھذه أربع مراتب للعلم. وھي الوھم: الرابعة
محمد في المسجد اآلن، وأنت تراه أمامك، فھذا یعتبر علم یقین : ًأي شك البتة، كأن ترى رجال في المسجد تعرفھ باسمھ ولونھ ووصفھ فتقول

، فإذا بلغ علمك بالشيء إلى ، والغایة داخلة في المغیا %)99(إلى  %) 51(أن یكون ما بین : ومرتبة الظن. ال یدخل اإلنسان فیھ أي شك
عھدك بأخیك محمد أنھ في : مثال ذلك. الراجح: الظن، أو یقال: غالب الظن، أو یقال: ًدرجة أن واحدا بالمائة یحتمل الضد، فحینئٍذ یقال

ًحمدا في البیت؛ محمد في البیت؟ وأنت تجزم بأن م: البیت، ثم سألك سائل بعد ما خرجت من البیت بنصف ساعة أو بربع ساعة، وقال لك
غلبة العلم بوجوده مع وجود احتمال : غالب ظني أنھ موجود، والمراد بذلك: ولكن یحتمل أنھ خرج بعد خروجك، واالحتمال ضئیل، فتقول

 %) 50(ومرتبة الشك ھو . مرتبة الظن أو الراجح أو غالب الظن، وكلھ بمعنى: أنھ غیر موجود أو أنھ خرج بعد خروجك، فھذه یسمونھا
ًیكون علمك بالشيء إثباتا ونفیا بمرتبة واحدة سألك سائلف ًیمكن أن یكون موجودا : زید في مكتبھ؟ وأنت ال تدري أھو في مكتبھ أم ال، فتقول: ً

 49(إلى  %) 1(ومرتبة الوھم تبدأ من . یحتمل أنھ موجود ویحتمل أنھ غیر موجود: الشك، أي: ًویمكن أن ال یكون موجودا، ھذا یسمونھ
ًظنا راجحا: ًوھما، وغالب الظن یسمى: إذا كان غالب ظنك أنھ موجود فضده النادر، وھو أنھ غیر موجود، فالنادر یسمىف%)  ھذا معنى . ً

  .ما استوى طرفاه شك، وما رجح أحد الطرفین فالراجح ظن والمرجوح وھم: ذكره السائل من قولھم ما
 
 
 
 

 حكم وضوء من شرب مرق الجزور
 
 

منھم : مرق لحم الجزور فیھ خالف بین أھل العلم رحمة هللا علیھم:  مرق لحم الجزور، ھل ینقض الوضوء أم ال؟ الجوابما حكم: السؤال
فما كان من اللحم ) أنتوضأ من لحوم اإلبل؟: (أعتبر لفظ الحدیث: ومنھم من یقول. زھومة اللحم في المرق وقوتھا قوة اللحم نفسھ: من یقول

  .قھ لم ینقض، واألقوى أن اإلنسان یتوضأ منھنفسھ نقض وما كان من مر
 
 
 
 

 وضوء المصاب بسلس الریح
 
 

إذا استمر خروج الریح مع : ھذا فیھ تفصیل: أنا مصاب بمرض سلس الریح فھل یلزم علي أن أتوضأ عند كل صالة؟ الجواب: السؤال
صالة، ثم یصلي ولو خرج الریح معھ؛ ألن النبي صلى هللا اإلنسان بحیث ال یبقى لھ وضوء بقدر ما یصلي، فإنھ یتوضأ عند دخول وقت كل 

أما لو كان الریح یخرج ثم یبقى ثلث ساعة أو ربع ساعة أو عشر دقائق ال یخرج، بحیث یمكنھ أن یصلي، . علیھ وسلم أمر بذلك المستحاضة
مسجد فال حرج علیھ؛ ألن مراعاة شرط الطھارة فحینئٍذ یتوضأ ثم یصلي حتى یتدارك ما قبل خروجھ، ولو أدى ذلك إلى تركھ للجماعة في ال

مقدم على الواجب المنفصل من شھود الجماعة، وھذه الحالة یستثنى فیھا وجوب الجماعة فیحكم بسقوطھا عن اإلنسان إذا كان معھ سلس، 
ًبحیث یستطیع أن یصلي؛ ولكن في وقت ضیق ال یسعھ معھ أن یمكث في المسجد ال ُیكلُف هللا نفس ْ َ َُ َّ َا إال ُوْسعھا ِّ َ َّ وهللا تعالى ]. 286:البقرة[ِ

  .أعلم
 
 
 
 

 الجمع بین األحادیث الواردة في الوضوء من مس الذكر
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ھل األول یكون فیمن مس ذكره بشھوة ) وإنما ھو بضعة منك: (و) من مس ذكره فلیتوضأ: (كیف الجمع بین الحدیثین الصحیحین: السؤال

ما سألت عنھ من تعارض حدیث طلق بن علي ، وحدیث أبي ھریرة و بسرة بنت صفوان رضي : وابوالثاني فیمن مسھ بدون شھوة؟ الج
أنھ سأل عن : واألمر الثاني). قدمت والنبي صلى هللا علیھ وسلم یبني مسجده: (هللا عنھا، فأنسب األجوبة أن حدیث طلق منسوخ؛ ألنھ قال

 على المباشر، وھذا الجمع أقوى من التفریق بین المس بشھوة وبدون شھوة؛ مس الذكر فیحمل على وجود الحائل، والحدیث اآلخر یحمل
ولكن حملك على مس بوصف ) من مس: (ألنك لو جمعت بین الحدیثین بالتفصیل في وجود الشھوة وفقد الشھوة أشكل علیك العموم في قولھ

فیھ  شھوة وعدم وجود الشھوة في الحائل وبدون حائلوھو عدم وجود الحائل، ومس بدون وصف وھو وجود حائل أقوى وأبلغ، ثم وجود ال
اعتبار، فدخل ھذا الجمع تحت الجمع الذي ذكرناه، من كونھ بحائل أو بدون حائل، فإن اإلنسان إذا مس بحائل یضعف تأثیر الشھوة، بخالف 

 .ما إذا لو مسھ بدون حائل، وهللا تعالى أعلم
 
 
 
 

 الفرق بین علم الیقین وعین الیقین
 
 

ل بھا إلى : ما الفرق بین علم الیقین وبین عین الیقین؟ الجواب: ؤالالس َعلم الیقین متعلق باإلدراك، وأما عین الیقین فمتعلق بالحاسة التي توصِّ ِ ُ
ِثم لترْونھا عْین الیقین : اإلدراك، قال تعالى ِ َ َ َ َ َْ َّ ََ َّ ّ ألن الكفار امتروا وكذبوا ترونھا على وجھ ال یمكن أن یدخل اإلنسان فیھ شك؛: أي] 7:التكاثر[ُ

: أن الفصل بین من صدق باآلخرة وكذب بھا أن یرى الناس ذلك في عرصات یوم القیامة، حیث قال سبحانھ: باآلخرة، فأخبر هللا جل وعال
ِثم لترْونھا عْین الیقین  ِ َ َ َ َ َْ َّ ََ َّ   .نھما لھ معناهأن ھذا متعلق باإلحساس وھذا متعلق باإلدراك وكل م: فالمقصود] 7:التكاثر[ُ

 
 
 
 

 حكم مس المصحف لمن بھ سلس
 
 

ًما حكم مس المصحف لمن كان مصابا بمرض السلس؟ من كان بھ سلس البول فإنھ یجوز لھ أن یتوضأ في بدایة دخول الوقت ثم : السؤال
نھ معذور في انتقاضھ، یمس المصحف حتى ینتھي الوقت، ویتوضأ من جدید، وال حرج علیھ أن یمس المصحف ولو خرج منھ الخارج؛ أل

  .وهللا تعالى أعلم
 
 
 
 

 حكم الوضوء من مس الخصیة
 
 

فجماھیر السلف والخلف على أن مس األنثیین ال یوجب : ھذه المسألة للعلماء فیھا قوالن: ھل مس الخصیة ینقض الوضوء؟ الجواب: السؤال
والصحیح أن مسھما ال یوجب .  األنثیین یوجب انتقاض الوضوء إلى القول بأن مس- رحمھ هللا- وذھب عروة بن الزبیر . انتقاض الوضوء

فھي ) من مس ذكره أو أنثییھ أو رفغیھ: (وأما قولھ من. انتقاض الوضوء؛ ألن النبي صلى هللا علیھ وسلم خص الحكم بالذكر دون األنثیین
  .زیادة مدرجة من قول عروة ألنھا مذھبھ، وهللا تعالى أعلم

 
 
 
 

  المیتحكم الوضوء من غسل
 
 

:  في غسل المیت قوالن-رحمھم هللا تعالى- للعلماء : ھل من الممكن إعادة القول في غسل المیت ھل ینقض الوضوء أم ال؟ الجواب: السؤال
إن األصل طھارة الغاسل حتى : فالذین قالوا بعدم انتقاض الوضوء قالوا. ومنھم من ال یرى انتقاض الوضوء بھ. منھم من یرى أنھ ینقض
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َّ الدلیل على االنتقاض، ولیس ثم دلیل صحیح یدل علیھ، ولذلك نبقى على ھذا األصل ونستصحب حكم الطھارة، وھو أولى القولین یدل َ
 في كتابھ العلل على علة حدیث األمر بالغسل والوضوء من غسل المیت وحملھ، وهللا -رحمھ هللا-بالصواب، وقد تكلم اإلمام الدارقطني 

  .تعالى أعلم
 
 
 
 
 (مذھب مرجوح(و) مذھب راجح: (عنىم
 
 

إذا قوي دلیل أحد القولین فإنھ یحكم برجحانھ؛ لوجود القوة : ھذا مذھب راجح وھذا مذھب مرجوح، ما معنى ذلك؟ الجواب: قولكم: السؤال
ًإما سندا أو متنا، فإن قویت داللة النص فالرجحان من جھة المتن، وإن قوي سنده فالرجحان من جھة الثبوت،  ًفإذا قوي االثنان ثبوتا وداللة ً

ًأنھ أقوى القولین دلیال، إما من جھة الثبوت وإما من جھة الداللة، وإما من جھتھما، وهللا : إنھ الراجح، فالمراد: فحینئٍذ ال إشكال، فإذا قیل
  .تعالى أعلم

 
 
 
 

 مسافة القصر بین جدة ومكة والمشاعر وما یترتب علیھا من أحكام
 
 

لمسافة من جدة إلى مكة مسافة قصر؟ وإذا كانت لیست مسافة قصر فھل من أحرم بالعمرة في أشھر الحج وھو من أھل جدة ھل ا: السؤال
أما بالنسبة للمسافة بین جدة ومكة فقد كانت في القدیم تبلغ مسیرة : متمتع؟ وھل یصح لھ القصر في مكة ومنى وعرفة ومزدلفة؟ الجواب

، فأثبت القصر في ھذین )ال، وإنما إلى جدة وعسفان: ( ابن عباس عن قصر الصالة للجموم قال رضي هللا عنھالیوم واللیلة، ولذلك لما سئل
 قصرت المسافة عن حد السفر، وال تبلغ الحد المعتبر للحكم بالقصر، ولذلك إذا -كما ھو الحال اآلن-الموضعین، ولكن عندما اتصل العمران 

ًكم المسافر؛ ولكن إذا نوى الحج من جدة فإنھ یحكم بكونھ مسافرا؛ ألنھ قاصد إلى المشاعر، والمشاعر قصد من جدة إلى مكة فإنھ ال یأخذ ح
م النقص في المسافة، فیقصر الصالة ویأخذ حكم المسافر؛ ألن عرفات تبعد عن البیت بأكثر من  ، وھذا یجبر النقص الموجود في ) كم8(تتمِّ

ً ذلك تبلغ المسافة غایة السفر، فغایتھ إذا حج من جدة إلى عرفات، فیحكم بكونھ مسافرا، فیقصر ًالمسافة التي بین جدة ومكة، وبناء على
الصالة إذا قصد الحج، وأما إسقاط الدم عن أھل جدة إذا رجعوا فإنھ مبني على االجتھاد، واألقوى أنھم لیسوا من حاضري المسجد الحرام؛ 

 اآلفاقیین، ویجب علیھم دم إن تمتعوا؛ ألنھم لیسوا في حكم حاضري المسجد الحرام، وهللا وإنما ھم في حكم الخارج عن الحرم وآخذون حكم
  .تعالى أعلم

 
 
 
 

 علة القصر في المشاعر
 
 

القصر من أجل السفر، وأما أھل مكة فأصح األقوال أنھم ال یقصرون؛ وذلك : ھل القصر من أجل السفر أم من أجل النسك؟ الجواب: السؤال
إن النبي صلى هللا علیھ وسلم لم یأمرھم : بي صلى هللا علیھ وسلم عن القصر ال یقتضي الحكم بكونھم مسافرین، فقد یقول قائلأن سكوت الن

وسكت في ) أتموا الصالة فإنا قوم سفر: (بالقصر، وإذا ثبت ھذا فإنھ یجاب عن سكوتھ بأن النبي صلى هللا علیھ وسلم أمر أھل مكة بقولھ
بل القصر من أجل النسك، وأنھ یشرع لھم أن یقصروا من أجل : وقال بعض العلماء. باإلتمام؛ لسبق التنبیھ لھم على ذلكالمشاعر عن أمرھم 

َالنسك، ولذلك یْجمعون؛ وعلى ھذا القول فال إشكال إذا خرج المكي أن یقصر وال حرج علیھ في ذلك، وهللا تعالى أعلم وصلى هللا وسلم . َ
  .لھ وصحبھ وسلموبارك على نبینا محمد وآ

 
 
 
 

 [1[ باب الغسل -شرح زاد المستقنع 
ًحرص الشرع على طھارة اإلنسان ونقائھ، وأمره بالتخلي عن األقذار والتطھر من األحداث، إال أن بعض األحداث یكون تأثیرھا كبیرا على 
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 .بمجرد الوضوءِالبدن، فلھذا أمر الشرع باالغتسال منھا؛ كالجنابة والحیض والنفاس، ولم یكتف فیھا 
 تعریف الغسل وحكمھ

 
 

فیقول : أما بعد. بسم هللا الرحمن الرحیم الحمد  رب العالمین، والصالة والسالم على المبعوث رحمة للعالمین، وعلى آلھ وصحبھ أجمعین
 ھل من شرط الغسل أن تمر -رحمھم هللا- ّھو صب الماء على الشيء، واختلف العلماء : الغسل في اللغة]: باب الغسل: [المصنف رحمھ هللا

كل من صب الماء على الشيء وأصاب ذلك الشيء فقد صدق علیھ أنھ قد : یدك على الشيء، أم لیس من شرطھ؟ فقال بعض أئمة اللغة
 وأن أن الغسل ال یشترط فیھ أن تمر یدك على المغسول،: وأصح األقوال. ال بد من إمرار الید على الشيء المغسول: وقال بعضھم. غسلھ

قصد القربة  جل وعال، : تعمیم البدن بالماء مع نیة مخصوصة، وھي: والمراد بالغسل في الشرع. علیھ الماء فقد غسلتھ الشيء إذا صببت
ًفخرج من عمم بدنھ بالماء بقصد النظافة أو السباحة واالستحمام، فإنھ ال یعتبر غسال شرعیا ً ال والغسل عبادة شرعیة، شرعھا هللا جل وع. َّ

 من عادتھم أنھم یذكرون باب الغسل - رحمھم هللا-وأوجبھا على الجنب والحائض والنفساء ومن في حكمھم ممن ھو مأمور بالغسل، والعلماء 
 شرع في بیان - وھو الطھارة الصغرى- الوضوء - رحمھ هللا-أن الغسل طھارة كبرى، فبعد أن بین : في كتاب الطھارة؛ والسبب في ذلك

إذا : نعم، فیقول: ألیس الغسل طھارة كبرى، والوضوء طھارة صغرى؟ فنقول: وقد یسأل سائل ویقول.  الكبرى وھي الغسلأحكام الطھارة
. كان الغسل طھارة كبرى والوضوء طھارة صغرى فقد كان األنسب أن یبدأ بالكبرى قبل الصغرى؛ ألن الصغرى قد تندرج تحت الكبرى

. ّأنك تتوضأ في الیوم أكثر من مرة والغسل ال یقع إال عند موجبھ من جنابة أو غیرھا: غسل، بمعنىُوأجیب عن ذلك بأن الوضوء أكثر من ال
أعم بلوى، ابتدأ : ًوقد یجلس األعزب سنة كاملة ال یجنب وال یغتسل إال مرة واحدة، فلما كان الوضوء أكثر وقوعا، أو كما یقول العلماء

ُقدم الوضوء لعموم البلوى بھ وشدة الحاجة إلیھ، : وبعبارة مختصرة نقول. سل، ھذا من جھة النظرّالعلماء رحمھم هللا بالوضوء ثم ثنوا بالغ
ّوأخر الغسل لندرة وقوعھ أو قلة وقوعھ بالنسبة للوضوء  یقدمون الوضوء على الغسل -رحمة هللا علیھم- أن الفقھاء والمحدثین : األمر الثاني. ُ

فألنھ نوع من : أما مناسبة الغسل للطھارة. ّل في آیة المائدة بین حكم الوضوء ثم أتبعھ بالغسلمراعاة لترتیب القرآن، فإن هللا عز وج
 ...... .أنواعھا، فمن المناسب أن یذكر ما یتعلق بھ من أحكام

 
 موجبات الغسل

 
 

...... 
 

 الغسل من خروج المني
 
 

ھذا الغسل یوجبھ أو یتسبب في لزومھ على  أن: المتسبب، أي:  ھوالموجب) وموجبھ]. (ًخروج المني دفقا بلذة: وموجبھ: [قال رحمھ هللا
فھو ضد الدخول كما ھو معلوم، ومراد : أما الخروج. ًإذا خرج المني من اإلنسان دفقا وبلذة لزمھ الغسل: ًالمكلف خروج المني دفقا بلذة، أي

 فقد وجب -أنھ قذفھ العضو: بمعنى-لغ المني ذلك الموضع العلماء بخروج المني أن یجاوز رأس اإلحلیل وھو المجرى من العضو، فإذا ب
أنھ لو لم یخرج وإنما حصل االنتقال، بأن شعر بھ قد خرج من : فھمنا من ذلك) خروج: (الغسل، فھذا المراد بالخروج، ولما قال المصنف

، أنك لو سئلت )خروج: (دة تعبیر الفقھاء بكلمةال، ألن الغسل مرتبط بالمجاوزة، ففائ: صلبھ ولكن لم یقذف، فھل یجب علیھ الغسل؟ الجواب
ّعن رجل حصل منھ تحرك الشھوة ونزع المني من الصلب أثناء الصالة فأمسك العضو حتى سلم فصالتھ صحیحة وال یحكم علیھ بوجوب 

صلى  دل على ذلك قول النبيأنھ إذا لم یخرج لم یجب الغسل، وقد : الوصف بالخروج معتبر، ومفھومھ: ًالغسل إال بعد تحقق الخروج، فإذا
بسبب الماء، وھو خروج المني، فإذا خرج المني وجب : سببیة، أي) من (- وھو الغسل- إنما الماء : أي) إنما الماء من الماء: (هللا علیھ وسلم

اء األبیض الثخین ھو الم: المني) خروج المني: (قال رحمھ هللا. الغسل، فإذا لم یحصل الخروج لم یحصل الماء، ولذلك ال یجب الغسل
  .ًبالنسبة للرجل، واألصفر الرقیق بالنسبة للمرأة، ورائحتھ كطلع النخل، یخرج دفقا عند وجود الشھوة أو اللذة الكبرى

 
 
 
 

 حكم الغسل من المني الخارج بغیر تدفق
 
 
ٍخلق مْن ماء َد:  لقولھ تعالى- رحمھم هللا-وصف معتبر اشترطھ الفقھاء : والدفق) ًدفقا) َ ِ َِ ٍافق ُ فوصف هللا جل وعال مني اإلنسان ] 6:الطارق[ِ

ًلو أن إنسانا خرج منھ المني على قطرات دون أن یخرج دفقا، فھل : وھنا مسألة. ًإذا خرج المني دفقا وجب الغسل: ًبكونھ دافقا، ولذلك قالوا ً
ن خرج بدون دفق فال غسل علیھ؛ ألن هللا وصف المني ًإذا خرج المني دفقا وجب الغسل، وإ: القول األول: یجب علیھ الغسل؟ قوالن للعلماء

ّبكونھ دافقا، فإن خرج على ھیئة قطرات فھو مرض واعتالل في الصحة ال یوجب الغسل، ولذلك ال یجب من مثلھ غسل إنھ : القول الثاني. ً
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أنھ إن خرج المني على قطرات مع الشھوة : - هللاوالعلم عند- وأصح القولین ) . إنما الماء من الماء: (یجب الغسل؛ لقولھ علیھ الصالة والسالم
وقصدھا أوجب الغسل؛ لوجود المعنى الموجب، وإن خرج قطرات على سبیل المرض أو االعتالل لم یوجب الغسل؛ ألن العلة التي ذكروھا 

إال في آحاد الصور فیجب ًمن كونھ خارجا عن وصف القرآن بسبب المرض ال تتحقق إال في آحاد الصور، وإذا كانت العلة ال تتحقق 
فإن حصل ) إنما الماء من الماء: (األصل في خروج المني أنھ یوجب الغسل؛ لقولھ علیھ الصالة والسالم: تخصیصھا بما ذكر، ولذلك نقول

لإلنسان مرض وخرج منھ قطرات، أو أصاب العضو مرض وأخرج منیھ على ھیئة قطرات دون قصد الشھوة ولم یكن ذلك بھا فإنھ ال 
كمن استؤصلت منھ -تجد عند بعض المرضى : المسألة الثانیة. یوجب الغسل، وھذا ھو أعدل األقوال في ھذه المسألة إن شاء هللا تعالى

مثلھ ال :  یخرج المني مع البول، وقد یخرج بكثرة وھو دافق، فھل نعطیھ الحكم؟ فنقول-البروستات أو ما یجري في مسألة غدة المسالك
ّھ لیس في حكم الغالب المعتاد، وھو نادر، ویحصل بسبب اعتالل الصحة؛ فیأخذ حكم المرض، وبالنظر لألصول العامة یوجب الغسل؛ ألن

: فإننا لو أوجبنا الغسل على مثل ھذا لكان فیھ حرج ومشقة، والشریعة ال حرج فیھا وال مشقة، وھذا حاصل ما ذكر في قولھم: في الشریعة
ّإنھ یخرج دفقا مصحوبا باللذة، وھي اللذة الكبرى، وخرج بقولھم: وصف معتبر، قالوا: ّلذةال) ّبلذة. (ًخروج المني دفقا ّ ً اللذة الكبرى، ما : ً

المذي، وھو قطرات یسیرة لزجة تخرج عند بدایة الشھوة، فمثل ھذه القطرات ال تأخذ حكم المني، : ّیخرج باللذة الصغرى وھو الذي یسمى
ّخروج المني دفقا بلذة: (یقول المصنف رحمھ هللا. لشھوة الكبرى، وھذا ھو الموجب األولّوالمني یختص باللذة الكبرى وا إذا خرج : أي) ً

ّدفقا وبلذة، وجب الغسل: ّالمني من المكلف بھذه الصورة الجامعة للوصفین ما ثبت في الحدیث الصحیح عن النبي : والدلیل على ما سبق. ً
فدل على وجوب الغسل من خروج المني بالصفة التي ذكرناھا، وظاھر قول ) ت الماء فاغتسلإذا فضخ: (صلى هللا علیھ وسلم أنھ قال

سواء خرج المني في یقظة أو خرج في منام، فإن خرج في الیقظة فیستوي فیھ أن یكون بجماع أو : العموم، أي) خروج المني: (المصنف
أما الدلیل على وجوب الغسل بمجرد خروج المني في . أو لم یتذكر االحتالمبغیر جماع، وإن خرج في المنام فیستوي فیھ أن یتذكر االحتالم 

ّفقد بین النبي صلى هللا ) إنما الماء من الماء: (أن النبي صلى هللا علیھ وسلم قال: یقظة أو منام على ھذا اإلطالق فحدیث صحیح مسلم، وفیھ
 حكمنا بوجوب الغسل، وعلى ھذا -وھو المني-و المني، فكلما وجدنا الماء علیھ وسلم أن وجوب الغسل من الجنابة مبني على وجود الماء وھ

نعم؛ لظاھر الحدیث، حیث : ًلو أن إنسانا نام ثم استیقظ فوجد أثر المني في ثوبھ، فھل یجب علیھ الغسل حتى وإن لم یتذكر االحتالم؟ الجواب
ًكرا أو غیر ذاكر، وبناء على ذلك فالعبرة بوجود المني سواء شعر أمر النبي صلى هللا علیھ وسلم بوجوب الغسل دون نظر إلى كونھ ذا ً ً

 .بكونھ احتلم أو لم یشعر
 
 
 
 

 الشك في البلل الموجود على الثوب
 
 

ًلو شك اإلنسان في ماء فاستیقظ من نومھ فوجد بلال في ثوبھ ثم لم یدر ھل ھو مني فیغتسل، أو مذي : األمر األخیر الذي نرید أن ننبھ علیھ ٍ
یمیز ھذا الماء، فإن وجد عالمة المني وھي رائحة المني التي ھي كطلع النخل، أو وصف المني بیبسھ إذا كان طال : مھ حكم البول؟ نقولحك

عھده بالمنام، كأن ینام بعد صالة الفجر ثم یستیقظ بعد شروق الشمس ویسھو عن نفسھ، ثم لما أراد أن یصلي الظھر وجد الماء في ثیابھ 
ألنھ إذا طال وقتھ كانت رائحتھ كرائحة البیض، -ینئٍذ یعمل باألوصاف من ثخن المني ورقة المذي، فإن وجد ثخن المني أو رائحتھ ًیابسا، فح

َّوإن كان طریا تكون رائحتھ كطلع النخل، وطلع النخل ھو الوبار الذي تؤبر بھ النخل ُ ً فإذا وجده بصفة المني حكم بكونھ منیا واغتسل، وإن -ً
الصفة أو وجد قطرات یسیرة فمثلھا لیس بمني؛ ألن المني كثیر، وحینئٍذ یبني على أنھا مذي وھو الذي یكون عند بدایة الشھوة، فإن لم یجد 

ًوجد عالمة المني أو عالمة المذي حكم بما وجد من عالمة، وإن لم یستطع التمییز رجع إلى الیقین من كونھ مذیا حتى یستیقن أنھ مني فیجب 
ھو مذي حتى تستیقن أنھ : فنقول لمن شك في ھذا الماء الموجود في الثوب ھل ھو مني فیغتسل، أو مذي فیغسلھ ویتوضأ؟ نقول. لعلیھ الغس

ال یجب الغسل بمني خرج بدون : نافیة، أي: ال): ال بدونھما]. (ال بدونھما من غیر نائم: [قال رحمھ هللا. مني، وال یجب علیك الغسل بالشك
ھذان الوصفان إذا لم یوجدا : ًة أو بدونھما، وقیل بالترابط بین الدفق واللذة ألنھ ال توجد اللذة إال مع الدفق، وبناء على ذلك قلنادفق أو بدون لذ

  .لم یحكم بوجوب الغسل من المني
 
 
 
 

 حكم الغسل من خروج المني من النائم
 
 

ًو أن إنسانا كان مستیقظا وخرج منھ المني بدون دفق وال لذة، فما الحكم؟ وھو المستیقظ، فل) من غیر نائم]. (من غیر نائم: [قال رحمھ هللا ً
یجب علیھ الغسل؛ : ًال یجب علیھ؛ لظاھر القرآن على التفصیل الذي بیناه، لكن لو كان نائما فلم یشعر بلذة وال بتدفق فما الحكم؟ قالوا: نقول

نائم أن النائم ال شعور عنده ولذلك ال یشعر باللذة، والنائم قد یحتلم ویستیقظ وال یذكر والسبب في استثناء ال) إنما الماء من الماء: (لعموم قولھ
ُأثر االحتالم من وجود الشعور باللذة، وبناء على ذلك أسقطت اللذة في حكمھ وأعمل عموم النص في قولھ صلى هللا علیھ وسلم إنما الماء : (ً
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نعم، إذا : عن المرأة ترى ما یرى الرجل، فھل علیھا من غسل؟ فقال علیھ الصالة والسالم (:ولذلك لما سئل علیھ الصالة والسالم) من الماء
 .(رأت الماء، إنما ھن شقائق الرجال

 
 
 
 

 حكم الغسل من انتقال المني دون خروجھ
 
 

إذا شعر بانتقالھ دون أن یقذفھ : علماءھذا ھو الوجھ الثاني الذي أشرنا إلیھ، فقد قال بعض ال]. وإن انتقل ولم یخرج اغتسل لھ: [قال رحمھ هللا
التي ذكرناھا، والصورة : الصورة األولى: وھذا على صورتین]. فإن خرج بعده لم یعده: [قال رحمھ هللا. فإن العبرة باالنتقال ال بالخروج

ه القطرات أو فضلة المني قد نزلت أن یخرج المني من جماع أو من احتالم ثم تبقى قطرات فیغتسل الرجل، وبعد أن یغتسل إذا بھذ: الثانیة
العبرة بالسابق، فإن ھذا الالحق ال یؤثر في إیجاب الغسل، ولذلك : ًولو دفقا، فھل العبرة بالسابق الذي ھو األصل أم العبرة بالالحق؟ إن قلت

عید غسلھ؛ ألن الحكم مترتب على الالحق ال على إن العبرة بالالحق؛ فحینئٍذ یجب علیھ أن ی: ًالتابع تابع، فیعتبر تابعا لما قبلھ، وإن قلنا: قال
علیھ إعادة الغسل لفضلة المني الباقیة التي خرجت بعد غسلھ، وھو  أن العبرة بالسابق، وأنھ إذا اغتسل لألول فال یجب: السابق، والصحیح

  .اختیار طائفة، وھو مذھب الحنابلة والمالكیة ومن وافقھم
 
 
 
 

 الغسل من إیالج الفرج في فرج
 
 

ًوتغییب حشفة أصلیة في فرج أصلي قبال كان أو دبرا: [قال رحمھ هللا تغییب حشفة : السبب الثاني الذي یجب بھ على المكلف أن یغتسل]. ً
َغیب الشيء في التراب إذا واراه فیھ، والغائب ھو: ھو المواراة، تقول: أصلیة، والتغییب َّ  الحشفة: المتواري عن األنظار، وتغییب الحشفة: َ

تغییب : (تغییب، والمعنى واحد، فلما قال: إیالج، وبعضھم یقول: أن یحصل اإلیالج، فبعض العلماء یقول: ھي رأس الذكر، والمراد بالتغییب
أنھ لو ألزق رأس العضو برأس العضو فال یجب الغسل، سواء كان من قبل أو دبر فإنھ ال یترتب علیھ الحكم : فھمنا من ذلك) الحشفة

إذا : (فالتغییب شرط معتبر، ولذلك أشار إلیھ النبي صلى هللا علیھ وسلم بقولھ. رتب على اإلیالج، وھذا یكاد یكون باإلجماعالشرعي المت
فإن ھذا ال یحصل إال بإیالج رأس ) إذا ألزق: (فكنى صلوات ربي وسالمھ علیھ عن اإلیالج بقولھ) َألزق الختاُن الختان فقد وجب الغسل

ًحصل ذلك إال إذا وقع اإلیالج، وبناء على ذلك فشرط ھذا الموجب الثاني أن یحصل تغییب لرأس العضو أو قدر رأس ال ی: العضو، قالوا
تغییب . (حشفتھ: بتغییب قدر رأس العضو أي: العضو من مقطوع رأس العضو، فلو سئلت عن حكم مواراة رأس عضو مقطوع، فتقول

ثى والذكر، والحي والمیت، والحیوان واإلنسان، فإذا حصل إیالج على ھذه الصورة في یشمل ذلك األن: في الفرج) الحشفة في فرج أصلي
أما األصل : ًفرج آدمي ذكرا كان أو أنثى، أو كان من بھیمة، أو كان من حي أو میت وجب الغسل، وھذا فیھ أصل وفیھ مقیس على األصل

إذا : ( في حدیث أم المؤمنین عائشة رضي هللا عنھا في الصحیحینفي إیجاب الغسل باإلیالج فھو الجماع، وھذا بنصوص األحادیث كما
إذا جلس بین شعبھا األربع ثم جھدھا فقد وجب : (، وقولھ...)إذا مس الختان الختان: (وقولھ علیھ الصالة والسالم...) ألزق الختان الختان

صوص جماھیر السلف والخلف من أھل العلم رحمة هللا على أن العبرة بإیالج رأس العضو، وھذا من فھذه النصوص الصحیحة تدل) الغسل
 فإن كل ذلك یعتبر -وھو محرم وطؤه- أما بالنسبة للملحق بھذا األصل ففرج الدبر سواء كان من امرأة أو من رجل أو كان من بھیمة . علیھم

ال یجب : لعلماء، وخالف بعض أھل العلم فقالًآخذا حكم ما ذكرناه بالقیاس؛ ألن الشرع ینبھ بالنظیر على نظیره، وھذا ھو مذھب جماھیر ا
) تغییب حشفة في فرج أصلي. (إال إذا حصل اإلیالج في عضو األنثى بالجماع، وأما غیرھا فال یجب فیھ غسل، ولكن الصحیح ما ذكرناه

أنھ متى ما : كم التكلیفي، بمعنىھذا التغییب ظاھره سواء كان في یقظة أو منام، فإن التكلیف بوجوب الغسل مبني على الحكم الوضعي ال الح
خرج من ھذا الفرج ) تغییب حشفة في فرج أصلي. (حصل اإلیالج فالحكم بوجوب الغسل حاصل بغض النظر عن كونھ في یقظة أو منام

جامع الخنثى إنھ إذا :  وھو یكاد یكون مذھب الجمھور-رحمھم هللا-الغیر األصلي، ومثل لھ العلماء بالخنثى المشكل، فقال بعض العلماء 
ًوكان مشكال فإنھ ال یحكم بوجوب الغسل علیھ، وھي مسألة فیھا خالف، وأنا متوقف فیھا، فبعض العلماء یرى أن العبرة بالفرج األصلي؛ 

، وشككنا في ھذا ً، فالیقین أن المجامع یعتبر طاھرا)الیقین ال یزال بالشك: (ألن الخنثى إذا لم یتبین أھو ذكر أم أنثى فإننا نعمل بقاعدة: قالوا
ًھل الخنثى رجل فیكون بمثابة وطء فرج غیر أصلي فحینئٍذ ال یجب الغسل، أو ھو أنثى فیكون جماعا صحیحا موجبا للغسل؟ فرجعنا : الفرج ً ً

؟ واألصل أیوجب الغسل أو ال یوجبھ: إن المجامع األصل فیھ الطھارة وشككنا في ھذا الجماع: إلى الیقین، ھذا وجھ إسقاط الغسل، یقولون
ًقبال أو دبرا: [قال رحمھ هللا. براءة الذمة، فال یجب غسل بجماع خنثى مشكل، ھذا بالنسبة لكالم العلماء رحمة هللا علیھم ًقبال أو دبرا]. (ً ھذا ) ً

ًللتنویع، سواء وقع في قبل أو دبر، یخرج من ھذا الفرج غیر األصلي كما ذكرنا في الخنثى المشكل، أو یكون مصنعا، ف كل ذلك ال یوجب ّ
ًاإلیالج یوجب الغسل للمولج فیھ، سواء كان المولج عضوا أو غیره، وھو أحد األوجھ في مذھب الشافعیة : قال بعض العلماء. الغسل َ

 ومسألة المناظیر الطبیة الموجودة التي تولج من الدبر، فإذا احتاج المریض لكشف مرض جراحي أو للتأكد من وجود قرحة: وغیرھم، ومنھا
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ّإیالج أي شيء في الفرج سواء كان مخلوقا حیا أو كان غیر حي كاآلالت :  في اإلحلیل، فقال بعض العلماء-ًمثال- أو القسطرة التي تكون  ً ً ً
ّالحدیدیة الموجودة اآلن من مناظیر ونحوھا یوجب الغسل، فیتفرع على ھذا لو سأل سائل عن إدخال المناظیر أیوجب الغسل أم ال؟ فحینئٍذ  ّ

ولو من بھیمة أو : [قال رحمھ هللا. أنھ ال یجب الغسل بإیالج غیر األعضاء المعتبرة: یجب علیھ أن یغتسل، والصحیح: ول على ھذا القولنق
  .لو وقع اإلیالج في بھیمة أو میت: أي]. میت

 
 
 
 

 حكم الغسل لمن جامع زوجتھ ولم ینزل
 
 

أنھم ال یرون أن : إذا جامع الرجل ولم ُینزل ال یجب الغسل، أي: ن بعض السلف یقولكا: المسألة األولى: وبالنسبة لإلیالج ففیھ مسألتان
مجرد اإلیالج یوجب الغسل، وذھب الجماھیر من الصحابة رضوان هللا علیھم إلى أنھ یجب الغسل، سواء حصل اإلنزال في الجماع أو لم 

ما ثبت : امع ولم ینزل فال یجب علیھ الغسل، وفیھ أحادیث صحیحة، منھایحصل، إنما ھذا كان في أول التشریع في اإلسالم، أن الرجل إذا ج
، فإذا جامع أھلھ ولم ینزل فال -وھو المني-  بسبب الماء -وھو الغسل- إنما الماء : أي) إنما الماء من الماء: (من قولھ علیھ الصالة والسالم
ًأن النبي صلى هللا علیھ وسلم زار رجال من األنصار، : (دیث الصحیحما ثبت في الح: ًومما دل علیھ أیضا. غسل علیھ، ھذا مفھوم الحدیث

) لعلنا أعجلناك، إذا أعجلت أو أقحطت فال غسل علیك: ًفقرع علیھ الباب فخرج الرجل مسرعا كأنھ كان مع أھلھ، فقال علیھ الصالة والسالم
، فظاھر ھذا )فال غسل علیك( لم یحصل إنزال أثناء الجماع :أي) أو أقحطت(أن اإلنسان نزع قبل أن ینزل في الجماع، : بمعنى) أعجلت(

) إذا فضخت الماء فاغتسل: (ًوجاء في الحدیث الثالث أیضا ما یؤكد ھذا في قولھ علیھ الصالة والسالم. النص أن العبرة بحصول المني
 عز وجل بإیجاب الغسل بالجماع في حدیث أم فكانت ھذه رخصة في أول اإلسالم، أنھ ال یجب الغسل بمجرد الجماع، ثم جاء األمر من هللا

). أنزل أو لم ینزل: (وفي روایة) إذا مس الختان الختان فقد وجب الغسل: (المؤمنین عائشة رضي هللا عنھا في قولھ علیھ الصالة والسالم
ریع األول، وكان بعضھم یحفظ وعندما اختلف الصحابة في عھد عمر رضي هللا عنھ كان بعض الصحابة یحفظ الفتوى األولى ویحفظ التش

النسخ، فاختلفوا واختصموا إلى عمر رضي هللا عنھ، فبعث عمر رضي هللا عنھ إلى أم المؤمنین عائشة رضي هللا عنھا وأرضاھا فأخبرتھ 
إلى عمر رضي هللا فانظر . بحدیث النبي صلى هللا علیھ وسلم، وھذا من ورع الصحابة وكمال عقلھم وفضلھم أنھم كانوا ینزلون العلم بأھلھ

ّعنھ الخلیفة الراشد واإلمام العدل رضي هللا عنھ وأرضاه، لما أْعیتھ المسألة ما حكم وبت األمر واختار أحد القولین وحسم، بل رجع إلى أم  َ
 بن عمر فإنھ أعلم سل عبد هللا: (المؤمنین، ولما سئلت أم المؤمنین عائشة رضي هللا عنھا عن نافلتھ علیھ الصالة والسالم في السفر قالت

فھذا ھو شأن أھل الفضل، والمنبغي بین طالب العلم وأھلھ، أنك إذا علمت أن ھناك من ) بھدي رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم في سفره مني
انوا إذا خفي علیھم ھو أعلم منك في فن أو علم فعلیك أن تحیل إلیھ المسألة، فلما اختلفوا في ھذه المسألة رجعوا إلى أمھات المؤمنین، وقد ك

شيء من ھدي رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم في أمور البیت والنساء وأحكامھا رجعوا إلى أمھات المؤمنین رضي هللا عنھم وأرضاھم 
النبي أن : عزرتھ، أي: أي) ًمن خالف بعد الیوم جعلتھ نكاال للعالمین: (أجمعین، فأخبرتھ أم المؤمنین بالحدیث فقال عمر رضي هللا عنھ

وجاء أبو . صلى هللا علیھ وسلم نسخ الحكم الذي كان في أول اإلسالم بالتخفیف، فوجب الغسل سواء حصل اإلنزال أو لم یحصل اإلنزال
وحصل تشكیك في ھذه المسألة في عھد - إلى أم المؤمنین عائشة رضي هللا عنھا -اإلمام المشھور تلمیذ ابن عباس - سلمة رضي هللا عنھ 

ُّإنما مثلك مثل الفروج سمع ! یا أبا سلمة : ( وذكر القول الذي یقول بإسقاط الغسل عن من جامع ولم ینزل، فسأل أم المؤمنین فقالت- التابعین ُ
ما أنت إال تبع للناس، وینبغي أن یؤخذ العلم عن أھلھ، ثم ذكرت لھ الحدیث، فھذا یدل على شدة أم : أي) الدیكة تصیح فصاح بصیاحھا

حصل اإلجماع بعد الصحابة على أن مجرد :  هللا عنھا في المسألة، وأن األمر منسوخ ومنتٍھ، ولذلك یقول بعض العلماءالمؤمنین رضي
  .الجماع یوجب الغسل سواء حصل اإلنزال أو لم یحصل

 
 
 
 

 حكم الغسل من اإلیالج بحائل
 
 

أن یكون بدون حائل، وھذا باإلجماع معتبر : الصورة األولى: ینذكرنا أن اإلیالج یوجب الغسل، فاإلیالج یأتي على صورت: المسألة الثانیة
: أن یكون بحائل، فلو حصل اإلیالج بالحائل فھل یجب الغسل، أو ال یجب؟ فللعلماء ثالثة أوجھ: الصورة الثانیة. باألوصاف التي ذكرناھا

. یجب الغسل سواء وجد الحائل أو لم یوجد: وقال بعضھم: الوجھ الثاني. ال یجب الغسل إذا وجد الحائل: قال بعض العلماء: الوجھ األول
ًإن كان الحائل رقیقا وجب الغسل، وإن كان ثخینا لم یجب الغسل: وقال بعضھم: الوجھ الثالث أن الحائل ال یجب معھ الغسل، : واألقوى. ً

ّفعبر بالمس، وال یكون المس مع وجود ) َ الختانإذا مس الختاُن: (وذلك لما ثبت في الحدیث الصحیح عن النبي صلى هللا علیھ وسلم أنھ قال
- إنھ ال بد أن یكون بإفضاء دون وجود حائل، فأصح األوجھ : وقد قالوا) من مس ذكره فلیتوضأ: (الحائل، ولذلك قال علیھ الصالة والسالم

  .جد الحائل أو لم یوجدأن وجود الحائل ال یجب الغسل معھ، لكن االحتیاط واألورع أن یغتسل سواء و: -والعلم عند هللا
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 الغسل عند الدخول في اإلسالم
 
 

واختلف في إسناده وحسنھ بعض العلماء، وقال بھ - إذا أسلم الكافر وجب علیھ الغسل، وفیھ حدیث قیس : أي]. وإسالم كافر: [قال رحمھ هللا
إن الكافر یجب علیھ الغسل، وللعلماء أوجھ في : الواوق) ألق عنك شعر الكفر واغتسل: ( حیث قال علیھ الصالة والسالم- بعض أئمة السلف

یجب الغسل على الكافر إن كانت منھ جنابة في حال كفره، وال : وقال بعضھم. ًیجب الغسل على الكافر مطلقا: فقال بعضھم: ھذه المسألة
ور، أما القول الثاني فھو مذھب الحنفیة، ًال یجب الغسل على الكافر مطلقا، وھذا مذھب الجمھ: وقال بعضھم. یجب إذا لم تكن منھ جنابة

  .والقول األول ھو قول الحنابلة وطائفة من أھل الحدیث، والحقیقة أن مدار ھذه المسألة یتوقف على صحة الحدیث
 
 
 
 

 وجوب غسل المیت
 
 

ما ثبت : ن، والدلیل على ذلكإذا حصل الموت وجب غسل المیت، لكنھ متعلق بالمكلفی: أي) وموت]. (وموت وحیض ونفاس: [قال رحمھ هللا
: ُأنھ لما وقف بعرفة وأخبر بخبر الرجل الذي وقصتھ دابتھ، قال علیھ الصالة والسالم: (في الحدیث الصحیح عن النبي صلى هللا علیھ وسلم

ّاغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبیھ، وال تحنطوه وال تخمروا وجھھ وال تغطوا رأسھ فإنھ یبعث یوم القیامة مل ّ : ومحل الشاھد قولھ) ًبیاّ
ما ثبت في الصحیح عن النبي : الدلیل الثاني. ّفوجھ الخطاب للمكلفین؛ فدل على وجوب غسل المیت، ولكن ھذا متعلق بالمكلفین) اغسلوه(

فھذا یدل على )  وسدراغسلنھا بماء: (صلى هللا علیھ وسلم أنھ قال لما توفیت ابنتھ زینب رضي هللا عنھا وأرضاھا، قال علیھ الصالة والسالم
ًوجوبھ أیضا على األنثى، فاألول للذكر، والثاني لألنثى، وبناء على ذلك یجب غسل المیت من المسلمین ذكرا كان أو أنثى لو : وھنا مسائل .ًً

ب غسل المیت، فھل ھذا لو حكمنا بوجو: والمسألة الثانیة. یسقط الغسل، واختار بعض العلماء أن ُییمم: أن المیت مات ولیس ھناك ماء؟ قالوا
 فكان غسلھ فیھ - والعیاذ با- ًھو مقید بالحاالت االستثنائیة، فلو أن المیت كان محروقا أو بھ مرض الجدري : الوجوب مطلق أم مقید؟ نقول

حي سقط ضرر على المیت كالمحروق، أو فیھ ضرر على مغسلھ كالمریض بالجدري، فحینئذ إذا وجد ضرر یتعلق بالمیت أو یتعلق بال
ً فترى الجسد مجروحا أو مخدوشا -أعاذنا هللا وإیاكم-تغسیلھ، فال یجب تغسیلھ، مثلھ الذي بھ جراحات كبیرة، كما یقع في بعض الحوادث  ً

ًخدشا شبھ كلي، فمثل ھذا لو غسل حصل لھ من الضرر ما هللا بھ علیم، والتغسیل تكریم لھ، ولكنھ على ھذا الوجھ یكون أذیة وإضرارا  ًً بھ، ّ
ًكسر عظم المؤمن میتا ككسره حیا في اإلثم: (وقد قال علیھ الصالة والسالم فال ینبغي أن یتسبب في إتالف أجزاء المیت واإلضرار بھ، ) ً

ًحتى لو قص من شعره فإنھ یوضع في كفنھ حفاظا على كمال جثتھ التي توفي بھا، فبناء على ذلك: ولذلك قالوا  ًلو كان المیت محروقا أو بھ: ً
  .أمور تمنع من تغسیلھ جاز تكفینھ دون أن یغسل وسقط ھذا الحكم بتغسیلھ

 
 
 
 

 الغسل من الحیض والنفاس
 
 

أن الحیض والنفاس یوجبان الغسل، أما الحیض فباإلجماع، واألصل فیھ حدیث الصحیحین أن النبي : أي]. وحیض ونفاس: [قال رحمھ هللا
ّ فإذا ھي خلفت ذلك - في المرأة المستحاضة- لتي كانت تحیضھن قبل أن یصیبھا الذي أصابھا لتنظر األیام ا: (صلى هللا علیھ وسلم قال : یعني-َ

: ّأمر، فدل على أن الحیض یوجب الغسل، وهللا عبر عن ذلك في قولھ) لتغتسل: (فقولھ علیھ الصالة والسالم)  فلتغتسل ثم لتصلي- أیام العادة
ِفإذا تطھْرن فأتوُھن مْن  َّ َُّ ْ َ َ ََ َ َ ُحْیث أمركم هللا ِ َّ ُ ُ َ َ ََ َوال تقرُبوُھن حتى یطُھْرن : فقال] 222:البقرة[ُ َ َ َ َْ َّ َّ ْ فنسب الطھر إلیھن، ووصفھن بكونھن ] 222:البقرة[َ

فعلن االغتسال، فاألصل في الحائض أنھا تغتسل، ویجب علیھا االغتسال : فنسب التطھر إلیھن، أي) فإذا تطھرن(بعد انقطاع : طاھرات أي
  .وكذلك النفاس، وھذا كلھ باإلجماع، ویكون النفاس بأن یجري معھا الدم ثم ینقطع سواء طال أمده أو قل) ونفاس. (قطاع دمھاعند ان
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 حكم الوالدة من غیر دم
 
 

: قول لك قائللو أنھا وضعت جنینھا دون دم لم یجب علیھا الغسل؛ ألن العبرة بالدم، وقد ی: أي]. ال والدة عاریة عن دم: [قال رحمھ هللا
لو كانت العبرة بخروج الولد لكان الغسل یجب بمجرد الوالدة، لكن كون المرأة النفساء تنتظر حتى ینتھي : العبرة بخروج الولد، فنقول

م أن ّوینقطع الدم ثم تغتسل بعد انقطاع الدم دل على أن حكم وجوب االغتسال معلق بوجود الدم، واألصل أن الحكم یدور مع موجبھ، وما دا
ُالدم موجب للغسل، فال یجب الغسل إذا لم یكن ھناك دم، وھي ولدت بدون دم، وھذا موجود اآلن، فإذا ولدت امرأة بعملیة قیصریة، وأخرج 

  .الجنین منھا ولم یجر معھا دم لم یجب علیھا الغسل
 
 
 
 

 ما یحرم على من یلزمھ الغسل
 
 

من كانت علیھ جنابة أو حیض أو نفاس حرم : أي) ومن لزمھ الغسل: (الشیخ].  القرآنومن لزمھ الغسل حرم علیھ قراءة: [قال رحمھ هللا
كان ال یمنعھ من : (، وقولھ)أما الجنب فال وال آیة: (علیھ قراءة القرآن، وفیھ حدیث علي رضي هللا عنھ وحدیث عائشة رضي هللا عنھا

أن : (علم من حسن الحدیثین، لكن ثبت في الحدیث الصحیح عند النسائي وغیرهوالحدیثان مختلف في ثبوتھما، ومن أھل ال) القرآن إال الجنابة
إني كنت على غیر طھارة : ّالنبي صلى هللا علیھ وسلم لما مر علیھ الرجل وكان قد قضى حاجتھ أو بولھ فسلم علیھ، تیمم على الجدار، وقال

كر أن یكون على طھارة، ولذلك ینبغي صیانة القرآن عن تالوة فدل ھذا الحدیث على أن األصل في الذ) فكرھت أن أذكر هللا عز وجل
ومنعھ تالوة الجنب في كل حرٍف : الجنب، وھذه من األمور التي یفرق فیھا بین القرآن وبین الحدیث القدسي كما قال بعض الفضالء بقولھ

ِمنھ عشرا أوجب أي : قال رحمھ هللا. شر حسنات، بخالف الحدیث القدسيأن القرآن یمنع الجنب من تالوة القرآن الذي في كل حرف منھ ع: ً
ٍوال ُجنبا إال عابري سبیل : ؛ لقولھ تعالى)ویعبر المسجد لحاجة]. (ویعبر المسجد لحاجة وال یلبث فیھ بغیر وضوء[ ِ ِ َِ َ َِ َّ ً إال : (وقولھ] 43:النساء[ُ

ٍإال عابري سبیل : إن قولھ: وقال بعض العلماء. د األقوالال تقربوا مواضع الصالة وھي المساجد وھذا أح: فیھ تقدیر وھو) عابري سبیل ِ ِ َِ َِ َّ
یجوز للجنب أن یمر بالمسجد، وھو قول طائفة من السلف رحمة هللا : ًراجع إلى التیمم في السفر، وبناء على ھذا االستثناء قالوا] 43:النساء[

وأقول . ًذ المساجد طرقات، ولذلك ال یعبر المسجد وال یتخذ طریقاعلیھم، ولكن ثبت في السنة أن النبي صلى هللا علیھ وسلم نھى عن اتخا
بھذا القول لظاھر السنة بالمنع، فلعل ھذا كان في أول اإلسالم، وھناك آثار عن الصحابة رضوان هللا علیھم أنھم كانوا یعبرون من المساجد، 

، وال شك أن النفس تمیل إلى أن )بیح قدم الحاظر على المبیحأنھ إذا تعارض الحاظر والم: (ولكن یحمل الحدیث على أنھ متأخر، واألصل
أن الحظر فیھ متأخر عن اإلباحة، فیقوى القول بنھي النبي : - كما ھو معلوم في مسالك األصولیین-النھي متأخر؛ ألن األشبھ في مثل ھذا 

ف المسجد وأنت في الطرف اآلخر فتستطیع أن صلى هللا علیھ وسلم عن اتخاذ المساجد طرقات حتى للطاھر، ولو كانت لك حاجة في طر
ُال یتخذ المسجد :  وبعض السلف-رحمة هللا علیھ- تأتي من خارج المسجد، ویحظر أن تجتاز من داخل المسجد، وكان یقول اإلمام أحمد 

ًطریقا، وھذا الذي تمیل النفس إلیھ، واألحوط أنھ ال یمر ولو كان عبورا ً. ...... 
 

 من یسن لھم الغسل
 
 

 .......[ًومن غسل میتا أو أفاق من جنون أو إغماء بال حلم ُسن لھ الغسل: [قال رحمھ هللا
 

 ًحكم الغسل لمن غسل میتا
 
 
أن یكون مع غیره، فإن : والصورة الثانیة. أن ینفرد بتغسیلھ: الصورة األولى: قام بتغسیلھ، ویكون ذلك على صورتین: أي) ًومن غسل میتا)

أن علیھ أن یغتسل، أما لو كان مع غیره فإنھ یأخذ حكم :  وھو- عند من یقول بوجوب الغسل علیھ أو باستحبابھ-واحد انفرد بتغسیلھ فقول 
ًاألصل؛ ألنھ یصدق علیھ أنھ غسلھ؛ وبناء على ذلك فإنھ إذا غسل المیت منفردا أو مشتركا مع غیره فیجب علیھ أن یغتسل على قول من  ً ً

ُّل ھنا إلى القول بالسنیة واالستحباب، وھو أصح األقوال في ھذه المسألة، وفي ذلك حدیث جاء عن النبي یقول بالوجوب، لكن المصنف یمی
ال یثبت في ھذا شيء، والحدیث : قال اإلمام أحمد رحمھ هللا) ًمن غسل میتا فلیغتسل، ومن حملھ فلیتوضأ: (صلى هللا علیھ وسلم قال فیھ

 في العلل، وتكلم علیھ الحفاظ، والصحیح عدم ثبوتھ، وإن كان بعض العلماء قد یحسنھ، -رحمھ هللا-  ضعیف، وقد تكلم علیھ اإلمام الدارقطني
إنھ ضعیف، لكن على القول : لكن الضعف فیھ من القوة بمكان، ویكاد یكون الجماھیر على ضعفھ، وخاصة المتقدمین منھم، فإنھم یقولون

ًمن غسل میتا فلھ أن یغتسل على سبیل الندب واالستحباب ال على سبیل : واألفضل، أيبثبوتھ أو أنھ حسن فیحمل على الندب واالستحباب  ّ
  .الحتم واإلیجاب
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 حكم غسل من أفاق من جنون أو إغماء
 
 

 المجنون إذا أفاق وجب علیھ أن یغتسل،: فقال بعض العلماء: اختلف العلماء في المجنون]. أو أفاق من جنون أو إغماء: [قال رحمھ هللا
ال یجب على المجنون غسل، والقول بوجوب الغسل على المجنون من القوة بمكان إذا تأتى منھ خروج : وقال بعضھم. وكذلك المغمى علیھ

إن المجنون إذا : َّالمني، أما إذا لم یتأت منھ خروج المني فیقوى القول بعدم الوجوب؛ ألنھ لم یثبت فیھ نص صحیح بالوجوب، ولذلك یقولون
قد عقلھ لم یأمن أن یخرج منھ مني وھو ال یشعر، كما أن النائم إذا نام لم یأمن أن یخرج منھ ریح وھو ال یشعر، فكما أن الشرع ّجن أو ف

ًطالب النائم بإعادة وضوئھ لوجود النوم الذي ھو مظنة أن یكون فیھ حدث، كذلك أیضا الجنون أخذ حكم النوم في اإلیجاب، ھذا في الطھارة 
في الطھارة الكبرى، لكن لماذا فرقنا بین كونھ یتأتى منھ أم ال؟ ھذا مبني على نفس الدلیل الذي استدل بھ، فإنك إذا قست الصغرى وھذا 

ًالجنون على النوم في إیجاب الطھارة الكبرى قیاسا على اإلیجاب بالطھارة الصغرى فإنھ یتعذر في النائم العلم بعالمة الریح، فلو خرج منھ 
المني، لھ عالمة وأمارة، ولذلك یفرق بین من كان یتأتى : ًوجب علیھ الوضوء مطلقا إذا نام، بخالف المجنون فإن الخارج وھوریح لم یعلم، ف

َّمنھ خروج المني ومن ال یتأتى فیھ خروج المني، وُینزل المغمى منزلة المجنون بال : أي) بال حلم]. (بال حلم سن لھ الغسل: [قال رحمھ هللا. َ
 فینزل السكران منزلة المجنون، فإذا - على القول بأنھ یغتسل- ال یجب علیھ، وھذا كما تقدم أن المجنون یغتسل : أي) ن لھ الغسلس(احتالم، 

ِّإن المجنون یغتسل فالسكران كذلك علیھ الغسل، وفي حكم السكران من خدر التخدیر العام؛ لكن التخدیر الموضعي ال یأخذ حكمھ، : قلنا ُ
  .لھ زوال العقلوالعلة في ھذا ك

 
 
 
 

 األسئلة
 
 

...... 
 

 حكم وضوء من أمسك ذكره خوف نزول المني
 
 

ًذكرتم أن المصلي إذا أمسك ذكره خوفا من نزول المني أن صالتھ صحیحة، فھل إذا أمسك الرجل ذكره في حالة االنتصاب ینتقض : السؤال
إذا وجد : السؤال ال یجب بھا الوضوء، وإن كان بعض المتأخرین یقولإمساك العضو على الصورة التي وردت في : الوضوء أم ال؟ الجواب

ًاللذة والشھوة فیجب علیھ أن یتوضأ، لكنھ قول شاذ ال أعرف لھ أصال، والصحیح أنھ ال یجب الوضوء بمجرد إمساكھ الذكر، لما ثبت في 
) وھل ھو إال بضعة منك: ( قال- بأن ھذا إذا كان بحائلعلى القول -حدیث طلق بن عدي أنھ لما سئل علیھ الصالة والسالم عن لمس الذكر 

ًإنھ محمول على وجود الحائل، وبناء على ذلك فال یجب علیھ الوضوء سواء وجد اللذة أو لم یجدھا: قالوا  .وهللا تعالى أعلم. ً
 
 
 
 

 ًحكم من احتلم ولم یجد بلال
 
 

من رأى ما یوجب الغسل أو تھیأ لھ أنھ : ً شیئا، فھل علیھ غسل؟ الجوابإذا رأى الرجل ما یوجب الغسل في نومھ ولكنھ لم یخرج: السؤال
فقد ) إنما الماء من الماء: (احتلم ثم استیقظ ولم یجد أثر االحتالم فال یجب علیھ الغسل؛ لما ثبت في الصحیح من قولھ علیھ الصالة والسالم

  . لم یوجد الماء فال یجب الغسل، وهللا تعالى أعلمأنھ إذا: دل ھذا الحدیث على أن وجود الماء یوجب الغسل، ومفھومھ
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 حكم وضوء المستحاضة لكل صالة
 
 

المستحاضة إذا جرى معھا الدم : ھل المستحاضة تتوضأ لكل صالة؟ وھل ھذا الوضوء على االستحباب أم على الوجوب؟ الجواب: السؤال
دخول وقت الصالة الثانیة؛ والسبب في ذلك حدیث تكلم العلماء في سنده، فإنھا تتوضأ لكل صالة، فإذا خرج وقت الصالة األولى توضأت ل

لكنھا ضعیفة، والقول بضعفھا ھو المعتبر، واختلف في قولھ ..) تغتسل: (وفي روایة) توضئي لكل صالة: (وھو قولھ صلى هللا علیھ وسلم
قت، فإذا انقطع الوقت عنھ طولب بالعبادة بدلیل مستأنف، المعذور ُیعذر في حد الو: فیقولون) توضئي لكل صالة: (صلى هللا علیھ وسلم

أنھا تتوضأ : وسقطت الرخصة بالصالة السابقة، فیجب علیھا أن تتوضأ لكل صالة عند دخول وقتھا، وھذه مسألة فیھا خالف، لكن الصحیح
م ثم جرى معھا الدم في صالة الظھر، ثم أن یجري معھا الدم، أما لو انقطع عنھا الد:  لكن بشرط-وھكذا من بھ سلس البول-لكل صالة 

انقطع، فتوضأت وصلت الظھر ولم یجر معھا الدم حتى دخل وقت العصر فوضوؤھا معتبر، فمحل الكالم إذا جرى معھا الدم، وھذا ینبني 
خص لھا في الوقت، فإذا ًإنھا بمجرد أن یخرج منھا الدم ینتقض وضوؤھا كالبول، فلما خرج منھا الدم مستمرا ر: على مسألة فقھیة قالوا

انتھى الوقت طولبت بدلیل جدید أن تتوضأ وتصلي؛ ألنھ بدخول الوقت یأتي الخطاب بالصالة المستأنفة الجدیدة فیسقط الترخیص في 
  .السابقة

 
 
 
 

 إعادة مسألة الغسل من اإلیالج بحائل
 
 

فالحائل ھو الفاصل بین الشیئین، ) بال حائل: ( سألت عنھ وھو قولھأما بالنسبة لما: ؟ الجواب)بال حائل: (یا حبذا لو تعید مسألة: السؤال
ًأن یكون بین العضو المولج والعضو المولج فیھ حائل من قماش، سواء كان ثخینا أو رقیقا، فإن قیل بقول : والمراد بالحائل الذي ذكرناه ً ً َ

ًائل سواء كان رقیقا أو ثخینا فإنھ ال یوجب حكما، ولذلك یعتبر الصحیح أن الح: التفصیل فیختلف الحكم باختالف نوعیة الحائل، لكن قلنا ً ً ً
ًشبھة، فلو أن رجال أولج في امرأة بحائل قد یعتبر شبھة توجب درء الحد عنھ، وسنتكلم على ھذا في باب الزنا، ولكن المنصوص عند 

أن : -رحمة هللا علیھم- بدونھ، والذي اختاره بعض مشایخنا  تعلیق الحكم باإلیالج، ولم یفصلوا ھل ھو بحائل أو -رحمة هللا علیھم-العلماء 
  .ال یأخذ حكم المتصل: فلذلك قالوا) ادرءوا الحدود بالشبھات: (الحائل مؤثر، قال علیھ الصالة والسالم

 
 
 
 

 ًحكم غسل من أسقطت جنینا
 
 

إما أن : الحالة األولى:  الجنین فال یخلو من حالتینإذا أسقطت المرأة: إذا أسقطت المرأة، فھل یجب علیھا غسل السقط؟ الجواب: السؤال
ًیكون الجنین الذي أسقطتھ فیھ خلقة أو صورة الخلقة، فإن أسقطت جنینا كامل الخلقة أو فیھ جزء من الخلقة كالوجھ أو صورة الوجھ أو 

أن : الحالة الثانیة. ھا الدم أخذت حكم النفساءالرأس أو الرجل أو الید، فاألصح عند المحققین أنھا تأخذ حكم النفاس، وحینئٍذ إن جرى مع
ٍتسقط قطعة لحم ال خلقة فیھا، فحینئٍذ ال یجب علیھا الغسل، وال تأخذ حكم النفساء؛ بل تعتبر استحاضة، وتأخذ حكم االستحاضة، وھذا تجعلھ 

َ العبرة بوجود صورة الخلقة، فإن ُوجَدت ُحكم فالضابط المعتبر عند بعض المحققین أن. ًأصال عندك، ألن ھذه المسألة أشكلت عند العلماء ِ ِ
 .وإال فال

 
 
 
 

 حكم الغسل من العادة السریة
 
 

أمنى : العادة السریة إذا حصل بھا إنزال، أي: ھل یجب الغسل في العادة السریة، رغم أن الذكر لم یلج في فرج أصلي؟ الجواب: السؤال
ًأنھ إذا وضع العضو بین أصابعھ أو في موضع مثال لیس بفرج ولم یمن فال : سائلوجب الغسل، وإن لم یمن لم یجب الغسل، فمقصود ال

ولم یفرق بین كونھ ) إنما الماء من الماء: (یجب علیھ الغسل، لكن لو حصل منھ إمناء وجب علیھ الغسل؛ ألن النبي صلى هللا علیھ وسلم قال
 .رھا، وهللا تعالى أعلمیخرج بحالل أو بحرام، والعادة محرمة سواء كانت بیٍد أو بغی
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 حكم التنفل في المسجد الحرام
 
 

 أن یقطع المسجد من الشرق -ًمثال- ال، الحكم واحد، فإذا أراد : ھل االنتقال في المسجد الحرام یعتبر من المرور في المسجد؟ الجواب: السؤال
 ثم یمر فال حرج علیھ، لكن أن -ولو ركعتین- ر وصلى فیھ إلى الغرب لحاجة ما وھو ال یرید أن یصلي فیھ، فال یجوز لھ ذلك، لكن لو م

أن ینتقل : وأظن أن السائل قد یقصد. ًیتخذه طریقا فال، والنھي عام في المساجد، والمسجد الحرام أحقھا وأشرفھا وأكرمھا عند هللا عز وجل
ًإنھا من الحرم، لكن ظھر لي أخیرا أنھا لیست : فكنت أقولًمن جھة الصفا إلى جھة أخرى في الحرم فھل یعتبر مارا أم ال؟ أما بالنسبة للصفا 

 ولذلك إذا انتقل من الصفا من جھة المسعى ودخل إلى -رحمة هللا علیھم- من الحرم، وھو اختیار بعض العلماء من المتأخرین ومن مشایخنا 
ًداخل المسجد فیعتبر آخذا لحكم من دخل المسجد، وإذا كان العكس، مثال خرج من الحر م إلى الصفا، فالصفا خارج المسجد ویجوز فیھا ً

  .المرور، كأن یقطع من طرفي األشواط، وهللا تعالى أعلم
 
 
 
 

 حكم منع تدفق المني
 
 

ھذا ال یجوز؛ : إذا أحس الشخص بالتدفق فقام من نومھ ولم یجعلھ یتدفق ولم یخرج سوى بعض القطرات، فھل یغتسل أم ال؟ الجواب: السؤال
ینصون على أنھ ضرر وأذیة، ولذلك ال یجوز لإلنسان أن یفعل ھذا، وال یشك أن الشریعة تحرم على المكلف أن یتعاطى أسباب ألن األطباء 

: فالمقصود.  لوجود األضرار بشھادة األطباء- مع وجود ظاھر القرآن الذي یدل على تحریمھا-الضرر بنفسھ؛ ولذلك حرمت العادة السریة 
ًإنھ یضر ضررا بالغا، ولربما یبقى : ھذا فیھ ضرر بالغ، وقد قرأت بعض البحوث الطبیة وتقول ھذه البحوثأن كونھ یمنع خروج المني  ً

ٍخلق مْن ماء َدافق : ضرره معھ إلى األبد، فمسألة حبس المني والتالعب بھ أثناء خروجھ ال تجوز، وهللا یقول ِ ِ ٍِ َ َ ، فعلیھ أن یتركھ ]6:الطارق[ُ
اإلضرار  أنھ ال یجوز للمسلم أن یتعاطى األسباب التي تتسبب في:  ال یضر بنفسھ، وھذا أصل في الشریعةعلى خلقة هللا عز وجل حتى

التدفق، واعتبار العارض بتعاطي أسباب عدم تدفقھ احتیال على : بنفسھ أو بجسده، فلو حصل ھذا وخرج منھ المني فإن الصفة األصلیة لھ
ًقصده، فال یعتد بتالعبھ ویعتبر منیا؛ لوجود اإلمناء وھو الكثرة، وصورة التدفق، والتحكم فیھا ال الشرع، والقاعدة أن مثل ھذا یعامل بنقیض 

  .یؤثر وال یلغي حكم الشرع بوجوب الغسل، وهللا تعالى أعلم
 
 
 
 

 خروج مني الرجل من فرج المرأة بعد غسلھا
 
 

بالنسبة للخارج من : ذه القطرات مني الرجل، فما الحكم؟ الجوابقد یخرج من المرأة بعد الغسل قطرات وھي تصلي، وقد تكون ھ: السؤال
إن الخارج منھا نجس : فمن أھل العلم من یقول:  فیھا وھي مسألة رطوبة فرج المرأة- رحمة هللا علیھم-الفرج، ھذه مسألة اختلف العلماء 

ً سواء كانت -الرطوبة: أي-بالنسبة للخارج : نجس، أيُّوالذي دلت علیھ السنة أنھ . إنھ طاھر: ومنھم من یقول. ویوجب انتقاض الوضوء
ًقطرات أو كانت سائلة، حتى إن كانت من مني الرجل، فإنھا تعتبر آخذة حكم الرطوبة بالكثرة والمغالبة؛ ألنھ إذا كان منیا غلبھ رطوبة 

 الرخصة في أول اإلسالم أن الرجل إذا عندما كانت-الفرج الموجودة، ودل على نجاسة رطوبة فرج المرأة ما ثبت في الحدیث الصحیح 
یدل ) لیغسل ما أصابھ منھا: (فقولھ) لیغسل ما أصابھ منھا: ( الذي قال علیھ الصالة والسالم فیھ-جامع امرأتھ ولم ینزل فال یجب علیھ غسل

-لم، وقد أشار إلیھ اإلمام النووي على أن الرطوبة نجسة، وھذا ال شك أنھ أقوى األقوال، ودلیلھ صحیح ثابت عن النبي صلى هللا علیھ وس
ً في المجموع، وبناء على ھذا فإن ھذه القطرات آخذة حكم الناقض سواء بسواء، ویجب علیھا أن تتوضأ عند خروجھا، فإن -رحمة هللا علیھ ً

جم وتشد الموضع، فإن فتضع قطعة قطن، أو تتل) تلجمي(غلبتھا واستمرت مع المرأة طیلة وقت الصالة فلتتلجم كما ثبت في المستحاضة 
  .ًغلبھا مع التلجم والقطن فتصلي على حالتھا كالمستحاضة سواء بسواء، وتتوضأ بدخول وقت كل صالة، وهللا تعالى أعلم
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 حكم تنبیھ المستیقظ للنائم لشيء حدث منھ في نومھ

 
 

ھذه مسألة : ظھ أم یسكت عنھ خشیة اإلحراج؟ الجوابًلو رأى اإلنسان شخصا ما یحتلم، فھل یجب علیھ إخباره بذلك بعد استیقا: السؤال
 إلى الشخص النائم لو استیقظ وصلى - ًمثال-ُأحدھم مكلف، والثاني غیر مكلف، فإذا نظر :  یقولون-رحمة هللا علیھم-أشكلت عند العلماء 

وھذا لیس بوسعھ؛ ألنھ لیس بوسعھ أن یعلم ما لم ّفصالتھ صحیحة وعبادتھ معتبرة؛ ألن هللا كلفھ بالعلم وبما وسعھ ولم یكلفھ ما لیس بوسعھ، 
یجب؛ ألنھ لو لم یخبره ألدى إلى اإلخالل بالشرع : یعلمھ من اطلع على ذلك واختلفوا ھل یجب أم ال؟ فقال بعضھم: وقال بعض العلماء. یكن

 معذور في حكم هللا جل وعال، مثل اإلمام ھذا لیس بمستبیح للصالة على غیر طھارة؛ ألنھ: باستباحة الصالة على غیر طھارة، وقال آخرون
هللا ما كلفھم علم ما لم یعلموا، وھذا وجھ من یقول  الذي یقع منھ الخلل بما یفسد الصالة وال یعلم المأمومون بذلك، فإن صالتھم صحیحة؛ ألن

لشرع أنھ یربط التكلیف بالمكلف مع سقوطھ عھدنا من ا: یجب علیھ أن یخبره، یستدلون بقولھم: والذین یقولون. بأنھ ال شيء علیھ إذا سكت
فكلف المكلف بغیر المكلف، : عن غیر المكلف، أال تراه أمر أن یؤمر الصبي بالصالة، والذي یأمره ولیھ، مع أن الصبي غیر مكلف، قالوا

یأثم، وعلى القول بأنھ ال یجب : ھفلزم أو وجب علیھ أن یعلمھ؛ صیانة للشرع، لكن لو سكت عنھ فھل یأثم أم ال؟ فعلى القول بأنھ یجب علی
ال یأثم، لكن األحوط أن یخبره، ثم لیس ھناك إحراج لو أخبر أخاه بما فیھ من خلل، أما بالنسبة للعبادة فھي صحیحة، وبالنسبة للمكلف : علیھ

  .فغیر مؤاخذ
 
 
 
 

 حكم مقابلة المرأة ألبناء زوجھا من الرضاعة
 
 

ھذه المسألة فیھا : اء زوج أمھا من الرضاعة، وكذلك أبناء ھذا الزوج من زوجة أخرى؟ الجوابھل یجوز لزوجتي مقابلة أبن: السؤال
 ھل یأخذ حكم التحریم بالنسب؟ االحتیاط أال تقابلھم، وقد -أم الزوجة وكذلك زوجة األب من الرضاعة: مثل- ھل التحریم بالمصاھرة : خالف

لكن في األخیر قوي القول بأن ) یحرم من الرضاعة ما یحرم من النسب: (ة والسالملھا أن تقابلھم؛ لظاھر قولھ علیھ الصال: كنت أقول
  .وهللا تعالى أعلم. تحتاط فیھا؛ ألن التغلیب لجانب المحرمیة وأصول الشرع یقتضي تقویة عدم اإللحاق

 
 
 
 

 حكم تناول الریاضي للمنشطات
 
 

استعمال : ت التي تساعده في البروز بسرعة في المجال الذي یمارسھ؟ الجوابما ھو حكم استعمال الریاضي للبروتینات والمنشطا: السؤال
المنشطات والمقویات فیھا شبھة؛ ألن بعض التركیبات الموجودة فیھا قد تعتمد على بعض المواد المخدرة، وبعض تركیبات المخدرات، 

لمنشطات فیھا نسبة من المواد المخدرة، ولذلك مثل ھذا ّوالدكتور محمد علي البار لھ بحث جید في المخدرات، نبھ فیھ على أن بعض ا
یبقى على : یقتضي الحظر والتحریم، إال إذا وجدت الضرورة والحاجة لالستعمال، وھذه لیست بضرورة ولیست بحاجة، وعلى العموم

ع ھذا األمر إلى أھل الخبرة والذین األصل من عدم جواز استعمال مثل ھذه المنشطات التي فیھا شبھة والتي فیھا نسبة من المخدرات، ویرج
  .لھم علم بتركیبات األدویة في ھذا، وهللا تعالى أعلم

 
 
 
 

 حكم ترك المبیت في منى
 
 

امرأة حجت ھذا العام، وخرجت من منى بعد رمي جمرة العقبة، وذلك بتوكیل أحد األشخاص، وطافت طواف اإلفاضة مع طواف : السؤال
أوصي السائلة ونفسي بتقوى هللا عز وجل، وأنھ ال ینبغي لمن حج بیت هللا الحرام : ًأوال: اإلقامة بمنى؟ الجوابالوداع، فماذا علیھا بتركھا 

ِوأتموا الحج والُعْمرة  : أن یتالعب أو یتساھل في الواجبات واألنساك، فمن حج فعلیھ أن یتقي هللا عز وجل، ولذلك قال هللا تعالى َِّ َ َ َ َ َْ َّْ ُّ ِ َ
أما أن . ًإذا حججتم فلیكن حجكم كامال، أتموه  بفعل أركان الحج وواجباتھ وأدائھا على الوجھ المعتبر: یعني) أتموا الحج] (196:البقرة[
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ًیتساھل اإلنسان في الواجبات والفرائض ویوكل غیره في الرمي ویترك المبیت، فھذا ال یجوز، وبناء علیھ فالذي یظھر من السائلة أنھ ال : ّ
قال بعضھم كل : دم، واختلف العلماء  ترك المبیت وترك الرمي، وعلیھا دم بترك ھذه الواجبات، وكل واجب منھا علیھا فیھعذر لھا في

 وكذلك الحال في الرمي، فعلیھا - وھو القول بالتجزئة- أن كل لیلة فیھا دم : المبیت كلھ نسك، وأصح األقوال: مبیت لیلة نسك، وقال بعضھم
وهللا تعالى . ًشر، ولیلة الثاني عشر وعلیھا أیضا دم برمي الحادي عشر ورمي الثاني عشر، ویكون علیھا أربعة دماءدم لمبیت لیلة إحدى ع

  .أعلم
 
 
 
 

 اإلشارة للحجر األسود عند االنتھاء من آخر شوط
 
 

قال بعض : فیة، وفیھا وجھانھذه مسألة خال: إذا انتھى الرجل من الشوط األخیر من الطواف فھل یشیر ویكبر أم ال؟ الجواب: السؤال
ھل ھذه اإلشارة والتكبیر من أجل محاذاة الحجر، أم من أجل : أنھم اختلفوا: والسبب في الخالف. ال یشیر: یشیر، وقال بعضھم: العلماء

ا الستفتاح الطواف إنھ: یكبر في اآلخر ویشیر؛ ألنھ حاذى الحجر، ومن قال: إنھا من أجل محاذاة الحجر یقول: استفتاح الطواف؟ فمن قال
: إنھا لمحاذاة الحجر؛ ألن جابر رضي هللا عنھ قال: -والعلم عند هللا-وأصح القولین . لیس ھناك شوط ثامن حتى یستفتح فال یشیر: قال

 سیدنا محمد، وصلى هللا وسلم على. وهللا تعالى أعلم. ، فدل على أن العبرة بالمحاذاة ولیس من أجل االستفتاح)استلمھ فإن عجز أشار إلیھ(
  .وعلى آلھ الطیبین الطاھرین

 
 
 
 

 [2[ باب الغسل -شرح زاد المستقنع 
الغسل، فقد بینت النصوص كیفیتھ وصفتھ، سواء كان ھذا على سبیل الكمال أو : جاءت النصوص الشرعیة مبینة لكیفیات العبادات، ومن ذلك
ًعلى سبیل اإلجزاء، وفصل العلماء في أحكامھ بناء على ھذه  . النصوصَّ

 صفة الغسل الكامل
 
 

قال : أما بعد. بسم هللا الرحمن الرحیم الحمد  رب العالمین، والصالة والسالم على خیر خلق هللا أجمعین، وعلى آلھ وصحبھ أجمعین
تي توجب الغسل من األسباب ال: كان الحدیث عن موجبات غسل الجنابة، أي]. والغسل الكامل أن ینوي ثم یسمي: [المصنف رحمھ هللا تعالى

 فبعد أن تنتھي - ترتیب األفكار: أي-ً سیكون الحدیث عن صفة غسل الجنابة، وھذا الترتیب یعتبر مراعیا لألفكار -إن شاء هللا- الجنابة، وھنا 
: ًالجنابة؟ فأوالكیف أغتسل من : ُمن األسباب تصف الشيء، وبعد أن تبین للمكلف ما ھي األمور التي تتسبب في غسل الجنابة یأتیك السؤال

لالستئناف، والغسل لھ : الواو] والغسل الكامل: [فقال رحمھ هللا. نبین موجبات الغسل وأسبابھ، ثم نتبع بعد ذلك بالحدیث عن صفة الغسل
أن : إلجزاء والكمالوالفرق بین ا. یسمونھا حالة الكمال: والحالة الثانیة. یسمیھا العلماء حالة اإلجزاء: الحالة األولى: حالتان عند العلماء

أنك إذا أوقعت الغسل على صفة اإلجزاء علیھ فقد أدیت ما أوجب هللا علیك، وأما بالنسبة للكمال : ًاإلجزاء یتحقق بھ المأمور شرعا، بمعنى
ًأن یصف لك الغسل وصفا على أتم وجوھھ وأكملھا، وبناء على ذلك: فإنھ یراعى فیھ ما فوق الواجب والالزم، بمعنى سم الغسل إلى انق: ً

: غسل إجزاء وغسل كمال، فلو أخل المكلف بغسل اإلجزاء فقد یحكم بعدم صحة غسلھ، لكن لو أخل بغسل الكمال في غیر اإلجزاء تقول
الغسل الذي ھو على أعلى مراتب الغسل ھو أن ینوي ثم : أي) والغسل الكامل: (یقول رحمة هللا. فاتھ األفضل واألكمل، وغسلھ صحیح

اإلجزاء وحالة الكمال، والمصنف ھنا ابتدأ بصفة الكمال، وغیره ابتدأ بصفة  ن عادة العلماء رحمة هللا علیھم أن یذكروا حالةیسمي، وم
اإلجزاء، فطریقة المصنف رحمھ هللا حینما ابتدأ بغسل الكمال تدرج فیھا من األعلى إلى األدنى، وطریقة غیره ممن ابتدأ باألجزاء ثم أتبعھ 

أما طریقة المصنف بأن یبتدئ بالكمال ثم یبین لك غسل اإلجزاء فھي أنسب؛ . ج من األدنى إلى األعلى، وكلتا الطریقتین لھا وجھبالكمال تدر
الغسل الواجب كذا، ثم : والواجب منھ كذا وكذا، أفضل مما لو قلت: ألنھ إذا فعل ذلك ترك التكرار، فإنك إذا ذكرت الغسل الكامل ثم قلت

ال وذكرت ضمنھا الواجبات، فطریقة المصنف في ذكر الكمال ثم إتباعھ باإلجزاء أولى من طریقة غیره ممن ابتدأ باإلجزاء أتبعت صفة الكم
حدیث أم : صفة الكمال، ثبتت بھا أحادیث صحیحة عن النبي صلى هللا علیھ وسلم، منھا: ھذه الصفة التي یسمیھا العلماء. ثم أتبعھ الكمال

 عنھا وأرضاھا، وحدیث میمونة رضي هللا عنھا وأرضاھا، وكال الحدیثین ثابت عن النبي صلى هللا علیھ وسلم المؤمنین عائشة رضي هللا
في الصحیحین، فقد وصفت كل منھما غسل النبي صلى هللا علیھ وسلم، فمنھما من فصلت في شيء وأجملت في شيء، ومنھما من فصلت 

 رحمھم هللا في صفة الكمال ما تضمنھ حدیث عائشة وحدیث أم المؤمنین میمونة رضي في شيء آخر وأجملت في غیره، وقد راعى العلماء
ًالعزم على فعل الشيء تقربا إلى : القصد، والمراد بھا كما یقول العلماء: ینوي الغسل، والنیة: أي) أن ینوي: (یقول رحمھ هللا. هللا عن الجمیع

أن تعزم على عبادة ): ًالعزم على فعل الشيء تقربا إلى هللا تعالى(ع، وكذلك غیره، ومعنى هللا تعالى، كما ذكر ھذا التعریف البعلي في المطل
كأن تصلي فتفعل القیام والركوع : ًأو معاملة، والھدف من ذلك والقصد من ذلك وجھ هللا عز وجل، سواء كانت عبادة أو معاملة، فالعبادة
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ًكأن تعطي ابنك المال قاصدا بذلك مرضاة هللا عز وجل، فإنھا : جل وعال، أما المعاملةوالسجود وغیره من أفعال الصالة وفي نیتك وجھ هللا 
، والتعبیر بالقصد : العزم على فعل الشيء، وبعضھم یقول: بعض العلماء یقول. عادة ولكنھا صارت عبادة بالقصد قصد فعل الشيء قربة 

ًیكون متراخیا عن ذلك : ما یكون عند توجھ النیة، والعزم: القصد: صد والعزم فقالأنسب من التعبیر بالعزم؛ ألن من العلماء من فرق بین الق
التعبیر بالقصد أدق، خاصة وأن الحقیقة اللغویة للنیة عرفوھا بالقصد، فیكون فیھ اشتراك بین التعریف اللغوي : التوجھ، ولذلك قالوا

 .......والشرعي من ھذا الوجھ
 

 حكم النیة في الغسل
 
 
أن یدخل اإلنسان مكان االغتسال وفي نیتھ أن یعمم بدنھ لرفع الجنابة، وھكذا المرأة إلزالة : أن ینوي الغسل، صورة ذلك: یعني) یھأن ینو)

ًالجنابة، فإذا حصل ھذا القصد فقد نوى العبادة وقصدھا تقربا  عز وجل، وخرج من ھذا أن ینوي فعل الشيء لغرض غیر وجھ هللا، مثل 
ًمھ للتبرد أو للسباحة، فلو غسل جسمھ كامال للسباحة لم یكن غسال شرعیا، وإنما ھو غسل عادة ولیس بغسل عبادة، ولذلك أن یدخل مستح ً ً

ینوي رفع الحدث، فإذا نواه فقد أجزأه، واألصل في النیة أن تكون مقاربة : أي) أن ینوي الغسل: (فقولھ. النیة تفرق بین العادة والعبادة: قالوا
ًأرید أن أغتسل من الجنابة وجلس من الساعة الثانیة ظھرا إلى الساعة الثالثة، ثم عزبت عنھ ھذه النیة، ثم دخل إلى : ل فلو أنھ قاللزمان الفع

حتى ولو في طریقھ : إن ھذا ال یجزئ، إنما المعتبر أن تكون النیة مصاحبة، قال بعض العلماء: مستحمھ وسبح وقد عزبت عنھ النیة، فنقول
وھذه النیة . حة جرى في نفسھ أن یغتسل من الجنابة أجزأه؛ لكن لو كانت النیة للنظافة أو للتبرد في الصیف فكل ذلك ال یجزئھإلى السبا

َّوما أمُروا إال : ًواجبة وفرض في قول جماھیر العلماء خالفا لإلمام أبي حنیفة رحمة هللا علیھ، والصحیح مذھب الجمھور؛ لقولھ تعالى ِ ِ ُ َ َ
ُلیْعُبد َ َوا هللا ُمخلصین لُھ الدین ِ َِّ َ ِ ِ ْ َ النیة واجبة، والغسل : ًأن هللا أمر بإخالص الدین والعبادة، وال إخالص إال بنیة، إذا: وجھ الداللة [5:البینة[َّ

النیة والغسل من فقد علق صحة األعمال على ) إنما األعمال بالنیات: (ًالنیة فیھ واجبة، كذلك أیضا قولھ علیھ الصالة والسالم: ًعبادة؛ إذا
ھذا ھو األصل؛ ألن اإلنسان إذا أراد أن یغتسل فإنھ یبتدئ أول شيء بنیة القلب، ثم بعد ذلك ) أن ینویھ. (الجنابة عمل، فال غسل إال بنیة
  .ًیكون منھ الفعل المأمور شرعا

 
 
 
 

 حكم التسمیة عند الغسل
 
 

باسم هللا، وھذه التسمیة استحبھا بعض العلماء، ومن العلماء من قال : یقول: للعطف مع التراخي، أي) ثم]. (ثم یسمي: [قال رحمھ هللا
تستحب التسمیة في العبادات : عدم وجوبھا، ولكن قال بعض العلماء:  وأن الصحیح- إن شاء هللا-بوجوبھا في الغسل، وسیأتي الكالم علیھا 

، كأن یكون في بركة أو یكون في حمام معد لالغتسال ال لقضاء الحاجة، ویسمي إذا كان المكان مھیأ لذكر هللا. وفي مبتدئھا؛ إلطالق الشرع
إني : (أما لو كان المكان مھیأ لقضاء الحاجة فإنھ ال یذكر اسم هللا عز وجل فیھ، ففي الحدیث الصحیح عن النبي صلى هللا علیھ وسلم أنھ قال

اسم هللا في حال حدثھ فمن باب أولى أن یمتنع في مكان الحدث، ولذلك ال فإذا امتنع أن یذكر ) كنت على حالة كرھت أن أذكر اسم هللا علیھا
ِذلك ومْن ُیعظم شعائر هللا فإنھا مْن تقوى القلوب : ًیسمي جھرة في أماكن قضاء الحاجة، وھذا ھو المعھود شرعا من عموم قولھ تعالى ِ ِ ُِ ُْ َْ َ َ َ َ َ َ ََ َ ََّ ِ ِ َّ ْ ِّ َ

َولذكُر هللا أكبُر : ن أكبر األشیاء وأعظمھا كما قال تعالىواسم هللا عز وجل ال شك أنھ م] 32:الحج[ َْ َْ ِ َّ ِ فاإلجالل السم هللا عز ] 45:العنكبوت[َ
أنھ یجري في نفسھ ذكر التسمیة دون أن : وجل من شعائر هللا، فال یذكر اسم هللا جھرة، ولكن یسمي في نفسھ على قول بعض العلماء، أي

  .یتلفظ باللسان
 
 
 
 

 ین في الغسلمحل غسل الكف
 
 

الكفان، والید تطلق : ًینوي، ثم یسمي، ثم یغسل یدیھ ثالثا، والیدان مثنى ید، والمراد بھما: ًأوال]. ًویغسل یدیھ ثالثا وما لوثھ: [قال رحمھ هللا
ًالكفین، وسمي الكف كفا؛ : دانویراد بھا جمیع الید إلى المنكب، وقد یراد بھا إلى المرفق، وقد یراد بھا إلى الزندین، وأقل ما یصدق علیھ الی

ثم أجمل، والحقیقة أن غسل الیدین أو الكفین في ) ًیغسل یدیھ ثالثا: (ًألنھ تكف بھ األشیاء، فالمراد أن یغسل كفیھ ثالثا، والمصنف ھنا قال
ًین بعد غسل الفرج تھیأ للوضوء، فأما غسل الكف: والحالة الثانیة. غسل الكفین قبل تعمیم البدن: الحالة األولى: الغسل من الجنابة لھ حالتان

بدأ فغسل : (وھي غسل الكفین عند االبتداء بالغسل، فقد ثبت في الصحیحین كما في حدیث أم المؤمنین عائشة التصریح بھذا: الحالة األولى
 صلى هللا علیھ وسلم في الغسل التثلیث من مطلق ھدي النبي لكن لیس فیھ التصریح بالتثلیث، وفھم) یغسل كفیھ: (وفي روایة مسلم ) كفیھ



 136 

وكذلك حدیث حمران مولى عثمان عن عثمان ، وحدیث عبد هللا بن زید رضي هللا ) ًإذا استیقظ أحدكم من نومھ فلیغسل یدیھ ثالثا: (كقولھ
. في ابتداء الوضوءعند غسل الكفین : عن الجمیع في صفة وضوء النبي صلى هللا علیھ وسلم، وكلھم ذكر التثلیث قبل ابتداء الوضوء، أي

ًأنك ربما تغسل ویكون الشيء عالقا : أنك إذا أزلت األذى بالغسلة األولى، فالغسلة الثانیة تبرئ الموضع، بمعنى: التثلیث مناسبتھ: قال العلماء
ً هللا علیھ وسلم یغسل ثالثا، ولكن لم كان النبي صلى: بالید، فالغسل الثاني آكد في إزالة العین، والغسلة الثالثة آكد وأبلغ لالستبراء، فلذلك قالوا

ًیرد التصریح في حدیث أم المؤمنین عائشة ومیمونة في ابتداء الغسل، ولكن ورد التثلیث عن النبي صلى هللا علیھ وسلم أنھ غسل ثالثا في 
والغسل للكفین في . لى الجزم بالثالث، على الشك ال عً)أو ثالثا مرتین: (حدیث میمونة لما غسل فرجھ صلوات هللا وسالمھ علیھ، فإنھا قالت

 أن الیدین ناقلتان للماء ولما كان الماء ھو الذي یقصد بھ الطھارة فینبغي أن یكون -كما یقول العلماء-ابتداء الغسل من الجنابة مناسبتھ 
وریة، وإذا كانت الید لیست بنظیفة فإن ًطھورا، وینبغي أن تكون آلتھ محافظة على الطھوریة، فإذا كانت الید نظیفة بقي الماء على أصل الطھ

ُذلك أدعى لخروج الماء عن وصفھ بالطھوریة، خاصة وأن الكف تنقل ماء یسیرا، ولذلك أمر بغسلھا قبل الوضوء لمن استیقظ من نومھ، أما  ً ً
لوث الماء إذا : التلطیخ، یقال: یطلق بمعنىاللوث ) ًیغسل یدیھ ثالثا وما لوثھ: (قال المصنف. الغسلة الثانیة للكفین فإنھا تكون بعد غسل الفرج

:  وقد یطلق بمعنى-نسأل هللا السالمة والعافیة-اللوثة الحمق وذھاب العقل : المرض والعاھة في العقل، ومنھ قولھم: لطخھ، وقد یطلق بمعنى
المراد بغسل الكفین ما یكون بعد إزالة األذى ما أصاب یده من القذر، وھذا یدل على أن : یعني) وما لوثھ: (فالتلویث في قولھ. حاجة اإلنسان

عن الفرج، فكان من ھدي النبي صلى هللا علیھ وسلم أنھ یبتدئ فیصب الماء على یمینھ ثم یفرغ على یساره، وبعد غسل كفیھ صلوات هللا 
هللا وسالمھ علیھ ومواضع األذى، كما وسالمھ علیھ یفرغ بیمینھ على یساره ویأخذ اإلناء بیمینھ ویفرغھ على یساره، ثم یغسل فرجھ صلوات 

ولما انتھى . في حدیث میمونة رضي هللا عنھا وأرضاھا، فابتدأ بغسل الكفین ثم ثنى بغسل األذى على الفرج وما جاوره كالفخذین ونحوھما
ً دلكا شدیدامن غسل فرجھ وأزال األذى، دلك یدیھ في األرض: (-كما في الصحیحین من حدیث میمونة- علیھ الصالة والسالم  كما قالت أم ) ً

یبتدئ بغسل الكفین، ثم یثني بالفرج، ثم یدلك یدیھ للغسلة الثانیة، وھذه الغسلة الثانیة آكد من : المؤمنین رضي هللا عنھا، ولذلك قال العلماء
ألذى وتلطخ الیدین بما ھناك من الكدر األولى، فإن األولى قد تكون الیدان طاھرتین وال یحتاج فیھا إلى تجدید غسل، ولكن في الثانیة لمكان ا

السنة لمن اغتسل في أرض ترابیة أن یدلك یدیھ على األرض الترابیة، فالتراب یطھر : ناسب أن یدلكھا علیھ الصالة والسالم، قال العلماء
ًیابسا أو مخلوطا بالماء، أما یابسا فدلیلھ ً ً وقد ثبت ذلك طبیا، فناسب أن یدلك علیھ حدیث ولوغ الكلب،: ًالتیمم، وأما مخلوطا بماء فدلیلھ: ً

إذا كانت األرض صلبة وكان الحائط من : الصالة والسالم یده باألرض، وورد في الحدیث أنھ ضرب بھا الحائط، ولذلك قال بعض العلماء
الوجھ : ن الجنابة وجھانوللعلماء في ضربھ علیھ الصالة والسالم على األرض وضربھ الحائط في غسلھ م. طین فإنھ یضرب بیدیھ الحائط

أن اإلنسان یضرب الحائط ویدلك األرض إذا كان الحائط أو كانت األرض ترابیة أو : أنھا عبادة معللة تكون إذا وجدت علتھا، بمعنى: األول
ن وما یحل محل تكون السنة الغسل بالصابو  فإنھ على ھذا القول-كما ھو موجود- ًمن طین، لكن لو كانت األرض صلبة وكان الحائط صلبا 

أنھا عبادة، : الوجھ الثاني. ألن العلة التنظیف، فكما أنھ تحصل الطھارة بالطین فعند فقده تحصل بما یناسبھ مثل الصابون: الطین، قالوا
ًویقتصر فیھا على الصورة، فیكون وجود التطھیر بالطین تبعا ال أصال، وعلى ھذا القول فإنھ یسن لإلنسان ولو كان الجدار أم لس أن ً

 وإذا كانت األرض لیس فیھا من فضالت النجاسة أو القذر فإنھ یضرب یده أو -كما یقول بعض العلماء رحمة هللا علیھم-یضرب بھ یده 
أنھ عبادة معللة، فیضرب الجدار إذا كان من طین، وتدلك األرض إذا كانت ترابیة، وأما على حال الیوم فإنھ ال یتأتى : والصحیح. یدلكھا بھا

ًدلك بیده األرض دلكا شدیدا: (ول أم المؤمنینلق إنھا عبادة معللة، وھذا ھو : والدلك الشدید ال یقصد بھ إال اإلزالة والتنظیف، ولذلك قالوا) ً
  .أصح األوجھ، ویكاد یكون قول جمھور العلماء رحمة هللا علیھم

 
 
 
 

 محل الوضوء عند الغسل وكیفیتھ
 
 

غ من غسل یدیھ وأنقاھا بالطین أو بالصابون فإنھ یتوضأ وضوءه للصالة، ولكن یؤخر غسل رجلیھ، كما إذا فر] ویتوضأ: [قال رحمھ هللا
وذكرت ) ثم توضأ وضوءه للصالة: (ثبت في الحدیث الصحیح عن أم المؤمنین میمونة رضي هللا عنھا وأرضاھا، قالت أم المؤمنین عائشة

ًیتوضأ وضوءا كامال ویغسل رجلیھ، ومنھم من قال: سل رجلیھ، فمن العلماء من قالمثلھا أم المؤمنین میمونة ، لكن صرحت بتأخیره لغ ً :
ًإن كان المكان طاھرا نقیا كالموجود اآلن من البالط، فإنھ یتوضأ وضوءه : یتوضأ ویؤخر غسل الرجلین، ومنھم من قال بالتفصیل، فقال ً

یؤخر غسل الرجلین :  تجدید غسلھ لرجلیھ بعد غسلھ لبدنھ مع تطایر الطین فقالواًللصالة كامال، وإن كان المكان فیھ طین فإنھ یحتاج فیھ إلى
ٍحتى ال یكون ضربا من اإلسراف في استعمالھ للماء، ومنھم من فصل من وجھ ثان فقال ًإن كان الماء كثیرا غسل رجلیھ، وإن كان قلیال : ً ً

 أن األقوى واألشبھ أن تأخیر النبي صلى هللا -والعلم عند هللا-والذي یظھر . فإنھ یؤخر غسل الرجلین على ظاھر حدیث أم المؤمنین میمونة 
ٍعلیھ وسلم لغسل الرجلین قصد بھ األذى، وھذا یعرفھ كل من اغتسل في مكان ترابي، فإنھ مھما فعل وغسل رجلیھ فإنھ بمجرد أن یفیض 

ین على الطین یحتاج بھ إلى غسل جدید للرجلین، فاألشبھ أنھ أخر ًالماء على بدنھ فإن رذاذ الطین یتطایر على الرجل، وأیضا ثبوت الرجل
 .وضوءه علیھ الصالة والسالم لمكان الطین في الموضع
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 الخالف في الوضوء عند الغسل ھل ھو مقصود أم ال

 
 

یتوضأ : منھم من قال:  وجھانًلو أن إنسانا أراد أن یتوضأ، فھل ھذا الوضوء مقصود للغسل أو مقصود لذاتھ؟ للعلماء: المسألة الثانیة
أن : ال، وضوءه للصالة لشرف أعضاء الوضوء، یعني: أنھا طھارة مقصودة، ومنھم من قال: وضوءه للصالة وھو عبادة مقصودة، أي

توضأ أنھ : النبي صلى هللا علیھ وسلم حینما اغتسل من الجنابة وبدأ بالوضوء راعى فضل أعضاء الوضوء، وأقوى الوجھین القول الثاني
لشرف أعضاء الوضوء فقدمھا على غسل سائر البدن، یشھد لذلك ما ثبت في الحدیث الصحیح عن النبي صلى هللا علیھ وسلم أنھ قال لـأم 

إعطاء أعضاء الوضوء : وذلك لما أمر بتوضئتھا، یعني) ابدأن بمیامینھا وبأعضاء الوضوء منھا: (عطیة في غسلھا البنتھ غسل الموت قال
ً ففھمنا أن ھذا لشرف أعضاء الوضوء ولیس وضوءا مقصودااألسبقیة، غیر مقصود  إنھ وضوء مقصود أو وضوء: إن قلنا: فائدة الخالف. ً

إن خروج المني یؤدي إلى الحدث األصغر واألكبر فیكون وضوءه : إنھ وضوء مقصود، قالوا: تتفرع علیھ مسائل، فمن العلماء الذین قالوا
غسلھ لرفع الحدث األكبر، فیصبح خروج المني یؤدي إلى انتقاض الطھارة الصغرى والكبرى، وفائدة معرفة لرفع الحدث األصغر ویكون 

الحصاة طاھرة، : إن خروج الحصاة یوجب انتقاض الوضوء یقولون: ًذلك في القیاس، فلو أن إنسانا خرجت منھ حصاة فالذین یقولون
فیستفاد مما سبق في األقیسة في اعتبار األصل . ذلك وجب الوضوء والغسلفتنقض الوضوء كما أن المني طاھر وینقض الوضوء، ول

أن خروج الطاھرات : الشرعي، فإذا اعتبرت أن ھذا الوضوء للطھارة الصغرى وأن المجنب بخروج المني علیھ طھارتان فیتفرع منھا
  .یوجب انتقاض الحدث كما ذكرنا في باب نواقض الوضوء

 
 
 
 

 الشعر في الغسلإیصال الماء إلى أصول 
 
 

ثبت في الحدیث الصحیح عن النبي صلى هللا علیھ وسلم أنھ بعد أن انتھى من وضوئھ حثا ] ًویحثي على رأسھ ثالثا ترویھ: [قال رحمھ هللا
لماء ًوھذان الحدیثان یعتبران أصال عند الع-على رأسھ ثالث حثیات، كما في حدیث أم المؤمنین عائشة رضي هللا عنھا وحدیث میمونة 

 وقد ذكرت میمونة التعمیم وذكرت عائشة رضي هللا عنھا كذلك التعمیم في موضع والتفصیل في - رحمة هللا علیھم في باب الغسل من الجنابة
لشقھ األیمن صلوات هللا وسالمھ علیھ، : ٍموضع ثان، فقد بینت أن ھذه الثالث حثیات كانت من النبي صلى هللا علیھ وسلم؛ األولى منھا

لشقھ األیسر، ولذلك فالسنة لمن توضأ في الغسل من الجنابة أن یبدأ فیأخذ حثیة إلى شق رأسھ األیمن، فیحثي علیھ، ویروي بھذه : انیةوالث
أن الشعر یكون : فالمقصود من ھذه الثالث حثیات). حتى إذا ظن أنھ روى أصول شعره: (الحثیة األولى شعر رأسھ قالت أم المؤمنین عائشة

ّاصة أن شعر النبي صلى هللا علیھ وسلم كان كثیفا، وربما إذا رجلھ وصل إلى منكبھ، وكانوا في القدیم قلیلي الحالقة، ولذلك لما ًكثیفا، وخ ً
فكانت الحالقة قلیلة في ذلك الزمان، فكان اإلنسان إذا اغتسل من الجنابة ) سیماھم التحلیق: (ذكر النبي صلى هللا علیھ وسلم الخوارج قال

ًخوفا من الجنابة : ، یعني)فمن ثم عادیت شعري: ( الشعر؛ ألن إنقاء البشرة مقصود في الجنابة، ولذلك قال علي رضي هللا عنھیخاف من
. ًعادیت الشعر، فكان یحلق رضي هللا عنھ ویكثر منھ، وكل ذلك خوفا من التقصیر في ترویة أصول الشعر أو البشرة في الغسل من الجنابة

السالم یأخذ الحفنة األولى ویروي بھا أصول الشعر، فإذا بلغ الماء أصول الشعر في الشق األیمن والشق األیسر حثا فكان علیھ الصالة و
ثم أفاض على ) :علیھ الصالة والسالم الحثیة الثالثة التي یقصد بھا التعمیم، فإذا عمم رأسھ تفرغ لبدنھ، قالت أم المؤمنین رضي هللا عنھا

یستحب قبل التعمیم أن یتفقد اإلنسان المواضع الخفیة في البدن كاإلبطین : قال بعض العلماء). لى سائر جسده الماءع: (، وفي روایة) جسده
فیبدأ بإیصال الماء إلیھا، كما أوصل علیھ الصالة والسالم الماء لشئون رأسھ؛ ألنھ عند تعمیم الماء لسائر الجسد قد یغفل عن ھذه المواضع، 

 .یھ الصالة والسالم شعر رأسھ، وھذا أصل في تفقد المواضع التي قد تكون بعیدة عن الماء إذا عممتفقد عل: ولذلك قالوا
 
 
 
 

 ًتعمیم البدن ثالثا أثناء الغسل
 
 

ًویعم بدنھ غسال ثالثا: [قال رحمھ هللا أن یصب على جسده الماء صبة یعممھ بھا، وھذا التعمیم قال فیھ علیھ الصالة : بمعنى) یعم البدن] (ً
ِثم تفیضین الماء على جسدك فإذا أنت قد طھرت: (والسالم لـأم سلمة  ِ ْوإْن كنتم : التعمیم، واألصل في تعمیم البدن قولھ تعالى: واإلفاضة) ِ ُ ْ ُ ِ َ

َُّجنبا فاطھُروا  َّ َ ً ده، فیعمم ثم غسل سائر جس: وقول عائشة رضي هللا عنھا) ثم تفیضین الماء على جسدك(وكذلك حدیث أم سلمة ] 6:المائدة[ُ
السنة أن یعم البدن بغسلة واحدة، : ثالث مرات، وھذا فیھ خالف بین العلماء، فمن أھل العلم من قال: أي) ًثالثا: (وقال المصنف. البدن بالماء

مام أحمد وال یزید إلى الثالث، وھو قول طائفة من السلف رحمة هللا علیھم، وممن روي عنھ ھذا القول اإلمام مالك ، وكذلك جاءت عن اإل
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ًألنھ یفعلھا معتقدا الفضل ولم یفعلھا رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم مع أنھ ثلث في : روایة بھذا، وشددوا في الغسلة الثانیة والثالثة، وقالوا
ًى قاصدا رفع لكن لو أنھ غسل الغسلة األول. ًالتثلیث في الغسل بدعة، وشددوا في أن یغسل ثالثا بقصد العبادة: الوضوء، ومن ثم قالوا

الجنابة، ثم غسل المرة الثانیة والثالثة للمبالغة في التنظیف كما ھو الحال اآلن، فاإلنسان قد یغتسل بالصابون فیحتاج إلى صبة ثانیة وثالثة، 
ً قاصدا العبادة فھذه فال حرج؛ ألنھا خرجت إلى قصد النظافة ال إلى قصد العبادة وفرق بین قصد العبادة وبین قصد النظافة، أما لو ثلث بدنھ

بدعة في قول طائفة من السلف كما ذكرنا، وھذا القول ھو الصحیح، فإن الناظر في أحادیث النبي صلى هللا علیھ وسلم في غسلھ كلھا یجد 
 الفضل في  ولو كان- بأبي وأمي علیھ الصالة والسالم-ِأنھا نصت على أنھ أفاض إفاضة واحدة علیھ الصالة والسالم، ولم یثن ولم یثلث 

 -وھو قول لبعض الشافعیة رحمة هللا علیھم وبعض العلماء-التثنیة والتثلیث لما تركھ علیھ الصالة والسالم، وھناك روایة عن اإلمام أحمد 
  .إنھ یستحب التثلیث في الغسل، ولكن االستحباب حكم شرعي یحتاج إلى دلیل، وال دلیل: تقول

 
 
 
 

 حكم الدلك عند الغسل
 
 

فمن أھل العلم رحمة : یدلك البدن مبالغة في اإلنقاء والتطھیر وإیصال الماء إلى البدن، والدلك للعلماء فیھ قوالن: أي] ویدلكھ: [ هللاقال رحمھ
أن الدلك مستحب ولیس بواجب، وھو قول : الدلك واجب، ومن اغتسل ولم یدلك بدنھ لم یصح غسلھ، والقول الثاني: هللا علیھم من یقول

مذھب الجمھور، وھو أن الدلك لیس بواجب وإنما ھو مستحب، والدلیل : القول األول لـمالك رحمة هللا على الجمیع، والصحیحالجمھور، و
ِإنما یكفیك أن تحثي على رأسك ثالث : (على عدم الوجوب ما ثبت في الصحیحین من حدیث أم سلمة أن النبي صلى هللا علیھ وسلم قال لھا ِ

ِإنما یكفیك أن تحثي على رأسك ثالث حثیات ثم (وھذا اإلجزاء ال یكون إال في الواجبات، ) یجزئك: أي-ِا یكفیك إنم: (انظر قولھ) حثیات ِ
ِتفیضین الماء على جسدك فإذا أنت قد طھرت  ِ وسلم أمرھا بالتعمیم  أن النبي صلى هللا علیھ: ووجھ الداللة) -ِفإذا أنت تطھرین: وفي روایة- ِ

إن المقصود صب الماء دون الدلك، ولذلك : الصب، ولذلك صح قول من قال: واإلفاضة) تفیضین: (ك وقال لھاولم یبین لھا وجوب الدل
لكن اإلمام مالك رحمة هللا علیھ انتزع وجوب الدلك من حدیث أم المؤمنین عائشة . یظھر أن ھذا القول ھو أعدل األقوال وأوالھا بالصواب

لصاع، ومعلوم أن النبي صلى هللا علیھ وسلم كان ربعة من الرجال، لیس بالطویل البائن وال أن النبي صلى هللا علیھ وسلم اغتسل با
ال یعقل أن الصاع یغسل ھذا القدر إال بالدلك، وھو من ناحیة : ًبالقصیر، وكان علیھ الصالة والسالم وسطا من الرجال، فاإلمام مالك یقول

ًاجب، لكن إذا كان الماء قلیال وتوقف وصول الماء لجمیع البدن على الدلك فإنھ واجب من الدلك لیس بو: االستنباط صحیح، واألعدل أن یقال
فإنھ ینظر : ًواالستثناء بالصور المخصوصة ال یقتضي التعمیم في جمیع األفراد، وبناء على ذلك). ما ال یتم الواجب إال بھ فھو واجب: (جھة
یع إیصالھ إلى جمیع البدن دون أن یكون منك دلك فإن ھذا ھو القدر الذي أوجب هللا علیك، الماء الذي تغتسل بھ، فإن كان ھذا الماء تستط في

ما ال یتم الواجب إال بھ فھو واجب، ال أنھ : وإن كان ھذا الماء ال تستطیع إیصالھ إلى جمیع البدن إال إذا دلكت فحینئٍذ یلزمك الدلك من باب
ل المالكیة بالوجوب یحصل إشكال في الموضع الذي ال تستطیع أن توصل إلیھ یدك، كأن واجب أصالة، وھذا ھو أعدل األقوال، وعلى قو

: وصل لما عسر بالمندیل ونحوه كالحبل والتوكیل أي. إذا شق علیھ الدلك استخدم اللیفة وحك بھا ظھره: وراء الظھر، فقالوا: ًیكون مثال
ى لو تأخذ قطعة من القماش وتضعھا في خشبة وتحك بھا الظھر؛ ألنھم یرونھ الذي یعسر علیك الوصول إلیھ بالید فإنك تستخدم واسطة، حت

ًواجبا على جمیع أجزاء البدن، والذي یظھر أن الواجب ھو تعمیم البدن، فلو أنك انغمست في بركة دون أن تمر یدك على سائر البدن أجزأك 
  .ذلك

 
 
 
 

 التیامن أثناء الغسل
 
 

ابدأن بمیامنھا وبأعضاء الوضوء : (یبدأ بالیمین قبل الیسار؛ لقولھ علیھ الصالة والسالم في غسل المیت: یعني] ویتیامن: [قال رحمھ هللا
ًالتفصیل ھو أعدل األقوال، فإن كان الموضع نظیفا فال : ھذا الذي سبقت اإلشارة إلیھ، وقلنا]. ًویغسل قدمیھ مكانا آخر: [قال رحمھ هللا) منھا

  . وإن كان غیر نظیف فإنھ یؤخر غسل رجلیھ إلى آخر الغسل، إصابة لسنة النبي صلى هللا علیھ وسلمحاجة إلى تأخیر غسل الرجلین،
 
 
 
 

 صفة الغسل المجزئ
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من ھذا الذي تقدم، وھذه فائدة تقدیم الكمال قبل : أي) والمجزئ: (قولھ] والمجزئ أن ینوي ویسمي ویعم بدنھ بالغسل: [قال رحمھ هللا

الذي : أي) المجزئ. (المجزئ كذا وكذا فیأمن التكرار، لكن لو قدم اإلجزاء وأتبعھ بالكمال لكرر: عد الكمال ویقولأنھ یأتیك ب: اإلجزاء
ذكرتھ لك من الصفة الماضیة الواجب علیك منھ والفرض ھو كذا وكذا؛ وینبغي أن یتنبھ طالب العلم إلى أن اإلجزاء یقوم وعلى الواجبات 

. الغسل الذي إذا فعلتھ كفاك وأجزأك لعبادتك: أي) والمجزئ: (ًدخل في اإلجزاء أیضا شروط الصحة، فقالعلى الفرائض واألركان، وقد ی
أنھا لیست بواجبة، فلیس ھناك حدیث صحیح یدل على أن : ھذا على القول بوجوب التسمیة، والصحیح) ویسمي. (النیة: یعني) أن ینوي(

 ًا أوجبھا من أوجبھا في الغسل قیاسا على الوضوء، وھذا القیاس فیھ نظر، إذ یعترض علیھالنبي صلى هللا علیھ وسلم أوجب التسمیة، وإنم
أن یكون القیاس في مقابل نص من الكتاب والسنة، وقد : بفساد االعتبار، وھو أحد القوادح األربعة عشر في القیاس، وفساد االعتبار: ًأوال

ِما یكفیك أن تحثي على رأسك ثالث حثیاتإن: (ثبت عن النبي صلى هللا علیھ وسلم نص أنھ قال ِوإْن : ولم یذكر التسمیة، وقال هللا في كتابھ) ِ َ
َّكنتم ُجنبا فاطھُروا  َّ َ ً ُ ُ ْ ِفكلوا مما ذكر اْسم هللا علْیھ : ولم یأمر بالتسمیة، وقد أمر بالتسمیة لألكل] 6:المائدة[ُْ ِ َّ َِ َ َِ َّ ُ ُ ُ ُ : ، فھذا القادح األول]118:األنعام[َ

أنا : أن ھذا القیاس یعتبر من باب رد المختلف فیھ إلى المختلف فیھ، فلك أن تقول لمن یستدل بھذا القیاس: القادح الثاني. االعتبارفساد 
أنا ال أسلم لك أن الوضوء :  فكیف تقیس على أصل اختلفنا فیھ؟ أي- وھو وجوب التسمیة في الوضوء- أنازعك في األصل الذي تحتج بھ 

 إلى - وھو الفرع الذي ھو الغسل-ھذا من باب رد المختلف فیھ : ً، فكیف تلزمني بالغسل قیاسا على الوضوء؟ ویقولونتجب فیھ التسمیة
ً، ومن شرط صحة القیاس بالنسبة لإللزام أن یكون المحتج علیھ بالقیاس مسلما بحكم األصل، فإن كان األصل - وھو األصل-المختلف فیھ 

: أنھ یلزم من یحتج بھ لنفسھ؛ ألنھ یرى وجوب التسمیة في الوضوء، فیقول: ن باب االلتزام ال اإللزام، أيًمختلفا في حكمھ فیكون القیاس م
إذا حصل في الغسل ). ویعم بدنھ بالغسل مرة: (وقولھ. أنا أوجب التسمیة في الغسل كما أوجبھا في الوضوء من باب إلحاق النظیر بنظیره

المضمضة واالستنشاق إذا اعتبرناھما من جنس واحد وإال كانت أربعة أمور، فھذه : لتعمیم للبدن، وثالثھاا: النیة، ثانیھا: ثالثة أمور، أولھا
ً وانغمس فیھا غمسة واحدة قاصدا الطھارة من الجنابة، أو قصدت المرأة طھارتھا من -ًمثال- ھي الواجبة والالزمة، فمن دخل إلى بركة 

 غسلھ؛ ألنھ عمم البدن ومضمض واستنشق، والفم واألنف من خارج البدن، فیجزئھ حیض أو نفاس ثم تمضمض واستنشق أجزأه وتم
 .......ھذا

 
 مقدار الماء الذي یغتسل بھ

 
 

بعد أن بین رحمھ هللا صفة الغسل الكاملة والمجزئة، انتقل لیبین ھدي رسول هللا صلى هللا علیھ ] ویتوضأ بمد ویغتسل بصاع: [قال رحمھ هللا
ھو ضرب من المكاییل التي : المد) یتوضأ بمد: (فقولھ). ویتوضأ بمٍد ویغتسل بصاع: (اء الذي یغتسل بھ فقال رحمھ هللاوسلم في قدر الم

: ملء الیدین المتوسطتین ال مقبوضتین وال مبسوطتین، أي: كانت في زمان النبي صلى هللا علیھ وسلم، والمد أصغرھا، وضابطھ عند العلماء
ًة مألت ھذا المد، وھذا المد الزال موجودا إلى اآلن في المدینة، ویتوارثھ الناس جیال فجیل، ویعتبر حجة؛ ألنھ أوسط الرجال لو حفن حفن ً

ٍمن نقل الكافة عن الكافة، وھو ربع صاع بالنسبة لمد المدینة، وعرف المدینة باق على األصل، وقد حررت ذلك بنفسي على كبار السن، 
ًأنھم یأخذون صاعا قدیما حرر على أقدم منھ وھكذا حتى یضبطونھ؛ ألنھ في : د فالبد أن یحرر، والتحریروعندھم أنھ إذا صنع الصانع الم ً

بعض األحیان الصانع یوسع المد، فلم تكن عندھم المعاییر منضبطة مثل ما ھو اآلن في المصانع، فالصانع ربما وسعھ وربما ضیقھ، ففي 
تمأله : حتى یتساقط، یعني: إذا امتأل الطعام فیھ فمسحتھ تم المد، وبعض األحیان یقول لك: ىھذا المد مسح، بمعن: بعض األحیان یقول لك

أنك تملؤه وال یتناثر كمال التناثر ولكن إلى نصفھ وھكذا، فالمد ھذا یعدل : نصف ملء، بمعنى: بالطعام حتى یتناثر، وبعض األحیان یقول لك
من المد الذي ھو ملء الیدین المتوسطتین، فلو مألت بھا أربع مرات أو : ربعة أمداد، أيربع الصاع، وصاع النبي صلى هللا علیھ وسلم أ

ًحثیت بھا أربع مرات طعاما أو ترابا مألت الصاع، وھذا الصاع كما قیل : ًوأحیانا یقولون للمد الصغیر ھذا. إنھ وحدة من الكیل فوق المد: ً
ًصاعا نبویا، ولكن المشھور أن الصاع ھو الكبیر، المد الكبیر، والمد : ً وھذا الصغیر یعد ربع صاع، وكذلك أیضا ھناك وحدة ثالثة وھيً

ًثالثة آصع تمأل المد الكبیر، فأصبح المد الكبیر فیھ اثنا عشر مدا صغیرا، فیفرق بینھما، وفي األعراس قد : الكبیر ثالثة أضعاف الصاع، أي ً
، كما جاء في )ویغتسل بصاع(وھو المد الصغیر، ) یتوضأ بمٍد: (یقول.  بینھما بھذاھذا مد كبیر أو ھذا مد صغیر فتفرق: تسمعھم یقولون

اإلناء الذي یسع حلیب : والمراد بقدر الحالب أي) أنھ اغتسل بإناء قدر الحالب: (حدیث أم المؤمنین عائشة ، وورد عنھ علیھ الصالة والسالم
ً القدیم ما كان عندھم وحدات، فأحیانا یقدرون بمثل ھذا وأحیانا یقدرون بشيء الناقة، فلو ُحلبت مألتھ، وھذه ضوابط العرب؛ ألنھم في ً

وھدي النبي صلى هللا . من المد الذي ذكرناه، وكل ھذا على التخییر) أنھ اغتسل إلى خمسة أمداد: (تقریبي، وورد عنھ علیھ الصالة والسالم
ال یجب علیك أن تغتسل بالصاع، بل إن في بعض األحیان لو اغتسل اإلنسان ال یلزمك و: ًعلیھ وسلم لیس ملزما؛ ألنھ داللة فعل، بمعنى

ُبالصاع ربما أخل، فال تطلب السنة بضیاع الفرض، وإنما یغتسل بالصاع من یضبط الماء، ویحسن صبھ على البدن وحفظھ، وھذا موجود، 
یھ وسلم وفي زمانھ، ثم نزعت البركة، وقد ثبت في األحادیث ًكان الشيء مباركا فیھ لرسول هللا صلى هللا عل: وإن كان بعض العلماء یقول

 أنھ توضع البركة، حتى أن الشاة -كما في صحیح مسلم وغیره من أحادیث الرقائق-إذا نزل عیسى بن مریم علیھ السالم : (الصحیحة أنھ
اغتسل بصاع، : یاء، فربما لو قلت إلنسان اآلنًالشاة الواحدة تكفي أربعین شخصا من البركة، وقد نزعت البركة من األش) یطعمھا أربعون

ًقد كان یكفي من ھو أكبر منك جسدا وأوفر : (، فرد علیھ الراوي)ما یكفیني: (قد ال یستطیع، بل حتى في عصر التابعین، قال ابن الحنفیة 
ة فلیصبھا، وإذا لم یتیسر لھ فإنھ ال حرج إذا تیسر لإلنسان أن یصیب ھذه السن: فالمقصود. رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم: ، یعنيً)شعرا
 ...... .علیھ
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 حكم الغسل بأقل من صاع
 
 

: ًعمم أو استوعب أعضاء الفرض، فمثال: بمعنى) أسبغ) (فإن أسبغ بأقل: (قولھ]. فإن أسبغ بأقل أو نوى بغسلھ الحدثین أجزأ: [رحمھ هللا قال
صغیر الحجم، قد یستطیع بأقل من الصاع أو بقدر یقارب الصاع أن یعمم بدنھ، الصبي الذي ھو في الخامسة عشرة من عمره أو اإلنسان 

  .ًفلیس مراده أن یغتسل بالصاع إلزاما، فجاء بھذه العبارة حتى یفید أنھ للندب واالستحباب ال للحتم واإلیجاب
 
 
 
 

 حكم من نوى بغسلھ رفع الحدثین
 
 

إنھ یجزئھ : نسان من أجل أن یصلي فإنھ یستبیح الصالة مباشرة، وقال بعض العلماءإذا اغتسل اإل) أو نوى بغسلھ الحدثین أجزأ: (وقولھ
ًمطلقا سواء نوى أو لم ینو، واألقوى أنھ إذا نوى یجزئھ، وھذا باإلجماع أن من اغتسل فإن ھذا یجزئھ لكال العبادتین، وإذا وقع الوضوء في : ً

ًالغسل أجزأه قوال واحدا، لكن عند أبي ثور أنھ یجب وھو اإلمام الفقیھ - علیھ أن یتوضأ أثناء الغسل، وھذا قول یعتبر من مفردات أبي ثور ً
أعرفھ : إبراھیم بن خالد بن یزید الكلبي رحمة هللا علیھ، كان من أصحاب الشافعي ثم اجتھد، وكان لھ مذھب مستقل، یقول عنھ اإلمام أحمد 

ْوإْن كنتم : ام الجلیل یرى أن الوضوء في الغسل واجب، ولكنھ قول مرجوح لظاھر القرآن فھذا اإلم-ًبالسنة منذ ثالثین عاما رحمة هللا علیھ ُ ْ ُ ِ َ
َُّجنبا فاطھُروا  َّ َ ً ِإنما یكفیك أن تحثي على رأسك : (ولم یوجب هللا الوضوء، وما ثبت في الصحیحین من حدیث أم سلمة الذي ذكرناه] 6:المائدة[ُ ِ

رضي هللا عن أم سلمة وأرضاھا، ونسأل هللا العظیم أن یعظم أجرھا بھذا : یث الغسل، ولذلك أقولوھذا الحدیث من أھم أحاد) ثالث حثیات
الحدیث، وھذا الحدیث دفع إشكاالت كثیرة في الغسل من الجنابة، وأزال اللبس في كثیر من األمور التي قیل بوجوبھا وھي لیست بواجبة، 

إني امرأة ! یا رسول هللا: (ئدة سؤال العلماء، فقد سألت أم سلمة رضي هللا عنھا وقالتوما كان ھناك مخرج إال بھذا الحدیث، وھذه ھي فا
ِال، إنما یكفیك أن تحثي على رأسك ثالث حثیات، ثم تفیضین الماء على جسدك : أشد ظفر شعر رأسي، أفأنقضھ إذا اغتسلت من الجنابة؟ قال ِ ِ

ِفإذا أنت قد طھرت قال .  یقل عن عشرین مسألة من مسائل الغسل من الجنابة، رضي هللا عنھا وأرضاھاوھذا الحدیث یستفاد منھ فیما ال) ِ
إذا وقعت الجنابة من جماع أو استیقظ وھو جنب فیسن لھ أن یغسل فرجھ، لظاھر حدیث أم المؤمنین ]. ویسن لجنب غسل فرجھ: [رحمھ هللا

ًكان رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم إذا كان جنبا وأراد أن : : (قالتعائشة رضي هللا عنھا، وحدیث عمر في الصحیحین، أما حدیث عائشة ف
نعم، ثم قال علیھ : أینام أحدنا وھو جنب؟ قال! یا رسول هللا: (، وأما حدیث عمر في الصحیحین قال) ینام أو یأكل غسل فرجھ وتوضأ

یة غسل الفرج، حتى أن بعض األطباء یعتبره من دل على مشروع) اغسل فرجك: (فقالوا) توضأ واغسل فرجك ثم نم: الصالة والسالم
إنھ ال یؤمن أنھ إذا تأخر المني في موضعھ أن تتولد منھ بعض الجراثیم، وقد ینشأ منھا بعض األمراض، ولذلك : األمور الطیبة، ویقولون

: وقولھ. ھ یغسل موضع الجنابةربما لو یبس على العضو ربما حدث بعض الضرر، فلذلك كان من ھدیھ علیھ الصالة والسالم أن: قالوا
 ...... . (توضأ واغسل فرجك: أینام أحدنا وھو جنب؟ قال: (یشمل الذكر واألنثى، لقولھ صلى هللا علیھ وسلم ). لجنب(
 

 حكم وضوء الجنب ألكل ونوم ومعاودة جماع
 
 

أن النبي : (ومسلم في صحیحھ رحمة هللا علیھماقد ثبت في حدیث أم المؤمنین عائشة عند أحمد ] والوضوء ألكل ونوم : [ قال رحمھ هللا
ھذا الوضوء وضوء الجنب، وھذا الوضوء ال ینتقض، : ومن العلماء من قال) ًصلى هللا علیھ وسلم إذا كان جنبا وأراد أن ینام أو یأكل توضأ

:  یلغز بھ بعض الفقھاء فیقولونال ینتقض وضوءه بل یبقى على وضوئھ، وھو الوضوء الذي: فلو توضأ ثم خرج منھ ریح فإنھم یقولون
: ھذه معذورة، لكن ھذا غیر معذور، فیكون الجواب: المستحاضة، فیقال: متوضئ ال ینتقض وضوءه ال ببول وال غائط وال ریح، فقد تقول

ٍقل للفقیھ وللمفید ولكل ذي باع مدید ما قلت في متوضئ قد ج: ھو وضوء الجنب، كما أشار إلى ذلك السیوطي بقولھ ِ ِاء باألمر السدید ال ٍِ
ًینقضون وضوءه مھما تغوط أو یزید فھذه من ألغاز الفقھاء، فلو أن إنسانا أراد أن ینام فغسل فرجھ ثم توضأ، وقبل أن ینام خرج منھ ریح،  ِ

ًكاد یكون إجماعا أنھ ال ًما دام النبي صلى هللا علیھ وسلم أمرنا أن نتوضأ في الجنابة قبل النوم، إذا فقد انتقض الوضوء، مع أنھ ی: فیقول
أنھ أرفق باألعضاء، والغالب أن اإلنسان إذا حصل منھ اإلنزال ضعف : -كما یقولون-ینتقض ھذا الوضوء بخروج الخارج؛ ألن المراد بھ 

فنحمد ! نا بھذه الشریعةما أكرم هللا علی! وسبحان هللا) فإنھ أنشط للعود: (بدنھ، ولذلك قال علیھ الصالة والسالم في الغسل عند معاودة للوطء 
هللا تبارك وتعالى على ھذه النعم الظاھرة والباطنة، ولھذا فالخیر الكثیر والرحمة المھداة والنعمة المسداة التي أكرمنا هللا عز وجل بھا في 

ظر إلى الكفار ترى الواحد منھم وعندما تن. ھذه الشریعة السمحاء، نسأل هللا العظیم أن یحیینا علیھا وأن یرزقنا طھارتھا وأن یمیتنا علیھا
ربما أقبل علیك فال تستطیع أن تتحمل نتنھ وقذارتھ؛ ألنھم ال یغتسلون وال یزیلون الحدث، حتى ذكر بعض المؤرخین والمتأخرین أن أوروبا 

إنھم أھل : الذین یقولون وھم ال یعرفون الغسل، وال یحسنون تنظیف أبدانھم، وھم -إلى قبل القرن العاشر بیسیر- قرون قریبة  عاشت إلى
الحضارات، وما عرفوا الحضارة إال من اإلسالم، وال عرفوا الطھارة وال النقاء إال من ھذه األحادیث النبویة عن النبي صلى هللا علیھ وسلم 

ًالتي ما تركت قلیال وال كثیرا، والحمد  الذي جعلنا مسلمین؛ وهللا أخبر أنھ یرید أن یطھرنا، فطھرنا سبحا ًنھ حسا ومعنى، وھذا من سماحة ً
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لحدیث عمر رضي هللا عنھ في الصحیحین، وكذلك في ) ونوم. (لحدیث عائشة ) والوضوء ألكل: (وقولھ. الشریعة ومن یسرھا وفضلھا
إذا جامع : (م قال ًمعاودة الجماع، فلو أن إنسانا جامع أھلھ ثم أراد أن یعود فإن النبي علیھ الصالة والسال: أي) ومعاودة وطء[(حدیث عائشة 

: وظاھر األحادیث األمر. الوضوء للنوم، والوضوء لألكل، والوضوء لمعاودة الجماع: فعندنا اآلن) أحدكم أھلھ ثم أراد أن یعود فلیتوضأ
لیس أن الوضوء : وأصحھما قول الجمھور: كلھا أوامر، فھل ھذا الوضوء واجب؟ وجھان للعلماء) فرجك ثم نم توضأ واغسل) (فلیتوضأ(

َیا : وھذا ھو ظاھر القرآن) إنما أمرت بالوضوء للصالة: (بواجب على الجنب، ال لألكل وال للنوم وال للجماع، لقولھ علیھ الصالة والسالم
ِأیھا الذین آمنوا إذا قْمتم إلى الصالة  َّ ِ َُّ ِ ِْ ُ ُ َُ ََّ َ َ  من ھذا عدم الوجوب لغیر فدل على أن لزوم الوضوء إنما یكون عند إرادة الصالة، وفرع] 6:المائدة[َ

إنما : (في ترك وضوئھ عند إرادتھ األكل أو النوم، ولكنھ متكلم في سنده، لكن األقوى: الصالة، وفیھ حدیث عمار أنھ رخص للجنب، یعني
ك ھذا الوضوء فاألمر بالوضوء للجنب على االستحباب والندب ال على الوجوب والحتم، فلو أنھ تر: إذا ثبت ھذا). أمرت بالوضوء للصالة

فإنھ أنشط : (لم یجب علیھ، وقد بین النبي صلى هللا علیھ وسلم سنیة الوضوء لمعاودة الجماع، وقال علیھ الصالة والسالم في بیان العلة
ي یخرج النص عن الوجوب إلى الندب واالستحباب، وھي قرینة تصرف الحدیث من األمر إلى الندب، فف) إنھ أنشط للعود: (فقولھ ) للعود

 ...... .أنھ للندب واالستحباب ال للحتم واإلیجاب: ھذا الحدیث ذكرھا العلماء، لكن أظھرھا قولھم
 

 األسئلة
 
 

...... 
 

 حكم المضمضة واالستنشاق عند الغسل
 
 

، والص: إذا اغتسل اإلنسان غسل إجزاء ولم یتمضمض ولم یستنشق، فھل غسلھ باطل؟ الجواب: السؤال الة والسالم على باسم هللا، والحمد 
فقال : اختلف العلماء رحمھم هللا في المضمضة واالستنشاق للغسل من الجنابة على قولین: أما بعد. رسول هللا وعلى آلھ وصحبھ ومن وااله

یصح أنھما واجبان وال : اإلمام أبو حنیفة وأحمد رحمة هللا علیھما بوجوب المضمضة واالستنشاق، وقال غیرھم باالستحباب، والصحیح
الغسل بدونھما؛ ألن هللا أمر بتطھیر ظاھر البدن، والفم واألنف من ظاھر البدن ال من داخلھ، بدلیل أن الصائم إذا تمضمض أو استنشق لم 

أن المضمضة واالستنشاق الزمتان للغسل من الجنابة، فمن لم یتمضمض ولم یستنشق : فإن أصح األقوال: ًیفطر من صومھ، وبناء على ذلك
 .وهللا تعالى أعلم. ًأنھ ترك عضوا من األعضاء التي أمر بغسلھایكون ك

 
 
 
 

 حكم من أحدث أثناء الغسل
 
 

: إذا أحدث اإلنسان أثناء الغسل فحدثھ على ضربین: إذا أحدث الشخص أثناء الغسل، ھل یعود ویبتدئ من األول أم یستمر؟ الجواب: السؤال
ن الجنابة، ولكن ال یستبیح بھ الصالة إال إذا عمم بدنھ بالماء بعد خروج ذلك الخارج، مثال ًإذا أحدث حدثا أصغر فإنھ ال یؤثر في غسلھ م

 بعد أن غسل كفیھ وتوضأ وضوءه للصالة وغسل شقھ األیمن خرج منھ ریح أو مس فرجھ، فحینئٍذ إذا -أثناء اغتسالھ-ًلو أن إنسانا : ذلك
 على سائر البدن وتمضمض واستنشق فإنھ یجزئھ، ویعتبر تعمیم البدن بعد خروج - بعد انتھائھ من الجزء األیسر- غسل باقي البدن وعمم 

عمم بدنھ بالماء وقبل أن یغسل رجلیھ خرج منھ : ًالخارج بمثابة الوضوء بعده، أما لو أنھ خرج منھ الخارج بعد تعمیم البدن، كأن یكون مثال
خرج منھ مني فعلى  أما لو. وأما غسل الجنابة فال یؤثر فیھ الحدث األصغرًالریح أو بال، فإنھ في ھذه الحالة یعتبر منتقضا لوضوئھ، 

َخرج منھ المني وبقي شيء في المجاري لم یقو خروجھ إال عند برود جسده، فلما : ًإما أن یكون فضلة مني سابقة، كأن یكون مثال: حالتین
لمني األول على شكل قطرات فإن ھذه تنقض الوضوء وال تنقض برد جسده بالماء قویت القوة الدافعة على إخراج ما تم، فخرجت فضلة ا

ًفإن ھذا المني یعتبر الحقا للمني األول، والتابع تابع، لكن لو أن ھذا : ً وبناء على ذلك-على القول بأن خروج المني ناقض للوضوء- الغسل 
ًالمني كان منیا مستأنفا فحینئٍذ یلزمھ أن یعید غسلھ من الجنابة، وال یصح م   .نھ إال بعد أن یعمم بدنھ بالماء، وهللا تعالى أعلمً

 
 
 
 

 حكم االغتسال بالماء والصابون في غسل الجنابة
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ال ما یمكن؛ ألنھ إذا : ًإذا اغتسل اإلنسان بالماء والصابون ونوى بھ غسل الجنابة، فھل یجزئھ ذلك أم أن الماء یعتبر طاھرا؟ الجواب: السؤال
ًوعمم بدنھ بالصابون، ثم صب الماء، فالماء طھور، فورود الطھور على الطاھر یطھر، لكن لو كان الماء مخلوطا اغتسل بالماء والصابون، 

بصابون واغتسل بماء وصابون فھل یبقى بالماء والصابون على بدنھ؟ ما یمكن ھذا، وما یتأتى، فالبد أنھ بعد الصابون سیصب صبة 
ً، أما أن یغتسل بالماء والصابون ویخرج فما أظن ھذا حاصال؛ ألنھ ال یستطیع أن یصبر على مستقلة، فإذا صب الطھور بعد الطاھر أجزأه

ھل یؤثر أو ال؟ وھي مفرعة على : فالمسألة فرضیة أكثر من أنھا حقیقیة، وھي سؤال جید كمسلك فقھي، أي: ًأذى الصابون، وبناء على ذلك
ًیغسل بالماء أوال ثم یدلك بالسدر ثم  ھل ینفصل، أو یكون مع الماء الطھور، أو: واقال) اغسلنھا بماء وسدر: (قولھ علیھ الصالة والسالم

فلو كان الماء فیھ رائحة الصابون وطعم الصابون فھو . أن تجعل بعد الصابون غسلة مستقلة: ًیصب الماء الطھور بعد ذلك؟ فاألحوط دائما
  .ً حدثا أكبر، ألنھ طاھر غیر طھورًطاھر ولیس بطھور، وفي ھذه الحالة ال یرفع حدثا أصغر وال

 
 
 
 

 عصر الذكر عند الغسل من الجنابة
 
 

ال، تكلف عصر العضو في : ُھل یجب على اإلنسان عند غسلھ من الجنابة أن یعصر ذكره حتى یخرج ما تبقى من المني؟ الجواب: السؤال
ًالخارج سواء كان منیا أو كان غیر مني ھذا ال أصل لھ، ولكن ذكر العلم اء أنھ إذا حصل عند إنسان مرض ولم تستطع القوة على إخراج ً

ماال یتم الواجب إال بھ فھو واجب، ولكنھا حالة مستثناة، واألفضل واألولى أن ال یفعلھا : یسلت من باب: الفضلة وتوقف على السلت، قالوا
كلف ذلك، وقد یدخل اإلنسان على نفسھ الوسوسة، وقد اإلنسان وال یعتاد ھذا، وأما ھل یجب علیھ؟ فال یجب على أحد أن یعصر وال أن یت

كلما اشتغل المكلف بعضوه من ناحیة : إن العضو كالضرع كلما حلب در، ولذلك قالوا: بقي شيء، ویقولون: یتسلط علیھ الشیطان ویقول لھ
ًنقاء البول أو المني أو المذي فإنھ یدخل على نفسھ بابا من الوسوسة یتعب منھ كثیرا، ولذل ك استحبوا أن اإلنسان یقتصر على رحمة هللا بھ ً

ًولطفھ، فما كلف هللا المكلف إال ما أمامھ، فإذا غسل العضو غسال عادیا دون أن یتكلف فیھ فقد أجزأه وبرئت ذمتھ، وهللا تعالى أعلم ً.  
 
 
 
 

 كیفیة االغتسال وفق السنة تحت الدش
 
 

ًیبدأ اإلنسان بغسل كفیھ أوال، ثم یغسل فرجھ ومواضع :  یسمى ھذه األیام بالدش؟ الجوابكیف یتحقق غسل الجنابة على السنة مع ما: السؤال
األذى، ثم یفرغ بیمینھ على یساره، فإذا كان عنده صنبور فإنھ یفتح الصنبور ویأخذ بالیسرى، ویغسل الفرج ومواضع األذى، ثم یرجع ثانیة 

ابون أو نحوه، فإذا حصل النقاء للكفین فإنھ یبدأ ویتوضأ وضوءه للصالة، وبعد أن ویفتح الصنبور ویغسل كفیھ حتى یظن أنھ أنقاھا بالص
فإذا أصاب الشق . ُ ویجعل شقھ األیمن للدش- وھذا أفضل- یغسل رجلیھ، ثم یقوم ویقف - على القول بتأخیر الرجلین-ینتھي من مسح رأسھ 

-ُصولھ، ثم یجعل شقھ األیسر للدش، ثم یعمم سائر بدنھ، والسنة واألولى األیمن فإنھ یدلك شعره، ویبدأ أول شيء بدلك الشعر بحیث یروي أ
ً أن یبدأ بغسل الكفین ثم بغسل الفرج ثم یتوضأ وضوءه للصالة، ثم یأخذ كفا من ماء ویصبھا على - على القول بالتفصیل في غسل الرأس

ى شقھ األیمن ثم األیسر، لكن التیامن والتیاسر مشكلة في رأسھ ویروي بھا أصول الشعر الیمنى، ثم یروي أصول الشعر ثم یقف، ویصب عل
ًفقد یكون اإلنسان حریصا على السنة، فكیف، یفعل في البركة؟ ممكن أن اإلنسان، یبدأ بنفس الطریقة، ثم یفیض على شقھ األیمن ثم . البركة

 یبدأ ویفیض على شقھ األیمن ثم - وھو واقف-فاض شقھ األیسر، بل حتى لو وقف في البركة وأصاب الماء منتصف جسده أو إلى صدره ثم أ
 .على شقھ األیسر ثم ینغمس في البركة فإن ھذا یجزئھ

 
 
 
 

 حكم نقض المرأة شعرھا في غسل الجنابة والحیض والنفاس
 
 

ھر حدیث أم ظا: ھل یجب على المرأة أن تنقض شعر رأسھا في الغسل من الجنابة أم ھو خاص في الحیض والنفاس فقط؟ الجواب: السؤال
: إني امرأة أشد ظفر شعر رأسي، أفأنقضھ إذا اغتسلت من الجنابة؟ قال: (سلمة رضي هللا عنھا أنھا سألت النبي صلى هللا علیھ وسلم فقالت

ِال، إنما یكفیك أن تحثي على رأسك ثالث حثیات، ثم تفیضین الماء على جسدك؛ فإذا أنت قد طھرت ِ ِ ِ  نقض ال یلزمھا: قال بعض العلماء) ِ
ٌإنھا سألت عن الجنابة، والسؤال عن الجنابة منبھ على : ًشعرھا مطلقا، ال في غسل جنابة وال في غسل حیض أو نفاس، ووجھ ذلك أنھم قالوا
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ًیكون الحكم خاصا بالجنابة، ویبقى الحیض والنفاس على ظاھر القرآن من األمر : الحیض والنفاس، وقال بعض العلماء: النظیر وھو
السؤال عن أحد أفراد العام ال یقتضي التخصیص بھ إذا كان : ولذلك. أن الحكم عام وشامل للجنابة والحیض والنفاس: ، واألقوىبالتطھیر

ٍإنھ قد یخفف من جھة الجنابة للكثرة ویكون الحیض والنفاس باق على : المعنى یقتضي التعمیم، وإن كان بعض العلماء ینازع في ھذا ویقول
خفف :  لقلة الحیض والنفاس، حیث یكون مرة في الشھر، ولكن الجنابة قد تكون مرة في الیوم وقد تكون مرات، فقالوا:األصل للقلة، أي

علیھا في الجنابة، وبقي الحیض والنفاس على األصل الموجب لسائر البدن، والذي یظھر أنھ یجزئھا في الحیض والنفاس، ولكن األحوط 
من الحیض والنفاس، وتبقى في الجنابة على الرخصة، ولكن لو عملت بالرخصة في الجمیع أجزأھا، أن تنقض شعرھا في غسلھا : واألفضل

 .وهللا تعالى أعلم
 
 
 
 

 حكم مسح الجسم بالماء دون إفاضة الماء
 
 

 ثم دلك الجسد المسح ال یجزئ، لكن لو صب الماء: ھل یجزئ مسح الجسم بالماء بدل اإلفاضة بسبب قلة الماء أو برودتھ؟ الجواب: السؤال
والماء علیھ أجزأ، وھناك فرق بین المسح وبین الغسل، فإن هللا أمر بالتطھر بالماء، وال یتحقق ذلك إال بالغسل، والفرق بین المسح وبین 

 ویكون أن مادة الماء موجودة على الجسم أثناء إمرارك للید، لكن المسح یكون بفضلة الماء الموجودة على الكف الذي تمسح بھ،: الغسل
ًظاھر البشرة ال ماء فیھ، فإن كان الماء موجودا في الید الماسحة دون الید الممسوحة فھذا مسح، وأما إذا كان الماء موجودا على الید  ً
المغسولة ومر نفس الماء على یده فإن ھذا غسل ولیس بمسح، وھي مسألة تشكل على الكثیر، وقد تحدث بسببھا وسوسة لإلنسان، فخذ ھذا 

ًإذا كان الماء جاریا على البدن، وجرفت الماء بجریان أصابع یدك علیھ، والماء موجود على نفس العضو الذي جرت علیھ الید فھذا : ابطالض
ًغسل، أما إذا كان الماء موجودا في الید التي تجري دون الید التي تغسل فإنھ یكون مسحا وال یكون غسال، وهللا تعالى أعلم ً ُ ً.  

 
 
 
 

 حة فریضة بوضوء نافلةحكم استبا
 
 

ًإذا توضأت لصالة نافلة وبقیت على ذلك الوضوء حتى دخل وقت فریضة، فھل أصلي بذلك الوضوء، علما أنني نویت بوضوئي : السؤال
 یفرق بین من توضأ لنافلة صلى ما شاء هللا، وال: ھذه المسألة فیھا خالف بین العلماء، فمن أھل العلم من یقول: صالة النافلة فقط؟ الجواب

إن من توضأ لنافلة فال یصلي بھا ما ھو أعلى منھا وھي الفریضة؛ لظاھر قولھ علیھ الصالة والسالم في : النافلة والفریضة، ومنھم من قال
 ال تنقلب، ًفمن نوى األقل ال یستبیح بھ األعلى، كمن صلى نافلة وأراد أن یقلبھا ظھرا فباإلجماع أنھا) إنما لكل امرئ ما نوى: (حدیث عمر 
) إنما لكل امرئ ما نوى: (إذا نوى أن ھذا الوضوء للنافلة فإنھ یستبیح صالة النافلة دون الفرض، وھذا ھو األحوط لظاھر قولھ: ولذلك قالوا

، وھذا  ال یحصل لھ-من باب المفھوم- یدل على أن من نوى الشيء حصل لھ، وأن من لم ینوه ) إنما لكل امرئ ما نوى: (فقال العلماء قولھ
ھو األحوط، فیعید وضوءه، واألفضل واألحسن أن اإلنسان إذا أراد أن یتوضأ أو یغتسل أن ینوي رفع الحدث، وال ینوي صالة معینة، فإنھ 

ِولینو رفع حدٍث أو مفترض أو استباحة لمن : إذا نوى رفع الحدث األصغر واألكبر أجزأه، وقد أشار بعض الفضالء إلى ھذا المعنى في قولھ
. ینوي مطلق رفع الحدث، وھذا باإلجماع أنھ یستبیح بھ ما شاء مما یمنعھ الحدث: أي) ِولینو رفع حدٍث(ًعا عرض فھذه ثالثة أحوال للنیة، م
ھو محدث فیمتنع علیھ أن یطوف فتوضأ : أي) ًأو استباحة لمن معا عرض(صالة فرضھا هللا كالظھر والعصر، : یعني) أو مفترض(

علیھ حمل القرآن فتوضأ لحمل القرآن، واألولى واألحسن لإلنسان أن ینوي رفع الحدث، وإذا نوى رفع الحدث األصغر للطواف، أو یمتنع 
  .واألكبر فإنھ یستبیح ما شاء هللا أن یستبیح، وهللا تعالى أعلم

 
 
 
 

 حكم جمع صالة العصر مع صالة الجمعة للمسافر
 
 

ھذه المسألة فیھا إشكال عند : والجمعة جمع تقدیم كما یجمع بینھ وبین الظھر؟ الجوابھل یجوز للمسافر أن یجمع بین العصر : السؤال
ُالعلماء، ومذھب طائفة من أھل العلم أنھ ال یجمع بین الجمعة والعصر، وذلك ألن الجمعة ال تكون للمسافر، والجمع إنما یتأتى إذا قصرت 

ھي العلة األقوى في ھذا؛ لظاھر حدیث المناسك، فإن النبي صلى هللا علیھ وسلم الصالة مع الصالة الثانیة، وإن كانت قضیة القصر لیست 
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إنھ : المغرب والعشاء، فإن األولى تامة والثانیة مقصورة، ولذلك قال بعض العلماء: األولى تامة والثانیة مقصورة وھما: جمع بین صالتین
ن العصر والجمعة، واألحوط أن اإلنسان ال یجمع، لكن لو احتاج وجمع یصح الجمع بین الجمعة والعصر، وقال بعضھم بعدم صحة الجمع بی

  .فیقوى القول بأنھ یجوز لھ ذلك وال حرج علیھ، وهللا تعالى أعلم
 
 
 
 

 الخالف في تحریم زوجة األب من الرضاع
 
 

ِوال تنكُحوا ما نكح آباُؤكم من النساء : قال تعالى: السؤال َ َ َ َ َ َِّ ُِ ِْ َ َ جة األب من الرضاع تحرم على ابنھ من الرضاع فتكون داخلة ھل زو] 22:النساء[َ
ھذا التحریم یسمى التحریم بالمصاھرة في الرضاع والتحریم بالمصاھرة اختلف العلماء فیھ، ھل یستوي : في عموم ھذه اآلیة؟ الجواب

إن التحریم بالمصاھرة : توقف فیھا، وكنت أقولالنسب والمصاھرة في التحریم بسبب الرضاع أو ال یستویان؟ والحقیقة أن ھذه المسألة أنا م
ولكن ) یحرم من الرضاع ما یحرم من النسب: (في الرضاع ینزل منزلة التحریم بالنسب في الرضاع لظاھر قولھ علیھ الصالة والسالم

ن، وأنا أرى أن اإلنسان یحتاط، فال اإلشكال أن التحریم ھنا بالمصاھرة، وھي مسألة توقف فیھا عدد من العلماء رحمة هللا علیھم من المتقدمی
ًیتزوجھا وال یختلي بھا إعماال لألصل في  یحتاط في الذي ھو مسلك الشبھة، فأقل درجاتھا الشبھة، فال: یتزوجھا وال یختلي بھا، أي

 .وصلى هللا وسلم وبارك على نبینا محمد وعلى آلھ وصحبھ أجمعین. االستبراء في كال األمرین
 
 
 
 

  [1[ باب التیمم -تقنع شرح زاد المس
شرع هللا سبحانھ التیمم في كتابھ وعلى لسان نبیھ صلى هللا علیھ وسلم، وأجمع العلماء كذلك على مشروعیتھ، وھو رخصة من هللا سبحانھ 

ھا حتى تكون لعباده المسلمین؛ لیزیل عنھم المشقة والضرر، ولھ أسباب تبیح األخذ برخصتھ، وكذلك لھ ضوابط نص علیھا العلماء وبینو
  .الرخصة في محلھا

 ًتعریف التیمم لغة واصطالحا
 
 

فیقول : أما بعد. بسم هللا الرحمن الرحیم الحمد  رب العالمین، والصالة والسالم على أشرف األنبیاء والمرسلین، وعلى آلھ وصحبھ أجمعین
َوال تیمُموا الخبیث منُھ تنفقون : ا قصده، ومنھ قولھ تعالىتیمم الشيء إذ: التیمم مأخوذ من قولھم]. باب التیمم: [المصنف رحمھ هللا َ َُ ُ ِْ ِ ََّ ِ َ َْ

تیممتھا من أذرعات : وال تقصدوا رديء التمر والخارج من األرض لتنفقوا منھ زكاة أموالكم، ومن ذلك قول الشاعر: أي] 267:البقرة[
ٌوأھلھا بیثرب أدنى دارھا نظر عالي أي َ َ فإنھ القصد إلى الصعید الطیب بضرب الیدین ومسح : أما في االصطالحو. فالتیمم القصد. قصدتھا: ُ

ًما على وجھ األرض، سواء كان ترابا أو : والمراد بالصعید الطیب. الوجھ والكفین بنیة استباحة الصالة ونحوھا مما تشترط لھ الطھارة ً
د إلى الصعید الطیب، المراد بھ كل ما صعد على وجھ القص: فقولھم.  أو كان غیر جامد-كالحجارة ونحوھا- ًغیره، وسواء كان جامدا 

ال یقصد إال إلى شيء مخصوص، وھو التراب إذا كان لھ غبار، :  اختلفوا في ھذه المسألة، فمنھم من یقول-رحمھم هللا-األرض، والعلماء 
ى وجھ األرض، من الجامد، وغیر الجامد كالنباتات إنھ یتیمم بكل ما عل: وقالت طائفة من العلماء. وأما إذا لم یكن لھ غبار فإنھ ال یتیمم بھ

ّومنھم من خص التیمم بكل ما على . یجوز أن یتیمم بھا ما دامت متصلة باألرض، كما ھو مذھب مالك رحمھ هللا: التي تغتذي بالماء، قالوا
یقصد إلى : أي) بضرب الیدین. (ّوجھ األرض، لكن خصھ بما كان من جنس األرض، فیشمل الحجارة والطین والجص والنورة وغیر ذلك

ثم ضرب علیھ ) إنما یكفیك أن تقول بیدیك ھكذا: (الصعید الطیب مع ضربھ الیدین على ذلك الصعید؛ لقولھ علیھ الصالة والسالم لـعمار 
د إلى الصعید الطیب القص: الصالة والسالم بكفیھ األرض فمسح بھما وجھھ وكفیھ، فدل ھذا على أنھ یشرع التیمم على ھذه الصفة، فقولھم

بنیة رفع الحدث، : بنیة استباحة الصالة، ھو أحد أقوال العلماء، والقول الثاني: المراد بھ قصد مخصوص، وقولھم: بمسح الوجھ والكفین
 ...... .والقول بنیة استباحة الصالة ھو األقوى؛ ألن التیمم مبیح ولیس برافع

 
 أدلة مشروعیة التیمم

 
 

ًفلم تجدوا ماء فتیمُموا صعیدا طیِّبا :  كتابھ بقولھ سبحانھ وتعالىشرع هللا التیمم في ًَ ً ِ ََّ َ ََ َ َ َُ ِ ْ في آیتي النساء والمائدة، وشرعھ عز وجل ] 43:النساء[َ
كما تمعك  فتمعكت:  وأصابتھ الجنابة قال- وكانت في زمان بارد-ًعلى لسان رسولھ صلى هللا علیھ وسلم، فإن عمارا لما خرج في السریة 

أصلیت بأصحابك وأنت جنب؟ فذكر للنبي صلى هللا :  فقال لھ النبي صلى هللا علیھ وسلم-وكان یخشى على نفسھ لو اغتسل أن یموت-دابة ال
). إنما كان یكفیك أن تقول بیدیك ھكذا، ثم ضرب بیدیھ األرض ومسح بھما وجھھ وكفیھ: (فقال علیھ الصالة والسالم. علیھ وسلم ما صنع
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ما : ّأن النبي صلى هللا علیھ وسلم مر على رجل لم یصلِّ في القوم، فقال: (حین من حدیث عمران بن حصین رضي هللا عنھوثبت في الصحی
وفي الحدیث عنھ ) علیك بالصعید الطیب، فإنھ یكفیك: فقال علیھ الصالة والسالم. أصابتني جنابة وال ماء: منعك أن تصلي في القوم؟ قال

: وفي الصحیحین من قولھ علیھ الصالة والسالم) الصعید الطیب طھور المسلم ولو لم یجد الماء عشر سنین: ( قالعلیھ الصالة والسالم أنھ
ً وجعلت لي األرض مسجدا وطھورا-:ومنھا قولھ-ًأعطیت خمسا لم یعطھن أحد قبلي ( فدلت ھذه األحادیث الصحیحة عن النبي صلى هللا ) ً

فقد كان المصنف : أما بالنسبة لمناسبة ھذا الباب لما قبلھ. ع العلماء رحمھم هللا على مشروعیة التیمموأجم. مشروع علیھ وسلم على أن التیمم
رحمھ هللا في باب الغسل ثم شرع في باب التیمم، فما ھو الرابط بین باب الغسل وباب التیمم؟ تكلم المصنف رحمھ هللا في الباب السابق عن 

 بذلك بین الطھارة الصغرى والطھارة الكبرى، ولكن كان حدیثھ عن الطھارة بالماء التي ھي الغسل والوضوء ونواقض الوضوء، فجمع
ّإن الكالم عن البدل مفرع عن الكالم على المبدل منھ، فبعد أن بین رحمھ : أصل، ثم شرع ھنا في طھارة التراب التي ھي بدل، ولذلك قالوا

 ...... . حكم الطھارة بالبدل، وھو التراب شرع في بیان-وھو الماء-هللا حكم الطھارة باألصل 
 

 التیمم بدل عن الطھارة الصغرى والكبرى وطھارة الخبث
 
 

أنھ لیس بأصل، وإنما شرع على : أي) بدل طھارة الماء. (التیمم: أي) وھو]. (وھو بدل طھارة الماء إذا دخل وقت فریضة: [قال رحمھ هللا
ال : تیمم إذا وجد موجبات الرخصة، وممكن أن یقول لھ: كن للفقیھ أن یقول للمكلفصورة مخصوصة، وفي أحوال مخصوصة، ولذلك یم

وھو بدل، والبدل یحتاج منك إلى أن تعرف شروطھ والقیود التي وضعھا الشرع لجواز ھذا : تتیمم إذا لم تتوفر موجبات الرخصة، ولذلك قال
وھي الغسل -  والطھارة الكبرى -وھي الوضوء-دلیة تشمل الطھارة الصغرى البدل عن المبدل منھ، فالتیمم بدل عن طھارة الماء، وھذه الب

ً فیقع التیمم بدال عن الوضوء ویقع بدال عن الغسل من الجنابة، وللمكلف إذا تیمم أن یستبیح الصالة مباشرة، ویقع التیمم بدال عن -من الجنابة ً ً
جاسة ولم یجد ماء یغسل بھ تلك النجاسة یتیمم لوجود النجاسة ببدنھ، فجعلوا طھارة الخبث كما ھو قول طائفة من العلماء، فمن وقعت علیھ ن

ًطھارة الحدث وھذا باإلجماع، فیقع بدال عن الطھارة الصغرى وھي الوضوء والطھارة الكبرى وھي الغسل : ًالتیمم بدال عن الطھارة بنوعیھا
إن من لم یجد : أما على القول الثاني الذي یقول. والغسل وطھارة الخبثعن الوضوء  :عن ثالثة: وطھارة الخبث، فإذا سئلت عن بدلیتھ فقل

 ...... .ًالماء ووقعت علیھ النجاسة فإنھ ال یتیمم، فیصبح التیمم بدال عن الطھارة الصغرى والكبرى فقط
 

 أسباب األخذ برخصة التیمم
 
 

ھذا التیمم بدل عن طھارة : عمم المصنف فقال) ھو بدل طھارة الماءو: (وقولھ]. وھو بدل طھارة الماء إذا دخل وقت فریضة: [قال رحمھ هللا
 ...... .ً وشمل طھارة الخبث، فأصبح بدال على العموم-طھارة الوضوء وطھارة الغسل: أي-الماء، فشمل طھارة الحدث 

 
 حكم التیمم للفریضة قبل دخول وقتھا

 
 
ذا شرط، والشروط في المتون الفقھیة یعتبر مفھومھا، وإن كان بعض العلماء ھ: إذا دخل) وھو بدل عن طھارة الماء إذا دخل وقت فریضة)

إذا دخل وقت فریضة، : إذا قال لك: ًإن الشروط تعتبر مفاھیمھا، أنھ مثال: ومعنى قولنا. لھ مصطلح في المفاھیم التي یذكرھا في متنھ
ًمم لغیر الفریضة كأن یتیمم لمس مصحف إذا كان جنبا أو یتیمم للطواف فمفھومھ أنھ إذا لم یدخل وقت الفریضة فإنھ ال یتیمم لھا، لكن لو تی

ًأنك تتیمم وتستبیح رخصة التیمم للفریضة بشرط أن یدخل وقتھا، فلو أن إنسانا : أي) إذا دخل وقت فریضة: (قولھ: ًإذا. بالبیت فال حرج علیھ
ال یصح التیمم وال یستباح بھذا التیمم فعل الصالة؛ : ر فصلیت؟ فتجیبلم أجد الماء فتیممت قبل أذان الظھر ثم دخل وقت الظھ: سألك وقال

إنھ األصل : أما الدلیل الذي یدل على اشتراط دخول الوقت للتیمم، فقالوا. ھذا بالنسبة لمعنى العبارة. ألن شرط التیمم أن یدخل وقت الفریضة
ْیا أیھا الذین آمنوا إذا قْمتم: في قولھ تعالى ُ ُ َُ َِّ َ َ َ َِ ُّ ِ إلى الصالة فاغسلوا ُوُجوھكم وأْیدیكم إلى المرافق َ ِ ِِ ِ ِ ِ ََّ َ َ َ َْ َُ َْ ُْ َُ ْ َّوإْن كنتم ُجنبا فاطھُروا : إلى أن قال] 6:المائدة[َ َّ َ ً ُ ُ ْ ُْ ِ َ

جب على  أنھ في أول اإلسالم كان ی-وھذا یحتاج إلى دقة في الفھم والتركیز-ھذه اآلیة وجھ داللتھا على اشتراط دخول الوقت ] 6:المائدة[
في الوقت، : ًالمكلف إذا دخل وقت الفریضة أن یتوضأ، حتى ولو كان متوضئا، وكانوا یصلون كل فریضة بعد دخول وقتھا بوضوئھا، أي

ّومن أھل العلم من قید النسخ بفعلھ علیھ الصالة والسالم في غزوة الخندق، كما ثبت في الحدیث . ثم نسخ ذلك بفعل النبي صلى هللا علیھ وسلم
یا : أنھ جاء إلى النبي صلى هللا علیھ وسلم وقال: (لصحیح أنھ لم یصلِّ العصر حتى غربت الشمس، كما في الصحیحین من حدیث عمر ا

وهللا ما صلیتھا، قوموا بنا إلى بطحان، : وهللا ما كدت أن أصلي العصر حتى كادت الشمس أن تغرب، فقال علیھ الصالة والسالم! رسول هللا
ھذا نسخ وجوب الوضوء عند دخول الوقت، ودل على أنھ یشرع للمكلف أن یجمع : قالوا) م صلى العصر والمغرب والعشاءفتوضأ ث: قال

ًبوضوء واحد بین عدة صلوات وال حرج علیھ في ذلك، فأصبح الوضوء رافعا للحدث، وبناء على ذلك قالوا ُنسخ الحكم في الوضوء وبقي : ً
 بالتیمم عند دخول الوقت، وھذا صحیح؛ ألنھ إن ورد النص على العموم إال أن سیاق اآلیة یقید الطھارة ًكونھ مطالبا التیمم على األصل من

ِبدخول الوقت إذا قْمتم إلى الصالة  َّ َ ِ ِْ ُ ُ وال یقام لفعل الصالة المفروضة إال بعد دخول وقتھا، فلما جاء الناسخ في الوضوء بقي غیره ] 6:المائدة[َ
: ّقي التیمم على األصل، ومن ھنا ال یتیمم إال عند دخول وقت الفریضة، وتفرع على ھذا أن التیمم مبیح ال رافع، أيفب: على األصل، قالوا

ًأن التیمم یبیح لك فعل الصالة ال أنھ یرفع الحدث، إذ لو كان رافعا للحدث لما احتجت بعد تیممك األول إلى تجدیده بدخول وقت الفریضة 
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  .الثاني
 
 
 
 

 یمم رافع أم مبیحالت: مسألة
 
 

 ظاھر التنزیل، -كما قلنا-أن التیمم مبیح، ویشھد لذلك : ھل التیمم مبیح أم رافع؟ أصح القولین عند العلماء رحمھم هللا: وھذه مسألة خالف
فجر، كما في حدیث أنھا صالة ال: وفي روایة- ًأنھ رأى رجال لم یصلِّ : (ًوأیضا ما ثبت في الحدیث الصحیح عن النبي صلى هللا علیھ وسلم

علیك بالصعید الطیب فإنھ : أصابتني جنابة وال ماء، قال! یا رسول هللا: ما منعك أن تصلي في القوم؟ قال:  فقال- عمران في الصحیحین
ك بالصعید علی: (أن الرجل حینما قال لھ النبي صلى هللا علیھ وسلم: فوجھ الداللة) ثم وجد الماء فبعث بھ إلى الرجل: (وفي روایة) یكفیك
سیتیمم للصالة مباشرة، وال شك أن تیممھ قد وقع قبل وجود الماء؛ ألن الوقت الذي وقع بین وجود النبي صلى هللا علیھ وسلم للماء ) الطیب

ّوبین فراقھ للرجل وقت كاٍف للتیمم قطعا، وقد توجھ علیھ الحكم أن یتیمم، فتیمم الرجل إلدراك الفریضة الواجبة علیھ، فلما تی فبعث : (مم قالً
  .ًأن ھذا یدل على أن التیمم یبیح فعل الصالة ال أنھ رافع للحدث فیصح فعل الصالة مطلقا: وجھ الداللة) بھ إلى الرجل

 
 
 
 

 التیمم ألداء نافلة
 
 

ن إال عند دخول وقت إن التیمم ال یكو: الصالة المفروضة، والصالة النافلة، فإن قلت: عندنا صالتان]. أو أبیحت نافلة: [قال رحمھ هللا
إلخ، وإن ... یتیمم لصالة الظھر بعد زوال الشمس، ویتیمم لصالة المغرب بعد غروب الشمس: الصالة، فقیده بصالة الفریضة بوقتھا، فتقول

صبح أو بعد صالة یتیمم في وقت تباح فیھ النافلة، فلو أنھ تیمم بعد صالة ال: كانت الصالة نافلة اعتبرت فیھا األوقات المنھي عنھا، فتقول
ِالفجر وقبل طلوع الشمس لفْعل نافلة مطلقة؛ فإنھ ال یصح تیممھ لوقوعھ في غیر الوقت المعتبر إلجزاء التیمم في الصالة ِ ِ.  

 
 
 
 

 التیمم عند انعدام الماء
 
 

َوعدم الماء أو زاد على ثمنھ: [قال رحمھ هللا ِ َفل: ھذا شرط؛ دل علیھ قولھ تعالى) وعدم الماء]. (َ ًم تجدوا ماء َ َ ُ ِ َ فمن عدم الماء كأن ] 6:المائدة[ْ
ًیسافر سفرا ثم ینتھي الماء الذي معھ وال یجد ماء ال لغسل جنابة وال لوضوء، فإنھ في ھذه الحالة یعتبر فاقدا للماء َعدم الماء. (ً ِ للعلماء في ) َ

ًلعموم سواء وقع ذلك العدم في سفر أو وقع في حضر، فكل من لم على ا: ًعدم الماء یبیح التیمم كلیا، أي: منھم من یقول: ْعدم الماء قوالن
ًأن الحكم عام یشمل من كان عادما للماء في السفر أو في : یجد الماء في سفر أو حضر أبیح لھ أن یتیمم، ومنھم من قیده بالسفر، والصحیح

ً الماء، وھذا بال إشكال أنھ یعتبر مبیحا لك أن تتیمم، مثال إما یقین تقطع فیھ بعدم وجود: األمر األول: وعدم الماء یتحقق بأمرین. الحضر
ًیشك أبدا أن الماء غیر موجود، فھذا یقین من المكلف بفقد الماء،  ًأن یخرج اإلنسان إلى مكان یعلم أنھ ال یوجد فیھ ماء أصال، وال: ذلك

ًیكون احتمال وجود الماء ضئیال، فإذا كان احتمال وجود الماء أن : أن یغلب على ظنھ الفقد، بمعنى: األمر الثاني. فیستبیح التیمم مباشرة
، ومن )النادر ال حكم لھ: (ًضئیال فإن العبرة بغالب الظن ال بنادر الظنون؛ ألن الشریعة معلقة على الغالب ال على النادر، ومن قواعدھا

ھذا الموضع أو في ھذا المكان؛ فإنھ یعتبر كالقطع بعدم ، فلما كان غالب ظنك أن الماء غیر موجود في )الغالب كالمحقق: (قواعد الفقھ
أن تشك في : ًوجوده، فینزل غالب ظنك منزلة یقین عدم الوجود؛ وبناء على ذلك تستبیح التیمم بالیقین وبغلبة الظن، وتبقى لدینا حالة وھي

افر، وال تدري ھل الموضع ھذا فیھ ماء أو ال نزلت في موضع وأنت مس: یستوي عندك احتمال وجوده وعدم وجوده، مثال ذلك: وجوده، أي
ھذه الحالة تطالب بالبحث والتحري حتى تصل إلى  ًماء فیھ، فإن مثل ھذه یعتبر شكا، حیث إن احتمال وجود الماء كاحتمال فقد الماء، ففي

  .غالب الظن بالفقد،أو إلى القطع بالفقد فحینئٍذ تأخذ حكم الرخصة ویباح لك أن تترخص بالتیمم
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 التیمم عند تعسر شراء الماء
 
 

أما إذا لم یجد الماء فقول واحد عند العلماء أنھ یتیمم، وإن كان ) أو زاد على ثمنھ]. (ًأو زاد على ثمنھ كثیرا أو ثمن یعجزه: [قال رحمھ هللا
ًفلم تجدوا ماء : قولھ تعالى:  الدلیل األول:ھناك خالف في التفریق بین السفر والحضر، لكنھ خالف ضعیف، فإذا فقد الماء فإنھ یتیمم لدلیلین َ ُ ِ َ َْ َ

ّفھذان النصان من الكتاب والسنة نصا على ) الصعید الطیب طھور المسلم ولو لم یجد الماء عشر سنین: (وكذلك من السنة] 6:المائدة[
:  أو أن یتوضأ، والتكلیف إنما یكون بما یمكن، أيّأنھ إذا فقد الماء تعذر علیھ أن یغتسل: الدلیل الثاني. استباحة رخصة التیمم عند فقد الماء

أن هللا یكلف المكلف بما في وسعھ ال بما لیس في وسعھ، فلما كان لیس بوسعھ أن یوجد ما لیس بموجود سقط عنھ التكلیف بطلب الماء، 
ھذه : بذل للمكلف إال بمبلغ كبیر، كأن یقال لھالماء موجود، ولكنھ ال ی: في ھذه المسألة). أو ثمن یعجزه: (وقولھ. ًوأصبح مرخصا لھ أن یتیمم

ًالزجاجة من الماء ثمنھا مائة لایر، فإن المائة قد تعجزه، وال یستطیع دفع ھذا المبلغ الذي ھو قیمتھا، أو یستطیع دفع المبلغ لكنھ یعتبر ثمنا 
ًاء موجودا وقیمتھ باھظة، ولكن عنده القدرة على الشراء كأن أن یكون الم: الحالة األولى: ًكثیرا في مقابل الماء، فعندنا حالتان في قیم الماء

ًیكون ثریا غنیا ًأن یكون الماء موجودا، ولكن القیمة التي یباع بھا ھذا الماء سواء كانت باھظة أو غیر باھظة لیست موجودة : الحالة الثانیة. ً ً
ًفلما كان عاجزا عن شرائھ فكأنھ لیس : ء، ویسمونھ الفقد الحكمي، قالواعنده، فإن فقد القیمة وكانت غیر موجودة عنده فھو كالفقد الحسي للما

ال أعطیك ھذا الماء أو ھذه الزجاجة من الماء إال بمبلغ : أما الحالة األولى لو قال لھ البائع. بیده، فھذا ال إشكال في أنھ یتیمم ویعدل إلى التیمم
ًأنھ إذا كان ثریا قادرا على دفع المال فیجب : لة الفقد، وھذا قول مرجوح، والصحیحینزل منز إن إجحافھ بالمال: كبیر، فقال بعض العلماء ً

ّعلیھ دفعھ، فإن أمر الصالة أمر عظیم، وال یستكثر أن یدفع المكلف مقابل ركن من أركان دینھ ھذا المبلغ من المال، ولذلك تقدم مصلحة 
ُفلم تجدوا : ًشرعیا؛ ألن هللا عز وجل قالًالصالة على مصلحة المال، وال یعتبر ھذا اإلجحاف عذرا  ِ َ َْ وھذا لیس بفاقد للماء، ال ] 6:المائدة[َ

  .ًحكما وال حقیقة
 
 
 
 

 التیمم عند خوف الضرر من استعمال الماء
 
 

، فإذا اغتسل ًأن یكون اإلنسان مریضا: صورة ذلك) أو خاف باستعمالھ ضرر بدنھ]. (أو خاف باستعمالھ أو طلبھ ضرر بدنھ: [قال رحمھ هللا
أصابتھ األمراض أو زاد علیھ مرضھ، أو أن یكون في زمان شدید البرد، فلو اغتسل خاف على نفسھ المرض أو الموت أو الھالك؛ ففي ھذه 
الحالة یرخص لھ أن یعدل من الغسل إلى التیمم، وھكذا لو كان الوضوء یضر بھ وینتھي بھ إلى تلف نفسھ أو حصول ضرر بجسمھ جاز لھ 

یعدل إلى التیمم، وھذا اختیار المحققین، ومنھم شیخ اإلسالم ابن تیمیة فقد اختار شیخ اإلسالم ابن تیمیة رحمھ هللا أنھ لو زاد بھ الزكام أو أن 
إلى ّحصل لھ الزكام فمن حقھ أن یعدل إلى التیمم؛ لما فیھ من وجود الضرر، وهللا عز وجل كلف العباد بما ال ضرر فیھ، ال بما ینتھي بھم 

إذا كان استعمالھ للماء یفضي إلى تلف النفس أو حصول ضرر بالنفس أو زیادة سقم ومرض جاز لھ : ضرر أنفسھم أو أجسادھم، ولذلك قالوا
فأما دلیل الترخص عند خوفھ على . إنھ ال یجوز لھ ذلك إال إذا خاف الھالك على نفسھ: أن یعدل إلى الرخصة ویتیمم، وقال بعض العلماء

فخفت على نفسي أو خشیت على نفسي : أنھ كان في زمان برد قال: (وفھ على جسده فحدیث عمار رضي هللا عنھ وأرضاه وفیھنفسھ وخ
والضرر یتحقق بنشوء المرض، . إن ھذا یدل على مشروعیة التیمم للبرد الشدید، وظاھر الروایات أنھ لم یجد الماء: فلذلك قالوا) فتیممت

ًاء أو بالزیادة فیھ، كأن یكون مریضا بالزكام مثال، فلو اغتسل زاد علیھ زكامھ، فحینئٍذ قالواًسواء كان نشوء المرض ابتد ً ًإذا كان مفضیا إلى : ً
  .الزیادة فیستبیح بھ رخصة التیمم

 
 
 
 

 التیمم عند خوف الضرر على الرفقة في حال استعمال الماء
 
 

أن یكون اإلنسان عنده ماء وھو محدث، : ى رفیقھ من استعمال أو طلب، مثال ذلكًكذلك أیضا إذا خاف عل]. أو على رفیقھ: [قال رحمھ هللا
توضأ بھذا الماء أو اغتسل بھذا الماء ھلك رفیقھ، أو تضرر رفیقھ : لو قلنا لھ: وھذا الماء لو توضأ بھ احتاج إلیھ رفیقھ لشرب، فحینئٍذ قالوا

ًفقدا حكمیا، : لھالك أن یعدل عن االغتسال بالماء والوضوء بھ إلى التیمم، وھذا یسمىیحل لھ إذا خاف على رفیقھ ا: بعدم وجود الماء، فقالوا ً
ًوكذلك أیضا إذا خفت على . ًفإن الماء موجود، ولكنھ في حكم المفقود؛ نظرا لما یترتب على استعمالھ من وجود الضرر بالنفس المحرمة

ھم، فلو أنك اغتسلت بھذا الماء الموجود فإن غالب ظنك أن رفاقك سیتعرضون رفقتك، كأن تكون معك جماعة، وھذا الماء الموجود ھو سقاؤ
تعدل عن اغتسالك أو وضوئك إلى تیممك؛ ألن خوف ھالك األنفس المحرمة كخوف اإلنسان ھالك نفسھ، ولذلك یباح : للھالك؛ فحینئٍذ نقول

سواء كانوا من الرجال أو -نك إلى أن تبحث عنھ، وعندك رفاق ًالماء قد یكون موجودا، ولكن یحتاج م). أو طلبھ: (وقولھ. لھ أن یترخص
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ًالنساء أو الصبیان الضعفة، ولو غبت عنھم خشیت علیھم الضرر، كأن تكون في أرض ال تأمن فیھا عدوا أو فاسقا، فحینئٍذ یكون الخوف  ً
ب على ظنھ أن طلب ھذا الماء یحتاج إلى أربع فلو غل. على العرض أو على األطفال من الضرر یوجب الرخصة التي تعدل بھا إلى التیمم

ساعات أو خمس ساعات یغیب فیھا عن أھلھ أو حتى یحتاج إلى ساعة أو نصف ساعة واألرض غیر مأمونة الضرر بسبب السباع أو الھوام 
  .أو ما شابھ ذلك؛ فحینئٍذ یتحقق العذر الذي یبیح للمكلف أن یترخص بالتیمم

 
 
 
 

 ًحصیل الماء خوفا على العرض والمالالتیمم عند العجز عن ت
 
 

یكون الماء موجود، ولكن یحتاج إلى أن یذھب لجلبھ، ویترك سیارتھ أو صندوقھ أو غنمھ، حیث ال ]. أو حرمتھ أو مالھ: [قال رحمھ هللا
بعطش أو : [قال رحمھ هللا. الخوف على المال یبیح لھ أن یعدل إلى رخصة التیمم: یستطیع أن یأخذھا معھ إلى مكان الماء، فحینئٍذ نقول

ِكل ھذه رخص، فإذا خفت علیھم الھالك، أو اعتداء مفسد أو سارق، أو خفت علیھم الضرر من السباع والھوام، ]. مرض أو ھالك ونحوه
ظائر، ًأن ھذه أصول، ویمكن أن تقیس علیھا صورا من الن: أي) ونحوه. (فكل ھذه من الرخص التي تبیح لك أن تعدل إلى رخصة التیمم

یجوز لإلنسان : ًخوف الضرر على النفس أو على الرفقة أو على المال، وبناء على ذلك: فالفقھاء رحمة هللا علیھم أعطوك األصل الذي ھو
  .جدیدة في زماننا ھذا أن یعدل إلى رخصة التیمم لوجود ھذه األعذار، سواء كانت بالصور الموجودة في زمان العلماء أو بصور

 
 
 
 

 ند عدم وجود ما یكفي من الماء للطھارةالتیمم ع
 
 

: ھذه المسألة من المسائل التي اختلف العلماء رحمھم هللا فیھا، وھي]. ومن وجد ماء یكفي بعض طھره تیمم بعد استعمالھ: [قال رحمھ هللا
الوضوء، فالماء موجود ولكنھ عندك ماء ال یكفي لغسل جمیع البدن في طھارة الغسل أو ال یكفي لغسل جمیع أعضاء الوضوء في طھارة 

ًمن كان الماء عنده قلیال بحیث ال یمكن استیعاب محل الفرض بھ فإنھ یعدل إلى : غیر كاٍف الستیعاب محل الفرض، فقال بعض العلماء
وھذان قوالن من كان عنده ماء یكفي لبعض األعضاء دون بعضھا؛ غسل البعض ثم تیمم بنیة ما بقي، : وقال بعض العلماء. التیمم مباشرة

ال نعرف في الشریعة اإلسالمیة الجمع بین الوضوء والتیمم وبین : فالذین قالوا بالعدول إلى التیمم مباشرة، قالوا. مشھوران عند أھل العلم
ص الكتاب ًالغسل والتیمم، فا عز وجل أمرنا بغسل أو تیمم، وأمرنا بوضوء أو تیمم، أما الجمع بینھما فال نعھده شرعا، ولیس في نصو

یغتسل لبعض ویتیمم لبعض؛ ألن الشریعة جاءت : ّوالسنة ما یدل على الجمع بینھما، وال یصح لنا أن نجزئ أعضاء المأمور بھ، فنقول
: اغتسل للبعض وتیمم للبعض، ثم قالوا: بغسل للجمیع وبتیمم عن الجمیع، وال یستطیع أن یحدث الفقیھ صورة تجمع بین األصلین، فیقال لھ

ّلدلیل الذي استدل بھ على الجمع بینھما إما ضعیف كحدیث الشجة التي تكلم علیھ الحافظ الدارقطني في الرجل الذي أصابتھ شجة، فأشار إن ا
ّثم بین علیھ الصالة ) قتلوه قتلھم هللا، ھال سألوا إذ جھلوا: (علیھ البعض بأن یغتسل، فمات من ذلك الغسل، فقال النبي علیھ الصالة والسالم

ھذا یدل على الجمع بینھما، لكنھ حدیث : السالم أنھ كان علیھ أن یجمع بین غسلھ لما استطاع أن یغسل من بدنھ وتیممھ على جراحھ، قالواو
المخصوصة  ًالعمومات التي استدل بھا ال تصلح أن تكون دلیال في صور الطھارة المخصوصة، فإن صور الطھارة: ًضعیف، ثم أیضا قالوا

ْفاتقوا هللا ما اْستطْعتم : ا غسل أو وضوء، فاستحداث صورة ثالثة بالعموم ال یتأتى، ومن العمومات التي استدل بھا قولھ تعالىإما تیمم وإم ُ َُ َ ََ َ َّ َّ
وا والذین قال. إن ھذا بإمكانھ أن یغسل بعض األعضاء ویتیمم للبعض، فیتقي هللا بغسل ما استطاع غسلھ ویتیمم لما بقي: قالوا] 16:التغابن[

إن : ً یستدلون بظاھر الحدیث الذي تكلم في سنده، ثم أیضا قالوا-كما درج علیھ المصنف رحمھ هللا- بمشروعیة الجمع بین التیمم وبین الغسل 
ْفاتقوا هللا ما اْستطْعتم : هللا تعالى یقول ُ َُ َ ََ َ َّ : إن هللا عز وجل یقول: ًضاوھذا باستطاعتھ أن یمس بدنھ الماء ویتیمم لما عجز، وقالوا أی] 16:التغابن[َّ
ًفلم تجدوا ماء  َ ُ ِ َ َْ  أن یستعمل الماء - ًأوال-ال بد : فإذا تیمم مع وجود الماء لم یتحقق فیھ الشرط الشرعي الستباحة الرخصة، فنقول] 6:المائدة[َ

 كان كال القولین لھ وجھھ، فإن درج علیھ المصنف، وإن ھذه أوجھ من قال بالجمع بین التیمم والغسل على ما. حتى یتحقق فیھ شرط فقده
فالقول الذي یقول . ًالقول بالجمع بینھما لھ وجھ، ویمكن الجواب عن دلیل المخالف، والقول بأنھ ال یجمع ویقتصر على التیمم لھ وجھ أیضا

یستطیع المكلف، وھذا ظاھر ّأنھ إذا توجھ الخطاب بمأمور ولم یتأت في الكل توجھ بقدر ما : بأنھ یجمع بینھما تقویھ األصول، ووجھ ذلك
ْفاتقوا هللا ما اْستطْعتم : : قولھ تعالى ُ َُ َ ََ َ َّ ثم یبقى ما ال یستطاع تحت موجب الرخصة، فتستباح الرخصة، وتكون الصورة الغیر ] 16:التغابن[َّ

 لندرة وقوعھا وأما -عض أجزائھوھي أن یجد ماء ال یكفیھ لب-أن الشریعة لم تنص على ھذه المسألة : معھودة خارجة لندرة الوقوع، یعني
ًبالنسبة للقول الذي یقول بأنھ ال یجمع فیقویھ أن الطھارة عبادة متصلة ال تتجزأ، وبناء على ذلك یقوى أصلھم بأنھ یتیمم مباشرة ویلغي الماء 

  .یة استباحة الصالةواألحوط أنھ یغسل األعضاء حتى یخرج من تبعة ترك الغسل للمأمور بغسلھ ثم یتیمم لما بقي بن. الموجود
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 التیمم للجروح
 
 

باقي : أي) وغسل الباقي(عائد إلى الجرح، ) لھ(الضمیر في ) ومن جرح تیمم لھ]. (ومن ُجرح تیمم لھ وغسل الباقي : [ قال رحمھ هللا
وھذه المسألة . مم من أجلھأنھ یستطیع غسل باقي جسده فبقي على األصل، والجرح ال یمكنھ أن یغسلھ فرخص لھ بالتی: جسده، ووجھ ذلك

ما ھي صور : یصفھا العلماء بالجمع بین البدل والمبدل، ویقول بھا فقھاء الحنابلة ویوافقھم الشافعیة وغیرھم، ویلغز العلماء فیھا فیقولون
ھذا حلو مر، فإما أن : قولالجمع بین البدل والمبدل؟ ألن األصل في البدل والمبدل أال یجتمعا؛ ألن الضدین ال یجتمعان، فما تستطیع أن ت

إن البدل والمبدل كالضدین، فالتیمم ال یستباح إال عند عدم الماء أو عدم طھارة : ًھذا مر، وبناء على ذلك قالوا: ھذا حلو، وإما أن تقول: تقول
أن : ھذا األصل، منھا ھذه المسألة، أيَّال یجمع بین البدل والمبدل على القاعدة المقررة، إال في صور تخرج من : ًالماء، وبناء على ذلك قالوا

ّإذا أمكنھ أن یبل یده ویمرھا على الجرح مبلولة، فإنھ یجزئھ ذلك وال حرج علیھ فیھ، وال یطلب منھ أن : وقال بعض العلماء. ًیكون مجروحا
  .یتیمم للجرح إذا أمكنھ إمرار یده مبلولة

 
 
 
 

 حكم طلب الماء للطھارة
 
 

ًبعد أن بین رحمھ هللا التیمم من كونھ بدال عن الماء، ومتى یرخص لإلنسان أن یستبیح ]. ب الماء في رحلھ وقربھویجب طل: [قال رحمھ هللا ّ
أنھ یلزم المكلف عند دخول الوقت أن : أي) ویجب طلب الماء: (ّالتیمم، شرع في بعض األحكام المفرعة على تقریر ھذا األصل، من قولھ

إن هللا :  على األصل؛ ألن األمر بالشيء أمر بالزمھ، وما ال یتم الواجب إال بھ فھو واجب، فقد یقول قائلًیطلب الماء للفریضة، وھذا بناء
الدلیل على ذلك أنھ مأمور بالطھارة بالماء، : أوجب علینا أن نتوضأ ونغتسل، فما الدلیل على إیجابكم على المكلف أن یطلب الماء؟ قالوا

 على طلب ھذا الماء؛ فكان مما ال یتم الواجب -وھو الوضوء والغسل-تاج إلى طلب، فتوقف تحقیق المأمور وھذه الطھارة بالماء تفتقر أو تح
ِفي رْحلھ). (ما ال یتم الواجب إال بھ فھو واجب: (إال بھ، والقاعدة تقول ِالماء في رْحلھ ویبحث عنھ، فإن لم  ًلو أن إنسانا سافر فإنھ یطلب) َ َ

یطلبھ في : قرب الرحل، أي: یعني) وقربھ. (ھ الذین معھ، فإنھ إذا لم یكن عنده ماء وجب علیھ أن یسأل من معھیجده في رحلھ طلبھ في رفقت
ً، فلما كان مطالبا أن یبحث في رحلھ وفي جماعتھ )أن ما قارب الشيء أخذ حكمھ: (ًما كان قریبا منھ، وھذا بناء على القاعدة المعروفة

ًا قرب منھ داخال في حكم األصل من وجوب الطلب، فیلزمھ أن یطلبھ في قرب المكان النازل فیھ، لكن والمكان الذي ھو نازل فیھ، صار م
َإن كان طلبھ للماء البعید ال یضر طلبھ، ووجب علیھ طلُبھ، وأما إذا كان وقت الصالة ال یسع، كأن یكون : ًلو كان بعیدا ففیھ تفصیل ََ  -ًمثال-ََ

قال . ًالمغرب، فإنھ حینئٍذ ال یجب علیھ الطلب ولو كان ذلك قریبا؛ ألنھ قد یفوت وقت الفریضةبعد غروب الشمس ویخشى ذھاب وقت 
اإلنسان إذا نزل في  أن: من آداب السفر: علیھ أن یسأل الناس، فیسأل أھل القریة التي نزل بھا، ولذلك یقولون: أي]. وبداللة: [رحمھ هللا

ھذه : ضأ ویغتسل، وأن یسأل عن اتجاه القبلة، ویسأل كذلك عن موضع قضاء حاجتھ، قالواموضع فعلیھ أن یسأل عن مكان الماء حتى یتو
من األمور التي یراعیھا المسافر، وكانوا یستحبون للضیف إذا نزل أن یدلھ مضیفھ على ھذه األمور قبل أن یبتدئ بالسؤال عنھا، فكانوا 

القبلة بھذا االتجاه، وقضاء الحاجة ھنا، :  شعائر هللا عز وجل، فیبتدئھ بقولھیعدون ذلك من إكرام الضیف، فینبغي علیھ أن یشعره بتعظیم
أن یسأل الناس أن یدلوه، ویتفرع على : األمارة والعالمة، والداللة: مأخوذة من الدلیل، والداللة، أي) وبداللة: (فقولھ. والماء إذا أردتھ ھنا

أن یبحث ویسأل عنھ؛ والعلماء نصوا على ھذه الجمل؟ نصوا على ھذه الجمل ھذا أنھ إذا ثبت وجوب طلب الماء فیجب على اإلنسان 
نزلت بقریة ولم یكن عندي ماء، ثم انتظرت لعلھم أن یأتوني بالماء حتى كاد :  فسألك سائل وقال-وأنت طالب علم-لوقوعھا، فإذا سئلت 

ال، لم أطلب : ھل طلبت الماء؟ فإن أجاب وقال: لھ بقولكالوقت أن یخرج، فتیممت قبل خروج الوقت وصلیت، فما الحكم؟ فعلیك أن تسأ
ًأنت آثم، فقد كان ینبغي علیك أن تطلب الماء؛ ألن هللا عز وجل أوجب علیك أن تتطھر بالماء أصال، وتطھرك بالماء یفتقر : الماء؟ فتقول لھ

:  آثم بتفریطك في سؤال الناس عنھ، وكذلك قال العلماءًإلى وجوده، ووجوده یفتقر إلى طلبھ، فأنت بذلك مأمور بطلبھ، وبناء على ذلك أنت
ًلو أن إنسانا في قریة وھو في طریق سفره، وكان بإمكانھ أن یسأل عن جھة القبلة ولكنھ لم یسأل وصلى، ثم تبین لھ أنھ على غیر القبلة، 

ُ بإمكانھ أن یجد الماء، فلما فرط؛ ألزم بعاقبة تفریطھ، لزمھ أن یعید الصالة؛ ألن بإمكانھ أن یسأل عن القبلة ویعرف اتجاھھا، وكذلك ھنا كان
 ...... .وحكم بإثمھ وتحملھ لتبعة ذلك التفریط

 
 ًحكم تیمم من كان قادرا على تحصیل الماء ونسي قدرتھ

 
 

كان باإلمكان أن یذھب إلى  نزل في موضع، و-ًمثال-ًلو أن إنسانا ) فإن نسي قدرتھ علیھ) .[فإن نسي قدرتھ علیھ وتیمم أعاد: [قال رحمھ هللا
ال أستطیع، وحكم بأنھ ال یقدر؛ ألنھ : ھل أستطیع الذھاب أم ال؟ فأجاب على نفسھ بقولھ: بئر قریب من الموضع الذي نزل فیھ، ثم سأل نفسھ
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فاختلق لنفسھ األعذار ًتصور أن ھذا المكان قد یكون بعیدا، ثم تذكر أن المكان قریب، فھو قد نسي أنھ قادر على أن یأتي لھذا الموضع، 
ًالماء بعید، ولذلك أتى المصنف بصورة النسیان؛ ألن صورة النسیان تتفرع منھا صورة األعذار، ودائما الفقھاء یذكرون حكم األصل : وقال

ًان قادرا على طلبھ ونسي إذا ك: فإن قال. یأثم: َقد عرفنا أنھ یجب علیھ أن یطلب الماء ولم یطلبھ؟ قلنا: ویتبعونھ باألعذار، فلو قال لك قائل
یعید الصالة، ألنھ ال یستباح لھ : قدرتھ على الطلب ثم تبین بعد تیممھ أنھ كان بإمكانھ أن یطلب الماء وأن یتحصل علیھ، فما الحكم؟ نقول لھ

عون ذلك یفرعونھ من قاعدة ینبغي علیھ أن یطلبھ، فیلزم بعاقبة تفریطھ، والعلماء الذین یفر أن یتیمم؛ ألن الماء في حكم الموجود، وكان
، فما معنى ھذه القاعدة؟ )ال عبرة بالظن البین خطؤه: (معروفة أشار إلیھا ابن نجیم والسیوطي رحمة هللا علیھما في األشباه والنظائر وھي

لو أنك : ومن فروعھاًإذا ظننت أمرا ثم تبین لك خالفھ وأنك أخطأت في ظنك وجب علیك الضمان، ولھا فروع، ومنھا ھذه المسألة، : یعني
ظننت أنك ال تستطیع : ًقمت في آخر اللیل وأنت تظن أن الفجر لم یطلع فأكلت وشربت، ثم تبین أنھ طلع، فال عبرة بالظن البین خطؤه، أیضا

ًالوصول إلى الماء، ثم تبین لك أنك تستطیع، وأنك كنت ناسیا قدرتك، أو كنت ظانا أنك ال تستطیع الوصول إلیھ فتبین خط یلزم : ؤك؛ قالواً
  .بالضمان لحق الشرع

 
 
 
 

 حكم رفع عدة أحداث بتیمم واحد
 
 

ھذا مثل ما یقع في طھارة الماء، یجمع بین حدثین في طھارة واحدة، فإنھ یجزئھ، وقد قال علیھ ]. ًوإن نوى بتیممھ أحداثا: [قال رحمھ هللا
. ًفبین صلى هللا علیھ وسلم أن من نوى شیئا كان لھ، وقد نوى فصحت نیتھ) نوىإنما األعمال بالنیات، وإنما لكل امرئ ما : (الصالة والسالم
إن البدن : الدم إذا تجلط على موضع الجرح، وقال األطباء: من أمثلتھا عند العلماء]. أو نجاسة على بدنھ تضره إزالتھا: [قال رحمھ هللا

 فعلى قول الجماھیر بنجاسة الدم فإن ھذا الدم ال یمكن أن -ا الدم المتجلطكما في بعض الجراحات التي یصعب فیھا إزالة ھذ-یتضرر بإزالتھ 
ینتقل إلى التیمم، وینزل طھارة الخبث منزلة طھارة الحدث، فیتیمم من أجل ھذه : ًیغسلھ، فطھارة الماء شبھ متعذرة فیھ، وبناء على ذلك قالوا

قال . إذا اغتسل یخاف البرد) ًأو خاف بردا]. (ًخاف بردا أو: [قال رحمھ هللا.  الماءكما قلنا في]. أو عدم ما یزیلھا: [قال رحمھ هللا. النجاسة
إنھ إذا تیمم في المدن یلزمھ أن ُیعید؛ : األمصار والمدن یمكن أن یوجد فیھا الماء، وقال بعض العلماء]. أو حبس في مصر فتیمم: [رحمھ هللا

 ...... .تتعلق بالصور النادرة، وھذا أصل لبعض العلماءَوذلك ألن فقد الماء فیھا نادر، وُرخص الشرع ال 
 

 صالة فاقد الطھورین
 
 

ّأو عدم الماء والتراب صلى ولم یعد: [قال رحمھ هللا َ ََ وقال . ال یصلي وال یعید: ًیصلي متیمما ویعید، وقال بعضھم: قال بعض العلماء]. ِ
رجل حبس في غرفة، وكتفت : ًلمسألة تسمى مسألة فاقد الطھورین، فمثالھذه ا. یقضي وال یصلي: یصلي وال یعید، وقال بعضھم: بعضھم

مسألة فاقد الطھورین، إما أن یفقده حقیقة، مثل نزولھ في موضع لیس : یداه ورجاله، فال یستطیع أن یتوضأ وال أن یتیمم، فھذه المسألة تسمى
 وقد ضاق -لیس من جنس ما ھو على األرض: أي- ما یتیمم بھ فیھ ماء وال تراب، كأن یكون في طائرة والموجود بداخلھا لیس من جنس

أنھ ال یصلي، وإنما ینتظر إلى أن یجد الماء أو یتمكن من : الوقت بحیث أنھ لو انتظر إلى النزول فسوف یخرج وقت الصالة، فالقول األول
إنھ ال یصلي إنما علیھ اإلعادة فقط، ولو استمر على ذلك : استعمالھ فیعید الصالة؛ ألن الصالة تكون بوضوء أو بتیمم، وھذا دلیلھم، فیقولون

ًأیاما أو أسابیع أو شھورا؛ ألن هللا أمره باستباحة الصالة إما بوضوء أو غسل أو تیمم، وھذا لم یتحقق فیھ ال الوضوء وال الغسل وال التیمم،  ً
 یتأخر الحكم في حقھ إلى ما بعد القدرة على االستعمال أو بعد فال یصح منھ أن یصلي وال یطالب بالصالة في وقتھا؛ ألنھ غیر مكلف بھا، ثم

یصلي وال یعید، وأصحاب ھذا القول ینظرون إلى عمومات : القول الثاني. أنھ ال یصلي وتلزمھ اإلعادة: الوجود، وھذا ھو القول األول
ْفاتقوا هللا ما اْستطْعتم : قولھ تعالى: الشریعة ورخصھا؛ مثل ُ َُ َ ََ َ َّ َال ُیكلُف هللا نفسا إال ُوْسعھا : وقولھ تعالى] 16:بنالتغا[َّ َ َّ ِ ً ْ َ َُ َّ وقولھ جل ] 286:البقرة[ِّ

ٍما ُیرید هللا لیْجعل علْیكم مْن حرج : وعال َ َ َ َ َ َ َِ ِْ ُ َ ُ َّ ُ دخل علیھ وقت الصالة وتوجھ الخطاب إلیھ، وباإلجماع أنھ مطالب بفعل : فقالوا] 6:المائدة[ِ
 یتوضأ وال أن یغتسل وال أن یتیمم، وإنما الذي باستطاعتھ فعل الصالة، فیفرعونھا على تجزؤ المأمور، فھو ال الصالة، ولیس بوسعھ ال أن

یجد الطھور، ولكنھ یستطیع فعل الصالة، فنأمره بفعل الصالة؛ ألنھ جزء من المأمور بھ، وبإمكانھ أن یفعل الصالة ویسقط عنھ التكلیف 
أنھ یعید ویقضي وال یصلي، : القدرة على الوضوء والغسل والتیمم، وھذا ھو القول الثاني، فالقول األولبالوضوء وبالغسل وبالتیمم؛ لعدم 

أن الصالة سقطت عنھ؛ ألن الصالة بأدلة الشرع ال : أنھ ال یصلي وال یعید، أي: القول الثالث. أنھ یصلي وال یعید: والقول الثاني عكسھ
وھذا لیس بمتوضئ وال في حكم المتوضئ فال یطالب بالصالة، ثم  ( أحدكم إذا أحدث حتى یتوضأال یقبل هللا صالة: (تستباح إال بطھور

ًسقطت عنھ اإلعادة؛ ألن اإلعادة شرطھا أن یكون مكلفا باألصل، فلما جاء وقت األصل وھو غیر مكلف بالصالة سقطت اإلعادة، فالقول 
فألنھ قادر على أفعال :  ویعید، وھذا القول عكس القول الثالث، أما كونھ یصلي الصالةأنھ یصلي: القول الرابع. أنھ ال یصلي وال یعید: الثالث

الصالة، وإنما سقطت عنھ الطھارة لعدم القدرة، وبقي فعل الصالة فھو مطالب بھ، وتلزمھ اإلعادة؛ ألنھ لما وجد الماء نقض حكم الرخصة 
ى حالتھ وال یعید؛ لما ثبت في الحدیث الصحیح عندما خرج النبي صلى هللا علیھ أنھ یصلي عل: وأقوى األقوال. ووجب علیھ أن یعید الصالة
وھي األرض التي تلي البیداء التي بعد میقات ذي الحلیفة من - ونزل بذات الجیش -إنھا غزوة المریسیع: وقیل- وسلم في غزوة من غزواتھ 
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ِ فقَد عقد لـعائشة وأصلھ لـأسماء -جھة مكة أن النبي صلى : وھذا قبل التیمم، بمعنى (ھ بعض الصحابة فانحبس الناس فطلب-من جذع ظفار-ُ
أن : هللا علیھ وسلم طلب ھذا العقد الذي لـعائشة ، فأخذ الناس یبحثون عنھ فانحبس الجیش من أجل البحث عن ھذا العقد، ففي ھذا الحدیث

موضعھم، ثم أتوا رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم بعد خروج الوقت، ًأناسا طلبوا العقد فانقطعوا وال ماء معھم، فحضرتھم الصالة فصلوا في 
َّفلم یأمرھم باإلعادة، وصوب فعلھم َ  - ألن التیمم لم یشرع بعد-أن ھؤالء فاقدون لطھارة الماء وفاقدون للتیمم : ووجھ الداللة من ھذا الحدیث. َ

 علیھ وسلم أقرھم على صالتھم بدون طھارة ولم یأمرھم باإلعادة بعد فیكون فقد الماء أصالة، وفي حكمھ فقد التیمم، فكون النبي صلى هللا
َلو كتف إنسان أو ُربط أو كان الرجل : ًالوقت، یدل على أن من فقد الطھورین ال یلزم باإلعادة وأنھ یصلي على حالتھ، وبناء على ذلك ِ َ ِّ ُ

 ...... .الصالة ال حرج علیھ وال تلزمھ إعادةمقطوع الیدین، فلم یستطع أن یتیمم وال أن یتوضأ فیصلي على حالتھ و
 

 األسئلة
 
 

...... 
 

 حكم نفخ الغبار بعد ضرب الید على األرض في التیمم
 
 

النفخ سنة جاء ذكرھا في حدیث عمار رضي هللا عنھ، وال حرج في : ھل یشرع نفخ الغبار بعد ضرب الید في األرض؟ الجواب: السؤال
  .فعلھ

 
 
 
 

 ةحكم التیمم للنافل
 
 

أنھ إذا لم یدخل وقت الفریضة لم یبح لھ التیمم، فھل یعني ذلك أن التیمم : فمفھومھ) إذا دخل وقت فریضة: (قال المصنف رحمھ هللا: السؤال
:  یعنينعم، ھذا بالنسبة لھذه العبارة، فقد ذكرھا في الفرائض، ثم أتبعھا بالنوافل، فكالمھ متصل،: یكون للفرائض وال یباح للنوافل؟ الجواب

ًأنھ ذكر الفرائض أوال ثم أتبعھا بالنوافل، فلیس مراده التقیید بالفرائض، ولكن قید الحكم بالفرائض إذا كنت ترید أن تتیمم لفریضة، أما 
ائض والنوافل بالنسبة للتیمم للنافلة فقد بین أنھ یباح إذا كان غیر وقت منھي عنھ، وقد بینا ذلك، وال یتقید التیمم بالفرائض، وإنما ھو للفر

  .وغیرھا كلمس المصحف عند من یشترط الطھارة للمسھ
 
 
 
 

 تعریف السبخة وكیفیة التیمم بھا
 
 

 ھي - عادة-السباخ : ذكر اإلمام ابن القیم علیھ رحمة هللا في الزاد أن التیمم یكون بالسبخة، فما ھي السبخة؟ وكیف یتیمم بھا؟ الجواب: السؤال
أنھ ینزل : (حدیث عن النبي صلى هللا علیھ وسلم أنھ وصف المدینة بكونھا سبخة، وجاء في حدیث الدجالاألرض المالحة، وجاء في ال

 یعلوھا مثل الملح األبیض، فھذه ھي السباخ، وبعضھم یتجوز -خاصة في البرد-ففي بعض المناطق إذا نزل المطر بھا ) بالسبخة من الجرف
أنك لو وضعت فیھا البذر : كان ُیزرع علیھا، لكن السبخة ھي األرض التي ال تنبت، بمعنىإنھا مطلق األرض حتى ولو : في السباخ ویقول

ًفمن العلماء من یقول بمشروعیة التیمم بھا، وھذا ھو الصحیح، وقد استنبط العلماء دلیال عجیبا في : وھذه السبخة اختلف العلماء فیھا. ال ینبت ً
َفتی: إن هللا تعالى یقول: إثباتھا، قالوا َ با َ ًمُموا صعیدا طیِّ َ ً ِ : ًفوصف الصعید بكونھ طیبا، والمدینة قال فیھا النبي صلى هللا علیھ وسلم] 43:النساء[ََّ

ًأریت دار ھجرتكم أرضا سبخة( فوصفھا بالطیب مع كونھا سبخة، وفي اآلیة أمر بالتیمم ) ھذه طابة.. ھذه طابة: (ثم قال في حدیث الدجال) ُ
الحاوي : لى مشروعیة التیمم بالسباخ، وھو قول صحیح واستنباط وارد، وقد أشار إلیھ الماوردي في كتابھ النفیسمن الصعید الطیب؛ فدل ع

  .لألحكام
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 حكم تیمم من لم یستطع نزع الماء من البئر
 
 

م أم أنتظر من یأتي حتى أجد ّماذا لو وجدت الماء في بئر ولكن لیس لدي ما أنزع بھ ھذا الماء، ووقت الصالة قد دخل، فھل أتیم: السؤال
: ًھذا یعتبر في حكم الفقد، فإذا كان الوصول إلى الماء یؤدي إلى ضرر أو ال یتمكن اإلنسان منھ أصال، قالوا: معھ ما أنزع بھ الماء؟ الجواب

 كان على البئر حیة، ویغلب لو أنھ: یعدل إلى التیمم، لكن یجلس إلى أن یغلب على ظنھ عدم وجود اآللة والوسیلة، ومن صور ھذه المسألة
لو فقد الحبل الذي یجلب بھ الماء من : ًعلى ظنك أنك لو جئت لتأخذ الماء أنھا ربما أضرت بك، فیجوز أن تعدل إلى التیمم، وكذلك أیضا

جود ما یستخرج بھ ذلك البئر أو فقد الدلو الذي یغرف بھ الماء، فھذا كلھ في حكم الفقد للماء، لكن یرجع إلى غالب ظنھ بالفقد أو بعدم و
  .الماء، وهللا تعالى أعلم

 
 
 
 

 حكم التیمم مع سھولة الوصول إلى أماكن الماء
 
 

 من مكة إلى الریاض أو المدینة ویستطیع أن یقف عند أي مسجد أو محل تجاري على - ًمثال-ًأرى في زماننا ھذا من یكون مسافرا : السؤال
ال یصح التیمم مع إمكان الوصول إلى المحطات، سواء كان بالتوضؤ في دورات : أو یتیمم؟ الجوابالطریق لیأخذ الماء، فھل یلزمھ الشراء 

: ًمیاھھا، أو التوضؤ بالمیاه التي في المحالت التجاریة، فإن ھذا ال یبیح لإلنسان أن یعدل إلى الرخصة؛ ألن الماء موجود، وبناء على ذلك
وصول إلیھ على التفصیل الذي ذكرناه، أما كون اإلنسان بمجرد سفره یستبیح التیمم فال، لكن ھنا فال یرخص لھ إال إذا فقد الماء أو تعذر ال

 ولیس عنده ماء یتوضأ بھ، وأراد أن یصلي نافلة -ًمثال-ًلو أن إنسانا سافر وخرج حتى نزل في أرض بریة ثم أكل فیھا وجبة العشاء : مسألة
َّأن النبي صلى هللا علیھ وسلم لما سلم علیھ الرجل، وكان علیھ : ( یتیمم؛ لحدیث الجدارًأو یمس مصحفا، ففي ھذه الحالة یرخص لھ أن َ

فقد : قالوا) إني كنت على حال كرھت أن أذكر هللا علیھا: ثم ضرب بیدیھ الجدار ورد علیھ السالم، قال: الصالة والسالم یقضي حاجتھ، قال
 السالم ذكر، وھو أخف من الفرائض، وھكذا لمس المصحف، وتالوة القرآن إذا كانت تیمم علیھ الصالة والسالم من أجل ورد السالم، رد

  .علیھ جنابة، فیخفف عنھ وال حرج علیھ في ھذه الحالة، وأما بالنسبة للفرائض فال
 
 
 
 

 حكم من عجز عن الغسل مع قدرتھ على الوضوء
 
 

ًكنھ یستطیع الوضوء، فھل یتوضأ بدال من الغسل، أم یتیمم ویكفیھ ذلك عن  جنابة فلم یستطع الغسل، ل- ًمثال-إذا وقعت على الشخص : السؤال
ظاھر النصوص أن من تیمم وعلیھ جنابة فإنھ یرتفع الحدث األصغر واألكبر؛ وذلك لقولھ علیھ الصالة والسالم : الغسل والوضوء؟ الجواب

ھذا على أن التیمم وحده كاٍف الستباحة الصالة، وأنھ ال یلزم بالوضوء ثم توضأ، فدل : ولم یقل لھ) إنما یكفیك أن تقول بیدیك ھكذا: (لـعمار 
ًإذا كان عاجزا عن الغسل وقادرا على الوضوء، فإنھ یتیمم للغسل ثم یتوضأ، ولكن القول األول ھو األقوى : بعد تیممھ، وقال بعض العلماء ً

  .ًبناء على ظاھر حدیث عمار رضي هللا عنھ وأرضاه، وهللا تعالى أعلم
 
 
 
 

 حكم التیمم على الفراش
 
 

أما إذا كان الفراش لھ غبار فإنھ یجوز؛ ألنھ : ولیس لھا غبار؟ الجواب) مبلطة(ھل یجوز التیمم على أرض مفروشة أو على أرض : السؤال
لم یكن علیھ غبار فإنھ ال قد تیمم، ویحصل تیممھ بالغبار، وھكذا إذا كان على الجدار غبار وضرب بیدیھ فإنھ یجزئھ ویصح تیممھ، وأما إذا 

  .یتیمم، وكذلك الفرش ال یتیمم علیھا إذا لم یكن علیھا غبار
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 مسألة خروج الذنوب بالتیمم

 
 

ثبت النص بالوضوء، : ًوردت أحادیث في الوضوء تفید بأن الذنوب تخرج مع قطر الماء، فھل یكون ذلك في التیمم أیضا؟ الجواب: السؤال
  .النص عن ذلك، فا أعلم بخروج الخطایا بالتیمم أو عدم خروجھاوأما التیمم فقد سكت 

 
 
 
 

 أسباب ضعف اإلیمان وعالجھ
 
 

إني كنت أجد األنس با عز وجل وبذكره، وكنت ال أحب أن أتكلم مع الناس في أي شيء ال یعنیني، وأما اآلن فال أجد تلك : السؤال
ًبحت أتكلم كثیرا في األشیاء التي ال تعنیني، وال أستطیع حفظ كالم هللا وال حفظ أحادیث الطمأنینة في الذكر واألنس با عز وجل، وأص

ھذه فتنة أصابتك، وبلیة نزلت : ًرسول هللا صلى هللا علیھ وسلم، وكذلك حفظ كالم أھل العلم، مع أنني كنت قبل ذلك مجدا في ذلك؟ الجواب
ِواْستغفُروهُ : ى هللا واستغفره، فإن هللا تعالى یقولبك، وال ملجأ وال منجى من هللا إال إلیھ، فتب إل ْ َ لعلكم ترحمون، فمن كان على ] 6:فصلت[َ

ًاستقامة وھدایة وصالح ثم سلب شیئا منھا فإن هللا یسلبھ ذلك الخیر والصالح حتى ینیب إلیھ ویتوب إلیھ، فما سلب الخیر إال بسبب ذنب، قال 
َإن هللا ال ُیغیُِّر م: تعالى َ َ َّ َّ ْا بقْوم حتى ُیغیُِّروا ما بأنفسھم ِ ِ ِ ُ َ ِ َِ ََ َّ ٍ ّفتب وأنب إلى هللا، وأعد لھذه الفتنة كثرة االستغفار البكاء والندم، ولعل هللا ] 11:الرعد[َ

ذة إذا نظر إلى دمعة من عینك وخشوع من قلبك، وندم من نفسك أن یبلغك منازلك التي كنت فیھا، فلربما فقد اإلنسان حالوة المناجاة ول
كتب هللا لھ أجر : العبادة من صیام وقیام، فتقطع قلبھ على تلك الساعات، ولھفت نفسھ على تلك اللحظات المباركات؛ فكتب هللا لھ األجرین

ب فعلیك أن تسأل هللا، فإن هللا ھو أرحم الراحمین، وھو المجی. العمل الصالح بتلھفھ وتألمھ، وكتب لھ أجر صبره على الفتنة التي ھو فیھا
ًلدعاء المضطرین، سلھ وتملق لھ، ثم أوصیك بالنظر في األسباب، فلعلك عققت أحد أبویك، أو قطعت رحما، ولعل أخا قد آذیتھ، أو مسلما قد  ً ً
 ظلمتھ فرفع كفھ إلى ربھ واشتكى إلى خالقھ، فنزلت بك ھذه البلیة، فتفقد نفسك في حقوق الوالدین واألرحام واألقارب، وأصلح لعل هللا أن

وأسأل هللا العظیم رب العرش الكریم أن یعیذنا من الحور بعد الكور، ومن النقص بعد الزیادة، ومن الضالل بعد الھدى، إنھ . یصلح ما بك
  .وصلى هللا وسلم على سیدنا محمد، وعلى آلھ الطیبین الطاھرین. ولي ذلك والقادر علیھ

 
 
 
 

 [2[ باب التیمم -شرح زاد المستقنع 
 شرعیة، شرعھا هللا ورسولھ، وأجمع علیھ على ذلك العلماء، ولھ شروط وأركان ومبطالت، شأنھ في ذلك شأن بقیة العبادات، التیمم رخصة

 .وھذه كلھا قد نص علیھا العلماء وبینوھا
 حكم التیمم بتراب لیس لھ غبار

 
 

بیاء والمرسلین، نبینا محمد وعلى آلھ وصحبھ أجمعین، أما بسم هللا الرحمن الرحیم الحمد  رب العالمین، والصالة والسالم على أشرف األن
َقصد المصنف رحمھ هللا أن یبین بھذه العبارة الشيء الذي یتیمم بھ ] ویجب التیمم بتراب طھور لھ غبار: [فیقول المصنف رحمھ هللا: بعد

االت التي ال یجوز فیھا التیمم؛ سیسألك السائل إن كان من المكلف، وھذا مناسب لما قبلھ؛ ألنك إذا بینت الحاالت التي یجوز فیھا التیمم والح
. أھل التیمم بماذا یكون التیمم؟ فناسب بعد بیان حاالت التیمم أن یبین الشيء الذي یحصل بھ التیمم، وتتحقق بھ طھارة التیمم وھو المتیمم بھ

م بالتراب على ظاھر ما ثبت عن النبي صلى هللا علیھ وسلم خص المصنف رحمھ هللا التیم) ویجب التیمم بتراب لھ غبار: (فقال رحمھ هللا
ًجعلت لي األرض مسجدا، وتربتھا طھورا: (بقولھ دل ھذا الحدیث على أن : قالوا. ًجعلت التربة ألمة محمد صلى هللا علیھ وسلم طھورا: أي) ً

َالتراب ُیتیمم بھ، وھذا مستفاد من ظاھر آیتي النساء والمائدة فتیمُموا ص ََّ َ َ با َ ًعیدا طیِّ َ ً وإذا ثبت أن التراب ُیتیمم بھ بداللة نص ]. 6:المائدة[ِ
ُّالكتاب والسنة؛ فإن العمل عند أھل العلم على ذلك، ولیس ھناك خالف بین أھل العلم رحمھم هللا في أن التراب ُیجزئ في التیمم، ولكن 

ھل ینحصر التیمم في التراب الذي لھ غبار؟ فأما بالنسبة لكونھ : ثانیةھل یشترط لھ غبار؟ والمسألة ال: األولى: الخالف بینھم في مسألتین
ُّیتیمم بالتراب الذي لھ غبار؛ فھذا ال خالف فیھ بین أھل العلم رحمة هللا علیھم ، وذلك على ظاھر نص الكتاب ونص السنة، وأجمع علیھ 

أصحھا أنھ ال یشترط أن : فھذه مسألة خالفیة بین أھل العلم رحمھم هللالعلماء رحمة هللا علیھم، وأما اشتراط أن یكون لھ غبار أو ال یكون، 
والذین اشترطوا أن یكون . ُّیكون لھ غبار، وذلك لعدم ثبوت دلیل في الكتاب والسنة یدل صراحة على اشتراط أن یكون التراب لھ غبار

ًصعیدا طیِّبا : إن قولھ تعالى: التراب لھ غبار قالوا َ ً ِ وصف بالطیب یقتضي أن یكون على ذلك، وھذا مردود، فإن الوصف ال] 6:المائدة[َ
ُإنھ لو خص التراب بما لھ غبار لخالف ذلك مقتضى الرخصة، : بالطیب المراد بھ طھارتھ من النجاسة، فال ُیتیمم بتراب نجس، ثم إننا نقول
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إن التیمم ال یحصل إال بتراب لھ غبار ألجحف بالناس، : لناًفإن كثیرا من األرض فیھا أماكن رمال ال غبار لھا كما قرر العلماء ذلك، فلو ق
ًففي بعض الصحاري ربما تسیر یوما كامال وال ترى أرضا لھا غبار أنھ :  فأصح األقوال- حصر التیمم في التراب: وھي-والمسألة الثانیة . ًً

ً غبار لھ، وكذلك أیضا تتیمم بالحجر ونحوه مما ھو یجوز التیمم بكل ما على وجھ األرض، فیجوز لك أن تتیمم بتراب لھ غبار، وبتراب ال
ًصعیدا طیِّبا : من جنس األرض كالجص والنورة ونحو ذلك، فال حرج أن تتیمم بھ؛ وذلك على ظاھر قولھ تعالى َ ً ِ والصعید كل ما ] 6:المائدة[َ

ًصعد على وجھ األرض، فلو أن إنسانا أراد أن یتیمم ولم یجد التراب، وإنما وجد حجرا  صح لھ أن یتیمم بالمسح علیھ؛ وذلك أن هللا تعالى ً
با : قال ًصعیدا طیِّ َ ً ِ َوالنبي صلى هللا علیھ وسلم وصف المدینة بكونھا طْیبة مع أن أكثرھا حرار، وھذا الدلیل انتزعھ اإلمام ابن ] 6:المائدة[َ َِ َ

ًف الُمتیمم بھ بكونھ صعیدا طیبا، والنبي صلى هللا علیھ وسلم ُّ من ظاھر السنة، فإن هللا وص- كما أشار إلیھ في صحیحھ-خزیمة رحمھ هللا  ً َ
ًأریت دار ھجرتكم أرضا ذات نخل بین حرتین(، وقد ثبت في الحدیث )حرار(وصف المدینة بكونھا طیبة مع أن أكثر أرضھا  إذا ثبت ھذا ) ُ

ًن یكون طاھرا، فال یتیمم بنجس، فلو كان التراب فیجوز لك أن تتیمم بالتراب وبغیر التراب مما صعد على وجھ األرض؛ لكن یشترط أ
ًصعیدا طیِّبا : أن قولھ تعالى: -كما قلنا-ًنجسا لم یصح أن یتیمم بھ؛ والسبب في التعمیم  َ ً ِ ًیعتبر داال على العموم، فالصعید كل ما ] 6:المائدة[َ

الذین قالوا بتخصیص التیمم بالتراب؛ استدلوا بقولھ و. صعد على وجھ األرض واألصل في العام أن یبقى على عمومھ حتى یرد ما یخصصھ
ًجعلت لي األرض مسجدا، وتربتھا لنا طھورا: (علیھ الصالة والسالم أنھ استدالل : الوجھ األول: ُّواالستدالل بھذا الحدیث ُیرد من وجھین) ً

جعلت تربتھا لنا : (ھ علیھ الصالة والسالم قالأن: بمفھوم اللقب، ومفھوم اللقب ضعیف على القول الراجح عند األصولیین، وتوضیح ذلك
الصفة، : ًأن غیر التربة ال یعتبر طھورا، وھذا كما قلنا من مفھوم اللقب؛ ألن مفھوم المخالفة عشرة أنواع) تربتھا: (فمفھوم قولھ) ًطھورا

یة، وقد جمعھا ابن عاصم رحمھ هللا في والشرط، والعلة، واللقب، واالستثناء، والعدد، وظرف الزمان، وظرف المكان، والحصر، والغا
َّصف واشترط علل ولقب ثنیا وُعد ظرفین وحصر إغیا فقال: قولھ ِّلقب.. (صف واشترط علل ولقب: َ ) تربتھا: (فقولھ. مفھوم اللقب) َ

: اني في رد ھذا االستداللأما بالنسبة للوجھ الث. االستدالل بھ على التخصیص من باب االستدالل بمفھوم اللقب، وھو ضعیف عند األصولیین
وثبوت الحكم لھ ال یقتضي تخصیص الحكم بھ، فإن النصوص التي في الكتاب . إن ذكر أحد أفراد العام: فھو مسلك بعض العلماء حیث قالوا

با  ًعامة صعیدا طیِّ َ ً ِ اد العام ال یقتضي تخصیص أن ذكر بعض أفر: (ًوھذا الحدیث ذكر فردا من أفراد العام وھو التراب، والقاعدة] 6:المائدة[َ
. نص النبي صلى هللا علیھ وسلم على التربة، وذلك من باب ذكر أفراد العام الذي ال یقتضي تخصیص الحكم بذلك الفرد: فنقول) الحكم بھ

ى للضرب إال ال معن: ، فقالوا)ضرب بیدیھ األرض ومسح بھما وجھھ وكفیھ: (ومن أدلتھم على تخصیص التیمم بالتراب الذي لھ غبار حدیث
إن النبي صلى هللا علیھ وسلم فعل ذلك في بعض ما ُیجزئ التطھر بھ وھو التراب، فإذا كان التراب لھ غبار؛ : لطلب الغبار، وھذا كما قلنا

َفالسنة أن ُیْضرب بالكفین علیھا  عن ھذا الحدیث فكیف ُیجاب: قالوا. أما إذا كان غیر التراب كالحجر ونحوه فُیجزئ اإلنسان أن یمسح علیھ. ُّ
ثم ضرب بكفیھ : إنما یجزیك أن تقول بیدیك ھكذا، قال: (الذي ضرب فیھ النبي صلى هللا علیھ وسلم كفیھ على األرض، وقال لـعمار 

أنھ لما قضى حاجتھ عند : (بما ثبت في الحدیث عنھ علیھ الصالة والسالم في السنن: ؟ والجواب على ذلك)األرض فمسح بھما وجھھ وكفیھ
فضرب على الحائط، : قال) َّ مر رجل فسلم فضرب النبي صلى هللا علیھ وسلم بیده على الحائط-والحدیث أصلھ في الصحیح-اطة قوم سب

ًلو كان شرطا لضرب على األرض  ومن المعلوم أن الحائط ال غبار لھ، فدل ھذا الحدیث على أنھ ال یشترط وجود الغبار فیما یتیمم بھ؛ إذ
ائط، فدل على أن كل ما صعد على وجھ األرض ُیجزئ التیمم بھ كأن یضرب على حائط طین أو حائط حجر، أو ولم یضرب على الح

ًفتیمُموا صعیدا طیِّبا : ًیضرب على صخر ونحو ذلك، فذلك كلھ یعتبر مجزئا على ظاھر قولھ تعالى َ ً ِ ََّ َ َ  .......[6:المائدة[َ
 

 فروض التیمم
 
 

بعد أن فرغ رحمھ هللا من بیان الحاالت التي یجوز لك أن تتیمم فیھا، وبیان من ] ھ، ویدیھ إلى كوعیھمسح وج: وفروضھ: [قال رحمھ هللا
جمع فرض، : الفروض. الذي یحق لھ أن یتیمم والذي ال یحق لھ أن یتیمم، وكذلك بیان الشيء الذي ُیتیمم بھ؛ شرع في بیان فروض التیمم

ُفرضت الشيء، أي: الحز والقطع، تقول: وأصل الفرض في اللغة َقطعتھ، ومنھ الفْرضة التي تكون على النھر؛ ألن اإلنسان یقطع بھا النھر : ََ َ
ِّمن شقھ إلى شقھ ِِّ  على أن -المالكیة والشافعیة والحنابلة: ومنھم- فجمھور العلماء من األصولیین : وأما بالنسبة للفرض في اصطالح العلماء. ِ

وإن -واجب، فالمعنى واحد، وذھب الحنفیة إلى أن الفرض أعلى من الواجب : فرض، أو قلت: لتالفرض والواجب معناھما واحد، فإذا ق
ھو ما ثبت بدلیل ظني، : ھو ما ثبت بدلیل قطعي، والواجب عندھم:  فالفرض عند الحنفیة-كان بعض العلماء ُیرجح أن الخالف لفظي

دلیل ال احتمال فیھ فھذا فرض، وما ألزمك الشرع بھ بدلیل فیھ احتمال فإنھ فیفرقون في مراتب اإللزامات من الشرع، فما ألزمك الشرع بھ ب
 ...... .الذي أوجب هللا علیك فعلھ في التیمم: الضمیر عائد إلى التیمم، أي] فروضھ: [وفي قولھ. ًیعتبر واجبا

 
 مسح الوجھ في التیمم

 
 

ُفاْمسُحوا بُوُجوھك: قال تعالى] مسح وجھھ: [قال رحمھ هللا ِ ِ َ أنھ من منابت : والوجھ ما تحصل بھ المواجھة، وقد تقدم ضابط الوجھ] 6:المائدة[ْم َ
ً ما انحدر من اللحیین طوال، وأما عرضا- ًأیضا- الشعر عند ناصیتھ إلى ما انحدر من ذقنھ، وكذلك  فمن طرف األذن إلى طرف األذن : ً

فبعد أن یضرب بیدیھ على األرض یمسح بھما وجھھ؛ لظاھر . وءاألخرى على تفصیل عند العلماء وسبقت اإلشارة إلیھ في باب الوض
ْفاْمسُحوا بُوُجوھكم : التنـزیل في قولھ تعالى ُ ِ ِ َ والمسح بالوجھ یقع بالكفین، فال ) فمسح بھما وجھھ: (ُّوظاھر السنة في حدیث عمار ] 6:المائدة[َ

ید أو تكون بیده الثانیة عاھة، فیجزئھ أن یمسح بیٍد دون أخرى؛ ولكن یقع بكف دون أخرى، ویستثنى من ذلك أن یكون أقطع الید أو مشلول ال
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إن كانت لھ ید واحدة ضرب بھا الضربة األولى : قال بعض العلماء: ھل إذا مسح بیٍد واحدة یجزیھ عن تكرار الضرب؟ وجھان للعلماء
إنھ إذا مسح المسحة األولى ذھب : ذا القول أنھم یقولونومسح شقھ األیمن، ثم یضرب الضربة الثانیة ویمسح بھا شقھ األیسر؛ والسبب في ھ

أنھ یجزیھ ضربة واحدة من الید یمسح بھا الوجھ كلھ، وھم : ما في یده، فال یجوز أن یمسح بما فضل من طھوره الشق الثاني، والصحیح
أن الماء إذا :  قررنا ھذه المسألة أن الصحیحًقالوا بھذا الحكم قیاسا على الوضوء، فإنك إذا توضأت بماء لم یجز ألحد أن یتوضأ بھ، وقد

ًتوضأت بھ أو اغتسلت جاز للغیر وجاز لك أن تعید بھ وضوءا ثانیا وغسال ثانیا؛ ألن النبي صلى هللا علیھ وسلم قال  ً وبینا ) الماء ال یجنب(ًً
ن أو الرائحة أو الطعم، فإذا ثبت أن األصل أنك إذا  إال ما تغیر فیھ اللو-ُّعلى داللة السنة- ّأن األصل في الماء أنھ طھور ال ینجسھ شيء 

ًاغتسلت بماء أو توضأت بھ جاز للغیر أن یعید الوضوء بھ، وكذلك التیمم أیضا، فیعتبر قیاسھم التیمم ھنا بالمسح المكرر في الكف على 
  .لیل إلزامالوضوء والغسل من باب رد المختلف فیھ إلى المختلف فیھ، ویعتبر دلیلھم دلیل التزام ال د

 
 
 
 

 مسح الیدین إلى الكوعین في التیمم
 
 

ْوأْیدیكم منُھ : یمسح یدیھ إلى كوعیھ، وذلك لقولھ تعالى] ویدیھ إلى كوعیھ: [قال رحمھ هللا ُِ ِْ َ ُواألصل في الید أنھا تطلق من أطراف ] 6:المائدة[َ
َوالسارق والسارقة فاقطُعوا أْیدیُھما : في قولھ تعالىّاألصابع إلى المنكب، فكلھ ید إال ما خص، فتخص بالكفین بالدلیل كما  َ َ َِ َّ ََّ َ ْ َ َ ُُ ِ حیث ] 38:المائدة[ِ

فمسح بھما : (إنما خصصنا الكفین بالمسح؛ لظاھر حدیث عمار: ُّجاءت فجاءت السنة وبینت محل القطع، فخصصت الید بالكف، ولذلك قالوا
یمسح حتى إلى اإلبط على : ٌد كاملة، وھو قول لطائفة من السلف، وقال بعض السلفیمسح في التیمم الی: وقال بعض العلماء). وجھھ وكفیھ
ْوأْیدیكم : ظاھر قولھ ُ ِ َ والصحیح أن الكفین ھما المعتبران في المسح، وأنھ لم یصح . ًإلى المرفقین إلحاقا بالوضوء: وقال بعضھم] 6:المائدة[َ

ْوأْیدیكم : أن بیان المجمل الواجب واجب، فما دام أن القرآن قال: فین، والقاعدةعن رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم المسح أكثر من الك ُ ِ َ َ
ُّواحتمل ذلك الكفین واحتمل إلى المرفقین واحتمل إلى المنكب؛ وجاءت السنة ببیانھ بفعل النبي صلى هللا علیھ وسلم حیث مسح ] 6:المائدة[

  .بیان الواجب واجب: قولون في األصولًإلى كفیھ، صار البیان واجبا كما في الحج؛ ولذلك ی
 
 
 
 

 الترتیب في التیمم
 
 

َفاْمسُحوا : وجوب الترتیب قول لبعض العلماء، فكما قلنا في الوضوء نقول في التیمم، فالواو في قولھ تعالى] وكذا الترتیب: [قال رحمھ هللا َ
ْبُوُجوھكم وأْیدیكم منُھ  ُ ُِ ِ ِْ َْ َ ْفاْمسُحوا بُوُجوھكم وأْیدیكم منُھ : یب كما اقتضتھ في الوضوء في قولھ تعالىتقتضي الترت: قالوا] 6:المائدة[ِ ُ ُِ ِ ِْ َْ َ َِ ] 6:المائدة[َ

ًإن البدل یأخذ حكم مبدلھ، فلما وقعت عبادة التیمم بدال عن الوضوء، والترتیب شرط في الوضوء، كذلك ھو شرط في التیمم، : ًوقالوا أیضا
إنھ ال یجب الترتیب ومسح اإلنسان كفیھ قبل أن یمسح : أننا لو قلنا: فائدة ھذا.  اإلنسان ویراعي الترتیبوھو أعدل األقوال وأحوطھا، فیحتاط

  .وجھھ أجزأه على القول بعدم اشتراط الترتیب، أما إذا قلنا باشتراط الترتیب؛ فإنھ ال یجزیھ إال إذا قدم وجھھ ثم مسح كفیھ بعد الوجھ
 
 
 
 

 ث األصغرالمواالة في التیمم من الحد
 
 

أن المواالة واجبة، فبمجرد أن ینتھي من مسح وجھھ فعلیھ أن یمسح كفیھ، فال یقع : والموالة، أي] والمواالة في حدث أصغر: [قال رحمھ هللا
نھ كما أن إ: الفاصل بین مسح العضوین، فإذا وقع الفاصل أثر كما یؤثر في الوضوء، ودلیل المواالة في التیمم ھو دلیلھ في الوضوء، قالوا

ً تشترط المواالة لصحتھا كذلك عبادة التیمم، فلو أن إنسانا ضرب بكفیھ على األرض، ثم مسح وجھھ وجلس - وھي األصل-عبادة الوضوء 
ساعة، وبعد ساعة ضرب مرة ثانیة ومسح كفیھ؛ فعلى القول باشتراط المواالة ال یجزیھ؛ لوجود الفاصل، فكما لم یجزئھ في الوضوء كذلك 

أن التیمم یكون في : ّللظرفیة، أي: في] في حدث أصغر: [وقولھ. زئھ في التیمم، وعلى القول بعدم االشتراط یجزئھ ویصح منھ ذلكال یج
فالتیمم . شروط الرخصة ًحدث أصغر وھو الوضوء، فلو أن إنسانا انتقض وضوءه ببول أو غائط أو ریح؛ فإنھ یجزیھ أن یتیمم إذا استوفى

ًوالحدث األكبر، فلك أن تتیمم لحدث أصغر ولك أن تتیمم لحدث أكبر؛ وذلك ألن هللا جل وعال جعل التیمم بدال عن یشمل الحدث األصغر 
ْیا أیھا الذین آمنوا إذا قْمتم إلى الصالة فاغسلوا ُوُجوھكم : الطھارتین فقال بعد ذكره طھارة الحدث األصغر في قولھ سبحانھ ُْ ُ ُ َُ َ َ َ َُ ِ ِ َّ ِ ُّْ َ َ ِ َِ َّ ثم ] 6:ةالمائد[َ
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َّوإْن كنتم مْرضى أْو على سفر أْو جاء أحد منكم من الغائط أْو المْستم النساء فلم تجدوا ماء فتیمُموا : قال ِ ِ ِ َِ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ ََ َ َ َ ًَ ُ ِ ْ ُ ْ َْ َِّ ُ ُ ْ ُ ْ َُ َ َ ََ ْ ٌ ٍ فدل على أن التیمم یكون ] 6:المائدة[ِ
ًفلم تجدوا ماء : ؛ ألنھ قال- لغسلوھي ا-  والطھارة الكبرى -الوضوء: وھي- ًبدال عن الطھارة الصغرى  َ ُ ِ َ َْ والماء یستخدم للطھارة ] 6:المائدة[َ

ًفلم تجدوا ماء : الصغرى وللطھارة الكبرى، فإذا فقد الماء علمنا أن قولھ َ ُ ِ َ َْ أي لطھارة صغرى أو لطھارة كبرى فتیمموا، فعلمنا أنھ ] 6:المائدة[َ
  .بدل عنھما

 
 
 
 

 اشتراط النیة في التیمم
 
 

تشترط النیة لصحة التیمم، وھذا یكاد یكون ) وتشترط النیة لما یتیمم لھ] (ُوتشترط النیة لما ُیتیمم لھ من حدث أو غیره: [رحمھ هللاقال 
البد : قالوا- وقد سبق معنا في الوضوء والغسل أنھم ال یرون النیة، ویقولون بصحة الوضوء أو الغسل بدون نیة - باالتفاق، حتى إن الحنفیة 

أن التیمم عبادة، وهللا أمر بإخالص العبادة، وال : والدلیل على اشتراط النیة. نیة في التیمم؛ وذلك ألنھا رخصة البد من وجود النیة فیھامن ال
ة والوضوء والتیمم عمل، فتشترط النیة لصح) إنما األعمال بالنیات: (قولھ علیھ الصالة والسالم: ُّوكذلك الدلیل من السنة. إخالص إال بنیة

 ...... .التیمم
 

 حاالت النیة في التیمم
 
 

 ترید أن تتیمم، فیكون في قلبك أنك تقصد استباحة الصالة، سواء كان ذلك في حدث أصغر أو - ًمثال-إذا جئت ) من حدث أو غیره: (وقولھ
عنده ماء وال یستطیع استعمالھ، فقد ًلو أن إنسانا استیقظ لصالة الفجر وھو جنب وأراد أن یصلي وال ماء عنده أو : في حدث أكبر، ومثالھ

 استباحة -وھي التیمم-  ینوي في نفسھ بھذه العبادة -وھو التراب أو الحجر-وجد فیھ مقتضى الرخصة، فإنھ عند قصده إلى الصعید الطیب 
ده دون أن یستحضر الصالة، فإذا وجدت ھذه النیة في حدث أصغر أو في حدث أكبر صح تیممھ وأجزأه، أما لو عزبت عنھ النیة وضرب ی

إن نوى التیمم عن الجنابة لم یجزئھ ذلك عن ] فإن نوى أحدھا لم یجزئھ عن اآلخر: [قال رحمھ هللا. أو تكون منھ النیة؛ فإنھ ال یجزئھ ذلك
أن المنبغي : حلو كانت علیھ جنابة وقصد رفع الجنابة دون أن یقصد بھا استباحة الصالة؛ فإنھ ال یجزئھ، والصحی: الوضوء، وقال العلماء

على المكلف إذا أراد أن یتیمم أن یقصد استباحة الصالة المفروضة أو النافلة، فإن كانت مفروضة تقید بالفرض حتى یخرج وقتھا، وصلى 
أو لمس الطواف بالبیت : ًبذلك التیمم الذي قصد بھ االستباحة، وإن كانت نافلة كذلك أیضا صلى بھ النافلة، وإن كانت غیر فرض ونافلة مثل

المصحف؛ فإنھ یتقید بذلك الذي تیمم من أجلھ، فیجعل في نفسھ عند ضربھ لكفیھ، أو یستحضر في نفسھ عند ضربھ لكفیھ استباحة ھذا 
ًوإن نوى نفال أو أطلق لم یصل بھ فرضا : [ قال رحمھ هللا. المحظور الذي ال یجوز فعلھ إال بطھارة ًوإن نوى نفال لم یصل بھ فرضا؛ ألن ] ً ً

ما ثبت في الصحیح عنھ علیھ : یة األدنى ال تبیح األعلى، فكما أنھ إذا توضأ لنفل ال یصلي فریضة، كذلك في التیمم؛ والدلیل على ھذان
یقتضي التخصیص، فما دام أنھ نوى النفل فال یستبیح ) إنما لكل امرئ ما نوى: (فقولھ) إنما لكل امرئ ما نوى: (الصالة والسالم من قولھ

ًلذلك لو أن إنسانا أحرم بالصالة ناویا النافلة، وأراد أن یقلبھا إلى الفرض لم یصح إجماعا، كذلك أیضا لو تیمم ناویا النافلة لم الفرض، و ً ً ً ً
وقت : أي) صلى كل وقتھ(وإن نوى الفرض ] ًوإن نواه صلى كل وقتھ فروضا ونوافل: [قال رحمھ هللا. یصح لھ أن یستبیح الفریضة

ًالمسافر، فلو كنت مسافرا ثم أخرت صالة الظھر حتى : ، ویشمل ذلك الفروض إذا كان الوقت یسع فرضین مثل)ونوافلًفروضا (الفرض، 
ًدخل وقت العصر ولم تجد ماء وأردت أن تجمع بین الظھر والعصر في وقت العصر فإنك تصلي الظھر والعصر بتیمم واحد، وھكذا لو 

  .سبة للفروض المتعددةأخرت المغرب إلى صالة العشاء، وھذا بالن
 
 
 
 

 مبطالت التیمم
 
 

...... 
 

 خروج الوقت یبطل التیمم
 
 

َیا : وقد ذكرنا ھذا في المجلس الماضي، وذكرنا أنھ مبني على ظاھر آیة المائدة في قولھ تعالى] ویبطل التیمم بخروج الوقت: [قال رحمھ هللا
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َّأیھا الذین آمنوا إذا قْمتم إلى الص ِ َُّ ِ ِْ ُ ُ َُ ََّ َ َ ُفإن هللا سبحانھ وتعالى قصر على المكلفین الوضوء لكل صالة، ثم نسخ ذلك في الوضوء، ] 6:المائدة[ِالة َ
وھو أن -فبقي التیمم على األصل؛ لعدم ورود الدلیل عن النبي صلى هللا علیھ وسلم أنھ تیمم وصلى أكثر من صالة، ثم وجدنا ھذا الحكم 

ـھ أصحاب النبي صلى هللا علیھ وسلم كما ذكر الزركشي رحمھ هللا ھذه المسألة في شرحھ للمختصر  قد أفتى ب-التیمم یبطل بخروج الوقت
ابن عمر ، وابن عباس ، وعبد هللا بن عمرو رضي هللا عن الجمیع، : إنھ قضاء أصحاب النبي صلى هللا علیھ وسلم، وممن قضى بھ: وقال

ًإن ھذا یعتبر مقیدا بالفرض، ولذلك  : -صة على مذھب من یرى أن قول الصحابي حجةخا-وأما ابن عباس فعنھ روایتان في ھذا؛ لكن قالوا 
أفتوا بأنھ إذا خرج وقت الفریضة فإنھ یتیمم لما بعدھا من فریضة، فلو تیمم لصالة الظھر وخرج وقتھا وأراد أن یصلي العصر استأنف 

  .ًتیممھ، ویكون التیمم األول باطال بمجرد انتھاء وقت صالة الظھر
 
 
 
 

 مبطالت الوضوء مبطالت للتیمم
 
 

یبطل التیمم بمبطالت الوضوء، كأن یخرج منھ ریـح أو بـول أو غائط؛ ألن النبي صلى هللا علیھ : یعني] وبمبطالت الوضوء: [قال رحمھ هللا
ًبر الحدث ناقضا للتیمم؛ ألن البدل ًفجعل الحدث في الوضوء ناقضا، وكذلك یعت) ال یقبل هللا صالة أحدكم إذا أحدث حتى یتوضأ: (وسلم قال

  .یأخذ حكم مبدلھ
 
 
 
 

 حضور الماء یبطل التیمم
 
 

وھذا ما یشترك فیھ - ًبھذا أصبح التیمم زائدا على الوضوء في نواقضھ، فینتقض التیمم بما ینتقض بھ الوضوء ] وبوجود الماء: [قال رحمھ هللا
ًأما وجود الماء فألن ما شرع مقیدا . خروج الوقت، ووجود الماء: لى الوضوء ھما وینتقض زیادة على ذلك بأمرین زائدین ع-مع الوضوء

ُّبعلة یزول بزوالھا، وقد شرع هللا التیمم مقیدا بعلة فقد الماء أو عدم القدرة علیھ كما على ظاھر السنة في حدیث عمار ، فلما أمكن المكلف  ً
إنھ إذا وجد الماء انتقض تیممھ ولزمھ أن یغتسل ویتوضأ؛ ودل على ھذا : ذلك یقولونأن یستعمل الماء أو وجده؛ زال الحكم بزوال علتھ، ول

َّفلم تجدوا ماء فتیمُموا : فقولھ تعالى: أما دلیل الكتاب: ُّالحكم دلیل الكتاب والسنة َ ََ َ َ ًَ ُ ِ ْ ًفجعل التیمم معلقا على عدم وجود الماء، فإن وجد ] 6:المائدة[َ
أنھ صلى : (حدیث عمران في الصحیح عنھ علیھ الصالة والسالم ُّوأكد ذلك دلیل السنة في. وعدم االعتداد بھالماء دل على بطالن التیمم 

ُعلي بھ، فلما أتي بھ قال: ًبالناس الفجر، فلما صلى علیھ الصالة والسالم الفجر رأى رجال لم یصلِّ مع الناس، فقال ما منعك أن تصلي في : َّ
:  فقال علیھ الصالة والسالم-ًأصابتني الجنابة وال أجد ماء أغتسل بھ فأرفع الجنابة: أي-أصابتني جنابة وال ماء ! یا رسول هللا: القوم؟؟ قال

أنھ جعل الحكم : وجھ الداللة). فلما مضى علیھ الصالة والسالم وجد الماء فبعث بھ إلیھ: (وفي الروایة الثانیة) علیك بالصعید فإنھ یكفیك
ًالدلیل الثاني أیضا من . ًمم موقوفا على عدم وجود الماء، فدل على أنھ إذا وجد الماء سقطت الرخصة الستباحة الصالةبتیممھ واالعتداد بالتی

الصعید الطیب طھور المسلم، ولو لم یجد الماء عشر سنین، فإذا وجد : (ما ثبت في الحدیث الصحیح عنھ علیھ الصالة والسالم أنھ قال: ُّالسنة
فإذا وجد الماء فلیتق هللا : (ًبسرعة، وال تقتضي تراخیا، ولذلك قال: ، الفاء تقتضي العطف على الوالء، یعني) لیمسھ بشرتھالماء فلیتق هللا و

 على أنھ إذا وجد الماء لزم على المكلف -ًثانیا- على أن التیمم ال یرفع الحدث وإنما یبیح فعل الصالة، ودل -ًأوال-فدل ذلك ) َّولیمسھ بشرتھ
وبوجود الماء ولو في : [قال رحمھ هللا. بشرتھ، فیزول موجب الرخصة؛ وحینئذ نحكم ببطالن تیممھ ووجوب وضوئھ وغسلھأن یمسھ 

 إشارة خالٍف، كما ذكر خلیل في المختصر في مقدمتھ أنھ یشیر -كما ھو معلوم في المتون الفقھیة-: لو) ولو في الصالة] (الصالة ال بعدھا
ًولو قائما، فھم أن حالة القیام فیھا خالف، وأن ھناك قوال یقول بالعكس قال: لماءبلو للخالف، فإذا قال الع َ ِ ُ قال بعض ) ولو في الصالٍة: (ً

ًنحكم بكون الماء عند وجوده موجبا لبطالن التیمم مطلقا سواء وجده وھو فارغ من الصالة منتٍھ منھا أو وجده أثناء فعلھ للصالة، : العلماء ً
أما إن وجده وھو في أثناء الصالة . أن وجود الماء موجب لبطالن التیمم ئھ من الصالة؛ فھذا فیھ قول واحد عند من یرىفإن وجده بعد انتھا

على ظاھر -ُفعلى أصح األقوال أنھ ولو كان في أثناء الصالة فإنھ یحكم علیھ ببطالن التیمم، ووجھ ذلك أننا نلزم القائلین بكون وجود الماء 
ً مـوجبا للبطالن، ونلزمھم بكونھ مبطال حتى في الصالة لمكان اإلطالق في الشرع- نةُّدلیل الكتاب والس فإذا وجد الماء فلیتق هللا ولیمسھ : (ً

ًإن وجود الماء موجب لبطالن التیمم مطلقا، سواء كان : فلم یفرق بین كونھ وجده أثناء الصالة أو وجده بعد الصالة، ولذلك نقول) بشرتھ ً
ًلو أن إنسانا صلى ثم وجد الماء قبل انتھاء الوقت؛ فقال بعض : وھنا مسألة خالفیة. الة أو بعد فعل الصالة والفراغ منھاوجوده أثناء الص

وقال . ًالعلماء باإلجزاء وأنھ ال یلزمھ أن یعید الصالة، وذلك ألن صالتھ وقعت معتبرة صحیحة وأجزأتھ على الحالة التي كان معذورا فیھا
: وتوسط آخرون بین القولین فقالوا. مھ أن یعید الصالة بعد غسلھ ووضوئھ، فإذا وجد الماء أثناء الوقت تلزمھ اإلعادةیلز: بعض العلماء

  .تستحب لھ اإلعادة وال تجب علیھ، وإن كان أقوى األقوال أن صالتھ صحیحة وال تلزمھ اإلعادة
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 استحباب تأخیر التیمم إلى آخر وقت الصالة
 
 

إذا دخل وقت الفریضة على المكلف فإن غلب على ظنھ أنھ سیجد الماء فحینئٍذ ینتظر ] والتیمم آخر الوقت لراجي الماء أولى [:قال رحمھ هللا
ّوجوده خروجا من خالف العلماء رحمة هللا علیھم، وإن كان ال یدري ھل یمكنھ أن یجد الماء أم ال، أو ُیرجي وجوده بحیث لم یكن ھناك  ً

ینتظر، وذلك من باب االستحباب، فإذا تیمم وصلى أجزأه ذلك وال تلزمھ اإلعادة على ما ذكرنا فیمن وجد الماء قبل : الواغالب ظن؛ فحینئٍذ ق
 ...... .خروج الوقت

 
 صفة التیمم

 
 

فقھاء أنھم ال صفة التیمم، وھذا كلھ من الترتیب في األفكار، فمیزة العلماء وال: أي) وصفتھ] (وصفتھ أن ینوي ثم یسمي: [قال رحمھ هللا
ًیأتون باألحكام ھكذا مخلوطة دون ترتیب لھا وحسن وضع ألحكامھا بما یتناسب مع حال المكلفین، فإنك إذا درست بابا من األحكام فأول ما 

م اإلنسان البد الذي ال یجوز لھ أن یتیمم؟ وبعد أن تعرف الحاالت التي یباح فیھا أن یتیم من الذي یجوز لھ أن یتیمم ومن: یأتیك من األحكام
أن تعرف بأي شيء یتیمم، ثم ما ھي كیفیة التیمم؟ ومن ھنا ترى دقة الفقھاء في ترتیب ھذه األحكام وتسلسلھا على ھذا النحو، ومن ذلك 

َیستفید طالب العلم أنھ إذا خاطب الناس أو أراد أن یبین حكما لھم فعلیھ أن یراعي ترتیب األفكار وتسلسلھا، إما أن تسلسل َْ ُ  على حسب ً
حلیتھ واألمور التي یتمیز بھا عن غیره، فإذا وصفت : صفة الشيء): وصفتھ: (قال رحمھ هللا. مناسبة شرعیة أو على حسب الطبیعة والواقع

 النیة شرط في صحة) أن ینوي: (وقولھ. صفة التیمم الشرعیة: وصفتھ، عائد إلى التیمم، أي: والضمیر في قولھ. ًشیئا فقد میزتھ عن غیره
أنھ ال یجب علیھ أن یسمي؛ وإنما العلماء یستحبون في مثل ھذه العبادات البداءة : باسم هللا، والصحیح: یقول) ثم یسمي: (وقولھ. التیمم

َتبارك اْسم ربِّك : بالتسمیة لمطلقات الشرع في فضل ذكر اسم هللا عز وجل، وقد قال هللا عز وجل َ َ َ َُ كة في من أراد البر: فیقولون] 78:الرحمن[َ
یسمي قبل وضوئھ، وأما قبل تیممھ فلم یرد نص عن النبي صلى : األشیاء ذكر اسم هللا فیھا، وأحق ما تكون فیھ البركة الوضوء، ولذلك قالوا

ُّهللا علیھ وسلم بذكر التسمیة في التیمم، ولو أن إنسانا تیمم دون أن یسمي؛ فإن ذلك قد یكون أقرب إلى السنة یضرب و: [قال رحمھ هللا. ً
ُّضرب بیدیھ األرض وھذه ھي السنة، فإن كانت : أي) ثم ضرب بھما: (ًألن عمارا وصف تیمم النبي صلى هللا علیھ وسلم فقال] التراب بیدیھ

: لوصف عمار لتیمم النبي صلى هللا علیھ وسلم بقولھ: قالوا]: مفرجتي األصابع: [قال رحمھ هللا. األرض، صلبة كالحجر ونحوه مسح علیھا
ٌوالضرب ال یكون إال في األرض التي لھا غبار، فدل على أنھ قاصد للغبار، وإذا قصد الغبار فإنھ یفرج بین أصابعھ حتى یتخلل ما ) ربض(

للعلماء ( وكفیھ براحتیھ: (قال رحمھ هللا. یجعل باطن الكفین للوجھ .[یمسح وجھھ بباطنھما: [قال رحمھ هللا. بینھا، فیحصل اإلجزاء بعبادتھ
یبدأ بالیمنى فیجعل طرف الراحة عند رءوس األصابع، ثم یمرھا على الظاھر، ثم یشبك : ة هللا علیھم في صفة التیمم كالم، فقالوارحم

بإدخال أو إنزال أطراف األصابع حتى یكون ما بین األصابع قد أصابھ المسح، وكما أنك مطالب بالشرع في الوضوء أن تغسل ما بین 
لب في التیمم أن تمسح ما بین األصابع، وھذا عند من یقول بعدم التفریج؛ ألنھ إذا فرج لم یحتج للتخلیل، فیمرھا األصابع فكذلك أنت مطا

وقال . على ھذه الصفة، فیمسح بكفھ الیمنى على كفـھ الیسرى بھذه الصفة حتى یبلغ كوعھ، فإذا انتھى منھ یقلب إلى راحتھ ویمسحھما بھا
قال . إنھ یمسح بالظاھر فیكون الباطن قد مسح، فیكون المسح على ظاھره: سح على ظاھر كفیھ، قالوا یم- وھو الصحیح-بعض العلماء 

َّبین األصابع؛ ألنھ إذا أمر بھذه  على الصفة التي ذكرناھا، بحیث إذا بدأ بالیمین یقلب الیسرى علیھا ویولجھا] ویخلل أصابعھ: [رحمھ هللا
أن : (ُ كما أنھ أمر في الوضوء بغسلھ فا أمر في التیمم بمسحھ، وھذا ال یتحقق إال بالتخلل، والقاعدة:الصفة ال یبقى ما بین األصابع، قالوا

ً، فلما كان األصل في ھذه الكف أنھا تمسح كاملة كما أنھا في الوضوء تغسل كاملة فیخلل األصابع كما )ما ال یتم الواجب إال بھ فھو واجب ُ
 ...... .ھو في الوضوء

 
 األسئلة

 
 

...... 
 

 ازدحام شرط الوقت وشرط الطھارة في الصالة
 
 

ھذه : لو أدركت مقدار ركعة من الصالة قبل خروج وقتھا وأنا متیمم، فھل تبطل صالتي لبطالن تیممي بخروج الوقت؟ الجواب: السؤال
أن تبقى ركعة أو ال یكون في الوقت متسع إذا وجد الماء أثناء صالتھ، والحكم یستوي فیھ : مسألة مفرعة على المسألة التي ذكرناھا وھي

إذا وجد الماء وأمكنھ أن یستعملھ وخشي خروج الوقت فإنھ ال یجزئھ أن یتیمم؛ : أن الحكم عام، فلذلك نقول: ألن یتوضأ أو یغتسل، بمعنى
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ي خروج الوقت فإنھ یتیمم  إنھ إذا خش-وھو قول مرجوح وضعیف-التیمم فقد الماء، وقال بعـض العلماء  ألن هللا عز وجل اشترط في
مع إمكانھ للوضوء والغسل على - أنھ یتوضأ؛ ألن الوضوء والغسل مشترط لصحة الصالة، ولذلك ال یعتبر فعلھ للصالة : ویصلي، والصحیح

ه المسألة وھذ. ً صحیحا، وال بد أن یتوضأ ویغتسل ولو خرج الوقت، وھذا ھو أصح أقوال العلماء رحمة هللا علیھم-ھذا الوجھ مع تیممھ
ِأن الشرع اشترط لصحة الصالة الوقت، فال یجوز للمكلف أن ُیخرج الصالة عن : یجعلھا األصولیون من مسائل ازدحام الشروط، بمعنى ْ

ًوقتھا، واشترط لھا الوضوء إذا كان اإلنسان محدثا حدثا أصغر، والغسل إذا كان محدثا حدثا أكبر، فإذا كان في آخر الوقت بحیث لو قلن ً ً : ا لھً
تسقط طھارة الماء وینتقل إلى : یتوضأ ولو خرج الوقت، أو نقدم شرط الوقت ونقول: توضأ، خرج الوقت، فھل نقدم شرط الطھارة ونقول

ّأنا أغلب وأقوي شرط: البدل إلدراك الوقت؟ فبعض العلماء یقول ُ الوقت على شرط الطھارة، فما دام أن جلوسھ للوضوء، یخرجھ عن الوقت  ُِّ
إن طھارة التراب قائمة مقام طھارة :  أن یتیمم مباشرة ویقوم إلى الصالة، فیدرك الوقت وتسقط عنھ طھارة الماء، وھذا عند من یقولفعلیھ
یتوضأ : ھذا مكلف، واشترط الشرع في إسقاط طھارة الماء العجز أو الفقد، وھذا لیس بعاجز وال فاقد، ولذلك نقول: الوجھ الثاني یقول. الماء

ج الوقت؛ ألن مثلھ في األصل یقضي وال یؤدي، كما لو استیقظ بعد خروج الوقت، فما دام أنھ توضأ واشتغل بالوضوء فھو معذور ولو خر
ًشرعا، وھذا القول الثاني أعدل األقوال وأقـواھا؛ ألن إسقاط الوضوء شرطھ الفقد أو العجز، وھنا لیس بعاجز وال فاقد، وال في حكم العاجز 

وبعض العلماء عنده مخرج فقھي عجیب . ًبناء على ذلك یلزمھ أن یتوضأ ولو خرج الوقت، وتكون صالتھ مقضیة ال مؤداةوال الفاقد، و
تیمم وصل وأدرك الوقت، ثم احتط بالوضوء بعد الصالة، وأعد الصالة : توضأ، خرج الوقت، فنقول لھ اآلتي: ما دام أننا لو قلنا لھ: یقول

ًوھذا من ناحیة أصولیة فقط، إعماال - أدرك الوقت بالتیمم : ًضوء سیوقعھا بعد خروج الوقت، فنقول لھ احتیاطامرة ثانیة؛ ألن الصالة بالو
فیتیمم ثم یصلي ثم بعد ذلك یتوضأ ویصلي :  فیتیمم ویصلي، لكن ھذا فیھ مشقة، ولو أراد المكلف أن یحتاط بھذه الطریقة فھذا أفضل-للقواعد

  .لتي ذكرناھا، وهللا تعالى أعلمالصالة المفروضة على الصفة ا
 
 
 
 

 حكم التیمم بالتراب المحترق
 
 

) غیر محترق: (ھذا تنبیھ جید، فأما قولھ: ؟ الجواب)ویجب التیمم بتراب طھور غیر محترق: (في بعض النسخ زیادة مثل قولھ: السؤال
ًأصابتھ الصنعة وُحرق خرج عن كونھ ترابا إلى مادة فیقصد بذلك إخراج ما أصابتھ الصنعة من نار ونحوه كاإلسمنت، فإن التراب إذا  ِ َ

ًفال یجزئ أن یتیمم بھ، وھذا أحوط؛ ألنھ خرج عن أصل المادة المعتبرة للحكم الشرعي من كونھا صعیدا، فعلى المكلف أن : أخرى، قالوا
 یتیمم بھ، لكن یتیمم على الصخر والحجر ویدخل في التراب المحترق الطوب المحروق ونحوه، وكل ھذا ال. یحتاط بعدم التیمم بمثل ھذا

  .والتراب والرمال ونحوھا
 
 
 
 

 حكم أداء الفریضة بتیمم النافلة
 
 

ًوإن نوى نفال أو أطلق لم یصل بھا فرضا: (قال المصنف رحمھ هللا: السؤال إذا : (یقولون: ؟ الجوابً)لم یصل بھا فرضا: (فما معنى قولھ) ً
ھر فال یصلي بھا الظھر، وھكذا لو نوى الراتبة القبلیة في الصبح وخص نیتھ بالراتبة القبلیة، فال یصلي بھذا كأن ینوي راتبة الظ) ًنوى نفال

ًإذا قصد بھ االستباحة للصالة مطلقا فھذا یتأتى في طھارة الماء، كما أشار إلیھ : التیمم، غیر ما نوى التیمم الستباحتھ، وأما بالنسبة لإلطالق
َولینو رفع حدث أو ُمفترض أو استباحة لممنوع عرْض ولینو رفع الحدث: بعض العلماء في قولھ َ َ َ ھذه النیة العامة في طھارة الماء من : ْ

ُوضوء وغسل، وأما بالنسبة للتیمم فحین كان مبیحا ال رافعا لم یكن بالقوة التي علیھا طھارة الماء، ولذلك خص بھذا الوجھ وأصبح من  ً ً
  . والماء، وهللا تعالى أعلمالفوارق بین طھارتي التراب

 
 
 
 

 تقدیم الوجھ على الكفین في التیمم
 
 

إنما كان یكفیك أن تقول بیدیك ھكذا، ثم ضرب بیدیھ األرض ضربة واحدة ثم مسح الشمال على : (كیف نجمع بین حدیث عمار : السؤال
ة البخاري تقدیم الوجھ على الیدین، وھل ھذا یدل على عدم ففي ھذا الحدیث تقدیم الیدین على الوجھ، وفي روای) الیمین وظاھر كفیھ ووجھھ
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إن من العلماء من أجاب عنھ بأن حكایة فعل النبي صلى هللا علیھ وسلم المراد بھا مطلق الجمع بحصول مسحھ : وجوب الترتیب؟ الجواب
ُّاھر السنة یدل على مراعاة الترتیب، واألحوط علیھ الصالة والسالم لكفیھ ثم مسحھ لوجھھ، ولیس المراد بھا مراعاة الترتیب، وإن كان ظ

ًنظرا لمكان الرخصة وتقید ھذه العبادة بكونھا رخصة أن یخرج اإلنسان من الخالف، واخترنا القول الذي یقول بمراعاة الترتیب؛ لوجود 
إلى األحوط ورجعنا إلى  ُّاھر السنة، فرجعناُّالشبیھ والنظیر مع اختالف الروایات، واختالف ظاھر السنة والتنـزیل مع االحتمال الوارد في ظ

وھو طھارة الماء التي وقع التیمم - األصل، فوجدنا األحوط یقتضي صیانة عبادة المكلف من الخلل، فقلنا یراعي الترتیب، ووجدنا األصل 
َ یراعى فیھا الترتیب، فحكمنا بالترتیب مـن ھذه الوجوه، وغلبنا ظاھر القرآن فاْمسُح- ًبدال عنھا ْوا بُوُجوھكم وأْیدیكم منُھ َ ُ ُِ ِ ِْ َْ َ وقد قال ] 6:المائدة[ِ

باألمر، لكن ھذه الروایة متكلم فیھا، فلما بدأ هللا عز وجل بمسح الوجھ قبل ) ابدأوا(وفي روایة ) أبدأ بما بدأ هللا بھ: (علیھ الصالة والسالم
ك من المسالك األصولیة تستطیع أن تقدم القول الذي یقول بمراعاة مسح الكفین راعینا ھذا الترتیب مع ما ذكرناه من وجود األصل، ولذل

ُّالترتیب لظاھر الكتاب وظاھر السنة، فعندما رجعنا إلى األصل كان المعارض، وھو الكتاب والسنة أبلغ في القبول من قبول سنة منفردة، ثم  ُّ
القول الذي یقول بمراعاة الترتیب، وهللا  وكل ذلك اقتضى تقدیممراعاة األصل الذي ذكرناه في عبادة الوضوء، والبدل یأخذ حكم مبدلھ، 

  .تعالى أعلم
 
 
 
 

 حكم إمامة المتیمم بالمتوضئ
 
 

ھذه مسألة ذكرھا العلماء رحمة هللا علیھم في آداب اإلمامة، : إذا كان ھناك رجل متوضئ وآخر متیمم، فمن یقدم للصالة؟ الجواب: السؤال
 ومسائل التقدیم فیھا أنھ إذا اجتمع متیمم ومتوضئ فال یصلي المتیمم بالمتوضئ، وھذا في الحقیقة محل نظر، إن من آداب اإلمامة: فقالوا

ال یستبیح بالتیمم : ًأن الرخص ال یتجاوز بھا محالھا، وبناء على ذلك قالوا: إن المتیمم مرخص لھ، والقاعدة في األصول: وأما دلیلھم فقالوا
: وإن كان الصحیح) اإلمام ضامن: (إن اإلمام یحمل الفاتحة، وقد قال علیھ الصالة والسالم: لمذھب الذي یقولأن یصلي بغیره، خاصة على ا

 أنھ یجوز أن یصلي المتیمم بالمتوضئ، ولكن بشرط أن - وھو أقوى وأقرب إلى الصواب إن شاء هللا-ُّوالذي تدل علیھ السنة . أنھ ال یحمل
ًیكون إماما راتبا أو أمیرا أو  ً نحو ذلك؛ والدلیل على ذلك حدیث عمرو بن العاص رضي هللا عنھ، فإن عمرو قال لھ النبي صلى هللا علیھ ً

َوال تقتلوا أنفسكم إن هللا كان : إني سمعت هللا یقول: فأخبرتھ بالذي منعني من االغتسال، وقلت: أصلیت بأصحابك وأنت جنب؟ قال: (وسلم َ ََ ََ َّ َّ ِ ْ ُ ُ ُ َْ ُ
ًبكم رحیما  ِ َ ْ ُ ھذا یدل على جواز إمامة المتیمم بالمتوضئ، ولكن : ، فقالوا)ًفضحك رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم ولم یقل شیئا ] 29:نساءال[ِ

ًمحل ذلك أن یكون إماما راتبا، كأمیر السریة أو أمیر السفر أو قائد الجند إذا كان یصلي بھم وھو إمامھم ثم أصابتھ جنابة، فیصلي بھم ولو  ً
ًأما لو أن اثنین استویا في المرتبة ووجدنا متوضئا ووجدنا متیمما فال شك أن الخروج من الخالف أولى، . لظاھر حدیث عمروًكان جنبا؛  ً

ًصل بالمتیمم؛ ألنھ إذا صلى المتیمم بالمتوضئ شككنا في الصالة، ولكن إذا صلى المتوضئ بالمتیمم صحت الصالة قوال : فنقول للمتوضئ
صیانة الصالة من ھذا الخلل، فنقول یصلي المتوضئ بالمتیمم إن استویا، أو كانوا بال إمام راتب في الناس فال یتقدم ًواحدا، ولذلك ینبغي 

علیھم المتیمم، وإنما یقدم المتوضئ، وھذا من آداب اإلمامة، وعلى اإلمام أال یعرض صالة من وراءه للخلل أو الخالف، بل علیھ أن یحتاط 
  .لھم
 
 
 
 

 لماء بعد صالتھ بالتیممحكم من وجد ا
 
 

إذا كنت في سفر وحان وقت الصالة ولم یكن معي ماء فتیممت، مع العلم أني لو سرت مسافة معینة فإنني سأجد محطة، فھل فعلي : السؤال
ًصحیح؟ وإن لم یكن صحیحا فكیف أفعل في تلك الصالة مع العلم أنھ مضى علیھا ما یقارب شھرا؟ الجواب خص في سفر إذا كان ھذا الش: ً

 فوجد الماء ولو بعد كیلو ولو بعد نصف كیلو؛ -وھو ال یدري-وال یعرف المحطات وال المنازل، فإنھ في ھذه الحالة یتیمم ویصلي، فلو مشى 
د فإنھ في ھذه الحالة ال یعید الصالة، بل صالتھ صحیحة؛ ألنھا وقعت مجزئھ وال حرج علیھ في ذلك، أما لو كان یغلب على ظنھ أنھ سیج

وآخر دعوانا أن الحمد  رب العالمین، وصلى هللا وسلم على نبیھ محمد وعلى آلھ الطیبین . الماء فصالتھ مشبوھة واألحوط لھ أن یعیدھا
  .الطاھرین

 
 
 
 

 [1[ باب إزالة النجاسة -شرح زاد المستقنع 



 161 

نجاسة تشمل البدن والثوب والمكان، فإذا وقعت النجاسة في لقد أمر الدین اإلسالمي بالطھارة من الحدث والخبث والنجاسة، والطھارة من ال
شيء من ذلك وجب إزالتھا، واألصل في الطھارة ھو الماء، فإن كانت النجاسة في األرض صب علیھا الماء، وإن كانت في غیرھا غسلت 

 .حتى تطھر، إال إذا كانت نجاسة كلب إحداھن بالتراب
 إزالة النجاسة وأحكامھا

 
 

فیقول المصنف : ب العالمین، والصالة والسالم على أشرف األنبیاء والمرسلین، نبینا محمد وعلى آلھ وصحبھ أجمعین، أما بعدالحمد  ر
مأخوذة من النجس، وھو الشيء المستقذر، : النجاسة) النجاسة. (ذھابھ: المحو، وزوال الشيء: اإلزالة] باب إزالة النجاسة: [رحمھ هللا

ما مناسبة . التي حكم الشرع بقذارتھا ووجوب أو لزوم إزالتھا لعبادة الصالة ونحوھا كالطواف بالبیت:  الشرعیة، أيالنجاسة: والمراد بھا
تكلمنا عن الوضوء ونواقضھ، ثم عن الغسل، ثم تكلمنا عن التیمم، فنالحظ في ھذه األبواب الماضیة أنھا : ھذا الباب للباب الذي قبلھ؟ الجواب

وھذا نوع ) باب إزالة النجاسة: (وضوء والغسل، ثم على البدل عنھما وھو التیمم، ثم بعد ذلك شرع رحمھ هللا بقولھاشتملت على عبادة ال
جدید من الطھارة، فالنوع األول الذي ھو الوضوء والغسل والتیمم ھو طھارة الحدث، والنوع الثاني الذي معنا اآلن ھو طھارة الخبث، فعلى 

ب؛ ألمر الشرع بإزالة النجاسة للصالة ونحوھا مما یشترط لھ الطھارة كالطواف بالبیت، واألصل في ھذا الباب المكلف أن یعتني بھذا البا
 ...... .ُّدلیل الكتاب والسنة وإجماع األمة

 
 األدلة على وجوب إزالة النجاسة

 
 

َوثیابك فطھِّْر : فإن هللا عز وجل قال لنبیھ: أما دلیل الكتاب َ َ َ َ : ه بتطھیر ثیابھ عند قیامھ للصالة أو إرادتھ القیام للصالة، قالوافأمر] 4:المدثر[َِ
َوثیابك فطھِّْر  َ َ َ َ . والملبوس للعبادة وھي الصالة، ھذا بالنسبة لطھارة الثوب أمر، واألمر للوجوب، فدل على وجوب تطھیر الثیاب] 4:المدثر[َِ

أریقوا : (وقال في بول األعرابي) اغسلي عنك الدم وصلي: ( علیھ وسلم قالفإن النبي صلى هللا: ُّوكذلك إزالة النجاسة دل علیھا دلیل السنة
ًعلیھ سْجال من ماء فھذه النصوص كلھا قصد منھا إزالة ) ًإذا استیقظ أحدكم من نومھ فلیغسل یدیھ ثالثا: (وقال علیھ الصالة والسالم) َ

شرع ألزم المكلف إذا أراد أن یصلي أن یكون طاھر الثوب والبدن النجاسة، وإزالة النجاسة إما من ثوب أو من بدن أو من مكان، فال
َوالمكان، ولذلك ینصب كالم العلماء ومسائل الناس في النجاسات على نجاسة الثوب أو البدن أو المكان فدل على لزوم : أما نجاسة البدن. َْ

)  فإن أحدكم ال یدري أین باتت یده-لشبھة- ن نومھ فلیغسل یدیھ إذا استیقظ أحدكم م: (إزالتھا قولھ علیھ الصالة والسالم في الحدیث الصحیح
ْر : دلیلھ ظاھر قولھ تعالى: فأمر بتطھیر البدن والثوب َوثیابك فطھِّ َ َ َ َ یدل على ) ُحتیھ ثم اقرصیھ بماء: (وقولھ علیھ الصالة والسالم] 4:المدثر[َِ

نھ لما صلى النبي علیھ الصالة والسالم في النعلین ثم قام بخلعھما أثناء تطھیر الثوب، وكذلك یدل على تطھیر الملبوس من حذاء ونحوه، أ
ًوثبت أیضا في الحدیث . فدل على أنھ ال ُیصلى إال في حذاء طاھر)  لیستا بطاھرتین-النعلین: أي- أتاني جبریل فأخبرني أنھما : (الصالة قال

 فإن وجد بھما أذى فلیدلكھما باألرض ثم - في نعلیھ: یعني-د فلیصل فیھما فإن جاء إلى المسج: (الصحیح عنھ علیھ الصالة والسالم أنھ قال
أما تطھیر المكان الذي یصلي . فھذا یدل على تطھیر الملبوس، ولكنھ بنوع آخر من الطھارة وھي الطھارة الترابیة الجامدة) لیصل فیھما
أریقوا : (صحیحین من حدیث أبي ھریرة لما بال األعرابي في المسجدفیدل على لزوم طھارتھ قولھ علیھ الصالة والسالم في ال: علیھ اإلنسان

ًعلیھ سجال من ماء  .البدن، والثوب، والمكان: فأمر بتطھیر المكان، فھذه النصوص تدل على إزالة النجاسة في الثالثة المواضع) َ
 
 
 
 

 الماء أصل في إزالة النجاسة
 
 

بالماء أو بما في حكم الماء في صور مخصوصة، فإزالة النجاسة بالماء ھي األصل؛ ألن هللا أصل الطھارة بالماء، وتكون إزالة النجاسة إما 
ًوأنزلنا من السماء ماء طُھورا : ّتعالى بین في كتابھ وعلى لسان رسولھ صلى هللا علیھ وسلم أن الماء أصل المطھرات؛ فقال تعالى ًَ َ ِ َ َ ََّ ِ َ َْ َ

ًطاھرا في نفسھ مطھرا : أي] 48:الفرقان[ فدل ھذا على أن الماء ھو ) ھو الطھور ماؤه: (لغیره، وقال علیھ الصالة والسالم في ماء البحرً
ًفجعل حتى التطھیر بالماء مقدما على غیره، ) َواغسلھ بماء وثلج وبرد: (ًاألصل في التطھیر، ویدل على ذلك جلیا قولھ علیھ الصالة والسالم

طھارة الخارج من : د یكون التطھیر بشيء في حكم الماء في صور مخصوصة، ومثال ذلكفدل على أن التطھیر في األصل بالماء، ثم ق
ًأو تغوط جاز لھ أن یأخذ مندیال ویزیل  السبیلین تكون بالتراب أو بالحصى، أو تكون بالمندیل، وذلك في االستجمار، فإن اإلنسان إذا قعد فبال

َما ثم، فإذا فعل ذلك طُھر الموضع؛ ألن طھارتھ بغ َ الطھارة إما أن : یر الماء في ھذه الصورة المخصوصة أذن الشرع بھا، فعلى العمومّ
  .تكون بماء، وإما أن تكون بما في حكم الماء في صوره المخصوصة
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 إزالة النجاسة من األرض بغسلة واحدة

 
 

یكفي المكلف وتعتبر : أي) یجزئ] ( النجاسةیجزئ في غسل النجاسات كلھا إذا كانت على األرض غسلة واحدة تذھب عین: [قال رحمھ هللا
لو وقع بول على أرض مسجد وكانت األرض : ذمتھ بریئة إذا فعل ذلك، ویجزئھ ھذا في تطھیر النجاسة إذا كانت على األرض، مثال ذلك

ت مثلھا أو دونھا فإنھا ال من تراب، فإنھ یجزئ في إزالة تلك النجاسة أن یصب المكلف صبة من ماء تكون أكثر من النجاسة، أما إذا كان
ًأریقوا علیھ سجال من ماء: (تجزئ، وإنما تزال النجاسة بالمكاثرة، ولذلك قال صلى هللا علیھ وسلم : على بول األعرابي، وفي روایة: أي) َ

فدل على أن المكاثرة ) ًسجال: (ًأریقوا علیھ ماء ولكن قال: أن النبي صلى هللا علیھ وسلم ما قال: فوجھ الداللة من الحدیث) ًدلوا من ماء(
 في مسجد، وجاء رجل بمغراف من ماء، فإن المغراف إذا صب على النجاسة -ًمثال-مطلوبة، وأنھ ال یكفي أن تصب أي ماء، فلو بال إنسان 

لمصبوب علیھا، ووجھ ذلك ًفإنھ سیتأثر بمالقاتھا، ولذلك ال یعتبر مجزئا في تطھیر ھذه النجاسة، بل ال بد أن یكون الماء أكثر من النجاسة ا
إنھ دلو كبیر، وإن كان ظاھر الحدیث أن السجل ھو الدلو المعتاد، فإن الدلو إذا صببتھ : فإن السجل ھو الدلو، وقال بعضھم) ًسجال: (في قولھ

أن تكون مكاثرة بحیث ًعلى بول سیكون أضعاف البول، وھذا یدل على أن النجاسة تزال بالمكاثرة ولیس بمجرد صبة واحدة مطلقا، بل البد 
یغلب على ظنك أنھا تزیل النجاسة، وھذا من سماحة الشریعة ویسرھا ورحمة هللا عز وجل بالعباد، فإنك إذا نظرت إلى النجاسة وقد أصابت 

لك مشقة، األرض الترابیة في مسجد أو في غرفة واألرض ترابیة فال یمكن للمكلف أن یقتلع األرضیة ویغسلھا كما یغسل ثوبھ، فإن في ذ
فدل ھذا على سماحة الشریعة ویسرھا، وھذا النوع من النجاسات ) ًأریقوا علیھ سجال من ماء: (ولكن رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم قال

) غسلة واحدة). (غسلة واحدة تذھب بعین النجاسة: (وقولھ. یجزئ فیھا صب الماء صبة واحدة، لكن بشرط أن یكون على سبیل المكاثرة
فلو صب أقل من النجاسة أو ) تذھب بعین النجاسة. (فلم یشترط سجلین أو ثالثة) ًأریقوا علیھ سجال من ماء: (علیھ الصالة والسالملقولھ 

مثلھا بحیث ال یغلب على الظن زوالھا، فیلزمھ أن یزید حتى تكون أكثر من صبة؛ ألن الشرع قصد إزالة النجاسة، فإن بقي أثرھا كان صب 
ى حد سواء، ولذلك البد أن یكون الماء المصبوب أكثر من النجاسة حتى تحصل غلبة الظن، وھذا كلھ إذا كانت األرض الماء وعدمھ عل

ترابیة، أما لو كانت األرض من القماش فإنھ البد من إزالة النجاسة مثل إزالتھا من الثوب، فیرفع القدر الذي أصابتھ النجاسة، ویصب علیھ 
یصب الماء : م یعصره إذا أمكن عصره، وإذا لم یمكن عصره مثل ما ھو موجود اآلن من السجاد فحینئٍذ نقولالماء على نفس الطریقة، ث

على البساط ثم یسحب ویشفط ثم یصب مرة أخرى ویجفف حتى یغلب على الظن أن النجاسة قد زالت، ألن مكاثرة الصب تذھب عین 
  .النجاسة وأثرھا

 
 
 
 

 ھ كلبكیفیة تطھیر اإلناء إذا ولغ فی
 
 

عندنا النجاسات إما مخصوصة وإما عامة، فالنجاسة التي تقع ]. وعلى غیرھا سبع، إحداھا بتراب في نجاسة كلب وخنزیر: [قال رحمھ هللا
ثم یلیھا من المخصوصات نجاسة الكلب . ًعلى أرض المسجد صورة مخصوصة یصب علیھا الماء صبا، وال یشترط عصر ذلك كما ذكرناه

طھور : (ا نجاسة الكلب؛ فورد فیھا حدیثا أبي ھریرة وعبد هللا بن مغفل الثابتان في الصحیح أن النبي صلى هللا علیھ وسلم قالأم: والخنـزیر
وعفروه الثامنة : (وفي روایة) أوالھن بالتراب: (وفي روایة) إحداھن(في روایة ) إناء أحدكم إذا ولغ فیھ الكلب أن یغسلھ سبع مرات

 وشرب منھ، -ھو إدخال رأسھ وشربھ من اإلناء: والولوغ- إذا ولغ الكلب في اإلناء : المسألة األولى: یث دل على مسائلوھذا الحد) بالتراب
ما قالھ النبي صلى هللا  لقد ولغ فیھ، فطھارة اإلناء بفعل: وكذلك لو لم یكن في اإلناء ماء وجاء كلب ولحس والرطوبة موجودة بلسانھ فنقول

: أما روایة. ثالث روایات) وعفروه الثامنة بالتراب: (وفي روایة) إحداھن: (وفي روایة) ھ سبع مرات، أوالھن بالترابأن یغسل: (علیھ وسلم
ًفإن تأخذ كفا من تراب وترمیھ في ھذا اإلناء الذي أدخل الكلب رأسھ وولغ فیھ، ثم إذا رمیت ھذا الكف من التراب : فصورتھا) أوالھن(

فھي مطلقة، فإن شئت صببت ) إحداھن: (أما روایة. إلى السابعة، فبذلك یطھر اإلناء... ء ثم الثانیة ثم الثالثةصببت الصبة األولى من الما
فھي محل إشكال، فقال بعض ) عفروه الثامنة: (أما روایة. الماء في األولى ثم رمیت التراب في الثانیة وصببت الصبة الثانیة من الماء

أنھ بعد غسلھ سبع مـرات یصب التراب ثم یحتاج إلى ماء بعد التراب، وھذا : معناه) عفروه الثامنة: ( وسلمإن قولھ صلى هللا علیھ: العلماء
أنھا لیست غسلة ثامنة في الترتیب، وإنما ) عفروه الثامنة بالتراب: (أن قولھ صلى هللا علیھ وسلم: قول شاذ قال بھ بعض السلف، والصحیح

وضعت التراب في األولى ثم صببت الماء سبع مرات، فإن حسبت وضع التراب صبة مستقلة صارت ھي ثامنة من حیث العدد، فإنك إذا 
ًثامنة، وھذا ھو الصحیح، ولیس المراد بالثامنة أنھا تقع في الترتیب ثامنة، وبناء على ذلك أخذنا من الحدیث أمورا وجوب : األمر األول: ً

ًلصفة التي ذكرناھا، وذلك عند حصول الولوغ، أما لو أن كلبا أدخل رأسھ فقط ولم یحرك ًغسل اإلناء سبعا وتعفیره الثامنة بالتراب على ا
لیست القضیة أن یدخل رأسھ فقط، ال بل ال بد من أن یلغ، ولذلك : ًلسانھ، فإنھ ال یجب الغسل ویبقى اإلناء على أصلھ من كونھ طاھرا، أي

ً فقید ذلك بوجود الولوغ، وبناء على ذلك)طھور إناء أحدكم إذا ولغ: (قال علیھ الصالة والسالم إذا أدخل رأسھ ولم یحرك لسانھ فھذا ال : ّ
ًیعتبر ولوغا وال یوجب الغسل سبعا والثامنة بالتراب ھل : ًإذا ثبت أن الكلب یجب غسل ما ولغ فیھ سبعا والثامنة بالتراب، فھنا یرد السؤال. ً

ًیقاس على الكلب غیره، فلو أن خنـزیرا أدخل رأسھ وولغ في اإلناء : بعض العلماءالحكم مخصوص بالكلب فقط أو یقاس علیھ غیره؟ قال 
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 یختص بالكلب، وأما - كما یقول الجمھور-أن الحكم : ًفإنھ یغسل سبعا والثامنة بالتراب، وھذا مذھب الحنابلة وھو قول مرجوح، والصحیح
ح، والراجح أن الحكم ورد في الكلب، وأما الخنزیر فال یأخذ حكمھ، والدلیل الخنـزیر فإنھ ال یأخذ ھذا الحكم، والمصنف عمل بالقول المرجو

: وما قال) طھور إناء أحدكم إذا ولغ فیھ الكلب: ( قال-ًرغم أن الخنزیر كان موجودا في زمانھ-أن النبي صلى هللا علیھ وسلم : على ذلك
  . وال یقاس علیھا غیرھاالكلب، وھذا یدل على أن الحكم یختص بالكالب: والخنزیر وإنما قال

 
 
 
 

 حكم استخدام األشنان في التطھیر من ولوغ الكلب
 
 

ًقد قررنا أنھ ال بد من التراب في الغسل، فلو أنھ لم یجد ترابا، كمن ) ویجزئ عن التراب] (ویجزئ عن التراب أشنان ونحوه: [قال رحمھ هللا
ُأن ُینزل األشنان منزلة : لوغ فیھ ولیس عنده تراب، فما ھو الحكم في ذلك؟ الحكمیكون في أرض جبلیة، وأراد أن ینتفع من ھذا اإلناء المو َّ َ

: ُالتراب، فیغسلھ باألشنان مع الماء، وھذا على القول بأن الحكم معلل، فإن في الكلب جراثیم یبالغ في تطھیرھا على ھذا الوجھ، ولذلك قالوا
ان ھناك فرق بین قتل التراب وقتل األشنان، فإن التراب أبلغ وأقوى في قتل الجراثیم، ولذلك إن األشنان یقتل الجراثیم كقتل التراب لھا وإن ك

إن تخصیص الشرع بھ أقوى، حتى أن األطباء اآلن یعتبرون التطھیر مع الماء من إعجاز الشرع؛ ألن التراب معرض للشمس، : یقولون
التراب أبلغ طھارة والماء أقل منھ، ولذلك تجد الشرع قد   سطح األرض، فإنوطھارة التراب ونقاؤه من الجراثیم من أكثر الموجودات على

القول : وللعلماء في تنزیل األشنان منزلة التراب ثالثة أقوال. جعل التراب أبلغ في تطھیر أو قتل الجراثیم من الماء، وھذا من إعجاز الشرع
د، وبھذا القول قال طائفة من العلماء رحمة هللا علیھم، وھو قول في مذھب ًال ُیجزئ عن التراب غیره سواء وجد التراب أو لم یوج: األول

ُیجزئ عن التراب غیره من سائر المنظفات، فلو أردت أن تغسلھ بماء وصابون : القول الثاني. الشافعیة والحنابلة رحمة هللا على الجمیع
نوع من : بالضم، واألشنان المراد بھ) ُاألشنان: (نف رحمھ هللا عن التراب كما ذكر المص- وكذلك بقیة المطھرات-أجزأت غسلة الصابون 

المنظفات، وفي حكمھ المطھرات الموجودة اآلن، فعند أصحاب ھذا القول أنھ ُیجزئ أن تغسل اإلناء سبع مرات بالماء، وأن تكون ضمن ھذه 
ًالغسالت غسلة بمنظف، سواء كان صابونا أو غیره من المنظفات، وھذا القول ھو ا الشافعیة، وكذلك عند الحنابلة رحمة هللا  لوجھ الثاني عندً

أنھ إن وجد التراب فال ُیجزئ غیره عنھ، وإن : والقول الثالث). ُُیجزئ عن التراب أشنان وغیره: (علیھم، وقد درج علیھ المصنف حیث قال
 وھو وجھ عند الشافعیة رحمة هللا علیھم، فإذا ثبت - تعالىإن شاء هللا -لم یوجد فإنھ ُیجزيء غیره عنھ، وھو أعدل األقوال وأوالھا بالصواب 

ُھذا فیستوي في الحكم بالمطھر سائر المنظفات سواء كانت من صابون أو أشنان قدیم، فما دام أنھ ُینظف وُینقي؛ فإنھ ُیجزئ عن التراب إذا 
  .ن التراب في مسألة ولوغ الكلبُفقد التراب، وھذا محصل أقوال العلماء رحمة هللا علیھم في إجزاء غیر التراب ع

 
 
 
 

 كیفیة إزالة النجاسة غیر الكلب والخنزیر
 
 

ًغیر الكلب والخنزیر، فلو أن إنسانا كان عنده ثوب فوقعت علیھ نجاسة من غیر : أي] وفي نجاسة غیرھما سبع بال تراب: [قال رحمھ هللا
كل شيء وقعت علیھ النجاسة من : القول األول یقول:  المسألة ثالثة أقوالكلب أو خنـزیر؛ فكیف یتم تطھیر ھذه النجاسة؟ للعلماء في ھذه

ًغیر الكلب والخنزیر فیجزئ أن تصب علیھ صبة واحدة تذھب عین النجاسة وأثرھا ویجزئك ذلك، وھذا القول اختاره غیر واحد من أھل 
 على الجمیع أن العبرة في إزالة النجاسة إذا وقعت على الشيء ُالعلم، ونسب إلى جمھور العلماء واختاره شیخ اإلسالم ابن تیمیة رحمة هللا

ال یجزئ أقل من ثالث غسالت، وھذا القول اختاره : القول الثاني. ًمن غیر الكلب أن تصب صبة واحدة منقیة منظفة؛ فحینئٍذ یجزئك ذلك
إذا وقعت : القول یقولون ظاھر عمدتھ، وأصحاب ھذاجمع من العلماء وھو وجھ عند الحنابلة، واختاره اإلمام الموفق ابن قدامة كما ھو 

تصب الغسلة األولى، ثم الثانیة، ثم الثالثة، فإذا أتممت الثالث حكم بطھارة : النجاسة على الثوب وأردت أن تطھره فالبد من ثالث غسالت
ًالت، فلو غسلت بأقل فإن المحل یبقى نجسا، البد في التطھیر من سبع غس: القول الثالث یقول. المحل، بشرط أن یذھب عین النجاسة وأثرھا

ولكن عند النظر في . أنك تغسل كل شيء تنجس سبع مرات: وھذا كما درج علیھ صاحب الزاد ھنا، وھو إحدى الروایات عن اإلمام أحمد 
ن األعرابي لما بال في المسجد تجزئ صبة واحدة، احتجوا بحدیث بول األعرابي، فإ: الذین قالوا: أدلة ھذه األقوال الثالثة یتخلص ما یلي

ًإنھ إذا صب صبة واحدة على الماء كان كمثل صب : فأمر بصبة واحدة، فقالوا) ًأریقوا على بولھ سجال من ماء: (قال علیھ الصالة والسالم
ًبناء على ذلك یبقى المطلق على ًصبوا علیھ سبعا، و: ًصبوا علیھ ثالثا ولم یقل: الماء على بول األعرابي، والنبي صلى هللا علیھ وسلم لم یقل

ًالحكم یدور مع علتھ وجودا وعدما، : ًكذلك أیضا استدلوا بدلیل العقل، قالوا. ًإطالقھ، فیجزئ في سائر النجاسات أن یصب علیھا صبة واحدة ً
جلھا حكم بتنجس الثوب، فنحن نحكم بنجاسة الثوب لوجود النجاسة، فإذا صببت صبة واحدة وذھبت النجاسة؛ فقد زالت العلة التي من أ

: وھو حدیث أبي ھریرة : الدلیل األول: البد من الثالث لھم دلیالن: والذین قالوا. الثوب طاھر بصبة واحدة: فینبغي أن یزول الحكم، ونقول
ن النبي صلى هللا علیھ إ: كما ھي روایة مسلم في صحیحھ، قالوا) ًإذا استیقظ أحدكم من نومھ فلیغسل یدیھ ثالثا قبل أن یدخلھا في اإلناء(
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الغسلة األولى تذھب عین : ًوسلم أمر بغسل الیدین ثالثا قبل إدخالھما اإلناء؛ فدل على أن النجاسة ال تزول إال بثالث غسالت، ویقولون
 فإنك ترى أن النجاسة قد ًالنجاسة، والغسلة الثانیة توجب االستبراء لذھاب األثر، والغسلة الثالثة استبراء للمحل، والحق أنك إذا غسلت ثالثا

 - وھو حدیث ضعیف-أما الذین قالوا بالسبع فاحتجوا بحدیث أیوب بن جابر . زالت في غالب األحوال، والحكم في الشرع إنما یناط بالغالب
: الغسل من القوة بمكانوعند النظر نجد أنھ الشك أن القول الذي یقول بالتثلیث في ). ًأن النبي صلى هللا علیھ وسلم أمر بغسل النجاسة سبعا(

ًفلیغسل یدیھ ثالثا قبل أن : (لظاھر حدیث أبي ھریرة ، فإنك إذا نظرت في حدیث أبي ھریرة مع أن النجاسة مشكوك فیھا، یقول: ًأوال
زالة في النجاسات أما حدیث األعرابي الذي فیھ صبة واحدة، فإنك إذا نظرت فیھ فإنھ لیس من قبیل اإلزالة بالعصر، واإل). یدخلھما في اإلناء

أنھ إذا صب فكاثر الماء : التي یزال فیھا عین النجاسة وأثرھا بالعصر إنما یكون بالتثلیث، أما في األرض فإنھ ال یتأتى فیھا التكرار بمعنى
 أن النبي صلى هللا علیھ :ومما یقوي دلیل التثلیث. على البول؛ فإنھ حینئٍذ یكون قد أزال النجاسة وأزال أثرھا، فنستثني ھذا الخاص من العام

وسلم أمر من ذھب إلى الغائط أن یأخذ ثالثة أحجار، وھذا یقوي األصل الذي ذكرناه من التثلیث، مع أن الذین یقولون بالصبة الواحدة فیھم 
 فمن باب أولى أن یكون ًإنھ یجب التثلیث عند غسل الیدین وعند االستیقاظ من النوم، فإذا كان التثلیث واجبا في نجاسة مشكوكة،: من یقول

ًواجبا في نجاسة متیقنة، ثم وجدنا النظیر في االستنجاء، حیث إن النبي صلى هللا علیھ وسلم أمر باالستجمار بثالثة أحجار، فھذا یقوي أن 
لنجاسة في الغالب إال النجاسة تزول بثالث غسالت، ثم إن شاھد الحس یشھد أن الغالب زوال النجاسة بالثالث، وأن الصبة الواحدة ال تزیل ا

ًبالكثرة، فما دام أنھا ال تزیل إال بالكثرة؛ فاألفضل لإلنسان أن یحتاط ویجعل الصبات متكررة؛ فبدال من أن یصب بكثرة صبة واحدة؛ فإنھ 
أدعى للمداومة على ًیحتاط بالثالث لورود األمر بھا، ثم وجدنا النبي صلى هللا علیھ وسلم لما أسبغ الوضوء غسل كفیھ ثالثا، فكان ھذا 

إن النجاسة تزول بمرة واحدة أو بثالث أو بسبع؛ فاعلم رحمك هللا أن الحكم محلھ أال یبقى : إذا قلنا: ھنا تنبیھ. التثلیث في إزالة القذر والنجس
ًأثر للنجاسة، فلو فرض أن إنسانا غسل النجاسة ثالث غسالت وما زالت باقیة فعند ذلك تجب الزیادة، إذا إنھا مرة واحدة : قول من قاللیس : ً

ًوالنجاسة تزال كلیة فال یبقى لھا عین وال أثر، وقد تزال . أو ثالث أو سبع معناه أن اإلنسان یصب دون أن یراعي زوال النجاسة من المحل
 فیذھب عینھا، وتذھب رائحتھا، إما أن تزیل النجاسة: الحالة األولى: ویبقى أثرھا، وقد تزول العین ویزول األثر وتبقى الرائحة، ثالثة أحوال

إما أن تزیل ویذھب عینھا دون : الحالة الثالثة. إما أن تزیل النجاسة، فیذھب عینھا دون رائحتھا: الحالة الثانیة. ویذھب لونھا الذي ھو األثر
بقى اشتراط التثلیث والتسبیع عند من فإذا أزال النجاسة ولم یبق منھا عین وال لون وال رائحة؛ فباإلجماع أنھ قد طھر المحل، لكن ی. لونھا

الجرم نفسھ، وكذلك :  فإن العین المراد بھا-أكرمكم هللا- ًلو أن إنسانا وقع على ثوبھ جرم من عذرة آدمي : أي: یقول بھ، ومعنى عین النجاسة
َالدم، فإن علق الدم ھذه ھي عین النجاسة َ دم التي توجد فیھ، ولكن یقول العلماء بعض أما اللون فھو حمرة الدم، أما الرائحة فھي رائحة ال. ِ

ًبناء على ما . النجاسات لونھا أبلغ من ریحھا، وبعضھا ریحھا أبلغ من لونھا، وبعضھا یجتمع فیھا التأثیر بأن تكون قویة الرائحة قویة اللون
كما ھو الحال في الدم المتجلط أو الیابس الذي فإنھ ینبغي للمكلف أن یزیل عین النجاسة وأثرھا ورائحتھا، فلو بذل الوسع في التطھیر : سبق

یكون على الثوب ربما بالغت بحكھ ولكن یبقى شيء من األثر وھو الصفرة المتحللة، وھي آخر الدم وال تخرج إال بصعوبة؛ فھذا مما یعفى 
 النبي صلى هللا علیھ وسلم بھ الصحابیة بقایا الدم من الصفرة التي یصعب إزالتھا حتى مع شدة العصر والفرك ال تضر، كما أمر: ًإذا. عنھ

ھل یشترط : المسألة األولى: ًأن تحتھ وأن تقرصھ بماء وأنھ ال یضرھا أثر ذلك الدم، وبناء على ھذا تبین عندنا أن النجاسة فیھا مسائل
لى عدد، وقول بالتثلیث، وقول بالتسبیع، القول بأن العبرة بصب الماء دون التفات إ: التكرار في تنظیفھا؟ وقلنا في ھذه المسألة ثالثة أقوال

أن محل الخالف أال یبقى أثر للنجاسة، فإذا كان صب الثالث وصب السبع : األمر الثاني الذي نبھنا علیھ في ھذه المسألة. وأن األقوى التثلیث
أن النجاسة إما أن : األمر الثالث. صباتًوصب الواحدة ُیبقي شیئا من النجاسة فباإلجماع أنھ مطالب بإزالة ذلك األثر ولو بلغ إلى عشر 

تكون قویة اللون والرائحة والعین، وھذه الحالة یجب فیھا إزالة العین واللون والرائحة فإن بقي شيء من الرائحة أو اللون فال یخلو من 
المكلف فیھ؛ وإال  كان مما یشق زوالھ ُعذرفإن . أن یكون مما ال یشق زوالھ: الحالة الثانیة. أن یكون مما یشق زوالھ: الحالة األولى: حالتین

 .فال
 
 
 
 

 [2[ باب إزالة النجاسة -شرح زاد المستقنع 
تختلف النجاسات في أثرھا وشدتھا، ومن ثم یختلف ما تزال بھ بعض النجاسات عن بعض، فقد تزال نجاسة بشيء ال تزال بھ نجاسة أخرى، 

 . خالف بین العلماء في بعضھاوھذا یؤدي إلى اختالف وسائل إزالة النجاسات، على
 ما ال یجزئ في تطھیر المتنجس

 
 

 ...... :بسم هللا الرحمن الرحیم الحمد  رب العالمین، والصالة والسالم على أشرف األنبیاء والمرسلین، وعلى آلھ وصحبھ أجمعین، أما بعد
 

 حكم زوال النجاسة بالشمس
 
 

لو أنك رأیت النجاسة : صورة المسألة) وال یطھر متنجس بشمس]. (شمس وال ریح وال دلكوال یطھر متنجس ب: [فیقول المصنف رحمھ هللا
ًقد أصابت طرفا من األرض الذي تصلي علیھ، ثم ھذا الموضع أصابتھ الشمس أیاما أو فترة من الزمن، وجئت ووقفت علیھ فلم تر أثرا  ً ًَ
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إذا زالت : قال بعض العلماء: زال أثر النجاسة عنھ بالشمس، وللعلماء فیھ قوالن: أي) المكان المتطھر بالشمس: (للنجاسة فھذا یسمیھ العلماء
وھذا مذھب اإلمام أبي حنیفة رحمة هللا . َالنجاسة بالشمس ولم یبق لھا أثر في الموضع؛ فإنھ یحكم بطھارة ذلك المكان، ویرجع إلى أصلھ

إنھ البد من صب الماء ولو زال أثر النجاسة بالشمس، وبھ قال جمھور العلماء، : والقول الثاني یقول. علیھ واختاره شیخ اإلسالم ابن تیمیة 
ًویستوي في ذلك أن یكون أرضا أو یكون ثوبا، فلو أن إنسانا أصابت النجاسة ثوبھ ثم عرض ثوبھ للشمس، وجاء بعد أیام فلم یجد ال لون  ً ً

ال نحكم بالطھارة بل البد من : والقول الثاني یقول. الطھارة، وھم الحنفیةنحكم ب: النجاسة وال ریحھا وال أثرھا، فقال أصحاب القول األول
أن الحكم یدور مع : (القاعدة في الشرع: إنھ یحكم بطھارة الموضع، استدلوا بدلیل العقل، فقالوا: والذین قالوا. الغسل، وھو مذھب الجمھور

ًعلتھ وجودا وعدما ى وجود النجاسة في الثوب؛ فإنھ ینبغي أن یزول ھذا الحكم بزوال النجاسة، وقد ً، فلما كان حكمنا بنجاسة الثوب مبنیا عل)ً
 استدلوا -الذین قالوا بعدم طھارة الموضع بالشمس- وأصحاب القول الثاني . زالت بالشمس، فیستوي عندنا أن تزول بالشمس أو بغیر الشمس

ًأریقوا على بولھ سجال : ( بال في المسجد قال علیھ الصالة والسالمبما ثبت في الصحیح من حدیث أبي ھریرة من قصة األعرابي، أنھ لما َ
لو كانت األرض تطھر بالشمس إذا زال أثر النجاسة أو ذھب ما یدل علیھا لما أمر النبي صلى هللا علیھ وسلم الصحابة بأن : قالوا) من ماء

األمر : أنھ البد من صب الماء؛ وذلك ألمرین: واألقرب لألصولوالقول الراجح في ھذه المسألة واألقوى . یتكلفوا صب الماء على الموضع
أنھ إذا اختلف في شيء ھل ھو الزم أو غیر الزم؟ فإنھ یرجع إلى األصل، فھل األصل في النجاسة أنھا تغسل أو تشمس؟ األصل أنھا : األول

نھا طاھرة أو نبقى على الیقین من كونھا نجسة؟ ھل ھو موجب لرجوعھا إلى كو: نحن شككنا في زوالھا بالشمس: ًتغسل، وبناء على ذلك
والنبي صلى هللا علیھ وسلم قد أمر بصب الماء على ذلك . ھذا بمثابة القرینة على رجحان القول الذي یعتمد الغسل إلزالة تلك النجاسة فكان

یحتمل أن ھذا الموضع الذي :  فلو قال قائل.الموضع، وقد كان مسجد النبي صلى هللا علیھ وسلم منھ ما ھو في الشمس ومنھ ما ھو في الظل
 دخل والنبي صلى هللا علیھ وسلم جالس في - كما في الصحیح- ھذا مردود؛ ألن األعرابي : ُأمر بصب الذنوب علیھ كان في الظل، لقلنا

 بدلیل االستقراء للعرف، فإنھ الحلقة، ومما ھو معلوم أنھ لو أراد أن یقضي حاجتھ فإنھ سیتلمس أبعد المواضع عن الجالس، وھذا أمر واضح
ًلن یأتي ویبول قریبا منھم، ومن عادتھ علیھ الصالة والسالم أن یكون في أقرب المواضع للظل أو في الظل، وبناء على ذلك فإن الغالب من : ً

علیھ وسلم أمر بصب الماء صورة الحال أن یكون بولھ في موضع ال ظل فیھ، وھذا ھو األرفق واألقرب، وإذا ثبت ھذا فإن النبي صلى هللا 
علیھ، فلو كانت إصابة الشمس تطھر الموضع، لما أمر الصحابة أن یتكلفوا إحضار السجل وصبھ على ذلك الموضع ولتركھ للشمس تطھره؛ 

ًولذلك ال شك أن األصل ھو كون الماء مطھرا لم یرد دلیل صحیح یدل على أن الشمس تطھر، فنبقى على داللة األصل خاصة على  مسلك ً
إن تطھیر النجاسة في بعض المواضع فیھ شبھة التعبد، فتطھیر النجاسة في بعض المواضع ألفنا من الشرع فیھ : الجمھور الذین یقولون

  .شبھة التعبد، ومثل ھذا یقوى فیھ البقاء على األصل، وإلغاء األوصاف المعللة بالقیاس والنظر
 
 
 
 

 حكم زوال النجاسة بالریح
 
 

ال یطھر : أي) وال ریح(ًإذا أصابت النجاسة موضعا وحكمت بنجاستھ؛ فإنھ إذا طھر بالریح البد من غسلھ : أي). ریح، وال دلكوال : (وقولھ
ًلو أن إنسانا أصاب ثوبھ نجاسة فنشره، فجاءت الریح وعبثت بالثوب حتى لم یبق للنجاسة أثر في الثوب؛ : الموضع بالریح، وصورة ذلك

  .ًن الریح ال یوجب زوال الوصف المستیقن كونھ نجسا، بل البد من الغسلإن جریا: فحینئٍذ نقول
 
 
 
 

 حكم زوال النجاسة بالدلك
 
 

البقاء على األصل من كون الموضع ال : الحالة الثانیة. ًثبت الشرع باعتباره مطھرا فیھا: الحالة األولى: الدلك لھ حالتان) وال دلك: (وقولھ
فھي في نجاسة الحذاء وثوب المرأة؛ ففي الحدیث الصحیح عن : ًالتي ثبت الشرع باعتبار الدلك فیھا مطھراأما الحالة . یطھر إال بالغسل

 -نجاسة: یعني- فإن وجد أحدكم فیھا أذى : (ثم قال) صلوا في نعالكم: (النبي صلى هللا علیھ وسلم أنھ أمر بالصالة بالنعال ومخالفة الیھود فقال
وھذه سنة أضاعھا كثیر من -ُّومن السنة للمرأة إذا لبست العباءة . فدل ھذا على أن النجاسة تطھر بالدلك) فیھمافلیدلكھما باألرض ثم لیصلِّ 

 أن تجر عباءتھا في األرض، وأال تكون ھذه العباءة مرتفعة؛ وقد أمر النبي صلى هللا علیھ وسلم -ًنساء المؤمنین خاصة في ھذا الزمان
لو مرت المرأة بعباءتھا على نجاسة ثم : یعني) یطھره ما بعده: (ئل عما یصیبھ ذلك الثوب من النجاسة فقالالنساء المؤمنات بجر الثوب؛ وس

ًمرت على موضع یابس أو على تراب یابس؛ فإن احتكاك ھذا الثوب بالتراب یعتبر منظفا لـھ كما لو صب الماء علیھ، والصحابة یعلمون أن 
ْوا بقاء ھذه النجاسة مع كونھ یمر على تراب، فدل ذلك على أن األصل في النجاسات أنھا تغسل، إذ الثوب سیمر على تراب، ولكنھم واستنكر ِ ُ

لو كانت تزول بكل طاھر لما استشكل الصحابة كون المرأة تمر بعباءتھا وتجرھا على األرض الیابسة، فإذا ثبت ھذا فإن الدلك ال یطلق أنھ 
ًالشرع باعتبار الدلك فیھ مزیال للنجاسة؛ فیحكم بكونھ مطھرا، وما لم یرد فیھ دلیل فال یعتبر غیر مزیل للنجاسة بل یفصل فیھ، فما ورد  ً
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أنا أسلم بكون حذاء الرجل وثوب المرأة إذا مر على النجاسة ثم على األرض فإنھ یطھر، ولكن من باب : لكن بعض العلماء یقول. ًمطھرا
جھة الشرع، وال أرى  ً؛ ولكن الشرع حكم بزوال النجاسة ال حقیقة وإنما اعتبارا منھذا الثوب نجس: الرخصة ال من باب األصل، فیقول

ّألنھ وإن كان ھنا بمثابة المطھر لكنھ ال یُحكم بحقیقة زوال النجاسة، وإنما یرتفع حكمھا، وفرق بین ارتفاع حكم النجاسة وبین . ًالدلك مطھرا
  .ارتفاع النجاسة بذاتھا وزوال عینھا

 
 
 
 

 ال النجاسة باالستحالةحكم زو
 
 

واستحالة . لو أن ھذه النجاسة الموضوعة في اإلناء تغیرت واستحالت فإنھ ال یحكم بطھارتھا] وال استحالة غیر الخمرة: [قال رحمھ هللا
لكن .  المصنف العمومأن یستحیل بنفسھ، فالظاھر من إطالق: والحالة الثانیة. أن ُیكاثر بطاھر: الحالة األولى: النجس إلى طاھر لھا أحوال

فإن كانت استحالة النجس بتكثیر، كأن یكون عندك سطل من الماء وقع فیھ بول، فتغیر لون الماء، فجئت بثالثة سطول : األمر فیھ تفصیل
 قد أصبح إن الماء: وصببتھا على ھذا السطل حتى ذھب عین النجاسة وأثرھا فلم یبق لھا أثر، ال طعم وال رائحة وال لون، فحینئٍذ نقول

ًطاھرا، وإذا كان الماء الذي صب طھورا فقد حكمنا باستحالة ھذا الماء من كونھ نجسا إلى كونھ طاھرا أو طھورا بحسب ما خالطھ، وھذا ال  ً ً ً ً
أن یكون : نایعنیھ المصنف ھنا، وإن كان اإلطالق یدل علیھ؛ لكن المراد االستحالة الذاتیة، واالستحالة المؤثرة بنفسھا، وصورة ذلك كما قل

في إناء أو وعاء شراب، وھذا الشراب تنجس بنجاسة، وبعد أیام تبخرت ھذه النجاسة أو وضعت في موضع فأصابتھ الشمس وبخرت ما فیھ 
ًمن النجاسة وأصبح ماء نقیا، أو بالتقطیر كما ھو موجود اآلن، فھل یحكم بكونھ طاھرا بناء على أنھ رجع إلى أصلھ أو ال یحكم؟ للعلم ًً اء ً

ًال یحكم بكونھ طاھرا، واختار المصنف الحكم بعدم كونھ طاھرا، أي: القول الثاني. ًیحكم بكونھ طاھرا: القول األول: قوالن في ذلك یبقى : ً
 ًعلى أصلھ من كونھ نجسا، فإن النجاسة قد تتحلل في أجزاء الشيء، فتخفى بعض الخفاء، ولما كان األصل والیقین أنھ نجس، فنبقى على ھذا

  .األصل والیقین حتى ُیستحال بمكاثرة الطھور علیھ
 
 
 
 

 القول في نجاسة الخمر
 
 

-ًالتغطیة، ومنھ الخمار؛ ألنھ یغطي الوجھ، وسمیت الخمر خمرا؛ ألنھا : والخمر أصلھ) الخمرة(استثناء ) غیر). (غیر الخمرة: (وقولھ
ًرة تكون مائعة في األصل، ولكن یلتحق بھا كل ما كان مؤثرا في العقل ولو  تغطي عقل اإلنسان وتذھب إدراكھ وشعوره، والخم-والعیاذ با

ًكان جامدا، سواء كان مصنعا كما ھو الموجود اآلن في بعض حبوب المخدرات، أو كان طبیعیا كبعض النباتات كالشیكران، فإنھ إذا أكل أثر  ً ً
الشراب المائع : كم الخمر، لكن العلماء إذا أطلقوا الخمر فمرادھم بھفي العقل، أو الخشخاش الذي ھو أصل األفیون، فكل ذلك یعتبر في ح

الذي یكون من العنب أو من التمر أو من الزبیب أو من غیرھا من سائر الثمار، فھذه الخمرة محكوم بنجاستھا، وقد تكلمنا على ھذه المسألة 
 حكموا بالنجاسة لظاھر القرآن في قولھ - وھم جماھیر العلماء-نجاستھا غیر مرة، وفصلنا القول فیھا في شرح بلوغ المرام، فإن الذین قالوا ب

ٌیا أیھا الذین آمنوا إنما الخْمُر والمْیسُر واألنصاُب واألزالم رْجس : تعالى ِ ُ ْ َُ ََ َ َ َ َ َ َ َ َ َِ ِ ُّْ َْ َّ ِ َّ ھو القذر في أصل اللغة، والقذر في الشرع : والرجس] 90:المائدة[َ
زالم، أما األنصاب فإنھا نجسة؛ ألنھا كانت حجارة یذبح علیھا، فیكون الدم المسفوح النجس قد أصابھا فھي خرجت األ: أصلھ النجس، وقالوا

خرجت بداللة الحس وبقي ما عداھا على األصل، وأما بالنسبة للخمر فلیس ھناك داللة حس : أما األزالم فقال العلماء. بذلك نجسة بال إشكال
بقى على وصف الرجس في الشرع من كونھا نجسة، وھذا الدلیل نوزع بإراقة النبي صلى هللا علیھ وسلم على طھارتھا، فإنھا مستقذرة، فت

ولم یأمره بغسلھما، وھذا استدالل فیھ نظر : لوعاء الخمر كما في قصة المزادتین، فإنھ أمر الصحابي أن یریق الخمر من المزادتین، قالوا
 سكوت النبي صلى هللا علیھ وسلم عن أمره بغسل مزادة الخمر إنما ھو للعلم بھ بداھة، فإنك إذا كما نبھ علیھ غیر واحد من أھل العلم، فإن

وقال بعض . ًوضعت في ھذه المزادة لبنا وأرقت اللبن فمعلوم بداھة أنك ستغسلھا، فسكت علیھ الصالة والسالم لعلم الصحابي بذلك بداھة
یجوز لمن أخذ مزادة :  صلى هللا علیھ وسلم یدل على طھارتھا الحتج بذلك محتج وقالإن ظاھر سكوت النبي: لو قیل: العلماء في جوابھ

ًالخمر بعد تفریغھا أن یصب فیھا لبنا؛ ألن النبي صلى هللا علیھ وسلم لم یأمر بغسلھا، فیكون الجواب بأنھ سكت عن األمر بغسلھا للعلم بھ 
سكت عنھ للعلم بھ بداھة، فھي نجسة، وأما صبھا : بھ بداھة، كذلك في العبادات نقولسكت عنھ للعلم : بداھة، وكما أننا في المشروبات نقول

في سكك المدینة فقد بین العلماء أن ھذا ال یدل على طھارتھا؛ وذلك ألن الصحابة إذا صبوھا في سكك المدینة ومشوا علیھا بالنعال، فإن 
ّامرأة جرت ثوبھا على خمرة مراقة ثم مضت بعد ذلك إلى أرض یبسة؛ فإنھا المشي على األرض الیابسة یطھر النعال كما ذكرنا، ولو أن 

ًال یعتبر ھذا دلیال قویا كما نبھ علیھ الشیخ األمین رحمة هللا علیھ، ولھ فیھ بحث نفیس في تفسیر آیة : ًتطھره بذلك الجر، وبناء على ذلك ً
َالمائدة یا أیھا الذین آمنوا إنما الخْمُر  ْ َ َ َ َ ََّ ِ ُ ِ َُّّ ِوالمْیسُر َ َ ًوقال بعض العلماء مستدال على طھارة . فأقوى األقوال وأعدلھا القول بنجاستھا] 90:المائدة[َْ

ًوسقاُھم ربُھم شرابا طُھورا : إن هللا تعالى یقول: الخمر ًَ َ َ َ ََ َْ فوصف الخمر بكونھا طھور؛ وقد فاتھ أن هللا حكم بأن خمر اآلخرة ال ] 21:اإلنسان[ُّْ
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ھو أساس نجاسة الخمر في الدنیا، فنجاسة الخمر في الدنیا مبنیة على وجود ھذه المادة التي تستحیل عند الخل، ولذلك : َغولغول فیھا، وال
ْوسقاُھم ربُھم : لما استحالت ھذه المادة في الخمر حكمنا بطھارتھا، ولما كانت خمر اآلخرة طاھرة من جھة عدم وجود الغول فیھا قال تعالى ُّْ َ َ ََ

ًشراب َ ًا طُھورا َ بل ھو دلیل على نجاستھا؛ ألنھ لو كانت خمر الدنیا واآلخرة مستویان : ھذا االستدالل فقال وقلب بعض العلماء] 21:اإلنسان[َ
ًوسقاُھم ربُھم شرابا طُھورا : لما قال ًَ َ َ َ ََ َْ  ...... .[21:اإلنسان[ُّْ

 
 حكم تخلل الخمر

 
 

ّفإن خللت أو تنجس دھن مائع: [قال رحمھ هللا استحالت : بمعنى- ًلو أن إنسانا علم أن ھذا الوعاء فیھ خمر، فتخللت ھذه الخمر ].  لم یطھرُ
ًوصارت خال فإن تخللت . أن تتخلل بفعل المكلف: والحالة الثانیة. أن تتخلل بنفسھا: الحالة األولى: َ فال تخلو صیرورتھا إلى الخل من حالتین-َ

) َنعم اإلدام الخل: ( الشرع، كما في الصحیح من حدیث مسلم أن النبي صلى هللا علیھ وسلم قالبنفسھا؛ فإنھا تطھر وتعتبر طاھرة؛ لدلیل
فأثنى علیھ، والثناء یدل على أصل اإلباحة، فأجاز لك أن تأتدم بالخل، والخل أصلھ خمر، وإذا ثبت ھذا فإنھا إذا تخللت بنفسھا طھرت على 

ًلى هللا علیھ وسلم أثنى على الخل مطلقا، سواء تخلل بنفسھ أو تخلل بفعل المكلف؛ فجوابھ ما إن النبي ص: وقد یقول قائل. ظاھر ھذا الحدیث
وأمر أبا ) ال: أن النبي صلى هللا علیھ وسلم نھى عن تخلیل الخمر، فإنھ لما ُسئل عن تخلیلھا نھى عن ذلك، وقال: (رواه أحمد وأبو داود 

 ومعلوم أن ھذا مال أیتام، فلو كانت الخمر تتخلل بفعل المكلف لقال -أوعیة الخمر: وھي-َّنان ِّطلحة في خمر األیتام أن یریقھا وأن یكسر الد
إن تخللت : إنھا ال تخلو من حالتین: خللھا؛ ألنھ مال یتیم یحفظ وال یراق إذا أمكن استصالحھ، فإذا ثبت ھذا فیقال في الخمر في تخللھا: لھ

  .، وإن تخللت بفعل المكلف فال یحكم بطھارتھا وال بجواز االنتفاع بھا على ظاھر حدیث السننُّبنفسھا حكم بطھارتھا على ظاھر السنة
 
 
 
 

 حكم وقوع النجاسة في الدھون
 
 
ًإما أن یكون مائعا أو جامدا، والدھن: الدھن لھ حالتان) أو تنجس دھن مائع لم یطھر) كسائر ما یكون من : السمن أو الزیت، فالسمن: مثل: ً

ًكأن یكون زیتا نباتیا، مثل: نعام، والزیتبھیمة األ  إن وقعت فیھ نجاسة، فالحكم أنك تأخذ النجاسة - كالسمن-زیت الزیتون، والدھن إذا جمد : ً
في السمن، فدل ھذا على أنھ : أن النبي صلى هللا علیھ وسلم أمر بإلقائھا وما حولھا، أي: وما حولھا؛ لظاھر حدیث الفأرة في الصحیح، وفیھ

ًوأما إذا كان الدھن مائعا تسري فیھ النجاسة وتتخلل فیھ . ً إن كان جامدا طھر بزوال عین النجاسة وما حولھا، أو ما قاربھا- الدھن:أي-
نجاسة الدھون نجاسة مجاورة ال نجاسة عین، ومرادھم بنجاسة المجاورة أنك حینما : یقول: القول األول: فللعلماء في نجاسة المائع قوالن

فنجاستھ نجاسة مجاورة، ونجاسة المجاورة لیست كنجاسة : رة من البول وقعت في السمن فإنھا تنحاز وتتمیز عن السمن، قالواترى القط
لیست مثل وقوع البول في الماء؛ فإنھ یتحلل فیھ، وتصیر طاقات الماء وطاقات البول ممتزجة، فصارت نجاسة ممازجة، ففرق : العین، أي

ًورة التي یكون فیھا جرم النجس منفصال، أو ترى فیھ انحیازه وعدم ممازجتھ للعین التي أصابھا، وبین النجاسة التي العلماء بین نجاسة المجا
: أن النجاسة إذا وقعت فیھا یقول بعض العلماء: تمازج، والسبب في إفراد العلماء للدھون بالكالم في كتب الفقھاء وجود ھذا اإلشكال، وھو

. ًجاسة، ألنھا نجاسة مجاورة ولیست بنجاسة عین، والنجاسة إذا ضعفت عن التأثیر بقي حكم األصل من كونھ طاھراإنھ یمكن إزالة ھذه الن
أن نجاسة : فإذا علمنا أن عندنا قولین فما ھو أقواھما؟ ھل ھي نجاسة عین أو نجاسة مجاورة؟ فالذي یقوى ورجحھ غیر واحد من المحققین

ممازجة، فإن   نجاستھا نجاسة مجاورة ولیست نجاسة-ر المستثناة، وھذا یختلف باختالف أنواع الزیوتإال في بعض الصو-الزیوت والدھون 
دلیل الحس ظاھر، حتى إنك في بعض األحیان تحكم بأن النجس قد صار إلى ھـذا الركن أو ھذا الجانب من المائع، فنجاسة ھذه المائعات أو 

ھل یمكن : وإذا ثبت في مسألة نجاسة الدھون أنھا نجاسة مجاورة، فیرد ھنا سؤال وھو. الدھون نجاسة مجاورة ولیست بنجاسة ممازجة
ًتطھیر الزیوت أو ال یمكن؟ ھذه مسألة تكلم علیھا العلماء في المذاھب األربعة كالما مستفیضا، ویترتب علیھا مباحث مھمة ومسائل عظیمة  ً

السمن یمكن تطھیره والزیت المتنجس یمكن تطھیره جاز بیعھ، :  فإنك إذا قلتفي العبادات كالطھارات، وفي المعامالت كالبیع والشراء،
ًإن الزیت قد أصبح متنجسا، فإنھ ال یجوز بیع النجس؛ ألنھ ال یمكن تطھیره، : كالثوب یباع وفیھ نجاسة؛ ألنھ یمكن تطھیره، أما لو قلت

أن فیھ : ھل یحكم بتطھیره أو ال؟ وأصح األقوال وأقواھا:  فیھ نجاسة مجاورةفتحكم بعدم جواز البیع، فاختلف العلماء الذین قالوا بأن النجاسة
یقوى القول بأنھ نجس ویصعب تطھیره، لكن إذا تیسر في ھذه األزمنة وجود بعض المواد التي یمكن بھا سحب ھذه : شبھة التطھیر، یعني

ًالزیت بوقوع بول فیھ، فنصب من الماء قدرا یغلب على ظننا أنھ لو إنھ إذا تنجس : المادة النجسة فیحكم بالطھارة، قااللذین یرون تطھیره
ًمازج البول كاثره حتى تذھب مادة النجاسة، فلو كان البول قطرة، وصببت كأسا من الماء، فإن القطرة إذا صب علیھا الكأس من الماء أذھب 

ماء مع البول، فإن البول ینحاز عن السمـن، فإذا صببت الماء فنصب ھذا الماء على الزیت، ثم لھم طریقة في استخالص ال: نجاستھا، قالوا
 فیبقى الماء في ناحیة - كزیت الزیتون ونحوه-في ھذه الحالة فإن الماء یختلط بالبول؛ ألن البول یمتزج مع الماء، وال یختلط الماء مع الزیت 

ًى لو بقي شيء من ھذا الماء فقد بقي مكاثرا للنجس، فیحكم حت: والزیت في ناحیة أخرى، فیقومون باستخالص الماء بطریقة معینة، قالوا
أن ُیغلى بالماء، فإذا غلي بالماء تبخرت النجاسة وبقي : أما الطریقة الثانیة لھم في التطھیر. بطھارتھ، وھذا وجھ من یقول بتطھیر الزیت

من شدة الحرارة على البول أو على الماء المتنجس الذي وقع الزیت؛ ألن الزیت إذا غلى انقدح، ولكن الشيء الذي فیھ یتأثر بھذا الغلیان، ف
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وھو - وقد ذكر المصنف رحمھ هللا أن الدھن ال یطھر؛ ألنھ یرى أن النجاسة نجاسة ممازجة، وھذا مبني على حدیث الفأرة . یزول مع الغلیان
ولو صح حدیث الفأرة لقطع النـزاع في ھذه ) قربوهًإن كان مائعا فال ت: ( حیث جاء فیھ أن النبي صلى هللا علیھ وسلم قال-حدیث ضعیف

 ...... .المسألة
 

 حكم النجاسة التي خفي موضعھا
 
 

عرفنا كیف نزیل النجاسة، ومن عادة الفقھاء رحمة هللا علیھم أنھم ] ُوإن خفي موضع نجاسٍة غسل حتى یجزم بزوالھ: [قال رحمھ هللا
 مون على فرائد األحوال وبعض الصور الغریبة، وأنت اآلن قد علمت أنك إذا أردت تطھیریتكلمون على الصور المعروفة، ثم بعد ذلك یتكل

عن نجاسة لم تعلم موضعھا؟ مثال : فیرد السؤال اآلن. ًالنجاسة غسلتھا ثالثا، وعلمت كون غیر الغسل من دلك وریح وتشمیس أنھ ال یؤثر
ّلنجس ذرات من نجاسة، وتحقق أنھا أصابت ثوبھ، ولكن ال یعلم أین المكان ًلو أن إنسانا مر على موضع، فتطایر من ذلك الموضع ا: ذلك

أن یعلم موضع النجاسة ثم ینسى ذلك الموضع، وإن كان عنده غلبة ظن أنھ : والصورة الثانیة. الذي ھو محل تلك النجاسة بعینھ، فھذه صورة
: في جانبھ األیسر، فما الحكم؟ ھذه المسألة التي ذكرھا العلماء مرادھم لكن یخفى علیھ ھل ھو في جانب الثوب األیمن أو -ًمثال- أسفل الثوب 

إذا ذكروا مسائل الشكوك فمرادھم بھا أنك قد وصلت إلى درجة ال تستطیع أن : أن المكلف یصل إلى درجة ال یستطیع أن یمیز فیھا، أي
 من مر على بول فأصابھ طشاش بول والثوب أبیض، ویمكنھ أن :ًأن موضع النجاسة خاٍف تماما، أما لو أمكنك االجتھاد مثل: تجتھد، بمعنى

من قدر على الیقین فال یطالب بالشك، فإذا أمكن : ولذلك قالوا) القدرة على الیقین تمنع من الشك: (ینظر في موضع النجاسة؛ فالقاعدة تقول
الم إذا لم یمكنك أن تتحرى وتجتھد، فتعلم أن ھذا الثوب اإلنسان أن یتحرى ویجتھد فھذا ال إشكال فیھ، فعلیھ أن یتحرى ویجتھد، ولكن الك

أصابتھ نجاسة، وعندك یقین بأنھا ال تجاوز الربع األسفل من الثوب، ولكن ال تدري أھي في الیمین أم ھي في الیسار أم ھي وسط بین الیمین 
یغسل : كن ال تعلم أین موضع النجاسة، فما الحكم؟ قالواوالیسار أم أھي في وجھ الثوب أم ھي في قفاه، فأنت تعلم أن أسفل الثوب متنجس، ول

إذا بلغ . نعم: تقول. خذ ھذا القدر: نقول. أشك. ال: ما رأیك لو أخذت ھذا القدر؟ تقول: القدر الذي یجزم معھ أن النجاسة قد زالت، فنقول لك
ذا الموضع، وھكذا لو أصابت النجاسة الید ولكن ال تدري اغسل ھ: ھذا القدر فإني أتیقن أن ھذه المساحة لم تجاوز النجاسة قدرھا، فنقول

تغسل نصف الید، وھكذا یغسل ما : األسفل فیھ النجاسة، ولكن أھي في أولھ أم في الربع الثاني؛ فحینئٍذ نقول موضعھا، تجزم بأن نصف الید
َیجزم معھ أنھ قد طھر موضع النجاسة بغسلھ َّ َ. ...... 

 
 ًي لم یأكل طعاماكیفیة تطھیر بول الغالم الذ

 
 

ٍویطُھر بول غالم لم یأكل الطعام بنضحھ: [قال رحمھ هللا عرفنا أن عذرتھ ال تطھر إال بالغسل، فمفھومھ أن العذرة ال ) بول غالم: (لما قال] َ
المؤمنین عائشة لما جاءت فھمنا أن األنثى والصبیة البد فیھا من الغسل؛ ودلیل ھذه المسألة ما ثبت في حدیث أم ]: غالم. [تطھر إال بالغسل

أم قیس بصبیھا ورفعتھ إلى النبي صلى هللا علیھ وسلم فأجلسھ في حجره، وكان صلوات هللا وسالمھ علیھ یؤتى بالمولود فیحنكھ ویدعو لھ 
سھ في حجره بال في بالخیر صلوات هللا وسالمھ علیھ، وھذا من مكارم خلقھ صلوات هللا وسالمھ علیھ، فأجلسھ في حجره كأنھ ابنھ، فلما أجل

كما ھي روایة السنن، ) فنضحھ ولم یغسلھ: (وفي روایة) ًفأخذ ماء فرشھ) :حجر النبي صلى هللا علیھ وسلم؛ فلما بال فیھ قالت أم المؤمنین
وضع بالماء، ًأن تأخذ كفا من ماء وترش بھ، وأما الغسل فإنك تصب وتعمم الم: فھذا الحدیث یدل على أن بول الغالم یرش وینضح، والنضح

ُفالرش والنضخ أخف والغسل أثقل، فخفف في نجاسة بول الغالم، وجاء حدیث علي رضي هللا عنھ یؤكد ھذا المعنى، فكما فعل النبي صلى 
بھ وھذا القول ھو قول الجمھور من العلماء، وممن قال ) ُیغسل من بول الجاریة، وینضح من بول الغالم: (هللا علیھ وسلم ھذا وقالھ بلسانھ

َمدة الرضاعة، فإن فطم فإنھ یجب : أن الحكم یختص بالغالم الذي لم یأكل الطعام، أي: المسألة األولى: وھنا مسائل. أھل الحدیث: ًأیضا ِ ُ
ًإذا فطم وانتھت مدة الرضاع فیجب غسل بولھ كالجاریة سواء : غسلھ؛ وحدیث علي نص في الغالم الذي لم یأكل الطعام، ولذلك یقولون

المكلف أن یسلم بالشرع، وأال یتكلف البحث عن  ینبغي على: ًلماذا فرق بین الغالم وبین الجاریة؟ أوال: وھنا یرد السؤال عن مسألةبسواء، 
على هللا األمر وعلى الرسول صلى هللا علیھ : ُّالعلل، وأن یتعبد هللا عز وجل بما ثبت بھ دلیل الكتاب والسنة؛ وقال اإلمام الشافعي رحمھ هللا

سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإلیك المصیر، : سلم البالغ، وعلینا الرضا والتسلیم، ولذلك من كمال إیمان المكلف أنھ إذا جاءه الحكم قالو
ًوأثنى هللا على ھؤالء الذین یسلمون، وال یتكلفون في بحث العلل والتقصي فیھا؛ لكن العلماء ذكروا العلة ھنا لكي یقیسوا علیھا حكما آخر، 

خفف في بول الغالم : قال بعض العلماء: وللعلماء في التحلیل أوجھ. أنھم یحتاجون لھذا التعلیل فإن وجدت الحاجة للتعلیل فال حرج: أي
وشدد في بول الجاریة لذات البول، فإن بول الجاریة أثقل من بول الغالم؛ ولذلك خفف فیھ أكثر من بول الجاریة، فبقي بول الجاریة لمكان 

: لذات البول، والثاني یقول: فاألول قال. خفف فیھما لصورة البول: الوجھ الثاني. إنھ یجب غسلھ وأما بول الغالم فإنھ ینضح: ، فقالواحرارتھ
إن بول الجاریة أثقل من : ألن بول الغالم ال ینتشر وبول الجاریة ینتشر، وھاتان العلتان ضعیفتان، فأما علة من قال: لصورة البول، قالوا

ًإن بول الغالم ال ینتشر وإنما یكون منحصرا، وبول :  الغالم، فھذا محل نظر، حتى أن بعض األطباء تكلم على ھذا، وأما من قالبول
ًالجاریة ینتشر فھذا أمر عجیب؛ ألن الغالم حینما یؤتى غالبا إنما یوضع في لفافة أو خرقة، فلما وضع في حجر النبي صلى هللا علیھ وسلم 

ًھذا بعید؛ ألنھ من المعلوم أن الغالم إذا ذھب بھ إلى أھل فضل أو نحوه فإنھ یكون ملفوفا في : ًیمكن أنھ كان عاریا، فنقول:  قائلبال، فلو قال
ھب أنھ على النادر كان منكشف العورة، فإنھ إذا بال سینتشر بولھ؛ ألن الثوب یسمح باالنتشار كبول الجاریة : لفافة أو نحوھا، ولذلك نقول

أن الشرع خفف في بول الغالم : القول الثالث وأقوى العلل ھو. موضع، فالتعلیل بكونھ ال ینتشر أضعف من التعلیل بكونھ أخف وأثقلفي ال
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أكثر من الجاریة؛ ألنھم كانوا یحملون الغلمان أكثر من الجواري في محضر الناس، وكانوا یتعاطون الكمال في إخفاء المرأة، فكانوا یحملون 
 ولكن ھذا في - كما في حدیث أمامة لما حملھا النبي صلى هللا علیھ وسلم- یحضرونھم إلى المجالس أكثر، وقد یحضرون الفتاة الصبیان و

: ًوكما قلنا الحكم یختص بالبول، فال یسري إلى دمھ، فال یقال مثال. النادر فخفف من أجل ھذا، ھذا بالنسبة لقضیة بول الغالم وبول الجاریة
ًأنھ إذا ورد الحكم مستشنى من األصل فإنھ یبقى : (نضح وفي دم الجاریة یغسل؛ ألن الحكم خرج من صورة األصل؛ والقاعدةفي دم الغالم ی

 ...... .(على الصورة التي ورد بھا الشرع وال یقاس علیھا غیرھا
 

 حكم الدم نجاسة وطھارة
 
 

الـدم نجس، وھو قـول جماھیر العلماء رحمة هللا علیھم؛ ] یوان طاھرٍویعفى في غیر مائع ومطعوم عن یسیر دم نجس من ح: [قال رحمھ هللا
فكما أن دم المستحاضة خرج : قالوا) إنما ذلك عـرق: (وكذلك قولھ في دم المرأة المستحاضة) اغسلي عنك الدم: (لقولھ علیھ الصالة والسالم

َأْو َدما مْسفوحا أْو لْحم : ھر القرآن یقویھ في قـولـھ تعالىإن الدم نجس، وظا: من عرق فسائر دم اإلنسان خارج من عرق، ولذلك قالوا َ َ ًَ ًُ َ
ٌخنزیر فإنُھ رْجس  ِ َِّ ِ ٍَ والدم المسفوح یكون من البھیمة عند قتلھا وتذكیتھا ویكون كذلك من اآلدمي، فھو الدم الذي یراق في حال ] 145:األنعام[ِ

لشاة أو نحر البعیر أنھ نجس، وھذا باإلجماع كما حكاه ابن حزم في مراتب اإلجماع، الحیاة، ولذلك أجمعوا على أن الدم الذي یراق عند ذبح ا
ٌأْو َدما مْسفوحا أْو لْحم خنزیر فإنُھ رْجس : حیث نقل إجماع العلماء على أن الدم المسفوح عند التذكیة نجس، وذلك لظاھر قولھ تعالى ً ًِ َِّ َِ ٍَ ِ َ َ َُ َ

الحیاة ھو دم  ًإن القرآن أطلق، فوصف كل دم مسفوح بكونھ رجسا، والدم المراق في: اسة الدم قالوافالجماھیر لما قالوا بنج] 145:األنعام[
مسفوح؛ ألن الدم المسفوح ھو الذي خرج عند الذكاة والبھیمة حیة، ولذلك إذا سكنت البھیمة وماتت بالتذكیة فسائر الدم الذي في أجزائھا 

لما نحر علیھ الصالة والسالم الجزور ثم سلخھ وصلى ولم یغسل أثر : احتجوا بحدیث الجزور، أيوالذین قالوا بطھارة الدم . ًیعتبر طاھرا
ًوھذا محل نظر، فإن الدم الذي یكون عند السلخ ال یعتبر نجسا حتى یكاد یكون علیھ اإلجماع، أال ترى أنك تأخذ كتف البھیمة . الدم فیھ

واستدلوا كذلك بحدیث عباد بن بشر لما . حدیث استدالل بما ھو خارج عن موضع النزاعویطبخ ویشوى وفیھ أثر الدم، فاالستدالل بھذا ال
) اغسلي عنك الدم: (ًلو كان نجسا لقطع صالتھ، وھذا یعارض المنطوق الذي ذكرناه: جاءه السھم وھو قائم یحرس، فنـزعھ فنـزف، فقالوا

-ًصحابي في النـزیف، والنـزیف سواء كان بسھم أو كان باستحاضة وجوابھ كما نبھ علیھ شراح الحدیث في غیر ما موضع أن حدیث ال
یصلي اإلنسان ولو جرى معھ الدم، كما صلى عمر رضي هللا عنھ وجرحھ : فإنھ متفق على أنھ یعتبر رخصة، یعني -كالمرأة المستحاضة

أنھ یرقأ، فلو كان الدم : ًأن لو كان الدم فیھا قلیال بمعنىیثعب؛ ألنھ ال یستطیع اإلنسان أن یوقف النـزف؛ وإنما یستقیم االستدالل بھذه األدلة 
من نزف : یرقأ لعارض ظاھر ما ذكرناه من النصوص ولكنھ في مسائل مستثناة، ولذلك ال یعتبر حجة على الجمھور؛ ألن الجمھور یقولون

ا الدم، وكذلك الذي رعف لو غلبھ الرعاف فإنھ جرحھ أو رعف أنفھ أو المرأة المستحاضة غلبھا الدم فھذه تصلي على حالتھا ولو خرج منھ
وكذلك قصة عمر . ًیصلي على حالتھ ولو كان على ثوبھ ولو كان على بدنھ؛ ألن التكلیف شرطھ اإلمكان، فلیس ھذا دلیال في موضع النزاع

أن صورة السؤال تقتضي أنھ دم إن ھذا دم حیض، وال شك : قالوا) اغسلي عنك الدم: (ألنھا في النزف؛ وقد قال علیھ الصالة والسالم
الموضع ال : ھناك فرق فإن دم الحیض یخرج من الموضع ولذلك حكم بنجاستھ، فنقول. ال: قالوا. حیض، وال فرق بین دم الحیض وغیره

ضي  ھو المقت- دم الحیض: أي-فلو كان خروجھ من الموضع ! إن مني المرأة طاھر وھو خارج من الموضع؟: تأثیر لھ، ألستم تقولون
ًلنجاستھ لكان المني الخارج من الموضع نجسا، ولذلك فخروجھ من الموضع ال یقتضي نجاستھ بدلیل أن الولد یخرج من الموضع وھو لیس 
ِّبنجس، والولد أصلھ علقة ودم ومع ھذا لم نحكم بنجاستھ، فدل على أنھ نجس لذات الدم، وانتفى في الولد الستحالتھ؛ فإنھ بعد العلقة خلق  ُ

ًحال من كونھ دما إلى كونھ مخلوقا، فلم یكن نجسا من ھذا الوجھفاست ً ًوبناء على ذلك أمر علیھ الصالة والسالم المرأة الحائض أن تغسل . ً
ًالدم، وُیشعر ھذا بأن العلة معلقة على كونھ دما ال كونھ دم حیض، وإذا ثبت كونھ دما استوى أن یكون دم حیض أو یكون من غیره؛ ویقوى  ً

نحكم بنجاستھ لورود الشرع بھ وھو : ًإن المستحاضة تغسل الدم أیضا، فأمروھا بغسل الدم، وقالوا: دیث المستحاضة فإنھم یقولونھذا بح
والعاذر، ) إنھ العاذل: (وجاء في الحدیث اآلخر) إنما ذلك عرق: (إن دم المستحاضة قیل فیھ كما في الحدیث الصحیح: مستثنى، فنقول

دم خرج من عرق فسائر الدماء التي تخرج : أي) إنما ذلك عرق: ( لھذا العرق كما یقول بعض العلماء، فما دام أنھ قالوالعاند وكلھا أسماء
إن الدم نجس، ولم یخالف في ذلك إال بعض أھل الظاھر وبعض أھل الحدیث، : من البدن إنما ھي من عرق، ولذلك قال جمھور العلماء

ًس، وبناء علیھ فإنھ یفرق بین كثیره وقلیلھ، فقد أجمع العلماء على أن یسیر الدم معفو عنھ، وفیھ حدیث واألقوى في ھذه المسألة أن الدم نج
 ...... .أنھ ال یثبت عن النبي صلى هللا علیھ وسلم استثناء ھذا القدر؛ وإنما استثني باإلجماع: ضعیف وھو حدیث الدرھم البغلي، والصحیح

 
 مقدار الدم الذي یعفى عنھ

 
 

: قال بعض العلماء: ما الفرق بین الدم القلیل الذي یعفى عنھ والدم الكثیر؟ الدم القلیل والدم الكثیر للعلماء في ضابطھ وجھان:  السؤالیبقى
ما الفرق بین : والسؤال. ھو الذي ال یتفاحش في النفس: یسیر الدم: وقال بعضھم وھو الوجھ الثاني. یسیر الدم ما كان قدر الدرھم البغلي

القرش : یسیر الدم ھو مقدار الدرھم البغلي، فما ھو الدرھم البغلي؟ الدرھم البغلي على قدر الھللة القدیمة، أي: الذین قالوا: ًقولین؟ أوالال
ًالموجود اآلن ینقص منھ قلیال، فھذا ھو الدرھم البغلي، فلو خرج من الجرح دم على قدر ھذا البیاض؛ فإن ھذا معفو عنھ، ولو نقص عنھ 

ًو معفو عنھ أیضا، فإن جاوزه وكان أكثر من ھذا القدر فالبد من غسلھ، والبد من إزالة تلك النجاسة إال إذا وجد ضررافھ : الذین قالوا: ًثانیا. ً
 ھو - بغليأنھ بمقدار الدرھم ال: أي- ھذا قلیل، والشك أن القول األول : ھو الذي إذا نظرت إلیھ احتقرتھ، وقلت: ما ال یتفاحش في النفس، قالوا
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إنھ ھو الضابط، الختلف الناس، فقد یكون الیسیر : النفس، لو قلنا ثم الذي یتفاحش في. الذي علیھ قول المحققین من العلماء رحمة هللا علیھم
نھ ھذا من الدم الكثیر الذي ال یغتفر؛ أل: ًعندي كثیرا عند غیري، ثم یدخل باب الوسوسة، فتجد الموسوس لو عثرت بثرة صغیرة لقال

موسوس ال یستطیع أن یفرق بین القلیل والكثیر، ولذلك فالقول بأنھ ما ال یتفاحش في النفس یؤدي إلى اختالف األحكام؛ فقد یصلي الرجالن 
أحدھما علیھ بقعة دم كبیرة، فیقول ھذه قلیلة ولیست متفاحشة، ویصلي اآلخر بجواره وعلیھ ما ھو أقل ویحكم على نفسھ بعدم صحة صالتھ؛ 

إذا علمنا أن یسیر الدم معفو؛ فھل یشترط فیھ االنحصار أو یستوي فیھ : السؤال األخیر. تلج األحكام، واألقوى أنھ قدر الدرھم البغليفتخ
ًلو أن إنسانا عنده بثرة في یده، وبثرة في وجنتھ، وبثرة في یده الثانیة، فلو أن كل واحدة من ھذه البثرات : االنحصار واالنتشار؟ مثال ذلك

ًالحكم یستوي فیھ أن یكون منتشرا أو یكون : ًخرجت قلیال من الدم، بحیث لو جمعت ھذه الثالث فإنھا ال تصل إلى قدر الدرھم، فتقولأ
ًمنحصرا، وبناء على ذلك یرخص لإلنسان إذا كان الدم قدر الدرھم فما دون أن یصلي؛ ولكن محل ھذا كلھ كما قال المصنف في غیر : (ً

ًقضیة القلتین؛ فإنھم یرون أن المائع إذا وقع فیھ النجاسة أثرت فیھ سواء كانت قلیلة أو : ع في المائع؛ والسبب في ھذابحیث ما یق) مائع
  .ُّأن العبرة بالتغیر والتأثر، وھذا ھو الذي اختاره العلماء ودلت علیھ السنة كما بیناه في موضعھ: إن الصحیح: كثیرة، وقد قلنا

 
 
 
 

 األسئلة
 
 

...... 
 

 إباحة الصالة في مرابض الغنم ال یعارض منع التطھیر بالشمس
 
 

كیف نجمع بین القول بأن تطھیر النجاسة بالشمس غیر جائز والقول بجواز الصالة في مرابض الغنم وعدم جوازھا في مرابض : السؤال
، والصالة والسالم على رسول هللا، وعلى آلھ وصح: اإلبل؟ الجواب إن نھي النبي صلى هللا علیھ : بھ ومن وااله، أما بعدباسم هللا، والحمد 

ّبأن الشمس ال تطھر؛ بل ھو دلیل على ذلك، فإن النبي صلى هللا علیھ وسلم منع من : وسلم عن الصالة في معاطن اإلبل ال یعارض قولنا
ًإن فیھا شبھا من : ھا على الحقیقة، وقیلإن:  خلقت من الشیاطین، قیل-اإلبل: أي-الصالة في معاطن اإلبل، وعلل العلماء ذلك بكونھا 

ُالشیاطین، ولذلك أمر بالوضوء من لحمھا، ولم یؤمر بالوضوء من لحم غیرھا، وبقي الحكم في الشرع على أنھ یجب الوضوء من لحم 
ّ كون الشمس ال تطھر، أن كونھ یحكم بجواز الصالة في مرابض الغنم ال یدل على نقض المسألة التي معنا من: الشاھد. الجزور دون غیره

فلیس ھناك تشابھ بین المسألتین، فھذا حكم لھ عالقة بمسألة طھارة فضلة الحیوان، وھذا حكم لھ عالقة بتأثیر النجاسة، فاألول یتعلق بوجود 
ن شرط االعتراض ًالنجاسة في معاطن اإلبل ومرابض الغنم أم ال، والذي نبحثھ نحن ھو زوال النجاسة بالشمس، فاالعتراض لیس واردا؛ أل

أن یتحد المورد، فإذا كان الحكم األول یتعلق بكون ھذا یؤثر في إزالة النجاسة أو ال یؤثر، والثاني یتعلق بكون ھذا : والتناقض بین الحكمین
یكون إذا اتحد مورد ُیصلى فیھ أو ال یصلى فیھ وال عالقة لھ بالنجاسة، فال تشابھ بین الموضعین، فھذه مسألة وھذه مسألة، واإلشكال إنما 

ًالمسألتین، فھذا االعتراض لیس فیھ وجاھة، واالستشكال لیس بوارد أصال؛ ألن الصالة أجیزت في مرابض الغنم لطھارتھا، وُمنعت في 
  . وجود الشیاطین فیھا، وهللا تعالى أعلم-وھي كما قلنا- ًمعاطن اإلبل إما تعبدا وإما لعلة 

 
 
 
 

  دمحكم صالة الجزار بثوٍب علیھ
 
 

أن یكون الدم : الحالة األولى: الجزارون على حالتین: ما حكم الصالة في الثوب الذي یلبسھ الجزار وفي معظم ثیابھ دم؟ الجواب: السؤال
ون منھا ما یك: ًأن تأتیھ البھیمة وقد ذكیت؛ فالبھیمة التي أمامھ مذكاة، وبناء على ذلك: الذي یخرج ھو دم البھیمة فھذا نجس؛ الحالة الثانیة

من الدم أثناء ضرب األعضاء وتفصیلھا وتقطیعھا دم طاھر، وحتى لو وقفت عند الجزار فطار علیك طشاش دم من تفصیل األعضاء، فإنھ 
ًلیس بنجس؛ لكن النجس ھو موضع الرقبة، وینتبھ إلى ھذا الموضع الذي ھو موضع الذكاة فإنھ یعتبر متنجسا، والدم الذي یخرج عند الذكاة 

ِنجس، وأما لو أراد أن یبین الظھر أو یبین الید أو یقطعھا أو ُیفصل األعضاء أو یفصل اللحم عنھا وتطایر منھ دم؛ فھو طاھر وال ھو ال ّْ َ
  .یؤثر، وهللا تعالى أعلم
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 حكم إزالة النجاسة بماء زمزم

 
 

إزالة النجاسة بالمطعوم مشدد فیھا، وبالنسبة لماء : الجوابما الحكم في استخدام ماء زمزم في إزالة النجاسة من االستنجاء وغیره؟ : السؤال
ًزمزم وإن كان أصلھ مشروبا لكنھ لوجود احترامھ شرعا وإمكان إزالة النجاسة بالبدیل عنھ وھو الماء المطلق شدد العلماء في ذلك، وكان  ً

 -علیھ وسلم رخص لھ أن یبیت في مكة من أجل السقایةكما ثبت في الصحیح عنھ أن النبي صلى هللا -العباس رضي هللا عنھ صاحب السقایة 
ال أحل ماء زمزم لمغتسل أن یغتسل بھ، وفي القدیم كان نزحھ : أي) ّ لمغتسل وھي لشارب حل وبل- زمزم ال أحلھا: یعني-ال أحلھا : (یقول

ًصعبا، ولذلك كان االغتسال بھ یحتاج إلى أن یأخذ منھ دلوا أو نحو ذلك، فیضر بالناس الت ال أحلھ : (ي ترید منھ ولو شربة واحدة فكان یقولً
ٌبل: (ِ، حالل، وبل أي)حل: (، قیل)ِحل وبل(لمن یرید أن یشربھ : أي) لمغتسل وھو لشارب لحرارة قلبھ أو حرارة جسده من العطش، ) ِ

ّإن بل بھذا المعنى، : ًیس لھا معنى، فقالواحیاك وبیاك، فإن بیاك ل: حیص بیص، وكقولھم: إنھا لالتباع وال یراد معناھا كقولھم): ِبل: (وقیل ِ
أنھم كانوا یكرھون االغتسال بماء زمزم، وھذه الكراھة لغسل ظاھر الجسد مع طھارتھ فكیف بغسل النجاسة، والمحفوظ من : والمقصود

  .هللا تعالى أعلمفتاوى أھل العلم رحمة هللا علیھم أنھم كانوا یشددون في ھذا األمر وال یستحبون تطھیر النجاسات بھ، و
 
 
 
 

 حكم قيء الغالم
 
 

الذي یخرج من الطفل ال : ًھل ُیعتبر ما یخرج من طفلي من القيء نجسا، وما الحكم إذا صلیت ثم علمت بوجوده في ثوبي؟ الجواب: السؤال
ًجس، كأن تسقیھ لبنا فیخرج اللبن ًأن یكون متغیرا وقد وصل إلى جوفھ، فھذا یعتبر في حكم القيء وھو ن: الحالة األولى: یخلو من حالتین

أن یكون الذي خرج لم یتغیر وصفھ، كأن یكون حدیث عھد : الحالة الثانیة. وفیھ صفرة قد تغیرت مادتھ وتغیرت رائحتھ فھذا یحكم بتنجسھ
: ًحوه یعتبر طاھرا، فاألولبرضاعة، فلما جاءت تحملھ قلس علیھا، وھو القلس، فالذي یدفعھ الصبي أو الصبیة عند الشبع والري من اللبن ون

ًطاھر، فإذا كان الذي خرج عند استفراغھ طاھرا فال إشكال، وإن كان نجسا قد تغیرت مادتھ فھو نجس یجب غسلھ: نجس، والثاني المسألة . ً
ًلو أنھا حملت صبیا فقاء علیھا، وكان قیئا متغیر اللون والرائحة فعلمت بنجاستھ، ثم نسیت أن تغسل الم: الثانیة الظھر أو  وضع فصلتً

العصر أو المغرب أو العشاء ثم انتبھت؛ فال تجب علیھا اإلعادة في أصح أقوال العلماء؛ لما ثبت في الحدیث الصحیح عن النبي صلى هللا 
رأیناك : كم؟ قالواما شأن: أنھ صلى بأصحابھ في نعلیھ، ثم خلعھما أثناء الصالة؛ فخلع الصحابة نعالھم؛ فقال علیھ الصالة والسالم(علیھ وسلم 

فدل ھذا على أن من نسي النجاسة أو لم یتذكرھا أنھ ال یحكم بوجوب ) أتاني جبریل فأخبرني أنھما لیستا بطاھرتین: خلعت فخلعنا، فقال
دة لقطع النبي اإلعادة علیھ؛ بدلیل أن النبي صلى هللا علیھ وسلم لما أخبره جبریل بنى ولم یقطع الصالة، فلو كان ذكر النجاسة یوجب اإلعا

 وھي ركن، ولربما یكون قد صلى - وھي أقل ما یمكن أن یكون قد أوقعھ-صلى هللا علیھ وسلم صالتھ والستأنف؛ ألنھ أوقع تكبیرة اإلحرام 
 لسالم نظرًبعض الصالة، فكونھ علیھ الصالة والسالم لم یعد دل على أن من نسي النجاسة ثم بعد الصالة رآھا، أو لم یعلم بھا أصال ثم بعد ا

  .فإذا النجاسة في ثوبھ أو بدنھ، فحینئٍذ ال تجب اإلعادة في أصح أقوال العلماء، وهللا تعالى أعلم
 
 
 
 

 حكم حرمان الزوجة من صلة أبویھا
 
 

تھم مرة  أشتاق إلى رؤیة أبواي وإخواني، فعندما أطلب من زوجي أن أذھب لزیار-یا شیخ-زوجي ملتزم ومتدین و الحمد، ولكن : السؤال
ًكل عام فإنھ یرفض، وأحیانا یغضب غضبا شدیدا، وذلك یحزنني كثیرا فماذا أفعل؟ الجواب ً ً أن یكونا في : ال یخلو والدا المرأة من حالتین: ً

ف، نفس الموضع الذي فیھ الزوج، أو یكونا في غیر الموضع، فإن كانا في الموضع الذي فیھ الزوج والزوجة فإنھ تنبغي الزیارة بالمعرو
ًفیجعل وقتا یستطیع أن یصل فیھ رحمھ ویقوم فیھ بحق هللا وتقوم المرأة أیضا بحق أبویھا، فإن منعھا وأبواھا في نفس المدینة والسائلة تقصد  ً

؛ والسبب في ذلك- نسأل هللا السالمة والعافیة-ذلك، فال أشك أنھ  أن زیارة :  قد قطع رحمھ وأعان على القطیعة وعقوق الوالدین والعیاذ با
الوالدین والقرابة الذین ھم ملتصقون كاإلخوان ونحوھم ال تشق على الزوج مع اتحاد المكان، فكونھ یقصر ویمنعھا ال شك أنھ مخالف ألمر 

َواتقوا هللا الذي تساءلون بھ واألْرحام: هللا عز وجل بصلة الرحم واإلحسان إلى القرابة وهللا یقول في كتابھ َ َ َ َ َ ََ ِ ِِ ُ َ َّ َ َّ ُ وھذه وهللا مصیبة ] 1:النساء [َّ
عظیمة، إذا كان الزوج یبلغ بھ أن یمر العام الكامل وال یري زوجتھ أبویھا فوهللا بئس ما فعل، ووهللا إنھ لمن اللؤم بمكان، وال شك أنھ إنسان 

اتھما، وفلذة من فلذات أكبادھما؛ لكي یكون ًإن والدي المرأة أكرما اإلنسان وقبالنھ زوجا لعورة من عور. لئیم، فإن لئیم الطبع ھو الذي یمتنع
ًلھا سترا، ویكون لھا زوجا فتنعم عینھا بزواجھا منھ وعشرتھا لھ، ثم تمكث سنة كاملة  لقد ثبت في األحادیث !  ال ترى أبویھا- والعیاذ با-ً
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كما في - قالت عائشة رضي هللا عنھا ًالصحیحة دخول فاطمة على النبي صلى هللا علیھ وسلم سواء دخلت لحاجة أو دخلت زائرة، حتى
جاءت فاطمة إلى رسول هللا صلى هللا علیھ : (قالت: ، وفي الصحیحین(كانت إذا دخلت علیھ، قام لھا، فأجلسھا في موضعھ (- حدیث الترمذي 

ھا صلوات هللا وسالمھ علیھ في ارجعي إلى بیتك، وكان یزور: فما قال لھا النبي صلى هللا علیھ وسلم) وسلم، وهللا ما تخالف مشیتھا مشیتھ
بیتھا، فقضیة كون الزوج یبلغ بھ أن یمر عام كامل وال ترى زوجتھ أھلھا، وهللا ال أشك أن ھذا من اللؤم بمكان، فإن النفس الكریمة إذا 

حفظ العھد من : (لسالموقد قال علیھ الصالة وا. َأحسنت إلیھا ملكتھا باإلحسان، وأصبحت كأنك ملكت رقبة تلك النفس المؤمنة الكریمة
ًفلوالدي الزوجة عھد عند الزوج، بل المنبغي على الزوج الكریم أنھ ھو الذي یفاتح امرأتھ بزیارة أھلھا، وخاصة إذا كان ملتزما ) اإلیمان ً

ًدینا، وكثیر من النساء یشكین من بعض األزواج الذین فیھم خیر وفیھم صالح؛ ألن كثیرا منھم ال ینتبھ لمشاعر الز وجة وال لمشاعر القرابة، ً
ًفیجلس أحیانا شھورا وھو غافل عن صلة الرحم، مع أن حقیقة االلتزام ھي القیام بمثل ھذه الواجبات، فال تنتظر من الزوجة أن تقول لك ً :

اتھ، وكان لك أجرھا، وكان اذھب بي إلى أبي وأمي، بل أنت الذي تبدأ بھذا؛ ألنك تعلم أنك إذا أمرتھا بھذا أمرتھا بطاعة هللا، وأمرتھا بمرض
ًلك أجر صلتھا لوالدیھا، بل إذا بلغ باإلنسان الخیر وكان إنسانا كریما یرید مرضاة هللا عز وجل وجدتھ ھو الذي یعرض علیھا، ووجدتھ  ً

قد یكون : م فقالیذھب إلى أبي الزوجة وأمھا، وال ترضى نفسھ إال أن یذھب إلى أبي زوجتھ، فیسلم علیھ ویجلس معھ، ولقد حكى لي بعضھ
عندي الظرف الذي ال أستطیع أن أتركھ، وتركھ من المشقة بمكان، ولكن ال ترضى نفسي أن آتي وأنزلھا عند بیتھا دون أن أذھب وأقبل 

. عروفًرأس أبیھا وھو كبیر السن، وأدخل على أمھا وأحییھا، وأدخل السرور علیھا؛ فلكونھم اختاروني زوجا البنتھم ینبغي أن أرد ھذا الم
یترجم عن الوفاء للجمیل، وھذه من األمور  إن ھذا أقل ما یرد بھ المعروف، الزیارة فیھا جلب للمحبة والمودة، ثم إن اإلنسان بھذه الزیارة

 فیضایقھا أرید أن أزور أمي أو أبي،: ًالمھمة في المشاكل الزوجیة، فالزوجة إذا رأت الزوج غافال ال یبالي بقرابتھا، ولربما تأتي وتقول لھ
ًویتأخر عنھا ویماطلھا ویؤخرھا، بدال من أن یكون كریما، فیدخل الشیطان علیھا، فیقول زوجك ال یحب والدیك، زوجك كذا وكذا؛ : ً

فالشیطان یجري من ابن آدم مجرى الدم، والخطأ لیس من الزوجة أن تسيء الظن، ولكن الخطأ من الزوج أن ینسى المعروف والفضل، 
ًهللا عز وجل فلربما تتنكر علیھ الزوجة، وكم من مشاكل زوجیة عرضت علي فوجدت من األسباب الخفیة التي كانت سببا في ولذلك یعاقبھ  َّ

تقصیره في الوفاء لوالدیھا، وھي في ھذا معھا حق، وال شك أن الزوج إذا كان بھذه : فساد الزوجة على زوجھا وتأثرھا في معاملة زوجھا
لقد كان  .(حفظ العھد من اإلیمان: (مان؛ ألن من كمال اإلیمان كمال الوفاء والعشرة؛ كما قال صلى هللا علیھ وسلمالمثابة فإنھ ضعیف اإلی

ھل أھدیتم لصویحبات خدیجة منھا : (ًعلیھ الصالة والسالم وفیا لزوجتھ خدیجة رضي هللا عنھا حتى بعد وفاتھا، فكان إذا ذبح شاة یقول
ًلیھ، حتى أن النساء یغرن من خدیجة وھي میتة ومتوفاة رضي هللا عنھا وأرضاھا، فال یزال ذاكرا وحافظا لھا صلوات هللا وسالمھ ع) ًشیئا؟ ً

العھد، ولما دخلت المرأة العجوز الكبیرة السن الضعیفة الحال على النبي علیھ صلوات هللا وسالمھ ما أن سمع صوتھا حتى قام یجر رداءه 
صلوات هللا وسالمھ ) إنھا ھالة ، إنھا ھالة ، أخت خدیجة : من ھذه العجوز التي تقوم لھا ھذا القیام؟ قال! یا رسول هللا: (لھا، فقالت عائشة 

علیھ، فالوفاء والبر والخیر في صلة األرحام، وفي بر الوالدین واإلعانة على ذلك، وینبغي على الزوج أن یكون عنده اإلحساس والشعور، 
 ً وخاصة إذا كانت المرأة صالحة، فالمرأة الصالحة في ھذا الزمان نعمة عظیمة ینبغي على الزوج أن یدخلویحاول أن یكرم امرأتھ وأھلھا،

لقد أوذیت من رحمي ومن : ًالسرور علیھا، ودائما إذا جلس معھا ذكر فضل أھلھا وذكر أھلھا بخیر، وهللا إن من األزواج األخیار من یقول
ٍوم من األیام قد ذكرتھم بسوء؛ ألني ال أرید أن أكسر خاطر ھذه المرأة المؤمنة حینما أتذكر التزامھا أھل زوجتي، ومع ذلك ال أذكر أني في ی

ودیانتھا واستقامتھا، وھذا ھو شأن األخیار، فالمرأة إذا رأیتھا صالحة فأكرمھا وأسكنھا في قلبك، وأدخل علیھا من المودة والرحمة ما تلتمس 
أما ترضین أن : ھذا مقام العائذ بك من القطیعة قال: (حم یصلك هللا، فإنھا تعلقت بحقوي الرحمن وقالتبھ رضوان هللا عز وجل، وصل الر

فرضیت بذلك، فطوبى لمن وصلھا فوصلھ هللا، وویل ثم ویل لمن قطعھا وأعان على قطیعتھا، وقد ) أصل من وصلك وأن أقطع من قطعك؟
ُفھْل عسْیتم إْن تولْیت: قال تعالى َُّ َ َ َ ََ َِ ْم أْن تفسدوا في األْرض وتقطُعوا أْرحامكم ْ ُْ ُ ْ َُ َ َ َِ ِّ ََ َ ِ ْأْولئك الذین لعنُھم هللا فأصمُھم وأْعمى أْبصارُھم * ُِ ْ َُ َ َ َ َ َ َ ََ َ ََّ ِ َِ َُ َّ َ ََّ ] 23-22:محمد[ُ

أو عقوق والدین أو منعھ الزوجة ًنسأل هللا السالمة والعافیة، فقد یكون الشاب ملتزما صائم النھار وقائم اللیل، وتأتیھ لعنة بسبب قطیعة رحم 
 من خشوع في عبادتھ، أو یحرم من بكاء، أو یحرم من قیام لیل أو صیام نھار، -والعیاذ با- من أن تصل رحمھا أو تبر والدیھا، فیحرم 

ُأین أتي، وقد یكون ما أدري ما الذي أصابني؟ وكثیر من الشباب األخیار یصاب بنكسة في التزامھ أو ضعف إیمان وال یدري من : ویقول
ٍھذا من قبل حق لمظلوم دعا علیھ فحرمھ هللا عز وجل ھذا الخیر، فنسأل هللا العظیم أن ُیحیي قلوبنا بطاعتھ، وأن یرزقنا الوفاء لعباده بما 

ى نبیھ محمد وعلى آلھ یرضیھ عنا، ونعوذ با من منكرات األخالق واألدواء، وآخر دعوانا أن الحمد  رب العالمین، وصلى هللا وسلم عل
  .الطیبین الطاھرین

 
 
 
 

 [3[ باب إزالة النجاسة -شرح زاد المستقنع 
ِّالتخفیف فیما تعم بھ البلوى، وتكون فیھ المشقة، ولھذا خفف في یسیر بعض النجاسات التي یشق اجتنابھا، على خالف : من قواعد الشریعة ُ

 .بین العلماء في نجاسة بعض األشیاء وطھارتھا
 معفو عنھ من النجاساتال
 
 

 ......:أما بعد. بسم هللا الرحمن الرحیم الحمد  رب العالمین، والصالة والسالم على أشرف األنبیاء والمرسلین، وعلى آلھ وصحبھ أجمعین
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 العفو عن یسیر الدم
 
 

ال زال الحدیث في ]. أثر استجمار بمحلھویعفى في غیر مائع ومطعوم عن یسیر دم نجس من حیوان طاھر، وعن : [قال المصنف رحمھ هللا
أحكام النجاسات، ولما ذكر رحمھ هللا األحكام المتعلقة بإزالة النجاسة والشيء الذي تزال بھ النجاسة، شرع رحمھ هللا في محل الرخصة، 

ھا حدیث ضعیف روي عن ھذه المسألة األصل فی) یعفى في غیر مائع ومطعوم عن یسیر دم من حیوان: (وھو الشيء المعفو عنھ، فقال
، ثم تأید ھذا الحدیث الضعیف بعمل بعض أصحاب النبي صلى )أنھ یعفى في الدم عن قدر الدرھم البغلي: (وفیھ النبي صلى هللا علیھ وسلم

ًهللا علیھ وسلم كما أثر عن ابن عمر وابن عباس رضي هللا عن الجمیع، أنھم كانوا ال یرون في قلیل الدم شیئا، فربما عصر  الواحد منھم ُ
 فخرج منھا یسیر الدم فال یتطھر وال یغسل الموضع، فأخذ - وھي الحبة الصغیرة التي تكون في الوجھ أو في الید أو في الساعد-البثرة 

م غیره؟ فمن ھل یلتحق بالد: المسألة الثانیة. أن یسیر الدم النجس معفو عنھ: المسألة األولى: ًالعلماء رحمھم هللا من ھذا دلیال على مسألتین
أقصر الرخصة على محلھا، فأعفو عن الدم وحده، ألنھ ھو الذي ورد بھ الخبر، وھو الذي فعلھ الصحابة رضوان هللا : العلماء من قال

 ما دامت العلة التخفیف وأن الیسیر ال یأخذ حكم الكثیر، فنطرد ذلك في كل ما وافقھ،: وقال بعض العلماء. علیھم، ویبقى غیره على األصل
أن الذي یعفى فیھ عن یسیر النجاسة ھو : والصحیح المذھب األول) في غیر مائع ومطعوم: (یسیر النجاسة معفو عنھ، ثم استثنى وقال: فنقول

الدم وحده، فلو سألك سائل عن مذي قلیل خرج من اإلنسان بشھوة لنظر أو فكر وشعر بخروجھ منھ، فھل نحكم بنجاسة الثوب الذي أصابھ 
إنھ ال : یعفى عن الیسیر، حكمنا بجواز وضوئھ وصالتھ دون أن یغسل الموضع الذي أصابھ المذي، وإن قلنا: و ال نحكم؟ إن قلناھذا الذي أ

یعفى عنھ؛ فحینئٍذ یكون حكمھ حكم النجاسة الكثیرة سواء بسواء، فعند ذلك یجب غسلھ والوضوء بعده، وھذا بالنسبة للمسألة التي ذكرھا 
ما ذكرنا من أن الحكم یختص بالدم، وأن ما عدا الدم من النجاسات قلیلھا وكثیرھا ال یشملھ :  ھذا األصل، والصحیحّالمصنف مفرعة على

  .ًالرخصة، على ما تقرر من اعتبار الدم نجسا، وقد سبق بیان دلیل ذلك، وكالم العلماء رحمة هللا علیھم فیھ
 
 
 
 

 العفو عن أثر النجاسة بعد االستجمار
 
 

یعفى عن أثر االستجمار في محلھ، ومن المعلوم أن اإلنسان إذا قضى حاجتھ؛ فإنھ ربما غسل بالماء، : أي) وعن أثر استجمار بمحلھ: (وقولھ
وربما استجمر بالحجارة، أما لو غسل بالماء فباإلجماع أنھ یجب علیھ غسل الموضع وإنقاؤه، وأما لو كان بالحجارة فمن المعلوم أن الحجارة 

لو فرضنا أن ھذا : موضع على سبیل القطع كما یحصل في الماء، بل البد من بقاء أثر للنجاسة في الموضع، وھنا یرد السؤالال تنقي ال
 سیبقى فیھ یسیر -الذي ھو الدبر-ًالموضع ھو الدبر، فلو أن إنسانا قضى حاجتھ ثم استجمر بالحجارة فأنقى الموضع بالحجارة، فإن الموضع 

إنھ معفو عنھ، ولكن ال یعفى إال بما ھو في موضع النجاسة، أما لو تعدى موضع النجاسة فإنھ ال یعفى عنھ : یقولوننجاسة، وھذا الیسیر 
ًقوال واحدا، كما لو كان على صفحة اإللیة ونحو ذلك فإنھ ال یعفى عنھ النجاسة في الدبر أو القبل إذا استجمر  إذا تقرر أنھ یعفى عن یسیر. ً

ُّثبوت السنة عن النبي صلى هللا علیھ وسلم باالجتزاء بالحجارة، وقد أجمع العلماء : على ھذا القدر الذي یعفى عنھ؟ الدلیلاإلنسان، فما الدلیل 
ً فإنھ یحكم بكونھ متطھرا، -أنھ حصل منھ اإلنقاء بالحجر األخیر دون وجود أثر: بمعنى-رحمھم هللا على أن من استجمر وأنقى الموضع 

ً ألن ھذا الموضع وإن وضعت الحجر علیھ وخرج نقیا فإن الموضع ال یزال متغذیا بالنجاسة، فإذا عرق اإلنسان أو وإنما تأتي النجاسة؛ ً
جالت یده بالعرق فالبد وأن تصیب الموضع، فإذا عرق المكان الذي یلي الموضع وسرى ھذا العرق إلى الثوب أو إلى السروال الذي یلي 

إنھ أمر الشارع : كمنا بنجاستھ لدخل الناس في حرج ال یعلمھ إال هللا عز وجل، وھذا صحیح؛ ولذلك قالواالموضع فھذا معفو عنھ؛ ألننا لو ح
ألن الحجاز كانت حارة، كان الناس في الغالب ال یستجمرون إال :  قالوا- كما یقول اإلمام الشافعي -بغسل الیدین قبل إدخالھما في اإلناء 
ومع : ون غسل الفرجین وضوء النساء كما أثر عن بعض السلف، فكان الغالب منھم االستجمار، قالوابالحجارة وال یغسلون، وكانوا یعتبر

ھذا فإن الشرع لم یأمر بغسل الموضع، وإنما اكتفى بالحجارة، فدل على أنھ إذا عرق الموضع أو جالت الید في الموضع فإنھ یعفى عن ھذا 
  .الیسیر

 
 
 
 

 أشیاء مختلف في نجاستھا
 
 

...... 
 

 حكم جثة اآلدمي بعد موتھ
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ًال یحكم بكونھ نجسا، بل ھو طاھر، وھذا أحد قولي العلماء رحمة هللا علیھم أن : أي) ال ینجس]. (وال ینجس اآلدمي بالموت: [قال رحمھ هللا
المؤمن ال : (ھ الصالة والسالماألصل في المیتة أنھا نجسة، واستثني اآلدمي المسلم لقولھ علی: وقال بعض العلماء. اآلدمي ال ینجس بالموت

ٌإنما الُمشركون نجس : فبقي اآلدمي المشرك على األصل، وأكدوا ھذا بقولھ تعالى) ینجس َ َ ََ ُ ِْ ْ َّ لما كانت المیتة في أصل حكم : قالوا] 28:التوبة[ِ
خراجھ، فلما قال النبي صلى هللا إن كل میتة نجسة إال ما ورد الشرع بإ: الشرع نجسة كما نص هللا عز وجل في غیر موضع؛ فإننا نقول

نحكم بكونھ : ، قالوا)أن األصل في العام أن یبقى على عمومھ حتى یرد ما یخصصھ: (وھو عام، والقاعدة) إن المؤمن ال ینجس: (علیھ وسلم
واستثنى میتة ) المؤمن ال ینجسإن : (ًنجسا إال ما استثناه الشرع من المیتات، وقد استثنى الشرع المسلم المؤمن بقولھ علیھ الصالة والسالم

ًفبقي الكافر والمشرك على األصل من كونھ نجسا، وھذا : فلم یحكم بنجاسة میتة البحر، قالوا) ھو الطھور ماؤه الحل میتتھ: (البحر بقولھ
ًأن المشرك نجس حیا ومیتا : وھناك مذھب ثالث. بالنسبة للمذھب الثاني عند العلماء رحمة هللا علیھم  -ب الثاني وسط بین المذھبینوالمذھ- ً

إن اآلدمي ال : ًیؤكد أن الكافر ینجس، ألنھ لو كان اآلدمي طاھرا؛ لقال) إن المؤمن ال ینجس: (إن قول النبي صلى هللا علیھ وسلم: قالوا
 -بر من الجیفة والمیتاتولذلك یعت-إما نجاسة موت بمفارقة روحھ : یدل على أن الكافر ینجس، قالوا) إن المؤمن: (ینجس، لكن كونھ یقـول

ًوإما بالعموم سواء كان حیا أو كان میتا إن نساء أھل الكتاب حل لنا نكاحھن، وإذا جاز لنا : قالوا: واعترض علیھم باعتراضات وجیھة منھا. ً
صلى هللا علیھ وسلم وھو الحنفي ، فإنھ رضي هللا عنھ أخذتھ خیل النبي  واعترض علیھم بقصة ثمامة بن أثال. نكاحھن فإنھ البد من مخالطة

ًولو كان نجسا لما أدخلھ النبي صلى هللا علیھ وسلم المسجد، : ٍماض إلى العمرة فأخذه النبي صلى هللا علیھ وسلم وربطھ في المسجد، قالوا
َّإن: وأجیب عنھا أما كون نساء أھل الكتاب حل لنا؛ فإن قولھ تعالى. ھذا بالنسبة لالعتراضات التي اعترضت علیھم ٌما الُمشركون نجس ِ َ َ ََ ُ ِْ ْ

إن اآلیة وردت في المشركین ولم ترد في عموم الكفار، إذ لو كان : اختلف ھل المشركون یدخل فیھم أھل الكتاب أو ال؟ فنقول] 28:التوبة[
َإنما الُمشركون : إنما الكفار نجس، لكن قال: أھل الكتاب داخلین فیھا لقال َُ ِْ ْ َّ ْرآن یفرق بین المشركین وأھل الكتاب لم ووجدنا أن الق] 28:التوبة[ِ َ

َیكن الذین كفُروا مْن أْھل الكتاب والُمشركین  َ َ َِ ِ ِ ِ ِِ ْ ُْ َْ َ َِ َ َّ ٌإنما الُمشركون نجس : فلما فرق بینھم علمنا أن قولھ] 1:البینة[ِ َ َ ََ ُ ِْ ْ َّ ھم عبدة األوثان ] 28:التوبة[ِ
إنھ : وأما بالنسبة لألجوبة على قیمة ثمامة بن أثال فقالوا. ًھم نجسا، ھذا من األجوبةال دین لھم سماوي، فھؤالء یحكم بكون الواحد من والذین

وھذا حاصل ما . أن ما خرج عن األصل ال یعترض بھ، وال یرد بھ االعتراض في االستدالل: خارج عن األصل لمكان الحاجة، والقاعدة
 قول طائفة من العلماء رحمة هللا - كما قلنا-ال یحكم بنجاستھا، وھذا : أي، )ومیتة اآلدمي: (نجاسة اآلدمي، فقال المصنف: ذكر في مسألة
 .فھمنا أنھ یستوي في ذلك الكافر والمسلم) اآلدمي: (علیھم ولما قال

 
 
 
 

 حكم ما ال نفس لھ سائلة
 
 

ًدا من طاھر فیعتبر طاھراأن ما كان مما ال نفس لھ سائلة وكان متول: أي] وما ال نفس لھ سائلة متولد من طاھر: [قال رحمھ هللا ما ال نفس . (ً
ًسمي الحیض نفاسا لمكان الدم الخارج، كما في الصحیحین من قول النبي صلى هللا علیھ وسلم : النفس تطلق بمعنى الدم، قالوا) لھ سائلة
الروح، واختلف ھل ھي والروح شيء فالنفس تطلق بمعنى الدم، وتطلق بمعنى . ًوسمي النفاس نفاسا لوجود الدم فیھ) مالك أنفست؟: (لـعائشة

لیس لھا دم كالبراغیث، : كل دابة لیس لھا نفس، أي: الدم، فیقولون: أن من إطالقات النفس: واحد أو ال؟ وھو خالف معروف، لكن المقصود
ً یحكم بكونھ طاھرا؛ ألنھ :والصراصیر، وبنات وردان، وكذلك البعوض وما كان مثل ھذه الدواب، أو كان من الھوام، فكل ما ال دم لھ قالوا

ألن المیتة ما حكم بنجاستھا إال لمكان احتباس الدم فیھا، بدلیل أنھا لو ذكیت كانت : إذا مات فال یعتبر من المیتات المتنجسة بالدم؛ قالوا
ر طاھر األجزاء، والمیتة التي لما كان الحیوان الذي یذكى بالذكاة یطھر ویحل أكلھ ویعتب: طاھرة، فھذا مستنبط من مفھوم حكم الشرع، قالوا

ماتت حتف أنفھا وانحبس الدم فیھا یحكم بنجاستھا، عرفنا أن ما یذكى طاھر، وما ال یذكى نجس، فإن كان المیت مما ال دم لھ فإنھ یخرج 
: مثال ذلك. ا ال دم لھعن ھذا الوصف، فلیس لھ دم یراق، فیعتبر من المیتة الطاھرة التي ال یحكم بنجاستھا، ھذا وجھ من یقول بطھارة م

متنجسة، وفرق بین المتنجس والنجس، فالنجس بذاتھ، : الصراصیر ونحوھا، لكن یستثنى من ھذا إذا خرجت من مكان نجس، فیقال
والدلیل على أن ما تولد من طاھر یحكم . والمتنجس بعارض، ویمكن تطھیره، فلو خرجت من مكان نجس وھي رطبة حكم بكونھا نجسة

ن السوس كان یصیب التمر، ولم یأمر هللا عز وجل وال رسولھ صلى هللا علیھ وسلم باتقاء ما كان فیھ سوس، وكان یوجد في أ: بطھارتھ
- في التمور، ویوجد في الحبوب، ویوجد في الدقیق ومع ھذا كان یؤكل وال ینكر على أحد وال یحكم بكونھ میتة، وھذا یكاد  األطعمة، ویوجد

لو كان ھناك طعام وتولد من الطعام دود : ًفكل ما تولد من طاھر فھو طاھر، فمثال: ً على أنھ طاھر؛ وبناء على ذلكً یكون دلیال- باإلجماع
ًإنھ طاھر، فلو مات ھذا الدود في مكان، وجاء الماء على المكان الذي فیھ الدود وأصبح متشربا بھ ثم أصاب الثوب؛ : والطعام طاھر؛ فنقول

  .ن ھذه المیتة میتة طاھرة وال تعتبر نجسةإن الماء طاھر؛ أل: فنقول
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 حكم بول وروث ما یؤكل لحمھ
 
 

: القسم األول: الحیوانات تنقسم إلى قسمین): وبول ما یؤكل لحمھ وروثھ] (وبول ما یؤكل لحمھ وروثھ ومنیھ ومني اآلدمي: [قال رحمھ هللا
یقول . مھ، ثم كل من ھذین القسمین منھ ما أجمع على حكمھ ومنھ ما اختلف فیھلم یأذن الشرع بأكل لح: القسم الثاني. أذن الشرع بأكل لحمھ

  .آخر الكالم أو الحكم فیھ أنھ طاھر: طاھر، أي: التقدیر) وبول ما یؤكل لحمھ وروثھ: (المصنف رحمھ هللا
 
 
 
 

 األدلة على طھارة بول وروث ما یؤكل لحمھ
 
 

ما ثبت عن النبي صلى هللا علیھ وسلم أنھ أتاه أقوام من عكل وعرینة : ًأوال: ھر فھيأما األدلة على أن بول وروث ما یؤكل لحمھ طا
أصابھم الجوى، والجوى نوع من األمراض مثل الحمى؛ ألن مناطق أھل البادیة تكون نقیة ونافعة، فإذا دخلوا المدن : واجتووا المدینة أي

اختالف الموضع : -كما یقول اإلمام النووي رحمھ هللا- لنظیف، والجوى سببھ یحصل عندھم نوع من األمراض؛ ألنھم ألفوا المكان الطلق ا
ألنھم ألفوا طالقة الجو ونظافة ما یؤكل وما یشرب، بخالف المدن التي تكون وخیمة بسبب كثرة الناس بھا وضیق أماكنھا، فأصابھم . علیھم

لم كیف عالج الشيء بمألوفھ، حتى أن األطباء یعتبرون ھذا من معرفة طب النبي صلى هللا علیھ وس: الجوى، والعلة في ذكر الجوى ھي
َالطب النبوي، فبعض األمراض یكون عالجھا برد اإلنسان إلى مكانھ الذي نشأ فیھ، قالوا إنھ یتأثر بأرضھا وھوائھا ومائھا، وكان بعض : ِ

 صلى هللا علیھ وسلم إلى إبل الصدقة، وأمرھم أن یشربوا األطباء یداوي بالماء الذي یكون في الموضع الذي ولد فیھ اإلنسان، فردھم النبي
إنما أمرھم أن یشربوا من األبوال واأللبان؛ ألنھم مرضى، مع أن البول أصلھ : فقال بعض العلماء: من أبوالھا وألبانھا، فلذلك اختلف العلماء

أنھم یرون أن بول البعیر : وھذا مذھب الشافعیة، أيإنما أجاز لھم شرب بول البعیر لكونھم مرضى ومضطرین لذلك، : نجس، فكأنھ یقول
إنما أجاز لھم شرب البول؛ ألن بول ما یؤكل لحمھ وروثھ طاھر، فأجاز لھم شرب البول : وقال الحنابلة ومن وافقھم. وما یؤكل لحمھ نجس

از لھم شربھ للتداوي، شددوا فیھ في باب إن البول نجس وإنما ج: فقول الشافعیة. ال من جھة المرض ولكن من جھة طھارة الذي یتداوى بھ
باب  البول طاھر وال یجوز التداوي بالنجس، فخففوا في باب الطھارة، وشددوا في: أما الحنابلة فقالوا. الطھارة، وخففوا في باب التداوي
ًتجده في موضع یسرا ورحمة، وفي فقد تجد القول في مكان شدید ولكنھ في مكان آخر یسر ورحمة، وقد ! التداوي، وھذا من مرونة الشریعة

ونحتاج إلى منھج أصولي . ًالبول طاھر وجاز لھم شربھ لكونھ طاھرا: أن الحنابلة رحمھم هللا یقولون: فالمقصود. موضع آخر شدة وابتالء
بل ھو . ال: ء یقولونھم مرضى وجاز لھم التداوي بھ لكونھا ضرورة، وھؤال: في االستنباط حتى نعرف أي المذھبین أرجح، فھؤالء یقولون
فنرید أن نعرف الراجح من ) إن هللا لم یجعل شفاء أمتي فیما حرم علیھا: (طاھر وال یجوز التداوي بالنجس على األصل الذي قرروه

ًوصفا وھو ألن في الحدیث : إن بول اإلبل والبقر والغنم ونحوھا مما یؤكل لحمھ نجس ھو قول الشافعیة، فیقولون: القول الذي یقول. القولین
وھو الجوى -فالوصف المذكور في الحدیث : أصابھم الجوى، قالوا: أي) فاجتووا المدینة: (، وفي روایـة في الصحیح)فأصابھم الجوى: (قولھ

رى من قولنا أقوى وأرجح؛ ألننا وجدنا أدلة أخ: الحنابلة قالوا.  مشعر بالحكم وھو التخفیف والرخصة، ھذا بالنسبة لمسلك الشافعیة-والمرض
ًالسنة تـدل على أن البول طاھر، بدلیل أن النبي صلى هللا علیھ وسلم أوتر على بعیره وطاف على بعیره، فلو كان بول البعیر نجسا لما صلى  ُّ
النبي صلى هللا علیھ وسلم على البعیر؛ ألنھ إذا بال أصابھ طشاش بولھ، والبد أن البعیر یصیبھ شيء من الطشاش أو یبقى شيء في 

.  یدل ذلك على الطھارة-وكلھا عبادات تشترط لھا الطھارة-فكونھ علیھ الصالة والسالم یصلي ویوتر ویطوف على البعیر : موضع، قالواال
قد نھى النبي صلى هللا علیھ وسلم : إن ھذا من باب الرخصة والتیسیر وھو خارج عن األصل، ویقولون: الشافعیة یجیبون عن ھذا ویقولون

إنھ منع عن الصالة في : الحنابلة یقولون. ًمعاطن اإلبل، فلو كان روث البعیر طاھرا لما منع من الصالة في معاطن اإلبلعن الصالة في 
أن : فالمقصود. معاطن اإلبل لعلة غیر النجاسة، وھي كونھا أماكن الشیاطین، واإلبل خلقت من شیاطین كما ورد في بعض روایات السنن

ول وروث ما یؤكل لحمھ طاھر، فقد ركب النبي صلى هللا علیھ وسلم بعیره، وطاف على البعیر، وأوتر على أن ب: أصح األقوال وأقواھا
إنھ أجاز الصالة في مرابض الغنم، فلو كانت الفضلة : وأما بالنسبة للقول بأن ھذه رخص فنقول. البعیر، وھذا كلھ ظاھر الداللة على طھارتھ

القول بأن بول وروث ما یؤكل لحمھ : وسلم الصالة في مرابض الغنم، والشك أن أقوى القولین ھونجسة لما أجاز النبي صلى هللا علیھ 
طاھر، ومذھب الشافعیة رحمة هللا علیھم في أن فضلة ما یؤكل لحمھ نجسة فیھ من المشقة شيء كثیر، ولذلك من أشق ما یكون إذا كانوا في 

ً نجسا، وبمجرد ما یصیب الثوب البد أن یذھب ویغسل ثوبھ، فیجدون من الحرج والمشقة المساجد وجاء الحمام والطیر، فإنھم یعتبرون ذرقھ
ما هللا بھ علیم، حتى إن بعض متأخریھم أفتى بأن ذرق الطیور والحمام في المساجد معفو عنھ لمكان الحرج والمشقة، فإنھ ربما یكون ھناك 

أن بول وروث ما : إذا تقرر ھذا فإن أصح األقوال. موضع النجاسة ویطھر المكان فیقوم من بین الناس من أجل أن یغسل - كأیام الحج-زحام 
یؤكل لحمھ طاھر، ویستنبط ھذا من أن النبي صلى هللا علیھ وسلم أدى الصالة والطواف على ظھر البعیر، وأجاز الصالة في مرابض الغنم، 

زة الصالة في مرابض الغنم أن فضلتھا طاھرة، ثم نستنبط معنى آخر ففھمنا من الصالة على ظھر البعیر أن فضلتھ طاھرة، وفھمنا من إجا
قد حكم صلوات هللا وسالمھ علیھ بنجاسة لحم الحمر األھلیة لكونھا محرمة األكل، فإنھ لما نزل تحریمھا أمر بإكفاء القدور : للقیاس ونقول

 على نجاستھ -وھذا من أنفس ما یكون في االستنباط- ًا دلیال فحكم بكونھا نجسة لما نزل تحریم اللحم، فأخذوا من ھذ) إنھا رجس: (وقال
الفاصل في الحكم بنجاسة الفضالت والخارج ھو أنھ إما أن یكون من المأذون بأكلھ أو غیر : ًونجاسة الفضلة تبعا، وإذا ثبت ھذا فنقول
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  .ھ فھو نجسمأذون بأكلھ، فإن كان من جنس ما أذن بأكلھ فھو طاھر، وإن كان من غیر ما أذن بأكل
 
 
 
 

 حكم مني ما یؤكل لحمھ
 
 

ًمني ما یؤكل لحمھ فإنھ یعتبر طاھرا، وقد ذكر ھنا مني الدواب؛ ألن كثیرا من المسائل تترتب : أي) ومنیھ) (ومنیھ ومني اآلدمي: (وقولھ ً
ًویكاد یكون قول الجماھیر خالفا -رع مني الدواب یباع، وھذا موجود في مختلف أنواع الحیوانات، وقد تقرر في الش: ًعلیھا أحكام، فمثال

فإذا ثبت أن ) إن هللا ورسولھ حرم بیع المیتة والخمر والخنزیر واألصنام: ( أن النجس ال یجوز بیعھ؛ لحدیث جابر بن عبد هللا -للحنفیة
و سألك سائل عن بیع مني النجس ال یجوز بیعھ، وحكمت على المني الخارج من الحیوان الذي یؤكل لحمھ أنھ طاھر، ففي ھذه الحالة ل

ال یجوز بیعھ؛ : الحیوان كما یفعل بالحقن وتحقن بھ اإلناث من أجل أن تخصب وتنجب، ھل یجوز أو ال یجوز؟ فعلى القول بنجاسة فضلتھ
  .یجوز بیعھ؛ ألنھ طاھر أشبھ بسائر الطاھرات: ألنھ ال یجوز بیع النجس، وعلى القول بطھارتھا

 
 
 
 

 حكم رطوبة فرج المرأة
 
 

سائل یخرج من الموضع من المرأة، وسواء خرج عند الجماع أو خرج في غیر وقت : الرطوبة] ورطوبة فرج المرأة: [قال رحمھ هللا
. أن ھذا السائل طاھر: القول األول: سواء خرج عند الشھوة أو في غیر وقت الشھوة، فھذا السائل للعلماء فیھ وجھان مشھوران: الجماع، أي
 - واختاره غیر واحد من المحققین-واألقوى . إنھ المذھب، ووجھ عند الشافعیة:  أنھ نجس، وھذا وجھ عند الحنابلة وقیل:القول الثاني

ثبت في الحدیث عن النبي صلى هللا علیھ وسلم . ُّأنھ نجس، وقد دلت السنة على نجاستھ، ویحتاج إلى تأمل حتى یتبین ھذا الدلیل: والصحیح
وكان في أول اإلسالم إذا جامع الرجل أھلھ ولم ینزل ال یجب علیھ الغسل، وفیھ حدیث صحیح حیث قال ) بھ منھالیغسل ما أصا: (أنھ قال

وجاء في الحدیث الصحیح أنھ طرق على رجل من األنصار كان یریده في حاجة، فلما خرج ) إنما الماء من الماء: (علیھ الصالة والسالم
إذا لم تنـزل فال : یعني) لعلنا أعجلناك؟ إذا أعجلت أو أقحطت فال غسل علیك: (صلى هللا علیھ وسلمالرجل خرج كأنھ منزعج، فقال لھ النبي 

فالذي یصیب الفرج عند الجماع من ) ولكن لیغسل ما أصابھ منھا: (غسل علیك، وكان ذلك في أول اإلسالم، ثم قال علیھ الصالة والسالم
ً یدل على كونھ نجسا، وھذا نص صحیح صریح قوي في اعتبار الرطوبة نجسة، وقد أشار غیر المني ھو الرطوبة، فكونھ یأمر بالغسل منھ

إلیھ بعض المحققین، ومنھم اإلمام النووي رحمھ هللا في المجموع، وبین أن الرطوبة نجسة، ثم القیاس والنظر الصحیح یدل على نجاستھ، 
 إنھا مذي المرأة، فكما أن مذي الرجل یكون منھ فكذلك المرأة، وإذا كان :فإن رطوبة فرج المرأة منزلتھ منـزلة المذي من الرجل، قالوا

ُّالمذي نجسا فإن الرطوبة تكون نجسة؛ ألن النظیر یأخذ حكم نظیره، فلو لم یدل األثر لدل النظر على نجاستھ، والسنة حاكمة على كل قول؛  ً
  .نجاستھألن النبي صلى هللا علیھ وسلم لما بین أنھ مأمور بغسلھ دل على 

 
 
 
 

 حكم المرأة المبتالة بكثرة رطوبة الفرج
 
 

إن ھذا أمر یسیر ألنھا كالمستحاضة، فكما : وقد تعم البلوى بھذه الرطوبة، فمن النساء من تجلس ساعات وھي مبتالة بھذه الرطوبة، فنقول
ًأن المرأة یصیبھا دم االستحاضة ویستمر معھا أحیانا شھورا، والشریعة تحكم بكون ھ ذا الدم نجس، فكما أمر النبي صلى هللا علیھ وسلم ً

بغسلھ ویكاد یكون باإلجماع أن دم االستحاضة نجس، لكن إذا غلبھا فإنھا تضع قطنة تشد بھا الموضع، وتصلي على حالتھا وتتوضأ لدخول 
واء، وھذا ال حرج فیھ وال مشقة فیھ؛ ألن كل وقت، فالمرأة التي تغلبھا الرطوبة وتصل بھا إلى درجة المشقة تأخذ حكم االستحاضة سواء بس

أن األمر إذا ضاق اتسع، فمادام أنھ یضیق على المرأة ویحرجھا فإنھا تتعبد هللا عز وجل على قدر وسعھا وطاقتھا ال : القاعدة في الشریعة
َُیكلُف هللا نفسا إال ُوْسعھا  َ َّ ِ ً ْ َ َُ َّ صیص، فدل على أن الرطوبة من سائر بدن المرأة تعتبر ھذا تخ) ورطوبة فرج المرأة: (وقولھ]. 286:البقرة[ِّ

طاھرة وال یحكم بنجاستھا، فالرطوبة والعرق من سائر البدن طاھر، سواء من ذكر أو من أنثى، ولكن المراد الرطوبة في موضع 
  .مخصوص
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 حكم سؤر الھرة وما دونھا في الخلقة
 
 

الفضلة، : القط، ویستوي في ذلك ذكرانھا وإناثھا، والسؤر: وھي) وسؤر الھرة] ( طاھروسؤر الھرة وما دونھا في الخلقة: [قال رحمھ هللا
أن تأتي الھرة وتشرب من إناء أو وعاء ثم تبقى فضلة، فھذه الفضلة یحكم بطھارتھا؛ وذلك لما ثبت في : واحد اآلسار، وھذا السؤر صورتھ

وھذا ) إنھا من الطوافین علیكم والطوافات: (یھ وسلم أنھ أصغى لھا اإلناء ثم قالالحدیث الصحیح عن أبي قتادة یرفعھ إلى النبي صلى هللا عل
یدل على أنھا طاھرة، إذ لـو كانت نجسة لبین النبي صلى هللا علیھ وسلم نجاستھا، وفیھ تیسیر ورحمة بالناس؛ ألن الھرة تخالطھم وتكون 

ھي نجسة ولكن حكم : ولذلك یقول العلماء). نھا من الطوافین علیكم والطوافاتإ: (ًمعھم، وقد قال علیھ الصالة والسالم مشیرا لھذه العلة
إنھا طاھرة، : إذ لو كانت طاھرة في األصل لقال: قالوا) إنھا من الطوافین علیكم والطوافات: (بتخفیف الحكم فیھا لمكان المشقة؛ وذلك بقولھ

إن ھذا فیھ حرج وفیھ مشقة، فخفف من أجل الحرج ومن أجل المشقة، : یقولكأنھ ) إنھا من الطوافین علیكم والطوافات: (لكن كونھ یقول
كل ما كان في حكم الھرة فسؤره طاھر، حتى قالوا بالتخفیف في السباع فإذا طاف على اإلنسان : وھذا مسلك بعض العلماء، ولذلك قالوا

ًوكان معھ، كما لو أنھ ربى أسدا للصید أو نمرا أو نحو ذلك من السباع وخ وما دونھا في : (قال. یعفى عن فضلتھ وسؤره: ًالطھ كثیرا، قالواً
وقیاس األدنى : الثاني. قیاس األعلى على األدنى: األول: دونھا؛ ألن القیاس یأتي على ثالثة أوجھ: أقل منھا، وإنما قال: یعني) دونھا) (الخلقة

العلة، فإن كان الفرع الذي تقیسھ : ط كونھ أعلى أو أدنى أو مساویھ ھوضاب. ھذه ثالثة أحوال للقیاس. وقیاس المساوي: الثالث. على األعلى
َفال : هللا عز وجل یقول: أنك ألحقت المستحق للحكم أكثر مما ورد بھ النص، مثال ذلك: أولى بالحكم من األصل فھذا یسمى قیاس أعلى، أي

َتقْل لُھما أف وال تنھْرُھما  َ َ َْ َُ ٍَّ ُ یحرم السب والشتم كما یحرم التأفف بجامع كون كل منھما أذیة : فتقول) أف(: نھى عن قول] 23:اإلسراء[َ
التأفف للوالدین حرام فسبھما أولى بالحرمة لما فیھ مـن بالغ الضرر، أو . ًللوالدین، وقد تقول بصورة أخرى تنبھ على كونھ قیاسا أعلى
ًبجامع الضرر في كل، وھذا بالنسبة لما یكون أعلى، أو مساویا : أو دون. ن تقیس ما مثل الھرة في الحجم والقدر والتطواف على الھرةكأ: ٍ

ًأي ما یكون متخلفا فیھ بعض أوصاف العلة، فیكون األصل أولى بالحكم فیھ من الفرع عكس األول، فلو قست شیئا علتھ أدون من علة  ً
وھذا من دقة ) وما دونھا في الخلقة: (أنھ قال: شاھدال. إن ھذا قیاس أدنى: توجد فیھ ولكنھا أخف من علة األصل فتقول: األصل، یعني

نجاسة السباع  األصل: إن ھذا مبني على التطواف ولذلك یقولون: قالوا) إنھا من الطوافین علیكم والطوافات: (المصنف، ألن األصل لما قال
ً بالنجاسة، فإذا جئنا نقیس شیئا على المرخص ھذا األصل یقتضي المنع والحكم: وما في حكم السباع مما یأكل الحشرات ویغتذي بھا، فقال

علیھ فإننا نبحث عما ھو دونھ حتى یكون أبلغ في اللحوق، وأما إذا كان مثلھ فإنھ یقوى رده إلى األصل، وإذا كان أعلى منھ فھو أولى أن 
ًھا قد أصابت نجسا ورأیتھ على فمھا؛ فإن أن ترا: فالھرة سؤرھا طاھر ویستثنى مما سبق مسألة ینبغي التنبیھ علیھا وھي. یبقى على األصل

لو رأیتھا اغتذت بمیتة، ورأیت فضلة اللحم الذي نھشتھ أو النجاسة التي أصابتھا على فمھا، : سؤرھا نجس إذا تغیر بذلك النجس، صورة ذلك
ً فحینئٍذ تحكم بكونھ نجسا، وھذا فجاءت إلى اإلناء فشربت منھ وأفضلت، وقد وجدت طعم ذلك التي أكلت أو شربت منھ من النجس في الماء

وإن : -كما ھو موجود عند المالكیة وغیرھم- التنجیس لعارض ال ألصل، لكن نبھ العلماء رحمة هللا علیھم على ھذا، ولذلك قال بعض الفقھاء 
حكم بحكمھا إن : یعني) عمل علیھا(فم الھر أو السبع، : یعني) على فمھ(رأیت النجاسة : یعني) وإن رئیت(رئیت على فمھ عمل علیھا، 

  .أثرت في الماء فالماء نجس، وإن لم تؤثر فالماء طھور
 
 
 
 

 حكم سباع البھائم والطیور
 
 

ھو الذي یعدو على الناس وعلى : سباع البھائم كاألسود والنمور ونحوھا وھي العادیة، فالسبع العادي] وسباع البھائم والطیر: [قال رحمھ هللا
منھا ما ھو من السباع، ومنھا ما ھو من غیر السباع، والغالب في سباع الطیور أن تكون من ذوات :  إلى قسمینوالطیور تنقسم. الدواب

المخالب، ولذلك حرم النبي صلى هللا علیھ وسلم كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطیر، وتحریم أكل كل ذي ناب من السباع یدل 
ًمر أنھا كانت جائزة وكان أكلھا جائزا فلما نزل الوحي على النبي صلى هللا علیھ وسلم بتحریمھا أمر على نجاستھ؛ ألننا نالحظ في حدیث الح

م أكلھا أصبحت نجسة، قال العلماء وھذا دلیل : ًالنبي صلى هللا علیھ وسلم بإكفاء القدور، فھي لما كان أكلھا حالال كانت طاھرة، ولما حرِّ
فعندنا سباع البھائم ال : وإذا ثبت ھذا. تحریم اللحم یدل على نجاسة ذلك المحرم إال ما استثناه الشرع على أن -وھذا استنباط العلة-واضح 

یجوز أكل لحمھا، وإذا لم یجز أكل لحمھا فإنھا نجسة؛ ألن تحریم اللحم ذاتھ یدل على نجاستھ، ومن ثم یكون سؤره وفضلتھ في حكم أصلھ 
إن سؤر السبع نجس، وشاھد الحس قوي، فإن السباع تغتذي بالمیتات وتغتذي بالنجاسات، بل :  قالواالمتولد منھ، وھذا یقوي أنھ نجس، ولذلك

َّقل أن تغتذي بطاھر، ولذلك یقولون إنھ حكم بنجاستھا لداللة الشرع والطبع، فإن العادة واالستقراء تدالن على مخالطتھا لألقذار والنجاسات : َ
نسور والشواھین، وكذلك الصقور العادیة والباشق، ونحوھا من الطیور العادیة، كلھا یحكم على كال: وسباع الطیور. في غالب أحوالھا

  .فضالتھا وسؤرھا بالنجاسة
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 حكم الحمر
 
 

فھو : أھلي، ومتوحش، فأما الحمار الوحشي: الحمار ینقسم إلى قسمین: والحمار األھلي]. والحمار األھلي والبغل منھ نجسة: [قال رحمھ هللا
ًلذي یكون في البر، ویختلف، ففي بعض األحیان یكون مختلط األلوان، وھذا یكاد یكون القول واحدا على طھارتھ وحل أكلھ، وأما بالنسبة ا

یأخذ حكم : وبعضھم یقول. إنھ یأخذ حكم األھلي: فقال بعضھم: للذي یكون لھ لون واحد وھو الباھت القریب إلى األكحل فھذا مختلف فیھ
أنھ ینظر إلى موضعھ، فحمار : إن وجد في البر أخذ حكم البري، وإن وجد في القرى والمدن أخذ حكم األھلي، أي: ضھم یقولوبع. البري

ًالوحش جائز أكلھ، وھو طاھر، وأما الحمار األھلي فكان أكلھ ولحمھ طاھرا في أول األمر، ثم نھى النبي صلى هللا علیھ وسلم عنھ في عام 
ول هللا صلى هللا علیھ وسلم بإكفاء القدور، فأكفئت وھي تغلي بلحمھا، وأمر بغسلھا، فدل على أنھ نجس، ولكن خیبر، ونادى منادي رس

البردع التي تكون علیھ إذا أصابھا : استثني من ذلك ركوبھ، كأن یكون منھ عرق أو نحوه، فھذا مستثنى لمكان الحرج والمشقة، ولذلك قالوا
توى أصحاب النبي صلى هللا علیھ وسلم، وقد أثر عن أنس رضي هللا عنھ أنھ لما لقیھ ابن سیرین بعین التمر عرق ال یحكم بنجاستھا، وذلك لف

لوال أني رأیت رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم : (على غیر القبلة وسألھ، فقال: وھو مستقبل الشام مستدبر الكعبة ووجھھ من ذا الجانب، یعني
لى حمار، فدل ھذا على أن عرقھ وما یخالط اإلنسان عند الركوب من العرق والفضلة أنھ یغتفر ویعفى عنھ، وكان قد صلى ع) یفعلھ ما فعلتھ

 ً.ھذا بالنسبة للحمار األھلي؛ ألنھ نجس، ویستثنى منھ ما ذكرنا، أما الحمار المتوحش فھو طاھر ولحمھ طاھر وسؤره طاھر أیضا
 
 
 
 

 حكم البغل المتولد من الحمار والفرس
 
 

منھا ما ھو منتزع من ذكر وأنثى من : ى النظر في شيء متولد من الحمار ومن غیر الحمار وھو البغل؛ ألن الحیوانات تنقسم إلى قسمینیبق
جنسھ، ومنھا ما ھو مختلط، یجتمع فیھ ماء ذكر من نوع من الحیوان وأنثى من نوع آخر، وھذا الذي یحصل في البغال، فإنھ ربما نزى 

الولد : ھل نعطیھ حكم األب، أم نقول: ًة التي ھي أنثى الفرس فأولدھا بغال، ولذلك إذا خرج ھذا البغل، فھنا یرد اإلشكالالحمار على المھر
وھذا باب عظیم في ) الولد للفراش، وللعاھر الحجر: (الشرع یغلب جانب األنثى؛ بدلیل قولھ: قال بعض العلماء! للفراش وللعاھر الحجر؟
 فإن تولد البغل - عند من یقول بجواز أكل لحمھ- الفرس یجوز أكل لحمھ :  ألنك إذا حكمت بكونھ یتبع لألنثى فتقولالطھارات وفي اللحوم؛

إني أغلب جانب األب أو الذكر فتقول بحرمتھ، لكن : ًمن الحمار األھلي والمھرة من األفراس فیحكم بكونھ طاھرا یجوز أكلھ، وإن قلت
وخاصة في باب المطعومات؛ ) أنھ إذا اجتمع حاظر ومبیح قدم الحاظر على المبیح: (ال أصل آخر، وھوأن ھذا الباب ینظر فیھ إ: الصحیح

ُّلثبوت السنة عن النبي صلى هللا علیھ وسلم بأنھ إذا كان في الطعام جانب حظر وإباحة؛ غلب جانب الحظر؛ دلیل ذلك حدیث عدي ، فإن 
مع أنھ یحتمل أن الذي صاده كلبھ فیحل لھ أكلھ ویحتمل أن ) ع كلبك كالب غیرك؛ فال تأكلوإن وجدت م: (النبي صلى هللا علیھ وسلم قال لھ

إذا أرسلت كلبك وذكرت اسم هللا علیھ فكل، وإن أكل فال تأكل فإني أخاف أن : (وقال لھ. ال تأكل: الذي صاده كالب غیره فال یحل، فقال
م تردد الحظر واإلباحة، فالكلب إذا أرسلتھ وأكل من الفریسة فیحتمل أنھ أمسك لك فبین النبي صلى هللا علیھ وسل) یكون إنما أمسك لنفسھ

 أخذ العلماء من ھذا)  أن یكون إنما أمسك لنفسھ-لیس بیقین- فإن أكل فال تأكل فإني أخاف : (فیحل، ویحتمل أنھ أمسك لنفسھ فال یحل، فقال
ًأصال عظیما وھو إذا أمرتكم بأمر فأتوا منھ ما استطعتم وإذا : (ذلك من قولھ علیھ الصالة والسالمتقدیم الحظر على اإلباحة، واستنبطوا : ً

، )إذا اجتمع حاظر ومبیح فإنھ یقدم الحاظر على المبیح: (فجعلوا مرتبة الحظر أقوى من مرتبة اإلباحة؛ ولذلك القاعدة تقول) نھیتكم فانتھوا
ًإنھ یقدم فیھ جانب اإلباحة؛ فیحل ویكون سؤره طاھرا؛ :  یحرم وھو نجس، وإن قلنانقدم فیھ جانب الحظر فإنھ: وھنا عندنا البغل إن قلنا ّ

والبغل : بإطالق، ولكن قال) البغل: (لم یقل) والبغل منھ: (وقولھ. ًإعماال لألصل الذي یقتضي طھارتھ، والمصنف رحمھ هللا ألحقھ بما ذكرناه
  .ً من غیره وھو الحمار المتوحش فإنھ ال یعتبر سؤره نجسامن الحمار األھلي، فمفھوم ذلك أنھ إذا كان: منھ، أي

 
 
 
 

 األسئلة
 
 

...... 
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 حكم مني اآلدمي

 
 

، . باسم هللا: ؟ الجواب)طاھر... وبول ما یؤكل لحمھ وروثھ ومنیھ ومني اآلدمي: (ّھال فصلتم أكثر في قول المصنف: السؤال الحمد 
في الحقیقة أن السائل متأدب؛ ألننا نسینا الكالم على مني اآلدمي، : أما بعد. وصحبھ ومن واالهوالصالة والسالم على رسول هللا، وعلى آلھ 

إن مني اآلدمي طاھر، وھو : القول األول یقول: ھل مني اآلدمي طاھر أو نجس؟ وذلك على ثالثة أقوال: اختلف العلماء. ًوجزاه هللا خیرا
إن المني : والقول الثالث یقول. ًإن المني نجس سواء من الرجل أو المرأة وھو مذھب المالكیة: والقول الثاني یقول. مذھب الشافعیة والحنابلة

ًإن كان یابسا یحك، وإن كان مائعا رطبا یغسل، وھذه ثالثة أقوال ألھل العلم، : ُنجس، ولكن خفف في طھارتھ، وھو قول الحنفیة، فقالوا ً ً
ُّلسنة عن النبي صلى هللا علیھ وسلم، فقد كانت أم المؤمنین عائشة رضي هللا عنھا تفرك أن المني طاھر؛ وذلك لثبوت ا: أصحھا وأقواھا

المني من ثوب رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم فیصلي فیھ وإن بقع المني وأثرھا في الثوب، ولذلك القول بطھارتھ قوي، وفیھ حدیث ابن 
ّفنـزل النبي صلى هللا علیھ وسلم المني منـزلة المخاط بجامع ) و بمنـزلة المخاطإنما ھ: (عباس رضي هللا عنھما وقد اختلف في رفعھ ووقفھ

ًكون كل منھما فضلة عن البدن، والمخاط طاھر باإلجماع، فكذلك المني طاھر، إلحاقا للفرع باألصل، ھذا بالنسبة لمسألة المني، ولذلك لما 
ّكنت أحتھ من ثوب رسول هللا : ( بھ قد غسل ثوبھ أنكرت علیھ عائشة ، وقالتنزل الضیف على أم المؤمنین عائشة وأصبح وقد احتلم، وإذا

أن المني طاھر، والقول بنجاستھ محل نظر، ولھم أدلة تكلمنا علیھا في : فاألقوى). صلى هللا علیھ وسلم ثم یصلي فیھ وإن أثره في ذلك الثوب
 عمدة األحكام أو بلوغ المرام، فقد ذكرنا فیھ المسألة باألقوال واألدلة شرح بلوغ المرام، فمن أراد التفصیل واإلسھاب فلیرجع إلى شرح

ًأنھ طاھر، ویجزئ فیھ الحك إذا كان یابسا، وال حرج علیك أن تصلي ولو كان في الثوب، وهللا : والردود والمناقشات، والصحیح كما ذكرنا
  .تعالى أعلم

 
 
 
 

 حكم الطائر الذي یصاد بالحجارة
 
 

طائر الذي یتم اصطیاده بالرمي بالحجارة حالل، وكذلك الذي یصطاد بإطالق النار علیھ ویموت دون نزول الدم منھ ھل یجوز ھل ال: السؤال
إذا كان الحجر قد : ، الذي یصیب الطیور ونحوھا، ھذا فیھ تفصیل)النبال(الذي یرمى بالحجارة، أو بما یسمى في العرف بـ: أكلھ؟ الجواب

جر سن بحیث جرحت الطیر وخزقتھ؛ فإنھ یحل أكلھ، وھذا نادر ویكاد یكون شبھ مستحیل في الرمي، لكن في أصاب الصید، ولھذا الح
ھو : وأما إذا أصابھ بالحجر ومات الصید بضغط الحجر، سواء رماه بیده أو بالنبال أو بالمعراض؛ فإنھ وقیذ، والوقیذ. بعض الصور قد یقع

أن النبي صلى هللا علیھ : ًلذلك ال یجوز أكلھ إذا كان وجده میتا، والدلیل على اشتراط الخزقالذي یموت بفعل الرض بالحجر أو نحوه، و
لھ المعراض، فقال  إني أصید بھذه البزاة وأصید بكلبي المعلم وبكلبي غیر المعلم ثم ذكر! یا رسول هللا: (وسلم لما سألھ عدي بن حاتم فقال

فالمعراض ھو السھم الذي یكون بدون سن، ومعلوم أن السھام كانت ).  بعرضھ فال تأكلإن خزق فكل، وما أصاب: صلى هللا علیھ وسلم
-الزج، مثلثة في رأس السھم، وھذه الحدیدة المثلثة التي في رأس السھم ذكر العلماء رحمة هللا علیھم الحكمة منھا : توضع لھا حدیدة تسمى

إن ھذه تعین على عدم تذبذب السھم، فھذه الحدیدة :  یقولون-)نھایة األرب(ري في والدمی) صبح األعشى : (كما ذكر ذلك القلقشندي في كتابھ
في العادة إذا أصابت فریسة فإنھا إما أن تقتلھا أو تعقرھا، ولذلك إذا أصابھا السھم ثم نزعتھ أضر ذلك بالفریسة، ففي بعض األحیان تكون 

 فھذا السھم الـذي یـصید یصید بالعرض؛ ألنھ إذا - الزج الذي ھو من الحدیدلیس فیھ: أي-الحدیدة غیر موجودة، ویكون السھم غیر مزجج 
أصاب بالخزق یكون مثل الحدیدة، فسأل أبو ثعلبة رضي هللا عنھ النبي صلى هللا علیھ وسلم عن صیده بالمعراض، ألن المعراض یأتي 

یضرب الفریسة، فمع الخوف وشدة الضربة تسقط الفریسة ًویضرب الفریسة بالعرض، كأن تكون الفریسة طائرا أو نحوه فیترنح السھم ف
) إن أصاب بعرضھ؛ فال تأكل، وإن خزق فكل: (میتة، فسأل عن ھذا؛ ألنھ لیس فیھ إنھار للدم وال خزق للفریسة، فقال صلى هللا علیھ وسلم

ًوإن لم ینھر دما ولم ) وذكر اسم هللا علیھ؛ فكلما أنھر الدم : (فركب األمر على وجود الخزق، فالحجر في حكمھ، إن أنھر الدم دخل في قولھ
ُوالمْوقوذة : یخزق؛ فإنھ ال یجوز أكلـھ وھـو الـوقیذ؛ ولذلك قال هللا تعالى في المحرمات َ ُ َ فالموقوذة محرمة بإجماع العلماء رحمة ] 3:المائدة[َْ

لھا، وھكذا بالنسبة للطلقات الناریة، إن كانت الطلقة لم هللا علیھم، فالطیور التي تصاد بالحجارة دون أن تخزق ھذه محرمة وال یجوز أك
  .تخزق؛ فإنھ ال یحل أكل الصید، وأما إذا خزقت ودخلت فیھ وأنھرت دمھ؛ فإنھ صید حالل، ویجوز أكلھ، وهللا تعالى أعلم

 
 
 
 

 حكم شرب لبن الحمر األھلیة للتداوي
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لبن الحمار األھلي ینفع للسعال، وھذا من غرائب األطباء : مراض أم ال؟ الجوابھل یجوز شرب لبن الحمر األھلیة لعالج بعض األ: السؤال
القدماء، فإن السعال یأتي في الصدر وفي الصوت فیمنع اإلنسان حتى من صوتھ، وخاصة السعال الدیكي، فنظروا إلى أقوى الحیوانات 

ًصوتا ونفسا فوجدوا الحمار، فأدركوا أن الغالب أن لبنھ تكون فیھ ھذ َإن أنكر : ه الخاصیة، ولذلك یرضع صغیره كبیره كما قال تعالىً َ ْ َ َّ ِ
ِاألْصوات لصْوت الحمیر  ِ َِ َ َْ ُ َ إن الطب اكتشافھ كان باالستقراء والتتبع؛ ألن : ویقولون-أن ھذا قد نبھ علیھ ابن خلدون : فالمقصود]. 19:لقمان[َ

ًص الحمار وقوة صوتھ أن یكون لبنھ نافعا في ھذا، ولذلك یستثنون لبن الحمار  فاستنبطوا من خصائ-هللا وضع الدالئل والعالمات واألمارات
إذا أعیت الحیلة في المریض بالصدر جاز استخدامھ، وھذا :  ویقولون- عند من یقول بجواز التداوي بالنجس عند الضرورة-إذا أعیت الحیلة

ا، وأذكر بعض القرابة أنھ سقط كالمیت ما وجد لھ عالج، حتى جاء  أن یحصل لھم ھذ-أجارنا هللا وإیاكم- یقع، خاصة في بعض األطفال 
 لما - !سبحان هللا العظیم- ًال عالج لھ إال قطرات یسیرة من لبن الحمار في أنفھ، وفعال :  وقال-وھذا قبل قرابة ثالثین سنة-طبیب شعبي 

ًنتفاع باألنجاس في مـسائال نظم بعدھا یفي في جلد میتة إذا وجاز اال: نقطت شفي بإذن هللا عز وجل، وقد أشار إلى ھذا بعض العلماء بقولھ
لبن (ما دبغا ولحمھا لالضطرار سـوغا وشحمھا تدھن منھ البكرة عـظامھا بھا تصفى الفضة ولـبن األتن للسعـال والجلد للرئمان فیھ جـالي 

، في بعض األحیان تموت الناقة أو البقرة فیمتنع ) فیھ جاليوالجلد للرئمان(الدیكي ونحوه، : أي) للسعال(ھي أنثى الحمار : األتان) األتن
صبیھا أو صغیرھا من األكل، فماذا یفعلون لھ؟ یأتون بجلد أمھ ویضعون فیھ العلف، فإذا شم رائحة أمھ أقبل على الطعام، وھذا من غریب 

واضح من الجالء، فھذه كلھا مسائل تستثنى من : يیعن) جالي. (صغار البقر: ، الرئمان)والجلد للرئمان فیھ جالي: (فقال. ما یذكرونھ
وآخر دعوانا أن . األنجاس؛ ألن الجلد نجس، ولو دبغ جلد البقرة لخرج ما ینتفع بھ صغیرھا؛ ألن الصغیر یرید أن یشم رائحة أمھ ودمھا

  .الحمد  رب العالمین، وصلى هللا وسلم على نبیھ محمد وعلى آلھ الطیبین الطاھرین
 
 
 
 

 [1[ باب الحیض -زاد المستقنع شرح 
أحكام الحیض، فقد جاء الشرع ببیانھا، وذكر تفاصیلھا، كبدایة سن : ًجاء اإلسالم مبینا ألحكام كثیرة مما یتعلق بالمرأة، ومن ھذه األحكام

وغیرھا من المسائل ..  بھاالحیض ونھایتھ، وأقل مدة الحیض وأكثرھا، وأقل مدة الطھر وأكثره، واألشیاء التي یحرم على الحائض القیام
 .الكثیرة المتعلقة بھذا الباب
 أھمیة دراسة باب الحیض

 
 

قال : أما بعد. بسم هللا الرحمن الرحیم الحمد  رب العالمین، والصالة والسالم على أشرف األنبیاء والمرسلین، وعلى آلھ وصحبھ أجمعین
رع علیھ مسائل عظیمة تتعلق بعبادات الناس ومعامالتھم، ولذلك اعتنى الحیض باب عظیم، وتتف]. باب الحیض: [المصنف رحمھ هللا

ًالمحدثون والفقھاء رحمة هللا علیھم بھذا الباب، وما من كتاب یتكلم على أحكام الشریعة في العبادات إال وعقد لھذا المبحث موضعا خاصا  ً
من السھولة بمكان بل ھو عسیر إال على من یسره هللا علیھ، ولذلك لیس  أورد فیھ األحادیث واألحكام الخاصة بھ، وھو باب عظیم، وإتقانھ

من أشدھا وأعظمھا، وال شك أن الذي یتقنھ یسد ثغرة من : إنھ من عویص المسائل ومن عویص األبواب، یعني: قال اإلمام النووي رحمھ هللا
رتھا، وحجھا، وغیر ذلك من عباداتھا التي تشترط لھا أن المرأة تلتبس علیھا صالتھا، وصیامھا، وعم: ثغور اإلسالم، والسبب في ذلك

الطھارة، ویلتبس على الرجل حل طالقھ وكذلك إباحة إصابتھ المرأتھ، واستمتاعھ بھا، وجواز تطلیقھ وعدم جوازه، وانقضاء العدة وعدم 
لیھ أن یعتني بھ، وأن یولیھ من العنایة انقضائھا، وكل ھذه المسائل تتفرع على إتقان باب الحیض، ولذلك الشك أن طالب العلم ینبغي ع

وقد ألف العلماء رحمة هللا علیھم فیھ تآلیف مفیدة، وجمعھا اإلمام الدارمي في كتاب مستقل، وجمعھا اإلمام النووي . والرعایة ما ھو خلیق بھ
قرابة ألف : عض العلماء خمسمائة ورقة، أيإنھ لم یستوعب شتاتھا مع ھذا كلھ، وكتب فیھا ب: رحمھ هللا فیما ال یقل عن مائتي صفحة، وقال

ًكیف یكون عسیرا واألحادیث فیھ قلیلة، وربما أن اإلنسان إذا تفرغ لھ وأتقن أصولھ : وقد یقول قائل. صفحة في ھذه المسائل، وھو أمر دقیق
َّألم بھ؟ نقول َ أصول باب : الوجھ األول: یبحث من وجھینوھي أن الحیض حینما یبحث فإنھ : الواقع بخالف ذلك، وأحب أن أنبھ على مسألة: َ

الفروع المتعلقة بھذه األصول فأما األصول فھي منحصرة ومحدودة، ویمكن لإلنسان أن یضبط أحادیثھا وال إشكال : والوجھ الثاني. الحیض
أنھ ینبغي على : ّأو ُوسع فیھ؟ الجوابِّمن أین جاءتنا ھذه الفروع التي ُعقد بھا باب الحیض : فیھا، ولكن اإلشكال في الفروع، وقد یقول قائل

طالب العلم أن یتنبھ إلى أن الحوادث والنوازل والفروع ال تتقید، ولذلك قد تكون المسائل على عھد النبي صلى هللا علیھ وسلم والصحابة 
صلى هللا علیھ وسلم والصحابة على عھد النبي -منحصرة، ثم إذا جاءت من بعد ذلك القرون تعددت المسائل؛ ألن مسائل الحیض في القدیم 

 تجدھا على بیئة واحدة، وھي بیئة الجزیرة، فتجدھا منحصرة، لكن لما اختلفت البیئات وفتحت الفتوح -إلى قرابة عصور الخلفاء الراشدین
ه األحادیث في الحیض ما یقرب من مائة حدیث، ولھذ: ووجدت األجناس، أصبحت مسائل الحیض واسعة، حتى إن بعض أئمة الحدیث یقول

ُما یقرب من مائة وخمسین طریقا، وقد جمعت فیھا ما ال یقل عن خمسمائة ورقة، ولذلك قال اإلمام ابن العربي المالكي رحمة هللا علیھ َ ً :
إنھ : ابوھي مسائل تأكل الكبد، وتنھض الكتد، وال یتقنھا منكم أحد، فباب الحیض باب عظیم، یقول اإلمام أحمد رحمة هللا علیھ عن ھذا الب

 ...... .جلس فیھ تسع سنوات حتى فھمھ
 

 التحذیر من االستھزاء بالعلماء الھتمامھم بباب الحیض
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ّولألسف نجد من ُیثرب على العلماء ویقول ًإنھم علماء الحیض والنفاس، ووهللا الذي ال إلھ إال ھو، لو أمست امرأتھ حائضا وھو ال یعرف : َ

ّابھا، ولعرف قدر علماء الحیض والنفاس، ولذلك ال یجوز ألحد أن یستخف بھذا الباب، واالستخفاف بھ أحكام الحیض والنفاس لما أحسن جو
فقد یخشى علیھ الكفر؛ ألنھ یستھزئ بعلماء الدین، ! علماء الحیض والنفاس: ًفلو أن إنسانا استخف بالعلماء وقال. یدل على ھوى صاحبھ

َوتْحسُبونُھ : وھذه كلمة كما قال تعالى ََ ٌھیِّنا وُھو عنَد هللا عظیم َ ِ َِ َ َ َِ َّ ْ ، ولذلك ما جاء األمة البالء إال من الغلو، فتجد العابد الصائم القائم ]15:النور[ً
ھذا جالس یصلي ویصوم ویحتقر عبادتھ؛ : یحتقر طالب العلم ویحس أن الدین ھو الصیام والقیام، وتجد طالب العلم یحتقر العابد ویقول

إنما أھلك من كان قبلكم : (م یغلو في طلب العلم، والعابد یغلو في العبادة، وھذا ال یجوز؛ فالنبي صلى هللا علیھ وسلم قالوذلك ألن طالب العل
ٌواإلنسان إذا أراد أن یمسك بابا فال یحتقر غیره، فكل على ثغرة، وهللا یقول. فال یجوز الغلو في الدین) الغلو ِفاْستبقوا الخْیرات : ً َ َ َ َْ ُ ] 148:البقرة[ِ

 وذكر مسائل - االستخفاف بالفقھ: أي-ًفأنبھ على ھذا؛ ألنھا مسألة عارضة، وھي خطیرة جدا أن یستھزأ بالعلماء، ومسألة االستھزاء بالفقھاء 
ا وإیاكم الحیض والنفاس قدیمة ولیست ولیدة الیوم، ولكن ینبغي على طالب العلم أن یتنبھوا لھذه اآلفة من آفات اللسان، نسأل هللا أن یعصمن

  .أن ھذا الباب باب عظیم وینبغي على طالب العلم أن ینتبھ لھ: من الھوى والردى، والمقصود
 
 
 
 

 حاالت المرأة في الحیض
 
 

والمبتدأة : إما أن تكون مبتدأة: أربع حاالت. اإلشكال في ھذا الباب أن المرأة ال تخلو من أن تكون مبتدأة، أو معتادة، أو ممیزة، أو متحیرة
أو . وھي التي عاودھا الحیض ثالث مرات فأكثر على وتیرة واحدة: وإما أن تكون معتادة. جاءھا ألول مرة:  التي ابتدأھا الحیض، أيھي

أو تكون متحیرة، والمتحیرة . وھي المرأة التي تعرف دم الحیض، وتمیزه بلونھ، ورائحتھ، وغلظھ، ورقتھ، واأللم وعدمھ: تكون ممیزة
ألنھا حیرت العلماء؛ ألن مسائلھا تتداخل، فتارة ینظر إلى التمییز، وقد ال : في نفسھا ال تستطیع أن تمیز، ومحیرة: متحیرة: والمحیرة قالوا

فأكثر مسائل . تستطیع أن تمیز، وتارة ینظر إلى األمد والزمان فتردھا إلى أقل الحیض، وتارة ترد إلى أكثر الحیض، فاحتار العلماء فیھا
یدخل الحیض على   في الممیزة والمتحیرة، وأعقدھا في المتحیرة، وقد تكون ھناك مسائل متداخلة في الحیض، كأنالحیض وإشكاالتھ

ًالنفاس، فتكون المرأة نفساء ثم ال تشعر إال وقد طھرت، فتطھر یوما كامال وترى النقاء، ثم یدخل الحیض على النفاس أن باب : المقصود. ً
إذا مرت علینا مسائل أو فروع للعلماء فینبغي على طالب العلم أن ینتبھ لھا، : نبغي أن ال تحتقر، بمعنىالحیض باب دقیق، وھذه الفروع ی

ھذه التفریعات ما أنزل هللا بھا من سلطان، والواقع أننا لما قرأناھا : وكان بعض طالب العلم إبان الطلب یستخفون بھذه المسائل ویقولون
ًا وضبطھا وینفع هللا بك المسلمین خیرا كثیرا، فكم من إشكاالت وعویص مسائل تزال بإتقان ھذا الباب، وجدناھا من ألذ ما یكون في دراستھ ً

یعرف أصل كل حكم یرید أن :  إذا یسر هللا على طالب العلم بحیث یعرف أصول كل نوع من النساء وضابطھ، أي-إن شاء هللا- وھي بسیطة 
 اج كتاب الحیض إلى إلمام وإتقان، وال تزال األمة بحاجة إلى اإلتقان من طالب العلم، بل إنویحت. یقرره، فیستطیع أن یعرف ما تفرع عنھ

 من یتقن مسائل الحیض، فقد - إال من رحم هللا-َّوھذا في القرن السابع، والیوم قل . وقد غلط فیھ العلماء: اإلمام النووي في القرن السابع یقول
تنظر عادة أمھا أو أختھا وتعمل : لباب من بدایتھ، وقد یرد المرأة إلى عادة أمثالھا أو أضرابھا، ویقولویقفل ا! األمر یسیر: تجد الواحد یقول

ّعلى ذلك وینتھي اإلشكال، لكن ال یستطیع أن یعطیك أصال أو حجة تدل على أنھ قد فھم ھذا الباب وألم بأصولھ، ولذلك ینبغي على طالب  َ َ ً
ًتحیضي خمسا أو ستا أو سبعا في علم هللا :  أن المرأة تبني على الغالب فنقول لھا-ًمثال-أنھ لو ترجح عندنا العلم أن ینتبھوا، و أنبھ ھنا على  ً ً ّ

عز وجل وینتھي اإلشكال، فھذا راجح بالنسبة لظننا، والحدیث في ھذا حسن وال یقتضي أن غیره مرجوح من كل وجھ، وأنھ ھو الحق الذي 
 التي ذكرھا العلماء فیھا الصواب وفیھا ما یوافق الحق في بعض الصور وھي خارجة عن ھذا الحدیث، ال مریة فیھ، فقد تكون التفریعات

والكتاب الذي معنا مباحث الحیض فیھ . ّینبغي على طالب العلم أن یتقن ھذا الباب ویلم بھ ویولیھ من العنایة ما ھو خلیق بھ: فلذلك نقول
ل جیدة في باب الحیض، وقد ننبھ على بعض الفروع، ونسأل هللا عز وجل التوفیق ًمختصرة، ولكن ال شك أن فیھا إلماما بأصو

 ...... .والرعایة
 

 تعریف الحیض لغة وأحكامھ
 
 

 إذا سال منھا سائل كالصمغ، فیقولون -وھي نوع من الشجر-حاض الوادي إذا سال ماؤه، وحاضت السمرة : یقال. السیالن: الحیض في اللغة
امرأة حائض، : فیقال: قالوا. ُالمرأة حائض وحائضة، ونوزع في الثاني؛ ألن الذي ال یشترك فیھ الذكر واألنثى ال یؤنث: ویقال. حاضت: لھا

ُامرأة طالق؛ ألن الرجل ال یطلق، وكذلك الرجل ال یحیض، وال یقال: كما یقال ْ امرأة طالقة أو حاملة؛ ألن ھذا مما یختص بھ اإلناث فال : َ
وأما بالنسبة لالصطالح فاختلفت . ألصل في التأنیث أن یكون فیما یفصل فیھ بین الذكر واألنثى مما یدخلھ االشتراكحاجة للتأنیث؛ ألن ا

دم : دم یرخیھ رحم المرأة عادة، وبعضھم یقول: ًتعاریف العلماء للحیض اصطالحا، لكن عند النظر فیھا تستطیع أن تستجمع منھا قولھم
فرج المرأة، ولكن التعبیر : قال بعضھم) رحم المرأة: (یسیل منھ، وقولھم: أي) یرخیھ: (فقولھم. والدةیرخیھ رحم المرأة لغیر مرض أو 

یشترط فیھ أال یكون لمرض : على التغلیب، ولذلك یقولون) رحم المرأة: (وخرج من ھذا الرجل، وقولھم) رحم المرأة: (وقولھم. بالرحم أدق
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: فإذا كان لمرض فھو استحاضة؛ لقول النبي صلى هللا علیھ وسلم. فھو نفاس: وإن كان لوالدةفھو استحاضة، : أو لوالدة، فإن كان لمرض
استحاضة، وزیادة : ؛ وسمیت االستحاضة استحاضة؛ ألن األصل الحیض، فإذا استمر الدم معھا فوق أمد الحیض قالوا)إنما ذلك عرق(

: وبعض العلماء یقول. فھو إخراج لدم النفاس) لغیر والدة: (وأما قولھم. عروفزاد عن قدره المألوف الم: المبنى تدل على زیادة المعنى، أي
ِدم طبیعة وجبلة: (فقولھم. ًدم جبلة وطبیعة یرخیھ رحم المرأة لغیر والدة، وھذا أیضا تعبیر دقیق ُْیخرج دم االستحاضة؛ ألنھ لغیر طبیعة ) ِ

أما بالنسبة للحیض فذكره المصنف رحمھ هللا في ھذا الموضع . نى كلھ متقاربُْیخرج دم النفاس والمع) لغیر والدة: (وقولھم. وھو عارض
 في الفروع المتعلقة -إن شاء هللا- ًلتعلقھ بمباحث الطھارة؛ حیث یحكم بكون المرأة طاھرا، وبكونھا یحل وطؤھا ویحل طالقھا كما سیأتي 

ّض دم نجس باإلجماع، وھو نوع من أنواع النجاسات، وُیحبب لطالب العلم فدم الحی: وأما بالنسبة لمناسبة ذكره بعد إزالة النجاسة. بالحیض َ-
 أن یقرأ بعض كالم األطباء في ھذا الدم الذي یرخیھ الرحم، وینظر إلى بدیع صنع هللا عز وجل وعظیم حكمتھ، وجلیل علمھ -لو أمكنھ

َسبحانھ وتعالى، فلو قرأت عن الحكم التي توجد في ھذا الدم روجھ، وكیفیة إرخاء الرحم لھ، وكیف یتھیأ ذلك الرحم إلخراجھ في كیفیة خ. ِ
هللا عز وجل عند الخروج؛ ألن ھذا الدم یتھیأ الرحم بعده للحمل، وتفرز الھرمونات التي تعین على الحمل،  وإفرازه، ثم كیف ینقبض بإذن

األوعیة تتقلص، ثم أخذت تفرز ذلك الدم، فإذا بھ یتجلط حتى إذا شعر المبیض أنھ لیست ھناك والدة امتنع من إفراز ھرمون الحمل، فأخذت 
 وھذا - !سبحان هللا-في ذلك الموضع، ثم یرسل هللا عز وجل لھ كالخمیرة تفكك ھذا التجلط، فلو مكث سنوات فإنھ ال یتجلط في ذلك المكان 

ًألطباء، وأیضا للدكتور محمد بن علي البار كالم ویوجد كالم جید في الموسوعة الطبیة التي ألفھا مجموعة من ا. من عظمة هللا جل جاللھ
ُّطیب في دورة األرحام، وینبغي على طالب العلم أن یلم بھذه األشیاء، وبعضھا قد تنبني علیھ أحكام فقھیة، وأرى أن طالب العلم ینبغي أن 

ًیجمع بین الفقھ وفھم بعض الحكم واألسرار حتى یكون الفقھ معینا لھ على العبادة، ولذ َ ًلك أخبر هللا عز وجل أنھ ال أحسن منھ ُحكما لقوم ِ
عندھم الیقین وعندھم اإلیمان؛ ألن اإلنسان إذا تأمل األحكام الشرعیة ونظر فیھا أدرك عظمة هللا جل جاللھ وحكمتھ، ولو جاء : یوقنون، أي

ِا تقرأ بعض الحكم الموجودة في خلق دم الحیض بعكسھا لعلم عظمة ھذا الُحكم، وأنھ لیس أسلم منھ وال أحسن منھ وال أكمل، وكذلك عندم
فالفقیھ . وتكوینھ، وكیف یخرج، وصفة خروجھ، ربما أنك تستعین بھا في بعض المواضع للتدلیل على عظمة هللا وعلى قدرتھ سبحانھ وتعالى

 كالم جید - موسوعة الطبیة ودورة األرحامفي ال- ِینبغي أن یجمع بین مادة الفقھ والحكم والمعاني المستفادة من الفقھ، ففي ھذین الموضعین 
فیھ من القوة على قتل الجراثیم : إن السائل الذي یفرز مع دم الحیض یقتل الجراثیم، أي: ّحبذا لطالب العلم أن یقرأه ویلم بھ، ویقولون

ذا الشيء لربما أصیبت المرأة والمكروبات الشيء العجیب، ولو نظر اإلنسان إلى أن هللا عز وجل لو ترك ھذا الموضع دون وجود مثل ھ
. بكثیر من األمراض، بل إن الرجل بحكم ما یحصل من االتصال بینھما ربما یصاب بھذه األمراض، فالحمد  على لطفھ ورحمتھ بالعباد

متعلقة بھ، ُّوھذا الباب كما قلنا باب من أبواب الطھارة، ووردت نصوص في الكتاب ونصوص في السنة تبین بعض مسائلھ واألحكام ال
 عند ذكر العبارات التي یذكرھا المصنف، وقد نتوسع في ھذه العبارات، فیحبذ لطالب العلم أن یلم باألصل -إن شاء هللا-ولذلك سنبین بعضھا 

 .......الذي نذكره، والفروع التي تنبني على ذلك األصل
 

 أسماء الحیض
 
 

ُّاسمھ في الكتاب والسنة، : فالحیض. والطمث، والضحك، فكل ھذه أسماء للحیضالنفاس، واإلكبار، واإلعصار، : الحیض لھ أسماء ومنھا
مالك : (جاء فیھ حدیث أم المؤمنین عائشة رضي هللا عنھا أن النبي صلى هللا علیھ وسلم قال لھا في حجة الوداع لما حاضت: والنفاس

ًمى الحیض نفاسا، ویسمى أیضا الحیض بالضحك؛ ومنھ قولھ أصابك الدم، فس: أي) أنفست؟) (أنفست؟ ذاك شيء كتبھ هللا على بنات آدم ً
َواْمرأتُھ قائمة فضحكت فبشْرناھا بإْسحاق ومْن وراء إْسحاق یْعقوب : تعالى َ َ ِ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َُ َُ َِ ِ ِِ ِ َِ َ ْ َ َ ََّ ٌ ُواْمرأتُھ : فقول طائفة من المفسرین أن قولھ تعالى] 71:ھود[َ َ َ َ

ْقائمة فضحكت  َ َ َِ َِ بھا الحیض حتى تتأھل بھ للحمل، وإن كان بعض العلماء ینازع في ھذا اإلطالق، ولكن في لغة العرب أصا: أي] 71:ھود[ٌَ
  .یوجد ھذا المعنى وفیھا ما یدل علیھ

 
 
 
 

 بدایة زمن الحیض
 
 

للمرأة إذا كان ال حیض : أي) ال حیض قبل تسع سنین: (یقول المصنف رحمھ هللا]: ال حیض قبل تسع سنین وال بعد خمسین: [قال رحمھ هللا
والعلماء یبحثون مسألة بدایة . نھایة زمن الحیض: ُعمرھا دون تسع سنین، وھذه المسألة تعرف عند العلماء ببدایة زمن الحیض، ونظیرھا

 إن الدم دم: ً فھل نحكم بكونھا حائضا، أو نقول-ًفرضا- الحیض ونھایة الحیض؛ ألن المرأة ربما یصیبھا الدم وھي بنت ثمان سنوات 
ًاستحاضة؟ فإن جعلت للحیض زمانا ُیبتدأ فیھ الحكم بكون المرأة حائضا فتقول ما قبلھ استحاضة، وأي دم یصیب المرأة قبل ھذا األمد تحكم : ً

الحیض یأتي قبل التاسعة : ًبكونھ استحاضة، وال تحكم بكونھ حیضا، فلو أن المرأة أصابھا الدم وھي بنت ثمان سنوات ثم سألت، فإن قلت
التسع سنوات أمد؛ فإنك تحكم بكونھا : أما لو قلت. إنھا بالغة وحكمھا حكم الحائض: ن على أمد الحیض وجاوز إلى أمد الحیض فتقولوكا

: ومسألة أقل زمان الحیض فیھا أقوال. مستحاضة ولم تبلغ بعد، وھي في حكم الطفلة، والدم الذي معھا دم عارض ولیس بدم طبیعة وال جبلة
والقول . أن أقل زمن تحیض فیھ المرأة ست سنوات: والقول الثاني. أقلھ تسع سنوات، ویكاد یكون ھذا القول للجمھور: اءقال بعض العلم
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ًفالقول الست ھو لبعض فقھاء الحنفیة، والسبع أیضا مثلھا، . أنھ سبع سنوات: القول الرابع. أنھ اثنتا عشرة سنة، ھذه ثالثة أقوال: الثالث
أن النبي صلى هللا علیھ : قھاء الشافعیة، ولكن الجمھور على التسع وھو الصحیح واألقوى، والسبب في صحتھ وقوتھواالثنا عشر لبعض ف

وسلم عقد على عائشة وھي بنت ست سنوات، ونكحھا ودخل بھا وھي بنت تسع سنوات، فدل على أن التاسعة تتأھل بھا المرأة للحیض، 
إذا بلغت الجاریة : (ُن تحیض المرأة قبل التسع، وأثر عن أم المؤمنین عائشة رضي هللا عنھا أنھا قالتّقل أ: ًوأیضا داللة العرف، ولذلك قالوا

ًأنھا بالتسع السنوات تتھیأ لكونھا امرأة، وأعجل النساء حیضا الالتي یكن في المناطق الحارة، ولذلك قال اإلمام : ، أي(تسع سنوات فھي امرأة
تزوجت وھي بنت تسع سنوات، : أي. ساء في الحیض نساء تھامة، وجدت جدة ابنة تسع عشرة سنةأعجل من رأیت من الن: الشافعي 

ًفأنجبت حملھا وھي بنت عشر، ثم ھذه البنت في التسع سنوات أیضا تزوجت مثل أمھا، وأنجبت وھي على آخر التسع، فتكون أمھا على 
أن النادر ال حكم لھ، : ي النساء، فالتسع تكاد تكون ھي الغالب، والقاعدةھذا من أغرب ما یكون ف: أواخر التسع عشرة سنة، ولذلك یقولون

 .وأن الحكم للغالب، ھذا بالنسبة ألقل زمان یمكن للمرأة أن تحیض فیھ
 
 
 
 

 نھایة الحیض
 
 

ِوالالئي یئْسن من المحیض : فقال هللا تعالى: وأما بالنسبة ألكثره َ َ َ َ َِ ِ ِ ِْ ّآخر سن ینقطع فیھ دم : (ولذلك قال العلماء، وھو نھایة الحیض، ]4:الطالق[َّ
وھو القول الثالث واألقوى واألقرب -ستون، وقال بعضھم : على ما ذكر المصنف، وقال بعض أھل العلم) ًالحیض ھو خمسون عاما

ة تختلف عن البالد الباردة في ّ أن ھذا یختلف باختالف البیئات والنساء، وطبیعة األرض التي فیھا المرأة، فالبالد الحار- للصواب إن شاء هللا
ًبناء على ما - فإذا تقرر أن آخر أو أكثر الحیض أو نھایة سن الحیض ھي الخمسون . طبائع النساء، ولذلك یرد إلى العرف، ویضبط بضابطھ

 استحاضة، وال یعطى  في إحدى وخمسین ورئي معـھا الدم فیعتبر-ًمثال-  فینبني على ھذا أن المرأة لو بلغت الخمسین ودخلت -ذكر المصنف
ُحكم دم الحیض، وینبني علیھ أیضا أنھا تعتد باألشھر وال تعتد بالحیض؛ ألن الدم الذي معھا ألغي، فھذه فائدة معرفة آخر زمن للحیض، فإنك  ً

  .ّإذا أثبت أنھ یتأقت، فببلوغ المرأة لھذا األمد المؤقت یحكم بكونھا منقطعة من الحیض آیسة منھ فتعتد باألشھر
 
 
 
 

 اختالف العلماء في اجتماع الحیض والحمل
 
 

َوأْوالت األْحمال أجلُھن أْن یضْعن : ألن هللا جعل عدة الحوامل إلقاء الحمل، فإذا ولدت خرجت من عدتھا]. وال مع حمل: [قال رحمھ هللا َ َ َ َ ََ ََّ ُ ِ َ ُ ُ
َّحْملُھن  َ كان الحمل :  لألصل ، ولذلك قال اإلمام أحمد رحمة هللا علیھً، فلو كانت الحامل تحیض لجعل عدتھا باألقراء إعماال]4:الطالق[َ

ّأن الحمل من طبیعتھ ومن شأنھ أنھ یعرف بانقطاع دم الحیض، فدل على أنھ ال یجتمع الحیض والحمل، وقال : أي. یعرف بانقطاع الدم
 وعندھم تفصیل في ضوابط الحیض في الحمل، إنھ یجتمع الحیض والحمل، وھو مذھب بعض أھل العلم، منھم المالكیة،: طائفة من العلماء

إن الحامل تحیض وجاء في أمد : أنھ لو حملت المرأة وجرى معھا دم، فإن قلنا: فائدة الخالف. أن الحامل ال تحیض: لكن الذي یقویھ الطب
یحكم بكونھ دم فساد وعلة على إن الحامل ال تحیض، ففي ھذه الحالة : الحیض حكم بكونھ دم حیض، ومنعت من الصالة والصیام، وإن قلنا

  .الصحیح الذي ذكرناه
 
 
 
 

 أقل مدة الحیض
 
 

ًوأقلھ یوم ولیلة، وأكثره خمسة عشر یوما: [قال المصنف رحمھ هللا وھذا تسلسل -  من ھي المرأة التي تحیض -رحمھ هللا- بعد أن بین لك ]. ّ
د الحیض ھو الخمسون، وأن ھذا الحیض شرطھ أو محلھ أن ال  وبین لك أن أقل سن تحیض فیھ تسع سنوات، وأن أقصى أم-في األفكار

ما ھو أقل أمد للحیض؟ وما ھو أكثره؟ ألنك إذا : ًتكون المرأة حامال، إذا ثبت ھذا وعرفت من ھي المرأة التي تحیض، یرد السؤال اآلتي
 شيء من ھي المرأة التي یمكن أن یحكم فتعرف أول: عرفت المحل الذي ھو للحیض، یرد السؤال عن نفس الحیض، فتتدرج في األفكار

ما ھي : بكونھا من أھل الحیض، والتي یمكن أن یحكم بأنھا لیست من أھل الحیض، فإذا عرفت المرأة التي ھي من أھل الحیض یرد السؤال
یوم (أقل الحیض : أي) وأقلھ(: الضوابط المعتبرة لھذا الدم؟ ومتى نحكم بكونھ دم حیض؟ وما ھو أقل أمده، وما ھو أكثره؟ فقال رحمھ هللا
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ال حد ألقل الحیض، كما ھو مذھب المالكیة واختیار شیخ : قال بعض العلماء: القول األول: ھذه المسألة للعلماء فیھا ثالثة أقوال) ولیلة
ما درج علیھ المصنف رحمة هللا أن أقلھ یوم ولیلة، وھو مذھب الشافعیة والحنابلة، ك: القول الثاني. اإلسالم ابن تیمیة رحمة هللا على الجمیع

فائدة ھذا الخالف . ّأن أنھ ال حد ألقلھ: ھذه ثالثة أقوال، واألقوى واألصح. أن أقلھ ثالثة أیام، وھو مذھب الحنفیة: القول الثالث. على الجمیع
 واستمر ولو ساعة من نھار فإنھ إذا رأت المرأة دم الحیض في زمان الحیض وإمكانھ،: إنھ ال حد ألقل الحیض یقول: الذي یقول: كاآلتي

ًإن جرى الدم من المرأة واستمر یوما كامال : إن أقلھ یوم ولیلة، یقول: ًیحكم بكونھا حائضا، والذي یقول  فھو دم -ًأربعا وعشرین ساعة-ً
ًحیض، وإن استمر ثالثا وعشرین ساعة، ولم یتم األربع والعشرین فھو دم استحاضة، ال یمنع صوما وال صالة ً وأن أقلھ ثالثة أیام : ومن قال.ً

ًالحیض ال أقل لھ، حتى إنھ باإلمكان أن یحكم بكونھا حائضا ولو للحظة من نھار، ولو : عندنا ثالثة أقوال؛ قول یقول: ًفإذا. فكالیوم واللیلة
أما أصحاب . ھذا حیض: للحیض فیقولونًدفعة الدم، فإذا دفعت دفعة واحدة من الدم في وقتھا أو في ما یعتبر إمكانا : بدفعة واحدة، ویسمونھا

ًالعبرة بالیوم واللیلة، فلو أنھا دفعت دما ألقل من یوم ولیلة فھو دم استحاضة ولیس بدم حیض، فال یمنع صوما وال : القول الثاني فیقولون ً
ولو ساعة واحدة؛ فھو دم استحاضة ولیس إن قل عن الثالثة األیام : والذین یقولون بالثالثة األیام، یقولون. صالة، وال یأخذ حكم دم الحیض

ّأن أقلھ ال حد لھ؛ وذلك ألنھ لم یثبت دلیل صحیح باعتبار التحدید، والشك أن البالد مختلفة : - والعلم عند هللا- وأصح ھذه األقوال . بحیض
 أنھ دم حیض، ولیس في -ون دم حیضما دام أنھ یمكن أن یك-والبیئات مختلفة؛ ولذلك ما دام أن الزمان زمان حیض، فاألصل في ھذا الدم 

 .ھذا بالنسبة ألقل الحیض. الشرع دلیل یدل على إلغائھ، فنبقى على األصل الموجب العتبار ھذا الدم ما دام أنھ في زمنھ
 
 
 
 

 أكثر مدة الحیض
 
 

ّمكن أن نحكم بكونھ حیضا، وأن إذا عرفنا من ھي المرأة التي تحیض، وعرفنا ما ھو أقل الدم الذي ی). ًوأكثره خمسة عشر یوما: (قولھ ً
: ًھب أن ھذه المرأة عمرھا تسع سنوات، وجرى معھا الدم، سواء قلنا بمذھب من یقول: فیقول لك قائل: ّالصحیح أنھ ال حد لھ؛ یرد السؤال

 إذا استمر أكثر من ثالثة أقلھ یوم ولیلة؛ فھو دم حیض على األقوال كلھا: إن جرى معھا الدم ولو دفعة فھو حیض، أو قلنا بمذھب من یقول
ّإنھا تبقى حائضا ما جرى معھا دم الحیض، أم أن دم الحیض مؤقت؟ الجواب: ًأیام، فھل إذا استمر ھذا الدم حتى بلغ أیاما، ھل نقول أن دم : ً

وجل في كتابھ عن دم الحیض ، وأخبر هللا عز ) لتنظر األیام التي كانت تحیضھا: (ّالحیض باإلجماع مؤقت؛ بدلیل قولھ علیھ الصالة والسالم
َویْسألونك عن المحیض قْل ُھو أذى فاْعتزلوا النساء في المحیض وال تقرُبوُھن حتى یطُھْرن : أنھ منقطع  َ َ َ َ ِ َ َ َ َ ِ َ َ َ َ َْ َ ََّ َّ ِ ِ ِْ ِّ َُ َ َ َْ ُ ْ ُِ ً ، فأخبر أن للحیض ]222:البقرة[ِ

یة التي إذا بلغھا الدم وجاوزھا حكمنا بكونھا مستحاضة؟ وما ھي ھذه ما ھي ھذه الغا: غایة، فإذا ثبت أن للحیض نھایة وغایة، فیرد السؤال
ّ أن نثبت لھا بھا العادة؟ ھذا سؤال وارد، ولذلك ھذه المسألة تعرف بضد -في حالة ما لو استمر الدم وانقطع ألقلھا وعاودھا-الغایة التي یمكن 

ما ھو أكثر الحیض؟ فالمرأة قد یجري منھا دم الحیض ویستمر، . ثر الحیضأك: أقل الحیض، وھذه المسألة: المسألة األولى، المسألة األولى
ًوتكون أحیانا مبتدأة صغیرة یجري منھا دم الحیض ألول مرة، فتفاجأ، ففوجئت بدم الحیض وقد استمر معھا عشرین یوما أو ثالثین یوما أو  ً ً

تحتاج إلى : ًفإذا.. عشرة أیام، أو ثمانیة أیام، أو تسعة أیام، وھكذا ًشھرا، فال بد أن تحدد ما ھي الحیض، وما ھو االستحاضة، وقد یستمر 
، ولكنھ ) ّتمكث إحداكن شطر عمرھا ال تصلي: (وھذا على قول الجمھور، وفیھ حدیث) ًخمسة عشر یوما: (تأقیت أكثر الحیض، فقال لك

أنھ إذا نزف معھا الدم : وفائدة معرفة أكثر الحیض.  الحیضوھذا أكثر. ّمتكلم في سنده، لكن العمل علیھ عند أھل العلم رحمة هللا علیھم
  .واستمر وجاوز أكثر الحیض، علمت أنھا مستحاضة

 
 
 
 

 أغلب عادة النساء في الحیض
 
 

أقل نحن علمنا أن : لكن یرد السؤال. النساء إذا حضن ال بد أن تعرف القلیل والكثیر، وبیناه]. وغالبھ ست أو سبع: [قال المصنف رحمھ هللا
قولھ علیھ الصالة : ، والدلیل على ذلك)غالبھ ست أو سبع: (ًالحیض ال حد لھ، وأن أكثره خمسة عشر یوما، فما ھو غالب النساء؟ فقال

ًتحیضي في علم هللا ستا أو سبعا: (والسالم في الحدیث الحسن ً أن الغالب في النساء أن یستمر دم الحیض وتكون عادتھا إما ستة أیام : ، أي)ّ
ًتحیضي في علم هللا ستا أو سبعا: ( سبعة أیام، وللعلماء في قولھأو ً ّ إن شئت أضفت الیوم السابع وإن شئت : التخییر؛ یعني: قیل: وجھان) ّ

ًستا وسبعا: (إنھ للجمع أي: - وھو الصحیح واألقوى-وقیل . ألغیتیھ : تطلق في لغة العرب بمعنى الجمع، ومنھ قولھ تعالى) أو(؛ ألن )ً
َوأْرس َلناهُ إلى مائة ألٍف أْو یزیدون ََ َُ ِ َ َْ ِْ َِ ََ َفكان قاب قْوسْین أْو أدنى : ویزیدون؛ ألن هللا ال یشك، وكقولھ تعالى: أي] 147:الصافات[ِ َ َ َ َْ َ َ ِ َ َ : أي] 9:النجم[َ

المراد ) ًأو سبعا: (فالمقصود أن قولھ. كانوا ثمانین وزادوا ثمانیة: كانوا ثمانین أو زادوا ثمانیة؛ أي: وفي لغة العرب. وأدنى؛ ألن هللا ال یشك
فغالب الحیض ستة أیام أو سبعة أیام، ولكنھ قد یختل ھذا الغالب، فتكون المرأة عادتھا خمسة أیام، وقد یختل بما ھو أكثر وتكون . الجمع: بھ

  .عادتھا تسعة أیام أو عشرة أیام، ھذا بالنسبة لغالب الحیض
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 أقل الطھر بین حیضتین
 
 

ًوأقل طھر بین حیضتین ثالثة عشر یوما: [مصنف رحمھ هللاقال ال استحاضة، وھناك : الحیض، وشيء یسمى: شيء یسمى: عندنا شیئان]. ّ
النظافة؛ طھر الشيء إذا نظف، فمن حكمة هللا جل وعال في خلقھ أن المرأة یجري : النقاء، وأصل الطھر: الطھر، والطھر ھو: شيء یسمى

ّالقصة البیضاء، : العالمة األولى: ّند أمد معین، وھذا في الغالب، فإذا انقطع تكون ھناك عالمتان على االنقطاعمعھا دم الحیض، وینقطع ع َ
ّوھذه القصة البیضاء، ھي التي عنتھا أم المؤمنین رضي هللا عنھا بقولھا كما في . وھي ماء كالجیر یخرج من الموضع، ویعرفھ النساء َ

ّجلن حتى ترین القصة البیضاءانتظرن، ال تع: (صحیح البخاري أن تضع المرأة القطن في الموضع : الجفوف، والجفوف: العالمة الثانیة). ِ
ھل ھي عالمة طھر، أو ال؟ فمن حكمة هللا جل وعال أن المرأة یجري معھا : یجف الموضع، وھذه مختلف فیھا: ًفیخرج نقیا ال دم فیھ، أي

ًبقى طاھرا أمدا، وھذا األمد یقـل ویكثر، ولذلك یحتاج العالم والفقیھ وطالب العلم أن یعرف ما ھو الدم، ثم ینقطع بعالمة تدل على الطھر، فت ً
أقل ھذا الطھر بین الحیضة والحیضة؛ ألن المرأة إذا انتھت حیضتھا األولى دخلت في الطھر، ثم أتبعت الطھر بحیضة ثانیة، فما بین 

ًطھرا ونقاء، وھذا الطھر وا: الحیضتین یسمى التي لیست : ًلنقاء مھم جدا لمعرفة بعض األحكام الشرعیة، خاصة في المرأة المتحیرة، أيً
عندما تعرف أكثر الحیض، وأقل الطھر بین الحیضتین، تحكم بأقل : ًعندھا عادة، وال تستطیع أن تمیز حینما یجري معھا الدم دائما؛ فحینئٍذ

إن أقل الحیض : لو قلنا بقول المصنف: ًمثال: توضیح ذلك. یة بعد مجاوزة أقل الطھرالحیض وأقل الطھر، وتحكم بدخولھا في الحیضة الثان
ًیوم ولیلة، فلو أن امرأة استمر معھا دم الحیض یوما ولیلة، واستمر معھا وجاوز أكثر الحیض، فبمجاوزة الدم ألكثر الحیض  وھي لم یأتھا - ً

كالصغیرة التي یأتیھا الحیض -مبتدأة والمتحیرة، فالمرأة التي ابتدأھا الحیض  یحصل اإلشكال خاصة في ال-ولیست عندھا عادة الحیض قبل
 فإذا جاوزت أكثر الحیض ُحكم برجوعھا إلى أقل - على قول المصنف ومن وافقھ من الشافعیة-  نحكم بكون الیوم واللیلة حیض - ألول مرة

ً في الیقین الذي ھو الیوم واللیلة، فأعتبرھا حائضا یوما ولیلة، ھذه المرأة لما جاوزت أكثر الحیض تعتبر مستحاضة، إال: الحیض، وتقول ً
عرفت أن الیوم : وما بعد الیوم واللیلة تعتبر مستحاضة، فتصوم وتصلي، وتقضي صلواتھا وصیامھا، ثم إذا استمر الدم بھا ستسأل وتقول

 أبقى مستحاضة إلى األبد، أم أني سأدخل في حیضة ثانیة؟ َّواللیلة من الشھر الفالني علي فیھ قضاء الصوم، لكن الدم استمر معي، فھل
 -ًمثال-ّ ستدخل في حیضة ثانیة، فكیف تحكم بدخولھا في الحیضة الثانیة؟ تنظر إلى أقل الطھر الذي ذكرناه، الذي ھو ً-طبعا-أنھا : فالجواب

ًثالثة عشر یوما أو خمسة عشر یوما على القول الثاني، فتضیف الثالثة عشر یوما ً  إلى الیوم واللیلة، فیكون الیوم الرابع عشر ھو یوم دخولھا ً
معرفة أقل الطھر یستعان بھ في معرفة دخولھا في الحیضة الثانیة : ًإذا. ًفي الحیضة الثانیة حكما، ھذا إذا لم تكن لھا عادة ولم یكن لھا تمییز
عندنا أقل الحیض، وأكثر : ًإذا. ّھذا بالنسبة لمسألة أقل الطھر. ا وال تمییزإذا اختلط علیھا األمر، كأن تكون متحیرة أو تكون مبتدأة ال عادة لھ

ما دونھ لیس بحیض، وما كان مثلھ : ًالحیض، فأقل الحیض نستفید منھ في الحكم بكون المرأة حائضا أو لیست بحائض، فمن یؤقت یقول
ھل تردھا إلى الیقین من أنھا : حكمنا بكونھ استحاضة، ثم یبقى النظرنستفید منھ في أنھ إذا جاوزه الدم : وزاد فھو حیض، وأكثر الحیض قلنا

 .ًحائض یوما ولیلة عند من یقول بالتأقیت، أو تردھا إلى أكثر الحیض أو إلى غالب الحیض؟ كلھا أوجھ للعلماء سنبینھا إن شاء هللا
 
 
 
 

 أكثر مدة للحیض
 
 

ًقل الحیض ال حد لھ، وأن أكثره خمسة عشر یوما، وأن أقل الطھر ثالثة عشر یوماعرفنا أن أ]. ّوال حد ألكثره: [قال المصنف رحمھ هللا ً .
ًفالمرأة باإلمكان أنھا تحیض ثم تطھر وتبقى طاھرا شھورا، وقد تبقى طاھرا . ال حد ألكثره: ما ھو الحد األكثر للطھر؟ قال: فیرد السؤال ً

ًأمدا بعیدا؛ فال حد ألكثر الطھر إن الحیض ال حد ألقلھ، ولھ حد ألكثره على :  بین الطھر والحیض بالنسبة للتقدیر؟ تقولما الفرق: فلو سئلت. ً
  .ًالصحیح، والطھر ال حد ألكثره ولھ حد ألقلھ، فھو عكس للحیض تماما

 
 
 
 

 ما یحرم على الحائض
 
 

 شرع رحمھ هللا في بیان مسألة مھمة َّبعد أن بین مقدمات كتاب الحیض،]. وتقضي الحائض الصوم ال الصالة: [قال المصنف رحمھ هللا
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 .......األشیاء التي یمنع منھا الحیض، والحیض یمنع عشرة أمور، ذكر المصنف رحمھ هللا أشھرھا وأھمھا: وھي
 

 منع الحائض من الصوم والصالة
 
 

یام ومن الصالة، فإذا انتھى الحیض ھذه المرأة التي أصابھا الحیض یحكم بمنعھا من الص: أي) وتقضي الصوم ال الصالة: (فقال رحمھ هللا
فحدیث أم المؤمنین عائشة رضي هللا عنھا، والذي روتھ عمرة بنت عبد : أما الدلیل على ھذا الحكم. وجب علیھا قضاء الصوم دون الصالة

عمرة رحمھا هللا فقیھة ) ؟ تقضي الصوم وال تقضي الصالة-ما الشأن والحال: ما بال، أي-ما بال الحائض : (الرحمن أنھا سألت أم المؤمنین
تقضي الصوم وال  من فقھاء التابعین رحمة هللا علیھم أجمعین، فھذه الفقیھة الفاضلة سألت أم المؤمنین لماذا أمر الشرع المرأة الحائض أن

. ذي یلي الشھادتینألن الصالة في حكم الشرع أھم من الصوم، فالصالة عماد الدین، وھي الركن ال: تقضي الصالة؟ لماذا سألت؟ الجواب
نسبة إلى : ھل أنت من الخوارج الذین یكثرون التشدق في الدین والتنطع فیھ؟ وحروریة: أي) ِأحروریة أنت؟: فقالت لھا أم المؤمنین(

 كنا نحیض على عھد رسول: (فقالت رضي هللا عنھا. أستشكل فأسأل: أي) ال، بل سائلة: فقالت. (حروراء؛ وھو موضع كان فیھ الخوارج
، فدل على أن الحائض ال تصوم وال تصلي، وأنھ یلزمھا قضاء )هللا صلى هللا علیھ وسلم فنؤمر بقضاء الصوم وال نؤمر بقضاء الصالة

فلو أن امرأة علمت أنھا حائض وصامت، فال ]. ّوال یصحان منھا، بل یحرمان: [قال المصنف رحمھ هللا. الصوم وال یلزمھا قضاء الصالة
ًا علمت بالتحریم وصامت فھي آثمة شرعا، لكن لو كانت ال تدري أن ھذا الدم دم حیض وكانت تظنھ دم استحاضة، یصح صیامھا، فإذ

أن ھذا الدم دم حیض؛ فإنھ ال إثم علیھا وال یحكم بصحة صومھا وال بصحة صالتھا، وھي غیر  وصامت أو صلت ظانة أنھا طاھر، ثم تبین
 .مطالبة بالصالة

 
 
 
 

 ائض في الفرجالمنع من وطء الح
 
 

ما ثبت : یحرم على الرجل أن یجامع امرأتھ الحائض في فرجھا، والدلیل على ذلك: أي]. ویحرم وطؤھا في الفرج: [قال المصنف رحمھ هللا
وطء ، وقد نص هللا عز وجل في التنـزیل على تحریم )اصنعوا كل شيء إال النكاح: (في الحدیث الصحیح عنھ علیھ الصالة والسالم أنھ قال

ِویْسألونك عن المحیض قْل ُھو أذى فاْعتزلوا النساء في المحیض : الحائض في قولھ سبحانھ وتعالى َ َ َ َ ِ َ َ َ َ َِ ِ ِْ ُ ْ ُِّ ُِ َ َ ًَ َ َفاْعتزلوا النساء : ، وقولھ]222:البقرة[َِ َ ِّ ُ ِ َ َ
ِفي المحیض  َِ ُد في الكتاب بكونھ في المحیض أنھا ال تعتزل مكان الحیض، وفائدة ھذا التحدی: اسم مكان كالمقیل، أي: والمحیض] 222:البقرة[ِْ

 إذا حاضت المرأة عندھم لم یؤاكلوھا ولم یشاربوھا ولم یجالسوھا، -علیھم لعائن هللا- في غیره، وفي ذلك رد على الیھود، فقد كان الیھود 
إلناء فتشرب وھي حائض ویشرب من فجاء اإلسالم بالسماحة والیسر، فكان النبي صلى هللا علیھ وسلم یعطي عائشة رضي هللا عنھا ا

أن الذي حرمھ هللا عز : فالمقصود. الموضع الذي شربت منھ، كل ھذا مبالغة في الرد على الیھود، وإبطال ما كانوا علیھ من أذیة النساء بذلك
یض أو غیره، وأما بالنسبة للقبل یشمل ذلك القبل والدبر، أما الدبر فیحرم العموم، سواء كان في ح) الوطء في الفرج: (قولھ. وجل ھو الوطء

فیمنع الوطء في الفرج، لكن ھل یستمتع بغیر الفرج؟ ھذه المسألة خالفیة عند العلماء، واألصل عندھم أنھ یجوز . فھذا یتأقت بحال الحیض
ّللرجل أن یستمتع بالمرأة إذا كانت حائضا بغیر الجماع، لكن یأمرھا فتتزر، وتلبس إزارھا من ثوب ونحوه مم ا یغطي المـوضع المحرم، ً

كالراعي یرعى حول الحمى یوشك : (وبعضھم یحدده بما بین السرة والركبة؛ ألن ما قارب الشيء أخذ حكمھ، وقد قال علیھ الصالة والسالم
) شرھا وھي حائضّكان یأمر إحدانا فتتزر فیبا) :تتحدد األزرة بما بین السرة والركبة، وأكدوا ذلك بقولھا: ، فلذلك قالوا) أن یرتع فیھ

إنھ : -وھو مذھب االحتیاط- ال تكون أزرة إال إذا غطت ھذا الموضع، فاإلزار الغالب فیھ أن یكون بھذا القدر، فقال ھؤالء العلماء : واألزرة
 من أن یستمتع المحرم علیھ الفرجان، وال مانع: وقال بعضھم. یترك علیھا من اللباس ما یكون غطاء للفرج وما حولھ، ثم شأنھ بما دون ذلك

 -الذي ھو موضع الجماع-أن تشد الموضع فقط، ثم لو المس غیر ھذا الموضع : أن المراد باالتزار: بغیر الفرجین ولو كان بالمباشرة، یعني
ِفاْعتزلوا النساء في المحیض : فال حرج علیھ، على ظاھر القرآن َِ َ َْ ُِّ ِ َ : -ظاھر القرآن-لنص وھذا المذھب الثاني أقوى من جھة ا] . 222:البقرة[َ

ِفاْعتزلوا النساء في المحیض  َِ َ َْ ُِّ ِ َ -ّوفرق بعض العلماء . والمذھب األول أحوط وأسلم، وأبرأ للذمة، وأبعد عن الشبھة. وھذا تأقیت] 222:البقرة[َ
ًریبا من الفرج إذا كان یملك یباشر بما دون الفرج ق: فقالوا . بین الذي یستطیع أن یضبط نفسھ، والذي ال یستطیع أن یضبط-وھو قول ثالث

:  فیھ أضرار، أي-وطء الحائض- وتحریم هللا وطء الحائض رحمة بالعباد، فقد ذكر األطباء أن ھذا . نفسھ، والغالب علیھ السالمة، وإال فال
أنھ كان : أخرة یقولأن ھذا الحكم من الحكمة بمكان؛ لما فیھ من دفع الضرر عن الزوج والزوجة، حتى أن بعض األطباء في العصور المت

أن من یجامع المرأة وھي حائض فإنھ یلتھب عنده : في إحدى االجتماعات الطبیة، فقالت امرأة طبیبة أنھا وصلت إلى أمر ھام في الطب وھو
ًة عشر قرنا؛ ِھذا الذي توصلت إلیھ الیوم عرفھ المسلمون من أكثر من ثالث: فقال أحد األطباء المسلمین. -غدة من غدد الجسم-البروستات 

ِویْسألونك عن المحیض قْل ُھو أذى فاْعتزلوا النساء في المحیض : فإن هللا عز وجل یقول َ َ َ َ ِ َ َ َ َ َِ ِ ِْ ُ ْ ُِّ ُِ َ َ ًَ َ فأخبر أنھ أذى، واألذیة ) ًقل ھو أذى] (222:البقرة[َِ
ًلْن یُضروكم إال أذى : قد تكون بالضرر في الجسد؛ كما قال تعالى َ َّ ِ ْ ُ ُّ َ ، فھو یشمل أذى الحس وأذى المعنى، فكان ھذا من ] 111:آل عمران[َ

فمن . إعجاز القرآن، وإعجاز ھذه الشریعة، فالمسلمون یعرفون أن ھذا الشيء یفضي إلى الضرر، ویستوي في ذلك عوامھم وعلماؤھم
حتى إنھ ربما یؤدي إلى : الواًرحمة هللا أنھ حرم الجماع في ھذا الوقت، وذكر بعض األطباء أنھ یؤدي إلى اإلضرار بالمرأة أیضا، وق
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أضرار في نفسیة المرأة، وعلى ھذا فینبغي على طالب العلم أن یكون على إلمام بھذا، وللدكتور محمد علي البار بحث جید في دورة 
م أن یطلع على األرحام؛ نبھ على األخطار الطبیة المترتبة على وجود الجماع في ھذا الوقت الذي حرمھ هللا عز وجل، فینبغي لطالب العل

وھذا باإلجماع أنھ ال یجوز الجماع؛ وذلك على ظاھر ) یمنع: (قولھ. ھذه األمور إن تیسر لھ ذلك؛ ألنھا تؤكد حكم الشریعة، وزیادة في الیقین
  .ُّالكتاب وظاھر السنة

 
 
 
 

 كفارة جماع الزوجة الحائض
 
 

المكلف، تجاوز حدود هللا عز وجل وجامع امرأتھ وھي : أي) فإن فعل (].فإن فعل فعلیھ دینار أو نصفھ كفارة: [قال المصنف رحمھ هللا
ّ أن النبي صلى هللا علیھ وسلم وقت ھذا، وھو -اختلف في رفعھ ووقفھ-األصل في ھذا حدیث ابن عباس ) فعلیھ دینار أو نصفھ(حائض 

لغیره، ومنھم من ضعفھ، والقول بتحسینھ أقوى، فھذا إنھ صحیح : روایة أبي داود ، وحسنھ غیر واحد من أھل العلم، ومنھم من صححھ فقال
دینار (إن قولھ : ثم اختلف في ھذه الصدقة، فقال بعض العلماء. الحدیث أمر فیھ النبي صلى هللا علیھ وسلم أن یتصدق بدینار أو نصف دینار

وایات عن اإلمام أحمد رحمة هللا علیھ، أنھ للتنویع، فإن شاء تصدق بدینار وإن شاء تصدق بنصف دینار، وھذا إحدى الر) أو نصف دینار
وھذا لیس ! كیف یؤمر باألقل واألكثر في كفارة واحدة؟: واستشكل بعض العلماء. مخیر بین أن یتصدق بالنصف وبین أن یتصدق بالدینار

َفمْن : ، وھذا أقل شيء، ثم قالإطعام مسكین: بإشكال؛ فإن هللا عز وجل أمر من أفطر كالشیخ الكبیر أو من ال یطیق الصوم بالفدیة؛ وھي َ
َتطوع خْیرا فُھو خْیر لُھ  ٌ ًَ َ َ ََ َ َّ ال ضرر في ھذا : ًفذلك یدل على أنھ قد یرد في الكفارة الجمع بین األقل وبین األكثر، وكذلك أیضا] 184:البقرة[َ

ال مانع أن الشرع یأمر : الوجوب، فنقولالتخییر، إذ قد یجمع بین الشيء ونصفھ، وقد یجمع بین الكامل ونصف الكامل، وذلك على سبیل 
ُّبالدینار ونصف الدینار، وال یتجھ اعتراضھم بأنھ جمع بین الكامل ونصف الكامل؛ ألن هللا أباح قصر الصالة في السفر، وثبت في السنة عن 

 فال حرج علیھ، فجمع بین - اضركأن یصلي وراء ح-النبي صلى هللا علیھ وسلم أن الرباعیة تقصر إلى ركعتین، ومع ھذا لو أتم صالتھ 
ًأنھ إذا جاءت السنة عن النبي صلى هللا علیھ وسلم فھي حكم على كل قول، وبناء على ذلك : والمقصود. النقص للنصف وبین كمال العبادة َ َ ُّ

بین الدینار ونصف  سبب التخییر -وھي فتوى ابن عباس رضي هللا عنھما- وقال بعض السلف . یتصدق بدینار أو نصف دینار على التخییر
وھو قول ثان -وقال بعضھم . أن الجماع في الحیض یختلف، فإن كان في أول الحیض فدینار، وإن كان في آخره فنصف دینار: الدینار سببھ

وتقسیم الحیض إلى أول ووسط وآخر . دینار إن كان في أول الحیض، ونصفھ إن كان في أوسط الحیض أو آخره: -ًلبعض السلف أیضا
الخامس : الثالث والرابع، وآخره: الیومان، وأوسطھ: أن تكون عادة المرأة ستة أیام، فأولھ: إما بالزمان وإما بالتمییز، مثال ذلك بالزمانیكون 

 أحمر شدید الحمرة قریب إلى السواد، ثم یجري -ًیومان مثال-فكأن یجري معھا دم الحیض في األیام األول : أما تأقیتھ بالصفات. والسادس
ًھا في الیومین األوسطین أحمر شدید الحمرة، ثم في الیومین األخیرین یجري معھا أقل حمرة أو قریبا إلى الصفرة، فبناء على ھذا تؤقت مع ً

وفتوى ابن عباس تقوي . في زمان شدة الدم وحمرتھ واشتداده في أولھ فدینار، وإن كان في آخره فنصف فإذا وقع. إما بالزمان وإما بالصفة
فالدینار اإلسالمي القدیم : أما بالنسبة لقدر الدینار. ل؛ إن كان في أولھ فدینار، وإن كان في آخره فنصف، وھو قول من القوة بمكانالتفصی

یعادل بالجنیھ : ًعلى عھد النبي صلى هللا علیھ وسلم وما بعده إلى عھد الخلفاء وكذلك دینار عبد الملك بن مروان یعادل مثقاال، والمثقال
ًدي الموجود اآلن جنیھین إال ربعا، فیتلخص أن أربعة أسباع الجنیھ السعودي تعادل قدر الواجب، فلو فرضنا أن الجنیھ السعودي تقدر السعو

أربعون :  فیصیر أربعة أسباعھ كم؟ تقسم السبعین على عشرة، وتخرج نسبتھا فیكون الُسبع عشرة، فأربعة أسباعھ- ًمثال-ًقیمتھ بسبعین ریاال 
: من المتعة وھي) ویستمتع: (قولھ رحمھ هللا]. ویستمتع منھا بما دونھ: [قال المصنف رحمھ هللا. بما یجاوز نصف الجنیھ بقلیل: ، أيًریاال
الموضع الذي حرم هللا الجماع فیھ، وظاھر كالم المصنف أنھ سواء ُوجد حائل أو لم یوجد حائل، وھي  بما دون: أي) بما دونھ: (وقولھ. اللذة

یجوز، وھو المفھوم من ظاھر كالم المصنف؛ : -كما تقدم- فقال بعض العلماء ). مسألة المفاخذة ونحوھا(ة التي تعرف عند العلماء بـ المسأل
من ألفاظ العموم، فلھ أن یستمتع بكل شيء : - كما یقول األصولیون- ) وكل(وھذا عام، ) اصنعوا كل شيء إال النكاح: (ودلیلھ حدیث عائشة 

ى الحرمة؛ كالوطء في الدبر، فھذا مما حرم هللا، ولكن یبقى ما عداه على األصل؛ ألن هللا جعل المرأة عفة للرجل، وجعل ما لم یصل إل
  .الرجل عفة للمرأة

 
 
 
 

 ما یباح للمرأة عند انقطاع الدم
 
 

ھرت من الحیض، ورأت عالمة الطھر، فھذه المرأة إذا ط]. وإذا انقطع الدم ولم تغتسل لم یبح غیر الصیام والطالق: [قال المصنف رحمھ هللا
ّطھر للموضع بانقطاع الدم وبدو عالمة : تطھرھا بنفسھا، وذلك بالغسل من الحیض، فعندنا طھارتان: مرحلة أولى، تلیھا مرحلة ثانیة وھي

إلجماع من أحكام الحیض وال  فتخرج با- اغتسلت- ّفإذا طھرت المرأة وتطھرت . الطھر، وطھر للمرأة، فاألول لیس بیدھا، والثاني بیدھا
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ّإشكال، لكن اإلشكال لو طھرت من حیضھا ولم تطھر نفسھا بالغسل؛ فھل یجوز أن یأتیھا الرجل، أو ال یجوز أن یأتیھا؟ وھل یجوز أن 
ّتطھر، فلم یبح ال یجوز لھ أن یجامعھا إذا خرجت من حیضتھا ولم ت: یعني) لم یبح: (تتلبس بالمحظورات من الصیام ونحوه؟ قال رحمھ هللا

إذا انقطع دم : وخالف اإلمام أبو حنیفة النعمان رحمة هللا علیھ وعلیھم، فقال. وھذا مذھب جمھور العلماء. لھ أن یجامعھا إال بعد غسلھا
: لى یقولأنھ ال یجوز أن یجامع إال بعد اغتسالھا؛ ألن هللا سبحانھ وتعا: والصحیح. الحیض جاز للرجل أن یجامع امرأتھ ولو لم تغتسل

َویْسألونك عن المحیض قْل ُھو أذى فاْعتزلوا النساء في المحیض وال تقرُبوُھن حتى یطُھْرن  َ َ َ َ ِ َ َ َ َ ِ َ َ َ َ َْ َ ََّ َّ ِ ِ ِْ ِّ َُ َ َ َْ ُ ْ ُِ ً ال : (فاإلمام أبو حنیفة یقول] . 222:البقرة[ِ
ا ھي القاعدة في األصول، فلما زال دم الحیض ًفإذا الجماع مؤقت بوجود الحیض، وما شرع لعلة یبطل بزوالھا كم) تقربوھن حتى یطھرن

حتى : (ًإن في اآلیة غایة وشرطا؛ فالغایة في قولھ: لكن الجمھور قالوا. زال المانع، فجاز لھ أن یجامع، ھذا بالنسبة لقول اإلمام أبي حنیفة 
أن ما : العبرة بالغایة؛ ألن القاعـدة في األصول: ةقال اإلمام أبو حنیف). فإذا تطھرن فأتوھن من حیث أمركم هللا: (، والشرط في قولھ)یطھرن

ًبعد الغایة یخالف ما قبلھا في الحكم؛ ألنھ لو كان الذي بعد الغایة كالذي قبلھا فأي فائدة للغایة؟ فإذا فائدة وجود الغایة أن تعرف أن ما بعدھا 
ّوقت هللا عز وجل بھ القربان، وھو الكنایة عن الجماع، ففھمنا ) حتى یطھرن: (فاإلمام أبو حنیفة رحمھ هللا یقول. یخالف ما قبلھا في الحكم

ُواْبتلوا : فإن هللا عز وجل یقول: ًأن في اآلیة غایة وشرطا، وھذا لھ نظائر: ولكن الصحیح مذھب الجمھور. أنھا إذا طھرت جاز أن یأتیھا َ َ
ْالیتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإْن آنْستم من ُ ِِّ ْ َ َ َ ُ َِ َِ َ َ َ ََ ََّ ُْھم ُرشدا فادفُعوا إلْیھم أْموالُھم ْ ْ َْ ََ َ ِ ِ َ َْ ً ْفإْن آنْستم : فھذه غایة؛ وقولھ) حتى إذا بلغوا النكاح: (فقال] 6:النساء[ْ ُ َ َِ

ْمنُھم ُرشدا فادفُعوا إلْیھم أْموالُھم ھذا الشرط، فال مانع أن تثبت الغایة مع عدم ثبوت الشرط ْ َْ ََ َ ِ ِ َ َْ ً ْ ْ ا غایة وفیھا شرط، إن آیة الحیض فیھ: فنقول. ِ
منھ أن یجامع، وإال  إذا وجد االغتسال صح: ًفإذا نقول. أنھ إذا تخلف الشرط تخلف المشروط، وإذا وجد الشرط حكم بالمشروط: والقاعدة

َحتى یطُھْرن : أن هللا عز وجل قال: الدلیل الثاني على رجحان مذھب الجمھور. فال َ َْ َفإذا: ثم عقب بقولھ] 222:البقرة[َّ ِ َ تطھْرن َ َّ َ ] 222:البقرة[َ
ًبالتشدید، وتصلح أن تكون دلیال كما أشار غیر ) حتى یطھرن: (فعلن الطھر، وھناك قراءة: أي) فإذا تطھرن: (فأسند الطـھر ألنفسھن بقولھ

ع المرأة من أن تطھر أنھ ال بد في جما: فالمقصود أن أصح األقوال. واحد من أھل العلم، واختاره اإلمام الماوردي في جوابھ في الحاوي
) حل لھا الصیام والطالق: (قال. وتغتسل، فإذا طھرت ولم تغتسل فال یجوز جماعھا، وإنما یتریث حتى یتم الشرط الذي أمر هللا عز وجل بھ

 النبي صلى -والده- ًیباح لھا الصیام، وأیضا یجوز تطلیقھا، فالحیض یمنع الطالق؛ ولذلك قال صلى هللا علیھ وسلم لـابن عمر لما أخبر عمر 
تحیض ثم تطھر، ثم إن   ثم لیمسكھا حتى تطھر، ثم-ونھاه عن أن یطلقھا-مره فلیراجعھا : (هللا علیھ وسلم أنھ طلق امرأتھ وھي حائض، قال

من یطلقھا، ثم ھل ال یجوز تطلیق المرأة الحائض؛ ولذلك یأثم : ً، إذا)شاء طلق وإن شاء أمسك، فتلك العدة التي أمر هللا أن تطلق لھا النساء
أنھ ال یجوز أن تطلق المرأة حال حیضھا، فلو انقطع دمھا ولم تغتسل، : المقصود.  كتاب الطالق-إن شاء هللا- یقع الطالق، أو ال یقع؟ محلھ 

وعات فال بد فیھا من وقع الطالق؛ ألن الطالق ال یتأقت باغتسال، أما بقیة الممن: ووقع الطالق بعد انقطاع الدم وقبل الغسل، فما الحكم؟ قال
  .ونحو ذلك من ممنوعات الحیض.. ًكالجماع ودخولھا المسجد، كذلك أیضا مرورھا بھ، ولبثھا فیھ: االغتسال كما قلنا

 
 
 
 

 األسئلة
 
 

...... 
 

 الدخول على المرأة قبل سن الحیض
 
 

نھ ال یستحب الدخول على المرأة قبل أن تحیض؟ ھل معنى دخول الرسول صلى هللا علیھ وآلھ وسلم على عائشة وھي بنت تسع أ: السؤال
، والصالة والسالم على رسول هللا، وعلى آلھ وصحبھ ومن وااله: الجواب ال شك أن فعل النبي والتأسي بھ : أما بعد. باسم هللا، والحمد 

 بھ فیھا، ولذلك نص العلماء رحمة هللا علیھم صلى هللا علیھ وسلم فیھ خیر، ولو أن ھذا من أمور النكاح لكنھا من األمور التي یشرع التأسي
على استحباب الزواج في شھر شوال؛ ألن النبي صلى هللا علیھ وسلم بنا فیھ بنسائھ صلوات هللا وسالمھ علیھ، فال مانع من أن یحكم بكون 

 ضرر في دخول الزوج علیھا؛ فال حرج بعد أن تبلغ التسع، وأما إذا كانت قبل التسع وال: المستحب واألفضل أن یدخل بھا بعد التسع، أي
  .وهللا تعالى أعلم. في دخولھ علیھا وال یحكم بتحریمھ

 
 
 
 

 حكم تركیب اللولب المانع للحمل واإلفرازات التي تكون بسببھ
 
 

لمعتادة إفرازات لمنع الحمل، فصار ینزل قبل عادتھا ا) لولب(امرأة كانت عادتھا سبعة أیام حیض، ثم قامت بتركیب شيء اسمھ : السؤال
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ھذا السؤال : ًلمدة أربعة أیام، ثم سبعة أیام حیض، ثم بعدھا أربعة أیام إفرازات، فھل ھذه المدة كلھا تعتبر حیضا، أفتونا مأجورین؟ الجواب
؟ الحقیقة أن اللولب؛ وھو عازل یوضع في الموضع من أجل أال تحمل المرأة، ھل یجوز وضعھ، أو ال یجوز: المسألة األولى: فیھ مسألتان

ًھذه المسألة نظرت فیھا إلى أقوال المجوزین، والعلل الطبیة والشرعیة التي یتذرع بھا لوضع ھذا الشيء، فلم أجد عذرا شرعیا یبیح وضع  ً
. رورةلما فیھ من استباحة النظر إلى الفرج دون وجود ض: ًأوال: الذي یظھر ویتبین أنھ ال یجوز وضعھ، وذلك ألمور: ھذا الشيء؛ ولذلك

ًأن فیھ إیالجا في الفرج، وتكرار لإلیالج ونظر، خاصة إذا كان من الرجل فھو أشد : ًثالثا. ًأن فیھ لمسا للفرج دون وجود ضرورة: ًثانیا ً
فھذه الثالثة األمور محظورة، حتى لو كان الواضع لھ طبیبة، فال یجوز لھا أن یحصل منھا اإلیالج، أو النظر إلى عضو . وأشنع وأعظم

ًھذه الثالثة محاذیر شرعیة، ولم أجد مبررا شرعیا یجیز وضع اللولب حسب علمي وحسب ما نظرت . لمرأة أو استباحة وضع العازل فیھا ً
ًمن أقوال األطباء، وأقوال من یجیز، فلم أر وجھا شرعیا لوضعھ أضف إلى ھذا تكرار الكشف، واألدھى واألمر أنھ یربك عادة المرأة، فال . ً

 أمر، فبمجرد ما تضعھ یختلط علیھا حیضھا، فیتقدم ویتأخر، ویختلط علیھا دمھا، وقد تلتبس علیھا صالتھا وعبادتھا بسبب یستقیم لھا
َّوضعھا لمثل ھذا، مثل ما ذكرت السائلة، وھذا أھون ما یكون، وإال فقد مرت علي قضایا من أعجب القضایا في حصول اإلرباك للعادة 

وأما العذر الذي یتذرع بھ كخوف . منھ من األمور التي ال تحمد عقباھا؛ ولذلك الذي یظھر عدم جواز وضعھبسبب ھذا األمر، وما ینشأ 
حمل المرأة، فإما أن یكون ھذا بسبب خوف الضرر مثل أن یكون عندھا أمراض أو أعراض فھذه عالجھا العزل، أن یعزل الرجل عنھا، أو 

، )أنھ ال یحكم بالحاجة مع وجود البدیل: ( بالنسبة لقضیة وضع اللولب فالقاعدة عند العلماءوضع الكیس الذي یمنع القذف في الموضع، وأما
ًوھذا أصل عند أھل العلم، فإن العازل الذي یوضع أخف محظورا وأخف ضررا من وضع اللولب النقطة األخیرة التي أنبھ علیھا في ھذا . ً

 العادة، فھذه ال تعتبر من العادة؛ لما ثبت في الحدیث الصحیح عن النبي صلى هللا علیھ مسألة اإلفرازات السابقة والالحقة ألمد: األمر، وھي
، فترجع )لتنظر األیام التي كانت تحیض فیھن قبل أن یصیبھا الذي أصابھا: (وسلم أنھ قال في حدیث عائشة رضي هللا عنھا في قصة فاطمة 

  .وهللا تعالى أعلم. ًإلى عادتھا، وتحكم بكونھا حائضا على قدر تلك األیام
 
 
 
 

 ًزیادة مدة الحیض على خمسة عشر یوما
 
 

ًإذا كانت المرأة لھا عادة مستمرة مستقرة وھي سبعة عشر یوما، فھل تعتبر ھذه المدة كلھا حیضا، أم ما زاد على خمسة عشر یوما : السؤال ً ً
ًما زاد على الخمسة عشر یوما ال یعتبر حیضا،: یعتبر استحاضة؟ الجواب  وإنما ھو استحاضة، فال یحكم بكونھا امرأة معتادة سبعة عشر ً

ًیوما فأكثر؛ ألن أقصى الحیض خمسة عشر یوما على ما ذكرناه، وبناء على ذلك یحكم بكونھا حائضا، إما على أقل الحیض وھو یوم ولیلة  ً ًً
ًأو تتحیض ستا أو سبعا عند من یرى عموم داللة الحدیث، أو عند من یرى التأقیت بالیوم واللیلة، أو بالثالث عند من یرى التأقیت بالثالث،  ً

  .وهللا تعالى أعلم. ًیحكم بكونھا حائضا أكثر الحیض وھو أحد الوجھین عند الشافعیة والحنابلة
 
 
 
 

 عالمات دم الحیض
 
 

أما بالنسبة : لك الطھر ودم االستحاضة؟ الجوابَّھل لدم الحیض عالمة؟ وإذا كان كذلك فلماذا ال ُیحدد أكثره وأقلھ بھذه العالمة، وكذ: السؤال
ُحیث تختلف ألوانھ، فھناك لون السواد، والحمرة، والصفرة، والكدرة، والتربیة، أو الخضرة، ھذه ستة : للحیض فلھ عالمة، من جھة لون الدم

 وفیھا الستة األلوان التي -اللون- بھا دم الحیض وھذه إحدى الضوابط التي یتمیز.  في مبحث المرأة الممیزة- إن شاء هللا-ألوان سنتكلم علیھا 
، والصحیح من تلك -إن شاء هللا- ذكرناھا، وسنبین أیھا أقوى وأیھا أضعف، وما الذي یعتد بھ وما الذي ال یعتد بھ، وخالف العلماء فیھ 

 فإن المرأة قد تستطیع تمییز حیضھا - ئحة دم الحیضرا- التمییز بالرائحة : وأما بالنسبة للنوع الثاني من التمییز. األقوال التي اختلفوا فیھا
الرحم ثم تسلط علیھ مادة مثل الخمیرة تمنع  برائحتھ، وقد یمیز بغلظھ ورقتھ، وقد یمیز بتجلط الدم، فإن دم الحیض ال یتجلط؛ ألنھ یتجلط في

ة والتجلط، وقد جمع بعض العلماء ھذه العالمات إنھ یتمیز بالغلظ والرق: تجلطھ ولو بقي سنوات، وھذا من عجائب ما یكون، ولذلك قالوا
ُباللون والریح وبالتألم وكثرة وقلة میز الدم وقال بعضھم: بقولھ ّ ّّ ُباللون والریح وبالتألم وغلظ ورقة میز الدم وھذه األمور التي یمیز بھا دم : ّ ّ ّ

ألمور لیست في كل حال یمكن أن تمیز بھا، فقد تأتیك المرأة لكن اعلم رحمك هللا أن ھذه ا.  بالتفصیل- إن شاء هللا-الحیض، سنتكلم علیھا 
مبتدأة ألول مرة، ال تعرف دم الحیض، وال قد رأت دم الحیض، وال تستطیع أن تمیز، فتمیز بأي شيء؟ ھذا بالنسبة للمبتدأة، وقد تأتیك 

نھ إلى أحمر باھت، وفي الیوم الثالث أصفر، وفي الیوم نعم، أنا عندي دم یأتیني الیوم األول أحمر، وفي الیوم الثاني ینقلب لو: وتقول لك
معینة ال بد من دراستھا، وال بد من معرفة  ، فتحتاج إلى ضوابط.. الرابع أكدر، وفي الیوم الخامس أحمر، وفي الیوم السادس أحمر، وھكذا

ًمتى یحكم بكونھا حائضا، ومتى یحكم بكونھا طاھرا، ھذا بالنسبة لقضیة الحیض، فلم ی ًختلف العلماء، ولم یضعوا ھذه الضوابط عبثا، ً
اختالف بیئات النساء وأحوالھن وأوضاعھن، واختالف البلدان التي تعیش فیھا النساء، فالبالد الحارة لیست كالبالد الباردة، : والسبب في ھذا
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  .لموا علیھاّفھذا أمر دعا العلماء رحمة هللا علیھم أن یفصلوا في مسائل الحیض، وأن یبینوھا وأن یتك
 
 
 
 

 تحول دم الحیض إلى غذاء للجنین عند الحمل
 
 

نعم : أین یذھب الدم وقت الحمل؟ وھل صحیح أن ھذا الدم وقت الحمل یتحول إلى غذاء للجنین عن طریق حبل السر؟ الجواب: السؤال
، وغیر واحد من أھل )المغني( ابن قدامة كذلك في ، وأشار إلیھ اإلمام)الذخیرة(ذكروا ھذا، وأشار إلى ذلك اإلمام القرافي رحمھ هللا في 

العلم ذكروا ھذا، وذكروه عن األطباء القدماء، وأنھ یتحول إلى غذاء للطفل، ثم أصفاه وأطیبھ یتحول إلى لبن بعد الوالدة، ویكون غذاء 
، وما یكون لھ أثناء حملھا وأثناء وضع ھذا بالنسبة لما ذكروه من أحوال دم الحیض. للطفل، وأخبثھ وأردأه یخرج في النفاس مع الطفل

ًجنینھا، إذ ینقلب بإذن هللا عز وجل إلى كونھ لبنا وغذاء للطفل بإذن هللا عز وجل وقدرتھ   .وهللا تعالى أعلم. ً
 
 
 
 

 حكم تكفیر المرأة إذا جامعھا زوجھا وھي حائض
 
 

إن كانت : ھذا فیھ تفصیل: ً، أم على الرجل والمرأة معا؟ الجوابإذا جامع الرجل زوجتھ وھي حائض، فھل الكفارة على الرجل فقط: السؤال
المرأة طاوعت ورضیت بالجماع، ومكنتھ من جماعھا فالكفارة علیھما، وھكذا إذا أغرتھ أو رضیت بذلك، فھي في حكم الفاعل، وأما إذا 

وهللا تعالى . ال في كفارة المجامع في نھار رمضانمانعت وغلبت أو أكرھت على الجماع فال شيء علیھا، والكفارة على الزوج وحده، كالح
  .أعلم

 
 
 
 

 حكم اإلفرازات أثناء الحمل
 
 

اإلفرازات التي تخرج من الحامل استحاضة على الصحیح من أقوال العلماء : ما حكم اإلفرازات التي تخرج من الحامل؟ الجواب: السؤال
م أو یومین أو ثالثة فإنھا تعطى حكم دم النفاس، كما اختاره غیر واحد من المحققین، ًرحمة هللا علیھم، لكن إن أفرزت دما قبل الوالدة بیو

ابتدرھا دم النفاس، فإن عاجلھا قبل : یقولون). أن ما قارب الشيء أخذ حكمھ: (ونص علیھ اإلمام ابن قدامة وغیره، وھذا مبني على القاعدة
ھذا بالنسبة . م دم النفاس، من كونھ یمنع الصوم ویمنع الصالة، وحكمھ حكم دم الحیضًالوالدة بیوم أو یومین أو ثالثة فیعتبر داخال في حك

  .وهللا تعالى أعلم. ًلھا إذا كانت حامال
 
 
 
 

 حكم دخول الحائض المسجد
 
 

لمسجد، فأصح أما بالنسبة لدخولھا ا: ھل یجوز دخول الحائض المسجد؟ وھل یجوز أن تجلس في الصفا والمروة من الحرم؟ الجواب: السؤال
إني : قالت. ناولیني الخمرة: (أقوال العلماء أنھا ال تدخل؛ لما ثبت في الصحیح عن النبي صلى هللا علیھ وسلم أنھ قال ألم المؤمنین عائشة 

ًمعروفا فدل على أنھ كان ) إني حائض: قالت. (َُّمدي یدك إلي في المسجد بالخمرة: أي) ناولیني) (إن حیضتك لیست في یدك: حائض، قال
، فكونھا )إني حائض: (ًومعھودا أن الحائض ال تدخل المسجد؛ إذ لو كانت تدخل المسجد ألنكر علیھا النبي صلى هللا علیھ وسلم كونھا تقول

وإقرار النبي صلى هللا علیھ وسلم على . یدل على أن الحائض لیس مما كان یعرف أنھا تدخل المسجد) إني حائض: (رضي هللا عنھا تقول
لم ینكر على أم  لكنھ) إن المؤمن ال ینجس: (كما قال لـأبي ھریرة .ادخلي المسجد: تناعھا دال على أنھا ال تدخل المسجد، وإال كان قالام

المراد ) إن حیضتك لیست في یدك: (إن قولھ: وقد تكلف بعض العلماء في الجواب على ھذا الحدیث، فقال. المؤمنین عائشة رضي هللا عنھا
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لیست في یدك التي : على الحقیقة، أي: أي) لیست في یدك: ( تملكین رفعھا، فھو عذر لیس بیدك، وھذا مجاز، والحقیقة أن تقولأنك ال: بھ
تناولیني بھا الخمرة، فظنت عائشة أنھا لما منعت من المسجد أن الجزء یأخذ حكم الكل، وھذا من فقھھا رضي هللا عنھا، فقال النبي صلى هللا 

إنما منعت من دخول المسجد لما یتعلق بالموضع، والكل لھ حكم والجزء لھ حكم، ولذلك لیس : أي) إن حیضتك لیست في یدك: (علیھ وسلم
ّاعتراض الجزء كاعتراض الكل، فقد كانت تنام بین یدیھ معترضة، وتقبض رجلھا، وقد نھى عن مرور المرأة بین یدي المصلي، فدل على 

: ل ھذا على أن الحائض ال تدخل المسجد، ویقوى ھذا بما ثبت في الصحیحین من حـدیث أم المؤمنین عائشة أن الجزء ال یأخذ حكم الكل، فد
خرجت من : كما في صحیح مسلم، أي-فانسللت : مع النبي صلى هللا علیھ وسلم في حجة الوداع، وأصابھا الحیض قالت أنھا لما خرجت(

ذاك شيء كتبھ هللا : قال. نعم:  قالت-ھل أصابك الحیض؟: أي-  أنفست؟ - ما شأنك وما حالك؟أي - ِمالك؟ :  فقال صلى هللا علیھ وسلم- الفراش
فمنعھا من الطواف ولم یمنعھا من السعي، والسعي كان خارج المسجد، ) على بنات آدم، اصنعي ما یصنع الحاج غیر أن ال تطوفي بالبیت
لك ال تدخل المرأة الحائض المسجد، وھو قول جماھیر أھل العلم رحمة هللا ًفدل على أن امتناعھا من دخول المسجد أصل مقرر شرعا، ولذ

وصلى هللا وسلم وبارك على سیدنا محمد . وأما بالنسبة للصفا فالصحیح أنھا لیست من المسجد، وال حرج علیھا في جلوسھا فیھ. علیھم
  .وعلى آلھ الطیبین الطاھرین

 
 
 
 

 [2[ باب الحیض -شرح زاد المستقنع 
الضرورة بمكان معرفة أحوال النساء في الحیض، وتنزیل الحكم بمقتضى حال كل امرأة؛ فالمبتدأة لھا حكمھا، وكذلك المعتادة، من 

والمتحیرة، والممیزة، ومعرفة الضوابط لكل واحدة منھن، وحكم زیادة الحیضة أو نقصھا، وكیفیة التعامل مع ذلك، وحكم ما یسمى بالصفرة 
 .علماء فیھاوالكدرة، وأقوال ال

 أحكام المبتدأة في الحیض
 
 

قال المؤلف علیھ رحمة : أما بعد. ًالحمد  رب العالمین، وصلى هللا وسلم وبارك على المبعوث رحمة للعالمین، وعلى آلھ وصحبھ أجمعین
نساء، فالمرأة الحائض إذا جاءھا شرع المصنف رحمھ هللا بھذه العبارة في ذكر أحوال ال]. والمبتدأة تجلس أقلھ ثم تغتسل وتصلي: [هللا

أن : والحالة الثانیة. أنھا ألول مرة یأتیھا دم الحیض: أن یكون الحیض قد ابتدأھا؛ بمعنى: الحالة األولى: الحیض ال تخلو من ثالثة أحوال
أنھ ال یمكنھا أن : أة متحیرة؛ بمعنىأن تكون المر: الحالة الثالثة. أن دم الحیض عاودھا حتى ثبتت لھا عادة معینة فیھ: تكون معتادة؛ بمعنى

 ...... .تعرف عادتھا لمكان النسیان، سواء نسیت قدر العادة أو مكان العادة
 

 المرأة التي یحكم بكونھا مبتدأة
 
 

بالنوع األول، ومن عادة أھل العلم أنھم یبدءون . ّھذه الثالثة األحوال ھي التي ینصب علیھا كالم العلماء رحمة هللا علیھم في مسائل الحیض
ھي التي ابتدأھا دم الحیض، والمرأة توصف بكونھا مبتدأة إذا كان الحیض قد جاءھا ألول مرة، : فالمبتدأة. وھذا فیھ مراعاة ألحوال النساء

كما - حیض أن یكون سنھا سن المرأة التي تحیض، فإذا كان سنھا دون ذلك؛ فإنھ ال یحكم بكون ھذا الدم دم: واألمر الثاني. ھذا أول شرط
، فمن شرط أن تكون مبتدأة أن یكون دم الحیض جاءھا ألول مرة، وال یعني ھذا إلغاء المرأة التي جاءھا الدم قبل تسع سنوات، - تقدم معنا

بلوغھا كأن یكون عمرھا سبع سنوات أو ثمان سنوات وجاءھا الدم، فإن ھذا الدم الذي یأتیھا دم استحاضة، لكن إذا كان ألول مرة یأتیھا بعد 
المرأة التي بلغت سن الحیض، وجاءھا الدم : المرأة المبتدأة ھي: إذن. لتسع سنوات فإننا نحكم بكونھ دم حیض؛ ألن الزمان زمان دم الحیض

ھا مبتدأة أن ال یكون عاودھا أكثر من مرة، وھي المعتادة أو التي اختلت عادتھا، فال بد عند حكمنا بكون: والشرط الثالث. في ھذا السن ال قبلھ
  .دم الحیض: أن یكون الدم ألول مرة یأتیھا، أعني

 
 
 
 

 حكم المبتدأة
 
 

ال بد أن یكون لھا حكم خاص، فما الحكم؟ قال بعض : ًفإذا. المرأة التي جاءھا دم الحیض ألول مرة ال نردھا إلى عادتھا؛ ألنھا لیس لھا عادة
- ِكل امرأة مبتدأة فإننا نردھا إلى عادة لَداتھا أو أترابھا : وقال بعض العلماء. تھا وأخواتھاكل امرأة مبتدأة فإننا نردھا إلى عادة أمھا: العلماء

ًالمبتدأة تجلس أقل الحیض ونحكم بكونھا حائضا :  واللدة والتریبة ھي التي تكون في سن المرأة ومثلھا، وقال بعض العلماء-كما یعبر العلماء ّ
أما الوجھ : فعندنا ثالثة أوجھ. غتسل وتصوم وتصلي، حتى یعاودھا الدم ثالث مرات على وتیرة واحدةّبذلك القدر الذي ھو أقل الحیض، ثم ت
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أن الشيء إذا شابھ الشيء : (دلیلھ واضح، وھو:  فھذا وجھ معروف، أي-لداتھا وأمثالھا، أو أمھاتھا وأخواتھا-نردھا إلى أترابھا : الذي یقول
تنظر إلى أمثالھا، فإن كان عادة أمھا ستة أیام، فكل امرأة ابتدأھا : أة تجلس أقل الحیض، ولكن أقولأنا ال أقول إن ھذه المبتد) أخذ حكمھ

اللذات یعتبران واألمھات الالتي - فالقول األول والقول الثاني . الحیض وعمرھا تسع سنوات فإن عادتھا ستة أیام حتى تثبت لھا عادة جدیدة
مرجوح عند أھل العلم رحمة هللا علیھم؛ ألن الرجوع إلى ذات المرأة أو أصل الحیض أقوى من  قوالن مرجوحان ھذا قول -ھن القریبات

یبقى عندنا القول الثالث، وھو معارض لقول قررناه، فإننا حینما . الرجوع إلى العرف، ھذا بالنسبة للقول األول والثاني، فیلغى النظر فیھ
وقال . ھو الراجح: لیس ألقل الحیض حد، وھذا مذھب المالكیة واختاره شیخ اإلسالم ، وقلنا: قال بعض العلماء: تكلمنا على أقل الحیض قلنا

ال حد ألقلھ، فقلیل : عندنا قول یقول: إذن. أقلھ ثالثة أیام: وقال بعضھم. ُّأقل الحیض یوم ولیلة، وھو مذھب الشافعیة والحنابلة: بعض العلماء
الثالثة األیام حیض وما : وقول یقول .لة، وما دونھا لیس بحیض، وما أصابھا وجاوزھا حیضالیوم واللی: وقول یقول. الدم وكثیره حیض

ّإذا نظرت إلى ھذه الثالثة المذاھب، فالحكم في مسألة المبتدأة مفرع على ھذه الثالثة المذاھب، فینبغي أن تتنبھ إلى أن من . دونھا استحاضة
ًكل مبتدأة ال أحكم بكونھا حائضا : ل الشافعیة والحنابلة، أو ثالثة أیام كما یقول الحنفیة، یقولللحیض حد أقلي، سواء یوم ولیلة كما یقو: یقول

ً فإنھا تجلس یوما ولیلة، وإن -دم الحیض-كل امرأة بلغت تسع سنوات، وجاءھا الدم : ّإال إذا جاوزت أقل الحیض، فالشافعیة والحنابلة یقولون
ي حائض، وإن نقص عن الیوم واللیلة فھي مستحاضة والدم دم فساد ومرض، ھذا المذھب األول، وھذا ًاستمر ھذا الدم معھا یوما ولیلة فھ

ًالمبتدأة التي یستمر معھا الدم ثالثة أیام، فحینئٍذ تكون حائضا، وإن نقص عن : والحنفیة یقولون. ھو الذي درج علیھ المصنف رحمة هللا علیھ
وعلى القول الذي رجحناه من أنھ ال حد . ھذا بالنسبة لقضیة أقل الحیض. لذي معھا دم فساد وعلةالثالثة األیام تعتبر مستحاضة، والدم ا

تبقى المرأة إذا بلغت تسع سنوات قدر ما أصابھا من دم، فلو مكث معھا ساعة فھي حائض، وال تصوم وال تصلي في الساعة : ألقلھ، فیقال
عتد بأقل الحیض، فعلى ھذا المذھب بمجرد ما یصیبھا الدم بعد تسع سنوات فھو حیض إن ال ی: نحن رجحنا ھذا المذھب الذي یقول: إذن. ھذه

للحیض حد أقلي، : فلما قال المصنف رحمة هللا علیھ. ھذا بالنسبة لما رجحناه. ًكانت فیھ أمارات الحیض، وقویت القرائن باعتباره حیضا
ًرط في المبتدأة شرطا ثالثا؛ وھوما نقص عن ھذا الحد األقلي فلیس بحیض؛ فالبد أن یشت: قال فتبینت . كونھا تصیب الحد األقلي أو أكثره: ً

ھي حائض ولو كان دفعة واحدة، وھو الذي : اتجاه یقول: مذاھب العلماء رحمة هللا علیھم في مسألة المرأة المبتدأة وصار عندنا اتجاھان
ًاستمر معھا یوما ولیلة، أو  فإذا.  على قول، وإما ثالثة أیام على القول الثانيّتجلس أقل الحیض، إما یوم ولیلة: المسلك الثاني یقول. رجحناه

استمر معھا ثالثة أیام على القول بالتثلیث، فال یخلو إما أن ینقطع ألقل الحیض، وإما أن ینقطع على أكثر الحیض، أو ینقطع بعد أكثر 
 لما دون أقل من الیوم واللیلة أو أقل من الثالث، وكالم العلماء فیھ، فلو وعرفنا الحكم إذا ما انقطع. فیصیر عندنا ثالث حاالت. الحیض

على القول الراجح، ھذا الدم الذي أصابك دم حیض؛ ألنھ في : إنھ أصابھا الدم وعمرھا تسع سنوات، فما الحكم؟ تقول: جاءتك امرأة وقالت
ي معك فیھ الدم، فلو استمر معھا ثالثة أیام أو أربعة أیام، فعلى ھذا زمان اإلمكان، فتمتنعین عن الصوم وعن الصالة على القدر الذي یجر

المذھب ال تصوم وال تصلي في ھذه األیام وھي حائض، وھذا المذھب ھو الراجح كما ذكرناه، لكن اإلشكال أین؟ اإلشكال على المذھب 
ًل من خمسة عشر یوما أو الخمسة عشر یوما، فیقولونالثاني الذي یرى الیوم واللیلة، أو الذي یرى الثالثة األیام، إذا انقطع ألق نعتبر الیوم  :ً

جاءھا في : ً حیضا، والزائد استحاضة، ثم نترك المرأة ثالثة أشھر، فإذا انقطع في الثالثة األشھر بعدد واحد بمعنى-أو الثالثة أیام- واللیلة 
تثبت : انقطع، وجاء في الشھر الثالث خمسة أیام وانقطع، الحكم؟ قالواالشھر األول خمسة أیام وانقطع، وجاء في الشھر الثاني خمسة أیام و

عادتھا خمسة أیام، ثم تطالب بقضاء األربعة األیام من الشھر األول، ومن الشھر الثاني، ومن الشھر الثالث؛ ألننا تیقنا أن األربعة الباقیة 
انقطع لعشرة : إن انقطع ألقل من أكثر الحیض بمعنى: ي، یقولللحیض عندي حد أقل: فصاحب القول الذي یقول. حیض ولیست باستحاضة

تغتسل وتصوم : ًأیام، أو ستة أیام، أو خمسة أیام، فإنھا تمسك عن الصالة یوما ولیلة؛ ألنھ ھو الیقین بأنھ حیض، ثم بعد الیوم واللیلة یقولون
وال تصلین،  ًاجلسي یوما ولیلة ال تصومین: ا الحكم؟ یقولون لھاوتصلي، فإذا استمر معھا خمسة أیام في الشھر األول والثاني والثالث، فم

فإذا انتھى الیوم واللیلة فاغتسلي ولو جرى معك الدم، ثم تصومین وتصلین، فإن عاودك في الشھر الثاني فالحكم كذلك، وإن عاودك في 
ن بقضاء ما مضى، ھذا على مذھب الشافعیة والحنابلة، الشھر الثالث بنفس الوتیرة ثبتت العادة، وتمكثین الخمسة أیام كاملة، ثم تطالبی

أنھا تجلس القدر الذي تجلسھ، فإذا انقطع عن ستة أیام فھي حائض - فیما إذا انقطع دون أكثر الحیض : واختاره المصنف، لكن الصحیح
، والمذھب الثاني الذي فصلنا فیھ؛ بالست، وإن انقطع عن سبعة أیام فھي حائض بالسبع وھكذا، فتجلس األمد الذي یجري معھا فیھ الدم

فعلى قول المصنف لو استمر معھا الدم وجاوز أكثر الحیض فھو دم فساد وعلة، . مذھب مرجوح، والذي ذكره المصنف مذھب مرجوح
عادة بوتیرة معینة، فتبقى على الیقین الیوم واللیلة أنھا حائض والزائد استحاضة، والشھر الثاني كذلك، والشھر الثالث كذلك، حتى تثبت لھا 

فبالنسبة للمبتدأة، عندنا فیھا مذاھب، والجمیع متفقون على أنھ إذا جرى معھا الدم ثالثة أیام . التمییز أو تمیز دمھا، وسنبین كیف یكون
ًفباإلجماع أنھا تعتبر حائضا، ولكن الخالف إذا جرى ألقل؛ عند من یضع للحیض حدا أقلیا، فإن جرى أقل من یوم ولیلة ً  فالمالكیة وحدھم ً

ًیعتبرونھ حیضا، وإن جرى یوما ولیلة فالجمھور  ً یعتبرونھ حیضا، والحنفیة ال یعتبرونھ حیضا حتى یبلغ ثالثة -المالكیة والشافعیة والحنابلة- ً ً
 عند من یقول أن للحیض ّأن تجاوز أقل الحیض: ًوثانیا. أن یكون سنھا سن حیض: فیشترط فیھا أول شيء. أیام، ھذا بالنسبة لمسألة المبتدأة

ًحدا أقلیا : الضمیر عائد إلى الحیض، وأقلھ: أقلھ) والمبتدأة تجلس أقلھ). (والمبتدأة تجلس أقلھ ثم تغتسل وتصلي: (قال المصنف رحمھ هللا. ً
ّ أن تجاوز أقل الحیض ًنحكم بكونھا حائضا، لكن بشرط: یعني) ثم تغتسل وتصلي. (أقلھ یوم ولیلة على ما اختاره المصنف رحمھ هللا: قال

ھذه مسألة ثانیة، نحن قررنا أن ما دون أكثر ]. فإن انقطع ألكثره فما دون اغتسلت عند انقطاعھ: [قال رحمھ هللا. على مذھب المصنف
ًا حائضا، ثم تغتسل ًإذا جرى معھا الدم ألول مرة واستمر یوما ولیلة حكمنا بكونھ: الحیض ُیعتبر فیھ الیوم واللیلة، لكن ھناك أمر آخر، قالوا

 خمسة أیام، سبعة أیام، ثمانیة أیام، تسعة أیام، عشرة أیام، أحد -ًمثال- بعد الیوم واللیلة وتصوم وتصلي، فإن انقطع ألقل من أكثر الحیض 
ًعشر یوما، اثني عشر یوما، ثالثة عشر یوما، أربعة عشر یوما، لكن ما بلغ أكثر الحیض، فیقولون ً ً ل من خمسة عشر عند انقطاعھ ألق: ً
ًتغتسل غسال ثانیا؛ الحتمال أن یكون الكل حیض؛ ألنھا إلى اآلن ما ثبتت لھا عادة، فاحتاطوا باحتیاطین نرجع إلى الیقین من أنھا : ًأوال قالوا: ً

ًحائض یوما ولیلة، فنأمرھا باالغتسال بعد الیوم واللیلة؛ ألنھا بیقین حائض، ثانیا ن انقطع الدم ألقل الحیض؛ ألنھ نأمرھا باالغتسال إ: قالوا: ً
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ًتغتسل غسال ثانیا، ثم إذا جاء الشھر الثاني مدة خمسة أیام، والشھر : قد تثبت لھا عادة بھذا األقلي، فإذا انقطع بعد خمسة أیام، ما الحكم؟ تقول ً
  .الثالث مدة خمسة أیام، علمنا أن ھذا األمد ھو أمد الحیض وھو عادتھا

 
 
 
 

 دة المرأةالحكم باستقرار عا
 
 

الدم الذي معھا ثالث مرات، ھذه المسألة تعرف عند : أي] فإن تكرر: [قولھ]. ًفإن تكرر ثالثا فحیض وتقضي ما وجب فیھ: [قال رحمھ هللا
العادة : علماءقال بعض ال: العلماء بمسألة العادة، فبم تثبت عادة الحیض؟ أو كیف تعلم المرأة أنھا معتادة، أو بم تثبت عادتھا؟ للعلماء وجھان

من العود، فیشترط أن یعاودھا مرتین، فإذا جاءھا في الشھر األول خمسة أیام، وفي الشھر الثاني خمسة أیام، فعادتھا خمسة أیام ثبتت 
یة والمالكیة أما الحنابلة ومن وافقھم من الشافع. بالشھر الثاني، وھذا مذھب الحنفیة ومن وافقھم، وأخذوا ھذا من اشتقاق اللفظ أنھ من العود

وینبغي أن یتنبھ إلى أنھ ال بد أن یمر . ال بد أن یمر علیھا ثالث مرات، فال بد من الشھر األول، والشھر الثاني، والشھر الثالث: فیقولون
الجمھور، فإذا جاء ًعلیھا متتابعا، فلو مر علیھا الشھر األول خمسة أیام، والشھر الثاني خمسة أیام ثبتت عادتھا عند الحنفیة، ولم تثبت عند 

فتثبت عادتھا عند الحنفیة . الشھر الثالث ستة أیام بطل االعتداد بالشھرین األولین عند الجمھور، وأصبحت ترجع إلى خمسة أیام عند الحنفیة
 جاءھا في الشھر األول بعد الشھر الثاني، وال تثبت عند الجمھور إال بعد ثبوتھا في الشھر الثالث، والبد أن یأتي كلھ على وتیرة واحدة، فلو

ًخمسة أیام، وفي الشھر الثاني ستة أیام، وفي الشھر الثالث خمسة أیام، وفي الشھر الرابع ستة أیام، فال عادة لھا، قوال واحدا؛ ألنھ لم یعاودھا  ً
  .على وتیرة واحدة

 
 
 
 

 أحكام المعتادة
 
 

المبتدأة، ثالث مرات على : أي) فإن تكرر: (تادة، فأشار إلیھا رحمة هللا علیھ فقالبینا حكم المرأة المبتدأة فیما مضى، وبعد المبتدأة تأتي المع
تثبت عادتھا بالعود : ٍفانتقل إذن إلى صنف ثان من النساء، وھي المرأة المعتادة التي لھا عادة في الحیض، والمرأة المعتادة، قلنا. وتیرة واحدة

) لتنظر األیام التي كانت تحیضھن قبل أن یصیبھا الذي أصابھا: ( النبي صلى هللا علیھ وسلمثالث مرات على وتیرة واحدة، ودلیل العادة قول
إن الدم أصابني ھذا الشھر : فردھا إلى العادة، وھذا یدل على أن العادة محكمة ومعتبرة في الشرع، فإذا جاءتك امرأة وسألتك وقالت لك

ًتي أترك فیھا الصالة والصوم؟ وكم أصلي وأصوم من األیام؟ ومتى أحكم بكوني طاھرة ًواستمر معي عشرین یوما فماذا أفعل؟ كم األیام ال
ھل كان الدم قبل ھذا االختالل الذي جاءك لك فیھ عادة؟ : فأصوم وأصلي؟ ومتى أحكم بكوني غیر طاھرة فال أصوم وال أصلي؟ فتقول لھا

.  امكثي خمسة أیام، ثم إذا مضت الخمسة األیام فاغتسلي وصلي وصومي:فتقول. نعم، كان من قبل یأتیني خمسة أیام وینقطع: فإذا قالت
 كانت عادتھا خمسة أیام ثم حملت ثم نفست، وبعد النفاس اضطرب - ًمثال-فنردھا إلى العادة، سواء كانت عادتھا قریبة أو بعیدة، فلو أن امرأة 

ًة، یجري یوما وینقطع یوما، أو یجري یومین وینقطع ثالثة، أو ًالدم معھا، فصار یجري معھا الدم عشرین یوما، فاضطربت علیھا العاد ً
ًإذا عادتك ستة أیام، فاجلسي ستة : ستة أیام، فتقول: كم كنت تمكثین قبل أن یصیبك الذي أصابك؟ فقالت: أربعة، والتبس أمرھا، فتقول لھا

ائدة معرفة العادة؛ أنھ یحتكم إلیھا عند اختالل دم المرأة، فإذا اختل فف. ًأیام یجري فیھا الدم، ثم احكمي بكونك طاھرة بعد انتھاء أمد ھذه الست
قال . العادة بإجماع العلماء مردود إلیھا: وضع المرأة إما لجراحة، أو لمرض، أو لوالدة، أو غیر ذلك، فحینئٍذ ترده إلى العادة، وكما قلنا

تقضي الذي وجب فیھ من الصوم والصالة، فإن كانت في رمضان في ذلك األمد، ف: یعني). وتقضي ما وجب فیھ: (المصنف رحمھ هللا
في ذلك األمد الذي كانت ال تصلي : فالواجب علیھا الصوم، وإن كانت في غیر رمضان فالواجب علیھا الصالة، فتقضي ما وجب فیھ، أي

ّوقد مر أن المبتدأة تجلس أقل الحیض، ثم تغتسل ثم تصوم وتصلي، ھذا بالنسبة للمبت. فیھ ًدأة، فإذا مكثت یوما من الشھر األول، وأفطرت َّ
ًأربعة أیام، ثم مكثت یوما من الشھر الثاني وأفطرت أربعة أیام، ثم ثبتت عادتھا في الشھر الثالث أنھا خمسة أیام، فعلیھا أن تقضي ما وجب 

ألیام التي كنت تصومین فیھا بحجة أنك طاھرة األربعة ا: علیھا فیھ، وھو الصوم، أما الصالة فإن الحائض ال یجب علیھا أن تصلي، فتقول
 .......ًبعد الیوم واللیلة تقضینھا ویلزمك قضاؤھا كما قررناه سابقا

 
 حكم الدم الخارج بعد انقضاء أكثر مدة للحیض

 
 

تحاضة بعد أكثر مس) فمستحاضة(عبر أكثر الحیض : یعني) وإن عبر أكثره: (قولھ]. وإن عبر أكثره فمستحاضة: [هللا قال المصنف رحمھ
 ألقل من أكثر الحیض، أو ینقطع على - كما قلنا- إذا جاوزت أكثر الحیض، والمرأة المبتدأة إما أن ینقطع الدم عنھا : الحیض باإلجماع، أي
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ًإما أن ینقطع دون خمسة عشر یوما، أو على الخمسة عشر یوما، أو بعد الخمسة عشر یوما،: األكثر، أو ینقطع بعد األكثر، أي ً  فإذا انقطع ً
تمكث كل الذي : ًألقل من خمسة عشر یوما، فالحكم أنھا تنظر في تكراره على وتیرة واحدة على ما اختاره المصنف، وعلى القول الراجح

: ، والسؤال)فمستحاضة: (وإن عبر أكثر الحیض قال. ًدون الخمسة عشر یوما ال تصوم فیھ وال تصلي على أنھا حائض حتى تثبت لھا العادة
مستحاضة بعد الیوم واللیلة، فالیوم واللیلة : ًل نحكم بكونھا مستحاضة بمجرد مجاوزتھا للخمسة عشر یوما، أو بعد الیوم واللیلة؟ الجوابھ

ًحیض، فلما استمر معھا الدم أكثر من خمسة عشر یوما عرفنا أن ھذا المستمر دم فساد ولیس بدم حیض، وحتى نفھم كالم المصنف ونفھم ما 
ًإن كانت المرأة مبتدأة، وانقطع دمھا ألقل من أكثر الحیض، أو مساویا : كالم المصنف ینبني على اآلتي: ه على القول الراجح نقولاخترنا

ًتعتبر نفسھا حائضا لیوم ولیلة، وتعتبر نفسھا حائضا في الشھر األول وفي الشھر الثاني، : ًألكثر الحیض الذي ھو خمسة عشر یوما، فحینئٍذ ً
الثالث تحكم بكونھا معتادة إذا جاءھا على وتیرة واحدة، ھذا بالنسبة لمذھب المصنف رحمھ هللا، وھذا إذا انقطع ألقل من أكثر والشھر 

وعلى المذھب الذي . الحیض أو مثلھ، وأما لو انقطع فوقھ فالحكم أن الحیض یوم ولیلة وما زاد فھو استحاضة، ھذا على مذھب المصنف
ا یأتیھا الدم تمسك، حتى ولو استمر عشرة أیام، وھي حائض؛ ألنھ زمن حیض وأمد حیض، وال تقدیر من الشرع بمجرد م: رجحناه نقول

ما زاد استحاضة وما دونھ حیض، وھذا أعدل األقوال وأوالھا : ألقلھ، فاألصل والیقین أنھا حائض، فإن جاوزت أكثر الحیض قالوا
  .بالصواب إن شاء هللا تعالى

 
 
 
 

 زةأحكام الممی
 
 

فإن كان بعض دمھا أحمر وبعضھ أسود، ولم یعبر أكثره ولم ینقص عن أقلھ؛ فھو حیضھا تجلسھ في الشھر الثاني، : [قال المصنف رحمھ هللا
أن تكون لھ حلیة وأوصاف یتمیز بھا عن غیره، وھذا : والممیزة من التمییز، وتمییز الشيء. الممیزة: النوع الثالث]. واألحمر استحاضة

رجوع المرأة التي تعرف طبیعة دمھا إلى تمییزه أقوى عنده من رجوعھا إلى العادة، :  یعتبر عند بعض العلماء أقوى من العادة، أيالنوع
فیردھا إلى التمییز قبل أن یردھا إلى العادة، وإن كان الصحیح أن العادة أقوى من التمییز لحدیث عائشة في الصحیح لما سألت فاطمة رسول 

ھل تمیزین دم الحیض عن : وما قال لھا) دعي الصالة أیام أقرائك: (، وقال في الحدیث اآلخر) لتنظر األیام: ( علیھ وسلم فقالهللا صلى هللا
وخالف اإلمام  .أن بعض العلماء یرى أن التمییز أقوى: إنھا لو میزت ما سألت، فالمقصود: غیره أم ال؟ لكنھم یجیبون عن ھذا الحدیث قائلین

 ...... .أن التمییز حجة ومعتبر:  النعمان رحمة هللا علیھ فضعف التمییز، والصحیحأبو حنیفة
 

 دلیل العلماء في اعتبار التمییز
 
 

إن دم الحیض دم أسود : (ما الدلیل على أن التمییز یعتبر في الحیض؟ قولھ علیھ الصالة والسالم لـفاطمة في إحدى الروایات في السنن
فردھا إلى ضابطھ وإلى لونھ الذي یتمیز بھ، أما اللون ) إن دم الحیض دم أسود یعرف: (، الشاھد)كي عن الصالةیعرف، فإذا كان ذلك فأمس

) القاني(شدید الحمرة حارق، ویسمیھ العلماء : أحمر محتدم، أي: األسود فھو أقواھا، ثم یلیھ األحمر وھو الطبیعة في دم النساء، ولكنھم قالوا
إن األشقر ھو الصفرة التي : األشقر أو األشیقر من الشقرة، وقیل:  الذي أخف منھ ھو المشرق، ویسمیھ بعضھموتعرفھ النساء بوصفھ، ثم

ًكالماء الكدر، ویكون كالماء المتعكر ضاربا إلى شيء من الخضرة، : وردت في حدیث أم عطیة ، ثم یلیھ األصفر، ثم یلیھ األكدر، واألكدر
 الحیض، والمرأة تمیز باللون وبالرائحة وبالكثرة والقلة وباأللم وبالغلظ والرقة، ھذه ضوابط التمییز، ثم ثم التربي، ھذا بالنسبة أللوان دم

  .سنفصل فیھا
 
 
 
 

 التمییز باللون
 
 

ًثا ًجرى معي دم الحیض ثالثة أیام أسود، ثم ثالثا أحمر، ثم ثال: إن جاءتك امرأة تسأل وقالت لك: تمیز المرأة دم الحیض باللون كاآلتي
ُالثالثة األول حیض، والثالثة الحمراء استحاضة، والتي بعدھا حیض، فأنت طاھر في الثالث الوسطى، : أسود، وعادتي ستة أیام؟ فتقول

جرى معي یومین؛ یوم : وإذا قالت لك. فھذه قضیة التمییز باللون. حائض في األولى واألخیرة، ویحكم بخروجك من الحیض في الیوم التاسع
ًد الحمرة، ثم یوما خفیف الحمرة، أو یومین آخرین خفیف الحمرة، ثم یومین شدید الحمرة، ثم یومین خفیف الحمرة، وعادتي ستة أحمر شدی

الیومان األوالن حیض فال تصومي وال تصلي، والیوم الثالث والرابع اللذان یلیانھما استحاضة فصومي وصلي، ثم الیومان : أیام؟ فتقول
حمرة الدم فھذه عالمة الحیض فأنت حائض، فتضیفین الیومین ھذین إلى الیومین األولین، فھذه أربعة أیام، ثم تحكمین اللذان اشتدت فیھما 
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بطھارتك بانقضاء الیوم الرابع، وتدخلین في االستحاضة في الیوم الخامس والسادس، ثم في الیوم السابع تدخلین في الیوم الخامس من 
جاءني أحمر : وإذا قالت.  السادس من الحیضة، فیحكم بانتھاء حیضك في الیوم الثامن، ھذا بالنسبة لألحمرحیضك، والیوم الثامن ھو الیوم
یومان أحمر، ویومان أصفر، ویومان أحمر، ثم یومان أصفر، ثم یومان أحمر، ویومان أصفر، ثم یومان : مع اختالف األوصاف، فجاءني

ھذا بالنسبة لمسألة اختالف ألوان الدم، وھذا التمییز . الحمرة حیض، وأیام الصفرة استحاضةأیام : أحمر، وعادتي ثمانیة أیام؟ فتقول لھا
  .باللون

 
 
 
 

 التمییز بالرائحة
 
 

ٌجاءني دم : دم الحیض لھ رائحة شدیدة النتن، بخالف دم االستحاضة فھو أخف منھ، فإذا استطاعت أن تعرف دم حیضھا برائحتھ، فقالت
ً ال بد أن تختلف األلوان، لكن التمییز بالرائحة یكون اللون فیھ واحدا وتختلف -التمییز باللون-ي الحالة األولى ًأحمر عشرین یوما، فف

ما لي عادة، أو : ھل لك عادة؟ فإذا قالت: ال، لیس بحیض، وتسألھا: ًجاءني عشرین یوما دم أحمر، فھل كلھ حیض؟ فتقول: الرائحة، فتقول
ُنعم، رائحتھ في الستة األول كرائحة دم الحیض، وفي األربع : ھل تستطیعین تمییزه بالرائحة؟ فإذا قالت: ولعادتي ستة أیام، فتق: قالت

ًبقي یومین برائحتھ، ثم أربعا بدونھا، : ولو قالت. ًعشرة الباقیة لیست فیھ رائحة الحیض، فتحكم بكونھا حائضا في الستة األول دون ما بقي
اللذان فیھما رائحة دم   فالیومان- مذھب التلفیق: وھذا یسمى-تلفقین : فما الحكم؟ تقول.  بدونھا، ثم یومین برائحتھًثم یومین برائحتھ، ثم أربعا

الحیض فھو حیض، واألربعة األیام التي لیست فیھا رائحة دم الحیض فھي استحاضة، ثم بعدھا دخلت في الیوم السابع في ثالث أیام العادة، 
  .َّتمیز بالرائحة: ًفإذا. عھ، وقس على ھذاوفي الیوم الثامن في راب

 
 
 
 

 التمییز باأللم
 
 

ال أستطیع أن أمیز بالرائحة، كأن ال یكون عندھا حاسة :  وقالت-جاءھا أحمر- ًالتمییز باأللم، فإذا كان اللون واحدا : الضابط الثالث للتمییز
ًجاءني عشرین یوما، ولكن في : رائحة، فیكون التمییز باأللم، فإذا قالتًالشم، أو أنھا مزكومة مثال، أو أن دم حیضھا لیس لھ ضوابط في ال

ًالستة األیام األول كان مؤلما حارقا    .كونھ في ھذه األیام بھذه الصفة، فھو دم حیض، واألیام الباقیة دم استحاضة:  فتقول-وعادتي ستة أیام- ً
 
 
 
 

 التمییز بالقلة والكثرة
 
 

ًإن دم االستحاضة تثجھ ثجا ویكون نازفا بخالف دم الحیض، فقالوا: الكثرة والقلة، قالوا: الضابط الرابع في التمییز إنھ یتمیز بكثرتھ وقلتھ، : ً
ًجاءني دم الحیض شھرا كامال، فاسألھا: الرقة والغلظ، فإذا قالت لك امرأة: وبعضھم یضع بدل الكثرة والقلة عالمة أخرى وھي ھل : ً

ال أستطیع أن : ما أستطیع، فاسألھا عن األلم؟ فإذا قالت: لونھ واحد، فاسألھا عن الرائحة؟ فإن قالت: إذا قالتتستطیعین أن تمیزي باللون؟ ف
ًأمیز، لكن أالحظ أن الستة األول كان الدم فیھا ثقیال غلیظا، واألربعة عشر الباقیة من العشرین، أو األربعة عشر یوما الباقیة من الثالثین  ً ً َ َّ

اللون، الریح، األلم، الكثرة والقلة، والغلظ : الست الثخینة والغلیظة حیض، والباقي استحاضة، فھذه ضوابط التمییز: ولًكان رقیقا، فتق
وبعضھم . باللون والریح وبالتألم وكثرة وقلة میز الدم ھذا على المذھب الذي یقول بالكثرة والقلة: والرقة، وقد جمعھا بعض العلماء بقولھ

میز الدم بھذا، ھذا بالنسبة لقاعدة التمییز، فالمرأة التي : باللون والریح وبالتألم وغلظ ورقة میز الدم أي: لرقة فیقولیرى دخول الغلظ وا
ابتدأھا الحیض لو جاءھا الدم الیومین األولین بلون أحمر، ثم الیومین اللذین یلیان بلون أصفر، ثم یومین أحمر، ثم یومین أصفر، فنحكم 

 ھذا بالنسبة لقضیة تمییز الدم ورجوع المبتدأة إلیھ، وھكذا بالنسبة -الذي ھو األحمر دون األصفر-  اللون الذي ھو أثقل ًبكونھا حائضا في
ھذه المبتدأة، والكالم األول إذا كان الدم على وتیرة ). فإن كان بعض دمھا أحمر وبعضھ أسود: (قال المصنف رحمھ هللا. لغیر المبتدأة

) ًفإن تكرر ثالثا: (، ثم قال)المبتدأة تجلس أقل الحیض: ( دقة المصنف حیث جاءك بجمیع أحوال النساء، فقال لكواحدة، وانظر ھنا إلى
ولم یعبر : [قال المصنف رحمھ هللا. التمییز فانتقل إلى) فإن كان بعض دمھا أحمر وبعضھ أسود: (فانتقل إلى العادة وأثبت لھا العادة، ثم قال

  .[ فھو حیضھا تجلسھ في الشھر الثاني واألحمر استحاضةأكثره ولم ینقص عن أقلھ
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 التي ال تستطیع أن تمیز ترجع إلى غالب الحیض
 
 

ما حكم امرأة جرى معھا الدم، ولیس لھا عادة، ولیس لھا ]. ًوإن لم یكن دمھا متمیزا جلست غالب الحیض من كل شھر: [قال رحمھ هللا
أقل الحیض، :  الحیض فنردھا إلى غالب الحیض، فاستفدنا اآلن من الثالث النقاط التي كنا نبحثھاإذا استمر حتى جاوز أكثر: تمییز؟ قال

ًوأكثر الحیض، وغالب الحیض، ففھمنا أقل الحیض في المبتدأة ووضعناه شرطا وقیدا لھا، وأكثر الحیض إذا جاوز أو وازى، وعرفنا حكم  ً
غالب األیام التي تجلسھا النساء، : تستطیع أن تضبط بضابط فإنھا ترد إلى غالب الحیض، أيٍكل منھما، ثم إذا كانت ال تستطیع أن تمیز وال 

الغالب أن المرأة إذا أصابھا الحیض یمكث ستة أیام إلى سبعة، ودلیلنا على ذلك السنة، : وما ھو الغالب في النساء إذا أصابھن الحیض؟ قالوا
ًهللا ستا أو سبعاتحیضي في علم : (من قولھ علیھ الصالة والسالم الست والسبع ھي غالب حیض النساء، : ، فردھا إلى الغالب، فقال العلماء) ً

فالمرأة إذا التبس علیھا واستمر معھا الدم، ولم یمكن معرفة الحیض ال بالتمییز وال بالعادة، فإنھا ترد إلى غالب الحیض، وقد تأتیك المرأة 
میز، فتردھا إلى غالب الحیض، فإن فقدت العادة وفقدت التمییز فإنھا ترجع إلى غالب معتادة ولكن نسیت عادتھا وال تستطیع أن ت

 ...... .الحیض
 

 أحكام المرأة المستحاضة المعتادة
 
 

استمر معھا : استفعال من الحیض، أي: المستحاضة) المستحاضة المعتادة]. (والمستحاضة المعتادة ولو ممیزة تجلس عادتھا: [قال رحمھ هللا
 -الذي ھو االستحاضة- ً فلیس كلھ حیضا، بل بعضھ حیض وبعضھ طھر -كما قررنا -ًلحیض، فالمرأة إذا استمر معھا الدم ثالثین یوما دم ا

إني أستحاض فال أطھر ! یا رسول هللا: (قولھ علیھ الصالة والسالم لما سألتھ السائلة وھي حمنة رضي هللا عنھا قالت لھ: والدلیل على ذلك
، ) إني أستحاض فال أطھر: (فھذه امرأة استمر معھا الحیض خمس سنوات والدم یجري معھا، وھذا یقع في بعض النساء) ة؟أفأدع الصال
: ًال أرى نقاء وال طھرا، فھذه المرأة مستحاضة، وكانت لھا عادة، فتردھا إلى العادة وتقول لھا: ، أي)حیضة شدیدة فال أطھر: (وفي روایة

ما عندي عادة، : ھي حیضك، والزائد استحاضة، فإذا قالت: عادتي خمسة أیام، فقل لھا: كنت تحیضینھا، فلو قالتاجلسي قدر األیام التي 
حینئٍذ أردك إلى غالب حیض النساء، : ال أستطیع التمییز، تقول: میزي الدم؛ إما بلون، أو رائحة، أو ألم، أو كثرة أو قلة، فإذا قالت: فتقول

ًتحیضي في علم هللا ستا أو سبعا: (وسلمولھذا قال صلى هللا علیھ  ، والباقي استحاضة، ثم احكمي بدخولك في الحیضة الثانیة بعد انتھاء )ً
 ...... .االستحاضة وھكذا

 
 الحكم في حال نسیان المرأة الممیزة لعادتھا

 
 

، ولكن في بعض )عملت بالتمییز الصالح(، نسیت عادتھا: أي) وإن نسیتھا: (قولھ]. وإن نسیتھا عملت بالتمییز الصالح: [قال رحمھ هللا
أن تعرف قدر العادة الذي ھو الستة األیام أو السبعة األیام، : ًأوال: األحیان تنسى العادة وزمانھا، والمرأة المعتادة ینبغي أن تفھم فیھا أمرین

كونك تعلم أن حیضھا ستة أیام، : آخر الشھر أيأن تعرف ھل عادتھا في أول الشھر، أو : واألمر الثاني. قدر ما یجري معھا دم الحیض: أي
ھل تحسب ستة أیام من أول الشھر أو من وسط الشھر أو من آخره؟ فقد تجد امرأة تأتیھا عادتھا ستة أیام من : ال یكفي؛ ألنھ قد یرد السؤال

ھا عادتھا ستة أیام من آخر الشھر، فلیست قضیة أول الشھر، وتجد امرأة ثانیة تأتیھا عادتھا ستة أیام من وسط الشھر، وتجد امرأة ثالثة تأتی
واألمر . قدر العادة، وھو قدر األیام التي تحیضھا: األمر األول: قدر الحیض ھي المعتبرة فقط، بل ینبغي أن تعرف في المعتادة أمرین

ًالدم، وقد یستمر معھا ستین یوما، فلو قلت  ألنھ ال تسألك إال امرأة استمر معھا -أول الشھر، وسط الشھر، آخر الشھر-زمان العادة : الثاني
ًرحمك هللا، أستا من أول الشھر، أم من وسط الشھر، أم من آخر الشھر؟ ألنھا التبس علیھا األمر، : تحیضي ستة أیام، مباشرة ستقول لك: لھا

وقد تعلم الموضع وتنسى . طھ، آخرهأولھ، أوس: موضعھ من الشھر: ًوالمرأة أحیانا تنسى قدر الحیض ومكانھ، أي. ونسیت زمان العادة
كانت لي عادة، ولكن نسیت اآلن ھل ھي : أن تنسى القدر ولكن تعلم الموضع، فتقول: فالحالة األولى. القدر، أو تنسى القدر وتعلم الموضع

:  تنسى الموضع وتعلم القدر، فتقولأن: الحالة الثانیة. ًخمسة أیام، أو ستة أیام، أو سبعة أیام؟ لكني أعلم أنھا دائما تأتیني في أول الشھر
وھذه . أن تنسى القدر وتنسى الموضع: أھي في أول الشھر، أم في وسطھ، أم في آخره؟ الحالة الثالثة: حیضي ستة أیام، ولكن ال أدري

ّا حیرت العلماء رحمة هللا متحیرة في نفسھا، ومحیرة؛ ألنھ: قالوا. المحیرة، وكالھما صحیح: ًوأحیانا یقولون. المتحیرة: الثالثة یسمونھا
ًتحیضي ستا أو سبعا، وتردھا إلى : أیامھا ونسیت موضع حیضھا، فإن كانت نسیت قدر األیام وعلمت المكان، فتقول لھا علیھم؛ فنسیت قدر ً

أنا أعلم : ا قالت لكأن ال یكون لھا تمییز صالح، وإن نسیت الموضع وعلمت القدر فتردھا إلى أول الشھر؛ ألنھ األصل، فإذ: الغالب، بشرط
 بغیبوبة أو إغماء، ثم -والعیاذ با-أن حیضي ستة أیام، ولكن نسیت ھل ھي في أول الشھر أو وسطھ أو آخره؟ كما لو أغشي على امرأة 

 الشھر؛ أنا أذكر أني أحیض ستة أیام، ولكن نسیت أھي في أول الشھر أم في منتصفھ أم في آخره؟ فتردھا إلى أول: أفاقت ونزفت وقالت
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ًتحیضي في علم هللا ستا أو سبعا: (ألنھ األصل، بدلیل قولـھ علیھ الصالة والسالم ثم یحكم بطھارتھا بعد ذلك؛ ألن األصل أنھ لما جرى ) ً
ھا إذا نسیت موضع عادت: معھا دم الحیض أنھا حائض بمجرد جریانھ، فلما دخل علیھا أول یوم في الشھر فالیقین أنھا حائض، ولذلك یقولون

أنا متأكدة أنھ في وسط الشھر، أو أنا متأكدة أنھ في : ًثم أیضا ھذه التي نسیت القدر، في بعض األحیان تقول لك. ردت إلى أول شھرھا
في السبعة األیام األول أو السبعة األیام الثانیة، ثم : النصف األول من الشھر، لكن ال أدري أفي النصف األول منھ أم في النصف الثاني؟ أي

أنا متأكدة أنھ في آخر الشھر، ولكن ما أدري أفي نصف نصفھ األول الذي ھو الربع الثالث، أم في الربع الرابع من الشھر؟ : إذا قالت لك
نردھا إلى أول الشھر : - كما نبھ المصنف علیھ-فبعض العلماء یقول . فیلتبس علیھا، فھذه صورة ثانیة من التي یلتبس علیھا موضع العادة

حیضي في النصف الثاني من الشھر، لكن ال أدري أیبدأ من : فإذا قالت لك.  سواء استیقنت الموضع ونسیت تحدیده، أو نسیت األمرینًمطلقا،
تبدأ من نصف : الیقین عندي أن تبدأ بأول الشھر كما یقول المصنف، واألقوى أن یقال: ًخمسة عشر، أم یبدأ من ثالثة وعشرین مثال فتقول

ألننا على یقین أن النصف األول ھي طاھرة فیھ، : من یوم خمسة عشر، كما اختاره بعض العلماء رحمة هللا علیھم؛ قالواالشھر الذي ھو 
والشك إنما وقع في النصف الثاني، فینبغي أن یقصر الشك على موضع التردد وال یلحق إلى موضع الیقین، وھذا ال شك أنھ أقوى األقوال، 

أنا أعلم أن حیضتي في نصف : لو قالت لك: إذن.  أول منتصف الشھر الثاني، ھذا إذا كانت ال تعلم موضعھاعتبري الست من: فیقال لھا
الیقین أنك تبدئین من أول الشھر، فھي من أول الشھر حائض، : الشھر األول، ولكن ال أدري أفي أول الشھر یبدأ، أم من الیوم السابع، فتقول

 .......وھكذا بالنسبة لنصفھ الثاني
 

 الحكم في نسیان غیر الممیزة لعادتھا
 
 

) كالعالمة بموضعھ الناسیة لعدده: (قولھ]. فإن لم یكن لھا تمییز، فغالب الحیض؛ كالعالمة بموضعھ الناسیة لعدده: [قال المصنف رحمھ هللا
فاآلن لما بین لك حكم المرأة . ي أصل وشبھھمن دقة الفقھاء رحمة هللا علیھم أنھ من الممكن أن یجمعوا لك ثالث مسائل ف! سبحان هللا العظیم

. صورة األصل التي نتكلم علیھا، ومسألة النسیان: فاآلن أدخل لك صورتین..] كالعالمة بموضعھ: [الناسیة، أدخل علیھا كاف التشبیھ، فقال
ًإذا میزي بلون او برائحة الدم؟ فإذا : ؟ فتقولالعادة لیست لي عادة أو نسیت العادة بالكلیة: لو قالت لك امرأة] فإن لم یكن لھا تمییز: [قولھ
العادة، ثم یلیھا التمییز، : ًأوال: فالدرجات عندنا كاآلتي. ال أستطیع أن أمیز فإذا كان ال عادة لھا وال تمییز، رجعت إلى غالب الحیض: قالت

ردھا إلى ]. كالعالمة بموضعھ الناسیة لعدده: [مھ هللاقال المصنف رح. ھذا بالنسبة ألحوال المرأة المستحاضة. ثم یلیھا الحكم بغالب الحیض
قال المصنف . ًغالب الحیض، ثم أدخل مسألة العالمة بموضعھ الناسیة لقدره، وأیضا العالمة بقدره الناسیة لموضعھ، أو الناسیة لكال األمرین

  ستة أیام، ولكن نسیت ھل في أول الشھر أو فيأنا أعلم أني أحیض: كأن تقول]. وإن علمت عدده ونسیت موضعھ من الشھر: [رحمھ هللا
كما ) ولو من نصفھ: (قولھ). وإن علمت عدده، ونسیت موضعھ من الشھر ولو في نصفھ جلستھا من أولھ كمن ال عادة لھا. (آخر الشھر

در ستة أیام، ولكن ال أعلم الموضع؛ أنا أعلم أن الق: فلو قالت لك) ولو من نصفھ جلستھا من أولھ: (قولھ. قدمنا اإلشارة إلى الخالف في ذلك
فإذا جھلت ھل ھو في النصف األول أو الثاني فإننا نردھا إلى أول : والصحیح كما قلنا مذھب التفصیل. ًترد إلى أول الشھر مطلقا: فإنھا

فاألصل . ن الیقین ال یزول بالشكالشھر، ما الدلیل؟ أنھ بدخولھا في أول الشھر والدم معھا فاألصل فیھا أنھا حائض، فنبقى على الیقین؛ أل
ولو وقع الشك في : یعني) ولو في نصفھ: (ًنحكم بكونھا حائضا بدخول أول الشھر، لكن قال: ًفي الدم أنھ دم حیض، وبناء على ذلك قالوا

  .ن أولھأنھا یفصل فیھا على نصفھ الثاني دو: ھذا مذھب مرجوح، والصحیح: وقلنا). جلستھا من أولھ: (النصف الثاني، قال
 
 
 
 

 حكم المعتادة إذا اختلت عادتھا
 
 

ھنا مسألة أخرى، عرفنا المبتدأة والمعتادة ]. ًومن زادت عادتھا أو تقدمت أو تأخرت فما تكرر ثالثا حیض: [قال المصنف رحمھ هللا
ي تحیض ثمانیة أیام على وتیرة واحدة، ًمثال عندنا المرأة معتادة لھا سنة كاملة وھ: والممیزة والمتحیرة، وعرفنا حكمھن، لكن ھناك سؤال

ّفلما حملت ووضعت جاءھا دم الحیض بعد انتھائھا من النفاس والوضع ولكنھ أقل من األمد الذي كانت تجلسھ، فقد كان حیضھا ثمانیة أیام، 
ر الثاني، فجاءھا خمسة أیام وانقطع، ًولكن بعد النفاس جاءھا سبعة أیام، أو ستة أیام، أو خمسة أیام، وانقطع وبقیت طاھرا إلى أن جاء الشھ

انتقلت عادتھا من الثمانیة أیام إلى الخمسة، ھذا إذا كان العدد : ًثم بقیت طاھرا، وفي الشھر الثالث جاءھا خمسة أیام وانقطع، فما الحكم؟ نقول
ًدخلت في الحیض، فجاءھا الحیض سبعا  لو أن عادتھا خمسة أیام، ثم حملت وولدت، وبعد النفاس وانقطاع الدم: أقل، لكن اإلشكال ھنا

ًبالزیادة، أو ثمانیا أو تسعا، فما الحكم؟ مذھب الجمھور على أنھا تجلس أیام الحیضة األولى وھي الخمس، والزائد استحاضة، حتى یمر  ً
إذا اختلت عادتھا بالزیادة، : ونالحنفیة یقول: فنفصل األقوال على ھذه المذاھب. علیھا ثالثة أشھر بوتیرٍة واحدٍة، أو شھران عند الحنفیة

صومي وصلي : فجاءھا في الشھر األول ستة أیام بزیادة یوم، والشھر الثاني جاءھا ستة أیام بزیادة یوم، فھذا الیوم في الشھر األول نقول لھا
یوم السادس الذي مضى؛ ألنھ ثبت أنھ من ثم في الشھر الثاني بعد النفاس جاءھا ستة أیام، فتثبت عادتھا عند الحنفیة ویطالبونھا بقضاء ال. فیھ

في الشھر األول : ال بد من أن تمر علیھا ثالثة أشھر بعد النفاس:  یقولون كاآلتي-وھو ما اختاره المصنف- عند الحنابلة والشافعیة . الحیض
في الیوم السادس، وفي الشھر الثاني  ستة أیام، وفي الشھر الثاني ستة أیام، وفي الشھر الثالث ستة أیام، ففي الشھر األول تصوم وتصلي



 198 

: الذي ھو السادس من الشھر األول، والثاني: األول: تصوم وتصلي فیھ كذلك، وفي الشھر الثالث یثبت أنھ حیض، فتطالب بقضاء الیومین
 وصالتھا في الشھر األول، كل مختلة اختلت عادتھا بالزیادة فإننا نحكم بصیامھا: فالخالصة أنھم یقولون. الیوم السادس من الشھر الثاني

كل امرأة اختلت : أما المالكیة فیقولون. وفي الشھر الثاني تثبت عادتھا عند الحنفیة، وعند الشافعیة والحنابلة ال تثبت إال في الشھر الثالث
ل بعد النفاس، یلحق المالكیة الیوم كل زیادة بلغت ثالثة أیام وأقل فھي حیض، ففي الشھر األو: عادتھا بالزیادة فإنھا تستظھر بثالثة أیام، أي

ً بالحیض، ثم إذا جاء الشھر الثاني، فإنھم یلحقون الیوم السادس أیضا بالحیض، وفي الشھر الثالث یحكمون بكونھ حیضا، - الزائد-السادس  ً
أن أولئك : لة والحنفیة في ھذا الیوموبكونھا قد صارت عادتھا ستة أیام، فال یطالبونھا بالقضاء، فأصبح الخالف بینھم وبین الشافعیة والحناب

: أما دلیل المالكیة على ھذا االستظھار فقالوا. یحكمون بصیامھا وصحة صالتھا، وھؤالء یلحقونھا بالحائض ما دام أن الزیادة ثالثة أیام فدون
َتمتُعوا في َداركم ثالثة أیام ذلك وْع: إن الثالث مھلة في الشرع؛ ولذلك قال َ َِ َّ َِ َ ٍَ َ َ َّْ ُ ِ ُد غْیُر مكذوٍب َ ْ َ َ عھدنا من الشرع أن الشيء إذا : قالوا] 65:ھود[ٌ

ًأراد اإلنسان أن یمھل فیھ فإنھ یمھل بثالث، فتأخذ بھذا بدل أن نضع ضابطا من عندنا، وھذه المرأة التي اختل وضعھا، یحتمل أنھ حیض 
إنھ باطل، وممن انتصر لرده : ولذلك رده حتى أئمة المالكیة، وقالواویحتمل أنھ لیس بحیض، فتحتاط بالثالثة األیام، وھذا االستظھار مردود، 

إنھ ال دلیل علیھ ال من الكتاب وال من السنة، ولذلك نبقى على ما ذكرناه من أن األصل فیھا أنھا طاھر، : اإلمام الحافظ ابن عبد البر وقال
فردھا ) لتنظر األیام التي كانت تحیضھن قبل أن یصیبھا الذي أصابھا) :ودلیلنا على بطالن ھذا االستظھار أن النبي صلى هللا علیھ وسلم قال

ً عالما یفتي بالثالث فتعلم أنھ قد -ًمثال-إلى العادة ولم یستظھر، فدل على بطالن االستظھار؛ ولذلك ال اعتداد بھذا االستظھار، فإذا سمعت 
وما نقص عن العادة طھر، وما عاد فیھا : [ال المصنف رحمھ هللاق. درج على مذھب من یقول باالستظھار، والصحیح عدم االعتداد بھ

ھناك فرق بین اختالل عادة المرأة بالزیادة وبین اختاللھا بالنقص، فإذا كانت عادتھا ستة أیام وزادت علیھا فإنھا تنتظر ثالثة أشھر ]. جلستھ
 ...... .ًالختالل بالنقص فیحكم بكونھا طاھرا بمجرد انقطاع الدم عنھاعند الجمھور وشھرین عند الحنفیة، ھذا في حالة الزیادة، أما إذا كان ا

 
 حكم الكدرة والصفرة

 
 

الصفرة مأخوذة من اللون األصفر، كما یقول العلماء : الصفرة والكدرة]. والصفرة والكدرة في زمن العادة حیض: [قال المصنف رحمھ هللا
ًإلغاؤھا مطلقا، كما : القول األول:  فیھا خالف للعلماء على ثالثة أقوال- كلون القیح- الصدید الصفرة التي تكون من المرأة ك: رحمة هللا علیھم

التفصیل، وھو أعدل المذاھب، فإن كانت الصفرة والكدرة : والقول الثالث. ًاالعتداد بھا مطلقا: والقول الثاني. ھو عند الظاھریة ومن وافقھم
قول أم عطیة رضي هللا عنھا كما في : والدلیل على ذلك. قضاء الحیض فلیست بحیضفي زمان الحیض فھي حیض، وإن كانت بعد ان

كما في - أن أم المؤمنین عائشة كان النساء : (والدلیل على االعتداد بھا). ًكنا ال نعد الصفرة والكدرة بعد الحیض شیئا: (البخاري وغیره
ّانتظرن ال تعجلن حتى ترین القصة البیضاء: لحیض، فتقولّ یبعثن لھا بالدرجة فیھا الصفرة والكدرة من دم ا-البخاري  مثل : ُ، الدْرجة)ّ
ًفحكمت بكونھا حائضا، مع أن ذلك صفرة ولیس بحمرة وال . الذي ھو القطن، فیھ الصفرة والكدرة من دم الحیض) فیھا الكرسف(الخرقة 

 ...... .غیرھا من ألوان الحیض؛ فدل على أن الصفرة والكدرة في زمان الحیض حیض
 

 تقطع الحیضة
 
 

ًومن رأت یوما دما ویوما نقاء؛ فالدم حیض والنقاء طھر ما لم یعبر أكثره: [قال المصنف رحمھ هللا ً ً ھذه المسألة فیھا إشكال؛ لو أن امرأة ]. ً
ًیجري مني دم الحیض یوما وینقطع یوما، ثم یجري یوما وینقطع یوما: قالت ً ً ئل االنقطاع ھذه ینبغي أن یتنبھ مسا: ًوھكذا، فما الحكم؟ أوال.. ً

 فإنھ إذا مضى نصف یوم ثم - كالمالكیة ومن اخترنا قولھ-ّفیھا للقاعدة التي ذكرناھا في أقل الحیض، فعلى مذھب من یقول إنھ ال حد ألقلھ 
ًكان الیوم الثاني طھر یوما كامال، ثم خرج نصف یوم، ثم جاء طھر یوما كامال فیرون أن ذلك من الحیض،  ًً أما من . فأیام الدم أیام حیضً

ًأن ترى یوما ولیلة دما، ویوما ولیلة طھرا: ً أن یكون یوما ولیلة، مثال ذلك- عند الشافعیة والحنابلة-یقول باألقل فیشترط في ھذه المسألة  ً ً ً ..
ًوھكذا، لكن لو جئت تسأل شافعیا أو حنبلیا أو من یرجح مذھب الشافعیة والحنبلیة في امرأة جرى من ًھا الدم نصف یوم، ثم انقطع یوما ً

ّفھذه فائدة معرفة أقل الحیض، فال بد عند . ًونصف، ثم نصف یوم، ثم انقطع یوما ونصف، فإنھ سیقول ھذا لیس بحیض وإنما ھو استحاضة
ًومن رأت یوما : ( المصنفًھؤالء الذین یقولون باألقل من أن یكون بلغ أقل الحیض، وال یحكمون بكونھ حیضا إال إذا بلغ األقل، ولذلك قال

ًدما ویوما طھرا ً ًیكون ثالثة أیام دما، ویوما طھرا، وثالثة أیام دما، ویوما طھرا؛ ألن األقل عندھم ثالثة أیام: والحنفیة یقولون). ً ً ً ً ً فرض : ًإذا. ً
أن ترى : والمالكیة ال یحددون ویقولون. ً أقلیاًتكون ثالثة أیام دم؛ ألنھم یعتبرون الثالث حدا: المسألة على المذاھب بھذا الشكل، عند الحنفیة

ًومن رأت یوما دما ویوما نقاء فالدم حیض والنقاء : [فقال المصنف رحمھ هللا. ًأن یكون یوما ولیلة، والحنابلة مثلھم: الدم، وعند الشافعیة ً ً
ًمكثت شھرا؛ أرى یوما دما وی: لو أن امرأة جاءتك وقالت: ھذه مسألة خالفیة]. طھر ً ًوما طھراً . وھكذا فما الحكم؟ وعادتھا خمسة أیام.. ً

ًتجلس خمسة أیام من أول ما یأتیھا الدم، فیصبح الیوم األول الذي رأت فیھ الدم حیضا، وكذلك الثاني : قال بعض العلماء: للعلماء فیھا قوالن
ً عند أصحاب ھذا القول مع كونھما طھرا - الثاني والرابعالیوم-والثالث والرابع والخامس، ویصبح الیومان اللذان ھما متخلالن للخمسة أیام 

ًالیوم الذي رأت فیھ الدم یصیر حیضا، والیوم الذي رأت فیھ النقاء یصیر طھرا، ثم تعد : القول الثاني یقول. ھذا مذھب القول األول. ًحیضا ً
: وھكذا حتى تبلغ الخمسة األیام، والمذھب الثاني یسمىبحسب أیام الدم، فالیوم األول حیض، والثاني طھر، والثالث حیض، والرابع طھر، 

كل أیامھا حیض : مذھب یقول: فللعلماء وجھان. مذھب التلفیق، وقال بھ فقھاء الشافعیة والحنابلة والمالكیة، وھو األقوى واألرجح إن شاء هللا
ًإنھا تعتبر طاھرا في : المذھب الثاني یقول. مرجوح كما قلنا ًبقدرھا، فإذا كانت عادتھا ستا فإنھا تعتبر بتمام الیوم السادس، وھذا المذھب
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ًالیوم الذي فیھ نقاء، حائضا في الیوم الذي فیھ دم، وبناء على ذلك إذا كانت عادتھا ستة أیام فمتى یحكم بخروجھا من عادتھا على القول : ً
وم الثالث والخامس والسابع والتاسع والحادي عشر حائض؛ الیوم األول حائض، والیوم الثاني طاھر فتصوم وتصلي، والی: الثاني؟ یقولون

مذھب التلفیق؛ ألنھا تلفق أیامھا، وقال بھ جمھور العلماء، وھو موجود عند المالكیة : وھذا یسمیھ العلماء. تخرج بتمام الحادي عشر: ًإذا
ّیھ وسلم علق الحیض على وجود الدم، وھو أصل في والشافعیة والحنابلة رحمة هللا علیھم، وھو أقوى األقوال؛ ألن النبي صلى هللا عل

ًالشرع، فإن تخلف الدم ورأت النقاء فإنھا طاھر، وال یحكم بكونھا حائضا ّ. ...... 
 

 فائدة في مسألة سؤال الشیخ لتالمیذه أمام الناس
 
 

تى یعرف مدى فھم الطالب وإدراكھم ح: لو كان ھناك بعض األسئلة من قبل الشیخ في نھایة كل درس؛ وذلك ألمرین: ھنا اقتراح یقول
ًللدرس، ولتمرین الطالب على المسائل وحلھا ومعرفتھا، وجزاكم هللا خیرا  شيء طیب -االقتراحات-ًجزاك هللا خیرا على ھذا، و: أقول. ّ

ًحقیقة وإذا كان أحد یرید أن یرى رأیا في أمر فیھ مصلحة للجمیع فھذا ال شك أنھ من النصیحة، وجزى هللا األ خ الفاضل على ھذا االقتراح ً
أنا : واألمر الثاني. ًتعرفون أن الدرس نصف شھري، والوقت ضیق جدا: ًھذا االقتراح محل نظر، أوال. ًخیرا، لكن عسى هللا أن یعیننا علیھ

اء وحظوظ النفس ووساوس ًأنھ فتنة للمسئول، فقل أن تجد طالبا یقوم یجیب أمام إخوانھ، ویسلم من الری: ًأمتنع من السؤال ألمور؛ أوال
ًالفتنة، وال یجیب أحد غالبا : ّقل؛ ألن أكثر النفوس ضعیفة، ولعل أن یكون ھناك نوادر، لكن ھذا أمر آخر، أما الغالب: الشیطان، وأنا أقول

یجیب فماذا تتوقعون؟ قد  ًلو أني اخترت أحدا یجیب، فسألتھ فلم یستطع أن: ًإال ویفتن، فلو أن إنسانا سلم، یبقى اإلشكال في أمر آخر وھو
ّالشیخ ینظر إلي نظرة أخرى، ولن أحضر الدرس مرة أخرى، وقد وقع من ذلك شيء لزمالء : تضعف ھمتھ، وتنكسر نفسیتھ، وقد یقول

ثم اللسان،  حتى یتھیأ للسؤال، فتصتك القدمان، ویتلع- هللا المستعان-الطالب حینما تقیمھ فیجیب، یحتاج عشر دقائق : األمر الثالث. أعرفھم
ویبلع ریقھ، ویجلس فترة حتى یستطیع مواجھة الجمھور، وھذا أمر صعب، وخاصة أن اإلنسان قد یكون ألول مرة یجیب في محضر، 
ویضیع الوقت، ثم قد تكون إجابتھ ناقصة، وأنا حقیقة أراعي ما كنا علیھ على أیام مشایخنا، فقد كانوا یستحبون أن ال یتكلم الطالب في 

ھذه :  ما أخرج من ھنا حتى أجیب آخر سائل، وأنا أقول- إن شاء هللا- ّعلم؛ ألن ذلك أدعى للھیبة، وأحفظ لحرمة الدرس، ولكم علي مجالس ال
أن نلقي الدروس ونلقي الفوائد، : ًالطریقة اجتھادا مني، وقد یكون العلماء والمشایخ والفضالء لھم طریقة أخرى للمناقشة، لكن الذي أراه

ًب إلى بیتھ مخلصا لوجھ هللا عز وجل، یضع كتابھ ودفتره أمامھ ویراجع ویحرر، ویرى اثنین من طالب العلم یسھر معھم أو فیذھب الطال
َأما أن یُحرج أو یجیب أمام الناس فھي في الحقیقة تذھب الحرمة، وأنا . ًیراجع معھم أسبوعیا، وإذا بھ بإذن هللا عز وجل قد ضبط العلم وأتقنھ

ًال أذكر أني تكلمت خالل أكثر من عشر سنوات بین یدي أبي إال مرة أو مرتین، سألت سؤاال فقط، وأما غیره فال و : الفائدةأقول من باب 
درجات الفھم : الحمد؛ ألنھ أدعى للحرمة وأدعى للھیبة، واإلنسان الذي ھو طالب علم یركز، ویتعود على الفھم باإللقاء، ولذلك یقولون

ن یكون اإلنسان عنده استیعاب من نفسھ، ال من خارج؛ ألن قضیة المناقشات والحوار صحیح أنھا تحرك الطالب، لكن أ: أعالھا وأرقاھا
ًتحركھ متى ما كان الحوار موجودا، لكن إذا كان طالب العلم الكامل تحركھ العلوم وتحركھ الفوائد والحكم، وكان متفاعال مع ذات العلم ال  ً

ٌلفھم، وقوة في شخصیة طالب العلم، وھذا رأي ووجھة نظر، وقد تختلف آراء العلماء، وكل لھ وجھة نظر، لمناقشة، فھذه أصالة في ا
یتشجع على مواجھة الناس، وھذه علیھا مالحظة؛ ألن كل ما كان : ّأن الطالب یكمل نقصھ، كما یقولون: وصحیح أن الحوار فیھ فوائد؛ منھا

المفروض أنك تتھیب : فھذا أفضل، وهللا ما كنا نستطیع أن نقف أمام شخص أو شخصین، وكان یقالطالب العلم ینتظر من هللا أن یفتح علیھ 
اصبر، فإن كان عندك علم یراد بھ وجھ هللا فسیخرجك هللا ولو : أن تقف أمام الناس، وكان الوالد یقول لي كلمة واحدة، وأقول لكل طالب علم

ض لك من ینتفع بك، ویقیض لك من یحبك ویصدق حتى في علمھ وتعلیمھ واألخذ عنھ، ھذا بعد حین، وسیقبض لك من یأخذ عنك العلم، ویقی
أمر یرجع إلى معاملة اإلنسان مع هللا عز وجل، وھي أسباب، قد تختلف فیھا وجھات النظر، لكن أنا أرى األخذ باالحتیاط والسالمة، ھذا في 

لسنا نصف ساعة نناقش لذھب نصف وقت الدرس، وقد یكون الطالب في ًوجھة نظري، خاصة أن الوقت ضیق جدا، وتصوروا لو أننا ج
 وإذا ھو الذي یذاكرك، فقضیة المناقشة لھا - ًمثال-بعض األحیان یحب أن یناقش، یعني تأتي تسألھ وإذا ھو الذي یسألك، وتأتي تستذكر معھ 

نون وتبرزھم في الناس، فعندما یتعود اإلنسان على الجرأة إنھا تجرئ بعض طالب العلم الذین ال یحس: ًسلبیات عدیدة، وقالوا أیضا عنھا
ویفتح لھ المجال في حلق العلم، قد یتجرأ على الفتوى، وقد یتجرأ على العلم، ولذلك تجد بعض النوعیات التي تكون بھذه المثابة تضر بنفسھا 

ونسأل هللا العظیم أن یرینا الصواب .  فكل لھ مشربھھذه وجھة نظر، لكن لو ترجح عندك أنك تناقش وتناظر،: على العموم. وتضر بغیرھا
 ...... .وهللا تعالى أعلم. وأن یوفقنا لھ

 
 األسئلة

 
 

...... 
 

 انقطاع الدم لمدة عام بسبب المرض
 
 

ًرضا؟ امرأة انقطع عنھا الدم لمدة عام كامل أو یزید، فھل ھي في طھر طوال ھذه المدة؟ وما الحكم إن كان سبب االنقطاع م: السؤال
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، والصالة والسالم على رسول هللا، وعلى آلھ وصحبھ ومن وااله: الجواب : مسألة الطھر بحثنا فیھا من جانبین: أما بعد. باسم هللا، والحمد 
ّوھي ال تسأل عن أقل الطھر، إذ أن أقل الطھر تستفید منھ لما تكون المرأة یجري معھا الد: أقل الطھر. أقل الطھر، وأكثر الطھر : م، فتقولّ

ّ ستة أیام، فستة أیام ھي الحیض، وطھرھا ھو الباقي إذا كان لھا عادة، أما إذا لم یكن لھا عادة فتعطیھا أقل الطھر في - ًمثال-إن عادتھا 
مس سنوات جریان الدم، لكن لو أن المرأة استمر معھا الطھر أكثر من سنة أو سنتین أو ثالث فال حد ألكثر الطھر فقد تبقى المرأة طاھرة خ

ّأو ست سنوات ویحكم بكونھا طاھرة؛ ألن الشرع علق الحكم على وجود الدم، والدم غیر موجود، فھي طاھرة طیلة انقطاع الدم عنھا، وال 
  .وهللا تعالى أعلم. ًیحكم بكونھا حائضا بالتقدیر واألمد ما دام أن الدم غیر موجود

 
 
 
 

 استمناء الرجل بید الزوجة أثناء حیضھا
 
 
قد یستغرب البعض من ھذا السؤال، لكن اعذروا أخاكم، والحقیقة : ھل یجوز للمرأة أن تستمني لزوجھا بیدھا وھي حائض؟ الجواب: سؤالال

ًأن مسائل الدین قد یكون بعضھا محرجا، لكن ھذا دیننا وھذه شریعتنا، وافرض أنك طالب علم ویوما من األیام سئلت ھذا السؤال، فبماذا  ً
أحل هللا المرأة للرجل، فلھ أن یستمني بیدھا، ولھ أن یستمني بالمفاخذة، ولھ أن یستمني بأي وضع ما لم یكن في : بعض العلماءستجیب؟ قال 

َُّھن لباس لكم وأنتم لباس لُھن : الموضع المحرم؛ ألن هللا یقول ِ ِ ََّ ٌَ ٌَ َ َْ ُْ ْ ْنساُؤكم حْرث لكم : ، وقال]187:البقرة[َُ ُْ َُ ٌ َ َ ًلما كان ضربا من ، ف]223:البقرة[ِ
ِالشھوة، والناس یختلفون في انقطاع وانكفاف شھوتھم؛ فإن األصل حل االستمتاع حتى یدل الدلیل على المنع، فاستمناء الرجل بید المرأة أو 

ًبالفخذ كل ذلك جائز، وال حرج فیھ حتى یدل الدلیل على التحریم والمنع، وقد یجوز الشيء منفصال وال یجوز متصال، ولذل ك یحرم ً
؛ ألن الشرع أذن باالستمتاع بالموضع المنفصل، ولم یأذن باالستمتاع -ًبید غیره كالزوجة مثال- ً ویحل منفصال - بید نفسھ-ًاالستمناء متصال 

ًبالموضع المتصل، فكان محرما في االتصال حالال في االنفصال، فال حرج أن یستمني بید المرأة، وال إثم علیھ وال علیھا في ذلك؛  ألن ً
ّالرجال یختلفون في الشھوة، والمقصود من زواج الرجل من المرأة أن تطفئ شھوتھ، وأن تعفھ عن الحرام، فاألصل في االستمتاع الحل 

  .وهللا تعالى أعلم. حتى یدل الدلیل على التحریم، وال دلیل ھنا على التحریم
 
 
 
 

 حكم استعمال اللولب
 
 

ستعمال ما یسمى باللولب غیر جائز، فھل یعني أنھ محرم؟ وماذا تفعل المرأة التي اضطرت إلى ذكرتم في الدرس الماضي أن ا: السؤال
اللولب ال یجوز، وقد بحثت جمیع المبررات التي ذكرت لھ : ًتركیبھ؛ نظرا لعدم قدرتھا على الحمل بكثرة، وھل یلزم علیھا إخراجھ؟ الجواب

فیھ استباحة : ًثانیا. ً إلى الفرج، وقد یكون الطبیب رجال، وھذا معلوم أن األصل حرمتھفیھ استباحة النظر: ًأوال. ًفلم أر مسوغا لوضعھ
لوضعھ، ثم للكشف علیھ، وتھیئة وضعھ ومناسبتھ للمكان، وكل ذلك یحصل فیھ : ًاإلیالج في الموضع، ویتكرر ذلك مرات وكرات؛ أوال

ّاإلیالج، مع ما فیھ من مفاسد على الموضع، ومفاسد على العادة، فقل أن اإلیالج الذي حرم هللا عز وجل، فأصبح فیھ النظر، وأصبح فیھ 
  إال اختلت عادتھا، واضطرب علیھا حیضھا، وأصبح عندھا ارتباك حتى تلتبس- بشھادة أھل الخبرة واألطباء والحس والتجربة- تضعھ امرأة 

ویحول بین النسل الذي ھو مقصود الزواج؛ قال صلى هللا علیھ علیھا صالتھا، ویلتبس علیھا صیامھا، وفیھ من المفاسد أنھ یمنع النسل، 
-ًوالحقیقة أن كثیرا من النساء . التناسل والتكاثر: فمقصود الشرع) تناكحوا تناسلوا تكاثروا، فإني مفاخر بكم األمم یوم القیامة: (وسلم

رع، وفیھ تفویت لكثیر من المصالح الشرعیة، وعلى المرأة  ال یرغبن في الحمل إال من رحم هللا، وھذا ال شك أنھ مخالف للش-أصلحھن هللا
، وقد كان النساء إلى عھد قریب من الزمان تلد المرأة أربعة عشر ولدا وفیھم البركة وفیھم الخیر،  ًأن تتوكل على هللا، وأن تحسن الیقین با

بن والبنت إذا بھا ال ترید الحمل، وتختلق المبررات وھي من أحسن ما یكون وما وقع لھا شيء، والیوم تجد المرأة بمجرد ما تضع اال
: یذكرون عن طبیب ھندي وثني أنھ جاءه رجل مسلم وقال لھ. واألسباب لكي تقطع الحمل، وھذا من محق البركة، نسأل هللا السالمة والعافیة

كان لي أربعة : ما الذي یبكیك؟ قال لھ: الطبیب، فسألھال أرید النسل، الذي عندي یكفي، فبكى : لماذا؟ قال لھ: لزوجتي، فقال لھ أرید أن تربط
ال أرید الحمل، األربعة یكفون، فعملت العملیة لھا، ثم شاء هللا أن األربعة ذھبوا في حادث : من الولد، ثم لما أنجبت زوجتي األربعة قالت

ة هللا بارك هللا لھ فیھا، وإذا كفر نعمة هللا عز وجل محق فاإلنسان إذا حمد نعم. واحد، وبقي ھو وامرأتھ، ال تنجب وال یستطیع أن ینجب منھا
هللا بركتھ، وأي بركة في الزواج أعظم من أن تخلف وراءك، وما یدریك أن ھؤالء األبكار الذین جاءوك قد یكون ال خیر فیھم، وقد تكون 

إنك ال تدري في أي : (م بلعق الید ولعق اإلناء وقالذریة غیر صالحة، وأن الخیر یكون لك في آخر ولد، وقد أمر النبي صلى هللا علیھ وسل
ونسأل . ، فقد تكون آخر لقمة من الطعام ھي التي فیھا البركة، وقد یكون آخر ابن أو آخر بنت تنجبھا ھي التي فیھا البركة) طعامك البركة

  .أن یرزقنا السداد والصواب، وآخر دعوانا أن الحمد  رب العالمین هللا العظیم
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 [3[ باب الحیض -شرح زاد المستقنع 
التفریق بین المتشابھات من المھمات في الشریعة، ولھذا بحث العلماء الفرق بین الحیض واالستحاضة وما یترتب على ھذا من أحكام، 

 .وبحثوا كذلك أوجھ الشبھ بین االستحاضة وبعض المسائل القریبة منھا، حتى یلحق النظیر بنظیره
 أحكام المستحاضة

 
 

: أما بعد. بسم هللا الرحمن الرحیم الحمد  رب العالمین، وصلى هللا وسلم وبارك على المبعوث رحمة للعالمین، وعلى آلھ وصحبھ أجمعین
شرع المصنف رحمھ هللا بھذه العبارة في بیان أحكام المستحاضة، والمستحاضة نوع من ]. والمستحاضة: [فیقول المصنف رحمھ هللا تعالى

 ...... . تتعلق بھا أحكام في صالتھا وصیامھا مفرعة على الحكم بطھارتھاالنساء
 

 تعریف االستحاضة
 
 

أن الدم استمر معھا، فاألصل أن دم الحیض یقف عند أمد معین، كأن تمر العادة على المرأة : استفعال من الحیض، أي: استحاضة، أي: یقال
ًھذا الشھر استمر معھا الدم عشرین یوما أو شھرا كامال أو شھرین أو ثالثة، ولربما یستمر معھا ثمانیة أیام أو سبعة أیام أو ستة، وإذا بھا في  ً ً

فالمستحاضة إما أن یكون دمھا قد جاء قبل أمد الحیض، أو یكون جاء بعد أمد الحیض، وربما یستمر فیتصل بین الحیضتین، . الدم سنة كاملة
وقال . وال شك أن الكالم على مسائل الحیض یتضمن الكالم على حكم االستحاضة. جري معھاكأن تجلس شھرین أو ثالثة أو أربعة والدم ی

دم : وبعضھم یقول. إنھا دم فساد وعلة یرخیھ الرحم من أدناه ال من قعره، أو من أعاله ال من قعره، كلھ واحد: بعض العلماء في تعریفھا
ًال في أمد النفاس؛ ألن دم االستحاضة یخرج عن كونھ حیضا وعن كونھ نفاسا، ال في أمد الحیض و: فساد وعلة ال في حیض وال نفاس، أي ً

النفاس أربعون، وما : ًففي النفاس یكون جریان الدم مع المرأة أربعین یوما، فإذا زاد إلى خمسین أو إلى ستین أو إلى سبعین، فحینئٍذ تقول
  .زاد فھو استحاضة ما لم یكن لھ عالقة دم الحیض

 
 
 
 

 ستحاضةأصل اال
 
 

االستحاضة أصلھا عرق؛ لما ثبت في الحدیث الصحیح عن النبي صلى هللا علیھ وسلم أنھ لما سألتھ فاطمة عن استحاضتھا قال علیھ الصالة 
ان أن الشیط: ركضة حقیقیة، أي: قال بعض العلماء) إنھا ركضة من الشیطان: (ً، وقال أیضا علیھ الصالة والسالم) إنما ذلك عرق: (والسالم

ًیركض ویضرب ھذا الموضع ضربا حقیقیا كالركض الذي یكون من الفارس أو من الرجل، وقال بعض العلماء بل إنھ ركض معنوي، : ً
ّأن الشیطان یتذرع بجریان الدم مع المرأة على ھذه الصورة، فیلبس علیھا صالتھا، ویدخلھا في متاھة، فال تدري أھي حائض فال : بمعنى ّ

فوصف النبي صلى هللا علیھ وسلم االستحاضة بكونھا : قالوا.  لیست بحائض فیجب علیھا الصوم وتجب علیھا الصالةتصلي وال تصوم، أو
أما بالنسبة لحقیقة ھذا العرق فقد وردت لھ أسماء، فالثابت في السنن أن . ھذا من جھة المعنى. ركضة لمكان التلبیس الذي یكون من الشیطان

العاذل، والروایة الثانیة : العاذر، فالروایة األولى بالالم: -كما أشار إلیھا ابن األثیر ورواھا بعضھم-الثانیة العاذل، وفي الروایة : اسمھ
وھناك اسم رابع رواه . العادل، بالدال بدل الذال: ًالعاذر، وذكر اإلمام الحافظ العیني رحمھ هللا صاحب العمدة أن ھناك اسما لھ وھو: بالراء

ولیس على الحقیقة، فلیس ھناك : ًسمي عاذال: قالوا. العاذل، والعاذر، والعادل، والعاند: العاند، فھذه أربعة أسماء: نده أنھاإلمام أحمد في مس
أن بعض الفقھاء سأل بعض األطباء عن عرق اسمھ العاذل فلم یعرفوه، والواقع أن العلماء : عاذل؛ والسبب في ذلك: عرق في الجسد اسمھ

إنھ یتسبب في العذل واللوم، : ًى هللا علیھ وسلم وصفھ بكونھ عاذال من العذل واللوم؛ ألنھ یوجب عذل المرأة ولومھا، وقیلإن النبي صل: قالوا
عدلت عن الطریق إذا جرت عنھ وحدت عنھ؛ : وأما تسمیتھ بالعادل؛ فالعادل عن الشيء ھو الجائر عنھ، تقول. عرق العاذل: ال أن اسمھ

دم -ادتھا بالحیض ودخولھا في االستحاضة تكون عدلت عن الدم الطبیعي لھا، وھو دم الجبلة والطبیعة والصحة ألنھ بخروج المرأة عن ع
 إلى دم الفساد والعلة والمرض، فعدلت عن األصل؛ ألن األصل في الدم أن یجري معھا على الصحة فجرى معھا على سبیل -الحیض
. فلمكان استمرار الدم كأنھ عنید، وكأنھ كالممتنع والصعب على اإلنسان: وأما العاند. ودهألن المرأة تعذر بوج: وأما العاذر قالوا. المرض

  .ھذا بالنسبة ألسماء عرق دم االستحاضة
 
 
 



 202 

 
 الفرق بین الحیض واالستحاضة

 
 

 الحیض یخرج من قعر من جھة المكان، فدم: ًأوال: وھناك فوارق بین الحیض وبین االستحاضة، فیفرق بین الحیض وبین االستحاضة بأمور
فإن دم الحیض أشد : أما بالنسبة ألوصاف الدمین. الرحم، وأما دم االستحاضة فإنھ یخرج من أعلى الرحم وأدناه، ھذا بالنسبة لمكان الدمین

ود یعرف، ًفأعطاه الوصف من كونھ دما أس) إن دم الحیض دم أسود یعرف: (ًسوادا من دم االستحاضة؛ ولذلك قال علیھ الصالة والسالم
یعرف بالسواد والحمرة الشدیدة، وقد جاء في بعض األحادیث وصفھ بكونھ محتدم وبحراني، ولكنھا أحادیث ضعیفة، كما نبھ علیھ : فقالوا

ضة وجود األلم، فإن دم الحیض یكون فیھ حرارة وألم للمرأة، بخالف دم االستحا: الفارق الثالث. الحافظ ابن الملقن في خالصة البدر المنیر
اللون، والریح، واأللم، والكثرة والقلة، والغلظ : فإنھ ال یكون فیھ األلم الموجود في دم الحیض، وقد تقدم معنا ضوابط التمییز التي ھي

ّوتقدم معرفة أقل الحیض وأكثر الحیض، وأقل الطھر وأكثر الطھر، وبین. والرقة، فھذا بالنسبة لما یمیز بھ بین دم الحیض ودم االستحاضة ا ّ
فیرد السؤال بعد أن عرفنا من ھي المرأة الحائض؟ ومتى یحكم للمرأة بكونھا حائض، أو بكونھا غیر . خالف العلماء رحمة هللا علیھم

َّإذا حكمت علي بكوني مستحاضة، فما الذي یلزمني من جھة الطھارة، وكیفیة أداء الصلوات؟ وماذا یترتب على : حائض؟ فتقول المرأة
فشرع المصنف رحمھ هللا في بیان ھذه األحكام . حاضة من جھة الوطء؟ وغیر ذلك من األحكام المتعلقة بالمرأة المستحاضةالحكم بكوني مست

وقد . إذا قصده ومال إلیھ وطلبھ: ًنحا الشيء نحوا) ونحوھا: (وقولھ. المرأة إذا حكم بكونھا مستحاضة: أي] والمستحاضة ونحوھا: [بقولھ
المثیل والشبیھ؛ كما في الصحیحین من : وقد یطلق النحو بمعنى. جھة القبلة: وجھت وجھي نحو القبلة، أي: ة، تقولالجھ: یطلق النحو بمعنى

مثل وشبھ : أي) من توضأ نحو وضوئي ھذا: (إن النبي صلوات هللا وسالمھ علیھ قال: حدیث عثمان لما توضأ وأسبغ الوضوء ثم قال
نرید أن نعرف ما الذي یلزم : ًأوال. شبھھا: یعني) والمستحاضة ونحوھا: (المصنف بقولھفھذه إطالقات النحو، فمراد . وضوئي ھذا

  المستحاضة؟ ثم بعد ذلك نعرف من یشبھ المستحاضة؟ ثم نعرف ما ھو الحكم المشترك بین المستحاضة وغیر المستحاضة؟
 
 
 
 

 ما ینبغي على المستحاضة
 
 

لى أن المرأة إذا حكم بانتھاء حیضھا ودخولھا في االستحاضة فإنھ یجب علیھا أن تغتسل، وھذا أجمع العلماء ع: ًأوال: المستحاضة فیھا أمور
لتنظر األیام التي كانت : (ّالحكم دل علیھ ظاھر التنزیل والنصوص الصحیحة عن النبي صلى هللا علیھ وسلم، قال علیھ الصالة والسالم

والمرأة المستحاضة في األصل أنھا حائض، ثم لما انتھت أیام )  فلتغتسل ثم لتصلّتحیضھن قبل أن یصیبھا الذي أصابھا، فإذا خلفت ذلك
حیضھا دخلت في الوصف بكونھا مستحاضة؛ فال نتكلم عن امرأة حاضت وانقطع دمھا عند انتھاء حیضھا، إنما نتكلم عن امرأة حاضت 

تي تسألك یستمر معھا الحیض ستة أیام، وكان من عادتھا أن ترى واستمر معھا الدم فوق عادتھا وأكثر من أمد عادتھا، فلو كانت المرأة ال
عالمة الطھر بجفاف الموضع أو ترى القصة البیضاء، ولكنھا فوجئت بالدم یستمر زیادة على الیوم السادس وال یرقأ لھا، فاستمر معھا الیوم 

الذي ھو آخر أیام العادة، سیرد السؤال عن حكم ھذه المرأة، السابع والثامن والتاسع والعاشر إلى آخر الشھر، فبمجرد مرور الیوم السادس 
ھذه المرأة أصبحت مستحاضة عند انتھاء أمد حیضھا، سواء انتھى بالزمان أو انتھى بالوصف؛ فانتھاء زمانھ بانتھاء زمان : فتقول مباشرة
ًھ بعد السادس یصیر أحمر مشرقا أو أصفر أو أكدر كأن یكون دمھا أحمر شدید الحمرة، فإذا ب: ستة أیام، وانتھاؤه بالوصف: حیضھا وھو

أن تغتسل عند انتھاء أمد الحیض، وھذا : فإذا دخلت المرأة في الیوم السابع أعطیناھا وصف االستحاضة، فأول ما یجب علیھا. كما ذكرنا
الحالة :  ألن الخارج النجس لھ حالتان ألنھ خارج نجس من موضع معتبر؛-موضع االستحاضة: أي- یلزمھا طھارة موضعھا : ًثانیا. باإلجماع

أن یكون من موضع غیر معتبر كسائر الجسد، واختلف في الفم : الحالة الثانیة. أن یكون من الموضع المعتبر الذي ھو القبل أو الدبر: األولى
المعتبر، فكما أن المرأة یجب فالمرأة المستحاضة یجب علیھا غسل فرجھا؛ ألن ھذا الدم خارج نجس من الموضع . كما ذكرناه في القيء

 من -كالبول- علیھا االستنجاء أو االستجمار إذا خرج منھا البول، كذلك یجب علیھا أن تغسل الموضع إذا خرج منھا الدم؛ ألنھ خارج نجس 
ستحاضة بدلیل النقل؛ غسل ھذا الموضع أوجبناه على الم: بعض العلماء یقول: وغسلھا لھذا الموضع، للعلماء فیھ مسلكان. الموضع المعتبر

لتنظر األیام التي كانت تحیضھن قبل أن یصیبھا الذي : (للمرأة المستحاضة، قولھ) اغسلي عنك الدم ثم صلي: (لقولھ صلى هللا علیھ وسلم
أمر بغسل ) دماغسلي عنك ال: (فقولھ صلى هللا علیھ وسلم. فھذه الروایة نثبت بھا الغسل) ّأصابھا، فإذا ھي خلفت ذلك فلتغتسل ثم لتصلي

دم الحیض، وھذا ضعیف، : المراد بھ) اغسلي عنك الدم: (أمرھا أن تغسل الدم، واألصل أنھ دم الحیض، فقولھ: الموضع، قال بعض العلماء
 كدم ًالذي یجري معك؛ ألنھا قد حكم بكونھا مستحاضة، فدل على أن دم االستحاضة یعتبر نجسا الدم: أي) اغسلي عنك الدم(وإنما المراد بھ 

ٍوھناك طبعا مسلك ثان. الحیض فنخلص من . الدم نجس كسائر الفضالت الخارجة من الموضع الذي ھو القبل: وھو مسلك القیاس، فیقولون: ً
، فعرفنا أنھ )اغسلي عنك الدم: (ھذا إلى أن الحكم ھو غسل الموضع؛ والدلیل على ذلك قولھ علیھ الصالة والسالم لـفاطمة رضي هللا عنھا

  .ا غسل الفرجیلزمھ
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 أحوال المستحاضة
 
 

إذا كنت تقول بأنھ یجب غسل الموضع ألجل الدم فما قولك في المستحاضة؛ ألنھا یجري معھا الدم باستمرار، وقد یستمر معھا : یرد السؤال
أن تكون استحاضتھا : لحالة األولىا: إن المستحاضة لھا حالتان: ًالدم الیوم كامال، فكیف تصلي وتؤدي عبادتھا مع جریان الدم منھا؟ قالوا

ًأنھا لو وضعت قطنا أو قماشا انحبس الدم وانكف، فیلزمھا وضع ھذا القطن، ثم تصلي والدم مستمسك معھا لمكان خفتھ، : خفیفة، بمعنى ً
ة شدیدة فال أطھر، فقال إني أستحاض حیض! یا رسول هللا: (قولھ علیھ الصالة والسالم لـحمنة بنت جحش رضي هللا عنھا لما قالت: والدلیل

ھو القطن، اسم من أسماء القطن، فقولھ علیھ ): الكرسف. (الوصف: من النعت وھو) أنعت) (أنعت لك الكرسف: علیھ الصالة والسالم
 :قالتأن تضعي في الموضع أو تسدي الموضع بالقطن، : ًأصف لك عالجا لھذا الدم الذي ال یرقأ: أي) ِأنعت لك الكرسف: (الصالة والسالم

أنعت لك : ( قال العلماء في قولھ علیھ الصالة والسالم) أنعت لك الكرسف: ( موضع الشاھد في قولھ) ھو أكثر من ذلك! یا رسول هللا)
ًفیھ دلیل على أن المرأة المستحاضة التي یجري معھا دم االستحاضة تغسل الموضع أوال لما ذكرنا، ثم تضع القطن؛ ألن ما ال : ) الكرسف

-ًلواجب إال بھ فھو واجب، فلما كان نقاء الموضع واجبا علیھا من أجل صالتھا وعبادتھا، وھذا الواجب یفتقر إلى وضع حائل وحاجز یتم ا
. ًأن یكون دم المستحاضة خفیفا، بحیث لو وضعت قطعة من قماش أو قطن رقأ الدم وسكن:  وجب وضعھ، ھذا بالنسبة للحالة األولى-القطن

ّأن یكون الدم شدیدا أو ثجاجا، ففي ھذه الحالة تغسل الموضع؛ لما ذكرنا في النص، ثم تضع القطن وتشد الموضع، أو تشد : الحالة الثانیة ً ًّ
وشد الموضع یكون إما یجمع حافتي الفرج، أو بوضع الحبل أو الذي یشد على نفس الموضع . الموضع دون وجود حائل من قطن أو قماش

والعصب والعصابة ) وتعصب فرجھا: (ّیكف عنھا الدم، وھذا ھو الذي عبر عنھ المصنف بقولھ سد أوعلى حسب ما ترى المرأة أنھ ی
مأخوذة من اإلحاطة، سمیت العصابة عصابة؛ ألنھا تحیط بالشيء، وسمي قرابة اإلنسان عصبة؛ ألنھ إذا نزلت بھ ضائقة أو شدة أحاطوا بھ 

تشد طرفي : ًأنھا تحیط، وبناء على ھذا التعبیر قالوا: بمعنى) تعصب: (حاطة، فلما قالبإذن هللا عز وجل وكانوا معھ، فالعصابة أصلھا اإل
إني أستحاض حیضة شدیدة : (الموضع، والدلیل على أنھ یلزمھا ھذا الشد ظاھر، ھو حدیث حمنة ؛ فإنھا لما قالت للنبي صلى هللا علیھ وسلم

 فقال علیھ - ھو أكثر من ذلك: وفي روایة-ھو أشد من ذلك ! یا رسول هللا:  قالتأنعت لك الكرسف،: فال أطھر، قال علیھ الصالة والسالم
لجام الدابة؛ ألنھ یلجمھا فیمنعھا، فھو حائل : ًوالتلجم مأخوذ من اللجام، واللجام في األصل یكون حائال كما یقال) ّتلجمي: الصالة والسالم

معناه اعصبي الفرج؛ ألن عصبھ لجام وحائل ومانع یقي من خروج :  العلماءقال) ّتلجمي: (ومانع، ولذلك فقولھ علیھ الصالة والسالم
ًدلیال على أن السنة ) تلجمي: (استنبط العلماء من قولھ علیھ الصالة والسالم: ًالخارج، أو یحفظ الموضع من إخراج الخارج، وبناء على ذلك

ودم االستحاضة دم . حاضة إذا حكم بانتھاء حیضھا ودخولھا في االستحاضةھذا بالنسبة ألحوال المست. أن المرأة تشد الموضع إذا غلبھا الدم
یدل على أن الدم نجس؛ ألن الغسل یكون لغیر الطاھر، ولما كان ھذا الدم ال یرقأ خفف ) اغسلي عنك الدم: (نجس محكوم بنجاستھ؛ ألن قولھ

أن المرأة تضع القطن وتشد الموضع، وإن غلبھا الدم : یح ذلكوتوض. ُفي حكمھ، فألزم المكلف بما في وسعھ وسقط عنھ ما لیس في الوسع
  .لو غلبھا بعد اللجام والعصب وجرى معھا فال تكلف أكثر مما فعلت؛ ألن ھذا حد التكلیف: صلت ولو جرى معھا، أي

 
 
 
 

 ما یلحق بالمستحاضة
 
 

شبیھ : فمن ھو شبیھ المستحاضة ومن ھو مثیلھا؟ قالواالمثل والشبیھ، : نحو المستحاضة، والنحو بمعنى: یعني) ونحوھا: (قول المصنف
أنھ خارج، وأنھ نجس، وأنھ : ًأوال: ًخارج نجس ال یرقأ، أو خارج طاھر ال یرقأ؛ ألن عندنا في االستحاضة أمورا: المستحاضة ومثیلھا

ًن یكون شبیھا للمستحاضة من كل وجھ، أنھ حدث، والذي یكون مثل االستحاضة إما أن یكون نحوھا، بمعنى أ: یوجب انتقاض الطھارة، أي
 .......ًوھذه حالة، أو شبیھا لھا من بعض الوجوه ویأخذ حكمھا من بعض الوجوه، وھذه حالة ثانیة

 
 حكم من بھ سلس البول

 
 

المستحاضة قد المصاب بسلس البول، أو سلس المذي، فإذا نظرت إلى كون : وذلك مثل: ونبدأ بالشبیھ الذي یشبھ المستحاضة من كل الوجوه
 دم نجس من خارج معتبر غلب بكثرة خروجھ، وكذلك من بھ سلس بول، فإن البول - دم االستحاضة: أعني-ھذا الدم : خرج معھا الدم، تقول

یأخذ حكم االستحاضة؛ ألنھ نجس كالدم، وخارج من : ًخارج نجس یوجب انتقاض الوضوء كما توجبھ االستحاضة؛ وبناء على ذلك یقولون
ھذا مثال واحد؛ وھو من بھ .  كالدم، فمن كان بھ سلس بول أو سلس مذي فحكمھ حكم االستحاضة؛ ألن المذي نجس والبول نجسالموضع

 -ال تنحصر على مثال أو مثالین، بل نوع في التمثیل: وأوصیكم بالشمولیة في التمثیل، أي-سلس البول وسلس المذي 
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 حكم من بھ ناسور أو باسور
 
 

ُ الذي بھ سلس البول أو سلس المذي یشبھ المستحاضة من كل وجھ؛ ألن ھذا خارج نجس من قبل وھذا خارج نجس من قبل، فإذا ثبت أن ُ
 فإن النواسیر تكون في داخل -أعاذنا هللا وإیاكم منھ-نعم، مثل الذي بھ الناسور : ُفھل ھناك شبیھ للمستحاضة في خارج من غیر القبل؟ نقول

فتحة -ألن البواسیر تارة تكون على فتحة العضو : یھا حكم االستحاضة، ولماذا فرقنا بین الناسور والباسور؟ الجوابالفرج، وتستطیع أن تعط
 وتارة تكون منحازة، بحیث إنھ إذا خرج منھا الدم یخرج من الخارج، ال من الفتحة نفسھا وال من الداخل، فھناك فرق بین الناسور - الشرج

ً خرج من الداخل كان دما كعرق االستحاضة الذي یخرج الدم من داخل، والباسور یخرج دما لكنھ لیس من والباسور، فإن الناسور إذا ً
الموضع، فشابھ االستحاضة من جھة النجاسة لكنھ لم یشابھ من جھة التأثیر في نقض الطھارة، ولذلك فالبواسیر ال توجب انتقاض الوضوء، 

من بھ سلس المذي وسلس البول یشبھ المستحاضة من : ًجب انتقاض الوضوء، وبناء على ھذا تقولولكن الناسور إذا كان داخل الدبر فإنھ یو
ًكل وجھ؛ ألن العضو واحد من جھة كون ھذا قبال وھذا قبال، والخارج موصوف بأوصاف مكتملة، فیكتمل القیاس من كل الوجوه، وھناك  ً

ومن بھ ناسور أو من بھ سلس البول ومن بھ سلس . اخل الفرج ال من خارجھخارج مع اختالف النوع، مثل من بھ بواسیر أو نواسیر من د
المذي فإنھ یفصل فیھ كالمستحاضة؛ فإن كان ھذا الناسور یخرج قطرات یسیرة، ویمكن للشخص أن یعید الوضوء، وأن یغسل الموضع، وأن 

والعیاذ - والمرتین لیس فیھ حرج، لكن لو أن ھذا الناسور ٍأنت باق على األصل؛ ألن غسل المرة: یغسل الثوب دون حرج شدید فحینئٍذ نقول
 نزف وغلب صاحبھ، خاصة في أیام مثل أیام الشتاء التي یصعب معھا الغسل ویصعب معھا إصابة الموضع مع وجود الجروح، وقد -با

حكم المستحاضة، فإن استطاع أن یغسل حكمھ : ینصح األطباء في بعض األحیان بعدم الغسل؛ لخوف االلتھاب أو نحو ھذا، فحینئٍذ نقول
الموضع غسلھ، وإذا لم یستطع فعند بدایة وقت الصالة یطھر الموضع إما بحجر وإما بمندیل أو ورق أو نحوه من الطاھرات، ثم إذا كان الدم 

أما من بھ . بھ الناسور أو الباسوراحشھ بقطنة أو احشھ بمندیل، ثم بعد ذلك یصلي كالمستحاضة سواء بسواء، ھذا بالنسبة لمن : یتقاطر فنقول
ًسلس البول أو سلس المذي فننظر فیھ، فإن كان سلس البول قلیال یخرج معھ قطرة أو قطرتین، بحیث إن بإمكانھ أن یذھب إلى مكان قضاء 

المشقة، والتكلیف یجب علیك فعل ذلك؛ ألنھ ال یصل إلى درجة : الحاجة وأن یغسل الموضع، ویغسل البول الذي یصیب الثوب، نقول لھ
 مرة أو -ًمثال-ًأصال فیھ كلفة، وھذا ابتالء من هللا عز وجل یعظم بھ أجرك ویعظم بھ ثوابك، فالذي ینتقض وضوءه بقطرات من البول 

ُمرتین بحیث ال یوجب حرجا؛ فھذا تلزمھ باألصل، فلو قال لك قائل  إني بعد أن ًالحمام الساعة الرابعة إال ربعا على أذان العصر، ثم أدخل: ً
إن : الحالة األولى: ثم ماذا بعد ذلك؟ فھذا ال یخلو من حالتین: أقضي بولي أقوم فأتوضأ، فتخرج مني القطرة والقطرتان بعد الوضوء، فتسألھ

اذھب واغسل العضو والموضع، واغسل ما أصاب الثوب من نجاسة ثم أعد : تخرج قطرة أو قطرات وینتھي كل شيء، فنقول: قال
أستطیع أن أذھب وأتوضأ، ولكني لو أعدت الوضوء فإنھ : أن یقول: الحالة الثانیة.  ألنھ تكلیف بما في إمكان اإلنسان وفي وسعھالوضوء؛

نفس الشيء حتى بعد المرة الثالثة : فلو أعدت مرة أخرى؟ فلو قال: یحصل نفس الشيء بعد أن أتوضأ بعشر دقائق فتخرج قطرة، نقول لھ
ًلس، والسلس ال بد أن یكون مستمرا، وبناء على ذلك نقولفھذا بھ س. والرابعة حكمھ حكم المستحاضة، فیجب علیھ أن یبدأ فیغسل العضو، : ً

یضع لفافة على رأس العضو تحبس، : مع شد العضو، أي: ثم بعد غسلھ للعضو یضع في رأس العضو القطنة ونحوھا، قال بعض العلماء
فال یكلف بھ؛ ألن قبل الرجل لیس كقبل المرأة، فأمرت : ن فیھ عواقب وخیمة، فإذا ثبت قولھمولكن األطباء یرون أن ھذا فیھ ضرر، وأ

المرأة بالعصب لعدم وجود الضرر، والرجل ال یؤمر بالعصب لمكان الضرر؛ ألن الشریعة ال تأمر بالضرر، ولذلك من قواعدھا الخمس 
ھذا بالنسبة لمن . ي یقوم علیھا الفقھ اإلسالمي، فال یؤمر اإلنسان بما فیھ ضرر، وھي إحدى القواعد الخمس الت)الضرر یزال: (المتفق علیھا

 .بھ سلس البول ومن بھ سلس المذي والنواسیر
 
 
 
 

 حكم من بھ سلس الریح
 
 

یعطى فھذه األمثلة األربعة التي ذكرناھا تشبھ المستحاضة من كل وجھ، لكن ھناك مثال آخر یشبھ المستحاضة من بعض الوجوه؛ ولذلك 
من بھ سلس الریح، فإن الذي بھ سلس الریح یشبھ المستحاضة من جھة خروج الخارج الناقض : بعض األحكام دون بعضھا، مثال ذلك

دم نجس، ووصف الخارج في الریح ریح طاھر ولیس بنجس، وقال : للطھارة دون وصف الخارج، فإن وصف الخارج في المستحاضة
 التي ال یعتد بخالفھا أنھم - بعض أھل األھواء- ًا إذا خرج من الدبر، ولذلك في مذھب بعض الفرق إن الریح یعتبر نجس: بعض العلماء

یوجبون على من خرج منھ الریح أن یستنجي، وھذا مذھب ضعیف ولیس بصحیح، فإن الریح ال یجب منھ استنجاء وال استجمار، وإذا ثبت 
: ًسلس الریح یأخذ حكم المستحاضة في بعض األحكام ال في كلھا، وبناء على ذلكأنھ ال یجب منھ استنجاء وال استجمار، فعلى ھذا یكون 

علیھ وضع قطنة أو نحوھا على الموضع حتى تمنع خروج الریح، إذا لم یكن في ذلك ضرر  یجب أن نحكم بأن الذي بھ سلس ریح یجب
وقد یقاس على المستحاضة من . ة لما یقاس على المستحاضةعلیھ، أو أن یعصر بطنھ؛ ألن ما ال یتم الواجب إال بھ فھو واجب، ھذا بالنسب
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وقد قررنا أن الدم نجس كما تقدم معنا في باب إزالة - ًلو أن إنسانا أصابھ جرح ونزف : جھة خروج النجس وتأثیره، صور أخرى؛ منھا
ًي بناء على أنھ غیر طاھر، أو نوجب علیھ إنھ ال یصل:  وثبت أن الدم نجس فما القول في ھذا الرجل؟ ھل نقول- النجاسات وبینا دلیل ذلك

من بھ نزیف فإنھ یأخذ نفس حكم : الصالة ونأمره بالتطھر مع وجود المشقة علیھ، أو نتوسط ونقول إنھ یصلي على حالتھ؟ الجواب
ع قطنة سكن نزیفھ؛ ًالمستحاضة، فإذا أمكن رقء النزیف بأن توضع قطنة كالمستحاضة، بأن یكون النزیف خفیفا، بحیث لو وضع في الموض

ًأن یكون النزیف قویا ال یرقأ، فإن كان  :الحالة الثانیة. فحینئٍذ یجب رقء الدم بوضع حائل من قطن أو قماش أو نحوه ولو بالشد وبالرباط
ي صحیح أن عمر رضي هللا عنھ صلى وجرحھ یثعب، كما ف: ًقویا ال یرقأ فإنھ یصلي ولو خرج معھ ذلك الدم النجس، والدلیل على ذلك

ًما جاء عن عباد بن بشر لما أصابھ السھم الغائر حینما كان حارسا على فم الشعب، ومع ذلك صلى وجرحھ یثعب : ًالبخاري، وكذلك أیضا
ًدما؛ ألن نزیف السھام نزیف قوي مستحكم، فمثلھ ال یرقأ؛ ولذلك تعتبر ھاتان الحالتان مستثنیین من األصل الذي یوجب غسل الموضع 

ًإن كان الرعاف خفیفا فال : ھذا فیھ تفصیل:  فتقول- خرج الدم من أنفھ-أرعفت : ًالرعاف، فلو أن إنسانا سألك وقال: یلتحق بالنزیفو. النجس
ًأن یكون الرعاف خفیفا ال : الحالة الثانیة. تصلِّ حتى تغسل الموضع ویسكن الرعاف وتصلي على طھارة؛ ألنھ األصل الذي أمرك هللا بفعلھ

حینئٍذ یكون حكمھ أن یغسل أنفھ قبل الصالة، فیتطھر : ًفسھ، وإنما یرقأ بالسبب كاالستحاضة، بأن یضع قطنا أو یسد األنف، فنقولیرقأ من ن
أن یكون الرعاف : الحالة الثالثة. ویتوضأ ویغسل الموضع، ثم بعد ذلك یضع فیھ القطن الذي یمسكھ أو المندیل الذي یستمسك بھ ثم یصلي

ھذا بالنسبة . إن دھمھ في الوقت وأخذ وقت الصالة، صلى ولو رعف، وال یكلفھ هللا إال بما في وسعھ: یستمسك، فحینئٍذ نقولًقویا بحیث ال 
  .للصور التي یقاس فیھا غیر المستحاضة على المستحاضة

 
 
 
 

 الخالف في غسل أو وضوء المستحاضة عند كل صالة
 
 

ذكرنا حكم الموضع، وكل األحكام ) وتتوضأ لكل صالة: (قولھ). ً، وتصلي فروضا ونوافلوتتوضأ لكل وقت صالة: (قال المصنف رحمھ هللا
ًالتي كنا نبحثھا سابقا في موضع المستحاضة، بقي السؤال عن طھارتھا؟ فالمستحاضة نظرا إلى أن خارجھا   یوجب انتقاض - وھو الدم-ً

طھارتھا من الحدث تستلزم علیھا أن تتوضأ لكل صالة، : لحدث؟ فتقولمتى تتطھر؟ وكیف تكون طھارتھا من ا: الطھارة، فإنھ یرد السؤال
المستحاضة یجب علیھا أن تتوضأ لكل صالة، : فقال بعض العلماء. وھي مسألة خالفیة فیھا ما یقرب من أربعة أقوال للسلف رحمة هللا علیھم

 ھذا القول األول، وھذا ھو مذھب جمھور العلماء رحمة هللا .فتغتسل إذا انقطع الحیض وانتھى، ثم بعد ذلك تتوضأ عند دخول وقت كل صالة
یستحب لھا الوضوء عند كل صالة  :القول الثاني.  والشافعیة والحنابلة رحمة هللا علیھم-في المشھور-علیھم، وبھذا القول قال فقھاء الحنفیة 

ربیعة : ل ربیعة بن أبي عبد الرحمن إمام المدینة، والذي یسمىًوال یجب علیھا، وبھذا القول قال المالكیة، وقال بھ أیضا الظاھریة، وھو قو
یجب : القول الثالث. ال یجب علیھا أن تتوضأ، ولكن یستحب لھا الوضوء عند دخول وقت كل صالة: الرأي رحمة هللا على الجمیع، فقالوا

 علیھ وسلم كـابن عباس رضي هللا عنھما، علیھا أن تغتسل لكل صالة، وھذا أشد األقوال، وھو مأثور عن بعض أصحاب النبي صلى هللا
أنھ یجب علیھا أن تغتسل في الیوم : القول الرابع. وإحدى الروایات عن علي رضي هللا عنھ وأرضاه، وأفتى بھ سعید بن المسیب إمام المدینة

وال یجب علیھا إال : و في آخره، قالوامرة واحدة دون تعیین، وھو قول علي رضي هللا عنھ وأرضاه، سواء كان في أول الیوم أو في وسطھ أ
أنھ یجب علیھا أن تتوضأ لكل صالة؛ : وأصح ھذه األقوال وأقواھا. غسل واحد في الیوم وحده، وھذه ھي أشھر األقوال في المستحاضة

هللا عنھن وأرضاھن كان ھناك ثالث من بنات جحش رضي : وللفائدة. وذلك ألمره علیھ الصالة والسالم لـأم حبیبة رضي هللا عنھا بذلك
 رضي هللا عنھا وأرضاھا، ولكن زینب كانت استحاضتھا قلیلة، كما -  زینب بنت جحش - زینب أم المؤمنین : األولى منھن: مستحاضات

 حمنة بنت جحش: والثانیة من بنات جحش . إنھا كانت تستحاض، ولكن كانت حیضتھا قلیلة: أفاده الحافظ ابن الملقن رحمة هللا علیھ، قال
أم حبیبة ، وكانت أشدھن، وھي زوجة : والثالثة من بنات جحش . رضي هللا عنھا، وكانت تحت عبد الرحمن بن عوف رضي هللا عنھا وعنھ

 حمنة وأم حبیبة رضي هللا -كما قلنا-فھؤالء النسوة كن یستحضن، وكانت أشدھن . لـطلحة بن عبید هللا رضي هللا عنھ؛ أحد المبشرین بالجنة
ومن . ى أثر عن إحداھن أنھا مكثت خمس سنوات وھي تستحاض، وأثر عن إحداھن أنھا كانت تصلي والطست تحتھا یجري بالدمعنھما، حت

یجب علیھا : الذین قالوا. ًالنساء أیضا فاطمة رضي هللا عنھا وأرضاھا، وحدیثھا ثابت في الصحیحین عن أم المؤمنین عائشة رضي هللا عنھا
 أن النبي صلى هللا علیھ -واختلف في ثبوتھا، ولكن الصحیح أنھا حسنة ومعتضدة بشواھد متعددة-بت في الروایة أن تتوضأ؛ استدلوا بما ث

یجب على : ً، واألصل في األمر أنھ للوجوب، وبناء على ذلك)أمر(توضئي : فقالوا) وتوضئي لكل صالة: (وسلم قال للمستحاضة
فألنھا إذا خرج منھا الخارج انتقض وضوءھا، وإذا انتقض وضوءھا : أما دلیل العقل. المستحاضة أن تتوضأ لكل صالة، ھذا القول األول

ًبخروج الخارج؛ فإن األصل أنھا مطالبة بالوضوء، فإذا خفف الشرع عنھا مدة الوقت بقي ما عداه على األصل من كونھ فرضا، ھذا بالنسبة 
إذا أذن أذان الظھر توضأت، لكن لو : ًوضوئھا لكل صالة، وبناء على ھذالدلیل العقل، فاجتمعت داللة النقل وداللة العقل على وجوب 

توضأت قبل أذان الظھر، كما لو توضأت في الساعة الثانیة عشرة والظھر یؤذن في الثانیة عشرة والنصف أو وربع فحینئٍذ تستبیح الصالة 
أما الذین قالوا بغسلھا لكل صالة، . ھذا بالنسبة لوضوئھا لكل صالةإلى أذان الظھر، فإن دخل وقت الظھر فإنھا حینئٍذ تستقبلھ بوضوء جدید، 

فالروایات ضعیفة عن النبي صلى هللا علیھ وسلم في األمر بالغسل، وال یوجد إال دلیل واحد لھم وھو حدیث فاطمة أن النبي صلى هللا علیھ 
وھذا : ل بعض العلماء الذین یقولون بوجوب الغسل لكل صالةقا) وكانت تغتسل لكل صالة: (-كما في الصحیح- وسلم أمرھا أن تغتسل، قال 

والصحیح أنھ ال یجب، وأن اغتسال فاطمة رضي هللا . یدل على وجوب غسل المستحاضة لكل صالة، وھو مذھب من ذكرنا من الصحابة
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ًعند انقطاع دم الحیض، ولم یكن أمرا ًعنھا كان اجتھادا منھا، ولیس بنص النبي صلى هللا علیھ وسلم، فإن أمره لھا أن تغتسل إنما ھو 
. باالغتسال عند كل صالة، فبقیت الذمة على األصل من كونھا بریئة من المطالبة بالطھارة الكبرى، واألصل أنھا مطالبة بالطھارة الصغرى

أنھ یجب علیھا : قوال في ھذه المسألةوأصح األ. إنھ یجب علیھا غسل واحد في الیوم، فھناك أحادیث ضعیفة وآثار استدلوا بھا: أما الذین قالوا
أن تتوضأ لكل صالة على ظاھر ما ذكرناه من حدیث أبي داود والترمذي وأحمد والبیھقي والحاكم وصححھ غیر واحد، وسئل اإلمام 

فھذا . ح لغیرهالبخاري رحمھ هللا عن ھذا الحدیث فحسن إسناده، والقول بتحسینھ من القوة بمكان، وإن كان بعض العلماء یرى أنھ صحی
إذا ثبت أن المستحاضة تتوضأ : ھل تتوضأ لكل صالة أو تغتسل؟ وھناك مسألة ثانیة: حاصل ما یقال في حكم المستحاضة من جھة طھرھا

أنھ یستحب لھا الغسل لكل صالة، ولكن ال یجب؛ لورود ذلك : لكل صالة وأنھ ال یجب علیھا الغسل، فھل یستحب لھا الغسل؟ أعدل األقوال
تصلي ]. ًوتصلي فروضا ونوافل: [قال المصنف رحمھ هللا.  فعل السلف، وھو فھم الصحابیة، ولذلك نقول یستحب لھا أن تغتسل وال یجبمن

فإذا توضأت لصالة الفجر صلت . ًالفروض في الوقت، فتصلي فرض العصر، وفرض الظھر، والمغرب والعشاء والفجر كال بحسب وقتھ
فل، فابتدأت بركعتي الرغیبة فصلتھا، ثم ثنت بصالة الفجر، ثم إذا طلعت الشمس وأرادت أن تصلي الضحى بھذا الوضوء الفروض والنوا

 .......صلت الضحى، وال یلزمھا أن تجدد وضوءھا؛ ألنھا على أصلھا من كونھا طاھرة
 

 وطء المستحاضة
 
 

ھل یجوز وطء المرأة إذا كانت مستحاضة؟ : بالمعاملة، وھيبقیت مسألة متعلقة ]. وال توطأ إال مع خوف العنت: [قال المصنف رحمھ هللا
الجمھور على أنھ ال حرج في وطء المرأة المستحاضة، ولم یصح حدیث عن النبي صلى هللا علیھ وسلم بالمنع أو التحریم، وهللا عز وجل 

: بھا، وھذا على ظاھر التنزیل في قولھ تعالىواألصل في المرأة أن یستمتع : قالوا. ّحرم وطء المرأة الحائض، ولم یحرم وطء المستحاضة
َُّھن لباس لكم وأنتم لباس لُھن  ِ ِ ََّ ٌَ ٌَ َ َْ ُْ ْ ، فإذا ثبت أن األصل حل االستمتاع وحل الوطء، فدم الحیض عارض نقلنا عن األصل؛ والناقل ] 187:البقرة[َُ

حل الوطء، فھذا مسلك الجماھیر في تجویز الوطء، لكن یتقید بزمانھ وبمدة وجوده، فإذا انقطع دم الحیض رجعنا إلى األصل الموجب ل
إذا خشي الوقوع في الزنا فلھ أن یطأ : إنھ ال یطأھا إال إذا خشي العنت، والعنت ھو الزنا، یعني: وقال بعض العلماء. كرھوا ذلك لإلنسان

ویستحب : [قال المصنف رحمھ هللا. یتقیھأنھ ال حرج في وطئھا، لكن األفضل واألولى أن : والصحیح. الزوجة وال حرج علیھ في ذلك
تغسل البدن، وال یجب علیھا ذلك؛ لظاھر ما ذكرناه : إذا دخل علیھا وقت كل صالة فإنھ یستحب لھا أن تغتسل، أي: یعني]. غسلھا لكل صالة

لھ وال یعاقب تاركھ من فعل فاطمة رضي هللا عنھا وأرضاھا، وأما الوجوب فإنھ ال یجب وإنما یستحب لھا، والمستحب یثاب فاع
 ...... .ومخالفھ

 
 ُأحكام النفساء

 
 

: ذاتھ، ومنھ قولھم: نفس الشيء بمعنى: تطلق النفس على معان، یقال: النفاس] ًوأكثر مدة النفاس أربعون یوما: [قال المصنف رحمھ هللا
ْوال تقتلوا أنفسكم : تعالىاألخ، ومنھ قولھ : الروح، وتطلق النفس بمعنى: وتطلق النفس بمعنى. ًرأیت محمدا نفسھ ُ ُ ُ َْ ََ ُ ، وتطلق ] 29:النساء[َ

ھل أصابك الدم؟ : أي) ِمالك أنفست: (النفاس، وما ثبت في الصحیح عنھ علیھ الصالة والسالم أنھ قال: الدم، ومنھ قول العلماء: النفس بمعنى
ھو الدم الذي یخرج عقیب الوالدة، وقال : ء بسببھ، والنفاسًفلما كان الدم من أسمائھ النفس؛ سمي النفاس نفاسا لذلك، من باب تسمیة الشي

إن ما سبق الوالدة بالیوم والیومین والثالثة آخذ حكم دم النفاس، فلو أن امرأة أوشكت على الوضع وقبل وضعھا بیوم أو : بعض العلماء
، ھذا بالنسبة لدم النفاس، )قارب الشيء أخذ حكمھأن ما : (تأخذ حكم النفاس؛ للقاعدة: یومین أو ثالثة جرى معھا الدم وھي حامل قالوا

 ...... .أن ذاك دم معتاد وھذا دم مخصوص لوجود الولد: والفرق بینھ وبین دم الحیض
 

 الخالف في أكثر النفاس
 
 

لى معرفة أكثر النفاس ًذكر رحمھ هللا أكثر النفاس وأنھ أربعون یوما، ونحتاج إ]. ًوأكثر مدة النفاس أربعون یوما: [قال المصنف رحمھ هللا
في المرأة التي یستمر معھا الدم؛ ألنھا قد تنزف، وقد تتسبب والدتھا بنزیف، فیستمر معھا الدم شھرین أو ثالثة أو أربعة أو خمسة، وقد تبقى 

 یحتاج الفقیھ إلى :ًسنة كاملة وھي تنزف بعد والدتھا، على حسب ما یكون للنساء من اضطراب في عاداتھن بعد والدتھن، وبناء على ذلك
أكثر النفاس : (فقال رحمھ هللا. معرفة أكثر النفاس حتى یحكم بطھارة المرأة، أو یحكم بدخولھا في الحیض، أو یحكم بدخولھا في االستحاضة

فھو استحاضة، وھذا ًأن أكثر النفاس أربعون یوما وما زاد : القول األول: وھذه مسألة خالفیة، وللعلماء فیھا قوالن مشھوران) ًأربعون یوما
: القول الثاني) . ًكانت النفساء تجلس على عھد رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم أربعین یوما: (قول الجمھور، واستدلوا بما ثبت في الصحیح

لنفساء ال بد أن ا: ًتجلس النفساء ستین یوما، وھو مذھب المالكیة، وقول عبد الرحمن األوزاعي فقیھ الشام رحمة هللا على الجمیع، یقولون
، وفھمنا من ھذا أن ً)أكثر النفاس أربعون یوما: (ھذا بالنسبة لقولھ. ًتجلس ستین یوما، وما جاوز الستین فھو استحاضة ولیس بدم نفاس

، حكمنا لو أن امرأة ولدت ثم جرى معھا الدم لحظة واحدة، فأخرجت دفعة واحدة من الدم ثم انقطع: ًالنفاس ال حد ألقلھ، وبناء على ذلك
بكونھا طاھرة؛ ألنھ لیس عندنا حد معتبر ألقل النفاس، وإذا لم یكن ھناك حد معتبر فإنھ بمجرد انقطاع الدم عنھا نحكم بكونھا طاھرة، ھذا 
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. كونھا نفساءًأن أكثر النفاس ھو أربعون یوما، تجلسھا المرأة، ثم إذا أتمت ھذا العدد فإنھا تخرج عن : والصحیح. بالنسبة ألقل النفاس وأكثره
مثال ) تطھرت وصلت(قبل أكثر النفاس، : یعني) ومتى طھرت قبلھ: (قولھ]. ومتى طھرت قبلھ تطھرت وصلت: [قال المصنف رحمھ هللا

رأت عالمات الطھر، إما جف موضعھا، بأن ینقطع : ًامرأة ولدت في أول الشھر، واستمر معھا دم النفاس عشرین یوما ثم طھرت، أي: ذلك
 خرجت معھا قصة بیضاء ھي نھایة دم النفاس، فبخروج القصة البیضاء، أو وجود الجفوف تحكم بكونھا قد طھرت، فإذا طھرت الدم، أو

ًطھرت بعد عشرین یوما أو بعد ثالثین یوما أو بعد خمسة وعشرین یوما: ًمثال-ًالمرأة أثناء األربعین یوما بعد الوالدة  ً ھي طاھرة، :  تقول-ً
  .ا حكم الطاھرةتصوم وتصلي وحكمھ

 
 
 
 

 كراھة وطء المرأة النفساء إذا طھرت قبل مرور األربعین
 
 

المرأة النفساء إذا : بعض العلماء یقول: ھذه المسألة فیھا كالم للعلماء]. ویكره وطؤھا قبل األربعین بعد التطھیر: [قال المصنف رحمھ هللا
ومن أھل . إنھ محمول على الكراھیة: ومنھم من قال. ام أحمد رحمة هللا علیھطھرت قبل األربعین ال توطأ، وھي إحدى الروایات عن اإلم

: ًوھذه فائدة، وأنا دائما أقول-ولكن في األمر علة خفیة، یقول بعض األطباء . توطأ المرأة إذا انقطع دم نفاسھا قبل األربعین: العلم من قال
ًال مانع أن اإلنسان یستفید من بعض األمور الطبیة، وإذا جالس طبیبا خبیرا بمثل ینبغي لطالب العلم أال یقتصروا فقط على مسألة األحكام، ف ً

إن األفضل أن ال : إن ھذا یضر بالعضو، وأنھ ال یرجع إلى طبیعتھ قبل األربعین، ولذلك قالوا:  یقول بعض األطباء-ھذه األشیاء یستفید منھ
 علیھم في زمان كانت إمكانیات الطب قلیلة، والعلوم الطبیة قلیلة، لكنھم یحصل جماع، وھذا یدل على بعد نظر السلف الصالح رحمة هللا

كانوا ال تنزل بھم مسألة إال رجعوا ألھل الفن واالختصاص فیھا، فإن كانت مسألة طبیة رجعوا إلى األطباء واستفادوا منھم، وبعض العلماء 
ًا لیوم أو یومین، وھذا یحدث، فإن المرأة تكون نفاسا ثم تطھر بعد عشرین لخوف رجوع الدم، ویكون انقطاع الطھر عندھا مؤقت: یعلل فیقول ً

ًیوما، ثم في الیوم الحادي والعشرین ال ترى شیئا وكذلك في الیوم الثاني والعشرین وفي الثالث والعشرین یعود علیھا الدم، ولذلك قالوا ال : ً
، وإذا ثبت كالم األطباء من )یكره: (فتوسط المصنف رحمھ هللا وقال.  بعد أن انقطعنأمن ما دام أنھا داخل األربعین أن دم النفاس یعود إلیھا

أنھ قد یضر بالعضو؛ فیشتد المنع ویكون المنع آكد، لكن إذا لم یكن فیھ ضرر فحینئٍذ یطأ اإلنسان وال حرج علیھ، إال أنھ یستثنى الشخص 
ًخاصة وأن الرجل قد حملت امرأتھ ومكثت زمانا منھ، فلذلك قد یقع في الذي یخاف الوقوع في الحرام، فإن الناس تختلف شھواتھم، 

  .لھ في ذلك سعة إذا خشي العنت: المحظور، وقد ال یأمن الوقوع في الفتنة، وفي ھذا الحال قالوا
 
 
 
 

 انقطاع دم النفاس ثم معاودتھ
 
 

أن یكون : عاود المرأة النفساء وصورة المسألة: یعني] ا الدمفإن عاودھ: [قولھ]. فإن عاودھا الدم فمشكوك فیھ: [قال المصنف رحمھ هللا
إذا استمر معھا بعد انقطاع : ًعندنا امرأة نفست وجرى معھا دم النفاس عشرین یوما وانقطع دون األربعین، فحینئٍذ قال بعض العلماء

لكن المشكلة لو جرى معھا ثالثین . ًدا عند العلماءًالعشرین حتى جاوزت األربعین ولم یعد لھا دم فال إشكال، وھي امرأة طاھرة قوال واح
ًیوما، ثم انقطع عنھا یوما، ثم رجع لھا، ثم انقطع یوما، ثم رجع لھا، وھذا یحدث، وقد ینقطع عنھا خمسة أیام، ثم یعود خمسة أیام، ثم ینقطع  ً ً

ك یصعب تمییز االستحاضة من النفاس، ویصعب ، ویختلف ذلك على حسب أحوال النساء وما معھن من النزیف، ولذل..خمسة أیام وھكذا
الرحم المبطن،  ًھذا أمر مشكل؛ ألن كال منھا انفجار في جدار: تمییز االستحاضة من الحیض، حتى إن بعض األطباء المعاصرین یقولون

ًفقد یكون عرقا مثل ما ذكر النبي صلى هللا علیھ وسلم كما في االستحاضة، وقد یكون حیضا على أصلھ؛ ول فالمشكلة . ذلك التمییز صعبً
:  فال یحكم بكون النفساء قد طھرت إال بعد أن ترى عالمة الطھر-وھذا شرط-أنھا إذا انقطع عنھا دم النفاس، ورأت عالمة الطھر : اآلن

ًالجفوف أو القصة البیضاء كما ذكرنا في الطھر، فلو انقطع عنھا الدم عشرین یوما أو ثالثین یوما، ثم ھذا الدم ال ذي انقطع عاودھا بعد ً
أن یعاودھا بصفة دم الحیض وفي زمانھ، كأن یكون من عادتھا قبل الحمل أن : الصورة األولى: یومین أو بعد ثالثة أیام، فال یخلو من صور

جاءھا في أول ًالحیض یأتیھا في أول الشھر، فبعد أن انقطع عنھا في آخر الشھر من محرم رأت عالمة الطھر، وبقیت خمسة أیام طاھرا، ثم 
ًانتقلت من كونھا نفاسا إلى كونھا حائضا، وھذا الدم دم حیض، ثم تعطیھ حكم دم الحیض فإذا كان عندھا : صفر دم یشابھ دم الحیض، فنقول ً

إلى عدد إن ھذا الدم لیس بدم حیض، ماذا نفعل؟ نضیفھ : عادة قبل الحمل أنھا تمكث في الحیض خمسة أیام، فتمكث خمسة أیام، لكن لو قلنا
ِأنھ إذا لم یأت بأوصاف دم : والقول الثاني الذي اختاره المصنف. النفاس، ثم بعد ذلك نحكم بخروجھا من النفاس على قدر أمده، ھذا قول

ًالحیض وزمانھ، فإنھ یحكم بكونھ مشكوكا فیھ، وإذا كان مشكوكا فیھ فاألصل أنھا مطالبة بالصوم والصالة، : أنھ استحاضة، واألصل: ً
: أمرھا بالصیام والصالة، حتى یحكم بانتقالھا ودخولھا في الحیض، ھذا مذھب المصنف رحمة هللا علیھ، والحقیقة أن األقوى ھو التفصیلفن

ًأنھ إذا عاودھا في زمان حیض بصفات حیض حكم بانتقالھا من نفاس إلى حیض، وإن عاودھا بغیر أوصاف الحیض قریبا من أوصاف 
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: قال المصنف رحمھ هللا. قبلھ آخذ حكمھ، وتلفق في العدد فتضیف األیام األخیرة إلى األیام األولى حتى تتم عدة النفاسنفاسھا فإنھ الحق بما 
ًكونھ حیضا أو نفاسا- ًوھذا بناء على األصل والیقین من أنھا طاھر والدم مشكوك فیھ ]. تصوم وتصلي وتقضي الواجبة[  فنلغي الشك ونبقى - ً

  . المشھورةعلى الیقین؛ للقاعدة
 
 
 
 

 مشابھة النفاس للحیض في غیر العدة والبلوغ
 
 

أن : أي) كالحیض فیما یحل ویحرم ویجب(النفاس : أي) وھو: (قولھ]. وھو كالحیض فیما یحل ویحرم ویجب: [قال المصنف رحمھ هللا
عند من یقول -  المسجد، وال تلمس المصحف فالمرأة النفاس ال تصوم، وال تصلي، وال تدخل. النفاس یمنع ما یمنع منھ الحیض وقد تقدم

ِوُیْسقط : (قال المصنف.  وال یحل وطؤھا كما ذكرنا في الحائض، ویستثنى من ذلك ما ذكره المؤلف رحمھ هللا-بمنعھا من لمس المصحف
ً النفاس سواء بسواء، ولذلك النفاس، یسقط عن المرأة التكالیف، فما یسقطھ دم الحیض یسقطھ دم: أي) ویسقط: (قولھ). غیر العدة والبلوغ

العدة والبلوغ، فإنھ ال یحكم باعتداد المرأة بدم : ًسمى النبي صلى هللا علیھ وسلم الحیض نفاسا؛ وذلك لمكان وجود العذر، لكن یستثنى من ذلك
ِوالُمطلقات یتربْصن بأنفسھ: النفاس، بخالف دم الحیض فإنھ یعتد بھ، ولذلك قال تعالى ِ َُّ َ ِ َ َ َ ََ ُ َ َّ َ ٍثالثة قُروء  َّنْ ُ َ َ فردھن إلى دم الحیض، ] 228:البقرة[َ

ال یثبت البلوغ بدم لنفاس؛ : وأما بالنسبة للبلوغ فقالوا. حیضات، كما سنبینھ في باب الطالق إن شاء هللا تعالى: قروء؛ أطھار، وقیل: قیل
 تكلیف بشرط العقـل مع البلوغ بدم أو حمل أو بمني أو بإنبات وكل: ألنھا بحملھا یثبت البلوغ، ولذلك یرى العلماء أن الحمل دلیل على البلوغ

 .ًالشعر أو بثماني عشرة حوال ظھر وإن كان الصحیح أن خمسة عشر توجب البلوغ
 

 االختالف في أول النفاس وآخره إذا ولدت توأمین
  

الولد األول ولدتھ في العشر األولى من : ولدینامرأة ولدت ]. وإن ولدت توأمین فأول النفاس وآخره من أولھما: [قال المصنف رحمھ هللا
من أین یبدأ دم النفاس ھل نبدأ من العشر األولى التي : فیرد اإلشكال. الشھر، والولد الثاني ولدتھ في الخامس عشر أو في السادس عشر

إنھا تبدأ من الوالدة األولى؛ ألنھا األصل، : رحصلت فیھا الوالدة، أو نبدأھا من العشر الثانیة التي حصلت فیھا الوالدة الثانیة؟ قال الجمھو
والقول . العبرة بالولد الثاني، فتبدأ النفاس من الولد الثاني، وھذا في الظاھر: وقال الظاھریة ومن وافقھم. والوالدة الثانیة ملحقھ بھذا األصل

إنھ یعطى حكمھ، ولذلك بعض العلماء : ا حمل واحد قالوابأن العبرة بالولد الثاني من القوة بمكان، لكن لما كان التوأمان في األصل أنھم
ولكن كالم العلماء إنما ھو في التوأمین المتقاربین في الوالدة، في . یختار التفصیل باختالف طول الزمان وقرب الزمان بین التوأمین

م وبحمدك، نشھد أن ال إلھ إال أنت، نستغفرك سبحانك اللھ. المتقارب، ولذلك یقوى مذھب الظاھریة الذین یرون أن العبرة بالوضع الثاني
  .ونتوب إلیك
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  كتاب الصالة-شرح زاد المستقنع 
 مختار الشنقیطيال محمد 

  
 

  مقدمة كتاب الصالة-شرح زاد المستقنع 
  

د إال بھا، وھي الفارق بین لقد عظم الشرع من شأن الصالة فجعلھا الركن الثاني من أركان اإلسالم؛ بل ھي عمود الدین، فال یستقیم دین العب
 .المسلم والكافر، وألھمیتھا یجب على المسلم أن یتعلم أحكامھا من شروط وواجبات وأركان، وغیر ذلك من المسائل المتعلقة بالصالة

  
 من أحكام الصالة

 
ًتعریف الصالة لغة وشرعا ً 

 
فیقول : أما بعد. أشرف األنبیاء والمرسلین، وعلى آلھ وصحبھ أجمعینبسم هللا الرحمن الرحیم الحمد  رب العالمین، والصالة والسالم على 

ِالتعبیر بھا للداللة على عظم المبحث وسعة ) كتاب(مراد العلماء رحمھم هللا بكلمة ) كتاب: (قولھ]. كتاب الصالة: [المصنف رحمھ هللا
: ٍوالصالة في اللغة تستعمل بمعان، أولھا. مذھب بحسبھمسائلھ، ولذلك یقسمونھ إلى فصول، ویقسمون الفصول إلى مباحث ومسائل، وكل 

ْخذ مْن أْموالھم صَدقة تطھُِّرُھم وتزكیھم بھا وصلِّ علْیھم : الدعاء، ومنھ قولھ تعالى ْ ْ ِْ ِ َِ َ َ َ َ َ َ َِ ِّ ُ ُ َُ ََ ً ِ َِ ادع لھم، ومنھ : أي) ّصل علیھم: (فقولھ] 103:التوبة[ْ
  : قول الشاعر

  
  ا رب جنب أبي األوصاب والوجعای  ًتقول بنتي وقد قربت مرتحال 

  ً عینا فإن لجنب المرء مضطجعا  علیك مثل الذي صلیت فاغتمضي
  

ِعلیك مثل الذي صلیت : ًیا رب جنب أبي األوصاب والوجعا فقال ردا علیھا: أن ھذا الشاعر لما أراد أن یسافر قالت بنتھ: ومعنى البیت
البركة، ومنھ : ومن معاني الصالة. ك مثل ما دعوت لي من السالمة والعافیة من البالءل: أي) علیك مثل الذي صلیت: (ًفاغتمضي عینا فقولھ

: وتطلق الصالة بمعنى. بارك لھم فیما رزقتھم: ، أي)اللھم صل على آل أبي أوفى: (قولھ علیھ الصالة والسالم كما في صحیح البخاري
َإن هللا ومالئكتُھ ُیص: الرحمة، ومنھ قولھ تعالى َ ََ َ ِ ََّ َّ ِلون على النبيِّ ِ َّ َ َ َ صلى : إن صالة هللا على نبیھ رحمتھ، ومنھ قول الشاعر: أي] 56:األحزاب[ُّ

فمرادھم ) الصالة: (أما في اصطالح العلماء فإنھم إذا قالوا. ٍالملیك على امرئ ودعتھ وأتم نعمتھ علیھ وزادھا فھذه معاني الصالة في اللغة
: ٌأقوال وأفعال مفتتحة بالتكبیر ومختتمة بالتسلیم، فقد قال صلى هللا علیھ وسلم في حدیث علي ٌبھا أنھا عبادة مخصوصة مشتملة على 

إن التكبیرة : ھي التكبیرة األولى، ولذلك قالوا) تحریمھا التكبیر: (فقولھ صلى هللا علیھ وسلم. الصالة: أي) تحریمھا التكبیر وتحلیلھا التسلیم(
ٍ المكلف بھذه التكبیرة یدخل في حرمات الصالة، فال یتكلم وال یعبث وال یفعل أي فعل یعارض الصالة أو األولى تسمى تكبیرة اإلحرام؛ ألن

؛ ألنھ إذا أنھى صالتھ خرج بالسالم، أي أن خاتمتھا تكون )ومختتمة بالتسلیم: (وقالوا. ٌمفتتحة بالتكبیر: یخالف مقصودھا، ولذلك قالوا
فقد أجمع العلماء على وصفھا بكونھا عبادة مشتملة على أقوال وأفعال؛ ) ًعبادة مخصوصة(أما كونھا و. بالسالم، ولذلك اعتبر من أركانھا

كما في صحیح ) ٌإن ھذه الصالة ال یصلح فیھا شيء من كالم الناس، إنما ھو التسبیح وذكر هللا وقراءة القرآن: (وسلم فقولھ صلى هللا علیھ
ً لھا معنى مخصوص، وأن معناھا في اللغة أعم من معناھا -أعني الفقھاء- أن الصالة عند العلماء فھذا التعریف االصطالحي نفھم منھ . مسلم

ًفي االصطالح، والسبب الذي جعل العلماء یجعلون تعریفا لغویا وتعریفا شرعیا أن الحقائق الشرعیة ربما أطلقت بمعنى أخص من إطالقھا  ً ً ً ً
ّم من معناھا في االصطالح، ولذلك یعتنون بذكر التعاریف االصطالحیة؛ لھذه الحقائق اللغوي، ولذلك تجد معنى الصالة في اللغة أع

  .الشرعیة المخصوصة
 

 أھمیة الصالة في القرآن والسنة
 

ٌالصالة عبادة عظیمة مفروضة في كتاب هللا تعالى وسنة رسولھ صلى هللا علیھ وسلم، وھي من أعظم شعائر اإلسالم بعد الشھادة، ولذلك 
فلیكن أول ما تدعوھم إلیھ : (ي الصحیحین من حدیث معاذ رضي هللا عنھ وأرضاه أن النبي صلى هللا علیھ وسلم لما بعثھ للیمن قال لھثبت ف

ٍشھادة أن ال إلھ إال هللا وأن محمدا عبده ورسولھ، فإن ھم أطاعوك لذلك فأعلمھم أن هللا افترض علیھم خمس صلواٍت في كل یوم ولیلة أي ) ً
ً أوجب علیھم ھذه الصلوات الخمس، وفرضھا علیھم فجعل النبي صلى هللا علیھ وسلم بیان وجوب الصالة تابعا لفرضیة الشھادتین، أن هللا

إن أھم ما یعتنى بالدعوة إلیھ، وأمر الناس بھ، وحثھم علیھ، وحضھم على فعلھ ھو الصالة بعد الشھادتین، : ولذلك قال العلماء رحمھم هللا
، شھادة التوحید، وجعلھا النبي صلى هللا علیھ وسلم عمود )ال إلھ إال هللا: (ات بعدھا، وآكد الفرائض والواجبات بعد قولفھي أھم المھم

وثبت في . َاإلسالم، ومن المعلوم أن العمود إذا سقط سقط ما ُبني علیھ، وھذا یدل داللة عظیمة على فضل ھذا الركن العظیم وعظیم شأنھ
وأنھ إذا فقدت الصالة فقد ذھب الدین، وثبت في الحدیث الصحیح عند ) أنھا آخر ما یفقد الناس من دینھم: (الة والسالمالحدیث عنھ علیھ الص

) . ًأول ما یحاسب علیھ العبد من عملھ الصالة، فإن صلحت نظر في بقیة عملھ، وإن كان لھا مضیعا فإنھ لما سواھا أضیع: (الترمذي وغیره
 تعالى في كتابھ وعلى لسان رسولھ صلى هللا علیھ وسلم، وورد ذكرھا في القرآن في أكثر من موضع، یأمر هللا بھا فھذه الصالة فرضھا هللا
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ًتارة، وتارة یرغب فیھا، وتارة یبین فضل أھلھا ویثني علیھم، ویبین عواقبھم من دخول الجنة وحصول رضوان هللا تعالى علیھم بفعلھا وقد . ً
َوأقیُموا الصالة وآتوا الزكاة :  تعالىًأمر هللا بھا عموما فقال ََ َّ ُ َ ََّ ِ ِاتُل ما أوحي إلْیك من الكتاب وأقم : ًوأمر بھا خصوصا فقال تعالى] 43:البقرة[َ ِ ِ ِ ِ َِ َ َ َ َ ََ ْ َ ِ ُ ْ

َالصالة   واألزواج ٌوخطاب النبي صلى هللا علیھ وسلم خطاب ألمتھ، وأمر سبحانھ أن تؤمر بھا الذریة واألبناء واألھل]. 45:العنكبوت[َّ
َوأُمْر أْھلك بالصالة واْصطبْر علْیھا ال نْسألك رزقا نْحُن نْرزقك والعاقبة للتقوى : والزوجات، فقال تعالى َ َ َ َ َ َ َ َ َ َْ ُ ُ َّْ َ َِ ِ ِ َُّ ْ َُ َ ًَ َِ َ َِ ِ وأخبر سبحانھ وتعالى ] 132:طھ[ْ

َواذكْر في الكت: عن فضل أھلھا اآلمرین بھا، فأثنى على نبیھ إسماعیل فقال ِ ِْ ُ ْ ًّاب إْسماعیل إنُھ كان صادق الوْعد وكان رُسوال نبیا َ ِ ِ ِ ِِ ِ َِ َ ًَ َ َ َ َ َ َ َ َْ َ ْوكان یأُمُر * َّ َ َ ََ
ًّأْھلُھ بالصالة والزكاة وكان عنَد ربِّھ مْرضیا  ِ ِ ِ ِ ِ ََّ َ َ َ َْ َ َ َّ َِ بأمره ألھلھ : أي) ًوكان عند ربھ مرضیا: (قال بعض العلماء في قولھ تعالى] 55- 54:مریم[َ

ٌوأجمع المسلمون على وجوب الصالة وفرضیتھا، وأنھا ركن من أركان . ّھ أمرھم بأعظم شعائر الدین وأجلھا عند هللا عز وجلبالصالة؛ ألن
شھادة أن ال إلھ إال هللا، وأن : بني اإلسالم على خمس: (اإلسالم؛ لما ثبت في الصحیح من حدیث ابن عمر أن النبي صلى هللا علیھ وسلم قال

ً، فأجمعوا على أنھا ركن من أركان اإلسالم، وأنھ لو جحد إنسان وجوبھا كفر، إال أن یكون جاھال فیعلم، )، وإقام الصالةًمحمدا رسول هللا ٌ ٌ
، والمقصود بھذا الكتاب )كتاب الصالة: (ولما كان من عادة العلماء رحمھم هللا أن یقولوا. كما سیأتي إن شاء هللا بیانھ للمصنف رحمھ هللا

والمسائل المتعلقة بعبادة الصالة، استلزم ذلك بیان ما یشترط لصحة الصالة من الوقت واستقبال القبلة، ففي المواقیت یتكلمون بیان األحكام 
كما -مواقیت الصلوات الخمس، وفي استقبال القبلة یتكلمون عن مسائل استقبال القبلة، ومتى یسقط ھذا الواجب : عن أفراد المواقیت، أعني

 ویقوم على االجتھاد والظن؛ لثبوت السنة بذلك عن النبي صلى هللا علیھ وسلم، وكذلك یتكلمون على ستر العورة وأخذ - سفرھو الحال في ال
ثم یتكلمون في الصالة على صفتھا، ویتضمن ذلك بیان األركان والواجبات . الزینة، وما یتبع ذلك من مباحث، كصالة العراة ونحوھم

ثم بیان . الة، فیبدأون ببیان أركانھا التي فرضھا هللا عز وجل، وإذا لم یقم المكلف بھا فال تصح صالتھوالسنن التي ھي من ھیئات الص
ًالواجبات التي إذا فعلھا أثیب، وإذا تركھا عوقب وأثم وال یحكم ببطالن صالتھ إال إذا تركھا متعمدا، فھي أخف مرتبة من األركان، ثم السنن  ً

ثم بعد ذلك یتكلمون على ما یطرأ على الصالة، كما ھو الحال في باب سجود السھو، فیتكلمون . في تركھاالتي یرغب في فعلھا وال حرج 
ّعلى حال المكلف إذا أخل باألركان أو بالواجبات أو السنن، ثم یتكلمون على أفراد الصالة الواجبة، ثم المسنونة التي ال تجب على األعیان 

لھا   صالة الجمعة وصفتھا وشروطھا وما یلزم لھا، ثم یتكلمون على الصلوات النوافل التي تشترطوقد تجب على الكفایة، فیتكلمون على
ثم یتكلمون على مطلق . الجماعة، كصالة التراویح وصالة العیدین على القول بأنھا سنة مؤكدة، وما یتبع ذلك من صالة االستسقاء ونحوھا

 فھذه المباحث كلھا متشعبة ومتعددة، فمن -على القول بعدم وجوبھ-قة بالسنن الراتبة والوتر النوافل بصالة التطوع، فیذكرون المباحث المتعل
: دون قولھم) كتاب الصالة: (ًالعلماء من یختصر، ومنھم من یسھب، ونظرا إلى تعددھا حتى في المختصرات فإن من عادة العلماء أن یقولوا

وقد ذكر المصنف رحمھ هللا كتاب الصالة عقب كتاب الطھارة، . تشعب أحكامھ؛ لسعة ھذا المبحث، وكثرة مسائلھ، و)باب الصالة(
َیا أیھا الذین آمنوا إذا : ٌوالمناسبة في ھذا لطیفة، وھي أن الطھارة وسیلة إلى الصالة، وقد أمر هللا عز وجل بالطھارة قبل الصالة، فقال تعالى َِّ ُ َ َ َ َِ ُّ َ

ُقْمتم إلى الصالة فاغسلوا ُوُج ِ ِ َّْ َ َ ِ ْ ُ ْوھكم ُ ُ أتبع المصنف رحمھ هللا  ، فمن المناسب أن یتكلم على الوسائل قبل الكالم على المقاصد، ولذلك]6:المائدة[َ
  .كتاب الطھارة بكتاب الصالة

 
 من تجب علیھ الصالة

 
وجبت :  ومنھ قولھموجب الشيء، إذا سقط،: السقوط، یقال: الوجوب في أصل اللغة]. تجب على كل مسلم مكلف: [قال المؤلف رحمھ هللا

َفإذا وجبت ُجنوُبھا : الشمس، إذا سقطت، ومنھ قولھ تعالى َ َ َُ ْ ََ ویطلق الواجب في لغة العرب . سقطت واستقرت على األرض: أي] 36:الحج[ِ
والواجب . وهٍأول الزم علیھم أن یفعل: ًأطاعت بنو عوٍف أمیرا نھاھم عن السلم حتى كان أول واجب أي: بمعنى الالزم، ومنھ قول الشاعر

ھو ما یثاب فاعلھ ویعاقب تاركھ، فالواجب أعلى مراتب األوامر، والحنفیة یجعلون أعلى مراتب األوامر الفرض، ثم یلیھ : في االصطالح
 ٌالواجب، ویفرقون بین الفرض والواجب بأن الفرض ما ثبت بدلیل قطعي، والواجب ما ثبت بدلیل ظني سواء في الداللة أم في الثبوت، كما

 أراد المصنف بھذه العبارة أن یبین حكم الصالة، ولذلك ینبغي على. الصالة: أي) تجب: ( قولھ رحمھ هللا. ھو مفصل في مباحث األصول
ًطالب العلم والفقھ أن یبتدئوا أوال ببیان موقف الشریعة من العبادة، وعادة إذا قال العلماء كتاب (، أو)كتاب الصالة(، أو )كتاب الزكاة: (ً

؛ ألن أول ما یحتاج إلیھ بیان حكم الشریعة في ھذا المبحث )یجب الصوم: (، أو)تجب الزكاة: (، أو)تجب الصالة: (، یقولون عقبھ)ومالص
تجب ھذه الصالة : أي]. على كل مسلم: [قولھ. الصالة، فاألصل فیھا اللزوم والوجوب: ، أي)تجب: (من مباحث الفقھ، ولذلك قال المصنف

فأول ما یخاطب بھ . من ألفاظ العموم عند األصولیین إذا جاءت في صیغ الكتاب أو السنة، وقد درج العلماء على ذلك) كل(على كل مسلم، و
ًمن شھد أن ال إلھ إال هللا وأن محمدا رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم الصالة، ولذلك قدم شرط اإلسالم؛ ألنھ ال تصح الصالة من كافر، 

ًفالبد من وجود اإلسالم أوال، ثم توجھ الخطاب ثانیا، . إلتیان بالشھادتین، ثم بعد ذلك یتوجھ علیھ الخطاب بفعل الصالةًفیطالب المسلم أوال با ً
ًإنك تأتي قوما أھل كتاب، فلیكن أول ما تدعوھم إلیھ : (على حدیث معاذ رضي هللا عنھ أن النبي صلى هللا علیھ وسلم قال لھ وھذا مفرع

فال یخاطب أحد ) . ً هللا وأن محمدا رسول هللا، فإن ھم أطاعوك لذلك فأعلمھم أن هللا افترض علیھم خمس صلواتشھادة أن ال إلھ إال
: َّ، وھذا الوجوب محل إجماع، إال أن بعض العلماء یقولون)على كل مسلم: (بالصلوات إال بعد أن یحقق الشھادتین، ولذلك قال المصنف

إنھا فریضة، ویرون أنھا : ٌ فرض، والتعبیر بھما على مسلك الجمھور واحد، ولكن الحنفیة یقولونالصالة: الصالة واجبة، وبعضھم یقول
فالحاصل من ھذا أن . أعلى مراتب الوجوب، والخالف بین الحنفیة والجمھور في ھذا عند بعض المحققین من أھل األصول خالف لفظي

ٌأن تْركھا إثم، وأن فعلھا قربة وطاعةإنھا واجبة، ونستفید من ھذا : العلماء رحمھم هللا قالوا على من تجب؟ : ولما كانت واجبة ویرد السؤال. َ
ٍجنس المسلم، فیشمل الذكر واألنثى، وال فرق بین ذكر وأثنى في األحكام إال ما خص الدلیل بھ الرجال : ، والمراد ھنا)على كل مسلم: (قال

ٌمأخوذ من الكلفة، والشيء الذي فیھ كلفة ھو الذي فیھ مشقة وتعب وعناء، :  التكلیف].مكلٍف: [وقولھ. دون النساء، أو النساء دون الرجال
ال : والعلماء رحمھم هللا یعبرون عن أوامر الشرع ولوزامھا بأنھا تكالیف؛ ألنھ ال بد في الشرع من ابتالء، والدلیل على ذلك قولھ تعالى
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َُیكلُف هللا نفسا إال ُوْسعھا  َ َّ ِ ً ْ َ َُ َّ ، فدل على أنھ یكلف، لكنھ یكلف بما في الوسع ال بما ھو خارج عنھ، والسبب في ھذا أنھ لو كانت ]286:البقرة[ِّ
ًاألوامر خالیة من التكلیف والمشقة لعریت عن االبتالء، والستوى المطیع والعاصي؛ ألنھ ال یظھر فرق بین المطیع والعاصي إال بوجود 

ْلیْبلوكم: االبتالء، ولذلك قال تعالى ُ َ َُ وھذا یدل على أن تكالیف الشرع فیھا ابتالء، ومن األدلة على ذلك قولھ علیھ . لیختبركم: أي] 2:الملك [ِ
ٌما یكون في التكالیف سواء أكانت أوامر أم نواھي، فإن كانت أوامر فالمشقة في : ، والمكاره)حفت الجنة بالمكاره: (الصالة والسالم

ٌإما تكلیف بمشقةٍ مقدور علیھا، وإما تكلیف : والتكلیف ینقسم إلى قسمین. كھا واالجتناب عنھاتحصیلھا، وإن كانت نواھي فالمشقة في تر ٌ
ّبمشقة غیر مقدور علیھا، كان التكلیف یتضمن مشقة غیر مقدور علیھا فھذا ال یكلف بھ وال یرد بھ التكلیف؛ ألن النص في الكتاب دل على  ً ٍ

َ ُیكلُف هللا نفسا إال ُوْسعھا ال: أنھ ال یكلف بما فیھ مشقة؛ لقولھ تعالى َ َّ ِ ً ْ َ َُ َّ ٍوما جعل علْیكم في الدین مْن حرج : ، وقولھ]286:البقرة[ِّ َ َ َ َ َ َ َ َِ ِِ ِّ ْ ُ ، ] 78:الحج[َ
َوما أْرسلناك إال رْحمة للعالمین : وقولھ َ َ َ َ َ َ َِ َِ ْ ًْ َّ ِ َ ّ، فدل ھذا على )معسرینإنما بعثتم میسرین ولم تبعثوا : (، وقال صلى هللا علیھ وسلم]107:األنبیاء[َ

وإن كان التكلیف بالمشقة المقدور علیھا، فھذه یكلف بھا، ولكن ھناك ضوابط عند . ٌأن تكالیف الشرع لیس فیھا مشقة غیر مقدور علیھا
ّ، فخیرك هللا العلماء؛ إذ قد یخفف على اإلنسان، كالحال في مشقة الصوم في السفر، فأنت تقدر على الصوم في السفر ولكن بمشقة فیھا حرج

یتضمن شرطین، وقیل ثالثة ) ٍعلى مسلم مكلف: (والتكلف في قولھ. والتكلیف یكون باألمر والنھي. عز وجل بین أن تصوم وبین أن تفطر
كون وكل تكلیف بشرط العقل مع البلوغ بدم أو حمل فال بد في التكلیف أن ی: البلوغ، كما قیل: العقل، والشرط الثاني: الشرط األول: شروط

ّھناك عقل، وأن یكون ھناك بلوغ، فال تكلیف على مجنون، وال على صبي دون البلوغ ٌیضاف إلیھما أمر ثالث وھو : وقال بعض العلماء. ٌ
ًلكن ھذا في مسائل مخصوصة، فقد یسقط التكلیف لعدم وجود االختیار كما في المنھیات، فلو أن إنسانا اضطر . االختیار وعدم وجود اإلكراه

ٍرام فإنھ یسقط عنھ التكلیف وال یكلف، ولذلك یقتصر بعض العلماء على الشرطین األولین في ثبوت األھلیة، ویرون أن الشرط الثالث إلى ح
أما الدلیل على أنھ ال یخاطب بالصالة غیر العاقل فھو ما جاء في حدیث علي عند أبي داود وأحمد في المسند بسنٍد . یتقید بأحوال مخصوصة

، )عن الصبي حتى یحتلم، وعن النائم حتى یستیقظ، وعن المجنون عن یفیق: ُِرفع القلم عن ثالثة: (نبي صلى هللا علیھ وسلم قالصحیح أن ال
ًفدل على أن من كان مجنونا ال یكلف، لقولھ ً، وفرع العلماء علیھ أن من شرط وجوب الصالة أن یكون عاقال، وھذا باإلجماع، )رفع القلم: (ّ ّ

ً لكونھ بالغا فللحدیث نفسھ، وأما أمره علیھ الصالة والسالم في حدیث أحمد وأبي داود أن یؤمر الصبیان بالصالة لسبع، وأن وأما بالنسبة
ٌوعند العلماء خالف فیما إذا أمر إنسان أن یأمر غیره، فھل . یضربوا علیھا لعشر، فھذا من باب التعوید والترویض، ال من باب التكلیف

ًثاني؟ فعلى القول بأن األمر لألول فإن ھذا الحدیث دل على أن ال تكلیف أصال؛ ألن الخطاب لم یتوجھ إلى صبي، وبناء األمر لألول أو لل ً ّ
ّوعند بعض العلماء الصبي فیھ . ًعلى ھذا نأخذ من ھذین الحدیثین دلیال على المسألتین، وھو أنھ یشترط في إیجاب الصالة البلوغ والعقل

شرة فإنھ یؤمر بالصالة ویلزم بھا، ویعتبرونھ نوع تكلیف واستثناء من عموم الخطاب الذي ورد عن النبي صلى هللا فإذا بلغ العا: تفصیل
وذكر منھم ..) رفع القلم عن ثالثة: (إنھ یثاب وال یعاقب لقولھ صلى هللا علیھ وسلم: ّعلیھ وسلم برفع القلم عن الصبي، حتى قال بعض العلماء

ًیدل على أنھ یثاب وال یعاقب، ویبقى الثواب معلقا على بلوغھ، فإذا بلغ جرى القلم ) مروا أوالدكم بالصالة لسبع: (إن حدیث: ّالصبي، وقال
ًبكسب ثوابھ، وھذا مذھب فیھ تكلف، وھو مذھب لبعض األصولیین، وھو روایة عن اإلمام أحمد أیضا، ولكن الصحیح أن ظاھر السنة عدم  ّ ٌ

ى اآلباء من باب الترویض والتعوید، كما ثبت مثلھ في الصوم من أمر الصحابة أبناءھم بالصیام، كما في أثر ٌتكلیفھ، وأن األمر متوجھ إل
قال رحمھ . ، وإعطائھم اللعب والدمى من العھن یعبثون بھا حتى ینشغلوا عن طلب الطعام واإلخالل بصیامھم-أنس رضي هللا عنھ وأرضاه

ٍإنھا واجبة على كل مسلم بالغ عاقل إال أن یكون :  الصالة على حائض وال على نفساء، وقد یقالال تجب: أي]. ًال حائضا ونفساء: [هللا ٍ
ًمن كانت متلبسة بالحیض أو بالنفاس، ولیس المراد بھ الوصف؛ ألن المرأة قد توصف بكونھا : والمراد بالحائض والنفساء. ًحائضا أو نفساء

التي : على كل امرأة بلغت المحیض، أو یجب الستر على المرأة الحائض، والمراد:  أيتجب الصالة على كل حائض،: ًحائضا، كما تقول
أي أن الحائض ال تجب علیھا الصالة أثناء الحیض، ) ًال حائضا: (فالمقصود أن قولھ. بلغت سن المحیض، والعرب تسمي الشيء بما یقارنھ

ب متوجب على الحائض والنفساء، وسقط عنھما الفعل لمكان العذر في الخطا: فبعض األصولیین یقول: وللعلماء في ھذه المسألة قوالن
ًال یتوجھ علیھما الخطاب أصال إال بعد : وبعضھم یقول. مودیتین لھ الصوم والصالة، ثم إذا طھرتا فإنھما تقضیان صومھما، وال تعتبران

إن الحائض والنفساء : ولین في األداء والقضاء، فإنك إذا قلتُطھرھما، فیتوجھ علیھما الخطاب بفعل الصوم دون فعل الصالة، والفرق بین الق
ًتكلف الحائض والنفساء بالصالة وسقطت عنھما بعذر، فالتكلیف باق أصال: أثناء الحیض والنفاس یتوجھ علیھما الخطاب فإنك تقول إذا ثبت . ٍ

ًیار صاحب الزاد، وھو أیضا اختیار صاحب المقنع نفسھ أي أنھ ال یتوجھ علیھما الخطاب، فھذا اخت) ال حائض ونفساء: (ھذا فیصبح قولھ
، وأشار إلى مذاھب العلماء فیھا )روضة الناظر: (ّاإلمام ابن قدامة رحمة هللا تعالى علیھما، وقد تكلم على ھذه المسألة وبینھا في كتابھ النفیس

 إنھ ال یتوجھ علیھما، ففي ھذه الحالة بعد انتھاء أمد الحیض :فإن قلنا. من ناحیة توجھ الخطاب على الحائض والنفساء أو عدم توجھھ علیھما
كنا نحیض على عھد رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم، : (والنفاس یتوجھ الخطاب بالصوم دون الصالة، وھذا یعارضھ حدیث عائشة أنھا قالت

 ......فقول). فنؤمر بقضاء الصوم وال نؤمر قضاء الصالة
 

 ة لعذرمن یجب علیھم قضاء الصال
 

...... 
 

 من زال عقلھ بنوم
 

ٌقولھ ھذا دل على أن النائم مكلف أثناء نومھ، أي أن الخطاب متوجھ علیھ أثناء النوم، ]. ویقضي من زال عقلھ بنوم: [قال رحمھ هللا تعالى ّ
لبون بالفعل بعد اإلفاقة، كالحال في ھل النائم والناسي والساھي والسكران مكلفون أثناء السكر والنسیان والنوم، ثم یطا: واختلف العلماء
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النائم والناسي والساھي مكلفون، ولكن ال یؤاخذون وقت العذر، فإذا زال عنھم العذر فإنھم : مسألة الحائض والنفساء؟ فقال بعض العلماء
ٌر فالقضاء مفرع على وجود األداء، ّیؤمرون بالقضاء ویثبت علیھم؛ ألنھ إذا تعذر علیھم األداء لعذ: ًیطالبون بالفعل، وبناء على ھذا یقال ٍ

من نام عن صالٍة أو : (ِإن النائم یؤمر بقضاء الصالة، وھذا باإلجماع؛ لما ثبت في الصحیح عن النبي صلى هللا علیھ وسلم أنھ قال: وقالوا
وج الوقت علیھ وھو نائم ال یوجب ٌ، فدل على أنھ مطالب بالقضاء، ودل على أن نومھ وخر)نسیھا فلیصلھا إذا ذكرھا، ال كفارة لھ إال ذلك

ٌأن ذمتھ مشغولة بفعل ھذه العبادة حتى یدل الدلیل على سقوطھا، وال دلیل، : سقوط التكلیف عنھ، ولذلك یؤمر بقضاء ھذه العبادة، واألصل
نام عن الصالة وخرج وقتھا، فإنھ من : فقد قال بعض العلماء: لكن ھنا مسألة. ًفیبقى مطالبا بفعل الصالة، فیؤمر بھا بعد استیقاظھ من النوم

یؤمر بفعلھا ما لم یدخل وقت الثانیة التي بعدھا، ویخرج وقت الصالة التي ھو : ًیؤمر بالفعل مباشرة، وإن تأخر أثم؟ وقال بعض العلماء
: بت في الصحیح أنھ قالوتوضیح ھذه المسألة ما جاء في حدیث حذیفة بن الیمان رضي هللا عنھما الثا. یجوز لھ أن یؤخر: فیھا، وقالوا

ألنھم كانوا یسیرون في اللیل في -ًفوقعنا وقعة ألذ ما تكون على المسافر : ّعرس النبي صلى هللا علیھ وسلم وسار إلى آخر اللیل، قال(
ى هللا علیھ  فلما صار إلى آخر اللیل وقرب وقت الفجر أعیاھم المسیر، فقال النبي صل- مقدمھم من غزوة تبوك رضي هللا عنھم وأرضاھم

 فنام بالل، ونام النبي صلى هللا - ارقب لنا الفجر وانتبھ لھ، حتى إذا تبین الصبح فأیقظنا للصالة! یا بالل : أي-اكأل لنا اللیلة : وسلم لـبالل 
لى هللا علیھ وسلم، علیھ وسلم وأصحابھ فلم یستیقظوا إال بحرِّ الشمس، فاستیقظ عمر وصاح في الناس، وصار یكبر، ثم استیقظ رسول هللا ص

أخذ بعیني : یا رسول هللا:  فقال- ما الذي دعاك أن تضیع علینا الصالة؟: أي- ما شأنك؟ : یا بالل: فلما نظر إلى القوم قال علیھ الصالة والسالم
ُأنت متعب وأنا متعب، فكما نمت نمت، وھذا من لطف الصحابة رضي هللا عنھم وحسن أدبھم مع : أي) الذي أخذ بعینك رسول هللا صلى هللا َ

فارتحلوا عن الوادي، ثم توضأ علیھ . ٌارتحلوا إنھ منزل حضرنا فیھ الشیطان: (علیھ وسلم، فما كان من النبي صلى هللا علیھ وسلم إال أن قال
فالمسافة ما بین ) . رً، ثم أمر بالال فأقام فصلى الفج-كما في الصحیح في روایة أنس - ّالصالة والسالم، وتوضأ أصحابھ فصلى راتبة الفجر 

ّدل ھذا على أنھ إذا استیقظ ال یؤمر بالفعل مباشرة، وأنھ لو أخر لیسیر الوقت : ٌانتقالھ من الوادي إلى الوادي فیھا تأخیر للصالة، ولذلك قالوا ّ
ّن النبي صلى هللا علیھ وسلم أخر ًإنھ ال یطالب بالفعل مباشرة؛ أل: َّإن لھ أن یؤخر إلى قرب الظھر، فھذا مذھب من یقول: فال حرج، وقالوا

ٌوأجاب األولون بأن فعلھ صلى هللا علیھ وسلم عذر خاص بھذه الصورة أو ما في . الصالة فانتقل من الوادي الذي ھو فیھ إلى واد آخر ٌ
فجعل ). لیھا إذا ذكرھامن نام عن صالٍة أو نسیھا فلیص: (حكمھا، ویبقى األصل بتوجھ الخطاب علیھ بالفعل؛ لقولھ علیھ الصالة والسالم

ًاألمر عند الذكر، فدل على أنھ مطالب بالفعل فورا، خاصة على مذھب من یقول ً . إن األمر یقتضي الفور، فھذا حاصل ما ذكره العلماء: ٌ
  .َّوالحقیقة أن األحوط أن اإلنسان یبادر، ویفعل الصالة بمجرد االستیقاظ ما أمكنھ

 
 من زال عقلھ بإغماء

 
ًالمغمى علیھ إما مغمى علیھ باختیاره كأن یتعاطى أمرا یفضي بھ إلى اإلغماء، أو مغمى علیھ بغیر اختیاره كمن ]. أو إغماء: [قال رحمھ هللا ً

فكل من أغمي علیھ داخل في ھذا العموم، والمغمى علیھ ). أو إغماء: (بھ صرع أو نحو ذلك، فھذه أحوال المغمى علیھ، فعمم المصنف فقال
كل من أغمي علیھ فھو مكلف، ویبقى إلى أن یفیق فیطالب بقضاء الصلوات وقضاء األیام التي فرض : قال بعض العلماء: والنللعلماء فیھ ق

َّأن المغمى علیھ : والقول الثاني، وھو روایة عن اإلمام أحمد رحمة هللا علیھ، وقال بھ بعض السلف رحمة هللا علیھم. هللا علیھ فیھا الصیام
أن من أغمي علیھ حتى فاتتھ الصلوات، أو أغمي علیھ وفاتھ مع : وفائدة الخالف. ٍ زال إغماؤه ال یطالب بقضاء وال بأداءلیس بمكلف، وإذا

إنھ : بالقضاء، ویقولون الصالة الصیام، فعلى القول بأنھ مكلف یطالب بالقضاء ولو طالت المدة، وعلى القول بأنھ غیر مكلف ال یطالب
ٌالمغمى علیھ فیھ شبھ بالمجنون، وفیھ شبھ بالنائم، ففیھ شبھ بالمجنون من جھة أنھ إذا أوقظ ال یستیقظ، وفیھ شبھ ّوالحقیقة أن . كالمجنون ٌ ٌ

بالنائم من جھة أن األصل فیھ أنھ مكلف، وأن الذي یعتریھ من اإلغماء إنما ھو أشبھ بالغطاء على عقلھ كالغطاء الذي على النائم فلیس فیھ 
إن المغمى علیھ كالمجنون ال یطالبھ : ھو كالمجنون، فمن یقول: ھو كالنائم، وقال بعضھم:  ولذلك قال بعض العلماءزوال العقل بالكلیة،

ّإنھ كالنائم یطالبھ بالقضاء، وھذه المسألة یتفرع علیھا ما یسمى بالموت السریري : ّھو كمن جن وأفاق، ومن یقول: بقضاء الصلوات، ویقول
، فھذا الموت السریري الذي یكون اإلنسان فیھ عدیم الحركة حتى یشاء هللا - وإیاكم منھ ولطف بنا وبكم في كل حالأعاذنا هللا- عند األطباء 

یعي وال یجیب، حتى  عز وجل بزوال المانع عنھ، إما بجلطة أو بسبب آخر یؤدي إلى تعطلھ، فیصبح كالنائم في سبات، فإذا كلمھ اإلنسان ال
فعلى القول بأن المغمى علیھ مكلف یصبح في ھذه الحالة یطالب مثل . قظ بعد شھور، وقد یستمر اإلغماء إلى سنواتیشاء هللا لھ اإلفاقة فیستی

إنھ : وعند النظر في المسألة من جھة األصول یترجح القول الذي یقول. بأنھ غیر مكلف ال یطالب بالقضاء: ھذا بالقضاء، وعلى القول
من الشبھ بالمجنون؛ فإن اإلغماء ال یؤثر في عقل اإلنسان من جھة الزوال، ولكنھ أشبھ بالنائم من جھة كالنائم، والشبھ فیھ بالنائم أقوى 

ال یستطیع أن یتكلم وال یفھم الكالم، فالمغمى علیھ أقرب إلى النائم منھ إلى المجنون، والقاعدة : السبات والخدر، والنائم حقیقتھ أنھ مخدر، أي
ّفنحن نسلم أن المغمى علیھ فیھ وجھ شبھ بالمجنون، وفیھ وجھ ). ًض القوالن ینظر إلى أقربھما شبھا باألصلإذا تعار: (عندنا في األصول

ھو : وقلت شبھ بالنائم، فانظر رحمك هللا أیھما أقرب إلى األصل، فإذا نظرت إلى أن األصل وجوب الصالة علیھ وتكلیفھ احتطت للشارع،
ًیف أو ال، فیبقى على األصل من كونھ مكلفا، وإن جئت تنظر إلى األصل اآلخر الذي یغلب فیھ مكلف وأنا أشك في عذره ھل یسقط التكل

وعند النظر إلى األصلین نجد أن أصل التكلیف ألصق من أصل براءة الذمة؛ ألن توجھ الخطاب علیھ . جانب الجنون فاألصل براءة الذمة
لم یوجد فیھا أصل یوجب توجھ الخطاب، : ائل التي لم یتوجھ فیھا خطاب، أيفي األصل قد ثبت، وأصل براءة الذمة إنما یقوى في المس

إنھ یطالب بالقضاء فأغمي علیھ شھرین أو ثالثة أو أربعة، فكیف : لو قلنا: لكن السؤال ھنا. إنھ یطالب بالقضاء: ولذلك یقوى قول من یقول
لو كانت أربعة أشھر فإنھ یبدأ من حین إفاقتھ، ویصلي كل فرض مع إن طالت المدة رتب الصلوات، فكل صالٍة مع فرضھا، ف: یقضي؟ قالوا

أما لو أغمي علیھ ثالثة أیام أو أربعة أیام أو خمسة أیام فإن . ًفرضھ، ویبدأ بالمقضي أوال ثم بالمؤداة، حتى تتم لھ أربعة أشھر بھذه الحالة
 یقولھ بعض أصحاب اإلمام أبي حنیفة رحمة هللا علیھ لیس بصحیح، كما-وإسقاط التكلیف عنھ لمكان المشقة . ًمباشرة ھذا یطالب بالقضاء
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وھذا غیر صحیح؛ ألن مشقة القضاء یمكن اغتفارھا بمطالبتھ . إن طالت المدة سقطت عنھ: فإنھم یسلمون أنھ یطالب بالقضاء ثم یقولون
  .براءة الذمة الذي سبقت اإلشارة إلیھبتسلسل األوقات بالفرض مع نظیره، وھذا أقوى، واعتبار األصل فیھ أبلغ من اعتبار 

 
 من زال عقلھ بسكر

 
ًالسكر قد یكون بسبٍب مباح أو بسبب غیر مباح، فالسكر بسبب مباح كأن یشرب خمرا یظنھا ماء، ]. ٍأو سكر أو نحوه: [قال رحمھ هللا تعالى ً

إلجراء عملیة جراحیة فزال ) البنج(ا معذور، أو أعطي فھذا معذور، أو أكره على شرب الخمر عند من یرى أن اإلكراه مسقط للتكلیف، فھذ
وأما السكر المحرم فالمراد بھ ما یزیل العقل . عقلھ، فھذا السكر یعذر العلماء صاحبھ، ویخصونھ بأحكام في مسائل العبادات والمعامالت

ًسواء أكان شرابا أم كان جامدا، وسواء كان قدیما أم حدیثا، كما یوجد اآلن في بع ً ً ًٌ ض المركبات كالمخدرات ونحوھا، فكل ذلك یأخذ حكم ٌ
فإذا ثبت أن السكر یؤثر فإن السكران غیر مكلف بالصالة أثناء سكره، ویطالب بقضائھا بعد اإلفاقة؛ ألن هللا عز وجل . السكر في باب الفقھ

َیا أیھا الذین آمنوا ال تقرُبوا الصالة وأنتم ُسكارى ح: قال َ َ َ َ َ َ ََ َْ ُ ْ ْ َُ ََ َّ ِ َتى تْعلُموا ما تقولون َُّّ َُ ُ َ ََ ، فدل على أنھ أثناء السكر ال یطالب بالصالة، ]43:النساء[َّ
ًوبناء على ذلك فإذا أفاق فإنھ یخاطب بفعلھا، ویكون فعلھ لھا قضاء ال أداء ً أو نحو السكر، كمثل ما یقع في بعض ]. أو نحوه: [وقولھ. ً

  .المخدرات والمركبات التي تكون في حكم السكر
 

 من تصح منھ الصالة ومن ال تصح منھ
 

) رفع القلم عن ثالثة: (ٍوال تصح الصالة من مجنون؛ لقولھ علیھ الصالة والسالم: أي]. وال تصح من مجنون وال كافر: [قال رحمھ هللا تعالى
وال تصح الصالة من كافر؛ :  أي].وال كافر: [وقولھ. ، والصحة تستلزم وجود أو ثبوت الثواب، إال على القول في الصبي في حده وصالتھ

ًألنھ مخاطب باألصل، وھو شھادة أن ال إلھ إال هللا وأن محمدا رسول هللا، ثم یؤمر بالصالة وتصح منھ بعد الشھادتین، وكون النبي صلى هللا  ٌ
فإن : ( قال علیھ الصالة والسالمعلیھ وسلم یرتب الصالة على وجود الشھادتین یدل على أن الكافر ال تصح منھ الصالة قبل الشھادتین؛ ألنھ

ٌالحدیث، فدل على أن توجھ الخطاب علیھم بالصالة وصحتھا منھم متوقف على تحصیل األصل وھو ...) ھم أطاعوك لذلك فأعلمھم
ًوقدْمنا إلى ما عملوا مْن عمل فجعلناهُ ھباء: الشھادتان، فقد قال تعالى في الكفار َ َ َ َ َ َ َ َ ََ َ َ َْ ٍُ ِ ِ َِ ًمنثورا  ِ ُ ْ ٌ، فدل على أن الكافر ال تصح منھ قربة ]23:لفرقانا[َ

إن هللا یعجل للكافر دنیاه بحسناتھ، حتى إذا وافى هللا یوم القیامة وافاه ولیست لھ : (وال طاعة، وفي الحدیث عن النبي صلى هللا علیھ وسلم
ھذا : أي) فإن صلى: (قولھ]. ًفإن صلى فمسلم حكما[: قال رحمھ هللا تعالى. ، فلذلك ال تصح منھ صالتھ وال تقبل منھ عبادتھ)حسنة واحدة

ًیشیر بھ إلى أن عند العلماء ما یسمونھ القضاء وما یسمونھ الدیانة، والقضاء یعبرون عنھ أحیانا ) ًفمسلم حكما: (الكافر في الظاھر، وقولھ َّ
ب العلم، فالشریعة رتبت األحكام على الظاھر، ولم ؛ ألنھ یتصل بحكم الحاكم وھو القاضي، وھذا ینبغي أن یتنبھ لھ طالً)حكما: (بقولھم

إنما أمرت أن آخذ بظواھر الناس، وأن أكْل سرائرھم : (ترتبھا على السرائر في حكم القضاء، واألصل في ذلك قولھ علیھ الصالة والسالم
ان في عبادٍة أم معاملة، فال یستطیع أن یعلم ٌ، والسبب في ذلك أنھ ال یستطیع اإلنسان أن یعرف حقیقة الشيء من اإلنسان سواء أك)إلى هللا

ًقصده وال نیتھ، ولذلك أمر من زكى إنسانا أن یقول ِ وال یمكن أن تنكشف حقیقة اإلنسان أو ینجلي صالحھ من عدمھ إال . أحسبھ وهللا حسیبھ: ُ
 الناس، فلما كانت معرفة حقائق الناس ٍفي یوم یبعثر فیھ ما في القبور، ویحصل فیھ ما في الصدور، وھذا ھو الفصل في معرفة حقائق

ًمتعذرة باالطالع على قلوبھم أخذ بالظاھر، فأحكام الشریعة مبنیة على الظاھر، فلو أن إنسانا جاء وصلى مع الناس، وفعل الصالة في 
 المنافقین التي تدل على نفاقھ، ھذا منافق؛ ألنھ یحتاج إلى أن یطلع إلى حقیقة قلبھ، ما لم تظھر منھ أفعال: الظاھر، فلیس ألحٍد أن یقول

ّفمن دخل المسجد وصلى مع المسلمین، واستقبل قبلتھم، وصلى . واألصل فیھا أنھ یحكم على ظاھره، وتوكل سریرتھ إلى هللا عز وجل
ندنا شيء في الظاھر، فع. صالتھم، وتأثر بكالمھم في ظاھره فھذا من المسلمین، وحكمھ حكم المسلمین، والحقیقة ترد إلى هللا سبحانھ وتعالى

ًمسلم حكما: (وعندنا شيء في الباطن، فإن قالوا في الظاھر، وأما حقیقتھ فأمرھا إلى هللا، ولذلك كان النبي صلى هللا علیھ وسلم یصلي : أي) ٌ
ُأكنت فیمن : أناشدك هللا: (فة معھ المنافقون وھو یعلم أنھم منافقون، والقرآن ینزل علیھ، وسمى المنافقین لـحذیفة بن الیمان ، وقال عمر لـحذی

، فكان الصحابة رضوان هللا علیھم یعرفون المنافق من المسلم إذا ً)ال، وال أزكي بعدك أحدا: سمى لك رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم؟ فقال
سلم، وإذا رأوا حذیفة رأوا حذیفة یصلي على الرجل، فإذا رأوا حذیفة یصلي على الرجل علموا أنھ من أصحاب النبي صلى هللا علیھ و

فالذي ینبغي على الحاكم أن یحكم على الظاھر، وھذا . ًاعتزل جنازة علموا أنھ منافق وأن النبي صلى هللا علیھ وسلم أعطاه من خبره شیئا
بحانھ وتعالى، ، وأما النیات والمقاصد فأمرھا إلى هللا س)إنما أمرت أن آخذ بظواھر الناس: (ھو األصل، لظاھر حدیث مسلم الذي ذكرنا

: ومن أمثلة الدیانة والحكم أو القضاء. ولكن قد توجد قرائن تدل على المقصد فیغلب على الظن، فھذا أمر آخر یحكم بھ في مسائل في القضاء
بوطة، فإذا رفع أنك غیر مر: أنت طالق من الوثاق، أي: ِأنت طالق، ولم یدر في خلده أن یطلقھا، وإنما كان قصده: ًلو أن إنسانا قال المرأتھ

ًال یقع دیانة؛ ألنھ لم ) أنت طالق: (ًإلى القضاء حكم بكونھ مطلقا زوجتھ، ولكن بینھ وبین هللا ال تطلق علیھ زوجتھ؛ ألن لفظ الطالق في قولھ
ًیقصد الطالق فیھ أصال، وبناء على ذلك قالوا ًیضا في المعامالت، فإن ولھا نظائر أ. ً ال دیانة-في ظاھر األحكام: أي-ًینفذ الطالق حكما : ً

ًلكن لو كان األمر محتمال لمعنیین على السواء فال بد . ًاإلنسان قد یتلفظ بلفٍظ یكون فیھ احتمال غالب یؤخذ بظاھره، وإن كان قصده أمرا آخر
، ثم رفع إلى القاضي، فقال لھ یحتمل الطالقً یسأل عن نیتھ، فلو قال لفظا: أي) ّینوى: (فیھ من سؤالھ عن قصده ونیتھ، فتجد الفقھاء یقولون

ّنویت المعنى الذي ال طالق فیھ، وحلفھ القاضي فحلف، فحینئٍذ یحكم بكون : ما الذي نویت في ھذا اللفظ المتردد بین المعنیین؟ قال: القاضي
ًالطلقة غیر واقعة قضاء، ولكن دیانة بینھ وبین هللا قد طلقت علیھ زوجتھ ان أو اغتصب أرضھ، ولیس عند ًولو أن إنسانا ادعى مال إنس. ً

ًالشخص الذي أخذت منھ األرض الدلیل، فإنھ إذا حكم القاضي بكون األرض للغاصب دون المغصوب منھ بناء على الید ففي الباطن ال یحل 
ًلھ من ذلك المال شيء، فالمال مالھ قضاء ال دیانة ً  ال یؤمن با والیوم ھذا الكافر الذي: أي) فإن صلى: (فھنا یقول المصنف رحمھ هللا. ً
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ًفمسلم حكما(اآلخر، فدخل المسجد وصلى مع المسلمین  ًأعطھ حكم المسلمین بناء على ظاھره، وأما سریرتھ فتوكل إلى هللا عز : أي) ٌ
 ...... .وجل

 
 متى یؤمر الصبي بالصالة ویضرب علیھا

 
 ھو ظاھر السنة للحدیث الذي أخرجھ أحمد وأبو داود وھو حدیث ھذا]. ویؤمر بھا صغیر لسبع، ویضرب علیھا لعشر: [قال رحمھ هللا تعالى

: أولھا: فاشتمل ھذا الحدیث على ثالثة أحكام) مروا أوالدكم بالصالة لسبع، واضربوھم علیھا لعشر، وفرقوا بینھم في المضاجع: (صحیح
. رة یؤمرون بالصالة ویضربون علیھا إن لم یصلواإذا بلغوا العاش: أمرھم بالصالة لسبع، وال یضربون إذا تركوھا ولم یصلوا، والثاني

مروا أوالدكم بالصالة : (وقولھ علیھ الصالة والسالم. التفریق بین الذكر واألنثى في المضجع، وكالم المصنف موافق لظاھر السنة: والثالث
یؤمر في السبع عند ابتدائھا، ویؤمر : ماءقال بعض العل): لعشر: (وقولھ) لسبع: (للعلماء وجھان في قولھ) لسبع، واضربوھم علیھا لعشر

. یؤمر في السبع عند تمامھا، ویؤمر ویضرب إن عصى في العشر عند تمامھا: وقال بعضھم. بالضرب إن عصى في العشر عند ابتدائھا
 فلو بلغ ست سنوات یؤمر في والفرق بین القولین أنھ على القول بأنھ یؤمر بالسبع عند ابتدائھا یؤمر بعد السادسة ودخولھ في أول السابعة،

ًالیوم الذي ھو زائد على الست؛ ألنھ بھذا الیوم قد دخل في السابعة، وھكذا في العشر تضربھ إذا بلغ تسعا وزاد یوما واحدا، فبدخولھ الیوم  ً ً ٌ
عشر، وھذا أقوى؛ ألن األصل وعلى القول الثاني إنما یؤمر بعد تمام السبع أو یؤمر ویضرب إن عصى بعد تمام ال. الواحد یدخل في العشر

ھل : (عدم أمره وعدم ضربھ؛ ألنھ غیر مكلف في األصل، فإذا شككنا فھذا ینبني على مسألة أصولیة عند العلماء أو قاعدة فقھیة لطیفة وھي
ٍألول یوم من السبع وألول یوم من ا: العبرة باالبتداء تقول: ؟ فإن قلت)العبرة باالبتداء، أو بالتمام والكمال العبرة بالتمام : لعشر، وإن قلتٍ

إذا بلغ الصبي : أي]. فإن بلغ في أثنائھا أو بعدھا في وقتھا أعاد: [قال رحمھ هللا تعالى. إذا تمت لھ السبع أو تمت لھ العشر: والكمال تقول
أثناء وقت الصالة، زالت الشمس ًأثناء فعلھ للصالة، كما لو أن صبیا دخل في الصالة وأحرم بھا الصالة وھو غیر بالغ، ثم بلغ وھو في 

ولیست علیھ أمارة بلوغھ، ثم لما مضت ساعة أو ساعتان احتلم، فباحتالمھ دخل في التكلیف، فیؤمر بفعل الصالة وإن كان عند دخول الوقت 
ا تؤمر بفعل الصالة، وھذا غیر مكلف بھا، وھكذا بالنسبة للمرأة الحائض والنفساء، فإنھا لو طھرت قبل انتھاء الوقت ولو بركعة واحدة فإنھ

من أدرك ركعة قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الفجر، ومن أدرك ركعة قبل أن : (ٌمبني على حدیث مسلم أن النبي صلى هللا علیھ وسلم قال
بي صلى صالة فلو أن ھذا الص. فدل على أن إدراك الوقت ولو بركعة واحدة یوجب الحكم والمطالبة بالفعل) تغرب الشمس فقد أدرك العصر

الظھر وھو صبي، ثم نام واحتلم قبل دخول وقت العصر، فحینئٍذ تأكدنا بلوغھ بعد االحتالم، فتكون صالتھ األولى غیر مجزیة، ویطالب 
 ...... .بأداء الصالة في وقتھا؛ ألن الخطاب توجھ علیھ بعد البلوغ واالحتالم

 
 حرمة تأخیر الصالة عن وقتھا لغیر عذر

 
یأثم من فعل ذلك، أعني التأخیر عن وقتھا، ووقت الصالة سیأتي إن : أي) ویحرم: (قولھ]. ویحرم تأخیرھا عن وقتھا: [ تعالىقال رحمھ هللا

شاء هللا في باب المواقیت، ومن عادة الفقھاء رحمة هللا علیھم أنھم یخصون المواقیت في باب مستقل، ویذكرون فیھ مواقیت الصلوات 
) ویحرم تأخیرھا عن وقتھا: (ًف الصالة عن وقتھا فإما أن یكون معذورا أو غیر معذور، فالمصنف رحمھ هللا یقولّوإذا أخر المكل. الخمس

 فھذا ال إشكال فیھ، - كما تقدم في النائم والمغمى علیھ-ٌال یجوز لإلنسان أن یؤخرھا عن وقتھا، فإن كان ھناك عذر یسقط التكلیف عنھ : أي
ر بھا كالقتال ونحوه، فإنھ یطالب ولو كان على حال المقاتل، ودلیل ذلك آیة النساء، أعني آیة المسایفة في قولھ وإن كان بعناء ومشقة ال یعذ

ًفإْن خفتم فرجاال أْو ُركبانا : تعالى َ َْ ُ َْ ً ِ َ َْ ِ وإن كان  ، فأمر هللا عز وجل بالصالة ولو حال القتال، فدل على أن الصالة ال تسقط بحال،]239:البقرة[ِ
 یجوز لإلنسان إذا عظم علیھ الخوف أن یؤخر الصالة، واستدل بذلك لبعض اآلثار -وھو مذھب بعض السلف- فقھاء رحمة هللا علیھم بعض ال

ًفإْن خفتم فرجاال أْو ُركبانا : والصحیح واألقوى أنھ یصلي على حالھ؛ ألن هللا قال. عن الصحابة َ َْ ُ َْ ً ِ َ َْ ِ ّوعمم في الخوف، فدل على ] 239:البقرة[ِ
ًأن األصل مطالبتھ بالفعل، ولذلك یبقى مكلفا ولو دفن؛ ألن هللا ال یكلف اإلنسان إال ما في وسعھ، فیقاتل ولو كان راكبا ولو كان ماشیا، كما  ً ً

لى یقع اآلن في الحاالت الشدیدة التي تقع في القتال فإنھ یصلي على حالھ، ولو كان على جھاز، ولو كان على آلة أو على دبابة فلیصل ع
حالھ، وھذا من سماحة اإلسالم، ومن عظم شأن الصالة؛ ألنھ ال یأمن اإلنسان أن یقتل أو تزھق روحھ، ولذلك یبرئ ذمتھ ویصلي على قدر 

ًاستطاعتھ فیلقى هللا عز وجل وقد أدى ھذه الصالة، وال تسقط في شدة الخوف وال بشدة ذھول، بناء على األصل من كونھ مطالبا بفعلھا  ً
 ...... .بأدائھاًمأمورا 

 
 حاالت جواز تأخیر الصالة عن وقتھا

 
...... 

 
 من نوى الجمع في السفر

 
ھذا استثناء، واالستثناء إخراج بعض ما یتناولھ اللفظ، فلما ذكر أن األصل أنھ مطالب استثني من ]. إال لناوي الجمع: [قال رحمھ هللا تعالى

أؤخر الظھر إلى وقت العصر، جاز لك أن یخرج علیك : ان الظھر وأنت في السفر فقلتّلو أذن علیك أذ: ذلك من نوى الجمع، وصورة ذلك
ًوقت الظھر وأنت لم تصلھا؛ لكونك معذورا بنیة الجمع، وھكذا لو أذن علیك أذان المغرب وأردت أن تجمع مع العشاء فال حرج علیك، 
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ًوبناء على ذلك یعتبر ھذا مستثنى مما ذكرناه؛ ألن الجمع بین الص التین رخصة من رخص السفر فعلھا النبي صلى هللا علیھ وسلم، وكان ً
  .ًھدیھ في ذلك ثابتا عنھ علیھ الصالة والسالم

 
 من اشتغل بشرط الصالة عنھا

 
شخص قام قبل طلوع الشمس بوقت یسیر یرید أن یتوضأ فیھ أو : مثال ذلك]. ًولمشتغل بشرطھا الذي یحصلھ قریبا: [قال رحمھ هللا تعالى

یغتسل ویتوضأ ولو خرج الوقت، وعلى ھذا القول الثاني درج : یتیمم ویصلي، وقال بعضھم: غتسل من الجنابة، فقد قال بعض العلماءی
من : من نوى الجمع، والثاني: أحدھما: یرخص لشخصین: المصنف، فھذه الحالة تستثنى من المنع من تأخیر الصالة إلى خروج الوقت، قالوا

الصالة، فإن الطھارة من الحدث من شروط صحة الصالة، فلو أراد أن یسخن الماء، أو أراد أن یغتسل ولیس عنده إال اشتغل بتحصیل شرط 
  .قدر ما یصلي، فإنھ یغتسل ولو خرج الوقت، وھو في حكم المصلي الشتغالھ بشرط صحة صالتھ

 
 ًحكم جاحد وجوب الصالة وتاركھا تھاونا

 
: لیست بواجبة: ًمن جحد وجوب الصالة كفر إجماعا؛ ألن هللا أمر بھا في كتابھ، وإذا قال ھو]. وجوبھا كفرومن جحد : [قال رحمھ هللا تعالى

ّأنھ كذب هللا ورسولھ صلى هللا علیھ وسلم، ومن كذب هللا ورسولھ فقد كفر، فا عز وجل یقول: فإنھ یكفر، ودلیل كفره َوأقیُموا الصالة : ّ َّ ِ َ َ
ّأمر تضمن الوجوب واإللزام، وھو یكذب هللا فیقول) أقیموا: (ألن قول هللا. ال تقیموا الصالة، ولیست بواجبة: ، وھو یقول]43:البقرة[ لیست : ٌ

الزنا حالل ال : من استحل ما حرم هللا في كتابھ وعلم بتحریمھ سبحانھ لذلك فإنھ یكفر، فلو قال: ، ولذلك قال العلماء-والعیاذ با-بواجبة 
ً كفر؛ ألنھ یستحل ما حرم هللا، ویكون مكذبا  عز وجل باالستحالل-والعیاذ با-ْرُب الخمر حالل ال شيء فیھ ُش: شيء فیھ، أو وكذلك رد . ّ

ًأن تقام علیھ الحجة، ومفھوم ھذا الشرط أن یكون جاھال، فلو أن إنسانا : ٍالواجبات، بشرط أن یكون على علم بوجوبھا، أي  -كما مثل العلماء-ً
ًأشھد أن ال إلھ إال هللا وأن محمدا رسول هللا، : ًأتشھد أن ال إلھ إال هللا وأن محمدا رسول هللا؟ قال: ة وال یعلم بشرائع اإلسالم قیل لھفي بادی

ّلكونھ جاھال ال یعلم، فھذا ال یكفر، وھي من المسائل التي یعذر فیھا بالج! لیس ھناك صالة: ّصل، قال: فلما أسلم جاءه رجل وقال لھ ھل الذي ً
، ولذلك قالوا ًشرطھ أن یكون عالما حتى یوجد فیھ السبب الموجب : یدل على عدم وجود التكذیب؛ ألن األصل في الحكم بكفره تكذیبھ 

 أو للكفر، وقد تكلم في ھذه المسألة اإلمام العز بن عبد السالم في قواعد األحكام عند كالمھ على مرتكب الكبیرة عند اعتقاده لكونھا كبیرة
ٌمن ترك الصالة تھاونا كفر، ولكن للعلماء تفصیل في ]. ًوكذا تاركھا تھاونا: [قال رحمھ هللا تعالى. عدم اعتقاده لكونھا كبیرة، فلیرجع إلیھ ً

ًیكفر إذا لم یصل أبدا، بمعنى أنھ یترك الصالة بالكلیة، وھذا ظاھر النص،: ومنھم من یقول. ًیكفر مطلقا: فمنھم من یقول: كفره  واختاره شیخ ً
خمس صلواٍت كتبھن هللا في الیوم واللیلة، فمن حفظھن وحافظ علیھن : (ًاإلسالم رحمة هللا علیھ جمعا بینھ وبین حدیث عبادة رضي هللا عنھ

ًھا كلیة كفر، ، فإن ترك)ٌكان لھ عند هللا عھد أن یدخلھ الجنة، ومن لم یحافظ علیھن لم یكن لھ عند هللا عھد، إن شاء عذبھ وإن شاء غفر لھ
ًوإن صلى أحیانا وترك أحیانا ال یحكم بكفره جمعا بین النصین، وألن قولھ ً ٌترك الصالة، أي أنھ لم یصل بالكلیة، وفرق : أي) فمن تركھا: (ً

ل رحمھ هللا قا. ًترك صالة، ولذلك اختار رحمھ هللا ھذا، وال شك أنھ یوفق بین النصوص ویجمع بینھا: ترك الصالة، وبین قولك: بین قولك
ّإن تارك الصالة تھاونا یكفر: ھذا شرط عند من یقول]. ًوكذا تاركھا تھاونا، ودعاه إمامھ أو نائبھ فأصر: [تعالى بشرط أن یدعوه : قالوا. ً

م، وقال ٌالشرط، ولذلك اختار جمع من أصحاب اإلمام أحمد رحمة هللا علیھ عدم اشتراط دعوة اإلما اإلمام، وظاھر النصوص لیس فیھا ھذا
أن یضیق : أي]. وضاق وقت الثانیة عنھا: [قال رحمھ هللا تعالى. ًإن ذلك أبلغ في وجود العذر حتى یحكم بكونھ كافرا: الذین قالوا باشتراطھا
صالة فإنھ ال ینفذ ًأننا إذا حكمنا بكونھ كافرا بترك ال: أي]. ًوال یقتل حتى یستتاب ثالثا فیھما: [قال رحمھ هللا تعالى. وقت الثانیة عن فعلھا

ًالمالكیة والشافعیة والحنابلة على أن تارك الصالة ُیدعى إلیھا ثالثا ثم یقتل إذا أبى، : ًعلیھ حد القتل إال إذا استتیب ثالثا، فجمھور العلماء
ٌوقرر شیخ اإلسالم رحمھ هللا أنھ إذا دعي إلیھا ثالثة أیام وھو یصر على تركھا أنھ كافر بإجماع المسلمین؛ : ّصل، وھو یقول:  ألنھ إذا قیل لھُ

ًثالثة أیام، فإنھ في ھذه الحالة ال یحكم بكونھ مسلما، وقال. ال أصلي إنھ في حكم من جحد، ویحكي اإلجماع على ذلك في غیر ما موضع : ٍ
د فیھا قوالن للعلماء رحمة هللا ًالعلماء على أنھ یستتاب ثالثا، وھذا مبني على مسألة استتابة المرتد، واستتابة المرت فبعض. من المجموع

أن (ھو : فمنھم من یوجب االستتابة ألثر عمر رضي هللا عنھ، وال مخالف لھ، وقد أمرنا باألخذ بسنن الخلفاء الراشدین، وأثر عمر : علیھم
ٌرجل ترك ! میر المؤمنیننعم یا أ:  قال-ٌھل ھناك خبر غریب: أي-ھل من مغربة خبر؟ : أبا موسى رضي هللا عنھ قدم علیھ فقال لھ عمر 

اللھم إني !! ًھال أطعمتموه وسقیتموه ثالثا؟: دین اإلسالم ورجع إلى النصرانیة أو الیھودیة، فتھود أو تنصر فقتلناه، فقال عمر رضي هللا عنھ
ال یبرأ إال بضیاع واجب أو و: ، فبرئ رضي هللا عنھ من فعلھم، قالوا)أبرأ إلیك لم أشھد ولم آمر، اللھم إني أبرأ إلیك لم أشھد ولم آمر

والذین یقولون بعدم الوجوب . ًدل عند من یقول بوجوب االستتابة ثالثا على وجوبھا) ًھال أطعمتموه وسقیتموه ثالثا: (فقولھ. ارتكاب محرم
ًأن امرأة وجدت مقتولة لیال، فقال صلى هللا علیھ: (استدلوا بما ثبت في الحدیث عن النبي صلى هللا علیھ وسلم ّأحرج على رجل یعلم :  وسلمً

إنھا كانت تسبك وتشتمك وتسمعني فیك ما أكره، فما ھو إال أن عدیت ! یا رسول هللا: من خبر ھذه إال أخبرنا، فقام زوجھا وھو أعمى وقال
ب االستتابة، فإن الرجل ھذا یدل على عدم وجو: قالوا) أال اشھدوا أن دمھا ھدر: علیھا البارحة بمعولي فقتلتھا، فقال صلى هللا علیھ وسلم

، فأمر بالقتل )من بدل دینھ فاقتلوه: (واستدلوا بحدیث ابن عباس الثابت أن النبي صلى هللا علیھ وسلم قال. قتلھا مباشرة دون أن یستتیبھا
 یجمع بین - أحمد وھو روایة عن اإلمام- وبعض العلماء . بوجود الشرط وھو تبدیل الدین، فدل على عدم وجود وصٍف زائد وھو االستتابة

ًفتارة یحكم فیھا بالكفر مطلقا ویتفق فیھا داللة الظاھر والباطن كمن یستھزئ باإلسالم : إن الكفر واالرتداد یكون على أحوال: القولین فیقول
ٌ یعذر إلیھ، وھذا جمع فیھ، بخالف من یكون كفره دون ذلك أو ارتداده دون ذلك لشبھة أو نحوھا فإنھ یستتاب حتى والدین، فھذا كفره ال شبھة

وعند اإلمام أبي حنیفة . ًلطیف ال شك أن فیھ جمعا بین األخبار والنصوص، وسنفصل ھذه المسألة أكثر إن شاء هللا في باب الردة وأحكامھا
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 ....... وإال قتلوالجمھور على أنھ یستتاب ثالثة أیام فإن تاب. رحمة هللا علیھ وأصحابھ أن من ترك الصالة یسجن إلى أن یموت أو یصلي
  

 [1[ باب األذان واإلقامة -شرح زاد المستقنع 
  

األذان شعیرة من شعائر اإلسالم العظیمة، وھو مشروع بالكتاب والسنة وإجماع األمة، والغایة منھ تعظیم هللا، وتنبیھ الناس بأوقات الصالة، 
ن یقوم بھ، وشروط صحتھ، ومبطالتھ، وحكم أخذ األجرة علیھ، وللعلماء في شعیرة األذان أقوال وتفاصیل في صفتھ وصیغتھ، وحكمھ، وم

  .وغیر ذلك من األحكام والمسائل المتعلقة بھ
  

 أحكام األذان واإلقامة
 

...... 
 

 تعریف األذان واإلقامة
 

: وعلى آلھ وصحبھ أجمعینبسم هللا الرحمن الرحیم الحمد  رب العالمین، والصالة والسالم على أشرف األنبیاء والمرسلین، سیدنا محمٍد 
ِوأذْن في الناس : إذا أعلمھ، قال تعالى. آذنھ: اإلعالم، ومنھ قولھم: األذان في اللغة]. باب األذان واإلقامة: [فیقول المصنف رحمھ هللا: أما بعد َّ ِ ِّ َ َ
َبالحجِّ  ْ : فأصل األذان. أعلمتنا وأخبرتنا : یمل منھ الثواء أيٍآذنتنا ببینھا أسماُء رب ثاو: وقال الشاعر. ِ، والمراد بذلك أعلمھم بھ]27:الحج[ِ

الصالة : المراد بھ) اإلعالم بدخول وقت الصالة: (فقولھم. فھو اإلعالم بدخول وقت الصالة بلفٍظ مخصوص: اإلعالم، وأما في االصطالح
ّھو اللفظ الذي حدده الشرع لھذه العباده وعینھ النب): بلفٍظ مخصوص: (المفروضة، وقولھم ّي صلى هللا علیھ وسلم وأقره كما في قصة عمر ّ

ِوإذا ناَدْیتم إلى الصالة : ٌواألذان مشروع بالكتاب والسنة وإجماع األمة، شرعھ هللا في كتابھ بقولھ. وعبد هللا بن زید رضي هللا عن الجمیع َّ َ ِ ِْ ُ َ َ َ
لى هللا علیھ وسلم، ففي الصحیح عنھ علیھ الصالة والسالم أنھ َّأذنتم بھا وأعلنتم بھا، وكذلك شرعھ على لسان رسولھ ص: ، أي]58:المائدة[

، ووجھ الداللة في ..)ِّإذا حضرت الصالة فأذنا: (لما أراد مالك بن الحویرث وصاحبھ أن یسافرا إلى قومھما، وقال علیھ الصالة والسالم
: والحكمة من مشروعیة األذان. مة على مشروعیة األذان؛ حیث دل على مشروعیة األذان بالسنة القولیة، وكذلك أجمعت األ)ِّفأذنا: (قولھ

ویكون بعد دخول الوقت، وال یصح األذان قبل دخول الوقت إال أذان الصبح الذي یكون في . تنبیھ الناس وإعالمھم بفریضة هللا عز وجل
المقصود بھ أن یرد القائم وینبھ النائم، كما قال السدس األخیر من اللیل، وقد بین النبي صلى هللا علیھ وسلم الحكمة من ھذا األذان؛ إذ إن 

ّ، وجھ الداللة أن النبي صلى هللا علیھ وسلم بین أن أذان بالل )ًإن بالال یؤذن بلیل لیوقظ نائمكم ویرجع قائمكم: (علیھ الصالة والسالم
للیل قد ال ینتبھ لدخول الفجر، فربما استمر في قیامھ أن اإلنسان إذا كان في قیام ا: بالسحر، وھو األذان األول ُیقصد منھ أن یرد القائم أي

وصالتھ باللیل حتى یفاجأ بأذان الفجر وھو لم یوتر بعد، ولذلك شرع هللا عز وجل ھذا األذان كما في الحدیث السابق عن النبي صلى هللا 
، فھذه ھي الحالة التي ُیشرع فیھا أن یكون األذان َّعلیھ وسلم؛ ألنھ لما وصف وقت األذان األول بكونھ في لیل دل على أنھ قبل وقت الصبح

ًقبل دخول الوقت، وھي حالة مخصوصة، ومن أھل العلم من قصره على رمضان بناء على ورود األخبار فیھ من أجل الصیام والمقصود . ٌ
َومْن أْحسُن :  في قولھ سبحانھ وتعالىًأن حكمة مشروعیة األذان تنبیھ الناس، كما أن فیھ إعالء لذكر هللا عز وجل، ولذلك قال بعض السلف َ ََ

َقْوال ممْن َدعا إلى هللا وعمل صالحا وقال إنني من الُمْسلمین  َ َ َ َ َ َ َ َِ ِ ِ ِ ِ ِ َّ ِْ َّ َِ َِ ًَ ِ َّ ًالمراد بھذا المؤذن، فإنھ یدعو إلى هللا، ویعمل صالحا : ، قال]33:فصلت[ً
ٌأشھد أن محمدا رسول هللا، فھذا خیر كثیر للقائل، : ھد أن ال إلھ إال هللا، ویقولأش: إنھ من المسلمین؛ ألنھ یقول: بدعوتھ إلى الصالة، ویقول ً

إن من حكمة مشروعیة األذان، إعالء ذكر هللا عز وجل، ووجود الشھادة لما : فقال العلماء. ٌوخیر للناس لما فیھ من إعالء كلمة هللا عز وجل
إني أراك تحب الغنم والبادیة، فإذا كنت في غنمك أو بادیتك فأذنت للصالة فارفع : (لثبت في الحدیث عن النبي صلى هللا علیھ وسلم أنھ قا

أشھد أن ال إلھ إال هللا، : (حینما تقول: أي) صوتك بالنداء، فإنھ ال یسمع مدى صوت المؤذن جن وال إنس وال شيء إال شھد لھ یوم القیامة
: مصدر: واإلقامة. ً والجامد على شھادتك تلك، وتكون خیرا للعبد بین یدي هللا عز وجلِفإن هللا ُیشھد الحیوان) ًوأشھد أن محمدا رسول هللا

ِّأقام الشيء یقیمھ، وإقامة الشيء المراد بھا أن یؤدیھ اإلنسان على وجھھ المعتبر، ولذلك أمر هللا بإقام الصالة، بمعنى أن ُیؤدیھا المكلف على 
اإلعالم بالقیام إلى الصالة بلفٍظ مخصوص، وھو اللفظ الذي دلت علیھ األحادیث الصحیحة :  بھاواإلقامة المراد. أتم وجوھھا وأكمل صفاتھا

ًفي ھذا الموضع سأذكر لك جملة من األحكام والمسائل المتعلقة : فكأن المصنف رحمھ هللا یقول. كما سیأتي إن شاء هللا بیانھ في موضعھ
َبیان حكم الصالة شرع في بیان مشروعیة األذان، والسبب في ھذا أن  أنھ بعد أن فرغ منباألذان واإلقامة، ومناسبة ھذا الباب لما قبلھ  َ

فبعد أن بین لك من الذي . الفقھاء رحمھم هللا، یبتدئون في كتاب الصالة ببیان حكم الشرع في الصالة، وعلى من تجب، ومن المخاطب بھا
بیان ما ینبغي أن یكون قبل الصالة من النداء لھا، و اإلعالم بدخول وقتھا، یخاطب بالصالة، ومن الذي یؤمر بھا، ومتى یؤمر، شرع في 

  .(باب األذان واإلقامة: (فقال رحمھ هللا
 
 
 
 

 حكم األذان واإلقامة، ومن تلزمان ومحلھما من الصالة
 



 217 

 
 في األبواب -رحمھم هللا- یعتني بھ الفقھاء فأول ما. األذان واإلقامة فرض كفایة: أي): ھما: (قولھ] ھما فرضا كفایة: [قال رحمھ هللا تعالى

ھل ھذا الشيء شرعھ هللا أو لم یشرعھ؟ ثم إذا شرعھ فھل شرعھ على سیبل : الفقھیة أن یبینوا موقف الشارع من ھذه العبادة، فیقولون
األذان :  بین العلماء، قال بعضھماللزوم، أو على سبیل االختیار، أو على سبیل الندب واالستحباب؟ وحكم األذان واإلقامة مسألة خالفیة

األذان واإلقامة فرض كفایٍة إذا قام بھ : والقول الثاني یقول. واجب واإلقامة واجبة، وھذا القول قال بھ فقھاء الظاھریة رحمة هللا علیھم
وینسب -والقول الثالث . لى الجمیعالبعض سقط اإلثم عن الباقین، وھذا مذھب الحنابلة ویمیل إلیھ بعض الحنفیة وبعض الشافعیة رحمة هللا ع

وقول خامس وھو . وھناك قول رابع لبعض السلف وھو وجوب األذان دون اإلقامة. ٌ أن األذان واإلقامة كل منھما سنة مؤكدة- للجمھور
حدیث مالك بن : ث، منھا الوجوب، والدلیل على ذلك أحادی- والعلم عند هللا-وأقوى ھذه األقوال وأوالھا بالصواب . وجوب اإلقامة دون األذان

الحویرث ، وھو حدیث صحیح، وكان مالك بن الحویرث قد ھاجر إلى النبي صلى هللا علیھ وسلم ھجرة الوفود، فقدم على رسول هللا صلى 
ى هللا علیھ أتینا رسول هللا صل: (هللا علیھ وسلم بعد فتح مكة، ومكث عنده سبع عشرة لیلة، أو تسع عشرة لیلة، قال رضي هللا عنھ وأرضاه

وسلم ونحن شبیبة متقاربون، فأقمنا عنده عشرین لیلة فظن أنا قد اشتقنا إلى أھلینا فسألنا عمن تركنا في أھلنا فأخبرناه، وكان رسول هللا 
فلیؤذن ارجعوا إلى أھلیكم فعلموھم ومروھم، وصلوا كما رأیتموني أصلي، فإذا حضرت الصالة : ًصلى هللا علیھ وسلم رحیما رفیقا فقال 

إذا : (فالشاھد في قولھ). إذا حضرت الصالة فأذنا وأقیما ولیؤمكما أكبركما وصلوا كما تروني أصلي: (وفي روایة) أحدكم، ولیؤمكم أكبركم
، ، ووجھ الداللة أنھ أمر، واألصل في األمر أنھ یدل على الوجوب حتى یقوم الدلیل على ما دونھ) ِّحضرت الصالة فأذنا ولیؤمكما أكبركم

ًإن النبي صلى هللا علیھ وسلم أمر بھ أمر إلزام، وبناء على ھذا نبقى على ھذا األصل الذي دل علیھ حدیث رسول هللا صلى هللا : ولذلك قالوا
إني أراك تحب الغنم والبادیة، فإذا كنت في غنمك أو بادیتك : (وأكد ھذا قولھ علیھ الصالة والسالم. علیھ وسلم، ونقول بوجوب األذان

إنھ فرض كفایة فھو أن القول بالوجوب یجعل كل جماعة یلزمھا التأذین إال في المساجد : إنھ واجب وقولنا: وأما الفرق بین قولنا..). أذنتف
العامة، وأما على القول بالفرضیة على الكفایة فیسقط ھذا الوجوب عند قیام بعض المصلین بھذا المأمور بھ، فھذا الفرق بین القول بالوجوب 

وفرض الكفایة عند العلماء رحمة هللا . القول بالكفایة، والقول بالوجوب أقوى لما ذكرناه من داللة السنة عن رسول هللا صلى هللا علیھ وسلمو
علیھم معناه أنھ إذا قام بھ البعض سقط اإلثم عن الباقین، كأن یقصد الشرع وجود ھذا الشيء ولو من بعض الناس، كصالة الجنازة، فإذا 

 على الجنازة من تحصل بھ الكفایة سقط اإلثم عن الباقین، وكذا تغسیل المیت وتكفینھ، وتعلیم العلم، وغیره من األمور التي تعتبر من صلى
: قال رحمھ هللا تعالى. ُأصول الشرع وال تصل إلى حظ فرض العین، فتعتبر من فروض الكفایات، فإذا قام بھا البعض سقط اإلثم عن الباقین

ٌبعد أن بین أن األذان واإلقامة كل منھما فرض كفایة، یرد السؤال]. رجال المقیمینعلى ال[ ُمن الذي ُیفرض علیھ األذان، وتفرض علیھ : َّ
فأخرج النساء، والنساء ال یجب علیھن أذان وال إقامة، وال تجب علیھن جمعة وال جماعة، فإذا ). على الرجال: (اإلقامة؟ فقال رحمھ هللا

ٌوأما لو أن نساء اجتمعن وأراد رجل أن یؤذن لجماعة النساء، ویصلي النساء جماعة . ة سقط األذان والنداء الموجب للجماعةسقطت الجماع ً
فال حرج، والدلیل على ذلك حدیث أم ورقة الثابت في سنن أبي داود ، وكانت امرأة صالحة من نساء األنصار رضي هللا عنھا وأرضاھا، 

َّءت إلى رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم وسألتھ أن یدعو هللا أن تكون شھیدة، فبشرھا بالشھادة، فشاء هللا عز وجل وھذه المرأة الصالحة جا
أنھا مكثت إلى خالفة عثمان فأتاھا عبدان كانا عندھا، فمكرا بھا وغطاھا بقطیفٍة حتى ماتت، فصدقت فیھا معجزة النبي صلى هللا علیھ وسلم، 

فھذه المرأة الصالحة جاءت إلى رسول هللا صلى . لشھیدة، وتوصف بھذا االسم قبل وفاتھا رضي هللا عنھا وأرضاھاوكانت تسمى أم ورقة ا
َّفأذن لھا أن یؤذن لھا وأن تصلي بھم: هللا علیھ وسلم وسألتھ أن تقیم الجماعة ألھل دارھا، قال الراوي فلقد رأیت مؤذنھا قد سقط : قال. ِ

 مشروعیة: ًأوال: منھا: فدل ھذا الحدیث على مسائل. ِّ كبیر كان یؤذن لھا، فتجمع النساء وتصلي بھن في بیتھاٌرجل: أي- حاجباه من الكبر 
مشروعیة الجماعة للنساء، أي أن تصلي النساء جماعة، وھو قول الحنابلة : ًثانیا. األذان لجماعة النساء، لكن من الرجال ال من النساء

َحنفیة رحمة هللا على الجمیع، حیث دل ھذا على مشروعیة الجماعة للنساء، ومنع منھ من ذكرنا، والصحیح ًوالشافعیة، خالفا للمالكیة وال َ ّ
ٌأن النساء ال یلزمھن األذان، لكن لو أذن رجل للنساء ) على الرجال: (ویؤخذ من مفھوم قول المصنف. مشروعیتھ على ظاھر ھذه السنة

َن صوت المرأة عورة، وھذا أمر قد ُیدرك دلیلھ بالشرع، وقد ُیدرك بالحس، فقد أمر النساء أن ال؛ أل: وھل تؤذن المرأة؟ الجواب. صح ذلك ِ ُ
ًال یخضعن بالقول فیطمع الذي في قلبھ مرض، فدل على وجود الفتنة في صوت المرأة، وأیضا دلیل الحس، فإن من الرجال من یتأثر بسماع 

َدلیل الحس، وقد ُیستند حكم الشرع إلى دلیل الحس إذا وجدت مفسدة ینھى عنھا الشرع، صوت المرأة ولو لم تخضع بالقول، وال مكابرة في 
ّفالنساء ال یؤذن، وال ًُیشرع لھن أذان بناء على ما یكون من المفسدة المترتبة على ندائھن، وألن النداء إنما شرع للجماعة وال جماعة  ِّ

ا في سفر فال یجب علیھم األذان، ولذلك رتبوا الفرضیة على األمصار دون حالة مفھوم ذلك أنھم إذا كانو) المقیمین: (وقولھ. تلزمھن
إذا سافر القوم ال یلزمھم أن یؤذنوا، وما ذكرناه من ظاھر النصوص یدل على أن اإلنسان یؤذن ولو نزل في بریة، وذلك أن : األسفار، فقالوا

ذنا، فقالمالك بن الحویرث وصاحبھ أمرھما النبي صلى هللا علیھ وسلم أ ، وھذا إنما یكون في )إذا حضرت الصالة فلیؤذن أحدكما: (ن یؤِّ
فلیؤذن أحدكما : (ولكن قال. إذا حضرت الصالة فأذنوا بأھلیكم: السفر؛ ألنھ لو كان المراد قدومھم على قومھم لقال لھم علیھ الصالة والسالم

: قال رحمھ هللا تعالى. ٌى أن الوجوب على اإلطالق سواء في السفر أم الحضرِّ، فدل على أنھما في السفر، وھذا یؤكد عل)ولیؤمكما أكبر كما
الالم لالختصاص، أي أن الوجوب واللزوم والفرضیة على الرجال المقیمین مختصة ) للصلوات) :قولھ]. للصلوات الخمس المكتوبة[

َّبالصلوات، فخصص المصنف رحمھ هللا الحكم بفرضیة الكفایة على المكلفین فق : ، وخصھ بالصلوات فقال)على الرجال المقیمین: (الَّ
وھذا ھو األصل المعروف، فالنداء باألذان یختص بالصلوات الخمس، وھي التي ُیشرع التجمع لھا، وأما ما ). للصلوات الخمس المكتوبة(

نحوھا، وقد ال یشرع لھا ال أذان وال في صالة الخسوف و) الصالة جامعة: (عداھا من الصلوات فقد ُیشرع النداء لھا بلفظ مخصوص كقولھم
ُیقاتل أھل : أي] یقاتل أھل بلد تركوھما: [قال رحمھ هللا تعالى. إقامة، كصالة العیدین، فإن صالة العیدین ال یشرع أن یؤذن وال أن ُیقام لھما

ِحكم على البلد باإلسالم إذا ُوجد فیھ األذان، وھذا ُی: بلٍد تركوا األذان واإلقامة؛ ألن األذان شعیرة من شعائر اإلسالم، ولذلك قال بعض العلماء
أن : (َیسمونھ الحكم بالظاھر، والدلیل على أنھ من شعائر اإلسالم وأن البلد الذي ُیقام فیھ األذان ال ُیقاتل أھلھ ما ثبت في الحدیث الصحیح
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ًینظر، فإن سمع أذانا كف عنھم، وإن لم یسمع أذانا أغار ًالنبي صلى هللا علیھ وسلم كان إذا غزا بنا قوما لم یكن یغزو بنا حتى یصبح و ً
أن النبي صلى هللا علیھ وسلم لما نزل على أھل خیبر، وكان ذلك عند الفجر، انتظر علیھ : (وكما جاء في حدیث أنس في الموطأ). علیھم

ٌمحمد : أي- ٌمحمد والخمیس . ٌمحمد والخمیس: ّالصالة والسالم إلى وقت الصالة، وصبح یھود وھم خارجون إلى الحرث والزراعة فصاحوا
هللا أكبر خربت خیبر، إنا إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح : ( فقال صلى هللا علیھ وسلم-ھو الجیش، فأصابھم الرعب: والجیش، والخمیس

ا حضر وقت الصالة انتظر، فإذا سمع والشاھد أن من ھدیھ علیھ الصالة والسالم أنھ كان إذ. ، فقاتلھم صلوات هللا وسالمھ علیھ).المنذرین
 ...... .النداء كف، وإن لم یسمعھ قاتل أھل البلد

 
 حكم أخذ األجرة على األذان

 
 

ال یجوز : قال بعض أھل العلم: ُتحرم أجرة األذان واإلقامة، وللعلماء في ھذه المسألة قوالن: أي] وتحرم أجرتھما: [قال رحمھ هللا تعالى
 على األذان أو اإلقامة، واستدلوا بحدیث عثمان بن أبي العاص رضي هللا عنھ وأرضاه أن النبي صلى هللا علیھ وسلم ُللمؤذن أن یأخذ أجرة

ًواتخذ مؤذنا ال یأخذ على أذانھ أجرا: (فكان آخر ما أوصاني بھ أن قال لي: ًبعثھ إلى الطائف أمیرا على الطائف، قال ، وكذا استدلوا بھدي )ً
قال لھ أبو عبد الرحمن عبد هللا بن . إني أحبك في هللا: هللا علیھم، فإن ابن عمر رضي هللا عنھ لما قال لھ المؤذنُالسلف الصالح رحمة 

وأما . فھذه أدلة من قال بعدم جواز أخذ األجرة على األذان واإلقامة. ًإنك تأخذ على أذانك أجرا: ولم؟ قال: قال. وإني أبغضك في هللا: عمر 
:  وفیھ أنھ قال-وھو حدیث حسن بمجموع طرقھ- أخذ األجرة على األذان واإلقامة فاستدلوا بما جاء في حدیث أبي محذورة الذین قالوا بجواز

ّألقى علي رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم ألفاظ األذان ثم دعاني حین قضیت التأذین فأعطاني صرة فیھا شيء من فضة( ووجھ الداللة أن ). َ
والقول بالتحریم قول الحنفیة والحنابلة، والقول . سلم كافأه على األذان، فدل على مشروعیة أخذ األجرة على األذانالنبي صلى هللا علیھ و

فإذا كانت األجرة من بیت مال المسلمین فإنھ ال حرج؛ ألن :  التفصیل- والعلم عند هللا-بالجواز قول المالكیة والشافعیة، وأصح ھذین القولین 
لنبي صلى هللا علیھ وسلم من بیت مال المسلمین، وأما نھیھ علیھ الصالة والسالم لـعثمان ، فالمراد بھ أن یستشرف أبا محذورة أعطاه ا
، وھكذا اإلمامة، فلو كان اإلمام یأخذ من بیت مال المسلمین : اإلنسان، كأن یقول أنا ال أؤذن حتى تعطوني األجرة، فأصبح أذانھ للمال ال 

هللا  أنا ال أصلي وال أؤم حتى تعطوني األجرة فھذا ھو المحرم، ولذلك لما سئل اإلمام أحمد رحمة: یھ، ولكن إذا قالفال حرج وال حرمة عل
من یصلي : أي! َمن یصلي وراء ھذا؟. أعوذ با: قال. ال أصلي بكم صالة التراویح حتى تعطوني كذا وكذا: علیھ عن رجل یقول لقومھ

 أن نجمع بین النصوص، - والعلم عند هللا- فأصح القولین . نسأل هللا السالمة والعافیة! یا دون أجر اآلخرة؟ٍوراء إنسان یستشرف ألجر الدن
ًاتخذ مؤذنا ال یأخذ على أذانھ أجرا: (فنحمل حدیث عثمان بن أبي العاص  أعطاني صرة فیھا شيء من : (َ، على من یطلب، وأما حدیث)ً

رغ أعطاه، فكان أشبھ ما یكون بالرضخ، والرضخ والعطایا من بیت مال المسلمین، وھذا ھو أنسب ؛ فإن أبا محذورة أذن، فلما أذن وف)فضة
ِال رزق من بیت المال لعَدم متطوع: [قال رحمھ هللا تعالى. األوجھ َ استثنى المصنف رحمھ هللا األجرة إذا كانت من بیت المال، وھو الذي ] ِ

، فھناك شيء یسمى المذھب، وھناك شيء یسمى الفتوى المختلفة باختالف العصر )وعلعدم متط: (ًذكرناه، ولكنھ اشترط أیضا وقال
والزمان، فأما المذھب فحرمة األجرة، وأما الفتوى بالجواز الختالف الزمان والمكان فھي مقیدة بالحاجة، ولھذا أمثلة، فھم في األصل 

جد من یقوم باألذان حسبة لخفة الدین عند كثیر من الناس، خاصة في یحرم أن یأخذ األجرة، لكن لما قل المحتسبون، وقل من یو: یقولون
ًیجوز؛ ألننا لو لم نقل بھذا ما وجدنا أحدا ُیقیم للناس أذانا، ولذلك وجود المصالح العظیمة :  قالوا- نسأل هللا السالمة والعافیة- آخر الزمان  ً

ًومن ھذا أیضا أنك تجد فقھاء . اتخاذ المؤذن الذي یأخذ على أذانھ األجرعلى إعطاء األجرة بمثل ھذا تخفف معھا مفسدة ارتكاب المحظور ب
ًالحنفیة والحنابلة یقولون بعدم جواز أخذ األجرة على تعلیم القرآن، لما ثبت في الحدیث الصحیح أن أبیا حینما أھدى لھ األنصاري قوسا  ً

ٍإن أردت أن یقلدك هللا قوسا من نار فخذھا: ( الصالة والسالموكان یعلمھ القرآن، فسأل النبي صلى هللا علیھ وسلم فقال لھ علیھ ھذا : ، فقالوا)ً
ُولما فسد الزمان وخشي على القرآن أن ال ُیحفظ، وأن : الحنفیة والحنابلة أخذ األجرة على تعلیم القرآن، قالوا یدل على التحریم، فمنع فقھاء

االختالف بالزمان ال بالحجة : ( أفتوا بالجواز في العصور المتاخرة، وھذا یسمونھأبناء المسلمین سیضیعون القرآن، وال یجدون من یحفظھم
، فتجد صاحب القول المخالف یعدل عن قولھ إلى قول من خالفھ ال بأصل المسألة وھي الحجة والبرھان، ولكن باختالف الزمان )والبرھان

: ٍنھا مقیدة بضوابط، وتحتاج إلى أصل ُیبنى علیھ ھذا، كما ذكرنا أنھم قالوالوجود المفاسد، ولھا نظائر في الفقھ، وھذه المسألة معروفة؛ لك
إننا لو تركنا المساجد ولیس لھا مؤذنون یحفظون األذان في األوقات المعتبرة لضاع على الناس صیامھم، وضاعت علیھم صالتھم، ولذلك 

فإن لم یوجد المحتسب، فكأن : ، أي)ال زرق من بیت المال: ( وُیالحظ قولھ.ُنفتي بالجواز لعظیم المفسدة المترتبة على القول بالتحریم: قالوا
األجرة من بیت المال بشرط عدم وجود المحتسب، أما لو ُوجد المحتسب فإنھ ال یجوز أخذ األجرة؛  ُنجیز للمؤذن أن یأخذ: المصنف یقول

ًكمھم بجواز الرزق من بیت المال مبنیا على وجود الحاجة، وھي ، فلما كان ح)ما شرع لحاجة یبطل بزوالھا: (ألن القاعدة في الفقھ تقول َّ
 ...... .عدم وجود المحتسب بطل بزوالھا إذا وجد

 
 صفات المؤذن

 
 

...... 
 

 ًأن یكون صیتا



 219 

 
 

ال یكون صاحب بعد أن فرغ رحمھ هللا من حكم األذان، والذي یؤذن وھو المحتسب، وأن ]. ویكون المؤذن صیتا أمینا: [قال رحمھ هللا تعالى
ًویكون المؤذن صیتا أمینا: (فقال رحمھ هللا. أجرة شرع رحمھ هللا في األوصاف التي ینبغي توفرھا في المؤذن قوي : أي) ًصیتا: (قولھ). ً
 الوالیات العامة والخاصة یرشح لھا المكلفون بحسب وجود مصالح: (الصوت؛ ألن المقصود من األذان اإلعالم، والقاعدة في الشریعة

ًفإذا كانت الوالیة تعلیم الناس فإنھ یرشح لھا العالم الفطن، وإذا كانت قضاء ُیرشح لھا العالم). الوالیة  الحازم -ألن القضاء یحتاج إلى علم- ِ
الذكي الذي یعرف مالبسات القضایا وكذب الخصوم وغشھم وتدلیسھم، الداھیة الذي یعرف األمور بدالئلھا، أو یتفرس في الخصمین 

فقد قرر العلماء رحمة هللا علیھم، ومنھم اإلمام الماوردي في األحكام السلطانیة، وكذا شیخ اإلسالم في غیر ما موضع من . الھمابأقو
ًالمجموع أن كل والیة شرعیة ُینظر فیھا إلى الصفات التي یتحقق بھا مقصود الشرع، فلما كان المقصود من األذان شرعا إعالم الناس 

ذا صوت وزیادة المبنى : ، فابتدأ بالصوت؛ ألنھ ھو المعول في إعالم الناس، فلم یقلً)ویكون المؤذن صیتا: (ل المصنفوحصول اإلعالم قا
ًتدل على زیادة المعنى، أي أنھ أرفع صوتا من غیره، والشخص یكون ذا صوت على أحوال، فأعالھا وأسماھا وأسناھا رفعة الصوت مع 

ًنھ ندي الصوت؛ فإنھ قد یكون صوتھ عالیا لكنھ مؤٍذ، وھذا یختلف باختالف األشخاص، فإن كان صیتا، النداوة والطراوة، وھو الذي یسمو ً
ًمؤذیا بصوتھ فُیعدل عنھ إلى من ھو أندى صوتا ولو كان أضعف صوتا منھ ً ِّوالسبب في ھذا أن المؤذن یؤذن والناس في ضجعتھم وفي . ً

 بھذا األذان، وربما أزعج الضعفاء من األطفال والصبیة، فحینما یكون ندي الصوت نومھم وفي راحتھم، فإن كان مزعج الصوت آذاھم
ِیكون ذلك أدعى لذھاب ھذه المفسدة، ویدل على ھذا سنة النبي صلى هللا علیھ وسلم، فإن عمر لما أري األذان قال لھ علیھ الصالة والسالم ُ :

أمرتك بھذا : ، والجملة تعلیلیة، أيً)فإنھ أندى صوتا(ألق ألفاظ األذان على بالل ، : ي، أً)فألق على بالل ما رأیت فلیؤذن فإنھ أندى صوتا(.. 
ًفطراوة الصوت ونداوتھ مطلوبة في األذان؛ ألنھ أرفق بالناس، خاصة في أذان الفجر والعصر، فلذلك قالوا. ًلعلٍة وھي كونھ أندى صوتا ٌ :

َّفلو كان المؤذن صوتھ ضعیفا فوت مقصود الشرع؛ ألنھ بضعف صوتھ ال یبلغ : وروننبھ على أم. ًُیشرع أن یكون صیتا وفي صوتھ نداوة ً
ًیعدل إلى من ھو أقوى منھ صوتا، وقد یكون صوتھ رقیقا مبالغا في النداوة حتى یصل إلى رقة النساء،  أذانھ المبلغ، ولذلك ینبغي أن ً ً

ًفیصرف عنھ األذان إلى غیره إجالال لھذا المنصب ورعایة لھ؛ أل ن الناس تجل ھذه المناصب الشرعیة بحسب أشخاصھا، فإذا وضع في ً
ًاألذان من ھو أھل عظم الناس األذان، والعكس بالعكس، ولذلك ینبغي أن یكون صوتھ بعیدا عن طراوة النساء ونداوتھن، وكذا بعیدا عن  ً

 .الخشونة المؤذیة
 
 
 
 

 ًأن یكون أمینا
 
 

ًوالدلیل على اشتراط أن یكون المؤذن أمینا ما ثبت في حدیث أبي داود عن أبي ھریرة رضي .  الحفظمأخوذ من األمانة وھي]. ًأمینا: [قولھ
المؤذن : (، فقولھ)اإلمام ضامن والمؤذن مؤتمن، اللھم أرشد األئمة واغفر للمؤذنین: (هللا عنھ وأرضاه أن النبي صلى هللا علیھ وسلم قال

ًوصف النبي صلى هللا علیھ وسلم المؤذن بكونھ أمینا ألمور، : قال العلماء. ً یكون المؤذن أمیناینبغي أن: ٌخبر بمعنى اإلنشاء، أي) مؤتمن
أنھ یؤتمن على ركن من أركان اإلسالم وھو الصالة، وھو أعظم أركان اإلسالم بعد الشھادتین، فإن المؤذن مؤتمن على دخول الوقت، : منھا

ٍفي أذانھ، فإذا كان متساھال أو فاسقا غیر عدل فإنك ال تأمن منھ أن یبتدر باألذان قبل الوقت ًفینبغي أن یكون أمینا حتى ال یغش وال یكذب  ً ً
ٌكذلك المؤذن مؤتمن على ركن ثان وھو الصوم؛ ألن تأذینھ في الفجر إعالم بدخول. فیفوت على الناس صالتھم ٍ وقت اإلمساك، وتأذینھ في  ٍ

ًنا ال أمانة عنده، أو یتساھل وال یحفظ ھذا األمر العظیم فإن ذلك یؤدي إلى ضیاع صیام الناس، المغرب إعالم بانتھاء الصیام، فلو كان إنسا
ًوھذا ھو الواقع والحال، فإنك إذا وجدت المؤذن ال یتقي هللا عز وجل فإنھ یضیع على الناس صیامھم، فتجده یقوم في صالة الفجر متأخرا، 

ى أذانھ الناُس، فیضیِّع علیھم صیامھم، ویحمل بین یدي هللا وزرھم؛ ألن الناس تأتمنھ، ویؤذن بعد دخول الوقت بوقت، ولربما أمسك عل
ولذلك في یوم اإلثنین والخمیس الواجب أن یكون أذانھ عند أول بزوغ الفجر حتى یحفظ للناس صیامھم، وكذا في األیام البیض، وینبغي أن 

ًكل ذلك حفظا لفریضة . األصل في أذان الفجر أن یكون عند أول الوقت: ل بعض العلماءُینصح المؤذنون بھذا، وأن ُینبھ وُیؤكد علیھم، بل قا
دلیل أو  ٌالصیام؛ ألنھ قد تكون ھناك امرأة ترید أن تقضي صیامھا، وقد یكون ھناك رجل یرید أن یقضي صیامھ، فلیس لھ من أمارة أو

ف متى یكون اإلمساك، فلذلك یبني على أذان المؤذن، فاشتراط المصنف رحمھ ِعالمة إال أذان المؤذن، بل لو ُوجدت عنده الساعة فقد ال یعر
: قال بعض العلماء. الصالة والصیام: ًهللا لألمانة مبني على السنة، ولما ذكرناه من كون المؤذن مؤتمنا على ركنین من أركان اإلسالم

ًاشترطت األمانة أیضا في المؤذن ألنھم كانوا في القدیم یؤذنون عل ى ظھور المساجد، وربما بنوا المنائر فكان المؤذن یؤذن على المنارة، ُِ
؛ ألنھ سیرقى على السطح )إنك ترقى على المسجد، فإذا رقیتھ فاتق هللا في بصرك: یا بني: (ولذلك قال بعض أئمة السلف ألحد المؤذنین

: ھذا من األمانة، ولذلك قالوا: فقالوا. احفظ بصرك: فقال لھًفلربما اطلع على عورات المسلمین، ولربما رأى أمورا من عورات المسلمین، 
  .ًینبغي أن ال ُیختار لھذا األمر إال من كان معروفا بالعدالة واالستقامة، ولذلك اختلفوا في أذان الفاسق وصحتھ واعتباره
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 ًأن یكون عالما بالوقت

 
 

َ یشترط لھا ما یحقق مقصودھا، فلما كان األذان إعالما بالوقت وجب أن یكون - لناكما ق-ذلك ألن كل والیة ]. ًعالما بالوقت: [قال رحمھ هللا ً
ًالمؤذن عالما بالوقت، فیعرف وقت الزوال، ویعرف دالئل غروب الشمس، ویعرف متى یصیر ظل كل شيء مثلھ، ومتى یصیر ظل كل 

ًون ضابطا لوقت الفجر، وقس على ھذا بقیة أوقات ٍشيء مثلیھ، وكیف یضبط ذلك، ویعرف الفجر الصادق من الفجر الكاذب، حتى یك
  .الصالة

 
 
 
 

 تقدیم الفاضل على المفضول في األذان
 
 

بعد أن بین لك من الذي یؤذن، وما ھي األوصاف التي ینبغي أن تكون في ]. َّفإن تشاح فیھ اثنان قدم أفضلھما فیھ: [قال رحمھ هللا تعالى
، ومن عادة الفقھاء رحمة هللا علیھم أنھم یذكرون األوصاف المعتبرة للشيء، ثم یذكرون )دم أفضلھماَّفإن تشاح فیھ اثنان ق: (المؤذن قال

ِّقدم أفضلھما(من صفة القاضي كذا وكذا، فإن تشاح في ذلك اثنان كل منھما أھل للقضاء : ازدحام الناس فیھ كأن یقولوا : ، والفضل في اللغة)ُ
حفظھ للواجبات وبعده عن : ادة في الطاعة والخیر، وُیعرف فضل اإلنسان باستمساكھ باألصل، أيالزی: الزیادة، والمراد بھ في الشرع

المحرمات، فإذا حصلت منھ المحافظة على فرائض هللا، والتقوى عن محارم هللا عز وجل كان لھ أصل الفضل، فإذا أرادت أن تصفھ بزیادة 
ِّإن تشاح فیھ اثنان قدم أفضلھما، فلو حفظ عن أحدھما أنھ محافظ على التبكیر للمسجد فكذلك األذان . الفضل وصفتھ بالمحافظة على الطاعات ُ َّ

ِّوالثاني یتأخر قدم الذي یبكر ِولو ُعرف أن أحدھما طالب علم والثاني مؤذن یعرف األوقات وفیھ أوصاف المؤذن، لكنھ لیس بطالب علم، . ُ
َّب العلم زیادة فضل ونبل في اإلنسان تؤھلھ لشرف المرتبة، فُیقدم على من ھو دونھ، وال یحرص على طلب العلم، یقدم طالب العلم؛ ألن طل َ ٍ

وكذلك یكون الفضل بالمحافظة على الطاعات، كأن ُیعرف أحدھما بصیام النوافل كصیام اإلثنین والخمیس، . َّوال ُیقدم من ھو دونھ علیھ
ُینظر إلى األوصاف الشرعیة التي تدل على زیادة الخیر في أحدھما؛ ألنھما إذا والثاني ال یصوم، فیقدم الذي یصوم على الذي ال یصوم، و

ِّاستویا في األوصاف المعتبرة ُرشح أحدھما على اآلخر بزیادة الخیر، فإن زیادة الخیر تزید في قدر اإلنسان؛ والعكس بالعكس، كما قال هللا 
ْسُیصیُب الذین أْجرُموا صغار عنَد : تعالى ِ ِ ٌِ َ َ َ َ ََ َهللا وعذاب شدید بما كانوا یْمكُرون َّ َ َ َ َُ ُ َ َِ ٌ ِ ٌ َ ِ ومفھوم . ، فدل على أن أھل المعاصي في صغار]124:األنعام[َّ

ْوالذین اْھتَدْوا زاَدُھم ُھدى وآتاُھم : اآلیة أنھ إذا كان أھل المعاصي یصیبھم الصغار، فأھل الطاعة یصیبھم العلو والفضل، كما قال تعالى َْ َ ََ َ ًَ ِ َّ
ْتقواُھ . أفضلھما من ناحیة السمت والوقار، وأفضلھما من جھة الدین: أي]. ثم أفضلھما في دینھ وعقلھ: [قال رحمھ هللا تعالى]. 17:محمد[ْم َ

فلو كانا طالبي علم، حافظین لكتاب هللا، وكل واحد منھما محافظ على طاعتھ، وكالھما على مرتبة واحدة في الدین، وال یستطاع اختیار 
َر إلى العقل، فإن من الناس من علمھ أكبر من عقلھ، ومنھم من عقلھ أكبر من علمھ، ومنھم من علمھ وعقلھ على كبر، فقد تجد أحدھما ینظ

َّالعالم لكنھ ال یتعقل في األمور، ومنھم من عنده عقل ولیس عنده علم، فتجد عقلھ أكبر من علمھ، فإذا نزلت بھ النوازل، أو أحاطت بھ 
ِمن ُجمع : ولذلك قالوا. ھا، وأحسن التخلص منھا، ومنھم من جمع هللا لھ بین العقل والعلم، وھذا فضل هللا یؤتیھ من یشاءالكروب أحسن إدارت

ٍنور على نور : لھ بین العقل والدین فقد أعطي النورین، كما قال تعالى ُ َُ َ ٌفالعقل نور داخلي، والوحي نور خارجي، واإلنسان یرى ]. 35:النور[ٌ
 ونور خارجي، فإذا كان االثنان من ناحیة الدین على مرتبة واحدة، ولكن أحدھما أعقل یتریث في األمور وال یتعجل، وُیعرف بنور داخلي

ّبسداد رأیھ وصواب رشده، وأنھ إنسان ال تستجره العواطف قدم؛ ألن العقل زیادة فضل، ویدل على حب هللا للعبد، فإذا كمل عقلھ مع دینھ  ُ
إذا كان كالھما ]. ثم من یختاره الجیران: [قال رحمھ هللا تعالى. َّ عز وجل تدل على إرادتھ الخیر بھذا العبد، فُیقدم العاقلفھذا نعمة من هللا

ًعلى دین وعقل، وال تستطیع أن تفضل أحدھما من جھة الدین وال من جھة العقل، فتقدم من یختاره الجیران؛ ألن اإلنسان إذا كان محبوبا 
ذلك منھ، فإذا كان الناس یحبونھ ویختارونھ ویرتاحون لھ، فھذه تزكیة لھ،  لمھ أو أذانھ أو والیتھ الشرعیة كان أدعى لقبولبین الناس في ع

إنك محسن فأنت : سل جیرانك، فإن قالوا: كیف أعلم أني محسن؟ قال! یا رسول هللا: (ًنحب فالنا، فھذه تزكیة خیر كما في الحدیث: فلو قالوا
: فالناس شھداء  عز وجل في األرض كما ثبت في حدیث عمر في الصحیح، فإذا قال الجیران). إنك مسيء فأنت مسيء: وامحسن، وإن قال

ُنحب فالنا ورشحوه قدم، وتكون ھذا تزكیة زائدة على فضلھ ودینھ وعقلھ وھذا فعلھ بعض السلف من ]. ثم قرعة: [قال رحمھ هللا تعالى. ً
ٌكما حكى بعض أھل العلم أن سعد بن أبي وقاص لما فتح إیوان كسرى تشاح الناس في األذان كل منھم یرید أن الصحابة رضوان هللا علیھم،  ّ

ٌیؤذن، فأقرع بینھم سعد رضي هللا عنھم وأرضاھم، والصحابة رضوان هللا علیھم كانوا محبین للخیر، فكادوا أن یقتتلوا؛ إذ كل منھم یرید أن 
ّمعالم الجاھلیة، فتشاح الناس حتى كادوا أن یقتتلوا، فھدأھم  هللا فیھ اإلسالم، فأحیا فیھ الحنیفیة وطمس فیھیؤذن في ذلك المكان الذي أعز 

ٌوالقرعة حل شرعي یصار إلیھ عند تعذر الترشیح، فلو اجتمعت األوصاف في . سعد، ثم أقرع بینھم وأعطى األذان لمن خرجت لھ القرعة
واألصل في القرعة أنھا اختیار من : قالوا.  تعلیم، واستووا في الفضل والصفات الشرعیة ُیقرع بینھماألشخاص إلمامة أو قضاء أو فتوى أو

ِهللا عز وجل، فلو كانوا كلھم في مرتبة واحدة وأقرع بینھم، فكأن هللا اختار ھذا الشخص؛ إذ إن هللا سبحانھ وتعالى شاء أن یكون ھذا  ُ ُّ
إن القرعة ثبت : ًثم قالوا أیضا. ضل على سواء، فال یضرنا أن تخرج القرعة على واحد منھمالشخص دون غیره، مع أنھم كلھم في الف

َاعتبارھا في أصل الشرع، كما في قصة یونس بن متى فساھم فكان من الُمدحضین  َ َ َ َ َِ ِْ ْ َ َ فھو لما كان في الفلك مع القوم، ولم ] 141:الصافات[ََ
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ًوا فخرجت على یونس من هللا سبحانھ وتعالى ابتالء لیونس، فدل على أن هللا یختار، فوقع الخیار تكن نجاتھم إال بإلقاء واحٍد منھم، فاقترع
على یونس بالقرعة، ولذلك اعتبر العلماء القرعة من وسائل اإلثبات في بعض المسائل، خاصة عند االزدحام، قد فعلھا بعض السلف في 

قرعة، والقرعة تكون بوضع أوراق فیھا أسماء ھؤالء المرشحین، ثم یختار اإلمام أو یختار ًاألذان فُیعتبر ھذا أصال للفقھاء في التقدیم بال
َّواحد من الحي ورقة منھا، فیخرج فیھا اسم واحد منھم، فیقدم دون من شاحھ من بقیة المؤذنین ً. ...... 

 
 
 

 [2[ باب األذان واإلقامة -شرح زاد المستقنع 
ً صلى هللا علیھ وسلم، فال یجوز أن یزاد علیھا أو ینقص منھا أبدا، وھي خمس عشرة جملة، ویستحب لقد وردت ألفاظ األذان عن رسول هللا

والفاظ اإلقامة إحدى ). الصالة خیر من النوم: (ًأن یكون المؤذن متطھرا مستقبل القبلة، وأن یلتفت عند الحیعلتین، وأن یقول في أذان الصبح
ن الذي أذن فیھ، ولألذان شروط البد على المؤذن أن یعلمھا، ویسن متابعة المؤذن، والصالة على عشرة جملة، ویستحب أن یقیم من المكا

 .النبي صلى هللا علیھ وسلم وسؤال الوسیلة لھ بعد األذان
 ألفاظ األذان وأقوال أھل العلم فیھا

 
 

: اء والمرسلین، سیدنا محمٍد وعلى آلھ وصحبھ أجمعینبسم هللا الرحمن الرحیم الحمد  رب العالمین، والصالة والسالم على أشرف األنبی
ھذا أحد ] یرتلھا على علو: [قال رحمھ هللا تعالى. األذان خمس عشرة جملة: أي] وھو خمس عشرة جملة: [فیقول المصنف رحمھ هللا: أما بعد

ِّاألذان أن یثني التكبیر ویربع الشھادتین، ویثني ما :  قالأقوال العلماء رحمة هللا علیھم، وألفاظ األذان فیھا أقوال ألھل العلم، فمن العلماء من
بعده إال التھلیل الذي ھو الخاتمة فیفرد، وھذا القول ھو قول فقھاء أھل المدینة رحمة هللا علیھم، وعلیھ درج إمام دار الھجرة مالك بن أنس 

یرجع ویقول ) أشھد أن ال إلھ إال هللا: (صفتھ أنھ بعد أن یقولعلیھ رحمة هللا، واختار أصحابھ المتأخرون الترجیع في األذان، والترجیع 
ًأشھد أن ال إلھ إال هللا، أشھد أن ال إلھ إال هللا، أشھد أن محمدا رسول هللا، أشھد أن محمدا رسول هللا، فیذكر الشھادتین سرا ثم : بصوت خافت ً ً

أن النبي صلى هللا علیھ وسلم (مسألة، ولھ أصل من حدیث أبي محذورة فھذا القول األول في ال. ًیرجع إلیھما جھرا، وھذا یسمى الترجیع
العلماء  ًأمره أن یقول الشھادة سرا ُیسمع نفسھ، ثم یرجع وُیعلي بھا صوتھ، وھذا ھو الذي یسمیھ: أي) ّعلمھ األذان بمكة فرجع في أذانھ

ویربع الشھادتین، ویثنى ما بعد ویفرد التھلیل، وھذا مذھب أھل مكة من یربع التكبیر الذي في أول األذان، : القول الثاني. الترجیع في األذان
ع في األذان، والفرق بین األول والثاني، أن  السلف رحمة هللا علیھم، وبھ قال اإلمام أبو عبد هللا محمد بن إدریس الشافعي ، ویرى أنھ یرجِّ

ثم ) بصوت منخفض(، هللا أكبر، أشھد أن ال إلھ إال هللا، أشھد أن ال إلھ إال هللا هللا أكبر: القول األول یثني في التكبیر، فیبدأ المالكي ویقول
هللا أكبر، هللا أكبر، هللا أكبر، ( یربع في التكبیر : القول الثاني. إلى آخره) بصوت مرتفع(أشھد أن ال إلھ إال هللا، أشھد أن ال إلھ إال هللا : یقول

ع في الشھادتین)هللا أكبر  ًولھذا القول أیضا أصل من أذان أبي محذورة في مكة مثل ما . ، فیجمع بین التربیع لألول وللشھادتین، ثم یرجِّ
: القول الثالث. ذكره المالكیة، وھي روایة المالكیة لكن فیھ زیادة تكلم علیھا بعض العلماء كما أشار إلیھا الحافظ ابن عبد البر رحمة هللا علیھ

ع، على األذان المعروف الموجود، وھذا قال بھ أھل الكوفة، وھو مذھب الحنفیة والحنابلة أنھ یربِّع في التكبیر، ویثن ي في كل شھادة وال یرجِّ
وھناك قول رابع لبعض . رحمة هللا على الجمیع، وھو أذان بالل رضي هللا عنھ، وثبت عن النبي صلى هللا علیھ وسلم في حدیث معاویة

، فإذا انتھى من الحیعلتین )حي على الصالة، حي على الفالح: (لتبكیر، ثم یثني الشھادتین حتى یبلغالسلف تختلف صورتھ یرى أنھ یربع ا
َّرجع ثانیة إلى الشھادتین، وھو قول الحسن البصري ومحمد بن سیرین من أئمة السلف، وفیھ حدیث ضعیف تكلم علیھ العلماء، وأشار إلى  ً

والذي یظھر وهللا أعلم أنھ ال معارضة بین القول األول والثاني والثالث، فال حرج أن تؤذن بأذان . ضعفھ الحافظ ابن عبد البر رحمة هللا علیھ
وسلم أبا محذورة ، والذي اعتمده العلماء  َّالترجیع، وال حرج أن تؤذن بأذان ال ترجیع فیھ، فأذان الترجیع الذي لقنھ النبي صلى هللا علیھ

أذان أبي محذورة ألقاه النبي صلى هللا علیھ وسلم على أبي :  األصل، ولذلك بعض العلماء یقولوننوع، وأذان بالل وعبد هللا بن زید ھو
ِمحذورة في مكة حینما فتحت، فیحتمل لقرب أبي محذورة من الجاھلیة أن النبي صلى هللا علیھ وسلم أمره أن یتشھد حتى ال یسبق لسانھ إلى  ُ

 واألفضل واألولى كما اختاره بعض المحققین وأشار إلیھ شیخ اإلسالم في القواعد النورانیة، وھذا الجواب ضعیف،. ما اعتاده في الجاھلیة
ٌأنھ اختالف تنوع، ولیس باختالف تضاد، فھذا نوع من األذان، وھذا نوع من األذان، وال حرج أن تؤذن بھذا . وارتضاه الحافظ ابن عبد البر ٌ

 ...... .ٌ إنكار على من أذن بغیر ترجیع، وكل على سنة وخیرأو ذاك، وال إنكار على من أذن بالترجیع، وال
 

 حكم التطھر واستقبال القبلة للمؤذن
 
 

؛ ألن ھذا )مستقبل القبلة: (ھذا على سبیل الفضل ال على سبیل الفرض، وقولھ) ًمتطھرا: (قولھ] ًمتطھرا مستقبل القبلة: [قال رحمھ هللا تعالى
ً عنھ، ولم یحفظ أنھ كان مستدبر القبلة أو منحرفا عن القبلة، ولذلك یبقى ھذا على األصل، وألنھا ھو المحفوظ من أذان بالل رضي هللا

 ...... .ألنھ أبلغ في قوة الصوت، وجاء فیھ الحدیث] ًجاعال إصبعیھ في أذنیھ: [قال رحمھ هللا تعالى. أشرف الجھات في الطاعات
 

 حكم االستدارة وااللتفات في الحیعلتین
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ًغیر مستدیر ملتفتا في الحیعلة یمینا وشماال: [مھ هللا تعالىقال رح ًأنھ ال یستدیر بجذعھ، ولكن یحرف وجھھ یمنة ویسرة وال حرج في : أي]. ً ً

ًذلك، والدلیل على أنھ في الحیعلتین یلتفت یمینا وشماال ما ثبت في الصحیحین من حدیث أبي جحیفة وھب بن عبد هللا السوائي رضي هللا  ً
.. أتیت النبي صلى هللا علیھ وسلم بمكة وھو باألبطح في قبة لھ حمراء من أدم، فخرج بالل بوضوئھ فمن نائل وناضح: (أرضاه، قالعنھ و

ًوأذن بالل فجعلت أتتبع فاه ھھنا وھھنا یقول یمینا وشماال حي على الصالة حي على الفالح: قال وفي ھذا االلتفات وجوه، قال بعض ..). ً
، فینتھي من آخر اللفظ عند )حي على الصآلة: (أن یقول: ًت عند بدایة الحیعلة، ویختم االلتفات عند ختم الحیعلة یمنة، مثال ذلكیلتف: العلماء

والفرق یین القول األول والثاني زیادة الثاني . ویرجع إلى االستقامة) حي على الصالة: (أن یقول: والوجھ الثاني. فھذا وجھ. ًبلوغ كتفھ ملتفتا
حي (ًشماال، ) حي على الصالة(ًیمینا ) حي على الصالة(ینادي : وأما في االلتفات فقال بعض العلماء. رجوع إلى القبلة عند انتھاء الحیعلةبال

ًوھذا اختیار بعض العلماء رحمة هللا علیھم، وھناك قول ثان أنھ یحیعل على الصالة یمینا،. ًشماال) حي على الفالح(ًیمینا، ) على الفالح ٍ 
ًوعلى الفالح شماال، وكل منھما لھ وجھ؛ ألن الحدیث أطلق، وكل على سنة سواء، أفعل ھذا أم ھذا، ولكن األقوى أن یجمع بین االثنین؛ ألن  ٌ ٌ ً

، فال وشرع االلتفات مع الحیعلة ولو وجد المكبر؛ ألنھا عبادة، والعبادة توقیفیة ال ُینظر إلى إسقاطھا عند اختالل المعنى. المراد اإلعالن
یستطیع اإلنسان أن یجزم أن المراد بذلك علة معینة، فیبقى على األصل من كونھ عبادة، فإذا كانت عبادة استوى في ذلك وجود مكبر 

) الصالة خیر من النوم: (ًقائال بعدھما في أذان الصبح: [قال رحمھ هللا تعالى. الصوت وعدم وجود مكبر الصوت، فیلتفت على كل حال
ٌوھو توجیھ وإرشاد، وكلمة عظیمة تشحذ الھمم تناسب الحال، ) ٌالصالة خیر من النوم: (الحیعلتین في أذان صالة الصبح یقولبعد ] مرتین

َّفھي من المقال المناسب للحال؛ فإن اإلنسان تعلوه سكرة النوم، فإذا سمع نداء هللا عز وجل أن الصالة خیر من النوم تلھفت نفسھ، واشتاقت  ٌ
 هللا عز وجل على ھوى النفس، وقد جاء في مشروعیتھا حدیث سعید بن المسیب في روایتھ عن بالل رضي هللا عنھ، وتكون إلیثار مرضاة
 ...... .بعد الحیعلتین

 
 أقوال العلماء في ألفاظ اإلقامة

 
 

في ) وھو: (َّال مانع ألنھ قال، ولكن )واإلقامة إحدى عشرة: (كان المفروض أن یقول]. وھي إحدى عشرة یحدرھا: [قال رحمھ هللا تعالى
واإلقامة إحدى عشرة : (َّإشارة إلى المؤنث، وھي مفھومة من السیاق، إال أن األولى التصریح) وھي: (األول إشارة إلى المذكر منھما، فقولھ

َتشفع ویوتر قولھ: وللعلماء في اإلقامة عدة أوجھ، قال بعض العلماء). ُكلمة یحدرھا : فیقول. مذھب المالكیة والحنفیة، كما ھو )قد قامت: (ُ
ًهللا أكبر، هللا أكبر، أشھد أن ال إلھ إال هللا، أشھد أن ال إلھ إال هللا، أشھد أن محمدا رسول هللا، أشھد أن محمدا رسول هللا، حي على الصالة ( ً

ِأنھ یوتر األلفاظ : القول الثاني). إلھ إال هللاحي على الصالة، حي على الفالح حي على الفالح، قد قامت الصالة، هللا أكبر ، هللا أكبر، ال 
هللا أكبر، هللا : (َاألول فالتربیع یجعلھ مثنى، والمثنى یجعلھ واحدة، وُیشفع قد قامت، كما ورد في الحدیث، وعلى ھذا تكون اإلقامة المعروفة

لى الفالح، قد قامت الصالة، قد قامت الصالة، هللا أكبر، ًأكبر، أشھد أن ال إلھ إال هللا، أشھد أن محمدا رسول هللا، حي على الصالة، حي ع
َ، وكل على سنة، سواء أوتر أم شفع، ولكن األقوى من جھة النص اإلیتار، والسبب في الخالف قولھ)هللا أكبر، ال إلھ إال هللا َ ٌ ُأمر بالل أن : (ٌ

ِ، فھم بعضھم عن)یوتر اإلقامة: (، فقولھ)یشفع األذان وأن یوتر اإلقامة ویبقى النداء على األصل على نداء بالل ) قد قامت(ِھ أنھ یوتر كلمة َ
ٍباق على ) قد قامت: (في األلفاظ، فیكون اإلیتار في الجمیع، ویكون قولھ: ، أي)ویوتر اإلقامة: (ومنھم من یقول. وعبد هللا الذي ذكرناه
 ...... .المثنى كما في الروایة

 
 یھاستحباب اإلقامة في المكان المؤذن ف

 
 

َوُیقیم من أذن في مكانھ إن سُھل: [قال رحمھ هللا تعالى كانوا في القدیم یؤذنون خارج المسجد، وقد فعل ذلك بالل على عھد النبي صلى هللا ]. ِ
 باب كما جاء في روایة السنن أنھ كان یؤذن الفجر على بیت األنصاریة، وكان یؤذن على َّعلیھ وسلم، حیث أذن على سطح بیت األنصاریة،

ألنھ كان یؤذن ویقیم : ، قالوا)ال تسبقني بآمین: (، فقد قال بالل للنبي صلى هللا علیھ وسلم)ال تسبقني بآمین: (المسجد كما یدل علیھ حدیث
 عُسر علیھ لكن إن). ویقیم من أذن في مكانھ إن سھل: ُخارج المسجد، فإذا أذن وأقام داخل المسجد لم ُیسمع أذانھ ولم تسمع إقامتھ، ولذلك قال

ال تسبقني : (أن ُیقیم في مكان األذان أقام داخل المسجد، ولكن السنة أن یقیم في مكان األذان كما ذكرنا في حدیث بالل، ووجھ داللة حدیث
للمكان أنھ كان یقیم خارج المسجد، فیكبر النبي صلى هللا علیھ وسلم للصالة، فال یستطیع أن یدرك آمین في بعض األحیان، وذلك ) بآمین

، فلربما بلغ آخر اإلقامة مع مشیھ من موضع اإلقامة إلى )قد قامت: (ًالفاصل، خاصة على القول أنھ علیھ الصالة والسالم كان یكبر عند قولھ
 فاتھ التأمین ، فإنھ ربما)ال تسبقني بآمین: (النبي صلى هللا علیھ وسلم مرتلة، ولذلك قال لھ داخل المسجد وقد فاتتھ الفاتحة، وقد كانت قراءة

: َّال یقیم إال من أذن كما ھو موجود في مذھب الحنابلة ودرج علیھ المصنف، وقال بعضھم: ومن أذن فیقیم، قال بعض العلماء. لفاصل المكان
الرحمن ، وھو حدیث ضعیف؛ ألن فیھ عبد )أن أخا صداء قد أذن ومن أذن فھو یقیم: (یجوز أن یقیم غیر المؤذن، وفي ھذا حدیث ابن ماجة 

ًوھذا فیھ نظر، فإن كان الذي أذن موجودا فإنھ . إن األمر واسع لو أراد أن ُیقیم أحد غیر المؤذن: وقال بعض العلماء. بن أبي زیاد األفریقي  َّ ٌ
ن وحضر عند أحق باإلقامة؛ ألنھ تولى األمر من بدایتھ، فلیس من حق أحد أن یدخل علیھ لكنھم استثنوا المؤذن الراتب إذا تأخر عن األذا

 ...... .اإلقامة بقي حقھ في اإلقامة، وإن كان قد سقط حقھ في التأذین بسبب التأخیر فیقیم، فھو أحق باإلقامة
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 شروط صحة األذان
 
 

...... 
 

 الترتیب والتوالي
 
 

: أي) ًإال مرتبا. (األذان: أي) یصحوال : (قولھ. شرع رحمھ هللا في شروط صحة األذان]. ًوال یصح إال مرتبا متوالیا] :قال رحمھ هللا تعالى
َمرتبا بترتیب الشرع؛ ألن القاعدة في األذكار واأللفاظ الشرعیة أنھ ُیتقید فیھا بالوارد، فكما أنھا جاءت واردة عن النبي صلى هللا علیھ وسلم  ً

بینھما بفاصل مؤثر فإنھ یستأنف األذان، وال دون وجود فاصل مؤثر، فلو فصل : أي) ًمتوالیا: (وقولھ. بھذا الترتیب ُیرتبھا على ھذا الوجھ
  .َیبني على ما كان علیھ

 
 
 
 

 العدالة في المؤذن
 
 

ألنھ : من إنسان عدل، فھذا األذان ال یصح إال من عدل، قالوا: أي) ٍمن عدل: (قولھ]. ٍمن عدل ولو ملحنا أو ملحونا: [قال رحمھ هللا تعالى
ُیا أیھا الذین آمنوا : َ الفاسق؛ ألن الفاسق إذا أخبر بدخول الوقت ال ُیوثق بخبره، وقد قال هللا تعالىخبر وإعالم بدخول الوقت، وال ُیقبل خبر َ َ َ َِ َُّّ َ

ُإْن جاءكم فاسق بنبإ فتبینوا  َُّ َِ َ َ ََ َ َ ٍَ ِ ٌِ صح ال ی: ال یصح أذان الفاسق والحنابلة رحمھم هللا شددوا في األذان وفي اإلمامة فقالوا: ، فقالوا]6:الحجرات[ْ
ِّاألذان من فاسق، وال تصح إمامة الفاسق، ولذلك یرون إعادة الصالة إذا ُصلي وراء الفاسق، وإن كان الصحیح صحة إمامة الفاسق لداللة  ٍ

إنھ خبر وقد أمر هللا بالتثبت في أخبار الفساق، فكیف نقبل خبر ھذا بدخول وقت الصالة، : وأما األذان فقالوا. السنة على ذلك كما سیأتي
وكیف نقبل خبره في انتھاء وقت الصیام، أو دخول وقت الصیام، فمثل ھذا ال تقبل شھادتھ، فمن باب أولى في أمور الصالة والعبادة أن ال 

  .ُیقبل خبره
 
 
 
 

 حكم اللحن في األذان
 
 

 اللحن على وجھ التغني الذي ال یخرج أن یكون الصوت فیھ نداوة وطراوة، وإذا كان: اللحن]. ّولو ملحنا أو ملحونا: [قال رحمھ هللا تعالى
األلفاظ عن حقائقھا فاألذان صحیح، أما لو كان یخرج الكلمات عن معانیھا واأللفاظ عن دالئلھا فإنھ ُیبطل األذان، واللحن في القراءة واألذان 

. ره، وأما إذا لم ُیخرج عن مدلولھ فإنھ ال یؤثرَّإن أثر فأخرج اللفظ عن مدلولھ فحینئٍذ یحكم بعدم اعتبا: للعلماء فیھ ضابط التأثیر، فقالوا
ٍوُسئل اإلمام أحمد رحمھ هللا عن رجل یتغنى في األذان، فقال للسائل : ؟ قال)یا موحامد: (أترضى أن ُیقال لك: قال. محمد: ما اسمك؟ قال: ِ

 على ھذا الوجھ، وھو أن یؤدى بألفاٍظ صحیحة فالمقصود أنھ ال یصح األذان إال. -صلوات هللا وسالمھ علیھ- كیف ترضاه لنبیك؟ : قال. ال
ًومن اللحن المبالغة في المدود، فعلى اإلنسان أن یكبر ویتشھد بعیدا عن التكلف؛ ألن . ِبعیدٍة◌ عن األلحان المخرجة لأللفاظ عن دالئلھا

ھم، ولذلك نص العلماء رحمة هللا علیھم اإلسالم ال تكلف فیھ، والتطریب والتمطیط في األذان لیس من ھدي السلف الصالح رحمة هللا علی
ًعلى اختالف المذاھب على أنھ بدعة في األذان، وإنما یؤذن اإلنسان أذانا ال ُیخرج ألفاظ األذان عن مدلوالتھا، بعیدا عن التكلف وإطالة  ًِ ٌ

قراءة شرطھ أن ال یخرج األلفاظ عن المدود والترانیم ونحوھا، فكل ذلك مما ال أصل لھ، فاللحن والصوت الجمیل والتغني باألذان وال
أنھ ال مانع أن یكون ھناك لحن ) ِأجز األلحان إن لم تعتد: (ّاقرأ بلحن الُعرب إن تجـود وأجـز األلحان إن لم تعتد فمعنى: مدلوالتھا، كما قیل

) ًأشھد أن موحامدا: (، فال یجوز أن یقولفي األذان أو في القراءة، لكن بشرط أن ال یعتدي القارئ أو المؤذن فیخرج األلفاظ عن مدلوالتھا
في أصل اللغة، فإنھ لیس بین المیم  عن وضعھ) محمد(أخرج لفظ االسم الذي ھو ) ًموحامدا: (فیمطھا حتى یخرج اللفظ عن مدلولھ، فإن قال

وكذلك إذا .  صلوات هللا وسالمھ علیھًوالحاء مد، ولیس بین المیم والدال مد، وألنھ إذا مد أصبح اسما آخر غیر االسم الذي شھد أنھ نبي هللا
َمحمدا رسول هللا(أشھد أن : كان اللحن باإلخالل بالحركات كأن یقول بفتح رسول، وھذا كثیر وشائع في ھذا الزمان، بل قال بعض العلماء ) ً

ًأشھد أن محمدا : (َّمثل ھذا، فینبھون على أنھَّولذلك ینبغي أن ُینبھ على ذلك بعض الجھال الذین ال یفرقون بین الضم والفتح في . ببطالن أذانھ
َأشھد أن محمدا رسول هللا: (، وال یجوز أن یقول- بالضم- ) رسوُل هللا فینبھ على مثل ھذا ونحوه من . ؛ ألنھ إخراج للشھادة عن مدلولھا)ً

 ...... .األلحان التي تخرج األلفاظ عن دالئلھا، أو تفسد المعنى في التركیب اللغوي
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 ان الصبي الممیزحكم أذ

 
 

ّكما صحت صالتھ صح أذانھ، ولذلك إذا أذن الصبي : قالوا. ّیجزئ األذان من صبي ممیز: أي] ویجزئ من ممیز: [قال رحمھ هللا تعالى
قولھ ألنھ خبر، والخبر شھادة وال تصح من الصبي؛ ل: ًال یصح أذان الصبي ولو كان ممیزا، وقالوا: وقال بعض العلماء. الممیز صح أذانھ

ْواْستشھدوا شھیَدْین مْن رجالكم : تعالى ُ ِْ َِ َِ ِ ِ َِ ، فالشھادة ال تكون إال من البالغ العاقل، والصبي لیس ببالغ وال بعاقل، فال یوثق بأذانھ ]282:البقرة[َُ
 ...... .وال یوثق بخبره

 
 مبطالت األذان واإلقامة

 
 

...... 
 

 ًالفاصل الكبیر والكالم المحرم وإن كان یسیرا
 
 

َّیبطل األذان واإلقامة فصل كثیر وكالم محرم، كأن یشرع في األذان فیقول: أي] ٌویبطلھما فصل كثیر ویسیر محرم: [قال رحمھ هللا تعالى ٌ ٌ ٌ :
ً، ثم یجلس وقتا طویال، كما یحدث بعض األحیان حین ینقطع جھاز الصوت فیحاول إصالحھ، وربما یأخذ منھ خمس دقائق أو )ُهللا أكبر( ً

ًدقائق، فھذا فاصل مؤثر، وحینئٍذ یستأنف وال یبني لكن لو أنھ كبر ثم انشغل یسیرا ثم رجع إلى أذانھ فإنھ یبني وال یستأنف، فیصح أن عشر 
َعلى األلفاظ األول إذا كان الفاصل غیر كثیر یبني یبطل أذانھ؛ ألن السب : ًوكذلك الكالم المحرم، كأن یؤذن ویتشھد ثم یسب رجال، فقالوا. ُ

ًأما لو كان كالما مباحا فقال بعض العلماء. یس من األذان، فحینئٍذ ُیحكم ببطالن أذانھ ویبتدئ من جدیدل ال یبطل، واالحتیاط أن یعید : ً
  .ٍوكالم یسیر محرم: أي) ویسیر محرم: (فقولھ. ویستأنف؛ ألنھ أدخل في ألفاظ األذان ما لیس منھا

 
 
 
 

 األذان قبل دخول الوقت
 
 

وال یجزئ األذان قبل الوقت، إال الفجر فیجوز أن یؤذن لھ قبل : أي] وال یجزئ قبل الوقت إال الفجر بعد نصف اللیل: [ تعالىقال رحمھ هللا
األذان األول ال یجاوز السدس : دخول الوقت لثبوت السنة بذلك، فیؤذن قبل دخول الوقت وال حرج، ثم اختلف العلماء، فقال بعض العلماء

، وھو ما یقارب ساعة ویختلف بالصیف والشتاء، فیؤذن األذان األول قبل الفجر بحدود ساعة أو تزید، بحسب الصیف األخیر من اللیل
ٍإنما یؤذن األذان األول بفاصل یسیر بینھ وبین األذان الثاني، بحیث أنھ بمجرد ما ینتھي : وقال بعضھم. والشتاء، وبحسب طول اللیل وقصره

ولم یكن : (ًالفجر فیؤذن األذان الثاني، وھذا ارتضاه بعض فقھاء الظاھریة رحمة هللا علیھم بناء على حدیثمن األذان األول یدخل وقت 
ً، ولكن ھذه اللفظة عند بعض العلماء فیھا نظر؛ ألن بالال كان عندما یؤذن یمتطي على ظھر بیت )بینھما إال أن ینزل ھذا ویصعد ھذا

د ابن أم مكتوم وأذن، ولیس المراد بھ أنھ ینزل ویطلع مباشرة، كما أفاده بعض العلماء رحمة هللا األنصاریة، حتى إذا قرب بزوغ الفجر صع
والمصنف أخذ بالقول الثالث، وھو أن یؤذن األذان األول من بعد نصف اللیل، وھذا في الحقیقة محل نظر، واألقوى أن یؤذن في . علیھم

ِ، فلما توقظ النائم في نصف اللیل )ًإن بالال یؤذن بلیل لیوقظ نائمكم ویرجع قائمكم: (ھ وسلمالسدس األخیر، ودلیلنا قول النبي صلى هللا علی ُ
ٌفلیس ھناك مصلحة، وما دام أن الحدیث جاءنا بعلة األمر فنتقید بالعلة الواردة؛ ألن العلل المنصوص علیھا محكوم بھا، فلما جاءنا الحدیث 

ٌبیھ النائم، فذلك أنسب ما یكون في حدود السدس األخیر، كما ھو وجھ عند الشافعیة وبعض العلماء أن العلة في األذان األول رد القائم وتن
  .رحمة هللا علیھم

 
 
 
 

 استحباب صالة ركعتین بعد أذان المغرب
 
 

، )ل المغرب ركعتینصلوا قب: (یسن ذلك ألن النبي صلى هللا علیھ وسلم قال] ویسن جلوسھ بعد أذان المغرب یسیرا: [قال رحمھ هللا تعالى
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فلقد : (، قال أنس رضي هللا عنھ كما في الحدیث الصحیح)لمن شاء: صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب، ثم قال عند الثالثة: (وفي روایة
ا أذن أي أنھ إذ) رأیت كبار أصحاب رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم یبتدرون السواري حتى إن الرجل لو دخل ظن أن الصالة قد أقیمت

ووجھ الشاھد أن كون النبي . ًوانتھى یصلون ھذه الركعتین، ویبتدرون السواري یجعلونھا ُسترا، وھذا یدل على حرصھم على ھذه السنة
ًصلى هللا علیھ وسلم یأمر بصالة الركعتین بین األذان واإلقامة یدل على أن من السنة الفصل بین األذان واإلقامة، خالفا لمن قال بالتعجیل ِ ،

وھو موجود في بعض المذاھب، كما ھو موجود في مذھب المالكیة رحمة هللا علیھم، فھم یرون سنیة التعجیل؛ ألنھم ال یرون التنفل بین 
ًاألذان واإلقامة، وھو وجھ أیضا عند بعض الحنفیة، والصحیح ما ذكرناه بداللة السنة من حدیث مسلم في صحیحھ ٌ. ...... 

 
  قضاء الفوائتحكم األذان في الجمع أو

 
 

ھذا على حدیث المزدلفة أنھ علیھ الصالة والسالم أذن ] ّومن جمع أو قضى فوائت أذن لألولى ثم أقام لكل فریضة: [قال رحمھ هللا تعالى
َإقامة لألولى، وإقامة للثانیة، فأصح أقوال العلماء رحمة هللا علیھم أن یؤذن الذي جمع جْمع تق: لألولى وأقام إقامتین َ َ ًدیم أو تأخیر أذانا واحدا ِّ ً

 ...... .ویقیم إقامتین
 

 استحباب متابعة المؤذن
 
 

ًمن ھدي رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم لمن سمع النداء أن ُیتابع المؤذن سرا، أي] ًویسن لسامعھ متابعتھ سرا: [قال رحمھ هللا تعالى ال : ِ
عوام ویرید تعلیمھم إن كان من العلماء والقضاة ونحوھم ممن یقتدى بھم فلھ أن ًیرفع صوتھ، بل سرا بقدر ما ُیسمع نفسھ، وإن كان ھناك 

ًالناس، فقد رفع رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم وسمعھ الصحابة كما في حدیث معاویة ، فیشرع الرفع قلیال من  ًیرفع صوتھ قلیال حتى یتعلم
 ...... .باب التنبیھ للناس والتعلیم لھم، وال حرج في ذلك

 
 الحوقلة في الحیعلتین

 
 

ال حول وال : أن تقول) حي على الصالة، حي على الفالح: (ُیسن لك إذا سمعت المؤذن یقول: أي] وحوقلتھ في الحیعلة: [قال رحمھ هللا تعالى
، ثم تقول: تقول: فمنھم من قال: وللعلماء في ذلك أوجھ. قوة إال با حي على : (وتقول..). ةحي على الصال: (ال حول وال قوة إال با

تقول مثل ما یقول المؤذن وال : ومنھم من قال. ال حول وال قوة إال با: تقول: ومنھم من قال). ال حول وال قوة إال با: (، ثم تقول)الفالح
ضي هللا عنھ أن النبي صلى هللا تقول الحوقلة وال تحیعل اعتمد حدیث معاویة ر: فمن قال. تقول الحوقلة، فھذه ثالثة أوجھ للعلماء في المسألة

یحیعل استدلوا بحدیث أبي موسى في الصحیحین أن : والذین قالوا. علیھ وسلم لما بلغ الحیعلتین حوقل ولم یحیعل صلوات هللا وسالمھ علیھ
حي : (راد األذان، فیحیعل إذا قالأمر، فیشمل جمیع أف) فقولوا: (، فقول)إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثلما یقول: (النبي صلى هللا علیھ وسلم قال

والقول الثالث جمع بین . ؛ ألنھا مثل قول المؤذن، ولم یخص النبي صلى هللا علیھ وسلم الحیعلتین بذكر، فتبقى على ھذا العموم)على الصالة
أنھ یقتصر : ین والعلم عند هللا، ویحوقل لحدیث معاویة ، وأصح القول)قولوا مثل ما یقول: (لحدیث) حي على الصالة: (یقول: القولین فقال

ر المبیِّن، ُیقدم ) فقولوا مثل ما یقول: (على الحوقلة؛ ألن قولھ ل، والقاعدة أنھ إذا تعارض المجمل والمفسِّ َّمجمل وحدیث معاویة مبیِّن مفصِّ َ
ر المبیِّن، فإن معاویة حكى تردید النبي صلى هللا علیھ وسلم لفظا لفظا، فیكون قولھ ع ًالمفسِّ في : أي) قولوا مثل ما یقول: (لیھ الصالة والسالمً

ِ، فأصح األقوال أنھ ُیحوقل وال ُیحیعل)قوة إال با ال حول وال: (غالب ألفاظ األذان، فلما بلغ الحیعلة قال . َیجمع بینھما: وأما مذھب من قال. ِ
. ِ الداللة منھما قویة، لما ذكرنا من وجود اإلجمال والبیانفھو مبني على التعارض على النصین، وشرط التعارض قوة الداللة منھما، ولیست

وھذا صحیح من جھة . فإنھما تختص بالمؤذن) حي على الصالة: (ألنھ إذا قال: وأما مناسبة قول ال حول وال قوة إال با عند الحیعلة، فقالوا
؛ ألنھ لیس ثم إنسان تدعوه إلى الصالة، )، حي على الفالححي على الصالة: (النظر؛ فإن المؤذن ینادي الناس، فأنت ال وجھ لك أن تقول

، فقلت ًفاختص المؤذن بالحیعلة، فبقیت أنت مستیعنا با ، ألنھ ُیطلب منك اإلجابة، وال ُیطلب منك المماثلة، فلذلك : َُّ َال حول وال قوة إال با َْ ْ
؛ قال بعض العلماء: ناسب أن تقول ال ) العلي العظیم(وزیادة . حول في طلب خیر، وال قوة في دفع شر إال باال : ال حول وال قوة إال با

 ...... .ُینبغي أن تزاد؛ ألن السنة التقید بالوارد، واأللفاظ الواردة ال یزاد فیھا
 

 استحباب الصالة على النبي صلى هللا علیھ وسلم وسؤال الوسیلة بعد األذان
 
 

ًاللھم رب ھذه الدعوة التامة والصالة القائمة آت محمدا الوسیلة والفضیلة وابعثھ مقاما محمودا الذي : اغھوقولھ بعد فر: [قال رحمھ هللا تعالى ً
ًعلى أن كثیرا ..) ّإذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما یقول، ثم صلوا علي: (..ھذه ھي السنة عن النبي صلى هللا علیھ وسلم حیث قال] وعدتھ

ال : (، یقول)ال إلھ إال هللا: (الصالة على النبي صلى هللا علیھ وسلم بعد األذان، فتجده مباشرة إذا قال المؤذنمن الناس ترك ھذه السنة، وھي 
، أن یصلي بعدھا على النبي صلى هللا علیھ وسلم )ال إلھ إال هللا: (والسنة أنھ إذا قال. ، وھذا خالف السنة...)إلھ إال هللا، اللھم رب ھذه الدعوة
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وسلم أمر بالصالة علیھ  إن النبي صلى هللا علیھ: قال بعض العلماء...). اللھم رب ھذه الدعوة التامة: (راھیمیة، ثم بعد ذلك یقولبالصالة اإلب
إنھ أمر بالصالة علیھ لوجود الدعوة؛ ألنھ ُیسن أن ُیبتدئ الدعاء بالصالة على النبي صلى هللا : بعد األذان لذكره في األذان، ومنھم من قال

ویقول بعد انتھائھ من .  أن یكون في الدعاء الصالة على النبي صلى هللا علیھ وسلم-كما في أحادیث الترغیب-  وسلم، فمن فضائلھ علیھ
أحدھما تعظیم : ، فھي دعوة تامة كاملة؛ ألنھا اشتملت على أمرین...)اللھم رب ھذه الدعوة التامة: (الصالة على النبي صلى هللا علیھ وسلم

َومْن أْحسُن قْوال ممْن َدعا إلى هللا وعمل صالحا وقال : ًیھما توحیده، ولذلك وصف هللا صاحبھا بأنھ أحسن الناس قوال، فقال تعالىهللا، وثان َ َ َ َ َ َ َ َ ََ ًَ ِ ِ َّ ِِ َّ ًَ ِ َ
َإنني من الُمْسلمین  َِ ِ ِ ِْ َّ ٌ دعوة تامة، دعا إلى توحید هللا ھي: ً؛ ألن المؤذن یصلي، وعمل صالحا بدعوة الناس إلى الصالة، فلذلك قالوا]33:فصلت[ِ

التي ستقام، فیوصف الشيء باعتبار ما : أي) والصالة القائمة) .عز وجل بشھادتھ ثم دعا إلى إقام الصالة التي ھي من تعظیم هللا عز وجل
ًفالن یتیم بناء :  فیقولونیؤول إلیھ، وھذا من بالغة العرب، حیث یصفون الشيء بما كان علیھ، ویصفونھ بما یؤول إلیھ، ویصفونھ بحالھ،

ْوآتوا الیتامى أْموالُھم : محمد یتیم أبي طالب، باعتبار ما كان علیھ، ومنھ قولھ تعالى: على ما كان علیھ، كما قالوا َ َ َ َ ََ َ ْ نھى عن إعطاء ] 2:النساء[ُ
وا علیھ، وكذلك تصف العرب الشيء بما یؤول إلیھ، آتوا الیتامى الذین بلغوا راشدین أموالھم، فوصفھم بكونھم یتامى بما كان: الیتیم مالھ، لكن

ٍفالن مصل: (فیقولون والوسیلة ھي كما . التي ستقام: الصالة القائمة، أي: سنصلي، فكذلك قولھ ھنا: سیصلي، ونحن مصلون، أي: أي). ٌ
ومن سأل للنبي صلى هللا ). رجوا أن أكون أنا ھووأ: ٌدرجة في الجنة ال تنبغي إال لعبد من عباد هللا، قال: (َّفسرھا النبي صلى هللا علیھ وسلم

ّعلیھ وسلم الوسیلة حلت لھ الشفاعة یوم القیامة، فنسأل هللا العظیم بأسمائھ الحسنى وصفاتھ العال أن یبلغھ الوسیلة، وأن یجزیھ عنا خیر ما 
: من الفضل، والفضل: ، والفضیلة)د الذي وعدتھوالفضیلة، والمقام المحمو(ثم ختمھا بقولھ علیھ الصالة والسالم . ًجزى نبیا عن أمتھ

َّالفضائل، وھي أعلى الدرجات، وإذا تفضل هللا على العبد فقد بلغھ أعالى المراتب وأكملھا، كما قال تعالى في الخیر: أي. الزیادة َذلك فْضُل : َّ َ ِ َ
َهللا ُیْؤتیھ مْن یشاُء  َ َ ِ ِ ِ ِوهللا ذو الفْضل العظیم : الىالخیر العظیم، وقال تع: ، فالفضل]54:المائدة[َّ ِ َ َْ ِْ َُ ُ الدرجة العالیة الرفیعة (، وزیادة ]105:البقرة[َّ

ًوابعثھ مقاما محمودا الذي (ومعنى . ، وھي زیادة ضعیفة ال أصل لھا)المقاصد الحسنة(َّضعیفة كما نبھ علیھا السخاوي في ) في الجنة ً
ًعسى أْن یْبعثك ربك مقاما مْحُمودا : ون، وھو مقام الشفاعة، قال تعالىِھو المقام الذي یحمده علیھ األولون واآلخر) وعدتھ َ َ َ َ َ َ َ َ ًَ َ ُّ َ ، ]79:اإلسراء[َ

فیھا خالف، وھي من روایة البیھقي ، ومن العلماء من أثبتھا، ) إنك ال تخلف المیعاد: (وزیادة. وعسى في القرآن للحقیقة، وھو مقام الشفاعة
سبحانك . ذ، ومن شرط الصحة عدم الشذوذ، ومن قالھا فیتأول الصحة وال حرج، ومن لم یقلھا ال حرج علیھومنھم من قال بعدم ثبوتھا للشذو

 ...... .اللھم وبحمدك، أشھد أن ال إلھ إال أنت، استغفرك وأتوب إلیك
 
 
 

 [1[ باب شروط الصالة -شرح زاد المستقنع 
الطھارة من الحدث والخبث والنجس، : ط صحة، وشروط وجوب، ومنھاشرو: للصالة شروط مذكورة في الكتاب والسنة، وھي تنقسم إلى

ًودخول الوقت، وینبني على ذلك معرفة وقت كل صالة ابتداء وانتھاء، وأن األفضل الصالة في أول الوقت، وال یجوز تأخیرھا إال لعذر  ً
 .شرعي

 شروط الصالة
 
 

لسالم على أشرف األنبیاء والمرسلین، سیدنا محمٍد وعلى آلھ وصحبھ أجمعین، بسم هللا الرحمن الرحیم الحمد  رب العالمین، والصالة وا
ّھذا الباب المراد بھ بیان العالمات واألمارات التي نصبھا الشارع للحكم بوجوب ]. باب شروط الصالة: [فیقول المصنف رحمھ هللا: أما بعد

 إلى شروط صحٍة، وشروط وجوب، وأصل الشروط مبحث من مباحث وتنقسم الشروط عند العلماء رحمھم هللا. الصالة وصحتھا من المكلف
َّالحكم الوضعي، بمعنى أن الشروط عالمات وأمارات من الشارع سبحانھ وتعالى نصبھا لكي تحكم بوجوب العبادة على المكلف، أو تحكم  ٌ

النظر إلى ھذه العالمات، وبواسطتھا یستطیع طالب العلم ًإذا ال بد في العبادة من . ًبصحتھا، أو عدم صحتھا إذا لم تكن مستوفیة لھذه الشروط
علیك إعادة : برئت ذمتك وأجزأتك الصالة، إذا توفرت ھذه الشروط المعتبرة لصحة الصالة، ویستطیع أن یقول للمكلف: َّأن یقول للمكلف

ًأن إنسانا توضأ بعد دخول الوقت، وستر عورتھ، فلو . َّالصالة؛ ألن العالمة واألمارة التي نصبھا الشارع للحكم بصحة صالتك غیر متوفرة
لكن لو أنھ صلى قبل دخول الوقت صالة الظھر، أو صالة العصر، أو . ٌواستقبل القبلة، وفعل الصالة بأركانھا، فصالتھ صحیحة معتبرة

َّصلى ولم یستقبل القبلة عالما بجھتھا مخالفا لناحیتھا، أو صلى ولم یستر عورتھ مع القدرة، ف ًَّ ٌصالتك باطلة، وتلزمك اإلعادة؛ : حینئٍذ تقول لھً
ًوجعل ستر العورة عالمة على صحة الصالة . ًألن الشارع جعل دخول الوقت عالمة على وجوبھ، وال تصح الصالة قبل دخول الوقت

كي ینظر إلى األمارات التي فمبحث شروط الصالة یحتاجھ طالب العلم ل. واعتبارھا، فما دمت لم تستر العورة أثناء صالتك فصالتك باطلة
َھذه العبادة معتبرة، وبرئت ذمتك أیھا المكلف، فال تطالب باإلعادة، أو یقول: َّنصبھا الشارع سبحانھ وتعالى، لكي یقول َ ٌھذه العبادة باطلة : ُ

َعالمة، ومنھ سمیت الشْرطةال: جمع شرط، والشرط في اللغة: والشروط. ویلزمك إعادة الصالة؛ ألن شروط الصحة واالعتبار غیر متوفرة َّ .
فالطھارة یلزم من عدمھا عدم الصالة، ودخول . وأما في االصطالح فھو ما یلزم من عدمھ العدم، وال یلزم من وجوده وجود وال عدم لذاتھ

ٌحقق فیھ، ولكنھ ال ًوال یلزم من وجوده الوجود، فاإلنسان قد یتوضأ، ویكون متطھرا، والشرط م. الوقت یلزم من عدمھ عدم وجوب الصالة
العالمات : أي) باب شروط الصالة: (فقول العلماء. یصلي، فیلزم من عدم الشرط عدم المشروط، وال یلزم من وجوده وجود المشروط

َواألمارات التي نصبھا الشارع للحكم بوجوب الصالة على المكلفین، أو العالمات واألمارات التي نصبھا الشارع للحكم بصحة صالة  َّ َّ
َالمكلفین واعتبارھا، فإن كانت الشروط شروط صحٍة حكْمت بالصحة أو بعدمھا، وإن كانت الشروط شروط وجوٍب حكْمت بوجوب العبادة  ََ ََ َ

فشروط الوجوب منھا الوقت، وال تجب الصالة قبل دخول . فشروط الصالة تنقسم إلى شروط صحٍة، وشروط وجوب. أو عدم وجوبھا
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وأما شروط الصحة .  تجب الصالة على الصبي قبل بلوغھ، ومنھا العقل، فال تجب الصالة على المجنون حتى یفیقالوقت، ومنھا البلوغ، فال
ٌفال تصح صالة غیر المتطھر، وال تصح صالة من لم یستر عورتھ اختیارا، بمعنى أنھ قادر . الطھارة، واستقبال القبلة، وستر العورة: فھي ً

ًوال تصح صالة من لم یستقبل القبلة اختیارا، أما إذا كان في حال . ٍر فسیأتي إن شاء هللا الكالم علیھعلى سترھا، أما إذا كان غیر قاد
مناسبة ھذا الباب أنھ بعد أن بین لك ) باب شروط الصالة: (وقولھ . ففیھ تفصیل سیأتي بیانھ إن شاء هللا تعالى-كما في السفر-االضطرار 

َّحكم الصالة، وعلى من تجب، وتكلم َ على مباحث األذان واإلقامة، ناسب أن یتكلم عن الشروط؛ ألن من شروط الصالة دخول الوقت، َ َ
ِّمتى یؤذن المؤذن؟ وما ھو الوقت المعتبر للصالة؟ ولما كان : واألذان متعلق بالوقت، فلما ذكر األذان ووجوبھ ولزومھ وصفتھ، یرد السؤال

ٍوھناك وجھ ثان وھو أن تقول. كر الشروط معھ، فھذا وجھ المناسبةًمبحث الوقت متعلقا بمبحث الشروط ناسب أن یذ ِّبعد أن فرغ المصنف : ٌ
رحمھ هللا من بیان حكم الصالة، والدعوة إلیھا باألذان واإلقامة ناسب أن یبین العالمات المعتبرة لإللزام بالصالة، وھي الشروط، فأتبع ذلك 

 ...... .شروط الصحة كما قلنا
 

 دخول الوقت: الشرط األول
 
 

للتبعیض، ) ِمْن) (منھا الوقت: (قبل الصالة، وقولھ: أي) شروطھا قبلھا: (قولھ]. شروطھا قبلھا، منھا الوقت: [قال المصنف رحمھ هللا
من شروط الصالة، وھذا للتبعیض؛ ألن ھناك شرط البلوغ والعقل لم یذكره المصنف، وترك لظھور العلم بھ؛ : بمعنى) منھا(والضمیر في 

ٌفلذلك تْرُك المعلوم بداھة مألوف . ألنھ ال یقرأ قارئ وال یبحث باحث في أبواب الفقھ إال وھو عالم أن أھلیة التكلیف تقوم على البلوغ والعقل ً َ
ًوقت الشيء یؤقتھ تأقیتا: یقال) منھا الوقت: (قولھ. عند العلماء رحمة هللا علیھم َ : مكان، فیقالإذا حدده، ویكون ذلك بالزمان، ویكون بال. َّ

َوقت لھ ساعة مجیئھ( َإن الصالة كانت على : فجاء التعبیر بالتوقیت في الزمان في قولھ تعالى. للمكان) وقت لھ مكان لقائھ(للزمان، و) َّ َ ْ َ َ َ َّ َّ ِ
ًالُمْؤمنین كتابا مْوقوتا  ُ َ ًَ َ ِ ِ ِ  عباس رضي هللا عنھما في وجاء التأقیت بالمكان، ومنھ حدیث ابن عمر وابن. بالزمان: ، أي]103:النساء[ْ

ٌوالوقت معتبر للصالة، واألصل . ، وھو میقات المكان لنسك الحج)وقت رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم ألھل المدینة ذا الحلیفة: (الصحیحین
ًإن الصالة كانت على الُمْؤمنین كتابا مْوقوتا : في ھذا الشرط قول الحق تبارك وتعالى ُ َ َ ًَ َ ْ َ َِ ِ ِ َّ َّْ َ َ ٍمؤقتا ومحددا بزمان معین، وقد : أي] 103:ساءالن[ِ ً ً

َأقم الصالة لدلوك الشْمس إلى : بینت السنة إجمال القرآن، وقد جمع هللا تبارك وتعالى ھذا التأقیت للصالة في آیٍة واحدة، وذلك في قولھ تعالى َِّ ِ ِ ِ َّ ُِ ُ َ ِ َ
َغسق اللْیل وقْرآن الفْجر إن قْرآن الفْجر ك َ َِ ِْ َْ َ َ َُ َُّ ِ ِِ َّ ًان مشُھودا َ ْ َ ، فھذه اآلیة جمعت مواقیت الصالة كما ذكر غیر واحٍد من المفسرین، ]78:اإلسراء[َ

ِأقم الصالة لدلوك الشْمس: (وھذا من بالغة القرآن وحسن اختصاره، فإن قولھ تعالى َّ ِ ِ َّ ُِ ُ َ ِ ِإلى غسق اللْیل(أي لزوالھا ) َ َّ ِ َِ َ فشمل الظھر والعصر ) َ
: على أنھ نصف اللیل ھو األمد الذي ھو آخر وقت العشاء االختیاري، ثم لما انفصل الفجر قال) غسق اللیل (والمغرب والعشاء، فیكون

ًوقْرآن الفْجر إن قْرآن الفْجر كان مشُھودا فأغنى باسم الفجر عن ذكر وقتھ؛ ألن الفجر من االنفجار والوضوح، ونظرا إلى أن اسمھ یدل على  ْ ُ ًُ َ َ َ َ ََ َ َِ ِْ َّْ ِ
ھ عند انفجار الضوء وانتشاره أغنى التعبیر باسمھ عن التصریح بوقتھ، فھذه خمسة فروض وخمسة مواقیت، وكلتا اآلیتین أصل في وقتھ؛ ألن

أما السنة فجاءت األحادیث عن النبي صلى هللا علیھ وسلم تصف وقت الصالة، واألصل في ھذا . باب المواقیت عند العلماء رحمة هللا علیھم
ًعلى نبیھ علیھ الصالة والسالم الصلوات الخمس اختار هللا فریضتھا أن تكون مباشرة منھ سبحانھ وتعالى فوق السماوات أن هللا لما فرض 

العال، ولذلك كان من دالئل فضل الصالة وعظیم شأنھا أن هللا عز وجل لم یوح وجوبھا إلى نبیھ بواسطة، وإنما باشره بوجوبھا واألمر بھا 
ًتعظیما لشأنھا وداللة  على عظیم مكانتھا، فلما أوجب هللا على نبیھ الصلوات الخمس، وانتھى األمر إلى الخمس، وكان یراجع ربھ حتى ً

َّاستقرت إلى الخمس نزل علیھ الصالة والسالم، ولما أصبح صبیحة اإلسراء وزالت الشمس لم ُیفاجأ إال بجبریل قد نزل علیھ فأمھ عند 
فاألصل في السنة ھذا الحدیث، وھو أول المواقیت السنیة، ولذلك یعتبره العلماء . ت بحدیث جبریل بمكةالكعبة، ولذلك كانت بدایة المواقی

َّفأم جبریل علیھ السالم رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم . ًرحمة هللا علیھم أصال، إال ما دل الدلیل على نسخھ، كما سیأتي إن شاء هللا تعالى َ
، )ما بین ھذین وقت: (ول كل صالٍة عند أول وقتھا، وصلى بھ الیوم الثاني كل صالة في آخر وقتھا، ثم قال لھَّبمكة یومین، صلى بھ الیوم األ

ًثم جاءت السنن عن النبي صلى هللا علیھ وسلم بفعلھ وبقولھ، فتارة بالفعل ُیبیِّن المواقیت، وتارة بالقول یدل . َّفحدد مواقیت الصالة وبینھا ً
فشرط الوقت ال ُیحكم بلزوم الصالة على المكلف إال بدخولھ، فال یطالب الرجل وال المرأة بالصالة إال بعد . مھ علیھعلیھا صلوات هللا وسال

َّولو بلحظة فھو غیر آثم وال ملزم بھا، وكذلك لو ُجن أو حاضت المرأة قبل  دخول الوقت، ویتفرع على ذلك أنھ إذا مات قبل دخول الوقت ٍ ٍ
َفإنھا ال تطالب بھادخول الوقت ولو بلحظة  َ فال یتوجھ الخطاب بالصالة إال بعد وجود ھذه العالمة، فلما كان الوقت لھ ھذه المنزلة وھي أنھ . ُ

  .إنھ شرط من ھذا الوجھ: قیل. ال یتوجھ الخطاب من الشرع للمكلف أن یفعل العبادة إال بعد وجود ھذه العالمة
 
 
 
 

 الطھارة من الحدث والنجس: الشرط الثاني
 
 

ٌإنھا صفة حكمیة توجب : َّتقدم تعریف الطھارة، وقلنا) والطھارة من الحدث: (قولھ]. والطھارة من الحدث والنجس: [قال المصنف رحمھ هللا ٌ
وأما الطھارة من النجس أو الخبث كما ُیعبِّر العلماء فیشترط . لموصوفھا استباحة الصالة، والطواف بالبیت، ونحوه مما تشترط لھ الطھارة

ٌكذلك؛ ألن الطھارة طھارة من الحدث بالوضوء أو الغسل أو التیمم بدال عنھما، وطھارة من الخبث بإزالة النجاسة عن البدن والثوب  ًٌ



 228 

ُیا أیھا الذین آمنوا إذا قْمتم إلى الصالة فاغسلوا : فأما طھارة الحدث فدلیل وجوبھا قولھ تعالى. والمكان ِ ِ َّ ِ ُّْ َ َ ِ ِْ ُ ُ َُ ََّ َ َ ًوإْن كنتم ُجنبا : ، ثم قال]6:المائدة[ََ ُ ُ ْ ُْ ِ َ
َّفاطھُروا  َّ َ، فأوجب وأمر وألزم المكلف بھذه الطھارة، ثم حكم بعدم صحة الصالة بالفقد، فقال علیھ الصالة والسالم في الصحیحین ]6:المائدة[َ َ

ھذه طھارة الحدث ودلیل اشتراطھا لصحة ، ف)ال یقبل هللا صالة أحدكم إذا أحدث حتى یتوضأ: (كما في حدیث أبي ھریرة واللفظ لـمسلم 
ّالصالة من الكتاب والسنة، لكن دلیل السنة في االشتراط أقوى من دلیل الكتاب؛ ألن دلیل الكتاب دل على الوجوب، وأما دلیل السنة فقد دل 

ً واجبا ال یدل على كونھ شرطا على عدم الصحة واالعتبار إال بعد وجود الطھارة، وھو أبلغ في الداللة على الشرطیة؛ ألن كون الشيء ً
ًوأما الطھارة من الخبث، وھي طھارة البدن والثوب والمكان من أجل الصالة، كونھا شرطا لصحة الصالة . لصحة الشيء كما ھو معلوم

دعي الصالة أیام  (:، وقولھ)اغسلي عنك الدم ثم صلي: (إلزام المكلف بطھارة البدن، أصلھ قولھ علیھ الصالة والسالم: ًأوال: فیدل علیھا
لتنظر عدد اللیالي واألیام التي كانت تحیضھن من الشھر قبل أن یصیبھا الذي أصابھا، فلتترك الصالة قدر : (، وفي الحدیث اآلخر)قروئك

 قولھ تعالى طھارة الثوب، واألصل فیھا: ًثانیا. ، فأمرھا بطھارة البدن)ذلك من الشھر، فإذا بلغت ذلك فلتغتسل ثم تستذفر بثوب ثم تصلي
ْر : یخاطب نبیھ َوربك فكبِّ َ َ َ َوثیابك فطھِّْر * ََّ َ َ َ َ َوالرْجز فاْھُجْر * َِ َ ُّ َأي للصالة، وثیابك فطھِّْر : ، فكبر]5-3:المدثر[َ َ َ َ َ ، ولیس المقصود ]4:المدثر[َِ

َوثیابك فطھِّْر : الترتیب، وإنما المقصود مجموع ھذه األمور، والمراد بقولھ َ َ َ َ أي طھارتھا من النجس والقذر، فال تصح الصالة إال ]: 4:المدثر[َِ
ًطھارة المكان، فال تصح الصالة إال بعد أن یكون مكان المصلي طاھرا، واألصل في ذلك حدیثان: ًثالثا. بعد وجود طھارة الثوب أحدھما : ِّ

، فأمر بتطھیر المسجد، وكذلك أمره علیھ )ًال من ماءأھریقوا على بولھ سج: (حدیث األعرابي لما بال في المسجد، فقال علیھ الصالة والسالم
والدلیل الثاني . ً، فجعل دلك األرض طھارة لھا)لیدلكھما في األرض: (الصالة والسالم من دخل المسجد بنعلیھ إن وجد فیھما أذى بقولھ

ما حملكم : (َّفلما سلم علیھ الصالة والسالم قالحدیث أنس أن النبي صلى هللا علیھ وسلم صلى بالناس، ثم خلع نعلیھ، فخلع الصحابة نعالھم، 
ًإن جبریل أتاني، فأخبرني أن فیھما قذرا، أو : فقال رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم. رأیناك ألقیت نعلیك فألقینا نعالنا: على إلقاء نعالكم؟ قالوا

م بنجاستھما؛ ألنھما لیستا بطاھرتین، فلما خلعھما بعد العلم ووجھ الداللة أن النبي صلى هللا علیھ وسلم خلع النعلین بعد العل). أذى: قال
ًبالنجاسة دل على أن المصلي ال یقف على موضع نجس، ولذلك اعتبر حدیث النعلین في خلعھ علیھ الصالة والسالم لھما أصال في طھارة  ِ ُ ٍ

 ینبغي للمصلي أن یطھِّر ثوبھ وبدنھ ومكانھ من َّفمجموع ھذه النصوص في الكتاب والسنة دل على أنھ. موضع المصلي الذي یصلي علیھ
 .أجل صالتھ

 
 
 
 

 أوقات الصالة
 
 

...... 
 

 وقت صالة الظھر
 
 

ٌإذا علمت أن الوقت شرط : الفاء للتفریع، أي] فوقت الظھر من الزوال إلى مساواة الشيء فیئھ بعد فيء الزوال: [قال المصنف رحمھ هللا
ھي الصالة األولى تسمى بالظھر، وھذا اسمھا الغالب، وللعلماء في سبب تسمیتھا : والظھر. ا سیأتيلصحة الصالة فاعلم أن وقت الظھر م

یت بالظھر من الظھیرة، لوجود قائم الظھیرة فیھا؛ ألن الشمس تقوم فیھا، وھي تقع بعد زوال الشمس : بالظھر خالف، قال بعضھم ُسمِّ
َمى األْولى، ویدل على ذلك ما ثبت في الصحیحین من حدیث أبي برزة األسلمي أنھ ُّوالظھر تس. مباشرة، فنسبت إلى أقرب موصوٍف لھا ُ

كیف كان النبي صلى هللا : (دخلت أنا وأبي على أبي برزة األسلمي ، فقال لھ أبي: دخل علیھ أبو المنھال سیار بن سالمة رحمھ هللا، فقال
ً، فُوصفت بكونھا ھجیرا، وبكونھا أْولى، وبكونھا ظھرا، ..)تدعونھا األولىكان یصلي الھجیر وھي التي : علیھ وسلم یصلي المكتوبة؟ قال ًُ ِ

ًأما كونھا ھجیرا فألنھا تكون بالھاجرة، وھذا الوقت الذي تقع فیھ صالة الظھر، حیث تكون الشمس فیھ شدیدة الحرارة، ولذلك أمر باإلبراد 
الشمس، وصاروا إلى الظل، وھجروا أعمالھم من أجل شدة الحر والمئونة عن أول الوقت في شدة الحر، فإذا اشتدت الحرارة ھجر الناس 

یت الھجیر من ھذا، وسمیت الظھر لما ذكرناه، وسمیت األولى ألنھا أول صالة تصلى وھذا أصح أقوال العلماء أن الظھر ھي . والمشقة، فسمِّ
بین لنبیھ علیھ الصالة والسالم مواقیت الصالة نزل جبریل في وقت أنھ لما أراد هللا أن ی: أول الصلوات، والدلیل على ذلك عدة أدلة، منھا

الظھر، فكان أول ما أعلمھ بوقتھ ھو الظھر، وكذلك الحال في وصف أصحاب النبي صلى هللا علیھ وسلم للصلوات المكتوبة وأوقاتھا كلھم 
 الفجر والثانیة ھي الظھر ألجل أن یقوى مذھبھم بأن األولى ھي: وقال بعض العلماء. كان یبدأ بصالة الظھر، وذلك مراعاة ألصل الشرع

كان : (ًأوال مخالفتھ لظاھر السنة ولھدي الصحابة في قولھم: ٌالعصر ھي الصالة الوسطى، وھذا مذھب مرجوح، وُیجاب عنھ من وجھین
ا األولى، وأما اعتذارھم بأن العصر ال ، فدل على أن الصحابة رضوان هللا علیھم كانوا یسمونھ...)یصلي الھجیر وھي التي تدعونھا األولى

تكون وسطى إال إذا اعتبرنا الفجر األولى فمحل نظر؛ ألنھم قالوا إن الفجر والظھر یجتمعان في كونھما صالة نھاریة، والمغرب والعشاء 
إن الوصف : یسیر، وھو أن ُیقالوالجواب عن ھذا . ًیجتمعان في كونھما صالة لیلیة، فیقع العصر بینھما، فتكون صالة وسطى من ھذا الوجھ

 إنما ھو النتصافھا بین نھاریٍة ولیلیة، ال بین نھاریتین ولیلیتین، وھم یراعون عدد الصلوات، ویمكن أن - أعني العصر- بكونھا وسطى 
: صالة الظھر وقتانفل. تراعى داللة الحال، فإن صالة العصر بین نھاریٍة وھي الظھر، ولیلیٍة وھي المغرب، وعلى ھذا ال یرد ما ذكروه
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أول وآخر، فأما أول وقت صالة الظھر فھو من الزوال إذا زالت الشمس، وأما آخر وقت الظھر فكما ذكر المصنف حین یصیر ظل كل 
ِأقم : ىأما بالنسبة العتبار الزوال أول وقت الظھر فدلیلھ الكتاب والسنة، أما الكتاب فقولھ تعال. ٍشيء مثلھ، أي على قدر ظل الرجل إذا قام ِ َ

ِالصالة لدلوك الشْمس  َّ ِ ِ َُّ ُ أما السنة ففي األحادیث الصحیحة، منھا حدیث ابن عمر في صالة جبریل وإمامتھ . زوالھا: ، ودلوكھا]78:اإلسراء[َ
: ، أي)كان یصلي الظھر إذا دحضت الشمس(حدیث جابر بن عبد هللا في الصحیحین : ومنھا. بالنبي صلى هللا علیھ وسلم صبیحة اإلسراء

ًوكذلك أیضا حدیث مسلم في قصة ). كان یصلي الھجیر وھي التي تدعونھا األولى حین تدحض الشمس: (حدیث أبي برزة : ومنھا. زالت
فھذه خمسة أحادیث كلھا دلت على . الرجل الذي سأل النبي صلى هللا علیھ وسلم عن مواقیت الصالة، وحدیث عبد هللا بن عمرو بن العاص 

َالظھر یكون بدایتھ من زوال الشمس، وُحكي اإلجماع على أن وقت صالة الظھر یبتدئ من الزوال، وھذا اإلجماع مخالف أن وقت صالة  َ ِ
ٌبما ُحكي عن ابن عباس أنھ كان یجیز إیقاع صالة الظھر قبل الزوال بالیسیر، وھو قول محكي عن مالك رحمة هللا علیھ إمام دار الھجرة،  ٌ َ ِ

ِ لظاھر السنة، فحكایة اإلجماع ُیشكل علیھا ما أثر عن ابن عباس وعن مالك رحمة هللا علیھٌوقول مرجوح لمخالفتھ وإذا علمنا أن النصوص . ُِ
َّمأخوذ من زال الشيء إذا تحرك، والمراد بالزوال زوال الشمس، والسبب : دلت على أن أول وقت الظھر الزوال، فما ھو الزوال؟ الزوال ٌ

 یكون الظل في جھة المغرب، ثم تسیر وینقبض ظلھا حتى تنتصف في كبد السماء، فتقف عن مسیرھا، في ذلك أن الشمس إذا طلعت
ال یجوز أن یعتقد : ٌوبالمناسبة في سیر الشمس ینبغي إثباتھ، والقول بأن الشمس ثابتة باطل مخالف لنص القرآن، ولذلك قال بعض العلماء

َلشْمُس تْجري لُمْستقر لھا َوا: المسلم أن الشمس ثابتة، وذلك لقولھ تعالى َ ٍَّّ َِ َ ، فنص سبحانھ على أنھا تجري، وفي الصحیح عن النبي ]38:یس[َِ
، فنسب لھا الذھاب والمجيء، وھذا یدل على الحركة بخالف )ھل تدري أین تذھب ھذه؟! یا أبا ذر : (صلى هللا علیھ وسلم أنھ قال لـأبي ذر 

ٌإنھا ثابتة مخالف لھذا النص الذي أنبأك بھ الخبیر العلیم سبحانھ وتعالى خالق الشمس :  الفالسفةالثبوت، ولذلك ُیعتقد جریانھا، وقول بعض
فالشمس تطلع من مشرقھا فیكون الظل في جھة المغرب، على أقصى ما یكون عند ارتفاع شعاعھا، ثم . وخالق الكون وھو أعلم بما خلق

ًترتفع قلیال قلیال فینقبض الظل من جھة المغرب ق ًلیال قلیال حتى تنتصف في كبد السماء، فإذا انتصفت في كبد السماء وقف الظل عن الحركة ً ً
ًقد یكون إلى دقائق معدودة جدا، وفي ھذا : إنھ لحظة یسیرة، أي: فال یزید وال ینقص، وھذا االنتصاف قال بعض الخبراء من أھل الفلك

ِ، ولذلك نھي عن الصالة فیھ؛ ألنھ لحظة عذاب، ولیست بساعة رحمة، - عیاذ باوال-الوقت وھو وقت انتصافھا في كبد السماء تسجر جھنم  ُ
وثبت عن عقبة ). فإذا اعتدلت على رأسك فإن تلك الساعة تسجر فیھا جھنم: (كما في الحدیث الصحیح عن النبي صلى هللا علیھ وسلم أنھ قال

حین تطلع الشمس بازغة : وسلم ینھانا أن نصلي فیھن أو أن نقبر فیھن موتاناثالث ساعات كان رسول هللا صلى هللا علیھ : (بن عامر أنھ قال
، )قام قائم الظھیرة: (، فإذا قال العلماء)حتى ترتفع، وحین یقوم قائم الظھیرة حتى تمیل الشمس، وحین تضیف الشمس للغروب حتى تغرب

ِ السماء فال تتحرك، فإذا وقفت وقف الظل، وأحیانا یقف الشاخص ، فمرادھم ھذه الساعة، ولذلك تقف الشمس في كبد)وقف الظل: (أو قالوا ً
إنھ في مكة في الیوم السابع من حزیران تكون الشمس ال : بدون ظل، وھذا في األماكن التي تكون معادلة لمنتصف السماء، ولذلك یقولون

بعد  ا أخذت في ھذه اللحظة التي ھي لحظة اإلمساك تبدأظل لھا، بمعنى أنھا في منتصف السماء، أو في كبد السماء كما ورد في الخبر، فإذ
ّذلك في الحركة إلى جھة المغرب، فإذا ابتدأت حركتھا إلى جھة المغرب تحرك الظل إلى جھة المشرق، على عكس ما كان علیھ عند 

بإذن هللا عز وجل، فإذا وھذه اللحظة ھي لحظة انتصاف النھار، وتكون في منتصف الوقت ما بین طلوع الشمس وغروبھا . غروبھا
 -كما قلنا-انتصفت في كبد السماء وابتدأت بالمسیر فحینئٍذ یبدأ وقت الظھر، فقبل مسیرھا، وھي لحظة وقوف الظل ال یجوز إیقاع الصالة 

: ظھر من الزوال، أيیبدأ وقت ال: فلذلك قالوا. في قول الجماھیر، وانعقد علیھ اإلجماع، إال ما جاء عن ابن عباس ومالك رحمھ هللا تعالى
ّمن حركة الشمس، فالسبب في تسمیة ھذا الوقت بالزوال أن الشمس تتحرك، فكأنھا زالت عن مكانھا الذي ثبتت فیھ في كبد السماء، وھذا 

نسان أن ثم كیفیة معرفة ھذا الوقت تختلف باختالف الفصول، وباختالف البلدان، ولكن الطریقة التي یمكن لإل. الوقت ھو أول وقت الظھر
ٍأن یثبت شاخصا على مكان مستو، ویعرف طول ھذا الشاخص، ثم بعد ذلك ینظر في ظل الشاخص، فتبدأ الشمس . یضبط بھا المواقیت ٍ ً

ًطالعة من مشرقھا فیراقب الظل في جھة المغرب، فكلما تقاصر الظل، خاصة عند منتصف النھار یضع العالمة، خاصة إذا كان الشاخص 
ا، فیضع عالمة على الظل، حتى یقف الظل فیعلم أن ھذه اللحظة التي وقف فیھا الظل ھي الساعة التي انتصف فیھا على ورقة أو نحوھ

. النھار، بمعنى أنھ بمجرد ما یبتدئ الظل بالزیادة واالنحسار إلى جھة المشرق فاعلم أنھا ساعة الزوال، وأن ما قبلھا ساعة انتصاف النھار
الرجوع، ومنھ : الفيء) إلى مساواة الشيء فیئھ بعد فيء الزوال: (وقولھ. یبتدُئ بزوال الشمس: ابتدائیة، أي) من الزوال: (في قولھ) من(و

ْفإْن فاءت : قولھ تعالى َ ََ ِسمي بذلك ألن الظل یفيء، بمعنى: رجعت، قالوا: أي] 9:الحجرات[ِ یرجع، فبعد أن كان في جھة الغرب إذا بھ إلى : َ
ظل یكون الفيء، فالظل الذي تقف علیھ الشمس عند انتصافھا في كبد السماء ال ُیحسب، وببدایة تحركھا إلى جھة جھة المشرق، وبتقاُصر ال

المغرب، وزیادة قدر الظل في جھة المشرق یبدأ وقت الظھر كما قلنا، فیضع من ھذه البدایة عالمة على الورقة، ثم بعد مسیرھا ینظر إلى 
ًوالسبب في ذلك أن الزوال أحیانا یقف على قدر من الظل، بمعنى أنھ یكون للشاخص . اخص الموضوعطول الظل حتى یساوي العود أو الش

ِظل، فلو فرض أن ظلھ یختلف بالصیف والشتاء على حسب قرب الشمس من مسیرھا الذي ھو في منتصف القطب أو انحرافھا في فصل  ُ
كما -نصف لشاخص طولھ متر، فحینئٍذ یحسب من ھذا الشبر والنصف أو القدم ًالشتاء، فإذا كان الظل الذي وقفت علیھ الشمس یعادل شبرا و

وبعد زیادة الظل في جھة المشرق . ، وُیعتبر وصول الظل إلى القدم ھو بدایة وقت الظھر عند الزیادة، فتضع عالمة على ھذا القدر-یقولون
فال بد في  .ٍإلى أن یصیر فيء كل شيء مثلھ بعد فيء الزوال: بقدر الشاخص الذي ھو المتر، یكون وقت الظھر قد انتھى، وھذا ھو معنى

  بمعنى أن الشمس تنتصف. َّغالب األحوال أن یكون للزوال ظل، ولذلك تجد في بعض التقاویمات أن ظل الزوال قدم
 
 
 
 

 وقت صالة العصر
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 وقت العصر، والوالء بمعنى أنھ بعد انتھاء وقت الظھر یقع بعد وقت الظھر: أي) ویلیھ: (قولھ]. ویلیھ وقت العصر: [قال المصنف رحمھ هللا
ًإن ھناك وقتا مشتركا بین الظھر والعصر، وھو األمد الفاصل بین الوقتین، وظاھر السنة ما ذكره : وقال بعض العلماء. یدخل وقت العصر ً

. وسلم كما في حدیث الوقتین في صحیح مسلم ودرج علیھ المصنف رحمھ هللا لظاھر حدیث إمامة جبریل، وكذلك فعل النبي صلى هللا علیھ 
ِوالعْصر : ٍوالعصر في لغة العرب ُیطلق بمعان، فالعصر الدھر، وحملوا علیھ قولھ تعالى َ . ، فأقسم هللا عز وجل بالزمان كلھ]1:العصر[َْ

المحدد المعروف الذي یكون في عشي وكذلك یطلق على الوقت . ٌولن یلبث العصران یوم ولیلة: الیوم واللیلة، ومنھ قول الشاعر: والعصر
َُّسمِّي العصر عصرا ألن اإلنسان إذا عصر الشيء لم یبق إال آخره، بمعنى أن النھار ولى: قالوا. في آخر النھار: النھار، أي َ ولم یبق إال  ً

كما ذكرناه، وھو أفضل والعصر ھو الوقت الثاني . ًآخره، وكان بمثابة العصارة األخیرة في الشيء، فُسمي العصر عصرا من ھذا
َحافظوا على الصلوات والصالة الُوْسطى : الصلوات؛ لقولھ تعالى ْ ِ َّ ِ َّ َِ َ َ ََ َ ، فإن هللا عز وجل خصھا بالذكر، وعطف الخاص على العام ]238:البقرة[ُ

ُّتنزُل المالئكة والروُح: ُّیقتضي تشریف الخاص وتمیزه على العام بفضیلة، كما في قولھ تعالى َِ َُ َْ َ ِمْن كان عدوا  ومالئكتھ : ، وقولھ]4:القدر [ََّ ِ ِ َّ ََ َ َ َ َِ َِّ ً ُ
َوُرُسلھ وجْبریل ومیكال  َ َ َ ََ ِ ِ ِِ ، فذكر جبریل ومیكال من باب التخصیص والتشریف، فالعرب تعطف الخاص على العام للداللة على ]98:البقرة[ِ

ِحافظوا على الصلوات والصالة : شرفھ، فلما قال تعالى َّ ِ َّ َِ َ َ ََ َ َالُوْسطى ُ وأما . دل على فضل صالة العصر، وھي الصالة الوسطى] 238:البقرة[ْ
شغلونا عن الصالة الوسطى صالة العصر، مأل هللا : (ًالدلیل على كونھا صالة وسطى فما ثبت في الصحیحین من قولھ علیھ الصالة والسالم

 وھذا في الصحیح، وھو نص على أن الصالة الوسطى ھي العصر، ،)ًحشا هللا أجوافھم وقبورھم نارا: ًأجوافھم وقبورھم نارا أو قال
ِووصفت بكونھا وسطى؛ ألنھا تقع بین صالة نھاریة وھي الظھر، وصالة لیلیة وھي المغرب، ومما یدل على أنھا ھي المختصة بالفضل 

فھذا یدل على .  فقد أھلھ-والعیاذ با-، بمعنى )ِمن فاتتھ صالة العصر فكأنما وتر أھلھ: (اختصاصھا بالوعید في قولھ علیھ الصالة والسالم
َّخصت العصر بھذه المزیة ألنھا تقع عند التجار في : قال بعض العلماء. عظیم شأنھا، وأنھا تتمیز من بین الصلوات بھذا الفضل العظیم ُ

وكذلك الحال بالنسبة ألول . َّصت بھذا الفضلُأوقات التجارة، فالناس الغالب أنھم في العصر یتبایعون ویشترون، فتكون ساعة غفلة، ولذلك خ
ًفإنُھ كان لألوابین غفورا : النھار، فلما قال تعالى ُ َ َ َِ َِّ َِ َ َّخص : قالوا) ِاألوابین حین ترمض الفصال صالة: (قال علیھ الصالة والسالم] 25:اإلسراء[ََّ

ِنافلة في أول النھار، والعصر فریضة في آخر النھار، وُجعلت صالة الضحى بھذا الوقت ألنھا ساعة اشتغال الناس بالتجارة، فھذه في ال ٌ
إنھا ھي الوسطى، وھي أفضل الصلوات، ووقتھا من صیرورة ظل : ولذلك قالوا. فضیلتھا في آخر النھار ألنھ وقت الكالل والتعب والسآمة

والقول الثاني . ٍيء مثلیھ، فھذا القول األولٍكل شيء مثلھ على ظاھر حدیث جبریل وحدیث ابن عمر في الصحیح، إلى أن یصیر ظل كل ش
ٍوأما وقت االضطرار فیستمر من ظل كل شيء مثلیھ إلى . أن وقت العصر ینتھي إلى اصفرار الشمس، وكال القولین في وقت االختیار

ٍل كل شيء مثلیھ، وقت العصر إلى أن یصیر ظ: فأما القول األول الذي یقول. غروب الشمس، أو من ُصفرة الشمس إلى غروب الشمس
ٍفتحسب ظل كل شيء مثلھ، ثم بعد ذلك تحسب صیرورتھ إلى الضعف، فإذا بلغ الضعف من بعد ظل الزوال فقد انتھى وقت العصر 
ٍاالختیاري، فال یحل تأخیر الصالة لقادر على فعلھا عن ھذا الوقت، وھذا على القول األول، ثم یبدأ الوقت االضطراري، والوقت 

ًحائض والنفساء إذا طُھرت من حیضھا ونفاسھا، فلو أن امرأة طُھرت من حیضھا أو نفاسھا في ھذا الوقت الذي ھو بعد أن االضطراري لل َ
ٍصار ظل كل شيء مثلیھ فحینئٍذ ُیحكم بوجوب صالة العصر علیھا إذا طھرت قبل غروب الشمس بركعة، فإن طھرت قبل غروب الشمس 

ِكعات وھي مقیمة، طولبت بصالة الظھر والعصر لما بینھما من االشتراك بداللة الشرع، وسنبین بثالث ركعات وھي مسافرة، أو بخمس ر ُ
إن وقت العصر إلى أن تصفر الشمس فھو أقوى األقوال؛ وذلك ألن حدیث مسلم في قولھ : وأما قول من قال. ھذا إن شاء هللا في موضعھ

َوحدیث إمامة جبریل . ثبت بالسنة المدنیة؛ ألنھ كان بالمدینة) وقت العصر ما لم تصفر الشمس: (علیھ الصالة والسالم َ وھو حدیث ابن عمر -ِ
وقت العصر ما لم ( للنبي صلى هللا علیھ وسلم كان بمكة، والقاعدة أن المتأخر ینسخ المتقدم، ولذلك ال تعاُرض بین الحدیثین، فُیعتبر حدیث -

لشمس، والشمس إذا قربت من المغیب ذھب ضیاؤھا واصفرت، ثم بعد ذلك یبدأ عند ًنصا في أن وقتھا ینتھي عند اصفرار ا) تصفر الشمس
: قولھ. وإذا غابت الشمس انقطع وقت االختیار ووقت االضطرار. االصفرار وقت االضطرار كما ذكرنا، وال یجوز التأخیر إلیھ إال لمعذور

وأما . لعلماء، والصحیح القول الثاني أن وقتھا ینتھي عند اصفرار الشمسھذا كما قلنا أحد قولي ا]. إلى مصیر الفيء مثلیھ بعد فيء الزوال[
ٍأول وقت العصر فعند الحنفیة أولھ إذا صار ظل كل شيء مثلیھ، وقد بینا أن الصحیح أنھ إذا صار ظل كل شيء مثلھ، والدلیل من فعل النبي  ٍّ

َّ مثلھ، فاألحادیث الصحیحة التي من تأملھا نظر إلى أن النبي صلى ٍصلى هللا علیھ وسلم أنھ كان یبتدئ وقت العصر إذا صار ظل كل شيء
فقد ثبت في الصحیحین من حدیث أبي المنھال حیث حدث یحدث عن . ٍهللا علیھ وسلم كان یوقع العصر عند صیرورة ظل كل شيء مثلھ

، ومعنى ذلك أنھ كان یوقعھا )المدینة والشمس حیةویصلي العصر ثم یرجع أحدنا إلى رحلھ في أقصى : (.. النبي صلى هللا علیھ وسلم، فقال
ٍوقد صار ظل كل شيء مثلھ، وال یتأتى أن ُیصلي بھم النبي صلى هللا علیھ وسلم بعد أن صار ظل كل شيء مثلیھ، ثم یرجع الرجل إلى  ٍ

َّرحلھ والشمس حیة، فھذا معروف، وغالبا من یعرف وقت المدینة یرى أن ھذا بعید، والغالب أنھ صل ٍى عند صیرورة ظل كل شيء مثلھ، ً
انطفاء نورھا، بمعنى أنك تستطیع أن تنظر فیھا، فإذا بھا : -كما قلنا-َوانتھى وقت صالتھ على ظاھر السنة ما لم تصفر الشمس، واصفرارھا 

]. والضرورة إلى غروبھا: [لھقو. تصبح صفراء فتقوى على النظر إلیھا، ولكنھا إذا كانت قریبة من الزوال یكون من الصعوبة أن تنظر إلیھا
علیھ  أما دلیلنا على الوقت المختار فقولھ: ما الدلیل على تقسیم الضرورة واالختیار؟ قلنا: وقت الضرورة، إلى غروبھا، فإن قال قائل: أي

قولھ علیھ الصالة وأما الدلیل على وقت االضطرار الذي ال یجوز إال لمعذور، ف). وقت العصر ما لم تصفر الشمس: (الصالة والسالم
َّ، فدل ھذا على أن من صلى في ھذا الوقت، فقد )ًمن أدرك ركعة قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر: (والسالم في الحدیث الصحیح

، فعلمنا أن ھناك وقت اختیار وھناك وقت اضطرار، وأن وقت االختیار )وقت العصر ما لم یغب الشفق: (وفي الحدیث اآلخر. أدرك العصر
أي األفضل ] ویسن تعجیلھا: [قولھ. نتھي عند انطفاء الشمس وصیرورتھا إلى الصفرة، ووقت االضطرار من الصفرة إلى غروب الشمسی
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 وقت صالة المغرب
 
 

ویلي وقت العصر المغرب، والمغرب ھي الصالة الثالثة، وتكون بعد : أي]. ب الحمرةویلیھ وقت المغرب إلى مغی: [قال المصنف رحمھ هللا
والمغرب : (غروب الشمس؛ لما ثبت في الصحیح من حدیث جابر رضي هللا عنھ أنھ لما ذكر صالة النبي صلى هللا علیھ وسلم المكتوبة قال

َفإذا وجبت ُجنوُبھا : وجب الشيء إذا سقط، ومنھ قولھ تعالى: سقط قرص الشمس وغاب، فإن العرب تقول): وجبت: (، ومعنى)إذا وجبت َ َ َُ ْ ََ ِ
كان علیھ الصالة والسالم یصلي المغرب إذا : أي) والمغرب إذا وجبت: (فقول جابر . سقطت اإلبل واستقرت على األرض: ، أي]36:الحج[

ماء على أن وقت المغرب یبتدئ عند غروب الشمس، أجمع العل] إلى مغیب الحمرة: [وقولھ. وجبت الشمس، بمعنى غابت وذھب ضیاؤھا
ًإن المغرب یكون عند اشتباك النجوم، وكان قوال لبعض : ًفھذا أول الوقت، إال خالفا لبعض أھل األھواء الذین ال ُیعتد بخالفھم الذین یقولون

ھل المغرب لھ وقت واحد :  علیھ وسلم، ثم یرد السؤالٌالسلف المتقدمین، ولكنھ قول ال ُیعتد بھ؛ لمخالفتھ للسنة الصحیحة عن النبي صلى هللا
ٍالمغرب وقتھا بقدر ما تفعل، واستدلوا بحدیث متكلم على سنده: أو وقتان؟ قال بعض العلماء والقول الثاني أن المغرب لھا وقتان، بمعنى أنھ . َّ

ٌھا وقت واحد وھو قدر ما تؤدیھا بعد غروب الشمس، المغرب ل: فاألولون یقولون. یبتدئ وقتھا بعد غروب الشمس، وینتھي في وقٍت غیره
: والقول الثاني وھو الصحیح أن للمغرب وقتین. فال یجوز التأخیر فیھا، وھذا أضیق المذاھب كما ھو موجود في مذھب المالكیة والشافعیة

كون عند مغیب الشفق، فإذا غاب الشفق انتھى وقت الوقت األول لبدایتھا، والثاني لنھایتھا، فأما بدایتھا فبعد الغروب، وأما نھایة وقتھا فی
ٌشفق أحمر وشفق أبیض، فأجمع العلماء على أن الشفق إذا غاب انتھى وقت المغرب، ولكنھم اختلفوا في حد ھذا : المغرب، والشفق شفقان ٌ

، فنص علیھ )المغرب ما لم یغب الشفقوقت صالة : (العبرة بالشفق األحمر، وذلك لقولھ علیھ الصالة والسالم: بعض العلماء فقال. الشفق
ًالصالة والسالم على أن وقت المغرب ینتھي عند مغیب الشفق، وسكت علیھ الصالة والسالم، فلم یقل شفقا أحمر وال شفقا أبیض، فإذا غابت  ً

 األفق، وھذا یختلف باختالف الشمس یأتي الشفق األحمر وینتشر من جھة المغرب، فینتحي ناحیة الشمس الیمنى وناحیتھا الیسرى ویمتد في
ٍوبعد ھذه الحمرة یأتي بیاض في األفق لیس بلیل . وھذه الحمرة تستمر قرابة ساعة زمانیة، وقل أن تزید على ساعة. أزمنة الصیف والشتاء

 فھذه االثنتا عشرة دقیقة اثنتا عشر دقیقة إلى ربع ساعة،: وال بنھار، وھذا البیاض قدره ثالث درجات فلكیة، وكل درجة لھا أربع دقائق، أي
ًھي محل الخالف بین العلماء رحمة هللا علیھم، فإذا قدرت بعد غروب الشمس ساعة كاملة فیغیب فیھا الشفق غالبا ً وبعد ھذه الساعة الكاملة . َّ

د مغیب الشفق األحمر، ھل انتھى وقت المغرب أو لم ینتھ؟ فمذھب بعض العلماء أنھ ینتھي وقت المغرب بمجر: یبدأ الخالف بین العلماء
ُوأیضا فإنھ إذا أطلق فالعبرة في االسم بمبتدئھ؛ ألنھ . وھو أصح أقوال العلماء، والدلیل على ذلك أن الشفق إذا أطلق فالمراد بھ الشفق األحمر ً

ًوبناء . تأخیر المغرب إلیھاًأقل ما یصدق علیھ الوصف، ولذلك یعتبر مبتدؤه احتیاطا ألمر الصالة، وتبقى قد ربع ساعة كما قلنا ال یجوز 
، وسمیت بذلك ألن العرب )العتمة(على ذلك إذا غاب الشفق األحمر یبدأ البیاض الذي تدخل بھ ظلمة اللیل، أو ما یسمى في لغة العرب 

ف الضیف أن یأتي، ُِیعتمون باإلبل، والسبب في ذلك أنھم كانوا یأتون باإلبل من الرعي، فمن كرمھم وجودھم ال یبادرون اإلبل بالحلب خو
ًویتأخرون إلى قدر العتمة، فترجع إلى دیارھم ومنازلھم وإلى مراحھا عند الغروب، فإذا غربت الشمس تركوھا، أو تأتي بعد الغروب قلیال 

، )ةالعتم(عندھم أن یحتلبوھا ساعة رجوعھا، ولكنھم یؤخرونھا خوف الضیف، فیتأخرون إلى  فیتركونھا، وإن كان ألذ وأطیب ما یكون
ال تغلبنكم األعراب على اسم صالتكم، أال إنھا العشاء وھم یعتمون : (فلذلك یقولون لھا العتمة، وقد قال صلى هللا علیھ وسلم في ھذا المعنى

. األبیضَّأدخلوھا إلى العتمة، بمعنى أخروا حلبھا إلى عتمة اللیل، وھي الظلمة التي تكون بعد الشفق : أي) اعتموا باإلبل(، فمعنى )باإلبل
ًویسن تعجیل المغرب، ویكون التعجیل نسبیا، فیترك قدر ما ُیصلى ركعتین خالفا للحنفیة والمالكیة رحمة هللا : أي]. ویسن تعجیلھا: [قولھ ًَّ

: لم قالعلیھم، فتؤخر قدر صالة ركعتین ثم یقیم، وھو ھدي النبي صلى هللا علیھ وسلم، فقد ثبت في حدیث مسلم أن النبي صلى هللا علیھ وس
فلقد رأیت كبار أصحاب رسول : (وفي حدیث أنس في الصحیح قال). صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب لمن شاء(

فدل ھذا على أن النبي ).  حتى إن الرجل لو دخل ظن أن الصالة قد أقیمت- سترة یجعلونھا: أي-هللا صلى هللا علیھ وسلم یبتدرون السواري 
ً علیھ وسلم كان یترك قدرا بین األذان واإلقامة، خالفا لمن قال من العلماءصلى هللا إنھ یؤذن ویقیم مباشرة، فھذا خالف السنة، ولیس المراد : ً

فاألفضل في المساجد أن ُیترك قدر ما تصلى بھ السنة، وھي لیست براتبة ولكنھا مستحبة لمكان الندب إلیھا بقول النبي صلى . بالتعجیل ھذا
ًإال لیلة جمع لمن قصدھا محرما: [قال رحمھ هللا تعالى.  علیھ وسلمهللا ًمزدلفة، وسمیت جمعا الجتماع الناس فیھا، : لیلة جمع المراد بھا]. ٍ

ْوالمراد بھذا لیلة النحر للحاج، فإن الحاج إذا َدفع من عرفات ال یصلي المغرب في عرفات، وإن كان َدفُعھ بعد غروب الشمس، فاحتاط  َ
َّولو صلى الحاج بعد غروب الشمس بعرفة صحت صالتھ ولكنھا خالف . مصنف، والدلیل على ذلك ھدي رسول هللا صلى هللا علیھ وسلمال

حتى ولو : السنة، واألفضل أن یؤخر صالة المغرب لیلة النحر إلى وصولھ إلى مزدلفة، وال یصلي حتى في الطریق، بل قال بعض العلماء
شترك المغرب والعشاء اشتراك جمع، فیؤخرھا ولو وصل قرب الفجر؛ ألنھ یرى أن وقت االضطرار یستمر إلى خرج وقت المغرب، فقد ا

:  فإن أسامة لما قال للنبي صلى هللا علیھ وسلم-مع أنھ ُیضیق في التمسك بظاھر السنة-واحتج اإلمام أبو حنیفة على ھذا القول . الفجر
ٌتحدید من النبي صلى هللا علیھ وسلم ) الصالة أمامك: (قولھ: قال اإلمام أبو حنیفة ) الة أمامكالص: (قال علیھ الصالة والسالم! الصالة
ًأال تصلي إال أمامك، یعني جْمعا، ولذلك قال: بمعنى ََّ َّال تصلى إال في جمع، ولو وصلھا بعد نصف اللیل، وھذا من شدة تمسكھ رحمة هللا : َ ُ

إن اإلمام أبا حنیفة یرد السنة وال یقبلھا، وال یجوز اتھام ھذا اإلمام الجلیل والعلم الفاضل من أئمة : علیھ بالسنة، وفي ھذا رد على من یقول
كان یخالف األحادیث بسبب عدم علمھ بھا، ولكثرة  ٌالسلف رحمة هللا علیھ، بل ھو غیور على سنة النبي صلى هللا علیھ وسلم وھدیھ، وإنما
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ً، فقد كان الوضع والكذب على رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم منتشرا في زمانھ، فكان یحتاط في -لعراقا: أي-الوضع بالبلد الذي كان بھا 
ِّفالمقصود أن الحدیث یدل على أن السنة للحاج أن یؤخر المغرب إلى بلوغھ مزدلفة، وھذا ھو ھدي . َّاألحادیث، ولذلك قلت عنده السنن

سألة وھي أن المعروف في زمان النبي صلى هللا علیھ وسلم أنك لو ركبت الدابة أو البعیر كما لكن ھنا م. رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم
ًفعل علیھ الصالة والسالم، وَدفْعت من عرفات إلى مزدلفة، فإنك ستقطع قرابة الساعة أو تزید قلیال، ومعنى ذلك دخول وقت العشاء، فقالوا َ :

در كما ھو موجود اآلن في السیارات، ودفع أول ما دفع الناس، فوصل في وقت المغرب، فھل ًفلو أن إنسانا با. إن جمعھ وقع جمع تأخیر
  .ذلك بالمكان ال بالزمان َّیصلیھا في أول الوقت أو یتأخر؟ والذي یظھر أنھ یصلیھا وقت بلوغھ؛ ألن النبي صلى هللا علیھ وسلم علق

 
 
 
 

 وقت صالة العشاء
 
 

. أي یلي وقت المغرب وقت العشاء، ووقت العشاء بعد مغیب الشفق، واختلف العلماء في آخره]. قت العشاءویلیھ و: [قال المصنف رحمھ هللا
ِإلى غسق اللْیل : الوقت األول ینتھي عند منتصف اللیل؛ لقولھ تعالى: وقت العشاء وقتان]. إلى الفجر الثاني: [قال رحمھ هللا تعالى َّ ِ َِ َ َ

وقد جاء عنھ علیھ الصالة والسالم تأخیر الصالة إلى نصف اللیل، كما في . د اإلشارة إلى اختیاره، وھو منتصفھ، والمرا]78:اإلسراء[
ًواألقوى في داللة الكتاب والسنة ما ورد من كونھ منتھیا عند منتصف اللیل، أعني . ینتھي وقت العشاء عند الثلث: وقال بعض العلماء. روایة

الفجر الكاذب، وھو : الفجر فجران]. وھو البیاض المعترض: [قولھ. تھي بطلوع الفجر الصادقاالختیاري، ثم یبقى االضطراري، فإنھ ین
ٌالذي یكون كذنب السرحان، بیاض طویل في أعلى األفق، وال یعترض، أي ، )الفجر أن یقول ھكذا: (قال علیھ الصالة والسالم. ال ینتشر: ٌ

َّوال یھیدنكم الساطع المصعد: (وقال عكم، وال یمنعكم من األكل والشرب وجود ضیاء الساطع : ، بمعنى)أن یقول ھكذاولكن الفجر (، )َ ال یروِّ
َّالمصعد  . ، والفجر الكاذب یكون في السدس األخیر من اللیل، وسرعان ما یتالشى ھذا الضیاء، بمعنى أنھ ال یثبت الضیاء فیھ-الفجر الكاذب-َ

ال اإلنسان یدخل في الوضوح واإلصباح حتى تطلع الشمس، والمراد بھذا أن وقت الفجر وأما الفجر الصادق فإنھ ینتشر فیھ الضیاء، وال یز
وتأخیرھا إلى ثلث : [قال رحمھ هللا تعالى. المعتبر یكون بطلوع الفجر الصادق، فإذا طلع الفجر الصادق انتھى وقت العشاء االضطراري

ِأعتم النبي صلى هللا علیھ وسلم بالعشاء : (ن مالك رضي هللا عنھ، أنھ قالھذا لما ثبت في الصحیح من حدیث أنس ب]. َاللیل أفضل إن سُھل
لوال أن أشق على أمتي أو على الناس ألمرتھم : فخرج ورأسھ یقطر یقول. الصالة یا رسول هللا، رقد النساء والصبیان: فخرج عمر فقال

ُّذا كان المسجد مسجد جماعة فإنھ ُیسن لإلمام أن ینظر إلى حال والسنة التفصیل، فإ. ، فدل على فضل تأخیر العشاء)بالصالة ھذه الساعة
والدلیل . ًالمأمومین، فإن كان المأمومون مجتمعین وكثیرین، فحینئٍذ یقیم الصالة وُیبكر، وإن كانوا متأخرین یؤخر في العشاء إصابة للسنة

ًحیانا وأحیانا، فإذا رآھم اجتمعوا عجل، وإذا رآھم أبطأوا أخروالعشاء أ: (على ھذا التفصیل ما ثبت في الصحیحین من حدیث جابر أنھ قال ً( ،
ِوأما بالنسبة للمنفرد والمرأة والرجل المعذور فإن األفضل لھ أن یؤخر العشاء؛ . َفدل على أن أمر مساجد الجماعة ُینظر فیھ إلى حال الناس ِّ

السبب في ذلك أنھ : وقال العلماء. ، فدل ھذا على فضل تأخیر العشاء) أمتيإنھ لوقتھا لوال أن أشق على: (ألن النبي صلى هللا علیھ وسلم قال
ال یزال في صالٍة ما انتظر الصالة، وألن الناس بعد العشاء یضطجعون، خاصة في القدیم، والغالب فیھم أنھم بعد العشاء یرتاحون، فكون 

، حتى یأتي علیھ الوقت المتأخر للعشاء، اإلنسان ال یبادر إلى راحتھ وال إلى نومھ مع أنھ قد تعب النھار، و ینتظر تأخیرھا أبلغ في طاعتھ 
ًوقل أن تجد أحدا یصلي معھ، فیصیب فضال ال یصیبھ غیره، ولذلك قال صلى هللا علیھ وسلم لم (، )أما إنكم في صالة ما انتظرتموھا: (ً

ل ، فدل ھذا على فضل التأخیر من ھذا الوجھ؛ أل)یصلھا أحد ممن كان قبلكم ُن الناس تغفل وتنام لمكان المشقة وعناء النھار، فلذلك فضِّ
تأخیرھا من ھذا الوجھ، ولذلك ثبت عن النبي صلى هللا علیھ وسلم أنھ نھى عن النوم قبلھا، لمكان تعب الناس، ولما فیھ من غالب عنائھم 

روب الشمس إلى طلوع الفجر الصادق، ثم یقسم ذلك وأما كیف یعرف المكلف نصف اللیل فإنھ یحسب من غ. بتحصیل مصالحھم في النھار
على اثنین، ثم یضیف النصف الذي خرج من ھذه القسمة إلى وقت الغروب، فلو كان غروب الشمس الساعة السادسة، وأذان الفجر الصادق 

 ونصفھا خمس ساعات ونصف، الساعة الخامسة، فمعنى ذلك أن اللیل یستمر من الساعة السادسة إلى الخامسة بمقدار إحدى عشرة ساعة،
ًوبناء على ذلك ال بد أن . فیضیفھا إلى الساعة السادسة التي ھي وقت الغروب، فتصبح الساعة الحادیة عشرة والنصف ھي منتصف اللیل

ِإنھ یقسم ما بین طلوع الشمس وغرو: وقال بعض العلماء. یعلم ساعة الغروب وساعة طلوع الفجر الصادق، ثم یفعل ما ذكرنا ْ وھذا . بھاَ
  .مرجوح

 
 
 
 

 وقت صالة الفجر
 
 

ِیلي وقت العشاء الفجُر، وُسمي فجرا النفجار الضوء فیھ وانتشاره، : أي]. ویلیھ وقت الفجر إلى طلوع الشمس: [قال المصنف رحمھ هللا ً
نھا أثقل صالة على المنافقین؛ ألن وھذه الصالة ھي الصالة الخامسة، وقد أثنى هللا عز وجل علیھا، ووصفھا النبي صلى هللا علیھ وسلم بأ
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: ٍاإلنسان یكون في نومھ، وال یقوم إال بوازع من اإلیمان وخوٍف من هللا عز وجل، ولذلك أثنى هللا على ھذه الصالة وخصھا بالذكر وقال
ًوقْرآن الفْجر إن قْرآن الفْجر كان مشُھودا  ْ ُ َُ َ َ َ ََ َ َِ ِْ َّْ َقْرآن: قال بعض العلماء]. 78:اإلسراء[ِ ِ الفْجر أيُ َ ٍصالة الفجر، وھذا قول جمع من المفسرین، : ْ

ًإن قْرآن الفْجر كان مشُھودا قالوا: وقولھ تعالى ْ َُ َ ََ َِ ْ َّ یستمر نزول هللا جل وعال في الثلث األخیر من اللیل إلى أن تنتھي صالة الفجر، ولذلك : ِ
ٍھل من داع فأستجیب لھ؟ ھل من مستغفر فأغفر : (لقولھ عز وجل بة مرجوةًمشھودا بالخیر بھذا الفضل العظیم، فال تزال ساعة اإلجا: قالوا ٍ
ًكان مشُھودا: (، فدل على فضل ھذه الصالة من ھذا الوجھ، وقیل)لھ؟ ْ َ َ : ؛ ألنھ تشھده مالئكة اللیل ومالئكة النھار؛ لقولھ علیھ الصالة والسالم)َ

ٌیتعاقبون فیكم مالئكة باللیل ومالئكة بالنھار( ئكة اللیل من صالة العصر إلى صالة الفجر، ومالئكة النھار من صالة الفجر إلى صالة ، فمال)ٌ
ًوإذا نظرت فقل أن تجد وقت العصر یفارق وقت الفجر، فتجدھما متقاربین كأنھما النصف، فتجد بین العصر وبین الفجر توافقا . العصر َّ

ًغالبا، ویكون الفرق بینھما أحیانا إلى نصف ساعة، وأحیانا ً  إلى ساعة أو ساعتین، لكن الغالب أن یكون ھناك توافق بین العصر وبین الفجر؛ ً
إنھا ھي الصالة : َّفالمقصود أن ھذه الصالة مفضلة من ھذا الوجھ، وقال بعض السلف. َّألنھ في بعض األحیان ُیؤخر العصر عن وقتھ

من صلى العشاء في : (في الحدیث الصحیح أنھ ، فقد ثبتالوسطى، والصحیح أن الوسطى العصر كما ذكرنا، ولكن لھذه الصالة فضل
من صلى ھذه الصالة حیث ینادى لھا مع الجماعة (، وأن )جماعٍة فكأنما قام نصف اللیل، ومن صلى الفجر في جماعٍة فكأنما قام اللیل كلھ

م هللا من ذمتھ بشيء، فإنھ من یطلبھ من ذمتھ فال یطلبنك: (-كما في الصحیح- ثم قال علیھ الصالة والسالم ). فھو في ذمة هللا حتى یمسي
ٍال تتعرض لمسلم، فإذا تعرضت إلنسان من أھل الفجر بأذیة، فإنھ في ذمة هللا جل : ، أي)بشيء یدركھ ثم یكبھ على وجھھ في نار جھنم

َّ، ولذلك خصت ھذه الصالة بھذه -افیةنسأل هللا السالمة والع- َّوعال، ومن آذاه وتعرض لذمة هللا أوشك أن یكبھ هللا على وجھھ في النار  ُ
ُّوقد أجمع العلماء رحمھم هللا على أن الفجر یجب أداؤھا بعد تبین الفجر الصادق، وأنھا إذا وقعت قبل الفجر الصادق، فلیست . الفضائل

: األمة وترجمان القرآن وقال حبروأما بالنسبة النتھاء وقت الفجر فإنھ ینتھي بطلوع الشمس، . بصحیحٍة وال معتبرة، وعلى المكلف قضاؤھا
ٌإنھ ینتھي وقتھا بصالة الظھر، وھو قول شاذ قال بھ بعض الفقھاء من أصحاب المذاھب األربعة، وُیحكى عن ابن القاسم من أصحاب اإلمام  ٌ

عن النبي صلى هللا علیھ مالك رحمة هللا على الجمیع، والصحیح أنھ إذا طلعت الشمس فقد انتھى وقت الفجر، وقد ثبت في الحدیث الصحیح 
، ومفھومھ أن من لم یدرك الركعة قبل طلوع الشمس، فصالتھ صالة )ًمن أدرك ركعة قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح: (وسلم أنھ قال

انتھى ولذلك ذھب جماھیر السلف والخلف إلى أنھ ال یجوز الفجر بعد طلوع الشمس، وإذا طلعت الشمس فقد . ٍقضاء ولیست بصالة أداء
قال بعض السلف : وللعلماء في ھذه المسألة قوالن. السنة تعجیل الفجر: أي] وتعجیلھا أفضل: [قال رحمھ هللا تعالى. وقتھا على ما ذكرناه

َالسنة أن تبتدئ الفجر في أول وقتھا، وھو الذي اصطلح العلماء على تسمیتھ بوقت الغلس، وذلك لما ثبت من ھدي النبي صلى: رحمھم هللا َ 
َهللا علیھ وسلم في األحادیث الصحیحة أنھ كان یصلیھا بغلس والصبح كان النبي صلى هللا : (فقد قال جابر رضي هللا عنھ كما في الصحیح. َ

ُّوالغلس یكون في أول الفجر الصادق؛ ألنھ مع تبین الضوء في أعلى السماء، فإنھ ال تزال ظلمة اللیل بین الناس). علیھ وسلم یصلیھا بغلس َ َ ،
. أعني على البسیطة واألرض، فال تزال ھذه الظلمة تنكشف بحسب قوة الضیاء، فالسنة في فعل ھذه الصالة أن تقع عند الغلس أو في الغلس

 إلى أن السنة واألفضل في الفجر أن ُیْسفر بھا، وذلك لما ثبت في الحدیث عنھ علیھ - ًمخالفا للجمھور-وذھب اإلمام أبو حنیفة رحمھ هللا 
ّ، والصحیح مذھب الجمھور أن األفضل في صالة الفجر أن تؤدیھا في أول )أسفروا بالفجر فإنھ أعظم لألجر: (ة والسالم أنھ قالالصال

: ًوقتھا، وذلك لما ثبت من حدیث جابر في الصحیحین، ولما ثبت أیضا في الحدیث الصحیح عن أم المؤمنین عائشة رضي هللا عنھا أنھا قالت
ت یشھدن مع رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم صالة الفجر متلفعات بمروطھن، ثم ینقلبن إلى بیوتھن حین یقضین الصالة ال كن نساء المؤمنا(

، فھذا بالنسبة للقرب، )وكان ینفتل من صالة الغداة حین یعرف الرجل جلیسھ: (وال یعارض ھذا قول أبي برزة). یعرفھن أحد من الغلس
ّیھ وسلم ُیوقعھا في الغلس، ولكن إذا سلم من الصالة عرف اإلنسان جلیسھ، وذلك لمكان القرب وتأثیر الضیاء، فمعناه أن النبي صلى هللا عل ِ

أسفروا : (أعني دخول الضیاء على البسیطة فأقوى األقوال أن األفضل إیقاعھا في أول الوقت، وأما دلیل اإلمام أبي حنیفة رحمة هللا علیھ
ُّ، التبین )أسفروا بالفجر فإنھ أعظم لألجر: (إن النبي صلى هللا علیھ وسلم أراد بقولھ: دیث أوجھ، فمنھم من قالفللعلماء في ھذا الح). بالفجر

ًوالتثبت حتى یكون اإلنسان موقعا الصالة في وقتھا؛ ألن الفجر مشكلتھ أنھ یعترض خاصة في األزمنة الماضیة لم تكن فیھا الساعات  ً
 القمر فیھا شدید الضیاء، -كما ھو معلوم- ً وعناء، خاصة في اللیالي البیض، فإن اللیالي البیض یكون ًموجودة، وكان الناس یجدون مشقة

ولذلك یلتبس ضیاء السماء مع ضیاء الفجر، وتجد الناس ربما صلوا الفجر ثالث مرات، أو أربع، یظنون أن الصبح قد طلع، والواقع أنھ لم 
إن مراد النبي صلى هللا علیھ وسلم : - والنفس تطمئن إلیھ- وقال بعض العلماء . ھ وسلم التبین والتحريَفقصد النبي صلى هللا علی: یطلع، قالوا

: األمر األول: َّباإلسفار بالفجر أن تبتدئ بھا بغلس وتطیل القراءة فیھا، حتى إذا سلمت أصبت اإلسفار، وھذا في الحقیقة ھو األقوى ألمرین
تأكد ھدي النبي صلى : األمر الثاني. وجھ ذلك أنك إذا أطلت القراءة، فإنھ یوجد موجب للحكم بزیادة األجرًأن فیھ معنى یؤكد زیادة األجر، و

، مع ما فیھ من الترتیل والتحبیر في قراءتھ صلوات هللا -صلوات هللا وسالمھ علیھ- ُهللا علیھ وسلم؛ إذ كان یقرأ فیھا من الستین إلى المائة آیة 
ُِیوقع الصالة في غلس، ویخرج منھا حین یتبین الرجل جلیسھ، فال شك أن ھذا نوع من اإلسفار، فقصد من اإلسفار وسالمھ علیھ، فإذا كان  ُِ ٌ َ َ

أن اإلنسان یطیل القراءة، بشرط أال یشق على من وراءه، فھذا ھو أعدل األقوال، فالحدیث ال یعارض األصل، ونضیف إلى ذلك أن المعھود 
أنھ لما سأل النبي صلى هللا علیھ وسلم : ة األفضل فیھا اإلیقاع في أول الوقت، كما جاء في حدیث ابن مسعودفي الشریعة أن مواقیت الصال

، ولذلك یقوى القول بأن المراد من )على أول وقتھا: (، وفي روایة ابن حبان وغیره)الصالة على وقتھا: (عن أحب األعمال إلى هللا، قال
  .التعجیل، ولیس المراد بھ تأخر وقت الصبح إلى اإلسفار) ا بالفجرأسفرو: (قولھ علیھ الصالة والسالم

 
 
 
 

 [2[ باب شروط الصالة -شرح زاد المستقنع 
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كیفیة إدراك الصالة في وقتھا، وحكم أداء الصالة قبل دخول الوقت، : دخول الوقت، ومن المسائل المتعلقة بھذا الشرط: من شروط الصالة
 .وغیرھا من المسائل.. ت، وحكم إذا أدرك المكلف وقت الصالة ثم زال تكلیفھ ثم كلفوما ھو المعتبر في دخول الوق
 كیفیة إدراك الصالة في وقتھا

 
 

َإن المكلف إذا علم أوقات الصالة، فعلمت وقت : كأن المصنف یقول] وتدرك الصالة بتكبیرة اإلحرام في وقتھا: [قال المصنف رحمھ هللا
َّصر والمغرب والعشاء، فحینئٍذ ینبغي أن تعلم أنك إن أوقعت الصالة في ھذه المواقیت التي وقتھا الشرع الفجر، ووقت الظھر، ووقت الع

ّواصطلح العلماء رحمھم هللا على أنك إذا أوقعت الصالة في وقتھا أنھا صالة مؤداة، . ٌوحددھا لھذه الصلوات فإن صالتك معتبرة مجزئھ ٌ
ِّبمعنى أنھا قد أدیت في الوقت المع سبقت اإلشارة إلیھ فاعلم أنك إن  تبر، ثم إذا علمت أن الصالة ینتھي وقتھا بذھاب ذلك الزمن المحدد الذيُ

ًخرجت عن ھذا الوقت أنك قاض ولست بمؤٍد، ولو كنت معذورا ُفلو أن إنسانا نام عن صالة الصبح حتى طلعت الشمس فإنھ باإلجماع إذا . ٍ ً
ٍ إنما ھو وقت قضاء ولیس - ًبعد طلوع الشمس مثال-ِ ینوي األداء؛ ألن الوقت الذي ُیوقع الصالة فیھ أراد أن یصلي علیھ أن ینوي القضاء وال

ًفثبت عندنا أن للصالة وقتا، وأنك إن أوقعت الصالة خارج الوقت تكون قاضیا، وإن أوقعتھا داخل الوقت تكون مؤدیا. بوقت أداء ً لكن لو أن . ً
ًإنسانا أوقع جزءا من الصالة في  ًالوقت المعتبر، وجزءا منھا في الوقت الخارج عن ذلك الوقت المحدد، فھل یوصف الكل بالقضاء؟ أو ً

وتدرك الصالة بتكبیرة اإلحرام في : (قال رحمھ هللا: والجواب. َیوصف الكل باألداء؟ أو یوصف بحسب األجزاء؟ فھذا یتردد من جھة النظر
ھذا أحد أقوال العلماء، وھو أن من كبر تكبیرة اإلحرام قبل أن ) بتكبیرة اإلحرام في وقتھا(ا أداؤك لھ: أي) وتدرك الصالة: (، فقولھ)وقتھا

ًلو أن إنسانا كبر تكبیرة اإلحرام قبل أن تغرب الشمس، فإنھ یعتبر مؤدیا لصالة العصر : مثال ذلك. ٍینتھي وقت الصالة فإنھ مؤٍد لھا ال قاض ً
ًحرام قبل أن یغیب الشفق األحمر فإنھ یعتبر مؤدیا لصالة المغرب ال قاضیا لھا، وقس على ھذاًال قاضیا لھا، ولو أنھ كبر تكبیرة اإل فالعبرة . ً

ٌوذھب طائفة من العلماء وھو مذھب الجمھور . في إدراك الصلوات الخمس على ھذا القول إدراك تكبیرة اإلحرام قبل انتھاء األمد والزمان
لو أن : مثال ذلك. ٍكعة الواحدة فأكثر، فإن ركعت قبل أن یخرج وقت الفریضة فأنت مؤٍد ولست بقاضإلى أن إدراك الصالة إنما یكون بالر

َّإنسانا كبر لصالة العصر، ثم قرأ، ثم ركع ووقع تكبیره للركوع قبل أن تغرب الشمس، فلما ركع ورفع من ركوعھ غابت الشمس، أو لما  ً
ًلك ُیوصف فیھ بكونھ مؤدیا للصالة مدركا لھا، وھذا أصح القولین، فالعبرة في إدراك ركع وقبل أن یرفع من الركوع غابت الشمس، فكل ذ ً َ

ًالفرائض إنما ھو بالركعة الكاملة، فمن أدرك وقتا یستطیع في مثلھ أن یؤدي ركعة من الصالة ُیعتبر مؤدیا لھا، ال قاضیا لھا ً ودلیلھ ما ثبت . ًً
من أدرك ركعة من الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح ومن أدرك : (ھ وسلم قالفي صحیح مسلم وغیره أن النبي صلى هللا علی

أعني الفجر -ّأن النبي صلى هللا علیھ وسلم علق إدراك الصالتین : ووجھ الداللة). ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر
ًفإذا أصح األقوال أن العبرة بإدراك الركوع؛ ألن الركعة تدرك . عتبر على كونھ أوقع الركعة قبل أن ینتھي أمد الصالة الم- والعصر

إن العبرة بتكبیرة اإلحرام، فلو أن المرأة أدركت : فلو قلت: َّویتفرع على ھذا فوائد. بالركوع، وھذا القول ال شك أنھ أعدل لداللة السنة علیھ
إن : وعلى القول الثاني. ا، أو طُھرت من نفاسھا وجب علیھا قضاء العصرلحظة في مثلھا یمكن أن تكبر تكبیرة اإلحرام، فطُھرت من حیضھ

ًفبناء على ھذا تنظر إلى قدر الزمان، . كانت قد أدركت ھذا القدر الذي ال یمكن إدراك الركعة فیھ فإنھ ال یجب علیھا قضاء صالة العصر
ًفتكبیرة اإلحرام ال تأخذ وقتا كبیرا، فمن أدرك ھذه اللحظات  ً یجب علیھ قضاء الصالة، فلو أن مجنونا أفاق من -صحاب القول األولعند أ- ً

ِیلزمك : ًیلزمك أن تقضي صالة الفجر، ولو أن حائضا أو نفساء طُھرت نقول: ُجنونھ قبل أن تطلع الشمس بمقدار تكبیرة اإلحرام، نقول
ِّالعبرة بالركعة فقدر : َأما لو قلت. م، والصالة مدركة بھذا األمرقضاء ھذه الصالة؛ ألنھا قد طھرت في أمٍد یمكنھا أن تكبر فیھ تكبیرة اإلحرا َ

: ًللركعة زمانا، فلو قلنا إن الركعة أقل ما یجزئ فیھا أن یقرأ الفاتحة، ثم یركع، فیمكنھ ذلك في حدود الدقیقتین أو ثالث دقائق، فحینئٍذ تقول
ًوب الشمس، أو قبل طلوع الشمس فإني أحكم بكونھ مدركا للفریضة على  إذا أدركھ اإلنسان قبل غر-أعني الثالث الدقائق-ھذا األمد  ُ

ٍالتفصیل الذي ذكرناه، ولكن لو أدرك دقیقة فإنھ على ھذا القول ال یجب علیھ القضاء، ولو أوقع الصالة فیھا فإنھ قاض ولیس بمؤٍد ً. ...... 
 

 حكم أداء الصالة قبل دخول الوقت
 
 

ًبعد أن بین لك رحمھ هللا أن للصالة بدایة، وللصالة نھایة شرع في بیان األحكام ]  غلبة ظنھ بدخول وقتھاوال یصلي قبل: [قال رحمھ هللا
فإذا علمت ھذه المواقیت فإن أحكام بدایتھا أنھ ال . َّالمترتبة على البدایة والنھایة، فبین لك أحكام النھایة، وشرع اآلن في بیان أحكام البدایة

ع أي صالٍة قبل وقتھا، إال ما استثناه الشرع، كجمع التقدیم في صالة العصر مع الظھر، وجمع التقدیم في صالة العشاء ِیجوز للمكلف أن ُیوق
ًمع المغرب، فإنك إذا نظرت إلى إیقاع صالة العصر فقد وقعت في جمع التقدیم قبل وقتھا، وكذلك أیضا إذا نظرت في صورة الجمع إلى 

ٍ قد وقعت صالة العشاء قبل وقتھا، لكن باستثناء من الشرع، وبأصل ودلیل دل على ذلك، وأنھ ال حرج على صالة العشاء مع المغرب فإنھا ٍ ٍ
ًلو أن إنسانا : ًأما لو أن إنسانا لیس عنده عذر الجمع، فجاء فجمع أو أوقع الصالة قبل وقتھا لم تصح صالتھ، مثال ذلك. المكلف في فعلھ

َقبل أن تزول الشمس، فإنھ باإلجماع تبطل صالتھ وال تصح منھ وُیلزم بالقضاء؛ ألن هللا عز وجل توضأ لصالة الظھر، ثم صلى الظھر 
ٌأمره بالصالة بعد زوال الشمس، فحدد األمر بھا، ووقت الزمان لإللزام بھا بزوال الشمس، فالصالة إذا أوقعھا قبل زوال الشمس فھي صالة  َّ

ٌت الشمس، فبعد انتھائھ من الصالة توجھ علیھ خطاب جدید یطالبھ بفعل الصالة؛ ألنھ أثناء فعلھ لم فإذا زال. غیر الصالة التي أمره هللا بھا
من أوقع الصالة قبل وقتھا غیر معذور فإنھ تلزمھ إعادة تلك الصالة، وصالتھ السابقة : ولذلك یقول العلماء. ٌیكن ھناك خطاب شرعي بالفعل

ال تجوز : ًأوال: ، فیھ)وال یصلي قبل غلبة ظنھ: (فقولھ. طأ منھ، أم كان على سبیل التعمد والعلمٌصالة نفل، سواء أكان ذلك على سبیل الخ
یستفاد من ھذه العبارة أنھ إذا غلب على ظنك أن وقت الصالة قد دخل جاز لك أن تصلي، فمن : ًثانیا. ّالصالة قبل وقتھا، وبینا ھذا ودلیلھ
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َّباب أولى إذا تیقنت، وقد تقدم مع َ ْ الوھم، والشك، والظن أو ما ُیعبِّر عنھ العلماء بغالب الظن، : نا أن مراتب العلم تنقسم إلى أربع مراتبَّ
والمرتبة . ً، فما كان على ھذه األعداد یعتبر وھما%)49(إلى %) 1(الوھم، وھو أقل العلم وأضعفھ، وتقدیره من : فالمرتبة األولى. والیقین
َّما یرد بالظنون الفاسدة، وقد قرر ذلك اإلمام العز بن عبد السالم : َّعد الوھم الشك، فالوھم ال ُیكلف بھ، أي، فب%)50(الشك، وتكون : الثانیة

الضعیفة المرجوحة؛ ألن : والمراد بالظنون الفاسدة. إن الشریعة ال تعتبر الظنون الفاسدة: قواعد األحكام، فقال: رحمھ هللا في كتابھ النفیس
یحتمل :  سواء، ثم بعد ذلك الشك، وھو أن یستوي عندك األمران، فأنت ال تدري أھو موجود أو غیر موجود؟ تقولوجودھا وعدمھا على حٍد

ًأن یكون موجودا، ویحتمل أن یكون غیر موجود، وكال االحتمالین على مرتبة واحدة، فھذا تسمیھ شكا غالب الظن، أو : والمرتبة الثالثة. ً
فإذا كان . أغلب ظني: ، بمعنى أن عندك احتمالین أحدھما أقوى من اآلخر، فحینئٍذ تقول%)99(إلى ) %51(الظن الراجح، وھذا یكون من 

، كأن تتیقن أن الشمس %)100(الیقین، وتكون : والمرتبة الرابعة. غالب ظنك أن الوقت قد دخل فإنھ یجوز لك أن تصلي الصالة وتفعلھا
 غابت، وتعرف مغیبھا باألمارة، فإذا رأیت الشمس غابت أمام عینیك، فأنت قد جزمت، زالت، وتعرف زوالھا باألمارة، أو ترى الشمس قد

َّلكن لو أن إنسانا قدر مغیبھا، ومن عادتھ أن ما بین العصر والمغرب یفعل فیھ أشیاء، وبمجرد أن . وھنا تفعل الصالة لوجود ھذا الیقین ً
ة ال یستطیع أن یرى مغیب الشمس فیھا، أو یكون في مكان ال یرى فیھ الشمس، ینتھي من ھذه األشیاء ینتھي الوقت، وكانت والسماء مغیم

وكذلك لو جلس من . لكن یعلم أن مثل ھذا القدر من الزمان الذي من عادتھ أن یجلسھ أن الشمس تغیب في مثلھ، فھذا ظن غالب، ال قطع
ع الشمس إلى زوالھا، یصلي ما شاء هللا لھ، ویقرأ من القرآن طلوع الشمس إلى زوالھا، كرجل كفیف البصر من عادتھ أن یجلس ما بین طلو

. ٍما كتب هللا لھ، ومن كثرة اإللف والعادة یعلم أنھ إذا بلغ إلى القدر المعین أن الشمس تزول، وأن وقت الظھر یدخل، فھذا غالب ظن معتبر
َّ ظن اإلنسان أن وقت الصالة قد دخل، فإذا حصل اإلنسان غلبة فھذه دالئل بالنسبة لشخص اإلنسان، أو دالئل باألمارات والعالمات یغلب بھا

ُالظن، أو حصل الیقین فحینئٍذ یتعبد هللا ویصلي ًأما لو كان الظن وھما، أو كان شكا، فإن األصل عدم الصالة. َّ والدلیل على أنھ في غالب . ً
: أي). الغالب كالمحقق: (رحمة هللا علیھم، ولذلك قالوا في القاعدةَّظنھ یصلي أن الشرع علق األحكام على غلبة الظن، وقد قرر ذلك العلماء 

: ِالشيء إذا غلب على ظنك، ووجدت دالئلھ وأماراتھ التي ال تصل إلى القطع، لكنھا ترفع الظنون، فإنھ كأنك قد قطعت بھ، وقالوا في القاعدة
ًوبناء على ھذا إذا غلب على . ظنون أو غیرھا مع الذي بھ یناط الحكمفالحكم للغالب، فالشيء الغالب الذي یكون في ال). النادر ال حكم لھ(

أنا أشك أن الشمس قد غابت، فاحتمال مغیبھا واحتمال بقائھا عندي بمرتبٍة : ًظنك أن الوقت قد دخل أو تحقق فصلِّ، لكن لو أن إنسانا قال
ٍن الیقین أن العصر باق، والیقین أن النھار باق، والقاعدة في الشریعة فإنھ ال ُیصلي المغرب؛ أل. َّأتوھم أن الشمس قد غابت: واحدة، أو قال ٍ

فما ). األصل بقاء ما كان على ما كان: (أن الیقین ال یزول بالشك، ولذلك تبقى على الیقین، والقاعدة المفرعة على القاعدة التي ذكرناھا تقول
مس، وما دمت أنك في المغرب ولم تتحقق من مغیب الشفق فاألصل أنك دمت في النھار فاألصل أنك في النھار حتى تتحقق من مغیب الش

من شك ھل طلع الفجر أو : ولذلك قال العلماء. في المغرب حتى تتحقق من مغیب الشفق، فھذا بالنسبة إذا شككت واستوى عندك االحتماالن
نومھ، ولم یستطع أن یتبین ھل طلع الفجر أو لم یطلع، ًفلو أن إنسانا استیقظ من . لم یطلع جاز لھ أن یأكل ویشرب إذا كان في الصیام

ًكل وأنت معذور في أكلك، لكن لو كان مستطیعا أن یتحرى وجب علیھ التحري، للقاعدة: فاألصل والیقین أنھ في اللیل، ونقول القدرة على : (ٌُ
فاإلنسان لھ أربعة . ًفھذا بالنسبة لحكم الوقت ابتداء. الیقینوال یجوز لإلنسان أن یجتھد ما دام أنھ بإمكانھ أن یصل إلى ). الیقین تمنع من الشك

فإن توھم دخول الوقت أو شك لم یصلِّ، وإن غلب على ظنھ أو . إما أن یتوھم دخول الوقت، أو یشك، أو یغلب على ظنھ، أو یستیقن: أحوال
 ...... .ِقطع فإنھ یصلي، وصالتھ مجزئة معتبرة

 
 المعتبر في دخول الوقت

 
 

اعتبار اإلنسان بدخول الوقت وقد یكون باجتھاد؛ ألن غالب الظن ینبني ] بدخول وقتھا إما باجتھاٍد، أو خبر ثقٍة متیقن: [حمھ هللا تعالىقال ر
ًعلى االجتھاد، وغالب الظن یكون مبنیا على اإلخبار؛ ألنھ ربما كذب المخبر، لكنھ رحمھ هللا عبر بغالب الظن، وإال فیمكن في بعض 

أن تستیقن، كما لو رأیت الشمس غابت، فحینئٍذ أنت على یقین، فاختار المصنف رحمھ هللا حالة غلبة الظن لكي نعلم أن الیقین من األحوال 
أو استیقنت؛ ألنھ إذا غلب على ظنھ فمن : ًباب أولى وأحرى؛ ألنھ إذا حكم لك أنھ في غلبة الظن تصلي فتعلم بداھة أنھ ال حاجة أن یقول لك

ٍفغالب الظن إما أن یكون باجتھاد أو بخبر ثقٍة متیقن، أو بالعالمات أو األمارات أو الدالئل التي یتحرى اإلنسان بھا . ذا استیقنباب أولى إ ِّ
ًزوال الشمس، ویتحرى بھا صیرورة ظل كل شيء مثلھ أو مثلیھ، ومغیب الشمس، وكذلك أیضا مغیب الشفق وانتصاف اللیل وطلوع الفجر ٍ .

: دالئل الفجر الصادق من الفجر الكاذب ویستطیع أن یتحرى ویجتھد، فیعرف أن ھذا الوقت ھو وقت الفجر الصادق، نقول لھٌفإنسان یعلم 
َّفإما أن یجتھد ویتبین لھ صدق اجتھاده، : وحینئٍذ ال یخلو من أحوال. اجتھد، فإن غلب على ظنك أن الفجر قد طلع فصلِّ وصالتك معتبرة

ًفصالتھ معتبرة إجماعا َّوإما أن یجتھد ویتبین لھ خطؤ اجتھاده، كأن یظن أن الفجر قد طلع، ثم تبین أن الفجر لم یطلع، فحینئٍذ ال عبرة . ٌ َّ
ًال عبرة بالظن الذي بان واتضح خطؤه، وبناء على ذلك یطالب بإعادة الصالة؛ ألن ظنھ : ، أي)ال عبرة بالظن البین خطؤه: (بالظن فالقاعدة

وإما أال یتبین لھ ھل صدق اجتھاده فأصاب الوقت، أو أن اجتھاده على . َّوصل بالیقین إلى خطئھ فیلزمھ أن یعیدفي غیر موضعھ، وقد ت
ُّوالدلیل على أن غالب الظن في مثل ھذا یجزئ ویكفي تعبد الشریعة . َّتعبدك هللا بغلبة الظن، وال عبرة بما وراء ذلك: خطأ، فحینئٍذ نقول

ً بسفك الدماء في حكم القاضي بالقتل بناء على شھادة شاھدین، فإن شھد شاھدان أن فالنا قتل فالنا، فباإلجماع أنھ بغلبة الظن، بل إنھا تحكم ً ً
ًُیقتص من القاتل؛ ألنھ قتلھ عمدا وعدوانا، مع أنھ یحتمل أن الشاھدین زورا أو أخطأا، ومع ھذا فالغالب أنھما لم یخطئا، والغالب أنھما  ً

وُیحكم بھ في الفروج، . قبل شھادة إال من الثقة العدل، فلما كان الشاھدان على ثقٍة وعدالة حكمت الشریعة بغلبة الظنصادقان؛ ألننا ال ن
وھكذا بالنسبة لألحكام الشرعیة، حینما تأتي للمجتھد وتسألھ عن . ًفالنة امرأة فالن، ویحكم القاضي بذلك بناء على شاھدین عدلین: فتقول

َّتیك، فإنھ یفتیك على غالب ظنھ، ولیس على یقین وقطع إال فیما دلت علیھ النصوص القطعیة، ولذلك قال صلى هللا علیھ مسألة اجتھادیة فُیف ٍ
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ًفاجتھاد القاضي على غلبة ظن، كما قال العلماء، وبناء ). إذا حكم الحاكم فاجتھد فأصاب فلھ أجران وإذا حكم فاجتھد فأخطأ فلھ أجر: (وسلم
ُأن الوقت قد دخل، ثم لم یتبین لھ خطأ  الشریعة تنیط األحكام على غلبة الظن، فإذا اجتھد اإلنسان وغلب على ظنھعلى ھذا فھمنا أن 

ٌاالجتھاد، فاجتھاده معتبر، وعبادتھ مجزئة صحیحة من غلبة الظن أن یخبرك ثقة، فخرج خبر الفاسق، فإن : أي] ِّأو خبر ثقٍة متیقن: [وقولھ. ِ
ُیا أیھا الذین آمنوا إْن جاءكم فاسق بنبإ فتبینوا : ُّتبین من خبره، كما قال سبحانھ وتعالىالفاسق أمرنا هللا بال ُ َُّ ِ ِ َُّ َ َ َ َ َ َ ََ َ َ ٍَ ِ ٌِ ْ َّ : ، وفي قراءة]6:الحجرات[َ

ّ، ولذلك أمر هللا عز وجل في مثل ھذا الخبر أال نحكم بھ، ولكن نتبین، فدل على أن خبره ال ُیعتد بھ، إذ لو ك)فتثبتوا (  ًان خبر الفاسق ُمعتدا َّ
َّبھ لوجب الحكم بھ مباشرة، لكن كون هللا عز وجل یأمرنا بالتثبت واألخذ من غیره والتبین من صحتھ َدل على أن مثلھ ال ُیعول علیھ، ولذلك  ّ ُّ

ْوأشھدوا ذوي عدل منكم : قال تعالى ُ ْ ِْ ٍ ْ َُ َ ََ ِ ِواْستشھدوا شھیَد: ، وقال سبحانھ وتعالى] 2:الطالق[َ َِ َُ ْ ْْین مْن رجالكم َ ُ ِ َِ ِ َّممْن : ثم قال بعد ذلك] 282:البقرة[ِ ِ
ِتْرضْون من الشھَداء  َ َ َ َُّ ِ َفلو أخبرك من ال ُیرضى دینھ، وال ُیرضى خلقھ، فلیس خبره بمعتٍد بھ]. 282:البقرة[َ ألن الفاسق كما أنھ : قال العلماء. َ

َّدخل الوقت، وھذا موجود، فإن بعض الفساق : یكذب علیك ویقولَاعتدى حدود هللا بفسقھ، فال ُیؤمن أن یعتدي حدود هللا ف  عنده -والعیاذ با-ُ
ًدخل الوقت، ثم تركھ یصلي، وكل ذلك إما قصدا للسخریة واالستھزاء، وإما : استھتار بالدین، فلربما أراد أن یخدع المطیع عن ربھ، فقال

ًتھكما واستھتارا واستخفافا  ً : والثقة على حالتین. ًفمثلھ ال یوثق بخبره، فال بد أن یكون ثقة، وبعد ذلك أن یكون متیقنا.  بحدود هللا- والعیاذ با-ً
ًإما أن یكون مجتھدا، أو یكون متیقنا، فإن كان الثقة متیقنا فال إشكال، فلو قال لك ً رأیت الشمس قد غابت بعیني فحینئٍذ تصلي صالة المغرب : ً

ِّیغلب على ظني أن الفجر قد طلع، فإن من أماراتھ كذا وكذا، وذكر : ًیانات مقبول، وأما لو قال لك اجتھادابال إشكال؛ ألن خبر الواحد في الد
فإما أن : َفحینئٍذ ال ینفك الُمخبر عن حالتین. یغلب على ظني أن النھار قد انتصف، وزالت الشمس؛ ألن األمارة كذا وكذا: لك األمارات؛ أو

فھل . قد تبین الصبح: َّالذي عناه المصنف رحمھ هللا بمفھوم الوصف، فإن لم یتبین لك الصبح، وجاءك وقال لكًتكون مجتھدا مثلھ، فھذا ھو 
ِّالمجتھد ال یقلد، ویجب علیھ أن یبقى حتى یتأكد أن : تترك االجتھاد وتقلد؟ أو تبقى على األصل ما دام عندك اآللة والملكة؟ قال بعض العلماء

َّالمجتھد إذا تعذرت علیھ اآللة في نفسھ وجب علیھ أن یعمل بقول غیره؛ ألنھ ترفع عن مستوى من یقلد : العلماءوقال بعض . الصبح قد طلع َّ
ِّبمكان االجتھاد، فإذا أصبح االجتھاد فیھ متعذرا أو ممتنعا انتقل إلى حال األمي وحال المقلد، فنلزمھ بالعمل بخبر ھذا المجتھد ً والقول األول . ً

َن، وھو أن المجتھد إذا تعذرت عنده اآللة، ولم یستطع أن یتحرى، فإنھ یقوى أن یمیل إلى قول غیره، ولكن االحتیاط واألفضل من القوة بمكا َْ
ٌوالعامِّي الذي ال یعرف األوقات، وال یعرف الدالئل لو جاءه إنسان مجتھد یعرف األوقات . َأن ُیعمل بما درج علیھ المصنف رحمھ هللا

ٌة، فال یدخل فیما سبق، فالعامي یلزمھ أن یقلد من عنده علم وبصیرة قال تعالىبدالئلھا وھو ثق ُ ْ َفاْسألوا أْھل الذكر إْن كنتم ال تْعلُمون : َ ََ َ َْ ُ ْ ُ ِْ ِ ِّ َ َُ
ٌ، فإذا أخبره ثقة أنھ باجتھاده قد تبین لھ أن الصبح قد طلع وجب علیھ أن یعمل بقولھ؛ ألنھ ال آلة عنده، وھو تبع ]43:النحل[ لغیره، فیستوي َّ

ِّفالحاصل أن الشخص المجتھد ال یحكم بدخول الوقت إال باجتھاٍد منھ أو مخبر متیقن، . ِحینئٍذ أن یكون مخبُره على غالب ظنھ، أو على یقین ُ َ
ًعامیا أو غیر وأما إذا كان اإلنسان . األحوط أن ال یعمل، وھذا على ما درج علیھ المصنف: أما لو أخبره بغالب الظن ففیھ خالف، وقلنا

 ...... .كان بغالب ظنھ َّمجتھد فحینئٍذ یعمل بقول من تیقن، وبقول من اجتھد ولو
 

 حكم من صلى قبل الوقت باجتھاده فأخطأ
 
 

ى أن َّھذه مسألة من اجتھد وتبین لھ الخطأ، فلو أنھ أحرم بالصالة عل] ٌفإن أحرم باجتھاٍد فبان قبلھ فنفل وإال ففرض: [قال رحمھ هللا تعالى
َّالوقت قد دخل، فظن أن المغرب قد وجب، وأن الشمس قد غابت فصلى، ثم في أثناء الصالة أو بعد انتھاء الصالة إذا بالشمس قد طلعت، 

ًفإن طلعت بعد انتھاء الصالة فحینئٍذ ال إشكال أن الصالة ال تعتد فریضة، أي ال تقع فریضة، ویبطل الحكم بكونھا فریضة واالعتداد بھا، : ُ
َّوُیلزم بفعل الفریضة بعد المغیب، ولكن تقع صالتھ تلك نفال؛ ألنھ إذا تعذرت نیة الفرض انقلبت إلى النفل؛ ألنھا عبادة، وهللا یقول َوما كان : ً َ ََ

ْهللا لُیضیع إیمانكم  ُ َ َ َِ ِ ِ ُ ْ وما كان هللا لُیضیع إیمانكم :ولذلك أخبر هللا أنھ ال یضیع اإلیمان، وباإلجماع على أن المراد بقول هللا]. 143:البقرة[َّ ُ َ ََ َ َ َ َِ ِ ِ ُ َّ
إخواننا قد ماتوا وقد صلوا إلى بیت المقدس، فأنزل هللا عز وجل النفي : ، الصالة؛ ألنھم كانوا یصلون إلى بیت المقدس، فقالوا]143:البقرة[

ًالذي یدل على أنھ ما كان لیضیع إیمانھم أي صالتھم، فسمى الصالة إیمانا ِهللا عز وجل وعد بأنھ ال ُیضیع صالة المصلي، فإذا إن : قالوا. َّ
ًإنا ال نضیُع أْجر مْن أْحسن عمال : وقال تعالى. ًتعذر إیقاعھا فریضة وانقلبت إلى نافلة، بما دل علیھ دلیل الكتاب َ َ َ َ َ ََ َ ِ ُ َّ ، والمصلي ]30:الكھف[ِ

إنما األعمال : (تنقلب نوافل والنبي صلى هللا علیھ وسلم یقولما الدلیل على أن الفرائض : ٌمحسن ومطیع  عز وجل، وقد یقول قائل
َالدلیل على ذلك أنك لو حكمت، فإما أن تحكم ببطالن الصالة، أو انقالبھا نفال، فإن قلت: ؟ فیقال لھ..)بالنیات ً ًأحكم بانقالبھا نفال صح ذلك : َّ ُ

َالقربة وقصد الطاعة واإلخالص  عز وجل، وأوقع الصالة بصفاتھا مع دلیل الكتاب؛ ألنھ ینبني علیھ أن صالتھ معتد بھا، فإنھ قصد 
ٍوإنما لكل امرئ : (الشرعیة، فال وجھ لإلبطال، وهللا عز وجل ال یضیع عمل العامل، وھذا عمل، ولذلك نستثنیھ من قولھ صلى هللا علیھ وسلم

 ...... .ًإذا تعذر الفرض انقلب إلى كونھ نفال من ھذا الوجھ: ، فنقول)ما نوى
 

 حكم المكلف إذا أدرك وقت الصالة
 
 

ھذا مما ینبني على ] ٌوإن أدرك مكلف من وقتھا قدر التحریمھ، ثم زال تكلیفھ أو حاضت، ثم كلف وطھرت قضوھا: [قال المصنف رحمھ هللا
 الشمس بقدر تكبیرة اإلحرام یلزمھ أن العبرة بتكبیرة اإلحرام فإن المجنون إذا أفاق قبل مغیب: وتستفید منھ أنك إن قلت. معرفة آخر الوقت

ًكذلك أیضا لو أن صبیا احتلم، فبلغ قبل طلوع الشمس . یقضي العصر، ولو أفاق قبل طلوع الشمس بقدر تكبیرة اإلحرام یلزمھ قضاء الفجر ً
ُطالبا بصالة العصر، وھذا إذا قلناًبقدر تكبیرة اإلحرام یلزمھ فعُل الصبح، وكذلك أیضا لو أنھ احتلم قبل غروب الشمس فإنھ ُیحكم بكونھ م ً :
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 أنھ ُیعتد بالركعة كاملة، فإذا أدرك الركوع قبل أن تغیب الشمس، أو - وھو مذھب الجمھور-أما الراجح والصحیح . إنھ یعتد بتكبیرة اإلحرام
أو حاضت المرأة، فیلزمھا :  أي].أو حاضت، ثم كلف وطھرت قضوھا: [وقولھ. ِقبل أن تطلع الشمس ُحكم بإدراكھ لوقت الصالة، وإال فال

من أھل التكلیف بالصالة، إذا : یعني] ًمن صار أھال: [قولھ]. ًومن صار أھال لوجوبھا قبل خروج وقتھا لزمتھ: [قال رحمھ هللا تعالى. القضاء
وما یجمع إلیھا : [قولھ. اإلحرامیلزمھ أن یفعل ھذه الصالة، إذا كان قبل الخروج بقدر تكبیرة : أي] لزمتھ[ًصار أھال قبل أن یخرج الوقت 

الظھر مع العصر، والمغرب مع : ، وھذا یتأتى في أربع صلوات]ما ُیجمع قبلھا[، ولزمھ ]لزمتھ الصالة[الكالم متصل بما بعده، أي ]. قبلھا
ًقد علمت أن من أدرك من آخر الوقت قدر الركعة أنھ ُیعتبر مدركا للصالة، لكن ل: فإن قال قائل. العشاء ِ َ ًو أن إنسانا أدرك قبل نھایة الوقت ُ

َبقدر فعل األخیرة واألولى، أو قدر فعل األخیرة وركعة من األولى، فھل ُیلزم بفعل الصالتین؟ أو یلزم  ُفي الصالة التي تجمع مع ما قبلھا
ًلو أن مجنونا أفاق، أو صبیا احتلم قبل غروب الشمس بقدر خمس ركعات، : بفعل صالٍة واحدة؟ والجواب فاألربع للعصر والخامسة للظھر، ً

إن وقت الظھر والعصر للضرورات وأھل األعذار فُیعتبر بمثابة الوقت الواحد، وھو قضاء الصحابة ومفھوم الشرع، وأدلة : َفحینئٍذ إن قلت
فمن أدرك قبل غروب الشمس وھذا ھو الصحیح، وأقوى قولي العلماء، . َیلزمھ فعل الصالتین: الشرع تدل علیھ من جھة المفاھیم، فإننا نقول

َالصالة األخیرة وقدر ركعة من الصالة التي قبلھا یلزمھ فعل الصالتین، فیلزمھ فعل الظھر والعصر إن أدرك قدر خمس ركعات قبل مغیب  َ
ر خمس  قد-على القولین في آخر وقت العشاء- ِالشمس، ویلزمھ فعل المغرب والعشاء إن أدرك قبل نصف اللیل، أو قبل طلوع الفجر 

وھذا كما قلنا تدل علیھ أدلة . إن أدرك ثالث ركعات؛ ألنھ یقصُر الصالة، فركعتان لألخیرة وركعة لألولى: ًوإن كان مسافرا تقول. ركعات
ٌالشرع، فالصالتان بمثابة الصالة الواحدة ألھل األعذار، فُیلزم بفعلھما معا، سواء أكان ذلك في الظھر مع العصر، أم المغرب مع  ً

 ...... .شاءالع
 
 
 

 [3[ باب شروط الصالة -شرح زاد المستقنع 
من فاتتھ صالة أو صلوات فلم یدرك وقتھا وجب علیھ قضاؤھا مرتبة، إال إن نسي فیسقط عنھ الترتیب، أو إذا خشي خروج وقت الصالة 

 .الحاضرة، فیصلیھا ثم یقضي الفائت بعدھا
 أحكام وأقوال العلماء في قضاء الفوائت

 
 

: أما بعد. ًالحمد  رب العالمین، وصلى هللا وسلم وبارك على المبعوث رحمة للعالمین، وعلى آلھ وصحبھ أجمعین.  الرحمن الرحیمبسم هللا
ًویجب فورا قضاء الفوائت مرتبا: [فیقول المصنف رحمھ هللا ًبمعنى أن تبادر مباشرة]: ًیجب فورا: [قولھ]. ً معناه ) قضاء الفوائت: (وقولھ. ُ

ًقد خرج الوقت، فإذا خرج وقت الصالة لمعذور ثم زال عذره، كأن یكون نائما فأفاق بعد طلوع الشمس یجب علیھ فورا أن یصلي أنھ  ً ٍ
إذا استیقظ اإلنسان من نومھ بعد خروج وقت الصبح، أو خروج وقت أي : ٌفقالت طائفة من العلماء: الصبح، وھذه المسألة للعلماء فیھا قوالن

ٍعلیھ أن یبادر مباشرة إلى فعل الفریضة، وإذا أخر وھو غیر معذور، كأن یكون استیقظ الساعة التاسعة   عذره، فإنھ یجبفریضٍة، أو زال َّ ً
ًصباحا، وقد خرج وقت الفجر، فیلزمھ مباشرة أن یتوضأ، وأن یصلي الفجر یأثم، وھذا مذھب من : ٍفلو جلس إلى العاشرة بدون عذر، قالوا. ً

إنھ إذا استیقظ : وقال بعض العلماء. ى الفور ال على التراخي، وال یجوز لھ أن یتراخى إال من عذر، وھو قول الجمھورإن القضاء عل: یقول
ًاإلنسان من نومھ، أو كان معذورا وزال عذره بعد خروج الوقت ال یجب علیھ القضاء فورا، وإنما یصلي ما لم یدخل وقت الثانیة، وھذا  ً

حین : یلزمھ الفور، أي: ٌا نظرت إلى الوقت فما بین طلوع الشمس وما بین زوال الشمس وقت متسع، فعندما نقولَّیتأتى في الصبح، فإنك إذ
ُوأما بالنسبة للقول الثاني فمن حقھ أن یؤخر ما لم تزل الشمس، وھذا القول الثاني أحد الوجھین عند الشافعیة . یستیقظ، ولكنھ ینوي القضاء َِّ

ًفوقعنا وقعة ما ألذ :  قال-سار إلى آخر اللیل: أي- َّأن النبي صلى هللا علیھ وسلم عرس : (الصحیحین  حدیث حذیفة فيرحمة هللا علیھم، ودلیلھ
ً وقعة ما ألذ - بمعنى ناموا-، ومراده أنھم من شدة التعب واإلعیاء وقعوا )یا بالل اكأل لنا اللیل: منھا على المسافر، فقال صلى هللا علیھ وسلم

فقام بالل : ، قال)یا بالل اكأل لنا اللیل: (فقام صلى هللا علیھ وسلم: شعرنا بلذة النوم لمشقة السفر وعناء السھر، قال: سافر، أيمنھا على الم
 وجعل یكبِّر، وفي روایة أن النبي صلى هللا علیھ -كما في الروایة-فلم یشعر الصحابة، ثم طلعت الشمس، ثم استیقظ عمر رضي هللا عنھ 

یا بالل ما شأنك؟ : ( فلما استیقظ قال-والتعبیر بالحر یدل على أن الشمس قد ارتفعت- ظ من حر الشمس صلوات هللا وسالمھ علیھ وسلم استیق
ًإن الشیطان أتى بالال : ما أنا إال بشر ضعیف، فقال صلى هللا علیھ وسلم: أي) أخذ بعیني الذي أخذ بعینك یا رسول هللا: (فقال رضي هللا عنھ

لیأخذ كل رجل برأس : (الصبح باق، حتى نام رضي هللا عنھ وأرضاه، ثم قال علیھ الصالة والسالم: ما زال یھدئھ، ویقول لھ:  أي،)حتى نام
ٌإنھ منزل حضرنا فیھ : (ارتحلوا فأمرھم أن یرتحلوا عن الوادي الذي ناموا فیھ، وقال: ، أي)ٌراحلتھ، فإنھ منزل حضرنا فیھ الشیطان

ووجھ الداللة أن النبي صلى هللا علیھ . ًرتحلوا حتى قطعوه أمر بالال فأذن، ثم توضأ فصلى رغیبة الفجر ثم صلى الفجر، ثم لما ا)الشیطان
ِوسلم لم یصلِّ مباشرة، فما بین قیامھم من النوم وصالتھم أمد االرتحال، ومعلوم أن الجیش إذا ارتحل یأخذ وقتا، فإذا شدوا رحالھم،  ً

حتاج إلى عناء ووقت، فلیس ھو بالیسیر، خاصة أنھ كان ھذا في غزاتھ األخیرة علیھ الصالة والسالم في العسرة، َّووضعوا الرحل، فھذا ی
ًفإن ھذا یحتاج إلى وقت وعناء، وبناء على ذلك معناه أنھم قد أخذوا وقتا لیس بالیسیر ًوبناء علیھ فكون النبي صلى هللا علیھ وسلم یؤخر إلى . ً

والذین قالوا بأنھ ال یجوز . ِّس بالیسیر یدل على أنھ یجوز أن یؤخر اإلنسان، وال حرج علیھ ما لم یدخل وقت الظھرھذا الوقت الذي ھو لی
َّإن النبي صلى هللا علیھ وسلم أخر وقتا یسیرا، والحقیقة أن النفس تمیل إلى أن قول من قال: التأخیر، قالوا ً ً إنھ یجوز لھ التأخیر أقوى؛ ألن : َّ

ِإنھ مكان كمعاطن اإلبل التي نھي : نھ منزل حضره الشیطان ال یدل على بطالن الصالة فیھ، بل العجیب أن بعض العلماء یقولالتعلیل بكو ُ ِ َ َ ٌ
، )ٌمنزل حضرنا فیھ الشیطان(، و)ِمنزل شیطان: (ً، وھذا محل نظر؛ ألن ھناك فرقا بین قولھ)حضرنا فیھ الشیطان: (عن الصالة فیھا، وقال
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ٌأي تسلط على بالل فنام حتى ذھب الصبح، ولیس المراد أنھ منزل فیھ الشیاطین؛ ألن النبي صلى هللا علیھ ) رنا فیھ الشیطانحض: (فإن قولھ
حضرنا : (، والكلمات دالئلھا معتبرة في أخذ معانیھا وما ُیستنبط منھا، فكونھ علیھ الصالة والسالم یقول)حضرنا فیھ الشیطان: (وسلم قال

ِیعدل إنما ھو على سبیل الندب واالستحباب، ال على سبیل الحتم واإلیجاب، كأنھ كره ھذا المنزل الذي حصل فیھ التفویت ، و)فیھ الشیطان
إنھ كمعاطن اإلبل لقال العلماء من نام : للصالة، وھذا من كمال طاعتھ  عز وجل، وھذا شأن كمال الطاعة ال شأن اإللزام، ولذلك لو قلنا

إن النبي صلى هللا علیھ وسلم امتنع : ًفبناء على ذلك ال وجھ أن نقول. ة الفجر یجب علیھ أال یصلي فیھا، وال قائل بھذافي غرفٍة وفاتتھ صال
 ال یتأتى -لو كان القضاء على الفور-ٍلعذر؛ ألن ھذا لیس بعذر، وإنما ھو من باب الكمال، وإذا كان من باب الكمال والفضیلة، فإن تأخیره 

ْأن یترك الفور ِّفمن ھنا صح أخذ وجھ الداللة على أنھ یجوز لإلنسان إذا استیقظ من نومھ أن یؤخر، وال حرج . یة الواجبة لفضیلٍة غیر الزمةَ
األفضل : علیھ، ولكن األفضل واألكمل أن اإلنسان یخرج من الخالف، وألن النبي صلى هللا علیھ وسلم بادر بفعل الصالة، ولذلك نقول

َّوأما لو أخر الساعة والساعتین ما لم یدخل وقت الظھر فإنھ ال . من خالف العلماء رحمة هللا علیھم لصالة، حتى یخرجواألكمل أنھ یبادر با
 ...... .حرج علیھ لداللة السنة على ھذا

 
 حكم الترتیب بین الفرائض

 
 

َإن الصالة : لوات، والدلیل على ذلك قولھ تعالىِّیجب على المكلف أن یرتب بین الص: أي] ویسقط الترتیب بنسیانھ: [قال المصنف رحمھ هللا َّ َّ ِ
ًكانت على الُمْؤمنین كتابا مْوقوتا  ُ َ َ ًَ َ ْ َ َِ ِ ِ ْ ًأقت الشيء ُیؤقتھ تأقیتا: المحدد، تقول: والمؤقت] 103:النساء[َ ِّ َ َّ ًإذا حدده زمانا أو مكانا أو صفة، فال یصح . َ ً ً

أن (لعصر ولم تصل الظھر، ومن أدلة اإللزام بالترتیب ما ثبت في الحدیث الصحیح أن تصلي الظھر ولم تصل الفجر، وال یصح أن تصلي ا
ما كدت أن أصلي حتى كادت الشمس أن ! یا رسول هللا: عمر بن الخطاب رضي هللا عنھ جاء یوم الخندق بعد ما غربت الشمس، فقال

وسلم بطحان فتوضأ للصالة وتوضأنا لھا، فصلى   صلى هللا علیھفنزلنا مع النبي. وهللا ما صلیتھا: قال النبي صلى هللا علیھ وسلم. تغرب
فكونھ علیھ الصالة والسالم یراعي الترتیب مع أن الوقت وقت المغرب یدل على اإللزام، ). العصر بعد أن غربت الشمس، ثم صلى المغرب

نا أخذ العلماء أنھ ال یصح لك أن تصلي العصر قبل َ، ولذلك یدل ھذا على أن اإللزام ُمعتبر، ومن ھ)صلوا كما رأیتموني أصلي: (وقد قال
ٌالظھر، وھذا صحیح من جھة النظر، فإن المكلف إذا وجبت علیھ صالة الظھر فقد تعلقت ذمتھ بخطاب الظھر، وال ُیخاطب بالعصر إال بعد 

ًأن تفرغ ذمتھ بفعل الظھر، ولذلك أصبح ُملزما بالترتیب من ھذا الوجھ، فال یصح أن یصلي الع ًوبناء علیھ فمن كان في . شاء قبل المغربَ
سفر، ودخل إلى مسجٍد والقوم یصلون العشاء، فإنھ یدخل وراءھم وینویھا نافلة، ثم إذا انتھوا أقام للمغرب فصالھا، ثم صلى العشاء، فھذا 

ل على الناس وجدھم یصلون لكن لو دخل وھم یصلون العصر، وكان قد أخر الظھر یرید أن یجمع، فلما دخ. مذھب من یقول بالترتیب
أما في المغرب والعشاء فستختلف . العصر، فینوي وراءھم الظھر، وال حرج علیھ؛ ألن صورة الصالتین متحدة، وال اختالف في األفعال

قیت في الكتاب ًاألفعال واألركان، ولذلك ال یتأتى إیقاع إحدى الصالتین تلو األخرى، وبناء على ذلك ُیلزم بالترتیب على ظاھر دلیل التأ
َفلو أن إنسانا صلى صالة العصر قبل الظھرلم تصح صالتھ، فتكون صالة العصر منھ نافلة، فُیلزم بإعادة الظھر وإیقاع العصر . والسنة ً
وال ًمن صلى العصر ناسیا الظھر، ثم تذكر بعد صالة العصر یقیم للظھر ویصلي، : قال بعض العلماء: لكن لو نسي فللعلماء قوالن. بعدھا

َربنا ال تؤاخذنا إْن نسینا أْو أخطأنا : ٌحرج علیھ لمكان النسیان، واختاره المصنف وجمع من أھل العلم، واحتجوا بظاھر قولھ تعالى َ َ َ َْ َ ْ َُ َ ِْ ِ َِّ َ َ
 :ة في قولھ تعالىیلزمھ أن یعید الظھر ثم العصر، وذلك ألن المؤاخذ: ٌوقال جمع من أھل العلم الذین یقولون بوجوب الترتیب]. 286:البقرة[
َال تؤاخذنا) ْ ِ َ ِال تسقط الضمان بالحق، ولذلك الناسي یسقط عنھ اإلثم، ویبقى األصل بالمطالبة، إذ لو أخذنا بظاھر قولھ تعالى) ُ َال تؤاخذنا: (ُ ْ ِ َ ُ (

ٍ الصالة مع أنھ ناس ویلزمھ قضاء ًوبناء على ذلك یلزم بفعل. ّعلى أنھ یدل على إسقاط الترتیب لدل على إسقاط الصالة كلھا؛ ألنھ قد نسیھا
َربنا ال تؤاخذنا إْن نسینا: (ًالصالة، وحینئٍذ یلزمھ أیضا أن یوقعھا مرتبة، كما استثنیتم من قولھ تعالى َ َ َِ ِ َِّ ْ َ ًالصالة نفسھا، فبناء على الدلیل ) َُ

َال تؤاخذنا: (نھ اإلثم؛ ألن قولھ تعالىَفمن نسي الترتیب ُیطالب بھ، ویسقط ع. یلزمكم استثناء الترتیب بدلیل الترتیب نفسھ ْ ِ َ ٌرفع للمؤاخذة، ) ُ
َربنا ال تؤاخذنا: (اإلثم، ولیس المراد بھا رفع المطالبة، إذ لو أخذ بقولھ تعالى: والمؤاخذة َْ ِ ََّ على أن المراد بھ عدم المطالبة حتى بالترتیب، ) َُ
َطولب بحق هللا بفعل الصالة، فحینئٍذ ُیطالب بحق هللا في إیقاعھا  ؤاخذة، فكما أنھَال ُیطالب بالصالة؛ ألنھ نص عام على عدم الم: ًنقول أیضا َ ِ

َربنا ال تؤاخذنا إْن نسینا: (فاالستدالل بقولھ تعالى. مرتبة، وھذا أعدل األقوال وأقواھا َ َ َِ ِ َِّ ْ َ ِرفع عن أمتي الخطأ : (وقولھ علیھ الصالة والسالم) َُ
ًقید بإسقاط اإلثم دون إسقاط الضمان، ودلیلھ واضح، أال ترى اإلنسان لو قتل إنسانا خطأ لوجب علیھ م) والنسیان وما استكرھوا علیھ ً

َال تؤاخذنا إْن نسینا : َالضمان لحق هللا، فُیطالب بالكفارة وھي عتق الرقبة، فإن لم یستطع صام شھرین متتابعین، مع أنھ مخطئ، وهللا یقول  َ َِ ِِ ْ َ ُ
َأْو أخطأنا  ْ َ ْ َ َّ، فدل على أن المؤاخذة المرفوعة في اآلیة مؤاخذة اإلثم التي ال یفوت بھا حق هللا وحق المكلف]286:رةالبق[َ وھذا أعدل أقوال . ّ

الفعل واإلثم، أو ) ُِرفع عن أمتي الخطأ والنسیان وما استكرھوا علیھ: (ھل المرفوع في قولھ: األصولیین في ھذه المسألة المشھورة وھي
 ...... .ًاإلثم حتى یدل الدلیل على رفع االثنین معا م؟ فالمرفوع ھوأحدھما وھو اإلث

 
 الترتیب بین الصالتین في وقت ال یسع سوى الحاضرة

 
 

ٍتقدم معنا أن من الفرائض ما لھ وقت اختیار ووقت اضطرار، فلو أن ]. وبخشیة خروج وقت اختیار الحاضرة: [قال المصنف رحمھ هللا
َّى استغرق نومھ، فمرت علیھ صالة الظھر وصالة العصر حتى بقي من وقت العصر قدر یسیر ثم ینتھي وقت ًإنسانا نام عن صالتھ حت

إننا لو أمرناه بالترتیب لذھب وقت االختیار للحاضرة، : ووجھ ذلك أنھم قالوا. االختیار، قالوا یبدأ بالعصر فیؤدیھا، ثم یقیم للظھر فیصلیھا
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َُیراعى :  للصالة الحاضرة، فیؤدي الصالة الحاضرة في وقتھا؛ ألنھ إذا ازدحمت الفروض، فبعضھم یقولًسقط الترتیب تحصیال: ولذلك نقول
ًرتب الصلوات بناء على األصل الشرعي، فإن معنى ذلك أنھ سیقضي : صفة الفرض؛ إذ الحاضرة مزدحمة مع التي قبلھا، فإذا قلت لھ ِّ

ت لوقت : ًاالضطرار، فبناء على ذلك قالوا قت االختیار إلىالصالتین، فتصبح صالتھ للظھر موجبة لخروجھ من و إنھ یكون في حكم المفوِّ
وھكذا قالوا لو لم یبق من وقت الحاضرة إال قدر أدائھا، كأن . االختیار، فیلزمھ حینئٍذ أن یصلي الحاضرة في وقت االختیار، ثم یصلي الفائتة

فلو أمرناه بصالة العشاء لفاتت علیھ صالة : ن قد نام عن العشاء والصبح، قالواٍیستیقظ قبل طلوع الشمس بقدر یصلي فیھ الصبح، وكا
ٌالصبح، فنأمره بصالة الصبح حاضرة، ثم بعد طلوع الشمس یصلي العشاء الفائتة؛ ألن العشاء مقضیة على كل حال، سواء أصلیت قبل 

ًوذھب طائفة من العلماء إلى أنھ یصلي العشاء أوال م. الصبح أم بعده تأخر لعذر، وأخر الصالة الحاضرة : ًراعاة لدلیل الشرع، حیث قالواٌ
ًلعذر، فیصلي العشاء أوال استنادا إلى أصول الشریعة التي لم تستثن ولم تفرق، فنأمره بصالة العشاء حتى ولو خرج وقت الفجر، فإذا خرج  ً

-فھذا الوقت الیسیر الذي ال یسع إال للصبح ھو .  الوقتوانتھى من قضاء العشاء أقام وصلى الفجر؛ ألنھ كالشخص الذي قد خرج علیھ
ٌلكن ھناك مخرج لطیف .  بمثابة من استیقظ بعد خروج الوقت؛ ألنھ ملغي بأمر الشرع بالترتیب، وھذا القول من ناحیة األصول أوفقً-حكما

فیكون بھذا قد احتاط : ًعید الفجر احتیاطا، قالواًیستحب لھ أن یصلي الفجر إدراكا للوقت، ثم یقیم فیصلي العشاء وی: لبعض العلماء، قال
ًألمره؛ ألنھ سیكون قاضیا في كل األحوال، فإن كان في القدر المتسع الیسیر فضل یكون قد أدركھ بالصالة األولى، وإن لم یكن لھ فضل 

 ...... .یكون قد استبرأ ذمتھ باالحتیاط لواجب الشرع
 

 األسئلة
 
 

...... 
 

  الصالة حتى خرج وقتھاحكم من تعمد تأخیر
 
 

ًإذا أخر رجل الصالة عن وقتھا متعمدا حتى خرج الوقت، فھل یقضي الصالة أم ال؟ الجواب: السؤال ، والصالة : ٌ باسم هللا، والحمد 
یرى   فبعض أھل العلمٌفھذه المسألة فیھا خالف بین العلماء رحمة هللا علیھم،: والسالم على رسول هللا، وعلى آلھ وصحبھ ومن وااله، أما بعد

ًأن من أخر الصالة حتى خرج وقتھا وھو متعمد ال یطالب بالقضاء، خاصة على مذھب من یرى أنھ قد كفر بإخراج الصالة عن وقتھا َّ .
الدلیل على و. ًوالقول الثاني أنھ ال یكفر، وُیلزم بفعل الصالة بعد خروج الوقت إن أخرھا متعمدا، وھو األقوى والصحیح إن شاء هللا تعالى

ِھل یطالب بالفعل أو ال یطالب بالفعل ُرجع إلى األصل، فإن األصل فیمن دخل علیھ وقت الصالة أنھ : ذلك أنھ إذا اختلف العلماء رحمھم هللا
متعمد ال ٌمطالب بھا لتوجھ خطاب الشرع علیھ بالفعل، فكونھ قد أخرھا إلى أن خرج الوقت ال یوجب إسقاطھا عنھ إال بدلیل یدل على أن ال

ًُیطالب بفعل الصالة بعد خروج الوقت، ولیس ھناك دلیل في الكتاب والسنة یدل صراحة على أنھ إذا خرج الوقت ال یطالب بفعل الصالة،  ٌ
 عن نھایتھا ٌإن الصالة محددة ببدایة ونھایة، وإذا كانت محددة بالبدایة والنھایة فإنھ إذا خرج: وغایة ما استدل بھ أصحاب ھذا القول أنھم قالوا

َُیطالب بفعلھا وھذا محل نظر؛ أال ترى النائم یطالب بفعلھا بعد انتھاء وقتھا؟ ال َ ُیطالب بالفعل بعد انتھاء - وھذا باإلجماع-أال ترى المعذور ! َ َ
ًفإذا كان ھذا مقررا، وھو أن المعذور مطالب بالفعل بناء على أصل دلیل الخطاب، فإنھ یدل على أنھم م. وقتھا ٌ ً ِّسلمون بوجود الخطاب بعد َّ

ٍانتھاء الوقت، وأصبح التأقیت یحتاج إلى دلیل من الكتاب والسنة یدل على عدم إلزام المكلف بالفعل بعد خروج الوقت، ولذلك األقوى أنھ 
َُّیطالب بالفعل، وقد ثبت بدلیل السنة الصحیحة أن النبي صلى هللا علیھ وسلم نزل حقوق هللا كحقوق العباد، فق َ : ال علیھ الصالة والسالمَ

ٌأرأیت لو كان على أمك دین أكنت قاضیتھ؟ قالت( ً، فجعل الصوم، وجعل الحج بتوجھ الخطاب دینا على )فدین هللا أحق أن یقضى: نعم، قال: ِ
ٌفالصالة دین على المكلف؛ ألنھ مكلف بھا بتوجھ الخطاب، كالصوم والحج إذا ث: یقول الجمھور. المكلف؛ ألنھ فریضة فإن دین ) :بت أنھ َدْینٌ

ِوكما أن حقوق العباد ُیطالب اإلنسان بقضائھا حتى ولو أنكرھا وجحدھا وامتنع من الفعل وماطل فیھا بعد وقتھا وھو ). هللا أحق أن یقضى َ
ٌقادر على السداد، كذلك حق هللا یطالب بأدائھ ولو خرج عن وقتھ؛ ألن السداد مأمور بھ، وھو القیام بفعل الصالة،  فالذي تطمئن إلیھ النفس ٌ

طا فیجوز أن یحج عنھ، فلو أن إنسانا غنیا ثریا أخر الحج حتى مات وھو : وقد قالوا في الحج. مطالبتھ بالفعل، وهللا تعالى أعلم َّلو أخر مفرِّ ً ً ً ً
ًُیطالب بالحج عنھ من مالھ، بناء على قولھ علیھ الصالة والسالم: قادر على أن یحج، قالوا لو كان على أمك دین، أكنت قاضیتھ؟ ِأرأیت : (َ

ط ومتعمد للتأخیر-، فجعل الحج في ذمة ھذا المیت )فدین هللا أحق أن یقضى: قال. نعم: قالت ً دینا في ذمتھ، مع أنھ أخرجھ عن -ٌمع أنھ مفرِّ
َّالوقت المعتبر؛ ألنھ باإلجماع على أنھ إذا توجھ الخطاب على اإلنسان بالحج، وھو قادر مستطیع أن ِھ واجب علیھ، ولكن اختلف في مسألة ٌ ُ ٌ

ِوبناء على ھذا فإن الصالة ألزمت ذمتھ بفعلھا، ولیس . َإنھ ُیطالب بالفعل ویترتب على المطالبة إلزام الذمة: التأخیر وعدم التأخیر، فقالوا ُ ً
قیاس األولى، :  وھو ما یسمى عند العلماءَّعندنا دلیل على أنھ إذا أخر حتى خرج الوقت سقطت عنھ، ثم جاء دلیل النظر والقیاس الصحیح،

: فیقولون. الخالف بین الظاھریة والجمھور في األقیسة ال یشمل قیاس األولى: وقیاس األولى من أقوى الحجج، حتى إن بعض العلماء یقول
ٍإذا كان المعذور الذي عذر ونام حتى فاتت عنھ الصالة ُیطالب باإلعادة، فكیف بإنسان متعمد؟ : َأحرى أن ُیطالب باإلعادة، وھذا یسمونھفإنھ ! َ

ًقیاس األولى، فإذا كان صح ھذا وھو أن المعذور یطالب بالفعل مع كونھ معذورا، فمن باب أولى غیر المعذور، ولذلك تمیل النفس إلى  َ
  .المطالبة بالقضاء، وهللا تعالى أعلم
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 حكم قضاء النوافل
 
 

أما قضاء الفوائت من النوافل فإنھ سنة، ودل على ذلك حدیث حذیفة في الصحیح عن النبي :  الجوابھل تقضى الفوائت من النوافل؟: السؤال
ُّإن راتبة الفجر ھي آكد الرواتب، وتقضى قوال واحدا عند العلماء، وتأكد قضائھا : وقال العلماء. صلى هللا علیھ وسلم في قضائھ لراتبة الفجر ً ً

ولثبوت الخبر الصحیح عن النبي صلى هللا علیھ وسلم بقضائھا مع الصحابة، ). عوھا ولو طلبتكم الخیلال تد: (لقولھ علیھ الصالة والسالم
َّفإنھ لما بات في الوادي الذي ذكرنا أمر بالال فأذن، ثم صلى ركعتین وھي رغیبة الفجر، ثم أمره فأقام فصلى الصبح فدل قضاؤه لھا على . ً

َّأما المسألة األولى فسنی: مسألتین ًھل یطالب بالقضاء على الفور أم على التراخي؟ ذلك أنھ لو كان مطالبا : ة قضاء الرواتب، والمسألة الثانیةِّ
ِبالفور لصلى الصبح أوال، ثم صلى بعده الرغیبة، ولما اشتغل بالنافلة قبل الفریضة، فھذا یؤكد ما ذكرناه من أن القضاء لیس على الفور؛ إذ  َ َ ً

یا : (ومن األدلة حدیث عائشة الصحیح. َإنھ ُیشرع قضاء النوافل: ًوبناء على ھذا فإنھم قالوا. م النافلة على الفرضَّلو كان على الفور لما قد
أتاني ناس من عبد القیس، فشغلوني عن الركعتین اللتین بعد الظھر، فھما : رأیتك تصلي ركعتین لم أرك تصلیھما من قبل؟ قال! رسول هللا

، الذي رواه أحمد في مسنده فھو ضعیف، والصحیح أنھ )ال: أفنقضیھما إذا فاتتا؟ قال: (لمة أنھا لما سألتھ فقالتوأما حدیث أم س). ھاتان
أن النبي : (وفي الحدیث الصحیح عن أم المؤمنین عائشة رضي هللا عنھا. ُیشرع قضاء الرواتب، وأنھ سنة وال حرج على اإلنسان في فعلھ

، فقضى علیھ الصالة والسالم صالة اللیل مع أنھا نافلة، )ِھ حزُبھ من اللیل صلى بالنھار ثنتي عشرة ركعةصلى هللا علیھ وسلم كان إذا فات
من نام عن حزبھ أو عن شيء منھ فقرأه فیما بین صالة : (ًوفي الصحیح أیضا قولھ علیھ الصالة والسالم. فدل ھذا على مشروعیة القضاء

ً، وھذا یدل على سعة رحمة هللا عز وجل، وعظیم فضلھ، خاصة عند وجود العذر، وهللا )ن اللیلالفجر وصالة الظھر كتب لھ كأنما قرأه م
  .تعالى أعلم

 
 
 
 

 وقت صالة الضحى
 
 

نرى بعض المصلین یصلون صالة الضحى قبل الظھر بقرابة ربع ساعة، فھل نبیِّن لھم أن ھذا وقت نھي؟ مع رجاء تحدید وقت : السؤال
َّتأخیرھم للضحى إلى ھذا الوقت، فلو أن إنسانا أخر : المسألة األولى: ھذا فیھ مسألتان: الجواب. ذان صالة الظھرالنھي بالدقائق قبل أ ً

ٌالضحى إلى ما قبل صالة الظھر، سواء إلى وقت انتصاف النھار المنھي عنھ، أم إلى ما قبل وقت انتصاف النھار، فھل ھذا من السنة؟ 
ُّوالضحى شيء، فإذا أشرقت الشمس فھناك وقت یسمى الضحى، وھو أول النھار إلى اشتداد الشمس بحیث ُّال؛ ألن الضحى شيء، : الجواب ََّ

ًتقُرب من الھاجرة، ثم یأتي وقت قبل انتصاف النھار ُیقارب الساعة إلى الساعة والنصف یختلف بحسب طول النھار وقصره صیفا وشتاء،  ً
َ، فھذا الوقت الذي ھو قبل أن تنتصف الشمس في كبد السماء یسمى الضحى، وھو المراد ففي الصیف یكون أطول، وفي الشتاء یكون أقصر َّ

فھذا ھو وقت القیلولة قبل الظھر بساعة ونصف ). كنا نصلي مع النبي صلى هللا علیھ وآلھ وسلم الجمعة، ثم تكون القائلة: (بحدیث البخاري 
: ھو المراد بقولھ صلى هللا علیھ وسلم: وقالوا. ن بإذن هللا عز وجل على قیام السحرًإلى ساعة، فغالبا ھذا الوقت الذي ھو قبل الظھر یعی

َ، فكانت قیلولتھم قبل منتصف النھار، فھذا الوقت یسمى الضحى بالفتح، والذي قبلھ ما بین طلوع الشمس قید )قیلوا فإن الشیاطین ال تقیل( َّ
َرمح إلى اشتداد النھار یسمى الضحى، وھو الذي أق َوالضحى : سم بھ هللا عز وجلُّ َواللْیل إذا سجى * َُّ َ ََ َِّ : ، فانظر إلى قولھ تعالى]2- 1:الضحى[ِ

ي اللیل، مثل الشخص الذي : أي) واللیل إذا سجى( جعل بدایة اللیل وإرخاء سدولھ ما یكون عند وجود الشفق إلى سقوط الشفق بحیث یسجِّ
یھ، أي ِّتغطیھ: تسجِّ َ َّغطى بظالمھ، فجعل الوقتان متقابالن: أي)  إذا سجىاللیل: (فقولھ تعالى. ُ فصالة الُضحى بدایة وقتھا بعد طلوع الشمس . َ

َّبقید رمح، أما أثناء الطلوع إلى ارتفاع قید رمح فھو داخل في المنھي عنھ؛ ألن النبي صلى هللا علیھ وسلم أخر صالة العید إلى ارتفاع 
وأفضل ما . ً على األصل من النھي، وبناء على ھذا ال ینبغي تأخیر صالة الُضحى إلى ھذا الوقتٍالشمس قید رمح، فدل على أن ما قبلھ باق

ًتقع صالة الُضحى بعد ارتفاع النھار، فإذا ارتفعت الشمس قید رمح بدأ وقت الجواز، فإذا اشتد النھار قلیال بعد إشراق الشمس بقدر ساعة 
ِ ھذا الوقت، وھو وقت طلب التجارة والكسب، فكون اإلنسان یترك التجارة والكسب وُیقبل فھو أفضل؛ ألن الغفلة من الناس تكون في مثل
صالة األوابین حین ترمض : (وقد أشار النبي صلى هللا علیھ وسلم إلى ھذا المعنى بقولھ. على هللا في مثل ھذا الوقت فھذا فضل عظیم

ا حر الرمضاء، وھذا یدل على أن الشمس قد ارتفعت، وأن صالة األوابین یدركھ: أي) ترمض الفصال(ولد الناقة، و: ، والفصیل)الفصال
ًَ إنُھ كان لألوابین غفورا :أھلھا بالمغفرة ھي الُضحى التي وعد هللا ُ َ َ َِ َِّ َِ َ ، فاإلضافة المراد بھا مثل ھؤالء الذین أثني علیھم باآلیة، ]25:اإلسراء[َّ

 إلى ساعة ونصف، وما قبل الظھر بساعة إلى ساعة ونصف، فھو أشبھ ما یكون بقضاء فال تكون إال بعد ارتفاع النھار بساعة: قالوا
ًالضحى، ولیس بالضحى أداء، وینبني على قضاء النوافل من حیث إنھ سائغ أو غیر سائغ ُّ َّفإذا بدأ وقت الضحى إلى أن تنتصف الشمس في . ُّ

ًرحم هللا امرأ صلى قبل الظھر أربعا: (لوا علیھ قولھ علیھ الصالة والسالمكبد السماء، فھذا وقت جواز یجوز لإلنسان أن ُیصلي فیھ، وحم ً( ،
: ، ولما سئل عنھا قال)إنھا ساعة رحمة تفتح فیھا أبواب السماء: (لقولھ: قالوا. على أن المراد بقبل الظھر قبل وقتھا، ولیس المراد بھ الراتبة

وبعض المؤذنین یحتاطون بقدر ربع . ، فھذا قبل انتصاف النھار)لي فیھا عمل صالحإنھا ساعة تفتح فیھا أبواب السماء، وأحب أن یصعد (
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ًوبناء على ھذا فإذا أذن للظھر في الساعة . الوقت في الظھر داخل بقدر ربع ساعة: ساعة ما بین زوال الشمس وصالة الظھر، فیقولون
ًبع، وبناء على ھذا فمن جاء یصلي في مثل ھذا الوقت الذي تنتصف فیھ الثانیة عشر والنصف، فمعناه أن الزوال ابتدأ في الثانیة عشر والر

ثالث ساعات كان رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم ینھانا أن نصلي : (الشمس في كبد السماء فإنھ حینئذ ال یجوز لھ، لما ثبت في الحدیث
م قائم الظھیرة حتى تمیل الشمس، وحین تضیف الشمس حین تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع، وحین یقو: فیھن، أو أن نقبر فیھن موتانا

-ٌفإذا طلعت الشمس فصل، فإن الصالة حاضرة مشھودة، فإذا انتصفت : (وقال علیھ الصالة والسالم في حدیث مسلم). للغروب حتى تغرب
ِذاب ولیست بساعة رحمة، ولذلك نھي یشتد لھیبھا، فھي ساعة ع: أي) تسجر(و) . ٌ فأمسك، فإنھا ساعة تسجر فیھا نار جھنم-في كبد السماء ُ

إن إیقاع النافلة في األوقات المنھي عنھا : تصلى فیھ صالة الُضحى، ولذلك قالوا فیھا عن دفن الموتى، وعن صالة النافلة، فمثل ھذا الوقت ال
الذین یصلون في ھذه األوقات - الء فینبغي تنبیھ ھؤ. وجوده وعدمھ على حٍد سواء، إال عند من یستثني ذوات األسباب، وهللا تعالى أعلم

 اثنتي عشرة دقیقة، فبعدھا یغلب - ًاحتیاطا-بما یقارب : أن وقت الُضحى من بعد طلوع الشمس قید رمح، أي: ًأوال:  على أمرین- المنھي عنھا
ب السابعة والنصف إلى على الظن دخول وقت جواز صالة النافلة، ووقت الفضیلة یبتدئ إذا كان طلوعھا السادسة والربع إلى ما یقار

  .ًالثامنة، وكلما تأخر قلیال كان أفضل؛ ألنھ تكون غفلة الناس باشتغالھم بالدنیا أكثر، وهللا تعالى أعلم
 
 
 
 

 حكم من ال یعرف عدد ما فاتھ من الصلوات
 
 

ًفاتتني كثیر من الصلوات بعد بلوغي، وصلیت بعضھا جنبا خجال، وكل ذلك لجھل والدي عن ت: السؤال ٌعلیمي ما یجب علي، وھي كثیرة ٌ َّ
إذا تركت الصالة : ًأوال: ھذا السؤال فیھ مسائل: ًجدا وال أحصي عددھا، وال أستطیع االجتھاد في معرفتھا، فماذا یلزمني تجاه ذلك؟ الجواب

 فال یلزمك القضاء؛ ألن تركك على  بعد البلوغ إلى أن التزمت بطاعة هللا وشریعة هللا-والعیاذ با-في أمٍد من بعد بلوغك ولم تكن تصلي 
ٌھذا الوجھ آخذ حكم الترك الموجب للكفر، فمن ترك الصالة والعیاذ با ولم یصل ولم یركع فإنھ یصدق علیھ قول النبي صلى هللا علیھ 

َفال ُیلزم بقضاء، بقولھ صلى هللا وإذا حكم بكفر تارك الصالة على ھذا الوجھ ). العھد الذي بیننا وبینھم الصالة، فمن تركھا فقد كفر: (وسلم
، فتكون بالتزامك بالصالة كأنك قد دخلت )قبلھ اإلسالم یُجُب ما: (، وقال في الحدیث الصحیح)أسلمت على ما أسلفت من خیر: (علیھ وسلم

ُفي حظیرة اإلسالم بأدائھا، وبناء على ذلك ال تطالب بقضاء ما مضى ًترك أحیانا، فحدیث عبادة في قولھ ًأما لو كنت تصلي أحیانا وت: ًثانیا. ً
ًیدل على عدم الكفر، وبناء على ذلك ) ومن لم یحافظ علیھن لم یكن لھ عند هللا عھد، إن شاء عذبھ، وإن شاء غفر لھ: (علیھ الصالة والسالم

ًا بشرع هللا، وأصبحت محافظا فیھا غیر وارد، فلو قدرت السنة التي التزمت فیھ. ال أستطیع االجتھاد: تجتھد، وتبني على غلبة الظن، وقولك
ًعلى الصالة بثالث سنوات من اآلن مثال ومن بلوغك إلى اآلن لك قرابة سبع سنوات مثال، فحینئٍذ تقول فأكثر في . ھي أربع سنوات: ً

ًالصلوات، وصل مع كل صالٍة حتى تحتاط بقضاء ھذا األمد كامال فال . ت تصلي وأنت جنبإنك كن: وأما األمر الثالث في سؤالك فھو قولك. ِ
ًمن صلى وھو على غیر طھارتھ عالما بحرمة ذلك مستخفا بھذا التحریم فإنھ یكفر : یجوز ھذا، ولذلك قال بعض العلماء  وإن -والعیاذ با-ً

 الصالة، فینبغي حینئٍذ كان الصحیح أنھ ال یكفر إال إذا قصد االستھزاء، ولكن انظر إلى تشدد العلماء رحمة هللا علیھم من شدة تعظیمھم ألمر
لو خرجت اآلن فإن الناس تراني أو صلى بھم وھو إمام، : ًولو أن إنسانا دخل في صالة الظھر، ثم تذكر أنھ أجنب، وقال. لإلنسان أن یحتاط

ًد من هللا شیئا، وأنھ فینبغي أن تكون خشیة هللا في قلبك أعظم من خشیة الناس، وأن تعلم أنھ ال یغني عنك أح! كیف أخرج من الصالة؟: فقال ٌ
ًال ُیجیرك من هللا ومن سطوتھ ومن غضبھ أحد، فقد یكون استخفافك بعظمة هللا وھیبتك للناس أكثر من ھیبتك  سببا في غضب هللا علیك، 

لنبي صلى هللا فاتق هللا عز وجل، فبمجرد ما تشعر أنك غیر متوضئ فاخرج من الصالة، ولتنعم عینك بطاعة هللا عز وجل، ولك من ھدي ا
ِعلیھ وسلم الرخصة والتوسعة أن تمسك بأنفك وتخرج، فإن الذي أمرك بدخول المسجد أمرك أن تخرج من المسجد، وال تبال بالصغیر وال 

هللا بالكبیر، وال بالجلیل وال بالحقیر، فلتتق هللا عز وجل، ولتكن ھیبة هللا في قلبك أعظم وأجل وأكبر من أن تھاب غیره فتستخف بعظمة 
ُوال یجوز للمسلم أن یصلي على غیر طھارة، وال یجوز لھ أن یستبیح الصالة وھو جنب، لما فیھ من . فتصلي بین یدیھ على غیر طھارة

َاالستخفاف بعظمة هللا، ولو كان إماما فإنھ یسحب من وراءه ویستخلف ویخرج، ولتنعم عینھ بطاعة هللا، فإن هللا یثیبھ، وهللا یبتلي، وقد مر  ً
ھذا علینا، ومر على بعض العلماء من قبلنا، فا یبتلي إیمان العبد؛ ألنھ ال یمكن أن تخرج من ھذه الدنیا حتى یظھر كمال إیمانك من نقصھ، 

تحنك، فإذا جاءتك مثل ھذه المواقف فاعلم أن هللا یم. ًومن اإلیمان خشیة هللا، ولن تخرج من ھذه الدنیا حتى تظھر خشیتك  كاملة أو ناقصة
ُوأن هللا یرید أن یبتلیك بخشیتھ بالغیب، فإن الناس ال یعلمون أنك ُجنب، وال یعلمون أنك على غیر طھارة، ولكن هللا وحده ھو الذي یعلم، 
 ٍفھو عالم الغیوب، فإذا جئت بإیمان منك وصدق وخوف ویقین من هللا سبحانھ وتعالى تخرج أمام الناس ال تستحیي منھم وال تھابھم وال

صلیت وأنا على غیر : ًتخشاھم كان ذلك أصدق ما یكون في خشیتك  سبحانھ وتعالى، وھذا أمر شائع ذائع، فإن كثیرا من الناس یقول
طھارة، أو كنت على غیر طھارة وأنا جالس في المسجد فاستحیت أن أخرج؛ وھذا ال یجوز، فینبغي أن تكون عظمة هللا فوق كل شيء، قال 

َأتخش: تعالى َْ َْونُھم فا أحق أْن تخشْوهُ إْن كنتم ُمْؤمنین َ َِ ِ ْ ُْ ُ ِْ َ َ َ ََ َُّ ُ ، فا أحق أن ُیخشى ویھاب، وأحق أن تكون لھ الرغبة والرھبة، فنسأل ]13:التوبة[َّ
  .الى أعلمهللا العظیم أن ال ینزع من قلوبنا خشیتھ، وأن یرزقنا الخوف منھ وإجاللھ وإعظامھ على الوجھ الذي یرضیھ عنا، وهللا تع
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 تذكر صالة الظھر في آخر وقت العصر

 
 

إذا فاتت المسلم صالة الظھر ولم یتذكرھا إال في آخر وقت العصر، والوقت ال یكفي إال لصالة العصر فحسب، فھل یلزمھ الترتیب : السؤال
كت آخر وقت الثانیة، بحیث ال یسع إال بقدر أن إذا أدر:  یقول- رحمة هللا علیھم-ھذه المسألة فیھا خالف، فبعض العلماء : أم ال؟ الجواب

ُتصلي الثانیة حاضرة وأنت لم تصل األولى، فعلیك أن تراعي ترتیب الشرع، وتصلي األولى ولو خرج الوقت؛ ألن وقت الثانیة ساقط عنك  ِ
یقدم : وقال بعضھم.  رحمة هللا علیھمٌبانشغالك بفرض وھذا ھو األصل، وھو قول مبني على اعتبار دلیل الترتیب، وقال بھ جمع من العلماء

ًالحاضرة على الفائتة، وذلك ألنھ إذا صلى الفائتة كان قاضیا، فاستوى أن یؤدیھا في وقت األولى، أو یؤدیھا في وقت الثانیة وھذا القول محل  َّ
إلى النبي صلى هللا علیھ وسلم یوم  اءأنھ ج: (لثبوت السنة عن النبي صلى هللا علیھ وسلم في الحدیث الصحیح من حدیث عمر: ًنظر؛ أوال

فانظر رحمك ). وهللا ما صلیتھا: قال النبي صلى هللا علیھ وسلم. یا رسول هللا ما كدت أن أصلي حتى كادت الشمس أن تغرب: الخندق، وقال
 إنھ ال یدري ھل الصالة صلیتھا فغربت الشمس مباشرة، حتى: بمعنى) ما كدت أصلي العصر حتى كادت الشمس أن تغرب: (هللا إلى قولھ

ًسبقت أو الغروب، فمعنى ذلك أنھ قد غابت الشمس، ثم احسب وقتا لذكره  عز وجل بعد أدائھ للصالة، ثم قیامھ إلى النبي صلى هللا علیھ 
 صلى هللا وسلم یشتكى، فیحتمل أن الوقت إلى دخول وقت المغرب بقدر لمكان ھذا الذي ذكرناه، فاحسب حساب كون عمر یخاطب النبي

فنزل فتوضأ فصلى العصر ثم : قوموا بنا إلى بطحان قال: (، ثم قال)وهللا ما صلیتھا: (علیھ وسلم، ثم قول النبي صلى هللا علیھ وآلھ وسلم لھ
حان، ثم وقت المغرب ضیق وھذا الحدیث یرده؛ ألنك لو حسبت تجد أن النبي ذھب إلى وادي بط: ، ووجھ الداللة أنھم قالوا)المغرب والعشاء

ًنزل بھ ومعھ الجیش، ثم توضأ، ثم صلى العصر، وھذا كلھ یأخذ وقتا لیس بالقلیل مع أن عمر قد جاءه بعد مغیب الشمس، فاحسب كالمھ لھ 
بعد ذھابھ إلى النبي صلى هللا علیھ وسلم بعد المغیب، ثم شكواه إلى النبي صلى هللا علیھ وسلم وجوابھ، ثم أمره علیھ الصالة والسالم 
بالذھاب إلى بطحان، ثم وقت الوضوء، ثم القیام إلى الصالة، فھذا وقت لیس بالیسیر، خاصة وأن عدد الناس معھ ال یقلون عن ألف، فھؤالء 

ًفصلى العصر أوال، ثم : فالغالب أن وقت المغرب خرج أو كاد یخرج، قالوا. الصحابة رضوان هللا علیھم یصلون معھ علیھ الصالة والسالم
ھذا یؤكد على أنھ صلى هللا علیھ وسلم كان : ِالمغرب، ثم صلى العشاء، ولذلك ما ورد في الحدیث أنھ انتظر إلى دخول العشاء قالواأتبعھا ب

إنھ یبدأ : والذین قالوا. ًحریصا على التقدیم حتى على األقل مع خوف خروج الوقت، وھذا یؤكد ما ذكرناه أنھ یبدأ بالفائتة قبل الحاضرة
ال یجب الترتیب، وإنما یلزم بفعل : الفائتة اضطرب قولھم، فھم یقولون بوجوب الترتیب، ثم یأتون في ھذه المسألة ویقولون بلبالحاضرة ق

والذي تطمئن إلیھ النفس أنھ یبدأ بالفائتة، ثم . َّالحاضرة قبل الفائتة؛ ألنھ إذا صلى الحاضرة أدى، وإذا صلى الفائتة قضى في كلتا الصالتین
إنھ ال یصح أن یوقع : ٍالحاضرة ولو خرج الوقت؛ ألن التأخیر لعذر شرعي، وھو أمر الشرع بفعل الصالة، أال ترى أنھم یقولونیتبعھا ب

ال یقوى على االستثناء من األدلة التي : فائتة أو حاضرة ال تأثیر لھ في الوصف الشرعي، أي: صالة العصر حتى یصلي الظھر، فكونھ یقول
. یب من التأقیت الذي ذكرناه من دلیل الكتاب والسنة، وعلى ھذا یقوى القول الذي یقول إنھ یبدأ بالفائتة قبل الحاضرةدلت على وجوب الترت

ًلكن بعض العلماء ذكر مخرجا لطیفا، فقال ً األفضل أن اإلنسان یخرج من الخالف، فیصلي الحاضرة في وقتھا، ثم یقیم فیصلي الفائتة، : َ
ًلوا ألنھ إذا كان معذورا بعدم مراعاة الترتیب فقد أوقع الصالة في وقتھا، فإن كانت معتبرة فقد أدرك اإلجزاء ویصلي بعدھا الحاضرة، قا

واالعتبار، وإن كانت غیر معتبرة فقد احتاط لدینھ بإعادتھا بعد الوقت، وھذا أفضل المخارج، والذي تمیل إلیھ النفس أنھ یحتاط، لكن األصل 
  .الفائتة قبل الحاضرةواألرجح أنھ یطالب بفعل 

 
 
 
 

 آخر وقت سنة العشاء
 
 

ِّتتأقت الراتبة البعدیة بآخر وقت الفریضة نفسھا التي ُرتبت علیھا، فإن كنت في الظھر فآخر : ما ھو آخر وقت سنة العشاء؟ الجواب: السؤال
 فعلى القول بأن وقت العشاء إلى نصف وقت الظھر، وإن كنت في المغرب فآخر وقت المغرب، وإن كنت في العشاء فآخر وقت العشاء،

َّاللیل تتأقت الراتبة إلى نصف اللیل، فتصلي الراتبة إلى منتصف اللیل، وعلى القول بأنھ إلى الفجر فلك أن تصلي راتبة العشاء ما لم یتبین 
  .الفجر الصادق

 
 
 
 

 حكم صالة العاري إذا وجد الساتر قبل خروج الوقت
 
 

ًإن صلى عاریا : ٍلى وھو عار النعدام السترة، ثم جاءت السترة قبل خروج الوقت، فھل یجب علیھ اإلعادة؟ الجوابًلو أن إنسانا ص: السؤال
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َّفقد مضت صالتھ وصحت، لكن إذا غلب على ظنھ أنھ یجد السترة قبل خروج الوقت ینتظر، ومذھب طائفة من العلماء أنھ ُیستحب لھ أن 
  .ُیعید وال یجب علیھ وھذا أفضل

 
 
 
 

 حكم تشمیر الثوب عند الھوي للسجود في الصالة
 
 

: ّھل من كف الثیاب ما یفعلھ بعض المسلمین من رفع ثوبھ عند الھوي للسجود؛ ألن ذلك یمكن اإلنسان من السجود بكمالھ؟ الجواب: السؤال
یكون في حكم من كف طرف الثوب من أجل ھذا یدخل فیھ، فذكر بعض العلماء رحمھم هللا أن ھذا یعتبر من كف الثوب؛ ألنھ إذا سجد . نعم

ألنھ حركة زائدة في الصالة؛ ألن رفعھ للثوب ینافي خشوعھ، فھذه الحركة : ًأوال: َّأن ال یتسخ، فیكون تشمیره للثوب فیھ إخالل من وجھین
َوقوُموا  قانتین : في الصالة زائدة عما قصده الشرع من الخشوع والسكون؛ لقولھ تعالى َِ ِ َ ِ َِّ واألمر . ھذا ال یناسب القنوت: فقالوا] 238:لبقرةا[ُ

وآخر . كونھ یأنف عن سجوده بھذا الثوب  عز وجل، فأن یترك الثوب على حالتھ أبلغ لقربتھ  عز وجل وطاعتھ، وهللا تعالى أعلم: الثاني
  .دعوانا أن الحمد  رب العالمین، وصلى هللا وسلم على محمد وعلى آلھ وصحبھ أجمعین

 
 
 
 

 [4[ باب شروط الصالة -شرح زاد المستقنع 
إن هللا عز وجل أمر عباده المؤمنین بعبادتھ واإلقامة على طاعتھ، وبین لھم كیفیة اإلتیان بھذه العبادات والطاعات في كتابھ وعلى لسان نبیھ 

، التي ھي عمود الدین، فال یتأتى للعبد أن الصالة: صلى هللا علیھ وسلم، ومن العبادات التي حرص الشرع على بیان أحكامھا وشروطھا
أداء : یؤدي صالتھ صحیحة إال بمعرفة شروطھا وأركانھا وواجباتھا، ومن الشروط الواجب توافرھا لمن أراد أن یصلي صالة صحیحة

 . من أحكامالصلوات في أوقاتھا التي بینھا الشرع، وستر العورة عند أداء الصالة، مع اإلحاطة بما یتفرع عن ھذه الشروط
 ستر العورة

 
 

...... 
 

ًتعریف ستر العورة لغة واصطالحا ً 
 
 

فیقول : أما بعد. بسم هللا الرحمن الرحیم الحمد  رب العالمین، والصالة والسالم على أشرف األنبیاء والمرسلین، وعلى آلھ وصحبھ أجمعین
: التغطیة، تقول: والستر ھو. بھا المكلف لصحتھا ستر العورة  یلزمومن شروط الصالة التي: أي] ومنھا ستر العورة: [المصنف رحمھ هللا

َوالعْورة. إذا غطیتھ. ُسترت الشيء َأصلھا من العور وھو النقص، وقولھم: َ َستر العْورة: (َ والمراد بالعورة في إطالق العلماء . تغطیتھا: أي) َ
ِالقبل والدبر وما أمر بستره؛ ألن المرء یؤمر : على األصل، ومنھم من یقولالقبل والدبر وھذا : فمنھم من یقول: رحمة هللا علیھم أحد أمرین ُ

 .ًبستر ما عدا القبل والدبر خاصة مع األجانب
 
 
 
 

 أدلة وجوب ستر العورة
 
 

 وواجب، ٌوھذا الشرط أمر هللا بھ في كتابھ المبین، وكذلك في ھدي سید المرسلین صلوات هللا وسالمھ علیھ، وأجمعت األمة على أنھ الزم
ًلكن ُحكي عن مالك أنھ یراه مستحبا وال یراه واجبا، والصحیح وجوبھ ً ِیا بني : ودلیل وجوب ستر العورة للصالة قول الحق تبارك وتعالى. ِ َ َ

ِآَدم خذوا زینتكم عنَد كلِّ مْسجٍد  َ ُ ْ ُ ُِ ْ َ َ ِ ُ الزینة عند كل مسجد، والمراد ووجھ الداللة من اآلیة الكریمة أن هللا أمر المكلف أن یأخذ ]. 31:األعراف[َ
ُخذوا: (عند كل صالٍة، فیكون قولھ: أي) عند كل مسجٍد: (بقولھ . ًأمرا، واألمر للوجوب حتى یدل الدلیل على صرفھ، وال صارف لھ ھنا) ُ

 على عاتقیھ من ثوبھ وكذلك أمره علیھ الصالة والسالم بستر العورة وھدیھ صلوات هللا وسالمھ علیھ فیھا، حتى نھى الرجل أن یصلي ولیس
إن النبي صلى هللا : وقالوا). ال یصل أحدكم في الثوب الواحد لیس على عاتقھ منھ شيء: (شيء، ففي الصحیحین عنھ علیھ الصالة والسالم
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عوراتنا ! یا رسول هللا: (علیھ وسلم ستر عورتھ، وأمر بستر العورة في أحادیث منھا حدیث بھز بن حكیم رضي هللا عنھ عند أبي داود قال
: إذا كان القوم بعضھم في بعض؟ قال! یا رسول هللا: قلت: قال. احفظ عورتك إال من زوجك أو ما ملكت یمینك: ما نأتي منھا وما نذر؟ قال

إن معكم : ( وردولذلك). هللا أحق أن یستحیا منھ: ًإذا كان أحدنا خالیا؟ قال! یا رسول هللا: قلت: قال. إن استطعت أن ال یرینھا أحد فال یرینھا
ٍوفي حدیث أم سلمة أنھ لما سئل علیھ الصالة والسالم عن صالة المرأة في درع . ، وھم الكرام الكاتبون)فاستحیوا منھم.. من ال یفارقونكم 

دیث وكذلك ح. ، والصحیح وقفھ على أم سلمة رضي هللا تعالى عنھا)في الخمار والدرع السابغ الذي یغیب ظھور قدمیھا: (وخمار قال
، وحدیث جرھد وحدیث بھز بن حكیم فیھما كالم، وإن كان بعض أھل العلم )أن النبي صلى هللا علیھ وسلم أمره أن یغطي فخذه: (جرھد

َّوقد أجمع العلماء رحمھم هللا على وجوب ستر العورة للصالة، وأن المكلف لو صلى . یمیل إلى التحسین بمجموع طرق ھذه األحادیث
ٌ عن عورتھ وقادر على سترھا فصالتھ غیر صحیحة، إال ما ورد في روایة عن مالك رحمھ هللا أنھ كان یستحب ذلك وال ٌالصالة وھو كاشف

 .یوجبھ، وإن كان بعضھم یضعفھا
 
 
 
 

 الشروط الالزم توافرھا في الساتر
 
 

ألننا قدمنا أن من الشروط ما یتعلق بالوجوب وأما من ناحیة أحكام ستر العورة فُیعتبر ستر العورة من الشروط التي تتعلق بصحة الصالة؛ 
ًوبناء على ذلك ال ُیحكم بصحة صالة . ِ فقده ُیوجب الحكم بعدم صحة الصالة- كما ھو معلوم-ومنھا ما یتعلق بالصحة، وشرط الصحة 

َّالمكلف إال إذا حصل ھذا الشرط، ومن عادة العلماء رحمة هللا علیھم أن یتكلموا على ستر العورة، فیق ررون وجوبھا، ثم یقررون الضابط َ
المعتبر لستر العورة، ثم یتكلمون بعد ذلك على المسائل المستثناة وأحكام الضرورة، كالعراة الذین ال یجدون ما یسترون بھ عوراتھم، 

فیجب بما ال : [ علیھوالمصنف رحمھ هللا راعى ذلك في كالمھ على الشروط ھنا فقال رحمة هللا. ونحوھا من األحكام المتعلقة باالستثناءات
فیلزم المكلف بسترھا، : أي) فیجب: (من شروط صحة الصالة ستر العورة، قال: أي) ومنھا: (للتفریع، فبعد أن قال: الفاء]. یصف بشرتھا

ًوالواجب یتفرع منھ الحكم أن من صلى عاریا یحكم بإثمھ إذا كان مختارا دون اضطرار، وبعدم صحة صالتھ، فالتعبیر بال ً َّوجوب یتفرع منھ َّ
] فیجب بما ال یصف بشرتھا: [فقولھ. الحكم باإلثم عند الترك في االختیار، وزیادة شرطیة الصحة یتعلق بھا الحكم بالمطالبة بإعادة الصالة

ًإما أن یكون ساترا مانعا من رؤیة: فستر العورة على حالتین. فیجب على المكلف أن یستر العورة بما ال یصف بشرتھا: أي  لون البشرة، ً
وجوده وعدمھ على حٍد : ًفھذا ال إشكال في إجزائھ واعتباره، كالثوب الثخین، وإما أن یكون الساتر رقیقا یشف ما تحتھ، فھذا یقول العلماء

ًإن ما شف أعظم فتنة: بل قال بعض العلماء. سواء، كالقماش الرقیق الذي ترى معھ لون البشرة، فإن وجوده وعدمھ على حٍد سواء  مما ّ
ًكشف؛ ألنھ ُیغري، وتكون الفتنة بدعوتھ إلى النظر أكثر، بخالف المتعري فإنھ ربما اشمأزت النفوس من نظره، لكن لبس الشفاف أبلغ فتنة  ِ

ًا ما كان غلیظ: فانقسم الساتر إلى قسمین. ًوأعظم ُجرأة كما یقول بعض أھل العلم رحمة هللا علیھم، فالشفاف وجوده وعدمھ على حٍد سواء
َغیر رقیق یمنع من معرفة أو رؤیة لون البشرة، وما كان رقیقا ترى معھ البشرة بحمرتھا أو ببیاضھا أو غیر ذلك ُ ً َّفبین رحمھ هللا أنھ البد . ٍ

كة ِأما في الجرم فیبحث العلماء فیھ من حیث السما. من الساتر الذي ال یشف، والكالم في الساتر یكون في جرمھ، ویكون في صفة تغطیتھ
ًأن یكون فضفاضا، بحیث ال : الحالة األولى: وأما بالنسبة لصفة تغطیة الساتر، فإنھ یكون على حالتین. َّوالرقة، وقد بینا حكم السمیك والرقیق

ًیكون ضیقا ُیحدد تفاصیل الجسم، فھذا باإلجماع ُیعتبر ساترا، لكن كره بعض العلماء المبالغة في الفضفاض إلى درجٍة قد یكشف ال عورة في ً
ًبعض الحاالت، كما ذكروه في السراویل، فإنھا إذا كانت واسعة، وكانت أكمامھا التي تخرج منھا الرجلین مبالغا في سعتھا، وكانت قریبة  ًً

ًمن الركبتین فإنھا طریق للكشف، ولذلك ُیعتبر لبسھا سبیال أو سببا لسھولة النظر إلى العورة، ومظنة أن یرفع ركبتھ فینكشف ما  ً قارب ٌ
َُیشدد فیما كان فضفاضا واسعا بحیث یبالغ فیھ إلى درجٍة ال ُیؤمن معھا انكشاف العورة: ولذلك قالوا. السوءة أو السوءة نفسھا َ ً ً : الحالة الثانیة. َّ

َّأن یكون ضیقا، وھو الذي یحدد جرم العضو، فإن كان من المرأة فإنھ باإلجماع یحُرم علیھا لبسھ، ولذلك شدد بعض الع َ لماء في تفصیل ً
المرأة للعباءة التي تكون فیھا الید منفصلة عن الجسم؛ ألنھا إذا كانت على ھذه الصفة استطاع الناظر أن یدرك تفاصیل جسمھا، وھل ھي 

ٌطویلة أو قصیرة أو رقیقة أو غیر ذلك ع اإلنسان أن ٍتكون عباءتھا، ویكون تفصیل یدھا على حال لو أنھا حركت یدھا ال یستطی: ولذلك قالوا. ٌٌ
تفاصیل  یدرك طبیعة جسمھا، أما لو كانت بھذه التفاصیل التي تستخدم عند بعض النساء الیوم بحیث إذا رأیت المرأة تستطیع أن تدرك

 -كما یقول العلماء- وبعض المحدد . مثل ھذا یحرم علیھا لبسھ؛ ألنھ یحدد تفاصیل جسمھا: ًجسمھا، خاصة في الیدین، وأعالي البدن فقالوا
أشد إغراء بالفتنة ألنھا إذا حددت تفاصیل الجسم كانت مغریة بالنظر إلیھا، فتكون الفتنة فیھا أشد، ولذلك ینبغي على المرأة أن تكون عباءتھا 

ِمغطیة لھا، وال یكون ھناك تفصیل ألعضاء الجسم، حتى ال تشابھ الرجال، وال یستطیع الرجل أن یدرك جرم جسمھا ان وكذلك الحال إذا ك. ً
، فھذا اللبس ال یجوز للمرأة مع وجود الرجل األجنبي، وأما )البنطال(سترھا في أسفل البدن، كلبسھا للسراویل، أو ما یسمى في ُعرف الیوم 

ل تفاصیل الجسم، ومن أھل العلم من جزم بالتحریم حتى ولو مع وجود محرمھا، وقال  ألنھ ال: مع محارمھا فأقل درجاتھ الكراھة؛ فإنھ ُیفصِّ
ٍ؛ إذ ال یعرف بین النساء المؤمنات أن المرأة تأتي بلباس بھذه )ٍومن تشبھ بقوم فھو منھم(َُیعرف في نساء المؤمنین، وإنما ھو من باب التشبھ، 

ُّالصفة، وإنما ھو شيء وارد على المسلمین من غیرھم، ولذلك أنا أمیل إلى ھذا القول، وأرى أنھ تشبھ، وأرى أن المرأة ال یجوز  ٌ لھا أن ٌ
ل تقاطیع الجسم . ٌتلبس البنطلون ولو كان أمام محارمھا، إال إذا اضطرت إلى ذلك فھذا أمر آخر فال تلبس مثل ھذا اللباس الضیق الذي یفصِّ

ا ِفإن اإلمام أحمد رحمة هللا علیھ لما ُسئل عن كشف المرأة عن صدرھا وساقیھا لمحرمھ. في مواضع الفتنة، حتى ولو كان أمام محارمھا
ٍ، وھو إمام في زمان الخیر فیھ شائع، وفي قرن شھد لھ النبي صلى هللا علیھ وسلم بالفضل، فكیف بنا )أخشى علیھ الفتنة: (كأخیھا ونحوه قال ٍ
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 لو وأما بالنسبة لحكمھ في الصالة. فلذلك ینبغي التحذیر من ھذا والنھي عنھ، ویعتبر من التشبھ الذي ال یجوز للمرأة أن تتعاطاه! الیوم؟
ل لتقاطیع الجسم مع ستر العورة ُیوجب الحكم بالصحة، ولكنھا آثمة من جھة اإلخالل بما ذكرناه ٌصلت بھ، فإن المفصِّ ِ َّ.  

 
 
 
 

 حد عورة الرجل واألمة
 
 

ة إلى الركبة، ھؤالء كلھم عورتھم ما بین السر]. ٍوعورة رجل وأمٍة وأم ولٍد ومعتق بعضھا من السرة إلى الركبة: [قال المصنف رحمھ هللا
بھذه األلفاظ، لكنھ ) العورة ما بین السرة والركبة: (، وقولھ)ما بین السرة إلى الركبة عورة: (وقد جاء في الحدیث قولھ علیھ الصالة والسالم

َّیأتي مقیدا بالصالة، وھذا حسنھ بعض أھل العلم: الوجھ األول: یأتي على وجھین د تكلم العلماء رحمھم ًأن یأتي مطلقا، وق: والوجھ الثاني. ً
. إنھا لیست بعورة: وأما السرة نفسھا فقول الجماھیر. أما بالنسبة للرجل فما بین السرة والركبة: وقال العلماء. هللا على سنده وضعفوه

ِ بالبینیة ُیشعر بأن ٌوالركبة نفسھا عورة في قول بعض العلماء، ولیست بعورة في قول طائفة، وإن كان األقوى أنھا لیست بعورة؛ ألن التعبیر
: كذلك األمة، قالوا: أي) وأمة: (وقولھ. ِّال یؤثر إن الركبة كشفھا: ًوبناء على ذلك قالوا. ٌالغایة خارجة عن المغیا، كما ھو معلوم في القواعد

 وإنما كن یتبعن الحرائر، ِلمكان الغالب من انصراف النفوس عنھا؛ ألن النفوس كانت تأنف من وطء اإلماء والزنا بھن، وھذا في الغالب،
َولمكان تسخیر الشْرع لھن بالرق لخدمة أسیادھن فخففت عورتھن، ولذلك قالوا ِّ ُ ّ إنھا ال تستطیع القیام بحق أسیادھا إال إذا خرجت ودخلت : َّ

َّ هللا علیھم من فرق بین ولكن من أھل العلم رحمة. عورتھا عورة الرجل: في قضاء الحوائج والمصالح، فھي أشبھ ما تكون بالرجل، فقالوا
إنھ إذا كانت غیر فاتنة فالحاجة غیر داعیة إلیھا، كما نبھ علیھ اإلمام ابن قدامة : األمة الفاتنة وغیر الفاتنة الختالف النساء في ذلك، وقال

ً لھا الكشف ولو كانت أمة، فإن إنھ ال یجوز: وإن كانت فاتنة قالوا. رحمة هللا علیھ في المغني، ودرج على ھذا القول، وھو قول الجماھیر
ًبعض اإلماء أشد فتنة من الحرائر، ولیس في دین هللا الحكم بجواز وشرعیة الشيء الذي ُیفضي إلى محارم هللا عز وجل، والوقوع في 

ٌوُمعتق بعضھا: (وقولھ. حدوده إال ما استثناه الشرع من الضرورات ا بین السرة إلى كالتي تكون نصفھا حرة ونصفھا أمة، فعورتھا م) َ
ُألن الُمْعتق بعضھا تعتبر في حكم الرقیقة؛ ألن القاعدة أن الیقین ال یزول بالشك، وفرعوا على ھذه القاعدة قاعدة تقول: الركبة، قالوا َ األصل : ْ

ُبقاء ما كان على ما كان، فاألصل أنھا رقیقة، فإذا أعتق بعضھا ترددت بین أن تلحق بالحرة وبین أن تلحق با ُ ِ ألمة، فروعي األصل، وألنھ ُ
َّإذا تُردَد بین األضعف واألقوى فاألصل حملھ على األضعف حتى یدل الدلیل على ما ھو أقوى منھ وال دلیل، فالُمْعتق بعضھا تنزل منزلة  َ َُ ُْ ِّ

َوھكذا المكاتبة، فقد أضاف بعض أھل العلم رحمة هللا علیھم أن المكاتبة ُم. األمة، ولیس منزلة الحرة ََ ِنزلة منزلة المعتق بعضھاَ َ َّ وأم : [وقولھ. َ
ھي األمة التي یجامعھا سیدھا فتلد منھ، فإن ھذه تبقى أم ولد، فإن مات سیدھا : وأم الولد. ذكر أم الولد لشائبة أنھ طریقھا إلى العتق] ولٍد

ًتبقى على األصل من كونھا أمة، فعورتھا عورة :  قالواإنھا آیلة إلى العتق، فھل ننزلھا منزلة الحرة أو األمة؟: ًعتقت، وبناء على ذلك یقولون
  .من ذكرنا

 
 
 
 

 حد عورة الحرة
 
 

ھذا كالمھ على الصالة، فالحرة في الصالة وجھھا لیس بعورة، وھذا مذھب ]. ٌوكل الحرة عورة إال وجھھا: [قال المصنف رحمھ هللا
وظاھر : لیسا بعورة، وتكشف الوجھ والكفین، وقال اإلمام أبو حنیفة رحمھ هللاإن الحرة وجھھا وكفاھا : وقال الشافعیة والمالكیة. الحنابلة
ُّفھذه ثالثة أقوال ألھل العلم رحمة هللا علیھم، أصحھا وأقواھا ما اختاره المصنف من استثناء الوجھ، وفیھ آثار عن بعض أصحاب . القدمین

وبقیت الیدان والرجالن على األصل، ویدل على ذلك أنھ لما . شة رضي هللا عنھاالنبي صلى هللا علیھ وسلم كما ھو األثر عن أم المؤمنین عائ
ٍُسئل علیھ الصالة والسالم عن المرأة تصلي في درع وخمار قال علیھ الصالة والسالم ، )ًإذا كان الدرع سابغا یغطي ظھور قدمیھا: (ِ

 -أعني حدیث أم سلمة-والصحیح في ھذا . وجھ لما ذكرناه من اآلثارأصلھ في الساتر، فدل على أن أصل البدن ُیستر، واستثني ال: والسابغ
، وقال بعض . وقفھ، كما ذكر غیر واحٍد من أھل العلم رحمة هللا علیھم ِوإذا ُوجد األجنبي؟ قال بعض العلماء تغطي وجھھا؛ ألنھ حق 

 .ًإنھا تبقى على األصل من كونھا كاشفة للوجھ واإلثم على من نظر: العلماء
 
 
 
 

 حكم الصالة في ثوبین
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االستحباب یدل على أنھ ال یلزمھ؛ ألن المقصود أن تستر ) وتستحب صالتھ: (قولھ] وتستحب صالتھ في ثوبین: [قال المصنف رحمھ هللا

ٍالعورة، فلو أن إنسانا صلى بثوٍب واحٍد ساتر لعورتھ صحت صالتھ، كالحال اآلن فلو لبس الثوب المعروف دون أن یكون ع َّ لیھ مالبس ً
ٌداخلیة، وھذا الثوب لھ لون غامق یمنع النظر إلى ما وراءه وصلى صحت صالتھ، فھذا من ناحیة األصل؛ ألنھ ثوب ساتر، والعبرة بالستر َّ .

سؤال إن : ، لكن قال العلماء)أو كلكم یجد ثوبین؟: (ولكنھم استحبوا أن یصلي في ثوبین، وقد جاء عن النبي صلى هللا علیھ وسلم أنھ قال
َّالنبي صلى هللا علیھ وسلم خرج لمكان الضرورة والضیق على عھد الصحابة، أما بعد أن وسع هللا عز وجل فإنھ یستحب لإلنسان أن یصلي 

والثوبان أعالھما . في ثوبین؛ ألنھ ھدي النبي صلى هللا علیھ وسلم، فإنھ صلى باإلزار والرداء صلوات هللا وسالمھ علیھ، وھذا أفضل وأكمل
: ھذا إزار، وأما الذي یكون على األعلى فیقولون عنھ: ألعلى البدن، وأسفلھما ألسفل البدن، فما یكون أسفل البدن كالفوط ونحوھا یقولون

فقد ُیصلي في ثوبین من غیر اإلزار . رداء، وفي اإلحرام تلبس الرداء الذي ھو على الكتف، وتلبس اإلزار الذي یكون على أسافل البدن
 بقمیص وسروال، والقمیص قد یكون إلى أنصاف العضد، أو إلى نصف الساعد، ھذا بالنسبة ألعاله، وأما بالنسبة -ًمثال-  یصلي والرداء،

ًوقد یكون قمیصا مع اإلزار، وقد كان . ًلألسفل فقد یكون إلى الركب، وقد یكون إلى نصف الفخذ، فیكون السروال ساترا لما ھو أدنى منھ
فكان ). ال تلبسوا القمص، وال العمائم، وال السراویالت، وال البرانس: ( عھد النبي صلى هللا علیھ وسلم، لذلك قاللبس العرب للقمیص في

ًمن لباسھم السروال والقمیص، فالقمیص یكون ألعالي البدن غالبا، وقد یكون القمیص طویال، وھذا یقع في لباس النساء في القدیم، فیكون  ً
ًیكون ساترا لجمیع البدن إال ظھور القدمین، إال إذا كان سابغا، فیقولونكالثوب، و ًقمیصھا طویال إن ھذا القمیص یجوز للرجل أن یصلي بھ : ً

وصلى بالسروال أجزأه ) الفنائل(وفي الوقت الحاضر لو صلى بما یستر أعلى بدنھ بما یسمى . إذا كان معھ سروال، أو ما یستر أسافل البدن
ٌعاتقھ شيء، ولكن ال یصلي بذلك في مجامع الناس، وال في مساجدھم؛ ألن من فعل ذلك سقطت مروءتھ، ومن ذلك وصح؛ ألنھ ساتر وعلى 

إن مما أدرك الناس من كالم النبوة األولى إذا لم تستح : (كمال المروءة أن یستر بدنھ بما جرى بھ العرف، ولذلك قال علیھ الصالة والسالم
لبس مثل ھذه المالبس في مجامع الناس، ولذلك تصح صالتھ ولكن تسقط مروءتھ وعدالتھ، إال إذا كان والحیاء أال ی: قالوا) فاصنع ما شئت

ًمضطرا، أو كان عنده عمل، فلو أن إنسانا عنده عمل فصلى في السروال أو البنطلون أو في القمیص فصالتھ صحیحة ومجزئة؛ ألن تكلیف  ً
 فیھ مشقة، وفیھ حرج علیھم، فیجوز لھم أن یصلوا بمثل ھذه األلبسة، لكن األكمل واألفضل الناس أن یخلعوا ھذه األلبسة وأن یلبسوا ثیابھم

فیستحب لمثل ھؤالء الذین عندھم ). ما على أحدكم إن وجد سعة أن یتخذ ثوبین لجمعتھ سوى ثوبي مھنتھ: (كما قال علیھ الصالة والسالم
ًأعمال أو مھن أن یجعلوا ثوبا قریبا من العمل، فإذا  جاء وقت الصالة نزع ثیاب العمل ولبس ثوبھ، أو لبس الثوب النظیف على ثیاب العمل ً

 یخرج إلى بیوت هللا عز وجل -أصلحھم هللا-وھنا تنبیھ، وھو أنھ شاع في ھذه األزمنة أن بعض الناس . حتى یكون أستر لھ وأكمل لمروءتھ
أكمام قصیرة، وھذا ال شك أنھ خالف السنة؛ ألن السنة إبداء الزینة في ًخاصة في صالة الفجر والعصر بثیاب النوم، وھذه الثیاب لھا 

المساجد، ومثل ھذا ال مروءة عنده؛ ألن المروءة أن یلبس ما یستره، ویكون أكمل بصیانة ماء وجھھ وھذا من الحیاء، فالذي یستحیي ال 
رض الذي أطعمھ وسقاه وكساه بھذا المنظر، وكأنھ یستكثر أن یخرج بثیاب نومھ، وھل یلیق أن یخرج إلى ملك الملوك وجبار السماوات واأل

َفال شك أنھ من ضعف اإلیمان ونقص العقل أن یخرج اإلنسان بثیاب نومھ أمام الناس لكي یصلي . یقف بین یدیھ بثیاٍب یتجمل بھا لعبادتھ
 -و المثل األعلى-ًولو أن إنسانا . َّألحسن لھ عدتھ ولتجملِّفیھا، وھذا یدل على استخفافھ بالصالة، وإال لو كان ُیعظم الوقوف بین یدي هللا 

. َّأراد أن یقف بین یدي عظیم من عظماء الدنیا لتجمل وتزین وطلب أحسن المالبس، مع أن الذي أطعمك وكساك ورزقك ھو هللا جل وعال
ًتنبیھ علیھ، وینبغي على األئمة إذا رأوا أحدا بھذه أتستكثر أن تلبس من رزقھ، وأن تحسن لباسك وزینتك للموقف بین یدیھ؟ فھذا ینبغي ال

ِ یعظمون شعیرة الصالة، فإحداث مثل ھذه األمور تخل بإكرام بیوت هللا عز وجل، -ًخاصة في ھذه البالد-الصفة أن ینبھوه، فإن المسلمین  ُ
َوإكرام شعائر اإلسالم التي أمر هللا بتعظیمھا وإجاللھا، وصدق هللا إذ یقول َذلك: َ ِ ِ ومْن ُیعظم شعائر هللا فإنھا مْن تقوى القلوب َ ِ ُِ ُْ َْ َ َ َ َ َ ََ َ ََّ ِ ِ َّ ْ : أي] 32:الحج[ِّ

فلذلك ینبغي التنبیھ على مثل ھذا األمر، . ِّالذي یتقي هللا، وكملت تقواه  عز وجل ُیعظم الموقف بین یدیھ، ویحسن التھیؤ لھذه الصلوات
ِعنده حاجة أو ضرورة، كشخص نسي أو ذھل؛ ألن الناس قد یحصل منھم ھذا، وال ینبغي والنصح بلطف وإرشاد، إال إذا كان اإلنسان  ُ

  .التعنیف والمبالغة في التقریع، بل ینبغي أخذ الناس بلطف؛ ألن ذلك أدعى لقبول الحق والرضا بھ
 
 
 
 

 ستر العاتقین في النافلة والفریضة
 
 

. الزیادة: الصلوات تنقسم إلى نافلة وإلى فریضة، والنفل] مع أحد عاتقیھ في الفرضویكفي ستر عورتھ في النفل و: [قال المصنف رحمھ هللا
ِّفالنافلة أخف شأنا من الفریضة، بما ُعھد من أدلة الشرع، ولذلك یجوز أن تصلى النافلة في السفر على الدابة بخالف الفریضة، فخفف أمر  ُ ًِ

فالمقصود أن النافلة أخف من الفرض، . ِ لفتح الباب في النافلة، ولم یمش في الفریضةالنافلة أكثر من الفریضة، ومشى علیھ الصالة والسالم
ٍلو صلى في سروال دون أن یستر أحد عاتقیھ، أو في إزار : ًوبناء على ذلك. ًإنھ إذا صلى النافلة ساترا عورتھ أجزأه: وإذا كانت أخف قالوا ٍ

نھى أن یصلي : (نھیھ علیھ الصالة والسالم كما في حدیث ابن عمر في الصحیح أنھلكن عموم . تجزیھ: دون أن یستر أحد عاتقیھ، قالوا
یشمل الفرض والنفل، ولذلك یصلي اإلنسان  یدل على العموم، ویشمل النافلة والفریضة، فاألقوى أنھ) الرجل بثوٍب لیس على عاتقھ منھ شيء

  .الفریضة والنافلة مع ستر العاتقین والعورة
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  عورة المرأةصفة ما یستر
 
 

ٍوصالتھا في درع وخمار وملحفٍة، ویجزئ ستر عورتھا: [قال المصنف رحمھ هللا ٍفي درع وخمار وملحفٍة[المرأة، : أي] وصالتھا: [قولھ]. ٍ ٍ [
لموجودة في ًالدرع الثوب الموجود لبعض النساء یكون كالثوب الموجود للرجل، وھو ما یسمى بالفساتین تقریبا، فھو على تفصیل الفساتین ا

َّالوقت الحالي، لكن لیس بالتفصیل المعروف المبالغ بھ؛ ألن السلف ما كان عندھم ھذه المبالغة، إنما كان عندھم أن ُیفصل كالثوب قال . َ
ًإن الدرع كالقمیص بالنسبة للرجل یكون إلى ساترا ألعالي البدن، ویكون بعض األحیان سابغا بحیث یصل إلى ظھور : بعض العلماء ً

ٌوأما بالنسبة للخمار فھو مأخوذ من . ِ، ویختلف بحسب ُبعده، وقد یرتفع- غیر سابغ: أي-ًلقدمین، وأحیانا أرفع من أن یستر ظھور القدمین ا
ًخمر الشيء ُیخمِّره تخمیرا َ ر یغطي ، فالخما- والعیاذ با- ًالتغطیة، ومنھ سمیت الخمر خمرا ألنھا تغطي العقول: فأصل التخمیر. َّإذا غطاه: َّ

وأما بالنسبة للملحفة فھي الثوب الذي یكون . الرأس وتضعھ من تحت الحنك، فتغطي بھ شعرھا، وتغطي بھ طرف الرأس من ناحیة األذنین
ًعلى سبیل الغطاء من خارج، كما ھو موجود اآلن بما یسمى بالعباء، فیكون في حكم العباء، وإال ھو عادة یكون من قطع القماش التي 

وھذا على سبیل االستحباب، لكن لو أنھا سترت عورتھا بما یستر أو یكفي للستر، فأخذت . مرأة وتلتحف بھا، وھذا موجود إلى الیومتأخذھا ال
ًقماشا فسترت بھ جمیع العورة وبقي وجھھا صحت صالتھا؛ إذ ال ُیشترط تعیین الدرع، وال یشترط تعیین الخمار، وال یشترط تعیین 

  .شرع سترھا، فإذا حصل الستر فقد حصل مقصود الشرع، فتصح صالتھاالملحفة؛ ألن مقصود ال
 
 
 
 

 حكم صالة من انكشف بعض عورتھ
 
 

بعد أن بین المصنف رحمھ هللا ]. ٍومن انكشف بعض عورتھ وفحش، أو صلى في ثوٍب محرم علیھ أو نجس أعاد: [قال المصنف رحمھ هللا
َّن ما تستر بھ العورة شرع في المسائل الطارئة، فلو أن إنسانا صلى وانكشف منھ بعض َّوجوب ستر العورة، ثم بین حدود العورة، ثم بی ً

ًانكشاف بعض العورة یكون باالختیار، ویكون باالضطرار، أما باالختیار فقوال ] ومن انكشف بعض عورتھ وفحش: [عورتھ، فقال رحمھ هللا
ًواحدا یوجب بطالن صالتھ، فإذا كشف عورتھ مختارا، دون ح وانكشافھا باالضطرار یتأتى . اجٍة وال ضرورٍة مع علمھ، فإنھ تبطل صالتھً

ًفي قصر اللباس، كما لو كان لھ لباس أو ثوب واحد، فإذا سجد انكشفت عورتھ، وكان ھذا موجودا على عھد النبي صلى هللا علیھ وسلم،  َ َ ٌ
ن هللا علیھم، فإذا سجد الرجل منھم انكشفت عورتھ، من قلة ُ یصلون وھم عاقدو أزرھم على عواتقھم رضوا-كما في أبي داود-فكانوا 
مصعب بن عمیر رضي هللا عنھ كانت لھ شملة ھي التي خرج بھا من الدنیا، إن غطوا بھا وجھھ في الكفن بدت قدماه، وإن غطوا . اللباس

ًسلم، فكان النبي صلى هللا علیھ وسلم عاذرا لھم بھا قدمیھ بدا وجھھ، وھذا من ضیق الحالة التي كان علیھا أصحاب النبي صلى هللا علیھ و
ًوإن كشفھا ذاھال وناسیا . في ذلك، ولم ینزل الوحي بإلزامھم بشيء، أو تحمیلھم تبعة ذلك، فدل على أن المضطر ال یكلف أكثر من قدرتھ ً

ستدلوا على ھذا بما ثبت في صحیح البخاري َّإنھ إذا كان ولم یعلم بھ، صحت صالتھ إذا لم یفحش، وا: دون إدراك منھ، فقال بعض العلماء
ُوكانت العرب تلوم بإسالمھم الفتح فیقولون: (من حدیث عمرو بن سلمة رضي هللا عنھ أنھ قال َّ َ اتركوه وقومھ، فإنھ إن ظھر علیھم فھو نبي : َ

صلوا صالة كذا في حین كذا، وصلوا كذا : صادق، فأسلم الناس بعد فتح مكة، وقدم أبي على النبي صلى هللا علیھ وسلم فقال لھ وألصحابھ
فذكر رضي ). ًفرجعوا فنظروا فإذا أنا أكثرھم قرآنا فقدموني: ًحضرت الصالة فلیؤذن أحدكم ولیؤمكم أكثركم قرآنا، قال في حین كذا، فإذا

ووجھ الداللة من ھذا ). ت قارئكماستروا عنا اس: فقالت النساء: (ٌهللا عنھ أنھ كان لھ ثوب إذا سجد بدت بھ عورتھ، فقال رضي هللا عنھ
من انكشفت عورتھ : ، فدل على انكشاف عورتھ، ومع ھذا لم تبطل صالتھ، ولذلك قالوا)استروا عنا است قارئكم: (الحدیث قول النساء

ذا الحدیث، وكان اإلمام أحمد رحمھ هللا یضعف متن ھ. لذھول أو نسیان فإن صالتھ تصح بشرط عدم الفحش كما ذكر المصنف رحمھ هللا
ِفكان إذا ذكر لھ حدیث عمرو بن سلمة یقول ٍأي شيء ھذا؟ أي شيء ھذا؟ دعھ فإنھ لیس ببیِّن وھذا من فقھھ ودقة فھمھ رحمة هللا علیھ: ُ فإن . ٍ
لوفود  أسلموا في عام ا-كما ھو معلوم-اجتھدوا، وكان ھؤالء الصحابة : أي) رجعوا فنظروا: (حدیث عمرو بن سلمة رضي هللا عنھ یقول

َحینما قدموا على النبي صلى هللا علیھ وسلم، فمعنى ذلك أن اجتھادھم رضوان هللا علیھم مع حدث عھٍد بجاھلیة ال ُیؤمن معھ وجود الخلل؛ 
 من ناحیة أصول -مع إمكان سترھا-ألن انكشاف عورة المصلي یوجب البطالن باألصل، فكونھم یتركونھ یصلي بھم والعورة منكشفة 

ٍیقتضي الصحة، فكأنھ یرى أن ھذا فعل صحابي في زمان النبوة ال یستلزم االحتجاج بمثلھ، فلو كان في المدینة وبمحضر من النبي الشرع ال 
یؤكد أن ھذا خرج منھم على سبیل الجھل رضي هللا ) فنظروا: (ٍصلى هللا علیھ وسلم وإقرار منھ لصح االحتجاج، لكن كون عمرو نفسھ یقول

ٍأي شيء ھذا؟ ألننا لو جئنا نقول بظاھره ألدى ذلك إلى : ان كما جاء عنھ في بعض الروایات أنھ إذا قیل نفض یدیھ وقالعنھم وأرضاھم، وك
وھناك روایة ). فنظروا: (بطالن أصل ستر العورة؛ ألنھ بإمكانھم أن یستروه، وبإمكانھم أن یمنعوه من انكشاف عورتھ، ولذلك قال عمرو 

ٌ أن النبي صلى هللا علیھ وسلم اطلع على ذلك وأقره، ولكنھا روایة ضعیفة لم یصح سندھا، ومثلھا الروایة التي عند عبد الرزاق في مصنفھ
ًتفید أن عمرا قدم مع أبیھ، وھي روایة غیر صحیحة، والصحیح أن عمرا كان عند أھلھ، وأنھ كان یتلقى من قدم من المدینة من عند رسول  ًَ



 248 

  .فظ ما عنده من القرآن حتى كان أحفظ القوم، وكانوا حدیثي عھٍد بجاھلیة، فرأوا أنھ أحفظھم فقدموههللا صلى هللا علیھ وسلم، فیح
 
 
 
 

 حكم الصالة في ثوب حرام أو نجس
 
 

ٍأو صلى في ثوٍب محرم علیھ، أو نجس أعاد: [قال المصنف رحمھ هللا كالثوب المغصوب، كأن یغتصب ] ٍأو صلى في ثوٍب محرم: [قولھ]. ٍ
من صلى في ثوٍب مغصوٍب فصالتھ صحیحة، : قال الجمھور: ٍان ثوبھ ویصلى فیھ، والصالة في الثوب المغصوب للعلماء فیھا قوالنمن إنس

ٌفال ُیطالب باإلعادة، ولكنھ آثم بلبس ھذا الثوب، وھو مذھب الحنفیة والمالكیة والشافعیة رحمة هللا على الجمیع إن : وقال الحنابلة رحمھم هللا. َ
ٍى في ثوٍب محرم كالمغصوب والمسروق فصالتھ باطلة، وتلزمھ اإلعادة، والصحیح مذھب الجمھور؛ ألن النھي لم ینصب على ذات من صل

ٍالصالة، والنھي إذا لم ینصب على ذات الشيء لم یقتض الفساد؛ ألن النھي ھنا عن خارج لیس بمتصل بذات الصالة، فلو كان النھي عن  ٍ
ٌمثاب بفعل الصالة،  ٌھو آثم بلبس الثوب: نقول: ًوبناء على ذلك قال الجمھور بانفكاك الجھة، فقالوا.  البطالنٍمتصل بذات الصالة ألوجب

ٌإن صالتھ صحیحة، ولبسھ للثوب حرام علیھ وھذا أصح القولین لما ذكرناه من أن النھي إذا لم یرجع إلى ذات المنھي : ًوبناء على ذلك نقول
أن صلى في ثوٍب : أي) ٍأو نجس: (قولھ.  یقتضي الفساد، وأما إذا رجع إلى ذاتھ فإنھ یقتضي البطالن والفسادعنھ ال یقتضي البطالن، وال

ًنجس تلزمھ اإلعادة، وسیأتي إن شاء هللا الكالم على الصالة في الثوب النجس والمكان النجس، ولكن ھنا إذا لم یكن مضطرا، أما لو اضطر 
. یصلي وال تلزمھ اإلعادة: ، ولم یوجد ما یطھر بھ ھذا الثوب، كأن یكون في بریٍة ونحوھا، فقالواًوكان الثوب الذي یصلي فیھ نجسا

ًواستحب بعض العلماء أنھ إذا اضطر وصلى في ثوٍب نجس ثم وجد الطاھر قبل خروج الوقت أن یعید استحبابا، وھذا مذھب بعض العلماء 
ٍبمعنى أنھ ألجأه الوقت أن یصلي في مكان غیر طاھر، ] ُِحبس: [قولھ]. بس في محل نجسال من ُح: [قال رحمھ هللا تعالى. رحمة هللا علیھم

ٍفي ھذه الحالة یصلي؛ ألن هللا ال یكلف نفسا إال وسعھا، فلو كان في مكان نجس وال یستطیع أن یخرج عنھ، فحینئٍذ یصلي وصالتھ  :قالوا ً
ًلصالة، فیصلي وال إعادة علیھ؛ ألن هللا ال یكلف نفسا إال وسعھا، وھذا لیس وھكذا لو استغرق امتناعھ عن الخروج مدة وقت ا. صحیحة

ًبوسعھ أن یجد مكانا طاھرا، فیصلي على حالتھ ً.  
 
 
 
 

 حكم عدم كفایة الساتر لستر العورة
 
 

 المصنف رحمھ هللا وجوب ستر َّبعد أن بین]. ومن وجد كفایة عورتھ سترھا وإال فالفرجین فإن لم یكفھما فالدبر: [یقول المصنف رحمھ هللا
َّالعورة للصالة، وأنھ ینبغي على كل مصل أن یستر عورتھ، بین أن من وجد ھذا الساتر الذي أمر هللا بھ فینبغي علیھ أن یستتر، أما لو كان  ٍ

ًھ إال شیئا یسیرا من الثیاب فیستر ُّاإلنسان غیر واجٍد للسترة التي أمر هللا بھا، كأن یكون خرج من غرق في البحر، وال یجد ما یستر بھ عورت ً
َالسوءتین وذلك ھو األصل في العورة، وما زاد على السوءتین إنما ھو آخذ حكمھا بحكم التبع ال بحكم األصل، فإذا تعارض عندنا ستر  َّ ٌ

ٌإذا كان ھناك شيء زائد على ما  وستر ما جاورھا قدم ستر العورة على ما جاورھا، فیبتدُئ بستر الفرجین، ف- العورة: أعني-السوءة بنفسھا 
للعلماء في ) فإن لم یكفھما فالدبر: (وقولھ. ستر الفرجین یستر بھ الفرجین ستره، وأما إذا كان القدر من الثیاب الذي معھ ال یكفي إال للفرجین

ن ستر الدبر؛ ألنھ أبلغ في االنكشاف إن المكلف إذا فقد الساتر ولم یجد إال ما یستر بھ أحد الفرجی: فمنھم من قال: تقدیم أحدھما وجھان
ٍخاصة عند سجوده، وإلمكان ستر القُبل بالمواجھة، وبإنزال الیدین بمحاذاة الفرج دون مس؛ ألن مس الفرج یؤدي إلى انتقاض طھارتھ  ً

ُفخفف في القُبل وشدد في الدبر، وألن القبل یستتر في حال السجود والدبر ینكشف، : قالوا. وبطالن صالتھ ِّ فأصبح أحد الموضعین أبلغ من ُ
حا لستره على غیره؛ ألن التضرر بانكشافھ أبلغ وقال بعض . ًالموضع الثاني في االنكشاف، وإذا كان أحد الموضعین أبلغ كان ھذا مرجِّ

ول بستر الدبر أبلغ وأقوم، والحقیقة أن الق. إنھ یستر القُبل ویترك الدبر؛ ألنھ إذا وقف كان االنكشاف للقبل أبلغ من انكشاف الدبر: العلماء
حال القیام بضم الفخذین إلیھ، وبالركوع  منھا ما ذكروه، وألن اإلنسان یستر في صالتھ قبلھ، ویضعف انكشاف القبل في: وذلك من وجوه

ح تقدیم الدبر على القبل للوج   .وه التي ذكرناھاًیكون أخف، وكذلك في حال السجود، فأصبح حال الفرجین مختلفا من جھة االنكشاف، فُرجِّ
 
 
 
 

 إعارة العادم السترة وحكم أخذه لھا
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ًوإن أعیر ُسترة لزمھ قبولھا: [قال رحمھ هللا تعالى ِ ًبعد أن بین رحمھ هللا أنھ ال تصح الصالة إال بالسترة، وأن ھناك أحكاما تتعلق بالمضطر ] ُ
َ شرع بعد ذلك في حكم ھذا الشخص - وھو الشخص الذي ال یجد السترة- ًخذ ھذا الثوب عاریة مني، : ًالذي ال یجد سترة، فلو أن إنسانا قال لھَ

ًأو ھدیة، أو عطیة، فإنھ یجب علیھ قبول ھذا الساتر لستر العورة، وذلك لمكان الفرض الواجب علیھ بالستر، وھذه من الصور التي یجب  ً
 على قبول العاریة -وھو ستر العورة-َّبستر عورتھ، فتوقف ھذا الواجب ٌفیھا قبول العاریة والھبة، ال لذات العاریة والھبة، ولكن ألنھ مطالب 
  .یلزمھ القبول، وال یجوز لھ أن یمتنع: والھدیة، والقاعدة أن ما ال یتم الواجب إال بھ فھو واجب، فلذلك قالوا

 
 
 
 

 ًكیفیة صالة العاري منفردا
 
 

بعد أن بین الحالة األولى، وھي التي تتعلق باإلنسان الذي ال یجد ]. ًتحبابا فیھماًویصلي العاري قاعدا باإلیماء اس: [قال المصنف رحمھ هللا
ًالسترة من طْولھ ومن مالھ ووجدھا من الغیر بین الحالة الثانیة، وھي أال یجد أحدا یتبرع لھ بالسترة، وال یمكنھ أیضا ستر أحد الفرجین،  ً ِ َ

ھذا الشخص الذي ال یجد السترة لم یجد من یعطیھ سترة أو یعیره السترة، ولیس عنده ما ، فلو أن ً)ویصلي العاري قاعدا: (فقال رحمھ هللا
. ًیصلي قاعدا: ًیصلي قائما، ومنھم من قال: فمنھم من قال: یستر بھ أحد الفرجین فللعلماء في اإلنسان العاري إذا أراد أن یصلي وجھان

ًلو أن إنسانا غرق، أو جماعة انكسرت : وصورة المسألة ٍبھم السفینة، فخرجوا وأصبحوا عراة، أو نزلوا في موضع احترقت علیھم ثیابھم، ً ً
ًإذا اجتمعوا أو انفردوا فإنھ یصلي اإلنسان في ھذه الحالة قاعدا، ووجھ ھذا القول : ولم یجدوا ما یستروا بھ عوراتھم، فأھل القول األول قالوا

ًل في القیام، وإذا صلى قائما فات حق العبد بانكشاف عورتھ وتضرر فتعارض الحقان، ًإنھ إذا صلى قاعدا فات حق هللا عز وج: أنھم قالوا
والقاعدة أن حقوق هللا أوسع من حقوق العباد، فإذا تعارض الحقان قدم حق العبد على حق هللا ال من جھة التفضیل، ولكن من جھة الرحمة 

ِّفإن حق هللا أال یأكل المیتة، وحق نفسھ أن ینقذھا، فقدم حق النفس على واللطف، ولذلك من اضطر في سفر إلى مخمصة وأصابتھ المجاعة  ُ
ًصلِّ قائما تضرر بحق نفسھ بانكشاف عورتھ وبدو : إن العاري لو قلنا لھ: فیقولون. حق هللا من جھة الرحمة والتوسعة من هللا على عباده

َفبَدت لُھم: َّسوءتھ، وقد سمى هللا العورة سوءة قال تعالى ََ ْ ِا سْوآتُھما وطفقا یخصفان علْیھما مْن ورق الجنة َ ِ ِ َِّ ََ َ َ َ َ َ َ َ َْ ِ ِِ َ َْ فأخبر سبحانھ وتعالى ]. 121:طھ[َُ
ًیصلي قائما وال یصلي قاعدا؛ ألن هللا تعالى : والقول الثاني. ًسمیت سوءة؛ ألنھا تسيء إلى صاحبھا عند انكشافھا: أن العورة سوءة، قالوا ً

َوقوُموا  ق: قال ِ َِّ ُ َانتین َ ِ ٌفاألدلة ملزمة ). ًصل قائما: (، وقال لـعمران )إذا قمت إلى الصالة فكبر: (، وقال علیھ الصالة والسالم]238:البقرة[ِ
ِّاجلس لمكان انكشاف العورة فإننا نقدم الشرط على الركن، والقاعدة أنھ إذا ازدحم الشرط والركن قدم الركن على : فإذا قلنا لھ: بالقیام، قالوا ُ

الشرط، فإن القیام ركن، والجلوس من أجل ستر العورة تحصیل للشرط، والذي تطمئن إلیھ النفس أن اإلنسان إذا لم یجد ما یستر بھ عورتھ 
اعدة ٌأن قولھم بأنھ یجلس وال یقوم إنما ھو تقدیم للشرط على الركن، والق: ًثانیا. لألدلة التي دلت على لزوم القیام: ًأوال: ًیصلي قائما، ألمور

َأن األركان مقدمة على الشروط، وھذا بدلیل الشرع، فإن األركان ألزم؛ ألنھا تعود إلى حقیقة الصالة وماھیتھا ْ َ أن فقھ المسألة أن : ًثالثا. ٌ
َّفإنھ لیس بمخل من نفسھ؛ ألن هللا كلفھ أن یستر عورتھ عند القدرة، وال قدرة لھ على الستر ًاإلنسان إذا صلى قائما ظر الغیر إلیھ فبقي ن. ٍ

ًیتعلق إثمھ بالناظر، فا لم یكلفني نظر الغیر؛ ألنني إذا لم أجد الطول فغیري ھو اآلثم بالنظر، وأصبح التكلیف بغض النظر متعلقا بالغیر ال  ّ
ًبالمكلف، ولذلك یقوى القول بأنھ ُیصلي قائما، وال یصح منھ أن یصلي جالسا لما ذكرناه ً ِّ ال نوجب علیھ ذلك، ومعناه : أي) ًاستحبابا: (وقولھ. َ

ِال ُیوجب القعود، وإنما ) ًیصلي قاعدا: (ًیصلي قائما حتى نخرج من الخالف؛ ألن من قال: ًأنھ لو صلى قائما صحت صالتھ، وخالصة القول
ًال حتما وال إیجابا: أي) ًاستحبابا: (قال ً.  

 
 
 
 

 كیفیة صالة العراة جماعة
 
 

ٌاألصل في اإلمام أن یتقدم؛ ألن اإلمام مأخوذ من : ھذه مسألة من مسائل اإلمامة، قالوا].  إمامھم وسطھمویكون: [قال المصنف رحمھ هللا
فوصفھ في الشرع باإلمامة یدل على تقدیمھ، فلو : قالوا. األمام، كما قال ابن منظور في اللسان، واألمام ھو الخط الذي ُیخط في أول الدار

ًتأخر لم یكن إماما شرعیا من ھ وقد ثبت في الصحیح من حدیث أنس رضي هللا عنھ أن النبي صلى هللا علیھ وسلم . ذا الوصف؛ ألنھ ُیؤتم بھً
ٌمن أجل أن یؤتم بھ، فلما أخبر أن اإلمام مؤتم بھ، فھذا مطلق یشمل االئتمام بھ في حال تقدمھ واالئتمام : أي) إنما جعل اإلمام لیؤتم بھ: (قال

ًلذلك ینبغي على اإلمام أن یتقدم، وھذا ھو ھدي النبي صلى هللا علیھ وسلم، فقد كان یصلي بأصحابھ متقدما ال بھ في حال أدائھ للصالة، و
ًمتأخرا، وال مساویا للصفوف إال في حال االضطرار، فھذا یستثنى لمكان الضرورة والحاجة ًلو أن عراة اجتمعوا وأرادوا أن یصلوا  لكن. ً

لك مما ُیغتفر فیھ تقدم اإلمام على المأمومین، لكن ُینبھ على أن اإلمام ینبغي علیھ أن یتقدم على من بجواره ، وذ]ویكون إمامھم وسطھم: [قال
ً، فھذا یدل على تقدم اإلمام ولو قلیال، كما نبھ العلماء رحمھم هللا على )ِإنما ُجعل اإلمام لیؤتم بھ: (ًقلیال؛ ألن النبي صلى هللا علیھ وسلم قال

ًفیصلي وسطھم، لكنھ یتقدم قلیال، والسبب في ھذا . دیث أنس، وھو أحد الوجھین عندھم كما نبھ علیھ فقھاء الشافعیة وغیرھمذلك، كما في ح ِّ
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فیتأخر؛ ألن تقدم اإلمام ھنا أخف من المسألة التي معنا في القیام : ٌأنھ إذا تقدم انكشفت عورتھ، وانكشاف العورة مخل بالصالة، قالوا
تقدم في اإلمامة یغتفر لمكان داللة النص على الستر، فإن داللة النص على الستر في النصوص الواردة باألمر بالستر وستر والقعود، فإن ال

إن اإلمام یصلي وسطھم، بمعنى : العورة أقوى من األمر بتقدم اإلمام، فلما أصبحت نصوص ستر العورة أقوى من نصوص تقدم اإلمام قالوا
وھذا یغتفر فیھ : قالوا.  فرضنا أنھم ثالثة عراة، فإنھ یصلي وسطھم، ویكون أحدھم عن یمینھ والثاني عن یسارهفلو. أن یكون داخل الصف

ًلكن لو أنھ أخره قلیال فإنھ أولى وأحرى، وال شك أنھ . مقامھ عن الیسار، وھي من الصور التي یستثنى فیھا وقوف المأموم عن یسار اإلمام
ّلو تأخر قلیال ال یكون ثم َ ً انكشاف كما لو تقدم تقدما حقیقیا كما یفعلھ األئمةً تصلي النساء : أي] ٍویصلي كل نوع وحده: [قال رحمھ هللا تعالى. ً

ًعلى حدة، إذا كن عراة، والرجال على حدة، تحقیقا لمقصود الشرع من ستر العورة وعدم تعاطي أسباب انكشافھا، فیصلي الرجال مع  ً
ال حرج أن یصلي النساء مع : ن اجتماع النساء مع الرجال في ھذه الصور فیھ الفتنة، وقال بعض العلماءالرجال والنساء مع النساء؛ أل

یكن لھم ما یسترون بھ العورة من  الرجال حتى في حال العري؛ ألن الصحابة رضوان هللا علیھم كانوا إذا سجدوا انكشفت عوراتھم؛ ألنھم لم
ففي ھذه الحالة كون النبي صلى هللا علیھ وسلم یأمر النساء بالتأخر في رفع : وأرضاھم، قالواضیق اللباس في زمانھم رضي هللا عنھم 

أقواھا وأوالھا أن حال : لكن ھذا محل نظر، وذلك من وجوه. رؤوسھن، وإقراره لصالتھن مع الرجال على ھذه الحالة یدل على التخفیف
، وإمامة العراة صورة ال یمكن تالفیھا؛ ألن انكشاف العورة من الرجال في عھد الصحابة رضوان هللا علیھم یقع في صورٍة یمكن تالفیھا

ًالصحابة كان في حال السجود فقط، وبناء على ذلك یمكن تالفیھ، فإن النساء إذا أخرن رفع رؤوسھن وبادرن بالسجود، فإنھ یمكن تالفي 
ًساء یحتجن إلى رؤیة اإلمام ورؤیة من یقتدي باإلمام قطعا حتى یعلمن الفتنة بالنظر، لكن كونھن یصلین والرجال أمامھن منكشفین فإن الن

إنھ یصلي الرجال على حدة والنساء على حدة؛ : ًباالنتقال، خاصة عند كثرة العدد، وبناء على ذلك فالفتنة غالبة، ولذلك یقوى قول من قال
فإن شق صلى الرجال واستدبرھم النساء، ثم : [ال المصنف رحمھ هللاق. ألن الجماعة متحققة بالنساء على انفرادھن، وبالرجال على انفرادھم

إن شق أن یصلي ھؤالء على حدة، وأن یصلي ھؤالء على حدة، كما لو كانوا في سفینة، ولیس معھم ثیاب : أي] فإن شق: [قولھ] عكسوا
لنساء والرجال مستدبرون للنساء؛ ألن القاعدة أن ما ال ًتستر بھا العورات، فحینئٍذ یصلي الرجال أوال والنساء مستدبرات للرجال، ثم تصلي ا

یتم الواجب إال بھ فھو واجب، فغض البصر عن النظر إلى العورة واجب، وتوقف في ھذه الحالة على حالة اإلستدبار، فأصبح اإلستدبار 
ًالزما على الرجال والزما على النساء ً.  

 
 
 
 

ًحكم من صلى عاریا ووجد ساترا أثناء صالتھ ً 
 
 

ًفإن وجد سترة قریبة في أثناء الصالة ستر وبنى وإال ابتدأ: [قال المصنف رحمھ هللا : ًھذه القسمة العقلیة، فاإلنسان عقال لدیھ ثالث حاالت] ً
ًفإن وجد السترة لزمھ قوال واحدا أن یستتر، وھذا األصل. إما أن یجد السترة، وإما أال یجد السترة، وإما أن یجد بعض السترة إن فقد و. ً

ًالسترة صلى عاریا، وقد بین المصنف حكمھ جماعة وفرادى أصحھما أن یستر : ُوإن وجد بعض السترة فھل یستر القُبل أو الدُبر، وجھان. ً
 ما َثم بعد ھذا شرع رحمھ هللا في الحالة األخیرة، وھي أن من فقد السترة إما أن یفقدھا حتى یصلي وینتھي من صالتھ، وحینئٍذ الحكم. الدبر

ًفإن وجد سترة قریبة في أثناء الصالة: (تقدم، وإما أن یفقدھا وتطرأ أثناء الصالة، فقال رحمھ هللا َّبینت لك حكم من لم یجد : ، كأنھ یقول )ً
ِالسترة وصلى، ھل یصلي قائما أو قاعدا، وبقي أنھا لو طرأت أثناء الصالة، فحینئٍذ إذا طرأت أثناء الصالة لزمھ أخذھا، والح َ ً ركة ألخذ ً

ُالسترة جائزة ومغتفرة؛ ألنھا تحصیل لواجب، والحركة لواجب مشروعة، وقد تحرك النبي صلى هللا علیھ وسلم لمصلحة الصالة، أال تراه 
ًعلیھ الصالة والسالم رقى منبره، ونزل من المنبر، وتحرك في الصالة لمصالحھا، وحرك أصحابھ لمصالح الصالة، فدفع جابرا وجبارا  ً

فلو فرض أنھ وجدھا أثناء . ظھره، وأخذ بـابن عباس من ورائھ فأداره عن یمینھ، كل ھذا یدل على جواز الحركة لمصلحة الصالةوراء 
ًالصالة، فإنھ إن كان العمل قلیال فحینئٍذ ال إشكال، كما لو جاءه رجل بسترة وناولھ وھو في الصالة، فإن مناولة السترة ووضعھا على العاتق 

ٍفة یسیرة، والعمل لذلك یسیر، لكن اإلشكال لو احتیج إلى أن یتكلف في لبسھا لطبیعتھا إلى عمل كثیر، ویمكنھ أن یستر بعض قد تكون خفی
َالجسد بالعمل الیسیر، فھل یقدم الستر للكل بالعمل الكثیر أو ُیقدم الستر للعورة بالعمل الیسیر؟ صورة ذلك لو أعطاك ثوبا، فإن لبس الثوب  ُ ً

ًة أكثر مما لو احتزمت بالثوب، وفي حال إذا كان الثوب یحتاج إلى عمل كثیر من إدخال الیدین فیھ، وتعاطي أسباب اللبس، یقتضي حرك
َفحینئٍذ یكون ھذا التحرك مدفوعا بما ھو أقل منھ محصال لواجب الشرع، فإنك إذا ائتزْرت بھ، ووضعت أحد طرفیھ على عاتقك حققت  َ ً ً

ٌ یسیر، فیلزمك فعل الیسیر وترك الكثیر؛ ألن ما جاز للحاجة یقدر بقدرھا، فھو محتاج لستر عورتھ، فالكمال أن ٍمقصود الشرع، وذلك بعمل
لكن ھنا مسألة أشكل من . یلبس الثوب بكاملھ، واإلجزاُء أن یلبسھ على موضع عورتھ وقدر ما یجب علیھ ستره، فیفعل الواجب علیھ ستره

ًا كان یصلي وھو قائم، وألزمنا القیام وھو عاري البدن، ثم سقط الثوب بجواره، فحینئٍذ ال یستطیع أن یأخذ ھذه المسألة وأعظم، فلو أن إنسان
ٍالثوب في الغالب إال باالنحناء، وإذا انحنى انتقل من ركن إلى ركن، فإنھ ینتقل من ركن القیام إلى ركن الركوع أو ركن الجلوس، وحینئٍذ 

ُّذلك أجمع العلماء على أن تعمَد زیادة الركن في الصالة یوجب بطالنھا، ففي ھذه الحالة ینبھ بعض مشایخنا ھذا الركن زائد في الصالة، ول ََّ
رحمة هللا علیھم فقالو إنھ یرفعھ بقدمھ ویتناولھ ویلبسھ وال ینحني، فیحافظ على ھیئات الصالة ویلبس ثوبھ، ویقتصر على أقل ما یتحقق بھ 

ٌ أن تكون ھذه السترة قریبة، وفي ھذه الحالة إذا كانت بعیدة، أو لزمھ عمل كثیر لتعاطیھا ولبسھا، قالوا ال یجب أي] قریبة: [وقولھ. الواجب ً
لك ثیاب عند : ھذا بالنسبة لحال اإلتمام، لكن لو صاح علیھ صائح وقال]. ستر وبنى وإال ابتدأ: [وقولھ. علیھ أن یشتغل بھا، بل یتم صالتھ

ٍفلو طرأ أثناء الصالة وجود سترة تحتاج إلى عمل كثیر، أو . ع الصالة، ثم یذھب ویلبس ویصلي مستتر العورةمحمد أو زید فیلزمھ قط
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أن یصلي في حال  ذھاب إلى موضع، ویمكنھ ذلك قبل خروج الوقت یقطع ویذھب؛ ألن ما ال یتم الواجب إال بھ فھو واجب، وإنما جاز لھ
  .أن یصلي في حال قدرتھ على ستر العورة على ھذا الوجھَالفقد، أما في حال الوْجد فال یصح منھ 

 
 
 
 

 األسئلة
 
 

...... 
 

 حكم كشف الفخذ في غیر الصالة
 
 

ُإن األحادیث التي وردت بحد العورة مطلقة ضعفھا أھل العلم، وحسنوا المقید بالصالة، فھل ُیفھم من ذلك أن الفخذ خارج الصالة : السؤال
، والصالة والسالم على رسول هللا، وعلى آلھ وصحبھ ومن وااله، أما بعدباسم هللا: لیس بعورة؟ الجواب فنحن ذكرنا أن : ، والحمد 

َّاألحادیث المطلقة مضعفة، واألحادیث المقیدة بالصالة محسنة وثابتة ویعمل بھا، ولكن لیس معنى ھذا أنھ یجوز لإلنسان أن یخرج وعورتھ  َّ
إن من خوارم المروءة أن یفعل : ویقولون. ٌأعضاء البدن إذا جرى العرف بسترھا مخل بالمروءةإن كشف بعض : ولذلك قالوا. مكشوفة

ًاإلنسان ما أبیح لھ سرا أمام الناس جھرا، ككشف بعض أعضاء الجسم إذا جرى الُعرف بتغطیتھ كالرأس، قالوا إنھ یعتبر مسقطا للمروءة،  ً ً
ًإنھ قد یكون الشيء في أصلھ جائزا، لكنھ من باب المروءة :  في مروءة اإلنسـان فقالواوما أبیح وھـو في العیـان یقدح: كما قال القائل

ًوتعاطي الكمال یجب ستره، وھذا فیما زاد عن حد العورة، كأعالي البدن، فلو أن إنسانا خرج في السوق كاشفا عن صدره، أو لبس ما ُیسمى  ً
ً، فھذا خالف الُعرف، لكن لو كان صانعا، أو صاحب صنعٍة أو مھنة، ولبس ھذا اللباس ً، وجاء أمام الناس البسا سروالھ وفنیلتھ)بالفنایل(

ٌألن ھذا نقص : أثناء عملھ ومھنتھ فال حرج وال عتب علیھ، لكن إذا جاء إلى مجامع الناس بھذا اللبس فإنھ تسقط مروءتھ وترد شھادتھ، قالوا
إن مما أدرك الناس من كالم : (لم من استدل لھ بما ثبت عنھ علیھ الصالة والسالمفي العقل، وناقص العقل ال تقبل شھادتھ، ومن أھل الع

یعیش المرء ما استحیا بخـیر ویبقى العود ما بقي اللحاء فاإلنسان إذا استحیا كملت : قال الشاعر) . إذا لم تستح فاصنع ما شئت: النبوة األولى
ومن مكارم األخالق ما . العقل، أعني الحیاء المحمود الذي یحمل على مكارم األخالقإنھ ال یستحیي إال من كان كامل : مروءتھ، بل قالوا

ًذكرناه من عدم تعاطي األلبسة، أو كشف األمور التي لم یجر العرف بكشفھا، ویستحب لإلنسان أن یراعي ھذا خاصة في األعراف، فیسایر 
ٍعرف على النقص فال یسایره، فلو كان العرف درج على لبس یخل بالمروءة، العرف الذي ھو فیھ إذا كان العرف على الكمال، أما لو كان ال

ِولیس بالمفید جري العید بخلـف أمر المبدئ المعید والعرف إن خالف : قال الناظم. ًأو على لبس متھتك یخالف شرع هللا، فإنھ ال یعتبر عرفا ِ
لو جرى العرف بحلق اللحیة لم :  یعارض الشرع، ومثل العلماء لذلك فقالواأمر الباري وجب أن ینبذ في البراري فال قیمة للعرف ما دام أنھ

ًیكن عرفا معتبرا؛ ألنھ ُیصادم الشرع فالمراد باألعراف المعتبرة األعراف التي توافق الشرع، وتوافق مكارم األخالق ومحاسن العادات . ً
  .َّوجمیل الطباع، فھذا ھو العرف المعول علیھ، وهللا تعالى أعلم

 
 
 
 

 [5[ باب شروط الصالة -شرح زاد المستقنع 
ٍكثیرا ما یقع العبد المسلم في أمور قد تخل بصالتھ، لذا وجب على كل مصل معرفة شروط الصالة؛ كستر العورة وما یخصھا من أحكام،  ً

 .وما یكره في الصالة وما یحرم فیھا حتى تكون صالتھ صحیحة
 ما یكره فعلھ في الصالة

 
 

...... 
 

 ل في الصالةالسد
 
 

فیقول : أما بعد. بسم هللا الرحمن الرحیم الحمد  رب العالمین، والصالة والسالم على أشرف األنبیاء والمرسلین، وعلى آلھ وصحبھ أجمعین
علماء نھى النبي صلى هللا علیھ وسلم عن السدل كما في حدیث أبي داود الذي حسن ال]. ویكره في الصالة السدل: [المصنف رحمھ هللا

، وبین العلماء رحمھم هللا ھذا السدل وھو أن یرسل طرفي )أن رسول هللا صلى هللا علیھ وآلھ وسلم نھى عن السدل في الصالة: (إسناده



 252 

الرداء دون أن یضمھما أو یجعلھما على أحد عاتقیھ، كما في اإلحرام یكون اإلزار ألسفل البدن، والرداء ألعاله، فإذا جاء اإلنسان یصلي 
نھ إذا سدل یكون منفتح الصدر، وھذه الھیئة ال تلیق والعبد واقف بین یدي هللا عز وجل، ولذلك لو دخل علیھ إنسان یجلھ ویكرمھ فإنھ فإ

ولذلك یرمي بطرف الرداء إذا أراد أن یصلي، أو . مباشرة سیضم ذلك الرداء، وال یرى من نفسھ أن یكشف صدره ما دام أمكنھ أن یحجبھ
ِھ، وإذا كان في غیر اإلحرام شبكھ، فجعل لھ مشبكا أو زرره إذا كان لھ أزرارا، لكن استثني من ھذا ما جرت العادة بلبسھ على األقل یضم ُ ً ًَّ َ َ

مع وجود ما ھو دونھ مثل العباءة والبشت، فقد أجاز العلماء رحمھم هللا أن یرسلھ؛ ألن العلة غیر موجودة فیھ، فإن السدل المراد بھ ما یؤدي 
ًما كان معلال فإنھ یدور مع علة الحكم وجودا وعدما: النكشاف، ولذلك یقولونإلى ا ً ًوبناء على ھذا لو كان جرى العرف أنھ ُیسَدل فال حرج . ً

  .ًعلیھ أن یصلي سادال، ولكن مع ھذا فاألكمل واألولى أنھ یُضم طرفي عباءتھ حتى یكون ذلك أبعد عن الشبھة
 
 
 
 

 اشتمال الصماء في الصالة
 
 

أقواھا وأوالھا أن : إذا لم یكن فیھا منفذ، واشتمال الصماء فیھ أقوال للعلماء. ٌحجرة صماء: یقال] واشتمال الصماء: [قال رحمھ هللا تعالى
لى فبعض الناس في شدة البرد یأتي بالغطاء الذي ھو الرداء على أع. َّیأخذ الثوب ویتلحف بھ على وجٍھ ال یوجد فیھ للیدین أو ألحدھما منفذ

البدن، ویتوشح بھ على طریقة ال یستطیع أن یخرج یده لو دھمھ عدو أو سبع، أو أرادتھ دابة أو ھامة، فال یستطیع أن یعاجل لدفع ھذا 
ِالضرر، فنھي عن ھذا االشتمال، وھذا وجھ وھذا وجھ من : َّأن یأخذ الثوب ویتلحف بھ ویرده على عاتقیھ فینكشف فرجھ، قالوا: وقیل. ُ

السدل ھو أن یضم : ًوورد في حدیث أبي ھریرة رضي هللا عنھ تفسیره بالوجھ الذي ذكرناه، وبناء على ذلك، فإن قلنا. تي نھي عنھااألوجھ ال
إذا كان یمشي یفاجأ بحیة  الثوب، ویكون الثوب أصم ال منفذ فیھ تكون العلة خوف الضرر على اإلنسان؛ ألنھ ربما في بعض األحیان خاصة

ِفنھي عنھا من أجل : ًفإذا كان مشتمال للصماء فال یستطیع أن ینزع سالحھ، أو یكبح عدوه، وال أن یدفع الضرر عنھ، قالواأو سبع أو عدو،  ُ
لخوف انكشاف العورة، فإذا التحف بالثوب الواحد فلو تحرك منھ انكشفت عورتھ على الصورة التي ذكرناھا، : والوجھ الثاني. مضرة البدن

نھا، لكن الخالف في المراد باشتمال الصماء، وھذا مثلھ نھي النبي صلى هللا علیھ وسلم عن بیع المالمسة، وكل ھذه الصور منھي ع
أن : أبیعك ثوبي على أن یقوم لمسك مقام نظرك، أم قلنا: المالمسة أن یقول لھ: ٌفاإلجماع منعقد على أن بیع المالمسة ال یجوز، سواء أقلنا

لیك بعشرة، أو إذا لمست الثوب انقطع الخیار عنك، فكل ھذه الصور في األصل محرمة، لكن الخالف أیھا إذا لمست الثوب فھو ع: یقول لھ
ًالمراد بالحدیث، فینبغي أن ُیتنبھ أن خالف العلماء في اشتمال الصماء ھنا إنما ھو الخالف في المراد بالحدیث، لكن لو أن إنسانا َ التحف  َ

ٌھذا حرام، سواء أكان ھو اشتمال الصماء أم لم یكن؛ ألن الشرع ال یجیز انكشاف العورة، وال : ولبالثوب بطریقة تنكشف بھا العورة نق
إن اشتمال الصماء ال یشمل التلحف بالثوب، فإن التلحف بالثوب على وجٍھ ال : كذلك لو قلنا. یجیز لبس الثیاب على وجٍھ تنكشف بھ السوءة

  .ٌ أو الھامة منھي عنھ؛ لمكان الضرر بالبدنیتمكن اإلنسان معھ من دفع العدو أو الدابة
 
 
 
 

 تغطیة الوجھ في الصالة
 
 

ذلك ألنھ ورد حدیث أبي داود في النھي عن تغطیة الوجھ في الصالة، وألنھ إذا غطى وجھھ في ]. وتغطیة وجھھ: [قال رحمھ هللا تعالى
ِالصالة شابھ الیھود، فإن الیھود في معابدھم یغطون، فنھي عن ھذا لئ ِال یكون فیھ مشابھة للیھود، كما نھي عن التشبیك لمن عمد إلى ُ َ

ًوكذلك أیضا ألنھ إذا غطى وجھھ في الصالة فإنھ یمنعھ . ًالصالة، أو جلس في الصالة ینتظرھا، أو كان في الصالة؛ ألن فیھ مشابھة للیھود
ِة األعظم التي أمر النبي صلى هللا علیھ وسلم بالسجود علیھا ٌمن مباشرة السجود علیھ، والسجود على الجبھة واألنف مقصود في حدیث السبع ُ

  .كما في حدیث ابن عباس في الصحیح
 
 
 
 

 وضع اللثام على الفم واألنف في الصالة
 
 

ًیستوي أن یغطي وجھھ كلیة، أو جزئیا فیجعل اللثام على أنفھ، أو یجعلھ على: أي]. واللثام على فمھ وأنفھ: [قال رحمھ هللا تعالى  فھمھ، قال ً
ًإنھ إذا جعل اللثام على فمھ منع من خروج الحروف وإحسان القراءة، ومنع من تبینھا إذا كان إماما، فنھي عن ھذا من أجل : بعض العلماء
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َّإن المقام بین یدي هللا في الصالة مقام ھیبٍة وإجالل وتعظیم  عز وجل وتوقیر، فإذا تلثم فإن : وقال العلماء. ھذا الوجھ ٍ ھذا ال یتناسب مع ٍ
 .حال المصلي الواقف بین یدي هللا عز وجل

 
 
 
 

 كف الكم ولفھ في الصالة
 
 

وكف الكم ھو أنھ إذا أراد أن یسجد ضم كف كمھ إلیھ؛ . ٌكف الكم ولفھ تلك الصورتان منھي عنھما] وكف كمھ ولفھ: [قال رحمھ هللا تعالى
َوأما لفھ فصورتھ أن یلفھ حتى ینشمر ویرتفع إلى العُضد أو إلى نصف الساعد، فھذه . لكمإن ھذا كف ا: ألنھ إذا سجد ربما اتسخ الكم، قالوا َِ َ ْ

َّالصورة ال تلیق بمن وقف بین یدي هللا؛ ألنھا صورة العمل، والعامل إذا أراد أن یقوم بمھنتھ وعملھ كف ثوبھ، وكذلك لف الثوب، ولذلك  ََّ
ٍ بین یدي هللا، ولذلك لو دعي إنسان لیدخل على إنسان یجلھ ویكرمھ ویعظمھ لما دخل مشمر نھي عن ھذا الكف؛ ألنھ ال یلیق بمقام العبد ٍ َ ِ ُ

الیدین؛ ألنھا ھیئة ال تلیق بالدخول على العظیم أو من یراد تعظیمھ، و المثل األعلى، فناسب أن یكون موقف اإلنسان بین یدي هللا عز 
من الناس بسبب الخطأ والجھل، فھم یتوضئون، ثم یأتون مباشرة وقد حسر أحدھم عن وھذا یقع فیھ كثیر . وجل على غیر ھذه الصورة

 ال یلیق بالمصلي أن یفعلھ، واألدھى من ذلك أنھ أثناء الصالة یفك ھذا اللفاف - كما قلنا-ذراعیھ، فیكبر ویصلي وھو حاسر الذراعین، وھذا 
فإنھ یتعاطاه :  في حالة واحدة، وھي أن ینسى ذلك، ثم یتذكر في الصالة، قالواعن یدیھ، وھذا اشتغال، وال ینبغي لإلنسان أن یشتغل بھ إال

  .من باب تحصیل الواجب، وھو أن نھي النبي صلى هللا علیھ وسلم عن كف الثوب یقتضي خروجھ عن ھذه الصورة فُیلزم بھ
 
 
 
 

 شد الوسط في الصالة
 
 

ِكان قدیما إذا فتحت بالد]. وشد وسطھ كزنار: [قولھ ُ َ الكفار وفیھا قوم من أھل الكتاب من أھل الذمة ُیلزُمون بلبس معین یختص بھم حتى ال ً ٌ
ٌیشابھ المسلمین؛ ألن لھم أحكاما تخصھم، فربما أنھم لو اختلطوا بالمسلمین ولبسوا لباسھم ُسلم علیھم وعوملوا معاملة المسلمین، وذلك تكریم  َ ِّ ً

ٍ ومْن ُیھن هللا فما لُھ مْن ُمكرم :لھم، والشرع قصد إھانتھم كما قال تعالى ِ ْ ِ َ َ َ ََ ُ َّ ِ ، فلذلك الكفار إذا كانوا تحت حكم المسلمین ُیذلون، وھذا ]18:الحج[ِ
: أصل شرعي في حدود اشتمل علیھا كتاب عمر بن الخطاب رضي هللا عنھ ألھل الذمة، والذي شرحھ اإلمام ابن القیم في كتابھ النفیس

َ األحكام أنھ ُیشد وسطھم بالزنار، وھو نوع من اللباس یجمع على وسطھم حتى یتمیزوا عن المسلمین، ویكون فمن ھذه). أحكام أھل الذمة(
َھذا عالمة لھم على أنھم من أھل الكتاب، فال تعطى لھم أحكام المسلمین في الظاھر، فإذا أراد أن یصلي المصلي ال یشد وسطھ كالزنار، أي ُ :

لكن لو صلى اإلنسان فال ینبغي أن یصلي وقد . تھ فإنھ منھي عنھ؛ ألن فیھ مشابھة للكفار، وال تجوز مشابھتھمأما لبس الزنار ذا. كشد الزنار
َرفع ثوبھ أو شمر وسطھ، ویستوي في ذلك أن یرفع طرف الثوب ویضمھ، مثلما یفعلھ بعض العمال أثناء عملھم، حیث یرفع الطرف األسفل 

ًویأتي بعمامتھ ویشدھا في الوسط، كمن أراد أن یحمل شیئا حتى یتمكن من حملھ بقوة الوسط، فیجعل ًثم یشد الوسط، أو یجعل الثوب مرخیا 
ًفي وسطھ حزاما أو عمامة، فھذا منھي عنھ، لكن لو كان اللباس ُیحتاج إلیھ، كإنسان یعمل في حدادة أو نجارة، ویلبس البنطال واحتاج أن  ً

نحسر ھذا الساتر عن عورتھ لو لم یشد، فحینئٍذ ال حرج علیھ، إنما المراد بالشد الذي ینبئ عن یشده بحزام، لخوف انكشاف عورتھ، فلربما ا
َالصورة الناقصة في المصلي، مثلما یقع في الثیاب ُیوضع في وسطھا ما ُیشد، أما لو كان َ   .ًمن طبیعة اللباس فھذا مستثنى وال حرج فیھ ِّ

 
 
 
 

 ما یحرم فعلھ في الصالة
 
 

...... 
 

 یالء بالثوب وغیره في الصالةالخ
 
 

أنھ انتھى إلى النبي صلى هللا علیھ : لما ثبت من حدیث أبي ذر في الصحیحین]. وتحرم الخیالء في ثوٍب وغیره: [قال المصنف رحمھ هللا
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المسبل إزاره، والمنفق سلعتھ المنان بما أعطى، و: ثالثة ال یكلمھم هللا عز وجل یوم القیامة، وال یزكیھم، ولھم عذاب ألیم: (وسلم وھو یقول
نھى عن اإلسبال : ، قالوا)ال ینظر هللا إلى من جر ثوبھ خیالء: (وجاء في الحدیث اآلخر أن النبي صلى هللا علیھ وسلم قال). بالحلف الكاذب

َوتوعد بسببھ بھذا الوعید لما فیھ من الخیالء والتبختر، والحدیث الثاني في قولھ صلى هللا علیھ وسلم َ ) ال ینظر هللا إلى من جر ثوبھ خیالء(: َ
من یأخذه بحقھ؟ : (یؤكد ھذا المعنى، وكذلك ثبت في الحدیث الصحیح أن النبي صلى هللا علیھ وسلم لما أراد إعطاء سیفھ في غزوة أحد قال

أرضاه، وعصب عصابتھ الحمراء العدو فتقاعس القوم، فخرج أبو دجانة رضي هللا عنھ و أن یضرب بھ: وما حقھ یا رسول هللا؟ قال: فقالوا
فالخیالء ). إنھا مشیة یبغضھا هللا إال في ھذا الموضع: وأخذ السیف وتبختر في مشیتھ، فأخذ یختال بین الصفین، فقال علیھ الصالة والسالم

أنھ فاسق بھذه المشیة، : ، أيٌوالتبختر في المشي منھي عنھ، واعتبر العلماء رحمھم هللا أن من تبختر واختال في مشیتھ أنھ من أھل الكبائر
ًولو مرة واحدة، فلو أن أحدا اختال في مشیتھ، أو جر ثوبھ خیالء فإنھ یعتبر متوعدا بھذا الوعید، إال أن یتوب فیتوب هللا علیھ ًَّ فالخیالء ال . ً

ة المشیة، كأن ترى اإلنسان یختال یجوز، ال في المشي وال في الثوب، والخیالء في الثوب تكون بجره وإسبالھ، وكذلك ربما تكون في صور
بینما رجل ممن كان قبلكم علیھ بردان لھ یتبختر فیھما، إذ : (اختیال العظیم، وفي الحدیث الصحیح عن النبي صلى هللا علیھ وسلم أنھ قال
م أن یختال، أو أن یكون من فھذا یدل على أنھ ال یجوز لمسل). نظر إلى عطفیھ فأعجب بنفسھ، فخسف بھ فھو یتجلجل فیھا إلى یوم القیامة

  .أھل الخیالء، بل ینبغي علیھ التواضع والذلة  عز وجل
 
 
 
 

 الصالة في ثوب فیھ تصاویر
 
 

ٌتفعیل من الصور، والتصویر سواء أكان بالید أم بآلة، فإنھ داخل في ] والتصویر: [قولھ] والتصویر واستعمالھ: [قال المصنف رحمھ هللا ٌ ٌ
وقد ). ًأشد الناس عذابا یوم القیامة المصورون: (، وقولھ صلى هللا علیھ وسلم)ولعن المصورین: (یھ الصالة والسالمعموم الحدیث عنھ عل

دلت السنة الصحیحة على أن المراد من التصویر إیجاد مثل الخلقة، بغض النظر عن كون المصور أوجدھا بآلٍة أو بنفسھ، والدلیل على ذلك 
، والكاف تقتضي التشبیھ، بغض النظر عن كونھ شابھ )ومن أظلم ممن ذھب یخلق كخلقي: یقول هللا تعالى (:قولھ علیھ الصالة والسالم

والدلیل الثاني على . ًالصورة من كل وجٍھ بآلة، أو لم یشابھھا فكان قریبا من الصورة األصلیة، فیشمل ذلك التصویر بآلة والتصویر بالفعل
 أنھا ً-قطعا-ِأھي خلقة هللا أو مثل خلقة هللا، ألجاب : ِصورة التي أخرجتھا اآللة لو ُسئل اإلنسان عنھادخول التصویر باآللة في النھي أن ال

ً، وھذا یستوي فیھ أن یكون بآلة، أو بالشخص نفسھ بفعل )ممن ذھب یخلق كخلقي: (مثل خلقة هللا، فلیست ھي الخلقة الحقیقیة، وقد قال تعالى
ورا، وقد قال علیھ الصالة والسالم. لصورة یوجب وقوعھ في المحظوروكون اإلنسان یصور بھذه ا. یده ر ولو بآلة یعتبر مصِّ أشد : (ًفالمصوِّ

إن التصویر باآللة : ، وھذا مطلق یشمل أي حالٍة تم بھا التصویر، فمن قید احتاج إلى دلیل، وقولھم)ًالناس عذابا یوم القیامة المصورون
: ٌألنھ قیاس مع الفارق، ووجھ الفارق أن الصورة في المرآة ال تثبت، والصورة باآللة ثابتة، واألمر الثانيٌكالمرآة ھذا قیاس مصادم للعموم؛ 

أن الصورة في المرآة كانت للخلقة نفسھا، فھي محاكاة الخلقة دون ثبوت، والصورة باآللة محاكاة الخلقة مع الثبوت، فأصبح فعل المكلف 
ر باآللة یحتاج إلى تحمیض، وھذا التحمیض ال شك أنھ فعل للتصویر، ولذلك ال ُیشك أن التصویر ًبالزیادة على اآللة موجودا، وألن َ المصوِّ ٌ

ًإذا لو صور المصور الماھر صورة اإلنسان على : إن التصویر باآللة یحكي صورة اإلنسان نقول: باآللة كالتصویر بالفعل، فلو قال قائل
ًلو أن إنسانا أوجد آلة تخرج تمثال اإلنسان بعد : أنھ ینتقض ھذا القیاس بالنظیر، فلو سألنا وقلنا: واألمر الثالث. ًحقیقتھ لما كان مصورا ً

اإلجماع على أن ذلك محرم؛ ألن النبي صلى هللا علیھ : ِتصویره، فتطبع صورة اإلنسان وتخرجھ بالجرم بنفس الصورة التي التقطت، لقیل
صورة، فإن كانت اآللة غیر داخلة في التحریم فھذه أخرجتھا اآللة، وإن كانت المشابھة تمنع إذن ھذه نفس ال). صورة تمثال: (وسلم قال

ِالتحریم فھذا مشابھ، مع أننا حكمنا بالحرمة في كلتا الصورتین، ولذلك یقوى القول بالتعمیم، لكن إذا ُوجدت الضرورة أو الحاجة في الصور 
راج الجواز، أو إثبات الھویة؛ ألنھ لوال ذلك لضاعت مصالح العباد، ولحصلت مفاسد وشرور ال حرج، كحاجة اإلنسان إلیھا في معاملة استخ

َأما إذا لم توجد الحاجة فاألصل التحریم وأنھ ال یجوز، والفتنة الموجودة في . عظیمة، فھذا من باب الضرورة، وال حرج في ھذه الحالة ُ
 بصورة اآللة أعظم من الفتنة بصورة الید، فالحقیقة أن الذي تطمئن إلیھ النفس أن مجرد صورة الید كالفتنة الموجودة بصورة اآللة، بل الفتنة

إنھا تصور بنفسھا ال شك أنھ یكابر في الحس، ألیست : وجود اآللة ال یكفي لزوال التحریم، فإن اآللة لیست بنفسھا التي تصور، ومن قال
ً في تسمیتھ مصورا، إذا ھو مصور، فدخل في عموم قولھ علیھ الصالة والسالمومن ضغط علیھا ال یختلف اثنان! َاآللة ُیْضغط علیھا؟ أشد : (ً

ًأنھ إذا طبع باآللة حمض الصورة، ولو كانت صورة فوریة احتاج إلى دلكھا، : األمر الثاني. ھذا أمر) ًالناس عذابا یوم القیامة المصورون َّ
َّتھ تدل على وجود فعل المكلف، فاآللة إنما ھي وسیلة، كالقلم الذي ُیراش بھ، وال بد من معرفة حقیقة التصویر حتى نحكم، ولذلك حقیق

ٌ ھو القول بالتحریم سواء أكان عن طریق الظل أم كان -والعلم عند هللا-ولذلك الذي یظھر . وكالمواد التي تعین على خروج النظیر والظل
ما ثبت في الحدیث الصحیح عن النبي صلى هللا علیھ وسلم أنھ لعن المصور َفیحُرم التصویر، وھو من كبائر الذنوب؛ ل. عن طریق فعل الید

ًویحرم استعمالھ إال من ضرورٍة وحاجة، فلو أن إنسانا عنده ). أحیوا ما خلقتم: یقال لھم(، )ًأشد الناس عذابا یوم القیامة المصورون: (وقال
أال أبعثك على ما بعثني علیھ رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم، أن ال تدع : (صور للذكرى یأثم ببقائھا، قال علي رضي هللا عنھ لـأبي الھیاج

ًتمثاال إال طمستھ، وال قبرا مشرفا إال سویتھ   .ً، فھذا یدل على أنھ ال یجوز استعمالھا، وبناء على ذلك یحُرم االستعمال ویحُرم اإلیجاد والفعل)ً
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 الصالة في ثوب منسوج أو مموه بذھب
 
 

ذلك لما ثبت في الحدیث الصحیح عن النبي صلى هللا علیھ ]. ویحرم استعمال منسوج أو مموه بذھٍب قبل استحالتھ: [نف رحمھ هللاقال المص
ال تشربوا في آنیة الذھب والفضة، : (وسلم أنھ حرم الذھب، ویحرم استعمال الذھب؛ ألن النبي صلى هللا علیھ وسلم قال في الحدیث الصحیح

فال یجوز استعمال الذھب والفضة في الطعام والشراب في اآلنیة وھي مصلحة ). حافھما، فإنھا لھم في الدنیا ولنا في اآلخرةوال تأكلوا في ص
ًحاجیة، فیكون من باب أولى إذا لم توجد الحاجة وھي المصلحة الكمالیة، وبناء على ذلك یكون تنبیھ الشرع على األكل والشرب في آنیة 

باألعلى على ما ھو أدنى منھ، فال یجوز استعمالھما في األقالم، وال في الساعات، وال في غیرھا، إال ما ورد استثناؤه ٌالذھب والفضة تنبیھ 
ِأومْن ُینشأ في الحلیة وُھو في: بالشرع بلبس المرأة ولبس الرجل؛ لقولھ تعالى ِ ِ َِ َ َ َ َْ ْ ُ َّ َ ٍالخصام غْیُر ُمبین  َ ِ َ ِ َ ِ رجل عن النساء، ولبس ال] 18:الزخرف[ْ

ِللفضة في خاتمھ كما أثر عنھ علیھ الصالة والسالم في تختمھ بالورق َ ِ وأما استعمالھا في األقالم وغیرھا فھذا ال یجوز، واألصل تحریمھ، . ُ
ِواالستثناء إنما یكون في خاتم الورق، وحدیث أم سلمة رضي هللا عنھا  اإلنسان إذا ُّالمراد بھ التختم، فإن) ًدونكم الفضة فالعبوا بھا لعبا: (َ

ًتختم لعب بالخاتم لعبا، ولو قیل : ٌاستعملوھا، فھذا تعبیر مجازي، والقاعدة أنھ إذا تعارض المعنى في قولھ: یعني) ًالعبوا بھا لعبا(إن المراد : َّ
ٍظ على الحقیقة إال بدلیل بین الحقیقة التي ھي اللعب الحقیقي، وبین المجاز الذي ھو المعنى الحكمي، فإنھ ینبغي صرف اللف) ًالعبوا لعبا(

ٌفال یستعمل ما فیھ ذھب، سواء أكان في الثیاب، أم الُبُسط، أم األبواب، أم في غیرھا من أدوات البیوت أو . یوجب العدول عنھا إلى المجاز
ٌتي ذكرناھا سواء أكانت بذھب ِّاستعمالھا إال بما ذكرناه من تحلي النساء على الصورة ال في السیارة أو غیرھا؛ ألن ھذا أصل عام، فال یجوز

ًأم فضة، وتحلي الرجال بالفضة في الخاتم، سواء أكان إنسانا یحتاج إلى الخاتم أم ال یحتاجھ َّكالكاسات مثال تموه ] أو مموه بذھب: [وقولھ. ٌ ً
ْبالذھب، أو تطلى بالذھب، أو الساعة تطلى بالذھب، فھذا ال یجوز؛ ألن النبي صلى هللا علیھ وسلم حرم  قلیل الذھب وكثیره، وقد استثنى ُ

بعض فقھاء الشافعیة وبعض فقھاء الحنابلة الیسیر المموه، وھذا استحسان، وال یصح االستحسان مع دلیل العموم، ولذلك االستحسان ال یقوى 
  .َفي مثل ھذا، بل ُیبقى على األصل الذي یدل على التحریم

 
 
 
 

 الصالة في ثوب الحریر
 
 

ھذان : (وقد ثبت في الحدیث الصحیح عن النبي صلى هللا علیھ وسلم أنھ أخذ الحریر والذھب فقال]. وثیاب حریر: [لىقال رحمھ هللا تعا
ولبس الحریر یستثنى منھ قدر أربع أصابع، وذلك . فدل على أنھ ال یجوز لبس الذكر للحریر) . محرمان على ذكور أمتي، حالل إلناثھم

أو ثالث : ، وقال ابن عمر )  علیھ وسلم نھى عن لبس الحریر إال ھكذا، وجمع بین السبابة والوسطىأن النبي صلى هللا: (لحدیث ابن عمر 
إنھ أخذ من : وللعلماء وجھان، قال بعضھم. فقدر األربعة أصابع من الثوب مستثنى من الحریر. أصابع أو أربع أصابع كما في الروایة الثانیة

 أنھ ینظر -والحدیث فیھ كالم-ن حدیث الحلة التي لبسھا علیھ الصالة والسالم وكان سداھا من حریر ھذا الحدیث باألربعة األصابع، وأخذ م
ًفإن كان أكثره حریرا حُرم، وإن كان أقلھ حریرا ولو أكثر من أربع أصابع یجوز: في الملبوس الحریر إال قدر  والصحیح أنھ ال یستثنى من. ً

ً قطنا وحریرا، وكان القطن أكثر، فقالوا-ًمثال- إنھ ُیستثنى إذا كان : لذین قالواًاألربعة األصابع فقط، خالفا للجمھور ا یجوز في ھذه الحالة : ً
َّوالصحیح أن المستثنى قدر األربعة األصابع، وحدیث الُحلة فیھ ضعف في السند، وشك الراوي من جھة السداة أو تجویفة الحلة، . أن یلبس

ھذا مثل ما ذكرناه، فإذا ] ًوما ھو أكثر ظھورا على الذكور: [قال رحمھ هللا تعالى. ال یصل إلى األكثروال شك أنھ إذا كان سداھا بالطرف 
 یجوز، ولكن الصحیح قدر أربع أصابع فقط، أما -ًبناء على مذھب الجمھور-ًكان أكثر ظھورا بالنسبة للملبوس فإنھ یحرم، لكن لو كان أقل 

ًإذا كان حریرا خالصا فباإلجماع ال  یبقى على األصل من : في حال استوائھما قال بعض العلماء]. ال إذا استویا: [قال رحمھ هللا تعالى. یجوزً
ٌالحرمة؛ ألن االستواء داخل تحت دلیل العموم الذي ینھى، ویبقى المستثنى فقط إذا كان أقل وھذا صحیح من جھة األصول قال رحمھ هللا . َ

ن یلبس الحریر لضرورة، والضرورة جاء بھا النص في حدیث عبد الرحمن بن عوف والزبیر بن یجوز للرجل أ: أي] ٍولضرورٍة◌: [تعالى
ِّالعوام، فإنھما سأال رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم أن یرخص لھما في لبس الحریر من الحكة ومن القمل، فأجاز لھما لبس الحریر من أجل 

َّان الثوب خشنا أثار الجلد وألھبھ، لكن ثوب الحریر یخفف احتكاك الجسم وثوران الجلدالحكة؛ ألن اإلنسان الذي معھ حساسیة في جلده إذا ك ً .
َفرخص النبي صلى هللا علیھ وسلم لھما، وھذا من باب االضطرار، لكن ینبغي أن یفھم أمر، وھو أنھ لیس المراد بجواز لبس من بھ : قالوا ََّ

ً كانت الحكة في جمیع البدن لبس ثوبا باطنھ من الحریر وظاھره من غیر الحریر وال حكة للحریر اإلطالق، بل یتقید بالكل والجزء، فإن
لو أن یده فیھا الحكة وبقیة بدنھ ال حكة فیھا، فإنھ یجعل بطانة الثوب : األمر الثاني. ًحرج علیھ، فإذا تعذر علیھ ولبس ثوبا كلھ حریر ال حرج

كل ھذا من باب التمثیل ]. ٍو حكٍة أو مرض أو جرب: [وقولھ. ل الموجب لعدم جواز اللبسللید من حریر، وأما ما عداه فإنھ یبقى على األص
ًیجوز أن یلبس الحریر من باب إغاظة الكافر، والحقیقة ھذا االستثناء ال أعرف لھ دلیال : ، ففي الحرب قالوا)حرب(وفي نسخة . للضرورة

ولكن الحقیقة أن ھذا ال یقوى على االستثناء من . نظر إلى المسلمین وھم في نعمة ھابھمإن العدو إذا : ًوإنما قالوا اجتھادا. ًصحیحا یدل علیھ
َالنھي، فإن الھیبة تتحصل بأمور أخرى غیر ما ذكر من اقتراف ما نھى هللا عز وجل عنھ، وقد أمر هللا عز وجل عند لقاء العدو بتقواه، وھي  ِ ُ
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َّولذلك ینبغي الرجوع إلى أصول الشرع وعدم االجتھاد في ھذا، وعدم تحلیل ما حرم هللا عز السالح العظیم الذي یثُبت بھ العبد أمام عدوه، 
ٍوجل بھذا االجتھاد، وُیبقى على األصل الذي یوجب عدم جواز لبس الحریر، سواء أكان في لقاء عدو أم غیره لعل  :لكن بعض العلماء قال. ٌ

ِن األسلحة في القدیم ربما تكون خشنة، وربما یكون ملمسھا خشنا یضر بالبدن، فإذا لبس استثناء الفقھاء بلبس الحریر في الحرب مبني على أ ُ ً
فإذا وجدت حاجة من مثل ھذا فال حرج، فیكون أشبھ بالحاجة . الحریر كان أرفق باحتكاك ھذه األسلحة أو حملھا على العواتق، أو نحو ذلك

إن ھذا یغري العدو أكثر، فإن العدو إذا رأى النعمة على :  بالنعمة فال، بل نقولأما أن ُیلبس من أجل إشعار العدو. إلى الحكة والجرب
ًھؤالء إذا قتلناھم غنمنا خیرا كثیرا: المسلمین قال أو : [وقولھ. فاألولى البقاء على األصل الذي یدل على عدم الجواز وھو أولى وأحرى. ً

یكون في طرف الثوب، على أن االستثناء ألربع : أي] ًعلما أربع أصابع فما دونأو كان : [وقولھ. ما یكون بالحشو في الداخل: أي] ًحشوا
َّجمع رقعة، والثوب یتخرق فیحتاج اإلنسان أن یرقع ھذه : الرقاع] ٍأو رقاع: [وقولھ. أصابع، فال حرج، لما ذكرناه من حدیث ابن عمر 

: ًال تتقید باألربعة أصابع، بناء على مذھب الجمھور، وقلنا: لماءوقال بعض الع. الشقوق، فیأخذ الرقعة دون األربعة أصابع، وال حرج
َھي التي تكون في الرقبة، والجیب الذي ُیدخل منھ ] أو لبنة جیٍب: [قولھ. الصحیح تقیدھا باألربعة أصابع، وما زاد عن أربعة أصابع فال

وم، فھذه في بعض األحیان تجعل من الحریر، وال بأس إذا كانت ُالرأس فتكون لھ لبنة، یعني تكون مثل ما تسمى في عرف الناس بالیاقة الی
من الفرو، وھو معروف، والسجف یكون في أطرافھ، مثلما یوجد اآلن في بعض : الفراء) ٍوسجف فراء: (وقولھ. في حدود أربع أصابع

 السجف، أو تكون من األسفل في ھذه الفراء الذي ُیلبس في الشتاء، فیجعل في أطرافھ قدر أصبعین أو ثالث أصابع تكون على أطراف
  .األطراف، فال حرج علیھ، لكن شریطة أال تتجاوز األربعة األصابع

 
 
 
 

 حكم الصالة في الثوب المعصفر والمزعفر
 
 

لیھ الصحیح تحریم المعصفر؛ ألن النبي صلى هللا ع) ویكره المعصفر: (قولھ] ویكره المعصفر والمزعفر للرجال: [قال المصنف رحمھ هللا
َوسلم نھى عنھ ونھى عن لبسھ، كما صح عنھ صلى هللا علیھ وسلم في الحدیث، والمعصفر نوع من الثیاب ُیصبغ بالُعْصفر، وھذا النوع  ٌ
ُیكون أقرب إلى لون البرتقال إذا اشتدت حمرتھ، فیكون الصفار داخال في الحمار الغامق، فھذا لون الُعْصفر، وتصبغ بھ الثیاب، فنھى النبي  ً

إن ھذا یقتضي تحریم الُحمرة، أن یلبس اللباس األحمر وھذا ضعیف؛ ألن النبي صلى هللا : وقال بعض العلماء. لى هللا علیھ وسلم عنھص
َعلیھ وسلم ثبت عنھ أنھ لبس حلة حمراء، فال حرج في لبس األحمر؛ ألن النبي صلى هللا علیھ وسلم لبسھ، والمعصفر شيء واألحمر شيء  ً

ً الحكم بتعارض النصین إال إذا استویا داللة وثبوتا، وما ورد من األحادیث التي فیھا النھي عن األحمر فضعیفة ال تخلو من آخر، وال یمكن ً
الذي بھ زعفران، : والمزعفر. ًمقال، ولذلك یبقى األصل جواز لبس األحمر، بل قد ثبت عنھ علیھ الصالة والسالم أنھ لبس حلة حمراء

ِ، وثبت قولھ علیھ الصالة والسالم في الُمْحرم في حدیث ابن عمر في الصحیحینوكانت تصبغ بھ الثیاب ًوال تلبسوا من الثیاب شیئا مسھ : (ْ
ھذا یختص بھذین : قالوا. طیب رائحتھ، وجمال لونھ: ، فالزعفران كانت تصبغ بھ الثیاب، فیجمع بین األمرین)الزعفران وال الورس

لكن المرأة ال یجوز لھا أن تلبس . ن النبي صلى هللا علیھ وسلم للرجال دون النساء، أما المرأة فإنھ یجوزالنوعین، لورود النھي عن لبسھما ع
المعصفر في الحداد، كما سیأتي إن شاء هللا في باب الحداد؛ ألن النبي صلى هللا علیھ وسلم نھى عن لبس المعصفر والممشق، وسیأتي الكالم 

 ...... .ن شاء هللاعلى ھذا الحدیث في باب الحداد إ
 

 األسئلة
 
 

...... 
 

 (ال تصلوا صالة في یوم مرتین: (وقولھ...) إذا صلى أحدكم في رحلھ: (الجمع بین قولھ علیھ الصالة والسالم
 
 

ً صالة ال تصلوا: (، وحدیث)إذا صلى أحدكم في رحلھ ثم أدرك اإلمام ولم یصل فلیصل معھ، فإنھا لھ نافلة: (كیف یجمع بین حدیث: السؤال
ما ثبت في : أولھا: ٌأما أمره علیھ الصالة والسالم بإعادة الصالة لمن دخل المسجد فھو ثابت في أكثر من حدیث: ؟ الجواب) في یوم مرتین

ما منعكما : أنھ صلى هللا علیھ وسلم صلى الصبح، ورآھما لم یصلیا، فقال علیھ الصالة والسالم: (الصحیح في قصة الرجلین في خیف منى
فال تفعال، إذا صلیتما في رحالكما ثم أتیتما مسجد جماعة فصلیا معھم، : كنا قد صلینا في رحالنا، قال! یا رسول هللا: ن تصلیا معنا؟ قاالأ

فھذه األحادیث ). صل الصالة لوقتھا، فإن أدركتھا معھم فصل، فإنھا لك نافلة: (حدیث أبي ذر رضي هللا عنھ: ومنھا). فإنھا لكما نافلة
ال : (ضي جواز اإلعادة، وأنھ ُیشرع إعادة الصالة، بل ظاھرھا األمر الذي یدل على الوجوب، وأما كیف ُیجمع بینھا وبین حدیث میمونة تقت

َّدرجة األحادیث التي توجب اإلعادة أقوى في الصحة من حدیث میمونة ، فیقدم األصح على : فقال بعض العلماء) تعاد الصالة في یوم مرتین ِ
ِّ واألعلى ثبوتا على ما ھو أدنى، فھذا وجھ من ُیقدم حدیث األمر باإلعادةالصحیح، َ ٌ ٍال تعارض بین عام وخاص، فالنھي : والوجھ الثاني قالوا. ً



 257 

إنھ : ٍال تعارض بین عام وخاص، وھذا أقوى األوجھ، وأمیل إلیھ، فھذان الوجھان مسلك من یقول: ٌعلى عمومھ وھذه حالة خاصة، والقاعدة
ال یعید في صالة كصالة الصبح والفجر لورود النھي عن : الطائفة األولى یقولون: ال یعید، فیتفرقون على طوائف: وأما من یقول. یعید

ال یعید المغرب؛ ألنھ إذا : وقالت الطائفة الثانیة. ِالصالة بعد الصبح والفجر، وھذا ضعیف؛ ألن حدیث خیف منى وقع في صالة الصبح
إن الوتر یبتدئ وقتھ  :إما أن یؤمر بنقض الوتر بركعة، وھذا وجھ، أو یقال: أحدھما: وُیجاب عنھ من وجھین. لة مرتینأعادھا أوتر في اللی

الوتر جعلھ هللا لكم فیما بین صالة : إن هللا قد أمدكم بصالة ھي خیر لكم من حمر النعم: (بدخول وقت العشاء لقولھ صلى هللا علیھ وسلم
، فوقت الوتر جعلھ بین صالة الصبح وصالة العشاء، فإذا وقعت إعادتھ للمغرب وقعت قبل دخول وقت الوتر، )جرالعشاء إلى أن یطلع الف

ِّفأصحاب المذھب الثاني الذي ُیقدم . في وقت الوتر، وھذا مسلك صحیح وأمیل إلیھ: أي) ال وتران في لیلة: (وقولھ صلى هللا علیھ وسلم
ً أن ُیعید الصالة مطلقا فھذا یقوي حدیث میمونة رضي هللا تعالى عنھا في نھیھ أن تعاد الصالة مرتین، ال یجوز لإلنسان: حدیث النھي قالوا

إن أحادیث : قالوا: والوجھ الثاني. َّألن القاعدة إذا تعارض األمر والنھي ُیقدم النھي على األمر: قالوا: ولھم أوجھ في األصول، الوجھ األول
البقاء وعدم  أحادیث األمر باإلعادة فیھا قرائن تدل على: أولھا: یف؛ ألن اإلثبات النسخي محل نظر ألموراألمر منسوخة بالنھي وھذا ضع

ًالنسخ، فإنك إذا تأملت حدیث خیف منى وجدتھ من آخر ما یكون؛ ألنھ في حجة الوداع، وما عاش النبي بعد حجھ صلى هللا علیھ وسلم إال  ِ
أن القاعدة في األصول أن النسخ ال یثُبت في األخبار، فكیف إذا ترتبت األحكام على : األمر الثاني. مًشھورا یسیرة، ولذلك یقوى بقاء الحك

كیف یأمر النبي صلى هللا علیھ وسلم أبا ذر أنھ إذا كان : إن النھي عن إعادة الصالة أقوى من األمر بإعادتھا، وتقول لھ: األخبار؟ فلو قال لك
ِّأمیرا علیھ من یؤخر الصال فال یتأتى الحكم بالنسخ، ولذلك الذي تمیل إلیھ النفس . ة أنھ ُیعید، ویتعلق الحكم بما بعد وفاتھ علیھ الصالة والسالمًَ

َّأحادیث النھي عامة، وأحادیث األمر بإعادة الصالة خاصة، فُیقدم األمر باإلعادة على النھي: أننا نقول وھناك وجھ ثان أشار إلیھ الحافظ ابن . َ
ًرحمھ هللا في التمھید، وھو قوي أیضا، یقولعبد البر  ٌإن نھي النبي صلى هللا علیھ وسلم عن إعادة الصالة مرتین محمول لمن یعتقد : ٌ

، فیكون نھیھ علیھ الصالة والسالم عن إعادة الصالة مرتین فیھ )فإنھا لكما نافلة: (الفرض فیھما، وقد نفى النبي صلى هللا علیھ وسلم ھذا فقال
ًوھذا أیضا وجھ قوي یعتضد مع المسلك األصولي الذي قلناه، وبھذا ال تعارض بین ھذه . أمره باإلعادة بنیة النفل فیھ تقییدإطالق، و

 .األحادیث، وهللا تعالى أعلم
 
 
 
 

 حكم شراء كامیرا لتصویر األھل عند الحاجة والضرورة
 
 

ال حرج إذا كان اإلنسان یرید أن یصور : ستخراج الھویة؟ الجوابھل یجوز شراء كامیرا لتصویر األھل لعمل جواز سفر أو ال: السؤال
ًأھلھ بدال أن یصورھم الغریب، فال حرج في ذلك؛ ألنھ مضطر وھي مضطرة، فال إثم على الفاعل وال على المفعول بھ، بل ھذا من كمال 

ء أنھ إذا أرید ختان المرأة، وأمكن ختانھا عن طریق الغیرة على األھل، حتى ال یطلع األجنبي علیھم، بل قد یجب ھذا، ولذلك قرر العلما
ًإنھ في ھذه الحالة یتولى ختانھا زوجھا، وال یجوز أن ُیعدل إلى األجنبي أن یختنھا، حتى ولو كانت امرأة مثلھا: زوجھا قالوا َّ.  

 
 
 
 

 حكم رسم الحیوان أو جزء من اإلنسان للطالب في المدارس
 
 

: وانات للطالب في المدارس، وما حكم رسم جزء من جسم اإلنسان أو رسم خیال لرأس اإلنسان؟ الجوابما حكم رسم صور الحی: السؤال
ًإن ھذا ال یكون في حكم المحرم، فلو أن إنسانا ألزم بھا فال : ًأما بالنسبة لمسألة التصویر فإذا كان اإلنسان مضطرا إلیھا غیر مختار فقلنا

إن قولھ علیھ الصالة : أما رسم الظل، فبعض العلماء یقول. بقدر الحاجة، والزائد عن الحاجة ال یجوزحرج، لكن علیھ أن یتقي هللا ویتقید 
َّیقتضي التحریم إذا كان التصویر بالمماثلة والمشابھة بحیث یحاكي المصور في رسم أعضائھ وبیانھا، فإذا ) إنما الصورة الوجھ: (والسالم

ِینیین واألنف فإنھا محرمة، وأما إذا كانت ظال؛ كأن یظلل بالجرم دون وجود التفاصیل قالواكانت الصورة تتضمن أجزاء الوجھ من الع ھذا : ً
ٍألنھ لیس بالصورة المحضة، وال بخال عن وصف الصورة لوجود  ًُیغتفر والحقیقة أن فیھ شبھة، فیكون بمقام المتردد بین الحالل والحرام؛

ٌوبینھما أمور مشتبھات ال یعلمھن كثیر من الناس، فمن : (ن بالغ التورع كما قال صلى هللا علیھ وسلمَّالشبھة في الظل، ولذلك ُیتقى لما فیھ م
  .، وهللا تعالى أعلم)اتقى الشبھات فقد استبرأ لدینھ وعرضھ

 
 
 
 

 حكم تغطیة الفم في الصالة لبرد
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النسبة للتلثم للبرد والریح أو بسبب عطر أو رائحٍة كریھة فھذا أما ب: ما الحكم إذا تلثم الشخص لبرٍد أو حساسیة من ریح؟ الجواب: السؤال
ِمستثنى؛ ألنھ مضطر، وهللا عز وجل ال یكلف اإلنسان ما لیس بوسعھ، فإنھ إذا شم ھذه الرائحة تضرر، ولربما شغل عن الخشوع في  ُ ِّ

 الرائحة، فال حرج في تلثمھ كما ذكر العلماء رحمھم الصالة، والتفكر في اآلیات والتدبر فیھا بسبب ما یختلج النفس من الضعف بسبب ھذه
  .هللا ذلك، أما إذا لم توجد الحاجة فإنھ ال یتلثم ویبقى على األصل، وهللا تعالى أعلم

 
 
 
 

 حكم السجود على طرف العمامة
 
 

َّعلماء أنھ إذا حصل السجود على مذھب طائفة من ال: ًما الحكم إذا سجد الشخص على طرف العمامة إذا كان البسا لھا؟ الجواب: السؤال
ال یصح إال إذا سجد على جبھتھ، وكور العمامة : وقال بعض العلماء. األنف أنھ یصح سجوده؛ ألن النبي صلى هللا علیھ وسلم أشار إلى أنفھ

  .إذا منع السجود على الجبھة ال یصح، وسیأتي إن شاء هللا الكالم على ھذه المسألة وخالف العلماء فیھا
 
 
 
 

 حكم اإلسبال من غیر خیالء للحاجة
 
 

مذھب الجمھور أن من أسبل إزاره ال : ویجوز اإلسبال من غیر الخیالء للحاجة فما توجیھكم لھذا القول؟ الجواب: قال شارح الزاد: السؤال
یا : (أنھ لما سألھ أبو بكر وقالَّحرج علیھ إذا كان لغیر خیالء، واحتجوا لھ بما جاء عن النبي صلى هللا علیھ وسلم في الحدیث الصحیح 

ً؟ واحتجوا أیضا بقولھ علیھ الصالة ).إنك لست ممن یصنع ذلك خیالء: إن أحد شقي إزاري یسترخي إال أني أتعاھده، فقال! رسول هللا
ًطلقا ولو كان لغیر ، وكال النصیین محل نظر، فإن الصحیح أنھ ال یجوز إسبال اإلزار م)ال ینظر هللا إلى من جر ثوبھ خیالء: (والسالم

ما أسفل من الكعبین من اإلزار ففي : (ما ثبت في الحدیث الصحیح من قولھ: الخیالء، وذلك لورود النصوص التي تدل على ذلك، منھا
ن أرخى والوعید لم ٌفإن الوعید في جر الثوب بالخیالء مبني على نفي النظر،) ال ینظر هللا إلى من جر ثوبھ خیالء: (وأما حدیث) . النار

ٌثوبھ أسفل من الكعبین بالنار، والقاعدة أن حمل المطلق على المقید شرطھ اتحاد المورد، فھذا وارد في الجر، وھذا وارد في اإلسبال ٌ .
َوبناء◌ على ذلك یبقى حدیث اإلسبال على األصل أنھ للتحریم، ونقول ٌالوعید بنفي النظر وعید خاص زائد على العقوبة بالنار؛ ألن ھذ: ً ا ٌ

كل من أسفل عن الكعبین فإنھ یعذب بالنار، كما ثبت في الحدیث الصحیح، ومن جر : فنقول. النص دل على حكم وھذا النص دل على حكم
). إنك لست ممن یصنع ذلك خیالء: (ویبقى اإلشكال في قولھ علیھ الصالة والسالم. ًفقد زاد على كونھ ظالما بما أسفل عن الكعبین بالخیالء

، واإلزار مثل الفوطة أو اإلحرام )إن أحد شقي إزاري یسترخي إال أني أتعاھده: (ھذا الحدیث یحتاج إلى نظر، وتأمل ألفاظ الحدیثوالحقیقة 
، فھل معناه أن )إن أحد شقي إزاري یسترخي: (الموجود اآلن، فعند ربطك لھ قد ینحل بسبب المشي فیسقط، فقال أبو بكر رضي هللا عنھ

ًوصف عارض، وإذا كان وصفا عارضا فإنھ : ٌ أم أن الوصف بالسقوط والزیادة على الموضع وصف عارض؟ الجواببذاتھ طویل، الثوب ً ٌ
إنك لست ممن یصنع ذلك : إن أحد شقي إزاري یسقط إال أني أتعاھده، فقال: (ًوھذا واضح جدا وال إشكال فیھ، فقولھ. ال ُیشبھ الثوب بحال

إنك لست : (انتبھ لھ، ومعناه أنھ إذا انتبھ إلى وجوده جره، فقال علیھ الصالة والسالم:  إال أن أتعاھده، أيأنني أسھو وال أنتبھ: معناه) خیالء
إال أني : (ّ، فدل على أن من ترك ثوبھ ُیجر أنھ ممن جره خیالء؛ ألن أبا بكر كان یسقط اإلزار عنھ دون علم؛ لقولھ)ممن یصنع ذلك خیالء

ُّكیف ُیقال لك أن ترخي اإلزار مع علمك وال حرج علیك وال تكفھ؟ فھذا شيء وھذا شيء، وأنھ متى علم كف، ف)أتعاھده ولذلك حدیث أبي . ُ
َّبكر یحتاج إلى تأمل، ولیس فیھ دلیل على جواز الجر من غیر الخیالء البتة؛ ألنھ ذكر صورة معینة قید الحكم بھا، فقال ما دمت : أي) إنك: (ً

ًوھذا أمر واضح جدا لیس فیھ معارضة للنص الذي یقول . لھ عند العلم فلست ممن یتوعد بالعذاب بالخیالءًعلى ھذه الصفة من كونك رافعا 
إن العبد یعذب بالعضو الذي عصى هللا بھ، كقولھ : قال العلماء). ما أسفل من الكعبین من اإلزار ففي النار: (فیھ النبي صلى هللا علیھ وسلم

ِلما ترك العقب في الوضوء، عذب في الموضع الذي عصى هللا بھ، فإذا نزل اإلزار : قالوا) قاب من النارٌویل لألع: (علیھ الصالة والسالم
تكون النار في ھذا الموضع، وإذا بلغت النار إلى الكعبین فقد ثبت في الحدیث : عن الكعبین فقد عصى هللا بالزیادة، فیعذب في موضعھما، أي

، وھو یظن أنھ -والعیاذ با-لقیامة ھو أبو طالب حین یوضع في ضحضاح من نار یغلي بھما دماغھ ًالصحیح أن أھون الناس عذابا یوم ا
، فنسأل هللا أن ال یعرضنا لسخطھ، ونسأل ! ًأشد الناس عذابا في النار، وھو أھونھم، فكیف إذا كان ما أسفل الكعبین كلھ في النار؟ نعوذ با

طف بنا برحمتھ؛ إنھ ولي ذلك والقادر علیھ، وصلى هللا وسلم على سیدنا محمد، وعلى آلھ وصحبھ هللا تعالى أن یعصمنا بعصمتھ، وأن یل
  .وسلم
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 [6[ باب شروط الصالة -شرح زاد المستقنع 
من المعلوم أن العبد المسلم یقف بین یدي ربھ في الیوم كأقل حد خمس مرات یصلي فیھا  عز وجل، ولذلك فالبد من معرفة شروط 

 .طھارة المكان، ویتفرع على ذلك معرفة األماكن التي ال تصح الصالة فیھا، أو تكره، ونحو ذلك: صالة، والتي منھاال
 الطھارة من النجاسات شرط من شروط الصالة

 
 

فیقول : ین، أما بعدبسم هللا الرحمن الرحیم الحمد  رب العالمین، والصالة والسالم على أشرف األنبیاء والمرسلین، وعلى آلھ وصحبھ أجمع
ما زال المصنف رحمھ هللا یتحدث عن األمور التي ینبغي توفرھا في المصلي حتى یحكم ]. ومنھا اجتناب النجاسات: [المصنف رحمھ هللا

، وأما إذا تركھ وابتعد عنھ: ًاجتنب الشيء یجتنبھ اجتنابا: شرط اجتناب النجاسة، یقال: بصحة صالتھ، فذكر أن من ھذه األمور والشروط
ٌیجب على المصلي أن یجتنب النجاسة سواء  :أي] ومنھا اجتناب النجاسات: [النجاسة فقد تقدم الكالم علیھا في باب الطھارة، فقولھ رحمھ هللا

َوثیابك فطھِّْر : في بدنھ أم ثوبھ أم مكانھ الذي یصلي علیھ، واألصل في إلزام الناس بالطھارة في الصالة قولھ تعالى َ َ َ َ ، فإن اآلیة ]4:دثرالم[َِ
وأما . الكریمة اشتملت على األمر بتطھیر الثوب، والمراد بھ أن یطھر ثوبھ عند الصالة بذكر التكبیر الذي یفھم منھ الشروع في الصالة

ة ال تصلي إال ، فدل على أن المرأ)ثم اغسلي عنك الدم وصلي: (اشتراط طھارة البدن فقد دل علیھا قولھ علیھ الصالة والسالم للمرأة الحائض
وأما اشتراط طھارة المكان فلما ثبت في الصحیح عن النبي صلى هللا علیھ . بعد أن تطھر بدنھا من النجاسة؛ ألن األمر یدل على الوجوب

نبي ، ولیس ذلك إال لطھارة المكان، فقد قصد ال)أنھ لما بال األعرابي في المسجد أمر بذنوٍب من الماء أن یصب على ذلك البول: (وسلم
أن : (ًصلى هللا علیھ وسلم تطھیر المكان الذي یصلي فیھ الناس في المسجد، ودل أیضا على اشتراط طھارة المكان حدیث أنس في الصحیح

 أما :رأیناك خلعت فخلعنا فقال:  قالوا-لماذا خلعتم؟: أي-ما شأنكم؟ : النبي صلى هللا علیھ وسلم خلع نعالھ أثناء الصالة، فلما سلم قال للصحابة
، فاتقى النبي صلى هللا علیھ وسلم النعل النجس، )- أن ھذین النعلین لیستا بطاھرتین: أي-إنھ قد أتاني جبریل فأخبرني أنھما لیستا بطاھرتین 

أنھ أمر بالصالة في : (وثبت في الحدیث الصحیح عنھ علیھ الصالة والسالم. ٍفدل على أنھ ال یجوز للمصلي أن یصلي على موضع نجس
فالمقصود من أمره . في المسجد الذي لیس بمفروش: أي) فإن وجد بھما أذى فلیدلكھما باألرض، ثم لیصل فیھما: عال في المسجد ثم قالالن

ٍعلیھ الصالة والسالم بتطھیر الحذاء أنھ ال یجوز للمصلي أن یصلي على موضع غیر طاھر، وقد أجمع العلماء رحمھم هللا على أن ھذا 
صلى  ٌ الصالة، وإن كان ھناك قول شاذ یقول بعدم اللزوم، ولكن الصحیح لزوم طھارة البدن والثوب والمكان، فلوٌالشرط الزم لصحة

المصلي وبدنھ نجس، أو صلى وثوبھ نجس، أو صلى ومكانھ الذي یصلي علیھ نجس فإن صالتھ ال تصح مع العلم والقدرة على إزالة تلك 
 ...... .النجاسة

 
  حملھا في صالتھحكم من القى نجاسة أو

 
 

) ًفمن حمل نجاسة ال یعفى عنھا: (قولھ] ًفمن حمل نجاسة ال یعفى عنھا، أو القاھا بثوبھ أو بدنھ لم تصح صالتھ: [قال المصنف رحمھ هللا
ًإذا علمت أن اجتناب النجاسة الزم على المصلي فاعلم أن من حمل نجاسة: للتفریع والتفصیل، أي) فمن حمل: (الفاء في قولھ  یحملھا ٌ

ٌباالتصال، مثل أن تكون في ثوبھ متصلة بھ، فیوصف بالحمل تجوزا وإن كان في الحقیقة أنھ متلبس بھا ً : أصل المالقاة) أو القاھا: (وقولھ. ً
ة كأن یلقى فإذا اتصل الجسم بالجسم فقد التقیا، ثم إذا حصل اللقاء على سبیل المداخل: إذا واجھھ قالوا: لقیھ: مواجھة الشيء للشيء، یقال

ًنجاسة وتدخل في ثیابھ فھي مداخلة، وأما إذا القت النجاسة الجسم دون أن تداخلھ، كأن تكون جامدة ال تسیل على البدن أو الثوب فھي 
ًفإن كانت النجاسة دخلت في ثوبھ، كأن تكون نجاسة مائعة فحینئٍذ ال إشكال، فیقال: فمالقاة النجاسة على حالتین. مماسة . نجس بھالقیھا وت: ً

القاھا، ثم فإذا مس الجسم الجسم ال یخلو من : ًوأما إذا لم تدخل واقتصر اللقاء على كونھ مواجھا لھا إلى درجٍة یمس فیھا الجسم الجسم یقال
قت النجاسة، وإما القاھا ببدنھ؛ ألن بشرة البدن قد ال: ٍالقاھا ببدنھ، كأن یضع كفھ على شيء نجس، فیقال: إما أن یمسھا ببدنھ، فیقال: األحوال

أو القاھا : (القاھا بثوبھ، فقال رحمھ هللا: أن یمسھا ثوبھ، وھو الحائل الذي بین البدن وبین النجاسة، فإذا كان الثوب حصلت بھ المالقاة قیل
ة بالجرم النجس أو وحمل النجاسة لھ أمثلة، كأن یحمل النجاس. فالمالقاة بالبدن والثوب على ھذه الصور التي ذكرناھا) ببدنھ أو ثوبھ

ٌالمتنجس، كشخص أصابھ رعاف، ثم سال دمھ في مندیل، ثم نسي ووضع المندیل في جیبھ، فھذا حامل للنجاسة بالوصف ًفإن كان عالما بھا . ٌ
ٌحامل للنجاسة، وأما الحمل المنفصل، وھو الحمل الذي یكون جوف الشيء فیھ نجس فھذا لھ حكم یخصھ، مثل أن یك: ٌفحینئذ نقول ًون حامال ٌ

ٍلصبیة صغیرة أو صبي صغیر، فإنھ ال یخلو في الغالب من وجود النجاسة، وھذه المسألة ذكرھا العلماء رحمھم هللا في زمان قد ال یكون مما 
یھا  یكون اإلنسان ف-أعاذنا هللا وإیاكم منھا-عمت بھ البلوى، ولكن في عصرنا الیوم وقعت ھذه المسألة، فإن بعض العملیات الجراحیة 

ًمضطرا إلى حمل كیس یكون فیھ فضل بولھ أو غائطھ، ففي ھذه الحالة یعتبر حامال للنجاسة، فال یشترط في حمل النجاسة أن یضعھا على  ً
ٌحملھا بثوبھ؛ ألن الثوب معلق على البدن، والنجاسة : عاتقھ، بل الحمل المطلق الذي یطلق على الجیب والبدن، فإن كانت في جیبھ قالوا

 في حالة االضطرار، -أكرمكم هللا- ٌ فیھ، فھو حامل لھا من ھذا الوجھ، أو یحملھا بالبدن نفسھ، كالكیس الذي یكون فیھ فضل البول ٌموجودة
ًإما أن یحملھا معذورا بھا ال : ٌكما في بعض الجراحات المتعلقة بالمسالك البولیة، فھذا حامل للنجاسة، وحمل النجاسة ال یخلو من حالتین

ٍال، أو یمكنھ ولكن بمشقٍة كبیرة أن یزیلھا عنھ فھذا یرخص لھ؛ ألن التكلیف شرطھ اإلمكان وھذا لیس بإمكانھ، كمریض قرر یمكن بح ٍ
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إنھ معذور؛ ألنھ لم یكلف إال ما في وسعھ، وھذا لیس في : األطباء أنھ ال بد من حملھ لھذا الكیس الذي یكون فیھ فضل بولھ، فحینئٍذ نقول
ًوأیضا یكون معذورا بحسب الموضع النجس بالمندیل أو القطن إذا احتاج إلى ذلك، مثل ما یقع في الجراحات السیالة . شيءوسعھ إال ھذا ال ً

ًالتي ال تنكف إال بمندیل أو بقطن یوضع علیھا، فھذه نجاسة لیست بید اإلنسان أن ینزه عنھا فیعتبر مضطرا لھا، ویجوز لھ أن یصلي مع  ٍ
ًتكلم علیھ العلماء ھنا فھو حال االختیار ال حال االضطرار، فلو حملھا مختارا وعالما ذاكرا فإنھ ال تصح صالتھأما الذي ی. حملھ لھا ً : فقولھ. ً

ما عفي عنھ : یحمل النجاسة، وتكون ھذه النجاسة شرطھا مما ال یعفى عنھ؛ ألن النجاسة على قسمین: أي) ًفمن حمل نجاسة ال یعفى عنھا(
 ال یعفى عنھ وھو ما زاد عن ذلك، وقد تقدم ضابط الیسیر وخالف العلماء رحمة هللا علیھم فیھ، وھناك من أھل العلم من وھو یسیر الدم، وما

یعفى عنھ لمكان : كل نجاسٍة یسیرة شق التحرز عنھا فإنھ یعفى عنھا، وھذا من جھة المشقة ال من جھة الیسیر، وفرق بأن تقول: یقول
یعفى عن الیسیر للمشقة، مثلما ذكروا في : یعفى عنھ ولو لم یشق، والفرق واضح في ھذا، فإنك إن قلت: ن تقولالمشقة وشقة التحرز، وبین أ

عرق الحمیر، إذا ركب الحمار أو نحو ذلك، فھذا لمكان المشقة والعفو من جھة االضطرار، بحیث لو أمكنھ أن یتحرز لزمھ، لكن الذي یتكلم 
. نھا في حال االختیار كالیسیر، أو نجاسة یعفى عنھا بحال االضطرار كالنزیف، فحینئٍذ ھذا لھ حكمعلیھ المصنف ھنا عن نجاسة یعفى ع

ٌفي النجاسة المؤثرة في الصالة أن تكون مما ال یعفى عنھا، فإن كانت یسیر دم یعفى عنھ فھذا معذور صاحبھ وال حرج علیھ في  فیشترط ٍ
فأخذت المندیل وكففتھ، فتعلق بالمندیل، ثم انكف ھذا الدم، فنظرت فإذا المندیل حامل لھذه ٌخرج من سني دم، : ًفإن قال قائل یوما. حملھ

وھو دون الدرھم البغلي كما -ًالنجاسة، فوضعتھ في جیبي فما حكم الصالة؟ فحینئٍذ ننظر في ھذا الدم الذي تعلق بالمندیل، فإن كان یسیرا 
ًة، وال یؤثر فیھ ھذا الیسیر، وأما إذا كان كثیرا متفاحشا فحینئٍذ نقول فإن صالتھ صحیح-ذكرنا ضابطھ في إزالة النجاسة ٌإنھ حامل للنجاسة : ً

ُوتبطل صالتھ، ومن ھنا سیخرج ما أثر عن الصحابة رضوان هللا علیھم أنھم كانوا یعصرون البثرة وھي الحبة الیسیرة من الدم الذي یخرج 
إذا كان الدم الذي حملھ المندیل : ٌا؛ ألن الذي یخرج من البثرة إنما ھو شيء یسیر، فنقولَّفي الید، كانوا یعصرونھا وربما عصروھا وصلو

ًیسیرا فإنھ مما یعفى عنھ ویغتفر، وإنما ینظر العالم والفقیھ في الدم المؤثر في الصالة إذا كان كثیرا فاحشا ً ) أو القاھا بثوبھ أو بدنھ: (وقولھ. ً
؛ ألن هللا عز وجل أمر بالطھارة، والطھارة شرط الصحة، وفقدھا )لم تصح صالتھ: (وقولھ. المالقاة بالبدنسبق الكالم على المالقاة بالثوب و

 ...... .ٌفقد للحكم بالصحة
 

 حكم الصالة بوجود النجاسة المنفصلة عن المصلي
 
 

ًوإن طین أرضا نجسة أو فرشھا طاھرا كره وصحت: [قال المصنف رحمھ هللا ً حمھ هللا أنھ ینبغي علیك إذا صلیت أن یكون بعد أن بین لنا ر] َّ
ًالبدن والثوب والموضع الذي تصلي علیھ طاھرا، شرع في مسألة النجس غیر المتصل، فالنجاسة إذا كان المصلي متلبسا بھا إما أن یكون  ً

ا أقوى ما یكون وھي متصلة بالمكلف وحكمھا وإما أن یكون بحائل، فمن ترتیب األفكار بدأ بالمالقاة؛ ألنھ) أو القاھا: (ًمباشرا لھا مثلما قال
ًأقوى وأشد، ثم شرع في مسألٍة ثانیة وھي النجاسة المنفصلة، ویتأتى ذلك لو أن إنسانا علم أن ھذا الفراش بال علیھ صبي أو فیھ نجاسة مثال،  ٌ ً

في حال النجاسة، وأن یكون : طٍب، أيفجاء بسجادٍة ووضعھا فوق الفراش، بشرط أن یكون الفراش األسفل الذي حكمنا بنجاستھ غیر ر
ًاألعلى أیضا غیر رطٍب؛ ألنھ لو كان األدنى نجسا واألعلى طاھرا وأحدھما رطب، فإنھ یتشرب النجاسة، فھنا نقول ً إنھ إذا وضع الطاھر : ً

ٍى موضع طاھر، وهللا عز تصح صالتھ بدون كراھة؛ ألنھ صلى عل: على النجس فإنھ قد حیل بینھ وبین النجس، لكن من العلماء من یقول ٍ
إنھ یفرق : ومن أھل العلم من قال. وجل كلفھ طھارة المكان، فال عبرة بھذا النجس المنفصل عن السجاد، أو عن الحصیر الذي یصلي علیھ

 وال كراھة ًلو أنھ وضع ترابا فوق األرض النجسة وصلى یحكم بأن صالتھ صحیحة،: بین ما تسري فیھ النجاسة وما ال تسري فیھ، فقالوا
ٍمعتمد على نجس، فتكون الكراھة من  تصح مع الكراھة، فیكون وجھ الصحة أن األرض طاھرة، ووجھ الكراھة أنھ: في ھذا، ومنھم من قال ٌ

ٍجھة االعتماد؛ ألن ثقلھ وثبوتھ على األرض إنما ھو ثبوت على أرض نجسة، والحائل طاھر، فقالوا الحائل یصحح الصالة، واالعتماد : ٌ
ب كراھتھا؛ ألن المتردد بین الحل المحض والحرام المحض یوصف بالكراھة على مذھب بعض األصولیین، لكن یشترط في ھذا یوج

ٍلو طین أرضا نجسة فجاء بطین ووضعھ فوقھا في حال : ًالتراب حینما یوضع على النجس أال یكون رطبا، وأال تتخللھ الرطوبة، ولذلك قالوا ً
وھذه األمور یذكرھا العلماء وھي مسائل فرضیة لیس المقصود بھا حصر المسائل، ولیس المھم . بمالقاة النجاسةطراوة الطین تنجس الطین 

ٍأن تعرف حكمھا، ولكن األھم أن تعرف ضابطھا؛ ألن الناس ال تسأل عن شيء واضح غالبا، وإنما تسأل عن أمر خفي، فإن كنت قد درست  ً ٍ
ي طھارة الموضع الذي تصلي علیھ، فقد یسألك إنسان عن نجاسٍة بحائل، وال یكون فیھا طین أو مسائل الطھارة فإنك قد علمت أنھ ینبغ

ٍ تحت اإلنسان، فھل إذا صلى مع وجود ھذا الحائل یعتبر كأنھ مصل - ًمثال-یقع اآلن في بعض الحافالت یكون موضع الخالء  تراب، مثل ما
ابط، واألصل أن یعرف اإلنسان القاعدة واألصل في المسألة، ولیس المراد أن تحفظ ٍعلى موضع نجس؟ فھذا كلھ یذكره العلماء من باب الض

الصورة بعینھا بمقدار ما تفھم ضابط الصورة، حتى إذا سئلت عن مسألة مثلھا تستطیع أن تخرجھا علیھا، ولذلك یعرف في الفقھ وفي المتون 
علیھ عند العلماء المتقدمین، وتطرأ مسألة موجودة یمكن إلحاقھا وتفریعھا الفقھیة ما یسمى بالتخریج، وھو أن یكون أصل المسألة منصوص 

ًعلى ھذه المسألة، وھذا یعتني بھ العلماء كثیرا لما ذكرناه، حتى یكون الفقیھ مستوعبا للمسائل التي تطرأ وتجد علیھ من حوادث الناس ً. ...... 
 

 َّحكم الصالة مع وجود نجاسة متصلة بطرف الُمصلى
 
 

غیر متصلٍة بھ  إن كانت النجاسة بطرف المصلى: أي] ٍوإن كانت بطرف مصلى متصل صحت إن لم ینجر بمشیھ: [المصنف رحمھ هللاقال 
فإنھا ال تؤثر، ما لم تكن بطرف المصلى وتنجر بمشیھ، وھذا یقصد منھ أن یكون الشيء النجس بمثابة المحمول على المصلى، وذكر العلماء 
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ًا بالنجاسة التي تكون في طرف الحبل أو طرف القماش المتصل بالثوب، فلو أن إنسانا أراد أن یصلي وھو على سفر رحمھم هللا أمثلة لھذ
ومعھ بعیره ویخشى أن البعیر یفر، فربما عقد حبلھ بیده، وقد تكون الدابة نجسة، فھذه صورة في األصل قد تكون فرضیة، لكن المراد منھا 

مراد أعیان الصور، ولكن المراد القاعدة التي تخرجت علیھا ھذه الصورة، فقد ذكر لك الشيء النجس وضع الضابط كما قلنا، ولیس ال
ٌ، وذكر لك الشيء الذي بینك وبینھ طاھر، ویبقى الشيء الذي یتصل بك كأنك حامل لھ، فإن حملت النجس فال ]القاھا: [المتصل فقال لك

ًاسطة، بحیث لو تحركت تحركت بھ، أو یكون متصال بك بواسطة ال تتحرك بتحركك، ًإشكال، ولكن عندما یكون ھذا النجس متصال بك بو
ٍفلو أن إنسانا ربط شیئا نجسا بحبل، فھذا الشيء النجس المتصل بالحبل ال یخلو من حالتین ً ً إما أن یكون متشرب المادة بالحبل فحینئٍذ الحبل : ً

ًسة، بمعنى أن یكون طرف النجس سائال وسرى إلى الحبل برطوبٍة أو نحوھا فإننا بذاتھ نجس، وال یتكلم العلماء علیھ؛ ألنھ كحمل النجا
ًالحبل نجس، وحكم حمل ھذا الحبل كحمل النجاسة؛ ألنھ یستوي أن یكون طرف الطاھر في جیبك أو یكون طرفھ بعیدا عنك ما دام أن : نقول

ٌوأطرافھ التي ھي بعیدة عنھ طاھرة، فال تؤثر طھارة البعید ما دام أن ًاألصل واحد، كما لو حمل شیئا وأطرافھ التي تتصل بالمصلي نجسة، 
ٍالقریب نجس؛ ألن الجرم واحد، كذلك لو كان طرفھ الطاھر في جیبھ وطرفھ النجس في موضع آخر، فإن الحكم بذاتھ واحد، فكما حكمت 

واحتاج العلماء . ً كان المتصل بھ طاھرا والبعید عنھ نجسببطالن صالتھ باتصالھ بالنجس مع أن المتصل بھ طاھر، كذلك تحكم ببطالنھا إذا
ال یعتبر ھذا الشيء النجس : ینجر بمشیھ؛ ألنھ إذا انجر بمشیھ أشبھ الحامل لھ، لكن لو كان ال ینجر قالوا: إلى وضع ضابط في الحبل فقالوا

أقوى األمثلة؛ ألنھ ینجر بجرك لھ، فأشبھ ما لو حملتھ، فیكون  على القول بنجاستھ، وھذا -ولد الكلب أكرمكم هللا-ومثلوا لھ بالجرو . ًمؤثرا
وھناك قول لبعض العلماء أن النجاسة في ھذه الصور ال تؤثر، وھو أصح . طرفھ كطرف النجس، فھذا الذي ذكره المصنف ودرج علیھ

ٌرق بین المنجر وبین المحمول؛ ألن المنجر ًوأقوى، ما لم تتشرب النجاسة في الحبل؛ ألن كونھ ینجر ال یستلزم الوصف بكونھ محموال، وف
ٌمنفصل الذات، والمحمول كأنھ موضوع على الذات، فالصحیح في ھذه المسألة الصحة؛ ألن المجرور والمتصل بحبل لیس كالمحمول لما 

ًأشبھ ما لو حمل شیئا طرفھ : ذكرناه، إال إذا كان ھذا الحبل الذي یجره اإلنسان طرفھ نجس، فإننا قلنا َ َ ٌطاھر من جھة ونجس من جھٍة أخرى، َ
ًالمتصل بك نجس الطرف، أما لو كان طاھرا في ذاتھ متصال  فالخالصة أن العبرة بالتنجیس إذا كان الشيء. فإنھ یحكم ببطالن الصالة ً

ٌبنجس ال یسري إلى ھذا الشيء الذي أنت ممسك بھ أو واقف علیھ فإنھ ال یؤثر؛ ألنھ لیس في حكم مالقاة النجاس ٌ ة وال حملھا لكن لو كان ٍ
ًوبناء على ذلك یستوي عندنا أن ینجر أو ال ینجر، ما دام أنھ نجس الطرف، كما لو صلیت على . ًطرف الحبل نجسا فإننا نحكم بالتأثیر

ٌ مرجوح، إن التفصیل بین االنجرار وعدمھ: ًسجادة وطرفھا نجس، فإنك كأنك صلیت على النجس؛ ألن الذات واحدة، وبناء على ھذا نقول
 ...... .واألرجح وهللا أعلم القول بالصحة

 
 حكم من علم بالنجاسة بعد االنتھاء من الصالة

 
 

ذكر رحمة هللا علیھ األحوال للنجاسة، وقرر لك األصل ] ًومن رأى علیھ نجاسة بعد صالتھ وجھل كونھا فیھ لم یعد: [قال المصنف رحمھ هللا
ثم شرع اآلن في مسائل متعلقة بالنجاسات وھي . لك صور مالقاة النجاسة من جھة التأثیر وعدم التأثیرأنھ ینبغي علیك اتقاء النجاسة، وذكر 

ًعن األصل من جھة االضطرار، إما بنسیان أو خطأ، فلو أن إنسانا صلى وعلیھ نجاسة، ولم یعلم بالنجاسة إال بعد انقضاء الصالة  خارجة ٍ
لى وعلیھ نجاسة وعلم بھا بعد انتھاء الصالة أن صالتھ صحیحة، والدلیل على ھذا ما ثبت في أصحھما أن من ص: فحكمھ فیھ قوالن للعلماء

أنھ صلى بأصحابھ وفي أثناء الصالة خلع نعلیھ، فلما رآه الصحابة خلع نعلیھ ظنوا أن : (الحدیث الصحیح عن النبي صلى هللا علیھ وسلم 
ًھناك تشریعا جدیدا بخلع النعال وعدم جوازه في ال : ما شأنكم؟ فقالوا: صالة، فخلع الصحابة نعالھم، فلما سلم النبي صلى هللا علیھ وسلم سألھمً

ووجھ الداللة من ھذا الحدیث أن ). أما إنھ قد أتاني جبریل فأخبرني أنھما لیستا بطاھرتین: رأیناك خلعت فخلعنا، فقال صلى هللا علیھ وسلم
ام، وفعل من أركان الصالة ما فعل؛ ألن تنبیھ جبریل وقع أثناء الصالة، وقد فعل بعض أركانھا، النبي صلى هللا علیھ وسلم كبر تكبیرة اإلحر

فلو كان الناسي أو الجاھل لوجود النجاسة یتأثر بوجودھا الستأنف النبي صلى هللا علیھ وسلم الصالة، ولكان كبر من جدید، وألعاد من أول 
ٌ ما كان دل على أن ما مضى بمكان الجھل وعدم العلم معفو عنھ، ولذلك فأصح األقوال أن من الصالة، فكونھ علیھ الصالة والسالم بنى على

ًنسي النجاسة أو لم یعلم بالنجاسة أن صالتھ صحیحة، وال تلزمھ اإلعادة، لكن لو علم بھا أثناء الصالة لزمھ قوال واحدا أن یزیل ھذه النجاسة  ً
 .......ًالكثیر الذي یخرجھ عن كونھ مصلیا كما سیأتي إن شاء هللا في صفة الصالةالتي علقت بھ، وذلك بشرط عدم وجود الفعل 

 
 حكم صالة من علم بوجود النجاسة ثم نسیھا

 
 

من صلى في ثوٍب : ھذا مذھب التفصیل، فبعض العلماء یقول] وإن علم أنھا كانت فیھا لكن نسیھا أو جھلھا أعاد: [قال المصنف رحمھ هللا
أنھ ال تلزمھ إعادة  ٍع نجس، أو في بدنھ نجاسة، ولم یعلم بھا، أو علم بھا ثم نسي، فما دام أنھ أثناء الصالة ال یعلم فالحكمنجس، أو على موض

ٍإذا كان غیر عالم بالنجاسة، ثم علم بعد الصالة تصح :  فقال-كما درج علیھ المصنف رحمھ هللا-ومنھم من فصل . الصالة، وھذا ھو الصحیح
ٌشخص صلى على سجادة وھو : مثال من جھل وجودھا وعلم بعد الصالة. ًا كان عالما بھا ثم نسیھا وصلى فإن صالتھ باطلةصالتھ، لكن إذ

یظن أنھا طاھرة، وعھده أن ھذه السجادة التي یصلي علیھا طاھرة، فلما صلى وانتھى من الصالة جاءتھ امرأتھ، أو جاءه أخوه، أو أحد 
ٍإنھ جاھل بوجود النجاسة؛ إذ إنھ غیر عالم بھا، والحكم أن : فنقول في ھذه الصورة. لتي صلیت علیھا نجسةھذه السجادة ا: الناس وقال لھ ٌ

ٌشخص أصابت ثیابھ النجاسة فلم یغسلھا بعد اإلصابة، وانشغل حتى نسي، فأذن علیھ المؤذن ونزل بثوبھ : والمثال الثاني. صالتھ صحیحة
فعلى الصحیح أنھ ال تلزمھ إعادة، وذلك لظاھر حدیث النبي صلى هللا علیھ وسلم الذي ذكرناه؛ . ةالنجس وصلى، وبعد الصالة تذكر النجاس
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ًإنھ فرط وقصر؛ ألنھ كان عالما بھا قبل الصالة وفرط وقصر في : تلزمھ اإلعادة، یقولون: والقول الثاني. ألن المعنى فیھ وجود النسیان
ٍإن من صلى على موضع ال یعلم : ًتاج إلى نظر من جھة تفریطھ في الغسل، وممكن أن یقال أیضا یح-كما قلنا- المبادرة بإزالة النجاسة وھذا 

ٌبنجاستھ أنھ مفرط؛ ألنھ لو قلب السجادة أو ثوبھ وتحرى ربما رأى النجاسة، فالمعنى الذي ھو التفریط موجود في ھذا كما ھو موجود في  ٌ
 ...... .األنواع، لكنھ ال یمنع التأثیر في العلةذلك، وإن كانت الصورة الثانیة أكثر من جھة تعدد 

 
 حكم الصالة في الجبیرة إذا كانت نجسة

 
 

ٍومن ُجبر عظمھ بنجس لم یجب قلعھ مع الضرر: [قال المصنف رحمھ هللا َ إما أن تكون بطاھر، أو تكون بنجس، فلو : الجبیرة على حالتین]. ِ
یلزمھ : النجسة، أو توضع لھ مواد نجسة تساعد على التحام العظم، فإن بعض العلماء قالًأن إنسانا جبر عظمھ بنجس، ویتأتى ذلك بالعظام 

ٌقلع الجبیرة وإبدالھا بجبیرة طاھرة، وذلك ألن الجبیرة النجسة موجود بدیل عنھا، وھو الجبیرة الطاھرة، وال یحكم باضطراره مع وجود  ٌ
ًاء◌ على ذلك لما وجدت الجبیرة الطاھرة صار غیر مضطر، بل صار مختارا، البدیل؛ ألن شرط الحكم بالضرورة عدم وجود البدیل، وبن َ ً

فإن شق علیھ نزع ھذه الجبیرة وحصل لھ ضرر بنزعھا فإنھ یبقي علیھا وال تلزمھ اإلعادة، وال یلزمھ : نفصل فیھ: وقال بعض العلماء
من جبر عظمھ بنجاسٍة أو بجبیرٍة نجسة، : ف بین العلماء أن یقالفتحدید الخال. قلعھا، وإن لم یشق علیھ نزعھا وأمكنھ النزع فإنھ یجب علیھ

ٌوأمكنھ إزالة ھذه النجاسة دون تعٍب وال عناء وال مشقة یلزمھ قوال واحدا أن یزیلھا، وذلك ألنھ مأمور بالطھارة، وبإمكانھ أن یتطھر وال  ً ً ٍ
ھذه الجبیرة طاھرة أم :  نرید أن نبحث أحكامھا، فلو قلت إلنسانًضرورة لھ، وبناء على ذلك یبقى على حكم األصل، فھذه الصورة األولى

أستطیع وباإلمكان وال : ال أستطیع؛ لمشقة ذلك علیھ، فحینئٍذ یكون لھ حكم سیأتي، لكن لو قال: قال فإن. اخلعھا: نجسة تقول لھ: نجسة؟ فقال
ًظم فتلزمھ إعادة الصلوات كلھا، إذا كان قادرا على إزالتھا وامتنع فإن امتنع عن خلعھا وبقیت الجبیرة حتى انجبر الع. اخلعھا: مشقة، نقول

أما إذا كانت الجبیرة ال یمكن . ًمن اإلزالة حتى انجبر العظم؛ ألنھ لم یصل كما أمره هللا عز وجل متطھرا في بدنھ، ولذلك یلزم باإلعادة
تلزمھ اإلعادة ألنھ فرط، وكان بإمكانھ أن یجبر بالطاھر ولكنھ : نزعھا أو في نزعھا مشقة، فتبقى على ما ھي علیھ، وقال بعض العلماء

 ...... .ولكن األقوى والصحیح أنھ یعذر لمكان وجود الحرج والمشقة إلزالة ھذه الجبیرة النجسة. فرط
 

 حكم طھارة أعضاء اإلنسان بعد انفصالھا عنھ
 
 

ًلمالحظ أن ھناك اتصاال في المباحث والمسائل حیث یذكر العلماء فیھ من ا] ٍوما سقط منھ من عضو أو سن فطاھر: [قال المصنف رحمھ هللا
إزالة النجاسة، وفي بعض األحیان یذكر العلماء مسائل فرعیة متصلة بالفرع الذي بحث في الباب،  الشبیھ بشبیھھ، فنحن اآلن نتكلم عن

موضع الكالم علیھا بكونھا طاھرة أو نجسة إنما ھو في باب فاألسنان واألعضاء التي تسقط من اإلنسان لیس ھذا موضع الكالم علیھا؛ ألن 
النجاسات، ولكن لما كان یتكلم عن الجبائر وحكم اتصال النجس وانفصالھ، فإنھ من األشبھ أن تذكر مسألة األعضاء، فقد یبتر من اإلنسان 

ھو : فمنھم من قال:  حكم ھذا العضو الذي ُبتر وجھانٌعضو ویزال منھ، كأن تقلع منھ سن، أو تقطع منھ إصبع، أو ید، أو رجل، فللعلماء في
إن الید فیھا الدم، وإذا قطعت فإن ھذا الدم نجس، وألنھ مسفوح، فیحكم بتنجسھا : ٌنجس بمجرد المفارقة، فإذا فارق البدن حكم بنجاستھ، قالوا

ًبمجرد قطعھا، وبناء على ھذا لو أن الید بترت ثم أعیدت فحینئٍذ یكون إعادة لنج ًس؛ ألنھا بالبتر أصبح الدم فیھا مسفوحا، وإذا أصبح ً
َّفإنُھ: ًمسفوحا فإن هللا قال عن الدم المسفوح ِ ٌرْجس  َ والصحیح أن العضو إذا بتر فھو . ، فحینئٍذ یكون كإعادة النجس إلى البدن]145:األنعام[ِ

الدم المسفوح المراق، فالید : الجواب عن الدم المسفوح أن نقولو). ٍما أبین من حي فھو كمیتتھ: (طاھر؛ ألن النبي صلى هللا علیھ وسلم قال
َّما أریق من جزئھا المتصل بالبدن مسفوح، وما أریق من الید وخرج عنھا مسفوح، والجراح حین یعیدھا یزیل ذلك حتى تتصل العروق  َ

ٍعلیھ وسلم حكم بأن ما أبین من حي فھو كمیتتھ، وتتصل الیدین ببعضھا، فیكون ھذا لیس من إیصال النجس بالطاھر؛ ألن النبي صلى هللا  ُ
ًومیتة اآلدمي طاھرة، فالید حین تبان ھي طاھرة، والدم المسفوح ال یحكم بكونھ مسفوحا إال بالمفارقة، فنحكم بكون الدم الذي جرى خارجا  ً

ُعن الید المقطوعة والمكان الذي قطع منھ بكونھ نجسا، لكن ذات الید وذات الموضع الذي أ ًبین منھ إذا اتصل عاد إلى أصلھ، فبناء على ذلك ً
أو الید ال یحكم بنجاستھا یتفرع على ھذا جواز ردھا إذا أمكن الرد، فإنھ یوجد اآلن في  فإذا ثبت أن السن. ًال یحكم بكونھ نجسا من ھذا الوجھ

نھ بإمكانھ بإذن هللا عز وجل أن یعیدھا، فتكون ًالجراحات الدقیقة إذا قطعت الید وكان قطعھا قریبا، وعرضت على جراح أو طبیب، فإ
ًكذلك أیضا إذا . إعادتھا على ھذا األصل الذي ذكرناه ال حرج فیھا؛ ألنھا لیست بنجسة وال بمتنجسة، ونحكم بجواز اإلعادة من ھذا الوجھ

إنھا نجسة : ٌإنھ حامل لطاھر، بخالف من یقولًحكم بكون السن طاھرة، فإنھ حینئٍذ ال تسري علیھا أحكام النجاسات، فلو أن إنسانا حملھا ف
 ...... .ٌوحامل لنجس

 
 األماكن التي نھي عن الصالة فیھا

 
 

...... 
 

 المقابر: ًأوال
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ًبعد أن بین رحمھ هللا أنھ ینبغي علیك أن یكون الموضع الذي تصلي فیھ طاھرا، وبین ] وال تصح الصالة في مقبرة: [قال المصنف رحمھ هللا
 مسائل -كما قلنا- ٌ النجاسات المتصلة، وما ھو قریب من المتصل، شرع في بیان المواضع التي ال یجوز أن یصلى فیھا، وھذه لك أحكام

شبیھة بالمسائل التي معنا، فكما أن األرض النجسة ال یصلى علیھا فإن المواضع التي نھي عن الصالة علیھا كاألرض النجسة، فال یصح أن 
المكان الذي یقبر فیھ اآلدمي، وال یصلى فیھ؛ ألن النبي صلى هللا علیھ وسلم نھى : والمقبرة مثلثة الباء، والمقبرة. ضعتذكر في غیر ھذا المو

إذا صلى أحدكم فلیجعل من صالتھ في بیتھ، وال : (عن الصالة في المقابر، وثبت في الحدیث الصحیح عنھ علیھ الصالة والسالم أنھ قال
نھى عن الصالة في القبور : ًیدل على أن القبر لیس موضعا للصالة، قال العلماء) ًوال تجعلوا بیوتكم قبورا: (قولھف) ًتجعلوا بیوتكم قبورا

ٍألمور؛ فإن األمر قد یعلل بعلل كثیرة، فقالوا خوف الشرك، وھذا أعظمھا وأجلھا؛ ألن الصالة على القبر قد تؤدي إلى تعظیمھ : منھا: ٍ
ألن  نھي عن الصالة فیھا حتى ال یشابھ الیھود والنصارى؛: وقیل. المرء إلى الصالة لصاحب القبر والعیاذ باوإجاللھ إلى درجٍة قد تصل ب

یحذر أمتھ أن تصنع كصنیع الیھود والنصارى، : ، أي)یحذر مما صنعوا: (النبي صلى هللا علیھ وسلم لعنھم عند موتھ، قالت أم المؤمنین
ألنھ إذا صلى على القبر فإنھ یؤذي صاحب القبر، وقد یؤذیھ صاحب القبر؛ ألن : ًیضا قال بعض العلماءمن أجل المشابھة وكذلك أ: فقالوا

ٌالجلوس على القبور مضرة لصاحب القبر ومضرة لمن جلس علیھا، ولذلك شدد علیھ الصالة والسالم في التحذیر من أذیة أھل القبور  ٌ
فلذلك نھى عن الصالة في القبور ). على جمرة فتحرق ثیابھ خیر لھ من أن یجلس على قبرألن یجلس الرجل : (بالجلوس واالتكاء علیھا فقال

 ال یجوز أن یصلى فیھ، واإلجماع منعقد على أنھ ال تجوز الصالة في القبور، -القبر-وعلى القبور، ولذلك بین رحمھ هللا أن ھذا الموضع 
ك النوافل المقیدة والنوافل المطلقة، فال یصلى في المقابر العیدان وال الكسوف وال والمراد بھا صالة الفریضة وصالة النافلة، ویستوي في ذل

ًالخسوف، فال یصلى فیھا نفال وال فرضا ًوأما الصالة على الجنازة في المقابر أو قریبا من المقابر فھذا مستثنى، كأن تكون الجنازة ما صلي . ً
لیھا عند قبرھا ثم دفنت، فال حرج أن یصلى علیھا، ولكن ینبھ على خطأ تكرار الصالة علیھا في المسجد، ثم أتي بھا عند القبر، فصلي ع

ٌعلى الجنائز عند القبور وقد صلي علیھا في الجوامع، وأن ھذا أمر ال أصل لھ، فإن األصل االكتفاء بصالة المؤمنین وشفاعتھم في المسجد، 
كما - ًماء بجوازه استدالال بحدیث المرأة التي كانت تقم المسجد، ولكن ھذا الحدیث وأما في داخل القبور فقال بعض العل. وال یزاد على ذلك

 فیھ شبھة تقتضي التخصیص؛ ألن النبي صلى هللا علیھ وسلم لما صلى على المرأة -جاء في صحیح مسلم، وھو مذھب طائفة من السلف
ًإن ھذه القبور مملوءة ظلمة على أھلھا، وإن هللا ینورھا بصال: (قال دل على التخصیص، فورود النھي الحاضر مع ) بصالتي: (فقولھ) تيٌ

أما . المبیح یوجب تقدیم الحاضر على المبیح، فاألولى واألحرى أن اإلنسان یقتصر على الصالة العامة التي تكون في مساجد المسلمین
  .ستقیم االستدالل بما ذكرناه لوجود شبھة التخصیصتكرار الصالة على الجنائز فھذا لم یكن علیھ ھدي السلف الصالح رحمھم هللا، وال ی

 
 
 
 

 الحش: ًثانیا
 
 

َالحش بالفتح والضم، والمراد بالحش أو الُحش] َوُحش: [قال رحمھ هللا تعالى موضع قضاء الحاجة، ولذلك قال علیھ الصالة : المزابل، ویقال: َ
؛ ألنھا تحب : أماكن قضاء الحاجة، أي: یعني) إن ھذه الُحشوش محتضرة: (والسالم كما في حدیث ابن ماجة  تحضرھا الشیاطین والعیاذ با

ًسمیت أماكن قضاء الحاجة ُحشا ألنھم كانوا في الغالب في : البستان، قالوا: األماكن القذرة وروائحھا الخبیثة فتأنس بھا وتحبھا، وأصل الُحش
جتھم، فما كانوا یضعون الحمامات في البیوت، وإنما كانت مثل المناصع القدیم یخرجون إلى أحوشة البساتین وأسورتھا القدیمة لقضاء حا

الذي كان في المدینة، وھو موضع شرقي المسجد النبوي إلى شمالھ كانت تخرج إلیھ أمھات المؤمنین، وھو الذي كان یؤذي فیھ الیھود 
، )من لي بـاألشرف فقد آذى هللا ورسولھ: (ى هللا علیھ وسلموالمنافقون نساء النبي صلى هللا علیھ وسلم إذا خرجن، كما قال فیھم النبي صل

ًفالمقصود أنھم ما كانوا یقضون الحاجة في البیوت، وإنما كانوا یقضونھا في الحشوش، فیوصف بكونھ ُحشا من ھذا الوجھ، فال تجوز 
إني : (ث عن النبي صلى هللا علیھ وسلم أنھ قالًالصالة في ھذه المواضع؛ ألنھا نجسة، ولیست محال لذكر هللا عز وجل، وقد ثبت في الحدی

، فمن باب أولى إذا كان في الموضع النجس نفسھ، وال تصح الصالة باإلجماع في ھذا الموضع، )كنت على حالٍة كرھت أن أذكر هللا علیھا
  .وھو موضع قضاء الحاجة

 
 
 
 

 ّالحمام: ًثالثا
 
 

لقدماء لیس كالحمام الموجود اآلن، فالحمام كان مكان االغتسال، وكانوا في القدیم یضعون الحمام في لغة ا] ٍوحمام: [قال رحمھ هللا تعالى
ٌالحمامات أماكن یغتسلون فیھا ولھا نظام معین، فیغتسل فیھا الناس بالماء الفاتر ویستحمون بھ، مثل المسابح أو أشبھ، لكنھا أماكن لھا وضع 



 264 

 وھذه الحمامات كانت موجودة إلى عھٍد قریب في المدن، ونھي عن الصالة فیھا كما في حدیث معین تطھر فیھا أبدان الناس، ویغتسلون فیھا،
، وھذا یدل على )أن النبي صلى هللا علیھ وسلم نھى عن الصالة في المقبرة والحمام: (أبي داود والترمذي وصححھ الحاكم ووافقھ الذھبي 

ال تصح الصالة في الحمامات، فلو صلى : قضاء الحاجة لمكان العري، ولذلك قالواأنھا لیست بموضع للصلوات، وذلك ألنھا في حكم أماكن 
  .لزمتھ إعادة الفریضة، وال تصح منھ إذا صلى في ھذا الموضع

 
 
 
 

 أعطان اإلبل: ًرابعا
 
 

 فیھ ویستقر فیھ، ویكون األصل فیھ مراحھ، وھو المكان الذي یمرح: جمع عطن، وعطن اإلبل: أعطان] ٍوأعطان إبل: [قال رحمھ هللا تعالى
ًأن یكون مراحا لھ یبیت فیھ ویأوي إلیھ، فھذا باإلجماع عطن وال إشكال فیھ، أو یكون في وقٍت دون وقت، فلھ مكان في : منھا: على أضرب

ِالظھیرة یعطن فیھ، ومكان في اللیل یعطن فیھ، فإنھ إذا عطن في ھذا المكان وھو الذي یكون في وقت الظھیرة یوصف بك ونھ من أعطان ِ
فاألعطان ال تصح الصالة فیھا؛ ألن النبي صلى . وقت راحتھ أو وقت مراحھ: اإلبل، فال یشترط أن یمكث جمیع وقتھ في ھذا المكان، أعني

نھى ، ف)صلوا في مرابض الغنم، وال تصلوا في أعطان اإلبل: (هللا علیھ وسلم نھى عن الصالة في أعطان اإلبل كما في صحیح مسلم أنھ قال
عن الصالة في أعطان اإلبل، والصحیح أن العلة أنھا خلقت من الشیاطین، وأنھا مواضع الشیاطین، وھو اختیار شیخ اإلسالم ابن تیمیة 

 وجود الشیاطین بھا وتلبسھا باإلبل، ولذلك أمر بالوضوء من لحم الجزور ولم یؤمر من غیره، ونھى عن - والعیاذ با- رحمھ هللا، فالعلة 
ًإنھا ال تخلو من حضور الشیاطین فیھا، واألحادیث صحیحة في ھذا المعنى، وقد تكلم اإلمام ابن القیم كالما : ة في معاطن اإلبل، قالواالصال

فلمكان : حبذا لو یرجع إلیھ في بیان بعض الحكم واألسرار المبنیة على تحریم الصالة في أعطان اإلبل قالوا) أعالم الموقعین(ًنفیسا في 
الشیاطین فیھا یتقیھا المصلي، ولھذا نظیر فإن النبي صلى هللا علیھ وسلم لما بات عند قدومھ إلى المدینة وعرس كما في حدیث حضور 

فھذا أصل یدل على أن : قالوا) ٌارتحلوا فإنھ موضع حضرنا فیھ الشیطان: (حذیفة في الصحیحین واستیقظ وقد نام عن صالة الفجر قال
والنھي عن الصالة في أعطان . لشیاطین ال یصلى فیھا، فلذلك نھي عن أعطان اإلبل لمكان وجود الشیاطین فیھاالمواضع التي تحضرھا ا

رحمھم هللا على أن روح أو فضلة ما یؤكل لحمھ نجس؛ ألن أعطان اإلبل حكم بنجاستھا، لكن ینقض ھذا بأن النبي  اإلبل یحتج بھ الشافعیة
ً مرابض الغنم، فلو كانت فضلة ما یؤكل لحمھ نجسة لكان روث الغنم نجسا أیضا، ولذلك یقوى القول صلى هللا علیھ وسلم أجاز الصالة في ً

  .بأنھا طاھرة، وحدیث مرابض الغنم یدل على طھارتھا، وحدیث أعطان اإلبل ال یستلزم الحكم بالنجاسة
 
 
 
 

 األرض المغصوبة: ًخامسا
 
 

أن السرقة تكون خفیة، والغصب یكون : ًالمأخوذ قھرا، والفرق بین السرقة والغصبھو : المغصوب] ومغصوٍب: [قال رحمھ هللا تعالى
عالنیة، وللسرقة حكم وللغصب حكم، والسرقة أشد لما فیھا من التخفي وعدم معرفة اآلخذ بالمال، لكن الغصب یكون عالنیة، والغصب من 

ًمن اغتصب شبرا من األرض طوقھ یوم القیامة من : ( وسلم أنھ قالكبائر الذنوب، فقد ثبت في الحدیث الصحیح عن النبي صلى هللا علیھ
إنھ یضیق علیھ سبعة أراضین، تجمع األرض التي اغتصبھا والشبر الذي اغتصبھ كالطوق في عنقھ، : ، قال بعض العلماء)سبع أراضین

 -والعیاذ با-یكلف حمل ھذا القدر : ھا، وقیلالمسافة التي غصب: ٍفیكون من أرض إلى أرض حتى یبلغ السبع األراضین التي اغتصبھا، أي
أن مقعد الكافر في نار : (مما اغتصب، وكیفیة تكلیفھ مع ضعفھ أمره إلى هللا، فقد ثبت في الحدیث الصحیح عن النبي صلى هللا علیھ وسلم

وذكر علیھ الصالة . ٍ، فا على كل شيء قدیر، فھذا مقعد الكافر ومكان جلوسھ في النار) كما بین المدینة ومكة-مكان قعوده فقط: أي- جھنم
ٍ، فال شك أن هللا عز وجل على كل شيء قدیر، فالغصب حرام ) مثل جبل أحد-والعیاذ با-أن ضرس الكافر : (والسالم في الحدیث الصحیح

اء رحمھم هللا في ھذه المسألة فقد اختلف العلم: ًوھو من كبائر الذنوب، فلو اغتصب أرضا فمما یترتب على الغصب مسألة صحة صالتھ
فجمھور العلماء على أن األرض المغصوبة تصح فیھا الصالة، وذھب طائفة من العلماء إلى أن األرض المغصوبة ال تصح : على قولین

إن ھذا مخرج : فیھا الصالة، وھو مذھب الحنابلة رحمة هللا على الجمیع؛ ألنھ منھي عن البقاء في ھذه األرض، فالصالة باطلة، ویقولون
على القاعدة األصولیة أن النھي یقتضي فساد المنھي عنھ، والصحیح أن النھي فیھ تفصیل، فإن رجع إلى ذات المنھي عنھ اقتضى البطالن، 

ٌ آثم إن الصالة في المكان المغصوب صحیحة ولكن یأثم بالغصب، فھو: ًوإن كان منفكا عن ذات المنھي عنھ فإننا نقول بانفكاك الحكم، فنقول
من جھة الغصب وصالتھ صحیحة؛ ألنھ فعل ما أمره هللا من القیام والقعود والركوع والسجود، وقد قال علیھ الصالة والسالم للمسيء 

ٍأجمع العلماء على أن من صلى على أرض : ، فالصالة صحیحة، ولكن قال بعض أھل العلم)إذا فعلت ھذا فقد تمت صالتك: (صالتھ
، وإن كانت تجزیھ، فیقولون: أي. وب أن صالتھ غیر مقبولة والعیاذ بامغصوبة أو بثوٍب مغص كأنھ لم یصل : ال یثاب علیھا والعیاذ با

َإنما یتقبُل هللا من الُمتقین : والعیاذ با من ناحیة خلوه من الثواب، نسأل هللا السالمة والعافیة، وذلك ألن هللا یقول َ َ َِ ِ ََّّ َّْ ُ َّ َ َ وھذا لم یتق ] 27:المائدة[ِ
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فإذا ثبت أن األرض المغصوبة تصح الصالة علیھا، فیتفرع على ما ذكر المصنف . هللا، حیث غصب مال أخیھ وصلى فیھ أو صلى علیھ
ٍكل أرض محرمة ال تصح : الصالة علیھا، یصبح األصل عند أصحاب ھذا القول إن األرض المغصوبة ال تصح: رحمھ هللا أنھ إذا قیل

یطرد على ھذا لو كانت األرض نھي عن الجلوس فیھا مثل أراضي الظالمین، فإن النبي صلى هللا علیھ وسلم نھى عن دخول ف. الصالة فیھا
، ولم ینزل بأرض ثمود، وإنما تنحى بأصحابھ صلوات هللا ) إال وأنتم باكون أو متباكون-دیار ثمود: أي-ال تمروھا : (مساكن الظالمین وقال

من غزوة تبوك، فأراضي الظالمین النھي فیھا للتحریم، ولو صلى لم تصح صالتھ على ھذا األصل؛ ألنھ منھي عن وسالمھ علیھ حینما قدم 
الجلوس فیھا، ویستوي في ھذا أن یكون الغاصب ھو المصلي، أو یكون غیر الغاصب، فلو علمت أن ھذه األرض مغصوبة فعلى ھذا 

ًویتفرع علیھ أیضا األرض المحرمة، . لصالة في األرض المغصوبة تلزمك اإلعادةاألصل ال تصل فیھا، فلو صلیت وأنت ترى عدم صحة ا
ًحراما، كمال یتیم، أو ماال  ًإنھ ال تصح صالتھ فیھا، كأن یكون المال الذي اشترى بھ األرض ماال: ٍوھي المشتراة بمال حرام، فإنھم یقولون ً

ًمغصوبا، أو اشترى بھ ثوبا فإن الحكم كالحكم في األرض  فإذا ثبت أن األرض ال تصح الصالة فیھا، فلو صلى في سطح البیت المغصوب .ً
من : (ًوكذلك السطح، فسطح المغصوب كالمغصوب؛ ألن من ملك أرضا ملك فضاھا وسماھا، وملك قعرھا بدلیل: فھل تصح صالتھ؟ قالوا

ٌلك ألعالھا، واإلجماع منعقد على أنھ یملك األعلى، ٌ، فدل على أنھ مالك ألسفل األرض كما ھو ما)ٍظلم قید شبر طوقھ من سبع أراضین
لو كانت األرض مغصوبة فصالتھ على أعالھا كصالتھ على أدناھا، وكصالتھ فیھا، فالحكم في كل ذلك واحد، ولذلك : ًوبناء على ذلك قالوا
ًأن من ملك أرضا ملك سماھا، وتخرج على  مفرع على -كما قلنا- أسطح األرض المغصوبة، وھذا : یعني] وأسطحتھا: [قال رحمھ هللا تعالى

ٌھذا القول فتوى من یرى الطواف والسعي في الدور الثاني بناء على أن األرض وسماھا آخذة نفس الحكم وتصح : [قال رحمھ هللا تعالى. ً
فلو كانت بینك . وتصح إلیھا:  المصنفأن األرض المغصوبة ال یصلى فیھا وال علیھا، فإنھا إذا كانت بینك وبین القبلة فقد قال إذا ثبت]. إلیھا

  .وبین القبلة ال تؤثر، إنما المؤثر عند من یرى عدم الصحة أن تكون تحتك بالمباشرة، أو تكون في أسفل األرض ونحو ذلك
 
 
 
 

 حكم الصالة في الكعبة وفوقھا
 
 

ختم المصنف رحمھ هللا بھذه ]. ٍلة باستقبال شاخص منھاوال تصح الفریضة في الكعبة وال فوقھا، وتصح الناف: [یقول المصنف علیھ رحمة هللا
ِالجملة األحكام المتعلقة بالشرط السابق، وكان الحدیث عن طھارة المكان، ولزم ذكُر المواضع التي ال یجوز للمكلف أن یوقع الصالة فیھا َّ ِ .

أن النبي صلى هللا : (ع حدیث ابن عمر رضي هللا عنھمافذكرنا المقابر والمزابل، وقارعة الطریق، وأعطان اإلبل، واألصل في ھذه المواض
فھذه ). المجزرة، والمقبرة، والمزبلة، وقارعة الطریق، وأعطان اإلبل، وعلى ظھر الكعبة: علیھ وسلم نھى عن الصالة في سبعة مواطن

ِالمواضع نھى النبي صلى هللا علیھ وآلھ وسلم عن الصالة فیھا، وقد تقدم أن المجزرة والمق َّبرة والمزبلة والحمام ال ُیصلى فیھا ألنھا مشتملة َّ ّ ِ
یت بذلك ألن اإلنسان إذا : َّعلى وجود الشیاطین، وذكرنا علة ذلك، وأما قارعة الطریق فھي المكان الذي یقرعھ الناس، أي یمشون فیھ، سمِّ

َسار في الطریق قرع نعالھ، وُسمع قرع النعال، أي وأما بالنسبة ألعطان .  بمعنى المكان الذي یطرقھ الناسقارعة الطریق،: صوتھا، فُیقال: ِ
َّاإلبل فقد ذكرنا أن العلة في ذلك أنھا مأوى للشیاطین، وبینا أن ھذه العلة ھي أقوى العلل، ولذلك نھى النبي صلى هللا علیھ وآلھ وسلم عن 

ِا لإلبل الشتمالھا على فضلة اإلبل لُمنع من الصالة في الصالة في أعطان اإلبل، وأجازھا في مرابض الغنم، فلو كانت العلة كونھا أعطان ً
أما الموضع . َّمرابض الغنم الشتمالھا على فضلة الغنم، فأقوى العلل كونھا من الشیاطین كما قرره غیر واحٍد من أھل العلم رحمة هللا علیھم

َّالسابع الذي نھي عن الصالة فیھ فھو فوق سطح الكعبة، وھذا ھو الذي تكلم  ِ وال تصح الفریضة في : [علیھ المصنف فقال رحمھ هللا تعالىُ
ال تصح الفریضة في الكعبة وال فوقھا؛ ألننا أمرنا باستقبال الكعبة، والمستقبل : أي]. الكعبة وال فوقھا، وتصح النافلة باستقبال شاخص منھا

سألة الصالة على سطح الكعبة أو في داخل الكعبة في األصل وم. للكعبة یستقبل جدارین، وهللا أمر نبیھ أن یولي وجھھ شطر المسجد الحرام
َّلیست بواردة في ھذا المكان؛ ألن الكالم عن طھارة المصلى، وذكرنا اشتراط طھارة المكان الذي یصلي فیھ المكلف، ودلیل ذلك من السنة،  َّ

َن، فلما ذكر تحریم الصالة في المواضع النجسة ناسب أن لكن العلماء رحمة هللا علیھم من عادتھم أنھم یذكرون المسائل الشبیھة في المظا َ َ
َُیتبعھ بالمواضع المنھي عنھا، وإال فاألصل أال ُیذكر ھذا الحكم في طھارة الموضع من النجاسة والصالة على ظھر الكعبة فیھا خالف بین . ِ

ًأھل العلم رحمة هللا علیھم، فمنھم من قال بعدم صحتھا مطلقا، ومنھم من قال ب ّجوازھا مطلقا وصحتھا، ومنھم من فرق بین النفل والفرض، ّ ّ ً
ذھب اإلمام الشافعي رحمھ هللا إلى صحة : القول األول: ًوالصالة بداخل الكعبة أیضا فیھا ثالثة أقوال مشھورة. كالصالة بداخل الكعبة

ًالصالة داخل الكعبة مطلقا، سواء أكانت نفال أم فریضة، وھو قول طائفة من أصحاب ٌ والقول الثاني أنھ .  اإلمام أحمد رحمة هللا على الجمیعً
ًتصح الصالة داخل الكعبة إذا كانت نفال دون الفریضة، فال تصح الفریضة داخل الكعبة، وھذا اختیار طائفة من العلماء رحمة هللا علیھم، 

ًوھناك قول ثالث بعدم الصحة مطلقا، وھو لبقیة . نابلةكما ھو عند المالكیة وبعض أصحاب اإلمام أبي حنیفة رحمة هللا علیھ، ودرج علیھ الح ٌ
ًفتحصل عندنا ثالثة أقوال، فمن یقول بصحة الصالة داخل الكعبة مطلقا یحتج بقولھ علیھ الصالة والسالم. من ذكرنا من المذاھب ِوُجعلت : (َّ

ًلي األرض مسجدا وطھورا َّل على أن اإلنسان إذا صلى داخل الكعبة تصح صالتھ؛ ألنھ ّفقد عمم النبي صلى هللا علیھ وآلھ وسلم، فد: ، قالوا)ً ّ
ما ثبت في الصحیحین : والدلیل الثاني. فیھ أخبر أن األرض مسجد وطھور، وداخل الكعبة مسجد لعموم ھذا الخبر، فیصح لإلنسان أن یصلي

ِعلى أسامة وبالل رضي هللا عن الجمیع ، فلما فتح من حدیث ابن عمر عندما دخل النبي علیھ الصالة والسالم الكعبة، وأغلق الباب علیھ و ُ
ّفدل ھذا على مشروعیة الصالة داخل . نعم، بین العمودین: ھل صلى؟ قال: ًالباب كان ابن عمر أول من ابتدر إلى الدخول فسأل بالال 

بحدیث ابن عباس رضي هللا عنھ في وأما من قال بعدم صحة الصالة داخل الكعبة فاحتج . وال فرق بین النفل والفرض: الكعبة، قالوا
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َّالصحیحین عن أسامة أن النبي صلى هللا علیھ وآلھ وسلم دخل الكعبة فكبر في أركان البیت ونواحیھ، ثم لم یصلِّ، وخرج واستقبل الكعبة 
َّ علیھ وآلھ وسلم صلى، فحصل َّفأسامة ینفي أن النبي صلى هللا علیھ وآلھ وسلم صلى، وبالل ُیثبت أن النبي صلى هللا. وكبر وركع ركعتین

ّاألصل استقبال القبلة والكعبة بكمالھا، فلما حصل التردد اعتضد قول أسامة باألصل، وبقي كالم : الخالف بین ھذین الصحابیین، فیقولون
ُبالل محتمال؛ ألن الصالة تطلق بمعنى الدعاء، وقد قال أسامة  ً ِ َّكبر : (ھا صالة؛ ألن أسامة یقولً، فیحتمل أن بالال سمع تكبیره وظن)َّكبر: (ٍ

ً، وھذا یدل على أنھ رأى منھ انتقاال في نواحي البیت؛ ألن اإلشكال أن النبي صلى هللا علیھ وآلھ وسلم لما دخل أغلق )في نواحي البیت
َالباب، ومن المعلوم أن من دخل من خارج البیت أو من خارج الغرفة إلى داخلھا ثم أغلق علیھ مباشرة یخفى ِ  علیھ رؤیة ما بالداخل، فظن ُ

َّأن سماع ھذا التكبیر المتتالي ُیظن معھ أنھ صلى یصلي النافلة دون الفریضة، : َّوأما الذین توسطوا وقالوا. ھذا وجھ من یقول أنھ لم یصلِّ. َ
ُإن بالال أثبت أنھ صلى، فنعمل حدیث بالل على اإلثبات، ونبقي األصل من األمر بالتوجھ : فقالوا ُِ َّ یصح : إلى الكعبة على ما ھو علیھ، فنقولً

َّكانت جائزة لبینھا إما بقولھ أو  إذا كانت الصالة نافلة دون الفریضة؛ ألن النبي صلى هللا علیھ وآلھ وسلم ما صلى فریضة داخل الكعبة، ولو
َّإن الفریضة ال تصلى: ینئٍذ نقول، فح-َّعلى القول بأنھ صلى- بفعلھ، فحیث إنھ علیھ الصالة والسالم صلى النافلة دون الفریضة  والذي . ُ

أمر هللا تعالى بالتوجھ إلى البیت، ومن بداخل البیت یتوجھ إلى : األمر األول: ّیترجح وهللا أعلم أن مسلك من یقول بالتفصیل أقوى ألمور
تقبالھ داخل البیت أخف من استقبالھ جھٍة واحدة، بخالف من كان خارج البیت، فإنھ یجمع بین جھتین من أي الجھات صلى، ولذلك كان اس

ِ من جھة الباب أو المقام استقبلت جدار الباب والجدار الذي ھو بین الحجر وبین الركن، وكذلك لو وقفت بین - ًمثال-خارج البیت، فلو وقفت 
ًلداخل فإن ستستقبل جدارا واحداِالركنین استقبلت الجدار الذي فیھ الركنان، وكذلك الجدار الذي من جھة الحجر، بخالف ما إذا صلیت با ً .

ُّواألصل في داللة القرآن استقبال البیت، فلذلك ُیحمل على أكمل ما یكون، وحیث تعذر استقبال األربع الجھات اكتفي بالجھتین للتعذر، فإذا  ِ ُ َ
ِمن حفظ حجة : (اط، ولو أن القاعدة فإن األصل یقتضي االحتی- مع التردد في الروایة- ورد عن النبي صلى هللا علیھ وآلھ وسلم أنھ صلى 

وجدنا أن : األمر الثاني. ، لكن الشبھة ھنا واردة وقویة، خاصة وأن ھناك من ینفي ولھ جاللة علمھ وقدره، والحادثة واحدة)على من لم یحفظ
ِّالشریعة تخفف في النافلة ما ال تخفف في الفرض، أال تراه في السفر علیھ الصالة والسالم كان یصلي  على بعیره كما أخبر عنھ عبد هللا بن ِّ

ّعمر رضي هللا عنھما، ولم یصلِّ فریضة على بعیره، وكان علیھ الصالة والسالم یصلي على بعیره حیثما توجھ بھ في السفر، فدل على  َّ
 من ھدي النبي صلى هللا علیھ ومن ھنا یقوى القول بالتفریق بین النفل والفرض وألن الذي ورد. تخفیف القبلة في النافلة، بخالف الفریضة

َّوآلھ وسلم إنما ھو في النافلة، ولم یرد عنھ في الفرض إذ لو كان الفرض سائغا لبینھ بالقول علیھ الصالة والسالم فال یقوى مسلك من یقول  .ً
َبجواز صالة الفریضة داخل الكعبة، إال بناء على قولھ بأنھ ال فرق بین النافلة والفریضة، فُینقض ھذا  القول بورود النص في استقبال القبلة، ً

َّفوجدناه یخفف في صالة النافلة على الراحلة في السفر، فیصلي النافلة حیثما توجھت بھ راحلتھ، فخفف في القبلة، بخالف الفریضة فإنھ  َّ ِّ
ِما ال یكون للفرض، فقوي مذھب من یقول َّیجب علیھ أن ینزل ویجتھد ویتحرى ویستقبل، ففھمنا من ھذا أنھ قد تختص النافلة في االستقبال ب

ثم إن ھذا ھو مبلغ التأسي بالنبي صلى هللا علیھ وآلھ وسلم، مع أن الحدیث فیھ ما فیھ من تعارض قول . بصحة صالة النافلة دون الفریضة
ِولذلك قوي مذھب من یقول. أسامة مع بالل رضي هللا تعالى عنھما ّومن ھنا لو صلى على . ا ذكرناهإنھ یصلي النافلة دون الفریضة، لم: َ

جبیرة ، وھو  ظھر الكعبة، فإن ظاھر حدیث ابن عمر أنھ ال یصلي على ظھر الكعبة، وھذا الحدیث رواه الترمذي وھو من روایة سعید بن
َّراو ُمتكلم في روایتھ، قال عنھ الترمذي  إن ھذا : ، حتى قال بعضھمإنھ كان یضع الحدیث: قال بعضھم: إنھ لیس بذاك، وللعلماء فیھ قوالن: ٍ

ِ ولكنھ تدركھ غفلة - من ناحیة دیانتھ وصالحھ: أي-الرجل ثقة في ذاتھ : الحدیث من وضعھ وھذا من أشد ما یكون في القدح، وقال بعضھم
ًولھذا الحدیث أیضا روایة عند ابن ماجة یرویھا عن داود بن حصین ، وكذلك أیضا یرویھا ابن ماجة عن اللیث . الصالحین بن سعد عن عبد ً

وذكر ..) هللا بن عمر العمري عن نافع عن عبد هللا بن عمر عن عمر بن الخطاب رضي هللا عنھ أن النبي صلى هللا علیھ وآلھ وسلم قال
َولكن ھذه الروایة مضعفة بـالعمري ، وھو ضعیف من قبل حفظھ، وقد یقول قائل. الحدیث ِ َحكم إنھ قد تنجبر ھذه الطریق بھذه الطریق، وُی: ّ

 ......ِبحسن الحدیث كما قالھ بعض العلماء، ولكن ُیشكل علیھ أن االنجبار في األحادیث الحسنة ش
 

 األسئلة
 
 

...... 
 

 حكم حمل الصبي في الطواف وعلیھ الحفاظة
 
 

باسم هللا، : لوى؟ الجوابٌما حكم حمل الصبي أثناء الطواف بالبیت وھو حامل للنجاسة فیما یسمى بالحفاظة، وھو مما عمت بھ الب: السؤال
، والصالة والسالم على رسول هللا، وعلى آلھ وصحبھ ومن وااله، أما بعد ًإن كان طاھرا فال حرج، : فحمل الصبي على حالتین: والحمد 

ًوأما إذا كان نجسا أو متنجسا فإنھ ال یجوز أ. وقد ثبت الدلیل عن النبي صلى هللا علیھ وسلم بجواز ذلك ومشروعیتھ ن یحملھ في الصالة وھو ً
إذا خافت المرأة على صبیھا، كأن ترید أن تطوف بالبیت معتمرة : على ھذه الحالة، ویستثنى من ذلك حالة واحدة یحكم فیھا بالجواز، وھي

  .لى أعلمٌأو حاجة ولو تركت الصبي خافت علیھ أن یضیع أو یؤخذ، فإنھ یجوز لھا أن تطوف وھي حاملة لھ لمكان الضرورة، وهللا تعا
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 حكم إزالة النجاسة في الصالة المفضیة إلى كشف العورة

 
 

ًلو أن إنسانا لم یجد إال : إذا كانت النجاسة التي علم بھا في الصالة على ثیابھ، فإن خلعھا ربما انكشفت عورتھ، فكیف یفعل؟ الجواب: السؤال
أقدم شرط : فإن ھذه المسألة تعرف عند العلماء بمسألة ازدحام الشروط، فإن قلتًثیابا نجسة، وال یمكنھ ستر العورة للصالة إال بھذا النجس، 

ًأقدم ستر العورة على شرط الطھارة یصلي بالمتنجس، وبناء على ذلك یفصل في ھذه : ًالطھارة على ستر العورة یصلي عاریا، وإن قلت
. ًصلي عاریا؛ ألن الطھارة معتبرة، وھذا النجس یقدم فیھ ما ذكرناهٍالمسألة فإن كان یصلي في موضع ال یراه فیھ أحد فإنھ یعمل األصل وی

  .ٍأما لو كان في موضع یراه فیھ أحد فإنھ یصلي بثوبھ النجس لمكان الضرورة، وهللا تعالى أعلم
 
 
 
 

 ًحكم من صلى وھو جنب ناسیا
 
 

 ذلك رأى آثار المني على ثوبھ، فھل یعید تلك الصلوات ٌرجل احتلم باللیل ولم یعلم بذلك، وصلى الظھر والعصر والمغرب، وعند: السؤال
ٍمن صلى وھو ناس أنھ محتلم أو علیھ جنابة فإنھ یلزمھ أن یعید الصلوات ولو كانت : مرتبة أم كل صالٍة في وقتھا في الیوم التالي؟ الجواب

، )ال یقبل هللا صالة أحدكم إذا أحدث حتى یتوضأ: (ًأیاما؛ ألنھ ال یصح لإلنسان أن یصلي وھو على غیر طھارة، قال صلى هللا علیھ وسلم
  .ًوبناء على ذلك یلزمھ إعادة ھذه الصلوات كلھا، ویراعي فیھا الترتیب حتى ولو تعددت أیامھ، وهللا تعالى أعلم

 
 
 
 

 حكم الصالة في مسجد بھ قبر
 
 

زمني إعادة الصلوات التي صلیتھا في ھذا المسجد؟ ما حكم الصالة في المسجد الذي بھ قبر؟ وإذا كانت غیر صحیحة فھل یل: السؤال
ٌإذا بني المسجد على القبر فإنھ ال تصح الصالة فیھ؛ ألنھ آخذ حكم الصالة على القبر، وقد نھى النبي صلى هللا علیھ وسلم عن : الجواب

ن مسجٍد ال قبر فیھ وتصلي فیھ، وأما إذا ًالصالة على القبر، وبناء على ذلك یلزمك إعادة الصالة إذا صلیت فیھ، ویجب علیك أن تبحث ع
، أما إذا لم تخش )ِصل معھم فإنھا نافلة: (كانت المساجد كلھا فیھا قبور فتصلي في بیتك، ثم إذا خشیت الفتنة فكما قال علیھ الصالة والسالم

  . وهللا تعالى أعلمًالفتنة فإنھ ال تلزمك الجماعة لمكان ھذا العذر، واألولى أن تصلي جماعة بأھلك أو بجیرانك،
 
 
 
 

 ًحكم من صلى إلى غیر القبلة مخطئا ثم عرف ذلك
 
 

من : ًلو أن رجال صلى في بادیة فاجتھد في القبلة، وبعد الصالة أتاه رجل فأخبره باتجاه القبلة الصحیح، فما حكم صالتھ؟ الجواب: السؤال
 یمكنھ السؤال والتحري فیلزمھ؛ ألن القدرة على الیقین تمنع من الشك، وقد ٍإما أن یكون بموضع: صلى في بریٍة أو بادیٍة ال یخلو من حالتین

كلفھ هللا باستقبال القبلة، وبإمكانھ أن یتحرى جھتھا، فیسأل العالم بمواضع القبلة من أھل ذلك الموضع ویلزمھ الرجوع إلیھ، أما لو كان في 
ٌعوام وجھالُ◌ مثلھ فإنھ یتحرى ویصلي، وال حرج علیھ إذا ظھر أنھ صلى لغیر ًبریٍة لیس فیھا أحد، وال یجد أحدا یسألھ، أو الذین معھ 
أنھ صلى وأصحابھ في لیلٍة فیھا غیم ثم لما أصبحوا فإذا ھم على غیر قبلة، فقال : (القبلة؛ لما ثبت في الحدیث عن النبي صلى هللا علیھ وسلم

ند إمكان التحري على قدر وسعھ عند فقد العالم بالقبلة أو بجھة القبلة فإنھ قد فإذا تحرى اإلنسان ع). قد مضت صالتكم: صلى هللا علیھ وسلم
  .أدى ما علیھ، وصالتھ صحیحة، وهللا تعالى أعلم
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 وجود النجاسة في الجبیرة
 
 

صل، أما الكیفیة فھذا تحتاج إلى طبیب یذكر لك أنواع الجبارة، وعلى العموم خذ ھذا األ: كیف یكون الجبر بالعمود النجس؟ الجواب: السؤال
أما المھم فأن تكون . أمر یرجع إلى أھل الخبرة، وھذا فن ما قرأناه إلى اآلن، فتحتاج إلى إنسان یعلم طرق الجبائر وأنواعھا ثم یتكلم علیھا

ٍضعت خلطة الجبس في ماء ٍ أو خلط بماء فیھ بول، أو و-أكرمكم هللا-الجبیرة نجسة، أو توضع فیھا مادة نجسة، فلو أن الجبس كان فیھ بول 
فیھ بول، أو المادة التي وضعت بجبر ھذا العظم نجسة، فھذا كلھ من جبر النجاسة، أو تكون الجبیرة التي توضع وتلف أصابتھا نجاسة 

أما . فلیتبعٍفتنجست، فكل ھذه الصور واردة، وأما ما ھي الجبیرة النجسة فھذا أمر یحتاج إلى عالم خبیر بالجبائر، ومن أحیل على مليء 
نفس اآلالت الموضوعة للشد  :یستوي في ذلك أن تكون الجبیرة بذاتھا نجسة، أي: بالنسبة لحكم العلماء رحمة هللا علیھم فھذا ھو األصل، أي

 تعالى نجسة، أو الحبال واللفائف التي توضع متنجسة، أو الجبس الذي یوضع نجس، فكل ھذا یتأتى ویدخل في مسألة الجبیرة النجسة، وهللا
  .أعلم

 
 
 
 

 حكم الصالة على أسطح الحشوش والحمامات وأعطان اإلبل
 
 

الصالة على أسطح الُحش والحمام وأعطان اإلبل : ھل تصح الصالة على أسطح الحشوش والحمامات وأعطان اإلبل؟ الجواب: السؤال
إن المتصل بالنجاسة لیس : ٍ ال تصح، لكن لقائل أن یقولٌإن سماء الشيء آخذ حكم أرضھ فحینئٍذ: مفرعة على الكالم على الموضع، فإن قلت

الصحیح أنھا ال تؤثر، وأن المغصوب تصح فیھ الصالة، وأن الصالة على ظھر أو سطح : كالمنفصل، فنحن حینما ذكرنا مسألة الغصب قلنا
ًن الُحش متنجسا یبقى سطح الُحش على العلة ھي النجاسة وكو: ًوبناء على ذلك إذا قلنا. مغصوب صحیحة، كالصالة على المغصوب نفسھ

ًوجعلت لي األرض مسجدا وطھورا: (العموم لقولھ صلى هللا علیھ وسلم ، فنقول بصحة الصالة علیھ من ھذا الوجھ، وكذلك أعطان اإلبل إذا )ً
لى األصل من جھة العموم كانت اإلبل تمرح في مكان وسطحھا ال تمرح فیھ، فإن العبرة بالمكان ال بسطحھ، وھذا أقوى وأوفق وأقرب إ

ًجعلت لي األرض مسجدا وطھورا: (لقولھ علیھ الصالة والسالم : فنقول. ً، ویبقى اإلشكال في الجواب عن مسألة من ملك أرضا ملك سماھا)ً
تعدى، ٍھذا في األوصاف المتعدیة، فاالغتصاب الوصف فیھ یتعدى؛ ألن الغصب سار على األرض كلھا، لكن النجاسة الوصف فیھا ال ی

ًإذا طین أرضا نجسة، وكان ھناك حائل بینھ وبین األرض النجسة وصلى صحت صالتھ، وبناء على ذلك یفرق بین المتصل : ونحن قلنا ً
ًوالمنفصل، فلما كان في الغصب متصال؛ ألن الغصب یسري إلى السطح قلنا بعدم الصحة على األصل الذي قرره المصنف، ولما كان 

  .ال یأخذ حكم المتصل قلنا بصحة الصالة من ھذا الوجھ، وهللا تعالى أعلمالوصف ھنا ال یسري، و
 
 
 
 

 حكم الصالة بالثوب الذي علیھ فضالت طیر غیر مأكول
 
 

الطیور : من صلى وقد أصاب ثوبھ من فضالت الطیور الجارحة كالصقر، وھو یعلم أنھا على ثوبھ، فھل یعید الصالة؟ الجواب: السؤال
وذرقھا نجس، أما الطیور التي تؤكل كالحمام والعصافیر فأصح أقوال العلماء أنھا طاھرة، وخالفت الشافعیة رحمة هللا الجارحة فضالتھا 

بسبب كثرة : ٍإن ذرق الحمام نجس، ولذلك یقعون في حرج كبیر إذا صلوا في األماكن التي فیھا حمام، حتى قال بعض العلماء: علیھم فقالوا
فالطیور الجارحة على األصل الذي ذكرناه أن بول وروث ما یؤكل لحمھ طاھر، وأن ما عداه . ى عن ذرق الحمامالحمام ومشقة التحرز یعف

إن : ًنجس، فیتخرج على ھذا القول بنجاستھ، وسیأتینا إن شاء هللا في كتاب األطعمة، فلو أصابھ ذرق فإنھ یعتبر متنجسا، لكن عند من یقول
ًھ، وكان ھذا الذرق یسیرا فإنھ یعفى عنھ على ھذا القول، وإن كان الصحیح أنھ ال یعفى عنھ؛ ألن العفو یسیر النجاسة الدم وغیره معفو عن

 .ٌمختص بالدم، وآخر دعوانا أن الحمد  رب العالمین، وصلى هللا وسلم على سیدنا محمد
 
 
 
 

 [7[ باب شروط الصالة -شرح زاد المستقنع 
ِوط الصالة، واألماكن التي تحرم الصالة فیھا، وحكم الصالة في الكعبة وعلیھا، وھل الحجر داخل مما ال ینبغي لكل مسلم جھلھ معرفة شر

فیھا، وحكم استقبال القبلة، وھل الفریضة والنافلة في ذلك سواء، وأحوال المصلي في استقبالھ للكعبة، وما ھي األمور التي یستدل بھا على 
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 .جھة القبلة، وغیرھا مما یجدر اإلحاطة بھ
 شرط استقبال القبلة في الصالة وأدلتھ

 
 

من شروط الصالة التي ینبغي على المكلف أن یراعیھا للحكم بصحة صالتھ استقبال : أي]. ومنھا استقبال القبلة: [قال المصنف رحمھ هللا
ُالشيُء قبل الشيء، إذا كان مواجھا لھ؛ ألن الق: ُالقبلة، واالستقبال استفعال من القُبل، وُیقال ً َ َُبل ضد الدُبر، فُیقال استدبره، إذا كان من خلفھ، ِ َ ُ

َُوصفت القبلة بذلك ألنھا تكون قبالة اإلنسان، أي: قالوا. واستقبلھ، إذا كان من أمامھ ِ َمن وجھھ، وقد أمر بالشرع أن یجعلھا قبالة: ِ ِ ِ وجھھ،  ُ
ِولذلك ینبغي في الصالة إذا صلى أن یجعل ناحیة البیت قبل وجھھ، وذلك  َألمر هللا عز وجل بھ في كتابھ المبین، وكذلك ثبت بھدي سید َّ

ِومْن حْیث خرْجت فولِّ وْجھك شطر المْسجد : أما دلیل الكتاب فقولھ تعالى. المرسلین صلوات هللا وسالمھ علیھ، وأجمعت األمة على اعتباره ِِ َ َ َ َ َ َ َ َ َْ ُْ َ َ ََ
ِالحرام  َ َ َفولِّ و: (، فإن قولھ سبحانھ]149:البقرة[ْ َ َْجھكَ ِشطر المْسجد الحرام: (أمر، وقولھ) َ َ َ َ َْ ِْ ِ ْ ناحیة المسجد الحرام، وسنبیِّن تفصیل ھذه : أي) َ

أما دلیل السنة فإن النبي صلى هللا علیھ وآلھ وسلم قال . َفوجھ الداللة أن اآلیة أمرت فدل على لزوم استقبال القبلة. ّاآلیة وما دلت علیھ
ً، وھذا أمر، واألمر للوجوب، وبناء )استقبل القبلة: (، فقال لھ..)لصالة فأسبغ الوضوء، ثم استقبل القبلة فكبرإذا قمت إلى ا: (للمسيء صالتھ

حالة العذر من وجود السفر، : غیر القبلة، إال في حالتین على ذلك أجمع العلماء رحمھم هللا على أنھ ال تصح الصالة إذا استقبل اإلنسان فیھا
ًالمسایفة، وما في ُحكمھا من كون اإلنسان ال یستطیع أن یتحول إلى القبلة كالمریض الذي یكون مشلوال وال یجد من أو حالة العذر من جھة  ِ ِ

 ...... .ّفاشتراط ھذا الشرط دل علیھ دلیل الكتاب ودلیل السنة واإلجماع. یوجھھ إلى القبلة
 

 حكم استقبال القبلة للعاجز والمسافر
 
 

إذا علمت رحمك هللا أن استقبال : الصالة، والفاء للتفریع، أي: أي] فال تصح بدونھ: [قولھ].  تصح بدونھ إال لعاجزفال: [قال رحمھ هللا تعالى
ٌالقبلة الزم على المكلف وواجب علیھ، فال تصح الصالة مطلقا سواء أكانت نافلة أم فریضة إذا لم یستقبل القبلة، وذلك ألمر هللا عز وجل بھا  ً َّ

استثناء، والقاعدة أن االستثناء إخراج بعض ما ) إال: (قولھ]. إال لعاجز: [قال رحمھ هللا تعالى. َّلمكلف، إال ما استثناه الشرعوتعیینھا على ا
ًالمریض الذي یكون مشلوال وال یستطیع أن یتحرك یمینا أو شماال، وكان  العاجز یكون على أحوال، كاإلنسان) لعاجز: (وقولھ. یتناولھ اللفظ ًً

ِھة غیر القبلة، وحضرتھ الصالة، ولیس عنده أحد یحرفھ إلى جھة القبلة، فحینئٍذ یصلي على حالتھ، خاصة إذا خرج علیھ الوقت وھو على ج َ
َال ُیكلُف هللا نفسا إال ُوْسعھا : على تلك الحالة؛ ألن التكلیف شرطھ اإلمكان، وقد قال هللا عز وجل َ َّ ِ ً ْ َ َُ َّ ھ أن ، وھذا لیس بوسع]286:البقرة[ِّ

ِولو أن إنسانا ُربط في بئر أو في مكان بحیث ال . یستقبل، ولیس بوسعھ أن ینحرف إلى القبلة، فیبقى على العذر لمكان العجز المتعلق بھ ً
ِیستطیع أن یتحول أو ینحرف، أو ُربط بالجدار وكان وجھھ إلى غیر القبلة، أو ُسجن في موضع فُوضع وجھھ على غیر القبلة، وال یستطیع  ٍ

قال رحمھ هللا . َّأن یتحرك، فإن ھذا یصلي على حالتھ؛ ألنھ عاجز، والتكلیف شرطھ اإلمكان، والعجز یوجب سقوط التكلیف، فلذلك ال ُیكلف
ٍومتنفل: (قولھ]. ومتنفل راكب سائر في سفر: [تعالى ًفي سفر، فیخرج المفترض، فإن المفترض یجب علیھ أن یستقبل في السفر، وبناء  :أي) ِّ ِ َ

كان النبي صلى هللا علیھ : (ِّلى ذلك ینزل من على دابتھ ویستقبل، ودلیل استثناء المتنفل ما ثبت في الصحیحین من حدیث ابن عمر قالع
فھذا الحدیث دل على أن النبي صلى هللا علیھ وآلھ وسلم كان من ھدیھ في السفر أن ). وسلم یصلي في السفر على راحلتھ حیث توجھت بھ

. َّوجھت بھ الدابة، فدل على أنھ ال یتعین علیھ أثناء ركوبھ على الدابة أن یستقبل القبلة، وإنما یصلي حیثما انصرفت الدابةیصلي حیثما ت
فلم - ِخرجنا نتلقى أنس بن مالك حین قدم من الشام، : (حدیث أنس في الصحیح، وقد رواه ابن سیرین رحمة هللا علیھ یقول: الدلیل الثاني

ُّل المدینة، ولكن كان السلف الصالح رحمھم هللا ُیجلون أصحاب النبي صلى هللا علیھ وآلھ وسلمینتظروه حتى یدخ فلقیناه بعین التمر :  قال-ِ
لوال أني رأیت رسول هللا صلى : فقال! ِّرأیناك تصلي على غیر قبلة:  فقالوا- یعني على غیر القبلة- وھو على دابتھ، ووجھھ من ذي الجانب 

فإذا ثبت أن . ّفدل على أنھ من ھدیھ علیھ الصالة والسالم الصالة على النافلة في السفر حیثما توجھت بھ) . وسلم یفعلھ ما فعلتھهللا علیھ وآلھ 
ْالمتنفل على الراحلة في السفر یصلي حیثما توجھت بھ راحلتھ فھنا مسائل ینبغي التنبیھ علیھا َ َّ أنھ ینبغي علیھ أن یستقبل : المسألة األولى: ِّ

لقبلة عند تكبیرة اإلحرام، وذلك لحدیث أبي داود ، وھو حدیث حسن، وما ورد من األحادیث المطلقة عن ابن عمر وأنس مقید بما ورد بھذا ا
ل ُیقدم على الذي ُیجمل: الحدیث، ولذلك نقول ِإن حدیث ابن عمر ذكر األصل، والقاعدة أن الذي ُیفصِّ كان یصلي على : ِفكونھ ُیجمل ویقول. َّ

ل الذي یبیِّن أنھ عند تكبیرة اإلحرام یحرف دابتھ ویستقبل القبلة، وبناء على ذلك ال بد من دا ًبتھ حیثما توجھت بھ، ھذا ُیقدم علیھ المفصِّ ِ َ َّ َّ
َفإذا كان على بعیر حرف البعیر واستقبل جھة الكعبة وكبر ثم عطف البعیر على جھة السیر. استقبال القبلة عند تكبیرة اإلحرام َّ َ ، وھذا بالنسبة ٍ

 في السیارات، فلو كان اإلنسان في السیارة والسیارة منطلقة، خاصة إذا -ًمثال-إذا لم یمكنھ ذلك كما ھو الحال اآلن : المسألة الثانیة. إذا أمكن
َكان راكبا فإنھ محكوم بقیادة غیره، فحینئٍذ ُیكبِّر حیثما توجھت بھ السیارة للتعذر، فُیستثنى من ھذا األ ُّ ّ ُّصل التعذر أو حصول المشقة الشدیدة، ً

َّوأیضا في حكمھا القاطرة في القدیم، وكذلك القطار في الحدیث، فإن اإلنسان إذا أراد أن یتنفل في قطار أو طیارة أو سیارة وتعذر : قالوا ً
 بجسمھ ویكبِّر ثم یرجع إلى وضعھ، ینحرف: وإن كان بعض العلماء اجتھد فقال. علیھ أن ینحرف، فحینئٍذ یكبر على الوجھة التي ھو فیھا

ًوبناء على ذلك إذا ثبت أن األصل أنھ یكبِّر تكبیرة اإلحرام ثم یعطف الدابة ویمشي، فإذا مشت . ولكن ھذا الفعل فیھ إشكال، ویحتاج إلى نظر
ت الدابة عن مسیرھا المقصود إلى فإن انحرف: الدابة فحینئٍذ الرخصة أن تمشي في مسیرھا الذي ھو أصل سیرھا، وھذا محل الرخصة، قالوا

ًمسیر آخر كان كانحرافھ عن القبلة؛ ألنھ إنما جاز لھ لمكان الحاجة، فھو یستقبل جھتھ التي ذھب إلیھا كسبا لوقتھ، فإذا كان عنده من الوقت  ٍ
ٍون على الوجھة التي ھو ماض إلیھا، فإن ًإذا ال بد وأن یك. أن ینحرف عن طریقھ، فاألولى أن ینزل ویستقبل قبلة هللا التي أوجبھا على عباده

ًانحرفت دابتھ فإنھ یكون كما لو انحرف عن القبلة قصدا، وھذا إذا لم توجد حاجة، أما لو انحرفت اضطرارا، أو انحرفت كما یحدث اآلن في  ً
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اجتھ، فھذا بالنسبة لصالتھ على السیارات أن تنحرف لعارض أو لحاجة فھذا ال یؤثر؛ ألنھ في حكم القصد الذي مشى علیھ اإلنسان من ح
َّإن هللا عز وجل لطف بالعباد وخفف علیھم، وھذا من شرف العبادة أن جعلھم في عبادة حتى وھم على الدواب، : قالوا: المسألة الثالثة. الدابة

مین أن یصلوا وھم على دوابھم فیؤجُر المسافر على ذكر هللا عز وجل وھو على دابتھ وبعیره، فكان من رحمة هللا عز وجل أن أجاز للمسل
َلو أن إنسانا كان مسافرا وراكبا على دابتھ عرفنا : المسألة الرابعة. ًحتى ال یفوت المسافر الخیر، وبناء على ھذا تكون ھذه الرخصة أصل ً ً ً

َحكمھ، فھب أنھ یمشي على قدمھ، فما حكُمھ؟ قالوا ینحرف ویمشي في مسیره، فإن جاء إذا مشى على قدمھ فإنھ یستقبل القبلة ویكبِّر، ثم : َ
ًیُسوغ لھ أن یركع ماشیا؛ ألنھ ال ُیعذر بالركوع مثل الذي على الدابة؛ ألن الذي على الدابة یومي إیماء، : َوقت الركوع وقف وركع، وقالوا َ

ثم یسجد وھو على : ى وجھھ، قالواثم إذا كان یمشي یركع وھو عل. وال یلزمھ أن یقوم ویركع؛ ألنھ ربما سقط، كالحال في السفینة أو نحوھا
َّوجھھ، وال ُیعذر بترك ركوع وال سجود، فُیفرق بین الماشي والراكب على دابتھ من ھذا الوجھ ٍ َ.  

 
 
 
 

 صالة المتنفل في السفر
 
 

یجب علیھ، : أي) یلزمھو: (قولھ]. ٍویلزمھ افتتاح الصالة إلیھا، وماش، ویلزمھ االفتتاح والركوع والسجود إلیھا: [قال المصنف رحمھ هللا
: أي] ٍوماش: [وقولھ.  وھو أصح أقوال العلماء، لحدیث أبي داود الذي ذكرناه-كما قلنا- إلى جھة القبلة : أي) افتتاح الصالة إلیھا: (وقولھ

ٌیجوز لھ إذا كان ماشیا أن یصلي حیثما استقبل من وجھھ الذي ھو مسافر إلیھ قال بعض ]. لسجود إلیھاویلزمھ االفتتاح والركوع وا: [قولھ. ً
ینحرف الماشي ویركع ویسجد، وھذا أحوط المذاھب، وھو أقربھا إلى الصواب إن : العلماء مثلما درج علیھ المصنف في الركوع والسجود

ا بإمكانھ أن ال؛ ألن الرخصة إنما ثبتت عند الحاجة، وھذ: فقال اآلخرون. إنھ یركع على سبیلھ أو على طریقھ: وقال بعض العلماء. شاء هللا
  .ینحرف إلى القبلة ویركع ویسجد، وھذا أحوط وأبلغ في إعمال األصل، ولذلك اعتباره أولى

 
 
 
 

 أحوال استقبال القبلة
 
 

إما أن یكون داخل : المصلي ال یخلو من ثالثة أحوال]. وفرض من قُرب من القبلة إصابة عینھا ومن بعد جھتھا: [قال رحمھ هللا تعالى
وإما أن یكون خارج الحرم وخارج المسجد، وھم أھل اآلفاق، . وإما أن یكون داخل الحرم وخارج المسجد، كبیوت أھل مكة. مالمسجد الحرا

كما في حدیث - فإن كنت داخل المسجد الحرام فیجب علیك استقبال عین الكعبة، وذلك ألن النبي صلى هللا علیھ وآلھ وسلم . ومن في حكمھم
ھذا الذي فعلتھ من االستقبال ھو المتعیِّن والالزم : ، أي)ھذه القبلة: (َّ خرج من الكعبة كبر وركع ركعتین، وقال لما- ابن عباس في الصحیح

َّعلى المكلف، فاستقبل عین الكعبة، فیجب على المكلف أن یستقبل عین الكعبة ما دام داخل المسجد ًوبناء على ذلك لو كان في األروقة ینبغي . َّ
َّتبین، وال یفعل كما یفعل العوام، فبمجرد ما یجد صفا یكبِّر، بل ینبغي أن یحتاط ویتحرى استقبال عین الكعبة؛ ألنھ ربما َّأن یتحرى وأن یس ً

ًصار مستقبال للفراغ خاصة عند طول الصفوف، فینبغي االحتیاط والتثبت، وكذلك أیضا لو كان في األدوار العلیا وھو بعید ینبغي علیھ أن  ً
ویبني على غالب الظن إذا كانت ھناك أمارات وعالمات یقوى بھا إلى االھتداء إلى جھة الكعبة، فیصیب تلك العالمات، أو یحتاط ویتثبت، 

ِفإذا تبین أنھ كان مستقبال لفراغ أو فضاء، بمعنى أنھ لم یستقبل الكعبة لزمتھ اإلعادة، وذلك ألنھ . ًیكون بینھا حتى یكون مصیبا لعین الكعبة ٍ ً َّ
أن یكون داخل بیوت مكة وخارج مسجد الكعبة، فھذا : الحالة الثانیة. لزم بعاقبة تفریطھ، فُیعید صالتھ إلمكان استقبال عین الكعبةّفرط، فُی

ّیْعتد بالمسجد، ولذلك صلى علیھ الصالة والسالم بالمحصب، وكذلك صلى علیھ الصالة والسالم بالبطحاء، قالوا: یستقبل المسجد، أي ََّّ َ َ :
ّوالدلیل على أنھ یستقبل جھة المسجد أنھ لما صلى في منى وھي في الحرم صلى بالخط الطویل؛ ألنھ كان صف .  جھة المسجدفاستقبل ً

ًأصحابھ طویال، ومع ذلك لم یحدد عدد الصف حتى یصیب عین الكعبة؛ ألن الصف الطویل قطعا سیصیب الفراغ، فكون النبي صلى هللا  ً
ھ علیھ الصالة والسالم یدل على أن العبرة بجھة ِّعلیھ وآلھ وسلم یصلي بالصفو ُّف الطویلة من أصحابھ وھو داخل حدود مكة أثناء حجِّ

أن یكون خارج حدود الحرم، فھذا العبرة عنده بجھة : الحالة الثالثة. المسجد، وأنھ إذا استقبل جھة المسجد أجزأه ما دام أنھ داخل حدود الحرم
َوحْیث ما كنتم فولوا ُوُجوھكم شطرهُ : قولھ تعالىًمكة، وبناء على ذلك قالوا في  َ َ َ َ َْ َ َْ ُْ ُ ُُّ ) شطره: (، والضمیر عائد إلى المسجد، قالوا]144:البقرة[ُ

ِوقد دل الدلیل الصحیح على أن العبرة بالناحیة والجھة، ووقع إجماع العلماء على أنك إذا كنت في المدینة فاعتبر الجھة، فجھة . ناحیتھ: أي ّ
ًي المدینة في الجنوب منحرفة قلیال إلى الغرب، وإذا وقفت إلى الجنوب المحض فأنت مستقبل للقبلة؛ ألن النبي صلى هللا علیھ وآلھ القبلة ف

ال تستقبلوا القبلة وال : (، وقال كما في الصحیحین من حدیث أبي أیوب )ما بین المشرق والمغرب قبلة: (وسلم قال في قبلة أھل المدینة
بواتستدبروھا ب قوا أو غرِّ ، فدل على أن القبلة بین الشرق والغرب بالنسبة ألھل المدینة، وھذا ُیثبت على أن العبرة )ٍبول وال غائط، ولكن شرِّ

َّبالجھة، ولیس المراد إصابة عین الكعبة؛ ألن كون اإلنسان وھو في المدینة أو جدة أو الطائف أو آفاق األرض یستقبل عین الكعبة فھذا 
ًوإذا ثبت أن العبرة بالجھة، فحینئٍذ لو أن اإلنسان انحرف انحرافا ال یخرجھ عن جھة القبلة فال بأس بذلك، فلو .  ولذلك العبرة بالجھةِّمتعذر، َ
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أن قبلتھ في الجنوب، ولم ینحرف إلى الشرق وال إلى الغرب، أو إلى جھة فرعیة یتبین بھا انحرافھ فصالتھ صحیحة، وقبلتھ معتبرة، وقال 
ّومن ھنا ُینبھ على ما . العلماء بإلغاء الجھات الفرعیة، والعبرة بالجھات األصلیة، وھذا مذھب قوي، خاصة لألحادیث التي ذكرناھابعض 

شاع وذاع في ھذه العصور المتأخرة من العمل بالبوصلة، وتشكیك الناس في محاریبھم، فإن بعض من یضبط بالبوصلة یبالغ في الضبط 
فإذا وجدنا المسجد .  تسع عشرة درجة، فھل معنى ذلك أن شرق المدینة كغربھا كوسطھا؟ ال-ًمثال- لدرجة ألھل المدینة ِّبھا، فلو ُحددت ا

ًینحرف قلیال، فما دام أنھ یصیب الجھة فال داعي لتشكیك الناس في صالتھم، وھدم بیوت هللا عز وجل، وإحداث الشوشرة على الناس، فال 
َفولوا ُوُجوھكم شطرهُ : (( َّن هللا عز وجل كلفھم بالجھة، كما قال تعالىُیعتد باالنحراف الیسیر؛ أل َ َْ َ َْ ُ ً، فإذا العبرة بالشطر ]144:البقرة))[ُّ

ًوالناحیة، فكونھ بعد وجود ھذه اآلالت الدقیقة ُیحرص على أنھ ال بد من أن یكون استقباال محضا، فھذا محل نظر، وقد كان النبي صلى هللا  ً
لكن . نعم: نقول! ضبط عین القبلة إن وجود ھذه اآلالت اآلن أمكن معھا: فإن قال قائل. لم بإمكانھ أن یستقبل عین الكعبة بالوحيعلیھ وآلھ وس

ًفي عھد النبي صلى هللا علیھ وآلھ وسلم كان محرابھ مصیبا لعین الكعبة، وقال بعض العلماء باإلجماع على ذلك، ومع ذلك ما كان النبي 
ما : (َھلموا أضبط لكم قبلة الكعبة بعینھا، بل تركھم یجتھدون، وقال:  وآلھ وسلم یأتي إلى مساجد الناس في المدینة ویقول لھمصلى هللا علیھ

َّ، وھذه ھي سماحة الدین وُیسره، وأما المبالغة في الضبط والتحري، وتشكیك الناس في صالتھم فھذا ال ینبغي؛ )بین المشرق والمغرب قبلة
ٌوجل وسع على عباده، ودیننا دین رحمة، ولیس دین عذاٍب وعنت، ولذلك ما دام أنھ استقبال للجھة فھذا یكفي، وال عبرة ألن هللا عز  َّ

جھة الكعبة، فإن كانت جھتھا في المشرق فالقبلة المشرق، وإن كانت جھتھا : أي) َومن بُعد جھتھا: (وقولھ. بالتحدید المبالغ فیھ كما ذكرنا
ْفولوا ُوُجوھكم: ِّلمغرب، ال یكلفك هللا أكثر من الجھة، والدلیل على ھذا قولھ تعالىالمغرب فالقبلة ا ُ َ َُّ َشطرهُ  َ ْ ، والشطر ھو ]144:البقرة[َ

  .نصفھ: بمعنى النصف، وبمعنى الناحیة، فُیقال شطر كذا، بمعنى ناحیتھ، وشطر كذا، أي: الناحیة؛ ألن الشطر ُیطلق بمعنیین
 
 
 
 

 لى جھة القبلةكیفیة االستدالل ع
 
 

بعد أن عرفنا أن من كان داخل المسجد یستقبل العین، ]. فإن أخبره ثقة بیقین أو وجد محاریب إسالمیة عمل بھا: [قال المصنف رحمھ هللا
: وأن من كان خارج المسجد یستقبل المسجد، وأن من كان خارج مكة یستقبل جھة مكة، بقي معرفة ھذه الجھات، فللمصلي حینئٍذ حاالت

ًأن یكون عالما بھا عارفا لھا، یعلم أن جھة مكة ھنا، فحینئٍذ یعمل بعلمھ، وھذا ال یحتاج إلى اجتھاد ما دام أنھ یعلم أن جھتھا : الحالة األولى ً
ِقة عمل بقولھ ما ٍأن یكون غیر عالم بجھة الكعبة، ولكن ھناك من یعلم جھتھا، فإن أخبره وھو ث: الحالة الثانیة. في ھذه الجھة؛ فیعمل بما یعلم

ٌدام أنھ یعلمھا بیقین، ولیست المسألة ھنا مسألة اجتھاد، بل مسألة العلم، وفرق بین مسألة العلم واالجتھاد، فالعلم أن تعلم جھة الكعبة، 
لى البیت، لكن ِمسجد الكعبة، وھذه الدار تطل ع لو كنت في دار بجوار: مثال ذلك. واالجتھاد أن تجتھد في ضبطھا، فھذا شيء، وھذا شيء

القبلة ھكذا ألنھ نظر : الغرفة التي أنت فیھا لیس فیھا نافذة تطل على البیت، والغرفة التي فوقك فیھا نافذة، فجاءك الذي فوقك، وقال لك
ضع اجتھاد، بل ّووجد أن القبلة أمامھ مباشرة، فحینئٍذ یلزمك أن تعمل بخبره، كأنك رأیت أن القبلة في ھذا الموضع، وھذه المسألة لیست مو

ي واالجتھاد شيء آخر ِّفابتدأ المصنف رحمھ هللا بمسألة العلم واالطالع، إن اطلعت . ٌھذا موضع النقل، وموضع النقل شيء، وموضع التحرِّ
ِبنفسك على الكعبة، فكنت في غرفة تطل على مسجد الكعبة، وتعلم أنك تستقبل ما بین الركنین صح ذلك ولزمك أن تعمل بھذا؛ أل ّ نھ الیقین، َ

أن یكون في حكم علم الیقین، كإخبار الشخص الثقة، : الحالة الثالثة. ولیس ھناك أرفع وال أعلى من نظر اإلنسان إلى الشيء؛ ألنھ علم الیقین
ُّفاسقا لزمك التبین؛ ألن هللا َالعدل الذي یوثق بقولھ، ولیس بإنسان كذاب، وال فاسق ال ُیعتد بقولھ وخبره، فإن كان: أي ِ َیا أیھا الذین :  یقولً َ َِ َُّّ َ

ُآمنوا إْن جاءكم فاسق بنبإ فتبینوا  ُ َُّ َِ َ َ َ ََ َ َ ٍَ ِ ٌِ ِلو نزل الضیف على مضیفھ، فإن صاحب الدار لھ أن ُیعلمھ : كذلك في حكم ھذا قالوا]. 6:الحجرات[ْ
قھ ببدنھ، فإذا أعلمك صاحب الدار عملت بعلمھ؛ ألنھ َبأمور، منھا قبلتھ ومكان قضاء حاجتھ؛ ألنھ یحتاج إلى ذلك، فاألول لدینھ، والثاني لرف

جمع محراب، : المحاریب]. أو وجد محاریب إسالمیة عمل بھا: [قولھ. ال مساغ في مثل ھذه المواضع أن تجتھد، وإنما ھي مواضع النقل
ِوكان بعض السلف یكرھون وجودھا في المساجد، ویكرھون الصالة فیھا، كما أثر عن طائفة من أصحا ب النبي صلى هللا علیھ وآلھ وسلم، ُ

ھذا مما سكت عنھ الشرع، وُیعتبر من المصالح المرسلة؛ ألن الناس ضُعف فیھم االجتھاد الذي یعلمون بھ : َّورخص فیھا بعض العلماء، قالوا
َّوجد المساجد مربعة لیس فیھا موضع القبلة ًقل أن تجد إنسانا منھم یعلم جھة القبلة، وربما جاء الغریب إلى البلد، فإذا : القبلة، واألمر الثاني

ِودرج على . فإذن ھذه تعین على مقصود الشرع من استقبال القبلة، فتسامح فیھا طائفة من العلماء رحمة هللا علیھم: فإلى أین یصلي؟ قالوا ُ
ماء ُیجیزھا، وإن كان األصل ِذلك، وانتشرت المحاریب وُوجدت، وحصل الخالف على ما ذكرنا، فبعض العلماء یكرھھا، وبعض العل

ٌوبناء على ھذا فإذا ُوجد في المسجد محراب فإن ھذا المحراب دلیل على القبلة، وأھل . ًكراھیتھا، لكن نظرا لوجود الحاجة قد ُیغتفر وجودھا ًِ
فرون ومتفقون على أن القبلة ھنا، المسجد أعلم بقبلتھم، فكون ھذه األمة كلھا تصلي في ھذا المسجد، وأھل البلد أو أھل ھذا الحي كلھم متظا

ھذه حالة الغریب إذا نزل، فحینئٍذ یلزمھ أن یعمل بھذا المحراب، فیستقبل جھة المحراب؛ ألنھا دلیل على : قالوا. َفمثل ھؤالء ُیعتد باجتھادھم
م ذلك أن محاریب غیر المسلمین ال مفھو] محاریب إسالمیة: [وقولھ .جھة القبلة، وال ُیعقل أن ھؤالء كلھم یتظافرون على خطأ دون نكیر

ًُیعتد بھا كالدیر والصوامع، ویتأتى ذلك لو أن إنسانا  َ ِمستقبلة إلى جھة بیت المقدس ) كنیسة(َ مسافر بین الشام وبین المدینة، ورأى بْیعة -ًمثال- َ
ن الذي یرید أن یستقبل بیت المقدس یستقبل یعلم أن عكسھا ھو القبلة؛ ألن بیت المقدس على عكسھ، فیعكس إلى القبلة فیستقبل الجنوب؛ أل

َإن ھذا ال ُیعتد بھ؛ ألن النصارى ال ُیؤمن منھم تحریف دینھم، فخرج من ھذا : فقالوا. الشمال، فإذا أراد أن یستقبل الكعبة یستقبل الجنوب
  .العبرة بمحاریب المسلمین دون غیر المسلمین: محاریب غیر المسلمین، فقالوا
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 التي یستدل بھا المسافر ونحوه على القبلةالعالمات 
 
 

في حال السفر؛ ألن : أي] ویستدل علیھا بالسفر: [قولھ]. وُیستدل علیھا في السفر بالقطب والشمس والقمر ومنازلھما: [قال رحمھ هللا تعالى
ًتعد لصوقا واستعن بتسبـب وبدل صحابا قابلوك ب. ٍالباء تأتي بعشرة معان، ومنھا الظرفیة ًاالستعالء وزد بعضھم یمینا تحز معانیھا كال فمن ًِّ

ٌ بالقطب، والقطب نجم صغیر خفي، -في حال السفر: أي-ُفستدل على القبلة بالسفر . في البیت: ٌمحمد بالبیت، أي: معانیھا الظرفیة، تقول
َ المقمرة، ویستدل علیھ بالجدي وبالفرقَدین، والمراد بھ القطب الشمالي، ویكون بین بنات نعش الصغرى، وھو ال یكاد یظھر إال في اللیالي َ َ

النجمان اللذان یدوران على القطب، والقطب ثابت ال یتحول، ولكن دورتھما خفیفة، وبقیة النجوم التي تراھا حولھ تدور حولھ : والفرقدان
ًسمِّي قطبا من ھذا الوجھ،: ومحیطة بھ كإحاطة الرحى، ولذلك یقولون ي، وإال بالفرقدین، ویحتاج إلى إنسان لھ علم ویستدل علیھ إما بالجد ُ

وھذا القطب یكون في الجھة الشمالیة، وفي بعض المواضع یمكن لإلنسان أن یحدد موضع القبلة على حسبھ، فإذا كان . وبصیرة بموضعھ
َفي جھة الشمال، ووضعھ وراء ظھره، ووراء أذنھ، قالوا: اإلنسان في الشام، أي قبلة، وإذا كان في جھة الیمن یجعلھ في ًھذا ُیعد مستقبال لل: َ

ٍمن واجھ القطب بأرض الیمن وعكسھ الشام وخلف األذن ُیمنى عراق ثم ُیسرى مصـر قد صححوا استقبالھا في العمر ففي : وجھھ، كما قیل ُ َ
ِالیمن یجعلھ في وجھھ؛ ألنھ یكون في الجنوب فیعكس؛ ألن من كان في جنوب الجزیرة تكون قبلتھ في الشما ُل، فیجعل القطب في شمالھ، َ

َوإذا كان في الشمال سیكون األمر بالعكس، فیجعل القطب وراءه، ویكون في یمین من كان في جھة العراق، ویسار من كان في جھة مصر،  َ
]. مس والقمر ومنازلھماوالش: [قولھ. ٌفھذا المشرق وھذا المغرب، فُیستدل بالقطب، وھو دلیل ثابت، ھذا إذا كان یعرفھ، ویمكنھ أن یھتدي إلیھ

َكذلك الشمس والقمر، فلو فرضنا أن إنسانا أراد أن یصلي الصبح قضاء، حیث استیقظ بعد طلوع الشمس، فھو یعلم أن الجھة التي فیھا  ً ً َ
جھة الغرب ًالشمس اآلن ھي المشرق، ویقابلھا تماما المغرب، فإذا كانت قبلتھ في جھة الشرق استقبل جھة طلوع الشمس، وإذا كانت في 

لكن ینتبھ لفصل الشتاء وفصل الصیف؛ ألنھا في فصل . استقبل جھة غروب الشمس العكسیة، وجعل الشمس وراء ظھره عند اإلشراق
ِالشتاء تنحرف إلى جھة الشمال، وتكون عند مھب الصبا في الشتاء، فینتبھ لھذا االنحراف في الدرجات حتى ُیراعي السمت والجھة، ویكون 

وكذلك منازل القمر، فلو أنھ في اللیلة األولى رأى الھالل فإنھ یعلم أنھا جھة المغرب، فإذا أراد أن یستقبل . صابة جھة الكعبةأقرب إلى إ
فإن كان من أھل المغرب جعل الھالل وراء ظھره واستقبل . القبلة وكانت ھذه جھة المغرب التي فیھا الھالل فمعناه أن التي یخالفھا المشرق

للقمر منازل، ] ومنازلھما: [قولھ. التي ھو فیھا، وإن كان من أھل المشرق جعلھ في جھة المغرب؛ ألن قبلتھ ستكون في المغربعكس الجھة 
ًفمثال في اللیلة السابعة لو أن اإلنسان في المشرق یكون القمر مواجھا لھ، بحیث لو استقبلھ یكون على القبلة، فھذا في اللیلة السابعة؛ ألنھ في  ً

ًوالمقصود أنھ یتعلم ھذه األمارات والعالمات ویطبِّقھا، وھذا إذا كانت السماء صحوا . ٍلة یكون للقمر منزلة، وھي ثمان وعشرون منزلةكل لی
ِوأمكنھ أن یعلم، أما إذا كانت مغیمة فحینئٍذ یكون الحكم شیئا آخر، فیستدل إذا ُوجد اإلمكان لالستدالل، لكن لو لم یمكن لھ االستدالل لو جود ً

َوعالماٍت : َّالغیم فحینئٍذ ال ُیكلف باالستدالل لعدم وجود األمارات والعالمات، واألصل في اعتبار ھذا الدلیل وھذه األمارات قول هللا تعالى َ َ
َوبالنْجم ُھم یْھتدون  َ َُ َ ْ ِ َّ ر لنا قولھ تعالىوقد كان یف-هللا علیھم  وذكر لنا بعض مشایخنا رحمة. ، وھذه من نعم هللا عز وجل]16:النحل[ِ َّأمْن : سِّ َ

ِیْھدیكم في ظلمات البرِّ والبْحر  َ َ َ َ َْ ْ ُِ ِ ُِ ْ ّ أنھ كان في صغره مسافرا من مصر إلى مكة من أجل الحج، وھذا الكالم قبل قرابة ثمانین سنة، -]63:النمل[ُ ً ِ َ ِ
 السفینة، وكنت بجوار الذي یقود السفینة، فوجدتھ ینظر إلى كنا في اللیل في: ِّوقد توفي الشیخ وكان من العلماء األجالء رحمة هللا علیھ، یقول

إن بعض الشعاب المرجانیة الموجودة : كیف تقود وأنت تنظر إلى السماء؟ قال: السماء ویقود، وكنت صغیر السن، فعجبت؛ فسألتھ وقلت لھ
 العالمات واألمارات التي تكون بالجھات، بل حتى وال یقف األمر عند. في البحر ُیستَدل علیھا بالنجوم، فبعض النجوم تدل على مواضعھا

ساعات اللیل من ناحیة أولھ وأوسطھ وآخره، فالثلث األول والثلث األوسط والثلث األخیر یدل على ذلك إذا ضبطھا اإلنسان، فكل شيء 
ِأن تجد في خلقتھ أو صنعھ أي خلل، موزون، ولیس في الكون اختالج؛ ألنھ من صنع اللطیف الخبیر والحكیم البصیر سبحانھ الذي ال یمكن 

ًوخلق كل شيء فقدره تقدیرا َّ ٍ ًوقد وضع بعض الخبراء في موضع ما ثقبا صغیرا ال یدخل ضوء الشمس منھ إال في لحظة معینة من السنة . َ ً
األیام التي تكون ًكلھا، وھذا یدل على أن مجرى الشمس ثابت ال یمكن أن یتحول شعرة واحدة، وھو یوم معین في السنة خاصة على 

َّمنضبطة باألشھر الشمسیة، فالشاھد من ھذا أن ھذه العالمات واألمارات ثابتة، وعلم النجوم محرم إذا كان ُیتوصل بھ إلى ادعاء علم الغیب، 
م علیھ الصالة والسالم، ، وھم قوم إبراھی-والعیاذ با-أو یتوصل بھ لالعتقاد بالنجوم كما ھو مذھب السامرة الذین یعبدون النجوم والكواكب 

ً، ویعتبر ردة وخروجا عن اإلسالم إذا اعتقد اإلنسان أنھا تنفع وتضر، كاالعتقاد في بعض النجوم أنھا إذا ظھرت كان - والعیاذ با- فھذا كفر 
ٌبالء وشقاء على الناس، أو إذا اختفت أن ذلك نعمة ویسر، ویسمون ھذا سعد السعود، وھذا سعد الذابح ونحو ذل ك، فال یجوز االعتقاد في ٌ

َّالكواكب وال في النجوم، وإنما یعتقد في هللا سبحانھ وتعالى الذي یحكم وال یعقب حكمھ وھو الحكیم الخبیر، فالمقصود أنھ یجوز االھتداء 
ن على علم بھذا الدلیل، یجب على اإلنسان إذا سافر أن یكو: قال بعض العلماء. بالنجوم وبالكواكب وبالشمس وبالقمر لمن یعرف ھذا الدلیل

یجب تعلم أحكام البیع لمن تلبس : َّوإذا تركھ یأثم؛ ألنھ تلبس بالحاجة، وإذا تلبس اإلنسان بالحاجة یجب علیھ تعلم علمھا، وكذلك یقولون
غي أن یتعلم ھذه األمارات بالبیع، ویجب تعلم أحكام التجارة لمن تلبس بالتجارة، وأحكام الحج لمن أراد الحج، وكذلك ھنا من أراد السفر ینب

ًوالعالمات حتى یكون آمنا أو سالما في دینھ وھناك أدلة أخرى لم یذكرھا المصنف، ومن أضعفھا الریاح، فقد ذكر اإلمام النووي رحمھ هللا . ً
ٌأن للقبلة أدلة كثیرة، حتى ألفت فیھا مؤلفات، وكثیر منھا مخطوط، ویقول ِّ ًنا یستدل بھا على القبلة، كالصبا فالریح أحیا. إن أضعفھا الریاح: ُ

ًوالدبور والشمال والجنوب، فھذه كلھا ریاح ُیستدل بھا على الجھات، خاصة إذا كان اإلنسان غالب حالھ في البر فإنھ یضبط ھذا، فأھل البر 
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إنھ إذا جاء الزوال ھبت : الءوأذكر أنني ذات مرة زرت بعض المناطق التي على الساحل، فقال أحد المشایخ الفض. عندھم علم وخبرة بذلك
الریاح من البحر، وكانت في أول النھار تھب الریاح إلى داخل البحر، وإذا جاء الزوال ھبت من البحر، ثم ال نلبث أن نمكث ثالث ساعات 

 ولطفھ؛ ألنھم في أول إلى ساعتین ونصف حتى تھب إلى داخل البحر، ثم إذا جاء العشي أو آخر النھار ھبت من البحر، فانظر إلى رحمة هللا
النھار یحتاجون الدخول إلى البحر، فسخرھا سبحانھ على البحر، ثم إذا قضوا معاشھم في منتصف النھار احتاجوا للرجوع فسخرھا هللا على 

البر، وھذا كلھ من البر، ثم إذا قضوا واستجموا كانوا أحوج ما یكونون للدخول، فیسخرھا هللا على البحر ویرسلھا على البحر ثم یعیدھا إلى 
  .لطف هللا سبحانھ وتعالى

 
 
 
 

 اختالف مجتھدین في القبلة
 
 

إذا اجتھد المجتھدان فلن یخلو ]. ًوإن اجتھد مجتھدان فاختلفا جھة لم یتبع أحدھما اآلخر ویتبع المقلد أوثقھما عنده: [قال رحمھ هللا تعالى
ٌإذا اتفقا على الجھة وجب علیھما أن یصلیا على ھذه الجھة، ویأتم كل منھما باآلخر إما أن یتفقا وإما أن یختلفا، ف: اجتھادھما من حالتین ُّ

ٌوالجماعة فرض في حقھما؛ ألن صالة الجماعة خاصة على المذھب واجبة، وھذا ھو الصحیح لداللة السنة، ففي ھذه الحالة إذا اتفق 
: لكن لو أن أحدھما قال. أتم أحدھما باآلخر؛ ألنھ یعتقد أنھ یصلي إلى القبلةاجتھادھما لزمتھما الجماعة، ووجب علیھما أن یقیما الجماعة، وی

ٍالقبلة ھنا، فحینئٍذ ینبغي النظر في دلیل كل منھما، فإن كان ال یمكن الجمع بین الدلیلین والنظر إلى األصوب منھما : القبلة ھنا، وقال الثاني
. حدھما باآلخر؛ ألنھ إذا ائتم بھ اعتقد بطالن صالتھ؛ ألنھ یصلي على غیر جھة القبلةفحینئٍذ یصلي كل واحٍد منھما إلى جھتھ، وال یأتم أ

لكن ال أحفظ أن منھا القبلة، والمحفوظ في شرط الطھارة والوقت، . ٌالشروط مسامح فیھا إذا اختلف حال المأموم واإلمام: وقال بعض العلماء
ٌیسوغ للمالكي والحنفي أن یصلي الجمعة وراءه؛ ألنھا صحیحة في أصلھا من : ال، قالواًلو أن حنبلیا یرى صالة الجمعة قبل الزو: مثال ذلك

: ًكذلك أیضا لو أن من یرى أن أكل لحم الجزور ال ینقض الوضوء جاز لمن یرى أنھ ناقض أن یصلي وراءه، قالوا: جھة المكلف، وقالوا
َوقد نبھ على ذلك ابن عابدین في حاشیتھ، وابن الُھمام في فتح القدیر، وأئمة وھذا مذھب المحققین، . فالخالف في الفروع یرتفع في االقتداء

یرتفع الخالف في الفروع في مسائل االقتداء، ونبھ علیھ الشافعیة ومنھم اإلمام النووي : المالكیة كما في شروح المختصر، حیث یقولون
الخالف في الفروع یرتفع، ویجوز لإلنسان أن یصلي وراء من یرى رحمھ هللا في شرحھ على صحیح مسلم، وفي روضة الطالبین، فذكر أن 

ق بینھما بأن الجھة تخالف الطھارة؛ ألن الطھارة أنت متطھر، . ٌأن مذھبھ مرجوح ُوعلى ھذا فرع بعض العلماء مسألة االقتداء، ولكن فرِّ ّ
ما ببعض ال یتفرع إال على مسألة من یرى اغتفار الخالف فالشاھد أن اقتداء المجتھدین بعضھ. َّإنھ متطھر في نفسھ فصحت الصالة: قالوا

: ًلكن لو فرضنا أن الخالف في الفروع مرتفع، وأنھ یجوز أن یقتدي أحدھما باآلخر فمن الذي یكون إماما؟ إذ ربما یقول أحدھما. في الفروع
العبرة باإلمام في األصل، فإن : فقالوا. ، بل أنا اإلمامال: ویقول اآلخر. ًأنا أرید أن أكون إماما حتى أخرج من اإلشكال ومن خالف العلماء

َّتشاحا جرت بینھما القرعة، فمن خرجت القرعة لھ فالقبلة ما رجحھ، ھذا بالنسبة إذا حصل خالف بینھما وھذا على القول بأنھ یأتم أحدھما . َّ
ھو الذي ال : المقلد] عنده ویتبع المقلد أوثقھما: [قولھ. إشكالباآلخر، أما على القول أنھما ال یأتم أحدھما باآلخر كما ما رجح المصنف فال 

فلو كان . یستطیع أن یجتھد، ولیس عنده علم بأدلة القبلة، وال یعرف القطب، وال یعرف منازل القمر، وال یعرف كیف یھتدي إلى جھة القبلة
لعامي إلى أقربھما أو أعدلھما أو أوثقھما في نظره، فإن رأى أن ینظر ا: ُھناك مجتھدان واختلفا، وكان معھما عوام، فمن یتبع العوام؟ قالوا

ًأحدھما أكثر ضبطا وأكثر علما ائتم بھ، وھذه المسألة التي یلغزون فیھا ویقولون ٌعامي یجتھد في المجتھد ألن المجتھدین كل منھما توفرت : ً ٌ
ُیستثنى من ھذا إذا كان أحدھما : وقال بعض العلماء. ًما ویصلي وراءهُفیجتھد فیھما، فینظر أیھما أقرب إلى الخیر أو أكثر عل: آلتھ، قالوا

ٌأمیرا في السفر وھو إمامھم، فحینئٍذ تتبعھ لمكان حق اإلمارة؛ ألن إمامتھ ھي المنعقدة، فالمأموم تبع لھذا األمیر في سفره ً.  
 
 
 
 

 حكم الصالة بغیر اجتھاد وال تقلید إلى غیر القبلة
 
 

ًلو أن شخصا ال یعرف أن یجتھد، وعنده إنسان عنده علم ]. ومن صلى بغیر اجتھاٍد وال تقلیٍد قضى إن وجد من یقلده: [لىقال رحمھ هللا تعا
صالتھ باطلة؛ ألنھ اجتھد من : ومعرفة بجھة القبلة ولم یسألھ وال تابعھ بجھة القبلة، وإنما جاء من نفسھ وصلى إلى غیر القبلة، فإنھم قالوا

ق لھ أن یجتھد، مع إمكان اطالعھ على جھة القبلة من جھة االجتھاد، ولذلك ما دام أنھ بوسعھ أن یسأل ھذا المجتھد، وأن نفسھ، وھو ال یح
ًیرجع إلى من ھو أعلم منھ ُیلزم بعاقبة تقصیره، وُیطالب بإعادة الصالة ولو طالت مدة ھذه الصالة، فلو جلس شھرا ثم سأل یلزم بإعادة  َ

ى غیر قبلة، فالذي لیس عنده علم أو إلمام بجھات القبلة مع إمكانھ أن یسأل مفرط، فیلزم بعاقبة تفریطھ؛ ألن هللا ال الصالة؛ ألنھ صلى إل
ل آللة االجتھاد   .ٍیأذن لھ أن یجتھد لنفسھ ما دام أنھ غیر محصِّ
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 االجتھاد في تحدید القبلة لكل صالة
 
 

قررنا أن المجتھد یجتھد، فإن كان عندك علم أن جھة القبلة في ھذه الناحیة، ]. قبلة لكل صالٍةویجتھد العارف بأدلة ال: [قال رحمھ هللا تعالى
ًفصلیت البارحة العشاء في ھذه الجھة، فإن أصبحت وجاء الفجر فھل تبقى على اجتھادك األول أم تجتھد اجتھادا جدیدا؟ ألنھ ربما في اللیل  ً

ًربما تجتھد بطلوع القمر ھالال من جھة المشرق، فیكون عندك دلیل قد یكون أقوى من ٍتھتدي بالقطب، ولكن في لیلة ثمان وعشرین 
كل صالٍة : استداللك بالقطب في اللیل، فبعض األحیان قد یحصل عند اإلنسان في اجتھاده اختالف على حسب األدلة واألوقات، ولذلك قالوا

ال  ویصلي : [قال رحمھ هللا تعالى. ًلألصل، وھو كونھ مطالبا بالنظر واالستداللًیستأنف االجتھاد فیھا وھذا ھو الصحیح، حتى یكون محصِّ
إما أن یوافق اجتھاده الثاني اجتھاده األول فال إشكال، كما لو صلى : إذا اجتھد ثانیة ال یخلو من حالتین]. بالثاني وال یقضي ما صلى باألول

أن القبلة على ھذه الناحیة، لكن اإلشكال لو أنھ صلى العشاء على ھذه الناحیة، ثم العشاء على ھذه الناحیة، فلما استیقظ الفجر اجتھد فوجد 
یصلي على اجتھاده الثاني ومضت صالتھ على : ًاجتھد فوجد أن القبلة في ھذه الناحیة أو على العكس تماما من الجھة التي استقبلھا، قالوا

أنھم كانوا في سفر : (قي وحسنھ غیر واحد من حدیث سعد بن عامر رضي هللا عنھاجتھاده األول؛ لما ثبت عند أبي داود والدارقطني والبیھ
فشكوا إلى رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم : ، فلما أصبحوا إذا بھم على غیر قبلة، قال-اجتھدوا: أي- في لیلٍة ذات غیم فأرادوا الصالة فنظروا 

  .ٌتم فقد مضت صالتكم، أي أنھا معتبرة وصحیحةَّما دمتم أنكم اجتھدتم وتحری: أي) قد مضت صالتكم: فقال
 
 
 
 

 األسئلة
 
 

...... 
 

 ِحكم صالة الفریضة داخل الحْجر
 
 

، والصالة والسالم على رسول هللا، وعلى آلھ وصحبھ ومن : ِھل تصح صالة الفریضة داخل الحْجر؟ الجواب: السؤال باسم هللا، والحمد 
ِالكالم علیھا، والحْجر آخذ حكم داخل البیت؛ ألن الحجر ترك منھ ستة أذرع، واختلف فیما ھو زائد على ّفھذه المسألة تقدم : وااله، أما بعد ُِ ُِ

َّستة أذرع، كما ورد في الحدیث الصحیح عن النبي صلى هللا علیھ وسلم أنھ من البیت قدر ستة أذرع وشيء، واختلف في ھذا الشيء، وتكلم  ِ ُ
فھذا القدر . إنھ دون النصف بقلیل: إنھ یصل إلى النصف، وقال بعضھم: تاریخ مكة والكعبة، فقال بعضھمعلیھ المؤرخون الذین تكلموا على 

 -وراء الستة األذرع والنصف: أي-ٌُیعتبر من البیت، فإن صلى في ھذا الحد وقع الخالف الذي ذكرناه، أما لو أنھ صلى فیما ھو خارج عنھ، 
 . أعلمفإن صالتھ صحیحة ومعتبرة، وهللا تعالى

 
 
 
 

 حكم النظر إلى الكعبة أثناء الصالة في الحرم
 
 

ٌھذه المسألة فیھا خالف بین : إذا كان اإلنسان داخل الحرم فھل یلزمھ أن ینظر إلى عین الكعبة أم ینظر إلى موضع سجوده؟ الجواب: السؤال
َمن صلى فإنھ یضع وجھھ قبل: العلماء رحمة هللا علیھم، قال بعض أھل العلم َ ِ َفولِّ : ھ وال یضعھ جھة السجود، وذلك ألن هللا عز وجل یقولَّ َ

ِوْجھك شطر المْسجد الحرام  َ َ َ َ َ َ َْ ِْ ِ ْ ، وأما ورود السنة عن النبي صلى هللا علیھ وسلم أنھ كان یرمي ببصره إلى موضع سجوده، ]144:البقرة[َ
ِال مانع أن یكون األصل أنھ كان یرمي ببصره إلى حیث أمر، ثم: فقالوا  إنھ یرمي إلى موضع سجوده في بعض األحیان، كما یقع من ُ

ألنھ یحقق مقصود الشرع، فإنھ لو : ًوأكدوا ھذا أیضا فقالوا. إنھ یستقبل جھة القبلة ویجعل بصره أمامھ: اإلنسان الخاشع، فھذا وجھ من یقول
ًمر أحد بین یدیھ ینتبھ لھ، ولكن إذا كان رامیا إلى موضع سجوده فقد یكون أقل َ انتباھا◌ لمن یمر، ولذلك قالواٌ إن األفضل واألولى أن یجعل : ً

َوجھھ قبل القبلة، بمعنى أنھ یرفعھ السنة أن یرمي ببصره إلى موضع سجوده، وذلك لثبوت الحدیث عن النبي صلى هللا : وقال بعض العلماء. ِ
ًوھو أیضا یحقق مقصود : قالوا. وات هللا وسالمھ علیھصل) ًأنھ كان إذا صلى رآه الصحابة رامیا ببصره إلى موضع سجوده: (علیھ وسلم
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أن الناس كانوا إذا صلوا مع النبي صلى هللا علیھ وسلم كانت : (وجاء حدیث أم سلمة یؤكد ھذا، وھو. الشرع؛ ألنھ أقرب إلى الخشوع
ِأبصارھم ال تفارق موضع سجودھم، ثم لما قتل عمر رضي هللا عنھ نظروا أمامھم، فلما قتل عثم ًان أخذوا یمینا وشماالُ على حسب : ، أي)ً

ًفكان الخشوع موجودا فیھم، ثم لما حصلت الفتن أصبح الناس یسلبون الخشوع شیئا فشیئا، كما جاء في . الفتن، نسأل هللا السالمة والعافیة ً ً
ا، فدل على أن مقصود الشرع أن یرمي ھذ إن أم سلمة أثبتت: فالمقصود أنھم قالوا). إن أول ما یرفع من العلم الخشوع: (حدیث الدارمي 

ًببصره إلى موضع سجوده، وھذا القول في الحقیقة أقوى، وبناء على ذلك إذا كان في مكة أو داخل البیت فإنھ یأخذ بالسنة من الرمي إلى 
 مع تحقیق مقصود الشرع َموضع السجود، وإن رفع بصره إلى جھة الكعبة فال حرج، لكن الذي تطمئن إلیھ النفس ما ذكرناه لورود الخبر

االنتباه لدفع المصلي وخشوع المصلي، فإن خشوع المصلي : إذا تعارضت فضیلتان: وما ذكروه من دفع المصلي فإننا نقول. من الخشوع
َّمتصل بالصالة، وفضیلتھ متصلة من ھذا الوجھ، ودفع المصلي منفصل عن الصالة ففضیلتھ منفصلة من ھذا الوجھ، فتقدم الفضیل ُ ٌ ة المتصلة ٌ

  .على الفضیلة المنفصلة من ھذا الوجھ، وهللا تعالى أعلم
 
 
 
 

 استقبال القبلة لصالة الفریضة في الطائرة
 
 

بالنسبة : في بعض األسفار تطیر الطائرة لمدة ثالث عشرة ساعة أو أكثر، ویتعذر استقبال الكعبة، فكیف تصلى الفریضة؟ الجواب: السؤال
ئرة فإنھ یلزمھ أن یستقبل جھة الكعبة، فیقوم ویأتي في ھذا الممر؛ ألنھ ال بد من وجود أوقات یمكن أن یستقبل فیھا لألسفار الطویلة في الطا

القبلة حتى ولو یؤخر إلى آخر الوقت، وإذا كان الناس یمرون أخر إلى آخر الوقت، وھذا مما ُیستثنى من النھي عن الصالة في قارعة 
ولذلك . في قارعة الطریق أضعف من أن یمنع المكلف من ركن الصالة الذي ھو القیام والركوع والسجودالطریق، فإن النھي عن الصالة 

 أنھ إذا جاء وقت الصالة یقوم فیستقبل جھة مكة أو جھة الكعبة، - كما اختاره بعض مشایخنا رحمة هللا علیھم والنفس تمیل إلیھ-األقوى 
ِّالبوصلة التي تدل على الجھة، فحینئٍذ یستقبل الجھة، ثم یصلي ولو في الممر، كأن یأتي وخاصة في بعض الرحالت حیث یتیسر فیھا وجود 

في آخر الممر ویبسط سجادة ثم یصلي، فیأتي بالقیام والركوع والسجود والجلوس، لكنھ لو جلس على كرسیھ فال یستطیع القیام وال الركوع 
ِّركان الصالة، ولذلك ال ُیخفف؛ ألنھ بإمكانھ أن ُیحقق ھذه األركان بھذا الموضع، ولذلك ِوال السجود، فُیذھب ما ال یقل عن ثالثة أركان من أ َّ

ِتغتفر صالتھ في الطریق؛ ألن حدیثھا ضعیف، وتبقى األركان المأمور بھا على األصل، وألن قارعة الطریق إنما نھي عنھا لوجود الضرر،  ُ ُ
ًالضرر غیر موجود؛ ألنھ إذا ُصلي في ھذه الطریق فیمكن أن یلتمس المار طریقا آخر، وخاصة في الطائرات التي تكون ممراتھا متعددة، ف ُّ ِّ

  .فالذي یظھر أنھ یمكن من الصالة على الصفة التي ذكرناھا في كل وقٍت بحسبھ، وهللا تعالى أعلم
 
 
 
 

 حكم السترة في الحرم
 
 

ٌالنصوص في السترة عامة عن : طع الصالة بسبب الزحام ونحوه؟ الجوابما الحكم في ُسترة المصلي داخل الحرم؟ وھل یعذر في ق: السؤال
، وسئل )من استطاع منكم أن ال یحول بینھ وبین قبلتھ أحد فلیفعل: (النبي صلى هللا علیھ وسلم، ففي الحدیث عنھ علیھ الصالة والسالم أنھ قال

إذا صلى أحدكم فلیجعل تلقاء : ( یضره من مر وراء ذلك، وقال، فال)مثل مؤخرة الرحل: (علیھ الصالة والسالم عن سترة المصلي فقال
ًفھذه كلھا تدل داللة واضحة على اللزوم) ًوجھھ شیئا ًوبناء على ذلك نظرنا في ھذا النص فوجدناه عاما لم یفرق بین كون اإلنسان داخل . ً ً

ٌ ذلك ضعیف، فلم یصح حدیث عن النبي صلى هللا علیھ وقال بعض العلماء باستثناء مكة وداخل المسجد، والحدیث في. المسجد أو خارجھ
یرى الكعبة، فال  إنھ داخل المسجد:  فقالوا-االجتھاد: أي-وسلم باستثناء داخل الكعبة، وإنما استثناه العلماء بھذا الحدیث الضعیف وبالنظر 

َّحرج أن یمر أحد بین یدیھ وال یقطع صالتھ وھذا اجتھاد في مقابل عموم النص فُیقد م عموم النص علیھ، والصحیح أنھ ال بد من السترة، بل ٌ
ففي الصحیحین من حدیث أبي جحیفة وھب بن عبد هللا . ثبتت السنة عن النبي صلى هللا علیھ وسلم في صالتھ إلى السترة في داخل مكة

وھذا بعد أن فرغ من المناسك ونزل علیھ - دم أتیت النبي صلى هللا علیھ وسلم وھو في قبٍة لھ حمراء من أ: (السوائي رضي هللا عنھ أنھ قال
َثم ُركزت لھ العنزة: إلى أن قال... ٍفأتاه بالل بوضوء :  قال-الصالة والسالم َ ًوھذا یدل على أن داخل مكة كخارجھا سواء بسواء، ). َ

ِلكن لو أن إنسانا غلب . والحدیث ضعیف فُیبقى على عموم النص، ویستوي من كان بالداخل والخارج ُ بمرور الناس فلیتنح إلى ناحیة لیس ً
ًفیھا أناس، خاصة إذا كان یرید أن یصلي صالة واجبة علیھ، كأن یقضي ظھرا أو عصرا، أما أن یأتي في المطاف مثال، أو بجوار المطاف  ً ً ُ ً ً ُ

 یمر بین یدیھ أحد وغلبھ الناس فال المقام، ویرید أن الناس ال تمر بین یدیھ فإنھ یعتبر كالمتسبب لنفسھ في مرور الناس، فلو ظن أنھ ال أو
حرج، فلو قام یصلي سنة الظھر، أو لیصلي صالة رغیبة الفجر فجاء الناس ومروا بین یدیھ وغلب علیھم فال حرج؛ ألن التكلیف شرطھ 

لى سیدنا محمد وعلى آلھ اإلمكان، وھذا لیس بإمكانھ أن یدفع إذا حصل الضرر علیھ بغلبة الناس لھ، وهللا تعالى أعلم، وصلى هللا وسلم ع
  .وصحبھ أجمعین
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 [8[ باب شروط الصالة -شرح زاد المستقنع 
من المعلوم أن النیة في العبادة لھا شأن عظیم، خاصة في الصالة؛ ألنھا ھي التي تمیز بین الفریضة والنافلة، وقد دلت األدلة من الكتاب 

 .ولھا أحوال وأحكام ینبغي معرفتھاوالسنة على اشتراطھا في الصالة، ومحلھا ھو القلب، 
 شرط النیة في الصالة ودلیلھ

 
 

: أما بعد. بسم هللا الرحمن الرحیم، الحمد  رب العالمین، والصالة والسالم على أشرف األنبیاء والمرسلین، وعلى آلھ وصحبھ أجمعین
ٌط الصالة، وقد تقدمت جمل منھا وبقي ھذا الشرط األخیر وھو ما زال المصنف رحمھ هللا یبین شرو] ومنھا النیة: [فیقول المصنف رحمھ هللا

نوى : القصد، یقال: والنیة في اللغة. أي من الشروط التي ینبغي توفرھا للحكم بصحة الصالة وجود النیة] منھا: [شرط النیة، فقولھ رحمھ هللا
َقصَده: ، أي)بالتخفیف(ًونیة ) بالتشدید(ًالشيء ینویھ نیة  ًفھي القصد لفعل العبادة تقربا إلى هللا عز وجل، وقد تقدم : صطالحوأما في اال. َ

یشترط لصحة الصالة أن تنویھا، فإذا فقدت النیة حكم بعدم اعتبار : أي. الكالم على ھذا الضابط وبیان الفرق بینھ وبین من عبر بالعزم
ٌالصالة، وھذا ینبني علیھ أنھ ال تصح فریضة إال بنیة، وال نافلة معینة ٌ ُ إال بنیة، أما إذا كانت الصالة من النفل المطلق فإنھا ال تشترط لھا ٌ

، فھذا )إنما األعمال بالنیات: (والدلیل على اشتراط النیة قولھ علیھ الصالة والسالم. النیة، وإنما یقصد التقرب إلى هللا عز وجل بفعل الصالة
ٌمترتب على النیة، وإذا ثبت أن األعمال اعتبارھا موقوف على النیة یتفرع الحدیث المتفق على صحتھ دل على أن اعتبار األعمال وصحتھا  ٌ

ًوالصالة من األعمال، فقد ثبت في الحدیث الصحیح عن النبي صلى هللا علیھ وسلم أنھ سماھا عمال، كما قال علیھ . علیھ أال عمل إال بنیة
ً، فسمى النبي صلى هللا علیھ وسلم الصالة عمال، وقال في حدیث )الصالةاستقیموا ولن تحصوا، واعلموا أن خیر أعمالكم : (الصالة والسالم

إذا كان النبي صلى هللا علیھ وسلم قد أثبت بحدیث عمر أن األعمال : فلإلنسان أن یقول) . إنما األعمال بالنیات: (عمر في الصحیحین
وعلى ھذا فإنھ إذا لم ینو الصالة . ًكرنا، إذا ال صالة إال بنیةٌاعتبارھا وصحتھا بالنیة، والصالة عمل كما ثبت في الحدیث الصحیح الذي ذ

ًفإنھا ال تصح، فلو لم ینو الظھر وصلى أربعا لم تصح إلبراء ذمتھ، فُیطالب بإعادة الظھر، ولو صلى أربعا في وقت العصر ولم ینو أنھا عن  ً
ًالعصر فإنھا تقع نفال محضا، وُیلزم بفعل صالة العصر، وھكذا في المغ  ...... .رب والعشاء والفجر، فال بد من قصد الصالة وتعیینھاً

 
 حكم استحضار النیة عند الصالة

 
 

) فیجب: (قولھ]. فیجب أن ینوي عین صالٍة معینٍة، وال یشترط في الفرض واألداء والقضاء والنفل واإلعادة نیتھن: [قال المصنف رحمھ هللا
ٌة فإنھ یتفرع على ذلك أنھ یجب على المكلف أن ینوي الصالة المعینة، ویستوي في ذلك أن تكون إذا علمت أن النیة الزم: الفاء للتفریع، أي

َفریضة◌ أو نافلة، فالصالة المعینة من الفرائض كصالة الظھر ینوي أنھا ظھر، وصالة العصر ینوي أنھا عصر، وھكذا المغرب والعشاء  ً
نفل وفرض، فالفرض كالصلوات الخمس، وفي حكمھا الصالة : قسم إلى قسمینًوالفجر، وھكذا لو نذر صالة؛ فإن الصالة المعینة تن

ً علي أن أصلي الیوم مائة ركعة؛ فإنھ حینئٍذ ُیلزم بھذه المائة، وُیعتبر نذرا یجب الوفاء بھ؛ ألنھ نذر طاعة، : ًالمنذورة، فلو أن إنسانا قال ّ
النافلة المعینة والنافلة المطلقة التي : ذا بالنسبة للنافلة، والنافلة تنقسم إلى قسمینوھك. فیجب علیھ أن یعین ھذه الصلوات التي یصلیھا لنذره

ٍھي غیر مقیدٍة، كإنسان یرید أن یتقرب إلى هللا عز وجل بصالٍة دون أن تكون لراتبٍة أو وتر أو نحو ذلك، فالمقصود أن النافلة تنقسم إلى  ٍ
ٍتوصف بكونھا نافلة معینة، ونافلة مطلقة، كإنسان  لراتبة القبلیة والبعدیة وصالة الضحى، فھذهنافلٍة معینة كالوتر والسنن ا: ھذین القسمین ٌ ٌ ً

َیرید أن یتقرب إلى هللا، فتوضأ وصلى ركعتین  ً، أو صلى ناویا التقرب إلى هللا - على القول بأن ركعتي الوضوء لیست من النوافل المعینة- َّ
فإذا ثبت أن الفرائض معینة، وھناك نوافل معینة وغیر معینة فیجب علیك إذا أردت أن . ًة غیر مقیدةعز وجل بمطلق النفل، فھذه تعتبر نافل

ًتؤدي الفرائض أن تعیِّنھا، فتعیِّن الظھر وتعین العصر وھكذا بقیة الفروض، وتعیِّن الوتر وتعین السنن الراتبة في النوافل، فلو أن إنسانا 
ًاإلقامة دون أن ُیعیِّن أنھا للراتبة القبلیة صحت نفال مطلقا، وال نقولأحرم قبل صالة الظھر بین األذان و إنھا تحل محل الراتبة القبلیة؛ ألن : ً

َالراتبة القبلیة نافلة مقیدة ومعینة، فال بد من تعیینھا والقصد إلیھا، فإذا لم ُیعینھا ولم یقصد إلیھا فإنھا ال تعتبر لقولھ علیھ الصالة والسالم ٌ :
وال یشترط في الفرض واألداء والقضاء والنفل : [وقولھ. ، فھذا نوى النافلة المطلقة فال تجزیھ عن النافلة المقیدة)ٍلكل امرئ ما نوىوإنما (

ًوال یشترط في الفرض أن ینوي فرضا، فاإلنسان إذا أراد أن یصلي الظھر أو العصر أو المغرب أو العشاء أو الفجر ال : أي] واإلعادة نیتھن
أما تفصیل المنوي فإنھ یؤدي إلى االسترسال، والمؤدي إلى . ًط أن ینوي الظھر فریضة، وإنما ینوي الظھر، فإذا نوى الظھر أجزأه ذلكُیشتر

ًاالسترسال باطل؛ فإنھ لو قلنا بوجوب أن ینوي الفرض فرضا، لزمھ أن ینوي أداء أو قضاء، ثم حاضرا أو مسافرا، أربع ركعات أو  ً ًً ً ِ
ٍمام أو منفرد، فیسترسل إلى ما یضر بالناس ویوجب الوسوسة لھم والحرج علیھم، وكل ما أدى إلى باطل فھو باطل، ولذلك ركعتین، مع إ ٍ

ٌاكتفي بتعیین الفرض، فإن نوى أنھا للظھر فھي ظھر، فال نلزمھ بنیة أنھا فرض، وال نلزمھ بنیة أنھا أداء أو قضاء َّویتفرع على ھذا لو دار . ُ
َظانا أن الشمس لم تطلع وفي نیتھ أنھ یؤدي، ثم تبین أن الشمس قد طلعت،  س لم تطلع بعد في صالة الفجر، فأحرم بالصالةبخلده أن الشم ً

ِفحینئٍذ یجزیھ وال ُیطالب باإلعادة؛ ألنھ ال یشترط تعیین األداء والقضاء، فإذا ألزم بتعیین المؤاداة والمقضیة لم یصح إیقاع إحداھما عن  ُ
ٌفغایة ما یطالب بھ المكلف أن ینوي عین الفرض، سواء أكان من الفروض .  وجھ إسقاط اشتراط األداء والقضاء والفرضاألخرى، وھذا
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وھكذا لو قلنا . ٌالخمسة أم كان من الفرائض التي جاءت بأسبابھا، كركعتي تحیة المسجد عند من یقول بوجوبھا، ینوي أنھا تحیة للمسجد
  .ف الركن، فإنھ ینوي أنھا عن طوافھ الركن، وقس على ھذابوجوب ركعتي الطواف في الطوا

 
 
 
 

 وقت استحضار النیة
 
 

أین موضع : بعد أن بین لك رحمھ هللا لزوم النیة، وما ھو الشيء الذي ُینوى لھ، یرد السؤال]. وینوي مع التحریمة: [قال المصنف رحمھ هللا
المعتبر في النیة أن تصاحب تكبیرة اإلحرام، وال : القول األول: وللعلماء قوالن. حراممع تكبیره لإل: ، أي]ینوي مع التحریمة: [النیة؟ فقال

ٍالمعتبر في النیة وقوعھا مع التكبیر أو قبلھ ولو بزمن یسیر ما دام أنھ في : والقول الثاني. یصح أن تقع قبل تكبیرة اإلحرام ولو بالیسیر
ال بد في النیة أن تصحب تكبیرة اإلحرام، ھو البناء على أنھا ركن، : عض العلماء یقولالوقت، كما درج علیھ المصنف، والسبب الذي جعل ب

ومن ھنا لو أنھا سبقت تكبیرة . ال بد أن تصحب النیة تكبیرة اإلحرام: ًوالركن ال بد وأن یكون من الشيء ال خارجا عن الشيء، ولذلك قالوا
ٌاإلحرام فھو ركن منفصل عن الماھیة وذات الشيء، و إذا سبقت : إذا انفصل الركن عن الماھیة وذات الشيء لم ُیعتد بھ، فھذا وجھ من یقولٌ

ِنیتھ تكبیرة اإلحرام لم تجزه، والعبرة بوقت التكبیرة  - وھو أقوى، وإن شاء هللا أنھ أصح كما درج علیھ المصنف رحمھ هللا- : والقول الثاني. ُ
ٌشرط للصحة وأنھا لیست بركن، وشروط الصحة منھا ما یكون قبل فعل الصالة ومنھا ما أن العبرة بالمصاحبة أو ما قاربھ، فالصحیح أنھا 

إنھ لو : ًیكون داخل الصالة، ولذلك فإنھ ینوي ولو قبل الصالة بیسیر، فإذا كان الفاصل یسیرا أجزأه وال حرج علیھ، بل قال بعض العلماء
َّخرج من بیتھ بعد أذان الظھر قاصدا إلى المسجد فإنا ن . ستصحب نیتھ التي خرج من أجلھا وھي السبب الباعث، فال نلتفت للتفصیل بعد ذلكً

ح أنھ . واألولى واألقوى ما قلناه أنھ ینبغي أن یقارب الفعل؛ لظاھر دلیل السنة على لزوم أن تكون النیات مع تكبیرة اإلحرام َومما ُیصحِّ
بیره لإلحرام یستشعر الذكر الذي یذكره وھو تكبیره  عز وجل؛ ألن المسلم یجوز تقدمھا على تكبیرة اإلحرام بقلیل أن المكلف عند تك

ًمطالب أن یذكر هللا وھو حاضر القلب ال غافال عما یقول، فلو قلنا ًإن النیة یلزم أن تكون مصاحبة من كل وجھ فإن ھذا یؤدي إلى : ٌ
انو الصالة وكبر : ٍتعالى ما جعل لرجل من قلبین في جوفھ، فأنت إذا قلت لھاالشتغال، ویكون لفظھ بالتكبیر دون التفاٍت إلى المعنى؛ ألن هللا 

ٍوأنت مستشعر للتكبیر امتنع أن یجتمع األمران في محل واحد ال یقبل االجتماع ًصحة جواز كونھ قاصدا قبل الصالة بیسیر : ولذلك نقول. ٌ
َُّینزل منزلة القصد المصاحب، ومن القواعد المعلومة أن ما قارب ٌإنھ یصح منھ أن ینوي وھو قریب من :  الشيء أخذ حكمھ، ولذلك نقولَ

ًوھذه النیة التي تكون مصاحبة لتكبیرة اإلحرام تكون بالقلب وال یتلفظ بھا، وعلى ھذا ظاھر سنة النبي . الصالة، وال حرج علیھ في ذلك
َّ وھو قول األئمة األربعة، وإنما خرج بعض المتأخرین من صلى هللا علیھ وسلم وھدي السلف الصالح من الصحابة والتابعین لھم بإحسان،

ًأصحاب الشافعي من قول الشافعي أن الصالة تنعقد بالقول، خرجوا منھ وجوب النیة أن تكون باللفظ وال تكون سرا، وھذا القول الذي قالھ  َّ
ًرام، ولیس المراد بھ أن یكون متلفظا بالنیة، ولذلك ال ُیتلفظ  المراد بھ تكبیرة اإلح- إلزامھ الدخول في الصالة بالقول: أعني- اإلمام الشافعي 

ٍعند نیة اإلحرام سواء أكان في حج أم عمرة، والدلیل على ذلك ما ثبت في صحیح : الموضع األول: بالنیة إال في موضعین ثبتت السنة بھما ٌ
صل في ھذا الوادي المبارك : ني اللیلة آٍت من ربي، فقالأتا: (البخاري عن عمر بن الخطاب رضي هللا عنھ أنھ صلى هللا علیھ وسلم قال

ًلبیك عمرة وحجا: كنت تحت ناقة النبي صلى هللا علیھ وسلم یمسني لعابھا، أسمعھ یقول: (، ولذلك قال أنس )وقل عمرة في حجة أما ). ً
، وقولھ في )اللھم ھذا عن محمٍد وآل محمد (:فھو عند ذبح النسك، وذلك لقولھ علیھ الصالة والسالم في حدیث األضحیة: الموضع الثاني
عند : صلى هللا علیھ وعلى آلھ وسلم، فدل ھذا على موضعین یشرع فیھما التلفظ) اللھم ھذا عني وعمن لم یضح من أمتي: (الحدیث الثاني

 متأخر عن القرون المفضلة، وھو إلى أما في الصالة فإنھ ال یشرع التلفظ بالنیة، وال شك أن القول بالتلفظ بالنیة. اإلحرام، وعند النسك
ویتردد، ویكون عنده التباس، وربما .. نویت نویت: الحَدث أقرب، وقد فتح على الناس باب الوسوسة والشكوك، ولذلك تجد الرجل یقول

سره من القصد ٌخالف لفظھ ما في قلبھ فیحصل عنده من االرتباك والوسوسة شيء كثیر، ولذلك األولى أن یبقى على سماحة الشرع وُی
  .ووجود توجھ القلب بقصد القربة بھذا الفعل وھذه الطاعة  عز وجل

 
 
 
 

 حكم استحضار النیة قبل دخول وقت الصالة
 
 

ٍولھ تقدیمھا علیھا بزمن یسیر في الوقت: [قولھ ًیجوز لھ أن یقدمھا على الصالة بیسیر، لكن بشرط أن یكون في الوقت، وبناء على ذلك : أي] ٍ ٍ
أن تسبق نیتھ : والحالة الثانیة. أن تسبق نیتھ وتكون خارج الوقت: الحالة األولى:  سبقت نیتھ الصالة المفروضة ال یخلو من حالتینفمن

ًلو أن إنسانا قبل أذان الظھر بخمس : فإذا سبقت نیتھ وكانت خارج الوقت فإنھ ال ُیعتد بھا ولو كانت بیسیر، مثال ذلك. وتكون داخل الوقت
َّخرج من بیتھ ناویا أن یصلي الظھر، فأذن علیھ األذان، فانقطعت نیتھ قبل األذان، ثم بعد األذان اشتغل عن النیة، ثم دخل وكبر دون دقائق  ً

أن یستحضر أو یعین الصالة التي یرید أن یصلیھا، فإن نیتھ الغیة؛ ألن النیة وقعت قبل لزوم الذمة وانشغالھا بفعل الصالة، ولذلك ال یعتد 
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أذن المؤذن نویت أن تصلي الظھر وكان في نیتك أن تصلي  ًوإذا كان الفاصل الیسیر سابقا للصالة، ولكن بعد دخول الوقت، فبعد أن. ابھ
  .الظھر، ثم انشغلت بقراءة كتاٍب فأقیمت الصالة، فقمت وكبرت أجزأتك نیتك، وكانت صالتك معتبرة

 
 
 
 

 حكم قطع النیة في أثناء الصالة
 
 

بعد أن بین رحمھ هللا أنھ یلزمك أن تنوي، وأال حرج أن تنوي والفاصل ]. فإن قطعھا في أثناء الصالة أو تردد بطلت: [هللا تعالىقال رحمھ 
ّیسیر بشرط أن یكون داخل الوقت شرع في مسائل النیة بعد وقوعھا، وھذا من ترتیب األفكار، فبعد أن بین لزومھا شرع في األحكام  َ َ

ًعد وقوعھا، فھذه النیة التي دل دلیل الشرع على لزومھا، لو أن إنسانا تردد فیھا أو شك أو قطعھا فما الحكم؟ فبعد أن أثبتھا المتعلقة بالنیة ب ّ
ًبین ما ینقضھا، فلو أن إنسانا كبر لصالة الظھر، ثم قطع ھذه النیة ونواھا نافلة أجزأه ذلك، ولكن ال تقع عن فرضھ، فالنیة األولى وھي نیتھ  ّ ًّ

ٍفقطع النیة األولى بفرض أو نفل یوجب إلغاءھا، فال بد وأن تكون النیة باقیة؛ ألنھ . للنیة األولى: فرض ملغیة بقطعھ لھا، فقولھ بالبطالن أيلل ٍ
ًوبناء حدیث عمر في إثبات النیة یدل على أن من قطعھا لم ینو،  :فلذلك قالوا. ًإذا قطعھا لم یكن ناویا، والشرع ال یصحح الصالة إال بنیة

على ذلك إذا لم ینو فإن صالتھ ال تصح وال تعتبر لما نواه في ابتدائھا، وعلى ھذا لو نوى الظھر أو العصر أو المغرب أو العشاء أو الفجر، 
االنتقال وفي أثناء الصالة قطع ھذه النیة عن فرضھ فإن ھذا القطع یؤثر ویوجب إلغاء نیتھ األولى، لكن ال ُیحكم ببطالن صالتھ؛ ألنھ یمكن 

با  عز وجل فھذا عمل صالح، وتبقى نیة النافلة المطلقة؛ ألن : من الفرض إلى النفل ومن األعلى إلى األدنى، فنقول ٌإذا قطعھا واستمر متقرِّ ً
ًھذا عمل، فتكون نیتھ األولى قد حل محلھا النفل، فتقع صالتھ نافلة وتجزیھ قربة وطاعة، ھذا إذا قطعھا أو تردد، أو ًُ َّ ٍ علق على فعل بالشرط َ

 كما إذا نوت امرأة في نفسھا إن قام طفلھا فإنھا تقطع ھذه النیة وتقطع صالتھا أو تنتقل إلى النافلة، فھي ترید - ّعلق القطع على الشرط: أي-
ِلو أتممتھا أربعا ربما خرج، ولكن إذا تحرك الصبي فسأقلبھا : ًأن تصلي الظھر أربعا وتخشى على صبیھا، فقالت نافلة؛ ألن الركعتین ً

ٍأستطیع أن أسلم منھما فأدركھ فحینئٍذ إذا علقت على حركة الصبي، أو على فعل ما فإن النیة غیر مستصحبة، ولذلك یكون ھذا من التردد  ّ ِّ ُ
  .ًالموجب لعدم االعتداد بنیة الفرض، وتكون نافلة كما ذكرنا

 
 
 
 

 حكم الشك في النیة أثناء الصالة
 
 

ھذه مسألة مشكلة، فإذا جاء اإلنسان أثناء صالتھ وسواس، فحدثتھ نفسھ وھو یصلي الظھر ]. وإذا شك فیھا استأنفھا: [ تعالىقال رحمھ هللا
والسبب في ذلك أنھ إذا شك فالیقین أنھ لم ینو، ومن قواعد الشریعة التي دلت علیھا . الصالة: أي] استأنفا: [ًمثال أنھ لم ینو الظھر، فحینئٍذ قال

 في الكتاب والسنة أن الیقین ال یزول بالشك، فاألصل أنھ لم ینو حتى یتحقق أنھ نوى، فإذا شك أنھ نوى فمعنى ذلك أنھ لم تبرأ النصوص
ًذمتھ المشغولة بلزوم النیة، وبناء على ذلك یلزم باستئناف الصالة، فھذا وجھ عند العلماء رحمة هللا علیھم، ودرج علیھ فقھاء الحنابلة 

األصل البراءة : وھذا مبني على القاعدة أن الیقین ال یزول بالشك، فقالوا. وجمع من فقھاء المالكیة والحنفیة رحمة هللا على الجمیعوالشافعیة، 
فعل أو لم یفعل فاألصل أنھ لم یفعل حتى یستبین ویستیقن أنھ  ٌوالعدم حتى یدل الدلیل على الوجود، فھو مطالب في الشرع بالنیة، فإذا شك أنھ

یستمر في صالتھ وال : وقال بعض العلماء. ُل، فلما حصل علیھ الشك أثناء الصالة أعمل األصل، وھو أنھ لم ینو حتى یستیقن أنھ قد نوىفع
: ، وتعتبر ھذه المسألة من تعارض األصل والظاھر، فإن من یقول)إعمال الظاھر(عبرة بھذا الشك، وھذا ینبني على قاعدٍة ثانیة وھي 

إنھ یستمر في صالتھ ویلغي ھذا : والذین یقولون. إن الیقین أنھ لم ینو، والشك أنھ نوى، فنبقى على الیقین أنھ لم ینو:  یقولیستأنف الصالة
ًإن الظاھر من حال المكلف أنھ لم یدخل في الصالة إال بنیة، وبناء على ذلك نبقى على ھذا الظاھر، ونلغي ھذا : الحدیث والھاجس یقولون

والحقیقة أن ھذه المسألة من قواعد الفقھ التي ینبني علیھا معارضة األصل . یعتبر ھذا من تقدیم الظاھر على األصلالشك الطارئ، و
ًولكن ما ھو األصل وما ھو الظاھر؟ األصل ھو الذي یكون في اإلنسان سواء في المعامالت أم العبادات، فلو أن إنسانا أحدث . والظاھر ٌ

األصل فیك أنك محدث، والیقین فیك أنك محدث حتى تستیقن : ثم شك ھل توضأ أو لم یتوضأ بعد حدثھ، فتقول. األصل فیھ أنھ محدث: فنقول
أنا على یقین أنني توضأت من البیت، ثم دخل المسجد وجاءه حدیث نفس أنھ خرج منھ شيء : ًكذلك أیضا العكس، فلو قال. أنك قد توضأت

ء أنك متطھر، فتبقى على ھذا الیقین حتى تستیقن أن الوضوء أو الطھارة قد انتقضت األصل فیك بفعل الوضو: أو لم یخرج، تقول لھ
، ویعتبرون ھذا )الیقین ال ُیزال بالشك، أو ال یزول بالشك: (ًبالحدث، فھذا یسمى استصحاب األصل، ویعتبره العلماء مندرجا تحت قاعدة

ِفاألصل أن تنظر إلى الیقین وتبقیھ وتعملھ حتى تستیقن . فھذا األصل. ما كاناألصل بقاء ما كان على : ًاألصل فرعا عن القاعدة التي تقول ُ
إذا سھا أحدكم في صالتھ فلم یدر واحدة صلى أو اثنتین : (ٌمثلھ سواء كان في الطھارة أم في الصالة، ففي الصالة قال علیھ الصالة والسالم

أنا أشك في : كذلك في الزكاة، فلو أنھ قال. ھ صلى الثانیة، فیبقى على الواحدة؛ ألن األصل فیھ أنھ صلى واحدة، والشك أن)فلیبن على واحدة
ًاألصل أن ذمتك مطالبة بالزكاة وعلى شٍك أنك أخرجتھا، فتبقى على الیقین من كونك مطالبا : ًكوني أخرجت زكاة ھذه السنة أوال، نقول ٌ
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ٍاألصل أن اللیل باق حتى تستیقن أن النھار أو الفجر قد طلع فیحُرم علیك : ولوفي الصوم لو شك ھل طلع الفجر أو لم یطلع، فإننا نق. بالزكاة
ً في الطواف ھل طاف خمسا أو ستا، نقول- ًمثال-وفي الحج لو شك . األكل ولو شك ھل فعل الطواف أو لم یفعلھ، فالیقین . ابن على خمس: ً

ٍانا تعامل مع غیره، كبائع ومشتر اختصما إلیك، فقال أحدھماوفي المعامالت لو أن إنس. أنھ لم یفعلھ، فھذا بالنسبة للعبادات ھذا اشترى مني : ً
فاألصل أن الذي اشترى مطالب بقیمة . نعم، ولكني دفعت المال: ھل اشتریت الكتاب؟ قال: ھذا الكتاب ولم یدفع لي المال، فسألت الخصم

ُإما أن تأتي بدلیل على أنك دفعت القیمة، وإال أ: الكتاب، فتقول ِلزمت بالقیمة؛ ألن األصل أنك مدین؛ ألنك باعترافك أنك اشتریت الكتاب ٍ
الیقین أنھا زوجتھ، والطالق شك، : كذلك لو شك ھل طلق امرأتھ أو لم یطلقھا، فنقول. فأنت مدین، فھذه قاعدة عامة في العبادات والمعامالت

ًقتین، بنى على أنھا طلقة، وقس على ھذا، إذا ھذه القاعدة ُیعتبر فیھا ًفنبقى على الیقین من كونھا زوجة لھ، ولو شك ھل طلق طلقة أو طل
ًلكن ھناك داللة الظاھر، وداللة الظاھر تقع في العبادات والمعامالت، ففي العبادة لو أن إنسانا رأى ماء في موضع نجاسة، مثل . األصل ً

الشك أنھ نجس، لكن كونھ في دورة المیاه الظاھر منھ أنھ نجس، الماء الذي یكون في دورات المیاه، فإن األصل في الماء أنھ طاھر، و
ولو أن اثنین اختصما في دابة، أحدھما على صدر الدابة أمامھا، والثاني وراءه، فإن الظاھر أن الدابة . ھنا نقدم الظاھر على األصل: فنقول

َفي األمام؛ ألن قائد الدابة یكون في األمام، ویكون ھو المدع ٌملك للذي ٍى علیھ، والذي خلفھ مدع، مع أن القاعدة ھنا قدمنا فیھا الظاھر، فعندنا َّ
ٍالمكلف ما دخل المسجد وال كبر في الصالة وال قرأ وال ركع وال سجد إال والظاھر أنھ ناو؛ ألن : فھنا حینما تقول. ظاھر وعندنا أصل َّ َّ

ِإنني ألزمھ : ا نظرت إلى األصل أن ذمة المكلف مطالبة بفعل الصالة تقولالظاھر من حال اإلنسان أنھ ال یدخل في الصالة إال بنیة، ثم إذ ُ
ھذا بالنسبة لقضیة الظاھر واألصل في تكبیرة اإلحرام ھنا، . ٍبقطع الصالة، وأعتبر ما قالھ غیر ُمعتٍد بھ ألنھ شك، والشك عندي الغ باألصل

ْوال تْبطلوا أْعمالكم :  فیتم الصالة نافلة؛ لقولھ تعالى:المسألة تحتاج إلى تفصیل: یستأنف الصالة نقول لھ: فمن یقول ُ َُ َ َ ُ َّ، ثم إذا سلم ]33:محمد[ِ
ًیشرع من جدید، ویبتدئ صالة مفروضة بنیٍة من أولھا، وھذا القول أوجھ وأقوى من حیث األصول والقواعد؛ ألن عندنا دلیال في الشرع  ً

ً داللتھ في بعض األحیان قویة، وبعض األحیان تكون ضعیفة، فنظرا لوجود دلیل الشرع ُِیلزم بالنیة، والظاھر ھنا ضعیف؛ ألن الظاھر تكون
ِّبإلزام المكلف بالنیة نغلب األصل، ونقول َ ًلو أن إنسانا شك : فلذلك نقول. تقدیم األصل في ھذا أشبھ، وھو مذھب الجمھور رحمة هللا علیھم: ُ

ھل : وإذا ثبت أنھ یستأنف، بمعنى أنھ یتمھا نافلة ثم یكبر من جدید فحینئٍذ یرد السؤال. في أثناء الصالة ھل نوى الظھر أو لم ینوه یستأنف
ال، فُیستثنى من ھذا الموسوس، فمن كانت عنده وسوسة ال یلتفت إلى ھذا الشك، ونبقى على الظاھر؛ ألن في : ھذا الحكم بإطالق؟ والجواب

ا الوسواس فھذا ال یؤثر في نیتھ ما طرأ علیھا؛ ألنھ لو فتح علیھ ھذا الباب لما صلى مثلھ الظاھر أقوى، الموسوس والمسترسل إذا كان معھم
َصالة بسبب ما یشتغل بھ من الوساوس، والتكلیف شرطھ اإلمكان، وھذا لیس بإمكانھ أن یطالب كل فترة بقطع الصالة؛ ألنھ یدخل علیھ بل  ً

َیزیده بالء، فُیستثنى من ھذا الموسوس، ونقول   .تمر في صالتھ؛ ألن وجود الوسوسة معھ یدل على ضعف األصل وقوة الظاھرإنھ یس: ً
 
 
 
 

 ًحكم قلب نیة الفرض نفال
 
 

إن اإلنسان إذا : ھذه من المسائل بعد وجود النیة، فنحن قلنا]. ًوإن قلب المفترض فرضھ نفال في وقتھ المتسع جاز: [قال المصنف رحمھ هللا
ٌلو أن إنسانا أراد أن یقلب نیتھ من الفرض إلى النافلة، كشخص : والسؤال ھنا. ّأنف، وبینا مسألة الشكشك أو قطع أو تردد فحكمھ أنھ یست ً

ًیصلي الظھر ثم أراد أن یقلب ھذا الفرض الذي نواه فرضا إلى نافلة أثناء الصالة فھل من حقھ ذلك أو ال؟ مذھب الجماھیر على أن من حقھ 
إذا نوى أن ینتقل إلى النفل :  ولكن ھنا تفصیل عند بعض العلماء، فمن یرى وجوب صالة الجماعة یقولذلك وال حرج علیھ أن ینوي النافلة،

في فریضٍة وال یتیسر لھ وجود الجماعة بعده فإنھ ال یجوز لھ ذلك؛ ألنھ یفوت أمر الشرع بحضور الجماعة، وھو ملزم بھذه الجماعة التي 
ًلى النفل؛ ألن الصالة متعینة علیھ، كذلك أیضا یستثنى ھو فیھا، ولذلك ال یصح انقالبھ من الفرض إ  أن یكون الوقت -ذكر المصنف كما- ً

غیر متسع إال لبقیة الفریضة، فلو كان في آخر الوقت بحیث لو قلبھا نافلة خرج علیھ الوقت فحینئٍذ ال یصح القلب؛ إذ ال یصح التنفل مع 
ٌھا تلغي التنفل مع اشتغال الذمة بالفرض، حتى المعامالت، فإنھ لما اعتق رجل غلمانھ ولذلك من أصول الشریعة أن. انشغال الذمة بالواجب

َعن دبر وعلیھ دین ألغى النبي صلى هللا علیھ وسلم ھذا العتق، وباع الغلمان، وسدد دینھ صلوات هللا وسالمھ علیھ، فإذا كان ھذا في حقوق  ٍ
فإن اتسع الوقت جاز، إال إذا كان : َّفاالنتقال من الفریضة إلى النافلة ُیفصل فیھ. یھ وسلمالعباد فحق هللا أولى وأحرى، كما قال صلى هللا عل

ًأو إذا كان الوقت ضیقا بحیث إذا صلى نافلة خرج علیھ وقت الفریضة، فحینئٍذ ال یصح منھ قلب . في جماعٍة وال یمكنھ أن یحصل غیرھا ً
  .لعبادة على وجھھا المعتبرالنیة؛ ألنھ یفوت مقصود الشرع من إیقاع المكلف ل

 
 
 
 

 صور انتقال النیة
 
 

ٍوإن انتقل بنیٍة من فرض إلى فرض بطال: [قال المصنف رحمھ هللا أن ینتقل من األعلى إلى : الصورة األولى: ٌلالنتقال في النیة صور]. ٍ
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ًأن ینتقل من األدنى إلى األعلى، وال یجوز قوال : انیةالصورة الث. األدنى، فإنھ یجوز، وھذا كما قررنا أنھ ینوي الفرض ثم یقلبھ إلى النافلة
ًواحدا، كإنسان كبر في صالتھ ناویا النفل المطلق، فحینئٍذ ال ینقلب إلى فریضة، وال ینقلب إلى نافلٍة مقیدة، فلو كبر ناویا النفل المطلق  ً ًٍ

ًیقلبھما سنة راتبة قبلیة للفجر نقولًوالتقرب إلى هللا بھاتین الركعتین ولم یعین فیھما شیئا، ثم طرأ علیھ أن  ً السنة الراتبة القبلیة في الفجر في : ً
حكم الشرع آكد من النفل المطلق، ولذلك ال یجزیھ أن ینتقل من ھذا األدنى إلى األعلى، كما ال یجزیھ أن ینتقل من النفل المطلق إلى 

أن یكون االنتقال من النظیر إلى نظیره وال : الصورة الثالثة. ن األولالفریضة؛ ألن المقصود في الشرع واحد، وھو ارتفاع درجة الثاني ع
إما أن یكون في النوافل، وإما أن یكون في الفرائض، ففي الفرائض ینتقل من الظھر إلى العصر، وفي النوافل ینتقل من : یخلو من حالتین

ّي الضحى فھذه نافلة معینة، ثم لما أحرم بركعتي الضحى تذكر سنة إلى سنة، فتكون ھذه راتبة وھذه راتبة، فلو أراد شخص أن یصلي ركعت ّ
فإذا كان انتقالھ من فرض إلى فرض بطل . أنھ لم یصل راتبة الفجر فحینئٍذ ینتقل من النظیر إلى نظیره، من نافلٍة معینة إلى نافلٍة معینة

ِفیما استقبل من الصالة لم یستصحب نیتھ التي أمر باستصحابھا، الفرضان األول والثاني، أما الفرض األول فإنھ بطل لقطعھ للنیة، وذلك أنھ  ُ
ولذلك لم ینو، فلو أنھ انتقل من الظھر إلى العصر وھو في الركوع، أو عند ركوعھ للركعة األولى، أو الثانیة، أو الثالثة فإن ما وقع من 

َلفرض ثان، فقطع بھ الفرض األول فأشبھ ما  دید النیة وقع بنیةالصالة من تكبیرة اإلحرام وقراءة الفاتحة وقع عن فرضھ، ثم ما وقع بعد تج َ ٍ
ٍوبناء على ذلك إذا قطع النیة بفرض محل فرض ألغي الفرض األول لمكان القطع، ولظاھر قولھ علیھ الصالة والسالم. لو لم ینو ٍ َ َ وإنما لكل : (ً

ًء على ھذا یبقى النظر في الفرض الداخل، فالفرض الداخل باطل؛ ألن من وبنا. ًمفھومھ أن من لم ینو شیئا ال یكون لھ: ، قالوا)ٍامرئ ما نوى
شرط نیة الفرض أن تكون عند تكبیرة اإلحرام، وھذا الفرض وقعت نیتھ في األثناء، وال یصح إیقاع النیة في األثناء، إنما المعتبر في النیة 

ھل تبطل : ویبقى السؤال. ٍذلك ال یصح منھ أن ُیدخل نیة فرض على فرضًوبناء على . أن تكون قبل تكبیرة اإلحرام، أو مع تكبیرة اإلحرام
ٍتنتقل نفال محضا، وبناء على ھذا إذا نوى من فرض إلى فرض فإنھ ینتقل إلى النفل المحض: صالتھ أو تنتقل إلى النافلة؟ والجواب ً ً وأما إذا . ً

إن االنتقال من المثل إلى المثل یسري حتى في النوافل، وقال  :، قال بعض العلماءانتقل من نافلٍة معینة إلى نافلٍة معینة فھذا للعلماء فیھ خالف
ولكن القول بأن النافلة المعینة كالفریضة المعینة أقوى من جھة األصول وكمسلك . النافلة أھون من الفرض، فُیخفف فیھا: بعض العلماء

ِأصولي صحیح؛ ألن التعیین في كل منھما ُیوجب إلحاق النظیر  ٌبنظیره، وبناء على ذلك یقوى أنھ ینتقل إلى نفل محض سواء أكان انتقالھ في ٍ ٌ ًٍ
  .فریضٍة أم نافلة

 
 
 
 

 حكم استحضار اإلمام نیة االئتمام بالناس
 
 

ٌ ومؤتم بھ، ٌعلى اإلمام أن ینوي أنھ إمام لمن وراءه: أي] ویجب نیة اإلمامة: [قولھ]. ویجب نیة اإلمامة واالئتمام: [قال المصنف رحمھ هللا
عدم : وقال بعض العلماء بعدم وجوب النیة، أي. َإنھ ُیلزم بنیة اإلمامة في الجمعة: وذلك لحصول الجماعة، وفي الجمعة آكد، ولذلك قالوا

ٌلزومھا، بحیث لو لم ینو اإلمامة صح اقتداء المأموم بھ، وھذا مبني على مسألة وھي حمل اإلمام عن المأموم، فمن یرى أن اإلم ّ ام یحمل عن َ
إن المأموم ال : ال یصح حمل اإلمام عن المأموم إال بنیة، فیجب على اإلمام أن ینوي، وھذا یقوى على مذھب من یقول: المأموم فإنھ یقول

ي ھذا، فكأنھ یرى أن صالة المأموم مبنیة على صالة اإلمام، فحتى یقع ھذا الحْمل، وتقع ھذه  العبادة على َیقرأ الفاتحة وراء اإلمام، وُیقوِّ
ًالوجھ المعتبر فإنھ ال بد وأن ینوي، فلو ائتممت بإنسان لم یعلم بك فإنھ ال یصح ھذا االئتمام، وبناء على ذلك یقولون تبطل الجماعة، وال تقع : ٍ

ِإن اإلمام ال یحمل الفاتحة فاألمر أخف؛ ألنھ : وأما على مذھب من یقول. ًصالتھ جماعة إذا لم ینو اإلمام الجماعة ًال یرى أركانا تترتب على َ
ًھذا، بخالف ما إذا حمل عنھ الفاتحة، فإنھ یحمل ركنا من أركان الصالة، ویرى أن صالة المأموم مربوطة بصالة اإلمام بحكم الشرع، ولكن  َ َ

ًوالذي ینبغي دائما في مسائل والحقیقة أن األقوى . یكون بتحصیل الفضیلة لھ، لكن ال ُیحكم بإثمھ ولزوم ذلك علیھ: كونھ ینوي اإلمامة قالوا
َّاإلمامة أن ُیحتاط للناس، فینوي اإلئمة ولو كان األمر خالفیا، ولو ترجح عند اإلنسان أنھ ال ینوي فینبغي علیھ أن ینوي حتى یصون صالة  ً

األئمة، منھم اإلمام الحافظ الناس عن الخطأ، وكما ذكرناه غیر مرة أن من آداب اإلمامة مراعاة الخالف، وقد نبھ على ھذا غیر واحد من 
والحافظ ابن حجر، وأئمة العلم رحمة هللا على الجمیع، وذكروا أنھ ینبغي على  ابن عبد البر، وشیخ اإلسالم ابن تیمیة، واإلمام ابن القیم،

ًاإلمام أن ینتبھ للخالف، فُیخرج صالة الناس من الشبھ دائما في األمور الالزمة، فیحتاط لھا حتى تقع صال ة الناس على وجٍھ معتبر، فھذا من ِ
  .النصح للعامة

 
 
 
 

ًصیرورة المنفرد مؤتما أو إماما ً 
 
 

ذلك أنھ لما أحرم ] وإن نوى المنفرد االئمتام لم یصح: [قولھ]. ًوإن نوى المنفرد االئتمام لم یصح كنیة إمامتھ فرضا: [قال رحمھ هللا تعالى
 أصلھ أقوى، ولذلك یقرر العلماء أن المنفرد أقوى من المأموم، وبعض األحیان تجد المنفرد في لزمتھ الصالة، ولزمتھ قراءة الفاتحة، فكان
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سمع هللا لمن حمده ربنا ولك الحمد، وتكون : حكم اإلمام، وتجب على المنفرد أشیاء ال تجب على المأموم كالتسمیع والتحمید، فإنھ یقول
َكذلك أیضا في حْمل السھو منھ إذا كان . علیھ التسمیع، وإنما یجب علیھ التحمید وحدهًواجبة في حقھ، لكن لو كان مأموما فإنھ ال یجب  ً

ًمأموما، فال یحمل سھو نفسھ، وال یحمل غیره عنھ سھو نفسھ إذا كان منفردا، فكأن المنفرد بمثابة اإلمام ال یصح من المنفرد أن : فقالوا. ً
ًعد أن انتھى الناس من صالة الفریضة فكبرت للصالة، فبعد أن دخلت فیھا منفردا جاءت لو دخلت المسجد ب: ًینتقل مأموما، وصورة المسألة

ًبجوارك جماعة وانعقدت، بحیث یمكنك أن تخطو حتى تدخل في صفھا، أو اقتربت منك بحیث یمكن أن تلتصق بمن بجوارك وتعتبر مأموما 
ًیجوز لك أن تدخل في ھذه الجماعة، والصحیح أنھ ال یجوز لھ، وخاصة على ًیصح للمنفرد أن ینتقل مأموما : لھذا اإلمام، فحینئٍذ إن قلنا

ت الواجب  مذھب من یرى أن اإلمام یحمل عن المأموم الفاتحة، فقد تعینت علیھ الفاتحة، وبانتقالھ ینتقل من األعلى إلى األدنى على وجٍھ ُیفوِّ
ً المنفرد مأموما كما ال یصح انتقال اإلمام مأموما، فھذا مذھب من یقول بعدم ال یصح انتقال: الذي ذكرناه وھو قراءة الفاتحة علیھ، فقالوا ً

والصحیح . أي أنھ ال یصح أن یدخل المأموم وراء المنفرد إذا طرأ علیھ أثناء الصالة] ًكنیة إمامتھ فرضا: [وقولھ رحمھ هللا. صحة االنتقال
والصحیح أنھ یستوي الفرض والنفل في . رض إال أن یكون من ابتداء الصالةال یصح في الف: أنھ یجوز لھ ذلك؛ ألن من العلماء من قال

نمت عند میمونة والنبي صلى هللا علیھ وسلم عندھا في تلك اللیلة، فتوضأ ثم : (ذلك، وقد ثبت من حدیث ابن عباس في الصحیحین أنھ قال
ًالنبي صلى هللا علیھ وسلم استفتح الصالة منفردا، ثم آل أمره إلى ، ووجھ الداللة أن )قام یصلي، فقمت عن یساره، فأخذني فجعلني عن یمینھ

ٍكونھ إماما، فالمنفرد واإلمام بمرتبٍة واحدة، فیجوز لھ أن یصیر إماما سواء أكان في فرض أم نافلة ٌ ً فلو دخلت بعد صالة الظھر لوحدك . ً
عة، وقد ثبت بذلك الحدیث الصحیح عن النبي صلى هللا علیھ ّوأقمت الصالة وكبرت، فجاء رجل صح لھ أن یدخل معك حتى تصیر لك الجما

فقام أبو بكر . أنا: من یتصدق على ھذا؟ فقال أبو بكر: (ًوسلم أنھ رأى رجال یصلي لوحده بعد إن انقضت الصالة، فقال علیھ الصالة والسالم
ً، فدل على أنھ یجوز للمنفرد أن یصیر إماما، وبناء على ذلك یصح من) فصلى معھ   .ھ أن یكون في النفل، أو یكون في الفرضً

 
 
 
 

 حكم المفارقة للمؤتم بال عذر
 
 

ٍوإن انفرد مؤتم بال عذر بطلت: [قال المصنف رحمھ هللا ًإذا كنت مأموما وأردت أن تنفرد عن إمامك فتصیر منفردا، لتنتقل من األدنى : أي]. ٌ ً
ًوھو كونك مأموما إلى األعلى وھو كونك منفردا، فقال أنھ ال یصح من المكلف أن ینفرد عن اإلمام وذلك الرتباط صالتھ : أي]. لم یصح[: ً

كإنسان استفتح إمامھ بسورٍة طویلة، ومعھ : ًوقد ینفرد بعذر ویستوي في ذلك أن یكون العذر متعلقا بھ أو بغیره، فمثال تعلقھ بھ. بصالة اإلمام
ِكما یجري لبعض من ابتلي بالسكر ونحوه-َمرض  َ علیھ الحْصر، ویخشى أن یستضر بھذا، فیحتاج إلى قطع الصالة، فیقطع الصالة  فیضیق-ُ

ِوأما ما یتعلق بغیره فكامرأٍة خافت على صبیھا وھي مأمومة، فتنفرد وتتم لنفسھا عند . ًنیة االئتمام، ویبقى منفردا یتم لنفسھ: مع إمامھ، أي ُ
على ذلك إذا احتاج اإلنسان للقطع لمصلحتھ أو  ًوبناء. لضرورة، وأقلھا الحاجةٌخوف الضرر علیھ ثم تدركھ؛ ألنھا مصلحة قد تصل إلى ا

، فیستوي أن یكون العذر في الشخص أو في غیره، لكن إذا علمنا أنھ یجوز لإلنسان عند العذر ]ٍلعذر: [مصلحة غیره جاز، كما قال المصنف
الدلیل على الجواز ما ثبت في الحدیث الصحیح عند :  الجواز؟ والجوابأن ینفصل عن إمامھ وال یجوز لھ عند عدم العذر، فما الدلیل على

ِمسلم أن معاذا رضي هللا عنھ استفتح الصالة بقومھ ثم قرأ بالبقرة، فتخلف أو انفرد رجل عن الصف، فأتم لنفسھ، ثم رجع إلى بیتھ، فأخبر  ُ ٌ ً
ًیا رسول هللا إن معاذا یصلي معك ثم :  صلى هللا علیھ وسلم وقالومضى إلى رسول هللا. لست بمنافق: إنھ منافق، فقال: معاذ بخبره، فقال

ٌأفتان أنت یا معاذ ؟ أفتان أنت یا معاذ ؟: (یأتینا بآخرتھ، وإنا أصحاب حرٍث وزرع، ثم ذكر القصة، فقال صلى هللا علیھ وسلم الحدیث، )..ٌ
إنھ یجوز لإلنسان عند : ّومن ثم قالوا. مھ لنفسھ، وذلك لوجود العذرووجھ الداللة أن النبي صلى هللا علیھ وسلم لم ینكر على الرجل إتما

وجود العذر أن ینفرد عن إمامھ إذا خشي إطالتھ، وغلبة الظن كالتحقیق، فإذا كنت تعرف اإلمام، أو یغلب على ظنك أنھ یطیل وانفردت عنھ 
ًكأنك متحقق أنھ یطیل، والقاعدة أن الغالب كالمتحقق، وبناء على ذلك ال  حرج علیك لوجود العذر، وھذا من سماحة الشریعة ویسرھا ٌ

ِورحمة هللا بعباده، فإن اإلنسان إذا كان معذورا وألزم أن یتم صالتھ وراء اإلمام استضر، ولربما حصل الضرر بغیره، كالمرأة یحصل  ُ ً
  .الضرر لصبیھا، وحینئٍذ یجوز لإلنسان أن یقطع وال حرج علیھ

 
 
 
 

 إذا بطلت صالة اإلمامحكم صالة المأموم 
 
 

ھذا مذھب من یرى ارتباط صالة المأموم باإلمام، حیث ]. ٍوتبطل صالة مأموم ببطالن صالة إمامھ فال استخالف: [قال المصنف رحمھ هللا
تخلف اإلمام یصح أن یس: وقال بعض العلماء. یرون أنھ إذا أحدث اإلمام، أو حصل منھ ما یوجب بطالن صالتھ فصالة المأموم وراءه باطلة

ًلو أن إماما صلى بالناس الظھر، ثم تذكر أثناء الصالة أنھ : مثال ذلك. إذا أحدث، والصالة بالنسبة لمن وراءه صحیحة، ثم یذھب ویتوضأ
لإلمام محدث، أو أن علیھ نجاسة، أو صلى وطرأ علیھ الحَدث، ففي ھذه األحوال یقوم اإلمام باالستخالف، وھذا أصح أقوال العلماء، فیشرع 
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ِّأن یستخلف إذا طرأ علیھ العذر في الصالة فبطلت صالتھ، ویصح للمأمومین أن ُیتموا فرادى، فإن استخلف اإلمام اعتبر البدیل خلیفتھ ونزل  ُ
ٌمنزلتھ، وإن لم یستخلف فحینئٍذ یتم كل إنسان على حدة، فسواء أبنوا صالتھم على االستخالف، أم أتم كل واحٍد منھم على حدة، ف صالتھم ٍ

صحیحة، وھذا مذھب الجمھور وھو الصحیح؛ لظاھر قصة عمر رضي هللا عنھ، فإنھ لما طعن استخلف عبد الرحمن بن عوف، وجعلھ 
َمكانھ إماما یصلي بالناس، فدل ھذا على مشروعیة االستخالف، وأنھ ال حرج فیھ ًوبناء على ذلك ال ُیحكم ببطالن الصالة، وُیعتبر قول . ً

ًمرجوحا، خاصة وأن الصحابة رضوان هللا علیھم قد فعلوا ذلك، ولم یقع بینھم نكیر، وھي سنة راشدة، ] فال استخالف: [المصنف رحمھ هللا ً
ٌویكاد یكون إجماعا من الصحابة؛ ألنھا قصة اشتھرت ولم ُینكرھا أحد، فكان ھذا أقوى في الدلیل على االستخالف إنھ ال : والذین یقولون. ً

ُة معاویة رضي هللا عنھ، فإنھ لما ُضرب على عجیزتھ أتم الناس فرادى، ولو صح ھذا فإنھ ال یعارض ما أثر عن عمر ، لقص: یستخلف قالوا ّ ِ
اختلف قضاء الصحابة، فیقدم قضاء عمر على فعل معاویة ، فإن عمر رضي هللا عنھ ممن أمر باالستنان بھ، فتكون رتبة الصحابي : ونقول

َنعتذر لـمعاویة بانشغالھ بالطعن عن االستخالف، وصحة االئتمام باإلمام أن ُیوجد الخلیفة : ألمر الثانيوا. ھنا أقوى من رتبتھ ھناك
ًالمستخلف من اإلمام، وكون اإلمام لم یستخلف فإنھ یحمل على أنھ من شدة الطعن ذھل عن أن یستخلف للناس، وبناء على ذلك نقول ِ ُ ْ إن : َ

یة رضي هللا عنھ، أو نعتذر لـمعاویة، فیصبح ال تعارض بین فعل الصحابیین، فـعمر استخلف لمكان ًفعل عمر یعتبر مقدما على فعل معاو
القدرة على االستخالف؛ ألن نفسھ كانت أقوى، وكان صبره أكثر، ومعاویة فاتھ االستخالف، أو لم یستطعھ لمكان قوة األلم، وحینئٍذ نعتبر 

نزاع على االستخالف، ومعاویة لم یستخلف، فیكون ھذا في جانب وھذا في جانب، ویصح حادثة معاویة خارجة عن موضع النزاع؛ ألن ال
  .القول باالستخالف، ویقوى من ھذا الوجھ

 
 
 
 

 مسألة إذا جاء اإلمام الراتب وقد ائتم بالناس غیره
 
 

مام الحي ھو آكد من غیره، فلو أن إمام الحي إ]. ًوإن أحرم إمام الحي بمن أحرم بھم نائبھ وعاد النائب مؤتما صح: [قال المصنف رحمھ هللا
ًلو أن الناس قدموا رجال یصلي بھم لتأخر : ًاستخلف إنسانا مكانھ، وتقدم وصلى بالناس، فجاء إمام الحي، فما الحكم؟ قال بعض العلماء

ِاإلمام، ثم جاء اإلمام متأخرا كان من حقھ أن ُیتم بالناس، وذلك لقصة أبي بكر رضي هللا عنھ ح ِّینما قدم عند اختصام بني عوٍف وُصلح النبي ً ُ
صلى هللا علیھ وسلم بینھم، كما في الحدیث الصحیح، فتأخر النبي صلى هللا علیھ وسلم، فجاء بالل إلى أبي بكر وأمره أن یصلي، ثم أقام 

ًرضي هللا عنھ منشغال في صالتھ، فنبھھ للناس، فتقدم أبو بكر وصلى، وفي أثناء الصالة جاء النبي صلى هللا علیھ وسلم، وكان أبو بكر 
ٌالصحابة إلى ذلك، فالتفت فإذا رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم، ولیس المراد االلتفاف الكامل وإنما كان من خشوعھ رضي هللا عنھ أنھ مقبل 

َمق رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم فتأخر، َر: على صالتھ، فالتفت لمكان إحساسھ بتسبیح الناس، فإذا بھ برسول هللا صلى هللا علیھ وسلم، أي
الزم مكانك، فتأخر رضي هللا عنھ وأرضاه، ثم جاء النبي صلى هللا علیھ وسلم وأتم : فأشار إلیھ النبي صلى هللا علیھ وسلم أن مكانك، أي

ما كان لـابن أبي قحافة أن یتقدم :  عنھ قالھذه المسألة خاصة بالنبي صلى هللا علیھ وسلم؛ ألن أبا بكر رضي هللا: وقال بعض العلماء. بالناس
ھذا من خصوصیات النبي صلى هللا علیھ وسلم، فال یرون أن إمام الحي : على رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم، واستدل بآیة الحجرات قالوا

ًإذا حضر كان من حقھ أن یؤخر من كان بدال عنھ لم ھنا لمكان االستحقاق في اإلمامة، فتقدم ُّوبعضھم یرى أن تقدم النبي صلى هللا علیھ وس. ِّ
ِأبو بكر لعذر، أو للحاجة وھي تخلف اإلمام، وما شرع لحاجٍة یبطل بزوالھا، فالشریعة تحفظ الحقوق، فاإلمام الراتب الذي رضي بھ الناس  َ ِ ُ

َأحق، فلما تقدم لحاجة وزالت الحاجة وجب أن ُیعاد اإلمام الراتب، وأكدوا ھذا بمرض الوفاة ، فإن النبي صلى هللا علیھ وسلم تقدم على أبي َ
- إن اإلمام الراتب من حقھ أن یأتي : ًبكر رضي هللا عنھ، وائتم أبو بكر بالنبي صلى هللا علیھ وسلم، والناس بـأبي بكر، وبناء على ھذا قالوا

ًالحي، وقلنا بجواز أن یدخل إماما في الركعتین فإن صلى األول ركعتین وكنا في الظھر، ثم جاء إمام . ِ وُیتم بالناس-ًولو كان متأخرا
ِیبقى المأمومون یتشھدون قیاسا على صالة الخوف، فُیتم اإلمام لنفسھ ركعتین، ثم یسلم بالناس؛ ألن لھا : األخریین وتأخر الخلیفة، فإنھم قالوا ً

ٌش، خاصة وأن ھذا ُیحدث للناس إرباكا، وكثیر من والصحیح الذي یقوى أنھ ینبغي صیانة صالة الناس عن التشوی. ًنظیرا في صالة الخوف ً ِ ً
الناس ال یفقھون، والدلیل فیھ شبھة، فإن للنبي صلى هللا علیھ وسلم من الخصوصیات ما لیس لغیره، فیقوى القول بتخصیص ھذا بالنبي 

فھذا یدل . م بین یدي النبي صلى هللا علیھ وسلمما كان لـابن أبي قحافة أن یتقد: ًصلى هللا علیھ وسلم، خاصة وأن أبا بكر رضي هللا عنھ قال
ِعلى أنھ فھم أن التقدم المنھي عنھ بین یدي هللا ورسولھ یشمل حتى الصالة، فاستند إلى دلیل، وھذا الدلیل من الخاص ولیس من العام، فیقوى  َ

ًلحي یأتي ویدخل مع الجماعة إذا كان مسبوقا، لكن لو ولذلك األولى أن إمام ا. القول بتخصیص ھذا بالنبي صلى هللا علیھ وسلم واالحتیاط فیھ
ال : (ألن القاعدة: إنھ من حقھ أن یفعل ذلك وقالوا: ًكان اإلنسان یرى مشروعیة ھذا، ویرى أن السنة عامة فلھ ذلك، فإذا جاء متأخرا قالوا

َإیثار في القرب ًمن حقھ أن یتقدم، خاصة : ًصلى إماما أفضل لھ، فقالواً، وكونھ یصلي بالناس أعظم ألجره من أن یصیر مأموما، فإنھ إذا )ُ
  .إذا كان یرى ذلك، فاألفضل لھ إذا كان یرى جواز ذلك أن یتقدم وأن یتأخر اإلمام الذي یصلي بالناس مكانھ

 
 
 
 

 األسئلة
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...... 
 

 التشریك في النیة بین تحیة المسجد وسنة الفجر
 
 

إني أصلي ركعتین بنیة أنھا السنة القبلیة لصالة الفجر وال أصلي غیرھا، فھل تسقط عني ركعتي إذا دخلت المسجد لصالة الفجر ف: السؤال
، والصالة والسالم على رسول هللا، وعلى آلھ وصحبھ ومن وااله، أما بعد: تحیة المسجد؟ الجواب على -فھذه المسألة : باسم هللا، والحمد 

 تحل محل تحیة المسجد، وأنھ ال حرج على المكلف إذا صالھا أن یجلس وال یصلي بعد  جوابھا أن ركعتي رغیبة الفجر-مذھب الجمھور
ًذلك تحیة المسجد، وھذا مبني على أن مقصود الشرع أن یصلي اإلنسان ركعتین، وھو قوي خاصة لعموم قولھ علیھ الصالة والسالم إذا : (ٌ

مقصود أن یصلي قبل أن یجلس، وھذا قد صلى قبل أن یجلس، وهللا تعالى ، فدل على أن ال)دخل أحدكم المسجد فلیركع ركعتین قبل أن یجلس
  .أعلم

 
 
 
 

 حكم من نوى أن یصلي الوتر ثالث ركعات متصالت ثم بدا لھ أن یفصلھن
 
 

ه ھذ: من نوى أن یصلي الوتر ثالث ركعاٍت متصالت، ثم غیر نیتھ وصلى ركعتین، ثم سلم وأوتر بواحدة، فما الحكم؟ الجواب: السؤال
ًففي ھذه الحالة لما شرع ناویا أن یصلیھا . الشروع في النوافل یصیرھا فرائض: المسألة تنبني على الشروع في النوافل، فبعض العلماء یقول

تقال من نیة َّحتى ولو قیل باللزوم فإنھ یتخرج ھذا باالن: لكن من العلماء من قال. ًینبغي علیھ أن یتمھا ثالثا وال یقطعھا بركعتین: ًثالثا قالوا
ًوإن كانت الزمة علیھ فإنھ ینتقل إلى النافلة، خاصة وأنھ سیصلي ثالثا، وبناء على ذلك ال حرج علیھ إذا قطعھا : الفرض إلى النافلة، قالوا ً ً ً

  .بالركعتین المنفصلة ثم صلى ركعة الوتر منفردة، وهللا تعالى أعلم
 
 
 
 

 حكم صالة الفریضة بوضوء النافلة
 
 

ً ثم دخل وقت صالة الظھر، فھل یجب علیھ إعادة الوضوء قیاسا على تحویل النیة في -ًمثال-ن توضأ للنفل كصالة الضحى َم: السؤال
، فخرج ..)إنما األعمال بالنیات: (ًظاھر السنة أن من نوى شیئا كان لھ، ومن لم ینوه لم یكن لھ؛ لقولھ علیھ الصالة والسالم: الصالة؟ الجواب
ِأن من نوى وضوءه للنافلة ال یصح أن یصلي بھ الفرض؛ ألنھ ُمحدث، وقد رفع حدثھ الستباحة النافلة ال الستباحة الفرض، العلماء على ھذا 

ولذلك األفضل لإلنسان وإنما إذا . ًوھذا ھو أقوى األقوال، خاصة على ظاھر حدیث عمر الذي ذكرناه، فإنھ إنما نوى النافلة ولم ینو الفرض
ِنوي رفع الحدث، فإذا نوى رفع الحدث یصح لھ أن یصلي مطلقا، أما لو نوى بالخصوص فریضة أو نافلة فھذا ُمشكل، أراد أن یتوضأ أن ی ً ً ً

فحتى یخرج من اإلشكال ینوي رفع الحدث؛ ألن نیة الوضوء إما نیة رفع الحدث، أو نیة األدنى، أو نیة األعلى، ولذلك جمعھا بعض العلماء 
ًمفترض أو استباحة لممنوع عرض فاألولى أن ینوي رفع الحدث حتى یخرج من اإلشكال، ویكون على ظاھر ولینو رفع حدٍث أو : بقولھ

  .الحال أنھ متطھر، ویصح لھ أن یصلي النافلة والفریضة دون قید
 
 
 
 

 حكم إمامة المتنفل بالمفترض
 
 

ٌما الحكم إذا صلى الرجل نافلة، وفي أثنائھا ائتم بھ شخص بنیة الف: السؤال إذا كان اإلنسان في النفل وطرأ علیھ من یرید أن : رض؟ الجوابً
فإذا لم ] ًوإن نوى المنفرد االئتمام لم تصح، كنیة إمامتھ فرضا: [ على ما قرره المصنف رحمھ هللا بقولھ. ال یصح: یصلي معھ الفرض قالوا

ر حدیث ابن عباس رضي هللا عنھما صحة ذلك واألقوى كما قلنا على ظاھ. یصح وھو مفترض فمن باب أولى أال یصح وھو متنفل
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وأما ائتمام المفترض بالمتنفل فإن الصحیح جواز ائتمام المفترض بالمتنفل لثبوت السنة عن النبي صلى هللا علیھ وسلم في حدیث . وجوازه
مفترض بالمتنفل؟ وھذه المسألة أصح ھل یجوز ائتمام ال: المسألة األولى: معاذ، وھو أصح الوجھین عند العلماء، ففي ھذا السؤال مسألتان

إذا قلنا بالجواز فھل یحق لھ أن تطرأ علیھ نیة اإلمامة لھذا المفترض أثناء : والمسألة الثانیة. األقوال فیھا الجواز للحدیث الذي ذكرناه
  .الصالة؟ أصح األقوال جواز ذلك لحدیث ابن عباس ، وهللا تعالى أعلم

 
 
 
 

 نوا أكثر من صفكیفیة صالة العراة إذا كا
 
 

أما بالنسبة لصالة العراة فإنھم یصلون ویكون إمامھم وسطھم، : ٌلو اجتمع عراة كثیرون في صفین أو أكثر كیف یصلون؟ الجواب: السؤال
ًوالصحیح أنھم یصلون قیاما، وال یصلون وھم جالسون، ولذلك یكونون صفا واحدا لمكان االستتار، وال حرج علیھم إذا ضاق بھم ا ً لمكان أن ً

  .یصلوا صفین، وهللا تعالى أعلم
 
 
 
 

 وقت صالة الوتر عند جمع التقدیم
 
 

ھذه المسألة : إذا جمع المسافر بین المغرب والعشاء في وقت المغرب، فھل یصلي الوتر أم یصلیھ بعد دخول وقت العشاء؟ الجواب: السؤال
وقت : والوجھ الثاني. عشاء، ومن أوتر قبل دخول وقت العشاء لم یصح وترهوقت الوتر یبتدئ بوقت ال: الوجھ األول: للعلماء فیھا وجھان

ًالوتر یصح بعد فعل العشاء ال مقیدا بوقت العشاء ٌوأصح القولین أن وقت الوتر مقید بوقت العشاء؛ لظاھر السنة في قولھ علیھ الصالة . َّ
، فإن الصالة إذا )ر جعلھ هللا لكم فیما بین صالة العشاء إلى أن یطلع الفجإن هللا قد أمدكم بصالة ھي خیر لكم من حمر النعم، الوت: (والسالم

مما یدل على أن المراد وقت العشاء أنھ لو استیقظ بعد وقت الفجر وقبل أن یصلي الفجر لم یوتر؛ ألن : ُأطلقت یراد بھا وقتھا، ولذلك نقول
ٌھ، فیكون ابتداؤه مقیدا بوقت الصالة ال بفعل الصالة، كما أن انتھاءه مقید بوقت وقت الفجر ینقطع بھ الوتر، فدل على أن ابتداء الوتر كانتھائ ً

الصالة ال بفعل الصالة، وعلى ھذا فاألقوى أنك إذا سافرت وجمعت بین المغرب والعشاء في وقت المغرب أنك تنتظر دخول وقت العشاء 
  .حتى توتر، وهللا تعالى أعلم

 
 
 
 

 البولطھارة وصالة من ابتلي بسلس 
 
 

ٌأنا شاب مصاب بسلس البول أكثر من سنتین وقد شق ذلك علي، فما الحكم؟ الجواب: السؤال نسأل هللا العظیم أن یشفیك وأن یعافیك، وأن : ٌ
 إذا كان في الدین - ًخاصة-أوصیك بالصبر واحتساب األجر عند هللا عز وجل، فإن البالء : ًأوال. یمن بالشفاء على جمیع مرضى المسلمین

ًیكون أعظم أجرا، وبالؤك ھذا في الدین؛ ألنھ كما أنھ مضرة بالبدن، وُیتعب اإلنسان من حیث عنایتھ بانتباھھ لبولھ وأذى البول، كذلك أیضا  ًِ ٌ
ًھو مضرة في الدین؛ ألن اإلنسان ینشغل وتعتني نفسھ بھذا الخارج، وُیصبح في ھم وقلق، خاصة إذا دخل علیھ وقت الصالة، وقد وجدت  ِ ٌ

ًلك ورأیتھ فأبشر بخیر، وهللا أعلم كم لك من األجر في ھاتین السنتین اللتین مضتا، فأبشر بخیر، وأنعم عینا با عز وجل، فإن هللا ذ
َإنا وجدناهُ صابرا نْعم: سیرضیك إذا صبرت واحتسبت، وهللا یقول عن أیوب علیھ السالم ِ ً ِ َِ َ ََ ْ ٌالعْبد إنُھ أواب  َّ َّ َ َّ ِ ُ َ صبر فإن هللا ُینعم ، فمن ]44:ص[ْ

ًعلیھ، فاصبر بارك هللا فیك، واعلم أن الذي ابتالك ھو ربك، ولیس لك إال الرضا عن هللا عز وجل، فأوصیك أوال بالصبر واحتساب األجر 
فتتوضأ عند ًأن تأخذ باألسباب فإذا دخل وقت الصالة، وكان السلس مسترسال فإنك تتوضأ لدخول وقت كل صالة، : واألمر الثاني. عند هللا

ِأما إذا كانت تضر بك وتجحف بك وتحدث . ًأذان الظھر ثم تصلي الظھر، وتضع إذا أمكنك قطنة لخروج البول إذا كانت تحبس البول
الضرر فحینئٍذ ال حرج علیك، بعد أن تتوضأ في أول الوقت ولو خرج الخارج؛ ألنھ لیس بإمكانك إال أن تصلي على ھذا، وهللا ال یكلفك إال 

َال ُیكلُف هللا نفسا إال ُوْسعھا : بإمكانك، كما قال سبحانھما  َ َّ ِ ً ْ َ َُ َّ ًأما لو كان السلس متقطعا بحیث یمكن أن . ، فھذا الذي في وسعك]286:البقرة[ِّ
اعة، فإن  ربع ساعة ال یخرج شيء فصلِّ في ربع الساعة ولو أدى ذلك إلى فوات الصالة مع الجم-ًمثال-یسلم وقت الصالة لك، بحیث تمكث 

ٌالصالة مع الجماعة یجوز تركھا تحصیال لشرط الطھارة المتصل بالصالة، فإیجاب الجماعة منفصل، والطھارة إیجاب متصل، فیقدم  ً
  .أما إذا كان ال یسع الوقت فحینئٍذ تنزل وتصلي مع الجماعة، ولو خرج منك البول، وهللا تعالى أعلم. الواجب المتصل على الواجب المنفصل
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 حكم من نسي ركعة من الصالة
 
 

ٌرجل صلى صالة العشاء ثالث ركعات، وبعد السالم تذكر بأنھ بقي علیھ ركعة واحدة، فھل یصلي الركعة الناقصة أم یعید الصالة، : السؤال
ٌقٍت سواء أكان بعد األذكار أم ًمن سلم من صالة ناقصة، ولم یعلم بنقصھا إال بعد و: مع العلم أنھ تذكرھا بعد تمام الذكر بعد الصالة؟ الجواب

بعد السنن فإنھ یجوز لھ أن یستقبل القبلة وُیتم صالتھ ما دام أنھ في المسجد، ودلیل ذلك ما ثبت في الصحیحین من حدیث أبي ھریرة رضي 
ّع وشبك بین أصابعھ صلى النبي صلى هللا علیھ وسلم بنا إحدى صالتي العشي، فسلم من اثنتین، ثم قام إلى الجذ: (هللا عنھ أنھ قال

َأقُصرت الصالة أم نسیت؟ ! یا رسول هللا: ٌكالغضبان، فھاب الصحابة أن یكلموه، وفي الناس أبو بكر وعمر، فقال لھ رجل یقال لھ ذو الیدین 
َأصدق: ٌبلى، قد كان شيء من ذلك، فسأل الصحابة: قال! ٌما كان شيء من ذلك: (، وفي روایة)ما قصرت وال نسیت: فقال َ :  ذو الیدین ؟ قالواَ

: منھا: فدل ھذا الحدیث على مسائل كثیرة). ثم سجد سجدتین قبل أن یسلم: وأنبئت أن عمران قال: نعم فرجع إلى مصاله وأتم ركعتین، قال
ِأن من سلم من صالتھ منتقصا لھا، وكان في المسجد فمن حقھ أن یرجع وُیتم الصالة ولو كان قد استدبر القبلة؛ ألن الن ً بي صلى هللا علیھ َّ

ٌوبناء علیھ فما دمت قد صلیت العشاء ثالثا فإن ذمتك مشغولة بالركعة الرابعة، فیلزمك أن تستقبل القبلة وتتم الركعة . وسلم استدبر القبلة ً ً
 اإلمام بخطئھ إذا لم جواز مخاطبة: المسألة الثانیة في ھذا الحدیث، وھي مما یحسن التنبیھ علیھا. الرابعة، ثم تسجد سجدتین قبل أن تسلم

َّیفھم، وھذه المسألة ُیغفلھا كثیر، فلو أن إماما أخطأ في الصالة، كأن قام إلى الركعة الثانیة وكبر ووقف فقرأ فقال ِوالتین والزْیتون : ً ُِ َِّّ َ ] 1:التین[َ
ِالتین والزْیتون َو: سیرجع ویقول. سبحان هللا: ًمثال، فإنھ یظن أنھ قرأ الفاتحة وھو لم یقرأھا، فلو قلت لھ ُِ َِّّ یظن أنھ أخطأ في اآلیة، ] 1:التین[َ

اقرأ الفاتحة؛ ألن ذا الیدین خاطب النبي صلى هللا علیھ وسلم : اقرأ الفاتحة فیجوز لك أن تقول لھ: فحینئٍذ ال یمكن أن ینتبھ إال أن تقول لھ
خطأ؛ ألن النبي صلى هللا . ن یظن أن التشریع على الركعتینإن ذا الیدین كا: أقصرت الصالة أم نسیت؟ فكون بعض العلماء یقول: وقال

َّفتكلم مع علمھ بأن النبي صلى . ٍبلى قد كان شيء من ذلك: ، فقال)ما قصرت وال نسیت: (، وقال)ٌما كان شيء من ذلك: (علیھ وسلم قال لھ
ً بخطئھ إذا تعذر فھم اإلمام، خاصة إذا كان خطؤه مما ًهللا علیھ وسلم قد حصل منھ السھو، وبناء على ذلك یصح للمأموم أن یخاطب اإلمام َّ

اقرأ .. اسجد.. اركع: -ًمثال-ًسبحان هللا یزید في الخطأ، وبناء على ذلك تنبھھ وتقول لھ مباشرة : تختلج معھ الصالة، بحیث إذا قلت لھ
ة، وقس على ھذا؛ ألن ذا الیدین خاطب النبي صلى هللا علیھ اقرأ الفاتح :بمعنى. الفاتحة: الفاتحة، وینبغي أن تقتصر على أقل الكالم فتقول لھ

  .وسلم بخطئھ، وهللا تعالى أعلم
 
 
 
 

 حكم دخول الحمام بسبیكة على شكل الكعبة
 
 

ُیوجد عند بائع الذھب سبیكة ذھبیة على شكل الكعبة المشرفة تلبس في العنق، فھل یجوز للمرأة دخول الحمام بھا؟ الجواب: السؤال ال : ٌ
ِبغي في الحقیقة تصویر مثل ھذه الصور لألماكن التي قصد الشرع تعظیمھا، والناس إذا ألفوا النظر إلى الكعبة یكون دخولھم علیھا ألول ین َ َ َ

ًوھلة أمرا معتادا، ولذلك كان عمر رضي هللا عنھ إذا انتھى الناس من الحج صاح فیھم فیقول ا یا أھل الشام شامكم، یا أھل الیمن یمنكم، ی: ً
ِأخشى أن تذھب ھیبة الكعبة من قلوبھم؛ ألنھم إذا ألفوا الجلوس وألفوا : ِفلما ُسئل عن ذلك قال. أھل العراق عراقكم، یا أھل مصر مصركم َ

ًالنظر إلیھا اعتادوھا فذھبت ھیبتھا، ومقصود الشرع تعظیم مثل ھذه األماكن، فھذا من فراستھ رضي هللا عنھ، وكان محدثا ملھما كما أ ً خبر َّ
ھذه الصور التي ھي محل إجالل وتعظیم من المؤمنین،  ًوبناء على ذلك ال ینبغي تصویر مثل. النبي صلى هللا علیھ وسلم عنھ في الصحیح

ُفینبغي إجاللھا وصیانتھا، وبناء على ذلك فالذي أراه أنھا تصاغ على غیر صورة الكعبة، أما من ناحیة الجواز فیجوز، لكن كون اإلنسان  ً
  .ً مثل ھذه الصور فال أرى لھ وجھا أن یفعل ذلك، وصلى هللا وسلم على نبیھ وعلى آلھ وصحبھ أجمعینیعلق

 
 
 
 

 [1[ باب صفة الصالة -شرح زاد المستقنع 
في صفة كمال، وصفة إجزاء، فاألولى ھي أتم الصفتین، وھي المشتملة على ھدي النبي صلى هللا علیھ وسلم الكامل : تنقسم صفة الصالة إلى

ویذكر العلماء في صفة . صالتھ، والثانیة ھي التي یجب على المسلم أن یأتي بھا، فإن أخل بشيء منھا نقص من صالتھ بقدر ما أخل منھا
 .الصالة المشي إلى المساجد وآدابھ وسننھ

 من آداب المشي إلى الصالة
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فیقول : أما بعد.  أشرف األنبیاء والمرسلین، وعلى آلھ وصحبھ أجمعینبسم هللا الرحمن الرحیم الحمد  رب العالمین، والصالة والسالم على
بعد أن تكلم المصنف رحمھ هللا على األمور التي ینبغي على المكلف أن یحصلھا قبل الصالة شرع ]. باب صفة الصالة: [المصنف رحمھ هللا

في ھذا الموضع سأذكر لك : أي) باب صفة الصالة: (حمھ هللاحلیتھ وما یتمیز بھ، فقولھ ر: وصفة الشيء. رحمھ هللا في بیان صفة الصالة
یسمى صفة الكمال، وھذه الصفة : القسم األول: وصفة الصالة تنقسم إلى قسمین. الصالة ًجملة من األحكام والمسائل یستدل بھا على ھدي

: والقسم الثاني من صفة الصالة. في صفة صالتھھي أتم الصفتین وأكملھا، وذلك أنھا تشتمل على ھدي النبي صلى هللا علیھ وسلم الكامل 
ٍصفة اإلجزاء، وھي الصفة التي ینبغي على المسلم أن یأتي بھا كاملة، فإن أخل بشيء منھا فإنھ یعتبر مخال إما بركن أو بواجب، فإن ترك  ً ٍ ّ ً

ًالركن فإن صالتھ تبطل ما لم یكن نسیانا وكان نسیانھ مقاربا للصالة في مسجده، فلو ترك ً ركنا وھو في المسجد، ثم ذكر قبل الخروج ً
ومن عادة . وأمكنھ التدارك أتم صالتھ، وصفة اإلجزاء تشتمل على األركان والواجبات، وقد یقتصر بعض العلماء فیھا على األركان وحدھا

ِّ معتبرة، وبعض العلماء یقدم على العلماء رحمھم هللا أنھم یعتنون بذكر وصف العبادة حتى یحكم على صالة المكلف بكونھا معتبرة أو غیر
ًھذا الباب بابا، وھو باب آداب المشي إلى الصالة، كما اعتنى بھ اإلمام ابن قدامة رحمھ هللا في كتابھ العمدة، وھكذا غیره من العلماء، ومنھم 

ٍنحصر في أمور من أھمھا ما من یقتصر على ذكر الصفة وال یذكر آداب المشي، واألكمل االعتناء بآداب المشي في الصالة، وھي ت
 ......:یلي

 
 استحضار النیة

 
 

ینبغي للمكلف إذا أراد أن یذھب إلى المسجد للصالة أن یستحضر النیة، وھي قصد وجھ هللا عز وجل بخروجھ إلى المسجد، وھذه النیة : ًأوال
ّصالة الرجل تضعف على : (ى هللا علیھ وسلم أنھ قالمعتبرة للحكم بكونھ في قربة وعبادة، وذلك لما ثبت في الحدیث الصحیح عن النبي صل

ًصالتھ في بیتھ وسوقھ خمسا وعشرین ضعفا، وذلك أنھ إذا توضأ فأصبغ الوضوء ثم خرج إلى المسجد ال یخرجھ إال الصالة ، فقال علیھ )ً
ًمن یذھب للدنیا، ومنھم من یذھب جامعا بین ؛ ألن الناس منھم من یذھب إلى المسجد لآلخرة، ومنھم )ال یخرجھ إال الصالة: (الصالة والسالم

، وشغل الوقت في طاعة هللا، وأداء ما افترض هللا علیھ فھو  الدنیا واآلخرة، فمن خرج وقصده اآلخرة كأن یخرج وقصده العبادة والتقرب 
بمعنى أنھ لو أصابتھ مصیبة فمات في في قربة، ومثاب من خروجھ إلى رجوعھ إلى بیتھ، حتى ورد في الخبر أنھ لو ھلك فعلى هللا أجره، 

طریقھ إلى المسجد، أو أصابتھ بلیة فإن أجره على هللا، ولذلك كانوا یعتبرون من حسن الخاتمة موت اإلنسان في خروجھ إلى الصالة، أو 
  .ٌخروجھ إلى المسجد؛ ألنھا طاعة وقربة، فإذا خرج یستحضر النیة

 
 
 
 

  علیھ وسلمذكر الدعاء المأثور عن النبي صلى هللا
 
 

، توكلت على هللا، ال حول وال قوة هللا : (أن یأخذ بآداب الخروج من الدعاء المأثور عن النبي صلى هللا علیھ وسلم: ًثانیا باسم هللا، آمنت با
:  أمنت وكفیت ووقیت، فقال:فإذا قالھا تنحى عنھ الشیطان، وقال الملك: (، فقد ثبت في الحدیث عن النبي صلى هللا علیھ وسلم قولھ)إال با

أنھ : (وقد ثبت في الحدیث الصحیح عن النبي صلى هللا علیھ وسلم. أي أنھ في رحمة هللا وضمانھ) ٍما لكم في رجل كفي ووقي من حاجٍة
ًي نورا، واجعل ًاللھم اجعل في قلبي نورا، وفي لسان:  وقال-كما في صحیح مسلم وغیره- خرج من بیتھ إلى صالة الفجر، فدعا بثمان كلمات 

ًفي بصري نورا، واجعل من خلفي نورا، ومن أمامي نورا، ومن فوقي نورا، ومن تحتي نورا، وأعطني نورا ً ً ً ً ، فھذه ثمان كلمات من النبي )ً
ر، فما أكثر صلى هللا علیھ وسلم، فإذا كان اإلنسان عند خروجھ من بیتھ یرید التأسي برسول هللا صلى هللا علیھ وسلم فلیحرص على ھذا الذك

ٍفالحھ، وما أنجحھ حین یخرج وھو یسأل هللا أن یجعل في قلبھ نورا، ومن جعل هللا في قلبھ نورا فإنھ في أمن وعافیٍة من الفتن، وقال ً ً :
ِ، فال یقول إال خیرا، وال یتكلم إال بخیر، ویعصم في كالمھ، وإذا ُعصم اإلنسان في كالمھ ومنطقھ كانً)اجعل في لساني نورا(  على سداٍد ً

ًیا أیھا الذین آمنوا اتقوا هللا وقولوا قْوال سدیدا : ورشاد، كما قال تعالى ِ ِ َُّ َ َ َ َ ًَ ََّ ُ ُ ُ َُ َّ َّ ُْیْصلْح لكم أْعمالكم * َ ُْ َُ ََ َ فیحرص على ھذه األدعیة ] 71- 70:األحزاب[ِ
  .النبویة، وھذا من آداب الخروج

 
 
 
 

 ًالمشي راجال دون أن یركب
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ًوال یركب؛ ألن مشیھ أعظم أجرا وثوابا لھ في الطاعة، لما ثبت في الحدیث الصحیح عن النبي صلى هللا علیھ وسلم أنھ قالأن یمشي : ًثالثا ً :
ٌوكان رجل یصلي مع رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم فال تخطئھ صالة، وكان یمشي (، )ًأعظم الناس أجرا في الصالة أبعدھم إلیھا ممشى(

ٌما أحب لو أن بیتي معلق طنبھ بطنب بیت رسول هللا صلى هللا :  لو أنك أخذت دابة تقیك حر الرمضاء والھوام، فقال:على رجلھ، فقالوا لھ
: علیھ وسلم، إني أحتسب عند هللا أن یكتب أجري في ذھابي ورجعتي، فأخبر صلى هللا علیھ وسلم بقولھ، فقال لھ النبي صلى هللا علیھ وسلم

ً فإذا كان خروجك ماشیا بقصد أن یكتب هللا لك أجر المشي، وكانت نیتك أن یجمع هللا لك بین أجر الذھاب والرجعة ،)قد جمع هللا لك بین ذلك
أال أنبئكم بما یمحو هللا بھ الخطایا ویرفع بھ الدرجات، : (وقال صلى هللا علیھ وسلم. كتب لك األجران، فھذا من فضل السعي إلى المسجد

ًإذا رفع العبد قدمھ وھو ماض إلى الصالة لم یخط خطوة : (وثبت في الصحیح عن النبي صلى هللا علیھ وسلم أنھ، )كثرة الخطا إلى المساجد ٍ
وكان العلماء رحمھم هللا یستحبون لإلنسان إذا خرج إلى الصالة أن ال یسرع، . ٌ، فھذا خیر كثیر)إال رفعت لھ بھا درجة وحط عنھ بھا خطیئة

ًره بناء على ھذا الحدیث، وأذكر من العلماء رحمھم هللا من كان یمشي كأنھ معقول الرجلین، یخفف من وأن یقارب الخطا حتى یكثر أج
  .المشي حتى تكون خطاه أكثر وأجره عند هللا أعظم؛ لظاھر ھذا الحدیث الثابت في الصحیح عن النبي صلى هللا علیھ وسلم

 
 
 
 

 المشي إلى المسجد بالسكینة والوقار
 
 

أما عدم التشبیك بین األصابع فألنھ في صالة، وقد نھى . ة لمن خرج إلى المسجد أن ال یشبك بین أصابعھ، وأن ال یشتد سعیھوالسن: ًرابعا
ّالنبي صلى هللا علیھ وسلم عن تشبیك األصابع في الصالة؛ ألن الیھود إذا صلوا شبكوا، فنھي المسلمون عن التشبیك حتى ال یتشبھوا 

وأما أن ال . الصالة یمتنع من تشبیك األصابع، وقد جاء في حدیث أبي داود تأكید ذلك عن النبي صلى هللا علیھ وسلمبالیھود، فإذا خرج إلى 
فإذا أقیمت فال : (ًال یجري وال یھرول، وال یسعى حثیثا حتى ولو سمع اإلقامة؛ ألن النبي صلى هللا علیھ وسلم قال: یشتد في سعیھ فمعناه

، فأمر النبي صلى هللا علیھ وسلم من أتى إلى الصالة أن )توھا وعلیكم السكینة، فما أدركتم فصلوا، وما فاتكم فأتمواتأتوھا وأنتم تسعون، وائ
، وثبت في الحدیث )إذا أتى أحدكم الجمعة فلیأتھا بسكینة ووقار: (ال یسعى، وثبت في الحدیث الصحیح عن النبي صلى هللا علیھ وسلم أنھ قال

ً خرج متخشعا متذلال متبذال-أعني صالة االستسقاء- أنھ لما خرج إلى الصالة : ( هللا علیھ وسلمالصحیح عن النبي صلى ً صلوات هللا ) ً
ھل األفضل أن یركب اإلنسان حتى یحصل الصف األول في المسجد، أو األفضل أن : وقد یقال. فال بد من العنایة بھذه اآلداب. وسالمھ علیھ

ًجد؟ فإن اإلنسان لو مشى قد یكون بعیدا عن المسجد، بحیث لو مشى على قدمیھ ربما فاتھ الصف یمشي فیحصل فضل السعي إلى المس
ًاألول، وإذا ركب سیارتھ أو دابتھ أدرك الصف األول، فھل األفضل مشیھ إلى الصالة تحصیال لھذه الفضائل، أو تبكیره بالركوب وفوات 

ًأقواھما أنھ یركب، فیكون فضل الصف األول مقدما على فضل :  وجھان للعلماءفضل المشي علیھ بإدراك الصف األول؟ في ھذه المسألة ّ
، فإن المشي إلى الصالة )إذا تعارضت الفضائل قدمت الفضیلة المتصلة على الفضیلة المنفصلة: (المشي، ووجھ ھذا الترجیح أن القاعدة

قدم الفضیلة المتصلة على الفضیلة المنفصلة، فاألفضل لھ أن فضیلة منفصلة عن الصالة، والصف األول فضیلة متصلة بالصالة، ولذلك ت
یستحب لھ أن یجعل في نیتھ أنھ لوال ضیق الوقت لمشى على قدمیھ، حتى یكتب لھ : یركب، ولكن كما قال بعض العلماء رحمة هللا علیھم

  .الفضالن
 
 
 
 

 ذكر الدعاء المأثور عند دخول المسجد
 
 

، والسنة أن یقدم )باسم هللا، والصالة والسالم على رسول هللا، اللھم افتح لي أبواب رحمتك: (دعاء المأثورإذا دخل المسجد قال ال: ًخامسا
ًیمناه ویؤخر یسراه، والسنة إذا دخل إلى المسجد أن یكف أذاه عن الناس بعدم تخطي الرقاب ورفع الصوت تشویشا على المصلین، حتى ولو  ّ

ٌأن النبي صلى هللا علیھ وسلم خطب الناس في الجمعة، فجاء رجل یتخطى الرقاب، فقال علیھ الصالة  (:ًكان ذاكرا، إذا أمكنھ ذلك، وذلك
أي تأخرت، فالذي یرید الصفوف ): آنیت(أي بتخطیك لرقاب الناس، ومعنى ) فقد آذیت: (، ومعنى قولھ)اجلس فقد آذیت وآنیت: والسالم

ً األول فلیبكر، أما أن یأتي متأخرا ویتخطى رقاب الناس ویؤذیھم ویشوش علیھم فإن ھذا األول، والذي یرید الفضائل التي تكون في الصفوف
، وھذا من )إذا تعارضت المصلحة والمفسدة قدم درأ المفسدة على جلب المصلحة: (ال یجوز لھ لما فیھ من الضرر، والقاعدة في الشریعة

عامة الناس، وكونھ یدرك الصف : ألن تخطي الرقاب یؤذي العامة، أي! حیث اإلطالق، فكیف إذا كانت المصلحة عامة والمفسدة خاصة؟
األول فضیلة خاصة، فلذلك تقدم درأ المفسدة ھنا على جلب المصلحة، فال یجوز لھ أن یتخطى رقاب الناس، وال أن یؤذیھم بالھیشات ورفع 

ً وتعالى منبھا عباده المؤمنین على حرمة المساجد، وما ینبغي الصوت؛ ألن ذلك مما ال ینبغي في بیوت هللا عز وجل؛ ولذلك قال هللا سبحانھ
َفي ُبُیوٍت أذن هللا أْن تْرفع : أن تكون علیھ من إجالل وإكبار ََ ُ َ َُ َّ ِ إجاللھ وتعظیمھ، وذلك یكون بالسكینة والوقار في : ، ورفع الشيء]36:النور[ِ

ممن أنتما؟ : اختصما في المسجد ورفعا أصواتھما، فلما جاء إلیھما قالوجاء عن عمر رضي هللا عنھ أنھ رأى رجلین . بیوت هللا عز وجل
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لمكان حرمة المسجد وأذیة الناس في مسجد النبي صلى هللا علیھ : ًلو كنتما من أھل المدینة ألوجعتكما ضربا، أي: قال. من أھل الطائف: قاال
ًحمھم هللا على أنھ كلما كان اإلنسان متعاطیا للسنة حریصا علیھا كلما كان ّفال بد لإلنسان أن یراعي ھذه اآلداب، ولذلك نبھ العلماء ر. وسلم ً

ًموفقا للقبول في صالتھ، وینبغي نصح الناس وتوجیھھم إلى عدم اإلخالل بھذه السنن، وبیان ما ینبغي من التزامھ بھدي رسول هللا صلى هللا 
ّعلیھ وسلم، خاصة فیما یتعلق بكف األذى ً.  

 
 
 
 

 لمسجدصالة تحیة ا
 
 

فإذا دخل المصلي في وقٍت ال صالة فیھ كأن یدخل بین األذان واإلقامة فإنھ یفتتح الصالة بتحیة المسجد، فیحي المسجد بالصالة، : ًسادسا
ا، ، فدل ھذا على لزومھ)إذا دخل أحدكم المسجد فلیركع ركعتین: (وذلك لما ثبت في الحدیث الصحیح عن النبي صلى هللا علیھ وسلم أنھ قال

وذلك : (وأنھ ال ینبغي للمسلم أن یجلس في المسجد حتى یصلیھما، ثم إذا صالھما فإنھ في صالٍة ما انتظر الصالة، قال صلى هللا علیھ وسلم
ًأنھ إذا توضأ فأسبغ الوضوء، ثم خرج إلى المسجد ال یخرجھ إال الصالة لم یخط خطوة إال رفعت لھ بھا درجة، وحط عنھ بھا خطیئة، فإذا 

ًما دام جالسا في مصاله فریضة كانت أم نافلة فإنھ : أي) اللھم اغفر لھ اللھم ارحمھ: ى لم تزل المالئكة تصلي علیھ ما دام في مصالهصل ً
ًتصلي علیھ المالئكة، فتدعو لھ بالمغفرة والرحمة، وھذا خیر كثیر، ولذلك ما دخل إنسان مسجدا وصلى مع الجماعة وخرج إال خرج طیب  ٌ

ّبور الخاطر، ولو كانت علیھ ھموم الدنیا، فإنھ إذا دخل وخاصة إذا بكر إلى المسجد وصلى فیھ فإنھ یجد ھذا الخیر الكثیر من النفس ومج ً
فإذا حضرت الصالة فحینئٍذ یبتدئ بمراعاة ما ثبت في الحدیث الصحیح عن النبي صلى . صالة المالئكة علیھ، ودعائھا لھ، واستغفارھا لھ

، فإذا أقیمت الصالة فإنھ یمتنع من التنفل، ویمتنع من إحداث صالة النافلة ) إذا أقیمت الصالة فال صالة إال المكتوبة: (نھ قالهللا علیھ وسلم أ
  .بعد إقامة الصالة

 
 
 
 

 صفة القیام إلى الصالة
 
 

...... 
 

 من إقامتھا) ْقد(سنیة القیام عند 
 
 

یبتدئ : ًإذا كان المكلف جالسا في المسجد وأقیمت الصالة، فقد قال بعض السلف]. ن إقامتھام) ْقد(ُیسن القیام عند : [قال المصنف رحمھ هللا
وھذا القول مأثور عن عمر بن عبد العزیز الخلیفة الراشد رحمة هللا علیھ، وكان یقول بھ . من اإلقامة) هللا أكبر: (قیامھ عند قول المؤذن

والمحفوظ من ھدي النبي صلى هللا علیھ وسلم أنھ كان الستار . لإلقامة فإن الناس یقومون) رهللا أكب: (أنھ إذا قال المؤذن: بعض السلف، أي
على بابھ، فكان بالل رضي هللا عنھ إذا شعر بحركة الستار أقام الصالة، فكان الناس إذا ابتدأ بالل لإلقامة قاموا، فإذا رأوا الستر تحرك 

ّ، فال یصل علیھ الصالة والسالم إلى موضع محرابھ أو مكان مصاله إال والناس قد أخذوا قاموا، وأخذوا مصافھم، وھیأوا أنفسھم للصالة
ًوثبت في الحدیث الصحیح أن بالال رأى حركة الستر، فظن أن النبي صلى هللا  .مصافھم، فسواھم وأمرھم باالستواء، ثم كبر وصلى بھم

یام حتى طال علیھم القیام، ثم دخل علیھ الصالة والسالم، فقال علیھ الصالة علیھ وسلم یرید أن یخرج فأقام الصالة، فانتظر الناس وھم ق
ً، رفقا بالصحابة رضوان هللا علیھم وبالمصلین، وأخذ العلماء من ھذا دلیال على أنھ )إذا رأیتموني فقوموا: (- كما في صحیح مسلم- والسالم  ً

) إذا رأیتموني فقوموا: (قول النبي صلى هللا علیھ وسلم: منھم من یقول:  وجھانمن السنة أن یقام عند رؤیة اإلمام، وللعلماء في ھذا الحدیث
حتى یكون ذلك أبلغ في استواء الناس قبل دخول اإلمام إلى . إذا رأیتم اإلمام في المسجد فقوموا: لم یقصد بھ حالة مخصوصة، كأنھ یقول

) . إذا رأیتموني فقوموا: (ِھ ُوجدت المشقة بقیام الصحابة، فقال لھمبل ھذا خاص؛ ألن: وقال بعض العلماء. المحراب أو موضع اإلمامة
ٌوالذي یظھر أن أقل ما فیھا أنھا سنة تقریریة، فإن الصحابة كانوا یقومون عند دخولھ، فاألفضل واألكمل عند رؤیة اإلمام أن یقوم الناس،  ّ

ّمامتھ إال والناس قد أخذت مصافھا، كما جاءت األخبار عن النبي صلى ّوأن یأخذوا مصافھم، ویحاولوا تھیئة أنفسھم، بحیث ال یبلغ موضع إ
ًوأما اإلمام مالك رحمھ هللا فإنھ لم یجد حدا معینا لقیام الناس عند اإلقامة، ورأى أن األمر واسع، فخفف رحمھ هللا وقال. هللا علیھ وسلم ً :

ً في أحوالھم، فلم یحد في القیام للصالة حدا معینا، وھذا ال شك أنھ من ناحیة الناس فیھم الصغیر وفیھم القوي وفیھم الجلد، أن الناس یختلفون ً ّ
األفضل والتأسي بالنبي صلى هللا علیھ : ، ولكننا نقول)ْقد(اإللزام صحیح، فال نستطیع أن نلزم الناس بالقیام ال عند ابتداء اإلقامة، وال عند 

ّداخال إلى المسجد، أو رؤي عامدا إلى مصاله فإن الناس یقومون، وھذا ھو السنة؛ ألن النبي وسلم أن یقام عند رؤیة األئمة، فإذا رؤي اإلمام  ً ً
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وألنھ یعین على تحقیق مقصود الشرع، فإن الناس إذا ابتدروا بالقیام وسووا صفوفھم، ثم  َّصلى هللا علیھ وسلم أقر الصحابة على فعلھم،
ًخاصة في ھذا الزمان فإنھ یعجل اإلمام بالتكبیر، والفاصل قد یكون قلیال، وقد یكون أمرھم اإلمام كان ذلك أبلغ في تسویة الصفوف، و ً

اإلنسان یرغب في إدراك تكبیرة اإلحرام وفضلھا، فقد یضطر إلى االشتغال بتسویة الصفوف، لكن المبادرة للقیام عند رؤیة اإلمام أبلغ في 
األفضل والسنة القیام عند رؤیة : ، ولكن نقول)قد( یدل على اللزوم بالقیام عند ًاستواء الصفوف واعتدال الناس، وال نحفظ في ذلك أمرا

َّاألئمة، وأثر عن علي رضي هللا عنھ القیام عند قد، وال یصح ھذا عنھ وُیروى في حدیث مرفوع ضعیف َ ِ والصحیح أن األمر واسع، ولكن . ُ
قد قامت الصالة، : - كما ھو معلوم فیھا-اإلقامة ] من إقامتھا) ْقد(عند : [حمھ هللاوقولھ ر. السنة واألفضل أن ُیقام عند رؤیة األئمة كما ذكرنا

األولى، ) قد(یكون عند : األولى أو الثانیة؟ والجواب) ْقد(على قول المصنف عند  قد قامت الصالة، فتقال مرتین، فحینئٍذ ھل یكون القیام
من ) ْقد(بعد قولھ : الثانیة من إقامتھا، أو) قد(عند قولھ : ر، ولو أراد الثانیة لقالولیس الثانیة؛ ألنھ أطلق، والمطلق ینصرف إلى أول مذكو

  .إقامتھا
 
 
 
 

 تسویة الصفوف وإقامتھا
 
 

ّیسن للناس أن یعتنوا بتسویة الصفوف، والمراد بھذه السنة أنھا من ھدي رسول هللا صلى هللا علیھ ]. وتسویة الصف: [قال رحمھ هللا تعالى
ویة الصفوف وإقامتھا من إقامة الصالة، وقول الجماھیر على أنھ یجب على الناس أن یسووا صفوفھم، وأن من لم یسو الصف وسلم، وتس

عباد هللا : (، وقال) وال تختلفوا فتختلف قلوبكم: (، وقال)استووا: (أن النبي صلى هللا علیھ وسلم كان یقول: أحدھما: فھو آثم، وذلك لدلیلین
َّلتسوون ص ُّ َ ُ أن النبي صلى هللا : الدلیل الثاني الذي یدل على وجوب تسویة الصفوف ولزومھا. ، فجاء بصیغة التأكید الدالة على اللزوم)فوفكمَ

: - قال الصحابي رضي هللا عنھ- أنھ كان یأمر الناس بتسویة الصفوف : (- فقد ثبت عنھ في الصحیح-علیھ وسلم توعد على اإلخالل بھذا، 
ً عقلنا عنھ خرج ذات یوم فرأى رجال بادیا صدره في الصف، فقال علیھ الصالة والسالمحتى إذا رأى أنا قد ً عباد هللا لتسون صفوفكم، أو : ٍ

ً، فھذا وعید، والقاعدة في األصول أنھ إذا ترتب على ترك األمر وعید كان ھذا دلیال على )وقلوبكم: -وفي روایة-لیخالفن هللا بین وجوھكم 
ن اإلخالل بھ من المنھیات، ولذلك یعتبر اإلخالل بتسویة الصفوف من المحرمات، واألمر بھ واجب، فالناس مطالبون أنھ من الواجبات، وأ

بإقامة الصفوف وتسویتھا، وثبت في الحدیث عن النبي صلى هللا علیھ وسلم أن تسویة الصفوف من إقامة الصالة، فالذین یسوون صفوفھم 
وثبوت الخبر . ة، وهللا أثنى على المقیمین للصالة وزكاھم في كتابھ، فمن إقامة الصالة تسویة الصفوفویعتنون بتسویتھا ھم مقیمون للصال

: ٌعن النبي صلى هللا علیھ وسلم بأن عدم تسویة الصفوف سبب لمخالفة القلوب، أو مخالفة األوجھ فیھ خطر شدید، حتى قال بعض العلماء
، أي) ّخالفن هللا بین وجوھكم أو قلوبكمأو لی: (المراد بقولھ علیھ الصالة والسالم ًأن یلبسھم شیعا وأحزابا والعیاذ با الناس مفترقین ال  یجعل: ً

ٌیتفقون، فتحصل بینھم النزاعات والخالفات والشجارات بسبب عدم العنایة بھذا األمر وھو تسویة الصفوف، وھو أمر عظیم، وكان عمر 
ً حرصا منھ على ھذه - رضي هللا عنھ وأرضاه-ّوكلھم بالصفوف فیعلمونھ أن الصفوف قد استوت ٌرضي هللا عنھ ال یكبر حتى یأتیھ أناس 
ّالسنة، وعنایة منھ بھا، فیسوي الصفوف : فبعضھم یقول: وإذا كان الذي وراء اإلمام یعقل تسویة الصفوف كطالب علم، فللعلماء وجھان. ً

یدل على أنھ إذا كان الناس عندھم علم بتسویة ) حتى إذا رأى أنا قد عقلنا عنھ (:وظاھر الحدیث. استووا: ًالسنة أن تطلق، فدائما تقول
ال، بل : وقال بعضھم. وھذا مذھب طائفة من العلماء. استووا: الصفوف، وكان الذین معھ من طالب العلم، أو من العلماء، فال حاجة أن تقول

ًولكال الوجھین وجھھ، خاصة في ھذا الزمان الذي كثر . كان إذا قام أمر باالستواءإنھا سنة مطلقة؛ ألن النبي صلى هللا علیھ وسلم أمر بھا، و
فیھ العوام وكثر فیھ اإلخالل، حتى إن من یعلم ربما نسي وربما ذھل، ولربما قام اإلنسان في الصف وھو من العلماء أو من طالب العلم 

ًا فیھ أجر لإلمام، وفیھ تنبیھ أیضا للناس، فال حرج في المداومة علیھا واألمر فغفل عن تسویة نفسھ، واإلنسان بشر، ولذلك األمر والتنبیھ بھ ٌ
  .بھا
 
 
 
 

 تكبیرة اإلحرام
 
 

ّ، وھذا التكبیر یسمى عند )هللا أكبر(یقول المصلي إذا أراد الدخول في الصالة : أي]. ً، رافعا یدیھ)هللا أكبر: (ویقول: [قال رحمھ هللا تعالى
بتكبیرة اإلحرام، وسبب تسمیتھ بذلك ظاھر السنة، فإن النبي صلى هللا علیھ وسلم قال كما في حدیث أبي داود والحاكم العلماء رحمھم هللا 

ّ، فوصف التكبیر بكونھ موجبا للدخول في حرمات الصالة، فسمى العلماء ھذا )مفتاح الصالة الطھور، وتحریمھا التكبیر: (بسنٍد صحیح ً
ال یصح لك أن : القول األول: ّن المصلي إذا كبر دخل في حرمات الصالة، وھذا التكبیر للعلماء فیھ ثالثة أقوالالتكبیر بتكبیرة اإلحرام؛ أل

وحدھا، فال یجزي غیر ھذا اللفظ، ال المشتق منھ وال من غیره، ولو اشتمل على تعظیم ) هللا أكبر: (ًتدخل الصالة نافلة أو فریضة إال إذا قلت
هللا : ًهللا األكبر لم تنعقد تحریمتھ، وكذلك لو اختار لفظا فیھ تعظیم من غیر المشتق، كقولھ: هللا الكبیر، أو: عظیم، أو قالهللا ال: هللا، فلو قال
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على لفظ ) أكبر: (ّالقدوس، هللا السالم، هللا المھیمن، فإنھ ال ینعقد تحریمھ، وھذا مسلك الحنابلة والمالكیة رحمة هللا علیھم، وھكذا لو قدم
إذا قمت إلى الصالة : (أكبر هللا، فإنھ ال یصح وال ینعقد تحریمھ، والدلیل على ذلك قولھ علیھ الصالة والسالم للمسيء صالتھ: لة، فقالالجال
وھو المعھود في أذكار الشرع في الدخول إلى الصالة، بدلیل ما ثبت عنھ علیھ الصالة والسالم من . هللا أكبر: قل: ، وكبر معناھا)فكبر
أنھ لم یثبت حدیث صحیح عن النبي صلى هللا علیھ وسلم بالعدول عن ھذا اللفظ : األمر الثاني. ٌه في الدخول إلى الصالة، فھذا أمرتكبیر

األمر . ٌالمخصوص، والصالة عبادة مخصوصة، وأذكارھا مخصوصة، فال یصح أن یجتھد المكلف بإدخال ألفاٍظ قریبة من اللفظ المشھور
كما أن التشھد ال یجزي إال باللفظ : وص في موضع مخصوص لم یشرع إحداث غیره أو قریٍب منھ كالتشھد، أيأنھ لفظ مخص: الثالث

وذھب اإلمام أبو حنیفة رحمھ هللا إلى أنھ . فھذه األوجھ كلھا تدل على لزوم التكبیر. الوارد، كذلك تكبیرة اإلحرام ال تجزي إال باللفظ الوارد
َّقد أفلح مْن تزكى :  دال على تعظیم هللا عز وجل وذكره، واستدل بقولھ تعالىیجوز للمصلي أن یدخل بأي لفٍظ ََ َ ََ َ ْ َ َّوذكر اْسم ربِّھ فصلى * ْ ََ َ َ ََ َِ َ

ِوذكر اْسم ربِّھ : إن هللا عز وجل قال: ، فقال رحمھ هللا]15-14:األعلى[ َ َ ََ َ ، فمن ذكر اسم ربھ عند بدایة صالتھ أجزأه ذلك ]15:األعلى[َ
وذھب اإلمام الشافعي رحمھ هللا إلى موافقة اإلمام أحمد ومالك . هللا العظیم أجزأه وانعقد إحرامھ وانعقدت تحریمتھ: ھ، فلو قالوصحت صالت

 ینعقد بھ إحرامھ، وأما: هللا األكبر تنعقد بھ التحریمة، فالمشتق كالكبیر واألكبر قالوا: ً، فقولھ مثال)أكبر(یجوز إذا كان من لفظ : ، ولكن قال
. والصحیح أنھ ال بد من ذلك اللفظ المخصوص، وھو لفظ التكبیر، والجواب عن دلیلھم أنھ مطلق مقید. بغیر ما اشتق منھ فال ینعقد إحرامھ

َّقد أفلح مْن تزكى : كما أن اآلیة التي استدل بھا اإلمام أبو حنیفة رحمھ هللا في قولھ تعالى ََ َ ََ َ ْ َ َّوذكر اْسم ربِّھ فصل* ْ ََ َ َ ََ َِ الصحیح ] 15- 14:األعلى[ى َ
ّأكثر من التكبیر لیلة العید فصلى صالة العید، : أي) وذكر اسم ربھ(زكاة الفطر لیلة العید، : ، أي)قد أفلح من تزكى: (أن المراد بقولھ تعالى

إنھا : إما أن یقال:  من وجھینفالمقصود أن ھذه اآلیة یجاب عنھا. والمراد بذلك أنھ على فالح بانتھائھ من فریضة هللا عز وجل وھي الصیام
ٌإنھا مطلقة مقیدة، والقاعدة أن المطلق ُیحمل على المقید، وال تعارض : وإما أن یقال. خارجة عن موضع النزاع، والمراد بھا صالة العیدین

  .هللا أكبر: یقول بلسانھ: أي] هللا أكبر: یقول: [وقولھ رحمھ هللا. ٍبین مطلق ومقید
 
 
 
 

 ومتي األصابع وممدودة عند التكبیررفع الیدین مضم
 
 

ھذه ھي السنة في تكبیرة اإلحرام، وأجمع ] ًرافعا یدیھ]. [ًرافعا یدیھ مضمومتي األصابع ممدودة حذو منكبیھ كالسجود: [قال رحمھ هللا تعالى
علیھ وسلم في صفة صالتھ أنھ رفع العلماء على أن تكبیرة اإلحرام برفع الیدین، وقد جاء عن أكثر من ستین من أصحاب النبي صلى هللا 

ثم من : رفع الیدین في تكبیرة اإلحرام متواتر، كما أشار إلى ذلك صاحب الطلعة رحمھ هللا بقولھ: یدیھ في تكبیرة اإلحرام، ولذلك قالوا
ِالمشھور ما تواترا وھو ما یرویھ جمع حظرا كذبھم ُعرفا كمسح الخف رفع الیدین عادم للخلف وقد روى ح ُِ ًٌ دیثھ من كتبا أكثُر من ستین ممن ٌ

ِصحبا فرفع الیدین بالدخول في الصالة في تكبیرة اإلحرام متواتر عن النبي صلى هللا علیھ وسلم، ورواه جمع، وقال بعض العلماء فیھ أكثر : َ
ي رفع الیدین في الصالة اتفقوا على ًمن خمسین حدیثا عن رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم كلھا في رفع الیدین، حتى إن العلماء لما اختلفوا ف

ٌثم ھنا في رفع الیدین السنة عن النبي صلى هللا علیھ وسلم أنھ رفعھا حذو منكبیھ، وقال بھ جمع من العلماء . أنھ في تكبیرة اإلحرام یرفع یدیھ
 النبي صلى هللا علیھ وسلم من سنتھ أنھ حذو األذنین، والذي یظھر أن: رحمة هللا علیھم، كما اختاره الشافعي وأحمد ، وقال بعض العلماء

إما أن یحمل على أنھ كان یفعل ھذا تارة ویفعل : الوجھ األول: كان یرفع حذو منكبیھ، وأما ما ورد إلى حذو أذنیھ فھذا ُیحمل على وجھین
ھذا نوع من الرفع، : الف، فتقولإن خالف التضاد ال یحكم فیھ بالخ: والقاعدة تقول. ھذا تارة وال حرج، ویصیر خالف تنوع ال حرج فیھ

إنھ : وجھ الجمع، قالوا: الوجھ الثاني. ُوھذا نوع من الرفع، واألكمل حذو منكبیھ، والجائز والسنة التي ال حرج فیھا أن یرفع إلى حیال أذنیھ
ّقابل أقل أصابعھ بھما فھما األذنان، رفع، فمن أراد الغایة التي بلغتھا أصابعھ فھما المنكبان، ومن أراد غایة ما وصل إلیھ في رفعھ حتى ی

فیكون ھذا من باب الجمع، فیكون ھذا عبر بالغایة وھذا عبر بالبدایة، فبدایة ما یكون من أصابعھ حیال أذنیھ، فكأنھ اعتبر غایة الید ولم یعتبر 
یجعل الیدین كالرجل : منھم من یقول: ھ وجھانفللعلماء فی) كالسجود: (وأما بالنسبة لقولھ. أولھا، وھذا یكون من باب الجمع بین الروایتین

أن یجعل بطون الیدین أو الراحتین إلى جھة : والوجھ الثاني. الذي یرید أن یمسك طرفا رأسھ، فتكون بطون الیدین مقابلة لصفحتي الوجھ
ھل یرفع وقد جعل البطون إلى : بس األمرالت) ًرافعا: (كحال اإلنسان في سجوده؛ ألنھ لما قال لك: أي) كالسجود: (القبلة، ولذلك عبر بقولھ

وأما بالنسبة للتفریج والضم لألصابع، فقد ورد عنھ صلى هللا علیھ وسلم ). كالسجود: (القبلة، أو یرفع وقد جعل البطون إلى وجھھ؟ فلذلك قال
وھناك ثالثة أوجھ في . لف في األمرأنھ لم یفرج ولم یضم، فالسنة االعتدال، واختار المصنف الضم، والسنة االعتدال في ھذا، وال یتك

تقدم الرفع على التكبیر فترفع : هللا أكبر ثم ترفع یدیك، وتخفض بعد إنزالھما، أو: أن تبتدئ التكبیر وتقول: األول: االبتداء بالرفع أو التكبیر
ون اإلنسان یرفع یدیھ فیبتدئ التكبیر عند رفعھ، ثم تجمع بین الرفع والتكبیر، وذلك لك: هللا أكبر بعد أن تتم الرفع وتنزلھما، أو: یدیك ثم تقول

أنھ رفع : (ففي حدیث ابن عمر . ال ینتھي إال وقد انتھى من تكبیره، فھذه كلھا أوجھ، وقد جاءت بھا الروایات عن النبي صلى هللا علیھ وسلم
 ھو وجھ الجمع بینھما أو وجھ المتابعة جاء في حدیث والوجھ الثاني الذي. فیكون التكبیر بعد الرفع: وثم تقتضي الترتیب، قالوا). ثم كبر

ال یعلم : ال قائل بھ، أي: وأما كونھ یكبر ثم یرفع فقد قال الحافظ ابن حجر. وائل وغیره في روایة السنن، واألول صحیح من حدیث ابن عمر
س، فإن من الناس من یسمع الصوت وال یرى الشخص، األفضل لإلمام أنھ ینتبھ ألحوال النا: قال العلماء. ًقائال یقول بالتكبیر قبل الرفع

ًخاصة في المواضع التي ال یكون فیھا مكبر الصوت - ومنھم من یرى الشخص وال یسمع الصوت، فالشخص الذي ھو في أقصى الصف 
ربما سبق المأموم اإلمام  یرى شخص اإلمام وال یسمع صوتھ، فإذا رفع اإلمام یدیھ ظن المأموم أنھ دخل في حرمة الصالة وكبر، ف- ًموجودا
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بالتكبیر في ھذه الحالة، كما لو كان في آخر الصفوف ویرى شخص اإلمام، كما ھو الحال في األرض المنحدرة حیث یرى شخص اإلمام، 
ًأو یكون اإلمام مرتفعا قلیال فیراه یرفع یدیھ، فیرفع المأموم یدیھ ویقول  إذا لم یسمع الصوت، ًهللا أكبر، فیسبق تكبیره تكبیر اإلمام، خاصة: ً

ًأیضا من الناس من یسمع الصوت وال یرى الشخص ككفیف البصر، أو من ھو بمنأى ال یستطیع أن یرى اإلمام، فإنھ یعتبر الصوت : وقالوا ً
حتى ال ویسمع صوتھ، كما في الصف الرابع والخامس في الصحراء ونحوھا، فربما خفي علیھ صوت اإلمام، ولذلك األفضل واألولى لإلمام 

ٌیعرض صالة الناس للبطالن بتقدم التكبیر على الرفع أن یجمع بینھما، حتى ال یكون سبق، ما دام أن السنة قد ثبتت عن النبي صلى هللا علیھ 
 .وسلم بالجمع بینھما

 
 
 
 

 لزوم إسماع اإلمام من خلفھ من المؤتمین
 
 

تكبیرة اإلحرام، وذلك : أي] ویسمع اإلمام من خلفھ: [قولھ]. لتي غیر الظھرینویسمع اإلمام من خلفھ كقراءتھ في أو: [قال رحمھ هللا تعالى
إنھ لو سبق المأموم اإلمام في تكبیرة اإلحرام، أو سبقھ بالسالم بطلت صالتھ خاصة على : ألن تكبیرة اإلحرام تنعقد الصالة بھا، وقال العلماء

 الحنابلة ومن وافقھم أنھ لو سبق تكبیر المأموم على اإلمام بطلت صالتھ ولم مذھب من یرى اتصال صالة المأموم واإلمام، كما درج علیھ
ًإنھ ینبغي علیھ أن یتحرى، فإذا كان المأموم مطالبا بإیقاع تكبیره بعد تكبیر اإلمام فإنھ ینبغي على اإلمام أن یرفع : تنعقد لھ، ولذلك یقولون
لو أن المأموم ساوى :  یجوز لھ أن یسبق اإلمام فیكبر قبل تكبیر اإلمام، واختلفواوقد أجمعوا على أن المأموم ال. صوتھ حتى ینبھ الناس

ّأن یكبر اإلمام ویكبر بعده؟ فذھب جمھور العلماء إلى أن السنة أن  ّاإلمام فكبر مع تكبیر اإلمام، فھل ھذا ھو السنة، أم السنة أن ینتظر إلى
ِإنما ُجعل اإلمام لیؤتم بھ، : ( رضي هللا عنھ في الصحیح أن النبي صلى هللا علیھ وسلم قالّیكبر المأموم عقب تكبیر اإلمام، وذلك لحدیث أنس

: أوقعوا تكبیركم بعد تكبیره، وألن النبي صلى هللا علیھ وسلم قال: أي) فكبروا(فرغ من التكبیر، : أي) ّفإذا كبر: (؛ ألن قولھ)ّفإذا كبر فكبروا
ًأن المأموم كما أنھ في الفعل ال یوقعھ إال بعد اإلمام، كذلك أیضا في القول ال یوقعھ إال بعد اإلمام، ، فدل على )ال تسبقوني إني قد بدنت(

فھذه الثالثة األحادیث اقتضت أن یقع تكبیر المأموم بعد تكبیر اإلمام، ولذلك قال أصحاب ) . وال تكبروا حتى یكبر: (ولقولھ في الروایة الثانیة
تحرم مسابقة اإلمام وتكره موافقتھ؛ ألنھا حالة بین الحالل والحرام، فبین : - لمالكیة والشافعیة والحنابلة والظاھریةا- ھذا القول وھم الجمھور 

الحالل كونك توقع التكبیر بعده، وبین الحرام كونك تسبقھ، ولذلك عبروا بالكراھة، كما نبھنا غیر مرة أن مسلك بعض األصولیین أن 
السنة أن یوقع المأموم تكبیره مع تكبیر اإلمام، وذلك لقولھ علیھ الصالة : أما بالنسبة لفقھاء الحنفیة فقالوا. لحرمةّالمكروه مرتبة بین الحل وا

جاء محمد فعمر بمعنى أنھما كادا أن یكونا متصلین ببعضھما، : والفاء تقتضي العطف مع المقارنة، كما تقول) ّفإذا كبر فكبروا: (والسالم
شرع في التكبیر، : بمعنى) ّإذا كبر: ( أن تكبیر المأموم یكون مع تكبیر اإلمام، وال شك أنھ الحل المجازي؛ ألنھم قالواوھذا یدل على: قالوا

إذا : (فقولھ: إذا دخل تھامة وإن لم یكن قد بلغ آخرھا، وھذا معروف في لغة العرب، قالوا: بدایتھا، وأتھم: ًإذا دخل نجدا، أي: أنجد: كما یقال
والحقیقة الذي یترجح . اصحبوه في تكبیره، فھذا وجھ الحدیث عندھم، ویالحظ أن الكل یتمسك بالسنة: أي) فكبروا(ابتدأ التكبیر، : أي) ّكبر

ّتكبیر المأموم یقع بعد تكبیر اإلمام، وعلى ھذه المسألة تفرع قولھم في السالم، ولذلك تجد بعض من  ویقوى من جھة النصوص والنظر أن
ًقول یسلم مع تسلیم اإلمام، وال شك أن ھذا لھ وجھ من السنة بناء على أنھم یرون أن العطف في ھذه اللغة وفي ھذا الوجھ یمیل إلى ھذا ال ٌ

ًإن الصحیح أن یأتي بالتكبیر والفعل بعده، لكن ما دام أن اإلنسان یتأول وجھا من السنة فال إنكار، ولكن : یقتضي المقارنة، وإن كنا قد قلنا
المبالغة في الجھر فھذه مكروھة، وھي أن یبالغ : الحالة األولى: والجھر بالتكبیر على حالتین. قوى أن یوقع فعلھ بعد فعل اإلمامالصحیح واأل

ًفي رفع صوتھ إلى درجة أن یزعج من وراءه من المصلین، فإن الصالة خشوع وخضوع وسكینة، وینبغي لألئمة دائما أن یتعاطوا مراتب 
ال، حتى یكون ذلك أقرب لھدي النبي صلى هللا علیھ وسلم، وأشبھ بالعبادة التي یتلبسون بھا، ولذلك ال یبالغ بالتكبیر الكمال وأنسب األحو

األذیة واإلجحاف بالنفس، والسنة في الشرع في الذكر أن اإلنسان ال یبالغ فیھ برفع الصوت، كما  بصوٍت فیھ مبالغة في الرفع؛ لما فیھ من
َوال تْج: قال تعالى ًھْر بصالتك وال تخافت بھا واْبتغ بْین ذلك سبیال َ ِ ِ َِ َ َ َ َ َ َ َ َ َِ ِ َِ ِ َ ْ َ ِواغُضْض مْن صْوتك إن أنكر األْصوات : ، وقال تعالى]110:اإلسراء[ُ َّ ِ َِ َ َ َ ََ َ َْ ِ

ِلصْوت الحمیر  ِ َ َْ ُ  حتى تبالغ بھا وال حرج؛ تجتنب المبالغة في رفع الصوت، إال ما ورد النص بھ كالتلبیة، فترفع صوتك: ، فقالوا]19:لقمان[َ
ألن الصحابة كانوا إذا أحرموا لم یبلغوا الروحاء حتى تبح أصواتھم، وھذا ال شك أن ورود السنة بھ ھو مقصود في العبادة، وقال علیھ 

في الرفع، فیرفع فھذا مخصوص، لكن بالنسبة لألذكار تبقى على األصل من تحري السنة وعدم المبالغة ) الحج العج والثج: (الصالة والسالم
ًصوتھ على الحالة الثانیة، وھي الرفع المعتبر الذي یسمع بھ من وراءه، وبناء على ذلك فإذا حصل مقصود الشرع من اإلعالم فإنھ یقتصر 

 یكبر ومن ھنا كان من الخطأ ما یفعلھ بعض المصلین حینما یأتي والناس في المسجد، ویرید أن یصلي تحیة المسجد، فتجده. علیھ المكلف
 - كما قلنا-تكبیرة اإلحرام بلفظ مزعج وملفٍت لألنظار، ولربما یشوش على غیره، ویجعل الناس یلتفتون إلیھ من غرابة ما وقع منھ، والصالة 

الظھر : المراد بالظھرین]. كقراءتھ في أولتي غیر الظھرین: [وقولھ. فیھا سكینة وخشوع، فینبغي للمصلي أن یبتعد عن أذیة الناس بھا
 -أعني تكبیرة اإلحرام-أن یجھر بالتكبیر ] كقراءتھ: [والعصر، وھذا من باب التغلیب، كالعمرین والقمرین، والمراد بھذا في قولھ رحمھ هللا

كما یجھر بقراءتھ في األولیین من صالة المغرب والعشاء، وكذلك الفجر، فالسنة أن النبي صلى هللا علیھ وسلم كان یجھر بالقراءة في 
.  الصبح والمغرب والعشاء، یجھر في األولیین من العشاء وكذلك المغرب، وفي صالة الفجر كلھا، فالسنة أن یرفع صوتھ ویجھرصالتي

ٌوھنا ینبھ على أمر ینساه كثیر من الناس، أو یغفلون عن حكمھ، وھو أن اإلنسان ربما تفوتھ صالة الفجر، أو تفوتھ ركعة وراء اإلمام فیقوم  ٍ
سمع من یرفع صوتھ بالقراءة، وھذا كثیر بین الناس إال من رحم هللا، فبسبب الجھل تجدھم یقومون وال تسمع أصوات القراءة، للقضاء، فال ت
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وھذا ینبغي التنبیھ علیھ، فصالة الفجر كلھا جھر، ولذلك لیس من السنة اإلسرار في الجھري، وال من السنة الجھر الكلي في السري، أما 
وتك باآلیة واآلیتین فال حرج، كما ورد عن النبي صلى هللا علیھ وسلم، أما مالزمة الجھر في السري كلھ فھذا لم كونك في السر ترفع ص

  .ًیثبت عن النبي صلى هللا علیھ وسلم في صالة الظھر والعصر معا
 
 
 
 

 أن یسمع المنفرد نفسھ بالقراءة والتكبیر
 
 

ًتجھر جھرا بحیث : َیُر اإلمام نفسھ القراءة، فإذا صلیت لوحدك تسمع نفسك القراءة، أيیسمع غ: أي]. وغیُره نفسھ: [قال رحمھ هللا تعالى
ًتسمُع قراءتك، فھذا ھو الحد، كأنھ أراد أن یضع لك ضابطا للجھر إذا كنت لوحدك أو منفردا ً َ َ.  

 
 
 
 

 [2[ باب صفة الصالة -شرح زاد المستقنع 
اإلحرام، ولھا صفة معلومة، ثم یضع یمینھ على شمالھ، وصفة الضم معلومة مفصلة، ولھا إذا قام المصلي إلى الصالة فإنھ یبدأ بتكبیر 

ثم .. حاالت مذكورة في موضعھا، ثم ینظر إلى موضع سجوده، ویقرأ دعاء االستفتاح، ولھ ألفاظ عدة واردة عن النبي صلى هللا علیھ وسلم
 .وسلمیتم صالتھ على ھذا النحو الوارد عن النبي صلى هللا علیھ 

 ما یفعلھ المصلي حال قیامھ في الصالة
 
 

...... 
 

 وضع الیمین على الشمال ومحلھما حال القیام في الصالة
 
 

یقول : أما بعد. بسم هللا الرحمن الرحیم الحمد  رب العالمین، والصالة والسالم على أشرف األنبیاء والمرسلین، وعلى آلھ وصحبھ أجمعین
بعد أن یفرغ اإلنسان من التكبیر والرفع فالسنة لھ أن یجعل یمینھ على شمالھ، ]. ثم یقبض كوع یسراه تحت سرتھ [:المصنف رحمھ هللا تعالى

بلغت : وقال بعض أھل العلم. وھذا ثبتت بھ األحادیث الصحیحة عن النبي صلى هللا علیھ وسلم، وترجم لھ األئمة والحفاظ في كتب الحدیث
 علیھ وسلم بوضع الیمین على الشمال في الصالة مبلغ التواتر، أي أنھا متواترة بوضع الیمین على األحادیث عن رسول هللا صلى هللا

في النافلة ال : إنھ یطلق یدیھ ویرسلھما إال في النافلة، وقالوا: الشمال، وھذه ھي السنة، وخالف في ھذا بعض المالكیة رحمة هللا علیھم فقالوا
ٌ وھذه المسألة تعرف بمسألة اإلرسال، وفیھا لبس ینبغي لطالب العلم أن یتنبھوا لھ، حتى یحصل منھم بأس أن یقبض أما في الفریضة فال،

باب وضع : (ًووجھ ذلك أن اإلمام مالكا رحمھ هللا قال في موطئھ. ًالتوجیھ لمن یرسل یدیھ في صالتھ اعتمادا على القول في مذھب المالكیة
حمھ هللا لوضع الیمین على الشمال في الصالة، وكان عبد الرحمن بن القاسم العتقي من أصحاب ، فبوب ر)الیمین على الشمال في الصالة

مالك المصریین رحمة هللا علیھم أجمعین، فسافر إلى مالك، وقرأ علیھ الموطأ، وحمل عنھ مذھبھم وعلمھ، ثم رجع إلى مصر، وتوفي مالك، 
ًرحمن بن القاسم، وكانت نیتھ حینما سافر من المغرب أن یلقى اإلمام مالكا، وأن یتتلمذ فقدم أسد بن الفرات من المغرب ألجل أن یسأل عبد ال

َمْن من أصحابھ أخذ علمھ؟ فقالوا: علیھ، فلما وصل إلى مصر توفي اإلمام مالك ، فلما أخبر بوفاتھ سأل عبد الرحمن بن القاسم ، فلزم عبد : َِ
 فیھا من قول مالك فأفتني بھ بقولھ، وما كان ال قول لھ فیھ فأخبرني باألشبھ، أو اذكر أشبھ إني سائلك عن مسائل، فما كان: الرحمن وقال لھ

األقوال بقولھ، وذلك ألن عبد الرحمن بلغ مبلغ االجتھاد في قول مالك رحمھ هللا؛ ألنھ أخذ عنھ الفقھ وتتلمذ علیھ، فسألھ عن مسائل، ثم 
نون واسمھ عبد السالم فسأل أسد بن الفرات أن یعطیھ المدونة من أجل أن یأخذھا ویدون سح: ارتحل أسد إلى المغرب، فجاء رجل یقال لھ

ھذا علم، وال یجوز لك أن تحفظھ، فاشتكاه إلى القاضي، : ما فیھا من المسائل والعلم، فامتنع أسد من إعطائھا لھ، فضن بھا علیھ، فقال لھ
إنھ علم وال یحل كتمھ، فحكم القاضي أنھا : بي والقلم قلمي والمداد مدادي وسحنون یقولالكتاُب كتا: ًفأمر القاضي بھا لـأسد؛ ألن أسدا قال

لـأسد، ولھ أن یعطیھا من شاء ویمنعھا من شاء، فارتحل سحنون إلى عبد الرحمن بن القاسم وأخبره بالقصة، فغضب عبد الرحمن، وسألھ 
 وفیھا مسائل لـعبد السالم الذي یسمى ُسحنون وكان مما سأل عبد الرحمن أنھ ،)المدونة(سحنون عن المسائل، وھي الموجودة اآلن في كتابھ 

فھذه . ال أعرفھ، وال بأس بھ في النفل وأكرھھ في الفرض: ًسألت مالكا عن القبض فقال: سألھ عن القبض، فقال عبد الرحمن بن القاسم 
والواقع أن ھذه العبارة لیس لھا عالقة بوضع . في النفل وُیكره في الفرضالمراد بھا وضع الیمین على الشمال وأنھ ال بأس بھ : العبارة قالوا

ًالیمین على الشمال؛ ألن ھناك شیئا یسمى وضع الیمین على الشمال، وشیئا یسمى القبض، وھو الزائد عن الوضع، فاإلمام مالك رحمھ هللا  ً
فھو قد رواه في موطئھ، وھذا ال یمكن أن یكون بحال، والمراد . أعرفھال : ًإن مالكا یقول: روى الحدیث في موطئھ، وال یمكن أن یقول قائل
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إنما السنة أن تضع الیمین على الشمال وأما القبض فھذا فیھ نوع من الراحة، ولذلك عندما تنظر : بھذا القبض األخذ؛ ألن بعض السلف یقول
ٌفلة جائز، ولكنھ في الفریضة مكروه وممنوع، وقد یعبر بالكراھة ویراد إلى العبارة الواردة المدونة فسیاقھا في االعتماد، واالعتماد في النا

فلو صلیت في التھجد أو أطلت في قیام لیلك، فحینما تتھجد دون أن تقبض . ال بأس بھ في النفل وأكرھھ في الفرض: بھا المنع، فلذلك قال
 تجد التعب والعناء، لكن حینما تقبض ترتاح، فأصبح فیھ تتعب، فبمجرد ما تمضي علیك ربع ساعة وأنت واضع یدك الیمنى على الشمال

في  نوع اعتماد، فھذا من دقة مالك رحمھ هللا في تحري السنة، فلیست العبارة لھا عالقة بوضع الیمین على الشمال البتة؛ ھل یمكن أن یقول
ًضع أكثر من أربعین حدیثا عن رسول هللا صلى هللا وفي ھذا الو! ال أعرفھ؟: ، ثم یقول)باب وضع الیمین على الشمال في الصالة: (موطئھ

فالسنة وضع الیمین على ) . ُأمرنا معاشر األنبیاء أن نأخذ بأیماننا على شمائلنا في الصالة: (علیھ وسلم، فإنھ وضع وأمر بالوضع، حتى قال
 معنى، فإنك ال تأخذ الشيء إال إذا استحكمت یدك بھ، ، واألخذ فیھ زیادة)أن نأخذ: (الشمال في الصالة، وأما بالنسبة للقبض فأخذوه من قولھ

ّدل على ھذه الزیادة، واإلمام مالك لم یرو ھذا الحدیث، واقتصر على األحادیث التي فیھا وضع ) أن نأخذ بأیماننا على شمائلنا: (فلما قال
 التنبیھ على ھذا حتى ال ینسب إلى اإلمام مالك رحمة هللا وإنما أحببنا. الیمین على الشمال، فكان من فقھھ تسویغ ذلك في النافلة دون الفریضة

ھذا في  ًإن اإلمام مالكا رحمھ هللا ذكر: ھذا قول اإلمام مالك، فلیقل لھ: علیھ، ویكون طالب العلم على بینة إذا اعترض علیھ معترض فقال
ذا و جدتم قولي یخالف قول رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم إ: (باب وضع الیمین على الشمال في الصالة، وقد قال رحمھ هللا: المدونة، وقال

وأشار -ٌكل یؤخذ من قولھ ویرد إال صاحب ھذا القبر : (، وقال)فاضربوا بقولي عرض الحائط وخذوا بقول رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم
لو كان اإلمام مالك ال یرى القبض : السنة، ونقولٌفكل یؤخذ من قولھ ویرد، ولو صح عنھ فالحجة في ) -إلى قبر النبي صلى هللا علیھ وسلم

لعدم ورود الحدیث عنده، فإنھ یعتذر لھ بعدم العلم بھ، ویبقى سنة لورود الخبر من طریق غیره، ولذلك فالسنة وضع الیمین على الشمال في 
  . ثبتت بھ األحادیث الصحیحة عن النبي صلى هللا علیھ وسلم-كما قلنا-الصالة، وھذا الوضع 

 
 
 
 

 قبض كوع الیسرى تحت سرتھ
 
 

- ھذا وجھ في محلھما، وفیھ أثر عن علي رضي هللا عنھ ]. ثم یقبض كوع یسراه تحت سرتھ: [یقول المصنف رحمھ هللا بعد أن ذكر الوضع
 األحادیث والصحیح أن السنة وضعھما على الصدر، وثبتت بھ. ً في وضع الیدین تحت السرة، وھو مذھب الحنفیة أیضا-وھو غیر صحیح

عن النبي صلى هللا علیھ وسلم، وال یبالغ في رفعھا في الصدر حتى یصل إلى الرقبة؛ ألن ھذا لیس بالسنة، وإنما السنة أن تكونا على 
یقبض یمینھ على شمالھ جھة قلبھ؛ ألنھ أشرف األماكن وال وجھ لھذا : الصدر، وذلك على القصد دون تكلف، وإذا وضعھا قال بعض العلماء

تخصیص، والسنة مطلقة، فإن اإلنسان یضع یمناه على یسراه على صدره كما ورد في الخبر عن رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم، فھذا ھو ال
السنة والذي یستحب لإلنسان أن یتحراه، وإن وضع الكف على الكف فقد ثبت وضع یمینھ على شمالھ على ظاھر الحدیث، وإن وضعھا على 

 فحینئٍذ ال حرج، وإن وضعھا على الساعد فال حرج، والناس یختلفون على حسب -الذي یكون بین الكف والساعدالمفصل  وھو-الرسغ 
ٌاختالف األماكن ضیقا واتساعا، وإن أراد اإلنسان أن یفعل ھذا مرة ویفعل ھذا مرة ویفعل ھذا مرة فكل ذلك سائغ، وكل على خیر وسنة،  ً ً ً ً ً

ن األخذ بالمرفق یعتبر من المخالف للسنة؛ ألن النبي صلى هللا علیھ وسلم لم یثبت عنھ أنھ وضع أو ألقم لك. وال حرج على اإلنسان في فعلھ
والسنة في وضع الیدین أن تكون الیمنى ھي العلیا والیسرى أسفل، . كفھ األیمن مرفقھ األیسر، فھذا لیس من السنة في شيء، وھكذا لو عكس

أنھ لما رأى الرجل وضع یسراه على یمناه : (ى، وقد جاء في الحدیث عن النبي صلى هللا علیھ وسلمولیس من السنة وضع الیسرى على الیمن
وقد أخذت منھ فائدة، وھي خالف العلماء رحمھم . ، وھذا تشریف وتكریم، ویدل على فضل الیمین على الیسار)نزع، فجعل یمناه على یسراه

ًاب أن یكون أحسنھا جماال مما یلي المیت، أو األفضل أن یكون من خارج لمنظر الناس؟ ھل األفضل في المیت إذا كفن في ثالثة أثو: هللا
األفضل یكون األعلى، ولذلك لما أرید تشریف الیمنى جعلت ھي األعلى، مع أن الیسرى ولیت البدن، : فالذین یقولون یكون من الخارج قالوا

ٌة إلى أنھ جمال لھ أمام الناس، وأبلغ في زینتھ لكفنھ، وأجمل لھ في حالھ، فھذه من وكذلك األفضل في الكفن أن تكون العلیا ھي الحسنة، إضاف ً
المسائل التي خرجت على ما ذكرنا؛ ألنھ لما جعل علیھ الصالة والسالم الیمنى على الیسرى دل على أن األعلى أشرف وأفضل وإن كان 

ًاألدنى والیا للبدن أو مباشرا ً.  
 
 
 
 

 سجودهنظر المصلي إلى مكان 
 
 

مكان السجود، على وزن : السنة لإلنسان إذا صلى أن یرمي ببصره إلى مكان سجوده، والمسجد]. وینظر مسجده: [قال رحمھ هللا تعالى
ِمفعل( ْ ، وكان )أنھ رمى ببصره إلى موضع سجوده: (، والمراد بھ موضع سجوده، وذلك لما ثبت في الحدیث عن النبي صلى هللا علیھ وسلم)َ

السنة في القیام الرمي بالبصر إلى موضع : د رمى ببصره إلى إصبعھ وھو یشیر بھا صلوات هللا وسالمھ علیھ ال یجاوزھا، فقالإذا تشھ
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الكف في : واألولى. إلى موضع السجود: یرمي ببصره إلى رؤوس قدمیھ؛ ألنھ أبلغ في الذلة وقال بعضھم: أما إذا ركع فقال بعضھم. السجود
فالسنة أنھ إذا قام یرمي ببصره إلى . ٌ، ویترك الناس على سعة وال یحدد لھم شيء معین؛ ألنھ ال تحدید من الشرعھذا حتى یثبت الخبر

موضع سجوده، لكن لو رمى ببصره إلى أمامھ، إال أن یكون في اضطرار كالخوف في صالة الخوف، فال بد أن یرمي ببصره أمامھ، فا 
ي القتال في صالة الخوف إنما شرع أن تكون الطائفة الثانیة قائمة وراء الطائفة األولى عندما تسجد ّعز وجل حینما قسم طوائف المؤمنین ف

من أجل مراقبة العدو، ففي ھذه الحالة ال یكون من السنة الرمي بالبصر إلى السجود، وھذا من باب تقدیم مصلحة فوات األنفس على 
لتھا، وقد ثبت في حدیث عباد بن بشر أنھ لما صلى رمى ببصره إلى الشعب یحرسھ الخشوع المتعلق بالصالة، فھذه من صورھا ومن أمث
: ھل األفضل أن یرمي المصلي إلى موضع سجوده أو ینظر أمامھ؟ قال بعض العلماء: بأمر النبي صلى هللا علیھ وسلم، لكن اختلف العلماء

َفضل أن یرمي ببصره قبل وجھھ، وذلك لقولھ تعالىاأل: األفضل أن یرمي ببصره إلى موضع سجوده، لما ذكرناه وقال بعضھم َفولِّ وْجھك : ِ َ َ َ َ
ِشطر المْسجد الحرام  َ َ َ َْ ِْ ِ ْ وأكدوا ھذا بما ثبت في . فھذا یدل على أن وجھھ یكون إلى جھة القبلة، وأنھ ال یرمي ببصره أكثر: قالوا] 144:البقرة[َ

ًأمیطي عنا قرامك، فإنھ ما زالت تصاویره تعرض علي آنفا حتى : (أنھ قال - وھو في الصحیح-الحدیث عن النبي صلى هللا علیھ وسلم  َُّ َِ
ًھذا یدل على أن القرام كان سترا وال یمكن أن یراه علیھ الصالة والسالم إال إذا رفع بصره، فدل على أنھ كان : قالوا) ألھتني عن صالتي

ًلى موضع السجود، وأنھ ال حرج أن یرفع بصره أحیانا؛ ألنھ قد یدفع إنسانا والذي یظھر وهللا أعلم أن السنة أن یرمي ببصره إ. یرفع بصره ً
ٍمارا أمامھ، وقد یحتاج إلى شيء من ھذا القبیل، أما السنة فرمي البصر إلى موضع السجود ً.  

 
 
 
 

 ذكر دعاء االستفتاح
 
 

ھذا دعاء االستفتاح یقولھ بعد أن یفرغ ]. ك، وال إلھ غیركسبحانك اللھم وبحمدك، وتبارك اسمك، وتعالى جد: ثم یقول: [قال رحمھ هللا تعالى
ودعاء االستفتاح ) سبحانك اللھم وبحمدك، وتبارك اسمك، وتعالى جدك، وال إلھ غیرك: (من التكبیر، فیضع یمناه على یسراه ویقول

ُمشروع، وھو قول الجماھیر، خالفا لإلمام مالك رحمة هللا علیھ الذي ال یراه، والصحیح أن ھ سنة، وقد ثبت عن الرسول صلى هللا علیھ وسلم ً
ًمنھا حدیث أبي ھریرة في الصحیح، وحدیث أم المؤمنین عائشة رضي هللا عنھا في السنن، وكذلك أیضا . بدعاء االستفتاح أكثر من حدیث

..) ي فطر السماوات واألرض وجھت وجھي للذ: (حدیث قیام اللیل في افتتاحھ علیھ الصالة والسالم، وكذلك حدیث علي رضي هللا عنھ
 فبعد أن ذكر المصنف رحمھ هللا وضع الیمین على الشمال في. وكلھا أحادیث صحیحة في دعاء االستفتاح، فالسنة مشروعیة دعاء االستفتاح

بھ عن النبي صلى إنھ مشروع على مذھب جمھور العلماء لثبوت األحادیث الصحیحة : ، وذكر دعاء االستفتاح، وقلنا)ثم یقول: (الصالة قال
أرأیت سكوتك بین التكبیر والقراءة ما تقول بأبي أنت : (هللا علیھ وسلم، وثبت في الحدیث عنھ علیھ الصالة والسالم أنھ قال لھ أبو ھریرة 

ستفتاح یأتي على الحدیث، فدل ھذا على مشروعیة دعاء االستفتاح، واال..) اللھم باعد بیني وبین خطایاي : أقول: وأمي یا رسول هللا؟ فقال
أن یجمع : الصورة الثالثة. أن یشتمل على الدعاء المحض: الصورة الثانیة. أن یشتمل على التمجید المحض: الصورة األولى: ثالث صور

ًحوال، تارة فاستفتاح النبي صلى هللا علیھ وسلم لصالتھ الذي أقره وفعلھ علیھ الصالة والسالم أتى على ھذه الثالثة األ. بین التمجید والدعاء
سبحانك اللھم وبحمدك، وتبارك : (یعظم هللا ویمجده ویسبحھ ویقدسھ، ومن ذلك ما ذكره المصنف من حدیث عائشة رضي هللا عنھا في السنن

صالة ، واستفتح بھ عمر رضي هللا عنھ، وجھر بھ لیعلم الناس، ومن االستفتاح بالتعظیم ما أقره علیھ ال)جدك، وال إلھ غیرك اسمك، وتعالى
ًهللا أكبر، هللا أكبر كبیرا والحمد  كثیرا، وسبحان هللا بكرة وأصیال، فلما : ًأن رجال دخل في الصالة وقال: (والسالم، ففي الحدیث الصحیح ً ً
ًنى عشر ملكا یبتدرونھا ُوالذي نفسي بیده لقد رأیت اث: قال. أنا یا رسول هللا: ًمن الذي قال كذا وكذا آنفا؟ قال: ّسلم علیھ الصالة والسالم، قال

ًهللا أكبر، هللا أكبر كبیرا، والحمد  كثیرا، وسبحان هللا بكرة وأصیال، فكل كلمة یحملھا ملك، وإذا نظرت : ، فتأمل ھذه األلفاظ)إلى السماء ً ً ً
ًربنا ولك الحمد حمدا كثیرا طیبا : (إلى عددھا وجدتھا اثنتي عشرة كلمة، ولما قال رجل بعد التسمیة ً : ًمباركا فیھ، قال صلى هللا علیھ وسلمً

ًرأیت بضعا وثالثین ملكا یبتدرونھا ً، فإذا عددت حروفھا وجدتھا بضعا وثالثین، فھذا من المناسبات كما یقولون، وھو یدل على فضل ذكر )ً
ى ھذا الذكر المخصوص، وقد ثبت في ّهللا عز وجل، وھذا من األلفاظ الواردة في الشریعة؛ ألن النبي صلى هللا علیھ وسلم أقر الصحابي عل

سبحان هللا والحمد  مألت ما بین السماء واألرض، فمن أنواع الذكر أن تستفتح : الحمد  تمأل المیزان، وإذا قلت: الحدیث أنك إذا قلت
ًهللا أكبر كبیرا، والحمد : (أو تقول) . سبحانك اللھم وبحمدك، وتبارك اسمك، وتعالى جدك، وال إلھ غیرك: (بتمجید هللا عز وجل، أو أن تقول

ً كثیرا، وسبحان هللا بكرة وأصیال ً ً، أو یكون دعاء محضا كما في حدیث أبي ھریرة )ً . ، فھذا دعاء محض)اللھم باعد بیني وبین خطایاي: (ً
یح، قال علیھ الصالة والسالم فیھ أو أن تجمع، وقد جمع علیھ الصالة والسالم بین الدعاء والثناء، وذلك في حدیث علي الثابت في الصح

ًوجھت وجھي للذي فطر السماوات واألرض حنیفا وما أنا من المشركین، إن صالتي ونسكي ومحیاي ومماتي  رب العالمین، : (باستفتاحھ
ًال شریك لھ وبذلك أمرت وأنا أول المسلمین، اللھم أنت الملك ال إلھ إال أنت وأنا عبدك، ظلمت نفسي ظلما كثی ًرا، واعترفت بذنوبي، وال َ

ًیغفر الذنوب إال أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنھ ال یغفر الذنوب إال أنت، لبیك وسعدیك، والخیر بیدیك، اللھم آت نفسي 
و النوع الثالث من ، فجمع النبي صلى هللا علیھ وسلم بین التمجید وبین الدعاء، وھ)تقواھا، وزكھا أنت خیر من زكاھا، أنت ولیھا وموالھا

ًإن كان الوقت طویال كقیام اللیل، وترید أن تكسب فضل الذكر والتأسي برسول هللا صلى هللا علیھ : قال العلماء. ٌاالستفتاحات، وكل على سنة
اء الطویل في وسلم تقول ھذه الدعاء الطویل، وكذلك صالة الظھر تحتاج إلى اإلطالة حتى تصیب السنة في إطالة األولیین، فتقول الدع

ًهللا أكبر كبیرا، والحمد  كثیرا(، أو الدعاء المحض، أو )سبحانك اللھم وبحمدك: (ًاالستفتاح، وإن كان الوقت ضیقا وال یسع فلك أن تقول ً( ،
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 .......ونحوھا مما یشتمل على التمجید
 

 بعض مسائل دعاء االستفتاح
 
 

...... 
 

 تفاوت أدعیة االستفتاح في الفضل
 
 

تقدم معنا أن ھذا الدعاء یسمیھ ]. سبحانك اللھم وبحمدك، وتبارك اسمك، وتعالى جدك، وال إلھ غیرك: ثم یقول: [ المؤلف علیھ رحمة هللایقول
وتقدم . ما یكون في أولھ، وقد یسمى بدعاء الثناء: العلماء رحمھم هللا دعاء االستفتاح، والمراد بذلك أنھ تستفتح بھ الصالة، وفاتحة الشيء

ٌعنا أن استفتاح النبي صلى هللا علیھ وسلم الذي ورد من ھدیھ القولي والتقریري منھ ما ھو دعاء محض، ومنھ ما ھو ثناء محض، ومنھ ما م
ٌھو مشتمل على الدعاء والثناء، فكان صلى هللا علیھ سلم یستفتح صالتھ بالثناء على هللا عز وجل، ویستفتح صالتھ بالدعاء وسؤال هللا، 

وقد ذكرنا األحادیث الصحیحة عن رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم في ذلك، من قولھ وإقراره . ً صالتھ جامعا بین الثناء والدعاءویستفتح
وأما المفاضلة بین ھذه االستفتاحات من عدمھا فقد ذھب بعض العلماء رحمھم هللا إلى تفضیل الثناء على الدعاء، . علیھ الصالة والسالم

 بالثناء على هللا عز وجل أفضل من االستفتاح بالدعاء، وذلك لحدیث أم المؤمنین عائشة رضي هللا عنھا، وكذلك حدیث أبي االستفتاح: وقال
سبحانك اللھم وبحمدك، وتبارك اسمك، : (سعید الخدري رضي هللا عنھ، وفیھ أن النبي صلى هللا علیھ وسلم استفتح صالتھ بھذا الثناء فقال

هللا أكبر : ًأن النبي صلى هللا علیھ وسلم سمع رجال قال: (ً، فأثنى على هللا عز وجل، وثبت في الحدیث أیضا)غیركوتعالى جدك، وال إلھ 
ًكبیرا، والحمد  كثیرا، وسبحان هللا بكرة وأصیال، قال ً ً ًلقد رأیت اثني عشر ملكا : والذي نفسي بیده لقد فتحت لھا أبواب السماء، وقال: ً

وذھب بعض العلماء إلى تفضیل الدعاء، وأخذ . ، فھذا یدل على فضل الثناء على هللا عز وجل في دعاء االستفتاح)د بھایبتدرونھا أیھم یصع
اللھم باعد بیني وبین خطایاي كما باعدت بین المشرق والمغرب، اللھم نقني من خطایاي كما ینقى : (بحدیث دعاء النبي صلى هللا علیھ وسلم

فاألفضل للمكلف : ، وھو حدیث أبي ھریرة في صحیح مسلم، قالوا)اللھم اغسلني من خطایاي بالماء والثلج والبردالثوب األبیض من الدنس، 
ألنھ : ، وقالوا..)ُوجْھت وجھي للذي فطر السماوات واألرض : (األفضل حدیث علي : وقال بعض العلماء. أن یفتتح صالتھ بالدعاء والمسألة

أرأیت : ( یظھر وهللا أعلم أن حدیث أبي ھریرة رضي هللا عنھ في قول أبي ھریرة للنبي صلى هللا علیھ وسلموالذي. یجمع بین الدعاء والثناء
ھو ھدیھ الذي فعلھ علیھ ) اللھم باعد بیني وبین خطایاي: أقول: سكوتك بین التكبیر والقراءة ما تقول بأبي أنت وأمي یا رسول هللا؟ قال

ٌفھو نوع من أنواع الثناء على هللا عز ) سبحانك اللھم وبحمدك، وتبارك اسمك، وتعالى جدك: (وأما حدیث. الصالة والسالم واختاره هللا لھ
وجل ال یخالف ما ورد عن أبي ھریرة فإنھ قد روتھ أم المؤمنین عائشة ، واألشبھ بـعائشة رضي هللا عنھا أن تعلم صالتھ بالنوافل، وأما 

ھ من النبي صلى هللا علیھ وسلم، أو اطلع على سكوتھ بین التكبیر والقراءة، وھذا إنما یكون في بالنسبة لـأبي ھریرة فقد صرح أنھ یسمع
ُالدعاء أفضل لفضل الفریضة، ثم التمجید والثناء وما ورد في األحادیث األخر فیكون في : الصالة المفروضة، فیجمع بین ھاتین، فیقال

  .ي صلى هللا علیھ وسلمًالنوافل، جمعا بین ھذه النصوص الواردة عن النب
 
 
 
 

 مشروعیة دعاء االستفتاح في الصالة
 
 

دلت األحادیث الصحیحة، كحدیث أم المؤمنین عائشة، وحدیث أبي سعید، وحدیث أبي ھریرة، وغیرھا من األحادیث التي اشتملت على دعاء 
نونة والمشروعة في الصالة، وقد اختلف العلماء في ھذه النبي صلى هللا علیھ وسلم في االستفتاح على أن دعاء االستفتاح من األمور المس

فذھب جمھور العلماء إلى أن دعاء االستفتاح سنة، كما ھو مذھب الحنفیة والشافعیة والحنابلة والظاھریة رحمة هللا على : المسألة على قولین
وذھب اإلمام مالك رحمھ . فتح صالتھ الفریضة والنافلةالجمیع، وذلك لثبوت األحادیث واألخبار عن رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم أنھ است

هللا في المشھور عنھ إلى أن دعاء االستفتاح ال یشرع، وجاءت عنھ روایة إلى أنھ یشرع في النافلة دون الفریضة، والسبب الذي جعل 
هللا صلى هللا علیھ وسلم  لیت وراء رسولص: (حدیث أنس في الصحیح أنھ قال: منھا: المالكیة یقولون بعدم مشروعیة دعاء االستفتاح أدلة

َوأبي بكر وعمر وعثمان كلھم كانوا یستفتحون القراءة بـ الحْمد  ربِّ العالمین  َ َ َِ َ ْ ِْ َِّ . فلم یذكر أنھم استفتحوا بدعاء االستفتاح: قالوا]) 2:الفاتحة[ُ
إذا قمت إلى الصالة فكبر، ثم اقرأ ما تیسر معك من : (تھ وقال لھإنھ ثبت عن النبي صلى هللا علیھ وسلم أنھ علم المسيء صال: ًوقالوا أیضا

والذي یترجح والعلم عند هللا القول بمشروعیة دعاء االستفتاح، . ًفلم یذكر صلوات هللا وسالمھ علیھ دعاء بین التكبیر والقراءة: قالوا) القرآن
أنھم كانوا یستفتحون قراءتھم بـ :  هللا عنھ فإنھ محلھ القراءة، أيوأما االستدالل بحدیث أنس رضي. وذلك لثبوت األحادیث الصحیحة فیھ

َالحْمد  ربِّ العالمین  َ َ َِ َ ْ ِْ َِّ ٌ، وال یستفتحونھا بسورٍة أخرى، فھو یتكلم عن االبتداء بالقراءة، ونحن نتكلم عن ابتداء الصالة، وفرق بین ]2:الفاتحة[ُ
ثم إننا . بتداء الخاص وھو ابتداء القراءة، ولذلك ال معارضة بین حدیث أنس وبین حدیث االستفتاحاالبتداء العام وھو ابتداء الصالة، وبین اال
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ًلم أسمع رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم یستفتح لكان حدیث أبي ھریرة حجة علیھ؛ ألن القاعدة أن من حفظ حجة على : ًلو أن أنسا قال: نقول ً
  .فلذلك یقوى اعتبار األحادیث التي دلت على مشروعیة دعاء االستفتاح! في دعاء االستفتاح؟من لم یحفظ، فكیف وحدیث أنس لم یصرح بن

 
 
 
 

 دعاء االستفتاح مشروع في كل صالة
 
 

ًظاھر النصوص الواردة عن النبي صلى هللا علیھ وسلم أن دعاء االستفتاح مشروع في الصلوات كلھا، نافلة كانت أو فریضة، والمالكیة  ٌ
ھل یستفتح المصلي إذا صلى صالة الجنازة؟ : واختلف في صالة الجنائز. ٌالنفل والفرض كما قدمنا، والصحیح أنھ سنة مطلقةیفرقون بین 

صالة الجنازة ال یشرع لھا دعاء االستفتاح، وإنما تكبر وتبتدئ بقراءة الفاتحة، وذلك : القول األول: فللعلماء في ھذه المسألة قوالن مشھوران
ن حدیث أبي أمامة ، وكذلك حدیث ابن عباس رضي هللا عن الجمیع في صفة صالتھ علیھ الصالة والسالم على الجنائز، لثبوت السنة م

ُّیسن أن یقرأ دعاء االستفتاح في : القول الثاني. فذكرا أنھ استفتح بالفاتحة، وأنھ لم یقرأ غیر الفاتحة، ولم یفصل بین الفاتحة والتكبیر بدعاء
والذي جعل الحنفیة رحمة هللا علیھم  .التكبیرة األولى، وھذا ھو مذھب الحنفیة رحمة هللا علیھم، وأخذوا بعموم األحادیثصالة الجنازة في 

یذھبون إلى ھذا ھو أنھم ال یرون في الصالة على الجنائز قراءة الفاتحة، وإنما یرون أنھا دعاء، ولذلك قالوا بمشروعیة ھذا الدعاء؛ ألنھ 
والذي یترجح والعلم عند هللا القول بعدم مشروعیة دعاء . رروه من أن صالة الجنازة تقوم على الدعاء والشفاعة للمیتداخل في جنس ما ق

االستفتاح في صالة الجنازة؛ ألن العموم الوارد ھنا مخصص ھناك، فإن حدیثي ابن عباس وأبي أمامة في السنن رضي هللا عن الجمیع 
  .رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم االقتصار على الفاتحة في التكبیرة األولىًیدالن داللة واضحة على أن ھدي 

 
 
 
 

 موضع دعاء االستفتاح
 
 

ًفلو أن إنسانا صلى صالة العید، فھل یستفتح : وھنا سؤال. ٌدعاء االستفتاح یقع بین تكبیرة اإلحرام والقراءة، سواء أكان في فریضة أم نافلة
مذھب الجماھیر أنھ یستفتح عقیب التكبیرات، وذلك ألن الفصل : ة الثانیة، أو یستفتح عقیب التكبیرات؟ والجواببین التكبیرة األولى والتكبیر

ًبین تكبیرة اإلحرام وبین دعاء االستفتاح بعد االنتھاء من التكبیرات إنما ھو فصل بشيء من جنس التكبیر، ولذلك ال یؤثر، وبناء على ھذا 
  .ة األخیرة من تكبیرات العیدین في الركعة األولى من الصالةیشرع أن یستفتح بعد التكبیر

 
 
 
 

 نسیان دعاء االستفتاح وسجود السھو لھ
 
 

أصحھما أن دعاء االستفتاح سنة ولیس بواجب، وذلك أن رسول هللا صلى هللا : للعلماء في نسیان دعاء االستفتاح وسجود السھو لھ وجھان
ان والواجبات، ولم یرد في دعاء االستفتاح دلیل یأمر بھ ویلزم بھ، فبقي على السنة والتخییر، ویؤكد َّعلیھ وسلم علم المسيء صالتھ األرك

، فلو )أرأیت سكوتك بین التكبیر والقراءة: (ھذا أن النبي صلى هللا علیھ وسلم دعا باالستفتاح، ولم یطلع علیھ أبو ھریرة إال بعد أن قال لھ
لو أن : ٌوھنا مسألة وھي.  صلوات هللا وسالمھ علیھ، ولما جعل الصحابة ینتظرون أن یعلمھم بعد سؤالھمًكان دعاء االستفتاح واجبا لبینھ

ّإنسانا نسي دعاء االستفتاح فكبر تكبیرة اإلحرام في فریضٍة أو نافلة، ثم شرع باالستعاذة، خاصة في الصلوات السریة، وتذكر قبل أن یبدأ  ّ ً
أقواھما أنك إذا شرعت في االستعاذة أو البسملة أو الفاتحة ال ترجع للفوات، فإن : ؟ فیھ وجھان للعلماءبالبسملة والسورة، فھل یرجع أو ال

 .ًمحل دعاء االستفتاح ما بین التكبیر واالستعاذة، وبناء على ذلك إذا فات فإنھ یشرع في االستعاذة، ویسقط االستفتاح
 
 
 
 

 األسئلة
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...... 

 
 تاح في موضع واحدحكم الجمع بین أدعیة االستف

 
 

ٌالذي اختاره جمع من المحققین أنھ : ھل یجوز جمع روایات دعاء االستفتاح في الصالة، أم یقتصر على روایة واحدة؟ الجواب: السؤال
ًینوع، فیدعو بھذا تارة ویدعو بھذا تارة؛ ألن الخالف ھنا خالف تنوع ولیس بخالف تضاد، وبناء على ذلك ینوع، فیصلي بھذا تار ة ویصلي ً

اختار اإلمام النووي : الوجھ األول: أما لو جمع الجمیع في موضع واحد فللعلماء وجھان. بھذا تارة؛ ألنھ ھدي رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم
قتصر على أن الجمع بینھما لم یرد، فلذلك ی: اختار شیخ اإلسالم وغیره: والوجھ الثاني. رحمھ هللا أنھ ال حرج في الجمع بین ھذه األدعیة

واألولى واألحوط أن اإلنسان یقتصر على الوارد، فیصلي بھذا تارة وبھذا تارة، كما ورد عن النبي صلى هللا علیھ وسلم، وهللا تعالى . الوارد
  .أعلم

 
 
 
 

 (وتعالى جدك: (معنى قولھ صلى هللا علیھ وسلم
 
 

ّمن العلو، فلذلك وصف هللا سبحانھ وتعالى ) تعالى: (ء االستفتاح؟ الجوابفي دعا) ّوتعالى جدك: (ما معنى قولھ صلى هللا علیھ وسلم: السؤال
بالعلو، وقد ثبتت صفة العلو  سبحانھ وتعالى، وھي على مذھب أھل السنة والجماعة تدل على ثبوت الفوقیة  سبحانھ وتعالى، كما قال 

َیخافون ربُھم مْن فْوقھم ویفعلون ما: تعالى َ َ َ َ َ َ َُ ْ ُْ ِْ ِ ِ ََّ َ ُیْؤمُرون َ في : أین هللا؟ قالت: (ولذلك لما سأل النبي صلى هللا علیھ وسلم الجاریة]. 50:النحل[َ
إن العلو لیس  سبحانھ وتعالى، بمعنى أنك ال : ، فھذا إثبات صفة العلو  سبحانھ وتعالى، على خالف من قال بعدم ثبوتھا، وقال)السماء
ٌمن أثبت الجھة كان مبتدعا، وھذا قول مردود:  النصوص الواردة في الكتاب والسنة، ولذلك یقولإن هللا في العلو كما ثبتت بھ: تقول ً .

فالنصوص ثبتت بوصف هللا عز وجل بكونھ أعلى، كما . على ما یلیق بجاللھ وكمالھ فمذھب أھل السنة والجماعة إثبات العلو  عز وجل
َسبِّح اْسم ربِّك األْعلى : ي سجوده، وقال تعالى في كتابھف) سبحان ربي األعلى: (قال علیھ الصالة والسالم َ َ َ ََ ، فأثبت العلو لنفسھ، ]1:األعلى[ِ

وقد أثنى النبي صلى هللا علیھ وسلم على ھذا . ، فدل ھذا على ثبوتھا)في السماء: أین هللا؟ قالت: (ولما قال النبي صلى هللا علیھ وسلم للجاریة
  .(سبحانك اللھم وبحمدك، وتبارك اسمك، وتعالى جدك: أحب الكالم إلى هللا: (لیھ الصالة والسالم أنھ قالالدعاء كما جاء في السنن عنھ ع

 
 
 
 

 حكم إشراك نیة الدنیا مع نیة اآلخرة
 
 

لمشي؟ ھل یشترط في الخروج إلى المساجد أن یستحضر النیة في رفع الدرجات وحط الذنوب والسیئات بالخطا، أم أنھا تقع بمجرد ا: السؤال
، والصالة والسالم على رسول هللا، وعلى آلھ وصحبھ ومن وااله: الجواب فإذا خرج اإلنسان من بیتھ ونیتھ : أما بعد. باسم هللا، والحمد 

 من ًأن تكون نیتھ الصالة والتقرب إلى هللا عز وجل، ولیس في قلبھ أن یلقى أحدا أو أي شيء: الحالة األولى: المسجد فال یخلو من حاالت
عرض الدنیا، ال یرید إال أن یذھب ألجل أن یصلي ویطیع هللا عز وجل، فھذا بأعلى المراتب وأشرفھا عند هللا عز وجل، ونیتھ نیة آخرة، 
 فإذا نوى ھذه النیة كتب هللا لھ أجره، ورفع درجاتھ، وحط خطیئاتھ، فتكفي ھذه النیة، وھي أن تخرج للصالة وال یخرجك إال إجابة داعي هللا

، كرجل لوال أن ھناك حاجة من حوائج : الحالة الثانیة. عز وجل، وھذا ھو الذي یحصل بھ قدر الفضل أن یخرج ونیتھ الدنیا والعیاذ با
ّأن ُیشرك بین النیتین، فتكون نیتھ الص: الحالة الثالثة.  خروجھ علیھ ال لھ- والعیاذ با-ًالدنیا ما خرج، أو یخرج ریاء أو سمعة، فھذا  الة َ

ٍأخرج إلى الصالة وألقى فالنا فأكلمھ على البیت وعلى الحاجة، أو أكلمھ على َدین، أو أكلمھ على أمر من األمور: والدنیا، یقول وإن كانت . ً
بلھ أخرج إلى المسجد من أجل الصالة ومن أجل تعلیم العلم، فھذا أفضل من الذي ق: نیتھ المشتركة نیة طاعة وعبادة فال إشكال، كأن یقول

من عمد إلى مسجده لیتعلم أو یعلم الناس كان : (من جھة أنھ جمع بین فضل الصالة بالخطا وفضل تعلیم الناس، كما قال صلى هللا علیھ وسلم
، كما ثبت في الحدیث الصحیح عن النبي صلى هللا علیھ وسلم، وھذا من خصوصیات مسجده علیھ الصالة )كأجر المجاھد في سبیل هللا

ًأصلي وأكلم فالنا، أو: َّما إذا كانت النیة المشركة لحاجة من حوائج الدنیا كأن یقولأ. والسالم ًوأوصي فالنا على أمر من أمور الدنیا،  أصلي: ُ
َلْیس علْی: فحینئٍذ إن كانت نیة اآلخرة ھي األصل ونیة الدنیا تبع بحیث لو لم توجد نیة الدنیا لخرج ال یؤثر ھذا التشریك؛ لقولھ تعالى ََ ٌكم ُجناح َ َ ْ ُ

ْأْن تْبتغوا فْضال مْن ربِّكم  ُ َ ِ ً َ ُ َ َ ُوإذ یعدكم هللا : ً، فإنھا نزلت فیمن یرید الحج والتجارة، فلما كانت التجارة تبعا لم تؤثر، وقال تعالى]198:البقرة[َ َّ ُ ُ ُ ِ َ َْ ِ
َإْحَدى الطائفتْین أنھا لكم وتودون أن غْیر ذات الشْوك َ َ ََّ َ َِّ َّ َِ َ َ َ َ ََ َُّ َْ ُ ِ ْة تكوُن لكم َِّ ُ َُ َ ، فكانوا یتمنون العیر وقد خرجوا إلى غزوة بدر، فجعل هللا لھم ]7:األنفال[ِ
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. ، فھذا دنیا لكنھ تبع ولیس بغایة)ًمن قتل قتیال فلھ سلبھ: (فضل الجھاد مع أنھم كانوا یتمنون العیر وھي دنیا، وكقولھ علیھ الصالة والسالم
لث وھو یرید الدنیا، والنیة لھا تبع ولیست بأصل، بحیث لو امتنعت نیة الدنیا لخرج، فھذا ال یؤثر، فمن خرج إلى المسجد بھذا النوع الثا

ویعتبر من التشریك المغتفر على مذھب المحققین من العلماء، كما ارتضاه اإلمام الطبري رحمھ هللا، والحافظ ابن حجر، وغیرھم من علماء 
ٌونیة الدنیا تبعا فال حرج علیك في ذلك، وأنت مأجور إن شاء هللاًاإلسالم، فإذا كانت نیتك الصالة أساسا    .وهللا تعالى أعلم. ً

 
 
 
 

 الجمع بین أفضلیة الجماعة على االنفراد بسبع وعشرین وخمس وعشرین درجة
 
 

: ، وفي حدیث آخر) ةصالة الجماعة تفضل على صالة المنفرد بسبع وعشرین درج: (ورد في حدیث عن النبي صلى هللا علیھ وسلم: السؤال
سبع وعشرون وخمس وعشرون ال : ھذه المسألة فیھا خالف، قال بعض العلماء: ، فكیف نجمع بین الحدیثین؟ الجواب)بخمس وعشرین(

ّتعارض بینھما، فالسبع والعشرون لمن بكر إلى المسجد، وحصل الصالة من أولھا، والخمس والعشرون لمن تأخر فجاء في آخر الصالة،  ّ
ٌدرك التشھد، فمن أدرك اإلمام قبل أن یسلم فقد أدرك الخمس والعشرین، وھذا القول لھ وجھ من حدیث أبي ھریرة ؛ ألن النبي صلى كأن ی

..) ًوذلك أنھ إذا توضأ فأصبغ الوضوء ثم مشى إلى المسجد أو خرج إلى المسجد ال یخرجھ إال الصالة لم یخط خطوة : (هللا علیھ وسلم قال
ًتضعف على صالة الفذ بخمس وعشرین ضعفا: (ال في صدر الحدیثالحدیث، وقد ق فجعل الفضل من جھة الخروج، فمن أدرك آخر ) ٍ

السبع : وقال بعضھم. الصالة أدرك الخمس والعشرین، والسبع والعشرین لمن أدرك أولھا، فال تعارض بین الحدیثین النفكاك الجھة
ریة، والخمس والعشرون درجة إذا كانت سریة؛ ألن الجھریة فیھا قراءة واستماع وتأثر والعشرون درجة للصالة مع الجماعة إذا كانت جھ

إن السبع : وقیل. السبع والعشرون درجة لمن سمع القراءة وتأثر بھا، والخمس والعشرون لمن سمع وغفل عن التأثر بھا: وقیل. بالقرآن
إن السبع والعشرین درجة تكون لمن تأثر وخشع : وقیل. ن ركبوالعشرین درجة تكون لمن مشى إلى المسجد، والخمس والعشرین لم

وھناك أوجھ أخرى ذكرھا . ًوكانت الصالة مؤثرة فیھ، والخمس والعشرین لمن كان على قدر اإلجزاء، فیكون لھ حظ السعي والتعب والمشي
ًالعلماء رحمھم هللا، من ذلك أن سبعا وعشرین درجة للجماعة الكثیرة، وخمسا وعشرین د . رجة للجماعة القلیلة، إلى غیر ذلك مما ذكروهً

إن الخمس والعشرین للمشي، والسبع والعشرین لكمال الصالة من القوة بمكان، وھناك وجھ یرفع : ولكن الحقیقة أن القول الذي یقول
ھذا من حدیث ابن عمر في ، و)ٍصالة الجماعة أفضل من صالة الفذ بسبع وعشرین درجة: (عندنا حدیث یقول: التعارض بالكلیة، فیقول

ًصالة الرجل في مسجده تضعف على صالتھ في بیتھ خمسا وعشرین ضعفا: (الصحیح، وحدیث أبي ھریرة  ، فجعل الفضل ھنا بالضعف، )ً
ة لیس ًوالفضل ھناك بالدرجات، والقاعدة في األصول أنھ ال ُیحكم بالتعارض إال إذا استویا محال، وھنا لم یستویا؛ ألن الموصوف بالدرج

وعلى العموم صل مع الجماعة وأدرك فضلھا وأنت على خیر، . كالموصوف بالمضاعفة، وھذا مذھب من یقول بانفكاك جھة التعارض
فاألفضل لإلنسان أن یدرك الصالة على أكمل وجوھھا، حتى یحصل الفضل على أتم وجوھھ، كتبكیر إلى الصالة، والخشوع والتأثر 

 من الحظ في السبع والعشرین درجة، وھو أعلى مرتبة من صاحب الخمس والعشرین درجة، ولذلك ینبغي بالقرآن، فھذا أكمل ما یكون
ًللمسلم أن یحرص دائما في مسائل الفضل على تحصیل الفضل، وما دام أن اإلنسان یرجو الخیر والفضل ویسعى إلى الكمال فھو على خیر، 

  .وهللا تعالى أعلم. ي یفصل بین عباده وھو خیر الفاصلینثم العلم عند هللا في حقیقة ھذه األمور، وھو الذ
 
 
 
 

 حكم االئتمام بمسبوق من الجماعة األولى
 
 

ٌیحدث كثیرا أن بعض المصلین یفوتھم شيء من الصالة، فإذا قاموا لیقضوا ما فاتھم جاء رجل من خارج المسجد وائتم بأحد ھؤالء، : السؤال ً
ًفإن أدركت ركعة فأكثر :  فیھا تفصیل، فإذا صلیت مع الجماعة وأدركت الجماعة فال تخلو من حالتینھذه المسألة: فھل یصح ذلك؟ الجواب

ًفقول جماھیر العلماء أنھ ال یصح االقتداء بك؛ ألنك مأموم ولست بإمام، وال یصح للمأموم ُحكما وفضال أن یصیر إماما، وال یعرف في  ًً ٍ
یجوز أن یصلي المأموم الذي : -ٌوھو وجھ ضعیف عند الشافعیة- وقال بعض العلماء . الفالشرع ھذا إال في مسائل االضطرار كاالستخ

ّأدرك اإلمام بجماعٍة ثانیة، واستدلوا على ھذا بوجود صالة الخوف في االستخالف، ولكن ھذا المذھب ضعیف، وبین العلماء رحمھم هللا أنھ 
ّالصالة وھو منھا في حل،  أكثر أنھ مأموم ولیس بإمام، وال یحمل عن مأمومھًوالصحیح أن من أدرك ركعة ف. ٌقول ضعیف وال یقوى دلیلھ

ًأما بالنسبة للحالة الثانیة فھي أن ال تدرك ركعة مع اإلمام، كأن تدرك اإلمام وقد رفع من الركوع األخیر، . ًولذلك ال یكون المأموم إماما
 قبل األخیرة، أو السجدة األخیرة، أو في التشھد، فإذا أدركتھ في ھذه الحالة جاز ٌسواء أدركتھ بین الرفع وبین السجود، أم أدركتھ في السجدة

إنك لو أدركت إمام الجمعة في التشھد أو بعد : ًلك أن تصیر إماما لغیرك؛ ألنك وباإلجماع تأخذ حكم المنفرد، أال تراھم في ھذه الحالة یقولون
ًذلك على أنك مدرك لفضل الجماعة ال لحكمھا، فتكون إماما من ھذا الوجھ، ولذلك ًالركعة األخیرة فإنك تصلي ظھرا على الراجح، فدل  ٌ

ّإذا سلم اإلمام ائتم بي حتى تكون النیة منقعدة، فإذا سلم اإلمام تقوم أنت : رخص العلماء في ھذه الصورة، فإذا دخلت مع إنسان معك تقول لھ ّ
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. حصل لكم فائدة دخولكم في الجماعة األولى، وفائدة الجماعة الثانیة من جھة االقتداءفتكبر فیتبعك دون أن تكلمھ، فتنعقد لكم الجماعة، فی
یجب على من دخل المسجد ولو بقیت لحظة على سالم اإلمام أن یدخل معھ، : ولذلك األفضل لإلنسان إذا دخل أن یتبع اإلمام، بل قال العلماء

، وھذا نص من السنة، وإن كان بعض الشافعیة رحمھم هللا اختاروا )ما أدركتم فصلوا: (ولو لم یدخل یأثم؛ ألن النبي صلى هللا علیھ وسلم قال
على أنھ ال حرج أن یحدث جماعة ثانیة، لكنھ وجھ شاذ؛ ألن اإلسالم یحرص على الجماعة وال یرید الشذوذ، ولذلك قال صلى هللا علیھ 

، فدل على أنھ ال یجوز إحداث جماعة في داخل !!)ي القوم، ألستما بمسلمین؟ما منعكما أن تصلیا ف: (لما رأى الرجلین لم یصلیا قال: وسلم
ًالمسجد مع وجود الجماعة األولى، وألنھ یحتمل أن اإلمام بقیت علیھ ركعة كأن یكون سلم من ثالث وھو في ظھر سھوا، فلذلك ال یحكم  ّ

ًألولى، وألن إدراكك للجماعة األولى أفضل من إحداث جماعة ثانیة؛ بجواز إحداث الجماعة الثانیة ما دام أن اإلمام لم یسلم من الجماعة ا
ًألنك إذا أدركت الجماعة األولى أدركت فضال في الوقت لم تدركھ الجماعة الثانیة، واللحظة الیسیرة في أوقات الصالة بینھا وما بعدھا كما 

، فقد )ٌ في وقتھا، وإن ما فاتھ من وقتھا خیر لھ من الدنیا وما فیھاإن العبد لیصلي الصالة، وما یصلیھا: (بین السماء واألرض، ففي الحدیث
ًیكون وقتا یسیرا جدا ما بین الجماعة األولى والثانیة، فتفوت على نفسك الفضل بإحداث الجماعة الثانیة، ثم إن ھذا شذوذ ویخالف ظاھر  ً ً

من دخل المسجد یلزم بالدخول مع الجماعة، وال یجوز لھ أن یختلف ، فدل على أن )ما أدركتم فصلوا: (السنة في قولھ صلى هللا علیھ وسلم
  .وصلى هللا وسلم وبارك على نبینا محمد، وعلى آلھ وصحبھ وسلم. عن اإلمام والشذوذ عنھ

 
 
 
 

 [3[ باب صفة الصالة -شرح زاد المستقنع 
ًثم یبسمل سرا، ثم یقرأ الفاتحة، وھي ركن من أركان الصالة، ثم إذا أتم المصلي قراءة دعاء االستفتاح فإنھ یستعیذ با من الشیطان الرجیم 

ًبعد الفاتحة جھرا في الجھریة، ثم یقرأ بعدھا سورة من القرآن، ویلتزم في التطویل والتخفیف بھدي النبي صلى هللا علیھ وسلم ) آمین(یقول 
 .ًا فیھ بالصفة الواردة عن النبي صلى هللا علیھ وسلمًفي ذلك، ثم یركع مكبرا، وللركوع صفة معلومة، ثم یقوم من الركوع ملتزم

 أحكام االستعاذة والبسملة
 
 

...... 
 

 االستعاذة قبل القراءة
 
 

فیقول : أما بعد. بسم هللا الرحمن الرحیم الحمد  رب العالمین، والصالة والسالم على أشرف األنبیاء والمرسلین، وعلى آلھ وصحبھ أجمعین
ألتجئ وأعتصم با عز وجل نعم المولى ونعم : طلب العوذ، ومعناھا: االستعاذة]. ًثم یستعیذ ثم یبسمل سرا: [تعالىالمصنف رحمھ هللا 

ِفإذا قرأت القْرآن فاْستعذ با من الشْیطان الرجیم : النصیر، ولذلك شرع هللا ھذه االستعاذة عند قراءة كتابھ العزیز، فقال ِ َّ ِ ِِ ِ َِ ََّ َ َ َِ َّ ْ َ َ َ َُ ْ َ ، فأمر ]98:نحلال[ْ
 أنھ إذا استفتح قراءة القرآن أن یستفتحھا باالستعاذة، وثبت عنھ - ٌوأمره أمر ألمتھ حتى یدل الدلیل على الخصوص-نبیھ صلى هللا علیھ وسلم 

االستعاذة، ومن إنھ ینبغي على القارئ أن یستفتح قراءتھ ب: علیھ الصالة والسالم أنھ استفتح قراءتھ باالستعاذة، ولذلك قال بعض العلماء
  .فھي واجبة: السلف من قال بوجوب االستعاذة، وذلك ألمر هللا عز وجل بھا، قالوا

 
 
 
 

 صیغ االستعاذة
 
 

، وھذه الصیغة ھي التي وردت في سورة النحل، وعلیھا )أعوذ با من الشیطان الرجیم: (الصیغة األولى: واالستعاذة تأتي على صیغ
ً غیرھا، وذلك ألن هللا أمر بھا وحددھا في افتتاح كتابھ، والمعین أفضل من غیر المعین، فیعتبر تعیینھا دلیال جماھیر القراء، وھي أفضل من ّ

ولفظھ المختار ما في : ولتستعذ إذا قرأت واجھر مع استماع وابتداء السور إلى أن قال: على فضلھا، وقد أشار بعض الفضالء إلى ذلك بقولھ
َفإذا قرأت القْرآن فاْستعذ با من : لفظ االستعاذة المفضل ما في سورة النحل، وھو قولھ تعالى: ل النقل أيالنحل وقد أتى الغیر عن أھ َ َِ ِِ َّ ِ ِْ َ َ َ َُ ْ َ ْ َ

ِالشْیطان الرجیم  ِ َّ ِ َ نفخھ أعوذ با السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، من ھمزه و: (وورد عنھ علیھ الصالة والسالم أنھ كان یقول] . 98:النحل[َّ
أعوذ با من الشیطان الرجیم إن هللا ھو : (یقول :ً، فھذه أیضا استعاذة واردة عن النبي صلى هللا علیھ وسلم، وقال بعض السلف)ونفثھ

َوإما ینزغنك من ال: ؛ ألن هللا قال لنبیھ)أعوذ با السمیع العلیم من الشیطان الرجیم: (، وبعضھم یقول) السمیع العلیم َ َ َِ ََّّ َ َ ْ ِشْیطان نزغ فاْستعذ با ِ َّ ٌِ ِْ ِ َ َ َْ َ َّ
ُإنُھ ُھو السمیُع العلیم  ِ ِ ََّ َْ َّ وال شك أن الوارد أوقى من غیره؛ ألن ). أعوذ با السمیع العلیم من الشیطان الرجیم: (فیقول: قالوا] 36:فصلت[ِ

-ھا وارد ومنھا مقتبس من الوارد، فالوارد أفضل من غیره ٌإذا وردت ألفاظ لألذكار من: ( تقول-كما قرر العز بن عبد السالم وغیره-القاعدة 
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وكون النبي صلى هللا علیھ وسلم یستعیذ . ، وھو أقوى االستعاذات)أعوذ با من الشیطان الرجیم: (، ولذلك یقدم قولھم)-المقتبس: أعني
ِیدل على الجواز، وما دل على الجواز لیس كما أمر بھ، ) ھأعوذ با السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، من ھمزه ونفخھ ونفث: (ًأحیانا بقولھ ُّ

  .الفضل فإن اختیار هللا لھ یدل على
 
 
 
 

 أوجھ االستعاذة مع البسملة وأول السورة، وأوجھ البسملة بین السورتین
 
 

م بإذن هللا عز وجل من دخول الدخل من ألن اإلنسان ُیعص: واالستعاذة أدب من آداب التالوة ینبغي لمن تال كتاب هللا أن یستفتح بھا، قالوا
ًالشیطان الرجیم في قراءتھ، فینال بركة القراءة وخیرھا وحظھا، ولذلك تجده أكمل الناس تدبرا ووعیا وفھما، فإنھ حینما یلتجئ ویحتمي با  ً ً

ه وأفضلھا وأحسنھا، فشرع هللا لعباده أن عز وجل من الشیطان أن یدخل بینھ وبین قراءتھ فإنھ یأمن الفتنة، وتكون قراءتھ على أتم الوجو
الوجھ : ًیفتتحوا بھذه االستعاذة، وھذه االستعاذة تعتبر أصال في القراءة كما ذكرنا، وتكون مع البسملة واالبتداء بأول السورة على أربعة أوجھ

، وھذا الوجھ یسمیھ العلماء وجھ الوصل، )عالمینأعوذ با من الشیطان الرجیم، بسم هللا الرحمن الرحیم، الحمد  رب ال: (تقول: األول
، فتقطع )الحمد  رب العالمین(، ) بسم هللا الرحمن الرحیم(، ) أعوذ با من الشیطان الرجیم ) :تقطع فتقول: الوجھ الثاني. فتصل الجمیع

أعوذ با من الشیطان : (ل الثالث عنھما، فتقولأن تجمع بین األول والثاني وتفص: الوجھ الثالث. األول عن الثاني، والثاني عن الثالث
بسم هللا الرحمن (، ) أعوذ با من الشیطان الرجیم: (أن تقول: الوجھ الرابع). الحمد  رب العالمین(، )الرجیم، بسم هللا الرحمن الرحیم
َإن شانئك : " ًأن یقول مثال: الوجھ األول: دھا ال یجوزوأما البسملة بین السورتین ففیھا أربعة أوجھ، وأح). الرحیم، الحمد  رب العالمین َ َِ َّ ِ

َُھو األْبتُر  َ َبسم هللا الرحمن الرحیم قْل یا أیھا الكافُرون ] 3:الكوثر[َ َ َِ َُّ ْ َ َّإن : " الوجھ الثاني. وھذا وجھ الوصل، فیصل الجمیع] " 1:الكافرون[ُ ِ
َشانئك ُھو األْبتُر  َ ََ َ َ َقْل یا أیھا الكافُرون : لرحمن الرحیم، بسم هللا ا] 3:الكوثر[ِ َ َِ َُّ ْ َ . فیقطع األول عن الثاني، والثاني عن الثالث] " 1:الكافرون[ُ

َإن شانئك ُھو األْبتُر : " أن یقطع آخر السورة، ویقول: الوجھ الثالث َ ََ َ َ ِ َّ َبسم هللا الرحمن الرحیم قْل یا : " ثم یسكت، ویبتدئ ویقول] " 3:الكوثر[ِ ُ
َأیھا ُّ َ الكافُرون َ ِ َ َإن شانئك ُھو األْبتُر : " وال یصح ھذا الوجھ، وھو أن یصل قولھ تعالى: الوجھ الرابع] " . 1:الكافرون[ْ َ ََ َ َ ِ َّ ببسم هللا ] 3:الكوثر[ِ

َقْل یا أیھا الكافُرون : " ثم یقطع ثم یقول" الرحمن الرحیم  َ َِ َُّ ْ َ ور، وإنما شرعت البسملة ألوائل ؛ ألنھ یوھم أن البسملة آلخر الس] " 1:الكافرون[ُ
  .السور

 
 
 
 

 اإلسرار بالبسملة
 
 

اختصار لھا، كالحوقلة والحسبلة ) البسملة(بسم هللا الرحمن الرحیم، فـ: أي یقول]. ًثم یبسمل سرا ولیست من الفاتحة: [قال رحمھ هللا تعالى
ِاختصارا لما ذكر من األذكار ُ ھب طائفة من العلماء وجوبھا إال فیما بین براءة واألنفال، فإنھ ال والبسملة شرعت للفصل بین السور، ومذ. ً

ُعلى أقوى قول العلماء رحمة هللا علیھم، : ًبسمل وجوبا عند كل السور عدا براءٍة وذاك في األشھر أي: یفصل بینھما بالبسملة، ولذلك قالوا
. على مذھب الجمھور) ًسرا: (وقولھ. بسم هللا الرحمن الرحیم: ولفالبسملة مشروعة البتداء السور، فیق. فاألشھر یعني األقوى واألرجح

صلیت وراء رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم وأبي بكر : (وكال الفریقین یحتج بحدیث أنس . ًوالشافعیة رحمة هللا علیھم یقولون بالبسملة جھرا
َحْمد  ربِّ العالمین ْببسم هللا الرحمن الرحیم ال: وعمر وعثمان كلھم كانوا یستفتحون القراءة َ َ َِ َ ْ ِ َِّ كلھم یستفتحون : (، والروایة الثانیة]) 2:الفاتحة[ُ

َبـ الحْمد  ربِّ العالمین : القراءة َ َ َِ َ ْ ِْ َِّ وجمع العلماء بین الروایتین عن أنس بأن نفیھ للبسملة مراده الجھر، وإثباتھ لھا مراده السر، ]) . 2:الفاتحة[ُ
ًسرا ال جھرا) بسم هللا الرحمن الرحیم(ون أنھم كانوا یقرؤ: أي فإن كان اإلنسان قد ترجح عنده القول بعدم الوجوب فإنھ یسر، وھذه ھي . ً

ًالسنة في حقھ، وإن ترجح عنده القول بوجوب البسملة وقرأھا جھرا فال حرج، وال ینكر على أحد بسمل جھرا، ولذلك اختار بعض العلماء ً :
بسم هللا (سلم كان یفعل ھذا تارة ویفعل ھذا تارة، كما یفھم من كالم بعض المحققین، ولذلك ال ینكر على من جھر بـأن النبي صلى هللا علیھ و

ِ، وھو قول أئمة من السلف، ومعتد بقولھم وخالفھم؛ ألن لھ وجھا من ُسنة رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم)الرحمن الرحیم ً ٌ ٌ.  
 
 
 
 

 ھل البسملة من الفاتحة
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َصراط الذین أنعْمت : وعند الشافعیة البسملة ھي آیة من الفاتحة، ولذلك یصلون قولھ تعالى. ھو مذھب الجمھور] ولیست من الفاتحة[: قولھ َ َ َْ َ ِ َِّ َ
َعلْیھم غْیر المغُضوب علْیھم وال الضالین  َ َ َ َِّ َّْ ِْ ِْ َِ َْ ِ ًا؛ ألن سورة الفاتحة سبع إنھا آیة وصلت اعتبرتھا آیة واحدة حتى تكمل سبع: فإن قلت] 7:الفاتحة[َ

ِولقد آتْیناك سْبعا من المثاني : آیات كما قال تعالى َِ َ َ َ َ َْ ً َ َ َْ ًإن آیاتھا سبع، وبناء على ذلك : إنھا الفاتحة، وعلى ھذا الوجھ قالوا: قیل] 87:الحجر[َ
ْراط الذین أنعْمت علْیھم ِص: إذا قرأ البسملة فإنھ یصل اآلیة األخیرة وال یحسبھا آیتین، وال یقف عند قولھ: یقولون ِ َ َ َ َ ََ ْ َ ِ َّ ، أما إذا كان ]7:الفاتحة[َ

  .ًیرى أنھا لیست من الفاتحة فإنھ یعتبر ھذا موقفا لھ وآیة
 
 
 
 

 قراءة الفاتحة في الصالة
 
 

...... 
 

 وجوب قراءة الفاتحة في الصالة
 
 

، وثبت في )ال صالة لمن لم یقرأ بفاتحة الكتاب: (لم أمر بھا، وقالألن النبي صلى هللا علیھ وس]. ثم یقرأ الفاتحة: [قال رحمھ هللا تعالى
، وسمیت فاتحة ألن هللا )أیما صالٍة ال یقرأ فیھا بفاتحة الكتاب فھي خداج، فھي خداج: (الحدیث الصحیح عنھ علیھ الصالة والسالم أنھ قال

ٌفي كتاب هللا عز وجل، فأفضل آیٍة آیة الكرسي، وأفضل سورة سورة افتتح بھا كتابھ، وتشرف الكتب بما تفتتح بھ، ولذلك كانت أفضل سورٍة  ٌ
ْولقد : ّفھذا یدل على شرفھا، ولذلك قال تعالى) ھي السبع المثاني والقرآن العظیم الذي أوتیتھ: (الفاتحة، ولذلك قال علیھ الصالة والسالم فیھا َ َ َ

ِآتْیناك سْبعا من المثاني والقْرآن العظ ِ َِ َ َ َ َ َ َْ ْ ُْ َ ً َ ّ، فعطف العام على الخاص، وعطف الخاص على العام والعام على الخاص یدل على ]87:الحجر[َیم َ
َتنزُل المالئكة والروُح فیھا : شرف الخاص وفضلھ، كما قال تعالى َ َِ ُّ ُِ َْ َ ، فإن اختصاصھ بالذكر یدل على ثبوت شرفھ وعلوه عن غیره، ]4:القدر[ََّ

  . القرآن من سورالفاتحة ھي أفضل ما في: فلذلك قالوا
 
 
 
 

 حكم قطع الفاتحة بذكر أو سكوت طویل
 
 

ًفإن قطعھا بذكر أو سكوت غیر مشروعین وطال، أو ترك منھا تشدیدة أو حرفا أو ترتیبا لزم غیر مأموم إعادتھا: [قال رحمھ هللا تعالى ً .[
َالحْمد  ربِّ العالمین : ًإنسانا قرأ وقاللو أن : أما الذكر فمثالھ]. فإن قطعھا بذكر أو سكوت غیر مشروعین وطال: [قولھ َ َ َِ َ ْ ِْ َِّ ِالرْحمن الرحیم * ُ ِ َّ َِّ َ

حسبي هللا ال إلھ إال ھو علیھ توكلت : (ٍفقطع بین اآلیة الثانیة واآلیة الثالثة بذكر غیر مشروع في ھذا الموضع، كما لو قال] 3- 2:الفاتحة[
وع في ھذا الموضع، لكن لو قطعھا بسؤال رحمتھ أو استعاذة من عذابھ فإنھ مشروع؛ ، فھذا ذكر، لكنھ غیر مشر)وھو رب العرش العظیم

ّما مر بآیة رحمة في قیام اللیل إال سأل هللا من فضلھ، وال مر بآیة : (ألن النبي صلى هللا علیھ وسلم ثبت عنھ كما في حدیث ابن مسعود أنھ 
فلو قال الحسبلة بین اآلیة . ٍ بذكر مشروع ال یؤثر، وإن قطع بذكر غیر مشروع أثر، فلو أنھ قطع بینھما)عذاٍب إال استعاذ با عز وجل

الثالثة والرابعة أو الرابعة والخامسة یبتدئ من جدید قراءة الفاتحة؛ ألن ھذه الحسبلة لیست من كتاب هللا عز وجل، وال یشرع ذكُرھا في ھذا 
ً كونھ قارئا، وقارئ الفاتحة ال بد أن یتمھا، فإن فصل بین آیاتھا بالذكر الخارجي ٍالموضع الذي ذكر، فكأنھ تكلم بكالم خارجي، وخرج عن

یبتدئ من حیث فصل، فیقرأ اآلیة األخیرة التي وقع عند الفصل ثم یتم : فإنھ لم یتمھا، فیلزمھ أن یبتدئ قراءتھا من أولھا، وقال بعض العلماء
َالحْمد  ربِّ العالمین : فاحش، وھو السكوت الطویل، كما لو قالوأما السكوت فھو السكوت ال. ما بعدھا واألول أحوط َ َ َِ َ ْ ِْ َِّ ، ثم سكت ]2:الفاتحة[ُ

أما لو سكت للفصل بین اآلیات فھذه سنة عن النبي صلى هللا . ًوطال سكوتھ، فإنھ حینئٍذ یستأنف؛ ألنھ ال یشرع السكوت ھنا إذا كان متفاحشا
َالحْم: علیھ وسلم، فقد كان یقرأ َد  ربِّ العالمین ْ َ َِ َ ْ ِ َِّ ِالرْحمن الرحیم * ُ ِ َّ َِّ ِمالك یْوم الدین * َ ِّ ِ َ َِ ، فكانت قراءتھ علیھ الصالة والسالم ]4- 2:الفاتحة[ِ

  .ّمفصلة مرتلة صلوات هللا وسالمھ علیھ
 
 
 
 

 حكم ترك بعض الحروف والتشدیدات في الفاتحة
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راط(، )َّوإیاك(، )َّإیاك(، )ِّالدین(، )َّالرحیم(، )َّالرحمن(، )ربِّ(، )هللا: (دى عشرة تشدیدةفي الفاتحة إح]. أو ترك منھا تشدیدة: [قولھ ، )الصِّ

ِّالضالین وفیھا تشدیدتان(، )َّالذین( ، فھذه إحدى عشرة تشدیدة، فإذا ترك منھا تشدیدة واحدة یستأنف؛ ألن الحرف المشدد یشتمل على )َّ
ٌ مدغمتین في بعضھما كأنھما حرف واحد، وھي ولكن حقیقتھما أنھما حرفان، فإذا خفف وترك التشدید تشتمل على بائین) ّرب(حرفین، فـ

ًكأنھ أسقط حرفا من الفاتحة، ولم یقرأ الفاتحة كما أمرهُ هللا، وإنما یعتد بقراءٍة وقعت على السورة التي أمر هللا عز وجل بھا، فإن صلى اإلمام 
ًلتشدید، أو ُیخل باأللفاظ إخالال یخرجھا عن المعنى، كأن یضم التاء منوكان من ھذا الجنس الذي یترك ا ّ ، )ِأنعمت: (، أو یكسرھا)َأنعمت: (ِ

ًفإنھ حینئٍذ ال تصح الصالة وراءه، فالذي یلحن لحنا یحیل المعنى في الفاتحة فإن صالتھ باطلة إذا لم یكن معذورا، أما إذا كان معذورا فإنھ  ً ً
ًومن ذلك أیضا األمي الذي یلحن في الفاتحة لحنا یحیل المعنى، كما لو قال.  ھو مثلھ أو دونھتصح صالتھ لنفسھ ولمن ِأھدنا: (ً ، فإنھ غیر )َ

َاْھدنا: (قولھ أحال المعنى، فكأنھ ھو المنعم، وكذلك ) ُأنعمت: (، فإنھ حین یقول)َأنعمت: (، وكذلك إذا ضم التاء أو كسرھا في قولھ تعالى)ِ
ِفالمقصود أن أي إخالل في الفاتحة ُیذھُب بھ الحرف أو یخل بھ المعنى . ٍإنھ خطاب لألنثى، ولیس ذلك بصائغ  عز وجلالحال إذا كسر ف

فقراءتھ غیر معتبرة، وإن كان على سبیل السھو فحینئٍذ یرجع ویعید القراءة؛ ألنھا ركن في الصالة ویتدارك، وإال صحت صالتھ إذا كان 
ّلعھد باإلسالم الذي ال یمكنھ، فإذا غلط في أول مرة یتسامح لھ، ویصلي على حالتھ لنفسھ، ثم إذا وسعھ الوقت للتعلم ًمعذورا كاألمي وحدیث ا

) أنعم: (ًبتخفیف الصاد، فإنھ ترك حرفا، أو ترك الحرف بالكلیة فقال) الصراط: (ًوھكذا لو ترك حرفا، كما لو قرأ]. ًأو حرفا: [قولھ. فإنھ یأثم
ًلم یرتب آیاتھا، فذكر آیة قبل آیة، فإنھ : أي]. ًأو ترتیبا: [قولھ.  فإنھ تبطل قراءتھ، ویلزمھ أن یأتي بالفاتحة على الوجھ المعتبر،)َأنعمت(بدل 

: قالأي أن اإلمام یلزمھ أن یعید، وإذا أعاد أجزأ ذلك المأموم، ولذلك ]. ٍلزم غیر مأموم إعادتھا: [وقولھ. ال یعتد بقراءتھ، ویلزمھ أن یستأنف
ً، وھذا على القول أن اإلمام یحمل الفاتحة عن المأموم، وإن كان الصحیح أن اإلمام ال یحمل الفاتحة عن المأموم، وبناء على ]غیر مأموم[

راءة إذا ، فیلزم المنفرد واإلمام أن یعید الق)ٍلزم غیر مأموم إعادتھا: (ذلك فإنھ قال على الوجھ الذي یرى أن اإلمام یحمل عن المأموم، فقال
ًحصل واحد من ھذه اإلخالالت التي ذكرناھا، فإذا ترك حرفا، أو تشدیدة أو لحن لحنا یخل بالمعنى، فإنھ یستأنف ًً ٌ.  

 
 
 
 

 والجھر بھا لإلمام والمأموم) آمین(قول 
 
 

ِاللھم استجب، وقد شرع التأمین :  أي)آمین: (، فقولك)اللھم استجب: (التأمین معناه]. ویجھر الكل بآمین في الجھریة: [قال رحمھ هللا تعالى ُ
: أي) ّإذا أمن: (، وقولھ علیھ الصالة والسالم)ّإذا أمن اإلمام فأمنوا: (ًجھرة لثبوت السنة عن رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم بھ، ولذلك قال

ب، إذ یصفون اإلنسان بالشيء عند مقاربتھ لھ، َّبلغ موضع التأمین، ولیس المراد أنھ إذا أمن وقال لفظ التأمین؛ ألن ھذا معروف في لغة العر
قارب التأمین : أي) ّأمن: (كدت أن تصبح، فقولھ علیھ الصالة والسالم: أصبحت أصبحت، أي: كاد أن یصبح، ومنھ قولھ: أصبح، أي: فیقال

فإنھ من وافق تأمینھ ) آمین: (فقولوا) ال الضالینو: (فإذا قال: (، وثبت عنھ علیھ الصالة والسالم أنھ قال)َّإذا أمن فأمنوا: (ووقف علیھ، فحینئٍذ
ِتأمین المالئكة غفر لھ ما تقدم من ذنبھ آمین، فإذا وافق : آمین، ویقول العبد: ، وثبت في الحدیث تفصیل ذلك بأن المالئكة تقول في السماء)ُ

ِتأمین العبد تأمین المالئكة غفر لھ ما تقدم من ذنبھ، وھذا یدل على أنھ یجھر، لق ، والقول إنما ھو اللفظ، ولیس الكالم النفسي؛ فإن )قولوا: (ولھُ
ًالكالم النفسي ال یسمى قوال، على ما ھو معروف من مذھب أھل السنة والجماعة من أن الكالم إنما ھو باللفظ ولیس في النفس ًكذلك أیضا . ّ

فع صوتھ حتى ترتج أعواد المسجد، أو یرتج المسجد من تأمینھ َّثبت في الحدیث عن النبي صلى هللا علیھ وسلم أنھ كان وأصحابھ إذا أمن ر
: فالسنة أن یرفع الصوت، وقال بعض العلماء. علیھ الصالة والسالم وتأمین الصحابة معھ، ولذلك حسدت الیھود المسلمین على ھذا التأمین

  .طیرفع الصوت وال یبالغ في الرفع إلى درجة اإلزعاج، وال یخافت، ولكن یرفع بقدر وس
 
 
 
 

 قراءة سورة بعد الفاتحة
 
 

: مأخوذة من السور الرتفاعھ، فقیل: وھذا من ھدیھ صلوات هللا وسالمھ علیھ، والسورة قیل]. ثم یقرأ بعدھا سورة: [قال رحمھ هللا تعالى
 قبل قراءتھا بفضل التالوة، ٍألن المكلف بقراءتھ لھا یرتفع درجة، فیكون بحال أحسن من حالھ: ًسمیت سورة الرتفاعھا وعلو شأنھا، وقیل

ًمن كتاب هللا عز وجل، وال حرج علیك أن تقرأ سورة : أي] یقرأ بعدھا سورة: [فقولھ. من السور، بمعنى اإلحاطة، وكل ھذه أوجھ: وقیل
ّكاملة، أو تقرأ بعض السورة، ولذلك ثبت عن النبي صلى هللا علیھ وسلم أنھ قرأ السور كاملة، وجزأ السورة في الرك عة األولى والثانیة كما ً

َّقولوا آمنا : ثبت عنھ علیھ الصالة والسالم في األحادیث الصحیحة، ففي فریضة الفجر قرأ َ ُ َقْل یا أْھل الكتاب تعالْوا إلى : ، و]136:البقرة.. [ُ َِ َ َ ََ َِ ِ ْ َ ُ
ٍكلمٍة سواء  َ َ َ ِ ه آیة، وكذلك ثبت عنھ قراءتھ بآخر سورة البقرة صلوات ، فاألولى من البقرة والثانیة من آل عمران، ھذه آیة وھذ]64:آل عمران[َ

ًوكذلك أیضا ثبت عنھ في الحدیث الصحیح قراءة السور كاملة، كما ثبت عنھ علیھ الصالة والسالم في أكثر من حدیث أنھ . هللا وسالمھ علیھ
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ظھر، وفي العصر، وفي المغرب، وفي العشاء، قرأ قرأ في الصلوات الخمس السورة في الركعتین، في الفجر كما سیأتي إن شاء هللا، وفي ال
ًالسورة كاملة، ویجوز لإلنسان أن یجمع بین السورتین أیضا وال یقتصر على سورٍة واحدة، فقد ثبت في الحدیث أن رجال كان یقرأ ثم یختم  ً

ٌقْل ُھو هللا أحد : بـ َ ََ ُ َّ ما حملك على أن :  أي- ما حملك على ھذا؟ : (م فقالفي كل ركعة، فشكوه إلى النبي صلى هللا علیھ وسل] 1:اإلخالص[ُ
، فھذا یدل على جواز أن یقرن بین السور، وقد قال ابن )حبك لھا أدخلك الجنة: إني أحبھا قال:  قال-تجمع بین السورة وسورة اإلخالص

 ال حرج أن تقرأ أكثر من سورة، وفي فعلى العموم). إني ألعرف السور التي كان یقرن رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم بینھا: (مسعود 
كما جاء في حدیث ابن مسعود رضي هللا -أنھ استفتح قیام اللیل، فقرأ سورة البقرة والنساء والمائدة : (الصحیح عن النبي صلى هللا علیھ وسلم

رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم، إن فالمقصود أن ھذا كلھ من ھدي . ھذا قبل الترتیب في العرضة األخیرة: قیل)  ولم یقرأ آل عمران-عنھ 
ًشئت قرأت سورة كاملة، وإن شئت قرأت بعض السورة، وإن شئت قرأت نصف السورة في الركعة األولى أو أكثرھا، وفي الركعة الثانیة 

  .أتممت، فكل ھذا من ھدیھ علیھ الصالة والسالم
 
 
 
 

 واتھدي النبي صلى هللا علیھ وسلم في التخفیف والتطویل في الصل
 
 

...... 
 

 القراءة في الصبح بطوال المفصل
 
 

: ٌمأخوذ من فصل الشيء، قال بعض العلماء: في صالة الفجر، والمفصل: أي]. وتكون في الصبح من طوال المفصل:[قال رحمھ هللا تعالى 
 الفصل بینھا بالبسملة، بخالف أوائل القرآن ُِوصفت ھذه السور بكونھا مفصلة لكثرة: قالوا. إنھ من الفصل بین الشیئین أن ُیحال بینھما بحائل

ًسمي المفصل مفصال : والوجھ الثاني. إلى آخر القرآن) ق(كالسبع الطوال، فإنھا طویلة، والفصل بالبسملة قلیل، والمفصل یبتدئ من سورة  ّ
ّسمي : والوجھ الثالث. ا طویل المقاطعلكثرة الفصل بین آیاتھ، فآیاتھ قصیرة، على خالف السبع الطوال وما بعدھا من السور، فإن غالبھ

ًالمفصل مفصال من الفصل بمعنى اإلحكام، والسبب في ذلك قلة النسخ فیھ؛ ألنھ محكم وقلیل النسخ، بخالف أوائل القرآن، فإن فیھ آیات 
 وسلم أنھم كانوا یعتبرونھ والمفصل كما ھو المعھود عن أصحاب النبي صلى هللا علیھ. وھذه كلھا أوجھ في سبب تسمیتھ بالمفصل. منسوخة

طوال المفصل، وأواسط المفصل، وقصار : ثم ھذا المفصل فیھ طوالھ وأواسطھ وقصاره، فُیقسم على ھذه الثالثة األقسام). ق(من سورة 
ن سورة ، وأما قصاره فم)الضحى(إلى ) عم(، وأما أواسطھ فمن سورة )عم(إلى سورة ) ق(فأما طوال المفصل فتبتدئ من سورة . المفصل

یقرأ في الفجر أو في الصبح : [فقولھ رحمھ هللا. إلى آخر القرآن، ھذا بالنسبة لطوال المفصل وأواسط المفصل وقصار المفصل) الضحى(
من ھدي رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم في صالة الصبح أنھ كان یقرأ بطوال المفصل، ویطیل القراءة فیھا، ثبت ھذا : أي] بطوال المفصل

، فقراءة النبي )وكان یقرأ في الفجر ما بین الستین إلى المائة آیة: (یث جابر وأبي برزة األسلمي رضي هللا عنھ، ففي حدیث جابر في حد
ألن النفوس في : صلى هللا علیھ وسلم كانت ما بین الستین إلى المائة، ولذلك ثبت عنھ علیھ الصالة والسالم أنھ كان یطیل القراءة، قالوا

) ما بین الستین إلى المائة: (وقول جابر. ر مھیأة لسماع القرآن والتأثر بھ، والناس حدیثو العھد بالنوم، وعلى استجمام وراحةصالة الفج
في ) ھل أتى(في الركعة األولى، وسورة ) الم تنزیل(أنھ كان یقرأ في الفجر : (ظاھره أن ذلك في الركعتین، وحدیث صالة الفجر في الجمعة

یدل علیھ، فإن مجموع السورتین إحدى وستین آیة، وھذا یقوي أنھ كان یقرأ ما بین الستین إلى المائة في الركعتین، وثبت عنھ ) ةالركعة الثانی
ٌعلیھ الصالة والسالم أنھ طول في صالة الصبح، ویشترط أن ال یكون في ذلك حرج على الناس وأذیة بھم، فإن كان ھناك على اإلنسان  ٌ ّ

قرأ : (ٌ النعاس، أو كان خلفھ مریض وأراد أن یخفف فھي السنة؛ لما ثبت في الحدیث عنھ علیھ الصالة والسالم أنھحرج، أو كان یغلبھ
َإنا أْعطْیناك الكْوثر : بكاء صبي فقرأ ّ، وثبت عنھ في الحدیث الصحیح أنھ استفتح صالة الفجر التي كان یطول فیھا فسمع)بالزلزلة ََ ََ َْ َ َّ ِ

صلوات هللا وسالمھ علیھ، من رحمتھ وحلمھ وتخفیفھ ) إني سمعت بكاء صبي فأشفقت على أمھ: (یھ الصالة والسالم، وقال عل] 1:الكوثر[
ِوھكذا ینبغي أن یكون علیھ اإلمام، واإلمام الحكیم الموفق ُیحسُن النظر لمن وراءه؛ ألن هللا سائلھ عن جماعتھ، ومحاسبھ . ولطفھ بالناس ّ

ٌ، فھذا خطاب لألمة)ّإذا أم أحدكم الناس فلیخفف: ( صلى هللا علیھ وسلم التخفیف، فقد قال صلى هللا علیھ وسلمعلیھم، والھدي عن رسول هللا ِ .
ُوینبغي أن ینبھ على مسألة، وھي أننا إذا قلنا بالستین إلى المائة، فإن قراءة رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم كانت قراءة مرتلة مجودة تعطى  ّ

من صفٍة لھا ومستحقھا، وكون اإلنسان یصلي بالناس بالستین إلى المائة وھو یتغنى ویمطط اآلیات ویتكلف فیھا لیس من فیھا الحروف حقھا 
َالسنة، بل یقرأ قراءة مرتلة وال یبالغ في التمطیط؛ ألن ھذا یجحف بالناس ویضر بھم، ولذلك ینبغي إذا أراد أن یتخیر اإلطالة أن ُیحسن 

ًن بعیدا عن التكلف والتقعر في تالوتھ، وكذلك أیضا ال یبالغ في الھذ واإلسراع في القراءة، وإنما تكون قراءتھ قراءة ترتیل القرآن، وأن یكو ً ً
 النبي - كما قلنا-فالسنة في صالة الفجر اإلطالة، ولكن . مفصلة مبینة، حتى یكون ذلك أبلغ النتفاع الناس بقراءتھ، وحصول الخیر إلمامتھ

ًلم من ھدیھ التخفیف عند وجود الحاجة، فلو علمت أن ھناك مریضا، أو أن الناس في سفر، كأن تكون مع رفقة مسافرین صلى هللا علیھ وس
اللھم من : (في اللیل وحضرت صالة الفجر وھم على نعاس وتضرر من أذى السفر للتخفف علیھم وترفق بھم، كما قال صلى هللا علیھ وسلم

  .ٌ، فاإلمام والیة، وھي والیة في أمور الدین، فینبغي التخفیف في ھذه الحالة) اللھم فارفق بھًولي من أمر أمتي شیئا فرفق بھم
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 القراءة في المغرب بقصار المفصل
 
 

یقرأ في المغرب من قصار المفصل، وقد جاء ذلك في حدیث سلمان بن یسار أنھ سمع : أي]. وفي المغرب من قصاره: [قال رحمھ هللا تعالى
، وھو حدیث قال عنھ الحافظ ابن )ٍما رأیت أشبھ بصالة رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم من فالن، إلمام كان یصلي بھ: (ة یقولأبا ھریر

وثبت . من قصار سور المفصل من الضحى فما بعد: أي) فنظرت فإذا بھ یصلي المغرب من قصار المفصل: (إسناده صحیح، قال: حجر 
قرأ في المغرب بطوال المفصل، بل بأطول الطوال وھي سورة األعراف صلوات هللا وسالمھ علیھ، وكذلك عنھ علیھ الصالة والسالم أنھ 

ً، وھي من أواسط المفصل، فدل على أنھ ال حرج أن اإلنسان أحیانا یصلي بطوال المفصل، والحقیقة أن ً)المرسالت عرفا(ثبت عنھ أنھ قرأ 
 ءتھ تكون طیبة ترتاح لھا القلوب والنفوس، ویكون لھا أثر من ناحیة الخشوع، حتى یتمنىاألمر یرجع إلى اإلمام، فإن بعض األئمة قرا

الناس لو طول بھم أكثر مما ھو علیھ، وھذا كان حال الصحابة مع رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم، وإذا كان اإلمام یرید أن یطیل أو یصیب 
ًلناس، خاصة في ھذه األزمنة التي تكثر فیھا شواغل الناس وحصول الظروف لھم، السنة بقراءة األعراف فال حرج، ولكن حبذا أن ینبھ ا

فینبھ على أنھ سیصلي باألعراف، وال حرج أن یصلي بھم بالمرسالت، وثبت عنھ علیھ الصالة والسالم أنھ صلى بالطور، وھي من طوال 
ًلمفصل، ویصلي أحیانا بطوال المفصل، وال حرج علیھ في المفصل، فال حرج أن ینوع بین ھذا الھدي، فیصلي على غالب حالھ بقصار ا

  .ذلك
 
 
 
 

 القراءة في العشاء والظھرین بأوساط المفصل
 
 

یقرأ في صالة الظھر والعصر والعشاء من أوسط المفصل، أما صالة الظھر فثبت عنھ : أي]. وفي الباقي من أوساطھ: [قال رحمھ هللا تعالى
ما یقرب من ثالثین آیة، وجاء عنھ أنھ قرأ السجدة وھي ثالثون آیة، أو إحدى وثالثون آیة، فھذا یدل على أنھ علیھ الصالة والسالم أنھ قرأ ب

من السنة قدر الثالثین، خمس عشرة آیة تكون للركعة األولى، وخمس عشرة آیة للركعة الثانیة، وجاء ھذا في حدیث السنن، وجاء عنھ علیھ 
ِ بأواسط المفصل، كما في سورة البروج فقد قرأھا في صالة الظھر، وكذلك سورة والسماء والطارق الصالة والسالم أنھ قرأ في الظھر ِ َّ َ ِ َ ََّ

َواللْیل إذا یغشى :وسورة] 1:الطارق[ ْ َ ََ َِّ وأما بالنسبة للعصر فإنھ ثبت عنھ علیھ الصالة . كلھ جاء عن رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم] 1:اللیل[ِ
كان : ( على النصف من صالة الظھر، وكان في صالة الظھر یطول في الركعة األولى، حتى ثبت في الحدیث أنھوالسالم أنھ كان یجعلھ

كان یقوم في الركعة األولى حتى ال : (، وثبت أنھ)الرجل یذھب إلى البقیع فیقضي حاجتھ ورسول هللا صلى هللا علیھ وسلم في الركعة األولى
لھ علیھ الصالة والسالم، وورد في حدیث أبي داود أنھ كان تطویلھ یفھم منھ الصحابة أنھ یرید من ، وھذا یدل على تطوی)یسمع قرع نعال

. أما العصر فإنھ كانت قراءتھ على نفس قراءة الظھر، فلذلك یقرأ بخمسة عشر آیة، أو فیما ھو في حدودھا. الناس أن یدركوا الركعة األولى
ًكان یقرأ من أواسط المفصل، والسبب في ذلك أن معاذا رضي هللا عنھ لما اشتكاه الرجل قال لھ وأما العشاء فقد ثبت عنھ ما یدل على أنھ 

َھال قرأت بـ سبِّح اْسم ربِّك األْعلى : (- وكانت القضیة في صالة العشاء-النبي صلى هللا علیھ وسلم  َ َ َ ََ ِ َواللْیل إذا یغشى ] 1:األعلى[َّ ْ َ ََ َِّ ، ])1:اللیل[ِ
َإذا: ان یقرأ من أواسط المفصل، وال حرج أن یقرأفدل ھذا على أنھ ك ْالسماُء انفطرت  ِ ََ ََ كما جاء في بعض الروایات، وكل ھذا ] 1:االنفطار[َّ

 .من السنة
 
 
 
 

 حكم القراءة في الصالة من غیر مصحف عثمان
 
 

كان على العرضة األخیرة، ولذلك تعتبر والسبب في ذلك أنھ ]. وال تصح الصالة بقراءة خارجة عن مصحف عثمان: [قال رحمھ هللا تعالى
ھذه العرضة األخیرة بمثابة النسخ لبقیة القراءات التي ھي خالف ما في المصحف اإلمام، فقد أجمع المسلمون على ھذا المصحف، ولذلك 

. ن یقرأ بأي القراءات الثابتةكانت قراءتھ متواترة ثابتة عن رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم، فیقرأ في الناس بالمصحف اإلمام، وال حرج أ
في كفارة الحلف، فھذا فیھ وجھان : أي) فصیام ثالثة أیام متتابعات: (لو قرأ بقراءٍة صحیحة ثابتة، كقراءة ابن مسعود : لكن ھنا مسألة وھي

 تكون بما ثبت بالقطع والتواتر، ًإن ھذه القراءة وإن صحت باآلحاد فإنھا ال تثبت حكما؛ ألن القراءة إنما: من أھل العلم من قال: للعلماء
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ولكن ال ینبغي لإلنسان أن . رحمة هللا علیھ إنھا تصح، وھي إحدى الروایات عن اإلمام أحمد: وقال بعض العلماء. ولذلك ال تصح بھا القراءة
أ بأي القراءات، ولكن نبھ ُیخرج بالناس عما ھو األصل الذي اتفق على صحة الصالة بھ وھو مصحف اإلمام، وال حرج على اإلنسان أن یقر

ًالعلماء رحمة هللا علیھم على أنھ إذا كان اإلنسان بین قوم یجھلون القراءات، ویكون تنویعھ للقراءات تعلیما لھم أنھ یستحب لھ أن ینوع بین 
ِال، فلو قرأ بقراءاٍت◌ غریبة ٍیستثنى من ھذا أن یكون بین قوم جھ: ًوقال بعض العلماء أیضا. القراءات إذا كانت لھ روایة بھذه القراءات

ٍربما أحدث الفتنة، فال یقرأ بغیر القراءة المعروفة، فلو كان بین قوم یعرفون روایة حفص فجاء وقرأ بروایة ورش فلربما تكلم علیھ الناس، 
صة على العامة، فربما عرضھم في مثل ھذه األمور ال ینبغي التشویش، خا: وربما ردوا علیھ وظنوا أنھ قد أخطأ، والواقع أنھ مصیب، فقالوا

للكفر؛ ألنھم ربما أنكروا ھذا القرآن وھو ثابت، فیكون ھذا اإلنكار في األصل من حیث ھو كفر، وإن كان العامي على قول طائفة یعذر 
ال یشوش علیھم، وال یأتي فالمقصود أن اإلنسان إذا أراد أن یخرج عن القراءة المعروفة فلینتبھ لحال الناس و. بجھلھ إذا لم یعلم أنھا قراءة

، )ّحدثوا الناس بما یعرفون؛ أتریدون أن یكذب هللا ورسولھ؟: (بقراءٍة ال یعرفونھا، حتى ال یحدثھم بما ال یعرفون، قال صلى هللا علیھ وسلم
نھا، فھذا في الحقیقة أفضل أما لو كان بین طالب علم، ویرید أن یبین لھم بعض القراءات لیستفیدوا م! وھذا في األحادیث فكیف بالقراءات؟

ٍوأكمل؛ ألن فیھ زیادة علم وبیان للناس وتوضیح وإرشاٍد لھم تجوز القراءة بالقراءات فھذا یشترط فیھ أن یكون في كل ركعة : فإذا قلنا. ٍ
سور واستفتحت بروایة ً أن تخلط بین القراءتین في الركعة الواحدة، فلو قرأت سورة ما من ال-كما یقول بعض العلماء- بحسبھا، فال یصح 

حفص فلتتمھا بروایة حفص، وال تدخل القراءة في القراءة، فإذا التزمت القراءة تستمر بھا، أما إذا شئت في الركعة الثانیة أن تقرأ بقراءة 
ًانیة بورش؛ فإن حفصا ال ال حرج، أما أن ینوع في القراءات في الركعة الواحدة فال، كأن یقرأ اآلیة األولى بحفص، واآلیة الث: ثانیة فقالوا

یقرأ المصحف كلھ إال على قراءتھ التي رواھا، فإذا التزمت استفتاح السورة بقراءة حفص تتمھا بقراءة حفص، وال تدخل فیھا قراءة ورش؛ 
األوجھ المتعددة من باب ألن ھذا فیھ إخالل، وإنما رخص العلماء للقراء والعلماء في أثناء الدروس في القراءات لمكان الحاجة، فلھ أن یقرأ ب

 ...... .التعلیم والحاجة، أما في داخل الصالة فال
 

ًالركوع وصفتھ قوال وفعال ً 
 
 

...... 
 

 رفع الیدین عند الركوع
 
 

ًثم یركع مكبرا رافعا یدیھ: [قال رحمھ هللا تعالى  والالزم، بعد أن یفرغ من القراءة یركع، وسیأتي إن شاء هللا بیان ما ھو الواجب منھ: أي]. ً
َواْركُعوا مع : ، وقد أمر هللا بالركوع فقال)ثم اركع: (وما ھو المندوب والمستحب؛ ألن النبي صلى هللا علیھ وسلم قال للمسيء صالتھ َ ََ

َالراكعین  ِ ِ ُاْركُعوا واْسُجدوا واْعُبدوا ربكم : ، وقال] 43:البقرة[َّ ُ َّ َ َ َُ ُ ان الصالة، ویركع في النافلة فأمر بالركوع، وھذا یعتبر من أرك] 77:الحج[َ
ًجامعا بین الفعل والقول، وھذا التكبیر یسمیھ العلماء تكبیر االنتقال؛ ألنھ انتقل من حال القیام إلى حال : ًوالفرض، یركع حال كونھ ُمكبرا، أي

  .(م رفع یدیھ في الركوعأن النبي صلى هللا علیھ وسل: (، لثبوت السنة بذلك من حدیث ابن عمر ]ًرافعا یدیھ: [وقولھ. الركوع
 
 
 
 

 وضع الكفین على الركبتین مفرجتي األصابع
 
 

یلقم الركبتین بكفیھ، وال یفعل مثل ما یفعل بعض العوام حین یجعل : أي]. ویضعھما على ركبتیھ مفرجتي األصابع: [قال رحمھ هللا تعالى
  .رؤوس األصابع عند الركبة، والسنة أن ُیلقم أصابعھ للركبتین

 
 
 
 

 استواء الظھر مع الرأس حال الركوع
 
 

لو : قد كان علیھ الصالة والسالم من ھدیھ إذا ركع ھصر ظھره، فاستوى ظھره في الركوع حتى قالوا]. ًمستویا ظھره: [قال رحمھ هللا تعالى
ًال یصوبھ، وإنما یجعلھ مساویا ثم رأسھ ال یشخصھ و. ُّصب الماء على ظھره صلوات هللا وسالمھ علیھ لم ینكفئ، فكان یركُع مستوي الظھر

لظھره، كما جاءت السنة عن رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم، وھذا أبلغ ما یكون في الذلة والخضوع  سبحانھ وتعالى، فال یبالغ اإلنسان 
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  .في االنحدار، وال یبالغ في رفع الرأس، وإنما یھصر ظھره حتى یستوي، ثم یكون رأسھ باستواء ذلك الظھر
 
 
 
 

 في الركوع) سبحان ربي العظیم: (قول
 
 

، وقد جاء في )أنزھھ: (وھذا التسبیح بمعنى التنزیھ، فسبحان ربي العظیم بمعنى]. سبحان ربي العظیم: ثم یقول: [قال رحمھ هللا تعالى
ِفسبِّْح باْسم ربِّك العظیم : أنھ لما نزل قولھ تعالى: (الحدیث ِِ َ َ َ َْ ِ ٌ، فالركوع فیھ فعل )اجعلوھا في ركوعكم: الة والسالمقال علیھ الص] 74:الواقعة[َ

، والثناء على هللا وتمجیده وتعظیمھ، قال صلى هللا علیھ )سبحان ربي العظیم: (وقول، فالفعل ھصر الظھر واالنحناء، وأما القول فھو قولھ
قد أمر النبي صلى هللا علیھ وسلم بھذا التسبیح، وجاء لثبوت السنة بھ، و) سبحان ربي العظیم: (، فیقول)أما الركوع فعظموا فیھ الرب: (وسلم

ْح بحْمد ربِّك واْستغفْرهُ إنُھ كان : بعد نزول قولھ تعالى) سبحانك اللھم وبحمدك اللھم اغفر لي: (عنھ علیھ الصالة والسالم أنھ كان یقول َفسبِّ َ َ َ َ ََ ْ َ ََّ ِ ِِ ِ
ًتوابا  َّ ، فكان من ھدیھ صلوات هللا )سبوح قدوس رب المالئكة والروح: (المھ علیھ یقول، وكان في قیام اللیل صلوات هللا وس]3:النصر[َ

  .وسالمھ علیھ الثناء على هللا في الركوع
 
 
 
 

ًالقیام من الركوع وصفتھ قوال وفعال ً 
 
 

...... 
 

 لإلمام والمنفرد حال القیام من الركوع) سمع هللا لمن حمده: (قول
 
 

: أي) إمام ومنفرد(ًحال كونھ قائال، : أي) ًقائال: (قولھ]. سمع هللا لمن حمده: ًرأسھ ویدیھ قائال إمام ومنفردثم یرفع : [قال رحمھ هللا تعالى
، وھذا مذھب جمھور العلماء من المالكیة والشافعیة )سمع هللا لمن حمده: (وال یقول المأموم) سمع هللا لمن حمده: (یقول اإلمام والمنفرد

، وإنما )سمع هللا لمن حمده: (، والمأموم ال یقول)سمع هللا لمن حمده: ( هللا على الجمیع، فاإلمام والمنفرد یقوالنُوالحنابلة والظاھریة رحمة
: وذھب اإلمام أبو حنیفة رحمة هللا علیھ إلى أنھ یقول المأموم. ، وال یزید التسمیع)ربنا لك الحمد: (أو) ربنا ولك الحمد: (یقتصر على قولھ

التشریك، وھذه  والصحیح مذھب الجمھور؛ ألن التقسیم ینفي) . ِإنما ُجعل اإلمام لیؤتم بھ: (؛ لقولھ علیھ الصالة والسالم) مدهسمع هللا لمن ح(
، فدل على أنھ في األصل ال یؤمنون مع اإلمام حتى یؤمروا بالتشریك، فلما )إذا أمن فأمنوا: (قاعدة، وذلك أن النبي صلى هللا علیھ وسلم قال

ِإنما ُجعل اإلمام لیؤتم : (دل على التقسیم، والتقسیم خالف التشریك، وإنما قالوا بالتشریك لحدیث:) سمع هللا لمن حمده، فقولوا: ا قالإذ: (قال
إن قولھ علیھ الصالة : حمل المطلق على المقید، فنقول: ٌھذا مطلق وھذا مقید، والقاعدة أن المقید مقدم على المطلق، واألصل: ، فنقول)بھ
: جاء المفصل، فقال علیھ الصالة والسالم: فیھ إجمال، وإن كان األمر فیھ من حیث العموم، لكن نقول) ِإنما ُجعل اإلمام لیؤتم بھ: (لسالموا
ربنا : (وقولھ) سمع هللا لمن حمده: (ھذا یدل على أنھ ال یجمع المأموم بین قولھ: ، قالوا)ربنا لك الحمد: سمع هللا لمن حمده، فقولوا: فإذا قال(

والمنفرد فشبھ إجماع من أھل السنة أنھ  فأصح األقوال أنھ ال یجمع بینھا بالنسبة للمأموم، فمحل الخالف في المأموم، أما اإلمام). ولك الحمد
  .(سمع هللا لمن حمده: (یقول

 
 
 
 

 بعد إتمام القیام) ربنا ولك الحمد: (قول
 
 

ربنا ولك (ومأموم في رفعھ ) لك الحمد ملء السماء وملء األرض وملء ما شئت من شيء بعدربنا و: (وبعد قیامھما: [قال رحمھ هللا تعالى
ً، سواء أكان إماما أم )ربنا ولك الحمد: (ً، حتى إذا استتم قائما قال)سمع هللا لمن حمده: (یقول حال رفعھ أثناء االنتقال: أي]. فقط) الحمد ٌ

ًمأموما أم منفردا، فاإلمام والمنفرد إذا أر ع فأثناء الفعل، وبعضھم یترك التسمیع حتى ینتصب قائما، وھذا لیس من السنة، والسنة ً ًاد أن ُیسمِّ َ
استجاب هللا دعاء من حمده، ولذلك كان من السنة : قیل معناه) سمع(و) سمع هللا لمن حمده: (أن یكون التسمیع أثناء رفعھ من الركوع فیقول



 307 

وھذا یدل على أن من عالمات إجابة الدعاء : ، قالوا)إذا صلى أحدكم فلیبدأ بالحمد : (الة والسالماستفتاح األدعیة بالحمد وقال علیھ الص
، فھذا كلھ وارد عن )ربنا لك الحمد: (، أو قال)ربنا ولك الحمد: (ًقائما قال فإذا انتصب اإلمام. االستفتاح بحمد هللا تبارك وتعالى والثناء علیھ

؛ ألن روایة ) ربنا لك الحمد: (، وفضلھا على روایة)ربنا ولك الحمد: ( واستحب طائفة من العلماء روایة الواو.النبي صلى هللا علیھ وسلم
ٌفیھ معنى زائد، فتثبت لھ الربوبیة مع الثناء علیھ بالحمد، لكن إذا : أي) ولك الحمد(أنت ربنا، : أي) ربنا: (الواو فیھا زیادة معنى، فأنت تقول

ٌھذا معنى واحد، واألفضل األول، وبالنسبة لإلمام أو المنفرد فإنھ یجمع بینھما، فیقول: قالوا) دربنا لك الحم: (قلت سمع هللا لمن حمده، ربنا : (ً
ثم یرفع رأسھ ویدیھ : [ولھذا یقول المؤلف علیھ رحمة هللا). ربنا ولك الحمد: (، والمأموم یقتصر على قولھ)ربنا لك الحمد: (، أو)ولك الحمد

ومأموم ) ربنا ولك الحمد ملء السماء وملء األرض وملء ما شئت من شيء بعد: (، وبعد قیامھما)سمع هللا لمن حمده: (ٌإمام ومنفردًقائال 
َهللا ما ینبغي على المصلي بعد انتھائھ من الركوع من رفعھ، وھذا الرفع أمر بھ النبي صلى  فذكر رحمھ]. فقط) ربنا ولك الحمد: (في رفعھ

سلم كما ثبت في الصحیح من حدیث المسيء صالتھ، وقد أجمع العلماء رحمھم هللا على لزومھ في الصالة، وإن كانوا قد اختلفوا هللا علیھ و
في الطمأنینة في ھذا الرفع، وقد تقدم بیان األذكار وخالف العلماء رحمھم هللا في مسألة الجمع، ثم ذكر المصنف رحمھ هللا الدعاء المأثور 

: ، أو على الروایة الثانیة)ربنا ولك الحمد: (وھو أن یقول) سمع هللا لمن حمده: (، أو قول اإلمام)سمع هللا لمن حمده: (د قولھالذي یقولھ بع
: ، ثم تقول)أنت ربنا: (، وروایة الواو أوجھ عند بعض العلماء، والسبب في ھذا أن روایة الواو فیھا زیادة معنى، كأنك تقول)ربنا لك الحمد(
ملء السماوات وملء األرض وملء ما شئت من شيء : (وذكر رحمھ هللا دعاء النبي صلى هللا علیھ وسلم الثابت عنھ بقولھ). حمدولك ال(

أي حال ): َملء: (، وقولھ صلى هللا علیھ وسلم)ال مانع لما أعطیت: (، وفي روایة)بعد، أھل الثناء والمجد، أحق ما قال العبد، وكلنا لك عبد
وقد احتج بھذا الحدیث طائفة من العلماء رحمھم هللا على أن األعمال توزن یوم . َماوات وملء األرض، وھي روایة الفتحَكونھ ملء الس

ٌالقیامة، وھي مسألة خالفیة بین أھل العلم، فھل الذي یوضع في المیزان ھو اإلنسان نفسھ یوم القیامة، وعلى قدر صالحھ وفساده یكون 
ًو عملھ قوال كان أو فعال أو اعتقادا، أم مجموع األمرین؟ فقال بعض العلماءالوزن، أم أن الذي یوزن ھ ً الذي یوزن ھو اإلنسان نفسھ؛ لقولھ : ً

ًفال نقیم لُھم یْوم القیامة وزنا : تعالى ْ َُ َ َ َِ ِ ِْ َ ْ َُ ، ولقولھ علیھ الصالة والسالم لما اھتزت الشجرة بـابن مسعود فضحك الصحابة من دقة ]105:الكھف[َ
وقال . ، فھذا یدل على أن الموزون ھو اإلنسان نفسھ)ما یضحككم من دقة ساقیھ؟ والذي نفسي بیده إنھما أثقل في المیزان من أحد: (ھساقی

كلمتان خفیفتان على اللسان، : (ثبت في الحدیث الصحیح عن النبي صلى هللا علیھ وسلم أنھ قال إن الموزون ھو العمل؛ لما: بعض العلماء
ّفقد دل ھذا الحدیث الصحیح على أن قول اإلنسان للذكر ) . المیزان، حبیبتان إلى الرحمن، سبحان هللا وبحمده، سبحان هللا العظیمثقلیتان في 

والصحیح أنھ یوزن اإلنسان نفسھ وعملھ؛ ألن النصوص وردت بالجمیع، . فالعمل شامل للقول والفعل، وكلھ یوزن: ھو الموزون، قالوا
، فكما أن هللا أخبر في كتابھ وعلى لسان رسولھ )نصوص إذا وردت بأمرین فال یصح إثبات أحدھما ونفي اآلخر إال بدلیلال: (والقاعدة تقول

َصلى هللا علیھ وسلم بما یدل على أن اإلنسان ُیوزن، وأخبر بما یدل على أن العمل ُیوزن فنقول ٌكل صحیح، وكل خرج من مشكاٍة واحدة، : َ ٌ
 -كما ھو جواب ابن عباس رضي هللا عنھما أن عرصات یوم القیامة مختلفة-ُیوزن، وعرصات القیامة مختلفة فاإلنسان یوزن، وعملھ 

ٌ، فتارة توزن األعمال، وتارة یوزن أصحاب األعمال، وكل على حسب ما -نسأل هللا أن یلطف بنا وبكم فیھا- المواقف : والمراد بالعرصات ً
ّدل على أن الحمد موزون، وأن لھ ثقل، فقال في ھذا ) ملء السماوات وملء األرض: (ة والسالمفقولھ علیھ الصال. یكون منھ من خیر وشر

. ، وھذا یدل على عظم ما للعمل الصالح من عاقبٍة، وكونھ لھ أثر في ثقل میزان العبد یوم القیامة)ملء السماوات وملء األرض: (الثقل
ًحمدا كثیرا طیبا مباركا فیھ: (مع بعض أصحابھ یقول وراءهوجاء في الحدیث عن النبي صلى هللا علیھ وسلم أنھ س ً ً ، فقال صلى هللا علیھ )ً

رأیت بضعة وثالثین ملكا : (وفي روایة) ًلقد رأیت اثني عشر ملكا یبتدرونھا أیھم یرفعھا: أنا یا رسول هللا فقال: من المتكلم بھا؟ فقال: (وسلم
ًف ھذه الكلمات لوجدتھا ما یقارب اثنین وثالثین حرفا، فكان ھذا مناسبا، كأن لكل حرف ، فلو نظرت في حرو)یبتدرونھا أیھم یكتبھا أول ً

ًملك یرفعھ، وھذا یدل على فضل ذكر هللا عز وجل، وأن لھ عند هللا عز وجل شأنا عظیما، نسأل هللا أن یجعلنا وإیاكم من الذاكرین فورد . ً
ملء السماوات : (وقولھ). اللھم ربنا ولك الحمد) (اللھم ربنا لك الحمد: (، وقولھ)ا لك الحمدربن: (عن النبي صلى هللا علیھ وسلم التحمید بقولھ
یستحب لإلمام أن یرفع : وقال بعض العلماء. ًإنما یقع بعد التحمید، وال یكون من اإلمام جھرا) ٍوملء األرض وملء ما شئت من شيء بعد

ٍصوتھ قلیال ببعض األذكار إذا كان بین قوم یجھل ونھا وھذا على سبیل التعلیم؛ فإن العوام والجھال قد یحتاجون من طالب العلم ومن األئمة ً
ًإلى بیان بعض السنن، ویفتقر ھذا البیان إلى نوع من الوضوح، كأن یرفع اإلمام صوتھ قلیال، ولذلك جھر عمر بن الخطاب رضي هللا عنھ  ٍ

ًفال حرج أن یجھر اإلمام أحیانا بمثل ھذه األدعیة المأثورة تعلیما للناس بالسنة : الواق. بدعاء االستفتاح، لكي یعلم الناس دعاء االستفتاح ً
  .وھدي رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم

 
 
 
 

 األسئلة
 
 

...... 
 

 حكم السالم على الجالسین عند دخول المسجد
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ٌ السالم سنة من سنن النبي صلى هللا علیھ وسلم، أم ال؟ حینما یدخل المصلي المسجد، فھل أن یسلم على الجالسین في المسجد ألن: السؤال
، والصالة والسالم على رسول هللا، وعلى آلھ وصحبھ ومن وااله: الجواب فالسنة لمن دخل المسجد أن یبدأ : أما بعد. باسم هللا، والحمد 

أن المسيء صالتھ لما دخل ابتدأ بالصالة، ثم : (حیحبتحیة المسجد قبل السالم على الناس، وھذه السنة دل علیھا حدیث أبي ھریرة في الص
، فدل على أن السنة أن ُیبتدأ )ارجع فصل فإنك لم تصل: ُالسالم علیكم ورحمة هللا، فقال لھ: جاء إلى رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم فقال

بي السالم على النبي صلى هللا علیھ وسلم ثم الصالة، بالصالة قبل السالم على الناس؛ إذ لو كان من السنة أن یستفتح بالسالم البتدأ األعرا
السنة لمن قدم المدینة أن : یبدأ بتحیة المسجد قبل السالم، ولذلك قالوا ًفكونھ یبتدئ بتحیة المسجد دل على أن الھدي الذي كان معروفا أن

ي على ما ذكرنا من حدیث المسيء صالتھ، ولذلك ھذا ھو وھذا مبن. یبتدئ بتحیة المسجد، ثم یسلم على النبي صلى هللا علیھ وسلم بعد التحیة
ّوبعد أن ینتھي من التحیة یسلم على الناس ویحدث من شاء، أما ). إذا دخل أحكم المسجد فلیركع ركعتین: (الھدي؛ لقولھ علیھ الصالة والسالم
أنھ یبتدئ بتحیة المسجد، ثم یثني بعد ذلك بالسالم على والذي یظھر وهللا أعلم ترجیح القول األول، وھو . قبل التحیة فال یشرع لھ أن یسلم

ٍالناس؛ ألنھ حق خاص، والحق الخاص مقدم على العمومات؛ ألن ھذا في موضع خاص ورد فیھ دلیل السنة الذي یدل على اعتبار تقدیم  ٌ ٌ
  .وهللا تعالى أعلم. الصالة على السالم

 
 
 
 

 حكم قطع الفاتحة باالستعاذة من الشیطان
 
 

؛ لكي یذھب عنھ وساوس الشیطان، فھل یعید الصالة، أم ماذا علیھ؟ )أعوذ با من الشیطان الرجیم: (ًلو أن إنسانا قطع الفاتحة بقولھ: ؤالالس
ٌھذا ذكر مشروع؛ ألن النبي صلى هللا علیھ وسلم ذكر الشیطان : إذا دخل على اإلنسان داخل الوسواس فاستعاذ أثناء القراءة قالوا: الجواب

كما ورد في الخبر عنھ علیھ الصالة والسالم، فثبت عنھ علیھ ) الولھان(، وھو شیطان الصالة، وشیطان الوضوء )خنزب(الذي یسمى 
، وذلك لعلمھ أنھ لیس ) فیوسوس على اإلنسان حتى یحول بینھ وبین الصالة-الشیطان: أي-ُإذا أقیمت الصالة أقبل : (الصالة والسالم قولھ

، حتى )اذكر كذا. اذكر كذا. اذكر كذا: فیقول لھ: (إال ما عقل منھا، فیأتیھ بالوساوس والخطرات، قال علیھ الصالة والسالمللعبد من صالتھ 
وھذا كلھ ) ٌإن العبد لینصرف من صالتھ ولیس لھ منھا إال العشر إال الربع إال الثلث إال الثمن، وما فاتھ منھا خیر من الدنیا وما فیھا: (ورد

، وال یكون فیھ التفات، وإنما )ًفإذا وجد أحدكم ذلك فلیتفل عن یساره ثالثا، ولیستعذ با منھ: (اوس، قال علیھ الصالة والسالمبسبب الوس
. ، فھذا ذكر مشروع)أعوذ با من الشیطان: (ًیكون نفثھ إلى الیسار دون حصول اللي للعنق، فیتفل عن یساره ثالثا بریق خفیف، ویقول

 الحدیث الصحیح عن النبي صلى هللا علیھ وسلم أنھ كان یصلي بأصحابھ، ثم تكعكع فتكعكع الصف األول وتكعكع الصف ولذلك ثبت في
: فإذا بالشیطان قد جاءه بشھاب من نار، فخنقھ صلوات ربي وسالمھ علیھ وقال. أعوذ با منك، أعوذ با منك: الثاني بعده، وھو یقول

فھذا یدل على مشروعیة االستعاذة في الصالة من الشیطان؛ ) ًمان ألصبح مربوطا یلعب بھ صبیان المدینةلوال أني ذكرت دعوة أخي سلی(
  .وهللا تعالى أعلم. ألنھا ذكر مشروع، فاإلنسان إذا حیل بینھ وبین القراءة وتدبر كالم هللا والتأثر بآیات القرآن ال حرج علیھ أن یستعیذ

 
 
 
 

 حكم قراءة الفاتحة للمأموم
 
 

: إذا قرأ اإلمام سورة الفاتحة، فھل یقرأ المأموم بعد اإلمام، أم ینصت لإلمام؟ وما الخالف في ھذه المسألة، وما الراجح؟ الجواب: السؤال
: ھالقول األول، وھو إحدى الروایات عن اإلمام أحمد رحمة هللا علی: للعلماء في المأموم إذا كان وراء اإلمام أقوال في وجوب الفاتحة علیھ

ٌالوجوب في جمیع الصالة، سواء أكانت سریة أم جھریة، وھو مذھب الشافعیة، وكذلك اختاره جمع من أھل الحدیث، والظاھریة رحمة هللا 
على الجمیع، فھم یرون أن قراءة الفاتحة واجبة على المأموم والمنفرد واإلمام، وأنك إذا صلیت وراء اإلمام في جھریة أو سریة یجب علیك 

تجب : القول الثالث. ًال تجب على المأموم قراءة الفاتحة وراء اإلمام مطلقا، وھو مذھب الحنفیة رحمة هللا علیھم: القول الثاني. الفاتحةقراءة 
إذا جھر ال یقرأ، : علیھ في السریة دون الجھریة، كما ھو موجود في مذھب المالكیة، وكذلك بعض أصحاب اإلمام أحمد یمیل إلیھ، وقالوا

لعموم : ًأوال: ًوأصح ھذه األقوال والعلم عند هللا القول بوجوب القراءة مطلقا، وذلك لما یأتي. لزمھ القراءة، وإذا أسر وجبت علیھ القراءةوال ت
ّفرق من ألفاظ العموم، وما ) ّأي(، والقاعدة في األصول أن )أیما صالٍة ال یقرأ فیھا بفاتحة الكتاب فھي خداج: (قولھ علیھ الصالة والسالم

ًالنبي صلى هللا علیھ وسلم بین صالتك إماما أو مأموما أو منفردا، نافلة أو فریضة، فاألصل في العام أن یبقى على عمومھ حتى یرد ما  ً ً ً
أنھ ثبت في الحدیث عنھ علیھ الصالة والسالم أنھ استثنى الفاتحة في القراءة وراء اإلمام حتى في : الدلیل الثاني. یخصصھ، وال مخصص

إنكم تقرءون وراء إمامكم؟ : ًصلى بالناس الصبح فسمع قارئا یقرأ وراءه، فقال: (لجھریة، فثبت في الحدیث عنھ علیھ الصالة والسالم أنھا
لى ھذا منسوخ؛ ألن النبي ص: ، فھذا نص، والذین قالوا بعدم القراءة قالوا)ال تفعلوا إال بفاتحة الكتاب: قال علیھ الصالة والسالم. نعم: قالوا

) . ال تفعلوا إال بفاتحة الكتاب: (ًفھذا یعتبر ناسخا لحدیث: ، قالوا)من كان لھ إمام فقراءة اإلمام لھ قراءة: (هللا علیھ وسلم قال في حدیث جابر 
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ث الذي إنھ ال یصح النسخ باالحتمال، حیث لم یثبت دلیل یدل على تأخر ھذا الحدیث عن الحدی: ًأوال: والجواب عن ھذا القول من وجوه
أن ھذا الحدیث ضعیف، وجماھیر المحدثین على ضعفھ، فال یقوى على معارضة ما ھو أصح : ًثانیا) . ال تفعلوا إال بفاتحة الكتاب: (ذكرناه

ترك قراءتھ، القراءة التي بعد الفاتحة، فباإلجماع أنك إذا صلیت وراء اإلمام أنك ت: المراد بھ) فقراءة اإلمام لھ قراءة: (أن قولھ: ًثالثا. منھ
َسبِّح اْسم ربِّك األْعلى : وھذا ھو الذي نھى عنھ صلى هللا علیھ وسلم في الحدیث اآلخر، ولذلك نھى الصحابي لما قرأ بـ َ َ َ ََ : فقال] 1:األعلى[ِ

یترجح القول بوجوب القراءة ًوبناء على ھذا . ما بعد الفاتحة) فقراءة اإلمام لھ قراءة: (، فلذلك یفھم من ھذا أن المراد بقولھ) مالي أنازعھا(
ال صالة لمن لم : (وقولھ علیھ الصالة والسالم) . أیما صالٍة ال یقرأ فیھا بفاتحة الكتاب فھي خداج: (ًمطلقا، لعموم قولھ صلى هللا علیھ وسلم

فھذه األدلة تقوي مذھب من قال ) . بال تفعلوا إال بفاتحة الكتا: (وقولھ في الحدیث الصحیح عنھ علیھ الصالة والسالم) . یقرأ بفاتحة الكتاب
َوإذا قرئ القْرآُن فاْستمُعوا لُھ وأنصتوا لعلكم تْرحُمون : َّمتى یقرأ إذا كان وراءه، فإن قولھ تعالى: أما السؤال. بأنھ یقرأ في السریة والجھریة َ َ َ َ َُ ُ ُ ُ ُْ َّ ََ َِ َِ َ َ ْ ِ ِ

ال تفعلوا إال بفاتحة : (، وقد جاءنا الحدیث یقول)صص إذا أمكن تخصیصھالعام یخ: (ال یعارض ما نحن فیھ؛ فإن القاعدة] 204:األعراف[
َوإذا قرئ القْرآُن فاْستمُعوا لُھ : فنقول قولھ تعالى). ٍال تعارض بین عام وخاص: (، فھذا مخصص، والقاعدة)الكتاب ِ َ َ ُ ُْ َ َِ َ محمول ] 204:األعراف[ِ

فلھ قراءتھ وأنت لك قراءة، فال یصح أن تترك الفرض : ًیقرأ إمامك، وبناء على ذلكٌإال في الصالة؛ ألنك مطالب بالقراءة كما  على العموم
لالستماع الذي ھو دونھ في الوجوب، حتى لو قلنا بوجوب استماع القرآن، فقد تعارض الفرض الذي ھو ركن الصالة والواجب، والقاعدة أنھ 

كما روى -أن أبا ھریرة رضي هللا عنھ : الوجھ الثاني. ٌلواجب، فھذا وجھّإذا تعارض الفرض والركن مع الواجب یقدم الفرض والركن على ا
اقرأھا في سكتات : ، وجاء عن بعض السلف)اقرأھا في سرك: ( لما قیل لھ ذلك قال- البیھقي عنھ بسنٍد صحیح في جزء القراءة وراء اإلمام

وآخر دعوانا أن الحمد  . تھ قبل الركوع، فھذا الذي تمیل إلیھ النفساإلمام، فتقرؤھا في سكتات اإلمام كسكتتھ بین الفاتحة والسورة، أو سكت
  .وصلى هللا وسلم وبارك على نبینا محمد، وعلى آلھ وصحبھ وسلم. رب العالمین

 
 
 
 

 [4[ باب صفة الصالة -شرح زاد المستقنع 
، ولھ صفة معلومة، ثم یرفع من السجود ویجلس بین ًإذا رفع المصلي رأسھ من الركوع فإنھ یسجد مكبرا، والسجود ركن من أركان الصالة

ًالسجدتین كما ورد عن النبي صلى هللا علیھ وسلم، وھذه الجلسة ركن من أركان الصالة أیضا، ثم یسجد سجدة ثانیة كاألولى، ثم یرفع منھا 
 .ویقوم للركعة الثانیة، ویفعل فیھا كما فعل في األولى، ما عدا تكبیرة اإلحرام واالستفتاح

 السجود وأحكامھ
 
 

یقول : أما بعد. بسم هللا الرحمن الرحیم الحمد  رب العالمین، والصالة والسالم على أشرف األنبیاء والمرسلین، وعلى آلھ وصحبھ أجمعین
ًثم یخر مكبرا ساجدا : [المصنف رحمھ هللا تعالى َّفخر: ھو السقوط من أعلى إلى أسفل، ومنھ قولھ تعالى: الخرور]. ً َ ْ علْیھم السقُف مْن فْوقھم َ ُِ ِِ ِ ََّ ْ َ َ

السالم في خروره؛ ألنھ لما  ًإنھ إذا قرأ اإلنسان آیة السجدة وكان جالسا فلیقف حتى یأتسي بداود علیھ: ، ولذلك قال بعض العلماء]26:النحل[
ة هللا علیھ المیل إلیھ، وإن فعلھ اإلنسان وُیفھم من كالم شیخ اإلسالم ابن تیمیة رحم. كان الخرور من أعلى إلى أسفل فإنھ یقف لكي یسجد

والمراد بھذا الخرور تحصیل الركن البعدي، وھو مرحلة االنتقال من ركن . فحسن، لكن األقوى واختیار الجماھیر أنھ یسجد على حالتھ
ُّالرفع بعد الركوع إلى ركن السجود، وھذا الركن الذي یخر إلیھ عبر عنھ بقولھ ِ ًمكبرا ساجدا: (َ ًحال كونھ مكبرا قائال: أي) ً هللا أكبر، وقد : ً

ثم یخر : (فقولھ. ٍتقدم أن ھذا التكبیر یسمیھ العلماء رحمة هللا علیھم تكبیر االنتقال؛ ألنھ ینتقل فیھ من ركن إلى ركن، ما عدا تكبیرة اإلحرام
والسنة أن یوافق تكبیره الفعل كما تقدم معنا غیر . ھ وسلمكما ثبت في الحدیث الصحیح عن النبي صلى هللا علی) ُهللا أكبر: (ًقائال: أي) ًمكبرا

ًمرة، ألنھ إذا ُوجد من ال یراه ویسمع صوتھ فإنھ یساویھ في الفعل وال یسبقھ، ومن یراه وال یسمع صوتھ كذلك أیضا یساویھ في الفعل،  ِ
 ...... .ًفحینما یوافق تكبیره خروره فإن ذلك أنسب لحصول ائتمام الناس بھ إذا كان إماما

 
 أدلة وجوبھ ومعناه

 
 

ُیا أیھا الذین آمنوا اْركُعوا واْسُجدوا : أمر هللا بھذا السجود فقال تعالى  َ َ َ َ ََ ُ ِ َُّّ : والسجود. ٌ، وأجمع العلماء على أنھ ركن من أركان الصالة]77:الحج[َ
ر من التسبیح والتحمید والتمجید  عز وجل، ولذلك أصلھ التذلل والخضوع، ویتضمن إظھار الحاجة  عز وجل بما یشتمل علیھ من األذكا

، وھذا السجود أمر بھ النبي )سبحانك اللھم وبحمدك اللھم اغفر لي: (ثبت في الحدیث الصحیح عن النبي صلى هللا علیھ وسلم أنھ كان یقول
وھذا . ووجوبھ، وسیأتي أنھ من أركان الصالة، فأمره بالسجود، ولذلك قلنا بلزومھ )ثم اسجد: (صلى هللا علیھ وسلم المسيء صالتھ فقال

  .ًالخرور بین فیھ المصنف صفة معینة ھي من ھدي النبي صلى هللا علیھ وسلم، على أحد القولین عند العلماء وسیأتي بیانھا
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 وجوب السجود على سبعة أعضاء
 
 

ٍساجدا على سبعة أعضاء: [قال رحمھ هللا تعالى ھذه السبعة األعضاء ثبت فیھا الحدیث عن ] یھ، ثم جبھتھ مع أنفھرجلیھ، ثم ركبتیھ، ثم ید: ً
ثم ذكرھا، وابتداء المصنف ) ُأمرت أن أسجد على سبعة أعظم: (ابن عباس رضي  عنھما في الصحیح أن النبي صلى هللا علیھ وسلم قال

رفع ویعود، وإنما لبكونھ ینتقل إلى الخرور فیضطر إلى بذكر الرجلین ألن المصلي ثابت علیھما، والسجود على الرجلین لیس المراد بھ أن ی
میل الرجلین، فكأنھ سجد على الرجلین، وھو في الحقیقة ساجد؛ ألن السنة لمن سجد أن یستقبل بأصابع الرجلین القبلة كما ھو ھدي النبي 

 أكثر، ولذلك تجد األعضاء قد تمكنت من صلى هللا علیھ وسلم، ومن حرص على أن تستقبل أصابع رجلیھ القبلة فإنھ یتمكن من السجود
َّاألرض، وھذا أبلغ ما یكون في الذلة  عز وجل بالسجود، فحینما یستشعر اإلنسان أن أعضاءه جمیعھا مستغرقة للسجود، وأنھ متذلل   ِّ

یستقبل بأطراف أصابعھ القبلة، كما عز وجل، فذلك أبلغ ما یكون في التذلل والخضوع  سبحانھ وتعالى، وھذا ھو المقصود من الصالة، ف
ّجاء في الحدیث، وكذلك ورد عن النبي صلى هللا علیھ وسلم أنھ رص العقبین، فلم تكن مفرجة، وإنما كان یرص قدمیھ صلوات هللا وسالمھ 

  .ن جھة االعتمادًعلیھ، فیبتدئ بالرجلین مستقبال بھما القبلة، فإذا انحنت الرجالن فقد سجدتا؛ ألنھ قد تحصل بھما السجود م
 
 
 
 

 كیفیة الھوي للسجود
 
 

: ِّھذا على القول بأنھ یقدم الركبتین على الیدین، وھو أحد الوجھین عند العلماء رحمة هللا علیھم، وقال طائفة من أھل العلم] ثم ركبتیھ: [قولھ
النبي صلى هللا علیھ وسلم نھى أن یبرك الرجل حدیث أبي ھریرة رضي هللا عنھ وأرضاه أن : والسبب في ذلك. یقدم الیدین على الركبتین

ففي . أخرجھ أبو داود) إذا سجد أحدكم فال یبرك كما یبرك البعیر ولیضع یدیھ قبل ركبتیھ: (كما یبرك البعیر، قال علیھ الصالة والسالم
ٍروایة◌ فمنھم : ي الروایات اختلف العلماء رحمھم هللاً، فنظرا لھذا االختالف ف)یضع یدیھ قبل ركبتیھ: (، وفي روایة)یضع ركبتیھ قبل یدیھ: (ِ

ِّمن رجح أن یقدم الركبتین كما درج علیھ المصنف رحمھ هللا، واحتجوا بروایة أبي ھریرة التي تدل علیھ، وكذلك حدیث وائل بن حجر  ّ
یقدم الیدین على الركبتین، وذلك : قالت طائفةو. إنھ یقدم الركبتین على الیدین: لھذا قالوا) ّقدم ركبتیھ على یدیھ: (رضي هللا عنھ وأرضاه وأنھ

إن روایة وائل بن حجر : وقالوا. لروایة في حدیث أبي ھریرة، وھي عند أبي داود في سننھ بسنٍد صحیح، وفیھا تقدیم الیدین على الركبتین
ِّة أن البعیر یقدم ركبتیھ على یدیھ حال إن صدر الحدیث یدل على ترجیح ھذه الروایة، وذلك من جھ: ثم قالوا. ٌمطعون فیھا من جھة الثبوت

إنھ من السنة أن یقدم الیدین، فإذا قلنا بتقدیم : بروكھ، ولذلك إذا رأیت البعیر أراد أن یبرك فإنھ یقدم الركبتین قبل تقدیمھ لرجلیھ، ومن ثم قالوا
 في اإلرواء بحث جید في ھذا ُیرجع إلیھ، وكذلك وللشیخ ناصر الدین رحمھ هللا. الركبتین شابھ البعیر، وإال تناقض صدر الحدیث مع عجزه

والحقیقة أن ھذا القول ھو أعدل األقوال وأوالھا إن شاء هللا بالصواب، وھو . أشار إلى شيء منھ في صفة صالة النبي صلى هللا علیھ وسلم
َّعلى الیدین وال حرج علیھ، فكل على خیر، فمن ترجح ِّأنھ یقدم الیدین، ولو ترجح عند اإلنسان تقدیم الركبتین على الیدین فلیقدم الركبتین  ٌ

نجمع بین : عنده تقدیم الركبتین فلیقدم، ومن ترجح عنده تقدیم الیدین فلیقدم، لكن الخلط بین الروایتین باطل؛ إذ یقول بعض طالب العلم
فیھ الجمع بین الصفات، وذلك لورود النھي عن فلیس الخالف ھنا من خالف التنوع الذي یسوغ . الروایتین بأن نفعل ھذا تارة وھذا تارة

ٌبعضھا، فباإلجماع أنھ منھي عن واحدٍة منھا، فإذا فعلت ھذا تارة وھذا تارة فقد وقعت في المحظور، ولذلك إما أن یأخذ اإلنسان بروایة أبي 
ًیفعل ذلك، وھذا یترجح أیضا بما جاء عن السلف، ًداود الثابتة في تقدیم الیدین على الركبتین، إضافة إلى أن ابن عمر رضي هللا عنھما كان 

فإذا ترجح عند إنسان . إذا سجدوا: أي) أدركتھم یقدمون الیدین على الركبتین: (كما قال األوزاعي وھو فقیھ الشام، ومنزلتھ ومكانتھ ال تخفى
فھذا ُیرجع ویحتكم إلیھ . كبتي البعیر في مقدمتھإن ر: ولیتأكد من أن أھل اللغة یقولون. ھذا القول عمل بھ، وإن ترجح عنده غیره عمل بھ

إن الركبتین في موضعھما : ِّإن ركبتي البعیر في یدیھ فحینئٍذ ُیقدم المصلي الركبتین على الیدین، وإن قیل: عند الخالف؛ ألنھ إذا ثبت قولھم
رجح القول بتقدیم الیدین على الركبتین، وھذا ھو الذي كما ُیفھم من قول صاحب اللسان، وھو الذي اعتمده غیر واحد من أھل اللغة فحینئٍذ یت

ًإن مما یؤكد ھذا القول أن النزول على الیدین أرفق باإلنسان، وخاصة إذا كان : قالوا. تمیل إلیھ النفس، وھو قول طائفة من السلف كما ذكرنا
ماده على الركبتین، ولذلك تجده یتحامل عند تقدیمھ للركبتین ّمع الضعف؛ فإن الغالب فیھ أنھ إذا خر یحتاج لالعتماد على الیدین أكثر من اعت

  .على الیدین، وھو أرفق وأولى باالعتبار من ھذا الوجھ
 
 
 
 

 حكم الحائل بین أعضاء السجود واألرض
 
 

یل الوجوب؛ ألن ذكرنا أن ھذه السبعة األعضاء ُیسجد علیھا، وھذا على سب] ولو مع حائل لیس من أعضاء سجوده: [قال رحمھ هللا تعالى
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ًوبناء على ذلك فمن سجد فإنھ یراعي في سجوده سجود . ًالنبي صلى هللا علیھ وسلم أمر بھا، خالفا لمن قال بعدم وجوب السجود علیھا
الرجلین بالصفة التي ذكرناھا، وكذلك سجود الركبتین بالتصاقھما باألرض، وسجود الكفین، وذلك بالتصاقھما باألرض، وسجود الجبھة 

ُاألنف، وذلك بوضعھما على األرض، فلو سجد ورفع رجلیھ فإنھ ُیعتبر آثما، وال یصح سجوده في قول طائفة من أھل العلم رحمة هللا و ً
ًعلیھم، ألمر النبي صلى هللا علیھ وسلم بالسجود على ھذا الوجھ، وكذلك لو رفع إحدى الركبتین متعمدا دون حاجٍة فإنھ یأثم وال یصح سجوده 

فإن وضع أعضاءه على األرض، ووجد الحائل بینھا وبین األرض، سواء في مقدمة اإلنسان أم في مؤخرتھ، فإن الحائل . من ذكرنافي قول 
َّلو صلى في نعلیھ، فإنھ سیكون اعتماده على النعلین، وھذا مع وجود : في القدمین والركبتین یكاد یكون باإلجماع أنھ ال یؤثر، وتوضیح ذلك

ًوكذلك الحال بالنسبة للركبتین، فإنھ لو صلى سیصلي بثوبھ، وبناء على ذلك فالحائل المتصل باإلنسان في . ال یؤثر: الواٍحائل متصل، فق ّ
ھذین الموضعین باإلجماع ال یؤثر، وقد كان علیھ الصالة والسالم یصلي في نعلیھ وخفیھ، ومن المعلوم أن الخف والنعل یحول بین اإلنسان 

ٍأما بالنسبة للیدین والجبھة فإن كان على حصیر أو سجاد أو خمرة فإنھ باإلجماع ال یؤثر، فقد ثبت في . باألرض مباشرةوبین إلصاقھ العضو 
: الصحیح من حدیث أنس رضي هللا عنھ وأرضاه أن النبي صلى هللا علیھ وسلم أتاھم عند أم حرام بنت ملحان رضي هللا عنھا وأرضاھا قال

فقمت إلى حصیر لنا قد اسود من طول ما لبس، فنضحتھ بماء، فقام علیھ رسول هللا صلى هللا علیھ : ، قال أنس )كمقوموا فألصل ل: (فقال لنا
وفي الصحیحین قال . إنھ صلى على حصیر: وسلم، وصففت أنا والیتیم وراءه، والعجوز من ورائنا، وھذا الحدیث في صحیح مسلم، قالوا

أصلھا من : والخمرة) إن حیضتك لیست في یدك: إني حائض، قال: ناولیني الخمرة، قالت: ( عنھا علیھ الصالة والسالم لـعائشة رضي هللا
ّخمر الشيء إذا غطاه، وھي قطعة توضع لكي تحول بین الوجھ وبین األرض ُیسجد علیھا وتكون من قماش، كالسجادة الصغیرة، وكالقطعة 

ل على أن الحائل بالسجاجید ال یؤثر، وأن النبي صلى هللا علیھ وسلم لم یرده ولم فھذا ید. التي تسع مقدم اإلنسان، أو تسع غالب أجزائھ
. ِوالسنة أن اإلنسان إذا كانت أعضاؤه على األرض أن تلي األرض، فإن ُوجد ھذا الحائل الذي ال یؤثر فال إشكال. ًیعتبره مؤثرا في سجوده

ٍیكون في حر شدید، فلو سجد ربما أضر بجبھتھ وأنفھ فیؤثر علیھ، فھل لھ أن ًلكن لو أن إنسانا قصد وضع الحائل للحاجة إلى ذلك، كأن 
ثبت الحدیث عن الصحابة رضوان هللا : الرداء، ویجعلھ تحتھ إذا سجد لكي یكون أرفق بھ؟ الجواب یبسط طرف الثوب مثل كمھ أو طرف

ن شدة الحر في صالتھم مع رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم، فال ُعلیھم أنھم كانوا إذا أرادوا أن یسجدوا بسط أحدھم طرف ثوبھ فسجد علیھ م
ًإشارة إلى ھذا األصل الذي ) ولو مع حائل: (ًحرج أن یكون ما یسجد علیھ حائال، ولو بحائل متصل، وھذا الذي دعا المصنف إلى أن یقول

ٍإنھ إذا احتاج إلى حركة وأفعال من أجل : العلماء فقالالسجود مع الحائل إذا لم توجد إلیھ حاجة فھو ممنوع، وشدد بعض . دلت السنة علیھ
ًالحائل فإنھ ال یبعد أن یأثم، كأن یسحب شیئا من أجل أن یسجد علیھ، فیتكلف دون وجود الحاجة، ومن أمثلة ذلك أن یصلي المصلي فتنقلب 

ًنھا حركة زائدة، خاصة في الفریضة، ومن مشایخنا سجادتھ، ویكون بإمكانھ أن یسجد على األرض، فال ینبغي لھ أن یشتغل بقلب السجادة؛ أل
إن : (ًرحمة هللا علیھم من كان یشدد في ذلك، خاصة طالب العلم، لمقام الھیبة والوقوف بین یدي هللا عز وجل، وقد قال علیھ الصالة والسالم

ٌناك ھواء وریح، فإنھ اشتغال بما ال تأثیر لھ في ً، فكونھ ال توجد الحاجة ویشتغل بقلب السجادة وردھا، خاصة إذا كان ھ)في الصالة لشغال
الصالة، ولیس من جنس أفعال الصالة، فلیتركھا على حالھا، ویتفرغ لطاعتھ  عز وجل بالسجود على األرض، بل أبلغ وأعظم قربٍة إلى 

، وحبیب هللا صلى هللا علیھ وسلم أنھ سجد على وقد ثبت عن خیر خلق هللا. ِّهللا عز وجل أن یعفر اإلنساُن جبینھ بالسجود  سبحانھ وتعالى
الطین حتى رئي أثر الماء والطین في جبھتھ صلوات هللا وسالمھ علیھ، وھذا من أبلغ ما یكون من الذلة، ولذلك لما أثنى هللا على أصحاب 

ُّسیماُھم في ُوُجوھھم مْن أثر الس: ّنبیھ صلى هللا علیھ وسلم وزكاھم قال سبحانھ ِ ِ ِ ِِ َ َ ْ ِْ ّفلذلك كلما سجد على األرض وتذلل  عز ]. 29:الفتح[ُِجود َ
وھنا .  تكلف وجود الحائل، خاصة مع الحركات في الصالة، أما قبل الصالة فلو وضع الحائل فال بأس- كما قلنا-وجل كان أبلغ، وال ینبغي 

مصلین یتتبع المواضع الحارة للصالة فیھا، حتى تحترق مسألة یخشى فیھا على دین اإلنسان، وقد أشار إلیھ بعض أھل العلم وھي أن بعض ال
ألنھ یرید الریاء ویرید ما ) خسر الدنیا واآلخرة ذلك ھو الخسران المبین(جبھتھ، لیكون شعار الصالح في وجھھ نسأل هللا السالمة والعافیة 

لتي یترتب على السجود فیھا حصول األثر، وھكذا عند الناس من التزكیة والثناء، فال یجوز لإلنسان أن یبالغ في سجوده في المواضع ا
وكان السلف . ُّالضغط على الجبین حتى یظھر في وجھھ أثر السجود، فھذا ال ینبغي، إنما ینبغي أن یترك األمر على ما ھو علیھ دون تقصد

 رضي هللا عنھم وأرضاھم، وكان ًالصالح رضوان هللا علیھم یخافون من ظھور الخیر من اإلنسان فضال عن أن یطلبوا أمارات الصالح
ُّالرجل منھم إذا اطلع على عبادتھ ربما بكى وأشفق على نفسھ من الفتنة، فنسال هللا السالمة والعافیة، فالمبالغة في وضع الجبھة على مكان 

، فإن ِالسجود حتى تؤثر في الجبین، أو تؤثر في مارن األنف كل ذلك مما ینبغي لإلنسان أن یحذره، وأن یتقي هللا  في عبادتھ، وأن یجعلھا 
ًوإذا قاُموا إلى الصالة قاُموا كسالى ُیراُءون الناس وال یذكُرون هللا إال قلیال : هللا وصف أھل النفاق بأنھم َِّ ِ ََّ َ ََّ َِ ِ َِ َ َ َ َ َ َ َ َُ ُْ َّ َ ، فنسأل هللا أن یعیذنا ]142:النساء[َ

  .من أخالقھم، وأن یرزقنا اإلخالص في األقوال واألعمال
 
 
 
 

 مجافاة العضدین حال السجود
 
 

إذا قاله وابتعد عنھ، أو امتنع من كالمھ والقرب منھ، : أصلھا البعد، وجفاه: المجافاة] ویجافي عضدیھ عن جنبیھ: [قال رحمھ هللا تعالى
ب عضده من جنبھ؛ ألنھ ثبت عن النبي صلى هللا علیھ وسلم في  حدیث وائل ، وكذلك في والمجافاة بین العضد والجنب ھي أن ال یقرِّ

، فكان إذا )إن كنا لنأوي لرسول هللا صلى هللا علیھ وسلم من شدة ما یجافي: (األحادیث الصحیحة عنھ أنھ جافى، وثبت في حدیث البراء قال
الف ما إذا وھذه المجافاة تعین على تمكن أعضاء اإلنسان من السجود، بخ. سجد جافى حتى یرى بیاض إبطیھ صلوات هللا وسالمھ علیھ
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فالمجافاة سنة عن النبي صلى هللا . ّطبق بینھا أو افترش افتراش السبع، فإن ھذه الحالة ال تكون أبلغ في سجوده وتمكن أعضائھ من الموضع
حین ٌعلیھ وسلم، وال ینبغي لإلنسان أن یؤذي جاره إذا كان في الصف، فھي سنة لمن تیسر لھ ذلك، فإذا كان بجواره من یزعجھ ویضایقھ 

یجافي فإنھ في ھذه الحالة یجافي بقدر معین؛ ألنھ كما أنك ترید تحصیل السنة، كذلك ھو یرید تحصیل السنة، فلو ذھب كل منكما یجافي فإنھ 
وسلم َّتأتى لرسول هللا صلى هللا علیھ : َیضر باآلخر، ولذلك یجافي اإلنسان عند اإلمكان، واستثنى أھل العلم من كان في الصف، ولذلك قالوا

  .ًما لم یتأت لغیره، وذلك لكونھ إماما؛ فإن اإلمام یتمكن من السجود أكثر، ویتمكن من المجافاة أكثر
 
 
 
 

 مجافاة البطن عن الفخذ حال السجود
 
 

نسان مع ھذه فال یجعل الفخذین حاملین للبطن، وھذا من السنة وھدي رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم، واإل] وبطنھ عن فخذیھ: [قال رحمھ هللا
ٍالمجافاة یجد نوعا من المشقة، ولكنھا طاعة وقربة، ولذلك ُیحس بأثر ھذا السجود، ولعلھ عند سجوده وحصول نوع من األثر علیھ ُیحس  ٌ ً

 بین یدي ُإن المجافاة تشعر اإلنسان بالسجود: بالسجود بین یدي هللا، لكنھ لو ارتفق ربما ارتاح لذلك فأنست نفسھ، ولذلك قال بعض العلماء
ب ذلك، فإنك كلما جافیت وحرصت على أن یكون ھناك مجافاة بین وسطك وبین العضدین والجنب فإنك تجد أنك تحس بالسجود . هللا ُوجرِّ

ویفرق : [قال رحمھ هللا تعالى. وثقلھ علیك، وھذا أدعى الستشعار اإلنسان مقامھ بین یدي هللا عز وجل، وذلك أدعى لحضور قلبھ وخشوعھ
ق بین الركبتین، وھذا إذا كان رجال، كما سیأتي: أي] ھركبتی ق الركبتین، فلیس من السنة التصاقھما، ولذلك یرص العقبین ویفرِّ   .ًیفرِّ

 
 
 
 

 في السجود) سبحان ربي األعلى: (قول
 
 

علیة بدأ بما ینبغي على المكلف أن بعد أن فرغ رحمة هللا علیھ من بیان صفة السجود الف] سبحان ربي األعلى: ویقول: [قال رحمھ هللا تعالى
ٌینتبھ لھ من ھدي رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم القولي، فقد كانت للنبي صلى هللا علیھ وسلم أذكار وأدعیة في سجوده، فُیسن لإلنسان أن 

ًیتأسى برسول هللا صلى هللا علیھ وسلم فیھا، وھذا الموضع من أبلغ المواضع ذلة  سبحانھ وتعالى،  إنھ من أشرف مواضع : وقال بعضھمِ
أقرب ما یكون العبد من ربھ إذا كان : (ولذلك ثبت في الحدیث الصحیح عن النبي صلى هللا علیھ وسلم أنھ من مواطن اإلجابة فقال. الصالة
 عز وجل، وذلك لما فیھ من ٌحري أن یستجاب لكم من هللا: أي) ٌفقمن أن یستجاب لكم: (، وقال علیھ الصالة والسالم في ھذا الموضعً)ساجدا

: ، وھذا التسبیح ُیعتبر من أذكار السجود الواجبة فیھ، ولذلك لما نزل قولھ تعالى)سبحان ربي األعلى: (فیقول. بالغ الذلة  سبحانھ وتعالى
َسبِّح اْسم ربِّك األْعلى  َ َ َ ََ ِفسبِّْح باْسم ربِّك العظیم : ولھ تعالى ولما نزل ق). اجعلوھا في سجودكم: (قال علیھ الصالة والسالم] 1:األعلى[ِ ِِ َ َ َ َْ ِ َ

سبحان ربي : (، وثبت في الحدیث الصحیح عنھ علیھ الصالة والسالم أنھ كان إذا سجد قال)اجعلوھا في ركوعكم: (قال] 74:الواقعة[
، فقابلھا بما یكون من صفة )األعلى سبحان ربي : (العلو  سبحانھ وتعالى، فقالَّ، وھذا من الدعاء بالمناسبة، فھو في أدنى ما یكون ذلة 
ولھ أن یدعو باألدعیة . ٌ، وفیھ رد على من ینفي جھة العلو  سبحانھ وتعالى، وسیأتي إن شاء هللا أن ھذا الذكر من واجبات الصالة)األعلى

وقد جاء في الحدیث الصحیح . ي نافلٍة أم فریضةالتي یریدھا من خیري الدنیا واآلخرة، فال مانع أن یسأل هللا العظیم من فضلھ سواء أكان ف
في حجرتھا، وكانت حجرة : أي) فجالت یدي: (وأرضاھا، قالت عنھ علیھ الصالة والسالم أنھ افتقدتھ أم المؤمنین عائشة رضي هللا عنھا

إذا أراد أن یسجد ال یستطیع أن یسجد حتى النبي صلى هللا علیھ وسلم من الضیق بمكان؛ ألن هللا اختار لھ اآلخرة، ولم یختر لھ الدنیا، كان 
فكان من ) ثبت قلبي على دینك! یا مقلب القلوب: ًافتقدتھ فجالت یدي فوقعت على رجلھ ساجدا یقول: (تقبض عائشة رجلیھا من أمامھ، فتقول

ً ساجدا بین یدي هللا، وكونھ في أجمع الدعوات وأفضلھا وأعزھا وأكرمھا أن یسأل هللا الثبات على دینھ، فجعلھ في ھذا الموضع، فكونھ
ظلمات اللیل التي ھدأت فیھا العیون، وسكنت فیھا الجفون یدل على شرف ھذا الموضع، فاختار لھ ھذه الدعوة العظیمة وھي الثبات على 

ود أن من ھدي المقص). ّصرف قلبي في طاعتك: (، وفي روایة)ثبت قلبي على دینك: یا مقلب القلوب: (الدین، وكان من ھدیھ أن یقول
  .رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم الدعاء في السجود، فعلى اإلنسان أن یدعو ویسأل هللا من فضلھ

 
 
 
 

 صفة الجلوس بین السجدتین
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 في ًإذا فرغ من السجود رفع رأسھ مكبرا، وقد أمر النبي صلى هللا علیھ وسلم بھذا الرفع، كما: أي] ًثم یرفع رأسھ مكبرا: [قال رحمھ هللا
، فأمره بالرفع )ثم ارفع: (الصحیح من حدیث أبي ھریرة رضي هللا عنھ في حدیث المسيء صالتھ، حیث قال لھ النبي صلى هللا علیھ وسلم

ًویجلس مفترشا یسراه ناصبا یمناه: [قال رحمھ هللا تعالى. من السجود لكي ینتقل إلى الركن البعدي، وھو الجلوس بین السجدتین یجلس : أي] ً
ً كونھ مفترشا یسراه، فیقلبھا لكي تكون حائال بین اإللیة واألرض، ولما صارت حائال بین إلیتھ واألرض فإنھا تعتبر بمثابة الفراش الذي حال ً ً

یحول بین البدن وبین األرض، فمن ھدي رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم أنھ كان یفترش رجلھ الیسرى كما في حدیث أم المؤمنین عائشة 
  . عنھا في صفة صالتھ صلوات هللا وسالمھ علیھ، فیفترش الیسرى ویجعلھا بمثابة الفراش، ثم ینصب یمناهرضي هللا

 
 
 
 

 دعاء الجلوس بین السجدتین
 
 

: یستقبل بأطراف أصابعھ الیمنى القبلة كما ھو ھدي رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم، ویقول: أي] رب اغفر لي: ویقول: [قال رحمھ هللا تعالى
، وكان یقول علیھ الصالة )رب اغفر لي. رب اغفر لي: (وھو الدعاء الثابت عن النبي صلى هللا علیھ وسلم، فقد كان یقول. رب اغفر لي

، وھذه أدعیة تجمع خیري الدنیا )اللھم اغفر لي وارحمني واجبرني وارفعني واھدني وعافني وارزقني: (والسالم دعاءه المأثور في السنن
وھذا للدین والدنیا واآلخرة، فإنھ ) اجبرني وارفعني: (د، فسأل هللا عز وجل خیر دینھ، وذلك بسؤالھ الرحمة والمغفرة، وقالواآلخرة للعب

ًفھذا أیضا من خیر الدنیا؛ ) وعافني وارزقني: (جبر ألمور الدین والدنیا، ورفعة في أمور الدین والدنیا، وقال بعد ذلك علیھ الصالة والسالم
ن إذا ُعوفي فقد تمت علیھ نعمة هللا عز وجل بالنسبة ألمور الدنیا؛ ألن أكثر المصائب في الدنیا إنما تقع بسبب زوال عافیة هللا عز فإن اإلنسا

فكان یسأل علیھ الصالة ). یا عم رسول هللا سل هللا العافیة: (وجل عن العبد، وإذا ُسلب العبد العافیة فقد ھلك، كما قال صلى هللا علیھ وسلم
ھو موضع دعاء فیشرع أن یدعو : قال بعضھم: والسالم بین السجدتین العافیة، ویكون ھذا الموضع موضع دعاء، وللعلماء في ذلك وجھان

ًوھذا أقوى، ولكن إذا لم یحفظ، كأن یكون عامیا فال بأس أن یدعو بما . ُیتقید بالوارد: اإلنسان بما یتخیر من أمور دنیاه وأخراه، وقال بعضھم
ٌلفظ مخصوص، فإن تعذر علیھ اللفظ المخصوص : دعاء، والثاني: والسبب في أنھ یدعو بما تیسر لھ أن السنة أمران، األمر األول.  لھتیسر

فالسنة أن یسأل، وھو قول الجماھیر كما نسبھ غیر واحٍد إلیھم، فإذا كان ال یستطیع أن یحفظ الوارد، أو كان یجھلھ ودعا بما تیسر لھ، 
فال . ٌإن ھذا حرام وبدعة: أن یقال األفضل، وبین: ٌلوالدیھ فال حرج، واألفضل واألكمل أن یدعو بالدعاء المأثور، وفرق بین قولناكدعائھ لھ و

م، إنما یكون التحریم في ألفاظ الذكر المخصوصة، فكون النبي صلى هللا علیھ وسلم یسكت عن الصحابة، ولم یأمرھم  یسوغ لإلنسان أن یحرِّ
 بین السجدتین یدل على أن األمر واسع، وھذا قول جماھیر أھل العلم رحمة هللا علیھم، وینبھ على أن الحكم بالبدعة یحتاج بلفظ مخصوص

ُإلى دلیل، واألصل في األذكار التوقیف، لكن إذا كان المحل محل تمجید، أو دعاء، أو أثر فیھ عن النبي صلى هللا علیھ وسلم الدعاء فإن لمن 
ابتدعت، : أنا ال أدعو بذلك؛ ألني ال أراه، فلھ أن یقول ذلك، أما أن ُیقال لمن دعا:  وجھ من السنة، وإن قال- یدعو لھ ولوالدیھكأن -دعا فیھ 

یدعو لوالدیھ لتعذر ذلك من النبي صلى هللا علیھ : ًوُیحرم علیھ، ویحكم بكونھ آثما في صالتھ فھذا یحتاج إلى نظر، ولذلك قال بعض العلماء
عز وجل لھ بالدعاء ولوالدیھ، فال  ُنھ نھي عن الدعاء لوالدیھ صلوات هللا وسالمھ علیھ، ولذلك یبقى غیره على األصل من أمر هللاوسلم؛ أل

یسجد السجدة : أي] ویسجد الثانیة كاألولى: [قال رحمھ هللا. حرج علیھ أن یدعو، لكن السنة واألفضل واألكمل لإلنسان أن یتقید بالوارد
  .یفعل فیھا ما فعل في األولى من الھدي العملي والقوليالثانیة، و

 
 
 
 

 االنتقال من السجود إلى الركعة الثانیة
 
 

ًثم یرفع رأسھ من سجوده مكبرا لكي ینتقل إلى الركعة الثانیة إذا كان في شفع، سواء أكان في الفرض أم : أي] ًثم یرفع مكبرا: [قال رحمھ هللا
ًناھضا على صدور قدمیھ معتمدا على ركبتیھ إن سھل [:قال رحمھ هللا تعالى. النفل ھذا وجھ عند أھل العلم رحمة هللا علیھم، وھو أنھ یعتمد ] ً

وورد عن النبي صلى هللا علیھ وسلم . القائم من السجود على ركبتیھ وصدور قدمیھ إذا تیسر لھ ذلك، وھو قول بعض السلف رحمة هللا علیھم
إن كان اإلنسان : منھم من قال: َیث العْجن، وكذلك في حدیث مالك بن الحویرث وللعلماء في ذلك وجھاناعتماده على األرض كما في حد

ًمطیقا قادرا قام على صدور القدمین والركبتین، كما جاء في بعض الروایات عنھ علیھ الصالة والسالم من قیامھ على ھذا الوجھ، فإن كان  ً
ٌوحدیث العجن مختلف في إسناده، وإن كان حسنھ بعض أھل العلم وقال بثبوتھ، . ن فال حرج علیھًعاجزا، أو ال یستطیع األخذ بحدیث العْج

ًأن یجمع أصابعھ لكي یتمكن من وضعھا، ثم یقوم معتمدا علیھا؛ ألنھ إذا أراد أن یعجن : َفال حرج في األخذ بھذه السنة والعمل بھا، والعْجن
 ...... .لنسبة لصفة قیامھ من السجودالعجین جمع أصابعھ ثم اتكأ علیھا، ھذا با

 
 تحقیق القول في جلسة االستراحة
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ًھي سنة مطلقا للكبیر والصغیر، واحتجوا بحدیث مالك بن الحویرث ، وما جاء : فمنھم من قال: مسألة جلسة االستراحة للعلماء فیھا وجھان ٌ
دیث أبي ھریرة رضي هللا عنھ أن النبي صلى هللا علیھ وسلم في بعض روایات حدیث أبي حمید الساعدي ، وما في صحیح البخاري من ح

َّلما علم المسيء صالتھ أمره بھذه الجلسة، ولكن ھذه الزیادة في حدیث أبي ھریرة في صحیح البخاري ضعیفة، ونبھ على ضعفھا غیر واحد  ّ
 والسالم للمسيء صالتھ بعد فراغھ من السجدة الثانیة أن ُكما أشار إلیھ الحافظ ابن حجر رحمة هللا علیھ، ھذه الزیادة من أمره علیھ الصالة
 حدیث مالك بن الحویرث ، وھو -ٌوھو وجھ عند الحنابلة- یرجع ضعیفة، واألقوى فیما اعتمده اإلمام الشافعي رحمھ هللا في إثبات ھذه الجلسة 

رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم في آخر عمره بعد حدیث صحیح ال یختلف اثنان في ثبوتھ، ولكن اإلشكال أن مالك بن الحویرث قدم على 
ُوثبت في األحادیث الصحیحة عن رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم أنھ في آخر عمره أخذه اللحم، بمعنى أنھ بدن وثقل صلوات . عام الوفود َ ُ

ًیل جالسا، حتى إذا قُرب من قدر مائة آیة قام ولذلك كان یصلي في قیام الل) فلما سن وأخذه اللحم: (هللا وسالمھ علیھ، كما في حدیث عائشة 
ٍكونھ یراه في آخر عمره بھذه الصفة یدل على أنھ كان یفعلھا لحاجة، فھي سنة للمحتاج، إما لضعٍف أو مرض أو : فقالوا. وقرأھا ثم ركع ٌ

َكبر، ولكن الحدث والقادر فإنھ یقوم مباشرة ٌیة والحنفیة، وقول عند الحنابلة رحمة هللا وھذا القول ھو أولى األقوال، وھو مذھب المالك. ِ
ثم : (علیھم، والدلیل على ذلك أنھ ثبت عندنا أمر في حدیث أبي ھریرة في قصة المسيء صالتھ إذ قال لھ رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم 

ِّ سنة جبلیة لمكان الحاجة، وبین وحدیث مالك متردد بین أن یكون. ، وھذا بعد السجود، وھو في الصحیحین، واألمر یقتضي الوجوب)ارفع ً
ًأن یكون سنة تشریعیة لألمة، ولمكان ھذا االختالف فإنھ ُیبقى على األصل من كونھ یقوم مباشرة، ومن تأول ھذه السنة وفعلھا أیضا فال  ً ً

ٌوال ُینكر علیھ، وكل على سنة ًحرج علیھ، فلو ترجح عند اإلنسان األخذ بحدیث مالك بن الحویرث واعتبرھا سنة مطلقة فإنھ ال حرج علیھ 
ٌفاألصل عند سلف األمة رحمة هللا علیھم أنھ ال ُیشنع علیھ وال ُیبدع، وال یؤذى من تأول سنة النبي صلى هللا علیھ وسلم وعنده سلف . وخیر َّ َّ ُ

ولكن لو . من قام وھو یتأول السنةٌمن ھذه األمة یقول بقولھ، فال حرج على من جلس وھو یتأول السنة، ومثاب إن شاء هللا، وال حرج على 
ترجح عند اإلنسان أن جلسة االستراحة تعتبر سنة فاألفضل لھ أن ال یداوم علیھا؛ ألن كون الصحابة كـابن عمر وأبي ھریرة وأنس، والذین 

منھم أنھ كان یجلس ھذه ھم محافظون على ھدي رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم كانوا یقومون بعد السجود مباشرة، ولم ُیحفظ عن واحٍد 
ِالجلسة یدل ویؤكد على أنھا على األقل ال ُیواظب علیھا؛ ألنھ لو ُووظب علیھا النتشر ذلك وذاع بین أصحاب النبي صلى هللا علیھ وسلم؛  َ َ

ًولذلك األولى واألحرى أن اإلنسان إذا تأول اعتبارھا أن ال یداوم علیھا، وإنما یفعلھا أحیانا لو ترجح عند اإلنسان أنھا : وھنا مسألة وھي. ّ
ًسنة، فإذا سھا مرة فظن أنھ في الركعة الثانیة، فلما رفع من السجود وفي نیتھ أن ال یجلس جلسة االستراحة، فكان علیھ أن یقوم، فجلس ناویا 

ًالتشھد، ثم تذكر أنھ في الركعة األولى، فھل تنقلب إلى جلسة استراحة، أو تعتبر عمال زائدا في الصالة  لو أنھ ابتدأ : ویسجد للسھو؟ والجوابً
ال تشرع جلسة االستراحة للحدث عندھم وجھ واحد وھو : َّبالتشھد وتكلم فال إشكال، لكن قبل أن یتكلم بالتشھد إن تذكر ثم قام فالذین یقولون

ألنھ لم یفعلھا بقصد السنیة، وإنما فعلھا یسجد للسھو؛ : فقال بعضھم: والذین قالوا بمشروعیة جلسة االستراحة اختلفوا. أنھ یسجد سجود السھو
ِإنھا تنقلب جلسة استراحة؛ ألن سجود السھو إنما شرع لزیادة وھو : وقال بعض العلماء. على سبیل السھو، والسجدتان جابرتان لھذا النقص ُ

ّفي الحقیقة لم یزد، وھذا مبني على أصل، ھل یغلب الظاھر أو الباطن؟ إن قلت ِ َ َ لزمھ سجود السھو؛ ألنھ في الباطن یعتقد أنھا َُّیغلب الباطن: ِ
ًُیغلب الظاھر فإنھ في ھذه الحالة ال یلزمھ أن یسجد؛ ألن الظاھر معتبر مأذون بھ شرعا: جلسة التشھد، وإن قلت ٌ ٌ والوجھان ذكرھما اإلمام . َّ

 وكال الوجھین من القوة بمكان، لكن القول الذيالنووي رحمھ هللا، وغیره من أصحاب الشافعي الذین یقولون بمشروعیة جلسة االستراحة، 
 .إنھ یسجد للسھو أقوى من ناحیة النظر: یقول

 
 
 
 

 ما یفعلھ المصلي في الركعة الثانیة
 
 

النبي الركعة الثانیة؛ ألن : أي) الثانیة: (قولھ] ویصلي الثانیة كذلك ما عدا التحریمة واالستفتاح والتعوذ وتجدید النیة: [قال رحمھ هللا تعالى
صلى هللا علیھ وسلم لما وصف للمسيء صالتھ الركعة األولى أمره أن یفعل في الثانیة مثل ما فعل في األولى، والسنة أن تكون الثانیة أخف 

ًتخفف قسطا: قال بعض العلماء. من األولى -ًا تخفف قسط: وتوضیح ھذین القولین أننا لو قلنا. ھي كاألولى في قدر المقروء: وقال بعضھم. َّ
لیس المراد أن : أن تختار سورة أقل من السورة التي في الركعة األولى، وإن قلت:  فمعناه-في القراءة، ألن طول القیام یقوم على القراءة: أي

ًتخفف قسطا، وإنما باعتبار فلك أن تختار سورة مثل السورة التي في الركعة األولى، ویكون التخفیف بفارق دعاء االستفتاح في األو لى، فھذا ً
تدل على أنھ ال حرج أن تتساوى الركعة األولى مع الثانیة في  ًالفرق بین الوجھین، تخفیفھا قسطا أقوى من جھة السنة، ولكن ھناك أحادیث

َما أراه : القراءة، ویكون الفضل لدعاء االستفتاح، كما ثبت عنھ علیھ الصالة والسالم قراءتھ للزلزلة في الركعتین، قال الصحابي . إال نسيُ
وھو في الحقیقة لم ینس علیھ الصالة والسالم، وإنما فعل ذلك لكي یبین أنھ ال حرج أن تقرأ في الركعة الثانیة نفس السورة التي قرأتھا في 

اإلنسان في قیام ًفھذا الحدیث یشیر إلى أن التخفیف في الركعة الثانیة قد یكون باعتبار زیادة دعاء االستفتاح، خاصة إذا أطال . الركعة األولى
ًاللیل، ولكن وردت عن النبي صلى هللا علیھ وسلم أحادیث في تخفیفھ للقراءة في الركعة الثانیة عن الركعة األولى، وبناء على ھذا یكون حال 

 وال یتعوذ على ما اختار اإلنسان في الركعة الثانیة أخف، فال یدعو بدعاء االستفتاح، وال ُیكبر تكبیرة اإلحرام، وإنما یكبر تكبیرة االنتقال،
ِفإذا قرأت القْرآن فاْستعذ با من الشْیطان الرجیم : المصنف، وإن كان األقوى أنھ یتعوذ، وذلك لقولھ تعالى ِ َّ ِ ِِ ِ َِ ََّ َ َ َِ َّ ْ َ َ َ َُ ْ َ ، وللعلماء في ھذه ]98:النحل[ْ
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 الفاصل، فھل ھو من جنس العبادة الواحدة، أم من جنس والسبب في ھذا. ال یتعوذ: ومنھم من قال. یتعوذ: فمنھم من قال: المسألة وجھان
كما - ثبت في الحدیث عن النبي صلى هللا علیھ وسلم أنھ قرأ : إن انتقالھ ال یؤثر یقولون: َّالعبادة المختلفة؟ واألقوى أنھ یتعوذ، فالذین یقولون

، قالوا في قیام اللیل، فما مر بآیة رحمٍة إال سأل هللا من فض-في حدیث ابن مسعود َففصل بین القراءة : لھ، وال مر بآیة عذاب إال استعاذ با َ
فدل على أن الذكر الذي ھو من جنس القراءة في حكم . األولى والقراءة الثانیة بالتعوذ وسؤال الرحمة، ومع ذلك لم یبتدئ قراءتھ من جدید

ٌإن االستعاذة لفظ : وقال اآلخرون. ثابة كأنھ في عبادٍة واحدةالفصل بالركوع والسجود وأذكارھما بم: ًالمقروء، وبناء على ذلك قالوا
واألقوى أنھ یتعوذ لعموم األدلة، وال ُمخصِّص یدل على سقوطھا في ھذا الموضع، فیبتدئ . الصالة تحتاج إلى دلیل مخصوص، وزیادتھ في

 ...... .باالستعاذة
 

 األسئلة
 
 

...... 
 

  لم تثبتزیادة) ربنا ولك الحمد ولك الشكر: (قول
 
 

، والصالة والسالم على : بعد تسمیع اإلمام؟ الجواب) ربنا ولك الحمد: (في قول) ولك الشكر: (ما حكم زیادة: السؤال باسم هللا، والحمد 
 اختیار ھذا ٌفھذه الزیادة لم تثبت، فالشكر ثابت  عز وجل في األصل على العموم، ولكن: أما بعد. رسول هللا، وعلى آلھ وصحبھ ومن وااله

ًحمدا كثیرا طیبا مباركا فیھ: (الموضع لزیادة الشكر ال أصل لھ، وإنما الوارد أن یقول ما ذكرناه، ولھ أن یقول ً ً ، وإن كان بعض العلماء )ً
ًحمدا كثیرا طیبا م: (رحمة هللا علیھم سامح في الثناء على هللا؛ ألن النبي صلى هللا علیھ وسلم أقر الصحابي حینما قال ً : ، قال)ًباركا فیھً

ّفالمقام مقام تمجید، فلو مجد هللا وعظمھ فإنھ ال حرج علیھ لكن األولى والذي ینبغي داللة الناس على السنة واالقتصار على الوارد، والقاعدة  .ّ
ِ أن الوارد أفضل من غیر الوارد، وھذا فیما شرع فیھ الدعاء والثناء، فل- كما نبھ علیھا العز بن عبد السالم- ًو اخترت لفظا واردا فھو أفضل ُ ً

ًمن غیر الوارد، فكیف إذا كان محتمال التقیي؟ ولذلك القول بالتقید من القوة بمكان، وُینبھ الناس على السنة وھدي رسول هللا صلى هللا علیھ ! ِ
  .وسلم، وهللا تعالى أعلم

 
 
 
 

 حكم من سجد على الجبھة دون األنف
 
 

ُھذا فیھ خالف بین العلماء رحمة هللا علیھم، وقد جاء في حدیث ابن :  دون األنف أجزأه ذلك؟ الجوابھل إذا سجد على الجبھة: السؤال
واختلف العلماء، في االقتصار على واحٍد منھما . عباس الجمع بین الجبھة واألنف، حیث أشار علیھ علیھ الصالة والسالم إلى جبھتھ وأنفھ

ُیجزیھ السجود ولكن : ذا على سبیل أنھ عضو أو جزء العضو، وإذا سجد ببعض العضو قالواُیجزیھ، ویكون ھ: دون اآلخر، فقال بعضھم
فھذا ھو أعدل األقوال وھو أنھ یأثم بترك األنف لو تركھ، والجبھة لو تركھا، كما لو سجد على یده فاعتمد على رءوس أصابعھ . یأثم بالترك

إن الجبھة واألنف بمثابة العضو الواحد : فإذا قلنا.  بترك الباطن، فھو جزء المأمور بھًمتعمدا فإنھ یصح سجوده من جھة اإلجزاء، ولكنھ یأثم
فإنھ في ھذه الحالة یكون من جنس الجزء المشتمل على موضعین، كالحال في ) على سبعة أعظم: (على ظاھر قولھ علیھ الصالة والسالم

  . على أطراف أصابعھ، أو رفع أصابعھ واعتمد على راحتھ فإنھ یجزیھ ویأثمٌالكف واألصابع، فبطن الید شيء واألصابع شيء آخر، فلو اتكأ
 
 
 
 

 حكم السجود على العمامة
 
 

ًإذا كان المأموم البسا عمامتھ فھل لھ أن ینحیھا قلیال حتى یمكن جبھتھ من السجود؟ الجواب: السؤال ُاستحب العلماء رحمة هللا علیھم أن ال : ً
ْسیماُھم : شعار أھل الخیر والصالح، وقد وصف هللا عز وجل أصحاب رسولھ صلى هللا علیھ وسلم فقال تعالىیغطي اإلنسان جبھتھ؛ ألنھ  َ ِ

ِفي ُوُجوھھم مْن أثر السُجود  ُّ ِ ِ ِِ َ َ ْ ِ، وھذا ال یتأتى إال برؤیة الناس لھذا الموضع، ولذلك استحب لطالب العلم وألھل الفضل والصالح ]29:الفتح[ِ ُ
قاتلھ هللا وأبعده -ًلموضع، وكان معروفا في عھد السلف، ولذلك لما قال ابن النصرانیة األخطل في األنصار یھجوھم أن یكشفوا عن ھذا ا

ِذھبت قریش بالمفاخر كلھـا وبقى اللؤم تحت عمائم األنصار لما قال ذلك دخل قیس بن سعد رضي هللا عنھ وأرضاه على معاویة : - ولعنھ ٌ
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ًوهللا ما أرى إال خیرا ونبال. ال:  قالًأترى لؤما؟: وكشف جبھتھ وقال فأھدر . لك لسانھ: ما بال ابن النصرانیة یقول كذا وكذا؟ قال: قال. ً
فالمقصود أنھم كانوا یرون أن من شعار أھل الصالح والخیر كشف ھذا، ولذلك ثبت في الحدیث الصحیح عن النبي صلى . ّلسانھ، ثم إنھ فر

ًوكان بعض العلماء رحمة هللا علیھم یكشفون عن النواصي أحیانا، إیثارا للتواضع ). صیتھ وعلى العمامةمسح على نا: (هللا علیھ وسلم أنھ ً
ًوالذلة  عز وجل، حتى یكون أبلغ في قبول الناس لھ وإقبالھم علیھ، خاصة العلماء ومن ُیحتاج إلیھ، فإنھم إذا كانوا على سمٍت فیھ لین 

لقرب الناس منھم، وتغطیة ھذا الموضع یفعلھا اإلنسان في الغالب على سبیل الكبر أو الخیالء، فلذلك ٌورفق بالناس كلما كان ذلك أبلغ 
ٌنظرا إلى أنھ مأمور بالسجود على الجبھة-وإذا أراد أن یسجد . األفضل أن یجلي جبھتھ  فإنھ یجلیھا حتى یتمكن من السجود، وهللا تعالى - ً

  .أعلم
 
 
 
 

 عة الواحدةحكم تكرار الفاتحة في الرك
 
 

إذا قرأ المصلي سورة الفاتحة بعد قراءتھا فھذا : ًإذا قرأ المصلي بعد سورة الفاتحة سورة الفاتحة أیضا فھل صالتھ جائزة؟ الجواب: السؤال
ًأن یقرأ ذلك متعمدا متقصدا تكرار الفاتحة، فللعلماء فیھ وجھان: الصورة األولى: على صور ؛ ألنھ زیادة تبطل صالتھ: قال بعض العلماء: ً

ُركن، فكما أن زیادة األركان في األفعال تبطل الصالة، كذلك زیادة األركان في األقوال تبطل الصالة وھذا القول من جھة األصول قوي؛ . ٍ
ٍفإنك إذا نظرت إلى أنھا زیادة مقصودة في ركن مقصود فإنھا كزیادة األفعال، ولذلك یقوى ھذا القول من الوجھ الذي ذكرناه قال بعض و. ٌ

َّولذلك ھذا الفعل أقل درجاتھ أنھ إذا تقصده فھو حدث وبدعة؛ ألنھ ال یفعل ذلك إال على سبیل الفضل، ولم . أساء وال تبطل صالتھ: العلماء
ل الجزم الفاتحة أو لم یقرأھا، ثم قرأھا على سبی أما لو شك ھل قرأ. ًیفعلھ رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم، فیكون مبتدعا من ھذا الوجھ

ًخاصة إذا كان اإلنسان وحده، - ھل قرأت الفاتحة أو لم تقرأھا : ٌواالحتیاط فھو مأمور بقراءتھا في ھذه الحالة وتجزیھ، فلو صلیت ثم شككت
لركعة،  فإنھ في ھذه الحالة یعید قراءتھا، ولو ركع قبل أن یجزم بقراءتھا فإنھ یلزمھ قضاء تلك ا-ًأو كان إماما في سریة من ظھر أو عصر

  .ًفیجب علیھ أن یقرأھا ویتأكد من قراءتھا، إال إذا كان مبتلى بوسواس فإنھ في الوسوسة ال یلتفت إلیھا، وال یعمل بھا، وهللا تعالى أعلم
 
 
 
 

 مشروعیة صالة الضحى والمداومة علیھا
 
 

مة علیھا من السنة، أم نصلي بعض األیام ونترك ھل كان النبي صلى هللا علیھ وسلم یداوم على صالة الضحى أم ال؟ وھل المداو: السؤال
صالة الضحى ورد فیھا حدیث أبي ھریرة رضي هللا عنھ، وغیره من األحادیث التي تدل على مشروعیتھا وسنیتھا، وكون : بعضھا؟ الجواب

 سنن خفیت على األفاضل من ًعبد هللا بن عمر رضي هللا عنھما ینكرھا وغیره من الصحابة فإن من حفظ حجة على من لم یحفظ، وكم من
 فامتنع من دخول -طاعون عمواس-ُكبار الصحابة، كما ثبت عن عمر رضي هللا عنھ في الصحیح أنھ لما نزل بالشام أخبر بخبر الطاعون 

 كان لك إبل ھبطت وادیا نفر من قدر هللا إلى قدر هللا، أرأیت لو: (ًأفرارا من قدر هللا؟ فقال رضي هللا عنھ وأرضاه: الشام، فقال لھ أبو عبیدة
َّفبین لھ أن ھذا  (!?لھ عدوتان إحداھما خصبة واألخرى جدبة ألیس إن رعیت الخصبة رعیتھا بقدر هللا وإن رعیت الجدبة رعیتھا بقدر هللا
ّأحرج على من : فقالمن األسباب، ولیس لھ عالقة بالفرار ما دامت عقیدتھ في هللا عز وجل وأخذ بالسبب، فال حرج علیھ، ثم قام في الناس  ُ

أشھد أني : فقام عبد الرحمن بن عوف رضي هللا عنھ وقال. كان عنده خبر من ھذا عن رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم أن ُیعلمنا أو یخبرنا
، فحمد )ًفرارا منھإذا سمعتم بھ بأرض فال تقدموا علیھ، وإذا وقع بأرض وأنتم بھا فال تخرجوا : (سمعت رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم یقول

ِفھذا یدل داللة واضحة على أنھ قد تكون السنة خافیة على كبار الصحابة رضي هللا عنھم وأرضاھم، فكیف بـابن . هللا على موافقتھ للسنة
ن وإن كان ابن عمر لھ فضلھ ومكانتھ وعلمھ وورعھ رضي هللا عنھ، ولكن المقصود أن كون اب! عمر رضي هللا عن الجمیع وأرضاھم؟

واألصل أن ما جاء على اإلطالق ال ُیقید إال بدلیل، فكون النبي صلى هللا علیھ . عمر ال یراھا ال یدل على نفیھا، فھي ثابتة، ومن السنة فعلھا
.  أو تركھا تارةٌوسلم یأمر بھا أبا ھریرة رضي هللا عنھ، ویوصیھ بھا فإنھا سنة ثابتة، فتبقى سنة ثابتة حتى یدل الدلیل على التقیید بفعلھا تارة

ھل فعلھا الرسول صلى هللا علیھ وسلم أو لم یفعلھا؟ فھذا مما سكتت عنھ األخبار، ولیس عندنا دلیل یثبت أنھ كان یصلي : ویبقى النظر
ان األصل ِوالقاعدة أنھ إذا لم یرد ما یوجب النفي وما یوجب اإلثبات ُرجع إلى األصل، فلما ك. ركعتي الضحى، ولیس عندنا دلیل ینفي ذلك

كیف ولم تثبت عن : فلو قال قائل. ھي سنة: عندنا وصیة رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم بھا على اإلطالق نبقى على ھذا اإلطالق، ونقول
 وسلم كان ًولو ثبت عنھ أنھ تركھا فإنھ ال یعتبر دلیال على نفي المداومة؛ ألن النبي صلى هللا علیھ: النبي صلى هللا علیھ وسلم مداومتھ؟ قلنا

السنة المداومة علیھا : ًوبناء على ذلك نقول. یترك العمل وھو یحب أن یفعلھ خشیة أن ُیفترض على أمتھ، كما ثبت في الحدیث الصحیح
كما أنھ ثبت في الحدیث الصحیح ما یدل على تقویة ھذا القول من قولھ . لإلطالق، وال حرج على اإلنسان أن یداوم علیھا، وھو على خیر

، فصالتھم ھذه معناھا أنھ أمر ألفوه وداوموا علیھ، فال یحتاج )صالة األوابین حین ترمض الفصال: ( هللا علیھ وسلم في صحیح مسلم صلى
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  .إلى أن ُیقید بدلیل، فنبقى على ھذا اإلطالق من سنة رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم الثابتة عنھ، وهللا تعالى أعلم
 
 
 
 

 ى الوتر بعد العشاءحكم قیام اللیل لمن صل
 
 

من صلى الوتر بعد العشاء وأحب أن یقوم اللیل : ھل یجوز للمسلم أن یقوم اللیل إذا كان قد صلى الوتر بعد العشاء مباشرة؟ الجواب: السؤال
وال .  ثم یوترِفال حرج علیھ، وكان ابن عمر رضي هللا عنھ وأرضاه یقوم بعد أن یوتر، وینقض وتره بركعٍة، ثم یصلي ركعتین ركعتین،

حرج على اإلنسان أن یفعل ذلك؛ فإنھ ربما خاف اإلنسان أن ال یقوم فاحتاط بالوتر في أول لیلھ، ثم یرید هللا بھ الخیر فیستیقظ من آخر لیلھ، 
حرج؛ ألن النبي ِفال حرج علیھ أن یصلي، وأن یسأل هللا من فضلھ؛ لعموم األدلة الثابتة في ذلك، وإن صلى ركعتین ركعتین ولم یوتر فال 

فدل ھذا على أنھ من السنة .  صلى ركعتین بعدما أوتر- كما في الصحیح من حدیث أم المؤمنین عائشة رضي هللا عنھا-صلى هللا علیھ وسلم 
علیھ النبي وال حرج، وقد ألف فیھ الحافظ ابن حجر رحمة هللا علیھ رسالة في إثبات سنیة الشفع بعد الوتر، ولكن السنة واألفضل والذي داوم 

نسأل هللا العظیم أن یرزقنا ). اجعلوا آخر صالتكم باللیل وترا: (صلى هللا علیھ وسلم جْعل الوتر في آخر الصالة؛ لقولھ علیھ الصالة والسالم
ًعلما نافعا وعمال صالحا، وآخر دعوانا أن الحمد هللا رب العالمین ً ًً.  

 
 
 
 

 [5[ باب صفة الصالة -شرح زاد المستقنع 
التشھد األول، والتشھد الثاني، فإذا أتم التشھد : شھد صفة واردة عن النبي صلى هللا علیھ وسلم، ولھ صور وحاالت معلومة، وینقسم إلىللت

 .الثاني فإنھ یسلم من صالتھ، وللتسلیم صور واردة عن النبي صلى هللا علیھ وسلم، وبذلك یكون قد أتم صالتھ على أكمل وجھ وأحسنھ
 لتشھدصفة الجلوس ل

 
 

فیقول : أما بعد. بسم هللا الرحمن الرحیم الحمد  رب العالمین، والصالة والسالم على أشرف األنبیاء والمرسلین، وعلى آلھ وصحبھ أجمعین
ئشة ًإذا تم من الركعة الثانیة یجلس مفترشا كما في حدیث أم المؤمنین عا: أي] ثم یجلس مفترشا ویداه على فخذیھ: [المصنف رحمھ هللا

، )افترش الیسرى ونصب الیمنى، واستقبل بأطراف أصابعھ القبلة(رضي هللا عنھا، وكذلك غیرھا في صفة جلوسھ علیھ الصالة والسالم أنھ 
ُوكان الصحابة رضوان هللا علیھم یفعلون ذلك، حتى أثر عن بعضھم أنھ كان إذا انحنى إبھامھ أصلحھ حتى یكون . صلوات هللا وسالمھ علیھ

ًكذلك أیضا جاء عنھ علیھ الصالة والسالم أنھ جلس بین السجدتین، . ً القبلة، ویكون معتمدا علیھ في جلوسھ، وھذه إحدى الجلساتًمستقبال
ًفنصب قدمیھ وجعل صدور القدمین على األرض مستقبال بھا القبلة وإلیتھ على العقبین، وھذا لیس باإلقعاء المنھي عنھ، فقد ثبت في صحیح 

 عباس رضي هللا عنھ أن النبي صلى هللا علیھ وسلم فعلھ، وأنھ من السنة فال حرج فیھ، وإنما اإلقعاء المنھي عنھ أن یجعل مسلم عن ابن
الصورة . أن ینصب رجلیھ، ثم یفضي بإلیتیھ إلى األرض: الصورة الثانیة. طرفي القدمین ویفضي بإلیتیھ إلى األرض، فھذا الصورة لإلقعاء

أما لو نصب واستقبل بأطراف . ون القدمین إلى األرض، وتلتصق العقبان باإللیة، ھذه كلھا صور لإلقعاء المنھي عنھأن تكون بط: الثانیة
تكون : أي] ویداه على فخذیھ: [قال رحمھ هللا. أصابعھ القبلة؛ فإن ھذا ورد فیھ حدیث ابن عباس أنھ من ھدي رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم

 وھذه جلسة التشھد، فقد جاء عنھ علیھ الصالة والسالم أنھ فعل ھذا الفعل، فشرع رحمھ هللا في الصفة الفعلیة، یدا المصلي على الفخذین،
َّفجلسة التشھد تحتاج إلى فعل وقول، أما الفعل فشيء منھ یتعلق بمؤخر اإلنسان وشيء یتعلق بمقدمھ، فالذي یتعلق بمؤخره فقد ذكرناه من  ٌ ٍ

: أما ما یتعلق بمقدمھ فنبدأ بوضع الید الیسرى، وفیھ ثالثة أوجھ. ، واستقبال القبلة بأطراف أصابع الیمنىافتراش الیسرى ونصب الیمنى
َُیلقمھا ركبتھ كما جاء في السنن عنھ علیھ الصالة والسالم أنھ ألقم ركبتھ، واإللقام: قال بعضھم: الوجھ األول أن تجعلھا بمثابة الفم على : ِ

خر الفخذ، ونصفھا الذي ھو أطراف األصابع ملتصق بظاھر الركبة، وھذه الصورة تعرف عند العلماء بصورة الركبة، كأن نصفھا على آ
أن تكون على الفخذ، بمعنى أنھا ال تكون قریبة من : الوجھ الثالث. ًأن یجعل رءوس أصابعھ عند ركبتھ مستقبال بھا القبلة: الوجھ الثاني. اللقم

والید الیسرى باإلجماع أنھ ال یشرع التحریك فیھا، واألصل في . ُ ھذه ثالثة أوجھ للعلماء رحمة هللا علیھم.الركبة، وإنما تكون على الفخذ
د: (ّذلك أن رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم لما مر على الرجل وھو یشیر بإصبعیھ قال د أحِّ ًاجعلھ واحدا، فنھى عن رفع إصبعھ : أي) أحِّ

یقبض : [قال رحمھ هللا. ن السنة أن یشیر باألصبعین من الیدین، وإنما یقتصر باإلشارة على الكف األیمنالثانیة؛ فدل ھذا على أنھ لیس م
ھي ما بین اإلبھام والوسطى، فالعرب تسمي : والسبابة. بالنسبة للوسطى مع اإلبھام یحلق بھما، ویشیر بالسبابة] خنصر یده الیمنى وبنصرھا

یت بذلك ألن اإلنسان عند السب أو اللعن الخنصر؛ ثم التي تلی: أصغر األصابع - ھا البنصر، ثم الوسطى، ثم السبابة، ثم اإلبھام، والسبابة ُسمِّ
ِ مع شدة الغضب یشیر بھا، كالمتوعد، وُوصفت بھذا وأصبح اسمھا، فیقبض الخنصر والبنصر، ثم یحلق ما بین الوسطى -والعیاذ با

أن : بعض العلماء یرى أنھا تكون كالدائرة، وقال بعضھم] ا مع الوسطى ویشیر بسبابتھا في تشھدهویحلق إبھامھ. [واإلبھام، ویشیر بالسبابة
ّإحدى وخمسین، بناء على حساب العرب في عد األصابع: یجعل طرف اإلبھام عند منتصف السبابة، وھذا مبني على روایة وبعضھم یرى . ً
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ملة العلیا من الوسطى مع طرف اإلبھام، وھذا وارد عن النبي صلى هللا علیھ وسلم في ًأنھ یكون جامعا بھا على ھذه الصفة، بحیث تجتمع األن
) ّأحد: (وذلك لقولھ صلى هللا علیھ وسلم) أشھد أن ال إلھ إال هللا: (التحلیق، وثبت عنھ في األحادیث الصحیحة، ویشیر بالتوحید عند قولھ

َوقوُموا  قانتین : وقال تعالى) اسكنوا في الصالة: (هللا علیھ وسلم قالوالسبب في ھذا أن األصل عدم التحریك؛ ألن النبي صلى  َِ ِ َ ِ َِّ ُ
األصل السكون وعدم الحركة والكالم حتى یدل الدلیل على حركة وكالم معتبر، فلما جاء الدلیل ووجدنا أنھ علیھ : قالوا]. 238:البقرة[

) أشھد أن ال إلھ إال هللا: (یرفعھا عند قولھ: شھادة، وھذا على األصل، ولذلك قالواّالصالة والسالم أمره بالتوحید، فدل ذلك على أنھ عند ال
منھم من یرى أنھ ُیشار بھا شدیدا، : وللعلماء في ھذه اإلشارة أوجھ. وھذا ھو أوجھ األقوال وأعدلھا وأقربھا إلى السنة إن شاء هللا تعالى

ُبقوة، ومنھم من یرى أنھا ال تشد وال ترخى : یعني ًمنكتا : وإنما ُیتوسط فیھا، كما جاء في حدیث ابن عمر عند البیھقي وغیره؛ ولذلك قالواُ
ِّبھا إلى األرض، وھذا أولى األقوال، ولو فعل األول فال حرج، لكن أولى األقوال أنھ ُینكت بھا إلى األرض، ویرمي ببصره إلیھا، كما جاء  َ

ثبت في الحدیث عن النبي صلى هللا علیھ وسلم أنھ كان یجعل : ًإذا. ا كما في حدیث السننعن النبي صلى هللا علیھ وسلم أنھ كان ینظر إلیھ
وھناك صورة أخرى . مرفقھ عند فخذه صلوات هللا وسالمھ علیھ، ثم یعقد خنصره وبنصره، ویحلق بالوسطى مع اإلبھام ویشیر بالسبابة

أحمد في المسند، وكذلك غیره عن ابن عمر رضي هللا عنھما أن النبي اشتمل علیھا حدیث وائل بن حجر رضي هللا عنھ وأرضاه، وحدیث 
الصورة . أن یعقد الخنصر والبنصر والوسطى، ویجعل اإلبھام عند أصل الوسطى: ًصلى هللا علیھ وسلم عقد ثالثا وخمسین، وھذا یعني

سبابة، وھذه الصورة اختارھا بعض العلماء رحمھم هللا أنھ یستقبل باألصابع القبلة، ویجعل أصابعھ مستقبلة القبلة، وُیشیر بال: الثالثة
ّواألقوى ما ذكرناه من الصفتین أنھ إما أن ُیحلق بین الوسطى وبین اإلبھام . ألنھا ھیئة الساجد: ًاستحسانا، من جھة استقبالھ للقبلة، قالوا

والبنصر الثاني، والوسطى الثالث، والعرب إذا أرادت أن والسبب في ذلك أن الخنصر واحد، . ًویشیر بالمسبحة، وإما أن یعقد ثالثا وخمسین
ًتعد تعقد اإلبھام إلى أصل األصابع، فیكون فیھ إشارة إلى الخمسین، فأصبح المجموع ثالثا وخمسین ھاتان الصفتان ھما أقوى ما جاء عن . ً

إما أن یجعلھا على فخذه، وإما أن یجعل .. رى فلھا كما قلناأما بالنسبة للكف الیس. النبي صلى هللا علیھ وسلم في صفة كفھ الیمنى أثناء التشھد
وأما اإلشارة بالیسرى فإنھ لم . ٌأطراف أصابعھ عند ركبتھ، وإما أن یلقم بھا الركبة، وكل قد جاءت بھ سنة عن النبي صلى هللا علیھ وسلم

ًأنھ رأى رجال یشیر بإصبعیھ یدعو بھما، فقال علیھ یثبت بھا دلیل، وقد جاء عن النبي صلى هللا علیھ وسلم كما في حدیث أنس وغیره 
وھو حدیث عند النسائي ، وھذا على سبیل المناسبة؛ فإن هللا واحد؛ ولذلك جعل اإلشارة بتوحیده باإلصبع ) ّأحد أحد: (الصالة والسالم

 .......یھالواحدة، ولم یجعلھ بإصبعین، حتى تكون ھناك مناسبة بین العدد الذي یشیر بھ وبینما یدل عل
 

 حكم اإلشارة باإلصبع في التشھد
 
 

ًیشیر وال یحرك، وھذا بناء على ما ثبت في حدیث ابن عمر وحدیث وائل رضي : منھم من قال: اإلشارة في الصالة للعلماء فیھا ثالثة أوجھ
أخذوه من حدیث ابن الزبیر : حریك فقالواوأما الت. هللا عنھما، أن النبي صلى هللا علیھ وسلم أشار بھا، وكلھا أثبتت اإلشارة دون تحریك

 أنھا -لم یخل حدیث منھا من كالم، وقد أشار الذھبي وغیره إلى ضعفھا- والدعاء بھا یقتضي التحریك، وجاءت أحادیث : قالوا) یدعو بھا(
لیھ وسلم، واألحادیث إما أنھا تصیب الشیطان بالذعر، ولكن لم یصح في ذلك حدیث مرفوع إلى النبي صلى هللا ع: ٌمذعرة للشیطان أي
ٍیبتدئ الدعاء بالرفع، فیجعل الرفع عند ابتداء كل دعاء، : طائفة تقول: والذین قالوا بالتحریك ینقسمون إلى طائفتین. ٌمنكرة أو موضوعة

ًعاء رفع إصبعھ سائال هللا عز ّوكلما ابتدأ د) اللھم: (ابتدأ الرفع عند قولھ) اللھم إني أعوذ بك من فتنة المحیا والممات: (وعلى ھذا إذا قال
والقائلون بھذا القول كأنھم یرون أن األصل ھو . أنھ یحركھا عند ابتداء كل دعوة: یدعو بھا؛ أي: ھذا بالنسبة لمذھب من یقول. وجل اإلجابة

على السؤال، وال یشتمل على الدعاء؛ لكن ُیشكل علیھم لفظ الشھادة، فإنھ ال یشتمل . یدعو بھا؛ ویتقید تحریكھا بالدعاء: ثبوت اإلصبع، فقالوا
ًیبقى مشیرا بھا ومنكتا إلى األرض، كما في حدیث ابن عمر ) أشھد أن ال إلھ إال هللا: (من عند قولھ: تثبت دون تحریك أي: فالذین یقولون ِّ ً

 تحریكھا عند الشھادة فیشیر ثم یقبض، یبتدئ: وأما الذین یقولون بالتحریك فیقولون. عند البیھقي وغیره، وعلى ھذا تثبت إلى نھایة الصالة
فیحرك عند ابتداء ) ّاللھم صل على محمد وعلى آل محمد: (فإذا ابتدأ الصالة على النبي صلى هللا علیھ وسلم الشتمالھا على نوع من الدعاء

یحركھا : إنھ یشیر بھا، أي:  قالوا-وھو أضعف األقوال، وھو القول الثالث-والذین قالوا بالتحریك المطلق . كل صالٍة؛ ألنھا دعاء ومسألة
وأقوى ھذه األقوال أنھ یشیر بھا وال یحركھا؛ وذلك لما ثبت في الحدیث الصحیح عن النبي صلى هللا . سواء كان في ابتداء الدعاء أو أثنائھ

إن من رفعھا أثناء : ًشیرا بھا، فنقولمتردد بین شھادة التوحید وبین أن یبقى م) یدعو بھا: (وقولھ) اسكنوا في الصالة: (علیھ وسلم أنھ قال
ٍدعائھ فكأنھ داع بھا؛ ولذلك ثبت في الحدیث عن النبي صلى هللا علیھ وسلم أنھ كان إذا خطب ال یزید على اإلشارة بھا صلوات هللا وسالمھ 

  .علیھ
 
 
 
 

 التشھد األول والصیغ الواردة فیھ
 
 

وات والطیبات، السالم علیك أیھا النبي ورحمة هللا وبركاتھ، السالم علینا وعلى عباد هللا التحیات  والصل: (ویقول: [قال رحمھ هللا تعالى
ٍ یشتمل على فعل وقول، ففرغ رحمھ -كما قلنا-التشھد ] ھذا التشھد األول). ًالصالحین، أشھد أن ال إلھ إال هللا وأشھد أن محمدا عبده ورسولھ
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تشھد، والسبب في تقدیمھ لألفعال واألوصاف على األقوال أن أول ما یبتدئ بھ المتشھد أن یھیئ هللا من ھیئة المتشھد، ثم شرع في أذكار ال
ٌوقد جاءت عن النبي صلى هللا علیھ وسلم صیغ . مجلسھ للتشھد، فابتدأ بھیئة الجلوس، ثم أتبعھا بذكر الجلوس، وذكر التشھد یبتدئ بالتحیات ِ

ومثلھ حدیث عبد هللا بن عمر، وحدیث أبي موسى األشعري مع . هللا عنھ الذي ذكره المصنفللتشھد، منھا حدیث عبد هللا بن مسعود رضي 
ُّاختالف یسیر، وھناك صیغ أخرى منھا تشھد عبد هللا بن عباس رضي هللا عنھما، وتشھد عمر بن الخطاب فأما اإلمامان أحمد وأبو حنیفة . ٌ

إشارة إلى القرب واتصال ) علمني النبي صلى هللا علیھ وسلم التشھد وكفي بین كفیھ (:فاختارا تشھد ابن مسعود ھذا، والسبب في ذلك أنھ قال
َالروایة، وألن ألفاظ تشھد ابن مسعود جاءت متناسقة، ولم یحدث بینھا اختالف، وألن ھذا التشھد علمھ غیر واحٍد من السلف، فلذلك قالوا إنھ : َّ

، وھناك تشھد )التحیات المباركات الصلوات الطیبات : (رضي هللا عنھما وأرضاھماوقیل بتشھد عبد هللا بن عباس . أفضل صیغ التشھد
، الطیبات : (عمر بن الخطاب رضي هللا عنھما، وفیھ أن النبي صلى هللا علیھ وسلم قال ، الزاكیات  : ، وفي روایة)التحیات 

، والصلوات : (، وفي روایة)(بدون )الطیبات( فاختار اإلمام . ، وكلتاھما روایتان ثابتتان عن النبي صلى هللا علیھ وسلم)الطیبات 
ّالشافعي تشھد عبد هللا بن عباس رضي هللا عنھما، واختار اإلمام مالك رحمھ هللا تشھد عمر بن الخطاب رضي هللا عنھ، وقد بین المحققون  ُّ-

ة كما قرره في القواعد النورانیة، وابن عبد البر في االستذكار، وكذلك اإلمام ابن ومنھم اإلمام الحافظ ابن عبد البر ، وشیخ اإلسالم ابن تیمی
 أن األمر واسع، فإن شئت تشھدت بتشھد ابن مسعود ، أو بتشھد عبد هللا بن عباس ، أو بتشھد -القیم رحمھ هللا في غیر ما موضع من كتبھ

تالف التنوع، ولیس من اختالف التضاد، فاألمر واسع، فإن شئت تشھدت وكأنھم یرون أن ھذا الخالف إنما ھو من اخ. عمر بن الخطاب
بھذا، وإن شئت تشھدت بھذا، واستحب بعض العلماء أن ُیكثر من تشھد عبد هللا بن مسعود وذلك لقوة روایاتھ، ولكن ینوع في بعض 

. البقاء والدوام  عز وجل: أي) التحیات: (ومعنى. الصلوات بالتشھد اآلخر الوارد عن عمر وعن عبد هللا بن عباس رضي هللا عن الجمیع
َوصفھا  (والطیبات: (وقولھ. الثناء على هللا سبحانھ وتعالى، واألدعیة مختصة با عز وجل ال تكون لغیره: أي) والصلوات: (ومعنى َ

الكثیر الخیر والنماء والزیادة، : يء المباركمن البركة، وأصل الش) المباركات(و. ًبالطیب؛ ألن هللا طیب ال یقبل إال طیبا سبحانھ وتعالى
جاء في الروایة عنھم أنھم رضي هللا عنھم لما توفي علیھ الصالة ) السالم علیك أیھا النبي: (وقولھ. فالبركة ھي النماء والزیادة والخیر الكثیر

ارد؛ ألنھ ھو الذي علمھ النبي صلى هللا علیھ وسلم ُیبقى على اللفظ الو: ، وقال بعض العلماء)السالم على النبي: (والسالم كانوا یقولون
إن كاف : قالوا) السالم علیك أیھا النبي: (فالذین قالوا إنھ یقول. فال حرج) السالم على النبي: (للصحابة فیقتصر علیھ، وإن قال اإلنسان

ًا یبتعدون أحیانا عن النبي صلى هللا علیھ وسلم في الخطاب ال یشكل علیھا وفاتھ علیھ الصالة والسالم؛ ألن الصحابة كانوا یسافرون، وكانو
علیھ، وال شك أن  حال حیاتھ، ومع ذلك لم یغیروا ھذا اللفظ، فیبقى ھذا اللفظ على ما ھو علیھ ال یختلف في حیاتھ وموتھ صلوات هللا وسالمھ

 ألن التحیات ذكر مخصوص، وینبغي أن یلتزم فیھ ِّھذا المذھب من جھة االتباع والقوة في التأسي من حیث اللفظ الوارد ھو أقوى، وذلك
: وقول. المصلي ما ورد، وأما اجتھاد الصحابة رضوان هللا علیھم فھذا منھم، فلھم أجرھم على االجتھاد، ولكن األقوى واألولى ما ذكرناه

ّلتشھد ألنھم كانوا في القدیم یسلم بعضھم على في ا] ُالسالم علیك أیھا النبي ورحمة هللا وبركاتھ، السالم علینا وعلى عباد هللا الصالحین[
بعض عند انتھاء الصالة، فأبدلھم هللا عز وجل بھذا، وكانت ھي الصالة المدنیة؛ فعندما كان یسلم بعضھم على بعض، ویشیر بعضھم على 

ٍما لي أراكم رافعي أیدیكم كأذناب خیل شمس، اسكنوا في ا: (بعض لُبعدھم قال صلى هللا علیھ وسلم ، فنھاھم عن ھذا السالم، وأبدلھم )لصالةٍ
: المصلي ٌ، وقد ورد في الخبر أنھ ال یبقى عبد  صالح إال أصابھ ھذا السالم، إذا قال)السالم علینا وعلى عباد هللا الصالحین: (هللا بقول

) السالم علینا وعلى عباد هللا الصالحین: (ءقال بعض العلما. ، وفیھ دلیل على فضل صالح اإلنسان)السالم علینا وعلى عباد هللا الصالحین(
ًبل تختص بمن زاد خیره وزادت طاعتھ، فھو المختص بھذا التسلیم من المصلین إظھارا لشرف الصالة : وقال بعضھم. عامة تشمل كل مسلم

ًن صلى نفال أو فرضا أصابھ ھذا ٌوالزیادة في الھدایة، فكلما زادت ھدایة اإلنسان وازداد صالحھ وخیره كان علیھ سالم من المصلین، فم ً
ٌالتسلیم من عباد هللا المصلین، وھذا فضل عظیم وخیر كثیر لقد جاء في ] ًأشھد أن ال إلھ إال هللا وأشھد أن محمدا عبده ورسولھ: [وأما قول. ٌ

: ً، وجاء في روایٍة أیضا)ًمحمدا رسول هللا وأشھد أن -وحده ال شریك لھ(بزیادة -أشھد أن ال إلھ إال هللا وحده ال شریك لھ : (الروایة الثانیة
: قال ألن النبي صلى هللا علیھ وسلم] ھذا ھو التشھد األول: [قولھ. ، وكل ھذا ثابت عن النبي صلى هللا علیھ وسلم)ًمحمدا عبده ورسولھ(
: ٌتفعل من الشھادة، فمن بلغ إلى قولھھو التشھد األول؛ ألن التشھد : ، وھو حدیث عند مسلم وغیره، قالوا)سبع كلمات وھي تحیة الصالة(
فقد انتھى من تشھده األول، وأما الصالة على النبي صلى هللا علیھ وسلم فإنھا ال تكون ) ًأشھد أن ال إلھ هللا، وأشھد أن محمدا عبده ورسولھ(

والسبب في ذلك أن الصالة . شھد األولًفي التشھد األول على أصح أقوال العلماء، وھو مذھب الجمھور، خالفا لمن قال إنھا تكون في الت
على النبي صلى هللا علیھ وسلم دعاء، وقد بین النبي صلى هللا علیھ وسلم أن الدعاء إنما یكون في التشھد الثاني ال في التشھد األول، وقد 

َّعلماء ھذه الروایة، وقوى أن الدعاء َّاختلف في حدیث النسائي وغیره الذي فیھ ما یدل على أنھ یدعو في التشھد األول، ولذلك خطأ بعض ال
، (ثم لیتخیر بعد من المسألة ما شاء: (إنما ھو في التشھد الثاني، وقد بین ذلك النبي صلى هللا علیھ وسلم في قولھ لمن انتھى من صالتھ

كان إذا : (یث عنھ علیھ الصالة والسالم أنھفالتشھد األخیر ھو تشھد المسألة والدعاء، وأما التشھد األول فإنھ ال ُیدعا فیھ، ولذلك جاء في الحد
، وھو الحجارة المحماة، وھذا إشارة إلى أنھ كان یستعجل، ولم یكن یطیل جلوسھ للتشھد )جلس في التشھد األول قام كأنما كان على الرضف

صلى هللا علیھ وسلم أُمُره علیھ الصالة السنة أنھ ال یصلي على النبي صلى هللا علیھ وسلم، وألنھ لم یثبت عن النبي : ولذلك قالوا. األول
ًوالسالم بالصالة علیھ في ھذا الموضع، فیقتصر على التشھد، وقد سموه تشھدا واسمھ دال علیھ، وقد وصفھ النبي صلى هللا علیھ وسلم بذلك، 

ً إلھ إال هللا، وأشھد أن محمدا عبده أشھد أن ال: (ًفتسمیة النبي صلى هللا علیھ وسلم لھ تشھدا تدل على أنھ یقتصر فیھ على قول: قالوا
ٍفالخالصة أن ما قلنا ھو أقوى األقوال، ھناك قول ثان). ورسولھ لھ  أنھ یشرع: ٌأنھ یصلي على النبي صلى هللا علیھ وسلم، وھناك قول ثالث: ٌ

ن المحفوظ عدم دعائھ، وسرعة قیامھ ٌولكنھ قول ضعیف عند العلماء لالختالف في ثبوت الروایة بدعائھ علیھ الصالة والسالم؛ أل. الدعاء
  .إلى الركعة الثالثة
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 الصالة على النبي صلى هللا علیھ وسلم في التشھد الثاني
 
 

ٌاللھم صل على محمد وعلى آل محمد كما صلیت على آل إبراھیم إنك حمید مجید، وبارك على محمد وعلى : ثم یقول: [قال رحمھ هللا تعالى
ٌھذه ھي الصالة على النبي صلى هللا علیھ وسلم ولھا صیغ عدیدة، واختار المصنف ]. ى آل إبراھیم إنك حمید مجیدآل محمد كما باركت عل

. رحمھ هللا منھا ھذه الصالة، وھي صحیحة ثابتة، فھذه الصالة لھا أكثر من عشر صیغ ثابتة في الكتب الستة عن النبي صلى هللا علیھ وسلم
ّئة، لكن المعتبر منھا الصالة اإلبراھیمیة التي اختارھا المصنف رحمة هللا علیھ، وقد دل علیھا حدیث كعب وأي صالٍة صلى بھا فإنھا مجز

  .بن عجرة رضي هللا عنھ وأرضاه
 
 
 
 

 حكم االستعاذة من النار والقبر بعد التشھد الثاني
 
 

 یعیذه من عذاب جھنم، والتعوذ من عذاب جھنم ومن عذاب یسأل هللا أن: أي] ویستعیذ من عذاب جھنم و عذاب القبر: [قال رحمھ هللا تعالى
ُیستحب للمصلي أن : فمنھم من قال: القبر، ومن فتنة المحیا والممات ومن فتنة المسیح الدجال أربع كلمات، اختلف العلماء فیھا على وجھین

والسبب في ذلك أمره علیھ . القبر، ومن عذاب جھنممن فتنة المحیا والممات، ومن فتنة المسیح الدجال، ومن عذاب : یتعوذ من ھذه األربع
) ثم لیتخیر بعد من المسألة ما شاء: (، فقولھ)ثم لیتخیر بعد من المسألة ما شاء: (الصالة والسالم على سبیل الندب لقولھ صلى هللا علیھ وسلم

ٍوھناك قول ثان یقول. للزومیدل على الندب واالستحباب، وأنك تقول ھذا الدعاء على سبیل األفضلیة ال على سبیل ا یجب على المصلي أن : ٌ
ویوافقھ بعض أھل الحدیث - یتعوذ با من ھذه األربع، وُیلزمھ بھا، وھو قول بعض فقھاء الظاھریة كما اختاره ابن حزم ، بل شدد بعضھم 

بة مستحبة، ولیست بالزمة واجبة؛ لداللة السنة والصحیح أنھا مندو. من لم یتعوذ با من ھذه األربع تبطل صالتھ:  فقال-رحمة هللا علیھم
على صرف األمر عن ظاھره من الوجوب إلى الندب، والقاعدة في األصول أن األوامر تبقى على ظواھرھا من الداللة على الوجوب ما لم 

َّ، فوسع النبي ) من المسألة ما شاءثم لیتخیر بعد: (وقد قام الصارف في قولھ صلى هللا علیھ وسلم. یقم الصارف على صرفھا عن ذلك الظاھر
د  اشتملت على شرور الدنیا واآلخرة؛ فإن اإلنسان یأتیھ الشر من فتنة المحیا، -كما یقول العلماء- وھذه األربع . صلى هللا علیھ وسلم ولم یقیِّ

فتنة الممات ما یكون عند :  قال بعض العلماء.عذاب جھنم: البرزخ، والرابع: وقد یؤخر هللا عنھ البالء فیكون في فتنة الممات، واألمر الثالث
فتنتھ في حال : الموضع األول. من ھذه األربعة المواضع َّفاإلنسان المسلم الموفق السعید یخشى. سكرات الموت، نسأل هللا أن یلطف بنا فیھا

ًأمن أن ُیمسي مؤمنا فیصبح ٌحیاتھ، فمادامت روحھ في جسده فإنھ معرض للفتن، حتى ولو بلغ أعلى درجات الصالح فإنھ ال ی  -والعیاذ با-ِ
ًكافرا، وال یأمن أن یصبح مؤمنا ویمسي كافرا، ففي الحدیث ً إن أحدكم لیعمل بعمل أھل الجنة حتى ما یكون بینھ وبینھا إال ذراع فیسبق : (ً

إنھ یخاف من فتنة المحیا، وكم من إنسان كان على ًفإذا كان حیا ف. نسأل هللا السالمة والعافیة) علیھ الكتاب فیعمل بعمل أھل النار فیدخلھا
:  من مشایخنا یقول- ُرحمة هللا علیھم- إلى الشر بسبب طول حیاتھ إلى زمان الفتن، ولذلك كان بعض العلماء -والعیاذ با-خیر فانعكس حالھ 

نا نتعوذ، ونسأل هللا أن یعیذنا، ولكن لم نعرف ولم كنت أسمع قول النبي صلى هللا علیھ وسلم في أمره بالتعوذ من فتنة المحیا والممات، وك
ٍ، وكم من إنسان یتمنى العیش إلى دھر یسوءه )وأعوذ بك من فتنة المحیا والممات: (نجد أثر ذلك إال بعد رؤیة الفتن، فعلمنا فضل ھذا الدعاء

ِلم في حیاتھ فقد یبتلیھ هللا قبل موتھ، فیختم لھ بخاتمة َإذا س: الموضع الثاني. وال یسره وال ینفعھ، بل یضره، نسأل هللا أن یلطف بنا وبكم
، فیسأل هللا أن یلطف )وفتنة الممات: ( فقال صلى هللا علیھ وسلم-والعیاذ با- السوء، ولذلك قد یتخبط الشیطان اإلنسان عند سكرات الموت 

اتمة السعداء، وقد یموت على خاتمة األشقیاء، ولذلك ثبت في بھ في فتنة الممات، وأن یجعل خاتمتھ على خیر؛ فإنھ قد یموت اإلنسان على خ
ِالحدیث أن رجال طعن یوم أحد فسالت دماؤه فاستعجل الموت  ُ فعلى اإلنسان أن یسأل هللا . ً فطعن نفسھ فقتل فمات قاتال لنفسھ- والعیاذ با-ً

ِأن یلطف بھ، خاصة عند سكرات الموت وشدتھ، فإن سلم من فتنة المحیا وا َ ٌلممات فإنھ قد تكون ھناك ذنوب وخطایا منھ لم یغفرھا هللا ً
، فإن سلم من فتنة )وأعوذ بك من عذاب القبر: (سبحانھ وتعالى لعدم وجود التوبة النصوح منھ، فیبتلیھ بفتنة القبر، فقال صلى هللا علیھ وسلم

ٌثم بعد ھذه الفتن األربع ھناك فتن خاصة وھي التي .  من عذاب جھنمِّالمحیا ومن فتنة الممات، ومن فتنة القبر فإنھ یحتاج إلى أن یسلمھ هللا
، فالفتن منھا ما ھو عام، ومنھا ما ھو خاص، فاستعاذ من فتنة المحیا العامة، ثم شرع في فتنة المحیا )فتنة المسیح الدجال: (عناھا بقولھ

ھ یمسح األرض، فقد ثبت في األحادیث الصحیحة أنھ ال یدع ًالخاصة وھي فتنة المسیح الدجال، وھي من أعظم الفتن، وسمي مسیحا ألن
كما في حدیث تمیم -ًموضعا من األرض إال وطئھ، إال ما یكون من المدینة، فقد ثبت في الحدیث الصحیح عن النبي صلى هللا علیھ وسلم 

 ترجف فیخر المنافقون إلیھ في السبخة من أرض ٌعلى كل نقب من أنقابھا مالئكة یحرسونھا، فال یستطیع أن یدخلھا، وإنما: ( أنھ- الداري 
ُوتعظم فتنتھ، حتى ثبت في الحدیث الصحیح ). یوم كسنة، ویوم كشھر، ویوم كأسبوع، ویوم كسائر أیام السنة: الجرف، ویمكث أربعین یوما

الذھب والفضة وما فیھا من الكنوز، من : أخرجي كنوزك، فتخرج كنوزھا تتبعھ كیعاسیب النحل، أي: أنھ یمر على األرض الخربة فیقول لھا
ٌفیفتن الناس بھ فتنة عظیمة، ویدعي أنھ هللا، ویعظم بالؤه، ولھ جنة ونار، فناره جنة وجنتھ نار، حتى یكتب هللا عز وجل للمؤمنین السالمة  ًُ

أما عذاب القبر فقد ثبت في الحدیث و. من فتنتھ بنزول عیسى ابن مریم علیھ السالم وقتلھ للمسیح، كما ثبتت بذلك األخبار في الصحیحین
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دخل على عائشة ، وكانت قد دخلت علیھا یھودیة فأطعمتھا أم المؤمنین عائشة ، فقالت لھا : (الصحیح عن النبي صلى هللا علیھ وسلم أنھ
م أخبرتھ، فقال علیھ الصالة أعاذك هللا من عذاب القبر، فعجبت عائشة من قولھا، فلما دخل علیھا رسول هللا صلى هللا علیھ وسل: الیھودیة
). ًفما سمعتھ صلى صالة إال واستعاذ با من عذاب القبر: قالت أم المؤمنین! َّأشعرت أن هللا أوحى إلي أنكم تفتنون في قبوركم؟: والسالم

ِلكي یلحدوا - ي، فجلس أن النبي صلى هللا علیھ وسلم خرج في جنازة أنصار: (وفي الحدیث الصحیح من حدیث البراء عند أحمد في مسنده
استعیذوا با من عذاب القبر مرتین : وجلسنا حولھ وكأن على رءوسنا الطیر، وفي یده عود ینكت بھ في األرض، فرفع رأسھ فقال:  قال-لھ

ل لھ من هللا السالمة، ، ثم ذكر الحدیث، فالشاھد من ھذا أنھا فتنة عظیمة تكون لإلنسان في قبره، ویستعیذ اإلنسان منھا لكي تحص..)ًأو ثالثا
یسأل هللا عز وجل من خیر الدنیا واآلخرة بما : أي] ویدعو بما ورد: [قال رحمھ هللا. فنسأل هللا أن یعیذنا من ھذه الفتن ما ظھر وما بطن

سنة وفي اآلخرة حسنة وقنا ربنا آتنا في الدنیا ح : (-كما في حدیث أنس- ورد، فیسألھ العافیة في دینھ ودنیاه وآخرتھ، ویقول الدعاء المأثور 
، وكقولھ علیھ الصالة )اللھم إني أسألك الھدى والتقى: (، ومن أفضل الدعاء الدعاء بجوامع الكلم كقولھ صلى هللا علیھ وسلم)عذاب النار

 معادي، واجعل اللھم أصلح لي دیني الذي ھو عصمة أمري، وأصلح لي دنیاي التي فیھا معاشي، وأصلح لي آخرتي التي إلیھا: (والسالم
ًالحیاة زیادة لي في كل خیر، واجعل الموت راحة لي من كل شر فإن ھذه الخمس الكلمات تجمع لإلنسان سعادة الدنیا واآلخرة، فمن أعطاه ). ً

یدعو بأدعیة الدنیا، ال : ٍفھذا اختیار جمع من العلماء وھو أنھ یقتصر في دعائھ على ما ورد، وقالوا. هللا ھذه الخمس فقد أعطاه السعادة بعینھا
ًاللھم إني أسألك دابة سریعة، أو زوجة جمیلة، أو دارا فسیحة، ونحو ذلك: كأن یقول ً إنما یدعو بما ورد، ورخص بعض العلماء في : وقالوا. ً

ن أجمع العلماء على أن ، وھذا في الحقیقة أقوى لظاھر داللة السنة، ولك)ثم یتخیر من المسألة ما شاء: (الدعاء؛ لقولھ علیھ الصالة والسالم
أجر الدعاء وأجر االقتداء والتأسي بالنبي صلى هللا علیھ وسلم، : األفضل لإلنسان أن یدعو بما ورد؛ ألنھ إذا دعا بما ورد كان لھ أجران

  .إنھ یمتنع علیھ الدعاء بغیر ما ورد، لثبوت السنة باإلقرار: األفضل االقتصار على ما ورد، وال ُیقال: ولذلك یقال
 
 
 
 

 السالم من الصالة واألحكام الواردة فیھ
 
 

السالم یحتاج إلى فعل وذكر، فأما ھدُیھ علیھ الصالة ] وعن یساره كذلك) السالم علیكم ورحمة هللا: (ثم یسلم عن یمینھ: [قال رحمھ هللا
وات هللا وسالمھ علیھ فال یمنع رؤیة الخد ُوالسالم فكان یلتفت حتى ُیرى بیاض خده، وھذا البیاض للخد سببھ أنھ كان یلبس العمامة صل

شيء، فإذا وضع صلوات هللا وسالمھ علیھ ذقنھ على كتفھ بدا خده، وبعض طالب العلم یخطئ عند تطبیق ھذه السنة، فإنھ ربما یكون علیھ 
ال شك أنھ یرید الخیر والتأسي غطاء رأسھ فیتكلف حتى ینحرف عن القبلة بجذعھ، فتجدهُ بحرف صدره كأنھ یرید أن یري الناس خده، وھذا 

ببیان خده كما ثبت عن النبي صلى هللا علیھ وسلم، لكن خفي علیھ أن خد النبي صلى هللا علیھ وسلم لم یكن یستره شيء؛ لذلك ینبغي لمن 
ُ شدد فیھا العلماء رحمة هللا أراد أن یطبق ھذه السنة أن یثُبت؛ ألنھ مطلوب منھ أن یكون مستقبل القبلة، فاالنحراف والحركة من األمور التي ّ

. ًإذا انحرف انحرافا ألغلب الجذع فإنھ ال یؤمن أن تبطل صالتھ؛ ألنھ انحرف عن القبلة قبل تمام صالتھ: علیھم، بل كان یقول بعض العلماء
لقبلة بصدره، ثم یحرف رأسھ فلذلك یثبت اإلنسان ُمستقبل ا. فھذا ینبغي التنبیھ علیھ ویخطئ فیھ كثیر، بل من طالب العلم من یخطئ فیھ

ویجعل ذقنھ على الكتف، فھذه ھي السنة في السالم الكامل، وأما المبالغة في الحركة واالنحراف، فلیست من السنة في شيء، ولذلك ُیشدد 
 لھا، ثم سلم عن یساره ًوكان علیھ الصالة والسالم إذا فرغ من تسلیمھ عن الیمین سلم عن یساره، فابتدأ بالیمین تشریفا. فیھا ویمنع منھا

 .......صلى هللا علیھ وسلم
 

 صیغ السالم الثابتة في السنة
 
 

عن ) السالم علیكم ورحمة هللا(عن الیمین، ) السالم علیكم ورحمة هللا وبركاتھ: ( الصیغة األولى: أما الذكر القولي فھناك أربع صیغ للسالم
وھي الصیغة المشھورة والموجودة . عن الیسار) السالم علیكم ورحمة هللا(عن الیمین، ) السالم علیكم ورحمة هللا: (الصیغة الثانیة. الیسار

فھذه . عن یمینھ) السالم علیكم: (الصیغة الرابعة. عن الیسار) السالم علیكم(عن یمینھ، ) السالم علیكم ورحمة هللا: (الصیغة الثالثة. اآلن
ًلم تسلیمتین فجعلھا كاملة، وجعلھا كاملة عن الیمین ناقصة عن الیسار، وجعلھا أیضا أربع صیغ ثابتة عن النبي صلى هللا علیھ وسلم، س

ًوالتسلیم ُیعتبر من أركان الصالة على أصح أقوال العلماء رحمة هللا علیھم، خالفا لإلمام أبي حنیفة رحمھ هللا . متساویة في الیمین والیسار
ً خرج من الصالة بصنعٍة فإنھ ُیعتبر خارجا من الصالة؛ لقولھ علیھ الصالة والسالم لو أن المصلي: الذي ال یرى وجوب التسلیم، ویقول

والصحیح أنھ الزم لقولھ علیھ الصالة والسالم في حدیث علي رضي . ولم یأمره بالتسلیم) ّفإذا فعلت ھذا فقد تمت صالتك: (..للمسيء صالتھ
. ّدل على أن المصلي ال زال في حرماتھا حتى یسلم) تحلیلھا التسلیم: (، فلما قال)سلیمتحریمھا التكبیر وتحلیلھا الت: (..هللا عنھ الثابت عنھ

ًواحتج اإلمام أبو حنیفة رحمة هللا علیھ أیضا بحدیث عن النبي صلى هللا علیھ وسلم، وھو حدیث عبد الرحمن بن زیاد بن أنعم األفریقي ، 
، وھو حدیث ضعیف، والصحیح ما ذكرناه من لزوم )ده ثم أحدث فقد تمت صالتھوقضى تشھ: (..وفیھ أن النبي صلى هللا علیھ وسلم قال

ًوأصح األقوال عند العلماء أن السالم مخیر فیھ، فإن شاء سلم تسلیمتین، وإن شاء سلم تسلیمة واحدة، ولكن إذا كان مأموما . السالم ووجوبھ ّ ٌ
ِّیرى التسلیمتین، وصلى وراء إمام یسلم تسلیمة واحدة ُیسلم ٍ وراءه تسلیمة واحدة، وإن كان مأموما یرى التسلیمة الواحدة، وصلى وراء إمام ٍ ً ً
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. الواجب التسلیمتان: الواجب في التسلیم األولى، والثانیة سنة، وقال بعضھم: قال بعض العلماء. سلم تسلیمتین فإنھ یسلم من ورائھ تسلیمتین
وفائدة ذلك أنھ لو قلنا الواجب تسلیمة واحدة، فإن سلم األولى ثم أحدث . مة فالحكم یختلفالتسلی الواجب التسلیمتان، أو قلنا الواجب: فإن قلنا

فإذا سلم التسلیمة األولى، وقبل . إن الواجب التسلیمة األولى: وكذلك لو قلنا. فإن صالتھ صحیحة على القول بأن الواجب ھي التسلیمة األولى
ّر حمار فإنھ على القول بأن الصالة تقطع ُیعتبر بتسلیمتھ األولى قد خرج من الصالة وصحت ٌأن یسلم الثانیة مرت امرأة، أو مر كلب أو م َ ٌ

الواجب التسلیمة األولى فمعنى ذلك أنك لو صلیت : ومن فوائد ھذا الخالف أننا إذا قلنا. أما على القول بأن الواجب تسلیمتان فال. صالتھ
وال ینتظر : ٌتسلیمة األولى، فإنك تقوم مباشرة؛ ألنك مأمور بواجب، فال تتوقف على السنة، قالواوراء إمام وفاتتك ركعة فأكثر، وسلم اإلمام ال

: التسلیمة الثانیة، كما اختاره غیر واحٍد من أھل العلم، ومنھم اإلمام العز بن عبد السالم، وطائفة من أصحاب الشافعي رحمة هللا علیھ، فقالوا
ِ، وقد أمر باإلتمام لقولھ علیھ الصالة والسالمًال یجلس؛ ألن جلوسھ تحصیال للسنة فلذلك ال یشتغل بالسنة عن : ، قالوا)وما فاتكم فأتموا: (ُ

ِھذا حاصل ما ذكر في تسلیم المصلي من صالتھ. الفرض الالزم علیھ ُ.  
 
 
 
 

 مسائل متفرقة في الصالة
 
 

...... 
 

 التكبیر ورفع الیدین عند القیام إلى الثالثة
 
 

إن كان المصلي في ثالثیٍة كالمغرب، أو رباعیة : أي] وإن كان في ثالثیة أو رباعیة نھض مكبرا بعد التشھد األول: [ تعالىقال رحمھ هللا
ًهللا أكبر، فإن استتم قائما رفع یدیھ : ًحال كونھ مكبرا یقول: ، أيً)مكبرا: (ًكالظھر والعصر والعشاء نھض مكبرا إلى الركعة الثالثة، وقولھ ّ ُ

وھذا ھو الموضع الرابع الذي ُیشرع فیھ رفع الیدین كما ثبت في الحدیث .  بھا كالحال في تكبیرات الركوع والرفع من الركوعًمشیرا
وصلى ما بقي كالثانیة بالحمد : [قال رحمھ هللا تعالى. الصحیح عن عبد هللا بن عمر في صفة رفعھ صلوات هللا وسالمھ علیھ یده في الصالة

كما وصفنا في الركعة الثانیة، ال كما وصفنا في الركعة األولى؛ فإنھ في الثالثة والرابعة یفعل ما یفعل في الثانیة، : أي] ثانیةكال: [قولھ] فقط
ِقْل یا أیھا الكافُر: سورة الفاتحة إال الظھر، وھذا فیھ حدیث ابن عباس، فإن السنة أن یقرأ بسورة لكن یقتصر في الثالثة والرابعة على َُّ ْ َ ََ َون ُ

ٌفي الركعة الثالثة، وقْل ُھو هللا أحد ] 1:الكافرون[ َ ََ ُ َّ . في الركعة الرابعة، وقد ثبت ذلك عن النبي صلى هللا علیھ وسلم وصح عنھ] 1:اإلخالص[ُ
قتصر وھذا محل نظر، فإن األقوى أن ُی. ُیقاس على الظھر العصر، ففي األخریین من العصر یقرأ بسورتي اإلخالص: وقال بعض العلماء

  .على الوارد، وُیقال بسنیتھ في الظھر، ویضعف القیاس في مثل ھذا
 
 
 
 

 مسألة التورك في التشھد األخیر
 
 

. ًإذا كان في ثالثیة أو رباعیة یجلس في تشھده األخیر حال كونھ متوركا: أي] ثم یجلس في تشھده األخیر متوركا: [قال رحمھ هللا تعالى
َوالتورك ثبت فیھ حدیث ابن  َ أن یجعل طرف : الوجھ األول: وھذا التورك للعلماء فیھ ثالثة أوجھ. عمر وابن الزبیر رضي هللا عن الجمیعَ

ًقدمھ الیسرى بین الساق والفخذ قریبا من الركبة، وھذا الوجھ یصعب في حال ازدحام الناس، بل قد ال یتأتى؛ ألنھ یحتاج إلى انفراج اإلنسان 
: الوجھ الثالث. ِّأنھ یؤخرھا حتى یقترب من اإللیة: الوجھ الثاني. ًھ الیسرى بین ساقھ وفخذه قریبا من الركبةًقلیال حتى یتمكن من إدخال قدم

تكون مؤخرة بحیال : والثانیة. قریبة من الركبة: األولى تكون فھیا مقدمة، بمعنى: أنھ ُینزلھا ویجعلھا تحت الساق، وتكون على صورتین
والجلوس في . وتشرع في الثالثیة والرباعیة. جھ في التورك ال حرج على اإلنسان أن یفعل أي واحدٍة منھافھذه كلھا أو. القدم المنصوبة

االفتراش، وھي أن تجعل الیسرى بمثابة الفراش، فظاھرھا على األرض وباطنھا الذي یلي األرض عند : األولى: الصالة على صورتین
ویجعل أصابعھ مستقبلة القبلة، فھذا یسمى االفتراش، وفیھ حدیث عائشة رضي هللا عنھا، المشي یكون إلى اإللیتین، وینصب رجلھ الیمنى، 

فمذھب : والعلماء رحمة هللا علیھم لھم في ھذه الجلسات ثالثة مذاھب. التورك الذي ذكرناه: الثانیة. وحدیث وائل بن حجر رضي هللا عنھ
ٌومذھب یقول بتقدیم التورك على االفتراش، كما ھو مذھب المالكیة . یة ومن وافقھمیقول بتقدیم االفتراش على التورك، كما ھو اختیار الحنف

ومذھب التفصیل ھو أنھ إن كان في ثنائیٍة بعدھا سالم، . ٌومذھب یرى التفصیل، كما ھو اختیار الحنابلة والشافعیة، وھو األرجح. ومن وافقھم
رش وال یتورك، وإن كان في رباعیٍة، أو في ثالثیٍة وجلس للسالم فإنھ یتورك وال أو في التشھد األول من الرباعیة أو الثالثیة فإنھ یفت

یفترش، فھؤالء یرون أن االفتراش یكون في الثنائیة، ویكون في الجلسة األولى من الرباعیة، بمعنى أفھم یرونھ في كل ركعتین، وأما 
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ًثالثیة ورباعیة جلس متوركا لسالمھ، ویجلس مفترشا في التشھد األول، إن كانت : ولذلك بعض العلماء یقول. التورك فیرونھ لجلسة السالم ً ً ً
فھذا بالنسبة للمذھب الذي یقول بالتفصیل، فجمع بین األحادیث، وقد جاء في حدیث أبي حمید أن النبي صلى هللا علیھ وسلم . وفي كل ثنائیة

ًكان یفترش ویتورك على حسب حالھ في التشھد من كونھ مسلما أو غ ھل التورك في الرباعیة : فإذا قلنا بالتفصیل فإنھ قد یقال. ِّیر مسلمِّ
ًإن جلوسھ متوركا في الرباعیة والثالثیة من أجل : والثالثیة من أجل السالم، أم من أجل العدد؟ وھذا یتفرع عنھ ما لو صلى الوتر، فإن قلنا

نھ في الفجر ال یتورك، ومن بعده السالم؛ وبعض العلماء الشافعیة یرون أنھ واألقوى عندھم أنھ ال یتورك؛ أل. السالم فحینئٍذ یتورك في الوتر
َّیتورك لتشھد السالم، فیرى أنھ إذا أراد أن یسلم تورك لكل تشھد من بعده سالم، وافترش لكل تشھٍد ال سالم بعده ِّ.  

 
 
 
 

 المرأة كالرجل في الصالة
 
 

المرأة كالرجل فیما ذكرناه من صفات الصالة، وقد قال ] سھا وتسدل رجلیھا في جانب یمینھاوالمرأة مثلھ لكن تضم نف: [قال رحمھ هللا تعالى
، واألصل في األحكام أن النساء فیھا كالرجال حتى یدل الدلیل على اختصاص الرجال، أو )إنما ھن شقائق الرجال: (علیھ الصالة والسالم

إذا جلست في التشھد فإنھا تتربع وال تفترش، والسبب في ذلك أنھ : بعض العلماءقال : ولكن جلوسھا للعلماء فیھ وجھان. اختصاص النساء
ِورووا عن بعض أمھات المؤمنین ما یدل على جلوسھا متربعة، كما أثر عن أم المؤمنین عائشة رضي هللا عنھا، وقالوا. أبلغ في سترھا ما : ُ

ومنھم من قال بما اختاره المصنف وھو أنھا تحمل رجلیھا إلى . ادة والتوقفًكانت لتفعلھ إال ولھ أصل، خاصة وأن الصالة مبناھا على العب
ِجھة الیمین، والسبب في ذلك أنھا إذا جعلت الرجلین إلى جھة الیمین فإنھ ال یتحدد جرمھا، فیكون أبلغ في سترھا، ویكون غطاؤھا علیھا، فال 

  .تستطیع أن تمیِّز جرم المرأة بخالف إذا ما جلست مفترشة
 
 
 
 

 األسئلة
 
 

...... 
 

 اإلشارة بالسبابة في التشھد وغایة انتھائھا
 
 

، : ًإذا أشار المصلي بسبابتھ في التشھد عند لفظة الشھادة، فھل یبقى مشیرا إلى نھایة التشھد أم یقبضھا؟ الجواب: السؤال باسم هللا، والحمد 
فقد ذكرنا أن أصح شيء ما جاء في كونھ یشیر، ویبقى بإشارتھ : أما بعد. والصالة والسالم على رسول هللا، وعلى آلھ وصحبھ ومن وااله

ًحتى ینتھي منكتا بھا إلى األرض، وإن حركھا یتأول قول من قال بذلك فال حرج، وإن أشار بھا شدیدا   فال -كما ھو اختیار بعض السلف-ً
ول بسنة، أو یترجح عنده صحة حدیث التحریك واإلشارة بھا ٍحرج، فاألمر في ھذا أن كل من ثبتت عنده سنة، أو اطمأن إلى قول عالم یق

َّولو مترددا فال حرج علیھ؛ ألن لھ أصال، واألقوى ما ذكرناه؛ ألن السنة دلت على أن الحركة ال تجوز إال بدلیل، لقولھ صلى هللا علیھ وسلم ً ً :
كان األصل ھو عدم التحریك حتى یدل الدلیل على التحریك، فجاء ، )اسكنوا في الصالة: (فلما قال علیھ الصالة والسالم) اسكنوا في الصالة(

  .إن مطلق الدعاء بھا ال یستلزم الحركة كما ھو معلوم: الدلیل یدعو بھا، فنقول
 
 
 
 

 معنى السالم على عباد هللا الصالحین في التشھد
 
 

المراد بذلك أن السالم أصلھ الدعاء بالسالمة، : صلین؟ الجوابما معنى أن كل عبٍد صالح یصلھ السالم عند التسلیم من عباد هللا الم: السؤال
سلمكم هللا من اآلفات ومن الشرور، وسلمكم هللا من الفتن، فتدعو لھ بالسالمة؛ : فمعناه. السالم علیكم ورحمة هللا وبركاتھ: َفإذا قلت إلنسان

ًألن من سلم غنم، فالعبد إذا سلمھ هللا كان غانما وعلى خیر وبر َّ ِ یا عم : (، والسالمة تكون في الدین والدنیا، ولذلك قال علیھ الصالة والسالمَِ
فالعافیة ھي السالمة، فمن ُعوفي فقد سلم، فإذا ) سل هللا العافیة! سل هللا العافیة، یا عم رسول هللا! سل هللا العافیة، یا عم رسول هللا! رسول هللا
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أسأل هللا أن یسلمھم، : أي) وعلى عباد هللا الصالحین(أسأل هللا أن یسلمنا، : أي) السالم علینا: (تسلمكم هللا، وإذا قل: أي) السالم علیكم: (قلت
 .فتلقي السالم علیھم، وھذا بمثابة الدعاء أن یسلمھم هللا، وهللا تعالى أعلم

 
 
 
 

 إذا نسي المصلي فسلم عن الیسار قبل الیمین
 
 

ًإذا نسي المصلي فسلم أوال على الش: السؤال أما : مال ثم على الیمین، فھل یلزمھ سجود السھو، أم أنھ خالف السنة وال شيء علیھ؟ الجوابّ
ًبالنسبة لتسلیمھ عن یساره قبل الیمین فإنھ یعتبر خارجا من الصالة بتسلیم الیمین زائدا لتسلیمة الیسار؛ ألن تسلیمة الیسار وقعت في غیر  ً

ًد، ولذلك اختار بعض العلماء رحمة هللا علیھم أنھ یسجد للزیادة، خاصة على القول بأن سجود موقعھا، فلذلك یعتبر أشبھ بااللتفات الزائ
  .الزیادة بعد السالم، فبعد أن یسلم یسجد سجدتین؛ ألن زیادة التسلیم من جنس الصالة، فیسجد السجدتین بعد السالم، وهللا تعالى أعلم

 
 
 
 

 حكم تكبیرات االنتقال لإلمام والمأموم
 
 
تكبیرات االنتقال واجبة، وذلك ألن النبي صلى هللا علیھ وسلم أمر بھا، وقد فعلھا : ھل یجب على المأموم تكبیرات االنتقال؟ الجواب: سؤالال

تكبیره للركوع، وتكبیره للسجود، وتكبیره للرفع من : ، والمراد بتكبیرات االنتقال)صلوا كما رأیتموني أصلي: (علیھ الصالة والسالم وقال
ٍلسجود، وتكبیره للسجدة الثانیة، وتكبیره للقیام إلى الثانیة والثالثة، فكلھا وصفت بكونھا تكبیرات انتقال؛ ألنھ ینتقل بھا من ركن إلى ركن، ا

قال، وأصح األقوال ھذه تكبیرات االنت: فقالوا. هللا أكبر: ًهللا أكبر، وكان ساجدا فانتقل إلى الجلوس فقال: ًفلما كان قائما انتقل إلى الركوع فقال
  .وجوبھا، وهللا تعالى أعلم

 
 
 
 

 التسلیم قبل الوجھ ثم االلتفات
 
 

ھذا قول بعض العلماء رحمة هللا علیھم، ویمیل إلیھ بعض المالكیة، : ما حكم من ینطق بالتسلیمة ثم یقوم بعد ذلك بااللتفات؟ الجواب: السؤال
ٌخاصة وأنھم یقولون بالتسلیمة الواحدة، وعلى العموم فإذا اختار أحد ھذا القول وعمل بھ . لتفتِّإن التسلیم أن یسلم قبل وجھھ ثم ی: حیث قالوا ً

  .فال إنكار علیھ
 
 
 
 

 حكم من أدرك مع اإلمام ركعة
 
 

ٌرجل◌ أدرك ركعة مع اإلمام في صالة المغرب، فھل یقرأ التشھد الثاني مع اإلمام حتى یسلم، ثم یكمل ما فاتھ، أم یقت: السؤال صر على ٌ
ٌإذا صلیت وراء إمام وأدركت شیئا من الركعات، وفاتك شيء منھا، ثم جلست الجلسة األخیرة فبعض العلماء یقول: التشھد األول؟ الجواب ً :

َّالعبرة بحالھ عند ائتمامھ كحال اإلمام، فإذا كان مؤتما یعتبر حالھ كحال اإلمام، فیفعل ما یفعلھ مْن وراء اإلمام، ویتفرع على َ َ  ھذا القول ً
أنك لو أدركت اإلمام في الركعة الثالثة من العصر تقتصر على الفاتحة، والثالثة من المغرب تقتصر على الفاتحة، والثالثة من : مسائل، منھا

ول األول فإنھ فعلى الق. ُالعبرة بالمأموم؛ ألن صالتھ مع اإلمام ھي األولى: وأما القول الثاني فإنھ یقول. العصر كذلك تقتصر على الفاتحة
ًعند تشھد اإلمام التشھد األخیر یعتبر حالھ حال المتم، ویتشھد تشھدا كامال، وھذا أقوى وعلى القول الثاني یعتبر حالھ وراء اإلمام حال  .ً

رة الثانیة أو الثالثة ومن فوائد ھذه المسألة أن من أدرك اإلمام في التكبی. الباني، فصالتھ مع اإلمام ھي األولى، ویكون حالھ دون حال اإلمام
ٌمن صالة الجنازة، فبعضھم یرى أن العبرة بحالھ، فحینئٍذ یبتدئ بالفاتحة، خاصة وأنھا ركن في الصالة، وحتى لو كان اإلمام في الدعاء  ً
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، فإنھ جعل اإلتمام )موافما أدركتم فصلوا، وما فاتكم فأت: (ًتداركا لما فات، والقول بأنھ یعتبر حالھ كحال اإلمام أقوى، وذلك لظاھر السنة
والبناء بعد االنفصال، وبعد اإلكمال، ولذلك یقوى في ھذه الحالة اعتبار حالھ مع اإلمام كحال اإلمام، فیأتم باإلمام على الصورة التي یجده 

جنازة فإنھ یترك الفاتحة؛ فإننا إنھ لو أدرك مع اإلمام التكبیرة التي قبل األخیرة في الصالة على ال: ِوال ُیشكل على ھذا قول من قال. علیھا
ًإنھ لو أدركھ وصلى وراءه فإنھ یدعو، فكما أنھ لو أدركھ راكعا، أو أدركھ قبل الركوع بقلیل ال یتمكن فیھ من قراءة الفاتحة فإنھا : نقول

ل و ال ُیعترض بھ، وهللا تعالى تسقط عنھ، كذلك تسقط عنھ ھنا، فدل على أن مسائل االضطرار ال تأخذ حكم االختیار، وال یلزم فیھا باألص
  .أعلم

 
 
 
 

 الدعاء في الصالة بغیر اللغة العربیة
 
 

فقد رخص بعض أھل العلم في األمور التي ھي من غیر األذكار واألدعیة : ھل یجوز الدعاء في الصالة بغیر اللغة العربیة؟ الجواب: السؤال
أن یتعلم الدعاء الوارد فلھ أن یدعو بلسانھ وال حرج علیھ؛ ألن النبي صلى هللا ًالمخصوصة كالتشھد، فإذا كان اإلنسان أعجمیا وال یسعھ 

ًوألن كثیرا ممن یسلمون ویكونون حدیثي . إنھ ال حرج علیھ: ، ولم یقید ذلك بلسان، لذلك قالوا)ثم یتخیر من المسألة ما شاء: (علیھ وسلم قال
جم فال یستطیعون تعلم اللغة ومعرفة اللسان العربي في الدعاء إال بعد وقٍت وجھد، ولذلك عھٍد بجاھلیة ال یستطیعون الكالم، فإذا كانوا من الع

ع علیھم من ھذا الوجھ، فال حرج علیھ أن یدعو بدعائھ سواء أكان بعد انتھاء تشھده أم في حال سجوده، وهللا تعالى أعلم   .ُوسِّ
 
 
 
 

 حكم التسلیمتین في صالة الجنازة
 
 

المحفوظ التسلیمة الواحدة، وحكى بعض : م في صالة الجنائز عن الیمین والشمال، فما حكم التسلیم عن الشمال؟ الجوابنرى من یسل: السؤال
ًأھل العلم التسلیمة الثانیة، لكني ال أحفظ في ذلك حدیثا صحیحا عن النبي صلى هللا علیھ وسلم، فُیسأل، فإذا كان عنده حجة ودلیل ثابت في  ً

  .كال، وإال األصل في التسلیم المتابعة وعدم إحداث سالم زائد على ما وردھذا، فحینئٍذ ال إش
 
 
 
 

 وخالف العلماء في محلھ) اللھم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك: (قول
 
 

 فھذا نعم،: بعد التشھد؟ الجواب) اللھم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك: (ھل ورد عن النبي صلى هللا علیھ وسلم قولھ: السؤال
: وأنا وهللا أحبك، فقال. بأبي أنت وأمي یا رسول هللا: فقال معاذ . إني وهللا ألحبك! یا معاذ: (اختیار بعض العلماء لقولھ علیھ الصالة والسالم

 هللا فقال بعض العلماء في قولھ صلى). اللھم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك: أوصیك یا معاذ أال تدع في دبر كل صالة أن تقول
اللھم أعني على ذكرك وشكرك وحسن : (تدعو بھذا الدعاء بعد التشھد، فتقول: فقالوا. إن دبر الشيء منھ) دبر كل صالة: (علیھ وسلم

من سبح هللا في دبر كل صالة ثالثا : (إنھ یدعو بھ خارج الصالة وھو أقوى، وذلك لقولھ علیھ الصالة والسالم: وقال بعض العلماء). عبادتك
ال إلھ إال هللا وحده ال شریك لھ، لھ الملك : ثین، وحمد هللا ثالثا وثالثین، وكبر هللا ثالثا وثالثین، فتلك تسعة وتسعون، وقال تمام المائةوثال

وباإلجماع فإن ھذه األذكار تكون بعد الفراغ من الصالة، ). ولھ الحمد وھو على كل شيء قدیر، غفرت خطایاه وإن كانت مثل زبد البحر
قد عرف في اللسان العربي أنھ یوصف الشيء بحكم قربھ من غیره، ولذلك : د وصفھا النبي صلى هللا علیھ وسلم بكونھا دبر الصالة، قالواوق

إنما یكون بعد االنتھاء من السالم، وھذا المذھب أقوى لوجود النظیر ) اللھم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك: (إن قولھ: یقولون
وألن األصل أن ال ُیدخل في الصالة إال بدلیل، فإذا فعلھ اإلنسان في أثناء التشھد ال ُینكر علیھ، وإن فعلھ بعد انتھائھ من السالم الدال علیھ، 

 .فھو األولى واألحرى، وهللا تعالى أعلم
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 ضابط صالة اإلشراق
 
 

أما : ؟ أم أن المقصود بالمصلى المسجد عامة؟ الجوابھل ینبغي لمن جلس إلى اإلشراق أن ال یتحرك من مكانھ الذي صلى فیھ: السؤال
فھو یتوقف على مجموع طرق الحدیث، والمعتبر بالتحسین منھا كلھ . بالنسبة لصحة الحدیث الوارد في ذلك والقول بثبوتھ أو تصحیحھ لغیره

مكان : أي) مصاله(مكان جلوسھ، و: يأ) مقعده(، والقاعدة أن اإلضافة تقتضي التخصیص؛ فإن معنى )في مصاله(، )في مقعده:(بلفظ 
صالتھ، ولذلك المحفوظ من كالم أھل العلم أن المراد بمقعده ومصاله نفس المكان، حتى ولو قام یرید أن یأخذ المصحف فإنھ ال یعتبر لھ ھذا 

یجتھد فیھ، ولذلك كلما كان الفضل الفضل فإنك لو تأملت أن فضل ذلك حجة وعمرة تامة تامة فإنھ لیس بالیسیر، وھذا أمر ینبغي لإلنسان أن 
؛ إذ بعضھم . أعظم واألجر أكثر كان االبتالء أكثر وأعظم، ولذلك ابتلي بأن یثُبت في نفس المصلى ًثم إنھ ینبغي علیھ أن یكون ذاكرا 

لو أنھ تكلم في :  حتى قالَیجلس وینام، وربما یتكاسل حتى تصیبھ السنة من النعاس، ویغفل عن ذكر هللا عز وجل، فقد شدد بعض العلماء
ِواعترض على ھذا القول بما ثبت في صحیح مسلم أن النبي صلى هللا علیھ وسلم كان . فضول الدنیا فإنھ ال یؤمن أن یفوتھ الفضل وھذا أقوى ُ

 -لیھ من الجاھلیةیتحدثون بما كانوا ع: أي- یجلس بعد صالة الفجر فیحلق علیھ الصحابة، فیأخذون فیما كانوا فیھ من أمور الجاھلیة 
فھذا یدل أنھ ال حرج أن یتكلم في أمور الدنیا، ولكن ھذا االعتراض ضعیف؛ ألن الكالم : قالوا. فیضحكون ویتبسم النبي صلى هللا علیھ وسلم

لجاھلیة على سبیل أنھم كانوا یتحدثون بما كانوا علیھ من أمور ا: واألمر الثاني. كان من الصحابة، ولم یكن من النبي صلى هللا علیھ وسلم
ّذكر نعمة هللا علیھم، فكان عبادة من ھذا الوجھ، فإنھم یذكرون ما امتن هللا علیھم بنعمة اإلسالم، فیكون التحدث بما كانوا علیھ في الجاھلیة 

فالذي . ٌة من ھذا الوجھًعلى سبیل اإلشعار بفضل هللا علیھم بالھدایة لإلسالم، ولذلك كان التحدث بالنعم شكرا  عز وجل، فھو ذكر وطاع
ًتطمئن إلیھ النفس أن یبقى قارئا للقرآن، أو مسبحا، أو مھلال، أو مكبرا، أو مستغفرا، أو قائال ألذكار الصباح، أو أذكار المساء، ویجلس في  ًً ً ً ً

ِذكر وطاعة، وھذا یحتاج إلى جھاد وصبر حتى ینال فضل الحجة والعمرة التامة التامة ًصاله المسجد كلھ فال أحفظ أحدا وأما القول بأن م. ٍ
ًمن العلماء من السلف رحمة هللا علیھم یقول بھ، وخاصة أن ظاھر الحدیث ال یساعد علیھ، فالقول بأن مصاله المراد بھ المصلى كلھ من باب 

، وھذا ھو األقوى واألشبھ مكان سجوده: مسجده أي: مكان صالتھ، كما ُیقال: أي) مصاله(ُّالتجوز، واألصل حمل اللفظ على حقیقتھ بقید 
 .بلفظ الحدیث، وهللا تعالى أعلم

 
 
 
 

 مكروھات الصالة:  فصل-شرح زاد المستقنع 
: المكروه ھو ما یثاب تاركھ وال یعاقب فاعلھ، وفي الصالة مكروھات ال ینبغي فعلھا؛ ألنھا تنقص من الخشوع واإلقبال على الصالة، ومنھا

، وإغماض العینین، واإلقعاء في الجلوس، وافتراش الذراعین في السجود، والعبث، والتخصر، والتروح، االلتفات، ورفع البصر إلى السماء
  .وفرقعة األصابع، وتشبیكھا، والصالة مع وجود البول، أو الطعام، وتكرار سورة الفاتحة

 مكروھات الصالة
 
 

 ...... :أما بعد.  أشرف األنبیاء والمرسلین، وعلى آلھ وصحبھ أجمعینبسم هللا الرحمن الرحیم الحمد  رب العالمین، والصالة والسالم على
 

 االلتفات
 
 

بعد أن فرغ المصنف رحمھ هللا من بیان صفة الصالة المشروعة الكاملة، ] ویكره في الصالة التفاتھ: فصل: [فیقول المصنف علیھ رحمة هللا
ھو  :قطع الشيء عن الشيء، والفاصل: ، وأصل الفصل]فصل: [، ولذلك قالَوشرع اآلن في بیان ما ُیكره لإلنسان أن یفعلھ في الصالة

َووصف العلماء رحمھم هللا ھذه المواضع بكونھا فصال؛ ألنھ ُیفصل بھا بین المسائل واألحكام الختالف أجناسھا وما . الحائل بین الشیئیین ً
َور المكروھة، وھي التي یتركھا اإلنسان فُیثاب على تركھا، وال وھذا الفصل سیتكلم المؤلف رحمھ هللا فیھ على األم. ٍتضمنتھ من معان

یعاقب على فعلھا، والسبب في إیراد ھذا الفصل في المكروھات ھو أن اتقاء ھذه المكروھات یحصل بھ المكلف على كمال الصالة، فلما فرغ 
ھو ما : والمكروه. ِه األمور التي فعلھا ُیعد خالف األولىًمن صفة الصالة الكاملة نبھ على أن ھذا الكمال ینبغي أن یكون مصحوبا بترك ھذ

ُیثاب تاركھ وال یعاقب فاعلھ، ویأتي النھي عنھ من الشرع إما في الكتاب، وإما في سنة النبي صلى هللا علیھ وسلم الصحیحة الثابتة عنھ، 
یكره في الصالة : [قولھ. ظاھره وإنما ھو على الكراھةوتدل األدلة على أن ھذا النھي الوارد في الكتاب، أو الوارد في السنة لیس على 

َالتفت إذا صرف وجھھ قبل الیمین أو قبل الشمال، وھذا االلتفات یكون من : یكره للمصلي إذا كان في صالتھ أن یلتفت، ُیقال: أي] التفاتھ َ
ِأن یصرف وجھھ مع بقاء جذع جسمھ: الصورة األولى: المكلف على صورتین ومراد المصنف . أن یصرف الوجھ والجسد: نیةالصورة الثا. َ

ًرحمھ هللا ھنا صرف الوجھ وحده، فإن السنة لمن وقف بین یدي هللا عز وجل أن ینصب وجھھ، وأن ال یلتفت یمینا وال شماال، وھذا من  ً
َّقبال المكلف لھا بجمیع جسمھ، فإذا تعظیم أمر الصالة، وتعظیم الموقف بین یدي هللا عز وجل، ولذلك أمر هللا باستقبال القبلة، ویكون است

ِوقد ثبت في الصحیح عن النبي صلى هللا علیھ وسلم أنھ ُسئل عن . ًالتفت فقد صرف وجھھ عن قبلتھ؛ ولذلك ُیعتبر ھذا ممنوعا عن المصلي
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األخذ بسرعٍة مع : وأصل االختالس، )ٌھو اختالس یختلسھ الشیطان من صالة العبد: (االلتفات الذي یقع من الناس، فقال علیھ الصالة والسالم
إنھ ینقص أجره على قدر ما كان منھ : ًیأخذ الشیطان حظا بھذا االلتفات من صالة اإلنسان، حتى قال بعض العلماء: غفلة المأخوذ منھ، أي

ًوااللتفات إذا كان ضروریا لحاجٍة؛ أو أمر ناب اإلنسان فالتفت من أجلھ، فھذا إن كان یسیرا. من االلتفات .  فإنھ ال یضر وال یؤثر في الصالةًٍ
وقد ثبت عن النبي صلى هللا علیھ وسلم أنھ أقر أبا بكر الصدیق رضي هللا عنھ وأرضاه حینما كان في الصالة، وكان النبي صلى هللا علیھ 

م عن الصالة، فجاء بالل إلى ِوسلم قد تأخر عن الحضور بسبب كونھ ُیصلح بین حیین من بني عوٍف بقباء، فتأخر النبي صلى هللا علیھ وسل
َّأبي بكر وأخبره، فأقام بالل الصالة وتقدم أبو بكر رضي هللا عنھ؛ فلما كان في الصالة قدم رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم فسبح الناس لـأبي 

ت فإذا ھو برسول هللا صلى هللا بكر ، وكان أبو بكر رضي هللا عنھ ال یلتفت من كمال خشوعھ وصالتھ، فلما أكثر الناس علیھ التسبیح التف
ووجھ الداللة من ھذا الحدیث أن النبي صلى هللا . إلى آخر الحدیث.. علیھ وسلم، فتأخر، فأشار إلیھ النبي صلى هللا علیھ وسلم أن مكانك 

ًعلیھ وسلم أقر أبا بكر حینما التفت، ولم یجعل التفات أبي بكر موجبا لبطالن الصالة، فأخذ العلماء من  َّھذا دلیال أن المكلف إذا كان في َّ ً
ًالصالة والتفت لمصلحة الصالة، أو ألمر مضطر إلیھ لمصلحة نفسھ، كأن یظن أن عقربا یتحرك عن یمینھ، أو حیة تحركت عن شمالھ  ً

ًفخاف على نفسھ فالتفت، فحینئٍذ یكون مضطرا إلى ھذا االلتفات وُمحتاجا إلیھ، فال یوجب بطالن صالتھ ًت یكون جزءا وكال، وااللتفا. ً ً
ًأن یصل الذقن إلى العاتق، وفي ھذه الحالة یكون االلتفات كامال، وأما االلتفات الجزئي فیكون بصرف الوجھ قلیال، وھذا ال : فااللتفات الكامل ً

ُفإذا كثرت . ًساره ثالثاّیؤثر، وقد ثبت في الحدیث عن النبي صلى هللا علیھ وسلم أن الرجل إذا شوش علیھ الشیطان في صالتھ فیتفل عن ی
یرید أن یصرفھ عما ھو فیھ من أمور الصالة . اذكر كذا، اذكر كذا: وساوس الشیطان على اإلنسان وھو في الصالة، وقال لھ الشیطان

ك رأسھ قلیال دون أن یلتفت التفاتا كامال، ثم یتفل عن یساره، أي جھة الیسار، فكونھ علیھ ال ًوالخشوع فیھا فإنھ ُیحرِّ : صالة والسالم یقولًً
ِإنھ إذا ُوجدت الضرورة فال : أما االلتفات الكامل فقد قلنا. یدل على أنھ نوع التفاٍت، وھو جزء االلتفات الذي ذكرناه) ولیتفل عن یساره(

 كان یلتفت إلى ِّإشكال، وفي الصحیح عن النبي صلى هللا علیھ وسلم أنھ التفت إلى الشعب وھو في الصالة، وجاء في بعض الروایات أنھ
ٌالشعب، وأن الشعب كان في جھة القبلة وھذه الروایة تخفف من شأن االلتفات؛ ألنھ لو لم تأت ھذه الروایة لفھم منھ أنھ التفات خارج عن  ِ ُ

ك رأسھ قلیال، ولكن مع ھذا فإنھ بالتفاتھ من دون حاج ًجھة القبلة؛ ولذلك ال حرج على المكلف أن یلتفت قلیال، أو ُیحرِّ ٌٍة معرض لفوات ً َّ
، وھذا یدل )ًعز وجل مقبال على العبد في صالتھ ما لم یلتفت، فإذا صرف وجھھ انصرف عنھ ال یزال هللا: (الكمال، ولذلك جاء في الحدیث

 االلتفات بالجذع، فھو: أما النوع الثاني من االلتفات. على فوات الكمال، والحظ األوفر للعبد إذا صلى واستشعر موقفھ بین یدي هللا ولم یلتفت
ِوھو الذي یتحرك اإلنسان فیھ إلى درجة ینحرف فیھا عن القبلة، فلو أن إنسانا كان في صالتھ ثم سمع صیاح صبیِّھ، فالتفت فتحرك جذعھ  َ ً

 إال ما ًحتى تحركت قدماه بحیث خرج عن كونھ مستقبال الشرق فاستقبل جھة فرعیة أو جھٍة أصلیة فإنھ تبطل صالتھ ولو كانت لضرورة،
  .استثني من ضرورة القتال؛ فإنھ في حال ضرورة القتال ُیستثنى لمكان نص هللا عز وجل على ذلك في آیة المسایفة

 
 
 
 

 رفع البصر الى السماء
 
 

كان من ھدي رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم إذا صلى أن یرمي ببصره إلى موضع سجوده ] ورفع بصره إلى السماء: [قال رحمھ هللا
ٌوات هللا وسالمھ علیھ، وھذا أكمل ما یكون من المكلف في خشوعھ وخضوعھ وذلتھ بین یدي هللا عز وجل وھو واقف في الصالة؛ فإن صل

َّھذا یدل على اإلقبال على هللا عز وجل، واالشتغال بما في اآلیات من العظات والذكرى، فأكمل ما یكون من المكلف أن یرمي ببصره إلى 
فأما رفع البصر إلى السماء فقد ورد عن النبي صلى هللا علیھ وسلم ما یدل على . ا ھو ھدي النبي صلى هللا علیھ وسلمموضع سجوده، وھذ

َّلینتھن عن : (، ثم شدد فقال علیھ الصالة والسالم)ٍما بال أقوام یرفعون أبصارھم إلى السماء في صالتھم: (إنكاره، فقال علیھ الصالة والسالم
وھذا یدل على أنھ ال یجوز لإلنسان أن یصرف بصره . ، والعیاذ با)أو ال ترجع إلیھم: (، وفي روایة لـمسلم )أبصارھمذلك، أو لتخطفن 

، فكون النبي صلى هللا علیھ وسلم )إذا ورد الوعید على فعل شيء دل ذلك على أنھ محرم: (إلى السماء، وذلك ألن القاعدة في األصول تقول
َیبین أنھ سبب ألن تخط وقد جاء في بعض األحادیث أن . ف األبصار إن استمروا على ما ھم علیھ یدل على حرمة رفع البصر إلى السماءُ

َقد أفلح : لما نزلت آیة المؤمنین: ِّالنبي صلى هللا علیھ وسلم كان ُیقلب بصره في السماء حتى نزلت آیة القبلة، ثم نھي عن ذلك، وقیل َ ْ َ ْ َ
َالُمْؤمنون  ُ ِ َالذین* ْ ِ َ ُھم في صالتھم خاشُعون َّ َِ ِ َِ ْ فال یجوز للمصلي أن . رمى ببصره علیھ الصالة والسالم إلى موضع سجوده] 1-1:المؤمنون[ِْ

ٍیرفع بصره إلى السماء، ویستوي في ذلك أن یكون في موضع لھ سقف، أو یكون في موضع منكشف السقف، وھذا على أن قولھ صلى هللا  ٍ
ًإلى العلو، فإنھ حینئٍذ یكون المراد بھ أن ال یرمي ببصره إلى أعلى، ویستوي حینئٍذ كونھ مسقوفا أو غیر : ، أي)إلى السماء: (علیھ وسلم

أرأیتم : ٌوھذا جمود على ظاھر النص؛ فإننا لو قلنا لھؤالء. عند نظره إلى السماء: الحكم یختص بالسماء، أي: وقال بعض العلماء. مسقوف
ٌ واحد عندكم، فالغیم الذي بین المكلفین وبین السماء كالسقف الذي بینھم وبین السماء، ولذلك یستوي أن إن كانت السماء مغیمة فإن الحكم

  .ٍیكون رفعھ للبصر عند وجود الحائل كالسقف، أو یكون بدون حائل كالفضاء
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 إغماض العینین
 
 

َّ أطبق الجفن على الجفن فقد غمض عینیھ، فالتغمیض مكروه إطباق الجفن على الجفن، فإذا: تغمیض العین] وتغمیض عینیھ: [قال رحمھ هللا
َّفي الصالة؛ ألنھ من فعل الیھود؛ فإنھم إذا صلوا غطوا رءوسھم وغمضوا أعینھم ًإن ھذا التغمیض یعتبر مكروھا، ونص : وقال العلماء. َّ

ت المصالح، وذلك أن المكلف إذا غمض علیھ غیر واحٍد من أھل العلم، وھذا الصحیح، ووجھ كراھتھ ما ذكرناه من المشابھة،  َّوألنھ ُیفوِّ َّ
ُعینیھ قد ال یستطیع أن یدفع المار؛ ألنھ ُمغمض العینین، وألنھا حركة زائدة، وحینئٍذ ال تشرع إال بدلیل، ویستوي في ذلك تحرك العضو أو  ٌ َّ

 یكن من ھدي النبي صلى هللا علیھ وسلم أن یغمض ولم. ویستوي في ذلك أن یغمض العینین أو یغمض إحداھما، فالحكم واحد. جزء العضو
إذا كان غمض عینیھ لكمال الخشوع، أو لكون الموضع الذي أمامھ فیھ نقوش وزخرفة وإذا : َّعینیھ في الصالة، وفصل بعض الفقھاء فقالوا

ًنظر إلیھا اشتغل بھا عن الصالة فغمض، فحینئٍذ ال حرج، والذي ینبغي ترك التغمیض مطلقا، حت َّى ولو كانت ھناك نقوش؛ فإنھ من المجرب َّ
ٍأن هللا إذا أراد بعبده خیرا ورزقھ الخشوع یستوي عنده أن ُیصلي على ذات نقوش أو غیرھا، فلو كانت النقوش موجودة وحدد البصر على  ً

 علیھ وسلم االمتناع عن تغمیض َموضع السجود فإنھ سیخشع إن شاء هللا، ولذلك األولى واألكمل واألحرى واألقرب لھدي النبي صلى هللا
  .العینین

 
 
 
 

 اإلقعاء
 
 

َأقعى الكلب إذا ألصق إلیتیھ باألرض، وھذه مسألة ینبغي لطالب العلم أن یتنبھوا لھا، فاإلقعاء ینصب فیھ : یقال]. وإقعاؤه: [قال رحمھ هللا َ
األرض والرجالن منتصبتان، فھذا إقعاء الكلب الذي تكلم  رجلیھ ویجعل یدیھ على األرض، فتكون اإللیتین ملتصقة ب-أكرمكم هللا- الكلب 

ًعلیھ أئمة اللغة وجھابذتھم كـأبي عبیدة مْعمر بن مثنى ، وأبي عبید القاسم بن سالم الجمحي، وناھیك بھما علما وفضال، فھما أعرف بلسان  ً ِ َ َ
علماء رحمة هللا علیھم أنھ ھو المراد بالحدیث، وأن من فعل والذي علیھ جماھیر ال. العرب، وقد نھى النبي صلى هللا علیھ وسلم عن اإلقعاء

َّھذا فقد فعل ما حرم رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم ونھى عنھ، وبعض الناس یفعل ھذا اإلقعاء بین السجدتین، أو یكون جلوسھ لھذا الجلوس 
ِین ویتكئ على الیدین كالمرتاح، وبعضھم یھم ویظنھا جلسة عند قیامھ للركعة الثالثة أو الثانیة، فإنك تجده ینصب القدمین ویلصق اإللیت َ

وھذا النوع من الجلوس . االستراحة، وھذا ال شك أنھ أبلى وأطم؛ ألن اإلنسان حینھا یوقع غیر المسنون وغیر المشروع موقع المسنون
. ٌ الثانیة أو إلى الرابعة، فكل ذلك منھي عنھ ومحرمیستوي فیھ أن یكون بین السجدتین، أو یكون حال التشھد، أو یكون عند القیام إلى الركعة

َّوھناك جلسات اختلف العلماء رحمھم هللا في كونھا من اإلقعاء أو لیست من اإلقعاء، ففسر بعض العلماء اإلقعاء بكونھ ینصب القدمین، 
جعل األصابع مستقبلة للقبلة، وتكون اإللیة أن ینصب القدمین، وی: الصورة األولى: ویجعل اإللیة على العقبین، وھذا النصب لھ صورتان

أن ینصب القدمین ویجعل بطنھما إلى األرض، وال یجعل األصابع مستقبلة القبلة، فإذا جعل البطنین إلى : الصورة الثانیة. على العقبین
نصب القدمین ویجعل یدیھ على ھو أن ی: ٌوھناك صورة ثالثة یدخلھا بعض العلماء فیقول. األرض برز العقبان فكانت اإللیتان علیھما

أما كونھ ینصب القدمین ویجعل رءوس األصابع . یستوي أن تكون یداه على األرض، أو تكونان على فخذیھ: ّواألولون یقولون. األرض
نھ وأرضاه مستقبلة للقبلة فھذا لیس من اإلقعاء، لظاھر حدیث ابن عباس، إذ فعلھ بین السجدتین؛ ألن ابن عباس نصب قدمیھ رضي هللا ع

. َسنة نبیكم صلى هللا علیھ وسلم: إنھ من الجفاء قال: واستقبل باألصابع القبلة، وجعل إلیتیھ على العقبین، فلما قال لھ تلمیذه طاوس بن كیسان 
یجعل بطني وھي أن : أما الصورة الثانیة. وھذا یدل على أنھ من السنة أن یفعلھ اإلنسان، ولكن بین السجدتین كما ورد عن ابن عباس 

القدمین إلى األرض والعقبین تحت اإللیتین واألصابع إلى األرض لیست بمنتصبة فھذه ھي عقبة الشیطان، وسیأتي الكالم علیھا إن شاء هللا 
ھا ّتعالى، وفیھا حدیث عائشة رضي هللا عنھا الصحیح من نھي النبي صلى هللا علیھ وسلم عن ھذه الجلسة، فالصحیح أنھا محرمة ومنھي عن

إذا رأیت الرجل ینصب قدمیھ فیجعل بطونھما إلى األرض مع األصابع، ثم یجعل اإللیتین على : من حدیث عائشة ال من جھة اإلقعاء، یعني
العقبین فلك أن تنماه عن ذلك من جھة حدیث عقبة الشیطان، ال من جھة حدیث اإلقعاء، وھذا ھو أصح األوجھ عند الجماھیر رحمة هللا 

ِونھ. علیھم ، وقد شرف هللا اآلدمي وكرمھ كما أخبر -أكرمكم هللا- من اإلقعاء لما فیھا من مشابھة الحیوان - التي ذكرناھا- ي عن ھذه الصورة ُ
َّهللا تعالى في آیة اإلسراء، وأخبر أنھ كرمھ وفضلھ على كثیر ممن خلق تفضیال، ومن باب أولى أن ُیكرم في أثناء وقوفھ بین یدي هللا عز  ََّ ً ٍ

ِ، ولذلك نھي عن ھذه الصورة، وألنھا ال تتناسب مع األدب ومقام الذلة بین یدي هللا عز وجل، فنھي عن ھذه الجلسة لما فیھا من بشاعة وجل ُ
كان السلف رحمة هللا : أي. إنھ من الجفاء بالرجل: الصورة؛ ولذلك فإن طاوس بن كیسان لما ذكر أن الرجل یجعل إلیتیھ على عقبیھ قال

  !جفاء، فكیف باإلقعاء الذي ھو صورة الحیوان؟ ان الناس في القدیم یرون أن ھذاعلیھم، وك
 
 
 
 

 افتراش الذراعین في السجود
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ُِیكره للمكلف إذا سجد أن یفترش ذراعیھ افتراش السبع، كما ورد من نھي النبي صلى هللا علیھ : أي] وافتراش ذراعیھ ساجدا: [قال رحمھ هللا
ٌأن یجعل الذراعین ممدودین على األرض كانبساط الكلب إذا جلس، فإنھ ینبسط انبساطا، وھذا االنبساط منھي : راشوسلم، والمراد باالفت ِ َ ً

َفالسنة أن یرفع وأن ُیجافي عُضده عن جنبھ، كما جاء عن النبي صلى هللا علیھ وسلم، فقد كان یجافي حتى كان الصحابة ُیشفقون على . عنھ َِ
لم من كثرة مجافاتھ، كما في حدیث البراء عند ابن ماجة في سننھ، ولذلك كان ھدي النبي صلى هللا علیھ وسلم فعل النبي صلى هللا علیھ وس

ّھذا، لكن لو اضطر اإلنسان بسبب ضیق المكان فألزق عُضَده بجنبھ بسبب الضیق وتراص الناس فإن ھذا ال حرج فیھ، وُیعتبر اإلنسان  َ
  .ًفاعال لھ بغیر االختیار

 
 
 
 
 لعبثا

 
 

َیكره لھ العبث، والعبث: أي]. وعبثھ: [قال رحمھ هللا َ َ ًووصف المتحرك بغیر المشروع في صالتھ بكونھ عابثا، ألن األمر . الحركة الزائدة: َ
أن یصلح ثوبھ من دون حاجة، كأن یبالغ في تعدیل عمامتھ على : فمثال العبث. یقتضي منھ ما ھو أشرف وأكمل من اشتغالھ بھذا الشيء

كھا كما ھو حال بعض الناس الیوم أصلحھم هللا ومن العبث كثرة تحریك األرض، وإصالح السجاد عند . رأسھ، أو ینظر إلى ساعتھ، أو ُیحرِّ
ًالسجود، وكثرة العبث بھا، واشتغالھ بحركة یدیھ على فخذه إذا كان جالسا في التشھد، أو بحركة یده بثوبھ إذا كان قائما بین یدي هللا عز  ً

، أي أن المكلف ینبغي )ًإن في الصالة لشغال: (ل في حال وقوفھ، وقد ثبت في الحدیث الصحیح عن النبي صلى هللا علیھ وسلم أنھ قالوج
ّفقد أثر عن علي زین العابدین أنھ كان إذا توضأ تغیر وجھھ فاحمر، فقالوا. علیھ أن یشتغل بأمر الصالة، وشأن الصالة وحالھا یشغل ّ ِ ما : ُ

فاإلنسان إذا أقبل على هللا عز وجل فھو في شغل، وھو أشرف األشغال ! أال تدرون من أناجي؟: ي یعتریك عند الوضوء؟ قالھذا الذ
ِوأعظمھا وأجلھا وأكرمھا، كما قال العلماء، ھو الشغل الذي خلق من أجلھ، وھو العبادة، قال تعالى ُوما خلقت الجن واإلنس إال لیْعُبدو: ُ َ َ َ َ َِ ََّّ ِ ِ ِ ْ ُ َْ ِن َ

ِ، فھذا ھو الشغل وأنعم بھ من شغل، فكونھ ینصرف عما ھو بصَدده من اإلقبال على هللا عز وجل إلى تحریك الیدین، أو ]56:الذاریات[ َِ ِ َ
لى فإذا كان العبث یكثر منھ إ. فكل ذلك مما ال یلیق بالمصلي.. ُّالعبث بالفخذ، أو العبث بالساق، أو كثرة الحركة، أو الترنح أثناء الوقوف

ًدرجٍة لو رآه إنسان لظن أنھ في غیر صالة ُحكم بكونھ قد بطلت صالتھ، أما لو كان عبثھ یسیرا فإنھ حینئٍذ یكون بین درجة الحرام ودرجة  ِ
أما ًكونھ مصلیا،  فالعبث الذي یریده المصنف ھنا رحمة هللا علیھ ھو العبث الذي ال یخرج المصلي عن. ُیكره: المسنون وھو المكروه، فقالوا

ِما دلیلكم على أن الحركة الیسیرة ال تبطل الصالة ولو لم تكن من جنس الصالة؟ قلنا: فلو قال قائل. لو بالغ في العبث فحینئٍذ تبطل صالتھ ُ :
 علیھ، ِثبوت السنة بذلك؛ فإن النبي صلى هللا علیھ وسلم حینما وقف في صالة اللیل ووقف معھ ابن عباس أخذ یفتل أذنھ صلوات هللا وسالمھ

  .ٌوھذا نوع حركة وھي خارجة عن الصالة، وھذا یدل على أنھ ال حرج
 
 
 
 

 االختصار
 
 

ُّالتخصر الذي نھى عنھ النبي صلى هللا علیھ وسلم في الحدیث : قال بعض العلماء: االختصار للعلماء فیھ أقوال]. وتخصره: [قال رحمھ هللا
ِأنھ من فعل الشیطان، فنھي عنھ : الوجھ األول: للعلماء فیھ ثالثة أوجھ في التعلیلالصحیح ھو وضع الیدین على الخاصرة، وھذا الوضع  ُ

ِأنھ فعل الیھود، فنھي عنھ حتى ال یشابھ الیھود: والوجھ الثاني. حتى ال ُیشابھ الشیطان ُ أنھ صنیع المتكبرین، والمقام مقام : والوجھ الثالث. ِ
وھذه الثالثة األوجھ صحیحة؛ فإنھ لما نھى عنھ . أن یقف بھذا الموقف بین یدي هللا عز وجلأھل الذلة والخضوع، وھم الخاشعون، فال یلیق 

أما كونھ من فعل الیھود فقد جاء عنھم أنھم یفعلون . ّالشرع دل على أنھ من الشیطان، ولذلك ینسب المنھي عنھ إلى كونھ من فعل الشیطان
َّأھل التكبر إذا أعجبتھم أنفسھم تخصروا، فوضع الواحد منھم یدیھ في خاصرتھ وأما كونھ من صنیع المتكبرین فإن . ذلك في صالتھم

َّ أن یتخصر، - أعني الخشوع بین یدي هللا-ال یناسب الحال : كالمستعظم لنفسھ والمتعالي، والمقام مقام ذلة بین یدي هللا عز وجل، فلذلك قالوا
، وھو اختصار اآلیات، كأن یقرأ من بعض السور آیة أو آیتین ثم ینتقل إلى االختصار: المراد بالتخصر: وقال بعض العلماء. فنھي عنھ

السرعة واالختالس في الصالة، بمعنى أنھ یختصر : االختصار الذي نھي عنھ: وقال بعض العلماء. ًسورٍة أخرى، ویقرأ منھا آیة أو آیتین
ِالمراد بذلك االستعجال حتى إنھ ال ُیعطي األركان حظھا، فنھى الصالة، فبدل أن تكون على قدر من الزمان تكون على ما ھو أقل منھ، و

ت الطمأنینة ٌفھذه أقوال العلماء رحمة هللا علیھم في مسألة االختصار، وجمیع ما ذكرنا منھي عنھ . النبي صلى هللا علیھ وسلم عنھ؛ ألنھ ُیفوِّ
ًلبقرة وقرأتھا في الركعة األولى، ثم أخذت آیة من آل عمران وقرأتھا في ًإال مسألة انتقاء اآلیات من القرآن، فالصحیح أنك لو أخذت آیة من ا

الركعة الثانیة فال حرج؛ فإن االختصار بھذا المعنى ثبتت فیھ السنة، كما في حدیث ركعتي الفجر، فقد صلى النبي صلى هللا علیھ وسلم في 
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ِقولوا آمنا با: األولى منھا بقولھ تعالى َّ ِ َّ َ ُ ْقْل یا أْھل الكتاب تعالْوا إلى كلمٍة سواء بْیننا وبْینكم : ، وفي الركعة الثانیة بقولھ تعالى]136:البقرة.. [ُ ُ َُ َ َ َ َ ََ َ َ َ َ َ َ َ ٍَ ِ ِ َِ َِ ْ َ
  .، فدل ھذا على جواز اقتطاع آیات من القرآن في الركعات، وأنھ ال حرج فیھ]64:آل عمران[
 
 
 
 

 التروح
 
 

ٍمأخوذ من المروحة، وذلك من شدة الحر؛ ألن اإلنسان ربما كان في مكان حار، خاصة في : لصالةُّالتروح في ا]. وتروحھ: [قال رحمھ هللا
 -ًخاصة في الجمع، أو في غیرھا، أو في التراویح-ّالقدیم؛ فإن المساجد لم تكن ُمھیأة فیھا وسائل الراحة واالستجمام، فلربما مع كثرة الناس 

ًس فیھ تشتد حرارتھ، فربما احتاج أن یحرك شیئا یتروح بھ، وھذا مكروه وممنوع منھ؛ ألنھ ُیخالف ًیكون الحر شدیدا، والمسجد مع كثرة النا
إذا : ًھو مكروه مع وجود الحاجة، أي إذا كان اإلنسان محتاجا إلیھ، فقالوا: ٌھیئة المصلي، وألنھا حركة زائدة لغیر مصلحة الصالة، لكن قالوا

ًكان یسیرا فإنھ یعتبر مكروھا ال ی یدفع ھذا : وجب بطالن صالتھ، كأن تكون معھ المروحة، فإذا اشتد علیھ الحر إلى درجٍة تزعجھ قالواً
نوع من  وھناك. ًاإلزعاج؛ ألنھ یحصل مقصود الصالة من حضور القلب، فإن الحر یزعجھ، وربما یخرجھ عن كونھ خاشعا في صالتھ

َصلین إذا طال علیھ القیام في الصالة یقف على القدم الیمنى وتكون الیسرى ُمرسلة ُّالتروح، وھو المراوحة بین القدمین، فإنك تجد بعض الم
وھذا . َال یعتمد علیھا، فإذا طال قیامھ انتقل إلى الجھة الیسرى، فكان اعتماده على الیسرى وأصبحت الیمنى خفیفة الثقل، فأرسلھا لكي یتروح

ِأثر عن عبد هللا بن عمر رضي هللا عنھما، وقالوا ُّ إنھ السنة، وھذا ھو المقصود، وھو أن یكون ھناك تروح، بمعنى أن یفرج بین القدمین، :ُ
ًولذلك ال یُرص القدمین معا إذا وقف، وال ُیبالغ في التفریج، إذا وقف المصلي فال ُیسن لھ أن یبالغ في توسعة ما بین القدمین، وال یبالغ أیضا  ًِ ّ َ

أى ابن عمر رضي هللا عنھما ھذا الفعل أنكره، وبین أنھ خالف سنة النبي صلى هللا علیھ وسلم؛ ولذلك لما ر. ّفي رص القدمین فیجمعھما
التروح؛ فإن البعض  ًیكون في قیامھ وسطا، ویروح بینھما، بمعنى أنھ یعتمد على إحداھما، لكن كره بعض العلماء المبالغة في: ولذلك قالوا

حا وھو واقف ربما أنكرت أ ٌإذا رأیتھ متروِّ ِنھ في صالة، وھو التروح المبالغ فیھ، كأن یعتمد اعتمادا كلیا على الیسرى وُیرسل الیمنى، وھي ً ِ ًُّ ً َ َ
ح بین األقدام، خاصة عند طول القیام، والسنة وسط، بل قال بعض  ًصورة ربما یكون فیھا نوع من الفوات لألكمل، ولذلك ال حرج أن ُیروِّ ٌ

طع، ومن بالغ في إلزاقھا بمن ھو بجواره فقد تنطع، فالمبالغة في التفریج والمبالغة في الضم كالھما ًمن رص القدمین معا فقد تن: العلماء
ِلكن ھنا مسألة، وھي أنھ إذا كان النبي صلى هللا علیھ وسلم قد أمر بإلزاق الكعب بالكعب والمنكب بالمنكب، وكان . ذمیم، وإنما السنة وسط ِ

ھذا فیھ تفصیل، فبعض :  بالكعب إال إذا مد رجلھ ذات الیمین ومد األخرى ذات الیسار، فقال العلماءاإلنسان ال یستطیع أن ُیلزق الكعب
امتنع الذي بجوارك أن  ّإن الذي ینبغي أن اإلنسان یرتص مع من بجواره، ویسحب الذي بجواره إلیھ، فإن: العلماء رحمة هللا علیھم یقولون

ًوبناء على فإن األصل أن اإلنسان یقف . فال یقتضي أن تبالغ في وجود االتساع بین القدمین: لوایقترب منك فاإلثم علیھ واإلخالل منھ، قا
ٍوقوفا اعتیادیا، فإن احتاج إلى شيء قلیل من التفریج لینضم إلى من بجواره حتى یصیب السنة من رصِّ القدم بالقدم فحینئٍذ ال حرج، أما أن  ً ً

إنھ یسحب من بجواره إلیھ حتى : وإذا قلنا. ة، وخالف صورة األدب في الوقوف بین یدي هللا عز وجلِیبالغ في التفریج فإن ھذا خالف السن
َیرتص القدم مع القدم، وتلزق المنكب بالمنكب، فحینئٍذ یرد السؤال ًإلى أي جھٍة یرتص؟ وھذه المسألة كثیرا ما تقع، فلو أن إنسانا مع اإلمام : ُ ً

العبرة بجھة اإلمام، فإذا دخلت : ھل الذي عن الیمین، أو الذي عن الشمال؟ قال العلماء! فأیھما أحق؟وجاء فجذب الذي عن یمینھ إلیھ، 
ًالمسجد وكان اإلمام في جھة الیمین فإنك تجذب الذي في جھة الیسار؛ ألنھ ینبغي علیھ أن یرتص إلى جھة الصف، وبناء على ذلك لو كان 

وعلى ھذا تتفرع مسألة إتمام الصفوف، فإنھ إذا جاء اإلنسان بعد اكتمال الصف الذي . مینفي جھة الیسار فإنك تجذب الذي في جھة الی
ًبل األفضل أن یكون وراء اإلمام قصدا؛ ألن النبي : وقال بعض العلماء. َاألفضل لھ أن یقف وراء اإلمام من جھة الیمین: أمامھ، فقد قالوا

َاألفضل أن یكون وراءه مباشرة، ثم یلیھ في : فجعل ھذا المقام مقام فضل، فقالوا). م والنھىلیلني منكم أولو األحال: (صلى هللا علیھ وسلم قال
فالمقصود أنھ . ، وفیھ كالم)إن هللا ومالئكتھ یصلون على میامن الصفوف: (الفضل من كان عن یمینھ، ثم من كان عن یساره، وفي الحدیث

ًلى الیمین ومن على الشمال، لكن إذا كنت منحرفا عنھ إلى جھة الیمین فإنك تسحب من َإذا جئت وراء اإلمام مباشرة ُحق لك أن تسحب من ع َ
  .كان عن یمینھ، وإذا كنت على شمالھ فإنك تسحب من كان عن شمالھ، وقس على ھذا

 
 
 
 

 فرقعة األصابع وتشبیكھا
 
 

ِحتى ُیسمع لھ الصوت، وھذه الفرقعة نھي عنھا وتعتبر فرقعة األصابع أن یضغط على اإلصبع ]. وفرقعة أصابعھ وتشبیكھا: [قال رحمھ هللا ُ
ّمكروھة، ولذلك أثر عن حبر األمة وترجمان القرآن رضي هللا عنھ وأرضاه أنھ كان معھ مواله ففرقع أصابعھ في الصالة، فلما سلم رضي  ِ ُ

فھذا الفعل ال یلیق، !  هللا عز وجل تفعل ھذا الفعلٌوأنت واقف بین یدي: أي! أتفرقع أصابعك في الصالة ال أم لك؟: هللا عنھ وأرضاه قال لھ
ِولو فعل بین یدي أھل الفضل وأھل العلم وأھل المكانة فإنھ ُیعد من سوء األدب، فكیف بالموقف بین یدي هللا عز وجل؟ و المثل األعلى،  ُ
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ادیث مرفوعة إلى النبي صلى هللا علیھ وسلم في النھي ففرقعة األصابع ال تنبغي، ولذلك إذا كان اإلنسان في صالتھ فإنھ ال یفرقع، وفیھ أح
إدخال األصابع بعضھا في بعض، وھذا التشبیك إما أن یكون خارج المسجد، أو یكون داخل المسجد، فإن : التشبیك]. وتشبیكھا: [قولھ. عنھ

بت في الحدیث الصحیح عن النبي صلى هللا ًكنت خارج المسجد قاصدا إلى المسجد فال تشبك، فقد جاء فیھ حدیث أبي داود بالنھي، وقد ث
ِّینبغي علیھ أن یراعي أدب المصلي من السكینة والوقار، وقد : ، ولذلك قالوا)من توضأ ثم خرج یرید الصالة فھو في صالة: (علیھ وسلم

ٌة، ولذلك ال یشبك وھو قاصد إلى إذا شبك بین أصابعھ فإنھ یخالف ھیئة الصال: ثبتت بذلك األحادیث عن النبي صلى هللا علیھ وسلم، فقالوا
 فالحكم -كأن یكون في حال دخولھ، أو في كونھ ینتظر الفریضة-فإذا كان في المسجد فإنھ إذا كان قبل الصالة . المسجد لجمعة أو جماعة

خل الصالة فاألمر أشد، وقد وإن كان دا. سواء، فإنھ ال یشبك بین األصابع لورود النھي، وألنھ في حكم المصلي، وقد ثبتت في ذلك األحادیث
ًرأى رجال شبك : (إنھ فعل الیھود في صالتھم، وجاء في الحدیث عنھ علیھ الصالة والسالم أنھ: نھى النبي صلى هللا علیھ وسلم عنھ، وقالوا

یستمر، فإذا أراد أن یقوم ال : وقال بعضھم. یستمر النھي: قال بعضھم: فإذا انتھت الصالة فللعلماء وجھان). بین أصابعھ في الصالة ففرقھا
صلى بنا رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم إحدى : (بذلك وھو في داخل المسجد فال حرج وقد ثبت بذلك حدیث أبي ھریرة في الصحیحین

 فصلى بنا ركعتین ثم سلم، فقام إلى خشبة معروضة في المسجد فاتكأ علیھا كأنھ غضبان ووضع یده الیمنى على: صالتي العشي، قال
وھذا بعد انتھاء الصالة؛ ألنھ كان یظن أن الصالة قد انتھت، فدل على أنھ ال حرج في : قالوا. الحدیث..).. الیسرى وشبك بین أصابعھ

  .التشبیك بعد الصالة وبعد انتھائھا
 
 
 
 

 احتقان البول
 
 

ھ إذا كان البول یزعجھ ویحتاج إلى إخراجھ، فإنھ ینشغل ًأي یكره أن یكون حاقنا ببول، والسبب في ذلك أن]. ًوأن یكون حاقنا: [قال رحمھ هللا
ِما جعل هللا لرُجل مْن قلبْین في جْوفھ : عن الخشوع في الصالة، كما قال تعالى ِ ِ ِ َِ َ َ َ َ َ َِ ْ َ ٍ ُ ، وفي الصحیح من حدیث أم المؤمنین عائشة أن ]4:األحزاب[َّ

فدل ھذا الحدیث على أنھ ال ینبغي لإلنسان إذا كان : قالوا) یدافع األخبثینال صالة بحضرة طعام وال وھو : (النبي صلى هللا علیھ وسلم قال
ٍمحصورا ببول أو غائٍط یدافعھما أن ینشغل بذلك عن الصالة، وإنما یقضي حاجتھ ویتوضأ ویتطھر، ثم یصلي وقلبھ قد فرغ من ھذا الشغل،  ً

ِوألحق العلماء بھذا ش. ٌوھذا مبني على حدیث عائشة الذي ذكرناه ِدة الحر وشدة البرد، فإذا أمكنھ أن یتقیھما فإنھ یتقیمھما ثم یصلي، فلو كان َ
ًلو كان المكان الذي ھو أخف بردا یبعد : ٌمسألة لطیفة وھي وھنا. ٍالمكان شدید البرد وأمكنھ أن یأتي في مكان أخف برد فإنھ یتنحى إلى ذلك

و وقت أول الصالة، فھل األفضل لھ أن یذھب إلى المكان الذي ھو منفصل عن المكان الذي فیھ البرد بقدر بحیث یفوتھ وقت أفضل وھ
فضیلة أول الوقت أفضل وُیغتفر فیھا فوات : ًوبعید، حتى یكون أبلغ لخشوعھ، أم أنھ یصلي إدراكا لفضیلة أول الوقت؟ قال بعض العلماء

خفیف البرد الذي یزعجھ ویشغل ذھنھ، وفضیلة الوقت، وال فضیلة ت: ھذا من تعارض الفضیلتین: وقال بعض العلماء. الخشوع؛ ألنھ كمال
ِشك أن اإلزعاج المتعلق بذات الصالة دفعھ أولى من الفضیلة المنفكة عن الصالة، وأمیل إلى ھذا القول الثاني لوجود النھي عن الصالة حال  َ

ي أن فضیلة الحضور للقلب والخشوع أبلغ  َّمن فضیلة أول الوقت، فلو أنھ تنحى إلى المكان الذي ال مدافعة األخبثین؛ فإن ورود النھي ُیقوِّ َ
  .برد فیھ أو ال حر فیھ، وكان الوقت بقدر ال تفوت بھ الصالة فإن ھذا أفضل وأكمل على ظاھر ما ذكرناه

 
 
 
 

 الصالة بحضرة الطعام المشتھى
 
 

ٍم ھي أي أكل من غداء أو عشاء أو فطور، وقالحضور الشيء ضد غیابھ، وحضرة الطعا]. أو بحضرة طعام یشتھیھ: [قال رحمھ هللا ٍ ٍ ٍ :
، بمعنى أن الطعام قد حضر، ومفھوم ذلك أن الطعام إذا لم یحضر وجب علیھ أن یصلي، فمحل النھي في قولھ علیھ الصالة ]بحضرة[

ًاء على ذلك فإذا كان ال یشتھیھ كأن ً، إذا كان الطعام موجودا والنفس جائعة بحیث تمیل إلیھ، وبن..)ال یصلي أحدكم بحضرة طعام: (والسالم
ِّیكون شبعانا، أو تكون نفسھ ال تمیل إلیھ فإنھ حینئٍذ ُیصلي ویصیب فضل الصالة في أول الوقت لما ذكرناه وبنى العلماء على ھذا لو أذن . ً

ِالمؤذن وعشاء اإلنسان بین یدیھ فإنھ یقدم طعام العشاء على العشاء، لظاھر السنة ِشاء والعشاء فابدأوا بالعشاء قبل العشاءَإذا حضر الع: (َ َِ .(
ًفدل على أنھ یجوز للمكلف أن یتخلف عن الجماعة، ولكن بشرط أن ال یجعل ذلك إلفا لھ وعادة، وإنما أن یحصل ذلك على سبیل الموافقة ال  َّ

ء طعامھ على وجٍھ یعل: والقصد. ٌعلى سبیل القصد، وفرق بین الموافقة وبین القصد م أنھ سینتھي بھ عند حضور وقت الصالة، أن ُیھيِّ
ّفحینئٍذ ُیعتبر إخالال؛ ألن المقاصد ُمعتبرة، فالقاعدة أن األمور بمقاصدھا، كما دل على اعتبارھا حدیث عمر  ً ، فلما ..)إنما األعمال بالنیات: (َ

ت إجابة ا َوضع الطعام عند وقت األذان أو عند وقت اإلقامة دل على أنھ قصد أن ُیفوِّ َ ِّلنداء، فحینئٍذ شدد في حقھ، والقاعدة عند العلماء أنھ ّ ُ
ًُیعامل بنقیض قصده، ویجب علیھ أن یصلي مبالغة في النكایة بھ، وھذا مذھب طائفة من العلماء رحمة هللا علیھم ِّ فالمقصود أنھ إذا حضر . َ

 یضعون -أصلحھم هللا- فطور الصائم، فبعض الناس لكن ھنا مسألة، وھي مسألة. الطعام وحضرت الصالة فإنھ یقدم الطعام على الصالة
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الطعام الكثیر، ویبالغون في إفطار الصائم إلى درجٍة یفوتون بھا على الناس إدراك الجماعات، ولربما تفوتھم الركعة األولى وھم مشتغلون 
ٌبرفع الطعام، وربما یكون بعضھم مشتغال بإصابتھ، وھذا ال شك أنھ منھي عنھ؛ ألن النصوص  دالة على أن من دخل المسجد یجب علیھ أن ً

َیدخل مع الجماعة، وقد ثبتت النصوص بذلك حتى على من صلى، وقد أمر النبي صلى هللا علیھ وسلم من صلى في بیتھ أن یعید في المسجد،  َ
َكل ذلك حتى ال یشذ عن الجماعة، وإعماال للدخول مع الجماعة، فكون الصائم یضع ھذه السفر على وجٍھ ُّ ُّ یخل أو یؤدي إلى اإلخالل ال شك ً ِ

ٌأنھ یعتبر آثما من ھذا الوجھ، ولكن یفطر الصائم بالوجھ المعروف، كأن یضع الطعام الیسیر الذي لیس فیھ إشغال للصائم عن فرضھ من  ً
 نیتھم - إن شاء هللا-وال شك أن الناس فالمقصود أنھ ینبغي تنبیھ الناس في إفطار الصائم، . أداء الجماعة والقیام بما أوجب هللا علیھ من الصالة

وال شك أنھ إذا  .إني أرید أن أصیب فضل تفطیر الصائم قبل المغرب ال بعد المغرب: صالحة نحسبھم وال نزكیھم على هللا، وبعضھم یقول
ٌكان یرید إصابة ھذا الفضل أنھ سیضیع واجبا أھم مما ھو مشتغل بھ؛ فإن العلماء اتفقوا على أن تحصیل ال فضائل ال یكون على حساب ً

المنھیات، وھذا منھي عنھ، ولربما أدى ذلك إلى إفساد فرش المساجد وغیر ذلك مما ال یخفى، بل إنھ یبالغ فیھ إلى درجٍة أن یزعج المصلین 
قبال على هللا عز وجل، أثناء الركعة األولى، فال تسمع إال اللغط، ولربما تسمع الكالم الذي یكون بسببھ انشغال الناس عما ھم فیھ من اإل

یفطر الناس على التمرة : ًوبناء على ذلك نقول. ًفجمیع ھذه المفاسد تدل على أن طلبھ لھذه الفضیلة ال ُیعتبر شرعا لوجود ھذه اإلخالالت
ْوالشربة، ثم بعد الصالة یمد لھم ما شاء من الطعام وهللا یأُجره، فإنھ على خیر؛ ألنھ امتنع من وضع طعامھ كلھ أل مر الشرع، فإذا وضعھ َ

َّبعد الصالة ال شك أنھ یصیب الفضل إن شاء هللا تعالى وهللا یأجره على ُحسن نیتھ، فُینبھ الناس على ذلك، وینبغي على األئمة أن ینصحوا  َ
 فرشھا؛ ألنھ ربما ً أمورا عجیبة مما ذكرناه، من التشویش على المصلین وأذیة المساجد في- ًخاصة في ھذه األزمنة- ولقد رأینا . الناس

ُیستعجل إلى درجٍة یصیب بھا الفراش، فیبقى الطعام على الفراش ولربما ُینتنھ، ولربما یؤذي المصلي بھذا النتن، فكل ھذه المفاسد الموجودة  ِْ
بیھ الناس على مثل ھذا مع ما فیھا من إضاعة الركعة األولى وفضل التأمین وراء اإلمام، وإصابة أول الوقت بالتكبیر تدل على أنھ ینبغي تن

  .األمر ونھیھم عنھ
 
 
 
 

 تكرار الفاتحة
 
 

ًأن یكون معذورا : والوجھ الثاني. ًأن ال یكون معذورا: الوجھ األول: تكرار الفاتحة یأتي على وجھین]. وتكرار الفاتحة: [قال رحمھ هللا
ًمن كرر الفاتحة عالما أنھ : قال بعض العلماء:  قرأھا، فللعلماء قوالنأما التكرار الذي ال یعذر فیھ فكأن یقرأ الفاتحة مع علمھ أنھ. بالتكرار

ًأن الفاتحة ركن، فإذا كررھا مرتین فإنھ یكون قد زاد ركنا قولیا، وزیادة : بل تبطل صالتھ، ووجھ ذلك: وقال بعضھم. كررھا بطلت ركعتھ ً
كما درج علیھ - وقال بعض العلماء . َّمن كرر الفاتحة تبطل صالتھالركن القولي مؤثرة كزیادة الركن الفعلي، فھذا وجھ من یقول في أن 

. ِمن كرر الفاتحة كره لھ ذلك، وال تبطل صالتھ؛ ألنھ خالف السنة، وال تبطل صالتھ؛ ألن زیادة األقوال لیس كزیادة األفعال: -المصنف
َّوھذا ُمركب على مسألة الزیادة في الماھیة والخارج عن الماھیة؛ فإن زیادة ً األفعال تعتبر زیادة في الماھیة فأبطلت؛ ألنھا زیادة في ھیئة َ َ ُ

إال أن تسلیم . ًوبناء على ذلك ال یؤثر ھذا على صالتھ: الصالة، بخالف زیادة األقوال فإنھا ال تؤثر في الھیئة، فالھیئة على ما ھي علیھ، قالوا
تكرارھا : الوجھ الثاني. ھ، ولذلك ینبغي اتقاء تكرار الفاتحة على ھذا الوجھِأصحاب ھذا القول بأن الفاتحة ركن ُیوجب إحراجھم من ھذا الوج
ٍأن یكون الشك معھ طارئا، كما لو صلیت ذات یوم الظھر، ثم : األولى: لحاجة، مثل الذي یشك أنھ قرأ الفاتحة، فھذا ال یخلو من حالتین ً
ًففي ھذه الحالة إذا كان الشك طارئا فحینئٍذ ال حرج . رأھا وتلزمك قراءتھاشككت ھل قرأت الفاتحة أو لم تقرأھا، فالیقین أنك لم تقرأ، فتق

ًأن یكون الشك مسترسال، كالموسوس، فإنھ حینئٍذ ال یخلو شكھ في الفاتحة من حالتین: الحالة الثانیة. ٌوأنت معذور لوجود السھو الحالة : ِ
لم تقرأ الفاتحة فإنھ یلغي ھذا الشك؛ ألن الظاھر من : جاءه الشیطان وقال لھأن یكون بعد دخولھ في السورة، فإذا دخل في السورة و: األولى

ِحالھ بدخولھ في السورة أنھ قد قرأ الفاتحة، ووجود الشك المسترسل یدل على ضعف ھذه الشبھة، فیبقى على داللة الظاھر وُیلغي األصل من 
س علیھ كون سكوتھ بین الفاتحة وبین السورة، أو بین دعاء االستفتاح وبین أن یكون شكھ في حال سكوتھ، والتب: الحالة الثانیة. ھذا الوجھ

ال جمع سور في : [قال رحمھ هللا. الفاتحة، فاألصل أنھ ما بین دعاء االستفتاح وما بین الفاتحة فیقرأ الفاتحة وال حرج علیھ في ھذا التكرار
ً فلو أن إنسانا قرأ سورتین في ركعة فال حرج علیھ، ولیس بمكروه، وقال ٍأنھ ال ُیكره تكرار السور وجمعھا في فرض،: أي]. ٍفرض كنفل

ٌقْل ُھو هللا أحد : بعض العلماء بالكراھة، ولكن السنة خالفھ، ففي الصحیح عن النبي صلى هللا علیھ وسلم أنھ أقر الصحابي الذي كان یقرأ َ ََ ُ َّ ُ
إني ألعرف النظائر التي كان یجمع بینھا : (ورة، وكان ابن مسعود یقولًفي كل ركعة، فإنھ كان یقرؤھا مضافة إلى الس] 1:اإلخالص[

  .، فال حرج أن تجمع بین السورتین في ركعٍة واحدة)رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم في صالتھ
 
 
 
 

 األسئلة
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...... 
 

 حكم تغمیض العینین في المساجد المزخرفة
 
 

باسم هللا، :  ھل یجوز للمصلي أن یغمض عینیھ؟ الجواب-ت الزخارف في مواضع السجودًخصوصا إذا كان- في المساجد المزخرفة : السؤال
، والصالة والسالم على رسول هللا، وعلى آلھ وصحبھ ومن وااله إنھ إذا كان في األرض زخرفة : فقد قال بعض العلماء: أما بعد. والحمد 

ولھذا القول ما یدل علیھ في السنة، فإن . ل الخشوع باالنكفاف عن ھذه الزخرفةأو نحوھا فإنھ ال بأس بتغمیض اإلنسان لعینھ؛ ألنھ ُیحصِّ
ھذا : ، قالوا)أمیطي عنا قرامك ھذا، فإنھ ال تزال تصاویره تعرض في صالتي: (النبي صلى هللا علیھ وسلم في الحدیث الصحیح عنھ قال

وكنا في القدیم نغمض ونظن أن ھذا . نسان نفسھ فإن هللا عز وجل یعینھَیدل على أن اإلنسان مھما بلغ من الخشوع فإنھ ُیشغل، ولو جاھد اإل
ُْیعین على الخشوع فوجدنا أن المجاھدة أفضل، حتى یصبح ھذا الشيء شیئا عادیا عندك، بحیث إذا ألفتھ وأحدقت البصر إلى موضع سجودك  ً ًِ َ

ُّید والترغیب والترھیب فإن ھذا یدعوك إلى التأثر وعدم االلتفات إلى وتأثرت باآلیات وأحسست أن هللا یخاطبك بھا بما فیھا من الوعد والوع
ّالزخرفة، ولذلك الذي تطمئن إلیھ النفس أن اإلنسان یجتھد قدر استطاعتھ، ویجاھد عل هللا عز وجل أن یبلغھ إلى ھذه الدرجة من الكمال، 

  .وهللا تعالى أعلم
 
 
 
 

 ًالواجب على من ترك الركوع سھوا
 
 

ٌرجل كان یصلي وراء اإلمام، وقد قرأ اإلمام في آخر قراءتھ آیة سجدة ثم ركع، ولكن ھذا المأموم لم یركع مثل اإلمام، وإنما سجد : السؤال
َّھذا أمر ینبغي التنبیھ علیھ ألئمة المساجد وطالب العلم، فقد نبھ العلماء رحمة هللا علیھم أن : ًسھوا، فماذا یكون على ھذا المأموم؟ الجواب َ من ٌ

ًفقھ اإلمامة أن ال یفعل اإلمام شیئا ُیوجب اختالل صالة الناس وراءه، وھذا من النصح للعامة، ووجھ ذلك أنھ إذا وقف على موضع السجدة 
ًأربك الناس، فال یدري الناس أھو ساجد أم راكع خاصة إذا كان ھناك أناس یقتدون بھ في خارج المسجد، فترى ھذا راكعا وھذا ساجدا،  ً ً َ َ

ُّرى آخر قائما حائرا ال یدري، أیسجد أم یركع، ولذلك ذكروا أن من فقھ اإلمامة التنبھ لمثل ھذه األموروت َ َّ ً َفإذا قرأ ذلك ووقع فیھ فإن : قالوا. ً َ َ
رغبة لھ في السجود ، وال )اقرأ(ًاآلیتین والثالث، أو استفتح سورة مثل سورة  َلم یكن عنده رغبة أن یْسُجد فلیصلھا بسورة بعدھا، فإنھ إذا قرأ

حتى ولو قرأ منھا آیتین لینبھ الناس على أنھ غیر : فإنھ یستفتح بسورة القدر، فإن دخولھ بسورة القدر ینبھ على أنھ ال یرید الركوع، قالوا
حكم ھذه المسألة فإن اإلمام إذا أما بالنسبة ل. َینبغي لإلمام أن یكون عنده العلم بأحكام اإلمامة وفقھ اإلمامة: ولذلك یقولون. ساجد، ثم یركع بھم

ّكبر وركع ثم سجد الناس، فمن سجد صح سجوده، وحینئٍذ إذا رفع اإلمام یقوم مباشرة، ثم یركع ویدرك اإلمام في الرفع من الركوع وصالتھ  َ
ِصحیحة؛ ألنھ سجد على وجھ اإلخالل، ویحمل اإلمام عنھ ھذا السھو َوأما إذا لم یركع وإنما سجد ثم قام . َ من سجوده فوقف مع اإلمام في َ

َفإن تَدارك صحت ركعتھ، وإن لم . َّالرفع من الركوع ولم یركع فعلیھ أن یلغي ھذه الركعة، فإذا سلم اإلمام قضى ھذه الركعة؛ ألنھ لم یركع
َولم یقض ھذه الركعة وجب علیھ قضاء الصالة كاملة یتدارك وجب علیھ قضاء الركعة، فإن خرج من المسجد : الصة أن الصور ثالثفالخ. َ

َأن ال یركع وال یتدارك فتلزمھ الركعة، فإن فعلھا وھو في : الثانیة. أن ال یركع ولكن یتدارك، فصالتھ صحیحة وركعتھ مجزیة: األولى َ َ
ِزمھ قضاء َفإن خرج من المسجد ولم یتدارك ھذه الركعة ل: الثالثة. المسجد وقام وتحرك كما في قصة ذي الیدین، فحینئٍذ صالتھ صحیحة

  .الصالة كاملة، وهللا تعالى أعلم
 
 
 
 

 وصایا لطالب العلم قبل االمتحانات
 
 

إخالص : ًأوال: یوصى طالب العلم بأمور: أقبلت االمتحانات، فما ھو الذي ینبغي على طالب العلم فعلھ في ھذه األیام؟ الجواب: السؤال
ِّتعالى؛ فإن هللا سبحانھ وتعالى یأجر اإلنسان على قدر نیتھ، فال ُیغلب طالب العلم نیة العمل لوجھ هللا عز وجل وإرادة ما عند هللا سبحانھ و

ِوتوكْل على الحيِّ الذي ال یُموت وسبِّْح بحْمده : االعتماد على هللا، كما قال تعالى: َاألمر الثاني الذي ُیوصى بھ طالب العلم. الدنیا على اآلخرة ِ َِ َ َ َ َ َ َ َِ ُ ََّ ْ َ َّ
، فال تعتمد على ذكائك وال على فھمك، وال على حفظك وال على تحصیلك، ولكن توكل على هللا، فإن هللا قادر على أن یترك ]58:الفرقان[

اإلنسان وھو على أكمل ما یكون من الذكاء والحفظ حتى یدخل إلى االختبار فینسیھ جمیع ما حفظ، وهللا على كل شيء قدیر، وربما یبتلیھ 
فنحن تحت رحمة هللا عز وجل، وإذا أردت أن تنظر إلى . یبلغ ما یرید فیصبح في شتاٍت من أمره ال یستطیع أنبمرض في رأسھ أو جسمھ 

ِّتوفیق هللا لك في األعمال فال تستفتح عمال إال وأنت تعلقھ على حول هللا وقوتھ یا حي یا : (وكان من دعاء النبي صلى هللا علیھ وسلم المأثور. ً
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، فال یصلح الشئون إال ھو سبحانھ، فالتوكل على هللا تعالى، كما )صلح لي شأني كلھ وال تكلني إلى نفسي طرفة عینقیوم برحمتك أستغیث، أ
ُوتوكْل على الحيِّ الذي ال یُموت : قال تعالى ََ َ َ َ َِ َّ ْ َ َومْن یتوكْل على هللا فُھو حْسُبُھ : ، وقال هللا في كتابھ]58:الفرقان[َّ َ َ َ َ َ ََ َِ َّ َ  وأیام االختبارات ،]3:الطالق[َّ

ٌأیام صعبة، وفیھا ھموم وغموم، فاإلنسان یذھب ھذه الھموم والغموم باالعتماد على هللا عز وجل والتوكل على هللا سبحانھ وتعالى وحسن 
األنانیة والبخل ینبغي لطالب العلم أن یتراحموا، وأن یكون بینھم ما ینبغي أن یكون بین طالب العلم من البعد عن : األمر الثالث. الظن بھ

لھ الشیطان حین یقول بالخیر على إخوانھم، ِفإن احتاج أخوك إلى شرح مسألة أو كتاب أو ملخص فأعطھ، وإیاك وما یسوِّ ھذا مھمل : َّ
َّفمن اآلن تعود على اإلیثار، فلربما كانت عنده ظروف، أعطھ ملخصك وانصحھ، فلذلك ال ینبغي لإلنسان أن یبخل على النا. متكاسل ِ س، َ

ًوطالب العلم الذي یبخل الیوم سیبخل غدا، والذي فیھ األنانیة الیوم فیھ األنانیة غدا ِّفینبغي لطالب العلم أن ُیوطن نفسھ على اإلیثار وحب . ً
شرح مسألة فال ٌالخیر للناس، فإن هللا في عون العبد ما كان العبد في عون أخیھ، والعلم رحم بین أھلھ، فإذا احتاج أخوك إلى مساعدة، أو إلى 

البعد عن المحرمات، ومنھا الغش في االختبار؛ ألن الغش في : األمر الرابع. تبخل فإن هللا في عون العبد ما كان العبد في عون أخیھ
مور ، وألنھ یفضي إلى استباحة األ)من غشنا فلیس منا: (االختبار ُیعتبر كبیرة من الكبائر وال شك؛ ألن النبي صلى هللا علیھ وسلم قال

. ُیشتبھ في رزقھ، إال أن یتوب فیتوب هللا علیھ: ًالمحرمة؛ ألن اإلنسان ینال شھادة مزورة وھو لیس بأھل لھذه الشھادة، بل قال بعض العلماء
ثیر ولیست فیھ  فأقل ما یكون أن یمحق هللا بركة مالھ، ولذلك تجده یأخذ المال الك-والعیاذ با-ولذلك ُینظر فإن نال الشھادة بالزور وبالغش 

َّاألمر الخامس الذي ُینبھ علیھ. بركة، ولو تاب لتاب هللا علیھ تعظیم شعائر هللا عز وجل، فإن الطالب في االختبارات ربما یقطعون أوراق : َ
راق المصحف، القرآن من المصاحف، وربما یمتھنون بعض الكتب، فینبغي التناصح في ھذا األمر، فال یجوز امتھان كتاب هللا وال تمزیق أو

ولذلك ُیخشى على اإلنسان إذا رمى بورقة أن یطأ علیھا أحد فیكون . وكذلك ال یجوز امتھانھا بوضعھا في الطرقات والوطء علیھا باألقدام
ن علیھ وزر؛ ألنھ ھو السبب، والتسبب في األشیاء یوجب ضمان ما نشأ عنھ، لذلك من یتسبب في امتھان كتبھ وأوراقھ بمجرد أن ینتھي م

ِكذلك أیضا أوصي بوصیة ینبغي التنبھ لھا، . اختباره، أو یضعھا في مكان تعبث بھا الریاح فھذا ال یجوز، وینبغي التناصح في ھذا األمر ُ ً
الطالب وھي حقوق األبناء في مثل ھذه األیام، فعلى اآلباء واألمھات أن یتقوا هللا في األبناء والبنات؛ فإن أیام االختبار أیام عصیبة، ویكون 

فیھا في ھم وغم، فینبغي الرفق بھم والتوسعة علیھم وإعانتھم وتیسیر األمور لھم وتقویة صلتھم با عز وجل، وغیر ذلك من األمور التي 
لعلم أو ال وبعض اآلباء ال یھمھ أن یضبط ابنھ ا. ینبغي أن یسدیھا الوالدان إلى الولد في مثل ھذه المواقف، وینبغي القیام بالواجب والمسئولیة

. ٌیضبطھ، وهللا سائلك عن ضبط ابنك للعلم؛ ألن تعلم االبن ومعرفتھ بأمور دینھ وما یتصل بھا من األمور التي یحتاجھا لحیاتھ أمر مطلوب
ذا من فینبغي شحذ ھمم األبناء والبنات وإعانتھم على مراجعتھم، وتیسیر األمور التي تعینھم على الخیر وبلوغھم ألفضل الغایات؛ ألن ھ

ٌوكلمة أخیرة إلى من ابتاله هللا بالتدریس، فإني أسأل . ِالنصیحة؛ فإن من نصحك لولدك قیامك علیھ على ھذا الوجھ الذي ُیرضي هللا عز وجل
طیبة، ِّهللا العظیم أن یشكر سعیھم ،وأن یعظم أجرھم، وأن یجزیھم على أبناء المسلمین وبناتھم كل خیر، فنعم ما یصنعھ المعلم من كلمات 

ھ لمن ُیعلمھ إال هللا سبحانھ وتعالى، فا أعلم كم تمر علیھ  ِّفأسأل هللا أن یتقبل منا ومنھم صالح العمل، فال یعلم مقدار ما یبذلھ المعلم والموجِّ
ًمن ساعات ھم وغم، حتى وإن كان ُیعلم شیئا من أمور الدنیا، فإن المسلمین بحاجة إلى طبیب وبحاجة إلى مھندس، وب حاجة إلى كل من یسد ِّ

ٌثغور اإلسالم ولو كان في أمور الدنیا ما لم تكن محرمة، فالمعلم بقیامھ بھذه المسئولیة على خیر، وھو مأجور عند هللا عز وجل، فنسأل هللا 
ن النبي صلى هللا الرفق بالطالب، وإحسان الظن بھم وعدم التشویش والتضییق علیھم؛ فإ: والوصیة التي یوصون بھا. أن یتقبل منا ومنكم

ًاللھم من ولي من أمر أمتي شیئا فشق علیھم فاشقق علیھ ومن ولي من أمر أمتي شیئا فرفق بھم فارفق بھ: (علیھ وسلم قال فبعض ). ً
المدرسین یأتي بأسئلة تعجیزیة، وبعضھم ُیحاول أن یضیق على الطالب، وكأن االختبار شيء من المنافسة واألذیة واإلضرار، وھذا ال 

ً، فرفقا بأبناء المسلمین وبناتھم، ولتتق هللا في ھذا االبن الذي یأتیك متوتر )ال ضرر وال ضرار: (یجوز؛ فإن النبي صلى هللا علیھ وسلم یقول
ًاألعصاب شارد الذھن مھموما مغموما مكروبا، فینبغي الرفق بمثل ھؤالء، خاصة وأنھم ذریة ضعیفة، فإن هللا سمى األطفال  ً  خاصة صغار-ً

ّوبعض المعلمین إذا رأى التقصیر من الطالب سبھ وشتمھ وأھانھ، بل ربما ضیق علیھ، فیخرج . ً ذریة ضعیفة، فمثل ھؤالء یرفق بھم- السن
ٍھذا الطالب بھم وغم یبقى معھ دھره كلھ، فلربما ُیصاب بمرض في نفسھ أو في عقلھ، وھذا ال یجوز، فھؤالء أمانة وهللا سائلنا عنھم، فینبغي 

ِّھي أحسن، وإذا كنت في المدرسة ورأیت من یشدد فذكره با عز وجل، وذكره أن حولھ بحول  رفق بھم واإلحسان إلیھم وأخذھم بالتيال
ًأغضبني فضربتھ ضربا : ولذلك لما ضرب أبو مسعود رضي هللا عنھ وأرضاه غالمھ وھو یملكھ قال. هللا، وأن قوتھ بقوة هللا عز وجل

ًشدیدا، فسمعت صوتا اعلم أبا مسعود : ( من ورائي لم أستطع أن أتبینھ من شدة الغضب، فالتفت فإذا رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم، فقال ليً
فلذلك ینبغي على اإلنسان أن یتقي هللا في أبناء المسلمین وبناتھم فھم أمانة، وینبغي أن نعرف ). أن هللا أقدر علیك منك على ھذا الغالم

، وھذا ال یعني أن )من ال یرحم ال یرحم: (لذي ھم فیھ والكرب، فإن هللا عز وجل یرحم من عباده الرحماء، وفي الحدیثنفسیاتھم والضیق ا
ٍنسوي بین الخامل وبین المجد، فیستطیع المدرس الموفق الناجح أن ُیعطي كل ذي حق حقھ، وأن یزن بالقسطاس المستقیم، وھذا ال شك فیھ، 

ِّوالشدة المبالغ فیھا تنفر، ولو كان المعلم یدرس أفضل العلوم . ر بأمثال ھؤالء الضعفة الذي ینبغي اإلحسان إلیھملكن بطریقة لیس فیھا إضرا
 لصغرھم وجھلھم بسبب األذیة واإلضرار، فینبغي تھیئة -والعیاذ با- وأحسنھا، فإنھا تنفر، ولربما یكره بعض الطالب كتاب هللا عز وجل 

غ ھذه الغایات الطیبة، فنسأل هللا العظیم رب العرش الكریم أن یجیرنا وإیاكم من امتحان اآلخرة، فینبغي علینا أن من یعین الطالب على بلو
ٍنتذكر في مثل ھذه المواقف حینما یدخل الطالب إلى االختبار وقد ُھیِّئت لھ األمور، فكیف إذا قدم العبد على هللا عز وجل في یوم تشخص فیھ  ِ

ویا للعجب حین . َّأن اإلنسان الموفق یتنقل من فكرٍة إلى فكرة ومن عبرة إلى عبرة، فاختبار الدنیا یذكر باختبار اآلخرةوال شك ! األبصار؟
ُتجد اآلباء واألمھات مشفقین على األبناء والبنات وھم یذھبون إلى االختبارات، واألكف ترفع بالدعوات، وال یبالي األب بابنھ في االمتحان 

فنسأل هللا العظیم رب . هللا من عذاب اآلخرة؟ فإن االمتحان كل االمتحان في اآلخرة نا سأل هللا لنفسھ وأوالده أن یجیرھماألكبر، ومن م
العرش الكریم أن یجیرنا من ھول یوم الوعید، وأن یؤمننا من سطوة ذلك الیوم الشدید، إنھ ولي ذلك والقادر علیھ، وأن یتقبل منا ومنكم 

وصلى هللا وسلم وبارك على نبینا محمد، وعلى آلھ . لي ذلك والقادر علیھ، وآخر دعوانا أن الحمد  رب العالمینصالح العمل، إنھ و
  .وصحبھ أجمعین
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  مباحات الصالة-شرح زاد المستقنع 
عھ أثناء القراءة، والفتح على رد المار بین یدیھ، وعد اآلیات بأصاب: ھناك مباحات یجوز للمصلي أن یفعلھا في صالتھ وال حرج علیھ، ومنھا

اإلمام إذا أخطأ أو أرتج علیھ، ولبس الثوب أثناء الصالة، ولف العمامة، وقتل ما یؤذي كالحیة والعقرب ونحوھا، وقراءة ما شاء من أول 
 .السورة أو وسطھا أو آخرھا، والبصق عن یساره، وإذا كان في المسجد ففي ثوبھ

 مباحات الصالة
 
 

...... 
 

 ار بین یدي المصليرد الم
 
 

فیقول : أما بعد. بسم هللا الرحمن الرحیم الحمد  رب العالمین، والصالة والسالم على أشرف األنبیاء والمرسلین وعلى آلھ وصحبھ أجمعین
ولھ رد المار : [ھوقول. ٍعائد إلى المصلي، سواء أكان في فرض أم في نفل) لھ(الضمیر في ]. ولھ رد المار بین یدیھ: [المصنف رحمھ هللا

یرون أن ھذا من  وھو قول طائفة من أھل الرأي، فقد كانوا. ال یرد: وقال بعض العلماء. بل یجب علیھ ذلك: قال بعض العلماء] بین یدیھ
ال یجوز أن ٍ، والصحیح أنھ لیس بمنسوخ، وأن الحكم باق إلى قیام الساعة، وأنھ )اسكنوا في الصالة: (المنسوخ لقولھ علیھ الصالة والسالم

، وقولھ علیھ الصالة والسالم عن السترة ) فلیقاتلھ فإنما ھو شیطان: (ًتترك إنسانا یمر بین یدیك، والدلیل على ذلك قولھ علیھ الصالة والسالم
إن : قال العلماء. َّیدل على أنھ إذا مر بینھ وبین قبلتھ ضره) فال یضره: (، فإن قولھ) مثل مؤخرة الرحل، فال یضره من مر وراء ذلك: (أنھا

َمن صلى ومر المار بین یدیھ تضرر االثنان، فیتضرر المصلي ألنھ قطع عن خشوعھ، وإذا سكت عنھ أعانھ على اإلثم والعدوان، ومن  ِ ُ َّ
؛ ألنھ أعانھ َیأثم المصلي من ھذا الوجھ: أعظم اإلثم والعدوان إثم العبادات واالعتداء على حدود هللا عز وجل في المقام بین یدیھ، فقالوا

ًوسكت عنھ، ویأثم المار عند علمھ؛ ألنھ فعل ما نھي عنھ شرعا من المرور بین یدي المصلي، وقد قال صلى هللا علیھ وسلم لو یعلم المار : (ُِ
ً أو شھرا أو ًال أدري أقال أربعین یوما: قال أبو النضر ). ًبین یدي المصلي ماذا علیھ لكان أن یقف أربعین خیرا لھ من أن یمر بین یدیھ

ِولذلك شدد الشرع في ھذا المرور؛ ألنھ یشوش على الناس في صالتھم ویقطعھم عن الخشوع، وھو عبادة ال نعلم علتھا الحقیقیة، فمن . سنة
مار بین وال. ٍهللا األمر وعلى الرسول البالغ وعلینا الرضا والتسلیم، ولیس ھذا بكثیر على أشرف العبادات، وأكمل المقامات وھي الصالة

أن تشعر بھ قبل المرور، وھذا یتأتى حینما یكون اإلنسان قد رمى ببصره إلى : الحالة األولى: یدي المصلي ال یخلو المصلى معھ من أحوال
َموضع سجوده فأحس بالمار من جھة یمینھ أو من جھة یساره قبل أن یحول بینھ وبین القبلة، فإن شعرت بھ قبل مروره مددت الید، وھذا  َ

أن   فإنھ بمجرد- أصلحھم هللا-لمد من باب التنبیھ، وال یجوز لك في ھذه الحالة أن تبدأ بالمقاتلة، وھذا على خالف ما ُیرى من بعض الناس ا
ِیمر بین یدیھ یضربھ، وھذا ال یجوز؛ ألن أذیة المسلم واإلضرار بھ محرمة، وال تجوز إال في الحدود الشرعیة التي أذن هللا بھا ورسولھ ََّ 

ًعلیھ الصالة والسالم، وبناء على ذلك ال یبتدئ الناس بالدفع أو ضربھم على صدورھم مباشرة، وإنما یمد مدا قویا حتى یتنبھ المار، فإذا  ً ً
َأحسست أن ثبوت الید یحول بینك وبینھ أثبت الید واكتفیت باإلثبات دون حركة، فإن انصرف فبھا ونعمت؛ ألنھ ربما یكون المار مشوش  ّ

َّن، وربما یكون شارد الذھن، وربما یكون غیر منتبھ لما أمامھ، فإذا وضعت یدك تنبھ، فحینئٍذ یرتدع، وال شك أن ما أبیح للضرورة ُیقدر الذھ ِ ُ َّ
واختلف العلماء لو . بقدرھا، فإن أصر على المرور في ھذه الحالة دفعتھ، فإن أصر قاتلتھ، فلك حق الدفع، ولو كان ذلك على وجھ اإلضرار

ِأذن الشرع بالمقاتلة ودمھ ھدر، فإن مات فال یلزم الدافع الضمان وال یجب: أنھ دفعھ وسقط وانكسر، أو أصابھ ضرر، فقال بعض العلماء َ 
وھذا القول أقوى األصول؛ ألن إسقاط اإلثم علیھ ال . إنھ ضامن، فال إثم علیھ في الدفع، ولكنھ یضمن: وقال بعض العلماء. علیھ القصاص

َإسقاط الضمان، وبناء على ذلك ترده وتدفعھ، فإن حصل لھ ضرر فإنھ من یدك، وابتالء ابتالك هللا بھ، كما ُیبتلى الرجل بالسقم في یستلزم  ٌَ ًُّ
جسمھ والبالء في جسده فیضمن؛ ألن األصل الضمان حتى یدل الدلیل على اإلسقاط، ولیس ھنا دلیل یدل على إسقاط الضمانات، فالدلیل 

، فإن المقاتلة ھي المدافعة، وھو ) فلیقتلھ: (، وبین قولھ)فلیقاتلھ: (ٌذن بالمقاتلة، لكنھ ال یستلزم إسقاط الضمان، وفرق بین قولھعندنا في اإل
لیس المراد أن : فقال بعضھم). فلیقاتلھ: (واختلف العلماء في قولھ علیھ الصالة والسالم. ًأسلوب عام، أي أعم من أن یكون داال على اإلسقاط

ْفلیدع علیھ في : فإن دفعتھ فال إشكال، وإن لم یندفع، وغلب فإنھم قالوا: قاتل بمعنى أن یدافعھ في الصالة، وإنما المراد أن المار على حالتینی
َقاتلُھم هللا أنى ُیْؤفكون : صالتھ، فإن القتل ُیستعمل بمعنى اللعن، وبمعنى الدعاء، ومنھ قولھ تعالى ُ َ َ ََّ ََ ُ َّ َقتل اإلنساُن ما : وقولھ تعالى، ]30:التوبة[ُ َ َْ ُِ ِ

َأكفرهُ  َ ْ ِلعن، فقالوا: أي] 17:عبس[َ َّإنھ بمعنى الدعاء علیھ، فإذا غلب المكلف فحینئٍذ یدعو علیھ لعظیم الضرر الذي أصابھ: ُ َ ولكن القول . َ
فإن كان المار . ًاحة دمھ والخروج عن كونھ مصلیا أقوى، وھو قول الجماھیر، ولیس المراد بھ استب-وھو أن المراد بالمقاتلة المدافعة-الثاني 

ًقویا، وكنت ضعیفا وغلبك فحینئٍذ قالوا وفي بعض األحیان في حال الجلوس بین السجدتین أو التشھد ال . اإلثم على المار دون المصلي: ً
ًرأیت رجال ضعیف البنیة أمسك بساق رجل حتى ًتستطیع المصلي أن یدفع إال إذا كان اإلنسان قویا یستطیع أن یقاتل، فحینئٍذ ال حرج؛ فلقد 

وقد ذكر العلماء . إذا غلبھ فاإلثم على المار دون المصلي: كاد أن یموت الرجل بسبب ما أعطاه هللا من القوة، لكن اإلشكال إذا غلبھ، فقالوا
ة یأثمان، وحالة ال یأثمان، وحالة یأثم المار ال یخلو المصلي والمار بین یدیھ من حاللت، ففي حال: حاالت المرور بین یدي المصلي فقالوا



 336 

فالحالة األولى التي ال یأثمان فیھا صورتھا أن یكون المصلي كفیف البصر، ویمر المار وھو . دون المصلي، وحالة یأثم المصلي دون المار
الحالة . سقط اإلثم عن المار لكونھ ال یعلمفسقط اإلثم عن األعمى؛ ألنھ ال یرى، وھذا لیس بإمكانھ، و. ٌال یدري أنھ مار بین یدي المصلي

ٌأن یبصره وھو قادر على دفعھ وال یدفعھ، ویمر المار دون وجود عذر، مع علمھ أنھ مار بین یدي المصلي، فیأثمان : الثانیة التي یأثمان فیھا ٌ
ًبصرا عالما، فیأثم المار دون المصليًأن یكون المصلي كفیفا والمار م: الحالة الثالثة التي یأثم فیھا المار دون المصلي. ًمعا وأما الحالة . ً

. یعلم فیمر دون أن یدفعھ، فحینئٍذ یأثم المصلي دون المار الرابعة التي یأثم فیھا المصلي دون المار، كأن یكون المار كفیف البصر، أو ال
ًفیشمل كل ما مر بین یدیك، سواء أكان إنسانا أم حیوانا، َّفذكرنا أن السنة رد المار بین یدي المصلي، وعبر المصنف بھذا الرد على العموم،  ً ٌ ّ

ًفإذا مر الشيء بین یدیك فإنك تدفعھ، خاصة إذا كان مما یقطع الصالة فإن األمر فیھ أشد، كما سیأتي إن شاء هللا تعالى بیانھ أما بالنسبة لغیر . َّ
ُّكن رده بمد الید، كالبعیر وكالبقرة إذا كانت مماثلة لموقف المصلي، ما یم: الضرب األول: اآلدمي، وھي الحیوانات، فھي على ثالثة أضرب

ًفإذا مد یده تنبھ البعیر وانصرف عنھ، وكذلك البقرة، وفي حكمھا أیضا الحمار والبغل ونحوه مما ھو عظیم الجثة بحیث یماثل اإلنسان حال 
الضرب . طائر إذا مر بین یدي اإلنسان، فإنھ یتعذر علیھ أن یرده بیدهأن یكون مما ال ُیمكن رده من الحیوانات، كال: الضرب الثاني. قیامھ

َّمن ركن إلى ركن، وذلك كالھره، فالھرة الصغیرة إذا مرت ال تستطیع أن  أن یكون مما یمكن رده في حال القیام مع حدوث االنتقال: الثالث ٍ
َتردھا إال إذا انحنیت إلیھا، وكذلك البھمة الصغیرة من الغنم كال سخلة ونحوھا، فإنك تضطر إلى أن تنحني، فتنتقل من ركن القیام إلى ركن َ

ًیجوز لھ أن یدفعھا ولو بالرمي، فینحني مسرعا في : قال بعض العلماء: ُالركوع، وربما تبالغ في االنحناء لردھا كالقطة، فحینئٍذ ھناك أوجھ َّ
َأنھ یُرد بقدمھ، : القول الثاني. وھذا قال بھ بعض السلف. َھ وُیغتفر ھذا االنتقالینتقل بسرعة ویأخذھا ویرمیھا، ثم یرجع إلى قیام: انحنائھ، أي

وال یرد بیده، فینتقل الرد من كونھ بیده إلى كونھ بقدمھ، فیدفعھا بقدمھ، فإذا جاءت تمر فإنھ حینئٍذ یجعل قدمھ في منتصف الھر ونحوه ثم 
َیرمي بھ فُیغتفر ھذا، ویكون كالمدافعة بالید أنھ یتقدم حتى یلتصق بالحائط أو بسترتھ، فتمر البھمة من ورائھ، وقد جاء عن : قول الثالثال. ْ

وأقوى ھذه األقوال وأعدلھا والقوالن األخیران، فإما أن یكون الدفع بالقدم، وإما أن یكون الدفع بأن . النبي صلى هللا علیھ وسلم فعلھ لذلك
والرد المشروع أن یكون قبل دخولھ فیما بین اإلنسان وبین . ء عنھ علیھ الصالة والسالمیتقدم حتى یلتصق ثم تمر ھي من رواءه كما جا

وھذا . ال یرده؛ ألنھ إذا رده حصل مروران بین یدي المصلي: وقال بعضھم. ُّیرده: سترتھ، أما لو جاوز ھذا المكان ومر، فقال بعض العلماء
ما ال یمكن : نئٍذ قد سقط التكلیف وأصبح من المتعذر؛ ألن اإلخالالت تنقسم إلى قسمینأقوى، أعني األخیر؛ فإنھ إذا فات اإلنسان ومر، فحی

َتداركھ فال تكلیف، وما یمكن تداركھ فإنھ ُیكلف بھ اإلنسان، وھذا مما ال یمكن تداركھ؛ فإن المرور قد فات، فحینئٍذ ال ُیطالب برده، وألن رده  َ َّ
ٍیتضمن مفسدة من االنشغال مع حصول مرور ً زائد، وبناء على ذلك ال یشتغل برده ثانیةً أن یكون : َاألمر الثاني الذي ُیراد التنبیھ علیھ. ً

ِّالمرور فیما بین یدي المصلي، فلو مر من وراء سترتھ فإنھ باإلجماع ال ُیؤثر؛ لما ثبت في الحدیث الصحیح عن النبي صلى هللا علیھ وسلم 
ِّ، فدل على أن المرور وراء السترة ال ُیؤثر، وثبتت في األحادیث )ل، فال یضره من مر وراء ذلكمثل مؤخرة الرح: (.. أنھ قال في السیرة

ِعن النبي صلى هللا علیھ وسلم أنھ أقر حینما مر الناس من وراء السترة، فالسترة ُجعلت كغایة، فالدفع یكون فیما بینھ وبین ھذه الغایة، وال  ّ
ویبقى النظر لو كان اإلنسان یصلي إلى غیر سترٍة، أو كانت سترتھ بعیدة، فھل ُیشرع لھ أن یتقدم . ایةُیشرع لھ الدفع فیما زاد عن ھذه الغ

السنة لإلنسان أن تكون سترتھ على ممر الشاة من موضع سجوده، وھذا یأتي بأكثر من ذراع، فھذا القدر یتركھ : َحتى یُرد؟ والجواب
ِ أن ال ُیشبھ - وهللا أعلم-العلة في ھذه : قالوا) جعل ھذا القدر ممر الشاة: ( علیھ وسلم أنھویسجد، كما جاء في حدیث سھل عن النبي صلى هللا

 عبدة األ
 
 
 
 

 عد اآلیات أثناء الصالة
 
 

 ِّومراد المصنف أن المصلي إذا أراد أن یعد. الحساب، واآلي جمع آیة، وھي آیات القرآن: ، المراد بالعد]ّوعد اآلي: [قال رحمھ هللا تعالى
كان یعقد : (اآلیات في صالتھ فال حرج علیھ في ذلك، وقد جاء حدیث أنس بن مالك رضي هللا عنھ عن النبي صلى هللا علیھ وسلم أنھ

وقال . َّ، ورخص فیھ بعض السلف رحمة هللا علیھم، وجاء عن بعض أصحاب النبي صلى هللا علیھ وسلم فعلھم لذلك)أصابعھ لعد اآلي
ِإنھ اغتفر : العلماء ًھذا الفعل لكونھ یسیرا، وقد یحتاج اإلنسان للعد لطلب فضیلٍة، كما في قیام اإلنسان بمائة آیٍة وقیامھ بألف آیٍة في اللیل، ُ

ًفبین المصنف رحمھ هللا بھذه العبارة أن من اشتغل بعد اآلي فال حرج علیھ، ولكن األكمل واألفضل واألعظم أجرا أن یقتصر على التالوة  َّ
َوأما عد اآلي فإن حدیث أنس رضي هللا عنھ وأرضاه لم أعثر على من صححھ وقال بثبوتھ، ولذلك ُیْبقى على األصل، وألن . ُّبالتدبر ّ

إنھ خالف األولى على : المصلي إذا عد اآلي فإن ذلك یشوش علیھ فكره، وكذلك قد یمنعھ ویحول بینھ وبین تدبر معاني اآلیات، ولذلك قالوا
  .أقل درجاتھ

 
 
 
 
 تح على اإلمامالف
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ُإذا صلیت وراء إمام وارتج على ھذا اإلمام أو أخطأ فإنھ یحق لك أن تفتح علیھ، والفتح على اإلمام ] والفتح على إمامھ: [قال رحمھ هللا تعالى ٍ َ َّ

ًیكون عند حدوث الخطأ، والخطأ یأتي على صور في تالوة القرآن، فتارة یكون اإلمام واقفا عند اآلیة ال یعرف م ًا بعدھا، وتارة ُیردد اآلیة ً
َّففي ھاتین الحالتین ُیفصل في حكمھ، فإذا كان اإلمام قد ارتج علیھ فقرأ اآلیة . ًعلى سبیل اللبس مع آیٍة أخرى، خاصة في المتشابھ من اآلیات َُّ َ

أن یكون وقوفھ لمكان الخطأ وعدم معرفة ما ٍثم وقف ولم یكمل ما بعدھا؛ فإنھ حینئٍذ یحتمل أن یكون وقوفھ لتدبر أو تفكر أو اتعاظ، ویحتمل 
بعد اآلیة على سبیل النسیان، فإن غلب على ظنك أنھ قد وقف على ھذه اآلیة على سبیل الخطأ جاز لك أن تبادره بالفتح وأن تعاجلھ بھ، وأما 

ًتتكلم فاتحا على اإلمام عند وجود الحاجة، أن یبادر اإلنسان مباشرة بالفتح فال؛ ألن األصل سكوت المأموم وعدم كالمھ، وإنما أبیح لك أن 
ِفلما تردد الحال بین كونھ محتاجا أو غیر محتاج ُبقي على األصل لیس كل سكوٍت من اإلمام في وسط اآلیات أو عند : ولذلك قال العلماء. ًّ

اإلنسان أن ال یتعجل فیھ؛ ألنھ ربما قرأ ختم اآلیات یدل على أنھ قد التبس علیھ، أو ارتج علیھ، ولذلك ھذا النوع من الوقوف ینبغي على 
اإلمام فأدركھ خشوع اآلیة فقطع نصفھا، وربما غلبتھ نفسھ بالفكر والتأثر فوقف حتى یسترجع نفسھ، وربما لم یستطع إكمال اآلیة لضیق 

اآلیة، أو وقف أثناء اآلیة، إال أنھم ففي مثل ھذه الصور ال یعاجل اإلنسان بالفتح، وھذا إذا وقف اإلمام على رأس : قالوا. نفسھ، ونحو ذلك
أما وقوفھ عند آخر اآلیة فال شك أن مبادرتك . ًإن وقوف اإلمام أثناء اآلیة أبلغ في الداللة على كونھ ناسیا منھ إذا وقف عند آخر اآلیة: قالوا

فرغ من قراءتھ سكت، ثم كبر للركوع، فلربما بالفتح خالف األولى، وذلك أنھ من المعھود في السنة أن النبي صلى هللا علیھ وسلم كان إذا 
من فقھ : ومن ھنا قالوا. ًسكت اإلمام من أجل الركوع، فلذلك كان وقوفھ على رأس اآلي وتأخره في قراءة ما بعدھا ال یدل على كونھ ناسیا

اءه بالخطأ، فھذا إذا وقف على رأس اإلمام إذا كان وقوفھ على سبیل النسیان أن یكرر اآلیة التي وقف علیھا، فإن تكراره یشعر من ور
أن تجده یكرر اآلیة على وجھین وھذان الوجھان ال أصل لھما، بمعنى أن : وھي أن یرتج على اإلمام، والمراد بھ: أما الحالة الثانیة. اآلیات

 فھذا لیس محل كالم -ختلفةكما ھو الحال في القراءات الم-أحدھما الصحیح واآلخر خطأ، أما لو كررھما على وجھین یحتمالن الصواب 
أما إذا أخطأ فقرأ اآلیة . مأخوذ من رج الشيء إذا خض، والمراد بذلك أن اإلمام یتردد في اآلیة) إذا ارتج: (فقولھم. ُالعلماء رحمة هللا علیھم

ن الوجھ الذي قبلھ یتحرى فیھ ُعلى غیر ما أنزلت علیھ، فحینئٍذ بمجرد خطئھ تبادره بالفتح، ویختلف ھذا الوجھ عن الوجھ الذي قبلھ بكو
تقیید فیھ نوع من التخصیص؛ ألن اإلضافة تقتضي التخصیص، فدل على أنھ ] على إمامھ: [وقولھ. المأموم، وھذا الوجھ یبادر فیھ بالفتح

ر بعضھما، فأخطأ ّلو أن إمامین صلیا بجوا: الصورة األولى: ولذلك صور. ٍُیشرع لھ أن یفتح على إمامھ دون إمام آخر، ودون قارئ آخر
ًال یفتح علیھ؛ ألنھ ینشغل عن صالتھ خاصة مع وجود من : أحد اإلمامین وكنت وراء المصیب وسمعت بخطأ الثاني الذي ال تأتم بھ، قالوا

خالف یجوز لك أن تفتح علیھ، ب: أن یقرأ بجوارك إنسان كتاب هللا عز وجل فیخطئ، فھنا قال بعض العلماء: الصورة الثانیة. یفتح علیھ
ِ إنما شرع إلصالح -أي الفتح-إن ھذا : إنھ ال یفتح علیھ كاإلمام الذي ال تأتم بھ، ومن رخص في الفتح علیھ قال: ومن العلماء من قال. اإلمام ُ

ِالخطأ في كتاب هللا عز وجل، ولعظیم حرمة كالم هللا عز وجل، فُیشرع لإلنسان أن یبین خطأه، وُیغتفر ھذا الكالم ویقصد بھ ا ْ لذكر، فخففوا َ
وقد اختلف العلماء . ُّفي ھذا، كأن یقرأ بجوارك قارئ فیخطئ، فلك أن تقرأ اآلیة التي یقرأھا، وھذا على سبیل التعبد ال على سبیل الرد

  فھل من حقك أن ترد علیھ أو لیس من حقك ذلك؟ وذلك على وجھین مشھورین عند- أعني إذا أخطأ اإلمام-رحمھم هللا في ھذه المسألة 
العلماء رحمة هللا علیھم، فذھب جمھور العلماء إلى مشروعیة الفتح على اإلمام، وأن اإلمام إذا أخطأ في قراءتھ كان من حقك أن تفتح علیھ 

ذكر، إنھ یلزم المأموم أن یسكت، وأما اإلمام فإنھ یت: بالصواب، وذھب اإلمام أبو حنیفة رحمة هللا علیھ إلى عدم جواز الفتح على اإلمام وقال
والصحیح ما ذھب إلیھ الجمھور، وذلك لما ثبت في حدیث . ٍفإن تذكر فبھا ونعمت، وإال ركع وانتقل إلى موضع آخر من كتاب هللا عز وجل

: بن كعب أن النبي صلى هللا علیھ وسلم صلى صالة یقرأ فیھا، فالتبس علیھ، فلما انصرف قال ألبي(أبي بن كعب رضي هللا عنھ وأرضاه 
فھذا یدل داللة واضحة على مشروعیة فتح المأموم على إمامھ، وأنھ ال حرج : قالوا). َّفما منعك أن تفتح علي: نعم قال: نا؟ قالأصلیت مع

وأما ما یفتح فیھ من األخطاء . َعلى المأموم إذا تكلم بما یعین إمامھ على صواب قراءتھ، وھذا المذھب ال شك أنھ أقرب المذاھب إلى السنة
ًھ یفتح في جمیع األخطاء، سواء أأخطأ بإسقاط آیة أم جملة أم كلمة أم حرف أم غیر الشكل، وسواء أكان تغییر الشكل محیال فالصواب أن ٌ

وعلى ھذا فُیشرع الفتح على األئمة في ھذه األحوال كلھا، . ٍللمعنى أم غیر محیل للمعنى؛ ألن المقصود إصالح قراءتھ لكتاب هللا عز وجل
 .ٌلى ھذا الفتح ومأجور علیھٌواإلنسان مثاب ع

 
 
 
 

 لبس الثوب أثناء الصالة
 
 

وھذا مبني على حدیث مسلم ، فقد جاء عن وائل بن حجر رضي هللا . ولھ لبس الثوب في الصالة: أي]. ولبس الثوب: [قال رحمھ هللا تعالى
ھذا یدل على مشروعیة لبس اإلنسان لثوبھ أثناء : قال بعض العلماء). أن النبي صلى هللا علیھ وسلم كبر للصالة والتحف بإزاره: (عنھ

بشرط أن ال یكون بالحركة الكثیرة، فإن التحاف النبي صلى هللا علیھ وسلم باإلزار إنما كان على وجھ لیس فیھ كثیر : الصالة، ولكن قالوا
َّك ُیفرق بین اللبس الذي فیھ كثیر الحركة، عبث وكثیر حركة، بخالف الدخول في الثوب اآلن، فإنھ یحتاج إلى كثیر حركٍة وكثیر فعل، ولذل

ًوبناء على ذلك فلھ أن یصلح ثوبھ؛ ألن النبي صلى هللا علیھ وسلم أصلح إزاره، وصورة ذلك أن تكون العمامة على . وما فیھ یسیر الحركة
كان من اللباس یحتاج  ال حرج فیھ، أما ما عن جبھتھ لكي یسجد علیھا، ونحو ذلك، فھذا -أعني غطاء القلنسوة-رأسھ فیلفھا، أو یرفع الغطاء 

  .إلى كثیر عمل فإنھ ال یفعلھ في صالتھ



 338 

 
 
 
 

 لف العمامة
 
 

ال حرج علیھ في لفھا؛ ألنھ ربما انحلت العمامة : إدارتھا؛ ألنھا إذا سقطت أزعجتھ، ولذلك قالوا: أي]. ولف العمامة: [قال رحمھ هللا تعالى
ًذا ارتفع من سجوده وأراد أن یعید كورھا فإنھ ال حرج علیھ في ذلك إلحاقا بالتحاف النبي صلى هللا ًفسقط كورھا، خاصة عند السجود؛ فإ

ونحوھا؛ ألن اإلزار یتوقف علیھ ستر العورة الذي من شروط صحة .. ٌفرق بین اإلزار والعمامة: ومن أھل العلم من قال. علیھ وسلم باإلزار
ولكن ھذا التفریق محل . ّ ال ُیشترط فیھا ما ُیشترط في اإلزار، فلذلك فرقوا بین العمامة واإلزارالصالة، فكان أمره أشد من العمامة التي

نظر؛ فإن النبي صلى هللا علیھ وسلم كبر وقد ائتزر، وإنما مراد وائل شد اإلزار، وشد اإلزار ال شك أنھ مرحلة فوق تغطیة العورة، فخرج 
  .ٌل أو معین على الفضلًعن كونھ مؤدیا لشرط الصحة إلى ما ھو فض

 
 
 
 

 قتل الحیة والعقرب والقمل في الصالة
 
 

أما قتلھ للحیة والعقرب فقد جاء فیھ . وللمصلي أن یقتل الحیة العقرب، وأن یقتل القمل: أي]. وقتل حیة وعقرب وقمل: [قال رحمھ هللا تعالى
وھذا یدل على سماحة الشریعة ویسرھا، ووجھ . العقرب والحیة:  أيحدیث السنن من أمره علیھ الصالة والسالم بقتل األسودین في الصالة،

ِذلك أن المصلي لو اشتغل بصالتھ وجاءتھ العقرب فلدغتھ فإن ذلك مظنة أن یموت، وكذلك إذا لدغ من الحیة، ولذلك ُیعتبر ھذا  أعني جواز - ُ
ِب تعارض المفسدتین، فعندنا مفسدة الفعل وھو القتل الذي ُیخرج َ من باب ارتكاب أخف الضررین، ویعتبره العلماء من با- القتل أثناء الصالة

كون الشریعة تأذن بقتل الحیة و بقتل : فلذلك قالوا. ًالمصلي عن كونھ مصلیا، ومفسدة فوات النفس وحصول الضرر بلدغة الحیة والعقرب
، )إذا تعارضت مفسدتان أكبرھما: (ٌة، ومنھ القاعدة المشھورةالعقرب یدل على تقدیم المفسدة العلیا على المفسدة الدنیا، وھذا أصل في الشریع

َلدفع األكبر، ومن ذلك كْسر السفینة، كما في قصة موسى مع الخضر، حیث : أي) ُِروعي ارتكاب أخفھما بدفع أعظمھما: (وبعضھم یقول
ِفكانت لمساك: : علل الخضر علیھ السالم كسرھا بقولھ فیما حكى هللا تعالى عنھ َِ َ ْ َ َ ٌین یْعملون في البْحر فأردت أْن أعیبھا وكان وراءُھم ملك َ ِ ِ َِ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َْ َ ُ ََ َ َْ ِ ْ ُ

ًیأخذ كل سفینٍة غْصبا  َ َ ِ ََّ َُ ُُ كسر السفینة مفسدة أھون من فوات السفینة : ، فكسرھا أفضل من أخذھا بالغصب كلھا، ولذلك قالوا]79:الكھف[ْ
ثلث الوقف الستصالح ثلثیھ، ونحو ذلك من المسائل، فكون الشریعة تأذن بقتل الحیة والعقرب ّوعلیھ فرع العلماء جواز أن یذھب . بكاملھا

ّألنھ إذا لدغ شوشت علیھ صالتھ، ولم : في الصالة من باب ارتكاب أخف الضررین؛ فإن االشتغال بالقتل أولى من كون اإلنسان ُیلدغ، قالوا ِ ُ
أنك لو خفت من : ومما تفرع على ھذا األصل من المسائل. أعني فوات النفس لمفسدة العلیاتقدم ا: یستطع أن یصلي وربما مات، فلذلك قالوا

ِشيء ُیفضي بك إلى فوات نفسك فإنھ یجوز لك في الصالة أن تدفعھ، فلو جاء اإلنسان أسد وھو في صالتھ شرع لھ أن یفر، أو یتخذ السالح،  ُ ِ ٍ
ك الحال بالنسبة لغیره، فلو رأیت أعمى یكاد یقع في حفرة جاز لك أن تقطع الصالة ًأو یضربھ بالسالح دْرءا لمفسدة فوات النفس، وكذل

ت بصوت تمنعھ من الوقوع إن كان ذلك یمكن، فقالوا ھذا من باب : َّإلنقاذه إن توقف إنقاذه على قطع الصالة، وجاز لك أن تتكلم، وأن تصوِّ
ًحفظ األنفس، وال شك أنھ مطلوب شرعا، بل ھو أحد الضرو المرأة إذا كان معھا : ًومن ذلك أیضا. ریات الخمس التي راعتھا الشرائع كلھاٌُ

صبیھا الصغیر فرأتھ قد اقترب من نار، أو خشیت علیھ السقوط على وجٍھ یوجب تلف نفسھ، أو ذھاب عضو من أعضائھ، أو حصول 
ِ الصالة شرعالضرر علیھ، قالوا یجوز لھا أن تتحرك وتنقذه، فإن توقفت نجاتھ على الخروج من فكل ھذه األمثلة . لھا الخروج من الصالة ُ

ِأما األدلة التي دلت على مشروعیة تحصیل حفظ األنفس بفوات الصالة، فمنھا حدیث السنن الذي ذكرناه في قتل . َّمخرجة على ما ذكرناه
اءه الشیطان في الصالة فتكعكع، فتكعكع الصف ج: (ما ثبت في الحدیث الصحیح عن النبي صلى هللا علیھ وسلم أنھ: ومنھا. الحیة والعقرب

 فذكر أن الشیطان قد - رأیناك تأخرت فتأخرنا: أي- رأیناك تكعكعت فتكعكعنا : ّاألول، ثم لما سلم علیھ الصالة والسالم سألھ أصحابھ، فقالوا
. إلى أخر الحدیث)... ذ با منك ألعنك بلعنة هللاأعو: (، وفي روایة)أعوذ با منك: جاءه بشھاٍب فدفعھ النبي صلى هللا علیھ وسلم وھو یقول

ِإن كونھ یأتیھ بشھاٍب من نار ثم یدفعھ النبي صلى هللا علیھ وسلم یدل على دفع المفاسد التي ھي دون القتل؛ فإن شھاب النار ُمحرق : وقالوا
فس، وجعلوا حدیث النار فیما فیھ الضرر البالغ على ولكنھ ال یصل إلى درجة فوات النفس فجعلوا حدیث الحیة والعقرب فیما فیھ فوات الن

ًمشروعیة الصالة حال القتال والمسایفة فإن هللا أذن للعبد أن یصلي ویقاتل، وذلك حفظا لنفسھ، فدل على أنھ : ًومن األدلة أیضا. اإلنسان ِ َ
إن شأن : لعلماء یفرق بین الحیة والعقرب، قالواوما الحیة والعقرب فبعض ا. ًیجوز لإلنسان أن یتحرك تحصیال لھذا األصل الذي ذكرناه

ّالحیة أخف من شأن العقرب، والسبب في ذلك أن الحیات ال یعترضن غالبا إال من اعترضھن، وربما مرت الحیة على ساق اإلنسان وال  ًّ
ف من العقرب، بخالف العقرب فإن ھي أخ: فقالوا في ھذه الحالة. تؤذیھ، وربما مرت أمامھ وال تتعرض لھ، وإنما تتعرض لمن یتعرض لھا

یتریث وال یعجل إذا غلب على ظنھ أنھ قد یأمن الشر، وإنما : ضررھا أبلغ وقصدھا لألذیة أبلغ، ففي حالة كونھ یتضرر من الحیة قالوا
ًیجوز لك أن تقطع الصالة، أو تقاتلھا أثناء الصالة إذا كان الفعل یسیرا، وغلب على ظنك كونھا ضارة لك وقال ب َُّیفصل بھذا  ال: عض العلماءً َ
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ًفإن أطال الفعل عرفا من غیر ضرورة و بال تفریق بطلت ولو سھوا: [قال رحمھ هللا تعالى. ٌالتفصیل؛ ألن الحیة مأمور بقتلھا بعد أن بین ] ً
 بحیث یؤثر - أي للقتل ورد المار-ھ لنا رحمھ هللا أنھ ُیشرع للمصلي أن یفعل ھذه األفعال من قتل الحیة وقتل العقرب بین لنا أنھ إن طال فعل

مالك والشافعي : فجمھور العلماء على الجواز، ومنھم األئمة الثالثة: وھذه المسألة للعلماء فیھا وجھان. في صالتھ استأنف الصالة، وإال بنى
إن الحركة : وعیة ھذه األفعال، فقالوذھب اإلمام أبو حنیفة إلى عدم مشر. وأحمد رحمة هللا على الجمیع، ووافقھم أھل الحدیث وأھل الظاھر

ِفي الصالة نسخت، وذلك بقولھ علیھ الصالة والسالم في حدیث مسلم  والصحیح أنھ باق، وأنھ ال حرج على اإلنسان ). اسكنوا في الصالة: (ُ
الصالة، سواء  الحیة وأنت فيإنھ ُیشرع لك أن تقتل : فإذا قلنا على مذھب الجمھور. أن یفعل ھذه األفعال عند وجود أسبابھا وموجباتھا

أن : الحالة األولى: ًأكانت فریضة أم نافلة، وأنھ یشرع لإلنسان أن یتسبب في نجاة غیره إذا كان في الصالة، فحینئٍذ ال یخلو فعلك من حالتین
ًیكون فعال یسیرا ًأن یكون فعال كثیرا: والحالة الثانیة. ً ًفإن كان فعال یسیرا فإنھ مغتفر عند الج. ً مھور، ومثال ذلك أن یكون بجوار اإلنسان ً

عصا فأخذھا ورفعھا مباشرة وضرب بھا الحیة ثم رماھا وألقاھا، فھذا فعل یسیر، أو كان بجواره رمح فأخذه وطعن بھ الحیة فقتلھا، فھذا 
ًوإن كان فعال كثیرا، فھذا یوجب استئناف الصالة، بمعنى أنھ قد خرج عن كونھ مصل. ًأیضا یسیر مغتفر ُیا وتستثنى حالة المسایفة وھي ً ً

ُِیقاتل : القتال، فإن الكثیر فیھا والقلیل على حٍد سواء، فلو أن العدو نزل بالمسلمین في وقت الصالة، فقاتلوه بحیث لم یبق إال قدر أدائھا، قالوا
ًفإْن خفتم فرجاال أْو ُركبانا : الىِعلى حالتھ، ولو كان في حال ضربھ بالسیف، فإنھ یقاتل ویصلي ولو ترك ركوعھ وسجوده لقولھ تع َ َْ ُ َْ ً ِ َ َْ ِ ِ

فقال : إن الكثیر مؤثر، فللعلماء وجھان في ھذه ضابط ھذا الكثیر المؤثر: وإذا ثبت أنھ ُیشرع لك أن تفعل ھذه األفعال، وقلنا]. 239:البقرة[
ٍو في حال أفعالھ وحكم بكونھ غیر مصل بطلت ٌالكثیر عندي یرجع إلى العرف ومراده بالعرف أنھ لو نظر إلیھ شخص وھ: بعض العلماء َ َ

ًصالتھ، وأما لو نظر إلیھ ورأى أن فعلھ یسیرا، وال یخرج في العرف عن كونھ مصلیا، فصالتھ صحیحة، و یبني على ما مضى وقال . ً
فأكثر حكم ببطالن صالتھ، الضابط ثالث حركات، وبشرط أن تكون متتابعات، فإن فرق بینھا لم یؤثر، فإذا تتابعت ثالث حركات : بعضھم

ِدل على أن المصنف رحمھ هللا یمیل إلى التقیید بالعرف، كما ھو مذھب الشافعیة ووافقھم ] ًفإن أطال الفعل عرفا: [وقولھ. ویستأنف الصالة ّ
 ان، ولكن تعتبروالقول بالعرف من القوة بمك. وذھب الحنفیة إلى الضابط بالعدد وھو عندھم ثالث حركات متتابعات. جماعة على ذلك

  .الثالث الحركات في بعض الصور
 
 
 
 

 قراءة أواخر السور وأوساطھا
 
 

یباح لك إذا صلیت أن تقرأ أواخر السور وأواسطھا، وال حرج علیك في : أي]. ویباح قراءة أواخر السور وأوساطھا: [قال رحمھ هللا تعالى
أكثر ما كان رسول هللا : (حدیث الصحیح عن ابن عباس رضي هللا عنھما قالذلك؛ ألن ھذا من فعل النبي صلى هللا علیھ وسلم كما في ال

َقولوا آمنا با وما أنزل إلْینا وما أنزل إلى إْبراھیم : صلى هللا علیھ و سلم یقرأ في ركعتي الفجر ِ َ َ َ َ َ َ َ َِ ِ ِ َِ َ َِّ ُِ َُ ِ َّ ُ ، إلى آخر اآلیة، و في الركعة ]136:البقرة[ُ
َقْل یا أْھل: الثانیة  ََ ْ الكتاب تعالْوا إلى كلمٍة سواء بْیننا وبْینكم ُ ُ َ َ َ َ َ ََ َ َ َ َ َ ٍَ ِ ِ َِ َِ َ، إلى قولھ اشھدوا بأنا ُمْسلُمون ]64:آل عمران[ْ َِ َّ َ ِ ُ فھذا : قالوا]). 64:آل عمران[ْ

: لكن قالوا.  وسلمیدل على جواز قراءة جزء السورة في ركعة وجزء السورة الثانیة في ركعة ثانیة، وھو من ھدي النبي صلى هللا علیھ
یقرأ السورة كاملة، وذلك أفضل لكونھ ھدي النبي صلى هللا علیھ وسلم الغالب، والشتمالھا على الموعظة، فإن إتمام  األفضل واألكمل أن

ن مواضع ربما احتاج اإلنسان أن یذكر الناس بآیات، أو كانت قراءتھ تخشع في مواضع دو: السور أبلغ من اقتطاع أجزاء منھا لكن قالوا
فحینئٍذ ال حرج علیھ أن یتخیر من كتاب هللا عز وجل، ویقرأ بعض اآلیات في ركعة ثم غیرھا في ركعة أخرى، سواء من أواخر السور، 
كأواخر سورة البقرة أو أواخر سورة آل عمران، أم من أواسطھا، كما جاء في حدیث ابن عباس في صالتھ علیھ الصالة والسالم في 

، فكونھ یقرأ )ثم اقرأ ما تیسر معك من القرآن: (أما الدلیل على جواز ذلك فعموم قولھ علیھ الصالة والسالم. ٌلك جائز وسائغالرغیبة، فكل ذ
من وسط السورة أو آخرھا ھو الذي تیسر لھ، ولذلك ال حرج علیھ في فعلھ ھذا الوجھ، لكن األفضل واألكمل إتمام السور لما ذكرناه، وألنھ 

 .ن فعل رسول هللا صلى هللا علیھ وسلمالھدي الغالب م
 
 
 
 

 تسبیح الرجل وتصفیق المرأة في الصالة للحاجة
 
 

ّسبح: [قولھ]. وإذا نابھ شيء سبح رجل، وصفقت امرأة ببطن كفھا على ظھر األخرى: [قال رحمھ هللا تعالى : فقولھ) سبحان هللا(ٌاختصار لـ] َ
وتھ إذا نابھ شيء، كأن یقرع علیھ ضیف الباب، أو یتحرك عنده الطفل حركة غریبة ویخشى ویرفع بھا ص. سبحان هللا: قال: أي] ٌسبح رجل[

ٍأو كان ھناك أمر یحتاج إلى التنبیھ علیھ لجالس بجواره، فإنھ یقول. حتى یتنبھ. سبحان هللا: علیھ فیقول لھ واألصل في ذلك أن . سبحان هللا: ٌ
ومن ذلك أن ینوب . ، فدل ھذا على مشروعیة أن یسبِّح الرجال) للرجال والتصفیق للنساءإنما التسبیح: (النبي صلى هللا علیھ وسلم قال

َّاإلنسان أمر داخل الصالة، فإنھ من باب أولى وأحرى، كأن یسھو اإلمام، فإذا سھا اإلمام في األفعال تسبِّح لھ، فلو أن إماما كبر للجلوس بین  ً ٌ
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ٌقف فإنك تسبح؛ ألن الجلوس بین السجدتین ال بد من الرجوع إلیھ، فھو ركن من أركان الصالة، السجدتین فإذا بھ یحاول القیام، أو قام وو
وأما التصفیق ). إنما التسبیح للرجال: (ًوھكذا إذا فعل فعال ُیحتاج إلى تنبیھھ علیھ، وال حرج علیك في ذلك لعموم قولھ علیھ والصالة والسالم

إنما التسبیح للرجال والتصفیق : (ص بالنساء، والحدیث في الصحیح عنھ علیھ الصالة والسالمفقد ثبت في جزء الحدیث الثاني، وھو یخت
ِ، وفیھ دلیل على أن النساء إذا علمن بخطأ اإلمام وسھوه وغفل الرجال عن التنبیھ، أو صلت المرأة مع زوجھا وسھا فإنھا حینئٍذ )للنساء َ

.  تصفیق مشروع في الصالة، وتصفیق غیر مشروع وھو تصفیق أھل اللھو والمجون:ِّتصفق لھ، والتصفیق ینقسم إلى قسمین في األصل
ویكون التصفیق ببطن الكف إلى بطن الكف، وھو التصفیق المعروف والمعھود، سواء أوقع بالمقابلة الكاملة أم كان بجزئھ، كأن یجعل 

ھو أن تضرب بظاھر الكفین على : ي یكون في الصالة فقیلأما التصفیق المشروع الذ. أصابعھ على بطن راحتھ فإنھ یعتبر من التصفیق
ِأن تقلب فتجعل : وقیل. التصفیق المشروع في الصالة أن تضرب ببطن إحدى الیدین على ظھر األخرى: وقال بعض العلماء. بعضھما ْ َ

ما ذھب إلیھ جمھور العلماء من أن ٌوسواء أفعلت ھذا أم ھذا فكل ذلك جائز ومشروع، وفي ھذا الحدیث حجة ل. الظاھر على باطن األخرى
صوت المرأة عورة، والسبب في ذلك أن النبي صلى هللا علیھ وسلم صرفھا من اللفظ إلى التصفیق، مع أن المرأة قد تصلي مع محارمھا ولم 

إن صوت المرأة عورة، :  بین قولناُِعدل عن التسبیح إلى التصفیق بالنسبة للنساء لمكان االفتتان بأصواتھن، والفرق: ولذلك قالوا. یرد استثناء
لیس بعورة یظھر في مسألة محادثتھا للرجال من دون حاجة، فإن القول بأنھ لیس بعورة معناه أنھ ال حرج أن یسمع الرجل صوت : وقولنا

ٍة كسؤال واستفتاء ونحو ذلكَّاألصل فیھ أنھ عورة، وال ُیرخص إال لحاج: واألصل أن الغالب كالمحقق، ولذلك قالوا. ِالمرأة إذا أمن الفتنة ٍ. 
 
 
 
 

 البصق في الصالة
 
 

. البصاق والبساق والبزاق ثالث لغات، بالصاد و السین والزاي]. ویبصق في الصالة عن یساره وفي المسجد في ثوبھ: [قال رحمھ هللا تعالى
َق قبل وجھھ، ونھاه أن یبصق عن یمینھ، وقالألن النبي صلى هللا علیھ وسلم نھى المصلي أن یبص] ویبصق في الصالة عن یساره: [وقولھ ِ :

یٍة فإنھ ُیشرع لھ أن یتفل عن یساره ویبصق عن یساره تحت قدمھ؛ ألن النبي صلى هللا علیھ وسلم )عن یساره تحت قدمھ(.. َ، فإذا كان في برِّ
ال عن یساره وال قبل وجھھ وال وراء ظھره، أما إذا كان في المساجد وكانت مفروشة فإنھ ال یجوز لھ أن یبصق ال عن یمینھ و. أمر بذلك

َفال یجوز لھ بحال أن یبصق داخل المسجد، وفي القبلة أشد، ولذلك ثبت عن النبي صلى هللا علیھ وسلم أنھ نھى عن ذلك وقال البصاق في : (َ
الحدیث الصحیح  یدفنھا، وثبت عنھ في، وھذا حینما كانت المساجد من التراب، وكان علیھ الصالة والسالم )المسجد خطیئة وكفارتھا دفنھا

ّأنھ لما رأى نخامة في قبلة المسجد حكھا، ثم طیب مكانھا صلوات هللا وسالمھ علیھ فھذا یدل على تعظیم أمر المساجد، وأنھ ال یجوز . ً
إذا كان النبي صلى : لعلماءوقال بعض ا. البصاق فیھا، وقد ثبت في حدیث مسلم أنھا من خطایا أمتھ التي عرضت علیھ صلى هللا علیھ وسلم

ٌهللا علیھ وسلم نھى عن البصاق في المسجد لمكان األذیة والضرر فإن ھذا یدل على أن كل شيء فیھ أذیة للمصلین وفیھ إضرار بھم ال  ٌ
َینبغي للمسلم أن یفعلھ في المسجد، فاألصل أن ترفع المساجد وأن تكرم لظاھر آیة النور في قولھ تعالى ُ ٍَت أذن هللا أْن تْرفع وُیذكر ِفي ُبُیو: ُ َ َ ََ َْ َ َُ ُ َّ ِ

َفیھا اْسُمُھ  َأْن تْرفع: (معنى قولھ تعالى: قال بعض المفسرین. والمراد بھا المساجد]. 36:النور[ِ َ ُ ًتصان عما ال یلیق بھا حسا ومعنى، : أي): َ ً ُ
ًفما ال یلیق بھا حسا مثل البصاق ونحوه كالقاذورات، وما ال یلیق بھا معنى كل ُفإنھا لم تبن لھذا، ولذلك جاء في الحدیث  غط أھل الدنیا ونحوه؛ً

في ھذا دلیل على أنھ : فقال العلماء) . ال ردھا هللا علیك فإن المساجد لم تبن لھذا: ًمن سمع رجال ینشد ضالة في المسجد فلیقل: (الصحیح
ِھ ال یخلو من اإلثم؛ ألنھ إنما شرعت الصالة في النعلین في ما ھو ٍینبغي صیانة المساجد، ولذلك قالوا من دخل بنعلیھ على مسجٍد مفروش فإن ُ

ي واالقتداء، فكونھ یصلي على فراش  ٍغیر مفروش، أما إذا كان مفروشا فإنھا قد خرجت عن صورة السنة، وال بد في صورة السنة من التأسِّ ً
ِعلى خالف ما أثر عن النبي صلى هللا علیھ وسلم؛ إذ كان الفراش غیر مو ٍجوٍد على عھده صلوات هللا وسالمھ علیھ، ولم یصل على فراش ُ

فھذا یدل على أن المعنى ھو عدم .  فلم یقم بنعلیھ صلوات هللا وسالمھ علیھ-كما في حدیث أنس في الصحیحین-البتة، بل قام على حصیر 
َّأذیة المصلین، وعدم التسبب في اإلضرار بھم، وقد جاء عنھ علیھ الصالة والسالم  ِ ، )ال ضرر وال ضرار: (أنھ قال -ٌوھو أصل في الشرع-َ

ٌوخرج العلماء علیھ القاعدة المشھورة التي ھي إحدى قواعد الفقھ الخمس  َ، فلذلك ال ُیشرع للمصلي أن یتفل قبل وجھھ، وبین )الضرر ُیزال(ّ ِ
!  ھل یرضى أحد أن ُیستقبل من قبل وجھھ بالنخامة؟:أي!) أیحب أحدكم أن یستقبل فیتنخع في وجھھ؟: (النبي صلى هللا علیھ وسلم ذلك فقال

ٌفإن كان في المسجد فإنھ یبصق في ثوبھ كما جاء عنھ علیھ الصالة والسالم، ثم یدلك الثوب، أو كما ھو موجود . فا أجل، و المثل األعلى
ق فیھا وال حرج علیھ في ذلك، لكن السنة واألولى لھ ِاآلن من المنادیل التي یضعھا المصلي في جیبھ، فلھ الحق أن ُیخرجھا من الجیب ویبص

وال ینبغي أن نجعل األواني التي تحفظ ھذه . إذا بصق في المندیل أن یجعلھ في شقھ األیسر وأن ال یجعلھ في شقھ األیمن؛ ألن المعنى موجود
علون ھذه األواني التي تحفظ بقایا النخامات قبل ِالفضلة من ھذه المنادیل في قْبلة المصلین، وھذا خطأ یشیع عند بعض الناس، فإنھم یج

َالمصلین أمام وجوھھم، ولذلك ال ُیشرع مثل ھذا، وإنما تصرف إلى میاسر الصفوف ونحو ذلك ُ. 
 
 
 
 

 األسئلة
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 حكم الرد على اإلمام إذا أخطأ في التجوید
 
 

، والصالة والسالم على رسول : م التجوید؟ الجوابھل یجوز لنا أن نرد على اإلمام إذا أخطأ في حكم من أحكا: السؤال باسم هللا، والحمد 
ًورتل القْرآن تْرتیال : ٌتجوید القرآن وترتیلھ أمر الزم، وذلك لقولھ تعالى: هللا وعلى آلھ وصحبھ ومن وااله، أما بعد ِ َ َ َ َُ ِّْ ، وھو ]4:المزمل[ِ

الصورة تلقاھا رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم من جبریل، وتلقاھا أصحاب رسول َّمشروع؛ فإن القرآن إنما نزل على صورٍة معینة، وھذه 
ًهللا صلى هللا علیھ وسلم من رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم، وتناقلتھا األمة جیال بعد جیل، ورعیال بعد رعیل على صورٍة مخصوصة وھیئة  ً

ٍمخصوصة ُعرفت بمصطلح اصطلحوا على تسمیتھ بالتجوید المصطلح یكاد یكون إجماع السلف رحمة هللا علیھم ومن بعدھم على وھذا . ِ
وذلك ألن القرآن واضح في األمر . إن التجوید بدعة: ًكونھ مشروعا في األصل، فلم ُیوجد في العصور المتقدمة بل إلى عھٍد قریب من یقول

ٍبلسان عربي ُمبین : قال هللا عز وجلوالمراد بترتیل القرآن إعطاء الحروف حقھا ومستحقھا، ولذلك . بترتیل القرآن ٍِ ِ ٍِّ َِ َ ، فلم ]195:الشعراء[َ
ًیقتصر على وصفھ بكونھ لسانا عربیا حتى أضاف إلیھ كونھ مبینا، قیل ً وال مانع . ًمبینا من جھة اللفظ: ًمبینا من جھٍة كونھ یبین الحق، وقیل: ً

ُلفظ إذا احتمل المعنیین وكان یمكن أن ُیطلق علیھما معا فإن األصل حملھ على َّمن الجمع بین المعنیین كما ھو ُمقرر في أصول التفسیر أن ال ً َ
َوقد اختص أھل القرآن بتجویده وضبطھ وإتقانھ وتحریره، وكان لھم شرف ھذا الضبط وھذا التحریر، . ًذلك العموم المقتضي لھما معا

َوُعقدت لھم مجالسھم في بیوت هللا عز وجل وفي أماكن حلق الذكر  ِ القراءة : ٌوالعلم، ولم ُینكر أحد ھذا العلم، بل قالوا في حكمتھم المشھورةِ
ِوأخذ المصاحف والقراءة بھا فیھا بالطریقة الموجودة الیوم ما ُعرف . ٌسنة متبعة ال تؤخذ إال من أفواه الرجال فكانوا یأخذون القرآن بالتلقي

ًقرأ اإلنسان إال عن طریق الشیخ صیانة لكتاب هللا عز وجل وحفظا لھ من الخطأ إال في ھذه األزمنة األخیرة، وإنما كان في القدیم ال ی ً
: إن اإلنسان یقرأ القرآن على ظاھره فكیف یقرأ قولھ تعالى: إن التجوید بدعة فإن قولھ محل إشكال عظیم؛ إذ لو قلنا: ومن قال. والزلل

؟ ومن أین جاءتنا تالوة ھذه الحروف على ھذا الوجھ المعین؟ ) عین، صادكاف، ھا، یا،: (؟ فمن أین جاءتنا معرفة المدود لنقرأ)كھیعص(
ِفما جاءنا إال عن طریق الروایة، فكما أنھ ألزم بھذه الروایة على ھذا الوجھ فكذلك الشأن في كتاب هللا عز وجل في حروفھ، ولذلك تجد  ُ

َّالتنوین والغنة واإلخفاء وغیرھا من األحكام تترتب علیھا مسائل د َقیقة في صفة الحروفُ َّوقد أثر عن علي رضي هللا عنھ أنھ لما فسر . ِ َِ ُ
َالترتیل فسره بإعطاء الحروف حقھا من صفٍة لھا ومستحقھا، ولذلك قرر العلماء رحمھم هللا لزوم التجوید، ومرادھم بذلك التجوید الذي  َّ

التحبیر والتحسین واإلتقان الذي ھو مرتبة الكمال فھو مرتبة تنضبط بھ الحروف، وتنضبط بھ مخارج الحروف، أما الزائد على ذلك من 
فضل، ولیس بمرتبة وجوب، ولذلك ال حرج في كون اإلنسان یجھلھ، لكن إذا جاء إلى القدر الالزم مثل إخفاء الحرف، ومثل كون الحرف 

َمنونا، والذي تبین بھ صفة الحروف، فھذا سنة متبعة، وینبغي التأسي فیھا واالقتد َّ ٌ اء بسلف ھذه األمة ومن بعدھم، وال شك أن ھذا األمر مما ً
ِوعلیھ فإذا أخطأ اإلمام في أحكام التجوید بما ُیخل، فال شك أنھ ُیشرع الفتح علیھ . ًیكاد یكون مجمعا علیھ بین أھل العلم رحمة هللا علیھم

ا، ولذلك ُیشرع في مثل ھذه الصورة أن ُیفتح علیھ، أما إذا كان في َوُیلزم؛ ألن ما ال یتم الواجب إال بھ فھو واجب، كما لو أخطأ في اآلیة كلھ
 .ًالكمال فإنھ یغتفر، وخاصة إذا كان من األمیین الذین یطول ردھم، وهللا تعالى أعلم

 
 
 
 

 ٍحكم الفتح على اإلمام بصوت عال
 
 

ٍة المسجد یفتح على اإلمام بصوت عال ُیسمع في یالحظ على بعض المأمومین في قضیة الفتح على اإلمام أنھ إذا كان في مؤخر: السؤال
ًھذه المسألة مھمة جدا، خاصة في صالة التراویح، : أرجاء المسجد، فھل ھذا الفتح یعتبر من العبث الذي یؤثر في صحة الصالة؟ الجواب ً

اإلمام، وھذا ُیعتبر من األمور التي فتجد الناس یمسكون المصاحف، وقد یكون أحدھم خارج المسجد، فإذا أخطأ اإلمام رفع صوتھ ورد على 
َُّینھى عنھا؛ ألنھ ال حاجة إلى كالمھ، وما أبیح للضرورة ُیقدر بقدرھا ْإذا كان وراء اإلمام من یتولى الرد علیھ فإنھ ُیترك : ولذلك قال العلماء. ْ

لمسجد، بحیث ال یمكن أن یبلغ الصواب اإلمام فإنھ إنھ لو أخطأ اإلمام وأنت خارج ا: وقالوا. األمر لھ؛ ألنھ لیس ھناك حاجة إلى أن یتكلم
ًلو كنت في طرف الصف أو بعیدا، ویغلب على  حینئٍذ ُیشرع ترك الفتح؛ ألنھ یعتبر من العبث؛ إذ لیس فیھ إال التشویش على المأمومین، لكن
َظنك أنك لو فتحت ربما نقل غیرك فتحك للذي أمامھ، والذي أمامھ لمن أمامھ حتى یصل إل ْ ّى اإلمام، فحینئٍذ ال حرج أن تفتح علیھ لكي ُیبلغ َ َ

ِأما لو ُوجد وراء اإلمام من یفتح علیھ وینبھھ على الخطأ فحینئٍذ یلتزم اإلنسان الصمت . بصوتك، بل وترفع صوتك وال حرج علیك في ھذا
 .ألصل في المصلي، وهللا تعالى أعلمِكما أمر بھ النبي صلى هللا علیھ وسلم المأموم وراء اإلمام، فُینصت ویسكت؛ ألنھ ھو ا
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 قتل القمل أثناء الصالة

 
 

أن یشوش على المصلي، كما لو كان في رأسھ وبین شعره : الحالة األولى: القمل لھ حاالت: ما حكم قتل القمل في الصالة؟ الجواب: السؤال
ًأن یكون بعیدا عن األذیة، كأن یراه على : الحالة الثانیة. بعُوآذاه وأزعجھ، فقد شرع لھ أن یقتلھ، ویكون ذلك كما ھو معلوم بحركة اإلص

م ویقول ّیقتل القمل مطلقا، فیدخل في ھذه الحالة أن یقتلھ ولو كان على ثوبھ؛ ألن الضرر في مظنة الوقوع فإذا : ثوبھ، فبعض العلماء ُیعمِّ ِ ً
ًُیشرع لھ أن یقتلھ بناء على العموم وال تجد العلماء : م قالواكان في ھذه الساعة على الثوب فربما بعد ساعات یكون على الجسد، ومن ث

ش، لكن لو أمكن اإلنسان أن یصبر عنھ حتى ینتھي من صالتھ فھو أولى وأحرى وقتل  شا في الصالة أو غیر مشوِّ ًیفرقون بین كونھ ُمشوِّ
 .كقتل غیره، وهللا تعالى أعلم حركتھ یسیرة وفعلھ یسیر، ولذلك ال ُیشدد فیھ، ولیس - كما یقول العلماء- القمل 

 
 
 
 

 دعاء المصلي أثناء الصالة إذا مر بآیة عذاب أو رحمة
 
 

َألْیس ذلك بقادر على أْن ُیْحیي المْوتى : إذا قرأ اإلمام قول هللا عز وجل: السؤال ََ َ َ َ َْ ِ ٍ َِ ََ َِ ِ : ونحوه، فھل یشرع أن یقول اإلمام والمأموم] 40:القیامة[َ
لما قرأ قولھ ) بلى. سبحانك: (فھذا فیھ حدیث في السنن عنھ علیھ الصالة والسالم أنھ قال. نعم:  ُیشرع؟ الجواب، أم ال)بلى. سبحانك(

َألْیس ذلك بقادر على أْن ُیْحیي المْوتى : : تعالى ََ َ َ َ َْ ِ ٍ َِ ََ َِ ِ  وكان علیھ الصالة والسالم في. ، وھذا إنما یكون في النافلة، أما في الفرض فال]40:القیامة[َ
ولذلك . قیام اللیل إذا مر بآیة عذاٍب استعاذ، وإذا مر بآیة رحمٍة سأل هللا من فضلھ، ولذلك ما حفظ عنھ علیھ الصالة والسالم إال في قیام اللیل

كت ُیعتبر ھذا األصل في صالة النافلة، فال حرج على المصلي أن یفعل ذلك؛ ألن أمرھا أخف من أمر الفریضة، وأما في الفریضة فإنھ یس
َوقوُموا  قانتین : ألنھ األصل، حتى یدل الدلیل على جواز الكالم والنطق؛ لما ثبت في الحدیث الصحیح أنھ لما نزل قولھ تعالى َِ ِ َ ِ َِّ ُ

ِأمرنا بالسكوت ونھینا عن الكالم: (، قال الراوي]238:البقرة[ ُ).  
 
 
 
 

 حكم تصفیق الرجال والنساء في الحفالت واألعراس
 
 

التصفیق :  حكم التصفیق للرجال في الحفالت ونحو ذلك، وما حكم التصفیق للنساء في غیر الصالة، كاألعراس ونحوھا؟ الجوابما: السؤال
َّمن صنیع أھل اللھو؛ ولذلك ال ُیشرع، وُیسقط مروءة طالب العلم والعالم إذا فعاله، وأما عوام الناس فُینبھون على أنھ من صنیع أھل اللھو  ِ

َلھ، أما طالب العلم وأھل الفضل ومن ھم قدوة فال یصفقون، وحملوا قولھ تعالىومن ال یؤبھ  َ ًوما كان صالتُھم عنَد البْیت إال ُمكاء وتْصدیة : َ َ َ َ َ َ َ َِ ِ َِ َ ًَ َّ ِ ْ ْ ُْ
 .على ھذا الوجھ، وهللا تعالى أعلم] 35:األنفال[
 
 
 
 

 حكم تغطیة المصلي لفمھ أثناء الصالة
 
 

ٌتغطیة المصلي لفمھ أثناء الصالة منھي عنھا: لي لفمھ أثناء الصالة؟ الجوابما حكم تغطیة المص: السؤال ِ ْ ِنھي عنھا: فقد قال العلماء. َ ُ .
ِّألنھ تشبھ بالیھود، ولذلك ال ُیغطي فمھ: واختلفوا في العلة، فقال بعضھم ِنھي عن تغطیة الفم في الصالة ألنھ ال ُیحسن : وقال بعض العلماء. َ ُ

ًلحروف، وأیا ما كان فال مانع من تعلیل النھي بالعلتین؛ ألن أصح األقوال عند األصولیین أنھ یجوز تعلیل الحكم بعلتین، القراءة وإخراج ا
ُّإن تغطیة الفم في الصالة فیھا محظور وھو صعوبة خروج الحروف من مخارجھا مع ما فیھا من التشبھ، وهللا تعالى : ًوبناء على ذلك نقول

 .أعلم
 
 
 



 343 

 
 لى المصاب بسلس البول إذا دخل وقت الصالةالواجب ع

 
 

ًشیخ كبیر بھ سلس البول وال یتحكم في بولھ، فھل یجب علیھ غسل ما وصل إلیھ البول من الثیاب دائما وخاصة إذا كان بعیدا عن : السؤال ًً َ َ ٌ
من ثوبھ الذي یلي فرجھ وما أصابھ البول، فإن ِمن كان بھذه الحالة فإنھ إذا دخل علیھ وقت الصالة یغسل األماكن المتنجسة : بیتھ؟ الجواب

َشق علیھ وعُسر فحینئٍذ یمكنھ أن یستبدلھ بثوٍب آخر إذا كان یشق علیھ غسلھ، كما ھو الحال في أیام البرد، فإنھ إذا غسل الثوب ال یستطیع  ّ
ات، فإن ما ال یتم الواجب إال بھ فھو واجب، فقد أن یلبسھ مباشرة، فإذا وجد مثل ھذا فلیتخذ لھ سروالین ونحوھما كما ھو األصل في الواجب

َّأوجب هللا علیھ الطھارة للصالة، وكونھ یصلي على ھذه الحالة مع القدرة على التخلي عن ھذه النجاسة ال یباح لھ وال ُیرخص لھ وأما . َ
َمسألة تطھره للصالة فإنھ كلما دخل علیھ وقت الصالة ُیشرع لھ أن لكن . البول أثناء وقت الصالة، كالمستحاضةیتوضأ، وال یضره خروج  ِ

في مسألة تغییر الثوب وغسل البول، فإذا شق علیھ، أو لم یمكنھ ذلك، كالمریض الذي یكون طریح الفراش وال یستطیع أن یجد الماء الذي 
ن الضرورة، وهللا تعالى یغسل بھ العضو، وحضره وقت الصالة وخاف خروجھ فحینئٍذ یجوز لھ أن یصلي ولو كان في ثوبھ البول لمكا

  .أعلم
 
 
 
 

 األمر بغض الصوت للمرأة
 
 

ًزوجي كثیر الخروج بنا إلى منزل أھلھ، وإذا ذھبنا إلى منزلھم أجلس مع أھلھ جمیعا في مجلس واحد ویكون معھم أخوه البالغ من : السؤال
بة بالحجاب اإلسالمي الكام َّل، إال أنني أتحدث بصوٍت مسموع مع والدة زوجي وأخواتھ، ًالعمر خمسة عشر عاما، وأكون أثناء الجلسة متحجِّ

ًوأحیانا یتعدى األمر إلى الضحك، وقد حاولت عدم التحدث بصوٍت مسموع واإلقالل من ذلك، لكني لم أستطع، فما الحكم في مثل ھذه 
بات النسوة مع بعضھن ویتحدثن ویكون صوتھن إذا كان اإلنسان في مثل ھذه الحالة یأمن الفتنة فال حرج أن یجلس القرا: الحالة؟ الجواب

ًعالیا، لكن إذا كان بجوارھن رجال وكانوا أجانب فإنھ في ھذه الحالة ینبغي علیھن الغض من الصوت وعدم إسماع الرجال األجانب؛ ألن 
ِالرجل ُیفتن بصوت المرأة غالبا، واغتفر العلماء صغار السن ومن ھو قریب البلوغ إذا أمن منھ أن ُ َ  . یفتتن، وهللا تعالى أعلمًَ

 
 
 
 

 حكم قصر الصالة لمن كان عملھ خارج مدینتھ
 
 

إذا خرج من مكة إلى : ٌرجل یسكن في مكة وعملھ خارجھا، فھل یقصر الصالة إذا خرج من مكة إلى مكان عملھ، أو ال؟ الجواب: السؤال
ِوم علیھا، أو ملك لھ فیھا فإنھ في ھذه الحالة یقُصر بشرط أن ال ُیقیم ٌمكان العمل ولم یكن لھ مستقر في مكان العمل، كبیٍت یسكنھ ومزرعة یق

أو ینوي اإلقامة أربعة أیام فأكثر، فإن نوى اإلقامة أربعة أیام فإنھ ینتقل إلى حكم المقیم، ویلزمھ إتمام الصالة من أول یوم ینزل فیھ في ذلك 
 .الموضع، وهللا تعالى أعلم

 
 
 
 

 ا في الصالةحكم قراءة اآلیة من نصفھ
 
 

ھذا خالف السنة، فالسنة أن یبتدئ بأول : ًما حكم القراءة في الصالة من نصف اآلیة ال من أولھا، علما بأن المعنى مكتمل؟ الجواب: السؤال
تھ اآلیة كما ذكرنا في حدیث ابن عباس رضي هللا عنھما في قراءتھ علیھ الصالة والسالم في ركعتي الفجر أما لو فعل ذلك فإن صال

  .صحیحة، وهللا تعالى أعلم
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 حكم الدعاء في القنوت بغیر ما ورد عن النبي صلى هللا علیھ وسلم

 
 

ھل یجوز لإلنسان الدعاء باألذكار التي فیھا مواضع دعاء كأذكار الصباح والمساء والنوم أثناء القنوت وغیره، أو االستغفار بسید : السؤال
َشرع فیھ إال ما ورد عن النبي صلى هللا علیھ وسلم والحاجة الداعیة إلى القنوت، فإذا قنت اإلنسان فإنھ القنوت ال ُی: االستغفار؟ الجواب َ

ونحو ) اللھم لك نصلي ونسجد، و إلیك نسعى ونحفد: (، وقولھ) اللھم إنا نستعینك ونستھدیك: (یقتصر على الوارد كقولھ صلى هللا علیھ وسلم
الدعاء على من فیھ ضرر على المسلمین، والدعاء لمستضعفي المسلمین، فإن زاد عن ھذین : صر على أمرینثم یقت. ذلك من األدعیة الواردة

ٍ فقد حكم العلماء ببطالن صالتھ؛ ألنھ كالم خارج عن المشروع كما لو تكلم بكالم أجنبي، ولذلك - ٍكأن یدعو بأمور خارجٍة عنھما-الموضعین  َّ ٌ ٌ
ًارد حرفا واحدا فاقطع صالتكإن زاد عن الو: قال اإلمام أحمد  ومن البدع المحدثة االستسقاء في القنوت، فھذا بدعة . ًتشدیدا في ھذا األمر. ً

ي برسول هللا صلى هللا علیھ وسلم، واالقتصار على األلفاظ التي وردت،  َولیس لھ أصل، وینبغي تنبیھ األئمة على أنھ ینبغي علیھم التأسِّ
ُّلمین بالنصرة والتأیید، والزائد على ذلك یعتبر من البدعة والحَدث، واإلمام یأثم ویتحمل مسئولیة من فتدعو على من ظلم، وتدعو للمس

ٌوراءه، وینبغي على األئمة إذا أرادوا أن یفعلوا أمرا ولھ أصل من الشرع أن یسألوا عن ھدي رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم فیھ، وأن ال  ً
ولذلك شدد العلماء رحمھم هللا في القنوت، وعباراتھم فیھا مشھورة، وینبغي التقید بما ذكرنا، . الستحساناتیختلقوا من عندھم باالجتھادات وا

تنوي أنك : ٌفإذا دعا بمثل ھذا الدعاء فقنوتھ صحیح ومشروع وأما إذا زاد علیھ، وكانت الزیادة بما لم ُیشرع فحینئٍذ تنوي المفارقة، أي
وھذا أصل عند العلماء رحمة هللا علیھم إذا . إذا رفع ترفع معھ، وال تنو االقتداء بھ  أن تسجد مع سجوده، ثممنفرد، وال حرج إذا خفت الفتنة

  .طرأ في اإلمام ما یوجب بطالن إمامتھ، وهللا تعالى أعلم
 
 
 
 

 الواجب على من فاتتھ تكبیرة من تكبیرات الصالة على المیت
 
 

إذا فاتت تكبیرة فأكثر من تكبیرات الصالة على المیت، فإنھ : بیرات الصالة على المیت؟ الجوابكیف یصنع من فاتتھ تكبیرة من تك: السؤال
ِأن تدرك بقدر یقضي فیھ اإلنسان ما فاتھ، فحینئٍذ◌ تكبِّر التكبیرة وتتم األذكار : الحالة األولى: في ھذه الحالة ال تخلو الجنازة من حالتین ُ َُ ِ ٍ

ٍأن ترفع مباشرة، فإذا ُرفعت مباشرة فإنك تكبِّر بدون دعاء وذكر، ثم توالي بین : نیة وھي الموجودة اآلنوأما الحالة الثا. الواردة فیھا َ ُ ِ
فھذا ھو المشروع والذي علیھ العمل عند أھل العلم رحمة هللا . هللا أكبر، هللا أكبر، السالم علیكم: التكبیرات، كأن یفوتك تكبیرتان، فتقول

ّفریق بین كون الجنازة حاضرة ومرفوعة ألن حضورھا ھو الذي شرعت فیھ الصالة، ولذلك ال ُیصلى علیھا قبل علیھم، وإنما قالوا بالت َ ِ ُ
حضورھا، فالصالة علیھا بعد رفعھا كالصالة علیھا قبل حضورھا، ولذلك قالوا إنما ُیشرع القضاء وذكر األذكار بین التكبیرات إذا كانت 

 .وهللا تعالى أعلم. َالجنازة ثم
 
 
 
 

 قول اإلمام للمؤذن أقم الصالة
 
 

ھل من السنة قول اإلمام للمؤذن أقم الصالة؟ وھل لإلمام أن یطیل في الركوع في الفریضة لكي یتسنى للداخل إدراك الركعة؟ : السؤال
ًال یقول اإلمام للمؤذن أقم، وال یتنحنح، وال یفعل شیئا: الجواب ِ َفإذا كان اإلمام یأتي من قبل المسجد. َ  والمؤذن یراه، فحینئٍذ یسكت اإلمام وال ِ

أقم، لكن لو كان المؤذن یأتیھ اإلمام من ورائھ، أو یأتیھ من مكان یرید أن ینبھھ وینبھ من أمامھ حتى یمكنھ أن یدخل إلى الصف األول : یقل
َذكره، فاألولى واألفضل أن یكون دخولھ على ًخاصة إذا كان اإلمام لم یصلِّ تحیة المسجد، ولذلك ُیشدد في كالمھ و. أقم: فال حرج أن یقول

  .وهللا تعالى أعلم. وجٍھ یتنبھ بھ المؤذن إلقامة الصالة
 
 
 
 

  سنن الصالة-شرح زاد المستقنع 
ًكما أن للصالة أركانا وواجبات وشروطا، فلھا أیضا سنن ینبغي المحافظة علیھا، ومنھا ً د آیة السترة، واالستعاذة عند آیة وعید، والسؤال عن: ً

 .رحمة، ونحوھا
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 سنن الصالة
 
 

...... 
 

 السترة
 
 

فیقول : بسم هللا الرحمن الرحیم الحمد  رب العالمین، والصالة والسالم على أشرف األنبیاء والمرسلین، وعلى آلھ وصحبھ أجمعین، أما بعد
ًحمھ هللا تعالى جملة من األحكام والمسائل التي ذكر المصنف ر] وتسن صالتھ إلى سترة قائمة كمؤخرة الرجل: [المصنف رحمھ هللا تعالى

كانت من ھدي النبي صلى هللا علیھ وسلم في صالتھ، وشرع بعد بیان صفة الصالة في بیان األمور التي یسن لإلنسان أن یحصلھا في 
لى سبیل الندب واالستحباب، بمعنى أن َ، وھذا التعبیر یدل على أن جعلك للسترة إنما ھو ع]ّوتسن: [فیقول رحمھ هللا. صالتھ، ومنھا السترة

ّھدي النبي صلى هللا علیھ وسلم أنھ كان إذا صلى صلى إلى سترة ما یستتر بھ اإلنسان، ویشمل ذلك ما یستر عورتھ، أو : والسترة أصلھا. ّ
َّیستره إذا كان في مكان، ولكن المراد بھا ھنا سترة مخصوصة حكم الشرع باعتبارھا، فأنت إذا صلیت ت َ حتاج إلى حٍد معین تمنع فیھ الناس ََ

ِأن یمروا بینك وبینھ، وھذا الحد وضعھ الشرع على سبیل العبادة؛ ألن المكلف إذا خلي من مرور الناس بین یدیھ كان ذلك أدعى لخشوعھ،  َ َّ َ َ
ا یكون بوضع حٍد معین، وھو وأدعى لحضور قلبھ، ثم إن ھذه الصالة تكون لھا حرمة، فیمتنع المار أن یمر بین یدي المصلي، وذلك إنم

: ، أي)مثل مؤخرة الرحل، فال یضره من مر وراء ذلك: (وقد قال صلى هللا علیھ وسلم في شأن السترة. ًالذي وصف في الشرع بكونھ سترة
لى المصلي أن وأمر علیھ الصالة والسالم في غیر ما حدیث إذا ص. ًمثل مؤخرة الرحل سترة للمصلي، ثم ال یضره من مر وراء ھذه السترة

أمام المصلي في صالتھ أمر واجب، وال  ٌیجعل السترة تلقاء وجھھ، ولذلك ذھب طائفة من أھل العلم رحمة هللا علیھم إلى أن جعل السترة
مرور بین ّشك أن ھذا القول أقرب لظاھر السنة الثابتة في األحادیث الصحیحة عن رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم، ثم إننا إذا تأملنا خطر ال

وذلك أن النبي صلى هللا علیھ . یدي المصلي وتشدید الشرع في أمره وترھیب المار من مروره فإنھ یتضمن الداللة على أن السترة واجبة
بو قال أ).  لكان أن یقف أربعین أھون من أن یمر بین یدیھ-ِأي ما في ذلك من الوعید والعذاب- لو یعلم المار بین یدي المصلي : (وسلم یقول

ًال أدري أقال أربعین یوما، أو أربعین سنة، أو أربعین شھرا:النضر  فأمر یقول فیھ النبي صلى هللا علیھ وسلم ھذا القول أمر عظیم یدل . ًً
على عظم خطر المرور بین یدي المصلي، فإذا كان األمر كذلك فإن من مقصود الشرع صیانة الناس عن ھذا الخطر، وحفظھم عن الوقوع 

ُّالضرر، وذلك إنما یكون بسبیل اإللزام، فإذا ألزم المصلي بجعل السترة كان ذلك أدعى لحفظ الناس من الوقوع في ھذا المحظورفي ھذا  ِ ُ .
ًوالسترة تكون جدارا، وتكون جمادا، وتكون حیوانا، فال حرج أن تستتر بظھر إنسان، وال حرج أن تستتر بحیوان، فلو أنك دخلت المسجد  ً ً

ًي تحیة المسجد وال تجد شاخصا إال ظھر إنسان أمامك فإنھ ال حرج أن تصلي وراء ظھره، وقد جعلت في نفسك أن ھذا وأردت أن تصل
وتكون السترة . الظھر بمثابة السترة لك، ویحق لك إذا وقع موقفك في الصف الذي یلي الصف أن تجعل الصف األمامي بمثابة السترة

َ یجعل أحد جنبي البعیر سترة لھ؛ ألنھ ال یلیق أن یجعل وجھھ أمامھ، وھكذا بالنسبة للرجل، حتى ال ُیظن ًحیوانا، كأن ُینیخ اإلنسان بعیره ثم ً
ِأنھ ساجد للبعیر أو ساجد لإلنسان، فسدا لذریعة السجود لغیر هللا عز وجل، ال تجعل الحي قبل وجھك، وإنما تأتي من قفاه إذا استحسن أن  ُ ً ّ ٌ ٌ

ٍ جنبھ، كالحیوان من بھیمٍة أو إبل أو بقر أو غیر ذلك، وقد جاء عن ابن عمر رضي هللا عنھما أنھ كان ُینیخ بعیره تكون في القفا، أو تأتي من ٍ
ًوكذلك تكون السترة جمادا، وھذا الجماد قد یكون حائال كالجدار وكالبناء، فھذا ال إشكال في كونھ سترة مؤثرة. ویصلي إلیھ ً لكنھ یكون في . ً

ٍ، وقد ثبت عن النبي صلى هللا علیھ وسلم أنھ صلى إلى كل منھما، فلما دخل الكعبة اقترب من جدارھا وصلى إلى ًبعض األحیان شاخصا
الجدار، وكذلك اعتبر الجماد الشاخص كما في حدیث أبي جحیفة وھب ابن عبد هللا السوائي رضي هللا عنھ وأرضاه في حجة الوداع مع 

ً، وھذا یدل على جواز الصالة إلى الشاخص، كأن تغرز عودا أو عصا أو رمحا )ثم ركزت لھ عنزة(: رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم، قال ً ً
ًإذا صلیت إلى الحجر فاجعلھ عدة أحجار حتى ال تشابھ عبدة األوثان، سدا لذریعة : ًأو نحو ذلك ثم تصلي إلیھ، أو تضع حجرا، لكنھم قالوا ٍ

َا واحدا فكأنھ ُیشابھ أھل األوثان بعبادتھم لألنصاب ونحوھا، فقالواالمشابھة لعبدة األوثان؛ ألنھ إذا جعل حجر ً تجعل حجرین أو ثالثة بجوار : ً
السنة في الصالة إلى الحجر أو الشاخص أن تجعل الشاخص إما على حاجبك األیمن، أو : وكذلك قالوا. حتى تخرج من مشابھتھم بعضھا

وفیھ حدیث أبي داود عن النبي صلى هللا علیھ وسلم، فكان .  حتى ال تشابھ عبدة األوثانعلى حاجبك األیسر، ولكن ال تجعلھ أمامك مباشرة
ًعلیھ الصالة والسالم إذا صلى جعل السترة على جانبھ األیمن، أو على جانبھ األیسر، ولم یصُمد لھا صْمدا، أي ما جعلھا أمامھ كأنھ یسجد : ّ

 بقدر - كما ضبطھا بعض العلماء-ھو ما یكون على ظھر البعیر، ومؤخرتھ : الرحل] رحلقائمة كمؤخرة ال: [قولھ. لھا كحال عبدة األوثان
فإن كانت السترة صغیرة الحجم طلب ما ھو أعلى منھا، وذلك أن العالي أدعى النتباه الناس لھ . ذراع، وھي تحفظ الراكب من ورائھ

بین سجودك وبین مكانھ قدر ممر الشاة، فمكن أن یكون قدر ذراع، ثم السنة في ھذا الشاخص أن تجعل . وتوقیھم المرور بین یدي المصلي
 أنھ -والعلم عند هللا-الحكمة فیھ : وھذا ھدي رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم، فقد كان بین منبره والجدار قدر ممر الشاة قال بعض العلماء

ّیمنع من مشابھة عبدة األوثان؛ ألنھ إذا كان بینك وبین السترة حائال دل ًفان لم یجد شاخصا فإلى : [قال رحمھ هللا تعالى.  على أنك ال تقصدھاً
فقال : الخط یكون في األرض التي ھي كالبریة، والتي یمكن وضع الخطوط فیھا، وللعلماء في مشروعیة ھذا الخط قوالن مشھوران]. خط

، فالضعف في ً)فإن لم یجد فلیخط خطا: (لصالة والسالمالجمھور بعدم مشروعیتھ، وذلك لشدة الضعف في الحدیث الذي ورد من قولھ علیھ ا
ُالحدیث قوي جدا، وأشار بعض العلماء إلى تحسینھ كـالحافظ ابن حجر وغیره، ولكن الكالم فیھ قوي، لكن قال العلماء رحمة هللا علیھم لو : ً

ثم اختلفوا في صورة ھذا الخط، فقال . ًن ُسترةلم یدل علیھ الحدیث القتضاه األصل؛ ألن المقصود منع الناس، ولیس المراد بھ أن یكو
. یجعل الخط من أمامھ على آخر ما ینتھي إلیھ سجوده كالحال في الجدار المعترض: وقیل. یجعلھ في أحد جانبیھ كالحال في العصا: بعضھم
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فلیخط : (النبي صلى هللا علیھ وسلم قالكالمحراب الذي یدخل فیھ اإلنسان، وأصح األقوال أن األمر واسع؛ ألن : أي. یجعلھ كالھالل: وقیل
وتبطل بمرور كلب : [قال رحمھ هللا تعالى. ً ولم یبین كیف یكون، فیبقى األمر على إطالقھ إعماال لألصل- على القول بثبوت الحدیث- ) ًخطا

یقطع : (النبي صلى هللا علیھ وسلم قالٍتبطل الصالة إن صلیت إلى السترة بمرور كلٍب أسود بھیم، وھذا فیھ الحدیث أن : أي]. أسود بھیم فقط
ّ، فھؤالء الثالثة بأمر الشرع یقطعون الصالة، أي أن الشرع دل على أنھم یقطعون الصالة على سبیل )الصالة المرأة والحمار والكلب

ُّالعبادة، وهللا تعالى أعلم بعلة ذلك، وإن كانوا قد ذكروا في الكلب وخصوه باألسود لورود الخبر أنھ شیط أعني القول بقطع -وھذا القول . انَ
َ ھو أصح األقوال وأعدلھا، وھو مذھب اإلمام أحمد وطائفة من أھل الحدیث، بمعنى أن المكلف ُیطالب -الصالة بمرور أحد ھؤالء الثالثة

ٌلو قمت تصلي تحیة المسجد، فجاءت امرأة، أو مر حمار : باستئناف الصالة، ومثال ذلك ّ َ بین السترة، فھذا المرور لھذه  بینك و-أكرمكم هللا- ٌ
ًالدابة ُیوجب قطع الصالة، فلو صلیت ركعة من تحیة المسجد فكأنك لم تصلِّ، فتسأنف الصالة ولو كنت في التشھد األخیر، فمروره بین یدیك  ِ

ًفي ھذه الحالة ُیوجب انقطاع الصالة من أصلھا فتستأنف الصالة، وكأنك في غیر صالٍة، ولو كانت فرضا، أي  ولو كنت في فرض فإنك ِ
ُوخالف الجمھور رحمة هللا علیھم من الحنفیة والمالكیة والشافعیة، فقالوا. تستأنف الصالة، وھذا على أصح أقوال العلماء َ ال یقطع الصالة : َ

وأنا یومئذ قد ناھزت ًأقبلت راكبا على أتان : (أما الحمار فلثبوت حدیث ابن عباس في الصحیح أنھ قال: قالوا. ٌواحد من ھؤالء الثالثة
یدي بعض الصف فنزلت وأرسلت األتان ترتع،  االحتالم، ورسول هللا صلى هللا علیھ وسلم یصلي بالناس بمنى إلى غیر جدار، فمررت بین

ور َّووجھ الداللة أن األتان مرت بین المصلین فلم یوجب ذلك قطع صالتھم، فدل على أن مر). ودخلت في الصف فلم ینكر ذلك علي أحد
كنت أنام بین یدي : (وأما المرأة فلما ثبت في الصحیحین عن أم المؤمنین عائشة رضي هللا عنھا أنھا قالت: قالوا. الحمار ال یقطع الصالة

والبیوت یومئذ لیس فیھا : رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم ورجالي في قبلتھ، فإذا سجد غمزني فقبضت رجلي، وإذا قام بسطتھما، قالت
ًكانت حجرتھ علیھ الصالة والسالم صغیرة الحجم إلى درجة أنھا لو نامت رضي هللا عنھا ال یجد مكانا یسجد فیھ صلوات هللا ). مصابیح

ٌوسالمھ علیھ، ولكنھا وإن كانت ضیقة فھي واسعة بما فیھا من اإلیمان والحكمة ونور القرآن، وبما فیھا من خیر النبي صلى هللا علیھ وسلم 
الصالة على ھذه  لو كان مرور المرأة یقطع الصالة المتنع النبي صلى هللا علیھ وسلم من: قالوا. فاق صلوات هللا وسالمھ علیھالذي بلغ اآل

ّوعند التأمل لھذه النصوص التي احتج بھا جمھور العلماء رحمة هللا علیھم فإننا نرى أن الدلیل الذي دل على قطع الصالة أرجح، . الصورة ُّ
أن اعتراض أم المؤمنین عائشة بین یدي النبي صلى هللا علیھ وسلم إنما ھو اعتراض الجزء، : ًثانیا. ًصا في موضع النزاغوذلك لكونھ ن

َوالقاعدة في األصول أن الجزء ال یأخذ حكم الكل، ولذلك لو حلفت وقلت ًوهللا ال أدخل الدار، فأدخلت رجال ولم تدخل األخرى لم تحنث؛ : َ
ُألنھ ال یْصدق عل  یك أنك قد دخلت إال بالجرم كلھ، وَ

 
 
 
 

 التعوذ عند آیة وعید والسؤال عند آیة رحمة في الصالة
 
 

للمصلي، فلك إذا صلیت نافلة أو : أي] ولھ: [قولھ]. ولھ التعوذ عند آیة وعیٍد والسؤال عند آیة رحمة ولو في فرض: [قال رحمھ هللا تعالى
واألصل في ذلك ما ثبت في الصحیح عنھ . َعیذك منھ، أو قرأت آیة رحمٍة أن تسأل هللا من فضلھفریضة وقرأت آیة عذاٍب أن تسأل هللا أن ُی

علیھ الصالة والسالم في قیام اللیل من حدیث حذیفة أنھ ما مر بآیٍة فیھا ذكر رحمٍة إال وقف وسأل هللا من فضلھ، وال مر بآیٍة فیھا ذكر عذاٍب 
ّا یدل على مشروعیة أن یسأل المكلف ربھ من فضلھ إن مر بالرحمة، ویستعیذ بھ إن مر بالعذاب، وال فھذ: قالوا. إال استعاذ با عز وجل

َّوالصحیح أنھ ُیفرق في السؤال بین الفرض والنفل كما ذھب إلیھ الجمھور؛ فإنھ . فرق عند القائلین بھذا القول بین الفرض والنفل كما في -َ
َقوُموا  قانتین َو:  لما نزل قولھ تعالى-الحدیث الصحیح ِ ِ َ ِ َِّ ِفأمرنا بالسكوت ونھینا عن الكالم: (، قال الراوي]238:البقرة[ُ ُ ِ ، فدل على أن )ُ

، فاألصل عدم الكالم، فلما ثبتت السنة بسؤال النبي )إذا قرأ فأنصتوا: (األصل في المصلي أن یسكت، وقال علیھ الصالة والسالم في اإلمام
َم اللیل، ولم یثبت حدیث صحیح واحد عن رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم أنھ فعل ھذا في الفرض؛ إذ ال ُیعقل أنھ صلى هللا علیھ وسلم في قیا

یجوز في : ٍیصلي بأصحابھ صلوات هللا وسالمھ علیھ ھذا الردح من الزمان الطویل وال یثبت عنھ في فرض واحٍد أنھ فعل ذلك، فحینئٍذ نقول
فُیشرع فعل ذلك في النفل دون الفرض، وھذا ھو أعدل األقوال وأقربھا إلى السنة، فعلى المصلي إذا كان النفل ما ال یجوز في الفرض، 

، وكلمة ]ٍولو في فرض: [ولذلك قال المصنف. وراء اإلمام أن ینصت ویمتنع عن الحدیث، ویختص حكم ھذه المسألة بالنفل دون الفرض
الفرض، وھو مذھب الجمھور، وھو أقرب األقوال وأعدلھا،  یقول بتخصیصھ بالنفل دونتشیر إلى الخالف، ومعنى ذلك أن ھناك من ): لو(

  .الفرائض: ولذلك ینبغي االقتصار علیھ في النوافل دون غیرھا، أعني
 
 
 
 

 األسئلة
 
 

...... 
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 حكم السترة في الحرم المكي

 
 

، والصالة والسالم على رسول هللا، وعلى آلھ وصحبھ ومن وااله، أما باسم هللا، والحمد : ما حكم السترة في الحرم المكي؟ الجواب: السؤال
السترة في الحرم المكي وغیره حكمھا واحد، وذلك لثبوت السنة على سبیل العموم؛ فإن النبي صلى هللا علیھ وسلم لم یستثن الحرم، : بعد

ٌثُبت حدیث صحیح عن رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم في ولم ی. والقاعدة في األصول أن العام یبقى على عمومھ حتى یرد ما ُیخصِّصھ
َاستثناء مكة، فبقیت على األصل َّإن اقترب من المطاف وآذاه الطائف وتعذر علیھ منعھ فإن ھذا ُیوسع فیھ، وذلك لقولھ علیھ : لكن قالوا. ِ

فكأنھ : قالوا) ا البیت وصلى أي ساعة شاء من لیل أو نھارًإن ولیتم ھذا األمر فال تمنعوا أحدا طاف بھذ: یا بني عبد مناف: (الصالة والسالم
الطواف بالبیت : (ألن الطائف في صالة، لقولھ علیھ الصالة والسالم: ھناك وجھ ألطف من ھذا الوجھ في استثناء الطائف، قالوا. یمنع

ائف عند مروره استثني وأما غیره فیبقى، ولذلك ًفمروره أصال ھو من الصالة، فھذا التوجیھ من أدق ما قیل في ھذه المسألة، فالط). صالة
ُوالدلیل الذي یدل على أن مكة وغیرھا على حٍد سواء حدیث أبي جحیفة وھب بن عبد هللا السوائي . استثناؤه على ھذا الوجھ ال حرج فیھ

ب بجوار - من أدم ُأتیت النبي صلى هللا علیھ وسلم وھو في قبٍة حمراء: رضي هللا عنھ الثابت في الصحیحین أنھ قال ألنھ نزل بالمحصِّ
َوركز العنزة إنما ُیقصد بھ أن . ِثم ُركزت لھ عنزة:  قال-الحجون بعد أن أتم لیالي منى فبات بھا وتأخر ولم یتعجل علیھ الصالة والسالم

ًتكون سترة لھ علیھ الصالة والسالم، فدل على أن مكة وغیرھا على حٍد سواء، خاصة على القول الذي ی ّ ٌإن حرم مكة كلھ آخذ حكم : قولً
  .ٌمضاعفة الصالة، وھو قول من القوة بمكان، ولذلك یقوى أن یكون حرم مكة كلھ یمتنع فیھ المرور بین یدي المصلي، وهللا تعالى أعلم

 
 
 
 

 منع األطفال من المرور بین یدي المصلي
 
 

یمنع الطفل من المرور بین یدي المصلي، :  المصلي وكیف؟ الجوابعند الصالة إلى سترة ھل یمنع األطفال من المرور بین یدي: السؤال
وإن كانت الصالة نافلة وأزعج المرأة طفلھا فإن لھا أن تنحني وتتناولھ و ترفعھ حتى ال یمر، وھذا من أرفق ما یكون إذا كان مما یصعب 

في الفرض لحدیث أمامة بنت أبي العاص رضي هللا عنھ، رده؛ ألن االنحناء في النافلة أوسع منھ في الفرض، وقال بعض العلماء بجوازه 
َإنھ حملھا النبي صلى هللا علیھ وسلم: قالوا َ ولكن حدیث أمامة فیھ إشكال؛ ألن حدیث أمامة لم ینتقل فیھ النبي صلى هللا علیھ وسلم باالنحناء، . ََ

َوإنما كان یرفعھا وإذا سجد وضعھا ثم حملھا عند رفعھ، فما كان ینتقل با النحناء؛ ألنھ في الفرض لو انحنى انتقل من ركن القیام إلى ركن َ
ع في حملھا في النفل دون الفرض،  الركوع، ولربما اضطر إلى الجلوس، فلما كان النفل یجوز لك أن تجلس فیھ مع القدرة على القیام ُوسِّ

 .وهللا تعالى أعلم
 
 
 
 

 .حكم المرور بین یدي المأمومین لغیر حاجة
 
 

َال ُیمر بین یدي المأمومین إال من حاجة، أما : إذا مر الرجل بین المأمومین لغیر حاجة، فھل ینبغي لھ ھذا، وھل علیھ حرج؟ الجواب: السؤال
َُیشرع دفعھ إذا مر للتشویش واألذیة؛ ألنھ ینشغل الواحد : إذا لم توجد الحاجة فال، وأذكر من أھل العلم رحمة هللا علیھم من مشایخنا من یقول

َدفعھ لمصلحة الكل، فیجوز أن ترتكب المفسدة الدنیا لجلب المصلحة العلیا، فلذلك قالواب ًُیشرع أن تدفعھ فتنشغل وحدك تحصیال لمصلحة : ُ
ٌالكل، ومنع بعض العلماء من دفعھ، وقالوا ألنھ إذا اندفع انشغل وھو مكلف بمصلحتھ والعذر متعلق بمصلحة الغیر، فال یسوغ؛ ألنھ ال إیثار َّ 

َفي القرب ُ. 
 
 
 
 

 المقصود بالكلب الذي ورد أنھ یقطع الصالة
 
 

یختص : ٌھل المراد بھ ھذا الكلب المعھود، أم أنھ یطلق على السباع وغیرھا؟ الجواب) بمرور كلٍب أسود: (قول المصنف رحمھ هللا: السؤال
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ِوما علْمتم من الجوارح : الصید فإنھ یدخل فیھ لقولھ تعالىبالكلب المعروف، أما السباع كاألسد والنمر ونحوه فال یدخل في ھذا، وأما في  ِ َ َ َ َ َ َْ ِ ْ ُ َّ
َُمكلبین  ِ ِّ ً، فوصف الجارحة مع الكلب یدل على أنھ یجوز أن تعلم أسدا الصید وتصید بھ، وھكذا لو علمت نمرا أو غیره من السباع ]4:المائدة[َ ً ُِّ َ َ َ

عھدیة، فیشمل كلب البادیة وكلب ) الكلب: (في قول النبي صلى هللا علیھ وسلم) لا(العادیة؛ ألنھ یصدق فیھ وصف الجارحة والكلب لكن 
والكالب التي تكون في البادیة للصید معروفة، وھي صغیرة الحجم، فھذا الذي یقطع الصالة، فنقول بالعموم في جنس الكالب، . الحاضرة

َبخالف الكلب فھناك فرق بین الكلب والكلب، فقد جاء عن النب ََ َ ِّاللھم سلط : (ي صلى هللا علیھ وسلم تسمیة األسد في قولھ علیھ الصالة والسالمَْ
ِعلیھ كلبا من كالبك فكان إذا نام ینام بین . إني أخاف دعوة محمد: حین دعا على عتبة بن أبي لھب، ثم لما خرج في تجارتھ إلى الشام قال) ً

أنھ ) ًكلبا من كالبك(... فأخذ العلماء من قولھ صلى هللا علیھ وسلم .  بین أصحابھأصحابھ، فلما كان على تخوم الشام جاء األسد وافترسھ من
ّوصف األسد بكونھ كلبا، فدل على أنھ في عرف الشرع قد ُیطلق الكلب ویراد بھ األسد أو كل جارح؛ ألنھ مأخوذ من الكلب، وھذا كما نبھ  ِ َ َ ْ ً

ِصید یكون بأي نوع من الحیوانات المفترسة من السباع، وقد كان عدي یصید بالسباع فال) لسان العرب(علیھ ابن منظور رحمة هللا علیھ في  َ
إنا قوم نتصید بھذه الكالب والبزاة فما یحل لنا : على اختالٍف بالكالب وغیر الكالب، وقد سأل رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم عن ھذا فقال

اسم الكلب عام كما جاء في : بعض العلماء یقول: فنقول. ھ وسلم ذلك ولم ینكر علیھفأجاز لھ النبي صلى هللا علی. منھا؟ والباز ھو الصقر
ٌالصید شيء، والكلب في الصالة شيء آخر؛ ألنھ في الصالة أمر تعبدي، وفي الصید من جانب الكلب والقوة، والمقصود : الصید، ونقول ْ

ًفقا بالناس، ولذلك یقال ھنا بخصوصھ في الكلب المعھود دون غیره، فجاز في الصید على سبیل العموم ر. تحصیل الرفق بالناس في الصید
  .وهللا تعالى أعلم

 
 
 
 

 حكم دعاء القنوت
 
 

فقنوت الفرض مثل الدعاء . قنوت فرض، وقنوت نفل: القنوت قنوتان. نعم: ٌھل دعاء القنوت خاص بالفریضة دون النافلة؟ الجواب: السؤال
اللھم : (، وكذلك قولھ)اللھم إنا نستعینك ونستھدیك: (ُیقتصر فیھ على الوارد مثل قولھ صلى هللا علیھ وسلمفي النوازل، فالدعاء في النوازل 

، ثم بعد أن تنتھي من ھذا )إیاك نعبد، ولك نصلي ونسجد، وإلیك نسعى ونحفد، نرجو رحمتك ونخشى عذابك، إن عذابك الجد بالكفار ملحق
َ على من ظلم من الكفار، وتدعو بالنصرة للمسلمین، وتقتصر على ذلك ال تزید، فلو دعا باالستسقاء التمجید الوارد في ھذین الخبرین تدعو َ

كان بدعة، ولو دعا بنجاح الطالب في االختبار كان بدعة، وھذا مما یحدث اآلن، فبعضھم یدعو بنجاح الطالب في االختبار، وبعضھم یدعو 
إن : (جوز فیھا الكالم إال بقدر الوارد عن النبي صلى هللا علیھ وسلم، قال صلى هللا علیھ وسلمبعموم األدعیة، وھذا ال یجوز، فالصالة ال ی

ًإن زاد على الوارد حرفا واحدا : َ، فما ورد في القنوت ُیقتصر علیھ، ولذلك قال اإلمام أحمد )ُھذه الصالة ال یصلح فیھا شيء من كالم الناس ً
ولذلك ینبغي على اإلمام أن یحتاط لصالة الناس فیدعو بالوارد، ویدعو بنصرة المؤمنین . ًھ مصلیایعني أنھ قد خرج عن كون. فاقطع صالتك

ُّونحو ذلك من جوامع الدعاء، وال داعي لإلطالة والخروج عن المعھود والتكلف، فلذلك ) اللھم انصر المستضعفین(بجوامع الدعاء، مثل 
ى هللا علیھ وعلى آلھ وسلم، ثم یدعو بالنصرة للمسلمین وھالك على الكافرین، ثم یختم یقتصر على جوامع الدعاء، وھذا ھو ھدي النبي صل

أما بالنسبة لقنوت النافلة وھو قنوت الوتر فیدعو بما ورد عن النبي صلى هللا علیھ وسلم على سبیل الفضل، ال على سبیل الفرض، . ویسجد
 ، بدلیل أن النبي صلى هللا علیھ وسلم علمھ الحسن ، والحسن كان صغیر السن فيفلو دعا بغیر ھذا الدعاء جاز، ولو زاد على الوارد جاز

ًعھد النبي صلى هللا علیھ وسلم، ولو كان الدعاء الزما بالقید لعلمھ الصحابة، وأللزم الصحابة بھذا الدعاء في الوتر على سبیل الخصوص، 
ِّوألن الوتر رفق بالناس لیسأل المصلي فیھ حاجتھ في لیلھ ٌ ع على الناس أن یسألوا من حوائج الدنیا واآلخرة ما فیھ صالح دینھم ودنیاھم ِ َ فُوسِّ

  .وآخرتھم، وهللا تعالى أعلم
 
 
 
 

 بیان الترتیب فیما یكون سترة للمصلي
 
 

: قولھ: یر؟ الجواب، فھل ھذا على الترتیب أم على التخیً)فإن لم یجد فلینصب عصا، فإن لم یكن معھ عصا فلیخط خطا: (في الحدیث: السؤال
ِفكفارتُھ إطعام عشرة : دلیل على الترتیب، وھذا أصل، فإن وردت في الكتاب فھي على الترتیب، ففي كفارة الیمین قال تعالى) إن لم یجد( َ َ َ ََ َ َُ ْ ِ ُ َّ

َمساكین مْن أْوسط ما تطعُمون أْھلیكم أْو كْسوتُھم أْو تْحریُر رقبٍة فمْن َ َ َ َ َ َ َ َ ََ َ َِ َ َ َ ْ َْ ُْ ُ ُِ ِ ِ ِ ِ ٍ لم یجد فصیام ثالثة أیام ِ َّ ِ َِ َ َ ُ َْ ََ ْ ِ : ، وفي قراءة ابن مسعود ]89:المائدة[َ
وبعض العامة ھداھم هللا . ، فاشترط في جواز الصیام وإجزائھ في كفارة الیمین أن ال تستطیع اإلطعام أو الكسوة أو تحریر الرقبة)متتابعات(

عدم : َال ُیجزیھ إلجماع العلماء على أن كفارة الیمین بالصیام شرطھا عدم الوْجد، أيإذا حلف الیمین وحنث ینتقل مباشرة إلى الصوم، وھذا 
وھو قادر على أن یشتري -ًلو أن إنسانا وجبت علیھ الرقبة في الظھار، أو الجماع في نھار رمضان، أو في القتل فانتقل  :وھكذا قالوا. القدرة
ْفمْن لم یجد : َ لم یُصم ویصبح صومھ نافلة؛ ألنھ شرط مقید بنص الشرعِ إلى صیام شھرین متتابعین لم ُیجزه، فكأنھ- رقبة ِ َ َْ َ َ، فمْن ]4:المجادلة[َ َ



 349 

ِلم یْستطْع  َ َ ْ ْ، فالذي لم یجد لھ حكم، والذي لم یستطع لھ حكم، أما أن ینتقل إلى درجة ما بعد الشرط وفمْن لم یجد ]4:المجادلة[َ ِ َ َْ َ ، مع ]4:المجادلة[َ
ّدل على الترتیب ال على التخییر، ولذلك ُیبتدأ بالشاخص ثم بالعصا ثم بعد ) فإن لم یجد: (فلما قال. ٌھذا خارج عن الحد المعتبرَالقدرة والوْجد ف

 .ذلك بالخط كما ورد في الخبر على القول بثبوتھ، وهللا تعالى أعلم
 
 
 
 

 [1[أركان الصالة :  فصل-شرح زاد المستقنع 
ًة من الكتاب والسنة، ومن تركھا عمدا بطلت صالتھ، ومن تركھا سھوا فإن أمكنھ أن یعود عاد وأداھا، وإن لم للصالة أركان دلت علیھا األدل ً

القیام، وتكبیرة اإلحرام، وقراءة الفاتحة، والركوع، واالعتدال عن الركوع، والسجود على األعضاء : یمكنھ فإنھ یقضي الركعة كاملة، وھي
 .وغیرھا.. والجلوس بین السجدتینالسبعة، واالعتدال عن السجود، 

 أركان الصالة
 
 

فیقول : أما بعد. بسم هللا الرحمن الرحیم الحمد  رب العالمین، والصالة والسالم على أشرف األنبیاء والمرسلین، وعلى آلھ وصحبھ أجمعین
لت النصوص الصحیحة الصریحة في الكتاب دعامتھ وعمدتھ التي یقوم علیھا، وقد د: ركن الشيء]. ٌفصل أركانھا: [المصنف رحمھ هللا

ًوالسنة على أركان الصالة، وھذه األركان من تركھا عامدا بطلت صالتھ، ومن تركھا ساھیا فإن أمكنھ أن یعود إلیھا عاد وجبرھا، وإن لم  ً
التھ، ولو في ركعٍة واحدة، ومن تركھا ًفمن ترك قراءة الفاتحة عامدا وھو یرى ُركنیتھا بطلت ص. یمكنھ العود إلیھا فإنھ یقضي الركعة كاملة

َساھیا، كما لو صلیت فابتدأت الصالة مباشرة، وقرأت دعاء االستفتاح، ثم سھوت فقرأت ِوالتین والزْیتون : ً ُِ َِّّ َ ، فابتدأت بالسورة قبل ]1:التین[َ
ًأن تبدأ بالفاتحة، فلما كنت في أثنائھا تنبھت أو ذكرك من وراءك إن كنت إماما، فإنك  ترجع وتقرأ الفاتحة وتتدارك الركن؛ ألنھ یمكن ّ

َّالتدارك حیث لم تدخل في ركن بعدي، أما إذا كان ال یمكن التدارك كأن تكون دخلت في الركعة الثانیة فتذكرت أنك في الركعة األولى لم  ٍ
ِّصیل في كونك تلغي الركعة وتلفق، أو تبني تركع أو لم تسجد، وقمت إلى الركعة الثانیة فإنھ حینئٍذ یلزمك قضاء الركعة األولى، على تف

 ...... الصالة وتعید الركعة من موضعھا؟
 

 األدلة من السنة على أركان الصالة
 
 

ٌاألركان ھي أھم شيء في الصالة، واألصل فیھا أن النبي صلى هللا علیھ وسلم كان جالسا ذات یوم مع أصحابھ في المسجد، فدخل رجل  ٍ ً ٍ
ِالتھ، فلم یحسن ركوعھ وال سجوده وال جلوسھ، فلما فرغ من الصالة قدم على رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم وھو َّفصلى واستعجل في ص َ َ

وعلیك السالم ارجع فصل فإنك لم : (فقال رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم. السالم علیكم ورحمة هللا وبركاتھ: ٌجالس مع أصحابھ، فقال
ّارجع فصل؛ فإنك لم تصل: (ًأوال، ثم أتاه فسلم فرد علیھ، فقال، فرجع الرجل وصلى كحالھ )ّتصل والذي بعثك : ، فلما كانت الثالثة قال)ّ

إذا قمت إلى الصالة فأسبغ الوضوء، ثم استقبل القبلة فكبر واقرأ بما تیسر معك من : (بالحق ال أحسن غیر ھذا، فقال علیھ الصالة والسالم
ً، ثم ارفع رأسك حتى تعتدل قائما، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم ارفع حتى تستوي وتطمئن جالسا، ثم ًالقرآن، ثم اركع حتى تطمئن راكعا ً ً

ًاسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم ارفع حتى تستوي قائما، ثم افعل ذلك في صالتك كلھا ّفھذا الحدیث بین النبي صلى هللا علیھ وسلم فیھ ). ً
ً، فیكون بیانھ ھنا بیانا لألركان، ولذلك ذكر غیر واحٍد )ّفإنك لم تصل: (لیل قولھ صلى هللا علیھ وسلماألركان التي ال تصح الصالة إال بھا، بد

قد جمع التنبیھ على أركان الصالة، ) ُحدیث المسيء صالتھ: (ُمن أھل العلم رحمة هللا علیھم أن حدیث أبي ھریرة ھذا الذي یسمیھ العلماء
و ھذه المصطلحات لیست ببدع كما یظن .  بھذه الكلمة، وھي مصطلح األركان والواجبات والسننفلذلك اعتنى علماء اإلسالم رحمھم هللا

من أین جاءنا الركن أو الواجب أو السنة؟ فإنا نظرنا في الشرع : بعض من لیس عنده إلمام بالعلم وضبطھ، فیظن أن ھذه أمور محدثة، فیقول
ًیجب قضاء الركعة، ووجدناه تارة یبین أن الشيء الذي فات یمكن جبره بالسجود، : الصالة، أوإذا فات ھذا الشيء بطلت : ًفوجدناه تارة یقول

ٍووجدناه ُیرخص في ترك شيء، فعلمنا أن أعمال الصالة ثالثة أشیاء ٌشيء تبطل الصالة بعدم وجوده، وشيء یمكن جبره بالسجود، وشيء : ِّ ٌ ٌ
-ّأنھ صلى ركعتین ثم سلم : (وقد ثبت في الصحیح عن النبي صلى هللا علیھ وسلم. التھًُیتسامح فیھ فلو تركھ اإلنسان ولو متعمدا صحت ص

. قد كان بعض ذلك. بلى: فقال. كل ذلك لم یكن: أقصرت الصالة أم نسیت؟ قال! یا رسول هللا:  فقال لھ ذو الیدین - كما في قصة ذي الیدین
وأنبئت أن : ؛ وكان قد قام من مصاله كما في الصحیح، قال الراوي)ركعتینفرجع فصلى . نعم: أصدق ذو الیدین ؟ قالوا: فسأل الصحابة

ًفدل ھذا على أن األركان ال تجبر إال بالفعل وذلك أن النبي صلى هللا علیھ وسلم لم یعتبر السھو موجبا . ثم سجد سجدتین وسلم: عمران قال ُ
لألركان، فھي أصل في الصالة، فكما أن الظھر قائمة على أربع ركعات إلسقاط الركن، بل تعتبر الركعة بمثابة الركن في الصالة الجامع 

 ثم وجدنا النبي صلى هللا علیھ وسلم تفوتھ أشیاء من أفعال الصالة ویجبرھا بالسجود، فقد صلى علیھ. ًكذلك كل ركعة قائمة على أركانھا
ًیة ولم یجلس للتشھد، بل استوى واعتدل قائما، فلما كبر سبح لھ الصالة والسالم إحدى صالتي العشي، فسجد السجدة الثانیة من الركعة الثان

َإني لست براجع وقد لزمكم الركن البعدي الذي ھو القیام : أي. قوموا: الصحابة لیعود إلى جلسة التشھد، فأشار إلیھم بیدیھ من وراء ظھره أن ِ َ ٍ ُ
ًقبل أن ُیسلم، فھنا فات شيء من أفعال الصالة، ولكنھ اعتبره مجبورا للركعة الثالثة، فقام الصحابة، فأتم بھم الركعتین ثم سجد سجدتین  ِّ

ًوكذلك أیضا وجدناه علیھ الصالة والسالم یرى بعض األقوال في الصالة . بالسھو، فعلمنا أن مرتبة ھذه األفعال دون مرتبة األفعال التي قبلھا
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، فلم یعتد بالصالة ولم یعتبرھا عند عدم وجود الفاتحة، ووجدناه ) الكتابال صالة لمن لم یقرأ بفاتحة: (وبعضھا غیر الزمة، فقال. الزمة
: تقول؟ قال بأبي أنت و أمي أرأیت سكوتك بین التكبیر و القراءة ما! یا رسول هللا: (یسامح في ترك دعاء االستفتاح، فقد قال لھ أبو ھریرة 

َلصحابة لم یعلموا ما الذي یقول، فلو كان ھذا الدعاء حتما كالفاتحة أللزمھم بھ ًفقد ثبت قطعا أن ا..). اللھم باعد بیني و بین خطایاي: أقول ً
ًوعلمھم إیاه، فدل على أن ھناك أمورا تلزم في الصالة وأمورا ال تلزم، ولذلك قلنا ً فأصبحت القسمة عندنا بتتبع واستقراء . إن مثل ھذا سنة: ّ

ٌھو ركن وما ھو واجب وما ھو سنةالشرع تنقسم إلى ھذه الثالثة األقسام، فوجدنا ما  ٌ إن األسماء في : إن ھذا بدعة نقول: ٌفلو قال قائل. ٌ
ً ولكنھا في الحقیقة موجودة في حكم الشرع، وال مشاحة في االصطالح أن تسمي الشيء بأي اسم ما - ال نعرفھا في القدیم: أي-ظاھرھا بدعة  ٌ

جمیع أقوال الصالة وجمیع ما ورد عن النبي صلى هللا علیھ وسلم الزم : َ لو قلتفإنك. دام أن الشرع قد ترك لك التسمیة والحكم موجود
ًفإذا ال بد . إن جمیع ما قالھ النبي صلى هللا علیھ وعلى آلھ وسلم في الصالة لیس بالزم لتناقضت النصوص: َلتناقضت النصوص، ولو قلت

یبین دقتھ رحمھ هللا تعالى، ] ٌفصل: [وقولھ. األركان والواجبات والسننمن التفریق بین الالزم وغیر الالزم، وذلك ھو مصطلح العلماء ب
ٌحیث ذكر صفة الصالة كاملة، ثم جاء یبین ما الذي یلزم وما الذي ال یلزم، ثم الذي یلزم منھ ما ھو ركن تتوقف الصالة علیھ، ومنھا ما لیس  َ َ ََ َ َ

فابتدأ رحمھ هللا . ًو تركھ اإلنسان سھوا أمكنھ أن یجبره بسجود السھوٍبركن وھو الواجب الذي ال تتوقف صحة الصالة علیھ، بحیث ل
]. أركانھا: [ًباألركان، اعتناء باألھم، وھذا من باب التدرج من األعلى إلى األدنى؛ ألن أھم ما في الصالة أركانھا، ولذلك ابتدأ، فقال

  .ٌوالضمیر عائد إلى الصالة
 
 
 
 

 القیام: الركن األول
 
 

َقام إذا انتصب عوده، أي: القیام ضد القعود، یقال]. القیام: أركانھا: [ تعالىقال رحمھ هللا َ َاستتم: َْ ٌأول ركن من أركان : ، أي]القیام: [وقولھ. َ
ِیا أیھا الذین آمنوا إذا قْمتم إلى الصالة : الصالة القیام، قال تعالى َّ ِ َُّ ِ ِْ ُ ُ َُ ََّ َ َ ِوقوُموا : ، وقال تعالى]6:المائدة[ََ َِّ ُ َ قانتین َ ِ ِ ، وقال علیھ الصالة ]238:البقرة[َ

ھذه النصوص دلت على وجوب القیام ولزومھ على سبیل الركنیة والفرض، ولذلك ذھب إلى ھذا ). إذا قمت إلى الصالة فكبر: (والسالم
ًفریضة أو نافلة، فإن كانت فریضة وصلى إما أن تكون : الصالة ال تخلو من حالتین: ُالحكم جماھیر أھل العلم رحمة هللا علیھم، لكنھم قالوا

ًجالسا مع القدرة على القیام بطلت صالتھ؛ ألنھ لم ُیصلِّ كما أمره هللا بالقیام، لكن لو كان في نفل صح لھ أن یصلي جالسا لقولھ علیھ الصالة  ًَّ ٍ
صالة القاعد : (ة حملوا قولھ علیھ الصالة والسالموالظاھری. ، وھذا إنما ھو في النفل) صالة القاعد على النصف من صالة القائم: (والسالم

على الفریضة بالنسبة للمعذور، وقولھم مردود؛ ألننا لو حملنا ھذا الحدیث على الفریضة بالنسبة للمعذور ) على النصف من صالة القائم
ٍلردت نصوص الشریعة التي تدل على أن كل مریض ومعذور أجره كامل كقول النبي صلى هللا علیھ  إذا مرض العبد أو سافر كتب : (وسلمٍ

ًلھ مثل ما كان یعمل مقیما صحیحا ّ، فحینئٍذ بتناقض النصوص، فدل ھذا الحدیث على صرف عموم الحدیث الذي معنا عن ظاھره، وأن )ً
 أن النبي صلى هللا علیھ ًالنافلة دون الفریضة، ووجدنا أیضا) صالة القاعد على النصف من صالة القائم: (المراد بقولھ علیھ الصالة والسالم

إنھ یجوز في النفل ما ال یجوز في الفرض، بدلیل أنھ في السفر یصلي : ومن ھنا قلنا. ِّوسلم كان في السفر ُیصلي على دابتھ غیر المكتوبة
أن توجد القدرة، وذلك فیلزمك القیام لصحة الصالة المفروضة، لكن بشرط  وعلیھ. على الدابة حیثما توجھت، وھذا في النافلة دون الفریضة

َال ُیكلُف هللا نفسا إال ُوْسعھا : لقولھ تعالى َ َّ ِ ً ْ َ َُ َّ ْفاتقوا هللا ما اْستطْعتم : ، وقولھ سبحانھ]286:البقرة[ِّ ُ َُ َ ََ َ َّ وقد . ، فالعاجز عن القیام معذور]16:التغابن[َّ
َّ في القیام أن ال تصل كفاك إلى ركبتیك، فلو انحنیت بحیث تصل الضابط: وأما ضابط القیام فقالوا. أثبت المصنف أن القیام مع القدرة ركن

ًالكفان إلى الركبتین فقد خرجت عن كونك قائما إلى كونك راكعا ومنحنیا ً ًلو أن إنسانا یكون جالسا : المسألة األولى: ویتفرع على ھذا مسائل. ً ً
م قبل أن یستتم قیامھ، فال تنعقد تكبیرة اإلحرام؛ ألن من شروط انعقادھا أن فیكبر اإلمام تكبیرة اإلحرام، فیقوم فیستعجل فیكبر تكبیرة اإلحرا

ّیكون قائما كما أمر هللا عز وجل، فإذا كان أثناء قیامھ وانتصابھ رفع یدیھ وكبر ولم یستتم، بحیث أمكن للیدین أن تنال الركبتین، وھو  ً
:  ُیشترط فیھ أن یكون في حال القیام، لقولھ علیھ الصالة والسالم-وھو تكبیرة اإلحرام-ِّاالنحناء المؤثر، فھذا ال ُیعتد بتكبیره؛ ألن ھذا الركن 

المسألة . فدل على أن القیام یسبق التكبیر، ومن فعل ھذا الفعل فقد سبق تكبیره القیام، فلم یصلِّ كما أمره هللا). إذا قمت إلى الصالة فكبر(
َلي قاعدا، وھیئة القعود تختلف، فبعض األحیان ال یستطیع أن یصلي قاعدا إال على علو ونشز، المعذور الذي ال یستطیع القیام یص: الثانیة َ ً ً

ًكأن یجلس على دكة أو سریر أو كرسي، فھذا الجلوس ینبغي أن ُیفصل فیھ، فإن كان قادرا على القیام في تكبیرة اإلحرام، فال یأتي ویجلس  َّ َ ً
 بإمكانھ أن یكبر في حال القیام، ثم یجلس إذا كان یشق علیھ أن یقوم، وإن كان یمتنع أو یصعب علیھ ًمباشرة ویكبر، وإنما یكبر قائما؛ ألنھ

أن یقوم، كالحال في المشلول، فإنھ یكبر وھو جالس، أما إذا كان یمكنھ أن یقف فإنھ یقف ویجعل الكرسي وراءه وال حرج، فإن أدركتھ 
ِن الضرورة تقدر بقدرھا، ویتفرع عنھا أن ما أبیح للحاجة ُیقدر بقدرھاالمشقة رجع فجلس، كما ھي القاعدة في الفقھ أ ْ َّ فلما كانت ضرورتھ . َ

فھذا لھ قدره وھذا لھ . ًكبِّر جالسا وال حرج: لكن لما كانت الضرورة أن یتعذر علیھ القیام قلنا. ًكبِّر قائما ثم اجلس: أن القیام یشق علیھ نقول
َّقدره، فُینبھ الناس؛ ألنك ق ٌد ترى الرجل یكبر وھو جالس مع أنھ یستطیع أن یقف، وقد یقف ویتناول الكرسي ویخرج بھ وھو حامل لھ، فمثل َ

َّھذا ال ُیرخص لھ أن یؤدي الركن وھو تكبیرة اإلحرام في حال قعوده، فھذا ُینبھ علیھ، فإن تعذر علیھ القیام قلنا َ َّ وھذا الجلوس . یجلس: َ
ًفجلوس الھیئة الشرعیة كأن یجلس اإلنسان متربعا أو مفترشا أو . ٍة، وجلوس على غیر الھیئة الشرعیةجلوس على ھیئة شرعی: جلوسان ً

كا، ووجھ كونھا شرعیة أنھا جلسة اعتبرھا الشرع للتشھد وللجلسة بین السجدتین، فإذا كان جلوسھ على ھذه الھیئة فحینئٍذ ال إشكال  ًمتورِّ
ٍل إذا جلس الجلسة الثانیة، وھي غیر الھیئة الشرعیة، كأن یجلس على سریر أو كرسي، فإنھ بجلوسھ لكن اإلشكا. علیھ لو جلس بھذه الصفة



 351 

ًعلى السریر والكرسي في حال القیام ُیعذر، لكن عند التشھد ال یكون مالصقا لألرض، ومقصود الشرع أنك عند التشھد أو بین السجدتین  َ
َّإن تعذر علیھ : قال العلماء. ًعلى األرض خالف ما ورد في الشرع من كونھ ملتصقا باألرضًتكون قریبا من األرض، فحینئٍذ یكون ارتفاعھ  َ

ًأن یجلس انتقل باالنفصال ھذا لكونھ متصال باألرض عن طریق الكرسي، فكان في حكم الجالس، وأبیح لھ أن یصلي على ھذه الھیئة، أما لو 
ت صفة الصالةكان بإمكانھ أن ینزل ویجلس جلسة المفترش، أو جلسة  َالمتربِّع فإنھ یلزمھ ذلك وال یجلس على كرسي ونشز؛ ألنھ یفوِّ َ وفي . ّ

ًجلوسھ متربعا أو مفترشا وجھان للعلماء، وأشار إلى ذلك الطبري وابن المنذر في األوسط وھو مأثور عن بعض - فقال بعض العلماء . ً
َیجلس متربعا ألنھ أرفق: وقال بعضھم. رب لھیئة الصالةوھذا أقوى، وذلك ألنھا ھیئة أق. یجلس جلسة التشھد: -الصحابة وھذا مأثور عن . ً

ًواألمر واسع فإن كان األرفق لھ أن یجلس متربعا جلس، وإن كان على جلسة المتشھد جلس، لكن . بعض أصحاب النبي صلى هللا علیھ وسلم
َّینبغي أن ُینبھ على إعانتھ على السجود؛ فإن جلوسھ كجلسة المتشھد أب لغ في إعانتھ على السجود من ھیئتھ إذا كان على ھیئة المتربِّع؛ ألنھ َ

ًودلیلنا على الترخیص أن یصلي جالسا ما ثبت في حدیث عمران رضي هللا عنھ . عند التربع یحتاج إلى كلفة حتى یتمكن من السجود
ًصل قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع : (فقال لھوأرضاه، فقد كان عمران مبتلى بالبواسیر، فشكى ذلك للنبي صلى هللا علیھ وسلم،  ً ّ

َّ، فوسع النبي صلى هللا علیھ وسلم للمعذور؛ ألن من بھ بواسیر فإنھ یشق علیھ في ھیئات الصالة أن یقوم، ولربما أضره القیام، )فعلى جنب َّ
ّولذلك رخص لھ صلوات هللا وسالمھ علیھ، فدل على التوسعة في حال وجود ا ُّلعذر، وأنھ عند وجود الرخصة والعذر ال حرج، وقد قال َّ

َتعالى ال ُیكلُف هللا نفسا إال ُوْسعھا  َ َّ ً ِْ َ َُ َّ   . :[286:البقرة[ِّ
 
 
 
 

 تكبیرة اإلحرام: الركن الثاني
 
 

فبعض . تكبیرة اإلحرام: الركن الثانيالقیام مع القدرة، و: المراد بالتحریمة تكبیرة اإلحرام، فالركن األول]. والتحریمة: [قال رحمھ هللا تعالى
ِوُوصفت بكونھا تحریمھ أو تكبیرة إحرام ألن المكلف إذا جاء بھا دخل في . ومراده تكبیرة اإلحرام. التحریمة: العلماء یختصر ویقول

ًر ركنا من أركان الصالة، والدلیل على َوالتكبیر للدخول في الصالة ُیعتب. ًُحُرمات الصالة، وال یمكن أن ُیحكم بكونھ مصلیا إال بعد إتیانھ بھا
وقد . ، فأمره بالتكبیر)إذا قمت إلى الصالة فكبر: (ركنیتھ قولھ علیھ الصالة والسالم في حدیث أبي ھریرة في الصحیحین للمسيء صالتھ

 هللا علیھ وسلم، ولذلك بلغ مبلغ ًثبت عن النبي صلى هللا علیھ وسلم أنھ كبر تكبیرة اإلحرام في أكثر من ستین حدیثا عن أصحاب النبي صلى
، فقولھ )تحریمھا التكبیر وتحلیلھا التسلیم: (وأما إلزام المكلف بھا بحیث لو لم یأت بھا لم تصح صالتھ فلقولھ علیھ الصالة والسالم. التواتر

ِفإن ُوجد ھذا الشيء . رة اإلحرامٍ، أي أن دخول المكلف في حرمات الصالة یتوقف على شيء وھو تكبی)تحریمھا التكبیر: (في ھذا الحدیث
ٍحكمت بكونھ مصلیا وقد دخل في الحرمات، وإن لم یوجد حكمت بكونھ غیر مصل، ولذلك قالوا وتكبیرة . ھي ركن من أركان الصالة: ً

بخصوصھ، كما ھو مسلك ) هللا أكبر: (أن تكبیرة اإلحرام ال تنعقد إال بلفظ: الوجھ األول:  فیھا ثالثة أوجھ-رحمھم هللا-اإلحرام للعلماء 
، وتنعقد )هللا كبیر: (ُوما اشتق من ھذا اللفظ، كأن تقول) هللا أكبر: (یصح للمكلف أن یقول: الوجھ الثاني. المالكیة والحنابلة من حیث الجملة

هللا (أو ) هللا العظیم: (یصح للمكلف أن یدخل في الصالة بكل لفظ دال على التعظیم، فإن قال: الوجھ الثالث. تحریمتھ، وھو قول الشافعیة
َّ، وأنھ لو غیر )هللا أكبر: (من قول المكلف والصحیح أنھ ال بد. ًصح ذلك وأجزأه واعتبر داخال في حرمات الصالة، وھو قول الحنفیة) الجلیل

ًم ركنا فال تصح تكبیرة اإلحرام فإن كان القیا. ًفي ھذه الصیغة ولو بالذكر العام فإنھا ال تنعقد تحریمتھ وال یعتبر داخال في حرمات الصالة
ٌإال بعد أن یستتم المكلف قائما، وإن كان القیام موسعا فیھ كصالة النافلة فیصح أن یكبر وھو جالس تكبیرة اإلحرام، ویصح أن یكبر أثناء  ً ً

َ الصالة المفروضة أن تقام الصالة ًوبناء على ھذا فإن من األخطاء التي یفعلھا بعض الناس في. ًقیامھ، ویصح أن یكبر بعد أن یستتم قائما ُ
َّفیستعجل الشخص في القیام، فقبل أن یستتم قائما یكون قد كبر إذا قمت إلى : (فال ینعقد تكبیره إال بعد ثبوت القیام، لقولھ صلى هللا علیھ وسلم. ً

ً یصح أن ُیكبِّر قبل أن یستتم قائما، فتالزم القیام ً، فجعل التكبیر مرتبا على القیام، ولذلك ال بد من سبق القیام للتكبیر، وال)الصالة فكبر
  .والتكبیر

 
 
 
 

 قراءة سورة الفاتحة: الركن الثالث
 
 

ال : (وھذا الركن دلیل لزومھ قولھ علیھ الصالة والسالم. قراءة سورة الفاتحة: ھذا ھو الركن الثالث، أي]. والفاتحة: [قال رحمھ هللا تعالى
وھذان . ناقصة: أي) أیما صالة ال یقرأ فیھا بفاتحة الكتاب فھي خداج خداج: (، وقولھ علیھ الصالة والسالم)لكتابصالة لمن لم یقرأ بفاتحة ا

: وفي قراءة الفاتحة مسائل. َّالحدیثان صحیحان ثابتان عن رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم، فمن صلى ولم یقرأ الفاتحة فإن صالتھ ال تصح
وھذا الركن یجب في الصالة في كل ركعة، وال یختص . الفاتحة الزمة، وأنھا ركن من أركان الصالة لظاھر السنةأن قراءة : المسألة األولى

وقال اإلمام مالك . من قرأ الفاتحة في ركعة صحت صالتھ، ولو تركھا في بقیة الركعات: بجزء منھا؛ ألن العلماء اختلفوا، فمنھم من یقول
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والصحیح أنھ ال بد من قراءتھا في كل ركعة، . لو ترك الفاتحة في ركعة من رباعیة صحت صالتھ: - في إحدى الروایات عنھ-رحمھ هللا 
: قولھ تعالى في الحدیث القدسي: ، الثاني)ال صالة لمن لم یقرأ بفاتحة الكتاب: (أن النبي صلى هللا علیھ وسلم قال: أحدھما: وذلك لدلیلین

الحدیث، فذكر القراءة وھي واقعة في الركعة، فصح أن یصدق على الركعة ...) دي ما سألقسمت الصالة بیني وبین عبدي نصفین، ولعب(
ألن النبي صلى : یجوز أن تقرأ الفاتحة في ركعة وتجزیك، قالوا: ًأنھا صالة، وأن جزء الصالة الذي ھو الركعة ُیعتبر صالة، ألن الذین قالوا

یصح أن تقرأھا في ركعة، ویصح أن تقرأھا في ركعتین، وتقتصر : فیقولون.  وأنت قد قرأت،..)أیما صالة ال یقرأ فیھا: (هللا علیھ وسلم قال
والصحیح أنھ ال بد من قراءتھا في كل ركعة، ویقوي ھذا حدیث المسيء صالتھ، فإن النبي صلى هللا علیھ وسلم لما أمره بالقیام . على ھذا

: ثم ذكر السجود، ثم قال لھ بعد السجدة الثانیة) ًثم اركع حتى تطمئن راكعا، ثم ارفع: (والقراءة في الركعة األولى ووصفھا قال لھ بعد القراءة
، فدل على أن ھذا الموصوف الذي ذكره وألزم فیھ بالقراءة في األولى أنھ )ًثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم افعل ذلك في صالتك كلھا(

َّلزم المكلف بقراءة الفاتحة في كل ركعةًیسري حكمھ إلى غیره كما ھو ثابت فیھ، وبناء على ذلك ُی إن األخریین : وكان بعض العلماء یقول. َ
ُإنھ یرخص للمكلف أن یترك الفاتحة فیھما، واحتجوا بما أثر عن ابن : من صالة الظھر ال ُیقرأ فیھما، والصحیح أنھ ُیقرأ، وكانوا یقولون

والصحیح أن الحجة في السنة، . كما روى ذلك مالك عن عمر في الموطأعباس وعمر رضي هللا عنھما أنھما رخصا في ترك الفاتحة، 
 بأنھ لم یبلغھ الحدیث، والصحیح ما ذكرناه لظاھر السنة، وھو الذي یجب على - ًإن ثبت عنھ، وإن كان األثر عنھ غریبا-ویعتذر لـعمر 

ًأما المنفرد واإلمام فنلزمھما قراءة الفاتحة وجھا واحدا: م والمأمومقراءة الفاتحة للمنفرد واإلما: المسألة الثانیة. المكلف التزامھ في كل ركعة ً .
ِفبعض أھل العلم رحمة هللا علیھم یرون أن المأموم یْحمل اإلمام عنھ قراءة الفاتحة، فمذھب الحنفیة وإحدى : وأما المأموم فللعلماء فیھ أقوال َ

والصحیح ما .  سقط عن المأموم قراءة الفاتحة، ولزمھ اإلنصات واالستماع-لجھریةخاصة في ا- الروایات عن اإلمام مالك أنھ إذا قرأ اإلمام 
: أولھا: ذھب إلیھ الشافعیة والحنابلة ووافقھم الظاھریة وبعض أھل الحدیث أنھ یجب على المأموم أن یقرأ الفاتحة وراء إمامھ، وذلك ألمور

أنھ ثبت في الحدیث عنھ علیھ : ثانیھا. ال المنفرد والمأموم، وال مخصص لھأن الحدیث الذي دل على وجوب الفاتحة ولزومھا عام شامل لح
، فإن ھذا )فال تفعلوا إال بفاتحة الكتاب: نعم، قال: قالوا! إنكم تقرءون خلف إمامكم: (الصالة والسالم أنھ صلى بالناس الفجر فارتج علیھ، فقال

استثناء، والقاعدة في  (إال بفاتحة الكتاب: (زم بالقراءة وراء اإلمام، فإن قولھنص عن النبي صلى هللا علیھ وسلم یدل على أن المأموم مل
، )فال تفعلوا إال بفاتحة الكتاب: (ٌاألصول أن االستثناء إخراج لبعض ما یتناولھ اللفظ، فأخرج النبي صلى هللا علیھ وسلم فاتحة الكتاب، وقال

. علیھ وسلم بقراءتھا وراء اإلمام، فدل على أن المأموم وراء اإلمام یلزمھ أن یقرأ الفاتحةفألزم النبي صلى هللا . بفاتحة الكتاب افعلوا: أي
، وھذا الحدیث ضعفھ جماھیر أھل الحدیث، )من كان لھ إمام فقراءة اإلمام لھ قراءة: (وأما من قال بعدم لزومھا فاحتج بحدیث جابر 

ّابن حجر وغیره، لكن ھناك من أھل العلم من حسن الحدیث، وحسن إسناده لشواھدوالضعف فیھ من القوة بمكان، وقد نبھ على ذلك الحافظ  َ .
وھذا . یدل على سقوط الفاتحة) من كان لھ إمام فقراءة اإلمام لھ قراءة: (إن قولھ صلى هللا علیھ وسلم: فعلى القول بتحسین ھذا الحدیث قالوا

المراد بھ قراءة ) من كان لھ إمام فقراءة اإلمام لھ قراءة: (ي صلى هللا علیھ وسلمأن قول النب: الوجھ األول: الحدیث ُیجاب عنھ من وجھین
َسبِّح اْسم ربِّك األْعلى : آمین، ثم قرأ: وقلت) وال الضالین: (لو أن اإلمام قال: اإلمام التي یختارھا بعد الفاتحة، ولذلك نسبھا إلیھ، أي َ َ َ ََ ِ

: أي) فقراءة اإلمام لھ قراءة: (فیكون قولھ صلى هللا علیھ وسلم. لك قراءة، فكأنك قد قرأتھا) سبِّح(ـ، فال تقرأھا، فقراءة اإلمام ب]1:األعلى[
ال تفعلوا إال بفاتحة : (إن ھذا الحدیث متأخر عن حدیث: أن من قال: الوجھ الثاني. فیما كان من غیر الفاتحة، وھذا ھو الذي ورد فیھ الحدیث

ك دلیل صحیح یدل على تأخر ھذا عن تاریخ الذي قبلھ، وقد تقرر في األصول أن ادعاء النسخ لیس بحجة؛ یجاب عنھ بأنھ لیس ھنا). الكتاب
إن ھذا الحدیث متأخر عن الذي قبلھ ال ُیقبل قولھ حتى یأتي بالدلیل على تأخره، وأنھ قد وقع بعده : ألن النسخ ال یثبت باالحتمال، فلو قال أحد

ال صالة لمن لم یقرأ : (صلى هللا علیھ وسلم دیث التي تدل على وجوب قراءة الفاتحة على العموم، لقولھولذلك فاألحا. ًلكي یكون ناسخا
كلھا نصوص صحیحة تدل على أنك إذا كنت وراء ) ال تفعلوا إال بفاتحة الكتاب: (ً، وكذلك أیضا قولھ صلى هللا علیھ وسلم)بفاتحة الكتاب

الركنیة شاملة للمنفرد ولإلمام وللمأموم، ویستوي في ھذا أن تكون الصالة جھریة أو سریة، فأما وھذه . اإلمام فإن قراءة الفاتحة تلزمك
َوإذا قرئ : الجھریة فقراءة الفاتحة بالنسبة لك ركن، واستماعك لقراءة اإلمام لما بعد الفاتحة أعلى درجاتھ أنھ واجب على القول بظاھر اآلیة َِ ُ َ ِ

َالقْرآُن فاْستمُعوا لُھ  ِ َ َ ُ ُوأنصتوا ْ ِ َ إن إثبات : ًولو أن قائال قال. إنھ قد تعارض الركن والواجب فیقدم الركن على الواجب: ، فنقول]204:األعراف[َ
ًفلو ُسلم ھذا جدال فإننا نقول. الركنیة إنما ھو باالجتھاد ھب أنھما واجبان، واجب متصل وواجب منفصل، والقاعدة أنھ إذا تعارض الواجب : ِّ

ً المكلف مع الواجب المنفصل فإن الواجب المتصل الذي أمر بھ إلزاما یقدم على ما انفصل عنھ على سبیل المتابعة لإلمامالمتصل بعبادة ِ ُ .
ر، فال یجزئ اإلنسان أن یقفل . قراءة الفاتحة: یخالفھ فیھ بعض العلماء فیقول] الفاتحة: [وقولھ وھذا أدق، فالتعبیر بالقراءة إسقاط لما في السِّ

ن بعض الناس یكبر تكبیرة اإلحرام ویقفل فمھ فتجده كالصامت وھو یقرأ في داخل نفسھ، فھذه القراءة ال تجزیھ، وال تصح منھ حتى فمھ؛ أل
والقراءة إنما تكون باللفظ، وأما ما كان في النفس فلیس ) ال صالة لمن لم یقرأ: (ولذلك قال علیھ الصالة والسالم. ُِیسمع نفسھ: ینطق، وقالوا

ًإذا ثبت أن المأموم مأمور بقراءة الفاتحة فإنھ یستثنى من ھذا إذا أدرك اإلمام راكعا، فإنھ تسقط : المسألة الثالثة. ءة وال في حكم القراءةبقرا
، )من أدرك الركوع فقد أدرك السجود، ومن أدركھما فقد أدرك الركعة: (عنھ الفاتحة لظاھر حدیث أبي بكرة ، وقد قال علیھ الصالة والسالم

ِإن ھذا استثناء لھذه الحالة بعینھا، فمن أدرك اإلمام راكعا سقطت عنھ الفاتحة؛ ألنھ لم ُیدرك : ًوھذا نص، وبناء على ھذین الحدیثین نقول ً
 یقرأ فیھ الفاتحة ًأن یدرك وقتا یتسنى لھ أن: الحالة األولى: أما إذا أدركھ قبل الركوع فحینئذ ال یخلو من حالتین. ًوقتا یمكنھ فیھ القیام بركنھا

ر أو یشتغل بدعاء االستفتاح، فحینئٍذ یلزمھ قضاء الركعة إن لم یقرأ الفاتحة، ألنھ كان بإمكانھ أن یقرأ أما لو أدرك : الضرب الثاني. فیقصِّ
َّوقتا ال یمكن معھ قراءة الفاتحة، فبمجرد أن كبر وقبض یدیھ وشرع في الفاتحة كبر اإلمام للركوع، فتسقط عنھ  َّ ًالفاتحة؛ ألنھ لم یدرك وقتا ً

األصل وجوب قراءة الفاتحة باللفظ، ویستثنى المریض الذي تكون في لسانھ عاھة، وال یمكنھ : المسألة الرابعة. َُیلزم في مثلھ بالقراءة
جھ، فسقط عنھ اللفظ وتحریك التحریك، فإنھ یجزیھ أن یقرأ في نفسھ؛ ألن التكلیف شرطھ اإلمكان، وھذا لیس بإمكانھ أن یقرأ إال على ھذا الو

حكم ھذا من كان في لسانھ جراح بحیث یصعب علیھ، أو یتألم عند تحریك اللسان، فإنھ یجزیھ لو أطبق  وفي. اللسان وبقي على األصل
  .الشفتین وقرأ في نفسھ، وتصح منھ القراءة ویعتد بھا
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 الركوع: الركن الرابع
 
 

َواْركُعوا مع الراكعین : ركن الرابع الركوع، ودلیل ركنیتھ قولھ تعالىال]. والركوع: [قال رحمھ هللا تعالى َ َ َِ ِ َّ َیا أیھا : ، وقولھ تعالى]43:البقرة[َ َُّ َ
ُالذین آمنوا اْركُعوا واْسُجدوا  َ َ ََ ُ ِ أمر، ودلت السنة على ثبوت ذلك ولزومھ، كما قال علیھ الصالة والسالم ) اركعوا: (، فقولھ تعالى]77:الحج[َّ

، فدل على لزوم الركوع، وأنھ ركن في الصالة، والركوع یتحقق بوصول الید إلى الركبة، ً)ثم اركع حتى تطمئن راكعا: (يء صالتھللمس
ًوبناء على ذلك لو انحنى فلم تصل الكف إلى ركبتھ فإنھ ال یعتبر راكعا وال یجزیھ ذلك، ولو انحنى . فإذا وصل الكف إلى الركبة فقد ركع ً

ى ركبتیھ ولكنھ لم یھصر ظھره فإنھ حینئذ ُیجزیھ الركوع وفاتتھ السنة؛ ألن السنة أن یھصر ظھره، كما جاء في حدیث فوصلت كفاه إل
فإن حصل منھ قدر . ، فإذا ھصر الظھر واعتدل الظھر فھذه مرتبة الكمال، وھي سنة النبي صلى هللا علیھ وسلم)ثم ھصر ظھره: (عائشة 

ً صح ركوعھ، ولكن فاتھ الكمال، فإن ُوجد عذر من مرض أو ضیق مكان كتب لھ أجر السنة كامال -الركبتینوھو بلوغ الكفین إلى -اإلجزاء  ٌ ِ
ًفمن كان مریضا على وجٍھ ال یتسنى لھ أن یركع، فحینئٍذ ُیجزیھ أن ینحني بالقدر الذي یصل إلیھ على حالٍة ال یشق علیھ فیھا، . لوجود العذر

مشقة، فإذا انحنى بھذا القدر من االنحناء الذي یستطیعھ ویطیقھ فقد أجزأه وانعقد ركوعھ، ویستثنى من كمال أو ال یبلغ فیھا بنفسھ درجة ال
ًكذلك یستثنى من ركنیة الركوع أن یكون اإلنسان على دابتھ في السفر ویصلي النافلة، فإن الركوع یعتبر ركنا، . االنحناء النعقاد ھذا الركن
ًنھ ركن باعتبار، فینحني ویكون انحناؤه أقل من انحناء السجود، أما انحناء السجود فإنھ یكون أبلغ، فینحني انحناء ُبمعنى أنھ ُیطلب فعلھ، ولك

  .بقدر، فإذا حصل ھذا االنحناء صدق علیھ أنھ ركع وأجزأه وتحقق الركن من صالتھ النافلة
 
 
 
 

 االعتدال من الركوع: الركن الخامس
 
 

َّفلما كان المكلف في حال . ھو الذي ال اعوجاج فیھ: الركن الخامس االعتدال عن الركوع، واالعتدال]. عتدال عنھواال: [قال رحمھ هللا تعالى
ولذلك ثبت عن النبي . ًھو أن یستتم قائما: الركوع ینحني ظھره، فإنھ یخرج عن ھذا الركن إلى الركن الذي بعده بوجود االعتدال، واالعتدال

فقرات : أي) كل فقار: (، والمراد بقولھ)كان إذا رفع رأسھ من الركوع اعتدل حتى یرجع كل فقار إلى موضعھ(: صلى هللا علیھ وسلم أنھ
الظھر؛ ألن ظھر اإلنسان فیھ فقرات، فإذا انحنى تباعد ما بین الفقرات، لكنھ إذا اعتدل كأنھا رجعت إلى حالتھا الطبیعیة، وھذا الحدیث یدل 

، فإذا حصل ً) حتى تعتدل قائما-من الركوع: أي-ثم ارفع : (ًن االعتدال ركنا فدلیلھ قولھ صلى هللا علیھ وسلمأما كو. على ھدیھ في االعتدال
ًاالعتدال قائما أجزأه وتحقق الركن، لكنھ لو رفع من الركوع وقبل أن یستتم قائما انحنى ساجدا أو خر ساجدا فإنھ ال ُیجزیھ وال یصح منھ  ً ً ًَّ

ال : (وجب علیھ قضاء الركعة، فإن لم یقضھا بطلت صالتھ؛ ألنھ ال بد من ركن االعتدال، فقد قال صلى هللا علیھ وسلمذلك، وإذا لم یتداركھ 
ًولم یستتم قائما ) سمع هللا لمن حمده: (ً، فال بد من أن یستتم قائما، فلو أنھ قال)ینظر هللا إلى صالة رجل ال یقیم صلبھ بین ركوعھ وسجوده

ًویستثنى من ھذا الذي ال یستطیع أن یستتم قائما كالمریض، أو الشیخ الھرم إذا كان منحني . ھ حینئذ ُیحكم بأنھ لم یقم صلبھوبادر بالسجود فإن
  .الظھر، فإن ركوعھ یكون بالقدر، ویكون رفعھ من الركوع على القدر الذي یستطیع تحصیلھ في حال قیامھ

 
 
 
 

 السجود على األعضاء السبعة: الركن السادس
 
 

أما دلیل ركنیة السجود فقولھ . من أركان الصالة أن تسجد على األعضاء السبعة]. والسجود على األعضاء السبعة: [قال رحمھ هللا تعالى
ُیا أیھا الذین آمنوا اْركُعوا واْسُجدوا : سبحانھ وتعالى في آیة الحج َ َ َ َ ََ ُ ِ َُّّ مر یدل على أمر، واأل) اسجدوا: (، فإن قولھ سبحانھ وتعالى]77:الحج[َ

. ، فدل على أن السجود ركن من أركان الصالةً)ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا: (وقال علیھ الصالة والسالم للمسيء صالتھ. اللزوم والوجوب
ن أمرت أ: (ّویتحقق السجود على الكمال في كونھ على األعضاء السبعة، وقد بینا ذلك، وبینا دلیلھ من حدیث ابن عباس الثابت في الصحیح

فإذا سجد فكان سجوده على األعضاء السبعة فإنھ تم ركنھ، وأجزأه . ، كما في الروایة الثانیة)على سبعة أعظم: (، أو )أسجد على سبعة آراب
ًوُیستثنى من ھذا من كان مریضا بحیث ال یمكنھ الھوي للسجود وال السجود، حتى . بمماسة األرض، ثم یبقى شرط الطمأنینة الذي یأتي ذكره

وھو -ًو كان یخشى ضررا بعضو أو نفس، كمن أجریت لھ عملیة في عینھ، فإنھ قد ُیمنع من السجود خشیة ذھاب البصر، فأصح األقوال ول
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َّوشدد في ذلك بعض .  أنھ ُیرخص لإلنسان إذا خاف على بصره بطب ونحوه أن یترك السجود-قول جماھیر السلف رحمة هللا علیھم والعلماء
ًباس ، رضي هللا عنھما، فقد قال العلماء عن ابن عباس إن سبب إصابتھ بالعمى أنھ كان مریضا في عینھ، فنصحھ السلف ومنھم ابن ع

ّالطبیب أن ال یسجد، فلم یرض ابن عباس بذلك وسجد فكف بصره رضي هللا عنھ وإن كان الذي ذكره غیر واحد من العلماء رحمة هللا . ُ
كما جاء في - ٌ ألنھ قل أن یرى أحد المالئكة إال عمي بصره، وكان ابن عباس قد رأى المالئكة ِعلیھم أن ابن عباس ابتلي بذھاب البصر

ّ لما دخل على النبي صلى هللا علیھ وسلم ھو وأبوه العباس ، فلما دخل سلم العباس فلم یرد النبي صلى هللا علیھ وسلم علیھ - الحدیث الصحیح
ّ النبي صلى هللا علیھ وسلم، فسلم وكرر السالم فلم یرد علیھ فانصرف العباس وفي نفسھ ًإذ كان مشغوال بالوحي، وكان جبریل عن یسار

إنھ قد شغل بمن ! ِیا أبت: ِشيء، وخاف أن رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم قد وجد علیھ، فلما انصرف علم عبد هللا من أبیھ ما علم، فقال
ھل رأیتھ یا عبد : (لى النبي صلى هللا علیھ وسلم وأخبره، فقال صلى هللا علیھ وسلممعھ، وكان قد رأى جبریل، فلما قال ذلك رجع العباس إ

) لو كان معي بصري ألریتكم الغار الذي نزلت منھ المالئكة یوم بدر: (، وقال ابن عباس رضي هللا عنھما)ذاك جبریل: قال. نعم: هللا؟ قال
ّبة أنھم رأوا المالئكة فكفت أبصارھم، فیقولونیوم القتال، وقد ذكر عن بعض الصحابة ومن غیر الصحا: أي إن ھذه سنة كونیة من هللا عز : ُ

علیھ  ُولكن ھذا قد یستثنى منھ األنبیاء ونحوھم مما أعطوا بإقدار هللا عز وجل؛ ألن النبي صلى هللا. وجل أنھ ال یبقى لھ البصر لقوة ما رآه
إن ابن عباس كان مذھبھ أنھ یشدد في ذلك، حتى إنھ حین نھاه : من العلماء من یقولوالمقصود أن ھناك . وآلھ وسلم رأى جبریل على حقیقتھ

إن الخوف على العضو أو الخوف من الزیادة في المرض ال : ولھذا قال بعض العلماء. الطبیب خشیة أن یكف البصر لم یرخص لنفسھ
ِأو عملیة جراحیة في صلبھ أو ظھره، وخشي أنھ لو سجد ًوالصحیح أنھ یرخص بھ، فمن كان قد تعاطى عالجا . ِّیرخص بھ في السجود ُ

ّفإن صلى على . َّیتضرر أو یذھب عضو من أعضائھ فإنھ ُیرخص لھ في ترك السجود، وال حرج علیھ أن یسجد بالقدر الذي یصل إلیھ
جود، ویكون الركوع أرفع منھ مرتفع أو نشز كالكرسي ونحوه فسجوده أخفض من ركوعھ، بمعنى أن یكون انحناؤه أبلغ ما یكون في الس

ًقلیال، وھذا إذا كان على نشز، أما لو كان على األرض كأن یجلس جلسة التشھد، فإن سجوده أن ینحني إلى القدر الذي یستطیع تحصیلھ دون 
ًضرر، فإذا بلغ ھذا القدر فإنھ ُیعتبر ساجدا، لكن ینبغي أن ُینبھ على كیفیة السجود، فبعض الناس یكون مریضا  وال یستطیع السجود، فتجده ً

إذا سجد وضع كفیھ على فخذیھ وانحنى، وھذا ال یصح، بل ینبغي أن ینزل الكفین إلى األرض، ألنھ مأمور بالسجود على السبعة اآلراب 
ِ، فكونھ عاجزا عن إیصال الجبھة أو الرأس إلى األرض ال ُیوجب ذلك الترخیص بترك مماسة الیدین لألرض؛ ألن ا)األعضاء( لقاعدة أن ً

الضرورة تقدر بقدرھا، فضرورتھ أن ال یصل رأسھ إلى األرض، والزائد على الضرورة من كونھ یترخص بسحب الید ووضعھا على الفخذ 
  .ال موجب لھ، فیبقى على األصل الموجب لتحصیل السجود بھ

 
 
 
 

 االعتدال من السجود: الركن السابع
 
 

ل القْعدة وذلك بالرفع من السجود، فإذا اعتدل من :  أي].واالعتدال عنھ: [قال رحمھ هللا تعالى َاالعتدال عن السجود، والمراد بذلك أن یحصِّ
، ً)ثم ارفع حتى تستوي جالسا: (السجود حصل الركن، وھذا االعتدال أمر بھ النبي صلى هللا علیھ وسلم في حدیث المسيء صالتھ فقال لھ

حتى تستوي : (في السجدة األولى وفي السجدة الثانیة، فقال: لزم بھ، وقد ذكره في موضعینفدل على ركنیة ھذا الرفع من السجود وأنھ ُی
الجلسة بین : والركن الثاني. الرفع من السجود أو االعتدال عنھ: الركن األول: ، فدل على ركنینً)ثم ارفع حتى تعتدل قائما: (، وقالً)جالسا

  .السجدتین
 
 
 
 

 جدتینالجلوس بین الس: الركن الثامن
 
 

یھ وفقھھ جعل االعتدال من السجود والجلوس بین السجدتین ركنین، ]. والجلوس بین السجدتین: [قال رحمھ هللا تعالى من دقة المصنف وتحرِّ
ًولیس ركنا واحدا؛ ألن ھناك فرقا بین الجلوس بین السجدتین واالعتدال من السجود؛ ألن االعتدال یقع بالجلوس ویقع أیضا بعد الجل ً ً وس، كما ً

ویكون والجلوس بین السجدتین ركن . ، حتى یشمل ما بعد السجدة الثانیة)االعتدال عنھ: (لو سجد السجدة الثانیة، فمن دقة المصنف أن قال
ن الجلوس بی: [وسكت، فإنھ ال یتضمن ذلك الجلسة بین السجدتین، ولو قال] االعتدال عنھ: [منفصل؛ ألنھ یختص بما بین السجدتین، فلو قال

وسكت، فإن ھذا ال یشمل الرفع بعد السجدة الثانیة، ومن ھنا كان من فقھھ رحمة هللا علیھ أن جعلھما ركنین، وھذا ھو الصحیح، ] السجدتین
الجلسة بین : (ُّولذلك تعقب بعض الشراح على المصنف رحمھ هللا لیس في محلھ، بل من دقتھ أن ھذا ركن وھذا ركن؛ ألنك لو قلت

ب لم تنبھ على ركن الرفع من السجدة الثانیة، فإن الرفع من السجدة الثانیة لیس فیھ جلوس بین السجدتین كما ھو معلوم، ولو فحس) السجدتین
ُفحسب فإن الرفع من السجود مطلق ال یستلزم جلوسك بین السجدتین؛ ألن من رفع ولم یجلس صدق علیھ أنھ قد ) الرفع من السجود: (قلت

ن السجدتین یتحقق بحصول الجلسة، والجلسة بین السجدتین تكون باالفتراش بأن یرفع اإلنسان رأسھ حتى یستوي والجلوس بی. حصل الركن
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ّجالسا وتحصل لھ طمأنینة الجالس، لكن لو أنھ رفع من السجود وقبل أن یستوي جالسا كبر للسجدة الثانیة فإنھ ال یجزیھ، ولم یتحقق ركن  ً ً
ویتحقق الجلوس . وھذا لم یجلس] والجلوس بین السجدتین: [ً یرجع مرة ثانیة ویستقر جالسا؛ ألنھ قالالجلوس بین السجدتین، فیلزمھ أن

: قال بالتصاق اإللیة بالعقب، أو إذا فرش رجلھ الیمنى لإللیتین، فإذا حصل ھذا فقد جلس، لكن لو أنھ قبل أن یرجع وتصل اإللیة إلى العقب
  .ُزمھ أن یعید الجلوس بین السجدتین، وتلغى السجدة الثانیة التي سجدھا، ویسجد لھا سجود الزیادةلم یصح ذلك ولم ُیجزه، ویل. هللا أكبر

 
 
 
 

 [2[أركان الصالة :  فصل-شرح زاد المستقنع 
لم فیھ، الطمأنینة في جمیع أركان الصالة وھیئاتھا، والتشھد األخیر والجلوس لھ، والصالة على النبي صلى هللا علیھ وس: من أركان الصالة

 .والترتیب بین أركان الصالة، والتسلیم، وبھ یخرج المصلي من صالتھ
 تابع أركان الصالة

 
 

...... 
 

 الطمأنینة في الصالة: الركن التاسع
 
 

فیقول : أما بعد. بسم هللا الرحمن الرحیم الحمد  رب العالمین، والصالة والسالم على أشرف األنبیاء والمرسلین، وعلى آلھ وصحبھ أجمعین
ھي الوقت الكافي الذي یصدق بھ تحصیل الركن، ففي القیام ال إشكال أنھ سیقرأ : الطمأنینة]. والطمأنینة في الكل: [المصنف رحمھ هللا تعالى

ل الطمأنینة المعتبرة، فإن وقت قراءة الفاتحة قدر للطمأنینة د والرفع من لكن بحث العلماء في الطمأنینة في الركوع والسجو. ٌالفاتحة فیحصِّ
الواجب علیھ تسبیحة واحدة، فإذا ركع ثم رفع  إذا ركع، ألنھ في القیام سینشغل بالقراءة، فلو ركع فإن: أولھا. الركوع والرفع من السجود

ء صالتھ، ًاختطافا فإنھ حینئذ ال ُیجزیھ ھذا الركوع؛ ألنھ لم یطمئن، وھذا ھو الذي وقع من المسي) سبحان ربي العظیم: (مباشرة ولو قال
 صلى ولم -كما في الصحیحین من حدیث أبي ھریرة-وھو الذي من أجلھ نبھھ النبي صلى هللا علیھ وسلم على صفة الصالة؛ ألن ھذا الرجل 

كامل فالطمأنینة إذا ركع أن ینتھي إلى الركوع الكامل، فإذا انتھى إلى الركوع ال. یحسن الصالة، والمراد بعدم إحسانھ الصالة استعجالھ فیھا
: ًیعتبر تحصیال للطمأنینة، فلو أنھ خطف الكالم، أو أنھ ركع ونسي أن یقول) سبحان ربي العظیم: (، وقدر قولھ)سبحان ربي العظیم: (یقول

 سبحان ربي: (ً، راكعا، ویقول)هللا أكبر: (ورفع مباشرة، فإنھ في ھذه الحالة یبطل ركوعھ، ویلزمھ أن یعیده، فیقول) سبحان ربي العظیم(
ل قدر الطمأنینة ثم یرفع، ویبقى ما بین الركنین من كونھ ركع ورفع الغیا؛ ألنھ ركوع لم یعتد بھ الشرع، فیسجد لھ السجود )العظیم َ، وُیحصِّ َ ً

 .البعدي المتعلق بالزیادة
 
 
 
 

 التشھد األخیر: الركن العاشر
 
 

ًلصالة رباعیة أو ثالثیة، أما إذا كانت ثنائیة، أو كانت وترا فالتشھد واحد، التشھد تشھدان إذا كانت ا]. والتشھد األخیر: [قال رحمھ هللا تعالى
ًوھذا التشھد یعتبر ركنا من أركان الصالة، وقد أمر النبي صلى هللا علیھ وسلم . فالمراد بھ الذي یحصل بعده السالم. التشھد األخیر: فإذا قالوا

. َّة الثانیة من الركعة الثانیة ثم مباشرة سلم فإنھ ُیحكم ببطالن صالتھ، فال بد من التشھدًفلو أن إنسانا سجد السجد. أن یقعد اإلنسان للتشھد
اللفظ الذي ھو ذكر التشھد، واألحادیث الواردة فیھ وھي حدیث ابن مسعود ، وحدیث عبد هللا بن عمر ، وحدیث : أي] التشھد: [والمراد بقولھ

أشھد : (والركن في التشھد األخیر ینتھي عند قولك. ي سعید الخدري رضي هللا عن الجمیععبد هللا بن عباس ، وحدیث عمر بن الخطاب وأب
ً، فلو أن مصلیا قرأ)ًأن ال إلھ إال هللا وأشھد أن محمدا عبده ورسولھ ًأشھد أن ال إلھ إال هللا وأشھد أن محمدا : (حتى بلغ قولھ..) التحیات ) ِّ

َّسلم صحت صالتھ؛ ألن الزائد لیس بركن، فما بعد التشھد من الصالة على النبي صلى هللا علیھ واحتاج أن یقطع الصالة ف) عبده ورسولھ َ َّ
أشھد أن ال إلھ إال هللا : (عند قولھ: أي- ًوبناء على ذلك لو وقف عند آخر جملة من التشھد . وسلم والدعاء لیس بركن على أصح أقوال العلماء

ًمر خطیرا أو أمرا أفزعھ فأراد أن ُیدركھ فسلم صحت صالتھ وأجزأتھ وسمع أ- )ًوأشھد أن محمدا عبده ورسولھ ً. 
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 الجلوس للتشھد األخیر: الركن الحادي عشر
 
 

َمن أركان الصالة الجلوس للتشھد األخیر، فلو قرأ التشھد األخیر وھو واقف فإنھ ال ُیعتد بقراءتھ إال أن : أي]. وجلستھ: [قال رحمھ هللا تعالى
ً، أو قرأ التشھد األخیر قبل أن یستتم جالسا، كما لو رفع من السجدة األخیرة وانحنى فلم یستتم جالسا وقرأ التشھد بسرعة وسلم ًیكون معذورا ً

َّفإنھ ال یجزیھ، فال بد من أن یستتم جالسا ویقرأ التشھد بكمالھ إلى القدر الذي ذكرنا، ثم بعد ذلك إن سلم لحاجة فحینئٍذ تصح صالتھ وتعتبر ً. 
 
 
 
 

 الصالة على النبي صلى هللا علیھ وسلم في التشھد األخیر: الركن الثاني عشر
 
 

الصالة على النبي صلى هللا علیھ وسلم ركن على ھذا القول، والحقیقة ]. والصالة على النبي صلى هللا علیھ وسلم فیھ : [قال رحمھ هللا تعالى
لى هللا علیھ وسلم في الصالة، بل ھي سنة ثابتة ومن ھدي النبي صلى هللا علیھ أنھ لیس ھناك دلیل قوي على ركنیة الصالة على النبي ص

َیا : واحتج من یقول بركنیتھا بقولھ تعالى. ُوسلم، وال ُیشك في ھذا، لكن القول بأنھا ركن لو تركت تبطل بھا الصالة لیس علیھ دلیل صریح
ِّأیھا الذین آمنوا صلوا علْیھ وسلُموا َ َ َ َ َ َ َِ ِ َُّ ُّ َُّ ً تْسلیما َ ِ : وھذا عام، ومثل ھذا ال یصلح حجة على اإللزام، ولو قلنا بأنھ یصح حجة لقلنا] 56:األحزاب[َ

ًغایة األمر أن یكون واجبا ال ركنا؛ ألن الركنیة توجب بطالن الصالة أن الصالة على النبي صلى هللا علیھ وسلم جاءت : واألمر الثاني. ً
ك شرعت األدعیة أن یكون فیھا الصالة على النبي صلى هللا علیھ وسلم، والصالة أشرف مواضع أشبھ ما تكون من أجل الدعاء، ولذل
ًفإذا كان األصل لیس بواجب فمن باب أولى ما ُیقصد لھ، فإن الدعاء نفسھ لیس بواجب، وبناء على ھذا . الدعاء، فھي مناسبة من أجل الدعاء

ِیكون ما شرع لھ لیس بواجب من باب أولى وأحرى  ولذلك لیس ھناك حدیث أو آیة تدل صراحة على كون الصالة على النبي صلى هللا .ُ
ًواحتجوا أیضا بحدیث كعب بن عجرة رضي هللا عنھ في تعلیمھ صلى هللا علیھ وسلم الصحابة الصالة علیھ . ًعلیھ وسلم ركنا في الصالة

ویجاب عنھ بأنھ . نیة الصالة على النبي صلى هللا علیھ وسلم في الصالةھذا أمر، ویدل على رك: قالوا) اللھم صلِّ على محمد: قولوا: (بقولھ
أال . من باب البیان) قولوا: (ٌمبني على بیان، وذلك أن الصحابة سألوا النبي صلى هللا علیھ وسلم ، والسؤال معاد في الجواب، فیكون قولھ

وإنما یكون من . إن ھذا الزم علیھ: م وافعل كذا وكذا وكذا، فإننا ال نقولق: فقال لھ كیف أصلي ركعتین نافلة؟: ًترى لو أن إنسانا قال لعالم
ًوأیضا فإن . إذا صلیتم فصلوا علي: ًباب البیان المرتب على السؤال الذي ال یقتضي اإللزام، وإنما یكون إلزاما أن یقول علیھ الصالة والسالم

. صالة على النبي صلى هللا علیھ وسلم لیس فیھ دلیل على تخصیصھ بالصالةحدیث كعب بن عجرة رضي هللا عنھ الذي فیھ التعلیم لصفة ال
إن ھذا على سبیل العموم، ومسألتنا على سبیل الخصوص، وإذا كان : للوجوب، فإننا نقول) قولوا: (ًوبناء على ذلك فإننا لو سلمنا أن داللة

 أن الصالة على النبي صلى هللا - والعلم عند هللا- على ھذا، فالذي یترجح ًوبناء. الدلیل أعم من موضع النزاع فإنھ ال یقوى على إفادة المراد
َّعلیھ وسلم لیست بركن، بمعنى أن من تركھا ال تبطل صالتھ، ولكن ال شك أن األكمل واألحرى واألولى بالمصلي أن ال یسلم إال وقد صلى 

 .على النبي صلى هللا علیھ وسلم
 
 
 
 

 ن أركان الصالةالترتیب بی: الركن الثالث عشر
 
 

ّمأخوذ من رتب الشيء على الشيء إذا جعلھ علیھ، بمعنى أن وجود الثاني بعد األول، والثالث : الترتیب]. والترتیب: [قال رحمھ هللا تعالى
ول هللا صلى ِومراد المصنف بالترتیب ھنا أن ُیوقع ھذه األركان مرتبة على الصورة التي وردت في األحادیث الصحیحة عن رس. بعد الثاني

َّوبناء على ذلك فإن المكلف لو فعل جمیع ھذه األركان بأن جاء وكبر، فلما قام ركع مباشرة، وبعد الركوع رفع من الركوع . هللا علیھ وسلم َ َّ ً
ھذا : نة، فنقولَّوقرأ الفاتحة، فإنك إذا نظرت إلى الصالة وجدت األركان جمیعھا موجودة، لكنھا لیست مرتبة على الصفة التي وردت في الس

إذا قمت إلى الصالة : (غیر معتبر، فالركن ومحل الركن ال بد منھ، ودلیلنا على اإللزام بالترتیب قولھ صلى هللا علیھ وسلم للمسيء صالتھ
ًفكبر، ثم اقرأ ما تیسر معك من القرآن، ثم اركع حتى تطمئن راكعا، ثم ارفع حتى تعتدل قائما، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ً ..)  ثم ارفعً

 .ًیفید الترتیب، وقد وقع ھذا العطف بین ھذه األركان، فدل على أنھ ال یصح إیقاع بعضھا سابقا على بعض) ثم(فالعطف بـ. الحدیث
 
 
 
 

 التسلیم: الركن الرابع عشر
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فلو أن .  وھذا أقل قدر یصح بھ التسلیمالسالم علیكم،: التسلیم وھو الركن األخیر، والمراد بذلك أن یقول]. والتسلیم: [قال رحمھ هللا تعالى
السالم علیكم : الصفة األولى: ُوھناك صفات أخرى في التسلیم، منھا. ًتسلیمة واحدة، فإنھ ُیجزیھ وتتم صالتھ) السالم علیكم: (ًمصلیا قال

الصفة .  هللا، السالم علیكم ورحمة هللالسالم علیكم ورحمة: الصفة الثانیة وھي المشھورة. ورحمة هللا وبركاتھ، السالم علیكم ورحمة هللا
وھذه أربع صفات . السالم علیكم عن الیمین فقط: الصفة الرابعة). عن الیسار(السالم علیكم ) عن الیمین(السالم علیكم ورحمة هللا : الثالثة

َّنھ سلم التسلیمة األولى ثم أحدث فإن صالتھ المراد بھ التسلیمة األولى، فلو أ] التسلیم: [وقولھ. من فعل واحدة منھا فإنھ قد خرج من صالتھ
تصح وتجزیھ، ولو أنھ سلم التسلیمة األولى فمرت بین یدیھ امرأة قبل أن یسلم التسلیمة الثانیة فإن صالتھ صحیحھ؛ ألن التسلیم قد حصل 

، )تحریمھا التكبیر، وتحلیلھا التسلیم: (علیھ وسلمأما دلیلنا على أن التسلیم ركن فقولھ صلى هللا . ًباألولى، والثانیة تعتبر سنة ولیست بواجبة
ِوفائدة كونك تجعل التسلیم ركنا تظھر عند حصول الموجب لبطالن الصالة قبل التسلیم ِّفلو أن إنسانا تشھد وقبل أن یسلم انتقض وضوؤه . ً ً

، فعلى - أكرمكم هللا-امرأة، أو مر حمار أو كلب فإنھ حینئٍذ تبطل صالتھ؛ ألنھ بقي ركن من أركانھا، وھكذا لو أنھ صلى وفي التشھد مرت 
ِالقول بأن ھؤالء یقطعون الصالة فإننا نحكم بأن صالتھ قد بطلت؛ إذ ال بد من وقوع التسلیم قبل وجود الُمخل، فما دام أن التسلیم ركن فإن 

ً جواز الخروج من الصالة بصنعة، فلو أن إنسانا وقد خالف في ھذه المسألة اإلمام أبو حنیفة رحمھ هللا تعالى، فإنھ یرى. الصالة ال تصح
ًالتفت وقصد بھذا االلتفات الخروج فإنھ یخرج من صالتھ، وھكذا لو صنع أي شيء ُیخل بالصالة قاصدا بھ الخروج من الصالة فإنھ یجزیھ  ِ

ام الصالة وأنت في الركعة األولى وترید أن ُكأن تق- والصحیح أن الخروج من الصالة عند تمامھا، أو قبل تمامھا . ًویعتبر خارجا من الصالة
ل صلى هللا علیھ وسلم بین )تحریمھا التكبیر، وتحلیلھا التسلیم: ( أن تخرج بالتسلیم؛ ألن النبي صلى هللا علیھ وسلم قال- تخرج منھا ، ولم یفصِّ

ھذا تخصیص : قلنا. مراد بھ أن یكون بعد تمام الصالةال) وتحلیلھا التسلیم: (قولھ صلى هللا علیھ وسلم: فلو قال قائل. كمالھا وبین نقصانھا
) تحریمھا: (بدون دلیل یدل على التخصیص، بل إن ظاھر الحدیث في سیاقھ یدل على أن التسلیم مطلق، وذلك أن قولھ صلى هللا علیھ وسلم

، فالمقابلة تقتضي )وتحلیلھا التسلیم: (لٍیدل على أنك قد دخلت في الحرمات، وأن ھذا الخروج من الحرمات یفتقر إلى شيء تخرج بھ، فقا
یخرج : یخرج بتسلیم، وقولنا: ومن الفروق بین قولنا. المالزمة، بمعنى أنك إذا دخلت في الحرمات ال تخرج من ھذه الحرمات إال بتسلیم

ِة فأقیمت الصالة، وغلب على ظنك َّبدون تسلیم أنك لو كنت ترى أن التسلیم معتبر للخروج من الصالة، فكبرت وقرأت الفاتحة وقرأت السور ُ
ٍأن الصالة ستفوتك لو استمررت في ھذه النافلة، فأردت قطع ھذه الصالة فقطعتھا بفعل ولم تقطعھا بتسلیم فحینئٍذ ال أجر لك فیما مضى؛ 

ًألنك أبطلت الصالة بھذا الفعل؛ ألنھ فعل غیر شرعي، وخرجت بھ عن كونك مصلیا، لكن لو سلمت معتدا باألص ل الشرعي، بأن دخلت ًّ
وأما الحنفیة فیرون أنھ یجوز لھ أن یخرج بصنعة، . بالتكبیر وخرجت بالتسلیم فإنھ یكتب لك أجرھا، وھذا إذا كنت ترى أن التسلیم الزم

كبیرة اإلحرام الثانیة ت) هللا أكبر: (إذا أقیمت الصالة فلھ أن یلتفت، ولھ مباشرة أن ینوي القطع في قلبھ وُیكبِّر للفریضة، فلو قال: ویقولون
وھذا ضعیف مخالف لظاھر العموم؛ ألن الخروج من الصالة جمع الشرع فیھ بین الظاھر . تنعقد الفریضة؛ ألنھ قد قطع النافلة بنیتھ

. ول والفعلالق: والباطن، فخروجھ بمجرد نیتھ إنما ھو خروج بالجزء؛ ألن الشرع في الصالة المعھودة أن تخرج بالفعل الذي ھو التسلیم، أي
نیتھ كافیة في الخروج إنما ھو اجتزاء ببعض المطلوب مع أن الشرع اعتبر للخروج من ھذه العبادة داللة الظاھر، فال وجھ : فقولھم

  .ولذلك یقوى مسلك الجماھیر أنھ ال بد من التسلیم. لالقتصار على داللة الباطن وھي النیة
 
 
 
 

 األسئلة
 
 

...... 
 

  للمؤتممواطن قراءة الفاتحة
 
 

، والصالة والسالم : َّمتى یقرأ المكلف الفاتحة خلف اإلمام، خاصة إذا لم یترك لھ اإلمام فرصة للقراءة؟ الجواب: السؤال باسم هللا، والحمد 
 بین قراءة فإن قراءة الفاتحة وراء اإلمام تكون في السكتات، كسكوت اإلمام ما: أما بعد. على رسول هللا، وعلى آلھ وصحبھ ومن وااله

ًالفاتحة وقراءة السورة، وقد جاء ھذا عن سعید بن المسیب، وھذا األثر وإن كان مرسال فإنھ یدل على أن أقل درجاتھ أنھ كان معھودا عند  ً
ن المدینة إ: السلف الصالح رحمة هللا علیھم، ومعلوم مكانة سعید بن المسیب ، فھو قریب إلى عھد النبي صلى هللا علیھ وسلم، وقد كان یقال

ولذلك ! ?َفكیف بعھد سعید بن المسیب الذي كان من أقرب الناس إلى عھد أصحاب النبي صلى هللا علیھ وسلم. إلى عھد مالك لم تدخلھا بدعة
، وإذا لم یمكنھ أن  ًیسكت اإلمام ھذه السكتة، وھي من فعل السلف، ویعطي للمأموم مجاال أن یقرأ، فلیقرأھا فإذا أمكنتھ قراءتھا فالحمد 

ولذلك أمر بھا أبو . یتشاغل بالركن عن الواجب، على القول بوجوب اإلنصات لقراءة اإلمام: یستمر، ولو استمر اإلمام في قراءتھ؛ ألننا قلنا
 یقرأ الفاتحة ولذلك فإنھ). حتى ولو قرأ اإلمام: (ھریرة، فقد روى البیھقي عنھ بالسند الصحیح في جزء القراءة خلف اإلمام أنھ أمر بھا، وقال

  .ًولو لم یعطھ اإلمام مجاال لقراءتھا؛ النشغالھ بما ھو ركن تنعقد بھ الصالة وال تصح بدونھ، وهللا تعالى أعلم
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 قراءة القرآن
 
 

لنبي صلى الحكم في ركنیة الفاتحة شامل للفرض والنفل؛ فإن ا: ما حكم قراءة الفاتحة للمأموم خلف إمامھ في صالة النفل؟ الجواب: السؤال
ق بین حال االئتمام واالنفراد واإلمامة، فیبقى ھذا العموم على ظاھره، وُیلزم المكلف بالقراءة  ل في الصلوات، ولم یفرِّ هللا علیھ وسلم لم ُیفصِّ

  .ٌعلى كل وجھ، سواء أكان في فریضة أم نافلٍة، وال وجھ للتخصیص لعدم ثبوت دلیل یخصص، وهللا تعالى أعلم
 
 
 
 

  الركعة؟بم تدرك
 
 

َّمصل كبر تكبیرة اإلحرام وانتھى منھا في الركوع أو في أثناء الركوع، فھل تجزیھ؟ الجواب: السؤال ًإذا جئت متأخرا واإلمام راكع، : ٍ
ھي من ُأن تكبِّر لركوعك وتنت: الصورة األولى: ّفكبرت، ثم رفع اإلمام، أو كبرت وأثناء التكبیر رفع اإلمام، فھذه المسألة على صورتین

ًفأنت مدرك للركوع، وأیضا قبل أن ) سمع هللا لمن حمده: (قال اإلمام) أكبر: (من قولك) الراء(بعد انتھائك من حرف : التكبیر بكمالھ، أي
حرك ثم ً، ولو رأیتھ بالفعل؛ ألن العبرة بالقول ولیس بالفعل، وبناء على ذلك فلو رأیتھ ت)سمع هللا لمن حمده: (من) السین(یتلفظ اإلمام بـ

ًمباشرة أدركت التكبیر وكبرت، فإنھ یجزیك وتعتبر مدركا للركوع وتسقط عنك الركعة ُ ع اإلمام : الصورة الثانیة. ّ أن یرفع اإلمام، أو أن ُیسمِّ
ًفي أثناء تكبیرك أو قبل تكبیرك، فحینئٍذ ال تعتبر مدركا للركوع، فإذا قلت ، فحینئٍذ تتم )سمع هللا (:وما بین لفظ الجاللة وأكبر قال) هللا أكبر: (ُ

ًوبناء على ھذا یلزمك أن تقضي ھذه الركعة لعدم إدراكك لركوعھا، . ًتكبیرك وتبقى قائما، فقد أدركت ركن القیام ولم تدرك ركن الركوع
  .وهللا تعالى أعلم

 
 
 
 

 انتظار اإلمام الداخل إلى الصالة أثناء الركوع
 
 

ھذه المسألة اختلف فیھا السلف رحمة هللا علیھم، : نتظر الداخل إلى المسجد إلدراك الركعة؟ الجوابًھل لإلمام إذا كان راكعا أن ی: السؤال
ُّإذا ركع اإلمام وسمع رجال یدب إلى الصف فإنھ ال ینتظره؛ ألن الصالة  ولیست للناس؛ ألنھ إذا انتظره وأطال : فكان بعض العلماء یقول ً

. ِھذا ُیخل في قصده ونیتھ، والمساجد  ولیست للناس: ًد الداخل ولم یقصد العبادة، وبناء على ذلك قالواأنھ قص: أولھا: القیام أساء من وجوه
أنھ یشق على الجماعة من أجل الفرد، واألصل تقدیم ضرر العامة على ضرر الخاصة، فإن إطالة الركوع مشقة لمن ركع وھم : ثانیھا

إنھ یلزمھ أن یعتد بركوعھ المعتاد، فإن بلغ القدر الذي في مثلھ : لمنفرد وھو المسبوق، فقالواالجماعة، وكونھ یرفع من الركوع مشقة على ا
فإن كان یشق االنتظار على المأمومین فال ینتظر، كالمساجد الكبیرة التي یكون فیھا فسحة : وقالت طائفة من العلماء بالتفصیل. یرفع رفع

نھ إذا انتظر شق على المأمومین، وأما إذا كان ال یشق علیھم فإنھ ینتظر، وذلك لعموم والمكان بعید بین بابھا وبین آخر الصفوف؛ أل
كان یصلي في الظھر حتى ال ُیسمع قرع : (األوامر، ولثبوت السنة بما یشھد بھذا، فقد ثبت في الحدیث الصحیح عنھ علیھ الصالة والسالم أنھ

فإنھ یطیل من أجل الناس فإن : أما قولكم: وقالوا مجیبین عن األولین. ومون الصالة، والمراد بذلك إطالتھ للقیام لكي یدرك المأم)نعال
ًالصورة لیست مقصودة، وإنما المقصود معنى الصورة، فإنھ لما أطال لیس لذاك الرجل، بدلیل أنھ ال یعرف من الداخل، وإنما أطال تحصیال 

ًللقربة، فكان ثوابا للجماعة وثوابا للداخل، فالمأمومون إنما أطال : فقالوا.  یحصلون الخیر فیسبحون أكثر، وتطول صالتھم، ولیس ھناك مشقةً
ّتحصیال للقربة؛ ألنھ إذا أطال كان أعظم ألجرھم وعونا للمكلف أن یدرك الفضل، فلیس ثم ً ومن ھنا نفھم عبارة بعض العلماء الذین . إخالل ً

تبطل صالتھ إن كان : وقال بعض العلماء.  من ذوي الشرف أو ذوي الجاه حُرم علیھفإن كان الذي دخل یعرفھ أنھ: یقولون بھذا القول، قالوا
. َّقصد مثل ھذا الرجل، أي أن قصده بإطالة الركوع ھو ُمَداھنة ھذا الرجل أو محبتھ أو تألیفھ، أو نحو ذلك مما لیس بمقصد شرعي

إلمام صالحة فال حرج لظاھر السنة في حدیث الظھر، ولعموم األدلة والمقصود أن أصح األقوال أنھ إذا كان ال یشق على المأمومین ونیة ا
  .َّالتي دلت على معونة الناس في تحصیل الخیر، وهللا تعالى أعلم
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 حكم صالة راتبة العشاء خلف من یصلي التراویح
 
 

ال حرج على المأموم أن : ة العشاء؟ الجوابإذا كان المأموم خلف إمامھ في صالة التراویح، فھل لھ في ركعتین منھا أن ینوي سن: السؤال
أستحب أن یدخل وراء اإلمام بنیة : مع اإلمام في صالة التراویح، وكان بعض العلماء یستحب غیر ھذا فیقول) سنة العشاء(ینوي الراتبة 

صلى : (  هللا علیھ وسلم أنھ التراویح وال یقلبھا راتبة، حتى إذا انتھى من الوتر صلى ركعتین؛ ألنھ ثبت في الصحیح عن النبي صلى
: قالوا. الحدیث...) من قام مع إمامھ حتى ینصرف(َّألنھ إذا فعل ھذا فقد حصل فضل قولھ صلى هللا علیھ وسلم : قالوا). ركعتین بعد الوتر

ً عن كونھ مقتدیا باإلمام الختالف من إحیاء اللیل، فلو نوى بھا راتبة العشاء خرج: ألن الركعتین األولیین من التراویح إنما ھي من القیام، أي
ألنھ سیحتاج بعد : ، قالواً)اجعلوا آخر صالتكم باللیل وترا: (یدخل بنیة الراتبة من أجل قولھ صلى هللا علیھ وسلم: واألولون یقولون. النیتین

ِوتر، ثم بعد الوتر یصلي ركعتین؛ لثبوت والذي تمیل إلیھ النفس أن ال ینوي، وإنما یصلي حتى ُی. ھذا أن یشفع بعد الوتر فیفوتھ ھذا الفضل
على سبیل االختیار، وھذا ال ) ًاجعلوا آخر صالتكم باللیل وترا: (فعل النبي صلى هللا علیھ وسلم لذلك، ویكون قولھ علیھ الصالة والسالم

  .اختیار لھ لمكان ضیق الوقت، وهللا تعالى أعلم
 
 
 
 

 توجیھ إشكال في قراءة الفاتحة للمؤتم
 
 
...) ما لي أنازع: (ً، فقد قرأت حدیثا عن النبي صلى هللا علیھ وسلم في قولھ)ال تفعلوا إال بفاتحة الكتاب: (َّأشكلت علي حدیث: سؤالال

ھذا یحتاج إلى نظر، فـأبو ھریرة : فما قولكم في ھذا اإلشكال؟ الجواب. ًفانتھى الناس عن القراءة والفاتحة أیضا: فقال أبو ھریرة . الحدیث
بھذا اللفظ؟ إال ) ًوالفاتحة أیضا: (بالسند الصحیح، فأین ثبت قولھ) القراءة خلف اإلمام(نفسھ أمر بھا، وقد روى ذلك عنھ البیھقي في جزء ب

اإلمام فـأبو ھریرة رضي هللا عنھ أخبر أنھم كانوا یقرءون، فإذا قرأ ). فانتھى اإلمام عن القراءة وراء اإلمام: (إذا كان السائل فھمھ من قولھ
َسبِّح اْسم ربِّك األْعلى : ًمثال َ َ َ ََ َسبِّح اْسم ربِّك األْعلى : فالناس خلفھ یقرءون] 1:األعلى[ِ َ َ َ ََ ؛ ألنھم كانوا یرون أن اإلمامة تقتضي ]1:األعلى[ِ

 یختار في ھذا الموضع، لكن ألن اإلمام). فقراءة اإلمام: (الجزء الزائد، ولذلك قال المشاركة، فنھاھم النبي صلى هللا علیھ وسلم عن ھذا
تجزئ : أي. ما یختاره من السور ویعیِّنھ فھو لھ قراءة: أي) فقراءة اإلمام لھ قراءة: (فقولھ. الفاتحة لیس باختیاره، وإنما ھي قراءة للكل

، وقد نص على قراءة الفاتحة من كالم النبي صلى هللا علیھ وسلم) ال تفعلوا إال بفاتحة الكتاب: : (ولو فرض غیر ھذا فإن حدیث. َالمأموم
ال تفعلوا إال : (متردد بین ما ذكرناه فھو محتمل، فالتشریع لألمة في قولھ علیھ الصالة والسالم) فانتھى الناس(صراحة، وقول أبي ھریرة 

ن أنھ تلزم قراءة الفاتحة، فال َّثم إن أبا ھریرة نفسھ بی. ، وكون الناس انتھوا أو لم ینتھوا ھو جزء الحكایة، وال یعتبر حجة)بفاتحة الكتاب
فھذا . ًُیعقل أنھ یروي أن الناس انتھوا عن القراءة، ثم یروي إلزاما المأموم بقراءة الفاتحة إال ومراده ما زاد عن الفاتحة ولیس الفاتحة نفسھا

فبعض األحیان قد تجد في بعض .  وسلمالعلم بالتحفظ، خاصة في حكایة سنة النبي صلى هللا علیھ أمر ینبغي التنبھ لھ، ولذلك أوصي طالب
ویكون ذلك من . من السنة كذا وكذا: ًفتاوى العلماء، أو قد تجد في كتبھم أنھم حینما یصفون شیئا على ھدي النبي صلى هللا علیھ وسلم یقولون

فإذا جئت .  والنص شيء آخرالسنة المفھومة، ولیس بالصریح، فینبغي أن یفرق بین حكایة النص، وبین فھم مدلول النص، فالفھم شيء
وكان كذا وكذا، أو قال أبو ھریرة كذا وكذا، أو قال النبي صلى هللا علیھ وسلم كذا وكذا، : ًتحكي شیئا عن السنة وتثبتھ، بمعنى أن تقول

 والحذر، خاصة طالب العلم، فینبغي أن تتقید فیھ باللفظ وال تراعي فیھ ما ترى، وال تراعي فیھ المذھب؛ ألن ھذا أمانة ال بد فیھ من الحیطة
َولذلك ما رأیت شیئا یكُمل بھ طالب العلم في فقھھ وفھمھ وفتواه وقضاءه وحكمھ بعد توفیق هللا عز وجل مثل األمانة والتحفظ فلتتحفظ في . ً

: ًرى شیئا فتأتي وتقولفكونك ت. َّفھمك، وال تتجاوز في فھم الشيء أكثر مما دل علیھ النص، وال تتجاوز في بیان ما دلت علیھ النصوص
ًفعل كذا وكذا، وأنت تفھم الشيء فتحكیھ قوال، : قال النبي صلى هللا علیھ وسلم كذا وكذا، أو: بمعنى أنك تحكي السنة، وتقول. السنة كذا وكذا

على سبیل السیاق، مثل أو تحكیھ سنة، فھذا أمر من الصعوبة بمكان، إال في حالة واحدة رخص فیھا العلماء، وھي بیان الھدي الذي یكون 
ولذلك كان من دقة العلماء المتقدمین . أن یحكي اإلنسان صفة صالة النبي صلى هللا علیھ وسلم على سبیل العموم، لكن یحتاط في المواضع

:  ال یقولونفیذكرون الھدي المنصوص علیھ، فإذا جاءوا إلى مواضع الخالف،. وكان من ھدیھ علیھ الصالة السالم كذا وكذا: أنھم یقولون
فیكون القول محتمل . وقال علیھ الصالة والسالم كذا وكذا: وإن كان الواحد منھم یرى أنھ من الھدي، لكن یقولون. وكان من ھدیھ كذا وكذا

ة وكان من ھدیھ كذا وكذا على أصح قولي العلماء لقولھ علیھ الصال: ًالوجھین، فال تجد أحدھم ینص صراحة بناء على مذھبھ، أو یقول
ًوھذا على خالف حالنا الیوم، فإنك تجد الرجل إذا رأى قوال . وھذا موجود خاصة عند المتقدمین، وھذا من الورع والتحفظ. والسالم كذا وكذا

نت ِأو رأیا، أو اعتبر قوال فھو یرى أنھ السنة التي ال جدال فیھا، وقد تكون ھذه السنة بنصوص محتملة، وقد تكون بأحادیث ضعیفة ُحسِّ ً ً 
ًبالشواھد واالعتبار، فیأتي ویحكم بكونھا السنة الثابتة التي ال تقبل نقاشا، وأن داللتھا صریحة ال تحتمل قوال ثانیا، فال یجوز أبدا أن إنسانا  ً ً ًً ِ

ُّیحكي ما لیس صریحا على وجھ الصراحة، ویحكي المحتمل على وجھ غیر محتمل، فھذا لیس من األمانة؛ ألن العلم أمانة وتحف ِ ِ فعلى . ظً
اإلنسان أن ینقل العلم للناس مثل ما ھو علیھ ال یزید فیھ بفھمھ وال ینقص منھ برأیھ، وھذه ھي األمانة، ومن فعل ذلك بارك هللا لھ في علمھ، 
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َوغالبا لن تجد طالب علم یتحفظ، ویتقید في أخذه للعلم وفھمھ، وإفھام الناس وبیان الفتوى لھم إال وجدت هللا عز وجل قد و ضع لھ القبول في ً
ِألنھ من الصعوبة بمكان أن یترجح عندي قول في مسألة فیھا حدیث محتمل، وھناك نصوص أخرى عارضتھ، فآتي . فتاویھ وفي علمھ َّ

وأغرس في نفوس طالب العلم أن ھذه ھي السنة وحدھا، فیصبح كل من خالفھ من أھل العلم كأنھ مرتكب لما خالف السنة، فھذا ال ینبغي، 
ھناك قول آخر لقولھ تعالى، أو : على أصح أقوال العلماء، أو: ھذا ھو السنة على ما ظھر، أو: ترجح، أو ظھر لي، أو:  ینبغي أن أقولإنما

فإذا رأیت من خالفك تعلم أن عنده سنة وأن عنده حجة فال تبالغ في اإلنكار علیھ، . لكن الصحیح كذا وكذا: لقولھ علیھ الصالة والسالم، أو
، )قولنا صواب یحتمل الخطأ، وقول غیرنا خطأ یحتمل الصواب: (تعجل في استھجانھ، وقد یكون الحق معھ، وكان السلف یقولونوال تس

ِوھذا في النصوص المحتملة، ولذلك ال ینبغي لإلنسان أن یجاوز داللة النصوص، بل ینبغي علیھ أن یتقید، فالشيء المحتمل یقول عنھ َّ ِ :
ًرضة، وأوصي بھا طالب العلم كثیرا، خاصة في ھذا الزمن األخیر، ولذلك كان الوالد رحمة هللا علیھ كثیرا ما فھذه فائدة عا. ِمحتمل ً

وال یعني ھذا . أي علم تستطیع أن تأخذه من األوائل فابدأ بھ؛ ألنھ لیس من السائغ أن یبدأ اإلنسان بعلمھ من األواخر: یوصیني ویقول لي
ًما المراد أن تلتزم بمنھج األوائل وطریقة سلفك الصالح رحمة هللا علیھم، فكنت كثیرا ما أرجع إلى كتب ھجران العلماء الموجودین، إن

ٍاألولین، فأجد المسألة تعرض بشيء من األمانة والتحفظ، ووهللا إن بعض العبارات في الفتاوى وفي الشروحات تلمس فیھا من العالم من  ُ
ًولذلك لو جئت تجمع فتاوى المتقدمین قد تجدھا ال تتجاوز جزءا . مس ورعھ وتحفظھ وصیانتھخالل كالمھ خوفھ من هللا عز وجل، وتل

ًواحدا، فتجد السؤال وجوابھ بكل تحفظ وحذر من الزیادة عما دلت علیھ النصوص الشرعیة، وھذا ھو العلم، فمن سلك ھذا المسلك فقد علم 
ھذه مسألة خالفیة سبق الكالم فیھا بین العلماء، ویكتب : ًن یبین لك فیھا حكما قال لكولكن إذا جئت الیوم إلى إنسان في مسألة ترید أ. وفھم

ًرسالة، أو یجیب عن سؤال فتجده یبیِّن لك المسألة ویبین لك دلیلھا، وقد یكون ھذا الدلیل حدیثا اختلف في إسناده، أو یكون دلیال صحیحا ثابتا  ً ًً
ْوما آتاكم الرُسوُل فخذوهُ وما نھاكم عنُھ : قال تعالى: فیأتي ویذكر الحدیث، فال ینتھي منھ حتى یقولِفي الكتاب والسنة ولكن داللتھ محتملة،  ُ ُ َُ َ َ َ َ َْ َُ َ َُ َّ

َفانتُھوا  َّإن خالفتني فقد خالفت السنة، وإن تركت قولي فأنت على غیر محجتي، : ، ویملي علیك خطبة في حجیة السنة، بمعنى]7:الحشر[َْ
 ینبغي؛ ألنك إذا أصبحت تحجر الناس كلھم على رأیك وفھمك، فإنك ستأتي إلى األقوال المخالفة وتستھجن آراء وھذا ال. وعلى ھالك

في كتاب فالن فلیس من  العلماء، وتبالغ في ذم الرجال، وتعتبر شیخك ھو الوحید الذي ینبغي قبول السنة منھ، وأنھ إن خرج أحد عن الذي
 فتحتقر -إذ الخالف قدیم وموجود بین أئمة العلم- ًمر إلى أنك تجد أقواال للسلف الصالح رحمة هللا علیھم أھل السنة والجماعة، ویصل بك األ

جماھیر أھل العلم ! سبحان هللا: ّھذه األقوال وھي ألئمة وعلماء، وقد یكون الذي رجحھ مشایخك من أقوال الشذاذ واألفراد، فتأتي وتقول
ُوقد تجد أقوال أفراد من التابعین أو الصحابة نسیت وتركت، وأصبح العمل في . لرجال إنما اعتد بالدلیلال تعتد با.. إي نعم! خالفوا السنة

القرون كلھا على قول انتشر وذاع، فھل أصبحت ھذه األمة كلھا على ضاللة، وھي أمة معروفة بالعلم والورع والصالح واإلخالص  عز 
ُّ أمر یحتاج إلى تنبھ، فإنك تجد بعض طالب العلم الیوم یفرحون ببعض األقوال المنفردة، فبعض فھذا! ?وجل، أفكل ھؤالء ما أصابوا الجادة َ

ُّطالب العلم قد یفرح عندما یجد أن ھذا القول ال یقول بھ إال األفراد، وھذا موجود وملموس في طالب العلم، ولذلك ینبغي التأني والتریث  ِّ
ھذا القول ھو الصواب، وظھر لي منھ كذا فعلیك أن تفتش : علم وتحریره، فإذا قال لك العالموأخذ العلم عن أھلھ، والتحفظ في ضبط ال

وتنقب؛ إذ لیس قولھ ھو الغابة، ولیس ھو النھایة، فقد سبقھ رجال فحول وأرباب في العلم، وأناس لھم فھمھم وعلمھم وورعھم وقدمھم 
فكثیر من . ًتنبھ لكون األمر مجمعا علیھ أم أن فیھ خالف، وھل الداللة مسلمة أم الالراسخة، فینبغي الرجوع إلیھم واالعتداد بأقوالھم، وال

ًالطالب یغتر بمثل ھذا، إذ یأتیني طالب علم قرأ رسالة ما لمتأخر وھو مقتنع اقتناعا كامال أن الحق في ھذه الرسالة، وكأن صاحبھا ھو  ً
 یحید عنھا؛ ألن صاحبھا ا بتدأھا بالسنة وأھمیة السنة وحجیة السنة، وكأنھ المعصوم؛ ألن أسلوب الرسالة یحمل ھذا الطالب على أنھ ال

ًوھو وإن أصاب شیئا لكنھ محتمل، فلیس ھذا من األمانة، فینبغي التحفظ والصیانة، خاصة في . إنني قد أصبتھا فإیاك أن تحید عنھا: یقول
ولھ یستدل بحدیث كذا وكذا، وھذا الحدیث داللتھ مختلف فیھا حتى بین ھذا القول الذي تق: فإذا جاء الطالب قلت لھ. المسائل الخالفیة

األصولیین؛ ألن داللتھ معارضة بما ھو أقوى منھا، أو ھذا الحدیث ضعیف، وتحسینھ قول لبعض العلماء، وھناك حدیث أصح منھ، فتجد 
ًالطالب مقتنعا اقتناعا كامالال یرضي أن یتركھ ً   ال یحفظوفي بعض األحیان نجد الطالب. ً

 
 
 
 

 حكم صالة الجالس القادر على القیام
 
 

ّ یعملن في البیوت طوال الوقت، فإذا جاء وقت الصالة صلین وھن جالسات بحجة أنھن متعبات ال -ھداھن هللا- بعض النساء : السؤال َّ
ّوصلت المرأة جالسة وھي قادرة على إذا كانت الصالة فریضة : یستطعن القیام، فما حكم ھذا، وما ھو توجیھكم لھؤالء النسوة؟ الجواب

ِالقیام، فعلیھا أن تعید صالتھا، ولو جلست مائة سنة بھذه الحال ال تجزیھا الصالة، وینبغي علیھا أن تعید صلواتھا مدة حیاتھا إذا لم یكن ثم 
 ویصلي لفوات ركن الطمأنینة، فكیف بركن ٌعذر؛ ألنھا لم تصلِّ كما أمرھا هللا، وقد أمر النبي صلى هللا علیھ وسلم المسيء صالتھ أن یرجع

ًوأما إذا كان التعب ُعذرا بیِّنا، كما یكون في بعض النساء الحوامل، وقد تكون بعض النساء . القیام، ولذلك یلزمھن اإلعادة لھذه الصلوات ً ْ
أوتخشى الضرر فال حرج أن تصلي  ضعیفة البنیة، فیحصل لھا إرھاق شدید، خاصة مع شدة السھر أو نحوھا، وتخشى السقوط في صالتھا،

َال ُیكلُف هللا نفسا إال ُوْسعھا : جالسة، لقولھ تعالى َ َّ ِ ً ْ َ َُ َّ ُّأما الترخص والتوسع في ھذا فإنھ . ، وھكذا إذا كانت مریضة كما ذكرنا]286:البقرة[ِّ ُّ َ
لنساء، حتى ال یضطررن إلى ذلك، فالحكمة تقتضي َیوجب بطالن الصالة، وهللا تعالى أعلم، لكن ینبغي أن ُینصح الرجال بالتخفیف على ا

  .تخفیف أعباء البیوت حتى ال تصبح معونة على تركھن لفریضة هللا عز وجل
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 حكم تقیید الصالة على الراحلة
 
 

ٌھل الصالة على الراحلة مقیدة بصالة الوتر كما ثبت في الحدیث الصحیح، أم أنھا مطلقة في جمیع صالة النفل: السؤال  بما فیھا السنن َّ
وھذا لم یرد، ولھذا ). ًال تصلوا النافلة في السفر إال إذا كانت وترا على الدابة: (صیغة السؤال تفید أنھ ورد حدیث یقول: والرواتب؟ الجواب

ون المعلم والمربي والمفتي ًفلینتبھ طالب العلم، ولیحذر من الكلمات في التعبیر، فینبغي أن تنتبھ لمنطوق اللفظ وداللة المفھوم؛ ألنك غدا ستك
ھل ھي مقیدة : والقاضي، فینتبھ اإلنسان في العبارات، ولتكن عنده دقة، وال ُیحمِّل النصوص في داللتھا ما ال تحتمل، فانتبھ رحمك هللا وقل

هللا علیھ وسلم یصلي في كان النبي صلى : (َّبالوتر، أو لیست مقیدة بالوتر؟ أما النصوص فھي تدل على العموم، كما في حدیث ابن عمر 
وكما في حدیث أنس، حیث یقول ابن . ، وھذا في الصحیح..)السفر على راحلتھ حیث توجھت بھ یومئ إیماء صالة اللیل إال الفرائض

لوال أني : قال! رأیناك تصلي إلى غیر قبلة: خرجنا فاستقبلناه بعین التمر، فلقیناه یصلي على حماره ووجھھ من ذا الجانب، فقلنا: (سیرین
فالمھم أن النصوص الواردة ورد فیھا في الوتر، ووردت نصوص أنھ أوتر على بعیره، ). رأیت الرسول صلى هللا علیھ وسلم یفعلھ ما فعلتھ

ُوالقاعدة في األصول أن ورود الخاص بخصوصھ ال یقتضي حمل العام علیھ ما لم تفھم القرائن أو تدل . لكن ھذا لیس على سبیل التقیید َ ُ
، ویشمل ھذا الوتر، وھكذا لو توضأ وأراد أن )إال الفرائض: (ولذلك فالذي یقوي العموم في النوافل قولھ. ألصول على اعتبار ھذا الحملا

ًیصلي ركعتي الوضوء، أو ركعتي استخارة، أو یتنفل طاعة وقربة  في سفره، فال حرج علیھ أن یصلي على دابتھ حیث توجھت بھ َّ َ.  
 
 
 
 

 رة االنتقال إذا دخل المصلي واإلمام راكعحكم تكبی
 
 

: ٌرجل دخل المسجد واإلمام راكع، فدخل معھم في الصالة، وجعل تكبیرة اإلحرام والركوع تكبیرة واحدة، فھل ھذا یجزئھ؟ الجواب: السؤال
 ظاھر؛ فإن النصوص لم یرد فیھا وھذا. وھذا ھو الصحیح. تجزیھ تكبیرة واحدة: وقال بعضھم. ال بد من التكبیرتین: قال بعض العلماء

وھذا محل نظر؛ ألنھ لو جاء واإلمام . للركوع: ألنھ یكبر التكبیرة األولى لإلحرام، والثانیة: اإللزام بالتكبیرتین، لكن الذین قالوا باإللزام قالوا
ًُیكبِّر أیضا تكبیرتین، فحینئٍذ نقول: ساجد فإن قالوا  اإلحرام للدخول في الصالة وللقیام، فلذلك لیس ثم ركن إنھ لیس في حال قیام؛ ألن تكبیرة: َ

َّلو كبر تكبیرتین لم یجزه؛ ألنھ إذا كبر في القیام لزمتھ : ًوبناء على ذلك قال بعض العلماء الذین یقولون بالتكبیرة الواحدة. ًقیام إذا كان ساجدا
َّأنھ یجزیھ؛ ألنھ كبر للقیام في وقٍت ال یتسنى لھ فیھ قراءة : صحیحوال. ال یصح منھ: القراءة، وھو لم یقرأ ویرید أن یركع، ولذلك قالوا

ًالفاتحة فسقطت للعجز فأجزأه أن ُیكبِّر، فمن فعل ھذا فال حرج، ومن فعل ھذا فال حرج، لكن األشبھ واألقوى أن ُیكبِّر تكبیرة واحدة، وھذا  َ
َأصل خرجُھ العلماء على القاعدة الشرعیة َّ ، وھذا لھ ضوابط كثیرة، فاألصغر ھو تكبیرة الركوع، واألكبر )حت األكبراندراج األصغر ت: (َ

ًولذلك لو جئت وأنت متأخر واإلمام في الركعة الثالثة واقف فإنك تكبر تكبیرة واحدة مع أن . تكبیرة اإلحرام، فاندرج األصغر تحت األكبر
. كبیرة اإلحرام وتكبیرة القیام للثالثة؛ ألنھ قام لھا اإلمام ولھا تكبیرة خاصةَاإلمام تعتبر صالتھ في الثالثة، فإذا كان كذلك فمعناه أن علیك ت

ُّأصل االندراج یدل علیھ: فقالوا ُ  ویزني -والعیاذ با- ولھ نظائر في العبادات والمعامالت، ومن نظائره في المعامالت أن یسرق اإلنسان . َ
ً كان محصنا فزنى وقتل فإنھ ُیقتل بالقصاص، فُیعتبر قتلھ قصاصا یندرج تحتھ قتلھ بالرجم، فلو. ًإن حد القتل یأتي علیھا جمیعا: ویقتل، فقالوا ًَ َ

ِّیندرج األصغر تحت األكبر؛ ألن حد القتل أعظم من حد الزنا في األصل، بدلیل تنوع حد الزنا وعدم : َوال حاجة أن ُیرجم، ولذلك یقولون َّ َ
وتتفرع على . وھو مذھب بعض الصحابة رضوان هللا علیھم الذین یقولون باالندراج.  األكبرفاندرج األصغر تحت: تنوع حد القتل، قالوا

ًُیكبِّر تكبیرة واحدة، فتندرج تكبیرة الركوع تحت تكبیرة اإلحرام: ھذه القاعدة فروع منھا ھذه المسألة، وھي أنھ لو قدم واإلمام راكع، فقالوا َ .
  .ًجھھ الكریم، وموجبا لرضوانھ العظیم، وآخر دعوانا أن الحمد  رب العالمینًنسأل هللا أن یجعل ھذا العمل خالصا لو

 
 
 
 

  واجبات الصالة-شرح زاد المستقنع 
ًھو ما یثاب فاعلھ ویعاقب تاركھ، ومن تركھ عمدا بطلت صالتھ، وإن تركھ سھوا جبر بسجود السھود على تفصیل في : الواجب في الصالة ً

 لفظ التكبیر عند االنتقال من ركن إلى ركن، وقول سمع هللا لمن حمده، وربنا لك الحمد، والتسبیح في الركوع :ذلك، وواجبات الصالة ھي
 .والسجود، والتشھد األول والجلوس لھ

 واجبات الصالة
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 تكبیرة االنتقال
 
 

ً للعالمین، وإماما للمتقین، سیدنا ونبینا محمد، وعلى آلھ بسم هللا الرحمن الرحیم الحمد  رب العالمین، والصالة والسالم على من بعثھ رحمة
جمع واجب، والضمیر عائد إلى الصالة، : الواجبات] وواجباتھا التكبیر غیر التحریمة: [فیقول المصنف رحمھ هللا: أما بعد. وصحبھ أجمعین

َواجبات الصالة، فعطف رحمھ هللا الواجبات على األركان، أي: أي ًام األركان فاعلم أن ھناك أمورا واجبة، وأن للصالة إذا علمت أحك: ََ
: وھذه والواجبات لھا أحكام.  من باب التدرج من األعلى إلى األدنى- كما یسمیھ العلماء-واجبات، ثم شرع في بیان ھذه الواجبات، وھذا 

ًأن من ترك ھذا الواجب ساھیا فال یخلو : الرابع. صالتھًمن تركھا متعمدا بطلت : الثالث. یعاقب تاركھا: الثاني. أنھ یثاب فاعلھا: الحكم األول
ًإما أن یكون منفردا أو إماما، أو یكون مأموما، فإن كان منفردا أو إماما وجب علیھ أن یجبر ھذا الواجب بسجود السھو، وأما إذا : من حالتین ً ً ً ً

ِكان مأموما فإن اإلمام یحمل عنھ الواجب، وبناء على ذلك اتفقت األركان َ  والواجبات في كون كل منھما یثاب فاعلھ ویعاقب تاركھ، وانفردت ً
ًالواجبات بأن تركھا نسیانا ُیجبر بسجود السھو، واألركان إذا تركت نسیانا وجب جبرھا بالفعل، فالواجبات تجبر بسجدة السھو واألركان ال  ً

یت أو لم یمكنك فعلھا، ولكن األركان ال یحملھا اإلمام عنك البتة، بل ثم إن الواجبات یحملھا اإلمام إذا نسیت أو سھ. تجبر، بل البد من فعلھا
التكبیر : [قولھ. ینبغي علیك فعلھا، وإن لم تفعلھا وجب علیك قضاء الركعة كاملة، فھذا بالنسبة للفرق بین الواجبات وبین األركان في الصالة

، وھذا التكبیر یسمیھ )هللا أكبر: (صالة التكبیر غیر التحریمة، والتكبیر لفظمن الواجبات التي أوجبھا هللا عز وجل في ال: أي] غیر التحریمة
هللا : یجب على المصلي أن ُیكبر عند انتقالھ من ركن إلى ركن، فإذا أراد أن ینتقل من القیام إلى الركوع قال: العلماء بتكبیر االنتقال، أي

وإذا . َّوإذا أراد أن ینتقل من سجوده إلى الجلسة بین السجدتین كبر. هللا أكبر: ود قالوإذا أراد أن ینتقل بعد رفعھ من الركوع إلى السج. أكبر
. أراد أن ینتقل منھا إلى السجود كبر، وھكذا، فھذا التكبیر الذي یقع بین األركان لكي تنتقل بھ من ركن إلى ركن یسمیھ العلماء تكبیر االنتقال

مرتبة   المراد بالتحریمة تكبیرة اإلحرام، وھي ركن ولیست في مرتبة الواجبات، وإنما ھي في]التكبیر غیر التحریمة: [وقولھ رحمھ هللا
ًفلو أن إنسانا كان یصلي لوحده فقرأ الفاتحة، ثم قرأ السورة، ثم ركع ونسي أن یكبر فإنھ . أكبر، فالتكبیر من غیر تكبیرة اإلحرام واجب

ًركع دون أن یكبر قاصدا ترك التكبیر بطلت صالتھ فرضا كانت أو نفالیجبره بسجود السھو ألنھ واجب علیھ، فإن تعمد ف : فھذا معنى قولھم. ً
یلزمك إذا صلیت فریضة أو نافلة أن تكبر تكبیرة االنتقال، فال تنتقل من ركن إلى ركن إال بھذا التكبیر، : أي) التكبیر غیر تكبیرة اإلحرام(

ًفلو حصل أن تركت ھذا التكبیر قاصدا ومتعمدا ً بطلت صالتك نفال أو فرضا، ولو حصل أن تركتھ سھوا قلناً ً ً َ ًإن كنت منفردا تجبره : َ
َبسجدتي السھو قبل السالم لمكان النقص، وإن كنت مع اإلمام حمل اإلمام عنك ھذا السھو لقولھ علیھ الصالة والسالم كما ) اإلمام ضامن: (َ

قد دل ھذا الحدیث على أن اإلمام ضامن، والمراد بضمانھ ضمان صالة من وراءه، في حدیث أبي ھریرة عند أبي داود وأحمد في مسنده، ف
ًوھكذا الحكم لو أن إنسانا بدال من أن یكبر للركوع قال. وذلك بحمل الواجبات دون األركان، كما ھو معلوم ومقرر عند العلماء سمع هللا لمن : ً

ًسھوا، فإنھ حینئٍذ یمكنھ التدارك إن أمكنھ، وإن لم یمكنھ ) ربنا ولك الحمد: (سجد فقالًحمده، فأبدل ذكرا مكان ذكر في االنتقال، أو أراد أن ی
، )إذا كبر فكبروا: (أما دلیل وجوب التكبیر فقولھ علیھ الصالة والسالم. التدارك فإنھ البد وأن یأتي بسجدتي السھو على التفصیل الذي ذكرناه

َّالق، ولكن خصت تكبیرة اإلحرام بالزیادة لورود النصوص فیھا، كقولھ صلى هللا علیھ وسلموھذا أمر، وشمل تكبیرة اإلحرام وغیرھا لإلط ُ :
، ونحوه من النصوص التي ذكرنا، ودلت السنة على وجوب تكبیر االنتقال، وبناء على ذلك فإن أمر رسول هللا صلى هللا )تحریمھا التكبیر(

  .علیھ وسلم لنا بالتكبیر یوجب علینا التكبیر
 
 
 
 

 سمع هللا لمن حمده: قول
 
 

ِتفعیل(والتسمیع على وزن . الواجب الثاني من واجبات الصالة التسمیع: أي] والتسمیع: [قال رحمھ هللا ْ سمع هللا : والمراد بھ قول المكلف) َ
الى، فال یخفى علیھ شيء وھي سمع هللا على الحقیقة من أثنى علیھ سبحانھ وتع: معناھنا: استجاب هللا دعاء من حمده، وقیل: ولمن حمده أي

سمع هللا الجبار المتكبر : ِلم ُیجزه، بل ال بد من تمام الذكر، فال ُینقص منھ وال یزاد علیھ، فال یقال) سمع هللا: (جملة متصلة ببعضھا، فلو قال
ِمن حمده ، ویسكت، فكل ھذا ال یجزي، بل ال )َ منسمع هللا: (، ویسكت، أو یقول)سمع هللا: (ُفال تشرع الزیادة، وال ُیشرع النقص كأن یقول. َ

  .ِّبد من تمام الجملة؛ ألنھ ذكر توقیفي، فوجب البقاء على حده دون زیادة وال نقصان
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 ربنا لك الحمد: قول
 
 

ِتفعیل(التحمید على وزن ] والتحمید: [قال رحمھ هللا ْ ھما وارد ومأثور عن ، فكال)ربنا لك الحمد(، أو )ربنا ولك الحمد: (من الحمد، أي قولك) َ
والتحمید یتعلق . ، فقد فعلت ما أوجب هللا علیك من التحمید)ربنا لك الحمد: (، أو)ربنا ولك الحمد: (النبي صلى هللا علیھ وسلم، فإن قلت

أما دلیل الوجوب . ك الحمدربنا ول: بالمأموم، والتسمیع یتعلق باإلمام والمنفرد فیجمعان بین التسمیع والتحمید، أما المأموم فیقتصر على قولھ
: ، فقولھ) )ربنا ولك الحمد: (فقولوا) سمع هللا لمن حمده (-أي اإلمام-وإذا قال : (فما ثبت في الصحیح عنھ علیھ الصالة والسالم من قولھ

التقسیم فقد خص اإلمام أمر، واألمر یدل على الوجوب، وقد قالھ علیھ الصالة والسالم في معرض التقسیم، وكونھ یقولھ في معرض ) فقولوا(
ً، فإذا كان التحمید واجبا كان موجبھ واجبا، فأصبح التسمیع والتحمید واجبین من واجبات الصالة، فالبد من قول )إذا قال: (بالشرط في قولھ ً

ًإن كان إماما أو منفردا، أما إذا كان مأموما اقتصر على قولھ) ربنا ولك الحمد. سمع هللا لمن حمده: (المكلف ً ومكان ھذا ). ربنا لك الحمد: (ً
؛ )ربنا ولك الحمد: (ًفي حال الرفع، فإذا استتم قائما قال) سمع هللا لمن حمده: (التسمیع والتحیمد مختص بما بعد الرفع من الركوع، فیقول
ًقبل أن یستتم قائما، وإ) ربنا ولك الحمد: (ألنھ ھدي النبي صلى هللا علیھ وسلم، فال ُیشرع لھ أن یقول إذا انتصب ) ربنا ولك الحمد: (نما یقولَ

ًعوده واستقام ظھره، وبناء على ذلك فإن السنة أن یبتدئ بالتسمیع عند ابتداء الرفع حتى إذا استتم قائما قال كما قال صلى هللا علیھ وسلم في  ِ ً
في ھذا فائدة لطیفة، وھي أن التسمیع : ل العلماءقا. ، وقالھ علیھ الصالة والسالم وھو قائم)ربنا ولك الحمد: (حدیث أم المؤمنین عائشة قال

ما بین : أي-ًذكر االنتقال من الركوع إلى القیام الذي ھو الوقوف، فُیشرع لھ الذكر المقارن كالتكبیر، ثم إذا استتم قائما كان ذكر ما بینھما 
 فتقول التكبیر عند االنتقال من السجود إلى الجلوس، فإذا ، كما ھو الحال فیما بین السجدتین،)ربنا ولك الحمد: ( أن یقول-الرفع وبین سجوده

ً، عند استتمامك قائما، كأنھم )ربنا ولك الحمد: (بین السجدتین، كذلك ھنا یكون تسمیعك عند االنتقال وقولك). رب اغفر لي: (جلست قلت
ٌنظروا أن التحمید ذكر لما بین الركنین، والتسمیع ذكر انتقال ِ.  

 
 
 
 

 كوع والسجودتسبیحتا الر
 
 

في ) سبحان ربي األعلى: (في الركوع، وقولھ) سبحان ربي العظیم: (قولھ: ھذان واجبان، أي] وتسبیحتا الركوع والسجود: [قال رحمھ هللا
ِفسبِّْح باْسم ربِّك العظیم : السجود، وأما دلیل وجوب التسبیح في الركوع فإنھ لما نزل قولھ تعالى ِِ َ َ َ َْ ِ :  علیھ الصالة والسالمقال] 74:الواقعة[َ

َفوجب على . األمر یدل على الوجوب إال إذا قام الدلیل على صرفھ: أمر، والقاعدة تقول) اجعلوھا: (، فإن قولھ)اجعلوھا في ركوعكم( َ
، وإما أن یتركھ ًإما أن یتركھ ناسیا: ًالمكلف أن یمتثل ھذا األمر على سبیل اللزوم، وبناء على ذلك فإذا ترك التسبیح ال یخلو من حالتین

دا، فإن ترك تسبیح الركوع أو تسبیح السجود متعمدا فإنھ تبطل صالتھ إماما كان أو منفردا أو مأموما، سواء أكان في فریضة أم نافلة،  ٌمتعمِّ ً ً ً ً ً
 عز وجل بغیر التسبیح حمل اإلمام عنھ التسبیح، كأن یكون نسي، أو اقتصر على تعظیم هللا: ًوإن تركھ ناسیا فإنھ إن كان وراء إمام قلنا

ًسھوا ونسیانا، أو ركع ولم یتكلم لمكان السھو، فرفع اإلمام ولم یتدارك التسبیح، فحینئٍذ نقول ِھذا السھو وراء اإلمام یحملھ اإلمام عنھ؛ ألن : ً َ
ًاإلمام ضامن، وإن كان إماما أو منفردا فإنھ یسجد للسھو ھ في السجود ما ثبت في الحدیث وأما التسبیح في السجود فالدلیل على وجوب. ً

َسبِّح اْسم ربِّك األْعلى : الصحیح عنھ علیھ الصالة والسالم أنھ لما نزل قولھ تعالى َ َ َ ََ : ، فدل قولھ)اجعلوھا في سجودكم: (قال] 1:األعلى[ِ
: في السجود، وأن یقول) ألعلىسبحان ربي ا: (ًعلى األمر، واألمر یقتضى الوجوب، وبناء على ذلك یجب على المكلف أن یقول) أجعلوھا(
في سجوده، فإنھ إن ) سبحان ربي العظیم(في ركوعھ، و) سبحان ربي األعلى(في الركوع، فلو أبدل اللفظین فجعل ) سبحان ربي العظیم(

َّتقصد وتعمد فقد أساء، وذلك لمخالفتھ للسنة َّ  علیھ وسلم في قد حصل، ولذلك كان صلى هللا وأما بطالن صالتھ فالذي یظھر أن التسبیح. َ
یشمل التسبیح الذي یكون ) أما الركوع فعظموا فیھ الرب: (، فدل على أن قولھ)سبحانك اللھم ربنا وبحمدك اللھم اغفر لي: (ركوعھ یقول

ًللسجود، ویكون اختالف التسبیحین تنوعا ال ُیوجب بطالن الصالة بترك التسبیح المأمور بھ في األصل، وبناء على ذلك یجزیھ، ِ  ولكن ال ً
َیخلو من اإلثم لمكان التعمد بالعصیان، وأما لو ترك ذلك سھوا فإنھ ُیجزیھ ویصح منھ، وال ُیلزم بسجود السھو، وإن سجد للسھو فحسن ًَ َ.  

 
 
 
 

 سؤال هللا تعالى المغفرة بین السجدتین
 
 

الواجب منھ مرة، وال حرج أن یزید المكلف، فقد ثبت التسبیح في الركوع والسجود ] وسؤال المغفرة مرة، مرة ویسن ثالث: [قال رحمھ هللا
َ، وكان ُیسمع تسبیحھ صلوات هللا وسالمھ )سبحان ربي األعلى، سبحان ربي األعلى: (عنھ علیھ الصالة والسالم أنھ كان یزید، وكان یقول

رب اغفر لي : (ویجب على المكلف أن یقول: بین السجدتین، وھذا واجب آخر، أي: ، أي]وسؤال المغفرة مرة مرة: [وقولھ. علیھ في صالتھ
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، قالھ مرتین صلوات هللا وسالمھ علیھ بین السجدتین، فدل على )رب اغفر لي رب اغفر لي: (، وقد صح عنھ أنھ قال)بین السجدتین
ًوھذا الذكر الذي بین السجدتین یعتبر واجبا بناء على األصل؛ ألننا عھدنا من الشرع أنھ جع. مشروعیة التكرار ل األذكار المتخللة بین ً

ِاألركان واجبة فألحق النظیر بنظیره، مع أن النبي صلى هللا علیھ وسلم فعل ذلك، فقوي إلحاقھ بقولھ ِ، فألحق )رأیتموني أصلي صلوا كما: (ُ ُ
ًبالواجبات، فصار ذكرا لما بین السجدتین، وألزم بھ المكلف تأسیا برسول هللا صلى هللا علیھ وسلم ًِ  المصلي ونسي أن یقول بین فلو صلى. ُ

َّ، وقال أي ذكر آخر، فحینئٍذ ال یخلو إما أن یكون منفردا أو مأموما، فإن كان منفردا وتعمد بطلت صالتھ، وإن )رب اغفر لي: (السجدیتن ً ً ً
َكان منفردا ونسي سجد للسھو، وإن كان مأموما فإن تعمد بطلت، وإن سھا حمل عنھ ذلك الواجب اإلمام َ ً ً.  

 
 
 
 
 لتشھد األول والجلوس لھا

 
 

التشھد األول وجلوسھ كالھما واجب، أما دلیل الوجوب فما ثبت في حدیث عبد هللا بن مالك بن ] والتشھد األول وجلستھ: [قال رحمھ هللا
جلس، فقام الناس صلى لنا رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم ركعتین من بعض الصلوات، ثم قام فلم ی: (بحینة رضي هللا عنھ وأرضاه أنھ قال

وھذا الحدیث في الصحیح، ومثلھ حدیث المغیرة ). معھ، فلما قضى صالتھ ونظرنا تسلیمھ كبر قبل التسلیم، فسجد سجدتین وھو جالس ثم سلم
تین، ثم بن شعبة رضي هللا عنھ في كونھ رضي هللا عنھ وقع في نفس السھو، ولما سبحوا لھ أشار إلیھم أن قوموا، ثم سجد قبل أن یسلم سجد

فھذان الحدیثان یدالن داللة واضحة . رفع ذلك إلى النبي صلى هللا علیھ وسلم فأخبر أنھ رأى رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم فعل مثل ما فعل
و كان على أن ھذا الجلوس واجب، أما دلیل وجوبھ فكون النبي صلى هللا علیھ وسلم جبره بسجدتي السھو، فدل على أنھ دون األركان؛ ألنھ ل

ّركنا لرجع لھ النبي صلى هللا علیھ وسلم، فكونھ لم یرجع لھ یدل على أنھ لیس بركن، وكونھ یجُبره بالسجدتین یدل على أنھ من الواجبات  َّ ً
ًولیس من السنن والمستحبات، وبناء على ذلك ارتقى عن درجة السنن والمستحبات، ونزل عن درجة األركان، فأصبح واجبا من واجبات  َ َ ً

ِولما كان ھذا الموضع یشتمل على فعل وقول قالوا بوجوب كل منھما؛ ألن الجبر وقع لھما معا، واستدل بھ على أن الواجبات . لصالةا ُ ً
ًتتداخل، فمن ترك أكثر من واجب جبره بسجدتین وكان ذلك كافیا لھ ومبرئا لذمتھ، وذلك أن رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم ترك الواجب  ًِ

الجلوس للتشھد بعد الفراغ من السجدة : الواجب األول: فأصبح عندنا واجبان.  الجلوس، وترك الواجب القولي وھو قراءة التشھدالفعلي وھو
ًفإن تركھما جبرھما بسجود السھو، وإن ترك واحدا منھا كأن یجلس وینسى أن یقول الشھد ثم . قراءة التشھد: الثاني. الثانیة من الركعة الثانیة

َ كان وراء اإلمام حمل اإلمام عنھ الذكر القولي، وإن كان منفردا ومتعمدا بطلت صالتھ، وإن كان ناسیا جبره بسجود السھویقوم، فإن َ ً ً ً.  
 
 
 
 

 سنن الصالة
 
 

ھارة، َّتقدم معنا ذكر المصنف شروط الصالة من النیة والوقت والط] وما عدا الشرائط واألركان والواجبات المذكورة سنة: [قال رحمھ هللا
. واستقبال القبلة، وغیرھا مما ذكر من الشروط، وذكر لنا األركان األربعة عشر التي ذكرناھا، وذكر لنا الواجبات الثمانیة التي كنا بصددھا

ِلم ُیلزم ًوعلیھ فما عدا ھذه األركان والواجبات والشروط فھو سنن، ومستحبات ُیثاب فاعلھا وال ُیعاقب تاركھا، ولو تركھا عمدا فإن الشرع 
: َّبھا، واألصل أننا نعتبر ما اعتبره الشرع، فإن كان اعتباره على سبیل اللزوم ألزمنا، وإن كان اعتباره على سبیل عدم اللزوم رخصنا وقلنا

لء ما ملء السماوات وملء األرض، وم: (ومن ھذه السنن المستحبات قولھ. الناس في سعة، فإن فعلوا أثیبوا، وإن تركوا فال حرج علیھم
الذكر من المستحبات،  فھذا). سمع هللا لمن حمده ربنا ولك الحمد: (إلخ بعد قولھ..) شئت من شيء بعد، أحق ما قال العبد، وكلنا لك عبد

 ، فھذا الدعاء المأثور)اللھم اغفر لي وارحمني واجبرني وارفعني وارزقني واھدني وعافني: (ولیس بواجب وال الزم، ولو قال بین السجدتین
 .......عن النبي صلى هللا علیھ وسلم سنة ولیس بواجب

 
 حكم ترك بعض شروط الصالة غیر النیة

 
 

ٍفمن ترك شرطا لغیر عذر غیر النیة فإنھا ال تسقط بحال: [قال رحمھ هللا الفاء للتفصیل، فبعد أن ذكر الشروط واألركان ) فمن ترك: (قولھ] ً
َوالواجبات شرع رحمھ هللا في حكم ترك ھذ َه األمور، فابتدأ بالشروط، وقد سبق أن ذكر الشروط قبل األركان، والسبب في ھذا أن شروط َ

الصحة والوجوب تكون قبل األركان في غالب صور المصلي وأحوالھ، فإن اإلنسان یتوضأ قبل الصالة وقبل فعل أركان الصالة، وھكذا 
 وفعلھ لألركان في حالة استقبالھ للقبلة، وھكذا طھارتھ من الحدث وطھارتھ من بالنسبة الستقبالھ القبلة یكون قبل تكبیره حتى یقع تكبیره

ًفلذلك ابتدأ بحكم ترك الشروط، فالتارك للشرط إما أن یتركھ معذورا فحینئٍذ یسقط عنھ لمكان العذر، وال یكلف هللا نفسا إال وسعھا، . الخبث ً
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ًإال شرطا واحدا من شروط الصحة وھو النیة وھي مسألة فاقد - لمكلف الوضوء والتیمم لعدم وجود الماء وعدم وجود ما یتیمم بھ فلو ترك ا. ً
َّال ُیكلُف هللا نفسا إال : لقولھ تعالى) التكلیف شرطھ اإلمكان: ( فإنھ تصح صالتھ وتجزیھ؛ ألنھ لیس بإمكانھ إال ذلك، والقاعدة تقول-الطھورین ِ ً ْ َ َُ َّ ِّ

َُوْسعھا  ًمكلف عاجزا عن تحصیل الشرط الذي ھو طھارة الحدث فإننا نعذره ونقولفإذا كان ال]. 286:البقرة[َ صالتھ صحیحة، والدلیل على : َّ
ِّذلك ما ذكرناه، وألن النبي صلى هللا علیھ وسلم رخص للمستحاضة أن تصلي والدم یجري معھا، فدل على أنھا معذورة، وأن من كان في  َ ُ

َحكمھا معذورا◌ أنھ یرخص لھ في صالتھ نھ علیھ الصالة والسالم أقر الطائفة التي صلت قبل فرضیة التیمم بدون وضوء، مع أن وأل. ً
َّالوضوء كان الزما، وقد ثبت اعتبار لزومھ بالشرع، ومع ھذا صحح صالتھم ولم یأمرھم باإلعادة، وذلك لعدم إمكانھم أن یتوضأوا، فدلنا  ً

َولو ترك شرط طھارة الخبث لعذر فالحكم كذلك، كأن تركھ . ھ صحیحةذلك على أن من ترك الطھارة من الحدث لوجود العذر فصالت َ
َّنسیان، كما لو صلى ولم یعلم أن بثوبھ نجاسة، فلما سلم اطلع على النجاسة فإن صالتھ صحیحة، والدلیل حدیث أنس في الصحیح  أن رسول (َّ

رأیناك خلعت ! یا رسول هللا: لم خلعتم نعالكم؟ فقالوا : انصرف قال هللا صلى هللا علیھ وسلم كان یصلي فخلع نعلیھ فخلع الناس نعالھم، فلما 
ًووجھ الداللة أن النبي صلى هللا علیھ وسلم لم یعد الصالة من بدایتھا؛ ألنھ فعل أركانا ). إن جبریل أتاني فأخبرني أن بھما خبثا: فخلعنا فقال 

ِصالة والسالم، أو فعل أكثر من ركعة، ومع ھذا لم ُیعد ولم یستأنف الصالة، كتكبیرة اإلحرام، وربما قرأ الفاتحة، وقد یكون ركع علیھ ال
ّفدل على أن من ترك طھارة الخبث لمكان النسیان أنھ معذور وصالتھ . وجود العذر من النسیان وإنما اعتبر األركان السابقة، وذلك بسبب

رى المسافر عذره الشرع في استقبال القبلة، فلو اجتھد ثم تبین لھ أن ًصحیحة، وھكذا لو ترك استقبال القبلة لعذر ُیعذر بھ شرعا، أال ت
ّاجتھاده خاطئ فإن صالتھ صحیحة، فقد جاء عنھ علیھ الصالة والسالم أنھ كان مع الصحابة في لیلة مغیمة، فصلوا وھم على غیر قبلة، فلما 

وھو استقبال -ً، فدل على أن من فقد ھذا الشرط معذورا )تكمقد مضت صال: (أصبحوا تبینوا أنھم على خطأ، فقال علیھ الصالة والسالم
ویستثنى من سقوط الشروط بالعذر النیة؛ فإنھ ال تصح الصالة إال بھا، والدلیل .  الذي ُیشترط لصحة الصالة أنھ یعذر وتصح صالتھ-القبلة

أما الشروط . ل على أن األصل عدم صحة العبادة إال بالنیةّعلى ھذا أن النیة دل الشرع على عدم االعتداد واالعتبار بالعبادات إال بھا، فد
األخرى فقد جاءت النصوص تستثني بعضھا، كاستقبال القبلة، والطھارة من الحدث والخبث، ونحوھا من الشروط، فتلك الشروط من تركھا 

 ...... .بالعبادة إال بھالعذر عذرناه لورود النصوص باالستثناء، وبقي شرط النیة على األصل الموجب لعدم االعتداد 
 

 ًحكم ترك ركن أو واجب من الصالة عمدا
 
 

ّكذلك لو تعمد ترك ركن أو واجب بطلت صالتھ بخالف : أي] أو تعمد ترك ركن أو واجب بطلت صالتھ بخالف الباقي: [قال رحمھ هللا
ًفمن ترك ركنا متعمدا، كما لو لم یقرأ الفا. البواقي، إال إذا كان لعذر فُیعذر د بطلت صالتھ، أو قرأ الفاتحة وسورة، ثم ً تحة وھو ذاكر ومتعمِّ

فھذا بالنسبة . ُفسجد مباشرة، فإنھ حینئٍذ یكون قد ترك ركن الركوع والرفع من الركوع فتبطل صالتھ إذا تعمد. ًبدال من أن أركع أسجد: قال
فإنھ حینئٍذ تبطل صالتھ؛ ألن الترتیب ُیعتبر . أسجد ثم أقوم وأركع: وھكذا لو ترك الترتیب بین األركان، كما لو قال. لألركان وھو باإلجماع

 ...... .من فرائض الصالة، وال تصح إال بھ
 

 السنن أحكام
 
 

ما عدا : ًذكر لنا رحمھ هللا الصالة مجمال، ووصف لنا الصالة بصفتھا الكاملة، ثم قال] وما عدا ذلك سنن أقوال وأفعال: [قال رحمھ هللا
َاجبات والشروط فسنن، سواء أكانت من األقوال أم من األفعال، فال تبطل الصالة بتركھا، فمن فعلھا فقد أثیب وأْحسن، ومن األركان والو َ ِ ُ ٌ

وال یشرع سجود السھو بترك ھذا المسنون : أي] وال یشرع السجود لتركھ، وإن سجد فال بأس: [قال رحمھ هللا. تركھا فال إثم وال حرج علیھ
وھذا . إذا كان اإلنسان ترك سنة یسجد لھا، وال ُیفرق بین الواجبات وغیرھا: وبعض العلماء یقول. ًعال، فإن سجد فال بأسًقوال كان أو ف

ٌالقول مذھب والعمل على خالفھ عند أھل العلم رحمة هللا علیھم، والصحیح أن السنة ال یجب جبرھا؛ ألنھا لیست بالزمة، ولو كانت الزمة 
َلنزلت منزلة الو ِّ َّاجبات، فیكون رفعة لھا عن مرتبتھا التي نص الشرع أو دل دلیل الشرع، على كونھا فیھا، وبناء على ذلك ال تنزل السنن ُ َ ُ ً ّ

والدلیل على ذلك أن الصحابة كانوا یصلون وراء . إنھ ال حرج علیھ، ولكن فاتھ األكمل واألفضل: منزلة الواجبات، فحیث ترك سنة نقول
أال ترى دعاء . ِ وسلم، وكانت للنبي صلى هللا علیھ وسلم سنن، ومع ذلك لم ُیلزمھم بسجود السھو لعدم إتیانھم بھذه السننالنبي صلى هللا علیھ

االستفتاح لم یطلع علیھ أبو ھریرة إال بعد أن سأل النبي صلى هللا علیھ وسلم، وكان یصلي وراء النبي صلى هللا علیھ وسلم وال یستفتح بھذا 
لكن بعض أھل . ال حرج أن یسجد للسھو: على أن السنن ال یجب جبرھا بسجود السھو، وإن فعل ذلك فقد قال بعض العلماءّالدعاء، فدل 

ق -أعتادھا: أي-لو أن اإلنسان ألف السنة : العلم یقول ، وداوم علیھا ثم أتاه الشیطان فنسیھا، فلو جبرھا بسجود السھو فإنھ حسن أي أنھ ُیفرِّ
ملء السماوات وملء : (ًاوم علیھا والسنة التي لم یداوم علیھا، فإن كان مداوما على الدعاء الذي بعد التحمید، وھو قولھبین السنة التي ید

ًإلخ، أو مداوما على دعاء االستفتاح وتركھ ناسیا قالوا...) األرض  ...... .ٌیسجد للسھو، وحسن منھ أن یفعل ذلك: ً
 

 األسئلة
 
 

...... 
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 ف للمكروھات قبل األركان والواجباتمناسبة تقدیم المصن

 
 

، : َّأشكل علي تقدیم المصنف رحمھ هللا للمكروھات على األركان والواجبات فھل ھذا ھو األولى؟ الجواب: السؤال باسم هللا، والحمد 
ِّان إذا جاء یصلي فإنك تحذره مما فھذا من الدقة بمكان، ألن اإلنس: أما بعد. والصالة والسالم على رسول هللا، وعلى آلھ وصحبھ ومن وااله

یكره قبل أن یشرع في الصالة؛ ألن التحذیر یقع قبل التلبس بالشيء ال بعده، ولذلك تقدیمھ على األركان والواجبات لھ وجھ من جھة التحذیر 
ك ذكرت الشروط، ثم األركان، ثم ٌومن جھة والبیان، حتى یكون اإلنسان على بینة من أمره، وھذا اعتذار للمصنف، وإال فإنھ یستقیم لو أن

ًالواجبات، ثم السنن والمستحبات، ثم المخالفات وھي المكروھات، وھذا أیضا لھ وجھھ، ویفعلھ بعض العلماء رحمة هللا علیھم، فھذا لھ وجھھ 
  .وھذا لھ وجھھ، وهللا تعالى أعلم

 
 
 
 

 وجوب التلفظ بجمیع أذكار الصالة وضابطھ
 
 

نعم، فال بد لمن كبر أن یتلفظ بالتكبیر، فلو : ة الفاتحة یجب التلفظ بھا، فھل ُیقاس على ذلك بقیة أذكار الصالة؟ الجوابإذا كانت قراء: السؤال
، وال یصدق على اإلنسان )َّإذا كبر فكبروا: (، وقولھ)إذا قمت إلى الصالة فكبر: (تلفظ في نفسھ لم یقم بالواجب، لقولھ صلى هللا علیھ وسلم

، والقول إنما یكون باللفظ، والكالم النفسي ال ..)سمع هللا لمن حمده فقولوا: وإذا قال: (َّ إذا تلفظ، وكذلك قولھ صلى هللا علیھ وسلمَّأنھ كبر إال
ًیعتبر قوال، كما ھو مذھب أھل السنة والجماعة، خالفا لمن یقول  ًوبناء على ذلك ال بد وأن یتلفظ، واللفظ یكون. إن الكالم النفسي كالم: ً

  .بتحریك الشفتین واللسان وحصول الحروف على الوجھ المعتد بھ، وهللا تعالى أعلم
 
 
 
 

 حكم متابعة اإلمام في السنن
 
 

متابعة اإلمام في السنن لیست بواجبة، وذلك ألن النبي : ما ھو حكم متابعة اإلمام في السنن، وھل تضر مخالفتھ عند تركھا؟ الجواب: السؤال
. كان یفعل السنن وھي خافیة على الصحابة، فدل على أنھا لیست بواجبة وال الزمة- كما ذكرنا في حدیث أبي ھریرة -  صلى هللا علیھ وسلم

َّ، ثم فصل وبین، وال )إنما جعل اإلمام لیؤتم بھ: (ومن األدلة على عدم وجوبھا حدیث أنس في الصحیح، فإن النبي صلى هللا علیھ وسلم قال
، فبین صلوات هللا )إنما جعل اإلمام لیؤتم بھ: (تفصیل إلجمال وھو قولھ) فإذا كبر فكبروا: ( الحاجة، فإن قولھیجوز تأخیر البیان عن وقت

ربنا ولك : (فقولوا) سمع هللا لمن حمده: (إذا كبروا فكبروا، وإذا ركع فاركعوا، وإذا رفع فارفعوا، وإذا قال: (وسالمھ علیھ ذلك اإلجمال بقولھ
َوال الضالین: (إذا قرأ فأنصتوا، وإذا قال: (ایة الثانیة، وفي الرو) )الحمد َِّ فھذا كلھ یدل على ما یجب وما ھو ركن، وأن ما ) ) آمین) :فقولوا) َّ

َّلیس مذكورا في ھذا من السنن فاألمر موسع فیھ فال یجب على المكلف أن یتابع إمامھ في السنن، فلو أن اإلمام جلس جلسة االستراحة وأنت . ً
وھذا إذا كانت سنة فعلیة، وفي حكمھا السنة القولیة، فلو أن اإلمام قرأ دعاء االستفتاح ولم تقرأه فإنھ ال حرج علیك؛ ألن . س فال حرجلم تجل

) سمع هللا لمن حمده: (ِالنبي صلى هللا علیھ وسلم كان یقرأ دعاء االستفتاح ویتركھ بعض الصحابة ولم ُینكر علیھم، وكذلك كان یزید في قولھ
ّإلخ، وكان یخفى على كثیر من أصحابھ، ومع ذلك لم ُیلزم بھ، فدل على أنھ على ...) ربنا ولك الحمد ملء السماوات، وملء األرض: (قولھ ِ

  .سبیل النفل ال على سبیل الوجوب، وأن المكلف لو ترك ھذه السنن فال حرج علیھ، وهللا تعالى أعلم
 
 
 
 

 ج وقت الصالةحكم من صلى بغیر طھور ثم ذكر بعد خرو
 
 

ال تصح الصالة : ًصلى رجل وھو محدث وكان ناسیا، ولما خرج وقت الفریضة تذكر أنھ صلى بغیر وضوء، فما الحكم؟ الجواب: السؤال
ذكر ً، وبناء على ذلك فإنھ إذا ت)ال یقبل هللا صالة أحدكم إذا أحدث حتى یتوضأ: (إال بطھور كما بین النبي صلى هللا علیھ وسلم ذلك بقولھ

َداخل الوقت، أو تذكر بعد خروج الوقت فإنھ ُیلزم بقضاء الصالة، ولو تذكر بعد أیام، ولو تذكر بعد شھور، بل ولو تذكر بعد أعوام فإنھ یلزم 



 367 

  .ُبقضاء الصالة؛ ألنھ ال تقبل منھ صالة إال بطھور كما ذكرنا، وهللا تعالى أعلم
 
 
 
 

 ًصلى تاركا للطھارةالفرق بین من صلى وفي ثوبھ نجاسة وبین من 
 
 

صلى ونسي أنھ لیس بمتوضئ فلم تصح : صلى وفي ثوبھ نجاسة ناسیا فصحت صالتھ، والثانیة: ُاألولى: َّأشكل علي فھم مسألتین: السؤال
 ألنھ طھارة حدث وطھارة خبث، وینبغي في األصل أن یتساویا في الحكم؛: الطھارة نوعان: صالتھ، وھل المسألتان من باب واحد؟ الجواب

ُكیف إذا صلى وعلیھ نجاسة ناسیا وتذكر بعد الصالة تصح صالتھ، وإذا صلى وھو ناس للوضوء، أو ناس للغسل ُیلزم باإلعادة؟: یقال ٍ ٍ ّ ً !
، وجاء دلیل )ال یقبل هللا صالة أحدكم إذا أحدث حتى یتوضأ: (أن الفرق واضح وظاھر، وذلك أن النبي صلى هللا علیھ وسلم قال: والجواب

ِشرع باألمر بطھارة الخبث، فلما جاءت السنة تستثني في حدیث النعلین طھارة الخبث بقیت طھارة الحدث على األصل الذي ُیوجب عدم ال
إن طھارة الخبث من التروكات، وطھارة الحدث من األفعال : وھناك مخرج آخر لبعض الفقھاء، حیث یقولون. صحة الصالة إال بفعلھا
َّ التروكات ما ال ُیغتفر في الواجبات، فالتروكات األمر فیھا أوسع من الواجبات، فصحت صالتھ في التروكات ولم والواجبات، فُیغتفر في

  .تصح في الواجبات، وهللا تعالى أعلم
 
 
 
 

 لزوم مقارنة تكبیرات االنتقال لألفعال
 
 

األولى واألحرى أن یكون التكبیر : یكبر بعد االنتقال؟ الجوابھل یكبِّر المصلي ثم ینتقل إلى الركوع، أم یكبر أثناء االنتقال، أم : السؤال
ال : (ًمقارنا؛ فإن بعض السنن تشیر إلى ذلك، كما في صحیح البخاري من حدیث خباب رضي هللا عنھ أن النبي صلى هللا علیھ وسلم قال

 لفعلھ، فلو كان فعلھ یسبق قولھ لما شعر بھ الصحابة، ً، فقد دل ذلك على أن قولھ كان ُمصاحبا)تسبقوني بالركوع وال بالسجود فإني قد بدنت
فإني .. ال تسبقوني: (ولما كانوا سابقین لھ، لكن لما أقترن قولھ بفعلھ دل على أن الصحابة یشعرون باالنتقال فتكون خفتھم موجبة للسبق فقال

ًم والمنفرد والمأموم أن یجعل الذكر مقارنا، إال ما دل  على أن األولى باإلما-كما قرر غیر واحد من األئمة-، فدل ھذا الحدیث )قد بدنت
أما . ، فھذا یشرع بعد تمام القیام)ربنا ولك الحمد: (ثم قال وھو قائم: الشرع على تأخیره، كالتحمید بعد انتھائھ من الرفع، فقد قالت عائشة 

ئمة حكمة لطیفة، وذلك أن المأمومین منھم من یرى اإلمام في تخصیص األ: قال بعض العلماء. التكبیرات فتشرع عند االنتقال، خاصة اإلمام
وال یسمع صوتھ، ومنھم من یسمع صوتھ وال یرى شخصھ، فلو سبق القول الفعل أو الفعل القول فإن ھذا یحدث االختالف، فإن األعمى 

و كان یرى شخصھ وال یسمع صوتھ یسمع الصوت وال یرى الشخص، فلربما سبق بالفعل إذا كان اإلمام یسبق بالقول، وكذلك الحال ل
ًكالحال في الصفوف البعیدة جدا التي یرى فیھا اإلمام وال یسمع فیھا صوتھ، فلو كان اإلمام بمجرد قیامھ من التشھد یقوم وال یكبر إال إذا 

فھذا یؤدي إلى : نتقال، قالواوقف، فإنك إذا كنت في الصف األخیر وال تسمع صوتھ، فإنھ مظنة أن تراه یتحرك فتتحرك مع أنھ لم یكبر لال
  .ُیحتاط بالمقارنة فھذا أولى وإن كان بعض السنة ُیفھم منھ سبق القول للفعل، وهللا تعالى أعلم: ولذلك قالوا. سبق المأموم لإلمام

 
 
 
 

 عمرة أھل مكة في رمضان
 
 

مروا، فإن الترغیب في العمرة خاصة في ال حرج على أھل مكة أن یعت: ًھل ألھل مكة عمرة، خصوصا في رمضان؟ الجواب: السؤال
م على أھل مكة أن یعتمروا، ولو نقل المنع عن بعض السلف فإن ھذا ال  رمضان النص فیھ عام، ولیس ھناك دلیل في الكتاب والسنة ُیحرِّ

حیح قال صلى هللا علیھ فالتحریم والمنع یحتاج إلى دلیل ینص على أنھم ال یعتمرون، وفي حدیث ابن عباس في الص. یقوى على التحریم
 فمن حیث - أي دون المواقیت-ھن لھن ولمن أتى علیھن من غیر أھلھن ممن أراد الحج والعمرة، ومن كان دون ذلك : (وسلم في المواقیت

ًفدل على أن ألھل مكة أن ُیھلوا، ویشمل ذلك تلبیتھم بالحج والعمرة، خصوصا أن مذھب طائفة من). أنشأ، حتى أھل مكة من مكة  العلماء ِ
ال ینبغي للمكي أن یذھب للعمرة : َّأن العمرة واجبة، ولذلك ال ُیفرق بین أھل مكة وغیرھم، ولكن كان بعض العلماء رحمة هللا علیھم یقول

ت فضل الطواف بالبیت، وأثر عن بعض أصحاب ابن عباس أنھم كانوا یقولون ُوُیفوِّ ووجھ ذلك أنھم . عمرة أھل مكة الطواف بالبیت: َ
َّألنھم إذا خرجوا إلى التنعیم تكلفوا الخروج، فما دام أن العمرة یقصد منھا الطواف بالبیت والسعي بین الصفا : جوه على النظر، فقالواخر
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ًبدال من أن یذھب إلى التنعیم : أي. ُوالمروة فإن ھذه الخطوات التي یذھب بھا إلى التنعیم ویرجع منھ األولى أن تستغل في الطواف بالبیت
َّیتكلف الذھاب فلیطف بالبیت، فمن ھنا تخرج قولھمو ُ ُإال أن ھذا إنما یكون ألناس معروفین بالمرابطة عند . عمرة أھل مكة الطواف بالبیت: َّ

البیت، فتجدھم ال یفرطون في مكة، وال یفرطون في الصالة في الحرم، وال یفرطون في الطواف، بحیث إذا خرج من مكة ضاع علیھ وقتھ 
، حیث تجد اإلنسان في في الذھ اب، فیكون فیھ نوع من االشتغال بالمفضول عن األفضل، لكن إذا كان مثل حالنا وال حول وال قوة إال با

مكة وعھده بالبیت منذ أسابیع أو شھور، وبعضھم ربما تمر علیھ فترة طویلة وھو ال یرى البیت، ألنھ یرى قول من یقول إن الصالة بمكة 
َّرخص في ھذا القول، وإذا قیل لھَكلھا مضاعفة، فت فُیضیِّع الشیطان على كثیر من األخیار الخیر بسبب ما . فیھ فتن: ُانزل وطف بالبیت قال: َ

ًیكون من ھذه األعذار والعلل العقلیة، ففي ھذه الحالة األولى لھ أن یعتمر، فالطواف بالبیت لھ فضلھ، فإذا كان الشخص قائما بمكة كثیر 
ًلحرم فال شك أن األفضل أن یشتغل بالطواف، ومن أراد أن ُیصیب فضل العمرة في مكة تحصیال لھدي النبي صلى هللا علیھ العبادة في ا

َوسلم بالعمرة في رمضان فإنھ ال حرج علیھ، ولیس ھناك دلیل یمنع، ومن منع ُیطالب بالدلیل، لكن االستكثار من الخروج والرجوع وتكرار  َ َ
مكي بدون موجب ال أصل لھ، فإذا وجد الموجب فال حرج، كرجل قدم من اآلفاق فاعتمر، ثم أراد أن یعتمر عن أبیھ العمرة للمكي وغیر ال

طف : الذي لم یعتمر، أو عن أمھ التي لم تعتمر فال حرج، لكن لو أراد ھذا اآلفاقي بعد إتیانھ بالعمرة أن یأتي إلى التنعیم ویعتمر نقول لھ
ِضل لھ أن یشتغل بالطواف بالحرم؛ ألن المقصد أولى من الوسیلة، فإن خروجھ إلى العمرة مآلھ إلى الطواف بالبیت، بالبیت؛ ألن اآلفاقي األف

فاألفضل منھ أن یشتغل بالطواف بالبیت، وھذا ھو الذي ذكره غیر واحد من أھل العلم رحمة هللا علیھم، وإال فاألصل الجواز، والبقاء على 
  .ل على الزوال عنھ، وهللا تعالى أعلماألصل معتبر حتى یدل الدلی

 
 
 
 

 حكم طواف الوداع للمعتمر
 
 

ھذه مسألة خالفیة، فمن العلماء من قال بوجوبھ لقولھ علیھ الصالة والسالم في حدیث : ما ُحكم طواف الوداع للمعتمر؟ الجواب: السؤال
أتى النبي صلى هللا علیھ وسلم أعرابي علیھ جبة علیھا : ( أنھ قالصفوان بن یعلى بن أمیة عن أبیھ یعلى بن أمیة رضي هللا عنھما وأرضاھما

ِفأوحي إلى النبي : ما ترى في رجل أحرم بالعمرة وعلیھ ما ترى؟ قال! یا رسول هللا: صفرة من أثر الطیب، وھو معتمر بالجعرانة فقال ُ
ي عنھ قال انزع عنك جبتك، واغسل عنك أثر الطیب، : قال. أنا: ئل؟ قالأین السا: ّصلى هللا علیھ وسلم فجعل یغط كغطیط البكر، فلما ُسرِّ

اصنع في عمرتك ما أنت صانع في : (وجھ الداللة أن النبي صلى هللا علیھ وسلم قال لھ: قالوا). واصنع في عمرتك ما أنت صانع في حجك
وذھب طائفة . یلزمكم أن تقولوا بوجوبھ في العمرةًفھذا یدل على أن العمرة تأخذ حكم الحج، فإن كان طواف الوداع واجبا في الحج ف). حجك

وھذا ھو الصحیح؛ ألنھ األصل، وألن النبي صلى هللا علیھ وسلم لم یأمر عائشة أن . من العلماء إلى أنھ ال یجب طواف الوداع في العمرة
بھ بالتروكات ال باألفعال، ووجھ ذلك أن تطوف طواف الوداع بعد فراغھا من عمرتھا بعد الحج، وألن الدلیل الذي استدلوا بھ إنما ھو أش

اصنع في عمرتك ھذه : المراد بھ حسب السیاق الذي ورد في القصة) اصنع في عمرتك ما أنت صانع في حجك: (قولھ علیھ الصالة والسالم
، وأن یبیت بمزدلفة، ما أنت صانع في حجك من االنكفاف عن المحظورات؛ إذ لو كان المراد بھ األفعال لوجب علیھ أن یخرج إلى عرفة

اصنع في عمرتك ما أنت : (فبما أن قولھ. وأن یفعل ما یفعلھ الحاج في األفعال، فدل على أنھ في مقام التروكات، ولیس في مقام األفعال
ي حدیث ّتخرج منھ أفعال الحج، فإن طواف الوداع من أفعال الحج، وتأكد ھذا من جھة النظر في معنى طواف الوداع، فف) صانع في حجك

بمعنى أنھم یكون آخر عھدھم ) كان الناس یصدرون من فجاج منى وعرفات: (في الصحیح قالت رضي هللا عنھا عائشة في طواف الوداع
ًفأمروا أن یجعلوا آخر عھدھم بالبیت طوافا: (بمنى وعرفات، قالت ِ ِّ، والسبب أنھم كانوا یطوفون یوم النحر فیبعد عھدھم بالبیت، فشنع على )ُ ُ

َحاج أن یصدر من حجھ دون أن یطوف بالبیت، قالتال ِفأمروا : (ُ  - عھد الحاج: أي- أن یجعلوا آخر عھدھم -وھذا تخصیص واضح بالحاج-ُ
، فصار من واجبات الحج، ولم یصر من واجبات العمرة، ویتأكد ھذا بأن عائشة بعد قول النبي صلى هللا علیھ وسلم وأمره ً)بالبیت طوافا

َأمر الناس إذا صَدروا من مكة أن یطوفوا؛ ألنھ :  الحج لم یأمرھا أن تطف طواف الوداع في عمرتھا، وإال كانت ستقولبطواف الوداع في ِ ُ
اصنع في عمرتك ما أنت : (ولذلك الذي تمیل إلیھ النفس أنھ ال یصح االستمساك بقولھ علیھ الصالة والسالم. یشمل المعتمر وغیر المعتمر

وذلك ألنھ ثبت بدلیل الشرع أن المراد بھ ترك المحظورات، فإن كان ال یشمل أفعال الحج الواجب . ف الوداعبوجوب طوا) صانع في حجك
َمن رْمي الجمار والمبیت بمزدلفة ونحوھا من الواجبات، فكذلك ال یشمل طواف الوداع الذي ھو من خصوص الحج، لكن األولى واألحرى 

ًومن األدلة أیضا التي تدل على ضعف قول من یقول بطواف الوداع في العمرة . وف للوداعإذا أحب اإلنسان أن یخرج من الخالف أن یط
یجب على المعتمر : إن الذین قالوا بوجوبھ على المعتمر اضطربت أقوالھم، فقال بعض العلماء: - وھو استنباط جید-بعض العلماء : قول

بل أجمعوا على أن المعتمر إذا طاف وسعى . ال: وقال بعضھم. ویطوفبعد أن ینتھي من العمرة ینزل : أي. بمجرد انتھائھ من عمرتھ
ُفاضطربت أقوالھم في المعتمر الذي یصدر مباشرة، ثم اضطربت في المعتمر الذي یجلس، قال . ومشى مباشرة لیس علیھ طواف وداع َ

إن جلس خمسة : وقال بعضھم. الوداعًإن جلس فرضا وجب علیھ طواف : وقال بعضھم. إن جلس ساعة وجب علیھ طواف الوداع: بعضھم
ًفروض، أو یوما كامال وجب علیھ طواف الوداع ّفلو كان طواف الوداع واجبا على المعتمر لما ترك على ھذا االختالف، ولحد الشرع فیھ . ً َ ِ ُ ً

َحدا معینا ُینتھى إلیھ، ولذلك یقوى أنھ اجتھاد، واألصل براءة الذمم، وإن احتاط المكلف فال حر َِّ َ ً   .ج علیھ، وهللا تعالى أعلمً
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 حكم التقبیل والمداعبة للصائم
 
 

أما التقبیل فال حرج فیھ على الصائم، فقد : ھل یجوز التقبیل والمداعبة للصائم إذا لم ُینزل، وما الحكم إذا أنزل دون جماع؟ الجواب: السؤال
ن إذا كان اإلنسان یغلب على ظنھ أنھ یقع في المحظور فإن جاء في حدیث عمر رضي هللا عنھ في تقبیل الصائم أنھ كالمضمضة، ولك

َالوسائل آخذة حكم المقاصد فیتقي ویمتنع؛ ألن النبي صلى هللا علیھ وسلم كان أملك الناس إلربھ كما قالت أم المؤمنین عائشة رضي هللا عنھا  َ ََّ
واللغو، وفعل النبي صلى هللا علیھ وسلم إنما ھو لبیان الجواز ًأكمل الناس أجرا في الصیام من اتقى الرفث : وأرضاھا، وقد قال العلماء

ًوتوسعة على األمة، ولكن األفضل واألكمل تركھ إذا فعل النبي صلى هللا علیھ وسلم المفضول كان أفضل في : ولذلك قال بعض العلماء. ِ
ًفعلھ تشریعا، ولم : تركھ النبي صلى هللا علیھ وسلم؟ فإنھم قالوالو كان األفضل ترك التقبیل فلماذا لم ی: ِوال ُیشكل على ھذا أن یقول قائل. حقھ

َّوفرق بین التشریع والقصد، ومن ھنا یتخرج قولھم. یفعلھ على سبیل القصد إذا فعل النبي صلى هللا علیھ وسلم ما قد نھى عنھ فھذا الفعل : ٌ
ألن :  مع أن النبي صلى هللا علیھ وسلم فعلھ؟ عندئذ تقولونًكیف یصیر ھذا الشيء مكروھا: فحین یقول قائل. یصرف النھي إلى الكراھة

ًفنسأل هللا العظیم أن یرزقنا علما نافعا وعمال صالحا، وأن یجعل ما تعلمناه . المقام مقام تشریع، وال یسري علیھ ما یسري على عموم األمة ً ًً
ًوعلمناه خالصا لوجھھ الكریم   .، وصلى هللا وسلم على سیدنا محمدوآخر دعوانا أن الحمد  رب العالمین. ّ

 
 
 
 

 [1[ باب سجود السھو -شرح زاد المستقنع 
ًشرع هللا السھو جبرا للنقص وإبطاال للزیادة، ویشرع كذلك ألجل الشك في الصالة، وھو سجدتان یسجدھما المصلي قبل السالم أو بعده على  ً

 . أما العمد فلیس فیھ سجود سھوتفصیل معلوم في ذلك، وال یسجد للسھو إال من نسیان أو شك،
 أحكام سجود السھو

 
 

بسم هللا الرحمن الرحیم الحمد  رب العالمین، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمین سیدنا محمد، وعلى آلھ وأصحابھ أجمعین، أما 
األحكام الشرعیة المتعلقة بالسھو في الصالة، في ھذا الموضع سأذكر لك جملة من : أي]. باب سجود السھو: [فیقول المصنف رحمھ هللا: بعد

: لكن لما كان ھذا السھو یترتب علیھ األمر بسجدتي السھو قالوا. باب السھو: ، واألصل أن یقال)باب سجود السھو(ویعبِّر عنھ العلماء بـ
أحكام السھو في (، أو )في الصالةباب السھو : (كما یعبر عنھ بعض العلماء، وبعضھم یقول) باب سجدتي السھو(، و)باب سجود السھو(

ً، فیجعل الباب عاما، لكن لو ُجعل خاصا فإن ھذا ھو األصل الذي ورد الدلیل فیھ(الصالة فمن عادة العلماء رحمة هللا علیھم أن یذكروا ما . ًِ
، ُیعبر بالعموم، ) في الصالةباب أحكام السھو: (یشرع لھ سجود السھو في ھذا الموضع، ویذكرون أحكام السھو العامة، فمن یعبر ویقول

، ُیعبر بالخصوص، ثم یتبع بالخاص الذي ورد الدلیل فیھ بقیة األحكام لمكان المجانسة؛ ألن من عادة )باب سجود السھو: (ومن یعبر فیقول
 سجدتان، وھاتان السجدتان وسجود السھو المراد بھ. الفقھاء أن یذكروا أجناس األحكام المتقاربة مع بعضھا في أبوابھا أو فصولھا ومباحثھا

ُتكونان قبلیة وتكونان بعدیة، على التفصیل الذي سنذكره إن شاء هللا، وتشرع ھاتان السجدتان بتكبیر للسجدة األولى ورفع، ثم تكبیر للثانیة 
 ...... .ِّورفع، كما ورد عن النبي صلى هللا علیھ وسلم، ثم یسلم من ھذا السھو كما سیأتي إن شاء هللا تعالى

 
 خالف العلماء في التشھد بعد سجدتي السھو

 
 

إذا سجد بعد السالم سجدتي السھو تشھد، وفیھ حدیث : قال بعض العلماء: للعلماء وجھان في التشھد بعد سجود السھو إذا وقع بعد السالم
إلى مقامھ فصلى ما تركھ، ثم سلم، فرجع : (عمران بن حصین رضي هللا عنھما في قصة ذي الیدین أنھ قال عن النبي صلى هللا علیھ وسلم

والعمل عند . انفرد بھا أشعث عن أصحاب ابن سیرین الحفاظ، ولذلك قالوا بأنھا شاذة) تشھد(، لكن زیادة )ثم كبر فسجد، ثم تشھد، ثم سلم
ن الحدیث لوجود شواھد لو قال قائل بتحسی: طائفة من المحققین من أھل الحدیث على شذوذ ذكر التشھد، وإن كان الحافظ ابن حجر یقول

ًأخرى تقویھ فإنھ لھ وجھ وقوى ذلك العالئي أیضا فقال إن التحسین لھ وجھ، خاصة وأن ابن مسعود فعلھ، فقد جاء عنھ بسند صحیح كما : َّ
ًوعلى ذلك فلو فعل اإلنسان التشھد خروجا من الخالف فال حرج علیھ خاصة وأن لھ أصال، ول. روى ابن أبي شیبة في المصنف و تركھ فال ً

  .حرج علیھ
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ًسجود السھو جمیعھ زیادة ونقصا واجب: القول األول: للعلماء في ھذه المسألة ثالثة أقوال وھذا قول الحنفیة والحنابلة رحمة هللا على . ً
َّالجمیع، وبناء على ذلك لو أن المكلف زاد في الصالة أو نقص منھا، وتذكر أنھ زاد أو نقص  فلم یسجد للسھو فإنھ ُیحكم ببطالن صالتھ إذا ً

اسجد : فقلت لھ. علمت أني زائد: فقال. إنك زدت: ًتركھ متعمدا، فعند أصحاب ھذا القول أنھ واجب من واجبات الصالة، فلو قلت لإلمام
ًوتركھ متعمدا بطلت صالتھ وصالة من صلى وراءه لتركھ متعمدا. ال أرید أن أسجد: فقال. للسھو َّسجود السھو سنة، وبھ قال : قول الثانيال. ً

التفصیل، وھو مذھب : القول الثالث. اإلمام الشافعي رحمة هللا علیھ، فعنده إن فعل فقد أحسن، وإال فإن الصالة ُیحكم بصحتھا واالعتداد بھا
ً نقصانا في الصالة فكأنھ من الصالة، إن كان السجود سجود نقص فواجب؛ ألنھ یجبر: إمام دار الھجرة مالك بن أنس رحمة هللا علیھ، قال

والصحیح أن . فحل محل الواجب من الصالة، وإن كان السجود لزیادة فسنة، وال یحكم ببطالن صالة المكلف؛ ألنھ قد جاء بالصالة كاملة
ذا شك أحدكم في صالتھ إ: (سجود السھو واجب، وذلك لما ثبت في الصحیح من حدیث أبي سعید الخدري أن النبي صلى هللا علیھ وسلم قال

ًفلم یدر كم صلى ثالثا أم أربعا؟ فلیطرح الشك ولیبن على ما استیقن، ثم یسجد سجدتین قبل أن یسلم ، فإن أمره بالسجود یدل على الوجوب، )ً
ید في الصالة ؟ أز: صلى النبي صلى هللا علیھ وسلم الظھر خمسا، فقالوا: (وفي الصحیح من حدیث عبد هللا بن مسعود رضي هللا عنھ قال

فھذه أوامر، ). فلیسجد سجدتین قبل أن یسلم: (، ثم ذكر الحدیث وفیھ...)فثنى رجلیھ وسجد سجدتین. ًصلیت خمسا: وما ذاك؟ قالوا: قال
ّ دل فلما أمرنا رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم أن نسجد سجدتي السھو. والقاعدة في األصول أن األمر للوجوب حتى یدل الدلیل على صرفھ

ًوجوبھا ولزومھا، وأنھ إذا تركھا المكلف فقد ترك الواجب، وحكمھ حكم تارك الواجب سواء بسواء ذلك على َّ وإذا قلنا بالوجوب وأنھ ھو . َ
َّالصحیح، فإنھ لو أن إنسانا صلى ونسي واجبا من واجبات الصالة، ثم سلم وقام من مصاله وھو في المسجد إلى حلقة علم، أو قام إلى ًَّ ًِ 

َّموضع ثان، وتذكر بعد قیامھ فعلى القول بالوجوب یلزمھ أن یستقبل القبلة وأن یكبر ویسجد، وذلك فعل النبي صلى هللا علیھ وسلم، ففي  ٍ
الحدیث، فإنھ علیھ الصالة والسالم تداركھ حین كان في المسجد، فلذلك إذا ).. فثنى رجلیھ وسجد سجدتین: (حدیث عبد هللا بن مسعود قال

َالسجدیتن وھو في المسجد یقضي، وھكذا لو كان في بیتھ في مكان الصالة، أما لو خرج من المسجد وتذكر بعد خروجھ فإنھ ال ُیلزم تذكر  َّ
َّبالرجوع، وقد مضت صالتھ وصحت، وتسقط عنھ السجدتان لمكان العذر؛ ألن المكان قد فارقھ المكلف، وال یمكن بمفارقتھ التدارك فتصح 

  .صالتھ وتجزیھ
 
 
 
 

 الحكمة من سجود السھود في الصالة
 
 

ًشرع هللا عز وجل السھو جبرا للنقص وإبطاال للزیادة، یدل على ذلك قولھ علیھ الصالة والسالم في حدیث أبي سعید في الصحیح إذا شك : (ً
ًأحدكم في صالتھ فلم یدر كم صلى ثالثا أم أربعا فلیطرح الشك ولیبن على ما استیقن، ثم یسجد سجدت ین قبل أن یسلم، فإن كان صلى خمسا ً

ًفبین النبي صلى هللا علیھ وسلم في ھذا الحدیث أحكاما، منھا أن سجود ). شفعن لھ صالتھ، وإن كان صلى إتماما ألربع كانتا ترغیما للشیطان ّ
اظة الشیطان، لقولھ علیھ الصالة في سجود الزیادة إغ: وقال بعض العلماء. السھو إن كان لزیادة أبطل الزیادة، فكأن المصلي لم یفعلھا

إن السھو كان من الشیطان، فكونھ یسجد أبلغ في رد : ً، وبناء على ذلك قالوا)وإن كان صلى إتماما ألربع كانتا ترغیما للشیطان: (..والسالم
ِأمر ابن آدم بالسجود !  یا ویلھ:إذا سجد ابن آدم اعتزل الشیطان یبكي، یقول: (ولذلك ثبت في الحدیث أنھ. األذیة التي كانت من الشیطان ُ

ومن حكم هللا تعالى في تشریعھ لھذا . ، فیكون ذلك أبلغ في األذیة والتحقیر واإلرغام لھ)فسجد فلھ الجنة، وأمرت بالسجود فلم أسجد فلي النار
ھ فصالتھ باطلة، فكیف سیكون حال إن المكلف إذا نقص من صالتھ فصالتھ باطلة، وإذا زاد في صالت: السجود الرفق بالمكلف؛ فإنھ لو قیل

ٍّالناس؟ فإن اإلنسان ضعیف، فربما دخل الصالة وھو مشوش الفكر بھم في نفسھ أو أھلھ أو ولده أو مالھ أو تجارتھ، ومن مظان ضعفھ أن  ّ
قد حصل لنبي األمة صلوات ًیضعف أمام الوساوس والخطرات، فالسھو ال بد منھ، وال بد وأن یقع، وقل أن تجد إنسانا یسلم من ھذا السھو، و

فلو أن الشریعة حكمت على كل ! ًهللا وسالمھ علیھ وھو أكمل الناس خشوعا وتقوى  عز وجل، فما بالك بغیره صلوات هللا وسالمھ علیھ؟
و كان عنده خاصة من ابتلي بالوسوسة أ! ًمن زاد في صالتھ أو نقص ساھیا ببطالن صالتھ فكیف ستكون صالة الناس؟ وكیف یكون حالھم؟

شك، فإنھ تضیق بھ األرض، وتصُعب علیھ عبادتھ حتى یكون أصعب ما یكون علیھ أن یصلي، أو یقف بین یدي هللا عز وجل، مع أن 
! یا بالل: (الصالة طمأنینة القلوب، وفیھا انشراح الصدور وحصول الخیر لإلنسان بوقوفھ بین یدي ربھ، وقد كان علیھ الصالة والسالم یقول

ً، فتنقلب الصالة ھما على المكلف بدال من كونھا انشراحا لصدره ورحمة بھ) بالصالةأرحنا ًً.  
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السھو یكون بالزیادة ویكون بالنقص، وبعض السجود یكون قبل السالم وبعضھ بعد السالم، فھل المكلف : المسألة األخیرة في سجود السھو

یرة واحدة، بمعنى أنھ یسجد السجود كلھ بعد السالم، أو كلھ قبل السالم، أو فیھ تفصیل؟ للعلماء رحمة هللا علیھم مطالب بالسجود على وت
وھذا القول مأثور عن علي بن أبي طالب و عبد هللا بن مسعود . أن السجود جمیعھ بعد السالم: القول األول: ثالثة أقوال في محل السجود

د السالم، وبھذا القول قالت الحنفیة رحمة هللا علیھم، وھو مذھب اإلمام أبي حنیفة رحمة هللا علیھ، ومروي فجمیع السجود عندھم یكون بع
ًوعند ھؤالء أیضا أنك إذا سجدت للسجدتین . ٌعن عمار بن یاسر، سواء أكان لنقص أم لزیادة، وحكاه بعض العلماء عن سعد بن أبي وقاص 

أن السجود كلھ یكون  :القول الثاني. ًسالم أیضا، لما ذكرناه من حدیث عمران بن حصین رضي هللا عنھفإنك تتشھد، فیقولون بالتشھد بعد ال
قبل السالم، وھذا القول مروي عن أبي ھریرة ، وبھ قال اللیث بن سعد فقیھ مصر رحمة هللا علیھ، وھو مذھب األوزاعي ، ومذھب الشافعیة 

ٌ جمیع السھو یكون قبل السالم سواء أكان المكلف قد زاد في صالتھ أم نقص منھا، لكن استثنى :والحنابلة رحمة هللا على الجمیع، فیقولون
: التفصیل بین النقص والزیادة، فقالوا: القول الثالث. الحنابلة أنك لو سلمت ونسیت السجود قبل السالم فإنك تسجد بعد سالمك وال حرج علیك

فعندنا في المسألة . زیادة فسجوده بعد السالم، وھذا ھو مذھب المالكیة رحمة هللا على الجمیعإن سھا بنقص فالسجود قبل السالم، وإن سھا ب
قول بأن السجود كلھ یكون بعد السالم، وھو مروي عن علي بن أبي طالب وعمار بن یاسر وعبد هللا بن مسعود وسعد بن أبي : ثالثة أقوال

أن السجود كلھ یكون قبل السالم، وبھ یقول فقھاء الشافعیة والحنابلة، : وقولھ. علیھموقاص، وبھذا القول یقول فقھاء الحنفیة رحمة هللا 
ًبالتفصیل، إن كان نقصا فقبل السالم، وإن كان السھو زیادة فبعد السالم، وھو : وقول. ومروي عن أبي ھریرة رضي هللا عنھ وأرضاه

حدیث أبي : ًأوال: جمیع السجود یكون قبل السالم بأحادیث: حتج الذین قالواوا. مذھب إمام دار الھجرة مالك بن أنس رحمة هللا على الجمیع
إذا شك أحدكم في صالتھ فلم یدر كم صلى ثالثا أم أربعا ؟ فلیطرح الشك : (سعید الخدري في الصحیحین أن النبي صلى هللا علیھ وسلم قال

أمر، واألمر یدل ) فلیسجد سجدتین قبل أن یسلم: (صلى هللا علیھ وسلمفقولھ : ، قالوا)ولیبن على ما استیقن ثم یسجد سجدتین قبل أن یسلم
حدیث ابن عباس، وھو بنحو حدیث أبي : ًثانیا. ًعلى اللزوم والوجوب، وكونھ قبل أن یسلم یدل على ظرفیة األمر وھو كونھ واقعا قبل السالم

أن رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم قام من : ( هللا عنھ وأرضاهحدیث عبد هللا بن مالك بن بحینة رضي: ًثالثا. سعید، وأصلھ في الصحیح
ومثلھ ما أخرجھ الترمذي . ً، وھذا حدیث أیضا في الصحیح)الثنتین من الظھر ولم یجلس بینھما، فلما قضى صالتھ سجد سجدتین ثم سلم

فلما فرغ من تشھده سجد السجدتین . قوموا: یھم أنَّوصححھ أن المغیرة صلى بالناس وسھا فلم یجلس في التشھد األول، فسبحوا لھ فأشار إل
ھذه األحادیث كلھا تدل على أن السجود كلھ یكون قبل السالم، : قالوا. ورفع إلى رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم أنھ فعل مثل ما فعل) ثم سلم

 فقد احتجوا - وھم الحنفیة-ن أن السجود كلھ بعد السالم وأما الذین یرو. ٌسواء أكان لنقص أم لزیادة، فھذا مذھب الشافعیة والحنابلة كما قلنا
الظھر أو : أي- أن النبي صلى هللا علیھ وسلم صلى إحدى صالتي العشي : (حدیث أبي ھریرة رضي هللا عنھ وأرضاه: ًأوال: بأحادیث
 ، فھاب الناس أن یكلموه، وكان رجل من َّ فسلم من ركعتین، ثم قام وشبك بین أصابعھ واستند إلى الجذع، وفي القوم أبو بكر وعمر-العصر

قد كان بعض ذلك : كل ذلك لم یكن، فقال: أقصرت الصالة أم نسیت؟ قال: یا رسول هللا:  فقال-واسمھ الخرباق-بني سلمة یقال لھ ذو الیدین 
م كبر ثم سجد، ثم كبر فرفع، ثم كبر فصلى ركعتین وسلم، ث: نعم، قال: أصدق ذو الیدین ؟ قالوا: فقال علیھ الصالة والسالم! یا رسول هللا

حدیث عمران بن حصین في : ًووجھ الداللة أن السجدتین وقعتا من النبي صلى هللا علیھ وسلم بعد السالم، ثانیا). وسجد، ثم كبر ورفع
ر فسجد ثم رفع، قال َّالصحیحین، وھذا الحدیث مثل حدیث أبي ھریرة في قصة التسلیم من الركعتین، وأنھ بعد أن أتم الصالة وسلم كب

ِوأنبئت أن عمران قال: (الراوي ًوھو في الصحیح أیضا -حدیث عبد هللا بن مسعود رضي هللا عنھ : ًثالثا). ثم سجد سجدتین بعدما سلم: (ُ
ً خمسا، فثنى صلیت: قالوا! وما ذاك؟: أزید في الصالة؟ قال: ًصلى النبي صلى هللا علیھ وسلم الظھر خمسا، فقالوا: ( قال- ورواه الجماعة

َّالنبي صلى هللا علیھ وسلم بعد السالم، فدل على أن السھو كلھ یكون بعد  ووجھ الداللة أن ھذا الحدیث وقع فیھ سجود). رجلیھ وسجد سجدتین
د الخدري في َّتأملنا ھذه األحادیث فوجدنا حدیث أبي سعی: وأما أصحاب القول الثالث فجمعوا بین النصوص فقالوا. السالم، وال یكون قبلھ

وحدیث عبد هللا بن مالك بن بحینة : قالوا. ُالشك، والشك خارج عن أصل المسألتین؛ ألن مسألة الشك تستثنى، والكالم عن الزیادة والنقص
زاد فیھ فیھ أن النبي صلى هللا علیھ وسلم ترك الجلسة التي للتشھد، فھذا نقص، فسجد علیھ الصالة والسالم قبل السالم، وحدیث ذي الیدین 

َّالتسلیم، فحینما صلى ركعتین وسلم قام ثم سجد بعد السالم، وأكده حدیث عبد هللا بن مسعود أنھ صلى خمسا فاتجھ إلى القبلة فسلم، فاتفقت  ًَّ ّ َّ
انت حالة الشك ولما ك. عندنا األحادیث؛ ألنھا كلھا من مشكاة واحدة، فوجدناه یسجد للنقص قبل السالم، ووجدناه یسجد للزیادة بعد السالم

ِمترددة بین النقص والزیادة ألحقت بالنقص ألنھ األصل الحتمال إن نقص من الصالة فقبل السالم، : حینئٍذ نقول: ًأن تكون ناقصة، فلذلك قالوا ُ
رجة عن الصالة، وإن زاد في الصالة فبعد السالم، فوجدنا النظر ُیقوي األثر، وذلك أن النقص من الصالة سُیجبر في الصالة، والزیادة خا

وبھذا یكون مذھبھم قد أخذ بھذه النصوص . نجمع بین النصوص على وجٍھ ال تعارض فیھ: فیكون ترغیم الشیطان بھا بعد الصالة، فقالوا
 مع السجود بعد السالم عارضتك أحادیث ما قبل السالم،: السجود قبل السالم عارضتك أحادیث ما بعد السالم، وإن قلت: كلھا؛ ألنك إن قلت

ًأن القاعدة أنھ ال یعارض بین األحادیث إال باتحاد موردھا، فوجدنا المورد مختلفا، وأنا أمیل إلى ھذا القول، فما كان من نقص فقبل السالم، 
  .وما كان من زیادة فبعد السالم، على التفصیل الذي یمیل إلیھ أصحاب ھذا القول
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الضمیر فیھ عائد إلى سجود السھو، أي أن سجود السھو شرعھ هللا عز ) یشرع: (قولھ]. یشرع لزیادة ونقص وشك: [قال المصنف رحمھ هللا
معطوف على ) ونقص: (وقولھ. من أجل الزیادة: أي) لزیادة: (وقولھ. وجل في سنة رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم لزیادة ونقص وشك

ً یشرع للزیادة، فإن وقع سجود السھو لزیادة ألغى الزیادة، فلو أن إنسانا صلى الصبح ثالث یشرع سجود السھو للنقص كما: الزیادة، أي
ًركعات ثم علم بعد انتھائھ منھا أن الذي صاله إنما ھو ثالث، فإنھ بفعلھ للسجدتین یلغي الركعة الزائدة، وھكذا لو زاد ركوعا أو سجودا أو  ً

ًركنا قولیا، كأن یكرر الفاتحة مرتین، فإ ًمعناه أن هللا شرع ھاتین السجدتین إذا زاد المكلف في صالتھ، سواء أزاد واجبا، أم ) لزیادة: (ن قولھً ٌ
ًزاد في صالتھ سھوا ال  ًزاد ركنا، أم ركعة متضمنة لألركان، فمن زاد في صالتھ وسجد ھاتین السجدتین فإنھا تلغى الزیادة، وھذا محلھ إذا

ّسجود السھو للنقص، واالنتقاص من الشيء األخذ منھ، فلما كان هللا عز وجل قد حد في الفرائض ویشرع : أي) ونقص: (وقولھ. ًقصدا
ًحدودا فجعلھا على عدد معین، فإن المكلف ینتقص إما من أركانھا وإما من واجباتھا، فإن انتقص األركان فال بد من اإلتیان بھا، لكن إن 

ویشرع : أي) وشك: (قولھ. ره لھا بسجدتي السھو، كما ثبت عن النبي صلى هللا علیھ وسلمانتقص الواجبات فإن انتقاصھ للواجبات یوجب جب
أي أنك متردد بین كونھ . أشك في وجود محمد: إذا تردد بین األمرین، تقول: شك في الشيء: ٌسجود السھو لمكان الشك، والشك مأخوذ من

. أن یتم صالتھ ویجزم بتمامھا: الحالة األولى:  إذا صلى ال یخلو من حاالتفاإلنسان. ًموجودا أو غیر موجود، فالشك استواء االحتمالین
أن یتردد بین كونھ قد صلى : الحالة الرابعة. أن ینتقص منھا ویجزم بالنقص: الحالة الثالثة. أن یزید في صالتھ ویجزم بالزیادة: الحالة الثانیة

 استواء االحتمالین، فیتردد بین كونھ قرأ الفاتحة أو لم یقرأھا، وكونھ ركع أو لم فھذا الشك ھو. على التمام، أو أن صالتھ ناقصة أو زائدة
فیشرع سجود السھو إما لزیادة في . یركع، وكونھ سمع أو لم یسمع، وكونھ حمد أو لم یحمد، ونحو ذلك مما یعتري اإلنسان من الشك

  .ي أركانھا، أو في واجباتھاالصالة، أو نقص فیھا، أو شك یحدث للمكلف في أعداد الركعات، أو ف
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أن النبي صلى : (حدیث أبي ھریرة رضي هللا عنھ في الصحیحین في قصة ذي الیدین المشھورة: منھا: ثبت في سجود السھو للزیادة أحادیث
ّ وشبك - صلوات هللا وسالمھ علیھ-عتین، ثم قام كالغضبان  فسلم من رك-إما الظھر وإما العصر- هللا علیھ وسلم صلى إحدى صالتي العشي 

ًوكان صلوات هللا وسالمھ علیھ مھابا - بین أصابعھ واستند إلى الجذع، فھاب أصحابھ رضي هللا عنھم أن یكلموه، ورأوا الغضب في وجھھ 
بلى قد : ما كان شيء من ذلك، قال:  أم نسیت؟ فقالأقصرت الصالة: یا رسول هللا:  فلما ھابوه قال رجل في القوم یقال لھ ذو الیدین -بینھم

ثم سجد : وأنبئت أن عمران قال: نعم، فرجع وأتم الركعتین، قال الراوي: أصدق ذو الیدین ؟ قالوا: كان شيء من ذلك، فسأل الصحابة
الدعاء؛ ألنھ ظن : األمر األول: زاد أمرینوھذا الحدیث فیھ زیادة؛ ألنھ لما جلس للتشھد األول صلوات هللا وسالمھ علیھ ) سجدتین بعدما سلم

فھذه الزیادة للدعاء والسالم اقتضت أن تجبر بسجدتین، فسجد . التسلیم، فسلم من الصالة، والتسلیم ركن: األمر الثاني. أنھ في التشھد األخیر
 على مشروعیة السجود للزیادة حدیث عبد ومما یدل. بعد سالمھ صلوات هللا وسالمھ علیھ، فدل ھذا الحدیث على مشروعیة السجود للزیادة

وما ذاك؟ : أزید في الصالة؟ فقال: ًأن رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم صلى الظھر خمسا، فقیل لھ: (هللا بن مسعود رضي هللا عنھ وأرضاه
لى أن الزیادة في الصالة فدل ھذان الحدیثان الصحیحان ع. ، وأصل الحدیث في الصحیح)ًصلیت خمسا، فسجد سجدتین بعدما سلم: قالوا

  .یشرع لھا سجود السھو
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وأما السجود للنقص ففیھ أحادیث، ومن أشھرھا ما ثبت في حدیث عبد هللا بن مالك بن بحینة رضي هللا عنھ وعن أبیھ وعن أمھ، فكلھم 
أنھ صلى فقام في الركعتین، فسبحوا فمضى، فلما فرغ : (لى هللا علیھ وسلمصحابة رضوان هللا علیھم، فقد ذكر ھذا الصحابي عن النبي ص

، فدل ھذا الحدیث على أن فوات الواجب یجبر بسجود السھو، ووجھ ذلك أن النبي صلى هللا علیھ وسلم لما )من صالتھ سجد سجدتین ثم سلم
 جبره بسجود السھو، فدل على أن األركان -وھو التشھد األول-ا  رجع وفعلھا، ولما ترك الواجب ھن-كما في الحدیث السابق- ترك الركعتین 

وأما الواجبات فإنھا تجبر بسجدتي السھو؛ ألن النبي صلى هللا علیھ وسلم اقتصر على . في النقص ال تجبر إال بالفعل إذا أمكن التدارك
أدلة  ومن. دیث على مشروعیة سجود السھو للنقصًالسجدتین جبرانا للنقص الحاصل من كونھ لم یجلس في التشھد األول، فدل ھذا الح

ّحدیث المغیرة بن شعبة رضي هللا عنھ وأرضاه، حیث صلى بأصحابھ، فلما صلى ركعتین قام ولم یجلس، فسبح من خلفھ، : السجود للنقص
فالحدیث ) . ى هللا علیھ وسلمھكذا صنع رسول هللا صل: فلما فرغ من صالتھ سلم وسجد سجدتي السھو وسلم، وقال. قوموا: فأشار إلیھم أن

 عند الترمذي، وصححھ غیر واحد من - وھو حدیث المغیرة-  عند النسائي وغیره، والثاني -وھو حدیث عبد هللا بن مالك بن بحینة- األول 
بالركن، فإن فات تدارك فھذان الحدیثان الثابتان یدالن على أن نقص الواجبات یجبر بسجدتي السھو، وأما األركان فالبد وأن تأتي . أھل العلم
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  .اإلتیان بالركن فإنك تقضي الركعة كاملة
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حدیث أبي سعید الخدري رضي هللا عنھ وأرضاه أن : أحدھما: وأما السجود للشك ففیھ حدیثان صحیحان عن رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم
ًأحدكم في صالتھ فلم یدر كم صلى ثالثا أم أربعا فلیطرح الشك ولیبن على ما استیقن، ثم یسجد إذا شك : (النبي صلى هللا علیھ وسلم قال ً

ًسجدتین قبل أن یسلم، فإن كان صلى خمسا شفعن لھ صالتھ، وإن كان صلى إتماما ألربع كانتا ترغیما للشیطان ً ، وھذا الحدیث في )ً
- األقل، وأنھ ببنائھ على األقل یلزم باإلتیان بما یوجب الكمال والتمام، فإذا فعل ھذا الصحیح، ونفھم منھ أن اإلنسان إذا شك فإنھ یبني على 

ُ ألزم بالسجدتین قبل أن یسلم، وھاتان السجدتان اللتان تشرعان في حال الشك بین رسول هللا صلى هللا علیھ -اإلتیان بما یوجب الكمال: أعني
ھل الركعة التي تصلیھا األولى أو الثانیة، فإنك تبنى على أنھا األولى، ثم تضیف ركعة، وسلم الحكمة منھما، فإنك إن صلیت الفجر وشككت 

ثم تسجد قبل أن تسلم سجدتین، فإن كانت الركعة التي أضفتھا توجب تمام عدد الفجر، بمعنى أنك فعلت الصحیح وأنك لم تزد في صالتك، 
أمر ابن آدم بالسجود فسجد فلھ الجنة، وأمرت : ن آدم یسجد یتولى یبكي، ویقولًكانت السجدتان ترغیما للشیطان؛ ألن الشیطان إذا رأى اب

وإن كان الذي صلیت زیادة فالسجدتان . ًوكلما رأى ابن آدم یسجد كلما ازداد غیظا، وكان ذلك أبلغ في إرغامھ. بالسجود فلم أسجد فلي النار
مشروعیة السجود للشك، : ًأوال: فدل ھذا الحدیث على مسائل. كاملة من ھذا الوجھتلفیان الركعة الثالثة، فكأنھا لم تكن، وتكون الصالة تامة 

ًأن ھذا السجود یكون ترغیما للشیطان إن كان الذي فعلتھ على التمام، ویكون إلغاء للزیادة إن كان الذي فعلتھ زائدا: ًثانیا. وھذا ھو المطلوب ً .
فھذان الحدیثان الصحیحان یدالن على . رضي هللا عنھما، وھو في الصحیحومثل حدیث أبي سعید رضي هللا عنھ حدیث ابن عباس 

ّمن باب ترتیب األفكار، حیث بین ) یشرع لزیادة ونقص وشك: (فقول المصنف. مشروعیة سجود السھو في الحالة الثالثة وھي حالة الشك
عادة الفقھاء والعلماء رحمة هللا علیھم أنھم إذا تكلموا یشرع سجود السھو، ومن : أي) یشرع: (ّمحل سجود السھو، وبین مشروعیتھ في قولھ

لیست : ، فاألصل في سجود السھو أنھ مشروع، لكن مشروعیة ھذا السجود لموجب، أي)یشرع: (على أمر أن یبینوا موقف الشرع منھ، فقال
، ولذلك یكون ابتداؤه رحمھ هللا بذكر الزیادة أنھا مشروعة في حد، أو في مكان معین: ، أي...)یشرع لزیادة: (مشروعیة مطلقة، وذلك لقولھ

  .والنقص والشك من باب بیان المحل الذي یشرع فیھ فعل ھاتین السجدتین
 
 
 
 

 حكم سجود السھو في حال التعمد
 
 

كما لو .  یشرعأي أن سجود السھو إنما یشرع في حال النسیان والشك، أما في حال التعمد والقصد فال). ال في عمد: (قال رحمھ هللا تعالى
ًصلى الظھر فزاد قراءة الفاتحة مرتین متعمدا، فھذه زیادة ركن قولي، أو زاد ركوعا مع الركوع الذي شرعھ هللا في أي ركعة من ركعات  ً

ًففي ھاتین الحالتین تبطل صالتھ، ویكاد یكون بإجماع العلماء أن من زاد في صالتھ ركنا واحدا م. الظھر، وھذه زیادة ركن فعلي ًتعمدا فقد ً
، فإن : األمر األول: أحدث وابتدع وترتب علیھ أمران أنھ آثم إلحداثھ في دین هللا وابتداعھ، ومعلوم ما للبدعة من سوء عاقبة والعیاذ با

ٌفلیْحذر الذین ُیخالفون عْن أْمره أْن تصیبُھم فتنة : صاحبھا یفتن، كما قال تعالى َ َ َْ ُ ُِ ِ ِ ِ ِْ َ َ َ َ ََ َِ َِّ َ ویصرف عن حوض النبي صلى هللا علیھ وسلم، ] 63:النور[ْ
ًفالمبتدع ال یسقى من حوض النبي صلى هللا علیھ وسلم، فالذي یزید ركعة، أو یحدث في صالتھ ركنا زائدا، أو واجبا زائدا، فإنھ قد أحدث  ً ً ً

وھو یبین تأقیت - د قال علیھ الصالة والسالم في دین هللا ما لم یأذن هللا عز وجل بھ، ویحكم ببطالن صالتھ؛ ألنھ لم یصل كما أمره هللا، وق
أما لو اجتھد . ال تجتھدوا من عند أنفسكم: أي) صلوا كما رأیتموني أصلي: (-الصالة وتحدیدھا وأنھا عبادة ال مجال فیھا للرأي واالجتھاد

. ًأصلي الظھر بدل ركعتین ثالثا:  إنسان ویقولًالعالم في إثبات حكم في الصالة بناء على كتاب أو سنة فال حرج؛ ألنھ من الدین، أما أن یأتي
-زیادة األركان وزیادة الركعات استھزاء واستخفاف : قال بعض العلماء: األمر الثاني. فقد حبط عملھ وكان من الخاسرین، فصالتھ رد علیھ

أن سجود السھو لمكان السھو : أي)  عمدال في: (فقولھ.  ، واالستخفاف بھذه الشعیرة أمره عظیم، ولذلك یخشى على صاحبھ-والعیاذ با
أن یعتریھ ما یعتري ھذا البشر الناقص من الخلل والنسیان، فانظر  والنسیان، وذلك أن هللا سبحانھ وتعالى علم ضعف اإلنسان، وأنھ ال بد

 یعید صالتھ، كیف یكون حال رحمك هللا لو أن هللا أوجب علینا أن ال نؤدي الصالة إال كاملة، وأن من شك في أقل شك ینبغي علیھ أن
ًالناس، خاصة وأن اإلنسان ربما دخل في صالتھ مھموما بكرب في نفسھ أو في جسده أو في أھلھ أو في ولده أو في مالھ، فیتشتت ذھنھ، وقد 

.  الخمیصة التي لھا األعالم:، واالنبجانیةً)فإنھا ألھتني عن صالتي آنفا: (قال علیھ الصالة والسالم في انبجانیة أبي جھم التي أھداھا إلیھ
فاإلنسان بشر یعتریھ ما یعتري البشر، فلو أن هللا سبحانھ وتعالى ألزم المكلف أن یوقع الصالة كاملة لحصل لھ من الضنك ما هللا بھ علیم، 

  .فسجود السھو ال یشرع إال عند السھو والنسیان، أما عند التعمد والقصد فال
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 فلةسجود السھو للفریضة والنا
 
 

ٌأن سجود السھو یشرع لك أن تفعلھ في زیادة ونقص وشك، سواء أكانت الصالة مفروضة أم : أي]. في الفرض والنافلة: [قال رحمھ هللا
نافلة، فھو ال یختص بالنوافل دون الفرائض، وال بالفرائض دون النوافل، وإنما حكمھ على العموم، ولذلك من سھا في فریضة كمن سھا في 

لذلك یعمم العلماء رحمھم هللا في أحكام سجود السھو، فیشمل حكمھ النافلة والفرض على حد سواء، وذلك أن النبي صلى هللا علیھ نافلة، و
. ًنافلة وال فرضا، والحدیث ثابت في الصحیحین من حدیث أبي سعید وابن عباس رضي هللا عن الجمیع: ولم یقل) إذا صلى أحدكم(وسلم قال 

عمم، فشمل أي نافلة، وھذا قد یشمل النافلة التي ألزم الشرع ) والنافلة: (فیھ فائدة، وذلك أنھ لما قال) في الفریضة والنافلة (:وقولھ رحمھ هللا
فإن صالة . بھا على الكمال، أو أوجب فیھا بعض األفعال فانتقص منھا بعض أفعال الناس المعھودة، كصالة الجنائز على أنھا سنة مؤكدة

ا اإلنسان فیھا فمن العلماء من یرى أن السھو في صالة الجنائز یجبر بسجود السھو، وظاھر كالم المصنف العموم، فیشملھا الجنائز إذا سھ
من ھذا الوجھ، وھو اختیار بعض العلماء، ولكن ال یسجد والجنازة أمامھ، وإنما یسجد بعد رفعھا في قول بعض العلماء، وإن كان قد استحب 

ًوھذا أقوى؛ ألنھ ال یعتبر ساجدا لھا إال إذا كانت أمامھ كالسترة التي تكون أمام . السجود یكون عند وجودھا أمامھاطائفة من العلماء أن 
  .ًالمصلي؛ فإنھ حینئٍذ یسجد جبرانا لواجبھا على القول بأن سجود السھو یشرع حتى في صالة الجنائز

 
 
 
 

ًحكم زیادة أقوال أو أفعال في الصالة عمدا أو سھوا ً 
 
 

ًفمتى زاد فعال من جنس الصالة قیاما أو قعودا أو ركوعا أو سجودا عمدا بطلت، وسھوا یسجد لھ: [قال رحمھ هللا تعالى ً ً ً ً ً الفاء ) فمتى: (قولھ]. ً
آلن في ّللتفریع؛ ألنھ إذا أثبت لك األصل والقاعدة فإنھ بعد ذلك یفصل، فبعد أن بین أن سجود السھو یشرع للزیادة وللنقص وللشك شرع ا

وابتدأ بذكر الزیادة قبل النقص؛ ألن اإلنسان إنما یراعى فیھ حال أدائھ للصالة على الكمال، والزیادة زیادة على الكمال، فیبتدأ . التفصیل
ًألن الزیادة تكون أقواال وتكون أفعاال، فاألقوال كأن یكبر مرتین، أ) ًفعال: (وقولھ. ًبأحكام الزیادة أوال ثم بأحكام النقص َو ُیسمِّع مرتین، ً

ً، أو یزید فعال مرتین، كأن یركع مرتین، فیركع ویرفع، ثم یسھو ویظن أنھ قائم فیركع ثانیة )سمع هللا لمن حمده، سمع هللا لمن حمده: (فیقول
زیادة في األقوال سجدات في الركعة الواحدة أو أربع سجدات، وقس على ھذا، فھذا من ال ویرفع، فیتذكر أنھ قد ركع مرتین، أو یسجد ثالث

ًأن یزید شیئا مشروعا أصلھ في الصالة، كأن : الحالة األولى: والزیادة في األفعال، وھذه الزیادة إذا وقعت في الصالة ال تخلو من حالتین ً
ال، فكونھ یزید یقرأ الفاتحة مرتین، أو یكبر مرتین، أو یسمع مرتین، وھذا في األقوال، أو یركع ركوعین أو ثالث سجدات، وھذا في األفع

فیقرأ الفاتحة مرتین فإن الفاتحة التي زادھا من جنس ما شرع في الصالة، فإن قراءة الفاتحة مشروعة في الصالة، وكونھ یزید الركوع فإنھ 
ًو فعال، فالقول ًزیادة شيء من خارج الصالة قوال أ: الحالة الثانیة. ًبزیادتھ للركوع مرتین في الصالة قد زاد فعال أصلھ مشروع في الصالة

ًوأما زیادة الفعل الخارج عن الصالة فكأن یتناول كتابا، أو یرفع . آه، أو یتنحنح، فھذا كلھ لیس من جنس الصالة: أف، أو یتأوه فیقول: كقولھ
ًشیئا، أو یضع شیئا، أو یدخل یده في جیبھ، أو لزیادة لھا حالتان فإن فإذا ثبت أن ا. یعبث بساعتھ، فھذه زیادة أفعال لیست من جنس الصالة ً

ًفمتى زاد فعال من جنس الصالة قیاما أو قعودا أو : [من عادة العلماء أن یبتدئوا بالشيء الذي ھو من جنس الصالة، فابتدأ رحمھ هللا بقولھ ً ً
ًركوعا أو سجودا عمدا بطلت ً ًمن جنس الصالة قیاما أو ركوعا أ: (وقولھ. نكرة یشمل أي فعل) ًفعال: (فقولھ]. ً ًو سجودا عمدا بطلتً ھذا ) ً

ًإذا علمت رحمك هللا أن سجود السھو محلھ أن یكون في سھو ونسیان فاعلم أنھ لو زاد فعال من ركوع أو : ، أي)ال في عمد: (تفصیل لقولھ
ًسجود أو قیام عمدا فإن صالتھ تبطل، فیكاد یكون بإجماع أھل العلم رحمة هللا علیھم أن من زاد متعمدا عالما فصال ً ًوسھوا : [قولھ. تھ باطلةً

ّإن ھذا السجود قد بینھ النبي صلى هللا علیھ : وقلنا. ًإن زاد في صالتھ الركوع والسجود والقیام سھوا سجد لمكان ھذه الزیادة: أي] یسجد لھ
ألن الشرع ینبھ باألعلى على وسلم في الركعة بكمالھا، فإذا كان السجود یلغي الركعة بكمالھا فألن یلغي جزء الركعة من باب أولى وأحرى؛ 

 أن ھذا السجود -سھو الزیادة: أي-ّاألدنى، فإذا كان النبي صلى هللا علیھ وسلم قد بین لنا أن من زاد ركعة كاملة في صالتھ وسجد للسھو، 
  .یرفع ھذه الزیادة، فألن یرفع السجود زیادة الركن الذي ھو جزء الركعة من باب أولى وأحرى

 
 
 
 

 األسئلة
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 حكم نسیان السجدة الثانیة من الركعة األخیرة في الصالة
 
 

ًكنت إماما فنسیت السجدة الثانیة في آخر ركعة، ثم جلست للتحیات وقرأتھا، وكنت أظن أنھا الجلسة األخیرة، ثم تبین لي أنھا الجلسة : السؤال ُ
، والصالة والسالم : ن تذكرت بعد الصالة؟ الجواببین السجدتین، فكیف العمل وقتئٍذ إن تذكرت في أثناء الصالة، أو إ باسم هللا، والحمد 

كنت : (فھناك إشكال في السؤال؛ ألنھ وصف نفسھ بأنھ في السجدة األخیرة لقولھ: أما بعد. على رسول هللا، وعلى آلھ وصحبھ ومن وااله
ثم جلست للتحیات : (دھا تكون الجلسة للتشھد األخیر، ثم قالوھذا یقتضي أنھ إذا جلس بع). ًإماما فنسیت السجدة الثانیة من آخر ركعة

أن ھذا التشھد ھو : ، فمعنى ذلك)نسیت السجدة الثانیة من آخر ركعة: (فظنك في محلھ ألنك تقول). وقرأتھا وأظن أنھا الجلسة األخیرة
فإذا ) أنھا الجلسة بین السجدتین، فكیف العمل وقتئٍذ؟ثم تبین لي : (ًوبناء على ظاھر كالمك ال یستقیم ھذا، وذلك في قولك. التشھد األخیر

فبعضھم یرى أنھ یلزمھ أن : ّنسي اإلنسان السجدة الثانیة من الركعة األخیرة، وسلم وھو ظان أنھ في الجلسة األخیرة فللعلماء فیھ وجھان
وھذا ھو أصح . یسلم، ثم یسجد بعد السالم للزیادةیسجد سجدة بعد سالمھ، وینوي بھذه السجدة السجدة الثانیة التي نسیھا، ثم یتشھد، ثم 

والصحیح أن یعتبر . ّوھناك قول یرى اإللغاء، فحینئٍذ ال یعتد بركعتھ ویستأنف ركعة مكان الركعة التي أخل فیھا ما دام أنھ سلم. األقوال
 بعد ذلك، ثم یسلم، وإن كان یرى أن السجود كلھ قبل نفسھ كأنھ لم یقرأ التشھد، وكأنھ لم یسلم، فیسجد السجدة الثانیة التي نسیھا، ثم یتشھد

والدلیل على . السالم یسجد قبل سالمھ سجدتي السھو، وإن كان یرى أن الزیادة بعد السالم یسلم ثم یسجد للسھو، فھذا ھو أصح أقوال العلماء
رب اغفر : (لحالة یلزمھ أن یذكر أذكار السجدتین، كقولھًذلك أنھ لما رفع رأسھ من السجدة األولى ظانا أنھ في السجدة الثانیة فإنھ في ھذه ا

رب اغفر لي، رب : ( فعدل إلى التحیات، فحینئٍذ یرجع وإن كان في جلسة التشھد ثم یقول-كما في الصحیح عنھ علیھ الصالة والسالم- ) لي
  .وهللا تعالى أعلم. رناھالكي یأتي بالذكر الواجب، ثم یسجد السجدة الثانیة، ثم یتم على الصفة التي ذك) اغفر لي

 
 
 
 

 حكم سجود المؤتم إذا ركع اإلمام عند وقوفھ عند آیة سجدة
 
 

إذا صلى وقرأ آیات وكان آخر آیة في السورة سجدة فكبر وركع، وظن المأموم أنھ سجد للتالوة فنزل للسجود، فرفع اإلمام من : السؤال
الجانب : ھذا السؤال تعم بھ البلوى، وفیھ جوانب:  فماذا علیھ في ھذه الحال؟ الجوابالركوع، فتبین للمأموم أن اإلمام ركع وسجد للتالوة،

أن بعض العلماء رحمة هللا علیھم نبھوا إلى أن اإلمامة لھا فقھ وآداب، فال یكفي طالب العلم أن یكون على علم بأفعال الصالة لیأتي : األول
ومن األمور التي ذكروھا في فقھ اإلمامة أنھم . زل التي تطرأ على األئمة، وفقھ اإلمامةویؤم الناس، بل ینبغي أن یعرف فقھ الخالف، والنوا

إذا : قالوا. أن یقرأ سورة في آخرھا سجدة: ومن ذلك ما ذكر في السؤال. ال ینبغي لإلمام أن یتسبب في أمر یوجب اختالل صالة الناس: قالوا
ًشك أنھم سیسجدون، وبناء على ذلك یعمل باألصل فیسجد، فإن كان  كع؛ ألن الناس القرأ السورة التي في آخرھا سجدة فإنھ یسجد وال یر

. لیس عنده نیة أن یسجد فحینئٍذ ال یقف على السجدة، وإنما یقف إما قبل السجدة، أو یصل السورة بالتي بعدھا ویستفتح بآیة أو آیتین ویركع
إنھ مما یكره : یسجد، وحینئٍذ تحفظ صالة المأمومین من االختالج، ولذلك قال األئمةفیعلم الناس أنھ بدخولھ في السورة الثانیة قصد أن ال 

في صالة المغرب وھو ال یرید أن یسجد، فإنھ إذا مر بالسجود ) اقرأ باسم ربك(ّتخیر آیات السجدة لمن ال یرید السجدة، كأن یقرأ سورة 
فمن فقھ اإلمامة التنبھ . ، كذلك من ھو بعید عن اإلمام، خاصة في المساجد الكبیرةفإن من ال یراه، كالنساء سیسجد مباشرة) هللا أكبر: (وقال

لمثل ھذا، ولذلك ال ینبغي فعل مثل ھذا، فإن أراد اإلمام أن یقرأ السجدة ویسجد فال حرج، وقد أصاب السنة، أما إذا لم ینو السجود فال یقرأ، 
ّأما بالنسبة لما یتعلق بالمأمومین فإذا كبر اإلمام . فھذا بالنسبة لما یتعلق باإلمام. للسجودأو یقرأ ما بعدھا من آیات لكي یبین أنھ غیر قاصد 

أن یسجد ویتنبھ : الحالة األولى: وركع فمن الناس من یسجد، ومنھم من یركع، أما من ركع فال إشكال، ولكن من سجد فال یخلو من حاالت
و یتنبھ بعد سجوده أن اإلمام لم یسجد، أو یتنبھ بمن بجواره، أو یتنبھ برؤیة اإلمام أثناء الھوي أن اإلمام راكع أثناء سجوده أو أثناء الھوي، أ

أنھ ركع ولم یسجد، فحینئٍذ إذا تنبھ رجع مباشرة؛ ألنھ مطالب باالقتداء، وزیادة ھذا الفعل حصلت لما كان األمر في اآلیة بالسجود، وال عبرة 
أن ال یتنبھ إال بعد تسمیع اإلمام، : الحالة الثانیة.  واإلمام یحمل عنھ ھذا الخلل، فھذا إذا تنبھ ورجعبالظن الذي بان خطؤه، فیلغى فعلھ،

ً، فإن قام واستتم قائما وركع وأدرك اإلمام في )سمع هللا لمن حمده: (ًأن یكون ساجدا، فیقول اإلمام: الحالة األولى: وحینئٍذ ال یخلو من حالتین
وأجزأتھ، وقد فاتھ الركن وتدارك، ویكون تأخره للعذر، فیجبره بالتدارك، وھذا إذا قام   السجدة صحت صالتھالرفع من الركوع أو في

أن یجھل الحكم فیقوم ولم یركع، لكون اإلمام قد وقف، فاجتھد لحظ نفسھ، فحینئٍذ إذا لم یركع یلزمھ أن یأتي بركعة بعد : الحالة الثانیة. وركع
كعة وراء اإلمام، وكمن لم یقرأ الفاتحة وراء اإلمام، أو لم یركع أو یسجد لسھو وراء اإلمام، فیلزمھ أن یأتي بركعة سالم اإلمام، كمن فاتتھ ر

ًتامة؛ ألن الركوع ال یجبر إال بالركعة التامة، وحینئٍذ إذا جاء بالركعة الثانیة صحت صالتھ تامة، لكن لو فرض أنھ لم یفعل شیئا من ھذا، 
فھذا حاصل . ِإلمام وسجد وسلم مع اإلمام، ثم خرج من المسجد ولم یقض ھذه الركعة فقد بطلت صالتھ ولزمتھ اإلعادةكأن قام ووقف مع ا

ما یقال في ھذه المسألة التي یكون فیھا سجود المأموم وركوع األئمة، وقس على ھذا بقیة األركان التي یحصل فیھا االختالج بین األئمة 
  .لموهللا تعالى أع. والمأمومین
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 كیفیة الفتح على اإلمام إذا لم یفھم المقصود بالتسبیح
 
 

، والصالة والسالم : إذا سبح الثقات لإلمام، ولكن اإلمام ال یعلم ھل زاد أم نقص، فما الحكم في ذلك؟ الجواب: السؤال باسم هللا، والحمد 
ء إمام وسبحت لھ ولم یفھم مقصودك فإنھ یشرع في ھذه الحالة أن فإذا كنت ورا: أما بعد. على رسول هللا، وعلى آلھ وصحبھ ومن وااله

تخاطبھ، وتبین لھ ما ینبغي علیھ فعلھ، وھذا الكالم الذي تخاطبھ بھ دلت السنة على مشروعیتھ في حدیث أبي ھریرة في الصحیحین، فإن ذا 
ًفأخذ العلماء من ھذا دلیال على أن اإلمام إذا لم . ان الحالفباشره ببی) أقصرت الصالة، أم نسیت؟: (الیدین قال للنبي صلى هللا علیھ وسلم

: أو. فاتت ركعة: أو. اركع: یفطن، أو غلب على ظنك أنك لو سبحت لھ أنھ یرتبك وال یعرف ماذا یصنع، فحینئٍذ تباشره بالكالم وتقول لھ
ِالتین (ًفلو أن إماما كبر وابتدأ القراءة بـ. اقرأ الفاتحة: أو. فاتت سجدة ِوالزْیتونِّ ُ َّ ، فإنك إذا سبحت لھ ظن أنك تسبح لخلل في قراءتھ فیرجع )َ

ِوالتین والزْیتون : ویقول ُِ َِّّ َ َالحْمد  ربِّ العالمین : فحینئذ تقول لھ] 1:التین[َ َ َ َِ َ ْ ِْ َِّ تذكر اآلیة حتى تكون من جنس : قال بعض العلماء] 2:الفاتحة[ُ
فاتت الفاتحة، فإن الفتح على ھذا : اقرأ الفاتحة، أو:  وأنسب، فإن لم یفھم ولم یتفطن فلك الحق أن تقولوھذا أولى. ًالقراءة، ویكون فتحا علیھ

  .وهللا تعالى أعلم. الوجھ لعذر، وإذا كان الكالم لعذر، لمصلحة الصالة فإنھ جائز وال حرج فیھ
 
 
 
 

 حكم سجود المؤتم للسھو إن لم یسجد اإلمام
 
 

ال یشرع للمأموم أن یسجد بعد تسلیم : بعد تسلیم اإلمام یسجد سجدتي السھو قبل أن یسلم، فما حكم ھذا؟ الجوابنرى بعض الناس : السؤال
اإلمام ضامن : (اإلمام لما ثبت في حدیث أبي ھریرة رضي هللا عنھ عند أبي داود وأحمد في مسنده أن النبي صلى هللا علیھ وسلم قال

یحمل اإلمام عن المأموم سھوه بالنقص في الواجبات، : ً، وبناء على ھذا الحدیث قالوا)اغفر للمؤذنینوالمؤذن مؤتمن، اللھم أرشد األئمة و
ًوال یحمل عنھ سھوه في األركان، وبناء على ذلك فإن األركان ال تجبر إال بالفعل، وعلیھ فإذا سھا المأموم وراء اإلمام في غیر األركان فإن 

 العلماء على ھذا أن المأموم ال یشرع لھ سجود السھو وراء اإلمام، إال في مسألة ما إذا كان المأموم ّاإلمام یتحمل عنھ السھو، وقد خرج
الثانیة بالنسبة لك وفي قیامك بھا حصل خلل، فإن  ًمسبوقا، كما لو أدركت اإلمام في الفجر في الركعة الثانیة فقمت بعد سالم اإلمام بالركعة

، أو غیره من الواجبات، فحینئٍذ یشرع لك أن تسجد للسھو، لكن ھذا بعد االنفصال ولیس قبل االنفصال، )دهسمع هللا لمن حم: (نسیت أن تقول
  .وهللا تعالى أعلم. أما وأنت وراء اإلمام وسالمك بسالم اإلمام فال یشرع لك أن تسجد وراء اإلمام سجود السھو، وینصح مثل ھذا

 
 
 
 

 صالتھ وقد فارقھ المؤتمحكم سجود السھو مع اإلمام إذا زاد في 
 
 

إن الصالة زائدة فھل : قام اإلمام إلى الركعة الخامسة ولم یرجع، فجلسنا للتشھد حتى أتم الصالة ثم سلمنا معھ، ثم قیل لھ بعد الصالة: السؤال
ي لم یفارق یسجد مع اإلمام من كان مع اإلمام متصل الصالة وانتظر تسلیم اإلمام فإنھ لم یفارقھ، والذ: نسجد معھ سجود السھو؟ الجواب

لسھو اإلمام؛ ألنھ متصل بصالتھ، كما لو سھا اإلمام في ركعة لم تدركھا، أو سھا قبل أن تدركھ في الركعة، فحینئٍذ یشرع لك أن تسجد 
قراءة التشھد األول ًوراءه، وال یشترط في متابعة األئمة أن یكون سھوك كسھوه، أال ترى في صالة الظھر لو أنھ نسى واجبا من الواجبات ك

ًوبناء على ذلك فلو أنك انتظرتھ حتى أتم الركعة ثم جلس للتشھد . وقام وأنت قرأت التشھد األول فإنك تسجد وراءه، مع أنك لم تحدث النقص
  .وهللا تعالى أعلم. وسجد بعد السالم للزیادة فإنك تسجد وراءه، أو سجد قبل سالمھ سجدت وراءه على األصل الذي ذكرناه

 
 
 
 

 ضوابط بیع الذھب بغیره
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ًأنا تاجر ذھب في محل صغیر آخذ الذھب من التجار الكبار بدون مبلغ أحیانا، ثم أبیعھ وأعطیھم الثمن بعد ذلك، فھل في ھذا شيء؟ : السؤال ٍّ
ًال یجوز التعامل في الذھب والفضة إال یدا بید، مثال بمثل عند اتحاد الصنف لما ثبت في الصحیح: الجواب  من حدیث عبادة بن الصامت ً

الذھب بالذھب، والفضة بالفضة، والبر بالبر، والتمر بالتمر، والشعیر بالشعیر والملح : (رضي هللا عنھ أن النبي صلى هللا علیھ وسلم قال
ًبالملح، مثال بمثل یدا بید لفت األصناف فبیعوا كیف شئتم إذا فإذا اخت: (ً، فبیع الذھب بالفضة ال یجوز إال یدا بید لقولھ في نفس ھذا الحدیث) ً

یبقى : ھذه خمسون، وتبقى علي مائة، أو: ً، فإذا اشتریت ذھبا فإنھ ال یجوز لك أن تفارقھ حتى تعطیھ قیمة الذھب، فلو قلت لھ) ًكان یدا بید
وهللا . ًع الفضة في البیع أن یكون یدا بیدالذھب م فإنھ یحكم بكونھ ربا النسیئة؛ ألن النبي صلى هللا علیھ وسلم أمر في التعامل في. لایر واحد
  .تعالى أعلم

 
 
 
 

 االستدالل بحدیث المسيء صالتھ على عدم وجوب السترة
 
 

، والنبي صلى هللا علیھ وسلم لم یخبر المسيء صالتھ عن السترة، )ال یجوز تأخیر البیان عن وقت الحاجة: (القاعدة األصولیة تقول: السؤال
ًصارف لوجوب السترة إلى الندب؟ وإذا كان ترك الواجب عمدا یبطل الصالة وسھوا یجبر بالسجود، فھل یكون كذلك فھل یدل ذلك على أنھ  ً

ھذا اعتراض على مسألة وجوب السترة، واالعتراض بحدیث المسيء صالتھ غیر وارد، وذلك ألن المسيء : في ترك السترة؟ الجواب
وھو -إنما نبھھ على الخلل : ٍ، مع أن لقائل أن یقول-بجنسھا: أي- ھو متعلق بذات الصالة َّصالتھ حدثھ النبي صلى هللا علیھ وسلم عما 

أجمعوا على أنھ : ً وارتبطت بھ الواجبات التي ذكرت تبعا، ولذلك قال العلماء رحمھم هللا عند ذكرھم لھذا الحدیث-حصول عدم الطمأنینة
، وإال )توضأ: (، وروایة)استقبال القبلة: (ورد إال في روایات اآلحاد واألفراد مسألةولذلك فما . تضمن أركان الصالة والتنبیھ على األركان

ھذا منفك؛ فإنك توجب األذان وال تستطیع أن تسقطھ بحدیث : ولذلك قالوا. فإن الروایة المشھورة ذكرت األركان التي حصل الخلل فیھا
صل اإلخالل فیھ، مع أنھ یمكن أن یعترض على من اعترض بحدیث المسيء صالتھ؛ ألن حدیث المسيء صالتھ منصب على شيء معین ح

ّیحتمل أن النبي صلى هللا علیھ وسلم رآه اقترب من السترة وكبر فنبھھ على اإلخالل في األركان ولم ینبھھ على : المسيء صالتھ، فیقال لھ
، وإنما یستقیم االستدالل بھ لو رآه علیھ الصالة والسالم )لما تطرق إلیھ االحتمال بطل بھ االستدال: (السترة، فھذا محتمل، والقاعدة تقول

ًیصلي إلى غیر سترة ولم یأت في الحدیث ذكر السترة، فإنھ حینئٍذ یكون دلیال صریحا یقوى على معارضة الصریح من األمر بالسترة، أما  ً
ال؛ ألنھ ال یستقیم استداللھ بالحدیث إال إذا كان النبي ًإذا كان الدلیل مترددا یحتمل أنھ صلى إلى سترة ویحتمل أنھ صلى إلى غیر سترة ف

صلى هللا علیھ وسلم رآه یصلي إلى غیر السترة وسكت عنھ، أما لو رآه یصلي إلى السترة فإنھ صلى هللا علیھ وسلم یعلم أن الرجل یعلم 
ًال تعارض بین ھذا وھذا لورود األمر بالسترة منفصال إنھ : أنھ یمكن أن یقال: األمر الثاني. وجوب السترة، فال یحتاج إلى أن ینبھھ علیھا

عن حدیث المسيء صالتھ، وإنما یستقیم االستدالل بحدیث المسيء صالتھ إذا جاء بأسلوب القصر والحصر الذي یدل على أن ما عدا ما 
 واألقوال المتعلقة بالصالة التي یعتبر وأما بالنسبة لجبرھا بسجود السھو فلیست السترة من جنس األفعال. ذكر من المستحبات والمندوبات

ًتركھا مجبورا بسجود السھو، فھي عبادة ھیئة إن وجدت حصل المقصود، وإن لم توجد أثم التارك لھا متعمدا، وال یجبر تركھا بالسجود ً .
  .وهللا تعالى أعلم

 
 
 
 

 حكم قصر الصالة لمن یظن أنھ سیصل إلى بلده ویدرك الوقت
 
 

لو كنت من أھل مكة وجئت من : لقصر لمن یستطیع أن یدرك الفریضة في المدینة التي یرید أن یسافر إلیھا؟ الجوابھل یجوز ا: السؤال
ّالمدینة في الساعة الثالثة والنصف أو الرابعة، وأذن المؤذن أذان العصر وأنت في الجموم أو في عسفان، ویغلب على ظنك أنك ستصل إلى 

وذلك ألن . ًللوقت، فلك أن تأخذ بالرخصة وتصلي قصرا، مع علمك أنك تصل قبل انتھاء الوقتمكة قبل غروب الشمس فأنت مدرك 
أما إدراكك للمحل الذي تریده قبل غروب الشمس فمظنون فإذا . الخطاب توجھ علیك بدخول الوقت بركعتین، فأنت مطالب بھما على األصل

ًألنفس لن تبلغ، وبناء على ذلك تبقى على األصل، فیجوز لك أن تصلي؛ ألن لطف هللا وصلت، وإذا لم یلطف هللا عز وجل فلو بلغت شق ا
ًوھذا على أصح أقوال العلماء، فمن صلى مسافرا في أول الوقت . الخطاب متوجھ علیك بركعتین، فإذا صلیت الركعتین فقد برئت ذمتك

وصلى هللا وسلم على نبینا . ا أن الحمد  رب العالمینوآخر دعوان. وأدرك آخر الوقت في الحاضرة ال یلزم باإلعادة؛ ألن ذمتھ برئت
 .محمد، وعلى آلھ وصحبھ أجمعین
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 [2[ باب سجود السھو -شرح زاد المستقنع 
من زاد في صالتھ ركعة فلم یعلم بھا إال بعد إتمامھا فإنھ یسجد للسھو، وإن سھا اإلمام فزاد في الصالة فعلى من خلفھ أن یسبحوا، فإن 

ومن أكثر الحركة في الصالة من غیر جنسھا فإن صالتھ تبطل، وإن . ً ورجع فبھا، وإال بطلت صالتھ وصالة من تبعھ إن كان عالماسبحوا
 .وھناك أحوال ال یشرع فیھا سجود السھو مفصلة في موضعھا. كانت الحركة یسیرة فال تبطل بھا الصالة، وال یشرع لھا سجود سھو

 أحكام سجود السھو
 
 

...... 
 

 حكم زیادة ركعة في الصالة
 
 

: أما بعد. بسم هللا الرحمن الرحیم الحمد  رب العالمین، وصلى هللا وسلم وبارك على نبینا محمد، وعلى آلھ وأصحابھ وأتباعھ وسلم أجمعین
ًكون عمدا أو سھوا، فإن كانت الزیاة في الصالة إما أن ت]. وإن زاد ركعة فلم یعلم حتى فرغ منھا سجد: [فیقول المصنف رحمھ هللا تعالى ً

ًعمدا فإنھا توجب البطالن، وإن كانت سھوا، كأن زاد فعال أو ً ًأفعاال من جنس الصالة ساھیا سجد، فالزیادة مع السھو تجبر بسجدتي السھو،  ً ً
ثالثة وھو یظن أنھ في الثانیة، ّفلو أنھ صلى الصبح فقام إلى الركعة ال]. وإن زاد ركعة فلم یعلم حتى فرغ منھا سجد: [ولذلك قال المصنف

قال . ًفلما سجد الثانیة من ھذه الركعة الزائدة، أو كان في التشھد تذكر أنھ قد زاد وأنھ قد صلى ثالثا، فال إشكال أنھ یسجد بعد السالم سجدتین
ًبأن قام للركعة الزائدة ناسیا : أي) م فیھاوإن عل: (قولھ]. وإن علم فیھا جلس في الحال، فتشھد إن لم یكن تشھد وسجد وسلم: [رحمھ هللا تعالى

ًفقرأ الفاتحة وأتمھا، أو قرأ نصف الفاتحة، أو قبل ابتدائھ بالفاتحة وبعد أن استتم قائما فذكر أنھ زاد ركعة فعلیھ أن یجلس مباشرة، سواء 
ف وقرأ الفاتحة وشرع في السورة، أو قرأ الفاتحة أذكر عند بدایة الركعة بمجرد وقوفھ، أو تذكر بعدما وقف وقرأ الفاتحة، أو تذكر بعدما وق

وقرأ السورة وأراد أن یركع فتذكر أنھا زائدة، أو قرأ وانتھى من القراءة وركع وأثناء الركوع تذكر، أو قرأ وركع ورفع من الركوع وقبل 
ًة بعد العلم متلبسا بھذه الحالة الزائدة، فإن سجوده تذكر، ففي ھذه األحوال كلھا یلزمھ أن یرجع مباشرة، وال یجوز لھ أن یبقى لحظة واحد

أنھ یلزمھ قطع األقوال واألفعال : الحكم األول: وھنا أحكام. ًبقي لحظة واحدة بعد العلم وكان متعمدا بطلت صالتھ؛ ألنھا زیادة قیام وركن
أن انتقالك : الحكم الثاني. ثم تذكرت مباشرة فإنك تجلس، )الحمد  رب العالمین: (ً، وقمت واستتمت قائما، فقلت)هللا أكبر: (مباشرة، فلو قلت

من القیام إلى الجلوس بعد أن علمت أنك زدت ال تتكلم فیھ وال تكبر؛ ألنك في ھذه الحالة مأمور بالجلوس للتشھد، وبمجرد رفعك من السجدة 
. ً كنت إماما جلست وأنت ساكت والناس معك سكوتالثانیة قد كبرت للتشھد األخیر، فال تحدث أي قول، بل تجلس مباشرة وأنت ساكت، وإن

الزائدة، ثم تبین لك بعدما قمت أنك زدت، وكنت قد قرأت التشھد، فحینئٍذ إذا رجعت ال  ثم إن كنت في مثل صالة الفجر، فقمت إلى الركعة
أما لو أنك بعد سجدتك الثانیة قمت .  قرأت التشھدتقرأ التشھد؛ ألنك قد قرأتھ، فتتم بالدعاء ثم تختم بالتسلیم، فھذا إذا تذكرت بعد أن كنت قد

إلى الركعة الثالثة الزائدة، فتذكرت فإنك تجلس مباشرة، ثم تشرع في قراءة التشھد؛ ألنك مخاطب في ھذه الحالة بقراءة التشھد، فتتشھد وتتم 
ًصالتك، ثم تسجد بعد السالم للزیادة؛ ألنك لما وقفت ھذه الوقفة كان ركنا زائدا جب ھذا ) جلس في الحال: (فقولھ. ر بسجدتي السھو بعد السالمً

حكم ثان في حالة ما إذا صلیت الظھر أربع ركعات ثم جلست للتشھد، ثم شككت بعد أن ) فتشھد إن لم یكن تشھد: (ھو الحكم األول، وقولھ
ا حصل لإلنسان قبل سالمھ فإنھ یلزمھ أن یأتي بالیقین انتھیت من التشھد بكمالھ، في كون الركعة التي أنت فیھا الثالثة أو الرابعة، فالشك إذ

ًهللا عنھما، فإن قمت ظانا أنك في نقص، فلما وقفت تذكرت أن الذي أنت فیھ إنما ھو التمام  على ظاھر حدیثي ابن عباس وأبي سعید رضي
 یلغي التشھد األول لمكان إذن الشرع بالتمام، فألغي ًوالكمال، فإنك تجلس مباشرة، وحینئٍذ ال تقرأ التشھد، وكونك أحدثت قیاما بعد تشھدك ال

ھذا ) وسجد ثم سلم: (وقولھ. بعد العلم، وصار وجوده وعدمھ على حد سواء، فإن شئت أتممت الدعاء، وإن شئت جلست مباشرة وسلمت
لنصوص الواردة أن الزیادة یسجد لھا بعد  أن سجود السھو كلھ قبل السالم، والراجح ل-وھو أحد أقوال العلماء-على ما اختار رحمة هللا علیھ 

  .السالم، والنقص والشك قبل السالم
 
 
 
 

 حكم إلزام اإلمام بتسبیح المؤتمین إن سھا في الصالة
 
 

ًوإن سبح بھ ثقتان فأصرو لم یجزم بصواب نفسھ بطلت صالتھ وصالة من تبعة عالما ال جاھال أو ناسیا: [قال رحمھ هللا تعالى : قاال: أي]. ًً
ٍوھو اللفظ الذي یشرع عند حصول الخلل من اإلمام، أو یكون لعارض یرید أن ینبھ اإلنسان بھ غیره، كما لو رأى إنسان غیره ). سبحان هللا(
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وأما الدلیل على اشتراط الثقتین فحدیث ذي الیدین، فإن النبي صلى هللا علیھ ). سبحان هللا: (یرید أن یقع في ضرر أو شيء ما فإنھ یقول
فالنبي صلى هللا علیھ وسلم بنى ) أقصرت الصالة، أم نسیت؟! یا رسول هللا: (م حینما سلم من الركعتین وقام كالغضبان، قال ذو الیدینوسل

أقصرت الصالة، أم : یا رسول هللا: (على ظنھ واجتزأ بھذا الظن وسلم بالمأمومین، فدل على أن اإلمام یعمل بظنھ، فلما قال لھ ذو الیدین 
فدل . فلم یرجع النبي علیھ الصالة والسالم إلى قول ذي الیدین وحده) بلى قد كان شيء من ذلك: فقال. ما كان شيء من ذلك: قالنسیت؟ 

ًعلى أن قول الثقة وحده ال یكفي؛ إذ لو كان كافیا لعدل النبي صلى هللا علیھ وسلم عن صواب نفسھ إلى قول ذي الیدین ، وإنما قال علیھ 
فدل على أنھ ال بد من تمام البینة والشھادة، وذلك إنما یكون في أصل الشرع ). نعم: أصدق ذو الیدین؟ قالوا: ( للصحابةالصالة والسالم

وھو وحده، وأنت على غلبة ظنك أنھ البد من ركعة، فإنك تقوم، فإن سبح اثنان ثقتان ). سبحان هللا: (بشھادة ثقتین، فإذا قال أحد المأمومین
جع إلى قولیھما؛ ألن النبي صلى هللا علیھ وسلم ألغى ظنھ ورجع إلى ظن الثقات، فدل على أنھ إذا كمل النصاب رجع إلى وراءك فحینئٍذ تر

لو أن القاضي شھد عنده عدالن أن لفالن على : ولھا نظائر، منھا. قول الثقات، وھذه من المسائل التي یقدم فیھا قول الثقتین على ظن النفس
یحكم بما : ًم أن فالنا قد سدد ھذا األلف، ولكن لیست عنده بینة، فال بد أن یحكم بشھادة الشھود، وال یعتبر بعلم نفسھ، قالواًفالن ألفا، وھو یعل

وعدل إن : ولذلك قال. ًقال الشھود، ثم یخبر صاحب الحق أنھ سیشھد لھ، فیقیم صاحب الحق دعوى عند غیره ویكون القاضي شاھدا بحقھ
ًفھ منع أن یرده وحقھ إنھاء ما في علمھ لما سواه شاھدا بحكمھ فھذه من المسائل التي تقدم فیھا شھادة الشھود على ظن أدى على ما عنده خال

سبحان : (إنما اشترط العدالن ألنھ حینما یقول لك رجل: لكن قالوا. نفسك، وإال فإن األصل یقتضي أن یقین نفسك ال تعدل بھ إلى ظن غیرك
ًي نفسك، وھو أیضا على یقین في نفسھ، فحینئٍذ لیس من حقك أن تعدل عن یقین نفسك إلى یقین غیرك؛ ألن هللا كلفك فأنت على یقین ف) هللا

یحرم على : وقالوا. ال یجوز للمجتھد أن یعدل إلى اجتھاد غیره، ما دام أنھ قد تبین لھ الحق في اجتھاد نفسھ: بیقین نفسك، ومن ھنا قالوا
) سبحان هللا: (فاإلمام إذا ُسبِّح لھ وھو على یقین من نفسھ، وقال الذي وراءه. لى بینة في قرارة نفسھ وهللا تعبده بظنھالمجتھد أن یقلد؛ ألنھ ع

الباء لھا ] سبح بھ: [وقولھ. فھذا ظن غیره، فلما اكتملت الشھادة ضعف جانب اإلمام وحده، ووجب علیھ الرجوع إلى قول ھؤالء العدول
ًتعد لصوقا واستعن بتسبب وبدل صحابا قابلوك باالستعالء فقولھ: ٍان، وقد أشار إلیھا ابن مالك بقولھٍمعان تقرب من عشرة مع سبح بھ : (ًَّ

فإن لم یكن على یقین نفسھ، وأصر . ارجع إلى التشھد: أعلموه بالزیادة التي ھو فیھا، فھو قائم وھم جلوس، فسبحوا لھ أن: بمعنى) الثقتان
؛ ألنھ إذا بطلت صالة اإلمام بطلت صالة المأمومین ً)بطلت صالتھ وصالة من تبعھ عالما(ًما في قرارة نفسھ فحینئٍذ على القیام ولم یكن جاز

ألنھ لما سبح بھ الثقتان ولم یكن عنده یقین نفسھ فإنھ في ھذه الحالة مأمور : قالوا. على ھذا األصل المقرر عند فقھاء الحنابلة والحنفیة
ًالصالة، ومن ترك الواجب متعمدا فصالتھ  ًتین، وكونھ لم یرجع إلى قول الثقتین یكون قد ترك واجبا من واجباتبالرجوع إلى قول الثق
وأما كونھم اشترطوا الجزم فألن ذا ). صلوا كما رأیتموني أصلي: (دلیل الوجوب ھدي النبي صلى هللا علیھ وسلم: باطلة، ولذلك یقولون

، فدل على أنھ ) أصدق ذو الیدین ؟: (شك علیھ الصالة والسالم فقال) بلى قد كان شيء من ذلك: (یھ وسلمالیدین لما قال للنبي صلى هللا عل
: وقولھ. بالزیادة: أي) ًعالما: (وقولھ. ًلیس على یقین من نفسھ، وبناء على ذلك فإذا كان اإلمام على یقین من نفسھ فحینئٍذ یعمل بیقین نفسھ

ًال جاھال أو ناسیا( وبعض العلماء یقولون في مسألة العذر .  العذر بالجھل والنسیان، وفیھ حدیث معاویة بن الحكم المشھورھذا على) ً
وحملوا علیھ حدیث األعرابي في . إذا استقرت األحكام فال یعذر بالجھل، وإنما یعذر بالجھل في عھد النبي صلى هللا علیھ وسلم: بالجھل

: ومنھم من یقول. ًإن األحكام لم تستقر، ولذلك یعذر، ویعتبر ھذا موجبا لعذره: ي الكالم، فقالواعمرة الجعرانة، وحدیث معاویة بن الحكم ف
إن العذر یكون لعدم العلم بالناسخ، خاصة في الكالم، وسیأتي إن شاء هللا ذكره، وھو قول بعض العلماء، منھم أبو الخطاب، حیث یخرجھا 

ًوبناء على ذلك یكون كأنھ متعبد  عز وجل بأصل، ). لم بالناسخ فإنھ یعذر بفعل المنسوخإذا لم یع: (على المسألة األصولیة المشھورة
ًفیعتبرون الجھل في ھذا موجبا لعدم بطالن صالتھ، وموجبا للعذر ً.  

 
 
 
 

 أحكام مفارقة المؤتم لإلمام إذا سھا في الصالة
 
 

ًصلى اإلمام الظھر خمسا وقام إلى ركعة وأنت على یقین من أنھا خامسة، فإن إذا كنت وراء اإلمام و]. وال من فارقھ: [قال رحمھ هللا تعالى
الحالة :  أن تبقى في مكانك وتتشھد، وال یجوز أن تتابعھ على الزیادة، ولك ھنا حالتان-إذا علمت أنھ قد زاد الركعة-ًالذي یلزمك شرعا 

تبقى تتشھد وتنتظر حتى ینتھي من الركعة؛ ألنھ معذور : الحالة الثانیة. تھتتشھد وتتم لنفسك وتفارقھ لمجرد زیاد: قال بعض العلماء: األولى
فیھا فلھ حكمھ على ظنھ، وأنت معذور بترك االئتمام، كما فعل النبي صلى هللا علیھ وسلم في صالة الخوف، إذ جلست الطائفة األولى وقام 

تخرج على ھذا أنھ یعذر المأموم في ترك االقتداء لمكان الزیادة، ثم یبقى یتشھد، فی: قالوا. للطائفة الثانیة بالركعة، فأتمت لنفسھا وسلم بالجمیع
وھذا المذھب أقوى؛ ألن األصل المتابعة حتى یدل . ركعتھ، ثم یسلم معھ ثم یكثر من الدعاء واالستغفار وسؤال هللا من فضلھ حتى یتم اإلمام

ً الحي الصبح ثالثا، فإذا قام للثالثة تجلس وتتركھ حتى یتم إذا أصر على رأیھ ًوبناء علیھ، فلو صلى إمام. دلیل على الخروج من الصالة
وإذا زاد إمام الحي بأن قام للثالثة في صالة الفجر، أو الخامسة . ویقینھ، ثم إذا تشھد تبقى تتشھد حتى ینتھي من الركعة بكمالھا، ثم تسلم معھ

ًمن تبعھ منھم ظانا أنھ : الحالة األولى:  الخامسة في العشاء، فالمأمون على حاالتفي صالة الظھر أو العصر، أو الرابعة في المغرب، أو
على حق وصالتھ صحیحة، كأن یقوم اإلمام في الفجر إلى الثالثة والمأموم یعتقد أنھا الثانیة، فصالتھ وصالة اإلمام صحیحة؛ ألن هللا 

فثبت على الحالة التي ذكرناھا وسلمت مع اإلمام، أو فارقتھ على مذھب من یرى أن تعلم أنھا زائدة، : الحالة الثانیة. تعبدھما بھذا الظن
ًأن تعلم أنھا زائدة وتقوم معھ متعمدا عالما بزیادتھ لكنك جھلت الحكم، فحینئٍذ تعذر بالجھل عند : الحالة الثالثة. المفارقة، فصالتك صحیحة ً
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 ظانین أن الصالة قد -كما في قصة ذي الیدین-وا وراء النبي صلى هللا علیھ وسلم من یرى العذر بالجھل، والدلیل على ذلك أن الصحابة سلم
، فسلم أبو بكر وھو یعلم أن النبي صلى هللا علیھ ) قصرت الصالة. قصرت الصالة: فقام السرعان من الناس یقولون: (قصرت بدلیل الحدیث

الجھل بالحكم والظن بالتشریع : (فلذلك قالوا.  ویظن أن الصالة قد نسختوسلم قد سلم وأن ھذا السالم لیس في موضعھ، لكنھ جاھل بالحكم،
ً، فیعذر ھذا كما یعذر ھذا، وبناء على ذلك فمن قام من العوام مع اإلمام یظن أنھ یتابعھ وھو یعلم أنھ قد زاد فحینئٍذ یحكم )في مرتبة واحدة

إن العذر بالجھل خاص بزمان النبي : وھذا على مذھب من یقول. تھمتبطل صال: وقالت طائفة من العلماء. بصحة صالتھ من ھذا الوجھ
  .وھو أقوى المسلكین من مسالك األصولیین رحمة هللا علیھم. صلى هللا علیھ وسلم

 
 
 
 

 حكم كثرة الحركة في الصالة من غیر جنسھا
 
 

ًكثیرا، : ً وصف المصنف العمل بكونھ مستكثرا، أي].وعمل مستكثر عادة من غیر جنس الصالة یبطلھا عمده وسھوه: [قال رحمھ هللا تعالى
فخرج العمل القلیل، كأن یصلح عمامتھ أو یصلح ثوبھ، فقد فعل النبي صلى هللا علیھ وسلم ذلك حینما جر ثوبھ وھو في الصالة والتحف بھ، 

ا فعل ثالث حركات متتابعات بدون فاصل فھذا أنھ یضبط بالعدد، فإذ: القول األول: وللعلماء قوالن في ضابط العمل الكثیر. فھذا عمل یسیر
ال حد بالعدد، وإنما یحد بالعادة والعرف؛ ألن ما أطلق في الشرع فإنھ : القول الثاني. عمل كثیر ویوجب بطالن الصالة، وھذا قول الحنفیة

ًفبناء علیھ فرقوا بین . ٍھذا غیر مصل: ل لقالفیعرف الكثیر من العمل في العادة بأنھ لو رآه رجل من بعید یفعل ھذه األفعا. یبقى على إطالقھ
، والقاعدة أن ما أطلقھ الشارع ]عادة: [المصنف فقال القلیل والكثیر بضابط العادة، وھذا قول الجمھور، ومنھم الشافعیة والحنابلة، ودرج علیھ

؛ ألن اإلنسان إذا فعل األفعال الكثیرة التي ال تتعلق فعمل المستكثر عادة یعتبر من موجبات بطالن الصالة. فإنھ یرجع فیھ إلى العرف والعادة
ًبالصالة خرج عن كونھ مصلیا، وبناء على ذلك یحكم ببطالن صالتھ، وقد قال علیھ الصالة والسالم في الحدیث الصحیح إن في الصالة : (ً

وقال . ھذه الصالة فال یشتغل بأي أمر خارج عنھاینبغي للمكلف أن یستجمع نفسھ ل: ، والتعبیر بھذا األسلوب یدل على أنھ شغل، أي) ًلشغال
، فھي عبادة مخصوصة تقع على )إن ھذه الصالة ال یصلح فیھا شيء من كالم الناس: (رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم لمعاویة بن الحكم

ألفعال التي ھي من جنس الصالة إن فا). صلوا كما رأیتموني أصلي: (ھیئة مخصوصة، وقد أكد النبي صلى هللا علیھ وسلم ھذا األصل بقولھ
ًكانت عمدا فالصالة باطلة، وإن كانت سھوا جبرت بسجود السھو واألفعال الزائدة من غیر جنس . وھذا ھو النوع األول من األفعال الزائدة. ً

ًالصالة یفرق بین قلیلھا وكثیرھا، فإن كان الفعل كثیرا بطلت، وإن كان یسیرا لم تبطل؛ ألن النبي صلى  هللا علیھ وسلم فتح الباب وھو في ً
الصالة، وكذلك ثبت عنھ علیھ الصالة والسالم أنھ حمل أمامة في الصالة ووضعھا، وصعد المنبر ونزل عنھ علیھ الصالة والسالم، وكل 

 لیست من جنس الصالة أي أن األفعال المستكثرة التي). یبطلھا عمده وسھوه: (وقولھ. ذلك لم یوجب بطالن صالتھ صلوات هللا وسالمھ علیھ
ًیبطلھا العمد والسھو، فلو أن إنسانا نسي أنھ في الصالة فتحرك حركات كثیرة، ثم تذكر أنھ في الصالة ورجع إلیھا؛ فإنھ یحكم ببطالن 

ًصالتھ، ویستوي في ذلك أن یكون متعمدا أو ناسیا، ولذلك یعتبرون النسیان في مثل ھذا الحال الغیا ً  نجیب عن قول هللا كیف: فإن قال قائل. ً
َربنا ال تؤاخذنا إْن نسینا أْو أخطأنا : تعالى َ َ َ َْ َ ْ َُ َ ِْ ِ َِّ َ نسیانھ وذھولھ یوجب سقوط اإلثم عنھ، وال یوجب سقوط الحق عنھ، ولذلك : ؟ قلنا]286:البقرة[َ

: ین، وقد قال صلى هللا علیھ وسلمفإن النسیان ال یسقط الحقوق، فلو كان لرجل على إنسان دین ونسیھ ثم تذكره وجب علیھ أن یقضي الد
، فحق هللا ال یسقط بالنسیان، وھذا على األصل وإن كان ھناك استثناءات دلت النصوص علیھا، ولذلك یعبر )فدین هللا أحق أن یقضى(

  .ًیسقط عنھ اإلثم من باب الحكم، ویلزم بإعادة صالتھ واستئنافھا إعماال لألصل: األصولیون بعبارة أدق فیقولون
 
 
 
 

 یسیر الحركة في الصالة
 
 

ًإذا عمل عمال كثیرا حكم ببطالن صالتھ، أما لو عمل شیئا یسیرا فإنھ ال یشرع لھ : أي]. وال یشرع لیسیره سجود: [قال المصنف رحمھ هللا ً ً ً
یھ وسلم أنھ فعل بعض األمور ًأن یسجد سجود السھو، فال یسجد للیسیر من األفعال سجود السھو جبرا للخلل، وقد ثبت عن النبي صلى هللا عل

ُالیسیرة التي لیست من مقصود الصالة ولم یسجد لھا، كفتحھ للباب لما قرع علیھ، ورده السالم حینما ُسلم علیھ وھو في الصالة، فھذه 
  .ًاألعمال الیسیرة ال یحكم فیھا ببطالن الصالة، وال یشرع لھا سجود سھو، وإنما تغتفر سماحة ویسرا من الشرع
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ألن األكل والشرب یخالف مقصود الصالة، وقد ثبت عن النبي صلى هللا علیھ ]. ًوال تبطل بیسیر أكل وشرب سھوا: [قال رحمھ هللا تعالى
بعملھا حال الوقوف ، فاألصل في المصلي أن یشتغل بذكر هللا عز وجل، وعمل األعمال التي أمر هللا )ًإن في الصالة لشغال: (وسلم أنھ قال

ًومذھب كثیر من العلماء أن من أكل أو شرب الیسیر أو الكثیر عمدا أو نسیانا . ًبین یدیھ، فإذا أكل أو شرب فقد خرج عن كونھ مصلیا ً
ب، بل ھو ّفصالتھ باطلة، وھذا القول أشبھ، فإن النبي صلى هللا علیھ وسلم بین أن الصالة فیھا شغل، ولیس من شغل الصالة األكل والشر

ًمتضمن لإلعراض عن هللا عز وجل بااللتھاء بشھوة البطن، سواء أكان أكال أم شربا، كثیرا أم قلیال، إال أن ھؤالء منھم من استثنى الیسیر  ًً ً ٌ
 ذلك فمھ فاستطعم ًالذي یكون بین األسنان، وھكذا طعم الطعام، كأن یكون شرب لبنا فبقي شيء من طعمھ في ریقھ، أو بقیت رائحتھ في

خاصة أثناء صیام رمضان إذا كان حدیث عھد بالسحور - ال تبطل صالتھ لما في ذلك من المشقة؛ إذ یصعب على اإلنسان : الطعم، فقالوا
 أن یدفع مثل ھذا الیسیر، ثم ھو شيء قلیل ال یقصد عادة فاستثنوا مثل ھذا الیسیر الذي یكون بین األسنان، أو یكون -وجاء لصالة الفجر

إن اشتغل بقلعھ أثناء الصالة : ّوفصل بعض العلماء فیما یكون بین األسنان فقال. فم من رائحة قویة للطعام لم تزل بالمضمضةداخل ال
أما لو أنھ استخرجھ مباشرة فإنھ ال یحكم . ووضعھ بین أسنانھ كحال الطاعم والعاض فإنھ یحكم ببطالن صالتھ؛ ألنھ في صورة اآلكل

ًوال شك أن األكل والشرب ال وجھ الستثنائھ یسیرا كان أو كثیرا، إال ما أثر عن عبد هللا بن الزبیر رضي هللا .  یطعمببطالن الصالة لكونھ لم ً
إن ھذا ال یقوى على معارضة السنة الصحیحة : عنھ أنھ شرب الماء في صالة النافلة، وبعض العلماء یشكك في ثبوت الخبر، ولكنھم قالوا

ًوبناء على ھذه السنة فإنھ ال . ى هللا علیھ وسلم التي تدل على أن المصلي ینبغي علیھ أن یشتغل بمقصود الصالةرسول هللا صل الثابتة عن
ًیقوى على تخصیصھا إال ما ھو في مثلھا في القوة أو أقوى منھا، كأن یكون نصا قطعیا متواترا، فال یقوى مثل ھذا على االستثناء، ویتأول  ً ً

واستنثى المصنف رحمھ هللا حالة السھو .  فإذا قیل بھذا فإنھ ُیبقى على األصل الذي یوجب الحكم ببطالن الصالةلـابن الزبیر لو صح عنھ،
والصحیح ما ذھب إلیھ طائفة من أھل العلم أنھ یستوي في ذلك . یغتفر لھ وتصح صالتھ: ًإذا أكل أو شرب یسیرا، وقد قال بعض العلماء

یسقط عنھ اإلثم لمكان السھو ویحكم ببطالن : هللا علیھ وسلم أخبر برفع المؤاخذة عن الساھي، فیقولونالعمد والسھو، وذلك أن النبي صلى 
لو قطع صالتھ واشتغل : وھذا لھ أصل، فلو احتاج إلنقاذ نفس، كأن رأى صبیھ یوشك أن یقع في الھالك، فقد قالوا. صالتھ ولزوم استئنافھا

إلنقاذه، فإننا نحكم بسقوط اإلثم لمكان الضرورة، ونحكم بوجوب االستئناف لكونھ قد خرج عن بإنقاذه فخرج عن الصالة بالعبث الكثیر 
وال نفل بیسیر : [قال رحمھ هللا تعالى. یسقط عنھ اإلثم لمكان السھو، ویؤمر باستئناف صالتھ وابتدائھا: وكذلك قالوا ھنا. الصالة ومقصودھا

ًعمدا، فإذا كان شربھ للماء قصدا في النفل قالواوال یبطل النفل بیسیر شرب : أي]. ًشرب عمدا وھذا مبني على مذھب . إن صالتھ ال تبطل: ً
ًوھذا ال شك أن لھ وجھا عند من یقول بھ، ولكن نظرا لمعارضتھ لألصل الذي یدل . إن قول الصحابي وفعلھ حجة: من یقول من األصولیین ً

 .نھ ال یقوى تخصیص ھذا األصل باألثر الوارد عن ابن الزبیر لو صح عنھ ذلكعلى وجوب اشتغال المصلي بما ھو من مقصود الصالة فإ
 
 
 
 

 نقل الذكر المشروع في الصالة إلى غیر موضعھ
 
 

وإن أتى بقول مشروع في غیر موضعھ كقراءة في سجود وقعود، وتشھد في قیام، وقراءة سورة في األخیرتان لم : [قال رحمھ هللا تعالى
أن یصلي إنسان الظھر، فعندما قام للركعة : مثالھ) وإن أتى بقول مشروع في غیر موضعھ: (قولھ]. د، بل یشرعتبطل ولم یجب لھ سجو

ًالثانیة فبدل أن یقرأ الفاتحة قرأ التشھد سھوا ال قصدا، أو ركع فسھا فقرأ القرآن راكعا، أو سجد فقرأ الفاتحة ساجدا، أو جلس للتشھد فسھا  ً ً ً
فالفاتحة مشروعة في الصالة، والتشھد مشروع في الصالة، فھو متلفظ بلفظ مشروع في الصالة، ولكن . تشھدفقرأ الفاتحة وھو في ال

ٌفسواء أكان في حال القراءة أم حال الرفع من الركوع، أم تشھد بین السجدتین في . الموضع الذي تلفظ فیھ ال یشرع إیقاع ھذا الذكر فیھ
ًوھذا النوع من األقوال یعتبر مترددا في ). لم تبطل، ولم یجب لھ سجود، بل یشرع: (د قال رحمھ هللاجلستھ بینھما، فكل ھذا إذا سھا فیھ فق

إن : ، فأنت إذا نظرت إلیھ وقلت)أن یتردد الفرع بین أصلین مختلفین في الحكم(یعتبر قیاسھ قیاس شبھ، وھو عند األصولیین : القیاس، أي
ً الصالة توجب سجود السھو، كما لو زاد في الصالة ذكرا في موضع ال یشرع أداء ذلك الذكر فإن زیادتھ في. ھذا القول مشروع في أصلھ

یسجد للسھو؛ : فیھ، كأن یتشھد مرتین في موضع التشھد فإنھ یسجد للسھو، فحینئٍذ إن قستھ على من تشھد مرتین أو قرأ الفاتحة مرتین قلت
وإن . إنھ یسجد للسھو: ي وقراءة الفاتحة مرة ثانیة واقع في غیر موقعھ، فھذا إذا قلتألن الذكر مشروع في أصلھ، وألن إیقاع التشھد الثان

ال یجب علیھ سجود السھو فذلك ألن المكان لیس بمكان ھذا الذكر، فأشبھ الفعل الخارج عن الصالة والقول الخارج عن الصالة، فلذلك : قلت
فتوسط  . كما لو فعل الیسیر من األفعال فال یجب علیھ أن یسجد سجود السھوإنھ قول زائد عن الصالة، فال یشرع سجود سھو لھ،: تقول

لو سجد لشرع لھ : ال یجب علیھ سجود السھو؛ ألن الموضع لیس بموضع الذكر، ویشرع لھ، أي: أصحاب ھذا القول بین األصلین وقالوا
حمھ هللا ذھب إلى ھذا القول المتوسط فرأى أنھ ال یجب علیھ فالمصنف ر. لمكان األصل الذي یلتحق بھ، كما لو كرر الفاتحة أو كرر التشھد

: ًأنا قرأت التشھد قائما، قلت لھ: فلو سألك سائل وقال. لھ أن یسجد: أي) بل یشرع: (سجود سھو، ولكن لو سجد فال حرج، وھذا معنى قولھ
ال یجب علیك : أو حال التشھد، أو بین السجدتین تقولًقرأت الفاتحة ساجدا، : ولو سألك وقال. ال یجب علیك أن تسجد، وإن سجدت فال حرج

  .أن تسجد للسھو، وإن سجدت فال حرج
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ًالتسلیم قبل إتمام الصالة عمدا أو سھوا ً 
 
 

ًوإن سلم قبل إتمامھا عمدا بطلت، وإن كان سھوا ثم ذكر قریبا أتمھا وسجد: [قال رحمھ هللا تعالى ً مأموم أو اإلمام أو ال: أي) وإن سلم: (قولھ]. ً
ًفلو أن شخصا صلى الصبح، فلما انتھى من الركعة األولى . أي بطلت صالة الجمیع) ًعمدا بطلت(إتمام الصالة : أي) قبل إتمامھا(المنفرد، 

التشھد سلم، وھو عالم أنھ في الركعة األولى وأن صالتھ لم تتم فإن صالتھ تبطل باإلجماع، أو سجد السجدة الثانیة األخیرة، وقبل أن یقرأ 
ًفمن سلم من الصالة قبل كمالھا وتمامھا عالما أن صالتھ لم تتم، فصالتھ . سلم فقد بطلت صالتھ، إال عند من ال یرى وجوب التشھد ولزومھ

ًباطلة؛ ألنھ لم یصل على الصفة المعتبرة شرعا، وقد ثبت في الحدیث الصحیح من حدیث علي رضي هللا عنھ أن النبي صلى هللا علیھ وسلم 
ًفقد حل منھا، وبناء على ذلك یكون تسلیمھ قبل انتھاء صالتھ  ، فدل على أنھ لما سلم أثناء الصالة) تحریمھا التكبیر وتحلیلھا التسلیم: (قال

ًخروجا من الصالة، وقد خرج من الصالة قبل كمالھا فبطلت، وھذه المسألة تدل على أن من أراد أن یقطع الصالة إذا أقیمت الصالة فعلیھ 
وھذا یدل على أنھم معتبرون للتسلیم، وأن التسلیم . من سلم قبل تمام الصالة بطلت صالتھ: أن یسلم حتى یصدق علیھ أنھ صلى، ولذلك قالوا

یوجب الخروج من الصالة، وكل ھذا إذا بقي لھ ركن، أما لو سلم قبل الكمال الذي ھو بمنزلة الفضل، كأن یكون سلم قبل الدعاء األخیر، فإن 
ًتھ صحیحة؛ ألن الدعاء األخیر ال یعتبر ركنا وال واجبا وال شرطا في صحة الصالة، فلو أنھ قرأ التشھد وأكملھ وكان مستعجال وسلم صال ً ً ً

وإن : (وقولھ) .  فقد تمت صالتك-األركان: أي-إذا فعلت ھذا : (صحت صالتھ وأجزأتھ؛ ألن النبي صلى هللا علیھ وسلم قال للمسيء صالتھ
أن یسلم من ركعتین في الرباعیة، كما لو صلى الركعتین األولیین من الظھر وجلس للتشھد، ثم : مثالھ) ً ثم ذكر قریبا أتمھا وسجدًكان سھوا

ظن أنھ في الركعة األخیرة فسلم، أو صلى الفجر ركعة ثم جلس یظن أنھ في األخیرة وتشھد وسلم، فكل ھذه الصور داخلة تحت ھذا األصل 
صلى النبي صلى هللا علیھ وسلم إحدى : (، وھذا الحكم مبني على حدیث أبي ھریرة الثابت في الصحیحین أنھ قالالذي ذكره المصنف

صالتي العشي ركعتین ثم سلم، ثم قام إلى خشبة في مقدمة المسجد فوضع یده علیھا، وفي القوم أبو بكر وعمر ، فھابا أن یكلماه، وخرج 
لم أنس ولم تقصر، : أنسیت أم قصرت الصالة؟ فقال: یا رسول هللا: ذا الیدین فقال: فقام رجل یقال لھقصرت الصالة، : سرعان الناس، فقالوا

صلوات ) فصلى ركعتین، ثم تشھد، ثم سلم، ثم سجد سجدتین بعدما سلم. نعم: أصدق ذو الیدین؟ فقالوا: بلى، قد نسیت، فسأل الصحابة: فقال
ًأن من سلم من صالتھ ساھیا یجوز لھ أن یرجع فیتم ما فاتھ ویستدركھ، وأنھ یسجد : سائل، منھاوھذا الحدیث یدل على م. هللا وسالمھ علیھ

ًللسھو لمكان الزیادة، وبناء على ذلك فمن صلى الصبح ركعة وسلم فإنھ یرجع، وإذا رجع یجلس كحال المتشھد لیأتي بصفة القیام من 
، ثم یجلس للتشھد ویسلم، فإذا سلم سجد بعد السالم سجدتین، وھاتان السجدتان لمكان الجلوس إلى القیام، فیقوم ویقرأ الفاتحة ویتم الركعة

الزیادة، ووجھ الزیادة أنھ زاد في تشھده، ثم زاد السالم بعد التشھد، وھذه الزیادة التي وقعت وھي من جنس الصالة شرع لھا جبر، وذلك 
ھذه المسألة : تمام، فھل كل من ذكر النقص في الصالة یرجع ویتمھا؟ الجوابفإذا ثبت أن من سلم من نقص یلزمھ ال. بسجوده بعد السالم

ًفیھا تفصیل، فلو أن إنسانا صلى الركعتین وسلم بعد انتھائھ منھا وبقیت لھ ركعتان، كأن یكون في الظھر أو العصر أو العشاء، فإن تذكر في 
م قصر، ویستوي في ھذا أن یكون في مكان صالتھ، أو یكون في غیر المسجد فإنھ یشرع لھ أن یرجع ویتم الصالة، سواء أطال الوقت أ

والدلیل على ذلك أن النبي صلى هللا علیھ وسلم قام من مكان الصالة وانتقل إلى جوار الجذع، فخرج عن المكان الذي صلى . مكان الصالة
وقال بعض . ن المسجد انقطع التدارك ولزمھ االستئناففیھ، لكنھ داخل المسجد، فاشترط أن یكون ذكره حال كونھ داخل المسجد، فلو خرج م

ولكن األشبھ . واختلفوا في قدر الطول والقصر على تفصیل. إن طال الزمان بین تسلیمھ من الركعتین وذكره یلزمھ أن یستأنف: العلماء
 علیھ وسلم رجع، فدل على أنھ في حال واألقوى أن یرجع إلى المصلى ولو طـال الزمان مـا دام أنھ في المسجد، وذلك ألن النبي صلى هللا

، فھذا كلھ )أصدق ذو الیدین ؟: (، وقولھ) ما نسیت ولم تقصر : (المصلي، مع وقوع الكالم األجنبي الذي لیس ھو من ألفاظ الصالة كقولھ
رجع إلى الصالة، واعتبر ھذا فالمقصود أن النبي صلى هللا علیھ وسلم . ًكالم لیس من أذكار الصالة، وإن كان مشروعا لمصلحة الصالة

. ھذا فیشرع لإلمام والمنفرد أن یرجعا إلى صالتھما ویتما على الصورة التي ذكرنا الفاصل مع وجود الكالم غیر مؤثر في الصالة، وعلى
 مباشرة فإنھ حینئٍذ ٌأما لو أنھ خرج من المسجد فإنھ یستأنف الصالة، سواء أطال الوقت أم قصر، فلو أنھ سلم من ركعتین وخرج من المسجد

. ال یتدارك، وإنما یرجع ویستأنف الصالة؛ إذ قد بطلت صالتھ األولى بالخروج من المحل، فاعتبر المحل لتصحیح بنائھ على صالتھ األولى
ًین ساھیا، ًوبناء على ذلك فلو أوقع شخص صالة بین الركعتین األولیین من الظھر والركعتین األخریین، كأن صلى الظھر ثم سلم من ركعت

ثم قام وصلى ركعتین نافلة، ثم بعد أن صلى الركعتین تذكر أنھ سلم من اثنتین فعلیھ أن یرجع ویتم الصالة، وذلك ألن الصالة التي أوقعھا 
ومثلھ لو طاف إنسان شوطین، ثم أقیمت الصالة المفروضة فصلى، ثم رجع وبنى فھو من جنس الطواف، . من جنس الصالة، وھذا ظاھر

ً، فلم یجعل دخول الصالة بین األشواط األولى واألشواط األخیرة فاصال؛ ألنھ من )الطواف بالبیت صالة: (قال علیھ الصالة والسالموقد 
  .وھكذا لو أوقع نافلة بین الصالتین المفروضة فیعذر لمكان السھو، وتصح صالتھ لمكان الكمال والتمام. جنس الطواف من جھة كونھ صالة

 
 
 
 

 شيء في الصالة ثم ذكر بعد السالممن فاتھ 
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في ھذه ]. ًفإن طال الفصل، أو تكلم لغیر مصلحتھا بطلت ككالمھ في صلبھا، ولمصلحتھا إن كان یسیرا لم تبطل: [قال رحمھ هللا تعالى

ویعبرون عنھ بالفاصل كما أعتبر في الفاصل بین الركعتین األولیین واألخریین وجود الوقت الطویل، : المسألة مذاھب، فبعض العلماء یقول
ًال عبرة عندنا بالفاصل، ما دام أن المكان لم یغادره المصلي إعماال لظاھر حال النبي صلى : وطائفة من العلماء یقولون. درج علیھ المصنف

وھذا المذھب . حال والھیئةنعتبر ال: هللا علیھ وسلم؛ ألن ظاھر السنة أن النبي صلى هللا علیھ وسلم رجع إلى مصاله وھو في المسجد، فقالوا
إذا تكلم : أي) أو تكلم لغیر مصلحتھا بطلت ككالمھ في صلبھا: (قولھ. أشبھ من جھة داللة حال النبي صلى هللا علیھ وسلم على ما ذكروه

جاب، أو تكلم بكالم بكالم أجنبي، كأن یسلم من ركعتین فیسأل الذي بجواره عن حالھ، أو یكلمھ في أمر ما من األمور، أو سئل عن مسألة فأ
والذي یختاره بعض العلماء أنھ إذا تكلم بكالم . أجنبي لیس من ذكر هللا عز وجل ولیس من الصالة، فإنھ یستأنف الصالة على ھذا المذھب

ًان یسیرا فال تبطل ًفإذا كان كالمھ كثیرا فإن صالتھ باطلة، وأما إذا ك: ًأجنبي نزل منـزلة الساھي، كمن تكلم ناسیا كونھ في الصالة، قالوا
ًإن كان الكالم یسیرا لمصلحة الصالة لم تبطل، فلو سلمت من ركعتي الظھر فقال : أي]. ًولمصلحتھا إن كان یسیرا لم تبطل: [قولھ. الصالة

إذا رجعت مباشرة ًأو سألتھ متأكدا من قولھ فحینئٍذ . لم أصل ركعتین: إن صالتك لم تتم ألنك صلیت ركعتین، فقلت لھ: یا ھذا: رجل بجوارك
، وألن النبي صلى )أصدق ذو الیدین ؟: (صحت صالتك، وذلك أن سؤالك على سبیل االستیقان والتثبت، كسؤال النبي صلى هللا علیھ وسلم

لمصلحة ًدلیال على أن الكالم  هللا علیھ وسلم خاطبھ ذو الیدین فراجعھ النبي صلى هللا علیھ وسلم حتى تأكد وتحقق، فأخذ العلماء من ھذا
: وفرعوا على ھذا لو كنت وراء إمام أخطأ في صالتھ بحیث لو سبحت لھ ازداد في الخطأ، قالوا. الصالة ولتصحیحھا ال یوجب البطالن

یشرع أن تكلمھ، فتخاطبھ بالذي یفعلھ، وال حرج علیك؛ ألن ذا الیدین خاطب النبي صلى هللا علیھ وسلم بالذي یفعلھ، ولم یوجب ذلك الحكم 
  .ن صالتھببطال

 
 
 
 

 [3[ باب سجود السھو -شرح زاد المستقنع 
ینتاب العبد في صالتھ أمور كثیرة، منھا ما قد یوجب إعادة الصالة، ومنھا ما یوجب نقصانھا وجبرھا بسجود سھو وغیر ذلك، وكل حال 

ینھا أھل العلم في مصنفاتھم، وفي ھذه المادة كثیر ًمن األحوال التي تعرض للعبد في صالتھ فإن لھا أحكاما نصت علیھا أدلة السنة النبویة وب
 .من تلك المسائل التي تتعلق بسجود السھو

 تابع أحكام سجود السھو
 
 

...... 
 

 حكم القھقھة والنفخ واالنتحاب والتنحنح
 
 

أما . على آلھ وصحبھ أجمعینبسم هللا الرحمن الرحیم الحمد  رب العالمین، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمین سیدنا محمد، و
فمنھم : ھي الضحكة المعروفة، والقھقھة للعلماء فیھا قوالن إذا وقعت في الصالة: القھقة]. وقھقھة ككالم : [ فیقول المصنف رحمھ هللا: بعد

ضحك في أثناء من : ومنھم من یقول. وھذا مذھب الحنفیة. من ضحك في صالتھ فإن صالتھ باطلة ویلزمھ أن یعید الوضوء: من یقول
 -رضوان هللا علیھم-أن الصحابة : (واستدل الحنفیة بحدیث ضعیف وھو. صالتھ فصالتھ باطلة ووضوءه صحیح، وھذه ھو مذھب الجمھور

وھذا ). كانوا وراء النبي صلى هللا علیھ وسلم فرأوا أعمى تردى فضحكوا، فأمرھم النبي صلى هللا علیھ وسلم أن یعیدوا الوضوء والصالة
أما ضعف سنده فالكالم فیھ، وأما ضعف متنھ فألن الصحابة أورع وأتقى  وأخشى من أن یروا أعمى : ث ضعیف السند والمتنحدی

ویضحكون علیھ، خاصة وأنھم وقوف بین یدي هللا عز وجل، بل إنھم أبعد من أن یضحكوا لو سقط األعمى في غیر صالة، فكیف وھم 
ًوبناء على ذلك فإذا قھقھ أو ضحك في الصالة . ذا حدیث ضعیف ال یعول على مثلھ في بناء األحكام علیھفھ!! واقفون بین یدي هللا عز وجل؟

ًفإن صالتھ باطلة لخروجھ عن كونھ مصلیا، وال شك أن الضحك في الصالة یعتبر من اآلثام، أما لو غلب اإلنسان علیھ، كأن ذكر أمرا لم  ً
ًاصدا متعمدا فھذا على خطر، ولذلك یخشى علیھ أن یكون مستھزئا، ومعلوم ما للمستھزئ یستطع دفعھ فھذا لھ حكمھ، لكن أن یضحك ق ً ً

ًوذر الذین اتخذوا دینُھم لعبا : بالدین من حكم، فالضحك في الصالة على سبیل العبث واللھو واللعب أمر خطیر، ولذلك قال هللا عز وجل ِ ِ َِ َّْ َ َُ َ ََّ َِ
ًولْھوا  َ ًوإذا ناَدْیتم إلى الصالة اتخذوھا ُھزوا ولعبا : جوز لإلنسان أن یتشبھ بأمثال الكفار الذین قال تعالى عنھم، فلذلك ال ی] 70:األنعام[َ ًِ ِ ََّ َّ ََ َ َُ ُُ َ َِ ِْ َ

وال یقع من إنسان إال إذا كان في . ، فاالستھزاء في داخل الصالة أمره عظیم، وھو من صنیع أھل النفاق والكفر، والعیاذ با] 58:المائدة[
ِ، أما لو غلب على ذلك فإنھ یدل على ضعف إیمانھ؛ ألنھ لو استشعر مقامھ بین یدي هللا عز وجل، -نسأل هللا السالمة والعافیة-بھ مرض قل ُ

ووقوفھ بین یدي هللا ملك الملوك وجبار السموات واألرض، وأن هللا مطلع علیھ حال وقوفھ لما ضحك، خاصة وأنھ یتدبر ویتأمل اآلیات، 
من أن یضحك، ولو تذكر ما یضحك اإلنسان فإنھ لشدة الھیبة والمقام بین یدي هللا یستطیع أن یتماسك ویمتنع من  ذه الحالة أبعدفإنھ في ھ

ًوقد قال بعض العلماء مستندا . فنسأل هللا العافیة من ھذا البالء، ونسأل هللا أن ال یبتلینا باالستخفاف بعظمتھ وھیبة المقام بین یدیھ. الضحك
فیقف اإلنسان بین ). إن مقام الناس بین یدي هللا یوم القیامة على قدر خشوعھم في الصالة: (بعض األحادیث، وإن كان قد تكلم في سندھاإلى 
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یدي هللا یوم القیامة على قدر ما كان منھ من حال أثناء صالتھ، فإن كان أثناء وقوفھ بین یدي هللا في الصالة یعظمھ ویجلھ كان مقامھ بین 
 هللا یوم القیامة على أكمل المقامات وأتمھا وأحبھا إلى هللا، ویكون حالھ على حال السعداء، وإن كان حالھ على االستخفاف والتالعب یدي

وإن نفخ، أو انتحب من غیر حشیة هللا تعالى، أو تنحنح من غیر : [قال رحمھ هللا تعالى. والتشاغل فھو بحسبھ، نسأل هللا السالمة والعافیة
ًالنفخ في الصالة ھو إخراج الھواء من الفم، ویكون في بعض األحوال متضمنا لبعض ) وإن نفخ: (وقولھ].  فبان حرفان بطلت حاجة

الحروف والكلمات، خاصة إذا كان نفخھ فیھ شيء من التأوه والتألم والتضجر والسآمة، فإنھ في ھذه الحالة یخرج شيء أشبھ باألصوات، فقد 
ًبكى، وذلك كالشخص الذي یكون حزینا ألمر، : أي) أو انتحب من غیر خشیة هللا: (وقولھ. لھمز والھاء، وھذان حرفانفإن فیھ ا. آه: یقول

فیدخل في الصالة وھو حدیث عھد بالحزن، فیبكي في صالتھ لحزنھ ال لخشیة هللا، فھذا البكاء إذا كان فیھ نحیب وصوت فإنھ یوجب بطالن 
: التنحنح استثناه بعض العلماء لحاجة، كأن یجد في صدره ما یوجب التنحنح، أو یتنحنح للتنبیھ، فقالوا)  حاجةأو تنحنح لغیر: (وقولھ. صالتھ

كان إذا دخل على النبي صلى هللا علیھ وسلم باللیل تنحنح لھ علیھ الصالة : (إنھ یكون في حكم التسبیح، وقد جاء عن علي رضي هللا عنھ أنھ
ال تبطل الصالة : ًجملة، وبناء على ذلك قالوا) سبحان هللا(ماء بمثابة التسبیح؛ فإن التسبیح فیھ حروف وجمل، فإن ، فھذا یعتبره العل)والسالم

وھو الصوت الذي یكون مع -أما إذا انتحب . إذا وجدت الحاجة الداعیة إلى أن یتنحنح، خاصة لورود حدیث علي رضي هللا عنھ في السنن
ًإذا أصدر األصوات وأزعج فإن صالتھ تبطل، وخرج عن كونھ مصلیا، وقد أثر عن :  فبعض العلماء یقول، وكان نحیبھ من خشیة هللا- البكاء

، لكن ھذا النحیب من عمر وأمثال عمر إنما ھو من مغلوب علیھ، أما )كان یسمع نشیجھ وبكاؤه من آخر الصفوف: (عمر رضي هللا عنھ أنھ
تبكي، ویرفع صوتھ بذلك فال شك أن ھذا یوجب بطالن صالتھ، خاصة إذا علت األصوات أن یتكلف اإلنسان ویحاول أن یغلب نفسھ لكي 

ولذلك تجد بعض العلماء واألخیار والصالحین یغالب . وشوش على المصلین، وال یأمن على صاحبھ من الریاء، نسأل هللا السالمة والعافیة
إذا خطب في الناس (د العزیز رضي هللا عنھ ورحمھ هللا برحمتھ الواسعة نفسھ في البكاء، ویحاول أن ال یبكي حتى یغلب، وكان عمر بن عب

ًفإذا كان اإلنسان مغلوبا على البكاء فال حرج، خاصة إذا كان من خشیة هللا عز وجل، أما إذا كان ). وبكوا قطع الخطبة وجلس خوف الریاء
  .ًطالن صالتھ وخروجھ عن كونھ مصلیاًبكاؤه تكلفا ویغالب بھ نفسھ وحصلت من األصوات الحروف فإنھ یحكم بب

 
 
 
 

 ترك الركن وغایة تداركھ
 
 

ًمن ترك ركنا فإما أن ]. ًومن ترك ركنا فذكره بعد شروعھ في قراءة ركعة أخرى بطلت التي تركھ فیھا: فصل: [قال المصنف رحمھ هللا
تھ؛ ألن الصالة ال تنعقد بغیر تكبیرة اإلحرام؛ ألن النبي یكون تكبیرة اإلحرام، وإما أن تكون غیرھا، فمن ترك تكبیرة اإلحرام بطلت صال

ً، وھو حدیث صحیح، فلو أن إنسانا وقف ظانا أنھ كبر تكبیرة اإلحرام وقرأ )تحریمھا التكبیر: (صلى هللا علیھ وسلم قال في حدیث علي  ً
أما بالنسبة لغیر . فتكبیرة اإلحرام ال تنعقد الصالة بغیرھاًالفاتحة وركع وسجد، ثم تذكر أنھ لم یكبر تكبیرة اإلحرام فصالتھ لم تنعقد أصال، 

ّتكبیرة اإلحرام، كأن ترك قراءة الفاتحة، بأن كبر ثم سھا فقرأ السورة التي بعد الفاتحة، ثم ركع، فتذكر وھو في الركوع أو بعد الركوع، 
 بعده فإنھ یلزمھ قضاء الركعة؛ ألنھم یرونھ بدخولھ في ًمن نسي ركنا وشرع في الركن الذي یلي الركن الذي: فحینئٍذ قال بعض العلماء

العبرة بأربعة أركان، فإن : وقال بعضھم. الركن البعدي قد ابتعد ولم یمكنھ التدارك؛ ألنھ قد اشتغل بركن غیر الركن الذي ھو فیھ، فال یرجع
 یمكنھ أن یتدارك، أما فیما بعد األركان الثالثة بدخولھ للرابع دخل في الركن الرابع لم یرجع للذي قبلھ؛ ألنھ في الركن األول والثاني والثالث

إن دخل أو شرع في قراءة الركعة التي بعد الركعة التي سھا فیھا فحینئٍذ قد خرج عن التدارك، وإن : وقال بعضھم. فإنھ ال یمكنھ التدارك
ً إن شاء هللا، فمن نسي ركنا وتذكر ھذا الركن قبل أن یدخل وھذا ھو الذي درج علیھ المصنف، وھو األقوى واألرجح. كان قبل ذلك یتـدارك

في قراءة الركعة التي تلي الركعة التي سھا فیھا فإنھ یرجع ویتدارك الركن، فلو نسي الفاتحة فركع وتذكر وھو راكع فإنھ یرفع رأسھ بدون 
ا، ثم یسجد بعد السالم؛ ألنھ زاد ركن الركوع قبل أن یفعل ذكر، ویقرأ الفاتحة ویقرأ السورة التي تلیھا، ویتم الصالة على سننھا وطریقتھ

وكذلك لو تذكر في ركن ثان، كأن نسي قراءة الفاتحة وركع ثم رفع من الركوع، فإذا تذكر في حال الرفع من الركوع فإنھ یقرأ . ركن القراءة
لو تذكر أنھ لم یقرأ الفاتحة وھو في السجدة األولى، أو بین وكذلك . الفاتحة ثم ما بعدھا من سورة، ثم یتم الصالة على سننھا ویسجد للزیادة

السجدتین، أو في السجدة الثانیة من الركعة التي نسي فیھا، فإنھ یقوم مباشرة بدون ذكر ویقرأ الفاتحة والسورة التي تلیھا، ویتم الصالة على 
ب الشرع علیھ بقراءة الفاتحة، فلما ركع أوقع الركوع في غیر والسبب في ھذا أنھ بمجرد تركھ للركن ال یزال خطا. سننھا ویسجد للزیادة

ًموقعھ؛ ألن الركوع في ھذه الركعة ال یصح إال بعد قراءة الفاتحة، فكأنھ فعل شیئا خارجا عن الصالة، فلم یعتد بوقوع ذلك الشيء ورجع  ً
ً الخطاب أن یقرأ الفاتحة فیرجع تداركا ألمر الشرع، ویكون للتدارك، وھكذا لو رفع أو سجد أو كان بین السجدتین، ففي الجمیع قد توجھ علیھ

ًانتقالھ لھذه األركان مغتفرا لمكان السھو، ویلزم بسجود السھو البعدي لمكان الزیادة، فقد زاد شیئا من جنس الصالة، فھذا وجھ كونھ لم یرجع  ً
 الفاتحة فركعت ورفعت وسجدت، ثم سجدت السجدة الثانیة، ثم قمت أما لو دخل في الركعة الثانیة، كما لو نسیت. ما لم یدخل في ركعة ثانیة

فقال : إلى الركعة الثانیة وقرأت الفاتحة، فقد دخلت في ركعة جدیدة، وألغیت ركعتك األولى، وحینئٍذ وقع الخالف في كونھ یلفق أو یلقي
یقضي ركعة بعد انتھائھ : وقال بعضھم. مھا على حد سواءیلغي الركعة األولى كأنھا لم توجد؛ ألن ھذه الركعة وجودھا وعد: بعض العلماء

أنك لو صلیت الركعة األولى ونسیت فیھا الفاتحة، ثم قمت إلى الركعة الثانیة وشرعت في قراءة الفاتحة، فبعد : وفائدة الخالف. من الصالة
.  ألغیت وأنت في الثانیة، وھو األقوى واألصح إن شاء هللاًانتھائك من الركعة الثانیة فإنك على أحد القولین تقوم بناء على أن الركعة األولى

واألقوى ما ذكرناه؛ ألن األولى تلغى لكونھا غیر . وعلى القول اآلخر تجلس للتشھد، ثم تأتي بالركعتین األخریین، ثم تقضي ركعة كاملة
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ًوقبلھ یعود وجوبا : [قال رحمھ هللا تعالى. ودة في الصلواتمعتٍد بھا، ویلزمھ أن یأتي بالركعة الثالثة بعد الركعة الثانیة على الصورة المعھ
ًقبل أن یشرع في الركعة الثانیة یرجع ویتدارك وجوبا، كما لو نسي الفاتحة وتذكرھا وھو راكع فإنھ یرجع مباشرة، : أي]. فیأتي بھ وبما بعده

ذلك بأنھ إذا لم یقرأ الفاتحة في ]. عد السالم فكترك ركعة كاملةوإن علم ب: [قال رحمھ هللا تعالى. وھكذا لو تذكرھا وھو ساجد، وقس على ھذا
یلزمھ أن یرجع إلى مصاله، أو یستقبل القبلة إن بعد عنھ المصلى ویتم ركعة : األولى، أو الثانیة، أو في الثالثة، أو الرابعة فكتركھ لركعة، أي

تقدمت معنا فیمن سلم من ركعتین، فلو أنك سھوت عن الفاتحة ولم تتذكر إال ابن الحكم في ھذه المسألة على المسألة التي : فكأنھ یقول. كاملة
فھذا وجھ تشبیھھ؛ ألنھ . بعد السالم، فإن طال الفصل فإنك حینئٍذ تستأنف الصالة وتعیدھا كاملة، وإن لم یطل الفصل فحینئٍذ تأتي بركعة كاملة

نف رحمھ هللا یستأنف الصالة وتبطل صالتھ األولى، وإن لم یطل الفصل ًكتركھ لركعة، وبناء على ذلك فإن طال فصلھ فعلى مذھب المص
إنھ أقوى فعلى ظاھر حال النبي : وأما على المذھب الذي قلنا. ًفإنھ یبني ویأتي بركعة كاملة قضاء لھذه الركعة التي اختلت بفوات ركنھا

  .إنھ یستقبل القبلة ویتم صالتھ على الصورة التي ذكرناھاصلى هللا علیھ وسلم، فإن تذكر أنھ لم یقرأ الفاتحة وھو داخل المسجد ف
 
 
 
 

 ترك التشھد األول ومتى یتدارك حال النسیان
 
 

ھذه المسألة تتعلق بنسیان الواجبات، والمسألة ]. ًوإن نسي التشھد األول ونھض لزمھ الرجوع ما لم ینتصب قائما : [قال رحمھ هللا تعالى
ّر لك رحمھ هللا حكم ما إذا نسي الركعة بكاملھا، وفصل لك بین أن یطول الفصل وأال یطول، ثم إن نسي جزء األولى في نسیان األركان، فذك

ّالركعة، وفصل بین أن یتذكر داخل الصالة أو بعد الفراغ من الصالة، ثم انتقل إلى نسیان الواجبات، كأن ینسى التشھد األول ویقوم إلى 
ًألول، كما لو صلى الركعة األولى والثانیة، ثم بدل أن یجلس للتشھد انتصب قائما، فحینئٍذ إذا انتصب قائما الركعة الثالثة، فإذا نسي التشھد ا ً

ًفإنھ انتصب عوده واستتم قائما فإنھ ال یرجع إلى التشھد، ویسقط عنھ التشھد لحدیث عبد هللا بن مالك بن بحینة رضي هللا عنھ وأرضاه، 
ولم یجلس، فقام الناس معھ، حتى إذا قضى الصالة وانتظر   وسلم صلى بھم الظھر فقام في الركعتین األولیینأن النبي صلى هللا علیھ: (وفیھ

ً، ومثلھ حدیث المغیرة بن شعبة حینما كان أمیرا على الكوفة، فإنھ سھا )الناس تسلیمھ كبر وھو جالس، وسجد سجدتین قبل أن یسلم، ثم سلم
ورفع إلى رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم أنھ فعل فدل ھذا على أن ... قوموا: سبحوا لھ، فأشار إلیھم أنوقام ولم یجلس في التشھد األول، ف

ًمن نسي التشھد األول واستتم قائما أنھ ال یرجع، بل یمضي في صالتھ، ثم یسجد سجدتي السھو قبل السالم تداركا لھذا الواجب الذي تركھ ً .
ًإذا استتم قائما وشرع في :  وقال بعضھم- . بمجرد مفارقتھ لألرض ال یعود: فقد قال بعضھم: مسألةوھناك أقوال أخر للعلماء في ھذه ال

ًوأقواھا أنھ یعود ما لم یستتم قائما؛ ألنھا صورة حال النبي صلى هللا . فھذه كلھا أقوال للسلف رحمھم هللا. ما لم یركع:  وقال بعضھم- . الفاتحة
ولم یذكر الراوي شروعھ في الفاتحة، وال قدر الشروع في الفاتحة، والذي یظھر أن الصحابة رفعوا رءوسھم ًعلیھ وسلم؛ ألنھ انتصب قائما، 

ًمباشرة، وأنت إذا تأملت حالھ فالغالب أنھ إذا كبر علیھ الصالة والسالم فتكبیره كان مقارنا بقیامھ، فإذا تأملت حال الصحابة أنھم رفعوا  ّ
ًتتمامھ قائما، وال شك أنھ یقوي القول بأنھ قبل قراءتھ للفاتحة، وأن العبرة باستتمامھ قائما، فكما أنھ قوي رءوسھم سیكون تسبیحھم بمجرد اس ً

ًمن جھة األثر فإنھ قوي من جھة النظر؛ ألنھ إذا استتم قائما قد دخل في الركعة التي تلي واجب التشھد، فیقوى حینئٍذ اشتغالھ بالركن عن 
ًفإن استتم قائما كره : [قال رحمھ هللا تعالى. ًإنھ یتم بناء على وقوفھ، وال یشترط قراءتھ للفاتحة:  فیقوى أن یقالوعلیھ. الرجوع إلى الواجب

ًالمصلي إذا یستتم قائما، كأن تحرك أو ]. رجوعھ وإن لم ینتصب لزمھ الرجوع، وإن شرع في القراءة حرم الرجوع وعلیھ السجود للكل
ًع سبحوا لھ فإنھ یلزمھ الرجوع؛ ألنھ ال یعتبر متلبسا بالركن وال داخال فیھ إال عند استتمامھ بالقیام، ویلزمھ وثب فلما وصل إلى درجة الركو ً

ًوحینئٍذ إذا تركھ متعمدا بطلت ) وإن لم ینتصب لزمھ الرجوع: (حینئٍذ الرجوع، وفیھ حدیث عن النبي صلى هللا علیھ وسلم، وھذا مفاد قولھ
ًقیام فسبحوا لھ وعلم أنھ قد ترك التشھد فقام عالما متعمدا، ولم یتأول مذھب من یقول بمفارقة األرض، فحینئٍذ یحكم صالتھ، فلو أنھ تحرك لل ً

ًببطالن صالتھ؛ ألن من ترك واجبا من واجبات الصالة متعمدا بطلت صالتھ حرم علیھ أن : أي] وإن شرع في القراءة حرم الرجوع: [قولھ. ً
ًإن فارق األرض ولم یستتم قائما وجب : ك رحمھ هللا متى یلزم بالرجوع للتشھد، ومتى یلزم بالبقاء وإتمامھا، فقالیرجع إلى التشھد، فبین ل

ًعلیھ أن یرجع؛ ألن الخطاب متوجھ علیھ بالجلوس للتشھد، وإن استتم قائما لزمھ إتمام الركن؛ ألن الخطاب متوجھ علیھ بإتمام الركعة، 
یحكم ببطالن صالتھ؛ ألنھ زاد : وقال بعضھم. و رجع فقد حكم بعض العلماء ببطالن صالتھ؛ ألنھ زاد ركن القیاموحینئٍذ ال یرجع للتشھد، فل

وقال بعض العلماء بالتفریق بین الجاھل وبین العالم على األصل الذي یسلكھ . وكال القولین والتخریجین صحیح. التشھد بعد سقوطھ عنھ
: وقولھ. ون الجاھل یعذر بالجھل بعد استقرار األحكام أو ال یعذر مسألة معروفة عند األصولیینبعض األصولیین في العذر بالجھل، وك

: الثانیة. ًأن یستتم قائما ویقرأ الفاتحة وال یرجع، فیكون سجوده عن نقص، ویكون قبل السالم: األولى: فیھ صورتان]. وعلیھ السجود للكل[
التي ھي قیامھ ومفارقتھ لألرض قبل -ًا ورجع فیكون سجوده للزیادة؛ ألنھ زاد الحركة أن یكون قد ارتفع من األرض ولم یستتم قائم

ً ما بین جلوسھ وما بین استتمامھ قائما، وھذه الحركة زائدة؛ ألنھ مطالب أن یجلس للتشھد، فكونھ یزید الوقف أو التحرك للوقوف -استتمامھ
للكل وسكت، لكن من ) وعلیھ السجود: (كان المذھب ال یفرق بین الزیادة والنقص قالولما . ًفإنھ یطالب بسجدتي السھو جبرا لھذه الزیادة

  .ًیسجد للزیادة إن كان قد رجع، ویسجد للنقص إن كان قد استتم قائما: یفصل یقول
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 الشك في الركعات واألركان

 
 

ّبعد أن بین لنا رحمھ هللا النقص والزیادة وأحكامھا في ]. ومن شك في عدد الركعات أخذ باألقل، وإن شك في ركن فكتركھ: [قال رحمھ هللا
ھو استواء االحتمالین، فلو صلیت الصبح ولم : والشك. سجود السھو شرع بإلحاق مسائل ملتحقة بھذا، وھي تصرف اإلنسان في حال الشك

 عندك االحتماالن، أما لو ترجح عندك أو غلب تدر ھل صلیت الركعة الثانیة، أم صلیت ركعة واحدة فحینئٍذ كأنك لم تصل الثانیة إذا استوى
. ًعلى ظنك رجحان أحد االحتمالین فحینئٍذ تبني على غالب ظنك، وذلك أن النبي علیھ الصالة والسالم سلم من اثنتین، بناء على ظنھ الغالب

والبناء على غالب . یبني على غالب ظنھواألقوى أنھ یتحرى الصواب و. ًالشك والتردد یوجب البناء على األقل مطلقا: وقال بعض العلماء
ًالظن ھو أن توجد قرائن تدل على أنھ لیس في الركعة الثانیة، كأن یحس أن الوقت قصیر جدا بحیث ال یتسع لصالة ركعتین، فحینئٍذ یبني 

 أنھ أتم الصالة وال یأتي على واحدة، أما لو أحس بطول الزمان، وقراءتھ قلیلة، وغلب على ظنھ أنھ صلى الركعتین فحینئٍذ یبني على
إذا شك أحدكم في صالتھ فلم یدر كم صلى : (واألصل في ھذا حدیث أبي سعید الخدري في الصحیح أن النبي صلى قال. بالركعة الثالثة

ًأثالثا أم أربعا فلیطرح الشك ولیبن على ما استیقن، ثم یسجد سجدتین قبل أن یسلم، فإن كان صلى خمسا شفعن لھ صالتھ، و ً إن كان صلى ً
ًتماما كانتا ترغیما للشیطان ، فمن كان )الیقین ال یزول بالشك: (ّ، فدل على أنھ مطالب باألخذ باألقل، وھذا مفرع على القاعدة المشھورة)ً

ال بیقین، فیلزمھ ھل صلى واحدة أو اثنتین فھو على یقین من واحدة وشك من اثنتین، والیقین أنھ مأمور بركعتین، فحینئٍذ ال تبرأ ذمتھ إ: ًشاكا
ّحینئٍذ أن یأتي بالركعة الثانیة، ویقاس على ھذا تكبیرات الجنائز، فلو شك ھل كبر واحدة أو اثنتین فإنھ یبني على واحدة، ولو شك في 

یسجد سجدتین أشواطھ في طوافھ بالبیت فإنھ یبني على األقل، وھكذا السعي بین الصفا والمروة، فكل ھذا یبني فیھ على األقل، وفي الصالة 
ً كانتا ترغیما -ًأربعا: یعني-ًإن كان صلى تماما : (ّوقد بین النبي صلى هللا علیھ وسلم الحكمة من ھاتین السجدتین، فقال. قبل أن یسلم

 فلھ الجنة، أمر ابن آدم بالسجود فسجد! یا ویلھ: ً، وذلك أن الشیطان یتألم من سجود ابن آدم، فإذا رأى ابن آدم ساجدا تولى یصیح)للشیطان
ًفإن كنت صلیت تماما فیكون بناؤك صحیحا واعتبارك للیقین صحیحا، وتكون السجدتان ترغیما . وأمرت بالسجود فلم أسجد فلي النار ً ً ً

للشیطان؛ ألنھ أدخل علیك الوسوسة بالشك فیؤذى بالسجود، وأما إن كانت صالتك زائدة وكانت الركعة التي صلیتھا ركعة خامسة في 
.  أو رابعة في ثالثیة، أو ثالثة في ثنائیة، فإن السجدتین تشفعان ھذه الركعة، فتلغیانھا كأنھا لم توجد، وصالتك صحیحة ومعتبرةرباعیة،

إذا شك في ترك الفاتحة أو عدم تركھا فإنھ كما لو تركھا، ویلزمھ أن یقرأ الفاتحة، وھكذا أي : ، أي]وإن شك في ترك ركن فكتركھ: [وقولھ
  .ركن سواھا

 
 
 
 

 حكم الشك في ترك واجب
 
 

فرق العلماء بین الواجب والركن لوجود األصل في الركن الذي دل علیھ قولھ علیھ ]. وال یسجد لشك في ترك واجب أو زیادة: [وقولھ
، ) لیبن على اثنتینًإذا صلى أحدكم فلم یدر واحدة صلى أم اثنتین فلیبن على واحدة، فإن لم یدر اثنتین صلى أم ثالثا ف: (الصالة والسالم

ًفاعتبر علیھ الصالة والسالم في األركان األقل، وبقي الواجبات على األصل، وبناء على ذلك فإنھ یلزم بسجود السھو إذا تیقن أن شكھ باطل، 
ًلو قام إلى الركعة الخامسة ظانا أنھ قد صلى ثالثا، وأن: مثال ذلك. سواء أتیقن أثناء أدائھ أم تیقن بعد انتھائھ  ھذه التي قام لھا ھي الرابعة، ً

فإنھ إذا تذكر أثناء صالتھ للركعة الخامسة وأدائھ لھا لزمھ أن یجلس مباشرة، وحینئٍذ یسجد بعد السالم لمكان الزیادة بالقیام والقراءة إن 
ھل : ، ثم شك)سمع هللا لمن حمده: (لًوكذلك الحال لو تذكر أنھ لم یفعل واجبا ثم تبین لھ أنھ فعلھ، كما لو رفع رأسھ من الركوع فقا. وجدت

قال أو لم یقل، أو شك ھل كبر للسجود أو للركوع أو لم یكبر؟ ھذه الواجبات إذا شك في وقوعھا فإنھ حینئٍذ یتدارك إذا أمكنھ التدارك، وأما 
 .ات یجبر بسجود السھوأن نقص الواجب: إذا لم یمكنھ التدارك فإنھ حینئٍذ یسجد للسھو قبل السالم، على األصل الذي ذكرناه

 
 
 
 

 ما یحملھ اإلمام عن المأموم
 
 

وھذا مبني على أن اإلمام یحمل عن المأموم نقص الواجبات، وال یحمل عنھ ]. ًوال سجود على مأموم إال تبعا إلمامھ: [قال رحمھ هللا تعالى
فلو أنك كنت وراء اإلمام، .  اإلمام یحمل عنھ ھذه الزیادةًنقص األركان، ویحمل عن مأمومھ الزیادة، فإذا زاد المأموم وراء إمامھ سھوا فإن

ًفسھوت وركعت ظانا أن اإلمام راكع، أو قرأ اإلمام فاختلجت علیك القراءة فظننت أنھ یكبر فكبرت راكعا، فھذه زیادة وراء اإلمام، وھي  ً
ربنا ولك : ( فعلى القول بأن المأموم یقتصر على قولھًوكذلك لو زدت واجبا وراء اإلمام،. ركن، فاإلمام یحمل عنك ھذا الركن الذي زدتھ
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ًفزدت واجبا، فإن اإلمام یحمل عنك ھذا الواجب الذي زدتھ سھوا) سمع هللا لمن حمده: (ًفإن قلت وراء اإلمام ساھیا) الحمد والدلیل على أن . ً
اإلمام ضامن : (لمسند أن النبي صلى هللا علیھ وسلم قالاإلمام یحمل عن المأموم الواجبات ظاھر حدیث أبي ھریرة عند أبي داود وأحمد في ا

ًوبناء على ذلك فیحمل عن المأموم الواجبات إذا . ، وھذا الضمان فسره غیر واحد من أھل العلم أنھ حمل اإلمام عن المأموم)والمؤذن مؤتمن
  .ھنسیھا، ویحمل عنھ زیادة األركان، فیعتبر كأنھ لم یزد في صالتھ إذا كان وراء إمام

 
 
 
 

 حكم سجود السھو
 
 

وقد اختلف العلماء . أي أن سجود السھو لجبر الواجبات وجبر األركان واجب]. وسجود السھو لما یبطل عمده واجب: [قال رحمھ هللا تعالى
، فیوجبھ في ومنھم من یفصل بین سجود الزیادة وسجود النقص. إنھ سنة: ومنھم من قال. إنھ واجب: فمنھم من قال: في حكم سجود السھو

، فھذا أمر واألمر )فلیسجد سجدتین: (والصحیح وجوبھ على العموم ألمر النبي صلى هللا علیھ وسلم بقولھ. النقص وال یوجبھ في الزیادة
فاألصل في سجود السھو أنھ للوجوب، لكن ھذا الوجوب یتقید في جبر . ظاھره الوجوب، وال دلیل یدل على صرف ھذا األمر عن ظاھره

ًوبناء على ذلك فإن سجود السھو لجبر الواجبات واجب، أما لو سھا في صالتھ بزیادة ذكر في غیر . بات؛ واألركان ال تجبر إال بفعلھاالواج
موضعھ كقراءة الفاتحة في حال الركوع أو السجود فإنھ یشرع وال یجب، على التفصیل الذي ذكرناه عند كالم المصنف رحمھ هللا على 

وتبطل بترك سجود أفضلیتھ قبل السالم فقط وإن نسیھ وسلم سجد إن قرب : [قال رحمھ هللا تعالى. مشروعة في غیر موضعھازیادة األقوال ال
ًسجود النقص إذا تركھ متعمدا بطلت صالتھ إذا كان السجود قبل السالم، أما عند من یقول بالسجود بعد السالم فإنھ یمكن أن یتدارك ]. زمانھ 

ًد ترك السجود عند من یقول بوجوبھ فھو كترك واجبات الصالة، وھذا المذھب صحیح، فمن ترك واجبا كالتسمیع بعد سالمھ، فلو تعم
ًوالتحمید وتكبیرات االنتقال، ثم علم أنھ ترك ھذا الواجب ناسیا، وتعمد ترك سجود السھو قبل السالم بطلت صالتھ كما لو ترك واجبا  ً

ًھذا الواجب، فكونھ یترك سجدتي السھو متعمدا كما لو تعمد ترك ھذا الواجب أصالة، وبناء على ذلك ًمتعمدا، وذلك أن سجدتي السھو جبر، ل ً
إن نسي سجود السھو جبره إن قرب : أي] وإن نسیھ وسلم سجد إن قرب زمانھ: [وقولھ. تبطل صالتھ بترك سجود السھو من ھذا الوجھ
لو صلیت : مثال ذلك. تداركھا مع قرب الزمان فإن الواجبات من باٍب أولى وأحرىیمكن  زمانھ، كالحال في األركان، فإذا كانت الركعات

فنسیت تكبیرات االنتقال أو التسمیع أو التحمید، أو نسیت التشھد األول، ثم صلیت وسلمت ونسیت أنك قد نسیت ھذا الواجب فلم تسجد 
وكذلك الحال لو أنھ قام من . تي السھو وتسلم، وال یلزمك شيءللسھو، ومكثت في مصالك، ثم تذكرت قبل أن یطول الفصل فإنك تسجد سجد

  . ثم تذكر، فإنھ یستقبل القبلة ویسجد سجدتي السھو، ویصح ذلك منھ ویجزیھ- على القول بأنھ ما دام في داخل المسجد-مصاله 
 
 
 
 

 تكرار السھو في الصالة
 
 

 ترك أكثر من واجب فإنھ تكفیھ سجدتان، ویدل على ذلك ظاھر السنة، فإن من: أي]. ًومن سھا مرارا كفاه سجدتان: [قال رحمھ هللا تعالى
ًالنبي صلى هللا علیھ وسلم لما ترك التشھد األول كان التشھد مشتمال على الجلوس للتشھد، وعلى تشھده، وعلى التكبیر الجلسة؛ ألن تكبیره 

ا أن ثالثة واجبات قد تركت، فتداخلت في سجود النبي صلى هللا علیھ ًوبناء على ذلك فقد حصل ھن. الذي قام فیھ للركعة واقع بعد التشھد
  .وسلم، واعتبرھا بمثابة الواجب الواحد، فھكذا الحال لو ترك واجبات متفرقة فیسجد لھا سجدتین وتجزیھ، ویتداخل السھو في ھذه المسألة

 
 
 
 

 األسئلة
 
 

...... 
 

 حكم تكرار قراءة الفاتحة في الركعة الواحدة
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رجل صلى الفجر، وفي قراءة السورة التي بعد الفاتحة سجد للتالوة، ثم بعد الرفع سھا وقرأ الفاتحة وسورة بعدھا وتذكر قبل : لسؤالا
، والصالة والسالم على رسول هللا، وعلى آلھ وصحبھ ومن وااله: التسلیم، فما الحكم في ذلك؟ الجواب فإن ھذا : أما بعد. باسم هللا، والحمد 

ًزاد ركنا قولیا وھو قراءتھ للفاتحة بعد قیامھ من سجود التالوة، ویلزمھ أن یسجد بعد السالم، على القول بأن سجود الزیادة بعد السالم، قد  ً
  .وهللا تعالى أعلم. وصالتھ صحیحة إن شاء هللا

 
 
 
 

 حكم استئناف الصالة من جدید إن علم نقصانھا بعد الصالة
 
 

سلم بعد ركعة واحدة، وأخبر قبل أن یبرح من مكانھ، ولكنھ لم یتم بل استأنف الصالة من جدید، فما ھو الحكم؟ رجل صلى الفجر و: السؤال
ًھذا الفعل خالف السنة، وبناء على ذلك فال شك أنھ لو علم بالسنة وتعمد ھذا الفعل فقد خالف ھدي رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم : الجواب

ّتزئ بالرخصة التي وسع هللا على عباده؛ ألنھ كان یكفیھ أن یستقبل قبلتھ ویتم ركعة واحدة، فتنطع واعتقد وأحدث وتنطع، وذلك أنھ لم یج
ًعدم اإلجزاء فزاد على الشرع، ولذلك یعتبر فعلھ ھذا من الحدث واالبتداع، أما لو كان جاھال ولم یعلم الحكم وأحب أن یحتاط ویستبرأ 

ًإنھ یعتبر منتھیا من الصالة بالركعة األولى من الركعتین األخیرتین؛ ألنھ لما :  إال أن بعض العلماء قال.فحینئٍذ یجزیھ فعلھ، وال حرج علیھ
في ھذه الحالة لمكان العذر بالجھل، كما لو سھا وزاد ركعة على  قام وجاء بركعة تمت صالتھ األولى فیسجد حینئٍذ للسھو، وتجزئھ صالتھ

الصالة األولى :  یكون قد صلى مرة واحدة على ھذا القول، لكن القول الثاني یرى أنھ قد صلى صالتینًصالة ثنائیة فصالھا ثالثا، فبھذا
  .وهللا تعالى أعلم. الغیة والصالة الثانیة مستأنفة

 
 
 
 

 موضع سجود السھو في الزیادة والنقص
 
 

 فلما قمت من الركعة الثانیة نسیت التشھد، ثم في الركعة صلیت الظھر وأدركت مع اإلمام الركعة األخیرة، فلما سلم أكملت الصالة،: السؤال
ھذه المسألة اجتمع فیھا سجود السھو للزیادة : ًالثالثة جلست للتشھد سھوا، ثم قمت للرابعة، فھل السجود ھنا قبل السالم أم بعده؟ الجواب

 الركعة األولى من القضاء تجلس للتشھد؛ ألن أصح والنقص، أما النقص فلكونك قمت بعد الركعة األولى من قضائك؛ ألن األصل أنك بعد
أقوال العلماء أن من فاتھ شيء مع إمامھ أنھ یبني على صالتھ على ظاھر حدیث أبي ھریرة في الصحیح، فكان یلزمك أن تجلس لھذا التشھد 

ًاألول، ویعتبر ھذا تشھدا أوال بالنسبة لك، وقد سھوت وأنت ترى ھذا القول، فتكون قد تركت و ًاجبا، فھذا ھو النقص في صالتك، ثم لما ً
ًقمت إلى الركعة الثانیة من القضاء والثالثة بالنسبة للصالة كان یلزمك بعد سجدتھا الثانیة أن تقوم للركعة الرابعة، ولكنك جلست ساھیا على 

شاء أو العصر تشھد بینھما، فھذا ھو مكان سبیل السھو، فحدثت زیادة التشھد بین الركعتین األخریین، ولیس في األخریین من الظھر أو الع
إذا اجتمعت الزیادة والنقص اجتزأ بسجدتین : الزیادة في صالتك، فاجتمع في صالتك وصف الزیادة ووصف النقص، فبعض العلماء یقول

ل فھذا ھو الذي یقع قبل السالم، خاصة على مذھب المصنف ومن وافقھ في كون السجود كلھ قبل السالم، وأما على مذھب من یرى التفصی
ًفیھ اإلشكال، فھل یغلب النقص فیسجد قبل السالم، أم یغلب الزیادة فیسجد بعد السالم، أم یجمع بینھما فیسجد قبلیا وبعدیا؟ فالوجھ األقوى  ً

  .وهللا تعالى أعلم. أنھ یغلب جانب النقص التصالھ بالصالة ویسجد السجدتین، وتكون بھذا صالتھ تامة صحیحة: عندھم
 
 
 
 

 صالة من ال یجید قراءة الفاتحة
 
 

ھناك امرأة كبیرة في السن وال تعرف أن تصلي بغیر الفاتحة، وقد ال تجید الفاتحة كذلك، وال تحسن الحفظ لكبر سنھا، فما ھو العمل : السؤال
ذلك أو ال یستطیع أن یضبط الفاتحة لكبر ّإذا كان الشخص ال یستطیع أن ُیعلم الفاتحة لمكان صمم أو نحو : مع ھذه المرأة الكبیرة؟ الجواب

ثم قال بعض . سنھ وضعف ذاكرتھ، فإنھ یحفظ قدر ما یستطیع، ویجزیھ ذلك القدر الذي یمكنھ حفظھ ولو آیة من الفاتحة، فإذا حفظھ أجزأه
إن : األمر الثاني. قراءتھ للفاتحة: لاألمر األو: یسبح ویكبر ویذكر هللا عز وجل على قدر ركن الفاتحة؛ ألن هللا أوجب علیھ أمرین: العلماء

تعذر علیھ أن یقرأ الفاتحة في الوقت المستغل للفاتحة فعلیھ أن یقرأ قدر ما یستطیع من اآلیات، ثم یذكر هللا بقدر قراءة الفاتحة، ثم یركع، ثم 
  .وهللا تعالى أعلم. یفعل ذلك في بقیة الركعات األخر
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 یة الرجوع إلیھتحیة المسجد لمن فارق المسجد بن
 
 

جماھیر أھل العلم : من خرج من المسجد وفي نیتھ الرجوع كمن أراد الوضوء، فھل تجب علیھ تحیة المسجد، أثابكم هللا؟ الجواب: السؤال
 صلى على أن من خرج من المسجد ولو خطوة واحدة یلزمھ أن یصلي ركعتي التحیة، وھذا القول ھو الذي دلت علیھ السنة الثابتة عن النبي

یعید ذلك، فإن اإلنسان بمجرد خروجھ ) إذا دخل: (، فقولھ) إذا دخل أحدكم المسجد فلیركع ركعتین: (هللا علیھ وسلم في حدیث أبي ھریرة 
أما القول بأنھ إذا كان في نیتھ أن یرجع . ًمن الباب ورجوعھ ثانیة یصدق علیھ أنھ دخل، وبناء على ذلك یستوي أن یطول الزمان أو یقصر

ًال یصلي تحیة المسجد فھذا القول محل نظر؛ ألنھ ما من إنسان صلى فرضا من الفروض إال وفي نیتھ أن یرجع لیصلي الفرض الذي بعده، ف
وأمره أن یترك االستماع للجمعة من أجل ھاتین الركعتین لكونھ ) قم فاركع ركعتین: (أال ترى أن النبي صلى هللا علیھ وسلم قال للصحابي

ھل كان في نیتك أن تعود إلى المسجد، أو لم یكن في نیتك؟ ثم إن التفصیل بأنھ إذا قرب العھد كما لو ذھب لیتوضأ : ، ولم یقل لھدخل المسجد
ورج ال یصلي، وإن طال العھد یصلي، تفصیل وتفریق بدون دلیل؛ ألن الطول والقصر یحتاج إلى دلیل باعتبار األصل، واألصل لم یقم 

إذا دخل أحدكم : (للتفریق بین طول الزمان وقصره؛ ألنھ استحسان، واالستحسان ال یعارض العموم، فإن عموم النصعلیھ دلیل، فال وجھ 
یلزم المكلف بأداء ھذه الصالة التي أمر بھا النبي صلى هللا علیھ وسلم كل داخل إلى المسجد، وھذا القول ال شك أنھ قول جماھیر ) المسجد

: وبعض العلماء یستثني النیة، وھذا مذھب مبني على تغلیب الباطن على الظاھر، فیقولون. داللة السنة علیھالعلماء، وھو أولى بالصواب ل
وھذا محل نظر؛ فإنھ بخروجھ عن المسجد ال یعطى حكم . في الظاھر أنھ دخل، لكن كونھ في نیتھ أن یعود فإنھ في حكم الجالس في المسجد

، ولذلك لو فعل األفعال التي تخالف مقصود المسجد من بیع وشراء صح منھ ذلك وأجزأه، وال ًالمصلي، فخرج عن كونھ في المسجد أصال
: عتب علیھ وال مالمة؛ ألنھ خارج عن كونھ في المسجد، وتغلیب الباطن على الظاھر ال یقع إال في صور، ولیست ھذه الصور منھا، أي

  .وهللا تعالى أعلم.  شك أن إعمال الظاھر الذي دلت علیھ السنة أقوى وأولىكونھ في نیتھ أن یرجع، فھذا تغلیب للباطن على الظاھر، وال
 
 
 
 

 األحكام المترتبة على سقوط الجنین وھو ابن ثالثة شھور
 
 

ما ھي األحكام المترتبة على سقوط جنین عمره نحو ثالثة شھور، لم تتضح أعضائھ، وذلك فیما یتعلق بصیام المرأة التي أسقطت : السؤال
إذا أسقطت المرأة وكان الذي أسقطت لیس فیھ صورة الخلقة واسترسل معھا الدم، فإن ھذا الدم دم استحاضة ولیس بدم : تھا؟ الجوابوصال

نفاس على أصح أقوال العلماء رحمة هللا علیھم، فالعبرة بالتخلق، فإن وجد في ھذا الذي سقط منھا صورة اآلدمي، أو صورة أعضائھ 
أما لو لم تكن فیھ صورة الخلقة فإن ھذا الدم ال یعتبر دم نفاس ما لم تمیزه، فإن . فاس وامتنعت مما تمتنع منھ النفساءوأجزائھ أخذت حكم الن

میزت أنھ دم حییض دخلت في حكم الحیض، كأن یجري معھا یومین أو ثالثة أیام ثم ترى أوصاف دم الحیض، فتكون قد انتقلت من 
  .وهللا تعالى أعلم. إلى الحیض الذي دخلت فیھ بصفتھاالستحاضة التي كانت عقب اإلسقاط 

 
 
 
  

 [1[ باب صالة التطوع -شرح زاد المستقنع 
الكسوف، واالستسقاء، : قسم محدد مقید، وقسم مطلق غیر مقید، فمن األول: صالة التطوع ھي الصالة النافلة غیر الواجبة، وتنقسم إلى

 .ضة صالة اللیل، وینبغي على المؤمن الحرص على النافلة قدر المستطاعوالتراویح، والوتر، وأفضل الصالة بعد الفری
 صالة التطوع

 
 

بسم هللا الرحمن الرحیم الحمد  رب العالمین، والصالة والسالم على أشرف األنبیاء والمرسلین سیدنا ونبینا محمد، وعلى آلھ وصحبھ 
: ُّتقدم تعریف الصالة، وأما التطوع فھو تفعل من الطاعة، یقال]. ة التطوعباب صال: [فیقول المصنف علیھ رحمة هللا: أما بعد. أجمعین

ٍالنافلة التي لیست بواجبة على المكلف، ولذلك یوصف كل شيء فعلھ اإلنسان من العبادات : إذا تبرع بالشيء، وأصل التطوع: تطوع الرجل
ٍھذه صالة تطوع، وھذه صدقة تطوع: ًنھ تطوعا، فیقالًدون أن یكون الزما علیھ على سبیل القربة والطاعة  عز وجل بكو ذلك،  ونحو. ٍ

عین من الُمْؤمنین في الصَدقات : كما قال تعالى ِالذین یلمزون الُمطوِّ َّ ِ ِ ِ ِ ِ ِ َِ َ َ َ َ َ َْ ْ َّْ ُ ، فالمراد بھم المتبرعون بصدقاتھم الذین دفعوھا ولم تكن ]79:التوبة[َّ
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ً إذا كان ھناك نقص في الفرائض فإنھا تجبر بما كان من النوافل، وھذه النوافل فیھا حكم، خاصة إذا ومن فوائد ھذه النوافل أنھ. ًالزمة علیھم َ ِ
كانت قبل العبادات المفروضة، فإنھا تھیئ المكلف لفعل العبادة المفروضة، فإذا دخل اإلنسان إلى العبادة المفروضة وكان قد تنفل قبلھا قویت 

ً عھده بالطاعة، وتوضیح ذلك أن اإلنسان إذا دخل مباشرة إلى الفریضة یكون إقبالھ على هللا في حال نفسھ على العبادة المفروضة لحدث
، إذا سبق الفریضة بنافلٍة فإن نفسھ تقوى )بین كل أذانین صالة: (أضعف من حالھ إذا سبق الفریضة بنافلة، ولذلك قال صلى هللا علیھ وسلم

 ...... .ًشراحا صدره، وأقوى لفھم آیات ربھعلى أداء الفریضة أكثر، ویكون أكثر ان
 

 أقسام صالة التطوع
 
 

قسم محدد ومقید، وقسم مطلق غیر مقید، وال شك أن المحدد یعتبر أفضل من المطلق، : ًالصالة التي توصف بكونھا تطوعا تنقسم إلى قسمین
ن فضل النوافل المقیدة بأحادیث، منھا قولھ صلى هللا علیھ وذلك أن تحدید الشرع لھ یدل على عنایتھ بھ، فقد أخبر صلى هللا علیھ وسلم ع

یا ابن آدم اكفني أربع ركعات في أول : (وإخباره عن هللا تعالى في الحدیث القدسي أنھ قال). ٌركعتا الفجر خیر من الدنیا وما فیھا: (وسلم
وعلو درجة على النافلة المطلقة، وأفضل الصلوات صالة ففي ھذه النوافل المقیدة كصالة الضحى وركعتي الفجر فضل ) . الیوم أكفك آخره

ًاللیل، فصالة اللیل أفضل من صالة النھار؛ ألن اللیل مظنة أن یكون اإلنسان مجھدا من عناء النھار، فكونھ یتقرب إلى هللا عز وجل مع أنھ 
ففي الحدیث عن رسول هللا صلى هللا علیھ . ز وجلوقت راحتھ وسكونھ واستجمامھ وأنسھ بأھلھ فإن ذلك أبلغ وأعظم في تقربھ إلى هللا ع

ً، فیكون نائما بجوار )عبدي ما الذي أقامھ من حبھ وزوجھ؟: یا مالئكتي: العبد یقوم من اللیل، فإذا قام وصلى قال هللا تعالى إن: (وسلم
یرجو رحمتك : إلھنا: أقامھ من حبھ وزوجھ؟ قالواعبدي ما الذي ! یا مالئكتي: (زوجتھ فیذكر الجنة والنار فیتوضأ ویصلي باللیل، فیقول هللا

، فصالة اللیل أفضل من صالة النھار، وألن صالة اللیل فیھا ) أشھدكم أني قد أمنتھ من عذابي وأدخلتھ في رحمتي: قال. ویخشى عذابك
ألن اللیل فیھ الثلث الذي ینزل فیھ هللا عز ٌإخالص، فإنھا بعیدة عن أنظار الناس، وبعیدة عن اطالع الغیر، ولذلك یكون اإلنسان فیھا أقرب، و

: القسم األول: أما النوافل المقیدة فإنھا تنقسم إلى قسمین. ّ، فلذلك فضل العلماء ھذا النوع من النوافل)ٍھل من داع فأستجیب لھ: (وجل، ویقول
. ًنحوھا من الصلوات التي شرعت جماعةما شرعت لھ الجماعة، كصالة العیدین واالستسقاء والخسوف والكسوف والتراویح والتھجد و

ٌفھذا نوع وھذا نوع، وكل قد ثبت الشرع بجواز أدائھ على حالھ، إن كان یصلى . فرادى، كصالة الضحى وغیرھا ما یقع: القسم الثاني
ًأذكر لك جملة من في ھذا الموضع س: أي] باب صالة التطوع: [فقول المصنف رحمھ هللا. ًجماعة فجماعة، وإن كان یصلى فرادى ففرادى

  .األحكام المتعلقة بصالة التطوع
 
 
 
 

 آكد صالة التطوع
 
 
آكد الصالة النافلة صالة الكسوف، وھي الصالة التي تكون بسبب ذھاب ضوء الشمس كلھ أو بعضھ، فإن ذھب ضوء ]. آكدھا كسوف]

ھو ذھاب ضوء : وكذلك صالة الخسوف، والخسوفكسوف جزئي، : كسوف كلي، وإن ذھب بعضھ فإنھ یقال: الشمس كلھ فإنھ حینئٍذ یقال
خسفت الشمس على عھد رسول هللا صلى هللا علیھ : (القمر كلھ أو بعضھ، وقد یطلق الخسوف على غیاب الشمس، كما في حدیث أم المؤمنین

بھا، حیث ثبت في الصحیحین وصالة الكسوف إنما فضلت على بقیة الصلوات التي ھي من النافلة ألمر النبي صلى هللا علیھ وسلم ). وسلم
كسفت لموت إبراھیم ، وكان الناس في : من حدیث أم المؤمنین عائشة أن النبي صلى هللا علیھ وسلم لما كسفت الشمس على عھده قال الناس

الصالة : نادىالجاھلیة یعتقدون أن الشمس ال تنكسف إال لموت عظیم أو لوالدة عظیم، فقام النبي صلى هللا علیھ وسلم فصلى بالناس و
: فاجتمع الناس، فصلى بھم علیھ الصالة والسالم وأطال قیامھ على الصفة التي ستأتي إن شاء هللا في صالة الكسوف، ثم لما سلم قال. جامعة

 فصلوا -شمسكسوف ال: أي- فإذا رأیتم ذلك : إن الشمس والقمر آیتان من آیات هللا ال ینكسفان وال ینخسفان لموت أحٍد وال لحیاتھ، ثم قال(
فورد بھا األمر فكانت أعلى مراتب صالة التطوع، وألن ھذا األمر ورد على : أمر قالوا) فصلوا: (، فقولھ) وادعوا حتى ینكشف ما بكم

  .سبیل الجماعة على ظاھر النص
 
 
 
 

 الخالف في أفضل الطاعات
 
 

التطوع أفضل الطاعات، أم ھي دون غیرھا من الطاعات األخر؟ ھل صالة : صالة التطوع فیھا مسألة ذكرھا العلماء رحمة هللا علیھم وھي
ٍفمن المعلوم أن العبد إذا تقرب إلى هللا إما أن یتقرب بواجب الزم علیھ، فھذا الذي اصطلح علیھ بالفرائض، وإما أن یتقرب بالنوافل التي ال  ّ
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ثر منھ، فھل األفضل أن یكثر اإلنسان من الصلوات، أم األفضل فاختلف العلماء في األفضل من النوافل الذي ینبغي للعبد أن یك. تجب علیھ
: أن یكثر من الصیام، أم األفضل أن یكثر من الذكر، أم األفضل أن یكثر من الجھاد في سبیل هللا، أم من الدعوة، أم من العلم؟ فقال الجمھور

فھو أفضل . العلم: ب العلم وتعلیم الناس، ویعبرون عنھ بقولھمًأفضل الطاعات وأشرفھا وأزكاھا وأعظمھا نفعا للعبد في الدنیا واآلخرة طل
ّالطاعات وأشرف القربات لورود النصوص في الكتاب والسنة الدالة على عظیم منزلة أھلھ وشرفھم وعلو درجتھم وعظیم بالئھم، قال هللا 

َقْل ھْل یْستوي الذین یْعلُمون والذین ال ی: عز وجل في كتابھ َ َ َ َ َ َ َِ َِّ ََّ ِ َ َْعلُمون ُ ٌ، وھذا االستفھام یدل على أنھم ال یستوون، فھذا نص من كتاب ]9:الزمر[َ
َّثم إن هللا سبحانھ وتعالى قد قرن العلم باإلیمان، وأخبر عن رفعة درجة أھل العلم واإلیمان، فقال . هللا یدل على أنھ ال یستوي العالم والجاھل

ِیْرفع هللا الذین آمنوا م: تعالى ُِ َ َ ََّ ُ َّ ِ َنكم والذین أوتوا العلم َدرجاٍت َ َ َ ََ ْ ِْ ُِ ُ ُْ َّ والتعبیر بالنكرة بصیغة الجمع . درجة: ولم یقل] درجات: [، وقال]11:المجادلة[ْ
وقد ثبت في األحادیث الصحیحة عن رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم تبین فضل رباط طالب العلم . ٌیدل على أنھا كثیرة بإذن هللا عز وجل

ب العلم وتحملھ لمشاق العلم، وكذلك تحملھ لمشاق العمل بھذا العلم، ومجاھدتھ للنفس والشیطان والھوى حتى یبلغ مرتبة وصبره على طل
جاءت مرتبة الدعوة إلى هللا عز وجل بتعلیم الناس، فھذه المراتب الثالث أخبر النبي صلى هللا علیھ  العلم والعمل، فإذا بلغ مرتبة العلم والعمل

في ھذا دلیل على أن من ُحرم : ، قال بعض السلف) ًمن یرد هللا بھ خیرا یفقھھ في الدین: ( درجتھا، فقال صلى هللا علیھ وسلموسلم عن علو
ًالفقھ في الدین فقد ُحرم خیرا كثیرا ً یدل على أن هللا أراد ألھل العلم خیري الدنیا واآلخرة؛ ولذلك ھم أنفع ) ًمن یرد هللا بھ خیرا: (فقولھ. ِ

ًوأیضا ففي الحدیث . س وأصلح الناس، وأقربھم إلى الخیر وأدعاھم إلیھ، وبھم تشحذ الھمم إلى الطاعات، ویتنافس الناس في الخیراتالنا
إن المراد بھذا الحدیث أن : ، ولذلك قالوا) ًإن المالئكة لتضع أجنحتھا لطالب العلم رضا بما یصنع: (الصحیح عن النبي صلى هللا علیھ وسلم

ة تضع أجنحتھا لطالب العلم وھو یغدو إلى مجالس العلم لشرف ھذه العبادة وعظیم منزلتھا، فالدین ال یصان وال یحفظ إال بطلب المالئك
ّالعلم، ولذلك إذا كثر العلماء انتشر الدین بین الناس وانتشر الخیر، وحمل الناس على الطاعات والخیرات، وإذا قل العلم كثر الجھل وعظمت 

بالیا بین الناس، كما أخبر النبي صلى هللا علیھ وسلم أن من عالمات الساعة فشو الجھل وقلة العلماء، وكان ابن عباس رضي المصائب وال
أال من سره أن ینظر كیف یقبض هللا العلم فلینظر ھكذا، ثم ذكر : (هللا عنھ من تالمذة زید بن ثابت، فلما توفي زید قام على قبره وبكى، وقال

ًإن هللا ال یقبض العلم انتزاعا ینتزعھ من صدور الناس، ولكن یقبضھ بموت العلماء، حتى إذا لم یبق : (لى هللا علیھ وسلمحدیث النبي ص
ٍعالما اتخذ الناس رؤوسا ُجھاال فُسئلوا فأفتوا بغیر علم فضلوا وأضلوا ِ ًّ ً ، فصالح األمة موقوف على كثرة العلماء العاملین، وعلى وجود )ً

وفي . أفضلھا طلب العلم: وقد سئل اإلمام أحمد رحمھ هللا عن أفضل األعمال فقال. لین المخلصین في الدعوة إلى هللا عز وجلالعلماء العام
ینوي أن یجعل : أي. ینوي أن یتواضع فیھ، وأن یعلمھ الناس: كیف تصح نیتھ؟ قالوا: قالوا. أفضلھا العلم إذا صحت فیھ النیة: روایة عنھ

ًتلك الداُر اآلخرة نْجعلھا للذین ال ُیریدون ُعلوا في األْرض وال فسادا : قال هللا تعالىعلمھ لآلخرة، كما  َ َ ِ َ َ َ َ َ ََ َ َُ ِ ّ ِ ِ ِ ًِ َُّ ُ ُْ ِ ، فینوي أن یصحح ] 83:القصص[َّ
 العلم ھو أفضل فھذا ھو قول جمھور العلماء، ومن تأمل الواقع وتأمل الحال فإنھ ال یشك أن طلب. نیتھ، فھذا بخیر المنازل عند هللا عز وجل

فالمقصود أنھ ظھر من ظاھر دلیل الكتاب والسنة أن طلب العلم والعمل بھ وتعلیمھ للناس أفضل وأحب األعمال . القربات وأجلھا وأعظمھا
ًملت كثیرا من إلى هللا عز وجل، وإذا تعارضت عند اإلنسان األعمال الخیریة فلیبدأ بطلب العلم، ثم انظر إلى دلیل العقل والنظر، فإنك إذا تأ

المشاكل والنوازل والمعضالت والمشكالت تجد أنھا ال تحل إال بالعلم، وال یمكن للناس أن یجدوا من یحل لھم المشكالت ویرفعھا عنھم بإذن 
ًلق، فقال كلمة أنت طا: إال العالم العامل، فالرجل یأتیك في جوف اللیل ال یدري ھل امرأتھ تحل لھ أو ال تحل لھ، حیث قال لھا هللا عز وجل

ویأتیك الناس وقد عظمت الفتن والخصومات بینھم في األراضي واألموال، ویحتاجون إلى من یفصل . ال یدري أھي بھا حرام أم حالل
 بل قد تجد العالم مشلول الجسد ال یستطیع أن یبرح مكانھ، وقد تجده مشوه الخلقة، ولكن عنده لسان ینبئ بھ عن حكم هللا عز وجل،. بینھم

فالمقصود أنھ ال یشك أحد في عظیم فضل ھذا العمل، ولو تأملت . فتضعھ الناس فوق رؤوسھا بھذا العلم، لشرفھ وعلو منزلتھ وعظیم بالئھ
إن الجھاد : وقال بعض العلماء. العالم وھو یسھر اللیالي فیجیب الناس عن المشكالت والمسائل فإنك ال تشك أن طلب العلم وتعلیمھ أفضل

وھذا إنما یراد بھ جھاد النفل ولیس جھاد الفرض؛ ألنھم .  فیھ من إعالء كلمة هللا عز وجل، وكسر بأس الذین كفروا، وصد العدوأفضل لما
اتفقوا على أن الفرائض لیست بداخلة في ھذا الخالف، فإذا تعین العلم أو تعین الجھاد فال یدخالن في ھذا الخالف، إنما الكالم ھنا على 

إن إعالء كلمة هللا عز وجل ونشر دین هللا : إن الجھاد أفضل فقالوا: جھاد النفل، وھو جھاد الطلب، واحتج ھؤالء الذین قالوا: النافلة، أي
متوقفان على الجھاد، ویفتقران إلى مجالدة أعداء هللا عز وجل، حتى ینتشر التوحید، وترفع رایة اإلسالم، ویكون في ذلك الخیر ألھل 

وھذا القول یقول بھ اإلمام أحمد، ففي روایة عنھ أن الجھاد . ك یكون الجھاد ھو أفضل األعمال وأحبھا إلى هللا عز وجلًاألرض جمیعا، فلذل
استقیموا ولن : (وھناك قول ثالث في المسألة أن أفضل الطاعات وأشرفھا الصالة، وذلك لقولھ علیھ الصالة والسالم. أفضل الطاعات

ما یزال عبدي : إن هللا تعالى یقول: (، ولما ثبت في الصحیح عن النبي صلى هللا علیھ وسلم) م الصالةتحصوا، واعلموا أن خیر أعمالك
من سعادة : (، وقال ابن مسعود رضي هللا عنھ) ّیتقرب إلي بالنوافل حتى أحبھ، فإذا أحببتھ كنت سمعھ الذي یسمع بھ، وبصره الذي یبصر بھ

إن أفضل األعمال وأحبھا إلى هللا عز وجل الصالة، وألنھا في أصلھا عماد : فقالوا). حبة الفقیھالمؤمن كثرة الصالة، وكثرة الصیام، وص
وأصح ھذه األقوال كما ذكرنا ھو القول بأن طلب العلم والعمل بھ والدعوة إلیھ أفضل وأشرف وأكمل ھذه . الدین، فتشرف بشرف أصلھا

ِالطاعات كلھا، بل إن ما ذكر من األعمال الصالحة  من الصالة والجھاد یفتقر إلى العلم، فإذا نظرت إلى الجھاد فإن ثغور الجھاد ال تمأل وال ُ
ٍیمكن أن تقوى عزائم المجاھدین إال بالعلم، وابحث عن ثغر فیھ طالب علم یذكر الناس ویعظ الناس فستجد نفوسھم معلقة با سبحانھ  ٍ

ًوتعالى، وتجدھم أقوى شكیمة وأشد بأسا وأعظم حمیة،  كما كان أصحاب رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم مع رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم؛ ً
ألنھم كانوا مع أعلم من على وجھ األرض صلوات هللا وسالمھ علیھ، فكیف یخرج الناس للنفیر وتسد الثغور بغیر العلماء؟ فالعلم ھو أفضل 

، وتفتقر إلى معرفة ھدي النبي صلى هللا علیھ وسلم فیھا، ومعرفة ما یطرأ في ثم إن الصالة إذا تأملتھا وجدتھا تفتقر إلى علم. األعمال
  .الصلوات

 
 



 392 

 
 

 ترتیب بقیة النوافل في الفضیلة
 
 

ًذكرنا أن أول النوافل فضال وأعالھا وآكدھا صالة الكسوف لما فیھا من الدعاء برفع البالء، ولذلك قالوا]. ثم استسقاء: [قال رحمھ هللا تعالى َّ :
ٌاستفعال من : واالستسقاء. ثم تلیھا صالة االستسقاء. ھا آكد مع ورود أمر النبي صلى هللا علیھ وسلم بھا، فتأكد فضلھا وتأكد القیام بھاإن

طلب الغیث من هللا عز وجل، وأن یمطر العباد والبالد، وإنما فضل االستسقاء لما فیھ من رفع : طلب السقیا، أي: السقي، والمراد بھ ھنا
الء عن الناس، وقد فعلھ النبي صلى هللا علیھ وسلم وسنھ لألمة، وسیأتي إن شاء هللا بیان صفة ھاتین الصالتین، صالة الكسوف وصالة الب

: التراویح]. ثم تراویح: [قال رحمھ هللا تعالى. االستسقاء، وسنبین إن شاء هللا ھدي النبي صلى هللا علیھ وسلم فیھما، واألحكام المتعلقة بھما
إنھا مأخوذ من الراحة، والسبب في ذلك أنھم كانوا یرتاحون بین كل تسلیمتین، فقد كانوا یطیلون حتى اعتمدوا على العصي، كما في : قیل

إنھا سمیت بذلك لمكان االسترواح والراحة في أثناء ھذه الصالة : ًاألثر حین جمع عمر الناس لصالة التراویح وجعل أبیا اإلمام، فقالوا
ٌسنة مؤكدة فإنھا تقارب الوجوب، لكن لیست : وإذا قیل. إنھا من آكد السنن: ًالقیام جماعة في لیالي رمضان، وقالوا: یح المراد بھاوالتراو

، ) ٌخمس صلوات كتبھن هللا في الیوم واللیلة: (بواجبة وال الزمة، والنص في ھذا واضح، كما في الصحیح من قولھ علیھ الصالة والسالم
  .س المعروفة، والكسوف واالستسقاء والتراویح كلھا زائدة عن ھذه الفرائضفالفرض الخم

 
 
 
 

 حكم صالة الوتر
 
 

آكد النوافل بعد الصلوات التي شرعت لھا الجماعة الوتر، : أي) ثم وتر: (قولھ]. ثم وتر یفعل بین العشاء والفجر: [قال رحمھ هللا تعالى
.. إنھ وتري فیشمل ذلك الواحد والثالثة والخمسة : بھ عن كل ما ال یقبل القسمة على اثنین فیقالوالوتر المراد بھ الواحد في األصل، ویعبر 

إن هللا قد زادكم : (، وقال صلى هللا علیھ وسلم) الوتر حق، ومن لم یوتر فلیس منا: (والوتر من آكد النوافل، لقولھ علیھ الصالة والسالم. إلخ
ٌصالة ھي خیر لكم من حمر النعم، ج ٍھذا رجل سوء ال : ُ، وقال اإلمام أحمد رحمة هللا علیھ فیمن ترك الوتر)علھا لكم ما بین العشاء والفجرً

واختلف العلماء رحمھم هللا في الوتر على . ًوھذا یدل على تأكد الوتر، ولذلك جعلھ العلماء رحمھم هللا سنة مؤكدة. ینبغي أن تقبل شھادتھ
فقھاء المالكیة والشافعیة والحنابلة  ٌف رحمة هللا علیھم أن الوتر سنة ولیس بواجب، وبھذا القول قالفمذھب جمھور السل: قولین مشھورین

وذھب غیرھم إلى أن الوتر واجب، وبھذا القول قال . والظاھریة وأھل الحدیث، فلو ترك اإلنسان الوتر فإنھ ال یأثم، ولو فعلھ فإنھ یثاب
ِحافظوا على الصلوات : قولھ تعالى: ًأوال: إن الوتر لیس بواجب بأدلة منھا: واستدل الذین قالوا. ابھاإلمام أبو حنیفة رحمة هللا علیھ وأصح َّ َِ َ ََ َ ُ

َوالصالة الُوْسطى وقوُموا  قانتین  َ َِ ِ ِ ََّ ِ َِّ ُ َ َوالصالة الُوْسطى : ، ووجھ الداللة أن هللا عز وجل قال]238:البقرة[ْ ْ ِ َّ ة ، فدل على أن الصال] 238:البقرة[َ
ًالتي أمر بالمحافظة علیھا وھي واجبة على المكلف وتریة، ولو قیل بوجوب الوتر لصارت الصلوات ستا، فیكون العدد شفعیا ال وسط فیھ؛  ً ٌ ُ

َوالصالة الُوْسطى : ألن قولھ ْ ِ َّ یدل على أن العدد وتري؛ ألنھا خمس، ونصف الخمس معناه أنھ یكون في وسط الخمس واحدة، ] 238:البقرة[َ
أن : (ما ثبت في الصحیحین عن النبي صلى هللا علیھ وسلم من حدیث أنس : ًثانیا. ًیكون المقابل لھا اثنتان واثنتان، فیكون العدد بھذا وتریاف

ُالنبي صلى هللا علیھ وسلم لما أْسري بھ وعرج صلوات هللا وسالمھ علیھ، قال هللا لھ في آخر المرات حینما راجع ربھ في الصلوات 
ّھي خمس وھن خمسون: وضةالمفر  وعلى - صلوات هللا وسالمھ علیھ- الصلوات التي كتبتھا علیك یا محمد : أي) ھي خمس: (، فقولھ تعالى)ٌ

َّما ُیبدُل القْوُل لَدي: (ًفي األجر والثواب تفضال من هللا عز وجل، ثم قال تعالى: أي) وھن خمسون(أمتك ھي خمس،  َ َ ْ َّ َ ، فثبت أنھا خمس إلى )َ
َّما ُیبدُل القْوُل لَدي: (الساعة لقولھ تعالىقیام  َ َ ْ َّ َ ما ثبت في الصحیح عن النبي صلى هللا : الدلیل الثالث. ٌأي أنھ ال یكون ھناك تشریع بزیادة) َ

: ھا؟ قالّھل علي غیر: خمس صلوات في كل یوم ولیلة، قال: (علیھ وسلم أنھ لما سألھ األعرابي عن الصلوات التي فرضھا هللا علیھ، قال لھ
ّالوتر غیر الصلوات الخمس، وقد بین النبي صلى هللا علیھ وسلم أنھ لیس بواجٍب  ّ، فدل على أن الوتر لیس بواجب؛ ألن)إال أن تطوع. ال

: ال لھما ثبت في الصحیحین من حدیث معاذ بن جبل رضي هللا عنھ أنھ لما بعثھ النبي صلى هللا علیھ وسلم إلى الیمن ق: الدلیل الرابع. علیھ
 من آخر ما كان في حیاة - إذا تأملتھ-، فھذا الحدیث )ٍفإن ھم أطاعوك لذلك فأعلمھم أن هللا افترض علیھم خمس صلواٍت في كل یوم ولیلة(

 خمس فأعلمھم أن هللا افترض علیھم: (ًالنبي صلى هللا علیھ وسلم؛ ألن النبي صلى هللا علیھ وسلم بعث معاذا في آخر حیاتھ، ومع ھذا قال لھ
فالمقصود أن ھذه األدلة من الكتاب والسنة تدل . ًافترض علیھم خمس صلواٍت ووترا: ً، فلو كان الوتر واجبا لقال)صلوات في كل یوم ولیلة

) . لقرآنأوتروا یا أھل ا: (قولھ علیھ الصالة والسالم: أولھا: بالوجوب فقد استدلوا بأحادیث السنن: أما الذین قالوا. على أن الوتر لیس بواجب
ٌإن هللا قد زادكم صالة ھي خیر : (قولھ علیھ الصالة والسالم: ثالثھا) . ٌالوتر حق، ومن لم یوتر فلیس منا: (قولھ علیھ الصالة والسالم: ثانیھا ً

إن هللا قد زادكم : (فھذا أمر، واألمر للوجوب، وأما الحدیث الثاني) أوتروا: (أما الحدیث األول: قالوا) . لكم من حمر النعم، وھي الوتر
فإنھ ذم، والذم ال یكون إال ) من لم یوتر فلیس منا: (فإنھ یدل على أنھا زائدة على الصلوات الخمس، وأما قولھ علیھ الصالة والسالم) ًصالة

 لیس بواجب، والذي یظھر وهللا أعلم أن الوتر. فھذا حاصل أدلة القائلین بالوجوب. على ترك واجب أو فعل محرم، فثبت أن الوتر واجب
الثابت، : فالجواب عنھ بأن الحق معناه) الوتر حق: (أما استدالل من قال بالوجوب بقولھ. وذلك لصحة داللة الكتاب والسنة على ھذا القول
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ٌثابت في ٌثابت في ملكي، فالحق یعبر بھ بمعنى الثابت، فمراد النبي صلى هللا علیھ وسلم أن الوتر سنة من ھدیھ، أي : أي. ھذا حقي: تقول
لیس على ھدینا الكامل، ولیس المراد بھ الھدي الالزم : فمعناه) من لم یوتر فلیس منا) :وأما قولھ علیھ الصالة والسالم. ٌالشرع ومسنون فعلھ

، فیجاب عنھ یدل على الوجوب) ًإن هللا قد زادكم صالة: (إن قولھ علیھ الصالة والسالم: وأما قولھم. ًالذي یعتبر من تركھ وأخل بھ مذموما
بأنھ صلى هللا علیھ وسلم قد قال مثل ھذا في ركعتي الفجر، وأنتم ال تقولون بوجوبھا، أي أنھ عبر بالزیادة في ركعتي الفجر، ومع ھذا ال 

فأصح . وبیقول الحنفیة بوجوبھا، فكما أنھم رأوا أن صیغة الخبر ھناك ال تدل على الوجوب فیلزمھم القول ھنا بأن صیغتھ ال تدل على الوج
وأما صالة . ما یقال في الوتر أنھ مسنون وفیھ فضیلة، ومن فضائلھ أنھ یسن فیھ الدعاء، وھو خاتمة صالة اللیل، فتشرع صالة الوتر باللیل

ًالوتر بالنھار تنفال ال قضاء، كما لو دخل المسجد وصلى ركعتین، ثم قال ِأحب أن أتنفل بركعٍة ركعة فقد أثر عن بعض الصحابة : ً أنھ فعل ُ
ھذا، ومذھب جماھیر العلماء رحمة هللا علیھم أنك ال تسلم إال من ركعتین إال في الوتر وحده، على أن السنة والذي ینبغي للمصلي أن یصلي 

: ، وفي حدیث آخر) صالة اللیل مثنى مثنى: (ركعتین ركعتین وال یسلم من واحدة، وذلك لقولھ علیھ الصالة والسالم في حدیث ابن عمر
، فدل على أنھ ال یسلم من واحدة، وما أثر عن الصحابي مردود إلى سنة النبي صلى هللا علیھ وسلم، ولذلك ) صالة اللیل والنھار مثنى مثنى(

  .یختص الوتر بأنھ من صالة اللیل، والسنة فیھ أن یكون في آخر اللیل، كما سیأتي إن شاء هللا بیان أحكامھ
 
 
 
 

 وقت صالة الوتر
 
 

ِالعشاء من العشي، وسمیت بذلك ألنھا تقع في وقت العشي بعد ذھاب الشفق األحمر على ]. ِیفعل بین العشاء والفجر: [ هللا تعالىقال رحمھ
أصح أقوال العلماء رحمة هللا علیھم لحدیث أم المؤمنین عائشة رضي هللا عنھا، فتبدأ صالة العشاء بمغیب الشفق األحمر، ویستمر وقتھا إلى 

العبرة بصالة : فبعض العلماء یقول: وقد اختلف العلماء في كون العبرة في وقتھ بصالة العشاء أم بوقت العشاء.  الصادقطلوع الفجر
ِالعشاء، فإن صلى العشاء شرع لھ أن یصلي الوتر ولو لم یدخل وقت العشاء . العبرة بوقت العشاء ال بفعل العشاء: وقال بعض العلماء. ُ

أن تصلیھا في وقتھا، وحینئٍذ باإلجماع یجوز لك بعد أن تصلي العشاء أن : الحالة األولى: الف أن العشاء لھا حالتانوالذي ینبني على ھذا الخ
أن تجمع العشاء مع المغرب، كالحال في لیلة مزدلفة، فإذا أقبلت على مزدلفة في أول الوقت وأدركت صالة المغرب : الحالة الثانیة. توتر

العبرة بدخول وقت العشاء نفسھ فحینئٍذ ال بد : العبرة بصالة العشاء فحینئٍذ توتر وال حرج، وإن قلت: إنك إن قلتفصلیت المغرب والعشاء، ف
ومذھب الجمھور أنھ البد من مغیب الشفق، وأنھ ال یصلى الوتر قبل دخول الشفق؛ . وأن یكون وترك بعد مغیب الشفق األحمر كما ذكرنا

ِ، وإنما شرع على سبیل الرخصة فاقتصر فیھا على موضعھا، ولذلك جاء في الروایة األخرىألن تقدم العشاء على خالف األصل ما بین : (ُ
یدل على أن ) ما بین العشاء والفجر: (على الوقت المعھود، وكذلك تعبیره) صالة العشاء والفجر: (، ویدل التعبیر بقولھ)صالة العشاء والفجر

) یفعل بین العشاء والفجر: (وقولھ. ن، فأقوى األقوال أنھ ال یصلي الوتر إال بعد دخول وقت العشاءالعبرة بالوقت نفسھ كما في روایة السن
. یفعلھ المكلف ما بین العشاء إلى الفجر، فإذا دخل وقت الفجر فحینئٍذ ال یصح إیقاع الوتر بعد تبین الفجر الصادق من الكاذب بعد األذان: أي

. لوتر ما بین األذان واإلقامة من صالة الفجر، وھو مذھب بعض أصحاب النبي صلى هللا علیھ وسلمیشرع أن یصلي ا: وقال بعض الصحابة
والصحیح أنھ إذا أذن المؤذن لصالة الصبح فإنك تمسك عن الوتر، وتنتظر إلى طلوع الشمس، ثم تقضیھ بعد طلوع الشمس وتشفع الوتر 

دخلت في صالة الوتر أذن المؤذن لصالة الفجر، فحینئٍذ تنوي أن ھذه الصالة بركعة، فإذا كنت صلیت باللیل عشر ركعات، فلما كبرت و
شفعیة، وتقلبھا من الوتر إلى الشفع؛ ألن الوقت قد زال، ویجوز االنتقال في ھذه الحالة من الوتر إلى الشفع، ثم إذا انتھیت من ھاتین 

ة وشفعتھ بركعةٍ معھ، فتصلي ركعتین إن كان وترك ركعة، الركعتین انتظرت حتى طلوع الشمس، فإن طلعت الشمس صلیت الوتر ركع
كان النبي صلى هللا : (ًوإن كان وترك بثالث صلیت أربعا؛ لما ثبت في الحدیث الصحیح عن أم المؤمنین عائشة رضي هللا عنھا أنھا قالت

صلى بالنھار ثنتي : (إحدى عشرة ركعة، فلما قالت، وكان حزبھ من اللیل )علیھ وسلم إذا فاتھ حزبھ من اللیل صلى بالنھار ثنتي عشرة ركعة
. أن تشفع الوتر وال تتركھ على حالھ: أولھا: ًثم إن وتر النھار قضاء فیھ أحكام. ُدل ھذا على أن وتر اللیل قد شفع بركعٍة واحدة) عشرة ركعة

ّأن صالتھ في النھار سریة، وصالة اللیل : ثالثھا. یھأن ال تدعو بعد الركعة األولى، فوتر اللیل فیھ دعاء ووتر النھار ال دعاء ف: ثانیھا
  .جھریة

 
 
 
 

 عدد ركعات صالة الوتر وھیئاتھا
 
 

وأقلھ ركعة، وأكثره إحدى عشر ركعة مثنى مثنى، ویوتر بواحدة، وإن أوتر بخمس أو سبع لم یجلس إال في آخرھا، : [قال رحمھ هللا تعالى
ثبت في عدد ) وأقلھ ركعة، وأكثره إحدى عشرة: (قولھ].  ثم یصلي التاسعة ویتشھد ویسلموبتسع یجلس عقب الثامنة ویتشھد وال یسلم،

صالة اللیل : ( فقد ثبت فیھا الحدیث الصحیح عن النبي صلى هللا علیھ وسلم أنھ قال- وھي أقلھ- ركعات الوتر أحادیث مختلفة، أما الركعة 
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ا الوتر بثالث أو خمس أو سبع أو تسع فقد ثبت عن النبي صلى هللا علیھ وسلم في وأم). مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الفجر فلیوتر بواحدة
كما ثبت الوتر بخمس في الصحیح من حدیث أم . الحدیث...) ّالوتر حق، فمن شاء أن یوتر بثالث أو بخمس أو بسبع أو بتسع: (قولھ

: سبع كذلك في حدیث أم المؤمنین أم سلمة رضي هللا عنھا وأرضاھاوثبت الوتر ب) . ًأنھ صلى الوتر خمسا: (المؤمنین عائشة رضي هللا عنھا
: وثبت الوتر بالتسع كذلك في حدیث أم المؤمنین عائشة رضي هللا عنھا في الصحیح) . أن النبي صلى هللا علیھ وسلم أوتر في الوتر بسبع(
وھي - ولم یسلم، فصلى التاسعة - نھض علیھ الصالة والسالم: أي- أن النبي صلى هللا علیھ وسلم أوتر بتسع، ولم یقعد إال في الثامنة، ثم قام(

وأما الوتر بإحدى عشر ركعة، فھو أكثره كما ذكر المصنف رحمھ هللا، وللوتر بإحدى عشرة . صلوات هللا وسالمھ علیھ)  ثم سلم-الوتر
. قلة، وھي الصورة التي فیھا حدیث ابن عمرًأن تجعل صالتك مثنى مثنى، وتجعل الحادیة عشر ركعة مست: الصورة األولى: ركعة صور

ًأن تصلي أربعا بتسلیمة واحدة، ثم أربعا بتسلیمة واحدة، ثم توتر بثالث، فیكون العدد إحدى عشرة ركعة، لما أخرجھ : الصورة الثانیة ً
بي بن كعب في صالتھ صلى هللا علیھ ، وكذلك ثبت في حدیث أ)فمن شاء منكم أن یوتر بثالث: (...النسائي عنھ صلى هللا علیھ وسلم أنھ قال

ًأن تصلي ركعتین ثم ركعتین ثم ركعتین ثم خمسا متصلة، فھذه إحدى عشرة ركعة، ویكون وترك بخمس في اإلحدى : الصورة الثالثة. وسلم
ٍوإن أوتر بخمس أو سبع لم یجلس إال في آخرھا، وبتسع یجلس عقب الثامنة وی: [قال رحمھ هللا تعالى. عشرة ركعة تشھد وال یسلم، ثم یصلي ٍ

ھذا الذي ذكره المصنف ثبت فیھ حدیث أم سلمة رضي هللا عنھا في السنن، فالسنة أن تصلي الخمس متصلة وتجلس ] التاسعة ویتشھد ویسلم
في التسع في آخرھا ثم تسلم، وإن أوترت بالسبع فكذلك، فتصلي السبع ثم تجلس في آخرھا، وقد جاء عنھ علیھ الصالة والسالم أنھ فعل 

خالف ما فعل في الخمس والسبع، وذلك أنھ علیھ الصالة والسالم صلى ثماني ركعات متصلة ثم جلس علیھ الصالة والسالم في الثامنة، ثم 
قام إلى التاسعة ولم یسلم، كما في حدیث أم المؤمنین عائشة رضي هللا عنھا في صحیح مسلم، فھذا یدل على مشروعیة الجلوس في وتر 

قبل األخیرة، فیجلس للتشھد في الركعة الثامنة وال یسلم منھا ویقوم للركعة التاسعة ثم یجلس، فیكون وتره بالتسع فیھ جلستان في آخر التسع 
وقد جاءت روایة أخرى تدل على خالف ما اختاره المصنف في السبع، وذلك أنھ جلس علیھ الصالة . الصالة على ظاھر حدیث عائشة

ل تسلیمھ علیھ الصالة والسالم ثم أوتر بواحدة، وھذا یدل على أن األمر واسع، لكن حدیث عائشة رضي هللا عنھا الذي والسالم في السبع قب
علیھ الصالة والسالم، فدل على أنھ لم یستطع أن یصلھا ببعضھا صلوات هللا وسالمھ ) فلما كبر وضعف: (فیھ الجلوس في الثامنة قالت فیھ
ًوأما السبب في مشروعیة الوصل فقد ذكروا أنھ لذلك حكما . ة التي ذكرناھا، وھذا كلھ من باب التوسعةعلیھ، فأوتر على ھذه الصور

ّعظیمة، ومنھا أن المصلي یقوى على طول القیام؛ إذ إن للعلماء رحمھم هللا تعالى في كون األفضل في صالة اللیل كثرة الركعات أو طول 
ّاألفضل أن یطیل القیام ولو قل : بعضھم وقال. ضل في صالة اللیل أن یكثر العدد ویكثر السجوداألف: فبعض العلماء یقول: القیام مذھبان

إن األفضل أن یكثر من السجود بما ثبت عن النبي صلى هللا علیھ وسلم في حدیث ربیعة أنھ لما كان یعد للنبي : واحتج من قال. السجود
ھو : أو غیر ذاك؟ قال: قال. أسألك مرافقتك في الجنة: سلني حاجتك؟ قال: ( علیھ وسلمصلى هللا علیھ وسلم طھوره باللیل قال لھ صلى هللا

فھذا یدل على أن األفضل أن تكثر من السجود، وھذا یدل على مشروعیة الزیادة على : قالوا) أعني على نفسك بكثرة السجود: قال. ذاك
وأما الذین . ، ولم یقید ذلك باللیل وال بالنھار، وإنما أطلق)بكثرة السجودأعني على نفسك : (إحدى عشرة ركعة، لقولھ صلى هللا علیھ وسلم

إن األفضل طول القیام في اللیل فاحتجوا بما ثبت في الصحیح عن النبي صلى هللا علیھ وسلم من حدیث جابر أنھ لما سئل صلى هللا : قالوا
أن یصلي إحدى  وھذا المذھب الثاني أرجح، فإن األفضل.  في القراءةطول القیام: ، أي)طول القنوت: أي الصالة أفضل؟ قال: (علیھ وسلم

: الثاني. أنھ ھدي النبي صلى هللا علیھ وسلم، وال یختار هللا لنبیھ إال األفضل واألكمل: أحدھما: عشرة ركعة یطیل القراءة فیھا، وذلك لدلیلین
یوصف بكونھ قد أكثر من السجود؛ ألنھ تكون لھ قرابة اثنتین أن الشخص إذا صلى إحدى عشرة ركعة وسجد في كل ركعة سجدتین فإنھ 

ًوعشرین سجدة، ولذلك یكون موصوفا بكونھ قد أكثر من السجود، وعلى ھذا فاألفضل طول القنوت، وألن طول قنوتك ووقوفك فیھ كثرة 
اللیل، وھو أن اإلنسان یتأثر بالقراءة في وقٍت ال قراءة للقرآن، وكثرة القراءة یصحبھا التدبر والتأمل والتأثر، وھذا ھو المقصود من قیام 

ًوفائدة الخالف أنھ لو كان رجل عامي یحفظ سورا قصیرة فاألفضل . إن ھذا كلھ یرجح مذھب من یقول بطول القنوت: شغل فیھ، فلذلك قالوا ٌ
كیف نجمع بین ھذا وبین : فلو قال قائل.  بالقراءةلھ أن یقرأ ھذه السور، ولو بالتكرار وال حرج علیھ؛ ألن المراد شغل الركن الذي ھو القیام

إن الفاتحة ركن، وتكرار األركان محظور، ولكن السنن التي ھي القراءات ونحوھا ال حرج فیھا، ولذلك ثبت في : كراھیة تكرار الفاتحة؟ قلنا
، وكذلك ثبت عنھ أنھ ) في أولى الفجر وثانیتھاكرر سورة الزلزلة في ركعتین، فقرأھا: (الحدیث الصحیح عن النبي صلى هللا علیھ وسلم أنھ

وعلى القول . أقر الصحابي على قراءة سورة اإلخالص في كل ركعة، فاألفضل لمثل ھذا أن یكثر من القراءة حتى یطول قنوتھ وقیامھ
وأدنى الكمال . [جح ما ذكرناهیقرأ قصار السور ویكثر من السجود، فیعوض ما عنده من نقص في حفظ القرآن بكثرة السجود، واألر: الثاني

ثبت في حدیث أبي بن كعب ]. ، وفي الثالثة باإلخالص)قل یا أیھا الكافرون(، وفي الثانیة بـ)سبح(ثالث ركعات بسالمین، یقرأ في األولى بـ
قل یا أیھا (، وفي الثانیة بـ)سبح(أوتر بثالث، قرأ في األولى بـ: (وحدیث ابن عباس رضي هللا عن الجمیع في وتره علیھ الصالة والسالم أنھ

، وورد عنھ أنھ قرأ في الثالثة بالمعوذات مع سورة اإلخالص، فھذا یدل على أدنى الكمال الوارد )، وفي الثالثة بسورة اإلخالص)الكافرون
الث متصلة وتجلس أن تصلي الث: الصورة األولى: ثم إن في صالتھا ثالث ركعات ثالث صور. عن النبي صلى هللا علیھ وسلم، وھو ثالث

أن تصلي الركعتین : الصورة الثالثة. أن تصلي ركعتین وتسلم، ثم تقوم للثالثة وتسلم، فتكون ثالث ركعات: الصورة الثانیة. في آخرھا وتسلم
ي صالة وھ-فالصورة األولى . وتجلس للتشھد، حتى إذا فرغت من التشھد األول قمت ولم تسلم وأتیت بالركعة الثالثة، فھذه ثالث صور

وأما إذا صلى .  لم تثبت عن النبي صلى هللا علیھ وسلم إال في وتره علیھ الصالة والسالم بالخمس والسبع-جمیع الركعات بدون وجود فاصل
الث ركعتین ثم سلم ثم قام إلى الثالثة فمذھب الجمھور أنھ األفضل، وأنھ ھو المعتبر، وأنھ كذلك ال یفعل الصورة الثالثة، وھي أن یصل الث

وذھب أبو حنیفة إلى جواز أن تصل الثالث في الوتر، فتجلس بعد الركعة . یسلم إال في الثالثة بتسلیمة واحدة، فیتشھد في الثانیة، ثم یقوم وال
وسلم عن ، فنھى النبي صلى هللا علیھ )ال تشبھوا بالمغرب: (ًالثانیة للتشھد وال تسلم، كصالة المغرب سواء بسواء، وقد جاء في حدیث السنن

ًوالصحیح أنھ یمنع، فال یصلیھا ثالثا على صفة صالة المغرب، واألفضل أن یسلم من ركعتین، وأن یقوم . ًالوتر بثالث تشبھا بالمغرب
 .للركعة الثالثة كما ثبت في الحدیث الذي ذكرناه
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 حكم القنوت في الوتر ومحلھ
 
 

والقنوت في الوتر سنة، وقد اختلف العلماء والسلف رحمة هللا علیھم في . یدعو: أي) قنتوی: (قولھ]. ویقنت فیھا بعد الركوع: [قال رحمھ هللا
إن السنة في دعاء الوتر أن یكون : ومنھم من یقول. في جمیع الوتر في سائر السنة: أي. ًیشرع مطلقا: فمنھم من یقول: ھذا الدعاء في الوتر

ومنھم من . في رمضان كلھ، فیخصھ برمضان: ومنھم من یقول. النصف األولفي النصف الثاني من رمضان دون : أي. في آخر رمضان
ًیقنت أحیانا ویترك أحیانا، وھذا القول ھو أعدل األقوال وأقربھا إلى السنة، واختاره غیر واحٍد من أھل العلم رحمة هللا علیھم، وإن : یقول ً

یلة من لیالي الشھر فال حرج، لكن في رمضان استحبوا أن یستدیم القنوت؛ ّداوم علیھ فال حرج، لكن لو علم الناس السنة فترك القنوت في ل
ًألن ھناك قوال للسلف في استدامة القنوت في كمال رمضان خاصة، وذلك لما فیھ من حصول البركة باجتماع الناس، كما ثبت في الحدیث 

 هللا صلى هللا علیھ وسلم أمر النساء بالخروج إلى المصلى، الصحیح اعتبار ھذا النوع من الخیر، ففي حدیث العید ذكرت أم عطیة أن رسول
ٌفاجتماع الناس في الدعاء فیھ خیر كثیر؛ ألنھ اجتماع مشروع، ولیس باجتماع ) یشھدن الخیر ودعوة المسلمین: (وقال في شأن الحیض  ٌ

م في الدعاء للناس بخیري الدنیا واآلخرة فال شك ٌبدعٍة وال حدث، بل ھو اجتماع مشروع ولھ أصل في الشرع، فمثل ھذا االجتماع إذا اغتن
الصورة : والقنوت لھ صورتان. أنھ أفضل، فاستحب بعض العلماء أن ُیخرج قنوت رمضان من الخالف لما فیھ من الفضائل ولما ذكرناه

ھ وسلم، فمن قنت قبل الركوع فقد وكل ورد عن النبي صلى هللا علی. أن یكون بعد الركوع: الصورة الثانیة. أن یكون قبل الركوع: األولى
ّفعل سنة، فلو أن إماما قرأ سورة اإلخالص، أو قرأ سورة اإلخالص والمعوذات ثم ابتدأ الدعاء فال حرج علیھ في ذلك، وھو على سنة  ً

وع فكذلك ھو على سنٍة علیھ؛ ألن النبي صلى هللا علیھ وسلم ورد عنھ في حدیث أبي ذلك، وإن ترك قنوتھ إلى ما بعد الرك وخیر، وال ینكر
وخیر، وھذا النوع من الخالف یسمیھ العلماء خالف التنوع، ولیس بخالف التضاد الذي یوجب التبدیع أو المنع من إحدى الصورتین، فإن 

  .ٌالنبي صلى هللا علیھ وسلم فعل ھذا مرة وفعل ھذا مرة، وكل جائز وال حرج فیھ
 
 
 
 

 شرح دعاء القنوت
 
 

اللھم اھدني فیمن ھدیت، وعافني فیمن عافیت، وتولني فیمن تولیت، وبارك لي فیما : (ویقنت فیھا بعد الركوع فیقول[لى قال رحمھ هللا تعا
ھذا حدیث )]. أعطیت، وقني شر ما قضیت، إنك تقضي وال یقضى علیك، إنھ ال یذل من والیت، وال یعز من عادیت، تباركت ربنا وتعالیت

یا ): اللھم(وأصل ) اللھم اھدني فیمن ھدیت: : (أن النبي صلى هللا علیھ وسلم علمھ ھذا الدعاء: ( السننالحسن بن علي رضي هللا عنھ في
واألكثر : یا اللھم، إال في القریض والشعر، كما قال الناظم: ولذلك ال یقال. اللھم: فقیل) المیم(ّوعوض عنھ ) الیاء(هللا، فُحذف حرف النداء 

ّإني إذا ما حدث ألما نادیت یا اللھم یا اللھما وھذا خاص بالشعر، : ومنھ قول الشاعر. في الشعر: م في قریض أياللھم بالتعویض وشذ یا اللھ ٌ
والھدایة تكون بمعنى . إذا دلھ: ھداه: یقال. الداللة: الھدایة) اللھم اھدني فیمن ھدیت: (وقولھ. یا اللھم: ، وال یقال)اللھم: (أما في النثر فإنھ یقال

ٌ وھذه خاصة با سبحانھ وتعالى، فھو یوفق من یشاء إلى رحمتھ بفضلھ سبحانھ وتعالى، وتكون بمعنى الداللة، فإن كانت بمعنى التوفیق،
ًالداللة فإما أن تكون داللة على خیر، وإما أن تكون داللة على شر، فیقال بمعنى دلھ علیھ، وھداه إلى الخیر، بمعنى دلھ . ھداه إلى الشر: ً

َالذي أْعطى كل شْيء خلقُھ ثم ھَدى : ً تكون داللة على مصالح الدنیا، ومنھ قولھ تعالىعلیھ، وقد َّ ُ ََ َ َْ ٍ َّ ُِ َ ٌھدى كل مخلوق إلى ما فیھ : أي] 50:طھ[َّ
 ُصالحھ في معاشھ، فتجد النملة تغدو لرزقھا، وتجد الطیر تغدو إلى أرزاقھا، وتھدى كیف تبني أعشاشھا وأكنانھا، وكیف تقضي مصالحھا
: وتربي أطفالھا، فھذا كلھ من الھدایة، وهللا ھو الذي ھداھا لذلك، فھذه ھدایة إلى مصالح الدنیا، أما الھدایة إلى مصالح الدین فإنھا على نوعین

، وتكون ألنبیائھ ورسلھ، ولذ: التوفیق، وھي مختصة با عز وجل، والنوع الثاني: النوع األول لك نفى هللا الداللة واإلرشاد، فھذه تكون 
َإنك ال تْھدي مْن أْحبْبت : ھدایة التوفیق عن نبیھ فقال سبحانھ َ َ ََ ِ َ َّ َوإنك لتْھدي إلى صراٍط : ، وأثبت لھ ھدایة الداللة فقال تعالى] 56:القصص[ِ َ َِ َِ َ َِّ َِ

ٍُمْستقیم  ِ اجعلني : ھدایة التوفیق، أي) ھم اھدني فیمن ھدیتالل: (والمراد بالھدایة في قولھ. ، فھنا الھدایة بمعنى الداللة واإلرشاد]52:الشورى[َ
ٌعلى صالح وخیر، وھذا فیھ تعطش لرحمة هللا عز وجل، وإظھار للفقر، وأنك بحاجة إلى رحمة هللا أن یرحمك باالستقامة على دینھ، وفیھ  ٌ ٍ

ًاسترحام من العبد لربھ أن ال یجعلھ محروما؛ ألنھ لما قال ً تصب الناس بھدایتك وتجعلني محروما من ھذه ال: فمعناه) اھدني فیمن ھدیت: (ٌ
ًسلمھ هللا من شر دین، أو شر دنیا، أو منھما معا، : ھو السلیم، وعافاه هللا: السالمة، والمعافى: المعافاة. وعافني فیمن عافیت: قولھ. الھدایة ّ

یا، ولذلك لما جاء العباس رضي هللا عنھ عم رسول هللا فیھ إطالق یشمل عافیة الدین وعافیة الدن) عافني) :وقول النبي صلى هللا علیھ وسلم
یا عم . سل هللا العافیة! یا عم رسول هللا. سل هللا العافیة! یا عم رسول هللا:(صلى هللا علیھ وسلم إلى رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم قال لھ

نیاك، وصلحت لك آخرتك، فأكثر المصائب تأتي من البالء، ، فإذا عافاك ربك فقد صلح لك دینك، وصلحت لك د)سل هللا العافیة! رسول هللا
َالوالیة بالفتح تكون ) وتولني فیمن تولیت: (قولھ.  وال یرزق التوفیق للصبر على ھذا البالء-نسأل هللا السالمة والعافیة-حین یبتلى اإلنسان 
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ْأال إن أْولیاء هللا ال خْوف علْیھم وال ُھم : فتین، فقال تعالىبمعنى النصرة، وتكون بمعنى التأیید، وولي هللا عز وجل وصفھ هللا عز وجل بص َْ َ َ َِ َ ٌ َ ِ َّ ِ ََّ َِ
َیْحزنون  َُ َالذین آمنوا وكانوا یتقون * َ َ َ َ َُ ُ َُّ َ ِ ً، وال یوصف اإلنسان بكونھ ولیا  عز وجل إال إذا كان مؤمنا تقیا، ولذلك لما توسع ] 63- 62:یونس[َّ ً ً

ّأفھام حینما ترك ھذا األصل الذي دل علیھ دلیل الكتاب، فولي هللا عز وجل ھو المؤمن التقي، فأصبحت الناس في ھذا ضل فئام وحارت  ِ ُ
 ، حتى - نسأل هللا السالمة والعافیة-الوالیة تطلق على أناس ھم أبعد ما یكونون عن دین هللا عز وجل من أھل األھواء والبدع والضالالت 

 رثاثة الحال، والخروج عن سنن النبي صلى هللا علیھ وسلم، وتحریم الحالل، وغیر ذلك من أصبحت الوالیة في لبس الخرق، وإظھار
نسأل هللا -ًاألمور المنكرة التي أحدثھا الناس، وأصبحت الوالیة إنما تكون لإلنسان المجتھد في أذیة الناس والتعرض لھم، فیوصف بكونھ ولیا 

: ع واألھواء التي أصابت الناس فأضلتھم عن سبیل هللا، فالوالیة ال تكون إال بھذین األمرین، وھذا كلھ من الضالل والبد-السالمة والعافیة
نسأل هللا -ًالزیادة والنماء والخیر؛ ألن هللا قد یعطیك شیئا وال یبارك لك فیھ : البركة) . وبارك لي فیما أعطیت: (قولھ. اإلیمان والتقوى
ًما وال یبارك لھ فیھ، وقد یعطى دنیا وال یبارك لھ فیھا، فربما رأیت الرجل العالم ال ینصح، وال  ، فقد یعطى اإلنسان عل-السالمة والعافیة

ُّیذكر با تعالى، وال یأمر بمعروف، وال ینھى عن منكر، بل قد تجد الرجل یدخل إلى المسجد وبجواره رجل یقرأ القرآن یحرف كالم هللا  ٌ ِّ َ
فھذا من محق !! أنا الذي أخذت الدكتوراه فكیف أجیب على ھذا فأشتغل بھ؟:  بحرٍف واحد، ویقولعز وجل ویخطئ في آیاتھ وال یرد علیھ

 لنظره إلى علو مرتبتھ في نفسھ، أو بسبب موت قلبھ عن استشعار مسئولیتھ أمام هللا عز وجل، لكن هللا - نسأل هللا السالمة والعافیة- البركة 
والبركة كما تكون في أمور الدین تكون في أمور الدنیا، . ً ولذلك فدائما سل هللا البركة فیما أعطاكًإذا أحب عبدا وأعطاه نعمة بارك لھ فیھا،

ٌفقد تجد إنسانا عنده المال القلیل توضع لھ البركة فیھ، فإذا بھ مال كثیر وقد تجد الرجل عنده الولد الواحد فیقوم بمصالحھ ویقضي حوائجھ، . ً
ًاآلخرة، فإن كان في الحیاة خدمھ وأحبھ وأكرمھ، وإن توفي رفع كفا إلى هللا عز وجل ال تخیب بصالح ٍویكون قرة عین لھ في الدنیا و

ًالدعوات، فجعل هللا لھ فیھ خیرا كثیرا، فھذا من البركة في الولد، وقد تجد الرجل عنده العشرة من الولد وأكثر من ذلك لكنھم أصحاب  ً
، وھذا من محق - نسأل هللا السالمة والعافیة- ذیة والبلیة واإلضرار، ویتمنى موتھم بدل حیاتھم مصائب، ال یجني منھم إال سوء السمعة واأل

وبارك لي : (والدعاء ھنا بوضع البركة إنما ھو الدعاء بالخیر، فقولھ. كما تكون البركة تكون في الزوجات، وتكون في األموال. بركة الولد
إنھ ال : (قولھ علیھ الصالة والسالم. ًني بركة وخیرا، فنسأل هللا العظیم أن یبارك لنا فیما أعطانااجعل فیما أعطیتني وأولیت: أي) فیما أعطیت

وال : (وقولھ. ًال یذل من كنت ولیا لھ، وھذا كأنھ تعلیل لسؤال الوالیة: أي) إنھ ال یذل من والیت: (ضد العزة، فقولھ: الذلة). یذل من والیت
َو العزة ولرُسولھ وللُمْؤمنین : طریق إلى العزة، كما قال هللا عز وجلیفید أن الوالیة ) یعز من عادیت َ َ َ َِ ِ ِ ِ ِ ِ ِْ ُْ َّ ِ ، فجعل هللا العزة لمن ] 8:المنافقون[َِّ

 ًإن سؤال األثر أو المسبب یتضمن ما یكون سببا في: ًأطاعھ والذلة لمن عصاه، فإذا كان اإلنسان مطیعا  فإن هللا یعزه، یقول بعض العلماء
وفي ھذا الدعاء تنبیھ على أن . ًوجوده، فكأنھ لما یسأل هللا عز وجل أن یكون على ھذه الحال من كونھ ولیا  عز وجل فقد حصل العزة

الناس إذا أسلموا وأطاعوا وكانوا من أتباع ھذا النبي الكریم وأصابتھم الذلة فإنھا تكون بسبب ضعف الوالیة  عز وجل، فإذا رأیت 
ً في ضعٍف وخور وذلة ومھانة واحتقار من األعداء فاعلم أن بینھم وبین هللا أمورا، وھذه األمور ھي معاصي هللا وانتھاك حدود هللا المسلمین

ًال یكون من عادیتھ عزیزا، وھذا فیھ : أي (ال یعز من عادیت: (فقولھ. ّعز وجل، فإذا عظموا هللا وكانت والیتھم  أعزھم هللا عز وجل
ِسُیصیُب الذین أْجرُموا صغار عنَد هللا : مل عزة الدنیا وعزة اآلخرة، ولذلك جعل هللا أھل الكفر في ذلٍة وحقارة كما قال تعالىإطالق یش َّ ْ ِ ِ ٌِ َ َ َ َ ََ َّ

المھانة  ، فلذلك ضرب هللا الذلة و-نسأل هللا السالمة والعافیة- ، فال یكتب ألحد عصى هللا عز وجل عزة ما دام على معصیة ] 124:األنعام[
ٌتفاعل من البركة، فأعظم ببركتھ سبحانھ ) تبارك) . (تباركت ربنا وتعالیت. (على الیھود لما قتلوا أنبیاء هللا واعتدوا حدود هللا عز وجل

 الثناء وبین مأخوذ من العلو، وھذا فیھ ثناء على هللا عز وجل، فجمع النبي صلى هللا علیھ وسلم في ھذا الدعاء بین) وتعالیت: (وقولھ. وتعالى
): قني: (قولھ) وقني شر ما قضیت: (قال علیھ الصالة والسالم. المسألة، فمن أبلغ ما یكون أن تجمع بین الثناء على هللا عز وجل والمسألة

كتب ما ھو وهللا عز وجل قد . وھذا الدعاء یشمل الوقایة من شرور القضاء، سواء أكانت في أمور الدین أم أمور الدنیا. مأخوذ من الوقایة
اكتب، فجرى : إن أول ما خلق هللا القلم، فقال لھ: (كائن وما یكون إلى قیام الساعة، كما في الحدیث الصحیح عن النبي صلى هللا علیھ وسلم

 ینفذ، فیسأل ، فكتب هللا عز وجل المقادیر، وقضى بھا سبحانھ وتعالى، وال شك أن ما كتبھ ال بد أن) ٌبما ھو كائن وما یكون إلى قیام الساعة
العبد ربھ أن یكفیھ وأن یقیھ شر ما قضى، ولیس المراد بھذا ما قد كتب على العبد، فإن الذي یكتب على العبد ال بد من مضیھ وال بد من 

: قد یقول قائلمن سواه من العباد، و: نفاذه، ولكن المراد من ھذا أن یسأل هللا عز وجل العافیة والسالمة مما یكون من البالء على العباد، أي
ألنھ لم یطلع : ًألنھ یثاب على ھذا الدعاء ویؤجر، وثانیا: إذا كان هللا عز وجل لم یكتب علیھ فكیف یدعو وھو سالم من ھذا القضاء؟ فقالوا

 سخطك، اللھم إني أعوذ برضاك من: [(وقولھ. القضاء والقدر على الذي كتب، ولذلك ھو یسأل على ما ظھر لھ، وھذا ھو األصل في قضایا
 وبمعافاتك من عقوبتك، وبك منك ال نحصي ثناء علیك،

 
 
 
 

 مسح الوجھ بالیدین بعد الدعاء
 
 

أن : (ھو إمرار الید أو الكف على الشيء، ویستدل لھذا المسح بحدیث عمر رضي هللا عنھ: المسح]. ثم یمسح وجھھ بیدیھ: [قال رحمھ هللا
، وھذا الحدیث تكلم العلماء على سنده، واألقوى ) ي الدعاء لم یردھما حتى یمسح بھما وجھھالنبي صلى هللا علیھ وسلم كان إذا رفع یدیھ ف

ًأنھ ضعیف، وإن كان الحافظ ابن حجر رحمة هللا علیھ أشار إلى أن للحدیث طرقا یقوي بعضھا بعضا، وأنھ یرتقي إلى درجة الحسن،  ً
نقلھ في التھذیب وأشار إلیھ في التقریب، فإذا كان الحافظ ابن حجر الذي وتضعیف الراوي موقوف على كالم الحافظ ابن حجر نفسھ الذي 
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ّإن مجموع طرقھ تقوي الحدیث وتشھد بأصلھ، فإنھ حینئٍذ ال ینكر على من فعلھ، لكن : ّكتب وبین وأرشد إلى الكالم في ھذا الراوي، یقول
، وھو حدیث )أنھ رفع یدیھ في القنوت: (لیھ؛ ألنھ فقد ثبت الحدیثاألولى واألكمل أن یقتصر على رفع الیدین، وإن مسح وجھھ فال ینكر ع

أن النبي : (أنس بن مالك رضي هللا عنھ، وحسنھ الحافظ ابن الملقن في تحفة المحتاج في تخریجھ ألحادیث المنھاج، حیث ذكر حدیث أنس 
ین في القنوت، فإذا ضممت حدیث أنس مع حدیث عمر ، وھو أصل عند العلماء في رفع الید)صلى هللا علیھ وسلم كان إذا قنت رفع یدیھ

ًنظرا للكالم في -فحینئٍذ ال ینكر على من مسح، لكن األسلم واألولى ) أنھ كان إذا رفع یدیھ لم یردھما حتى یمسح بھما وجھھ: (الذي ذكرناه
 أن یقتصر على الرفع دون المسح، ومن مسح -ررالحدیث، ولعظیم شأن الصالة وشدة أمرھا، وأنھ ال ینبغي أن یفعل اإلنسان إال ما ثبت وتق

ّفإنھ ال ینكر علیھ إذا تأول الحدیث وكان یرى تحسینھ، أو یرى اعتبار قول من یقول بالحسن، على األصل المقرر عند العلماء أنھ ال إنكار 
ًإذا اختلفت النصوص صحة وضعفا، فكما أنك تقول بصحة حدیث لتصحیح من ترى علمھ، وتقول بضعف  غیره للقول الذي یقولھ ھذا ً

العالم، فكذلك غیرك یرى، والكل بشر یحتمل قولھ الصواب والخطأ، ولذلك ال ینكر على من فعلھ إذا كان یتأول، وإنما ُیدل من فعلھ على 
 من خیري الدنیا األفضل أن تقتصر على الرفع ثم تضع یدیك، وھكذا في الدعاء العام، فإذا جلس ورفع كفیھ یسأل هللا: األفضل، فیقال لھ

. إنني أقول بحدیث عمر، وفیھ كذا وكذا: لكن لو قال. إن الحدیث ضعیف: وُیدل على األفضل، ویقال. ال تمسح وجھك: واآلخرة فإنھ یقال لھ
ئمة وأناس ما دام أن ھذا التحسین والتضعیف من أ: واقبل إلطالق لصحة السند أو حسنھ إن كان ممن یعتمد أي: فال حرج، كما قال الناظم

ًشھد لھم باألھلیة فإنھ یقبل، ویكفیك بالحافظ ابن حجر رحمة هللا علیھ علما وفھما ودرایة بأصول التصحیح والتضعیف، فال شك أن مثل قولھ  ً ً
لضعف - بھ لكن الذي نعتقده وندین هللا عز وجل. األفضل واألكمل أن ال ُیمسح: وعلى العموم ُیَدل الناس على األفضل، ویقال لھم. لھ وجھ
وعلى القول بحدیث عمر رضي هللا عنھ . العام وال في الدعاء الخاص، وأما أمر الصالة فھو أعظم  أنھ ال یثبت المسح في الدعاء-الحدیث

یھ في وأشار إلیھ الصنعاني رحمة هللا عل-أنھ كان یمسح بھما وجھھ، فقد اختلف العلماء في تعلیل ھذا الفعل، ومن التعلیالت ما ذكره بعضھم 
ّ أن ھذا الحدیث إنما خرج على أن اإلنسان یقوى یقینھ با من باب الفأل، والشرع یستحب الفأل، كما كان النبي صلى هللا علیھ وسلم - السبل ُ

.  باٌیعجبھ الفأل، فكأن الداعي اعتقد أن هللا ال یخیبھ وأنھ سیعطیھ سؤلھ، ولذلك مسح أشرف المواضع كأنھ مصیب لحاجتھ من قوة یقینھ
وأما ما یفعلھ بعض الجھال بعد االنتھاء من مسح الوجھ حیث یجعل مسحھ جمیع . ّفعلى القول بثبوت ھذا الحدیث فإنھ ُیخرج على ھذا التعلیل

ٌالجسد فھذا ال أصل لھ، ویعتبر بدعة وحدثا، وھذا في الصالة أشد؛ ألنھ فعل خارج عن ھیئات الصالة ال یشرع إال بدلیل، وال دلیل ً ً.  
 
 
 
 

 األسئلة
 
 

...... 
 

 كیفیة قضاء الوتر لمن لم یكن لھ حزب محدد
 
 

ًإذا كان اإلنسان یصلي الوتر مرة ثالثا ومرة خمسا ومرة سبعا، فكیف یقضي إذا فاتھ الوتر؟ الجواب: السؤال ً ، والصالة والسالم : ً الحمد 
ًیوتر بخمس أو بسبع فحینئٍذ یشفع وتره، فیكون وتره ستا إن كان یوتر فإذا كان : على رسول هللا، وعلى آلھ وصحبھ ومن وااله، أما بعد ٍ

ًأما لو اضطرب حالھ، فتارة یوتر بسبع وتارة . بخمس، وإن كان یوتر بسبع فیكون وتره ثماني ركعات، یشفع وتر الركعة السابعة بالثامنة ً
  .وهللا تعالى أعلم. كمھًیوتر بخمس، فھذا مما ال أحفظ فیھ نصا عن العلماء، ولذلك أتوقف في ح

 
 
 
 

 ًحكم من أوتر في النھار سھوا
 
 

ًرجل صلى صالة النافلة في النھار فسھا وصلى وترا، ثم تذكر بعد سالمھ، فماذا یصنع؟ الجواب: السؤال فإن كان تذكر في : ھذا فیھ تفصیل: ٌ
تشھد حتى یأتي بالقیام، ثم یقوم للركعة التي فاتتھ ویتمھا كأنھ نفس المكان الذي صلى فیھ قبل خروجھ منھ فإنھ یستقبل القبلة ویجلس كحال الم

لم یسُھ، ثم یسجد سجدتین بعد السالم، على ظاھر حدیث ذي الیدین في الصحیحین، فحینئٍذ یجبر ھذه الركعة التي فاتتھ ما دام أنھ لم یخرج 
ًأو خرج من المسجد فإن كانت الصالة التي صالھا ركعة واحدة أما لو خرج من الغرفة . من المسجد، أو لم یخرج من الغرفة التي صلى فیھا

ًمفروضة فإنھ یلزمھ قضاؤھا وفعلھا تامة على الصفة المشروعة، وقد بطلت بخروجھ من المسجد وبخروجھ من الغرفة، أما لو كانت الصالة 
إن الشروع في : ومن یقول. القضاء  فإنھ یوجب علیھإن النوافل إذا شرع فیھا المكلف وجبت علیھ،: فمن یقول: نافلة ففیھا قوالن للعلماء

ٍإذا كبرت في نافلٍة، أو أنشأت صیام تطوع : وتوضیح ذلك أن بعض العلماء یقول. ًالنافلة ال یصیرھا فرضا، فحینئٍذ ال یوجب علیھ القضاء ّ
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: ٍ النافلة بدون عذر أثمت، واحتجوا بقولھ تعالىوجب علیك أن تتم النافلة وأن تتم الصیام، فإذا قطعتھ بدون عذر أثمت، وإذا قطعت الصالة
ْوال تْبطلوا أْعمالكم  ُ َُ َ ََ ُ . نھى هللا تعالى عن إبطال العمل، والصالة عمل، بل ھي من خیر العمل، وھكذا في بقیة النوافل: ، قالوا]33:محمد[ِ

ًإنھا تصیر فریضة فقد زدنا على :  في أصل الشرع، فإذا قلناإنھا لیست بواجبٍة: إن الشروع في النوافل ال یصیرھا فرائض قالوا: والذین قالوا
ھي لیست بواجبٍة بعد الشروع كما أنھا لیست بواجبٍة قبل : ّأصل الشرع الذي دل على عدم لزومھا، وقاسوا النظیر على نظیره، فقالوا

ْوال تْبطلوا أْعمالكم : الشروع، وأما قولھ تعالى ُ َُ َ ََ ُ عمال التي ھي على سبیل اللزوم، وأما بالنسبة لألعمال التي ھي فإنما ھو في األ] 33:محمد[ِ
ًوبناء على ھذا فلو أنشأ نافلة، كأن یقوم في غرفتھ لیصلي ركعة في النھار ثم سلم منھا ظانا . ٌعلى سبیل الخیار فالمكلف مخیر بأصل الشرع ّ ً

النوافل ال تصیر فرائض : لزمھ أن یتم ھذه الركعة الباقیة، وإن قلناالنوافل تصیر فرائض بالشروع فإنھ ی: أنھ صلى ركعتین فحینئٍذ إن قلنا
أنت بالخیار، فإن أحببت أن یثیبك هللا وأن یتم لك أجر الركعتین فأتمھا، وإن لم تحب فحیئنٍذ ال حرج علیك؛ ألن : بالشروع فإننا نقول لھ

ٌالنوافل ال تصیر مفروضة؛ إذ ھي نافلة في أصل الشرع، ولیست بفریضٍة   . واجبةً
 
 
 
 

 نصائح وتوجیھات لطلبة العلم
 
 

ٌطلب العلم فیھ سآمة وملل، وفیھ تعب ونصب، وطالب العلم ال بد : ھل من وصیٍة لطالب العلم عن كیفیة مراجعة الدروس؟ الجواب: السؤال ٌ
ًك ینبغي لطالب العلم دائما أن أن تمر علیھ ساعات وأیام وأعوام یجد فیھا بعض السآمة والملل والظروف والمصائب والمتاعب، ولذل

ٌیستشعر اإلخالص؛ فإنھ ال یبدد ھذه الھموم والغموم شيء غیر توفیق هللا سبحانھ وتعالى، ثم وجود نیٍة خالصة بین العبد وبین ربھ، وھذا ھو 
ًإذا استشعرت دائما حب هللا في الذي صبر بھ األولون وسار على نھجھ األخیار الصالحون، فبارك هللا في علمھم وتعلمھم ونفعھم للعباد، ف

ھذا العلم وحب هللا لك في ھذا التعلم والسعي إلنقاذ نفسك وإنقاذ األمة بھذا العلم المبارك فإن هللا سبحانھ وتعالى یرحمك ویوفقك ویذھب عنك 
في طلب العلم ویقوى على تحصیل واألمر الثاني الذي یوصى بھ طالب العلم حتى یثبت . كل ما یحول بینك وبین رحمتھ، فھذا األمر األول

اعمل : أن یجمع في علمھ بین العلم والعمل، فأي سنة یتعلمھا یطبقھا، وأي نافلٍة ُیدعى إلیھا یعمل بھا ولو مرة، وقد قالوا: العلم وضبطھ
ًبالحدیث مرة تكن من أھلھ، فتلقى هللا یوم تلقاه وقد عملت بھ ولو مرة واحدة، حتى إذا قلت للناس ا الحدیث یدل على الخیر، تكون لك إن ھذ: ً

قدم سابقة عند هللا عز وجل، وتكون لك قدم صدق أنك فعلت وعملت بھذا الذي دعوت إلیھ، ولذلك أوصي طالب العلم خاصة في مرحلة 
ًالطلب أن یكثروا من العبادة والعمل بالعلم؛ فإن لھذا أثرا عظیما فیما یكون في مستقبلھم، وأن ال یشتغلوا بالقیل  والقال وإضاعة األوقات فیما ً

ًال ینفع، وإنما یشتغلون بھذا العلم، وطالب العلم إذا أقبل علیھ یقبل بكلھ وال یقبل بجزئھ، فتقبل على ھذا العلم إقباال صادقا، وتجعلھ لیال  ًً
والحكمة والمقولة التي تستنیر بھا ًونھارا أنیسك وجلیسك الذي تسعد بھ وترتاح إلیھ وتأنس بھ، ویكون أفرح ما عندك أن تظفر بالفائدة 

 فإن هللا سبحانھ وتعالى یبلغك أعالي درجات -وھي التفاني في تحصیل ھذا العلم مع العمل-وتضیفھا إلى علمك، فإذا بلغت إلى ھذه المرتبة 
 العاقبة لك محمودة، ولذلك تجد العلماء بإذنھ سبحانھ وتعالى، وإذا جمعت بین العلم بالعمل والتفاني في تحصیلھ فإن هللا عز وجل سیجعل

 أنھم یضعون العلم -وهللا أعلم- بعض طالب العلم یطلبون العلم سنة ویملون، أو سنتین ویسأمون، أو ثالث سنوات ویتركون، والسبب في ھذا 
مناقشات، وھذه أمور قد ًأحماال على ظھورھم، فال یعملون بما علموا، وتجد طالب العلم یجمع األقوال ویجمع المسائل ویجمع الردود وال

ًیقسو القلب بسببھا إذا كثر االشتغال بھا، وكان اشتغاال جامدا عاریا عن العمل، وقد تخرج اإلنسان عن المقصود األعظم، ولكن اإلنسان إذا  ً ً
لم في فھمھ، وأدرك فضل ُعرضت علیھ المسألة فتأملھا ونظر الحق الذي فیھا عجب من فتح هللا على العلماء، وأدرك فضل هللا على ھذا العا

وینظر إلى دواوین . ّیا رب أسألك أن تفتح علي كما فتحت علیھ: هللا عز وجل على ھذا العالم في استنباطھ ومناقشتھ ومراجعتھ، فیقول
ینھ وبین هللا عز یا رب كما وفقتھم وفقني، فحین یكون علمھ في مثل ھذا االرتباط ب: ًالسلف التي زخرت بھذه المسائل فیزداد حبا لھا ویقول

ًوجل یجد أنھ كلما ازداد علما كلما ازداد قربا من هللا تعالى إن أول العلم طفرة وآخره : وشوب العلم بالعمل لھ بركة عظیمة، ولذلك قالوا. ً
اإلنسان أن یعرف أن إذا أراد : فھذا ھو العلم المبارك الذي یھتدي اإلنسان بھ إلى هللا، بل قال بعض العلماء. انكسار وخشیة  عز وجل

، فإن وجد أنھ یزداد خشیة  ومعرفة با سبحانھ وتعالى فلیعلم أن علمھ نافع بإذن هللا عز  علمھ نافع فلینظر إلى كسر ھذا العلم لقلبھ 
إال بشوب العلم بالعمل ٌوجل، وأنھ علم مبارك، فھذا العلم النافع الذي تحس أنھ یكسر قلبك  عز وجل ویذھب عنك طفرة الغرور ال یكون 

: كما أن العلم بحاجة إلى أشیاء كثیرة بجانب خشیة هللا تعالى، منھا. ُأصل العلم خشیة هللا: والخشیة  عز وجل، قال اإلمام أحمد رحمھ هللا
 أنھ بفضل الذكاء والفھم، فالذین حب هللا، والتعلق با سبحانھ وتعالى، والقرب من هللا عز وجل، واستشعار أن ھذا العلم بفضل هللا وحده، ال

حفظوا لم یحفظوا ألن أذھانھم كانت حافظة، وإنما ھو فضل هللا سبحانھ وتعالى، فكم من مسائل تنزل على المفتي یفتح علیھ في جوابھا، 
ًووهللا لو أعمل فكره لیال ونھارا على أن یصل إلى ھذا الفتح الذي فتح هللا علیھ لما وصل إلیھ، لكن ذلك ف فمن . ضل هللا یؤتیھ من یشاءً

األمور التي تعین على الجد واالجتھاد في تحصیل العلم اإلخالص وكثرة العبادة مع العلم، وقرن العلم بالعمل والتزكیة والخشیة والقرب من 
هللا عز وجل أن یجعل ھذا  لهللا عز وجل والحب  سبحانھ وتعالى، وتجعل كل مجلس علم تجلسھ ال تقوم منھ إال وأنت تثني على هللا، وتسأ

فطالب العلم بحاجة إلى مثل ھذه المواقف الكریمة التي یحسون فیھا بلذة العلم، فكم من مجلس علم جلستھ . ًالذي تعلمتھ خالصا لوجھھ الكریم
 علمتني ما لم أكن أعلم یا رب: ٍھل جلست مجلس علم، وبعد أن انتھیت منھ دمعت عیناك من خشیة هللا، وقلت: فقل لي بربك!! وانتفعت فیھ

ًوكان فضلك علي عظیما ٍفتأملوا إلى ھذه النعم، فكم من أناس في دیاجیر الجھل والظلمات بعیدین عن هللا سبحانھ وتعالى ھم أحوج ما . ّ
ھذه النعمة یكونون إلى كلمٍة تنقذھم، وكم من إنسان مشغول یتمنى أن یجلس ھذا المجلس، وكم من مریض یتمنى أن یجلس ھذا المجلس، ف
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العظیمة إذا شبتھا بالشكر  والثناء على هللا عز وجل أحبك وبارك فیك، وإذا شكرت ھذا المجلس بورك لك في المجلس الثاني، فبدل أن 
ًتعلم ربع العلم یعطیك هللا نصف العلم، ثم ثالثة أرباع العلم، حتى تبلغ من العلم خیرا كثیرا ً مھم، ولیست القضیة فاالرتباط با في ھذا العلم . ٍ

أن نحمل الكتب ونذھب إلى المجالس ونرجع وحالنا ھو الحال، بل إن بعض طلبة العلم قد یفتن بعلمھ، فنرید أن نشوب علمنا بالورع وبالعمل 
ًأسأل هللا العظیم رب العرش الكریم أن یجعل علمنا نافعا، وأن یجعل عملنا خالصا لوجھھ الكریم. وبالطھارة ًنسألك علما یقربنا اللھم إنا . ً

وصلى هللا وسلم وبارك على نبینا محمد، . وآخر دعوانا أن الحمد  رب العالمین. ًإلیك، وأن تھب لنا رحمة من لدنك إنك أنت الوھاب
 .وعلى آلھ وصحبھ أجمعین

 
 
 
 

 [2[ باب صالة التطوع -شرح زاد المستقنع 
وكذلك یشرع القنوت إذا نزلت بالمسلمین نازلة، فیقنت في جمیع الصلوات، ومن صالة الوتر، ویشرع فیھا القنوت، : من صلوات التطوع

صالة التراویح في رمضان، وھي إحدى عشرة ركعة، وال بأس بالزیادة، وتصلى جماعة مع اإلمام حتى : الصلوات المسنونة المؤكدة
 .ینصرف

 أحكام القنوت
 
 

...... 
 

 محل القنوت
 
 

.   رب العالمین، والصالة والسالم على أشرف األنبیاء والمرسلین سیدنا محمد، وعلى آلھ وصحبھ أجمعینبسم هللا الرحمن الرحیم الحمد
]. ویكره قنوتھ في غیر الوتر إال أن تنزل بالمسلمین نازلة غیر الطاعون فیقنت اإلمام في الفرائض: [فیقول المصنف علیھ رحمة هللا: أما بعد

.  في الوتر، وذكرنا تعلیم النبي صلى هللا علیھ وسلم ھذا الدعاء للحسن بن علي رضي هللا عنھ وعن أبیھتقدم معنا بیان مشروعیة القنوت
وھنا شرع المصنف رحمھ هللا في التنبیھ على مسألة القنوت في غیر الوتر التي تعتبر من مسائل الخالف بین العلماء رحمة هللا علیھم، فھذا 

 ھل یشرع في غیر الوتر، أو ال یشرع؟ فمذھب طائفة من أھل العلم -  الركوع، أو یكون قبل الركوعوھو الدعاء الذي یكون بعد- القنوت 
وبھذا القول قال اإلمام مالك والشافعي علیھما رحمة هللا، وقال اإلمام أبو حنیفة . رحمة هللا علیھم أن دعاء القنوت في الفریضة یعتبر سنة

: فقال اإلمام أحمد رحمة هللا علیھ: ى دعاء القنوت في الفریضة لیست بسنة، ثم اختلفوا على قولینإن المداومة عل: وأحمد رحمة هللا علیھما
فأما الذین قالوا بمشروعیة دعاء القنوت فقد استدلوا بأحادیث صحیحة ثابتٍة عن . ًومنع اإلمام أبو حنیفة القنوت مطلقا. إنما یشرع في النوازل

ًأنھ قنت شھرا یدعو على رعل وذكوان، وعصیة عصت هللا : (قنت ودعا، ومن أصحھا ما ثبت عنھالمصطفى علیھ الصالة والسالم أنھ 
، وكان یدعو بالنجاة للمسلمین، فكان یدعو أن ینجي هللا الولید بن الولید ، وكذلك دعا علیھ الصالة والسالم بنجاة عیاش بن أبي )ورسولھ

أن النبي صلى هللا علیھ وسلم لم : (ًدلیال على مشروعیة القنوت، وأكدوا ھذا بحدیث أنس ربیعة رضي هللا عن الجمیع، فأخذ العلماء من ھذا 
إنھ ال تشرع المداومة على القنوت، وإن المداومة علیھ بدعة فقد استدلوا بما ثبت في حدیث : وأما الذین قالوا) . یزل یقنت حتى فارق الدنیا

صلیت وراء النبي صلى هللا علیھ وسلم وأبي بكر وعمر : یا أبت: باه رضي هللا عنھ فقاللـمالك األشجعي رضي هللا عنھ وأرضاه أنھ سأل أ
فھذا یدل على أن المداومة على القنوت : ٌوھو حدیث رواه أصحاب السنن، قالوا. إنھ ُمْحدث: أي بني: وعثمان وعلي، فھل كانوا یقنتون؟ قال

. لنبي صلى هللا علیھ وسلم قنت في صالة الفجر إنما كانت في أول األمر، ثم نسخ ذلكإن األحادیث التي دلت على أن ا: وقالوا. تعتبر بدعة
ٌوأجابوا عن حدیث أنس بن مالك رضي هللا عنھ بالطعن في سنده، وھو حدیث متكلم في سنده، رواه البیھقي وغیره ولذلك فالذي یظھر من . ٌ

ًن أن النبي صلى هللا علیھ وسلم كان یفعل القنوت أحیانا ویتركھ أحیاناٌما اختاره جمع من المحققی: األول: ھذه المسألة أحد أمرین وھذا . ً
أن النبي صلى هللا علیھ وسلم قنت لحاجة، فیعتبر : والمسلك الثاني. مسلك یسلكھ بعض العلماء رحمة هللا علیھم في الجمع بین النصوص

ال وأوالھا بالصواب إن شاء هللا؛ ألن الصالة شأنھا عظیم، وقد حصل وھذا القول األخیر ھو أحوط األقو. القنوت سنة إذا وجدت الحاجة
ًالتردد بین كون القنوت باقیا وبین كونھ منسوخا، وال شك أن األدلة على نسخھ أقوى، أي نسخ المداومة علیھ، فإن هللا عز وجل أوحى إلى : ً

َلْیس لك من األْمر شْيء أْو یتوب علْیھم أ: نبیھ َْ ِ َ َ ََ َ َ َ َ َُ ٌ َ ِ َ َْو ُیعذبُھم فإنُھم ظالُمون ِ َ َِ َ ْ َّْ ِ َ وجاء في الحدیث . ّفكف علیھ الصالة والسالم] 128:آل عمران[ِّ
اشدد وطأتك على مضر، واجعلھا علیھم سنین كسني  اللھم: ًأنھ لما قنت یلعن رعال وذكوان، وعصیة عصت هللا ورسولھ، وقال: (اآلخر

ً نكاال، وإنما جعلناك رحمة للعالمینإنا لم نجعلك: یا محمد: یوسف أوحى هللا إلیھ َلْیس لك :  وكان فیما أنزل علیھ- صلوات هللا وسالمھ علیھ-) ً ََ َ
َمن األْمر شْيء أْو یتوب علْیھم أْو ُیعذبھُم فإنُھم ظالُمون  َ َ َ َ َ َِ َِ ْ ْ َّْ َِ َ َِّ َ َِ ُ ٌ ِ  ّال تدُع علیھم، فلعل هللا أن یتوب علیھم، ولذلك فالفاسق: أي] 128:آل عمران[َ

ٌوالمجرم والكافر المعین ال یدعا علیھ، وإنما یدعا بتوبتھ، ویدعى بكف بأسھ عن المسلمین، ومنھ أخذ جمع من أھل العلم تحریم لعن الكافر 
ُالمعین، وذلك ألن النبي صلى هللا علیھ وسلم نھي عن ذلك، أما الدعاء على الكافر فإنھ یشرع وال حرج، ولكن األفضل واألكمل أن یدعا 

ًوبناء على ھذا فالقنوت یشرع عند وجود النوازل، والنوازل المراد بھا المصائب والنكبات، كأن یعتدى على . حھ وبھدایتھ إن أمكن ذلكبصال
أعراض المسلمین، أو على دمائھم، أو یضیق بھم الحال في كرٍب أو خطب، فیلجأون إلى هللا بالدعاء، وھذا ھو األصل الذي دعا هللا إلیھ 
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َّفلْوال إذ جاءُھم بأُسنا تضرُعوا : العباده فق َ َ َ ََ َ َْ ْ ْ ِ ٌكالجسد الواحد إذا اشتكى منھ عضو تداعى لھ سائر الجسد بالسھر (، والمسلمون ] 43:األنعام[َ
م أحس بھ كما وال یبلغ المسلم حقیقة اإلسالم، وال یبلغ المؤمن حقیقة اإلیمان إال إذا بلغ بھ الحال أنھ إذا بلغھ ضرر بأخیھ المسل) . والحمى

یحس بھ أخوه المسلم أو أشد، ولذلك كان بعض العلماء رحمة هللا علیھم إذا بلغھ المصاب في المسلمین، أو النكبة تحل بالمسلمین تأثر، وربما 
ھ وسلم عنھ مرض حتى یعاد في بیتھ، وھذا من كمال اإلیمان، ومما جعلھ هللا عز وجل وشیجة بین المؤمنین، كما أخبر النبي صلى هللا علی

فإذا نزلت المصیبة بالمسلمین ھنا أو ھناك شرع أن یقنت، وأن ) . مثل المؤمنین في توادھم وتراحمھم وتعاطفھم كمثل الجسد الواحد: (بقولھ
 ولذلك ّیدعا بالنجاة والسالمة لمن ابتلي، وكذلك یدعا بكف بأس الذین ظلموا عن المسلمین، وھذا ھو ھدي رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم

ًفھذا القول یعتبر أعدل األقوال، وفیھ جمع بین النصوص، خاصة وأنھ أعمل السنة وھدي النبي صلى هللا علیھ وسلم في الحالة التي فعل فیھا 
  .ًوبناء على ذلك یشرع القنوت للنوازل في دفع ضرر عام أو خاص على بالد المسلمین. النبي صلى هللا علیھ وسلم القنوت

 
 
 
 

 ي القنوتالسنة ف
 
 

اللھم إنا نستعینك ونستھدیك، ونستغفرك ونتوب إلیك، : (وردت أحادیث عن النبي صلى هللا علیھ وسلم في دعاء القنوت، منھا دعاؤه المشھور
ونؤمن بك ونتوكل علیك، ونشكرك وال نكفرك، ونخلع ونھجر من یفجرك، اللھم لك نصلي ونسجد، وإلیك نسعى ونحفد، نرجو رحمتك 

فالسنة أن اإلمام . ، وقد كانت سورة تتلى من سور القرآن، وكان یقنت بھا في دعاء القنوت) ذابك، إن عذابك الجد بالكفار ملحقونخشى ع
إذا دعا في القنوت أن یتأسى برسول هللا صلى هللا علیھ وسلم؛ لما في ھذا الدعاء الوارد من إظھار الفاقة والحاجة إلى هللا سبحانھ وتعالى، 

أن تدعو بكف بأس الذین ظلموا، فتدعو على : األول: ثم إنھ یقتصر على أمرین. ف لھ بالعبودیة، واإلسالم لھ سبحانھ وتعالىواالعترا
الدعاء للمسلمین أن یرحمھم هللا، وأن یغاثوا، وأن یعجل لھم : الثاني. ّالكافرین أن یستأصل هللا شأفتھم، وأن یكف بالءھم عن المسلمین

وأما الزائد على ذلك من األدعیة األخرى فال یشرع في ھذا الموضع؛ ألنھ كالم أبیح للضرورة، وال یجوز فیما . ي ضائقةبالنصر إن كانوا ف
إن زاد : أبیح للضرورة والحاجة أن یزاد فیھ على الوارد، فإن ھذا القنوت إنما شرع للنازلة، فیتقید اإلمام فیھ بالوارد، حتى قال اإلمام أحمد

ًحرفا واحدا  ال تأتم بھ إذا خرج عن السند والسبب في ھذا أنھ إذا : أي.  فاقطع صالتك-عن الوارد عن رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم: أي-ً
ًزاد كالما آخر فإنھ قد خرج عن كونھ قانتا إلى كونھ ُمحدثا، نسأل هللا السالمة والعافیة ً فینبغي على األئمة أن یتقیدوا بما ورد، وأن ال . ً

ما ورد من الثناء على هللا عز : أولھما: ى ھذه السنن الواردة عن رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم فالوارد موصوف بھذین الوصفینیزیدوا عل
اللھم لك نصلي ونسجد، وإلیك نسعى ونحفد، نرجو رحمتك ونخشى : (وجل في ھذه األحادیث الثابتة عن النبي صلى هللا علیھ وسلم، كقولھ

الدعاء بالنجاة للمسلمین والھالك على الكافرین، وال حرج أن یعمم في دعائھ أو : الثاني. إلى آخره..) لجد بالكفار ملحق عذابك، إن عذابك ا
ٍیخصص قوما؛ فإن تخصیص القوم جائز إذا كان ال یعني منھم شخصا معینا، ولذلك دعا رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم على رعل وذكوان  ً ً ً

إذا سمى : ھ، فال حرج إذا دعا على طائفة أن یكون دعاؤه على ھذا الوجھ لثبوت السنة بھ، وقال بعض العلماءوعصیة عصت هللا ورسول
ًطائفة أو سمى جماعة بعینھا فإنھ یعتبر داخال في نھي هللا عز وجل لنبیھ؛ ألن سبب نزول اآلیة إنما ورد في دعائھ علیھ الصالة والسالم  ً ً

ًفخصص، وتعتبر مضر بطونا كثیرة، ومع : ، قالوا)  وطأتك على مضر، واجعلھا علیھم سنین كسني یوسفاللھم اشدد: (على مضر في قولھ
: وھذا القول ال شك أنھ من القوة بمكان، فلو دعا على الكافرین فإنھ یعمم، ولذلك كان من دعائھ علیھ الصالة والسالم. ذلك نھاه هللا عز وجل

  .، فعمم صلوات هللا وسالمھ علیھ، ولم یخص منھم طائفة دون أخرى) ذي یصدون عن سبیلكاللھم قاتل الكفرة من أھل الكتاب ال(
 
 
 
 

 قنوت النازلة وموضعھ
 
 

عند أھل العلم رحمة - استثناء، واالستثناء ) إال أن تنزل: (قولھ]. إال أن تنزل بالمسلمین نازلة غیر الطاعون فیقنت اإلمام في الفرائض: [قال
غیر : (قولھ. إنھ ال یشرع أن یقنت إال أن تنزل بالمسلمین نازلة، وقد ذكرنا ذلك: فكأنھ یقول.  بعض ما یتناولھ اللفظإخراج: - هللا علیھم
ًمرض یصیب الجوف، ویعتبر شھادة، فقد ثبتت األحادیث الصحیحة عن النبي صلى هللا علیھ وسلم أن من أصابھ : الطاعون) الطاعون

إنھ ھو المرض المعروف الیوم بالكولیرا فتعتبر ھي : ویقول بعض العلماء.  یعتبر في حكم الشھید-والعیاذ با- الطاعون فمات منھ 
ٌأنھ رحمة : (الطاعون، ومن مات بھا فإن ھذا الموت یعتبر شھادة، وفي الحدیث الصحیح عن النبي صلى هللا علیھ وسلم أنھ قال في الطاعون

بین الكافرین فیعتبر  ٌین المسلمین فإنھ رحمة یرید هللا أن یرحم بھا عباده المسلمین، وإذا انتشر، فإذا انتشر ب) ٌبالمؤمن، ونقمة على الكافر
لما فیھ من معنى الرحمة، وألن : عاجل نقمة عجلھا هللا لھم في الدنیا قبل اآلخرة، وال یشرع إذا نزل ھذا المرض أن یدعا أو یقنت، قالوا

ي طاعون عمواس في عھد أمیر المؤمنین وثاني الخلفاء الراشدین عمر بن الخطاب رضي هللا عنھ ُالصحابة رضوان هللا علیھم طعنوا كما ف
فیقنت اإلمام في : [قولھ. ال یشرع في ھذا أن یدعا برفع البالء: وعنھم أجمعین، فلم یقنت رضي هللا عنھ، ولم یسأل هللا رفعھ، ولذلك قالوا
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فمنھم من یخص القنوت بالفجر، وھذا ال شك أنھ ال شبھة فیھ وال : اختلف العلماء في ذلكقد جاءت أحادیث تدل على ھذا، وقد ]. الفرائض
والسبب في ھذا الخالف ورود أحادیث اختلف في تصحیح أسانیدھا، فمن یصحح . إشكال، ومن أھل العلم من قال بالعموم في الصلوات

ًبین السریة والجھریة، وأنھ في السریة یقنت ویكون قنوتھ سریا، ویعتبر أسانیدھا یقول بمشروعیة القنوت في الصلوات الخمس، وأنھ ال فرق 
إنما یشرع القنوت في الجھریة دون السریة، ولذلك فعلھ : ومن أھل العلم من خصھ بالجھریة دون السریة، وقال. ًتابعا للسنة كما ذكرنا ھذا

  .النبي صلى هللا علیھ وسلم في صالة الفجر
 
 
 
 

 صالة التراویح
 
 
تفاعیل من الراحة، وسمیت التراویح بھذا االسم ألنھم كانوا یتروحون ویرتاحون بین كل أربع ركعات، فكانوا یرتاحون لطول : لتراویحا

ّالقیام، وقد اختار عمر بن الخطاب رضي هللا عنھ أبي بن كعب أن یصلي بالناس بعد صالة العشاء، وكان أبي رضي هللا عنھ من حفاظ 
ً، وكان من الصحابة القالئل الذین جمعوا حفظ القرآن على عھد رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم، وكفاه شرفا وفضال ونبال كتاب هللا عز وجل ً ً

ًما منعك أن تفتح علي آنفا؟: قال. نعم: أفي الناس أبي ؟ قال: (أن النبي صلى هللا علیھ وسلم صلى الصالة وارتج علیھ، فلما سلم قال ّ( ،
. نعم: وسماني لك؟ قال: أن هللا أوحى إلى نبیھ أن یقرأ القرآن على أبي، فقال أبي : (وثبت في الحدیث الصحیح. لصحابةفاختاره من بین ا

بھم القیام،  ، فلما قام بأصحاب النبي صلى هللا علیھ وسلم أطال قیامھ، فقام بھم من بعد صالة العشاء وأطال)- رضي هللا عنھ وأرضاه-فبكى 
 ...... . بھم بین األربع، فلذلك سمیت التراویح بھذا االسمفكان یروح أو یرتاح

 
 أصل مشروعیة صالة التراویح

 
 

إنھا شرعت في أصلھا بھدي النبي : ومنھم من یقول. إنھا شرعت بھدي النبي صلى هللا علیھ وسلم: صالة التراویح من أھل العلم من یقول
وھذا القول الثاني أدق، ووجھ ذلك أن الصحابة اجتمعوا . خطاب رضي هللا عنھصلى هللا علیھ وسلم، ثم شرعت بوصفھا بسنة عمر بن ال

ّوصلى بھم النبي صلى هللا علیھ وسلم اللیلة األولى، ثم كثروا في اللیلة الثانیة، ثم كثروا في اللیلة الثالثة، فلم یخرج إلیھم علیھ الصالة 
ُإنھ لم یخف علي مكانكم البارحة، ولكني خشیت أن : ( علیھ الصالة والسالموالسالم، حتى حصبوا الخیمة التي كان فیھا لیشعر، ثم قال ّ

، فامتنع من الخروج والصالة بھم خوف أن تفرض ھذه الصالة على األمة، وكان علیھ الصالة والسالم من رحمتھ وشفقتھ )تفرض علیكم
ًفتكون فتنة علیھم، فكان صلى هللا علیھ وسلم ممتنعا من أجل ورفقھ بالمؤمنین یخشى أن ترھقھم التكالیف، فیعجزون أو یمتنعون عن فعلھا  ً

ًھذا المعنى، فلما توفي صلى الناس قیام رمضان في المسجد، فصار ھذا یشوش على ھذا، وتجدھم أوزاعا كلھم یصلي، وصالة اللیل فیھا  ّ
ًنوع من الجھر، فال یجھر بھا جھرا كامال وال یخافت، فلما صار بعضھم یشوش على بع ّوھو المحدث -ض جمعھم عمر رضي هللا عنھ ً

ً على أبي ، فكانت سنة حسنة منھ، فكان أصُل الجمع مستندا إلى السنة من فعلھ علیھ الصالة والسالم، لكن الوقت الذي اختاره من -الملھم ً ً
یل، وكانت الصفة من كونھا في أول اللیل كونھا بعد صالة العشاء لم یكن من ھدي النبي صلى هللا علیھ وسلم، فاستند إلى األصل في قیام الل

إن التراویح شرعت : ٌمن سنة عمر، ولذلك لو اعترض معترض على فعل التراویح والتھجد في آخر رمضان أجیب بھذا الجواب، وقیل لھ
 وسلم في تھجده إنما كان ًسنة عمریة، أي أنھا سنة، وحصل اإلجماع علیھا، وأما التھجد فیكون بعد الھجود؛ ألن ھدي النبي صلى هللا علیھ

ًبعد اضطجاعھ، فسمي التھجد تھجدا ألنھ بعد الھجود، وھو أكمل وأفضل وأعظم ما یكون لكونھ بعد الراحة واالستجمام، كما أشار هللا إلى 
َومن اللْیل فتھجد بھ نافلة لك : ذلك حینما أمر بھ نبیھ فقال َ َ ََ ًَ ِ ِ َّ َِ َ َِ ْ ِ ًأدق من ھذا الوجھ، فتكون سنة عمریة من جھة فكان ھذا القول ] . 79:اإلسراء[َّ

  .كونھا في أول اللیل؛ ألن النبي صلى هللا علیھ وسلم إنما جمع الصحابة في آخر اللیل: الوقت، أي
 
 
 
 

 عدد ركعات صالة التراویح
 
 

ٌھذا العدد حدیث عن ابن عباس في القرون المفضلة كانوا یقومون بعشرین ركعة، وفي ] والتراویح عشرون ركعة: [قال رحمھ هللا تعالى
وفیھ كذلك أثر السائب . مرفوع إلى النبي صلى هللا علیھ وسلم، إال أنھ حدیث ضعیف، فیھ إبراھیم بن عثمان، وھو ضعیف باتفاق المحدثین

 عشرین على عھد بن یزید في قیام أبي بن كعب ، وتكلم العلماء فیھ، فمنھم من صححھ كاإلمام النووي وغیره، ومنھم من ضعفھ، وكانت
عمر رضي هللا عنھ، واستمر ھذا في عھد السلف الصالح، فقد كان في عھد مالك رحمة هللا علیھ، وكذلك أدركھ األئمة كاإلمام أحمد رحمة 

عة واحدة،  لم تدخلھا بد- كما یقول شیخ اإلسالم ابن تیمیة-ًهللا علیھ، وھذا یدل على أن لھ أصال، ومن المعلوم أن المدینة إلى عھد مالك 
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ّولذلك رأى اإلمام مالك أن العمل بقول أھل المدینة حجة إذا كان من األمور الظاھرة، وقد فصل ذلك شیخ اإلسالم ابن تیمیة في رسالٍة نفیسة 
ذا العدد  یقوي أن ھ-كما نقل في الموطأ ما یدل علیھ ویشھد لھ-فكون التراویح تصلى بعشرین ركعة إلى عصر مالك . في إجماع أھل المدینة

ّلھ أصل، لكن اعتقاد أن ھذا العدد بمثابة الالزم، والمحافظة علیھ على وجٍھ ُیظن أنھ الزم ال تشرع الزیادة علیھ وال النقص منھ ال أصل لھ،  َ
ز الزیادة ولذلك ینبھ على أن فعلھ من حیث األصل جائز؛ ألنھ داخل تحت األصل الذي یطلق قیام اللیل، لكن إذا اعتقد الشخص أنھ ال تجو

ٍعلى ثالث وعشرین، أو أنھ ال یجوز النقص عن ثالث وعشرین، وتقید بذلك والتزم فقد أحدث، ووجھ اإلحداث فیھ أنھ ظن ما لیس بالزم 
ًالزما، واعتقد فضل الثالث والعشرین بعینھا دون ورود نص بالتحدید، فكان تبدیعھ من ھذا الوجھ، أما لو صلى ثالثا وعشرین على أصل  ًّ

ًھ كان محفوظا، وأراد بذلك التخفیف، كاإلمام یرید أن یخفف على كبار السن ونحوھم، فیجعل طول القیام ألجل أن یكون أرفق بھم فال أن
ًفي ذلك، والھدي األكمل واألفضل واألعظم أجرا اتباع ھدي رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم في االقتصار على إحدى عشرة ركعة،  حرج

دیث أم المؤمنین عائشة، وإن زاد إلى ثالث عشرة ركعة فال حرج؛ فإنھا سنة كما في الحدیث اآلخر، وكذلك إلى خمس فھي الثابتة في ح
إن اإلحدى عشرة : ٌعشرة ركعة، كما ھو حدیث عبد هللا بن عباس رضي هللا عنھ في السنن، فكل على سنٍة وخیر، وال یجوز ألحٍد أن یقول

إن الزیادة على إحدى عشرة ركعة بدعة؛ : ٌفلیس ھناك أحد من أئمة السلف رحمة هللا علیھم یقول. ًر مبتدعاركعة واجبة، فمن زاد علیھا یعتب
الھدي : إن الزیادة على إحدى عشرة ركعة بدعة فمعناه أنھ یجب على من قام اللیل أن یلتزم بإحدى عشرة ركعة، ولكن تقول: ألنك إذا قلت

لى هللا علیھ وسلم، وھو المحافظة على إحدى عشرة ركعة، أما أن یعتقد أن من زاد على إحدى عشرة األكمل واألفضل ما فعلھ رسول هللا ص
ٌركعة أنھ مبتدع فال، ویأبى هللا ویأبى رسولھ علیھ الصالة والسالم ذلك؛ لثبوت األدلة من الكتاب والسنة على مشروعیة الزیادة على إحدى 

ًتتجافى ُجنوُبُھم عن المضاجع یدُعون ربُھم خْوفا وطمعا :  فقولھ سبحانھ وتعالىأما الدلیل األول على إطالقھا. عشرة ركعة َ َ َ َ َ َ َ َ ََ ً َ َ َ َْ َّْ ْ ِ ِ ْ ِ ، ] 16:السجدة[ُ
َأمْن ُھو قانت آناء اللْیل ساجدا وقائما یْحذُر اآلخرة : وقال سبحانھ وتعالى. فأطلق ولم یقید، ولم یلزم بعدٍد معین َ َ َ َ َ َِ ِ ِ ََّ ًَّ َ َ ًَ ِ ِ ٌ . ، فأطلق ولم یقید] 9:الزمر[َ

ًقم اللْیل إال قلیال : وقال تعالى ِ َ َّ َِّ َ ِ َومن اللْیل فتھجد بھ نافلة لك : وقال سبحانھ. ، فأطلق ولم یقید] 2:المزمل[ُ َ َ ََ ًَ ِ ِ َّ َِ َ َِ ْ ِ . ، فأطلق ولم یقید] 79:اإلسراء[َّ
ًناھا قد دلت على ھذا قوال وفعال وإقراراثم انتقلنا إلى السنة فوجد. ٌفدلیل الكتاب صریح في عدم اإللزام بعدد معین ً أما القول فقد وجدنا : ً

 عن صالة اللیل كان -كما في الصحیحین من حدیث ابن عمر - الحدیث الصحیح عن رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم أنھ لما سألھ السائل 
، فلم یبین لھ النبي صلى هللا ) دكم الفجر فلیوتر بواحدةصالة اللیل مثنى مثنى، فإذا خشي أح: (الجواب من رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم

نعم : (علیھ وسلم أن صالة اللیل یلزم فیھا بإحدى عشرة ركعة، وإنما أطلق لھ، وثبت في الحدیث الصحیح عنھ علیھ الصالة والسالم أنھ قال
دى عشرة ركعة ما ثبت في الصحیح من حدیث عبد هللا بن ًوأقوى األدلة داللة على عدم اإللزام بإح) . الرجل عبد هللا لو كان یصلي باللیل

أیھا الناس أطعموا : ( خاطبھم بقولھ-وھم لم یروه یقوم اللیل-سالم عن النبي صلى هللا علیھ وسلم أنھ لما دخل إلى المدینة خاطب أھل المدینة 
 ھذه اإلطالقات مقیدة بالفعل فكیف یفھم أھل المدینة في أول ، فلو كانت) الطعام، وأفشوا السالم، وصلوا األرحام، وصلوا باللیل والناس نیام

؟ فأطلق لھم، )صلوا باللیل والناس نیام: (لحظة یلقون النبي صلى هللا علیھ وسلم فیھا أنھم مطالبون بإحدى عشرة ركعة، وھو یخاطبھم ویقول
فصورة :  فعل النبي صلى هللا علیھ وسلم فوجدناه على صورتینففھمنا من ھذه األدلة في الكتاب والسنة أن قیام اللیل على اإلطالق، ثم جاء

: ًإحدى عشرة ركعة ترویھا عائشة ، وصورة في الزیادة على إحدى عشرة ركعة یرویھا ابن عباس وغیره، وبناء على ذلك فإنك لو قلت
شرة ركعة، أو على ثالث عشرة ركعة، أو على أنحملھ على إحدى ع: احملوا المطلق على المقید من فعلھ علیھ الصالة والسالم یرد اإلشكال

إن : خمس عشرة ركعة؟ ثم إن مسلك حمل المطلقات على المقیدات في مثل ھذا ضعیف، وال یتأتى بحال؛ ألنك لو قلت بھذا لزمك أن تقول
 على ما ورد في صالة النھار صالة النھار المطلقة مقیدة بما ورد؛ ألنھ كما قیدت في صالة اللیل تقید في صالة النھار، فتعتبر من زاد
على إحدى عشرة ركعة ما حل  ًمبتدعا وال قائل بذلك، فعلى العموم لو صح عن رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم حدیث واحد ینھى عن الزیادة

ًلمسلم أن یجاوزه، ثم إننا لم نجد في عصر القرون المفضلة التي شھد لھا بالخیریة إماما واحدا من الصحابة أو  ً إن : التابعین أو تابعیھم یقولٍ
ًومن وجد أحدا من السلف الصالح من األئمة الذین ھم أھل الفضل والعلم في القرون المفضلة یقول . الزیادة على إحدى عشرة ركعة بدعة

ّأن األمر موسع فیھ، وأنك ٌبذلك فإنھا فائدة عظیمة ولیتحفنا بھا، لكن الذي یظھر من أدلة الكتاب والسنة وھدي السلف الصالح من ھذه األمة 
ًاألفضل واألكمل أن یصلى كما صلى رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم إحدى عشرة ركعة، فتكون ملتزما : إذا أردت أن تلتزم السنة تقول

مطلق النص إن الزیادة على إحدى عشرة ركعة بدعة فاعلم أنك تقول ذلك باالجتھاد، ووجھ االجتھاد أنك حملت : ثم لو قلت. بدلیل النص
 لیس من لفظ النبي صلى هللا علیھ وسلم، فال یقوى على ترك النصوص المطلقة التي ھي من كالمھ، -كما ھو معلوم- على المقید، وھذا 

ً، وكذلك التي من نص القرآن، فضال عن أن حمل المطلق على المقید فیھ النزاع المعروف بین األصولیین، )صلوا باللیل والناس نیام: (كقولھ
فالتزام نصوص الكتاب والسنة الواردة أولى من المیل إلى ھذا االجتھاد في حمل المطلق على المقید مع ضعفھ من جھٍة أصولیة؛ ألن فقھ 
ًاألصول في حمل المطلق على المقید أن یكون األصل داال على التقیید، أما إذا كان األصل داال على اإلطالق فإنھ ال یقوى حمل المطلق  ً

ًفإذا ثبت ھذا فھل األفضل لو صلى اإلمام ثالثا وعشرین ركعة أن تنصرف من . ید في مثل ھذا، فھذا الذي ظھر وهللا تعالى أعلمعلى المق ّ
عشر ركعات تتأول السنة، أو تبقى معھ إلى تمام قیامھ؟ والجواب أنھ إن انصرف من عشر ركعات فإنھ یكون على الحال المفضول، وإن 

من قام مع إمامھ : (ركعة فال شك أنھ یكون على األفضل، وذلك لثبوت النص في قولھ علیھ الصالة والسالمانصرف من ثالث وعشرین 
إنھ اإلمام األول فھذا ضعیف؛ ألنھ إذا قیل بأنھ اإلمام األول الذي ینصرف من خمس : وإذا قال قائل .(ُحتى ینصرف كتب لھ قیام لیلة

: ألن النص إنما جاء من أجل شحذ ھمم المأمومین للبقاء مع األئمة، فقصد الشرع من قولھتسلیمات فمعنى ذلك أنك تخالف معنى النص؛ 
ثم إن اإلمام األول إذا . إنھ اإلمام األول خالف المقصود: أن یبین فضل معونة األئمة على البقاء، فإذا قال) من قام مع إمامھ حتى ینصرف(

ًعلوم ومعھود، وبناء على ذلك فال یسلم االنصراف ال من جھة معنى النص، وال من ًانصرف فإنھ لم ینصرف حقیقة، وإنما بقي كما ھو م ٌ
جھة داللة ظاھر الحال، فال یشك أن البقاء إلى انتھاء التراویح بكمالھا أقرب إلى سنة النبي صلى هللا علیھ وسلم، وأقرب إلى ھدیھ، فھو 

ٍ، فلم یفصل النبي صلى هللا علیھ وسلم بین إمام یلتزم اإلحدى عشرة )تى ینصرفمن قام مع إمامھ ح: (أنھ ظاھر قولھ: أولھا: أكمل من وجوه ّ
قیامھ : سماعھ للقرآن، ومنھا: ٌأنھ إذا بقي مع اإلمام حتى ینصرف فإن ھناك فضائل كثیرة ال یشك أنھ مثاب علیھا، منھا: ًثانیا. ركعة أو یزید
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ًبین یدي هللا راكعا ساجدا، ومنھا على : ، أي)ثوابك على قدر نصبك: ( ومؤنھ العمل، وقد قال النبي صلى هللا علیھ وسلمما یكون من مشقة: ً
َأني ال أضیُع عمل عامل منكم مْن ذكر أْو أنثى : وقال هللا تعالى. قدر تعبك َْ ُ ْ ُِّ َُ ٍَ َ ِ ِ ِ ِْ ٍ َ َ َ ، فال شك أنھ لو بقي إلى تمام التراویح فھو ]195:آل عمران[َ

ًلك أن آخر التراویح فیھ الوتر، خاصة في الثلثین األولین من الشھر، وھذا الوتر فیھ دعوة المسلمین، وفي ًأفضل وأعظم أجرا، وأضف إلى ذ
: ٌالصحیح أن النبي صلى هللا علیھ وسلم أمر الحائض أن تشھد صالة العید وتعتزل المصلى، مع أن عندھا العذر وممنوعة من الصالة، فقال

، فال شك أنھ لو بقي إلى انصراف اإلمام األخیر أصاب ھذه الفضائل التي )ھدن الخیر ودعوة المسلمینّوأما الحیض فلیعتزلن الصالة ولیش(
 ًدلت علیھا السنن، وبناء

 
 
 
 

 حكم الجماعة في صالة اللیل
 
 

ٍذات یوم، أو ذات لیلة ًلو أن قوما خرجوا : صالة التراویح مما تشرع لھ الجماعة، وھنا مسألة، وھي]. تفعل في جماعة: [قال رحمھ هللا تعالى
ھذه المسألة : ٌثم قام رجل منھم یصلي، فصلوا معھ جماعة في غیر رمضان، فھل تشرع الجماعة في غیر التراویح في قیام اللیل؟ والجواب

إذا :  یقول قائلًأما الجماعة قصدا فصورتھا أن. ًأن تكون اتفاقا: والثانیة. ًیسمیھا العلماء الجماعة قصدا: الصورة األولى: لھا صورتان
ٌأن تكون اتفاقا، كأن تقوم في المسجد فیأتي رجل ویأتم : والحالة الثانیة. سافرنا أو بتنا اللیلة نقوم اللیل جماعة، فمعنى ذلك أنھم قصدوا القیام ً

ث حتى تصیر جماعة، لكن بك، أو تكون مع جماعة في السفر فتتوضأ وتقوم تصلي باللیل فیراك أخوك فیأتي بجوارك، ثم یأتي الثاني والثال
ًاتفاقا ال قصدا، أي طائفة من العلماء، وأشار إلى ذلك غیر واحد من  ًفإن كانت قصدا فقد منع منھ. ًموافقة دون أن یكون ذلك بترتیب معین: ً

بما ذكر، وذلك ألن النبي محققي أھل العلم، فال تشرع الجماعة في قیام اللیل في غیر رمضان، وھذا الذي أشار إلیھ المصنف رحمة هللا علیھ 
 فإنھ لم یطلب منھم - كما في حدیث ابن عباس وابن مسعود-صلى هللا علیھ وسلم مع سفره وكثرة خروجھ وحصول الجماعة لھ حتى في بیتھ 

تصلي ویأتي رجل ًأما الحالة الثانیة، وھي أن تكون الجماعة اتفاقا، كأن تقوم . أن یكونوا معھ جماعة، فلم یحدث الجماعة على سبیل القصد
بجوارك ویصلي معك، أو یكون ھناك إنسان عرف بقیام اللیل فرأیتھ فقمت معھ فھذه سنة؛ لما ثبت في الصحیح من حدیث عبد هللا بن 

ّبت عند خالتي میمونة، وبت في عرض الوسادة، فلما كان  : (- أعني ابن عباس - مسعود وحدیث عبد هللا بن عباس ، قال رضي هللا عنھ  ُّ ِ
ویل لمن قرأھن : ًیا من اللیل قام رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم ومسح النوم من عینیھ، ثم تال اآلیات من آخر سورة آل عمران، ثم قالھو

) ُفتوضأ، ثم قام فكبر، فقمت فصنعت مثل ما صنع، فقمت عن یساره فأدارني عن یمینھ: ولم یتعظ بھن، ویل لمن قرأھن ولم یتعظ بھن، قال
ًلداللة أن ابن عباس تبع النبي صلى هللا علیھ وسلم في فعلھ، فوقعت جماعة ابن عباس مع النبي صلى هللا علیھ وسلم اتفاقا ال قصدا، ، ووجھ ا ً

وعلى ھذا . ُإذا قمت فقم معي وكذلك الحال في قیامھ علیھ الصالة والسالم مع بقیة الصحابة: بمعنى أنھ لم یقل لھ النبي صلى هللا علیھ وسلم
ًنھ تشرع الجماعة اتفاقا ال قصدا، فلو قال جماعة في رحلة أو نحوھافإ وألزموا من معھم أن یصلوا معھم جماعة فإن ھذا . سنصلي باللیل: ً

ٌیعتبر مضیقا فیھ عند العلماء رحمة هللا علیھم، خاصة وأن قیام اللیل كما ھو معلوم أمر أقرب إلى اإلخالص، وأقرب إلى معاملة هللا سبحانھ  ً ً
أو بدلیل من الشرع وال  ٌوتعالى بالسر، فإذا رتب لھا، أو أمر بھا إنسان كانت أشبھ بالفریضة، ولذلك ال یدعا الناس إلى مثل ھذا إال بسنة

  .، فقیام اللیل جماعة إنما یفعل في التراویح، أو یفعل على سبیل االتفاق ال القصد]تفعل في جماعة: [دلیل، فھذا بالنسبة لقولھ
 
 
 
 

  التراویح ووقت الوتر في لیالیھاوقت
 
 

أي أنھ یقوم بھم ویوتر، ولذلك یوتر بھم في التراویح، فإذا جاءت ]. تفعل في جماعٍة مع الوتر بعد العشاء في رمضان: [قال رحمھ هللا تعالى
بالوتر في أول اللیل وآخر اللیل ما أواخر رمضان وأرادوا أن یقوموا في التھجد فال شك أن األفضل انصرافھم بدون وتر؛ لما یحدثھ قیامھم 

ًھو معروف من اللبس على الناس، مع أن أكثرھم یحضرون ویشھدون التھجد، ولذلك یوتر وترا واحدا، خروجا من مخالفة حدیث الترمذي  ً ً
 یختص بھا شھر رمضان، ًوعلى ھذا فالسنة في إیقاع صالة جماعة على ھذا الوجھ) ال وتران في لیلة: (عنھ علیھ الصالة والسالم في قولھ

ِوالسبب في ھذا أن رمضان ندب إلى إحیائھ، وثبتت عن النبي صلى هللا علیھ وسلم النصوص بمشروعیة ھذه الجماعة في رمضان دون  ُ
: ولھوق. سائر الشھور غیره، واألصل أن یتقید بالوارد، فكانت السنة في قیام رمضان بالتراویح في أول اللیل خاصة برمضان دون غیره من

 بعد أن تصلى سنة العشاء، ولذلك یبتدأ بسنة العشاء، ویترك للناس وقت - كما ھو معلوم-بعد صالة العشاء، ویكون ھذا : أي) بعد العشاء(
ًلیصلوا سنة العشاء، ثم یبتدأ بصالة التراویح، وتعتبر صالة التراویح في األصل قیاما ألول اللیل، وصالة التھجد قیاما آلخر اللیل، وا لقیامان ً

ًبینھما فرق، فقیام التھجد أفضل من قیام التراویح، فإذا كان الشخص ال یستطیع أن یقوم االثنین معا فإن األفضل واألكمل أن ینتظر إلى قیام 
ًالتھجد؛ لما فیھ من ھجر النوم والكرى، وھذا أبلغ في الطاعة والعبودیة، وأكثر عناء ونصبا وتعبا، ثم إن فیھ إحیاء آلخر  ًً اللیل الذي ثبتت فیھ ً

النصوص عن النبي صلى هللا علیھ وسلم بفضل إحیائھ، وأنھ أفضل ما تكون فیھ صالة العبد، كما قال علیھ الصالة والسالم للصحابي في 
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: أي]. دهویوتر المتھجد بع] .في جوف اللیل اآلخر: أي) وإن استطعت أن تكون ممن یذكر هللا في تلك الساعة فكن: (شأن جوف اللیل اآلخر
، فالسنة في الوتر أن یجعل بعد التھجد، ) ًاجعلوا آخر صالتكم باللیل وترا: (وھذا ھو األصل؛ لقولھ علیھ الصالة والسالم. بعد صالة التھجد

َأنھ یصیب السحر، أو ی: ًوثانیا. ًأن یكون وترا للصالة على ظاھر ما ورد في السنة: منھا: في آخر التھجد، وھذا فیھ حكم: أي َقارب السحر َ َ
أن دعاء السحر أسمع، ففي الحدیث الصحیح أن هللا تعالى ینزل كل : الذي یكون فیھ الدعاء أسمع، كما ثبت عن النبي صلى هللا علیھ وسلم

ٍھل من داع فأستجیب دعوتھ، ھل من مستغفر فأغفر لھ: (لیلة في الثلث اآلخر، ویقول  ھذه فھذا یدل على فضل الدعاء في مثل. الحدیث...)ٍ
من كل اللیل قد أوتر رسول هللا : (الساعات، ولذلك یكون الوتر آخر اللیل، وفي الصحیح عن أم المؤمنین عائشة رضي هللا عنھا أنھا قالت

  .ّ، فمن صلى التھجد فإنھ یجعل وتره في آخر التھجد، وھذه ھي السنة) صلى هللا علیھ وسلم، وانتھى وتره إلى السحر
 
 
 
 

 من وتر في لیلةالجمع بین أكثر 
 
 

ًفي التراویح طلبا للفضل، فإذا صلیت التراویح وأوتر اإلمام : أي) فإن تبع إمامھ: (قولھ]. فإن تبع إمامھ شفعھ بركعة: [قال رحمھ هللا تعالى
توتر معھ، : عضھموقال ب. ال توتر معھ، حتى ال یكون وتران في لیلة، إذا كنت ترید أن تتھجد وتوتر: قال بعض العلماء: فللعلماء أوجھ

ًتوتر في التراویح، ثم تصلي التھجد، وتترك وتر التھجد بناء على أن الفضل لألول منھما : وقال بعضھم. وتوتر في التھجد، وتوتر بعدھما
م مع إمامھ من قا: (والذي یظھر وهللا أعلم أن األفضل واألولى أن توتر في التراویح لكي تحصل ظاھر قولھ علیھ الصالة والسالم. واألسبق

 إنما یكون بعد الوتر ال قبل الوتر، فتوتر معھ في التراویح، ثم إذا قام للتھجد فإنك - كما ھو معلوم-، فإن انصراف اإلمام ..) حتى ینصرف 
ھي أسلم ًتصلي ركعة قبل التھجد تنقض بھا الوتر الذي أوترتھ مع اإلمام، ثم تصلي ركعتین ركعتین، ثم تجعل وتر اإلمام ھو وترك، فھذه 

أما دلیل فضلھا فلكونك تدرك فضل القیام مع اإلمام في التراویح إلى االنصراف، وقد . ٌوأفضل الصور، وھي مأثورة عن عبد هللا بن عمر 
لى هللا ، فإن قول النبي ص) ال وتران في لیلة: (وأما نقض الوتر األول بركعة فیدل لھ قولھ. ثبت النص بتفضیل ھذه الحالة، وأنھا كقیام اللیل

ٌونھیھ عن إیقاع الوترین في لیلة یدل على أن أحدھما ناقض لآلخر؛ ألن العلة في النھي عن الوترین في ) ال وتران في لیلة: (علیھ وسلم
ًاللیلة أنھ یجعل العدد شفعا، ویصیر مثنى، وقد قصد الشرع أن تختم صالة اللیل بالوتر، وھذا یكون مؤكدا لما ذكرناه من أن الركعة  ً

ًیدل على أن الوتر الثاني یؤثر في الوتر األول؛ إذ لو لم یكن مؤثرا ) ال وتران: (ٌالمنفصلة ناقضة للركعة التي وقعت في التراویح، فإن قولھ
 من ًواألمر الثالث في ھذا الفضل أنھ یدرك أیضا اإلیتار مع اإلمام في التھجد، فھو أفضل) . ال وتران في لیلة: (في الوتر األول لما قال

القول بتركھ، وال شك أن وتر التھجد أفضل؛ لما فیھ من إصابة السنة التي ذكرناھا من كونھ یقع في ھذا الوقت الذي یكون فیھ الدعاء أسمع، 
لى ّویتخرج ع. وأضف إلى ھذه الفضائل كلھا أنھ قد جاء عن عبد هللا بن عمر فعل ذلك. ًولكونھ مطابقا لھدي رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم
أن یرید أن یصلي ركعتین ویقتصر علیھما، فھذا السنة لھ أن یصلي : الحالة األولى: ھذا أن من أوتر ثم نام ثم استیقظ فھو على حالتین

أنھ صلى ركعتین بعدما : (الركعتین، وال ینقض الوتر األول، وال یوتر بعد الركعتین، لما ثبت في الصحیح عن النبي صلى هللا علیھ وسلم
، وألف الحافظ ابن حجر في ھذا رسالة أثبت فیھا األحادیث الصحیحة عن رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم في الصحیحین وفي السنن ) أوتر

یصلي أكثر من  أن یكون قصده أن: الحالة الثانیة. التي تدل على شفعھ بعد الوتر، وأنھ فعل ذلك على سبیل الجواز لكي یبین الجواز لألمة
، ثم یصلي ) ال وتران في لیلة: (وم آخر اللیل، فھذا األفضل لھ أن ینقض الوتر األول بركعة كما ذكرنا، لحدیث الترمذي ركعتین، وأن یق

ًشفعا شفعا، ثم یوتر لقولھ علیھ الصالة والسالم ً، فیصیب ھذه السنة، خاصة وأنھا جاءت باألمر المشتمل ) ًاجعلوا آخر صالتكم باللیل وترا: (ً
قال جمھور : أما إذا صلى مع اإلمام الوتر وقام لیشفع بركعة ففیھ وجھان للسلف. ض، فیطابق السنن من ھذه الوجوه كلھاعلى الحث والح

فال یحدث الركعة الزائدة، وذلك : قالوا). ِإنما ُجعل اإلمام لیؤتم بھ: (وھذا على ظاھر قولھ علیھ الصالة والسالم. إنھ یسلم مع اإلمام: العلماء
أنھ یأتي بركعٍة : والقول الثاني. ًیھ أن یتابع اإلمام، فلیست ھذه الركعة الزائدة واجبة علیھ حتى یتكلف القیام لھا ویأتي بالشفعألن األصل ف

والقول األول بأنھ . وھذا القول ھو إحدى الروایات عن اإلمام أحمد في ھذه المسألة، فینقض وتره مع اإلمام بركعة بعد سالم اإلمام. شفعیة
أنك إذا صلیت مع اإلمام وشفعت بعد : أولھا: مع اإلمام على ظاھر السنة، وأما القول بالشفع فإن أقل درجاتھ أنھ خالف األولى ألموریسلم 

أنك تستبیح الدعاء في الركعة األولى مع أنك ترید الشفع، وال یعرف في : ًثانیا) . إنما جعل اإلمام لیؤتم بھ: (سالمھ خالفت ظاھر الحدیث
صالة شفعیة یكون الدعاء في الركعة األولى منھا، وإنما یكون الدعاء في الشفعیة في الثانیة كالفجر، كما ثبت عن النبي صلى هللا الشرع 

ًعلیھ وسلم، فإذا شفعت وترك كنت قاصدا لركعتین مستبیحا للدعاء في أولھما، وال صورة في الشرع لمثل ھذه الصالة ُأنھ ُیحدث : ًثالثا. ً
 ركعتین شفعیتین، وال یعرف في الشرع صالة شفعیة یجلس فیھا بین األولى والثانیة للتشھد، فإنھ سیستبیح الجلوس في التشھد ًجلوسا بین

وقام أمام الناس لكي   إذا صلى مع اإلمام-ًخاصة في أول الشھر- أنھ : ًرابعا. والدعاء والذكر بعد انتھائھ من السجدة الثانیة من الركعة األولى
ٌعة فكأنھ یشیر وینبھ على أن لھ حظا من قیام اللیل في آخره، ولذلك یكون في ھذا شيء من اإلظھار للعبادة، فإذا سلم مع الناس یأتي برك ً

ًكسائر الناس خفیت عبادتھ، لكن لو قام أمام الناس فإن ھذه ینبھ على أن عنده وردا في آخر اللیل، وكأنھ یشعر بھذه الصالة التي سیصلیھا، 
ولى فیھا واألحرى أن تكون سریة بین العبد وبین هللا، لذلك فاألفضل واألكمل أن یسلم مع اإلمام حتى یصیب ظاھر الحدیث، ثم بعد والتي األ

ًذلك إذا أراد أن ینقض الوتر نقضھ قبل دخولھ في التھجد، أو یوتر ویجعل وتر التھجد ناقضا لوتر التراویح، ثم یصلي بعد ذلك ما شاء هللا، 
  .(ًاجعلوا آخر صالتكم باللیل وترا: ( لظاھر قولھثم یوتر
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 التنفل بین التراویح
 
 

یكره التنفل بین التراویح، فإذا صلى اإلمام التراویح وجلس بین : أي]. ویكره التنفل بینھا ال التعقیب بعدھا في جماعة: [قال رحمھ هللا تعالى
یكره والسبب في ھذا أنھ أثر : ناس ویرتاح الناس، فقام اإلنسان یتسنن، فإنھم قالواالركعات، كأن صلى تسلیمتین، ثم جلس لكي یخفف على ال

إنھ ال یتنفل بینھا، ولو تنفل جاز لھ : ولذلك قالوا! أتتنفل وإمامك أمامك؟: عن زید بن أرقم رضي هللا عنھ أنھ أنكر ذلك، وقال لمن فعل ذلك
إن قول الصاحب حجة، فحكم بالكراھة، مع أنھ لو صلى فال : ولیین الذین یقولونذلك، لكن مشى المصنف رحمھ هللا على مذھب بعض األص

حرج علیھ؛ ألنھ داخل في ظرٍف شرع فیھ أن یصلى فرادى وأن یصلى مع الجماعة، أال ترى أنك لو انصرفت عن اإلمام وصلیت لوحدك 
َحكم بالكراھة لما أثر عن زید رضي هللالما أنكر علیك، وعلى ھذا فإنھ ال حرج أن یتنفل، والمصنف رحمھ هللا إنما  ِ ٌعنھ، والكراھة حكم  ُ

ال التعقیب بعدھا في : [قولھ. شرعي تحتاج إلى دلیل، ولیس عندنا دلیل مرفوع؛ ولذلك لو بقي المصنف على األصل لكان أولى وأحرى
  .ال حرج علیھ أن یعقب بعدھا في جماعة، كأن یصلي في تھجد ونحو ذلك: أي]. جماعة

 
 
 
 

 األسئلة
 
 

...... 
 

 ًصالة الرجل بامرأتھ لیال
 
 

إذا كانت الجماعة ال تستحب إال في رمضان، فكیف یمكن الجمع بین ھذا والحدیث الذي یحث على قیام الزوج مع زوجتھ؟ وھل : السؤال
ث الصحیح عن النبي صلى هللا أما حدیث قیام الرجل مع زوجھ فقد ثبت في الحدی: یصح أن یصلي مع زوجتھ قیام اللیل والوتر؟ الجواب

ً، ولیس فیھ التصریح بصالتھما معا، وھو )ًرحم هللا امرأ قام من اللیل فصلى وأیقظ أھلھ، فإن أبت نضح في وجھھا الماء: (علیھ وسلم أنھ قال
ًأعم من أن یكون جماعة أو یكون فرادى  بأھلھ، وھذا أمر ال یختلف فیھ أن النبي صلى هللا علیھ وسلم لم یثبت عنھ أنھ جمع: األمر الثاني. ّ

إنھ من : اثنان، فھو ما صلى بنسائھ، وال حفظ عنھ في حدیث واحد أنھ صلى بأھلھ صلوات هللا وسالمھ علیھ، وھذا یقول فیھ العلماء
حتاج إلى صبر السماحة، فكانت أم المؤمنین عائشة وأمھات المؤمنین ربما أوترن أول اللیل وعجزن عن القیام آخر اللیل، وھذا أمر ی

ّومكابدة، فلیست كل زوجة تستطیع أن تفعلھ، وإنما دل النبي صلى هللا علیھ وسلم على نضح الماء في وجھ المرأة على سبیل األفضلیة، 
ا یدل وعلى سبیل السنیة واالستحباب، ولكن ال یستلزم ذلك وجود جماعٍة بینھما، فإنھ لم یثبت في ھذا ما یدل علیھ، ولیس في نفس الحدیث م

  .وهللا تعالى أعلم. ًعلیھ، وال یعتبر معارضا لألصل الذي ذكرناه
 
 
 
 

 اقتداء المسافر في صالة المغرب بمن یصلي العشاء
 
 

رجل مسافر أخر صالة المغرب إلى العشاء لیجمع جمع تأخیر، وحین نزولھ إلى المسجد وجد المصلین یصلون العشاء، فماذا : السؤال
ى اإلنسان أن یؤخر صالة المغرب والعشاء ویجمع بینھما فإنھ في ھذه الحالة إذا دخل المسجد فإنھ یدخل وراء اإلمام إذا نو: یصنع؟ الجواب

ًبنیة النافلة، ثم إذا انتھى من صالتھ نافلة أقام لصالة المغرب ثم صالھا وصلى بعدھا العشاء، والسبب في كونھ ال یتابع أن صالة العشاء 
فاق في الصورة، وشرط اقتداء المأموم باإلمام عند اختالف نیة الصالتین أن تتحد صورتھما، والصورة ھنا مختلفة، والمغرب لیس بینھما ات

ٌوھو وجھ ضعیف -ًفالثالث ال تصلى وراء األربع، وال یمكن بحال أن تتحقق المتابعة على الصورة المعتبرة شرعا، وإن كان بعض العلماء 
أن یدخل وراء من یصلي العشاء، ثم إذا  یجوز لھ:  قالوا- ًھ بعض فقھاء الشافعیة قیاسا على صالة الخوفٌشاذ یحكى وال یعول علیھ قال ب

وھذا محل نظر؛ ألنھ قیاس في صورة . ًانتھى اإلمام من الركعة الثالثة جلس، وترك اإلمام یتم الركعة الرابعة قیاسا على صالة الخوف
ٌأن نفس القیاس معارض بأنھ قیاس على الخارج : ًثانیا.  على مشروعیة ھذه الصورة وجوازھاالتعبد، وفیما ھو تعبدي یفتقر إلى نص یدل
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توضیح ذلك أن صالة الخوف خارجة عن األصل، ولذلك اإلمام في بعض . عن األصل، والقاعدة أن ما خرج عن األصل ال یقاس علیھ
 الثانیة تصلي ركعة وتفارقھ، وھذا ال یعرف في سنن الصالة أو ًالصور یصلیھا أربعا والمأمومون یصلون ركعة ویفارقونھ، والطائفة

أقیس األخ لو : - ًمثال-كما لو قال قائل .  فغیره علیھ ال ینقاس-عن األصل: أي-إن ما عدل عن سنن القیاس : الجماعة األصلیة، ولذلك قالوا
 ًفیكون القیاس باطال؛ ألن أصل اللعان.  على لعان الزوج لزوجتھً بالزنا على الزوجة، فیشرع بینھما اللعان قیاسا- والعیاذ با-قذف أخاه 

ً، فشرع للزوجین على سبیل الخصوص، فكذلك أیضا )ٌالبینة أو حد في ظھرك: (ٌالذي وقع بین الزوجین خارج عن األصل؛ ألن األصل
لكن ھنا . جھ ألحٍد أن یقیس على ھذا المستثنىمتابعة اإلمام في األصل واجبة على المأموم، فجاءت صالة الخوف بعینھا واستثنیت، فال و

ًلو أدركھ في األخیرتین من صالة العشاء، أو أدرك إماما مسافرا یصلي ركعتین، فقد اختار بعض العلماء أنھ یدخل : مسألة، حیث قالوا ً
ألن الذي قبلھ فیھ اختالف، وأما ھذا فال ًوراءه في ركعتین ناویا بھا المغرب، فإذا سلم اإلمام قام وجاء بركعة، وھذا أخف من الذي قبلھ؛ 

ًواألحوط واألفضل ما ذكرناه من كونھ یدخل متنفال، ثم بعد ذلك یقیم . اختالف في صورتھ، وغایة ما فیھ أنھ كالمسبوق یقوم ویتم لنفسھ
ًل ووجد إماما یصلي العصر فإنھ لصالة المغرب، ثم یقیم بعدھا لصالة العشاء، أما لو نوى الجمع بین صالتي الظھر والعصر وأخرھما فدخ

  .سلم اإلمام أقام لصالة العصر وصالھا؛ ألن الظھر والعصر صالتان متفقتان في الصورة، وهللا تعالى أعلم یدخل وراءه بنیة الظھر، ثم إذا
 
 
 
 

 حكم المسبوق إذا سجد إمامھ للسھو بعد السالم
 
 

بعد السالم وبعض المأمومین فاتتھ الركعة األولى، فقاموا بعد سالم اإلمام مباشرة، ولم إذا زاد اإلمام في الصالة وسجد سجود السھو : السؤال
إذا دخلت المسجد وقد فاتتك ركعة، وكان : یسجدوا معھ للسھو، فھل یرجعون لیسجدوا للسھو، أم یتمون صالتھم ثم یسجدون للسھو؟ الجواب

ھوه بزیادة في ركعٍة خامسة، أو یقع سھوه بزیادة سجدة في الركعة الرابعة، وقس ٌاإلمام قد سھا في صالتھ، سواء أدركت السھو، كأن یقع س
تثبت في : قال بعض العلماء: ًعلى ھذا، أم لم تدرك السھو، كأن یكون في الركعة التي لم تدركھ فیھا قد زاد شیئا، فحینئٍذ للعلماء وجھان

ھ سیسجد، كأن تكون قد اطلعت على زیادتھ، فتثبت في مكانك وال تقوم مكانك وتسجد معھ بعد سالمھ دون أن تسلم، وھذا إذا علمت أن
لإلتمام، وذلك ألنك مطالب بالمتابعة، وإنما تنفصل عنھ بعد سالمھ الكلي ال سالمھ الجزئي الذي یكون قبل إتیانھ بسجدتي السھو، فتثبت في 

 ھاتین السجدتین قبل إتمامك للصالة؛ ألن النص استثناھما باألمر ًمصالك، ثم تكبر وراءه ساجدا السجدتین لمكان المتابعة، وال یضر وقوع
وكال الوجھین صحیح، فلو أنك انتظرت . تقوم وتتم لنفسك، ثم بعد سالمك تقضي ما فاتك من السجدتین: الوجھ الثاني یقول. بالمتابعة

) وما فاتكم فأتموا: (رة لقولھ صلى هللا علیھ وسلم قمت بعد سالمھ مباش-وھو أقوى وأولى-وسجدت معھ ولكن لم تسلم فال حرج، ولو أنك 
وصلى هللا وسلم وبارك على . وآخر دعوانا أن الحمد  رب العالمین. فحینئٍذ ال حرج علیك، وتسجد سجدتي الزیادة بعد سالمك من الصالة

  .نبینا محمد، وعلى آلھ وصحبھ وسلم
 
 
 
 

 [3[ باب صالة التطوع -شرح زاد المستقنع 
االستعداد ألداء : الراتبة التي تصلى قبل الصلوات المفروضة وبعدھا من أفضل صالة التطوع، وقد شرعت لحكم عظیمة، منھاالسنن 

الفریضة، وجبر النقص الواقع في الفریضة، وھي ركعتان قبل الفجر وأربع قبل الظھر وركعتان بعدھا وركعتان بعد المغرب وركعتان بعد 
 .ومن أفضل صالة التطوع صالة اللیل، وخاصة في الثلث األخیر منھ.  سن لھ أن یقضیھالعشاء، ومن فاتھ شيء منھا

 السنن الراتبة
 
 

. بسم هللا الرحمن الرحیم الحمد  رب العالمین، والصالة والسالم على أشرف األنبیاء والمرسلین، سیدنا محمد وعلى آلھ وصحبھ أجمعین
ٌمجموعة من الصلوات ثبت في الشرع الحث والحض علیھا، وسمیت : السنن الراتبة]. لسنن الراتبةثم ا: [فیقول المصنف رحمھ هللا: أما بعد

 ّراتبة؛ ألن الشرع رتبھا، وھذه السنن الراتبة تفعل مع الفرائض إما قبل، وإما بعد، وإما قبل وبعد، ولذلك قسم الشرع ھذه السنن بھذا
ًھا ولم یجعل لھا شیئا بعدھا كالفجر، وجعل لبعضھا سننا بعدھا ولم یجعل لھا سننا راتبة ًالترتیب، فجعل لبعض الصلوات المفروضة سننا قبل ً ً

قبلھا كما في المغرب والعشاء، فإن السنة الراتبة فیھما بعد ولیست قبل، وجعل للظھر سنة راتبة قبل وسنة راتبة بعد، وجعل لبعض 
یة على سبیل الترتیب وھي العصر، وإن كان للعصر سنة عامة، وھي داخلة الصلوات رواتب ولم یجعل لبعض الصلوات ال قبلیة وال بعد

في السنن العشرین، فھناك السنن العشر الراتبة التي ذكرت ھنا، وبعضھم یجعلھا اثنتي عشرة ركعة على تفصیل سنذكره، وھناك السنن 
األربع قبل الظھر واألربع بعدھا، : نھا عشرین ركعة، وھيالمطلقة التي رتبت لكن لم تكن على سبیل التقیید بالوصف الذي ذكرناه، ویجعلو

واألربع قبل العصر، واألربع بعد المغرب، واألربع بعد العشاء، فھذه عشرون ركعة وردت بھا األحادیث وصحت عن النبي صلى هللا علیھ 
 ...... .وسلم
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 حكمة مشروعیة السنن الراتبة

 
 

یمة؛ فإن المصلي إذا دخل إلى الفریضة مباشرة یكون في حالة أدنى من الخشوع والخضوع ُوالسنن الراتبة ھذه شرعت لفضائل وحكم عظ
واستحضار القلب مما لو سبق الفریضة بسنة قبلیة، كما ھو الحال في صالة الظھر، فإن الناس في الظھر یكونون على عناء العمل وشظف 

ًونحوھا فإنھم یكونون أقل خشوعا مما لو قدموا بسنة ثم دخلوا الفریضة بعد طلب العیش، فإذا دخلوا إلى الصالة وھم حدیثو عھد بالتجارات 
السنة، فإن الطاعة تشرح الصدر وتیسر الذكر، وھذا محفوظ من ھدي النبي صلى هللا علیھ وسلم؛ فإنھ لما أراد أن یقوم اللیل علیھ الصالة 

ئ النفس لإلطالة، ولالستحضار وللخشوع، فكان في السنة الراتبة نفس ألن ھذا االستفتاح یھی: والسالم استفتح بركعتین خفیفتین، قالوا
ًالمعنى، وھذا مجرب في الشخص الذي یأتي متأخرا في الصلوات، أو یأتي مع اإلقامة، فإنھ إذا دخل ال تجده في الخشوع كحالتھ حین یدخل 

ًھا، فتجده بعد انتھائھ من الراتبة أشرح صدرا وأكثر طمأنینة في بین األذان واإلقامة فیصلي الراتبة ویذكر هللا، فإن الحسنة تدعو إلى أخت
ّقلبھ، فھذا یقویھ على فعل الفریضة بنفس أقوى وحضور أبلغ، وھذا إذا كانت الراتبة قبلیة، وكذلك الحال إذا كانت بعدیة، فإن فیھا كمال 

بعد فراغھ من الفریضة یتعلق بربھ سبحانھ وتعالى وینیب إلیھ خضوع وكمال تعلق با سبحانھ وتعالى؛ ألن الرواتب لیست بواجبة، فكونھ 
بقیامھ بھذه الصالة الراتبة البعدیة فھذا فیھ كمال ذكر وكمال إنابة إلى هللا عز وجل أبلغ مما لو انصرف إلى أمور دنیاه بعد انتھائھ من 

  .فریضتھ
 
 
 
 

 عدد السنن الراتبة
 
 

ركعتان قبل الظھر وركعتان بعدھا، : حفظ من رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم عشر ركعاتثبت عن عبد هللا بن عمر في الصحیح أنھ 
فھذه في األوصاف خمس ركعتان ركعتان، وعددھا عشر، وھي ثابتة . وركعتان بعد المغرب، وركعتان بعد العشاء، وركعتان قبل الفجر

من صلى  في كل یوم ثنتي عشرة : (النبي صلى هللا علیھ وسلموحمل بعض العلماء ھذه الرواتب على حدیث أم المؤمنین عن . وصحیحة
ًوأضافوا إلیھا األربع قبل الظھر، فتكون أربعا قبل . إنھا ھي الرواتب: ، قالوا)بني لھ بیت في الجنة: (، وفي روایةً)ركعة بنى هللا لھ قصرا

 .ركعتان قبل الفجر، فیكون المجموع ثنتي عشرة ركعةالظھر وركعتان بعد الظھر، وركعتان بعد المغرب، وركعتان بعد العشاء، و
 
 
 
 

 مسائل في راتبة الفجر
 
 

أفضل ھذه الرواتب وآكدھا راتبة الفجر، وھي التي تسمى بالرغیبة، وكان من ھدیھ صلوات هللا وسالمھ علیھ أنھ یصلیھا : المسألة األولى
). ال أدري أقرأ فیھما بفاتحة الكتاب أو لم یقرأ: (ائشة رضي هللا عنھا تقولویخفف فیھا صلوات هللا وسالمھ علیھ، حتى كانت أم المؤمنین ع

إنھ ال یقرأ فیھا بفاتحة الكتاب والصحیح أنھ یقرأ فیھا بفاتحة الكتاب، وذلك لعموم قولھ صلى : وقال بعض أھل الظاھر وبعض أھل الحدیث
ّعلى التجوز؛ فإن ) ال أدري: (ًفیا لألصل، ولذلك یبقى على األصل، ویحمل قولھاال یعتبر نا) ال أدري: (، وقولھا)أیما صالٍة: (هللا علیھ وسلم

وكان من ھدیھ علیھ الصالة والسالم أنھ كان یقوم اللیل فإذا بلغ السحر أوتر، ثم . قول عائشة ال یقوى على معارضة النص باإللزام بالفاتحة
ّمستیقظین حدثھم صلوات هللا وسالمھ  ٌ كانت لھ حاجة إلى أھلھ فعل، وإن كانوایترك السحر لالستغفار والراحة علیھ الصالة والسالم، فإن

علیھ حتى یؤذن المؤذن بالصبح، ثم یصلي ركعتین وھما رغیبة الفجر، ثم یضطجع على شقھ األیمن صلوات ربي وسالمھ علیھ، قال 
فقد كان یقوم حتى تفطرت قدماه صلوات هللا وسالمھ علیھ، . للیلإنما اضطجع على شقھ األیمن ألجل أن یرتاح من قیام اللیل وعناء ا: العلماء

ّفكان یضطجع ھذه الضجعة على شقھ األیمن، وال ینام فیھا، وإنما ھي ضجعة، ولذلك سن فعل ھذه الضجعة لمن قام آخر اللیل، أما من كان 
وثبت عنھ أنھ قرأ في ركعتي الفجر بسورتي . ى هللا علیھ وسلمًنائما ثم أذن علیھ الصبح فإنھ ال یعتبر فیھ المعنى الذي كان في رسول هللا صل

ِقولوا آمنا با : أوالھما من البقرة وھي قولھ تعالى: اإلخالص، وقرأ فیھما آیتین َّ ِ َّ َ ُ َقْل یا أْھل الكتاب تعالْوا إلى كلمٍة : ، والثانیة]136:البقرة[ُ َ َ َِ ِ َِ َ ََ َِ ْ َ ُ
ٍسواء َ ّسبة لھدیھ علیھ الصالة والسالم في القراءة فیھا، وكان یخفف فیھما علیھ الصالة والسالم، ویتجوز فیھما، ، فھذا بالن]64:آل عمران... [َ

السنة في ھذه الرغیبة أن تقع بین األذان واإلقامة، فإذا أقیمت الصالة فال یجوز : المسألة الثانیة. ولكن مع إتمام األركان من الركوع والسجود
ت في فعلھا بعد اإلقامة بعض األحادیث الضعیفة، وال تصلح لالستمساك بھا في معارضة النص الصحیح عن رسول فعلھا بعد اإلقامة، وورد

ً، وھذا النص ورد في صالة الفجر، ولذلك لما رأى رجال یتنفل )إذا أقیمت الصالة فال صالة إال المكتوبة: (هللا صلى هللا علیھ وسلم الذي قال
، وفي الحدیث اآلخر عن أنس قال علیھ !)أبصالتك معنا، أم بصالتك وحدك؟: بأي الصالتین اقتدیت! یا ھذا: (بركعتین بعد اإلقامة، قال
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، فال وجھ إلنشاء ھاتین الركعتین بعد اإلقامة، أما لو أقیمت الصالة وأنت في ً)یوشك أن یصلي أحدكم الصبح أربعا: (الصالة والسالم
 من السالم، أو تستطیع أن تتمھا وتدرك اإلمام قبل تأمینھ حتى تحصل فضیلة التأمین فحینئٍذ تتم، ًفإن كنت قریبا: الرغیبة فأنت على حالتین

ْوال تْبطلوا أْعمالكم : على ظاھر قولھ تعالى ُ َُ َ ََ ُ وأما إذا غلب على ظنك فوات الركعة فإنك تقطع الرغیبة، ویكون قطعك بالسالم؛ ] . 33:محمد[ِ
ٍ، وإذا قطعتھا بسالم كتب لك األجر كامال؛ ألنك قطعت بعذر )تحریمھا التكبیر، وتحلیلھا التسلیم: (دیث علي لقولھ علیھ الصالة والسالم في ح ً

على صورٍة شرعیة، فیكون تسلیمك في موضعھ، كأنك سلمت من الصالة بعد كمالھا في الحكم من ناحیة الفضل، أما إذا قطعتھا بدون تسلیم 
ًوكان علیھ الصالة والسالم ال یدع ھاتین الركعتین حضرا وال سفرا، . ، وذلك ألنھ بمثابة اإللغاء للركعتینفإنھ ال یكون لك أجر العمل السابق ً

بل كان علیھ الصالة والسالم إذا نام عن صالة الفجر قضى ھاتین الركعتین قبل أن یفعل صالة الفجر، ففي الصحیحین من حدیث حذیفة 
في الوادي، في مقفلھ إلى المدینة، وقام وقد ارتفعت  ة والسالم ونام عن صالة الفجر ھو وأصحابھّرضي هللا عنھ أنھ لما عرس علیھ الصال
أنھ یجوز لك : األولى: وفي ھذا دلیل على مسائل.  ثم أمره فأقام فصلى الصالة- وھما رغیبة الفجر- ًالشمس أمر بالال فأذن، فصلى ركعتین 

ّء الفرض موسعا، ومن ھنا تخرج قول من یقولأن تتنفل قبل أن تفعل الفرض إذا كان وقت قضا ًیجوز أن یصوم ستا من شوال ثم یقضي : ً
ٌرمضان بعد ذلك؛ ألن النبي صلى هللا علیھ وسلم لما استیقظ من نومھ كان في األصل مخاطبا بصالة الفجر، وفي ذمتھ فریضة ھي صالة  ً

كذلك یجوز لك أن تشتغل بالنافلة بسٍت من شوال مع تعلق الذمة بقضاء الفجر، فاشتغل بالنافلة قبل القضاء؛ ألن الصورة صورة قضاء، ف
أن قضاء الفجر موسع إذا كان بعد طلوع الشمس، ووجھ ذلك أنھ یجوز لك أن تؤخر : المسألة الثالثة. رمضان لمكان التوسع في القضاء

، وصلى ( ٌإنھ منزل حضرنا فیھ الشیطان: (آخر وقالالقضاء، وذلك لما ثبت عنھ علیھ الصالة والسالم أنھ تحول من الوادي إلى موضع 
ٌرغیبة الفجر وھذا نوع تأخیر، فأخذ منھ بعض العلماء دلیال على أن من استیقظ بعد طلوع الشمس وكان عنده أمر ضروري واحتاج أن  ً

ج علیھ في ذلك، على ظاھر ھذا الحدیث، ٌیفعلھ مع أنھ عازم على أن یفعل الصالة بعد انتھائھ من ھذا األمر ما لم یدخل وقت الظھر فال حر
ووجھ ذلك أن النبي صلى هللا علیھ وسلم انتقل من الوادي لكونھ حضره فیھ الشیطان، وھذا على سبیل الفضل ولیس على سبیل اللزوم 

لو فرض أنك : المسألة الثالثة. ٍوالوجوب، ولذلك أجمعوا على أن من نام في موضع ال یجب علیھ أن یتحول عن ذلك الموضع لیصلي
استیقظت على قرٍب من طلوع الفجر، بحیث لو صلیت الرغیبة خرج وقت الفجر وطلعت الشمس فحینئٍذ یجب علیك أن تبتدئ بالفجر، وأن 

ّأنھ ُیسن قضاء رغیبة الفجر، وقضاء رغیبة الفجر ال یخلو من : المسألة الرابعة. تلغي ركعتي الرغیبة وتجعلھما من بعد طلوع الشمس
كأن تستیقظ عند اإلقامة، فتأتي وال یمكنك أن تصلي قبل صالة الفجر، أو تخشى فوات  إما أن ال یمكنك أن تصلیھا قبل الفجر،: نحالتی

الجماعة، ففي ھذه الحالة ھل بعد سالمك مع اإلمام تقوم وتأتي بالرغیبة، أو تنتظر إلى طلوع الشمس؟ فأقوى ما دلت علیھ النصوص أن 
كما في ) ال صالة بعد صالة الصبح حتى تطلع الشمس: (مس؛ لورود المعارض من قولھ علیھ الصالة والسالمتنتظر إلى طلوع الش

ًفإن صلیت بعد الفجر ففیھا أحادیث اختلف في أسانیدھا، وإن كان تحسینھا مقبوال . الصحیحین من حدیث عبد هللا بن عباس رضي هللا عنھ
واألفضل . ي أن النبي صلى هللا علیھ وسلم أقر من قضى ركعتي الفجر بعد صالة الفریضةعند جمع من المحققین رحمة هللا علیھم، وھ

واألولى أن تصلي بعد طلوع الشمس، لكن إذا كان عند اإلنسان عمل، أو غلب على ظنھ أنھ لو أخر القضاء إلى بعد طلوع الشمس فربما ال 
صلیھا بعد صالة الصبح، ولكن بشرط أن ال یكون ذلك في حال طلوع الشمس؛ یتمكن من القضاء لوجود المشاغل، فحینئٍذ ال حرج علیھ أن ی

، وثبت في الحدیث )فإذا طلعت الشمس فأمسك عن الصالة: (فإنھ في حال طلوع الشمس ال یجوز إیقاع النوافل؛ لقولھ علیھ الصالة والسالم
، وقال علیھ )إذا طلعت الشمس:  أو أن نقبر موتانا، ثم ذكر منھاثالث ساعات نھانا رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم أن نصلي فیھن: (الصحیح

  .، فھذا بالنسبة لرغیبة الفجر وما فیھا من أحكام)إذا طلعت فأمسك عن الصالة؛ فإنھا تطلع بین قرني شیطان: (الصالة والسالم
 
 
 
 

 راتبة الظھر
 
 

من حافظ على أربع : (ًي أربعا قبل الظھر، وھي المذكورة في الحدیثالسنة أن تصل]. ركعتان قبل الظھر وركعتان بعدھا: [قال رحمھ هللا
ً، وھذا فیھ فضل، وثبت عن النبي صلى هللا علیھ وسلم أنھ صلى قبل الظھر أربعا، وسألتھ أم المؤمنین فقال )قبل الظھر حرمُھ هللا على النار

بقبل : إن مراد عائشة: ، قال بعض العلماء)ٌیصعد لي فیھا عمل صالحإنھا ساعة تفتح فیھا أبواب السماء، فأحب أن : (علیھ الصالة والسالم
َوقت الضحى، أي: أي) قبل الظھر: (قبل فعلھ لصالة الظھر، وقال بعض العلماء: فیما بین األذان واإلقامة، أي: الظھر أي قبل أن یدخل : َ

  .وقت الظھر، وكالھما وجھان للعلماء
 
 
 
 

 التنفل قبل الجمعة
 
 

للتان ھما قبل الظھر في غیر الجمعة، أما في الجمعة فلیس للجمعة قبلیة، وإنما یسن لك إذا مضیت إلى الجمعة أن تتنفل، وأن الركعتان ا
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ّمن غسل واغتسل، : (تستكثر من النوافل؛ لما ثبت في الحدیث الصحیح عن النبي صلى هللا علیھ وسلم في فضل التبكیر إلى الجمعة أنھ قال
، فدل على أن األفضل أنك إذا دخلت المسجد في )صلى: (فقال: الحدیث، قالوا... ) ى ولم یركب، ثم صلى ثم دنا وأنصتّوبكر وابتكر، ومش

الجمعة أن تستكثر من الصالة، حتى یأتي وقت الخطبة، وال حرج علیك أن تصلي في حال األذان األول أو بین األذان األول والثاني، فھذا ال 
 أن -أو یسن-ال حرج : قال فقھاء الشافعیة: ًسا وقصدت أن تصلي بین األذان األول والثاني فحینئٍذ للعلماء وجھانحرج فیھ، لكن لو كنت جال

: ، قالوا) أذانین صالة بین كل: (واستدلوا لھذا بما ثبت في الصحیح عن النبي صلى هللا علیھ وسلم من قولھ. یصلي بین األذان األول والثاني
ٌروع؛ ألنھ سنة راشدة ثبت النص باعتبارھا؛ ألنھ فعلھا عثمان، وعمل السلف الصالح رحمة هللا علیھم بھا دون أن واألذان األول أذان مش

إنھ بدعة فقولھ لم یسبق إلیھ، وھذا أمر ینبغي أن یتنبھ لھ؛ فإن ھذه السنة فعلھا : ومن قال. ینكرھا أحد، وأجمعت األمة على ھذا األذان الثاني
ٌإنھا بدعة، فال شك أنھ أمر من السنة بمكان، وأثر یتعین اقتفاؤه ولزومھ، : باعھ، وعلماء األمة كلھم لیس فیھم واحد یقولخلیفة راشد أمر بات ٌ

ًوال شك أن اعتبار قول ھذه الطائفة من المؤمنین التي تتابعت جیال بعد جیل، ورعیال بعد رعیل أنھ أولى وأحرى من حیث األصل في  ً
كم ببدعیتھ في أي زمان، وذلك ألن السلف الصالح رحمة هللا علیھم أقروا ذلك، ولم ینكروه، ولم یوجد عالم من علماء األذان الثاني، وال یح

إن بعض فقھاء : فقلنا إن األذان الثاني بدعة، إنما ھو سنة ثابتة، وال إشكال في ثبوتھا، وأما قصد الصالة: السلف رحمة هللا علیھم یقول
األذان األول ثبتت مشروعیتھ بالسنة؛ ألن الشرع وصف سنة : ، قالوا) بین كل أذانین: ( قولھ صلى هللا علیھ وسلمالشافعیة یرى ذلك لعموم

بین كل أذانین : (الخلفاء الراشدین بكونھا سنة، فإذا ثبت أنھ أذان مسنون، وأجمعت األمة على اعتباره فإنھ یصدق علیھ ظاھر الحدیث
ًال یسن أن یقصد اإلنسان التنفل قصدا، لكن لو : وھذا ھو األرجح بمعنى. سن التنفل بین األذان األول والثانيإنھ ال ی: وقال الجمھور) . صالة

ًأنك قمت تصلي وأطلت الصالة بحیث استغرقت األذان األول ووقعت صالتك بین األذان األول والثاني اتفاقا ال قصدا فإن ذلك مشروع؛  ً
إنھ : یدل على مقاربة الصالة للخطبة، ولذلك قالوا) فصلى ثم دنا وأنصت: (، فإن قولھ) ثم دنا وأنصتفصلى : (لقولھ علیھ الصالة والسالم

فیھا ساعة ال یوافقھا عبد مسلم وھو قائم : (وقت فضیلة؛ ألن النبي صلى هللا علیھ وسلم ندب إلى االستكثار من النافلة یوم الجمعة، وقال
ًى أن الشرع قصد االستكثار من النافلة في ھذا الیوم، وبناء على ذلك ال حرج أن یستطیل اإلنسان في فھذا یدل عل: الحدیث، قالوا... ) یصلي

ًقیامھ حتى یصیب ھذا الفضل، ویخرج أیضا من الخالف، وال شك أن مذھب الجمھور، أنھ ال یسن قصد فعل ركعتین بین األذان األول 
في األصل في الظھر، وعلى ھذا فالمریض لو ) ركعتان قبل الظھر: ( على ذلك یكون قولھًوبناء. والثاني، أما فعل النوافل المطلقة فال حرج

ًترك الجمعة شرع لھ أن یصلي قبل ظھره ركعتین وأربعا على الصورة التي ذكرناھا ُِ.  
 
 
 
 

 راتبة المغرب
 
 

 وكان یفعلھما في بیتھ صلوات هللا وسالمھ علیھ، قد ثبتت عن النبي صلى هللا علیھ وسلم فعلھما،]. وركعتان بعد المغرب: [قال رحمھ هللا
فیدخل إلى بیتھ ویصلي ھاتین الركعتین بعد صالة المغرب، والتنفل بعد صالة المغرب جعلھ بعض العلماء من قیام اللیل، وإن كان الصحیح 

ِتتجافى ُجنوُبُھم عن المضاجع: أنھ لیس من قیام اللیل، وحملوا علیھ قولھ تعالى ِ َ َ َ َْ ِ ْ ُ َ َ ً یدُعون ربُھم خْوفا وطمعا َ َ َ َ َ ََ ً َ ْ َّ إنھا نزلت في : ، قالوا] 16:السجدة[ْ
جمع من الصحابة رضوان هللا علیھم كانوا إذا فرغوا من أعمالھم في المغرب أصابھم الجھد والنصب، فإذا صلوا المغرب قاموا یتنفلون 

ًتتجافى ُجنوُبُھم عن المضاجع یدُعون ربُھم خْوفا وطمعا : محتى یقووا على الصبر والمكابدة إلى صالة العشاء، فأنزل هللا فیھ َ َ َ َ َ َ َ َ ََ ً َ َ َ َْ َّْ ْ ِ ِ ْ ِ ، ] 16:السجدة[ُ
ّوالصحیح أن قیام اللیل إنما یبتدئ بعد صالة العشاء على األصل الذي دلت . اللیل ً بعض العلماء ھذا الوقت وقتا من قیام-كما ذكرنا-ّوعد 

  .ى هللا علیھ وسلمعلیھ النصوص من ھدي رسول هللا صل
 
 
 
 

 راتبة العشاء
 
 

ھذه سنة بعدیة، فتجتمع العشاء والمغرب في كون كل منھما السنة فیھا بعدیة، ولكن كان علیھ الصالة ]. وركعتان بعد العشاء: [قال رحمھ هللا
 - علیھ الصالة والسالم- أنھ : (یحینٍوالسالم إذا جمع بین صالة المغرب والعشاء بجمع لم یسبح بینھما، كما في حدیث ابن عمر في الصح

، وھذا أصل عند العلماء، وھو أن السنة الراتبة تترك في السفر، وھكذا بالنسبة للظھر؛ حیث ) جمع بین المغرب والعشاء ولم یسبح بینھما
-ا نزل وصلى بالمحصب ثبت في حدیث أبي جحیفة وھب بن عبد هللا السوائي رضي هللا عنھ وأرضاه أن النبي صلى هللا علیھ وسلم حینم

والركعتان بعد العشاء راتبة، وتقدم على التراویح، وإن أخر العشاء فإنھ یؤخر راتبة .  لم یتنفل قبل الظھر-وذلك حینما ركزت لھ العنزة
  هللا علیھأن النبي صلى: (العشاء بعده، فإذا أخرھا إلى آخر وقتھا لكي یصیب فضیلة تأخیر العشاء كما في حدیث عائشة في الصحیحین

، فإذا طلب اإلنسان ھذه الفضیلة وأخر ) إنھ لوقتھا لوال أن أشق على أمتي: فقال! الصالة یا رسول هللا: وسلم أعتم بالعشاء، فخرج عمر یقول
ء بمجرد دخول العشاء إلى آخر وقتھا فإنھ یجعل كذلك الراتبة مؤخرة، فراتبة العشاء تكون بعدیة في الصورة والحقیقة، فال تقع راتبة العشا
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  .وقت العشاء، فھي راتبة بعدیة
 
 
 
 

 تأكد راتبة الفجر على غیرھا
 
 

ھاتان الركعتان آكدھما وذلك لألحادیث الصحیحة عن النبي صلى هللا علیھ وسلم في : أي]. وركعتان قبل الفجر وھما آكدھا: [قال رحمھ هللا
ھاتان الركعتان رغیبة الفجر القبلیة، : ، أي) ّا أحب إلي من الدنیا وما فیھالھم: (بیان فضل ھاتین الركعتین، حتى قال في الحدیث الحسن

ال تتركوھا ولو : (- وإن كان ضعفھ من القوة بمكان- ، وجاء في الحدیث الثالث ) ركعتي الفجر خیر من الدنیا وما فیھا: (وقال في اللفظ اآلخر
ِ، وفھم تأكدھما من أن النبي صلى هللا علی)طلبتكم الخیل ھ وسلم لم یتركھما حتى في السفر، كما ذكرنا في حدیث حذیفة بن الیمان رضي هللا ُ

ّعنھ وأرضاه أنھ لما فاتتھ علیھ الصالة والسالم صالة الفجر قضى ھاتین الركعتین وحافظ على قضائھما، فدل على تأكدھا، وھذا یدل على 
  .عظیم شأنھا وفضیلتھا

 
 
 
 

 حكم قضاء الفوائت
 
 

ّمن فاتھ شيء من ھذه السنن سن لھ قضاؤه؛ ألنھ ثبت عن النبي صلى هللا علیھ : أي]. ومن فاتھ شيء منھا سن لھ قضاؤه: [قال رحمھ هللا ٌ
 أن تقضي راتبة الظھر القبلیة، فإذا دخلت واإلمام قد دخل في الصالة فإنك تدخل معھ، وبعد السالم تقوم -ًمثال- وسلم أنھ قضى، فیسن لك 

ًبھما القبلیة إن كانت قبلیتك اثنتین، وإن كانت قبلیتك أربعا فتقضي أربعا، وھكذا الحال لو نسي اإلنسان راتبة المغرب، وتصلي ركعتین تنوي  ً
إنھ ال حرج في تداخل الصلوات، بمعنى أن یجعل الراتبة البعدیة : وقال بعض العلماء. فإنھ حینئٍذ لو تذكرھا بعد العشاء شرع لھ أن یصلیھا

ال حرج أن تؤخر راتبة المغرب : صالة العشاء والمغرب، فقال بعض العلماء: ى قبل الراتبة البعدیة من الثانیة، ومثال ذلكُمن األولى تصل
ًإلى ما بعد العشاء، فتصلي راتبة المغرب أوال ثم راتبة العشاء ثانیا ِوالذي یظھر أن ھذا لیس من السنة إذا قصده قصدا، لكن لو أنھ شغل . ً ُ ً

  .ه شغل ال یستطیع معھ أن یصلي الراتبة فأخرھا إلى ما بعد العشاء فصالھا ثم صلى راتبة العشاء فإنھ ال حرج علیھ في ذلكونسي، أو جاء
 
 
 
 

 صالة اللیل وأفضل وقتھا
 
 

ّا، وبین أنواع فبعد أن ذكر رحمھ هللا النوافل التي یسن للمكلف فعلھ]. وصالة اللیل أفضل من صالة النھار: [یقول المصنف علیھ رحمة هللا
ھذه النوافل من حیث ما تسن لھ الجماعة وما یوقعھ المكلف حال انفراده شرع رحمھ هللا في بیان فضل صالة اللیل، فإن أفضل النوافل 

ل على ًوأحبھا إلى هللا عز وجل وأعظمھا أجرا صالة اللیل، وھذا بالنسبة للمقابلة بین صالة اللیل والنھار، واألصل في تفضیل صالة اللی
، وقد امتدح هللا عز )أفضل الصالة بعد المكتوبة صالة اللیل: (صالة النھار ما ثبت في صحیح مسلم عن النبي صلى هللا علیھ وسلم أنھ قال

ًوجل أھل اللیل الذین یتھجدون، خاصة إذا كان تھجدھم في دیاجیر الظلمات، أعني الثلث األخیر من اللیل، وفي الحدیث الصحیح عن النبي 
وقد جاءت اآلیات في كتاب هللا عز . ، فكان قیامھ أكمل القیام، وإحیاؤه اللیل أكمل اإلحیاء)أنھ انتھى وتره إلى السحر: (صلى هللا علیھ وسلم

ال ّوجل واألحادیث الصحیحة عن النبي صلى هللا علیھ وسلم تبین فضل قیام اللیل، وأنھ ال یحافظ علیھ إال مؤمن یخاف هللا ویرجو رحمتھ، ق
َأمْن ُھو قانت آناء اللْیل ساجدا وقائما یْحذُر اآلخرة ویْرُجوا رْحمة : هللا عز وجل َ َ َ َ َ َ َ َ َ ََ ِ ِ ِ ََّ ًَّ َ َ ًَ ِ ِ ٌ في ھذه اآلیة دلیل على أنھ ال : ، قال العلماء] 9:الزمر[َ

ِتتجافى ُجنوُبُھم عن المضاجع : لمعنى بقولھیحافظ على قیام اللیل إال من خاف هللا عز وجل ورجا رحمة هللا سبحانھ وتعالى، وأكد هللا ھذا ا ِ َ َ َ َْ ِ ْ ُ َ َ َ
َیدُعون ربُھم خْوفا وطمعا ومما رزقناُھم ُینفقون  َ َ َ َ َ َ َُ ِْ َّ ِ َّْ َْ َ ًَ َ ً : وفي قیام اللیل الفضائل والنوائل، ولذلك قال هللا لنبیھ علیھ الصالة والسالم] . 16:السجدة[ْ

َومن اللْیل فتھجد بھ نافل ِ ِ َّ َِ َ َِ ْ َ َ َِ ًة لك عسى أْن یْبعثك ربك مقاما مْحُمودا َّ َ َ َ َ َ َ َ َ َ ًَ َ ُّ َ َ َ وھذا إنما ذكره . ًمقاما یحمدك علیھ األولون واآلخرون: ، أي]79:اإلسراء[ً
یار وأخبر النبي صلى هللا علیھ وسلم أن قیام اللیل دأب الصالحین وشأن عباد هللا األخ. هللا بعد أمره لنبیھ صلى هللا علیھ وسلم بقیام اللیل

، فدلت ھذه النصوص من كتاب ) علیكم بقیام اللیل فإنھ دأب الصالحین من قبلكم: (المتقین، كما في الحدیث عنھ علیھ الصالة والسالم أنھ قال
 أثنى هللا ًهللا عز وجل وأحادیث النبي صلى هللا علیھ وسلم على فضیلة قیام اللیل، ونظرا لكون قیام اللیل فیھ المشقة وفیھ العناء وفیھ الجھد

ًإن ناشئة اللْیل ھي أشد وطئا وأقوم قیال : ّعز وجل علیھ، وأخبر أنھ أجل وأكرم، وقال سبحانھ وتعالى ِ ِ ِ َُّ َ َ َ َْ َ ْ ًَ َُّّ َ َ َِ َ ، وناشئة اللیل إنما تكون ]6:المزمل[ِ
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دق على اإلنسان أنھ متھجد، والسبب في بعد اللیل وبعد الضجعة، فأفضل قیام اللیل ما كان في آخر اللیل، وكان بعد نوم وھجود، فحینئذ یص
ھذا أنھ إذا اضطجع ونام وذاق لذة النوم والكرى فإنھ ال ینبعث من فراشھ إال بقوة إیمان وخشیة  عز وجل ورجاء في رحمتھ، وفي 

ّإن العبد إذا قام من اللیل یتھجد من بین زوجھ وحب: (الحدیث الحسن عن النبي صلى هللا علیھ وسلم أنھ قال عبدي ما ! یا مالئكتي: ھ قال هللاِ
ّالذي أقامھ من حبھ وزوجھ؟ قالوا ، فقیام ) أشھدكم أني قد أمنتھ من عذابي وأصبتھ برحمتي: فیقول هللا. یرجو رحمتك ویخشى عذابك: إلھنا: ِ

بیان عظیم فضلھ، ولذلك قال العلماء وإنما قال العلماء بتفضیلھ لورود النصوص في الكتاب والسنة بالثناء على أھلھ و. ٌاللیل فیھ فضل عظیم
أفضلھ وأكملھ أن یكون في آخر اللیل؛ ألن النبي صلى هللا علیھ وسلم أخبر أن الدعاء أسمع في آخر اللیل، وأن أفضل ما یكون : رحمھم هللا

، ) ر هللا في تلك الساعة فكنإن أحببت أن تكون ممن یذك: (من الصالة في جوف اللیل اآلخر، فقال علیھ الصالة والسالم یخاطب الصحابي
وفي الحدیث الصحیح عن النبي صلى . الثلث األخیر من اللیل: أعني. إن أحببت واستطعت أن تكون ممن یذكر هللا في تلك الساعة فكن: أي

ًإن في اللیل ساعة ال یوافقھا عبد یسأل هللا خیرا من الدنیا واآلخرة إال أعطاه إیاه: (هللا علیھ وسلم أنھ قال ٌ، فھذا فضل عظیم، وقد قرر ) ٌ
العلماء رحمھم هللا أن أفضل قیام اللیل الثلث اآلخر، ولكنھم استحبوا أن یكون السحر لالستغفار، والسحر یوافق سدس اللیل األخیر، فیجعل 

سالم یقوم ثلث اللیل اآلخر، فكان ًما قبل السدس للتھجد والعبادة وتالوة القرآن تأسیا بالنبي صلى هللا علیھ وسلم، فقد كان علیھ الصالة وال
ًیصلي ما شاء هللا لھ أن یصلي، ثم إذا فرغ جعل بینھ وبین صالتھ وأذان الفجر وقتا كما ثبت في الحدیث الصحیح عن أم المؤمنین عائشة 

لالستغفار، حتى قال بعض  أن یتفرغ -أعني السدس األخیر من اللیل- األفضل في آخر اللیل : رضي هللا عنھا وأرضاھا، ولذلك قال العلماء
َوباألْسحار ُھم یْستغفُرون : ھو أفضل من تالوة القرآن؛ ألن هللا یقول: العلماء َ َ َِ ْ َ ْ ِ َ ، فأثنى على من استغفره سبحانھ في ھذا الوقت ]18:الذاریات[ِ

أن هللا تعالى ینزل في كل : ( نھ، وقد ثبت في الحدیث الصحیح عنھ علیھ الصالة والسالم من حدیث أبي ھریرة رضي هللا ع- أعني السحر-
، كما ثبت في الصحیحین عنھ علیھ الصالة والسالم، ولذلك استحب العلماء أن ال یصل قیام اللیل إلى السحر، )لیلة في الثلث اآلخر من اللیل

 إذا جلس لالستغفار ھدأت أعضاؤه وإنما یكون وتره عند ابتداء السحر، وھذا أفضل الھدي وأكملھ؛ لما فیھ من الراحة للنفس قبل الفجر، فإنھ
وسكنت من عناء قیام اللیل؛ ألن اإلنسان بشر، وربما أنھ لو واصل قیام اللیل إلى الفجر ضعف عن الصالة المفروضة ولم یخشع فیھا، فكان 

 اللیل أفضل من صالة النھار وقد أجمع العلماء رحمھم هللا على أن قیام. ًمشتغال بفضل نافلة عن فضیلة فریضة، والفریضة أفضل من النافلة
الثلث اآلخر كما یعبر عنھ العلماء : أفضل قیام اللیل ثلث اللیل بعد نصفھ، أي: أي]. وأفضلھا ثلث اللیل بعد نصفھ: [قال رحمھ هللا. ًتطوعا

 الصالة في كتابھ العزیز، وعلى ثناء هللا على أھل ھذه: أولھا: فضلت صالة اللیل على صالة النھار من وجوه: قال العلماء. رحمة هللا علیھم
ألنھا صالة خفیة ال یعلمھا إال هللا عز وجل، وذلك أن ساعة اللیل ساعة تھدأ فیھا : ًثانیا. لسان رسولھ صلى هللا علیھ وسلم في أكثر من حدیث

أقرب الناس منھ ال یشعرون بقیامھ، ًالعیون، وتسكن فیھا الجفون، وال یرقب فیھا أحد أحدا، حتى إن الرجل ربما قام یصلي وأھلھ الذین ھم 
لمكان اإلخالص وكون ھذه العبادة خفیة ال یعلمھا أحد كانت أفضل من غیرھا، بخالف صالة النھار، فإن الغالب فیھا أن یطلع : ولذلك قالوا

، فإن قام أول اللیل فإنھ یقوم بعد عناء ألن الناس في اللیل یحتاجون إلى النوم ویحتاجون إلى الراحة: ًثالثا. علیھا الناس، وأن یعلم بھا الناس
فذلك أبلغ ما یكون في العبادة والطاعة، وإن صالھا بعد نومھ  وتعب ونصب وھو أحوج ما یكون إلى النوم، فكونھ یؤثر الصالة على النوم

فألجل ھذه الفضائل كلھا .  عز وجلكان أبلغ وأبلغ؛ ألنھ إذا ذاق لذة النوم والكرى وحالوة الفراش ثم قام من ذلك كلھ فھو مؤثر مرضاة هللا
  .فضلت صالة اللیل على صالة النھار

 
 
 
 

 كیفیة تطوع اللیل والنھار
 
 

ّإذا صلیت تطوعا باللیل، أو صلیت تطوعا بالنھار فصل مثنى مثنى، أي: أي]. وصالة لیل ونھار مثنى مثنى: [قال رحمھ هللا ً سلم من : ً
صالة : (فقولھ) صالة اللیل والنھار مثنى مثنى: (- وأصلھ في الصحیحین-لم قال في حدیث ابن عمر ركعتین؛ ألن النبي صلى هللا علیھ وس

ّ، أخذ منھ اإلمام أحمد رحمة هللا علیھ وطائفة من أھل العلم أنھ ال یسلم المصلي من ركعٍة واحدة في اللیل والنھار )اللیل والنھار مثنى مثنى
 أراد أن یتطوع في النھار فال یصلي ركعة واحدة إال في الوتر، وأما في غیر الوتر فإنھ یسلم من اثنتین، من: ولذلك قال العلماء. إال في الوتر

إنما یسلم من شفع وال یسلم من وتر؛ لما ذكرناه في الحدیث : وإن شاء سلم من أربع، وإن شاء سلم من ست، وإن شاء سلم من ثمان، فقالوا
ال حرج علیھ، وأخذ العلماء ھذا الحكم مما ثبت عنھ علیھ الصالة : أي]. ي النھار بأربع كالظھر فال بأسوإن تطوع ف: [قال رحمھ هللا. السابق

ًرحم هللا امرأ صلى قبل الظھر أربعا: (والسالم أنھ قال ، فأطلق النبي صلى هللا علیھ وسلم في ھذه األربع، وإن كان مذھب بعض العلماء ) ً
یسلم من شفع، : أي) مثنى مثنى: (، ولكن أجیب بأن قولھ) صالة اللیل والنھار مثنى مثنى: (ي قولھأن ھذا المطلق محمول على المقید ف

ًفتدخل األربع في ھذا، ولذلك لو صلیت أربعا وجلست في آخر األربع فال حرج وإن صلیت أربعا وجلست جلستین أو تشھدت تشھدین فال  ً
وقد أسقط النبي صلى هللا علیھ وسلم التشھد األول في قیام اللیل، . یصلیھا كالظھر:  أي]كالظھر: [حرج، على أصح أقوال العلماء، ولذلك قال

أسقط التشھد لكي یكون قیامھ أطول، فكان یرید أن یجعل وقت : ، فقالوا)ًیصلي أربعا ال تسأل عن حسنھن وطولھن: (كما في حدیث عائشة 
ًاألفضل إذا صلیت أربعا أن تصلھا؛ ألن : ومن ھنا قال العلماء) .  طول القنوتأفضل الصالة: (التشھد لقراءة القرآن، وذلك أفضل؛ لقولھ

الوقت الذي تأخذه في الجلوس للتشھد ستستغلھ في قراءة القرآن؛ ألن طول القیام أفضل من وجود التشھد؛ لما ثبت في حدیث جابر أن النبي 
  .طول القیام بالقراءة: أي) نوتطول الق: (ِصلى هللا علیھ وسلم لما ُسئل عن أفضل الصالة؟ قال
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 أجر صالة القاعد
 
 

ٌصالة مفروضة، وصالة نافلة، : األصل عندنا صالتان: األولى: ھنا مسألتان]. وأجر صالة قاعد على نصف أجر صالة قائم: [قال رحمھ هللا
وذھب اإلمام داود . ًلیھا قاعدا إال من عذرفأما الصالة المفروضة فمذھب جماھیر أھل العلم رحمة هللا علیھم أنھ ال یجوز لك أن تص

والصحیح ما ذھب . ًالظاھري وأصحابھ إلى أنھ یجوز لك أن تصلي جالسا وأجرك على النصف من أجر القائم، وھذا إذا كان عندك العذر
ًإلیھ الجمھور أنھ ال یجوز لك أن تصلي الفریضة قاعدا إال من عذر، فإن صلیت قاعدا من عذر في الفریضة  واإلمام داود . فأجرك كاملً

وأصح األقوال في ھذه المسألة . ّفطبقوا ھذا الحدیث على عمومھ. ًیصلي قاعدا للعذر ویكون أجره على النصف: الظاھري ومن معھ یقولون
إذا مرض : (ًأنك إن صلیت في الفریضة قاعدا من عذر فأجرك كامل؛ لما ثبت في الحدیث الصحیح عن النبي صلى هللا علیھ وسلم أنھ قال

ِالعبد أو سافر كتب لھ عملھ ًإن بالمدینة رجاال ما سلكتم شعبا وال قطعتم وادیا إال : (، وفي الصحیح عنھ علیھ الصالة والسالم أنھ قال)ُ ً ً
! ول هللایا رس: (، وقال ھذا الكالم وھو في تخوم الشام صلوات هللا وسالمھ علیھ في غزوة تبوك غزوة العسرة، فقالوا)شركوكم في األجر

ً، فدلت ھذه األحادیث الصحیحة على أن المعذور أجره كامل، ولذلك إذا كان اإلنسان مریضا )حبسھم العذر: كیف وھم في المدینة؟ قال
ًیجوز لك أن تصلي النافلة قاعدا، ویجوز لك أن تصلیھا قائما، وال: المسألة الثانیة. ًفصلى الفریضة قاعدا فإن أجره على الكمال والتمام  إلزام ً

ٌفإن صلیت النافلة قاعدا وأنت قادر على القیام انطبق علیك الحدیث في قولھ علیھ الصالة والسالم. في ذلك صالة القاعد على النصف من : (ً
ً، وذلك أن القعود أقل عناء وأقل تعبا، ولذلك كان أجره على النصف من أجر القائم)صالة القائم ھذا وجمھور العلماء على أن المراد ب. ً

والصحیح أن ھذا الحدیث الذي یدل على . ًالفریضة، خالفا لـداود الظاھري الذي یحملھ على الفریضة في حال وجود العذر الحدیث النافلة ال
ًأن صالة القاعد على النصف من صالة القائم إنما ھو في النافلة، فاإلنسان مخیر، فلو رأیت إنسانا  كما یفعلھ بعض الناس بعد صالة - ٌ

ً كبر للسنة وصالھا قاعدا فإنھ ال ینكر علیھ؛ ألنھ مخیر بین أن یصلي قائما أو یصلي قاعدا، فإن صلى قاعدا فأجره على النصف، - ریضةالف ً ً ًّ ّ ّ
ھو ًإال أنھ إذا كان اإلنسان معذورا أو یشق علیھ القیام فإن األفضل لھ أن یجلس حتى إذا قارب الركوع قام ووقف وأتم قراءتھ ثم ركع، وھذا 

ھدي النبي صلى هللا علیھ وسلم، فقد كان علیھ الصالة والسالم یقوم من اللیل حتى تفطرت قدماه من طول القیام، وذلك ألنھ أخذه اللحم 
صلوات هللا وسالمھ علیھ في آخر عمره وبدن، فكان یثقل على بدنھ صلوات هللا وسالمھ علیھ، فإذا طال القیام علیھ كان عبء الجسد على 

تفطرھا أن تتشقق كاللحم یتمزع عن بعضھ من طول قیامھ صلوات هللا وسالمھ علیھ، فلما ثقل علیھ طول القیام : ن حتى تتفطر، قالواالقدمی
فھذا أفضل، فلو ). ً فأتمھن قائما ثم ركع- صلوات هللا وسالمھ علیھ-حتى إذا بلغ مائة أو قدر مائة آیة قام : (ًكان یصلي قاعدا، تقول عائشة 

ي التھجد وكنت على تعب أو نصب وأردت أن تجلس فاألفضل أن تجلس حتى إذا قارب اإلمام الركوع تقوم وتتم معھ حتى تصیب صلیت ف
  .فضیلة القیام ولو في بعض أجزاء ركن القیام

 
 
 
 

 [4[ باب صالة التطوع -شرح زاد المستقنع 
ة ثابتة عن النبي صلى هللا علیھ وسلم، ووقتھا من بعد طلوع صالة الضحى، فقد ورد في فضلھا أحادیث صحیح: من الصلوات المسنونة

 .صالة االستخارة، وصالة الشروق، وصالة الھم والحاجة، ویسن كذلك سجود التالوة، وسجود الشكر: الشمس إلى قبل الزوال، ومن النوافل
 نوافل الصالة

 
 

...... 
 

 صالة الضحى
 
 

فیقول : أما بعد. ین، والصالة والسالم على أشرف األنبیاء والمرسلین، وعلى آلھ وصحبھ أجمعینبسم هللا الرحمن الرحیم الحمد  رب العالم
من ھدي رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم أن تصلى صالة الضحى، وصالة الضحى ھي إحدى ]. وتسن صالة الضحى:[المصنف رحمھ هللا

 االسم من باب تسمیة الشيء بزمانھ الذي یقع فیھ، كاألضحیة سمیت الصلوات التي أثرت عن النبي صلى هللا علیھ وسلم، وسمیت بھذا
صالة الضحى من إضافة الشيء إلى زمانھ، وھذه الصالة جماھیر السلف رحمة هللا علیھم من : أضحیة ألنھا تذبح أضحى یوم النحر، فقالوا

یھا األحادیث الصحیحة، وكان بعض الصحابة رضوان هللا الصحابة والتابعین ومن بعدھم ومنھم األئمة األربعة على أنھا سنة، وقد ثبتت ف
ًعلیھم ینكرون ھذه الصالة، ومنھم عبد هللا بن عمر ، فكان إذا رأى من یصلیھا في المسجد حصبھ بالحصباء منكرا علیھ وكأنھ یراھا بدعة، 

 یحتمل أنھ لم یبلغھ النص بثبوت صالة الضحى، أن ابن عمر رضي هللا عنھما: الوجھ األول: إال أنھ أجیب عن فعل ابن عمر ھذا من وجھین
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ًفرأى كأنھم یفعلون أو یتكلفون فعال ال أصل لھ، وقد كان حریصا على متابعة النبي صلى هللا علیھ وسلم فأنكر على حسب علمھ والوجھ . ً
ة الضحى، وذلك أن النبي صلى هللا أن ابن عمر إنما أنكر على الناس قصدھم مسجد النبي صلى هللا علیھ وسلم لصال: -وھو أقوى- الثاني 

ً علیھ وسلم لم یتكلف فعلھا في المسجد، فحینئٍذ یكون كأنھ یوافق في أصل المشروعیة ولكن ینكر صفة اإلیقاع، وقد یكون الشيء مشروعا
لمجيء إلى المسجد، مع أن بأصلھ ولكنھ غیر مشروع بوصفھ، ومن أمثلتھ ھذا، فحمل إنكار ابن عمر رضي هللا عنھ على الناس أنھم تكلفوا ا

یصبح : (منھا ما ثبت في الصحیح عنھ علیھ الصالة والسالم أنھ قال: و قد ثبتت في صالة الضحى أحادیث. صالة الضحى تفعل في البیوت
تھلیلة على كل سالمى من الناس في كل یوم تطلع فیھ الشمس صدقة، فبكل تسبیحة صدقة، وبكل تحمیدة صدقة، وبكل تكبیرة صدقة، وبكل 

ٌصدقة، وأمر بالمعروف صدقة، ونھي عن المنكر صدقة، ثم قال علیھ الصالة والسالم على كل : فقولھ( ، ) ویجزئ عن ذلك ركعتا الضحى: ٌ
مفصل، فھذه المفاصل الثالثمائة والستون في اإلنسان إذا أصبحت سلیمة وأنت معافى بنعمة هللا عز وجل ثبت أداء شكرھا، : أي) سالمى

 ھذه النعمة التي أنعم هللا بھا علیك من سالمة أعضائك أن تفعل الخیر، فتكثر من التسبیح والتحمید حتى تبلغ عدد ھذه األعضاء، فمن شكر
فتسبح وتحمد وتكبر وتھلل، وتأمر بالمعروف وتنھى عن المنكر، وتعین الرجل على دابتھ فتحمل لھ متاعھ علیھا أو تحملھ علیھا، حتى تبلغ 

ًالنوافل قدر ھذه النعمة التي أنعم هللا علیك بھا وھي الثالثمائة والستون مفصال، فكأنھا صدقة األعضاء، فقال علیھ الصالة من الصدقات و
، وفي ھذا دلیل على فضیلة ھاتین الركعتین اللتین بلغتا شكر نعمة هللا عز وجل على سالمة البدن )ویجزئ عن ذلك ركعتا الضحى: (والسالم

اكفني أربع ركعات ! یا ابن آدم: (وفي الحدیث الصحیح عنھ علیھ الصالة والسالم أن هللا تعالى یقول. ل على فضل الصالةًكامال، وھذا ید
ِإن صلیت أربع ركعات قربة ونافلة أول النھار كفیتك ھم یومك كلھ، سواء ھم دین أم دنیا أم آخرة، فتكفاه إلى : ، أي) أول النھار أكفك آخره ّ ّ

أنھ یوم الفتح اغتسل صلوات هللا وسالمھ علیھ، : (وكذلك ثبت في الحدیث الصحیح عنھ علیھ الصالة والسالم. م باألربع ركعاتنھایة ھذا الیو
ّوسترتھ فاطمة ، فدخلت علیھ أم ھانئ یوم الفتح وھو یغتسل، فلما انتھى من الغسل التحف علیھ الصالة والسالم بردائھ فكبر وصلى ثماني 

وفي الحدیث الصحیح عن أبي ھریرة رضي . ٌئفة من السلف أن المراد بھا ركعات الضحى، ولذلك تسن ھذه الصالة، ومذھب طا) ركعات
فصالة الضحى سنة، واألحادیث فیھا صحیحة وثابتة عن النبي . هللا عنھ أن النبي صلى هللا علیھ وسلم أوصاه بثالث، ومنھا صالة الضحى

ًھل األفضل أن یداوم علیھا، أو یفعلھا أحیانا ویتركھا أحیانا؟ وأصح :  فعلھا سنةز واختلف العلماء:أي) تسن: (فقولھ. صلى هللا علیھ وسلم ً
أن األفضل المداومة علیھا، وكونھ لم یحفظ عن النبي صلى هللا علیھ وسلم أنھ داوم علیھا ال یمنع المداومة علیھا؛ : -والعلم عند هللا- األقوال 

ّ دل على فضلھا بالسنة القولیة، وقد كان یترك فعل الشيء وھو یحب أن یفعلھ خشیة أن یفترض على األمة، ألن النبي صلى هللا علیھ وسلم
وأقلھا ركعتان وأكثرھا : [قال رحمھ هللا تعالى. على ركعات الضحى مع أن عدم النقل ال یدل على عدم الوجود، ولھذا األفضل أن یداوم

أما كونھا تصلى . وھو األقوى. اثنتا عشر ركعة: وقیل. ثمان ركعات: فقیل: ھا فیھ للعلماء وجھانھذه الركعات أقلھا ركعتان، وأكثر]. ثمان
ًوأما كونھا تصلى أربعا فلما ثبت في الحدیث الصحیح الذي ) . ویجزئ عن ذلك ركعتا الضحى: (ركعتان فلما ثبت في حدیث أبي ھریرة 

وقد ذكره الترمذي في -وأما كونھا تصلى ست ركعات فلحدیث أنس ) . كفك آخرهابن آدم اكفني أربع ركعات من أول الیوم أ: (ذكرناه
وأما كونھا تصلى ثماني ركعات فلما ثبت في الصحیح من حدیث أم ) . أن النبي صلى هللا علیھ وسلم صلى الضحى ست ركعات: (-الشمائل
فالتحف، ثم صلى ثماني : ره بثوب وھو یغتسل، وفیھ قالتأنھا دخلت على النبي صلى هللا علیھ وسلم یوم الفتح، وفاطمة تست: (ھانئ 

وكانت أم ھانئ تفعل ذلك، وكان ابن عباس ال . ھي صالة الضحى: فبعض العلماء یقول: ، وحدیث أم ھانئ ھذا فیھ وجھان للعلماء)ركعات
فمذھب طائفة أن ھذه الصالة . انیرى الضحى، حتى دخل على أم ھانئ فوجدھا تصلیھا فاعتبر صالة الضحى لما رآھا تصلي ھذه الثم

ًوھناك وجھ ثان أن ھذه الصالة التي صالھا النبي صلى هللا علیھ وسلم بمكة یوم الفتح إنما ھي صالة الفتح، صالھا شكرا  . صالة الضحى ٍ
ّعز وجل أن فتح لھ مكة، وبلغھ ھذا الیوم الذي أعز فیھ جنده وأعلى فیھ كلمتھ ونصر فیھ عبده، فكانت شكر ًا  على الفتح، ولذلك لما فتح ّ

ًسعد بن أبي وقاص إیوان كسرى صلى فیھ ھذه الثمان الركعات، كانوا یستحبون ألمراء الجیوش والقادة أن یصلوھا عند الفتح شكرا  عز 
 اثنتي عشرة ركعة، وتصلى. وجل على الفتح، فھذا أحد الوجھین فیھا، وعلى القول بأنھا صالة الضحى تصبح صالة الضحى ثماني ركعات

ولذلك . الحدیث، وذكر فیھ من صلى اثنتي عشرة ركعة...) من صلى ركعتین كان من العابدین: (وفیھا حدیث عن النبي صلى هللا علیھ وسلم
: ئشة وفي ھذا حدیث أم المؤمنین عا. یصلي ما شاء هللا: وقیل. ثمان: وقیل. ركعتان وأكثر الضحى اثنتا عشرة ركعة أقل الضحى: قالوا

فأفضل ما . ، فھذا یدل على أن فیھا أدنى الكمال وأعلى الكمال)ًكان یصلي أربعا، ویزید ما شاء هللا: (ِأنھا لما ُسئلت عن صالة الضحى قالت(
ھ ٍمن صلى  في یوم ثنتي عشرة ركعة بنى هللا ل: (یكون أن تصلى اثنتي عشرة ركعة، وحملوا علیھ قول المصطفى صلى هللا علیھ وسلم

  .، فحملوه على ھذه الركعات التي تكون في صالة الضحى) ًقصرا في الجنة
 
 
 
 

 وقت صالة الضحى
 
 

الضمیر عائد إلى صالة الضحى، فبعد أن عرفنا أنھا سنة ) ووقتھا: (قولھ]. ووقتھا من خروج وقت النھي إلى قبیل الزوال: [قال رحمھ هللا
 فوقتھا یبتدئ بابتداء وقت صالة العید، ویكون بعد انتھاء وقت النھي، ووقت النھي یبتدئ .وعرفنا عدد ركعاتھا، یجئ الكالم على وقتھا

بصالة الفجر، ویستمر من بعد صالة الفجر حتى تطلع الشمس، ثم من بعد الطلوع حتى ترتفع قید رمح؛ ألن النبي صلى هللا علیھ وسلم لما 
ّ صلى صالة عید الفطر صالھا والشمس على قید رمحین، فعجل األضحى صلى صالة عید األضحى صالھا والشمس على قید رمح، ولما

ّوأخر الفطر، فعجل األضحى ألن الناس تحتاج إلى وقت الضحى من أجل األضحیة، فعجل صالة الضحى وأوقعھا بعد ارتفاع الشمس قید  ّ
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ً تكون زكاة مقبولة إن شاء هللا، فأول وقت الجواز ّرمح، وأخر صالة الفطر ألن الناس یحتاجون لھذا الوقت من أجل إخراج زكاة الفطر حتى
َّبعد طلوع الشمس حین ترتفع قید رمح، فھذا ھو وقت بدایة صالة الضحى، ثم ینتھي وقت صالة الضحى في الضحى، أي في دخول وقت : ُّ

ُّالضحى، فھناك وقت یسمى وقت اإلشراق، وھو ما بعد طلوع الشمس بقید رمح، ثم یدخل وقت الضحى،  وذلك عند تجلي الشمس بارتفاعھا، َّ
ًوھناك وقت الضحى، وھو ما قبل الزوال بما یقرب من ساعة ونصف إلى ساعتین إال قلیال، وھو الذي ورد فیھ الحدیث الصحیح فنرجع : (َّ

فھذا الوقت یسمى، وقت َّ، فالضحى ما قبل الظھر بقرابة ساعتین إال ربع فما دون، )َّ فنقیل قائلة الضحى-یعني یوم الجمعة-إلى بیوتنا 
 فھذا الوقت ینتھي فیھ وقت - ًقبل صالة الظھر بساعة ونصف إلى ساعتین إال قلیال: أي-َّفإذا دخل وقت الضحى . قرب الزوال: َّالضحى، أي

ُّثم إن ھذا الوقت الذي ھو وقت صالة الضحى فیھ وقت فضیلة، فأفضل أوقات صالة الضحى إذا ارتفعت الشم. ُّصالة الضحى : ًس قلیال، أيُّ
َفإنُھ كان لألوابین : وقد قال هللا تعالى. ّال یحافظ على صالة الضحى إال أواب: هللا عنھ بعد ارتفاعھا قید رمح، ولذلك قال أبو ھریرة رضي َِ َِّ َِ َ ََّ

ًغفورا  ُ ّصالة األوابین حین : (الة قالّ، فالذي یحافظ على ھذه الصالة أواب، وعندما ذكر النبي صلى هللا علیھ وسلم ھذه الص]25:اإلسراء[َ
ّیدركھا حر : أي) تمرض: (جمع فصیل، وھو ولد الناقة الصغیر، ومعنى: الفصال,. صالة الضحى: أي. ، كما في الصحیح)ترمض الفصال

-لوقت فالفصیل یسرح بجوار أمھ حتى إذا ارتفعت الشمس وابتدأ وھیج الشمس دخل تحت أمھ، أو أوى إلى ظل الشجر، فھذا ا. الرمضاء
 ھو أفضل أوقات صالة الضحى، والسبب في فضلھ ما ذكره العلماء في - الذي ھو ما بعد طلوع الشمس إلى ساعتین، أو ساعتین وقلیل

ّإنما فضل ھذا الوقت ألنھ وقت غفلة: ، حیث قالوا) صالة األوابین حین ترمض الفصال: (كالمھم على حدیث مسلم  ولذلك أشد ما تكون . ُ
ّومشتغلون بمصالحھم وأمورھم الدنیویة، ثم إنك قل أن تجد   ھذا الوقت، فالناس مشتغلون بالتجارة ومشتغلون بالبیع والشراء،علیھ السوق في

ًفراغا في ھذا الوقت، فكون اإلنسان یعرض عن لغط الدنیا في ساعة غفلة الناس فھذا من أبلغ ما یكون في القربة إلى هللا، كصالة اللیل إذا 
ًجدوا فضلت إلعراض الناس عن العبادة سكونا إلى الراحة وخلودا إلیھا، كذلك أیضا في حال الغفلة، فلما غفل الناس في أول نام الناس وھ ً ً

ًالنھار بطلب معایشھم وطلب أمورھم كان وقت الفضیلة عند اشتداد النھار قبل الضحى، فھذا ھو أفضل األوقات، وكلما تأخر قلیال إلى ما  ّ َّ
ن أبلغ، إال أنھ إذا كان اإلنسان یخشى االنشغال فلیصلھا في أول وقتھا وال حرج علیھ، وكان بعض العلماء یستحب أن تكون َّقبل الضحى كا

  .كلما قرب من أول النھار كان ذلك أفضل وأكمل: ، فقالوا)یا ابن آدم اكفني أربع ركعات من أول النھار: (في أول اشتداد النھار؛ لقولھ
 
 
 
 

 ا المصنفنوافل لم یذكرھ
 
 

 ...... :وھناك نوافل أخرى لم یذكرھا رحمة هللا علیھ ورضوانھ، ومن ھذه النوافل ركعتا الوضوء، وفیھا أحادیث صحیحة
 

 ركعتا الوضوء
 
 

ًحدیث عثمان رضي هللا عنھ، فعن حمران مولى عثمان أن عثمان دعا بطھور، فتوضأ فأكفأ على یدیھ، فغسلھما ثالثا، ثم مضمض : منھا
ًتنشق ثالثا، ثم غسل وجھھ ثالثا واس ًتوضأ وضوءا كامال، وھو وضوء اإلسباغ: أي- ً رأیت رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم توضأ : ، ثم قال-ً

، فھذا یدل على فضیلة )من توضأ نحو وضوئي ھذا ثم صلى ركعتین ال یحدث فیھما نفسھ غفر لھ ما تقدم من ذنبھ: (نحو وضوئي ھذا ثم قال
 نعلیك في الجنة، -أو دف-إني سمعت خشخشة : (حدیث بالل رضي هللا عنھ أن النبي صلى هللا علیھ وسلم قال لھ: ومنھا. ءركعتي الوضو

فلذلك یحافظ اإلنسان : ، قالوا)ما أحدثت إال توضأت، وال توضأت إال صلیت ما كتب لي! یا رسول هللا: فأخبرني عن أرجى عمل عملتھ؟ قال
األفضل في ركعتي الوضوء أن تكون بعد الوضوء مباشرة، حتى قال بعض : بعض العلماء رحمة هللا علیھموقال . على ركعتي الوضوء

وھذا أبلغ ما یكون في القربة واالنكسار  عز وجل، حتى ال یدخل . قبل أن تجف األعضاء؛ لما فیھ من وصل الطاعة بالطاعة: العلماء
ًھ عن ذكر هللا؛ ألنھ بمجرد انتھائھ من الوضوء تتحات عنھ الذنوب، فیكون أشرح صدرا، بینھما غیبة ونمیمة، أو شيء من أمور تغفل قلب

  .ًفربما لو أخرھا اغتاب أحدا أو وقع في محرم فصرف عن الخشوع، والخشوع ھو المعین على المغفرة في ركعتي الوضوء
 
 
 
 

 صالة االستخارة
 
 

 كان علیھ أھل الجاھلیة من البدع والخرافات، فیقدمون على أمورھم ومصالحھم ًصالة االستخارة، جعلھا هللا عوضا عما: ومن النوافل
الدنیویة ویحجمون عنھا باالستقسام باألزالم، وبتحریك الطیور والنظر إلى جھاتھا، فعوض هللا المسلمین بركعتي االستخارة، فإذا أھمك أمر 

وھنا أمر یخطئ فیھ كثیر من . زم علیھ بعد استشارة الناس فإنك تستخیرولم تدر تقدم علیھ أم تحجم، فحینئذ إذا ھممت بھ وأردت أن تع
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الناس، فبعض الناس یجعل االستخارة قبل االستشارة، وھذا خطأ، بل الذي ینبغي أن تكون االستخارة بعد أن تھتم النفس بالشيء، وبعد أن 
تكون االستخارة ھي آخر األمر، :  بعد هللا عز وجل، ولذلك قالواًیشاور الناس فیجد من یعینھ ومن یثبطھ؛ ألنك إذا استخرت فال تستشر أحدا

فیھ شر، فحین : ھذا فیھ خیر، والثاني یقول: أحجم، وھذا یقول لك: أقدم، وھذا یقول لك: أنھ التبس علیك األمر، فوجدت ھذا یقول لك: بمعنى
أن یكون عنده االھتمام، ومعنى : ، فمعناه)ّإذا ھم أحدكم باألمر: (لمتتردد نفسك وتھتم باألمر فإنھ تستخیر، كما قال النبي صلى هللا علیھ وس

اللھم : (ذلك أنھ قد وجد من مشورة الناس ومن حدیث النفس ما یجعلھ یتردد، فحینئٍذ یصلي ركعتین من غیر فریضة، ثم یقول الدعاء المأثور
 -ویسمیھ-أقدر، وأنت عالم الغیوب، اللھم إن كنت تعلم أن ھذا األمر إني أستخیرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك؛ فإنك تعلم وال أعلم، وتقدر وال 

ًفیھ خیر لي في دیني ودنیاي وعاجل أمري وآجلھ فیسره لي وسھلھ لي، وإن كنت تعلم أن فیھ شرا لي في دیني ودنیاي وعاجل أمري وآجلھ  ٌ
ني بھ ي شيء بعد ھذه االستخارة تفعلھ ھو خیر مھما كان ھذا ، فأ)فاصرفھ عني واصرفني عنھ، ثم اقدر لي الخیر حیثما كنت، ثم رضِّ

، حتى ولو وجدت األمر في أولھ یسوؤك فإن عواقبھ خیر لك في الدنیا واآلخرة، وقد یكون الشيء  ٌالشيء، ولذلك بعد االستخارة سلم األمر  ّ
ي الدنیا واآلخرة، ولذلك إذا استخرت هللا عز في أولھ حزن ولكن آخره سرور، وقد یكون أولھ نكبة ولكن آخره صالح وفالح وخیر لك ف

وجل فحینئٍذ تنشرح نفسك، وال تجعل في قلبك من ھذا األمر أي ھم، إن تیسر فعلھ فافعل، وإن تیسر تركھ وصرفت عنھ فھو الخیرة من هللا 
. فأصح األقوال أنھ یفعلھ داخل الصالةوأما ھل یفعل الدعاء في آخر الصالة، أو یفعلھ بعد السالم . عز وجل، وھذه رحمة من هللا عز وجل

ولكن األولى واألكمل أن یكون عقب تشھده وقبل السالم، وذلك ألن . إذا فعلھ داخل الصالة أو بعد السالم فال حرج علیھ: وقال بعض العلماء
ه مسألة، وشرعت الصالة من أجل ھذه ، وھذ) ثم لیتخیر من المسألة ما شاء: (النبي صلى هللا علیھ وسلم قال في شأن بعد الفراغ من التشھد

  .المسألة، فالذي یظھر إیقاع السؤال واالستخارة قبل السالم
 
 
 
 

 صالة اإلشراق
 
 

صالة اإلشراق، وھي تكون بعد جلوس اإلنسان في مصاله بعد صالة الفجر في جماعة، فقد ثبت في الحدیث عند : ومن الصالة النافلة
من صلى الفجر في جماعة ثم جلس في مصاله یذكر هللا حتى تطلع علیھ الشمس ثم : ( علیھ وسلم قالالترمذي وغیره أن النبي صلى هللا

أن یصلي الفجر في جماعة، فال یشمل من صلى : أولھا: وھذا الفضل لھ شروط) . صلى ركعتین كان لھ كأجر حجة وعمرة تامٍة تامة
وجماعة األھل إن تخلف لعذر، كأن یصلي بأبنائھ في البیت فیجلس في ًمنفردا، وظاھر الجماعة یشمل جماعة المسجد وجماعة السفر 

ًأن یجلس یذكر هللا، فإن نام لم یحصل لھ ھذا الفضل، وھكذا لو جلس خامال ینعس فإنھ ال یحصل لھ ھذا الفضل، إنما یجلس : ًثانیا. مصاله
ًتالیا للقرآن ذاكرا للرحمن، أو یستغفر، أو یقرأ في كتب العلم، أو یذا كر في العلم، أو یفتي، أو یجیب عن المسائل، أو ینصح غیره، أو یأمر ً

أن یكون في مصاله، : األمر الثالث). یذكر هللا: (المنكر، فإن جلس لغیبة أو نمیمة لم یحز ھذا الفضل؛ ألنھ إنما قال بالمعروف وینھى عن
ٌنھ فضل عظیم، وھو حجة وعمرة تامة تامة، فھذا فضل عظیم، فلو تحول عن المصلى ولو قام یأتي بالمصحف فال یحصل لھ ھذا الفضل؛ أل ٌ

، فھذا یدل على أنھ ال یبرح المصلى، ومن قام من مصاله لسالم أو تحیة أو طلب حاجة )ثم جلس في مصاله: (والمراد بھ الرباط؛ ألنھ قال
؛ ألنھ فضل عظیم، وتحصیل الفضل العظیم یكون ، فلذلك یلزم المصلى)ثم جلس في مصاله: . (فإنھ ال یصدق علیھ ھذا الشرط، وھو قولھ

ًأكثر عناء وأكثر نصبا، فیحتاج إلى أن یتكلف العبد في إصابة ظاھر ھذه السنة، فیجلس حتى تطلع الشمس، ثم یصلي ركعتین أن : ًرابعا. ً
 تكون بعد ارتفاع الشمس بین وھاتان الركعتان ھما ركعتا اإلشراق، وھناك من یطلق ركعة اإلشراق على الركعة التي. یصلي ركعتین

ْحن : عن ابن عباس في التسبیح باإلشراق، قال في قول هللا عز وجل وأثر. بعد ارتفاعھا قید رمح: الضحى وبین طلوع الشمس، أي َُیسبِّ َ
ِبالعشيِّ واإلشراق  َِ َ َْ ِ ِ فحملوه على الركعتین . تذكرهما كنت أعلم التسبیح باإلشراق حتى سمعت أم المؤمنین میمونة رضي هللا عنھا ]: 18:ص[ْ

  .ًركعتي اإلشراق، وجعلوھا صالة تكون في أول النھار
 
 
 
 

 صالة الھم والحاجة
 
 

ّوھناك أیضا صالة الھم والحاجة، كأن ینزل باإلنسان كرب، أو   فاجعة أو مصیبة، فإذا نزل بھ أمر ضاق بھ صدره، أو جاءتھ -ّال قدر هللا-ً
یفجعھ، أو أھمھ أمر فالسنة لھ أن یتوضأ ویصلي ركعتین؛ لما ثبت في الصحیح من حدیث أم المؤمنین عائشة مصیبة، أو بلغھ خبر یحزنھ أو 

ٌكان النبي صلى هللا علیھ وسلم إذا حز بھ أمر : (رضي هللا عنھا أنھا قالت فزع إلى : (فقولھا)  فزع إلى الصالة-إذا حزبھ أمر: وفي روایة-ّ
ّصلى، فاألفضل لإلنسان إذا نزلت بھ كربة أو مصیبة أن یصلي، ولذلك أخبر هللا عز وجل أنھا معونة ناجى هللا عز وجل و: أي) الصالة

َواْستعینوا بالصْبر والصالة وإنھا لكبیرة إال على الخاشعین : للعبد، فقال سبحانھ وتعالى َ َ َ َ َ َِ ِ ِ َّ َّ َِ َ َْ َ َ ََّّ ِ ِ ِ ٌِ ِ أن : ، وذكر الصالة مع الصبر، فمعناه] 45:البقرة[ُ
تعان بالصالة عند وجود الشدائد واألھوال، وھذا أبلغ ما یكون في العبودیة؛ ألن هللا یحب من عبده إذا نزلت بھ المصائب أو نزلت بھ یس
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َّفلْوال إذ جاءُھم بأُسنا تضرُعوا : البالیا أن یضرع إلیھ، قال تعالى َ َ َ ََ َ َْ ْ ْ ِ ضراعة الصالة، فھال إذ جاءھم بأسنا تضرعوا، وأبلغ ال: ، أي]43:األنعام[َ
ٌیشرع أن یصلي إذا نزلت بھ مصیبة، أو ألمت بھ حادثة، أو أصبح عنده أمر یھمھ ویقلقھ، فینزل حاجتھ با جل جاللھ الذي : ولذلك قالوا

  .تنزل بھ الحاجات ومنھ تفرج الكربات، فھذا من أفضل ما یكون عند نزول الشدائد بالعبد
 
 
 
 

 أحكام سجود التالوة
 
 

بعد أن فرغ رحمھ هللا من النوافل التي تكون بفعل الصالة شرع في النوافل التي ھي أجزاء من ]. وسجود التالوة صالة: [هللاقال رحمھ 
فسجود التالوة یأخذ حكم الصالة، وقال . ٌالصالة، كسجود التالوة، وھو آخذ حكم الصالة من حیث الطھارة واستقبال القبلة والتكبیر والتسلیم

أن یسجد : یسجد ولو لغیر القبلة، وھذا القول من أضعف األقوال أي: ًیجوز لھ أن یسجد ولو لم یكن متوضئا، بل قال بعضھم: بعض العلماء
ًقبلتكم أحیاء وأمواتا: (لغیر القبلة، وذلك لما ثبت في الحدیث عن النبي صلى هللا علیھ وسلم أنھ قال ٌیعني الكعبة، وھذا نص عام، ولذلك ) ً

ًقبلتكم أحیاء وأمواتا: (ّذا وضع في قبره أن یقبل للقبلة، وھكذا إذا كان عند االحتضار، فقالشرع في المیت إ ، ومن ھنا أخذ العلماء رحمة ) ً
هللا علیھم أن من زار قبر النبي صلى هللا علیھ وسلم وأراد السالم علیھ عند الدعاء أن یستقبل القبلة، وذلك ألن القبلة تقصد عند الدعاء وعند 

ٌود، ولذلك ال یقال بالتوسع بحیث یسجد ألي جھة، ومن قال بالسجود لغیر القبلة فھو مطالب بالدلیل، ومطالب بأن یثبت أن النبي صلى السج
هللا علیھ وسلم سجد لغیر قبلة، ونحن ال نحفظ ذلك عنھ علیھ الصالة والسالم في صالة فریضة وال نافلة، بل حتى في سجود التالوة ما حفظ 

ّواحد أنھ استقبل غیر القبلة وسجد، ولذلك ال بد من استقبال القبلة، وال یعتبر ساجدا إال إذا استقبل القبلة التي سن هللا عز وجل ٌعنھ نص  ً
ً، وبناء على ھذا فسجود التالوة یشرع ألن هللا عز وجل ذكره في كتابھ، وامتدح أھلھ، - سجود التالوة: أعني- للصالة، وما في حكم الصالة 

أن النبي صلى هللا علیھ وسلم كان یقرأ آیة السجدة : (فعلھ النبي صلى هللا علیھ وسلم، كما ثبت في الصحیح من حدیث ابن عمر وكذلك 
 ...... .وسلم في السجود ، وھذا دلیل على متابعة النبي صلى هللا علیھ) ًفیسجد ونسجد معھ حتى ال یجد أحدنا موضعا یضع فیھ جبھتھ

 
 د التالوةالخالف في وجوب سجو

 
 

وھو مذھب اإلمام أبي حنیفة ، واستدل باألوامر في القرآن، حیث جاءت . أنھ عزیمة وواجب: أحدھما: وسجود التالوة للعلماء فیھ وجھان
وذھب الجمھور إلى أنھ لیس بواجب، واحتجوا بحدیث أبي . ھو واجب والزم: أكثر آیات السجدة باألمر بالسجود في مواضع متعددة، فقال

، ولما ) على رسلكم، إنھا لیست بعزیمة: (أنھ لما قرأ السجدة وتھیأ الصحابة أن یسجدوا قال: ود بسند صحیح أنھ علیھ الصالة والسالمدا
ومما یؤكد ھذه اآلثار الصحیحة ما . ًرآھم تھیأوا للسجود نزل فسجد تطییبا لخواطرھم صلوات هللا وسالمھ علیھ، فدل على أنھا لیست بعزیمة

، فنزل فسجد -قرأ آیة السجدة:  عمر بن الخطاب رضي هللا عنھ، فقد روى عنھ مالك في الموطأ أنھ قرأ السجدة وھو في الخطبة أيجاء عن
سجود : أي-على رسلكم، إنھا لیست بعزیمة : في أصل المنبر، فسجد الناس معھ، ثم لما كانت الجمعة الثانیة قرأھا فتھیأ الناس للسجود، فقال

أما استدالل اإلمام أبي حنیفة رحمة . إنھ فضیلة ولیس بفریضة: ، ولذلك قال جمھور العلماء) وإنما ھو فضل ال فرض-بعزیمةالتالوة لیس 
هللا ورضوانھ علیھ بما ورد من األوامر بالسجود في اآلیات فھو مردود بورود حدیث السنة الذي یدل على صرف األمر عن ظاھره من 

 للزم المصلي أن یصلي عند كل آیٍة فیھا أمر بالصالة، كقولھ - كما أجاب بعض العلماء-و قیل بھذا االستدالل كما أنھ ل. الوجوب إلى الندب
َفصلِّ لربِّك وانحْر : تعالى َ َ َ َْ ِ ، وال قائل بھذا، فدل على أن األمر بالسجود غیر واجب كما أن األمر بالصالة غیر واجب عند تالوتھ ] 2:الكوثر[َ

  .لتالوة یشرع عند تالوة اآلیة التي فیھا سجدةفسجود ا. األمر بھا
 
 
 
 

 سجود التالوة للمستمع واقتداؤه بالقارئ
 
 

حضر مجلس القراءة وكان مع : یسن سجود التالوة لمن قرأ ولمن استمع، أي: أي]. یسن للقارئ والمستمع دون السامع: [قال رحمھ هللا
ٍال یجتمع معھ في المكان، أو سمعھ في األجھزة من مسجل ونحو ذلك فإنھ ال یشرع لھ ّالقارئ في نفس المجلس، أما لو سمعھ بالمبلغ الذي 

أن یسجد معھ، وذلك ألنھ ائتمام، وحكمھ حكم االئتمام في الصالة، وحینئٍذ ال یسجد معھ، كما أنھ ال یصلي وراءه وال یركع وال یسجد بالتبلیغ 
ً معھ في المكان، وعلى ھذا فال تسجد إذا كنت مستمعا إال إذا كان المكان متحدا، ولذلك ًبالجھاز دون التبلیغ الحقیقي الذي یكون فیھ مجتمعا ً

ًبعض العلماء یضیف قید المجلس، وال یقتصر على كونھ مستمعا، وإنما یضیف قید المجلس، وھو اتحاد القارئ والمستمع في المجلس؛ ألنھ 
من بیتھ وأنت في بیتك فتسمعھ، أو تسمعھ من غرفتھ وأنت في غرفتك، فحینئٍذ ربما حصل االستماع بدون حضور المجلس، كأن یعلو صوتھ 
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ّوأما السامع فإنھ ال یسن لھ السجود، وھناك فرق بین السامع والمستمع، ففضل . إنھ ال یشرع السجود لمكان عدم صحة االقتداء: قالوا
ٍلو مررت على صوت غناء وسمعتھ ولم تستمع لھ لم تأثم، ومن : لوااالستماع أكثر من فضل السماع؛ إذ السامع ھو الذي ال یقصد، ولذلك قا

ّھنا خرجوا أثر ابن عمر الوارد عنھ حینما كان معھ مواله نافع، فمر بالسوق فسمع صوت الغناء فوضع أصبعیھ في أذنیھ، فما زال یسأل 
ًكیف ابن عمر یضع أصابعھ وال یأمر نافعا أن یضع : العلماءفاستشكل . حتى أشار لھ أنھ قد انقضى. ال بعد: أنتھى الصوت؟ فیشیر لھ: ًنافعا 

ًوضعھا ابن عمر ورعا وكماال في البعد والھجر لمعصیة هللا، وبقي نافع على األصل من الرخصة: أصبعھ في أذنھ؟ فقالوا ولذلك قد تغلب . ً
ٍعلى سماع شيء◌ وأنت ال تریده، فإذا سمعتھ ولم تستمع لھ  م تأثم، وھكذا إذا سمعت القرآن ولم تستمع لھ لم تؤجر،  ل-لم تصغ إلیھ: بمعنى-ِ

ًوبناء على ذلك فرقوا بین السماع واالستماع من ھذا الوجھ، وھذا مذھب طائفة من أھل العلم رحمة هللا علیھم، ونبھ علیھم علماء محققون، 
إذا لم یسجد القارئ ال تسجد : أي]. یسجد القارئ لم یسجدوإن لم : [قال رحمھ هللا تعالى. منھم اإلمام ابن قدامة رحمة هللا علیھ في المغني

لمكان االقتداء، وقد جاء فیھ حدیث عن النبي صلى هللا علیھ وسلم، وفیھ آثار عن بعض أصحاب النبي صلى هللا علیھ وسلم أنھم لم یسجدوا، 
ّفدل على أن سجود المستمع متوقف على . د معكاسجد حتى نسج: ًحتى إن ابن مسعود رضي هللا عنھ أمر تمیما رحمة هللا علیھ فقال لھ

  .ال یسجد المستمع دون أن یسجد القارئ: سجود القارئ، ولذلك قالوا
 
 
 
 

 عدد سجدات التالوة
 
 

أولھا سجدة األعراف، ثم تلیھا سجدة الرعد، ثم النحل، ثم . سجود التالوة أربع عشرة سجدة: أي]. وھو أربع عشرة سجدة: [قال رحمھ هللا
سراء، ثم مریم، ثم في الحج سجدتان، ثم الفرقان، ثم النمل، ثم السجدة، ثم سجدة حم فصلت ثم سجدة النجم، ثم االنشقاق، ثم العلق، فھذه اإل

وذھب بعض العلماء إلى أنھ ال یسجد . أربع عشرة سجدة، ومذھب اإلمام أحمد رحمة هللا علیھ وطائفة من السلف أنھا كلھا من عزائم السجود
أن : (إنھ ال یسجد في المفصل، واستدل بحدیث ابن عباس : ّمفصل، كما ھو مذھب إمام دار الھجرة اإلمام مالك رحمة هللا علیھ، فقالفي ال

ّ، ولكنھ حدیث منكر كما بین العلماء رحمة هللا علیھم، ومنھم الحافظ ابن عبد ) النبي صلى هللا علیھ وسلم ما سجد في المفصل بعد الھجرة
المفصل، وال  والصحیح أن النبي صلى هللا علیھ وسلم سجد في المفصل، وعلى ھذا یشرع السجود في. ّ بین أنھ حدیث ضعیفالبر الذي

واختلف العلماء في سجدة الحج الثانیة، وأما األولى منھما فعزیمة، والثانیة وھي . حرج على اإلنسان، وتكون السجدات أربع عشرة سجدة
َاْركُعوا وا: قولھ تعالى َْسُجدوا واْعُبدوا ربكم وافعلوا الخْیر لعلكم تفلُحون َ َ َ َ َ َ َِ َّْ ُ ُ ْ ُْ َُّ َ َ ْ ُ ُ ومذھب طائفة كـالشافعي وأحمد رحمة هللا . فیھا خالف] 77:الحج[ُ

ا فالصحیح أنھ) ص(وأما سجدة . علیھما السجود فیھا، وثبت فیھا حدیث عن النبي صلى هللا علیھ وسلم یدل على صحة القول بالسجود فیھا
، فیكون )إنھا لیست بعزیمة، إنما كانت توبة من نبي من أنبیاء هللا: (لیست من عزائم السجود، وجاء فیھا حدیث ابن عباس رضي هللا عنھما

َأْولئك الذین: قرأ قول هللا تعالى) ص(االقتداء بھ على سبیل االستنان العام بھدي األنبیاء، ولذلك ابن عباس لما قیل لھ في سجدة  َِ َِّ َ ُ ھَدى هللا ُ َّ َ
ِفبُھَداُھم اقتده  ِ َ َْ ُ ، فسجد نبي هللا داود علیھ وعلى نبینا أفضل الصالة والسالم، فنحن نسجد من باب االستنان العام، لكنھا لیست من ] 90:األنعام[ِ

اإلمام بھا في الصالة فال تتابعھ؛ إنھا تسجد من باب االستنان العام وكونھا من عزائم السجود أنھ لو سجد : عزائم السجود، والفرق بین قولنا
ًوبناء على ذلك ال یسجد وراء اإلمام إذا سجدھا، وھذا إذا كان اإلنسان ال یراھا عزیمة، . ًألنھا لیست من عزائم السجود، فتكون فعال زائدة

قال . یسجد وراء اإلمام إذا سجدھاِ فحینئٍذ◌ ال حرج أن -كما ھو مذھب بعض السلف رحمة هللا علیھم-أما إذا كان یراھا من عزائم السجود 
أشار إلى الخالف رحمة هللا علیھ، أي أنھ یرى القول الذي یقول بالسجدة الثانیة من الحج، وھي التي تكون ]. في الحج منھا اثنتان: [رحمھ هللا

  .في آخر سورة الحج، أما األولى منھما فیكاد یكون باالتفاق أنھا من عزائم السجود
 
 
 
 

 لتسلیم والقیام في سجود التالوةالتكبیر وا
 
 

ھذا ھو المحفوظ عن النبي صلى هللا ) ویكبر إذا سجد وإذا رفع: (قولھ]. ویكبر إذا سجد وإذا رفع ویجلس ویسلم وال یتشھد: [قال رحمھ هللا
ًعلیھ وسلم، ففي الحدیث الصحیح أنھ كبر لسجوده، وفي حدیث أبي داود أیضا ما یؤكد ذلك حینما سجد علیھ ّ الصالة والسالم، فكان یكبر ّ

وللعلماء في األفضل في كیفیة . یجلس ثم یسلم، وال یتشھد في جلوسھ: أي]. ویجلس ویسلم وال یتشھد: [وقولھ. لسجوده ورفعھ من السجود
تالوة أن تقوم ثم تخر فاختار بعض العلماء من الحنابلة والحنفیة رحمة هللا علیھم أن األفضل في سجود ال: االبتداء في ھذا السجود وجھان

ًساجدا؛ ألن هللا أثنى على من خر ساجدا فقال تعالى ًیخرون لألذقان ُسجدا : : ًّ َّ ِ ُّ ِِ َ ْ َ َ فإذا وقف . من أعلى إلى أسفل: ، فالخرور قالوا] 107:اإلسراء[َ
ال : وقال بعض العلماء.  لوصف اآلیةٌوھو جالس، ثم إنھ مطابق كان ھذا أبلغ؛ ألن فیھ تكلف الفعل، ووجود المشقة فیھ أكثر مما لو سجد

وھذا القول الثاني فیھ قوة . فضیلة في القیام، وإنما یجلس ویسجد وھو جالس؛ ألن النبي صلى هللا علیھ وسلم لم یحفظ عنھ تكلف القیام
ّووجاھة، خاصة أن النبي صلى هللا علیھ وسلم لم یحفظ عنھ أنھ قام ثم خر ساجدا، لكن لو خر اإلنسان وسج   .د فال حرج علیھ وال بأسًّ
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 سجود اإلمام للتالوة في الصالة السریة
 
 

 في صالة الظھر وھي صالة سر - ًمثال-ھذا ألنھ إذا قرأ سجدة ]. ویكره لإلمام قراءة سجدة في صالة سر وسجوده فیھا: [قال رحمھ هللا تعالى
. ًنبغي لإلمام أن یكون ملما بفقھ اإلمامة، فمن فقھ اإلمامة ھذه المسألةثم سجد فإنھ یشوش على المأمومین، وھذه من آداب اإلمامة، ولذلك ی

إذا كان ال یرغب : وذكروا مسألة ثانیة في سجود التالوة، وھي إذا قرأ آیة السجدة وكانت في آخر قراءتھ، كما في سورة العلق، فحینئٍذ قالوا
ً ینبھ من وراءه أنھ ال یرید السجود؛ ألنھ لو كبر راكعا في ھذه الحالة في السجود فلیقرأ بعد فراغھ من آخر السورة آیات أو سورة حتى ّ

ًسیخر الناس سجدا، وحینئٍذ یحصل االختالل في صالة الناس، فعدوا من فقھ اإلمام أن یتفطن لمثل ھذا، فال یركع عند آیة السجدة؛ ألنھ إذا  ّ
ًركع لبس على الناس، خاصة في الفریضة فإن األمر أشد، فتجد ھ ًذا قائما وھذا راكعا وھذا ساجدا؛ ألن الناس یلتبس علیھم األمرّ ً ولذلك . ً

ومن ذلك أن یقرأ السجدة في السریة، فكره بعض العلماء أن . ال یقرأ آیة السجدة عند الركوع، إال إذا كان یرید أن یسجد فحینئٍذ یقرؤھا: قالوا
لو :  وسجوده فیھا، وعلى ھذا فال حرج أن یفعل ذلك، لكن یقول بعض العلماءیقرأھا، ولكن ورد ما یدل على مشروعیة قراءتھا في السریة

ًأنھ رفع صوتھ قلیال بآیة السجدة قبل أن یسجد في السریة فال بأس؛ ألن النبي صلى هللا علیھ وسلم كان في الصالة السریة یرفع صوتھ أحیانا  ً
ع باآلیة، قالوا  فلیفعل ذلك قبل سجوده حتى ینبھ الناس أنھ یرید أن یسجد، وإنما كره من كره من فإذا ثبت التسمیع باآلیة وھو مشروع: ُیسمِّ

ِالعلماء أن یقرأ آیة السجدة في السریة ألنھ إذا ترك السجود ترك السنة، وإن سجد ظن الناس أنھ وھم، فبدل أن یركع سجد، فیلتبس على 
حرج علیھ أن یقرأ السجدة لثبوت ما یدل على مشروعیة ذلك،   والصحیح أنھ ال.ال یقرأ في الصالة السریة السجدة: الناس فعلھ، ولذلك قالوا

إن شاء سجد وإن شاء لم یسجد، فیلزمھ متابعتھ على األصل : أي]. ویلزم المأموم متابعتھ في غیرھا: [قال رحمھ هللا. واألصل العام یقتضیھ
)  فإذا كبر فكبروا، وإذا قرأ فأنصتوا، وإذا ركع فاركعوا، وإذا رفع فارفعواِإنما ُجعل اإلمام لیؤتم بھ،: (في حدیث أنس بن مالك في الصحیح

، فأمر المأموم بمتابعة إمامھ، ولذلك یلزم المأموم في األصل بمتابعة اإلمام، وسیأتي إن شاء هللا الكالم على المتابعة وأحكام االقتداء في باب 
  .صالة الجماعة بعد ھذا الباب

 
 
 
 

 شكرمشروعیة سجود ال
 
 

استحباب سجود الشكر ھو مذھب طائفة من السلف رحمة هللا ]. ویستحب سجود الشكر عند تجدد النعم واندفاع النقم: [قال رحمھ هللا
ًإنھ یستحب للمسلم إن أصابتھ نعمة أن یسجد شكرا  عز وجل؛ ألن داود علیھ السالم أناب إلى ربھ وخر : ورضوانھ علیھم أجمعین، قالوا

یستحب لإلنسان إذا نزلت بھ النعمة أو اندفعت عنھ الشدة والنقمة أن یستقبل القبلة ویسجد  عز : حینما تاب هللا عز وجل علیھ، فقالواًراكعا، 
إنھ لو سجد على غیر طھارة صح منھ سجوده : وسجود الشكر كسجود التالوة، لكن خصص بعض العلماء الطھارة لھ، فقالوا. ًوجل شكرا

ٌحصول النعم، كأن یأتي خبر سار بحصول الخیر، فأول ما تستقبل الخبر تشكر : األول:  ویكون سجود الشكر في موضعین.وال حرج علیھ
اندفاع النقم، كزوال بلیة أو مصیبة، عامة كانت أو خاصة، فلو بلغھ أن كربة : الثاني. هللا عز وجل فتسجد، وقد تأذن هللا بالزیادة لمن شكر

ًضائقة زالت عنھم سجد شاكرا  عز وجل، وھكذا إذا بلغھ أن نعمة أصابت إخوانھ المسلمین خر ساجدا شاكرا  فرجت عن المسلمین، أو  ً ًّ
ھذه مسألة العذر ]. ٍوتبطل بھ صالة غیر جاھل وناس: [قال رحمھ هللا. ٌعز وجل، فكل ذلك مما ھو مشروع، وال حرج على المكلف في فعلھ

ًكان جاھال ویعذر إذا كان ناسیاإنھ یعذر إذا : بالجھل، قالوا والسبب في ذلك أن هللا عز وجل رفع المؤاخذة عن الناس، فقد جاء في الحدیث . ً
َربنا ال تؤاخذنا إْن نسینا أْو أخطأنا : الصحیح في قولھ سبحانھ وتعالى َ َ َ َْ َ ْ َُ َ ِْ ِ َِّ َ إذا ، أي أني ال أؤاخذكم ) ُقد فعلت: : (، أن هللا تعالى قال] 286:البقرة[َ

واثكل أمیاه وكذلك : ًإذا كان اإلنسان جاھال بالحكم عذر؛ لحدیث معاویة رضي هللا عنھ عندما تكلم في الصالة فقال: نسیتم أو أخطأتم، فقالوا
ًأیضا إذا كان ناسیا فتابعھ فیھا وھي زیادة فعل، فحینئٍذ یقولون   والنسیان إنھ ال تبطل صالتھ لمكان الجھل: ً

 
 
 
 

 األسئلة
 
 

...... 
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 اندراج ركعتي اإلشراق والضحى في ركعتي الطواف

 
 

مذھب طائفة من العلماء أنھ یحصل االندراج في مثل ھذا، : ھل تجزئ ركعتي الطواف عن ركعتي اإلشراق أو الضحى؟ الجواب: السؤال
 أما في اإلشراق فال یحصل ھذا؛ .ولكن بما أن األمر متوقف على ركعتین فاركع لطوافك واركع إلشراقك، وھذا خیر كثیر ونعمة عظیمة

ٍ متصل بجلوسھ، فإذا فصل بالطواف فصل بأمر أجنبي عن الذي من أجلھ قصد الصالة التي ھي ركعتا -كما ھو معلوم-ألن اإلشراق 
عتي ًفالذي یظھر أن اإلنسان یركع ركعتي اإلشراق أوال، ثم بعد ذلك یطوف، ثم یصلي رك. اإلشراق، وعلى ھذا فال یحصل االندراج

  .وهللا تعالى أعلم. الطواف على األصل المعروف الذي وردت بھ السنة
 
 
 
 

 قراءة اإلمام للقرآن بعد الرفع من سجود التالوة
 
 

ذكر بعض العلماء أنھ یستحب لھ أن یقرأ، حتى : إذا قام اإلمام من سجود التالوة فھل لھ أن یركع، أم ال بد أن یقرأ ما تیسر؟ الجواب: السؤال
  .وهللا تعالى أعلم. ون ھناك وصل بین السجود وبین الركوع، وال یحفظ في ھذا أصل، وإنما استحبھ بعض العلماءال یك

 
 
 
 

 حكم تكرار صالة االستخارة
 
 

ال یشرع ھذا فمن الحدث والبدعة تكرار : ھل یشرع تكرار صالة االستخارة إذا لم یحصل انشراح الصدر من أول مرة؟ الجواب: السؤال
االستخارة، أو سؤال غیر أن یصلیھا، أو ادعاء أنھ یرى في النوم ما یسر وما یزعج، فكل ھذا من البدع، فإن صالة االستخارة إنزال صالة 

لألمر بباب هللا جل وعال الذي تنزل بھ األمور، وبھ تتیسر األمور، ویستفتح المغلق، ویزال الھم والغم، فلذلك إذا صلیت ھاتین الركعتین 
َذ بسنة النبي صلى هللا علیھ وسلم، وإیاك والحدث، وال تلق هللا عز وجل وقد زدت في دین هللا ما لیس منھ، فإن النبي صلى هللا فحسبك، وخ

، فال تزد على ھذا الحد الذي حده رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم؛ لیكون لك في ذلك ) فلیركع ركعتین من غیر الفریضة: (علیھ وسلم قال
أما تكرار االستخارة وتعلق القلب برؤیا ونحوھا فكل ذلك مما ال أصل لھ، فإن أصابك الھم فأكثر من ذكر .  والصالح والنجاحالخیر والفالح

ًهللا عز وجل حتى یأتیك الفرج من هللا، فإنك إن صلیت ھاتین الركعتین فقد قضي األمر وفرغ من األمر، فإن وجدت ھما وعیق بینك وبین 
ٌلم أنھ صرف من هللا صرفك هللا بھ عن ھذا األمر بالھم، وإن حصل انشراح ولو بعد حین فھو خیرة هللا عز وجل، فیكون األمر بھذا الھم فاع

ًما سبق من الھم نفث من الشیطان نفثھ في قلبك فعوضك هللا بھ تیسیر األمر، وقد یسلط هللا على المستخیر ھما بمجرد انتھائھ من االستخارة، 
ین واألسبوع والشھر والشھرین والثالثة ثم یجد االنشراح؛ لحكمٍة من هللا، فھو یعلم أنھ لو فعل ھذا األمر خالل ھذه األیام فیبقى الیوم والیوم

ًفإنھ ال یكون لھ خیر، ولذلك أنزل األمر با عز وجل، وال تنتظر شیئا غیر أن یأتیك الفرج بإذن هللا عز وجل، أما أن ینتظر اإلنسان رؤیا  ِْ َ
غیر ھدي النبي صلى هللا  ما تبین لي شيء فكل ھذا من حدث الناس، وھو: نام، أو یأمر غیره أن یصلي لھ، ویكثر االستخارة ویقولفي الم

  .وهللا تعالى أعلم. علیھ وسلم، وعلى المسلم االتباع ونبذ االبتداع
 
 
 
 

 اشتراط الطھارة لسجود التالوة
 
 

ِأن السجود أمر فیھ باستقبال القبلة والتكبیر وما ورد من صفات : ھذا ھو المحفوظ:  الجوابھل تشترط الطھارة لسجود التالوة؟: السؤال ُ
أن صالة الجنازة تشتمل على القیام، وتشتمل : الصالة مما یدل على أنھ آخذ حكمھا، والنظر الصحیح دال على صحة ھذا القول، ووجھ ذلك

فإن سجود التالوة فیھ ركن السجود، والرفع من السجود مع وجود الذكر من تسبیح على القراءة، وھذه أركان، ویشابھھا سجود التالوة؛ 
سجد وجھي للذي خلقھ : (وسؤال هللا عز وجل الخیر، كما ورد في الحدیث الصحیح عنھ علیھ الصالة والسالم أنھ كان یقول في سجود تالوتھ

ًاللھم اكتب لي بھا أجرا، وضع عني بھا وزرا، واجعلھا لي : ( اآلخر، وفي الحدیث) وصوره وشق سمعھ وبصره، تبارك هللا أحسن الخالقین ً
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، فھذا ذكر، ولذلك خصھ النبي صلى هللا علیھ وسلم بھذا الذكر، فیقوى إلحاق ) ًعندك ذخرا، وتقبلھا مني كما تقبلتھا من عبدك ونبیك داود
، ) ال صالة بغیر طھور: (بوجوب الوضوء فیھا لحدیث أبي ھریرة سجود التالوة بصالة الجنازة، وصالة الجنازة قال الجمھور رحمھم هللا 

ًوبناء على ذلك فإذا كانت صالة الجنازة مع اشتمالھا على ھذا القیام والتكبیر الذي ال سجود فیھ فإن في حكمھا سجود التالوة؛ ألنھ مشتمل 
  . أعلموهللا تعالى. على جزء الصالة، وال فرق بین ھذا وھذا من جھة النظر الصحیح

 
 
 
 

 تكرار السجود بتكرار قراءة السجدة لمن یحفظ القرآن
 
 

إذا كان اإلنسان یكرر آیة السجدة فما أحلى وما : إذا كان اإلنسان یحفظ ومرت بھ سجدة التالوة فھل یسجد عند كل إعادة؟ الجواب: السؤال
؟ فما یشرع ألحد أن یكرر السجود إال بتكراره بالتالوة، وھذا أجمل وما ألذ تكرار السجود؛ ألنھ من الذي یشرع لھ أن یكرر السجود غیره

ًلو قرأ وسجد ثم رجع مرة ثانیة یقصد تكرار السجود كان مبتدعا لكن ھذا معذور لمكان الحفظ، فما ألذه من : على سبیل الحفظ، ولذلك قالوا
تب لك بھا حسنة، فھذه نعمة عظیمة من هللا عز وجل، وھذا سجود، فإنك لن تسجد  سجدة إال رفعك هللا بھا درجة وحط عنك بھا خطیئة وك

من حفظ وكرر فإنھ یجزیھ السجود ألول مرة، فیسجد : أما لو أخذ بقول جماھیر العلماء، فجمھور العلماء یقولون. ھو األفضل واألكمل
ى سبیل التبع، والقاعدة أن المشقة تجلب التیسیر السجدة األولى ثم التكرار الباقي تبع للسجدة األولى؛ ألنھ لم یقصده، وقصده إنما وقع عل

فیضیق علیھ أنھ كلما قرأ یسجد، لكن إذا كان ال مشقة علیھ وكان یمكنھ أن یكرر السجود فال حرج، وھو : واألمر إذا ضاق اتسع، قالوا
  .وهللا تعالى أعلم. حسن، وھو مأجور على ذلك

 
 
 
 

 حكم من أحدث وھو ینوي الجلوس إلى الشروق
 
 

إذا أحدث اإلنسان فھل یخرج من المسجد للوضوء، ثم یرجع إلى مصاله، أو یبقى حتى تطلع الشمس ثم یخرج ویتوضأ ثم یصلي : السؤال
، ثم )جلس یذكر هللا: (استحب بعض العلماء إذا أحدث أن یبقى حتى تطلع الشمس، ویجلس في ذكر حتى یصیب فضیلة: الركعتین؟ الجواب

وهللا تعالى .  لوجود الحدث، فیتوضأ ویصلي ركعتیھ، فتقع حینئٍذ بعد انتھاء جلوسھ، فكانت كما لو جلس ولم یحدثیعذر في صالة الركعتین
  .أعلم

 
 
 
 

 نصیحة وتوجیھ في صلة األرحام
 
 

ان وإلى هللا هللا المستع: ًإال لم أصل األرحام بالزیارات ووصلتھم بالكالم معھم عبر الھاتف ھل أعتبر قاطعا للرحم؟ الجواب: السؤال
: ّصلة الرحم من أحب األعمال وأفضلھا عند الكبیر المتعال، ولذلك عظم هللا شأنھا ورفع هللا قدرھا، وأمر عباده أن یتقوه فیھا. المشتكى

َواتقوا هللا الذي تساءلون بھ واألْرحام  َ َ َ َ َ ََ ِ ِِ ُ َ َّ َ َّ ُ ٌمنسأة في األثر، وزیادة في العمر، ، فاألرحام أمرھم عظیم وشأنھم كبیر، وصلة الرحم ] 1:النساء[َّ
ٌوبسط في الرزق، وتیسیر في الخیر، وقل أن یصل عبد رحمھ إال خرج مسرور النفس منشرح الصدر قوي العزیمة على طاعة هللا عز  ّ ٌ ٌ

: ول الكلمات التي قالھاوجل، فمن أحب األعمال بعد توحید هللا وبر الوالدین صلة األرحام، ودخل صلوات هللا وسالمھ علیھ المدینة فكانت أ
، فمن وصل الرحم وصلھ ) أطعموا الطعام، وأفشوا السالم، وصلوا األرحام، وصلوا باللیل والناس نیام تدخلوا جنة ربكم بسالم! أیھا الناس(

صلھا وصلتھ، ومن ًإني أنا الرحمن خلقت الرحم، وشققت لھا اسما من اسمي، فأنا الرحمن وھي الرحم، فمن و: (هللا، ففي الحدیث القدسي
 حالھ، ولذلك أخبر هللا عز وجل أن من قطعھا ملعون، وأنھ ال ینتفع بخیر وال ذكر، قال - وهللا- ، فمن قطعھ هللا عز وجل فبئس ) قطعھا بتتھ

ْفھْل عسْیتم إْن تولْیتم أْن تفسدوا في األْرض وتقطُعوا أْرحامكم : تعالى ْ ُْ ُ ْ ُ ُ َُ َ َ ِ َ َ َ ََ ِّ ََ َ ََ ِ ُِ َّ َأْولئك* ِ ِ َ ْ الذین لعنُھم هللا فأصمُھم وأْعمى أْبصارُھم ُ ْ َُ َ َ َ َ َ ََ َ ََّ َِ َُ َّ َ ، ] 23-22:محمد[َّ
ْوأْعمى أْبصارُھم(ًأصمھم فإذا سمعوا موعظة ال ینتفعون بھا، : قال بعض العلماء َ َ َ ََ  ولذلك تجد -والعیاذ با-ًفإذا رأوا خیرا ال یھتدون إلیھ ) َ

. ًذكر، فھو قاسي القلب یتمنى أن یكون خاشعا، وقد حالت الرحم بینھ وبین هللا عز وجل، فالرحم أمرھا عظیمّبعض الناس إذا ذكرتھ با ال یت
 أن نتقي هللا في الرحم، فكم من طالب علم یجد في قلبھ الظلمة ویجد في نفسھ الوحشة، وقد یبتلى -ًوخاصة طالب العلم- وأوصیكم ونفسي 

ي بسبب لعنة أصابتھ بقطیعة الرحم، فسل نفسك كلما مر علیك أسبوع متى عھدك بالرحم، ومتى ببعض الذنوب، وقد یبتلى ببعض المعاص
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عھدك بالعم، ومتى عھدك بالعمة، ومتى عھدك بالخال، ومتى عھدك بالخالة، ومتى عھدك بھذا القریب الضعیف، ومتى عھدك بذلك القریب 
، ) من أحب منكم أن ینسأ لھ في أثره، ویبسط لھ في رزقھ فلیصل رحمھ: ( وسلمالمحتاج، وإذا وصلتھم أعظم هللا أجرك، قال صلى هللا علیھ

ًفھذه نعمة عظیمة، ولذلك كان الناس بخیر، وكنت تجد كبار السن فیھم الرحمة، وتجدھم دائما یعصمون من كثیر من الشرور والبالیا؛ إذ  ٌ
یدین عن األرحام، حتى تجد اإلنسان عھده بعمھ في العید، وھذا إذا كان والیوم نشأت الناشئة ونشأ الشباب بع. تجدھم من أوصل الناس للرحم

، بل إن بعضھم یستحي في المناسبات أن یسلم على - نسأل هللا السالمة والعافیة-عمھ إال في المناسبات  یأتیھ في العید، بل إنھ ال یكاد یعرف
وهللا عز وجل یقطع من قطع الرحم ولو كان أقرب الناس منھ، فإن . باعمھ وخالھ، فتكمل لھ القطیعة حتى تكمل علیھ لعنة هللا والعیاذ 

قطیعة الرحم أمرھا عظیم، ولقد توعد هللا عز وجل من یقطعھا أن یقطعھ، ولذلك ینبغي لطالب العلم أن یتنبھ لھذا األمر، وقد تجد الرجل 
ًدائما أن یضعھ في حسبانھ، ویسأل نفسھ دائما عن عھده بالعم ًصالحا لكنھ قاطع للرحم من حیث ال یشعر، فھذا أمر یحتاج طالب العلم  ً

ٌوالعمة والخال والخالة، واألقارب واألرحام، خاصة إذا كانوا محتاجین، وإذا وصلت الرحم وكان لھ حق علیك   فعظمھ -كأن یكون كبیر سن-ً
وسلم یوم خیبر فقام لھ یجر رداءه صلوات هللا وسالمھ وأجلھ، فقد دخل جعفر بن أبي طالب رضي هللا عنھ على رسول هللا صلى هللا علیھ 

ًفمن آداب اإلسالم وشعائر اإلسالم إجالل ذي الرحم، خاصة إذا كان كبیر سن، أو كان من أھل العلم والفضل . ّعلیھ، فالتزمھ وقبل بین عینیھ
 في طبقة عالیة، فانظر إلى رسول هللا صلى هللا وبینك وبینھ رحم فینبغي أن توصل، بل إن الرحم قد تكون من أجل المصاھرة، ولو كانت

ً ، فاستوصوا بأھلھا خیرا فإن لھم رحما- وھي مصر-ًإنكم ستفتحون أرضا یذكر فیھا القیراط : (علیھ وسلم یقول ؛ ألن أم إسماعیل منھم، ) ً
فلذلك ینبغي ! كیف بالرحم القریب كالعم والخال؟وكذلك ماریة أم إبراھیم منھم، فأوصى النبي صلى هللا علیھ وسلم بھا لوجود الرحم البعید، ف

ًلإلنسان أن یحرص كل الحرص على صلة رحمھ، وإذا دخلت على العم فقبل بین عینیھ، ولو كان أصغر منك سنا عظمھ وأجلھ؛ فإن جعفرا  ً ّ
 یرسم لألمة المنھج في صلة الرحم، ّدون النبي صلى هللا علیھ وسلم في الفضل، ومع ذلك قبل النبي صلى هللا علیھ وسلم بین عینیھ؛ لكي

من نعمٍة عظیمة إذا نشأت أبناءك على صلة الرحم، ووهللا ما  ّوینبغي علیك مع صلة الرحم أن تعود أبناءك وبناتك وتأخذھم معك، فیا لھا
 صلة رحم إال أجرت خرجت بابنك إلى صلة عم أو عمة أو خال أو خالة فاغبرت قدمھ إال كان لك أجره، ولن یحافظ من بعد موتك على

كأجره؛ ألنھ ما عرف صلة الرحم إال بك، فإذا نشأت أبناءك على ھذا الخیر وعودتھم على صلة الرحم وجعلت فیھم حب القرابة والمیل إلى 
ون فیھ رحمة ّالقرابة آجرك هللا وعظم ثوابك، وفتح لك أبواب الخیر، بل یسعدك حتى في ھذا االبن؛ ألن االبن الذي ینشأ على صلة الرحم یك

. ًاعبد هللا وال تشركوا بھ شیئا: یقول: بماذا یأمركم؟ قال: من هللا عز وجل، فینبغي التواصي بھذا األمر، ولذلك لما سأل ھرقل أبا سفیان
 على طالب ًوینبغي دائما. ویأمرنا بصلة الرحم، فكانت من األمور الھامة التي اعتنى بھا النبي صلى هللا علیھ وسلم في دعوتھ صلة الرحم

العلم أن یحیوا ھذا األمر في المساجد في كلمة بعد الصالة تذكر فیھا الناس بصلة الرحم، وكذلك األئمة والخطباء، ولو بكلمة عابرة في 
ن نسأل هللا العظیم رب العرش الكریم أ. الشھر، أو على األقل في العام تذكر فیھا بحق الرحم؛ حتى تنشأ الناس على التواصل والرحمة

وآخر دعوانا أن الحمد  رب العالمین ، وصلى هللا وسلم وبارك على نبینا محمد، وعلى آلھ . یجعلنا ھداة مھتدین غیر ضالین وال مضلین
  .وصحبھ وسلم

 
 
 
 

  أوقات النھي في الصالة-شرح زاد المستقنع 
د انتصاف الشمس في السماء، وبعد صالة العصر، بعد صالة الفجر، وعند طلوع الشمس، وعن: جاء النھي عن الصالة في خمسة أوقات

 .وعند الغروب، وھذا النھي یتعلق بالنوافل، واختلف في إیقاع بعض النوافل في وقت النھي، وكذلك قضاء الفرائض
 أوقات النھي عن صالة التطوع

 
 

فیقول : أما بعد. لمرسلین، وعلى آلھ وصحبھ أجمعینبسم هللا الرحمن الرحیم الحمد  رب العالمین، والصالة والسالم على أشرف األنبیاء وا
ّبعد أن بین لنا رحمھ هللا أنواع النوافل شرع في بیان األوقات التي یمنع فیھا اإلنسان من ]. وأوقات النھي خمسة: [المصنف علیھ رحمة هللا

. ًلصالة النافلة میقاتا، یعنون بذلك أال تقع في وقت النھيإن : فعل النافلة؛ ألن الكالم عن الصالة یستلزم بیان مواقیتھا، ولذلك یقول العلماء
ًمأخوذ من وقت الشيء یؤقتھ تأقیتا إذا حدده فإما أن یحدد بالزمان أو یحدد بالمكان،: والوقت فالحدود الزمانیة مواقیت، والحدود المكانیة  ّ

األوقات التي ینھى فیھا عن الصالة، وھذا راجع إلى : أي] نھيوأوقات ال: [قولھ. مواقیت، ومواقیت الصالة التي ذكرھا ھنا مواقیت زمانیة
الزمان، وجمعھا رحمة هللا علیھ ألنھا أكثر من وقت، وقد نھى رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم عن إیقاع الصالة فیھا، وھي على التفصیل 

حالة : أي- حین یقوم قائم الظھیرة : بلغ قید رمح، الثالثمن بعد طلوعھا حتى ت: من بعد صالة الفجر حتى تطلع الشمس، الثاني: األول: اآلتي
من الغروب حتى یتم : من بعد صالة العصر حتى تغرب الشمس، الخامس: ، والوقت الرابع-انتصاف الشمس في كبد السماء كما سیأتي

: ي الصحیحین قال رضي هللا عنھالغروب، فھذه خمسة مواقیت ینھى فیھا عن صالة النافلة، واألصل في ذلك حدیث عبد هللا بن عباس ف
 أن النبي صلى هللا علیھ وسلم نھى عن الصالة بعد صالة الصبح حتى تطلع الشمس، -وأرضاھم عندي عمر-شھد عندي رجال مرضیون (

 أن ثالث ساعات نھانا رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم: (، وفي الحدیث الصحیح قال) وعن الصالة بعد صالة العصر حتى تغرب الشمس
: ، وفي الحدیث الصحیح عنھ علیھ الصالة والسالم)حین تطلع الشمس، وحین تغرب، وحین یقوم قائم الظھیرة: نصلي فیھن أو أن نقبر موتانا

، فنھى النبي صلى هللا علیھ وسلم في ھذه األوقات )فإذا صلیت الصبح فأمسك عن الصالة حتى تطلع الشمس؛ فإنھا تطلع بین قرني شیطان(
 ...... . عن إیقاع الصالة، والمراد بھذا صالة النافلة-التي تنقسم بالتفصیل إلى خمسة- ة الثالث
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 حكم قضاء الفریضة في وقت النھي

 
 

لو أنك نمت عن صالة الفجر، واستیقظت فتوضأت ثم صلیت فأوقعت ركعة قبل الطلوع، ثم أثناء أدائك للركعة الثانیة طلعت علیك الشمس، 
فمذھب جمھور العلماء أن النھي ال یشمل الفرائض، وأن الفریضة مستثناة؛ ألن النبي :  تقطعھا؟ في ھذا قوالن للعلماءفھل تتم الصالة، أو

) من أدرك ركعة قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح، ومن أدرك ركعة قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر: (صلى هللا علیھ وسلم قال
 علیھ وسلم أن إدراكك للركعة قبل الطلوع یوجب إدراكك لصالة الصبح، وكذلك إدراكك لھا قبل الغروب ّ، فقد بین رسول هللا صلى هللا

ّیوجب الحكم بكونك مدركا للعصر، وھذا ال یتأتى إال إذا أتممت الصالة؛ ألنك لو قطعتھا لكنت كمن أداھا بعد الطلوع وبعد الغروب ًوبناء . ً
وذھب اإلمام أبو حنیفة . عت علیھ الشمس أثناء أدائھ لصالٍة مفروضة فإنھ یتم الصالة وال یقطعھاعلى ھذا الحدیث الصحیح ثبت أن من طل

رحمة هللا علیھ إلى أنھ إذا طلعت علیك الشمس وأنت في صالة الصبح، أو غربت علیك وأنت في صالة العصر، أو في غیرھما من 
الة بعد صالة الصبح حتى تطلع الشمس، وال صالة بعد صالة العصر حتى ال ص: (الفرائض فإنك تقطع الصالة لظاھر الحدیث الذي تقدم

على أن من أدرك الركعة قبل الطلوع فقد  ٌوالصحیح ما ذھب إلیھ الجمھور؛ فإن الحدیث نص في موضع النزاع، وھو دال) . تغرب الشمس
حیث تقید بالنافلة وال ] وأوقات النھي: [ي قولھ رحمھ هللاًوھنا أیضا مسألة ثانیة ف. أدرك الصبح، ومن أدركھا قبل الغروب فقد أدرك العصر

نافلة لھا سبب، ونافلة ال سبب لھا، ثم النافلة ذات السبب على صور، وسیأتي إن شاء هللا الكالم على : تشمل الفرائض، والنوافل على قسمین
ومنھم من .  یتبدئ من صالة الصبح حتى تطلع الشمسإن النھي: من العلماء من یقول. أحوال األسباب المتقدمة والمصاحبة والمتراخیة

لو أذن أذان الصبح ھل یجوز لك أن تتنفل غیر راتبة : والفرق بین القولین یظھر في مسألة خالفیة، وھي. من طلوع الفجر الثاني: یقول
إذا دخل المسجد فإنھ ینوي تحیة : ى قالواالصبح؟ فذھبت طائفة من العلماء إلى أنھ ال یصلي اإلنسان بعد أذان الصبح إال راتبة الصبح، حت

ال صالة بعد الصبح : (ٌكل ذلك تشدید لمنع غیر الراتبة بین األذان واإلقامة في الصبح، وھذا فیھ الحدیث الصحیح. المسجد تحت راتبة الصبح
. بح إال راتبة الفجر، وأما غیرھا فال یصلیھاإنھ ال یصلي بعد أذان الص: ًوبناء على ذلك قالوا. إنھ یحمل على ھذا: ، قالوا)إال ركعتي الفجر

فإذا صلیت : (وذھب الجمھور إلى أنھ یجوز لإلنسان أن یصلي بعد أذان الفجر بین األذان واإلقامة؛ ألن النبي صلى هللا علیھ وسلم قال
الحدیث، وھو ..) لع الشمس ّالعشاء فصل فإن الصالة حاضرة مشھودة حتى تصلي الصبح، فإذا صلیت الصبح فأمسك عن الصالة حتى تط

ّحدیث صحیح، ووجھ الداللة أن النبي صلى هللا علیھ وسلم أجاز للصحابي أن یتنفل بعد العشاء ما لم یصل الفجر، فدل على أن ما بین األذان 
ن رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم إ: إنھ ال یتنفل فقد احتجوا بالحدیث الذي فیھ النھي، وقالوا: أما الذین قالوا. واإلقامة من الفجر وقت نافلة

لكن أجیب عن ذلك بأن النبي صلى هللا علیھ . ّ ثم اضطجع ولم یصل، فدل على أنھ لیس بوقت نافلة- التي ھي الرغیبة- صلى ركعتي الفجر 
ًوسلم كان متھجدا، وأراد أن یتقوى على الفریضة؛ ألن تھجده علیھ الصالة والسالم كان طویال حتى تفطرت قدماه ف یھ، فكان یصلي بالبقرة ً

ًوآل عمران والنساء في ركعٍة واحدة، فھذا یأخذ من الجھد شیئا كثیرا، ویحتاج بعد األذان أن یستجم حتى یقوى على الصالة، خاصة أنھ كان  ً
 لیس لتحریم  من الستین إلى المائة آیة، فاضطجاعھ بین األذان واإلقامة- كما في حدیث أبي برزة في الصحیح-یقرأ في صالة الصبح 

فالذي یترجح أنھ ال حرج في إیقاع النوافل بین األذان واإلقامة؛ ألن األصل جواز ذلك، وأما . الصالة، وإنما لیتقوى على صالة الفجر
ث فالمراد بذلك على أحد الوجھین أنھ یقضي رغیبة الفجر بعد صالة الصبح، وفي ذلك أحادی) ال صالة بعد الصبح إال ركعتي الفجر: (حدیث

  .ّأخرى صحیحة تدل على أن النبي صلى هللا علیھ وسلم رخص في استثناء ركعتي الرغیبة بعد صالة الصبح
 
 
 
 

 حكم قضاء الرغیبة وقت النھي
 
 

ل من نام حتى سمع اإلقامة، أو نام حتى سمع األذان، وأثناء تھیؤه لصالة الفجر أقیمت الصالة، فلم یتمكن من الرغیبة، فھ: المسألة الثانیة
فذھب الجمھور إلى أنھ ینتظر إلى أن تطلع الشمس، فإذا : یصلي الرغیبة بعد صالة الصبح، أم ینتظر إلى طلوع الشمس؟ للعلماء وجھان

وفي ذلك أحادیث صحیحة، منھا ما صرح فیھ النبي صلى هللا علیھ وسلم بتأخیرھا إلى ما بعد طلوع . طلعت الشمس قضى رغیبة الفجر
أو صالة الظھر - من نام عن حزبھ من اللیل فقرأه ما بین طلوع الشمس وزوالھا : ( أن النبي صلى هللا علیھ وسلم قال- ًأیضا- الشمس، ومنھا 

فإذا كان ھذا في صالة اللیل فمن باب أولى في رغیبة الفجر التي ھي بین أذان : قالوا)  كتب لھ كأنما صاله من ساعتھ-كما في الروایة الثانیة
فحینئٍذ لو صالھا بعد  ا القول ھو أحوط األقوال، لكن لو كان اإلنسان یخشى أن ینسى رغیبة الفجر، أو یخشى أن تفوتھالفجر وإقامتھ وھذ

  .صالة الفجر فال حرج علیھ إن شاء هللا
 
 
 
 

 النھي عن النافلة في الساعات الثالث
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ء الشمس في كبد السماء ال تصلى النوافل، وھذا اإلجماع یحكیھ طائفة أجمعوا على أنھ أثناء الطلوع وأثناء الغروب وأثناء بقا: المسألة الثالثة
ثالث ساعات نھانا رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم : (من علماء اإلجماع، حتى ذوات األسباب ال تصلى؛ ألن النص فیھا صریح، وھو قولھ

، فھذه الثالث الساعات نھي عن الصالة فیھا، ) ئم الظھیرةحین تطلع الشمس، وحین تغرب، وحین یقوم قا: أن نصلي فیھن أو أن نقبر موتانا
ًفال تصلى النافلة في أثناء الطلوع وأثناء الغروب وأثناء انتصافھا في كبد السماء، خاصة في أثناء انتصافھا في كبد السماء؛ ألنھا ساعة : قالوا

فإذا انتصفت : ( وفي الصحیح عنھ علیھ الصالة السالم أنھ قال ولذلك نھى عن قبر الموتى فیھا،-والعیاذ با-عذاب ولیست بساعة رحمة 
من طلوع الفجر الثاني إلى طلوع الشمس، ومن ] :قال رحمھ هللا). ٌالشمس في كبد السماء فأمسك عن الصالة؛ فإنھا ساعة تسجر فیھا جھنم

والعبرة . عد صالة الصبح إلى طلوع الشمسدل حدیث ابن عباس المتقدم على النھي عن الصالة من ب]. طلوعھا حتى ترتفع قید رمح
لو أنك دخلت المسجد بعد انتھاء الجماعة فصلیت رغیبة الفجر، أو صلیت تحیة المسجد، ثم أقمت : بصالتك ال بصالة الناس، توضیح ذلك

وقعت النافلة قبل أدائك لصالة فلو أ: ، فلذلك العبرة بفعلك لصالة الصبح، وعلى ھذا)ال صالة بعد صالة الصبح: (للصبح فال حرج؛ ألنھ قال
كان صلى هللا علیھ وسلم یصلي األضحى والشمس : (ّدل علیھ حدیث العیدین] ومن طلوعھا حتى ترتفع قید رمح: [وقولھ. الصبح فال حرج

ّ، وقد بینا فیما سبق أنھ أخر الفطر وعجل األضحى؛ ألن الناس یحت)على قید رمح، ویصلي الفطر والشمس على قید رمحین اجون في عید ّ
ّاألضحى إلى الوقت حتى تقع األضحیة في الضحى، وفي صالة الفطر الناس یحتاجون إلى الوقت إلخراج زكاة الفطر، فأخر النبي صلى هللا 
علیھ وسلم صالة الفطر إلى قید رمحین، وقدم صالة األضحى إلى قید رمح، فأخذوا من كونھ علیھ الصالة والسالم یوقع صالة األضحى 

  .قید رمح أن وقت النھي ینتھي بارتفاع الشمس قید رمحعلى 
 
 
 
 

 تسعیر جھنم عند انتصاف الشمس في السماء
 
 

انتصافھا في كبد السماء؛ ألن الشمس تسیر من المشرق إلى المغرب، فإذا : أي] وعند قیامھا: [قولھ]. وعند قیامھا حتى تزول: [قال رحمھ هللا
من ثالث دقائق إلى خمس دقائق تقف وال تتحرك، : صف النھار وقفت لحظات، وبعض العلماء یقولجاءت في منتصف السماء الذي ھو منت

 جھنم، وعلى صفة هللا أعلم بھا، وھذا أمر یرد غیبھ إلى هللا عز وجل، وقد تجد من أھل الفلسفة -والعیاذ با-وھذا الوقوف تسعر عنده 
ٌھذا أمر مردهُ إلى هللا، : یر على األرض كلھا، فما من فترة إال وھي تقف فیھا؟ فنقولكیف ھذا، وھي تس: والعقل من ال یتصور ذلك، ویقول

كالنزول في الثلث اآلخر من اللیل، فھذه أمور نسلم ونؤمن بحقیقتھا، وهللا أعلم بالكیفیة التي تقع علیھا، فتسعیر جنھم مردهُ إلى هللا عز وجل، 
إنھا ساعة عذاب ولیست بساعة رحمة، ولذلك : یھ وسلم في الحدیث الصحیح، ولذلك قال العلماءلكن نؤمن بأنھا تسعر كما أخبر صلى هللا عل

إن مواطن العذاب ال یصلى فیھا، فكما أن ساعات العذاب ال یصلى فیھا فكذلك : ومن ھنا قال بعض العلماء. یمسك عن الصالة في وقتھا
ال تدخلوھا إال وأنتم باكون : (سلم لما مر على دیار ثمود التي تسمى مدائن صالحمواطن العذاب ال یصلى فیھا، ولذلك قال صلى هللا علیھ و

إني مؤمن : وضرب دابتھ وأسرع، حتى إنھ أرخى علیھ الصالة والسالم رداءه على عینیھ، كأنھ یقول) أو متباكون، ال یصیبكم ما أصابھم
وال یصلى فیھا حتى قال بعض العلماء ببطالن الصالة فیھا : ، كذلك قالواوھذا یدل على أن مواطن العذاب ال ینبغي الجلوس فیھا. ولو لم أر

  .كمواطن الغصب
 
 
 
 

 النھي عن التطوع بعد صالة العصر إلى الغروب
 
 

]. وإذا شرعت فیھ حتى یتم: [قال رحمھ هللا. غروب الشمس، لحدیث ابن عباس المتقدم: أي]. ومن صالة العصر إلى غروبھا: [قال رحمھ هللا
تتوارى في الحجاب فإذا توارت الشمس في الحجاب فحینئٍذ تم : بمعنى. حتى یتم غروبھا: وإذا شرعت الشمس في الغروب حتى یتم، أي: أي

ٌذھاب الحجاب شرط لصالة : العبرة بتواریھا في الحجاب، وذھاب الحجاب لیس بشرط ومن أھل العلم من قال: غروبھا، قال بعض العلماء
یمسك بعد غروبھا إلى قدر ما تتوارى بالحجاب والصحیح أنھا إذا توارت بالحجاب : ذلك طردوا النھي فیھ، فقالواًالمغرب وبناء على 

صلوا قبل : (وسقطت فقد حل إیقاع الصالة، ویجوز لإلنسان أن یتنفل بین األذان واإلقامة في ذلك الوقت؛ ألن النبي صلى هللا علیھ وسلم قال
ولقد رأیت : (وفي الصحیح عن أنس رضي هللا عنھ أنھ قال) . لمن شاء: مغرب ركعتین، وقال في الثالثةالمغرب ركعتین، صلوا قبل ال

 حتى لو دخل الداخل ظن -یسرعون إلى السواري ألجل أن یجعلوھا سترة: أي-أصحاب رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم یبتدرون السواري 
إذا استیقظت بعد صالة العصر ولم تصل الظھر ]. ویجوز قضاء الفرائض فیھا: [ھ هللاقال رحم. ، من كثرة من یصلون)أن الصالة قد أقیمت

  .فیجوز لك أن تقضیھا وتصلیھا في ھذا الوقت
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 حكم إیقاع ركعتي الطواف وقت النھي
 
 

وز فیھا إیقاع ركعتي الطواف؛ یج: فقال بعض أھل العلم رحمة هللا علیھم: ُوأما ركعتي الطواف فاختلف في إیقاعھا في األوقات المنھي عنھا
ٍیا بني عبد مناف ال تمنعوا أي رجل طاف بھذا البیت وصلى أي ساعٍة شاء من لیل أو نھار: (ألن النبي صلى هللا علیھ وسلم قال إن : ، فقالوا)ٍ

الة الصبح وبعد صالة العصر، إن ركعتي الطواف لھما سبب، وكل ما لھ سبب یجوز إیقاعھ بعد ص: النبي صلى هللا علیھ وسلم عمم، ثم قالوا
وھو مذھب الحنفیة -وذھب طائفة من أھل العلم . وال حرج في فعل ھذا، وھذا القول ھو منصوص الشافعیة والحنابلة رحمة هللا علیھم

ر وال حین  إلى أن ركعتي الطواف ال تفعل بعد صالة الصبح وال بعد صالة العص-والمالكیة، وبعض أصحاب اإلمام أحمد رحمة هللا علیھم
ٌإن العموم مخصص، وألن النھي عن فعل الصالة في ھذا الوقت نص في موضع النزاع، وألن القاعدة : یقوم قائم الظھیرة، وذلك ألنھم قالوا

ب فركعتا الطواف أبلغ ما فیھا إذا كانت عن طواف واج. ٌفي األصول أنھ إذا تعارض نصان أحدھما نھي والثاني أمر یقدم النھي على األمر
أنھ إذا تعارض نصان وعمل الخلفاء : والوجھ الثاني للترجیح. أنھا واجبة، فتعارض النھي عن فعل الصالة واألمر بفعلھا فیقدم النھي

ًالراشدون أو واحد منھم بواحد من النصین كان مرجحا، فلما تعارض حدیث یدل على جواز فعل ركعتي الطواف على العموم وحدیث أوقات 
وفي األثر . جع إلى الخلفاء الراشدین، فنجد عمر رضي هللا عنھ كان یؤخر ركعتي الطواف حتى تطلع الشمس وحتى تغربنر: النھي قلنا

ٍأنھ طاف طواف الوداع بعد صالة الصبح، فأخر ركعتي الطواف إلى ذي طوى وھذا بمحضر من : الصحیح عنھ الذي رواه مالك في الموطأ
یا بني عبد : (َّأن حدیث: والوجھ الثالث لرجحان مذھب من یقول بالمنع. ًھ أحد، فكان ھذا مرجحاٍالصحابة وباطالع منھم ولم ینكر علی

ً، وبناء على ذلك لو أنھ ) إذا أقیمت الصالة فال صالة إال المكتوبة: (عام دخلھ التخصیص، ألم یقل النبي صلى هللا علیھ وسلم..) مناف
إنھ إذا دخل النص العام التخصیص لم یصح االستدالل بعمومھ، : وم التخصیص، ولذلك قالوااستأنف الصالة بعد المكتوبة لمنع، فدخل العم

ًیا بني عبد مناف ال تمنعوا أحدا طاف بھذا البیت : (، فقولھ)ال تعارض بین عام وخاص: (إنھ عام ویخص باألوقات والقاعدة: مع أنھم یقولون
ال تعارض بین عام : ، وجاءت أحادیث المواقیت خاصة، فیخص العموم للقاعدة، نقول ھذا عام) وصلى أي ساعة شاء من لیل أو نھار

ًوھذا المذھب ال شك أنھ أحوط وأسلم، خاصة أنھ لو أخر ركعتي الطواف إلى ما بعد الطلوع أو الغروب خرج من الخالف ولم . وخاص
 على ذلك یحتاط اإلنسان إلیقاعھا بعد الطلوع وبعد ًوبناء. یحصل لھ محظور، لكن لو فعلھا في وقت النھي شك ھل تجزیھ أو ال تجزیھ

  .الغروب، وهللا تعالى أعلم
 
 
 
 

 حكم إعادة الجماعة وقت النھي
 
 

إن إعادة : ھذه المسألة ثبت فیھا الحدیث الصحیح، ولكن المقصود بھا أعلى، حتى قال بعض العلماء]. وإعادة جماعة: [قال رحمھ هللا
ً أنك صلیت الصبح في بیتك، ثم طلبت رجال في مسجد فدخلت فإذا الناس یصلون صالة الصبح، فإنھ یجب لو: صورة ذلك. الجماعة واجبة

، فرأى -خیف منى- أنھ صلى بالناس الفجر في الخیف : (علیك أن تدخل معھم، وذلك لما ثبت في الصحیح عن النبي صلى هللا علیھ وسلم
! یا رسول هللا: ما منعكما أن تصلیا معنا ألستما بمسلمین؟ قاال: رائصھما من الخوف، قالّعلي بھما فأتي بھما ترعد ف: رجلین لم یصلیا فقال
إن : فأمر، فقالوا) فصلیا: (، ووجھ الداللة أنھ قال)إذا صلیتما في رحالكما ثم أتیتما المسجد فصلیا فإنھا لكما نافلة: صلینا في رحالنا قال

الجماعة فیھ فتح  ألن اإلسالم منع من الشذوذ، وجواز عدم الصالة مع:  إلى المسجد، قالواالوجوب فیھا آكد من الوجوب في ركعتي الدخول
باٍب لیدخل الرجل ویجلس والجماعة تصلي، ولذلك حارب اإلسالم ھذا الشذوذ، وأمر من دخل المسجد ولو كان قد صلى أن یصلي مع 

تعاد الجماعة، : شدد في ھذا وعلى ھذا قالوا: ة المسلمین، ولذلك قالوا، فأمر بالدخول في جماع)ألستما بمسلمین؟: (الجماعة، ولذلك قال
تعاد الجماعة في كل الصلوات، فإذا دخلت المسجد وقد صلیت تعید في جمیع الصلوات، : فمنھم من یقول: واختلف العلماء في إعادة الجماعة

، فھذا عام، )إذا صلیتما في رحالكما ثم أتیتما المسجد فصلیا (:عصر أم مغرب أم عشاء لظاھر ھذا الحدیث/ ٌسواء أدخلت في صبح أم ظھر أ
: إن ھذا الحدیث منسوخ بحدیث میمونة : ال تعاد أي صالة صالھا المكلف، وقالوا: ومنھم من قال. واألصل في العام أن یبقى على عمومھ

تعاد في جمیع الصلوات ما عدا صالة الصبح وصالة : لوالقول الثالث یقو) . نھى رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم أن تعاد الصالة مرتین(
تعاد في جمیع الصلوات إال صالة الصبح والعصر والمغرب؛ ألن : ومنھم من قال. العصر، للنھي عن النافلة بعد الصبح وبعد العصر

والعلم - وأصحھا .  األربعة األقوالفحاصل أقوال العلماء رحمة هللا علیھم في المسألة تتلخص في ھذه. المغرب وتریة، وال وتران في لیلة
ٌ أن الصلوات جمیعھا تعاد، وذلك لصحة داللة النص الذي معنا، حیث إنھ نص في موضع النزاع، أما من قال باستثناء الصبح - عند هللا

بالنسخ : ا من قالأم. ٌوالعصر فجوابھ أن الحدیث ورد في صالة الصبح، وھو نص في وقٍت منھي عنھ، وفیھ األمر، ولذلك یعتبر مستثنى
إن األمر بإعادة الصالة آخر ما كان لكان : فالقاعدة أن النسخ ال یثبت إال بإثبات أن الناسخ متأخر عن المنسوخ وال دلیل ھنا، بل لو قال
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دھا بفترة وجیزة، أقوى؛ ألنھ وقع من النبي صلى هللا علیھ وسلم في حجة الوداع، ومعلوم أن حجة الوداع توفي النبي صلى هللا علیھ وسلم بع
كیف بك إذا كان علیك أمراء یؤخرون الصالة : (ولذلك الذي یقوى أن حدیث األمر بإعادة الصالة لم یدخلھ النسخ، ویقوي ھذا حدیث أبي ذر 

 یثبت في النسخ ال: (، والقاعدة في األصول)ّصل الصالة لوقتھا، ثم صلھا معھم: قال! فما تأمرني یا رسول هللا: إلى شرق الموتى؟ قال
ّ، فأعطاه حكما إلى ما بعد وفاتھ، فدل على أن ھذا الحكم غیر منسوخ، ولھذه األوجھ یقوى القول بأنھا تعاد )صلھا معھم: (، فقال لھ)األخبار ً

ھى عن ؟ فیجاب عنھ بأن النبي صلى هللا علیھ وسلم ن) نھى أن تعاد الصالة مرتین: (كیف نجیب عن حدیث: الصلوات كلھا، ویبقى اإلشكال
ًیعید الصالة الثانیة على أنھا فرض أیضا، فیحتسب أجر األولى فریضة والثانیة فریضة، : إعادتھا لمن یعتقد أن كلتا الصالتین فرض، بمعنى

ا، وھنا ال تعارض بین نصین إال إذا اتحد موردھم: وإنما أمر النبي صلى هللا علیھ وسلم باإلعادة على أن الثانیة نافلة، والقاعدة في األصول
النصان اختلف موردھما، فالنھي وارد لمن یعتقد الفریضة في االثنتین، واألمر باإلعادة لمن یعتقد النافلة في الثانیة، فال تعارض بینھما، 

  .وھذا جمع بین النصین
 
 
 
 

 حكم فعل ذوات األسباب وقت النھي
 
 

ھذا مذھب الجمھور، وھو أنك ال تصلي بعد العصر ]. تى ما لھ سببویحرم تطوع بغیرھا في شيء من األوقات الخمسة ح: [قال رحمھ هللا
السبب السابق، والسبب المصاحب، والسبب : وبعد الصبح حتى ذوات األسباب، والصالة التي لھا سبب ینقسم سببھا إلى ثالثة أقسام

إن السبب إذا كان : لك المسجد، ولذلك قالواًالمتراخي، فیكون السبب سابقا كدخول المسجد، فإن تحیة المسجد وجبت لسبب سابق وھو دخو
ًسابقا أثر وإذا كان مقارنا أثر، وأما إذا كان الحقا فإنھ ال یؤثر، فإن كان السبب سابقا كالدخول للمسجد وركعتي الطواف فإنھم قالوا ً ً . تصلي: ًّ

ر فإنك تصلي صالة الكسوف، وعند الجمھور ال ًأما إذا كان السبب مصاحبا كما لو كسفت الشمس واستمر كسوفھا إلى ما بعد صالة العص
االستخارة، فھنا ال یجوز لك أن تصلي بعد الصبح : تصلي، والسبب المتراخي یكون بعد الصالة، فتشرع الصالة لسبب بعدھا، ومن أمثلتھ

ًوبعد العصر باإلجماع قوال واحدا، فھذه أحوال السبب الثالثة، وھي ًركعتي الطواف، وأن یكون مقارنا ًأن یكون سابقا كتحیة المسجد و: ً
 .وصلى هللا وسلم على سیدنا محمد، وعلى آلھ وصحبھ أجمعین. ًكالكسوف، وأن یكون متراخیا كمسألة االستخارة

 
 
 
 

 [1[ باب صالة الجماعة -شرح زاد المستقنع 
ع المسلمین، فصالة الجماعة واجبة على فرض هللا تعالى على عباده خمس صلوات في الیوم واللیلة، وأوجب علیھم أن یؤدوھا جماعة م

حكم صالة الجماعة في البیت، وصالة أھل الثغور في : الرجال دون النساء، ولھا حكم وفوائد عظیمة، وأحامھا معلومة في بابھا، ومنھا
 .وغیرھا.. المسجد الجامع

 أحكام صالة الجماعة
 
 

...... 
 

 مشروعیة صالة الجماعة
 
 

. الحمد  رب العالمین، والصالة والسالم على أشرف األنبیاء والمرسلین، سیدنا محمد وعلى آلھ وصحبھ أجمعینبسم هللا الرحمن الرحیم 
، ]صالة الجماعة[وھذه الترجمة تشتمل على مضاف ومضاف إلیھ، وذلك في قولھ ]. باب صالة الجماعة: [فیقول المصنف رحمھ هللا: أما بعد

جمع الشيء إلى الشيء إذا ضمھ إلیھ، فأصل االجتماع : وأما الجماعة فإنھا مأخوذة من قولھم. ًاصطالحاوقد تقدم معنا تعریف الصالة لغة و
وقد ائتسى العلماء والفقھاء رحمة هللا علیھم في ھذه الترجمة برسول . االنضمام، وسمیت الجماعة جماعة النضمام أفرادھا بعضھم إلى بعض

: ا النوع من الصلوات التي تقع على صورة االجتماع، وذلك ألن النبي صلى هللا علیھ وسلم قالهللا صلى هللا علیھ وسلم في تسمیتھ لھذ
، فقد وصف النبي صلى هللا علیھ وسلم ھذه )بخمس وعشرین درجة: (وفي روایة ) صالة الجماعة أفضل من صالة الفذ بسبع وعشرین(

وذلك لقولھ علیھ ) باب اإلمامة: (مراعاة لھذا الحدیث، ومنھم من یقول) ةباب صالة الجماع: (الصالة بھذا الوصف، فمن الفقھاء من یقول
: ، فقال)إذا حضرت الصالة فأذنا ولیؤمكما أكبركما: (الصالة والسالم في الحدیث الصحیح لـمالك بن حویرث وأخیھ الذي كان معھ من قومھ

باب صالة : (فبعض العلماء یقول. فعبر باإلمامة) رؤھم لكتاب هللایؤم القوم أق: (، وقال كما في الصحیح من حدیث ابن مسعود )ولیؤمكما(
في ھذا الموضع سأذكر لك جملة من األحكام والمسائل المتعلقة بصالة : والمعنى واحد، أي) باب اإلمامة: (، وبعضھم یقول)الجماعة



 426 

ًالجماعة، وتقوم الجماعة على ربط المأموم صالتھ باإلمام، فیتابعھ قوال وفعال كم ًا یتابعھ مكانا، فال یتقدم على اإلمام من جھتھ، وذلك مراعاة ً
ّربط المأموم صالتھ باإلمام، ویقع ھذا الربط بصورة مخصوصة بین : وھي ھنا. َّواإلمامة مأخوذة من أم الشيء یؤمھ إذا قصده. لھذا االئتمام

وقد شرع هللا صالة الجماعة . تة عن النبي صلى هللا علیھ وسلمالشرع حكمھا كما في دلیل الكتاب في صالة الخوف، وكذلك أدلة السنة الثاب
أما . في كتابھ، وعلى لسان رسولھ صلى هللا علیھ وسلم وبفعلھ علیھ الصالة والسالم، وكذلك أجمع العلماء رحمة هللا علیھم على مشروعیتھا

َوإذ: دلیل الكتاب على مشروعیة ھذا النوع من الصالة فقولھ سبحانھ وتعالى ِ َا كنت فیھم فأقْمت لُھم الصالة فلتقم طائفة منُھم معك َ َ َ ْ ْ ُ ْْ ُ ُِ ِ َّ ٌِ َ َ َ َ ََ ْ َ َ ََ َ ِ
، ووجھ الداللة من ھذه اآلیة الكریمة أن هللا تبارك وتعالى أمر نبیھ علیھ الصالة والسالم أن یقوم بالطائفة، وذلك في صالة ]102:النساء[

من باب أولى وأحرى أن تشرع حال األمن والطمأنینة، ولذلك دلت ھذه اآلیة الكریمة الخوف، وإذا كانت الجماعة مشروعة في حال الخوف ف
َواْركُعوا مع الراكعین : على مشروعیة صالة الجماعة، كما یقول العلماء، واحتج بعض أھل العلم بدلیل الكتاب في قولھ سبحانھ َ َ َِ ِ َّ ، ]43:البقرة[َ

إسرائیل أن یركع بعضھم مع بعض، وشرع من قبلنا شرع لنا ما لم یرد شرعنا بخالفھ، وھنا ووجھ الداللة أن ھذه اآلیة الكریمة أمرت بني 
صالة : (أن النبي صلى هللا علیھ وسلم قال: وأما دلیل السنة فأحادیث صحیحة، منھا حدیث ابن عمر في الصحیحین. ورد شرعنا بما یوافقھ

ن النبي صلى هللا علیھ وسلم مشروعیة صالة الجماعة، وأنھا أفضل من صالة ّ، فقد بی)الجماعة أفضل من صالة الفذ بسبع وعشرین درجة
من حدیث مالك بن حویرث رضي هللا عنھ أن النبي صلى هللا  الفذ، وذلك لما ذكر من الدرجات، وفي الصحیح عنھ علیھ الصالة والسالم

، فدلت ھذه األحادیث وغیرھا من األحادیث الصحیحة على )إذا حضرت الصالة فلیؤذن لكما أحدكما، ولیؤمكما أكبركما: (علیھ وسلم قال
مشروعیة صالة الجماعة، وفعل رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم الجماعة، بل إنھ حین وطئت قدمھ طیبة الطیبة بعد نزولھ من قباء كان أول 

فالصالة إذا ثبتت مشروعیتھا، . بیوت هللا عز وجلًما فعل أن اختط مسجده صلوات هللا وسالمھ علیھ تأكیدا ألھمیة الصالة في المساجد وفي 
وتبین لنا أنھا مشروعة بكتاب هللا وسنة النبي صلى هللا علیھ وسلم فینبغي أن یعلم أنھ قد أجمع العلماء رحمة هللا علیھم من الصحابة والتابعین 

الخیر في دینھ ودنیاه وآخرتھ، ولذلك قال العلماء وھذه المشروعیة لھا فضائل ونوائل تعود على اإلنسان ب. ومن بعدھم على مشروعیتھا
شرع هللا صالة الجماعة وجعل فیھا الخیر للفرد وللمجتمع ولألمة كلھا، وھذا الخیر ال یقتصر على خیر الدین بل یشمل حتى : رحمھم هللا

دینھ أن هللا یكفر بھا سیئاتھ ویرفع بھا درجاتھ، إن صالة الجماعة تعود على اإلنسان بالخیر في دینھ، فمن خیراتھا في : خیر الدنیا، ویقولون
أال أنبئكم بما یمحو هللا بھ الخطایا ویرفع بھ الدرجات؟ : (والدلیل على ذلك ما ثبت في الحدیث الصحیح عن النبي صلى هللا علیھ وسلم أنھ قال

، وفي الصحیحین من حدیث أبي ھریرة رضي هللا عنھ ً، وإنما یأتي اإلنسان إلى المساجد تحصیال لصالة الجماعة)كثرة الخطا إلى المساجد
ًصالة الرجل في مسجده تضعف على صالتھ في بیتھ وسوقھ خمسا وعشرین ضعفا، وذلك أنھ إذا توضأ : (أن النبي صلى هللا علیھ وسلم قال ً

، فأخبر النبي صلى )عنھ بھا خطیئةفأسبغ الوضوء، ثم خرج إلى المسجد لم یخط خطوة إال كتبت لھ بھا حسنة، ورفعت لھ بھا درجة، وحط 
ًهللا علیھ وسلم عن ھذا الفضل من كونھا تكفر خطایا العبد وترفع درجاتھ، وكفى بذلك فضال ونبال لإلنسان، مع ًأن فیھا إیمانا واھتداء، ولذلك  ً ً

َإنما یْعُمُر مساجَد هللا مْن آمن : ًا بھ بقولھًیعمر المسلم بیوت هللا بشھود صالة الجماعة، وأثنى هللا عز وجل على من كان متخلقا بذلك ومتصف َ َ َ َ َ َِ َّ ِ َّ ِ
َبا والیْوم اآلخر وأقام الصالة وآتى الزكاة ولم یخش إال هللا فعسى أْولئك أْن یكونوا من الُمْھتدین  َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َِ ِ ِ َّ َِ َ َ َ َْ ُْ ُ َْ ََ َ َُّ َ َّ ََّّ ِ ِْ َ َ َ ِ ِ ، فأخبر هللا سبحانھ وتعالى أنھ ]18:التوبة[ِ

. ًأھل اإلیمان، وأن مآلھ إلى االھتداء، وكان العلماء رحمة هللا علیھم إذا لمسوا من اإلنسان ضعفا في دینھ سألوه عن الصالة مع الجماعةمن 
فصالة الجماعة جعل هللا فیھا ھذه الخیرات الدینیة للفرد والمجتمع، فبھا یتواصل الناس ویتراحمون؛ ألن اإلنسان إذا غاب عن المسجد 

ّأو عاھة أو بالء علم الناس ذلك واطلعوا علیھ وأدركوه بتخلفھ عن الصالة مع الجماعة، خاصة إذا كان من المحافظین والمداومین لمرض 
من صلى الفجر في جماعة فھو : (علیھا، ومع ما فیھا من جوار  عز وجل، كما في الحدیث الصحیح عن النبي صلى هللا علیھ وسلم أنھ قال

، فھذه نعم عظیمة وخیرات كثیرة، وبشھود الناس لصالة الجماعة تتحقق أواصر المحبة للمجتمع، فھذا یلقى أخاه )ى یمسيفي ذمة هللا حت
  .یسلم علیھ، ویسألھ عن حالھ، ویعین الضعیف، ویفرج كربة المكروب، إلى غیر ذلك من الخیرات التي جعلھا هللا عز وجل في ھذه الصالة

 
 
 
 

 حكم صالة الجماعة
 
 
والمراد . تجب: الضمیر عائد إلى صالة الجماعة، أي) تلزم: (قولھ]. تلزم الرجال للصلوات الخمس ال شرط: [ل المصنف رحمھ هللا تعالىقا

أنھا ال تلزم النساء، وھذا ) الرجال: (، ومفھوم قولھ)تلزم الرجال: (بالتعبیر باللزوم الداللة على أنھا واجبة الزمة في ذمة المكلف، لكنھ قال
لیس على النساء أن یشھدن : أي. لیس على النساء جمعة وال جماعة: بإجماع العلماء رحمة هللا علیھم، ولذلك كان من تعبیر العلماء أن قالوا

الجمعة وال الجماعة، وھذا من باب درء المفاسد؛ إذ إنھ لو أذن للنساء كلھن بالخروج لكان في ذلك مفاسد عظیمة وأضرار كثیرة لوجود 
ھذه الجملة ظاھرھا أن كل مسلم بالغ من الرجال یجب علیھ أن یشھد الصالة مع الجماعة، ) تلزم الرجال: (و قولھ. علیھن بالخروجالعبء 

وھو قول - فذھب اإلمام أحمد وداود الظاھري : والمراد بذلك الصلوات الخمس، وھذا الحكم اختلف العلماء رحمة هللا علیھم فیھ على قولین
ٍ إلى أن صالة الجماعة واجبة على كل بالغ ذكر، وأنھ إذا -  أصحاب النبي صلى هللا علیھ وسلم والتابعین لھم بإحسانمأثور عن جمع من

ووافقھ على ھذا القول بعض أصحاب اإلمام أبي حنیفة والشافعي رحمة هللا على الجمیع، فعند أصحاب . ًتخلف عنھا من غیر عذر یعتبر آثما
أن : القول الثاني.  الزمة، وال یجوز للمسلم أن یتخلف عنھا إال إذا وجد عنده عذر من مرض یحبسھ أو نحو ذلكھذا القول أن صالة الجماعة

وقد استدل أصحاب القول . وبھذا قال جمھور العلماء من الحنفیة والمالكیة والشافعیة رحمة هللا على الجمیع. الصالة لیست واجبة على الرجل
ْوإذا كنت فیھم فأقْمت لُھم الصالة فلتقم : أما دلیلھم من الكتاب فقولھ سبحانھ وتعالى: دلیل الكتاب والسنة واألثراألول الذین قالوا بالوجوب ب ُ ُْ َُ َ َ َْ َ َ ََّ َِ َ ِ َ ِ َ
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َطائفة منُھم معك  َ َ ْ ْ ِ ٌِ َ َفلتقم طائفة منُھم م) :، ووجھ الداللة من ھذه اآلیة الكریمة أن هللا عز وجل قال]102:النساء[َ ْ ْْ ُِ ٌِ َ َ ََ َعكْ وھذا أمر، واألمر ) َ
َولتأت طائفة أخرى لم ُیصلوا فلُیصلوا معك : للوجوب، ثم أمر الطائفة الثانیة التي تخلفت بالشھود فقال تعالى َ َ َ َ َ َُّ ُّ َْ َْ َ َْ َ ْ ُ ٌْ ِ فدلت ھذه : ، قالوا]102:النساء[ِ

وكذلك استدلوا . من والسالمة من باب أولى وأحرىاآلیة الكریمة على وجوب صالة الجماعة، وذلك في حال الخوف، فألن تجب في حال األ
: أتى النبي صلى هللا علیھ وسلم رجل أعمى فقال: (حدیث أبي ھریرة رضي هللا الثابت في صحیح مسلم: األول: بدلیل السنة، وذلك بأحادیث

فأجب، فإني : قال. نعم:  النداء بالصالة؟ قالھل تسمع: ّفرخص لھ، فلما ولى دعاه، فقال. إنھ لیس لي قائد یقودني إلى المسجد! یا رسول هللا
ووجھ الداللة من ھذا الحدیث أن ھذا الرجل األعمى مع وجود المشقة والعناء علیھ بشھود الجماعة أمره . رواه مسلم ) ال أجد لك رخصة

، وھذا أمر، واألمر )فأجب: (ال لھ النبي صلى هللا علیھ وسلم بھا، فدل على أنھا واجبة الزمة، خاصة وأن النبي صلى هللا علیھ وسلم ق
حدیث أبي ھریرة في : الدلیل الثاني. ، فدل على اللزوم، وأن من تخلف عن الجماعة آثم)فإني ال أجد لك رخصة: (للوجوب، وقال 

إلى رجال ال یشھدون ًلقد ھممت أن آمر بالصالة فتقام، ثم آمر رجال فیؤم الناس، ثم أخالف : (الصحیحین أن النبي صلى هللا علیھ وسلم قال
َّووجھ الداللة أن النبي صلى هللا علیھ وسلم بین في ھذا الحدیث أنھ سیعاقب من تخلف عن الجماعة، وأنھ ھم ). ّالجماعة فأحرق علیھم بیوتھم

جب، وأن التخلف بمعاقبة من ال یشھد ھذه الصالة، وال ترد العقوبة إال على ترك واجب أو على فعل محرم، فدل على أن شھود الجماعة وا
من سمع : (أن النبي صلى هللا علیھ وسلم قال : حدیث ابن عباس رضي هللا عنھما: الدلیل الثالث. عنھا من غیر ضرورة وال عذر محرم
 من لم ووجھ الداللة أن النبي صلى هللا علیھ وسلم بین في ھذا الحدیث أن. رواه ابن ماجة وغیره) ِالنداء فلم یأت فال صالة لھ إال من عذر

. یشھد الجماعة فال صالة لھ إال من عذر، فدل على أنھا واجبة الزمة، فھذا حاصل ما احتج بھ أصحاب القول األول من دلیل الكتاب والسنة
ًمن سره أن یلقى هللا غدا مسلما فلیحافظ عل: وأما دلیلھم من األثر فما ثبت في الصحیح عن عبد هللا بن مسعود رضي هللا عنھ أنھ قال ى ھذه ً

الصلوات حیث ینادى بھن؛ فإن هللا شرع لنبیكم سنن الھدى، وإنھن من سنن الھدى، ولو تركتموھا لتركتم سنة نبیكم، ولو تركتم سنة نبیكم 
ن لضللتم، ولقد رأیتنا على عھد رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم وما یتخلف عنھا إال منافق معلوم النفاق، ولقد كان یؤتى بالرجل یھادى بی

ووجھ الداللة من ھذا األثر أن ھذا الصحابي الجلیل الموسوم بالفقھ والعلم والعمل أخبر عن أھمیة ھذه الصالة، . الرجلین فیقام في الصف
یوصف بالضاللة إال على ترك الھدى  وأنھا بمثابة الالزم الواجب الذي لو ترك لضل العبد بتركھ، وھذا كلھ یؤكد وجوبھا ولزومھا؛ ألنھ ال

أما من قال بعدم الوجوب فقد استدلوا بحدیث . فھذا حاصل ما استدل بھ أصحاب القول األول القائلین بالوجوب. الزم والواجب على المكلفال
بخمس : (، وفي روایة )صالة الجماعة أفضل من صالة الفذ بسبع وعشرین: (ابن عمر في الصحیحین أن النبي صلى هللا علیھ وسلم قال

ًوجھ الداللة أن النبي صلى هللا علیھ وسلم اعتبر كلتا الصالتین، وجعل لصالة الفرد فضال، فدل على أن صالة الجماعة و). وعشرین درجة
 ھو القول بوجوب - والعلم عند هللا-والذي یترجح في نظري . لیست بواجبة؛ إذ لو كانت واجبة لما ورد الفضل لضدھا، أعني صالة الفرد

وأما ما استدل بھ من قال بعدم الوجوب فإن حدیث ابن عمر رضي هللا . لة الكتاب والسنة على ھذا القولصالة الجماعة، وذلك لصحة دال
ووجھ ذلك أن . عنھما غایة ما دل علیھ إثبات األجر لصالة الفذ، وذلك ال یستلزم عدم وجود اإلثم المترتب على التخلف عن صالة الجماعة

ماعة دلت على وجوبھا، وحدیث أبي ھریرة دل على المفاضلة بین صالة الجماعة وصالة الفذ، إن األحادیث التي أمرت بصالة الج: یقال
فكأن حدیث أبي ھریرة خرج عن موضع النزاع؛ ألن موضع النزاع في الداللة على الوجوب أو عدم الوجوب، وكون األجر یرد على ھذا 

 النزاع، والقاعدة في األصول أن النص إذا خرج عن موضع النزاع لم أقل من غیره، أو یرد على ھذا أكثر من غیره فھذا خارج عن موضع
تلزم في الصالة المكتوبة، : أي] للصلوات الخمس: [وقولھ. وبھذا یترجح القول القائل بالوجوب. ًیصلح دلیال على عین المسألة المختلف فیھا

المصنف رحمھ هللا إطالق الوجوب واللزوم بھذه الصلوات الظھر والعصر والمغرب والعشاء والفجر، ولذلك قید : وھي الصلوات الخمس
الخمس على ظاھر النصوص؛ ألنھا إنما وردت في الصالة المفروضة والمكتوبة، وأما جماعة النوافل كصالة التراویح والصالة على 

ماعة شھودھا مع الجماعة واجب صالة الج: أي] ال شرط: [وقولھ. الجنازة إذا كانت جماعة فھذه لیست بالزمة وال واجبة على المكلف
 الذین -الظاھریة والحنابلة وبعض الحنفیة والشافعیة-ونحن ذكرنا أن العلماء رحمة هللا علیھم . ًوالزم، ولكن لیس شرطا في صحة الصالة

 وطائفة قالت .لو صلى لوحده صحت صالتھ: فطائفة أوجبت صالة الجماعة، وقالت: قالوا بوجوب صالة الجماعة انقسموا إلى طائفتین
وإذا ثبت أن صالة الجماعة واجبة، فھل وجوبھا وشھودھا . ًلو صلى فردا من دون عذر لم تصح صالتھ: بوجوب صالة الجماعة، وقالت

قال الحنابلة، والحنفیة والشافعیة الذین یوافقونھم على : ًشرط في صحة الصالة أو لیس شرطا؟ في المسألة قوالن عند من یقول بالوجوب
وقال . ًإنھا لیست بشرط في صحة الصالة، فمن صلى منفردا صحت صالتھ وأجزأت ویأثم؛ ألنھ لم یشھد الجماعة:  صالة الجماعةوجوب

فلو صلى .  إنھا واجبة وشرط في الصحة- وھو روایة عن اإلمام أحمد، واختاره شیخ اإلسالم ابن تیمیة رحمة هللا على الجمیع-الظاھریة 
ٍمنفردا بدون عذر فإن  وقد استدل الذین قالوا بالوجوب وأنھا لیست بشرٍط في الصحة بأدلة الوجوب التي . صالتھ باطلة على ھذا القولً

فلو سألك . ذكرناھا؛ ألن األصل أن من أدى صالتھ كاملة بأركانھا وشرائطھا وواجباتھا فصالتھ صحیحة حتى یدل الدلیل على البطالن
حدیث المسيء صالتھ؛ فإن النبي صلى : ى الصالة بأركانھا وواجباتھا أن یحكم بصحة صالتھ تقولما الدلیل على أن األصل فیمن أد: سائل

، فإذا صلى المنفرد وأدى الصالة بأركانھا )إذا فعلت ھذا فقد تمت صالتك: (هللا علیھ وسلم بعد أن بین لھ ما یجب في الصالة قال لھ
قھاء الظاھریة ومن وافقھم فقد استدلوا على بطالن صالة المنفرد بدون عذر بما جاء في أما ف. وواجباتھا انطبق علیھ ما ورد في ھذا الحدیث

رواه ابن ماجة، ) ِمن سمع النداء فلم یأت فال صالة لھ إال من عذر: (حدیث ابن عباس رضي هللا عنھما أن النبي صلى هللا علیھ وسلم قال 
فدل ھذا . فال صالة صحیحة: أي) فال صالة لھ: (إن قولھ : قول بصحتھ، قالواوھذا الحدیث مختلف في إسناده وفیھ كالم، ولكن على ال
كاملة، والذین : أي) فال صالة لھ: (إن قولھ: وأما الذین قالوا بصحتھا فإنھم یقولون. الحدیث على بطالن صالة المنفرد؛ ألنھ صلى بدون عذر

-والذي یترجح في نظري . ً عباس مترددا بین نفي الكمال ونفي الصحةفال صالة صحیحة، فأصبح حدیث ابن: یقولون بعدم صحتھا یقولون 
لصحة ما احتج بھ أصحاب ھذا : ًأوال: ً ھو القول بصحة صالة المنفرد ولو كان تاركا للجماعة بدون عذر، وذلك لما یلي- والعلم عند هللا

من جھة السند، فإنھ معارض لما ھو : الوجھ األول: ن وجھینأن استدالل أصحاب القول الثاني بحدیث ابن عباس یجاب عنھ م: ًثانیا. القول
یتردد بین نفي ) فال صالة لھ: (من جھة المتن، فإن قولھ علیھ الصالة والسالم: الوجھ الثاني. أصح منھ، مع ما فیھ من الطعن في روایتھ
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 الصحة ونفي الكمال، وال
 
 
 
 

 صالة الجماعة في البیت
 
 

فعل صالة الجماعة في بیتھ، بأن یجمع أھلھ، فیصلي : أي) فعلھا(للمكلف، : أي) ولھ: (قولھ]. فعلھا في بیتھولھ : [قال رحمھ هللا تعالى
ومن األصحاب من . بامرأتھ أو ببناتھ، أو یصلي بإخوانھ وأخواتھ، أو یصلي بأبنائھ وبناتھ، وقس على ھذا، فال حرج علیھ على ھذه الروایة

یؤدي إلى ضعف الجماعة فإنھ یجوز لھ أن یتخلف ویصلي مع جماعتھ في المنزل، واحتجوا بحدیث إن كان تخلفھ عن المسجد ال : قال
ما منعكما أن تصلیا : (أنھ صلى بالناس بخیف منى، فرأى رجلین لم یصلیا، فقال: -وھو ثابت في الصحیح عنھ علیھ الصالة والسالم-الرحل 

ووجھ ). إذا صلیتما في رحالكما ثم أدركتما اإلمام ولم یصل فصلیا معھ؛ فإنھا لكما نافلة. فال تفعال: قال. قد صلینا في رحالنا: معنا؟ قاال
إن ھذا : وھناك من العلماء من قال. الداللة أنھما تركا جماعة المسجد لجماعة الرحل والبیت، ولم ینكر النبي صلى هللا علیھ وسلم علیھما ذلك

في صالة السفر، والجماعة في السفر ساقطة عن المسافر لھذا الحدیث، فال تشمل من جمع ال یشمل صالة الرجل في أھلھ، وإنما ھو وارد 
وھذا القول من القوة بمكان، أعني أنھ ال یشرع لإلنسان أن یتخلف عن الصالة مع الجماعة ویجمع بأھلھ؛ ألنھ لو فتح ھذا الباب . في أھلھ

مل حدیث الرحل على المسافرین؛ ألنھما كانا بخیف منى فكانا في حكم لفات كثیر من مقاصد الشریعة بإیجاب الجماعة، ولذلك یح
ًالمسافرین، ولذلك صلوا مع النبي صلى هللا علیھ وسلم قصرا، فالحدیث وارد في المسافرین، وأحادیث الجماعة إنما ھي في المقیم، وعلى 

  .ًوسعة من هللا عز وجل على ھذا النوع من المكلفینًإن المسافر ال تجب علیھ الجماعة إن كان یصلي في رحلھ رفقا وت: ھذا نقول
 
 
 
 

 صالة أھل الثغور في مسجد جامع
 
 

ًھم الذین یكونون في الجھاد، ویوصف الجھاد بكونھ ثغرا، : أھل الثغور]. وتستحب صالة أھل الثغر في مسجد واحد: [قال رحمھ هللا تعالى
-فیستحب ألھل الثغر . لمسلمین، ویقف المجاھدون المرابطون علیھا صیانة لثغور األمةثغور اإلسالم؛ ألنھا منافذ یدخل منھا على ا: فیقال

أن ال یتفرقوا في جماعات متعددة؛ ألنھم إذا اجتمعوا في جماعة واحدة كان أمكن في إظھار ھیبة اإلسالم -الذین یكونون في الجھاد : أي
ًة العظیمة یصلون مع بعضھم ویركعون وراء إمام واحد وینضبطون انضباطا وعزة أھلھ وتآلف أصحابھ، وإذا رآھم العدو وھم بھذه الكثر

لقد ھممت أن أحرق المساجد في الثغور من أجل أن یجتمع المجاھدون على إمام : ًكامال كان ذلك أبلغ في الھیبة، حتى إن األوزاعي قال
خوة وتحقیق األواصر، وأبلغ في النكایة بالعدو وإرھابھ من شوكة واحد، وھذا ال شك أنھ أبلغ في الجماعة، وفي األلفة والمحبة، وفي قوة األ

ًالمسلمین، فلذلك استحب العلماء أن تكون جماعتھم واحدة، ولكن نظرا ألن الثغور یعتریھا ما یعتریھا من وجود التفرق خوفا من دھم العدو  ً
ًعات، ویكون األمر مرتبطا بمصلحة الجھاد على حسب ما یراه ومباغتتھ فال حرج أن تكون ھناك أكثر من جماعة، وال حرج أن یتفرقوا جما

  .إمامھم
 
 
 
 

 صالة الرجل في المسجد القریب منھ
 
 

بعد أن بین لنا لزوم ]. واألفضل لغیرھم في المسجد الذي ال تقام فیھ الجماعة إال بحضوره ثم ما كان أكثر جماعة: [قال رحمھ هللا تعالى
أن الرجل الذي تتوقف الجماعة علیھ في : فمنھا. ًشرطا في الصحة شرع اآلن في بیان أفضل الجماعاتالجماعة ووجوبھا، وأنھا لیست 

أن یكون لحیك جماعة، وھذه : مثال ذلك. ًمسجده، ویكون مسجده محتاجا إلیھ لحصول الكثرة، فھذا األفضل لھ أن یصلي في جماعة مسجده
الناس ھذا المسجد ویقبلون علیھ وتقوى جماعتھم، فحینئذ تصلي معھم، وال تنصرف إلى الجماعة قلیلة العدد، وبشھودك یكثر العدد ویعرف 

إن كان مسجدك ال ). ثم ما كان أكثر جماعة: (قال. غیره؛ لما فیھ من تقویة ھذه الجماعة ودعوة الناس لشھودھا، وھذا یحقق مقصود الشرع
أن : فھل األفضل أن تصلي في ھذا المسجد، أو في ذاك المسجد؟ والجوابلو أن عندك أكثر من مسجد، : تتوقف جماعتھ علیك یرد السؤال

ًالمساجد قد فاضل الشرع بینھا، فما كان من المساجد منصوصا على فضلھ فمقدم على غیره، فیقدم المسجد الحرام على سائر المساجد على 
ًمل وأعظم أجرا وحظا، وذلك من كل الوجوه، خاصة وجھ األرض، فمسجد الكعبة أفضل المساجد على اإلطالق، والصالة فیھ أشرف وأك ً
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وجود المضاعفة التي تصل إلى مائة ألف صالة، وكذلك الجمعة فإنھا آكد، والحض علیھا في مسجد الكعبة آكد، ولو كان اإلنسان یرجح 
ة في المسجد الحرام؛ فإن دخولھ إن كل مكة یعتبر من المسجد الحرام فال ینبغي لھ أن یذھب الفضل بعدم شھود الصال: القول الذي یقول

وشھوده وتكثیر سواد المسلمین فیھ من الخیر بمكان، وقد ثبت عن النبي صلى هللا علیھ وسلم أنھ أخبر أن صالة الرجل مع الرجل أفضل 
جماعة في المسجد وأزكى من صالتھ وحده، وأنھا مع الثالثة أزكى من االثنین، وما كان أكثر كان أفضل، كما في حدیث أحمد، فصالة ال

ُّال تقم فیھ أبدا لمْسجد أسِّس على التقوى مْن أول یْوم أحق : ، وفضیلة القدم؛ ألن هللا یقول-الكثرة- الحرام فیھا فضیلة المكان، وفضیلة العدد ٌَ َ َ َ َ َ ََ َ ٍَ ِ َّ ِ ِ ِْ ً َُّ َ َُ ِ ْ َ
ِأْن تقوم فیھ  ِ َ ُ َ یدل على فضلھ وبركة الصالة فیھ؛ ألن كل شيء شھد الشرع ، فقدم ھذا المسجد، وشھود هللا عز وجل بقدمھ ]108:التوبة[َ

صالة في مسجدي ھذا بألف : (ویلي ذلك المسجد النبوي، وذلك لشھود النبي صلى هللا علیھ وسلم لھ بالفضل في قولھ . بفضلھ فھو مبارك
یلیھ المسجد األقصى، فإنھ بخمسمائة صالة فیما ، فأخبر صلى هللا علیھ وسلم أن الصالة فیھ أفضل، ثم )صالة فیما سواه إال المسجد الحرام

ًسواه إال ما ذكرنا من المسجدین، فھذه المساجد الثالثة ھي أفضل المساجد على وجھ األرض، والصالة فیھا أكمل وأعظم أجرا، ویلیھا مسجد 
رواه النسائي وغیره بسند ) ھ كأجر عمرةمن تطھر في بیتھ ثم أتى مسجد قباء فصلى فیھ كان ل: (قباء، وذلك لقولھ علیھ الصالة والسالم

ٌأن النبي صلى هللا علیھ وسلم أثبت الفضل لمسجد قباء، وأما الصالة فیھ فمطلقة، سواء أكانت نافلة أم فریضة، وأما  ووجھ الداللة. صحیح
. یضة أو نافلة فإنھ ینال أجر العمرةبإطالق، ولذلك لو صلى فیھ فر) فصلى فیھ: (فضعیفة، لكن الروایة القویة )فصلى فیھ ركعتین: (روایة 

فھذه المساجد أفضل، وشھود الجماعة فیھا أكمل، وفي مكة ال شك أن اإلنسان ینبغي لھ الحرص على الصالة في المسجد الحرام، خاصة في 
 من العمر، فھذا فضل عظیم ًیوم الجمعة؛ فإن الجمعة فیھ بمائة ألف جمعة، فھي الفضل بمكان، ولو أن اإلنسان حسبھا لوجدھا تعادل قرونا

مع ما في -  البعد عن ھذا الفضل، خاصة وأن المسجد الحرام - خاصة ألھل العلم وطالب العلم- خص هللا عز وجل بھ أھل مكة، فال ینبغي 
حییت السنن، وكان  فیھ تعلیم الجاھل وإحیاء السنة؛ ألنھ إذا كثر شھود أھل السنة الصالة في ھذا المسجد ائتسى الناس، وأ-شھوده من الخیر

 فمنھم - : وبعد ھذه المساجد للعلماء تفصیل في تفضیل الجماعات. ینبغي الحرص على ھذه الفضیلة في ذلك من الخیر ما هللا بھ علیم، ولذلك
المسجد الذي یلي ھذه المساجد أقدم المساجد، فلو كان عندك مسجدان، أو جماعتان إحداھما مسجدھا أقدم فإنھ تقدم الجماعة على : من یقول

ِلمْسجد أسِّس على التقوى مْن أول یْوم أحق أْن تقوم فیھ : یلي ذلك المسجد في القدم، واحتجوا بقولھ تعالى ِ َّ َِ ُ َْ َ َ َُّ ٌَ َ َ َ َ ٍَ ِ َّ َ َُ ، فقد أخبر هللا تعالى ]108:التوبة[ِ
المسجد القدیم أفضل من المسجد الجدید وأحق، حتى أن قدم المسجد دال على فضلھ، فأثبت األحقیة لألقدم، وعلى ھذا كلمة جماھیر العلماء، ف

ًلو وجد مسجد قدیم ثم جاء إنسان وأحدث مسجدا جدیدا من دون حاجة لصالة جماعة وإنما لقصد جذب الناس إلى مسجده فإنھ یعتبر : قالوا ً
 تصح الجمعة في المسجد الجدید إذا لم ُمسجد ضرار، ولو أحدث مسجد للجمعة بعد مسجد قدیم فإن العبرة في الجمعة بالمسجد القدیم، وال

وعلى ھذا جمع من أھل العلم رحمة هللا علیھم من الفقھاء، فالمسجد القدیم أحق لنص . ظاھر آیة التوبة التي ذكرناھا توجد حاجة، وھذا على
. ى المسجد الذي ھو دونھ في الزمانًكتاب هللا عز وجل على تفضیلھ، وألنھ أكثر طاعة وشھودا للخیر، وذلك لفضل الزمان الذي امتاز بھ عل

صالة الرجل مع الرجل أزكى : (ثم ینظر إلى المسجد الذي ھو أكثر جماعة؛ لقولھ علیھ الصالة والسالم : أي] ثم ما كان أكثر جماعة: [فقولھ
سند یدل على أن الجماعة ، وھذا الحدیث الم)من صالتھ وحده، وصالتھ مع الرجلین أزكى من صالتھ مع الرجل، وما كان أكثر فھو أفضل

ًاألكثر عددا أفضل من الجماعة األقل عددا اختلف العلماء فیما لو كان ھناك مسجدان أحدھما قدیم ]. ثم المسجد العتیق: [قال رحمھ هللا تعالى. ً
ع كثرة الجماعة؟ فمنھم من وجماعتھ قلیلة، والثاني جدید وجماعتھ أكثر، فھل األفضل أن تشھد القدیم مع قلة الجماعة، أو تشھد الجدید م

أقدم فضیلة الجماعة؛ ألن النبي : ومنھم من قال. ، وذلك لورود النص بھا من القرآن-فضیلة المسجد القدیم: أي- أقدم فضیلة المكان : یقول
ة أفضل؛ وذلك ألن حدیث  أن المسجد القدیم ولو كان أقل جماع- وهللا أعلم-صلى هللا علیھ وسلم لم یفرق بین مسجد قدیم وجدید، والذي یظھر 
أي أن أبعد المساجد أفضل ]. وأبعد أولى من أقرب: [قال رحمھ هللا تعالى. النسائي فیھ كالم في سنده، وداللة نص اآلیة أقوى من داللة السنة

: هللا علیھ وسلم أنھ قالفلو كان عندك جماعة بعیدة وجماعة قریبة، فالجماعة البعیدة أفضل؛ لما ثبت في الصحیح عن النبي صلى . من أقربھا
وذلك ألنھم أرادوا أن یتحولوا إلى جوار المسجد، . الزموا دیاركم تكتب آثاركم: أي) دیاركم تكتب آثاركم، دیاركم تكتب آثاركم! یا بني سلمة(

، ووجھ الداللة من ھذا )ًأعظم الناس أجرا في الصالة أبعدھم إلیھا ممشى: (وفي الحدیث الصحیح عن النبي صلى هللا علیھ وسلم أنھ قال
ًالحدیث أن النبي صلى هللا علیھ وسلم بین أن أعظم الناس أجرا في صالة الجماعة أبعدھم إلیھ ممشى، فدل على أن المسجد البعید أفضل من  ّ

 رضي هللا عنھ أن وفي الصحیح من حدیث أنس. األفضل أن یذھب إلى ما ھو أبعد لما فیھ من المشقة والعناء: المسجد القریب، ولذلك قالوا
ًما أحب لو أن بیتي معلقا بطنب : لو أنك اتخذت دابة تقیك حر الرمضاء وھوام اللیل؟ فقال: ًرجال كانت ال تخطئھ صالة في المسجد، فقیل لھ

إن هللا قد : (وسلمفقال لھ النبي صلى هللا علیھ . إني أحتسب أن یكتب هللا لي األجر في ذھابي ورجعتي. بیت رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم
أال أنبئكم بما : (ً، فمن كان بعیدا واحتسب الخطا إلى المسجد فإن ذلك أفضل وأكمل، ولذلك قال النبي صلى هللا علیھ وسلم)جمع لك بین ذلك

لصالة، فذلكم یمحو هللا بھ الخطایا ویرفع بھ الدرجات؟ كثرة الخطا إلى المساجد، وإسباغ الوضوء على المكاره، وانتظار الصالة بعد ا
إذا وجد مسجدان أحدھما أبعد والثاني أقرب : ، فدل ھذا على أن من كان أبعد فھو أفضل ممن كان أقرب، ولذلك قالوا)الرباط، فذلكم الرباط

  .فإن األبعد أحب وأفضل من األقرب
 
 
 
 

 األسئلة
 
 

...... 
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 حكم صالة الجماعة للمسافر

 
 

، والصالة والسالم على رسول : ط الجماعة عن المسافر ولو سمع النداء؟ الجوابًھل یعتبر السفر عذرا في سقو: السؤال باسم هللا، والحمد 
فظاھر حدیث الخیف أنھ إذا صلى المسافران أو المسافرون في رحلھم سقطت عنھم الجماعة؛ : هللا، وعلى آلھ وصحبھ ومن وااله، أما بعد

ترك االستفصال في مقام : (والقاعدة في األصول. أسمعتما النداء أو لم تسمعا: الرجلینألن النبي صلى هللا علیھ وسلم لم یستفصل من 
وهللا تعالى . ً، فكأنھ إذن بالعموم، سواء أسمعوا أم لم یسمعوا، وھذا ھو الذي یترجح من ظاھر السنة)االحتمال ینزل منزلة العموم في المقال

  .أعلم
 
 
 
 

 ًو ال یزال مقیماالترخص برخص السفر لمن نوى السفر وھ
 
 

: نویت السفر، وأثناء االستعداد للرحیل نودي لصالة الظھر، فھل الجماعة واجبة في ھذا الظرف، أم أصلي بأھلي ثم أسافر؟ الجواب: السؤال
ن، فإذا أسفر إذا سمعت النداء وأنت تنوي السفر فحكمك حكم المقیم، وال یأخذ المسافر رخصة المسافر إال إذا أسفر وخرج من آخر العمرا

فقد سافر، وحینئٍذ ال حرج علیھ أن یأخذ برخص السفر من قصر الصالة والفطر ونحو ذلك مما یشرع للمسافر أن یترخص بھ، أما وأنت ال 
ًزلت مقیما وتسمع النداء فإنھ یجب علیك شھود ھذه الجماعة، إال إذا كنت مسافرا واضطررت بحیث یتوقف على تعجیلك أمور مھمة ویكون  ً

 .وهللا تعالى أعلم. في تأخرك ضرر علیك، فحینئذ ینزل ھذا منزلة العذر، كالعذر في حال اإلقامة، وال حرج علیك أن تبرد وتسافر
 
 
 
 

 حضور صالة الجماعة لمن سمع النداء وھو في نزھة
 
 

النداء في المكان المجاور لنا، فما نحن مجموعة من الشباب نخرج إلى نزھة ونصلي الجماعة في المكان الذي نحن فیھ، ونسمع : السؤال
إذا كنتم تسمعون النداء بدون وسائل التكبیر الموجودة اآلن فإنھ یجب علیكم شھود الجماعة، وذلك لنص النبي صلى : حكم صالتنا؟ الجواب

  .وهللا تعالى أعلم. هللا علیھ وسلم على شھودھا لمن سمع النداء، وال عذر لكم
 
 
 
 

  أیام الحجتعدد صالة الجماعة في
 
 

األصل أن : ّما حكم تعدد الجماعات في وقت واحد في أیام الحج، وما الواجب علي فعلھ أثناء تواجدي في ذلك المكان؟ الجواب: السؤال
ھي ًیجتمع الناس على إمام واحد تحقیقا لمقصود الشرع، فإن كان المنزل الذي نزلتھ فیھ مكان قد ھیئ لصالة الجماعة فإنھ أحق، وجماعتھ 

ًالجماعة، فالزمھا واحرص علیھا، وأنت مأجور بشھودھا أكثر من غیرھا، وأما إذا كان منزال یستوي فیھ الناس، كأن یكون في أطراف 
 فحینئذ تصلي في أقرب الجماعات إلیك إن أردت اللزوم، وأما إن أردت الفضل - كما یحصل في عرفات وفي مزدلفة وفي منى-المناسك 

  .وهللا تعالى أعلم. ًددا وأكثرھا جماعة؛ فإن شھودھا أفضلفانظر إلى أكثرھا ع
 
 
 
 

 اللحن الذي تبطل بھ الصالة
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ًاللحن الذي یبطل الصالة أن یكون لحنا یحیل : ما ھو اللحن الذي تبطل بھ الصالة، وھل لي أن أعلم جماعة المسجد بذلك؟ الجواب: السؤال
َأْھدنا: (المعنى، كأن یقول َأْھدنا(یر غ) اھدنا(، فإن )ِ إذا لحن ھذا اللحن الموجب لخروج المعنى من الداللة فإنھ حینئذ تبطل : ، ولذلك یقولون)ِ

صالتھ وصالة من وراءه إذا كان من وراءه یحسن الفاتحة، أما إذا كان ھذا الرجل ال یحسن الفاتحة ومن وراءه مثلھ أو أسوأ منھ، فإن 
  .وهللا تعالى أعلم.  فرط في التعلمصالتھ صحیحة، وتصح صالتھ وال یأثم إال إذا

 
 
 
 

 إتمام الصالة لمن فاتھ بعضھا
 
 

من صلى وراء إمام فإنھ یتم ما فاتھ؛ : من أعاد صالة في مسجد آخر وقد سبقتھ الجماعة الثانیة بركعة فأكثر ھل یتم ما فاتھ؟ الجواب: السؤال
ً، فأمر النبي صلى هللا علیھ وسلم بالتمام والكمال، إال إذا كان مسافرا )كم فأتموافما أدركتم فصلوا،وما فات: (لقول النبي علیھ الصالة والسالم

  .فإنھ یشرع لھ أن یسلم بسالم اإلمام وهللا تعالى أعلم. ودخل وراء المقیم في الركعتین األخریین من الرباعیة
 
 
 
 

 نصیحة لمن یتخلف عن صالتي الفجر والعصر
 
 

: الزمن یتخلفون عن الجماعة في صالتي الفجر والعصر بحجة غلبة النوم، فما توجیھكم لھؤالء؟ الجوابكثیر من الناس في ھذا : السؤال
على المسلم أن یأخذ باألسباب، وذلك إذا كان شدید العناء شدید التعب، فإنھ یوصي من یوقظھ، أو یضع بجواره من اآلالت ما یعینھ على 

ًلنوم فإنھ یعذر، أما إذا لم یأخذ باألسباب فإنھ یعتبر آثما؛ ألن تعاطي األسباب واجب علیھ، االستیقاظ، فإن تعاطى أسباب إیقاظھ وغلبھ ا
ًوتركھا أوقعھ في محظور التخلف عن الجماعة، فیعتبر آثما من ھذا الوجھ، أما لو تعاطاھا واحتاط لنفسھ فإنھ ال یأثم؛ لظاھر حدیث حذیفة 

وأما تساھل الناس في شھود . لنبي صلى هللا علیھ وسلم في مقدمھ من غزوة تبوك إلى المدینةبن الیمان رضي هللا عنھ وأرضاه حینما عرس ا
ھاتین الصالتین فإنھ ال یجوز للناس أن یتعاطوا أسباب التقاعس عن ھاتین الصالتین وشھودھما مع الجماعة، ولذلك أخبر النبي صلى هللا 

من صلى العشاء في جماعة فكأنما قام نصف اللیل، ومن صلى : (دیث الصحیح علیھ وسلم عن فضل شھودھما مع الجماعة، فقال في الح
بشر المشائین في الظلم إلى المساجد بالنور التام : (، وفي الحدیث عنھ علیھ الصالة والسالم أنھ قال )الفجر في جماعة فكأنما قام اللیل كلھ

تفتاح یومھ بالعمل الصالح، واستفتاحھ بسماع كالم هللا وكتاب هللا عز وجل، ، وشھود الصالة فیھ خیر كثیر على اإلنسان، من اس)یوم القیامة
ًخاصة إذا كان اإلمام قد أعطى كتاب هللا حقھ من الترتیل والتجوید؛ فإن في ذلك أثرا عظیما على النفس، من انشراح الصدر وطمأنینة القلب  ً

، )فأصبح طیب النفس، وإال أصبح خبیث النفس كسالن: (صلى هللا علیھ وسلموقوة النفس واستجمامھا وإقبالھا على الخیر، كما قال النبي 
  .وهللا تعالى أعلم. نسأل هللا المعونة وكفایة المئونة

 
 
 
 

 إمامة المتنفل بالمفترض
 
 

في جماعة ثم من صلى الفریضة : إذا صلیت في جماعة ثم أتیت إلى مسجد آخر وقد أقیمت الصالة فھل لي أن أصلي بھم؟ الجواب: السؤال
قدم على جماعة ثانیة، فإن وجد غیره ممن ھو أھل لإلمامة فإن األفضل لھ أن ال یتقدم؛ ألن العلماء رحمھم هللا اختلفوا في إمامة المتنفل 

ك، بالمفترض، وإن كان الصحیح جوازھا، ولكن صیانة صالة الناس والخروج من خالف العلماء رحمھم هللا أولى وأحرى، ولذلك تقدم غیر
  .وهللا تعالى أعلم. إال إذا لم یكن ھناك إمام سواك، فتتقدم بھم وال حرج علیك

 
 
 
 

 الصالة في المسجد لمن فاتتھ صالة الجماعة
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األفضل أن تصلي في : لو جئت إلى المسجد وقد انتھت الصالة، فھل األفضل أن أصلي في المسجد أم أرجع إلى البیت؟ الجواب: السؤال

ن صالتك في المسجد فیھا فضیلة إتیان غیرك إلیك، فإنھ ربما رآك إنسان متخلف وصلى معك فأصبت وإیاه الجماعة، ثم قد المسجد، وذلك أل
ًیصلي معك إنسان ممن صلى فیتصدق علیك ویثاب وتثاب أیضا فتحصل فضیلة الجماعة، أما الرجوع إلى البیت فھذا قول شاذ ضعیف قال 

ِمن دخل ووجد الصفوف مكتملة فإنھ یقف وینتظر، فإذا لم یأت أحد فإنھ یرجع إلى :  الصف، حیث قالوابھ بعض العلماء في المتخلف وراء
وھذا القول من الشذوذ بمكان؛ ألن معناه أو مبناه على أن صالتھ في المسجد غیر صحیحة، فأین الدلیل الذي یدل على أنھ لو . بیتھ ویصلي

ً صالتھ إال إذا صلى منفردا خلف الصف، أما لو صلى منفردا بعد الجماعة فعلى األقل یقالوبناء على ذلك ال تصح! صلى ال تصح صالتھ؟ ً :
أما أن یرجع بعد أن أمره هللا عز وجل بالشھود والحضور . ِإنھ یصلي، فإن جاء أحد معھ فبھا ونعمت، وإن لم یأت أحد معھ استقبل الصالة

إنھ لو : ھم، ووصفھ جمع من العلماء رحمة هللا علیھم بالشذوذ، أعني القول الذي یقولفھذا قول ضعیف قال بھ بعض العلماء رحمة هللا علی
  .وهللا تعالى أعلم. جاء والصف قد اكتمل ولم یجد من یصلي معھ فإنھ ینصرف ویرجع إلى بیتھ وال یصلي في المسجد

 
 
 
 

 كیفیة إحرام من دخل مكة لغرض العمل ثم غیر نیتھ
 
 

من كان من أھل جدة وبعد : یم في جدة، وخرج إلى مكة بنیة العمل فغیر نیتھ إلى نیة الحج، فحج من مكانھ؟ الجوابما حكم رجل یق: السؤال
فإن طرأت علیھ النیة في الطریق فمن المكان الذي طرأت : أن خرج إلى مكة للعمل طرأت علیھ النیة في الطریق أو في مكة ففیھ تفصیل

، فإذا أنشأ نیة الحج وھو في طریقھ بین )فمن كان دون ذلك فإحرامھ من حیث أنشأ: (ھ الصالة والسالم علیھ یجب علیھ اإلحرام؛ لقولھ علی
مكة وجدة یلزمھ أن یحرم من المكان الذي جددت فیھ نیتھ، ولذلك أحرم عبد هللا بن عمر رضي هللا عنھ من وادي الفرع، وذلك من مزرعتھ 

أما .  علیھ النیة أحرم من حیث طرأت علیھ النیة، وعلى ذلك جماھیر العلماء رحمة هللا علیھمالتي كانت ھناك، وھذا یدل على أن من طرأت
  .لو طرأت علیھ النیة بعد أن دخل مكة، أو بعد أو وصل إلى منى فیحرم من موضعھ وال حرج علیھ، وهللا تعالى أعلم

 
 
 
 

 حكم من جامع زوجتھ بعد التحلل األول
 
 

ھذه المسألة قضى فیھا بعض أصحاب النبي صلى : زوجتھ بعد التحلل األول، وھل على الزوجة شيء؟ الجوابما حكم رجل جامع : السؤال
، ولكن یلزمھ )الحج عرفة: (وعلى ھذا جماھیر العلماء رحمة هللا علیھم، وذلك لقولھ علیھ الصالة والسالم . هللا علیھ وسلم أن حجھ صحیح

، فیمضي إلى -أعني فیما یستقدم-قع طواف اإلفاضة في نسك صحیح؛ ألنھ بجماعھ قد أفسد نسكھ أن یذھب إلى التنعیم ویأتي بعمرة حتى ی
  .وهللا تعالى أعلم. التنعیم ویحرم بعمرة، ثم یطوف طواف اإلفاضة قبل العمرة، ثم یعتمر بعد ذلك، ثم یرجع ویتم مناسكھ وعلیھ الدم

 
 
 
 

 صالة الحاج من أھل مكة
 
 

ھذه المسألة فیھا خالف بین العلماء رحمة هللا علیھم : ھل مكة في الحج بین المشاعر یقصر الصالة أو یتمھا؟ الجوابھل الحاج من أ: السؤال
، وبعض العلماء یرى أن أھل مكة في حكم المسافر، وإذا خرجوا إلى عرفات أو منى یقصرون؛ ألن أصحاب ھذا -أعني مسألة أھل مكة-

 ھذا فإن قلیل المسافة وبعیدھا سفر، وبناء علیھ یشرع لھم الجمع ال للنسك ولكن للسفر، وذھب جمع من ًالقول ال یرون أن للسفر حدا، وعلى
) أتموا صالتكم فإنا قوم سفر: (ًالعلماء رحمة هللا علیھم إلى أنھم یأخذون حكم المقیم إعماال لألصل، وألن قول النبي صلى هللا علیھ وسلم 

وھذه المسألة مشكلة حتى على . إنما سكت في عرفة؛ ألنھ سبق وأن أعلن أھل مكة بمكة: فة، قالواصح عنھ في مكة، ولم یصح عنھ في عر
من خالف  ًالقول بأنھم قد خرجوا، فالمشكلة اآلن أنھ اتصل البناء، فأصبحت األرض سكنا ألھل مكة، ولذلك أرى أن یحتاط وأن یخرج

ًوم عرفة، وتجمع للنسك أیضا لیلة مزدلفة لورود السنة بھا، فإذا جمعت للنسك فال العلماء رحمة هللا علیھم، وإن جمعوا تجمع للنسك في ی
وآخر دعوانا أن الحمد  رب العالمین، وصلى وسلم على سیدنا محمد، وعلى آلھ . ًحرج، لكن إتمام الصالة یعتبر خروجا من الخالف

  .الطیبین الطاھرین
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 [2[ باب صالة الجماعة -شرح زاد المستقنع 
حكم إمامة الشخص في المسجد مع وجود اإلمام الراتب، وحكم إعادة الصالة لمن صالھا ثم : لصالة الجماعة أحكام ومسائل متعلقة بھا، منھا

ونحوھا من .. حضر جماعة یصلون نفس الصالة، وحكم تكرار الجماعة في المسجد، وحكم النافلة إذا أقیمت الصالة، وبماذا تدرك الجماعة
 .المسائل

 تابع أحكام صالة الجماعة
 
 

...... 
 

 التقدم لإلمامة مع وجود اإلمام الراتب
 
 

. بسم هللا الرحمن الرحیم الحمد  رب العالمین، والصالة والسالم على أشرف األنبیاء والمرسلین سیدنا محمد، وعلى آلھ وصحبھ أجمعین
ویحرم أن یؤم في مسجد قبل : [قولھ]. ل إمامھ الراتب إال بإذنھ أو عذرهویحرم أن یؤم في مسجد قب: [فیقول المصنف رحمھ هللا: أما بعد

فال یجوز . بإذن اإلمام الراتب: أي. یحرم على المكلف أن یؤم غیره في المسجد الذي لھ إمام راتب إال بإذنھ: أي] إمامھ الراتب إال بإذنھ
وذلك ألنھ ثبت عن النبي صلى هللا علیھ وسلم في الحدیث الصحیح أنھ تخلف لإلنسان أن یتقدم لإلمامة إذا وجد اإلمام الراتب إال بعد إذنھ، 

للصلح بین حیین من بني عوف، فلما تأخر جاء بالل فآذن أبا بكر بالصالة، فأقام وتقدم أبو بكر یصلي بالناس، فقدم النبي صلى هللا علیھ 
 صلى هللا علیھ وسلم، فذھب یتأخر، فأشار إلیھ النبي صلى هللا علیھ وسلم، فنبھ الناس أبا بكر رضي هللا عنھ، فالتفت فإذا ھو برسول هللا
 أن أبا بكر تأخر لرسول هللا صلى - كما یقول العلماء-: ووجھ الداللة. وسلم أن مكانك، فتقدم النبي صلى هللا علیھ وسلم وأتم، وتأخر أبو بكر 

إن ھذا : ذلك لمكان الرسالة من وجھ، ولمكان اإلمامة من وجھ؛ ولذلك قالواهللا علیھ وسلم ألحقیة النبي صلى هللا علیھ وسلم باإلمامة، و
الحدیث سنة، فلو قدم اإلمام الراتب أثناء الصالة وقد تقدم غیره، وأراد أن یؤخره ویتقدم صح ذلك وأجزأه، وبھ أفتى جمع من العلماء رحمة 

ّشرع قد أعطاه ذلك إن تعین من اإلمام، أو من ینوب منابھ، كما ھو الحال لو والسبب في ذلك أنھ أحق، وال. هللا علیھم، والسنة دالة على ھذا
ًُعین إمام راتبا لمسجد، فھذه األحقیة من جھة الوالیة ال یجوز ألحد أن یتقدم علیھا إال بإذن من الشرع، وأذن لك الشرع أن تتقدم إماما بدل 

ًلیھ یعتبر طعنا فیھ وأذیة لھ، وتقدما من دون حق، وقد قال صلى هللا علیھ وسلم اإلمام الراتب عند عدم وجوده، فأما لو وجد فإن التقدم ع كما - ً
اإلمام : ، فنص علیھ الصالة والسالم على أن ال یتقدم على إمامھم، ولذلك قال جماھیر العلماء)ًمن زار قوما فال یؤمھم: (-في الحدیث عنھ

 النبي صلى هللا علیھ وسلم على الرجل أن یؤم الرجل في سلطانھ، واإلمام الراتب الراتب أحق، وال یجوز ألحد أن یتقدم علیھ، وقد حرم
ھو في حكم الرجل في بیتھ وفي سلطانھ، فال یجوز التقدم علیھ، ومن ھنا ال یشرع لإلنسان أن یتقدم لإلمامة : وقالوا. سلطان في مسجده

 راتب وأذن لھ أن یتقدم، كأن یكون أعلم وأحق وأولى لعلم وفضل ونحو ذلك، إذا لم یوجد اإلمام الراتب، أو وجد إمام مباشرة، وإنما یتقدم
ًفإنھ یشرع لإلمام أن یقدمھ إظھارا لفضلھ وإظھارا لنبلھ ولذلك تأخر أبو بكر رضي هللا عنھ لرسول هللا صلى هللا علیھ وسلم، وذلك لعظیم  ً

 لم یوجد اإلمام الراتب ولم یوجد لھ نائب فحینئذ یجوز لك أن تتقدم إذا كنت فإذا. حقھ صلوات هللا وسالمھ علیھ، فإن تأخر لھ فحینئذ یتقدم
ًأھال لإلمامة، أو جد إمام راتب لكنھ یلحن في الفاتحة لحنا یوجب بطالن صالة من وراءه، فحینئذ یشرع لك أن تتقدم، وذلك صیانة لصالتھ  ً

: أي]. أو عذره: [وقولھ.  مفسدة أو ضرر فحینئٍذ ال تعتد بصالتك وراءهوصالة من وراءه، فحینئذ ال حرج علیك أن تتقدم، إال إذا وجدت
ًوإذا تأخر اإلمام عن المسجد فحینئٍذ یرسل إلیھ إذا كان بیتھ قریبا، وال حرج أن یطلب من األئمة إذا تأخروا أن یحضروا، فإن . وجود العذر

رقد ! الصالة یا رسول هللا: -كما في الصحیحین-شاء خرج یصرخ ویقول عمر رضي هللا عنھ لما أعتم النبي صلى هللا علیھ وسلم بصالة الع
بادر إلى : فإذا كان تأخیر الناس في انتظار الصالة یحصل بھ المشقة والضرر فال حرج أن یرسل إلى اإلمام ویقال لھ. النساء والصبیان

  .لصالة، فحینئذ یقدمون من رضوه إلمامتھم ویصلي بھموأذن لھم با. صلوا: عنده عذر، أو طرأ علیھ عذر فقال لھم. فإن كان. الصالة
 
 
 
 

 إعادة الصالة لمن صلى ثم حضر جماعة یصلون
 
 

لنفس : أي] ثم أقیم فرض. [الفریضة: أي] ومن صلى: [قولھ] ومن صلى ثم أقیم فرض سن أن یعیدھا إال المغرب: [قال رحمھ هللا تعالى
ًد، ثم تذھب إلى مسجد آخر تطلب أخا أو ترید حاجة، فدخلت في ھذا المسجد فأقیمت الفریضة التي صالھا، كأن تصلي العصر في مسج

من صلى صالة ثم دخل : فمنھم من قال: الصالة، فإنھ یجب علیك أن تدخل مع ھذه الجماعة الثانیة، وھذه المسألة فیھا خالف بین العلماء
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) . نھى النبي صلى هللا علیھ وسلم أن تعاد الصالة مرتین: (ث میمونة واحتجوا بحدی. المسجد وأقیمت نفس الصالة فال یصلیھا وال یعید
یعید جمیع الصلوات بدون استثناء وھو مذھب بعض أھل الحدیث وأھل الظاھر، وذلك لظاھر حدیث أبي ذر أن النبي صلى : والقول الثاني

، وحدیث الخیف بمنى أن النبي صلى هللا علیھ وسلم قال )تإني صلی: صل الصالة لوقتھا، ثم صلھا معھم، وال تقل: (هللا علیھ وسلم قال لھ
ووجھ الداللة أن النبي صلى هللا علیھ وسلم أمرھم بإعادة ). إذا صلیتما في رحالكما ثم أتیتما المسجد فصلیا؛ فإنھا لكما نافلة: (للرجلین

: ً في المسجد مطلقا؛ ألن النبي صلى هللا علیھ وسلم لم یقلالجماعة، وھذا في آخر حیاة النبي صلى هللا علیھ وسلم، فدل على أن الصالة تعاد
. یعید جمیع الصلوات إال صالة الفجر والعصر: ومنھم من قال). فصلیا؛ فإنھا لكما نافلة: (إال المغرب، أو العصر، أو الفجر، وإنما قال

یعید جمیع الصلوات إال صالة الفجر والعصر : ومنھم من قال. یعید جمیع الصلوات إال المغرب، كما اختاره المصنف: ومنھم من قال
ً أن المغرب وتر، وإذا صالھا فإنھ یكون موترا وترین في لیلة، وفي حدیث -كما درج علیھ المصنف-والسبب في استثناء المغرب . والمغرب

 أنھ یشرع لھ أن یعید جمیع - د هللاوالعلم عن-والذي یترجح في نظري ). ال وتران في لیلة: (الترمذي عنھ علیھ الصالة والسالم أنھ قال
صل الصالة : (لصحة حدیث أبي ذر في الصحیحین أنھ قال لھ النبي صلى هللا علیھ وسلم : ًأوال: بدون استثناء، وذلك لما یلي الصلوات

قى على إطالقھ حتى یرد ما المطلق یب: (بل أطلق، والقاعدة في األصول. إال المغرب: ، ولم یقل)إني صلیت: لوقتھا، ثم صلھا معھم، وال تقل
إال المغرب، أو : ، ولم یقل)إذا صلیتما في رحالكما ثم أتیتما المسجد فصلیا: (وكذلك حدیث الخیف، حیث قال للرجلین. ، وال مقید لھ ھنا)یقیده

فیجاب عنھ بأن الوتر یبتدئ ) ةال وتران في لیل: (أما استثناء المغرب لقولھ صلى هللا علیھ وسلم. وھذان النصان مطلقان. الفجر، أو العصر
إنھ : أن نقول: ًثانیا. وقتھ من بعد صالة العشاء، وإذا صلى المغرب فإنھ لم یدخل بعد وقت العشاء، فیكون ھذا الوتر غیر معتٍد بھ وال مؤثر

عارض بین ھذه النصوص، وكل ، وعلى ھذا فال ت)ال وتران في لیلة: (ًبعد سالم اإلمام یقوم ویشفع صالتھ بركعة، جمعا بینھ وبین حدیث 
 فیھ نكتة لطیفة، وھي أن اإلسالم حرص على - كما یقول العلماء-وھذا . من صلى ثم دخل المسجد فإنھ یعید صالتھ مع الجماعة الثانیة

، الجماعة ونھى عن الشذوذ؛ ألن الشذوذ عن الجماعة شر وبالء، ولذلك من خرج عن جماعة المسلمین العامة مات میتة جاھلیة و العیاذ با
ًمن مات ولیس في عنقھ بیعة فلیمت إن شاء یھودیا، وإن شاء : (وقد حذر النبي صلى هللا علیھ وسلم من الخروج عن الجماعة، حتى قال

رة ، فالخروج عن جماعة المسلمین ھالك، فأدب هللا عز وجل عباده المؤمنین في أھم أركان الدین وھي الصالة أن یكونوا على وتیً)نصرانیا
واحدة وال یشذون، وألنھ لو فتح باب التخلف عن الجماعات لفتح ألھل األھواء والبدع أن یتخلفوا عن أھل السنة، ولذلك جمع هللا شمل 
المسلمین بھذه الصورة، فإذا دخل اإلنسان إلى المسجد فإنھ یلتزم بجماعة المسجد، حتى نص جماھیر العلماء على أنھ لو دخل قبل تسلیم 

وال ینتظر، وال یحدث جماعة ثانیة، وذلك للنص الصحیح عن النبي صلى هللا علیھ  لو بلحظة وأمكنھ أن یكبر یجب علیھ أن یكبر،اإلمام و
ما أدركتموه مع اإلمام فصلوا، : أي) فإذا أقیمت الصالة فال تأتوھا وأنتم تسعون، وأتوھا وعلیكم السكینة، فما أدركتم فصلوا: (وسلم أنھ قال

فإن كل . ندخل في التشھد، فإذا سلم اإلمام فائتم بي: ا مطلق یشمل جمیع ما یدرك، وإذا أراد أن یحدث جماعة ثانیة یقول لمن معھفھذ: قالوا
من دخل وقد صلى فإنھ یصلي ویدخل مع الجماعة ویعید، وتعتبر ھذه اإلعادة الزمة وواجبة؛ ألمر : ھذا تعظیم ألمر الجماعة، ولذلك قالوا

  . علیھ وسلم بھا دون استثناء لفرضالنبي صلى هللا
 
 
 
 

 حكم تكرار الجماعة في المسجد
 
 

ال حرج في استحداث جماعة ثانیة بعد الجماعة األولى، : أي]. وال تكره إعادة الجماعة في غیر مسجد مكة والمدینة: [قال رحمھ هللا تعالى
أنھ : ثانیھا. ر المساجد للجماعات، وأن األصل في المساجد أنھا للجماعةأنھ قد ثبتت النصوص في الكتاب والسنة باعتبا: أولھا: وذلك ألدلة

ًثبت في السنن أن النبي صلى هللا علیھ وسلم صلى بالناس جماعة، ثم لما انفتل من صالتھ رأى رجال یصلي وحده، فقال صلى هللا علیھ 
 الرجل دخل لوحده، وأبو بكر كان قد صلى، ولم یوجد مع ووجھ الداللة أن ھذا. فقام أبو بكر فصلى معھ) من یتصدق على ھذا؟: (وسلم

. عرف منھ الشرع أنھ ینبھ باألدنى على األعلى: قالوا. ٍالرجل رجل ثان، فندب النبي صلى هللا علیھ وسلم من كان صلى أن یصلي معھ
. ترض مع مفترض من باب أولى وأحرىفإذا شرعت الجماعة في المسجد بعد الجماعة األولى لمتنفل مع مفترض، فألن تشرع لمف: وقالوا

، فكأن مقصود الشرع الرفق بالناس، ونفھم )من یتصدق على ھذا: (ًووجھ ذلك أن النبي صلى هللا علیھ وسلم لو وجد معھ رجال لم یقل للناس
ذا علمت أن مقصود الشرع أن مقصود الشرع حصول الجماعة بأیة وسیلة ولو بإعادة الصالة مرة ثانیة، فإ) من یتصدق على ھذا: (من قولھ 

على العموم، أي أن مقصود الشرع أن تحصل الجماعة الثانیة، ) من یتصدق: (دل قولھ ) من یتصدق: (ھو حصول الجماعة من جھة قولھ 
جل من یجعل صالة ھذا صالة جماعة، فإذا كان مقصود الشرع أن یتصدق على ھذا، وأن تكون الصالة بالر: أي) من یتصدق: (بدلیل قولھ 

صالة جماعة فال فرق أن تقع الجماعة الثانیة بمفترض مع مفترض، أو بمفترض مع متنفل، والقول بأن ھذا خاص بالمتنفل تخصیص بدون 
إن ھذا یختص بمتنفل مع مفترض، فھذا قول ضعیف؛ ألن مسلك التخصیص عند األصولیین : فلو قال قائل. مخصص، وال یستقیم ھذا القول

 خالف ما ورد بھ النص، بمعنى أن یأتي أصل نص صریح یدل على أنھ ال تجوز الجماعة الثانیة، ولیس عندنا نص شرطھ أن یكون األصل
صریح بل غایة ما فیھ حدیث ابن مسعود، وحدیث تأخر النبي صلى هللا علیھ وسلم في الصلح بین حیین بقباء، فقدم المسجد فوجدھم قد 

؛ ألن -كما یقول اإلمام مالك ومن وافقھ-یتھ، فھذا الحدیث ال یدل على المنع من الجماعة الثانیة صلوا، فلم یعرج على المسجد بل مضى إلى ب
نھي : أي-ال تشرع الجماعة الثانیة : حدیث الصلح یجاب عنھ بأن النبي صلى هللا علیھ وسلم مضى إلى بیتھ، ودعوى أصحاب ھذا القول أنھ

ال مانع أن ینصرف النبي صلى هللا : داللة الفعل ال تدل على التحریم، فیقول الجمھور: ون تحتاج إلى صریح نص، ولذلك یقول-ومنع وتحریم
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علیھ وسلم إلى بیتھ لئال یكسر خواطر أصحابھ؛ ألنھ لو دخل المسجد النكسر خاطر من صلى بھم، وقد كان علیھ الصالة والسالم من أرحم 
ال یحكم بالتعارض بین نصین : (والقاعدة في األصول د، وخالفنا في داخل المسجد،إنھ خارج المسج: الناس بأصحابھ، وغایة ما فیھ أن یقال

وقد جاءنا حدیث أبي بكر في داخل المسجد، وحدیث النبي صلى هللا علیھ وسلم في خارج المسجد، مع وجود ). ًإال إذا اتحدا موردا وداللة
ث الصلح، فبقي قول من قال بمشروعیة التكرار أقوى وأوجھ وأولى صریح اللفظ في حدیث أبي بكر ، ووجود داللة فعل محتملة في حدی

أي أن مسجدي مكة والمدینة ال ]. في غیر مسجدي مكة والمدینة: [وقولھ. باالعتبار، ولذلك كان أرجح القولین، والعلم عند هللا عز وجل
 الخالف بین العلماء رحمة هللا علیھم عام في المساجد كلھا، ّیشرع تكرار الجماعة فیھما، وھذا توسط بین القولین اللذین ذكرناھما، وإال فإن

وكان اإلمام مالك رحمة هللا علیھ ومن وافقھ من السلف یشددون في الجماعة الثانیة من باب سد الذرائع، ومن أصول المالكیة سد الذریعة؛ 
ألھل البدع واألھواء ما  ماعة الثانیة، فخشي أن یفتحألن عصورھم كان فیھا أھل بدع وأھواء یتخلفون عن جماعة أھل السنة ویحدثون الج
وألنھ لو حدثت الجماعة الثانیة لتقاعس الناس عن : ًیفعلونھ من التخلف عن الجماعة واستحداث جماعة ثانیة حتى تكون شعارا لھم، قالوا

، وال تصادم )من یتصدق على ھذا: (لم في قولھالجماعة األولى، وھذه كلھا علل عقلیة ال تصادم النص الوارد عن النبي صلى هللا علیھ وس
إن الجماعة الثانیة لو تخلف اإلنسان لھا فقد فاتھ فضل الجماعة األولى، فبقي : النصوص التي دعت إلى إحیاء الجماعة، وغایة ما نقول

  .ًمشدود الھمة للجماعة األولى تحصیال لفضیلة أول الزمان وفضیلة أولى الجماعتین
 
 
 
 

 لنافلة إذا أقیمت الصالةحكم صالة ا
 
 

ھذه العبارة ] وإذا أقیمت الصالة فال صالة إال المكتوبة فإن كان في نافلة أتمھا إال أن یخشى فوات الجماعة فیقطعھا: [قال رحمھ هللا تعالى
لى هللا علیھ وسلم في تعتبر جملة من حدیث رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم الثابت في الصحیح، وأصلھ قصة وقعت لبعض أصحاب النبي ص

ّصالة الفجر، وذلك أن النبي صلى هللا علیھ وسلم خرج إلى الصالة فأقیمت الصالة فكبر رجل ودخل في الصالة، فلما سلم النبي صلى هللا  ّ
: ة والسالموفي الحدیث اآلخر قال علیھ الصال) یا ھذا بأي الصالتین اقتدیت؟ أبصالتك وحدك أم بصالتك معنا؟: (علیھ وسلم قال للرجل

إذا : [فقولھ. ، وھذا الحدیث یتضمن النھي عن الدخول في صالة النافلة إذا أقیمت الصالة المفروضةً)یوشك أن یصلي أحدكم الصبح أربعا(
وبة التي یبدأ في صالة إال المكت ال یجوز لھ أن: أي] فال صالة[إذا كان اإلنسان في المسجد وأقیمت الصالة الحاضرة : معناه] أقیمت الصالة

ًوبناء على ذلك فلو كان یرید التنفل، كأن یصلي الفجر القبلیة ویكون ذلك عند اإلقامة أو بعد اإلقامة فإنھ ینھى عن ذلك، ویعتبر فعلھ . أقیمت
ًھذا محرما ومنھیا عنھ؛ ألن النبي صلى هللا علیھ وسلم قال ن النھي؛ إذ لم یتضم) فال صالة: (، والنفي في قولھ)فال صالة إال المكتوبة: (ً

وھناك فائدة ثانیة، وھي أن ھذا الحدیث دلنا على أن التعارض بین الواجب وغیر الواجب الذي ھو أدنى منھ . یفرق بین صالة وأخرى
یوجب تقدیم الواجب لعلو مرتبتھ في الشرع، ووجھ ذلك أنھ إذا أقیمت الصالة وأنت في المسجد فإنك مخاطب بواجب حاضر وھو الصالة 

وفیھ دلیل على فائدة ثالثة، وھي . ًجماعة، والتنفل دون ھذا الواجب، وبناء على ذلك تقطع ھذه النافلة وتدخل في الفریضة مع الجماعةمع ال
المصلي أن  أن اإلسالم یرید من المسلمین أن یكونوا جماعة واحدة، وال یرید التفرق حتى في أشرف العبادات وھي الصالة، ولذلك منع

اعة في المسجد، وكما أنھ في االبتداء یدخل مع الجماعة فكذلك عند االنتھاء، فلو دخلت قبل تسلیم اإلمام ولو بلحظة فإنك ینفرد عن الجم
: ماذا أفعل؟ قال: تدخل مع الجماعة، وحینما أخبر النبي صلى هللا علیھ وسلم الصحابة أنھ سیكون علیھم أئمة یؤخرون الصالة قال الصحابي

ّال تشذ عن الجماعة، وقال للرجلین لما صلیا بعد یوم النحر بمنى ثم جاءا إلى ناحیة من المسجد : أي) ھا، ثم صلھا معھمصلِّ الصالة لوقت(
إذا : (قال. ولكنا صلینا في رحالنا. بلى یا رسول هللا: لو كنتما مسلمین لكنتما مع جماعة المسلمین قاال: أي) ألستما بمسلمین؟ : (فلم یصلیا 

وھذا كلھ یؤكد أمر ولزوم جماعة المسلمین ما : یقول العلماء رحمة هللا علیھم) الكما ثم أتیتما المسجد فصلیا؛ فإنھا لكما نافلةصلیتما في رح
ھذا یصلي  فلو فتح للناس أن یتنفلوا أثناء الفریضة لتفرقت جماعة المسلمین، وأصبح. أمكن، حتى في أشرف المواطن وأعظمھا وھي الصالة

یصلي تحیة المسجد، فال یدري اإلنسان وھو داخل عن حال الجماعة، لكنھم إذا صلوا وراء إمام واحد، واقتدوا بإمام واحد كان الرغیبة وھذا 
أن تقام : الحالة األولى: ولإلنسان عند إقامة الصالة حالتان. ذلك أبلغ في االجتماع واالتئالف، وھذا ھو مقصود الشرع من صالة الجماعة

ٌالنافلة، وھذا محرم باإلجماع، فال یشرع في النافلة بعد إقامة الصالة، سواء أكانت في أول اإلقامة أم بعد االنتھاء من الصالة ثم یبتدئ 
وقد استثنى بعض فقھاء . ، یقیم الصالة فإنھ یحرم على اإلنسان أن یكبر لنافلة أو غیرھا)هللا أكبر: (اإلقامة، أم في أثنائھا، فإذا قال المؤذن

إال رغیبة : (لمتأخرین رحمة هللا علیھم رغیبة الفجر، فتجدھم ینفردون یصلون ولو كان اإلمام في األولى، واحتجوا بحدیث ضعیفالحنفیة ا
ال یجوز  ً، ولكنھ ال یقوى على استثناء ھذا النص الصحیح الصریح، وبناء على ذلك فإن العمل على ما علیھ جماھیر العلماء من أنھ)الفجر

أن تقام الصالة وأنت في أثناء الصالة، فإن غلب على : الحالة الثانیة. ًة أن یبتدئ المصلي بصالة نافلة أیا كانت ھذه النافلةإذا أقیمت الصال
ًظنك أنك سوف تتم الصالة قبل أن یركع اإلمام ویمكنك أن تدرك الركعة معھ فحینئذ تتم الصالة على قول جماھیر العلماء، خالفا للظاھریة 

 فإنك تقطع ھذه الصالة، ولو كنت في -حتى ولو غلب على ظنك أنك تدرك اإلمام في ركوعھ-إذا أقیمت الصالة :  حیث قالواوأھل الحدیث،
ُوال تْبطلوا  : - كما في التنزیل-والصحیح مذھب الجمھور؛ ألن هللا یقول ) فال صالة إال المكتوبة: (آخرھا؛ لظاھر قولھ صلى هللا علیھ وسلم ِ ُ َ

ْأْعمالكم  ُ َ َ ، فنھانا هللا عن إبطال العمل، )إن خیر أعمالكم الصالة: (، فنھانا عن إبطال العمل، والنبي صلى هللا علیھ وسلم یقول]33:محمد[َ
النصین أولى  الجمع بین: (والصالة عمل، فال نبطلھا إال بوجھ بین، فإنھ إذا غلب على ظنك أنك مدرك للركعة جمعت بین األمرین، والقاعدة

ھو نص في ابتداء الصالة، ولیس المراد بھ إلغاء ) إذا أقیمت الصالة فال صالة: (إن قولھ: ثم إننا نقول). حدھما وترك اآلخرمن العمل بأ
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ً، ویؤخذ المعنى منسحبا إلى كل صالة تؤدي إلى فوات ً)فال صالة ابتدءا: (ًالصالة التي من قبل، وبناء على ذلك فإنھ یقوى أن یكون المعنى
ْالمكتوبة ھي المفروضة؛ ألن الكتب یطلق بمعنى الفرض، ومنھ قولھ تعالى ]. فال صالة إال المكتوبة: [وقولھ. عة فأكثرجزء الصالة رك َیا : َ

یام  ُأیھا الذین آمنوا كتب علْیكم الصِّ َُ َ َ َ َ َُ ُ َُ ِ ِ َُّّ ن قولھ ّفرض ووجب ولزم علیكم الصیام، فالكتب ھو الفرضیة والوجوب، فمن ھنا یكو: أي] 183:البقرة[َ
فإن كان في نافلة أتمھا إال أن یخشى : [وقولھ. المفروضة الحاضرة: أي) إذا أقیمت الصالة فال صالة إال المكتوبة: (علیھ الصالة والسالم

فإنھ كانت الركعة سوف تفوتھ  إن كان في نافلة فإنھ یتمھا إن وسعھ اإلتمام دون أن تفوتھ الركعة، وأما إذا: أي]: فوات الجماعة فیقطعھا
  .یقطعھا ویدخل في الجماعة

 
 
 
 

 ما تدرك بھ فضیلة الجماعة
 
 

إذا دخلت إلى المسجد واإلمام في التشھد األخیر ففي ھذه الحالة تعتبر غیر ]. ومن كبر قبل سالم إمامھ لحق الجماعة: [قال رحمھ هللا تعالى
فضل : وثانیھما. حكم الصالة مع الجماعة: أحدھما: العلماءمدرك للركعة؛ ألن من أدرك الركعة فقد أدرك الصالة، وھناك أمران عند 

وإدراك الحكم شيء، وإدراك الفضل شيء آخر، فإذا . أدرك الحكم: ویقال. أدرك الفضل: فھناك فرق بین الحكم وبین الفضل، ُیقال. الجماعة
َ، كأن دخلت في صالة الظھر فأدركت اإلمام في كان اإلنسان قد أدرك ركعة فأكثر مع اإلمام فقد أدرك الصالة، فلو أدركت ركعة فأكثر

الركعة األخیرة، وكبرت وركعت معھ فأنت مدرك للصالة، وكذلك الحال لو أدركتھ یوم الجمعة في الركعة األخیرة، فأنت مدرك للجمعة، 
الدخول مع الجماعة األولى الذي إدراك الفضل الحقیقي ب: األولى: إدراك الفضل، وھو على صورتین: الحالة الثانیة. ّوحكمك حكم المجمع

فأما إدراك . ًإدراك فضلھا ثوابا، ولكن دون ثواب من أدركھا كاملة، وھناك إدراك فضلھا بمطلق الخروج: الثانیة. ًیتضمن إدراك فضلھا وقتا
حرام قبل أن یسلم فقد أدركت فضل ، فانتھیت من تكبیرة اإل)هللا أكبر: (فضلھا الذي یكون دون إدراك الحكم فكما لو أدركتھ قبل التسلیم وقلت

، )صالة الجماعة أفضل من صالة الفذ بسبع وعشرین درجة: (إن قولھ علیھ الصالة والسالم: ًالجماعة، وبناء على ذلك قال بعض العلماء
 لمن أدرك آخر محمول في روایة السبع والعشرین على من أدركھا من أولھا، وأجر الخمس والعشرین) بخمس وعشرین درجة: (وفي روایة

ًأجزائھا، فیكون أقل ما یدركھ اإلنسان في فضل صالة الجماعة الخمس والعشرین جزءا، وإذا أدركھا من ابتدائھا فیدرك سبعا وعشرین  ً
م في ًوتوضیح ھذین األمرین یتضح بصالة الجمعة، فلو أن إنسانا أدرك اإلما. درجة، ویتردد بین الفضیلتین، فھذا بالنسبة إلدراك الفضیلة

یوم الجمعة في الركعة األخیرة فقد أدرك الجمعة، ویتم ركعة واحدة، لكنھ لو أدرك اإلمام بعد الرفع من الركوع ولم یدرك الركعة األخیرة 
. ًأدرك فضیلة الجمعة ویتمھا ظھرا؛ ألنھ لم یدرك الحكم، فھناك فرق بین حكم الجمعة وبین فضلھا، وبین حكم الجماعة وبین فضلھا: نقول

ًوبناء على ھذا فمن أدرك اإلمام قبل تسلیمھ ولو بلحظة فكبر فإنھ مدرك للفضیلة، وبناء على ذلك لو دخلت ولو قبل تسلیم اإلمام بلحظة فإن 
 ًالجماعة األولى التي تدركھا أفضل من الجماعة الثانیة التي ستصلي معھا، خالفا لمن اختار من بعض األئمة أنھ ینتظر ویقیم جماعة ثانیة،

، وھذا عموم؛ )فما أدركتم فصلوا: (أنھ مخالف لظاھر قولھ علیھ الصالة والسالم: الوجھ األول: وھذا فیھ إشكال من وجوه أشھرھا وجھان
إال أن یكون قبل السالم بلحظة فجمعوا، وإنما : حیث لم یفرق بین إدراك الحكم وإدراك الفضیلة، وھذا نص ال یحتاج إلى اجتھاد، ولم یقل

أنك لو دخلت مع الجماعة األولى أدركت فضیلة الجماعة األولى في الوقت، ولكن لو تأخرت : الوجھ الثاني). ما أدركتم فصلواف: (قال
وأحدثت جماعة ثانیة فقد فاتك من الفضائل ما هللا بھ علیم؛ ألنھ ربما تكون اللحظة بین أول وقت الصالة وبین التي تلیھا كما بین السماء 

، فربما أن ) ولما فاتھ من وقتھا خیر من الدنیا وما فیھا-الكامل: أي-إن العبد لیصلي الصالة وما یصلیھا في وقتھا : (دیثوفي الح. واألرض
ًالجماعة األولى ستأخذ الركعة األولى والثانیة والثالثة والرابعة فیھا أجزاء من الوقت، وقد تطول الصالة، فعندما تدخل مع اإلمام قبل تسلیمھ 

ومن ھنا . ة فقد أدركت فضیلة الوقت، وكان لك حكم الجماعة األولى التي أدركت من فضل الوقت ما لم تدركھ الجماعة الثانیةولو بلحظ
ترجح قول الجماھیر أنھ یدخل مع الجماعة األولى، ولكن استحب بعض العلماء أنھ لو دخل بجواره من یفقھ ویعلم أن یقول لھ إذا دخل بعد 

فإذا سلم اإلمام فإنھ یقتدي ھذا المتأخر بالمتأخر، ولو كانا اثنین دفعھما وراءه ثم صلى بھما، أما لو  . سلم اإلمام فائتم بيإذا: الركعة األخیرة
ًأدرك ركعة فأكثر فال یحدث جماعة ثانیة، فیكون مدركا لفضیلة الجماعة الثانیة ومدركا لفضیلة الجماعة األولى، وھذا أنسب الوجوه وأحبھا  ً

وإن [الضمیر في ]. ًوإن لحقھ راكعا دخل معھ في الركعة وأجزأتھ التحریمة: [قال رحمھ هللا تعالى. ة من أھل العلم رحمة هللا علیھمعند طائف
ًإذا كبر تكبیرة اإلحرام فإنھ یعتبر مدركا لتلك الركعة ما لم یرفع اإلمام رأسھ، : ًراجع إلى اإلمام، فإن لحق اإلمام راكعا أدركھ، أي] لحقھ

ً أن من أدرك اإلمام راكعا وركع معھ فإنھ یعتبر مدركا للركعة وتسقط عنھ - وھو مذھب الجمھور-بناء على ذلك فإن أصح أقوال العلماء و ً
أنھ انتھى إلى رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم وھو راكع، : وھناك حدیث في ذلك صحیح قوي، وھو حدیث أبي بكرة رضي هللا عنھ. الفاتحة

ْزادك هللا حرصا وال تُعد: (النبي صلى هللا علیھ وسلم  یصل إلى الصف، فقال لھفركع قبل أن َ ُوال تْعدو: (، فروي بلفظ)ً ِوال تعد: (، ولفظ)َ ُ( ،
بتكبیر دون الصف والمشي؛ ألنھ حركة ) َال تُعد: (وقیل. ال تعد إلى التأخر عن الجماعة حتى تضطر إلى ھذا الفعل: أي) َوال تُعد: (وأصحھا

فألن المساجد القدیمة المفروشة بالحصى إذا أسرع اإلنسان فیھا شوش بصوت الحصى، وھذا موجود ) ُال تْعد: (ثناء الصالة، وأما روایةفي أ
ِوال تعد: (وأما روایة. ؛ ألن الصالة تحتاج إلى سكینة)ُال تعد: (إلى اآلن، فقال  ال تعد الركعة فقد أجزأتك، والروایتان األخیرتان أضعف: أي) ُ

حال، ] ًوإن لحقھ راكعا: [في قولھ) ًراكعا(و. ال تعد إلى ھذا التأخیر الموجب لفوات الفضل علیك: ، أي)َوال تُعد: (من الروایة األولى، وھي
ًحال كونھ راكعا، وبناء على ذلك فأنت حینما تدرك اإلمام راكعا فأنت على أحوال: أي اء قبل أن أن تنتھي من التكبیر واالنحن: الحالة األولى: ًً

ًشیئا یصدر منك وھو التكبیر، وشیئا یصدر من اإلمام وھو التسمیع والرفع من الركوع: ُّیسمع اإلمام ویرفع رأسھ؛ ألن ھنا شیئین فعندنا . ً
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التسمیع والرفع أمران ال بد من بیانھما لتفصیل أحكام اإلدراك، فالذي یفعلھ المكلف التكبیر واالنحناء لكي یدرك الركوع، والذي یفعلھ اإلمام 
ًمن الركوع، فالذي یدرك اإلمام راكعا إما أن یقول التكبیر ویفعل االنحناء، بمعنى أن یركع قبل أن یتلفظ اإلمام ویرفع رأسھ، وبناء على ذلك  ً

 إن إدراك الركوع :تكون قد أدركت القول والفعل قبل أن یكون من اإلمام القول والفعل، فحینئٍذ ال إشكال أنك مدرك للركوع عند من یقول
) سمع هللا لمن حمده: (، ثم یقول اإلمام)هللا أكبر: (أن تدرك القول وال تدرك الفعل قبل رفعھ، بأن تقول: الحالة الثانیة. یوجب إدراك الركعة

 فأنت) مع هللا لمن حمدهس(قبل أن یبتدئ اإلمام بالسین من ) أكبر(قبل أن تحني رأسك، أو قبل أن تركع، ففي ھذه الحالة إذا انتھیت من راء 
مدرك للركعة؛ ألنك بتكبیرك قد دخلت، وتسقط عنك التكبیرة الثانیة؛ ألنھا داخلة في األولى، وبناء على ذلك یجزئ المكلف في قول 

، فإن ابتدأ )كبرهللا أ: (ًوبناء على ھذا فالعبرة بانتھائك من قولك. الجماھیر تكبیره واحدة إلدراك الركعة، كما اختاره المصنف ودرج علیھ
ًأثناء تكبیرك، أو قبل ابتدائك التكبیر فتبقى واقفا؛ ألنك لم تدرك الركوع، وقد أدركت الرفع من الركع، فتبقى واقفا ) سمع(اإلمام بالسین من  ً

ما یفعل بعض األئمة، أن تبتدئ بالتكبیر وترى اإلمام أمامك رافع الرأس قبل أن یسمع ك: الحالة الثانیة. لم تدرك الركعة ویلزمك قضاءھا
، قبل أن تسمع منھ الصوت فحینئذ أنت مدرك وال عبرة بالفعل؛ )هللا أكبر: (فیسبق الفعل القول، فأنت تراه أمامك قد رفع رأسھ، فإذا رفع قلت
، ) فقد أدرك الركعةمن أدرك الركوع فقد أدرك السجود، ومن أدركھما: (ألن العبرة باالنتقال الذي ھو التسمیع، قال صلى هللا علیھ وسلم

من أدرك الركوع فقد أدرك السجود، ومن أدركھما فقد : (وأمر علیھ الصالة والسالم من أدرك اإلمام على حالة أن یدخل معھ علیھا، وقولھ
) اتحة الكتابال صالة لمن لم یقرأ بف: (نص في أن إدراك الركوع یوجب ثبوت إدراك الركعة، وأما قولھ علیھ الصالة والسالم) أدرك الركعة

من أدرك الركوع فقد أدرك السجود، ومن أدركھما فقد أدرك : (فإنھ عموم مخصص بالنصوص السابقة، كحدیث أبي بكرة الصحیح، وحدیث
علیھ إن إیجاب قراءة الفاتحة محلھ إذا وسع الوقت لقراءتھا، وھذا لم یسع الوقت لھ بالقراءة، وبناء على ذلك ال یجب : ، ثم إننا نقول)الركعة

  .أن یقرأ الفاتحة وال یلزمھ ذلك، وتسقط عنھ، والركعة مجزئة
 
 
 
 

 األسئلة
 
 

...... 
 

 كیفیة قطع النافلة إذا أقیمت الصالة
 
 

، والصالة : إذا شرع المصلي في نافلة، ثم أقام المؤذن للصالة، فكیف یكون القطع لصالة النافلة؟ الجواب: السؤال باسم هللا، والحمد 
فمن دخل في صالة ثم أقیمت الصالة وأراد أن یقطع فمذھب جمھور العلماء : على رسول هللا، وعلى آلھ وصحبھ ومن وااله، أما بعدوالسالم 

، فلم یفرق بین التحلیل الذي یكون )تحریمھا التكبیر، وتحلیلھا التسلیم(أن قطعھا یكون بالتسلیم، وذلك لحدیث علي الصحیح في الصالة قال 
وذھب الحنفیة رحمة هللا علیھم وأھل الرأي إلى أنھ ما دام سیقطع .  أو بعد الصالة، والقاعدة أن النص العام یبقى على عمومھأثناء الصالة

لو نوى : وقال بعضھم. لو التفت أي التفات، أو فعل أي فعل فإنھ یخرج بھ عن الصالة ویجزئھ ذلك: الصالة فال یحتاج إلى تسلیم، فقالوا
عام، واألصل في العام أن ) وتحلیلھا التسلیم: (أنھ اجتھاد في مقابل النص؛ فإن النص: ًأوال: وكال القولین ضعیف لآلتي. أهالخروج بقلبھ أجز
بمعنى أنھ دخل في الحرمات بالتكبیر، فدل على أنھ أثناء الصالة في حرمة، وال ) تحریمھا: (ووجھ ھذا العموم أنھ قال. یبقى على عمومھ

، وبناء على ذلك یبقى ھذا العام على عمومھ، كما ھو مذھب )وتحلیلھا التسلیم: ( من الحرمة وھو التحلیل، فقالیخرج إال بما یخرج
ما : الثاني. ما انحصر فیھ الحكم في الباطن: األول: إنھ یخرج بنیتھ فھذا محل نظر؛ ألن الشریعة فیھا ثالثة أوجھ: أما قولھم. الجمھور

 وال - الباطن-فھناك أمور تجزئ فیھا النیة . بین الظاھر والباطن: ما اجتمع فیھ الحكم بینھما، أي: لثالثا. انحصر فیھ الحكم في الظاھر
فما كان فیھ حكم للظاھر . یحتاج إلى ظاھر، وھناك أمور یجزئ فیھا الظاھر وال یحتاج فیھا إلى نیة، وھناك أمور یجمع فیھا بین األمرین

 كان الحكم فیھ للباطن ال یقتصر فیھ على الظاھر؛ ألن الشریعة أعطت كل شيء حقھ وحظھ، فلما كانت فإنھ ال یقتصر فیھ على الباطن، وما
ًالصالة أفعاال قائمة على الظاھر والدخول فیھا راجع إلى النیة فإنھ كما أنھ ال یصح أن یصلي بنیة خالیة عن الفعل كذلك ال یصح أن یبطل 

 الخروج من الصالة في حكم الشرع وفعل الشرع إنما یكون بالفعل مع النیة المصاحبة، فلو سلم الصالة بنیة خالیة عن الفعل، ولذلك فإن
أما إذا جئنا . ًساھیا لم یجزه السالم وعلیھ أن یعید السالم؛ ألن الشرع اعتبر الظاھر مع الباطن، فكذلك ھنا، وھذا إذا جئنا إلى العقل والرأي

من : أیھا الناس: ، وكأن النبي صلى هللا علیھ وسلم یقول)وتحلیلھا التسلیم: (قد قال صلى هللا علیھ وسلمإلى النص الذي ینبغي أن یحتكم إلیھ، ف
ولذلك سمیت التكبیرة بتكبیرة اإلحرام، فمن دخل في حرمات الصالة ال یخرج إال بتحلیل، . كبر في صالة فقد دخل في حرمات الصالة

فالذي . یخرج بحل وإذن من الشرع ، فكل من كبر فقد أحرم، ومن أحرم ال بد وأن)یمھا التكبیرتحر: (، وقال)تحلیلھا التسلیم: (ولذلك قال
، فیكون قد خرج من صالتھ، ویدخل في الفریضة )السالم علیكم: (یظھر أنھ ال بد وأن یسلم، ویجزئھ أن یسلم تسلیمة واحدة عن یمینھ یقول

  .وهللا تعالى أعلم. بعد ذلك
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 من یخشى فوات الركعةقراءة الفاتحة ل
 
 

إذا دخلت مع إمام في سریة، وبعد شروعي في قراءة الفاتحة ركع اإلمام، وإذا علمت أني لو أكملت قراءة الفاتحة فلن أدرك الركعة : السؤال
مكنك معھ قراءة الفاتحة ًأن تدرك قدرا ی: الحالة األولى: من أدرك اإلمام قبل أن یركع فال یخلو من حالتین: مع اإلمام فماذا أفعل؟ الجواب

أن تكون غیر مدرك للقدر الذي یمكن معھ قراءة : الحالة الثانیة. فحینئذ یجب علیك قراءة الفاتحة، وتتم الفاتحة ثم تركع، وتدرك اإلمام
ع الفاتحة وتركع؛ ألن الفاتحة، فعند تكبیر اإلمام لو قرأت آیة أو آیتین، وغلب على ظنك أنك لو أتممت الفاتحة أن اإلمام سیرفع فإنك تقط

ًالذي وجب علیك قراءة اآلیتین اللتین أدركت وقتھما، وما بعدھما لیس بواجب علیك؛ ألن الوقت الذي أدركتھ لیس كافیا لوجوب الفاتحة 
ًعلیك، فكأنك أدركت اإلمام راكعا فتسقط عنك قراءة الفاتحة، وتعتبر قراءة ما قرأتھ حدا ًمجزئا أو كافیا في براءة ال ً أما . ذمة، وهللا تعالى أعلمً

ًلو أدرك قدرا یمكن معھ قراءة الفاتحة وتساھل أو تشاغل، ثم ركع اإلمام وغلب على ظنھ أنھ سوف یرفع فترك الفاتحة وركع مع اإلمام فإنھ 
  .یلزمھ قضاء ھذه الركعة؛ ألنھ فرط، والمفرط ملزم بسبب تفریطھ، وهللا تعالى أعلم

 
 
 
 

 د ما یفارق اإلماماالئتمام بالمسبوق بع
 
 

ال حرج : من أدرك اإلمام قبیل السالم فھل یشترط أن یخبر من بجواره أن یأتم بھ، أم ال حرج ولو ائتم بھ دون قصد مسبق؟ الجواب: السؤال
نتقل من اإلفراد إلى ًعلیھ، سواء أطرأ القصد أم كان سابقا؛ لكن ینبغي أن ال یقف قبل وقوفك، فإن وقف قبل وقوفك فإنھ ال یدخل معك؛ ألنھ ی

إذا سلم اإلمام فائتم بي فھذا ھو الذي ینبغي، وھو األفضل واألحرى، وخاصة : االئتمام، لكن لو أنك أخبرتھ قبل أن تدخل مع اإلمام فقلت
وهللا . كرناھالكثرة جھل الناس بمثل ھذا، فتخبره قبل أن یسلم اإلمام حتى یكون على بینة، ثم تنال فضل الجماعتین على الصورة التي ذ

  .تعالى اعلم
 
 
 
 

 [3[ باب صالة الجماعة -شرح زاد المستقنع 
حكم القراءة للمأموم، سواء في الجھریة أم في السریة، : أحكام صالة الجماعة كثیرة ومتنوعة، ینبغي على المسلم أن یعلمھا ویلم بھا، ومنھا

حكم خروج المرأة إلى : ماعة، وتطویل الركعة األولى أكثر من الثانیة، ومنھاوحكم متابعة المأموم إلمامھ، ومشروعیة التخفیف في صالة الج
 .وغیرھا من المسائل.. المسجد

 تابع أحكام صالة الجماعة
 
 

. بسم هللا الرحمن الرحیم الحمد  رب العالمین، والصالة والسالم على أشرف األنبیاء والمرسلین سیدنا محمد، وعلى آلھ وصحبھ أجمعین
 فمن أھل العلم من یرى -: ھذه المسألة فیھا خالف بین العلماء رحمة هللا علیھم]. وال قراءة على مأموم: [فیقول المصنف رحمھ هللا: دأما بع

ًوجوب قراءة الفاتحة على المصلي، سواء أكان منفردا أم كان في جماعة، وذلك لظاھر قولھ علیھ الصالة والسالم ال صالة لمن لم یقرأ : (ٌ
من ألفاظ ) أي(، والقاعدة في األصول أن )أیما صالة ال یقرأ فیھا بفاتحة الكتاب فھي خداج: (، وقولھ علیھ الصالة والسالم)الكتاببفاتحة 

وذھبت . ًوذھبت طائفة من العلماء إلى سقوط الفاتحة وراء اإلمام مطلقا في السریة والجھریة. العموم؛ حیث لم یفرق بین المأموم والمنفرد
لثة إلى وجوبھا في السریة على المأموم دون الجھریة؛ فإن اإلمام یحملھا عنھ في الجھریة، كما درج على ذلك المصنف رحمھ هللا، طائفة ثا

أن النبي صلى هللا : أما الذین قالوا بسقوطھا عن المأموم وراء اإلمام فیحتجون بحدیث جابر . وھي روایة عن اإلمام أحمد رحمة هللا علیھ
ً، كما ھو مذھب الحنفیة ومن وافقھم، ویحتجون أیضا بما رواه أبو داود وأحمد في )من كان لھ إمام فقراءة اإلمام لھ قراءة: (العلیھ وسلم ق

ھو الحمیل الذي یضمن الشيء ویتحملھ، فھو : الضمین: قالوا) اإلمام ضامن والمؤذن مؤتمن: (أن النبي صلى هللا علیھ وسلم قال: مسنده
وھناك من یرى . ٌقراءة الفاتحة، فھذا مذھب من یرى اإلسقاط، سواء في جھریة أم سریة ً وبناء على ذلك ال تلزم المأمومیحمل عن المأموم،

َوإذا قرئ القْرآُن فاْستمُعوا لُھ وأنصتوا لعلكم تْرحُمون : إن كانت جھریة سقطت القراءة؛ لقولھ سبحانھ وتعالى : التفصیل فیقول َ َ َ َ َُ ُ ُ ُ ُْ َّ ََ َِ َِ َ َ ْ ِ ِ
ال : (، الحدیث، وقولھ علیھ الصالة والسالم)أیما صالة ال یقرأ فیھا بفاتحة الكتاب فھي خداج: (، وفي السریة یقرأ لحدیث]204:األعراف[

. إنھ مأمور باإلنصات، فیلزمھ اإلنصات وال یقرأ: ، فعملوا بالنص في السریة، وأما في الجھریة، فقالوا)صالة لمن لم یقرأ بفاتحة الكتاب
ً القول بوجوبھا مطلقا، سواء أكانت الصالة سریة أم جھریة، في جماعة أم منفردا، وذلك لما یلي- والعلم عند هللا- ذي یترجح وال لعموم : ًأوال: ًٌ
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ة لمن ال صال: ( كما أن الصالة في قولھ. الحدیث، ولم یفرق...) أیما صالة ال یقرأ فیھا بفاتحة الكتاب فھي خداج: (قولھ علیھ الصالة والسالم
النص الصحیح الصریح القوي في ھذا، وھو أنھ لما صلى النبي صلى هللا علیھ : ًثانیا. نكرة في سیاق النفي، والقاعدة أنھا تفید العموم) لم یقرأ

: لعلماء المتأخرین، وقد قال بعض ا)ال تفعلوا إال بفاتحة الكتاب: قال. نعم: لعلكم تقرءون وراء إمامكم؟ قالوا: (وسلم بأصحابھ فارتج علیھ قال
من كان : (أن حدیث: الوجھ األول: ، وھذا القول ضعیف من وجوه)من كان لھ إمام فقراءة اإلمام لھ قراءة: (إن ھذا الحدیث منسوخ بحدیث
نھ فھناك قاعدة أنھ لو قیل بتحسی: الوجھ الثاني. ضعیف عند جماھیر المحدثین، والضعف فیھ من القوة بمكان) لھ إمام فقراءة اإلمام لھ قراءة

من كان لھ إمام : (أن متن ھذا الحدیث وھو: الوجھ الثالث. ؛ ألنا ال ندري أي الحدیثین أسبق)إن النسخ ال یثبت باالحتمال: (في األصول تقول
دل على أن ھناك ) الكتابال تفعلوا إال بفاتحة : (؛ فإن قولھ)ال تفعلوا إال بفاتحة الكتاب: (ال یقوى على معارضة متن) فقراءة اإلمام لھ قراءة

، فاستثناھا، وفي ) إال بفاتحة الكتاب- في السورة: أي-ال تفعلوا : (قراءة الفاتحة، وقراءة ما بعد الفاتحة التي ھي السورة، فقال :قراءتین
 لما بعد الفاتحة، وتبقى الفاتحة على ، والقراءة إنما تكون)فقراءة اإلمام لھ قراءة: (وإنما قال. فكل قراءة اإلمام لھ قراءة: الحدیث اآلخر لم یقل

ال یقوى التخصیص وال المعارضة إال إذا استویا : وھذا أنسب الوجوه عند جمع من العلماء؛ ألنھ یجمع بین النصین، ولذلك یقولون. األصل
أیما صالة ال (إنھ حسن لغیره، وحدیث : ًأضعف ثبوتا؛ ألن غایة ما قیل فیھ) من كان لھ إمام فقراءة اإلمام لھ قراءة: (ًداللة وثبوتا، فحدیث

أقوى صحة ) ال تفعلوا إال بفاتحة الكتاب: (، وكذلك حدیث)ال صالة لمن لم یقرأ بفاتحة الكتاب: (و حدیث) یقرأ فیھا بفاتحة الكتاب فھي خداج
 النص العام قطعي الداللة على أما من جھة المتن فعمومات صریحة، حتى إن بعض العلماء یرى أن. من ھذا الحدیث، فھذا من جھة السند

ًوصورة السبب وردت في صالة الفجر وھي جھریة، وبناء . أفراده ثم إن القاعدة في األصول أن صورة السبب قطیعة الدخول في الحكم
فقراءة اإلمام لھ من كان لھ إمام : (، وحدیث)ال تفعلوا إال بفاتحة الكتاب: (على ذلك تعتبر الصالة الجھریة قطعیة الدخول في ھذا الحكم

ًوبناء على ذلك فالذي تطمئن . متردد، فال ندري أقراءة الفاتحة ھي المرادة بھ أم قراءة ما بعد الفاتحة، فھو ال یقوى على المعارضة) قراءة
متى أقرأ إذا عجل : أن أبا ھریرة سئل) القراءة وراء اإلمام: (إلیھ النفس القراءة، ولذلك فقد روى البیھقي بسند صحیح في كتابھ النفیس

َوإذا قرئ القْرآُن فاْستمُعوا لُھ وأنصتوا لعلكم تْرحُمون : اقرأھا وقول هللا تعالى: فإن عجزت؟ قال: اقرأھا في سكتات اإلمام قال: اإلمام؟ قال َ َ َ َ َُ ُ ُ ُ ُْ َّ ََ َِ َِ َ َ ْ ِ ِ
صالة ال یقرأ فیھا  أیما: (قولھ علیھ الصالة والسالمعموم تستثنیى منھ الصالة؛ ألن القرآن إذا قرئ فاالستماع لھ واجب، و] 204:األعراف[

یدل على الوجوب واللزوم ویدل على أنھ ركن من أركان الصالة، كما ھو قول من یقول باعتبار الفاتحة، ) بفاتحة الكتاب فھي خداج 
عدة أن الواجبات أو الفروض إذا أن االستماع منفصل ووجوب الفاتحة متصل، والقا: ًوثانیا. فوجوب الفاتحة آكد من وجوب االستماع

تعارضت ینظر إلى جھاتھا، فیقدم باختالف الجھات، فلما كانت عین الفاتحة على المأموم متصلة بھ، واالستماع إلى غیره منفصل عنھ قدم 
 ...... .المتصل بوجوبھا على المنفصل، ولذلك ترجح القول بالوجوب على العموم

 
 اإلمامحكم قراءة المأموم الفاتحة خلف 

 
 
 
 
 
 
 

 استحباب قراءة الفاتحة للمأموم أثناء سكوت اإلمام أو إسراره
 
 

في : أي] في إسراره: [قولھ. ؛ ألنھم ال یرون وجوبھا]وتستحب في إسرار إمامھ وسكوتھ وإذا لم یسمعھ لبعد ال لطرش: [قال رحمھ هللا
أراد أن یقرأ الفاتحة فال یقرأھا في الصالة الجھریة على مذھب من یرى في حال سكتات اإلمام، فإذا : أي] وسكوتھ: [وقولھ. الصالة السریة

كأن ھذا المذھب قائم على كونھ یسمع قراءة اإلمام، ولذلك یعتبر ]. وإذا لم یسمعھ لبعد ال لطرش: [وقولھ. أنھا ال تقرأ في الصالة الجھریة
ًلما كان وجوب أو إسقاط الفاتحة مبنیا على سماع :  النزاع، فقالوااالستشھاد باآلیة أضعف من االستشھاد بالحدیث الذي ھو نص في موضع

ًقراءة اإلمام فإنھ لو كان بعیدا لن یسمع؛ ألنھ في القدیم لم تكن ھناك وسائل تعین على نقل الصوت مثل األجھزة الموجودة اآلن، فكان 
ًت، ولذلك اختلفوا فیما لو أن إنسانا أراد أن یصلي الفجر والصف ًالصف قد یصل إلى مائتین أو ثالثمائة أو أربعمائة أحیانا فال یسمع الصو

طویل ولیس ھناك مكبر صوت، فإذا اقترب من اإلمام یسمع القراءة سیكون في الصف الثاني أو الثالث، فھل األفضل أن یكون في الصف 
ألة خالفیة في صالة الفجر، فبعضھم یرى أن استماعھ ًاألول مع عدم سماع القراءة، أم یكون قریبا من اإلمام مع تخلفھ في الصف؟ فھذا مس

ًإن قْرآن الفْجر كان مشُھودا : للقرآن وتأثره بھ لفضل القراءة في صالة الفجر أفضل؛ لقولھ تعالى ْ َُ َ ََ َِ ْ َّ ًوبناء . فیستثنون صالة الفجر] 78:اإلسراء[ِ
 فمثل ھذا یبقى على األصل، أما من ال یسمع لبعد - ھو ثقیل السمع: واألطرش-ًإذا كان بعیدا ال یسمع اإلمام ال لطرش : على ذلك قالوا

  .فیستحب لھ القراءة
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 دعاء االستفتاح
 
 

إنما : (وذلك لقولھ علیھ الصالة والسالم. یقرأ دعاء االستفتاح: أي] ویستفتح: [قولھ]. ویستفتح ویستعیذ فیما یجھر فیھ إمامھ: [قال رحمھ هللا
فیسن أن یقرأ دعاء االستفتاح ولذلك لما سأل أبو ھریرة رضي هللا عنھ رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم عن : قالوا، )جعل اإلمام لیؤتم بھ

إذا قلنا بمشروعیة االستفتاح وراء اإلمام فلو : وھنا مسألة مھمة، وھي أنھ. ھذا خاص بي: دعاء االستفتاح علمھ، ولم ینكر علیھ ذلك، ولم یقل
العصر، أو أي صالة واإلمام قبل الركوع بقلیل، بحیث یغلب على ظنك أنك لو قرأت االستفتاح لم تستطع قراءة جئت في صالة الظھر أو 

: الفاتحة فحینئٍذ تترك االستفتاح، وبمجرد تكبیرك تبدأ بقراءة الفاتحة؛ ألننا عھدنا من الشرع تقدیم الواجب على ما ھو دونھ، كما في الحدیث
ً، فعلمنا أن الشرع یقدم األھم على المھم، وبناء على ذلك فإنھ یقدم قراءة الفاتحة ویشتغل بھا، قال )ة إال المكتوبةإذا أقیمت الصالة فال صال(

لو كبر وقرأ االستفتاح وركع اإلمام ولم یقرأ الفاتحة ولم یتمكن منھا لم تجزه الركعة، وعلیھ قضاؤھا؛ ألنھ حینما أدرك القدر : بعض العلماء
ًلفاتحة فوجبت علیھ قراءتھا، وھذا إذا أدرك وقتا یغلب على ظنھ أنھ لو قرأ االستفتاح وراء اإلمام فاتتھ الركعة، فتسقط عنھ الذي تقرأ فیھ ا
: ًفإذا كان األصل في إسقاط القراءة عن المأموم االستماع في الجھریات أو غیر الجھریات بناء على أن اإلمام یتحمل قالوا. من ھذا الوجھ
ًستفتاح على ما ھو علیھ، ویبقى التعوذ، فیستفتح ویستعیذ با عز وجل من الشیطان، ثم یبقى ساكتا منصتا لقراءة اإلمام إذا یبقى دعاء اال ً

  .كان یقرأ، أو ینتظر تكبیر اإلمام، وإذا قرأ على االستحباب فال حرج علیھ، ال على الحتم واإلیجاب
 
 
 
 

 سبق اإلمام بالركوع أو السجود
 
 

ذلك ألن هللا عز وجل أوجب على المأموم متابعة اإلمام، ویحرم ]. ومن ركع أو سجد قبل إمامھ فعلیھ أن یرجع لیأتي بھ بعده: [ هللاقال رحمھ
إنما شرع هللا اإلمام : أي. الحدیث...) إنما جعل اإلمام لیؤتم بھ: (على المأموم أن یسابق إمامھ، ویكره لھ أن یوافقھ، قال صلى هللا علیھ وسلم

إنما شرع هللا اإلمامة في الصالة : ، فالالم تعلیلیة، أي)إنما فعلت ھذا لتأتموا بي: (بمثابة التعلیل، كقولھ) لیؤتم بھ: (من أجل أن یؤتم بھ، فقولھ
م واألمام ھو الخط مأخوذ من األما: اإلمام: وقال أئمة اللغة. لكي یكون اإلمام بمثابة القدوة لمن بعده، فیوقع فعلھ بعد فعلھ، وال یوقعھ قبلھ

الذي یخط في أول الباب عند البناء؛ ألنھ یعول علیھ ویبنى علیھ، فصالة المأموم لما كانت واقعة وراء اإلمام كأنھا بنیت على صالة إمامھ، 
ركن فركع قبلھ، ولم إن سبقھ في : أي]. ًفإن لم یفعل عمدا بطلت: [رحمھ هللا قال. ولذلك ال یجوز للمأموم أن یسبق اإلمام، فإن سبقھ أعاد

یرجع لكي یتابع اإلمام ویكبر ویركع بعده بطلت صالتھ، وحینئٍذ یلزمھ أن یستأنف الصالة، لكن لو أنھ ركع قبل اإلمام ولم یشعر، إما لغلبة 
ع، فقالوا في ھذه الحالة ورك) هللا أكبر: (ھم أو حزن علیھ، أو فرح، أو انشغال ذھن، فلم یشعر إال وقد كبر وركع، فلم یفاجأ إال واإلمام قال

فإنھ یرجع مباشرة إلى حالتھ مع اإلمام، وال یبقى . یرجع ویكبر وراء اإلمام ویدركھ في الركوع، وھكذا الحال لو شعر قبل أن یكبر اإلمام
أما : (الصالة والسالمومن األدلة التي تدل على عظم ھذا األمر قولھ علیھ . على حالة السبق والتقدم؛ ألن ذلك مما نھى هللا عز وجل عنھ

، والقاعدة في األصول أنھ إذا ورد الوعید بعقوبة دینیة أو دنیویة أو )یخشى الذي یرفع رأسھ قبل اإلمام أن یحول هللا رأسھ رأس حمار
هللا علیھم سبق األئمة المنھیات وأنھا تدل على التحریم، ویعتبر العلماء رحمة  ًأخرویة فإن ھذا مشعر باإلثم وبكون الفعل ذنبا وھذا من دالئل

ًباألركان كبیرة من الكبائر؛ لورود الوعید على من سبق اإلمام، واختص الرفع من الركوع لكثرة البلوى بھ؛ ألن االنحناء في الركوع غالبا 
وع بھذا، فلذلك ما یكون فیھ مشقة، فالركوع لیس كالسجود، ولذلك یعجل الناس في مثلھ لقربھم من االعتدال، ولخفتھ علیھم، فخص الرك

ال فرق بین ركن الركوع وغیره من سائر األركان، فالشرع قصد أن یرتبط المأموم بإمامھ، وكونھ یورد ھذا الوعید على ھذا الفعل : یقولون
ًناء على  أنھ من كبائر الذنوب وھذا ب-منھم صاحب الزواجر-یدلنا على أنھ كبیرة من كبائر الذنوب، ولذلك عده جمع من األئمة والعلماء 

ًوإن ركع ورفع قبل ركوع إمامھ عالما عمدا بطلت: [قال رحمھ هللا. ثبوت ضابط الكبیرة فیھ ٌبطلت صالتھ، سواء أتم الركعة ورفع : أي]. ً
ًوإن كان جاھال أو ناسیا ب: [قال رحمھ هللا. ًقبلھ أم ركع عامدا ولم یرفع أو ینتظره حتى رفع، فكل ذلك یوجب بطالن صالتھ بالعمد طلت ً

ً أن یكون جاھال باالقتداء، وبعد ذلك رأى الناس یتابعون اإلمام فرجع إلى المتابعة، - عند من یقول بالعذر بالجھل-یعذر بالجھل ]. الركعة فقط
اعة ِصل مع الجم: ًفإنھ في ھذه الحالة یعذر عند من یقول بعذره، وھذا خاصة في الناس الذین ھم حدیثوا عھد بإسالم، فمثال شخص قیل لھ

وعرف أنھ یقرأ ثم یركع ثم یرفع، فجاء وسبق اإلمام في الركوع، فرأى أن أصحابھ لم یركعوا، فعلم أن الذي فعلھ خطأ، ثم رجع والتزم مع 
 أنھ ًأو ناسیا كونھ مع اإلمام، فیظن: أي]. ًأو ناسیا: [وقولھ. ًاإلمام، فإن ھذا یعتبر عذرا عند طائفة وجمع من أھل العلم رحمة هللا علیھم

 فیسھو عند االنتھاء -نسأل هللا السالمة والعافیة-لوحده، وھذا یحصل مع غلبة الفرح، أو غلبة الترح، أو الحزن، أو یكون منصرف الذھن 
حمھ قال ر. من القراءة، فال یفاجأ إال وھو راكع یظن أنھ لوحده، ثم یتذكر أنھ مع اإلمام، فإنھ یرجع ویتابع اإلمام على الصورة التي ذكرنا

ومن فعل ھذا یلزمھ في ھذه الحالة قضاء ھذه الركعة بعد ]. وإن ركع ورفع قبل ركوعھ، ثم سجد قبل رفعھ بطلت إال الجاھل والناسي: [هللا
 فإنھ یلغي ھذه الركعة، ویصبح -كصالة الظھر- سالم اإلمام، كأنھ لم یدرك اإلمام في ھذه الركعة، فإن كان قد صلى مع اإلمام أربع ركعات 

ًاكما على نفسھ بأنھ مدرك لثالث ركعات، كأنھ سبق بركعة كاملة؛ ألنھ إذا سبق اإلمام في األركان الثالثة فقد سبقھ في أغلب الركعة، ح
بعد سالم اإلمام یقوم ویأتي بھذه الركعة : أي]. ویصلي تلك الركعة قضاء: [قال رحمھ هللا. فحینئذ تلغى ھذه الركعة، ویلزمھ قضاؤھا كاملة

 یأتي بالفاتحة وحدھا، لكن إذا -إذا كان في الظھر-یتمھا ففي ھذه الحالة : یقضیھا ھو أنھ إن قلت: إنھ یتمھا، وقولك: ، والفرق بین قولكقضاء



 441 

یقضیھا وكان في الركعات األول فإنھ یأتي بالفاتحة والسورة؛ ألن القضاء یحكي األداء، فكأنھ لم یفتھ شيء مع اإلمام، ویعتبر كأنھ : قلت
  .ؤدیھا حال قضائھ على الصورة المعتبرة حال متابعتھ لإلمامی
 
 
 
 

 مشروعیة التخفیف بالمصلین
 
 

من ھدي رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم التخفیف، والتخفیف ضد التطویل، والمراد بھ ]. ویسن إلمام التخفیف مع اإلتمام: [قال رحمھ هللا
أنا رحمة : (، وقال)إنما بعثتم میسرین، ولم تبعثوا معسرین: (قال صلى هللا علیھ وسلمالرفق بالناس؛ ألن شریعتنا شریعة رحمة ویسر، 

َوما أْرسلناك إال رْحمة للعالمین : ، وفي التنزیل قولھ سبحانھ وتعالى )مھداة َ َ َ َ َ َ َِ َِ ْ ًْ َّ ِ َ ، وھذا یتضمن أن الشعائر والشرائع التي بعث بھا ]107:األنبیاء[َ
یھا رحمة، ولیس فیھا عنت وال عذاب، ولذلك ثبت من ھدي النبي صلى هللا علیھ وسلم ما یدل على أن األفضل صلوات هللا وسالمھ علیھ ف

، فھذا أمر من رسول هللا صلى هللا )إذا صلى أحدكم بالناس فلیخفف: (واألكمل واألصل التخفیف من قبل اإلمام؛ لقولھ علیھ الصالة والسالم
صل ھو التخفیف على الناس؛ ألن التطویل علیھم ینفرھم من الصالة مع الجماعة، وقد حدث ھذا علیھ وسلم، ویدل على أن السنة واأل

ٌألصحاب رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم الذین ھم أفضل األمة، فقد أخبر رجل رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم أنھ یتأخر عن الصالة بسبب 
، )إن منكم منفرین: ( وقال-ما رأیت أشد منھ في تلك الموعظة: قال الراوي- عظ موعظة تطویل إمامھم، فقام النبي صلى هللا علیھ وسلم فو

ھل ترید فتنة الناس عن : ، أيً)أترید أن تكون یا معاذ فتانا: (وقال لـمعاذ لما اشتكاه الرجل في تطویلھ لما صلى بالناس البقرة في العشاء قال
لشریعة شریعة رحمة، فعندما یأتي اإلمام ویطول على الناس، وإذا دخل المحراب ال یشعر فالدین یسر وا! وصرفھم عن دین هللا! دین هللا؟

بالضعیف وال بكبیر السن، وال یشعر بالسقیم والمریض وذي الحاجة، فھذا یدل على غفلتھ وعدم فقھھ بسنة نبیھ صلوات هللا وسالمھ علیھ، 
تخفیفھ صلوات هللا  أنھ كان یطیل فما یمل من إطالتھ، ویخفف فما یخل فيولذلك ثبت في الصحیح عنھ علیھ الصالة والسالم من ھدیھ 

 وكان -ودخل في صالة الفجر . ّما صلیت وراء أحد أتم وال أخف صالة من رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم: وسالمھ علیھ، ولذلك قال أنس 
َإنا أْعطْیناك الكْوثر : ّ فلما سمع بكاء صبي قرأ-ر في صالة الفجریقرأ من الستین إلى المائة آیة، كما في الصحیح من حدیث أبي برزة وجاب ََ ََ َْ َ َّ ِ

، وھكذا الحال إذا صلى اإلمام بالناس ورأى أن الوقت وقت إزعاج، )إني سمعت بكاء صبي فأشفقت على أمھ: (، فلما سلم قال]1:الكوثر[
ر، ونزلوا بعد عناء السفر، فیجب على اإلمام أن یخفف ویقرأ قراءة وأنھم في حالة من التعب واإلعیاء فلیخفف عنھم، كأن یكونوا في سف

محببة إلى النفوس، وتكون إمامتھ بھم تدل على رحمتھ وشفقتھ، فھذا من خیریة اإلمامة، ولذلك یرزق أمثال ھؤالء القبول وحب الناس 
ون أنھم یریدون الخیر ویتلمسون أحوال الناس، بل والدعاء بظھر الغیب، وترى الناس یقبلون على مواعظھم، ویتأثرون بھم؛ ألنھم یحس

ًوالغریب أن اإلنسان إذا تعود التخفیف على الناس بدون أن یكون تخفیفا زائدا عن الحد، ثم أطال في بعض صلواتھ لتطبیق السنن في  ً
ا فعل ھذا على سبیل التأسي بالنبي صلى هللا ًالتطویل في بعض المناسبات فلن تجد أحدا یكرھھ؛ ألنھ یعلم أنھ یحب الرحمة والتیسیر، وأنھ إنم

علیھ وسلم فیحب السنة، لكن إذا ألف التطویل على الناس ولو جاء بسنة نفروا منھ، وتجدھم ال یحبون ذلك منھ، وأشد ما یكون ھذا في 
لذلك كان النبي صلى هللا علیھ وسلم ًالخطب؛ فإن الخطب إذا كانت طویلة جدا ومزعجة فإن الناس ال تتیسر لھم االستفادة، وربما ینفرون، و

یقصر الخطبة، ولو جئت إلى بعض خطبھ المأثورة عنھ علیھ الصالة والسالم تجده لم یتجاوز الصفحة، ولو تتبعت المرویات في خطبة حجة 
على ھذا الحال، فخیر الوداع التي بین فیھا شرائع اإلسالم وشعائره فإنھا ال تتجاوز صفحة ونصف صفحة، وھكذا األئمة وغیرھم كانوا 

ًبمجامع قلوب الناس موجبا لحبھم لھذا العلم الذي یكون في الخطب والمواعظ، نسأل هللا العظیم أن یرزقنا  ًالكالم ما قل ودل، وكان آخذا
الحالة . فیف مع التقصیرالتخ: الحالة األولى: ؛ ألن التخفیف على حالتین]مع اإلتمام: [وقولھ. االئتساء واالقتداء بنبیھ صلى هللا علیھ وسلم

التخفیف مع اإلتمام، كأن یقرأ فیھز بقراءتھ القلوب، فیعطي الحروف حقھا من صفة لھا ومستحقھا، ویعرب كتاب هللا ویفصلھ ویبینھ، : الثانیة
 صلى هللا علیھ وسلم في فیقرأ السور المناسبة، ثم إذا ركع سبح ثالث تسبیحات تدل على طمأنینتھ، كذلك إذا رفع من الركوع قرأ ھدي النبي

ما صلیت وراء أحد أتم وال : (األذكار وحافظ علیھا، وما تقوم بھ األركان، فھذا كلھ من الكمال، فیخفف مع التمام والكمال؛ لحدیث أنس 
  .(أخف صالة من رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم

 
 
 
 

 تطویل الركعة األولى على الثانیة
 
 

األصل التطویل؛ : من ھدي رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم التخفیف، وقال بعضھم]. كعة األولى أكثر من الثانیةوتطویل الر: [قال رحمھ هللا
ولكن ھذا محل . ألن النبي صلى هللا علیھ وسلم قرأ باألعراف في صالة المغرب، كما كان یقرأ المرسالت والطور صلوات هللا وسالمھ علیھ

ِعموم، ولذلك ولو ُسلم أن النبي صلى هللا علیھ وسلم فعل ھذا فإن قراءة النبي صلى هللا علیھ وسلم كانت نظر؛ فإن المفردات ال تدل على ال
ُّقراءة مرتلة ال یشعر الناس معھا بالملل وال بالسآمة، وكان علیھ الصالة والسالم ال ُیمل في إطالتھ، ولو سلم ھذا فإن لھ خصوصیات علیھ  َ
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ى معھ الصحابي في الركعة الواحدة في قیام اللیل قرأ البقرة والنساء والمائدة في ركعة واحدة، وھذا إنما الصالة والسالم، ولذلك لما صل
- یكون بقوة نفسھ علیھ الصالة والسالم، أما كون اإلنسان یأتي یرید أن یقرأ سورة األعراف، ویحاول أن یتكلف في أحكام التجوید، أو یقرأ 

ھا، أو یقرأ فجر یوم الجمعة سورة السجدة واإلنسان بالتجوید، ویحاول أن یتكلف ویتقعر ویترنم ویشق  سورة المرسالت ویتكلف فی-ًمثال
على العجزة وعلى المسلمین وكبار السن فھذا لیس من السنة، إنما السنة أن القراءة إذا كانت لجزء طویل فیرتل، والدلیل على ھذا واضح؛ إذ 

إن القراءة على مراتب أربع قد فصلت للراغب : ید والتدویر والترتیل والحدر، كما قال الناظمالقراءة على مراتب معروفة، وھي التجو
ترتیلنا والحدر والتدویر كذلك التجوید یا فصیح فلو جاء یجود سورة األعراف وقت المغرب فیخرج الوقت وما انتھى من األعراف، ولذلك 

 فمن كانت عنده قدرة على القراءة بحیث یقرأ للناس في فجر یوم الجمعة ویرتل وتكون كان للنبي صلى هللا علیھ وسلم مناسبات في القراءة،
ًقراءتھ بالحدر الذي یعطي بھ أیضا للقرآن حقھ من التأثر باآلیات فھذا شيء طیب، ولذلك تجد الناس یرتاحون إذا قرأ اإلمام بالحدر وأعطى 

 یشق على الناس، ویطبق السنة، ویتأثر بكتاب هللا، أما لو جاء یتكلف باإلتیان بأحكام اآلیات حقھا من التأثر، ھذا من أفضل ما یكون؛ ألنھ ال
ًالتجوید، ویحاول أن یتقعر في اآلیات ویبالغ فیھا فھذا یشق على الناس كثیرا، ولذلك ینبغي أن نطبق السنة من جمیع وجوھھا، فعندنا سنة 

إذا أم أحدكم الناس : (ة األعراف في المغرب لكن عندنا قولھ صلى هللا علیھ وسلم أو قراء-ًمثال-قراءة السجدة واإلنسان في الجمعة 
، وھذا أمر واألمر للوجوب، ویدل على اللزوم، خاصة وأن ھناك مفاسد، فلذلك ینبغي االلتزام بمثل ھذه السنة، فیفعل ھذه السنن )فلیخفف 

 تطویل الركعة األولى وتقصیر التي بعدھا، فھذا من - نبھ علیھ المصنفو-ومن السنة . دون أن یؤدي إلى إحراج الناس أو اإلضرار بھم
باآلیات ال  ولكن ینبغي أن ینبھ على أمر، فإن العبرة. السنة، والتطویل لألولى والتقصیر في الثانیة من ھدي رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم

ًتا، ولربما تكون السورة كثیرة اآلیات ولكنھا سھلة تقرأ بسرعة، ویمكن بعدد اآلیات، فقد تكون السورة آیاتھا قلیلة ولكن قراءتھا تأخذ وق
لإلنسان أن یقرأھا في وقت أقل من التي ھي أطول منھا، فإذا نظرت إلى سورة األعلى مع الغاشیة فإنك تجد رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم 

 التأخر، ولكن الغاشیة تجد فیھا سھولة في االنسیاب في اآلیات، وھذا كان یقرأ بھما، فإنك إذا نظرت إلى سبح تجد في آیاتھا ما یحتاج إلى
 سورة اللیل إذا قرنتھا بسورة الشمس، وقد تجد سورة أقل في -ًمثال- یختلف باختالف الحروف ومخارجھا كما ھو معروف، وكذلك تجد 

العبرة بالوقت والقدرة على األداء، ولیست العبرة : علماءاآلیات ولكنھا تحتاج إلى معالجة مثل العادیات، بحیث یطول وقتھا أكثر، فقال ال
ًبالقدر، فإن كان في قراءة األولى مسترسال بحیث یستطیع أن یقرأ القدر األكثر فحینئذ یؤخر، وإذا كانت الثانیة أقل فإنھ یجعل القلیل للثانیة 

ًعل وقت األولى والثانیة متناسبا فإنھ ال حرج علیھ؛ ألن النبي صلى ویجوز لھ أن یجمع في الوقت بین األولى والثانیة، فلو ج. والكثیر لألولى
َإذا زلزلت األْرُض زلزالھا : هللا علیھ وسلم ثبت عنھ أنھ قرأ  َ ََ ْ ِْ َِ ِ ُ َ َإذا زلزلت األْرُض : في الركعة األولى، وقرأ في الركعة الثانیة ] 1:الزلزلة[ِ ِ َ ِ ْ ُ َ ِ

َزلزالھا  َ َ ْ جواز العدل : المسألة الثانیة. جواز تكرار السورة في الركعتین: المسألة األولى: ًمنھ دلیال على مسألتین، فأخذ العلماء ]1:الزلزلة[ِ
لو كانت السورة ثالثین آیة فإنھ یقرأ في الركعة األولى خمس : بین الركعتین، بحیث تكون األولى والثانیة بقدر واحد، وبناء على ذلك قالوا

ًفبناء على ذلك یكون قد عدل بین الركعتین، ولو جعل للركعة األولى عشرین آیة وللثانیة .  خمس عشرة آیةعشرة آیة، وفي الركعة الثانیة
ًویخفف األخریین؛ فإن سعدا رضي هللا عنھ  ًومن السنة أیضا أن یطیل األولیین. عشر آیات فحسن، وال حرج علیھ، واألمر واسع في ھذا كلھ

: ، وكان من المبشرین بالجنة، اشتكاه أھل الكوفة إلى عمر ، حتى قالوا)ارم فداك أبي وأمي: (علیھ وسلموأرضاه الذي قال لھ النبي صلى هللا 
إنھ ال یحسن كیف یصلي وھذا یدل على أن اإلنسان ال یسلم من الناس، فلما جيء إلى عمر وبلغت الشكوى، أمر محمد بن مسلمة أن یأتي بھ 

وهللا ما كنت آلوا أن أصلي بھم صالة رسول هللا صلى هللا : قال. إنك ال تحسن أن تصلي: لقد قالوا: ھإلى المدینة، فجاء إلى المدینة، فقال ل
فدل على أن ھدي النبي صلى هللا علیھ وسلم تطویل الركعتین األولیین وتخفیف . علیھ وسلم، أطیل في األولیین، وأركض في األخریین

َقْل یا : (ًما بالفاتحة وحدھا، كما في حدیث ابن عباس ، وكان أحیانا ربما قرأ بالفاتحة وسورتيألنھ كان یقرأ فیھ: قالوا. الركعتین األخریین ُ
َأیھا الكافُرون َِ َُّ ْ ٌقْل ُھو هللا أحد: (و) َ َ ََ ُ َّ ویستحب انتظار داخل ما لم : [قال رحمھ هللا. وصح عنھ ذلك ، كما كان یفعل ذلك في صالة الظھر، وثبت)ُ

ً المسألة اختلف فیھا العلماء، فإذا كنت راكعا وأنت إمام فسمعت الداخل فھل تنتظر ھؤالء الداخلین أو ال تنتظر؟ ھذه]. یشق على مأموم
ینتظر؛ ألنھ من التعاون على البر والتقوى واستدلوا بالعمومات التي فیھا الرفق : القول األول: فللعلماء أقوال في ھذه المسألة أشھرھا قوالن

ال : القول الثاني. فھذا من الرفق: قالوا). ًاللھم من ولي من أمور المسلمین شیئا فرفق بھم فارفق بھ: (ھ الصالة والسالموالتیسیر، وقال علی
وألنھ یفتح باب المحاباة، ویعین على التكاسل . ال یشرع ھذا: وبناء على ذلك قالوا. ینتظر؛ ألنھ أطال الصالة من أجل الداخل ال  جل وعال

ًوالذي یظھر أنھ ال حرج أن یطیل قلیال إذا رأى أكثر الناس یأتون، فیزید في القراءة ال في . إلى غیر ما ذكروا من العلل. ..عن الصالة
، فدل على أنھ كان یراعي )كان یصلي حتى ال یسمع قرع النعال: ( أنھ-كما في صالة الظھر- الركوع؛ ألن ھدي النبي صلى هللا علیھ وسلم 

لتطویل في القراءة، فإذا ركع بعد تطویلھ في القراءة فاألفضل إذا كان ال یوجد مشقة على الناس وأحب أن ینتظر وال حال الناس، فیكون ا
  .حرج، وإن وجدت مشقة فإنھ ال ینتظر

 
 
 
 

 حكم خروج المرأة إلى المسجد
 
 

َوإذا استأذنت المرأة إلى المسجد كره منعھا، وبیتھا خیر لھا: [قال رحمھ هللا ِ ھو السماح بالشيء، : ستئذان استفعال من اإلذن، واإلذناال]. ُ
فالحل للمرأة أن یسمح لھا زوجھا بالخروج، وھذا فیھ دلیل وھو . طلبت اإلذن: أذن لھ إذا أحل لھ الشيء وسمح لھ بھ، واستأذنت، أي: یقال

: ، وفیھ دلیل على مسائل) تمنعوا إماء هللا مساجد هللاال: (، وقال)إذا استأذنت أحدكم امرأتھ المسجد فال یمنعھا: (حدیث ابن عمر في الصحیح
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أنھ ال یجوز للمرأة أن تخرج من بیتھا إال بإذن زوجھا؛ ألنھا إذا كانت وھي خارجة إلى الصالة تستأذن فمن باب أولى إذا : المسألة األولى
 من بیتھا إال بإذن زوجھا، وینبغي على المرأة أن خرجت ألمور الدنیا، وھذا أمر یقصر فیھ كثیر من النساء، فال یجوز للمرأة أن تخرج

ٌكانت عنده أعذار، ال یستطیع أن یبینھا،  ال تخرجي فال تخرج، وال تراجع وال تحاول؛ ألن الزوج ربما: تسمع وتطیع، فلو قال لھا زوجھا
أو یرید لھا الخیر، كما قالت فاطمة رضي هللا وقد تكون عنده حمیة . لیس كل الناس یستطیع أن یبین عذره: كما قال اإلمام مالك رحمھ هللا

ال تمنعوا إماء : (من سماحة الشرع أنھ جعل األمر للزوج، ولكن قال: المسألة الثانیة. خیر للمرأة أن ال ترى الرجال وال یراھا الرجال: عنھ
ًنھ یعینھا على الخیر، وینبغي للزوج أن یكون حكیما؛ أرید أن أصلي، أو أرید أن أشھد التراویح أو التھجد فإ: ، فإذا قالت لھ)هللا مساجد هللا

؛ ألن : األول: ھذا یمنعك من الخیر، فیزین لھا أن زوجھا أحد رجلین: ألن الشیطان ربما دخل علیھا وقال لھا أنھ إنسان یشك فیھا والعیاذ با
: ى المرأة والمرأة ضعیفھ، فإذا منعھا من الخیر قالتإنھ یدخل الشك والوساوس عل: الشیطان یجري من ابن آدم مجرى الدم، یقول العلماء

). ال تمنعوا إماء هللا مساجد هللا: (من حكم الشرع الصالة ال أحد یمنع منھا، فلیس ھناك سبب إال الشك فیدخلھا الشیطان من ھذا الباب، فكان
بھ لنفسھ، ولذلك منع الشرع من منعھن، ولما قال بالل بن أنھ إذا ضعیف اإلیمان؛ ألنھ لو كان قوي اإلیمان ألحب لھا الخیر كما یح: الثاني

ًوهللا لنمنعھن أقبل علیھ ابن عمر فسبھ سبا سیئا، قال الراوي: عبد هللا بن عمر قال رسول هللا صلى : أقول لك: ما سمعتھ سبھ مثلھ قط، قال: ً
ولكن یجوز للزوج أن یمنعھا إذا علم . ن المسلم ملزم باتباع السنةفھذا یدل على أ! تجرأ على السنة: أي. وهللا لنمنعھن: هللا علیھ وسلم وتقول

أو غلب على ظنھ الوقوع في الفتنة والمحظور، كأن یغلب على ظنھ وجود الفساق والفجار، وأنھا قد تتعرض لما ال یحمد عقباه، فمن حقھ أن 
ى هللا سبحانھ وتعالى منعھا عند وقوع الفتن، ولذلك أثر عن عمر یمنعھا؛ ألن هللا لم یجعل األمر بیده إال لكي یتقي هللا عز وجل، ومن تقو
تغیروا، فأصرت علیھ أن تخرج فتركھا، فلما كانت  إن الناس قد: رضي هللا عنھ أنھ ضرب عجیزة امرأتھ لما خرجت إلى الصالة، وقال

یاء وخجل، وكانوا یعرفون أن المرأة الحرة، ضربھا على عجیزتھا وھي مارة، وكانت النساء على ح: اللیلة الثالثة ضرب عجیزتھا، أي
: حتى إن العلماء لما تكلموا على توبة الزانیة من الزنا قالوا. لو ضربت بالسوط على ظھرھا لم تلتفت من كمال عفتھا وحیائھا: فیقولون

ة المرأة الحیة أنھا ال تلتفت وال توبتھا أن تترك ماشیة، ثم یصاح وراء ظھرھا، فإن التفتت فما زالت في ضعف العفة؛ ألن من كمال عف
وإذا أذن لھا . تنظر إال في أرضھا، وقد یبلغ بھا أن تتعثر وتسقط، ولكن سقوط الجسم أھون من سقوط الھوى والردى، ولذلك كن بھذه المثابة

ً فھو آثم، وبناء على ذلك فمن حقھ فعلیھا أن تخرج تفلة، بمعنى أنھا ال تخرج متعطرة وال متبرجة، وإال منعھا وأخذ على یدھا، فإن لم یفعل
صالح، فیشرع للزوج أن  أن یمنعھا في مثل ھذه األحوال، وكذلك الحال إذا كان طریقھا غیر آمن، فإنھا قد تكون صالحة ولكن غیرھا غیر

التھا في بیتھا، وصالتھا صالتھا في مخدعھا خیر لھا من ص: (لنص حدیث رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم] وبیتھا خیر لھا: [وقولھ. یحبسھا
  .، وھذا مبالغة في ستر المرأة)في بیتھا خیر لھا من صالتھا في مسجد حیھا، وصالتھا في مسجد حیھا خیر لھا من صالة المسجد الجامع

 
 
 
 

 األسئلة
 
 

...... 
 

 ًالتطویل في الركعتین األولیین لیس خاصا بالقراءة فقط
 
 

المحفوظ من : ولیین مختص بالقراءة فقط كأم ھو عام في سائر األركان كالركوع والسجود؟ الجوابھل التطویل في الركعتین األ: السؤال
ً أن قراءتھ وركوعھ وسجوده ورفعھ من السجود كل ذلك كان قریبا من المساواة، وھذا ھو - بأبي ھو وأمي صلوات هللا وسالمھ علیھ-ھدیھ 

التمام، فإذا فعل اإلنسان ھذا ووسعھ ذلك فإنھ یفعل، لكن إذا كان فیھ مشقة على ھدیھ صلوات هللا وسالمھ علیھ، ولذلك وصفت صالتھ ب
ملء السموات : (ًالناس فإنھ یقتصر على حد اإلجزاء، ففي التسبیح یقتصر على ثالث، وكذلك أیضا في الرفع من الركوع یقرأ الدعاء المأثور

ھ موزونة حتى یدرك السنة بصورتھا إن لم یدرك حقیقتھا، فإنھ یدرك إلى آخره، ویجعل صالت) وملء األرض وملء ما شئت من شيء بعد
ًفضل صورة السنة، فیكون مدركا للسنة من وجھ؛ ألن هللا ال یضیع عمل العامل، فھذا من إدراك جزء السنن كما یقرره جمع من األصولیین 

  .وهللا تعالى أعلم. رحمة هللا علیھم
 
 
 
 

 یقرأ الفاتحةدعاء االستفتاح لمن دخل واإلمام 
 
 

إذا أدركت اإلمام وھو یقرأ الفاتحة تنصت، ویسقط : من أدرك اإلمام وھو یقرأ الفاتحة فھل ینصت، أم یقرأ دعاء االستفتاح؟ الجواب: السؤال
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 دعاء دعاء االستفتاح لفوات المحل واالنشغال بالواجب؛ فإن مرتبة دعاء االستفتاح دون مرتبة وجوب اإلنصات، وبناء على ذلك یسقط
  .وهللا تعالى أعلم. االستفتاح لمكان المتابعة، ولوجود قراءة، ویشتغل اإلنسان باالستماع على ظاھر النص

 
 
 
 

 حكم صالة الراتبة بعد السالم من الفریضة
 
 

النبي صلى هللا علیھ ھذا فیھ حدیث في یوم الجمعة، حیث ورد عن : ما حكم صالة الراتبة بعد السالم من المكتوبة مباشرة؟ الجواب: السؤال
وسلم النھي عن یصل الصالتین ببعضھما حتى یتكلم أو ینصرف على األقل من مكانھ، ال أن تقوم مباشرة بعد سالمھ من صالة الجمعة، 

بعد ذلك فالسنة أن یأتي باألذكار الواردة عن النبي صلى هللا علیھ وسلم، ثم . فھذا ھذا منھي عنھ في حدیث معاویة رضي هللا عنھ وأرضاه
اللھم أعني : (ًإلى آخره، وكذلك أیضا...) اللھم أنت السالم: (یتسنن ویتنفل بما شاء، وكان من ھدیھ علیھ الصالة والسالم االستغفار وقول

ت كما في حدیث معاذ ، ثم یشرع في األذكار والمعقبات التي ال یخیب قائلھن، ثم إذا انتھى من المعقبا) على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك
اللھم ال مانع لما أعطیت، وال : ال إلھ إال هللا وحده ال شریك لھ، لھ الملك ولھ الحمد، وھو على شيء قدیر، بعد ذلك یقول: وقال تمامھن

ولھم في . إنھ یصل الصالة بالصالة: وقال بعض الحفیة. ثم بعد ھذا یتسنن إذا أحب ذلك، واألفضل أن یؤخر السنة إلى بیتھ. معطي لما منعت
المراد بھ صالة فریضة ) صالتان: (، والحدیث ضعیف، لكن لو صح فإنھ یجاب عنھ بأن قولھ)صالتان ال لغو بینھما: (ذا حدیث ضعیفھ

ال یغتاب الناس، وال یقول النمیمة، وال یسب، وال یشتم، وال یفعل الحرام؛ ألنھا : أي) لغو بینھما: (وفریضة، كصالة الظھر والعصر، وقولھ
 وللخیر، فیشمل الفریضة مع الفریضة، وھذا یدل على أن صالتھ األولى مقبولة؛ ألن الرجل إذا كان یصلي الصالة ویتبعھا موجبة للرحمة

 من عالمات القبول، وأن صالتھ تنھاه عن الفحشاء والمنكر، وھذا بأفضل - كما یقول جمع من العلماء- بالصالة الثانیة ال ذنب بینھما فإن ھذا 
سبحانھ وتعالى، فمن أفضل المنازل أن یصل إلى درجة أن تكون صالتھ تنھاه عن الفحشاء والمنكر، ومن دالئل ذلك أن المنازل عند هللا 

تجده یصلي الصالة ویعقبھا بالصالة ال لغو بینھما، فھذا یدل على أنھ بخیر المنازل، وأن صالتھ نھتھ عن الفحشاء والمنكر، نسأل هللا العظیم 
  .وهللا تعالى أعلم. ة، وأن یجعلنا من أھلھا بمنھ وكرمھأن یبلغنا ھذه المنزل

 
 
 
 

 قراءة آیات معینة في صالة العشاء
 
 

وأخذوا من قول النبي . نعم ورد عنھ: ھل ورد عن النبي صلى هللا علیھ وسلم قراءة سور أو آیات معینة في صالة العشاء؟ الجواب: السؤال
َسبِّح اْسم ربِّك األْعلى: (م بـھال قرأت بھ: (صلى هللا علیھ وسلم لـمعاذ  َ َ َ ََ َواللْیل إذا یغشى(، و)ِ ْ َ ََ َِّ َوالشْمس وُضحاھا(، و)ِ َ َ َِ على الروایات التي )) َّ

ھذا ھو الذي یقرأ في صالة العشاء؛ ألن الشكوى كانت من معاذ في صالة العشاء، وأمره أن یقرأ ھذه : وردت، ولذلك یقولون في ھذه السور
ِوالتین والزْیتون: (عشاء، فدل على أنھا السنة، وقد ورد عنھ صلى هللا علیھ وسلمالسور في صالة ال ُِ َِّّ َ كما جاء من حدیث البراء رضي هللا ) َ

عنھ وأرضاه، فاألمر في ھذا واسع، والناس یختلفون، فقد یصلي اإلنسان العشاء مع جمع لكن على حرج ومشقة، وقد یصلي بجمع على سعة 
ومن أفضل ما تكون الصالة إذا طولت .  عمل وال شغل، ویكونون متھیئین لإلطالة فیطیل بھم، فھذا من األفضلوجلد، كشباب وراءھم

المراد بھ ) صالة الجماعة أفضل من صالة الفذ بسبع وعشرین درجة: (إن قولھ علیھ الصالة والسالم: القراءة فیھا، فإن بعض العلماء یقول
ھریة؛ ألن فیھا قراءة للقرآن وتأثر الناس بھ، وكلما كان استماع اإلنسان مع التأثر وحضور القلب أن السبع والعشرین درجة للصالة الج

ًوالخشوع وحب ھذه اآلیات المنزلة من هللا سبحانھ وتعالى وحبھ للعمل بھا والتأثر بھا كلما كان أرفع درجة وأعظم حظا، ولذلك یرى بعض 
وعلى العموم فإن . الجھریة، كصالة الفجر وصالة العشاء وصالة المغرب كلھ لمكان القراءةالعلماء أن السبع والعشرین مختصة بالصالة 

قراءة العشاء تكون على الوصف الذي ذكرناه، ولكن إذا كان ھناك مجال لإلطالة، كأن یكون اإلنسان مع جمع ورفقة تحب اإلطالة وترتاح 
یزال بخیر ما وقف بین یدي هللا  طالة أن یشتغل اإلنسان بكتاب هللا عز وجل، فاللقراءتھ، ویرى أن ھذا فیھ خیر لھم، فإنھ یطیل، ونعم اإل

  .عز وجل، نسأل هللا العظیم أن یوفقنا لحسن الصالة وكمالھا
 
 
 
 

 ًحكم من أفطر رمضان جاھال بوجوبھ علیھ
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یجب علیھا : یھا، وھل تعذر بالجھل؟ الجوابامرأة لما بلغت كانت تجھل وجوب الصیام علیھا، ولم تصم طیلة عامین، فماذا عل: السؤال
قضاء الشھرین، قضاء الشھر من السنة األولى وقضاؤه من السنة الثانیة، وفي ھذا تفریط ولو ادعت الجھل، خاصة في ھذه األزمنة الذي 

 تبحث عن أحكام دینھا وال تسأل، ثم وكون المرأة تجلس ھكذا ال تسأل وال تراجع العلماء، وتبلغ وال. أمكن فیھا سؤال العلماء والرجوع إلیھم
فلیس ھذا الجھل بعذر؛ ألنھ یمكنھا أن تسأل وقد قصرت، . تقضي ما فاتك: إنھا جاھلة فمثل ھذا الجاھل یلزم بعاقبة التقصیر، ویقال لھ: تقول

ٌفلْوال نفر مْن كلِّ فْرقٍة منُھم طائفة : عالىوالواجب على من أسلم أن یعلم شعائر اإلسالم، وأن یتفقھ كما ندب هللا عباده إلیھ، فقال سبحانھ وت َ َ َ َ َِ ِ ِ َِ ْ ْ ُ َ َ
ِلیتفقُھوا في الدین  ِّ ِ َِّ َ َ یتعین طلب العلم على من بلي بالعبادة والمعاملة، فمن أراد أن یصلي صار : العلماء ، فندبھم إلى ھذا، قال]122:التوبة[َ

أما أن یجلس ویترك الزكاة السنة . ًر فرضا علیھ أن یسأل عن أحكام الزكاةًفرضا علیھ أن یسأل عن أحكام الصالة، ومن أراد أن یزكي صا
 .وهللا تعالى أعلم. والسنتین والثالث، وال یسأل وھو یعلم أن ھذا من دینھ فإنھ في ھذه الحالة یلزم بعاقبة تقصیره، ویتحمل وزر ذلك

 
 
 
 

 ضابط المواالة في الوضوء
 
 

والضابط عند العلماء رحمة هللا . وقوع الشيء وھو یلي الشيء الذي قبلھ: المواالة: وضوء؟ الجوابما ھو ضابط المواالة في ال: السؤال
یشترط في صحة مسح الرأس أن ال تنشف الید، والتنشیف :  ثم بعد غسل الید مسح الرأس، قالوا-ًمثال- أن تغسل یدك : علیھم في المواالة

ًزمان المعتدل، فلو أن إنسانا توضأ وغسل كفیھ فمضمض واستنشق، ثم غسل وجھھ، ثم ننظر لل: یختلف باختالف الصیف والشتاء، فقالوا
غسل یدیھ فانقطع الماء من الصنبور، أو انتھى الماء الذي معھ فنزل من دور إلى دور یبحث عن الماء، أو ذھب یبحث عن الماء، أو ذھب 

ًتوضأ فیھ والمكان الثاني الذي یوجد فیھ الماء یسیرة جدا بحیث تبقى نداوة إلى مكان آخر فیھ ماء، والمسافة التي بین المكان األول للذي ی
وبناء على . العضو، ویبقى أثر الماء علیھ، فحینئذ شرط المواالة لم یذھب، ویصح منھ أن یبتدئ من الموضع الذي انتھى إلیھ فیغسل ما بعده

كن لو فرض أنھ في شدة البرد ینشف بسرعة، وفي شدة الحر یكون فیھ ذلك یكون شرط المواالة أن ال ینشف العضو في الزمان الواحد، ل
في ھذه الحالة ننظر إلى الزمان : شيء من الرطوبة والنداوة للجسم، خاصة إذا لم ینشف، فیتأخر في الصیف ویبادر في الشتاء، قالوا

 الصیف أو شدة الشتاء فالعبرة بثالث دقائق، أو العبرة لو كان في شدة: الزمان المعتدل دقیقتان إلى ثالث دقائق فنقول: ًالمعتدل، فمثال
  .وهللا تعالى أعلم. وھذا یرجع إلى غلبة ظن اإلنسان، أما العضو فما زال الماء علیھ. بالدقیقین

 
 
 
 

 عدم اشتراط الطھارة لألذان
 
 

یجوز لإلنسان أن یذكر هللا في األذان ولو لم یكن ًالطھارة لألذان ال تشترط، وبناء على ذلك : ھل تشترط الطھارة لألذان؟ الجواب: السؤال
ًمتوضئا؛ ألن النبي صلى هللا علیھ وسلم قرأ القرآن وھو على غیر وضوء، فمن باب أولى األذان الذي ھو دون القرآن؛ ألن القرآن أفضل، 

فإذا كان القرآن الذي ھو أفضل األذكار ، كما في الصحیح، )فضل كالم هللا على سائر الكالم كفضل هللا على خلقھ: (وقد جاء في األثر
ًوأشرفھا وأعظمھا ال تشترط لھ الطھارة لتالوتھ فمن باب أولى األذان الذي ھو دون ذلك، وبناء على ھذا یصح األذان من المحدث، ولكن 

 حتى من بعض طالب العلم؛ لیس اإلشكال ھنا، فاإلشكال أنھ إذا دخل المسجد وأذن سیضطر إلى الخروج بعد األذان، وھذا أمر منكر یقع
في المسجد؛  فإن اإلنسان إذا سمع األذان وھو في المسجد ال یخرج ولو إلى مسجد أفضل من المسجد الذي ھو فیھ، بل یجب علیھ أن یبقى

أما ھذا : ان قالًألن النبي صلى هللا علیھ وسلم نھى عن الخروج بعد األذان، حتى إن ابن مسعود رضي هللا عنھ لما رأى رجال خرج بعد األذ
ًفھذا محدث، ویكون حدثھ عالما بھ قبل األذان، فكأنھ یتعاطى : ًفقد عصى هللا ورسولھ فال یجوز الخروج بعد األذان إال لمن كان محدثا، قالوا

ة، ثم یخرج أما یضع یده على فیھ كما ورد في السن: أسباب التقصیر، بخالف من أحدث أو تذكر أنھ محدث بعد األذان، لكن إذا أحدث قالوا
 من التساھل في مثل ھذه األمور، فتجده ال - أصلحھم هللا-أن اإلنسان یؤذن ثم یخرج من المسجد، خاصة ما یجعلھ بعض المؤذنین اآلن 

مة نسأل هللا السال-یحضر إال عند اإلقامة، فیؤذن ثم یخرج، وقد یخرج خارج المسجد، وقد یخرج إلى مصالح دنیویة، وھذا من بالغ الغفلة 
 وبسبب تقصیر كثیر من الناس في تعظیم شعائر هللا عز وجل بعد أن كان األئمة والمؤذنون ال یفارقون المساجد، وترى الرجل - والعافیة

منھم وتعرفھ كحمامة المسجد، وإذا أردت أن تبحث عن إنسان منھم وتعلم أین ھو فانظر إلیھ في المسجد، فال یؤذن للصالة إال وجدتھ في 
ًاألول حریصا علیھ، أو قریبا من المسجد، لكن اآلن قد تجده یؤذن ثم یخرج في صالة الفجر ویجلس مع أصحابھ أو أوالده، ثم ال الصفوف  ً

فینبغي التناصح في مثل ھذا، حتى لطالب العلم الذین یخرجون . یخرج إال وقت اإلقامة، كأنھ أمر من أمور الدنیا، نسأل هللا السالمة والعافیة
نسأل هللا العظیم رب العرش الكریم أن یوفقنا . ان، ولو كانوا أئمة ال یخرجون، فإذا أرادوا أن یخرجوا فعلیھم أن یخرجوا قبل األذانبعد األذ

للسداد والرشاد، وأن یلھمنا لما فیھ مرضاتھ، إنھ ولي ذلك والقادر علیھ، وآخر دعوانا أن الحمد  رب العالمین، وصلى هللا وسلم على سیدنا 
  .محمد وعلى آلھ الطیبین الطاھرین
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 [1[األولى باإلمامة :  فصل-شرح زاد المستقنع 
ًأحكام اإلمامة، ویقدم فیھا األقرأ للقرآن العالم فقھ الصالة، ثم األكبر سنا، ثم األقدم ھجرة، ثم یقرع فمن خرجت : مما یتعلق بصالة الجماعة

ویقدم الحر والحاضر والمقیم والبصیر على غیره، وال .  البیت، وإمام المسجد الراتبقرعتھ تقدم، وھناك أئمة أحق من غیرھم؛ كصاحب
 .تصح الصالة خلف الكافر، وال خلف امرأة أو خنثى

 أحكام اإلمامة
 
 

...... 
 

 تقدیم أقرأ الناس لإلمامة في الصالة
 
 

. األنبیاء والمرسلین سیدنا محمد، وعلى آلھ وصحبھ أجمعینبسم هللا الرحمن الرحیم الحمد  رب العالمین، والصالة والسالم على أشرف 
ٌاإلمامة منصب شریف ومقام عزیز ُمنیف ال ینبغي ] األولى باإلمامة األقرأ العالم فقھ صالتھ: ٌفصل: [فیقول المصنف علیھ رحمة هللا: أما بعد

ًلكل أحٍد أن یتصدر لھ، وال ینبغي لكل أحٍد أن یكون فیھ إال إذا كان أھال  لھذا المقام، فحینئٍذ یجوز لھ أن یتقدم على الناس، وأن یتشرف بھذا ّ
ًالمكان الذي یكون فیھ مؤتمنا على صالتھم، وإقامة ھذه الشعیرة لھم، والناس تقتدي باألئمة، فكلما كان اإلمام على صالح وتقوى  عز 

ّ وسلم كلما كان ذلك أدعى لحبِّھ وحب الصالة وراءه، والتأثر بقراءتھ ٍوجل وعلم بالشریعة وفقھ في الدین ومعرفٍة بھدي النبي صلى هللا علیھ
ُومواعظھ وخطبھ، األمر الذي یكون لھ أحمد العواقب، وأحسُن الثمرات، ولذلك أمر النبي صلى هللا علیھ وسلم األمة أن تھیئ لھذا المقام من 

فأمرنا علیھ ). یؤم القوم أقرؤھم لكتاب هللا: (- أبي مسعود في الصحیحكما في حدیث - توفرت فیھ شروط األھلیة، فقال صلى هللا علیھ وسلم 
ّالصالة والسالم أن نقدم األقرأ لكتاب هللا عز وجل، والسبب في ذلك أن الغالب في اإلنسان إذا شرفھ هللا وكملھ وفضلھ بحفظ كتابھ فاألصل  ّ ّ ّ

ً ومثل ھؤالء أئمة ُیقتدى بھم إذا كان القرآن إماما لھم في القول والعمل فیھ أن یكون من أھل كتاب هللا العالمین بھ، العاملین بما فیھ،
فلما كان في عھد النبي صلى هللا علیھ وسلم ال یحفظ كتاب هللا عز ). یؤم القوم أقرؤھم لكتاب هللا: (واالعتقاد، ولذلك قال صلى هللا علیھ وسلم

خیرة البررة الذین ھم صفوة هللا عز وجل من الخلق، أعني العلماء بكتاب هللا وجل إال من علمھ وعمل بھ كان ذلك أدعى لتقدیم ھؤالء ال
ّفالمصنف رحمھ هللا بعد أن بین لنا حكم صالة الجماعة، والمسائل المتعلقة بمباحث صالة الجماعة شرع في بیان من الذي ُیقدم . العاملین بھ

: ، وفي غیرھا اإلطالق]العالم فقھ صالتھ[وفي ھذه النسخة ] لى باإلمامة األقرأاألو: [ِّلإلمامة لكي ُیصلي بالناس جماعة، فقال رحمھ هللا
ثم بعد ذلك نبیِّن أقوالھم وأدلتھم، والراجح ) األقرأ: (، وھذه المسألة اختلف العلماء رحمھم هللا فیھا، ولذلك ال بد من بیان المراد بقولھم]األقرأ[

ًھو األكثر أخذا للقرآن، والمراد بذلك : األقرأ: بعض العلماء قال: لعلماء رحمھم هللا فیھ على قولیناختلف ا) األقرأ(فلفظ . من األقوال واألدلة
ِأن یكون حفظھ أكثر من غیره، والسبب في ذلك أن النبي صلى هللا علیھ وسلم حینما قال ذلك فھم منھ الصحابة ھذا الفھم، كما في الحدیث في  َ ُ

ِ رضي هللا عنھما كان یؤم المھاجرین واألنصار، وذلك في المدینة قبل مقدم النبي صلى هللا علیھ وسلم ًالصحیح أن سالما مولى أبي حذیفة
وكذلك استدلوا بحدیث عمرو بن سلمة، ففي الصحیح أن . كان حفظھ أكثر: ًكان أكثرھم قرآنا، أي: فقولھ. ًوكان أكثرھم قرآنا: قال الراوي

ًفرجعوا فنظروا فإذا أنا أكثرھم أخذا للقرآن، : قال) ًولیؤمكم أكثركم قرآنا: (قوم أبي سلمة قال لھمّالنبي صلى هللا علیھ وسلم لما فارقھ 
ًووجھ الداللة أنھ علق التقدیم على كثرة الحفظ، فدل على أن المراد باألقرأ األكثر حفظا للقرآن، وعلى ھذا ُیقدم حافظ القرآن كلھ . فقدموني ّ َّ

ًحفظ النصف ولو كان أكثر ضبطا ألحكام التجوید والترتیل، فھذا ھو  یقدم من حفظ ثالثة أرباع القرآن على منعلى من حفظ ثالثة أرباعھ، و ِ
ًالوجھ األول، فالعبرة عندھم بكثرة الحفظ، ولكن یالحظ أنھم یرون مع كثرة الحفظ أن یكون ضابطا لما ینبغي أو ُیشترط لصحة التالوة 

د لكتاب هللا عز وجل الذي یحسن إن: القول الثاني یقول. واعتبارھا  المراد باألقرأ األتقن في مخارج الحروف وضوابط القراءة، وھو المجوِّ
؛ فإن اللغة )یؤم القوم أقرؤھم لكتاب هللا: (ترتیلھ ویحسن تحبیره وتتأثر الناس بقراءتھ أكثر، وھذا القول یعتمد على ظاھر اللفظ في قولھ

المھم عندنا أن یكون : َل تفضیل، والمراد بھ أنھ فُضل على غیره بحسن التالوة وحسن األداء للقراءة، فقالواأفع) األقرأ(العربیة تدل على أن 
ًفلو اجتمع حافظ للقرآن كلھ وحافظ لنصف القرآن، والذي یحفظ نصف القرآن أكثر ضبطا . ًمحبِّرا لكتاب هللا عز وجل، وعلى ھذا الوجھ ٌ ٌ

ًُیقدم على من ھو أكثر حفظا منھ: راءتھ أكثر، وُیحسن تحبیره وتجویده قالواألحكام القراءة، والناس تتأثر بق َّ  -والعلم عند هللا-والذي یظھر . َ
ًأن العبرة بكثرة الحفظ، ولیس المراد التحبیر وحسن النغمات والمبالغة في التجوید، وعلى ھذا فلو اجتمع من ھو أكثر حفظا للقرآن مع من 

ّال وتجویدا فإنھ ُیقدم األحفظ؛ ألن الصحابة رضوان هللا علیھم فھموا ذلك من رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم، فدل ًھو أحسن أداء وأحسن ترتی ِ َ ََّ ً ً
ًلو اجتمع عندنا رجالن أحدھما أقرأ، سواء أكان أكثر أخذا : وإذا عرفنا ما ھو المراد باألقرأ فالسؤال. َّعلى أنھ ھو المعول وعلیھ العمل ٌ

ًثر ضبطا للقرآن، واآلخر أفقھ، بمعنى أنھ یعلم أحكام الصالة وما یكون فیھا من أحكام السھو ونحوه، وما یطرأ فیھا من للقرآن أم أك
ِّالطوارئ التي یحتاج األئمة فیھا إلى جبر النواقص والزوائد، أو كان عالما باألحكام الشرعیة من عبادات ومعامالت، فھل نقدم األقرأ أو نقدم  ُ ً

ٌاإلمام أحمد رحمة هللا علیھ، ووافقھ جمع من المحدثین، وبھ قال بعض أصحاب اإلمام أبي  ذھب: القول األول:  ذلك قوالن للعلماءاألفقھ؟ في
أن األفقھ یقدم على : -وھو قول الجمھور- القول الثاني . حنیفة واإلمام الشافعي رحمة هللا على الجمیع إلى أن األقرأ لكتاب هللا یقدم على األفقھ
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ًألقرأ، فلو اجتمع حافظ للقرآن ومن ھو أكثر منھ علما وفقھا في الدین فإنھ یقدم األفقھ واألعلم بالحالل والحرام على الحافظ لكتاب هللا عز ا ً ٌ
 واستدل الذین قالوا بتقدیم األقرأ بظاھر حدیث أبي مسعود رضي هللا عنھ وأرضاه في الصحیح، وفیھ أن النبي صلى هللا علیھ وسلم. وجل
یؤم القوم أقرؤھم لكتاب هللا، فإن كانوا في القراءة : (، ووجھ الداللة من ھذا الحدیث واضح، حیث قال)یؤم القوم أقرؤھم لكتاب هللا: (قال

ٌفقدم األقرأ على األعلم بالسنة فدل على أن القارئ مقدم على الفقیھ: ، قالوا)سواء فأعلمھم بالسنة یث أبي وأصحاب القول الثاني احتجوا بحد. ّ
مروا أبا بكر : (بكر رضي هللا عنھ في إمامتھ، كما في الصحیح من حدیث أم المؤمنین عائشة وغیرھا أن النبي صلى هللا علیھ وسلم قال

ّ، ووجھ الداللة أن النبي صلى هللا علیھ وسلم قدم أبا بكر ، وكان أبو بكر رضي هللا عنھ من أعلم أصحاب النبي صلى هللا )فلیصل بالناس
ًقدم لفقھھ ال لقراءتھ؛ ألن أبیا رضي هللا عنھ أعلم منھ بالقراءة، ومع ھذا قدم النبي صلى هللا علیھ وسلم أبا بكر، فدل : لیھ وسلم، ولذلك قالواع ُُ ِّ

َّھذا على أن األفقھ ُمقدم على األقرأ، وھناك أدلة أخرى، ولكن المعول على ھذین الدلیلین، فاألول حدیث أبي مسعود رضي هللا  عنھ، والثاني ٌ
وأما . ٍإن األقرأ نحتاج إلیھ للقراءة، والقراءة تتعلق بركن واحٍد وھو القیام: ومما علل بھ الجمھور لمذھبھم أن قالوا. حدیث أبي بكر في إمامتھ

 النقص، وتختلج الصالة على بالنسبة لألفقھ فنحتاج إلیھ في أركان الصالة؛ فإن الصالة قد یطرأ فیھا السھو، فتطرأ فیھا الزیادة ویطرأ فیھا
ِكان األفقھ موجودا أو ھو اإلمام فإن ذلك أدعى لتعلیم الناس، وھو أعرف وأعلم بما ینبغي فعلھ على اإلمام في مثل ھذه األحوال  الناس، فإذا ً

ٍفكأن الفقھ ُیحتاج إلیھ ألركان، والقراءة ُیحتاج إلیھا لركن، فقدم ما یحتاج إلیھ ألركان. الطارئة ٍِّ والذي یترجح . ٍ على ما یحتاج إلیھ لركن واحدُ
كما - ًأن سالما مولى أبي حذیفة : ًثانیا.  ھو القول بتقدیم األقرأ لكتاب هللا، وذلك لظاھر السنة عن النبي صلى هللا علیھ وسلم-والعلم عند هللا-

مامة أبي بكر رضي هللا عنھ فإنھا لم تتمحض  كان یؤم المھاجرین واألنصار، وفیھم عمر رضي هللا عنھ وأرضاه، وأما إ- في الصحیح
ِبإمامة الصالة، وإنما قصد منھا اإلشارة إلى استخالفھ رضي هللا عنھ وأرضاه، فخرج الدلیل عن موضع النزاع، ولذلك ُیعتبر تقدیم األقرأ  ُ

َّلكتاب هللا ھو المعول علیھ، لكن ینبغي أن ُینبھ على أن األقرأ ُیقدم إذا كان عنده إلمام ً بضوابط الصالة، ولیس المراد أن ُیقدم مطلقا حتى ولو ّ َّ
أقرأ الناس لكتاب : ، أي]األولى باإلمامة األقرأ: [فقول المصنف رحمھ هللا. ًكان جاھال ببعض الضوابط، كاألمور التي تطرأ في السھو ونحوه

ف أھلھ، ویرفع من مكانتھم. هللا عز وجل  في الدنیا واآلخرة، وفي الحدیث الصحیح عن النبي صلى والسبب في ھذا ظاھر؛ فإن القرآن یشرِّ
ً، وما أوتي أحد عطاء أشرف وال أكمل )خیركم من تعلم القرآن وعملھ: (هللا علیھ وسلم أنھ قال  من حفظ كتاب -بعد اإلیمان با عز وجل-ٌ

ٌهللا عز وجل والعمل بھذا الكتاب؛ فإنھ نور في قلبھ، ونور لھ في حشره، ونور لھ ب ین یدي ربھ ولذلك إذا أنعم هللا على العبد بھذا الكتاب فإنھ ٌ
مھ، ولم یبق إال أن ُیكرم قارئ القرآن ما في قلبھ، فیصونھ  فھ ویكرِّ العالم فقھ : [وقولھ.  عن األمور التي ال تلیق بمثلھ-أو یصون نفسھ- یشرِّ

ِّھذا إضافة في بعض النسخ، فنقدم األقرأ إذا كان عنده إلما] صالتھ یحفظ القرآن ولكنھ یجھل أحكام  م بفقھ الصالة، لكن لو كان عندنا إنسانُ
) ثم]. (ثم األفقھ: [قال رحمھ هللا تعالى. َّالصالة، ولربما یقع الناس في لبس في صالتھم فحینئٍذ ال ُیقدم؛ ألنھ قد ُیعرِّض صالة الناس للفساد

ٌعل، من فقھ الشيءْأف: تقتضي الترتیب، فُیقدم بعد األقرأ األفقھ، واألفقھ ِإذا فھمھ: َ إن الفقھ یختص بالمعضالت، وال یكون إال في : ویقال. َ
من یرد هللا بھ : (ٌالمسائل الدقیقة، والفقھ شرف ونعمة عظیمة ُینعم هللا عز وجل بھا على من شاء من عباده، كما قال صلى هللا علیھ وسلم

 <b >/>ًخیرا یفقھھ في الدین
 
 
 
 

 الفقیھ لإلمامةاألدلة على تقدیم 
 
 

ًفإن كانوا في القراءة سواء فأعلمھم : (ِأما الدلیل على تقدیم العالم بالحالل والحرام فحدیث أبي مسعوٍد أن النبي صلى هللا علیھ وسلم قال
ّلحافظ والمحدث، وھو ّأن یحفظ السنة ویكون من حفاظھا، وھذا الذي یسمیھ العلماء ا: األول: والعلم بالسنة یكون على ثالثة أضرب). بالسنة

أن یعرف، أو یفھم ویفقھ : الثاني. ًالذي ُیسند إلى رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم ویحفظ األحادیث، ویكون عالما بما قالھ علیھ الصالة والسالم
فظ لألحادیث، ولكن إذا عن النبي صلى هللا علیھ وسلم في األحكام التي تتضمنھا ھذه األحادیث، ولكن حفظھ لألحادیث قلیل، ولیس عنده ح

جاء النص من األحادیث یحسن فھمھ، ویحسن تخریجھ، ویعرف ما تعارض من األحادیث وكیفیة الجواب عنھا، وكیف الخروج من إشكالھا، 
ام بما قال علیھ من جمع هللا لھ بین الحسنیین فحفظ األحادیث مع الفھم، فیكون عنده إلم: الثالث. ٌفاألول حافظ للحدیث، والثاني فقیھ بالحدیث

الصالة والسالم، بحیث یحفظ األحادیث واآلثار، وعنده شغف وتلھف لمعرفة ما ورد من ھدي النبي صلى هللا علیھ وسلم القولي والفعلي 
لسنة، ٍوالتقریري، ثم كذلك إذا جاءتھ السنة فإنھ یعرف كیف یفھمھا، وعلى أي محمل یحملھا علیھ، فھذه أشرف المراتب، وھي أعلى مراتب ا

ًفیكون حافظا لھا فقیھا بما فیھا من المعاني، وكل ھذه المراتب مراتب شرف  فإن النبي صلى هللا -وھي مرتبة الحفظ-وأما المرتبة األولى . ً
ًنضر هللا امرأ سمع مقالتي فحفظھا : (علیھ وسلم قال فیھا ھو :  العلماءقال بعض) ّنضر هللا: (، فقولھ) فأداھا كما سمعھا-فوعاھا: وفي روایة-َّ

ُیحشر أھل الحدیث وھم بیض الوجوه لھذا الحدیث الصحیح عن النبي صلى هللا علیھ وسلم، : وقال بعض العلماء. من النضارة، وھي الحسن
ًا من فمن حفظ حدیث. ّنضر هللا وجھھ في الدنیا واآلخرة: بل الحدیث على إطالقھ، أي: وقال بعض العلماء. نضر هللا لھ وجھھ في اآلخرة: أي

ٌأحادیث النبي صلى هللا علیھ وسلم وبلغھ فإنھ داخل تحت ھذا الفضل، فمن شاء فلیستكثر، ومن شاء فلیستقل، ولذلك قال علیھ الصالة 
وأما فقھ األحادیث . ٌألھل الحدیث نور في وجوھھم بحفظھم لسنة النبي صلى هللا علیھ وسلم: وأطلق، وقال بعض العلماء) ّنضر هللا: (والسالم

ِكتاب أنزلناهُ إلْیك ُمبارك لیدبُروا آیاتھ : فھذا ھو المقصود في النصوص، كما قال هللا تعالى ِ َّ ِ َِ َ َ َ ََّ ٌ ٌَ ِ َ َ َْ : ، ولم یجعلھ للحفظ وحده، وإنما قال]29:ص[َ
ِلیدبُروا آیاتھ  ِ َّ َِ ِمثُل الذی: وقد عتب على بني إسرائیل حین حفظوا ولم یعملوا، فقال تعالى]. 29:ص[ََّ َّ َ لوا التْوراة ثم لم یْحملوھا كمثل َ ِن ُحمِّ َ َ َ َ َ ََ ُ ُِ ْ َ ََّّ ُ َ

ًالحمار یْحمُل أْسفارا  َ َ ِ َِ َِ ، فالمھم مرتبة الفقھ والعمل، وإذا جمع هللا للعبد الحسنیین فقد حاز تلك الفضیلتین، فلو اجتمع من یحفظ ]5:الجمعة[ْ
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ً اجتمع من یحفظ السنة أكثر ومن ھو أقل منھ حفظا للسنة فإننا نقدم من ھو األحادیث ومن یحفظ القرآن فإننا نقدم من یحفظ القرآن، ثم لو
  .أحفظ للسنة

 
 
 
 

 تقدیم األكبر في السن لإلمامة عند التساوي في الحفظ والعلم
 
 

ن، والمراد بذلك: َّاألسن] ثم األسن: [قال رحمھ هللا ٌاألكبر سنا، فلو كان عندنا رجالن كالھما حافظ: مأخوذ من السِّ  للقرآن، وكالھما فقیھ أو ً
عالم بالحالل والحرام من السنة، فحینئٍذ استوت مرتبتھما في الكتاب والسنة، فنرجع إلى التفضیل بالسن، والسبب في ذلك أن ھدي رسول هللا 

 من لم -یس على ھدینا الكاملل: أي-لیس منا : (صلى هللا علیھ وسلم منعقد على تفضیل الكبیر وإكرامھ وإجاللھ، كما قال صلى هللا علیھ وسلم
، فتوقیر الكبار وإجاللھم ومعرفة قدرھم شأن الفضالء، فال ُیجلھم إال الكرام وال یحتقرھم إال اللئام، فالكبیر لھ حق على )یوقر كبیرنا

الدلیل على التقدیم : ال العلماءق. َّالصغیر، ومن ھنا قدمت الشریعة اإلسالمیة الكبیر في السن حتى في اإلمامة، فلو كان أحدھم أسن فإنھ یقدم
ن حدیث مالك بن الحویرث ، وذلك أن مالكا ھاجر إلى النبي صلى هللا علیھ وسلم ومعھ رجل من قومھ، فجلسا قرابة عشرین یوما ًبالسِّ ًٌ ..

ًوكان رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم حلیما رحیما رفیقا بأصحابھ، فرأى أنا قد اشتقنا إلى أھلنا، : فقال ً ارجعوا إلى أھلیكم فعلموھم، : (فقالً
ً، ووجھ الداللة أن مالكا رضي هللا عنھ والذي معھ اجتمعا في الحفظ والفھم، فعلما )وإذا حضرت الصالة فلیؤذن أحدكما ولیؤمكما أكبركما

ذا دلیل على التقدیم لإلمامة بالسن، في ھ: قال العلماء). ولیؤمكما أكبركما: (وسمعا القرآن، وسمعا السنة، فاستوت مرتبتھما في العلم، فقال
تقدیم : وھذا یدل على ما ینبغي من تقدیم الكبار وإجاللھم، وقال العلماء. ًفلو اجتمعت مراتب المتقدمین علما بالقرآن والسنة فإننا نقدم بالسن

ًخاصة إذا كان كبیر السن ضابطا لصالتھ-الكبار لھ فضیلة، فإن الكبیر  ٌ وفي القراءة؛ ألنھ قریب من اآلخرة، فیتأثر  یكون أخشع في الصالة-ً
ُأن كبیر السن أكثر ھیبة وأكثر إجالال، فتھاب الناس المحراب، وتھاب المنبر، وتحس بھیبتھ ورھبتھ إذا : ًثانیا. أكثر من تأثر الشاب الحدث ً ً

ٌرفة بالحوادث وبما یكون، فإذا وقع أمر ما على الناس أنھم أناس لھم بصیرة ولھم علم ومع: األمر الثالث. تقدم كبار السن واألجالء والُعقالء
واحتاجوا إلى من عنده تجربة ومعرفة وجدوا عند اإلمام ما یعینھم على صالح دینھم ودنیاھم، فھذه كلھا أمور تدل على حكمة الشریعة في 

]. ثم األشرف: [قال رحمھ هللا تعالى. ى هللا علیھ وسلمًتقدیم األكبر سنا، ولكن إذا استوت مرتبة العلم بكتاب هللا والعلم بسنة رسول هللا صل
ّمأخوذ من الشرف، والشرف یرجع إلى النسب؛ فإن اإلنسان إذا شُرف نسبھ فكان من أھل البیوت الشریفة، وفضلھ هللا عز وجل : األشرف ّ

ِإلمامة، ولكن على سبیل االستحباب، فلو ُوجد من َّبنسبھ فإنھ ُیقدم، وھذا مذھب بعض العلماء، والصحیح أن النسب ال دخل لھ في التقدیم با
، )األئمة من قریش: (ینتسب إلى النبي صلى هللا علیھ وسلم ولھ شرف النسب فإنھ یقدم، كما في الصحیح أن النبي صلى هللا علیھ وسلم قال

راد منھ أن تتھیأ األمور التي تعین على إجالل ًألنھ لما یكون نسیبا فإن الناس تھابھ وتجلھ وتكرمھ، وكل ذلك الم: َّففضل بالنسب، وقالوا
َّفالصحیح أن الشرف ال ُیقدم بھ، أي. اإلمامة وتشریفھا وتشریف من یقوم بھا أنھ ال ُیلزم بالتقدیم بھ كما تقدم في القراءة وفي السنة وفي : ّ

ن، فلو اجتمع عندنا من ھو أتقى  عز وجل، ومن ھو أشرف فإننا نقدم األتقى   عز وجل، قال علي رضي هللا عنھ لما نزل قولھ ِّالسِّ
ْیا أیھا الناُس إنا خلقناكم مْن ذكر وأنثى وجعلناكم شُعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عنَد هللا أتقاكم : تعالى ْ ْ ُْ ْ ْ ُ ْ ُ ُ ُ ُ َْ َ َ َ َ َ ََ َ َِ َّ ِ َّ ِ ِ ِ َُّ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َِ ٍ ًِ ْ َ َُ َ َّ ذھب النسب : قال] 13:الحجرات[َّ
ذھبت المفاخرة بالنسب، لكن لو وجد إنسان عنده دین وصالح وأعطاه هللا شرف النسب فإنھ : -كما قال العلماء-لھ ھذا معناه ولكن قو. الیوم

ٌُیقدم؛ ألن هللا جمع لھ بین الحسنیین، وشرفھ بھاتین الفضیلتین، فھو مقدم على من دونھ ّ ّ.  
 
 
 
 

 تقدیم األقدم ھجرة واألتقى لإلمامة
 
 

ًفإن كانوا في السنة سواء فأقدمھم ھجرة، فإن : (ٌوھذا ثابت عن النبي صلى هللا علیھ وسلم، في قولھ]. ثم األقدم ھجرة: [الىقال رحمھ هللا تع
ًأقدمھم سلما(وھذه روایة صحیح مسلم، ومعنى ) ًكانوا في الھجرة سواء فأقدمھم سلما ویمكن اآلن أن ُینظر إلى التزام . ًإسالما: أي): ِ

ً وھدایتھ، فلو كان كال الشخصین حافظا للقرآن عالما بالسنة، ولكن أحدھما أقدم وأسبق في االلتزام وسنھم سواء؛ فإننا الشخص واستقامتھ ً ِ
: َّنقدم من نشأ في طاعة هللا عز وجل على من ھو دونھ؛ ولذلك لھ شرف السبق وااللتزام بدین هللا عز وجل فحملوا علیھ روایة الصحیح

ًفأقدمھم سلما( لم سواء فأقدمھم ھجرة: (ل صلى هللا علیھ وسلم، وقا)ِ وفي روایة األشج في الصحیح أن النبي صلى هللا علیھ ) ًفإن كانوا في السِّ
ًسلما(بدل ) ًفأقدمھم سنا: (وسلم قال وال -، وعلیھا ُحملت الروایة بتقدیم األسن، ثم بعد السن جاء التفضیل من جھة الھجرة، وكانت الھجرة )ِ

، )ال تنقطع الھجرة حتى تنقطع التوبة، وال تنقطع التوبة حتى تطلع الشمس من مغربھا: ( السنن، فقال صلى هللا علیھ وسلم سنة من- زالت
ولذلك الھجرة باقیة، وإذا كان أحدھم أقدمھم ھجرة فإنھ یقدم لسبقھ إلى اإلسالم، وابتالئھ في ذات هللا عز وجل، وصبره على ھذا االبتالء 

ثم : [قال رحمھ هللا تعالى. ٌذا یدل على أن التقدیم كلھ من جھة الدین، وھذا شرف لإلنسان من جھة الدین ال من جھة الدنیاأكثر من غیره، وھ
ْإن أكرمكم عنَد هللا أتقاكم : األكثر تقوى  عز وجل، وھذا بال إشكال؛ ألن هللا تعالى یقول: أي: األتقى]. األتقى ُْ ْ ْ ُ َْ َ َِ َّ ِ ََّ َ وتقدیم النبي ، ]13:الحجرات[ِ



 449 

ّصلى هللا علیھ وسلم أشخاصا لإلمامة ومفاضلتھ بین المتقدمین یدل على أن األتقى  عز وجل ُمقدم؛ فإن األتقى  عز وجل ینفع هللا  ً
لى الرذائل، وقد بقراءتھ، وینفع هللا بمواعظھ، وینفع هللا بھدیھ واستقامتھ، بخالف الفاسق الفاجر المتھالك المتھافت، فإنھ قد یدعو الناس إ

، وقد ترى ھذا الفاجر وھو إمام یصلي بالناس یفعل أمورا ال تلیق بمثلھ، فُیشین  ِیستخف الناس بالحرام بسبب وجود ھذا الفاجر والعیاذ با ً
 یتمسك بشریعة هللا اإلمامة ویجعل الناس في نفرة من دین هللا عز وجل، ولكن األتقى  عز وجل على العكس من ذلك؛ فإنھ ال یزال اإلنسان

ُإن الذین آمنوا وعملوا : عز وجل ویلتزم بدین هللا حتى یتأثر بھ من یراه، ویحبھ من یسمع قولھ ویرى ھدیھ، كما قال سبحانھ وتعالى ِ ِ ََّ َ َ َُ َّ ِ
ًّالصالحات سیْجعُل لُھم الرْحمُن ُودا  َ َ َ َ ََّ ِ ِ َُّ ًإلیمان والعمل الصالح، فإذا كان اإلمام تقیا نقیا ولكن با. ًسیجعل هللا لھم في القلوب حبا: أي] 96:مریم[َ ً

ًیخاف هللا عز وجل ورعا بعیدا عن الحرام فإن ھذا أدعى لتأثر الناس بھ واقتدائھم بھ ً.  
 
 
 
 

 العمل بالقرعة عند التنازع على اإلمامة
 
 

ًموا لإلمامة حفظھم لكتاب هللا على حٍد سواء، وكلھم من أصابتھ القرعة، فلو كان عندنا جماعة تقد: أي]. ثم من قرع: [قال رحمھ هللا تعالى
ِعالم بالسنة بمرتبة واحد، وكلھم في سن واحد، والتزامھم واحد، وتقواھم ودیانتھم وصالحھم واحد فإننا حینئٍذ نرجع إلى التفضیل بالقرعة،  ٍ ٌ

ّوالسبب في ذلك أن القرعة تخرج عند المشاحة، وقد عمل بھا العلماء واألئمة وال سلف رحمة هللا علیھم، واعتبرھا العلماء رحمھم هللا حتى ُ
ًفي مسائل عدیدة مسائل القضاء، فإذا تشاح القوم فإن الناس سیفترقون بسبب أن كل طائفة ترید فالنا أن یتقدم، فتقع فتنة ویقع شر، ولذلك 

ُتكتب أسماؤھم، ثم بعد ذلك یؤخذ بالقرعة، فمن خرج اسمھ فقد اختارهُ: ُیقرع، أي   . هللا عز وجل، فُیقدم على غیرهُ
 
 
 
 

 صاحب البیت أحق باإلمامة من غیره
 
 

وال : (ألن النبي صلى هللا علیھ وسلم قال) وساكن البیت: (قولھ]. وساكن البیت وإمام المسجد أحق إال من ذي سلطان: [قال رحمھ هللا تعالى
: ًأوال: ِلى أن صاحب البیت أحق، وھذا فیھ حكم ذكر العلماء رحمھم هللا منھا، فدل ع)یؤمن الرجل في داره، وال یجلس على تكرمتھ إال بإذنھ

أنھ ربما كان یحتاج في ضیافتھ للناس إلى أن یستعجل، وإذا تقدم اإلنسان الذي لیس وراءه مثل ھذه األمور فقد ُیجحف : ًثانیا. أحقیتھ بالدار
ِّأال یكون فیھ ما یمنع من إمامتھ، فإذا كان أھال لإلمامة قدم، وإال تقدم من ھو أھل برب البیت، فحینئٍذ یقدم لإلمامة صاحب الدار، وشرط ھذا  ُ ً

َّعلى الصفة التي ذكرنا، إال من ذي سلطان؛ فإن السلطان إمام لإلنسان ولو في بیتھ، كاألمیر ونحو ذلك، فإنھ یلي أمره وُیقدم؛ ألنھ ولي أمر 
ًن ذلك، وھذا ھو األصل، وبناء على ذلك یتقدم علیھ، وفیھ استثناء حدیث السنن، فإذا حضر على اإلمامة العامة، فمن باب أولى أن یلي ما دو

فھ باإلمامة، وھو مثاب : بساطھ، أو في بیتھ یتقدم علیھ، وقال العلماء ینبغي لصاحب البیت إذا رأى من ھو أعلم وأفقھ منھ أن یقدمھ ویشرِّ
  .على ذلك؛ ألنھ من إنزال الناس منازلھم

 
 
 
 

 إمام المسجد أحق باإلمامة من غیره
 
 

ٌواإلمام الراتب سواء أكان . اإلمام الراتب: إمام المسجد ھو الذي یسمیھ العلماء]. وإمام المسجد أحق إال من ذي سلطان: [قال رحمھ هللا تعالى
ًمن قبل ولي األمر كما یحصل اآلن، حیث یكون اإلنسان مرتبطا باإلمامة ومعینا فیھا، فھو أح ًق وُیقدم على غیره، أم كان راتبا ألن أھل ً

ٌالحي أحبوه، ورضوا بھ أن یتقدمھم، فھو إمام راتب، فُیقدم وال یتقدم علیھ أحد إال بإذنھ أما الدلیل على تقدیمھ فإن النبي صلى هللا علیھ وسلم . ُّ
ّالمسجد وقد تقدم أبو بكر یصلي، فسبح القوم فلم یلتفت ُ لما تأخر في قباء لُیصلح بین حیین من بني عوف جاء إلى -كما في الحدیث الصحیح-

ًوكان رضي هللا عنھ خشوعا في صالتھ مقبال- أبو بكر  ، فلما أكثروا علیھ التشویش التفت فإذا برسول هللا صلى هللا علیھ وسلم، فذھب - ً
وھذا لمكان أحقیة النبي صلى هللا علیھ وسلم مع . یتأخر، فأشار إلیھ النبي صلى هللا علیھ وسلم أن مكانك، فتأخر رضي هللا عنھ وأرضاه

َّالنبوة ومع الوالیة، وأحقیتھ كذلك باإلمامة الراتبة ولذلك استنبط العلماء رحمھم هللا أنھ إذا حضر اإلمام الراتب في الركعة األولى ُحق لھ أن 
َیتقدم، وھذا نص علیھ غیر واحد من السلف، فلو حضر أثناء إمامة ھذا المستخلف  ِالذي ُوضع من قبل الناس، أو تقدم من نفسھ وحضر ٌ

وذھب بعض العلماء إلى . ِّاإلمام الراتب فمن حقھ أن یؤخره ویتقدم وُیتم بالناس صالتھم، وھذا مذھب طائفة من العلماء، وتدل علیھ السنة
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: قالوا. یتقدم بین یدي النبي صلى هللا علیھ وسلمما كان لـابن أبي قحافة أن : (تخصیص ذلك بالنبي صلى هللا علیھ وسلم، وذلك لقول أبي بكر
والصحیح أنھ على ظاھره، وإمام الحي إذا حضر فإن إمامة من دونھ إنما كانت لضرورة وحاجة، وما أبیح . ّكان یتأول آیة الحجرات

ا إذا كان في أثناء الركعة الثانیة والثالثة األولى، أم للضرورة والحاجة یبطل بزوالھا، فیتأخر ویتقدم اإلمام الراتب، وھذا إذا كان في الركعة
ًفمن حقھ أن یتقدم، ثم الناس یثبتون بعد تمام صالتھم، وُیتم كصالة الخوف، ولكن نظرا لجھل كثیر من الناس وعدم معرفتھم بالسنن وحدوث  ِ

 فال حرج، ولكن لو أراد الفضل فلھ أن یتقدم؛ ألن ًالتشویش، إذ قد ُیحدث ھذا إرباكا في المسجد، فحینئٍذ إذا اقتصر اإلمام وبقي في آخر القوم
. لو رضي أن یتنازل عن ھذا فال حرج: صالتھ بالناس لھا فضل، وال إیثار في الفضل؛ ألنھ إذا تأخر فقد آثر غیره بھذا الفضل، ولذلك قالوا

  .ھو لمكان الوالیة كما قلنا] إال من ذي سلطان: [وقولھ
 
 
 
 

 صفات اإلماماستحباب بعض العلماء لبعض 
 
 

ھذه من باب األفضلیة، فالحر ]. وحر: [قولھ]. ٌوحر وحاضر ومقیم وبصیر ومختون ومن لھ ثیاب أولى من ضدھم: [قال رحمھ هللا تعالى
ق یكون بسبب الكفر، كما ھو معلوم أنھم یؤخذون في الجھاد وُیضرب علیھم الرق، فلمكان النقص ال موجود ُِیقدم على العبد والرقیق؛ ألن الرِّ

ًفي الرقیق ُیقدم علیھ الحر، فھو أولى، ولكن لیس ھناك نص، بل لو كان العبد حافظا لكتاب هللا عز وجل، أو عالما بالسنة فإنھ ُیقدم ولو كان  ً َّ
ًمولى أو عبدا، خالفا لمن قال ً ِّإنھ ال یُؤم العبد، وھذا قول ضعیف، والصحیح أن القرآن ُیقدمھ وعلمھ یقدمھ ولذلك لما: ً ِ ُسئل بعض السلف ٌ

ّومن ال یصل وراء عكرمة ؟ ثم ذكر غیره ممن كان من الموالي كـنافع وغیره، فمن الذي ! سبحان هللا: رحمة هللا علیھم عن إمامة العبد قال
ق علیھم فإن ھذا ال یعني عدم إعطائھم حق وقھم إذا كانوا ال یستطیع أن یصلي وراء ھؤالء األئمة األجالء، فاإلسالم وإن كان قد ضرب الرِّ

ًأھال لھذه اإلمامة بحفظھم لكتاب هللا عز وجل وعلمھم بسنة النبي صلى هللا علیھ وسلم وفقھھم في الدین، فإنھم ُیقدمون ولو كان فیھم شائبة 
لو كان من بالبادیة والسبب في ذلك غلبة العلم في الحاضر أكثر من البادي، ولكن . ُیقدم الحاضر على البادي: قالوا]. وحاضر: [وقولھ. الرق

ًأعلم وأفقھ فإنھ یقدم، والصحیح أنھ ال تمنع إمامة البادي إذا كان عالما أو فقیھا أو عارفا بالسنة؛ ألن العبرة في اإلمامة باألوصاف التي  ً ً ُ َّ
ٌذكرناھا، وأما ما ذكره العلماء رحمة هللا علیھم من ھذه األوصاف فھذه كلھا أمور اجتھادیة، والنص الذي ف یھ أن النبي صلى هللا علیھ وسلم ُ

ًیؤم القوم أقرؤھم لكتاب هللا، فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمھم بالسنة، فإن كانوا في السنة سواء فأقدمھم سلما، فإن كانوا في السلم : (قال
بھ العلماء رحمھم هللا، كالعبد والحاضر ما عداھا فإنھ لم یرد بھ نص مما اجتھد  یدل على التفضیل بھذه األمور، وأما) ًسواء فأكبرھم سنا

ًونحو ذلك، فكل ھذا مما ال نص فیھ، بل قد تجد غیر الحاضر أكثر دیانة واستقامة، وأبعد عن المعاصي والفواحش من غیره، وأكثر تمسكا  ً ً
ستقامة، بغض النظر عن كون ھذا بالدین، وقد یكون على فطرتھ التي فیھا استقامة في األخالق، وكمال في العقل، فالعبرة بالدیانة واال

ُیقدم المقیم على : قالوا]. ومقیم: [وقولھ. ًحاضرا أو غیر حاضر، فھذا كلھ ال تأثیر لھ مع وجود الدین واالستقامة والعلم بأحكام الصالة
؛ ألنھ سیصلي ركعتین في ربما اختلجت على الناس صالتھم: ًالمسافر، والسبب في ذلك أن المسافر سیقصر الصالة، وبناء على ذلك قالوا

ّالرباعیة، فإذا تقدم بالناس وصلى بھم فإنھم یظنون أنھ وھم فربما سبحوا لھ، وربما سلم بعضھم معھ؛ ألن الناس بعضھم فیھ غفلة فیدخل في  ّ ِ َ ّ
وكل . َّ ُیقدم المقیم على المسافر:ّأنھ على الكمال فسلم معھ، ولذلك قالوا ظن) السالم علیكم: (ّالصالة وال یعي عدد ما صلى، فإذا قال اإلمام

ًذلك من باب االجتھاد، ولكن المسافر إذا كان على علم، وكان حافظا لكتاب هللا عز وجل، وأحب القوم أن یقدموه فإنھ یقدم ٍ ]. وبصیر: [وقولھ. ِ
ِإن ُوجد من ھو أعمى ومن ھو : ولكن قالواوھذا ال نص فیھ، وإنما ھو اجتھاد من العلماء رحمة هللا علیھم، . البصیر یقدم على األعمى: قالوا

ولكن الحقیقة أن العبرة بالدیانة واالستقامة، وأما البصیر واألعمى فھما على حٍد سواء؛ فإنھ ال . بصیر، فإن البصیر ربما یكون أرفق بالناس
ُُیفضل بینھما إال بنص من كتاب هللا وسنة النبي صلى هللا علیھ وسلم، وكم من أعمى قد كف َ  بصره ولكن استنارت بصیرتھ، والعمى عمى َّ

]. ٌومختون: [وقولھ. َّالقلب، ولذلك إذا جمع هللا لإلنسان الفقھ في كتاب هللا وسنة النبي صلى هللا علیھ وسلم فھو مقدم ولو كان كفیف البصر
وف، ولذلك یكون المختون أكمل طھارة من المختون تنحبس النجاسة في الموضع المعر ُیقدم على األقلف وھو غیر المختون؛ ألن غیر: قالوا

غیر المختون، وھذا ذكره العلماء رحمة هللا علیھم من باب االحتیاط للصالة، وعندھم كالم في إمامة األقلف، ولكن لیس ھناك نص على 
ھما حفظ القرآن، أو حفظا مع أن یسلم رجالن، ثم أحدھما اختتن، وكال: بطالنھا وعدم صحتھا، والصحیح أنھ یجوز أن ُیصلي بالناس، ومثالھ

: بعضھما من كتاب هللا عز وجل وسنة النبي صلى هللا علیھ وسلم فكان علمھم على حٍد سواء، ولكن أحدھم اختتن والثاني لم یختتن، فقالوا
ي ذلك أنھ التزم بشرع هللا وفي مثل ھذا یستقیم، فُیقدم المختون على غیر المختون؛ ألن ھذا تقدیم من جھة الدین، والسبب ف. ِّنقدم المختون

ًأكثر من غیر المختون؛ فإنھ بادر واختتن، ولذلك یكون ھنا التقدیم من جھة الدین، ویعتبر زیادة في تقوى هللا عز وجل، والتزاما بحدود هللا 
إن الذي یؤم ھو الذي قد ستر ِألن شرط صحة الصالة ستر العورة، فإذا ُوجد العاري وغیر العاري ف]. ومن لھ ثیاب: [وقولھ. سبحانھ وتعالى

أولى من : [وقولھ. ًعورتھ، وال یتقدم العاري؛ ألنھ إذا تقدم انكشف، وتكون إمامتھ سببا في انكشافھ ولذلك یتقدم غیر العاري على العاري
ٌوال ُیشترط أن یكون العري كامال، فلو كان أحدھم عنده ثوب كامل، وآخر عنده ثوب یستر العورة، والثا]. ضدھم ني عنده ثوب إلى نصف ً

  .العورة فإننا نقدم من كُمل ستر عورتھ على من ھو دونھ
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 حكم الصالة خلف الكافر والفاسق

 
 

بعد أن بین لنا رحمھ هللا من الذي ُیقدم لإلمامة ومراتب األئمة والمفاضلة بینھم شرع ]. وال تصح خلف فاسق ككافر: [قال رحمھ هللا تعالى
فسقت : ٌمأخوذ من قولھم: والفاسق]. وال تصح خلف فاسق ككافر: [امة من ال تصح الصالة وراءه، فقال رحمھ هللارحمھ هللا في حكم إم

ِالرطبة، أو الثمرة عن قشرھا إذا خرجت، فأصل الفسق في لغة العرب ِ والعیاذ -ًالخروج، وُسمِّي الفاسق فاسقا ألنھ خارج عن طاعة هللا : ُّ
، فإن الكافر : األولى: د علیھ سبحانھ وتعالى، والفسق یكون على حالتین، وذلك بعصیانھ والتمر-با أن یصل باإلنسان إلى الكفر والعیاذ با

ِأن یكون دون حد الكفر، بمعنى أن فسقھ ال : الثانیة. ًُیوصف بكونھ فاسقا ألنھ على أعلى درجات الفسق والخروج عن طاعة هللا عز وجل
. د في القرآن وصف الكفار بالفسق؛ ألنھم خرجوا عن طاعة هللا عز وجل على أكمل ما یكون علیھ الخروجُیخرجھ من اإلسالم، ولذلك تج

ًفأما إذا كان اإلمام كافرا فالصالة ال تصح وراءه بإجماع العلماء؛ ألن إمامة الكافر ال تجوز، وال یجوز تقدیمھ، ومذھب طائفة من أھل العلم 
ِّإعادة الصالة فلو أن كافرا قدم للصالة بالناس ولم یعلموا إال بعد خمس سنوات فإنھم ُیلزموا بإعادتھا خمس ّرحمة هللا علیھم أنھم ُیلزمون ب ُ ً

ّسنوات، ووقع ھذا في بعض األماكن، حیث قدموا بعض الكفار فصلوا وراءه أكثر من خمس سنوات، ثم تبین أنھ كافر فأعادوا صالتھم  ّ
فال تجوز إمامة الكافر، وال یجوز تقدیمھ، وال . لفروض على الصفة التي ذكرناھا في قضاء الفوائتخمس سنوات، وھذا یكون بالترتیب في ا

والفاسق الذي یرتكب الكبائر أو یصر على الصغائر ]. وال تصح خلف فاسق ككافر: [ًوبناء على ذلك قال رحمھ هللا. تجوز الصالة وراءه
الصغائر فالذي  العدل من یجتنب الكبائر ویتقي في األغلب: كما قیل. صر على الصغیرةالذي ال یرتكب الكبیرة وال ی: ضد العدل، فالعدل

ًیرتكب الكبائر ولو كبیرة واحدة، أو یصر على الصغائر ویداوم علیھا ُیوصف بكونھ فاسقا، فال تصح الصالة وراءه، واختلف العلماء 
ًرحمھم هللا في ھذه المسألة، فلو أن إنسانا فاسقا تقدم وصلى :  بالناس، فھل صالتھم وراءه صحیحة أو لیست بصحیحة؟ فللعلماء قوالن فیھاً

ِالصالة وراء الفاسق صحیحة، ما دام أن فسقھ لم یخرجھ عن اإلسالم، وبھ قال جمھور العلماء، وھو مذھب الحنفیة والمالكیة : القول األول
الصالة وراء الفاسق باطلة ال تصح إمامتھ، وال تصح الصالة : الثانيالقول . والشافعیة وبعض أصحاب اإلمام أحمد رحمة هللا على الجمیع

حدیث أبي ھریرة رضي هللا : واستدل الذین قالوا بصحة الصالة وراء الفاسق بأدلة، أولھا. وراءه، وھو مذھب اإلمام أحمد رحمة هللا علیھ
، ووجھ الداللة ) أصابوا فلكم ولھم، وإن أخطأوا فلكم وعلیھمیصلون لكم، فإن: (عنھ في صحیح البخاري أن النبي صلى هللا علیھ وسلم قال

فبین أنھ ال عالقة لإلنسان بفسق . أي علیھم خطؤھم) :  وعلیھم- لكم صالتكم كاملة: أي-وإن أخطأوا فلكم : (أن النبي صلى هللا علیھ وسلم قال
 وإن - الصالة على ما ھي علیھ: أي- فلكم ولھم -  كانوا صالحینإن: أي-یصلون لكم، فإن أصابوا : (اإلمام أو صالحھ، فالعبرة بصالتك، فقال

أن : الدلیل الثاني. ٌوھذا الحدیث نص واضح في صحة إمامة الفاسق. -صالتكم لكم وعلیھم خطؤھم: أي- فلكم -كانوا على خطأ: أي- أخطئوا 
، كما في الصحیح، ووجھ )صلھا معھم فإنھا لك نافلة(: ٍالنبي صلى هللا علیھ وسلم أمر أبا ذر رضي هللا عنھ أن یصلي مع الجماعة، وقال

ّالداللة أنھ صحح صالتھ وراء الفساق، وأثبت كونھا نافلة؛ إذ لو كانت باطلة لم تكن نافلة وال فریضة ھدي السلف وإجماع : الدلیل الثالث. ّ
 وراء الحجاج، ومع ذلك لم یحكم أحدھما ببطالن ُالسلف الصالح رحمة هللا علیھم، فإن ابن عمر وأنس بن مالك رضي هللا عن الجمیع صلیا

الفاسق صالتھ في نفسھ : قالوا: الدلیل الرابع من العقل. الصالة وراءه، ولم ینكر علیھما أحد، فدل على أن الصالة وراء الفاسق صحیحة
الفاسق لو صلى الظھر وصلى العصر : لةوتوضیح ذلك أنھم قالوا للحناب. ُمجزئة لنفسھ، فمن باب أولى أن تجزئ إمامتھ لغیره: صحیحة، أي

أما . ما دام أن صالتھ صحیحة في حق نفسھ فمن باب أولى أن تصح في حق غیره: قالوا. ال: فھل تطالبونھ بإعادة الظھر والعصر؟ قالوا
. صالة وراء الفاسقبالنسبة لمن قال بعدم صحة الصالة وراء الفاسق ففي الحقیقة لیس لھم دلیل واضح صحیح صریح یدل على بطالن ال

ّأنھ إذا تقدم الفاسق وأم بالناس فإنھ ال ُیؤمن أن یحملھم على المحرمات، أو یدعوھم إلى المنكرات، ثم إن ھذا فیھ : ُولكن لھم أصول، منھا
ٌانتقاص من مكانة اإلمامة، وامتھان لھذه اإلمامة التي تقوم علیھا أعظم شعائر الدین بعد الشھادتین وھي الصالة، و لھم في ذلك اجتھادات، ٌ

لكن الصحیح ما ذھب إلیھ الجمھور وھو أن الصالة وراء الفاسق صحیحة، وأن الفاسق لھ صالتھ، فكما أن صالتھ صحیحة في حق نفسھ 
عدم صحة : ًأوال: جمع بھ رحمھ هللا بین ھذه المسائل] وال خلف فاسق ككافر: [فقولھ رحمھ هللا. فمن باب أولى أن تصح في حق غیره

خلف : [الدلیل في قولھ: ًثالثا. ًعدم صحة الصالة وراء الكافر، وھذا یكاد یكون إجماعا: ًثانیا. الصالة وراء الفاسق، وھذا مذھب مرجوح
 ...... .قیاس] فاسق ككافر

 
 أدلة تقدیم الفقیھ لإلمامة

 
 
 
 
 
 
 

 حكم صالة الرجال خلف امرأة أو خنثى
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الرجال أن تكون إمامتھم امرأة، فال تجوز إمامة : وال تصح الصالة وراء امرأٍة، أي: أي] ثى للرجالوال امرأة وخن: [قال رحمھ هللا تعالى
یجوز أن تؤم المرأة :  فقالوا-وُینسب الشذوذ إلى الطبري وداود-ّالمرأة للرجال، وھذا بإجماع العلماء رحمھم هللا، لكن شذ بعض العلماء 

: ، وقال في الحدیث)ٌما أفلح قوم ولوا أمرھم امرأة: (حیح عن النبي صلى هللا علیھ وسلم أنھ قالٌوھذا قول شاذ، ففي الحدیث الص. الرجال
، فخیر األمور الصالة، فإذا لم تصح إمامتھا فیما ھو دونھا، وورد الوعید فیما )ُاستقیموا ولن تحصوا، واعلموا أن خیر أعمالكم الصالة(

ِتقدم المرأة لإلمامة بالرجال، وألنھا إذا تقدمت بالرجال فتنت أو فتنت، أو اجتمعت الفتنتین، دونھا فمن باب أولى في الصالة نفسھا، فال  ُ َُ َّ
ًفكانت اإلمامة فتنة لھا في نفسھا وفتنة لغیرھا، فال تتقدم المرأة على الرجال ٌكذلك الخنثى؛ ألن الخنثى محكوم بكونھ أنثى، ] وخنثى: [قولھ. ً

 ...... . ھو مثلھ، أو یؤم من ھو دونھ وھي المرأةوال یؤم الرجال، وإنما یؤم من
 

 األسئلة
 
 

...... 
 

 الفرق بین اإلمامة واألذان من حیث الفضل
 
 

فمذھب الجمھور أن اإلمامة أفضل، وذلك ألن اإلمامة : اختلف العلماء رحمھم هللا في ذلك: اإلمامة أم األذان؟ الجواب: أیھما أفضل: السؤال
ٌیلة لإلمامة والصالة جماعة، وألن اإلمامة ُیشترط فیھا من الفضائل ما ال یشترط في األذان، ویشترط لصحة ھي المقصد، واألذان وس

ًالصالة نفسھا ما ال یشترط لصحة األذان، وألن النبي صلى هللا علیھ وسلم أم، وأم من بعده الخلفاء الراشدون، وكذلك أیضا لم ُیحفظ عنھ  ِ ّ
ٌوھو روایة . األذان أفضل: القول الثاني.  بتقدیم األذان على اإلمامة، ولھذا قالوا بتقدیم اإلمامة على األذانٌعلیھ الصالة والسالم نص صحیح

ٌعن اإلمام أحمد رحمة هللا علیھ اختارھا جمع من أصحابھ، وقیل ُواحتجوا بما أثر عن عمر . إنھا ھي المذھب، فاألذان أفضل من اإلمامة: ُ
اإلمام ضامن والمؤذن مؤتمن، اللھم أرشد األئمة واغفر : (ّ الخالفة ألذنت، وألن النبي صلى هللا علیھ وسلم قاللوال: رضي هللا عنھ أنھ قال

ھذا یدل على أن األذان أفضل من اإلمامة، وقال صلى هللا علیھ : قالوا. ، وھو حدیث أبي داود وأحمد في مسنده عن أبي ھریرة )للمؤذنین
البادیة، فإذا كنت في غنمك أو بادیتك فأذنت للصالة فارفع صوتك بالنداء؛ فإنھ ال یسمع مدى صوت المؤذن إني أراك تحب الغنم و: (وسلم

ٌجن وال إنس وال حجر وال شجر إال شھد لھ یوم القیامة ًأطول الناس أعناقا یوم القیامة : (، وكذلك ثبت عنھ علیھ الصالة والسالم أنھ قال)ٌ
والصحیح أن اإلمامة أفضل من األذان؛ ألن هللا اختارھا لنبیھ علیھ . ضل األذان، وأنھ أفضل من اإلمامةھذا یدل على ف: قالوا) المؤذنون

وأما كونھ یرد عن النبي صلى هللا علیھ وسلم الداللة على  .ّالصالة والسالم، ولم یحفظ في حدیث واحٍد أنھ تولى علیھ الصالة والسالم األذان
 أنھ أفضل من اإلمامة، أال ترى الصلوات النوافل وردت فیھا أحادیث بفضلھا، ولم یرد بخصوص صالة فضل األذان فإن ھذا ال یدل على

الفرائض كصالة الفجر والعشاء والمغرب مثل األحادیث التي وردت في النوافل، ولذلك اإلمامة مقدمة من وجوٍه عدیدة، فإن اإلنسان إذا 
. ُمن صلى بالناس كتب لھ أجره: ء أدرك ذلك، ولما فیھا من الفضل، كما قال بعض السلفنظر إلى ما لإلمامة من مسئولیة ومن تحمل أعبا

ِّیعني أن اإلمام لھ أجر من یصلي وراءه قلوا أو كثروا، وھذا فضل عظیم، مع ما في مواعظھم وتذكیرھم؛ فإن اإلمام یذكر الناس في  ُّ
ٌ، وھذا التذكیر فیھ حیاة للقلوب، وداللة على الخیر، وانشراح للصدور، وھدایة الخطب، وفي المواعظ العابرة، وفي المناسبات المقتضیة لذلك ٌ ٌ

ِومْن أْحسُن قْوال ممْن َدعا إلى هللا : إلى سبیل هللا عز وجل، وهللا تعالى یقول َّ ًَ ِ َ َ َ ََّ ِ َ ًوال أحد أحسن قوال : ، أي)ال(بمعنى ): َمْن(، فإن ]33:فصلت[َ
ٍالمؤذن داع إلى : وعلى ھذا نقول. فنقولك ھذا قول مرجوح، وإنما ھي عامة! إن ھذه وردت في المؤذن: لوقد یقول قائ. ممن دعا إلى هللا

ِشيء معین وھو الصالة، واإلمام الخطیب داع إلى أشیاء، بل داع إلى شعائر اإلسالم كلھا، فإن قلت بتفضیل المؤذن لكونھ یدعو إلى الصالة  ٍ ٍ
یدعو فإن اإلمام یدعو إلى الصالة، ویدعو إلى ما ھو أعظم وأجل، كدعوتھ إلى توحید هللا عز وجل، فإن اإلمام یقوم بھا، وإن قلت إنھ 

ٌ أن القول بترجیح اإلمامة أولى وأحرى، وأن اإلمامة لھا فضل عظیم-والعلم عند هللا-وخطبتھ في الناس وتذكیره، فالذي یظھر  وقولھ علیھ . َ
یدل على فضل اإلمام؛ ) اللھم أرشد األئمة واغفر للمؤذنین: (ٌدلیل لنا ال علینا؛ فإن قولھ) غفر للمؤذنیناللھم أرشد األئمة وا: (الصالة والسالم

فلخفة ) واغفر للمؤذنین: (ألنھ لعظم مسئولیتھا صرف الدعوة إلى أن یعینھم على أدائھا حتى یكون أجرھم أكثر، وقال علیھ الصالة والسالم
 -وهللا أعلم-ٌإنما ھو دعاء بما یناسب الحال ال عالقة لھ بالتفضیل، والذي یظھر :  یناسبھم، وقال بعض العلماءأعباء األذان كان الدعاء لھم بما

ِأن تفضیل اإلمامة أولى وأحرى، وذلك لما ذكرناه من الوجوه التي ُبنیت على النقل والعقل والقول بتفضیلھا، وھذا ھو الذي تطمئن إلیھ 
  .وهللا تعالى أعلم. النفس

 
 
 
 

 حاالت المأمومین أثناء سھو اإلمام
 
 

إذا قام اإلمام لخامسة : إذا قام اإلمام لركعٍة خامسة فھل المسبوق بركعة یصلى معھ الخامسة وھي لھ رابعة، أم ماذا یفعل؟ الجواب: السؤال
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 یجب علیھ أن یبقى في التشھد، ویترك اإلمام ُیتم ٌمن منھم تامة صالتھ ویعلم بخطأ اإلمام، فحینئٍذ: القسم األول: فحینئٍذ الناس على ثالثة أقسام
یتشھد ویطیل في الدعاء حتى ینتھي اإلمام من الركعة الخامسة الزائدة، فأنت معذور ألن الواجب علیك : الخامسة ویتشھد معھ ویسلم، أي

من یكون : القسم الثاني. علیھ وصالتھ صحیحةِأربع، واإلمام معذور ألنھ مأمور إذا شك أن ُیتم الخامسة، وأما المأموم فیبقى على ما ھو 
غیر عالم بزیادة اإلمام، فتلزمھ متابعة اإلمام وال یجوز لھ أن یبقى؛ ألنھ ملزم بالمتابعة حتى یتیقن أنھا الخامسة فیجلس كالطائفة األولى، 

ِوبناء على ذلك إذا لم تعلم ھذه الزیادة، ولم تدر ھل زاد أم لم یزد ّ، فتصلي معھ، فإن تبین أنھا خامسة فصالتك صحیحة؛ أنك تتابع فاألصل. ً
ِھم الذین ُسبقوا بأجزاء من الصالة، أو بكل الصالة، فھؤالء یتابعون اإلمام ویصلون معھ : القسم الثالث. ألنك كاإلمام لمكان العذر بالسھو

ٌركعة اإلمام صالحة لھ وصالحة لمن وراءه، : ًء على ذلكٌالركعة الخامسة؛ ألنھم مأمورون باالقتداء باإلمام، واإلمام معذور فیما زاد، وبنا ٌ
ٌفلو أنك علمت أنھا زائدة وقد فاتتك ركعة دخلت وراءه وأتممت وسلمت معھم، فتسلم معھ ألنھ قد تمت لك أربع ركعات، فأنت مأمور 

فة األولى إنما تعذرت علیھا المتابعة ألنھا في الممنوع ًبالصالة أربعا، ومأمور بمتابعة اإلمام، فتابعت اإلمام فیما ُیشرع ال فیما ُیمنع، والطائ
  .ال في المشروع، وهللا تعالى أعلم

 
 
 
 

 حكم الصالة في مسجد فیھ قبر
 
 

لعن : (ال تجوز الصالة في القبور، وقد ثبت عن النبي صلى هللا علیھ وسلم أنھ قال: ما حكم الصالة في المسجد الذي بھ قبر؟ الجواب: السؤال
ُِّیحذر أمتھ أن تصنع كما : أي. یحذر مما صنعوا: ، وقالت أم المؤمنین رضي هللا عنھا)یھود والنصارى، واتخذوا قبور أنبیائھم مساجدهللا ال

فإن النبي صلى هللا علیھ وسلم في ھذا الحدیث الصحیح یبیِّن لنا أنھ ال یجوز اتخاذ القبور مساجد، فال تجوز . صنعت الیھود والنصارى
وھذا القول قال بھ . ى قبر، وال عند قبر، وال بین القبور، وكذلك ال تجوز الصالة إلى القبور، كأن تكون جدرانھا متصلة بالمساجدالصالة عل

ِجماھیر السلف رحمة هللا علیھم، وقال جمع منھم بعدم صحة الصالة، وأنھا باطلة ولو صلى في المقابر فإن صالتھ غیر صحیحة ویستثنى . ٌ
ُ على الجنازة في القبر إذا دفن وقبر، فقال بعض السلف بجواز الصالة على المیت بعد قبره، ثم اختلفوا في المدة فقال من ھذا الصالة ِ ُ

فھي ثالثة أقوال للعلماء الذین یقولون بجواز . َما لم یبل: وقال آخرون. في حدود ستة أشھر: وقال آخرون. في حدود ثالثة أشھر: بعضھم
 دفنھ، وإن كان األقوى واألولى من ناحیة الدلیل أن الصالة على القبر مختصة بالنبي صلى هللا علیھ وسلم؛ ألنھ لما الصالة على القبر بعد

، فھذا یقتضي )ٌإن ھذه القبور مملوءة ظلمة على أھلھا، وإن هللا ینورھا بصالتي علیھم: (ّصلى على المرأة التي كانت تقیم المسجد قال
ّ، وھذه روایة مسلم، لكن لو أن إنسانا صلى على قبر یتأول قول من یقول )ینورھا بصالتي: (، حیث قالالتخصیص كما یقول الجمھور ً

؛ فإن . بالجواز فال حرج فالشاھد أنھ ال تجوز الصالة في المسجد الذي فیھ قبر لعدم صحة الصالة فیھ، وألنھ ذریعة إلى الشرك والعیاذ با
ّفضي إلى تعظیمھا، وقد حدث الشرك أول ما حدث في قوم نوح بتعظیم الصالحین، وذلك حینما صوروا الصالة على القبور أو عند القبور ت

، وكان السبب في عبادتھم تعظیم األوائل لھم فالصالة عند القبر تعظیم لھ، فقد ُیعتقد . ِصورھم، ثم جاء من بعدھم جیل فعبدوھم والعیاذ با
، كما ھو واقع في - والعیاذ با- ُذلك إذا فتح ھذا الباب للجھال فإنھم یسترسلون ویقعون في الشرك َّأن ھذه البقعة لھا فضل ولھا مزیة، ول

نسأل هللا السالمة - ِ؛ فإنھ لما ُبنیت المساجد على القبور طافوا واستغاثوا بھا، وذبحوا ونذروا لھا -نسأل هللا السالمة والعافیة-بعض األماكن 
ُ، بل إن بعضھم لو دعي إلى تعظیم شيء من ھذه - نسأل هللا السالمة والعافیة- كتعظیمھم لبیت هللا الحرام  حتى إنھم یعظمونھا - والعافیة

ُاألمور فإنھ قد ُیعظمھا أكثر من البیت، فلو دعي للحلف عند قبر فالن من الصالحین ودعي للحلف عند الكعبة لربما وجد أن الحلف عند قبر 
؟ فحلف با أیمانا مغلظة أنھ ما فعل: بیت، وقیل لرجلالصالح أشد وأعظم من الحلف عند ال : احلف بفالن الصالح؟ قال: فقیل لھ. ًأتحلف با

، وھذا بسبب الجھل، وبسبب التساھل في الذرائع التي تفضي إلى الشرك، فال -والعیاذ با-فأصبح . ال ُ تعظیمھ لھذا أكثر من تعظیمھ 
  .وهللا تعالى أعلم. أو الصالة إلیھاتجوز الصالة في القبور أو عندھا 

 
 
 
 

 حكم من صلى بالناس وھو محدث وعلم ذلك بعد الصالة
 
 

لو صلى اإلمام بجماعٍة وھو محدث، ولم یعلم إال بعد انتھاء الصالة، فھل یخبر المأمومین وُیعتبر من واجبات اإلمامة بیان ھذا : السؤال
ً تبین لھ بعد الصالة وبعد تمام الصالة أنھ كان محدثا فصالة من وراءه صحیحة، وال یلزمھ إذا صلى اإلمام وھو محدث ثم: األمر؟ الجواب ّ

ًأن یخبرھم، بل یقتصر على الوضوء إذا كان محدثا حدثا أصغر، أو الغسل وإعادة الصالة إن كان محدثا حدثا أكبر، وقد جاء عن عمر  ً ً ً
وھي من - ثم انطلق إلى مزرعٍة لھ بالجرف -الفجر: أي-صلى بالناس الصبح  أنھ - كما روى مالك في الموطأ- رضي هللا عنھ وأرضاه 

ُما أراني إال أجنبت وصلیت : ِ رأى أثر المني على فخذه، فقال-على القنطرة التي فیھا الماء: أي-  فلما جلس على الساقیة -ضواحي المدینة
اغتسل رضي هللا عنھ . إنا لما أصبنا الودك النت العروق: ایة قالوھذا بعد طلوع الشمس، ثم اغتسل رضي هللا عنھ، وفي رو. وما اغتسلت
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ُوھذا القول ھو قول جمھور العلماء رحمة هللا علیھم، ولھ أصل في حدیث أبي ھریرة الذي ذكرناه : قالوا. وصلى، ولم یأمر الناس باإلعادة
ولكن ال . لكم صالتكم صحیحة وعلیھم خطؤھم: أي) علیھمیصلون لكم، فإن أصابوا فلكم ولھم، وإن أخطأوا فلكم و: (في صحیح البخاري 

َیجوز لإلمام أن یتقدم بالناس وھو ُمحدث، وال یجوز للمأموم أن یأتم بھ إذا علم حَدثھ، أو رأى علیھ نجاسة، فإنك إذا رأیت حدثھ وعلمت  َ ِ
ًكونھ ُمحدثا، أو رأیت اإلمام وقد دخل وقضى حاجتھ وانتقض وضوؤه، أو سمعت منھ ما  ُیوجب انتقاض وضوئھ، ثم رأیت منھ الذھول ِ

وآخر . َّوالنسیان، فتقدم بالناس وصلى فال یجوز لك أن تأتم بھ، وإن ائتممت بھ فذھب طائفة من العلماء إلى أن الصالة باطلة وال تصح
 .دعوانا أن الحمد  رب العالمین، وصلى هللا وسلم على نبینا محمد، وعلى آلھ وصحبھ وسلم

 
 
 
 

 [2[األولى باإلمامة :  فصل- زاد المستقنع شرح
: من ھم الذین تصح خلفھم الصالة والذین ال تصح خلفھم الصالة؟ وھنا بیان للذین ال تصح الصالة خلفھم، وھم: من المسائل المتعلقة باإلمامة

وتصح الصالة .  السجود أو القیام أو القعوداألخرس والعاجز عن الركوع أو: ًالصبي غیر البالغ، إال أن فیھ خالفا والصحیح الجواز، ومنھم
وھناك من تكره إمامتھم في الصالة ذكرھم . خلف من بھ سلس البول بمثلھ، وال تصح خلف محدث وال متنجس، وال أمي ال یحسن القراءة

 .العلماء في باب اإلمامة
 تابع أحكام اإلمامة

 
 

. ة والسالم على أشرف األنبیاء والمرسلین سیدنا محمد، وعلى آلھ وصحبھ أجمعینبسم هللا الرحمن الرحیم الحمد  رب العالمین، والصال
ما زال المصنف رحمھ هللا ]. وال تصح خلف فاسق ككافر، وال امرأة وخنثى للرجال، وال صبي لبالغ: [فیقول المصنف رحمھ هللا: أما بعد

ح إمامتھ، وذكرنا عدم صحة إمامة الكافر بالمسلمین وبینا وجھ ذلك، ثم تص یبین لنا األمور التي تؤثر في اإلمامة، فبین رحمھ هللا من ال
تعرض رحمھ هللا إلمامة الفاسق، وبینا أن مذھب الحنابلة رحمة هللا علیھم وجمھور أھل العلم على أن الصالة خلف الفاسق صحیحة؛ لثبوت 

یصلون لكم، فإن أصابوا فلكم ولھم، وإن أخطأوا فلكم : (م قالالحدیث الصحیح عن أبي ھریرة رضي هللا عنھ أن النبي صلى هللا علیھ وسل
وبینا أن السلف . إن الفاسق تجزئھ في حق نفسھ، ولذلك تصح إمامتھ لغیره: وقال العلماء. لكم صالتكم كاملة وعلیھم خطؤھم: ، أي)وعلیھم

 ھو فعل أنس بن مالك وعبد هللا بن عمر رضي هللا عن الصالح رحمة هللا علیھم كانوا یصلون خلف الفساق وما كانوا یبطلون الصالة، كما
وأما الدلیل على . ال تصح إمامة المرأة للرجال، وأما إمامتھا للنساء فللعلماء فیھا قوالن: ثم بعد ذلك ذكرنا إمامة المرأة للرجال، وقلنا. الجمیع

، فالنساء جبلن على الضعف الذي ھو كمال لھن ) ولوا أمرھم امرأةٌلن یفلح قوم: (فقول النبي صلى هللا علیھ وسلم: أن المرأة ال تؤم الرجال
ٌفي أمورھن الخاصة، وجعل هللا ھذا الضعف رفقا بھن وبغیرھن، وفیھ خیر لھن ولغیرھن، ثم جعل في الرجل ما لم یجعلھ للمرأة من إمامة  ً

ًالصالة من قصد القربة إلى هللا عز وجل، وبناء على ذلك ال الرجال الفتتان الرجال بھا وافتتانھا بھم، ولذلك یضیع المقصود من اإلمامة و
: تصح إمامة المرأة للرجال، وشذ داود والطبري رحمة هللا علیھما، فقاال بصحة إمامة المرأة للرجال، وذلك لعموم قولھ علیھ الصالة والسالم

لتي دلت على عدم والیة المرأة، واإلمامة والیة، والصالة وھذا القول ضعیف لمعارضتھ للسنة الصحیحة ا). یؤم القوم أقرؤھم لكتاب هللا(
وأما بالنسبة الحتجاجھم بعموم قولھ علیھ الصالة ). لن یفلح قوم ولو أمرھم امرأة: (كذلك من أعظم األمور، وقد قال صلى هللا علیھ وسلم

َال یْسخْر قوم مْن قْوم عسى : الرجال، كما في قولھ تعالىیطلق بمعنى ) القوم(فمحل نظر؛ ألن لفظ ) یؤم القوم أقرؤھم لكتاب هللا: (والسالم َ ٍَ َ َ َِ ٌ
ٍأْن یكونوا خْیرا منُھم وال نساء مْن نساء  َ َ َ َِ ِ ِ ٌِ ًْ ْ ُ َُ إن القوم یطلق ویراد بھ الرجال خاصة، بدلیل عطف النساء علیھ بعد ذلك : ، فقیل]11:الحجرات[َ

ٍوال نساء مْن نساء: (بقولھ تعالى َ َ َِ ِ ًوأیضا . زئ اآلیة بذكر القوم حتى خصصت ذكر النساء، فدل على أن القوم یطلق ویراد بھ الرجال، فلم تجت)ٌِ
ِفما أدري ولست إخال أدري أقوم آُل حْصن أم نساُء؟ فقولھ: قول الشاعر ٍِ ِأقوم آُل حْصن أم نساُء؟ أي: ٌ ٍِ ھل ھم رجال أم نساء؟ فدل على : ٌ

ًوبناء . ھو لسان العرب الذي نطق بھ القرآن، وكذلك نطقت بھ السنة عن النبي صلى هللا علیھ وسلمإطالق القوم وإرادة الرجال وحدھم، وھذا 
: فقالت الحنابلة والشافعیة رحمة هللا علیھم: ھل المرأة تؤم النساء؟ في ھذه المسألة قوالن: على ذلك ال تؤم المرأة الرجال، ولكن یرد السؤال

-أن أم ورقة استأذنت رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم : (یث أبي داود في سننھ وعند أحمد في مسندهبحد واحتجوا. إن المرأة تؤم النساء
: ٌ، وكان یؤذن لھا رجل أعمى كفیف البصر، قال الراوي) بذلك-علیھ الصالة والسالم-  أن تؤم أھل دارھا، فأذن لھا -وكانت امرأة صالحة

إن : وقالت الحنفیة والمالكیة رحمة هللا علیھم. تؤم أھل دارھا، فدل على أنھا تؤم النساء مثلھافلقد رأیتھ قد سقط حاجباه فكان یؤذن لھا، ثم 
وقولھ . ، وھو حدیث ضعیف)آخروھن حیث أخرھن هللا: (ٌوھذا قول ضعیف، وقد احتجوا بقولھ علیھ الصالة والسالم. المرأة ال تؤم النساء

ًإن اإلمامة تكون فضال، ولكن على ھذا الوجھ تكون بخالفھ : ، فقالوا)وشرھا أولھاخیر صفوف النساء آخرھا : (علیھ الصالة والسالم
. ًوالصحیح جواز إمامة المرأة للنساء، وبناء على ذلك فال حرج أن تصلي المرأة بمثلھا من النساء. فتعارض مقصود الشرع من تأخیر النساء

أن یكون غیر ممیز، وھو : الحالة األولى: والصبي ال یخلو من حالتین. صبي للبالغال ال تصح إمامة: أي]. وال صبي لبالغ: [ثم قال رحمھ هللا
أن یكون الصبي یمیز، : والحالة الثانیة. الصبي الطائش الذي ال یضبط أمور الصالة وال یعیھا وال یعقلھا، فھذا ال یؤم البالغین باإلجماع

. ھو الذي بلغ سبع سنین، وھو الممیز، فمن كان دون سبع سنین فلیس بممیز: لفمنھم من یضبطھ بالسن فیقو: والممیز للعلماء فیھ ضابطان
، فدل ھذا الحدیث على أن سن السبع ھو سن التمییز، وأن الصبي )مروا أوالدكم بالصالة لسبع: (واحتجوا بحدیث النبي صلى هللا علیھ وسلم

ٍوھناك قول ثان ضبط الصبي الممیز بضابط . ع فاصل بین التمییز وعدمھیؤمر بالصالة لسبع، وما دون سبع ال یؤمر لھا، فدلنا على أن السب ٌ
إذا كلمتھ فھم ما ترید، وإذا أجابك أحسن الجواب على الوجھ الذي : أي. ِالصبي الممیز ھو الذي یفھم الخطاب ویحسن الجواب: الحال، فقالوا
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على - اب والخطاب وعمره خمس سنوات، أو ست سنوات؛ فحینئٍذ أن الصبي قد یكون قوي الذكاء فیحسن الجو: تطلب والفرق بین القولین
وال تصح إمامة الصبي، : أي] وال صبي لبالغ: [فقولھ.  لیس بممیز، وعلى القول الثاني ھو ممیز، والصحیح اعتبار السن- القول األول

ّظا لكتاب هللا عز وجل، وأم البالغین فھل تصح ًوالصبي من ھو دون البلوغ، ومحل الخالف في الممیز، واختلف العلماء لو أن صبیا كان حاف ً
وبھذا القول قال فقھاء الحنفیة والمالكیة . إمامتھ أو ال تصح؟ وجمھور العلماء على أن الصبي ال یؤم البالغین، وأنھ ال یؤم البالغین إال البالغ

فإنھ یؤم البالغین وال حرج في ذلك، وبھذا القول قال اإلمام إن الصبي إذا كان أحفظ القوم : القول الثاني. ُوالحنابلة رحمة هللا على الجمیع
ُالشافعي، وھو كذلك قول لطائفة من أصحاب اإلمام أحمد رحمة هللا على الجمیع ال یؤم الصبي البالغین احتجوا بأن النبي صلى : والذین قالوا. ٌ

یخاطب البالغین، فدل على أنھ ال یؤم ) لقوم أقرؤھم لكتاب هللایؤم ا: (هللا علیھ وسلم خاطب البالغین فقال في الحدیث الثابت في الصحیح
: ُإن الصبي كالمجنون؛ ألن الصبي لم یبلغ الحلم ولم یكتمل عقلھ، والنبي صلى هللا علیھ وسلم یقول: ًوقالوا أیضا. البالغین إال واحد منھم

بلغ الحلم والعقل، وھذا معروف ومجمع علیھ، فالصبي ال عقل عنده ، فأخبر أنھ ال ی)وعن الصبي حتى یحتلم: (ثم قال) رفع القلم عن ثالثة (
ّإن الصبي إذا أم البالغین فإنھ متنفل؛ : قالوا: الوجھ الثالث. ٌإنھ كالمجنون وھذا ضرب من القیاس والنظر: ًبمعنى الكمال، وبناء على ذلك قالوا

فھذه ھي أوجھ من قال بعدم صحة .  مفترضون، وال یؤم المتنفل المفترضألن الصالة لیست بواجبٍة علیھ، والذین یصلون وراءه من البالغین
كانت :  أنھ قال-وھو ثابت في الصحیح-أما الذین قالوا بصحة إمامة الصبي للبالغین فاحتجوا بحدیث عمرو بن سلمة . إمامة الصبي للبالغین

ًاتركوا ھذا الرجل وقومھ، وكانوا یجلون قریشا ویقدرونھا : ولونیق أن العرب كانوا: ومعنى ھذه العبارة.. العرب تلوم بإسالمھا فتح مكة
: فقالوا.  ال یقصدھم ظالم إال آذاه هللا عز وجل، وال یسلم من نقمة هللا عز وجل- أھل مكة: أي-أھل الحرم : ویعظمون أمرھا، وكانوا یقولون

ًإن كان محمد ظالما فسیكفیكم أمره ظلمھ لقریش، وإن كان على حق وغلبھم كانت العرب تلوم :  أسلمنا وأطعنا، فقال عمرو بن سلمةٌ
تنتظر ما الذي سیجري بین محمٍد وأھل مكة، فلما فتحت مكة ظھر أن النبي صلى هللا علیھ وسلم دینھ دین حق؛ ألنھ : أي. بإسالمھا فتح مكة

ِإذا جاء نْصُر هللا: لو لم یكن على حق لما فتحت لھ مكة، كما قال هللا تعالى َّ َ َ َ َ ْ والفتُح ِ َ ْ ًورأْیت الناس یدخلون في دین هللا أفواجا * َ َ َ َ َ َ َْ َُ َِ َّ ِ ِ ِ ُ ْ َّ ، ]2-1:النصر[َ
ثم قال علیھ : قال. فقدم أبي وقومي على رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم، فعلمھم ما شاء هللا أن یعلمھم من أمور اإلسالم وشرائعھ: قال

فرجعوا فنظروا فإذا أنا أكثرھم : ، والروایة في الصحیح تقولً) وكذا ولیؤمكم أكثركم قرآناكذا صلوا صالة كذا في حین: (الصالة والسالم
َّوھذا الحدیث فیھ أن عمرو بن سلمة وھو غالم ابن تسع سنوات قد أم ھؤالء البالغین، وكان في عصر التشریع : قالوا. ًأخذا للقرآن فقدموني

یؤم : (إن عموم قولھ: ووجھ ھذا أنھم قالوا. ح لما أجاز النبي صلى هللا علیھ وسلم لھم ذلكوالوحي، فلو كانت إمامة الصبي للبالغین ال تص
فكان اإلمام أحمد : وناقش الجمھور ھذا الحدیث من وجوه. ًیدل على أن الصبي إذا كان حافظا للقرآن فإنھ یقدم) القوم أقرؤھم لكتاب هللا

والسبب . ٍأي شيء ھذا؟ أي شيء ھذا؟ دعھ فإنھ لیس ببین:  یقول-ھ اإلمام ابن قدامة وغیرهكما نقل عن-رحمة هللا علیھ إذا ذكر ھذا الحدیث 
وكان من التابعین ولم یلق النبي صلى هللا علیھ وسلم، فكان إذا ) كنت أؤمھم: (في ھذا أن حدیث عمرو بن سلمة فیھ إشكال، ووجھھ أنھ یقول

فاإلمام أحمد فطن إلى ھذا المأخذ؛ إذ إن اإلنسان لو صلى . استروا عنا است قارئكم: أةامر سجد بدت عورتھ كما في روایة البخاري ، فقالت
مكشوف العورة باالختیار لبطلت صالتھ، فدل على أنھم مجتھدون وھم قریبوا العھد بالجاھلیة كما ھو ظاھر الروایة في الصحیح، فكان 

) فنظروا: (فقولھ. فرجعوا فنظروا: ُا أخذ على ظاھره من أنھم اجتھدوا؛ ألنھ قالإذ: أي. ٍأي شيء ھذا؟ دعوه فإنھ لیس ببین: رحمھ هللا یقول
 ...... كما رد الجمھور على ھذا الحدیث. واضح في الدالل على أنھم اجتھدوا

 
 حكم إمامة األخرس

 
 

 فإنھ ال -على أحد الوجھین-لخرس ًوال تصح اإلمامة من أخرس، وھو الذي ال ینطق، وكل من كان مبتلى با: أي]. وأخرس: [قال رحمھ هللا
، فاألخرس ال یستطیع القراءة، فكیف یتحمل )اإلمام ضامن: (یتقدم الناس، والسبب في ذلك أن اإلمام یتحمل القراءة، قال صلى هللا علیھ وسلم

ذكار االنتقال من التكبیر والتسمیع أل عن الناس قراءتھم؟ وكیف یقوم بواجبات الصالة وأركانھا المشتملة على قراءة الفاتحة، وھكذا بالنسبة
 ...... .ونحو ذلك؟ فال تصح إمامة األخرس

 
 حكم إمامة العاجز عن الركوع أو السجود

 
 

ھذه كلھا أركان للصالة، فالقیام مع القدرة والركوع والسجود والجلوس ]. ٍوال عاجز عن ركوع أو سجود أو قعود أو قیام: [قال رحمھ هللا
ًإذا كان اإلمام عاجزا عن القیام أو الجلوس أو الركوع أو السجود فإنھ ال یصلي بغیره، والسبب في ذلك أنھ : ة، فقالواكلھا من أركان الصال

ال یؤم العاجز عن القیام والعاجز عن الركوع والسجود غیره، : ٌمعذور في نفسھ وغیره غیر معذور، فعذره ال یتعدى إلى الغیر، ومن ثم قالوا
حینما وقع من على فرسھ وجرح شقھ األیمن، قال أنس : الموضع األول: ًى هللا علیھ وسلم أنھ صلى جالسا في موضعینوثبت عن النبي صل

ً، فصلى قاعدا فصلى وراءه - جرح: أي-سقط رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم من على فرس فجحش شقھ األیمن  : (- كما في صحیح مسلم-
إنما جعل اإلمام لیؤتم بھ، فإذا كبر فكبروا، وإذا : ثم قال علیھ الصالة والسالم. م أ، تفعلوا فعل األعاجمكدت لقد: ًأصحابھ قیاما، فلما سلم قال

ًوإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعین: وإذا رفع فارفعوا، إلى أن قال... ركع فاركعوا ً، فھذا یدل على أنھم یقتدون باإلمام إذا كان جالسا، )ً
ٌذا كان معذورا وھو اإلمام الراتب جاز أن یصلي بالناس قاعدا؛ ألن النبي صلى هللا علیھ وسلم إمام راتبإ: ًوبناء على ذلك قالوا ً والذین . ً

ًیقولون بالمنع من إمامة من یعجز عن الركوع والسجود والقیام السبب عندھم أن العجز مختص بھ واإلمام ضامن، وبناء على ذلك ال یكون  ٌ
ًال یؤمن أحد بعدي جالسا: (ً ھذا ال یحمل وال یضمن للناس صالة فال یصح أن یتقدم بھم، وھناك حدیثالناقص ضامن للكامل، وعلى ، وھو )ٌ
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ال یؤم : ھذه المسألة فیھا خالف، فقال بعض العلماء]. ًإال إمام الحي المرجو زوال علتھ، ویصلون وراءه ندبا: [قال رحمھ هللا. حدیث ضعیف
ّا، سواء أكان إمام حي أم غیرهاإلمام الجالس أو القاعد مطلق ٌ ًیؤم اإلمام ولو كان جالسا إذا : ویحتجون بالحدیث الذي ذكرناه، ومنھم من قال. ً

ًكان إماما راتبا أو إمام الحي فإنھ یؤم جالسا ویصلي الناس وراءه، واختلفوا في المأمومین على قولین، فقیل ً یصلون : وقیل. ًیصلون قیاما: ً
ًیؤم ویصلي الناس وراءه جلوسا یحتجون بحدیث أنس ، فإن النبي صلى هللا علیھ وسلم لما سقط من على الفرس :  قالوافالذین. ًجلوسا مثلھ

ًوصلى جالسا عتب على الصحابة أن صلوا وراءه قیاما، وبناء على ذلك قالوا ً إن ھذا یدل على أن اإلمام ال یصلى وراءه إال بالصفة التي : ً
ًا جالسا صلینا وراءه جلوسا لقولھ علیھ الصالة والسالمھو علیھا، فإن صلى معذور ً ًوإن صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعین: (ً القول الثاني ). ً

ٌال یصلون وراءه جلوسا، وإنما یصلون وراءه قیاما؛ ألن اإلمام معذور في حق نفسھ ومن وراءه غیر معذور، فھو مخاطب بأن یقوم : یقول ٌ ً ً
حدیث أنس كان في : كیف تجیبون عن حدیث أنس ؟ قالوا: ًذر مخصوصا بصاحبھ ویبقى غیره على القیام، فقیل لھمالع كما أمره هللا، فیبقى

َفإنھ لما مرض مرض الموت وتقدم أبو بكر لیصلي بالناس جاء النبي صلى هللا . أول األمر، ثم نسخ بصالتھ علیھ الصالة والسالم في مرضھ
ًلى، فصلى أبو بكر بصالتھ یسمع الناس، فكان النبي صلى هللا علیھ وسلم جالسا والصحابة من ورائھ علیھ وسلم وھو في الصالة ثم قعد فص

ّھذا وقع في آخر إمامٍة أم بھا رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم الصحابة، ویؤكدون ھذا بأن النصوص قویة في الداللة على : ًقیاما، فقالوا َ
وص التي أوجبت القادر على القیام على داللتھا، ثم یستثنى اإلمام لمكان العذر، وتكون صورة مخاطبة المكلف بالقیام، فنبقي ھذه النص

الصالة كصورة إمامتھ علیھ الصالة والسالم في ھذه الواقعة التي كانت آخر حیاتھ، بل كانت آخر إمامٍة وقعت منھ علیھ الصالة والسالم 
-ًإذا كان إمام الحي المرجو زوال علتھ فإنھم یصلون وراءه جلوسا : ھذه النصوص فقالُوجمع اإلمام أحمد رحمة هللا علیھ بین . للصحابة

ُعلى الصفة التي ذكرناھا، ویكون ذلك ندبا كما ذكر العلماء رحمة هللا علیھم، وھذا بأمره علیھ الصالة والسالم  وأما إذا كان طرأ علیھ العذر -ً
عام ) ًإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعین: (بین الحدیثین بأن قولھ علیھ الصالة والسالمفجمع . ًأثناء الصالة فإنھم یصلون وراءه قیاما

ًسواء أبتدأ الصالة جالسا أم طرأ علیھ الجلوس أثناءه، وأما حدیث مرض الموت فإن الجلوس من اإلمام طرأ ولم یكن في أول الصالة؛ ألن  ٌ
كأنھ وجب علیھم أن یقوموا في مرض : ًلوس طرأ بعد ھذه اإلمامة، وبناء على ذلك یقولٌالذي استفتح الصالة إمام قائم وھو أبو بكر ، والج

ًفكأنھ یرى أنھ ال یصلي المأمومون وراء اإلمام قیاما إال في حالٍة واحدة، وھي أن یستفتح الصالة بھم . الموت، وبقي حدیث أنس على العموم
ً الصالة وھو صحیح واشتد علیھ المرض وجلس فیصلي المأمون وراءه قیاما، بھم وھو صحیح ثم یشتد علیھ مرضھ فیجلس، فإذا استفتح

ًوأما في غیرھا، كأن یصلي من بدایة الصالة جالسا فیصلي الناس وراءه جلوسا فھذا في الحقیقة فیھ الجمع بین النصوص وھو أقوى . ً
ِألن النبي صلى هللا علیھ وسلم أمر، فُصرف األمر من ]. ندباًویصلون وراءه جلوسا : [وقولھ.  وأقربھا إلى الصواب-إن شاء هللا-األقوال 

الوجوب إلى الندب لوجود حدیث مرض الموت؛ ألنھ معارض لحدیث األمر، فحملوا األمر على أنھ محمول على الندب، وأكدوا ھذا بأن 
 على أن األمر للندب واالستحباب، ولیس للحتم إن ھذا یدل: وقالوا. ًالصحابة لما صلوا وراء النبي صلى هللا علیھ وسلم قیاما لم یؤثمھم

ًوإن ابتدأ بھم قائما ثم اعتل فجلس ائتموا خلفھ قیاما وجوبا: [قال رحمھ هللا. واإلیجاب ً ھذا على ظاھر حدیث مرض الموت، فإن الصحابة ]. ً
إذا دخلت المسجد واإلمام الراتب یرید : ذلك نقولًبقوا على حالتھم وھم قائمون، ولم ینكر النبي صلى هللا علیھ وسلم علیھم ذلك، وبناء على 

ًأن یصلي جالسا واستفتح الصالة جالسا فصل وراءه جالسا، ودلیلك حدیث أنس  ً ًوإذا صلى جالسا فصلوا وراءه جلوسا أجمعین: (ً ، وأما إذا )ً
ج للجلوس فإنك تبقى على القیام حتى تتم دخلت واإلمام یستفتح الصالة ولیست بھ علة، ثم طرأ علیھ المرض، أو طرأ علیھ العذر فاحتا

 ...... .الصالة لحدیث مرض الموت
 

 حكم إمامة من بھ سلس البول
 
 

بعد أن ذكرنا المعذور في األركان انتقل إلى المعذور في الشروط، فابتدأ بالمعذور ]. وتصح خلف من بھ سلس البول بمثلھ: [قال رحمھ هللا
ً یقتضي أنھ معذور، وبناء على ذلك فإن -في األصل-ھ علة، أو بھ مرض كسلس البول، فھذا المرض فلو كان اإلمام ب. في شرط الطھارة

ّطھارتھ ال تأتي على الوجھ الكامل، وإنما ُرخص لھ أن یتوضأ عند دخول وقت كل صالة، وإال فإنھ غیر متوضئ؛ ألن السلس ال یمكنھ من 
ًسان محدث، وبناء على ذلك قالواإن إبقاء طھارتھ على ما ھي علیھ، فكأنك تصلي وراء ٌھذا عذر في حق نفسھ أن یصلي وبھ سلس، واإلمام : ٍ

ال بد وأن یكون على صفٍة یكون بھا حصول :  یحمل الفاتحة عن المأموم، ویحمل األركان، فقالوا-خاصة على مذھب الحنابلة والحنفیة-
ًبراءة الذمة، وھي أن یكون متطھرا، فال یكون محدثا، أو في ح صحیح أن الشرع عذره أن یصلي وبھ سلس البول، ولكن : كم المحدث، فقالواً

ِعذره في حق نفسھ، ولم یأتنا دلیل أن من بھ سلس یصلي بالناس، وعلى ھذا فإنھ ال یصح أن یصلي بغیره، وإنما یصلي بمن ھو مثلھ، فلو 
 واحدة، فیبني المثل على مثلھ، أما القوي فال یبنى على ًوجد إنسان بھ سلس البول إماما بھ سلس بول فإنھ یصلي معھ؛ ألن حالتھما

 ...... .الضعیف
 

 حكم صالة المأمومین خلف محدث
 
 

ًعموم، سواء أحدث حدثا أصغر أم أكبر، وصورة ذلك أن یعلم ] وال تصح خلف محدث: [قولھ]. ِوال تصح خلف ُمحدث: [قال رحمھ هللا ٌ
ٍمامھم محدث فإنھ ال یجوز لھم أن یأتموا بھ، ولو وقع الحدث أثناء الصالة وتابعوه بركن واحد المأمومون أن إمامھم محدث، فإن علموا أن إ

ٌفلو أن إماما تقدم، ثم أحدث أثناء صالتھ وإمامتھ، سواء في . بعد الحدث بطلت صالتھم، وإنما یلزمھم بمجرد حدث اإلمام أن ینووا مفارقتھ ً
ًتمامھا، فالذي یفعلھ اإلنسان ھو أنھ إذا أمكن أن یستخلف فال إشكال، لكن لو كان جاھال، أو ال أول الصالة أم في وسطھا أم في آخرھا قبل 
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ًیمكنھ االستخالف فإنك تنوي المفارقة، وتنوي مفارقتھ كأنك منفرد، وتحتسب لنفسك ما كان من صالتك، وبناء على ذلك لو أحدث في 
الثة والرابعة وتسلم، وھذا إذا أحدث وعلمت بحدثھ أثناء الصالة، أما لو علمت بحدثھ قبل الركعة الثانیة وأنت في الظھر فتتم الثانیة ثم الث

ٌوھناك صورة ثالثة وھي لو . ًالصالة فال یجوز لك أن تأتم بإمام محدث، وبناء على ذلك لو ائتم بھ وھو یعلم بحدثھ قبل الصالة بطلت صالتھ
ال بعد انتھاء الصالة، كما لو قام إلى صالة الفجر یظن أنھ على غیر جنابة، فتوضأ ثم صلى ًأن ھذا اإلمام كان محدثا ولم یعلم المأمومون إ

ًبالناس، وبعد أن سلم وانتھى تبین لھ أنھ محدث، أو أحدث حدثا أصغر ثم نسي أنھ محدث، فتذكر أنھ على طھارة ولم یذكر الحدث الذي بعد 
إذا كان اإلمام : القول األول: نھ أحدث قبل صالتھ، فللعلماء في ھذه المسألة قوالنطھارتھ، ثم تقدم وصلى بالناس، وبعد أن صلى تذكر أ

وبھذا قال جمھور العلماء من المالكیة والشافعیة والحنابلة وطائفة من . ًمحدثا ولم یعلم المأمومون بحدثھ إال بعد الصالة فإن صالتھم صحیحة
للحدث، ثم لم یتذكر إال بعد انتھاء الصالة فإن صالة المأمومین وراءه صحیحة، ولو كان ًأي أن اإلمام إذا صلى بالناس ناسیا . أھل الحدیث

ُإن صالة المأمومین فاسدة وتلزمھم اإلعادة حتى ولو بعد سنوات وبھذا القول یقول فقھاء الحنفیة رحمة هللا : القول الثاني. بعد تسلیمھ مباشرة
مأمومین بما ثبت في حدیث أبي ھریرة رضي هللا عنھ في الصحیح أن النبي صلى هللا ال واستدل الجمھور على صحة صالة. على الجمیع

وإن : (، فوجھ الداللة من ھذا الحدیث أن قولھ)یصلون لكم، فإن أصابوا فلكم ولھم، وإن أخطأو فلكم وعلیھم: (علیھ وسلم قال في األئمة
إن : ًوبناء على ذلك یقولون. وھذا عام یشمل خطأ الشروط وخطأ غیرھا. ھمعلیھم خطؤ: أي) وعلیھم(لكم صالتكم كاملة، : أي) أخطأوا فلكم

كما -وكذلك احتج الجمھور بإجماع الصحابة، وذلك أن عمر بن الخطاب رضي هللا عنھ . ھذا یدل على صحة الصالة وراء اإلمام المحدث
 -على قنطرة الماء- حیة المدینة، فلما جلس على الساقیة  صلى بالناس الفجر ثم انطلق إلى مزرعتھ بالجرف بضا-روى مالك عنھ في الموطأ

فقام رضي هللا عنھ مباشرة واغتسل وأعاد . ُما أراني إال أجنبت وصلیت وما اغتسلت: نظر إلى فخذه فإذا ھو بأثر الماء من االحتالم فقال
ٌفھذه سنة راشدة عن خلیفٍة . بة رضوان هللا علیھمصالة الفجر بعد طلوع الشمس، ولم یأمر الناس باإلعادة، ولم ینكر علیھ أحد من الصحا

ًراشد في نفس المسألة المتنازع علیھا، ولم ینكر علیھ أحد من فقھاء الصحابة وأجالئھم، وبناء على ذلك فكأنھ إجماع منھم أن اإلمام إذا صلى  ٌ
وا بأنھ تلزمھم اإلعادة فإنھم احتجوا بما جاء عن علي وأما الذین قال. بالناس وھو ال یعلم بحدثھ فإن صالتھم صحیحة، وال تلزمھم اإلعادة

ًووجھ الداللة أن علیا أعاد . ًرضي هللا عنھ أنھ صلى بالناس الفجر، ثم رأى أثر االحتالم، فأمر منادیا أن ینادي في الناس بإعادة صالة الفجر
 ھو القول بعدم اإلعادة، وأن الصالة -العلم عند هللاو-والذي یترجح في نظري . الصالة، ولم تكن اإلعادة الزمة حتى ألزم الناس بھا

صحیحة؛ لظاھر األدلة من السنة واآلثار عن الصحابة رضوان هللا علیھم، وأما ما احتج بھ أصحاب القول الثاني من أثر علي ففیھ كالم، ولو 
ًإن فعل علیا قد عارضھ فعل عمر، وال : ، ونقولعنھ ًصح فإنھ معارض بما ھو أقوى، ویحتمل أن علیا لم یبلغھ حدیث أبي ھریرة رضي هللا

ٌشك أن عمر رضي هللا عنھ محدث ملھم مقدم؛ ألنھ إذا تعارضت آراء الصحابة نظر إلى الفضائل، ففضل عمر رضي هللا عنھ ال شك أنھ  َّ
ن المأمومین ال تلزمھم اإلعادة، ًوبناء على ھذا فإن الذي یترجح ھو القول بصحة الصالة، وأ. ٌمقدم على فضل علي رضي هللا عن الجمیع

 ...... .ودرج على ھذا المصنف رحمھ هللا، وھو قول الجمھور كما قلنا
 

 حكم صالة المأمومین خلف متنجس
 
 

وال تصح الصالة : أي] وال متنجس: [قولھ). وال متنجس یعلم ذلك، فإن جھل ھو والمأموم حتى انقضت صحت لمأموم وحده: [قال رحمھ هللا
 كان على ثوبھ بول، أو غیره من النجاسات، فإنك إذا رأیت النجاسة في ثوب اإلمام فإن أمكنك أن - ًمثال-جس یعلم بنجاستھ، كإنسان وراء متن

ألنھا حركة -تریھ النجاسة وینصرف ویستخلف فال إشكال، فلو أن النجاسة في طرف كمھ فإنك تتقدم إلى جوار اإلمام وتسحب كمھ لتریھ 
ًوإذا تعذر علیك إعالمھ، أو كان اإلمام جاھال فحینئٍذ بمجرد رؤیتك للنجاسة والخلل . تى یستخلف وتصح صالة من وراءح -لمصلحة الصالة

ً، وتتم لنفسك وصالتك صحیحة، أما لو رأیت النجاسة وبقیت وراءه عالما بنجاستھ التي -تنوي أنك منفرد: أي-في اإلمام فإنك تنوي مفارقتھ 
ھنا ]. ٍفإن جھل ھو والمأموم حتى انقضت صحت لمأموم وحده: [قولھ. ٍءه باطلة، وتبطل بأداء ركن واحد بعد العلمفي ثوبھ فإن صالتك ورا

الحالة . ٍأن یصلي اإلمام وھو ُمحدث غیر عالم بحدثھ؛ فال إشكال أنھ یطالب اإلمام باإلعادة وال یطالب المأمومون: المسألة األولى: مسألتان
ًفإذا كان اإلمام محدثا فحینئٍذ تلزمھ اإلعادة؛ ألن . تھ التي ال یعلمھا حتى ینتھي من الصالة فال یعید ھو وال المأمومینأن یصلي بنجاس: الثانیة

، وأما إذا كان في ثوبھ أو بدنھ نجاسة ال یعلمھا، فإن اإلعادة )ال یقبل هللا صالة أحدكم إذا أحدث حتى یتوضأ: (النبي صلى هللا علیھ وسلم قال
أنھ صلى بالصحابة فخلع نعالھ أثناء : (ھ وال تلزم المأمومین، والسبب في ذلك حدیث أنس الثابت عن النبي صلى هللا علیھ وسلمال تلزم

فقال علیھ الصالة . رأیناك خلعت فخلعنا! یا رسول هللا: ما شأنكم؟ قالوا:  قال-علیھ الصالة والسالم-الصالة، فخلع الصحابة نعالھم، فلما سلم 
- ووجھ الداللة من ھذا الحدیث . خلعتھما لعذر، وھو وجود النجاسة: ، أي)أما إنھ قد أتاني جبریل فأخبرني أنھما لیستا بطاھرتین: والسالم

 أن النبي صلى هللا علیھ وسلم لم یعد الصالة من بدایتھا، حیث كبر تكبیرة اإلحرام، ویحتمل أنھ فعل بعض الركعات، ومع ذلك لم - وھو دقیق
صالة بعد العلم بالنجاسة، وإنما بنى، فكما صحت أجزاء الصالة واإلحرام بتكبیرة اإلحرام التي ھي الركن، فكذلك تصح الصالة یستأنف ال

ًأن یكون محدثا وال یعلم بحدثھ أو ال یتذكر أنھ محدث إال : األول: ًفي كمالھا إذا علم بعد السالم، وبناء على ذلك یفرق في اإلمام بین أمرین
أن یكون اإلمام علیھ نجاسة في بدنھ أو ثوبھ وال یعلم بھا، أو كانت في المكان الذي یصلي بھ : والثاني. فإنھ حینئٍذ تلزمھ اإلعادة. ةبعد الصال

 ...... .وال یعلم بھا إال بعد انتھاء الصالة، فصالتھ وصالة من وراءه صحیحة
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ًن ال یحسن الفاتحة، أو یدغم فیھا ما ال یدغم، أو یبدل حرفا، أو یلحن فیھا لحنا یحیل المعنى إال وال إمامة األمي، وھو م: [قال رحمھ هللا ً
ُواألمیة وصف لھذه األمة، والعلماء رحمة هللا . اإلنسان الذي ال یقرأ وال یكتب: وال تصح إمامة األمي، واألمي نسبة إلى أمھ، أي: أي]. بمثلھ ٌ

 أن األمیة وصف ذلة، أو -وخاصة في ھذه األزمنة-على خالف ما یظن بعض المتأخرین .  لھذه األمةاألمیة وصف شرف: علیھم یقولون
یِّین رُسوال منُھم : فھذا لیس بصحیح، بل األمیة وصف شرف لھذه األمة، قال تعالى. وصف نقص ْالذي بعث في األمِّ ْ ِ ِ ًِ َ َ َ َُ َ ، وقال علیھ ]2:الجمعة[َّ

فإن األمیة ال تستلزم الجھل، : وانتبھ رحمك هللا). ٌإنا أمة أمیة ال نكتب وال نحسب، الشھر ھكذا وھكذا: (- ینكما في الصحیح- الصالة والسالم 
ًوفرق بین األمیة والجھل؛ ألن اإلنسان قد یكون أمیا ال یقرأ وال یكتب وھو عالم، فإن النبي صلى هللا علیھ وسلم كان إمام العلماء وقدوتھم 

الغالب في : ً وھو أمي ال یقرأ وال یكتب، فلیست األمیة مستلزمة للجھل، وفرق بین الجھل واألمیة، إال أنھم قالواصلوات هللا وسالمھ علیھ
ًالشخص إذا بقي على حالھ منذ أن ولدتھ أمھ أن یكون جاھال أي ًأنھ یكون بھ الجھل، ولكن لیس ھذا مطردا، فكم من علماء ال یقرؤون وال : ُ

فعدم القراءة والكتابة الذي ھي . صر ال یقرأ وال یكتب، ومع ذلك قد یكون أعلم الناس وأعرفھم بالحالل والحرامیكتبون، وكم من كفیف الب
الذي یجھل، فالجاھل ) األمي(ف. إن األمیة وصف شرف لھذه األمة، ولیست بوصف نقص: وصف األمیة ال یستلزم الجھل، ولذلك قالوا

ھو من ال یحسن : ًیقرأ فإنھ ال تصح صالتھ إال بمثلھ، وبعض العلماء یضع ضابطا لألمي فیقولما  الذي ال یعلم أحكام الصالة وال یعرف
ًالذي ال یحسن الفاتحة، وبناء على ذلك إذا كان ال یحسن الفاتحة فإنھ ال : وھذا ضابط خاص باإلمامة وھو الصحیح، فالمراد باألمي. الفاتحة

ّإذا أم األمي غیره ممن ھو أحسن منھ : قال بعض العلماء: ا كان أعلم منھ فللعلماء قوالنتصح صالتھ إال بمثلھ أو من ھو دونھ، ولكن إذ
إذا حضر القارئ واألمي في الصالة بطلت صالة األمي ومن وراءه : وقال الحنفیة. وأعلم منھ بطلت صالة من وراءه وصحت صالة األمي

قبل حضور القارئ، فلما حضر القارئ بطل عذرھم، ووجب علیھم أن یأتموا والقارئ معھ؛ ألن الواجب أن یقدم القارئ، وكانوا معذورین 
ً، وبناء على ذلك ال تصح )اإلمام ضامن: (بالقارئ؛ ألنھ عندھم، واإلمام ال بد وأن یكون على وجھ یضمن بھ، لقولھ علیھ الصالة والسالم

ً، أو یدغم فیھا ما ال ُیدغم، أو یبدل حرفاوھو من ال یحسن الفاتحة: [قولھ. إمامة األمي إال بمثلھ أو من ھو دونھ ھذا كلھ من صفات األمي ]. َ
فمن ذلك أن ال یحسن الفاتحة، أو یدغم ما لیس ُیدغم، فتجده یغیر في أوضاع الحروف وصفاتھا التي ھي من حقوق الحرف، فإذا كان بھذه 

ِإیاك نعبد: (، أو یقول)َأھدنا الصراط المستقیم: (أن یقولًالصفة فال تصح إمامتھ، ولو كان یبدل المعنى ویلحن لحنا یحیل المعنى ك ، فإن )ِ
ًخرج عن المعنى المقصود، ویعتبر لحنا محیال للمعنى، فتبطل صالتھ، فإذا ُصلي وراء ) ِإیاك: (معناھما مختلف؛ فإنھ إذا قال) ِإیاك(و) َإیاك( ً

أما لو كان ھذا األمي یمكنھ أن یتعلم وقصر في التعلیم فإنھ . ن یعلمھًمثل ھذا تبطل صالة من وراءه، ویعذر إذا كان جاھال ولیس ھناك م
ًفلو كان األمي في بادیة بعیدا عن الناس، ولیس عنده من یعلمھ فإنھ یعذر، . تبطل صالتھ وصالة من رواءه وتلزمھ اإلعادة مدة تقصیره

ًوبناء على ذلك یعتبر ُبعده وعدم وجود من یعلمھ عذرا لھ، لكن لو فرض  ٍأنھ كان بموضع قریب من العلماء ویمكنھ أن یأتیھم، أو جاء أناس ً
من أھل العلم إلى الموضع الذي ھو فیھ وأمكنھ أن یصحح قراءتھ فقصر وترك التصحیح، ولم یتعرض لھم بشيء لیتیسر لھ أن یصحح 

ًزا عن إتقان الفاتحة، لكنھ لما تیسر لھ أن یتقنھا ٍقراءتھ ولم یفعل؛ فتعتبر صالتھ وصالة من وراءه باطلة؛ ألنھ غیر معذور حینما كان عاج
لو صلى بالناس عشر سنوات بھذه الصفة : وقالوا. -نسأل هللا السالمة والعافیة-فإنھ یأثم، ویكون علیھ إثمھ وإثم من یصلي وراءه : قالوا

نى ویمكنھ أن یجلس مع العلماء وال یتعلم، أو جاءه ًفاألمر جد عظیم، فإذا كان یلحن في الفاتحة لحنا یحیل المع. تلزمھ اإلعادة عشر سنوات
ٌعالم، أو من یستطیع أن یصحح لھ قراءتھ فامتنع وتكبر، أو استنكف، أو اعتذر بأعذار ال تغني فإنھ یأثم ویتحمل وزره ولو مرت علیھ 

: أو) ُأنعمت علیھم: (فإذا قال). ُأنعمت علیھم: (قاللو  ھذا كما]. ًأو یلحن فیھا لحنا یحیل المعنى: [قولھ. سنوات، نسأل هللا السالمة والعافیة
َأ◌ھدنا الصراط المستقیم: (أو) ِإیاك نعبد( ً، أو أبدل حرفا بحرف، أو أدغم بعض الحروف ببعضھا یجعل في موضع ال یصح فیھ اإلدغام )َ

ًفإنھ في ھذه الحالة یعتبر لحنا مؤثرا، وھكذا إذا لحن، أو كان في لسانھ علة یبدل بھا ح بدل . أھدنا الشراط: ًرفا مكان حرف، كأن یقولً
ًالصراط، فإنھ في ھذه الحالة یكون إبدالھ مؤثرا، وھكذا بالنسبة للتمتام والفأفاء ونحوھم ممن فیھ آفة في لسانھ ال تمكنھ من إعطاء الحروف 

]. وإن قدر على إصالحھ لم تصح صالتھ: [ھ هللاقال رحم. ّإذا أم األمي مثلھ صحت: أي]. إال بمثلھ: [وقولھ. حقوقھا من الصفات المعتبرة
 من التكبر واالستنكاف -نسأل هللا السالمة والعافیة-وإن قدر على إصالح خطئھ لم تصح صالتھ؛ ألنھ مفرط ویلزم بعاقبة تفریطھ، وھذا : أي

رأ بدون لحن، فیجب على الناس أن یقدموا یق ًعن الحق، ومثل ھذا ال یجوز أن یقدم إذا كان یلحن لحنا یحیل المعنى وھناك من یستطیع أن
 ...... .القارئ، وإذا لم یقدموه فإنھم یأثمون

 
 من تكره إمامتھ للناس

 
 

ًوتكره إمامة اللحان والفأفاء والتمتام، ومن ال یفصح ببعض الحروف، وأن یؤم أجنبیة فأكثر ال رجل معھن أو قوما أكثرھم : [قال رحمھ هللا
ًلحن لحنا ال یحیل المعنى، أما لو كان لحنا یحیل المعنى فكما تقدم في األميالذي ی: أي]. یكرھھ بحق : الفأفاء]. والفأفاء والتمتام: [وقولھ. ً

والتمتام في التاء، فتجده إذا أراد أن یتكلم یتأخر ویأتي بالتاء . ، فتجده یرددھا مرات)فففـ: (الذي إذا جاء یقرأ یكثر من الفاء أثناء حدیثھ بقولھ
بدل الصراط، أو تكون صفات الحروف متداخلة عنده بطبیعة لسانھ، أو ) الشراط: (كأن یقول]. ومن ال یفصح بعض الحروف: [قولھ. ةمكرر

: قولھ. ًالرھمن، بالھاء، فھذا أیضا یعتبر إبدال حرف بحرف، وھكذا بالنسبة للراء إذا كان ألثغ): الرحمن(یكون فیھ عجمة، كأن یقول في 
ویكره لھ أن یؤم أجنبیة فأكثر ال رجل معھن، وذلك ألنھ منھي عن الدخول على النساء والخلوة : أي]. ًة فأكثر ال رجل معھنوأن یؤم أجنبی[

، )الحمو الموت: أرأیت الحمو؟ قال! یا رسول هللا: قالوا. إیاكم والدخول على النساء: (ّبھن إذا لم یكن من المحارم، قال علیھ الصالة والسالم
أال ال یخلون : (، وقال)ٌما خال رجل بامرأة إال كان الشیطان ثالثھما: (أجنبیة فإنھ منھي عن ھذه الخلوة لقولھ علیھ الصالة والسالموإذا خال ب

ًوبناء على ذلك ال یصلي الرجل األجنبي بالمرأة األجنبیة على خلوة؛ ألنھ قد یخرج عن مقصود الصالة إلى : فھذا نھي، قالوا) ٌرجل بامرأة
، وفي ھذا الحدیث وعید شدید، )وأن یؤم القوم وھم لھ كارھون: (لقولھ علیھ الصالة والسالم]. ًأو قوما أكثرھم یكرھھ بحق: [وقولھ. ةالفتن
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ًإما تكون كراھة مشروعة، وإما أن تكون كراھة غیر مشروعة: والكراھة تنقسم إلى قسمین. حتى عد بعض العلماء ھذا من الكبائر ً .
ّة التي تكون لخلل في اإلمام لدینھ، أو یكون إنسانا یعسر علیھم ویؤذیھم ویخرج عن حدود السنة، فتجده یطول علیھم فالكراھة المشروع ً

إنھ یتأخر عن الصالة مما یطول فالن : وأسلوبھ منفر، فمثل ھذه الكراھة شرعیة، ولذلك لما جاء الرجل إلى النبي صلى هللا علیھ وسلم وقال
فأقر الرجل حینما كره ) إن منكم منفرین: (ً رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم ووعظ موعظة أشد من تلك الموعظة وقالقال عبد هللا فما رأیت

ٌأفتان أنت یا : (ًمن ھذا اإلمام إطالتھ، ولما شكي بـمعاذ في اإلطالة لم یعتب على الشاكي في ذلك، وإنما سمع شكواه، وعنف معاذا وقال لھ
وعة، فكون اإلمام إذا دخل المحراب نسي من وراءه، فلم یرحم الشیخ الكبیر، وال یراعي السقیم، وال یراعي ذا ، فھذه كراھة مشر)معاذ 

ٍالحاجة، ولربما یكون المسجد في مكان فیھ الناس في شغل فال یراعي أوضاعھم، ویحاول أن یطول بھم ویعنفھم، وقد تكون فیھ شدة وغلظة 
ً یستطیع اإلنسان أن یمسك عنھا نفسھ، خاصة وأنھ على خالف السنة، وعلى خالف ھدي النبي صلى وعنف فمثل ھذا یكره كراھة جبلیة ال

، فإذا كرھوه لھذا الوجھ من وجود العنف )إن منكم منفرین: (هللا علیھ وسلم، ومثل ھذا ال شك أن النبي صلى هللا علیھ وسلم أشار إلیھ، فقال
ثالثة ال تجاوز : (ثل ھذا ینطبق علیھ الوعید الشدید، وھو أن النبي صلى هللا علیھ وسلم قالوالمشقة واإلضرار بھم فالكراھة شرعیة، وم

ٌ رجل أم قوما وھم لھ كارھون، وعبد أبق عن -ال تقبل منھم نسأل هللا السالمة والعافیة، وال ترفع إلى السماء: أي-: صالتھم رءوسھم قید شبر ً ٌ
. ، فھؤالء الثالثة ال تجاوز صالتھم رءوسھم قید شبر، فنسأل هللا السالمة والعافیة)ا علیھا ساخطٌسیده حتى یعود إلیھ، وامرأة باتت وزوجھ

، : ال تطول على الناس وال تؤذھم، قال: أو. إن الناس یكرھونك: وإذا كان اإلمام ال یبالي فاألمر أشد وأعظم، فإذا قیل لھ من أعجبھ فالحمد 
 ومثل ھذا على خطر، فینبغي علیھ أن یتقي هللا عز وجل، وأن یراقب نفسھ، وأن یستشعر أنھ على فھذه جرأة،. ومن لم یعجبھ فلینصرف

نقص وأنھ بشر، وقد یكون من اإلنسان الخطأ وھو ال یدري، فالعین ال ترى ما بھا إال بالمرآة، فاإلنسان ال یستطیع أن یرى ما بعینھ إال 
إنك تطول أو جاءك أكثر من شخص، أو شخص تثق بدینھ وبأمانتھ فاعذر الناس : الوا لكبمرآة، والمرآة ھم الناس، فإذا جاءك الناس وق

وأما الكراھة غیر الشرعیة فھي التي تكون من أناس متساھلین في أمور دینھم واإلمام یدعوھم إلى السنة، ویدعوھم إلى . وأنصفھم من نفسك
ونھ ألنھ یأمرھم بالمعروف وینھاھم عن المنكر، ویكرھونھ؛ ألنھ ال یحابیھم، طاعة هللا عز وجل فیكرھونھ ألنھ یدعوھم إلى الخیر، ویكرھ

من أرضى هللا بسخط : (ویصدع بالحق، فھذه الكراھة وجودھا وعدمھا على حٍد سواء، ومثل ھذا ینطبق علیھ قولھ علیھ الصالة والسالم
ًإن كان اإلمام مكروھا فإنھ ال یقدم على الناس من یكره؛ ألنھ ، فھذا على خیر وعلى سنة ورشد، ف)الناس رضي هللا عنھ وأرضى عنھ الناس

إذا تقدم على الناس من یكره ال ترتاح الناس للصالة وراءه، وال تتأثر بقراءتھ، وال تتأثر بمواعظھ، وفي ھذا صرف للناس عن الخیر، ولذلك 
 ...... . قبول إمامتھ وحبھ واإلقبال علیھًعاتب النبي صلى هللا علیھ وسلم معاذا، وأمره أن یھیئ لنفسھ ما یدعو إلى

 
 حكم إمامة ولد الزنا والجندي

 
 

تصح إمامة ھذین إذا كانا على دیانٍة واستقامة، فولد الزنا الذنب ذنب غیره ]. وتصح إمامة ولد الزنا والجندي إذا سلم دینھما: [قال رحمھ هللا
ْوال تزُر وازرة وز: ولیس بذنبھ، وقد قال تعالى ِ ٌ َ َ َِ ِ َر أخرى َ َْ ٌ، وكره بعض العلماء أن یقدم ابن الزنا لإلمامة بالناس، وھذا قول ]164:األنعام[ُ

، وقد یكون على صالح ودیانٍة واستقامة، والذنب ذنب غیره ولیس )یؤم القوم أقرؤھم لكتاب هللا: (فاسد؛ فإن النبي صلى هللا علیھ وسلم قال
ٌما ورد من أنھ ال یدخل الجنة فباطل وقول مردود مصادم للنصوص الصحیحة الصریحة في بذنبھ ھو، ولیس علیھم من وزر والده شيء، و ٌ

ٌكتاب هللا وسنة النبي صلى هللا علیھ وسلم، وھذا قول شاذ ال یعول على مثلھ، وھذا قول رده العلماء وأبطلوه؛ ألنھ یصادم النصوص 
وقد أخبر هللا تعالى أنھ ! لم، وكیف یضیع هللا صالحھ وقد صلح واستقام؟الصحیحة الصریحة في كتاب هللا وسنة النبي صلى هللا علیھ وس

یخرج الحي من المیت، فقد أخرج عكرمة من رأس الكفر أبي جھل ، فلذلك ال یمتنع أن یخرج العبد الصالح من أصل فاسد، وقد یكون 
إذا : ن ولد الزنا تصح إمامتھ إذا استقام، لكن بعض العلماء یقولأ: الرجل زنى ثم تاب إلى هللا فتاب هللا علیھ، وھكذا بالنسبة ألمھ، فالمقصود

 یقدم علیھ؛ لئال یغتابھ الناس، وألجل صیانة اإلمام إذا وجد غیره، أما إذا لم یوجد غیره، أو كان - في مثل حالھ: أي- وجد غیره وھو مثلھ 
جندي تصح إمامتھ ویصلي بالناس إذا كان على استقامٍة ال كذلك]. والجندي: [وقولھ. ٌأفضل الموجودین فخلیق بھا، ونعما ھو علیھ

 ...... .وخیر
 

 ًحكم صالة من یصلي قضاء خلف مؤٍد والعكس
 
 

إنھ : ًخاصة عند من یقول-لو أنك دخلت على أخیك وھو یصلي العصر : مثال ذلك]. ومن یؤدي الصالة بمن یقضیھا وعكسھ: [قال رحمھ هللا
ً وأنت تنوي الظھر قضاء فإنھ یجوز ذلك وال حرج فیھ، فصالتك مقضیة وراء مؤٍد، وھكذا لو قضى - یجوز أن تصلى الظھر وراء العصر

ًالظھر فجئت وصلیت وراءه العصر أداء صح ھذا، فیصح األداء خلف القضاء والقضاء خلف األداء إذا اتحدت صورة الصالتین، وبناء  ً
حدیث معاذ رضي هللا عنھ الثابت في الصحیح حینما كان یصلي مع النبي صلى هللا على ذلك ال حرج، ویعتبر العلماء ھذا مع اختالف النیة ل

فال یؤثر أن ینوي القضاء : علیھ وسلم العشاء، وینطلق إلى قومھ یصلي بھم العشاء فھو متنفل وھم مفترضون، فاختلفت نیتھ معھم، وقالوا
ًكذلك لو صلى أداء وصلیت وراءه : أي]. وعكسھ: [وقولھ.  حرج في ھذاوینوي غیره األداء، أو ینوي ھو األداء وغیره ینوي القضاء، فال

ًقضاء فال حرج، وھكذا بالنسبة لصالة الظھر، فلو أن إنسانا نسي صالة الظھر البارحة ولم یذكرھا إال الیوم، ودخل علیك وأنت تصلي 
ة الظھر وصالھا بنیة القضاء، ثم دخلت علیھ بعده فنویت ٍالظھر، فإنھ ھو قاض وأنت مؤٍد، فیصح القضاء خلف األداء، ولو ابتدر ھو بصال

 ...... .وراءه األداء صح ذلك وال حرج
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 حكم صالة مفترض خلف متنفل

 
 

: القول األول یقول: وھذه المسألة فیھا قوالن للعلماء. ٍال یصح أن یصلي المفترض وراء إمام متنفل: أي]. ال مفترض بمتنفل: [قال رحمھ هللا
ٌوبھذا القول قال فقھاء الشافعیة وجمع من أصحاب اإلمام أحمد، واختاره شیخ اإلسالم ابن تیمیة . لي المفترض وراء المتنفلیجوز أن یص

أما . وبھذا القول قال جمھور العلماء من المالكیة والحنابلة والحنفیة. ال یصح أن یؤم المتنفُل المفترضین: القول الثاني. ُرحمة هللا على الجمیع
 قالوا بصحة صالة المفترض خلف المتنفل فاحتجوا بحدیث معاذ الذي سبقت اإلشارة إلیھ الثابت في الصحیح أنھ كان یصلي مع النبي الذین

ھي لھ تطوع ولھم : (وفي الروایة عن جابر. ًصلى هللا علیھ وسلم عشاء، ثم ینطلق إلى قومھ فیصلي بھم وھو متنفل وھم مفترضون
 ھذا وقع من معاذ رضي هللا عنھ وعلمھ النبي صلى هللا علیھ وسلم وأقره على ذلك، فدل على صحة إمامة المتنفل ، ووجھ الداللة أن)فریضة

ِإنما ُجعل اإلمام لیؤتم : ( إلى عدم صحة إمامة المتنفل بالمفترض، واحتجوا بقولھ علیھ الصالة والسالم-كما قلنا- وذھب الجمھور . بالمفترض
ً، فوجھ الداللة أن ھذا نھي، فإذا كانوا ناوین للفریضة وراءه فقد اختلفوا علیھ، وبناء على ذلك ال یصح أن )تلفوا علیھفال تخ: إلى أن قال.. بھ 

ًیوقع الفریضة مع إمام متنفل، ثم إن الفریضة أقوى من النافلة، وقد عھدنا بناء الضعیف على القوي ال بناء القوي على الضعیف، خاصة أن 
إن حدیث معاذ محمول على أنھ كان یصلي مع النبي صلى هللا علیھ وسلم النافلة : ابوا عن حدیث معاذ بوجوه، فقالواأج ثم. اإلمام ضامن

ًوھذا مردود وباطل، خاصة وأنھ یصادم الراویة الصحیحة عن جابر أنھ كان ینوي وراء النبي صلى هللا علیھ . ویأت قومھ فینوي الفریضة
 یضیع صالتھ وراء النبي صلى هللا علیھ وسلم؛ ألن - وھو الفقیھ-ًوال یعقل أن معاذا رضي هللا عنھ . فلةوسلم الفریضة ثم یصلي بقومھ نا

قد نھاه النبي : سلمنا في حدیث معاذ أن قومھ مفترضون وھو متنفل، ولكن نقول:  عن حدیث معاذ بقولھم-ًأیضا-كما أجابوا . الفریضة أفضل
إما أن تصلي : (ًوبناء على ذلك ال یصلح لالحتجاج بھ لروایة السنن. ول فقھاء الحنفیة أنھ منسوخولذلك یق. صلى هللا علیھ وسلم عن ذلك

ًوھذا باطل؛ ألن الروایة متكلم في سندھا، وبناء على ذلك ال یسلم . فھذا یدل على أن ھذا الفعل منسوخ: ، فقالوا)معنا أو تصلي مع قومك
ٌأفتان : (لروایة الصحیحة أنكر علیھ اإلطالة، ولم ینكر علیھ إمامتھ بقومھ وھو متنفل، وإنما قالالنسخ؛ ألن النبي صلى هللا علیھ وسلم في ا

، ثم بین لھ السبیل األمثل والسنة في إمامة الناس، فدل ھذا على أن النبي صلى هللا وسلم قد أقره على إمامتھ، وأن إمامتھ )أنت یا معاذ ؟
مرفوع إلى النبي صلى هللا علیھ وسلم من جھة اإلقرار؛ أي أنھ مرفوع إلى النبي صلى هللا علیھ صحیحة، وأن ھذا الفعل یعتبر في حكم ال

وسلم إقراره، وعلى ھذا یعتبر القول بجواز إمامة المتنفل للمفترض ھو القول الراجح، فالصحیح أنھ ال حرج للمتنفل أن یؤم المفترضین، 
ًاء متنفل فإن اتحدت صورة الصالة فال إشكال، وإن اختلفت فال، وبناء على ذلك لو أنھ لو أنھ دخل ور: ولھذه المسألة نظائر وصور منھا

ًدخل والمتنفل یصلي التراویح فإنھ یجوز لھ أن یصلي وراءه العشاء، سواء أكان مسافرا فیسلم بتسلیم اإلمام أم كان مقیما فبعد تسلیمھ من  ً ٌ
الحال بالنسبة لبقیة الصور، أما لو اختلفت صورة الصالتین، كأن تكون المغرب وراء الركعتین یقوم ویأتي بركعتین كأنھ مسبوق، وھكذا 

العشاء، أو العشاء وراء المغرب فإنھ ال یصح االئتمام في ھذه الحالة؛ ألنھ یؤدي إلى اختالج الصالة، والمحفوظ من إقراره علیھ الصالة 
وأما ما استدل . ف فإنھ لم یثبت، فیبقى األصل في متابعة اإلمام على ما ھو علیھوالسالم إنما ھو في اتحاد صورة الصالتین، أما في االختال

، فإنھ محمول على االختالف في األفعال، ولیس المراد بھ االختالف في )فال تختلفوا علیھ: (بھ من قال بالمنع من قولھ علیھ الصالة والسالم
 ...... .النیات؛ لحدیث معاذ الذي دل على تخصیص ھذا األمر

 
 حكم صالة الظھر خلف من یصلي العصر وغیرھا

 
 

. ّإنھ ال ُیصلى مع اختالف النیات: ًھذا بناء على المذھب الذي یقول]. وال من یصلي الظھر بمن یصلي العصر أو غیرھا: [قال رحمھ هللا
ا تصح باإلجماع، كأن تكون قد صلیت الظھر، والصحیح أنھ یجوز أن یصلي مع اختالف النیة، أما لو كانت نیتك النافلة واإلمام مفترض فإنھ

ثم دخلت المسجد واإلمام یصلي، فإنك تصلي وراءه الظھر، فھي لك نافلة ولھم فریضة؛ ألن النبي صلى هللا علیھ وسلم أمر بذلك 
یؤخرون الصالة عن الصحابیین، كما في حدیث خیف منى، وھو ثابت في الصحیح، وكذلك أمر أبا ذر رضي هللا عنھ لما أخبره عن الذین 

 ...... .وقتھا
 

 األسئلة
 
 

...... 
 

 حكم األذان للمرأة
 
 

، والصالة والسالم على رسول هللا، وعلى : إذا صلى النساء جماعة فھل یجوز أن تؤذن إحداھن وتقیم؟ الجواب: السؤال باسم هللا، والحمد 
 علیھ وسلم أنھ أمر أن یؤذن لـأم ورقة الشھیدة وكانت تسمى الشھیدة؛ ألنھا فالثابت في سنة النبي صلى هللا. آلھ وصحبھ ومن وااله، أما بعد
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امكثي في بیتك : (استأذنت النبي صلى هللا علیھ وسلم في خروجھا لبدر فمنعھا علیھ الصالة والسالم فأخبرتھ أنھا ترید الشھادة، فقال لھا
 ثم أبو بكر وعمر، حتى إذا كان زمان عثمان قام غالمان من غلمانھا ، فمكثت حتى توفي النبي صلى هللا علیھ وسلم،)وستأتیك الشھادة

فغطاھا بقطیفة حتى ماتت، فصدقت فیھا معجزة النبي صلى هللا علیھ وسلم، فھذه المرأة الكریمة الفاضلة رضي هللا عنھا وأرضاھا أمرھا أن 
والغالب في صوت المرأة أنھ . ٌء أذان وال جماعة، وإنما ھو للرجاللیس على النسا: یؤذن لھا، فدل على أن األذان لیس للنساء، ومن ثم قالوا

ٍفتنة، وبناء على ذلك فإن األذان إنما یكون لرجل یؤذن لھا على ظاھر السنة الواردة عن النبي صلى هللا علیھ وسلم   .وهللا تعالى أعلم. ً
 
 
 
 

 استخالف اإلمام غیره في الصالة إذا خرج منھا
 
 

یبني وال یستأنف، وھذا ھو : إلمام من الصالة بسبب تذكره أنھ محدث واستخلف، فھل یستأنف النائب أم یبني؟ الجوابإذا خرج ا: السؤال
المقصود من االستخالف، فیبني على الصالة وال یستأنف، وظاھر حدیث أبي بكر رضي هللا عنھ في إمامة النبي صلى هللا علیھ وسلم في 

  .وهللا تعالى أعلم. صورة العكسمرض الموت یدل على االستخالف في 
 
 
 
 

 حكم من وجد ببدنھ أو ثیابھ نجاسة أثناء الصالة
 
 

ًھذا فیھ تفصیل، فإذا كان الماء قریبا، وأمكنھ أن : من علم أن ببدنھ نجاسة، أو بثوبھ أثناء الصالة وھو إمام فماذا یفعل؟ الجواب: السؤال
 أن یمضي إلى الماء، وأن یغسل ھذه النجاسة، ثم یبني على صالتھ ویستمر، كأن یكون یصل إلیھ دون أن ینحرف عن القبلة فإنھ یجوز لھ

ٌبجواره صنبور ماء، أو بجواره وعاء فیھ ماء وأمكنھ أن یأخذ منھ ویغترف دون أن ینحرف عن القبلة، فإن الجماھیر على أن لھ ذلك ویتم 
ٌعال فعل إلزالة النجاسة، فلما خلع النعال وفعل فإنھ كذلك یخلع النجاسة عن ثوبھ صالتھ؛ ألن النبي صلى هللا علیھ وسلم خلع نعلیھ، فخلع الن

ًبالغسل؛ ألن اإلذن بالشيء إذن بالزمھ، فلما أذن لھ بأن یزیل نجاستھ أذن لھ بالزم ذلك من األفعال التي ال یخرج بھا عن كونھ مصلیا وال  ِ ُ ٌ
ن الماء، أو یتعسر علیھ، أو ال یمكنھ أن یصل إلى الماء إال بفعل كثیر، أو ینحرف عن القبلة ًأما لو كان اإلمام بعیدا ع. ینحرف بھا عن القبلة

ًفإنھ یستأنف وال یبني، وبناء على ذلك یقطع الصالة ویخرج منھا، ویستخلف غیره إن كان إماما   .وهللا تعالى أعلم. ً
 
 
 
 

 ًحكم الصالة خلف الفاسق فسقا أكبر
 
 

ً فاسقا فسقا أكبر، كأن یكون ممن یستغیث بالقبور ویقع في الشركیات، فھل تجوز الصالة خلفھ؟ الجوابإذا كان اإلمام: السؤال ال تجوز : ً
ًإذا ثبت أن في عقیدتھ خلال یوجب بطالن صالتھ فإنھ ال : ٍالصالة وراء كافر، وھكذا الحكم فیمن ثبت شركھ، فإنھ ال یصلى وراءه، أي

  .ً أكبر مخرجا عن الملة فإنھ ال یصلى وراءه-والعیاذ با-الذي ال یخرج عن الملة، أما لو كان فسقھ یصلى وراءه، إنما المراد الفسق 
 
 
 
 

 حكم من فاتتھ بعض تكبیرات صالة الجنازة
 
 

ة الجنازة إذا دخل المصلي مع اإلمام في صال: كیف یقضي المصلي صالة الجنازة إذا دخل مع اإلمام بعد التكبیرة الثالثة؟ الجواب: السؤال
بعد التكبیرة الثالثة فإنھ إذا سلم اإلمام ال تخلو الجنازة من حالتین عند المحققین من العلماء، فإن كانت الجنازة تترك برھة لقضاء من فاتتھ 

 فإنھ یوالي بین -آلنكما ھو الحال في غالب الجنائز ا-الصالة لكي یقضي فحینئٍذ یكبر ویقول األذكار التي بین التكبیرات، أما لو كانت ترفع 
ُووجھھ أن الصالة إنما شرعت بحضور الجنازة، ولذلك ال یصلى في . ُالتكبیرات ویسلم، وھذا اختیار جمع من أھل العلم رحمة هللا علیھم
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ًالمسجد قبل حضور الجنازة، وإنما یصلى بعد حضورھا، وبناء علیھ فرفعھا یعتبر موجبا النتھاء الصالة علیھا، فمتى ما رفع ت من المسجد، ً
السالم علیكم . هللا أكبر. هللا أكبر: فعند سالم اإلمام یقول أو من األرض فقد انتھت الصالة علیھا، فیوالي بین التكبیر، فإن فاتتھ تكبیرتان

ُحمة هللا، فیوالي بین السالم علیكم ور. هللا أكبر. هللا أكبر. هللا أكبر: وإن فاتتھ ثالث تكبیرات فإنھ عند سالم اإلمام یقول. ورحمة هللا
  .وهللا تعالى أعلم. التكبیرات وال یقول األذكار التي بینھا

 
 
 
 

 حكم صالة المغرب خلف من یصلي العشاء
 
 

ٌشخص مسافر أراد أن یؤخر صالة المغرب جمع تأخیر مع صالة العشاء، وعندما حضر وقت صالة العشاء، فھل یصلي العشاء مع : السؤال
یصلي العشاء بنیة النفل، ثم یقیم للمغرب ویصلیھا، ثم یصلي العشاء، ووجھ ذلك أن صالة العشاء ال : مغرب؟ الجوابالجماعة ثم یصلي ال

ًإن الصالة كانت على الُمْؤمنین كتابا مْوقوتا : تصح قبل المغرب، فقد قال تعالى ُ َ َ ًَ َ ْ َ َِ ِ ِ َّ َّْ َ َ ، وثبت في الحدیث الصحیح عن النبي صلى ]103:النساء[ِ
ً، وبناء على ذلك ال یصح إیقاع فریضة قبل فریضة إال إذا )صلوا كما رأیتموني أصلي: (لیھ وسلم أنھ قضى الصلوات مرتبة، وقالهللا ع

وعلى ھذا فلو قلنا لھ صلِّ العشاء ثم صلِّ المغرب فقد خالفنا مقصود الشرع من مراعاة الترتیب، . كانت مرتبة على الوجھ الذي وقعت علیھ
بصالة العشاء إال بعد أن تبرأ ذمتھ بصالة المغرب، وعلى ھذا قال العلماء یدخل بنیة النافلة في العشاء، ثم بعد ذلك یقیم حیث ال یخاطب 

ًللمغرب فیصلیھا، ثم یصلي بعد ذلك العشاء، وھذا إذا كان المسجد ال یسع أكثر من جماعة، أما لو كان مسجدا سابال كمساجد السفر التي  ً
ًإنك تقیم للمغرب وتحدث جماعة ثانیة للمغرب وتصلي بمن شئت؛ ألن المساجد السابلة رخص فیھا تكرار الجماعات، على طرقات السفر ف ً

  .وهللا تعالى أعلم. شریطة أال یشوش بعضھا على بعض
 
 
 
 

 مسألة مضاعفة صالة الفرض والنافلة في المسجد الحرام
 
 

ھذه المسألة فیھا وجھان : ٌٍة في الفریضة والنافلة، أم ذلك خاص بالفریضة؟ الجوابھل الصالة في المسجد الحرام بمائة ألف صال: السؤال
ٌصالة في : (ٌأصحھما أن المضاعفة في مسجد مكة والمدینة والمسجد األقصى شاملة للفرض والنفل لقولھ علیھ الصالة والسالم: للعلماء

إن : ٌوقال جمع من أھل العلم. فشملت الفریضة والنافلة. نكرة تفید العموم، فإنھا نكرة، والقاعدة في األصول أن ال)مسجدي ھذا بألف صالة
ّأولھا وأقواھا حدیث رمضان، حینما أم النبي صلى هللا علیھ وسلم بالصحابة في . المضاعفة تختص بالفریضة دون النافلة، واحتجوا بوجوه

، ووجھ الداللة أنھ )ي بیوتكم، فإن خیر صالة المرء في بیتھ إال المكتوبةصلوا ف: (وقال. قیام اللیل، ثم في اللیلة الثالثة امتنع من الخروج
صرفھم عن صالة القیام في المسجد إلى صالتھا في البیت، فدل على أن المضاعفة مختصة بالفریضة دون النافلة وأكدوا ذلك بأن النبي 

إن : ه إال ما ورد من االستثناء في صالة الجمعة البعدیة، فقالواصلى هللا علیھ وسلم كان یصلي الرواتب في بیتھ، ولم یكن یصلیھا في مسجد
والذي یترجح القول . ھذا كلھ یؤكد أن النوافل األفضل فیھا أن تكون في البیوت، وأن المضاعفة ھذه المساجد مختصة بالفرائض دون النوافل

فإن : (االستدالل بحدیث: ًثانیا. ًدیث الذي ذكرناه، وھذا أوالاألول الذي ھو للجمھور، وھو أن المضاعفة شاملة للفرض والنافلة لعموم الح
صالة في : (، الذي یظھر أنھ ال تعارض بین النصین؛ فإن المضاعفة في قولھ علیھ الصالة والسالم)خیر صالة المرء في بیتھ إال المكتوبة

راجع إلى البعد عن ) الة المرء في بیتھ إال المكتوبة فإن خیر ص: (ٌمضاعفة متجھة إلى العدد، وحدیث) مسجدي ھذا بألف صالة فیما سواه
بألف : أن یأتي حدیث ویقول: أي. الریاء، فانفكت الجھة بین النصین، والقاعدة في األصول أنھ ال یحكم بالتعارض إال إذا اتحد مورد النصین

ٌ كل منھما في جھة، ویؤكد ھذا قولھ علیھ الصالة ًھي بصالة وبناء على ذلك ال نسلم أن الحدیثین متعارضان، وإنما: صالة، وحدیث یقول
، وھذا من جھة بعده عن الریاء وعمارتھ ً)إذا صلى أحدكم فلیجعل من صالتھ في بیتھ؛ فإن هللا جاعل لھ من صالتھ في بیتھ خیرا: (والسالم

ذلك إحیاء البیوت بالذكر؛ لكي ال تشابھ القبور،  أن المقصود ب-وهللا أعلم-لھذا البیت حتى ال یكون كالقبر الذي ال یصلى فیھ، فالذي یظھر 
ٌولكي تعود بالبركة والخیر علیھ وعلى أھل بیتھ، وأما بالنسبة لمضاعفة الصالة في المساجد فھي باقیة على عمومھا لثبوت السنة فیھا على 

  .وصلى هللا وسلم وبارك على نبیھ وآلھ وصحبھ وسلم. وهللا تعالى أعلم. العموم
 
 
 
 

 یقف المأمومون خلف اإلمام:  فصل-اد المستقنع شرح ز
یجب على المأمومین التأخر خلف اإلمام إن كانوا جماعة، والواحد یقف عن یمینھ إال المرأة فخلفھ، وال یجوز لمنفرد أن یصلي خلف الصف 
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 جذب من یصلي معھ، والبد من سماع لمن وحده إال المرأة، وال تعتبر المصافة مع الكافر والمحدث والمرأة، ومن وجد فرجة دخل فیھا وإال
صلى في المسجد أن یسمع اإلمام، وإن لم یره، وإن كان خارج المسجد فالبد أن یرى اإلمام وتكره الصالة بین السواري، وھناك آداب ینبغي 

 .لإلمام أن یتحلى بھا
 تابع أحكام اإلمامة

 
 

...... 
 

 موقف المأموم من اإلمام
 
 

فیقول : أما بعد. یم الحمد  رب العالمین، والصالة والسالم على أشرف األنبیاء والمرسلین، وعلى آلھ وصحبھ أجمعینبسم هللا الرحمن الرح
تقدم في المواضع السابقة بیان جملة من األحكام المتعلقة باإلمام، وما ینبغي ] یقف المأمومون خلف اإلمام: فصل: [المصنف علیھ رحمة هللا
وھنا شرع المصنف في مسألة مھمة من مسائل اإلمامة وصالة الجماعة، . ت قبل إمامتھ للناس، وكذلك حال إمامتھأن یكون علیھ من صفا

وعلى ھذا یرد . وھي التي تعرف بموقف المأموم مع اإلمام، وذلك أن الجماعة تتحقق بواحد مع اإلمام، وال تكون الجماعة لواحد منفرد
ثم بعد ذلك یرد السؤال عن موقف الرجال وموقف . ن موقف االثنین، وعن موقف الثالثة وأكثرالسؤال عن موقف الواحد مع اإلمام، وع

السنة للمأموم أن ]. یقف المأمومون خلف اإلمام: [قال رحمھ هللا. النساء وموقف الصبیان والخناثى، ونحو ذلك من األحكام المتعلقة بالمواقف
إنما جعل : (ر من واحد، واألصل في ذلك قولھ علیھ الصالة والسالم في الحدیث الصحیحیقف وراء اإلمام، وھذا إذا كان المأمومون أكث

مأخوذ من األمام، وھو الخط الذي یخط في أول الدار؛ فكأنھ ینبني علیھ غیره، : - كما یقول العلماء رحمھم هللا-واإلمام ). اإلمام لیؤتم بھ
ًولذلك یكون متقدما متمیزا على غیره بھذا التقدم،  ، معناه أن )إنما جعل اإلمام لیؤتم بھ: (فقولھ. ًوال یكون مساویا للمأمومین، فھذا في األصلً

ًیكون المأموم تبعا لإلمام، وھذا یشمل ما یكون في األفعال وما یكون في الصورة، فصورة المأموم في موقفھ، فاألصل إذا كان المأمومون 
. ًان المأموم واحدا فسیرد التفصیل في أحكامھ، لكن األصل في المأموم أن یقف وراء اإلمامأكثر من واحد أن یكونوا وراء اإلمام، أما لو ك

عبر فیھ بالجمع، وھذا یقتضي أن موقف الجماعة یكون وراء اإلمام إذا كانوا اثنین فأكثر، وإذا وقف االثنان عن ] یقف المأمومون: [وقولھ
الصحیح من حدیث ابن عباس رضي هللا عنھما، أنھ لما قام علیھ الصالة والسالم بعد وفي . جانبھ األیمن صحت صالتھم؛ ألنھ موقف معتبر

فقمت فصنعت مثل ما صنع النبي صلى هللا علیھ وسلم، ثم جئت فقمت عن یساره فأدارني : (ھوي من اللیل وتوضأ ووقف قال ابن عباس 
أمومون أكثر من واحد فإنھم یقفون وراء اإلمام، فلو وقف االثنان عن فدل على أن میمنة اإلمام موقف، لكن إذا كان الم). فجعلني عن یمینھ

ھذا یقع في األحوال التي قد توجد فیھا ] ویصح معھ عن یمینھ: [قال رحمھ هللا تعالى. ًیمینھ فقد وقفا في موقف معتد بھ شرعا فیصح ائتمامھم
لمأمومون عن اإلمام، فإذا كان المكان ال یتسع أن یتأخر المأمومون عن حاجة، أو توجد فیھا ضرورة، كما لو كان المكان ال یتسع أن یتأخر ا

ًاإلمام فإنھم یقفون ویصلون عن یمینھ، ثالثة كانوا أو أكثر، ولو كان صفا طویال فال حرج، كأن یكون ھناك ممر ولیس ھناك متسع أن یكون  ً
ًلو جعلوا اإلمام أمامھم ثم تأخروا قلیال عنھ، وجعلوا فسحة بینھم وبینھ فإنھ إنھم : وقال بعض العلماء. ًاإلمام متقدما، فحینئٍذ یقفون عن یمینھ

فالحاصل أنھم لو كانوا محتاجین ووقفوا عن . ال حرج، واغتفروا ھذا الفاصل الیسیر، لكن شدد فیھ بعض العلماء؛ ألنھ بمثابة قطع الصف
َّیمینھ فال حرج، وھكذا إذا كانت ثم مشقة، بأن قطع اإلنسان ا أو عن : [قال رحمھ هللا تعالى. لصفوف وجاء ووقف عن یمین اإلمام فال حرجَ

یعني عن جانبي اإلمام، فإنھ ال حرج في أن یقف المأمومان أحدھما عن یمینھ والثاني عن یساره، وھذا ثابت في حدیٍث أن عبد هللا ]. جانبیھ
ما عن یمینھ والثاني عن یساره، ورفع ذلك إلى النبي صلى هللا علیھ بن مسعود رضي هللا عنھ صلى بـعلقمة واألسود صاحبیھ، فأقام أحدھ

ًوإن كان ھذا الحدیث فیھ إشكال في رفعھ إلى رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم، لكنھ إن صح موقوفا فـابن مسعود ناھیك بھ علما وفقھا، . وسلم ً ً
-وخالفھم الجمھور رحمة هللا علیھم فقالوا .  عن یمینھ والثاني عن یسارهوھذا مذھب الحنفیة رحمة هللا علیھم، فیرون أن االثنین یقف أحدھما

إن االثنین یقفان وراء اإلمام؛ لحدیث جابر وجبار فإنھ لما قام جابر عن یمینھ صلى هللا علیھ وسلم وجاء جبار دفع صلوات : -وھو الصحیح
 أن االثنین یقفان وراء اإلمام، وال یقفان بحذاء اإلمام عن یمینھ وعن هللا وسالمھ علیھ بصدورھما وراءه، كما في الحدیث الصحیح، فدل على

 أنھ كان في أول اإلسالم، وھي الصالة -والعلم عند هللا، كما ھو جواب طائفة من المحققین-وأما حدیث ابن مسعود فالذي یظھر . یساره
 بـعلقمة واألسود رحمة هللا علیھما ركع فطبق بین یدیھ، والسبب في ذلك أن ابن مسعود لما صلى. المكیة، ثم نسخت بالتشریع المدني

. ، ویجعلھما بین الفخذین-بدون تشبیك: أي- ھو أنھ حینما یركع یجعل كفھ الیمنى مع كفھ الیسرى مجموعتین غیر متداخلتین : والتطبیق
ِوكانت الصالة بھذه الصفة كالتعظیم  سبحانھ وتعالى، ثم نسخت بوضع الكفین على الرك بتین وإلقامھما، كما في الحدیث عن النبي صلى هللا ُ

فكانت سنة مكیة أنھ إذا صلى اإلمام یجعل أحد المأمومین عن یمینھ والثاني عن یساره، ثم نسخ . علیھ وسلم، وقد تقدم معنا في صفة الركوع
لنسخ، فلما كان ابن مسعود من أحفظ الناس للتشریع على ا إنھ یستفاد من روایة الراوي ما یدل: ھذا بحدیث جابر وجبار ، وكما یقول العلماء

ھذا یشیر إلى أنھ كان : المكي، وھو من أسبق الصحابة رضوان هللا علیھم وأعرفھم بالفقھ المكي، وحدیث جابر وجبار إنما كان بالمدینة قالوا
ًمنسوخا، بدلیل أن جبارا لما جاء وقف عن الیسار، فدل على أنھ كان معھودا في أول ا ً ألمر أن یقف أحدھم عن یمینھ والثاني عن یساره، ً

فالخالصة أن . وھذا ھو أعدل األوجھ وأقواھا في الجواب عن ھذه السنة الواردة، والتي حفظھا عبد هللا بن مسعود رضي هللا عنھ وأرضاه
ًأنھ وقف اإلمام بینھم لم یكن ائتماما بالصورة، ، فلو )إنما جعل اإلمام لیؤتم بھ(االثنین فأكثر یقفون وراء اإلمام، واألصل في ذلك حدیث أنس 

ال یجوز للمأموم أن یتقدم على اإلمام، وذلك لنص الحدیث عن رسول هللا : أي]. ال قدامھ: [قال رحمھ هللا تعالى. یتقدم ویتأخران: ولذلك قالوا
ا صار المأموم كأنھ إمام إلمامھ، وھذا خالف المقصود وإنم ، فلو تقدم علیھ لم یأتم بھ،)إنما جعل اإلمام لیؤتم بھ: (صلى هللا علیھ وسلم
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َثم إن تقدم المأموم على اإلمام فیھ مفاسد، ومن أعظمھا أنھ تختلف علیھ أفعال اإلمام، ولربما یحصل منھ اختالج في صالتھ، والسبب . ًشرعا َّ
قام ووقف، فإن المأموم سیجلس للتشھد؛ ألن ظنھ أن في ذلك واضح، فلو صلى وراء اإلمام رباعیة وسھا اإلمام ولم یجلس للتشھد األول ف

الدلیل ]. وال عن یساره فقط: [قال رحمھ هللا تعالى. اإلمام جلس للتشھد، فال یشعر إال واإلمام راكع، وحینئٍذ تختلف صالة المأموم مع إمامھ
فلما : ( خالتھ میمونة رضي هللا عنھ وعنھا قالعلى أن الیسار لیس بموقف حدیث ابن عباس رضي هللا عنھما، فإن ابن عباس لما بات عند

ًكان ھویا من اللیل قام رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم فأتى إلى شنِّ فتوضأ، ثم قمت فصنعت مثلما صنع فقمت عن یساره فأدارني عن 
ة، فدل على أن یسار اإلمام لیس الصال ووجھ الداللة أن النبي صلى هللا علیھ وسلم حرك ابن عباس ، وحصل ھذا الفعل لمصلحة). یمینھ

  .بموقف، وأنھ إذا وقف المأموم في یسار اإلمام وجب أن یحولھ إلى یمینھ
 
 
 
 

 بطالن صالة المنفرد خلف الصف غیر المرأة
 
 

إذا صلى ال تصح صالة الفذ إذا وقعت خلف الصف، فإنھ : أي]. وال الفذ خلفھ أو خلف الصف إال أن یكون امرأة: [قال رحمھ هللا تعالى
أما الدلیل على أن المنفرد ال تصح صالتھ خلف الصف فحدیث . ًمنفردا خلف الصف لم تصح صالتھ، إال المرأة، فإن النص ورد باستثنائھا

وكذلك حدیث علي بن شیبان رضي هللا ) . ال صالة لمنفرد خلف الصف: (وابصة بن معبد رضي هللا عنھ أن النبي صلى هللا علیھ وسلم قال
 فإنھ ال صالة - أعد الصالة: أي-استقبل الصالة : (ًن النبي صلى هللا علیھ وسلم انفتل من صالتھ ورأى رجال یصلي وحده فقال لھعنھ أ

] إال أن یكون امرأة: [قولھ. ، فدل على أن من صلى وراء الصف ركعة كاملة فأكثر أن صالتھ باطلة وتلزمھ اإلعادة)لمنفرد خلف الصف
علیھ وسلم زار أم   أن النبي صلى هللا-وھو ثابت في الصحیحین- اقف امرأة، وھذا األصل فیھ حدیث أنس رضي هللا عنھ إال أن یكون الو: أي

فقمت إلى حصیر قد : ( قال أنس - وھذا في الضحى- ) قوموا فألصلي لكم: (فقال لنا: حرام بنت ملحان رضي هللا عنھا وأرضاھا، قال أنس 
ووجھ الداللة أن ). وقف رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم، فصففت أنا والیتیم وراءه والعجوز من خلفناُاسود من طول ما لبس فنضحتھ، ف

ال صالة : (إن عموم قولھ:  صلت وراءھم وھذا یدل على أن المرأة إذا انفردت فصالتھا صحیحة، وعلى ھذا قالوا-المرأة: أي-العجوز 
دفع المفاسد باختالط : بوت الحدیث الصحیح باستثنائھا، وللشرع في ذلك حكم، منھایخصص، وتستثنى منھ المرأة لث) لمنفرد خلف الصف

  .الرجال مع النساء
 
 
 
 

 موقف إمامة النساء
 
 

ذكرنا أن النساء ُیشرع لھن أن تكون بینھن جماعة، وأن تكون إمامتھن منھن، وال ]. وإمامة النساء تقف في صفھن: [قال رحمھ هللا تعالى
فلما أذن لھا علیھ . دیث أم ورقة األنصاریة رضي هللا عنھا، حیث أذن لھا النبي صلى هللا علیھ وسلم أن تصلي بأھل دارھاحرج في ذلك؛ لح

حیث عرفنا أن موقف : ًالصالة والسالم أن تصلي بأھل دارھا دل ھذا على أن المرأة تكون إماما، ولكن للنساء، وعلى ھذا یرد السؤال
 فھل ھذا الحكم عام للرجال والنساء؟ والجواب أنھ یختص بالرجال دون النساء، أما النساء فلو كانت اإلمامة منھن المأموم یكون وراء اإلمام

فإنھا تقف بینھن وال تقف أمامھن، وھذا فعل أم المؤمنین عائشة رضي هللا عنھا، وكذلك أم سلمة رضي هللا عن الجمیع، وروى ذلك سعید بن 
ھ ال یمكن أن تفعل أم المؤمنین رضي هللا عنھا وھي الفقیھة الصدیقة بنت الصدیق رضي هللا عنھا وعن أبیھا، إن: فقالوا. منصور في السنن

ّثم إن مقاصد الشرع تؤكد ھذا، حیث إن المرأة إذا صلت بین النساء كان . ال یمكن أن تفعل ھذا دون توقیف من النبي صلى هللا علیھ وسلم
ِّ تقدمت علیھن، وألن للرجال درجة على النساء، وفرق ما بین النساء والرجال، فقدم الرجال ألمن الفتنة، ھذا أستر لھا وأحفظ، بخالف ما لو ُ

  .وتأخرت النساء لوجود الفتنة
 
 
 
 

 ترتیب المأمومین خلف اإلمام
 
 

لیلني : (ل قولھ علیھ الصالة والسالمیلي اإلمام الرجال، واألص: أي]. ویلیھ الرجال ثم الصبیان ثم النساء كجنائزھم: [قال رحمھ هللا تعالى
الذي ھو -فدل على أن السنة أن یلي اإلمام الكبار والعقالء، خاصة أھل العلم والحلم والعقل والفضل، ویكون ھذا المكان ). منكم أولو األحالم
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خطوا رقاب الناس، أو تحجز لھم أماكن، والمطلوب أن یبكروا، وأن یبادروا بالحضور ال أن یتأخروا ویت.  ألمثال ھؤالء-خلف اإلمام مباشرة
فإن المساجد ال یجوز فیھا حجز األماكن إال لمن خرج لضرورة وحاجة بعد أن یجلس وینال حق المكان، أما أن یحجز ألمثال ھؤالء األماكن 

ًنسان أحدا أن یصلي في مساجده، فإذا ویمنع منھا من سبق فھذا ال یجوز، وھذا من الظلم الذي یعتبر أذیة للناس، وهللا تعالى منع أن یمنع اإل
وبعض الناس یفھم من ). فھو أحق بھ من سبق إلى شيء: (ًجاء شخص إلى الصف األول مبكرا فھذا حقھ، وقد قال علیھ الصالة والسالم

ناس في المساجد على حد أنھ یحجز ما وراء اإلمام للكبار وأھل العقل ونحوھم، وھذا لیس بصحیح، فإن ال) لیلني منكم أولو األحالم: (قولھ
َولذلك من سبق فھو أحق، وإنما مراده علیھ الصالة والسالم في قولھ. سواء أن یبادروا وأن یبكروا بالمضي، ) لیلني منكم أولو األحالم: (َ

 اإلمام قد یسھو، والسبب في األمر بأن یلیھ الرجال وأھل العقل أنھ ربما طرأت أمور، بمعنى أن. حتى یكون ذلك أدعى لحفظ صالة اإلمام
ًوكذلك أیضا ربما یصیبھ السھو في القراءة، فیحتاج إلى من یرد علیھ، وكذلك ربما التبس علیھ األمر ماذا یصنع في صالتھ، فإذا كان وراءه 

نھم دون ذلك ثم إنھ یكون على درجة من الوعي واإلدراك لما یفعلھ اإلمام، بخالف العوام وھیشات الناس فإ. من یعقل ویفھم فإنھ ینبھھ
كما ورد في حدیث  فیتقدم الرجال، ثم بعد الرجال الصبیان،. النشغالھم بمصالحھم، وبعدھم عن استشعار الصالة مثل أولي األحالم والنھى

أنس وأبي موسى األشعري رضي هللا عن الجمیع، فكان صلى هللا علیھ وسلم یكون الرجال وراءه، ثم وراءھم الصبیان، ثم من بعد ذلك 
والخناثى یكونون بین الرجال والنساء، وال یكون الخناثى مع النساء وال مع الرجال؛ ألنھم . نساء، فھذه ھي سنة النبي صلى هللا علیھ وسلمال

: وقولھ. ًلم یبلغوا درجة الرجال، ولیس بمتحقق أنھم نساء، فھم بین األمرین، ونظرا لھذا یكون موقفھم بینھما، أي بین الرجال والنساء
  .یعني مثلما تقدم في الجنائز]. نائزھمكج[
 
 
 
 

 صالة المنفرد خلف الصف وما یتعلق بھا
 
 

ھذا نوع من التسلسل في ]. ٌومن لم یقف معھ إال كافر أو امرأة أو من علم حدثھ أحدھما أو صبي في فرض ففذ: [قال رحمھ هللا تعالى
ُ األصل، وبعد تقریرھم لألصل یبینون ما استثني من األصل، أي یبین األصل األفكار، ومن عادة الفقھاء رحمة هللا علیھم أنھم یذكرون لك

إن المنفرد ال تصح صالتھ خلف الصف، فھذا یأتي : فنحن لو قلنا. الذي دلت علیھ النصوص، ثم بعد ذلك یرد السؤال في األحوال الطارئة
ٍوھناك نوع ثان وھو االنفراد الحكمي، . ن ھذا انفراد حقیقيًعلى صور، فإن كان المنفرد جاء وصلى وحیدا وراء الصف فال إشكال في أ

َأن یصلي معھ صبي، أو یصلي معھ كافر، أو یصلي معھ محدث یعلم بحَدثھ، فھؤالء وإن كانت صورة حالھم أنھم مؤتمون، : وصورة ذلك ِ
درج علیھ  تبر مصافتھ على ھذا القول الذيولكنھم في الحقیقة وجودھم وعدمھم على حد سواء، فإن الكافر ال تصح صالتھ، والصبي ال تع

). ال یقبل هللا صالة أحدكم إذا أحدث حتى یتوضأ: (ِالمصنف رحمھ هللا، والمحدث كذلك صالتھ غیر صحیحة لقولھ صلى هللا علیھ وسلم
. ، فوجوده وعدمھ على حد سواءّفمعنى ذلك أن المحدث الذي یصلي بجانبھ ال صالة لھ، وإذا كان ال صالة لھ فإنھ حینئٍذ ال تعتبر مصافتھ

: وأما الكافر فإنھ ال إشكال أن الكافر وجوده وعدمھ على حد سواء، والمحدث ال إشكال أن وجوده وعدمھ على حد سواء، وبقي عندنا اثنان
ناك غیره، وأنت فلو فرضنا أنك جئت واإلمام في ركعة من الركعات، فجئت وكبرت وبجوارك صبي لیس ھ. أحدھما الصبي، والثاني المرأة

وإیاه دون الصفوف، فھل تعتد بھذه الركعة وتصح صالتك، وتعتبر في حكم من دخل الصف، أم أن وقوف الصبي بجوارك وجوده وعدمھ 
فالجمھور على أن الصبي ُیعتبر من : ھذه المسألة فیھا قوالن للعلماء: على حد سواء فأنت منفرد، ولو كنت في الظاھر مع غیرك؟ الجواب

 إلى أنھ ال ُیعتد -ونص البعض أنھ ھو مذھب اإلمام أحمد- وذھب بعض الحنابلة رحمة هللا علیھم . بجواره غیر فذ وصالتھ صحیحةصلى 
والصحیح مذھب الجمھور أن وقوف الصبي معك معتد بھ؛ ألن النبي صلى . ِبالصبي، وأنھ یلزمھ أن یعید صالتھ إذا لم یأت بالغ یعتد بموقفھ

أن : والدلیل الثاني. ، فدل على صحة الصالة واعتبارھا منھم، وأمر بضربھم علیھا لعشر)مروا أوالدكم بالصالة لسبع: (الهللا علیھ وسلم ق
النبي صلى هللا علیھ وسلم لما وقف ابن عباس عن یساره أداره عن یمینھ، فدل على أنھ معتد بموقفھ، إذ لو لم یكن لموقفھ اعتداد لما كان 

ًفدل على أن الصبي ُیعتبر وقوفھ مع اإلنسان رافعا لوصف الفردیة، . ألنھ یستوي أن یقف ھنا أو ھنا إذا كان ال ُیعتد بھإلدارتھ من فائدة؛ 
یدل ) وصففت أنا والیتیم وراءه: (فقولھ) وصففت أنا والیتیم وراءه، والعجوز من ورائنا: (ًكذلك أیضا مما یؤكده حدیث أنس في الصحیحین

ًإذ لو لم یكن رافعا لقدم النبي صلى هللا علیھ وسلم أنسا یصلي بجواره، فلو قال قائل. ًرافعا لوصف االنفرادعلى أن الصبي یعتبر  ًإن أنسا : ًَّ
َّأال تراه علیھ الصالة والسالم أخرھما، فدل على أنھما اثنان، وإذا كانا اثنین فمعنى ! ولو قلنا بذلك: ًربما كان صبیا، أو صغیر السن، فجوابھ

ُّنھ معتد بوقوف الیتیم مع أنس، فبوقوف أنس مع الیتیم صارا بمثابة الصف، وعلى ھذا فمن وقف بجوار صبي صحت صالتھ، وال ذلك أ
إن المرأة إذا وقفت بجوار الرجل وھو فذ فصالتھ صحیحة، : فمن العلماء من قال: ًوأما المرأة ففیھا خالف أیضا. ًیعتبر منفردا على الصحیح

وھذا مذھب المالكیة والشافعیة وطائفة من أصحاب اإلمام أحمد .  المؤثر الموجب لبطالن صالة الفذ؛ ألنھ لیس بفٍذویرتفع عنھ الوصف
لو : ًإن وقوف الرجل بجوار المرأة ال یعتبر رافعا لوصف الفذ، بل ھو فذ وشدد الحنفیة وقالوا: والقول الثاني یقول. رحمة هللا على الجمیع

كان معھ رجال من الطرف ونساء من الطرف، ولو امرأة واحدة بالغة بطلت   أو صف الرجل بجوار النساء ولووقف الرجل بجوار امرأة،
وقد ذكرنا ھذه المسألة من قبل، وبینا أن الصحیح أن الرجال إذا حاذوا النساء ال تبطل صالة الرجال؛ . صالة الرجال الذین صفوا والنساء

ِوقفت بجوار الرجل تبطل صالتھ، لكن المسألة التي معنا ھي أنھ لو وقفت المرأة مع الرجل فإنھ فذ على ألنھ لیس ثم دلیل على أن المرأة إذا  ُ
الصحیح، وھو المذھب، والسبب في ذلك واضح، و ھو أن الشرع أمر المرأة في ھذه الحالة أن تتأخر، فإن تقدمت وصافت الرجل فإن ھذا 

ًالتقدم منھي عنھ شرعا، والمنھي عنھ شرعا   ...... .ال ُیعتد بھ وال ُیحتسب، فصار وجوده وعدمھ على حد سواءً
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 الدخول في الفرجة والتفصیل فیھ

 
 

من وجد فرجة في الصف فمن حقھ أن یدخل، بل یجب علیھ أن یسد : أي]. ومن وجد فرجة دخلھا وإال عن یمین اإلمام: [قال رحمھ هللا تعالى
النبي صلى هللا علیھ وسلم بإلزاق الكعب بالكعب والمنكب  وقد أمر. حتى ال یتخلل الشیطانما بین الصفوف من الفرج، وھذا ھو األصل، 

ُبالمنكب، وكل ذلك حتى ال یتخلل الشیطان، وبناء علیھ فمن وجد فرجة فإنھ ُیحاول أن یتمكن منھا ویدخل والفرجة فیھا تفصیل، فالفرجة في . ً
نھا دونھ بحیث لو دخل في الصف فإنھ یضایق الناس فھذا ال یدخل في الصف لوجود بعض األحیان تكون دون الشخص، فلو وجد فرجة ولك

ًوالحل في ھذه الحالة أنھ إذا ُوجدت الفرجة سحب بعضھم بعضا، والعبرة بجھة اإلمام، فإن كانت . الحرج واألذیة، والذین سبقوا أحق بذلك ِ
بوا إلى جھة الیسار؛ ألن العبرة بجھة اإلمام، وإن كانت الفرجة في الیسار الفرجة عن الیمین واإلمام في المنتصف فإن معنى ذلك أن ینسح

فإن صارت . ًواإلمام في المنتصف فإنھم ینسحبون إلى جھة الیمین، فیسحب بعضھم بعضا إلى جھة الیمین حتى تصیر الفرج في األطراف
ن الرجال في الصف الذي یلیھ، وإن كانت الفرجة ال تسع بأن فإن كانت الفرجة تسع الرجل أثم من تأخر م: الفرجة في الطرف ففیھا تفصیل

وإال عن یمین : [قولھ. ًكانت ال یمكن دخول الرجل فیھا فإنھم ُیعذرون في ذلك، وال تؤثر شیئا، كما لو صلوا وانتھى حد الصف عند ھذا القدر
ًإن وجد الفرجة دخل حتى ال یصلي منفردا، وإال صلى عن یمین اإل: أي]. اإلمام مام حتى تصح صالتھ، ویصح لھ أن یأتي عن یمین اإلمام، ُ

  .وال حرج علیھ
 
 
 
 

 حكم جذب المنفرد لشخص من الصف
 
 

إذا جئت فوجدت الصفوف مكتملة بینك وبین اإلمام، وال تستطیع أن تتخطى ] فإن لم یمكنھ فلھ أن ینبھ من یقوم معھ: [قال رحمھ هللا تعالى
فإذا أمسك الساحب بطرف ثوبھ یتراجع، وإذا رجع كان ھذا من التعاون : مك، فلك أن تنبھ من أمامك، قالواھذه الصفوف، ولم تجد فرجة أما
إنھ إذا رجع فقد أعان على صحة صالٍة، خاصة إذا لم یوجد شخص آخر، فإعانتھ على صحة : وقالوا. على البر والتقوى، وال إثم علیھ

ّفرد ال تصح إال مع وجود من یقوم معھ، وھذا قد فعل السبب الذي صحت بھ صالتھ فكان لھ الصالة لھ فیھا األجر؛ ألن الصالة لھذا المن
ِّوقد ورد في ھذا حدیث عند الحاكم ، ولكن تكلم في إسناده ولم یخل من مقال، ففي ھذا روایة معضلة، وفیھ . كأجره؛ ألنھ أعان على خیر ُ

ًإنھ ال یجذب، وإذا جذب أحدا فإنھ یأثم، وال ینبغي : الصف، وقال بعض العلماءًأي أنھ یجذب أحدا من : روایة مرسلة وھي روایة الجذب
وإن كان األقوى واألشبھ أنھ إن جذبھ واستجاب فبھا ونعمت، وإن لم یجذبھ فإنھ ُیصلي، فإن جاء أحد فبھا . للمجذوب أن یستجیب لمن یجذبھ

ًإنھ إذا لم یجد أحدا فإنھ یرجع إلى :  العلماء حتى قال ابن حزم الظاھري وشدد بعض. ونعمت، وإن لم یجئ أحد فإنھ یستقبل صالتھ ویصلیھا
والذي . بیتھ، وھذا أمر الصعوبة منھ بمكان؛ فإن المساجد بنیت إلقامة الجماعة، وكونھ یؤمر بالرجوع إلى بیتھ فیھ مخالفة لمقصود الشرع

أن تمكث معھ بقیة : الحالة األولى:  اإلنسان بالجذب فعلى حاالت أنھ یحاول الجذب حتى یجد من یستجیب، فإن رجع-وهللا أعلم-یظھر 
الصالة وال یأتي أحد فال إشكال، فتصیر الفرجة التي حدثت في الصف یمكن سدھا بجذب بعض الناس لبعض حتى تصیر في طرف الصف، 

ون من مفسدة فساد الصالة وھذا صحیح؛ إن مفسدة الفرجة أھ: قالوا. ویصیر الناس معذورین بھذا، وأنت معذور بتصحیح صالة من معك
ُِسحب صارت فرجة فإن ھذه الفرجة یمكن سدھا لو حضر شخص معھ، وإذا لم یمكن سدھا وبقیت فإن مفسدتھا أھون  َّفإنك لو تأملت أنھ لو

 صحة صالتھ، وإن جاء وعلى ھذا فإن لم یجئ أحد وبقیت معھ فال إشكال، فلك أجر إعانتھ على. من مفسدة فوات الصالة على ھذا المصلي
، وھذا جاز )ما جاز لعذر بطل بزوالھ: (، وبعضھم یقول)ما شرع لعذر بطل بزوالھ: (أحد تقدمت إلى الفرجة وسددتھا؛ ألن القاعدة تقول

. فیھ وقد صحت، ثم لما جاء الثاني زال العذر، فحینئٍذ یبطل تأخرك عن الصف، فتتقدم للصف الذي كنت - وھو تصحیح صالتھ معك- لعذر 
لم تصح الركعة التي صالھا دون الصف، وعلى ھذا لو : لم تصح صالتھ، وقیل: قیل]. ًفإن صلى فذا ركعة لم تصح: [قال رحمھ هللا تعالى

بل تبطل : أدركھ أحد في الركعات الباقیة فإنھ یقضي ھذه الركعة وحدھا، فتبطل الركعة التي دون الصف ویلزم بإتمامھا، وقال بعض العلماء
  . الصالةجمیع

 
 
 
 

 ًحكم الركوع فذا قبل الدخول في الصف
 
 

ھذه مسألة اعترض بھا الجمھور على ]. ًوإن ركع فذا ثم دخل في الصف، أو وقف معھ آخر قبل سجود اإلمام صحت: [قال رحمھ هللا تعالى
ُفاعترض . ًا دون الصف بطلت صالتھ إال المرأةًمن صلى فذا أو منفرد: القائلین بأن صالة الفذ ال تصح، فاإلمام أحمد رحمة هللا علیھ یقول
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دخل والنبي صلى هللا علیھ وسلم راكع، فخاف أن یرفع النبي صلى هللا علیھ وسلم (علیھ بحدیث أبي بكرة ، وحاصل حدیث أبي بكرة أنھ 
ًزادك هللا حرصا : قال. أنا: بو بكرة من فعل كذا وكذا؟ قال أ: ّفكبر دون الصف، ثم دب ودخل في الصف، فلما سلم علیھ الصالة والسالم قال

ِوال تعد(، )َال تُعد: (، فروي في لفظ الحدیث)َوال تُعد ال تعد إلى التأخر عن الصالة : قیل معناھا) َوال تُعد: (وأقوى الروایات). ُوال تعد(، )ُ
: وقیل. وال تعد إلى مثل ھذا الفعل مرة ثانیة :وقیل. وھذا عند من یرى صحة ھذا الفعل وبقاء التشریع بھ. حتى ال تضطر إلى مثل ھذا الفعل

. َال تُعد إلى اإلسراع؛ ألنھ كأنھ أسرع بعد ركوعھ فصار فیھ تشویش؛ ألن المساجد كانت في الرمال، ومشي الناس بسرعة یزعج المصلین
ِوال تعد(، وأما )َوال تُعد(ھذا ھو المقصود من قولھ : ولذلك قالوا ُوال تْعد(، و)ُ أنتم : فعلى ھذا اعترض الجمھور، فقالوا.  فیھمافال إشكال)َ

إن المنفرد إذا صلى خلف الصف بطلت صالتھ، وھذا أبو بكرة قد كبر تكبیرة اإلحرام وركع ودب إلى الصف، فانعقد ركنھ دون : تقولون
:  ذلك ما قالھ اإلمام أحمد حیث قالوالجواب عن. فلو كانت صالة الفذ ال تصح لبطلت صالتھ، وألمره علیھ الصالة والسالم بإعادتھا! الصف

ِعلى عمومھ، وأستثني من فعل فعل أبي بكرة وھذا ھو الفقھ، وھو الجمع بین النصوص على ) ال صالة لمنفرد خلف الصف(ُأبقي حدیث  َ
ِإشكال فیمن فعل فعل  ال: ، واستثنى حالة أبي بكرة ، وقال)ال صالة لمنفرد خلف الصف: (حسب داللتھا، فأعمل رحمة هللا علیھ عموم قولھ َ

وفي حكمھ ما لو ركع وجاء رجل معھ وركع قبل أن یرفع اإلمام : قال. أبي بكرة، فإني أصحح صالتھ، بمعنى أنھ یكبر ثم یدب إلى الصف
لمنفرد ال صالة (وھذا القول ال شك أن السنة تدل علیھ، خاصة أنھ مسلك أصولي صحیح، فأنت إذا تأملت حدیث . فإنھ تصح صالتھ وتجزیھ

وجدت أن ھذا العموم دخلھ التخصیص، والدلیل على ذلك أنھ استثني منھ المرأة فیما ذكرناه من حدیث أنس ، فإذا استثنیت ) خلف الصف
  .المرأة فمعنى ذلك أنھ عام مخصص، فال مانع أن تخصص منھ األحوال في جنس ما قیل بالعموم فیھ، أعني الرجال

 
 
 
 

 رؤیتھ وعدمھاحكم االقتداء باإلمام مع 
 
 

ھذا كما في األعمى، فإنھ یصح اقتداؤه بھ، خاصة أنھ إذا كان ]. یصح اقتداء المأموم باإلمام في المسجد وإن لم یره: فصل: [یقول رحمھ هللا
وال من : [لىقال رحمھ هللا تعا. داخل المسجد فإنھ سیرى من یقتدي باإلمام، وسیعلم بأفعال اإلمام من جھة المأمومین الذین یصلون معھ

كذلك إذا لم یر من وراءه، بشرط سماعھ للتكبیر، وھذا أحد المذاھب : أي]. وراءه إذا سمع التكبیر وكذا خارجھ إن رأى اإلمام أو المأمومین
.  على الجمیعالمھم عندنا أن یكون في المسجد، كما ھو مذھب الحنابلة، ووافقھم الشافعیة رحمة هللا: عن العلماء رحمة هللا علیھم، فیقولون

ما دام أنھ داخل مسجد واحد وموضع واحد یصلي مع اإلمام، فیستوي أال یراه ویرى المأمومین، أو ال یراه وال یرى المأمومین، : فیقولون
 أو أن الصالة تصح إذا رأى المأموم اإلمام ظاھر السنة]. وكذا خارجھ إن رأى اإلمام أو المأمومین: [قولھ. لكن المھم أن یسمع الصوت

إن ھذا یدل على أن األصل أن یرى اإلمام أو من یقتدي باإلمام داخل المسجد؛ ألنھ إذا لم یر اإلمام لم یأمن أن تختلج : فیقولون. المأمومین
لم یر اإلمام أفعالھ، وال یأمن عند سھو اإلمام أال یدري ماذا یصنع، كما لو سھا في الرباعیة فقام اإلمام بدل أن یجلس للتشھد، فإنھ ال شك إذا 

ًإنھ یصح االقتداء ولو لم یر أحدا قیاسا على األعمى: لكن قالوا. وال من یقتدي باإلمام أن یقع منھ ھذا اللبس ً وأكدوا ھذا بحدیث الحجرة . َ
الواحد، ألن الحجرة مع المسجد كالشيء : ًأیضا، فإنھم ائتموا بالنبي صلى هللا علیھ وسلم وھم یسمعون صوتھ وال یرون شخصھ، قالوا

فھذا حاصل ما قیل إذا كان داخل المسجد، أما إذا كان خارج المسجد فجماھیر أھل العلم ال یصححون الصالة إال برؤیة اإلمام، . فاستثني ھذا
 یرى اإلمام أما لو كان ال. السنة والھدي واالقتداء أو من یقتدي باإلمام، وال یكون ھذا إال باتصال الصفوف؛ ألنھا ھي اإلمامة الحقیقیة، وھي

وال یرى المأمومین وھو منفصل عن المسجد، كأن یكون في بیت بینھ وبین المسجد طریق، أو بینھ وبین المسجد بیوت، ویسمع عن طریق 
ح وھكذا لو سمع عن طریق األجھزة التي تنقل، كالرادیو ونحوه، فإنھ ال تص. األجھزة الموجودة اآلن فإنھ ال یصح اقتداؤه وال تصح متابعتھ

 ...... .البد وأن یرى اإلمام أو من یقتدي باإلمام: فلذلك قالوا. صالتھ؛ ألنھ غیر مؤتم حقیقة باإلمام
 

 حكم ارتفاع اإلمام على المأمومین
 
 

ي إن كانت األرض التي یقف علیھا اإلمام والمأموم واحدة فال إشكال، وھذا األصل ف]. ٍوتصح خلف إمام عال عنھم: [قال رحمھ هللا تعالى
لكن ھناك حالة یرتفع فیھا اإلمام ویكون المأموم أنزل منھ، وحالة یكون اإلمام في أرض ھي أدنى في االرتفاع . موقفھ علیھ الصالة والسالم

فأما إذا عال اإلمام فإنھ ال یعلو إال من ضرورة وحاجة؛ ألن النبي صلى هللا علیھ وسلم ثبت أنھ في حدیث أبي العباس . من أرض المأموم
فصنع ) ًانظري غالمك النجار یعمل لي أعوادا أكلم الناس علیھا: (ھل بن سعد الساعدي رضي هللا عنھ وأرضاه قال المرأة من األنصارس

- ثم ركع، ثم رفع - كبر تكبیرة اإلحرام على المنبر: أي- فلقد رأیت رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم قام علیھا فكبر : (أعواد المنبر، قال سھل
 ثم نزل القھقرى فسجد في أصل المنبر، ثم رفع ثم سجد، ثم رفع ثم صعد المنبر، ثم كبر فركع، ثم رفع، ثم رجع القھقرى -ى المنبروھو عل

من أجل أن تأتموا بي : ، والالم للتعلیل، أي) لتأتموا بي-كوني صلیت على المنبر: أي-إنما صنعت ھذا : وسجد في أصل المنبر، ثم قال
ال حرج عندي في ارتفاع اإلمام عن المأمومین، وال بأس : فمنھم من قال: فللعلماء في ھذا وجھان). ّ بي ولتعلموا صالتيلتأتموا(فتروني، 

وشدد . ال یجوز لإلمام أن یرتفع عن المأمومین، وإن ارتفع من غیر حاجة فإنھ یأثم: ومنھم من قال. بذلك؛ ألن السنة دلت علیھ فال حرج
وأكدوا ھذا بما جاء . صالة واالقتداء إذا كان االرتفاع بدون حاجة، خاصة إذا قصد بھ الكبر والترفع، والعیاذ بابعضھم فقال بعدم صحة ال
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عن حذیفة بن الیمان رضي هللا عنھ مع ابن مسعود، فإن حذیفة حینما صلى بأصحابھ وھو على دفة الدكان القدیمة وقف علیھا رضي هللا عنھ 
فدل على أنھ منھي عنھ، : ألم تعلم أنھم كانوا ینھون عن ھذا؟ قالوا: آه ابن مسعود جاء وجذبھ فأنزلھ، فلما سلم قالوالمأمومون وراءه، فلما ر

وھذا القول ھو . فدل على أن ارتفاع اإلمام عن المأمومین األصل فیھ الحظر والمنع. قد علمت، أو تذكرت حینما جذبتني: وأنھ ال یجوز، قال
، فكأنھ ارتفع بقصد )لتأتموا بي ولتعلموا صالتي: (مام عن المأمومین إال إذا ُوجدت حاجة، لقولھ علیھ الصالة والسالمالصحیح، فال یرتفع اإل

ًلو زار عالم أناسا ال یعرفون ھدي رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم في الصالة، فأحب أن یكون في موضع یراه الجمیع : التعلیم، فقالوا
ویكون . صلى هللا علیھ وسلم في انتقالھ وفي وقوفھ وفي ركوعھ وسجوده، فصلى على نشز أو مرتفع فال حرجفیعلمون صفة صالة النبي 

ًبقدر المنبر، فال یرتفع ارتفاعا فاحشا؛ ألنھ ھو الھدي عن رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم، وألن الحاجة تتحقق بمثل ھذا، فقالوا . ال حرج: ً
َّذلك ألنھم حزروا وقدروا منبره علیھ ]. ًویكره إذا كان العلو ذراعا فأكثر كإمامتھ في الطاق: [ل رحمھ هللا تعالىقا. أما إذا لم توجد الحاجة فال

ال یزید على ذراع، فإذا زاد على : ً بھذا القدر؛ ألنھ ال یقل عن ثالثة أشبار، وبناء على ذلك قالوا-الذي ھو ثالث درجات-الصالة والسالم 
واألصل في النھي أنھ ُیحمل . كانوا ینھون عن ذلك: ونص بعض العلماء على حرمتھ؛ لقولھ. ًھذه الحالة یكون مكروھاإنھ في : ذراع قالوا

َْدخلة : المحراب، أي: الطاق ھو] كإمامتھ في الطاق: [قولھ. على أعلى درجاتھ، إال إذا دل دلیل على ما ھو أدنى من ذلك، أعني الكراھة
مسعود وغیره یشددون في ذلك ویمنعون منھ، خاصة أن في القدیم ما كان ھناك سماعات، فإذا دخل اإلمام في المحراب، وكان السلف كـابن 

ًالطاق داخال لم یروه، وبناء على ذلك تخفى على بعض الناس الذین ھم في أطراف الصف أفعالھ، ولذلك قالوا ال یصلي داخل الطاق، : ً
 ...... .مام مالك رحمة هللا علیھ وغیرهوكرھوا ذلك، وشدد فیھ بعض أئمة السلف كاإل

 
 حكم تطوع اإلمام في موضعھ

 
 

: ال یتطوع اإلمام موضع المكتوبة، وھذا فیھ تفصیل، فبعضھم یقول: أي] وتطوعھ موضع المكتوبة إال من حاجة: [قال رحمھ هللا تعالى
محفوظ من ھدي النبي صلى هللا علیھ وسلم أنھ إذا صلى بالناس وھذا القول وجیھ، وسبب ذلك أن ال. اإلمام ال یصلي النافلة في موضع إمامتھ

 أن اإلنسان إذا تقدم على الناس تمیز وصار لھ فضل، وحینئٍذ یكون -وهللا أعلم-الحكمة في ذلك : یقول العلماء. وانتھى من األذكار ینصرف
ِالناس وراءه، وھذا الفضل شرع لحاجة قي ما عداھا على األصل، فال ینبغي لھ أن یبقى في موضع وھي اإلمامة، ثم أعطي قدر األذكار، فب ُ

ولذلك شدد العلماء رحمة هللا علیھم، وبعض المتقدمین شددوا على اإلمام أن یطول في األذكار ویطیل الجلوس في المحراب، وال . إمامتھ
وھذه من آداب . م إال بقدر ما أذن لھ الشرع بالتقدمًیتذكر أنھ متقدم على الناس؛ ألن ھناك أناسا لھم فضلھم ولھم مكانتھم، فال یتقدم علیھ

اإلمامة التي ینبغي أن یتنبھ لھا اإلمام، وقد كان من ھدیھ علیھ الصالة والسالم أنھ ال یبقى في موضعھ إال بعد صالة الفجر، فكان علیھ 
 إذا ُوجدت حاجة كالتعلیم، كأن یكون عند ّ ویتحلق حولھ أصحابھ، واستثنى بعض العلماء-كما ثبت في الصحیح-الصالة والسالم یجلس 

: فالشاھد أنھم قالوا. وإن كان بعضھم یستحب لھ أن ینتقل. ال حرج في ھذا: اإلمام درس علم ونحو ذلك، ویكون في موضع المحراب، قالوا
واختلف األئمة .  المكتوبةال یتطوع في موضع المكتوبة، وجاء فیھ حدیث ضعیف عند ابن حبان، أو ابن ماجة ینھى عن التطوع في موضع

ألن النبي صلى هللا علیھ وسلم نھى أن یوصل بین الصالتین، : ، وقال بعضھم- كما ذكرنا- إنما ھو للتمیز : في تعلیل ذلك، فقال بعض العلماء
عن رھبنة النصارى ًفال یصل بین الصالتین حتى یتكلم، أو یفعل فعال یخرج بھ عن الصالة، وھذه من سماحة اإلسالم، حتى یخرج المسلم 

إنھ ال یصل الصالة بالصالة، وقد نھى النبي صلى هللا علیھ وسلم عن وصل الصالتین ببعضھما ما لم یتكلم : ولذلك قالوا. والغلو في العبادات
عض األئمة في وقال ب. فإذا انتقل من موضعھ صلى وال حرج علیھ: ًأو یعمل، قالوا ال یصلي حتى یكلم أحدا، أو ینتقل من موضعھ، وقالوا

إنھ إذا صلى في موضع المكتوبة فإنھ یشھد الموضع لھ بالصالة، فإن أراد أن یصلي النافلة فلیستكثر من الخیر ولیتقدم أو یتأخر : تعلیل ذلك
ھ كان أو یتیامن أو یتیاسر، وقد حفظ عنھ علیھ الصالة والسالم أنھ كان یصلي على یمین منبره، وھو الموضع الذي ورد في الصحیح أن

َّإنھ إذا صلى في ھذا الموضع كأنھ تعطنھ؛ ألنھ : َّفھذا یدل على أن اإلمام ال یتعطن، كأنھم یقولون. یتحرى الصالة عنده علیھ الصالة والسالم
ِذكر في فھذا حاصل ما . َّكأنھ تعطن، وقد نھي عن تعطن المواضع في المساجد: إمام یصلي المكتوبة ویصلي النافلة في ھذا الموضع، قالوا ُ

ِّتنفلھ في موضع المكتوبة، وإن كان األشبھ أن المراد بھ أال یتمیز على الناس، وأال یتقدم علیھم، فبعد انتھائھ من األذكار یدخل إلى بیتھ 
ال یكون ًمتأسیا بالنبي صلى هللا علیھ وسلم ویصلي الراتبة، إال ما ورد فعلھ منھا في المسجد، أو یصلي في أي ناحیة من المسجد، حتى 

 ...... .ًمتمیزا على الناس
 

 حكم إطالة اإلمام القعود في موضعھ بعد الصالة وكیف ینصرف
 
 

السنة لإلمام إذا صلى بالناس وانتھى أن یستغفر وھو مستقبل القبلة وال ]. وإطالة قعوده بعد الصالة مستقبل القبلة: [قال رحمھ هللا تعالى
الحتمال أن تكون الصالة فیھا نقص، واحتمال : ًأستغفر هللا أستغفر هللا أستغفر هللا ثالثا، قالوا: ما یقولوالسبب في ھذا أنھ یمكث بقدر . یلتفت

ولذلك كان من ھدیھ علیھ الصالة والسالم . أن یكون قد سھا في صالتھ، فإذا انتقل مباشرة فإنھ ال یكون بحالة أكمل مما لو بقي في موضعھ
ٍقضیة تدارك ما فات، سواء أكان بسجود سھو، أم بقضاء ركعة بقیت : فیھ مصالح، منھا: مام أن یبقى، قالواأنھ ال یتحول مباشرة، فعلى اإل ٌ

ال یبادر : ِإنھ قد یكون ھناك نساء ُیردن االنصراف، فإذا عجل فإنھ ال یأمن الفتنة، ولذلك قالوا: ًوسلم قبل أن یفعلھا، وكذلك أیضا قالوا
ًلیھ الصالة والسالم أنھ یتأخر في انصرافھ قلیال لیتمكن النساء من االنصراف، كما ورد في الحدیث وقد كان من ھدیھ ع. باالنصراف

ًفھذا من آداب اإلمامة، فإذا ثبت أنھ ال یستعجل فكذلك أیضا ال یتأخر، فال یبقى معطیا للناس ظھره؛. الصحیح عنھ علیھ الصالة والسالم ً 
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ولذلك وصف هللا عز وجل من أعرض عن القرآن بأنھ اتخذه . اص؛ ألن تولیة الظھر للشيء انتقاص لھألنھا صفة ال تلیق؛ لما فیھا من االنتق
ِوراءه ظھریا، فإذا كان اإلنسان معطیا لغیره ظھره فإن ھذا ال یكون إال بقدر الحاجة، فلما ُوجدت الحاجة باإلمامة وانتھت اإلمامة فإنھ ینفتل  ً

السنة عن النبي صلى هللا علیھ وسلم أنھ كان ُیكثر االنصراف عن یساره، : فقیل: ھ في جھة االنصرافوللعلماء أوج. إلى الناس ویستقبلھم
ًإذا انصرف فال ینصرف دائما عن یمینھ وإنما ینصرف عن یساره، وقال بعض : ، قالوا)ًال یجعل أحدكم للشیطان حظا من صالتھ: (وقال

َّ الصالة؛ لفضل الیمین وشرفھ، ثم إذا قام وھب إلى بیتھ، أو ھب إلى موضع درسھ، أو إلى بل ینصرف عن یمینھ كابتداء انفتالھ من: العلماء
وھذا ضعیف؛ ألن بیت النبي صلى هللا علیھ وسلم كان . ًموضع في المسجد فإنھ یكون انصرافھ عن الیسار تأسیا بالنبي صلى هللا علیھ وسلم

ًان انصراف النبي صلى هللا علیھ وسلم دائما المراد بھ عن یمینھ ثم ینفتل عن یساره، فلو ك. في الیمین بعد أن ینفتل، ولم یكن في الیسار
ألصبح في ھذا مشكلة أنھ عن یساره سینفتل إلى الجھة الغربیة في المدینة، والجھة الغربیة جھة الخوخات في المسجد، وھي بیت أبي بكر 

ابة، ولیس ببیتھ وحجراتھ علیھ الصالة والسالم، ولم تكن إال حجرة بعض الصدیق رضي هللا عنھ وعلي رضي هللا عنھ وغیرھما من الصح
: نسائھ عند باب الرحمة، وھي الجھة الغربیة، وال یمكن أن یقصدھا ابن مسعود في إخباره عن أكثر انفتالھ علیھ الصالة والسالم في قولھ

ًوالذي یظھر أن اإلنسان ال یجعل حظا للشیطان، فینفتل تارة ). رهأكثر ما رأیت رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم علیھ وسلم ینفتل عن یسا(
ُعن یمینھ وتارة عن یساره، والناس تنكر ھذه السنة، فإحیاؤھا طیب، ومستحب أن یحیي اإلنسان ھذه السنة، واألفضل أن یسبق ذلك بتنبیھ 

ھذا من باب الرفق بھن حتى یكون ذلك ]. ًلبث قلیال لینصرفنفإن كان ثم نساء : [قال رحمھ هللا تعالى. ًللناس حتى ال یحدث تشویشا علیھم
 ...... .أدعى لسترھن وأبعد عن فتنتھ

 
 حكم الصالة بین السواري

 
 

الصالة بین السواري قد جاء فیھا حدیث أنس رضي هللا عنھ أنھم ] ویكره وقوفھم بین السواري إذا قطعن الصفوف: [قال رحمھ هللا تعالى
إنما نھي عن الصالة بین : إنھ ال تجوز الصالة بین السواري، واختلفوا، فقال بعضھم: وقال بعض العلماء. ً طرداكانوا ُیطردون عنھا

ًوالوجھ الثاني أنھا كانت موضع األحذیة، ولیست موضع العبادة، ولذلك ُمنع منھا تنزیھا . السواري ألنھا تقطع الصفوف، وھذا وجھ للتعلیل ِ ِ
ال یصلى بین السواري لھذا، وإنما یصلى في الصف التالي، : فلذلك قالوا. معھود في غیر ما مثال من الشرعًوتشریفا للصالة، كما ھو 

إن ھذا یغتفر، وھكذا إذا كان القاطع : واغتفر بعض العلماء رحمة هللا علیھم القاطع الیسیر والقاطع المضطر إلیھ كقاطع المنبر ونحوه، قالوا
إن ھذه القیاسر ونحوھا تستثنى وال : قالوا. الصالة، كما كان في المسبوقات القدیمة التي تكون لألئمة ونحوھمًیسیرا ال یمنع العلم بأطراف 

 ...... .إن ھذا یغتفر وال حرج فیھ: یسیرة، قالوا: حرج فیھا، خاصة إذا كانت قدر شبر ونحوه، أي
 

 األسئلة
 
 

...... 
 

 حكم التقدم على اإلمام من غیر جھتھ في الكعبة
 
 

باسم : الصالة في الحرم المكي أمام الصف األول مما یلي الكعبة في غیر جھة اإلمام ھل تعتبر من التقدم على اإلمام أم ال؟ الجواب: السؤال
، والصالة والسالم على رسول هللا، وعلى آلھ وصحبھ ومن وااله، أما بعد : فمن صلى داخل المسجد الحرام فإنھ على حالتین: هللا، والحمد 

فأما من كان في جھة اإلمام فإنھ ال یجوز . أن یكون في غیر جھة اإلمام: والحالة الثانیة. أن یكون في الجھة التي فیھا اإلمام: الحالة األولى
ھ وبین في الجھة التي تلي باب الكعبة وكان بین لو صلى اإلمام: توضیح ذلك. لھ أن یتقدم على اإلمام، وھذا ھو األصل الذي ذكرناه وقررناه

َوأما بالنسبة للجھات األخر فإنھ یجوز لھ أن یكون على . الكعبة ثالثة أذرع، فال یجوز ألحد أن یتقدم على ھذا القدر، وإنما یكون وراء اإلمام ُ
ًوفا في مكة بعد ذراع من الكعبة، وال حرج علیھ في ذلك، وھذا قول جماھیر العلماء، وأفتى بھ طائفة من السلف رحمة هللا علیھم، وكان معر

والسبب . التقدم في غیر جھة اإلمام: إن ھذا لم یكن أحد ینكره، أي: في أزمنة األئمة رحمة هللا علیھم، ونقلھ اإلمام الشافعي رحمھ هللا، قالوا
حد اإلمام لوجب علیھم أن إنھم مطالبون بالتأخر إلى : ًفي ذلك أن غیر جھة اإلمام ال یكون اإلنسان فیھا مطالبا بالتأخر عن اإلمام؛ إذ لو قلنا

ِیرجعوا ویصلوا وراءه فتتعطل الجھات األخر، فلما أذن بالصالة في الجھات األخر استوى أن یكونوا قریبین أو بعیدین ُ َ أن : واألمر الثاني. ُ
ذه یرون اإلمام أو من یقتدي الحالة، والسبب في ذلك أنھم في الجھة ھ المفسدة التي من أجلھا نھي عن التقدم على اإلمام غیر موجودة في ھذه

وإذا ثبت أنھ یجوز في الجھة . إنھ إذا لم یره بشاخص الكعبة فإن أطراف الصف یرون، فینتقل العلم بطرف الصف: باإلمام، وعلى ھذا قالوا
جوز أن یكون بینك وبین التي ھي غیر جھة اإلمام أن یتقدم فلو كان اإلمام من جھة الباب، أو من جھة المقام بینھ وبین الكعبة متر حیث ی

ًھل العبرة في الصف األول بمن یلي اإلمام من حده دائرا على : الكعبة قدر ذراع، فیجوز أن تكون أقرب إلى الكعبة، فإنھ یرد السؤال ِّ
ن أقرب للكعبة أصحھما وأقواھما أن من كا: الكعبة؟ أم العبرة في الصف األول في غیر جھة اإلمام بمن كان أقرب للكعبة؟ وجھان للعلماء

ِفإنھ ھو الصف األول؛ ألنھ لما أذن بالشرع بتقدمھم فإنھ یعتبر صفھم ھو األول، وال یستقیم أن ُیقال عن صف إنھ الصف األول، وقد تقدم : ُ
من غیر جھة فالصف األول ..). لو یعلم الناس ما في النداء والصف األول: (علیھ غیره؛ ألن الوصف ال یتحقق، لقولھ علیھ الصالة والسالم
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اإلمام الذي أذن بھ الشرع ھو أقرب الصفوف إلى الكعبة، فكما أن الصف األول من جھة اإلمام أقربھا إلیھ كذلك من غیرھا الصف األول 
  .أقربھا إلى الكعبة، وھو أولى األقوال وأقواھا إن شاء هللا تعالى

 
 
 
 

 حكم القصر إذا سافر دون مسافة القصر
 
 

ًمسافر إلى ضاحیة أو قریة من قرى مدینتھ التي ال تبعد عنھا مسافة القصر، فھل لھ أن یقصر الصالة إذا قفل راجعا من إذا وصل ال: السؤال
من خرج من مدینتھ إلى موضع دون مسافة القصر فإنھ ال یقصر الصالة، فال بد في جواز القصر من وجود المسافة، وھذا : سفره؟ الجواب

ال یحل : (أما دلیل السنة فقولھ علیھ الصالة والسالم. ي صلى هللا علیھ وسلم، وتدل علیھ السنة في ظاھرھاھو مذھب طائفة من أصحاب النب
ً، فوصف مسیرة الیوم بكونھا سفرا، ولو كان ما دون الیوم یسمى سفـرا لمنع النبي ..)المرأة تؤمن با والیوم اآلخر أن تسافر مسیرة یوم ً

أن الصحابة رضوان هللا علیھم أفتوا بذلك، فإن ابن عباس رضي عنھ سئل وھو بمكة عن قصر :  األمر الثاني.صلى هللا علیھ وسلم أن تسافر
ال، إنما یقصر إلى عسفان وجدة والطائف، وكانت عسفان وجدة والطائف على مسافة : الصالة إلى مر الظھران وما قُرب من مكة فقال

ُعلى أن مسافة القصر مؤقتة، ویؤكد ھذا السنة، فإن النبي صلى هللا علیھ وسلم خرج إلى أحد إن ھذا یدل داللة واضحة : ولذلك قالوا. القصر
وھي بضاحیة المدینة ولم یقصر الصالة، ومكث بالخندق وھي تبعد میلین عن المدینة إبان عھده علیھ الصالة والسالم ولم یقصر الصالة، 

صر الصالة، وخرج إلى بني قریظة وصلى بأصحابھ العصر ولم یقصر الصالة، ًوخرج إلى بني النضیر خمسة عشر یوما وحاصرھم ولم یق
ٍوكلھا ضواح، مع أنھ في حكم المسافر؛ ألنھ حینما نزل على بني قریضة إنما قصد حصارھم وحربھم، وھذا سیكون بال شك أنھ في حكم 

علمنا : واھر النصوص والتزامھ بھا رحمة هللا علیھ یقولالسفر، ومع ذلك لم یقصر الصالة، حتى إن اإلمام ابن حزم الظاھري مع تمسكھ بظ
فدل على أنھ یؤقت السفر بالمسافة، . من سنة النبي صلى هللا علیھ وسلم أنھ كان ال یقصر في القلیل والكثیر، وإنما كان یقصر في المسافة

ن النبي صلى هللا علیھ وسلم لما خرج إلى ضواحي وھذا ھو الذي أفتى بھ جمھور العلماء، وعلیھ العمل، فالعبرة في السفر بالمسافة؛ أل
وعلى ھذا إذا كان المكان الذي ترید قصده دون مسافة القصر كضاحیة فإنك ال تقصر، لكن لو أنك قصدت مدینة بعیدة، . المدینة لم یقصر

 أو بخمسة كیلو مترات في موضع أو ِكأن تخرج من مكة إلى المدینة، ثم لما خرجت من مكة نزلت بعد ُبعدك عن مكة بعشرة كیلو مترات،
فمتى خرجت عن آخر عمران مكة جاز لك أن تترخص بالقصر في السفر؛ ألن النبي صلى هللا علیھ وسلم . في ضاحیة حل لك أن تقصر

لى هللا علیھ فدل على أن القصر یكون بمجاوزة آخر العمران، وھي سنة النبي ص. ًصلى الظھر بالمدینة أربعا وبذي الحلیفة العصر ركعتین
  .وهللا تعالى أعلم. وسلم كما یفھم من حدیث أبي بصرة الغفاري رضي هللا عنھ وأرضاه

 
 
 
 

 حكم إعادة تحیة المسجد عند الخروج والدخول للمسجد
 
 

المسجد مرة یصلي كثیر من الطالب مع الجماعة في الصف األول، ثم یصعدون للحلقات في الدور الثاني، فھل علیھم إعادة تحیة : السؤال
إذا دخل أحدكم : (ھذا فیھ تفصیل، فإن خرجوا من باب المسجد ودخلوا من باب ثان صاعدین إلى المسجد فالسنة واضحة: أخرى؟ الجواب

إنھ إذا كان حدیث : فلو قیل. ، ولم یفرق صلى هللا علیھ وسلم بین طول العھد وقصر العھد، واألصل في العام أن یبقى على عمومھ..)المسجد
ًإذا خرج بالنیة جاز لھ أن یدخل وال یصلي فإن ھذا فیھ نظر؛ ألنھ إذا خرج وكان خروجھ قریبا : لعھد جاز، وإن كان طال العھد لم یجز، أوا

إن : وقالوا. تأقیت بدون مؤقت: َّورجع فإنھ یحتاج إلى تأقیت ُیفرق فیھ بین القلیل والكثیر، وھذا لیس فیھ دلیل من الشرع، ولذلك یقولون
ًلتفریق بین كونھ قریبا وبعیدا مبني على االستحسان، واألصل أن إعمال عموم النص أولى من إعمال االستحسان في مثل ھذا، خاصة وأنھ ا ً

ِشرع على وجھ التعبد؛ فقال لو خرج بكامل جسمھ ثم رجع : وقال بعض العلماء. ، ولم یفرق بین ھذا وذاك..)إذا دخل أحدكم المسجد: (ُ
ًن یعید تحیة المسجد، أما لو خرج من المسجد ناویا الرجوع، أو خرج من المسجد على نیة أن یبقى فھذا مبني على إلغاء مباشرة لزمھ أ

، علق ھذا على ظاھر المكلف )إذا دخل أحدكم المسجد: (وتوضیح ذلك أن النبي صلى هللا علیھ وسلم لما قال. الظاھر وإعمال النیة والباطن
ًإذا كان عبدا صالحا أو یرید الخیر- ا من إنسان یخرج من المسجد وم. ولم یعلقھ على نیتھ ً إال وفي نیتھ غالبا أن یعود إلیھ، ولذلك ورد في -ً

ًبل قل أن تجد إنسانا صالحا یخرج إال وفي نیتھ أن یعود ). ورجل قلبھ معلق بالمساجد: (السبعة الذین یظلھم هللا في ظلھ یوم ال ظل إال ظلھ ً
بعده، وعلى ھذا تسقط تحیة المسجد، والذي یظھر وهللا أعلم أن العبرة بعموم النص، وما ورد في حدیث أبي ھریرة رضي إلى الفرض الذي 

؛ حیث لم یفرق النبي صلى هللا علیھ وسلم بین دخول یطول الفصل فیھ ودخول یقصر فیھ الفصل، ولم )إذا دخل أحدكم المسجد: (هللا عنھ
  .وهللا تعالى أعلم. ٍو غیر ناویفرق بین كونھ ناوي الرجوع، أ

 
 



 471 

 
 

 حكم قطع الطواف لصالة الجنازة
 
 

 أنھ ُیتم طوافھ وال -والعلم عند هللا-الذي یظھر : من كان یطوف فھل لھ أن یقف ویصلي على الجنازة، أم یمضي في طوافھ؟ الجواب: السؤال
ا من األطوفة الواجبة والالزمة كطواف الوداع فال إشكال؛ ألن ًینشغل بصالة الجنازة، أما لو كان الطواف فرضا كطواف اإلفاضة ونحوھ

النبي صلى هللا علیھ وسلم وصف الطواف بالبیت بأنھ صالة، وال یترك الصالة المفروضة الالزمة لما ھو دونھا في المرتبة، فإن الصالة 
ٍ العیني المتعلق بھ إلى فرض قد سقط عنھ بفعل غیره، على الجنازة من فروض الكفایات، وقد قام حقھا بصالة غیره علیھا، فال یترك الفرض ِّ

ُولكن إذا أقیمت صالة فریضة فإنھ ینسحب ویصلي، ثم إذا صلى الفریضة كالعصر والظھر ونحوھا ورجع . ولذلك یبقى في طوافھ وال یقطع
ًوبناء على ذلك یرجع . ضع الذي قطع فیھفھل یرجع من أول الطواف، أو یرجع من الموضع الذي قطع فیھ؟ أصح األقوال أنھ یرجع من المو

وهللا تعالى . ِإلیھ وُیتم طوافھ، واألحسن أن یبتدئ من بدایة الشوط الذي قطعھ على سبیل الندب واالستحباب ال على سبیل الحتم واإلیجاب
  .أعلم

 
 
 
 

 نصائح وتوجیھات لطلبة العلم
 
 

أوصي اإلخوان وأوصي الجمیع : ًأوال: حیث ضبط المسائل ومراجعتھا؟ الجوابنود ذكر ما ینبغي أن یكون علیھ طالب العلم من : السؤال
ًوكان العلماء رحمة هللا علیھم یوصون دائما . ونفسي بتقوى هللا عز وجل، فیتقي اإلنسان ربھ، وھذا العلم یراد بھ ما عند هللا سبحانھ وتعالى

فینوي . كة فیھ، ویكثر خیره، وینمي ما فیھ من نفع المسلمین بحسن نیة صاحبھباإلكثار من التواصي باإلخالص في العلم، فإن هللا یضع البر
اإلنسان بھذا العلم أن ینقذ نفسھ من الضالل، وأن یعمل بھ، وأن یعلمھ الناس، وأن یكون في نیتھ أال یبخل على أحد بحكمة رزقھ هللا علمھا، 

فإن هللا اختار القلوب . الب العلم كان ذلك أدعى لتوفیق هللا ورحمتھ بھفھذا من أفضل ما یكون في توفیق اإلنسان، وكلما صلحت نیة ط
ِ، فأر هللا من نفسك حسن النیة(إن هللا ال ینظر إلى صوركم وال إلى ألوانكم ولكن ینظر إلى قلوبكم وأعمالكم: (للنظر، ففي الحدیث األمر . َ

ًوهللا ما جلست مجلسا أظن نفسي أني أعلى :  یرفع قدرك، قال بعض السلفًال تعجب، ودائما كن في احتقار وانتقاص لنفسك؛ فإن هللا: الثاني
من أنا، : فإذا احتقر اإلنسان نفسھ وقال. ًالقوم إال خرجت وأنا أدناھم، وما جلست مجلسا أرى نفسي أصغر القوم إال خرجت وأنا أعالھم

أن تضبط ھذا العلم حق ضبطھ، فتأخذه : األمر الثالث. والثقة بما یقولوأخذ یظن بنفسھ أنھ دون الناس رفع هللا قدره، وجعل بین الناس حبھ 
َّیا یْحیى خذ الكتاب بقوٍة : كما ینبغي أن یأخذه طالب علم بجد واھتمام وصدق كما قال تعالى ِ ُِ ُِ َ َ َ ََ ، فیحتاج العلم إلى عزیمة، وال یكون ]12:مریم[ْ

: منھومان ال یشبعان: (قال صلى هللا علیھ وسلم. یمة على الخیر وحب لالنتفاع بھٍبكسل أو خمول أو توان، فتأخذ العلم بھمة صادقة وعز
ال : ولذلك موسى علیھ السالم لما بلغھ أن ھناك من ھو أعلم منھ قال. ِ، فأر هللا منك الجد واالجتھاد والصبر والتحمل)طالب علم وطالب دنیا

َأْبرُح حتى أْبلغ مْجمع البْحرْین أْو َ َِ َ َ َ َ َ َ َْ َُ ً أْمضي ُحقبا َّ ُ َ ِ وھذا یدل . إلى آخر الدھر حتى أبلغ ھذا الذي ھو أعلم مني: أي) حقبا(ومعنى ] 60:الكھف[َ
على الھمة الصادقة في العلم، فإن وجدت من ھو عالم ویوثق بدینھ وما عنده من العلم فخذ العلم كما ینبغي أن یؤخذ، فتكون عندك الھمة 

فمن تعب الیوم فإنھ یجني . لتفاني فیھ، وبقدر ما تضحي للعلم یضع هللا لك البركة والخیر والنفع للمسلمینالصادقة فیھ، والجد واالجتھاد وا
ًالثمار غدا، فیجنیھا في الدنیا واآلخرة، ویجنیھا من هللا سبحانھ وتعالى في عاجل أمره وآجلھ؛ ألن المعاملة مع هللا رابحة على أتم الوجوه 

: ُل ما تعنى بھ تطبیق العلوم بعد أن تعلمھا وتعرف حاللھا وحرامھا، فتعمل بھذا العلم الذي علمتھ، ولذلك قالواأو: األمر الرابع. وأكملھا
ًفإذا علمت أن هللا أحل فأحل، وإذا علمت أن هللا حرم فحرم، وكن عامال بھذا العلم، فإذا وفقك هللا . اعمل بالحدیث ولو مرة تكن من أھلھ ِ

رزقھ ما لم یكن لھ على الحسبان، وفتح : من عمل بما علم رزقھ هللا علم ما لم یعلم، أي: قالوا.  یرزقك علم ما لم تعلمللعمل بما علمت فإن هللا
أن تدعو الناس، وتھدي الناس : األمر اآلخر الذي أحب أن أوصي بھ بعد العمل. هللا لھ البركة؛ ألن العمل توضع بسببھ البركة في علم العالم

وتحس أنھا في رقبتك أمانة، فتبین للناس حالل هللا وحرامھ، وتدعوھم بالتي ھي أحسن إلى أن یعملوا بالحالل وأن یحلوه، إلى ھذه السنن، 
َومْن : فمن خیر المنازل الدعوة إلى هللا عز وجل بالعلم، حتى تكون ممن عناھم هللا عز وجل بقولھ. وأن یجتنبوا الحرام ویبتعدوا عنھ وینبذوه َ

َأْحسُن قْو َ ًال ممْن َدعا إلى هللا وعمل صالحا َ ِ ِ َّ َِ َ َ َ َِ َّ ًَ شيء ال تعلمھ ال تتكلم فیھ؛ فإن هللا عز وجل : ًأوال: وینبغي علیك أن تتنبھ ألمور]. 33:فصلت[ِ
ن أول طلبھ للعلم، فال ًمن تبعة ھذا العلم رزقھ األمانة فیھ، فال تتكلم إال بقدر ما علمت، وكلما كان طالب العلم دقیقا م إذا أراد أن یسلم العبد

فإن اإلنسان تزل قدمھ بكلمة واحدة، وقد یمقت هللا .  لسالمتھ من تبعة العلم-ًأیضا-یتكلم إال في حدود ما یعلم كان أدعى لضبطھ للعلم، وأدعى 
 خاصة إن كان عن جھل وجرأة ھذا حرام، وهللا أحل،: َّھذا حالل، وهللا حرم، أو: ًالعبد بكلمة من غضبھ حینما یفتري على هللا كذبا فیقول

ًومْن أظلم ممن افترى على هللا كذبا : قال هللا تعالى. على هللا، نسأل هللا السالمة والعافیة ِ َّ َِ َِ َّ َ ََ َ َ َْ ِ ُ ْ ، فلو وقفت أمام الناس والخلق أجمعین ]21:األنعام[َ
ُفقد أنفذت مقاتلھ، ویكون هللا أعلم في قلبك من كل أحد، وال ال أدري، : هللا أعلم، فمن قال: ٍیسألونك عن شيء ال تعلمھ فقل بكل عزة وإباء

ّإن فعلت فقد تقحمت النار على  ًولو ضاقت علیك األرض بما رحبت فال تقل في دین هللا وشرع هللا ما ال تعلم أبدا، فال تتقدم، فإنك. تبال بأحد
ھادات والخوض في اآلراء وكثرة الجدل حتى ُیحدث لنفسھ أقیسة ومن كانت عنده الجرأة على االجت. بصیرة، نسأل هللا السالمة والعافیة
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، فینبغي أن تكون أمینا- نسأل هللا السالمة والعافیة-ًوفروعا فقد زلت بھ القدم  ً إن عاجال أو آجال، وقل أن یسلم من مكر هللا بھ والعیاذ با ً ً .
ًا صادقا، وال ترید الكذب، وال ترید الغش، وال ترید إحالل الحرام وتحریم فاتق هللا یا طالب العلم، فإن الناس إن جلست بین یدیك ترید علم ً

َائتوني بكتاٍب مْن قْبل ھذا أْو أثارٍة مْن علم إْن كنتم صادقین : وقد قال تعالى. الحالل، وإنما ترید األمانة َ َ َِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِْ ُ ْ ُ ُ ِْ ٍِ ْ َ ََ َ ِ َ في : ، قال بعض العلماء]4:األحقاف[َ
ولذلك تجد في بعض األحیان بعض الكتب تنقل وال تزید، حتى إن الكلمات . ً أن العالم ال یكون صادقا إال إذا تتبع األثرھذه اآلیة دلیل على

لوا، ولكن الخوف من هللا حبسھم . ِّمكررة، وھذا یدل على أمانة العلماء، وھم قادرون على أن ینظروا، وأن یجتھدوا، وأن یفرعوا، وأن یؤصِّ
م أن یكون بھذه المثابة، فال تتكلم في شيء ال تعلمھ، وإذا أصبحت من اآلن ال تخطو خطوة إال وأمامك دلیل وحجة من فینبغي لطالب العل

ًوالوصیة التي أحب أن أنبھ علیھا أیضا أنك ال تدخل في مماراة السفھاء ومجادلة . كتاب هللا وسنة النبي صلى هللا علیھ وسلم فأنت على خیر
لعلم لتماري بھ السفھاء، أو تجادل بھ العلماء، فمن تعلم العلم لیماري بھ السفھاء أو لیجادل بھ العلماء أو لیصرف وجوه العلماء، فال تتعلم ا

ّولیكن أھم شيء عندك رضوان هللا العظیم، وأھم شيء أن هللا یرضى عنك حینما علمت فعملت وعلمت . الناس إلیھ فلیتبوأ مقعده من النار
 وضع هللا في قلوب العباد الثقة بعلمك، ووضع هللا في قلوب العباد حبك، وتجد من تیسیر هللا لك في العلم، حتى إنھ ودعوت، فإذا بلغت ھذا
فتخاف هللا عز وجل وتتورع، فال تجاوز مكانك حتى یفتح هللا علیك بالحق فیھا، وھذا مجرب، فربما ) هللا أعلم: (في بعض األحیان تقول

ثم علیك أن تشوب . سألة، وكأن هللا یمتحنك، وكأن هللا یبتلیك ویختبرك، فإذا كنت بھذه المثابة فإن هللا یفتح علیكًتتذكر أدلة ونصوصا في الم
ّالعلم بالصالح والتقوى والورع، فكلما نظرت إلى هللا سبحانھ وتعالى كیف علمك وفھمك وھداك وأرشدك فینبغي أن تشكر ھذه النعمة؛ فإن 

قرینان ال یمكن أن یكون اإلنسان إال على واحد منھما، إما : ولذلك یقول العلماء. كر، وتأذن بمحق البركة لمن كفرهللا تأذن بالزیادة لمن ش
ً فمحق للبركة وخسارة، فإذا أردت أن یبارك هللا لك في ھذا العلم فدائما اذكر فضل هللا علیك، وأثن على -والعیاذ با-شكر وزیادة، وإما كفر 

ًلك الحمد، علمتني وكنت جاھال، : یا رب: ًودائما ینبغي أن تدمع عینك، خاصة إذا كنت في خلوة بینك وبین هللا، فتقول. هللا بما ھو أھلھ
ًوھدیتني وكنت ضاال، وأرشدتني وكنت حائرا إن هللا : (فال تزال تثني على هللا وتصعد منك ھذه الكلمات، ففي الحدیث. إلى غیر ذلك. ً

ًفلربما أنك تجلس خالیا فتذكر ولو مجلسا واحدا جلستھ، ). األكلة فیحمده علیھا، أو یشرب الشربة فیحمده علیھالیرضى عن العبد أن یأكل  ً ً
أن تتأدب مع العلماء : والوصیة األخیرة. ولو فتوى واحدة سمعتھا من أھل العلم، فإن هللا یرفعك بھا درجات، فإن شكرت بارك هللا لك

ً، فأنت لم تتعلم العلم لكي تضع نفسك في مكان لست بأھلھ، فال تكن جریئا على تخطئة األسالف، وكذلك والسلف الصالح رحمة هللا علیھم
وإن جلست في مجلس وھناك من ھو أعلم . بیان عوارھم وانتقاصھم، وإنما تأدب مع السلف الصالح واألئمة، وتأدب مع من ھو أعلم منك

، فاحفظ حق من ھو أكبر منك، ومن ھو أسبق منك، وال تتعال على الناس، فإن )كبر كبر(: منك فأعط الزمام لھ، قال صلى هللا علیھ وسلم
َتلك الداُر اآلخرة نْجعلھا للذین ال ُیریدون ُعلوا في األْرض وال فسادا والعاقبة للُمتقین : هللا سبحانھ وتعالى یقول َ َ َ َ َ ِ َ َ َ َ َ َِ ِ ِ ِ ّ ِ ِ ِ َِّ ْ ُ ْ ُ ُ ًْ َ َ َُ ً َُّ ِ نسأل هللا ]. 83:القصص[َّ

ًعظیم رب العرش الكریم أن یجعل علمنا نافعا، وعملنا صالحا خالصا لوجھھ الكریم، ونسألھ سبحانھ وتعالى أن یبارك لنا فیما علمنا ال ً ً
وآخر دعوانا أن الحمد  رب العالمین، . ًوعملنا، وأن یجعلھ خالصا لوجھھ لیس فیھ ألحد سواه حظ وال نصیب؛ إنھ ولي ذلك والقادر علیھ

  . وسلم وبارك على نبینا محمد وعلى آلھ وصحبھ أجمعینوصلى هللا
 
 
 
 

 أعذار ترك صالة الجماعة:  فصل-شرح زاد المستقنع 
المرض ھو أحد األعذار التي یعذر بھا صاحبھا عن ترك صالة الجمعة والجماعة، وقد قسم العلماء المشقة فیھ إلى مشقة مقدور علیھا ومشقة 

مدافعة أحد األخبثین، وحضرة الطعام مع : ر التي یعذر بھا صاحبھا عن التخلف عن صالة الجمعة والجماعةغیر مقدور علیھا، ومن األعذا
الحاجة إلیھ، وكذلك الضرورة التي یقاس علیھا بعض األعذار وغیرھا، وألھل األعذار كالمریض كیفیة خاصة في الصالة كما جاء في 

  .حدیث عمران بن حصین رضي هللا عنھ
 صالة الجمعة والجماعةأعذار ترك 

 
 

...... 
 

 المرض
 
 

فیقول : بسم هللا الرحمن الرحیم الحمد  رب العالمین، والصالة والسالم على أشرف األنبیاء والمرسلین، وعلى آلھ وصحبھ أجمعین، أما بعد
فالجمعة والجماعة ال تجب على . لفبالتخ: أي] یعذر بترك: [قولھ]. ویعذر بترك جمعة أو جماعة مریض: فصل: [المصنف علیھ رحمة هللا

. المریض الذي ال یستطیع شھودھا وحضورھا، والسبب في ذلك أن تكالیف الشرع مبنیة على التیسیر على الناس، ال على التعسیر علیھم
. لمرض فیھ مشقة وحرج بما فیھ حرج ومشقة ال یطیقھا الناس، وا-صلوات هللا وسالمھ علیھ- وقد بعث هللا نبیھ رحمة للعالمین، ولم یبعثھ 

، فتخلف علیھ الصالة )مروا أبا بكر فلیصل بالناس: (ِولذلك لما مرض علیھ الصالة والسالم لم یشھد الجماعة، كما في الصحیحین أنھ قال
ًوالسالم عن شھود الجماعة، فأخذ العلماء من ھذا دلیال أن من كان مریضا ُیعذر بترك الجماعة  یمتنع اإلنسان ًوالمرض لھ أحوال، فتارة. ً

ًبالكلیة عن شھود الجماعة، كأن یكون مشلوال أو بھ ألم ال یطیق معھ الخروج من بیتھ، فھذا ُیعذر، ویعتبر وجود مثل ھذا األذى رخصة لھ 
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ًبا وتارة یكون مرضھ یستطیع معھ الخروج، ولكن یتضرر بالخروج؛ فتارة یزداد علیھ المرض، كأن یكون مصا. في ترك الجمعة والجماعة
ًساءت صحتھ، واشتدت علیھ علتھ، وتارة یستطیع الخروج وال یزداد المرض،  بالزكام، فلو خرج في شدة البرد زاد علیھ زكامھ، ولربما ّ

ففي الحالة األولى . ولكن یجد األذى والمشقة في النقلة، كأن یكون مرضھ في قدمیھ، فلو سار علیھما أو حمل بین اثنین فإنھ یتضرر بالمشي
ر بعض العلماء والمحققین أنھ إذا خاف زیادة المرض، وغلب على ظنھ أن المرض یزداد والعلة تشتد فإنھ یترك شھود الجماعة، فلو أنھ اختا

وھكذا لو كان خروجھ فیھ المشقة . أصابھ الزكام، وغلب على ظنھ أنھ لو خرج لھذه الصالة تشتد علیھ العلة ویعظم علیھ البالء فإنھ یتخلف
مشقة مقدور علیھا، ومشقة : المشقة مشقتان: ألذیة، أما لو كانت بھ مشقة یستطیع أن یتحملھا فعلیھ أن یخرج، ولذلك یقول العلماءوالحرج وا

ًغیر مقدور علیھا، فالمشقة غیر المقدور علیھا ال یكلف معھا إجماعا وإذا كان اإلنسان ال یطیقھا، وال یمكنھ أن یأتي بالشيء مع وجودھا، فلو 
أن : األول: والمشقة المقدور علیھا تنقسم إلى قسمین. ًال یكلف إجماعا بالقیام  فإنھ-كالشلل- ًسانا أصابھ مرض ال یستطیع معھ القیام ألبتة أن إن

إذا - فمثال األول . ًأن تكون مقدورا علیھا، وال یلحق اإلنسان بھا حرج وال ضیق: الثاني. ًتكون مقدورا علیھا وفیھا حرج وضیق وعناء
 أن یكون في سفر وتشتد علیھ المخمصة، فلو كان في سفر وھو صائم، فإنھ في حال السفر یمكنھ أن یصبر على - ابتھ المشقة وأجحفت بھأص

مشقة الخروج لصالة الفجر، فإنھ یترك النوم : ومثال الثاني. الصیام، ولكن تصل نفسھ إلى الضیق والحرج، فھذا یرخص لھ في الفطر
ما ال ُیقدر علیھ، كالمخمصة التي تفضي بھ إلى : األول:  في الشتاء، فإنھ یكلف بھا، فأصبحت المشقة ثالثة أقسامویخرج، ومشقة الوضوء

مشقة مقدور علیھا مع الحرج، كالصوم في السفر، فیخیر بین : الثاني. فھذه یسقط فیھا التكلیف، وینتقل إلى الرخصة بأكل المیتة. الموت
مشقة مقدور علیھا بدون حرج، فیلزم فیھا  :الثالث.  یترك، فاإلنسان في السفر یخیر بین أن یفطر ویصومالفعل والترك، والرخصة لھ أن

ًوبناء على ذلك فالمریض الذي إذا خرج من بیتھ أجحف بھ . ًسمیت التكالیف تكالیفا لوجود الكلفة والمشقة فیھا: بالتكلیف، ولذلك قال العلماء
 فإنھ یشھد، -ولو مع یسیر المشقة-أما لو كان یطیق .  أن یترك شھود الجماعة، وال حرج علیھ في ذلكالخروج وحصل لھ العناء والضررلھ

ولقد رأیتنا وما یتخلف عنھا إال منافق معلوم نفاقھ، ولقد كان الرجل یؤتى بھ یھادى بین الرجلین حتى : (فقد قال ابن مسعود رضي هللا عنھ
  .ي هللا عنھم على شھود الجماعة، ویدل على تأكدھا ولزومھافھذا یدل على حرصھم رض). یقام في الصف

 
 
 
 

 مدافعة أحد األخبثین
 
 

مأخوذة من دفع الشيء، والمراد : والمدافعة. یعذر بترك الجماعة من كان یدافع أحد األخبثین:أي] ومدافع أحد األخبثین: [قال رحمھ هللا تعالى
ما الفرق بین الدفع والرفع؟ : وسأل بعضھم). الدفع أسھل من الرفع: ( في القاعدة المشھورة، والعلماء یقولون)رفع(و) دفع(وھناك . بھ كفھ
ًفأنت ترفع شیئا قد وقع وحصل، كأن ترفع شیئا على األرض، فإنھ بعد سقوطھ على األرض یرفع. الدفع لما ال یقع، والرفع لما وقع: فقالوا ً .

ًأن یكون حاقنا بالبول أو الغائط أو بھما معا، فمثل ھذا ال : وعھ، فمدافعة األخبثین المراد بھاوأما بالنسبة للدفع فإنھ یكون لشيء ال یراد وق ً
ًیستطیع أن یكون مستحضرا للخشوع في صالتھ، وقد نھى النبي صلى هللا علیھ وسلم من یدافع األخبثین أن یصلي حال مدافعتھ لألخبثین، 

ومدافعة األخبثین تكون . البول والغائظ: - كما قلنا-، واألخبثان )ام وال وھو یدافعھ األخبثانال صالة بحضرة طع: (فقال صلى هللا علیھ وسلم
أن تكون إلى درجة ال یعي اإلنسان معھا الصالة، بأن تشتد علیھ، وتبلغ بھ إلى مقام تذھلھ عن صالتھ، وكذلك : الصورة األولى: على صور

 أن تكون في بدایتھا، بحیث یطیق الصبر إلى انتھاء الصالة، فیرجع إلى صالتھ تارة :الصورة الثانیة. عن خشوعھ وموقفھ بین یدي ربھ
فإن وصلت بھ إلى حد ال یستطیع معھ أن یدرك صالتھ فإن صالتھ ال تصح في قول طائفة من العلماء، وھو مذھب . ویغیب عن صالتھ تارة

فإذا وصلت المدافعة إلى درجة ال یعي معھا . رحمة هللا على الجمیعالظاھریة، وكذلك قال بھ اإلمام مالك ، وكذلك قال بھ بعض السلف 
صالتھ مكروھة، وتقع مجزئة؛ ألنھ صلى وھو متوضئ وغیر : والقول الثاني. صالتھ، فإن صالتھ غیر صحیحة، وُیلزم بإعادة الصالة

صالة، وإنما یؤثر في كمالھا وحصول األجر فیھا، محدث، وإنما كانت مدافعة األخبثین متعلقة بالخشوع، وفوات الخشوع ال یؤثر في ذات ال
 أنھ ال یعي -الذي یدافع األخبثین: أي- ال یستلزم فوات الخشوع بطالن الصالة، فغایة ما ھو فیھ : وھذا المذھب یقول. وھذا مذھب الجمھور

الحقیقة أنھ إذا دافع مدافعة یذھل فیھا عن و. إن صالتھ صحیحة: ًوبناء على ذلك قالوا. صالتھ، بمعنى أنھ ال یخشع فیھا الخشوع المعتبر
وأما إذا كانت المدافعة یسیرة، بأن تغلبھ تارة ویرجع تارة إلى الصالة، فإن الظاھریة . صالتھ بالكلیة فإن القول باإلعادة من القوة بمكان

. كره لھ أن یصلي على ھذه الحالةلكن ُی: یقولون ببطالن الصالة، وبعض أھل الحدیث یوافقھم، والجمھور على صحة الصالة، وقالوا
والدلیل على ذلك ما ثبت في . والصحیح أنھ إذا كان في بدایة المدافعة بحیث یرجع إلیھ الشعور تارة ویغیب عنھ تارة فإن صالتھ صحیحة

، )ه تعرض في صالتيأمیطي عنا قرامك ھذا؛ فإنھ ال تزال تصاویر: (الصحیح عنھ علیھ الصالة والسالم أنھ قال ألم المؤمنین عائشة 
أمیطي عنا قرامك ھذا؛ فإنھ ال تزال تصاویره تعرض : (ھو الستارة، وكانت فیھا صور، فقال: القرام) قرامك. (أزیلي: أي) أمیطي: (فقولھ

لنبي صلى هللا ًفدل على أنھ إذا فاء تارة وغلبھ فذلك ال یؤثر في الصالة، وفي الصحیح أیضا أن ا. ، ولم یبطل صالتھ ولم یقطعھا)في صالتي
ًاذھبوا بخمیصتي ھذه إلى أبي جھم؛ فإنھا ألھتني آنفا عن صالتي، : (علیھ وسلم صلى في خمیصة لھا أعالم، فأمر علیھ الصالة والسالم فقال

 على ذلك ًوبناء. ُ، فھذا الحدیث یدل على أن من ذھل عن صالتھ بحیث یفيء تارة ویغلب تارة فصالتھ صحیحة)وائتوني بأنبجانیة أبي جھم 
ًیفرق فیمن یدافع األخبثین بھذا التفریق، فإن غلبتھ المدافعة إلى درجة ال یعي معھا الصالة بالكلیة فإنھ حینئٍذ یعید، وأما إذا كان تغلبھ تارة 

ج ویتوضأ، أو یعید فمن یدافع األخبثین إذا أقیمت الصالة یشرع لھ أن یخر. ًوتارة یغلبھا فإنھ تصح صالتھ وتجزیھ، لما ذكرنا من األحادیث
وقال بعض . كانت المدافعة قویة؛ ألن صالتھ محكوم ببطالنھا، أما إذا كانت المدافعة یسیرة فإنھ یصلي وضوءه، والسبب في ذلك واضح إذا
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  .ال حرج أن یخرج من المسجد وأن یعید وضوءه في ھذه الحالة ولو كانت یسیرة: العلماء
 
 
 
 

 حضرة الطعام مع الحاجة إلیھ
 
 
ًالطعام قد یكون غداء أو عشاء، وحضور الطعام مع الصالة ھو المعبر عنھ في الحدیث في ] ومن بحضرة طعام محتاج إلیھ: [قول المصنفی ً

، وحضور الطعام كمال نضجھ واستوائھ وتھیؤه لتناولھ، فالمراد بذلك أن )ال صالة بحضرة طعام: (قولھ في حدیث أم المؤمنین عائشة 
ًبمعنى أن یكون فعل الجماعة للصالة وقت وضع الطعام بین یدیھ، أو یكون مشغوال باألكل فتقام . ال حضور الطعامتحضر الصالة في ح

إذا : (الصالة أثناء اشتغالھ باألكل، فإذا كان الطعام یحتاج إلیھ وتتعلق نفسھ بھ فإنھ حینئٍذ ینصرف إلى الطعام؛ لقولھ علیھ الصالة والسالم
وھذا من سماحة الشریعة، وفیھ دلیل على كمال منھجھا ورحمة هللا عز وجل بعباده؛ فإن ). عشاء فابدأوا بالعشاءأقیمت الصالة وحضر ال

ِاإلنسان ضعیف، إذ لو صلى وھو بحضرة الطعام تنشغل نفسھ فیفوتھ األجر، فأذن لھ أن یشتغل بالطعام خرج بھ ] محتاج إلیھ: [وقولھ. ُ
ًي إلى صالة العشاء، وكان بحضرة طعام ال یحتاج إلیھ، كأن یكون في شبع، أو یكون شرابا كالشاھي أو الطعام الذي ال یحتاج إلیھ، فلو دع ِ

ًأما إذا كان محتاجا إلیھ، كمن أصابھ الجوع . نحوه، كما ھو موجود في زماننا اآلن فإنھ ینصرف إلى الجماعة، وال یجوز لھ أن یتخلف عنھا
فإنھ یتخلف، وینبغي أن ُینبھ أنھ ال یجوز اتخاذ ھذا وسیلة لترك الجماعة، كأن ُیھیئ طعامھ عند وحضرتھ صالة العصر والطعام بین یدیھ 

فإذا نوى مخالفة ). إنما األعمال بالنیات: (حضور الصلوات بقصد التخلف عنھا، فإنھ یعامل بنقیض قصده، وقد قال صلى هللا علیھ وسلم
فتسقط الرخصة عنھ . ال یرخص لھ:  مع الجماعة فإنھ یأثم بھذا الفعل، وقال طائفةالشرع وتفویت ھذه الفریضة علیھ من شھود الصالة

فالمقصود أن حضور الطعام . ًمعاملة لھ بنقیض قصده، والمعاملة بنقیض القصد الفاسد معروفة شرعا ومعھودة عند العلماء رحمة هللا علیھم
طعام لم ینضج بعد فإنھ ینصرف إلى صالتھ، وكذلك إذا كانت نفسھ ال تتعلق المراد بھ نضجھ وتیسر أكلھ لھ مع تعلق نفسھ بھ، فإن كان ال

 .ًبھذا الطعام، بمعنى أنھ في شبع وال یجد الحاجة لھذا الطعام، فیجب علیھ شھود الجماعة إعماال لألصل
 
 
 
 

 الخوف من ضیاع المال أو فواتھ
 
 

یرخص لإلنسان إذا كان عنده مال ویحرس ھذا المال ویقوم علیھ أن : أي] وخائف من ضیاع مالھ أو فواتھ أو ضرر فیھ: [قال المصنف
فمن كان عنده مال أمانة، أو مالھ ھو یملكھ، وال یستطیع أن . یتخلف عن الجماعة إذا خاف بذھابھ إلیھا أن یسرق ھذا المال، أو یضیع علیھ

ھي عن الصالة بحضرة الطعام على اعتبار حاجة اإلنسان، وقد نبھ الشرع بالن. یدخلھ معھ فإنھ یرخص لھ في ترك الجماعة لوجود الضرر
والمال من حوائجھ، ولذلك ال حرج علیھ في قول جماھیر أھل العلم رحمة هللا علیھم في ترك الجماعة، خاصة إذا كانت ھناك جماعة أخرى 

ّ أن یحفظ المال، وأن یتخلف لوجود الحاجة، فإن خاف على مالھ، أو مال یكون أمانة عنده فإنھ حینئٍذ ُیشرع لھ. كأھلھ وزوجھ ونحو ذلك
وھذا بالنسبة لفوات المال، ). َّالحاجة تنزل منزلة الضرورة عامة كانت أو خاصة : ( والحاجة تنزل منزلة الضرورة للقاعدة التي تقول

ًویكون أیضا ضیاع المال في حكم الفوات، كأن یكون عنده دابة وال یجد مكانا یحفظ فیھ ھذه الدابة،  فإن أقیمت الصالة وإذا تركھا فإنھا ً
  .تضیع فحینئٍذ یجوز لھ أن یتخلف عنھا، خاصة إذا كان في سفر وفواتھا یضر بھ ویجحف

 
 
 
 

 الخوف من موت قریب إذا تركھ بمفرده
 
 

ُزه للصالة علیھ، وقد أثر إذا خاف موت القریب فإنھ ُیشرع لھ أن یتخلف لمداواتھ والقیام علیھ وتجھی: أي]. أو موت قریبھ: [یقول المصنف
وھذا .  ترك الجمعة، وانصرف إلیھ وأقام حالھ- وقد كان خرج للجمعة- عن ابن عمر رضي هللا عنھما أنھ لما سمع الصارخ على ابن عمھ 

مرض یحتاج إلى ًمن باب التیسیر، وبناء على ذلك فإذا أقیمت الصالة واإلنسان یخاف على والدتھ أو على والده أن یموت، أو كان في شدة ال
وكذا لو غلب على ظنھ أنھ لو ترك المریض وذھب فإنھ یموت، أو . قیامھ علیھ ورعایتھ لھ، فال حرج علیھ أن یتخلف للقیام علیھ ورعایتھ

ربما یحصل لھ ضرر، كاألطباء في بعض األحوال التي یقومون فیھا على المرضى، فیشرع لھم أن یتخلفوا عن الجماعة في الحاالت 
فاألطباء الذین یستقبلون الحاالت التي تطرأ على الناس، ویغلب على الظن فیھا فوات األنفس یشرع لھم أن یصلوا جماعة مع . ئةالطار
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وھكذا بالنسبة لمن یحفظ األموال . ًبعضھم، وأن یتخلفوا عن الجماعة العامة إحیاء لألنفس إذا غلب على ظنھم وجود الضرر أو التلف
د، فإنھ ُیشرع لھم أن یتخلفوا لوجود الحاجة، وھكذا الخوف على العرض، فإذا كان اإلنسان في سفر ومعھ زوجھ أو وخاصة عند وجود الفسا

معھ أختھ، وھو في موضع ال یجد فیھ أین یضع أھلھ، ویخشى لو فارقھم أن ُیعتدى علیھم، أو یحصل الضرر علیھم، فإنھ یجوز لھ أن یصلي 
  . ھذه األحوالمعھم جماعة، وال حرج علیھ في مثل

 
 
 
 

 الخوف على النفس من ضرر أو سلطان
 
 

 أن یتخلف عن - في قول جماھیر العلماء-إذا خاف على نفسھ من ضرر فإنھ یجوز لھ ]. أو على نفسھ من ضرر أو سلطان: [یقول المصنف
ولذلك . عباد مبنیة على المشاحة والمقاصةالجماعة، وذلك ألنھ إذا تعارض حق هللا وحق العبد فحقوق هللا مبینة على المسامحة، وحقوق ال

أباح هللا عز وجل للعبد أن یأكل من المیتة في حال خوفھ على نفسھ، فسقط التكلیف بالحرمة، فإذا خاف على نفسھ سقط التكلیف بوجوب 
ا خاف على نفسھ الضرر من أي جھة واألمثلة التي ذكرھا إنما ھي أمثلة أنواع، ولیست أمثلة تقیید، فإذ. شھادة الجماعة، وجاز لھ أن یتخلف

ولذلك . ًكانت فإنھ یشرع لھ ویجوز لھ أن یتخلف دفعا لھذا الضرر، فإن الشرع دفع الضرر عن المكلف كما في الصوم، وكما في المخمصة
وال حرج علیھ في ھذه َّإن الشرع قصد المحافظة على األنفس فیخفف في شھود الجمعة والجماعة، فیصلیھا في بیتھ إذا خاف الضرر، : قالوا

َال ُیكلُف هللا نفسا إال ُوْسعھا : وأصول الشریعة تدل على ھذا؛ ألن هللا سبحانھ وتعالى یقول: قالوا. األحوال َ َّ ِ ً ْ َ َُ َّ ، وھذا لیس في ]286:البقرة[ِّ
ًوما أْرسلناك إال رْحمة: ًوكذلك أیضا یقول تعالى. وسعھ أن یعرض نفسھ للھالك والتلف َ َ َ َ َ ََّ ِ َ ْ َ للعالمین َ َِ َِ ِ، فلو ألزم بشھودھا كان ]107:األنبیاء[ْ ُ

إنما بعثتم : (، وقال)إن خیر دین هللا أیسره: (ضررا یخالف القصد الذي ُبنیت الرسالة علیھ من الرحمة بالناس، وقد قال علیھ الصالة والسالم
ضرار كان ھذا مخالفة لألصول التي دلت علیھا ھذه فلو أوجبنا علیھ شھود الجماعة مع وجود ھذه األ). میسرین ولم تبعثوا معسرین

النصوص من كتاب هللا وسنة النبي صلى هللا علیھ وسلم، فاستنبط الجماھیر رحمة هللا علیھم من ھذا الحكم بجواز التخلف عن شھود الجماعة 
 .في مثل ھذه األحوال

 
 
 
 

 مالزمة غریم
 
 

ًأن یكون اإلنسان معذورا بالتخلف عن : األولى: مالزمة الغریم تكون على حالتین] معھأو مالزمة غریم وال شيء : [قال رحمھ هللا تعالى
ًفإن كان معذورا ال یجد السداد والغریم یسيء إلیھ، فیؤذیھ بالكالم، أو یتسبب في التضییق علیھ، . أن یكون غیر معذور: الثانیة. سداد الدین

أو یؤذیھ بدون حق فیجوز . یا مماطل. یا ظالم:  بھ، أو یخاصمھ أمام الناس، فیقول لھًأو االستعداء علیھ، بحیث یكون سببا في لحوق ضرر
َوما :  أنھ لو خرج لحقت بھ المشقة والحرج، وهللا یقول-كما یقول العلماء رحمة هللا علیھم-والسبب في ذلك . لھ أن یتخلف في ھذه األحوال َ

ٍجعل علْیكم في الدین مْن حرج  َ َ َ َ َ َِ ِِ ِّ ْ ُ ، فإن اإلنسان إذا أوذي أمام الناس وانتقصت كرامتھ، وأوذي بسبھ وشتمھ قد یكون األذى والضرر ]78:الحج[َ
ِعلیھ أكبر مما لو أوذي بجرحھ والضرر في جسده فالمقصود أن اإلنسان إذا خاف من . جرح اللسان أعظم من جرح السنان: ولذلك قالوا. ُ

أما لو كان عنده سداد ویستطیع أن یدفع فإنھ ظالم؛ لقولھ علیھ . یس عنده سداد شرع لھ التخلفًأذیة صاحب الدین وكان مظلوما بھذه األذیة ول
فإذا امتنع عن السداد وھو قادر علیھ، وعنده ما یتمكن بھ من سداد الحقوق التي ) مطل الغني ظلم یحل عرضھ وعقوبتھ: (الصالة والسالم

ِجب علیھ أن یخرج، وإذا أوذي فإنھ یستحق األذیة بإذن الشرع بذلكعلیھ فإنھ ال یشرع لھ أن یتخلف عن الجماعة، بل ی ُ. 
 
 
 
 

 فوات الرفقة
 
 

أما لو . یشرع لھ أن یترك الجماعة: إذا كان في سفر وكان فوات الرفقة قد یعرضھ للھالك فقد قالوا] أو فوات رفقة: [قال رحمھ هللا تعالى
ن یمشي وحده وال حرج علیھ فإنھ حینئٍذ یتخلف ویصلي، فإن أدركھم فبھا، وإال أقام حق كانت ھناك رفقة بدیلة عن ھذه الرفقة، أو یستطیع أ

  .هللا عز وجل علیھ بشھود الجماعة
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 غلبة نعاس
 
 

ًلو أن إنسانا اشتغل من الصباح الباكر، فجاء قبل صالة الظھر وإذا بھ في شدة اإلعیاء : مثال ھذا] أو غلبة نعاس: [قال رحمھ هللا تعالى
واإلرھاق، ثم إنھ غلب على ظنھ أنھ لو نزل إلى المسجد فإنھ سینتظر بقدر ربع ساعة إلى ثلث ساعة وھو في غایة اإلرھاق، وغلب على 
ٍظنھ أنھ لو نزل ال یعي الصالة من شدة ما یجد من العناء والتعب، أو قد ال یستطیع ذلك إال بعناء شدید ومشقة، فحینئٍذ یصلي في موضعھ، 

  .لیھ في التخلف عن الجماعةوال حرج ع
 
 
 
 

 األذى بمطر أو وحل
 
 

وذلك لما ثبت في الصحیحین من حدیث ابن عمر من ھدیھ علیھ الصالة والسالم أنھ إذا نزل ] أو أذى بمطر أو وحل: [قال رحمھ هللا تعالى
وھذا من سماحة . حي على الصالة: بعد قولھوھذا ). الصالة في الرحال.. الصالة في الرحال: (المطر وحضرت الصالة كان ینادي المنادي

إذن الشرع بالتخلف عن : الشرع ویسره، وذلك أن الخروج في المرض أو في المطر ال یخلو من وجود الضرر واألذیة، ولذلك یقولون
ھ فكون الشرع مع وجود المطر یأذن في ت. ِّالجماعة في حال المطر یدل على اعتبار األضرار مرخصة في ترك الجماعة رك الجماعة ینبِّ

ِعلى أنھ لو ُوجد الضرر الذي ذكرناه من خوف النفس والخوف على األموال ونحوھا ُیشرع لھ التخلف؛ فإنھا في مقام ضرورة، أو مقام 
ال ممن یسیر المطر وكثیره سواء، وھذه سنة ضائعة الیوم إ: وبعض العلماء یقول. حاجة قد تكون أشد من أذیة المطر وما یكون فیھ من مشقة

 وقل أن -ٌسواء ھناك مطر أم لم یكن ھناك مطر-رحم هللا، وینبغي للمؤذنین أن یحیوھا، وأن ُینبھ على المؤذنین بإحیائھا، فإن األذان یؤذن 
الة في الص: (فینبغي إحیاء ھذه السنة والتنبیھ علیھا، وأنھ إذا وجد المطر یقول المؤذن. الصالة في الرحال: تسمع ھذه السنة، بحیث یقال

ألن النبي صلى هللا علیھ وسلم كان من ھدیھ ذلك، وقد فعل ذلك ابن عمر رضي هللا عنھما وأرضاھما، ورفعھ ) الصالة في الرحال.. الرحال
مطر وال. ولذلك ال یقتصر على األذان وحده، وإنما یدخل ھذه العبارة؛ ألنھا من ألفاظ األذان المشروعة. إلى رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم

ًإن كان شدیدا فقوال واحدا أنھ یتخلف ویعذر بالتخلف عن الجمعة والجماعة إن یسیره ال یوجب : ًوأما إذا كان یسیرا فقال بعض العلماء. ًً
ًوإن كان ظاھر النص على أنھ ُیرخص في المطر مطلقا، . ًبمعنى أن یكون شدیدا. الترخیص، وإنما یوجب الترخیص إذا كان فیھ ضرر

ًھو الذي یكون ناتجا ]. أو وحل: [قولھ. ً أنھ إذا كان یسیرا وأمكن اإلنسان أن یشھد معھم الجماعة دون وجود ضرر فإنھ یشھدھاواالحتیاط
عن المطر، كالطین الذي یكون في الطریق، فإذا كان طریقھ فیھ وحل فحینئٍذ ال حرج أن یتخلف عن الجماعة؛ ألن الشرع لما أذن بالصالة 

  .د المطر فإن الوحل أثر من اآلثار التي أوجبت الرخصةفي البیوت مع وجو
 
 
 
 

 الریح الشدیدة البرودة في اللیلة المظلمة
 
 

الریح فیھا حرج ومشقة، وخروج الناس مع وجود الریح في شدة البرد ُیضر ]. أو بریح باردة شدیدة في لیلة مظلمة: [قال رحمھ هللا تعالى
یشرع لھ أن یتخلف عن الجماعة إذا كانت الریح باردة، والریح الساخنة التي : سان، ولذلك قالوابھم، وقد یتسبب في حصول الضرر باإلن

والریح الباردة أقوى في اإلضرار بالجسد . تسمى بالسموم یمكن الصبر علیھا، ویمكن اتقاؤھا وإذھاب حرھا بما یكون من المالبس ونحوھا
أن تكون شدیدة، فإذا كانت یسیرة : األمر الثاني. أن تكون الریح باردة:  فاألمر األولِّمن الحارة، ولذلك رخص في الباردة دون الحارة،

الثالث أن تكون في لیلة مظلمة، والسبب في ذلك أن الضرر بھا یكون أبلغ ما یكون إذا كان بھذه . وجب علیھ أن یشھد الجماعة؛ ألنھ األصل
إشارة إلى أنھ ال یرى الطریق، فلما كان ] مظلمة: [یخرج ویرى فحینئٍذ یخرج، فقولھالصفة، أما لو كانت الریح باردة وشدیدة، ویمكنھ أن 

فحینئٍذ : قالوا. ًالشرع یأذن بالتخلف عن الجماعة مع وجود المطر الذي یعیق السیر كان تنبیھا إلى الریح الشدیدة الباردة وما في حكمھا
ًیتخلف، لكن بشرط أن یكون متأذیا، أو متضررا ببرودة ھ ذه الریح وشدتھا وكونھ في لیلة ظلماء، أما لو اتقى الریح بركوب سیارة، أو كان ً

علیھ ما یحفظھ من األذى والضرر فإنھ یشھد الجماعة، وال یتخلف عنھا؛ ألن العلة في مثلھ لیست بمتحققة، فیشھد الجماعة ویصلي مع 
والعلماء ذكروا ھذه الصور، وھي إما منصوص علیھا كمدافعة وھذا كلھ من سماحة الشرع وتیسیر هللا عز وجل على عباده، . الناس

وإما أن تكون في حكم المنصوصة، كالخوف على النفس، وما . األخبثین والصالة بحضرة الطعام ونحوھا من األعذار التي نص علیھا
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فعندنا أعذار . الذي استنبط من النصوصیوجب الحرج على اإلنسان، سواء أكان ذلك في نفسھ أم في مالھ، فإنھ یجوز لھ أن یتخلف للمعنى 
نصیة وأعذار اجتھادیة، فاألعذار النصیة مثلما ذكرناه، واألعذار االجتھادیة آخذة حكم األعذار المنصوصة؛ ألن الشرع ینبھ بالشيء على 

بھ الشرع على شيء لكي یكون فإنھ قد ین). اعرف األشباه والنظائر : ( مثلھ، كما قال عمر بن الخطاب رضي هللا عنھ یخاطب أبا موسى 
ًأصال لغیره، فلما نبھ الشرع على المطر، وكان ذلك موجبا للترخیص في ترك الجمعة والجماعة كان أصال في دفع كل ما فیھ ضرر لشھود  ًً

 .الجماعة
 
 
 
 

 األسئلة
 
 

...... 
 

 أكل الثوم أو البصل ونحوھما ومدى تأثیر ذلك في حضور الجماعة
 
 

ًمن أكل ثوما أو بصال في ترك الجمعة والجماعة على ظاھر حدیث النھي عن أكلھما قبیل الصالة؟ الجوابھل یعذر : السؤال باسم هللا، : ً
، والصالة والسالم على رسول هللا، وعلى آلھ وصحبھ ومن وااله، أما بعد فمن أكل الثوم والبصل فإنھ ال یشھد الصالة في : والحمد 

ًمن أكل ثوما أو بصال فلیعتزلنا : (السالمالمسجد؛ لقولھ علیھ الصالة و  ولیقعد في بیتھ، فإن المالئكة تتأذى مما یتأذى منھ -أو لیعتزل مسجدنا-ً
ً، وحینئٍذ یصلي في بیتھ، ولكن ھناك فرق بین من أكل الثوم والبصل من غیر عذر ومن كان معذورا، فإن المعذور یكتب لھ أجره )بنو آدم

من أكلھ للتداوي، بمعنى أن الطبیب أمره بأكل الثوم : ومن أمثلة المعذور. م والبصل من غیر عذر فقد فاتھ األجرًكامال، وأما من أكل الثو
ًوالبصل للدواء فأكلھ، أو أكل دواء لھ رائحة نتنة ومضرة، فإنھ حینئٍذ یكون في حكم المریض، وُیكتب عملھ كامال وال ینقص أجره، وهللا  ً

  .تعالى أعلم
 
 
 
 

 فعة الریح بمدافعة األخبثینقیاس مدا
 
 

مدافعة الریح قال بعض العلماء بالرخصة فیھا، ونص : ھل تنزل مدافعة الریح منزلة من یدافع األخبثین وتأخذ نفس الحكم؟ الجواب: السؤال
غائط، ولذلك یجعلون ضرر بعض العلماء على أن من یدافع الریح فإنھ آخذ حكم من یدافع األخبثین ولكن في الریح فرق بینھ وبین البول وال

ًوھنا مسألة ذكرھا بعض العلماء، فلو أن إنسانا فیھ بعض . البول والغائط أعظم من الریح، فیخففون في البول والغائط وال یخففون في الریح
ًصل جالسا حتى : ھًاألمراض، وإذا وقف استطلقت بطنھ، أو كان معھ الریح، وإذا صلى جالسا فإنھ ال یحصل معھ شيء من ذلك، فھل نقول ل

ًصل قائما ولو انتقض وضوءك؟ وھذا إذا كان معھ المرض باستمرار، أو یكون المرض ال یستطیع معھ أن : ال ینتقض وضوءك، أو نقول لھ
 مسألة ًیحافظ على طھارتھ، فالصحیح أنھ یصلي قائما ولو استطلقت بطنھ بالریح، وھذا یتفرع على مسألة اعتنى العلماء رحمھم هللا بھا وھي

ازدحام الفروض مع الفروض، وازدحام الشروط مع الشروط، وازدحام الواجبات مع : منھا: واالزدحام یكون على صور. االزدحام
الواجبات، وازدحام الفروض مع الشروط، وازدحام الشروط مع الواجبات، وازدحام الفروض مع الواجبات، فھذه من مسائلھا التي تكلم 

ًصل قاعدا :  مع شرط الصحة وھو الطھارة، فلو قلنا لھ- وھو ھنا القیام والركوع-  مسائل االزدحام ازدحام الركن فمن. علیھا األصولیون
َّوحینئٍذ ُیقدم . حتى ال ینتقض وضوؤك، فإننا قدمنا شرط الصحة على األركان فأسقطنا األركان واعتبرنا الشرط، والركن أقوى من الشرط

وصلى هللا وسلم على نبینا محمد . ًیصلي قائما ولو استطلق بطنھ وال حرج علیھ في ذلك، وهللا تعالى أعلمالركن على الشرط، فالصحیح أنھ 
  .وعلى آلھ وصحبھ أجمعین

 
 
 
 

  باب صالة أھل األعذار-شرح زاد المستقنع 
ًاستطاعتھ، فمن كان مریضا اإلسالم دین یسر ورحمة، ومن تیسیره على العباد أن جعل لمن كان بھ عذر صفة خاصة في الصالة بحسب 

ًصلى قائما، فإن لم یستطع فقاعدا، فإن لم یستطع فعلى جنب، ویومئ إیماء، ومن كان في سفینة وقدر على القیام في الصالة قام، وإن لم یقدر  ً ً
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یسر اإلسالم وھذا كلھ یدل على .. ًصلى قاعدا، ومن كان على راحلة وحضر وقت الفرض وكان ھناك وحل ونحوه، صلى على راحلتھ
 .ورحمتھ بالناس

 صفة صالة أھل األعذار
 
 

...... 
 

 كیفیة صالة المریض
 
 

: أما بعد. ذبسم هللا الرحمن الرحیم الحمد  رب العالمین، والصالة والسالم على أشرف األنبیاء والمرسلین، وعلى آلھ وصحبھ أجمعین
. ھذا الموضع سأذكر لك جملة من المسائل واألحكام التي تتعلق بالمعذورینأي في ]. باب صالة أھل األعذار: [فیقول المصنف رحمھ هللا

ًكیف یصلون؟ وقد یكون اإلنسان مریضا في : وأن المرضى یكثر تساؤلھم ًوھذا الباب من أھم األبواب، نظرا ألنھ تعم بھ البلوى، خاصة
وقد اعتنت نصوص الكتاب . س عن مثل ھذه المسائل واألحكامنفسھ أو في جسده، وقد یكون في بیتھ المریض فیسألھ، وقد یسأل عامة النا
فبعد أن فرغ رحمھ هللا من أھل األعذار في شھود الصالة مع . ونصوص السنة عن النبي صلى هللا علیھ وسلم ببیان الرخص وأھل األعذار

الصالة، وھناك من یعذر في كیفیة أداء فھناك من یعذر في شھود . الجماعة شرع في أھل األعذار الذین یعذرون في صفة أداء الصالة
تلزم المریض : [قال رحمھ هللا تعالى. الصالة، وھذا الباب من أھم األبواب؛ ألن مسائل الناس تكثر عنھ، وھو صالة المریض وما في حكمھ

ًالصالة قائما، فإن لم یستطع فقاعدا، فإن لم یستطع فعلى جنب إذا أطاق ذلك وقدر علیھ، واألصل : أي] ًتلزم المریض الصالة قائما: [قولھ] ً
ِیا أیھا الذین آمنوا إذا قْمتم إلى الصالة : في ذلك قولھ سبحانھ وتعالى َّ ِ َُّ ِ ِْ ُ ُ َُ ََّ َ َ وفي الحدیث الصحیح . ً، فدل على أن من یصلي یكون قائما]6:المائدة[ََ

، وقال علیھ الصالة والسالم ) الصالة فاستقبل القبلة ثم كبرإذا قمت إلى: (عن أبي ھریرة أن النبي صلى هللا علیھ وسلم قال للمسيء صالتھ
ًفاألصل أن یصلي اإلنسان قائما، والمریض مطالب بالصالة قائما، ولكن إذا أطاق القیام، وأما إذا كان ) . ًصل قائما: (لـعمران بن حصین ً

ن سألھ عمران بن حصین ، وكانت بـعمران رضي هللا وھذا ھو نص حدیث رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم حی. ًعاجزا عنھ ففیھ التفصیل
، فدل ھذا على ..)ًصل قائما: (عنھ وأرضاه بواسیر فاشتكى إلى النبي صلى هللا علیھ وسلم مما یجده، فقال لھ النبي صلى هللا علیھ وسلم

ولقولھ علیھ الصالة والسالم لـعمران ًاألصل في المصلي أن یصلي قائما بنص الكتاب ونصوص السنة التي ذكرنا، : ولذلك نقول. األصل
، فإنھ حینئٍذ : أي]. ًفإن لم یستطع فقاعدا: [قولھ). ًصل قائما: (وھو مریض ًال یستطیع أن یقوم، كأن یكون اإلنسان مصابا بالشلل والعیاذ با

ُال ُیكلُف هللا: ینتقل إلى الرخصة، فشرط إیجاب القیام االستطاعة والقدرة، لقولھ تعالى َّ ِّ َ نفسا إال ُوْسعھا َ َ َّ ِ ً ْ والمریض إذا لم یستطع ]. 286:البقرة[َ
أن یطیق بعض القیام : الحالة الثانیة. ًأن ال یستطیعھ بالكلیة، فحینئٍذ یصلي جمیع الصلوات قاعدا بال إشكال: الحالة األولى: القیام فلھ حاالت

أن یستطیع القیام من أول الصالة ثم یضعف، فالرخصة لھ : األولى: ورتیندون بعض، فحینئٍذ یلزمھ القیام بقدر ما یطیق، ویأتي ھذا على ص
ًأن یكون العكس، كأن یبتدئ الصالة عاجزا ثم : الثانیة. ًافتتح الصالة وصل قائما، فإذا أحسست بالعناء والمشقة جلست: بعد ضعفھ، فنقول لھ

ًتلزم بالقیام، ویلزمك أن تتم قائما: یجد الخفة والنشاط، فنقول ُوقد أثر عن النبي صلى هللا علیھ وسلم الصورة الثانیة، حیث كان في قیام اللیل . َُ
ُیصلي قاعدا لما بدن وكثر لحمھ علیھ الصالة والسالم وأسن صلوات هللا وسالمھ علیھ، فكان ال یطیق طول القیام؛ ألنھ كانت ركعتھ بما  ً

فلما كبر وضعف في آخر سنھ علیھ .  طول القیام صلوات هللا وسالمھ علیھیقارب البقرة وآل عمران والمائدة، حتى إن قدمھ تتفسخ من
إذا كان اإلنسان بمثل : فجعل اإلطاقة بعده، ولذلك یقولون. حتى إذا بقي قدر مائة قام: ًالصالة والسالم كان یصلي قاعدا، تقول أم المؤمنین

. فرض فإنھ یبتدئ بقدرتھ، ثم إذا وجد الضعف ترخص عند وجود الضعفأما إذا كان في ال. ھذه الحالة فاألفضل أن یجعل ذلك في الثانیة
ًوأما جلسة المریض فھناك من یجلس متربعا، وھناك من یجلس مفترشا، وھناك من یجلس متوركا كجلسة التشھد، فھل یصلي قاعدا متربعا،  ً ً ً ً

وفیھ حدیث عن النبي صلى هللا علیھ وسلم، وآثار . ء من قال یتربعًأو یصلي قاعدا كقعدة التشھد؟ ھذه المسألة فیھا قوالن للعلماء، فمن العلما
وقد أشار إلیھما اإلمام ابن المنذر رحمھ هللا في األوسط، وكذلك . عن بعض أصحابھ رضي هللا عنھم وأرضاھم، وقال بعضھم بل یفترش

ألنھا جلسة : یجلس جلسة المتشھد قالوا: م، فالذین یقولونھذان الوجھان مشھوران عن أھل العل. أشار إلیھا اإلمام الطبري في اختالف الفقھاء
ًصالتھ، إذ ال یعرف في الصالة أن یجلس متربعا، وإنما جلستھ في الصالة لما ُیصلي ویبلغ الجلسة بین السجدتین أو التشھد، ما عھدنا من 

 أنھ یجلس جلسة المفترش، وال حرج علیھ أن یجلس والصحیح. ًإنھ یجلس مفترشا: ًوبناء على ذلك قالوا. الشرع أنھ یجلس كجلسة التشھد
. جلسة المتربع، خاصة إذا كان یحتاج إلیھا، أما جلسة االفتراش فإنھا أشبھ عند طائفة من السلف رحمة هللا علیھم؛ ألنھا ھي جلسة الصالة

والدلیل على أنھ یجوز لھ . جلس جلسة المتشھدإنھ ی: والحدیث الذي ورد في تربعھ علیھ الصالة والسالم فیھ كالم ال یخلو من ضعف، فقالوا
ًصل قائما، فإن لم تستطع فقاعدا) :أن یصلي على ھذه الصورة أن النبي صلى هللا علیھ وسلم أطلق، فقال علیھ الصالة والسالم ، فمن جلس )ً
ًمتربعا فھو قاعد، ومن جلس مفترشا فھو قاعد، لقولھ علیھ الصالة والسالم في المفترش َّ، فسمى جلسة التشھد )عد أحدكم للتشھدإذا ق: (ً

، وألنھا جلسة معھودة، فھو )إذا قعد أحدكم للتشھد: (ولذلك یكون االفتراش أولى وأشبھ ألنھ على صفة الصالة؛ لقولھ. ووصفھا بكونھا قعدة
ًلو أن إنسانا یصلي قاعدا بین القائم والجالس، كمن یصلي على كر: لكن ھنا مسألة وھي. أولى وأحرى سي ونحوه، فھذا فیھ تفصیل، فإن كان ً

وأما إذا كان من دون حاجة، كأن یرى ذلك أیسر لھ، . جلوسھ لوجود العلة وما یوجب ارتفاقھ بعلو ونشز فال إشكال في جواز ذلك وحلھ
إما أن یقف على األصل الذي وأریح لنفسھ وأجم لجسمھ فإنھ حینئٍذ ینبغي علیھ أن یجلس في األرض؛ ألنھ لیس ھناك ما بین القیام والقعود، ف

ًصل قائما، فإن لم تستطع فقاعدا: (أمر بھ الشرع، وإما أن یجلس؛ ألن النبي صلى هللا علیھ وسلم قال ً، فلم یجعل ما بینھما موضعا )ً
عھ من للرخصة، وإذا كان بھ علة أو مرض یمتنع معھ نزولھ إلى األرض، كمن یكون بھ الضرر تحت ركبتھ، أو یكون عنده مرض یمن
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ًفإذا جلس على كرسیھ یبتدئ تكبیرة اإلحرام واقفا فیكبر، ثم إذا أطاق القیام قرأ الفاتحة . النزول إلى األرض فحینئٍذ یجلس على كرسیھ
ًوصلى قائما بقدر ما یطیق، ثم یجلس إذا لحقھ العناء والمشقة، أما أن یكون قادرا على القیام ویجلس مباشرة ویكبر وھو جالس فال یجز یھ، ً

فدل على أن التكبیر یكون حال ). إذا قمت إلى الصالة فاستقبل القبلة وكبر: (ًإنما یجزیھ أن یكبر قائما؛ ألن النبي صلى هللا علیھ وسلم قال
 بھ أنھ ال یجلس على الكرسي من دون حاجة، وإن جلس خالف األصل الذي أمر: ًأوال: القیام، وعلى ھذا فالبد وأن یفصل في مثل ھذا باآلتي

ًصل قائما، فإن لم تستطع فقاعدا: (النبي صلى هللا علیھ وسلم بقولھ لـعمران  ً، فھذا لیس بقائم وال قاعد في الصورة، وإن كان قاعدا في )ً
ًأن یكون محتاجا لھذا الجلوس، فیكبر تكبیرة اإلحرام قائما ثم یجلس، وال یكبرھا وھو جالس متى أطاق التكبیر وھو ق: ًثانیا. الحكم : قولھ. ائمً

وقد . ھو شق اإلنسان األیمن أو األیسر: ، والجنب)فإن لم تستطع فعلى جنب: (ھذا ھو تكملة حدیث عمران ] فإن لم یستطع فعلى جنب[
َعلى جنبھ األیمن ویستقبل القبلة، وذلك ألنھا صفة من في اللحد؛ إذ یوجھ للقبلة على ھذه : اختلف العلماء في تعیین الجنب، فقال بعضھم

والمذھب األول أحوط، خاصة وأن . على شقھ األیمن أو األیسر أیھما شاء؛ ألن النبي صلى هللا علیھ وسلم أطلق: وقال بعضھم. الصفة
ًقبلتكم أحیاء وأمواتا: (الحدیث یقول ًوبناء على توجیھ . ، وھو حدیث حسنھ بعض العلماء رحمة هللا علیھم، والعمل باإلجماع علیھ في القبور)ً

إذا أطاق الجنب األیمن فإنھ أولى وأحرى وفیھ خروج من الخالف، وفیھ استئناس بالسنة : في قبره على ھذه الصفة لفضل الیمین نقولالمیت 
ًقبلتكم أحیاء وأمواتا: (المقیدة وأما . فدل على أن استقبال القبلة حال االضطجاع إنما یكون بالشق األیمن ال بالشق األیسر، وھذا إذا أطاقھ). ً

فیصلي على جنبھ . ا لم یطق الشق األیمن فإنھ ینتقل إلى الشق األیسر وال حرج، فإذا انتقل إلى الشق األیسر فإنھ یجعل القبلة في وجھھإذ
ًعلى التفصیل الذي ذكرناه من كونھ إذا كان یطیق الجنبین یصلي على جنبھ األیمن للحدیث الذي ذكرناه، والستقبال القبلة استئناسا بالفعل 

َّال ُیكلُف هللا نفسا إال : وأما إذا كان ال یطیق األیمن، أو فیھ حرج علیھ ومشقة فینتقل إلى األیسر، لقولھ تعالى. میت حال تقبیلھ في لحدهبال ِ ً ْ َ َُ َّ ِّ
َُوْسعھا  فإن صلى  [:قال رحمھ هللا تعالى. ، وھذا على جنب)فإن لم تستطع فعلى جنب: (، فیدخل الشق األیسر لعموم قولھ]286:البقرة[َ

وھذا قول طائفة من السلف رحمة هللا علیھم، ولھ أصل، . تصح صالتھ: ًوذلك بأن یكون مستلقیا كھیئة النائم، فقالوا]. ورجاله إلى القبلة صح
عد، كما ً آخذا نصف صالة القا-وھو من استلقى-، فجعل النائم )صالة النائم على النصف من صالة القاعد: (وھو قولھ علیھ الصالة والسالم

ًفسماه مصلیا حال استلقائھ على : ، قالوا)صالة القاعد على النصف من صالة القائم، وصالة النائم على النصف من صالة القاعد: (في حدیث
األعلى ًُیرفع صدره قلیال، وھو التقبیل للمیت، فیكون جذعھ : ًوبناء على ذلك فإنھ إذا اضطجع ونام على قفاه ووجھھ إلى السماء قالوا. قفاه

 وھذا وج. إلى جھة القبلة، بحیث لو قام كان أول ما یباشره القبلة، وھكذا یكون التقبیل، وكذلك في الصالة
 
 
 
 

 ًصالة المریض مستلقیا مع القدرة على القیام للمداواة
 
 

ھذا إذا كان ] ًلمریض الصالة مستلقیا: [ھقول] ًولمریض الصالة مستلقیا مع القدرة على القیام لمداواة بقول طبیب مسلم: [قال رحمھ هللا تعالى
العذر الدواء والعالج، كما في بعض األمراض الجراحیة في بعض األعضاء التي ال یستطیع معھا أن یركع وال یسجد وال یقف، فحینئٍذ إذا 

ُمرض في عینیھ وألزم بوضع معین كذلك لو كان یتداوى، فلو كان ال. كان على الفراش بحیث ال یستطیع أن یقوم فإنھ یصلي على ھذه الحالة
إن قمت أو ركعت أو سجدت فإنھ سیحدث الضرر فإنھ في ھذه الحالة : ال یستطیع معھ القیام وال یستطیع معھ الركوع وال السجود، وقیل لھ
: ؛ ألن القاعدةووجھ ھذا أن احتمال وقوع الضرر بغلبة الظن كوجوده. ٍیصلي وھو مستلق، لكن بشرط أن یكون ذلك بشھادة طبیب مسلم

ً، فلما غلب على ظننا أنھ لو صلى قائما أو ركع أو سجد یصاب بالضرر واألذى، أو أن عالجھ ال یتمكن منھ الطبیب، فإنھ )الغالب كالمحقق(
ضي هللا ُوھذا قول جمع من السلف، وأثر عن ابن عباس ر. ًحینئٍذ یعتبر ھذا رخصة، كما لو كان مریضا ال یطیق القیام والركوع والسجود

إن سبب العمى الذي بلي بھ : ًعنھ، وغیره من أصحاب النبي صلى هللا علیھ وسلم، وأیضا روي عن ابن عباس أنھ شدد في ذلك، حتى قالوا
َّرضي هللا عنھ وأرضاه أنھ نصحھ الطبیب في عالج وضعھ لھ أن ال یسجد، فامتنع وسجد فكف بصره رضي هللا عنـھ وأرضاه، فھـذا مما  ُ ٍ

والصحیح أنھ ینزل منزلة المرض . التداوي لیس كالمرض الذي یمنع:  فالشاھد أنھ كان بعض السلف یشدد في ھذه المسألة ویقول.ذكروه
المانع، وإنھ إذا كان باإلنسان عملیة جراحیة، أو یتداوى من مرض في جوفھ أو في صلبھ أو في عینیھ، أو نحو ذلك من األمراض التي 

إنھ ال یتم عالجك إال إذا امتنعت من الركوع، أو امتنعت من السجود، أو امتنعت من القیام فإنھ : ختلفة، وقیل لھتكون في مواضع الجسم الم
ًیمتنع، بشرط أن یكون الطبیب الذي یخبره عدال مسلما والسبب في ذلك أنھا أمور الدیانات، وأمور الدیانات ال ُیجتزأ فیھا إال بشھادة الثقة . ً

فإذا وجد الطبیب المسلم الذي یشھد لھ بھذا فال إشكال، وحینئٍذ إذا . ن غیر ثقة وغیر عدل فإنھ ُینتقل إلى من ھو أعدل منھالعدل، وأما إذا كا
فإنھ ال یسمع قولھ حتى یشھد الطبیب المسلم؛ ألن وجود الطبیب المسلم یغني عن . ًینبغي علیك أن تصلي مستلقیا: قال لھ الطبیب الكافر

مثل اإلمام أحمد رحمھ -سبب في ذلك أن الكافر ال ُیوثق بقولھ في الدیانات، وقد كان بعض أئمة السلف رحمة هللا علیھم وال. شھادة الكافر
فإذا نھاه عن . كان یستطبھ بمعنى أنھ یتعالج عنده ویعتمد على ما یصفھ لھ من دواء:  یستطب عند الیھودي والنصراني، فیقول الراوي- هللا

وجد المسلم فعلى  لم یطع في ذلك لمكان التھمة، وھذا إذا لم یوجد المسلم، وإذا. ًصلِّ قاعدا: أو. ال تصم:  كأن یقول لھأمر من أمور الدیانة،
أن ال یوجد العدل، بأن یكون األطباء : الثانیة. أن یوجد العدل وغیر العدل، فحینئٍذ ینبغي اعتبار شھادة العدل دون غیر العدل: األولى: حالتین

وھذه قاعدة قررھا جمع من المحققین، كشیخ اإلسالم ابن تیمیة، وابن . َمن تتوفر فیھ شروط الشھادة المعتبرة، فحینئٍذ یؤخذ بأمثلھملیس فیھم 
فالقاضي لو احتاج إلى . فرحون في تبصرة الحكام، حیث بین فیھا أنھ یرجع إلى األمثل في مثل ھذا إذا تعذر وجود العدل في أھل الصنعة

برة في الخصومات والنزاعات من مھندسین أو أطباء ولم یجد العدل فإنھ یأخذ أمثلھم، وھو من ُوجدت فیھ صفات أفضل من قول أھل الخ
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وعلى ھذا فإما أن یوجد المسلم والكافر، فال یجوز أن یقبل شھادة الكافر مع وجود شھادة المسلم، وإما أن ال یوجد الطبیب المسلم، كأن . غیره
وھذه . بذلك ذي بھ ال یحسنھ إال طبیب كافر، أو في بلد لیس فیھ إال كفار، فحینئٍذ یأخذ بشھادة أمثلھم، ولھ أن یأخذیكون ھذا المرض ال

ّالمسألة تكلم علیھا اإلمام شیخ اإلسالم ابن تیمیة بكالم نفیس في الفتاوى المصریة، بین فیھ رحمة هللا علیھ أن ھدي رسول هللا صلى هللا علیھ 
أن : (ُة بالكافر والمشرك إذا أمنت منھ المفسدة، وذكر لذلك األدلة الصحیحة، ومنھا حدیث أم المؤمنین عائشة رضي هللا عنھاوسلم االستعان

ًالنبي صلى هللا علیھ وسلم استأجر رجال من بني الدیل ھادیا خریتا ً وھو عبد هللا بن أریقط، والحدیث ثابت في الصحیحین، ووجھ ذلك أنھ ). ً
سیر معھما في الھجرة، والھجرة ُیسلك فیھا مسالك وعرة، ومسالك ال یسلكھا الناس؛ ألن النبي صلى هللا علیھ وسلم كان یرید َّمكنھ من ال

وكذلك ذكر اإلمام ابن القیم رحمھ هللا في الزاد، . التخفي عن العیون، ومع ذلك مكنھ النبي صلى هللا علیھ وسلم من السیر بھما لمكان الثقة
فكان صلى هللا علیھ وسلم یأخذ بأخبارھم مع أنھم مع . خزاعة عیبة نصح لرسول هللا صلى هللا علیھ وآلھ وسلم مسلمھم وكافرھموكانت : فقال

وكذلك ذكر شیخ اإلسالم رحمھ هللا أن النبي صلى هللا علیھ وسلم كان یأمر الصحابة أن یستطبوا . الشرك والكفر، لكن علم فیھم الثقة واألمانة
فالشاھد من ھذا كلھ أنھ ال مانع من أخذ شھادة . لم یمنعھ الكفر أن یأمرھم أن یستطبوه: كلدة ، وكان على دین قومھ، ومع ھذا قالالحارث بن 

الطبیب الكافر إذا لم یوجد طبیب مسلم في ھذا المرض الذي یحتاج المسلم لعالجھ، أو كان المسلم في بلد فیھ كفار وأطباء كفار وال یوجد 
  .ھ یعمل بشھادتھم وقولھمالمسلم فإن

 
 
 
 

 كیفیة الصالة في السفینة
 
 

ٌوال تصح صالتھ في السفینة قاعدا وھو قادر على القیام: [قال رحمھ هللا تعالى اإلشكال في الصالة في السفن أنھا تتقاذفھا األمواج، وال ] ً
، فإن أطاقوا القیام بأن -َّني المالحین، أو من یكون في السفینةأع- ولذلك تكون أحوالھم مختلفة . یستقر الراكب فیھا، خاصة عند اشتداد الموج

ًسكن الموج، وأمكنھم أن یقوموا فإنھ یجب علیھم أن یقوموا ویصلوا قیاما، فلو أنھم في ھذه الحالة وھم قادرون على الصالة قیاما صلوا  ً
: الحالة الثانیة. حالة األولى، وھي أن یطیقوا القیام ویؤمن الضررًقعودا بطلت صالتھم؛ ألن الفریضة القیام فیھا ركن كما بیناه، وھذا في ال

ٍأن یوجد الضرر في قیامھم، كأن یسقط اإلنسان، أو یغرق، أو یسقط ویتضرر بسقوطھ، كما یكون بجوار شيء عال، أو على نشز داخل 
أما . ینتقلوا إلى القعود إن غلب على ظنھم فوات الوقتالسفینة، فلو اضطربت بھ األمواج وھو قائم ربما سقط، ففي ھذه الحالة یجوز لھم أن 

لو غلب على ظنھم أن الموج سیھدأ كأن یقطعوا مسافة ویغلب على ظنھم سكون الموج، فإنھم یؤخرون الصالة حتى یقطعوا ھذه المسافة 
ًفإن أمن الضرر فإنھم یصلون قیاما. ویھدأ الموج، ثم یصلون الفرض وإن شكوا فإن األصل . ً یصلون قعوداوإن لم یؤمن الضرر فإنھم. ُ

 .......ًوجوب القیام علیھم ولزومھ، فیصلون قیاما حتى یطرأ الضرر، فإن طرأ علیھم الضرر أثناء القیام قعدوا
 

 جواز الصالة على الراحلة خشیة التأذي
 
 

 على الراحلة إذا خشي -الفریضة: أي-لصالة تصح ا: أي] ویصح الفرض على الراحلة خشیة التأذي لوحل ال للمرض: [قال رحمھ هللا تعالى
أن النبي صلى هللا علیھ وسلم أدركتھ : (األذى من األرض إذا كانت السماء قد أمطرتھا، وفي ھذا حدیث الترمذي ، وكذلك أحمد في مسنده

وھذا الحدیث حدیث ضعیف، ).  بھمالصالة عند المضیق والسماء ممطرة واألرض بھا بلة، فأقام علیھ الصالة والسالم الصالة ثم تقدم وصلى
وذكر اإلمام الترمذي رحمھ هللا بعد إیراده للحدیث أن العمل عند أھل العلم على ھذا الحدیث، واختاره جمع من السلف رحمة هللا علیھم، 

ویستبرئ لدینھ فإنھ  إذا أمكن اإلنسان أن یحتاط -ًنظرا لضعف الحدیث- ولكن . فعندھم یصلي إذا كان ھناك ضرر ومشقة بالطین والوحل
 ...... .أولى وأحرى

 
 
 

 [1[صالة المسافر :  فصل-شرح زاد المستقنع 
ٌالسفر مظنة لوجود المشقة والتعب، وهللا سبحانھ وتعالى رحیم بعباده، ومن رحمتھ أن خفف علیھم الصالة في السفر، فشرع للمسافر قصر 

 .الصالة الرباعیة، والجمع بین الصالتین
 صالة المسافر

 
 

فقد : أما بعد. بسم هللا الرحمن الرحیم الحمد  رب العالمین، والصالة والسالم على أشرف األنبیاء والمرسلین، وعلى آلھ وصحبھ أجمعین
ثم بعد ذلك عقد . ذكر المصنف رحمھ هللا باب صالة الجماعة، وبین األحكام المتعلقة بصالة الجماعة والمسائل التي تندرج تحت ھذا الباب

ُال في آخر باب صالة الجماعة في األعذار التي تسقط عن المكلف الجمعة والجماعة، ثم بعد أن انتھى من األعذار شرع في باب صالة فص ً
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أھل األعذار، وذكر صالة المریض، ثم انتقل إلى صالة المسافر، وھذا الترتیب فیھ تسلسل في األفكار، ومراعاة لما تتضمنھ ھذه الفصول 
وذلك أن التخفیف في الشرع یكون فیھ شيء من اإلسقاط، وھذا اإلسقاط تارة یكون لذات العبادة، بحیث تسقط العبادة عن . من معان شرعیة

المكلف، وھذه أعلى درجات اإلسقاط في العبادات، وتارة ُیخفف عنھ في ھذه العبادة وال تسقط عنھ، وھذا التخفیف بالنسبة للصالة، أما 
 تقسیمات أخر واعتبارات أخر، لكن التخفیف في الصالة إما إسقاط للصالة، وإما تخفیف في األركان، وإما تخفیف بالنسبة للرخص عامة فلھا

فابتدأ رحمھ هللا بالفصل الذي قبل صالة أھل األعذار، وھو سقوط الجمعة والجماعة، فھذا إسقاط كلي . في الشروط، كما سنبین إن شاء هللا
وبعد أن انتھى من التخفیف باإلسقاط شرع في التخفیف الجزئي، وھو التخفیف . ودھا، وكذلك صالة الجماعةلعبادة الخروج إلى الجمعة وشھ

في ھیئة الصالة، فابتدأ بالتخفیف في أركانھا بعذر المرض، ثم شرع في التخفیف في ذات الصالة من حیث األعداد، وذلك في صالة 
، وذلك في الرباعیة وحدھا، فجعل الرباعیة تقصر إلى ركعتین، وھذا نوع من المسافر، فإن الشرع خصص بعذر السفر عدد الصلوات

وأما التخفیف في شروط الصالة؛ فكاستقبال القبلة بالنسبة للمصلي في السفر، فقد خفف الشرع . التخفیف، وھو التخفیف في أعداد الصالة
 المریض الذي بھ سلس بول فإنھ یخفف عنھ في شرط الطھارة، عنھ لو كان على راحلتھ بأن یصلي حیثما توجھت بھ، وكذلك التخفیف على

فالتخفیف إما بإسقاط الصالة، أو بالنقص من أعدادھا، أو بالتخفیف في أركانھا . وكذلك بالنسبة للنجاسة التي یحملھا یخفف عنھ
 .......وشروطھا

 
 معنى السفر وسبب تسمیتھ

 
 

ًوسمي السفر سفرا . إذا بان ضوؤه واتضح: أسفر الصبح: ومنھ قولھم. إذا بان واتضح: يءأسفر الش: مأخوذ من قولھم: السفر في لغة العرب
ِألن اإلنسان ُیسفر، بمعنى أنھ یبْین عن العمران، فإن المسافر یبْین عن القرى واألمصار والمدن، فینفرد عنھا ویبْین منھا: لمناسبات، فقیل ِ ِ َ ِ .

إلى غیر .. أنھ یسفر عن حقیقة اإلنسان من ناحیة صبره وضعفھ وجلده وخوفھ وقوة شكیمتھكما سمي بذلك ألن فیھ معنى الوضوح، وذلك 
إني ال : ًسمي السفر سفرا ألنھ یسفر عن وجھ صاحبھ، وفي سنن البیھقي لما شھد الشاھد عند عمر قال لھ عمر : ولذلك قالوا. ذلك من أخالقھ

أھو جارك الذي تعرف : قال. أعرفھ بالعدالة واألمانة: أتعرفھ؟ قال: ر للرجلفجاءه برجل فقال عم. أعرفك، فاذھب وائتني بمن یزكیك
ال : قال. ال: أسافرت معھ؟ قال: قال. ال: أعاملتھ بالدینار والدرھم الذي یعرف بھ صدق الرجل من كذبھ؟ قال: قال. ال: مدخلھ ومخرجھ؟ قال

والسفر لھ ضوابط .  ھو یعین على معرفة حقیقة اإلنسان ویسفر عن وجھھفالسفر من حیث. اذھب وائتني بمن یعرفك: ثم قال للرجل. تعرفھ
 .ًمعینة، فال یحكم بكون اإلنسان مسافرا إال بھا

 
 
 
 

 أحوال المسافر
 
 

ًأن یكون مستقرا في بیتھ ناویا السفر، فیكون السفر في باطنھ : الحالة األولى: ال یخلو اإلنسان الذي یرید أن یخرج للسفر من حالتین في : أي-ً
ًفإذا كان في بیتھ ناویا السفر فإنھ لیس بمسافر في قول جماھیر . أن یخرج من بیتھ: الحالة الثانیة. ، ویكون ظاھره أنھ غیر مسافر-نیتھ

 من العلماء حتى یخرج من البلد، فإن خرج من البلد فإنھ یحكم بسفره على التفصیل الذي سنذكره، وھذا قول جماھیر السلف رحمة هللا علیھم
-فلو أصبحت فنویت الخروج إلى بلد ما بعد الظھر، فإنك . الصحابة والتابعین، وھو مذھب األئمة األربعة وغیرھم رحمة هللا على الجمیع

وذھب بعض أصحاب النبي .  لست بمسافر حتى تخرج، فال یكفي باطنك حتى یجتمع مع الباطن دلیل الظاھر على السفر-على ھذا القول
ً إلى أنھ یحكم بكونھ مسافرا بالنیة، فلو نوى السفر فإنھ یأخذ -وھو روایة عن عطاء، وقال بھ موسى بن سلیمان-وسلم صلى هللا علیھ 

لو أنھ نوى السفر بعد الساعة الحادیة عشرة ولم یخرج إال بعد الثانیة فإنھ سیؤذن علیھ الظھر وھو : مثال ذلك. برخص السفر وھو في البلد
وھذا القول مرجوح، والصحیح ما . ًوھكذا لو كان صائما یجوز لھ أن یفطر في بیتھ قبل أن یخرج. یصلي ركعتین: افي بیتھ، وحینئٍذ قالو

ْوإذا ضرْبتم في األْرض فلْیس علْیكم ُجناح أْن تقُصُروا : أما داللة الكتاب فقولھ تعالى. ذھب إلیھ الجماھیر لداللة الكتاب والسنة على ذلك ُ َُ َ ََ ٌ ْ َْ ََ َ ِ َ َ ََ ِ َ َمن ِ ِ
ِالصالة  ِإذا ضرْبتم في األْرض : ، فقولھ ]101:النساء[َّ َ ََ ِ ْ ُ َ . یدل على أنھ شرع وضرب في األرض، وال یكون ذلك إال بالخروج] 101:النساء))[ِ

ٍفمْن كان منكم مریضا أْو على سفر : وقولھ سبحانھ وتعالى في شأن الصوم  َ َ ََ َ َ َ ََ َ ً ِ ْ ُ ْ ى اإلنسان بأنھ على سفر إال ، وال یمكن أن نحكم عل]184:البقرة[ِ
- وأما دلیل السنة . ًیكون مسافرا إال إذا ضرب في األرض ًإذا كانت صورتھ تدل على أنھ مسافر، وبناء على ذلك فظاھر التنزیل على أنھ ال

ًا، والعصر بذي الحلیفة  فحدیث أنس الثابت في الصحیحین، وفیھ أن النبي صلى هللا علیھ وسلم صلى الظھر بالمدینة أربع-وھو أقوى األدلة
وھذا یدل . ركعتین، فإنھ قد كان نوى حجة الوداع علیھ الصالة والسالم، ومع ذلك لم یترخص برخص السفر إال بعد أن خرج إلى ذي الحلیفة

 ذلك عند جماھیر تردد) إنھا السنة: (ُوأما ما أثر عن الصحابة فإنھم إذا قالوا. ُّعلى أن نیة السفر ال تكفي في ترخص اإلنسان بالرخص
فلما جاء فعلھ . ًالعلماء رحمة هللا علیھم بین أن یكون الصحابي فاھما لھا أنھا السنة، وبین أن تكون من صریح فعلھ علیھ الصالة والسالم

ًا أن من كان ناویا َّفإذا تبین لن. ِ فھمنا أنھ فھمھم رضي هللا عنھم وأرضاھم-َمع أنھم عزوا ذلك إلى السنة-یخالف ما فعلھ ھؤالء الصحابة 
: أي-المدینة، بمعنى أن یكون داخل المدن والقرى  للسفر ال یترخص إال إذا خرج، فحینئٍذ ال یخلو الذي یرید أن یخرج للسفر إما أن یكون في

بلد والعمران فإنھ ال ُیحكم فإن كان في ال.  وإما أن یكون في البر، كأھل العمود والخیام في البادیة، فخیمتھ ھي منزلھ ومكانھ-البناء والعمران
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َّبكونھ مسافرا، وال یترخص برخص السفر إال إذا خرج من آخر العمران، وھي البیوت، فإذا انقطع عن البیوت فحینئٍذ یصدق علیھ أنھ سافر َ َ ً .
ًتكون بیوتا متصلة آخرھا محدود، ًأن یتصل بناؤھا ویكون حد نھایتھا معروفا، كأن : الحالة األولى: ًوبناء على ذلك ال تخلو المدن من حالتین

فھذه الحالة ال إشكال فیھا، فیحكم بأنھ أنھ مسافر بمجاوزتھ آلخر بیت من العمران، فلو . فإذا بلغ ھذا اآلخر وبعده تنقطع األرض فإنھ مسافر
كأن -یخرج من آخر بیت من العمران ولو أذن علیھ الظھر قبل أن . َّأذن علیھ الظھر بعد مجاوزتھ آخر بیت من العمران فإنھ یصلیھا ركعتین

العبرة في الصلوات باألذان فإنھ :  فإن قلنا- طعام أو غیر ذلك یقف عند إشارة، أو یقف عند المحطات یرید أن یتزود منھا، أو یأخذ زاده من
وعلى ھذا ال تسقط . ع ركعاتًیجب علیھ أن یصلي أربعا؛ ألنھ لما أذن للصالة وھو داخل العمران توجھ علیھ الخطاب أن یصلي الظھر أرب

أن تتصل المباني ویكون وراءھا خراب، كما یقع في بعض المدن، حیث تكون المباني : الحالة الثانیة. عنھ لكونھ لم یتلبس بالسفر بعد
ھذه : عض العلماءقال ب: المعمورة والتي فیھا السكان متصلة، ثم بعد ذلك تأتي خرابات، أو بساتین مھجورة، أو نحو ذلك، فللعلماء وجھان

یترخص بانقطاع : القول الثاني. واختاره جمع من العلماء، وھو مذھب الحنابلة. البیوت الخربة في حكم العامر وال یترخص حتى یجاوزھا
 فقد أسفر والصحیح أنھ إذا انقطع العمران. وھذا مذھب الشافعیة رحمة هللا على الجمیع. العمران، ولو دخل في الخرابات ونحوھا فإنھ مسافر

ًوبناء على ذلك یكون في العمران التفصیل، فإن اتصل فال إشكال، وإن . ًوصار مسافرا؛ ألن ھذا الخراب ال ُیعتد بھ، ولیس في حكم العامر
، فال وأما إذا كان في البادیة، كأن یكون عنده خیمة. كان ھناك خرابات فالعبرة بمجاوزة العمران، وال تأثیر للخراب في إسقاط الركعتین

ٍأن تكون خیمتھ متصلة بفریق، وھم القوم والجماعة الذین ینزلون مع بعضھم، كأبناء عم وقبیلٍة ونحو : الحالة األولى: ًیخلو من حالتین أیضا
روجھ من أن تكون خیمتھ منفردة، فإنھ بخ: الحالة الثانیة. ذلك، فالعبرة بآخر الخیام حتى یجاوز آخر خیام محلتھ، بشرط أن تتصل خیمتھ بھم

َخیمتھ یكون مسافرا ویترخص برخص السفر َّإن العبرة بمجاوزة آخر الخیام، فإنھ لو أذن الظھر وقد جاوز آخرھا : وفائدة ذلك أنھ إذا قلنا. ً
ًوجب علیھ الظھر ركعتین، وأما لو أذن قبل أن یجاوز آخرھا فقد وجب علیھ أن یصلي الظھر أربعا فرقة، وھكذا الحال لو كانت الخیام مت. ُ

كما یقول -وھكذا لو كانت خیمتھ لیس بجوارھا أحد، فإنھ بمجرد ركوبھ على دابتھ . بمجرد خروجھ من خیمتھ یأخذ برخص السفر: فإننا نقول
  .ً أو بمجرد أخذه في الطریق ُیحكم بكونھ مسافرا، ویأخذ برخص السفر- العلماء

 
 
 
 

 أنواع السفر
 
 

ًالخمسة، فیكون واجبا، ومندوبا، ومباحا، ومكروھا، وحراماالسفر تعتریھ األحكام : یقول العلماء ً ً ً ًفیكون السفر واجبا إن اشتمل على واجب، . ً
كسفر حج الفریضة، وكذلك السفر لبر الوالد والوالدة، فلو أن الوالد أمر ولده أن یأتیھ في مدینتھ والولد في مدینة أخرى، ولیس عند الولد 

ًن یسافر، ولزمھ بر أبیھ بالسفر، فھذا السفر یكون واجباعذر یمنعھ من السفر وجب علیھ أ وھكذا بالنسبة للسفر الذي یكون اإلنسان فیھ . ُّ
ًیؤدي أمرا واجبا علیھ، فإنھ یعتبر من األسفار الواجبة ًویكون السفر مندوبا ومستحبا لو اشتمل على أمر مندوب ومستحب كحج النافلة . ً ً

ّویكون السفر مباحا إذا انتفت فیھ الدوافع، سواء أكانت للندب أم . ھذا سفر مندوب: ھ إذا سافر یقالوالعمرة، فھذا مندوب ومستحب، فإن ٌ ً
من المباحات، وھكذا السفر للنزھة،  السفر للتجارة، فإنھ یعتبر: ٌللوجوب، وانتفت فیھ الموانع، سواء أكانت للتحریم أم للكراھة، ومن أمثلتھ

ًویكون السفر مكروھا إذا اشتمل على أمر مكروه ال یصل إلى درجة الحرمة، فلو أنھ سافر على وجھ ال . فإنھ یعتبر من األسفار المباحة
ًیتضمن الحرام، كما لو كان مشتغال بطلب العلم، وھذا السفر یشغلھ عن طلب العلم فإنھ یكون في حقھ مكروھا إذا اتصل ھذا السفر بما  ً

ًا تضمن أمرا محرما، كسفره ًویكون حراما إذ. یوجب شغلھ عن طلب العلم  للزنا، أو لشرب خمر، أو لقطع طریق، أو عقوق -والعیاذ با- ً
ًفإذا كان سفره مباحا جاز لھ أن یترخص، وإذا كان مندوبا جاز لھ أن یترخص؛ ألن المندوب . ٍوالدین، ونحو ذلك، فھذه خمسة أحوال للسفر ً

أما . ففي ھذه الثالثة األحوال یجوز لھ أن یترخص برخص السفر.  الواجب فیھ اإلباحة وزیادةًفیھ اإلباحة وزیادة، وھكذا إذا كان واجبا؛ ألن
 فإن ھذا السفر المحرم قد اختلف العلماء فیھ على -والعیاذ با-لو اشتمل سفره على معصیة كأن یسافر لقطع طریق، أو عقوق والدین 

ًصاحبھ أن یترخص فیھ، فیجب علیھ فیھ أن ُیتم الصالة أربعا، وال یأخذ برخص السفرإن السفر المحرم ال یحل ل: القول األول یقول: قولین ِ .
وھو مذھب الحنفیة، واختیار بعض . من سافر سفر معصیة یجوز لھ أن یترخص: القول الثاني. وھذا مذھب الجمھور رحمة هللا علیھم

َفمن اْضطر غْیر باغ وال عاٍد : ترخص فإنھ یحتج بقولھ تعالىإنھ ال ی: أما من قال. المحققین من العلماء رحمة هللا على الجمیع َ َ َ ٍَ َ َّ ُ ِ ] 173:البقرة[َ
ًإن االضطرار شرطھ أن ال یكون بغیا وال عدوانا، ولذلك لما فسر حبر األمة وترجمان القرآن ھذه اآلیة قال: قالوا غیر قاطع للطریق وذكر : ً

وھذا حبر األمة وترجمان القرآن وقد فسر كتاب هللا : قالوا. ًا ال ضرورة لھ فال رخصة لھًفكأنھ یرى أنھ إذا كان باغیا أو عادی. المحرمات
ًعز وجل، وھو المدعو لھ أن ُیفقھ في الدین، وأن ُیعلم تأویل الكتاب، فقصر الرخص على انتفاء وجود البغي والعدوان، فھذا أوال َّ َ أن : ًثانیا. َّ

ًید بالمعروف شرعا، والمأذون بھ شرعا؛ ألنھ ال یعقل أن الشرع یأذن لھ بالرخصة مع كونھ یمنعھ ُالسفر إذا أطلق في الشرع ینبغي أن یتق ً
ًفھذا شيء من التناقض، فلما كان ھذا السفر غیر مأذون بھ شرعا لم تتصل بھ : قالوا. من السفر، فیعتبر السفر من وجٍھ ویحرمھ من وجھ

اح لھ أن یترخص فیھ؟ والعجیب أن ھذا القول من القوة بمكان من جھة األصل؛ فإن القاعدة الرخص؛ ألنھ مأمور بإلغاء ھذا السفر، فكیف یب
ًتدل على أنھ إذا شك في الرخصة فإنھ یرجع إلى األصل، واألصل أن اإلنسان یجب علیھ أن یصلي أربعا بناء على أنھ مقیم وال نعني . ً

ن، فھذا أصل الوصف ولیس لھ تأثیر في االستدالل، وإنما نعني أن األصل باألصل ما سبق التشریع من كون الصالة فرضت ركعتین ركعتی
ًولما شككنا ھل ھذا السفر سفر رخصة أو لیس برخصة رجعنا إلى األصل من كونھ مطالبا بفعل الصالة أربعا. فیھ أنھ مقیم وأما الذین . ً

ْإذا ضرْبتم : إن هللا عز وجل أطلق فقال: إنھ یقصر فقالوا :قالوا ُ َ َ َ ِفي األْرض ِ َ ً، ولم یفرق بین كونھ ضربا بسفر مباح، أو ضربا ]101:النساء[ِ ً
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: وقد ناقش الجمھور ھذا فقالوا. إن األدلة التي وردت في القصر مطلقة، واألصل في المطلق أن یبقى على إطالقھ: وھكذا قالوا. بسفر محرم
ًبھ شرعا، فحینئٍذ یستقیم التقیید بما عرف شرعاُإن المطلق في الشرع مقید بالمعھود، فنحن نعني بالسفر ما أذن  والنفس تمیل إلى أنھ . ً

ًُیحتاط، فالسفر القائم على المعصیة ال ُیترخص فیھ ما أمكن؛ إعماال لألصل الذي ذكرناه، وإعماال لقولھ علیھ الصالة والسالم ً دع ما یریبك : (َ
وعلى ھذا فإنھ یتم الصالة ویبقى على األصل الذي . ھات فقد استبرأ لدینھ وعرضھ؛ فإن أقل درجاتھ الشبھة، ومن اتقى الشب)إلى ما ال یریبك

فرقوا بین  وھناك أمر ینبغي التنبھ لھ، وھو أن العلماء رحمة هللا علیھم. أوجبھ هللا عز وجل علیھ، كما قال جمھور العلماء رحمة هللا علیھم
َكون السفر سفر معصیة، وكونھ سفرا تفعل فیھ المعصیة ُ فالمعصیة في السفر كأن یسافر ألمر مباح، ثم یفعل معصیة أثناء سفره، فھذا ال . ً
 زنى أثناء سفره، أو شرب الخمر، فإن ھذا ال ینطبق علیھ ما ذكرناه؛ - والعیاذ با-ًیشملھ ھذا الحكم، فلو أن إنسانا سافر لقصد التجارة ثم 

یأخذ حكم من سافر للحرام : ولو أنھ سافر للمباح ولفعل الحرام، فإنھم قالوا. ھو التجارةًألنھ ما خرج أصال لفعل الحرام، وإنما خرج للمباح و
 .ًأصال

 
 
 
 

 األسئلة
 
 

...... 
 

 الجمع بین عدم اإلذن لألعمى بالتخلف عن الجماعة واإلذن بالتخلف لعذر المطر ونحوه
 
 

رر الشدید حال المطر والوحل والریح الشدیدة، وعدم إذن كیف نجمع بین مشروعیة التخلف عن صالة الجماعة لعذر خوف الض: السؤال
، والصالة : النبي صلى هللا علیھ وسلم لألعمى الكبیر في السن بالتخلف عن صالة الجماعة بعد أن سمع النداء؟ الجواب باسم هللا، والحمد 

 هللا أخذوا من حدیث ابن عمر الثابت في الصحیح أن فإن العلماء رحمھم: والسالم على رسول هللا، وعلى آلھ وصحبھ ومن وااله، أما بعد
فأخذوا من إذن الشرع بالصالة في الرحال وسقوط الجماعة مع . الصالة في الرحال: المؤذن إذا بلغ حي على الصالة حي على الفالح قال

ِوجود المطر دلیال على أنھ إذا ُوجدت المشقة بالریح الشدیدة في اللیلة المظلمة فإنھ یترخص وأما حدیث . ً بترك الجماعة، وھذا معنى صحیحً
فقد قال ) ما أجد لك رخصة: (، وفي روایة أخرى)فأجب: (قال. نعم: قال) أتسمع النداء؟: (وسلم األعمى الذي قال لھ النبي صلى هللا علیھ

ت ھناك ریح شدیدة، فإن الریح الشدیدة ثم إنھ إذا حضر لیس. سماعھ یدل على قربھ، ولذلك أمره بشھود الجماعة لمكان القرب: العلماء فیھ
تكون (تعیق اإلنسان وتدفعھ عن المضي إلى المسجد وإلى شھود الجماعة، بخالف العذر الذي ھو مطلق، كقول األعمى رضي هللا عنھ 

ین جواب آخر لو صح ولبعض العلماء رحمة هللا علیھم من المتأخر. ، فإنھ ال یدل على سقوط الجماعة بعد وجوبھا)الظلمة والسیل والمطر
الصالة : الذي یظھر أن حدیث األعمى متقدم، وذلك ألن النبي صلى هللا علیھ وسلم أسقط الصالة بعذر المطر فقال: لكان أقوى، حیث قالوا

التخفیف، ، فكانت عزیمة في أول األمر، ثم جاء )إنھ تكون الظلمة والسیل والمطر، ولیس لي قائد یقدوني: (ألن األعمى قال. في الرحال
ونحوه متأخر، وثبت ما یدل على التأخر فال شك أنھ یزیل  وھذا القول لو صح فثبت أن التخفیف بالمطر. فیكون من نسخ األثقل بما ھو أخف

 .وهللا تعالى أعلم. اإلشكال
 
 
 
 

 موضع جواز جمع الصالة للمسافر
 
 

ًلظھر، فصلیت الظھر أربعا مع جماعة، فھل أصلي العصر جمع تقدیم، نویت السفر قبل صالة الظھر، ولم أخرج من بیتي إال بعد ا: السؤال
إنھ ال یترخص بالجمع إال : بعض العلماء یقول: مع العلم أن صالة العصر تدركني وأنا في الطائرة، وال تھبط إال بعد خروج الوقت؟ الجواب

وعلیھ فإنھ .  فالمسافر ال یترخص إال بعد الخروج من العمران على ظاھر نص الكتاب والسنة،-مثلما ذكرناه- وھذا . بعد الخروج من المدینة
  .ال یحق لھ أن یجمع ما دام داخل مدینتھ حتى یخرج ویبرز إلى العمران، فحینئٍذ یجوز لھ أن یترخص بالجمع، وهللا تعالى أعلم

 
 
 
 

 التفصیل في كمیة تناول الطعام عند حضور وقت الصالة
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من حضرتھ الصالة وحضره الطعام فإنھ إما : ضرة الطعام بمقدار ما تنكسر نھمتھ، أو لھ أن یشبع؟ الجوابھل یكون األكل عند ح: السؤال
ًأن یمكنھ أن یكسر شھوتھ ونھمة نفسھ، ثم یدرك الجماعة، وال یفسد الطعام بحیث یعود ویتمھ، فإنھ حینئٍذ یفعل ذلك إعماال لألصل، وبكسره 

وأما إذا كان تركھ لبقیة األكل ُیفسد األكل وال یمكنھ أن یدركھ بعد الصالة، فحینئذ . لھ سقطت الجماعةلشھوة نفسھ یزول المعنى الذي من أج
  .وهللا تعالى أعلم. یقضي نھمتھ ولو فاتتھ الصالة؛ لنص حدیث عائشة رضي هللا عنھا

 
 
 
 

 البدء بالصالة الفائتة قبل الحاضرة
 
 

، وأخرت صالة الظھر مع العصر، ودخلت المسجد والناس یصلون العصر -ًمثال-ادیة عشرة ًإذا كنت مسافرا من مكة الساعة الح: السؤال
إذا دخل المصلي المسجد والناس یصلون العصر وھو لم یصل الظھر فإنھ یدخل وراءھم بنیة الظھر، ثم إذا سلموا أقام : فماذا أفعل؟ الجواب

  .وهللا تعالى أعلم. للعصر وصالھا
 
 
 
 

  لمن خرج خارج البنیان وال یسمع األذانجواز ترك الجماعة
 
 

ًنخرج غالبا خارج البنیان ونحن جماعة، وذلك للتنزه وغیر ذلك، وال نسمع األذان، فھل نعذر في ترك الجماعة العامة في المساجد؟ : السؤال
ِّنھ، وإن كانت معھ جماعة فإنھ یؤذن من خرج خارج العمران، أو خرج إلى مكان ال یسمع فیھ النداء فإنھ یجوز لھ أن یصلي بمكا: الجواب

ًویقیم ویصلي بھم جماعة، وأما إذا كان قریبا من العمران بحیث یسمع النداء فإنھ یلزمھ أن یمضي إلى أقرب المساجد إلیھ ویجیب داعي هللا 
  .عز وجل لھ، وهللا تعالى أعلم

 
 
 
 

 حكم الصالة في الرحال
 
 

:  وأرادا اإلقامة بھا یومین فقط، فھل یصح لھما قصر الصالة في المنزل وترك الجماعة؟ الجوابإذا سافر شخصان إلى مدینة ما،: السؤال
ًإذا كان اإلنسان مسافرا ومعھ جماعة وكلھم مسافرون فإنھ یجوز لھم أن یصلوا جماعة في رحالھم، لما ثبت في الصحیح عن النبي صلى هللا 

قد صلینا في : ما منعكما أن تصلیا معنا؟ قاال: ُعلي بھما، فأتي بھما فقال: (ى رجلین فقالِعلیھ وسلم أنھ صلى بالناس الفجر بخیف منى فرأ
ووجھ الداللة أن النبي صلى هللا علیھ ). إذا صلیتما في رحالكما، ثم أتیتما مسجد جماعة فصلیا معھم؛ فإنھا لكما نافلة. فال تفعال: قال. رحالنا

 على -كما یقول العلماء-ل مع أن جماعة النبي صلى هللا علیھ وسلم قد انعقدت في الخیف، فدل ھذا وسلم أقرھما على فعل الجماعة في الرحا
ًجواز أن یصلي المسافر جماعة في رحلھ، ثم إذا حضر المسجد فإنھ یصلي مع جماعة المسجد نافلة، ولو كانت الصالة عصرا أو صبحا أو  ً

 .موهللا تعالى أعل. ًمغربا على أصح أقوال العلماء
 
 
 
 

 وقت ذكر دعاء السفر
 
 

بعض األحادیث : متى یشرع قول دعاء السفر، ھل عند ابتداء ركوب الدابة، أم إذا لزم جھة السفر، أم إذا تجاوز البنیان؟ الجواب: السؤال
: جود اآلن، ویقول الدعاءفیھا التكبیر عند ركوب الدابة، كما في السنن، فیكبِّر إذا وضع رجلھ في الغرز، أو إذا ركب السیارة كما ھو مو
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ِلحْمد نعمة هللا عز وجل على المركوب، وال عالقة لھ بالسفر، وإنما شرع في السفر : قالوا) سبحان الذي سخر لنا ھذا وما كنا لھ مقرنین( ُ َ ِ
سأل هللا عز وجل في وجھھ الذي وأما بقیة األدعیة التي نص فیھا على السفر فإنھا ال تكون إال بعد مجاوزتھ للعمران، ألنھ ی. لمكان المناسبة

  .ھو ماض إلیھ، وهللا تعالى أعلم
 
 
 
 

 األخذ برخص السفر ال یشترط فیھ مدة معینة
 
 

من سافر وھو ینوي الرجوع في نفس الیوم فإنھ مسافر، : من سافر وھو ینوي الرجوع في نفس الیوم فھل یجوز لھ القصر؟ الجواب: السؤال
ًرخص برخص السفر إعماال لحالتھ، ویصدق علیھ ظاھر التنزیل وظاھر ما ورد من النصوص عن النبي ًوبناء على ذلك یجوز لھ أن یت

ًوكونھ یرجع في نفس الیوم أو غیره من األیام األخرى ال تأثیر لھ؛ ألننا ال نحفظ دلیال یدل على تقیید الرجوع بزمان . صلى هللا علیھ وسلم
وعلى ھذا فلو خرج إلى تدریس أو تعلیم . ًنة النبي صلى هللا علیھ وسلم بالرخصة للمسافر مطلقامعین، وإنما وردت األدلة في كتاب هللا وس

ًبمكان یبعد مسافة القصر حل لھ أن یترخص بُرخص المسافر في الطریق ذاھبا وراجعا ً َ   .وهللا تعالى أعلم. ِ
 
 
 
 

 حكم المریض إذا مات وعلیھ بعض الصلوات
 
 

ًي بعض األوقات، وبعض األوقات ال یصلیھا، وذلك لشدة المرض، وأحیانا یصلي فیغلبھ النوم أثناء الصالة، كان عندنا مریض یصل: السؤال
ھذا المریض ظاھره أنھ قد حیل بینھ وبین الصالة بالمرض، وھذا الذي یظھر، : وقد مات وعلیھ فروض لم یصلھا، فھل علیھ شيء؟ الجواب

أما بالنسبة ألھلھ فال شيء علیھم، وبالنسبة لھ ھو فقد مضى إلى هللا عز وجل، وإلى . ز لم یصلِّبدلیل أنھ إذا حضرتھ الصالة صلى، وإذا عج
ًهللا حكمھ، وال یلزمھم في ذمتھم من شيء، فإن كان یترك الصالة تساھال وتكاسال فحكمھ إلى هللا سبحانھ وتعالى، وإن كان تركھا لعذر من  ً

  .م المعذور، وهللا تعالى أعلمٍغیبة عقل وإغماء ونحو ذلك فھذا حكمھ حك
 
 
 
 

ًحكم من أكل ثوما أو بصال قبل صالة الجمعة ً 
 
 

ًھل یعذر اإلنسان بترك صالة الجمعة إذا أكل ثوما أو بصال؟ الجواب: السؤال ًمن أكل الثوم والبصل في یوم الجمعة قاصدا التخلف عن : ً
وذلك أنھ تقصد أن یتخلف واحتال على . ویكون علیھ وزر من تعمد تركھاإنھ ال یحضر الجمعة : الجمعة فإنھ آثم، وقال بعض العلماء

ًفیكون فعلھ المحتال بھ كما لو قصده، وأما لو أنھ أكل طعاما وھو ال یدري أن فیھ الثوم والبصل، أو أكل . الشرع، والحیلة على الشرع الغیة
َّالثوم والبصل ناسیا أنھ یوم جمعة، فلما أكل وتلبس بھ، شعر أنھ : ً في یوم جمعة، فإنھ یعتبر معذورا لنص النبي صلى هللا علیھ وسلم بقولھً

ًمن أكل ثوما أو بصال فلیعتزلنا (   .، وهللا تعالى أعلم) ولیقعد في بیتھ، فإن المالئكة تتأذى مما یتأذى منھ بنو آدم-أو لیعتزل مسجدنا-ً
 
 
 
 

 حكم الصالة بین السواري
 
 

ة الصالة بین السواري بأن یكون بین السارتین ثالثة أذرع، ومعنى ھذا أن السواري الموجودة الیوم ال تأخذ قید بعض العلماء كراھ: السؤال
ِھذا التحدید الذي ذكر تحدید بدون دلیل نعلمھ، واألصل في التقدیرات : ھذا الحكم، وأن الصف بینھما صحیح، فھل ھذا صحیح؟ الجواب ُ

ً الكتاب أو السنة، وأما ھذا التحدید فال أحفظ لھ دلیال من كتاب هللا وال من سنة رسول هللا صلى والتحدیدات أنھا تكون مستندة إلى نصوص
ٍوبناء على ذلك فإنھ الغ وال ُیعتد بھ، ویبقى الحكم بالصالة بین السواري على ما ھو علیھ، لكن قال العلماء في السواري . هللا علیھ وسلم ً
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ًالمنفصلة المتباعدة بعدا قویا ًإنھ یجوز أن یصلى بینھا كما لو صلى بین جدارین، فإنھ ال حرج علیھ، ویعتبر ھذا مأذونا : وقالوا. ِّھا ال تؤثرإن: ً
  .ًبھ، ولیس داخال في النھي، وهللا تعالى أعلم

 
 
 
 

 حكم قضاء السنن الرواتب
 
 

ء السنن الرواتب ثابت عن رسول هللا صلى هللا علیھ قضا: ھل یجوز قضاء السنن الرواتب إذا لم یصلھا في أوقاتھا أم ال؟ الجواب: السؤال
لما نام علیھ الصالة والسالم عن صالة الفجر : (وسلم، فقد فعل ذلك في السفر، كما في حدیث حذیفة بن الیمان رضي هللا عنھ وأرضاه أنھ

فدل على مشروعیة قضاء الراتبة ). ى الفجرًواستیقظ بعد طلوع الشمس أمر بالال فأذن بالصالة، ثم صلى رغیبة الفجر، ثم أمر فأقام فصل
بعد خروج وقتھا، وكذلك ثبت عنھ علیھ الصالة والسالم في حدیث أم المؤمنین عائشة رضي هللا عنھا وأرضاھا أنھ صلى هللا علیھ وسلم 

 ناس من عبد القیس فشغلوني أتاني: (قال! رأیتك تصلي ركعتین لم أرك تصلیھما من قبل؟: یا رسول هللا: صلى بعد العصر ركعتین، فقالت
كما لو نام  فدل ھذا الحدیث على مشروعیة قضاء السنن الرواتب إذا كان اإلنسان عذر بتركھا،). عن الركعتین اللتین بعد الظھر فھما ھاتان

لقبلیة، فإنھ بعد سالم عن صالة الفجر لعذر ثم استیقظ بعد طلوع الشمس، وھكذا إذا دخل واإلمام یصلي الظھر ولم یتمكن من صالة السنة ا
  .اإلمام یجوز لھ أن یصلي القبلیة، ثم یصلي بعدھا السنن الراتبة البعدیة، وهللا تعالى أعلم

 
 
 
 

 حكم الجھر في الصالة
 
 

إنھ : ھمقال بعض: للعلماء في الجھر في الصالة وجھان: إذا نسي اإلمام الجھر بالقراءة في الصالة الجھریة ھل یسجد للسھو؟ الجواب: السؤال
وھذا قول یختاره بعض السلف رحمة هللا علیھم، وھو في مذھب بعض العلماء، . من الواجبات، ویلزمھ إذا نسیھ أن یسجد لھ سجود السھو

ًالجھر لیس بواجب، ولذلك لو أسر في جھریة أو جھر في سریة ولو كان متعمدا صحت : وقال بعض العلماء. كـمالك رحمة هللا على الجمیع ّ
  . واألحوط أنھ یسجد إذا كان یرید الخروج من الخالف، أما لو ترك السجود فإنھ ال حرج علیھ، وهللا تعالى أعلمصالتھ،

 
 
 
 

 حكم من أفطر في رمضان ولم یعلم بوجوب القضاء إال بعد فترة طویلة
 
 

 القضاء، فلم تقض ذلك الشھر حینھا، وبعد ًامرأة أفطرت شھر رمضان كامال بسبب الحمل والوالدة، ولم تكن تعلم أنھ یجب علیھا: السؤال
قال : یلزمھا قضاء ھذا الشھر، وللعلماء رحمھم هللا في الجاھل وجھان: عشرین سنة تبین لھا أنھ یجب علیھا القضاء، فماذا تفعل؟ الجواب

ًوھذا واضح، خاصة إذا كانت . شرعلیس بعذر بعد استقرار ال: وقال بعضھم. الجھل عذر، وُیسقط التكلیف، وال كفارة لمكان العذر: بعضھم
مثل ھذه ال ُیعذر، : فقالوا. إنھا جاھلة: في المدن والعمران؛ ألنھ یتیسر وجود العلماء وسؤالھم، ومع ذلك تسكت عن سؤالھم ثم تأتي وتقول

، فإنھ ال یفتح للناس الترخص وھذا القول من القوة بمكان. ًإنما ُیعذر من كان في البوادي بعیدا عن العلماء، أو كان في زمان التشریع
ولذلك . بالجھل؛ ألنھم إذا كانوا في حاضرة وأمكنھم سؤال العلماء فھم مقصرون مستھترون، ومن قصر في الشرع ُیلزم بعاقبة تقصیره

أما إذا كانت في مكان و. َُّیفصل في ھذه المرأة، فإن كانت في العمران وأمكنھا سؤال العلماء فإنھا آثمة بالتقصیر ومعرفة حكم هللا عز وجل
ال یتیسر معھ أن تبعث من یسأل لھا أو ال یتیسر فیھ وجود العالم الذي تسألھ فإنھا معذورة، وال كفارة علیھا، على القول بأن الجھل عذر 

. إنھا قصرت: ر، ثم إذا قلناّ أنھا تأثم إن كانت قصرت وال تأثم إن لم تقص-وأمیل إلیھ-وعلى القول بالتفصیل . ًمطلقا، فال كفارة علیھا وال إثم
ّوحكمنا بإثمھا فمذھب جمھور العلماء أن من قصر فدخل علیھ رمضان الثاني ولم یقض رمضان األول فعلیھ عن كل یوم ربع صاع، وھو 

ھ على سبیل قول بعض أصحاب النبي صلى هللا علیھ وسلم، وكذلك جمع من العلماء ُینسب إلى جمھور أھل العلم رحمة هللا علیھم، وُیفتى ب
  .وهللا تعالى أعلم. االحتیاط، وإال فقول الظاھریة بعدم وجوب التكفیر من القوة بمكان
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 (بین كل أذانین صالة: (معنى قولھ صلى هللا علیھ وسلم

 
 

لنافلة والمكتوبة؟ ، والصالة بینھما ھل ھي ا)بین كل أذانین صالة: (ما المقصود باألذانین في قول النبي صلى هللا علیھ وسلم: السؤال
القمران : من باب التغلیب، والعرب تقول) بین كل أذانین صالة: (ھذا حدیث صحیح عن رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم، وقولھ: الجواب

ِّمة فغلب بین األذان واإلقا: أي..) بین كل أذانین: (والعشاءان والظھران والعمران، كل ذلك من باب التغلیب، فقولھ علیھ الصالة والسالم ُ
 وكانت -بمعنى أنھ ُیعلم بدخول وقت الصالة-ًووجھ ذلك أن األذان في لغة العرب اإلعالم، فلما كان األذان األول أذانا ). األذان على اإلقامة

ًاإلقامة إعالما بقیام الصالة ُوصفت بكونھا أذانا من ھذا الوجھ فلة لیست براتبة، وإنما وعلى ھذا فإنھ یصلي بین األذان واإلقامة، وھذه النا. ًِ
ِّھي نافلة مستحبة یفعلھا اإلنسان، ولیست من السنة الراتبة، إال إذا كانت للصالة الذي أذن لھا راتبة قبلیة كالظھر والفجر ونحو ذلك أما إذا . ُ

: ن النبي صلى هللا علیھ وسلم قاللم تكن لھا راتبة قبلیة كصالة المغرب، فإنھ إذا أذن المغرب ُیشرع لإلنسان ویسن لھ أن یصلي ركعتین؛ أل
  .وهللا تعالى أعلم. ، وھكذا لو أذن العشاء فلھ أن یصلي بین األذان واإلقامة ركعتین)بین كل أذانین صالة(
 
 
 
 

 حكم التقصیر في حق الوالدین بعذر طلب العلم والدعوة
 
 

أخي :  في حق الوالد، فھل أنا معذور بھذا التقصیر؟ الجوابٌلي أب عاجز، وأشتغل بطلب العلم وبعض المشاریع الدعویة، وأقصر: السؤال
اتق هللا في أبیك، واتق هللا في والدیك، وابدأ بھما؛ ألن هللا سبحانھ وتعالى أمر بتوحیده ثم ثنى ببر الوالدین، فاتق هللا عز وجل في ! في هللا

َإما یْبلغن عنَدك الكبر : قال سبحانھ وتعالى. زم قدمھ؛ فإن الجنة ثمأبیك عند المشیب والكبر، فارحم ضعفھ واجبر كسره، وكن إلى جواره، وال َ َ َِ ِ َّ َّْ ُْ َ ِ
ًأحدُھما أْو كالُھما فال تقْل لُھما أف وال تنھْرُھما وقْل لُھما قْوال كریما  ِ َ َ َ َ ًَ َ َ َ َ َ َ َ َ ََ َُ ْ ٍُّ ُِ َ رغم أنف رجل أدرك والدیھ فلم : : (وفي الحدیث]. 23:اإلسراء[َُ

ً، فاحمد هللا عز وجل إذ متع ناظریك بوجود والدیك، واغتنم ھذه الفرصة، خاصة إذا كان الوالد ضعیفا )آمین: قلت. آمین: لق. یدخاله الجنة ّ
َّفقم على حالتھ، واقض حوائجھ وفرج كربتھ، وكن إلى جواره، فإنھ فرض الزم علیك مقدم على النوافل، ومقدم على حلق الذكر، ومقدم على  ٌ

وما تقرب العبد إلى هللا بشيء أحب إلیھ مما افترض علیھ، فابدأ بوالدیك، وفي . ا كانت على سبیل النفل ولم تكن واجبةمجالس الصالحین إذ
یرید أن یكون مع النبي صلى هللا علیھ وسلم، فھاجر - . أقبلت من الیمن أبایعك على الھجرة والجھاد! یا رسول هللا: (ًالحدیث أن صحابیا قال 

فارجع إلى : قال. نعم: أحي والداك؟ قال:  فقال- ، یقاتل في سبیل هللا إلعالء كلمة هللا مع رسول هللا صلى هللا علیھ وسلملكي یكون تحت ظلھ
ارجع : قال. أقبلت من الیمن أبایعك على الھجرة والجھاد وتركت أبواي یبكیان! یا رسول هللا: (قال: ، وفي روایة)والدیك فأحسن صحبتھما

فبر الوالدین فرض الزم ینبغي على المسلم أن یبدأ بھ قبل النوافل والطاعات، فابدأ . ، وأبى أن یخرج معھ)ما أبكیتھماإلیھما فأضحكھما ك
بنفسك وبمن تعول، وارحم ضعفھ وارحم كبره، وكن مع الوالدین وال تسأم وال تمل، وال تتعب وال تضجر، فإنك تخوض في رحمات هللا جل 

ِاره تدخل السرور علیھ، وتذھب الوحشة عنھ بأنسھ برؤیة وجھك، فكم من قلوب للوالدین تتعطش وتتألم، فكل لحظة وأنت في جو. جاللھ ُ
وقد ثبت في الحدیث الصحیح عن النبي صلى هللا علیھ وسلم أنھ لما . ولكن یزول ألمھا ویروى عطشھا إذا اطلعت ورأت أبناءھا وبناتھا

). رحمة أسكنھا هللا في قلوب عباده: ما ھذا یا رسول هللا؟ قال: ( والسالم، فقال لھ الصحابةاحتضر ابنھ إبراھیم دمعت عیناه علیھ الصالة
. فالوالدان فیھما رحمة، وفیھما حنان للولد وشوق وحنین، ولو أمرك أن تسافر أو تذھب للدعوة فینبغي أن تكون أحرص على الخیر منھ

وتحب أن تكدح وتتاجر وتذھب ھنا وھناك . سافر:  فیراك تحب السفر فیقول لكفالوالد قد ال یحب أن یزعجك، وال یحب أن یضیق علیك،
ًولكن ینبغي أن تكون فطنا لبیبا حكیما. اذھب: فیقول لك ً ُفالدنیا تدرك، . ًأریبا، فھذا الوالد في آخر عمره وضعفھ ومشیبتھ وكبره بحاجة إلیك ً

فاتق هللا عز . وجل والدیك فسوف تعض على أصابع الندم، والت ساعة مندمولكن بر الوالدین لیس إال ساعات ولحظات، اختار هللا عز 
فینبغي أال ینام اإلنسان إال وھو یفكر كیف یبر والدیھ، وأول . وجل في والدیك، واشكر نعمة هللا سبحانھ وتعالى إذ متع عینیك برؤیة الوالدین

 ولو أدى ذلك إلى انقطاعك عن بعض الدروس، فإن الوالد في أشد الحاجة الفروض بعد توحید هللا عز وجل بر الوالدین، فتكون إلى جواره،
ًأن تجلس معھ، فإن كان مریضا تداویھ، وإن كان محتاجا إلى معونة تعینھ وتساعده، حتى ولو كان اإلنسان یجد من والدیھ األذیة، فإن أفضل  ً

یك، وإذا كنت ترحمھما فتجد منھما الغظاظة، ولربما تجد منھما أنھما ُالبر وأحسنھ وأكملھ وأجملھ إذا كنت تحسن إلى الوالدین ویسیئان إل
 أن ذلك من دالئل القبول، فما دمت ال تتسبب - إن شاء هللا- یكرمان غیرك ویھینانك، فإذا رأیت من الوالدین السباب والشتام واالحتقار فاعلم 

واعلم رحمك هللا أنھا .  لحكمة یرید أن یرفع درجتك ببرك بوالدیكفي غضبھما، وكأن الوالد ال یحفظ معروفك، وال یشكر إحسانك، فلعل هللا
ًوأعرف عالما من العلماء الذین بلغوا . من فواتح الخیر، فكم من علماء وأفاضل وصلحاء بلغوا الخیر بفضل هللا جل جاللھ ثم برضا الوالدین

ًشأوا عظیما في العلم كتب ترجمتھ بیده فقال هللا عز وجل إلیھ بعد توحیده بلغت بھ بفضل هللا عز وجل ھذا العلم مثل ًال أعرف أمرا وفقني : ً
فإذا وفقك هللا لبر الوالدین كسبت منھما الدعوات الصالحات، وخضت في . بري بوالدي، فقد توفي وھو في النزع یدعو لي بالعلم والعمل

أن یسعدك، وأن یوفقك، وأن یكون معك، فأبشر بكل خیر في دینك رحمات هللا سبحانھ وتعالى، فتخرج من عند والدیك واألكف ترفع إلى هللا 
العلم یجد السآمة، ویجد الضیق، ویجد الملل، وال یدري من  فال یشتغل اإلنسان بالنوافل ویترك الفرائض، وبعض طالب. ودنیاك وآخرتك

لده بكلمة واحدة، فتغیب علیھ شمس ذلك الیوم وھو من أین جاءه ھذا الھم والغم والنصب والتعب، فقد یكون عق أباه؛ ألن اإلنسان قد یعق وا
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ِفكیف یحتاج والدك إلى حاجة ویأتیك قبل أن تأتیھ، وھو الذي طالما سھر وتعب علیك؟ وهللا إن اإلنسان لیكاد یذوب . - والعیاذ با- العاقین 
المفروض أنك ال تنتظر من الوالد أن یسألك، وال تنتظر ف.  حینما ینظر إلى والده یسألھ حاجة-لو أن القلوب والضمائر والنفوس حیة-ًخجال 

 كربتھ، وتسعى في تحقیق مصالحھ وإدخال السرور علیھ، -بإذن هللا-من الوالد أن یعرض حاجتھ علیك، بل علیك أن تلبي حاجتھ، وأن تفرج 
دین، فالواحد منا یجلس مع أصحابھ وأحبابھ فقبل الجلسات، وقبل األصدقاء واألصحاب واألحباب بر الوال. وبذل كل ما تستطیع من الخیر

أن یجلس مع أبیھ لحظة واحدة یتذمر،  ساعات متأخرة من اللیل ال یسأم، وال یمل وال یضجر، وقد یكون في فضول الحدیث، ولكن بمجرد
ھذا : یقول. شكرك على ما قدمتأ: وتجده إذا دخل علیھ رجل من أھل الدنیا یقوم من مكتبھ یقضي حوائجھ، ویفرج كربتھ، فإذا قال لھ الرجل

وإذا جاء والده في أبسط حاجة أو أقل معروف أعرض عنھ، ولربما جاء وقضى الحاجة بتذمر، حتى إن الوالد یكره ھذه الحاجة مما . واجب
ًالب العلم دائما أن وینبغي على الخطباء وط. فا هللا في ھذه القلوب الضعیفة، فارحموا ضعف الوالدین. یرى من السآمة والملل من ابنھ

ًیذكر بعضھم بعضا ببر الوالدین، فھذه فواتح رحمة، وھذه من األمور التي كان العلماء رحمھم هللا یتفقدون فیھا طالبھم، فال تمر فترة إال  ِّ
أمران ال أسأم : ولِوھم یذكرون، وقد عھدت بعض المشایخ رحمة هللا علیھم أنھ كان ال یجلس معھ طالبھ إال وھو یتفقدھم في أمرین، ویق

ْوإن كنت في حیِّك، أو في مسجدك، فاذكر فضل بر الوالدین، وأشد . ًفتجده دائما یقرع طالبھ ویذكرھم بھذا. اإلخالص وبر الوالدین: منھما ِ َ
حوائج الوالدین بھما؛ ألن الناس تناست، وكلما طال العھد عن النبوة كان الناس في فتنة ومحنة وغربة عن الدین، فقد أصبح الیوم قضاء 

ُكائنا مع الضیق والسآمة والملل، حتى إن كثیرا من اآلباء یضجرون، فتجد األب تقضى حاجتھ، لكن تقضى بدون رغبة ُ ً وقد اتصل بي ذات . ً
 فقلت - وھي قربة من أجل القربات-إني أرید أن أخرج إلى كذا وكذا : مرة رجل من األخیار، وكان من خیار طالب العلم والدعاة، فقال لي

لو كنت ترید مني الرأي فأنا : قلت. أذن لي: ھل أذن لك في الخروج؟ قال: قلت. الوالد موجود: ھل والداك موجودان؟ قال! یا أخي: لھ
والدك كبیر، ولو أذن لك فالمفروض أن تستحي من هللا عز وجل أن تتركھ على ضعف وخور : لماذا؟ قلت: قال. أنصحك أن تبقى عند والدك

وثالث مرات وأنا أراجعھ، ولكن یأبى هللا عز وجل، وأرجو . تأكد: قلت لھ. أنا واثق أنھ راض: عمر وتخرج تتنفل بالطاعات، فقالفي ھذا ال
فیشاء هللا عز وجل أنھ ُیقدم على ما ھو طالبھ من الخیر، فخرج، فلما خرج . أن الرجل كان فیھ الخیر والصالح، أحسبھ وال أزكیھ على هللا

فرجعت، فلما رجعت وجدت الوالد : قال. ًمدینة التي ھو فیھا مسافة تذكر شیئا في البیت أنھ لم یأخذه معھ، وكان من لوازم سفرهوابتعد عن ال
ِفلما رأیت الوالد ذھلت حتى عن الشيء الذي أتیت من أجلھ، فقلت: في حالة من البكاء والحزن والھم والغم ما هللا بھ علیم، قال ما ھذا یا : ُ

. ماذا أفعل؟ رأیتك تحب ھذا الشيء وال أحب أن أمنعك عما ترید، أما لو كان باختیاري وھواي فال أریدك أن تفارقني! یا بني: لوالد؟ قا
ّفالوالدان فیھما رحمة، وال یستطیع الوالد إذا رآك ترید شیئا أن یصدك عنھ، والوالدة . وهللا ما ھو إال أن قبلت قدمھ، وجلست أبكي عنده: قال ً

وقد قال النبي . ال أذھب، بل أجلس عند قدمك وأقضي حوائجك: فقل. اذھب: فإذا قال. اذھب: من الوالد، فال یغتر الشاب لقول الوالدأرحم 
فالوالدان یحتاجان إلى وفاء، وإلى رد جمیل، وإلى اإلحسان مھما كان، حتى ولو كان الوالد ). الزم رجلھا فإن الجنة ثم: (هللا علیھ وسلم صلى
إذا كنت ترید الرحمة -فلتذھب إلى طلب العلم ولكن بقدر، ولتجعل حاجتھ بین عینیك، وال تنتظر منھ . اذھب إلى طلب العلم: لكیقول 

ً یوما من األیام أن یطلب منك شیئا، وإنما تكون أنت الذي تقضي حوائجھ، وأنت الذي - والرضوان والتوفیق من هللا، وسعادة الدنیا واآلخرة ً
نسأل هللا العظیم رب العرش الكریم أن یكرمنا بالبر، وأن یجعلنا من أھلھ، ونسألھ بأسمائھ الحسنى وصفاتھ العال .  إلى حوائجھتبادره وتسبقھ

اللھم اغفر لھم وارحمھم، وعافھم . في ھذا المجلس المبارك أن یسبغ شآبیب الرحمات على من كان منھم من األموات من اآلباء واألمھات
ً نزلھم، وأوسع مدخلھم، واجزھم عنا خیر ما جزیت والدا عن ولده، اللھم أسبغ علیھم شآبیب الرحمات، واجعلھم عندك واعف عنھم، وأكرم

  .وآخر دعوانا أن الحمد  رب العالمین، وصلى هللا وسلم وبارك على نبیھ وآلھ وصحبھ أجمعین. في نعیم الجنات
 
 
 
 

 [2[صالة المسافر :  فصل-شرح زاد المستقنع 
َّلسفر غالبا تصحبھ مشقة وعناء، ولذلك خفف هللا عن المكلفین في السفر وشرع لھم قصر الصالة فیھ، لمسافة معلومة ومدة معلومة، ا ً

مشروعیة الجمع : وبشروط معینة، على أن یراعى وقت أداء الصالة ووقت وجوبھا، وكذلك حال االقتداء بالمقیم، ومن التخفیف عن المسافر
 .ًمراعاة لحال المسافر وتیسیرا علیھ، وقد یكون الجمع في غیر حال السفر كالجمع في عرفة ومزدلفةبین الصالتین، 

 تابع أحكام صالة المسافر
 
 

...... 
 

 حكم القصر في السفر المحرم
 
 

فیقول : أما بعد. بھ أجمعینبسم هللا الرحمن الرحیم الحمد  رب العالمین، والصالة والسالم على أشرف األنبیاء والمرسلین، وعلى آلھ وصح
ًمن سافر سفرا مباحا أربعة برد سن لھ قصر الرباعیة ركعتین إذا فارق عامر قریتھ أو خیام قومھ: [المصنف رحمھ هللا شرع المصنف ]. ً

فر إذا كانت رباعیة رحمھ هللا بھذه الجملة في بیان المسائل واألحكام المتعلقة بصالة المسافر، وهللا سبحانھ وتعالى جعل الصالة في الس
فرضت الصالة ركعتین ركعتین، فأقرت في السفر وزیدت : (ركعتین، كما شھد بذلك حدیث أم المؤمنین عائشة رضي هللا عنھا في الصحیح
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یفید أنھ ] ًاًمن سافر سفرا مباح: [قولھ. وقد بینا أن السفر یعتبر من األمور التي توجب التخفیف عن العباد والمكلفین في الصالة). في الحضر
ًیشترط في السفر الذي تقصر فیھ الصالة أن یكون سفرا مباحا ولیس بسفر معصیة، فإن كان السفر سفر معصیة فإنھ ال یحل لھ أن یقصر  ً

َفمن اْضطر غْیر باغ وال عاٍد : الصالة، وذلك لقولھ سبحانھ وتعالى َ َ َ ٍَ َ َّ ُ ِ عبد هللا بن عباس ، فقد فسر حبر األمة وترجمان القرآن ] 173:البقرة[َ
ًفإذا كان مسافرا سفرا محرما فإن ). أن یسافر سفر بغي، أو سفر عدوان: (رضي هللا عنھما االضطرار في حال البغي والعدوان فقال ً ً

 فیھا إن الصورة یشترط: قلنا! إنھ مسافر في الصورة :الخطاب یتوجھ علیھ بالرجوع، فكأن السفر وجوده وعدمھ على حد سواء، فلو قال قائل
  .ًأن یعتد بھا شرعا، فلما كانت الغیة في حكم الشرع لم یترخص برخصھ

 
 
 
 

 المسافة التي یقصر فیھا المسافر
 
 

ًمن سافر سفرا مباحا أربعة برد: [قولھ كان أصل البرید في اللغة : ، قالوا)برده ذم: (جمع برید، والبرید كلمة أصلھا فارسي وھو: البرد]. ً
دمون البغال في إیصال الرسائل، فعلى كل مرحلة یجعلون محطة تكون فیھا بغال مھیأة، فإذا أخذ الرسول الرسالة من الرسول، وكانوا یستخ

ًمحطة انطلق إلى المحطة األخرى، فیجد رسوال آخر ینتظره في المحطة فیعطیھ الرسالة، فینطلق إلى المحطة التي تلیھا، فیكون أبلغ في 
 ینطلق نفس المسافر، فإذا وصل إلى المحطة األولى وجد دابة فركب علیھا إلى المحطة التي تلیھا، وھكذا وصول الرسالة في أقرب وقت، أو

-فالبرید نفس المسافة التي یقطعھا المسافر في الیوم وھي المرحلة الكاملة، وھذه المسافة . ًحتى یبلغ المكان الذي یریده لرسالتھ، فسمي بریدا
ًحدید ذھب إلیھ جمھور العلماء رحمھم هللا، فالمسافر ال یكون مسافرا إال إذا قصد ھذه المسافة فما فوقھا، فلو  توقیت وت- التي ھي أربعة برد

ًكانت المنطقة أو المدینة التي یرید بلوغھا دون أربعة برد فإنھ ال یوصف بكونھ مسافرا، فكما أن من خرج من مدینة إلى ضواحیھا ال یعتبر 
أما الدلیل الذي دل على اعتبار ھذه األربعة البرد فحدیث النبي صلى . ذلك من انتقل إلى مسافة دون ھذه المسافةًمسافرا في حكم الشرع، فك

ال یحل المرأة تؤمن با والیوم اآلخر أن تسافر مسیرة یوم ولیلة : (هللا علیھ وسلم الثابت في الصحیح عن أبي ھریرة رضي هللا عنھ أنھ قال
، ووجھ الداللة من ھذا الحدیث أن النبي صلى هللا علیھ وسلم حرم على المرأة أن تسافر )  إال ومعھا ذو حرمة- مسیرة یوم: وفي روایة-

. بدون محرم، ولم یذكر مسافة توصف بكونھا مسافة سفر دون الیوم واللیلة، فدل على أن مسافة الیوم واللیلة ومسیرة الیوم واللیلة ھي السفر
ًمن إنسان یسیر یوما كامال تكون على ھذا الوجھ؛ ألنھ إذا مشى منإن األربعة البرد : وقالوا ًأول النھار إلى أوسطھ فإنھ یقطع بریدا، ثم من  ً

ًأوسطھ إلى آخره یقطع بریدا، فیتم لھ في النھار بریدان، ثم في اللیلة بریدان، فأصبح المجموع أربعة برد، فھي مسیرة الیوم واللیلة، فإن 
والبرید من الفراسخ أربعة، والفرسخ ثالثة أمیال، وبناء على ذلك لتكون المسافة ستة عشر . یلة فإنھا مسیرة أربعة بردمسیرة یوم ول: قالوا

ًفرسخا، أو ثمانیة وأربعین میال، وتقدر بالكیلو مترات، فبعض المتأخرین   اختبر سیر اإلبل، فذكر أن اإلبل - قبل ما یقرب من أربعین سنة- ً
ًمن طلوع الشمس إلى غروبھا، وقد تسیر دون األربعین شیئا قلیال، وقد تصل إلى األربعین، : ًقارب أربعین كیلو مترا، أيفي الیوم تسیر ما ی ً

ًفإذا كان السیر معتادا في الزمان المعتاد الذي لیس بشدید الحر وال بشدید البرد، فإنھ یصل السیر إلى ما یقارب األربعین كیلو مترا، فإذا  ً
ًار أربعین كیلو مترا وفي اللیل أربعین كیلو مترا فھي إلى الثمانین، فھو یقولحسبت في النھ إنھا تصل إلى ما یقارب ثمانیة وسبعین كیلو : ً

فھي ما . ًثمانون كیلو مترا: ومنھم من یقول. ًستة وسبعون كیلو مترا: ومنھم من یقول. ًاثنان وسبعون كیلو مترا: ومن العلماء من یقول. ًمترا
ًنین وسبعین كیلو مترا إلى ثمانین كیلو مترا، فإن احتاط فإنھ یوصلھا إلى الثمانین، ولكن األشبھ بین اث  أنھ إلى اثنین -فیما ذكره غیر واحد-ً

) ال یحل المرأة أن تسافر مسیرة یوم ولیلة: (إن الدلیل من السنة أن النبي صلى هللا علیھ وسلم قال: وقلنا. وسبعین یرخص لھ برخص السفر
ًكیف أسقطت ما دون الیوم واللیلة عن كونھ سفرا؟ : فإن قال قائل.  فدل ھذا النص الشرعي على أن من سار مسیرة الیوم واللیلة فھو مسافر،

السنة، فإن النبي صلى هللا علیھ وسلم خرج من المدینة إلى مواضع : ًوما ھو الدلیل على أن من خرج دون الیوم واللیلة ال یكون مسافرا؟ قلنا
، ومكث فیھا ولم یقصر الصالة، فقد خرج إلى الخندق وھو یبعد عن المدینة ثالثة أمیال تقل - دون مسیرة الیوم واللیلة: أي-دون ھذه المسافة 

أو تكثر، خاصة إذا خرج من طریق بطحان، ومع ذلك لم یقصر رباعیة، وخرج إلى أحد ولم یقصر رباعیة، وكذلك ثبت عنھ في األحادیث 
ى بني النضیر وحاصرھم خمس عشرة لیلة في شھر ربیع ومع ذلك لم یقصر الصالة، وبنو النضیر على أمیال من المدینة، أنھ خرج إل

ٍوكذلك خرج إلى بني قریظة وال تقل المسافة بینھ وبینھم عن ستة أمیال كما ذكر غیر واحد، وھذه كلھا ضواح من المدینة بینھا وبین المدینة 
 ومع ذلك لم -حیث قصدھم بالحصار والقتال- ًنھ یخرج إلى ھذه المسافات التي ھي دون الیوم واللیلة قاصدا إیاھم دون الیوم واللیلة، فكو

ًنرجع إلى أقل ما سماه الشرع سفرا، فنحكم بكون : ولذلك قالوا. ًیقصر الصالة یدل على أن ما كان دون الیوم واللیلة ال یحكم بكونھ سفرا
فإنھ في حكم من خرج إلى ضواحي المدینة وما -كما لو خرج إلى قریة دون مسافة الیوم واللیلة -وأما ما دونھ ًاإلنسان مسافرا إذا قطعھ، 

وأكدوا ھذا بأن حبر األمة وترجمان القرآن عبد هللا بن عباس رضي هللا عنھما كان ال یجیز ألھل مكة أن یقصروا الصالة بعرفة، . قاربھا
وھذا السند صحیح عنھ رضي هللا . ولكن إلى جدة وعسفان، أو الطائف. ال: أنقصر الصالة في عرفة؟ قال: فقد سألوه رضي هللا عنھ وأرضاه

عنھ، ولم یختلف على ابن عباس رضي هللا عنھما في فتواه بھذه المسألة، وقد كانت عسفان مسیرة یوم ولیلة، وكانت جدة في ذلك الزمان 
ًفھذا یدل على أن الخروج المطلق ال یوصف بكونھ سفرا، : قالوا. فة الیوم واللیلة بشيءمسیرة یوم ولیلة، وكانت الطائف تربو على مسا

أنھ قد جاء عن ابن عمر رضي هللا عنھما أنھ قصر : ًثانیا. ًوإنما یكون سفرا إذا كانت المنطقة التي یریدھا تبعد بمقدار الیوم واللیلة فأكثر
ًعد عن المدینة ما یقارب ستین إلى سبعین كیلو مترا یقل قلیال أوالصالة حینما خرج إلى وادي ریم، ووادي ریم یب یكثر على حسب الطریق،  ً

ًوقد یزید على السبعین قلیال إذا قصدت آخر الوادي، وعلى ھذا فھو یقارب مسیرة الیوم واللیلة، وجاء عنھ أیضا في الروایة األخرى  رضي -ً
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ا ورد عنھ من أنھ كان یقصر في الثالثة األمیال فھو ابتداء قصره، بمعنى أنھ لو خرج  أنھ قصر في األربعة البرد، وم-هللا عنھ وأرضاه
مسیرة الیوم واللیلة كان إذا سار ثالثة أمیال قصر، بل حتى لو خرج من العمران یقصر، فعلى ھذا ال تعارض بین الروایات عن ابن عمر ، 

ي األربعة برد ومسیرة الیوم واللیلة، وإذا نظرنا إلى األسانید عن ابن عمر وجدنا فإن الروایات القویة واردة عنھ رضي هللا عنھ بالتأقیت ف
أصحھا وأقواھا ما جاء عنھ في القصر في األربعة البرد، وھي عن أوثق أصحابھ وأقربھم منھ كـسالم ابنھ، وكذلك نافع مواله رحمة هللا على 

إنھا أربعة برد، وما ورد عنھ من  : -الجمھور: أعني-افة، فیقوى مذھب من قال الجمیع، خاصة وأنھ ورد عنھ أنھ أمر بالقصر في ھذه المس
القصر في الثالثة األمیال فإنھ محمول على أنھ ابتدأ القصر، بمعنى أنھ خرج من المدینة ثالثة أمیال فحضرتھ الصالة فصلى وھو قاصد 

رج من المدینة، فإنھ بمجرد أن وصل إلى ذي الحلیفة قصر الصالة، مع أن لمسیرة الیوم واللیلة، كما فعل النبي صلى هللا علیھ وسلم حینما خ
فھذا حاصل ما ذكر بالنسبة ألدلة السنة، وكذلك اآلثار الصحیحة عن أصحاب النبي صلى هللا . ذا الحلیفة لیست على مسیرة مرحلة كاملة

إنھ یرجع فیھ إلى عرف الناس الختلفت أعرافھم، فتجدنا : م، فلو قلناعلیھ وسلم، وألننا لو لم نقل بالتحدید فإن ذلك سیؤدي إلى اختالج األحكا
ًعند ھؤالء یعتبر سفرا وعند غیرھم ال یعتبر سفرا: نقول وألن نوایا الناس تختلف، فقد أراه على سفر وال یراه غیري على سفر مع أن . ً

أن : المسألة األولى: یتضمن مسألتین) مسیرة یوم ولیلة: (ولھوعلى ھذا فإن نص النبي صلى هللا علیھ وسلم في ق. المسافة قد تكون واحدة
فعند اختالل إحداھما یرجع إلى اآلخر، فإذا كانت المسافة الزمنیة التي تقطع فیھا المسیرة . أن یعتد بالمكان: المسألة الثانیة. بالزمان یعتد

ًان شاقة فیمشي اإلنسان ویواصل بحیث یمضي یوما ولیلة وھو قاصرة عن الیوم واللیلة رجعنا إلى مسافة المكان، وإن كانت مسافة المك
توضیح ذلك أن اإلنسان لو قطع مسافة السفر في سیارة في نصف ساعة أو ساعة فإنھ مسافر؛ ألنھا . یمشي فإنھ یرجع إلى التأقیت بالزمان

ال یحل المرأة تؤمن با والیوم واآلخر أن تسافر : (ممسیرة یوم ولیلة، وبنص الحدیث مسیرة الیوم واللیلة سفر، فقولھ علیھ الصالة والسال
ھو : یدل على أن المسافة معتد بھا، وعلى ھذا فلو سافر بالطائرة أو بالسیارة في برھة یسیرة أو زمان یسیر فإننا نقول) مسیرة یوم ولیلة

ًمسافر التفاتا إلى المكان الذي قطعھ، أما لو كان المكان شاقا كاألماكن الوعرة  والجبال التي یصعب تسلقھا والوصول إلیھا وشق علیھ أن ً
تحدید الزمان إن تعذر المكان، وتحدید المكان : إن الحدیث تضمن التحدیدین: یقطع ھذه المسافة فإننا نرجع إلى التأقیت بالزمان، ولذلك قالوا

إن البرید من الفراسخ : فراسخ، والفرسخ ثالثة أمیال، كما قیلفالحاصل أن البرید أرعبة . إن تعذر الزمان، واالعتداد بھما إن تسایرا وتوافقا
ًأربع وفرسخ ثالثة أمیال ضعوا فمسافة القصر أربعة برد، أو ستة عشر فرسخا، أو ثمانیة وأربعون میال، وما دونھا فلیس بسفر، فإذا قلنا ً :

ً ثمانیة وأربعون میال فلو أن إنسانا سافر سبعة وأربع-ًمثال- إن المسافة  ھذا ال حرج فیھ، فإن الرجل إذا : ًین میال فلیس بمسافر، إال أننا نقولً
خرج إلى العمرة وحاذى المیقات ثم خطا خطوة واحدة ولبى ولم یحرم فإنھ یجب علیھ الدم، وإذا رجع إلیھ وأحرم منھ سقط عنھ الدم، 

ذا تحدید الشرع وھذا نصھ، وھذه مكة فإنك قد تقف على آخر حدھا فالشرع إذا حدد المكان فإنھ ال یختلف فیھ القلیل وال الكثیر، ما دام أن ھ
ً الظلم واإلثم فإنھ متوعد بالوعید، ولو خرج شبرا واحد لم یحصل لھ ذلك الوعید؛ -نسأل هللا العافیة-ًأن إنسانا دخل ھذا الحد ونوى فیھ  فلو

. ًإنھ ال یحكم بكونھ مسافرا: -على ظاھر ھذا النص- یسیر فإننا ال نقول ًألن ھذا تأقیت من الشرع، فلو سافر دون ثمانیة وأربعین میال ولو بال
 .ھذا حاصل ما ذكره العلماء رحمھ هللا علیھم في مسافة السفر

 
 
 
 

 حكم القصر في السفر ومن أین یبتدئ بھ
 
 
وھذا مذھب الجماھیر؛ ألن عثمان . رال یجب علیھ القص: أي] سن لھ]. [سن لھ قصر الرباعیة ركعتین إذا فارق عامر قریتھ أو خیام قومھ]

ًرضي هللا عنھ وأرضاه أتم الصالة بالناس في حجھ، ومع ذلك صلى وراءه الصحابة، فدل على أن اإلتمام ال یعتبر موجبا لبطالن الصالة، 
أرید أن أتم الصالة : إذا قالوال یحكم فیھ بإثم صاحبھ، وعلى ذلك فإنھ من السنة، ولكن ینبغي على اإلنسان أن ال یجاوز ھذا الھدي، فإنھ 

ًوأنا مسافر طلبا للفضل فإنھ تخشى علیھ الفتنة، وذلك أن النبي صلى هللا علیھ وسلم لم یتم الصالة لطلب الفضل، وإذا صلى زیادة على 
ًالركعتین فجعل الرباعیة المقصورة أربعا معتقدا أنھ یكون لھ فضل الركعتین وأنھ أفضل فإنھ مبتدع في قول جماھ یر العلماء رحمة هللا ً

إن عثمان رضي هللا عنھ تزوج : فقیل :إنما الكالم فیما ورد عن الصحابة رضوان هللا علیھم من إتمام عثمان ، وقد أجیب عنھ بأجوبة. علیھم
) أھل ببلد فلیتم فیھمن ت: إني تأھلت بمكة، وإني سمعت رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم یقول: (من أھل مكة، كما ورد في مسند أحمد أنھ قال

إن ھذا یدل على أن : قالوا. ما زلت أصلیھا ركعتین منذ أن فارقتك عام أول: ًإنھ سمع أعرابیا یقول: وقیل. ، فیعتبر كأنھ مكي من ھذا الوجھ
ي الصالة من ھذا إنھ أتم لخوف ھذه المفسدة، فزاد ف: عثمان رضي هللا عنھ خاف أن الجھال یعتقدون أن الرباعیة ركعتان، ولذلك قالوا

سن : [وقولھ رحمھ هللا. فھذه من أقوى األوجھ التي اعتذر بھا ألمیر المؤمنین ورابع الخلفاء الراشدین رضي هللا عنھ وعنھم أجمعین. الوجھ
 بإجماع یدل على أن القصر یختص بالرباعیة، وھي الظھر والعصر والعشاء، أما صالة الفجر والمغرب فإنھا ال تقصر] لھ قصر الرباعیة

وقریة ونحو ذلك، وإما أن  فإما أن یكون في مدینة: اإلنسان لھ حالتان]. إذا فارق عامر قریتھ أو خیام قومھ: [قولھ. العلماء رحمة هللا علیھم
 والحوائط فال یخلو ًإنھ إذا خرج من آخر بنائھا فإنھ یعتبر مسافرا، فلو أن البنیان اتصل بالبساتین: فإن كان في مدینة قلنا. یكون في خیام وبر

أن تكون الحوائط مھجورة والبیوت مھجورة فإن : الثانیة. أن تكون الحوائط عامرة، فحینئٍذ بعد أن یخرج منھا یقصر: األولى: من حالتین
 في وإذا كان. العبرة بالعمران، فبمجرد خروجھ من المواضع التي فیھا العمران یقصر الصالة ویستبیح رخص السفر من الفطر ونحوه

وإما أن یكون مع . الخیام فإما أن تكون لھ خیمة منفردة، فحینئٍذ یبتدئ الرخص بمجرد ركوبھ على دابتھ ومفارقتھ لخیمتھ، كأن یولي قفاه لھا
  .خیام جماعتھ وقرابتھ أو قوم معھ، فحینئٍذ إذا جاوز آخر خیمة من ھذه الخیام فإنھ یترخص برخص السفر، ویأخذ حكم المسافر بمجاوزتھا
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 حاالت القصر واإلتمام للمسافر
 
 

...... 
 

 ًاإلحرام بالصالة حضرا ثم الشروع في السفر
 
 
ًوإن أحرم حضرا ثم سافر، أو سفرا ثم أقام، أو ذكر صالة حضر في سفر أو عكسھا، أو ائتم بمقیم أو بمن یشك فیھ، أو أحرم بصالة یلزمھ ] ً

ًد إحرامھا، أو شك في نیتھ، أو نوى إقامة أكثر من أربعة أیام، أو مالحا، معھ أھلھ ال ینوي إتمامھا ففسدت وأعادھا، أو لم ینو القصر عن
 أن یكون في سفینة، وتكون ھذه السفینة على شاطئ - كما ذكر العلماء- مثالھ ] ًوإن أحرم حضرا ثم سافر: [قولھ]. اإلقامة ببلد لزمھ أن یتم

ًال یحكم بكونھ مسافرا؛ ألنھا ال تزال متصلة بالعمران، وأما إذا تحركت السفینة فإنھ یستبیح البحر، فحینئٍذ ما دامت السفینة واقفة فإنھ 
الرخص بمجرد حركتھا، فلو أنھ أحرم وكبر تكبیرة اإلحرام ولم تتحرك السفینة، ثم لما كبر وانتھى من التكبیر وأراد أن یشرع في القراءة 

ً ابتدائھ الصالة وجدناه مقیما، وإن نظرنا إلى حالھ في الصالة وجدناه مسافرا، فھل العبرة ّتحركت السفینة في السفر، فإنا إن نظرنا إلى ً
العبرة بإحرامھ، فإن أحرم حال السفر ثم دخل إلى الحضر فإنھ یتمھا : باالبتداء والشروع، أم العبرة بما ینتھي إلیھ أمره؟ قال بعض العلماء

فھذا وجھ لبعض العلماء رحمة هللا علیھم، وھم الظاھریة . ً فإنھ یتمھا حضرا كأنھ حاضرًسفرا، وإن أحرم وھو حاضر ثم مضت السفینة
إذا أحرم وھو حاضر وتحركت السفینة فإنھ یتمھا أربع : - وھو للشافعیة والحنابلة ومن وافقھم-الوجھ الثاني . ومن یوافقھم من أھل الحدیث

ً، وھذه قاعدة شرعیة حاصلھا أنك إذا كنت ترید أن تفعل شیئا فیھ )لى األصلالشك في الرخص یوجب الرجوع إ: (ًركعات حضرا، لقاعدة
رخصة من الشرع فإن كنت تشك في كونك من أھل الرخصة رجعت إلى األصل، فلو شككت في كونك من أھل الرخصة فتخفف الصالة 

 أنك مقیم حتى تتحقق من كونك من أھل الرخص؛ وتقصرھا، أو لست من أھل الرخصة فتكون في حكم المقیم وتتمھا، فالقاعدة أن تبني على
قد أحرم بصالتھ وھو حاضر، فمعنى ذلك أنھ قد : ًوربما یعترض معترض ویقول أیضا. ألن الشك في الرخص یوجب الرجوع إلى األصل

إذا :  العلماء یقولوھذا ھو أقوى الوجھین، فیتمھا أربع ركعات، والسبب في ھذا واضح، بل إن بعض. وجب علیھ أن یصلي صالة الحاضر
أذن المؤذن وأنت في داخل المدینة فإنك تعتد باألذان، وھذا القول النفس إلیھ أمیل؛ ألنھ عندما أذن أذان الظھر قبل أن تخرج من المدینة فإنھ 

باحتمال وشك، وعلى قد توجھ علیك الخطاب الشرعي أن تصلي أربع ركعات، ولم تسقط عنك الركعتان اللتان ھما تمام األربع، فال تسقطان 
العبرة عندي بأذان الصالة، فإن : ًإنھ عندما أذن المؤذن وجبت علیھ أربعا، فیتم الصالة ولو سافر بعد ذلك، فبعض العلماء یقول: ھذا قالوا

ًأذن المؤذن وھو داخل المدینة صلى مقیما، وإن أذن المؤذن بعد خروجھ من المدینة صلى مسافرا العبرة عندي : یقول والوجھ الثاني. ً
لكن أعدل ھذه األقوال أن الشك في . ُّویعتد بالصالة على حسب أحوالھا، ومنھم من یعتد بتكبیرة اإلحرام كما أشار إلیھ المصنف. بالصالة

ي أن تكبر تكبیرة اإلحرام وأنت ف: الرخص یوجب الرجوع إلى األصل، وھذه القاعدة ھي التي ذكر فیھا المصنف ھذه المسائل التي منھا
  .المدینة، ثم تتحرك بك الدابة أو السیارة، فتبقى بقیة الصالة وأنت متلبس بصفة السفر فإنك تتمھا صالة مقیم

 
 
 
 

 ًاإلحرام بالصالة سفرا ثم دخول الحضر قبل تمامھا
 
 

اء، فلما كبر تكبیرة اإلحرام، أو شرع لو كان في السفینة فكبر تكبیرة اإلحرام قبل أن یصل إلى الشاطئ والمین: مثالھ]. ًأو سفرا ثم أقام: [قال
في الفاتحة إذا بالسفینة قد رست، فإننا إن نظرنا إلى دخولھ في الصالة فإنھ مسافر ویتم ركعة واحدة، وإن نظرنا إلى ما آل إلیھ أمره فإننا 

كونھ یستبیح الرخصة، واألصل أنھ واجب في ھذه الحالة یجب علیھ إتمامھا صالة حضر؛ ألننا شككنا في : یتمھا بثالث ركعات، فقالوا: نقول
 وجھھ أن من شك في الرخصة وجب علیھ الرجوع - كما ذكرت-علیھ أن یتم أربع ركعات، فیجب علیھ أن یصلي أربع ركعات تامة، وھذا 

 إذا صلى في ھذه ، وھو)دع ما یریبك إلى ما ال یریبك: (إلى األصل؛ ألن األدلة الشرعیة دلت على صحة ھذه القاعدة، ومن ھذه األدلة
، )البر طمأنینة واإلثم ریبة: (علیھ وسلم قال والنبي صلى هللا. الحالة ركعتین استراب؛ ألنھ یشك ھل الرخصة مطردة، أو لیست بمطردة

صالة یخرج من الریب، خاصة في ال: فوصف الشيء الذي فیھ براءة الذمة وكمال الطاعة في البر بأنھ ال ریبة فیھ، وبناء على ذلك قالوا
  .التي ھي عماد الدین، ولھا حظھا في اإلسالم، فینبغي لھ أن یخرج منھا بما یوجب براءة ذمتھ على الوجھ المعتبر
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 ذكر صالة الحضر في السفر والعكس
 
 

في الطریق أن یخرج من مكة بعد انتھاء وقت صالة الظھر، ثم : ِذكر صالة الحضر في السفر، مثالھ]. أو ذكر صالة حضر في سفر: [قال
 في السفر، فبعض العلماء - وھي الظھر- ًتذكر أنھ لم یصل الظھر، فیكون ذكر الحضریة؛ ألن وقت الظھر كان فیھ مقیما، فھو ذكر الحضریة 

 ًإذا ذكر الحضریة في السفر فإنھ یصلیھا كاملة؛ ألن الخطاب توجھ علیھ بإتمامھا أربعا، ولذلك یجب علیھ أن یصلیھا صالة حاضر،: یقول
ًوال عبرة بحالھ أثناء األداء، والعكس أیضا لو ذكر سفریة في حضر، فلو أنھ قدم المدینة وكان مسافرا ومضى علیھ وقت العشاء ودخل  ً

إنھ : الفجر فنسي أن یصلي العشاء، وصلى الفجر ثم وصل الصباح، ثم تذكر بعد أن وصل إلى بیتھ أنھ لم یصل العشاء البارحة، فإنھم قالوا
 .ًربعا؛ ألنھ یشك في استباحة الرخصة، فیرجع إلى األصل، على القاعدة التي قررناھا وأشرنا إلیھایصلیھا أ

 
 
 
 

 االئتمام بالمقیم
 
 

: ، والمسافر إذا صلى وراء المقیم لھ صور)من السنة إذا صلى المسافر وراء المقیم أن یتم: (وفیھ حدیث ابن عباس ]. أو ائتم بمقیم: [قال
من السنة أن یتم : (أن یدخل معھ في الصالة من أولھا، فھذا یتم صالتھ، وعلیھ یتنزل ما ورد عن ابن عباس، وھو قولھ: الصورة األولى

أن یدخل معھ في الصالة في أغلبھا بحیث یتعذر علیھ القصر، وصورة ذلك أن یدخل في الركعة : الصورة الثانیة). المسافر وراء المقیم
ًه الحالة یصعب علیھ القصر، وكذلك أیضا بالنسبة للركعة الثانیة من العصر، أو الثانیة من العشاء، فكل ھذه الثانیة من الظھر، فإنھ في ھذ

إذا دخل في الظھر یصلي وراءه، ثم یجلس بعد الركعة الثالثة للتشھد، : یصعب علیھ فیھا أن یقصر، و إن كان ھناك وجھ ضعیف یقول
ًھد مع اإلمام ویسلم قیاسا على صالة الخوف، وھذا من أضعف األقوال، وھو وجھ شاذ عند أھل وینتظر اإلمام حتى یأتي بالرابعة ثم یتش

ًأن یدخل وراء المقیم موافقا لھ في صفة صالتھ، كأن یدخل وراء المقیم في الركعتین األخریین من : الصورة الثالثة. العلم رحمة هللا علیھم
. وھذا مذھب الجمھور. یتم: فمنھم من قال: ركعتین األخریین من العشاء، فللعلماء فیھ وجھانالظھر، أو الركعتین األخریین من العصر، أو ال

إنھ یقصر ویسلم؛ ألن هللا أوجب علیھ ركعتین، وھو مذھب طائفة من العلماء رحمة هللا علیھم، وأحد الوجھین عند الشافعیة، : ومنھم من قال
. مام؛ ألن هللا أوجب علیھ ركعتین، فإذا دخل ونوى القصر وسلم مع اإلمام فال حرج علیھوھذا الوجھ من القوة بمكان، فلھ أن یسلم مع اإل

ًأن یدخل وراء اإلمام مدركا ركعة واحدة، فھنا یضیف إلیھا ركعة، وقد قال بھ جمع من السلف رحمة هللا علیھم، وبھ یقول : الصورة الرابعة
أن ال یدرك : الصورة األخیرة. إذا أدرك ركعة فإنھ یضیف إلیھا ركعة ثانیة ویسلم: ، فقالوااإلمام أبو عبد هللا مالك بن أنس إمام دار الھجرة

یتمھا ركعتین، وھذا إذا نوى وراء المقیم القصر، أما إذا لم ینو القصر فإنھ بتمھا صالة حضریة : ًشیئا من الركعات، فیتمھا صالة سفریة، أي
ًوجھا واحدا عند العلماء رحمة هللا علیھم ً. 

 
 
 
 

 االئتمام بمن یشك في إقامتھ أو سفره
 
 

أن یكون لھا : األولى: إن المسافر وراء المقیم یتم، فإن المساجد في السفر ال تخلو من حالتین: ھذا عند من یقول]. أو بمن یشك فیھ: [قال
ھا مساجد مكة، فإنھ إذا دخل المسافر مكة فالجماعة أو المساجد التي لھا غالب حال مثال. غالب وال ظاھر حال: الثانیة. غالب وظاھر حال

فإن مساجد مكة ظاھر حال أھلھا أنھم متمون، فحینئٍذ ال إشكال إذا دخل وراء إمامھم أنھ ینوي اإلتمام بدون أي شك، ولیس ھناك مجال 
لھا ظاھر حال، حیث تكون في وأما ما ال یعرف . للشك؛ ألن المسجد ظاھر حالھ أنھ مسجد إتمام، وكذلك الجماعة ظاھر حالھا أنھا متمة

موضع وتشك في كون المصلین من أھل الموضع فمثالھ ما یحدث في القرى، فإنك تدخل فترى جماعة فتشك في ھذه الجماعة في كونھا 
 اإلتمام ویتم في ھذه الحالة ینوي: ًجماعة سفر فتنوي القصر وراءھم وتسلم معھم، أو أنھا جماعة مقیمة فتدخل وراءھم ناویا اإلتمام، فقالوا

لكن ھناك وجھ عند بعض العلماء یخرج من اإلشكال، وھو أنك إذا شككت تنوي وراءھم القصر، فإن كانوا مسافرین فال إشكال، . الصالة
 إلى ال حرج فیھ ویغتفر، وإنما یصعب أن ینتقل من اإلتمام: وإن كانوا غیر مسافرین فإنھ ال حرج في اإلتمام بعد نیة القصر، ولذلك یقولون

یجوز أن تدخل وراء اإلمام في الركعتین األخیرتین : فإذا قلنا. القصر، أما أن ینتقل من القصر إلى اإلتمام فإنھ ال حرج فیھ، واألمر واسع
فإنك وتسلم معھ، ففي ھذه الحالة إذا دخلت في صالة الظھر وال تدري ھل اإلمام المقیم في الركعتین األخریین، أم في الركعتین األولیین، 

تنوي القصر، فإن ظھر أنھ في األخیرتین سلمت معھ وصحت نیتك، وإن ظھر أنھ في األولیین فإنك حینئٍذ تتم معھ، وتنتقل من األدنى إلى 
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مام ألنك إذا نویت اإلت: األعلى وال حرج، وإنما یحظر علیك أن تنتقل من األعلى إلى األدنى، كأن تنتقل من نیة اإلتمام إلى نیة القصر، قالوا
 .ًوجبت علیك أربعا، وإن نویت القصر وجبت علیك اثنتان، فال مانع أن تزید على ما شرعت فیھ الزیادة

 
 
 
 

 اإلحرام بصالة یلزمھ إتمامھا ثم بطالنھا
 
 

القول الذي إذا كنت على سفر فدخلت وراء إمام یتم فإنھ یلزمك إتمام الصالة على ]. أو أحرم بصالة یلزمھ إتمامھا ففسدت وأعادھا: [قال
اختاره المصنف رحمھ هللا، فإن دخلت وراءه وأصابك عذر یوجب انفصالك عنھ أو خروجك من الصالة وراءه فإنك تخرج، وحینئٍذ یرد 

ًھل یجب علیك أن تقضیھا أربعا، بناء على أنك حینما دخلت وشرعت تعین علیك بالخطاب الشرعي أربع ركعات؛ ألنك نویت : السؤال
ت ذمتك مشغولة في الصالة بأربع ركعات، أم أن العبرة بحالك عند األداء، فإنھ وجب علیك أن تتم لما كنت مع ھذا اإلمام، اإلتمام، فأصبح

إنھ لما دخل وراء اإلمام المقیم فقد ألزم ذمتھ بأربع : ًولما فارقتھ أصبح حكمك ساریا على األصل؟ فمن العلماء من اختار الوجھ األول، وقال
اتصالھ باإلمام لكن الذمة  لزم ذمتھ بأربع ركعات فإنھ لیس عندنا دلیل على إسقاطھا، وھو وإن كان إنما یلزمھ إتمامھا مدةركعات، فإذا أ

لزمھ اإلتمام حال متابعتھ لھذا اإلمام، وقد : ومن العلماء من اختار الوجھ الثاني فقالوا. یلزمھ أن یتم: ولذلك قالوا. انشغلت باألربع الركعات
 .وال شك أنھ لو احتاط فھو أفضل. ًجع إلى األصل، وبناء على ذلك یكون الواجب علیھ أن یصلي قصرا ال أن یتمبطلت فر

 
 
 
 

 ترك نیة القصر حال الصالة والشك فیھا
 
 

ًحدا عند ًإذا صلى مسافر وراء مسافر، ونوى القصر فال إشكال، في أنھ یقصر ویسلم معھ وجھا وا]. أو لم ینو القصر عند إحرامھا: [قال
وإن صلى وراءه ولم ینو القصر ونوى اإلتمام كأن یكون نسي أنھ في سفر فنوى أن یتم أو ظن أن إمامھ یتم فنوى اإلتمام وراءه . العلماء

 األقوى وإن كان. یتم: إذا شك ھل نوى القصر فیبقى على الركعتین، أم نوى اإلتمام، فقد قالوا]. أو شك في نیتھ: [قال. ًلزمھ أن یتمھا أربعا
في ھذه الحالة أن یبقى على الركعتین ألنھما ھما الواجبتان في ذمتھ، وظاھر حالھ أنھ ینوي القصر فیرجع إلى تغلیب الحال مع اعتضاده 

 .باألصل، فتسقط عنھ الركعتان، فإن احتاط باإلتمام فھو أفضل
 
 
 
 

 نیة اإلقامة فوق أربعة أیام
 
 

َّإن للسفر حدا معینا، وإن المسافر ینتھي إلى أمد یحكم : ھذه مسألة مبنیة على وصف السفر إن قلنا]. یامأو نوى إقامة أكثر من أربعة أ: [قال ً ً
من ھو في حكم : والثالث. المقیم، وال إشكال في حكمھ: والثاني. مسافر، وقد بینا حكمھ: القسم األول: ًفیھ بكونھ مقیما، فالناس ثالثة أقسام

وھذا التقسیم مذھب جماھیر العلماء من السلف والخلف رحمة هللا علیھم، فالسفر قد . ل لكنھ یأخذ حكم المقیمالمقیم، فھو مسافر في األص
ًینتقل اإلنسان بھ إلى حكم المقیم، فیكون اإلنسان مقیما ومسافرا ومسافرا في حكم المقیم، والذي في حكم المقیم للعلماء فیھ خالف مشھور،  ً ً

من حیث - بین العلماء رحمة هللا علیھم في ضابطھ، والسبب في ذلك اختالف األدلة، فالجمھور یقولون ًوفیھ أكثر من خمسة عشر قوال
إن النبي صلى هللا علیھ وسلم سافر : وتوضیح ذلك أنھم قالوا.  العبرة بأربعة أیام، وال یحسب فیھا یوم الدخول وال یوم الخروج-الجملة

ًفمن كان حاضرا . حالة سفر، وحالة حضر: م یجب علیھ إتمام الصالة، فأصبحت عندنا حالتانوقصر الصالة، والنصوص تدل على أن المقی
ًفإنھ یتم، ومن كان مسافرا فإنھ یقصر، فجئنا ننظر إلى تأقیت السفر فوجدنا النبي صلى هللا علیھ وسلم ینقل المسافر عن كونھ مسافرا إلى  ً

ینما رخص لھم أن یبقوا بمكة ثالثة أیام، فإنھ لما رخص لھم أن یبقوا بمكة ثالثة أیام دل ًكونھ مقیما بالزمان، وذلك في حدیث المھاجرین ح
، والعلماء یقولون كأھل مكة حینما - من ھاجر من بلد  : على أنھم في الیوم الرابع ینتقلون إلى حكم المقیم، وتوضیح ذلك أنھم تركوا مكة 

 یرجع إلیھا ویقیم فیھا؛ ألنھ لما ھاجر عنھا تركھا  عز وجل، ولذلك نھاھم النبي صلى هللا  ال یجوز لھ أن- ھاجروا من مكة إلى المدینة
ِاللھم أمض : (یرثي لھ رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم أن مات بمكة، ثم قال) لكن البائس سعد بن خولة : (علیھ وسلم أن یبقوا بمكة، وقال

ووجھ الداللة أن المھاجرین ال یبقون في مكة، وإذا كانوا ال یبقون بمكة فترخیص ). بینألصحابي ھجرتھم، وال تردھم على أعقابھم خائ
النبي صلى هللا علیھ وسلم لھم في الثالثة األیام دل على أنھم لو بقوا الیوم الرابع انتقلوا إلى حكم المقیم بمكة، وأكدوا ھذا بأنھ علیھ الصالة 
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عة، ثم انطلق في الیوم الثامن یوم الترویة إلى منى، فدل ھذا على أن أقصى ما جاء عنھ علیھ والسالم حینما قدم في حجتھ قدم لصبح راب
: أما ما ورد عنھ في تبوك فإنھ كان علیھ الصالة والسالم ال یعلم مدة إقامتھ، ونحن نتكلم على علم مدة اإلقامة، أي. الصالة والسالم ھذه المدة

أما إذا لم تعلم المدة كإنسان قدم مدینة ال یدري كم یمكث فیھا .  للمھاجرین ھذا القدر تحددت المدةإذا علم المسافر مدة إقامتھ، فلما رخص
حینما حاصرھم الثلج -مكث ستة أشھر  ًلحاجة أو لغرض، فحینئٍذ یقصر الصالة مدة جلوسھ ولو جلس سنة كاملة، فإن أنسا رضي هللا عنھ

اه، وحملوا علیھ حدیث تبوك، فإن غزوة تبوك خرج النبي صلى هللا علیھ وسلم فیھا إلى  یقصر الصالة رضي هللا عنھ وأرض-في الفتوحات
إنھم على ماء كذا، كما ھو : بني األصفر یرید قتالھم فأرسل العیون، ومعلوم أنھ إذا أرسلت عیون الجیش فربما بعد لحظة یأتي العین ویقول

 بعد ثالثة، فاألمر محتمل، وال یدرى كم القدر، فجماھیر العلماء رحمة هللا علیھم معلوم، وربما یأتي بعد یوم، وربما یأتي بعد یومین أو
إنھ محمول على من جھل المدة وھذا واضح من ظاھر السنة؛ ألنھ لما قدم إلى تبوك جھل مدة إقامتھ علیھ الصالة والسالم، ولیس : یقولون

ًالعیون على حسب الحال، فإن وجد حاال یقتضي القتال بإخبار العیون تقدم، أرسل : ھناك نص واضح أنھ نوى إقامة مدة معینة، ولذلك قالوا
. أن یعلم مدة إقامتھ :الحالة األولى: ًوإن لم یجد رجع علیھ الصالة والسالم، فمكث ھذه المدة جاھال باألمد، فقسموا حالة المسافر إلى حالتین

وإن علم مدة إقامتھ فحینئٍذ إما أن تكون . ً إقامتھ فإنھ یقصر أبدا، ولو جلس سنة كاملةفإن لم یعلم مدة. أن ال یعلم مدة إقامتھ: الحالة الثانیة
دون أربعة أیام، وإما أن تكون أربعة أیام فأكثر، فإن كانت دون أربعة أیام قصر، وإن كانت فوق األربعة األیام فإنھ یتم صالتھ ویأخذ حكم 

 .المقیم
 
 
 
 

 دالمسافر الذي ال ینوي اإلقامة ببل
 
 

ھو صاحب السفینة، أو قبطان السفینة، فالشخص الذي یعمل في نقل : المالح]. ًأو مالحا معھ أھلھ ال ینوي اإلقامة ببلد لزمھ أن یتم: [قال
ٌالناس بین المدن، ویدمن السفر والرحلة، والذي تمضي علیھ أیام متنقال بین المدن سواء في بر أم بحر أم جو إذا لم یكن لھ مكان یستق ر فیھ ً

ومذھب طائفة من أھل العلم . فھذا المالح في كل مكان مقیم، وھذا مذھب طائفة من العلماء. إنھ یتم في كل موضع: ومعھ أھلھ فإنھم قالوا
  .رحمة هللا علیھم أن المالح ومن في حكمھ یأخذ حكم السفر على ظاھر حالھ، وھو أقوى من جھة النصوص

 
 
 
 

  الصالة، ومن تذكر صالة سفریة في سفرحكم سالك أبعد الطریقین لیقصر
 
 

إنسان في قریة : مثالھ] وإن كان لھ طریقان: [قولھ]. وإن كان لھ طریقان فسلك أبعدھما أو ذكر صالة سفر في آخر قصر: [قال رحمھ هللا
ًرا، فإننا إذا جئنا ننظر إلى الطریق ًطریق تبعد بھ مسافة القصر ثمانین كیلو مترا، وطریق تبعد بھ ستین كیلو مت: تبعد عن مكة ولھا طریقان

وبناء على . ًمن سلك ھذا الطریق فھو مسافر، ومن سلك الطریق الذي ھو ستون كیلو مترا فلیس بمسافر: ًالذي فیھ ثمانون كیلو مترا نقول
ة یدل علیھ، فإن النبي صلى هللا إنھ یأخذ حكم المسافر بالمسیرة، فإن سلك الطریق الذي ھو طریق سفر فمسافر؛ ألن ظاھر السن: ذلك یقولون

، وھذا سافر مسیرة الیوم واللیلة، ولذلك تنطبق علیھ )أن تسافر مسیرة یوم ولیلة: (علیھ وسلم قال في شأن نھي المرأة أن تسافر بغیر محرم
ینة إلى جدة أو إلى في سفر آخر، كأن تكون سافرت من المد: أي] أو ذكر صالة سفر في آخر: [قولھ. السنة، ویترخص برخص المسافر

ٌمكة، فلما رجعت تذكرت وأنت مسافر أنك البارحة لم تصل صالة العشاء وھي سفریة، فإنھ حینئٍذ تصلیھا صالة سفر، سواء أكان السفر 
ي إیابك فھي ًاعتباریا مع اتحاد الجھة، كأن تكون ذھبت إلى جدة ورجعت إلى المدینة، فالسفر واحد، فحینئٍذ لو نسیتھا في ذھابك وتذكرتھا ف

أم كان السفران مختلفین، كأن تكون سافرت من جدة إلى المدینة وأنت من أھل المدینة، فلما سافرت من جدة إلى . في حكم السفر الواحد
المدینة نسیت صالة العشاء وقد وجبت علیك في السفر، فجلست في المدینة إلى الضحى، ثم تحركت من المدینة في الضحى إلى القصیم، 

تصلي ركعتین؛ :  تذكرت أنك لم تصل صالة العشاء البارحة، فإنك تصلیھا صالة سفر، أي- بعد أن خرجت من المدینة- طریقك للقصیم وفي 
ھذا ما ]. ًبال نیة إقامة قصر أبدا وإن حبس ولم ینو اإلقامة، أو أقام لقضاء حاجة: [قال رحمھ هللا تعالى. ألنھ في ھذه الحالة ال یختلف الحكم

ً فالشخص الذي ال یدري كم یمكث في مكان إقامتھ فإنھ یصلي قصرا ولو طالت مدة إقامتھ؛ لظاھر حدیث تبوك، فقد جلس النبي ذكرناه،
 .صلى هللا علیھ وسلم سبع عشرة لیلة یقصر الصالة بتبوك، وال حرج علیھ في ھذه الحالة أن یقصر ولو طالت مدة جلوسھ

 
 
 
 

 األسئلة
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...... 
 

 سافر ویعود في نفس الیومحكم القصر لمن ی
 
 

إذا كانت المدة دون أربعة أیام، فھل یدخل تحتھا لو سافر ورجع في غضون ساعات وكان سفره أكثر من مسافة قصر، كما ھو : السؤال
مسافة من كان عنده عمل، أو كانت عنده مزرعة تبعد عن موضعھ : الحال في من یعمل خارج منطقتھ ویرجع إلیھا في نفس الیوم؟ الجواب

القصر، فخرج إلیھا في سویعات، أو خرج إلیھا أثناء النھار وعاد في نفس الیوم فإنھ یترخص في طریقھ، وذلك على ظاھر السنة لما ذكرناه 
 كان في مكة ومزرعتھ بعسفان، -ًمثال-من النصوص، فلو حضرتھ صالة الظھر وھو في طریقھ بین المنطقتین فإنھ یقصر، لكن لو أنھ 

ًكة إلى عسفان ففي الطریق یقصر، وإن حضرتھ الصالة وھو في مزرعتھ فإنھ یتم، فیعتبر مكیا إن كان في مكة، ویعتبر أیضا فخرج من م ً
أو كانت لھ فیھ  من أھل عسفان إذا نزل في مزرعتھ ووصل إلیھا، فیترخص في الطریق، ولكن ال یترخص في موضعھ الذي تأھل فیھ،

عن عبد هللا بن عمر رضي هللا عنھ حینما كان لھ مال بوادي الفرع، وكذلك زرعھ بخیبر وزرعھ بوادي ریم تجارة، أو كان لھ ملك، كما أثر 
 .وهللا تعالى أعلم. كما ذكرنا

 
 
 
 

 حكم االنتقال من نیة الفرض إلى النافلة والعكس
 
 

لي أن ینتقل من صالة الفرض إلى النفل والعكس؟ إذا كان یجوز أن ینتقل المسافر من نیة القصر إلى نیة اإلتمام، فھل یجوز للمص: السؤال
أما انتقالھ من صالة الفرض إلى النفل فال حرج فیھ، كأن یكون دخل وراء شخص یرید أن یصلي الظھر، ثم تذكر أنھ صلى : الجواب

ًمتنفال وراء إمام وھو یظن أنھ قد أما انتقالھ من األدنى إلى األعلى فال، كأن یحرم . الظھر، فإنھ یقلبھا إلى نافلة ویجزیھ ویصح منھ ذلك
 وحینئٍذ یبقى مع ھذا اإلمام بنیة - وھو الفریضة- إلى األعلى - وھو النافلة-صلى الظھر، ثم تذكر أنھ لم یصل الظھر، فإنھ ال ینتقل من األدنى 

مام خرج الوقت فإنھ یلزمھ أن یقطع ًالنافلة ویسلم، ثم بعد انتھائھ یقیم ویصلي صالة الظھر، فإن كان الوقت ضیقا بحیث لو سلم مع اإل
وهللا . صالتھ وراء اإلمام وال یشتغل بالنفل، وعلیھ أداء الفرض إذا ضاق الوقت، وحینئٍذ یقطع صالتھ، ثم یكبر وینوي وراءه نیة الفرض

  .تعالى أعلم
 
 
 
 

 حكم تسلیم المسبوق المسافر مع اإلمام
 
 

إن المسافر إن أدرك الركعتین : ، فكیف نوفق بین ھذا، وقول من قالوا) ا جعل اإلمام لیؤتم بھإنم: (یقول النبي صلى هللا علیھ وسلم: السؤال
ال حرج في كونھ یصلي ركعتین مع اإلمام، فإنھ إذا سلم مع اإلمام فقد ائتم باإلمام، : األخریین مع اإلمام اكتفى بھما إن نوى القصر؟ الجواب

اإلمام، فكبر وراءه، وقرأ اإلمام فأنصت، وركع فركع، وسجد فسجد، ثم قرأ التحیات، وسلم اإلمام سلم وھو سلم، فیكون قد صلى وراء 
اإلمام فسلم معھ، فوجبت علیھ ركعتان فصالھما وراء اإلمام سواء بسواء، فأین المخالفة؟ ولذلك لیس في ھذا النص معارضة بینة، بل ھذا 

 .حجة على مشروعیة أن یصلي وراء اإلمام ركعتین
 
 
 
 

 م القصر بین البلدین المتباعدین عند اتصال البنیانحك
 
 

ًإذا كان السفر مسافة قصر، وكان البنیان متصال طوال الطریق حتى یصل المسافر إلى المدینة األخرى التي یریدھا، فھل یقصر : السؤال
 المسافة دون مسافة القصر فحینئٍذ ال یكون ذلك ًإذا اتصل البنیان بین موضعین، أو كان البنیان كثیرا بحیث كانت: أم ال؟ الجواب. الصالة
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ًسفرا، فلو أن الذي بین مكة وعسفان انتشر فیھ البنیان من جھة عسفان، أو انتشر فیھ البنیان من جھة مكة حتى تقاصرت المسافة، وأصبح ما 
ًبینھما قدر خمسین كیلو مترا فإنھ ال یعتبر سفرا؛ ألنھ ال یعتبر مسافرا ظاھرا إال بع ً ً د مجاوزتھ آلخر العمران من عسفان، كما أنھ لیس ً

بمسافر إال بعد مجاوزتھ آلخر العمران من مكة، والذي یقطعھ بینھما لیس مسیرة الیوم واللیلة، فلیس بمسافر من ھذا الوجھ، ولذلك تعتبر 
متداده، حتى تقاصرت المسافة عن مسافة لسعة العمران وا جدة في ھذه الحالة دون مسافة القصر، وإن كانت في القدیم مسافة قصر، وذلك

القصر، أما لو خرج أھل جدة للحج فإنھم قاصدون لعرفة، فإنھم مسافرون ویشرع لھم أن یقصروا الصالة؛ ألن التقاصر الذي حصل في 
  .موهللا تعالى أعل. المسافة قد ازداد ببلوغ عرفات، فإنھ تزید المسافة حتى تصل إلى قدر السفر، وحینئٍذ یترخصون

 
 
 
 

 حكم إجابة النداء للمسافر النازل
 
 

إذا كان سفري دون أربعة أیام، ولكنني أسمع النداء، فھل تلزمني صالة الجماعة؟ المسافر إذا سمع النداء وھو نازل في المدینة التي : السؤال
لجماعة، وأن یصلي إذا وجدت جماعة ثانیة یجوز لھ أن یترك ا: فقال جمع من أھل العلم: ھي غیر مدینتھ اختلف العلماء رحمھم هللا فیھ

كرفقتھ في السفر، وذلك ألن النبي صلى هللا علیھ وسلم لم ینكر على الرجلین حینما تركا صالة الفجر في خیف منى، فدل على أنھ یجوز 
فر أن یترك الجماعة ولو سمع وھذا ھو أصح القولین وأوالھما بالصواب، فال حرج على المسا. ًلإلنسان أن یترك الجماعة إذا كان مسافرا

، ولم ینكر علیھما، بل ) إذا صلیتما في رحالكما ثم أتیتما المسجد فصلیا فإنھا لكما نافلة: (النداء؛ ألن النبي صلى هللا علیھ وسلم قال للرجلین
  .وهللا تعالى أعلم. أذن لھما أن یصلیا في رحالھما

 
 
 
 

 تكیفیة صالة المسافر إذا وصل قبل خروج الوق
 
 

رجل كان على سفر، فلم یصل صالة العشاء وھو مسافر، ودخل بلدتھ قبل خروج الوقت، فھل یصلي صالة مسافر، أم یتم؟ : السؤال
ًإذا كان اإلنسان مسافرا وترك الصالة الرباعیة ودخل بلده، أو وصل إلى بلده قبل انتھاء وقتھا فإنھ یلزمھ اإلتمام، وذلك أنھ لما أخر : الجواب
  .وهللا تعالى أعلم.  خوطب بالصالة في آخر وقتھا، ولزمھ اإلتمام في قول جماھیر العلماء رحمھم هللالصالة

 
 
 
 

 حكم صالة المسافر خلف من یخالفھ في النیة
 
 

ینتظر إذا دخل المسافر على جماعة مقیمین فیما بین األذان واإلقامة لصالة العصر وھو لم یصل الظھر، فھل یصلي الظھر، أم : السؤال
یجوز لإلنسان أن یصلي الظھر وراء من یصلي العصر، والعصر وراء من یصلي الظھر، : الجماعة ویصلي معھم بنیة الظھر؟ الجواب

فیصلي وراءھم في ھذه الحالة لكي یدرك فضل الجماعة، ولو اختلفت نیتھ مع نیتھم؛ فإن حدیث معاذ رضي هللا عنھ وأرضاه یدل على 
راء من یصلي الفرض مع اختالف النیة، وذلك ألن النبي صلى هللا علیھ وسلم لم ینكر علیھ، بشرط اتحاد صورة مشروعیة صالة الفرض و

الصالتین، فالظھر وراء العصر والعصر وراء الظھر قد اتحدت فیھما صورة الصالتین، فال حرج علیھ في ھذه الحالة أن یوقع الصالة 
لماء رحمھم هللا أن یصلي وراء ھؤالء جماعة ثم أقیم للثانیة دخل معھم بنیة العصر بعد أن صلى وراء الصالة، لكن في مسألة الجمع منع الع

. الظھر مع الجماعة األولى، ویرون أن الجمع صورتھ مخصوصة بما ورد، وھذه الصورة تخالف ما ورد، فال یصح جمعھ على ھذا الوجھ
  .وهللا تعالى أعلم

 
 
 
 

 حكم الصالة إلى غیر القبلة
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إذا صلى اإلنسان في مكان ال یعرف اتجاه القبلة فیھ، وبدأ في الصالة، ثم مر بھ شخص یعرف القبلة فأدارھا إلى اتجاھھا، فما حكم : لسؤالا

فإن كان اإلنسان في موضع یمكنھ أن یرجع إلى أھلھ، أو : ھذه المسألة فیھا تفصیل: الركعات التي صالھا في غیر اتجاه القبلة؟ الجواب
دالئل البلد الذي ھو فیھ على القبلة وقصر في ذلك فإنھ یلزم بعاقبة تقصیره، فیلزمھ أن یقطع صالتھ وأن یستأنف الصالة على الجھة یعتمد 

ًالجدیدة، بشرط أن تكون الجھة فرعیة ینتقل بھا من فرع إلى فرع، أما لو كان انحرافھ قلیال فإنھ ال یؤثر إذا كانت الجھة ھي الجھة مثال . ً
ًأن یصلي إلى الجنوب منحرفا انحرافا ال ینصرف بھ من الجنوب المحض إلى الجنوب الفرعي الذي ھو الجنوب الغربي، فإذا لم : ذلك ً

ًأما لو انحرف انحرافا بینا یخرجھ من جھة إلى جھة فحینئٍذ إن . ینصرف من الجنوب المحض إلى الجنوب الغربي فھذا االنحراف ال یؤثر ً
ًي فإن صالتھ تعتبر باطلة، ویقطع الصالة ویستأنف، وإن كان معذورا حیث لم یجد من یدلھ، أو اجتھد بناء على قصر في السؤال والتحر

عدم وجود من یدلھ فإنھ حینئٍذ إذا حضر من ھو أعلم، أو وجد من ھو من أھل البلد أثناء الصالة فإنھ ینتقل إلى األصل الذي ھو العمل بقول 
  .وهللا تعالى أعلم. أو ھذا الذي ھو من أھل البلده ویتم بقیة الصالة ویعذر فیما مضىھذا العالم، أو ھذا الخبیر، 

 
 
 
 

 حكم دخول الجد ألم على الزوجة
 
 

ًالجد ألم یعتبر محرما لزوجة حفیده، وذلك ألن هللا سبحانھ وتعالى : ًھل الجد ألم یكون محرما لزوجة حفیده مثل الجد ألب؟ الجواب: السؤال
َوحال: قال ْئُل أْبنائكم الذین مْن أْصالبكم َ ُُ ُِ َ َِ ِ ِ َِ َّ ً، فإن ابن البنت ابن ألبیھا، فابن البنت یعتبر ابنا للجد، ولذلك قال صلى هللا علیھ وسلم ]23:النساء[َ

ُوحالئُل أْبنائكم : ، فجعلھ ابنھ، وقد قال هللا تعالى) إن ابني ھذا سید: (في الحسن  ُ ِ َِ َ َ لنبي صلى هللا علیھ وسلم ابن بنتھ ، فلما سمى ا] 23:النساء[َ
ًالذي ھو الحسن ابنا دل على أنھ ال فرق بین الجد المتمحض بالذكور والجد المتمحض باإلناث والجد الذي جمع بین الذكور واإلناث، فإنھ في 

 .وهللا تعالى أعلم. ًھذه الحالة تثبت لھ محرمیة المصاھرة، فتصبح زوجة ابن بنتھ أو ابن ابنھ محرما لھ
 
 
 
 

 حكم استخدام حبوب منع الحمل
 
 

لقد ذھبت البركة في : ُھل یجوز أن تأخذ زوجتي ما یمنع الحمل، وذلك ألجل الراحة من الحمل مدة معینة، وتمنع بعد ذلك؟ الجواب: السؤال
ًا ویضع هللا فیھا البركة، ًكل شيء، حتى النساء ذھبت منھن البركة، وقد كانت المرأة في القدیم تضع أربعة عشر ولدا وخمسة عشر ولد

ویكون من الخیر ما هللا بھ علیم، والمرأة اآلن تجدھا تحمل بمشقة وعناء، وتذھب تلتمس الرخص وتلتمس األعذار، وتتكلف في ذلك حتى 
ا في ھذا العصر لكان كثیر تحرم األمة من الخیر الذي یكون في النسل والذریة، فلوال األبناء واألوالد لما خرجنا إلى ھذه الدنیا، ولو كنا ولدن

فمن األمور التي ینبغي تنبیھ النساء علیھا وتذكیرھن . -نسأل هللا السالمة والعافیة-منا لم یوجد، بسبب تعاطي ھذه الحبوب التي تمنع الحمل 
حوا تناسلوا تكاثروا فإني مفاخر تناك) :با عز وجل فیھا أن الشرع یقصد تكثیر النسل وتكثیر سواد األمة، فالنبي صلى هللا علیھ وسلم یقول

شرع لكم النكاح من أجل الولد، وتجد المرأة تتبع الرخص من ھنا وھناك وتحتج بأنھا تتعب، وهللا عز : ، وكأنھ یقول)بكم األمم یوم القیامة
ُّحملتُھ أمُھ : ّوجل شرف األم وأمر ببرھا، وجعل لبرھا ثالثة أضعاف ما لألب، وقد قال تعالى عنھا ُ ْ َ َ ًكْرھا ووضعتُھ كْرھا َ ًُ ْ َُ َ َ ، ]15:األحقاف[َ

ُیا لْیتني مت قْبل ھذا وكنت : فأخبر أن الحمل كره، وأخبر عن مریم ابنت عمران علیھا السالم أنھا لما جاءھا المخاض إلى جذع النخلة قالت َ َُ َ َ َ ََ ُّ ِ ِ َ
ًّنْسیا منسیا  ِ ْ َ ً  المشقة لیس بعذر لھا أن تقطعھ، وال یرخص فیھ، وإنما یكون العذر إذا ، فھكذا الحمل، فكونھا تتألم من الحمل أو تجد]23:مریم[َ

خیف علیھا الھالك، وھي حاالت مخصوصة ومعینة یقررھا األطباء، أما أن المرأة تأتي فتمنع الزوج من نسلھ وذریتھ حتى یضع هللا البركة 
وأصبح الرجال یسترسلون مع النساء، وأصبح النساء . بمكانفي ھذا النسل وھذه الذریة، وتحرمھ من ھذا الخیر فإنھ أمر من الصعوبة 

ولیس من عیب على . یتتبعن الرخص، وما یدري المرأة أن ھذه اآلالم وھذه المتاعب درجات لھا في الجنة ال تبلغھا بكثرة صالة وال صیام
ت القانتات الفاضالت وتجدھا تتعاطى حبوب منع امرأة جاھلة أن تفعل ھذا، ولكن العیب أن تجد المرأة طالبة علم، أو تجدھا من الصالحا

وقد كان النساء یرعین الغنم في البادیة على ! الحمل، فأین اإلیمان با عز وجل وحب النسل والذریة، والصبر على النسل والذریة؟
، ولیس معھا أحد، وال یعلم بحالھا فطرتھن، فال طبیب وال مغیث وال مجیر إال هللا سبحانھ وتعالى، وتجدھا وھي ترعى بھائمھا تضع ولدھا

ًإال هللا سبحانھ وتعالى، فتضع الولد ثم تنتقل بھ إلى بیتھا، وھذا حدث ألكثر من امرأة، وكان مشھورا معروفا، لكن لما ضعفت عقائد الناس،  ً
ت المرأة تشتكي من القلیل والكثیر،  محقت البركة حتى من النساء، فأصبح-نسأل هللا السالمة-وأصبح اإلنسان ضعیف اإلیمان با عز وجل 

فإذا كانت تشتكي بسبب الدراسة والتدریس فلیس ھذا ھو األصل، فاألصل أنھا أم، واألصل أنھا مربیة، واألصل أنھا أم لألطفال واألوالد، 
: ه الرخص، وال ینبغي للمرأة أن تقولفلذلك ال ینبغي للنساء أن یبحثن عن ھذ. ّوأنھا ھي التي تقوم على ھذا األمر الذي شرفھا هللا وكرمھا بھ

وقد ذكروا . وما یدریك لعل هللا عز وجل أن یجعل ھذا الولد الذي تفرین منھ ھذا العام من الذریة الصالحة. إنھا ترید أن ترتاح من الحمل
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 من مائة سنة، وھي قصة مشھورة وھذا الكالم قبل أكثر-عن امرأة أنھا كانت تلد بنات، حتى ولدت تسع بنات متتابعات، فسئمت من البنات 
، وكانت بمكة، فأخذت دواء من العطار تتناولھ في -عن أحد أھل الفضل في المدینة رحمة هللا علیھ، وكان من حفاظ كتاب هللا عز وجل

َالسحر  ھي ال تحمل إال بنات،  قبل األكل وقبل الشراب ألجل أن تسقط ھذا الحمل العاشر؛ ألنھا ال ترید البنات، و-في الصباح الباكر: أي-َ
فاقشعر بدنھا، . یا أرحم الراحمین: ًفأرادت أن تسقط ھذا الجنین، فلما أرادت أن تستعمل ھذا الدواء سمعت صائحا في الفجر یصیح ویقول

ن حفاظ كتاب هللا، وهللا ًوتعلقت با سبحانھ وتعالى لیضع هللا لھا الخیر في ھذا الولد، ویرید هللا سبحانھ وتعالى أن یكون ذكرا، وأن یكون م
 من أفضل الناس دیانة واستقامة وطاعة  عز وجل، فلو أنھا تعاطت ھذا الدواء فكم كانت ستحرم من -وكان من أصدقاء الوالد-لقد أدركتھ 

توكل على هللا، وأن الخیر؟ وكم كانت ستحرم من الدعوات الصالحات؟ ولذلك ینبغي على المرأة أن تكون قویة اإلیمان با عز وجل، وأن ت
كما - ، ورؤي سلمان الفارسي بعد موتھ ) أنا عند حسن ظن عبدي بي: (یكون عندھا حسن الظن با سبحانھ وتعالى، وفي الحدیث الصحیح

أحسنت الظن والمرأة إذا . ما وجدت أفضل بعد اإلیمان من حسن الظن با عز وجل: ما فعل هللا بك؟ قال:  فقیل لھ- روى أبو نعیم في الحلیة
، فتحس أن ھذا ) من یصبر یصبره هللا: (فتح هللا لھا أبواب رحمتھ، وفي الحدیث الصحیح. أصبر وأتوكل على هللا عز وجل: با وقالت

ذكرھا الحمل كأنھ یمر في ساعة، وكأنھ طیف من الخیال واألحالم، ثم إذا بھا یبارك لھا هللا عز وجل في ھذه الذریة وھذا النسل، فلعلھ أن ی
بدعوة صالحة، وما یدریھا لعل ھذا النسل الذي ترید أن تمتنع منھ یكون من أبر أوالدھا بھا بعد مشیبھا وكبرھا، وما یدریھا لعل هللا أن 

. لمینوآخر دعوانا أن الحمد  رب العا. نسأل هللا العظیم أن یعصمنا من الزلل في القول والعمل. یسخر لھا بعد موتھا بالدعوات الصالحات
  .وصلى هللا وسلم وبارك على نبیھ وآلھ وصحبھ أجمعین

 
 
 
 

 [3[صالة المسافر :  فصل-شرح زاد المستقنع 
ًالجمع بین الصالتین مما أجازتھ الشریعة في أحوال خاصة تخفیفا وتیسیرا على المكلفین، سواء بالتقدیم أو التأخیر، ولھا أعذار موجبة  ً

 .ن یراعى فیھا شروطھا المعتبرة، ومفسداتھا المبطلة للجمع، ونحوھا من األحكامللترخص بھا كالسفر والمطر، ولك
 الجمع بین الصالتین

 
 

...... 
 

 حكم الجمع بین الصالتین
 
 

 فیقول: أما بعد. بسم هللا الرحمن الرحیم الحمد  رب العالمین، والصالة والسالم على أشرف األنبیاء والمرسلین، وعلى آلھ وصحبھ أجمعین
ھذا الفصل یتعلق بمسألة الجمع بین الصالتین، ]. یجوز الجمع بین الظھرین وبین العشاءین في وقت إحداھما: فصل: [المصنف رحمھ هللا

والجمع بین الصالتین رخصة رخص هللا بھا لعباده، تقع في الحضر وتقع في السفر، فقد یجمع اإلنسان بین الصالتین في سفره، وقد یجمع 
وھذا . ًیجوز الجمع مطلقا: فمن أھل العلم من قال :والجمع بین الصالتین فیھ خالف مشھور بین العلماء.  في حال حضرهبین الصالتین

ًال یجوز الجمع مطلقا إال في حالة الجمع في النسك، وذلك بتقدیم الظھر مع : ومنھم من یقول. مذھب الشافعیة والحنابلة من حیث الجملة
ّأن الجمع یجوز للمسافر إذا جد بھ : والقول الثالث. وھذا مذھب الحنفیة رحمة هللا علیھم. رب مع العشاء بمزدلفةالعصر بعرفة، وتأخیر المغ

ّتجمع إذا جد بك : وھو مذھب اإلمام مالك رحمة هللا علیھ، ویختاره بعض المحققین كـابن القیم وغیره رحمة هللا على الجمیع، فیقولون. السیر
ن تسافر من مكة إلى المدینة، وخرجت من مكة قبل أن یؤذن الظھر، وأذن الظھر وأنت في الطریق ترید أن تكسب السیر، فلو كنت ترید أ

یجوز لك أن تؤخر الظھر والعصر إلى آخر وقت العصر؛ ألنھ : الوقت فلم تنزل للصالة، حیث ترید أن تدرك حاجة بالمدینة، فحینئٍذ یقولون
بین مكة والمدینة، ثم أردت أن  وھكذا إذا كان جمع تقدیم، فلو خرجت من مكة ونزلت بقریة.  فتجمعّجد بك السیر وأنت محتاج إلى الوقت

تمشي بعد دخول وقت الظھر وترید أن تكسب الوقت لوصول المدینة، فحینئٍذ تجمع في ھذه القریة بین الظھر والعصر جمع تقدیم، فھذا ھو 
. یجوز الجمع: إذا احتاج إلى الجمع لضرورة وحاجة، وھي كسب الوقت، فحینئٍذ یقولون: أي. إذا جد بھ السر: الذي یعبر عنھ العلماء بقولھم

فھذا بالنسبة لمذھب من یقول . ّأما إذا لم تكن ھناك حاجة أن تجمع ولیس ھناك جد سیر فإنك تبقى على األصل، وال یجوز لك الجمع
وھذه أشھر األقوال في مسألة . تین تفصیالت ال دلیل لھا من النصوصّھناك مذاھب أخرى ضعیفة تفصل في الجمع بین الصال. بالتفصیل

فیرون أنھ یرخص لإلنسان أن یجمع جمع تأخیر، وال . یجوز جمع التأخیر وال یجوز جمع التقدیم: وھناك قول یقول. الجمع بین الصالتین
ٌ سواء أكان جمع تقدیم أم جمع تأخیر، والسنة في ذلك  مشروعیة الجمع،-والعلم عند هللا-والذي یظھر . یرون لھ أن یجمع جمع التقدیم

المغرب :  بین الظھر والعصر، وبین العشاءین-بأبي وأمي علیھ الصالة والسالم-صحیحة وثابتة عن النبي صلى هللا علیھ وسلم، فقد جمع 
 النبي صلى هللا علیھ وسلم جمع بین أن: (أما الحدیث في مسلم فإنھ أطلق الجمع، وھو . والعشاء، جمع جمع تقدیم وجمع جمع تأخیر

كان إذا : (وأما بالنسبة لتفصیل الجمع فحدیث معاذ ظاھر في ذلك، وقد حسنھ غیر واحد من األئمة كـالترمذي وغیره، فإنھ قال) . الصالتین
غرب الشمس أخر المغرب  قبل أن تزول الشمس أخر الظھر فصالھا مع العصر، وإذا ارتحل قبل أن ت-علیھ الصالة والسالم: أي-ارتحل 

ًإلى وقت العشاء فصالھما معا، وكان إذا ارتحل بعد أن تزول الشمس قدم العصر مع الظھر فصالھما معا، وإذا ارتحل بعد أن تغیب الشمس  ً
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الذي یقول وھذا القول . ، وھذا یدل على مشروعیة جمع التقدیم وعلى مشروعیة جمع التأخیرً)قدم العشاء إلى وقت المغرب فصالھما معا
ال : أصلھ في صحیح مسلم واضح، فیبقى اإلشكال عندنا في القول الذي یقول بمشروعیة الجمع مذھب الجمھور، وذكرنا أن ھذا الحدیث

ألصل ثم إن ھذا یقویھ النظر، فإن ا: ، وھي متكلم فیھا، قالوا)ّكان إذا جد بھ السیر: (ّیجمع إال إذا جد بھ السیر، خاصة وأن الروایة عن معاذ 
ویجاب عن ھذا . ّإذا جد بھ السیر جمع: أن الصالة تصلى في وقتھا، والجمع خارج عن األصل، فال یجوز إال عند وجود الحاجة، فیقولون

ّالقول بحدیث تبوك؛ فإن النبي صلى هللا علیھ وسلم جمع بین الصالتین ولم یجد بھ سیر؛ ألنھ كان في خیمتھ وخبائھ علیھ الصالة والسالم، 
إن الجمع بین الصالتین : ّا یؤكد أن الجمع ال یشترط فیھ جد السیر، وبناء على ذلك یترجح قول من قال من األئمة رحمة هللا علیھموھذ

ٌمشروع، سواء أكان یحتاجھ لجد سیر أم لغیره، وسواء أقدم أم أخر، فال حرج علیھ في ذلك كلھ یجوز الجمع بین الظھرین وبین : [وقولھ. ٌّ
. ھما المغرب والعشاء: فكل ذلك من باب التغلیب، والعشاءان. العمران والقمران: ھما الظھر والعصر، كما یقال: الظھران]. العشاءین

 .یدل على أنھ لیس بواجب] یجوز: [وقولھ
 
 
 
 

 الجمع في عرفة ومزدلفة والحكمة منھ
 
 

وقد شرع . علیھم بوجوبھ ولزومھ، خاصة وأنھ مرتبط بالنسكاختلف في الجمع في عرفة ومزدلفة، فقال جمع من العلماء والسلف رحمة هللا 
ًهللا الجمع تخفیفا عن المسافر، وشرعھ أیضا للعبادة كما ھو الحال في الحج، فإن اإلنسان یوم عرفة أذن لھ أن یجمع بین الظھر والعصر  ً

لى الظھر والعصر جمع تقدیم كان الوقت لدعائھ وذكره حتى یكون الوقت للذكر والعبادة أطول ویتفرغ لذكر هللا سبحانھ وتعالى، فإنھ إذا ص
 عز وجل أطول، وكان حظھ من الخیر أكثر، وھذا یدل على أنھ ینبغي على اإلنسان إذا انتھى من صالة الظھر والعصر یوم عرفة أن 

 الجھلة الذین ال یعرفون مقدار ھذا یقبل على هللا عز وجل، وأن یكثر من الدعاء والذكر  سبحانھ وتعالى، على خالف ما یفعلھ بعض
فانظر رحمك هللا إلى عبادة یقدمھا . المنسك العظیم وھو الوقوف بعرفة، فإنك تجد بعضھم ینام، ولربما یجلس بعضھم لفضول أحادیث الدنیا

م؛ ألن النبي صلى هللا علیھ وسلم ًهللا عن وقتھا، ویشرع لعباده أن یقدموھا عن وقتھا المعتبر، كل ذلك تعظیما للذكر والدعاء في ھذا الیو
، وأشرف شيء وأفضل شيء في یوم عرفة ھي السویعات التي قبل مغیب الشمس ما بین انتھاء الصالتین إلى مغیب ) الحج عرفة: (یقول

الذكر من أرجى الناس لفضل هللا عز وجل من أعطي القوة على : الشمس، ھذا أفضل ما یكون في یوم عرفة، حتى إن بعض العلماء یقول
إن هللا لما شرع لعباده تقدیم العصر عن وقتھا وجب على العباد أن : بعد الصالة إلى مغیب الشمس، والمحروم من حرم، ولذلك یقولون

فھذا الجمع یقصد بھ المعونة على الذكر لشرف الموقف الذي یباھي هللا عز وجل بھ مالئكتھ، مع أن الصالة من . یتنبھوا لشرف ھذا الموقف
، قال صلى هللا علیھ وسلمأف ، وھذا )استقیموا ولن تحصوا، واعلموا أن خیر أعمالكم الصالة: (ضل الطاعات وأفضل األعمال بعد اإلیمان با

ھذا الجمع قصد منھ أن یتفرغ لذكر هللا عز وجل، ولذلك یجمع أھل مكة، ولو كانوا مع اإلمام فإنھم یجمعون، مع أنھم مقیمون  كلھ یؤكد أن
إنھ ینبغي أن یكون ھذا الجمع یقصد بھ االستعانة في ھذا الوقت على ذكر هللا عز وجل والتفرغ : حكم المقیم، وبناء على ذلك قالواوفي 
ًوأما الجمع لیلة المزدلفة فإنھ یجمع بمجرد وصولھ تأسیا بالنبي صلى هللا علیھ وسلم لیرتاح بعد عناء الموقف، ووراءه المنسك الذي . للدعاء
شھدت ھذا المكان أكثر من ستین : ًبعد الفجر، وھذا الموقف أیضا لھ فضلھ ولھ شرفھ، فھو مشعر ولھ مكانتھ، حتى قال بعض السلفیكون 

ًعاما أسأل هللا العظیم أن ال یجعلھ آخر العھد فردني إلیھ، وإني أستحیي أن أسألھ ھذه السنة، فمات من عامھ، وكان من أئمة الحدیث، فما رد 
إنھ شرع أن یجمع بین المغرب والعشاء حتى یتقوى بنومھ، فإذا استیقظ استطاع أن : ه في ھذا الموقف وھو موقف المشعر، فیقولونهللا دعاء

ولذلك كان الجمعان لقصد النسك، فلھما ارتباط بالنسك، ویؤكد ھذا . وصدر منشرح، فیقوى على الذكر والطاعة یقف للدعاء بنفس مرتاحة
صالة والسالم منى ما جمع بین الصالتین، ولو كان الجمع للسفر، أو لشيء آخر منفك عن الحج لجمع في منى علیھ أنھ لما قدم علیھ ال

الصالة والسالم، لكن كونھ علیھ الصالة والسالم یخص ھذین الموضعین بالجمع یدل على أن الجمع قصد بھ االستعانة على الذكر والدعاء 
وھذه رخصة، فإن أخذت بھا فال حرج، وإن صلیت . یباح لك: دل على أنھ لیس بواجب، أي] یجوز: [الفلما ق. في ھذین المشعرین العظیمین

كل صالة في وقتھا فإن ذلك ھو األصل وال عتبى وال حرج علیك، لكن لو أن اإلنسان وجد المشقة والحرج في الصالة لوقتھا وإذا جمع وجد 
: یستعین برخص هللا عز وجل، كما ثبت في الحدیث الصحیح عنھ علیھ الصالة والسالم أنھ قالإنھ ینبغي لھ أن : التیسیر والراحة فإنھم قالوا

. فمن السنة وھدي النبي صلى هللا علیھ وسلم أن یجمع بین الصالتین، خاصة إذا وجد ما یوجب الجمع). علیكم برخص هللا التي رخص لكم(
أن رخصة الجمع لیست بواجبة وال بالزمة، وأن المكلف مأذون لھ بذلك الفعل، فال ھو ، فھمنا من ذلك ]یجوز الجمع: [فلما قال لنا رحمھ هللا

ملزم بھ وال ھو واجب علیھ، وكذلك لیست بمحرمة وال مكروھة، فاإلذن بھا إذن إباحة، بمعنى أنھ یجوز لھ أن یفعل الجمع وأن یتركھ، 
فیھ من التأسي برسول هللا صلى هللا علیھ وسلم واالقتداء بھ، فكونھ یجمع إذا كانت ھناك حاجة فاألفضل أن یجمع؛ لما : ولكن قال العلماء

ًتأسیا بالنبي صلى هللا علیھ وسلم أفضل، وكذلك إذا قصد إحیاء السنة، كأن یكون بین قوم یجھلون أحكام الجمع، فیحیي ھذه السنة بینھم حتى 
في . [ ولكنھ یجمع حتى یعلموا أحكام الجمع، فذلك مستحب لھ ومندوبیتعلموا، أو یكون معھ طالب علم وھو لیس بحاجة للجمع في طریقھ

ما یوصف بكونھ جمع تقدیم، وذلك : النوع األول :تضمن نوعین من أنواع الجمع] في وقت إحداھما: [وقولھ]. وقت إحداھما في سفر قصر
. لي العشاء في وقت المغرب، فھذا ھو جمع التقدیمبأن توقع الصالة الثانیة في وقت الصالة األولى، فتصلي العصر في وقت الظھر، وتص

جمع التأخیر، بأن تكون الصالة األولى في وقت الصالة الثانیة، فتؤخر الظھر وتصلیھا مع العصر، أو تؤخر المغرب وتصلیھا : النوع الثاني
َّإن: ولیعلم أن األصل في الصلوات أن تصلى كل صالة في وقتھا؛ ألن هللا یقول. مع العشاء ً الصالة كانت على الُمْؤمنین كتابا مْوقوتا ِ ُ َ َ ًَ َ ْ َ َِ ِ ِ َّْ َ َ
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ما بین : (وقد ألزم النبي صلى هللا علیھ وسلم أمتھ بالصالة في مواقیتھا، وقال لألعرابي لما صلى لھ في الیومین. ًمحددا: أي] 103:النساء[
رخصة، فالشيء الذي ھو األصل أن تصلى كل صالة في : أصل، وشيء یسمى: ًألزمھ وقتا للصالة، فعندنا شيء یسمى: ، أي)ھذین وقت

وقتھا، فالظھر یصلى في وقتھ، والعصر یصلى في وقتھ، والمغرب یصلى في وقتھ، والعشاء یصلى في وقتھ، ولكن لما جاء اإلذن من 
 .الشرع بفعل الجمع كان رخصة من ھذا الوجھ

 
 
 
 

 أعذار الترخیص في الجمع بین الصالتین
 
 

...... 
 

 فرالس
 
 

محل الرخصة أن یكون اإلنسان : أي] یجوز الجمع بین الظھرین وبین العشائین في وقت إحداھما في سفر قصر: [ قال رحمھ هللا تعالى
ًمسافرا سفر قصر، ولذلك ال یجمع الصحیح في غیر السفر على ما اختاره المصنف رحمھ هللا وھو قول الجماھیر، فالجمع من حیث األصل 

ولذلك یجمع على الصورة التي وردت عن النبي . ، وأما جمع المرض وجمع الخوف فسیأتي الكالم علیھ إن شاء هللا تعالىیكون في السفر
صلى هللا علیھ وسلم، كما في حدیث معاذ، وحدیث أنس بن مالك، وحدیث عبد هللا بن عمر ، وكلھا في جمعھ علیھ الصالة والسالم في 

ًفإما أن یكون سفرا واجبا، وإما أن یكون سفرا مندوبا، وإما أن یكون سفرا مباحا، فأنت إذا سافرت : اموسفر القصر ینقسم إلى أقس. السفر ً ً ً ً ً
ًلحج فریضة فھذا سفر واجب تجمع فیھ الصالة، ویجوز لك أن تجمع قوال واحدا عند من یقول بالجمع، وإذا سافرت إلى سفر مندوب وسفر  ً

ًلة، فإن ھذا سفر مندوب، وتجمع فیھ وجھا واحدا ألھل العلم، ولكن إذا سافرت سفرا مباحا كالتجارة طاعة وقربة مندوب إلیھا كعمرة الناف ً ً ً
ال فرق عندي بین : فجمھور من یقول بجواز الجمع یقول: وزیارة بعض أحبابك وإخوانك دون أن تكون بقصد القربة، فحینئٍذ اختلف العلماء

ًأن یكون السفر سفر طاعة أو سفرا مباحا إن الجمع یختص بالسفر الذي ھو سفر القربة والطاعة، أما لو سافر : وھناك من یقول من السلف. ً
. للتجارة، أو سافر لنزھة وسیاحة، أو لصید فإنھ ال یجمع بین الصالتین، كما یختاره اإلمام أبو عبد هللا مالك بن أنس رحمة هللا على الجمیع

ً أكان واجبا أم مندوبا أم مباحا، حل لإلنسان أن یجمع الصالة فیھٌوالصحیح أن كل سفر تقصر فیھ الصالة سواء ً ً.  
 
 
 
 

 المرض
 
 
المطر، وللعلماء في : ھذا السبب الثالث الذي یبیح الجمع) وبین العشاءین لمطر یبل الثیاب]. (وبین العشاءین لمطر یبل الثیاب أو لوحل]

ر جاز لإلنسان أن یجمع بین الصالتین، وھذا ھو مذھب جمھور السلف رحمة هللا أنھ إذا وقع المط: القول األول: المطر قوالن مشھوران
علیھم، فعل ذلك عمر بن الخطاب رضي هللا عنھ وعثمان بن عفان وعبد هللا بن عمر وكذلك أبان بن عثمان فعلھ بالمدینة، وفعلھ عمر بن 

كـسعید بن المسیب ومحمد : ن أصحاب الحدیث، وقال بھ أجالء التابعینعبد العزیز الخلیفة الراشد، وھو مذھب الشافعیة والحنابلة وطائفة م
إن الجمع في المطر رخصة، : بن القاسم بن أبي بكر الصدیق وخارجة بن زید وكذلك أبو سلمة ابن عبد الرحمن ونحوھم من األجالء قالوا

إنھ ال یجمع في المطر، : القول الثاني یقول. ى الجمیعوال حرج إذا نزل المطر أن یجمع بین الصالتین على تفصیل عندھم، رحمة هللا عل
ال یجمع في : وھذا القول ھو مذھب أھل الرأي، فالقول األول للجمھور من المالكیة والشافعیة والحنابلة وأھل الحدیث، والقول الثاني للحنفیة

ذین القولین ھو القول بمشروعیة الجمع في المطر، أصح ھ. المطر، وھو قول إبراھیم النخعي وكذلك ابن سیرین ، رحمة هللا على الجمیع
مطر : (، فلما قال) جمع رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم بین الصالتین في غیر مطر وال سفر: (وذلك لحدیث ابن عباس في الصحیح أنھ قال

زل المطر فمتى یجمع؟ الذین قالوا ، دل على أن المطر یوجب الترخیص بفعل الجمع كما أن السفر یوجب ذلك، وعلى ھذا لو ن) وال سفر
یجوز لك أن تجمع الظھر مع العصر، وتجمع المغرب مع العشاء، : القول األول یقول: بمشروعیة أن یجمع اإلنسان في المطر لھم قوالن

 المطر إال بین المغرب إنك ال تجمع في: والقول الثاني یقول. وھذا مذھب الشافعیة وطائفة من أصحاب اإلمام مالك ، رحمة هللا على الجمیع
تجمع بین المغرب والعشاء فقط، أما الظھر والعصر فال تجمع : أي) ولمطر بین العشاءین: (هللا والعشاء كما درج علیھ المصنف فقال رحمھ

النصوص التي بینھما للمطر؛ والسبب في ھذا القول الذي یقول بالتخصیص وھو مذھب الحنابلة والمالكیة رحمة هللا علیھم أنھم یرون أن 
ھذا فیھ إطالق، : ، قالوا) من غیر مطر وال سفر: (وردت بالجمع إنما وردت في المغرب والعشاء، والظاھریة استدلون بإطالق ابن عباس 

والقول بالتخصیص بالمغرب والعشاء من القوة بمكان، . فیدل على مشروعیة الجمع، سواء كان بین الظھر والعصر أو بین المغرب والعشاء
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أنھ إذا كان المطر في اللیل فإن الناس یصیبھم الضرر، والغالب أن المطر یصحب بالریح، فال یأمن عند تبلل ثیابھ أن یأتیھ : وجھ ذلكو
ًضرر في جسده، ثم ال یأمن إذا أصاب األرض الوحل والطین أن تزل قدمھ، ویستضر الناس إذا كان المطر موجودا في ثیابھم وكذلك إذا 

، حیث أذن إذا كان ھناك المطر )الصالة في الرحال: (ألن النبي صلى هللا علیھ وسلم قال:  مشیھم وذھابھم إلى المسجد، قالواكان یصیبھم في
. المغرب والعشاء: أن ینادي المنادي الصالة في الرحال، فرخص في تركھا، فكذلك یرخص إذا وجد المطر في الجمع بین الصالتین أعني

، ولیس ھناك حدیث أن ) أن النبي صلى هللا علیھ وسلم جمع بین المغرب والعشاء: (دیث أبي النجاد رحمھ هللاومذھب التخصیص یستدل بح
فتبقى الظھر والعصر على األصل ویرخص في المغرب والعشاء؛ ألن الحاجة : النبي صلى هللا علیھ وسلم جمع بین الظھر والعصر، فقالوا

ثم إذا . أنھ ال یجمع في المطر إال بین المغرب والعشاء:  بالصواب- إن شاء هللا-ط القولین وأوالھما والمشقة في اللیل أكثر، وھذا القول أحو
ًجمع بین المغرب والعشاء في المطر فالمحفوظ من ھدي السلف الصالح رحمة هللا علیھم أنھم كانوا یؤخرون المغرب قلیال، كما جاء عن  ّ

ابتداء :  بوجھ اللیل، أي- حمرة الشفق-كان ینتظر إلى اختالط الشفق :  عمر معھ ولم ینكر علیھّأبان بن عثمان حینما أم وصلى عبد هللا بن
یجمع : فالجمع بین العشاءین یكون جمع تقدیم، ھذا في األصل، وإال فیجوز أن یجمع جمع تأخیر، لكن قالوا. ھذا أرفق بالناس: الظلمة، قالوا

 مضوا إلى المسجد في صالة المغرب، وجمع جمع تأخیر فإن ھذا سیضر بھم؛ ألنھ سیتركھم  إذا- خاصة في القدیم-جمع تقدیم؛ ألن الناس 
إنھ ال یؤخر ولكن یمضي : ینتظرون إلى صالة العشاء ویجحف بھم، فیفوت المعنى الذي من أجلھ شرع الجمع بین الصالتین، ولذلك یقولون

واستثنى العلماء ما لو كان جمع التأخیر أرفق، فإذا . في وقت األولىیكون الجمع : ویصلي صالة المغرب والعشاء في وقت المغرب، أي
ًلو أن إنسانا خرج في نزھة مع جماعة أو مع أصحابھ أو رفقائھ وأصابھم المطر على وجھ المغرب ثم مضوا : كان جمع التأخیر أرفق مثل

ا أن یؤخروا المغرب والعشاء إلى وقت العشاء فال حرج؛ ألن إلى بیوتھم، فإنھم لو نزلوا شق علیھم ذلك وال یستطیعون أن یجمعوا، فاختارو
التأخیر في حق ھؤالء أرفق، لكن جماعة المسجد جمع التقدیم في حقھم أرفق، ولذلك یجمع جمع تقدیم بین صالة المغرب والعشاء؛  جمع

 .لألسباب التي ذكرناھا من وجود الحرج والمشقة للمصلین
 
 
 
 

 المطر
 
 

ھذا السبب الثالث الذي یبیح الجمع، وھو المطر، وللعلماء في المطر ]. وبین العشاءین لمطر یبل الثیاب أو لوحل: [ىقال رحمھ هللا تعال
وھذا ھو مذھب جمھور السلف رحمة هللا علیھم، . أنھ إذا وقع المطر جاز لإلنسان أن یجمع بین الصالتین: القول األول: قوالن مشھوران

هللا عنھ، وعثمان بن عفان، وعبد هللا بن عمر، وكذلك أبان بن عثمان فعلھ بالمدینة، وفعلھ عمر بن عبد وفعل ذلك عمر بن الخطاب رضي 
العزیز الخلیفة الراشد، وھو مذھب الشافعیة والحنابلة وطائفة من أصحاب الحدیث، وقال بھ أجالء التابعین كـسعید بن المسیب، ومحمد بن 

إن الجمع في المطر رخصة، : زید، وكذلك أبو سلمة ابن عبد الرحمن ونحوھم من األجالء، قالواالقاسم بن أبي بكر الصدیق وخارجة بن 
. إنھ ال یجمع في المطر: القول الثاني یقول. وال حرج إذا نزل المطر أن یجمع بین الصالتین، على تفصیل عندھم رحمة هللا على الجمیع

ور من المالكیة والشافعیة والحنابلة وأھل الحدیث، والقول الثاني للحنفیة، وھو قول وھذا القول ھو مذھب أھل الرأي، فالقول األول للجمھ
وأصح ھذین القولین ھو القول بمشروعیة الجمع في المطر، وذلك لحدیث ابن . إبراھیم النخعي، وكذلك ابن سیرین رحمة هللا على الجمیع

دل ) مطر وال سفر: (، فلما قال) م بین الصالتین في غیر مطر وال سفرجمع رسول هللا صلى هللا علیھ وسل: (عباس في الصحیح أنھ قال
والذین قالوا بمشروعیة أن یجمع اإلنسان في المطر لھم قوالن في . على أن المطر یوجب الترخیص بفعل الجمع، كما أن السفر یوجب ذلك

صر، وتجمع المغرب مع العشاء، وھذا مذھب الشافعیة یجوز لك أن تجمع الظھر مع الع: القول األول یقول: الصلوات التي یجمع بینھا
إنك ال تجمع في المطر إال بین المغرب والعشاء، كما درج علیھ : والقول الثاني یقول. وطائفة من أصحاب اإلمام مالك رحمة هللا على الجمیع

. ما الظھر والعصر فال تجمع بینھما للمطرتجمع بین المغرب والعشاء فقط، أ: أي [...وبین العشاءین لمطر: [المصنف فقال رحمھ هللا
 أنھم یرون أن النصوص التي وردت بالجمع -وھو مذھب الحنابلة والمالكیة رحمة هللا علیھم-والسبب في ھذا القول الذي یقول بالتخصیص 

ھذا فیھ إطالق، فیدل على : ، قالوا) من غیر مطر وال سفر: (إنما وردت في المغرب والعشاء، والظاھریة استدلوا بإطالق ابن عباس 
والقول بالتخصیص بالمغرب والعشاء من القوة بمكان، ووجھ . ٌمشروعیة الجمع، سواء أكان بین الظھر والعصر أم بین المغرب والعشاء

أتیھ ضرر في ذلك أنھ إذا كان المطر في اللیل فإن الناس یصیبھم الضرر، والغالب أن المطر یصحب بالریح، فال یأمن عند تبلل ثیابھ أن ی
جسده، ثم ال یأمن إذا أصاب األرض الوحل والطین أن تزل قدمھ، ویستضر الناس إذا كان المطر في ثیابھم، وكذلك إذا كان یصیبھم في 

، حیث أذن إذا كان ھناك المطر أن ینادي (الصالة في الرحال: (ألن النبي صلى هللا علیھ وسلم قال: مشیھم وذھابھم إلى المسجد، قالوا
ومذھب . ، فرخص في تركھا، فكذلك یرخص إذا وجد المطر في الجمع بین الصالتین، أعني المغرب والعشاء)الصالة في الرحال: (لمناديا

، ولیس ھناك حدیث أن النبي ) أن النبي صلى هللا علیھ وسلم جمع بین المغرب والعشاء: (التخصیص یستدل بحدیث أبي النجاد رحمھ هللا
تبقى الظھر والعصر على األصل، ویرخص في المغرب والعشاء؛ ألن الحاجة : م جمع بین الظھر والعصر، فقالواصلى هللا علیھ وسل

ثم إذا .  بالصواب، فال یجمع في المطر إال بین المغرب والعشاء- إن شاء هللا-والمشقة في اللیل أكثر، وھذا القول أحوط القولین وأوالھما 
ًر فالمحفوظ من ھدي السلف الصالح رحمة هللا علیھم أنھم كانوا یؤخرون المغرب قلیال، كما جاء عن ّجمع بین المغرب والعشاء في المط

:  بوجھ اللیل، أي-حمرة الشفق-  أنھ كان ینتظر إلى اختالط الشفق -ّحینما أم وصلى عبد هللا بن عمر معھ ولم ینكر علیھ-أبان بن عثمان 
یجمع : الجمع بین العشاءین یكون جمع تقدیم في األصل، وإال فیجوز أن یجمع جمع تأخیر، لكن قالواف. ھذا أرفق بالناس: قالوا. ابتداء الظلمة
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 إذا مضوا إلى المسجد في صالة المغرب وجمع جمع تأخیر فإن ھذا سیضر بھم؛ ألنھ سیتركھم -خاصة في القدیم- جمع تقدیم؛ ألن الناس 
إنھ ال یؤخر، ولكن :  الذي من أجلھ شرع الجمع بین الصالتین، ولذلك یقولونینتظرون إلى صالة العشاء ویجحف بھم، فیفوت المعنى

واستثنى العلماء ما لو كان جمع التأخیر أرفق، . یكون الجمع في وقت األولى: یمضي ویصلي صالة المغرب والعشاء في وقت المغرب، أي
ابھم المطر وقت المغرب، ثم مضوا إلى بیوتھم، فإنھم لو نزلوا ًكما لو أن إنسانا خرج في نزھة مع جماعة أو مع أصحابھ أو رفقائھ، وأص

شق علیھم ذلك وال یستطیعون أن یجمعوا، فإن اختاروا أن یؤخروا المغرب والعشاء إلى وقت العشاء فال حرج؛ ألن جمع التأخیر في حق 
ن صالة المغرب والعشاء لألسباب التي ذكرناھا من ھؤالء أرفق، لكن جماعة المسجد جمع التقدیم في حقھم أرفق، ولذلك یجمع جمع تقدیم بی

 .وجود الحرج والمشقة على المصلین
 
 
 
 

 الوحل والریح الشدیدة
 
 

فیجوز : أن ینقطع المطر ثم تبقى األرض فیھا الزلق والوحل، قالوا: أي] أو لوحل: [قولھ]. أو لوحل وریح شدیدة باردة: [قال رحمھ هللا تعالى
ّیقة فیھ خالف، وإن كان قوى غیر واحد من األئمة أن الوحل ال یوجب الجمع، وھو من القوة بمكان، لعدم ورود أن یجمع، وھذا في الحق

ًالنص بالترخیص في مثلھ، وإنما رخص في المطر، وشرط المطر الذي یبیح للناس أن یجمعوا بین المغرب والعشاء أن یكون مطرا یبل 
ًالثیاب، أما لو كان مطرا یسیرا أو خفیف وفي حكم المطر الثلج، ثم یفصل في الثلج مثلما یفصل في . ًا فإنھ ال یوجب الترخیص في الجمعً

ًالمطر، فإن كان الثلج یسیرا وخفیفا ال یشق على الناس أن یصلوا كل صالة في وقتھا فال جمع، وإن كان الثلج كثیرا ویؤذي الناس فإنھم  ً ً
الشدیدة ال  والصحیح أن الریح. ھذا قول بالقیاس، وھو قول ضعیف]. وریح شدیدة باردة [:وقولھ. یجمعون بین الصالتین كالحال في المطر

ًتوجب الجمع بین الصالتین، إعماال لألصول من النصوص الواردة في الكتاب والسنة بإلزام المكلف بإیقاع كل صالة في وقتھا، واستثني ما 
إذا ]. ولو صلى في بیتھ أو مسجد طریقھ تحت ساباط: [قال رحمھ هللا تعالى. لحاقاستثني من الجمع لورود النص، فال یقوى القیاس وال اإل

إن الناس یرخص لھم أن یجمعوا بین المغرب والعشاء لمكان المطر، فھذه الرخص التي تقع في المطر : كان العلماء رحمة هللا علیھم یقولون
فأعطى الرخصة بغض النظر عن أفراد ال تتوفر فیھم معاني الرخصة، وفي السفر وفي المرض نظر الشرع فیھا إلى غالب أحوال الناس، 

ًوتوضیح ذلك أن األصل في السفر أن فیھ مشقة، وأن فیھ عناء وتعبا ونصبا، فلو فرض أن إنسانا سافر ولم یجد عناء وال مشقة وال نصبا  ً ً ًً ً ً
إن الرخصة ھنا عامة من الشرع وال یلتفت فیھا إلى : ل نقولیبقى على األصل وال یفطر ویبقى على موجب اإلمساك والصیام، ب: فال نقول

إن المطر یوجب : إذا قلت-الغالب في السفر أن یكون فیھ الضرر، فال عبرة بالنادر؛ ألن الحكم للغالب، كذلك ھنا : األفراد، كأن الشرع قال
ًمظلل، أو كان اإلنسان قریبا من المسجد، أو بیوت  ألن الناس إذا مضوا إلى المسجد تضرروا، فلو فرضنا أن المسجد طریقھ -الترخیص

العبرة عندي : ال یجمعون؟ قال بعض العلماء: الناس كلھا تطل على المسجد، فلیس ھناك وحل، ولیس ھناك ضرر ببلة الثیاب، فھل نقول
غض النظر عن كون طریقھ الوصف العام وھو وجود المطر، بغض النظر عن كونھ یتضرر أو ال یتضرر، وب: بوجود موجب الرخصة، أي

: ًتحت الساباط الذي ھو المظالت التي ھي مثل ما یكون تحت البیوت، أو الذي یكون ملصقا بالبیوت یقي الناس الشمس ویقیھم المطر، فیقول
 إلى العبرة عندي بوجود المطر، بغض النظر عن كونھم تضرروا أو لم یتضرروا، كالحال اآلن، حیث یمكنھ أن یركب سیارتھ ویمضي

ننظر : وھذا أصل في الرخص، فیقولون. ال نلتفت إلى ھذا؛ ألن الحكم للغالب والنادر ال حكم لھ: المسجد فال یبتل لھ ثوب وال یتضرر، قالوا
كیف : إلى األصل، وكون بعض األفراد یتخلف فیھم المعنى الذي ھو موجب الرخصة ال نلتفت إلیھم، ولذلك لو اعترض علیك معترض وقال

أذن هللا بالفطر في السفر؛ ألن الغالب فیھ وجود : ن بالفطر واإلنسان قد یسافر في طائرة وقد یسافر في سیارة وھو مستریح؟ تقول لھتقولو
المشقة، وكون النادر في بعض العصور وفي بعض األزمنة ال یلتفت إلیھ؛ ألن الشریعة ال تلتفت إلى عصر دون عصر، ولكن إذا اختلفت 

ر إلى الغالب، وبناء على ذلك فالغالب أنھ إذا نزل المطر تضرر الناس، فكون بعض الناس یكون طریقھم إلى المسجد ال العصور فإنك تنظ
  .مضرة فیھ وال مشقة ال یلتفت إلیھ، ویبقى على األصل من موجب الرخصة

 
 
 
 

 مسائل في الجمع بین الصالتین
 
 

...... 
 

 األفضل من جمع التأخیر أو التقدیم
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األفضل لإلنسان إذا أراد أن یجمع لسفر أو مرض أو مطر أن ینظر إلى ]. واألفضل فعل األرفق بھ من تأخیر أو تقدیم: [مھ هللا تعالىقال رح
األرفق، فإن كان األرفق بھ أن یقدم قدم، وإن كان األرفق بھ أن یؤخر أخر؛ ألنھا رخصة وسعة، وقد استحب بعض العلماء أن یجمع جمع 

ألن جمع التأخیر ال خالف فیھ عند من یقول بمشروعیة الجمع، ولكن جمع التقدیم فیھ خالف، وجمع التأخیر تقع فیھ الصالة : التأخیر، قالوا
األفضل أن : الثانیة وقد دخل وقتھا؛ ألنھا تقع بعد حكم الشرع بفعلھا، ولكن جمع التقدیم تكون فیھ الصالة الثانیة في غیر وقتھا، ولذلك قالوا

والصحیح أن اإلنسان ینظر إلى األرفق؛ ألن . فھذا مذھب بعض العلماء، وھو تفضیل جمع التأخیر على جمع التقدیم. التأخیریراعي جمع 
ًهللا وسع على عباده بالجمع، فلیس لنا أن نحد حدا معینا، وإنما نقول ما دام أن هللا وسع علیك فإن كان األرفق بك أن تجمع جمع تقدیم : ً

، وكذلك -كما في الصحیح- رفق بك أن تجمع جمع تأخیر فافعل، والدلیل على ذلك السنة، فقد روي أنس رضي هللا عنھ فافعل، وإن كان األ
 أخر الظھر إلى وقت - قبل أن تزول: یعني-أن النبي صلى هللا علیھ وسلم كان إذا ارتحل قبل أن تزیغ الشمس : (مثلھ حدیث معاذ في السنن

كان إذا ارتحل قبل أن : (، فقولھ) ًحل قبل أن تغرب الشمس أخر المغرب إلى وقت العشاء فصالھما معاًالعصر فصالھما معا، وإذا ارت
وكان إذا ارتحل : (یالحظ فیھ أنھ إذا ركب قبل أن تزول الشمس وقبل أن یدخل وقت األولى فاألرفق أن یؤخر، وقولھ كذلك ) تزول الشمس

، فدل على أن األفضل للمكلف أن ینظر إلى األرفق، فإن كان األرفق بھ أن ً)فصالھما معابعد أن تزیغ الشمس قدم العصر إلى وقت الظھر 
ّفلو أنك خرجت من مكة ترید المدینة وأذن للظھر وأنت ترید . ینزل ویصلي في أول الوقت نزل وصلى، وإن كان األرفق أن یؤخر أخر
ذا شئت نزلت وجمعت جمع التقدیم وال حرج، لكن لكون التأخیر حاجة وقت العصر، فإنك إن نزلت وصلیت ربما تأخرت عن حاجتك، فإ

ًأفضل لك حتى تدرك الوقت وتحصل جد السیر فحینئٍذ تجمع جمع تأخیر وال حرج، والعكس بالعكس أیضا، فلو أن إنسانا أذن علیھ األذان  ً
 أصلي الصالتین فصالھما حتى یكسب الوقت فال ما دمت أني واقف فاألفضل أن: بعد أن خرج من مكة ویرید أن یقف لزاد ونحو ذلك، فقال

  .حرج، فال یقید الناس وال یلزمون بتقدیم وال بتأخیر
 
 
 
 

 النیة في الجمع بین الصالتین
 
 

، فإذا ) إنما األعمال بالنیات: (قال صلى هللا علیھ وسلم]. فإن جمع في وقت األولى اشترط نیة الجمع عند إحرامھا: [قال رحمھ هللا تعالى
ردت أن تجمع فیشترط أن تنوي الجمع في وقت أوالھما، فتكون النیة أن تجمع الثانیة إلى األولى، وعلى ھذا فإذا نویت كان لك الجمع، وأما أ

 وقالت طائفة من. ، فمن نوى الجمع كان لھ، ومن لم ینو لم یكن لھ) وإنما لكل امرئ ما نوى: (إذا لم تنو فإن النبي صلى هللا علیھ وسلم قال
  .النیة لیست بشرط للجمع، ویجوز لھ أن یجمع ولو لم ینو: العلماء

 
 
 
 

 مبطالت الجمع بین الصالتین
 
 

ال یفرق بین : یعني] وال یفرق بینھما: [قولھ]. وال یفرق بینھما إال بمقدار إقامة ووضوء خفیف ویبطل براتبة بینھما: [قال رحمھ هللا تعالى
ًلعشاء؛ ألن النبي صلى هللا علیھ وسلم جعل الفاصل بین الصالتین قلیال، فلما صلى علیھ الصالة والسالم الظھر والعصر، وال بین المغرب وا

وھذا ھو . بقدر ما یتوضأ اإلنسان ویفرغ من وضوئھ: المغرب والعشاء لیلة النحر بمزدلفة تركھم بقدر ما یحط اإلنسان رحلھ، ولذلك قالوا
ًتین جعل الصالتین قد صارتا بمثابة الصالة الواحدة، فال تدخل بینھما راتبة، وال تدخل بینھما فاصال ألن الجمع بین الصال: الھدي، یقولون

ًمؤثرا، كمن ینام نوما یفصل بین الصالتین بھ، أو كشغل یخرج بھ عن الصالة، قالوا فإذا وقع الفاصل فإنھ ال جمع، وحینئٍذ یصلي الثانیة : ً
ثبت في الصحیحین من حدیث ابن عمر أن النبي صلى هللا علیھ وسلم لم یسن ]. ویبطل براتبة بینھما: [ولھق. في وقتھا وال یجمع جمع التقدیم

قال رحمھ هللا . كما في الصحیحین، فدل على أنھ ال یصلي الراتبة بینھما) ولم یسبح على إثر واحدة منھما: (بین المغرب والعشاء، فقال
ھذا في المطر، فلو أن اإلنسان أراد أن یجمع في المطر بین المغرب ]. تتاحھما وسالم األولىًوأن یكون العذر موجودا عند اف: [تعالى

ًوالعشاء، فیشترط عند تكبیرة اإلحرام أن یكون المطر موجودا، فیكبر للمغرب والمطر موجود، ویسلم من المغرب والمطر موجود، وحینئٍذ 
 أنھ كبر للمغرب والمطر موجود، ثم بعد ذلك انقطع المطر، فسلم والمطر منقطع، ًیقیم ویصلي العشاء ویكبر ویكون المطر موجودا، فلو

فحینئٍذ ال یجمع؛ ألن موجب الرخصة غیر موجود، وینتظر إلى دخول وقت الثانیة، لكن لو أنھ كبر ثم انقطع المطر بعد تكبیره حتى كان في 
من العشاء صح فعلھ  ًعشاء والمطر ال زال نازال، ثم بعد ذلك انقطع قبل سالمھالركعة الثالثة، فنزل المطر فسلم والمطر ینزل، فأقام وكبر لل

) ھل العبرة باالبتداء، أو العبرة باالنتھاء: (وھذا على مسألة. ال یصح إال إذا سلم من العشاء والمطر موجود: وقال بعض العلماء. وأجزأه
وھو أحوط - العبرة بسالمھ : رة بإحرامھ مضت لھ الرخصة وال یقطع، وإن قلناالعب: كمسألة من تیمم ثم رأى الماء أثناء الصالة، فإن قلنا

 . فإنھ حینئٍذ ال یعتد بجمعھ-ورجحناه في التیمم
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 اشتراط النیة قبل الجمع بین الصالتین وبقاء العذر إلى دخول وقت الثانیة
 
 

ت األولى إن لم یضق عن فعلھا واستمر العذر إلى دخول وقت وإن جمع في وقت الثانیة اشترط نیة الجمع في وق: [قال رحمھ هللا تعالى
إذا كان اإلنسان یرید أن یؤخر الظھر إلى وقت العصر، أو المغرب إلى وقت العشاء فإنھ ینوي عند تأخیره أن یجمع، أما إذا لم ینو ]. الثانیة

ر صالة قضاء ال صالة جمع، والدلیل على ما ذكرناه قولھ علیھ فإنھ حینئٍذ تخرج علیھ الصالة األولى، فیكون كأنھ ترك الصالة األولى، فتعتب
أن یكون : األولى: ؛ ألن من ترك الصالة األولى حتى دخل وقت الصالة الثانیة ال یخلو من حالتین) إنما األعمال بالنیات: (الصالة والسالم

ًو الجمع دخل في حكم غیر المعذور، وبقیت صالتھ قضاء ال فلما لم ین. أن یكون غیر معذور: الثانیة. ًمعذورا لنسیان أو نوم ونحو وذلك
بمعنى أنھ یستمر المطر إلى دخول وقت الثانیة، وھكذا السفر، فلو أن جماعة خرجوا ] واستمرار العذر إلى دخول وقت الثانیة: [وقولھ. ًجمعا

ألنھم إذا دخلوا مكة سیكونون - عوا بین الظھر والعصر لتدریس ونحو ذلك مسافة مائة كیلو، ثم رجعوا بعد انتھاء التدریس وأرادوا أن یجم
فیھ :  فنقول-في عناء السفر ومشقة السفر، وقد یصعب علیھم أن یصلوا بعد التعب أو یكون عندھم من الخشوع ما یستحضرون بھ الصالة

لى دخول وقت الثانیة وھم مسافرون، فإن كان دخولھم إلى مكة بعد دخول وقت الثانیة فحینئٍذ یصح جمعھم؛ ألن العذر استمر إ: تفصیل
فترخصوا برخصة لوجود موجبھا، وأما لو دخلوا قبل أذان العصر فحینئٍذ ال یعتد بجمعھم، وعلیھم أن یصلوا ثم بعد ذلك یرتاحون، فلو شق 

 ثلث الساعة أو نصفھا الذي امضوا إلى بیوتكم وصلوا؛ ألن اإلنسان إذا شق علیھ حضور الجماعة وانتظار: علیھم أن ینتظروا الجماعة نقول
ممن رخص لھ في الجماعة، كما تقدم معنا في  بین األذان واإلقامة بحیث یشق علیھ فحینئٍذ یجوز لھ أن یقیم وأن یصلي العصر، ویكون

  .أعذار ترك الجماعة
 
 
 
 

 األسئلة
 
 

...... 
 

 الجمع الصوري بین الصالتین
 
 

: ن حدیث ابن عباس محمول على الجمع الصوري؟ وما ھو الجمع الصوري وحكمھ؟ الجوابھل قال بعض العلماء رحمھم هللا بأ: السؤال
أراد أن یؤخر الظھر إلى قرب : حدیث ابن عباس حمل على الجمع الصوري عند الجمھور، وھناك من روى الحدیث عن ابن عباس فقال

حقیقة أن حدیث ابن عباس نفسھ في صحیح مسلم یؤكد وال. وھذا أصح األقوال. وقت العصر فیصلي الظھر فیدخل وقت العصر ویصلیھا
ًھذا، فـابن عباس كان أمیرا على الكوفة، ثم خطب الناس في یوم في الظھر، فكانت خطبتھ طویلة؛ ألن الخطبة في مصالح المسلمین فیھا 

: ي خطبتھ، فقام لھ مرة ثانیة وقالفسكت عنھ ابن عباس واستمر ف. الصالة: توجیھ ویصعب قطعھا، فما زال یخطب، فقام لھ أعرابي وقال
غیر مطر  جمع رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم من! أتعلمنا بالصالة ال أم لك؟: (الصالة، فقال لھ: فسكت عنھ، فقام المرة الثالثة وقال. الصالة

للعصر وصالھا، مع أن األصل إن ابن عباس أخر الظھر إلى آخره، فلما أقام وصلى الظھر دخل وقت العصر فأقام : ، فقالوا)وال سفر
یقتضي أن یصلي الظھر في أول وقتھا، فھذا وجھ الرفق، وھذا وجھ دفع الحرج؛ ألن الناس بدل أن یخرجوا للظھر ویرجعوا إلى بیوتھم، ثم 

أراد : (جھ قولھیرجعوا إلى العصر ویرجعوا مرة ثانیة إلى بیوتھم سھل علیھم بأن یصلوا الصالتین بخروج واحد ورجوع واحد، وھذا ھو و
؛ ألن األصل یقتضي أن تصلى الصالة لوقتھا، وھذا في الحقیقة ھو أقوى األقوال وأوالھا بالصواب، خاصة وأن من ) أن ال یحرج أمتھ

ما قال ًوأیضا عندنا قاعدة، وھذه القاعدة تدل علیھا السنة، فإن النبي صلى هللا علیھ وسلم ل. أراه ذلك: روى عن ابن عباس فسره بذلك وقال
النبي صلى هللا علیھ وسلم قصد التعجیل، فنبقى على األصل، فنصلي العصر : قالت طائفة) ال تصلوا العصر إال في بني قریظة: (للصحابة
فلما علم بالطائفتین أخبر أن الذین صلوا في الوقت أصابوا السنة؛ ألنھم نظروا إلى أن . على ظاھر اللفظ نبقى: وقالت طائفة. في وقتھا

محتمل بین أن یكون لالستعجال وأن ) ال تصلو العصر إال في بني قریظة: (صل في الصالة أن تصلى في وقتھا، ونظروا إلى أن الحدیث األ
فكان عندنا األصل أن هللا تعالى . ، فالرجوع إلى األصل ھو إصابة للسنة) أصابت السنة: (یكون على ظاھره، فردوا األمر إلى أصلھ فقال

َّإن : یقول ًالصالة كانت على الُمْؤمنین كتابا مْوقوتا ِ ُ َ َ ًَ َ ْ َ َِ ِ ِ َّْ َ ولو قلنا بالجمع بدون حاجة فمعنى ذلك أن الظھر والعصر صار وقتھما ]. 103:النساء[َ
، ًواحدا، فحینما تجمع لعذر وغیر عذر تصیر الظھر والعصر بمثابة الصالة الواحدة، وبناء على ذلك سنلغي األصل بناء على ھذا الحدیث

فتلغى نصوص الكتاب، وتلغى أحادیث كثیرة عن رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم في السنة، لكن حینما تبقي أحادیث المواقیت على داللتھا 
ًعلى ظاھره تكون جامعا بین ) أن ال یحرج أمتھ: (الجمع في حدیث ابن عباس جمع صوري، ومعنى :وآیات المواقیت على داللتھا وتقول
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ًلو أن شیخا أو عالما عنده أمر : یقول العلماء. ع بین النصوص أولى من العمل ببعضھا وترك اآلخر، والنفس تمیل إلى ھذاالنصوص، والجم ً
مھم، أو كان الناس عندھم موضوع مھم ال یستطیعون أن یقطعوه، وھم یتشاورون في أمره فلھم أن یؤخروا الصالة، فیجلسون یتحدثون حتى 

 منھ ویفرغوا منھ، ثم یقیمون للصالة األولى التي ھي الظھر، ثم بعد ذلك یقیمون للعصر ویصلونھا، وھكذا المغرب یقضوا ھذا األمر وینتھوا
 .والعشاء، وكل ذلك تیسیر من هللا عز وجل ولطف بعباده

 
 
 
 

 العبرة بنیة الجمع حال االئتمام
 
 

اء الصالة األولى، فھل یحق لھ الجمع ونیة اإلمام نیة النفل، أم ال یحق لھ إذا دخل الرجل مع إمام یرید أن یجمع ولم یعلم إال بعد انتھ: السؤال
. النیة معتبرة بالمأموم، فكل مأموم على حده، فإن نوى صح جمعھ عند من یقول باشتراط النیة، وإن لم ینو لم یصح جمعھ: ذلك؟ الجواب

  .نبینا محمدوآخر دعوانا أن الحمد  رب العالمین، وصلى هللا وسلم وبارك على 
 
 
 
 

 صالة الخوف:  فصل-شرح زاد المستقنع 
من رحمة هللا تعالى بعباده وتیسیره علیھم أنھ لم یكلفھم بأداء الصالة كما ھي إذا كان في حال خوف وفزع، بل شرع لھم صالة الخوف 

 .ًل، أو خوفا من غیرهالمتضمنة للتیسیر والتخفیف، ولھا عدة صفات كلھا جائزة وصحیحة، وسواء كان الخوف خوف قتا
 أحكام صالة الخوف

 
 

...... 
 

 سبب مشروعیتھا
 
 

فیقول : أما بعد. بسم هللا الرحمن الرحیم الحمد  رب العالمین، والصالة والسالم على أشرف األنبیاء والمرسلین، وعلى آلھ وصحبھ أجمعین
ھي صالة : صالة الخوف]. وآلھ وسلم بصفات كلھا جائزةوصالة الخوف صحت عن النبي صلى هللا علیھ : فصل: [المصنف رحمھ هللا

القتال، وھذه الصالة شرعھا هللا في كتابھ، وكذلك شرعت بھدي رسولھ علیھ الصالة والسالم، وقال بھا جماھیر السلف والخلف رحمة هللا 
 أن لھا ثماني عشرة صفة عن النبي صلى هللا علیھم، وفعلھا النبي صلى هللا علیھ وسلم في مواضع، حتى ذكر اإلمام ابن العربي رحمھ هللا

والسبب في .  سبع صفات وردت عن النبي صلى  علیھ وسلم- كما أشار إلیھ اإلمام أحمد-علیھ وسلم، ولكن الذي اشتھر في المرویات 
، - حدیث أبي عیاش الزرقي كما في -أنھ لما التقى النبي صلى هللا علیھ وسلم بالمشركین وكان المشركون یومھا بعسفان : صالة الخوف

 وكان على المشركین یومھا خالد بن الولید، فصلى المسلمون صالة الظھر، فلم ینتبھ -وأصل الحدیث في الصحیح عن جابر رضي هللا عنھ
 إلیھم من أھلیھم انتظروا فإن لھم صالة ھي أحب: ّلقد أصبنا منھم غرة لو أنا قتلناھم، فقال بعضھم لبعض: المشركون لغفلة المسلمین فقالوا

وھذا یدل على ما كان لصالة العصر من مكانة في قلوب الصحابة رضوان هللا علیھم، فأوحى هللا إلى نبیھ، وشرعت صالة . وأوالدھم
 .الخوف

 
 
 
 

 صفات صالة الخوف
 
 

الصف : فیكون الجیش صفینأن یقسم اإلمام الجیش إلى طائفتین، : الصفة األولى: صالة الخوف على صفات، لكن سنذكر منھا المشروع
األول یلي اإلمام، والثاني من بعده، ویصلون وھم حاملون للسالح، فتقام الصالة وكل واحد معھ سالحھ الذي ال یزعجھ في صالتھ، كالسالح 

لة سالحھ، فقال وقد اختلف العلماء في حكم حم: الذي یدفع بھ العدو وال یمنعھ من الركوع والسجود، وال یمنعھ من أداء أركان الصلوات
ْوخذوا حذركم : یجب علیھم أن یأخذوا السالح لظاھر قولھ سبحانھ وتعالى: بعضھم ُ َُ َْ ، فأمر سبحانھ وتعالى بأخذ الحذر بأخذ ] 102:النساء[ُِ
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ْولیأخذوا أْسلحتُھم : السالح، وقال تعالى َ َ َ َِ َ ُ ُ ْ صل في األمر أنھ للوجوب، ، فكونھ یأمر بأخذ السالح یدل على الوجوب؛ ألن األ] 102:النساء[ْ
فعند انقسام الجیش إلى صفین تقام الصالة فیصلي اإلمام الركعة . وھذا مذھب الظاھریة وطائفة، وھو أقوى القولین، أنھم یأخذون السالح

األول ثم یسجد ًاألولى، فإذا ركع اإلمام ركع معھ الصف األول وبقي الصف الثاني واقفا، ثم بعد أن ینتھي من الركوع یرفع معھ الصف 
أنھ یركع الركعة األولى : الوجھ الثاني وھو األقوى. السجدتین األولیین من الركعة األولى والصف الثاني قائم، وھذا وجھ في ھذه الصفة

 الصف ویرفع، فإذا رفع الصف األول ركع الصف الثاني، وینتظر اإلمام بعد الركوع بقدر ما یرفع الصف الثاني، ثم بعد ذلك یھوي للسجود
ًاألول ویبقى الصف الثاني في وجھ العدو، فإذا سجد الصف األول مع اإلمام السجدتین قام اإلمام بھم، فإذا استتم قائما نزل الصف الثاني 
 وسجد السجدتین، ثم بعد انتھائھ من السجود یقوم فیتقدم الصف الثاني إلى مكان الصف األول، ویرجع الصف األول إلى مكان الصف الثاني،

ًفإذا رجع ركع الصف الثاني معھ في نفس الركعة الثانیة، وبقي الصف األول الذي كان أوال وأصبح ثانیا واقفا في وجھ العدو، وھذا من باب  ً ً
العدل، فإذا صلى بھم یعدل بین الطائفتین، فال یفضل إحداھما على األخرى، فإذا ركع ورفع ركعت الطائفة التي تلیھا ثم رفعت، ثم ینزل 

ًسجود وھم وقوف، فإذا سجد السجدتین وجلس للتشھد نزلت الطائفة الثانیة وسجدت؛ ألنھ في التشھد یكون الصف األول منتبھا للعدو، لل
فتسجد الطائفة الثانیة ویتشھد بالجمیع ویسلم، فھذه الصفة األولى، وھي التي وردت في حدیث عسفان ؛ ألنھ في عسفان كان المشركون جھة 

. وھذه الصفة األولى جاءت في حدیث أبي عیاش الزرقي، وأصلھا في الصحیح. الصفة في حالة أن یكون العدو في جھة القبلةالقبلة، فھذه 
أنھا : -كما یقول جمع من العلماء-وردت في حدیث ابن عمر في الصحیحین، وھي مما اتفق علیھ البخاري ومسلم ، والظاھر : الصفة الثانیة

بلة، فلو كان العدو في الظھر والقبلة في األمام فإنھ یقسمھم طائفتین، فیأمر طائفة أن تحرس في وجھ العدو، ویأخذ إذا كان العدو في غیر الق
طائفة ویصلي بھم ركعة، فإذا انتھى من الركعة وسجد السجدة الثانیة وقام للركعة الثانیة انصرفت ھذه الطائفة ولم تسلم وكأنھا في غیر 

 العدو وھي في صالة، ویطول اإلمام في القراءة حتى تدركھ الطائفة الثانیة، فتأتي ھذه الطائفة الثانیة وتكبر صالة، فتنصرف وتقف في وجھ
تكبیرة اإلحرام وتصف معھ ویصلي بھم الركعة األولى، فإذا انتھى اإلمام من ھذه الركعة وسجد السجدتین فإنھا الثانیة بالنسبة لھ، فیجلس 

لثانیة وتنصرف إلى العدو مثل ما انصرفت الطائفة األولى، ثم یتشھد اإلمام لوحده ویسلم، فترجع الطائفة األولى للتشھد فتقوم ھذه الطائفة ا
ٌوتصلي الركعة الثانیة قضاء، وتكون صالتھم فرادى، فكل یصلي لوحده ركعة فیتم صالتھ، ثم یتشھدون ویسلمون، ثم یرجعون إلى وجھ  ً

ًي أیضا ركعة كما صلت ھذه وینصرفون إلى وجھ العدو، فھذه ھي الصفة الثانیة التي اشتمل علیھا حدیث العدو، فتأتي الطائفة الثانیة وتصل
أن یقسمھم اإلمام قسمین، فیصلي بالطائفة األولى ركعتین تامتین ویسلم ویسلمون معھ، ثم یقیم مرة ثانیة : الصفة الثالثة. عبد هللا بن عمر 

لم بھم، وھذه واضحة ال إشكال فیھا، وغایة ما فیھا أن اإلمام یصلي الصالة الثانیة نافلة ومن وراءه ویصلي بالطائفة الثانیة ركعتین ویس
ھي مثل الصفة الثالثة، إال أن اإلمام ال یسلم، فیصلي ویتشھد التشھد األول ویترك الطائفة األولى تتم التشھد : الصفة الرابعة. مفترضون

یثبت في التشھد حتى یحس بالطائفة الثانیة، فإذا : قال بعض العلماء: ماء وجھان في ھذه الصفةوتسلم وتنصرف وھو في التشھد، ثم للعل
ًقائما ) هللا أكبر: (تبقى معھ الطائفة األولى، فإذا قال: الوجھ الثاني. فھذا وجھ. أحس بالطائفة الثانیة یقوم ویكبر، وال یكبر إال بعد حضورھا

. ة وأطال في ذكر هللا عز وجل حتى تأتي الطائفة الثانیة، فھذا بالنسبة إذا جمع وصارت لھ أربع ركعاتللثالثة سلموا وقام ھو وقرأ الفاتح
وكانت في غزوة ذي قرد، وحدیث ابن عباس مشكل عند العلماء، لكن أجاب عنھ جمع من  ھي صفة حدیث ابن عباس ،: الصفة الخامسة

ھ یصلى بالطائفة األولى ركعة فتنصرف إلى العدو وتجزیھا عن الركعة الثانیة، األئمة، فحدیث ابن عباس مثل حدیث ابن عمر ، وھو أن
أن یصلي بسھم ركعة ثم : الصفة األخیرة. ویصلي بالطائفة الثانیة ركعة وتجزیھا عن صالتھا كلھا، ولكن ھذا الوجھ ضعیف على الصحیح

فھذه ست صفات في صالة الخوف عن رسول هللا . ھا فیتشھد بھا ویسلمیتمون بأنفسھم، ثم یصلي الركعة الثانیة بالطائفة الثانیة وتتم لنفس
صلى هللا علیھ وسلم، وھذه الست الصفات قد تصل إلى اثنتي عشرة صفة، فنفس ھذه الست تجعلھا في صالة السفر والحضر، ففي السفر 

رب فیھا قد تصل إلى ثماني عشرة صورة، یصلي ركعة، وفي الحضر یصلي ركعتین فتصیر اثنتي عشرة، صفة، ثم إذا أدخلت صفات المغ
  .فھذا بالنسبة لصالة الخوف، وھذا أشھر ما ورد عن رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم في صفة أدائھا

 
 
 
 

 حكم صالة الخوف
 
 

ُوإذا كنت فیھم فأقْمت لُھم ال: صالة الخوف شرعھا هللا عز وجل في كتابھ المبین، فقال سبحانھ وتعالى َْ َ ََ ََ ِ ِ ُ َ ِ ُصالة فلتقم طائفة منُھم معك ولیأخذوا َ ُ ْ ُْ َ َ َ َ َْ ْْ ِْ ِ ٌَّ َ َ ََ َ
َأْسلحتُھم فإذا سجدوا فلیكونوا مْن ورائكم ولتأت طائفة أخرى لم ُیصلوا فلُیصلوا معك ولیأخذوا حذرُھم وأْسلحتُھم ود الذین كفُروا  َ َ َ َ َ َ َ ََ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ َِّ ُّ ُّ َ ََّ ْ ْ ْ ْ َْ ْ ُ َُ ْ ُ ُ ُْ ُ ْْ ْ ْ َْ ٌ ُ َلْو تغفلون ِ ُ ُ ْ َ َ

ًعْن أْسلحتكم وأْمتعتكم فیمیلون علْیكم مْیلة واحَدة  ِ ِ ِ ِ ِ َِ َ َ َ َ َ َ َ ًَ َ َْ ْ ُْ ُ ُُ َ َ ، وھذا یدل على سماحة اإلسالم، وعلى حكمة التشریع، وعلى كمال علم هللا ] 102:النساء[َ
ًا أثناء القتال بفعل الصالة كما ھي لحصل في ذلك من سبحانھ وتعالى ولطفھ ورحمتھ وحلمھ بعباده سبحانھ وتعالى، فلو أن المسلم كان مطالب

وھذه الصالة مشروعة في قول جماھیر السلف من الصحابة والتابعین ومن بعدھم، وإنما خالف أبو یوسف رحمھ هللا . الحرج ما هللا بھ علیم
ِوإ: صالة الخوف ال تشرع إال في زمان النبي صلى هللا علیھ وسلم؛ ألن هللا یقول: وقال َذا كنت فیھم فأقْمت لُھم الصالة َ َ ََّ ُِ َْ َ ََ ِ ُ ، ] 102:النساء))[َ
والصحیح أنھا تشرع في . فھذا خاص بالنبي صلى هللا علیھ وسلم، وألنھ قد تطرأ أمور من التشریع في الصالة ففیھ معنى لیس في غیره: قال

َلقد كان ل: زمان النبي صلى هللا علیھ وسلم وبعد زمانھ لقولھ تعالى ََ َ ٌكم في رُسول هللا أْسوة حسنة َْ ََّ َ َ َ ٌَ ُ ِ ِ ِ ْ ، وكما أن موجب الترخیص ] 21:األحزاب[ُ
موجود في زمان النبي صلى هللا علیھ وسلم فھو كذلك موجود في غیر زمانھ علیھ الصالة والسالم، وقد فعل رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم 

 ...... . فعلھا على الصفات التي ذكرناھذه الصالة، وأجمع الجماھیر على مشروعیتھا، وأنھ یشرع
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ًتفصیل صفات صالة الخوف حضرا وسفرا ً 

 
 

صالة الخوف إما أن یكون العدو في وقتھا في وجھ القبلة، وإما أن یكون في غیر القبلة، وإما أن تكون الصالة سفریة، وإما أن تكون 
فإذا كان العدو في وجھ القبلة فإن القول بأنھ یقسم الجیش إلى قسمین . حضریة، وإما أن تكون الصالة تقصر، وإما أن تكون الصالة ال تقصر

أو إلى طائفتین أولى وأحرى، فیقسم اإلمام الجیش إلى طائفتین، فیصلي بالطائفة األولى وینزل بھم ویركع ویسجد، ثم بعد ذلك یرتفع، فتنزل 
 صلى لوحده -إن رأى أنھ األرفق بھم- شاء في حال وقوفھ في وجھ العدو الطائفة الثانیة وتصلي وتتم على الصفة األولى التي ذكرناھا، وإن

ركعة كاملة، ویثبت عند قیامھ للركعة الثانیة، فتقوم الطائفة األولى وتتم لنفسھا، ثم بعد ذلك تتشھد وتسلم، وتأتي الطائفة الثانیة وتصلي 
 ثم یصلي بالطائفة الثانیة ركعتین فال إشكال إذا كانوا في جھة القبلة، وإذا إنھ یصلي بالطائفة األولى ركعتین: وإذا قلنا. الركعة التي بعدھا

ًفكونھ یصلي بالطائفتین معا، فتسجد معھ الطائفة . صلى بھم وسلم من الركعتین األولیین وصلى بعد ذلك الركعتین األخریین نافلة فال إشكال
تین سواء أسلم أم لم یسلم، فكل ھذه الصور ال إشكال فیھا، وھذا إذا كان العدو األولى دون الطائفة الثانیة، أو كونھ یصلي بھم ركعتین ركع

یفعل مثلما یفعل في السفریة، فإن شاء : وإذا كان العدو في جھة القبلة والصالة حضریة، فإنھم قالوا. في جھة القبلة، وھي أیسر األحوال
ًألولى أن یجزأھا على صفة صالة السفر تأسیا بالنبي صلى هللا علیھ وسلم، َّجعلھا رباعیة مجزأة، وإن شاء جزأھا ركعتین ركعتین، لكن ا

فیصلي بھم الركعة األولى، ثم یركع بالصف األول ویسجد، ثم یرفع فیسجد الصف الثاني، ثم بعد انتھائھ من الركعة األولى یدخل الصف 
 بھم الركعة الثانیة، ویكون قد عدل بین الطائفتین فیتشھد، فینزل الثاني مكان الصف األول ویرجع الصف األول إلى مكان الصف الثاني، فیتم

الصف الثاني ویسجد ویتشھد معھ، ثم یقوم بھم إلى الركعة الثالثة فیتقدم الصف المتأخر مكان المتقدم كالحال في صالة القصر، ویتم ذلك 
وإذا كانت الصالة حضریة وقلنا إنھ ال . سیم ونفس الصورةبنفس الترتیب، لكن بدل أن یفعلھا ركعتین یفعلھا أربع ركعات على نفس التق

یبقى على صفة الصالة التي یسلم فیھا من أربع ركعات، فیصلي بالطائفة األولى أربع ركعات، ثم یصلي بالطائفة الثانیة : یسلم، فإنھم قالوا
ا لو كان العدو في غیر جھة القبلة، فأقوى األقوال إذا وھكذا الحال بالنسبة لم. ًأربع ركعات، إعماال لألصل الموجود في صفة صالة السفر

كان العدو في غیر جھة القبلة أنھ یقسم الجیش إلى طائفتین، فیبدأ بالطائفة األولى ویصلي ركعة كاملة، فإذا قام للركعة الثانیة وھم وراءه 
 في قراءة الركعة الثانیة، فتنصرف الطائفة األولى بعد ّنووا مفارقتھ كأنھم فرادى، ویتمون ألنفسھم وینصرفون جھة العدو، ویطول اإلمام

انتھاء الركعة التي كانت علیھا بمثابة اإلتمام إلى وجھ العدو، ثم تأتي الطائفة الثانیة فتدرك اإلمام قد طول في الركعة الثانیة وتدخل معھ، فإذا 
فإن ھذه الطائفة تقوم وتتم لنفسھا، ویطول اإلمام في التشھد، ثم انتھى اإلمام وركع ورفع وسجد السجدتین یجلس للتشھد، فإذا جلس للتشھد 

  .تدركھ في التشھد فیتشھد بھم ویسلم، فھذا بالنسبة لما إذا كان العدو في غیر وجھ القبلة
 
 
 
 

 كیفیة الصالة عند ھجوم العدو
 
 

ال یوجد ما یسوء أو : ي األمور على سلم وارتفاق، أيأن تمض: الحالة األولى: المصلون صالة الخوف في أثناء الصالة ال یخلون من حالتین
إما أن یكون ھجومھ یمكن دفعھ بالطائفة : أن یھجم العدو، فإن ھجم العدو علیھم وھم في الصالة فال یخلو من حالتین: الحالة الثانیة. یضر

وإما أن یخشى أو یغلب على الظن أنھم . شتغلون بالعدوًالتي وقفت بإزائھ، كأن یكون العدد كافیا لصد العدو، فیبقى األولون في صالتھم وال ی
ًوھم في صالتھم، فیصلون رجاال وركبانا وھم یضربون بالسالح، لقولھ . ال یقدرون على العدو فحینئٍذ ینصرفون من صالتھم ویقاتلونھ ً

ًفإْن خفتم فرجاال أْو ُركبانا : تعالى َ َْ ُ َْ ً ِ َ َْ ِ وھو یضرب العدو، سواء أكان إلى غیر القبلة أم إلى القبلة، فھذه ، فیكبر ویقرأ الفاتحة ] 239:البقرة[ِ
رخصة من هللا عز وجل وسماحة، وھذا یدل على عظمة ھذا الدین، وعلى عظمة أمر الصالة ، فإنھم في حالة الخوف والخشیة على األنفس 

ّومع ذلك فإن هللا عظم ھذه الشعیرة وأمر أن تؤدى، ولذلك عظم السلف الصالح رحمھ م هللا الصالة، وكانوا یستشھدون على تعظیم هللا لھا ّ
  .بأن اإلنسان ال یعذر في تركھا حتى في حال المسایفة والمقاتلة

 
 
 
 

 كیفیة صالة الخوف في العصر الحدیث
 
 

إن العصر إذا عرفنا صفة صالة الخوف في القدیم، فكیف تصلى صالة الخوف في العصر الحدیث؟ أما صالة الخوف في العصر الحدیث ف
الحدیث ال یمكن معھ في بعض األحوال أن یفارق اإلنسان موضعھ، بل إنھ لو كان على بعض األجھزة وغفل طرفة عین فربما یدخل العدو 

فكل إنسان في ثغره وفي . من ھذه الثغرة، فاألمر جد خطیر، وقد یكون في آلة ال یستطیع أن یفارقھا، وقد یكون في خندق لو رفع رأسھ یقتل
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ضعھ إذا لم یمكنھ أن یتحرك بقیام وال بركوع وال بسجود، ولم یمكنھ أن یؤدي الصالة على صفتھا، فإنھ یصلي على أیسر ما یكون، مو
وعلى أقل ما یستطیع من طاقة، وحینئٍذ لو كان في خندقھ یضرب العدو فإنھ یكبر ویركع ویسجد ولو بالذكر، فإذا كان على سالحھ في وجھ 

ًراقبا، بحیث لو غفل لحظة ربما ھجم العدو، كما ھو موجود في بعض اآلالت التي ترصد العدو، فلو كان یراقب بھذه اآللة العدو كأن یكون م
وال یمكن أن یفارقھا في وقت الصالة، إذ ربما أنھ لو غفل عنھا لحظة تدمرت أمة كما ھو موجود اآلن، فیرخص لمثل ھذا أن یصلي ولو 

َالحْمد  ربِّ العالمین : هللا أكبر، ویقرأ: كان یضرب، ولو كان یحرك أصابعھ، فیذكر هللا عز وجل، فیقولكانت عینھ على الجھاز، ولو  َ َ َِ َ ْ ِْ َِّ ُ
، ویقرأ ذكره وورده على ما ھو علیھ، ویصلي باالنتقال، كالحال في العاجز عن القیام والركوع والسجود، وذلك متى ما كان ]2:الفاتحة[

وھكذا لو كان داخل اآلالت كالدبابات ونحوھا فإنھ یصلي بداخلھا، سواء أكان على . مكن لغیره أن یكون في موضعھالوقت ال یسمح، وال ی
 حالة المسایفة، وفي حالة المسایفة قرر - كما یسمیھا العلماء- قبلة أم على غیر القبلة، خاصة في حال الھجوم، أو حال دفع الھجوم، فإنھا 

یم أنھ یصلي على حالتھ وھو یضرب بالسیف، فال فرق بین أن یضرب بسیفھ، أو برشاشھ، أو بمدفعھ، أو بقنابلھ، العلماء رحمھم هللا في القد
ذلك سائغ؛ ألن المراد المحافظة على النفس والنكایة بالعدو، فیصلي على حالتھ بشرط أن ال یمكنھ إال ذلك، وبشرط أن یكون وقت  كل

  . أن یؤخر الصالة إلى آخر وقتھا ثم یصلي على صفتھا فیلزمھ ذلك ویجب علیھالصالة ال یسع إال لھذا، أما لو أمكنھ
 
 
 
 

 حمل السالح في صالة الخوف
 
 
مذھب الجمھور أن حمل السالح للطائفة ]. ویستحب أن یحمل معھ في الصالة من السالح ما یدفع بھ عن نفسھ وال یثقلھ كسیف ونحوه]

ى ھو مذھب الظاھریة وطائفة من أھل الحدیث ویقول بھ جمع من الفقھاء، وھو أن حمل السالح والصحیح واألقو. األولى والثانیة مستحب
واجب؛ ألن الغالب أن العدو یتربص، وهللا سبحانھ وتعالى نبھ على ھذا، ولما ورد األمر بأخذ السالح وحمل السالح فاألصل في ھذا األمر 

 الظاھر، ولذلك ال بد من حمل السالح، وحمل أقل ما یدفع بھ العدو من رشاش، أو أن یبقى على ظاھره حتى یدل الدلیل على صرفھ عن ھذا
نحو ذلك من األسلحة التي یمكن أن یدفع بھا العدو لو ھجم علیھم، وھكذا لو كان الموضع الذي یصلي فیھ یوضع فیھ من اآلالت واألجھزة 

ن حملھا على جسد اإلنسان، كالرشاش الكبیر أو نحو ذلك، فیمكن أن یصلي ما یمكن بھ الدفع عند مباغتة العدو، فبعض األجھزة اآلن ال یمك
ْوخذوا حذركم : وھو بجواره، بحیث لو دھم العدو یدفعھ، أما أن یتركھ في موضعھ ویتباعد عنھ فإن ھذا یخالف نص القرآن لقولھ تعالى ُ َُ َْ ُِ

ْوخذوا حذركم : ظن بأن العدو یتربص، وهللا سبحانھ وتعالى یقول، فلیس من الحذر أن یترك اإلنسان سالحھ ومع غلبة ال] 102:النساء[ ُ َُ َْ ُِ
ْوخذوا حذركم : ، فلیس من الحذر ذلك، فكونھ یأمر بحمل السالح ثم یقول]102:النساء[ ُ َُ َْ ، یدل داللة واضحة على أن األمر ]102:النساء[ُِ

  .بحمل السالح على الوجوب، وھذا من القوة بمكان
 
 
 
 

 وف في القتال المحرم، وحكمھا لطائفة من الجیشحكم صالة الخ
 
 

ًذكر المصنف صالة الخوف، لكن ھذه الصالة ال تشرع إال بشرط أن یكون القتال مشروعا، أما لو كان القتال محرما فال، فإن الرخص ال  ً
-ى المسلمین، أو مفارق جماعة المسلمین ٍتستباح بالمحرمات، فلو كان القتال قتال بغي، كأن یخرج إنسان باغ على المسلمین، أو معتٍد عل

ثم إن صالة الخوف ال یشترط فیھا أن یصلیھا كل الجیش، فلو أن طائفة صلت صحت . ، فمثلھ ال تشرع في حقھ صالة الخوف-والعیاذ با
ثالثة :  فإنھ یقسمھم إلى قسمینصالتھم، ولو أن طائفة من المسلمین نزلوا في موضع وطلبھم عدو فإنھم في حكم الجیش، فإذا كانوا ستة أنفار

ال یكون المصلون أقل من : في وجھ العدو وثالثة یصلون معھ، ولو كانوا أربعة فإنھ یقسمھم، فتكون اثنان في وجھ العدو واثنان معھ، وقیل
َفلتقم طائفة منُھم معك : أربعة، لقولھ تعالى َ َ ْ ْْ ُِ ٌِ َ َ ََ َفلتقم طائفة منُھم معك : ھ تعالىإن قول: ، ولكن قال بعض العلماء] 102:النساء[ْ َ َ ْ ْْ ُِ ٌِ َ َ ََ ] 102:النساء[ْ

أقل ما تنقسم علیھ : ولذلك قالوا. خرج مخرج الغالب في قتال العدو، وھو أنھ ال یكون عددھم أقل من الطائفة، وھي من الثالثة إلى العشرة
ألنھ ال یمكن قسمھم إلى صفین، ولكن إذا كانوا ثالثة ثالثة صالة الخوف ال تشرع ألقل من ستة؛ : وعلى ھذا فكأنھم یقولون. الصفوف ثالثة

والصحیح أنھ یمكن أن تكون صالة الخوف بناء على وجود الوصف الغالب، والقاعدة أن النص إذا خرج . فیمكن أن یكونوا طائفة مع اإلمام
عة خرجوا في مھمة في أرض العدو ثم حضرتھم فذكر الطائفة ھنا خرج مخرج الغالب، فلو فرضنا أن سب. مخرج الغالب لم یعتبر مفھومھ

وال یشترط في صالة الخوف أن یصلیھا الجیش بعامتھ، بل لو كان بعض الجیش على ثغر . الصالة، فإنھ یشرع لھم أن یصلوا صالة الخوف
  . الجیش بكمالھفال یشترط فیھا أن یصلیھا من الثغور وعددھم عشرة أو اثنا عشر، فیمكن أن یصلوا صالة الخوف بھذه الصفة،
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 حكم صالة الخوف في غیر خوف القتال

 
 

ًفي حكم الخوف في القتال الخوف بغیر القتال الذي یكون في الغزوات وغزو الجیوش، فلو كان إنسان مطلوبا من إنسان آخر یرید أن یأخذه، 
ین من ھؤالء الذین ھجموا علیھم یشرع لھم أن یصلوا ًأو أن قوما بغاة أو قطاع طریق ھجموا على طائفة من المسلمین، فإن ھؤالء المظلوم

وھنا مسألة، وھي . صالة الخوف، فال یشترط أن یكون في جھاد الدفع أو جھاد الطلب، بل حتى إذا خشي اإلنسان على نفسھ فإنھ یصلیھا
أنك تھلك، فھذه المسألة اختلف طلبك عدوك وأنت على دابتك، فلو نزلت تصلي أدركك العدو وغلب على ظنك : صالة المطلوب، ومثالھا

ھو الذي یخشى على نفسھ لو نزل وصلى الصالة على : والمطلوب ھو الذي طلب بالظلم، أما لو طلب بحق فال، فالمطلوب. فیھا العلماء
 ما صفتھا في األرض أن یدرك، فأصح األقوال في المطلوب أنھ یصلي على حالتھ، فلو كان على سیارة فإنھ یصلي ویومئ على قدر

یستطیع، ولو كان على فرس أو على بعیر فإنھ یصلي ویومئ على قدر حالتھ، وھكذا لو فر بقدمیھ فلو توقف فسیدركھ العدو، فإنھ یصلي 
وھو یعدو على حالتھ، وھكذا لو فر على سیارتھ، أو فر على دابتھ، وھذا كلھ من رحمة هللا عز وجل ولطفھ بعباده، فالحمد  على سعة 

لحمد  الذي جعل ھذا الدین دین تیسیر ال دین تعسیر، وجعل فیھ من الخیر والرحمة والیسر على عباده، فالحمد  على ھذا رحمتھ، وا
  .وآخر دعوانا أن الحمد  رب العالمین، وصلى هللا وسلم وبارك على نبینا محمد، وعلى آلھ وأصحابھ أجمعین. الفضل العظیم

 
 
 
 

 [1[ صالة الجمعة  باب-شرح زاد المستقنع 
یوم الجمعة ھو خیر أیام األسبوع، ففیھ خلق آدم، وفیھ أدخل الجنة، وفیھ تاب هللا علیھ، وفیھ تقوم الساعة، وقد شرع هللا صالة الجمعة 

 بشروطھا وفرضھا، وقد دل على ذلك الكتاب والسنة، وانعقد إجماع العلماء رحمة هللا علیھم على وجوبھا، وأنھا فرض عین على المكلفین
 .المعتبرة

 أحكام صالة الجمعة
 
 

فیقول : أما بعد. بسم هللا الرحمن الرحیم الحمد  رب العالمین، والصالة والسالم على أشرف األنبیاء والمرسلین، وعلى آلھ وصحبھ أجمعین
الجمعة جمعة ألجل اجتماع الناس، وسمیت . مأخوذة من االجتماع، وھو ضد االنفراد: الجمعة]. باب صالة الجمعة: [المصنف رحمھ هللا

ألن هللا عز وجل جمع : وقیل. وذلك أن الناس یجتمعون للخطبة والصالة، فوصفت ھذه الصالة بھذا الوصف الشتمالھا على اجتماع الناس
: وقیل. لق فیھ بخلق آدمالجتماع الخ: وقیل). فیھ خلق آدم: (في ھذا الیوم خلق آدم، كما في الصحیح عن النبي صلى هللا علیھ وسلم أنھ قال

ًاسما إسالمیا، ولم یكن ذلك معروفا في الجاھلیة، وذلك أن ھذا الیوم كانوا یسمونھ یوم العروبة، ثم إن اإلسالم سماه باسم یوم ) جمعة(سمیت  ً ً
ًالجمعة وھذا ھو الصحیح، فلم یكن اسما جاھلیا وإنما سمي في عصر اإلسالم وع، وھو خیر أیام األسبوع، وھذا الیوم ھو أفضل أیام األسب. ً

وفیھ خلق آدم، وفیھ أدخل الجنة، وفیھ تاب هللا عز وجل علیھ، وفیھ أھبط إلى األرض، وفیھ تقوم الساعة، وما من یوم جمعة یصبح العباد 
حیح عن النبي صلى  تخاف أن تقوم الساعة، ولذلك عظم هللا شأن ھذا الیوم، وثبت في الحدیث الص- مستمعة: أي-فیھ إال وكل دابة مصیخة 

خیر : وقال بعض العلماء. خیر األیام ھو یوم الجمعة: فقال بعض أھل العلم: وقد اختلف العلماء في خیر األیام. هللا علیھ وسلم أنھ خیر األیام
 یوم عرفة أفضل :ومنھم من یقول. یوم الجمعة أفضل من یوم عرفة: وھذان قوالن مشھوران للعلماء، فمنھم من یقول. األیام ھو یوم عرفة

إن یوم الجمعة ھو أفضل : َّ علي أن أعتق عبدي في أفضل أیامھ فمن یقول: ًوفائدة ھذا الخالف تظھر فمیا لو أن إنسانا قال. من یوم الجمعة
 تبرأ ذمتھ إال ال یخرج من نذره وال: إن یوم عرفة ھو أفضل یقول: إنھ یقوم بفعل الطاعة في ھذا الیوم ویجزیھ، ومن یقول: األیام یقول

وأصح األقوال عند المحققین أن التفضیل نسبي، فیكون یوم الجمعة أفضل أیام األسبوع، ویوم عرفة أفضل أیام العام، . بالعتق یوم عرفة
لثابت عن ًوذلك أن هللا اختار فكان االختیار نسبیا، فإن نظر إلى أیام األسبوع المتكررة فإن أفضل شيء ھو یوم الجمعة، على ظاھر النص ا

النبي صلى هللا علیھ وسلم، وأما بالنسبة إلى العام كلھ فخیرھا وأفضلھا یوم عرفة، وھذا التفضیل النسبي فیھ جمع بین النصوص، وذلك أن 
تفضیل كال الیومین قد خرج من مشكاة واحدة، وال شك أن الوحي بريء من التعارض، ولذلك یجمع بھذا الجمع، فیقال بتفضیل الجمعة 

ّوقد شرع هللا الجمعة وفرضھا، ودلت األدلة على ھذه الفرضیة، كما في دلیل الكتاب . سبة لألسبوع، وبتفضیل یوم عرفة بالنسبة للعام كلھبالن
العزیز واألحادیث الصحیحة عن رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم، وانعقد إجماع العلماء رحمة هللا علیھم على وجوب الجمعة، وأنھا فرض 

ِیا أیھا الذین آمنوا إذا نودي للصالة مْن یْوم : أما دلیل الكتاب على وجوبھا فقولھ سبحانھ وتعالى. المكلفین بشروطھا المعتبرةعین على  َ َ َ َ َ َِ ِ َّ ِ ِ ِ ُُّ َُ َِّ َ
ِالُجُمعة فاْسعْوا إلى ذكر هللا  َّ ِ ْ ِ َِ ِ َ ََ  سبحانھ وتعالى بالمضي إلى أمر، واألمر دال على الوجوب، فأمر) فاسعوا: (، فإن قولھ تعالى]9:الجمعة[ْ

ًكذلك أیضا ثبتت األحادیث عن النبي صلى هللا علیھ وسلم التي دلت على وجوبھا، ومن . الجمعة، فدل على لزومھا وأنھا من فروض األعیان
وفي - على قلوبھم لینتھین أقوام عن ودعھم الجمعات أو لیطبعن هللا: (أقوى ما ورد في ذلك قولھ علیھ الصالة والسالم في الحدیث الصحیح

، ووجھ الداللة من ھذا الحدیث الصحیح أنھ توعد من ترك الجمعة وتخلف عنھا، ) ثم لیكونن من الغافلین- أو لیختمن هللا على قلوبھم: روایة
یأتي على ترك ًوھذا یدل على حرمة تركھا من غیر عذر، وإذا كان تركھا من غیر عذر حراما، فإن ھذا یدل على وجوبھا؛ ألن الوعید إنما 

وانعقد اإلجماع على وجوب الجمعة ولزومھا، وھذا على تفصیل سنذكره، فھناك من تلزمھ وھناك من ال تلزمھ إذا . الواجب أو فعل المحرم
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والجمعة یوم فضلھ هللا وشرفھ، وقد شرعھ هللا عز وجل لھذه األمة، وفضلھا وشرفھا بداللتھا على ھذا . وجد العذر لسقوط الوجوب عنھ
، فأضل هللا الیھود والنصارى ) إننا السابقون، وإن أھل الكتاب تبع لنا: (الیوم، كما في الحدیث الصحیح عن رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم

ّالعظیمة حیث شرفھا  عن ھذا الیوم المفضل المكرم المشرف المعظم، وھدى إلیھ أمة نبینا صلوات هللا وسالمھ علیھ، فأصبحت بھذه المنزلة
 بھذا الیوم الذي فیھ الفضائل العظیمة، حتى ذكر بعض العلماء أن ھناك ما یقرب من مائة فضیلة تخص ھذا الیوم، فالیھود ضلوا عنھ هللا

ًالیھود غدا والنصارى : (فأصابوا یوم السبت ولم یصیبوا الجمعة، والنصارى ضلوا عنھ فأصابوا یوم األحد، كما قال علیھ الصالة والسالم
 وھذا یدل على فضل ھذا الیوم، وتفضیل األمة باختیاره لھا واختیارھا لھذا الیوم، فالحمد  الذي ھدانا لھذا وما كنا لنھتدي لوال ،) بعد غد

فالناس في یوم الجمعة یجتمعون لكي یعرف المسلم إخوانھ، وینظر أحوالھم، ویتفقد أمورھم، وقبل ذلك یجتمعون في كل یوم . أن ھدانا هللا
 صلوات كتبھن هللا على العباد، فیجتمعون في أحیائھم، ثم إذا كان یوم الجمعة تداعى الناس من أطراف المدینة، فنظر المسلم إلى على خمس

ًإخوانھ الذین یعیشون معھ في بلدتھ ومدینتھ، فإن كان غنیا عطف على الفقراء والضعفاء والمحتاجین وواساھم، وكذلك تنبھ إلخوانھ 
 فزارھم وعادھم، كما یجتمع الناس یوم الجمعة لكي یشعروا بألفة اإلسالم ومودتھ ومحبتھ، ویشعر الناس أنھم أمة المرضى والمنكوبین

واحدة بھذا الدین الذي جمع بینھم على اختالف أحسابھم وأنسابھم وأقطارھم وألوانھم، وكل ذلك من هللا سبحانھ وتعالى بحكم عظیمة ینبغي 
ھذا االجتماع یراد بھ أداء الصلوات مجردة عن ھذا الشعور اإلسالمي النبیل الذي یحس بھ المسلم أنھ مع أخیھ للمسلم أن یتنبھ لھا، فلیس 

 .......المسلم كالجسد الواحد یشد من أزره ویعضده ویناصره ویؤازره ویتعاون معھ على الخیر
 

 بیان من تجب علیھم صالة الجمعة
 
 

إن اللزوم والوجوب دلیلھ دلیل الكتاب والسنة : وقلنا. تجب الجمعة على كل ذكر: أي]. مكلف مسلمتلزم كل ذكر حر : [قال رحمھ هللا تعالى
خرج بھ األنثى، فالجمعة ال تلزم األنثى، إذ قد أجمع العلماء رحمة هللا علیھم على أن المرأة ال تجب علیھا الجمعة، ] ذكر: [وقولھ. واإلجماع

ح منھا ولذلك تعتبر النساء من الطائفة الذین ال تلزمھم الجمعة، ولكن إذا حضرنھا صحت منھن، المرأة الجمعة فإنھا تص ولكن لو حضرت
]. حر: [وقولھ. إن النساء ال تلزمھن الجمعة وال الجماعات، فال تلزمھن الصلوات الخمس جماعة، وكذلك ال تلزمھن الجمعة: ولذلك قالوا

ھور العلماء رحمة هللا علیھم، وخالف داود الظاھري فقال بوجوبھا ولزومھا على العبد، خرج بھ العبد، فالعبد ال تلزمھ الجمعة في قول جم
وقد جاء في سقوط الجمعة . إن العبد یجب علیھ أن یشھد الجمعة؛ ألنھا فرض عیني فاستوى ھو والحر: ووافقھ اإلمام أحمد في روایة، وقاال

ًلعلماء رحمھم هللا على سنده؛ ألن طارقا لم یسمع من النبي صلى هللا علیھ وسلم، ّعن العبد حدیث عن طارق بن شھاب ، وھذا الحدیث تكلم ا
وفیھ بعض الرواة تكلم فیھم، وتسامح بعض أھل العلم رحمة هللا علیھم فیھ؛ ألنھ وإن كان طارق لم یسمع من النبي صلى هللا علیھ وسلم إال 

 منھ، فھو صحابي، ویكون حدیثھ أشبھ ما یكون بمرسل الصحابي، وقد دل ھذا أنھ صحابي؛ ألنھ رأى النبي صلى هللا علیھ وسلم ولم یسمع
إن العبد ال تجب علیھ الجمعة؛ ألنھ مشغول بخدمة سیده، وهللا : الحدیث على سقوط الجمعة عن العبد والمریض والمسافر والمرأة، فقالوا

وبھا على العموم من القوة بمكان، إال إذا وجد ما یشھد للحدیث والقول بوج. أمره بأن یكون في خدمة سیده، فلذلك ال تجب علیھ الجمعة
التكلیف شرطھ البلوغ والعقل، فال نقول للصبي صلِّ الجمعة على سبیل اإللزام، فال تلزمھ الجمعة وال ]. مكلف: [قولھ. بالصحة فال إشكال

وأما بالنسبة للصبي فإنھا ال تنعقد بھ وال تلزمھ، ولكن تصح . قادتنعقد بھ، والمجنون ال تلزمھ وال تنعقد بھ وال تصح منھ، وسنبین معنى االنع
، فدل على أن )مروا أوالدكم بالصالة لسبع، واضربوھم علیھا لعشر: (ًمنھ إن فعلھا، وھذا إذا كان ممیزا لظاھر قولھ علیھ الصالة والسالم

ھ البلوغ والعقل، فالمجانین ال یطالبون بشھود الجمعة، فالتكلیف شرط. تجب علیھ الصبي لو صلى صحت صالتھ وكانت معتبرة، ولكن ال
وكذلك الصبیان، ولكن یؤمر الصبیان في قول بعض العلماء بشھود یوم الجمعة أمر تعلیم وإرشاد، وھو الذي عناه النبي صلى هللا علیھ وسلم 

إن النبي صلى هللا علیھ وسلم أمرنا أن نأمر : قالوا) عمروا أوالدكم بالصالة لسبع، واضربوھم علیھا لعشر، وفرقوا بینھم في المضاج: (بقولھ
ق بین الجمعة وغیرھا، فلذلك یأمر الوالد ولده إذا بلغ سبع سنین أن یشھد الجمعة وال یلزمھ بھا، ثم إذا بلغ العاشرة  الصبیان بالصالة، ولم یفرِّ

وكل :  یحصل التكلیف باختالل أحد الشرطین، وقد نظمھا من قال شرطھ البلوغ والعقل، وال-كما قلنا- والتكلیف . فإنھ یضربھ إن تخلف عنھا
عالمة : مع البلوغ بدم أو حمل أي: ًتكلیف بشرط العقل مع البلوغ بدم أو حمل أو بمني أو بإنبات الشعر أو بثمانیة عشر حوال ظھر فقولھ

. بمن أراد بھ االحتالم لظاھر حدیث علي رضي هللا عنھأو : وقولھ. ًالبلوغ دم المرأة إذا حاضت، والحمل یعتبر دلیال على كونھا بالغة
ظھور شعر : ًبإنبات الشعر كذلك، وأصح األقوال أن اإلنبات یعتبر دلیال على البلوغ، أي: یعتبر البلوغ: أي). أو بإنبات الشعر: (وقولھ

لصحیح أن سن البلوغ خمسة عشر، وثمانیة ًأو بثمانیة عشر حوال ظھر ا: وقولھ. العارضین، وشعر العانة، وشعر اإلبط على خالف فیھ
عشر ھو مذھب المالكیة والحنفیة في الذكور، وسبعة عشر في اإلناث، وأما عند الشافعیة والحنابلة فخمسة عشر، وھو الصحیح لحدیث ابن 

ًوالحاصل أن اإلنسان غیر مكلف ومأمور بالجمعة أمر إلزام من جھة التكلیف إال إذا كان بالغا عاقال. عمر  أشار إلى ) مكلٍف: (، فلما قالً
. ال تلزمھ حتى یسلم: إنھ غیر مخاطب بفروع اإلسالم یقول: خرج بھ الكافر، والكافر مختلف فیھ، فمن یقول]. مسلم: [وقولھ. ھذین الشرطین

: أي]. سمھ واحد ولو تفرقمستوطن ببناء ا: [قولھ .إنھ مخاطب بفروع اإلسالم یرى أن الكافر ممن تلزمھ الجمعة وال تصح منھ: ومن یقول
ًتلزمھ الجمعة إذا كان مستوطنا ببناء، والسبب في ذلك أن األصل في المكلف أن یصلي صالة الظھر، فإذا انتقل عن ھذا األصل إلى صالة 

جمعة على عھد الجمعة ركعتین فكأننا بالجمعة نسقط عنھ التكلیف بالركعتین األخریین، فال نسقطھا إال على الصفة التي وردت علیھا ال
رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم، فلم یثبت في دلیل أن الجمعة یصلیھا غیر المستوطن، بدلیل أن النبي صلى هللا علیھ وسلم لما سافر وزال 

ع صلوات هللا وسالمھ علیھ، فدل ھذا على أن االستیطان شرط، وھناك أحادیث ضعیفة في اشتر اط عنھ وصف اإلقامة واالستیطان لم یجمِّ
وبناء علیھ . ال تصح الجمعة لغیر المستوطنین: االستیطان في الجامع، والصحیح أن ھذا االستیطان منتزع من صورة األصل، ولذلك یقولون

فأھل البادیة الذین یرحلون للمرعى، والذین إذا نزل المطر في موضع ینتقلون إلیھ وال یثبتون في مكان، بل ینتقلون على حسب المراعي ال 
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ًعلیھم الجمعة، وال نلزمھم بھا؛ ألنھم غیر مستوطنین في موضعھم، ولو استوطنوا صیفا فإنھم یرتحلون شتاء، ولو استوطنوا شتاء تجب  ً ً
ًفإنھم یرتحلون صیفا، ولو استوطنوا ربیعا فإنھم یرتحلون في الخریف، وھكذا، فلیسوا بمستوطنین، واالستیطان   إنما - كما ذكر المصنف-ً

 ببناء وكانت فیھ الجوامع، كالمدن والقرى العامرة، فھذا ال إشكال فیھ، أما لو كانوا غیر مستوطنین كأھل العمود والخیام فإنھ ال یعتبر إذا كان
عوا، فدل على أن الجمعة إنما تكون ألھل  ّیحكم بوجوب الجمعة علیھم، ولذلك لم یأمر النبي صلى هللا علیھ وسلم من كانوا في البادیة أن یجمِّ

یكون ھذا البناء اسمھ واحد ولو تفرقت بیوت أھلھ، فبعض : أي]. اسمھ واحد ولو تفرق: [قولھ. وامع واألمصار والمدن والقرى ونحوھاالج
منطقة خمسة  المدن تكون فیھا المحالت وقد تتباین وتتباعد، لكنھا في حكم المدینة الواحدة واسمھا واحد، ولو تفرق البنیان بأن تكون في

أخرى خمسة بیوت، وخمسة بیوت في منطقة أخرى، ونحو ذلك لكنھا في حكم المدینة الواحدة، فإنھم یعتبرون كالمستوطنین في بیوت، وفي 
من شروط إلزام المكلف بالجمعة أال یكون بین المكلف : أي]. لیس بینھ وبین المسجد أكثر من فرسخ: [قولھ. الجامع، وتجب علیھم الجمعة

جمعة أكثر من فرسخ، والسبب في ذلك أن الجمعة إنما تجب بسماع النداء، والنداء یسمع في حدود فرسخ إذا كان في وبین المسجد الذي فیھ ال
ي ھذا ما كان على عھد النبي صلى هللا علیھ وسلم، فقد شھد الصحابة . زمن لیس بشدید الحر، وال تتحرك فیھ الریاح كالحال في الفجر ویقوِّ

لیھ وسلم من قباء، وكذلك من ضواحي المدینة كالعوالي، وھي تبعد عن المدینة ثالثة أمیال أو أربعة، على الجمعة مع النبي صلى هللا ع
إن البرید من الفراسخ أربـع ولفرسخ : حسب قرب المزارع ودنوھا من المدینة، فھي في حدود الفرسخ، والفرسخ، ثالثة أمیال، كما قیل

وھذا القدر إنما ھو نسبي تقریبي، فمن كان في ھذه المسافة فإنھ یسمع النداء وتلزمھ، وبناء على فالفرسخ ثالثة أمیال،  فثالثة أمیال ضعوا
 على بعد سبعة كیلو مترات فما -ًمثال-ًإذا كان بعیدا عن المصر أو عن الجامع بھذا القدر یلزمھ أن یصلي الجمعة، أما لو كان : ذلك قالوا

َّصلي ظھرا، فإن نزل وجمع فال حرج فمثل ھذا یقال فیھفوق فإن ھذا ال تجب علیھ الجمعة، ولكن ی ال تلزمھ، وإن حضرھا صحت : ً
ًلكن بالنسبة للذین ھم داخل المدن ولو كانوا على بعد عشرین كیلو مترا فإنھ تلزمھم الجمعة، . وانعقدت بھ، فھو على غیر المسألة المعتبرة

ًكان بعدھم عن وسط المدینة الذي یكون فیھ المسجد قرابة عشرین كیلو مترا، فإنھ تلزمھم ً أربعون كیلو مترا و-ًمثال- فلو كانت المدینة طولھا 
إن من كان على بعد أحد : الجمعة؛ ألنھم في حكم البلد الواحد، وبناء على ذلك یلزم القریب والبعید داخل المدینة أن یصلي الجمعة، وال یقال

ع مع أھلھا: بل نقول. ةالمدینة ال تلزمھ الجمع ًعشر كیلو مترا من وسط  .......إن من كان على حدود المدینة یلزمھ أن یجمِّ
 

 بیان من ال تجب علیھم صالة الجمعة
 
 

ال یلزم اإلنسان إذا كان في السفر أن یصلي الجمعة، : أي]. وال تجب على مسافر سفر قصر وال على عبد وامرأة: [قال رحمھ هللا تعالى
ى هللا علیھ وسلم لم یصل الجمعة في السفر، ولم یثبت عنھ في أي سفر من أسفاره أنھ جمع، ولذلك أجمع والدلیل على ذلك أن النبي صل

العلماء رحمھم هللا على أن المسافر ال تلزمھ الجمعة، ویؤكد ذلك فعلھ صلى هللا علیھ وسلم في یوم عرفة، فإنھ خطب الناس خطبة حجة 
ومن البدع والغرائب .  وقد كان أھل مكة معھ علیھ الصالة والسالم ومع ذلك لم یصل بھم جمعةالوداع، وقد كان باإلمكان أن یصلیھا جمعة،

التي یقع فیھا من ال ینتبھ لھذه األحكام الشرعیة أنھ ربما یخرج بعضھم إلى رحلة مبتعدین عن المدینة مسافة قصر ثم یصلون جمعة، وقد 
ً وتلزمھم إعادتھا ظھرا؛ ألن النبي صلى هللا علیھ وسلم لم یجمع الناس في السفر، وقد ًیمكثون شھرا أو أسبوعین أو ثالثة، فجمعتھم باطلة

سافر صلوات هللا وسالمھ علیھ ولم یثبت عنھ حدیث صحیح أنھ صلى الجمعة في السفر، وأجمع العلماء رحمھم هللا على أنھ ال جمعة على 
: نة، كرجل من أھل المدینة قدم إلى مكة یوم الجمعة، فقد اختلف في ھذا العلماءأما لو دخل المسافر المدی. المسافر إذا كان في حال السفر

وقد استدل العلماء بحدیث . ال یلزمھ، على الخالف الذي ذكرناه في الجماعة: ومنھم من قال. یلزمھ أن یصلي معھم الجمعة: فمنھم من قال
وال على : [قولھ. إن المسافر ال تلزمھ الجمعة:  ذكر منھم المسافر، فقالواطارق بن شھاب في ذكره لألربعة الذین ال تجب علیھم الجمعة حین

؛ فلما ذكر ...]وال تجب على مسافر: [أي أن العبد ال تلزمھ الجمعة، فالمصنف شرع في ذكر عكس الشروط المتقدمة لالیجاب من قولھ]. عبد
. ال تجب الجمعة على النساء لما ذكرناه: أي]. وامرأة: [قولھ. اه من الشروطالعبد، فھو عكس ما ذكرن لنا أنھا تلزم الحر ذكر ھنا أنھا ال تلزم

: قولھ. من حضرھا من العبید ومن النساء؛ ألنھم لیسوا من أھل الجمعة: أي]. ومن حضرھا منھم أجزأتھ ولم تنعقد بھ: [قال رحمھ هللا تعالى
 للجمعة، فمذھب الجماھیر أنھ یشترط لھا عددد معین، ثم اختلفوا في ھذا مسألة االنعقاد ترجع إلى اشتراط عدد المصلین]. ولم تنعقد بھ[

فھذه مشھورات األقوال في ھذه المسألة، . اثنان: وقال بعضھم. أربعة: وقال بعضھم. اثنا عشر: وقال بعضھم. أربعون: فقال بعضھم: العدد
الثون من الرجال البالغین العاقلین وحضرت امرأة، ال تنعقد الجمعة، إن العدد یشترط فیھ أن یكون أربعین، فإنھ إذا حضر تسعة وث: فلو قلنا

وكذلك لو حضر عبد على ھذا القول الذي ذكرناه، لكن الصحیح أن العبد یلزم بالجمعة وتنعقد بھ، فلو حضر تسعة وثالثون وعبد فإنھ 
ع بغیرھا ولو بنساء، وكذلك أن امرأ: أي]. یؤم فیھا ولم یصح أن: [قال رحمھ هللا تعالى. انعقدت بھ الجمعة ة حضرت فال تصلي وال تجمِّ

ع باألحرار في قول طائفة من أھل العلم رحمھم هللا، واختاره المصنف وذھب طائفة من العلماء رحمة هللا علیھم إلى أن . العبد، فإنھ ال یجمِّ
ك فأنھ لو صلى بھم صحت إمامتھ واعتد بتلك الجمعة وقد قررنا أن العبد تصح جمعتھ ویلزم بھا، وعلى ذل. العبد تصح إمامتھ في الجمعة

 .......وكانت مجزئة
 

 وجوب صالة الجمعة على من حضرھا إذا سقطت عنھ
 
 

ًمن مرض مرضا یعذر بھ في عدم شھود الجمعة ]. ومن سقطت عنھ لعذر وجبت علیھ إذا حضرھا وانعقدت بھ: [قال رحمھ هللا تعالى
د هللا سبحانھ وتعالى حتى جاء ودخل المسجد، فحینئٍذ تجب علیھ وتنعقد بھ وتصح إمامتھ للناس، فلو أن فتحامل على نفسھ واحتسب األجر عن
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أحتسب األجر عند هللا تعالى، وصلى بالناس صحت جمعتھ وأجزأتھ وانعقدت : اإلمام مرض فقوى هللا سبحانھ وتعالى نفسھ وعزیمتھ فقال
والعذر .  وتصح منھ وتنعقد بھ، ال تلزمھ الجمعة ولكن تصح منھ إن حضرھا وتنعقد بھبھ، وعلى ھذا فالمریض ممن ال تلزمھ الجمعة،

ًبالمرض یشمل المریض والممرض للمریض، فإن الممرض للمریض یعتبر معذورا، فلو أذن المؤذن للجمعة وكان المكلف قائما على  ً
م المرض، أو كان یحتاج إلى حملھ لإلسعاف ونحو ذلك، فلھ أن ٍمریض عنده كوالده أو زوجتھ أو ابنتھ أو ابنھ، وخشي علیھ الضرر وتفاق

وإذا كان المریض یحتاج إلیھ لسقي دواء وفعل عالج ونحو ذلك من األمور . یجلس مع ھذا المریض، ویعذر بترك الجمعة إذا خاف علیھ
بن عمر رضي هللا عنھ وأرضاه أنھ لما سمع التي یحتاج إلیھا المریض، فإن الشرع یرخص لمثل ھذا، ویدل على ذلك ما جاء عن عبد هللا 

الصارخ على ابن عمھ وھو خارج إلى الجمعة ترك الجمعة وعاد إلیھ، فقام علیھ حتى غسل وكفن ثم صلى علیھ رضي هللا عنھ وأرضاه، 
ضرھا انعقدت بھ وعلى ھذا فإن الممرض في حكم المریض، ویقال في الممرض مثلما یقال في المریض، فال تلزمھ الجمعة، ولكن إن ح

ًومن المعذورین أیضا من كان بینھ وبین الجمعة وحل شدید ومطر، ولو خرج إلى الجمعة في . وصحت، وأجزأت إمامتھ لو صلى بالناس
 ...... .ال تلزمھ، وتصح منھ، وتنعقد بھ: شدة المطر الذي یعذر بھ وشھد الجمعة صحت جمعتھ، فیقولون

 
  عذر وتاركھا بعذرمتى یصلي الظھر تارك الجمعة بغیر

 
 

 في - نسأل هللا السالمة والعافیة-ھذه المسألة ]. ومن صلى الظھر ممن علیھ حضور الجمعة قبل صالة اإلمام لم تصح: [قال رحمھ هللا تعالى
عذر، فحینئذ یرد ً متعمدا بدون - والعیاذ با-رجل في مدینة قادر على شھود الجمعة مسلم عاقل بالغ حر مستوطن سمع نداء الجمعة فتخلف 

األصل فیھ أن یصلي الجمعة، وبناء على ذلك فالواجب في حقھ أن یمضي إلى الجمعة لظاھر قولھ : متى یصلي الظھر؟ الجواب: السؤال
ِفاْسعْوا إلى ذكر هللا : تعالى َّ ِ ْ ِ َ ِ َ ًظھرا حتى تفوتھ ھذا المكلف مكلف بالجمعة، فال یصلي : ، فإذا لم یسع إلى ذكر هللا فإنھم قالوا]9:الجمعة[َ

ًالجمعة؛ ألن األصل أنھ مخاطب بالجمعة ولیس مخاطبا بالظھر، فیبقى حتى یفرغ اإلمام من صالة الجمعة، أو یقدر ذلك على غلبة الظن 
ِوحینئٍذ یصلي، فلو صلى قبل أن یصلي اإلمام لم تصح منھ ظھرا؛ ألنھ یصلي الظھر قبل أن یخاطب بھا، وفْعُل الصالة قبل الخطا ِ ً ب بھا ّ

وتوضیح ذلك أنھ إذا صلى الظھر أثناء صالة الناس للجمعة . ٌموجب للحكم بعدم االعتداد بھا وعدم إجزائھا، كما لو صلى قبل أذان الظھر
ًفإنھ كالمتنفل للظھر؛ ألنھ أثناء الصالة كان بإمكانھ أن یلحق ویصلي معھم الجمعة، فال زال الخطاب متجھا علیھ أن یصلي ركعتي الجمعة 

من لزمتھ الجمعة : وأن یشھد الجمعة، فال یسقط عنھ الخطاب بالجمعة حتى ینتھي وقت الجمعة فیتوجھ علیھ الخطاب بالظھر، ومن ھنا قالوا
ھذا، وھو الذي  ًلكن من كان معذروا ال یدخل في حكم. ولم یعذر بتركھا ال تصح منھ صالة الظھر إال بعد انتھاء اإلمام من صالة الجمعة

تصح : أي] وتصح: [قولھ]. وتصح ممن ال تجب علیھ، واألفضل حتى یصلي اإلمام: [قال رحمھ هللا تعالى. لمصنف رحمة هللا علیھسیذكره ا
من عذر بتركھا كالمرأة، فلو أن امرأة في بیتھا أرادت أن تصلي الظھر یوم الجمعة، جاز لھا : أي] ممن ال تجب علیھ: [وقولھ. صالة الظھر

ة اإلمام، ویجوز لھا أن تصلي قبل صالة اإلمام؛ ألن الجمعة لیست بواجبة علیھا، والخطاب متوجھ علیھا بفعل صالة أن تصلي أثناء صال
إنھ یجب علیھا أن تصلي الظھر بزوال الشمس فحینئٍذ ال عالقة لھا بصالة اإلمام، فیستوي : الظھر بمجرد زوال الشمس، وعلى ھذا یقولون

ّ تصلیھ أثناء صالة اإلمام وأن تصلیھ بعد صالة اإلمام، كالحال في الصلوات العادیة، فلو أذن المؤذن للظھر، أن تصلي الظھر قبل اإلمام وأن
وبعد أذان الظھر مباشرة قامت وكبرت وصلت الظھر، فباإلجماع صالتھا صحیحة؛ ألنھا مخاطبة بالظھر بمجرد دخول الوقت، وقد أدت 

لكن . ّریض صلى بعد زوال الشمس یوم الجمعة فال حرج علیھ، فكل إنسان معذور ال حرج علیھوھكذا لو أن الم. وقتھا الصالة بعد دخول
لما فیھ من ] واألفضل حتى یصلي اإلمام: [األفضل في المعذور أن ینتظر انتھاء اإلمام الحتمال أن یزول عنھ العذر، ولذلك قال: قالوا

 .......االحتیاط
 

 حكم السفر یوم الجمعة بعد الزوال
 
 

ال یجوز للمكلف الذي تلزمھ الجمعة أن یسافر بعد زوال : أي]. وال یجوز لمن تلزمھ السفر في یومھا بعد الزوال: [قال رحمھ هللا تعالى
َّیا أیھا الذین آمنوا إذا نودي للص: الشمس من یوم الجمعة، والسبب في ھذا واضح، وھو أن هللا سبحانھ وتعالى قال في كتابھ ِ ِ ِ َُّ َ َ َ َُ َُ َِّ ِالة مْن یْوم َ َ ِ ِ

ِالُجُمعة فاْسعْوا إلى ذكر هللا  َّ ِ ْ ِ َِ ِ َ ََ ھو مكلف بفعل صالة الجمعة بعد زوال الشمس ودخول وقت الجمعة، فإذا أراد أن یسافر : ، فقالوا]9:الجمعة[ْ
س من یوم الجمعة؛ ألن ذلك أن یسافر بعد زوال الشم ال یجوز لإلنسان: وبناء على ذلك قالوا. فإنھ یسقط ھذا الوجوب ویحتال على الشرع

كأن یسافر إلى قریة بجوار -لكن لو كان یرید أن یسافر ویمكنھ أن یصلي الجمعة في موضع آخر غیر المدینة . یؤدي إلى فوات صالة الظھر
 الجمعة، وال یكون ال حرج علیھ؛ ألنھ لم یقع في المحذور الذي من أجلھ منع من السفر یوم:  فإنھم قالوا-مدینتھ بحیث یدرك فیھا الجمعة

فاستثنوا من ھذا أن یكون بإمكانھ أن یصلي الجمعة في المحل الذي یسافر إلیھ، أو في . ًمخالفا ألمر هللا عز وجل بالمضي إلى صالة الجمعة
یجوز لھ : عة، فقالواًالطریق، كما لو كان بینھ وبین البلد الذي یقصده قرى تقام فیھا الجمعة، أو مواضع یصلى فیھا الجمعة ویعتد بھذه الجم

فالذي ذھب إلیھ بعض العلماء أن المنع یبتدئ من بعد الفجر؛ . في ھذه الحالة أن یسافر وال حرج علیھ؛ ألنھ لم یقع المحذور في تركھ للجمعة
كام علیھ مسألة واالعتداد بطلوع الفجر الصادق أو بعد طلوع الشمس في جریان األح. ّألن نھار الجمعة یعتد بھ من طلوع الفجر الصادق

ِأقم الصالة طرفي النھار : فبعض العلماء یرى أن طلوع الفجر نھار، كما ھو معلوم من قولھ سبحانھ وتعالى: خالفیة بین العلماء َ ََّ ِ ِِ َّ َِ َ ، ]114:ھود[َ
 طرفھ األول، والعصر في صالة الفجر وصالة العصر؛ ألنھما في طرفي النھار، فالفجر في: فإن المراد بھذه الصالة التي في طرفي النھار

وفائدة ھذا الخالف تظھر في مسألة . إن ھذا یدل على أن النھار یبتدئ من تبین الفجر الصادق: قالوا) طرفي النھار: (طرفھ الثاني، فلما قال
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الفجر الصادق، فحینئٍذ تقسم ینتھي اللیل بطلوع الفجر الصادق ویحكم بابتداء النھار بطلوع : تقسیم اللیل لمعرفة الثلث األخیر منھ، فإن قلت
: الساعات من مغیب الشمس إلى طلوع الفجر الصادق على ثالثة، ویكون الثلث األخیر ھو الثلث الذي قبل تبین الفجر الصادق، أما لو قلت

 .......إنھ یستمر إلى طلوع الشمس فال إشكال
 

 األسئلة
 
 

...... 
 

 حكم الخنثى المشكل في وجوب صالة الجمعة
 
 

، والصالة والسالم على رسول هللا، وعلى آلھ وصحبھ ومن : ھل تجب الجمعة على الجنثى المشكل؟ الجواب: لالسؤا باسم هللا، والحمد 
فالخنثى متردد بین الرجل والمرأة، فلما ) الیقین ال یزول بالشك: (فإن الخنثى حكمھا حكم األنثى، والسبب في ذلك أن القاعدة: أما بعد. وااله

إنھ یأخذ : ولذلك فجماھیر العلماء یعطون الخنثى حكم األنثى، وقالوا. الیقین أنھ أنثى حتى نتأكد أنھ رجل: صف بالرجولة أعلى قالواكان الو
وهللا . ًحكم األنثى فال تجب علیھ الجمعة، وإنما تجب على الخنثى الذي استبان أنھ رجل، وأما إذا كان خنثى مشكال فإنھ ال تجب علیھ الجمعة

  .لى أعلمتعا
 
 
 
 

 العامل واألجیر ال یأخذان حكم العبید في إسقاط الجمعة عنھما
 
 

ال یأخذ العامل واألجیر حكم العبید، : ھل المراد بالعبد الخصوص في سقوط الجمعة عنھ، أم یدخل معھ العامل واألجیر؟ الجواب: السؤال
ن العامل أو األجیر ھو الحارس لھذا المال والقائم علیھ، فإنھ یجوز لھ أن ولكن العامل واألجیر فیھما نظر، فلو كان عند اإلنسان مال، وكا

یتخلف عن الجمعة إذا غلب على ظنھ أنھ لو نزل وصلى الجمعة سرق المال أو تلف، وھكذا من كان في حراسة ونحوھا، فإنھ یشرع لھ أن 
ًیتخلف عن الجمعة إذا كان قائما على مصالح المسلمین، أو قائما على حر ًاسة األنفس، وھكذا الطبیب إذا كان قائما على عالج المریض، ً

ونحو ذلك، فھؤالء یرخص لھم في ترك الجمعة، وھم في حكم المعذورین، وقد تقدم معنا في صالة أھل األعذار اإلشارة إلى مثل ھذه 
خلف عنھا، أو یغلب على ظنھ أنھ لو شھد الجمعة فإذا كان العامل یقوم على عمل فیھ أموال وفیھ مصالح ال یستطیع أن یتركھا ویت. المسائل

 .وهللا تعالى أعلم. ًسرقت أو تلفت أو تعرضت لألذیة والضرر، فإنھ یجوز لھ حینئٍذ أن یتخلف للقیام علیھا، ویكون معذورا
 
 
 
 

 ما یتفق فیھ الرجل مع المرأة من أحكام الجمعة وما یختلفان فیھ
 
 

ت الجمعة ما یجب على الرجل من الغسل، والصمت عند حضورھا، وعدم مس الحصى ونحوھا مما ھل یجب على المرأة إذا حضر: السؤال
تشارك المرأة الرجل في عدم جواز الكالم أثناء الخطبة، وكذلك یحكم بكونھا الغیة إن تكلمت أو مست الحصى، : یبطل الجمعة؟ الجواب

إن قولھ : من صیغ العموم، ولذلك یقولون) َمْن(القاعدة في األصول أن ، و)من مس الحصى فقد لغى: (لعموم قولھ علیھ الصالة والسالم
محمول على العموم، وعلى ھذا فإن المرأة لو كانت في المسجد فعبثت أو تكلمت فإنھا ) من مس الحصى فقد لغى: (صلى هللا علیھ وسلم 

غسل الجمعة واجب : (بعض العلماء، لقولھ علیھ الصالة والسالموأما اغتسالھا للجمعة فقد قال بھ . الغیة، ویحكم علیھا بما یحكم على الرجل
تغتسل المرأة ولو لم : إنھ یجب علیھا أن تغتسل حتى إن بعضھم یقول: ولذلك یقولون. من ألفاظ العموم) كل(إن : ، فقالوا) على كل محتلم

لمؤمنین عائشة رضي هللا عنھا في الترمذي یدل على وإن كان الصحیح أن الغسل واجب على من شھد الجمعة؛ ألن حدیث أم ا. تشھد الجمعة
: أي-ّكان أصحاب رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم عمال أنفسھم : أن النبي صلى هللا علیھ وسلم إنما أمر بالغسل من أجل الشھود، فقد قالت

لت المسجد منھم زھومة، فأمروا أن ، وكانوا یغشون المسجد من العالیة، وكانت األرض أرض زرع، فع- یقومون على أمورھم بأنفسھم
فدل على أن أمر النبي صلى هللا علیھ وسلم بالغسل لیوم الجمعة إنما ھو من أجل النتن، وذلك أن الناس إذا اجتمعوا ربما تضرروا . یغتسلوا

یتطیب حتى ال یؤذي الناس، كل صالة شرع لھا االجتماع ینبغي أن یتنظف لھا اإلنسان و: بالرائحة الكریھة، حتى إن بعض العلماء یقول
: أي-إن المرأة إذا شھدت الجمعة فإنھا تغتسل : وبعض مشایخنا رحمة هللا علیھم یقول. ولذلك أمر بالتطیب صلوات هللا وسالمھ علیھ
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 ، وفي )مس من طیب امرأتھ: ( ولكن ال تتطیب كالرجل؛ ألن الطیب ورد للرجال دون النساء، وفي قولھ علیھ الصالة والسالم -تتنظف
: : إن ھذا یدل على أنھ للرجال دون النساء، خاصة أنھ قد قال صلى هللا علیھ وسلم: كما في الصحیح، فقالوا) مس من طیب أھلھ: (روایة

 .وهللا تعالى أعلم. ھذا یؤكد أنھا ال تتطیب: قالوا) أیما امرأة مرت بقوم فوجدوا ریحھا أو طیبھا فھي زانیة(
 
 
 
 

 مع الجمعة للمسافرحكم جمع صالة العصر 
 
 

ًمسافر صلى الجمعة مع المقیمین، ثم قدم صالة العصر وصالھا قصرا، فما حكم صالتھ للعصر؟ الجواب: السؤال ھذه المسألة فیھا خالف، : ّ
ع صالة الجمعة ًفلو أن مدنیا نزل بمكة یوم الجمعة، فقضى حاجتھ، وأراد أن یصلي الجمعة ثم یمشي بعد الجمعة مباشرة إلى المدینة، فجمع م

ال یجمُع العصر مع الجمعة، وذلك ألن الجمع خارج عن األصل، وإنما یقتصر فیھ : العصر، فإنھ قد قال جمع من العلماء رحمة هللا علیھم
ز، والرخص تقصر على صورة اإلذن والجوا: قالوا. على الوارد، ولم یثبت عن النبي صلى هللا علیھ وسلم أنھ جمع مع الجمعة صالة العصر

ما ورد عن النبي صلى هللا علیھ وسلم، ولذلك ال یفصل بین الصالتین إال بالفاصل الیسیر الذي ورد عن النبي صلى هللا علیھ وسلم، : أي
  .یفعلھ ولكن األحوط أال. وقال جمع من العلماء بجواز ذلك. ًواشترطوا لھا شروطا مخصوصة؛ ألنھا خارجة عن األصل

 
 
 
 

 ًذا لم یصل الجمعة ظھراالواجب على المسافر إ
 
 

على القول الذي -ًكنا نخرج للعمل خارج القریة على بعد خمسة عشر كیلو مترا في البر، ونجتمع ونصلي الجمعة، فھل صالتنا : السؤال
ات، والجھل ال تلزمكم إعادة ھذه الجمعات كلھا، ولو تعددت إلى سنو:  باطلة وتلزمنا إعادتھا، أم أنا معذورون بالجھل؟ الجواب-رجحتموه

ًتعذرون بھ؛ ألنكم أقدمتم على أحكام شرعیة مع إمكان الرجوع إلى العلماء، فلیس ھذا مسوغا إلسقاط فرض هللا علیكم الذي ھو صالة 
تصلوا فإنھ كان باإلمكان أن تسألوا العلماء وتستأذنوھم، وأن تعرفوا أنھ یحل لكم أن . من قصر عوقب بعاقبة تقصیره: الظھر، ولذلك یقولون

ًالجمعة أو ال، أما أن یقال بالعذر بالجھل مطلقا فإنھ محل نظر، فجمعتكم ھذه على غیر الوجھ الشرعي، وال یستطیع اإلنسان أن یتحمل 
مسؤولیة أمام هللا عز وجل، فما دمتم أنكم قصرتم في سؤال العلماء والرجوع إلیھم فإنكم تتحملون مسئولیة تقصیركم، وتعیدون ھذه 

ّ فإن كنتم ال تستطیعون عدھا فإنكم تبنون على غالب الظن وتقدرون، وغالب الظن كالمحقق، وبناء على ذلك فإنكم تبنون على الصلوات،
وهللا . ًغالب ظنكم العدد الذي تحسون أنكم أبرأتم بھ الذمة، فتعیدون صلوات الظھر في ھذا كلھ؛ ألنھا جمعة الغیة وغیر معتد بھا شرعا

  .تعالى أعلم
 
 
 
 
 خول غسل الجمعة تحت غسل الجنابةد
 
 

من كان قبل صالة الجمعة قد أجنب، ثم أراد أن یصلي : من أصابتھ جنابة یوم الجمعة ھل یلزمھ غسالن للجنابة والجمعة؟ الجواب: السؤال
، ویقع غسل الجمعة الجمعة، فأصح األقوال أن غسل الجمعة یندرج تحت غسل الجنابة بشرط أن ینوي، فینوي بغسل الجنابة غسل الجمعة

وتوضیح ذلك أن مقصود الشرع من غسل . تحت غسل الجنابة، وھذه من مسائل االندراج، فإذا تحقق مقصود الشرع باالندراج یندرج
ًالجمعة أن یكون اإلنسان نظیفا على ظاھر حدیث أم المؤمنین عائشة ، فإذا اغتسل لجنابتھ تحقق مقصود الشرع من زوال التفث، وزوال 

  .وهللا تعالى أعلم. ن عن البدن، فحینئٍذ إذا نوى بغسلھ غسل جنابتھ وغسل الجمعة أجزأه واعتد بھالنت
 
 
 
 

 الواجب على المسافر إذا طلب منھ إلقاء خطبة الجمعة
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علم؟ بعض طالب العلم یخرج في سفر، ویطلب منھ أن یخطب خطبة الجمعة، فما حكم ھذا الفعل؟ وھل فیھ خالف بین أھل ال: السؤال
ع علیھ الصالة والسالم بالمقیمین، أال تراه قد جاء إلى مكة : الجواب بأبي ھو وأمي علیھ -ھذه المسألة على األصل الذي ذكرناه، فإنھ لم یجمِّ

ع المسافر بالمقیمین لھدي رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم، لكن المسا- الصالة والسالم فر لو حضر  ولم یصل بأھل مكة الجمعة، ولذلك ال یجمِّ
وفي النفس شيء من . أي أنھ إذا صلى بھم فإن صالتھ یعتد بھا. وصلى الجمعة فإنھا تنعقد وتصح بھ الجمعة على مذھب طائفة من العلماء

ع وجمع با َّھذا القول، والذي ینبغي لطالب العلم دائما أن یحتاطوا، لكن لو أن اإلنسان ترجح عنده القول الذي یرى أن المسافر یجمِّ لناس فإنھ ً
ًال حرج علیھ في ذلك، خاصة إذا كان طالب علم وجاء إلى قریة أو إلى بادیة وأراد أن یفقھھم في أمور دینھم، وأن یبین لھم أمورا یحتاجون 

. حتملإلیھا فقدموه للصالة بھم، فھذا یرخص فیھ بعض العلماء، لكن الذي تمیل إلیھ النفس االحتیاط في صلوات الناس، وعدم تعریضھا للم
  .وهللا تعالى أعلم

 
 
 
 

 الجمع بین أدلة صالة النبي للجمعة قبل الزوال وصالتھ بعد الزوال
 
 

ثم ننصرف ولیس : (، وحدیث) كان یصلي الجمعة ثم نذھب إلى جمالنا فنریحھا حین تزول الشمس: (كیف نجمع بین حدیث جابر: السؤال
حدیث جابر رضي هللا عنھ وأرضاه ھو عمدة، : ؟ الجواب....)نتغدى إال بعد الجمعة ما كنا نقیل وال : (، وحدیث) للحیطان ظل نستظل بھ

وھو أقوى ما احتج بھ من یقول بأن النبي صلى هللا علیھ وسلم كان یوقع صالتھ وخطبتھ قبل زوال الشمس، ولكن أجیب عن ھذا القول بأن 
حدیث سلمة بن األكوع رضي هللا عنھ : ثانیھما. الك رضي هللا عنھحدیث أنس بن م: أولھما: حدیث جابر رضي هللا عنھ معارض بحدیثین

والقاعدة أنھ إذا تعارض حدیثان یحمل المحتمل على الوجھ الذي یجمع بھ بینھ وبین . في صالتھ علیھ الصالة والسالم حین تزول الشمس
نریح : ( صلى إال بعد زوال الشمس، فیكون قولھغیر المحتمل، فإن حدیث أنس من أقوى األدلة على أن النبي صلى هللا علیھ وسلم ما

ألن إراحة النواضح . كنا نصلي حین تزول الشمس، ثم نریح نواضحنا: أي...) صلى علیھ الصالة والسالم: (ًمتأخرا عن قولھ) نواضحنا
ًلیست مقصودة بالذكر، ولیس زمانھا مقصودا وال مبحوثا عنھ، فذكرت تبعا ال أصال، وإنما یستقیم اال ً ً ستدالل لو كان المعنى المفھوم أنھ ً

ً لیس مرادا، على أن جابرا رضي هللا عنھ قصده أنھ علیھ الصالة -كما قلنا- یخطب ثم یصلي ثم تراح النواضح حین تزول الشمس، وھذا  ً
دیث صحیح، ومعناه أنھ وأما حدیث أنھم كانوا یتبعون الفيء فلم یكن للحیطان ظل فھو ح. والسالم ابتدأ صالتھ وخطبتھ عند زوال الشمس

ّلیس لھا ظل یستظل بھ، كما قال جماھیر الشراح، وھذا صحیح؛ فإن خطبة النبي صلى هللا علیھ وسلم لم تكن تزید على خمس دقائق، وھذا 
 یصلي أمر حقیقي وواقعي، وقد أخبر صلى هللا علیھ وسلم أن من مئنة فقھ الرجل طول صالتھ وقصر خطبتھ، وكان علیھ الصالة والسالم

بالجمعة والمنافقین، فإذا جئت تنظر إلى الجمعة فھي صفحة كاملة، وإذا جئت تنظر إلى المنافقین فھي كذلك صفحة كاملة، فمعنى ذلك أن 
خطبتھ علیھ الصالة والسالم دون الصفحتین، مع أنھ علیھ الصالة والسالم من الفصاحة بمكان، وكالمھ من الوضوح في غایة البیان صلوات 

 وسالمھ علیھ، فتقسم الخطبتین على صفحة ونصف، فالخطبة الواحدة ال تبلغ الصفحة الكاملة، فكانت خطبتھ علیھ الصالة والسالم من هللا
 بالجمعة والمنافقین مع ترتیلھ وحسن أدائھ صلوات هللا وسالمھ علیھ قد ال -بأبي ھو وأمي علیھ الصالة والسالم- القصر بمكان، وصالتھ 

والزوال یحتاج إلى حساب دقیق؛ ألن الشمس إذا تحركت من الزوال تحتاج إلى وقت، وھذا التحرك یستغرق قرابة أربع . تعدو ربع ساعة
دقائق في انسحاب الشمس عند زوالھا، ثم تحسب تبین الزوال، فإذا كان انسحاب الشمس في زوالھا في حدود ھذا الوقت الیسیر فمتى یكون 

ابتدأ صلى هللا علیھ وسلم بعد زوال الشمس أو عند زوالھا وخطب في ھذا القدر الیسیر، ثم صلى بالناس علیھ فإذا !! الفيء والظل للحیطان؟
 ثم انصرفوا، فإن الحیطان حینئٍذ لھا ظل، ولكن لیس بذاك الظل؛ ألنھ إذا كان لھا ظل كبیر فقد اقترب -وكان ال یملھم- الصالة والسالم 

ًاألحادیث تفھم بناء على الواقع؛ ألن اإلنسان إن نظر إلى أن الجمعة تأخذ نصف ساعة، وأنھ یركب فالمشكلة أن بعض . خروج وقت الظھر
سیارتھ، ثم یدخل إلى المسجد، ثم ینظر إلى الوقت الذي یضیع، فإنھ یظن أن الجمعة تستغرق ھذا الوقت الكبیر، مع أنھ علیھ الصالة والسالم 

ال یصلي وال یتنفل قبل خطبتھ، ویلغى كالمھ على الناس عند ابتداء الزوال، ویؤذن بالل بدون كان یخرج من حجرتھ إلى المنبر مباشرة، و
تمطیط وال أخذ وقت، ثم یقوم علیھ الصالة والسالم ببیانھ وفصاحتھ بالكلمات الیسیرة، ثم یصلي بالناس وتنتھي الجمعة، فھذا القدر إذا جئت 

أنھم كانوا یتتبعون الفيء، : ًو انصرف الناس بعده ال یجدون للحیطان ظال، وفي روایةتحسبھ ربع ساعة أو ثلث ساعة صدق علیھ أنھ ل
إن حدیث جابر قد عارضھ حدیث أنس ، فعارض المحتمل غیُر المحتمل، : ثم إننا نقول. ًومعنى ذلك أن ھناك حیطانا، وأنھ قد زالت الشمس

، فھذا ال إشكال فیھ؛ فإن غداء الناس ومقیلھم نسبي، والقیلولة )  إال بعد الجمعةما كنا نتغدى وال نقیل: (وأما حدیث. إضافة إلى حدیث سلمة 
َُضحى وضحى، فإذا طلعت الشمس فھو الُضحى إلى أن تصل إلى : المعروفة قیلولة الضحى؛ ألن الوقت من طلوع الشمس إلى زوالھا وقتان

 بین الُضحى وزوال الشمس، ثم بعد ذلك إذا زالت الشمس فإنھ قد انتھى َ والضحى قبل الزوال ما- بالفتح-َثالث ساعات، وبعده یبدأ الضحى 
انتصاف النھار ودخل اإلنسان في العشي، وقد كان من عادتھم أنھم ینامون قبل الظھر، وھذه ھي القیلولة، وھذه القیلولة تعین على قیام اللیل؛ 

ھذا شيء معروف ومجرب، ولذلك تجد كبار السن یسھل علیھم قیام اللیل، وھم ألن الغالب أن اإلنسان إذا نامھا یستعین بھا على قیام اللیل، و
: َیحافظون على ھذه النومة التي قبل الظھر، وتكون قبل الظھر بحدود الساعة، وھي قائلة الضحى التي عناھا الصحابي بقولھ في البخاري 

ًیؤا ال یتمكنون من ھذا النوم، فكانوا یؤخرونھ إلى ما بعد صالة الجمعة، ً، فكانوا ألجل اشتغالھم بالجمعة اغتساال وتھ) َفنقیل قائلة الضحى(
ال عالقة لھ بالوقت، ولیس فیھ دلیل على أن النبي صلى هللا علیھ وسلم كان یوقع الجمعة أثناء ) ما كنا نتغدى ونقیل إال بعد الجمعة: (فقولھ



 516 

، وھذا لیس كصریح حدیث أنس رضي هللا عنھ ) غدى ونقیل إال بعد الجمعةما كنا نت: (َوقت الضحى، ولم یصرح الصحابي بھذا، وإنما قال
ًالذي یبین أن النبي صلى هللا علیھ وسلم صلى وابتدأ صالة الجمعة حین زالت الشمس، وأیا ما كان فعندنا أصول، والفقھ الرجوع إلى 

، )ال تصلوا العصر إال في بني قریظة: (یھ الصالة والسالماألصول، أال ترى الصحابة رضوان هللا علیھم لما مضوا إلى بني قریظة قال عل
إن النبي صلى هللا علیھ وسلم قصد : ، فقالت طائفة)ال تصلوا العصر إال في بني قریظة: (فاختلف الصحابة رضوان هللا علیھم في قولھ

لى بني قریظة قدموا بعد غروب الشمس فصلوا فلما قدموا ع. ال نصلي إال في بني قریظة: التعجیل فتصلى العصر في وقتھا، وطائفة قالت
العصر بعد الغروب، فلما حكوا للنبي صلى هللا علیھ وسلم لم یعنفھم، فعذر الطائفتین؛ ألن الجمیع عنده نص، لكن قال صلى هللا علیھ وسلم 

بدلیل الشرع وإجماع العلماء على أن من فاتتھ فإذا كانت الجمعة قائمة مقام الظھر . ًالتفاتا إلى األصل) أصبتم السنة: (للذین صلوا في الوقت
الجمعة یصلي الظھر، وھي بدل عن الظھر، فاألصل أنھا تصلى بعد الزوال، وعندنا نصوص تؤكد أنھا بعد الزوال، فإذا جاءت نصوص 

ع إال بعد  :ى األصل، فنقولتدل على أنھا تقع قبل الزوال، أو یفھم منھا أنھا تقع قبل الزوال، فإنھ یرجع إلى ما یكون أبرأ وأقرب إل إنھ ال یجمِّ
. وآخر دعوانا أن الحمد  رب العالمین. ًالزوال، ولكن األفضل أن یوقع الجمعة عند ابتداء الزوال تأسیا برسول هللا صلى هللا علیھ وسلم

  .وصلى هللا على نبینا محمد
 
 
 
 

 [2[ باب صالة الجمعة -شرح زاد المستقنع 
إن وقت الجمعة یبدأ من حین ارتفاع : روط صالة الجمعة، وقد اختلف العلماء رحمھم هللا في تحدیده، فمنھم من یقولدخول الوقت ھو أحد ش

من حین الزوال، ومنھم من یقول بعده، ویشترط كذلك شھود عدد معین لتقام الصالة كما ھو قول بعض : الشمس قدر رمح، ومنھم من یقول
 .ي البلد، وأن تقدم الخطبتان على الصالة، وھناك أمور یستحب أن یفعلھا الخطیب في خطبتھالعلماء، ویشترط كذلك االستیطان ف

 شروط صالة الجمعة
 
 

فیقول : أما بعد. بسم هللا الرحمن الرحیم الحمد  رب العالمین، والصالة والسالم على أشرف األنبیاء والمرسلین، وعلى آلھ وصحبھ أجمعین
إنھ ال بد من : الجمعة وقعت موقع صالة الظھر، ولذلك قالوا]. شترط لصحتھا شروط لیس منھا إذن اإلمامی: فصل: [المصنف رحمھ هللا

العالمة، وفي  :الشرط في اللغة] یشترط: [قولھ. ًوجود شروط معتبرة للحكم باالعتداد بھذه الجمعة، والحكم بصحتھا وإجزائھا شرعا
ھذه مسألة خالفیة، فبعض العلماء ]. لیس منھا إذن اإلمام: [قولھ.  وجوده وجود وال عدمما یلزم من عدمھ العدم وال یلزم من: االصطالح

َّال تقع الجمعة إال باإلمام العام أو بإذنھ، وذلك ألن النبي صلى هللا علیھ وسلم كان إماما عاما وجمع بالناس وصحت الجمعة، فھم یرون : یقول ً ً
َّھر إلى الجمعة إال على الصفة التي وردت عن النبي صلى هللا علیھ وسلم، فلما جمع وھو أن األصل أن تصلي الظھر، فال تنتقل من الظ

ال یعتد بالجمعة مع اإلمام العام، ولما أذن النبي صلى هللا علیھ وسلم للصحابة أن یجمعوا بالمدینة كان ھذا بمثابة أصل في : اإلمام العام قالوا
والذي ال شك فیھ أنھ . وذھب الجمھور إلى أنھ ال یشترط اإلذن العام. ة رحمة هللا علیھم ومن وافقھماإلذن العام، ویشترط اإلذن العام الحنفی

ّال تقام الجمعة حتى یرجعوا إلى من ھو موكل بالنظر في الجمعة؛ لئال یفتح للناس سبیل التالعب بالجمعة، فكل جماعة سیفتحون في 
ّربما یتنافسون، وربما یكون فتحھم للجمعة في حیھم أشبھ ما یكون باالستغناء عن الحي مسجدھم جمعة، وقد وقع ھذا بین األحیاء، فإنھم 

وفعلوا ذلك بدون . ًنفتح مسجدا عندنا ونصلي فیھ الجمعة: اآلخر، فال یعتد بالجمعة إذا تعددت مساجدھا من دون عذر، فلو أن أھل حي قالوا
ل بالنظر في مثل ھذه المساجد فإنھ حینئذ ال یعتد بھذه الجمعة وال تجزئ؛ ألنھا أشبھ إذن، وبدون وجود فتوى من عالم، أو الرجوع إلى الموك

ما تكون بالتالعب واالحتیال، وقد قرر جمع من العلماء أنھ لو أقدم أھل حي على إحداث جمعة في حیھم على سبیل النفرة من الحي اآلخر، 
ر دون وجود عذر فإن مسجدھم مسجد ضرار، وال یعتد بجمعتھم، والجمعة أو على سبیل األنفة من الذھاب إلى الجمعة في الحي اآلخ

للمسجد األول القدیم، ولم یكن في عھد النبي صلى هللا علیھ وسلم جمعتان، بل كانت في مدینتھ صلوات هللا وسالمھ علیھ جمعة واحدة، مع 
ُت طائفة منھم من العوالي، ولذلك أمر الناس بالغسل یوم الجمعة، أنھ كان األنصار في قباء بینھم وبین المسجد ثالثة أو أربعة أمیال، وكان

- بسبب العرق في الطریق: أي- فعلت منھم زھومة - واألرض أرض زراعة وفیھا الغبار-كانوا یغشون الجمعة من العالیة : كما قالت عائشة 
عوا، فقالوا وأول ما وقع ذلك . إنھ لم یعرف إقامة جمعتین في بلدة واحدة: ، ومع ذلك لم یأمر النبي صلى هللا علیھ وسلم أھل العالیة أن یجمِّ

في عھد بني العباس، وإال فعھد النبي صلى هللا علیھ وسلم والخلفاء الراشدین رضي هللا عنھم لم تجمع فیھ جمعتان، وكان أھل قباء یصلون 
لھا أن الناس في بغداد كان بعضھم في شط وبعضھم في في مسجد النبي صلى هللا علیھ وسلم إلى عھد بني العباس، فإنھ وقعت حادثة حاص

شطر آخر لیس فیھ المسجد الجامع، وكان الناس في یوم الجمعة على الجسر یزدحمون، وربما سقط بعضھم ومات، فاشتكوا إلى الخلیفة 
إن فیھا : د كانت بغداد عامرة، فقد قیلفاستأذن الخلیفة القاضي أبا یوسف رحمھ هللا صاحب اإلمام أبي حنیفة أن یجمع أھل الشط الثاني، وق

ما ال یقل عن ثالثمائة أو أربعمائة مسجد في ذلك الزمان، ومع ذلك لم یرخص لھم إال بعد وجود الضرورة، فلما وجدت الضرورة أمرھم أن 
ًیجمعوا وأن یعیدوھا ظھرا احتیاطا، وكل ذلك خوفا من ھذا التعدد الذي لم یعرف لھ أصل أن ال یكون مع ً ولكن الصحیح أنھ یجوز . ًتدا بھً

أما أن یقیم أھل . بعد الرجوع إلى أھل العلم، أو أناس مختصین بھذا أذن لھم في مثل ھذه األمور: تعدد الجمعة عند الحاجة وبإذن اإلمام، أي
وإن تعددت : ھنا قال العلماءكل حي وأھل كل منطقة الجمعة في حیھم ومنطقتھم فال، ولذلك ینبغي الرجوع إلى المساجد المعتد بھا، ومن 

َلمْسجد أسِّس على : الجمعة فالجمعة للعتیق، أي للمسجد القدیم، والسبب في ھذا أن ما أحدث من بعده دخیل علیھ، وقد قال هللا في كتابھ ََ َ َُ ٌ ِ
ُّالتقوى مْن أول یْوم أحق َ َ ََ ٍَ ِ َّ ِ ْ ِأْن تقوم فیھ  َّ ِ َ ُ َ  فدل على أنھ إذا أحدث مسجد ثان من دون حاجة لجمعة أن ، فجعل المسجد القدیم أحق،] 108:التوبة[َ



 517 

لو أحدثوا بدون إذن إمام وجمعوا نظر إلى أسبق الجمعتین، فمن أوقع صالتھ : وذھب بعض العلماء إلى التفصیل، قالوا. الجمعة الثانیة الغیة
 أن العبرة بالمسجد - كما قال جمع من األئمة-حیح والص. وھذا ضعیف، ویقول بھ بعض أصحاب الشافعي رحمھ هللا. قبل الثاني فالجمعة لھ

َلمْسجد أسِّس على التقوى : القدیم، سواء أوقعت جمعتھ قبل أم وقعت من بعد، فھو الذي یعتد بجماعتھ على ظاھر التنزیل، وھو قولھ تعالى  َ َ َْ َّ َ َُ ٌ ِ
ِمْن أول یْوم أحق أْن تقوم فیھ  ِ َّ َِ ُ َ َ َ َُّ َ ٍَ  الناس في بلد فیھ أقلیة مسلمة، ویریدون أن یصلوا الجمعة، فقد قال أھل العلم من أما لو كان] . 108:التوبة[ِ

ًال حرج إذا كانوا في بلد لیس فیھ إمام أن ینتدبوا منھم إماما لیصلي بھم إذا بلغوا العدد وتوفرت : فقھاء الحنفیة والمالكیة والشافعیة والحنابلة
 ...... .مفیھم شروط الجمعة في محل إقامتھم واستیطانھ

 
 الوقت: الشرط األول

 
 

ًإن الصالة كانت على الُمْؤمنین كتابا مْوقوتا : قال تعالى]. أحدھا الوقت: [قال رحمھ هللا تعالى ُ َ َ ًَ َ ْ َ َِ ِ ِ َّ َّْ َ َ ، ولما كانت صالة الجمعة صالة ]103:النساء[ِ
ووقت . لى هللا علیھ وسلم أنھ صالھا في میقات معیندخلت في ھذا العموم، فال تصح صالة الجمعة قبل وقتھا، وكذلك ثبت عن النبي ص

أول وقت صالة : قال بعض العلماء: الجمعة فیھ خالف بین العلماء رحمة هللا علیھم، یبحث في أولھ وآخره، فأول الجمعة للعلماء فیھ قوالن
علیھم، ومنھم اإلمام أبو حنیفة ، ومالك ، وھذا مذھب جمھور العلماء رحمة هللا . الجمعة ھو أول وقت صالة الظھر، وذلك بزوال الشمس

كان النبي صلى هللا علیھ وسلم یصلي الجمعة حین : (والدلیل على ذلك حدیث أنس في الصحیح أنھ قال. والشافعي ، وأحمد في روایة عنھ
 علیھ وسلم صلى بالناس أن النبي صلى هللا: (حدیث سلمة بن األكوع رضي هللا عنھ وأرضاه ، وھذا ثابت وصحیح، وكذلك) تزول الشمس

: فھذه األدلة تدل على أن الجمعة یبتدئ وقتھا بزوال الشمس؛ ألنھ فعل النبي صلى هللا علیھ وسلم، وقد قال) . وخطب حین زالت الشمس
ھب اإلمام أحمد وذ. ، وألن الجمعة قائمة مقام الظھر ووقتھا في وقت الظھر، فیكون ابتداء وقتھا بزوال الشمس) صلوا كما رأیتموني أصلي(
 وطائفة من أصحابھ وبعض أھل الحدیث إلى أن وقت الجمعة یبتدئ في وقت صالة العیدین، وذلك بعد ارتفاع الشمس قید رمح، -في روایة-

واحتجوا بحدیث ابن سیدان أنھ شھد الصالة مع أبي بكر وإن النھار لم ینتصف، وشھدھا . فمن ارتفاع الشمس قید رمح تجوز صالة الجمعة
ھذا یدل على أن أبا بكر رضي هللا عنھ أوقعھا قبل الزوال، : قالوا. مع عمر والنھار قد انتصف، وشھدھا مع عثمان وذلك بعد زوال النھار

وھذا األثر عن ابن سیدان فیھ إشكال، وذلك للكالم في سنده بالطعن بالجھالة، . فدل على أن وقتھا یبتدئ قبل الزوال، ولیس ھو وقت الظھر
: ما في مصنف ابن أبي شیبة عن سلمة رضي هللا عنھ وأرضاه: ًأوال: كما أنھ معارض من وجوه. إنھ ال یتابع علیھ: اإلمام البخاري وقال 

ما في الموطأ عن عمر رضي : ًثانیا. ًوھذا یعارض ما ورد عنھ، مع أنھ أقوى ثبوتا. أنھ شھد الجمعة مع أبي بكر فصالھا حین زالت الشمس
وھذا یدل على أنھ ما صلى عمر . نفسة عقیل بن أبي طالب التي كانت توضع عند الحجرات، وكانت تفيء علیھا الشمسهللا عنھ في ط

أن نفس ھذا األثر فیھ نظر، وذلك أنھ من الصعوبة بمكان أن تعرف اللحظة التي عندھا تزول : ًثالثا. رضي هللا عنھ إال بعد بدایة الزوال
ًمكن إدراكھ إال بحسابات دقیقة جدا، وذلك العصر عصر أبي بكر وعمر وعثمان، ولم تكن ھناك الموازین الشمس، وھذا أمر معروف، وال ی

ابتداء صالتھ وخطبتھ كان عند الزوال، أي أنھ : أي) فصالھا حین زالت الشمس: (واآلالت الحاسبة الدقیقة، فاألمور نسبیة تقریبیة، فقولھ
ومعروف احتیاط عمر رضي هللا - على الناس كأن الشمس لم تتحرك ویتیقن زوالھا، ثم جاء عمر ّكان یعجل بحیث یجلس على المنبر ویسلم 

ً فكان عند الزوال یجعلھا بتأخر قلیل عن أبي بكر ، وكان عثمان رضي هللا عنھ یجعلھا بعد الزوال تحریا أكثر، ولذلك أحدث النداء -عنھ
ثم لو أنھ سلم بھ فإنھ لیس بقوي صحیح؛ ألنھ معارض بأثر عن الصحابة . ًمحتمالالثاني رضي هللا عنھ وأرضاه، وعلى ھذا یكون األثر 

أنھم كانوا مع : (ویبقى اإلشكال في حدیث جابر . أنفسھم أبي بكر وعمر ، ثم ھو معارض بما ھو مرفوع إلى النبي صلى هللا علیھ وسلم
 الصالة والخطبة ابتدأت عند زوال الشمس على األصل الذي أن: وجوابھ). النبي صلى هللا علیھ وسلم فصلى وخطب حین زالت الشمس

ًقررناه، ومراد جابر أن ابتداء الصالة كان على وصف اإلنسان بكونھ مصلیا بابتداء الخروج، ولذلك وصف النبي صلى هللا علیھ وسلم من 
یھ الصالة والسالم صلى وخطب حین زالت الشمس، ال أنھ عل. ابتداء الصالة كان عند الزوال: ًخرج إلى الصالة بكونھ مصلیا، فكأنھ یقول

ّإذا تعارض الصریح وغیر الصریح قدم الصریح على غیر : فلیست داللة حدیث جابر رضي هللا عنھ داللة صریحة، والقاعدة في األصول
التھ علیھ الصالة والسالم یدل على أن ص) أن النبي صلى هللا علیھ وسلم كان یصلي الجمعة حین تمیل الشمس: (فإن حدیث أنس . الصریح

وقعت عند ابتداء میل الشمس، بمعنى أنھ خطب النبي صلى هللا علیھ وسلم، وابتداء صالة الجمعة عند الزوال، ثم إن األصل یؤكد ھذا، 
إن الجمعة : ولًخاصة أن الجمعة في حكم صالة الظھر، ولذلك من فاتتھ الجمعة صالھا ظھرا باإلجماع، وعلى ھذا فإنھ یقوى القول الذي یق

آخر الجمعة آخر وقت صالة الظھر، وذلك حین یصیر ظل كل : أي]. وآخره آخر وقت صالة الظھر: [قولھ. ال تصلى إال بعد زوال الشمس
ّولكن اختلف العلماء لو أنھ خطب وطول في . شيء مثلھ، فمن انتھى من صالتھ قبل أن یصیر ظل كل شيء مثلھ فإن صالة جمعتھ مجزئة

أحرم بالصالة بعد أن صار ظل كل شيء مثلھ، أو خطب وابتدأ الصالة قبل أن یصیر ظل كل شيء مثلھ، وفي أثناء الصالة صار خطبتھ، و
ومنھم من . العبرة بتكبیرة اإلحرام: ومنھم من یقول. العبرة بخطبتھ: ظل كل شيء مثلھ، فخرج علیھ الوقت أثناء الصالة، فمنھم من یقول

ًوھو أقواھا، وذلك أن النبي صلى هللا علیھ وسلم وصف من أدرك الركعة بكونھ مدركا للصالة، فقال علیھ . ألولىالعبرة بالركعة ا: یقول
من أدرك ركعة قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح، ومن أدرك ركعة قبل أن تغرب الشمس فقد : (الصالة والسالم في الحدیث الصحیح

ّلركوعھ في الركعة األولى، فإن كبر لركوعھ في الركعة األولى قبل أن یصیر ظل كل شيء مثلھ ، فأقوى األقوال أن العبرة )أدرك العصر
ًأجزأه، أما لو كبر للركوع في الركعة األولى بعد أن صار ظل كل شيء مثلھ یتمھا أربع ركعات، فیتمھا ظھرا وال یتمھا جمعة قال رحمھ . ّ

 أحد أقوال العلماء، وھو أن العبرة بالتحریمة، -على ما ذكرناه-ھذا ]. ًظھرا وإال فجمعةفإن خرج وقتھا قبل التحریمة صلوھا : [هللا تعالى
والصحیح أن العبرة بالركعة األولى على ظاھر النص، ولذلك یعتد بإدراك وقتھ بھذه الركعة، كما لو أدرك اإلمام في الركعة األولى فإنھ 

  .دل على أن العبرة بإدراك الركعة ولیست العبرة بإدراك تكبیرة اإلحرامًیعتبر مدركا لصالة الجمعة ویتم ركعة معھا، وھذا ی
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 حضور عدد معین: الشرط الثاني
 
 

یشترط لصحة صالة الجمعة وجود عدد معین إذا وجد حكم ]. حضور أربعین من أھل وجوبھا: الثاني: [یقول المصنف علیھ رحمة هللا
ن یقول باشتراطھ ال یحكم بصحتھا وانعقادھا جمعة، وإنما یلزم ھؤالء الذین لم یكتمل عددھم باعتبارھا، وإذا نقص ھذا العدد فإنھ عند م

. الجمعة تصح بواحد مع اإلمام: فقال بعض السلف: وھذه المسألة فیھا خالف بین العلماء رحمة هللا علیھم. ًبالنصاب المعتبر أن یصلوا ظھرا
. وبھ یقول بعض أصحاب اإلمام أبي حنیفة رحمھم هللا تعالى. تصح باثنین:  وقال آخرون.وبھ یقول أبو ثور والطبري رحمھما هللا تعالى

إن وجود الثالثین یغني، وھو : وقال بعضھم. وھو مذھب اإلمام أبي حنیفة ، واختاره جمع من المحققین. تنعقد بثالثة مع اإلمام: وقال آخرون
أربعون، فإن نقصوا عن األربعین بواحد فإنھ ال تصح جمعتھم وال یعتد : بعضھموقال . ًقول بعض أصحاب اإلمام مالك، ویروى عنھ أیضا

ًوھناك أقوال أخرى، وأوصلھا بعض العلماء إلى خمسة عشر قوال . ًوھناك قول باعتبار اثني عشر رجال. بھا، وھو مذھب الشافعیة والحنابلة
ً ولم یرد عن النبي صلى هللا علیھ وسلم نص صحیح یصرح بأن ھناك عددا وھذه األقوال ھي أشھر أقوال أھل العلم رحمھم هللا،. في المسألة

فمن قال باشتراط األربعین فإنما بنى ذلك . ًمعینا إذا نقص ال یحكم باالعتداد بالجمعة، وھذا ھو الذي دعا العلماء رحمھم هللا إلى أن یختلفوا
 كان إذا أذن المؤذن -روى عنھ ابنھ عبد الرحمن، وثبت في الصحیحكما -على حدیث أسعد بن زرارة رضي هللا عنھ، فإن كعب بن مالك 

ونقیع . َّإنھ أول من جمع بنا في ھزم المبیت في نقیع الخضمات: یوم الجمعة ترحم على أسعد بن زرارة ، فذكر لھ عبد الرحمن ذلك، فقال
ً حسنھ غیر واحد من أھل العلم، وھذا الموضع تقریبا ًالخضمات یقع في حرة بني بیاضة، وقد جاء مصرحا بھ في سنن الدارقطني في حدیث

في جنوب غرب مسجد النبي صلى هللا علیھ وسلم، وھو الموضع الذي أقیمت فیھ أول جمعة في المدینة؛ ألن النبي صلى هللا علیھ وسلم أذن 
ن األربعین ھي العدد المعتبر عند من یقول باشتراط فدل ھذا على أ. ًأربعین رجال: كم كنتم یومئذ؟ قالوا: َّللصحابة وجمعوا فیھا، فلما سئلوا

والذین یقولون بأنھا تصح بثالثة احتجوا بحدیث . األربعین، وعلى ھذا نص المصنف على أن العدد المعتبر لصحة الجمعة ھو األربعون
وھذا المذھب ھو أقوى ھذه المذاھب، وذلك أن ، )ما من ثالثة في قریة وال بدو ال تقام فیھم الصالة إال استحوذ علیھم الشیطان: (السنن، وفیھ

الجمعة صالة، وتسمى صالة بإجماع العلماء، وتوصف بھذا الوصف الشرعي، فدل ھذا على أن الثالثة تنعقد بھم الجمعة، كما یقول اإلمام 
ولكن لو . ّإلمام صحت جمعتھم وأجزأتأبو حنیفة رحمھ هللا، واختاره جمع من المحققین من األئمة، وعلى ھذا فإنھ لو اجتمع ثالثة من غیر ا

  .ًقلنا باشتراط األربعین فاجتمع تسعة وثالثون فإن الجمعة ال تنعقد، ویلزمھم أن یصلوھا ظھرا
 
 
 
 

 االستیطان: الشرط الثالث
 
 

ا إخراج أھل العمود وأھل المراد بھذ]. أن یكونوا بقریة مستوطنین، وتصح فیما قارب البنیان من الصحراء : الثالث: [قال رحمھ هللا تعالى
ًالخیام، كأھل البادیة الذین یرتحلون طلبا للمرعى، فإنھم ال یستقرون وال یحكم بكونھم مستوطنین، ولكن لو أن الناس كانوا بجوار المدن وفي 

 أھل العمود والخیام كأھل حكم ما قارب المدینة فإنھ یحكم بلزوم الجمعة علیھم إذا كانوا یسمعون النداء، وإال فاألصل أنھا ال تجب على
تصح الجمعة إذا وقعت في مكان قریب من البنیان، وھذا مبني على القاعدة : أي]. وتصح فیما قارب البنیان من الصحراء: [قولھ. البادیة

 قریبین من البینان ووجھ ذلك أن ما قارب البنیان محكوم بكونھ في حكم المدینة، وعلى ھذا فلو كانوا. ما قارب الشيء أخذ حكمھ: المعروفة
عوا في ھذا الموضع أما الدلیل على ھذه المسألة فحدیث الدارقطني الذي سبقت اإلشارة إلیھ، وھو أن . ّبینھم وبینھ میل أو أقل صح أن یجمِّ

ً كان قریبا من المدینة ولم یكن متصال-وھو أحد األبقعة واألنقعة التي كانت في المدینة كبقیع الغرقد- نقیع الخضمات  ً بالبنیان اتصاال مباشرا، ً ً
فدل على أنھ إذا وقعت الجمعة في مكان قریب من البنیان، ورأى اإلمام أن الرفق بالناس أن یصلوا في ھذا الموضع، وأنھ أرفق بمن كان 

فاشتراطھم . ةالجمعة صحیح: داخل المدینة وأرفق بمن كان یأتي من البادیة، فجعل الجمعة في مكان قریب من البنیان، فحینئذ نقول
االستیطان ال یفھم منھ أن الجمعة ال تصح إال داخل المدن، بل إنھا لو وقعت قریبة من المدن فإنھا تأخذ حكم ما لو وقعت داخل المدن، وھذا 

یح ذلك أن وتوض.  دلت علیھ السنة في حدیث أسعد بن زرارة رضي هللا عنھ، فإن نقیع الخضمان قریب من المدینة، ولیس بداخلھا- كما قلنا-
بقلیل، وكان إلى جنوب  بنیان المدینة على عھد النبي صلى هللا علیھ وسلم كان ال یجاوز المسجد الحالي الموجود اآلن، وقد یكون أقل منھ

 أو غرب مسجد النبي صلى هللا علیھ وسلم یقع مصلى العید، وھو المعروف اآلن بالغمامة، وبعد الغمامة بمسافة أبعد عن المسجد یقع بقیع
نقیع الخضمات في حرة بني بیاضة، وھو إلى الجنوب أكثر، فھذا الموضع یبعد أكثر من میل وقلیل، وھو یبعد عن مسجد النبي صلى هللا 
َّعلیھ وسلم، فكونھم جمعوا في ھذا الموضع البعید عن البنیان بھذه المسافة التي ھي میل وزیادة یدل على أن ما قارب المدینة یأخذ حكمھا، 

  .ھ ال حرج في إقامة الجمع قریبة من البنیانوأن
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 حكم النقص من عددھا المشترط قبل تمامھا
 
 

فحضر . ًیشترط في صحة الجمعة أن یحضرھا أربعون رجال: لو قلنا]. ًفإن نقصوا قبل إتمامھا استأنفوا ظھرا: [قال رحمھ هللا تعالى
ًدون النصاب المعتبر، فحینئٍذ یستأنفونھا ظھرا، فإن رجع : ًثالثین رجال، أياألربعون ثم أحدث أحدھم وقام فإنھ یكون عددھم تسعة و

عوا فال حرج علیھم في ذلك وقال . ًفمراد المصنف أن اشتراط العدد مستصحب، فلیس اشتراط األربعین موقوفا على االبتداء. وأرادوا أن یجمِّ
واحتجوا لذلك . م نقصوا أثناء الخطبة عن األربعین صحت الجمعة وأجزأتالعبرة باالبتداء، فلو ابتدأ بھم وھم أربعون ث: بعض العلماء

بحدیث التجارة، فإن النبي صلى هللا علیھ وسلم لما كان یخطب، وقدمت العیر من الشام قاموا عن النبي علیھ الصالة والسالم وتفرقوا حتى لم 
أنھ إذا ابتدأ اإلمام الصالة بالناس  ًھ ولم یستأنف جمعتھ ظھرا، فدل علىًیبق إال اثنا عشر رجال، والنبي صلى هللا علیھ وسلم لم یقطع خطبت

وھذا المذھب . ًوھم على العدد المعتبر، ثم طرأ نقص بعد ذلك عن النصاب المعتبر فذلك ال یؤثر في الجمعة، وال یلزمھم أن یستأنفوھا ظھرا
  . الذي ذكرناه من حدیث السنةّوقد بینا أن العبرة في العدد بثالثة لألصل. قوي من جھة الدلیل

 
 
 
 

 المعتبر في إدراك حكم الجمعة مع اإلمام
 
 

األصل أن من أدرك ركعة مع اإلمام فقد أدرك الصالة، وھذا كما ثبت ]. ومن أدرك مع اإلمام منھا ركعة أتمھا جمعة: [قال رحمھ هللا تعالى
من أدرك ركعة قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك (لھ علیھ الصالة والسالم في األحادیث الصحیحة عن النبي صلى هللا علیھ وسلم، ومنھا قو
من أدرك الركوع فقد أدرك السجدة، ومن أدركھا فقد : (، وكذلك قولھ) الصبح، ومن أدرك ركعة قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر

وبناء على ذلك فالعبرة في إدراك الجمعة . درك للصالةً، فدل على أن من أدرك اإلمام راكعا ولو في الركعة األخیرة فھو م) أدرك الصالة
أن یدرك اإلمام قبل أن یرفع من الركعة األخیرة، فلو أدركھ قبل أن یرفع من الركعة األخیرة ولو بیسیر وركع معھ فإنھ یضیف ركعة 

ّإذا سلم اإلمام أتمھا  یكبر مع اإلمام، حتىواحدة، أي أن صالتھ صالة جمعة، ولكن لو وقف فرفع اإلمام قبل أن یكبر تكبیرة اإلحرام فإنھ 
ًظھرا، وھذا ھو أصح األقوال من مذاھب السلف رحمة هللا علیھم، ودلیل السنة الذي ذكرناه واضح في الداللة على أن من أدرك الركعة فقد 

یدرك الفضل ولو كان قبل تسلیم اإلمام ففي الجمعة والجماعة . إدراك الفضل: اآلخر. إدراك الحكم: أحدھما: لكن ھنا أمران. أدرك الصالة
ًبلحظة، فمن كبر قبل أن یسلم اإلمام فقد أدرك الفضل، ولكنھ إدراك نسبي یتفاوت الناس فیھ على حسب اإلدراك كماال ونقصا، فإذا أدرك  ً ّ

ل اإلنسان المسجد فوجدھم في آخر إنھ لو دخ: ًھذا القدر مع اإلمام ال تصح جماعتھ وال جمعتھ، ویعتبر مدركا للفضل، ولذلك قال العلماء
ّالتشھد فاألفضل لھ أن یكبر معھم؛ ألنھ إذا كبر معھم أدرك فضیلة الجماعة األولى وقد أشار النبي صلى هللا علیھ وسلم إلى ھذا المعنى . ّ

: ق بین القلیل والكثیر، ولذلك قالواّولم یفر. أي شيء أدركتمونا علیھ فصلوه معنا: ، فإن ھذا النص فیھ عموم، أي) فما أدركتم فصلوا: (بقولھ
من أدرك الجماعة ولو قبل التسلیم بلحظة فاألفضل أن یصلي معھم، وال ینتظر إلى سالمھم لیحدث جماعة ثانیة؛ فإنھ لو أحدث الجماعة 

ّإذا سلم اإلمام : ول لمن بجوارهاألفضل لھ أن یدرك الفضیلتین، فیق: الثانیة فقد أدرك جماعة في الفضل دون الجماعة األولى، وعلى ھذا قالوا
ّفائتم بي ألنھ منفرد، فإذا كبر ودخل مع اإلمام أدرك فضیلة الجماعة األولى، ثم یكبر ویقوم إلى الركعة األولى، وھو في حكم الجماعة  ّ

، وفي )ین درجةصالة الجماعة تفضل صالة الفذ بخمس وعشر: (وقد قال بعض العلماءفي حدیث. المستأنفة مع الرجل الذي دخل معھ
سبع : (إن الخمس والعشرین ھي أقل الفضائل لمن أدرك آخر الجماعة، كأن یدرك اإلمام قبل أن یسلم، وروایة): بسبع وعشرین: (روایة

بة ٌلمن أدركھا من ابتدائھا، ویبقى الفضل فیما بینھما على حسب ما أدرك من الصالة، سواء أكان في أولھا أم آخرھا، فھذا بالنس) وعشرین
ًوأما إدراك الحكم فال یحكم بكون اإلنسان مدركا للصالة إال بركعة فأكثر، وعلى ھذا فلو أدرك اإلمام في الجمعة وھو راكع . إلدراك الفضیلة

درك في الركعة األخیرة فإنھ قد أدرك الجمعة ویضیف ركعة واحدة، فإذا رفع اإلمام من الركعة األخیرة وأدركھ بعد الرفع من الركوع فإنھ م
ًلفضل الجمعة ولیس بمدرك لحكمھا، فیلزمھ أن یتمھا ظھرا، وإال فلیصلھا نافلة إذا لم ینو الظھر، ثم یقیم ویصلي بعد ذلك الظھر، فھذا 

 تقضى على - إنھا تقضى: إذا قیل-صالة العیدین، فإن صالة العیدین : منھا: وتتفرع على ھذا مسائل. بالنسبة لمن أدرك اإلمام بعد الرفع
عید - ًفة إذا أدرك بعضھا، وال تقضى إذا لم یدرك شیئا منھا، فلو أدرك المأموم اإلمام قبل أن یرفع من الركعة الثانیة من صالة العید الص

ً فإنھ یضیف ركعة یجعلھا الثانیة، ویكبر فیھا خمسا على صفة الركعة الثانیة في صالة العیدین، لكن لو أدرك اإلمام في - األضحى أو الفطر
وعلى . ًإنھ إذا فاتھ العید فإنھ یستأنفھا أربعا كالجمعة:  العید بعد رفعھ من الركوع من الركعة الثانیة فإنھ یتمھا نافلة، وقال بعض السلفصالة

ّھذا فرق العلماء بین إدراك الفضل وبین إدراك الحكم، فإدراك الفضل یكون قبل السالم ولو بلحظة، وإدراك الحكم یشترط فیھ أن یدرك 
ع من ركوعھاإل لو أنك دخلت المسجد فرأیت اإلمام یرید أن یرفع، فتحرك اإلمام : وھنا مسألة، وھي. مام قبل أن یرفع رأسھ، وقبل أن یسمِّ

أما لو أنك . فإذا انتھیت من لفظ التكبیر قبل أن یبدأ بالسین من التسمیع فأنت مدرك للركوع. للرفع فكبرت قبل أن یقول سمع هللا لمن حمده
، فحینئٍذ تكون غیر مدرك )سمع هللا لمن حمده: (قال) أكبر: (وقبل أن تقول) هللا: (ت في التكبیر وقبل أن تنتھي من التكبیر، بأن قلتشرع
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]. ًوإن أدرك أقل من ذلك أتمھا ظھرا إذا كان نوى الظھر: [قال رحمھ هللا تعالى. ًللركوع، ویلزمك أن تتم ظھرا على األصل الذي قررناه
أدرك اإلمام بعد الرفع من الركوع في الركعة الثانیة، أو في السجدة األولى من الركعة الثانیة، أو بینھما، أو بین السجدة األولى من : أي

ًوالثانیة، أو في الثانیة، أو في التشھد، أو قبل السالم ولو بیسیر أتمھا ظھرا إن نوى الظھر، أما إذا لم ینو الظھر فإنھ ال یتمھا ظھرا وإنم ا ً
، فال ینعقد ظھره الفرض إال بنیة، فإن نواه ) إنما األعمال بالنیات، وإنما لكل امرئ ما نوى: (یتمھا نافلة؛ ألن النبي صلى هللا علیھ وسلم قال

  .اعتد بھ، وإال فال
 
 
 
 

 تقدم الخطبتین: الشرط الرابع
 
 

 تعالى، والصالة على رسول هللا صلى هللا علیھ وآلھ وسلم، ویشترط تقدم خطبتین، ومن شروط صحتھما حمد هللا: [قال رحمھ هللا تعالى
وذلك ألن النبي صلى هللا علیھ وسلم لم یصل الجمعة مجردة عن ]. وقراءة آیة، والوصیة بتقوى هللا عز وجل، وحضور العدد المشترط

كعتین جھریتین بدون خطبة لم تنعقد جمعة، فال فلو صلى الناس الجمعة ر. إنھ كاإلجماع: الخطبة، وإلیھ ذھب جماھیر العلماء، وقال بعضھم
عوا، بمعنى أن لھم أن یصلوا ركعتین تكونان  بد في صحة الجمعة أن تكون ھناك خطبتان، فإذا وقعت الخطبتان فإنھ حینئذ یصح لھم أن یجمِّ

والدلیل على ذلك قولھ .  جمعة معتبرةتمام جمعتھم، أما لو صلوا الركعتین مجردتین عن الخطبتین فإنھ ال یعتد بذلك، وال یحكم بكونھا
َیا أیھا الذین آمنوا إذا نودي للصالة مْن یْوم الُجُمعة فاْسعْوا إلى: سبحانھ وتعالى  ِ َِ َ َ َ َ َ َ ََ ِ ِ ِ َّ ِ ِ ِ ُّْ ِ ُ َُ َّ ِذكر هللا  َ َّ ِ ْ ، وثبت عن النبي صلى هللا علیھ وسلم ] 9:الجمعة[ِ

أن النبي صلى هللا علیھ وسلم كان یخطب خطبتین : (لصحیحین من حدیث ابن عمر ّأنھ ما صلى جمعة إال وخطب فیھا خطبتین، كما في ا
ومن شروط صحتھما حمد هللا، والصالة على رسول : [قولھ. فالخطبتان الزمتان لصالة الجمعة. یفصل بینھما بالجلوس: أي) یجلس بینھما

وھذا ھو األصل في ذكر هللا عز وجل، وقد ثبت في الحدیث . د هللایشترط لصحة الخطبتین أن یستفتحھما بحم: أي] هللا صلى هللا علیھ وسلم
وأما الصالة . ، فیستفتح بحمد هللا)صلوا كما رأیتموني أصلي: (عن النبي صلى هللا علیھ وسلم في مواعظھ أنھ كان یستفتحھا بالحمد، وقد قال

ا ھو مذھب المالكیة والحنفیة وطائفة من أصحاب اإلمام أحمد كم- والصحیح . على رسولھ علیھ الصالة والسالم، فقد اشترطھا بعض العلماء
 أنھ ال تشترط الصالة على النبي صلى هللا علیھ وسلم لصحة الخطبتین، فلو أنھ خطب الخطبتین -واإلمام الشافعي ، وكاد یكون قول الجمھور

ِفاْسعْوا إلى ذكر هللا : بل إن خطبتھ صحیحة؛ ألن هللا یقولمجردتین عن الصالة على النبي صلى هللا علیھ وسلم فإنھ ال یحكم ببطالن خطبتھ،  َّ ِ ْ ِ َ ِ َ َ
، وذكر هللا یتحقق لو تجرد عن الصالة على النبي صلى هللا علیھ وسلم، لكن مع ھذا ال ینبغي على اإلنسان أن یخطب دون أن ] 9:الجمعة[

بمعنى أن . الوصیة بتقوى هللا عز وجل: الشرط الثالث: أي] ز وجلوالوصیة بتقوى هللا ع: [قولھ. یصلي على رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم
، )اتقوا هللا: (فإنھ ال حرج، أو قال لھم) أوصیكم ونفسي بتقوى هللا: (وإن جمع بین نفسھ والناس وقال). أوصیكم بتقوى هللا عز وجل: (یقول

فالوصیة بتقوى هللا . ، فكل ذلك من الوصیة بتقوى هللا) نھاكم هللا عنھآمركم بما أمر هللا بھ، وأنھاكم عما: (، أو)آمركم بتقوى هللا: (أو قال
أوصیكم بتقوى هللا : (، أو)أوصیكم ونفسي بتقوى هللا: (، أو)اتقوا هللا: (صریح اللفظ بالوصیة، كأن یقول: الضرب األول: تكون على ضربین

أوصیكم بفعل أوامر هللا وترك نواھي هللا، فإنھا : عباد هللا: ( كأن یقولأن تكون الوصیة بتقوى هللا بالمعنى، وذلك: الضرب الثاني). عز وجل
فعل الفرائض وترك المحارم، فكالھما معتبر عند من یقول باشتراط الوصیة بتقوى هللا عز : أي) ھي وصیة هللا عز وجل، وھي تقوى هللا

أن النبي صلى هللا علیھ وسلم قرأ القرآن في خطبة : ( عنھوأما قراءة آیة فإنھ ثبت في الصحیح من حدیث جابر بن سمرة رضي هللا. وجل
إال من فم النبي صلى هللا علیھ وسلم من كثرة ما یرددھا على ) ق(ما حفظت سورة : (، وكذلك حدیث الصحابیة التي كانت تقول) الجمعة
وھذه الشروط مستنبطة، وھناك مذھب لبعض .  وآخرتھمیقرأ آیة، ویدعو للمؤمنین والمؤمنات بما فیھ صالح دینھم ودنیاھم: ، فقالوا) المنبر

أي نھي من نواھي هللا،  ّالسلف أنھ ال یشترط ھذه الشروط بتفصیلھا، وأنھ لو ذكر الناس فأمرھم بأي أمر من أوامر هللا، أو نھاھم عن
یانھا حتى ال یقال لإلنسان لو صلى بالناس وھذا ھو الصحیح، فال تشترط ھذه األمور بأع. واشتملت خطبتھ على البشارة والنذارة أجزأه ذلك

فھذا محل نظر، والصحیح أنھ إذا ذكر الناس ووعظھم بأقل ما یصدق علیھ أنھ ذكر . إن خطبتك باطلة: أوصیكم بتقوى هللا: ولم یقل لھم
ِفاْسعْوا إلى ذكر هللا : وموعظة فإنھ یجزیھ؛ ألن هللا یقول َّ ِ ْ ِ َ ِ َ صلى هللا علیھ وسلم لم یقید خطبتھ بشيء معین ُیلزم فأطلق، وألن النبي ] 9:الجمعة[َ

الناس بھ، وعلى ھذا فإنھ یجزیھ أن یوقع الخطبة بما فیھ أمر بما أمر هللا بھ، وبما فیھ نھي عن ما نھى هللا عز وجل عنھ، وما یصدق علیھ 
ولكن األقوى . ھو مذھب اإلمام أبي حنیفة وأصحابھو. فإنھ یجزیھ) سبحان هللا: (ّلو أنھ ذكر بأي ذكر، كقولھ: وقال بعض السلف. أنھ ذكر

لكن لو . النھي عن الشر أجزأه ًواألشبھ أن یكون الكالم مؤثرا بالدعوة إلى الخیر، أو النھي عن الشر، فإن وقع ما یدل على األمر بالخیر أو
سوسة والشك باالعتداد بخطبتھ فإن ھذا أفضل، أن اإلنسان حافظ على تلك الشروط حتى تكون خطبتھ على أتم الوجوه، لیدفع عن الناس الو

]. وحضور العدد المشترط: [قولھ. ّخاصة وأنھ یؤلف القلوب، ویدعوھم إلى حضور جمعتھ والتأثر بھا، والعمل بما یدعوھم إلیھ من الخیر
اء الخطبة نقص العدد لعذر فإن لو أنھ أثن: وقال بعضھم. الشرط مستصحب: وھذا على ما سبق بیانھ، وقال بعض العلماء. في الخطبة: أي

ًالجمعة معتد بھا، وال یلزمھم أن یستأنفوھا ظھرا ٌ. 
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 ما ال یشترط في الخطبة
 
 

ھذا مذھب طائفة من العلماء، ویقول بھ أصحاب اإلمام ]. وال تشترط لھما الطھارة، وال أن یتوالھا من یتولى الصالة: [قال رحمھ هللا تعالى
وسامح بعض . تشترط لھا الطھارة: - كما ھو مذھب الحنفیة والمالكیة والشافعیة-عض العلماء رحمھم هللا تعالى وقال ب. أحمد والشافعي 

ًوالصحیح أنھ تشترط لھا الطھارة تأسیا برسول هللا صلى هللا علیھ وسلم، حیث لم یحفظ عنھ أنھ . أصحاب اإلمام أبي حنیفة كمذھب الحنابلة
ا فإنھ ال ینبغي للخطیب أن یخطب الناس وھو على غیر طھارة؛ ألن النبي صلى هللا علیھ وسلم لم یفعل خطب الناس بدون طھارة، وعلى ھذ

، فحیث حكمنا أن صالة الجمعة ال یعتد بھا إال بالخطبة، والنبي صلى هللا علیھ وسلم لم یخطب ) صلوا كما رأیتموني أصلي: (ذلك، وقد قال
العلماء رحمھم هللا  ّویقوي ھذا أن الخطبتین في مذھب بعض. إنھ حینئذ ال بد من اشتراط الطھارةإال بطھارتھ، والصالة متصلة بالخطبة، ف

ًمنزلة منزلة الركعتین األولیین من الظھر، بدلیل أنھ ال یجوز فیھما الكالم، وبدلیل أنھ یلزم بالجلوس، حتى لو أنھ حرك شیئا من الحصى فقد  ّ
ًلو أن الخطیب تكلم بكالم محرم خرج عن كونھ خطیبا: لون بعدم اشتراط الطھارة، یقولونوالذین یقو. لغى، كأنھ في حكم المصلي وھذا كلھ . ّ

، وھو قد ) صلوا كما رأیتموني أصلي: (ًیؤكد أنھا أشبھ بالعبادة، وعلى ذلك فإنھ تنبغي الطھارة تأسیا بالنبي صلى هللا علیھ وسلم حیث قال
ًال تشترط الطھارة یطالب بدلیل یصرفنا عن ھذا األصل، وال نحفظ دلیال یدل على : ن قالً متطھرا، فم-خطبة وصالة-صلى الجمعة 

ّاالنصراف والخروج عن ھذا األصل، ولذلك ال ینبغي لإلمام أن یعرض جمعة الناس للبطالن، بل علیھ أن یحتاط وأن یصلي بھم وھو على 
ال یشترط أن یتولى الخطبة األولى : أي]. وال أن یتوالھما من یتولى الصالة: [قولھ. أكمل ما تكون علیھ الطھارة من الحدث األصغر واألكبر

ّفلو كان ھناك رجل قوي في الخطبة، وھذا الرجل إذا خطب أثر في الناس، والثاني قارئ إذا قرأ انتفع الناس . والثانیة من یتولى الصالة
 بالناس، فیجوز أن یخطب رجل ثم یصلي رجل آخر، بل ویجوز أن نترك الخطیب یخطب، والقارئ یقرأ ویصلي: بقراءتھ، فإنھم قالوا

وفي النفس شيء من ھذا؛ فإن صالة الجمعة عبادة . یخطب الخطبة األولى رجل، ویخطب الخطبة الثانیة رجل، ویصلي بالناس رجل ثالث
ّ عذر أن یتخلف الخطیب ویتقدم غیره فحینئٍذ توقیفیة وردت عن النبي صلى هللا علیھ وسلم، فینبغي أن تكون بالصفة الواردة، لكن إن وجد

یكون كحكم االستخالف في الصالة، وھذا أصح األقوال عند العلماء، ویختاره جمع من العلماء، كأصحاب اإلمام الشافعي، واإلمام مالك، 
أما أن یخطب شخص . ھ وسلموغیرھم رحمة هللا على الجمیع، فالبد أن تكون صورة الجمعة على ما حفظ على عھد النبي صلى هللا علی

ّذلك فإنھ ال یوسع في مثل ھذا؛ ألنھ یخرج الناس عن صورة السنة التي فعلھا رسول  ویصلي بالناس آخر دون وجود حاجة فال، وبناء على
إن وجد العذر : هللا صلى هللا علیھ وسلم في جمعتھ، وُیبقى على الصفة التي أدى علیھا رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم الجمعة، ونقول

 فال حرج علیھ أن یستخلف غیره، وھكذا لو -كأن یكون ھناك أمر طرأ على اإلمام یوجب خروجھ كمرض ونحو ذلك-ووجدت الحاجة 
ّضاق بھ حصر أو نحو ذلك فقدم غیره لیكمل الخطبة، أو لیصلي بالناس، فھذا أصل مقرر لوجود العذر والضرورة، فاألصل في العبادات أن 

  .یة على الصورة التي وردت عن النبي صلى هللا علیھ وسلمتكون توقیف
 
 
 
 

 سنن الخطبة
 
 

ٍأن یخطب على منبر أو موضع عال، ویسلم على المأمومین إذا أقبل علیھم، ثم یجلس إلى فراغ األذان، : ومن سننھما: [قال رحمھ هللا تعالى
: قولھ]. عصا، ویقصد تلقاء وجھھ، ویقصر الخطبة، ویدعو للمسلمینًویجلس بین الخطبتین، ویخطب قائما، ویعتمد على سیف أو قوس أو 

واألصل في ذلك ما ثبت في الصحیحین من حدیث ]. ٍأن یخطب على موضع عال[من سنن خطبة الجمعة األولى والثانیة : أي] ومن سننھما[
 صلى هللا علیھ وسلم، إن رسول هللا صلى هللا علیھ أنا أعلمكم بمنبر رسول هللا: (أبي العباس سھل بن سعد الساعدي رضي هللا عنھ أنھ قال

، فشھد ..)فصنعھا: قال. ًمري غالمك النجار أن یعمل لي أعوادا أجلس علیھن إذا كلمت الناس: -من األنصار: أي- وسلم قال المرأة منا 
إن المنبر : قالوا. ارتفاع الصوت: نبر، وأصلھمن ال: فھذا الحدیث فیھ قصة المنبر، والمنبر. رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم حین قام علیھ

والسبب في ھذا أن رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم كثر علیھ الناس، وكان المسلمون في المدینة قلیلین . إنما شرع من أجل أن یبلغ صوتھ
 على رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم حینما كانت محصورة على أھلھا والمھاجرین الذین ھاجروا معھ، فلما فتحت مكة وقدم الناس والوفود

كثر الناس في المدینة، فأمر النبي صلى هللا علیھ وسلم بالمنبر ألجل أن یبلغ صوتھ في خطبتھ صلوات هللا وسالمھ علیھ، فصنع ھذا المنبر 
د المنبر فبھا ونعمت، وإن من ثالث درجات، ثم خطب علیھ صلى هللا علیھ وسلم، فصارت سنة أن یخطب اإلمام على منبر، فإن تیسیر وجو

ٍلم یتیسر فإنھ یخطب على شيء عال، كأن تكون ھناك صخرة یقف علیھا، أو یكون ھناك درج عال من الخشب، أو وعاء من الحدید عال،  ٍ ٍ
 إذا عال فالمھم نشز على األرض عال یقف علیھ، ولو كانوا في البر فوقف على ھضبة أو ربوة فخطب علیھا فال حرج، والسبب في ھذا أنھ

ھذا ھو ھدیھ علیھ الصالة ]. ویسلم على المأمومین إذا أقبل علیھم: [قولھ. بموعظتھ وخطبتھ فإن ذلك أدعى لسماعھم صوتھ وانتفاعھم
وقال بعض . والسالم، وھو مذھب الشافعیة والحنابلة، فمذھبھم أن السنة إذا رقى الخطیب المنبر والتفت بوجھھ إلى الناس أن یسلم علیھم

ولكن المحفوظ من فعلھ علیھ الصالة . یسلم عند دخولھ للمسجد، فإن سلم عند دخولھ للمسجد لم یحتج أن یعید السالم على المنبر: لفالس
ّوالسالم وفعل أبي بكر وعمر وعثمان السالم علیھم على المنبر، فالروایات تدل على أن النبي صلى هللا علیھ وسلم سلم كان إذا رقى المنبر 

وفي روایة منفردة عن عثمان، أنھ . وقد روى أبو النجاد أن أبا بكر وعمر كانا یفعلون ذلك. ّى الناس سلم صلوات هللا وسالمھ علیھوأقبل عل
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: قولھ. فعل ذلك، كل ذلك یؤكد على أن سنة النبي صلى هللا علیھ وسلم والخلفاء الراشدین من بعده السالم بعد رقي المنبر إذا أقبل على الناس
إذا سلم جلس حتى یفرغ المؤذن من أذانھ، ویردد معھ، وبعد الفراغ من األذان یقول  :أي]. جلس إلى فراغ األذان، ویجلس بین الخطبتینثم ی[

إذا : (الدعاء المشروع، ثم یبتدئ بخطبتھ، فھذا ھو المسنون والمشروع لظاھر النصوص، كقولھ علیھ الصالة والسالم في حدیث أبي سعید 
ّوكان عمر بن الخطاب رضي هللا عنھ إذا سلم على الناس . ، ھذا یدل على أن السنة أن یسكت أثناء األذان)  فقولوا مثلما یقولسمعتم المؤذن

ًوأذن المؤذن أخذ الصحابة یكلم بعضھم بعضا، فإذا ابتدأ عمر خطبتھ قطعوا الكالم وامتنعوا عن الحدیث ّ ھذا ]. ویجلس بین الخطبتین: [قولھ. ّ
، وھذا ) كان علیھ الصالة والسالم یفصل بین الخطبة األولى والثانیة بالجلوس: ( الصحیحین من حدیث ابن عمر وغیره أنھكما ثبت في

بقدرھا من الزمان : یقارب قراءة سورة اإلخالص، أي: وقال بعضھم. الجلوس یسیر، وضبطھ بعض العلماء بقدر ما تحصل بھ الطمأنینة
بھذا، وإنما یكون بأقل ما تحصل بھ الطمأنینة، فلو جلس جلسة خفیفة تحصل بھا الطمأنینة فإنھ حینئٍذ یعتد والصحیح أنھ ال یتقید . الیسیر

ًوھنا مسألة، وھي أنھ إذا كان یجوز لإلنسان أن یخطب جالسا لوجود عذر كمرض ونحوه، فخطب . بجلوسھ، وال یصل الخطبتین ببعضھما
 أن یسكت ھنیھة بقدر جلوسھ بین الخطبتین، فإذا سكت بین -  كما قالوا-الخطبة الثانیة واألولىًجالسا الخطبة األولى فإن كیفیة فصلھ بین 

أنھ خطب : (ثبت في الحدیث الصحیح عنھ علیھ الصالة والسالم]. ًویخطب قائما: [قولھ. الخطبة األولى والثانیة كان سكوتھ بمثابة الجلوس
ًم وشنعوا على من خطب جالسا، كما أثر عنھم رضي هللا عنھم وأرضاھم، ولما دخل بعض ّ، ولذلك قبح الصحابة رضوان هللا علیھ) ًقائما ّ

وذلك ألنھ تمرد على سنة النبي صلى هللا علیھ وسلم، وھذا . انظروا إلى ھذا الخبیث: ًالصحابة على بعض أھل البدع وھو یخطب جالسا قال
لخطبة ینبغي أن تكون على صفة خطبة النبي صلى هللا علیھ وسلم في صفتھ ًمن باب غیرتھم على سنتھ صلى هللا علیھ وسلم، خاصة وأن ا

ّوحالھ، وھذا یؤكد ما ذكرناه، بدلیل أن الصحابة كانوا یشنعون على كل من خالفھ، ولما رؤي مروان بن الحكم وھو یرفع یدیھ قال 
ما كان یرفع یدیھ على المنبر في : ، أي) یزید على اإلشارةًتبا لھا من یدین قصیرتین، ما كان رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم : (الصحابي

ًألنھ أبلغ في الھیبة، وأبلغ في التأثیر، وأكثر نفعا للناس، وذلك برؤیتھم الخطیب، خاصة إذا ] ًویخطب قائما: [فقولھ. الدعاء إال في االستسقاء
 الموعظة في القلوب وتأثرھا بھا، ولذلك كان صلى هللا علیھ رآه المستمع وھو ینفعل في كالمھ ویتأثر بما یقول، فإن ذلك أدعى لحصول

ًوسلم یخطب قائما، وإذا خطب رفع صوتھ واشتد غضبھ، وھذه ھي السنة، فالبد أن یكون في الخطیب في ھیئتھ وصورتھ ومنظره ما یدل 
 ات وأحبھا إلى سبحانھ وتعالى، وھو مقام الدعوةعلى ھیبتھ لذلك المقام، وھو مقام الوعظ والتذكیر با سبحانھ وتعالى، وھو أشرف المقام

عروق رقبتھ علیھ الصالة : أي-  تحمر عیناه، وتنتفخ أوداجھ -كما في حدیث جابر -إلى هللا عز وجل، فكان علیھ الصالة والسالم إذا خطب 
ذا خطب بھذه الصفة شعر الناس بھیبة ألنھ إ: صبحكم ومساكم، قال العلماء:  ، ویشتد غضبھ، ویعلو صوتھ كأنھ منذر جیش یقول- والسالم

الكالم الذي یقولھ، أما لو خطب ببرود وخمول وبصوت ضعیف فإن الناس ال تتأثر وال تتفاعل مع كالمھ، وال تحسب بأن ھذا الكالم یخرج 
ره بالكلمات التي یلقیھا على من إنسان یتأثر بھ، فإذا كان الخطیب یتأثر بالكالم الذي یقول، وكانت كلماتھ خارجة بوقع بلیغ یدل على تأث

الناس، فإن الناس یستجیبون لذلك، ثم إن صورتھ من شدة الغضب وتغیر وجھھ تدعو الناس إلى دفع السآمة والملل والنوم، واإلقبال علیھ، 
ا تكلم اإلنسان ببرود حتى إنھم یشفقون علیھ في حالھ، ویحسون حینئٍذ أنھ یتكلم عن أمر عظیم، وھذا أدعى إلى ھیبة الشرع، بخالف ما إذ

وبطمأنینة وھدوء، فإن الناس ربما ناموا وربما تكاسلوا وانشغلوا، ولكنھ إذا تفاعل مع خطبتھ كان األثر أبلغ، وھذا الشيء مجرب، ولذلك 
 الكالم الذي یقول، حمدت طریقة اإللقاء على طریقة الخطبة من الورقة، فإنھ إذا خطب باإللقاء تفاعلت الناس برؤیتھ وأحسوا أنھ یتفاعل مع

ًبخالف ما إذا كان یخطب من ورقة، وھذا الذي جعل بعض العلماء یستحب أن یكون اإللقاء مباشرة تأسیا برسول هللا صلى هللا علیھ وسلم، 
 أما لو عال وكل ذلك المقصود منھ أن یكون األثر أبلغ في النفوس، حتى یعظم الناس شأن الخطبة وشأن المنبر، ویحس الناس بھیبة المنبر،

المنبر ضعیف النفس ضعیف اإللقاء والتحضیر فإنھ ال یبلغ أثره في القلوب بموعظتھ، وترى الناس تستھین بالمنبر، وربما یصل إلیھ من 
ویعتمد على سیف : [قولھ. ًلیس بأھل فال یحصل المقصود من تأثیر الناس في المواعظ والخطب، ویكون ھذا مخالفا لمقصود الشرع ومراده

. وحسنھ الحافظ ابن حجر رحمھ هللا في اعتماده علیھ الصالة والسالم على العصا فیھ حدیث اختلف العلماء في سنده،] و قوس أو عصاأ
ال حرج علیھ : ولذلك ال ینكر على أحد اعتمد على عصا، ودرج على ذلك العلماء رحمة هللا علیھم، ولكن لو خطب بدون عصا فإنھم یقولون

إذا خطب : أي]. ویقصد تلقاء وجھھ: [قولھ. ًوبعض العلماء یرى أنھ ما دام الحدیث مختلفا فیھ فإنھ یخطب بدون عصا. وال ینكر علیھ
ًالخطیب ال یلتفت یمنة وال یسرة؛ ألنھ إذا التفت یمینا ظلم أھل الیسار؛ ألن صوتھ یعزب عنھم، وإذا التفت یسارا ظلم أھل الیمین؛ ألن صوتھ  ً

ًیجعل وجھھ إلى األمام، فال یلتفت یمینا وال شماال: أي. یقصد تلقاء وجھھ: لوایعزب عنھم، ولذلك قا وفي ھذه المسألة دلیل خفي أشار إلیھ . ً
بعض المحققین، كاإلمام الحافظ ابن الملقن رحمھ هللا، فقد أشار إلیھ في حدیث أنس في الصحیحین، وھذا یدل على عمق فھمھ رحمة هللا 

النبي صلى هللا علیھ وسلم في الجمعة التي استسقى فیھا، وسأل   لما دخل على-كما في الروایة الصحیحة-األعرابي علیھ، وذلك أنھ ذكر أن 
باب القضاء، وھي دار كانت لـعمر بیعت وصارت : ، وكان یسمى)رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم أن یستسقي للناس، دخل من باب عمر 

: قال أنس . لغربیة إلى الشمالیة من مسجد النبي صلى هللا علیھ وسلم، ودخل منھ ھذا األعرابيدار قضاء، وھذا الباب كان في الجھة ا
 أنھ لو كان النبي صلى هللا - كما قالوا- ووجھ الداللة في انتزاع ھذا الحكم ). فمضى حتى صار تلقاء وجھ النبي صلى هللا علیھ وسلم فاستقبلھ(

دل ھذا : عرابي أن یتكلف المسیر من الجھة الغریبة حتى ینتصف المسجد ویأتي تلقاء وجھھ، فقالواعلیھ وسلم یلتفت في خطبتھ لما احتاج األ
إنھ إذا خشي : واستثنى بعض العلماء الدروس وأثناء المجالس العامة، فقالوا. على أنھ كان إذا خطب قصد تلقاء وجھھ علیھ الصالة والسالم

عند تقریر المسائل وضبطھا، أما في  عوه إلى السآمة والملل فال حرج أن یلتفت، خاصةعلى الناس أن ینام بعضھم، أو یحصل لھ ما ید
ًالخطب فالسنة أن یقصد تلقاء وجھھ، وال یلتفت یمینا وال شماال، وقالوا  ھذا كلھ أدعى لھیبة الخطیب وإلقبا: ً
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 األسئلة
 
 

...... 
 

 حكم إلقاء خطبة الجمعة بغیر العربیة
 
 

، والصالة والسالم على : حرج لو كانت الخطبة بلغة غیر عربیة لكي یفھمھا المصلون؟ الجوابھل ھناك : السؤال باسم هللا، والحمد 
فاختلف العلماء رحمھم هللا في صحة خطبة الجمعة بغیر العربیة على قولین مشھورین، : أما بعد. رسول هللا، وعلى آلھ وصحبھ ومن وااله

ل القدر المعتبر لصحتھا، ثم بعد ذلك یخطب بلغة القوم وال حرج علیھ والصحیح أنھ یبتدئ الخطبة وال موعظة بالكالم العربي حتى یحصِّ
ًحینئٍذ، أما لو تمحضت باألعجمیة، فإن في صحتھا نظرا، ولذلك ال بد من ورودھا على الوجھ الذي ذكرنا، فیخطب بالعربیة على القدر 

 .وهللا تعالى أعلم. أنھ بالقوم یعظھم ویذكرھمالمجزي بما فیھ بشارة ونذارة، ثم بعد ذلك ش
 
 
 
 

 حكم الكالم أثناء خطبة الجمعة ومدى تأثیره على الصالة
 
 

إذا كان ال یجوز الكالم أثناء الخطبة، فھل معنى ذلك أن من تكلم بطلت جمعتھ وال أجر لھ؟ وھل یؤثر ذلك على صحة صالتھ؟ : السؤال
معتھ صحیحة ولكنھ ینقص في األجر، ویكون كالمھ من اللغو الذي یوجب نقصان أجره في الجمعة، إن تكلم أثناء الجمعة فإن ج: الجواب

 .وهللا تعالى أعلم. ال جمعة كاملة: أي) فال جمعة لھ: (ویكون قولھ علیھ الصالة والسالم
 
 
 
 

 الجمع بین السعي المذكور في آیة الجمعة والمشي بالسكینة المذكور في الحدیث
 
 

ِیا أیھا الذین آمنوا إذا نودي للصالة مْن یْوم الُجُمعة فاْسعْوا إلى ذكر هللا : ف نجمع بین قولھ تعالىكی: السؤال َّ ِ ْ ُ ُِ ِ ِ ِ َّ ِ ِ ِ َُّ ِ َِ َ َ َ َ َ َ ََ ْ ِ َ َّ ، وقول النبي صلى ]9:الجمعة[َ
َفاْسعْوا إل: قولھ سبحانھ وتعالى: ؟ الجواب)إذا أتیتم الصالة فعلیكم بالسكینة: (هللا علیھ وسلم ِ َ ِى ذكر هللا َ َّ ِ ْ امضوا إلى ذكر هللا، : أي] 9:الجمعة[ِ

ًولیس المراد بھ السعي الذي ھو االشتداد في السیر، وأخذ بعض العلماء من ھذه اآلیة الكریمة دلیال على أنھ یجوز السعي عند إقامة الصالة، 
لصالة فال تأتوھا تسعون وأتوھا تمشون وعلیكم السكینة، إذا أقیمت ا: (والصحیح أن ذلك خالف السنة؛ ألن النبي صلى هللا علیھ وسلم قال

ینبغي من المكلف ھذا  ، فدل نھیھ علیھ الصالة والسالم عن السعي عند المضي إلى الصالة على أنھ ال) فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا
المراد بھا مطلق السعي ) فاسعوا إلى ذكر هللا: (ةالضرب من السیر، وھذا اللفظ في الحدیث عام شامل لصالة الجمعة وغیرھا، وتكون اآلی

، والقراءة تفسر )فامضوا إلى ذكر هللا: (مضیت إلیھ، ویؤكد ذلك قراءة ابن مسعود : سعیت إلى المسجد، بمعنى: الذي ھو المضي، كما تقول
  .وهللا تعالى أعلم. قراءة، وعلى ھذا یكون السعي ھنا في اآلیة الكریمة لیس على ظاھره، وال یعارض منصوص السنة

 
 
 
 

 حكم االلتزام بخطبة الحاجة في خطبة الجمعة
 
 

أما خطبة الحاجة فقد جاءت عنھ علیھ الصالة والسالم وھي مطلقة، وأما : ھل یسن بدء الخطبة یوم الجمعة بخطبة الحاجة؟ الجواب: السؤال
رات والندوات، وأما االلتزام والتقید بخطبة الحاجة إلى حد أن بالنسبة لخطبة الجمعة فاألمر فیھا واسع، وھكذا مجالس الذكر والمحاض

ًاإلنسان ال یكتب رسالة وال كتابا، وال یخطب، وال یحاضر، وال یتكلم إال ویستفتح بخطبة الحاجة، فھذا التقید الزائد عن الحد لم یثبت عن 
، وھذا فیھ حدیث عائشة في الصحیحین، وحدیث جابر )وأثنى علیھحمد هللا (رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم، فالثابت في األحادیث الصحیحة 

ولذلك السنة أن ینوع، ) خطب خطبة الحاجة: (، فلم یتقید بلفظ معین، ولو كان تعتد لقال)حمد هللا وأثنى علیھ: (في صحیح مسلم ، وكلھا بلفظ
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ّوانظر إلى كتب األئمة والسلف ودواوین العلم، فإنك لن تجد أحدا صدر كتاب ھ بخطبة الحاجة، فااللتزام بھا والتقید یشعر بأنھا واجبة، حتى إن ً
بعض طالب العلم ربما أنكروا على الخطیب، أو على المحاضر، أو على المدرس، أو على الواعظ إذا استفتح موعظتھ أو خطبتھ بغیر 

ة یدل على فضل ھذه الخطبة، ولكن ال یتقید بھا خطبة الحاجة، أو استفتح كتابھ بغیر خطبة الحاجة، وھذا محل نظر، وحدیث خطبة الحاج
 .وهللا تعالى أعلم. حیث یشعر أو یظن الناس كأنھا واجبة الستفتاح الذكر

 
 
 
 

 حكم تقدیم الحافظ للصالة بالناس یوم الجمعة على الخطیب غیر الحافظ
 
 

؟ )فلیؤمكم أقرؤكم لكتاب هللا: ( النبي صلى هللا علیھ وسلمإذا خطب اإلمام الخطبة وكان في القوم من ھو أقرأ منھ، وھل یقدمھ لقول: السؤال
ال یقدمھ؛ ألن صالة الجمعة متصلة بخطبتھا، وبناء على ذلك یسیر على منھج رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم، فمن خطب بالناس : الجواب

ًیغتفر ھذا الیسیر، وخاصة إذا كان إماما راتبا فإ: صلى بھم، وعلى ھذا فإننا نقول ، وإن كان على عمومھ، )یؤم القوم أقرؤھم لكتاب هللا: (نھً
المھم في صالة الجمعة : فال حرج أن یتقدم ولو كان ھناك من ھو أقرأ منھ، ما دام أنھ أقدر على الموعظة والتأثیر على الناس، قال العلماء

یحسن الخطبة وال یحسن توجیھ الناس فإنھ یقدم من یحسن ًیوم الجمعة الخطبة، ولذلك ال یلي الجمعة القارئ، بمعنى أنھ لو كان قارئا ال 
ُالتذكیر والخطبة، ولذلك أمر الناس بالسعي إلیھا ونھوا عن الكالم أثناء خطبة  توجیھ الناس على القارئ؛ ألن مقصود الجمعة یوم الجمعة

ًفإنھ إن كان خطیبا مؤثرا وكالمھ نافعا، أو كان الخطیب، وكل ذلك تعظیم لشأن الخطبة، األمر الذي یدل على أن الشرع قصدھا، وعلى ھذا  ً ً
ًفقیھا عالما ولكنھ دون غیره في القراءة فإنھ أولى، والسنة عن رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم أنھ من ولي الخطبة یلي الصالة وهللا تعالى . ً

  .أعلم
 
 
 
 

 حكم االحتباء یوم الجمعة بالحبل أو بالیدین
 
 

 أم أنھ إذا جمع رجلیھ بیدیھ یقع في - الحبل الذي یحتبي بھ: أي-الحتباء أثناء الخطبة یختص بمن كانت معھ حبوتھ ھل النھي عن ا: السؤال
: العلة األولى: إن النھي عن االحتباء لعلتین: النھي عن االحتباء فیھ حدیث تكلم العلماء رحمھم على سنده، وقال من یقول بھ: النھي؟ الجواب

إذا احتبى لم یأمن أن یسترسل في نومھ، ثم بعد ذلك ینتقض وضوءه فتبطل صالتھ، وكذلك ینشغل عن ذكر هللا وعن خوف النوم، وذلك أنھ 
أنھ إذا احتبى انكشفت عورتھ، وذلك ألن الناس كانوا یأتزرون، واالحتباء مع : العلة الثانیة. الموعظة التي ینبغي أن یستمع إلیھا ویتأثر بھا

إنھ یبقى النھي على عمومھ، سواء، أكانت معھ الحبوة أم لم :  العورة في كثیر من األحوال والصور، ولذلك قالوااالئتزار ال یمنع من كشف
یكون معھ القماش الذي یدار، أو یلف غطاء رأسھ علیھ  كأن-إن كانت معھ حبوتھ : أما الذین یفرقون بین وجودھا وعدمھا فقالوا. تكن معھ

 فإنھا تعینھ على النوم، فال یحتبي بھا، أما لو لم تكن معھ حبوتھ وإنما احتبى - بالحزام ركبتیھ إلى صدرهویعقده، أو یأتي بحزام ثم یجمع
بیدیھ، فإنھ إذا نام سقط واستیقظ، ففرقوا بین أن تكون معھ حبوتھ وبین أال تكون معھ، وھذا راجع إلى العلة؛ ألنھم لما نظروا أن العلة ھي 

ففرقوا . حبوتھ یسترسل وینام وال یشعر، ولكن إذا لم تكن معھ حبوتھ فإنھ یجمع بیدیھ، فإذا نام انفكت یدیھ فیستیقظإذا كانت معھ : النوم قالوا
ًبین أن تكون معھ الحبوة أوال تكون معھ، ولكن ظاھر السنة العموم، ولذلك یكون تخصیص ھذا العموم من جھة علتھ، والتخصیص من جھة 

 أن النھي على العموم أولى، وعلى ذلك -عند من یقول باعتبار ھذا الحدیث-والذي یظھر وهللا أعلم . عفالعلة إن قویت قوي وإن ضعفت ض
 .وهللا تعالى أعلم. یشمل من جمع بحبوة أو جمع بیدیھ فقط

 
 
 
 

 الواجب على الخطیب إذا نسي الخطبة الثانیة
 
 

ّ الصالة، فھل یجوز أن یرجع؟ وما الحكم لو صلى ولم یؤد الخطبة إذا نسي الخطیب الخطبة الثانیة، ونزل من المنبر، وأقیمت: السؤال
من أغرب ما رأیت أن تكون األمة كلھا نائمة، وال أحد ینبھ الخطیب، حتى أثناء : سئل بعض العلماء عن ھذه المسألة فقال: الثانیة؟ الجواب

وھذه المسألة فیھا خالف بین . ھذه المسألة لھا حقیقة ووجودولذلك ال یرون أن ). إذا لم تغرب الشمس: (إقامة الصالة، فھي أشبھ بقولھم
فبعض العلماء یرى أن الخطبتین قائمتان مقام الركعتین األولیین من الظھر، وبناء على ذلك ال یصح أن یخطب خطبة واحدة وینزل : العلماء
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.  الثانیة، ثم یقیم للصالة ویصلي، فحینئٍذ یصح بناؤهیرجع ویخطب الخطبة: وبعضھم یقول. ویصلي، ویلزمھ حینئٍذ أن یعید الجمعة إذا صلى
  .وهللا تعالى أعلم. وھذا أقوى في االعتداد بصالتھ، وسقوط الشبھة في االعتداد بھا

 
 
 
 

 حكم الصالة على النبي أثناء الخطبة والجھر بھا
 
 

لى على النبي صلى هللا علیھ وسلم، أو یكون ذلك في ھل یحوز للمأمومین أن یؤمنوا إذا دعا اإلمام، أو یجھروا بالصالة إذا ص: السؤال
ًإذا صلى یصلي جھرا، : أما الصالة على النبي صلى هللا علیھ وسلم فقد قال بعض العلماء: ًأنفسھم بقاء على الصمت وعدم الكالم؟ الجواب

یصلي علیھ ألنھ مأمور بالصالة :  فقالوا،)آمین: آمین، فقلت: رغم أنف امرئ ذكرت عنده فلم یصل علیك، فقل: (وال حرج علیھ؛ لحدیث 
وھو . یصلي في نفسھ: وقال جمھور العلماء. ھذا واجب، فیجب علیھ، وال حرج أن یفعل ھذا: علیھ علیھ الصالة والسالم عند ذكره، فقالوا

 أنصت فقد -واإلمام یخطب-بك إذا قلت لصاح: (ًأقوى، وحینئٍذ یكون أمره علیھ الصالة والسالم دلیال على سقوط الصالة عنھ، وھو قولھ
فقد : (واجب، ومع ذلك قال وھذا أمر بالمعروف ونھي عن المنكر، وھو. أنصت: ، فتأمل ھذا الحدیث، فإنھ یخاطب صاحبھ ویقول) لغوت
ًبھا، وكذلك أیضا ، فدل على أنھ ال یتكلم ولو كانت الصالة واجبة، وھذا یدل على عظم شأن الخطبة، وأنھ ینبغي اإلنصات لھا والتأثر )لغوت

 .وهللا تعالى أعلم. عقد العزم على العمل بما فیھا من الخیر
 
 
 
 

 حكم رفع الیدین بین الخطبتین والدعاء
 
 

رفع الیدین بالدعاء بین الخطبتین قول طائفة من العلماء، وأنھ مما یتحرى : ھل یجوز رفع الیدین بین الخطبتین والدعاء؟ الجواب: السؤال
 أي أنھ مما یظن أن فیھ الساعة التي ھي ساعة الجمعة، ولذلك یدعو فیھا، ولكن رفع الیدین بقصد القربة یعتبر من الحدث، إلجابة الدعوة،

ًأما لو أنھ دعا دعوة مطلقة فال حرج علیھ في ذلك، أو لم یتخذ ذلك دیمة ولم یعتقد فیھ فضال فال حرج علیھ؛ لمطلق األحادیث في جواز رفع 
، والوقت الذي بین الخطبة األولى والخطبة الثانیة یشرع فیھ الكالم، ویشرع فیھ الفعل، وھذا دل علیھ الحدیث في صحیح الیدین في الدعاء

  .وهللا تعالى أعلم. البخاري أن الصحابة فعلوا ذلك بحضرة عمر رضي هللا عنھ وأرضاه
 
 
 
 

 مواضیع یستحب الحدیث عنھا في خطبة الجمعة والتذكیر بھا
 
 

ما المواضیع التي ینبغي أن یعتني األئمة بھا في خطبة الجمعة؟ وھل كان من ھدي السلف تفقیھ الناس ما یجھلونھ من األحكام في : السؤال
ُیا أیھا الذین آمنوا : أما ظاھر القرآن فخطبة الجمعة دعوة إلى ذكر هللا عز وجل : خطبة الجمعة، أم یقتصر على الوعظ واإلرشاد؟ الجواب َ َ َ َِ َُّّ َ

ِذا نودي للصالة مْن یْوم الُجُمعة فاْسعْوا إلى ذكر هللا ِإ َّ ِ ْ ُِ ِ ِ ِ َّ ِ َِ ِ َ َ َ ََ ْ ِ أن الناس أحوج ما یكونون في خطبة الجمعة : ، ومعنى ھذه اآلیة الكریمة]9:الجمعة[َ
عنده من الخیر، وما عنده إلى من یذكرھم با عز وجل، ویذكرھم بوعده ووعیده، وتخویفھ وتھدیده، وجنتھ وناره، وبشارتھ ونذارتھ، وما 

من الشر، وأن الخیر لمن أطاعھ والشر لمن عصاه، فتذكیر الناس بذلك ھو المقصود، وإذا وفق الخطیب ألن یمس شغاف قلوب الناس 
ناره بتذكیرھم بوعد هللا عز وجل، وما أعد لألخیار من جنتھ ودار كرامتھ، وكذلك تخویفھم وتھدیدھم من وعیده، وما أعده لألشرار من 

فلو أن . وعقوبتھ، فخرج الناس من الخطبة وقد بلغتھم الموعظة، وھم على الرجاء والخوف في قلوبھم، فإن ذلك أدعى لصالح أمورھم كلھا
ًخطیبا تكلم بموعظة عن اآلخرة، فإنھ سیتأثر بھا صغیر الناس وكبیرھم، وعالمھم وجاھلھم، وسفیھھم ورشیدھم، وسیصبح التأثر على جمیع 

من حضر من أفاضل المجتمع، فإذا خرجوا لسلوكھم وتصرفاتھم، وخرجت ھذه الموعظة معھم؛ ألنھا ال تتقید بزمان، وال تتقید طبقات 
فغض . أستغفر هللا: بمكان، وال تتقید بحدث، وال تتقید بشيء معین، فلو خرج الواحد منھم من المسجد فرأى عورة من عورات المسلمین قال

ألن الجنة والنار جعلت أمام عینیھ، ولذلك ینبغي التركیز على تبشیر الناس بما عند هللا . أستغفر هللا: قال. ًحرماًبصره، ولو سمع أمرا م
كان أول ما أنزل على رسول هللا صلى : (تعالى، وتخویفھم مما عند هللا، فإن ھذا یدعوھم إلى صالح جمیع أمورھم، وقد قالت أم المؤمنین 

فالناس إذا خافت ورجت ما عند هللا تركت زمام أمورھا لمن خوفھا با عز وجل وبشرھا بما ). ا ذكر الجنة والنارهللا علیھ وسلم آیات فیھ
َأمْن ُھو قانت آناء اللْیل ساجدا وقائما یْحذُر اآلخرة ویْرُجوا رْحم: عنده؛ ألن الخوف والرجاء مظنة السالمة، كما قال هللا تعالى َ َ َ َ َ َ َ َ ََ ِ ِ ِ ََّ ًَّ َ َ ًَ ِ ِ ٌ ھ َ ِة ربِّ َ َ
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ًتتجافى ُجنوُبُھم عن المضاجع یدُعون ربُھم خْوفا وطمعا : ، وقال عن عباده األخیار] 9:الزمر[ َ َ َ َ َ َ َ َ ََ ً َ َ َ َْ َّْ ْ ِ ِ ْ ِ ، فجمع لھم بین الخوف ] 16:السجدة[ُ
سبحانھ وتعالى، فیفعلون والطمع، وبناء على ذلك فإن المقصود من الخطبة أن یمس اإلنسان شغاف قلوب الناس حتى یكونوا مطیعین  

أوامره ویجتنبون نواھیھ، ویخرج كل إنسان إن كان أخطأ في أمور دنیویة لكي یصحح ھذه األمور الدنیویة على وفق شرع هللا، وإن كان في 
سبة ألفضل ما یكون من فھذا بالن. فلزم السنة وترك البدعة والتزم الجماعة، وسار على نھج الكتاب والسنة أمور دینیة اتقى هللا عز وجل فیھا

ّذكر هللا عز وجل، فإذا ذكر بھذا التذكیر، وكانت الخطبة قائمة على اإلیمان با وقواعد اإلیمان بھ المدعمة باألدلة الصحیحة الصریحة من 
ام واألمور التي لھا مساس أما بالنسبة لما یلي ذلك من األحك. كتاب هللا وسنة رسولھ صلى هللا علیھ وسلم انتفع الناس على اختالف طبقاتھم

بالفقھ والمعامالت فھذا بقدر حاجة الناس، فإذا رأى الناس یحتاجون إلى تفقیھھم في العبادات فعل، كمواسم الحج، فإنھ یذكرھم ببعض األمور 
علیھم، خاصة إذا عمت المھمة في حجة النبي صلى هللا علیھ وسلم، وكذلك یذكرھم بالمعامالت المحرمة، وكیف یتبایعون، وما الذي یحرم 

. البلوى في بعض المعامالت المحرمة، فإنھ یخطب فیھا خطبة یبین للناس حرمة ھذا النوع من التعامل؛ ألن ھذا من التذكیر با عز وجل
دیانتھم وقربھم وكذلك یذكرھم بأمور المسلمین وما یتربص بھ أعداؤھم من الكید واألذیة لھم، من تشتیت كلمتھم وتفریق صفوفھم، والنیل من 

فالبد للخطیب أن یكون عنده تنویع في مثل ھذه األمور، أما المبالغة في األشیاء، بمعنى أن . من هللا عز وجل، فھذا أمر مھم ومطلوب
فھذا من اإلنسان یبالغ في جانب معین، فیأتي الناس إلیھ خطبتھ في أشیاء معینة یدور فیھا، ویحیا ویموت علیھا، وكأن اإلسالم حصر فیھا، 

الغلو، فكونھ ینحصر في ھذه الجوانب، أو یرى العنایة بواقع المسلمین ومشاكلھم فیحقر من یذكر الناس بالجنة والنار، فھذا لیس من السنة 
م كلھ، ّفي شيء، فھو أقرب إلى البدعة منھ إلى السنة؛ ألنھ غال في دین هللا عز وجل، وعد أن العنایة بواقع المسلمین ومشاكلھم ھو اإلسال

وھذا لیس بصحیح، بل إن الناس یحتاجون إلى عنایة؛ ألن صالح الناس یبتدئ من الناس أنفسھم، فإذا صلح الفرد صلح المجتمع، وھذا الذي 
فكون اإلنسان . أن یخرج إلى بیتھ وإلى زوجھ وإلى إخوانھ وأخواتھ فیؤثر فیھم أمامك إن أصلحھ هللا بموعظتك وتذكیرك فإنھ أدعى إلى

وآخر دعوانا أن الحمد  رب . ًي باإلسالم عموما، وال ینحصر في جانب معین، ھو أقرب إلى سنة النبي صلى هللا علیھ وسلم وھدیھیعتن
  .وصلى هللا وسلم وبارك على سیدنا محمد، وعلى آلھ الطیبین الطاھرین. العالمین

 
 
 
 

 [3[ باب صالة الجمعة -شرح زاد المستقنع 
أن صالتھا تكون ركعتین یجھر فیھما بالقراءة، ویسن أن یقرأ في األولى بالجمعة وفي الثانیة بالمنافقون، :  بصالة الجمعةمن األحكام المتعلقة

وللجمعة سنن ینبغي مراعاتھا والمحافظة . حكم إقامة أكثر من جمعة في البلد الواحد، ومقدار السنة التي تصلى قبل الجمعة وبعدھا: ومنھا
غتسال، والتطیب، ولیس أحسن الثیاب، والتبكیر، والدنو من اإلمام، وقراءة سورة الكھف، واإلكثار من الدعاء والصالة اال: علیھا، ومنھا

 .على النبي صلى هللا علیھ وسلم
 أحكام صالة الجمعة

 
 

...... 
 

 عدد ركعاتھا، والسنة فیما یقرأ فیھا
 
 

فیقول : أما بعد.  والسالم على أشرف األنبیاء والمرسلین، وعلى آلھ وصحبھ أجمعینبسم هللا الرحمن الرحیم الحمد  رب العالمین، والصالة
أجمع العلماء رحمة هللا علیھم على أن الجمعة ركعتان، وھي ھدي النبي صلى هللا علیھ ]. الجمعة ركعتان: فصل: [المصنف علیھ رحمة هللا

ًیسن أن یقرأ جھرا في األولى بالجمعة وفي : [قال رحمھ هللا تعالى. القراءةوسلم الثابت عنھ في األحادیث الصحیحة، ركعتان یجھر فیھما ب
ثبت عن رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم من فعلھ أنھ قرأ في األولى بالجمعة وفي الثانیة بالمنافقون، أما : أي) یسن: (قولھ]. الثانیة بالمنافقین

لك إذا قرأھا ختمھا بأمرھم بما یدل على أھمیة شھود صالة الجمعة؛ ألن هللا ختمھا اختیار الجمعة فالمناسبة في ذلك أنھ یوم الجمعة، ولذ
ّباألمر بحضور صالة الجمعة وشھودھا والنھي عن التخلف عنھا، وأما سورة المنافقون؛ فألنھا تشتمل على صفاتھم المذمومة التي حذر هللا 

 اإلخالص وترك الریاء وصفات المنافقین التي ال یحبھا هللا عز وجل، فذكر منھا عباده المؤمنین، فیكون ذلك أدعى إلى دعوة الناس إلى
ّصفات أھل النفاق فیھ قرع للقلوب، وتذكیر لھا وتحذیر لھا من سلوك ھذا السبیل الذي سمى هللا أھلھ، ونفر العباد من اتباعھ ّ.  

 
 
 
 

 التفصیل في حكم إقامة الجمعة في أكثر من موضع من البلد
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والسبب في ذلك أن النبي صلى هللا علیھ وسلم والخلفاء ]. وتحرم إقامتھا في أكثر من موضع من البلد إال لحاجة: [هللا تعالىقال رحمھ 
عوا أكثر من جمعة واحدة، وكان أھل قباء على أمیال من مسجد النبي صلى هللا علیھ وسلم ومسجدھم لھ الفضل  الراشدین من بعده لم یجمِّ

عوا، وھذا یدل على أنھ ال تشرع أكثر من جمعة في المدینة الواحدة، فإن والمكانة، ومع ذلك  لم یأمرھم النبي صلى هللا علیھ وسلم أن یجمِّ
. وجدت الحاجة كاتساع العمران كما ھو موجود اآلن، وأصبح الناس في مشقة أن یشھدوا الجمعة في مسجد واحد فیجوز التعدد بقدر الحاجة

بغداد في عھد بني العباس، وذلك في عصر ھارون الرشید رحمھ هللا، فإنھ ازدحم الناس على جسر دجلة، وشھد وأول تعدد للجمعة وقع في 
أھل جانب بغداد الشرقي الجمعة فكانوا یزدحمون على الجسر، فربما سقطوا بدوابھم في النھر وغرقوا وماتوا، ولربما مات الضعفاء من 

في أن یقیموا الجمعة في الشط الثاني من بغداد، فأذن لھم ورخص لھم القاضي أبو یوسف النساء واألطفال ونحوھم، فاسترخص الناس 
عوا أمرھم أن  صاحب اإلمام أبي حنیفة ، وھي أول مسألة حصل فیھا تعدد الجمعة كما یذكر العلماء رحمة هللا علیھم، ولما أفتاھم أن یجمِّ

ًیعیدوھا ظھرا احتیاطا عددوا من دون : أي] فإن فعلوا: [قولھ]. علوا، فالصحیحة ما باشرھا اإلمام أو أذن فیھافإن ف: [قال رحمھ هللا تعالى. ً
لو أننا أحدثنا جمعة في حینا، وال حاجة : حاجة فھم آثمون، كأن تكون ھناك جمعة في حي وھناك حي قریب منھ، فیقول أھل الحي القریب

فإن صلوا فھل العبرة بالجمعة . وجد حاجة وضرورة، فحینئٍذ إذا أحدثوھا أثموافإحداثھم للجمعة محرم إذا لم ت. أن نذھب إلى الحي الثاني
العبرة عندي : فبعض العلماء یقول: القدیمة، أم العبرة بالجمعة الحدیثة، أم العبرة بالجمعتین وكلتاھما صحیحة؟ ھذا فیھ تفصیل بین العلماء

ّلمسجد الحدیث بكر وصلى الجمعة قبل فجمعتھ ھي المعتد بھا وھي المعتبرة، بأول الجمعتین، فأول الجمعتین وقعت ھي المجزئة، فلو أن ا ّ
العبرة بالمسجد القدیم، وھو قول الجمھور، : القول الثاني. وال ینظر إلى قدیم وال إلى جدید وھذا یقول بھ بعض أصحاب الشافعي رحمھ هللا

د ، وكذلك جمع من أصحاب اإلمام الشافعي رحمة هللا على الجمیع، كما ینص علیھ أصحاب اإلمام مالك رحمھ هللا، وأصحاب اإلمام أحم
ِال تقم فیھ أبدا لمْسجد أسِّس على التقوى مْن أول یْوم أحق أْن تقوم فیھ : وھذا ھو ظاھر القرآن، قال تعالى ِ َّ ِ ِ َِ ُ ْ َُ ََ َ َ َُّ ٌ ًَ َ َ َ َ َ ٍَ ِ َّ َ َُ ِ ، فدل على أن ] 108:التوبة[ْ

ٌمعتبرة، وعلى ھذا فالجمعة في المسجد الثاني الغیة، سواء أوقعت قبل جمعة المسجد القدیم أم وقعت المسجد الذي ھو أقدم جمعتھ ھي ال
كما درج علیھ -وھناك وجھ آخر . علیھم بعده، فالعبرة بالمسجد القدیم، سواء أتقدم أم تأخر، وال حاجة إلى تفصیل العلماء رحمة هللا

مام وھذا مشكل؛ ألنھ ربما أذن اإلمام ألصحاب الجمعة الثانیة، والجمعة األولى في األصل  أن العبرة بالجمعة التي أذن فیھا اإل-المصنف
كانت موجودة قبل إذن اإلمام، فحینئٍذ الزم ھذا أن یحكم ببطالن الجمعة بالمسجد العتیق وصحتھا في المسجد الحدیث، وظاھر القرآن یدل 

لمسجد القدیم؛ ألنھ أحق، والمسجد الجدید داخل علیھ، وأھلھ ظلموا المسجد القدیم على خالف ھذا، فیستصحب نص القرآن على أن العبرة با
بدخولھم علیھ، ولذلك یعتد بالجمعة التي تقع في المسجد القدیم، ولو كانت متأخرة، أما لو كانت وجدت حاجة إلحداث الجمعة الثانیة فال 

: لو أذن اإلمام بكلتا الجمعتین فقد قیل]. استویا في إذن أو عدمھ فالثانیة باطلةفإن : [قال رحمھ هللا تعالى. إشكال، فكلتا الجمعتین صحیحة
وقعت في المسجد الحدیث  ًالعبرة باألسبق وقوعا، وھي التي وقعت ولو كانت في الجمعة القدیمة، فإنھا ھي الصحیحة، ولو أن الجمعة التي

بالمسجد القدیم سواء أستویا في اإلذن أم استویا في الوقت، أم شك في الوقت، وقعت قبل فإنھا ھي الصحیحة، والصحیح ما ذكرناه أن العبرة 
قال . فالعبرة بالمسجد القدیم على ظاھر آیة التوبة، وھي نص قوي في االعتداد بالمسجد القدیم وعدم االعتداد بالمسجد الحدیث الطارئ علیھ

تبطل : ًلو وقعتا معا فما الحكم؟ والجواب: إذا كانت العبرة بالوقت فیرد السؤال]. ًوإن وقعتا معا أو جھلت األولى بطلتا: [رحمھ هللا تعالى
ٍالجمعتان؛ ألنھ ال بد من تصحیح إحدى الجمعتین وإلغاء األخرى، والضابط في التصحیح مستو فیھما، فال وجھ لتصحیح إحداھما دون 

 . حتى ولو استویتا في الوقت-كما ذكرنا- القدیمة والصحیح أن العبرة بالجمعة. ً، فیصلونھا ظھرا]بطلتا: [األخرى، قال
 
 
 
 

 بیان مقدار السنة بعد الجمعة
 
 

شرع المصنف رحمھ هللا في بیان جملة من السنن التي أثرت عن النبي صلى هللا علیھ وسلم في یوم الجمعة، فمنھا ما یتعلق بالصالة كالسنن 
: الة الجمعة ومضیھ إلیھا، فقال رحمھ هللا في بیان السنة الراتبة التي تكون بعد الجمعةالراتبة، ومنھا ما یتعلق بالمكلف من ناحیة تھیؤه لص

، وھاتان الركعتان )أنھ صلى بعد الجمعة ركعتین: (، وھذا على ما ثبت عن النبي صلى هللا علیھ وسلم في الحدیث الصحیح]إن أقلھا ركعتان[
وكذلك ثبت عنھ . حفظ بعضھا من أحادیث أمھات المؤمنین رضي هللا عنھن وأرضاھنكان علیھ الصالة والسالم یصلیھما في بیتھ، ولذلك 

فھناك أحادیث أنھ صلى : ، وللعلماء رحمھم هللا في ھذا أقوال) أنھ علیھ الصالة والسالم صلى بعد الجمعة ست ركعات: (في حدیث ابن عمر
إذا : فبعض العلماء یقول. ّ بین أن السنة یوم الجمعة ست ركعاتًركعتین، وھناك أحادیث أنھ صلى أربعا، وأنھ صلى ست ركعات، وأنھ

ًصلى في المسجد یصلي أربعا، وإذا تسنن في بیتھ یصلي ركعتین جمعا بین النصوص، فما جاء عن أمھات المؤمنین رضي هللا عنھن  ً
ه، وما جاء عنھ علیھ الصالة والسالم من وأرضاھن من صالتھ علیھ الصالة والسالم بالركعتین یكون في بیتھ، فنعمل الحدیث على ظاھر

یصلي تارة ركعتین، ویصلي تارة أربع : ومنھم من خیر فقال. ًصالتھ في المسجد أربعا بعد الجمعة یكون في المسجد فھذا وجھ للجمع
رى أن أقصى ما ًركعات، واالختالف لیس اختالف تضاد، إنما ھو اختالف تنوع، فإن شاء صلى ركعتین وإن شاء صلى أربعا، كأنھ ی

إن السنة ھي ست ركعات، كما ثبت في حدیث ابن عمر، فكان علیھ الصالة والسالم یصلي : ومن العلماء من قال. یصلى ھو األربع ركعات
أربع ركعات في مسجده وركعتین في بیتھ، وھذا ھو أقوى األقوال، وھو أن السنة أقصى ما یكون فیھا ست ركعات، وأقل ما یكون فیھا 

. ًتان، ولذلك من أراد أن یصیب السنة على أكمل وجوھھا وأتمھا، فلیصل ركعتین في بیتھ إذا رجع، ویصلي قبلھا أربعا في المسجدالركع
ولكن إذا لم یتیسر لھ أن یصلي األربع في المسجد فإنھ یصلي الست في بیتھ، وإذا لم یكن لھ بیت، كأن یكون صلى ویرید أن یرجع إلى 
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ً وال یتیسر لھ الرجوع إلى بیتھ یصلي في المسجد ستا، وھذا ھو المحفوظ عن عبد هللا بن عمر رضي هللا عنھما، فإنھ ضیافة، أو إلى دعوة
والخالصة من ھذا أن للجمعة راتبة، وتختص . كان یصلي ست ركعات في مسجده، كما أثر عنھ حینما قدم إلى مكة رضي هللا عنھ وأرضاه

اتبة قبلیة، وذھب بعض السلف إلى أن للجمعة راتبة قبلیة، وأنھ یصلي قبل الجمعة ركعتین، وھذا مأثور عن راتبتھا بالبعدیة، ولیس للجمعة ر
واألقوى الذي دلت علیھ السنة أنھ ال . بعض السلف من األئمة رحمة هللا علیھم، وقال بھ بعض أصحاب اإلمام أحمد رحمة هللا على الجمیع

صالة الجمعة أن یكثر من النوافل؛ ألن النبي صلى هللا علیھ  والسنة لإلنسان إذا قدم إلى المسجد قبلیصلى قبل الجمعة راتبة، ولكن األفضل 
، ولذلك استحب العلماء أن یكثر من ) ثم دخل المسجد فصلى، ثم جلس فأنصت: (وسلم قال في بیان بعض األعمال والفضائل یوم الجمعة

إنھا ساعة إجابة، ولذلك یستكثر من الصالة ویصلي؛ ألن أفضل األعمال : اك قول یقولالصالة، خاصة وأنھ قبل الجمعة بعد الزوال، وھن
واختلف العلماء في الصالة بین األذان األول . لیس لھا سنة راتبة: ھي الصالة، فیستكثر من الصالة، ولكن ال یتقید بالسنة الراتبة، أي

بین كل : (صلي بین األذان األول والثاني؛ لظاھر قولھ علیھ الصالة والسالمفمذھب طائفة من أصحاب الشافعي رحمھم هللا أنھ ی: والثاني
ال حرج أن یصلي بین األذان األول والثاني، وكان اإلمام أحمد رحمة هللا علیھ إذا أذن المؤذن األول قام فصلى حتى : ، فقالوا) أذانین صالة

یختص باألذان ) صالة بین كل أذانین: (ھب الجمھور إلى أن حدیثوذ. یشرع الخطیب في خطبتھ، فیصلي بین األذان األول والثاني
واإلقامة، وأنھ ال یشمل الجمعة ولكن مع ھذا ال ینكر على من یصلي بین األذان األول والثاني، ولیس ھناك نص صحیح في كتاب هللا وال 

ً فلو أن إنسانا صلى ال ینكر علیھ، خاصة وأن ظاھر قولھ سنة النبي صلى هللا علیھ وسلم یدل على تحریم الصالة بین األذان األول والثاني،
یحتملھ، وقد قال بھ أئمة، واألصل في المسائل الخالفیة أنھ إذا تمسك أحدھم بظاھر السنة ) بین كل أذانین صالة: (علیھ الصالة والسالم

بین األذان األول والثاني، فإذا اعتقد مزیة الفضل في ھذا أقصد الصالة : المحتملة فإنھ ال ینكر على من فعلھا، ولكن إذا اعتقد الفضل بأن قال
الوقت یكون قد أحدث، أما لو أنھ صلى صالة مجردة، فإن الصالة في ھذا الوقت النصوص دالة على مشروعیتھا وجوازھا، وال ینكر على 

ه المسألة، فإذا صلى بین األذان األول والثاني، ولذلك یبین في ھذ. من فعلھا، ولیس ھناك وجھ لتحریم الصالة إال بنص من الكتاب أو السنة
، واألذان األول أذان شرعي، وقد أجمعت األمة وأصحاب النبي صلى هللا ) بین كل أذانین صالة: (وأخذ بظاھر قولھ علیھ الصالة والسالم

، فھذا وجھ ) بین كل أذانین صالة: (ثإنني أتأول ظاھر ھذا الحدی: علیھ وسلم من بعد عھد عثمان رضي هللا عنھ على ھذا األذان، وقال
تحتملھ السنة، ولذلك ال ینكر على من فعلھ، إنما ینكر لو اعتقد مزیة الفضل، فإذا اعتقد مزیة الفضل فقد أحدث في دین هللا ما لیس منھ 

، فإنھ ال ینكر ) ل أذانین صالةبین ك: (ًباعتقاد فضل لوقت لم یرد النص بھ عینا، أما لو صلى مطلق الصالة، أو صلى لتأول ظاھر الحدیث
السبب فیھ أنھ إذا أذن المؤذن ) بین كل أذانین صالة: (إن قولھ علیھ الصالة والسالم: علیھ، خاصة أن من أھل العلم رحمة هللا علیھم من یقول

ًذلك نظرا إلى كونھ إذا أذن المؤذن فتحت أبواب السماء، فشرع أن یصلى بین األذان واإلقامة، ولذلك یستجاب الدعاء بین األذان واإلقامة، و
أبواب السماء الشتمال األذان على أفضل ما یقال وأعظم الكلمات وأجلھا عند هللا، وھي شھادة التوحید، فتفتح أبواب السماء، وھذا  فتحت

أكثر : أي]. وأكثره ست: [ تعالىقال رحمھ هللا. المعنى ینطبق على األذان األول؛ ألنھ أذان شرعي أجمعت األمة على اعتباره واالعتداد بھ
 أنھ لیس ھناك راتبة قبلیة وإنما راتبة بعدیة فقط، وھذا مما تختص بھ الجمعة، -كما قلنا-ھذه السنة الراتبة البعدیة ست ركعات، والصحیح 

عن النبي صلى هللا علیھ وسلم في بخالف صالة الظھر في كل یوم فلھا راتبة قبلیة وبعدیة، وقد تقدم الكالم على ھذه الراتبة، وبیان ما ورد 
ًأكثر ما یتنفل بھ كراتبة بعدیة، ولكن لو أن إنسانا أراد أن یصلي بعد : أي] أكثرھا ست: [فقولھ. أعدادھا عند كالمنا على صالة السنن الراتبة

عن الصالة، فإذا انتصفت في كبد فإذا زالت فأمسك : (الجمعة نافلة مطلقة فإن النبي صلى هللا علیھ وسلم قال في حدیث عمرو بن عبسة 
، ولذلك لم یفرق بین الجمعة ) السماء فأمسك عن الصالة، فإنھا ساعة تسجر فیھا جھنم، فإذا زالت فصل فإن الصالة حاضرة مشھودة

، وھي ست ركعات، وغیرھا، فال حرج أن یتنفل النفل المطلق، لكن النفل الذي یقصد منھ راتبة الجمعة البعدیة ال یكون إال على أقصى درجة
وھذا ھو أقصى ما ورد عن رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم، خاصة وأن حدیث الست فیھ جمع بین الذي ورد عن النبي صلى هللا علیھ وسلم 

 .......باألربع والذي ورد عنھ بالركعتین
 

 سنن الجمعة
 
 

...... 
 

 االغتسال
 
 

نسان أن یغتسل لصالة الجمعة، والسبب في ھذا أن بعض الصحابة كانوا یقدمون على یسن لإل: أي]. ویسن أن یغتسل لھا: [قال رحمھ هللا
الجمعة من العوالي ومن قباء، ومن نحوھا من األماكن التي ھي من ضواحي المدینة، وكانت األرض أرض زراعة، فإذا مشوا في الطریق 

ِفعلت المسجد منھم زھ: یغشاھم الغبار والتراب، قالت أم المؤمنین َ َ ومة بمعنى أنھ مع عرقھم وما یكون في الثیاب من عرق فاحت ھذه َ
ًالرائحة في المسجد، وتضرر الناس، وكان مسجده علیھ الصالة والسالم صغیرا، فتضرر الناس بذلك، فأمرھم علیھ الصالة والسالم أن 

أنھ یقوي نفس اإلنسان على ذكر هللا عز وجل، : لھاأو: یغتسلوا للجمعة، وھذا یدل على أن السنة أن یغتسل، وھذا االغتسال فیھ حكم عظیمة
، وذي ) كان إذا دخل إلى مكة اغتسل بذي طوى: (وذلك أن االغتسال یقوي اإلنسان وینشطھ، ولذلك ثبت عن النبي صلى هللا علیھ وسلم أنھ

یضیعھا كثیر من المعتمرین إال من رحم ُطوى مثلث الطاء، ویسمى اآلن الزاھد، اغتسل فیھ علیھ الصالة والسالم ونزل وطاف، وھذه سنة 
هللا، فمن السنة أن یغتسل اإلنسان قبل الطواف؛ ألنھ إذا اغتسل قویت نفسھ، خاصة وأنھ قد جاء من السفر في عناء وتعب، فإذا طاف وھو 
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مت، وأصبح في جلد على الطواف ًقوي النفس نشیطا مرتاح البال، مع وجود االستجمام بإصابة الماء للبدن، قویت نفسھ على ذكر هللا واستج
أن الناس یحضرون ویدخلون یوم الجمعة، فإذا اجتمعوا في المسجد ولم یغتسلوا علت منھم الزھومة، : ًثانیا. والسعي، فاالغتسال یقوي النفس

س العلماء التي یكثر وأضر بعضھم ببعض، وھذا جعل بعض العلماء رحمة هللا علیھم ینبھ على أن اإلنسان إذا دعي إلى حلق الذكر ومجال
فیھا الناس أنھ یفضل أن یغتسل لھا، ال بقصد العبادة، وإنما بقصد المعنى الذي قصده الشرع من االجتماع، وفرق بین أن یغتسل بقصد القربة 

ن الغسل یوم الجمعة إ: والعبادة، وبین أن یغتسل من أجل دفع ضرر النتن الذي قد یكون في ثیابھ، أو یكون بسبب االزدحام مع غیره، فقالوا
ّمن غسل واغتسل، وبكر : (أن النبي صلى هللا علیھ وسلم قال في شأن الجمعة والذھاب إلیھا: ًثالثا. یدفع عن الناس ضرر الرائحة الكریھة

معناھما ) غسل واغتسل: (فمنھم من یقول): غسل واغتسل: (إلى آخر الحدیث، وقد اختلف العلماء في قولھ..) وابتكر، ومشى ولم یركب 
تسبب في غسل زوجتھ، بناء على أنھ یصیب أھلھ قبل أن یذھب إلى الجمعة، : أي) غسل: (ومنھم من یقول .واحد، والمراد بھ تأكید الغسل

فإنھ إذا أصاب األھل قبل ذھابھ إلى الجمعة انطفأت الشھوة، فكان أغض لبصره، وأحصن لفرجھ، وأبعد لھ عن الفتنة، فإذا أقبل على الذكر 
ًبل بنفس مطمئنة، ویكون منشرح الصدر، بعیدا عن الوساوس والخطرات، خاصة وأنھ في یوم الجمعة ال یأمن من وجود االختالط الذي قد أق

أنھ توضأ، : أي) غسل(قولھ : وقال بعضھم. غسل رأسھ واغتسل لسائر جسده: أي) غسل واغتسل: (وقال بعض العلماء. تصاحبھ فتنة النظر
وقول . وھذه كلھا أوجھ لھا ما یبررھا ویدل على اعتبارھا، وقال بھا جمع من أھل العلم رحمة هللا علیھم. جمیع بدنھغسل : أي) واغتسل(

ّدعاء االستفتاح سنة فإن من كبر وقرأ الفاتحة مباشرة ال یأثم، وھكذا : ما یثاب فاعلھا وال یعاقب تاركھا، فلو قلنا: السنة] یسن: [المصنف
ًحمدا كثیرا طیبا مباركا فیھ: (بعد التسمیع والتحمید، وكذلك) ء السموات وملء األرض وملء ما شئت من شيء بعدمل: (الدعاء المأثور ً ً ً( ،

أي أنھ إذا اغتسل فأفضل، وإذا لم یغتسل فال إثم علیھ، وھذا ] یسن أن یغتسل: [فقولھ. فإن ھذه األدعیة سنة یثاب فاعلھا وال یعاقب تاركھا
ًأوال قولھ : مذھب الظاھریة ومن وافقھم من أھل الحدیث أن غسل الجمعة واجب، وذلك لألمور اآلتیة: والصحیح. اءمذھب طائفة من العلم
أن النبي : ًثانیا. ، واألمر للوجوب حتى یدل الدلیل على صرفھ، وال صارف صحیح) إذا أتى أحدكم الجمعة فلیغتسل: (علیھ الصالة والسالم

أننا وجدنا الصحابة قد فھموا اللزوم للغسل، وذلك أن عثمان رضي : ًثالثا) .  الجمعة واجب على كل محتلمغسل: (صلى هللا علیھ وسلم قال
یا : (ما بك وما شأنك قد تأخرت عن الجمعة؟ فقال: أي) أي ساعة ھذه؟: (هللا عنھ دخل وعمر یخطب في الناس یوم الجمعة، فقال لھ عمر 

ًكأنھ ینكر علیھ، فدل على أن الغسل كان معروفا أنھ الزم ) ًوالوضوء أیضا: اء فتوضأت وقدمت فقالما ھو إال أن سمعت الند! أمیر المؤمنین
ثم إن دلیل النظر یقوي ھذا القول، وھو أنھ إذا لم یغتسل أضر بالناس، وذلك بحصول . لصالة الجمعة، وعلى ھذا فإنھ یقوى القول بالوجوب

مع الیسیر من غیره كثیر، والجبال من دقائق الحصى، ومعنى ھذا أن دفع ھذا الضرر مطلوب ًالنتن، وإن كان النتن منھ یسیرا فالیسیر 
أما الغسل للجمعة فإنھ أفضل ما یكون عند إرادة الخروج، فھذا . ًشرعا، وبناء علیھ فإنھ یعتبر أشبھ ما یكون بالوجوب واللزوم منھ إلى السنة

ّاسعة أو العاشرة، فإنھ یؤخر غسل یوم الجمعة إلى ھذه الساعة؛ ألنھ إذا أخر غسلھ إلى ھذه لو كان یخرج الساعة الت: ًأفضل ما یكون، فمثال
ًاألفضل في غسل الجمعة أن یقع قریبا جدا من الخروج، ولكن : الساعة حقق مقصود الشرع من حصول النظافة والنقاء، ومن ثم قال العلماء ً

لكن . ي شدة برد، فإنھ ال حرج أن یقدمھ بوقت على قدر ما یدفع بھ الضرر عن نفسھإذا كان غسلھ عند الخروج فیھ ضرر علیھ كأن یكون ف
ًلو أن إنسانا صلى الفجر واغتسل، أو طلعت علیھ الشمس واغتسل، فھل یصدق علیھ أنھ حقق الواجب من غسل الجمعة؟ الذي یقوى ویظھر 

غسل : (، فیكون مطلق قولھ)إذا أتى أحدكم الجمعة فلیغتسل: (لصحیحًأن ھذا الغسل ینبغي أن یكون قریبا من الخروج، وذلك للروایة في ا
ً، خاصة وأنھ یفھم من النص أو األمر بھذا الغسل أن یكون نقیا لصالة ..)إذا أتى أحدكم الجمعة: (ًمقیدا بقولھ) الجمعة واجب على كل محتلم

 ما یعتري اإلنسان من العرق ونحو ذلك، فیذھب المقصود من غسلھ الجمعة، فلو أنھ اغتسل قبل الجمعة بوقت ربما زال ھذا المعنى، فیعتریھ
ًتقدمت صفة الغسل، وھذه العبارة تعقب فیھا صاحب المتن بأن فیھا نظرا، ولیس المراد أنھا : أي]: وتقدم: [قال رحمھ هللا تعالى. لیوم الجمعة ِّ ُ

ً، فإن قولھ ھذا یكون مكابرة وعنادا، وقد یكون الكالم )فیھ نظر: (لخصمًفاسدة من كل وجھ، فإذا كان الكالم مستقیما والحجة مستقیمة وقال ا
فقول . یعنى أنھ یحتمل الخطأ، أو فیھ خلل في ضابط من ضوابطھ أو أصل من أصولھ الذي اعتمدھا) فیھ نظر: (فیھ احتمال الخطأ، فقولھم

 تقدم أنھ مسنون، وھذا احتمال، وحینئٍذ على ھذا الوجھ یكون الذي :أي] وتقدم: [إما أن یكون قولھ: ال یخلو من أحد أمرین] وتقدم: [المصنف
فإن كان معنى . تقدمت صفة الغسل، أو تقدم بیان الغسل، أو بیان ما یتحقق بھ الغسل الذي یسن: وإما أن یكون معناه. تقدم حكم غسل الجمعة

؛ ألنھ في باب غسل الجنابة لم یذكر أن غسل الجمعة سنة، فیكون )ظرفیھ ن: (تقدم أنھ مسنون، فھذا ھو الذي جعلھم یقولون: أي] وتقدم: [قولھ
بأنھ تقدم ] وتقدم: [والواقع أن المصنف رحمھ هللا قصد بقولھ. إن تقدم حكم غسل الجمعة بأنھ سنة ففیھ نظر: ، أي)فیھ نظر: (قول الشارح

ًوجباتھ خروج المني دفقا، وتغییب الحشفة، وإسالم الكافر، ًضمنا ولم یتقدم صراحة، وتوضیح ذلك أنھ لما تكلم في باب الغسل ذكر من م
إلى آخره، ولم یذكر یوم الجمعة، فلما لم یذكر الجمعة مع الموجبات فھمنا أن غسل الجمعة مسنون ولیس بواجب، وھذه إشارة .. والحیض 

: وإن كان مراده بقولھ. ھ قدم الحكم، ولكن قدمھ بدقةخفیة، ومن ھنا لم یتبین لمن تعقب المصنف رحمھ هللا وجھ كونھ قدم الحكم، والواقع أن
ّتقدم بیان ما یتحقق بھ الغسل المعتبر، فقد تقدم، فإنھ في الغسل بین ما یتحقق بھ الغسل في باب غسل الجنابة، وبناء على ذلك فال : أي] وتقدم[

 .أراد الصفة، فال إشكال: وإن قلنا. م، فال إشكالأراد الحك: إن قلنا: وجھ لتعقب صاحب المتن، وكالمھ صحیح ومعتبر على الوجھین
 
 
 
 

 التنظف والتطیب
 
 

ھذا األمر بالنظافة یفھم منھ األمر بالغسل، وذلك أنھ لما أمر الشرع بالغسل فإن معنى ذلك أن ]. ویتنظف ویتطیب: [قال رحمھ هللا تعالى
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ع، أو مما نفھمھ من الشرع، وھذا من الفقھ، فإنھ إذا جاء النص یأمرنا یتنظف اإلنسان، وھذا صحیح، فإننا نأخذ األحكام إما من منطوق الشر
بغسل الجمعة فإننا نفھم أن المراد أن یكون اإلنسان على نظافة ونقاء، إضافة إلى أن األصل في شھود المساجد ودخولھا أن یكون اإلنسان 

ُیا بني آَدم خذوا زینتكم عنَد ك: على نقاء، یقول تعالى ْ ُ ُِ ِْ َ َ ِ ُ َ َ ِلِّ مْسجٍد َ ِخذوا زینتكم عنَد كلِّ مْسجٍد : ، فقولھ تعالى] 31:األعراف[َ َ ُ ْ ُ ُِ ْ َ َ ِ مما ] 31:األعراف[ُ
یتضمن الزینة المطلقة، سواء أكانت زینة البدن التي یصحبھا نقاؤه ونظافتھ، أم الزینة التي یراد بھا ستر العورة، وقد استدل العلماء رحمھم 

ّالغسل قد یكون فیھ نظافة وقد ال یكون فیھ نظافة، فاإلنسان قد یبل ]. یتنظف: [قولھ. ط ستر العورة، وقد تقدم معناهللا بھذه اآلیة على اشترا
جسده بأن یدخل في بركة ویغتسل ولكن ال یتنظف، بمعنى أنھ ال یدلك جسده، وال یبالغ في إزالة الشعث عنھ، فالنظافة فوق الغسل، وبناء 

ًل لإلنسان أن یبالغ في نظافة جسده حتى یكون محققا لمقصود الشرع من زوال األذى الذي یتضرر بھ الناس، على ذلك فإن السنة واألفض
ًالطیب ھو الرائحة، ویشمل الطیب الذي یكون سائال، أو یكون لھ رائحة كالبخور والند ]. ویتطیب: [وقولھ. وھو وجود الرائحة الكریھة

، )ومس من طیب أھلھ: (-كما في الصحیح-والطیب من السنة؛ ألن النبي صلى هللا علیھ وسلم قال والعود، ونحو ذلك، فھذا كلھ من الطیب، 
یمس من طیبھ طیب بیتھ أو : أي) ًومس طیبا: (وھذا یدل على أن السنة أن یتطیب اإلنسان، وقد جاء في حدیث فضل المضي إلى الجمعة

یتجمل لزوجھ، ولذلك اختار ھذا النوع من   أراد أن یتجمل على أبلغ ما یتجمل فإنھالتعبیر بطیب األھل ألن اإلنسان إذا: طیب أھلھ، وقالوا
ألن اإلنسان ال یحب أن یضر أھلھ ) طیب أھلھ: (الطیب الذي یكون بھ أبلغ ما یكون في زینتھ، وأحسن ما یكون في رائحتھ، وكأنھ لما قال

  .إنھ یتطیب بأحسن ما یجد من الطیب وأفضلھًعند نومھ معھم ونحو ذلك، كذلك أیضا في مخالطتھ إلخوانھ، ف
 
 
 
 

 لبس أحسن الثیاب
 
 

ألنھ یوم عید، والجمعة عید األسبوع، ولذلك یلبس أحسن ما یجد، وھي السنة عن النبي صلى هللا ]. ویلبس أحسن ثیابھ: [قال رحمھ هللا تعالى
ومن األخطاء . ًالصالة عموما فاألفضل لھ أن یلبس أحسن ما یجدعلیھ وسلم، وھذا یدل على أن اإلنسان إذا أراد شھود صالة الجمعة، أو 

 شھود بعض الناس المساجد بمالبس نومھم، فھذا أمر ال ینبغي، وھو یخالف أمر هللا عز - وینبغي أن ینبھوا لھا-الشائعة عند الناس الیوم 
یاب تنبھھ، وال مانع أن تبالغ في بیان أن ھذا األمر ال ینبغي ًوجل بأخذ الزینة عند دخول المساجد، وإذا رأیت إنسانا یدخل المساجد بھذه الث

لإلنسان الذي یقف بین یدي هللا عز وجل، فإنھ لو مضى إلى مقابلة إنسان عظیم فإنھ یتجمل ویلبس أحسن ما یجد، ولوجد في نفسھ المنقصة 
ھ لو خرج اإلنسان بالثیاب الداخلیة أمام الناس والمأل عامة أن یخرج بمثل ھذه الثیاب، واألصل عند العلماء وضوابط العلماء التي قرروھا أن

ًفضال عن المسجد فإنھ تسقط عدالتھ، ویعد ھذا من خوارم المروءة، فالذي یخرج بثیاب نومھ أمام الناس في الشارع، فضال عن أن یدخل  ً
ومن الحیاء والخجل أن یخرج اإلنسان بثیاب . ءتھبیت هللا عز وجل والمساجد التي یشھدھا الناس على اختالف طبقاتھم فإنھ قد حرم مرو

َفي ُبُیوٍت أذن هللا أْن تْرفع : نومھ إلى بیوت هللا عز وجل، فینبغي إجالل ھذه البیوت، قال تعالى ََ ُ َ َُ َّ ِ ، ولذلك ینبغي لإلنسان أن یشھدھا ]36:النور[ِ
ما علیھ من : أي) م أن یتخذ لیوم جمعتھ ثوبین سوى ثوبي مھنتھما على أحدك: (وھو على أحسن وأفضل ما یكون، قال علیھ الصالة والسالم

ًضرر لو أنھ جعل ثوبا لمھنتھ، وثوبا لجمعتھ، مع أن ثیاب المھنة یقابل بھا الناس، فكیف إذا كان بثیاب بیتھ التي ال یقابل بھا الناس؟ ولو أنھ  ً
ولذلك ! فكیف با جل جاللھ؟  ھذا اإلنسان أنھ یزدریھ وینتقصھ،دعي لمقابلة إنسان یكرمھ ویجلھ ویعظمھ لما خرج بثیاب نومھ، وألحس

كما أن خروج الناس بمثل ھذه الثیاب فیھ أثر نفسي على األبناء واألطفال، فإن األبناء . ینبغي لإلنسان أن یظھر نعمة هللا عز وجل علیھ
ى المساجد احتقروا أمر الصالة، وتقالوا أمر المساجد، ولكنھم إذا واألطفال إذا رأوا آباءھم، أو رأوا كبار السن یخرجون بمثل ھذه الثیاب إل

ًرأوھم یأخذون زینة المساجد تأسوا بھم واقتدوا بھم، فكان شعورا نفسیا یعین على إجالل بیوت هللا عز وجل ومساجده، وإجالل شعائره التي  ً
، فعلى األئمة والخطباء أن ینبھوا )لموا أن خیر أعمالكم الصالةاستقیموا ولن تحصوا، واع: (من أعظمھا الصالة، قال صلى هللا علیھ وسلم

إن ھذا ال ینبغي، وقد : ًالناس، وإذا رأیت إنسانا یصلي بجوارك وعلیھ ھذه الثیاب تنبھھ، وإذا كان اإلنسان لھ مكانة ال مانع أن تقرعھ وتقول
، فالحیاء یدعو اإلنسان أال یخرج بمثل )إذا لم تستح فاصنع ما شئت: إن مما أدرك الناس من كالم النبوة األولى: (قال صلى هللا علیھ وسلم

  .ھذه الثیاب؛ ألن ھذه ثیاب البیت
 
 
 
 

 ًالتبكیر في الذھاب إلى الصالة مشیا
 
 

، )ا وأنصتمن بكر وابتكر، ومشى ولم یركب، ودن: (ھذه ھي السنة، لقولھ علیھ الصالة والسالم]. ًویبكر إلیھا ماشیا: [قال رحمھ هللا تعالى
إن : ، وھذه الصیغة تدل على زیادة المبنى، وزیادة المبنى تدل على زیادة المعنى، قالوا)َّفعل(ّبكر على وزن : قالوا) من بكر وابتكر: (فقولھ

أن التبكیر ھذا یدل على تكلف البكور، والبكور في أول النھار، واختلف العلماء رحمة هللا في التبكیر للجمعة متى یكون؟ فمنھم من یرى 
للجمعة یكون من بعد الزوال، كما ھو قول طائفة من فقھاء المدینة من السلف رحمة هللا علیھم، وبھ یقول إمام دار الھجرة اإلمام مالك بن 
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ال بل ق. والقول الثاني أن التبكیر یكون من أول النھار، وھو مذھب الجمھور، فیمشي من بعد طلوع الشمس. أنس رحمة هللا على الجمیع
لو أنھ بعد صالة الصبح، وبعد رجوعھ إلى بیتھ وإصابتھ لطعامھ خرج إلى : لو صلى الفجر وجلس كان أبلغ في التبكیر، أي: بعضھم

وإن كان األقوى أنھ بعد طلوع الشمس؛ ألن فیھ الساعات األول التي فیھا الفضل، والتي سبق بیانھا . مسجده، فھذا أبلغ ما یكون من البكور
. الحدیث، فھذا الفضل ال یكون إال للمبكر، وھو الذي یخرج في أول الساعات... ) خرج في الساعة األولى كان كأنما قرب بدنةمن : (وأنھ

فالفضل یكون في البكور، وألن البكور فیھ مسارعة للخیر ومسابقة إلیھ، وهللا سبحانھ وتعالى ندب عباده إلى المسارعة والمسابقة إلى الخیر، 
ِ فاْستبقوا الخْیرات :فقال سبحانھ َ َ َ َْ ُ ْوسارُعوا إلى مغفرٍة مْن ربِّكم : ، وقال تعالى] 148:البقرة[ِ ُ َ َ َ َ َِ ِ ْ َ ِ ، فالذي یسارع إلى الجمعة ] 133:آل عمران[ِ

ذلك یسارع إلى مغفرة من ربھ، والذي یسابق إلى الجمعة یسابق إلى مغفرة من ربھ، وإلى جنة عرضھا السماوات واألرض؛ ألن دافعھ إلى 
ًرجاء رحمة هللا، ورجاء عفوه ومغفرتھ ورضوانھ، فالفضل في التبكیر للجمعة، وأعظم الناس أجرا في الجمعة أبعدھم إلیھا ممشى، وأسبقھم 

  .ًإلیھا تبكیرا
 
 
 
 

 الدنو من اإلمام
 
 

التي یبلغ فیھا الصوت، فكلما دنوت من اإلمام ألنھ في القدیم كانت المساجد ال یوجد فیھا األجھزة ]. ویدنو من اإلمام: [قال رحمھ هللا تعالى
كلما كان ذلك أدعى لسماعك، والمقصود من الجمعة أن تسمع الموعظة، ولذلك من أفضل ما یكون للعبد یوم الجمعة أن یكون تأثره 

 یقولھ الخطیب وما یأمر بھ من ًبالخطیب بلیغا، حتى ولو كانت خطبتھ ال یجد فیھا تلك الفصاحة وتلك البالغة، لكن ینبغي أن یتفاعل مع ما
ًأوامر هللا وما ینھى عنھ من زواجر هللا، فإنھ إذا فعل ذلك، وتأثر بما یقولھ الخطیب فإنھ من أفضل الناس وأعظمھم أجرا، وكان العلماء 

ء الخطب علیھا إال للعمل وللتأثر وما جعلت ھذه المنابر، وما أمر األئمة بإلقا. رحمھم هللا یستبشرون للعبد بذلك، ویعدونھ من دالئل اإلیمان
ًبما یقولون، فإذا رزق هللا العبد أذنا صاغیة وقلبا واعیا، فإن ھذا من نعم هللا علیھ، وقد كانوا یقولون ً ًمن أعظم الناس أجرا یوم الجمعة : ً

تتأثر وینكسر قلبھ ویخشع، وربما یبكي، إن من دالئل القبول أنھ إذا وجد نفسھ في الخطبة : وكان بعضھم یقول. ًأفضلھم تأثرا بقول الخطیب
ًویحس أن ھذه الزواجر تقرعھ وتذكره وتعظھ، وأنھا تنصحھ، ویجد لھا وقعا بلیغا على قلبھ، فلیحمد هللا، عز وجل على عظیم نعمة هللا  ً

 اإلنسان یوم الجمعة كان في بادیة، لو أن: وقد اختلف العلماء في مسألة وھي. علیھ، فھذا من نعم هللا، ومما یخص هللا بھ من شاء من عباده
ًأو في مكان لیست فیھ أجھزة مكبر الصوت، فلو أنھ جاء مبكرا فأدرك الصف األول في طرفھ بحیث ال یسمع الخطبة، ویمكنھ أن یأتي في 

ثاني مع سماعھ الصف الثاني فیسمع الخطبة، فھل األفضل أن یكون في الصف األول مع بعده عن سماع اإلمام، أم یكون في الصف ال
ھل الصف الثاني أفضل إذا كان الصف األول أبعد عن اإلمام بحیث ال یسمع : صالة الفجر، فقد اختلفوا فیھا: ًوتأثره؟ ومثل ھذه المسألة أیضا

ني أو الثالث أو إن قربھ من اإلمام ولو كان في الصف الثا: قراءتھ، أم الفضیلة للصف األول وإن لم یسمع قراءة اإلمام؟ فبعض العلماء یقول
ًوقْرآن الفْجر إن قْرآن الفْجر كان مشُھودا : الرابع أفضل من الصفوف األول، ویرجح ذلك بقولھ سبحانھ وتعالى ْ ُ َُ َ َ َ ََ َ َِ ِْ َّْ إن ھذا : ، فقالوا]78:اإلسراء[ِ

، أي أن النزول إلى السماء الدنیا یستمر إنھ یشھده هللا عز وجل: إن الفجر تشھده المالئكة وقیل: یدل على فضل ھذه القراءة، خاصة وقد قیل
ًكان مشُھودا : أن قولھ: والصحیح. ًإلى قراءة الفجر إعظاما لھذه الصالة ْ َ َ : تشھده المالئكة؛ لقولھ علیھ الصالة والسالم: ، معناه]78:اإلسراء[َ

ًكان مشُھودا : لعصر، فقولھالتي ھي صالة ا) یتعاقبون فیكم مالئكة باللیل والنھار یجتمعون في صالة الصبح والعشي( ْ َ َ : معناه] 78:اإلسراء[َ
السماع والتأثر مقصود : األفضل أن یكون في الصف الثاني والثالث مع السماع والتأثر، یقول: وفائدة الخالف أن من یقول. تشھده المالئكة

رع والنفع بھا متعدد، خاصة وأنھا من جنس من الشرع، فكأن صالة الجمعة قصد منھا أن یسعى اإلنسان ویتأثر، فیحقق بذلك مقصود الش
الصف األول أفضل، فذلك لعموم : ومن یقول. العلم، والصف األول من جنس العبادة، والعلم مقدم على العبادة، ففضل العلم مقدم على العبادة

ر في كل الصالة وإنما في بعضھا، أنھ یتصل بنفس فعل الصالة، والسماع ال یعتب: أن الصف األول فضیلتھ متصلة، أي: ًوثانیا. النصوص
فإذا صلى الصالة كلھا في الصف األول فالفضیلة كاملة لھ، لكن السماع ال یكون إال في حال الخطبة، وال یكون إال في حال القراءة، كما في 

األفضل أن یصلي في : لوافقا. صالة العشاء یكون في الركعتین األولیین، وفي صالة المغرب في ثلثي الصالة وھما الركعتان األولیان
والحقیقة أن الصف األول أفضل من جھة النص ومن جھة المعنى، ومقصود الشرع من ناحیة الفائدة، فإن القرب من اإلمام . الصف األول

 اإلمام ًأفضل، لكن والحمد  مع وجود الوسائل الموجودة اآلن ال شك أنھ یرتفع الخالف، ویكون الصف األول أفضل مطلقا؛ ألنھ یسمع
 .ویصیب فضیلة الصف األول

 
 
 
 

 قراءة سورة الكھف یوم الجمعة
 
 

السورة التي ذكرت فیھا قصة أھل الكھف، وتسمى سور القرآن بما یذكر فیھا، : أي]. ویقرأ سورة الكھف في یومھا: [قال رحمھ هللا تعالى
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سورة البقرة، وإنما یقال السورة التي تذكر فیھا البقرة، أو سورة الكھف، وال یقال : ال یقال: فبعضھم یقول: وقد اختلف السلف في ذلك
سورة الكھف، وسورة البقرة؛ لما ثبت في الحدیث الصحیح عن النبي صلى هللا : والصحیح أنھ یجوز أن یقال. السورة التي یذكر فیھا الكھف

، فھذ )من قرأ اآلیتین من آخر البقرة في لیلتھ كفتاه: (ال، وق) تقدمھم سورة البقرة وآل عمران: (علیھ وسلم أنھ لما ذكر شفاعة القرآن قال
وذكره قراءة سورة الكھف ألن النبي صلى . سورة البقرة، وسورة آل عمران، ونحو ذلك: ًیدل على مشروعیة تسمیة السورة مباشرة بقولھ

ًكھف یوم الجمعة أعطي نورا كما بین السماء من قرأ سورة ال: ( قولھ-وحسنھ غیر واحد من األئمة- هللا علیھ وسلم ثبت عنھ في الحدیث 
تقرأ في لیلة الجمعة، وال : فمنھم من یقول: وللعلماء وجھان في قراءتھا. ، وھذا یدل على فضل قراءة ھذه السورة یوم الجمعة)واألرض

ویفضل . بین طلوع الشمس إلى غروبھاال تكون قراءتھا في اللیل، وإنما : ومنھم من یقول. حرج أن یقرأھا في اللیل أو النھار فھو بالخیار
بعض العلماء أن تكون قبل الصالة، بمعنى أن تكون ما بین طلوع الشمس إلى صالة الجمعة، وھذا أقوى وذلك ألنھ یكون في أول النھار، 

ًیرا وأكثر برا كلما كان فلما یقرأ القرآن تكون عبادتھ معینة لھ على صالة الجمعة وحضور القلب، فكلما شھد اإلنسان الجمعة وھو أكثر خ ً
ًأكثر تأثرا وأكثر انتفاعا وأرجى للقبول من هللا عز وجل، ولكن ال حرج لو قرأھا بعد صالة الجمعة، أو بعد العصر وینبغي أن ینبھ على أنھ . ً

ولى من الجمعة، فإن تحدیده لھذه ال تقرأ ھذه السورة إال في الساعة األ: ال یعتقد الفضل لوقت معین بعینھ لقراءة ھذه السورة، فلو قال إنسان
: قال العلماء. الساعة بدعة، وذلك ألنھ أحدث؛ ألن الشرع أطلق وھو قید، وال یجوز تقیید المطلقات من الشرع إال بدلیل یدل على ھذا التقیید

آل الناس من مشاھد یوم القیامة سبب تخصیص سورة الكھف بالقراءة یوم الجمعة لما فیھا من ذكر ابتداء الخلق، وكذلك لما فیھا من ذكر م
وعرصات یوم القیامة، ولما فیھا من التزھید في الدنیا وضرب األمثال على حقارة الدنیا، خاصة قصة صاحب البستان، وما كان منھ من 

ُالماُل والبنون زینة : ھ تعالىكفر نعمة هللا عز وجل علیھ، وكیف أن هللا انتقم منھ لما كفر نعمة هللا سبحانھ وتعالى، وبیان حقیقة الدنیا بقول ْ َْ ِ َ َ َ َُ
َالحیاة الدنیا والباقیات الصالحات خْیر عنَد ربِّك  َ َ َ َ َ َ َ َْ ِْ ِ َّ ِ ٌِ َ ُ ُ ْ ، فكون اإلنسان یقرأ مثل ھذه اآلیات، ویتأثر بھا ویحس أنھا تخاطبھ ال شك أن ]46:الكھف[ُّْ

 كل - كما في قصة الخضر وموسى-لى طلب العلم وفضل طلب العلم ھذا یدل على فضل ھذه السورة، وكذلك ما اشتملت علیھ من الدعوة إ
ٍھذا یدل على فضل ھذه السورة لما تشتمل علیھ من معان جلیلة، ولذلك كان صلى هللا علیھ وسلم یقرأ في فجر الجمعة بسورتي السجدة 

 .م وجحیملما فیھما من ذكر اآلخرة، والتذكیر بمآل الناس یوم القیامة من نعی: واإلنسان، قالوا
 
 
 
 

 اإلكثار من الدعاء والصالة على النبي صلى هللا علیھ وسلم
 
 

یوم الجمعة، والسبب في ذلك ما : أي] ویكثر الدعاء: [قولھ]. ویكثر الدعاء والصالة على النبي صلى هللا علیھ وسلم: [قال رحمھ هللا تعالى
ً یسأل هللا شیئا إال -مؤمن: أو قال-وم الجمعة ساعة ال یوافقھا عبد مسلم إن في ی: (ثبت في الحدیث الصحیح عن النبي صلى هللا علیھ وسلم

ومعنى ذلك أنھ یشرع اإلكثار من الدعاء یوم الجمعة، ویسن اإلكثار منھ، ولذلك لما . ًأیا كان ھذا الشيء من خیري الدنیا واآلخرة) أعطاه
لھا بالقیام، كما ثبت عن النبي صلى هللا علیھ وسلم أنھ شد المئزر وأحیا لیلھ، كان قیام لیلة القدر لھ فضلھ شرع في العشر األواخر أن یحیا لی

دل على أنھ یشرع ویسن ) ًفي یوم الجمعة ساعة ال یوافقھا عبد یسأل هللا شیئا من خیري الدنیا واآلخرة إال أعطاه: (فلما نبھ الشرع على أن
التنبیھ على الساعة دعوة إلى اإلكثار من الدعاء؛ ألنھ لما نبھ على أن : العلماء اإلكثار من الدعاء حتى یصیب اإلنسان ھذه الساعة، یقول

والعكس بالعكس، فإذا منع الشرع، أو كان ھناك رجاء إجابة . ادعوا وأكثروا من الدعاء علكم أن توافقوا ھذه الساعة: ھناك ساعة فكأنھ یقول
ًال تدعوا على أوالدكم ال توافقوا بابا في السماء مفتوحا فیستجاب : (ة والسالموخیف من دعوة ظالمة یمنع من الدعاء، كما قال علیھ الصال ً

والساعة التي حث علیھا النبي صلى هللا علیھ . ، فحذر ومنع؛ ألن ھناك ساعة یستجاب فیھا الدعاء، فمنع من الدعوة التي فیھا ضرر)لكم
إنھا برھة من الوقت وجاء في بعض األحادیث أنھا :  حتى قال بعض العلماء)أشار بیده یقللھا: (وسلم قلیلة؛ ألن الروایة الصحیحة تقول

ساعة كاملة تشمل جزء النھار، والنھار اثنتا عشرة ساعة كما في الصحیح، فھي ساعة بكاملھا، وھي ستون دقیقة، وإن كان األقوى في 
فقال بعض أصحاب النبي صلى هللا علیھ : ي وقت ھذه الساعةوقد اختلف العلماء ف. روایة الصحیح أنھا ساعة یقللھا علیھ الصالة والسالم

بعد االرتفاع بقلیل، وھذا قول ضعیف؛ ألن ھذا الوقت منھي فیھ عن الصالة، وقد قال النبي : إنھا بعد ارتفاع الشمس بقدر ذراع أي: وسلم
 فدل على كونھا في وقت صالة، وإن كان اعتبر بعض ،..) ال یوافقھا عبد مسلم وھو قائم یصلي: (صلى هللا علیھ وسلم في الروایة الصحیحة

العلماء ھذا بأنھ إذا جلس بعد صالة الفجر ینتظر اإلشراق وینتظر الصالة یكون في حكم المصلي ولكن ھذا محل نظر؛ ألن قولھ صلى هللا 
ًذا الفضل إال إذا كان جالسا في مصاله بعد الصالة المفروضة، وھذا یجعلھ ال یوافق ھ: أي) ما یزال في صالة ما انتظر الصالة: (علیھ وسلم

تكون بعد صالة الفجر من یوم الجمعة إلى طلوع الشمس، وھذا : وقال بعض العلماء. الفجر إلى أن یصلي الجمعة، وھذا من المشقة بمكان
ًأیضا مروي عن بعض أصحاب النبي صلى هللا علیھ وسلم، وھذا القول مشكل؛ ألن ھذا الوقت أیضا لیس بوق ت صالة، وقد نھى النبي صلى ً

ًهللا علیھ وسلم عن النافلة فیھ، ولذلك یضعف أن یكون ھذا الوقت وقت إجابة؛ ألن تلك الساعة یكون فیھا العبد مصاحبا للصالة، لقولھ صلى 
من حین أن یبدأ الزوال تكون : أي. إنھا من بعد الزوال مباشرة: وقال بعض العلماء. ، كما في روایة مسلم )وھو قائم یصلي: (هللا علیھ وسلم

إنھا ساعة تفتح فیھا أبواب : (ًھذه الساعة، وھذا القول فیھ قوة، وخاصة أن النبي صلى هللا علیھ وسلم لما صلى قبل صالة الظھر أربعا قال
 -ال تبادر المعركة: أي-  انتظر : بالتتار كان یقول للقائد-رحمھ با-، ولما التقى شیخ اإلسالم ) السماء، وأحب أن یصعد لي فیھا عمل صالح

فھذا الوقت من أرجى األوقات، . حتى تزول الشمس وتھب الریاح، ویكون الوقت أرجى لقبول الدعاء ساعتھا، ویدعوا المسلمون على المنابر
تزول الشمس یقوم  بعد أن: من بعد الزوال ولو لحظة أي: وبعض أصحاب ھذا القول. وھو من بعد زوال الشمس، أو من بدایة زوال الشمس
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أنھا من حین یشرع اإلمام في : القول الخامس. أنھا من بعد الزوال إلى أن تنتھي الصالة: القول الرابع. اإلنسان ویصلي بعد زوالھا مباشرة
القول . إقامة الصالةأنھا عند : القول السابع. أنھا من حین یشرع في الخطبة إلى أن تقام الصالة: القول السادس. الخطبة إلى أن تنتھي الصالة

أنھا من بعد العصر إلى : القول التاسع. من حین تقام الصالة ویكبر تكبیرة اإلحرام إلى أن یسلم: أنھا أثناء إقامة صالة الجمعة، أي: الثامن
. وب الشمسأنھا في الثالث الساعات التي قبل غر: القول الحادي عشر. أنھا قبل غروب الشمس بساعة: القول العاشر. غروب الشمس

واألفضل واألولى وھدي السنة أن یسكت عن ھذه الساعة؛ ألن الشرع سكت، وما ورد من األحادیث فھو متعارض، مثل حدیث أبي سعید 
لكن األقوى من ناحیة النص والدلیل أنھا تكون في وقت . مع حدیث أبي ذر ، فاألحادیث فیھا معارضة، مع أن الصحابة كانوا یفھمون ھذا

الصالة، وھو من طلوع الشمس قید رمح، إلى أن تصلى صالة العصر، ویستثنى أثناء الزوال، وبعض العلماء ال یستثني وقت  تشرع فیھ
ساعة انتصاف الشمس في كبد السماء، فقد ثبت في الصحیح أن النبي صلى : الزوال؛ ألنھ یرى أن ساعة الزوال في یوم الجمعة مرتفعة، أي

، فمن بعد طلوع الشمس قید رمح إلى صالة العصر ھذا ) انتصفت فأمسك عن الصالة، فإنھا ساعة تسجر فیھا جھنمفإذا : (هللا علیھ وسلم قال
وأما القول بأنھا بعد العصر ). وھو قائم یصلي: (ھو الوقت المشتمل، وأما ما عدا ھذا من األقوال فإنھ یعارض قولھ صلى هللا علیھ وسلم 

وھو : (ة المغرب أنھ في صالة، وأما ما أثر عن أبي سعید الخدري وغیره من الصحابة فمشكل؛ ألنھ قالًفبناء على أنھ إذا جلس ینتظر صال
تؤكد على أنھا صالة ذات ركوع ) وھو قائم یصلي: (، لكن روایة)وھو یصلي: (مع أنھ جاء في بعض الروایات. وھو یصلي: ، ولم یقل)قائم

: و في صالة فھذا حكم الصالة، وفرق بین الحكم والوصف، فلو قال علیھ الصالة والسالمإنھ إذا انتظر الصالة فھ: وسجود، وكونھ یقال
والذي تطمئن لھ النفس أنھا ساعة . فالقیام یدل على وجود الفعل للصالة بذاتھا) وھو قائم یصلي: (الستقام القول، لكن لما قال) وھو یصلي(

 ساعة الزوال، على أصح أقوال العلماء من أن ساعة الزوال في یوم الجمعة وفي من بعد ارتفاع الشمس قید رمح إلى صالة العصر، ما خال
ًغیرھا على حد سواء یمسك فیھا عن الصالة، خالفا لإلمام الشافعي رحمھ هللا تعالى، فقد استدل بحدیث رواه في مسنده وھو حدیث ضعیف، 

صاف الشمس في كبد السماء ال یصلى فیھا لإلطالق في النصوص، أن ساعة الزوال أو ساعة انت: وفیھ استثناء یوم الجمعة، والصحیح
كما أن الذي تطمئن إلیھ النفس أنھ یمسك عن تحدید ھذه . واألصل في المطلق أن یبقى على إطالقھ حتى یرد ما یقیده من األدلة الصحیحة

أدعى إلى اجتھاد الناس وإقبالھم على العبادة، وبعض  الساعة؛ ألنھ منھج الشرع، ولذلك جاء في لیلة القدر أن األفضل أن یمسك عنھا؛ ألنھ
إن األقوال كلھا انصبت على آخر النھار، وانصبت من بعد الزوال، مع : العلماء رحمة هللا علیھم كان یستغرب من إھمال أول النھار، فیقول

ًأن ساعة الضحى تعتبر من ساعات الغفلة، ویوم الجمعة الناس فیھ أكثر بیعا وشراء ولھ ًوا في الدنیا، وال یقبل على العبادة في مثل ھذا الوقت ً
ًإال من كان حاضرا فقط، مع أنھا ساعات فضل بالتبكیر إلى الجمعة، ولذلك كان بعض مشایخنا رحمة هللا علیھم یطمئن إلى الساعات في أول 

لصریح فإنھ یبقى على اإلطالق الذي أطلق الشرع النھار، ولكن األفضل واألولى أنھ شيء سكت عنھ الشرع، فإذا لم یرد الدلیل الصحیح ا
: بعد صالة العصر فإن ما بعد صالة العصر إلى غروب الشمس وقت طویل، وقد جاء في الحدیث: فیھ ھذه الساعة، خاصة وأنھم لما قالوا

ضعف ھذا القول، ویقوى القول ، وكذلك من بعد صالة الفجر إلى طلوع الشمس، فقد یصل إلى أكثر من ساعة، ولذلك ی)أشار بیده یقللھا(
، ھذا أمر یضیعھ كثیر إال من رحم هللا، ]ویكثر الدعاء: [قولھ. إنھا في ساعة تباح فیھا الصالة، وھذا ھو الذي تطمئن إلیھ النفس: الذي یقول

یام المباركة یكثرون من ذكر هللا عز ًفالناس عندما كانت قلوبھم مملوءة بالخیر وبإعظام هللا جل جاللھ، وكان الدین قویا كانوا في مثل ھذه األ
ّوجل، ومن سؤال هللا من خیري الدنیا واآلخرة، ولكن قل أن تجد الیوم من یعمر أوقاتھ في یوم الجمعة بذكر هللا عز وجل، وھذا من الغفلة، 

: تأملت قولھ صلى هللا علیھ وسلموقد كان السلف یكثرون من تالوة القرآن، وكذلك من الصالة على النبي صلى هللا علیھ وسلم، فإنك لو 
إن هللا حرم على األرض : كیف تعرض علیك وقد أرمت؟ قال: َّأكثروا من الصالة علي یوم الجمعة، فإن صالتكم معروضة علي، قالوا(

قد تجد من الناس  كم تصلي على النبي صلى هللا علیھ وسلم في یوم الجمعة لوجدتھا صلوات معدودة، بل إنك: وسألت نفسك) أجساد األنبیاء
من ال یصلي على النبي صلى هللا علیھ وسلم إال في صالتھ، أو حین یأمر الخطیب بالصالة على النبي صلى هللا علیھ وسلم، وھذا من غفلة 

مي أن یعرض فھذا الیوم مأمور باإلكثار فیھ من الصالة والسالم على النبي صلى هللا علیھ وسلم، ویستحي العالم وطالب العلم والعا. الناس
اسمھ على رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم ولم یصل علیھ إال النزر القلیل، ولذلك على اإلنسان أن یكثر من الصالة على النبي صلى هللا علیھ 

ًمن صلى علي صالة: (وسلم في ھذا الیوم، ویأمر أبناءه وأھلھ بھذه السنة التي أضاعھا الكثیر، فقد قال صلى هللا علیھ وسلم  صلى هللا علیھ َّ
، وھذا فضل عظیم، وفیھ أجر كثیر لإلنسان، فعلى اإلنسان أن یكثر من الصالة والسالم على سید األنام علیھ من هللا أفضل ً)بھا عشرا

ھم یكثرون من نعم هللا التي أنعم بھا على أھل الحدیث ورواة حدیث رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم أن: الصالة وأزكى السالم، وكانوا یقولون
واختلف العلماء في األفضلیة . الصالة على رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم، وھي من أفضل القربات وأجلھا وأحبھا إلى هللا سبحانھ وتعالى

 ھل ھي أن یكثر من تالوة القرآن، أو من ا: في یوم الجمعة
 
 
 
 

 األسئلة
 
 

...... 
 

 التنفل یوم الجمعة في وقت النھي
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، والصالة : ً یكثر المصلي من النوافل یوم الجمعة، مع كون بعض أوقاتھا منھیا عن الصالة فیھ؟ الجوابكیف: السؤال باسم هللا، والحمد 

ًفإن معنى السؤال أن یوم الجمعة لو أن إنسانا أكثر فیھ من النوافل فإنھ ربما : والسالم على رسول هللا، وعلى آلھ وصحبھ ومن وااله، أما بعد
والجواب أن ! كیف ُیكثر من النوافل مع أنھ ربما یوافق وقت النھي؟: ًء انتصاف الشمس في كبد السماء، وبناء على ذلك یقولونصلى أثنا

 أن یوم الجمعة یجوز لإلنسان أن یصلي فیھ -كالشافعیة ومن وافقھم-فمذھب طائفة من العلماء : وقت النھي في یوم الجمعة للعلماء فیھ قوالن
والذي یظھر أن یوم الجمعة . ان أثناء انتصاف الشمس في كبد السماء، وفیھ حدیث رواه الشافعي في مسنده، ولكنھ ضعیفالنافلة ولو ك

وغیره على حٍد سواء، وأنھ ال یتنفل إذا انتصف النھار؛ لما ثبت في الصحیح عن النبي صلى هللا علیھ وسلم أنھ نھى عن الصالة في ھذه 
فإذا انتصفت فأمسك عن الصالة فإنھا ساعة تسجر فیھا : (شمس في كبد السماء، وقال علیھ الصالة والسالمالساعة، وھي ساعة انتصاف ال

وھذا القول ھو أقوى . إال یوم الجمعة: ھذا عام، واألصل في العام أن یبقى على عمومھ، فإنھ لم یقل: قالوا. نسأل هللا السالمة والعافیة) جھنم
وتعرف ھذا الوقت المنھي عن . غیره على حد سواء، وال یصلي اإلنسان أثناء انتصاف الشمس في كبد السماءاألقوال، وھو أن یوم الجمعة و

الصالة فھي بأن تنظر إلى الوقت الذي یكون فیھ إشراق الشمس، والوقت الذي یكون فیھ غروب الشمس، وتحسب ما بینھما من الزمان، ثم 
فإذا كان طلوع الشمس الساعة السادسة، وغروبھا الساعة السادسة، فإن المجموع سیكون . رتقسمھ على اثنین، فذلك ھو وقت انتصاف النھا

تمسك عن الصالة، ویبقى  اثنتي عشرة ساعة، فحینئٍذ تقسمھا على اثنین فتكون ست ساعات، فعند بلوغ الساعة الثانیة عشرة والنصف حینئذ
اإلشراق المحض، ولیست صالة اإلشراق : أي- فیھ، فتحسب ما یبن اإلشراق ھذا القدر الذي یقارب عشر دقائق إلى سبع دقائق ال تصلي

ً ووقت غروب الشمس؛ ألن صالة اإلشراق قد ُیحتاط فیھا بارتفاع الشمس قید رمح، فال بد وأن یكون الوقت دقیقا في -الموجودة في التقاویم
ًاإلشراق ودقیقا◌ في الغروب، فتحسب ما بینھما وتقسمھ على اثنین، فی كون الناتج ھو وقت انتصاف الشمس في كبد السماء، ففي ھذه اللحظة ً

تقف عن الصالة، وإنما تصلي قبلھا أو بعدھا، والسبب في ذلك نھي النبي صلى هللا علیھ وآلھ وسلم عن الصالة في مثل ھذا الوقت، 
  .والنصوص عامة، ویوم الجمعة وغیره على حٍد سواء، وهللا تعالى أعلم

 
 
 
 

 (..من توضأ یوم الجمعة فبھا ونعمت: (ن القول بوجوب الغسل وقول الرسول صلى هللا علیھ وسلمالجمع بی
 
 

من توضأ یوم الجمعة فبھا ونعمت، ومن اغتسل (إذا قلنا بوجوب غسل الجمعة فكیف نجیب عن حدیث النبي صلى هللا علیھ وسلم : السؤال
َّاختلف العلماء في ثبوت ھذا الحدیث، فمن أھل العلم من ضعفھ، وإن : سل؟ الجوابً، وھل یقتضي كونھ واجبا إثم من لم یغت)فالغسل أفضل

ًكان تحسینھ قویا عند طائفة من المحدثین، لكن القول بثبوتھ وكونھ حسنا ال یعارض ما ثبت في الصحیح، فیجاب من وجھین : الوجھ األول: ً
عا على ما اختاره العلماء بأنھ یحتمل أن یكون قبل أمر العزیمة، وھ ًذا من أقوى األجوبة، وذلك أن النبي صلى هللا علیھ وسلم كان موسِّ

، )فلما علت المسجد منھم زھومة: (قالت أم المؤمنین عائشة ) من توضأ یوم الجمعة فبھا ونعمت، ومن اغتسل فالغسل أفضل: (الناس، فقال
بي صلى هللا علیھ وسلم كان یخطب على الجذع، فلما كان في آخر والسبب في ذلك أن الن ٌوھذا یدل على أنھ أمر متأخر الزدحام الناس،

 ألجل كثرة الناس وامتالء -كما في الصحیحین من حدیث أبي العباس سھل بن سعد الساعدي رضي هللا عنھ-حیاتھ خطب على المنبر 
إذا : الوجھ الثاني. ھ كان رخصة في أول األمروعلى ھذا یكون الجمع بین الحدیثین أن. المسجد، وھذا یؤكد أنھ كان في أواخر العصر المدني

قیل بالمعارضة فإن ھذا الحدیث ال یقوى على معارضة النص الذي معنا، وذلك أن النص الذي معنا مما اتفق علیھ الشیخان، والقاعدة في 
وھو في الحجة كالصحیح : الحسنَّاألصول أنھ إذا تعارض الصحیح والحسن ُیقدم الصحیح على الحسن، كما قال صاحب الطلعة في الحدیث 

الحدیث الحسن نحتج بھ كما نحتج بالحدیث الصحیح، ولكن إذا عارض الصحیح فإننا نسقطھ في مقابل ما ھو : ودونھ إن صـیر للترجیح أي
: منھا: ادیثخاصة وأن ھناك عدة أح ًأصح منھ وأثبت، وبناء على ذلك فال إشكال باعتماد القول الذي یقول برجحان وجوب غسل الجمعة،

ِفأمر الناس أن یغتسلوا: (، وحدیث عائشة )إذا أتى أحدكم الجمعة فلیغتسل( غسل الجمعة واجب على كل : (وقولھ صلى هللا علیھ وسلم) ُ
متن إن : ً، فھذه األحادیث قویة جدا في التأكید واللزوم، وعلى ھذا فإنھ یقدم القول الذي یقول بوجوبھ، مع أن بعض العلماء یقول)محتلم
ال یخلو من نظر من ناحیة دقة تركیبھ اللغوي، وبعده عن الجزالة ) من توضأ یوم الجمعة فبھا ونعمت، ومن اغتسل فالغسل أفضل: (حدیث

 ثم إن. إنھ ال یبلغ ما بلغھ ما ھو أصح منھ من األحادیث الواردة عن رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم: ودقة البالغة في التعبیر، ولذلك یقولون
حون جانب الغسل، ووجھ ذلك ! أي ساعة ھذه؟: أن عمر رضي هللا عنھ لما تأخر عثمان قال: مما یقوي ھذا الترجیح أننا وجدنا الصحابة یرجِّ

واإلنكار ال یكون إال في ترك ! ًوالوضوء أیضا: قال. كنت في السوق، فما ھو إال أن سمعت النداء فتوضأت ثم غدوت: یا أمیر المؤمنین: قال
ع، وھذا قالھ أمیر المؤمنین !] ًوالوضوء أیضا: [ٍب أو محرم، فقولھواج -ًدل على أنھ كان معروفا أنھ ال جمعة حتى یغتسل من أراد أن یجمِّ

ً على حضور مأل من الصحابة، وكان ذلك الزمن غضا طریا قریبا من عصر النبي صلى هللا علیھ وسلم، وال یقول قائل-رضي هللا عنھ ً إن : ً
َّوبناء على ذلك یقوى القول الذي یقول بأنھ إذا تعارض النصان وعمل الخلفاء الراشدون أو . على السنیة ألنھ جاء بأسلوب اإلنكارھذا یدل 

حا لھ على غیره، فھذا یقوي ترجیح األمر على حدیث السعة والرخصة، وهللا تعالى أعلم   .ًأحد منھم بأحد النصین كان مرجِّ
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  الطواف یوم الجمعة ثم بدأت الخطبةالواجب على من شرع في

 
 

ِما حكم من شرع في الطواف یوم الجمعة، وقبل أن یكمل شرع اإلمام في الخطبة، ھل ُیتم طوافھ، أو ینتظر حتى ینتھي اإلمام من : السؤال
ًفاألطوفة تختلف، فما كان من األطوفة واجبا وفرضا: ھذه المسألة فیھا تفصیل: الخطبة والصالة؟ الجواب ً الزما فالمختار أنھ ال یقطعھ، ً

ًویستمر فیھ حتى ینتھي؛ ألنھ یمكنھ أن یستمع الخطبة، مع أنھ في الغالب إذا كان الطواف علیھ واجبا أن یكون من المسافرین الذین ال تلزمھم 
أما إذا كان الطواف . َّاإلمام وصلىیستمر حتى ینتھي من طوافھ، ثم بعد ذلك إذا أقیمت الصالة دخل مع : ولذلك یقولون في مثل ھذا. الجمعة

ِإنھ یقطعھ، وُینصت لإلمام ویستمع، وال حرج علیھ في ذلك واختار بعض العلماء أنھ ُیتم الطواف، سواء : ًسنة أو مستحبا، فحینئٍذ یقولون ِ
ًأكان نفال أم فریضة؛ ألن هللا یقول ْوال تْبطلوا أْعمالكم : ً ُ َُ َ ََ ُ جمع بین اإلنصات بالسكوت عن أذكار الطواف، ، وألنھ یمكنھ أن ی]33:محمد[ِ

  .وهللا تعالى أعلم. ًویكون مشتغال بالسماع للخطیب أثناء طوافھ، وال حرج علیھ في إتمام الطواف على ھذه الصورة
 
 
 
 

 ًكیفیة صالة السنة البعدیة یوم الجمعة لمن صالھا ستا
 
 

من صلى : ًا، فھل یصلیھا ركعتین ركعتین، أم یجعلھا متصلة بسالم واحد؟ الجوابًمن صلى السنة الراتبة بعد الجمعة أربعا أو ست: السؤال
َھذه الست التي وردت في حدیث ابن عمر رضي هللا عنھ وأرضاه وغیره، فإنھ یجوز لھ أن یصلي األربع األول بتسلیمة واحدة، ثم یصلي  ُ

  .ھما، وهللا تعالى أعلمركعتین، ویجوز لھ أن یصلیھا ركعتین ركعتین، فھذان وجھان یخیر بین
 
 
 
 

 أفضلیة تردید األذان األول لمن دخل المسجد وأراد أن یصلي التحیة
 
 

یردد األذان إلمكانھ بعد : رجل دخل المسجد في وقت أذان الجمعة، فھل یصلي تحیة المسجد، أم یستمع ویردد األذان؟ الجواب: السؤال
: ھ فضل المصاحبة والموافقة للمؤذن في ذكره، وأما إذا دخل أثناء األذان الثاني فإننا إذا قلنااألذان األول أن یصلي تحیة المسجد دون أن یفوت

ًإنھ ینتظر فإنھ یكون منشغال بالفضیلة التي یردد فیھا وراء المؤذن، ویفوتھ ما ھو أفضل من استماعھ وإنصاتھ لخطبة الجمعة، وعلى ھذا 
  .رك اإلنصات للجمعة بكمالھا، وھذا عند بعض العلماء آكد وألزم، وهللا تعالى أعلمفإنھ یصلي ولو كان ذلك أثناء األذان لكي ید

 
 
 
 

 صیغة الصالة على النبي صلى هللا علیھ وسلم
 
 

الصالة على النبي صلى هللا علیھ : ھل للصالة على النبي صلى هللا علیھ وسلم صفة معینة، وذلك لإلكثار منھا یوم الجمعة؟ الجواب: السؤال
 أفضل ما تكون إذا كانت بالصیغة اإلبراھیمیة التي دل علیھ الصالة والسالم أمتھ وأصحابھ علیھا، فإذا صلى الصالة اإلبراھیمیة فذلك وسلم

، فالصالة بھذه الصیغة الواردة عن رسول هللا صلى هللا علیھ )الوارد أفضل من غیر الوارد: (أفضل وأكمل ما یكون؛ ألن القاعدة في الشرع
ُّیا أیھا الذین آمنوا صلوا : وأما بالنسبة للصیغة في الصالة، فاألفضل أن یجمع بین الصالة والسالم؛ ألن هللا تعالى یقول. فضل وأكملوسلم أ ََّ َ َ َ َُ ِ ُّ َ

ًعلْیھ وسلُموا تْسلیما  ِ َِ ِّ َ َ  .علم، فأمرنا أن نجمع بین الصالة والسالم علیھ صلى هللا علیھ وسلم، وهللا تعالى أ]56:األحزاب[ََ
 
 
 
 

 حكم الصالة على النبي أثناء الصالة
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ًإن هللا ومالئكتُھ ُیصلون على النبيِّ یا أیھا الذین آمنوا صلوا علْیھ وسلُموا تْسلیما : إذا قرأ اإلمام قول هللا تبارك وتعالى: السؤال ِ ِ ِ ُّ ِ ََّ َ َِّ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ ََ َّ َُّ َّ ُُّ َ ِ َِ َّ

ھ : ًفظ بالصالة، أم یجعلھا في نفسھ، أم ال یقول شیئا على اإلطالق؟ الجواب، فھل یجوز للمأموم أن یتل]56:األحزاب[ من فقھ اإلمامة التي ینبِّ
َإنھ ال یقرأ بسورة اقرأ باْسم ربِّك الذي خلق : علیھا بعض العلماء أن ال یوقع اإلمام المصلین وراءه في الحرج، ومن ھنا قالوا َ َ ِ َّ َ َ َِ ِ ْ ألنھ ] 1:العلق[ْ

ومثل ھذه المسألة . ِإنھ ال یتعاطى األمور التي توجب اختالج صالة الناس: ًوكذلك أیضا قالوا. ع ذھبوا إلى السجود وسجدواإذا كبر للركو
إن األفضل أن ال : إنھ سیعرض المأمومین إلى التكلم في الصالة، ولذلك یقولون: األمر بالصالة على النبي صلى هللا علیھ وسلم، یقولون

مور التي قد توقع الجاھل في األمور المحظورة، فإن اإلنسان إذا صلى وراء إمام وقرأ آیة الصالة على النبي صلى هللا األ یتعاطى مثل ھذه
وفي الحدیث الصحیح عنھ علیھ ). ًإن في الصالة لشغال(علیھ وسلم صلى علیھ في نفسھ، وال یتلفظ بالصالة، وقد قال علیھ الصالة والسالم 

ُیشرع لھ أن یصلي على النبي صلى هللا علیھ وسلم : وأما بالنسبة للنافلة فقد قال بعض العلماء). وإذا قرأ فأنصتوا: (الصالة والسالم أنھ قال
َّ، ففرقوا بین )كان إذا مر بآیة رحمة سأل هللا من فضلھ، وإذا مر بآیة عذاب استعاذ: (لما ثبت في السنة عن النبي صلى هللا علیھ وسلم أنھ

في الفریضة لم یثبت عنھ علیھ الصالة والسالم أنھ كان یقف عند آیة العذاب أو آیة الرحمة ویتكلم، إنما كان یسرد : لواقا. الفرض والنفل
ِقراءتھ، مع أنھ ثبتت عنھ األحادیث الصحیحة الكثیرة في قراءتھ في الفرض من السور التي ذكرت في یوم الجمعة والصلوات، ومع ذلك لم  ُ

َّنھ توقف آلیة عذاب، أو آیة رحمة، وأما في قیام اللیل فثبت عنھ أنھ توقف آلیة الرحمة وسأل هللا من فضلھ، وتوقف ُیحفظ عنھ حدیث واحد أ
ّعند آیة العذاب واستعاذ با عز وجل، فدل على الفرق بین الفرض والنفل، وقد یجوز الشيء في النفل وال یجوز في الفرض، فلذلك یجوز 

ومن األخطاء التي یقع فیھا . في السفر على الدابة، وال یجوز لھ أن یصلي الفریضة، فالفرض أعلى مرتبة من النفللإلنسان أن یصلي النافلة 
بعض الناس المداومة على قراءة ھذه اآلیة لیلة الجمعة، وھذا من البدع فینصح اإلمام بعدم تكرار ھذا والمداومة علیھ، وإذا سمع الناس 

ًنبي صلى هللا علیھ وسلم بصوت عال فإن علیھ أن یكون أشد محافظة على صالة الناس كي ال تبطل، خاصة یتلفظون وراءه ویصلون على ال ٍ
 .وأن بعض العلماء یرى عدم جواز التلفظ في مثل ھذه الحالة كما ذكرنا، وهللا تعالى أعلم

 
 
 
 

 اختالف العلماء في أخذ المصلى حكم المسجد
 
 

َّإن المصلى ال یأخذ حكم المسجد وھذا : بعض العلماء یقول: جد في صالة ركعتین قبل الجلوس؟ الجوابَّھل یأخذ المصلى حكم المس: السؤال
َّقوي من ناحیة أن المصلى ال یأخذ حكم المسجد من كل وجھ، ولكن ھناك أدلة تشیر إلى أن المصلى قد یلتحق بالمسجد، ففي الحدیث عن 

، فھذا یدل على أنھ یأخذ حكم المسجد، ویقوي قول )الصالة(، وفي روایة )َّض فیعتزلن المصلىأما الحی: (النبي صلى هللا علیھ وسلم أنھ قال
وآخر دعوانا أن الحمد  رب العالمین، وصلى هللا وسلم وبارك على نبینا محمد وعلى آلھ الطیبین . إن الحائض ال تدخل المصلى: من قال

  .الطاھرین
 
 
 
 

 [4[معة  باب صالة الج-شرح زاد المستقنع 
دلت األدلة الصحیحة من السنة على أن ھناك مكروھات ومحذورات یجب على المسلم أن یجتنبھا في یوم الجمعة حتى ال تخدش في صالتھ 

تخطي رقاب الناس، وإقامة أحد الجالسین من مكانھ، والكالم أثناء الخطبة أو اللھو والعبث، والبیع : وال في أجره، ومن تلك المحذورات
 .ء بعد األذان الثاني، ونحوھاوالشرا

 محذورات خطبة الجمعة وما قبلھا
 
 

...... 
 

 تخطي رقاب الناس
 
 

فیقول : أما بعد. بسم هللا الرحمن الرحیم الحمد  رب العالمین والصالة والسالم على أشرف األنبیاء والمرسلین، وعلى آلھ وصحبھ أجمعین
ُناس إال أن یكون إماما أو إلى فْرجٍةوال یتخطى رقاب ال: [المصنف علیھ رحمة هللا . إذا دخل یوم الجمعة ال یتخطى رقاب الناس: أي]. ً

؛ ألن اإلمام ال یستطیع أن یبلغ المنبر إال عن طریق التخطي، وخاصة أن اإلمام ال یدخل إال وقت الصالة؛ ألنھ ً)إال إذا كان إماما: (وقولھ
علیھ الصالة والسالم یدخل إلى الساللم مباشرة، ولم یكن یصلي تحیة المسجد، ولذلك مذھب ھدي رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم، فقد كان 
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المحققین من العلماء، أن السنة لإلمام أن یدخل مباشرة إلى المنبر، وأال یصلي تحیة المسجد، لكن لو كان ھناك وقت وأراد أن یصلي تحیة 
ة فالسنة لھ أن یدخل إلى المنبر مباشرة، وأن یبتدئ بالسالم على الناس، وھذا ھو المسجد وأن یجلس فال حرج، لكن لو دخل في وقت الصال

بعض . ًھدي رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم، وھو أصح أقوال العلماء رحمة هللا علیھم، ویعتبر مستثنى من العموم باألمر بتحیة المسجد
جلس في وقت منھي عنھ، : أي. لیھ الصالة والسالم كان في آخر الزوالإن جلوسھ ع: العلماء یجیب في ھذه المسألة بجواب لطیف، فیقول

وتوضیح ذلك أن حدیث ابن سیدان حملھ العلماء على أنھ . إنھ من دخل في وقت منھي عنھ یجلس وال یصلي: وھذا یقوي مذھب من یقول
ًلزوال ضبطا دقیقا یحتاج إلى شيء من الموازین ضبط ا. وسلم كان في وقت منھي عنھ عند الزوال، بمعنى أن جلوس النبي صلى هللا علیھ ً

حین تزول : أي) حین یصلي ویخطب: (حین تزول الشمس، وكان حدیث أنس كذلك: ًالدقیقة جدا، ولذلك حدده الصحابة بالتقریب، فقال جابر 
فمن دخل ). صاف الشمس في كبد السماءكان دخولھ أثناء انت( یرخص فیھ، لكن على ھذا الوجھ األخیر أنھ -كما یقول العلماء-الشمس، وھذا 

ًومن دخل قبل أو بعد فإنھ یتسنن إعماال لألصل الذي یأمر . أثناء انتصاف الشمس في كبد السماء، وكان یرى ھذا القول ال یصلي ویجلس
ّألن فیھ وعیدا عن النبي صلى هللا علیھ وسلم، وعده بعض ال) وال یتخطى رقاب الناس: (وقولھ. بتحیة المسجد علماء أنھ من كبائر الذنوب؛ ً

لما فیھ من أذیة المصلین والتشویش علیھم، ولذلك ال یجوز للمسلم أن یؤذي المصلین، ویستثنى اإلمام، أو من لھ فرجة، بمعنى أنھ لو خرج 
من مجلسھ ثم عاد إذا قام الرجل : (كما في الصحیح  فھو أحق بھ،- كإنسان أصابھ الحصر فخرج للوضوء ثم رجع إلى مجلسھ- لقضاء حاجة 

، فھذا نص، فكونھ یخرج لقضاء حاجتھ ثم یعود فھو أحق بمجلسھ، فلما أذن لھ الشرع بھذا المجلس جاز لھ أن یتخطى؛ ) إلیھ فھو أحق بھ
ة في لو رأى فرج: وقالوا. ألن اإلذن بالشيء إذن بالزمھ، فلما كان من الزمھ أن یتخطى فال حرج علیھ أن یتخطى، وال إثم علیھ في ذلك

الصف األول، أو في الصف الثاني فإنھ یمضي إلیھا ویتخطى؛ ألن من وراء ھذه الفرجة من الصفوف مقصر في سد ھذه الفرجة، فیجوز لھ 
والذي یظھر أن من األولى واألحرى أن یحتاط اإلنسان وأن ال یتخطى، حتى ولو رأى فرجة؛ ألن المعنى . أن یتخطى وھذا محل إشكال

واختلف العلماء في كون النھي عن التخطي . ع موجود في التخطي للفرجة، وتقصیر غیره ال یوجب االعتداء علیھ بالتخطيالذي من أجلھ من
لو كان ھناك حلقة ذكر وجاء إنسان یتخطى؟ یشرع منعھ؛ ألن المعنى موجود، فلو جاء إنسان في : فقالوا. ًمخصوصا بیوم الجمعة، أو یشمل

عین، وجعل یتخطى رقابھم حتى یصل إلى المقدمة، فھذا فیھ ظلم لھم؛ ألنھ تأخر، والمتأخر یجلس حیث انتھى حلقة كبیرة ورأى الناس مجتم
 أما كونھ یتخطى رقاب الناس ویؤذیھم ویشوش علیھم فإنھ یذھب - كما ثبت في الحدیث الصحیح عن النبي صلى هللا علیھ وسلم-بھ المجلس 

رآن، أو یذكر الموعظة فتأثرت بالموعظة والقرآن، ثم تفاجأ بمن یأتیك فجأة فیضع رجلھ على الخشوع، فربما سمعت اإلمام وھو یقرأ الق
عاتقك، أو یضع رجلھ بجوار كتفك، فإن ھذا یزعج، والنفس البشریة ضعیفة، فإن الناس إذا تخطیت رقابھم انشغلوا عن الخطیب وتأثروا 

ولذلك قال علیھ الصالة والسالم للرجل لما جاء . طبة، ولكنھ حال الخطبة أشدالمعنى موجود حال الخطبة وغیر الخ: بذلك، وقال العلماء
ًجئت متأخرا، ولیس ھذا وقتك التي تبحث فیھ عن الصفوف األول، ) آنیت: (، ومعنى)اجلس فقد آنیت وآذیت: (ًمتأخرا وتخطى وھو یخطب 

د سواء، وأن التشویش على المصلین بتخطي رقابھم وأذیتھم ال فالصحیح أن یوم الجمعة وغیره على ح. بتخطیك لرقاب الناس: أي) وآذیت(
ال حرج، فھذا لیس من : واستثنى العلماء لو أنھ أراد أن یمر واستأذن وأذنوا لھ، أو رأى فرجة بینھم قلیلة یستطیع أن یمر منھا؛ فقالوا. یجوز

  .دت الفرجة وانخرط فیھا، أو سلك فیھا فال حرجالتخطي؛ ألن التخطي المراد بھ المجاوزة حیث ال توجد الفرجة، أما لو وجد
 
 
 
 

 حرمة إقامة من سبق إلى مكان والجلوس مكانھ
 
 

وحرم أن یقیم غیره : (قولھ]. ًوحرم أن یقیم غیره فیجلس مكانھ إال من قدم صاحبا لھ فجلس في موضع یحفظھ لھ: [قال رحمھ هللا تعالى
 ألن ھذا نھى عنھ علیھ الصالة والسالم لما فیھ من الظلم، فمن سبق إلى شيء فھو أحق بھ، من المصلین؛: أي) غیره(أراد بـ) فیجلس مكانھ

ومن آداب المجالس التي أدب هللا بھا عباده المؤمنین أن اإلنسان إذا سبق إلى مجلسھ وجلس فیھ فھو أحق بھ، ولذلك ال یجوز ألحد أن یقیمھ، 
 على وجھ األذیة واإلضرار حتى یفسح لھ، أو یأتي ویبرك علیھ حتى یفسح وكل ذلك ال والتشویش على من یصلي. وال أن یضایقھ حتى یقوم

واختلف العلماء في ) . ال ضرر وال ضرار: (یجوز، سواء أأقامھ أم ضایقھ حتى یقوم، فكل ذلك من األذیة، وقد قال صلى هللا علیھ وسلم
: من البر أن یتنازل االبن عن الصف األول ویتركھ ألبیھ؟ قال بعض العلماءاألب واالبن، فلو أراد األب أن یقیم ابنھ ویجلس مكانھ، فھل 

ّاألفضل لھ أن یتأخر ویقدم أباه، وذلك ألنھ إذا تأخر وقدم أباه أصاب البر الذي ھو أفضل من الصف األول، ووجھ ذلك أن أفضل األعمال  ّ
الصالة : أي األعمال أحب إلى هللا؟ قال: سألت النبي صلى هللا علیھ وسلم(: وأحبھا إلى هللا بعد التوحید بر الوالدین، فقد قال أحد الصحابة

وقال . فمن أفضل األعمال وأحبھا أن یتأخر االبن ألجل أن یجلس األب: قالوا) بر الوالدین: ثم أي؟ قال:  قلت- أول الوقت: أي- على وقتھا 
ًیدل على ذلك أن صحابیا أراد الجھاد في غزوة فطلب من ابنھ أن یبقى ال إیثار في القرب ولو للقریب حتى ولو كان األب، و: بعض العلماء

وخرج رضي هللا عنھ حتى قتل قبل أبیھ رضي هللا عنھ وأرضاه، فكانوا ال . إني أرجو الجنة. كل شيء لك إال ھذا: لیخرج ھو للجھاد، فقال
والصحیح أن لھ .  من ھذا الوجھ؛ ألنھ إذا قدمھ فكأنھ زاھد في الخیرال یقدم األب: ، فقالوا)ال إیثار في القرب: (یؤثرون في القرب، والقاعدة

ال إیثار في : فضیلة الصف األول بوجود البر، وفضیلة البر التي ھي من الفضل بمكان، وقولھم: أن یقدمھ، وأنھ إذا قدم أباه أصاب الفضیلتین
كما اختلف في . لرجاء فضیلة ولرجاء طاعة، فال حرج علیھ في مثل ھذافإن تقدیم األب لیس على سبیل الزھد، وإنما . ًالقرب؛ ألن فیھ زھدا

ال حرج أن یقدمھ، وھو في حكم : غیر الوالد، مثل كبیر السن، أو العالم، أو من لھ حق كالوالي الذي لھ فضل، ونحو ذلك، فقال بعض العلماء
ًإال من قدم صاحبا لھ فجلس في : [قولھ. یلھما على غیرھماوبعض العلماء یخص الوالدین لورود النص، وداللة النصوص بتفض. الوالدین
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ھذه المسألة تعرف عن السلف الصالح رحمة هللا علیھم من التابعین، فقد كان الواحد منھم كـمحمد بن سیرین وغیرھم ]. موضعھ یحفظھ لھ
 مولى فجلس مكانھ وصلى، وقد جاء ھذا عنربما یبعث مواله، فیجلس في مكان، والمولى ال تجب علیھ الجمعة، فإذا حضر محمد قام ال

. بعض السلف رحمة هللا علیھم، وھذا كان أیام الموالي، ألنھم ال تجب علیھم الجمعة، وكذلك یحكى عن أبي ھریرة رضي هللا عنھ مثل ھذا
ویكون لھ حق السبق، وإما أن یترك وإن كان األقوى واألشبھ أنھ ال یفعل ھذا، وأنھ ال یجلس إال في موضع یرید أن یصلي فیھ، فإما أن یبكر 

ًالمكان لغیره، حتى ولو كان عالما، كما یقع في بعض األحیان في المحاضرات والندوات حینما یأتي اإلنسان متأخرا  خاصة إذا كان على -ً
لمحاضر أو صاحب الندوة  فإنھ یرید أن یدخل إلى الصفوف األولى وربما یزعج المصلین، ولو كان ھو ا-سفر، وكان قدومھ في وقت اإلقامة

فعلیھ أن یترك الناس على أماكنھم ومصافھم، وإنما لھ حق التقدم في درسھ وفي موعظتھ، فإذا جلس مكان كرسیھ بعد درسھ فال حرج؛ ألنھ 
وع وال ًبعد محاضرتھ في حكم الجالس في مكانھ، فإذا جاء متأخرا وعاق أصحاب الصفوف األولى، وربما خرج منھم من ال یستطیع الرك

السجود، ولربما ازدحم الناس إلى درجة ال یستطیعون معھا الصالة أو الركوع، فاألفضل أنھ یتأخر إلى ما بعد الصالة، أو یصلي في ناحیة 
وار المسجد إذا أمكنھ، إال إذا خشي تشویش الناس بالسالم علیھ وإعاقتھ، فإذا دخل یدخل بعد الصالة مباشرة، حتى یكون أسلم لھ، وصالتھ بج

ًاإلمام إذا لم یجد مكانا في الصف األول أفضل من أن یزعج أھل الصف األول، خاصة وفیھم المبكر، وفیھم من ال یستطیع السجود لو دخل 
ًفال یجوز ألحد أن یحتكر مكانا في مصاله ولو كان مؤذنا أو . معھ، فكونھ یحتاط ویتورع، خاصة أھل العلم فھذا أفضل وأولى؛ ألنھم القدوة ً

ًماما، فال یجوز لھ أن یحتكر ھذا المكان إال في الحدود الشرعیة، كخطیب یوم الجمعة، فلھ أن یحتكر مكانھ على منبره، ونحو ذلك، أما أن إ
ًیأتي متأخرا ویؤذي الناس ویضرھم فال، والمؤذن كذلك، فإذا أذن المؤذن وكان الناس في مصافھم، ثم خرج من المسجد، وعند اإلقامة یأتي 

حم أھل الصفوف األولى، فھذا لیس من حقھ؛ ألن ھذا المكان استحقاق شرعي لمن سبق، وال یجوز أذیة أحد فیھ، وھذه األمور یغفل ویزا
فالذي ینبغي أن یحتاط في مثل ھذه األمور ویتناصح الناس؛ ألن ھذه المساجد أمرھا عظیم، فال یجوز . عنھا كثیر من الناس إال من رحم هللا

-فالذین یأتون إلى الصفوف األولى ) إن المالئكة تتأذى مما یتأذى منھ المصلون: (ًفیھا مسلما، وقد قال علیھ الصالة والسالمألحد أن یؤذي 
وقد یكون فیھم كبار السن، وقد یكون فیھم الضعفة والحطمة، فأمثال ھؤالء ال یجوز .  ھم أسبق الناس-خاصة الذین ھم من وراء اإلمام

ًحجز األماكن في مجالس العلماء، أو مجالس الذكر، كأن یأتي مبكرا فیرمي بكتابھ، أو یضع : ًومن األخطاء أیضا. جھمالتضییق علیھم وإزعا
ًشیئا ثم ینصرف ویجلس في مكان غیر المكان الذي ھو فیھ، فالذي یظھر عدم جواز ھذا، وأن الذي ینبغي للناس أن یصلوا ثم ینطلقوا إلى 

سواء، ال فضل لغنیھم على فقیرھم، وال لرفیعھم على سوقتھم، إال  حتى یكون الناس في ھذه األمور على حدحلق الذكر األسبق فاألسبق، 
بتقوى هللا عز وجل والمبادرة للخیر، فمن سبق فھو أحق، ومن تأخر نال حظھ على قدر ما وصل إلیھ من الخیر، وبناء على ذلك ینبغي 

 سواء في الصفوف، أم في مجالس العلماء، وال یجوز ألحد أن یتخطى على أحد، وال أن لإلنسان أن یعمل األصل، وھو أن السابق أحق،
وال یجوز لھ أن یحجز المكان لغیره، وھذا من . یضیق على أحد من المصلین، ما دام أن األصل یقتضي أنھ أحق بھذا المجلس وأولى بھ

وربما یتواطأ الرجالن على أنھما إذا جلسا . ً لي مكانا بجواركاحجز: األمور المحرمة، خاصة إذا كان ذلك عن عوض، كأن یقول لرجل
ومن األمور المحرمة أنھ قد تكون ھناك فرجة بین الرجلین، فیمتنعان من . كان مجلسھما على توسع حتى یأتي الثالث فیجلس ویصلي بینھما

َومْن أظلم ممْن منع مساجَد هللا أْن ُیذكر فیھا اْسُمُھ : ى إدخال أي شخص فیھا، إال من یعرفان، أو من یحبان، فھذا من الظلم، فقد قال تعال َ َ َ َ َ َ َِ َّ َِ َْ َ ْ َِ َّ ِ ُ َ
، فھذه البقعة خیر لھذا الرجل أن یصلي فیھا، وأن یذكر هللا عز وجل، وأن یتقرب إلى هللا سبحانھ وتعالى بذكره سبحانھ في ] 114:البقرة[

وعلى . ًیمنع أحدا من الجلوس بجواره فھذا كلھ من الظلم الذي ال یجوز للمسلم أن یفعلھھذه البقع، فكونھ یحجزھا، أو یتوسع في مجلسھ، أو 
الناس أن یستشعروا عظمة ھذه المساجد، وأنھ ینبغي أال یضار أحد فیھا، فإن أذیة المسلم ال خیر فیھا، وكان بعض مشایخنا رحمة هللا علیھم 

ظالمھم، وأذیة بعضھم لبعض، فلربما یدخلون في المساجد فیقع منھم من األذیة والظلم ما كثرة م: من األمور التي تمنع قبول الصالة: یقولون
 فلذلك ینبغي التورع في مثل ھذه األمور، فال یجوز أذیة الناس، كأن -نسأل هللا السالمة والعافیة-ًیجعل اإلنسان محروما من قبول الصالة 

ًوھم في ضیق، ویحاول أن یشعر الناس بأنھ صاحب حق لكونھ عالما، أو شیخا، أو مؤذنا، ًیأتي اإلنسان متأخرا، فیحاول أن یدخل بین الناس  ً ً
أو غیر ذلك، فلیس ھناك حق إال بالتقوى، وھي المبادرة والمسابقة، وإذا كان اإلنسان یرید أن یؤذن أو یؤم الناس فیبكر ولیبادر إلى المسجد، 

ال یجوز ألحد أن : أي]. وحرم رفع مصلى مفروش ما لم تحضر الصالة: [رحمھ هللا تعالىقال . فإن ھذا أبلغ في البعد عن ظلمھم وأذیتھم
ًیرفع المصلى المفروش ألحد مالم تحضر الصالة؛ ألنھ یحتمل أن یكون صاحبھ معذورا، كأن یذھب لقضاء حاجة أو نحو ذلك، فال یجوز أن 

 فیترك، لكن لو كان ھذا المصلى إلنسان غیر مستحق، كمن یفعل ھذا ًیرفع مصاله؛ ألن مصاله فرش لحفظ حقھ، وھذا الحق مستحق شرعا
ًإلنسان یعطیھ ماال أو نحو ذلك، فإنھ یشرع لك أن ترفعھ وتصلي في مكانھ، وھذا نص علیھ األئمة رحمة هللا علیھم وأفتوا بھ، ولـشیخ 

 .ذا إال عند وجود الضرورة والحاجةاإلسالم رحمة هللا علیھ كالم نفیس في مجموع الفتاوى، وھو أنھ ال یجوز مثل ھ
 
 
 
 

 حكم القیام من مكان لعارض والعودة إلیھ
 
 

ھذا لوجود النص الثابت عن النبي صلى هللا علیھ ]. ًومن قام من مكانھ لعارض لحقھ ثم عاد إلیھ قریبا فھو أحق بھ: [قال رحمھ هللا تعالى
ة عند الضرورة، وكأن یخرج لقضاء حاجتھ، أو أصابھ حصر، أو خرج منھ وسلم في صحیح مسلم، فإن عاد إلى مكانھ فھو أحق بھ، خاص

ریح فخرج یتوضأ، لكن لو أنھ انتقل من دون حاجة، كأن ینتقل لیجلس مع صاحبھ فال، فإما أن یجلس بالمكان ویعمره بذكر هللا عز وجل، 
 من یرید االعتكاف في الصفوف األولى في المساجد في ومن ھنا كان على. وإما أن یتركھ لغیره من المسلمین، خاصة في الصفوف األولى
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رمضان إذا كان یرید أن ینام في ذلك المكان أنھ یتركھ إذا كان ھناك من ُیرید أن یصلي فیھ، خاصة إذا كانت بقعة لھا فضل الصالة، كأن 
فالمساجد إنما .  نام عطلھا عن ذكر هللا عز وجلتكون قرب المقام، أو تكون في روضة المسجد النبوي أو نحو ذلك، فال ینام فیھا؛ ألنھ إذا

بنیت من أجل ذكر هللا، وإذا أراد أن ینام فلھ أن ینام في آخر المسجد، أما أن یأتي إلى الصفوف األولى وینام فیھا عند حاجة الناس فال، 
د الصف األول، ولیس ھناك من یطمع في بخالف ما لو كان الناس لیسوا بحاجة إلى ذلك المكان، مثل أوقات الضحى، فلیس ھناك من یری

الصف األول، فإذا نام في مكانھ یرید أن یحرص على ھذا الخیر وھذا الفضل فال حرج علیھ، أما أن یأتي في األماكن التي یحتاجھا الناس 
ولكن لو أنھ . عمرھا بذكر هللا عز وجلًفینام فیھا، ویتخذھا مكانا لراحتھ واستجمامھ فیعطلھا عن ذكر هللا فال، ولذلك ال یكون لھ حق إال إذا 

إما أن یبقى في : خرج لتشییع جنازة، فھل لھ أن یحجز المكان؟ الصحیح أنھ ال یحجز، ومن أراد أن یشیع الجنازة فھو مخیر بین فضیلتین
ج لتشییع الجنازة ترك المحل لعامة ًھذا المكان عامرا لھ بالذكر والطاعة والصالة والقربة، وإما أن یمضي لتشییع الجنازة، فإن اختار الخرو

  .ًالناس، فھم فیھ سواء، وإن اختار الجلوس فال إشكال، فحینئٍذ یكون مستحقا لمكانھ بشغلھ لھ
 
 
 
 

 حكم تحیة المسجد حال الخطبة
 
 

 صلى هللا علیھ وسلم ذھب المصنف إلى ھذا ألن النبي]. ومن دخل واإلمام یخطب لم یجلس حتى یصلي ركعتین یوجز فیھما: [قال رحمھ هللا
ًأمر بذلك، وھذا أصح أقوال العلماء، وھو قول الشافعیة والحنابلة، خالفا للحنفیة والمالكیة، فإنھم یحتجون بأمره علیھ الصالة والسالم، حیث 

إلنصات واجب والتحیة إن ھذا یدل على عدم لزوم ركعتي تحیة المسجد أثناء الخطبة، وألن ا: ، وقالوا)اجلس: (أمر المتخطي للرقاب بقولھ
من دخل : (أنھ یصلي ركعتین؛ ألن النبي صلى هللا علیھ وسلم نص على ذلك فقال: والصحیح. عندھم سنة، وال یشتغل بالسنة عن الواجب

  .اتیقرأ قصار السور، أو قصار اآلیات حتى یجلس لالستماع واإلنص: ، أي)ولیتجوز فیھما: (، وفي روایة) واإلمام یخطب فلیصل ركعتین
 
 
 
 

 حكم الكالم أثناء خطبة الجمعة
 
 

ھذا إشارة إلى عظیم شأن خطبة الجمعة وصالتھا، فقد ]. وال یجوز الكالم واإلمام یخطب إال لھ أو لمن یكلمھ: [قال المصنف رحمھ هللا
َیا أیھا الذین آمنوا إذ: عظمھا هللا تعالى حیث أمر سبحانھ وتعالى بالسعي إلیھا، فقال َِّ ُ َ َ َ َِ ُّ ِا نودي للصالة مْن یْوم الُجُمعة فاْسعْوا إلى ذكر هللا َ َّ ِ ْ ُِ ِ ِ ِ َّ ِ َِ ِ َ َ َ ََ ْ ِ

َّكما عظم شأنھا حینما ُعد . ً، ووصفھا بكونھا ذكرا لھ سبحانھ وتعالى، وھذا یتضمن التعظیم واإلجالل لھذه الموعظة والخطبة]9:الجمعة[ َّ
ًكاملة لھ، ولذلك ینقص أجره بكالمھ إذا لم یكن معذورا في ذلك الكالم كما سیأتي إن ًالمتكلم أثناء خطبة الخطیب الغیا، ومن لغا فال جمعة 

َّوالسبب في ھذا واضح، وذلك أن هللا سبحانھ وتعالى لم یجعل لإلنسان في جوفھ قلبین، فإذا انشغل وتكلم بأي شيء خارج عن . شاء هللا تعالى
ِیشغل عن الكالم والموعظة، ومظنة ألن یشغل غیره، ولذلك ُمنع أن یكلم غیره، أو ألن  ًالخطبة، ولم یكن متصال بالخطیب فإن ھذا مظنة

ینشغل بشيء كمس الحصى، ونحو ذلك مما یصرف قلبھ عن التأثر واإلقبال على الخطیب، وھذا كلھ یؤكد أن مقصود الشرع االنتباه لھذا 
من فضائل العلم أن ترى الخطیب یوم الجمعة وقد رقى : هللا علیھموفي ھذا داللة على فضل العلم، فقد قال بعض العلماء رحمة . الخطیب

ًعلى أكتاف الناس، وما رفعھ إال فضل هللا سبحانھ وتعالى، ثم العلم الذي تعلم، ولذلك یؤمر الناس باإلنصات لھ والسماع لھ، وأعظمھم أجرا 
یتكلم مع أحد حتى ولو كان الكالم من األمر بالمعروف والنھي عن فلذلك ُینھى عن الكالم، فال . في الجمعة من تأثر بكالمھ وأتبعھ بالعمل

، فقولك )أنصت واإلمام یخطب فقد لغوت: إذا قلت لصاحبك یوم الجمعة: (المنكر، ففي الحدیث الصحیح عنھ علیھ الصالة والسالم أنھ قال
أمرتھ باإلنصات حصلت المصلحة للجماعة، فإذا إذا  أمر بمعروف، واألمر بالمعروف واجب، ومع أنك) أنصت: (لصاحبك واإلمام یخطب

ًكنت مع كونك آمرا بھذا الواجب تعتبر الغیا، فمن باب أولى إذا انصرفت إلى شيء آخر ُ َّومن ھنا أخذ العلماء دلیال على أنھ ال ُیشمت . ً ً
تھ؛ ألنھ إذا كان األمر بالمعروف والنھ) الحمد : (العاطس، فلو عطس العاطس وقال ي عن المنكر مع كون مصلحتھ تنفع الناس في ال تشمِّ

ال یشمت العاطس، وال : ًسماع الخطبة ُیعد من اللغو، فمن باب أولى وأحرى ما انفك عن ذات الجمعة وذات الخطبة، وبناء على ذلك قالوا
 مقام الركعتین األولیین من الظھر، لمسنا من الشرع أن الخطبتین كأنھما قائمتان: وأكدوا ذلك فقالوا. یرد السالم، كما لو كان في فریضة

َولذلك أمر بالسعي للجمعة بعد النداء الثاني، وكذلك أمر النبي صلى هللا علیھ وسلم باإلنصات واإلقبال على الخطیب، قالوا ِ ِّھذا یؤكد أنھ في : ُ
للمأموم إذا جلس أثناء خطبة الخطیب، :  أي]وال یجوز الكالم: [فقولھ رحمھ هللا. حكم المصلي، ولذلك ال یرد السالم، وال یشمِّت العاطس

. َّویبتدئ ھذا الحظر من ابتداء الخطیب في الخطبة، أما لو سلم أثناء سالمھ، أو أثناء األذان الثاني، أو أثناء جلوسھ بین الخطبتین فال حرج
الس على المنبر، بعد سالمھ أثناء أذان وقد ثبت في صحیح البخاري عن أصحاب النبي صلى هللا علیھ وسلم، أنھم كانوا یتكلمون وعمر ج

واألولى واألحرى أن یشتغل بما : َّإال أن الكالم بین الخطبتین ضیق فیھ بعض العلماء، فقالوا. المؤذن، وكذلك كانوا یتكلمون بین الخطبتین
ال : أي] ال یجوز الكالم: [فقولھ. ةھو فیھ من ذكر هللا عز وجل، خاصة وأن بعض العلماء یرى أن بین الخطبتین مظنة أن تكون ساعة إجاب
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واختلف العلماء في الصالة على النبي صلى هللا علیھ وسلم إذا صلى الخطیب، أو أمر . یتكلم مع غیره، وال یجیب غیره ولو كان بذكر هللا
إنھ یجوز للمأموم أن : ل بعض العلماءفقا :بالصالة على النبي صلى هللا علیھ وسلم، واختلفوا كذلك إذا ذكر المأموم هللا عز وجل أثناء الخطبة

والسبب في ھذا أنھم یرون أن المأموم إذا صلى على النبي صلى . یصلي على النبي صلى هللا علیھ وسلم، وأن یؤمِّن وال حرج علیھ في ذلك
: ولذلك یقولون. ت أثناء الخطبةهللا علیھ وسلم أنھ في حكم الذاكر، وكأنھ متصل بالخطبة؛ ألن الصالة على النبي صلى هللا علیھ وسلم ورد

ُیشرع لھ أن : ُّھذا في حكم المتصل بالخطبة كما لو كلمھ الخطیب، وھكذا إذا أمرھم الخطیب، وأكدوا بتأكد الصالة علیھ أثناء ذكره، فقالوا
علیھم أنھ یصلي على النبي واألقوى واألرجح ما ذھب إلیھ جمع من العلماء رحمة هللا . یصلي على النبي صلى هللا علیھ وسلم عند ذكره

إذا قلت لصاحبك یوم الجمعة أنصت : (صلى هللا علیھ وسلم في نفسھ، والسبب في ھذا واضح، وذلك أن النبي صلى هللا علیھ وسلم قال
علیھ وسلم، فإذا كان ھذا في األمر بالمعروف والنھي عن المنكر فمن باب أولى في الصالة على النبي صلى هللا ) واإلمام یخطب فقد لغوت

َّإنھ لو صلى أحد على النبي صلى هللا علیھ وسلم فال حرج، ومن صلى علیھ جھرة فال حرج، : وما اعتذروا بھ محل نظر، لكن غایة ما یقال
ومن أنصت فال حرج، لكن األفضل أن یصلي على النبي صلى هللا علیھ وسلم في نفسھ، وھكذا التأمین، فإنھ یؤمن في نفسھ، فكلما دعا 

خطیب أمن المأموم في نفسھ على دعائھ، وسأل هللا أن یستجیب ھذا الدعاء من قلبھ، ویكون ھذا في حكم التأمین، ویكون إنصاتھ لمكان ال
إن الحدیث یدل على ھذا، : یؤمِّن ویصلي على النبي صلى هللا علیھ وسلم یقولون: والذین یقولون. االشتغال بما ھو أولى وأھم من اإلنصات

ولكن . ٍ، وإذا دعا وشرع في الدعاء فلیس بخطیب، إنما ھو داع وسائل..)إذا قلت لصاحبك یوم الجمعة أنصت واإلمام یخطب: (قالوذلك أنھ 
فھذا تعارض، فإنھم یعتبرون الدعاء . إن ھذا لیس من الخطبة: إن من األمور الالزمة للخطبة أن یدعو، ثم یقال: َُّرد ھذا القول؛ إذ كیف یقال

ًالتي ینبغي للخطیب أن یحافظ علیھا تأسیا بالنبي صلى هللا علیھ وسلم لورود حدیث االستسقاء، وذلك أن الصحابي سألھ أن من األمور 
فالذي یترجح ویقوى أنھ یصلي . فإذا كان ھذا فإنھ من السنة والھدي: یستسقي فدعا، فدل على أنھ كان من عادتھ أن یدعو آخر خطبتھ، قالوا

أي إذا ) إال لھ: (قولھ.  علیھ وسلم في نفسھ، وكذلك یؤمن على الدعاء في نفسھ دون حدوث صوت أو كالم مسموععلى النبي صلى هللا
ٍخاطب الخطیب، أو كلمھ الخطیب فأجاب فال حرج، كأن یسألھ الخطیب عن أمر فیرد علیھ، أو یسأل الخطیب أن یستسقي وأن یسأل هللا عز  َّ

ادع هللا أن : ما ثبت في الصحیحین أن النبي صلى هللا علیھ وسلم دخل علیھ أعرابي وھو یخطب فقالوجل الغیث والرحمة بالناس، ودلیلھ 
ووجھ الداللة أنھ خاطب . ُّھو عباس بن مرداس السلمي رضي هللا عنھ وأرضاه، والروایة مبھمة في الصحیحین: قال بعض العلماء. یغیثنا

 -التحیة: أي-َّأصلیت؟ : وكذلك إذا خاطبھ الخطیب، كأن یقول لھ. ي صلى هللا علیھ وسلم ذلكالنب النبي صلى هللا علیھ وسلم، فلم ینكر علیھ
قم فاركع : (لم أصلِّ، إذا لم یكن صلى؛ ألن النبي صلى هللا علیھ وسلم قال للصحابي: نعم، صلیت، إذا كان قد صلى، أو یقول: فیقول

ًحدیث أنس في الصحیحین أنھ لما أمطر الناس سبتا : ًأیضا. مفھذا یدل على مشروعیة مخاطبة المأموم لإلما). ركعتین ِ  جاء ً-أي أسبوعا-ُ
اللھم حوالینا وال : فقال: ھلكت األموال وانقطعت السبل، فاسأل هللا أن یصرف الغیث، قال! یا رسول هللا: (األعرابي من الجمعة القادمة وقال

الحكم : فأخذ من ھذین الحدیثین حكمان. ، فما أشار إلى ناحیة إال تفرقت)نابت الشجرعلینا، اللھم على اآلكام والضراب، وبطون األودیة، وم
ومن ھنا أخذ بعض العلماء . َّال حرج على المأموم أن یُرد إذا سألھ اإلمام: الحكم الثاني. أنھ ال حرج على المأموم أن یخاطب اإلمام: األول

ِألنھ في حكم المتكلم مع اإلمام، فلو أن الخطیب قرأ اآلیة وأخطأ فیھا شرع لك أن : لوامشروعیة الفتح على اإلمام إذا أخطأ في الخطبة، قا ُ
  .تنبھھ على الخطأ وأن تفتح علیھ، أو نسي تمام اآلیة، فتفتح علیھ بما ُیتمھا

 
 
 
 

 جواز الكالم قبل الخطبة وبعدھا
 
 

یجوز لھ أن یتكلم قبل أن یخطب الخطیب، وذلك في حالة : أي]  الخطبةویجوز قبل: [قولھ] ویجوز قبل الخطبة وبعدھا: [قال رحمھ هللا تعالى
بعد الخطبة، وذلك حین ینتھي من خطبتھ وقبل دخولھ في الصالة، فال : أي] وبعدھا: [وقولھ. جلوس الخطیب بعد السالم وقبل ابتداء الخطبة

فإذا . تأخر، ألجل تسویة الصفوف، فإن ھذا الكالم ال حرج فیھ: أو تشیر لرجل وتقول لھ. تقدم: حرج إذا قام الناس أن تشیر لرجل وتقول لھ
لو كان اإلنسان أصم ال یسمع، فإن عموم النص : المسألة األولى: كان األصل أنھ ال یتكلم اإلنسان في حال خطبة الخطیب، فھنا مسائل

موجود فیھ، ولذلك ُیلزم األصم بالسماع للخطبة واإلنصات یقتضي أنھ ال یتكلم؛ ألن األمر فیھ معنى وفیھ عبادة، فإن انتفى المعنى فالتعبد 
إن الخطیب یجوز لھ أن یخطب بغیر اللسان العربي، فخطب بغیر اللسان العربي، وكان المستمع : لو قلنا: المسألة الثانیة. ولو لم یكن یسمع

ٌعربیا، فإنھ ُینصت ویسمع؛ لمقام التعبد، كما لو صلى أعجمي وسمع اإلمام یقرأ  ِ ًالقرآن فإنھ ُینصت، مع أنھ ال یفقھ شیئا من كتاب هللا عز ً ِ
لو : ًھي یختص بمن سمع الخطیب دون من كان بعیدا ال یسمع، أم ھو عام؟ ومثال ذلك: اختلف العلماء في ھذا الحكم: المسألة الثالثة. وجل

مأموم خارج المسجد، بحیث ال یسمع صوت الخطیب، أو ًكان المسجد صغیرا كما ھو الحال في األیام القدیمة، وامتأل بالناس حتى صلى ال
وھذا . إذا كان ال یسمع الخطیب فیجوز لھ أن یتكلم، وال حرج علیھ في ذلك: فقال بعض العلماء. صلى داخلھ ولم یسمع صوت الخطیب

سمع اإلمام ولم یسمع الخطبة، فإن إنصاتھ ٌاجتھاد مبني على المعنى، وذلك أنھم رأوا أن المقصود أن یستفید من الخطبة وینتفع، وأنھ إذا لم ی
والصحیح أن فیھ معنى التعبد، ولذلك ُیلزم باإلنصات والسكوت، سواء أسمع الخطیب أم لم یسمع، على المختار من أقوال . ال معنى لھ

ِلو كان بجوارك من یتكلم واإلمام یخطب، وأردت أن تسكتھ، : المسألة الرابعة. العلماء رحمة هللا علیھم فإذا قلت لھ أنصت فقد لغوت، وإن ُ
وذلك بأن ترفع السبابة وتضعھا . اصمت: ففي ھذه الحالة اختار جمع من السلف أن تشیر إلیھ بإصبعك أن. َّسكت شوش علیك بحیث ال تسمع

 اختاره اإلمام أحمد رحمة هللا وھذا یختاره بعض العلماء، وممن. فإذا أشار إلیھ بھذا فقد كفاه: على الفم، إشارة إلى السكوت واإلنصات، قالوا
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ٌاإلشارة منزلة منزلة العبارة: وقال بعض العلماء. ُّعلیھ، وبعض السلف ینصون على ھذا، وأنھ ال حرج أن یخاطب باإلشارة والصحیح أن . َّ
، والقول ال ) یخطب فقد لغوت إذا قلت لصاحبك یوم الجمعة أنصت واإلمام: (اإلشارة ال تأخذ ھذا الحكم؛ ألن النبي صلى هللا علیھ وسلم قال

وأنھ  ًیكون إال باللفظ المسموع، وبناء على ذلك فإنھ ال یؤثر أن یشیر إلیھ باإلنصات، وألن اإلشارة باإلنصات لیس فیھا انصراف، خاصة
ِوإذا نظر إلى المعنى ومقصود الشرع فإنھ صحیح، فإنك لو تركتھ یتكلم ویشوش علیك فكأنك لم تنصت. یسمع للخطیب ً إلى اإلمام أصال، ُ

إن إقبالھ على ھذا وإشارتھ لھ باإلنصات أخف : ولذلك نقول. فإنھ بكالمھ سیضیِّع علیك، ویجوز ارتكاب المفسدة الدنیا لمصلحة أعلى منھا
علماء في جواز ًلو سأل سائل ماال أثناء الخطبة فقد اختلف ال: المسألة الخامسة. من كونھ یسكت عنھ، حتى ُیضیِّع علیھ الذكر واإلنصات

فبعض العلماء یمنع من السؤال في المسجد، وال یرى جواز أن یسأل السائل داخل المسجد، وھذا القول من القوة بمكان، : إعطائھ وعدمھ
فقد ال یجد ) ًمن سمع رجال ینشد ضالة في المسجد فلیقل ال ردھا هللا علیك فإن المساجد لم تبن لھذا: (وذلك أن النبي صلى هللا علیھ وسلم قال

، )ال ردھا هللا علیك: فلیقل: (ًظھرا، وینشد ضالتھ في ھذه الحالة مع وجود ھذا االضطرار والحاجة، ومع ذلك یقول صلى هللا علیھ وسلم 
فإن : (وسلم قالویعزر بالتوبیخ والتقریع والدعاء علیھ، فضیاع الدابة بمثابة فقد المال، وطلبھ للدابة كطلب المال، ثم إن النبي صلى هللا علیھ 

: فلیقل: (فلما قال: ، كأنھا تعلیل لنھیھ عن نشد الضالة في المسجد، قالوا)فإن المساجد: (إن جملة: ، واألصولیون یقولون)المساجد لم تبن لھذا
إال لذكر هللا ولم تبن للدنیا، المساجد لم تبن : أن المساجد لم تبن للسؤال، وبعبارة أجمع: ، فمعناه)ال ردھا هللا علیك، فإن المساجد لم تبن لھذا

ًورخص بعض العلماء في سؤال السائل في المسجد، وفیھ حدیث علي المشھور أنھ أعطى سائال یسأل في المسجد وھو . وھذا سائل دنیا َّ
َإنما ولیكم هللا ورُسولُھ والذین آمنوا الذین ُیقیُمون ال: راكع، فأنزل هللا اآلیة َ َ َ َ َ َ َ َِ ِ ِ ُّ َِّ َُّ ُُ ُ َّ ُ َّ َصالة وُیْؤتون الزكاة وُھم راكُعون ِ َ َ َ َِ َّْ َ ََ َّ ِ، فأثني علیھ مع ]55:المائدة[ُ ُ
والذي تطمئن لھ النفس التضییق على ھؤالء، وینبغي أن یكون بأسلوب مؤدب إذا أمكن، لكن اإلنسان لو تورع عن . أنھ أعطاه في المسجد

ًخاصة في ھذه األزمنة التي یقوم فیھا الرجل ویتكلم كالما كثیرا- عھ منعھم، فإنھ قد یكون أفضل لھ من ناحیة الورع، والسبب في من  أنھ -ً
ٍیشغل الناس عن األذكار بعد الصالة، وقد یزعجھم ویقلقھم بأمور هللا أعلم ھل ھو صادق فیھا أو كاذب، مع أن األمر توسع أكثر من الالزم، 

ِّ األمر نظم ورتب عن طریق أئمة المساجد، بحیث ال یسأل إال من كانت لھ وقد یكون فیھ شيء من الكذب واالحتیال على الناس، ولو أن ھذا ُ
َّبطاقة معینة لكان ھذا أولى، حتى ال یكون فتحا لباب أذیة الناس في صالتھم، فإنھ إذا قام أمام الناس وذكر فجائعھ ونكباتھ، وما نزل بھ ضیق  َ َ ً

 ذكر هللا، خاصة أن القلوب طریة ندیة قریبة من ذكر هللا ومن الصالة على الناس وشوش علیھم، وأذھب الخشوع عنھم، وأشغلھم عن
على المصلین، وعلى من یقضي صالتھ،  ًوالعبادة، ومن اإلقبال على هللا عز وجل، وقد یصیح صیاحا یزعج الناس ویقلقھم، وقد یشوش

 إلى الباب، وال تتكلم، فھذا الذي تطمئن إلیھ النفس، وإن إن شئت أن تسأل فاذھب: فألجل ھذه المفاسد كلھا یقوى القول أن ُیصرف، فیقال لھ
َوأما السائل فال تنھْر : امتنع اإلنسان عن منعھم لقولھ تعالى َ َْ َ َ ِ َّ َّ فھذا تورع، لكن الحكم شيء والورع شيء آخر، فالذي تطمئن إلیھ ] 10:الضحى[َ

ثناء الجمعة، وكان اإلنسان یستمع للجمعة، وأراد أن یعطیھ فإنھ ورد في وعلى القول بأنھ یجوز لھ أن یسأل، فلو سأل أ. َالنفس أنھ ال یسأل
ِواستشكل ھذا، خاصة أن النبي صلى هللا . َھذه المسألة أن ابن عمر رضي هللا عنھ كان إذا رأى السائل یسأل أثناء الجمعة في المسجد حصبھ ُ

مقصوٍد شرعي، وال یخلو ھذا االعتذار من نظر، لكن الذي یظھر ٌ، واعتذر لھذا بأنھ مس ل)من مس الحصى فقد لغا: (علیھ وسلم یقول
لصاحبك یوم الجمعة أنصت واإلمام  إذا قلت: (صرفھم وعدم إعطائھم، واألقوى أنھ ال ُیعطى أثناء الخطبة؛ لقولھ علیھ الصالة والسالم

 ...... .ى نبینا محمد، وعلى آلھ الطیبین الطاھرینوآخر دعوانا أن الحمد  رب العالمین، وصلى هللا وسلم وبارك عل). یخطب فقد لغوت
 
 
 

 [1[ باب صالة العیدین -شرح زاد المستقنع 
شرع هللا عز وجل ألمة محمد صلى هللا علیھ وسلم عید الفطر وعید األضحى لكي یتوسعوا فیھما بالمباحات ویتقربوا إلى ربھم بالطاعات، 

 تسھیل صیام رمضان في عید الفطر وسؤال قبولھ، وعلى ما یسر لھم في أداء المناسك في عید ویشكروا هللا تعالى على ما أنعم علیھم بھ من
وھناك شروط ومستحبات في صالة . ًوقد شرع لھم االجتماع للصالة في ھذین العیدین لیتعارفوا ویتواصلوا ویھنئ بعضھم بعضا. األضحى

 .العید ینبغي اإللمام بھا ومعرفتھا
 اصالة العیدین وأحكامھ

 
 

فیقول : بسم هللا الرحمن الرحیم الحمد  رب العالمین والصالة والسالم على أشرف األنبیاء والمرسلین، وعلى آلھ وصحبھ أجمعین، أما بعد
لة في ھذا الباب سأذكر لك جم: ھذا الباب یقصد المصنف منھ أن یبین لنا أحكام صالة العیدین، أي]. باب صالة العیدین: [المصنف رحمھ هللا

والمناسبة في ذكره بعد باب صالة الجمعة أن الجمعة عید األسبوع، والعیدان ُیعتبر كل واحد . من األحكام والمسائل المتعلقة بصالة العیدین
: لوقی. والعید مأخوذ من العود، ُسمي بذلك ألنھ یعود ویتكرر كل عام، وبھذا قال بعض العلماء. منھما عید للمسلمین ُیشرع في كل عام مرة

: ًاألصل أن العرب تصف الشيء الذي فیھ اجتماع بكونھ عیدا، ولذلك یقولون: وقال بعض أئمة اللغة. ألنھ یعود بالفرح والسرور على الناس
باب صالة : ألن للمسلمین عیدین ال ثالث لھما، فلم یقل] باب صالة العیدین: [وعبر المصنف بقولھ. ًإنھ سمي عیدا الجتماع الناس فیھ

ًد، وإنما شرع هللا عیدین، وصالتین لھذین العیدین، ولم یشرع عیدا ثالثا إال عید األسبوع المعروف الذي ھو یوم الجمعة، فقد ثبت في األعیا ً
ًالحدیث عن النبي صلى هللا علیھ وسلم أنھ سمى الجمعة عیدا َّقد أفلح مْن تزكى : قال بعض العلماء في قولھ تعالى. َّ ََ َ ََ َ ْ َ َوذكر اْس* ْ ََ َّم ربِّھ فصلى َ َ ََ ِ َ

َّقد أفلح مْن تزكى) :، إن قولھ تعالى]15-14:األعلى[ ََ َ ََ َ ْ َ ِوذكر اْسم ربِّھ: (المراد بھ زكاة الفطر، وقولھ تعالى) ْ َ َ ََ َ كبر لیلة عید الفطر، وقولھ : أي) َ
َّفصلى: (تعالى َ َفصلِّ لربِّ: صالة عید الفطر، وقال بعض العلماء في قولھ تعالى: أي) َ َِ َك وانحْر َ َ صلِّ صالة عید األضحى : أي] 2:الكوثر[َْ

تدل على مشروعیة عید الفطر، واآلیة الثانیة في سورة الكوثر تدل على مشروعیة صالة ) األعلى(فاآلیة األولى في سورة . وانحر األضحیة
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ولما قدم النبي صلى .  المتعلقة بصالة العیدینفي ھذا الموضع سأذكر لك جملة من األحكام والمسائل: أي] باب صالة العیدین. [عید األضحى
هللا علیھ وسلم المدینة كان لألنصار یومان في الجاھلیة یلعبون فیھما بمثابة العید لھم، ثم إن هللا أبدلھما بھذین الیومین یومي عید الفطر 

لعید صالھا النبي صلى هللا علیھ وسلم كانت في إن أول صالة ل: وقال بعض العلماء. ًواألضحى، عوضا عما كان األنصار علیھ في الجاھلیة
 .......السنة الثانیة من الھجرة، وذلك أن افتراض الصیام كان فیھا

 
 حكم صالة العیدین

 
 

ھو الذي یجب على : صالة العیدین فرض كفایة، والفرض إما عیني وإما كفائي، والعیني: أي] وھي فرض كفایة: [قولھ: قال رحمھ هللا تعالى
لف بعینھ كالصالة، فإنھ یقوم بھا المكلف بعینھ و ُیخاطب بھا بعینھ إن توفرت فیھ الشروط التي تدل على لزوم الصالة علیھ، وأما كل مك

] وھي فرض كفایة: [فقال المصنف. ًفرض الكفایة فإنھ ُیعتبر وجوبھ متعلقا ببعض المكلفین، بحیث لو قام بھ بعضھم سقط اإلثم عن الباقین
كما ھو مذھب الحنفیة وبعض المالكیة، وھو اختیار شیخ اإلسالم -عیدین، وھذه المسالة فیھا ثالثة أقوال للعلماء أصحھا وأقواھا صالة ال: أي

والدلیل على لزومھا آیة الكوثر، فإن المراد بھا عید األضحى بال . ًمن الفروض الالزمة على المكلف عینا:  أنھا فرض عیني، أي- رحمھ هللا
َفصلِّ لربِّك وانحْر : قولھ تعالىإشكال؛ ألن  َ َ َ َْ ِ أمرنا : (أمر، واألمر یدل على الوجوب واللزوم، ومن أقوى األدلة على ذلك حدیث [2:الكوثر[َ

أما الحیض فیعتزلن المصلى ویشھدن الخیر ودعوة : َّرسول هللا صلى هللا علیھ وسلم أن نخرج العواتق وذوات الخدور والُحیض، وقال
فكون النبي صلى هللا علیھ وسلم یأمر العواتق وذوات الخدور والحیض أن یخرجن یؤكد : قالوا) .  ودعوة الناس-: روایةوفي- المسلمین 

] فرض كفایة: [وقولھ. لزومھا وفرضیتھا وھذا القول من القوة بمكان، أي أنھا واجبة والزمة، وال یجوز لإلنسان أن یتخلف عنھا إال بعذر
َّفین سقط اإلثم عن الباقین، بحیث لو صلت جماعة سقط اإلثم عن أھل المدینة كلھم، ولو امتنع أھل المدینة ولم َّإذا صلى بعض المكل: أي

إذا ترك أھل بلد صالة العید قاتلھم اإلمام، وذلك ألنھا : أي] إذا تركھا أھل بلد قاتلھم اإلمام: [وقولھ. یصل أحد منھم صار اإلثم على الجمیع
كوننا نقاتلھم ال یدل على كفرھم، : اھرة، وشعائر اإلسالم الظاھرة یقاتل علیھا اإلنسان، وال یدل ذلك على كفره، أيمن شعائر اإلسالم الظ

ولذلك أمر هللا عز وجل بقتال الفئة الباغیة من المسلمین، ومع ھذا ال ُیحكم بكونھا كافرة، فاألمر بمقاتلتھم ال یستلزم كونھم كافرین؛ ألنھم 
األذان، فقد كان صلى هللا : ومن أمثلة ذلك. رة الظاھرة من شعائر اإلسالم، ویقاتلھم ولي األمر وال یكون قتالھم من األفرادتركوا ھذه الشعی

ًعلیھ وسلم إذا أراد أن یغزوا قوما انتظر حتى تحضر الصالة، فإذا سمع أذانا كف عن قتالھم، وإن لم یسمع ركب القوم وقاتلھم، فھذه من  ً
ًال نصلي العید شرع لولي األمر أن یقاتلھم حتى یحیوا ھذه الشعیرة التي تعتبر شعارا ظاھرا : الظاھرة، فلو أن أھل بلد قالواشعائر اإلسالم  ً ُِ

  .للمسلمین
 
 
 
 

 وقت صالة العیدین
 
 

 من -ما تقدم معناك-وقت صالة العیدین كصالة الضحى، وصالة الضحى یبتدئ وقتھا : أي] ووقتھا كصالة الضحى: [قال رحمھ هللا تعالى
یبتدئ وقت صالة العیدین : ًارتفاع الشمس قید رمح إلى الضحى، والضحى یمتد إلى ما قبل الزوال، فھنا التشبیھ بصالة الضحى ابتداء، أي

 من ارتفاع یبتدئ وقتھا: والحقیقة أن األصل في الضحى أن وقتھا إنما ھو مبني على صالة العیدین، فحینما قیل. ٍبابتداء وقت صالة الضحى
الشمس قید رمح إنما ھو مبني على صالة العیدین، وھنا كأنھ تشبیھ عكسي، فألحق األصل بالفرع، وإال ففي الواقع أن صالة العیدین ھي 

وتوضیح ذلك أنھ إذا صلى المكلف الفجر، فإنھ یمسك عن صالة النافلة حتى تطلع الشمس، . األصل في أن تبدأ بعد ارتفاع الشمس قید رمح
فإذا صلیت الصبح فأمسك عن الصالة حتى : (ما في الحدیث الصحیح أن النبي صلى هللا علیھ وسلم قال لـعمرو بن عبسة رضي هللا عنھك

، فظاھره أنھ بمجرد طلوعھا تجوز الصالة، ) الشمس، فإذا طلعت فإنھا تطلع بین قرني شیطان، فإذا ارتفعت فالصالة مكتوبة مشھودة تطلع
ِة والسالم تأخر وامتنع أن ُیصلي العید وُیوقعھ حتى ارتفعت الشمس قید رمح فھمنا منھ أن ھذا أقل ما یكون، وتوضیح ذلك فكونھ علیھ الصال

ثالث : (أنھا أثناء الطلوع باإلجماع ال تجوز الصالة، وأثناء الغروب كذلك ال تجوز الصالة؛ ألنھ ورد في الحدیث الثابت في الصحیح
حین تطلع الشمس بازغة حتى : وذكر منھا... ى هللا علیھ وسلم ینھانا أن نصلي فیھن أو أن نقبر فیھن موتاناساعات كان رسول هللا صل

ً، فیصبح الحدیث األول ناھیا عن النافلة )حتى تطلع الشمس: (ًأصبح ردء للنص الذي یقول) حین تطلع الشمس(، فلما جاء النص ..)ترتفع
: ثالث ساعات كان رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم ینھانا أن نصلي فیھن أو أن نقبر فیھن موتانا: (ولھإلى حین الطلوع، والحدیث الثاني في ق
ًناھیا عن النافلة أثناء الطلوع، وفسر النبي صلى هللا علیھ وسلم ذلك بأنھا تطلع بین قرني الشیطان، ) حین تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع
ِ، فنھي المسلم عن إیقاع الصالة في ھذا الوقت-والعیاذ با-جدون للشیطان فیسجد الكفار لھا، وفي الحقیقة ھم سا : فإذا ثبت ھذا فإنھ قد یقال. ُ

َّأن السنة : متى ینتھي الحظر؟ والجواب: ِّإذا كان الوقت المصاحب للطلوع األصل فیھ عدم جواز الصالة، فیرد فمتى یجوز بھ أن ُیصلي، أي
یھ وسلم أنھ لم یوقع نافلة قبل أن ترتفع الشمس قید رمح، ففھمنا من ھذا أن قید الرمح ھو ابتداء اإلذن بالصالة الواردة عن النبي صلى هللا عل

مقداره عند بعض العلماء ما یقارب سبع دقائق من ابتداء اإلشراق، فھذا ھو ابتداء وقت صالة العید إذا . وقید الرمح. بعد طلوع الشمس
وصالة الضحى سمیت بذلك من باب تسمیة الشيء بزمانھ، ومنھ سمیت األضحیة أضحیة؛ ألنھا . قت بعدھاارتفعت قید رمح، ثم یستمر الو
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وظاھر . زوال الشمس: وآخر وقت صالة العید الزوال، والزوال: أي]. وآخره الزوال: [هللا تعالى قال رحمھ. َتقع في ُضحى یوم النحر
لواقع أنھ أثناء انتصاف الشمس في كبد السماء ینتھي وقت صالة العیدین، وإذا ُعبِّر العبارة أنھ یجوز أن یصلي إلى أن تزول الشمس، وا

إلى انتصاف : (َّبالزوال فكأنھ ُینبھ على ما قبلھ؛ ألنھ قد تقدم معنا أن وقت انتصاف الشمس في كبد السماء ال تجوز الصالة فیھ، فلو قال
فإن لم ُیعلم بالعید إال بعده : [قال رحمھ هللا تعالى. نتصاف النھار ینتھي وقت صالة العیدینكان أبلغ وأدق؛ ألنھ ھو المراد، فإنھ عند ا) النھار

من ارتفاع الشمس قید رمح إلى الزوال، أو إلى منتصف : بعد أن بین رحمھ هللا أن الوقت یبتدئ من وقت صالة الضحى، أي] ِصلوا من الغد
لو أن الناس أصبحوا صائمین، ولم یعلموا إال : ا أن الیوم یوم عید في وقت متأخره فما الحكم؟ أيِلو أنھم علمو:  فإنھ قد یقال-كما قلنا-النھار 

فإن علموا بعد طلوع الشمس وقبل انتصاف النھار بحیث یسعھم أن یصلوا أفطروا وتھیأوا : تفصیل في ھذا: والجواب. بعد طلوع الشمس
یل انتصاف الشمس في كبد السماء، بحیث ال یتیسر للناس أن یصلوا العید، فإنھم حینئذ وصلوا، وأما إذا لم یعلموا إال قبیل الزوال، أو قب

َّأن الھالل غم على الصحابة فلم یروه، ثم : (ُیفطرون؛ ألنھ ال یجوز صیام یوم العید، ویغدو بھم اإلمام من الغد؛ لما ثبت في الحدیث الحسن ُ
وا رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم أنھم قد رأوا الھالل اللیلة الماضیة، فأمر النبي صلى فأخبر. أصبحوا صائمین، ثم جاء ركب في آخر النھار

ً، وھذا یدل على وجوب صالة العید، وبناء على ذلك یكون الحكم أنھ إذا )هللا علیھ وسلم الصحابة أن ُیفطروا، وأن یغدوا من الغد إلى المصلى
 ...... .لعید في وقتھا، فإنھ یأمرھم بالفطر یومھا، ثم یغدو بھم إلى الصالة في الغدبلغھم الخبر بحیث ال یتمكنون من إیقاع صالة ا

 
 مكان صالة العیدین

 
 

ًوتسن صالة العید في صحراء، وھذا ھو ھدي رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم، فقد كان لھ مصلى، : أي] في صحراء وتسن: [قال رحمھ هللا
ًع الغمامة، وھو في غرب المسجد منحرفا إلى الجنوب، فھذا ھو مصلى رسول هللا صلى هللا علیھ وھو في الموضع الذي ُیسمى اآلن بجام

وسلم الذي صلى فیھ العیدین، وصلى فیھ االستسقاء، فكان من ھدیھ علیھ الصالة والسالم أنھ یخرج للعید وال یصلیھ في داخل المدینة؛ لما 
فضل هللا عز وجل على العباد بخروج رجالھم ونسائھم وأطفالھم وكبارھم وصغارھم في الخروج من إظھار الفرح بھذا الیوم، وإظھار 

وأغنیائھم وفقرائھم، فھو أبلغ في شعور الناس بالعید، بخالف ما لو دخلوا المسجد الذي ألفوه في الجمعة وألفوه في صلواتھم الخمس، لكنھم 
م بھذا الیوم، فیصحبھم الشعور النفسي الذي یكون معھ الشعور بفضل هللا عز عندما یخرجون إلى العراء وإلى الفضاء، فھذا أبلغ في شعورھ

فكان . وجل واجتماع المسلمین، وإظھار عزة اإلسالم باجتماعھم في ھذا الموضع، مع ما فیھ من بالغ القربة بتكلف الخروج إلى المصلى
أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، فكانوا یخرجون إلى : ن من بعدهھدیھ علیھ الصالة والسالم الخروج إلى المصلى، وكذلك الخلفاء الراشدو

أھل مكة األفضل لھم أن : واستثنى بعض العلماء أھل مكة، فقالوا. المصلى رضي هللا عنھم وأرضاھم، فھذه ھي السنة، وھذا ھو األفضل
في ھذا المسجد وھذا القول من القوة بمكان، یصلوا في الحرم لفضل المضاعفة فیھ، وللشرف العظیم الذي اختص هللا عز وجل بھ أھل مكة 

لم یحفظ عنھم أنھم : حیث لم یحفظ أن أھل مكة على زمان النبي صلى هللا علیھ وسلم والخلفاء الراشدین كان لھم مصلى خارج مكة، أي
لسنة أن یخرجوا إلى المصلى فھنا إن ا: ولو قلنا. كانوا یصلون العیدین خارج مكة، لكن المسألة فیھا خالف بین العلماء رحمة هللا علیھم

إذا صلوا : باإلجماع صالتھم صحیحة، أي: لو صلوا داخل المدینة أو داخل المسجد، فھل تبطل صالتھم؟ الجواب: المسألة األولى: مسائل
یتركوا المصلى إذا وجد ُیشرع لھم أن : المسألة الثانیة. داخل المساجد مع عدم وجود العذر، فباإلجماع صالتھم صحیحة، لكن فاتھم األفضل

العذر، ولذلك ثبت عن أھل المدینة في عھد عثمان رضي هللا عنھ أنھم تركوا المصلى في یوم عید كان فیھ مطر، وصلوا بالمسجد؛ ألن 
ى المطر یجحف بالناس ویشق علیھم في الخروج، ولما فیھ من التضرر، خاصة أن اإلنسان یخرج بثیاب عیده، فیكون فیھ مشقة وحرج عل

إنھم یصلون داخل : الناس، مع ما في الطریق من الوحل، وقد جعل هللا عز وجل وجود المطر رخصة في ترك الجماعة، ولذلك یقولون
ال ُیوضع ضابط معین، :  عندھم تفصیل، فیقولون- ویوافقھم بعض أھل العلم-والشافعیة رحمة هللا علیھم . المساجد لما فیھ من الرفق بھم

أن یكون ھناك مصلى خارج المدینة، ولكن ینظر اإلمام فإن وجد أن المصلى لو خرجوا إلیھ لحصل : بمعنى. ي الخالءواألفضل الصالة ف
ومثل ھذا لو كان خروجھم إلى البراز . على الناس صلى بھم في المسجد؛ ألنھ أرفق بھم، ویكون ھذا أشبھ بالعذر الضرر والمشقة الضیق

وعلى .  كثر السفھاء وحصلت الفتن، فلو احتیط بالمساجد لصیانة النساء وحفظھن فال حرج في مثل ھذافیھ فتن وفیھ أذیة وضرر، خاصة إذا
ًھذا یتخرج ما لو رأى اإلمام فتنا دینیة، أو وجد أن المصلحة أن یصلي في المسجد، فال حرج علیھ في عدم الخروج في ھذه الحالة على ھذا 

 ...... .القول
 

 العیدینأحكام أخرى متعلقة بصالة 
 
 

...... 
 

 استحباب تقدیم صالة ألضحى وتأخیر صالة الفطر
 
 

السنة تقدیم صالة األضحى وتأخیر صالة الفطر؛ ألن النبي صلى هللا علیھ وسلم عجل األضحى، ] وتقدیم صالة األضحى: [قال رحمھ هللا
ذا لحكمة أشار إلیھا بعض العلماء، وھي أنھ في فكان یصلي األضحى والشمس على قید رمح، ویصلي الفطر والشمس على قید رمحین، وھ
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اإلنسان أضحیتھ في أول الضحى؛ ألنھ ھدي  األضحى یحتاج الناس إلى ذبح األضاحي، والسنة في األضحیة واألفضل واألكمل أن یذبح
ِیصیب الناس السنة بالتعجیل بحصول ھذه الشعیرة التي شر: ولذلك یقولون. رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم عت في یوم عید النحر، وأما في ُ

الفطر فالناس یحتاجون إلى وقت كاف قبل الصالة لكي یتمكنوا من إخراج صدقة الفطر، فتؤخر الصالة إلى قید رمحین حتى یتسنى لإلنسان 
َّسنة في األضحى أن ُیعجل ال: وبناء على ذلك قالوا. أن یجد الفقراء، وأن یحسن إلیھم، وأن یؤدي زكاة الفطر قبل أن ینتھي وقت زكاة الفطر

َّولذلك أنكر عبد هللا بن بسر رضي هللا عنھ وأرضاه على اإلمام لما تأخر على . ًوفي الفطر أن یؤخر، ولكن ال یؤخر تأخیر مضرا بالناس
 ما شأنھ یتأخر عن :أي) إنا كنا في ھذه الساعة قد فرغنا من الصالة على عھد رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم: (الناس یوم العید، وقال

لمخالفتھ ھدي النبي علیھ  ًإنكارا علیھ! الناس، وقد كنا في مثل ھذا الوقت ننتھي من ھذه الصالة، على عھد رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم؟
 فإنھا تنتھي ذلك ألن الناس یحتاجون إلى وقت كاٍف لكي یخرجوا صدقة الفطر،]. وعكسھ الفطر: [قال رحمھ هللا تعالى. الصالة والسالم

  .بالصالة، فإذا تأخر إلى طلوع الشمس قید رمحین فإنھ أبلغ في حصول التوسعة علیھم
 
 
 
 

 استحباب األكل قبل صالة الفطر دون األضحى
 
 

فطر، السنة عن النبي صلى هللا علیھ وسلم أن یأكل قبل صالة عید ال: أي] وأكلھ قبلھا وعكسھ في األضحى إن ضحى: [قال رحمھ هللا تعالى
وأن یؤخر أكلھ في األضحى، والسبب في ذلك أن النبي صلى هللا علیھ وسلم عجل فطره لكي یكون أبلغ في الخروج عن عبادة الصوم، فإنھ 
ْقد ألف الناس الصوم، فكان علیھ الصالة والسالم یفطر على تمرات، فإن تیسر لھ أصاب التمرة والتمرتین والثالث، فإنھ فطر؛ ألن المراد بھ  ِ
ٍأن یفطر فیغدوا إلى المصلى، خاصة إذا كان إماما، وكذلك المأمومون ُیشرع لھم أن یفطروا على تمر ونحوه، ویكون شھودھم الصالة وھم  ً

ولكن السنة في . ِمفطرون، حتى یكون أبلغ في االمتثال والطاعة  سبحانھ وتعالى، فسبحان من أمرھم بالصیام قبل وھم الیوم مفطرون
یؤخر فطره إلى أن یصیب أضحیتھ، كما ھو ھدیھ علیھ الصالة والسالم، فال یأكل حتى ینحر أو یذبح أضحیتھ، ثم یأكل من ھذه األضحى أن 

  .األضحیة
 
 
 
 

 كراھیة صالة العیدین في الجامع بال عذر
 
 

ِ عذر، ومفھوم ذلك أنھ إذا ُوجد العذر فال یكره أن یصلیھا في الجامع وفي المدینة بال: أي] وتكره في الجامع بال عذر: [قال رحمھ هللا تعالى
  .كراھة، كما فعل السلف الصالح ذلك حینما كان في یوم العید مطر، فصلوا مسجد النبي صلى هللا علیھ وسلم

 
 
 
 

 استحباب تبكیر المأموم لصالة العید وتأخر اإلمام
 
 

ویسن تبكیر مأموم : [قولھ] وتأخر إمام إلى وقت الصالة على أحسن ھیئةًویسن تبكیر مأموم إلیھا ماشیا بعد الصبح، : [قال رحمھ هللا تعالى
ًیسن أن یبكر المأموم إلى صالة العید ماشیا بعد الصبح؛ ألن ابن عمر فعل ذلك، وغدا إلى الصالة وبكر، وھذا : أي]. ًإلیھا ماشیا بعد الصبح

لة انتظار الصالة، وذلك أنھ سیجلس في المصلى ینتظر الصالة، أفضل لما فیھ من إدراك فضیلة الصف األول، ولما فیھ من إدراك فضی
ُوھذه زیادة قربة، ولما فیھ من عمارة الوقت بطاعة هللا سبحانھ وتعالى، واإلقبال علیھ جل وعال، فاألفضل لھ أن یبكر؛ ألنھ مسابقة 

ًفیغدوا إلى الصالة مبكرا مكبرا  عز و. ومسارعة إلى الخیر، وذلك مندوب إلیھ ِجل معظما، وُیكثر من التكبیر وذكر هللا سبحانھ وتعالى، ً ً
ویرفع صوتھ بذلك أحیاء لھذه الشعیرة في ھذا الیوم، وُیسن لھ أن یخرج على خشوع وسكینة ووقار، وأال یأخذه الكبر، خاصة أن یوم العید 

 من ُعري، فال یبطر نعمة هللا بالتباھي، وال یغدو على یصحبھ التجمل والتزین، فیتواضع  عز وجل، ویحمد هللا سبحانھ وتعالى الذي كساه
بینما رجل یتبختر یمشي في بردیھ قد أعجبتھ نفسھ، فخسف هللا : (سبیل الكبر والخیالء، وفي الصحیح عن النبي صلى هللا علیھ وسلم أنھ قال

َّلتباھي إذا لبس اإلنسان أحسن ما یجد، أو تجمل أنھ من وھذا الحدیث یدل على أن التبختر وا). بھ األرض، فھو یتجلجل فیھا إلى یوم القیامة
 الثابت في الصحیح عن -والعیاذ با-الفتنة لھ، ولذلك عد العلماء االختیال في المشیة والتكبر فیھا أنھ من كبائر الذنوب، لورود ھذا الوعید 

ً بعیدا في خروجھ إلى المصلى عن الكبر واالختیال والتعالي على فلذلك ینبغي لإلنسان أن یتنبھ لھذا، وأن یكون. النبي صلى هللا علیھ وسلم
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ًالناس، وإنما یخرج خاشعا متذلال  سبحانھ وتعالى، حامدا ذاكرا شاكرا لنعمة هللا عز وجل وإحسانھ علیھ ً ً وكذلك المرأة تخرج إلى صالة . ًً
تفتن الناس، فإنھ إن رجعت من الصالة رجعت بوزر قد یكون أكثر من ًالعید بعیدة عن الفتنة، فال تتطیب طیبا ُیشم منھا، ال تتزین زینة 

ولذلك ینبھ العلماء على أنھ ینبغي االحتیاط . ُأجرھا، وخیر لمثل ھذه التي تفتن وتفتن أن تلزم بیتھا، فقرارھا في بیتھا خیر لھا من الخروج
ًلقا، ولكنھ مقید بالضوابط الشرعیة، فینبغي المحافظة على ذلك في واتقاء الفتنة، فلیس أمر النبي صلى هللا علیھ وسلم بشھود الصالة مط

]. ُّوتأخر إمام إلى وقت الصالة على أحسن ھیئة: [وقولھ. الملبس وفي الھیئة، وفي صفة الخروج، وھذا ھو ھدي النبي صلى هللا علیھ وسلم
 صلى هللا علیھ وسلم، وھكذا في الجمعة، فاألفضل لھ أن یأتي ًویتأخر اإلمام فال یخرج إلى المصلى إال متأخرا؛ ألنھ ھدي رسول هللا: أي

ًوقت الخطبة أو قریبا منھ، إال إذا كان بعیدا عن المسجد ویخشى من العوارض أو َّما یطرأ علیھ فیبكر بقدر، فھذا یقید بقدر الحاجة، وإال  ً ِّ
ًك أیضا قبل الصالة، وإنما كان علیھ الصالة والسالم یمضي وقت فاألصل من ھدیھ علیھ الصالة والسالم أنھ كان ال یبكر قبل الجمعة، وكذل

 ینقطع عند رؤیة اإلمام، وھذا فعلھ بعض الصحابة، فكانوا إذا رأوا اإلمام -على أحد القولین- والسبب في ھذا أن تكبیرھم . الجمعة أو الصالة
ذلك ینبغي أن یتأخر خروجھ إلى وقت الصالة، وال ُیسن في حقھ ول. الخروج سنة، وفیھ شعیرة ویتصل بھ حكم: قطعوا التكبیر، ولذلك قالوا

أن یبكر وأن یمضي مع الناس وأن یجلس معھم في الصحراء؛ ألن ذلك أبلغ في الھیبة واإلجالل لإلمامة وتعظیمھا، فیخرج عند دنو وقت 
ویخرج اإلمام بأحسن ما یجد من الثیاب؛ ألن . لعیدَّالصالة، وال یقرب من المصلى إال وقد أزف الوقت، بحیث یقیم للناس صالتھم وشعیرة ا

َّابتع ھذه تجمل بھا : یا رسول هللا: (عمر بن الخطاب رضي هللا عنھ اشترى حلة حمراء وجاء بھا إلى رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم، وقال
َّتجمل بھا للعید : (، فلم ُینكر علیھ قولھ) خرةإنما یلبس ھذه من ال خالق لھ في اآل: للعید والوفود فقال رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم

فھذا یدل على أنھ كان من ھدیھ علیھ الصالة والسالم أن یتجمل للعید، وإنما أنكر كونھا حمراء، على تفصیل سیأتي إن شاء هللا في ). والوفود
مل لصالة العید، وألن النبي صلى هللا علیھ وسلم أمر ِفالمقصود أن النبي صلى هللا علیھ وسلم لم ُینكر علیھ قصد التج. حكم اللباس األحمر

، فدل على أنھ یسن التنظف وإبداء الھیئة الحسنة في الملبس، حتى یكون ذلك أبلغ )إنھ عید: (باالغتسال یوم الجمعة ولبس أحسن الثیاب وقال
حسن ما یجد من الثیاب، ولذلك ینص العلماء على وكان صلى هللا علیھ وسلم یتجمل للعید ویلبس أ. في شھوده للعید على أكمل وأحسن حال

. ھذه السنة، وھي أن اإلمام یتجمل لصالة العید، فیلبس أحسن ما یجد، دون أن یبالغ في زینتھ، خاصة وأن األئمة وأھل العلم قدوة لغیرھم
ًلناس أن یكون ملبسھ وسطا بین االبتذال یستحب لألئمة والخطباء والوعاظ ومن یلي توجیھ ا: وكان بعض العلماء رحمة هللا علیھم یقولون

المبالغة، والسبب في ذلك أنھ لو لبس لباس األغنیاء لم یستطع أن یقرب منھ الفقراء، وإذا لبس لباس الفقراء امتھنھ : وبین الشھرة، أي
 جاء بجواره تضرر وشعر بالنقص بقربھ ًاألغنیاء والعظماء، فلذلك یلبس الوسط؛ وألنھ إن كان متواضعا ولبس الغالي والنفیس فإن الفقیر إذا

ِمنھ لضیق حالھ وضیق یده، ولذلك كان العلماء واألخیار یوصون بأنھ ینبغي أال ُیبالغ أھل الفضل وأھل العلم في زیھم، حتى ال یكون في 
إال المعتكف فیشھد : أي]. تكافھإال المعتكف ففي ثیاب اع: [قال رحمھ هللا تعالى. ذلك كسر لقلوب الفقراء مما یوجب نفرتھم وبعدھم عنھم

َّالعید بثیاب اعتكافھ، ولیس ثم نص یدل على ھذا، وقد كان بعض العلماء یمنع من ھذا ویقول إنھ إذا شھد العید بثیاب اعتكافھ فربما كانت : َ
ً یلبس أحسن ما یجد كغیره سواء َّنتنة فآذى الناس، وربما أضرھم، ثم إنھ یتمیز عن الناس بذلك، والذي یظھر أنھ ُیشرع لھ أن یغتسل وأن

َّبسواء، ولیس ثم دلیل یخص المعتكف بھذا الحكم، واألصل أن السنة للجمیع  ًرجاال ونساء- َ  أن یتطیبوا ویتجملوا ویكونوا على أحسن ھیئة، - ً
  .دون فرق بین معتكف وغیره

 
 
 
 

 شروط صحة صالة العیدین
 
 

من شرطھا : [شروط التي ینبغي أن تتوفر لكي ُیحكم باعتبار صالة العیدین، فقال رحمھ هللاشرع المصنف رحمھ هللا بھذه الجملة في بیان ال
ّ، وقد تقدم أن االستیطان یعتبر من شروط صحة الجمعة، وبینا حقیقة االستیطان ھناك، وعلى ھذا فال تصح صالة العید من ]االستیطان

هللا علیھ وسلم أدركھ عید النحر وھو على سفر، وذلك في حجتھ للوداع مسافر؛ ألنھ غیر مستوطن، والدلیل على ذلك أن النبي صلى 
ًصلوات هللا وسالمھ علیھ ولم یعید، وكذلك أیضا لما فتح مكة صلوات هللا وسالمھ علیھ لم یعید، فدل ھذا على أنھ من شروط صحة صالة  ّ

ذلك أنھم ألحقوا العیدین بالجمعة، وقد تقدم الكالم على اشتراط العدد و]: وعدد الجمعة: [قال رحمھ هللا تعالى. ًالعید أن یكون اإلنسان مستوطنا
لصالة الجمعة، وعلى ھذا فإنھ إذا تقرر أن الجمعة تصح بثالثة فكذلك صالة العیدین فإنھا تصح بھذا العدد؛ ألنھ لم یثبت عن رسول هللا 

، فحینئٍذ لو صلى ثالثة وتوفرت فیھم باقي الشروط فإن عیدھم ًصلى هللا علیھ وسلم ما یدل على تعین األربعین، أو تعین اثني عشر رجال
ال یشترط لصالة العیدین إذن اإلمام، وھذا قول الجماھیر رحمة هللا علیھم، والعیدان : أي]: لیس منھا إذن اإلمام: [قال رحمھ هللا تعالى. معتبر

إنھ ال یلتحق بالجمعة :  ال یأخذ الشبھ من كل وجھ، وعلى ھذا قالواأخص من الجمعة، وإن كان العید یلتحق بالجمعة في مسائل وأحكام لكنھ
ال یشترط في صحة العید أن یأذن اإلمام بھ، فلو أن جماعة اجتمعوا في ضاحیة المدینة، وكانوا مستوطنین وصلوا العید، : من ھذا الوجھ، أي

  .فإنھ یجزیھم ذلك ویصح منھم، وتعتبر صالتھم صالة صحیحة
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 مخالفة الطریقاستحباب 
 
 

كان یذھب من طریق : (ثبت في الصحیحین عن النبي صلى هللا علیھ وسلم أنھ]: ویسن أن یرجع من طریق آخر: [قال رحمھ هللا تعالى
إن النبي صلى هللا علیھ وسلم كان یذھب من طریق ویخالف في الرجوع : واختلف العلماء في سبب ذلك، فقال بعضھم). ویرجع من آخر

، ویكرمھم، ویدخل - صلوات هللا وسالمھ علیھ- طریق آخر، لكي یمر على أكثر عدد من المساكین والضعفاء، فیحسن إلیھم فیرجع من
: السرور علیھم، خاصة أن یوم العید یندب فیھ إدخال السرور على ضعفة المسلمین من المساكین والفقراء ونحوھم، فقال أصحاب ھذا القول

 من طریق ورجوعھ من طریق آخر یعتبر من ھذا الوجھ سنة یقتدى فیھا برسول هللا -كما في حدیث جابر - م إن ذھابھ علیھ الصالة والسال
صلى هللا علیھ وسلم ویھتدى بھدیھ، ولیست من السنن الخاصة بھ علیھ الصالة والسالم، وبناء على ذلك فإنھ یسن لإلنسان إذا مضى للعید أن 

 حتى یمر على عدد كبیر من الضعفة والفقراء، فیحسن إلیھم ویواسیھم، فھذا استحبھ جمع من وأن یرجع من طریق آخر، یمضي من طریق
ًلكن على ھذا التخریج لو كان اإلنسان راكبا دابتھ، أو على السیارة كما ھو موجود في عصرنا الیوم، أو ما في . العلماء رحمة هللا علیھم

ذھب النبي : قالوا: الوجھ الثاني. ن إلیھم، فیكون أمر السنة فیھ من ھذا الوجھ أضعفحكمھا، فإنھ قد یتعذر علیھ صلة المساكین واإلحسا
صلى هللا علیھ وسلم من طریق ورجع من طریق آخر حتى تكون شھادة الخیر لھ من األرض أكثر، وذلك أن األرض تشھد بما علیھا من 

َفما بكت علْیھم السماُء واألْرُض : طاعة هللا، كما قال سبحانھ وتعالىالخیر، وتحب أن یوطأ علیھا إذا كانت تلك الخطوة أو ذلك المشي في  َ َ َ َ ََّ ُ ِ َ ْ َ َ
َوما كانوا ُمنظرین  َ َِ َ ُ إن العبد الصالح تبكیھ األرض من كثرة ما كان یعمل علیھا من خیر، وتبكیھ السماء لما كان یصعد : ، قالوا]29:الدخان[َ

ه على ھذا الوجھ موجب لبكاء السماء واألرض علیھ، فالنبي صلى هللا علیھ وسلم حینما من عملھ الصالح إلى هللا جل وعال، ویكون فقد
مضى للعید من طریق ورجع من طریق آخر، قصد من ھذا أن تكثر الخطا على األرض، فبدل أن تكون من طریق واحد وتكون الشھادة 

ْدیاركم تكتْب آثاُركم، دیاركم : یا بني سلمة: ( الصالة والسالم بقولھلطریق واحد، تكون الشھادة ألكثر من طریق، وإلى ھذا المعنى أشار علیھ ُ َُ َ
ْتكتْب آثاُركم، دیاركم تكتْب آثاُركم ْ ُْ ْ ُ ْ ُ ْ وأفضل . الزموا دیاركم البعیدة عن المسجد، فإن هللا عز وجل یكتب لكم ھذه اآلثار إلى طاعتكم: أي) َُ

ي لصالة العید من طریق ویرجع من طریق آخر یكون شھود األرض لھ بأرض غیر كون اإلنسان یمض: الطاعات الصالة، فكأنھم یقولون
التي شھدت بذھابھ، فھذا أفضل في الخیر وأكثر، وعلى ھذا الوجھ تكون الفضیلة والسنة آكد لمن یمشي على قدمیھ لشھود الخیر، ومن ركب 

ٍلى هللا علیھ وسلم مضى إلى العید من طریق ورجع من طریق آخر إن النبي ص: قال بعض العلماء: الوجھ الثالث. على دابتھ فإنھ دون ذلك
أخف علیھ، فكأنھ ذھب من طریق ألنھ أضیق، ورجع من طریق آخر ألنھ أیسر في : من أجل أنھ أرفق بھ علیھ الصالة والسالم، أي

والصحیح من ھذه . ل في الذھابالرجوع، وبعض الطرق أخف في الذھاب ولكنھ أثقل في الرجوع، وبعضھا أخف في الرجوع ولكنھ أثق
األقوال األول، وذلك أن النبي صلى هللا علیھ وسلم فعل ھذا أكثر من مرة، فلما دخل مكة دخلھا علیھ الصالة والسالم من ثنیة كداء من جھة 

لقبور التي تسمى اآلن إن النبي صلى هللا علیھ وسلم دخل من ثنیة ا: القبور والمعالة، وخرج من أسفلھا، وإن كان بعض العلماء یقول
ًوالسبب في ھذا أنھ فعلھ من أجل إعزاز اإلسالم، أي أنھ علیھ الصالة والسالم خرج إلى الھجرة متخفیا في ظالم اللیل : قالوا. الحجون

د من طریق إنھ ذھب للعی: العلماء كذلك قال بعض. وسواده، ودخل في وضح النھار من أعلى مكة حتى یكون أبلغ في عزة اإلسالم وإظھاره
ورجع من طریق آخر إلغاظة المنافقین، وذلك أن شعائر اإلسالم تغیظھم، وكان المنافقون في المدینة یؤذون رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم 

والصحیح أنھ لكثرة شھود الخیر، ولكثرة . والصحابة، وتنطوي قلوبھم على ما ال خیر فیھ لإلسالم والمسلمین، فقصد إغارة صدورھم
حسان إلى الناس، ویدل على ھذا أنھ علیھ الصالة والسالم ذھب إلى عرفات من طریق ضب، ورجع إلى المزدلفة من طریق المأزمین، اإل

وبعض . ًوھذا سنة للنبي صلى هللا علیھ وسلم ولغیره، وقد تكرر ھذا في حجھ صلوات هللا وسالمھ علیھ، وكذلك أیضا في ذھابھ للعیدین
ة جبلیة محضة، خاصة برسول هللا صلى هللا علیھ وسلم وال یتأسى بھ، والصحیح أنھا من السنن التي یقتدى فیھا ھذه سن: العلماء یقول

ًبرسول هللا صلى هللا علیھ وسلم، فلو ذھبت إلى عرفات من طریق ضب، ورجعت من طریق المأزمین فإنك تكون مصیبا للسنة ومتأسیا  ً
والسبب في ھذا وأن أفعال النبي صلى هللا علیھ وسلم منھا ما یشرع . القتداء والتأسي بمثل ھذابرسول هللا صلى هللا علیھ وسلم، ویشرع ا

ًالتأسي بھ باإلجماع، ومنھا ما یكون جبلیا خاصا بھ، ومنھا ما یحتمل أن یكون جبلیا ویحتمل أن یكون ھدیا، فھذا الفعل وھو ذھابھ إلى العید  ً ً ً
ھذا سنة جبلیة ال یتأسى وال یقتدى بھ فیھ؛ ألنھ أرفق بھ، فغیره ال : فبعضھم یقول: لعلماء فیھمن طریق ورجوعھ من طریق آخر اختلف ا

والصحیح مذھب الجمھور أنھ سنة یتأسى ویقتدى فیھا بالنبي صلى هللا علیھ وسلم، فیشرع لك أن تذھب . یشاركھ في ھذا، وھذا قول ضعیف
وقد أخذ العلماء من ھذا . ر هللا، ولكي تشھد لك األرض بما یكون علیھا من الخیرمن طریق، وأن ترجع من طریق آخر لعمارة الطرق بذك

إذا ذھبت إلى أي عمل خیر كصلة رحم، وبر والدین، وطلب علم، ونحو ذلك من الخیر فلتذھب من طریق ولترجع من : سنة عامة، فقالوا
ة هللا عز وجل فھو في طاعة، ویكون في رحمة هللا حتى یرجع بیتك، فمن خرج إلى طاع طریق آخر؛ ألنك ال تزال في خیر حتى ترجع إلى

 ال یخرجھ إال إیمان - للجھاد: أي- إن هللا تكفل لمن خرج في سبیلھ : (إلى مكانھ، كما ثبت في الصحیح عن النبي صلى هللا علیھ وسلم أنھ قال
، فھذا كلھ من ضمان هللا عز وجل للعبد، فیشرع لإلنسان )بي وتصدیق برسولي أن أدخلھ الجنة أو أرده إلى بیتھ بما نال من أجر أو غنیمة

  .إذا ذھب إلى طاعة أن یذھب من طریق وأن یرجع من طریق آخر
 
 
 
 

 [2[ باب صالة العیدین -شرح زاد المستقنع 
ًولى سبعا وفي الثانیة لصالة العیدین صفة مخصوصة جاءت في السنة النبویة، وھي أنھ یبدأ بالصالة قبل الخطبة، وھي ركعتان یكبر في األ
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ًخمسا، یقرأ فیھما باألعلى والغاشیة، ثم یخطب بعدھما خطبتین كخطبتي الجمعة، وھناك مستحبات في الخطبة وفي یوم العید ینبغي المحافظة 
 .التكبیر في یوم العید ولیلتھ، ولھ صفة مخصوصة ووقت معلوم: علیھا، ومنھا

 صفة صالة العیدین وخطبتھما
 
 

...... 
 
 دیم الصالة على الخطبةتق
 
 

فیقول : أما بعد. بسم هللا الرحمن الرحیم الحمد  رب العالمین، والصالة والسالم على أشرف األنبیاء والمرسلین، وعلى آلھ وصحبھ أجمعین
ًة سننا، وفي الثانیة قبیل ویصلیھا ركعتین قبل الخطبة یكبر في األولى بعد اإلحرام واالستفتاح، وقبل التعوذ والقراء: [المصنف رحمھ هللا

السنة عن النبي صلى هللا علیھ وسلم أنھ كان یبتدئ بالصالة قبل الخطبة، وھذا ھو فعلھ ]. ویصلیھا ركعتین قبل الخطبة: [قولھ]. ًالقراءة خمسا
ه رضي هللا عنھم وأرضاھم علیھ الصالة والسالم وفعل أبي بكر وعمر وعثمان وعلي ، فھو فعلھ وفعل الخلفاء الراشدین المھدیین من بعد

ًأجمعین، وأول من خطب قبل الصالة مروان بن الحكم عفا هللا عنا وعنھ، فإنھ كان إذا خطب مروان ففي آخر الخطبة كان یشتم علیا كما 
إن معاویة كان : ًكان یفعلھ بنو أمیة حتى عھد عمر بن عبد العزیز ، فكانوا یشتمون علیا على المنابر في خطب الجمعة والعیدین، وقد قیل

ًمنھ ذلك ألنھ بلغھ أن علیا سبھ، فكان من باب رد األذى باألذى، وعلى العموم فھذه السنة السیئة بقیت في أعیادھم وفي جمعھم، فكان 
الخطبة ًأصحاب رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم یقومون عن مروان إذا ذكر علیا رضي هللا عنھ ونال منھ، فكأنھ أخذ في نفسھ، فصار یقدم 

: سعید ، فقال لھ على الصالة، فلما مضى إلى صالتھ ذات یوم، وكان معھ أبو سعید رضي هللا عنھ، فلما أراد أن یصعد المنبر جذبھ أبو
لیس الناس كما تعھد یصبرون على الخطبة، فكأنھ اجتھد في تقدیم الخطبة : أي. إن الناس لیسوا كما تعھد:  فقال- غیرتم السنة: أي-! غیرتم

فمن قدم الخطبة . لى الصالة حتى یسمع الناس خطبتھ وما یكون فیھا، وال شك أن ھذا من البدع المحدثات، نسأل هللا أن یعفو عنا وعنھمع
على الصالة فإن ھذه الخطبة ال یعتد بھا وال تصح؛ ألنھ خالف ھدي رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم، وفعلھ واقع في غیر موقعھ، ووجوده 

  .ًحد سواء، وإنما تصح الخطبة إذا وقعت بعد صالة العیدین تأسیا برسول هللا صلى هللا علیھ وسلم في ھدیھوعدمھ على 
 
 
 
 

 تكبیراتھا وحكم الرفع فیھا
 
 

ًیكبر في األولى بعد اإلحرام واالستفتاح وقبل التعوذ والقراءة ستا، وفي الثانیة قبل القراءة خمسا: [فیقول المصنف رحمھ هللا  ھو الثابت ھذا]: ً
من ھدیھ صلى هللا علیھ وسلم في حدیث عمرو بن شعیب عن أبیھ عن جده أن رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم فعل ھذا، وقد كان یكبر في 

ًالعیدین ثنتي عشرة تكبیرة، سبعا في األولى وخمسا في الثانیة، فقد كان ھذا ھدیھ صلوات هللا وسالمھ علیھ في صالة العیدین ضحى عید األ: ً
رفع الیدین مع كل تكبیرة فیھ خالف بین العلماء رحمة هللا علیھم في مواضع، ]. یرفع یدیھ مع كل تكبیرة: [قال رحمھ هللا تعالى. وعید الفطر

 ال إنھ: فالمأثور عن عمر رضي هللا عنھ وأرضاه أنھ كان یرفع یدیھ، وكذلك ابن عمر، وكانوا یقولون. صالة العیدین وصالة الجنازة: منھا
هللا علیھ وسلم، وفي صحیح ابن   لن یرفع یدیھ إال ولھ أصل من ھدي رسول هللا صلى-خاصة مع شدة تحریھ للسنة-فـابن عمر . یضم

خزیمة ما یفید أن النبي صلى هللا علیھ وسلم كان یرفع یدیھ في تكبیرات الجنائز، والصحیح أنھ من رفع فال حرج علیھ ومن ترك فال حرج 
لى خیر، فمن رفع فلھ أصل ولھ سنة، خاصة وأن األثرم روى بسنده عن النبي صلى هللا علیھ وسلم أنھ رفع یدیھ في ھذه ٌعلیھ، وكل ع

التكبیرات، ولكني لم أطلع على سنده، بحیث فلم أجد من جزم بصحة ھذه الروایة، فإن صحت فال إشكال أنھا السنة وھدي رسول هللا صلى 
ًهللا أكبر كبیرا، والحمد  كثیرا، وسبحان هللا بكرة وأصیال، وصلى هللا على : ویقول: [ قال رحمھ هللا تعالى.هللا علیھ وسلم وأنھا األفضل ً ً ً

ًمحمد النبي وآلھ وسلم تسلیما كثیرا ھذا القول المأثور عن بعض أصحاب النبي صلى هللا علیھ وسلم، كـابن مسعود رضي هللا عنھ ]. ً
یقولھ بین التكبیرات، فاستحب بعض العلماء أن یقول ھذا؛ ألنھ أثر عنھ رضي هللا عنھ، والذي اختاره بعض وأرضاه، فقد روي عنھ أنھ كان 

ًالعلماء أنھ یتوقف في الذكر، لكن لو كبر ھذا التكبیر فإنھ یثاب؛ ألن لھ أصال من حدیث أبي ھریرة أن رجال في صالتھ مع النبي صلى هللا  ً
ًهللا أكبر كبیرا، والحمد  كثیرا، وسبحان هللا بكرة وأصیال: الهللا أكبر، ثم ق: علیھ وسلم قال ً من الذي : (َّفلما سلم علیھ الصالة والسالم قال. ً

ًوالذي نفسي بیده لقد رأیت بضعا وثالثین ملكا یبتدرونھا إلى السماء أیھم یصعد بھا: قال! أنا یا رسول هللا: ًقال كذا وكذا آنفا؟ فقال ، وھذا )ً
یقولھ بین : وھذا من أعظم ما یكون من الثناء على هللا عز وجل وإجاللھ سبحانھ وتعظیمھ، فلذلك قالوا. فضل ھذه المعقبات العظیمةیدل على 

ًالتكبیرات أفضل من أن یسكت، ولكن لم یحفظ عن النبي صلى هللا علیھ وسلم شيء مرفوع، فمن سكت فھو على سنة، ومن قال ھذا تأسیا 
ًلھ سلفا، خاصة أنھ   فإنھ ال حرج علیھ، وال ینكر علیھ؛ ألن-والظن بھ أن یكون لھ شبھة التأسي، أو یكون لھ أصل-عود بما أثر عن ابن مس

ھذا ]: وإن أحب قال غیر ذلك: [قال رحمھ هللا تعالى. من أصحاب النبي صلى هللا علیھ وسلم، ومذھب طائفة االحتجاج بفعل الصحابي وقولھ
بي حجة، فإذا كان قول الصحابي حجة فكأنھم یرون مشروعیة الذكر بین التكبیرات، وأن المحفوظ أن یذكر بینھما، ٌبناء على أن قول الصحا
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ولكن األقوى . وأال تخلو من وجود ذكر، فإذا كان األصل الذكر والثناء على هللا فلو قال غیرھا من األذكار التي فیھا ثناء على هللا فال حرج
 . إلى السنة أن یسكت- هللاإن شاء-واألولى واألقرب 

 
 
 
 

 السنة في القراءة فیھا
 
 

كان من ھدیھ علیھ الصالة والسالم أنھ یصلي صالة ]: ًثم یقرأ جھرا بعد الفاتحة بسبح في األولى، وبالغاشیة في الثانیة: [قال رحمھ هللا تعالى
ل في الصالة السریة عن النبي صلى هللا علیھ وسلم أنھا في النھار ًالعیدین جھریة، وھذا مما توافق فیھ صالة النھار صالة اللیل، وإال فاألص

َما عدا الفجر، وكذلك صالة العیدین فقد أثر عنھ علیھ الصالة والسالم أنھ قرأ بـ سبِّح اْسم ربِّك األْعلى  َ َ َ ََ ِ، و ھْل أتاك حدیث الغاشیة ]1:األعلى[ِ ِ َِ َ َ ََ ْ ُ َ َ
ِق والقْرآن المجید : رأ بـً، وكذلك أیضا ثبت عنھ أنھ ق]1:الغاشیة[ ِ َ َْ ِْ َ، و اقتربت الساعة وانشق القمُر ]1:ق[ُ َ َ َ ََ َ َْ َُّ ْ َّْ ، ولإلمام ابن القیم رحمة ]1:القمر[ِ

هللا علیھ كالم نفیس في ھذه المسألة، فقد بین أن اختیار ھاتین السورتین للداللة على عظمة هللا سبحانھ وتعالى، خاصة أن فیھما ذكر البعث 
ر ونھایة الدنیا وصیرورة اإلنسان إلى اآلخرة، وما یعین على رقة قلبھ وخشوعھ وخضوعھ، وخاصة في یوم العید حیث الناس قد والنشو

لبسوا أحسن ما یجدون من الثیاب، فلربما دخل في اإلنسان الغرور ولھو الدنیا والركون إلى شيء مما یصرفھ عن ذكر هللا عز وجل، فعندما 
السورتین فكأنھ یوحي إلى القلوب أن تكون على قرب وخوف من هللا سبحانھ وتعالى، فمع أنھ یوم عید یشرع تذكیرھم با یقرأ اإلمام ھاتین 

ِعز وجل، ولذلك اختار ھذه السورة لما فیھا من بالغ العظة والذكرى، خاصة وأن سورة ق والقْرآن المجید  ِ َ َْ ِْ تشتمل على نھایة اإلنسان ] 1:ق[ُ
واألشقیاء، وما ینتھي إلیھ حال الناس من الخروج من قبورھم إلى لقاء هللا جل جاللھ، فتذكیر الناس في مثل ھذا الیوم الذي وحال السعداء 

یغلب فیھ الفرح والسرور أدعى إلى الموازنة والبعد عن الغلو في الفرح، واإلسالم دین الوسط، فإنھ في األعیاد ال یفتح الباب على مصراعیھ 
فجورھم، ویقعون في أمور حرمھا هللا، وكذلك ال یضیق على الناس، فبأبي ھو وأمي علیھ الصالة  لناس في غیھم وفيحتى یسترسل ا

والسالم لما كان یوم العید، ودخل الحبشة یلعبون بالسالح في المسجد سألتھ أم المؤمنین عائشة رضي هللا عنھا أن تنظر إلیھم، فقام على 
وسالمھ علیھ، وھي تنظر إلیھم من وراء ظھره، وھو صلوات هللا وسالمھ علیھ سید األمة وأفضل الخلق، فمع قدمیھ الشریفتین صلوات هللا 

فضلھ وعلو مكانتھ یقف لھا من أجل أن تنظر إلیھم وھم یلعبون؛ ألنھ یوم عید، ویوم فرحة ویوم سرور، ولم یعتب علیھا، ذلك ألن الحال 
صلوات هللا ). ال بعد: ھل فرغت؟ وأقول: ال بعد، فیقول: ھل فرغت؟ فأقول: (وھو یقول لي : یقتضي التوسعة، تقول أم المؤمنین عائشة

وسالمھ علیھ، ولما دخل أبو بكر رضي هللا عنھ وجاریتان تضربان بالدف لـعائشة رضي هللا عنھا تغنیان لھا، فأراد أن یضربھما، فقال لھ 
ولما دخل عمر على الحبشة وھم یلعبون بالسالح، فأراد أن یحصبھم، . تؤذھما فإنھ یوم عیدال : أي) إنھ یوم عید: (النبي صلى هللا علیھ وسلم

، فھذا یدل على التوسعة، لكن إذا زاد األمر فإنھ یخشى أن الناس یفرطون في اللھو المباح، وفي األمور التي )إنھ یوم عیدنا! یا عمر : (قال
ِطر عیشھ، فقرأ علیھ الصالة والسالم بـق والقْرآن المجید توجب الوقوع في سخط هللا وغضبھ وكفران نعمھ وب ِ َ َْ ِْ ِ، وكذلك اقتربت ]1:ق[ُ َ َ َ ْ

َالساعة وانشق القمُر  َ ََ َْ َُّ ْ َخاصة اقتربت الساعة وانشق القمُر -، فإن ھاتین السورتین ]1:القمر[َّ َ َ َ ََ َ َْ َُّ ْ َّْ  فیھما تذكیر بحال األمم الماضیة، -]1:القمر[ِ
 بعصیان هللا جل وعال، فھذا شيء عجیب من الموازنة -والعیاذ با-زة ومنعة ثم آلت إلى ما آلت إلیھ من سوء الخاتمة وكیف كانت في ع

 .واالنضباط لكي یكون المسلم بین اإلفراط والتفریط، فھو الوسط الذي یحمد صاحبھ، وتكون بھ عواقب الخیر في دینھ ودنیاه وآخرتھ
 
 
 
 

 قول فیھاصفة الخطبة ومحلھا وما ی
 
 

ھذا ھو ھدیھ علیھ الصالة والسالم، كما جاء في حدیث ابن عباس رضي ]. فإذا سلم خطب خطبتین كخطبتي الجمعة: [قال رحمھ هللا تعالى
فالخطبة في ھذا الیوم یقصد . هللا عنھ وغیره فخطبھ علیھ الصالة والسالم یوم الفطر واألضحى كانت تشتمل على تعلیم الناس، كما سیأتي

ًنھا بیان األحكام الشرعیة، وكذلك أیضا تذكیر الناس ووعظھم واألخذ بمجامع قلوبھم إلى هللا عز وجل، ففي الصحیح أن النبي صلى هللا م
یا رسول : قلن. تصدقن ولو من حلیكن، فإني أریتكن أكثر حطب جھنم: یا معشر النساء: (علیھ وسلم لما خطب أتى النساء ووعظھن، وقال

َولم؟! هللا ؟ قال: قلن. بكفركن:  قالِ فھذا یدل على أنھ ینبغي وعظ الناس في خطبة العید، . إلى آخر الحدیث) إنما تكفرن العشیر. ال: نكفر با
ھذا فیھ حدیث ضعیف في ]. یستفتح األولى بتسع تكبیرات، والثانیة بسبع: [قال رحمھ هللا تعالى. ٌسواء أكان عید األضحى أم عید الفطر

السنة واألولى أن یستفتح : ًعلیھ الصالة والسالم متكلم على سنده، إال أن جمعا من العلماء تسامحوا فیھ، وإن كان بعضھم یقولالسنن عنھ 
ًبالحمد، فإن خشي نفرة القلوب وحصول بعض المفاسد من استفتاحھ بالحمد، فإنھ ال بأس لھ أن یستفتح بالتكبیر تألیفا للقلوب كما یختاره 

قال رحمھ هللا .  كشیخ اإلسالم ابن تیمیة رحمھ هللا في مسائل السنن حین یخشى معھا حصول الفتنة وما ال یحمد عقباهبعض المحققین،
ھذا قیاس على خطبة األضحى إذا ] یحثھم في الفطر على الصدقة: [قولھ]. یحثھم في الفطر على الصدقة، ویبین لھم ما یخرجون: [تعالى

ووجھ القیاس أن حدیث البراء بن عازب في خطبتھ علیھ ]. ویبین لھم ما یخرجون: [ما ھو ظاھر من قولھقصد بھذه الصدقة صدقة الفطر ك
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كما أنھ في یوم : ّالصالة والسالم یوم النحر أنھ خطب وبین لھم كیف األضحیة، وأي السن یجزي، وبین وقتھا علیھ الصالة والسالم، فقالوا
ولكن ھذا محل نظر؛ ألن صدقة الفطر تنتھي بالصالة، . م الفطر یبین للناس أحكام صدقة الفطرالنحر بین للناس أحكام األضحیة، كذلك یو

ًوالنحر ُیبتدأ بانتھاء الصالة كما سیأتي إن شاء هللا بیانھ، وبناء على ذلك اختلف الحاالن، فكان القیاس قیاسا مع الفارق، ولذلك یقوى أن تكون 
ي الصحیح عن النبي صلى هللا علیھ وسلم أنھ في یوم العید مضى إلى النساء ووعظھن، فدل على أن موعظة، وھذا ھو األشبھ؛ ألن الثابت ف

خطبة العید األفضل فیھا أن تكون موعظة، وال یبالغ في الموعظة حتى یخرج الناس عن فرحھم، ولكن تكون موعظة فیھا نوع من القصد 
 الفرحة ویخرجھم مما ھم فیھ من یوم عز في ذلك الیوم الذي ھو عز لإلسالم واالعتدال، حتى یبعد الناس من الغرور، وال ینفرھم من

أما في األضحى فالثابت عنھ علیھ الصالة ]: ویرغبھم في األضحى في األضحیة، ویبین لھم حكمھا: [قال رحمھ هللا تعالى. والمسلمین
من ذبح قبل الصالة فال تجزیھ : (، وفي روایة)فلیذبح باسم هللامن ذبح قبل الصالة فلیذبح أخرى مكانھا، ومن لم یذبح : (والسالم أنھ قال

، فدل ھذا الحدیث أن من السنة أن یبین للناس أحكام الذبح والنحر في یوم النحر؛ ألن )ولیذبح أخرى مكانھا، ومن لم یذبح فلیذبح باسم هللا
فسھ وعن أھلھ، خاصة إذا كان قد توفي أبوه، أو تلبس بھذا الناس فیھم العوام، وفیھم الجاھل، وفیھم من قد یكون ألول مرة یضحي عن ن

األمر لسفر أبیھ إلى حجھ ونحو ذلك، فبیانھ لألحكام الشرعیة یعین الناس على تحقیق مقصود الشرع من ذبح الھدي المعتبر في ھذا الیوم، 
حیحین من خطبتھ علیھ الصالة والسالم یوم النحر وھذا مأخوذ من حدیث البراء في الص. وبناء على ذلك یسن أن یبین للناس ھذه األحكام

واألفضل أن یجمع بین بیان . یسن في خطبة عید النحر أن تشتمل على بیان أحكام األضحیة: الذي ذكرناه وتقدمت اإلشارة إلیھ، فقال العلماء
حتاج الناس إلیھا، فال حرج أن ینبھ علیھا، وینبھ األمور التي یحتاج الناس إلیھا، خاصة إذا كانت ھناك أمور عامة، أو تعم بھا البلوى، أو ی

  .ًأیضا على أحكام األضحیة، كما ھو ھدیھ علیھ الصالة والسالم
 
 
 
 

 حكم تكبیرات صالة العیدین وحكم الخطبتین
 
 

ھذا فلو نسي التكبیر في أنھا لیست بواجبة والزمة، وعلى : أي]. والتكبیرات الزوائد والوقف بینھما والخطبتان سنة: [قال رحمھ هللا تعالى
فسھا عن التكبیر، فإنھ ال یلزمھ أن یسجد ) الحمد  رب العالمین: (هللا أكبر، ودخل ثم قال: صالتھ فال یلزمھ سجود السھو، فلو أن اإلمام قال

قال، والخمس بعدھا تعتبر من سجود السھو؛ ألن ھذه التكبیرات الزوائد من السنة، وكذلك إذا قام من سجوده، فالتكبیرة األولى تكبیرة انت
كذلك : أي]. والخطبتان سنة: [قولھ. التكبیرات المسنونة، فإن فعلھا أصاب، وإن تركھا فإنھ ال یلزم بتركھا بسجود السھو؛ ألنھا لیست بواجبة

ن الصالة، ولكن العلماء الخطبتان سنة عنھ صلى هللا علیھ وسلم ال تشترطان لصحة الصالة، فلو أنھ صلى ولم یخطب فإنھ ال یحكم ببطال
إنھ یتسامح : رحمة هللا علیھم ینصون على أنھ أساء بمخالفة ھدي رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم، إال أن المصنف رحمھ هللا ومن وافقھ قالوا

:  فقال- رواه ابن ماجة كما في الحدیث الذي - في الخطبة، وال تعتبر واجبة؛ ألن النبي صلى هللا علیھ وسلم خیر الصحابة حینما قام یخطب 
، فخیرھم بین أن یقعدوا وبین أن ینصرفوا، فدل على أن الخطبة لیست بالزمة، )من شاء أن یقعد فلیقعد، ومن شاء أن ینصرف فلینصرف(

  .مینًولكن ھذا محل نظر عند العلماء رحمة هللا علیھم؛ ألنھ قد یكون الشيء الزما في حق اإلمام، ولكنھ لیس بالزم في حق المأمو
 
 
 
 

 حكم التنفل قبل صالة العید وبعدھا
 
 

یكره لإلنسان إذا مضى إلى المصلى في یوم العید أن یتنفل قبل صالة ]: ویكره التنفل قبل الصالة وبعدھا في موضعھا: [قال رحمھ هللا تعالى
 الكراھة بارتفاع الشمس بقدر رمح، فلو العید، حتى ولو طلعت الشمس، ففي عید الفطر یؤخر إلى ارتفاع الشمس قدر رمحین، فیخرج وقت

أنھ أراد أن یتنفل فیما بین قید الرمح وقید الرمحین فإنھ یكره لھ ذلك، بل نص بعض السلف على أنھ بدعة محدثة؛ ألن النبي صلى هللا علیھ 
 یتنفل قبل صالة العید وال بعدھا، فبعد وسلم لم یفعل ذلك، ولم یكن من ھدي الصحابة رضوان هللا علیھم، وھدیھ علیھ الصالة والسالم أنھ لم

إن صالة العید تغني عن ركعتي الضحى في یوم العید، وھذا اختیار بعض العلماء؛ ألن ركعتي : العید ینصرف اإلنسان مباشرة، حتى قالوا
 في المصلى فال، فالتأسي الضحى تعتبر تحتھا، أو كأنھا مندرجة تحتھا، ولكن إذا رجع إلى بیتھ وأراد أن یصلي الضحى فال حرج، أما

برسول هللا واالقتداء بھ أفضل وأكمل، خاصة وأن النبي صلى هللا علیھ وسلم قصد من ھذا الیوم التوسعة على الناس، فھو یوم عید ویوم 
 ینصرفوا، ولما فرحة، یشرع للناس فیھ أن یتفرغوا للفرحة بنعمة هللا عز وجل علیھم، حتى أنھ في الخطبة خیرھم بین أن یجلسوا وبین أن

ًوافق یوم العید یوم الجمعة خیرھم بین أن یأتوا الجمعة وبین أن یصلوھا ظھرا، وھذا یدل على التوسعة، وأن مقصود الشرع فرح الناس بھذا 
  .الیوم الذي ھو یوم عز لإلسالم والمسلمین
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 من فاتتھ صالة العیدین أو بعضھا
 
 

الصالة كلھا أو بعضھا، كأن تأتي : أي] ویسن لمن فاتتھ: [قولھ]:  أو بعضھا قضاؤھا على صفتھاویسن لمن فاتتھ: [قال رحمھ هللا تعالى
إذا قمت إلى الركعة الثانیة فإنك : فقال بعض العلماء: واإلمام في الركعة الثانیة، فإنھ یسن بعد سالم اإلمام أن تقوم وتقضي، وللعلماء قوالن

الذي فات : ما فات یقضى، أي: تكون أشبھ بالقضاء، وھذا مذھب من یقول: بر السبع التكبیرات، أيٍتحتسبھا الركعة األولى ألنك قاض، فتك
ًأن یقوم ویتم، فیكبر كتكبیرات الركعة الثانیة ست تكبیرات مع تكبیرة االنتقال، أو خمسا بتكبیرة االنتقال، : والقول الثاني. المسبوق یقضى

فعلى ھذا الوجھ إذا قمت إلى الركعة الثانیة تقضي فإنك تحتسبھا الركعة الثانیة، وھذا ھو . وجھان للصحابة رضوان هللا علیھم في ھذا
الركعة األولى بصورتھا، وكانت صورتھا  إنك تقضي فكأنك تعید: األصح؛ ألن الخالف بین العلماء في المسبوق ھل یقضي أو یبني، فإن قلنا

تبني، فھو األقوى من جھة السند والمتن؛ ألن روایات أبي ھریرة من طریق الزھري : مع اإلمام سبع تكبیرات، فتعید السبع، وإن قلنا
، )فاقضوا: (، وفي روایة)فما أدركتم فصلوا، وما فاتكم فأتموا: (، ونص الحدیث)فأتموا: (في روایة: وأصحاب الزھري أقوى، وھي روایة

ًخمسا أو ستا على الوجھین الذین ذكرناھماتكبیر ) فأتموا: (ًتكبر سبعا، وعلى روایة) فاقضوا: (فعلى روایة ) فأتموا: (والصحیح أن روایة. ً
وما : (من جھة المتن، فإن اإلتمام یستعمل القضاء بمعناه، فإن روایة: ًثانیا. من جھة السند، فإن رواتھا أوثق وأقوى: ًأوال: أقوى من وجوه

ُفإذا قضیت الصالة : ًمام الشيء قضاء، كقولھ تعالى؛ ألن العرب تسمي ت)فأتموا: (محمولة على معنى) فاتكم فاقضوا ََّ ِ َِ ُ َ : أي] 10:الجمعة[ِ
ْفإذا قضْیتم مناسككم : أتممتموھا، وقولھ تعالى ُْ َُ َ َ َِ َ َ َ : ال یقوى على معارضة روایة) فاقضوا) :، أي أتممتموھا، فأصبح متن روایة]200:البقرة[ِ

. إذا تعارض النصان المحتمل والصریح فإنھ یقدم الصریح على المحتمل: والقاعدة.  القضاء؛ ألنھ متردد بین معنى التمام وبین معنى)فأتموا(
ًوعلى ھذا فإن األقوى أن یتم، وعلیھ فإنك ال تكبر سبعا، وإنما تكبر ستا أو خمسا على الوجھین الذین ذكرناھما عن أصحاب النبي صلى هللا  ً ً

  .علیھ وسلم
 
 
 
 

 عیدین وأحكامھالتكبیر المطلق والمقید في ال
 
 

ًیسن أن یكبر تكبیرا مطلقا في لیلتي العیدین، أما لیلة عید الفطر فالتكبیر : أي]: ویسن التكبیر المطلق في لیلتي العیدین: [قال رحمھ هللا تعالى ً
َولتكملوا العدة ولتكبُِّروا هللا على ما ھَداكم و: فیھا آكد؛ ألن هللا عز وجل قال َ َ َ َ َْ ُ ُ ْ َُ َ َّ َ ِ ِ ِ َِ َّ ْ َلعلكم تشكُرون ُ َُ ْ َُ ْ َّ ، فأمر سبحانھ وتعالى بالتكبیر بعد ]185:البقرة[َ

بعد تمام شھر رمضان، ولذلك إذا غابت شمس آخر یوم من رمضان فإنك تكبر، حتى قال بعض العلماء بوجوبھ، لقولھ : تمام العدة، أي
َولتكبُِّروا هللا : تعالى َّ َ ُ ِ  شك، كلیلة الثالثین التي یحتمل أن تكون من رمضان ویحتمل أن تكون لیلة عید ، لكن لو كانت اللیلة لیلة]185:البقرة[َ

الفطر فإنھ ُیبتدأ التكبیر عند العلم بأنھا لیلة عید الفطر حتى یكون ذلك أبلغ في تحقیق ھذا األمر، أو امتثال ھذا األمر الذي أمر هللا عز وجل 
ُواذكُروا هللا في أیام مْعدوَداٍت : ر، فإن العشر من حیث ھي یشرع فیھا التكبیر، قال تعالىتمام العدة، وكذلك الحال بالنسبة لعید النح بھ عند َ ٍَ َّ َِ َْ َّ ُ

ما من أیام العمل الصالح فیھن : (إن المراد بھا عشر ذي الحجة التي قال فیھا النبي صلى هللا علیھ وسلم: ، قال بعض السلف]203:البقرة[
وال الجھاد في سبیل هللا، إال رجل خرج بمالھ ونفسھ : وال الجھاد في سبیل هللا؟ قال! یا رسول هللا: الواق. أحب إلى هللا من عشر ذي الحجة

، فھذا یدل على فضل ذكر هللا في ھذه األیام المعدودات، وكان ابن عمر رضي هللا عنھما وأرضاھما في ھذه )فلم یرجع من ذلك بشيء
سوق أن یبیع ویشتري، ولكن یدخل ویكبر ویرفع صوتھ، حتى یتذكر الناس التكبیر فیكبر الناس العشر یدخل إلى السوق ولیس لھ حاجة في ال

أصلھ من اإلطالق، یقال : وھذا یدل على تأكد التكبیر في ھذه العشر، وذكر هللا عز وجل فیھا، وھذا ھو التكبیر المطلق، والمطلق. بتكبیره
ھو الذي یتقید بالصلوات، : ھو الذي ال یتقید بالصلوات، والتكبیر المقید: التكبیر المطلقإذا حللت وثاقھا، وضده المقید، و: أطلقت الدابة

تكبیرك لیلة عید الفطر آكد من تكبیرك : أي] وفي فطر آكد: [قولھ]: وفي فطر آكد، وفي كل عشر ذي الحجة: [قال رحمھ هللا تعالى. وسیأتي
ْولتكملوا العدة ولتكبُِّروا هللا على ما ھَداكم : قولھ تعالىًلیلة عید النحر؛ ألن في لیلة عید الفطر أمرا ھو  ُ ُ ْ َُ َ َ َ ََ َ َّ َ ِ ِ ِ َِ َّ ْ وفي كل عشر : [وقولھ]. 185:البقرة[ُ

ُواذكُروا هللا في أیام مْعدوَداٍت : لقولھ تعالى] ذي الحجة َ ٍَ َّ َِ َْ َّ و فعل ، فیشرع أن یستكثر من ذكر هللا سبحانھ وتعالى بالتكبیر، وھذا ھ]203:البقرة[ُ
والمقید عقب : [قال رحمھ هللا تعالى. السلف، كما ذكرنا عن عبد هللا بن عمر رضي هللا عنھما، وكذلك أثر عن علي رضي هللا عنھ وأرضاه

یتقید بالفریضة بشرط أن تكون في جماعة، فإذا : الوجھ األول: ًسمي مقیدا لتقیده بالفرائض، وللعلماء فیھ وجھان]. كل فریضة في جماعة
ى في جماعة كبر، أما لو صلى وحده فال یكبر، وھذا یقول بھ بعض الصحابة رضوان هللا علیھم، ویحكى عن ابن مسعود رضي هللا عنھ صل

ٌیشرع أن یكبر أدبار الصلوات، سواء كان في جماعة أم لم یكن في جماعة، وعلى ھذا الوجھ فلو صلى لوحده فإنھ : الوجھ الثاني. وأرضاه
من صالة الفجر یوم عرفة، وللمحرم من صالة الظھر یوم النحر إلى : [قال رحمھ هللا تعالى. الصالة یكبر هللا عز وجلبعد االنتھاء من 

ًھذا یعتبر تكبیرا مقیدا، وھذا عند جمع من العلماء، وقال بعضھم] من صالة الفجر یوم عرفة: [قولھ]: عصر آخر أیام التشریق من ظھر یوم : ً
وقد قوى جمع من العلماء ابتداءه من فجر . إنھ ُیبتدأ التكبیر المقید من ظھر یوم عرفة: اء المدینة السبعة، إذ یقولونعرفة، كما یقول بھ فقھ

وسلم من منى إلى  یوم عرفة، وقد ثبت في الصحیح من حدیث أنس بن مالك رضي هللا عنھ وأرضاه أنھم غدوا مع رسول هللا صلى هللا علیھ
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الملبي ومنھم المھلل، فلم یعب أحدھم على اآلخر، وقد قوى بعض المحققین أنھ ُیبتدأ بالتكبیر المقید من فجر یوم عرفات منھم المكبر ومنھم 
عرفة، ویكون بعد الصلوات بعد أن ینتھي اإلمام ویسلم، ویلتفت إلى الناس ویكبر، وعلى ھذا جرى العمل في عھد السلف الصالح، ولم ینكره 

وللمحرم من صالة : [قولھ. أنھ یكبر أدبار الصلوات:  وأقره العلماء رحمة هللا علیھم، وھي سنة باقیة؛ أيأحد، بل جرى على ذلك العمل،
بعد أن یصلي صالة الظھر یوم النحر یبتدئ اإلمام فیكبر ویكبر الناس بتكبیره، ولكن : أي]: الظھر یوم النحر إلى عصر آخر أیام التشریق

ًأن یكون االشتراك قصدا ویطلب ذلك : الحالة األولى: أما إذا اشتركت األصوات فعلى حالتینالسنة أن یكبر كل إنسان على حده، و
االشتراك، وأشد ما یكون أن یبتدئ الرجل فیقول اللفظ فیقولون وراءه، فھذا من أشد األنواع، وأقرب إلى الحدث، وشدد فیھ العلماء رحمة هللا 

ل ذلك، ال في تلبیة وال في تكبیر، فلو أن جماعة قام رجل فیھم وصار ھو الذي یكبر وھم علیھم؛ ألن النبي صلى هللا علیھ وسلم لم یفع
أما لو أنك كبرت وصار الناس معك یكبرون فاتفقت األصوات، ولم یكن ذلك بسبیل . یكبرون وراءه فإنھ إلى الحدث أقرب منھ إلى السنة

ز الشيء بدون قصد ولكنھ ال یجوز عند القصد، ویستدل بعض من یجیز أن القطع، ولم یكن ذلك متابعة لواحد منھم، فال حرج، فإنھ یجو
یكبر الرجل وُیكبر وراءه، وُیلبي ویلبى معھ بما أثر عن ابن عمر رضي هللا عنھما، من أنھ كان یدخل السوق فیكبر فیكبر الناس بتكبیره، 

یكبرون بسبب تكبیره، كأن تكبیره ذكرھم التكبیر، :  سببیة، أي)بتكبیره: (كان یكبر فیكبرون وراءه، وھذا ضعیف فإن الباء في قولھ: أي
مع تكبیره، وإنما المراد أنھم یكبرون إذا سمعوا تكبیره، فھو أشبھ ما یكون أنھ قصد إعالمھم وتنبیھھم، وھذا : ولیس المراد بھ المصاحبة، أي

قال . دخلھ ألن الناس في غفلة الدنیا، فأراد أن یذكرھم بھذه السنةًعمر أصال لم یكن یدخل السوق لحاجة، وإنما  ھو األشبھ باألثر؛ ألن ابن
إن نسیھ فصلى وذكر األذكار ونسي التكبیر قضاه، فبمجرد أن : أي]. وإن نسیھ قضاه، ما لم یحدث أو یخرج من المسجد: [رحمھ هللا تعالى

 وجھ ألن یقضیھ؛ ألنھ مقید بالصالة، فما دام في مصاله یتذكر یقضي ما دام في مصاله، فإن خرج من مصاله فإنھ حینئذ یفوت القضاء وال
كأنھ لم یبرح المصلى، فھو في حكم من انفتل من صالتھ، وھذه المسألة تعتبر اجتھادیة، كأنھم یرون أنھ لما انفتل من صالتھ ولم یكبر 

]. وال یسن عقب صالة عید: [قال رحمھ هللا تعالى. ةمباشرة لوجود العذر، فإذا زال العذر رجع إلى األصل من التكبیر ومطالبتھ بھذه الشعیر
ال حرج أن یكبر ما لم یستفتح اإلمام الخطبة ولكن األقوى واألشبھ عند الجماھیر أن : وال یسن التكبیر عقب صالة عید، وقال بعضھم: أي

المصلى، ویكثر من التكبیر ویرفع صوتھ، وإذا ففي یوم النحر یكبر اإلنسان عند غدوه إلى  .التكبیر یكون إلى وقت دخول اإلمام في الصالة
جلس في المصلى أظھر التكبیر ورفع صوتھ، وھذه السنة قد تغافل الناس عنھا وإلى هللا المشتكى، وقد كان الناس في القدیم إذا كان یوم العید 

تى إنك تشعر بعزة اإلسالم، وھذا إلى عھد ٍارتجت مساجدھم بالتكبیر وذكر هللا عز وجل والتسبیح على أحسن وأجمل وأكمل ما أنت راء، ح
فذكرتھم، وإال ) المذیاع(أو ) المسمع(ّقریب قد ال یقل عن خمس عشرة سنة إلى عشرین سنة، ولكن الناس الیوم قل أن یكبروا إال إذا أخذت 
 على األئمة والخطباء أن ینبھوا الناس إذا تركوا فھم في غفلة إال من رحم هللا، وھذا یدل على ضعف ھذه السنة وذھابھا عن الكثیر، وینبغي

ًعلى أنھ ینبغي في یوم العید إظھار ھذه السنة، ورفع األصوات بھا حمدا وثناء وذكرا وإجالال وإعظاما وإكبارا  سبحانھ وتعالى، فھو یوم  ً ً ًً ً
َّ علیھم من فضلھ؛ ألن من أجل هللا أجلھ هللا، فإذا أظھر الناس ھذه الشعائر وحمدوا هللا عز وجل على نعمھ أغدق هللا. شكر لنعم هللا عز وجل َّ

ًوإذا كان اإلنسان في غفلة عن ذكر هللا عز وجل لم یبال هللا عز وجل بھ؛ ألن هللا یذكر من ذكره، ولذلك قل أن تجد إنسانا یحافظ على السنة،  ّ
، وانظر إلى أھل العلم فإنھم لما أثنوا على هللا سبحانھ ویحرص على أدائھا إال أحیا هللا ذكره في الناس، وأحیا محبتھ وتوقیره وإجاللھ

وتعالى، وكانت منھم المواعظ والخطب والتذكیر ألقى هللا في قلوب العباد حبھم، ونشر بین الناس ذكرھم، وكانوا في حمد وثناء بین الناس 
الحال في الناس عامة، فینبغي أن یحیا فیھم اإلكثار من فكذلك . ُّلما كان لھم من ذكر هللا عز وجل، والفضل والمن  عز وجل على كل حال

ٌذكر هللا ورفع األصوات بذلك، حتى یكون في ذلك إظھار لعزة اإلسالم، خاصة إذا كان ھناك أعداء لإلسالم، أو كانت البالد فیھا كفار 
ع وھم یثنون ویكبرون، فإن ھذا یدخل الھیبة في ومسلمون، فإذا كان یوم العید وخرج المسلمون یكبرون ویثنون على هللا، حتى ترتج الشوار

قلوب األعداء، ویشعرھم بعزة ھذا اإلسالم وتالحم المسلمین وتراحمھم وتعاطفھم وتكاتفھم، وھذا خیر كثیر، فینبغي إحیاء مثل ھذه السنن، 
قال .  الصالح رحمة هللا علیھم أجمعینٌوندب الناس إلى رفع األصوات بھا، سواء في المصلى أم في الطریق، فكل ذلك كان من ھدي السلف

ألن لفظ التكبیر تكرر ] ًصفتھ شفعا: [قولھ]: هللا أكبر، هللا أكبر، ال إلھ إال هللا، وهللا أكبر، هللا أكبر، و الحمد: ًوصفتھ شفعا: [رحمھ هللا تعالى
؛ ألن التكبیر یكون فیھ وتر، ) إلھ إال هللا، هللا أكبر و الحمدهللا أكبر، هللا أكبر، ال: (ًأربع مرات، واألربع شفع، وإن كان وترا یكون قولھ

والشفع اختیار طائفة من العلماء رحمة هللا علیھم، ویحكى فیھ بعض اآلثار عن أصحاب النبي صلى هللا علیھ وسلم، واألمر فیھ واسع، فإن 
 ...... . حرج، وكل على خیر وبركھأوتر فال حرج، وكان بعض العلماء یستحبھ؛ ألن الوتر محبوب، وإن شفع فال

 
 األسئلة

 
 

...... 
 

 فرضیة صالة العیدین
 
 

ّھل علي شيء : (بماذا یجیب القائلون بأن صالة العیدین فرض عین عن حدیث األعرابي الذي قال للنبي صلى هللا علیھ وسلم: السؤال
) إال أن تطوع. ال: ّھل علي غیرھا؟ قال: ( قصة األعرابيحدیث أبي طلحة في الصحیحین في: ؟ الجواب)ال، إال أن تطوع: غیرھا؟ قال

إال أن . ال: (ّالمراد بھ الفرض المصاحب للیوم، بمعنى أنھ ھل علي غیرھا من الصلوات تكون في كل یوم؟ فقال علیھ الصالة والسالم
عتي الطواف مع أنھا من غیر الصلوات ، وصالة العید لیست متكررة كل یوم، وإنما ھي في العام مرة، ولذلك یقولون بوجوب رك)تطوع
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الخمس، ولذلك ال تعارض بین قولنا بوجوب ھذه الصالة، وكذلك بوجوب غیرھا من الصلوات التي ورد النص واألمر بھا مع ھذا الحدیث 
  .الذي ُیقصد بھ ما كان في الیوم بعینھ، وهللا تعالى أعلم

 
 
 
 

 وقت دعاء االستفتاح في صالة العید
 
 

، والصالة والسالم على رسول : ل یقرأ دعاء االستفتاح بعد تكبیرة اإلحرام، أم بعد السبع التكبیرات؟ الجوابھ: السؤال باسم هللا، والحمد 
فبعضھم یرى أن دعاء االستفتاح یكون بین تكبیرة اإلحرام وبین : فللعلماء قوالن في ھذه المسألة: هللا، وعلى آلھ وصحبھ ومن وااله، أما بعد

 أنھ یكون استفتاحھ بعد انتھاء جمیع التكبیرات وقبل االبتداء بالقراءة، وأما -وھو األقوى واألقرب إلى السنة- وبعضھم یرى .  التكبیراتبقیة
  .بعد التكبیرة األولى فإما أن یذكر الذكر الذي ذكرناه، وإما أن یسكت، وھذا ھو األولى واألصح، وهللا تعالى أعلم

 
 
 
 

 دوقت التكبیر المقی
 
 

التكبیر المقید یكون بعد الصالة مباشرة، ولذلك أثر عن النبي صلى هللا : ھل یكون التكبیر المقید قبل أذكار الصالة أم بعدھا؟ الجواب: السؤال
 أخره إلى بعد ًعلیھ وسلم التكبیر بعد الصالة مباشرة، وفي الحدیث التكبیر ثالثا بعد انفتالھ من الصالة، ولذلك یكبر بعد سالمھ مباشرة، وإذا

إن ھذا مقید وتقیده بالصالة، واألفضل أن یوقعھ بعد الصالة مباشرة وقبل : فإن ھذا یفعلھ بعض العلماء، ولكن قالوا) استغفر هللا: (قولھ
  .استغفاره، وبعد ذلك یشرع في األذكار التي من عادتھا أن یقولھا بعد السالم، وهللا تعالى أعلم

 
 
 
 

 لى التكبیراتحكم من قدم القراءة ع
 
 

من قدم القراءة على التكبیرات فإن : ما حكم من قدم القراءة على التكبیرات في العیدین، وھل ھذا من السنة في شيء؟ الجواب: السؤال
لو سھا وكبر ًالتكبیرات تسقط بشروعھ في القراءة، وقد أساء بمخالفتھ لسنة النبي صلى هللا علیھ وسلم، وال ینبغي لھ أن یفعل ذلك قصدا، أما 

ًتكبیرة اإلحرام ثم استفتح وقرأ الفاتحة فإنھ تسقط عنھ التكبیرات وال یعتبر آثما، وال تكون مخالفتھ للسنة على سبیل القصد بھذا الوجھ، وهللا 
  .تعالى أعلم

 
 
 
 

 حكم شھود الكفار صالة العید وغیرھا مع المسلمین
 
 

إذا كانت الصالة في مصلى وأرادوا أن : ، فھل یسمح لھم؟ الجواب-أو غیرھم من الكفار-إذا أراد أھل الكتاب حضور صالة العید : السؤال
ینظروا إلى حال المسلمین في صالتھم فال حرج، فإن المنافقین شھدوا الصالة مع رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم وھم على الكفر، ولذلك فال 

وأما بالنسبة لالستسقاء فللعلماء فیھ . ال یدخلون المساجد؛ ألنھم ممنوعون منھاحرج في شھودھم، وأما إذا كانت الصالة في مسجد فإنھم 
في االستسقاء إذا شھدوا مع المسلمین عزلوا؛ ألنھم إذا سقوا امتنوا على : قوالن؛ ألن العید أمره أخف، وأما االستسقاء فھو أشد، قالوا

لب للمسلمین، وتكون الصالة للمسلمین منفردة، ویؤمرون أن یعتزلوا المسلمین، وظنوا أن لھم ید فضل في ھذا، فیكون الشعار األغ
لكن ال حرج أن یصلوا صالتھم، أو یذكروا أذكارھم، أو یظھروا الفاقة  سبحانھ وتعالى؛ ألن المقصود تضرع الجمیع، فال حرج . المسلمین

والذي نفسي بیده، ال یسومونني خطة یعظمون : (صلح الحدیبیةفي ھذا وال یعترض علیھم، فقد قال النبي صلى هللا علیھ وسلم في قریش في 
إذا كانوا في تعظیم  عز وجل یجیبھم إلیھ، فھم إذا خرجوا إلى االستسقاء فإن إظھار الفاقة والحاجة : أي). بھا حرمات هللا إال أجبتھم إلیھا
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یؤمرون بأن یتنحوا : فال حرج، لكنھم یتمیزون عن المسلمین، أيوالفقر  سبحانھ وتعالى یشرع من البر والفاجر، ومن المؤمن والكافر، 
  .عن المسلمین وال یكونوا معھم في صالتھم وشعیرتھم، وهللا تعالى أعلم

 
 
 
 

 تعارض قضاء صالة العید مع فرضیتھا
 
 

ًیكون الشيء الزما على الصورة قد : ال تقضى إذا فاتت؟ الجواب: كیف نجمع بین القول بأن صالة العید فرض عین، وبین قولھم: السؤال
التي وردت في الشرع، وھي صورة الجماعة ویسقط في غیر الجماعة، وكأن صالة العید إنما شرعت على ھذا الوجھ، وھي بالجماعة، فإذا 

العیدین یشرع لھ من فاتتھ صالة : فاتت جماعتھا فإنھ في ھذه الحال ال یطالب بالقضاء عند من یقول بعدم قضائھا، وكان بعض السلف یقول
أن یصلي مع غیره كالصالة المعروفة، وكان بعض الصحابة كـابن مسعود رضي هللا عنھ یأمر بعض موالیھ أن یجمع بعض أھلھ ویصلي 

على ھذا الوجھ فلو حضرت واإلمام في التشھد تقوم : وقال بعضھم. بھم إذا فاتتھ صالة العید، ویصلي بھم كصالة اإلمام، لكنھ ال یخطب
: الوجھ الثاني. تي بركعتین، أو حضرت بعد سالم اإلمام تقوم وتأتي بركعتین على صفة ركعتي اإلمام، وھذا الوجھ ال یشترط الجماعةوتأ

. وبعضھم یرى أنھ یصلي ركعتین نافلة مطلقة. من فاتتھ صالة العید فإنھ یصلي أربع ركعات، وھو محكي عن بعض السلف رحمة هللا علیھم
  . لھا وجھ، ومن فعل بأي واحد منھا فلھ سلف من أصحاب النبي صلى هللا علیھ وسلم، وال ینكر علیھ، وهللا تعالى أعلموكل ھذه األقوال

 
 
 
 

 حكم الكالم أثناء خطبة العید
 
 

ش على إذا كان اإلنسان في المصلى یتكلم فإنھ یشو: ھل الكالم أثناء خطبة العید، محرم كالكالم في خطبة الجمعة؟ الجواب: السؤال
المستمعین، ولذلك یكون المنع من الكالم ألذیة الغیر، وأما إذا كان ال أذیة فیھ وال ضرر فإنھ ال حرج؛ ألنھ مخیر بین أن یجلس وبین أن 

نھ ال حرج أن یجھر بالتأمین عند دعاء اإلمام في خطبة العیدین، ولك: یمضي، وبناء على ذلك فلو تكلم فال حرج، ومن ھنا قال بعض العلماء
  .ال یجھر بھ في خطبة الجمعة، كما سبق بیانھ في أحكام صالة الجمعة وخطبتھا، وهللا تعالى أعلم

 
 
 
 

 حكم االكتفاء في العید بخطبة واحدة
 
 

حكي عن : إنھا سنة؟ الجواب: ھل ثبت أن النبي صلى هللا علیھ وسلم خطب للعید خطبة واحدة، فإن بعض الخطباء یفعل ھذا، ویقول: السؤال
بعض السلف رحمة هللا علیھم أنھ یقول بھذا القول، لكن الصحیح أنھا كصالة الجمعة یخطب لھا خطبتان، ویفصل بینھما بالجلوس، كالحال 
في الجمعة سواء بسواء، وھذا ھو الھدي الذي ینبغي لإلنسان أن یلتزمھ لما فیھ من تألیف القلوب، وإذا كانت السنة الظاھرة المشھورة أنھ 

طبة الجمعة، والناس عرفوا ذلك وألفوه، فإن تألیف قلوب العامة أولى من أن یأتي باألمر الغریب علیھم، وقد قال صلى هللا علیھ یخطب كخ
ال تتسببوا في اعتداء : أي) حدثوا الناس بما یعرفون، أتریدون أن ُیكذب هللا ورسولھ: (ًویروى موقوفا على علي علي رضي هللا عنھ- وسلم 

سنة إذا كانت السنة غریبة علیھم، أنھا لو وقعت علیھم من السنن التي یرغب فیھا سنن األنواع، ولیس المراد بھا السنن التي الناس على ال
إنھ یشرع لإلنسان أن یخطب خطبة واحدة، على الروایات في خطبتھ علیھ الصالة والسالم، یصبح : تقصد وتطلب في سنن األنواع، إذا قلنا

إن اإلنسان یحافظ علیھ؛ ألن : ع، ویحمل الحدیث المشھور من الخطبة كخطبة الجمعة على األصل، بمعنى أننا نقولھذا الحال من التنوی
الناس ألفوه وعرفوه، فلو جاء یخطب خطبة واحدة فإن الناس تنفر، ولربما عدت أن صالتھ خاطئة، فیتھجمون على السنة بسببھ، فھو وإن 

ًجورا كثیرة ویوقعھم في غیبتھ، ویجعلھم في نفرة منھ، ولربما نسبوه إلى الشذوذ، فإن جاءھم بحق بعد أحیا سنة من وجھ فإنھ یضیع علیھم أ
ّلكن لو أنھ خطب أو بین السنة المعمولة المعروفة بالفعل، ثم بین بالقول بعض السنن الواردة عن النبي صلى هللا علیھ وسلم . ذلك لم یقبلوه

  .ًذوذ، وكذلك أیضا اإلیغال في ترك السنن، وذم أصحابھا، وهللا تعالى أعلمفإنھ یعلم الناس بوجود شيء من الش
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 ًحكم من ترك التكبیرات في صالة العید عمدا

 
 

بل علیھ أن . ال یفعل ھذا: ًما الحكم إذا ترك اإلمام تكبیرات العید في الصالة عمدا، وذلك لیعلم الناس أن التكبیرات سنة؟ الجواب: السؤال
صلوا كما : (إن قولھ صلى هللا علیھ وسلم:  صلى رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم وال یجتھد من عنده، مع أن بعض العلماء یقولیصلي كما

فعلیھ أن یكبر بھذه التكبیرات، وإذا أراد أن یعلم الناس أنھا سنة ولیست بواجبة فلیعلمھم بالكالم؛ ألن . یقتضي اللزوم) رأیتموني أصلي
 والثاني ال مفسدة فیھ وجب فعل الذي ال - وھو ھنا ترك السنة- ا كان ھناك طریقان إلى تحقیق المصلحة أحدھما فیھ مفسدة القاعدة أنھ إذ

مفسدة فیھ، فإذا أمكن تعلیم الناس بالقول فلماذا یذھب إلى الفعل، ویھجر سنة النبي صلى هللا علیھ وسلم؟ وھل توقف إعالم الناس أنھا سنة 
فیمكنھ أن یعلمھم أنھا سنة بالقول، فقبل العید في عصر آخر یوم من أیام رمضان یحدثھم ! هللا صلى هللا علیھ وسلم؟على ترك ھدي رسول 

عن أحكام العیدین، ویبین لھم، أما أن یأتي ویفعل ذلك على خالف ما فعلھ رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم فال، وال أرخص لھ في ھذا، وهللا 
  .تعالى أعلم

 
 
 
 

  التالوة على الدابة في السفرسجود
 
 

من : ھل یجوز االنحناء في سجود التالوة على الراحلة في السفر كما یجوز ذلك في صالة التطوع عند الركوع والسجود؟ الجواب: السؤال
وأما .  ویجعلھ لسجودهكان على الدابة في سفر وأراد أن یسجد سجود التالوة أو سجود الشكر فإنھ ینحني على أقصى ما یستطیع من االنحناء

یجعل انحناءه للركوع أرفع من سجوده؛ لثبوت ذلك عن النبي صلى هللا علیھ وسلم، وعلى : إذا صلى فإنھ یجعل ركوعھ أرفع من سجوده، أي
  .تعالى أعلمًھذا فإنھ یشرع لإلنسان إذا سجد للتالوة أو سجد للشكر وھو على دابتھ أن ینحني، ویكون انحناؤه دلیال على سجوده، وهللا 

 
 
 
 

 حكم من أحرم بالعمرة من غیر میقاتھ
 
 

ًنویت العمرة من جدة، لكني لم ألبس اإلحرام منھا، وكنت مشغوال ببعض االحتیاجات، وجئت إلى مكة وقضیت كل حاجاتي ومكثت : السؤال
ھا تفصیل، فإن كنت في جدة ونویت العمرة ولبیت ھذه المسألة فی: ًفي مكة یومین، وأحرمت من التنعیم، علما بأني جاھل، فما الحكم؟ الجواب

وأنت في ثیابك فإنھ حینئذ ننظر، فإن كان بقاء الثیاب علیك لعذر عدم وجود ما تلبسھ من إزار ورداء فإنھ حینئذ تسقط عنك الفدیة، حتى تجد 
، ومضیت إلى مكة وقضیت حاجیاتك في أما إذا بقیت بمالبسك وخرجت من جدة وأنت تلبي بالعمرة. اإلزار والرداء فتتجرد من مخیطك

ثیابك العادیة مع إمكانك أن تزیلھا وتلبس اإلحرام فعلیك الفدیة فقط، وھي فدیة اللبس، وذلك أن النیة قد وقعت في جدة، وإحرامك من جدة 
، فعلى ھذا یكون المحظور إحرام صحیح، وشروعك في التلبیة والذكر وغیر ذلك مما یستصحب دلیل على أن الشروع في ھذه العبادة معتبر

ًالذي ارتكبتھ ھو بقاؤك في الثیاب، وأما اإلحرام فأنت محرم، فال یشترط في صحة انعقاد العمرة والحج أن تكون متجردا من المخیط، بل لو 
 تفتدي فدیة لبس وأنت في ثیابك فقد انعقدت عمرتك، وعلى ھذا یكون إخاللك في لبسك الثیاب فحسب، ویلزمك حینئذ أن) لبیك: (أنك قلت

ًالمخیط، وكذلك یلزمك غیرھا إن كنت قد ارتكبت من المحظورات، غیر لبس المخیط، ویكون قدومك إلى التنعیم بالنیة الغیا؛ ألنك أدخلت 
ْوأتموا ال: نیة على نیة، وال عبرة بالثانیة؛ ألن العبرة باألولى، وال یصح إیقاع الثانیة حتى تتم األولى، لقولھ تعالى ُّ ِ َ ِحج والُعْمرة  َ َِّ َ َ َ َْ َّ

ًأما إذ لم تنو أصال، وكان في قلبك أن تعتمر، ولعل .  یشترط أن تكون قد لبیت بالعمرة أو نویتھا-في ھذه الصورة-فعلى ھذا ]. 196:البقرة[
ًم تلب، ولم تنشئ عمرة فإن مضیت ول. أحببت أن أعتمر، وكان في نیتي أن أعتمر: ، بمعنى)نویت العمرة من جدة: (ھذا ھو مقصود قولك ِ

حتى جئت مكة وقضیت حوائجك وأحرمت من التنعیم، فإنھ حینئذ یلزمك دم، وذلك لتأخر إحرامك ونیتك عن جدة، فمیقاتك جدة لقولھ علیھ 
رامك إلى ، فأنت دون المواقیت، فكان یلزمك أن تلبي من جدة، فلما أخرت إح)فمن كان دون ذلك فإحرامھ من حیث أنشأ: (الصالة والسالم

ًالتنعیم لزمك الدم الذي ھو دم الجبران، ویكون بمكة لكي تجبر ھذا الفوات، ولو كنت جاھال فجھلك لیس بعذر، فالعلماء موجودون، وتقحمك 
  .ًلألحكام دون سؤال أھل العلم یلزمك بعاقبة تقصیرك، ولیس الجھل عذرا في مثل ھذا، وهللا تعالى أعلم
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 ائرة ونحوھما مع إسقاط بعض أركانھاصالة راكب القطار والط
 
 

ًالرجل یسافر بالقطار أو بالطائرة یوما ولیلة، وال یمكن لھ أن یصلي إال بعد أن ینزل، وال یستطیع أن یصلي إال جالسا، فما ھو : السؤال ً
ى الحالة التي یستطیع، لقولھ من سافر في القطار واستمر سفره على ھذه الصورة فإنھ یصلي عل: الحكم في الصلوات المكتوبة؟ الجواب

ْفاتقوا هللا ما اْستطْعتم : سبحانھ وتعالى ُ َُ َ ََ َ َّ ، فالذي في استطاعتھ ووسعھ ھو الذي یكلف بھ، وعلى ھذا فلو أنھ غلب على ظنھ أنھ لو ]16:التغابن[َّ
كنھ، فإن تعذر علیھ ذلك صلى إلى أقرب وقف أو ركع سیسقط ویتضرر فإنھ حینئذ یجوز لھ أن یصلي وھو قاعد، ویستقبل جھة القبلة إن أم

إذا خشي : الجھات إلیھا، أو إلى أي موضع توجھ إلیھ بوجھھ، وھذا قرره العلماء رحمھم هللا في مسألة الصالة على السفینة، فإنھم قالوا
  .وهللا تعالى أعلم. السقوط فإنھ یصلي وھو قاعد

 
 
 
 

 ًداویاحكم استخدام ماء زمزم لتنظیف الجھاز التناسلي ت
 
 

امرأة مصابة بمرض في جھازھا التناسلي، فھل یجوز لھا استخدام ماء زمزم في تنظیفھ وتطھیره لما علمت من بركة ماء زمزم؟ : السؤال
ك ، ولذل)طعام طعم، وشفاء سقم: (إذا شربتھ فإنھ یكفیھا، أما أن تغسل بھ ذلك الموضع فال، فماء زمزم كما قال صلى هللا علیھ وسلم: الجواب

ًھو في حكم الطعام، فإذا كان في حكم الطعام فال یقصد بھ إزالة األذى في الموضع، أما لو اغتسلت بھ عموما ووقعت إصابة الموضع : قالوا
ًتبعا فال حرج، فالشيء یجوز تبعا وال یجوز قصدا، ولذلك یجوز بیع الثمرة قبل بدو صالحھا تبعا للنخیل، وال یجوز أن تقصدھا بعینھا، ك ً ً ما ً

ًفي الصحیحین من حدیث ابن عمر، ففیھ إثبات الجواز تبعا وتحریمھ قصدا، فھذا یدل على أنھ یجوز لإلنسان أن یفعل الشيء تبعا وال یفعلھ  ً ً
َفإذا أرادت أن تستشفي فإنھا تشرب زمزم، وماء زمزم لما شرب لھ، فإن شربتھ بنیة التداوي فإن هللا یشفیھا، وعلى ھذا یكون ت. ًقصدا ِ داویھا ُ

بشربھ، أما أن تغسل األذى وتغسل تلك المواضع فھذا أمر فیھ شدة، وقد كرھھ طائفة من السلف رحمة هللا علیھم، وظاھر قولھ لـأبي ذر في 
ن م: یدل على ذلك، فاألطعمة ال تجوز إزالة القذر والنجس بھا، وقد شدد العلماء في ذلك، وقالوا) طعام طعم، وشفاء سقم: (الحدیث الثابت

 فإنھ یكفر، لكن ال - نسأل هللا العافیة-، فلو أخذ الطعام وقصد بھ االمتھان لنعمة هللا عز وجل والكفر بھا -والعیاذ با-قصد إھانة الطعام كفر 
لطعام خاصة على اعتبارنا زمزم في حكم ا- إن ھذا القول : یعني ھذا تكفیر من غسل الفرج بماء زمزم، خاصة إذا قصد التداوي، ولكن نقول

 یدل على أنھ ال یجوز لإلنسان أن یضعھ على ھذه المواضع لقصد غسلھا أو إزالة األذى، أما لو أراد -) طعام طعم: (لظاھر السنة في قولھ
  .التداوي فإنھ یسعھ أن یشرب، فإنھ لو شرب جرى في مسالكھا، وكان من الخیر ما یرجى بإذن هللا، وهللا تعالى أعلم

 
 
 
 

 ة اإلمامالمسبوق ومتابع
 
 

إذا فاتتني ركعة من صالة الجماعة، وكان اإلمام في التشھد األخیر، فقرأت التشھد والصلوات اإلبراھیمیة، فھل یجوز لي أن أقول : السؤال
ا كان وراء یختار جمع من العلماء رحمھم هللا أن المسبوق إذ: ًالدعوات التي تكون بعد التشھد وقبل السالم، علما بأنھ بقي لي ركعة؟ الجواب
 ركعة من صالة المغرب، ثم قام اإلمام بعد التشھد األول -ًمثال-اإلمام أنھ یفعل كفعلھ، وبناء على ذلك یتفرع على ھذا األصل أنك لو فاتتك 

 لقولھ علیھ وقمت معھ إلى الركعة الثانیة بالنسبة لھ فإنك ترفع یدیك حذوا أذنیك أو منكبیك؛ ألن العبرة بھ ال بك، ألجل شعار الجماعة،
، فقصد المتابعة في الصورة والحال، وھذا یختاره شیخ اإلسالم ابن تیمیة رحمة هللا علیھ، فإذا )إنما جعل اإلمام لیؤتم بھ: (الصالة والسالم

جلست للتشھد انفصلت عنھ فإنك في ھذه الحال تكون في حكم المنفرد، فكأنھم یرون أنھ في حكم المنفرد عند االنفصال، وعلى ھذا فإنك إذا 
األخیر بالنسبة لإلمام ولیس بالنسبة لك فإنھ یشرع أن تصاحبھ، وھذا أقوى، بدلیل أنك تقرأ التشھد والتشھد لیس بالزم علیك في األصل، فدل 

  .ھذا على أنك قرأت التشھد لموافقة اإلمام، فمن ھنا تتم التشھد إلى تمامھ وكمالھ، وهللا تعالى أعلم
 
 
 
 

 جھة األم لزوجة حفیدهمحرمیة الجد من 
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ًالجد من جھة األم یعتبر محرما لزوجتك، وذلك أن جدك ألمك تعتبر : ھل یجوز لجدي من جھة أمي أن ینظر إلى زوجتي؟ الجواب: السؤال
وهللا تعالى یقول ، وھو جده من جھة أمھ صلوات هللا وسالمھ علیھ، )إن ابني ھذا سید: (أنت من أبنائھ، لقولھ صلى هللا علیھ وسلم في الحسن 

ْوحالئُل أْبنائكم الذین مْن أْصالبكم : في المحرمات ُُ ُِ َ َِ ِ ِ َِ َ ََّ ، فتحرم الزوجة على الجد، ویستوي في ذلك الجد من جھة األب أو من جھة ]23:النساء[َ
 وأبو أم األم، كل ھؤالء یعتبرون األم، والذي تمحض بالذكور أو تمحض باإلناث، أو جمع بین الذكور واإلناث، فأبو أم األب وأبو أبو األب،

ًفي الحكم سواء، وكذلك أبو األب وأبو األم، فكل ھؤالء یعتبرون من المحارم، وال حرج أن یرى الزوجة، وتسافر معھ؛ ألنھا حلیلة ابنھ، 
  .ًوحلیلة االبن محرمة على الجد مطلقا، وهللا تعالى أعلم

 
 
 
 

 ة في السفراستقبال القبلة في صالة التطوع على الراحل
 
 

الصحیح أنھ یستقبل القبلة عند تكبیرة اإلحرام : ھل یجب على المسافر في صالة التطوع أن یستقبل القبلة ثم ینصرف؟ الجواب: السؤال
 أن النبي صلى هللا: ( من حدیث عقبة بن عامر رضي هللا عنھ-وقد حسنھا غیر واحد من العلماء رحمة هللا علیھم-لروایة أبي داود في سننھ 

، وعلى ھذا لو كنت في السیارة الیوم، فإنك تستقبل )علیھ وسلم كان إذا أراد أن یكبر تكبیرة اإلحرام استقبل القبلة وكبر، ثم صرف دابتھ
القبلة عند تكبیرة اإلحرام، ثم تصرف السیارة إلى أي وجھة ترید، كما كانوا في القدیم یستقبلون القبلة عند تكبیرة اإلحرام، ثم یصرف 

ًلكن لو كنت راكبا، وأردت أن تكبر تكبیرة اإلحرام، وكانت السیارة إلى غیر القبلة، بحیث كانت . المصلى دابتھ إلى الجھة التي یذھب إلیھا
القبلة عن یمینك، فانفتلت عن یمینك وكبرت ثم رجعت إلى وضعك فقد اختار بعض العلماء رحمة هللا علیھم أنك إذا انحرفت من مجلسك 

والسبب في ھذا أنك إذا أردت أن تكبر تكبیرة اإلحرام على وجھتك فإنھ حینئذ یغتفر انحرافك عن . ً انحرفت اختیارا بطلت صالتكوكبرت ثم
القبلة؛ ألن االنحراف كان من الدابة، أما لو انفتلت بنفسك فكأن االنحراف بفعل نفسك، كما لو انحرفت عن القبلة بقصٍد، فیفرق بین من یكبر 

ًحرام ثابتا إلى آخر الصالة وانحرفت بھ السیارة في طرقاتھا، وبین من كبر ثم انحرف إلى جھتھ، فإنھ كبر وانحرف باختیاره، تكبیرة اإل
 .وآخر دعوانا أن الحمد  رب العالمین. فبطلت صالتھ كما لو انحرف عن قبلتھ

 
 
 
 

  باب صالة الكسوف-شرح زاد المستقنع 
الكسوف التجاء إلیھ سبحانھ عند حدوث الكسوف للشمس أو للقمر، وقد حث على الدعاء والصدقة فیھا على شرع هللا سبحانھ وتعالى صالة 

لسان رسولھ صلى هللا علیھ وسلم، وھذه الصالة فیھا من األحكام ما ینبغي على المسلم معرفتھا إذا أداھا، ولتكون على ھدي النبي صلى هللا 
حكم صالة الكسوف وصفتھا، واألحوال التي ال تشرع فیھا صالة الكسوف، وغیرھا من :  المتعلقة بھاعلیھ وسلم، ومن أھم المسائل واألحكام

 .األحكام
 أحكام صالة الكسوف

 
 

فیقول : أما بعد. بسم هللا الرحمن الرحیم الحمد  رب العالمین، والصالة والسالم على أشرف األنبیاء والمرسلین، وعلى آلھ وصحبھ أجمعین
وللعلماء رحمھم هللا في إطالق الكسوف علیھما خالف . المراد بالكسوف كسوف الشمس والقمر]. باب صالة الكسوف: [مھ هللالمصنف رح

إن الكسوف والخسوف یطلقان على الشمس والقمر، وقد جاء بذلك الحدیث عن النبي صلى هللا علیھ وسلم : معروف، فمن أھل العلم من یقول
فعبر بالكسوف : قال العلماء رحمھم هللا)  آیتان من آیات هللا، ال ینكسفان وال ینخسفان لموت أحد وال لحیاتھإن الشمس والقمر: (أنھ قال

إن الكسوف للشمس والخسوف : ومن أھل العلم من یقول. عنھما، وكذلك بالخسوف وھذا ھو أحد األوجھ عند أھل العلم رحمة هللا علیھم
َفإذا برق البصُر : حمة هللا علیھم، فیعبرون بالكسوف للشمس وبالخسوف للقمر، كما قال تعالىوعلى ھذا مصطلح أكثر الفقھاء ر. للقمر َ َْ َ ِ َ ِ َ

َوخسف القمُر ] 7:القیامة[ َ َ ََ ، فعبر بالخسوف للقمر، ففھم من ھذا أن الكسوف للشمس، وقد جاء في الصحیح عنھ علیھ الصالة ] 8:القیامة[َْ
ّوعبر القرآن بالخسوف في القمر، فدل على أن الكسوف للشمس : عبر بالكسوف للشمس، قالوا، ف)كسفت الشمس فصلى: (والسالم أنھ 

إن األفصح أن الكسوف للشمس والخسوف : وصحح غیر واحد من أئمة اللغة ھذا المذھب، وقال الجوھري، وكذلك ثعلب . والخسوف للقمر
عف ھذا المذھب القاضي عیاض رحمھ هللا؛ ألنھ خالف التنزیل، فإن الكسوف للقمر والخسوف للشمس وقد ض: وقال بعض أھل العلم. للقمر

َوخسف القمُر : هللا عز وجل قال َ َ ََ ّ، فعبر بالخسوف في القمر، فدل على أنھ یطلق الخسوف على القمر، وعدم إطالقھ على القمر ] 8:القیامة[َْ
: ر یرى أن الكسوف المراد بھ ذھاب بعض الضوء، فتقولوھناك مذھب آخ. على ھذا القول یخالف نص اآلیة، وھذا من أضعف المذاھب

. خسفت الشمس إذا ذھب الضوء كلھ، وكذلك خسف القمر إذا ذھب الضوء كلھ: إذا ذھب بعض الضوء، وتقول: كسفت الشمس وكسف القمر
وقد ترجم اإلمام البخاري رحمة . یینوفي ھذا القول جمع بین األقوال التي سبق ذكرھا، ویختاره بعض األئمة رحمھم هللا من الفقھاء واللغو

ّفقدم الكسوف وعبر بھ للشمس، وأخر الخسوف، فقال بعض العلماء) ھل یقول كسفت الشمس أو خسفت؟: (هللا علیھ في الصحیح بباب ّ إن : ّ
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ومن أھل . د بین ھذه األقوالاإلمام البخاري متردد في ھذه المسألة، حیث أورد ھذه الترجمة بصیغة االستفھام التي ال جزم فیھا، فكأنھ مترد
، ثم )ھل یقول كسفت الشمس أو خسفت؟: (إن اإلمام البخاري قصد أن الكسوف للشمس والخسوف للقمر؛ ألنھ بوب بقولھ: العلم من یقول

َوخسف القمُر : وقال هللا تعالى: قال َ َ ََ . الخسوف للقمرإن الكسوف للشمس و: ، ففھم من ھذا أنھ یمیل إلى مذھب من یقول] 8:القیامة[َْ
، فإنھ إن كان یرى أن الكسوف خاص بالشمس فإنھ قدمھ ألن األدلة وردت في كسوف الشمس، )باب صالة الكسوف: (والمصنف حین قال

 ...... .ًفیكون خسوف القمر تبعا من ھذا الوجھ، وإن كان یرى القول الذي یطلق الكسوف علیھما، فحینئٍذ ال إشكال في تعبیره بالكسوف
 

  الكسوف من صلوات الرھبةصالة
 
 

ً یعتبر من صلوات الرھبة، وذلك أن هللا عز وجل یرسل باآلیات تخویفا لعباده، وزجرا لھم، -أعني صالة الكسوف- وھذا النوع من الصلوات  ً
ًوتنبیھا لھم من غفلتھم وما ھم فیھ من اإلعراض عنھ سبحانھ وتعالى، فیرسل اآلیات تخویفا لعباده، وقد صرح النب ي صلى هللا علیھ وسلم ً

، )إن الشمس والقمر آیتان من آیات هللا، یخوف هللا بھما عباده، ال ینخسفان وال ینكسفان لموت أحد وال لحیاتھ: (بذلك في خطبتھ حیث قال
ُ أثرت عن فھذه الصالة المخصوصة التي. فنص على أنھا آیات یخوف هللا عز وجل بھا عباده، وذلك بما یعتریھما من الكسوف والخسوف

النبي صلى هللا علیھ وسلم في حال كسوف الشمس إنما ھي صالة رھبة، والمراد بذلك أن الناس تفزع إلى هللا عز وجل وتفر إلیھ بذكره، 
، استقیموا ولن تحصوا: (وتقف بین یدیھ بأشرف المقامات وأحبھا إلى هللا سبحانھ وتعالى وھي الصالة التي قال علیھ الصالة والسالم فیھا

ٍوھناك نوع ثان من الصلوات یسمى بصالة الرغبة، وھي صالة االستسقاء، فكما أن صالة الكسوف ) . واعلموا أن خیر أعمالكم الصالة
  .للرھبة كذلك صالة االستسقاء للرغبة، ولذلك ابتدأ المصنف بصالة الكسوف ثم أتبعھا بصالة االستسقاء

 
 
 
 

  كتاب الصالةمناسبة تأخر باب صالة الكسوف إلى نھایة
 
 

وأما مناسبة باب صالة الكسوف لما تقدم من صالة العیدین فھي أن المصنف رحمھ هللا ابتدأ بالصالة مع الجماعة وبیان صالة الجماعة 
ة وأحكامھا، ثم ثنى بما تشرع لھ الجماعة كل یوم، ثم شرع في بیان ما تشرع لھ الجماعة كل أسبوع وھي الجمعة، ثم أتبع ذلك بباب صال

باب صالة : (العیدین وھي الصالة التي تشرع جماعة مرتین في العام، ولما كان الكسوف قد یقع وقد ال یقع أتبع الغالب بالنادر فقال
ً، ولما كانت صالة االستسقاء تبعا لصالة الكسوف من جھة المقابلة في كونھا صالة رغبة وسؤال وحاجة  عز وجل ختم بھا باب )الكسوف

  . أتبع ذلك بباب صالة الجنائزالصلوات ثم
 
 
 
 

 الدالئل والبراھین الجلیة لكسوف الشمس والقمر
 
 

في الكسوف آیات  عز وجل أعظمھا وأجلھا أنھ یدل على وحدانیة هللا سبحانھ وتعالى، وذلك أن اختالل األشیاء المنتظمة یدل على وجود 
إن الحیاة طبیعیة، ولیس ھناك : بقدرتھ، وفي ھذا رد على الطبیعیین الذین یقولونمؤثر وھو هللا عز وجل الذي جعلھا تنتظم بقدرتھ وتختل 

ًتعالى هللا عما یقول الظالمون علوا كبیرا-إلھ   فحینما تختل األمور یدل اختاللھا على وجود مؤثر وھو هللا سبحانھ وتعالى، ولذلك خلق هللا -ً
ُومْن كلِّ : فجعل األلوان مختلفة واألشكال مختلفة، وجعل الصفات متباینة، كما قال تعالىاألشیاء باألضداد حتى ال ینسب األمر إلى الطبیعة،  ِ َ

َشْيء خلقنا زْوجْین  َ َ َ َْ َ ً، فجعل األشیاء أزواجا حتى تدل على وحدانیتھ سبحانھ وتعالى؛ ألنھ لو حدثت األشیاء بنفسھا لحدثت على ]49:الذاریات[ٍ
ُینة األشكال مختلفة الصور والصفات كان ھذا من دالئل وحدانیتھ، ومن ھنا نھي المكلف عن تغییر الخلقة، وتیرة واحدة، فلما جعلھا هللا متبا

ًفنھیت المرأة عن وصل شعرھا؛ ألنك إذا رأیت المرأة بشعرھا ثم رأیت امرأة بدون شعر علمت أن ھناك إلھا یخلق ھذا وھذا، فنھي عن 
وأدلة القرآن تنصب على ھذا، . لناس شعور بوجود من یخلق ھذه األشیاء ویدبرھا سبحانھ وتعالىتغییر الخلقة والتعرض لھا حتى یبقى عند ا

فتجد أن هللا عز وجل یذكر ألوان الجبال، واختالف األشیاء وتضادھا، كاللیل والنھار، والشمس والقمر، فكل شيء جعل لھ ضد، وھذه 
الحیاة طبیعیة ولیس ھناك إلھ، فإنك تفحمھ وتلقمھ الحجر بوجود التباین، فلو : ولفإن جاء إنسان یق. الضدیة تشعرك بوحدانیة هللا عز وجل

كانت األشیاء حدثت بنفسھا لحدثت بوتیرة واحدة، إما على الكمال المطلق وإما على النقص المطلق، أما كون ھذا یكون على النقص وھذا 
ونقصھ في الحس، فكل ذلك یدل على وحدانیة هللا  وھذا كمالھ في المعنىیكون على الكمال، وھذا یكون كمالھ في الحس ونقصھ في المعنى، 

ٌوالكسوف من آیات هللا التي فیھا رد على عبدة الشمس والكواكب، وذلك أنھم لما عظموا . سبحانھ وتعالى ووجود الخالق لوجود ھذا التباین
؛ حتى یعلموا أن هللا سبحانھ وتعالى ھو الذي یسیرھا، وھو الذي یأمرھا الشمس واعتقدوا أنھا اإللھ غیبھا هللا سبحانھ وتعالى عنھم في كل یوم
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ارجعي من حیث أتیت، فتصبح طالعة من مغربھا، : یوشك أن یقال لھا: (فتأتمر، كما في الحدیث الصحیح أنھ صلى هللا علیھ وسلم قال 
أن هللا یغیبھا حتى یكون : فالمقصود) . ًل أو كسبت في إیمانھا خیراًحین ال ینفع نفسا إیمانھا لم تكن آمنت من قب! أتدري متى ذلك یا أبا ذر ؟

في ذلك رد على من یعبد الشمس، فلو كانت الشمس ھي اإللھ لبقیت، ولكنھا تزول وتذھب، فإذا كانت باقیة كما في بعض المناطق التي قد ال 
لیة، ویظھر حینئٍذ أنھا أفقر ما تكون  عز وجل، فالقمر تغیب عنھا الشمس إال لحظات یسیرة فإنھا تغیب بالكسوف ویذھب ضوءھا بالك

ًیكون بینھا وبین األرض فیكون الكسوف إما كلیا أو جزئیا، فیظھر حینئٍذ أنھ ال إلھ إال هللا سبحانھ وتعالى ًكما أن في الكسوف تنبیھا للغافلین . ً
سان إذا أصابتھ النعمة كفر بھا إال أن یرحمھ هللا برحمتھ، فكونھ یعیش في ًوإیقاظا للنائمین الذین ھم في بعد عن صراط هللا المبین؛ ألن اإلن

حیاة یألفھا ویفاجأ في یوم من األیام بالشمس قد ذھب ضوءھا، وأصبحت ال ضوء لھا فإنھ قد ینتبھ ویعود إلى هللا عز وجل، حتى إنھ في 
نھار، وكأنھم في لیلة من لیالي السرار، وھذا من عظمة هللا بعض األحیان یذھب ضوءھا إلى درجة یرى الناس فیھا النجوم في وضح ال

ًفمن أبلغ ما یكون عظة في الكسوف أن یذھب ضوءھا بالكلیة فیكون كسوفا كلیا، حتى إن الناس یرون النجوم، ویكون في . سبحانھ وتعالى ً
 خوفھم من هللا جل جاللھ، ولذلك كان أكمل الموحدین ذلك عظة عظیمة للناس، خاصة المذنبین منھم، وفیھ تثبیت ألھل الطاعة؛ ألنھ یزید من

ّوإمام المطیعین صلوات هللا وسالمھ علیھ إلى یوم الدین إذا رأى الریح أقبل وأدبر، وتغیر وجھھ صلوات هللا وسالمھ علیھ من شدة خوفھ من 
نوع من السلوى ألھل اإلیمان والثبات لھم على طاعة فالكسوف یزید من خوف الخائفین، ویزید من یقین الموقنین، ففیھ . هللا سبحانھ وتعالى

ًهللا جل جاللھ، وكذلك فیھ التنبیھ والعظة لمن كان بعیدا عن هللا غافال عن طاعتھ جل ذكره، وقد أشار النبي صلى هللا علیھ وسلم إلى ھذا  ً
التخویف المقصود بھ دعوتھم إلى القرب من هللا عز وجل، ، فھذا )إن الشمس والقمر آیتان من آیات هللا یخوف هللا بھما عباده: (المعنى بقولھ

ولذلك شرع هللا عز وجل ھذه الصالة التي فیھا دلیل على خوف العبد من هللا سبحانھ وتعالى، واستشعاره لعظمتھ وقدرتھ على أخذ العباد كما 
نسأل هللا العظیم أن یرحمنا . ون ذلك وھم البشرأخذ ضوء ھذه الشمس وأذھب ضیاء القمر، فإنھ قادر سبحانھ وتعالى على أن یذھب من د

  .برحمتھ
 
 
 
 

 حكم صالة الكسوف
 
 

صالة الكسوف، وقد دل على ھذه السنة األحادیث : أي) تسن: (قولھ]. تسن جماعة وفرادى إذا كسف أحد النیرین: [قال المصنف رحمھ هللا
روى حدیث الكسوف عن رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم تسعة عشر  : الثابتة عن رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم، قال الحافظ المنذري

ًشخصا من أصحابھ رضي هللا عنھم وأرضاھم، فممن روى حدیث الكسوف عبد هللا بن عمر وعبد هللا بن عمرو بن العاص ، وعبد هللا بن 
ة بن جندب وقبیصة الھاللي رضي هللا عنھم ، عباس ، وأم المؤمنین عائشة وأسماء وأبو موسى األشعري وأبو ھریرة وأبي بن كعب وسمر

وقد وقع الكسوف في عھد النبي . وأحادیثھم في الصحیحین وكذلك في السنن، وكلھا وصفت صالة النبي صلى هللا علیھ وسلم في الكسوف
ردت اتفقت على مرة، وھي في األحادیث التي و: وقالوا. كسفت الشمس أكثر من مرة: فبعض العلماء یقول: صلى هللا علیھ وسلم واختلف فیھ

وورد عند الزبیر بن بكار بسند تكلم بعض العلماء فیھ أنھ كان موتھ في السنة العاشرة من . النبي صلى هللا علیھ وسلم یوم موت إبراھیم بن
ال من السنة العاشرة، الھجرة، ووقع ذلك في الیوم العاشر من ربیع الثاني وقام بعض الفلكیین المتأخرین بحسابھ وضبطھ بالعاشر من شو

وھذا أمر یحتاج إلى نظر؛ ألنھ من الصعوبة بمكان التوصل إلى مثل ھذه األمور، إال أن حساب الكسوف أمر ممكن، وقد ذكر ذلك شیخ 
بینا ) ر السعادةمفتاح دا(و) مجموع الفتاوى(ًاإلسالم ابن تیمیة رحمة هللا علیھ، واإلمام ابن القیم وبسطا في ذلك بسطا یحبب الرجوع إلیھ في 

ًفیھ أنھ یقع الحساب، ویمكن لإلنسان أن یعرف متى یقع الكسوف وعدد مراتھ إذا كان ضابطا لحسابھ، ولیس ھذا من علم النجوم، وال یعد 
 بالعالمات ھذا من العلم المذموم؛ ألنھ تابع لمنازل القمر، ویكون االھتداء إلى وقت الكسوف راجع إلى الخبرة والمعرفة، فھو من االھتداء

ًواألمارات، ولیس من باب التنجیم الذي ذم شرعا، وإن كان اطالع الناس على الكسوف والخسوف ال ینبغي؛ ألنھ یحدث عندھم إلفا لھذا  ً
ًاألمر، ویورث ضعفا في خشیة هللا تعالى والخوف منھ، بخالف ما إذا فوجئوا، والعجب أنھ قد یفعل ھذا بعض الناس بقصد أن یذھب الخوف 

یخوف هللا بھما : (عن الناس، وهللا عز وجل أراد أن یخوف عباده وھذا یرید أن یطمئنھم، والنبي صلى هللا علیھ وسلم یقول عن كسوفھما 
، ولذلك ال یجوز ألحد أن یخفف عن الناس، أو یقصد التخفیف عن الناس، أما إذا كان من باب الصنعة، أو من باب العلم والدرایة )عباده

ُوقد اتفق . لكسوف واإلخبار عنھا فھذا ال حرج فیھ، واألفضل واألكمل أن ال یخبر الناس، حتى یكون أبلغ في زجرھم وعظتھمبمواقیت ا
أن النبي صلى هللا : (على وقوع الكسوف في یوم موت إبراھیم بن النبي صلى هللا علیھ وسلم في الوقت الذي ذكرناه، وھناك روایة في السنن

ِّ، وتكلم علیھا وھي ضعیفة، والمحفوظ)وف بمكةعلیھ وسلم صلى الكس . عن ابن عباس رضي هللا عنھما أنھ صلى الكسوف بالناس في مكة ُ
: سنة واجبة، كما یقول بعض أئمة الحنفیة، وبعض أھل الحدیث، وذلك لقولھ علیھ الصالة والسالم: من العلماء من قال]. تسن: [وقولھ

وذھب . ، وألن الخروج من الخوف یكون بما یقابلھ مما ھو أشبھ في اللزوم، ال بما ھو مندوب إلیھ، وظاھر األمر الوجوب)فصلوا وادعوا(
، ]تسن فرادى وجماعة: [وقولھ رحمھ هللا. إلى أنھا سنة، وإذا قام بھا البعض فإنھ ال إثم على الباقین: جماھیر أھل العلم ومنھم األئمة األربعة

ویستوي في ذلك أن یصلیھا في الحضر أو یصلیھا .  أن یصلیھا اإلنسان لوحده ویصلیھا مع الجماعةمن السنة صالة الكسوف، وال بأس: أي
ًفي السفر، فلو كنت مسافرا ورأیت خسوف القمر أو كسوف الشمس شرع لك أن تصلي، وعلى القول بأنھا نافلة تصلیھا ولو على الدابة، بناء  ً

صلى هللا علیھ وسلم یصلي على دابتھ إال  كان النبي: (كما في الصحیحین من حدیث ابن عمر على أن صالة النافلة یجوز فعلھا على الدابة، 
، ) الصالة جامعة: (، فیصلي اإلنسان ولو كان في السفر، ولو صلى مع الجماعة فھو أفضل وأكمل لندائھ علیھ الصالة والسالم) المكتوبة
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ً ذلك، فال حرج أن یصلیھا منفردا وال حرج أن یصلیھا في جماعة، سواء أوقعت وكذلك یصلي بأھلھ، فلو أنھ جمع أھلھ وصلى بھم شرع لھ
جماعتھ مع الناس أم وقعت مع خاصتھ كأھلھ، أو كانوا رفقة في السفر فنزلوا وصلى بھم أحدھم فال حرج في ذلك، ولكن إذا صلى لوحده ال 

وأن الصحیح أنھا لیست بواجبة، وسنبین دلیل عدم وجوبھا إن شاء هللا یخطب عند من یقول بالخطبة، وسیأتي إن شاء هللا بیان حكم الخطبة، 
وھذا یدل على أن المصنف یمیل إلى أن الكسوف یطلق على . یستوي في ذلك الشمس والقمر: أي] إذا كسف أحد النیرین: [وقولھ. تعالى

 ض أو كل ضوئھ فإنھ یسن أن تصلي، والسنة أن یكونإذا ذھب بع: أي) إذا كسف أحد النیرین: (الشمس والقمر، وأنھ ال حرج، ولذلك قال
ذلك عند بدایة الكسوف، وال ینتظر إلى تمامھ وكمالھ، فإن اآلیة تكون من بدایة الكسوف، فإذا رأى بدایة الكسوف أو شعر ببدایة الكسوف 

 .......تدادهوإذا اجتمع الناس صلى بھم، وال ینتظر تمام الكسوف أو اش. الصالة جامعة: فإنھ ینادي بقولھ
 

 صفة صالة الكسوف
 
 

مذھب جماھیر أھل العلم رحمة هللا علیھم أن صالة الكسوف ركعتان، ولكن الخالف بینھم فیما یكون ]. ركعتین: [قال المصنف رحمھ هللا
 واختاره اإلمام وذھب طائفة من أصحاب اإلمام الشافعي ،. فمذھب الجمھور أنھ یركع ركوعین في كل ركعة: داخل الركعتین من الركوع

بأنھ یصلي : وھناك قول رابع. بأنھ یصلي أربعة ركوعات: وھناك قول ثالث. إلى جواز أن یصلي في كل ركعة ثالثة ركوعات: ابن حزم 
بأنھ یصلي ركعتین، ولكن إذا طال وقت الكسوف زاد في عدد الركوعات، فیجعل : وھناك قول خامس. خمسة ركوعات في الركعة الواحدة

ًمستمر وأنھ ال زال یزید ركوعا ثالثا أن یركع في كل ركعة ركوعین، وإذا رأى أن الكسوفاألصل  فھذه ھي أوجھ أھل العلم رحمة هللا . ً
ًوأصحھا وأقواھا سندا وروایة الثابت في الصحیحین من حدیث أم المؤمنین عائشة وعبد هللا بن عباس رضي هللا عن الجمیع أن . علیھم

والسنة أن . في كل ركعة ركوعان، فھذا ھو الصحیح، والذي علیھ جمھور العلماء واألئمة رحمة هللا على الجمیعصالة الكسوف ركعتان 
ال یؤذن لھا : ، وینادى لھا عند ابتداء الكسوف، وال یكون لھا أذان، وال یكون لھا إقامة بإجماع العلماء، أي)الصالة جامعة: (ینادى لھا بقول

ھا إقامة المكتوبة، وإنما ینادى لھا بھذا النداء، فیجتمع الناس عند وجود ھذا النداء، فإذا اجتمعوا قام اإلمام وكبر، كما أذان المكتوبة وال یقام ل
 .......ذكر المصنف رحمھ هللا

 
 صفة القراءة في الركوع األول من الركعة األولى

 
 

ثم یستعیذ، ثم یقرأ  یبتدئ ویكبر، ثم یقرأ دعاء االستفتاح،: أي]. لةًیقرأ في األولى جھرا بعد الفاتحة سورة طوی: [قال المصنف رحمھ هللا
ًالفاتحة، ویطیل في القراءة بعد الفاتحة، والثابت عنھ علیھ الصالة والسالم أنھ حزرت قراءتھ نحوا من سورة البقرة في الركعة األولى، وھذا 

ویرى ذلك من السنن المطردة، وأن من صلى .  البقرة في الركعة األولىیقرأ بقدر سورة: فمن أھل العلم من یقول: عند العلماء على وجھین
ینبغي أن یراعي ھذا القدر، وھذا یقولھ بعض أصحاب الشافعي رحمة هللا علیھم، وبعض أھل الحدیث؛ ألن النبي صلى هللا علیھ وسلم قصد 

ت الشمس قبل أن تتم، أو قبل أن تصلي بقیة الصالة، فعلى ھذا ًاإلطالة، حتى ولو كان الكسوف جزئیا، ألنك لو أطلت ھذه اإلطالة ربما انجل
القول . الوجھ تراعي التطویل على ھذه الصورة، سواء أكان الكسوف مما یخشى أن یطول أم كان دون ذلك، وھذا القول أشبھ بالمتابعة للسنة

األمر راجع إلى اإلمام، فإن كان الكسوف مما :  ومنھم من یقول.ًأن ھذا تقدیري، فیقرأ نحوا من مائة آیة من البقرة في الركعة األولى: الثاني
ًیكون فیھ القدر طویال، ویغلب على الظن اإلطالة أطال إلى البقرة، وإن كان دون ذلك قصر، وھذا یرجع إلى فقھ اإلمام وعلمھ، وكذلك 

ًر جھریة وجھا واحدا عند العلماء رحمة هللا والقراءة في خسوف القم. فطنتھ في اإلطالة والتقصیر على حسب من وراءه من المصلین ً
علیھم، والخالف في كسوف الشمس ھل یجھر فیھ بالقراءة، أو یسر؟ فظاھر حدیث أم المؤمنین عائشة رضي هللا عنھا في الصحیحین أن 

ت المسائل عند العلماء رحمة وھذه المسألة من مشكال. النبي صلى هللا علیھ وسلم جھر بالقراءة، ونصت على ذلك رضي هللا عنھا وأرضاھا
، وھذا یدل ) ًنحوا من سورة البقرة: (ًهللا علیھم، فأحادیث أثبتت أنھ جھر، وأحادیث نفت الجھر وأثبتت أنھا كانت سرا، فـابن عباس یقول

ھي سریة، : ء من یقولفمن العلما: جھر، ونصت على الجھریة، وكذلك اختلف العلماء: على أنھ ما سمع قراءتھ، وأم المؤمنین عائشة تقول
وھذا القول من . بل ھي جھریة: وقال بعض العلماء. صالة النھار سریة وصالة اللیل جھریة، إال ما استثني ًإعماال لألصل في أن تكون

ًعیدا في ناحیة النصوص أقوى، ومن ناحیة أصولیة أقوى، فإن المثبت مقدم على النافي، مع أن ابن عباس رضي هللا عنھما یحتمل أن یكون ب
آخر الصفوف؛ ألن أم المؤمنین عائشة كانت أقرب الناس، وھي التي حكت قیامھ لصالة الكسوف، ولذلك یكون قربھا بمكان، وعلمھا 

ًولكن إن أسر إعماال لألحادیث . بالقراءة أولى، ویظھر لھا شأنھ علیھ الصالة والسالم أكثر من غیرھا، ولذلك یقوى قول من قال بأنھ یجھر
وھناك .  ابن عباس وحدیث سمرة بن جندب رضي هللا عن الجمیع فإنھ ال حرج علیھ، لكن األقوى من ناحیة النصوص أنھ یجھركحدیث

إن الكسوف تعدد في زمان النبي صلى هللا علیھ وسلم، فتارة جھر وتارة أسر، فیكون من خالف التنوع ال من خالف : جمع ثان للعلماء یقول
علیھ وسلم، وھذا ھو الذي اختاره شیخ اإلسالم رحمة هللا  ققون أن الكسوف وقع مرة واحدة في عھد النبي صلىوالذي علیھ المح. التضاد

إنھ یحتمل أن عائشة رضي هللا عنھا قصدت بالجھر اإلسماع، مثل ما فعل في صالة : ٍوھناك وجھ ثان للجمع یقول. علیھ، فالكسوف لم یتعدد
ولكن الذي یظھر وهللا أعلم أن الحدیث نص . ، فیظن أنھ جھر، والواقع أنھ لم یجھر علیھ الصالة والسالمالظھر، فإنھ ربما كان یسمع باآلیات

  .صریح واضح في إثبات جھریتھ صلوات هللا وسالمھ علیھ بالصالة
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 صفة الركوع األول من الركعة األولى
 
 

ً یركع طویال، وھذا أصح الوجھین عند العلماء رحمة هللا علیھم، ویقول بعد انتھاء قراءتھ: أي]. ًثم یركع طویال: [قال المصنف رحمھ هللا
ًإنھ یقارب القراءة، للسنة الواردة عن النبي صلى هللا علیھ وسلم أنھ كان ركوعھ قریبا من قیامھ، فیطیل في ركوعھ حتى : بعض العلماء

كوع، وھذا الركوع ھو الذي تدرك بھ الركعة األولى، فمن أدرك ھذا ثم یرفع من الر: أي]. ثم یرفع: [قولھ. یقارب القیام، أو یكون دون ذلك
الركوع فإن صالتھ تامة، ولو جاء بعد رفع اإلمام من ھذا الركوع وأدرك الركوع الثاني فإنھ یلزمھ قضاء ركعة كاملة بركوعین، فھذا 

ن العبرة بالركعة األولى وركوع الركعة األولى، فإن أدرك الركوع األول ھو الذي تدرك بھ الركعة األولى؛ ألنھا ركعتان، وبناء على ذلك فإ
ًاإلمام قبل أن یرفع من ركوعھ األول من الركعة األولى فإنھ یعتبر مدركا للصالة كاملة، أما لو رفع اإلمام وأدركھ في الرفع، أو أدركھ في 

 .ن على نفس الصفة التي فاتتھالركوع الثاني من الركعة األولى، فإنھ یلزمھ قضاء ركعة كاملة، وتكون بركوعی
 
 
 
 

 صفة القراءة والركوع في الركوع الثاني من الركعة األولى
 
 

سمع هللا لمن : ثم یرفع بعد الركوع ویقول: أي]. ثم یرفع ویسمع ویحمد، ثم یقرأ الفاتحة وسورة طویلة دون األولى: [قال المصنف رحمھ هللا
: وقال بعضھم. یستفتح بالتعوذ، ثم بعد ذلك یشرع في القراءة: فقال بعضھم: نیة، واختلف العلماءثم بعد ذلك یقرأ ثا. حمده، ربنا ولك الحمد

یشرع في القراءة مباشرة ألنھ اتصال، والفصل في الركوع ال یضر، وھذا مفرع على مسألة الفصل بالركوع والسجود ھل ھو فصل فتشرع 
ْفإذا قرأت القْرآن فاْستعذ : ح أنھ تشرع االستعاذة، فیستعیذ لظاھر قولھ سبحانھ وتعالىاالستعاذة، أو لیس بفصل فال تشرع االستعاذة؟ والصحی ِ َ َ َ ََ َُ ْ َ ْ َ ِ

ِبا  َّ ثم یقرأ الفاتحة وسورة : (قولھ. ، فیشرع لھ أن یستعیذ عند ابتداء قراءتھ بعد رفعھ من الركوع األول من الركعة األولى] 98:النحل[ِ
ا ھو ھدیھ علیھ الصالة والسالم، فقد كان یخفف ما یلي عما قبلھ، ولذلك تجد النفوس أقوى في األولى، ، ھذ)طویلة دون السورة األولى

وتقوى على الركوع األول وعلى القیام األول أكثر من قدرتھا على ما بعده، وھذا من كمال ھدیھ علیھ الصالة والسالم، وكذلك حسن فقھھ 
فإن النفوس تضعف وتدركھا سآمة العبادة، ولذلك جعل صدرھا وأولھا أشق وأطول، حتى یكون وإمامتھ بالناس صلوات هللا وسالمھ علیھ، 

فبناء على ھذا یشرع لإلمام أن یحزر السور، وأن یحزر اآلیات التي . ما بعدھا أخف، فترتاح النفوس، وتقوى على ھذه اإلطالة وال تملھا
ولكن العبرة بسالسة القراءة؛ فإنھ ربما تكون اآلیات طویلة ولكنھا سھلة سلسلة في یرید قراءتھا، فلیست العبرة بعدد اآلیات وقصر الفصل، 

قراءتھ، بحیث یمكنھ أن یقرأھا في أقصر وقت أكثر من غیرھا؛ ألن ھذا یرجع إلى الحروف وإلى الكلمات ومخارجھا وصعوبة قراءتھا، 
صلى هللا علیھ وسلم، فیكون قیامھ الثاني دون قیامھ  ة الواردة عن النبيفلذلك یختار من المقاطع ویرتبھا حتى یكون ذلك أدعى إلصابتھ للسن

ھذا ھو الركوع الثاني من الركعة األولى، ولكنھ دون الركوع األول، ]. ثم یركع فیطیل وھو دون األول: [قال المصنف رحمھ هللا. األول
إنھ ال یشرع أن : حاب اإلمام الشافعي رحمة هللا على الجمیعًوالصحیح أن ھذین الركوعین یشرع فیھما اإلطالة، خالفا لمن قال من أص

من طول ركوعھ علیھ الصالة والسالم، وھذا ) ركع فلم یكد یرفع: (، وفي روایة)فأطال: (والسنة تدل على اإلطالة فیھ، ففي الحدیث . یطیل
. ل في ركوعھ الثاني، ولكن یكون دون الركوع األولفعلى العموم فإن السنة أن یطی. حدیث عبد هللا بن عمرو بن العاص رضي هللا عنھما

ّیرفع من ركوعھ الثاني في الركعة األولى، ثم إذا رفع ال یطول، فإذا رفع من الركوع الثاني من الركعة ]. ثم یرفع: [قال رحمھ هللا تعالى
وملء األرض وملء ما شئت  ملء السماوات: (قال، وإن شاء أن یصیب السنة )ربنا ولك الحمد: (ًاألولى یكون قیامھ كالمعتاد، فیقول مثال

ًحمدا كثیرا طیبا، مباركا فیھ: (إلى آخر ھذا الدعاء، أو یقول...) من شيء بعد ً ً   .، ثم یسجد)ً
 
 
 
 

 صفة السجود في الركعة األولى
 
 

ن السجدتان یشرع فیھما اإلطالة ھاتان السجدتان تابعتان للركعة األولى، وھاتا]. ثم یسجد سجدتین طویلتین: [قال المصنف رحمھ هللا
ّوالصحیح أنھ یطول السجدتین، وتكون على الصفة التي تقدمت، . كالركوع، وذھب بعض العلماء رحمة هللا علیھم إلى أنھ یخفف السجدتین

ًمرتبا على الوالء؛ فیطیل السجود األول ویخفف السجود الثاني للھدي الذي ذكرناه عن النبي صلى هللا علیھ وسلم في تقصیره فیما یكون 
فمن أھل : وأما مشروعیة التطویل بین السجدتین ففیھ وجھان للعلماء. حتى یكون ذلك أدعى لدفع السآمة عن الناس والملل من طول العبادة

إلى آخر .) ..اللھم اھدني وارحمني وعافني وارفعني وانفعني واجبرني: (ال یطول، بل یقتصر على المعتاد، فیقول األذكار: العلم من قال
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: وأرضاھما  ّبل یطول ویكثر من ذكر هللا عز وجل، وقد جاء حدیث عبد هللا بن عمرو رضي هللا عنھما: ومنھم من یقول. الدعاء المعروف
، ولكن ھذه الروایة في السنن فیھا عطاء بن السائب، وفیھ كالم، ولذلك یقول بعض )أن النبي صلى هللا علیھ وسلم أطال بین السجدتین(
  .ّوإن كان الذي صححھ غیر واحد من األئمة أنھ یشرع لھ أن یطول ویثني على هللا عز وجل بما ھو أھلھ. إنھ ال یطیل فیھما: لعلماءا

 
 
 
 

 صفة الركعة الثانیة مع التشھد والتسلیم من صالة الكسوف
 
 

كصفة : أي) ثم یصلي الثانیة كاألولى: (قولھ]. شھد ویسلمثم یصلي الثانیة كاألولى لكن دونھا في كل ما یفعل ثم یت: [قال المصنف رحمھ هللا
في الطول، فیكون قیامھ األول من الركعة الثانیة دون قیامھ األول من الركعة األولى، ویكون قیامھ ) ٍّولكن دونھا في كل: (األولى، وقولھ

لوارد عنھ علیھ الصالة والسالم في صفة صالتھ في الكسوف، الثاني من الركعة الثانیة دون قیامھ الثاني من الركعة األولى، فھذا ھو الھدي ا
في صفة ]. ثم یتشھد ویسلم: [قولھ. وھو ثابت في حدیث أم المؤمنین عائشة، وحدیث عبد هللا بن عباس وغیرھما رضي هللا عن الجمیع

كشفت فإنھ یخفف التشھد؛ ألنھ زال السبب إن كانت الشمس قد تجلت وان: فقال بعض العلماء: التشھد عند زوال الكسوف خالف بین العلماء
  .ّیتشھد على ما ھو معتاد لھ وال یتجوز: وقال بعض العلماء. والموجب فیخففھ

 
 
 
 

 تأثر طول الصالة وقصرھا بانجالء الكسوف
 
 

من الركوع األول من الركعة إذا تجلت أثناء الركعة الثانیة، أو بعد قیامھ ]. فإن تجلى الكسوف فیھا أتمھا خفیفة: [قال المصنف رحمھ هللا
إن العبرة باالبتداء، ویتم الصالة على الصفة الواردة عن النبي صلى هللا علیھ : فمنھم من یقول: الثانیة فللعلماء في تتمة صالتھ حینئٍذ وجھان

حتى : (، فلما قال)ما بكمصلوا وادعوا حتى ینكشف : (بل یخفف؛ ألن النبي صلى هللا علیھ وسلم قال: ومنھم من یقول. وسلم وال یخفف
ّدل على أن الصالة ینبغي أن تتأقت باالنكشاف، وعلى ھذا فالوجھ الثاني ھو األقوى، فیخفف إذا تجلت الشمس وتبین أن ) ینكشف ما بكم

- من العلماء الكسوف أو الخسوف قد زال، فإنھ حینئٍذ یخفف ما بقي من الركعات والسجدات ویصلي كصالتھ المعتادة، وھذا ھو اختیار جمع
 .(فصلوا وادعوا حتى ینكشف ما بكم: ( لظاھر قولھ علیھ الصالة والسالم-كما ذكرنا

 
 
 
 

 اشتراك الشمس والقمر في صفة الصالة
 
 

ذكرنا صفة صالة الكسوف، وھذه الصفة ھي مذھب الشافعیة والحنابلة والظاھریة وأھل الحدیث رحمة هللا على الجمیع، فصالة الكسوف 
وذھب . ھذه الصفة الواردة في األحادیث الصحیحة، وھي أحادیث من سمینا من أصحاب النبي صلى هللا علیھ وسلم وغیرھمتصلى على 

ّاإلمام أبو حنیفة وبعض المالكیة إلى أنھ یصلي ركعتین كالصالة المعتادة، وال تكون لھا جماعة، بمعنى أنھ یصلي ركعتین دون أن یجمع، 
والصحیح مذھب من ذكرنا، فیشرع . فكل إنسان یصلي على حدة، وال یلزم أن یجتمع الناس، فھذا ھو مذھبھموھذا في صالة خسوف القمر، 

أن یصلیھا مع الجماعة، وتصلى بھذه الصفة الواردة، ویشمل ذلك صالة الكسوف وصالة الخسوف لثبوت السنة عن النبي صلى هللا علیھ 
إن الشمس والقمر آیتان من آیات هللا ال ینكسفان وال ینخسفان لموت : ( علیھ وسلم قالأما صالة الخسوف فألن النبي صلى هللا. وسلم بذلك

ّ، فشرك بین الكسوف والخسوف، فجعل كسوف الشمس وكسوف القمر كالھما یشتركان في )أحد وال لحیاتھ، فإذا رأیتم ھذا فصلوا وادعوا
سوف بالصفة التي ذكرناھا جماعة یشرع لھ أن یصلي الخسوف بالصفة التي ، فدل على أن حكمھما واحد، وأنھ كما یصلى الك)فصلوا: (قولھ

  .ًذكرناھا جماعة، ولذلك یعتبر مذھب الحنفیة وبعض المالكیة رحمة هللا علیھم مرجوحا من ھذا الوجھ
 
 
 
 

 األحوال التي ال تشرع فیھا صالة الكسوف
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في مثل ھذه الحاالت قال ]. لقمر خاسف، أو كانت آیة غیر الزلزلة لم یصلوإن غابت الشمس كاسفة، أو طلعت وا: [قال رحمھ هللا تعالى
والسنة تقوي ھذا القول؛ فإن النبي صلى . ال یصلي؛ ألنھا إذا غابت یكون قد ذھب سلطانھا: اإلمام النووي وغیره من األئمة رحمة هللا علیھم

ًبت فقد ذھب سلطانھا، وكذلك أیضا إذا طلعت الشمس والقمر قد خسف فال ، وإذا غا)صلوا وادعوا حتى ینكشف ما بكم: (هللا علیھ وسلم یقول
وقعت : أي) أو كانت: (قولھ]. أو كانت آیة غیر الزلزلة لم یصل: [قال رحمھ هللا تعالى. تصلى صالة الخسوف، والعبرة بالشمس ال بالقمر

والزالزل، فإنھا تنتاب الناس فجأة، فتارة تھب علیھم الریاح وھم اآلیات مثل الصواعق والریاح الشدیدة ) آیة غیر الزلزلة: (وحصلت، وقولھ
ال یشعرون، أو تأتیھم الصواعق في أثناء نزول المطر فیباغتون بھا، فإذا وقعت بشكل یزعج منھ ویخاف منھ یفر إلى الصالة، وللعلماء 

یشرع أن یصلي صالة الكسوف في كل آیة فیھا : قولفمن أھل العلم من ی: رحمة هللا علیھم في الصالة عند اآلیات غیر الكسوف وجھان
: ، فجعل الصالة مرتبة على الخوف، قالوا)یخوف هللا بھما عباده، فإذا رأیتم ذلك فصلوا وادعوا: (خوف؛ ألن النبي صلى هللا علیھ وسلم قال

ًویة جدا بحیث تزعج وتحدث الرھبة فكل شيء فیھ خوف یشرع أن یصلى لھ صالة الكسوف، كما لو كثرت الصواعق، أو أصبحت الرعود ق
. والخوف عند الناس، أو كانت في منتصف اللیل والناس على ضجعة فجاءتھم على شكل مفزع، فحینئٍذ یشرع أن یصلوا صالة الكسوف

یشرع أن تصلى ال : ومن أھل العلم من قال. ویختار ھذا القول بعض األئمة، ویمیل إلیھ اإلمام ابن حزم الظاھري رحمة هللا على الجمیع
صالة الكسوف إال فیما ورد فیھ النص من كسوف الشمس وخسوف القمر، أما كسوف الشمس فلفعلھ علیھ الصالة والسالم، وأما خسوف 

والصحیح أن ھذه الصالة ال تشرع إال في الكسوف والخسوف، والزلزلة ال . ّ، فشرك بینھما)فإذا رأیتم ھذا فصلوا وادعوا: (القمر فلقولھ
فیھا؛ ألن األثر عن علي رضي هللا عنھ ضعیف، فالقول بجواز الصالة للزلزلة ضعیف، إال أنھ یجوز أن یصلي الناس صالة عامة؛ یصلى 

، فلو أن الرعود )كان إذا حزبھ أمر فزع إلى الصالة: (ألن النبي صلى هللا علیھ وسلم ثبت عنھ في الصحیح من حدیث أم المؤمنین عائشة أنھ
 ...... .ت الناس أو حدثت الزلزلة فكل إنسان یصلي ویفزع إلى هللا عز وجل بالصالةأو الصواعق أصاب

 
 األمور المشروعة مع الصالة عند الكسوف والخسوف

 
 

ًوكما تشرع الصالة عند الكسوف والخسوف فھناك أمور أخرى تشرع أیضا، فیشرع لإلنسان إذا وقع الكسوف أن یكثر من الصدقات؛ ألن 
، وألن الصدقة تطفئ غضب الرب، ففي الصحیح عنھ علیھ ) -وتصدقوا: (وفي روایة- ) فصلوا وادعوا: ( علیھ وسلم قالالنبي صلى هللا

، فإذا كانت الصدقة تطفئ غضب الرب، وحدوث ھذه ) إن الصدقة تطفئ غضب الرب كما یطفئ الماء النار: (الصالة والسالم أنھ قال
ًه بسبب الذنوب وما یكون من المعاصي، فیشرع أن یتصدق الناس لكي یكون ذلك سببا في اآلیات بھذه الصفة من غضب هللا على عباد

َّفلْوال إذ جاءُھم بأُسنا تضرُعوا : رحمة هللا بھم، قال تعالى َ َ َ ََ َ َْ ْ ْ ِ فھال إذا : فھي بمثابة الحث، أي. فھال: أي) فلوال: (، فقولھ تعالى]43:األنعام[َ
 یتضرع اإلنسان إلى هللا سبحانھ وتعالى ویتقرب إلیھ بالصدقة، ولذلك نص بعض أھل العلم رحمة هللا فالمشروع أن. جاءھم بأسنا تضرعوا

فصلوا وادعوا : (علیھم على أنھ ال حرج إذا نزلت باإلنسان مصیبة أو ملمة أو كربة أن یتصدق، فإن ھذا مشروع لقولھ علیھ الصالة والسالم
، ولما كانت المصائب من غضب هللا على العبد، أو من وجود الذنوب من ) تطفئ غضب الربإن الصدقة: (، وقولھ في الصحیح) وتصدقوا

من أفضل ما یرجى، وقد یتصدق على أشعث أغبر ذي  العبد فإنھ یشرع أن یطفئ غضب هللا عز وجل علیھ وسخطھ ومقتھ بالصدقة، وھذا
فیشرع أن یتصدق عند حصول مثل ھذه الكوارث والمصائب، وال . بھًطمرین لو أقسم على هللا ألبره، فیكون سببا في رحمة هللا عز وجل 

یعتبر ھذا من النفاق، فبعض العوام یظن أنھ إذا نزل البالء ال یتقرب بكثرة الصالة، حتى إن بعضھم ربما یتعجب، أو یأخذه العجب إذا رأى 
فوھذا . ھذا نفاق:  أو یتقرب أو یغیر من حالتھ، ویقولبعض األخیار یكثر من الخیر، أو رأى بعض األشرار إذا نزلت بھ المصیبة یتنفل

خطأ، بل یشرع لإلنسان إذا رأى ھذه اآلیات أن یظھر الذلة  سبحانھ وتعالى، وأن یخشى من عذاب هللا عز وجل ومقتھ، فإنھ من قسوة 
، وھذا من الختم على القلوب، ونعوذ با أن یختم ّ أن یبقى اإلنسان على غیھ وفجوره مع رؤیتھ للعذاب-نسأل هللا السالمة والعافیة-القلوب 

وعالمات العذاب، وقد أنظرھم  ّولما أراد هللا عز وجل أن یعذب قریة یونس، ورأوا آثار. على قلوبنا، فلذلك یشرع لإلنسان أن یبادر بالتوبة
والنساء واألطفال، وخرجت معھم بھائمھم، علیھ الصالة والسالم، فلما رأوا دالئل العذاب فزعوا إلى هللا عز وجل، وخرج الرجال 

َفلْوال كانت قْریة آمنت فنفعھا : وتضرعوا إلى هللا وبكوا حتى رفع هللا عنھم العذاب، وكانت القریة التي استثناھا هللا عز وجل بقولھ تعالى َ َ ََ َ َ ْ َ َ ْ َ َ ٌَ َ
َإیمانھا إال قْوم ُیونس  َ َُ َُ َ َّ ِ ًجل الذلة والخوف والفاقة، وخرجوا رجاال ونساء، صغارا وكبارا، وھم یبكون ، فإنھم لما أظھروا  عز و] 98:یونس[ِ ً ً ً

. ویتضرعون رحمھم هللا عز وجل ونظر إلیھم فلطف بھم، فاإلنسان إذا أظھر  عز وجل الذلة والفاقة واسترحم هللا فإن هللا یرحمھ
كون فیھا شيء من اإلعالم وتنبیھ الناس أن یتوضأ اإلنسان ویصلي، فالمشروع في مثل ھذه اآلیات، كالكواعق والرعود التي تزعج وتقلق وی

أمر من األمور، وكذلك في الزالزل فإنھ  ، وھذا)كان إذا حزبھ أمر فزع إلى الصالة: (لما ثبت في الصحیح عنھ علیھ الصالة والسالم أنھ 
هللا أن یھلك العامة أتاه العذاب وھو تائب إلى هللا عز وجل یشرع أن یتوضأ اإلنسان ویصلي، وأن یسترحم هللا عز وجل، فإذا اقتضت إرادة 

یجمع بین ھذه، : وبعض العلماء یقول. قبل أن تنزل بھ نقمتھ، ولذلك یشرع لإلنسان أن یستكثر من خصال الخیر، وظاھر السنة التنویع
ً فقیرا لیس عنده مال ففضلھ في الدعاء؛ ألن إن ھذا یختلف باختالف الناس، فمنھم من یكون: وقال بعض العلماء. فیصلي ویتصدق ویدعو

الحدیث؛ ألن الفقیر ال تكون منھ مظالم في ...) رب أشعث أغبر ذي طمرین: (دعاء الفقیر أرجى في اإلجابة لقولھ علیھ الصالة والسالم
لیھم أن یستكثروا من الصدقات؛ ألن أكثر فاألغنیاء ینبغي ع: ًالغالب، وھو أقل كبرا، فرحمة هللا عز وجل أقرب إلیھ، بخالف األغنیاء، قالوا

غضب هللا علیھم كان بسبب ظلمھم في أموالھم، فیشرع لألغنیاء أن یتصدقوا، وللفقراء أن یستكثروا من الدعاء، وللناس عامة أن یصلوا، 
خیر وبر، ومن شاء أن یدعو ولو ًوالصحیح أن األمر للتنویع للجمیع، فمن شاء أن یتصدق ولو كان فقیرا فإنھ . فھذا اختیار بعض العلماء
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ًكان فقیرا أو غنیا فإنھ خیر وبر ً. ...... 
 

 حكم الزیادة على الركوعین في كل ركعة من صالة الكسوف
 
 

: ھذا اختیار بعض العلماء، فمنھم من یقول]. وإن أتى في كل ركعة بثالث ركوعات أو أربع أو خمس جاز: [قال المصنف رحمھ هللا
فیرونھ . ّنوع، فإن شئت صلیت ركعتین بثالثة ركوعات، وإن شئت بأربعة، وإن شئت بخمسة، فال حرج علیك في ھذااالختالف اختالف ت

واختار المصنف رحمھ هللا ھذا القول؛ ألن الروایات وردت بذلك، والصحیح أن الروایات الصحیحة أن . اختالف تنوع ال اختالف تضاد
 ففیھا كالم للعلماء -وھي في صحیح مسلم- أربعة ركوعات في ركعتین، وأما روایة الثالث یركع ركوعین في كل ركعة، فیكون المجموع 

 ...... .رحمة هللا علیھم، وكذلك روایة الخمس والست لم تخلوا من كالم عند أھل العلم رحمھم هللا
 

 األسئلة
 
 

...... 
 

 المشروع بعد انتھاء الصالة وعدم انجالء الكسوف
 
 

، : لصالة ولم ینجل الكسوف، فھل یبقى في مصاله ویذكر هللا، أم یصلي مرة أخرى؟ الجوابإذا انتھت ا: السؤال باسم هللا، والحمد 
فالمشروع ھو صالة واحدة؛ ألن ھذا ھو ھدیھ علیھ الصالة : أما بعد. والصالة والسالم على رسول هللا، وعلى آلھ وصحبھ ومن وااله

. ًر من االستغفار، وال حرج أن یصلي الصلوات العامة التي ھي النفل المطلق تقربا إلى هللا عز وجلوالسالم، وأما إذا لم ینجل فإنھ یستكث
  .وهللا تعالى أعلم

 
 
 
 

 موضع الدعاء المشروع عند حدوث الكسوف
 
 

أثناء الصالة، أم خارج یكون في ) فصلوا وادعوا حتى ینكشف ما بكم: (ھل الدعاء الذي حث علیھ النبي صلى هللا علیھ وسلم بقولھ: السؤال
یشرع الدعاء داخل الصالة وخارج الصالة، أما داخل الصالة فإنھ أولى : الصالة؟ وأین یكون مكانھ في الصالة إذا كان في أثنائھا؟ الجواب

فلیكثر من الدعاء : (، وقال في السجود) ًأقرب ما یكون العبد من ربھ إذا كان ساجدا: (وأحرى؛ وذلك ألن النبي صلى هللا علیھ وسلم قال
فانطلق فآتي : (وفي الصحیح عنھ علیھ الصالة والسالم ف یحدیث الشفاعة. حري أن یستجاب للعبد وھو ساجد: أي) فقمن أن یستجاب لھ

وسل ارفع رأسك، ! یا محمد: ثم یقال:  قال- ساعتئذ: أي- ًتحت العرش فأخر ساجدا بین یدي هللا عز وجل، ویفتح هللا علي بمحامد یلھمنیھا 
هللا عز وجل العفو في مثل  ، فالسجود من أعظم المقامات وأشرفھا، فیقتصر على الدعاء واالستغفار واالسترحام وسؤال)تعط، واشفع تشفع

وهللا . ًھذا المقام فھو أفضل مواضع الدعاء، وكذلك أیضا في تشھده إذا لم تنجل فإنھ یستكثر من الدعاء وسؤال هللا عز وجل الرحمة واللطف
  .ز وجل أعلمع
 
 
 
 

 حكم صالة الكسوف في أوقات النھي
 
 

ھذه المسألة فیھا خالف بین العلماء رحمة هللا علیھم، فعلى القول بأنھ یشرع : ھل تصلى صالة الكسوف في أوقات النھي؟ الجواب: السؤال
لمنع من ذلك فإنھ ال یشرع فعلھا، وهللا تعالى فعل ذوات األسباب بعد صالة الصبح والعصر فإنھ یشرع حینئٍذ أن تصلى، وأما على القول با

 .أعلم
 
 



 564 

 
 

 الكسوف آیة یخوف هللا بھا عباده، وھي مسألة حسابیة فلكیة
 
 

كیف نوفق بین كون الكسوف من آیات التخویف، وبین ما تقرر عند أھل الفلك والحساب من كونھ یقع عند وجود القمر بین الشمس : السؤال
من ھذا إذا كان ھذا األمر یوافق الزمان الذي فیھ فساد، فیكون الزمان الذي وقع فیھ الكسوف قد ووقع فیھ فساد ال مانع : واألرض؟ الجواب

ًالناس وبعدھم عن هللا عز وجل، فعلمھم بمیقاتھ ال یمنع أن یكون موافقا لما علیھ الناس من البعد عن هللا عز وجل وعصیانھ والتمرد على 
ًھم رافعا لكونھ آیة من آیات هللا عز وجل، كما لو أن إنسانا قال لھ األطباءأوامره، ولذلك ال یعتبر علم إن استمررت على حالتك سیصیبك : ً

ًوكان ھذا الرجل مسرفا بعیدا . مرض معین یترتب على تساھلك في عالج ھذا البالء الذي نزل بك، وھذا المرض سینتھي بك إلى الموت ً
مات بھذا المرض عقوبة من هللا عز وجل، إذا كان ھذا :  یمتنع لو مات بھذا المرض أن نقولعن هللا عز وجل في عصیان وتمرد، فال

المرض مما یكون من جنس العقوبات، ووافق أن األطباء یعلمونھ بأسبابھ وأماراتھ، فكونھم یعلمون بأسباب الشيء وأماراتھ ال یمنع أن یكون 
  .وهللا تعالى أعلم. علمھم وما كانوا لیعلمواآیة من آیات هللا عز وجل، فا سبحانھ ألھمھم و

 
 
 
 

 حكم صالة الكسوف لمن سمع بھ في أرض ولم یكن ببلده
 
 

صالة : لو علم الكسوف في ناحیة من الكرة األرضیة، فھل تسن الصالة لكل من على األرض، أم ھي لمن یرى الكسوف؟ الجواب: السؤال
، ولذلك ال یشرع أن تصلى صالة الكسوف في المواضع التي ال )فإذا رأیتم ذلك: (صالة والسالمالكسوف ال یشرع إال لمن رآه؛ لقولھ علیھ ال

ًیرى فیھا الكسوف، والسبب في ھذا أن القمر إذا كان بین األرض وبین الشمس یحدث كسوفا للشمس في مواضع دون مواضع؛ ألن القمر ال 
ض لوجود الفرق بین حجم القمر وحجم الشمس، وقد قرر ھذا شیخ اإلسالم، یصل جرمھ إلى جرم الشمس، ولذلك ال تنكسف في جمیع األر

فعلى ھذا یكون الكسوف في بعض المواضع دون بعضھا، فإذا كان . ًواإلمام ابن القیم رحمھما هللا وقرره أیضا علماء الفلك والباحثین فیھ
صلى هللا علیھ وسلم  كسوف فال یشرع لھ أن یصلي؛ ألن النبيالموضع الذي فیھ المكلف فیھ كسوف صلى، وأما إذا كان في موضع لیس فیھ 

  .وهللا تعالى أعلم. ً، فجعل الحكم معلقا على الرؤیة، فالمواضع التي ال یرى فیھا الكسوف ال تشرع فیھا صالة الكسوف)إذا رأیتم ذلك: (قال
 
 
 
 

 حكم المناداة بالصالة عند حدوث الكوارث من زالزل وصواعق
 
 

ذكرنا أن ھذه اآلیات ال یشرع لھا : الة في وقت الزالزل والصواعق ھل تشرع جماعة؟ وإذا كان كذلك فھل ینادى لھا؟ الجوابالص: السؤال
أن تصلى جماعة كما یصلى لصالة الخسوف والكسوف لعدم ثبوت السنة عن النبي صلى هللا علیھ وسلم بھذا، ومن أقوى األدلة على أن 

الة الكسوف والخسوف أن النبي صلى هللا علیھ وسلم وقعت في زمانھ الریاح، ووقع في زمانھ ما وقع من اآلیات ال یشرع فیھا صالة كص
ھذه اآلیات، ومع ذلك لم یصل علیھ الصالة والسالم، فدل على اختصاص األمر بالكسوف والخسوف، والسیاق في قولھ علیھ الصالة 

بخسوف القمر وكسوف الشمس دون غیرھما من اآلیات األخرى، فیشرع أن یسأل إلخ، یقتضي التخصیص ...) إن الشمس والقمر: (والسالم
  .وهللا تعالى أعلم. هللا عز وجل ویدعو ویتصدق ویستغفر

 
 
 
 

 حكم القراءة من المصحف لإلمام في صالة الكسوف
 
 

یحفظ القرآن یشرع لھ أن یصلي بالناس وھو اإلمام الذي ال : ًھل لإلمام الذي ال یحفظ القرآن أن یقرأ من المصحف نظرا؟ الجواب: السؤال
ممسك بالمصحف في صالة الكسوف والخسوف؛ ألنھا تحتاج إلى طول قراءة، وھذه الصالة ال تعتبر من الفرائض كالصلوات المكتوبة، وإذا 

 كانت تأمر موالھا ذكوان أن لم تكن من الفرائض فإنھ یجوز أن یحمل القرآن ویقرأ، فقد جاء عن أم المؤمنین عائشة رضي هللا عنھا أنھا
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فدل على مشروعیة حمل المصاحف في صالة النافلة، خاصة إذا كان اإلنسان ال یحفظ القرآن، وعلى . یأخذ المصحف ویقرأ بھا في القیام
 لعموم ّھذا فال حرج في صالة الكسوف والخسوف أن یصلي وھو ممسك بالقرآن، لكن إن وجد من ھو حافظ للقرآن قدمھ، وھو أولى منھ

  .وهللا تعالى أعلم). یؤم القوم أقرؤھم لكتاب هللا: (قولھ علیھ الصالة والسالم
 
 
 
 

 حكم رفع الصوت بالقراءة في الصالة السریة
 
 

 وذلك في صالة النبي صلى هللا علیھ وسلم في السریة، فھل ھذا خاص باإلمام، أم یجوز) ًكان یسمعنا اآلیة أحیانا: (جاء في الحدیث: السؤال
ّھذه السنة من فعلھا یتأول ما ورد عن النبي صلى هللا علیھ وسلم فال حرج، وإن كان األقوى أنھ خاص بھ علیھ : ًللمأمومین أیضا؟ الجواب

إنھ في صالة الظھر أطال، والطول قد یشعر المأمومین أن اإلمام ربما سھا، فإذا : الصالة والسالم لنكتة نبھ علیھا بعض العلماء، فیقولون
ن یسمع اآلیات في أثناء وقوفھ فإن ھذا ینفي عنھ مظنة السھو، ولذلك تكون سنة تشریعیة لمن وراءه، أو لمن ھو غیره من األئمة إلى یوم كا

تختص باإلمام، وأما غیره فال؛ ألن غیره إذا جھر آذى من بجواره، ولذلك ال یشرع لھ أن یجھر حتى ال یؤذي من : قال بعض العلماء. الدین
 -مع أنھا سنة محتملة-كونھ یصیب السنة بالجھر : وقالوا.  ویشوش علیھ في القراءة، وقد نھى النبي صلى هللا علیھ وسلم عن ھذابجواره

  .وهللا تعالى أعلم. ویؤذي غیره برفع الصوت، فإن األولى أن یتركھ
 
 
 
 

 حكم إزالة شعر الشارب عند المرأة
 
 

یجوز للمرأة أن تزیل : ًوجود في وجھ المرأة، علما بأنھ یوجد في مكان الشارب واللحیة؟ الجوابھل یجوز حلق أو إزالة الشعر الم: السؤال
شعر شاربھا، وكذلك ما نبت على اللحي، وذلك لمكان التشبھ بالرجال وعظیم الضرر في ذلك، ونص األئمة رحمھم هللا على مشروعیة ذلك 

  .وهللا تعالى أعلم. یختص بالوجھ ولكنھ ال یشمل لحیة المرأة وشاربھاوجوازه، وأنھ مستثنى من النمص المنھي عنھ، فالنمص 
 
 
 
 

 ًموضع االعتكاف لمن نذرت أن تعتكف أسبوعا
 
 

إذا نذرت : امرأة نذرت االعتكاف لمدة أسبوع، وال تدري ھل تعتكف في المسجد أم في البیت لكون مصالھا في بیتھا؟ الجواب: السؤال
كان الذي تعتكف فیھ، فإنھا تعتكف في المكان الذي حددتھ؛ ألنھ نذر واجب مخصوص بالمكان ال تبرأ الذمة إال المرأة االعتكاف وحددت الم

بفعلھ وإیقاعھ في المكان المخصص، ویستثنى من ذلك أن تنتقل من األدنى إلى األعلى، كأن تنوي االعتكاف في المسجد األقصى فیجوز لھا 
لیھ وسلم ویجزیھا، وكذلك لو نوت االعتكاف في أحد المسجدین ما عدا المسجد الحرام، أو في غیر أن تعتكف في مسجد النبي صلى هللا ع

ّالمسجد الحرام من المساجد األخرى فإنھ یجزیھا أن تعتكف في المسجد الحرام؛ ألنھا تحصل فضیلة ذلك المسجد وغیره من المساجد، 
في المسجد األقصى  ضي هللا عنھ رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم أنھ نذر أن یعتكفوظاھر السنة دال على ذلك، فإنھ لما أخبر أبو ھریرة ر

وال یجزیھا أن تعتكف في بیتھا إذا نوت مسجدا ًغیر بیتھا، بل یلزمھا أن تخرج إلى . أمره أن یعتكف في مسجده صلوات هللا وسالمھ علیھ
 .وهللا تعالى أعلم. ذلك المسجد وتعتكف فیھ

 
 
 
 

 ًر الحاجبین إذا طال وكان مؤذیاحكم إزالة شع
 
 

الشعر الذي یتساقط على العین فیؤذي صاحبھ، إن : ھل یجوز لكبیر السن أن یزیل ما تدلى من حاجبیھ إذا كان یؤذي عینیھ؟ الجواب: السؤال
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ًكان یتدلى على العین فیجرح حدقتھا، فإنھ یشرع لھ وجھا واحدا أن یقص األطراف المتدلیة ویزیلھا، وكذلك  الحال لو تدلى حتى حجب ً
یرخص لھ إذا سقط حاجباه حتى منعاه الرؤیة أن یقص ما تدلى منھما، كالشیخ الھرم الذي یحتاج إلى انكشاف : الرؤیة، فقد قال بعض العلماء

. عر الحاجب والتخفیف منھبصره لیرى، فإنھ حینئٍذ یجوز لھ أن یزیل بقدر حاجتھ، فھذا مما استثناه األئمة رحمة هللا علیھم في مسألة إزالة ش
  .وهللا تعالى أعلم

 
 
 
 

 كیفیة إدراك تكبیرة اإلحرام مع اإلمام
 
 

حدیث الفضل في تكبیرة اإلحرام الذي جاء : إذا أدركت الركعة األولى مع اإلمام فھل أكون قد أدركت فضل تكبیرة اإلحرام؟ الجواب: السؤال
، حسنھ غیر واحد من )براءة من النار، وبراءة من النفاق: إلحرام مع إمامھ كتبت لھ براءتانًمن صلى أربعین یوما ال تفوتھ تكبیرة ا: (فیھ 

العلماء رحمة هللا علیھم، ویشترط لنیل ھذا الفضل أن یدرك تكبیرة اإلحرام مع إمامھ، فإذا كان في حي أدرك ذلك في مسجد الحي، وإذا كان 
وأما الضابط في إدراك تكبیرة اإلحرام، فالصحیح أن .  فالعبرة بجماعة من سافر معھم-كأن یكون في سفر- مع إمامھ الذي صلى معھ جماعة 

ّالضابط ھو أن یدركھا قبل أن یبدأ بقراءة الفاتحة، فإذا كبر اإلمام وأدركت التكبیرة قبل أن یبدأ اإلمام بقراءة الفاتحة فأنت مدرك لفضل ھذه 
ًفإن قدر زمنا یقرأ فیھ اإلمام بدعاء االستفتاح فإنھ حینئٍذ  یقدر الزمان،:  والعصر، فإنھم قالوافإذا كانت الصالة سریة كصالة الظھر. التكبیرة

  .وهللا تعالى أعلم. إذا وقع تكبیره في ذلك الزمان أدرك وإال فال
 
 
 
 

 محرمیة الرجل لحلیلة ولده مؤبدة
 
 

والد الزوج : المحرمیة التي ذكرت في اآلیة مؤبدة أم مؤقتة؟ الجوابھل : إذا طلق الزوج زوجتھ فھل یجوز لوالده أن یقابلھا، أي: السؤال
ًمحرم لزوجة ابنھ، وحرمتھا علیھ حرمة مؤبدة، فمتى ما عقد االبن على امرأة فإنھا تعتبر حراما على أبیھ إلى األبد، سواء أدخل بھا أم لم 

ُوحالئُل أْبنائكم :  تزال المحرمیة باقیة إلى األبد؛ ألن هللا عز وجل یقولیدخل بھا، كأن یكون توفي ولم یدخل بھا، أو طلقھا ولم یدخل بھا، فال ُ ِ َِ َ َ َ
ْالذین مْن أْصالبكم  ُ ِ َ ِ َِ ّ، والمرأة تحل لالبن بالعقد ال بالدخول، فإن الدخول صفة حل أو تحقیق للحل، أما بالنسبة للحل فإنھ یكون ] 23:النساء[َّ ّ

وهللا . مرأة عقد علیھا االبن فإنھا محرمة على أبیھ إلى األبد؛ ألنھا محرمیة مؤبدة، وھذا بإجماع العلماءكل ا: بمجرد العقد، ولذلك قال العلماء
  .تعالى أعلم

 
 
 
 

 حكم تسلیم المؤتم قبل التسلیمة الثانیة لإلمام
 
 

م یبدأ بالتسلمیة األولى بعد انتھاء اإلمام من ھل ینتظر المأموم اإلمام حتى ینتھي من التسلیمة الثانیة ثم یبدأ ھو بالتسلیمة األولى، أ: السؤال
ومنھم من . إذا سلم اإلمام تسلیمتین فإن التسلیمتین واجبتان: فمنھم من یقول: في ھذا وجھان للعلماء رحمھم هللا: التسلیمة األولى؟ الجواب

لإلنسان أن یقوم إلكمال الصالة بمجرد تسلیم اإلمام  یجوز -وھو أقوى القولین- وعلى ھذا القول الثاني . الواجبة األولى والثانیة سنة: یقول
وصلى هللا وسلم وبارك . وهللا تعالى أعلم. ًالتسلیمة األولى، ویجوز لإلنسان أیضا أن یبتدئ بالتسلیمة األولى قبل ابتداء اإلمام بالتسلیمة الثانیة

 .على نبینا محمد، وعلى آلھ وصحبھ أجمعین
 
 
 
 

 ة االستسقاء باب صال-شرح زاد المستقنع 
: صالة االستسقاء مشروعة لعموم األدلة التي أمرت بالتضرع عند نزول البالء، ویتعلق بصالة االستسقاء الكثیر من اآلداب واألحكام، ومنھا

س علیھا اآلداب التي ینبغي مراعاتھا عند الخروج لالستسقاء، ووقت االستسقاء، وصفة صالة االستسقاء، والسنن التي ینبغي أن یحرص النا
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 .عند نزول الغیث، وغیر ذلك
 أحكام صالة االستسقاء

 
 

فیقول : أما بعد. بسم هللا الرحمن الرحیم الحمد  رب العالمین، والصالة والسالم على أشرف األنبیاء والمرسلین، وعلى آلھ وصحبھ أجمعین
استغفر إذا سأل هللا أن : لف والسین والتاء للطلب، كقولھممأخوذ من السقي، واأل: االستسقاء]. باب صالة االستسقاء: [المصنف رحمھ هللا

ومناسبة ھذا الباب لما تقدم أنھ بعد . ھو طلب السقیا من هللا عز وجل: یغفر لھ، واسترحم إذا سأل الرحمة من هللا عز وجل، واالستسقاء
وفھما ناسب أن یتكلم رحمھ هللا على صالة فراغھ من صالة الرھبة، وھي الصالة التي تشرع عند رؤیة كسوف القمر والشمس أو خس

. الرغبة، وھي التي یسأل فیھا العباد ربھم أن یسقیھم الغیث والحیاة، فناسب أن یتكلم رحمھ هللا على ھذه الصالة بعد ذكره ألحكام الكسوف
َّفلْوال إذ جاءُھم بأُسنا تضرُعوا : ھ وتعالىوھذه الصالة مشروعة لعموم األدلة التي أمرت بالتضرع عند نزول البالء وندبت إلیھ، كقولھ سبحان َ َ َ ََ َ َْ ْ ْ ِ َ

فھال إذا جاءھم بأسنا تضرعوا، فتشرع ھذه الصالة عند حصول الضیق بالناس بسبب ما كان منھم من الذنوب والمعاصي، : أي] 43:األنعام[
 وذھاب المیاه من العیون، وانقطاع السیول واألنھار، فیتأخر عنھم القطر من السماء، ویعظم حالھم، وتشتد علیھم المئونة بسبب غور اآلبار،

 للشرب ولسقي الدواب، ولكي یقیموا علیھا مصالحھم من زرع وحرث وماشیة -أعني اآلبار واألنھار-والناس یحتاجون إلى ھذه األمور 
ْفلْوال إذ : الحالة حالة شدة، وهللا یقولونحو ذلك، فإذا انقطع القطر من السماء تضرر الناس وعظم بالؤھم بذلك، فشرعت ھذه الصالة؛ ألن  ِ َ َ

َّجاءُھم بأُسنا تضرُعوا  َ َ َ ََ َ ْ فھي حالة شدة وبأس، فیشرع أن یتضرعوا ویسألوا هللا رحمتھ ومن واسع فضلھ، وقد فعلھا رسول هللا ] 43:األنعام[ْ
ءه علیھ الصالة والسالم وقع سنة ست من الھجرة، أن استسقا: صلى هللا علیھ وسلم، وذكر ابن حبان وغیره من العلماء رحمھم هللا تعالى

ّوذلك في شھر رمضان، فاستسقى علیھ الصالة والسالم بالمسلمین حینما شكى إلیھ المسلمون تأخر الغیث، وكذلك تضررھم بالجدب، 
ذكرھا في كتاب الصالة؛ ألنھ یشرع ومن ثم اعتنى الفقھاء رحمھم هللا ب. فشرعت ھذه الصالة بفعلھ علیھ الصالة والسالم، ولھا أحكام ومسائل

ًأن یصلى لھا، وقد أجمع العلماء رحمھم هللا على أن صالة االستسقاء تكون ركعتین، إال خالفا ممن ال یعتد بخالفھ من أھل البدع واألھواء، 
 هللا علیھ وسلم بفعلھما دون وأما مذھب السلف والخلف فھو أنھا ركعتان لثبوت السنة عن رسول هللا صلى. إنھا أربع ركعات: حیث قالوا

 ...... .زیادة علیھما
 

 األحوال التي تشرع فیھا صالة االستسقاء
 
 

الناس یتضررون بتأخر السقیا، وھذا الضرر قد یكون ]. إذا أجدبت األرض وقحط المطر صلوھا جماعة وفرادى: [قال المصنف رحمھ هللا
أشد ما یحدث في البوادي ونحوھا، حیث تغور المیاه في اآلبار، وتنقطع السیول أما الضرر في النفس ف. في النفس وقد یكون في غیرھا

واألنھار، وتجف العیون ویذھب ماؤھا، فتعظم علیھم الكلفة في حفر اآلبار، وقد یقومون بحفرھا دون أن یجدوا الماء، فحینئٍذ یتضررون 
 فھذا النوع من األسباب مما تشرع لھ صالة االستسقاء، فلو كان أھل محلة بمشقة السقیا والكلفة التي یجدونھا بعدم تیسر الوصول إلى الماء،

وأما الضرر . أو موضع تضرروا بسبب غور آبارھم وذھاب المیاه من العیون وانقطاع السیول عنھم شرع لھم أن یصلوا صالة االستسقاء
 تحتاج إلى الرعي، والمراعي تعین على -ما ھو معلومك-في غیر النفس فھو الذي یقع على البساتین والزروع والمراعي، فإن الدواب 

صالح الدواب والبھائم، فإذا أجدبت األرض وبعد العھد بالمطر انقطع الكأل إما للجفاف بسبب القحط وشدة السنین، وإما أن یكون بسبب قلة 
م، وكذلك تتضرر الزروع والبساتین، المرعى لندرة المطر، فحینئٍذ تتضرر الدواب، وإذا تضررت الدواب تضرر الناس بتضرر دوابھ

فلربما جفت وماتت، حتى إن بعض الزروع لو أصابت الماء من عروقھا قد تصیبھا أمراض في أوراقھا، وال یزیل ھذه األمراض إال هللا 
ث الذي سماه هللا عز جل جاللھ حینما ینزل الغیث الذي یغسل أوراق ھذه األشجار، فلو سقیت الماء من جذورھا فإنھا تحتاج إلى ھذا الغی

وجل ووصفھ بكونھ رحمة، فمن رحمتھ سبحانھ وتعالى أن یجعل ھذا الخیر للزروع، فإذا انقطع القطر من السماء تضرروا، فتضررت 
ٌ تضرروا بقلة ما یكون من ھذه الزروع لقلة الماء، فسواء تضرروا بانقطاع الماء الذي یشربون، أم تضرروا -على األقل-الزروع وماتت 

ًوبناء على ذلك، فلو كانت أحوال الناس دون الحالة التي فیھا . ًبقلة المرعى، أم تضرروا بھما معا، فكل ذلك مما تشرع لھ صالة االستسقاء
ًالكفایة، بمعنى أنھ نزل علیھم الغیث ولكن نزولھ لم یكن بصورة تحیي األرض حیاة ینتفع بھا الناس انتفاعا یحصل بھ االكتفاء على وجھ 

فعلى ھذا القول ال یتوقف حكمنا بمشروعیة صالة . ًیشرع لھم أیضا أن یصلوا صالة االستسقاء: مام والكمال، فقد قال بعض العلماءالت
ًاالستسقاء على حالة شدة الجدب الشدیدة، وال على حالة شدة القحط، فلو كان ھناك نوع جدب فیھ نوع ضرر یشرع أیضا أن یصلوا صالة 

ً الماء موجودا ولكنھ بقلة، أو كان المرعى موجودا ولكنھ بقلة فإنھ یشرع حینئٍذ أن یستسقوااالستسقاء، فلو كان فالحالة األولى التي یشرع . ً
. ًأن یكون الماء موجودا ولكنھ ال یكفي لسد الحاجة: والحالة الثانیة. إذا أجدبت األرض وقحط المطر كما نص المصنف: لھا االستسقاء
یستسقوا فال یسقون، فیشرع لھم أن یكرروا االستسقاء مرة ثانیة، ویسألوا هللا العظیم أن یرحمھم، ولو تكرر ذلك عشرات أن : والحالة الثالثة

 ...... .المرات فال حرج؛ ألنھ داخل في عموم الندب إلى التضرع وسؤال هللا الرحمة
 

 كیفیات االستسقاء
 
 

 أن صالة االستسقاء سنة مؤكدة، وقال بعض -ویكاد یكون مذھب الجماھیر- علیھم مذھب العلماء رحمة هللا]. صلوھا جماعة وفرادى: [قولھ
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واالستسقاء على . والنصوص دالة على تأكد ھذه السنة، ویقوم اإلمام باالستسقاء عند رؤیة أحوال الناس أو شكواھم. إنھا مستحبة: العلماء
 ھو الذي یعتني العلماء رحمھم هللا ببیان أحكامھ ومسائلھ في الغالب، وھو أن یكون بالصالة مع الجماعة، وھذا: النوع األول: ثالثة أنوع

االستسقاء من األفراد، وذلك أن یستسقي اإلنسان وحده، كأن : النوع الثاني من االستسقاء. ّالذي ینصب علیھ الحدیث في باب صالة االستسقاء
ي ویسأل هللا عز وجل، ولكن على غیر صفة صالة االستسقاء، یكون صاحب مزرعة، أو صاحب دواب ویتضرر بعدم وجود الكأل، فیصل

النوع الثالث من . وإنما یصلي صالة مطلقة یسأل هللا عز وجل فیھا من فضلھ، ویتضرع إلى هللا سبحانھ وتعالى، فھذا استسقاء من األفراد
في الصحیحین من حدیث أنس بن مالك رضي هللا عنھ االستسقاء في صالة الجمعة، وھذا ثابت عن النبي صلى هللا علیھ وسلم، ف: االستسقاء
أنھ اشتكى : ادع هللا أن یغیثنا وفي روایة! یا رسول هللا: ًأن رجال من األعراب دخل على رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم فقال: (وأرضاه

 یتحرك لھا ذیل من شدة ما ھي فیھ من الجھد والألواء التي ھم فیھا، وفي بعض الروایات أنھ وصف شدة الجدب إلى درجة أن الدابة ال
اللھم : (اإلعیاء والنصب، فلما اشتكى لرسول هللا صلى هللا علیھ وسلم رفع رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم كفیھ حتى رئي بیاض إبطیھ، وقال

 -یعني السحابة-  وراء سلع كالترس فوهللا ما في السماء من سحابة وال قزعة، حتى خرجت من: قال أنس ) اللھم أغثنا. اللھم أغثنا. أغثنا
وقد جاء في ھذا الحدیث أنھم لم یروا الشمس بسبب المطر، وما جاء قوم من ناحیة إال وذكروا الحیاة والمطر وأنھم سقوا، . ًفأمطرتنا سبتا

فقال ! ھلكت األموال وانقطعت السبل! یا رسول هللا: فلما كانت الجمعة الثانیة دخل الرجل فاستقبل رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم وقال: قال
أنھ ما أشار إلى جھة : ، وفي روایة)اللھم حوالینا وال علینا اللھم على الضراب واآلكام وبطون األودیة ومنابت الشجر: (علیھ الصالة والسالم

االستسقاء جماعة، : النوع األول: نواعأن االستسقاء ثالثة أ: فالمقصود. إال تفرق السحاب عنھا، وھذا من معجزاتھ صلوات هللا وسالمھ علیھ
ًاالستسقاء فرادى، بأن یدعو اإلنسان، فاإلنسان لو كان جالسا في مزرعتھ، أو : النوع الثاني. وذلك بالصالة كما سیصفھ المصنف رحمھ هللا

سألھ أن یغیثھ ویرحمھ فھذا مشروع وال بین دوابھ وبھائمھ، ونظر إلى شدة ما ھو فیھ، وتذكر ذنوبھ وإساءتھ في جنب ربھ فرفع كفھ إلى هللا ی
حرج فیھ، ولو صلى وسأل هللا عز وجل في صالتھ واسترحم ربھ فإنھ ال حرج علیھ في ذلك؛ ألنھ داخل في عموم التضرع، لكنھ ال یصلي 

، وقد ندب )  إلى الصالةكان إذا حزبھ أمر فزع: (ًصالة االستسقاء بصفتھا إذا كان منفردا، وإنما یصلي صالة مطلقة لعموم حدیث عائشة 
ِواْستعینوا بالصْبر والصالة : هللا عز وجل المبتلى للصالة عند حصول البالء، فقال سبحانھ َّ َّ َِ َِ ِ ُ النوع . ، فلذلك ال حرج أن یدعو] 45:البقرة[َ

ّ ھو ما بھم وأحس بحاجتھم، فإنھ االستسقاء یوم الجمعة، ویكون االستسقاء یوم الجمعة من الخطیب إذا اشتكى إلیھ الناس، أو رأى: الثالث
ًكأنھ یشیر بھ إلى الوقت الذي یكون فیھ االستسقاء، وبناء على ) إذا أجدبت األرض: (وقول المصنف. یستغیث ویسأل هللا العظیم من فضلھ

فإن رحمة هللا واسعة، ذلك فإن الزمان الذي یقع فیھ االستسقاء ھو وقت حصول المشقة والحاجة من الناس، حتى ولو كان ذلك في الصیف، 
ٌوُھو على كلِّ شْيء قدیر : والذي ینزل الغیث في مواسمھ قادر على أن ینزلھ في غیر مواسمھ، فقد قال تعالى ِ َ ٍَ ُ َ َ َ : ، وقد قال تعالى]120:المائدة[َ

ُإنما أْمُرهُ إذا أراَد شْیئا أْن یقول لُھ كْن فیكوُن  ُ َُ َ َ َ ََ ََ ََّ َ ًَ َ ِ ِفُسْبحان الذي ب* ِ ِ َّ َ َ َیده ملكوت كلِّ شْيء وإلْیھ تْرجُعون َ َ َ َ َُ ُ ُِ ِ َِ َِ ٍ َ  ...... . [83-82:یس[ُ
 

 مسائل متعلقة بصالة االستسقاء
 
 

...... 
 

 وقتھا
 
 

، كما في حدیث أم المؤمنین عائشة رضي هللا )خرج حینما بدا حاجب الشمس: (السنة الثابتة عن رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم في وقتھا أنھ
فقولھا . یستحب أن تكون صالة االستسقاء في وقت صالة العیدین، وذلك بعد ارتفاع الشمس قید رمح: لذلك قال العلماء رحمھم هللاعنھا، و

، تعبیر یشیر إلى ظھور ضوء الشمس، والحاجب ھو الضوء، وإنما عبروا بھ ألن الضوء من الشمس )بدا حاجب الشمس: (رضي هللا عنھا
یت الشمس مشرقة متوھجة بضوئھا ال تستطیع أن ترى نفس الشمس؛ ألنھ یحجبھا عنك من شدة توھجھ، ولذلك یحجب الشمس، فأنت إذا رأ

فخرج علیھ الصالة والسالم، وكان قد وعد الناس بالخروج، وھذا من السنة . الذي یحجب الشمس من ضوئھا: أي. حاجب الشمس: یقولون
صلي بعد انتھاء وقت النھي، ووقت النھي یبدأ من بعد صالة الصبح وینتھي بارتفاع كما سیأتي، فیخرج ویكون وقوعھا في وقت الضحى، وی

ًالشمس قید رمح، أما أثناء طلوع الشمس أو بعد صالة الفجر وقبل طلوع الشمس فإنھا ال تصلى قوال واحدا عند العلماء، حتى حكي اإلجماع  ً
ًفلیس بمشروع أن یوقعھا في ھذا الوقت مع أن لھا وجھا وھو كونھا من على عدم مشروعیة إیقاع صالة االستسقاء في أوقات الكراھة، 

وأما آخر وقتھا فبعض العلماء . ٍالصلوات ذوات األسباب، لكنھ لما كان األمر فیھ نوع تأس واقتداء بالنبي صلى هللا علیھ وسلم لم یشرع
فھذا . ي اللیل أو في النھار، أو في أي وقت إال أوقات الكراھةصالة االستسقاء جماعة تصح في اللیل والنھار، وال حرج أن یصلوا ف: یقول

وھذا المذھب ال یخلو من نظر؛ إذ لو كانت تصلى في أي وقت اللتمس علیھ الصالة والسالم وقت . مذھب طائفة من العلماء رحمھم هللا
لكن أجیب بأن . س، خاصة وأن أكثرھم نائمونإن وقت السحر یشق على النا: السحر، إال أن بعض العلماء أجاب عن ھذا االعتراض وقال

ھذه المشقة مقدور علیھا؛ ألنھا صالة في یوم معین، فال مانع أن یكلفوا بھا، وقد كان علیھ الصالة والسالم یندب الناس إلى إحیاء العشر 
ً في اللیل مشروعا لفعلھا علیھ الصالة ومھما یكن فھذا القول ال یخلو من نظر؛ ألنھ لو كان فعلھا. األواخر، وھو یندب بذلك عامة األمة

إن فعلھا في السحر فیھ مشقة، فإنھ ال مانع أن یفعلھا بین العشاءین، وھذا أرفق وأخف بكثیر على الناس، لكن كونھ علیھ : والسالم، ولو قلنا
نتھي وقتھا بالزوال كالعید، وھذا ھو إنھ ی: الصالة والسالم یتقصد أول النھار ال شك أنھ ھو األولى واألحرى، ولذلك قال بعض العلماء

  .األشبھ، ولذلك نجد الصحابة یلحقون صالة االستسقاء بصالة العید
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 كیفیتھا وحال الخارج لھا
 
 

ًینبغي لمن خرج لصالة االستسقاء أن یخرج من بیتھ خاشعا متخشعا متبذال ]. وصفتھا في موضعھا وأحكامھا كعید: [قال رحمھ هللا تعالى ً ً
ً متواضعا متضرعا؛ لما ثبت في حدیث ابن عباس رضي هللا عنھما وأرضاھما قالًمتذلال ًخرج رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم خاشعا : (ً

ًمتخشعا متذلال متواضعا متضرعا ً أن ال یدمن االلتفات یمنة أو یسرة، وإنما یكون : ًومعنى خروجھ خاشعا. ، فھذه ھي السنة في الخروج)ًً
مأخوذ من البذلة، وھي الثیاب التي لیس لھا شأن، بمعنى أنھ لم یعتن بجمیل الثیاب، بخالف العید، فإن السنة : وقار، والتبذلعلیھ الخشوع وال

أن یلبس لھ أحسن ما یجد وأن یتجمل؛ ألنھ یوم عز لإلسالم، ولكن یوم االستسقاء یوم ضراعة واستكانة وفاقة وحاجة واسترحام واستغفار 
ًلكن ال یمنع ھذا أن یكون نظیفا، فال . تكون ثیابھ غیر مبالغ فیھا: قالوا. والعفو، فلذلك شرع لھ أن یظھر بحالة تناسب المقاموسؤال هللا الحلم 

ًیخرج وھو نتن الرائحة، خاصة إذا كان مأموما؛ ألنھ یؤذي الناس، واجتماع الناس بعضھم مع بعض قد تؤذیھم بسببھ الروائح الكریھة، 
ثم إذا انتھى إلى . ً یخرج بثیاب لیست بذات الشأن، وأیضا ال یبالغ في الطیب والتزین، وكذلك ال یبالغ في رفاھیة الثیابولذلك یشرع لھ أن

وھذا فیھ حدیث مسلم عن عبد هللا بن زید رضي هللا عنھ . یبتدئ بالخطبة والدعاء قبل الصالة: قال بعض العلماء: المصلى فإن للعلماء قولین
یبتدئ بالصالة قبل الخطبة، فإذا صلى بالناس صالة : وقال بعضھم) . بي صلى هللا علیھ وسلم خطب ثم دعا ثم صلىأن الن: (وأرضاه

. وھذا القول الثاني ھو األقوى؛ ألنھ یؤیده حدیث عائشة وحدیث أنس بن مالك رضي هللا عن الجمیع. االستسقاء رقى المنبر ثم خطب ودعا
الصالة   بأن األحادیث التي ذكرت الدعاء قبل-كما اختاره بعض المحققین، ویمیل إلیھ الحافظ ابن حجر- ُوحدیث عبد هللا بن زید أجیب عنھ

ال تعارض األحادیث التي ذكرت الخطبة بعد الصالة، وذلك أن النبي صلى هللا علیھ وسلم كان في دعاء وضراعة حتى انتھى إلى المصلى، 
َّإنكم شكوتم إلي جدب دیاركم، وانقطاع المطر وتأخر أوانھ عنكم، وشدة : ( حین قال لھموذلك. إنھ خطب: فمن رأى ضراعتھ ودعاءه قال

ھذا فھم منھ الصحابي أنھ خطبة، مع أن النبي صلى هللا علیھ وسلم كان یقصد بھ أن یبین لھم عظیم رحمة هللا لقولھ بعد : ، قالوا) المئونة بكم
، فمن نظر إلى أن ھذا الدعاء السابق من النبي صلى هللا علیھ وسلم أنھ بمثابة ) تجیب لكموقد أمركم هللا أن تدعوه، ووعدكم أن یس: (ذلك

. وأما الروایات الصریحة القویة فھي أنھ صلى ثم خطب، وھذا یختاره بعض العلماء. خطب ثم صلى: الخطبة وبمثابة الدعاء قال
یصلي ثم : ومنھم من یقول. السنة أن یبتدئ بالخطبة ثم یصلي: ن یقولفمنھم م: أن للعلماء في ھذه األحادیث المختلفة أوجھ: والخالصة

ّیخیر، فإن شاء قدم الخطبة ثم صلى، وإن شاء خطب ثم صلى، فكل جائز : ومنھم من یقول. المعروفة عندنا یخطب، على الصورة المعھودة
ًة العیدین، یكبر في األولى سبعا وفي الثانیة خمسا، على فإذا ابتدأ الصالة صلى كصال. وال حرج علیھ في ذلك، واألمر على السعة والخیار ً

أصح أقوال العلماء، وذلك لحدیث ابن عباس رضي هللا عنھما، حیث حكى صالة النبي صلى هللا علیھ وسلم في االستسقاء كصالتھ في 
ًأنھ كبر في األولى سبعا وفي الثانیة : (دهالعیدین، وقد ثبت عنھ علیھ الصالة والسالم في العیدین من حدیث عمرو بن شعیب عن أبیھ عن ج

  .وقال بعض العلماء بعدم مشروعیة التكبیر واألقوى أنھ یشرع). ًخمسا
 
 
 
 

 األمور التي یحث اإلمام الناس علیھا قبل خروجھم لالستسقاء
 
 

من المظالم وترك التشاحن، وبالصیام وإذا أراد اإلمام الخروج لھا وعد الناس وأمرھم بالتوبة من المعاصي والخروج : [قال رحمھ هللا
ًفإذا حدد لھم یوما یخرجون . في یوم كذا سنخرج لالستسقاء: إذا أراد اإلمام الخروج لصالة االستسقاء وعد الناس، فیقول لھم: أي]. والصدقة

ه المصنف رحمھ هللا، وقد جاء عن أم فیھ لالستسقاء فإن الناس تتھیأ لھذا الیوم بالتوبة واالستغفار وإصالح أحوالھم، ویكون ذلك بما ذكر
المؤمنین عائشة حدیث یشیر إلى ھذا، فال یغیر هللا أحوال الناس مما ھم فیھ من البالء حتى یقلعوا عما ھم فیھ من المعصیة، كما قال بعض 

غفر لھم، وإذا استرحموه رحمھم، قال ، فإذا تاب الناس تاب هللا علیھم، وإذا استغفروه )ما نزل بالء إال بذنب، وال رفع إال بتوبة: (السلف
ْإن هللا ال ُیغیُِّر ما بقْوم حتى ُیغیُِّروا ما بأنفسھم : تعالى ِ َِ َُّ َ ِ ِ َِ َ ََ ََّ ٍ َ فإذا قحط المطر وتأخر فإن ھذا إشارة إلى ما ھم فیھ من البعد عن هللا ] . 11:الرعد[َّ

أن یراجعوه قبل أن یعمھم بعذاب، فإذا راجعوا أنفسھم شرع لھم أن یتوبوا وكثرة الذنوب والمعاصي، وكأنھ نذیر لھم أن یتوبوا إلى هللا، و
فیما بینھم وبین هللا، فالحقوق الواجبة كالصلوات ونحوھا یحافظون علیھا، والحدود المحرمة كالفواحش ونحوھا یقلعون عنھا، وحقوق العباد 

ان إلى الجیران، وتفقد أصحاب الحقوق كالعمال والمستخدمین ونحوھم، ینتبھون لھا، كحقوق األقارب من بر الوالدین وصلة األرحام واإلحس
ْإن هللا ال ُیغیُِّر ما بقْوم حتى ُیغیُِّروا ما بأنفسھم : فلیغیر اإلنسان من حالھ حتى یغیر هللا ما بھ، ویصلح هللا حالھ؛ لقولھ تعالى ِ َِ َُّ َ ِ ِ َِ َ ََ ََّ ٍ َ ، فإذا ] 11:الرعد[َّ

ّغیر العبد من حالھ غیر  هللا ما بھ، ولذلك لما رأى قوم یونس أمارات العذاب وأمارات السخط والغضب من هللا عز وجل حین تغیرت السماء ّ
ًوتلبدت خرجوا إلى هللا رجاال ونساء، كبارا وصغارا، حتى أخرجوا دوابھم وبھائمھم، وما زالوا في البكاء والتضرع واالستغفار حتى رفع  ً ً ً

َفلْوال كانت قْریة آمنت فنفعھا : ّیة الوحیدة التي رأت أمارات العذاب وسلمھا هللا من عذابھ، كما قال تعالى عنھاهللا عنھم العذاب، وھي القر َ َ ََ َ َ ْ َ َ ْ َ َ ٌَ َ
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َإیمانھا إال قْوم ُیونس لما آمنوا كشفنا عنُھم عذاب الخزي في الحیاة الدنیا ومتْعناُھم إل َّ َِ ِ ِْ َْ َ َ َ ََ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َْ ْ ْ ْ ُ ُ ُُّ ِ ِ ِ َّْ ِْ َ ٍى حین ََّ ، فھذا من رحمة هللا عز وجل ] 98:یونس[ِ
التوبة ترفع وتدفع عن اإلنسان البالء، ولذلك إذا تاب العبد تاب هللا علیھ، وبالتوبة یزول البالء؛ ألن ). وأمرھم بالتوبة: (قولھ. ولطفھ بالعباد

، فشرور النفس ھي التي تجلب البالء، فإذا تاب من )فسناونعوذ با من شرور أن: (سببھ الذنب، وكان صلى هللا علیھ وسلم یقول في خطبتھ
َلْوال تْستغفُرون هللا لعلكم تْرحُمون : شرور النفس تاب هللا علیھ، ورفع البالء عنھ، فقد قال تعالى حكایة عن صالح علیھ السالم َ َ َُ ُْ َّ َ ََ َّ ِ ْ َ ، ] 46:النمل[َ

من االستغفار رحمھ هللا عز وجل، فمن أسباب رحمة هللا بعبده أن یكثر العبد من فالتوبة سبب من أسباب الرحمة، ولذلك إذا أكثر اإلنسان 
معناه أنھ إذا كان ھناك مسلم یعلم أنھ أكل مال أحد، ) والخروج من المظالم: (وقولھ. االستغفار، فإذا أكثر من االستغفار رحمھ هللا عز وجل
إني ظلمتك في كذا، فإن شئت أن تأخذ حقك أعطیتك حقك، وإن شئت أن ! یا فالن:  لھّأو شتمھ، أو سبھ، أو عابھ، أو آذاه فلیذھب إلیھ ولیقل

ًتعفو فجزاك هللا خیرا، ونحو ھذا من الكالم الذي یكون بھ تطییب خاطر المظلوم، فإذا أخذ الناس حقوقھم وردت المظالم إلى أھلھا رفع هللا 
ویوصي اإلمام الناس بترك : أي). وترك التشاحن: (قولھ. مھ للناس وأذیتھ لھمالبالء عن الناس، ورفع هللا البالء عمن ابتاله بسبب ظل

التي تقع بین الناس وتفرق جماعة المسلمین وتؤذیھم من السباب والشتائم ونحو ذلك من األمراض التي تقع بین  التشاحن؛ إذ الخالف والفتن
ما الفقر أخشى علیكم، ولكن أخشى علیكم ما یفتح هللا من زھرة الدنیا، : (مالناس بسبب ما یكون من فتن الدنیا، كما قال علیھ الصالة والسال

، فھذا یدل على أن الناس إذا انشغلوا بالدنیا ألھتھم عن اآلخرة، فتقع بینھم الشحناء ) فتنافسوھا كما تنافسھا من قبلكم فتھلككم كما أھلكتھم
ِفاتقوا هللا وأْصلُحوا : ا الشحناء، وأن یصلحوا ذات بینھم؛ ألن هللا أمر بذلك فقالوالبغضاء، فعلى اإلمام والخطیب أن یوصي الناس أن یتركو َ َ َ َّ ُ َّ َ

ْذات بْینكم  ُ ِ َ َ ، فالمسلمون كالجسد الواحد، وینبغي أن یعطف بعضھم على بعض، فإذا كان الناس في قحط وشدة، أو أصاب الناس ] 1:األنفال[َ
ذا نظروا إلى اثنین بینھما خصومة سعوا في الصلح بینھما وجمع الشمل وإزالة ما بینھما من القحط والشدة فلینظروا إلى ما ھم فیھ، فإ

فعلى . ًالشحناء والبغضاء، وھذا واجب في سائر أیام السنة، وفي سائر أحوال المسلمین، فضال عن مثل ھذه الحالة التي فیھا شدة وبالء
ًوقد كان الناس في خیر ورحمة حینما كان بعضھم یوصي بعضا بالصلح، .  الناسًالمسلمین دائما أن تكون مجالسھم معمورة بالصلح بین

ّحتى قل أن تجد المشاكل الزوجیة واألمور التي تقع بین الناس تصل إلى القضاة، بسبب وجود أھل الحل والعقد والفضل والنبل الذین كانوا 
ون في فقر وشدة وحاجة، ولكن كانوا في رحمة من هللا بسبب حفاظھم یسعون للصلح بین الناس، فكان الناس في رحمة مع أنھم كانوا یعیش

. إن وجود الشحناء بین الناس یرفع الخیر عن األمة: یقول بعض العلماء. على المودة وإصالح ذات البین، ولما فقد الناس ھذا كثر الشر بینھم
ُما كان معتكفا أري لیلة القدر، فتالحى رجالن في الدین أنھ ل: (واألصل في ذلك ما ثبت في الصحیح عن النبي صلى هللا علیھ وسلم  أبي - ً

ثم قال . قم فاقضھ: ثم قال للمدین. ضع ھكذا:  فقال النبي صلى هللا علیھ وسلم لصاحب الدین-وابن أبي حدرد األسلمي رضي هللا عن الجمیع
أثناء الخصومة رفعت لیلة القدر، حتى كان : ، أي) ًاأریت لیلتكم ھذه فتالحى رجالن، فرفعت وعسى أن یكون خیر: للصحابة صبیحتھا 
إن ھذا مثال على ما جعل هللا في الخصومة من البالء على األمة، حتى إن لیلة القدر مع ما فیھا من عظیم األجر والخیر : بعض العلماء یقول

َوال تنازُعوا : والخیبة، فقال سبحانھ وتعالىوقد جعل هللا الشحناء سبب الفشل . للناس رفع علمھا عن الناس بسبب الخصومة والشحناء َ َ َ
ْفتفشلوا وتذھب ریُحكم  ُ ِْ َ َ َْ َ َ َ فینبغي لإلمام أن ینصح الناس باجتماع القلوب وتآلفھا وتراحمھا وتعاطفھا، وھو الخیر الذي ذكره هللا ]. 46:األنفال[َُ

َال خْیر في كثیر مْن نْجواُھم إال مْن أ: تعالى في قولھ َ َ ََّ ِ ٍْ َ َ َِ ِ َمر بصَدقٍة أْو مْعُروٍف أْو إْصالح بْین الناس ومْن یفعْل ذلك اْبتغاء مْرضاة هللا فسْوف ِ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ ََ َِ َّ ِ ِ َِ َ ْ ِ ِ َِّ ٍ َ َ
ًنْؤتیھ أْجرا عظیما  ًِ ِ َِ َ ي ً، وعظیما من هللا لیست بالھینة، فإزالة الشحناء مطلوبة عند االستسقاء، ومتأكدة في كل وقت، فینبغ] 114:النساء[ُ

الصیام من أفضل القربات ). وبالصیام: (قولھ. ًللمسلمین أن یتواصوا، وأن یوصي بعضھم بعضا إلزالة ما بینھم من الشحناء والخالف
وأحبھا إلى هللا عز وجل، وذلك لما فیھ من اإلمساك عن شھوتي البطن والفرج قربة إلى هللا سبحانھ وتعالى، ولما فیھ من اإلخالص  عز 

فعلى اإلمام أن یحثھم على أن یصوموا ویستكثروا من الصیام والصدقات . العبادة الخفیة التي استأثر هللا بثوابھا وأجرھاوجل، فھو 
]. ًویعدھم یوما یخرجون فیھ: [قال رحمھ هللا تعالى. والصلوات وذكر هللا عز وجل، حتى یكون حالھم أدعى لإلجابة من هللا سبحانھ وتعالى

  .ویخرج الناس في صبیحة ذلك الیوم لالستسقاء وسؤال هللا عز وجل الغیث. في یوم كذا سیكون استسقاؤنا:  فیقولًیحدد لھم یوما: أي
 
 
 
 

 اآلداب التي ینبغي مراعاتھا عند الخروج لصالة االستسقاء
 
 
ًویتنظف وال یتطیب ویخرج متواضعا متخشعا متذلال متضرعا] ً وأن ال یكون على ثیابھ القذر أي أن لھ أن یغتسل، ) ویتنظف: (قولھ]. ًً

والنتن، خاصة مع اجتماع الناس، فكما أنھ یتنظف اإلمام فلیتنظف المأموم؛ ألن الناس یتضررون من الروائح الكریھة، ولذلك نھى النبي 
ستسقاء بعید، كالحال ألن الطیب فیھ بالغ زینة، ولیس اال) وال یتطیب: (قولھ. صلى هللا علیھ وسلم من أكل الثوم والبصل أن یقرب المصلى

: في الجمعة والعیدین؛ إذ یشرع لھ التطیب فیھما، ولم یتطیب علیھ الصالة والسالم، ولذلك یخرج على حالتھ، وظاھر قولھ في الحدیث
لتواضع مندوب المراد بھ توطئة الكنف، وا: التواضع) ًویخرج متواضعا: (قولھ. ًیدل على أنھ لم یكن متطیبا علیھ الصالة والسالم) ًمتبذال(

َّإن هللا أوحى إلي◌ أن تواضعوا حتى: (إلیھ، وأمر بھ النبي صلى هللا علیھ وسلم فقال ، فالتواضع مطلوب، وكلما كان ) ال یبغي أحد على أحد ّ
على خیر اإلنسان في نعمة من هللا عز وجل فإنھ ینبغي أن یتواضع لھا، وكلما طابت نفس اإلنسان كلما كمل تواضعھ، ومن كانت سریرتھ 

أظھر هللا تلك السریرة الطیبة المباركة من خالل شمائلھ وآدابھ التي تدل على سماحتھ وتواضعھ، ولو لم یكن في التواضع إال قولھ علیھ 
ًأال أنبئكم بأقربكم مني مجلسا یوم القیامة، أحاسنكم أخالقا، الموطئون أكنافا، الذین یألفون ویؤلفون: (الصالة والسالم ً ً فضال، فھذه ، لكفاه)ً

إن كریم األصل كالغصن كلما ازداد من خیر تواضع : سمات ال توجد إال عند المتواضعین، وكلما زاد خیر اإلنسان كلما تواضع، كما قیل
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أنھ ال : ممعناه) ًویخرج متواضعا: (فقولھ. وانحنى فاإلنسان إذا طاب أصلھ وطابت سریرتھ ظھر ذلك الطیب على شمائلھ وآدابھ فیتواضع
ألنھ یوم فاقة وفقر وحاجة إلى  یتكبر، وال یصعر خده إذا خرج للصالة، ولكن یخرج على صفة تدل على ذلتھ  سبحانھ وتعالى وانكساره؛

خرج علیھ الصالة والسالم وعلیھ شعار المتواضعین، ویتأكد : أي). ًخرج متواضعا: (هللا عز وجل، وقد جاء ھذا اللفظ في حدیث ابن عباس 
ق األخیار والعلماء والصالحین كطالب العلم ونحوھم، فھم أحق الناس بھذه الخلة الكریمة التي یحبھا هللا ویرفع أھلھا، فقد قال ھذا في ح

ًمتعاطیا أسباب الخشوع من السكینة ونحوھا، وأصل الشيء : أي) ًمتخشعا: (وقولھ) . ما تواضع أحد  إال رفعھ: (صلى هللا علیھ وسلم
فالمعنى أن اإلمام ال یكون فیھ صخب وال لغط وال لغو، ولكن فیھ سكینة ووقار یدل على حالة من الذلة  . یھ سكون وھدوءالذي ف: الخاشع

من الذلة، وذلك كما قلنا؛ ألن الحال والمقام یقتضي ھذا، فالمقام مقام سؤال، والسائل إذا سأل ربھ ) ًمتذلال: (وقولھ. سبحانھ وتعالى واالنكسار
 یظھر  عز وجل الذلة واالنكسار، كأن یطأطئ رأسھ وتظھر علیھ آثار الخوف والوجل من هللا سبحانھ وتعالى حتى یرحمھ وال ینبغي أن

یخیبھ فیرد علیھ سؤالھ وال یجیب استسقاءه، فكل إنسان أراد الخروج فعلیھ أن یخرج وكلھ أمل أن هللا یرحمھ، وما یدریك فلعل هللا أن یجعل 
ابة، ویرحم بك ھذه األمة، ویكون لك أجر ھذا الدعاء وأجر ھذا الخیر الذي تصاب بھ األمة، وما ذلك على هللا بعزیز، وفي دعوتك ھي المج

، فا ال ) رب أشعث أغبر ذي طمرین مدفوع باألبواب لو أقسم على هللا ألبره: (الحدیث الصحیح عن النبي صلى هللا علیھ وسلم أنھ قال
. لى األشكال، ولكن ینظر إلى القلوب، فإذا خرج اإلنسان بذلة واستكانة وفاقة إلى هللا عز وجل فإنھ حري أن یجابینظر إلى الصور وال إ

  .وھي بالغ السؤال: من الضراعة) ًمتضرعا(
 
 
 
 

 أصناف الناس الذین یخرجون مع اإلمام لالستسقاء
 
 
 عمر بن الخطاب رضي هللا عنھ أنھ استسقى بعم رسول هللا صلى هللا أثر عن]. ومعھ أھل الدین والصالح والشیوخ والصبیان والممیزون ]

فیكون مع اإلمام أھل الدین والصالح، كالعلماء واألخیار الذین عرفوا باالستقامة والتمسك بالكتاب . علیھ وسلم، وھو العباس بن عبد المطلب
یر وأھل التمسك بالدین، فمثل ھؤالء ترجى إجابة دعوتھم بإذن هللا عز ًوالسنة والعبادة على منھج السلف بعیدا عن البدع واألھواء، وأھل الخ

ًوجل لما فیھم من الخیر واالستقامة وااللتزام بدین هللا عز وجل، وكلما كان اإلنسان أكثر صالحا واستقامة كلما كانت دعوتھ أرجى لإلجابة؛ 
مة بالطاعة والخیر وذكر  عز وجل أن یذكره، فمن ذكر هللا في ألن هللا سبحانھ وتعالى یذكر من ذكره، ووعد الذي یكون على استقا

الرخاء ذكره في الشدة، فلذلك یخرج بأمثال ھؤالء من العلماء وطالب العلم واألخیار الصالحین ونحوھم من أھل الفضل والنبل، وھذا أدعى 
: قولھ. ًغنیاء واألثریاء فإن الحال یكون على عكس ھذا تماماإلظھار الحاجة  سبحانھ وتعالى، على خالف ما إذا خرج بأھل الدنیا من األ

فإن كانوا في : (یخرج معھ الشیوخ؛ ألن كبار السن قلوبھم منكسرة، ولذلك لما ذكر النبي صلى هللا علیھ وسلم اإلمامة قال: أي]. والشیوخ[
ة؛ ألن كبار السن فیھم خشوع، فقد جبروا الزمان، وعزفت ، وكبر السن مظنة أن یكون اإلنسان أقرب إلى اآلخرً)الھجرة سواء فأكبرھم سنا

نفوسھم عن الدنیا، وأقبلوا على اآلخرة، فالخشوع منھم أكثر، ولذلك یكون الدعاء منھم أرجى إجابة من غیرھم، فالمھم أن یتعاطى أسباب 
ًرضع، وبھائم رتع لصببت العذاب علیكم صباّلوال شیبان ركع، وصبیان : (وبعض العلماء یستدل لھذا بحدیث ابن ماجة . إجابة الدعاء ّ ، إال ) ّ

معھ الصبیان الممیزون، وذلك لقلة ذنوبھم؛  ویخرج: أي]. والصبیان الممیزون: [قولھ. أن ھذا الحدیث تكلم العلماء رحمھم هللا على إسناده
 نوع استرحام  عز وجل، فإن خروج اإلنسان ألنھم غیر مكلفین، فدعاؤھم وسؤالھم هللا عز وجل أرجى إجابة، مع أن خروج الصبیان فیھ

 ...... .بأطفالھ من الصغار فیھ نوع من الذلة  عز وجل
 

 خروج أھل الذمة مع المسلمین لالستسقاء
 
 

 وأحبوا أھل الذمة ھم الیھود والنصارى الذین فتحت بالدھم]. وإن خرج أھل الذمة منفردین عن المسلمین ال بیوم لم یمنعوا: [قال رحمھ هللا
ًأما من جاء من الكفار إلى بالد المسلمین، ودخل بأمان من واحد منھم فإن أمانھ یكون ماضیا على جمیع . أن یبقوا على دینھم ویدفعوا الجزیة

ین ، فالكافر إذا دخل بالد المسلم) ذمة المسلمین واحدة یسعى بھا أدناھم وھم حرب على من سواھم: (المسلمین، لحدیث علي في الصحیح
فإن أراد أھل الذمة الخروج لالستسقاء فقد اتفق . ًیسمى مستأمنا، وإن كان من الیھود والنصارى الذین یدفعون الجزیة فھو من أھل الذمة

على عدم السماح لھم أن یخرجوا منفردین في یوم معین؛ ألنھم إذا خرجوا منفردین في یوم معین ربما امتحن هللا العباد فنزل الغیث  العلماء
. في الیوم الذي استسقوا فیھ فتحصل الفتنة للناس، وربما ظنوا أنھم سقوا باستسقائھم، ولذلك ال یشرع أن یمكنوا من االستسقاء منفردین

یجوز أن یخرجوا مع : - كما اختاره المصنف رحمھ هللا-فقال بعض العلماء : واختلف العلماء إذا طلبوا الخروج مع المسلمین المستسقین
ولكن یعتزلون المسلمین، وال یصلون معھم، حتى ال تكون لھم ید منة، فإذا ظھر الفضل كانت نسبتھ للمسلمین، وھم أحق بذلك المسلمین، 

وأولى بھ؛ ألنھم على دین هللا الصحیح، وأولئك على غیر دین اإلسالم، ولذلك ال یشرع أن یكونوا مع المسلمین في نفس المصلى، وإنما 
 ....... غیر ناحیة المسلمینیعتزلون ویكونون بناحیة

 
 كیفیة الخطبة والدعاء في االستسقاء
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]. فیصلي بھم، ثم یخطب واحدة یفتتحھا بالتكبیر كخطبة العید، ویكثر فیھا االستغفار وقراءة اآلیات التي فیھا األمر بھ: [قال رحمھ هللا تعالى
 لھا بصالة العید على ظاھر حدیث ابن عباس حینما وصف صالة رسول ًما ذكره المصنف في شأن الخطبة ھو كما ذكر بعض العلماء إلحاقا

األولى واألقوى أن یستفتح بحمد هللا عز وجل، لكن لو ). یفتتحھا بالتكبیر: (وقولھ. هللا صلى هللا علیھ وسلم في االستسقاء أنھا كصالة العید
ى واألقرب للسنة أن یبدأ بحمد هللا عز وجل والثناء على هللا سبحانھ ّكبر وھو یتأول فھو قول لھ سلف من العلماء قالوا بھ، وإن كان األول

ویكثر فیھا [قولھ . وتعالى، على ظاھر حدیث أم المؤمنین عائشة رضي هللا عنھا الذي تقدمت اإلشارة إلیھ، وھو عند أبي داود وغیره
ًفقلت اْستغفُروا ربكم إنُھ كان غفارا : آیات االستغفار كقولھ تعالى]. االستغفار وقراءة اآلیات التي فیھا األمر بھ َّ ََّ َ ََ ْ َ ُ َِ ْ ُ َُّ ِ ًُیْرسل السماء علْیكم مدرارا * ْ َ َ َ َْ ِ َّ ِْ ُ َ ِ

ًوُیْمددكم بأْموال وبنین ویْجعْل لكم جناٍت ویْجعْل لكم أنھارا *  َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َْ ُ ُ َُ َْ ْ َْ َّ َ ِ ٍِ ِ ة واضحة ، فلما ورد ھذا النص في كتاب هللا عز وجل دل دالل]12-10:نوح[ْ
وال یقف األمر عند ھذا، بل إنھ سبب في وضع البركة في . على أن االستغفار من أعظم األسباب التي یرحم هللا بھا عباده فیسقیھم الغیث

األموال واألوالد، فمن أكثر االستغفار فإنھ یخرج من ذنوبھ، وإذا خرج اإلنسان من ذنوبھ خرج من أسباب البالء، وكان ذلك من أعظم 
اللھم : (ویرفع یدیھ فیدعو بدعاء النبي صلى هللا علیھ وسلم، ومنھ: [قال رحمھ هللا تعالى. مور التي یجعل هللا بھا خیر دینھ ودنیاه وآخرتھاأل

ًاسقنا غیثا مغیثا رفع الیدین في دعاء االستسقاء ثبتت بھ النصوص الصحیحة، ومن أقواھا حدیث أنس في الصحیحي وأنھ ]. إلى آخره ...) ً
وكذلك رفع یدیھ في استسقائھ علیھ الصالة والسالم یوم الجمعة، وقد ذكرنا في . صف رفعھ حتى ذكر أنھ كان یبالغ حتى یرى بیاض إبطیھو

صالة الجمعة أنھ یشرع لإلمام إذا دعا لالستسقاء أن یرفع یدیھ، وقد جاء رفع الیدین عند الدعاء عن النبي صلى هللا علیھ وسلم فیما ال یقل 
ًالثین حدیثا، وذكر اإلمام النووي أنھ جمع نحو ذلك من الصحیحین أو أحدھما كلھا في رفعھ علیھ الصالة والسالم لیدیھ في الدعاء، عن ث

فرفع الیدین في الدعاء ال حرج فیھ إال في العبادات التوقیفیة كالحج والعمرة ونحو ذلك، فیتقید فیھا بالوارد، وال . وھذا في مواضع مختلفة
ًفلو أن إنسانا في لحظة ما أراد أن یدعو فرفع یدیھ ففي ھذا عدد من األحادیث الكثیرة عن رسول هللا صلى هللا . إال حیث ورد الرفعیرفع 

علیھ وسلم الصحیحة والحسنة التي تدل على رفعھ، حتى أفردھا اإلمام النووي بالتصنیف، وأفردھا كذلك اإلمام البخاري رحمھ هللا في 
، وذكر األحادیث في )فض الوعاء بمشروعیة رفع الیدین في الدعاء: (ًب الدعوات، وأفردھا أیضا السیوطي في كتابھصحیحھ بعد كتا

الصحیحین وغیرھما، وھي ثابتة عن النبي صلى هللا علیھ وسلم، لكن في العبادات التوقیفیة ال یشرع رفع الیدین إال في المواطن التي ورد 
فإذا أراد أن : ًوبناء على ذلك. وسلم أنھ رفع یدیھ فیھا، فھذا ھو السنة والثابت عن النبي صلى هللا علیھ وسلمعن رسول هللا صلى هللا علیھ 

ًیستسقي یشرع لھ أن یرفع یدیھ في االستسقاء، ویرفع یدیھ مبالغا في الرفع حتى یرى بیاض إبطیھ، وإذا كان علیھ الثوب یكون في حكم من 
وقد ثبت عن النبي صلى هللا علیھ وسلم أنھ قلب كفیھ .  في رفع الیدین حتى یظھر شدة الفاقة  سبحانھ وتعالىانكشف إبطھ، بمعنى أنھ یبالغ

ًوبناء . ھو سنة توقیفة ال تشرع إال في ھذا الموضع: فمنھم من یقول: صلوات هللا وسالمھ علیھ في الدعاء، وللعلماء في ھذا القلب وجھان
 أن النبي صلى -كما ذكر بعض العلماء-نسان كفیھ إال في ھذا الموضع من دعاء االستسقاء، وتكون مناسبتھ على ذلك ال یشرع أن یقلب اإل

، ) أن النبي صلى هللا علیھ وسلم كان یحب الفأل ویكره الطیرة: (ّتقره الشریعة، كما في الصحیحین ّهللا علیھ وسلم عد ھذا من الفأل، والفأل
ًرى شیئا یبشره بالخیر، كأن یرید السفر فیسمع إنسانا یقولأن یسمع اإلنسان، أو ی: والفأل فإنھ فأل بالسالمة؛ ألن الفأل یحمل . یا سالم: ً

اإلنسان على حسن الظن با عز وجل، ویزید من اعتقاده با جل جاللھ، بخالف التشاؤم؛ فإن التشاؤم یصرفھ إلى االعتقاد في األشیاء، 
ًاد في األشخاص، فإذا رأى مشلوال أو أعمى تشاءم فصار یعتقد في األشخاص أنھم شؤم علیھ، فیفطعن ھذا في واالعتقاد في األزمنة، واالعتق

ّ لكن الفأل الحسن یحسن ظنھ با عز وجل، فقلب كفیھ علیھ الصالة والسالم من باب الفأل - نسأل هللا السالمة والعافیة- عقیدتھ وتوحیده 
ّأرجو أن هللا یبدل الحال، أو یغیر ما بالناس من الشدة إلى الرخاء، ومن الضیق إلى السعة، ومن القحط : الحسن، فإنھ سأل ربھ وكأنھ یقول

ومن العلماء .  من باب الفأل-كما قلنا-التي ینتفع بھا الناس والدواب وخلق هللا عز وجل، وھذا  إلى الغیث، ومن الجدب إلى المراعي الخصبة
واألقوى أن ھذا یختص بما ورد عن . ي شدة، وفیھ حدیث حسنھ بعض العلماء، إال أن فیھ ابن لھیعةإنھ یشرع عند كل دعاء ف: من یقول

النبي صلى هللا علیھ وسلم، وأما في غیره فیكون السؤال ببطن الكف، كما ھو األصل في دعاء هللا عز وجل وسؤالھ الثابتة بھ األحادیث 
ًاللھم اسقنا غیثا مغیثا: (فیدعو بدعاء النبي صلى هللا علیھ وسلم، ومنھ: (قولھ. الصحیحة عن رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم ). إلى آخره...) ً

، وكذلك جاء عنھ علیھ الصالة والسالم أنھ ) اللھم أغثنا، اللھم أغثنا. اللھم أغثنا: (ثبت عن النبي صلى هللا علیھ وسلم في الصحیحین أنھ قال
ًاللھم أغثنا غیثا مغیثا: (قال ًئا مریئا مریعا عاما طبقا سحا غدقا عاجال غیر آجل وال رائف تنبت بھ الزرع، وتدر بھ الضرع، وتحیي بھ ھنی. ً ً ً ً ً ً ً ً

اللھم إن بالعباد والبالد من البالء والألواء والجھد ما : (، وكذلك ورد عنھ) بلدك المیت، سقیا رحمة ال سقیا عذاب وال بالء وال غرق وال ھدم
، وغیر ذلك ) اللھم اسقنا الغیث وال تجعلنا من القانطین: (، وكذلك) ال یعول في رفعھ إال علیك، اللھم أغثنا، اللھم أغثناال یشكى إال إلیك، و

من األدعیة التي وردت في الكتاب فیھا استرحام، واستغفار وسؤال هللا عز وجل الرحمة بعباده، فكل ذلك ال حرج على اإلنسان أن یدعو 
 .......بھ
 

  الناس إن سقوا قبل االستسقاءما یفعلھ
 
 

إذا نزل علیھم غیث قبل استسقائھم شكر وهللا : أي]. وإن سقوا قبل خروجھم شكروا هللا وسألوه المزید من فضلھ: [قال رحمھ هللا تعالى
ًتعالى، والسبب في ھذا أنھ إن وعدھم یوما معینا، فلربما یغیرون ما بھم ویتوبون من المظالم، فیرحمھم هللا  قبل أن یسقوا، فإذا نزلت علیھم ً

الرحمة وسقوا قبل أن یخرجوا فحینئٍذ یحمدون هللا عز وجل ویشكرونھ حتى یبارك لھم فیما أسدى إلیھم وأوالھم من نعمھ وفضلھ، ولذلك قال 
لغیث، وأغیث العباد، وجرت بمعنى أنھم لو تھیأوا للخروج لالستسقاء، فنزل ا. ال یشرع أن تصلى صالة االستسقاء إذا نزل الغیث: العلماء
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؛ ألنھ یشكي ...)اللھم إن بالعباد والبالد من الجھد والبالء: (السیول، وانتفع الناس، فحینئٍذ ال وجھ لالستسقاء، فال یستقیم للخطیب أن یقول
غیث ولم یكن الغیث الذي ال یشرع أن یستسقوا إذا سقوا الغیث، لكن لو سقوا سقیا ضعیفة، أو نزل ال: بدون سبب للشكوى، ولذلك قالوا

الثابت في ]. وینادى لھا الصالة جامعة: [قال رحمھ هللا تعالى. ینتظرون فإنھ یشرع لھم أن یخرجوا، وأن یستسقوا مع نزول الغیث علیھم
ولكن األقوى )  جامعةالصالة(الحدیث الصحیح عنھ علیھ الصالة والسالم أنھ لم یؤذن لھا ولم یقم، ولكن بعض العلماء یقول بأنھ ینادي لھا بـ

یصلونھا فرادى : أي .[ولیس من شرطھا إذن اإلمام: [قال رحمھ هللا تعالى). بدون أذان وال إقامة: (واألشبھ أن ال ینادى لھا بھذا النداء، لقولھ
 ...... .وجماعات، بدون لیست كالجمعة، أما الجمعة فال بد فیھا من إذن اإلمام

 
 ما یسن فعلھ عند نزول المطر

 
 

 آداب االستسقاء التي -رحمھ هللا-بعد أن ذكر لنا ]. ویسن أن یقف في أول المطر وإخراج رحلھ وثیابھ لیصیبھما المطر: [قال رحمھ هللا تعالى
قبل السقیا وصفة صالة االستسقاء شرع رحمھ هللا في بعض اآلداب والسنن وھدي رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم أثناء نزول الغیث، وھذا 

 المناسب؛ ألنھ لما تكلم عن السقیا وسؤال هللا الغیث ناسب أن یذكر بعض الھدي واآلداب الواردة عن رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم من
فمن ھذه اآلداب أن یخرج إلى المطر؛ ألن النبي صلى هللا علیھ وسلم كان إذا نزل الغیث حسر عن رأسھ صلوات هللا . أثناء نزول الغیث

، فكان علیھ الصالة )ًاللھم صیبا نافعا: (وكان من دعائھ. ، أخرجھ الترمذي وغیره) إنھ قریب العھد بربھ: ( وكان یقولوسالمھ علیھ،
ًالغیث والمطر صیبا نافعا، ولذلك شرع أن یحسر عن رأسھ حتى یصیبھ الغیث والسالم یسأل هللا أن یكون ھذا من السنة، : ولذلك قالوا. ً

ًیبا نافعاص: (ویكون الدعاء الوارد ، بمعنى أنھ یكون فیھ الخیر؛ إذ ربما مطر الناس وال یكون في ھذا المطر خیر، فیبقون على قحطھم وما )ً
ً فال یكون صیبا نافعا، كما ثبت في الحدیث عنھ علیھ الصالة والسالم-نسأل هللا السالمة والعافیة-ھم فیھ من الجدب  أن تمطروا ثم تمطروا : (ً
یمطر الناس المطر بعد المطر وال یضع هللا البركة في ھذا المطر، فال تنبت األرض، فكأنھم لم یمطروا، فھذا من : أي) ثم ال تنبت األرض

  .وكان من ھدیھ علیھ الصالة والسالم أنھ ندب للدعاء عند نزول المطر، فإنھ من مظان اإلجابة. -نسأل هللا السالمة والعافیة-أشد ما یكون 
 
 
 
 

 ف من كثرة المطرما یقال عند الخو
 
 

اللھم حوالینا وال علینا، اللھم على الضراب واآلكام وبطون األودیة : (وإن زادت المیاه وخیف منھا سن أن یقول: [قال رحمھ الھ تعالى
لنا ما ال طاقة لنا بھ(، )ومنابت الشجر ِربنا وال تحمِّ َِّ َ َ َ ََ َ َ َ َ َ َْ لیھ الصالة والسالم، وھذا ھو الدعاء الذي الدعاء الذي ذكره ھو الوارد عنھ ع]. اآلیة ...) ُ

ًیمكن أن یقال عند تخوف المطر، كأن یكون مطرا شدیدا یخشى منھ الغرق، ویخشى أن یكون منھ ما یضر الناس، فیسأل هللا أن یجعلھ  ً ّ
حوالینا وال : (، فلذلك یقولحوالیھم وال علیھم، بمعنى أنھ ال یسأل هللا صرف المطر كلھ؛ ألنھ إذا صرفھ كلھ صرف الخیر عن عباد هللا

على : (فمراده ما فسره بعد ذلك في قولھ. ؛ ألن ما حوالي المدن والقرى في الغالب أماكن السیول واألودیة التي یتقونھا عند النزول)علینا
ھا على الجبال یكون منھ ؛ وذلك أنھا إذا نزلت على الجبال فإنھا تنفع أكثر؛ ألن نزول) الضراب واآلكام وبطون األودیة ومنابت الشجر

ًجریان السیل، بخالف نزولھا على األرض المنبسطة، فنزول الغیث على الضراب واآلكام وبطون األودیة واألماكن المرتفعة ینفع كثیرا، 
حسب قوة مورده، ویصل إلى أمد، ربما یجاوز المكان الذي نزلھ إلى مكان آخر؛ ألن السیل إذا قویت موارده كانت نھایتھ أبلغ ما تكون على 

فلذلك یسأل هللا أن یكون على األماكن العالیة حتى یكون أبلغ في وصول الماء إلى الناس اآلخرین، حتى ینتفع بھ المسلمون، ویكون نفعھ 
ًعاما ال خاصا بالمكان الذي نزل فیھ ً. ...... 

 
 األسئلة

 
 

...... 
 

 حكم الخطبة في صالة الكسوف
 
 

، والصالة والسالم على رسول هللا، وعلى آلھ : صالة الكسوف؟ الجوابما حكم الخطبة في : السؤال بسم هللا الرحمن الرحیم، الحمد 
فإذا رأیتم ذلك فصلوا : (فإن الخطبة في صالة الكسوف لیست بواجبة، وذلك أن النبي صلى هللا علیھ وسلم قال: أما بعد. وصحبھ ومن وااله

 علیھ الصالة والسالم بالخطبة، خاصة وأن خطبتھ علیھ الصالة والسالم كانت لمناسبة، وھي قول ، ولم یأمر) حتى ینكشف ما بكم وادعوا
فھي لیست بواجبة، لكن لو خطب فإنھ ال حرج في ذلك، وھو مذھب طائفة من . إن إبراھیم قد توفي، وإن الشمس قد كسفت لوفاتھ: الناس
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رج؛ ألن النبي صلى هللا علیھ وسلم ذكر الجنة والنار في خطبتھ علیھ الصالة والسالم، العلماء، ویرون أنھا جائزة، بمعنى أنھا مسنونة وال ح
  .وهللا تعالى أعلم. فھذا یدل على مشروعیة الخطبة لھا: ورغب ورھب في خطبة الكسوف، قالوا

 
 
 
 

 حكم من ندبھم الوالي لالستسقاء وھم مكتفون بالعشب والماء
 
 

وتكون السقیا . نعم: اء وھناك بلدة مكتفیة بالماء والعشب، فھل یشرع لھم االستسقاء بندب الوالي لھم؟ الجوابإذا ندب الوالي لالستسق: السؤال
ًلغیرھم، كأن یكون البلد واحدا فیستسقون، فیكون السقیا لھم زیادة خیر، ولغیرھم زوال بالء وضر، وقد نص بعض العلماء على أنھ ال حرج 

  .في ھذا، وهللا تعالى أعلم
 
 
 
 

 كیفیة قضاء من فاتتھ ركعة من صالة االستسقاء
 
 

ھذه المسألة مفرعة على مسألة : كیف یقضي صالة االستسقاء من فاتتھ ركعة منھا، ھل یقضیھا سبع تكبیرات أم خمس؟ الجواب: السؤال
رة؟ فھناك مذھبان ھما أصل ھذه إذا فاتتك بعض الركعات فھل صالتك ما بقي مع اإلمام ھي األولى، أو ھي األخی: أخرى في القضاء وھي

الذي أدركتھ مع اإلمام ھو صالتك : فمن العلماء من یقول. ّالمسألة تفرع عنھما مذھب الجمع، وھو المذھب الثالث الذي یلفق بین المذھبین
تج بحدیث أبي ھریرة في ًوبناء على ذلك فإذا سلم اإلمام فإنك تضیف ما فاتك من الركعات وتعتبره آخر صالتك، وھذا المذھب یح. األولى

، فھذا یدل على أنك تبني على صالة اإلمام، وال تقضي ما ) ما أدركتم فصلوا، وما فاتكم فأتموا: (أن النبي صلى هللا علیھ وسلم قال: الصحیح
.  الركعات التي فاتتكتبني، وتعید ًوبناء على ذلك فإذا قمت فإنك تقضي وال. صالتك مع اإلمام ھي األخیرة: ومن العلماء من یقول. فاتك

وأصح ). فأتموا: (، وروایة)فاقضوا: (ًیبني في األفعال ویقضي في األقوال، جمعا بین روایة: وھناك مذھب ثالث یلفق بین المذھبین فیقول
حیحة عن أبي ھریرة ألن الروایة الص: ًأوال: ھذه األقوال وأقواھا أنھ یتم ویبني، وال یقضي، وال یجمع بین البناء والقضاء، وذلك لما یلي

: أقوى من الذین رووا) فأتموا: (، فأصحاب الزھري رحمھ هللا الذین رووا)وما فاتكم فأتموا: (أقوى ما رویت بھ روایة اإلئتمام، أي
یستعمل ؛ ألن القضاء )فاقضوا: (ال تعارضھا روایة) فأتموا: (أن رویة: ًثانیا. ، فالسفیانان یقدمان على غیرھما عند التعارض)فاقضوا(

ُفإذا قضیت الصالة : بمعنى اإلتمام، ومنھ قولھ تعالى ََّ ِ َِ ُ َ ْفإذا قضْیتم مناسككم : وقولھ سبحانھ وتعالى. تمت: أي] 10:الجمعة[ِ ُْ َُ َ َ َِ َ َ َ : أي] 200:البقرة[ِ
 وجھ بحیث یمكن یعارض من كل والقاعدة في األصول أنھ إذا تعارض نص مع نص، وكان أحدھما یتضمن المعنى الذي ال. أتممتموھا

) فاقضوا: (روایة: فنقول. صرفھ إلى معنى یتفق مع الوجھ الثاني فإنھ ینبغي صرف النص المخالف إلى المعنى الذي یوافق بھ النص اآلخر
ًإنھ یتم وال یقضي سندا ومتنا، سندا أل: ؛ ألن القضاء یستعمل بمعنى اإلتمام، فترجح قول من یقول)فأتموا: (المراد بھا روایة ً نھا روایة أقوى، ً

. ًومتنا ألن معنى اإلتمام أقوى في الداللة من معنى القضاء، فالقضاء یستعمل بمعنى اإلتمام، فدخل تحت اإلتمام ولم یقو على معارضتھ
ة الثانیة ویتفرع على ھذه المسألة ما لو كنت قد أدركت ركعة في صالة االستسقاء فعلى القول بالقضاء تقوم فتكبر سبع تكبیرات في الركع

وهللا تعالى . التي ستقضیھا، وعلى القول بالبناء تكبر خمس تكبیرات؟ والصحیح أنك تكبر خمس تكبیرات على ظاھر السنة التي ذكرناھا
  .أعلم

 
 
 
 

 مشروعیة شھود النساء لالستسقاء
 
 

اء لالستسقاء إذا أمنت من خروجھن الفتنة، ال حرج في شھود النس: ھل یشرع للنساء أن یحضرن صالة االستسقاء كالعید؟ الجواب: السؤال
وذلك ألن المقام مقام استرحام واستعطاف، وكان بعض العلماء یرى خصوص الخروج لكبیرات السن دون الشابات، فال یشرع للشابات 

ة لھن ولغیرھن، وأما والنساء الالتي تحصل بھن فتنة أن یخرجن؛ ألنھ یوم تضرع ومسكنة، وخروجھن فتنة لھن، أو فتنة لغیرھن، أو فتن
 ً.ال یشرع خروج النساء مطلقا: ًوبعض العلماء یمنع مطلقا، یقول. بالنسبة لكبیرات السن من النساء والضعفة فال حرج في خروجھن
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 من فاتتھ صالة االستسقاء مع الجماعة
 
 

من جاء وقد فرغ اإلمام من صالة : ة؟ الجوابإذا لم أدرك صالة االستسقاء مع الجماعة فھل أصلي بمفردي، أم أستمع للخطب: السؤال
االستسقاء، وكان االستسقاء في مسجد فإنھ یصلي ركعتین تحیة المسجد، ثم ینصت ویدعو بدعاء المسلمین، ویسأل هللا عز وجل الرحمة أثناء 

  .وهللا تعالى أعلم. الدعاء وأثناء خطبة اإلمام
 
 
 
 

  االستسقاءحكم الزیادة والنقصان في عدد تكبیرات صالة
 
 

ًالمشروع أن یكبر في األولى سبعا وفي الثانیة خمسا، على : ما حكم الزیادة والنقصان في عدد تكبیرات صالة االستسقاء؟ الجواب: السؤال ً
ن ًاألصل الذي ذكرناه من حدیث عمرو بن شعیب عن أبیھ عن جده في صالة العید، وعلى ھذا فال یشرع لھ أن یزید، وبناء على ذلك تكو

السنة على ھذه الصفة الواردة، ولو زاد تكبیرة فبعض العلماء یرى من ناحیة األصل أنھا بدعة، ویرى كأنھ قد تكلم بكالم أجنبي، فیتفرع 
نھا الحكم على ھذه المسألة عن حكم الكالم في الصالة إذا كان بذكر هللا كالتكبیر والتحمید وتالوة القرآن، وإذا كان بغیره، وإن كان األقوى أ

ًال تبطل، فإذا زاد تكبیرة ال تبطل، لكنھ یأثم؛ ألنھا بدعة وحدث، فیعتبر آثما إذا كان عالما لكن لو شك ھل الذي كبره أربع تكبیرات أو . ً
 خمس تكبیرات فإنھ یبني على األقل حتى یستیقن، على األصل الذي دل علیھ حدیث عبد هللا بن زید رضي هللا عنھ، وكذلك أحادیث الشك في

أما . عدد ركعات الصالة كحدیث أبي سعید، وأبي موسى رضي هللا عن الجمیع، وھي كلھا ثابتة وصحیحة عن النبي صلى هللا علیھ وسلم
  .وهللا تعالى أعلم. إن ھذا من البدعة والحدث، ویأثم صاحبھ: كونھ یزید في عدد التكبیرات من عند نفسھ فال؛ ألننا قلنا

 
 
 
 

 قاء یشمل غطاء الرأسقلب الرداء في االستس
 
 

الرداء ھو ما یلبس ألعالي البدن، وما یكون ألسفل البدن یسمى : ھل قلب الرداء في االستسقاء یشمل ما یغطى بھ الرأس؟ الجواب: السؤال
ا على األیسر على ًإزارا في لغة العرب، مثل ما یلبس المحرم، ولقد قلب رداءه علیھ الصالة والسالم، فجعل ما على األیمن على األیسر، وم

لما كان المعنى ھو : األیمن، وھذا ھو السنة عن النبي صلى هللا علیھ وسلم، فطرد بعض العلماء رحمھم هللا ذلك في الملبوس اآلن، وقال
 وال حرج أن ّالتفاؤل بتغیر الحال واسترحام هللا عز وجل وحسن الظن با سبحانھ وتعالى شرع إذا كان لھ عباءة كالبشت ونحوه أن یقلبھ،

ًوكذلك أیضا إذا لم یكن علیھ عباءة قلب غطاءه الذي على رأسھ كالغترة والشال ونحوھما، : قالوا. یجعل أیمنھ على یساره وأیسره على یمینھ
 علیھ غیر مؤثرة؛ ألن مقصود النبي صلى هللا وال حرج علیھ أن یقلبھ فیجعل أیمنھ أیسره وأیسره أیمنھ؛ ألن المعنى موجود، وصورة الثوب

 .وهللا تعالى أعلم. ًوسلم حسن الظن با عز وجل والفأل المحمود شرعا
 
 
 
 

 حكم تخصیص یوم اإلثنین بصالة االستسقاء
 
 

اختار بعض العلماء یوم االثنین ألنھ یوم صیام، وھو أرفق وأیسر على : ھل ورد دلیل على تخصیص الصالة بیوم اإلثنین؟ الجواب: السؤال
 یوم السبت ألنھ یوم الیھود، وكرھوا یوم األحد ألنھ یوم النصارى، ویرون أن ابتداء اإلثنین أرفق بالناس، ویوافق عرض الناس، فكرھوا

األعمال على هللا، ثم إن الناس یصومونھ فھم أقرب إلى هللا عز وجل، ومثل اإلثنین یكون الخمیس؛ ألن للخمیس ما لإلثنین، وقد یكون أرفق 
ومع ذلك فلیس ھناك دلیل لتخصیص اإلثنین، لكن لو خصص اإلثنین فال حرج، لزومھ واعتقاد وجوبھ فلیس . یھممن جھة كونھ أخف عل

یجب خروج ھذا الیوم، فتخصیص أي یوم للخروج ثبتت بھ السنة، : یخصص یوم للخروج، وقولنا: ھناك دلیل على ذلك، وفرق بین أن نقول
 .وهللا تعالى أعلم. وأما اعتقاد وجوبھ فال
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 حكم رفع الیدین عند دعاء الخطیب في الجمعة
 
 

رفع الیدین في خطبة الجمعة ال یشرع إال عند االستسقاء؛ ألن : ھل یشرع رفع الیدین في خطبة الجمعة إذا دعا الخطیب؟ الجواب: السؤال
 وأرضاه، فدل على أنھ كان من ھدیھ إذا النبي صلى هللا علیھ وسلم إنما رفع حین استسقى، كما في الصحیحین من حدیث أنس رضي هللا عنھ

دعا أنھ ال یرفع إال في استسقائھ، ومن ھنا أخذ العلماء رحمھم هللا أنھ ال یشرع الرفع، ولما رفع مروان بن الحكم على منبر النبي صلى هللا 
اللھم :  علیھ وسلم یزید على أن یشیر بإصبعھوھذا إنكار علیھ، فلم یكن النبي صلى هللا. ًتبا لھاتین الیدین: علیھ وسلم قال عمارة بن رؤیبة

  .وهللا تعالى أعلم. ونحو ھذا، فما كان یرفع یدیھ صلوات هللا وسالمھ علیھ في دعائھ في خطبة الجمعة. اللھم تب علینا. اللھم ارحمنا. اغفر لنا
 
 
 
 

 من علیھ أكثر من كفارة یمین
 
 

ھذا فیھ تفصیل، فإذا حلفت الیمین على شيء واحد وكررت : ارة واحدة أم متعددة؟ الجوابامرأة علیھا كفارات أیمان، فھل تكفر كف: السؤال
. وهللا ال أخرج: قالت. اخرجي: ثم في الیوم الثاني قیل لھا. وهللا ال أخرج: اخرجي، قالت: ثم بعد ساعة قیل لھا. وهللا ال أخرج: الیمین فقالت

ًعین فكفارتھ كفارة واحدة، وأما إذا كانت حلفت أیمانا متعددة على أشیاء متعددة فإن الكفارة فحینئٍذ لو حلفت ألف یمین على ھذا الشيء الم
  .وهللا تعالى أعلم. فیھا متعددة بتعددھا، وذلك الختالف أسبابھا، فكل یمین تستقل بحكمھا، ویجب التكفیر عن كل واحدة منھا منفردة عن أختھا

 
 
 
 

 مستحب أو الواجبحكم إدراج نیة الوضوء في الغسل ال
 
 

ال حرج أن یدرج اإلنسان الوضوء تحت : ما حكم إدراج نیة الوضوء في الغسل، سواء أكان للتبرد أم للجنابة أم للجمعة؟ الجواب: السؤال
 كان یتوضأ أن النبي صلى هللا علیھ وسلم ما: (الغسل، فتنوي قبل غسلك أن تصلي بعد الغسل، فھذا ال حرج فیھ، لحدیث أم المؤمنین عائشة 

، فكان بعد الغسل یصلي مباشرة، فأجمع العلماء على أن من نوى بغسلھ أن یصلي أنھ یجزئھ، سواء أكان الغسل للجنابة أم كان ) بعد غسلھ
ًغسال مستحبا   .وهللا تعالى أعلم. ً

 
 
 
 

 وقت قیام المرأة إلى الصالة المكتوبة
 
 

إذا دخل الوقت یجوز للمرأة : اء اإلمام من الصالة، أم بعد دخول الوقت مباشرة؟ الجوابھل تصلي المرأة الصلوات الخمس بعد انتھ: السؤال
ال تلزم بصالة اإلمام، وال یجب علیھا أن تتقید . أن تصلي، فإذا سمعت النداء، أو غلب على ظنھا أن وقت الصالة قد دخل فإنھا تصلي

ًجمعة إذا كان قد ترك الجمعة تھاونا فإنھ ال یصلیھا ظھرا إال بعد صالة اإلمام بصالة اإلمام، وإنما یتقید بصالة اإلمام الرجل في یوم ال ً
  .وهللا تعالى أعلم. ًللجمعة؛ ألنھا ال تجب علیھ ظھرا إال بعد فراغ اإلمام من الجمعة

 
 
 
 

 حكم الدخول مع الجماعة إذا أدرك المصلي التشھد األخیر
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ھد األخیر فھل أجلس معھم للتشھد، ثم أتم، أم أنتظر حتى یتجمع بعض المتأخرین ونقیم جماعة إذا وصلت المسجد والجماعة في التش: السؤال
فإذا أقیمت فال : (من دخل المسجد وجب علیھ أن یدخل مع الجماعة لظاھر السنة عن النبي صلى هللا علیھ وسلم في قولھ: جدیدة؟ الجواب

إن النبي : ولم یفرق بین قلیل وال كثیر، ولذلك یقولون) فما أدركتم: (فقال) كتم فصلواتأتوھا وأنتم تسعون وأتوھا وعلیكم السكینة، فما أدر
مع أنھما كانا قد صلیا في -ما منعكما أن تصلیا في القوم؟ ألستما بمسلمین؟ : (صلى هللا علیھ وسلم شدد في ترك الجماعة حتى قال للرجلین

فكون اإلنسان یدخل ). إذا صلیتما في رحالكما ثم أتیتما المسجد فصلیا فإنھا لكما نافلة: قال. قد صلینا في رحالنا! یا رسول هللا:  فقاال- رحالھما
لیس ھناك دلیل یستثني ھذا العموم : ًوالجماعة قائمة واإلمام في صالتھ ویبقى واقفا ینتظر تسلیم اإلمام فھذا ال أصل لھ من جھة الدلیل، أي

م، ولذلك ینص العلماء رحمھم هللا لحدیث أبي ھریرة في الصحیح على أنھ ینبغي علیھ أن یدخل مع الوارد عن رسول هللا صلى هللا علیھ وسل
على : (ًیجب علیھ أن یدخل مع اإلمام وال یتخلف، وقد جاء األمر في بعض األحادیث في السنن مفسرا ذلك، فقال : الجماعة، ومنھم من یقول

ومن األخطاء التي یقع فیھا بعض . اإلنسان أن یدخل على الحالة التي یجد علیھا اإلمامبمعنى أنھ یجب على ) أي حالة أدركتمونا فصلوا
ًالناس والعامة أنھم یرون اإلمام ساجدا فیبقون حتى یرفع اإلمام من سجوده، وھذا فوات للخیر وفوات للبركة، ولذلك ینبغي على اإلنسان إذا 

ًرجة ویعظم لھ بھا األجر، وقد یستجیب هللا لھ الدعاء، فقد یوافق بابا مفتوحا في السماء ًوجد اإلمام ساجدا أن یسجد، فإن هللا یرفعھ بھا د ً
، فترك السجود ) فقمن أن یستجاب لكم: (فیستجاب لھ، وفي الحدیث الصحیح أنھ صلى هللا علیھ وسلم حث على الدعاء عند السجود وقال 

فیفوتھ وقت الصالة؛ ألن ھذا القدر الذي فیھ السجدة یعتبر من أول الوقت، وقد . روالفضل والدرجات واالنتظار حتى یقوم اإلمام فوات للخی
إن العبد لیصلي الصالة وما یصلیھا في وقتھا، ولما فاتھ من وقتھا خیر لھ من الدنیا وما : (جاء في الحدیث عن النبي صلى هللا علیھ وسلم

ا وما فیھا، فھذا القدر الیسیر تدركھ واإلمام راكع، وتدركھ واإلمام ساجد، وتدركھ ً، فلحظات یسیرة ربما تكون خیرا لإلنسان من الدنی) فیھا
فإذا صلى . واإلمام جالس بین السجدتین، وھو یتشھد، فعلى أي حالة أدركت اإلمام فصلِّ رحمك هللا، وادخل مع الجماعة، فھذا ھو نص السنة

أدرك حكم : ماعة األولى، وإن كان لم یدرك حكم الجماعة، وفرق بین قولنامع الجماعة األولى أدرك فضل أول الوقت وأدرك فضیلة الج
ًیسلم فإنھ یكون مدركا لفضل الجماعة األولى،  أدرك فضل الجماعة، فقد نص العلماء على أن من أدرك اإلمام قبل أن: الجماعة، وبین قولنا

إن روایة ) : خمس وعشرین درجة: (، وروایة)ع وعشرین درجةسب: : (ولذلك قالوا في روایات فضل صالة الجماعة على الفرد، كروایة
فمن . لمن أدرك ما بینھما) ست وعشرین: (لمن أدركھا في آخرھا، وروایة) وخمس وعشرین: (لمن أدركھا كاملة، وروایة) سبع وعشرین(

سالم یرید أن یجتمع الناس، وأن ال یتفرقوا، السنة أن اإلنسان یدخل مع اإلمام، وھذا ھو الذي حرص اإلسالم علیھ الجتماع الشمل، وكأن اإل
وآخر دعوانا أن الحمد  رب العالمین، وصلى هللا وسلم . ًوأن ال یكون ذلك سببا في زوال المعنى الذي من أجلھ قصدت صالة الجماعة

 .على سیدنا محمد
 
 
 
 
 

 [1[ مقدمة كتاب الجنائز -شرح زاد المستقنع 
ًث الشارع علیھا ورتب علیھا الثواب العظیم، سواء أكان المریض مسلما أم كافرا، ومقصد الشارع من عیادة المریض من السنن التي ح ً

العیادة أنھا من المواساة لذلك المریض وتصبیره، والمریض الذي أوشك على الموت وعرف ذلك بالعالمات الدالة علیھ ینبغي أن یذكر 
، وأن یلقن الشھادة، ویستخدم معھ الوسائل التي تیسر علیھ النطق بھا، مثل تعاھد بل حلقھ بالتوبة والوصیة، كما یستحب أن ُیحسن ظنھ با

 .بالماء أو بشراب؛ فإن ذلك مما یعین على سھولة نطقھ وحدیثھ، وكذلك ذكر اآلیات واألحادیث التي تبین سعة رحمة هللا
 بیان أن عیادة المریض من السنة

 
 

ً رب العالمین، وصلى هللا وسلم وبارك على نبینا محمد، وعلى آلھ وأصحابھ وأتباعھ وسلم تسلیما كثیرابسم هللا الرحمن الرحیم الحمد  أما . ً
العالمین، والصالة والسالم على أشرف األنبیاء  بسم هللا الرحمن الرحیم الحمد  رب]. كتاب الجنائز: [یقول المؤلف علیھ رحمھ هللا: بعد

ِجمع جنازة أو جنازة : الجنائز]. كتاب الجنائز: [فیقول المصنف رحمھ هللا: أما بعد. ى آلھ وصحبھ أجمعینوالمرسلین؛ سیدنا محمد وعل َ-
ٌجنازة :  وقال بعض العلماء-لغتان َإنھا مأخوذة من جنز الشيء : وقیل. للسریر الذي ُیحمل علیھ المیت) بالكسر(ِللمیت نفسھ، وجنازة ) بالفتح(َ

الحالة األولى تتعلق بدنیاه، : أن للعبد حالتین: ومناسبة ھذا الكتاب لما تقدم. بیان األحكام المتعلقة بالمیت: لمراد بھاا) الجنائز(إذا استتر، و
 ببیان جملة من المسائل واألحكام الشرعیة المتعلقة -رحمھ هللا-والحالة الثانیة تتعلق بآخرتھ، فبعد بیان العبادات التي تتعلق بدنیاه شرع 

وھذا الباب یعتني بھ العلماء من . د موتھ أو بعد موتھ، وذلك من عیادتھ، وتلقینھ، وتغسیلھ، وتكفینھ، والصالة علیھ، ودفنھبالمكلف عن
المحدثین والفقھاء رحمھم هللا، وقد اشتمل على جملة من المسائل واألحكام الشرعیة، وختم بھ المصنف رحمھ هللا كتاب الصالة، وكأنھ لما 

تردد حالة اإلنسان في العبادات بین كونھا عبادة تتعلق بالدنیا، وعبادة تتعلق : ًھ وسطا بین الصالة والزكاة، والسبب في ذلكعبر بالكتاب جعل
ًفي ھذا الموضع سأذكُر لك جملة من األحكام : كأنھ یقول لك] كتاب الجنائز: [باآلخرة، فناسب التقسیم من ھذا الوجھ، كأنھ حینما قال لنا

. تعلقة بالمیت، وما ینبغي على أھلھ وذویھ إذا نزل بھ الموت، وكذلك ما ینبغي على المسلمین من الصالة علیھ ودفنھ والدعاء لھوالمسائل الم
ًھذه السنیة دلت علیھا النصوص المتضافرة الواردة عن النبي صلى هللا علیھ وسلم قوال وفعال، ]. ُتسن عیادة المریض: [یقول رحمھ هللا ً
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 من أجل القربات وأحب الطاعات إلى هللا جل وعال، والتي جمع بھا بین قلوب المؤمنین والمؤمنات؛ لما تشتمل علیھ من وعیادة المریض
ِرحمة بعضھم ببعض؛ ولما فیھا من معونة المسلم ألخیھ المسلم في حالة ھو أشد ما یكون إلى رؤیة إخوانھ، والتعزي بما نزل في جسده، 

َوما أصیب بھ في نفسھ  فعل النبي صلى هللا علیھ وسلم ھذه العیادة، وأمر بھا أصحابھ رضوان هللا علیھم، وأمتھ من بعدھم، فكان علیھ وقد. ُ
الصالة والسالم یعود المریض، وفي الصحیح عنھ علیھ الصالة والسالم أنھ عاد سعد بن أبي وقاص رضي هللا عنھ وأرضاه وساله، وأخبره 

 وكان -وھم الكافرون- ٌ ویستضر بھ أقوام -وھم المسلمون- ٌمھ علیھ وھي أنھ یعمر، وینتفع بھ أقوام بمعجزة من معجزاتھ صلوات هللا وسال
وكذلك ثبت عنھ في الحدیث . ّوكذلك عاد علیھ الصالة والسالم جابر بن عبد هللا رضي هللا عنھ، وصب وضوءه علیھ فشفي. كما قال

 والسالم تدل على مشروعیة ھذه العبادة الجلیلة، وكذلك أمر بھا علیھ الصالة والسالم، فالسنة بفعلھ علیھ الصالة. ًالصحیح أنھ عاد یھودیا
وفي الصحیح عنھ علیھ الصالة والسالم من حدیث البراء أنھ أمر بعیادة المریض وإبرار المقسم، وجعلھا من السبع التي أمر بھا أصحابھ 

 ...... .وأمتھ من بعده صلوات هللا وسالمھ علیھ إلى یوم الدین
 

 فضل عیادة المریض
 
 

ندب علیھ الصالة والسالم إلى عیادة المریض، وأخبر عما فیھا من عظیم األجر وجزیل الثواب عند هللا سبحانھ وتعالى، ففي الصحیح عنھ 
 وللعلماء في ھذا ،) جناھا: وما خرفة الجنة؟ قال: ًمن عاد مریضا فھو في خرفة الجنة حتى یعود، قیل: (علیھ الصالة والسالم أنھ قال

ٌشبھ حال اإلنسان وھو خارج لعیادة أخیھ المسلم بحال : أي) ًمن عاد مریضا فھو في خرفة الجنة: (أن قولھ: الوجھ األول: الحدیث وجھان
ند هللا ّالرجل الذي جلس أمام ثمار البستان یجني منھا ما لذ وطاب، فالذي یعود المریض یجني ثمرة عیادتھ من عظیم األجر والمثوبة ع

ٍسبحانھ وتعالى، فكما أن صاحب البستان جالس أمام خیر من الدنیا، فمن عاد المریض جالس أمام خیر من اآلخرة، وھذا یدل على عظیم  ٌ ٌ
 من عاد: (أن قولھ: والوجھ الثاني. األجر والمثوبة عند هللا سبحانھ وتعالى الفضل، كأنھ یجني الثواب بدون حساب؛ من كثرة ما في ذلك من

أنھ : أن الطریق الذي سلكھ في عیادة أخیھ المسلم حال مرضھ أشبھ بالطریق إلى الجنة، بمعنى: أي) ًمریضا فھو في خرفة الجنة حتى یعود
ویعظم حق المریض بحسب قربھ؛ . وھذا كلھ یؤكد فضل عیادة المریض، ویدل على استحبابھا وتأكد ھذا االستحباب. سینتھي بھ إلى الجنة

ٌالوالدین أو من القرابات واألرحام فاألمر في حقھ آكد وأشد، ولذلك كان من وصل مریضا ولھ قرابة بھ فإنھ یؤجر من وجھینفإن كان من  ً :
أنھ یؤجر من جھة كونھ وصل الرحم وبلھا بباللھا، : والوجھ الثاني. من جھة عیادتھ للمریض، ولھ أجر عیادة المریض المطلق: الوجھ األول

ٌفأفضل ما تكون عیادة المرضى، إذا كانت لألقرباء ومن لھم رحم باإلنسان وصلة، فإن حقھم آكد وأعظم، . ل فیھاواتقى هللا عز وج
ًوالتقصیر في حقھم الشك أنھ أكثُر إثما وأعظم جرما ً.  

 
 
 
 

 مقصد الشارع من عیادة المریض المسلم والمریض الكافر
 
 

ٌأما بالنسبة للمسلم فال إشكال في ذلك، وفي عیادتك للمسلم خیر كثیر؛ فبھا : سلم، والكافرھذه العیادة تشمل الم] تسُن عیادة المریض: [قولھ
ٌتقوى نفسھ ویرتاح، خاصة إذا كان بینك وبینھ ود وحب؛ فإن المریض ربما نشط برؤیة أحبابھ وأصحابھ أكثر من نشطھ بالدواء والعالج،  ً

ٌفرؤیتھ لمن یحب أنس لھ، وبھجة لنفسھ وراحة لھا، ٌ ًوأما بالنسبة لغیر المسلم فإنھ إذا كان كافرا فإنك تعوده بقصد دعوتھ إلى .  وطمأنینة لقلبھٌ
أطع أبا : ًاإلسالم، كما ثبت في الحدیث الصحیح عنھ علیھ الصالة والسالم أنھ عاد یھودیا ثم لقنھ شھادة التوحید، فنظر إلى والدیھ فقاال

وفي الحدیث الصحیح عنھ . تشھد، فحمد النبي صلى هللا علیھ وسلم ربھ أنھ أنقذه من النار بسببھالقاسم، فأطاع النبي صلى هللا علیھ وسلم و
، فھذا ) ًال إلھ إال هللا؛ كلمة أحاج لك بھا بین یدي هللا: قل! یا عم: عاد عمھ أبا طالب عند حضور الموت، فقال: (علیھ الصالة والسالم أنھ

ًأما المسلم فإن لھ حق العیادة، سواء كان برا أو فاجرا، . ریض الكافر؛ وذلك بسبب تألیفھ لإلسالمیدل على تأكد جواز ومشروعیة عیادة الم ً
ٌصالحا أو طالحا؛ وذلك ألنھ حق للمسلم، وقد قال صلى هللا علیھ وسلم ً فكونھ یقصر فیما بینھ ) أد األمانة إلى من ائتمنك، وال تخن من خانك: (ً

ًفي اإلسالم من عیادتھ، ولربما عاد الصالحون الفجار فذكروھم بما عند هللا؛ فكان سببا في حسن الخاتمة لھم وبین هللا ال یمنع من أداء حقھ 
ٌوھذا مما یقصده الشرع، فإنھ تكثیر لسواد األمة في الخیر، وكذلك طاعة للمطیع لربھ، فإن المطیع إذا . وتوبتھم وإنابتھم إلى هللا عز وجل ٌ

ولكن إذا كان اإلنسان .  عز وجل، فإن ھذا یعود بالخیر علیھ؛ ألنھ یؤجر، وھو من الدعوة إلى هللا عز وجلعاد أمثال ھؤالء وذكرھم با
یغلب على ظنھ أنھ إذا زار الفاجر أو العاصي أنھ سیتأثر وأنھ سیتغیر، فإنھ قد یجب علیھ أن یعوده؛ ألن دعوة الناس إلى الخیر وھدایتھم 

  .ھ یرجى نفعھا فاألمر آكدمتأكدة، فإذا غلب على الظن أن
 
 
 
 

 آداب عیادة المریض
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ٌھذه السنیة مطلقة، ال تتحدد بزمان وال بمكان، واألمر یختلف باختالف العوائد، وال یحدد لھا زمان ال باللیل وال ) تسن عیادة المریض: (قولھ
تضیھ العرف، وعلى حسب استعداد المریض لتقبل ھذه بالنھار، فتعود المریض باللیل وتعوده بالنھار، على حسب ما یجري في العادة ویق

وإذا عاد المسلم أخاه المسلم، فإنھ ینبغي علیھ أن یحفظ الحقوق في ھذه العیادة، فالسنة عن النبي . الزیارة وارتیاحھ لھا وحصول المقصود
ًالم إذا عاد مریضا یتوخى أفضل األمور وأحبھا صلى هللا علیھ وسلم والھدي عنھ كان أكمل الھدي وأكمل السنة، فقد كان علیھ الصالة والس

-اإلمام ابن القیم رحمھ هللا في كتابھ النفیس : ٌولذلك قرر العلماء كما نبھ علیھ جمع منھم. إلى هللا عز وجل، وھذا ھو المقصود من العیادة
ي أكمل الھدي وأحسنھ وأجملھ وأفضلھ، فكان  عند كالمھ عن ھدي رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم في عیادة المریض، أن ذلك الھد-الزاد

أن النبي صلى هللا : ومما یدل على مشروعیة ذلك. یندب أصحابھ إلى إفساح األجل للمریض، فإذا عاد اإلنسان المریض أفسح لھ في األجل
لعلك أن تعمر فینتفع : (- الموتلما أخبره سعد أنھ مریض وأنھ یخشى - علیھ وسلم لما عاد سعد بن أبي وقاص أفسح لھ في األجل، وقال لھ 

وكان ما كان، فقد نفع هللا بھ اإلسالم بخروجھ رضي هللا عنھ للجھاد في سبیل هللا، وكسر هللا بھ شوكة ) ٌبك أقوام ویستضر بك آخرون
وإفساح ). لھ في األجلًمن عاد مریضا فلیفسح : (ٌالكافرین، فھذا إفساح في األجل منھ علیھ الصالة والسالم، وھو یشھد لحدیث ابن ماجة 

، وفیھ فأل حسن، وكان صلى هللا علیھ وسلم یحب الفأل الحسن؛ ألن اإلنسان إذا أحسن ظنھ با عز وجل قویت  ٌاألجل فیھ حسن ظن با ٍ
خیركم من : (م حینما تفسح لھ في األجل فذلك أدعى إلى أن تطول حیاتھ، وقد قال علیھ الصالة والسال-ًأیضا-عقیدتھ وكمل یقینھ، وكذلك 

  .(عمره وحسن عملھ طال
 
 
 
 

 أمور ینبغي التذكیر بھا عند عیادة المریض
 
 

ٌوھناك حقوق  عز وجل وحقوق للعباد ینبغي اإلنسان أن یتوخاھا عند قیامھ بعیادة المریض، وال یشق على المریض بطول الجلوس وكثرة  ٌ
]. وتذكیره التوبة والوصیة: [قال المصنف. واألفضل بالنسبة لحال ذلك المریضالحدیث وكثرة السؤال، وإنما ینظر إلى األرفق واألحسن 

 ...... .فھذا من حقوق هللا عز وجل التي ینبغي للمسلم أن یحفظھا إذا عاد أخاه المسلم
 

 التذكیر بالتوبة
 
 

 عز وجل، وذلك أن المرض من مقدمة الموت، وقد ینبغي للمسلم إذا عاد أخاه المسلم أن یذكره بالتوبة إلى هللا: أي] وتذكیره التوبة: [قولھ
ًیكون طریقا إلى الموت، خاصة إذا ظھرت أمارات المرض الذي ال یرجى لھ شفاء، فیذكره بالتوبة إلى هللا عز وجل أن : والسبب في ذلك. ً

 فینشغلون عما ھو أھم وما ھوالمرضى ربما انشغلوا بالعالج وأخبار المرض، وما یفعلونھ في مواجھة ما یعانونھ من مشقة المرض، 
ٌمقصود من نزول المرض، فإن نزول المرض بالعبد إنما ھو تخفیف للسیئات ورفعة للدرجات واستكثار للحسنات، فینبغي للمسلم إذا زار 

وإذا كنت تعلم أنھ . أخاه المسلم أن یذكره التوبة واإلنابة إلى هللا عز وجل، والتحلل من مظالم الناس عامھا وخاصھا، ویذكره بحقوق الناس
ًیا فالن، تب إلى هللا من أذیة فالن، یا فالن، إن لفالن علیك حقا فتحلل منھ، إن النبي صلى هللا علیھ : ًظلم إنسانا ذكرتھ مظلمتھ، وقلت لھ ٍ

. ة إلى التوبة من حقوق العباد، فھذا من أسالیب الدعو) من كانت لھ عند أخیھ مظلمة فلیتحللھ منھا قبل أال یكون دینار وال درھم: (وسلم یقول
وأما بالنسبة لحقوق هللا جل وعال فیذكره التوبة من الذنوب كبیرھا وصغیرھا، وجلیلھا وحقیرھا، ویحسن ظنھ با عز وجل أنھ الغفور 

، فإن اإلنسان إذا ذكرتھ  عزمھ على التوبة-حسن الظن با عز وجل- الرحیم، وأنھ الجواد الكریم، وأنھ اللطیف الحلیم، ویقوي بھذا األمر 
 بذكر سعة مغفرة هللا وعفوه وحلمھ؛ قویت نفسھ على التوبة، وقویت نفسھ على الرجوع إلى هللا؛ ألن -مع تذكیرك بالتوبة- بالتوبة وعطفت 

أنت فعلت وقلت، :  لھالمذنب ربما یأتیھ الشیطان فیعظم لھ الذنب، وكلما فكر اإلنسان في التوبة جاءه الشیطان من باب إعظام الذنب، فقال
وھذا ! وال یمكن لھذا الفعل أو القول أن یغفر، فھو فعل عظیم وقول عظیم، فال یزال یتعاظم ذنبھ على هللا حتى یحجب عن التوبة والعیاذ با

أن : ان من الذنوبمن القنوط من رحمة هللا والیأس من روح هللا، فال ینبغي للمسلم ذلك، فعالج ھذه الوساوس التي تكون في صدر اإلنس
یحسن ظنھ با عز وجل، ولذلك وردت اآلیات واألحادیث التي ترغب في التوبة، مذیلة بصفات هللا التي تدل على سعة رحمتھ، وسعة حلمھ 

توبة، أو وعفوه وكرمھ وجوده، وأنھ سبحانھ وتعالى ال تضره معصیة العاصین وال تنفعھ طاعة المطیعین، فإذا كان اإلنسان أثناء بیانھ لل
بذكر سعة رحمة هللا؛ قویت النفوس على طلب ھذه الرحمة، واشتاقت األرواح إلى رحمة هللا جل جاللھ، وكان عندھا  دعوتھ للتوبة یعطف

ھذا ًولذلك كان النبي صلى هللا علیھ وسلم یندب أمتھ إلى حسن الظن با عز وجل، خاصة في . مع ھذا الشوق قوة الیقین با سبحانھ وتعالى
ًواإلنسان إذا تاب إلى هللا عز وجل توبة صادقة تاب هللا علیھ ولو . نسأل هللا السالمة والعافیة.. الموطن العظیم التي تزل فیھ القدم بعد ثبوتھا

ٌوإني لغفار: ًأتى ربھ بقراب األرض خطایا، فإن هللا سبحانھ وتعالى إذا تاب العبد توبة نصوحا تاب علیھ، قال تعالى َّ ََ ِّ ِ َ لمْن تاب وآمن وعمل َ َ َ َ َ َ َ َِ َِ
َصالحا ثم اْھتَدى  َّ ُ ً ِ ُ، نبِّْئ عبادي أني أنا الغفوُر الرحیم ] 82:طھ[َ ِ َّ ِ ُِ َِّ ْ َ ََ َ ِ، قْل یا عبادي الذین أْسرفوا على أنفسھم ال تقنطوا مْن رْحمة هللا ] 49:الحجر[َ َّ ِ ِ ِ ِ ِ َِ َ َ َ َ َ َ َُ َ ََ َْ ُ ْ ُ ُْ ِ َ َّ
ُإن هللا یغفُر الذن ُّ َِّ َّْ َ َ ًوب جمیعا ِ ِ َ فمن حق هللا عز وجل . ، وتتلى مثل ھذه اآلیات التي تقوي الیقین با سبحانھ وتعالى عند المریض]53:الزمر[َ
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الذي ینبغي علیك إذا ُعدت المریض أن تذكره بھذا الحق، والناس قد تساھلوا في ھذه األمور، فكثیر منھم عندما یزور أخاه ویجلس عنده، 
عن فضول الدنیا، وقل أن یذكره بالتوبة واإلنابة إلى هللا، بل قد تجد من قرابة المریض من یتذمر ویتسخط إذا حدثت ینھمك في األحادیث 

ُتْب إلى هللا، أو إن ھذا المرض ینبغي على اإلنسان أن یستحضر معھ التوبة، وأن ینكسر فیھ : المریض بھذه األمور، وكأنك إذا قلت لإلنسان
 فھو یظن أنك تسيء الظن بھ، وأن ھذا البالء نزل بھ بسبب -نسأل هللا السالمة والعافیة- ھ ذلك كأنما جنیت علیھ جنایة  عز وجل؛ إذا قلت ل

واألفضل للزائر أن . ًذنوبھ ومعاصیھ، والواقع كذلك؛ فإن هللا ال یظلم الناس شیئا ولكن الناس أنفسھم یظلمون، وما علینا إال أن نقوم بالسنة
إذا كان -وال یخاطبھ أمام الناس إذا خشي إساءة الظن، فإذا دنوت إلى المریض ومسحت برأسھ  ما بینھ وبین هللا بالتوبة،یذكر المریض فی

إنا نكثر الذنوب، فتب إلى !  ثم ھمست في أذنھ بالكلمات الطیبة مما یذكر بالتوبة إلى هللا واإلنابة إلیھ، مثل یا فالن- یحتمل ذلك ویحب ذلك
َّفلْوال إذ جاءُھم بأُسنا تضرُعوا : الة حالة طیبة تقرب اإلنسان من هللا، والعبد إذا نزل بھ الضر فإن هللا یحب منھ أن یقرع بابھهللا، وھذه الح َ َ َ ََ َ َْ ْ ْ ِ َ

ة لسخط ، فیكلمھ بھذه الكلمات الطیبة، وبھذا النصح الذي یكون بینھ وبینھ؛ حتى ال یسيء الناس الظن بالزائر وال یكون مدعا]43:األنعام[
والتوبة من الذنوب مشروعة في كل حال وزمان ومكان، وهللا جل وعال أمر عباده أن یتوبوا إلیھ، ولم یقید ذلك بحال، لكن . قرابة المریض

العلماء رحمھم هللا ذكروا ذلك في مثل ھذه المواطن؛ ألن األمر أدعى، فقد یكون ھذا البالء أو المرض نزل بسبب دعوة مظلوم، أو لربما 
. ًنزل بسبب أذیتھ لقریب، ولربما نزل بسبب ضره بالناس، فإذا ذكرتھ ربما تاب إلى هللا عز وجل وغیر من حالھ، فأصبح المرض نعمة علیھ

والواقع أن المرض یكون بسبب الذنب، . ًإن اإلنسان قد یلتبس علیھ التفریق بین المرض إذا كان بالء، أو رفعة درجة: یقول بعض أھل العلم
فینبغي على : قالوا. ًون بالء یقصد منھ رفع الدرجة، فیشكل على اإلنسان أن یعرف ھل ھذا البالء لرفعة درجة، أم بسبب بذنبوقد یك

َوما أصابك مْن سیِّئةٍ فمْن نفسك: اإلنسان إذا نزل بھ المرض أو نزل بھ البالء أن یعتبر أنھ بسبب الذنب؛ ألن هللا سبحانھ وتعالى یقول َ َ َ َ َ َِ ِ ِْ َ َ َ َ 
ً، فاألصل أن هللا ال یظلم الناس شیئا وأن الناس أنفسھم یظلمون، وأن ما نزل من األسقام واآلالم إنما ھو بسبب قلیل من الذنوب، ]79:النساء[

َولْو ُیؤاخذ هللا الناس بما كسُبوا ما ترك : وإال لو أخذ هللا اإلنسان بذنبھ لكان األمر وأشد، كما قال تعالى َ َ َ َ َ َ ََ َ ِ َّ َُ َّ ُ َّعلى ظْھرھا مْن َدابٍة ِ ِ َ َِ َ ، ]45:فاطر[َ
فاإلنسان إذا تفكر في ھذا، دعاه ذلك إلى أن یصلح حالھ مع هللا عز وجل، فإذا تاب وأناب، وأحس أن ھذا البالء نزل بسبب الذنب، فأخذ 

قد ینزل البالء بسبب الذنب؛ فیكون : قولونولذلك ی. یستغفر ویسترحم، ویعاھد هللا على التوبة واإلنابة إلیھ سبحانھ وتعالى؛ فإنھ رفعة درجة
  .ًطریقا إلى الرحمة والفوز بمغفرة هللا عز وجل، وصالح العبد في دنیاه وآخرتھ

 
 
 
 

 التذكیر بالوصیة
 
 

ا أم. تذكر المریض أن یوصي إذا كانت علیھ حقوق، والوصیة تكون واجبة، وتكون مندوبة مستحبة: أي]: وتذكیره التوبة والوصیة: [قولھ
فإذا كان على اإلنسان حقوق، كأن یكون علیھ دین، أو یكون إلنسان علیھ حق، فعلیھ أن یكتب ھذه الحقوق كاملة : الوصیة الواجبة

ًوكل إنسان ابتلي بالدین قلیال كان أو كثیرا فالواجب علیھ أحد . ألصحابھا، ویأمر بردھا ألصحابھا، وال یجوز لإلنسان أن یتساھل في ھذا ً
َیا أیھا الذین آمنوا إذا : ا أن یكتب ھذا الدین ویشھد علیھ ویعطي الكتاب لصاحب الدین؛ ألمر هللا عز وجل بذلك في كتابھ المبینإم: أمرین َِّ ُ َ َ َ َِ ُّ َ

ُتَداینتم بَدْین إلى أجل ُمسمى فاكتُبوهُ  ْ َُ ًَّ َ َ ٍَ َ َ ِ ٍِ حقوق هللا وحقوق العباد، فإذا وإما أن یكتب الوصیة المشتملة على . ، فأمر بكتابة الدین]282:البقرة[ْ
، مثل الحج إلى بیتھ الحرام، إذا كان اإلنسان قد قدر على . كتب الدین في وصیتھ فقد برئت ذمتھ إن شاء هللا تعالى وإذا كانت علیك حقوق 

فارات من أیمان أو نحو ذلك، ّالحج ولكنھ قصر فلم یحج، فعلیھ أن یكتب أنھ لم یحج، وإذا كانت ھناك كفارات واجبة علیھ كتب أن علیھ ك
أما الوصیة المندوبة، فھي أن توصي . ٌویكتب عددھا، وما ھو واجب  عز وجل في ھذا، وھكذا بالنسبة لبقیة الحقوق المالیة  عز وجل

ًلقریب ضعیف، كأن یكون لك ابن عم، أو ابن خال، أو قریب فقیر لیس عنده مال، وأنت ستترك لورثتك ماال، فتأخذ م ن وصیتك في حدود ٌ
َال وصیة : (الثلث فتوصي ألقاربك؛ إذا لم یكونوا من أھل اإلرث، أما إذا كانوا وارثین فإن النبي صلى هللا علیھ وسلم نھى عن ذلك، فقال

ٍث، كابن عم ًوقد أعطى هللا الحقوق ألصحابھا في المیراث، فإذا كان القریب وارثا فال توص لھ، وإنما توصي للقریب الذي ال یر). لوارث
وقد تصدق هللا عز وجل على  .ٌمحجوب، أو ابن أخت أو ابن خالة أو ابن عمة، وتعلم أنھ محتاج فتوصي لھ، فھذه وصیة مندوبة مستحبة

ُلث الثلث والث: (العباد بثلث أموالھم، وذلك ھو الحد الذي یوصي اإلنسان بھ، لما ثبت في الحدیث الصحیح عنھ علیھ الصالة والسالم أنھ قال
لو أن الناس : (فالثلث ھو الذي یوصي بھ اإلنسان، وقال ابن عباس رضي هللا عنھما. ، حینما كان سعد یرید أن یوصي بكل مالھ) كثیر

، وسیأتي إن شاء هللا ) والثلث كثیر: (إذا أردت أن توصي فال تصل إلى الثلث؛ ألن النبي صلى هللا علیھ وسلم قال: یعني). غضوا من الثلث
إذا كانت علیك ! یا فالن: والحاصل أن من حقوق المریض أن تأمره بالتوبة وتأمره بالوصیة، وتقول لھ. أحكام الوصایا في كتابھا وبابھابیان 

. حقوق أو دیون فاكتبھا، فھذا المرض الذي نزل بك یوجب علیك أن تحتاط لنفسك، وتستبرئ لذمتك، فتكتب ما علیك من الحقوق للعباد و
  .لى اإلنسان صیام أیام كتبھا، أو نحو ذلك من الحقوق والواجبات التي تقضى عنھ بعد موتھوإن كان ع
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ٍوإذا نزل بھ سن تعاھد بل حلقھ بماء أو شراب: [یقول المصنف رحمھ هللا ّ موت أمارات وتكون نزل بھ الموت، ولل: أي) وإذا نزل بھ: (قولھ]. ُ
ًأن یكون المرض میئوسا : قبل سكرات الموت، ثم تفضي باإلنسان إلى السكرات، ثم تنتھي بھ إلى الممات، فمن أمارات الموت وعالماتھ

اء منھ، أو یكون مرضھ من األمراض التي ال یرجى شفاؤھا، و عز وجل سنن كونیة جعلھا تدل على ما ینشأ أو یقع، فإذا كان ھناك أطب
ومن . قرروا أن المرض الذي أصیب بھ المریض قد ثبت بالتجربة والعادة واالستقراء أنھ ال یبقى صاحبھ، فھذه من عالمات الموت

 إلى الموت أن یشتد بھ المرض، أو یحصل لھ من الحوادث أو الوقائع ما یدل - في الغالب-العالمات التي تدل أن اإلنسان سینتھي بھ مرضھ 
فإذا كان اإلنسان قد رأى عالمات الموت، أو . ى برؤه وال یرجى بقاؤه، فھذه كلھا من األمارات التي تسبق الموت وتدل علیھعلى أنھ ال یرج

اطلع األطباء على أن المرض الذي معھ ال یرجى برؤه؛ فینبغي على اإلنسان أن یتھیأ، وعلى أقرباء المریض إذا رأوا أن المرض ال یرجى 
وا أمر المریض إلى أحب الناس إلیھ وأرفقھم بھ؛ وذلك ألن ھذه الساعات األخیرة من الدنیا یكثر فیھا شكایة المریض، برؤه، فعلیھم أن یترك

فإذا كان الذي یتولى أمره معروف باللطف واإلحسان في المعاملة، فإنھ یتسع صدره في تحمل ھذه . ویكثر فیھا توجعھ، ویكثُر تفجعھ وتألمھ
 على أنھ یستحب أن -منھم اإلمام الشافعي - ولذلك نبھ العلماء رحمة هللا علیھم والسلف الصالح .  الرفق بالمیتاألمور، ویكون أدعى إلى

یترك أمر والیة المریض في آخر حیاتھ إلى أرفق الناس بھ، وقد یكون أرفق الناس بھ ابنھ، وقد تكون إحدى بناتھ، وقد تكون إحدى زوجاتھ، 
ء األعمام أو أبناء األخوال، فالشخص الذي ُیعرف ارتیاح المریض لھ، وكذلك حبھ لھ وأنسھ بھ، ھو الذي یترك وقد یكون أحد أقاربھ من أبنا

الرفق بالمریض وعدم التضجر والسآمة، : وُیتأكد ذلك حینما تكون ھناك األسباب والعواقب الحمیدة لھذه الوالیة؛ منھا. لھ القیام على شأنھ
ذلك، فإنھ ربما یضجر ویسأم، فالمریض في شدة المرض إذا رأى السآمة والملل من الذي یلیھ وقع بین بخالف ما إذا ولیھ من ھو دون 

نارین، ال یدري أیصبر على مرضھ فیكتوي بنار المرض، أم یبوح بسره أنھ یحتاج إلى أمر فیكتوي بنار المذلة والمھانة والتضجر والسآمة، 
ًخاصة إذا كان عزیزا كریم النفس، فإنھ رب فینبغي أن یترك أمر والیة . ما لو رأى الموت ال یسأل الناس؛ من شدة كرامة نفسھ علیھ وأنفتھً

المریض إلى أرفق الناس بھ، وألطفھم في معاملتھ وأحلمھم بھ، ویجب على المسلم أن یتقي هللا في المریض، فإن المریض ممن یرحم 
الصغیر حتى : (من أحب ولدك إلیك، وأكثر عطفك علیھ؟ قال:  العرب في الجاھلیةویستحق الرحمة؛ ولذلك لما ُسئل أحد الحكماء العقالء من

وینبغي لإلنسان مھما رأى من األذیة والضجر أن یتسع صدره، . فالمریض یحتاج إلى العطف والرحمة والشفقة) یكبر، والمریض حتى یبرأ
ألن المریض أثناء المرض تضیق علیھ األرض بما رحبت، بل ًخاصة إذا كان المریض أحد الوالدین، أو ممن لھ حق أو فضل كالعالم؛ 

وتضیق علیھ نفسھ التي بین جنبیھ، ومن شدة وطأة المرض قد ال یستطیع أن یترفق في أسلوبھ وال في كالمھ وال في معاملتھ، وقد یغلب 
 ...... .ًعلیھ الجفاء، وقد یكون فظا في كالمھ وحدیثھ، فینبغي لإلنسان أن یتسع صدره

 
 ور تعین من یلي المریض على سعة الصدرأم
 
 

. ًالعلم بسعة ثواب هللا جل وعال، خاصة إذا كان من الوالدین ومن القرابة؛ فإن هللا یعظم أجرك ویجزل ثوابك، فترحمھ: ومما یوسع الصدر
 لك عند هللا من المثوبة، ھان فاستشعار عظم الثواب عند هللا عز وجل، فإنھ مھما تضجر المریض منك وآذاك وثقل علیك؛ إذا تذكرت ما

ومن ذلك أن تنزل نفسك منزلتھ، . علیك كل ما یكون منھ، ولذلك كلما تذكر المسلم عظم الثواب ھانت علیھ مشقة الطاعات وعناؤھا وكدرھا
 لفعلت أشد، ولقلت ما ھو لو كنت مكانھ: فإنك حینما ترى ما ھو فیھ من األلم والمشقة والعناء؛ فإنھ یتسع صدرك لتحمل ما یكون منھ، وتقول

ُّأن تذكر حقھ علیك إن كان والدا ونحوه، فإن تذكر الحقوق یدعو إلى الصبر؛ فتتذكر : ومن األمور التي تعین على سعة الصدر. أسوأ من ھذا ً
قال اإلمام الشافعي . الید والنعمة واإلحسان حتى تصبر على ما یكون من أذیة وامتھان، ومن شأن الكرماء والعقالء أنھم ال ینسون الفضل

ًفال یزال اإلنسان مملوكا لمن أحسن إلیھ، وكأنھ رقیق یملكھ؛ بسبب ما كان منھ من . الحر من حفظ وداد لحظة وتعلیم لفظة: رحمھ هللا
، فإنھ یھون فإذا تذكرت ما للوالد من فضائل، وأنھ كلما مرضت داواك وقام علیك، وتحمل مشقتك وعناءك، واألم في ذلك أشد وأكثر. إحسان

ثم إذا ولیھ ینبغي . والعلماء رحمھم هللا نبھوا على أنھ ینبغي أن یلي أمر المریض من ھو أرفق وألطف بھ. علیك ما تراه من األذیة والضجر
  .لھ أن ینتبھ لحقوق هللا وحقوق العباد التي سبق ذكرھا، ویھیئھ لما فیھ الخیر

 
 
 
 

 مریضأمور ینبغي اإللمام بھا لمن ولي أمر ال
 
 

أن یذكر سعة رحمة هللا عز وجل، فعند : من األمور التي ینبغي على من ولي أمر المریض أن یكون على إلمام بھا إذا رأى أمارات الموت
ًقرب األجل ینبغي دائما االستكثار من ذكر اآلیات واألحادیث وقصص السلف الصالح التي تقوي یقین اإلنسان با جل وعال، وتحسن ظنھ 

 سبحانھ وتعالى، فیتلو آیات الرحمة وآیات المغفرة، وآیات الجنة وما أعد هللا فیھا لعباده من رفعة الدرجات والنعیم المقیم والرضوان با
 ورد عن بعض السلف أنھ لما حضرتھ الوفاة، أمر ابنھ أن یقرأ علیھ األحادیث التي فیھا ذكُر. ُالعظیم، فھذه تحسن الظن با سبحانھ وتعالى

التوبة، فكان السلف الصالح رحمھم هللا یحبون ذكرھا عند الموت؛ ألنھا تحسن الظن، وفي الحدیث الصحیح عن النبي صلى هللا علیھ وسلم 
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أن المیت إذا نزل بھ الموت، وكان : والسبب في ھذا). ال یموتن أحدكم إال وھو یحسن الظن با عز وجل: (أنھ قال قبل أن یموت بثالث لیال
، أحب لقاء هللا فأحب هللا لقاءه؛ والمرء یختم لھ بما كان علیھ من خیر أو شر، فنسأل هللا العظیم أن یختم لنا ولكم قد ت ٍھیأ لھ بحسن الظن با

 حسن ما وجدت مثل: ما فعل هللا بك؟ قال:  فقیل لھ-كما روى أبو نعیم في الحلیة-ورئي سلمان الفارسي رحمھ هللا بعد موتھ . بخاتمة الحسنى
ُفحسن الظن با عز وجل من الفأل الحسن، وھو یقوي یقین اإلنسان با سبحانھ وتعالى، ولما شكي للنبي صلى هللا علیھ وسلم . الظن با

 هللا فأحب إنما ذلك العبد الصالح، إذا حضرتھ المالئكة فبشرتھ بما عند هللا من المثوبة؛ أحب لقاء: (أن اإلنسان ربما یتفجع ویكره الموت قال
. نسأل هللا السالمة والعافیة) هللا لقاءه، والعبد الفاجر إذا نزل بھ الموت فبشرتھ المالئكة بما عند هللا من العقوبة؛ كره لقاء هللا فكره هللا لقاءه

 أن السلف الصالح تسامحوا -ومنھم شیخ اإلسالم ابن تیمیة رحمھ هللا في مجموع الفتاوى في الجزء الثامن عشر-وقد ذكر العلماء رحمھم هللا 
في بعض الرؤى والقصص والمنامات، بشرط أال تعارض األصول الشرعیة، وأال تشتمل على محاذیر؛ فبعض الرؤى التي تتضمن ما دلت 

، ال حرج أن یحكیھا اإلنسان ویخبر عنھا ما لم تعارض كتاب هللا وسنة النبي  صلى هللا علیھ النصوص في الكتاب والسنة من حسن الظن با
، فاعلم أن هللا فوقھ دون أن یخطر لك على  علیھ وسلم؛ ألن ما عند هللا فوق ما فیھا من البشارة؛ فإنھ مھما كان في نفسك من حسن الظن با

 -مھ من الدنیاوكان آخر أیا-َأثر عن اإلمام مالك رحمھ هللا أنھ مرض مرض الموت، فأغمي علیھ ثالثة أیام، ولما أفاق في الیوم الرابع . بال
.  ولكنكم ستعاینون من رحمة هللا ما لم یخطر لكم على بال- أي ما أظن إال أني میت-أرى الموت : كیف أنت یا أبا عبد هللا ؟ قال: قالوا لھ

لمالئكة التي رأى المؤمن دالئل البشائر، ورأى أمارات السرور من ا ٌوھذه بشارة عظیمة من ھذا اإلمام العظیم رحمة هللا علیھ، ولذلك إذا
فال شك أن حسن الظن با . ّتتلقاه؛ لو خیر ساعتھا بین الرجوع إلى الدنیا وما عند هللا الختار ما عند هللا على أھلھ ومالھ وولده والناس كافة

م؛ فإن مطلوب، فمن یلي المریض یقوي مثل ھذه األمور في نفسھ، ویقص علیھ من قصص السلف الصالح وأخبارھم، وكیف كانت خواتمھ
  .ذلك مما یقوي یقینھ با سبحانھ وتعالى؛ ویعینھ على ما ھو فیھ من شدة الموت وسكراتھ

 
 
 
 

 استحباب تعاھد بل حلق المریض بماء أو بشراب وبیان العلة في ذلك
 
 

 هللا، وھذا من الرفق المراد بھ أن یقوى المریض على قول ال إلھ إال]: سن تعاھد بل حلقھ بماء أو شراب: [قول المصنف رحمھ هللا
َبالمریض؛ وذلك أنھ إذا ختم لھ بھذه الكلمة العظیمة دخل الجنة، ففي الحدیث الصحیح عنھ علیھ الصالة والسالم أنھ قال ِ من كان آخر : (ُ

أنھ ال یسبقھ على : بمعنى. ةٍأي قالھا بقوة إیمان ویقین كامل؛ فإنھ سیدخل الجن: قال بعض العلماء). كالمھ من الدنیا ال إلھ إال هللا دخل الجنة
َذلك عذاب من هللا سبحانھ وتعالى، وھذا إذا كمل توحیده، وكُمل إخالصھ، فإنھ یقولھا عند الموت بقوة یقین؛ ألنھ قد ترك الدنیا وراء ظھره، 

: ا المبلغ عند ذكر وصیتھ قالوأقبل على اآلخرة؛ ولذلك تجده في ھذه الحالة أصدق ما یكون، ولذلك قال أبو بكر رضي هللا عنھ لما بلغ ھذ
في ساعٍة یؤمن فیھا الكافر، ویوقن فیھا الفاجر، وذلك بسبب ما یرى اإلنسان من إمارات الحق لدار الحق والصدق وھي اآلخرة، فإذا قال 

َاإلنسان ھذه الكلمة ختم لھ بخاتمة السعداء، وھذه من عالمات حسن الخاتمة ِ ُ. ...... 
 

 عالمات حسن الخاتمة
 
 
، والموت على ذكر "ال إلھ إال هللا"قول : خاتمة الحسنة عالمات في األقوال واألفعال، وظواھر الموتى، فمن عالمات حسن الخاتمة القولیةلل

 في الغالب، فإن كان كثیر الطاعة  جل جاللھ،: ، أي)ُمن أكثر من شيء في الدنیا فإنھ ُیختم لھ بھ: (هللا جل جاللھ، ومن ھنا قال العلماء
ٌكثیر الصالة، كثیر الصیام، كثیر القربة؛ فإنھ یأتیھ الموت وھو ساجد بین یدي هللا أو راكع أو صائم، أو یأتیھ وھو ذاكر تال للقرآن، أو یأتیھ  ٌ

لضعفة ومن أكثر من الصلة والبر واإلحسان إلى ا. ٍوھو على تسبیح أو على استغفار أو تھلیل أو تحمید، أو غیر ذلك من الطاعات والقربات
ِوالمساكین؛ ربما جاءه الموت وھو خارج في صلة رحم، أو بر والدین، أو طاعٍة  وأما من استكثر . سبحانھ وتعالى على حسب ما استكثر ٌ

ّمن الحرام والفحش، فإن هللا عز وجل یختم لھ بما كان لھ من غالب حالھ، حتى لربما ذكر بال إلھ إال هللا فامتنع عن قولھا، ولربما ت كلم ُ
وفي ! ُبالحرام، ولربما تكلم بالغناء والفحش والدعارة وھو في آخر لحظاتھ من الدنیا فیختم لھ بخاتمة السوء، نسأل هللا السالمة والعافیة

ر، حوادث الناس وأخبارھم ما تشیب لھ رءوس الولدان مما كان من حسن الخاتمة وسوئھا، فاإلنسان إذا أكثر من الخیر فإن هللا یختم لھ بخی
َیا أیھا الذین آمنوا اتقوا هللا حق تقاتھ وال تُموتن إال وأنتم ُمْسلُمون : ومن ھنا قال بعض العلماء في قولھ سبحانھ وتعالى َ َ َ َ َ َ َِ َّ ِ ِ ِ ُّْ ُ ْ ُ ُ ُ َُ ََّ َِّ َ َ َّ َ َّ ؛ ]102:آل عمران[َّ

ًمسلما، ولكن المراد من اآلیة وكونوا على اإلسالم، اإلنسان ال یملك أن یموت على اإلسالم، بمعنى أنھ ال یستطیع أن یقطع أن یموت : قالوا
ومن عالمة ُحسن . طاعة هللا جل جاللھ وعلى محبتھ ومرضاتھ؛ فُیختم لإلنسان بالخاتمة الحسنة حتى إذا جاءكم موت جاءكم وأنتم على

رة، ففي الصحیح عن النبي صلى هللا أن یموت وھو في صالة، أو یموت وھو في حج، أو یموت وھو في عم: الخاتمة التي تكون في األفعال
ًاغسلوه بماء وسدر، وكفنوه في ثوبیھ، فإنھ یبعث یوم القیامة ملبیا: (علیھ وسلم أنھ قال في الرجل الذي وقصتھ ناقتھ إنھ یبعث یوم : (فقولھ) . ٍ

 أن یكون على خصال -كما قلنا-ینبغي للمسلم یبعث على ھذه الحالة التي مات علیھا من طاعة هللا تبارك وتعالى، ولذلك : أي) ًالقیامة ملبیا
كشرب الخمر - البر حتى یختم هللا عز وجل لھ بالخاتمة الحسنة، ومن ھنا شدد العلماء في تعاطي المحرمات التي قد تفضي إلى الموت 

ً فإن اإلنسان إذا تعاطى مثل ھذه المحرمات قد ُیختم لھ بھا، فقد یموت شاربا للخمر فی-والعیاذ با ھوي في النار لزوال عقلھ، فیحرق بنار ُ
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، فھذه من عالمة سوء  ًالدنیا قبل نار اآلخرة، وقد یكون شاربا للخمر فیتردى من فوق بیتھ أو من شاھق، أو یطعن نفسھ أو ینتحر والعیاذ با
: ومن عالمات حسن الخاتمة. ه األفعال سوء الخاتمة یكون بھذ- ًأیضا- الخاتمة في األفعال، فكما أن حسن الخاتمة یكون في األفعال كذلك 

، فإنھ یرشح جبینھ، وتكون على )أن موت المؤمن یكون بعرق الجبین: (رشح الجبین، كما ثبت في الصحیح عن النبي صلى هللا علیھ وسلم
 هللا عز وجل من المؤمن الصالح البر التقي عالمات الطمأنینة وعالمات االستبشار، حتى أن بعضھم یموت وھو مبتسم؛ مما یرى عند

بل إن بعض األموات من األخیار والصالحین ال ترى في وجوھھم وحشة الموت، ولقد رأیت أحد . ًالبشائر الحسنة، فتجد ثغره باسما یتھلل
ما رأیت ًالفضالء وقد كان كثیر الصدقات، كثیر اإلحسان، بعیدا عن أذیة الناس، كثیر الخیر للضعفاء والمساكین، رأیتھ بعد موتھ فوهللا 

ٍتراه، فو هللا الذي ال إلھ إال ھو لكأنك تنظر إلى شمس  ًأشرق منھ وجھا تلك الساعة، ولقد كنت أتمنى أال یحجب وجھھ عن رؤیتھ من لذة ما
ّتتھلل من النور والضیاء، وكأنھ حي، ال ترى علیھ وحشة المیت؛ وھذا كلھ بفضل هللا عز وجل؛ ثم بما كان من اإلنسان من األعمال 

لمثل ھذا : ثم نظر إلى السماء فتبسم ثم قال" ال إلھ إال هللا"أثر عن عبد هللا بن المبارك رحمھ هللا أنھ لما حضرتھ الوفاة، لقنوه قول . لصالحةا
ٌوھذا یدل على أنھ رأى خیرا من هللا سبحانھ وتعالى، وھي بشارة حسنة، وكم في قصص األخیار والصالحین من حسن . فلیعمل العاملون ً

وال شك أن اإلنسان إذا عمل العمل الصالح، فإنھ ینتظر من هللا أن ! الختام، والبشائر التي تدل على لطف هللا عز وجل بأولیائھ وأحبابھ
یرحمھ وال یعذبھ، وینتظر من هللا عز وجل أن یعزه وال یذلھ، وأن یكرمھ وال یھینھ، وأال یخزیھ ال في الدنیا وال في اآلخرة، فمن عاجل ما 

تكون خاتمتھم على أحسن ما تكون علیھ الخواتم،  أن هللا ال یخزیھم في الدنیا وال یخزیھم في اآلخرة؛ ولذلك: عد هللا لألخیار الصالحینأ
وترى من ثناء الناس ودعائھم وتفطر القلوب على فراقھم، ما یشھد بالقبول من هللا جل وعال، فإن هللا إذا وضع القبول للعبد في السماء 

ال إلھ إال "حتى یسھل علیھ النطق بھذه الكلمة، وحتى یكون آخر ما یقول : أي] تعاھد بل حلقھ بماء أو شراب: [قولھ. لھ في األرضوضعھ 
سكت عنھ حتى ال یضجر، فإن تكلم بعدھا بكالم من الدنیا أعیدت علیھ بعد فراغھ من كالم الدنیا ) مرة" (ال إلھ إال هللا: "، وإذا قال"هللا

ًفبعضھم قد تخاف منھ السآمة والضجر، وبضعھم ال تخشى منھ شیئا، بل إن بعضھم یفرح حین : وفي تلقین األموات أحوال. جتھوقضاء حا
أما إذا كنت تخشى منھ الضجر أو تخشى منھ السآمة فعلیك . یجد من یلقنھ التھلیل ویستبشر، وتجد علیھ األنس والسرور، فھذا ال إشكال فیھ

ال إلھ إال هللا، أو تقولھا بلسان خاشع وقلب خاشع إذا رأیت : ًمباشر، كأن تذكر شیئا من عظمة هللا عز وجل، ثم تقولأن تلقنھ بطریق غیر 
. منھ الغفلة؛ فإن ھذا یدعوه إلى التأسي بك واالقتداء بك، فإن ذكر هللا یحث على ذكره سبحانھ وتعالى، ویشوق إلى ذكر ھذه الكلمة الطیبة

وكذلك بل الحلق بالماء فیھ فائدة . اء أو بالشراب إذا كان ھناك عصیر ونحو ذلك مما یعین على سھولة نطقھ وحدیثھیتعاھد بل حلقھ بالم
ثانیة، وھي أنھ ربما یحتاج المریض إلى شيء، فإذا احتاج إلى ھذا الشيء ال یستطیع أن یتكلم وحلقھ جاف، وفي جفاف الحلق عسر علیھ 

یقول المصنف رحمھ . بھ أن یبلھ، وھذا یدخل في عمومات الشریعة التي تدل على الرحمة واإلحسانوأذیة ومرض، فمن اللطف والرحمة 
ًكل ذلك من أجل أن یسھل علیھ الكالم والحدیث، وھو أیضا أرفق؛ ألنھ إذا اخشوشن ] ویندي شفتیھ بقطنة: [قولھ]. وندي شفتیھ بقطنٍة : [ هللا

" ال إلھ إال هللا"وتلقینھ : [قال المصنف. ً شیئا أو سألھ، وربما تعذر علیھ أن یتكلم بما یحتاجحلقھ ربما تضرر، وحصلت لھ المشقة إذا طلب
ھذه من عالمات حسن الخاتمة، وقد تقدم الحدیث علیھا، ومنھا أن یختم ]. ٍوال یزد على ثالث، إال أن یتكلم بعده فیعید تلقینھ برفق ) ًمرة(

وقال . في آخر حالھ من الدنیا؛ فإن هللا عز وجل یحجبھ عن النار على أحد األقوال" ال إلھ إال هللا: "ال، ومن ق"ال إلھ إال "لإلنسان بقول 
ًأنھ إذا كان عاصیا أو عنده كبائر : أي) من كان آخر كالمھ من الدنیا ال إلھ إال هللا دخل الجنة: (قولھ صلى هللا علیھ وسلم: بعض العلماء

نسأل هللا العظیم رب العرش الكریم بأسمائھ الحسنى . ن هللا ال یخلده في النار، وأن أمره سینتھي بھ إلى الجنةذنوب وأراد هللا أن یعذبھ، فإ
  .وصفاتھ العلى، أن یجعل أسعد اللحظات وأعزھا لحظة الوقوف بین یدیھ، إنھ ولي ذلك والقادر علیھ، وهللا تعالى أعلم

 
 
 
 

 األسئلة
 
 

...... 
 

 تكرار عیادة المریض
 
 

الحالة : ال یخلو تكرار عیادة المریض من أحوال: ًھل من السنة تكرار عیادة المریض، خاصة إذا طال مرضھ أثابكم هللا؟ الجواب: السؤال
ًأن یكون المریض محتاجا إلى ھذا التكرار فال إشكال في مشروعیتھ، وقد یتأكد، وقد یجب وذلك إذا كان المریض شدید القرابة : األولى

واألبناء والبنات واإلخوان واألخوات، فھؤالء جرت العادة أن اإلنسان یعودھم، بل قد تجري العادة في بعض األحیان أال یفارقھم كالوالدین 
أن تكون تكرار عیادة المریض موجبة : الحالة الثانیة. إال عند الحاجة والضرورة؛ فلذلك یتأكد على اإلنسان أن یكرر عیادتھم ویتفقد أحوالھم

الملل والضجر، فھذا ینبغي لإلنسان أن یتقیھ، وفیھ مضرة وأذیة للمریض، وأذیة ألھل المریض، بل ینبغي على اإلنسان أن یخفف للسآمة و
عنھم، حتى في حال الزیارة ال یطیل القعود، وال یطیل المكث، إال إذا كان المریض یرتاح لذلك، وغلب على ظنك أنھ یأنس بك، وأما إذا 

ًكان إنسانا ثقیال ً فإنھ ینبغي عدم اإلطالة، وإذا رأیت من المریض السآمة والملل، فإنھ یشرع لك أن تقیم ھذا العائد بأسلوب لیس فیھ طردا لھ، ً
ًخاصة إذا رأیت تعب المریض وضجره، فإن بعض الناس یمل ویثقل ویؤذي، وربما یدخل في العیادة بعض المشاكل أو بعض الفتن التي 
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ب خصومة، فمثل ھذا یرى بعض العلماء أنھ یشرع حجبھ إذا كان في تكراره ما یوجب ذلك، أو یحصل بھ ھذا تقع بین القرابات أو تسب
ًالمكروه؛ فإن درء المفاسد مطلوب، وما یتوقف علیھ درء المفاسد یعتبر الزما؛ ألن ما ال یتم الواجب إال بھ فھو واجب، فدرء المفاسد 

فھي أن یطول العھد بینك وبین المریض، أو ترید أن تطمئن علیھ : أما الحالة الثالثة. بھ فھو واجبواجب، وما ال یتم تحقیق ھذا الواجب إال 
 یعتبر - هللا إن شاء-فال ترتاح نفسك، كحبك وصدیقك، فترید أن تتفقد حالھ؛ ألنك ال ترتاح حتى تراه وتطمئن علیھ، فھذا تؤجر علیھ، وھو 

  .أعلمُمن اإلحسان الذي ندب إلیھ، وهللا تعالى 
 
 
 
 

 قیاس أجر زیارة المریض بصاحب الھم والمصیبة
 
 

ٌأما الثواب فھو أمر : ھل تقاس زیارة المھموم وذي المصیبة على زیارة المریض من حیث ثواب الزیارة والعیادة أثابكم هللا؟ الجواب: السؤال
ًإلنسان إذا واسى مصابا أو عزى من لھ میت، فھذا مما یسكت ّغیبي ال یعلمھ إال هللا عالم الغیوب، لیس ھناك نص معین یدل على مقدار ما ل

ًعنھ ویوكل األمر إلى هللا جل جاللھ، فقد یكون ثوابھ أكثر من عیادة المریض، وقد یكون مساویا لھ، وقد یكون أقل، فعلم ذلك إلى هللا جل 
نھ یتوقف فیھا، وال یتكلم المفتي فیھا إال بحدود النصوص، وعال، وھذه األمور یسمیھا العلماء باألمور التوقیفیة، ویسمونھا بالسمعیات؛ أل

ولیس في كتاب هللا وسنة النبي صلى هللا علیھ وسلم ما یدل على تحدید مقدار األجر في ذلك، ھل ھو أكثر من العیادة أو مثلھا أو دونھا، 
  .وهللا تعالى أعلم.. ولذلك یتوقف في ھذا األمر، والظن با حسن

 
 
 
 

 بر إذا قبر المیت دون غسلنبش الق
 
 

ُنعم، ھذه من األحوال التي تبیح نبش القبور، إذا أمن التغیر ودفن قبل أن : ھل ینبش قبر المیت ویغسل إذا قبر قبل غسلھ؟ الجواب: السؤال
ن النبي صلى هللا علیھ وسلم أ: یغسل أو قبل أن یكفن، فإنھ في ھذه الحالة یطلب نبش القبر وتغسیلھ وتكفینھ والقیام بحقھ، والسبب في ذلك

ھذا -ٍاغسلوه بماء وسدر : ( في الذي وقصتھ دابتھ-كما في الصحیحین من حدیث ابن عباس -ٍأمر بالقیام بحق المیت من تغسیل وتكفین، فقال 
فأمر صلوات هللا ) ًة ملبیاّ وكفنوه في ثوبیھ، وال تحنطوه، وال تمسوه بطیب، وال تخمروا رأسھ، فإنھ یبعث یوم القیام- أمر، واألمر للوجوب

) ٍاغسلنھا بماء وسدر: (وكذلك قال في ابنتھ . وسالمھ علیھ بھذه األوامر، ونھى عن ھذه النواھي، وھذا یدل على اللزوم والوجوب
ر المیت قبل أن ورعایة حقھ، فإذا قب أمر، فذلك في الرجال وھذا في النساء، فھذا یدل على وجوب القیام بتغسیل المیت وتكفینھ): اغسلنھا(

وھكذا إذا غسلھ ولم یتم تغسیلھ على الوجھ الذي یحصل بھ القیام بالواجب، . یغسل، أو قبل أن یكفن فإنھ یشرع نبش القبر وتغسیلھ وتكفینھ
ًكأن یكون ترك عضوا من أعضائھ ، فحینئذ ینبش ثم یغسل مرة ثانیة ویكفن وھكذا إذا قبر عاریا بدون كفن، فإنھ یشرع أن ین ُ بش ثم یكفن ً

  .وهللا تعالى أعلم.. ویقام بحقھ على الوجھ المعتبر
 
 
 
 

 حكم كشف وجھ المیت في القبر
 
 

ألن التكفین إنما ھو : ھذا ذكره العلماء في الكشف عن وجھ المیت، قالوا: ھل یصح كشف وجھ المیت في القبر أثابكم هللا؟ الجواب: السؤال
ًفي ذلك نصا صحیحا عن النبي صلى هللا علیھ وسلم، وجرى بھ عمل الناس، ولكن ال یحكم للجسد، ویكشف بمكان الحساب، وال أحفظ  ً

إنھ تحل عن المیت األربطة، ویكون حل األربطة في :  أشاروا إلیھ، وقالوا- رحمة هللا علیھم-ًببطالنھ إال بدلیل، خاصة وأن بعض العلماء 
وهللا .. فتحل األربطة ویكشف عن الوجھ؛ وذلك لمكان السؤال والحساب: قالوا) دانھیأتیان ملكان فیقع(القبر لمكان اإلقعاد، وفي الصحیح 

  .تعالى أعلم
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 حكم صالة الجنازة على المحدود في حد من حدود هللا عز وجل
 
 

ًما حكم صالة المیت على المقتول حدا، أو كان مقتوال بحد الحرابة أثابكم هللا؟ الجواب: السؤال ًذا قتل بحد، كأن یكون زانیا المیت المسلم إ: ً
ًمحصنا، ثم رجم حتى مات، أو قتل عمدا وعدوانا، ثم اقتص منھ فقتل، أو قتل حرابة؛ فإنھ یشرع تغسیلھ وتكفینھ والصالة علیھ، وُیصلى  ً ً ً

بة هللا عز وجل علیھ، وإن علیھ ویدعى لھ ویستغفر لھ ویترحم علیھ؛ ألنھ من المسلمین، وھو أحق باالستغفار والترحم؛ لمكان حاجتھ إلى تو
ٌكان قیام الحدود بالمذنبین كفارة لھم في الدنیا، وكفارة لھم في اآلخرة، ولكن كونھ على جرم أو كونھ على فسق؛ أدعى أن یستغفر لھ اإلنسان  ٌ

 دلیل یخرجھ من اإلسالم وأن یترحم علیھ، وھكذا إذا كان مبتلى بالمسكرات والمخدرات یشرع أن یصلى علیھ، وأن یعزى أھلھ، ولیس ھناك
 یغلو، فتجده ال یعزي أھل المیت إذا مات في شرب خمر، أو مات في - أصلحھم هللا- فبعض من الناس . حتى یحكم بمعاملتھ معاملة الكافر

ولكن الذي . مطیعفإن المسلم العاصي إذا لم تبلغ معصیتھ بھ إلى الكفر یشرع معاملتھ معاملة المسلم ال! معصیة من كبائر الذنوب، وھذا خطأ
ًأنھ ال یصلي اإلمام العام ومن لھ تقدم كأھل الفضل، على أھل المعصیة؛ زجرا للناس أن یفعلوا فعلھم؛ ألن : ذكره العلماء رحمة هللا علیھم

بي صلى هللا ًأنھ یشرع أن یصلى علیھ، وخاصة إذا اعترف بذنبھ وأقر؛ ألن الن: والصحیح. النبي صلى هللا علیھ وسلم لم یصل على ماعز 
ًلقد تابت توبة لو قسمت على ! والذي نفسي بیده: قال! ؟-المرأة التي زنت-أتصلي علیھا وقد فعلت ما فعلت : (علیھ وسلم لما قال لھ عمر 

الحد، فإنھ في كما أنھا تابت وأقرت، كذلك من أقیم علیھ : قالوا. وأثنى علیھا علیھ الصالة والسالم، ألنھا تابت وأقرت) أھل المدینة لوسعتھم
حكم ذلك، وھذا ھو الصحیح، فإذا أقر بذنبھ وأقیم علیھ الحد شرع أن یصلي علیھ حتى اإلمام الراتب؛ ألنھ تاب وخرج من ذنبھ، فبقي على 

یھ الحد بدون إقرار أما لو أقیم عل. األصل العام، بل إنھ إذا صلى علیھ اإلمام الراتب، دعا أن یسلكوا مسلكھ لیتوبوا إلى هللا وینیبوا من ذنوبھم
 یتحقق، قد یشرع لھ على ھذا -وھو الزجر-ًإنھ ال یصلي علیھ اإلمام الراتب، زجرا للناس، فإن كان ھذا المعنى : منھ، فبعض العلماء یقول

االستغفار لھ والترحم القول، أما إذا كان ال یتحقق فإنھ ال مانع أن اإلمام یصلي علیھ؛ ألنھ یفوت على نفسھ فضیلة القراءة في الصالة علیھ و
ًولذلك یشرع أن یصلى على أموات المسلمین عموما، وأن یقام بحقوقھم، وأن یدعى لھم، ویستغفر لھم، وكونھم أذنبوا فیما بینھم وبین . علیھ

 كان یغبط الحجاج على إنھ: هللا ال یمنع أن نقوم بحقھم من الدعاء واالستغفار لھم؛ ولذلك قالوا عن عمر بن عبد العزیز رحمھ هللا أنھ قال
أنھ كان : األمر األول: فكان عمر بن عبد العزیز یغبطھ على أمرین -وكان الحجاج كثیر المعصیة  عز وجل بما كان منھ عمل-أمرین 

اغفر لي؛ فإنھم اللھم : أنھ قال قبل أن یموت: وأما األمر الثاني الذي غبطھ علیھ. یعتني بكتاب هللا عز وجل، وكانت عنایتھ بالكتاب عجیبة
 أن تغفر لي، فإن -مع أنھم یقولون إنك ال تغفر لي- إن مغفرتك وحلمك وعفوك أوسع من ھؤالء، وإني أسألك : أي. یزعمون أنك ال تغفر لي
ة فالعصا. فغبطھ على ھذه الكلمة، حتى إن الحسن البصري رجا لھ الخیر حینما سمع عنھ أنھ قال ھذه الكلمة. یقیني بك أنك ستغفر لي

وفي الصحیح عن . والمذنبون ربما یكون بینھم وبین هللا عز وجل توبة، وقد یكون بینھم وبین هللا عز وجل عمل، فیغفر هللا لھم ما كان منھم
لیھم  وع-عملكم الصالح: أي-فإن أصابوا فلكم ولھم، وإن أخطئوا فلكم : (النبي صلى هللا علیھ وسلم أنھ قال في المخطئین والمذنبین من األئمة

فھذا مذنب وذنبھ علیھ، ولكن كونك أنت مسلم تحس بما بینك وبینھ من حقوق، فال یمنع أن تترحم علیھ، وتستغفر لھ ) -خطؤھم علیھم: أي-
وتدعو لھ بالخیر، ولعل هللا عز وجل أن یرحمھ بشفاعتك، فیكون ھذا من الخیر لك في دینك ودنیاك وآخرتك؛ فإن هللا عز وجل یرحم من 

وآخر دعوانا أن الحمد  رب . لرحماء، فیستغفر لھم ویترحم لھم، وُیذكرون بما كان منھم من صالح األعمال، ویكف عن سیئاتھمعباده ا
  .العالمین، وصلى هللا وسلم وبارك على نبینا محمد

 
 
 
 

 [2[ مقدمة كتاب الجنائز -شرح زاد المستقنع 
وت، منھا ما یفعل عند معالجتھ للسكرات، ومنھا ما یفعل بعد قبض روحھ، كغسلھ ھناك أمور ومستحبات ینبغي فعلھا عند من حضره الم

 .وتكفینھ والصالة علیھ ودفنھ، ویسن اإلسراع في تجھیزه، وإنفاذ وصیتھ، وقضاء دینھ
 من أحكام المحتضر

 
 

ًآلھ وأصحابھ وأتباعھ وسلم تسلیما كثیرابسم هللا الرحمن الرحیم الحمد  رب العالمین، وصلى هللا وسلم وبارك على نبینا محمد وعلى  أما . ً
ًال زال المصنف رحمھ هللا یبین جملة من المسائل واألحكام المتعلقة بالمحتضر؛ ]. یس : ویقرأ عنده: [ فیقول المؤلف علیھ رحمة هللا: بعد

ة بالمرضى والمحتضرین في باب الجنائز، وقد  من عادتھم أن یبینوا بعض السنن واآلداب واألحكام المتعلق-رحمھم هللا-وذلك أن الفقھاء 
ِسبق بیان جملة من سنن النبي صلى هللا علیھ وسلم في الشخص المحتضر، وما ینبغي علیھ من التھیؤ في قدومھ على هللا عز وجل، و 

 ...... .لیھاعلى حقوق هللا سبحانھ وتعالى وحقوق عباده من الوصایا ونحو ذلك من األمور التي سبق التنبیھ ع المحافظة
 

 قراءة یس عند المحتضر
 
 

وقد ورد بذلك الخبر عن رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم، وحسنھ غیر واحد من أھل العلم، وذكر )). یس(وتقرأ عنده : (وھنا قال رحمھ هللا
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ذكر الجنة، وما أعد هللا عز أنھا تسھل خروج الروح من جھة كون اإلنسان یسمع فیھا :  أن السبب في ذلك- رحمھم هللا-بعض أھل العلم 
وجل لعباده المحسنین من حسن الثواب والعاقبة، فیحب لقاء هللا عز وجل، وكلما كان اإلنسان في مثل ھذا المقام یحسن الظن با عز وجل 

ال یموتن أحدكم إال وھو : (لوالیقین فیھ سبحانھ وتعالى، كان ذلك أرجى لرحمة هللا لھ، كما في الصحیح عن النبي صلى هللا علیھ وسلم أنھ قا
لقد ورد الخبر بقراءة ھذه السورة الشتمالھا على ذكر الجنة، وما فیھا من إحسان هللا عز وجل لعباده : فلھذا قالوا) . یحسن الظن با

ألنھا ) تبارك(ویقرأ سورة لفضلھا، ) الفاتحة(یقرأ : بالنسبة لما قاسھ بعض العلماء على ھذه السورة، فقال بعض أھل العلم وأما. المؤمنین
غیرھا من ) یس(ال أصل لھ في ھذا الموضع؛ ولذلك ال یقاس على ) تبارك(وتخصیص سورة ) الفاتحة(أن تخصیص : والصحیح. المنجیة

رآن وسورة الفاتحة ال شك أنھا من أفضل الق. اقتصر علیھا) یس(السور، بل ینبغي أن یعبد العبد ربھ بما شرعھ لھ، فإن ثبت الخبر بـ
وأما قول ). یس(ٍوأعظمھ وأجلھ، ولكن ال یخص ھذا الوقت وھذا الزمان بفعل وال بقراءٍة إال بدلیل شرعي، وعلى ھذا یقتصر على قراءة 

؛ ألن النبي صلى هللا علیھ وسلم وصفھا بكونھا منجیة، فالخبر ثبت عن الرسول صلى هللا علیھ وسلم )تبارك(إنھ یقرأ سورة : بعض العلماء
ِثم ذكرھا وھي تبارك الذي بیده ) ًأعرف في القرآن سورة ثالثون آیة، ما زالت بصاحبھا حتى أنجتھ من عذاب القبر: (اءتھا عند النومفي قر ِ َِ َ َ َِ َّ َ
ْالُملُك  و فھذا یدل على تخصیصھا في ھذا الموضع، فیقرؤھا في ھذا الموضع، وأما ما عدا ذلك فإنھ یقتصر على الوارد، وھذا ھ] 1:الملك[ْ

  .األصل والسنة وینبغي المحافظة علیھ
 
 
 
 

 توجیھ المحتضر إلى القبلة
 
 

 تتعلق بالشخص الذي عند المحتضر، ومن عادة العلماء أن -والتوجیھ) یس(قراءة سورة - ھذه األمور ]. ویوجھھ إلى القبلة: [قال رحمھ هللا
لتي ینبغي على الغیر أن یقوم بھا في حق ذلك المحتضر، فذكروا بالنسبة یبینوا األمور التي یقوم بھا اإلنسان في حق نفسھ، وكذلك األمور ا

وللسلف . فعلي، وھو توجیھ المحتضر إلى القبلة: والثاني. قولي، وھو قراءة السورة: أحدھما: للشخص الذي عند المحتضر فعلیھ أمران
بأنھ ال یوجھ، : وقال بعضھم. تحب أن یوجھ عند االحتضارقال جمھور العلماء بمشروعیتھ، وأنھ یس: رحمھم هللا في توجھ المحتضر قوالن

أنھ یشرع؛ وكونھم فعلوه بـسعید بن المسیب رحمھ هللا دل : والصحیح. وھو المأثور عن سعید بن المسیب رحمھ هللا، وأنكره على ابن أخیھ
ًاء وأمواتاقبلتكم أحی: (ًعلى أنھ كان معروفا في زمانھ، وقد قال علیھ الصالة والسالم في القبلة ال : وأفضل ما یوجھ إلیھ ھو القبلة، ومن ھنا) ً

ًأن یرفع صدره قلیال، وتكون رجاله إلى جھة : الصورة األولى: حرج في تقبیل المیت وتوجیھھ إلى القبلة، وھذا التوجیھ یكون على صورتین
 للقبلة كحال من ألحد في القبر، بأن یضجع على شقھ األیمن ًأن یكون مستقبال: والصورة الثانیة. ًالقبلة، فیكون مستقبال للقبلة بصدره وبوجھھ

ًوھي أن یرفع صدره قلیال، ثم یكون وجھھ إلى جھة القبلة، على خالف ما یفعلھ بعض العوام : واألرفق بھ الصورة األولى. على جھة القبلة
ًه أو رجاله جھة القبلة، ویرفع صدره قلیال، والدلیل على من وضع رأسھ جھة القبلة، فإن ھذا على عكس القبلة، وإنما التقبیل أن توضع قدما

  .أن اإلنسان إذا صلى وھو مضطجع، یصلي على ھذه الحالة، ولذلك یكون التقبیل بھذا الوجھ: ذلك
 
 
 
 

 من أحكام المیت بعد قبض روحھ
 
 

 ...... .[فإذا مات سن تغمیضھ: [قال المصنف رحمھ هللا
 

 تغمیض عیني المیت
 
 

؛ لما فیھا من الفضل، وألن اإلنسان إذا كان آخر كالمھ من الدنیا "ال إلھ إال هللا" إذا كان اإلنسان في حالة االحتضار والنزع یلقن ذكرنا أنھ
َیلقن ھذه الكلمة، فإذا فعل مْن عند المحتضر ما ذكرناه من األقوال واألفعال ومات اإلنسان، : دخل الجنة، ومن ھنا قالوا" ال إلھ إال هللا"

بعد أن بین لنا رحمھ هللا . فالسنة أن یبدأ أول ما یبدأ بإغماض عینیھ، فتغمیض عیني المیت من اآلداب والسنن التي تفعل بالمیت إذا مات
ُاألمور التي تفعل قبل االحتضار في حال المرض، واألمور التي تفعل أثناء االحتضار شرع رحمھ هللا في بیان األمور التي تفعل بعد خروج  ُ

روح، فإذا قضى اإلنسان، وخرجت روحھ، فھناك حقوق وواجبات وآداب وسنن ینبغي على من حضر المیت أن یفعلھا، وھي من حق ال
تغمیض عینیھ؛ ألن النبي صلى هللا علیھ وسلم غمض عیني أبي سلمة ، وكذلك جاء في حدیث شداد بن أوس رضي : أولھا: المیت على الحي

ًفلذلك یشخص بصر المیت عادة إلى ) إن الروح إذا قبضت تبعھا البصر:  علیھ وسلم أمر بإغماض العینین، وقالأن النبي صلى هللا: (هللا عنھ
  .أن یبدأ أول ما یبدأ بتغمیض عینیھ، فیطبق الجفنین على بعضھما: السماء، فالسنة
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 لزوم الصبر على المصیبة
 
 

ع، وذكر هللا عز وجل، وأن یبتعد عن التسخط والجزع، وأن یرضى بما أنزل هللا وبعد تغمیضھ للعینین یشرع أن یقول الوارد من االسترجا
بھ من بالء، فإن هللا تعالى یمتحن عباده بمثل ھذا، فمن رضي في مثل ھذه المواقف أرضاه هللا عز وجل، وھي المواقف التي یسمیھا العلماء 

: أي) إنا  وإنا إلیھ راجعون: (فإذا أراد هللا أن یلطف بھ ثبت قلبھ، فقال. تلىبمواقف الزلزلة؛ ألنھ یزلزل فیھا المؤمن، ویمتحن ویختبر ویب
ٌملك لھ، یفعل ما یشاء ویحكم ما یرید، ال معقب لحكمھ، وال : أي) إنا (ٌما نحن إال ملك  سبحانھ وتعالى، ومآلنا ومصیرنا إلیھ جل وعال، 

َصلى هللا علیھ ورحمھ وغفر لھ، ولربما أن هللا عز وجل أعظم ) إنا  وإنا إلیھ راجعون(مة یرد لھ قضاء سبحانھ وتعالى، فإذا قال ھذه الكل َ
ًمن ابتالء هللا سبحانھ وتعالى لعباده، خاصة إذا كان  منھ ھذه الكلمة فبوأه بھا درجة أو منزلة في الجنة؛ وذلك لعظم ھذا الموقف؛ ولما فیھ

ي الحدیث الصحیح أن هللا تعالى إذا ابتلى عبده فحمده واسترجع، فإن هللا سبحانھ وتعالى یعظم لھ وف. ًالمیت عزیزا علیھ كوالدیھ أو ولده
ما من عبٍد تصیبھ : (ًالثواب، ویخلف لھ خیرا مما فقد، كما في الصحیح من حدیث أم سلمة رضي هللا عنھا أن النبي علیھ الصالة والسالم قال

فأول ) . ًإال آجره هللا في مصیبتھ، وأخلفھ خیرا منھا! ًن، اللھم أجرني في مصیبتي، واخلفني خیرا منھاإنا  وإنا إلیھ راجعو: ٌمصیبة فیقول
ٌالصبر، والصبر أمر یرجع إلى القلب، فھو عمل قلبي، وأعمال القلوب قد تفوق أعمال الجوارح األخرى، وھي من أحبھا إلى : ما ینبغي علیھ ٌ

ألنھا تتصل بالعقیدة، فإذا رضي وصبر فھذه أول منزلة، وأول نعمة، ورحمة یرحم هللا بھا المبتلین بمثل هللا سبحانھ وتعالى وأقربھا إلیھ؛ 
ّفیظھر أثر الصبر على لسانھ، فیذكر هللا عز وجل؛ ألن المؤمن إذا نزلت بھ المصیبة ال یتوجھ إال إلى هللا، وھذا من كمال . ھذه المصائب

 یتسخط ویجزع وال یدري أین یذھب، فمن رحمة هللا عز وجل بالمؤمن أن هللا یثبتھ في مثل ھذه إیمانھ، ولكن الكافر وضعیف اإلیمان
  .إنا  وإنا إلیھ راجعون، ویقول الوارد في ذلك عن النبي علیھ الصالة والسالم: المواقف، فیقول

 
 
 
 

 الرضا بما قدر هللا عز وجل
 
 

 اإلنسان الصبر وال یعطى الرضا؛ أي أن اإلنسان قد یصبر على كره ویبقى في نفسھ ثم بعد ذلك یصحب ھذا الصبر الرضا، فإنھ قد یعطى
ًمتسخطا جزعا ًإن هللا إذا أحب قوما : (وینبغي أن یصحب صبره بالرضا؛ ألن النبي صلى هللا علیھ وسلم قال في حدیث الترمذي وغیره. ً

فاألمر الثاني الذي یصحب الصبر عمل قلبي وھو . ٍ راض وإما متسخطفالناس إما) ومن سخط فعلیھ السخط. ابتالھم فمن رضي فلھ الرضاء
ومن الرضا عند المصیبة إحسان الظن با عز وجل، فاإلنسان إذا : قال العلماء. رضاه بما أنزل هللا بھ من مصیبة، فال یجزع وال یتسخط

ًفقد أباه سلط علیھ الشیطان ابتالء واختبارا، فیقول لھ فإذا أراد هللا أن یجعل لھ .. وقد فقد كذا وكذا! وقد فقد من یقوم علیك! قد فقد من یعولك: ً
هللا رحمني بأبي فسیرحمني  ما ھذا األب إال رحمة من هللا عز وجل، وكما أن: الرضا على أتم وجٍھ أحسن الظن با سبحانھ وتعالى، فقال

أن یصبر ویرضى، : ًفإذا ال بد من ھذین األمرین. ، وكفى بتلك نعمةبغیره، ولن یكلني إلى أحٍد سواه، فیصبح فقري إلى هللا وغنائي بھ
إن : (ویظھر األثر بذكر ما ینبغي من االسترجاع، وذكر هللا عز وجل، وقد أشار النبي صلى هللا علیھ وسلم إلى ھذا األمر الثالث فقال

من في الدار، نھاھم النبي صلى هللا علیھ وسلم عن ذلك، وذلك لما قبض أبو سلمة رضي هللا عنھ وصاح ) المالئكة یؤمنون على ما تقولون
فإذا رزق هللا العبد الصبر والرضا عند المصائب التي ال . ًوأمرھم أن یقولوا خیرا، وبین أن المالئكة تشھد المؤمن، وأنھا تؤمن على ما یقال

فدعا هللا أمنت المالئكة على دعائھ، وكان ذلك ! لھم وفقنيال! اللھم ارحمني! اللھم ثبتني: تختص بالموت من مصائب الدنیا وفجائعھا، فقال
: ًأدعى لإلجابة، فإذا قال قال خیرا، ولذلك ثبت في الحدیث الصحیح عن النبي صلى هللا علیھ وسلم أنھ لما قبض أبو سلمة قال الدعاء المأثور

وافسح لھ في قبره، ونور ! ابرین، واغفر لنا ولھ یا رب العالمیناللھم اغفر لـأبي سلمة ، وارفع درجتھ في المھدیین، واخلفھ في عقبھ في الغ(
وھذا ھو الذي یفید؛ وھو الكلمات الطیبة، والدعاء المأثور، وذكر هللا سبحانھ وتعالى الذي یعود بالخیر على المتبلى، ویعود بالخیر ) لھ فیھ

فھذا ) اللھم اغفر لـأبي سلمة : (الخیر من جمیع وجوھھ، فھو یقولفجمع النبي صلى هللا علیھ وسلم في ھذه الدعوة . حتى على المیت وأھلھ
فجعل ما یقدم علیھ أبو سلمة في اآلخرة رفعة درجة، وھذا من أفضل ما یكون وما یرجوه اإلنسان ) وارفع درجتھ في المھدیین(ٌخیر للمیت، 

بمعنى أن یتولى هللا ذریة اإلنسان ) ھ في عقبھ في الغابرینواخلف: (من ربھ، وبقیت حاجة أبي سلمة التي یحزن علیھا من فراق أھلھ، فقال
ألن اإلنسان إذا دعا ألخیھ وأشرك نفسھ معھ في دعائھ؛ فإنھ یؤمن الملك على ): واغفر لنا ولھ یا رب العالمین: (وما خلف وراءه، ثم قال

ًتاج إلى الدعاء، بل نحن أیضا نحتاج إلى المغفرة والرحمة، لیس أبو سلمة وحده الذي یح: أي) واغفر لنا ولھ یا رب العالمین: (دعائھ، فقولھ
فھذا ھو ) وافسح لھ في قبره، ونور لھ فیھ: (ثم قال علیھ الصالة والسالم. فكما یدعو اإلنسان لغیره یدعو لنفسھ، فیعطي الحق لنفسھ ولغیره

ان كریم أو إنسان من عباد هللا المؤمنین توفي أو قضي أو ِّالدعاء المأثور عند نزع الروح، فإذا نزعت روح اإلنسان، أو ُبلغت خبر إنس
) اللھم اغفر لھ، وارفع درجتھ في المھدیین، واخلفھ في عقبھ في الغابرین: (حضرت موتھ قلت ھذا الدعاء، وإذا كنت ال تعرف اسمھ تقول
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أن هللا سبحانھ وتعالى : ًوثالثا. ن إلى أخیك بھذه الدعوةتصیب أجر اإلحسا: ًثانیا. تصیب فضل الدعاء: ًأوال: فتنال عدة أمور كما ذكر العلماء
ھذه الدعوة من أفضل األدعیة التي تقال عند قضاء الروح وبعد : یأجرك على االتباع واالقتداء بالنبي صلى هللا علیھ وسلم؛ ولذلك قالوا

ن في الدار أناس ضعاف أو متأثرون أن یذكرھم ویعظھم كذلك یشرع لھ إذا كا. نزعھا؛ لما فیھا من التأسي برسول هللا صلى هللا علیھ وسلم
ویثبتھم؛ ألن النبي صلى هللا علیھ وسلم ثبت آل أبي سلمة، فإذا كان من طالب العلم، أو كان من الصالحین األخیار ذكرھم بما عند هللا من 

ٌ إلى أھل المیت، وكان فیھا خیر لھ ولھم من جھة ًالمثوبة، وأن البكاء والجزع والسخط ال یرد غائبا؛ ولذلك إذا قال ھذه الكلمات أحسن
  .التواصي بالحق واألمر بطاعة هللا عز وجل

 
 
 
 

 شد اللحیین
 
 

ًإذا قبضت الروح قد یبقى فم اإلنسان مفتوحا، وحینئٍذ ال یؤمن من دخول الھوام، خاصة إذا احتاج إلى وقت لكي ]. وشد لحییھ: [قال رحمھ هللا ً
ٌلماء على أمور ھي من باب المحافظة على حرمة المؤمن، فشد اللحیین وإن لم یرد بھ نص معین لكنھ داخل في ینقل ویغسل، فینبھ الع ٌ

ًاألصول العامة، والعلماء ذكروه ونبھوا علیھ؛ ألن المیت إذا بقي فمھ مفتوحا فإنھ یبقى حتى في قبره، وحینئٍذ تدخلھ الھوام ویؤذى، وقد قال 
ًفي اإلثم، فجعل حرمتھ میتا كحرمتھ حیا؛ ولھذا قالوا: أي) ًعظم المیت ككسره حیاكسر : (صلى هللا علیھ وسلم وشد اللحیین یكون . یرفق بھ: ً

بإطباق الفم، ثم بعد ذلك یجعل عصابة تجمع اللحیین؛ ألنھ بعد مضي فترة یصعب رد الفم إلى طبیعتھ، وقفلھ، ولذا یبادر بذلك بعد الوفاة 
  . وتستجیب أعضاء المیت لما یفعل بھ من قفل الفممباشرة؛ ألن المفاصل لینة،

 
 
 
 

 تلیین مفاصلھ
 
 

ُألنھ یحتاج لذلك عند تغسیل المیت وتكفینھ، وحینئٍذ إذا مات فإنھ تلین مفاصلھ، حتى یسھل عند التغسیل أن ]. وتلیین مفاصلھ: [قال رحمھ هللا
باشرة النت عند الغسل، ولكن إذا بقیت على حالتھا یابسة لم تلن عند الغسل؛ یدیر الماء على جمیع أعضائھ، والمفاصل إذا لینت بعد الوفاة م

 بالیدین یجمعھا من ساعده إلى عضده، ثم یردھا حتى تلین، ثم بعد ذلك یضمھا إلى صدره، - ًمثال-یلین مفاصل المیت، فیبدأ : ولذلك قالوا
، فیضم الساق إلى الفخذ، ثم الفخذ إلى الجنب، ثم یكرر ذلك مرتین أو وبعد أن ینتھي من مفاصلھ العلیا یأخذ رجلھ فیلین مفاصل الرجلین

كما -ًثالثا على حسب ما تقتضیھ الحاجة، فإذا النت مفاصلھ سھل غسلھ، وسھل تفقد المغابن والمواضع الخفیة أثناء الغسل، وھذا یحقق 
ًقد یكون منقبضا أو منحنیا، فحینئٍذ یصعب تكفینھ ووضعھ على وألنھ لو ترك دون تلیین ف.  مقصود الشرع من القیام بغسلھ على وجھھ- ذكرنا ً

ًوضعھ الطبیعي ممدودا، لذلك ال بد من التلیین حتى یبقى مستوي األعضاء، ویمكن بعد ذلك حل ثیابھ وتكفینھ، والصالة علیھ، وإنزالھ في 
  .قبره ووضعھ بالصفة الشرعیة التي ینبغي وضعھ علیھا في اللحد

 
 
 
 

 وسترهخلع ثیابھ 
 
 

وبعد أن یغمض عینیھ، ویشد لحییھ، ویلین مفاصلھ یقوم بستره بثوب، ثم ینزع عنھ الثیاب؛ ألن ]. وخلع ثیابھ وستره بثوب: [قال المصنف
َالثیاب إذا بقیت سخن الجسم، وحینئٍذ ینتن ویتفسخ، ولذلك تخفف الثیاب التي علیھ، فإذا أمكن نزع الثیاب عنھ نزعت وال شيء في ذلك  ثم .َُ

ًیسجى؛ ألن النبي صلى هللا علیھ وسلم لما توفي ُسجي ببرد حبرة، وھذه سنة، وفي ھذا إكرام للمیت، فإن بقاءه مكشوفا أمام الناس منظر  ٌ
غیر حسن، وربما یكون أكمل وأستر وأولى لھ أن یغطى ویسجى، فإذا احتیج لكشف وجھھ لتقبیل ونحو ذلك فال حرج، فھذا أكمل في ھیبتھ 

ًوقد فعل برسول هللا صلى هللا علیھ وسلم ذلك، وأخذ العلماء من ھذا دلیال على سنیة التسجیة، وأنھ ال یبقى مكشوفا أمام .  حرمتھورعایة ًُ
  .الناس، ویوضع في مكان أرفق بجسمھ وأبعد أن ینتن ھذا الجسد ویتضرر بذلك النتن
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 وضع حدیدة على بطنھ

 
 

ِألن عادة الموتى أنھ إذا ترك أحدھم ربما انتفخ، وھذا االنتفاخ یعیق في الغسل، وكذلك ربما یكون ]. بطنھووضع حدیدٍة على : [قال رحمھ هللا ُ
فماذا یفعل؟ یوضع شيء على بطنھ، والمحفوظ عن ..أسرع في نتنھ، وتضرر من یحملھ ویصلي علیھ بوجود رائحة كریھة خاصة إذا انتفخ

بوضع الحدیدة، ومن ھنا نجد بعض الفقھاء ینصون على أنھ توضع الحدیدة كمرآة ونحوھا على أنس رضي هللا عنھ في األثر أنھ كان یأمر 
ًبطنھ، ولكن ذلك لیس بمقید بالحدیث، فلو وضع أي شيء یكون ثقیال نوعا ما على بطنھ فال بأس ً.  

 
 
 
 

ًوضعھ على سریر الغسل متوجھا منحدرا نحو رجلیھ ً 
 
 

ًلھ متوجھا منحدرا نحو رجلیھووضعھ على سریر غس: [قال رحمھ هللا فیوضع على سریر؛ وذلك أنھ إذا ُوضع على األرض أسرعت إلیھ ]. ً
ً قد یكون آمنا، ولكن ال یزال الجسم إذا وضع على - والحمد -ًالھوام، وخاصة في الزمن القدیم، فإن الضرر أكثر، وإن كان في عصرنا 

ِونقلُبُھم ذات الیمین وذات الشمال وكلُبُھم باسط ذراعْیھ بالوصید : فحالٍة معینة یتضرر، ولذلك قال تعالى عن أھل الكھ ِ ِ ِ ِ َِ َ َ َ َ َ َ َ َْ ْ ْ ِِّ ٌِ ْ َْ َِ ِّ َُ ََ ھذا ] 18:الكھف[َ
التقلیب ألنھم لو بقوا على حالٍة واحدة لتآكل الجنب، ولكن هللا سبحانھ وتعالى قلبھم حتى ال یحدث التآكل في الجنب، وإن كان سبحانھ وتعالى 

یوضع على سریر، فال یلي : لى أن یجعلھم على حالٍة واحدة ال تآكل معھا، ولكن ھذا من باب اإلشارة إلى األسباب؛ ولذلك قالواًقادرا ع
ولیس ثم روح فیھ تسارعت األعضاء واألطراف والجلد إلى التلف؛ ألن الجسد یبقى  األرض؛ ألنھ ربما یحمي الجسد، ثم إذا سخن الجسد

وكل ھذا لیس بواجب وإنما ھو . الروح ضعف عن مقاومة األذیة، والھوام ونحوھا من الجراثیم التي تصیب اإلنسانبروحھ، فإذا نزعت منھ 
 یوضع علیھ ویؤمن منھا - ًمثال-ٌمن باب الكماالت، وال یشترط التعیین في مثل ھذه األمور، إنما المراد الرفق، فلو كان على األرض حدید 

 طبیعیة، فإذا وضع علیھا أسرع إلیھ الھوام رفعناه عنھا على بساط أو على مركبة أو نحو ذلك وال الضرر فال حرج، ولو كانت األرض
حرج، فال یشترط السریر بعینھ، وإن كان صلى هللا علیھ وسلم سجي علیھ، لكن كل ذلك من باب األسباب، فلیس بأمر إلزامي وال واجب، 

ًخاصة إذا كان غسلھ قریبا فاألمر فیھ واسع والح ًثم یرفعھ فیجعل صدره مرتفعا قلیال إذا وضع على السریر لیسھل خروج ما في . مد ً ً
بطنھ، ولذلك یجعلھ على ھذه الحالة حتى یكون أدعى لخروج الفضالت الباقیة، فیسھل غسلھ بعد ذلك ونقاؤه، فال یتعب من یقوم بتغسیل 

  .المیت
 
 
 
 

 اإلسراع بتجھیزه
 
 

ِإذا ھیأ اإلنسان المیت، وقام بحقھ بعد قبض روحھ باألمور التي -بعد ھذه األمور ]. یزه إن مات غیر فجأٍةوإسراع تجھ: [قال رحمھ هللا
أسرعوا : ( ینبغي علیھ أن یسرع بتجھیزه، وذلك بتغسیلھ وتكفینھ والصالة علیھ ودفنھ؛ وذلك ألن النبي صلى هللا علیھ وسلم قال- ذكرناھا
أن األصل أن اإلنسان یجب : ُسالم باإلسراع، ونص أھل العلم رحمة هللا علیھم على وجوب ذلك، بمعنى، فأمر علیھ الصالة وال) بالجنازة

ینبغي أن یبادر : علیھ أن یبادر بالمیت، والسبب في ھذا أن بقاء المیت مظنة أن یتغیر وأن یتضرر جسمھ، وأن یتضرر جسده؛ ولذلك قالوا
كما - ِال یجوز حبسھ وتأخیره إال لضرورة وحاجة، فإن ُوجدت الضرورة والحاجة : ومن ھنا. قھویحسم إلیھ في التغسیل والتكفین والقیام بح

الجریمة   كأن یكون بھ أمر یحتاج إلى كشفھ كما في الجرائم ونحوھا، أو یحتاج إلى أن یؤخر حتى تعرف مالبسات-في الحاالت االستثنائیة
ُكذلك أیضا لو خشي أنھ لو دفن یتضرر من أقربائھ، فیؤخر . در الحاجة والضرورةواالعتداء علیھ، فال حرج أن یؤخر، ویكون تأخیره بق ً

ٌمن أجل دفع المفسدة وال حرج، أما أن یؤخر من أجل أن یحضر األقرباء بدون وجود ضرورة وال حاجة فال؛ ألن حق المیت مقدم على 
ً وال ینقص منھ شیئا، فقد نفذ القضاء ومضى قدر هللا عز وجل، وال حقھم، وحینئٍذ ینبغي أن ُیبادر بدفنھ، وألن حضورھم ال یزید في األمر

ال یحل لجیفة  (- وقد تكلم في سنده- ال مصلحة في تأخیر المیت، وفیھ حدیث : وعلى ھذا. یستطیعون أن یردوا من قدر هللا عز وجل ما كان
األصل أن أھل المیت ممنوعون من تأخیر جنازة اإلنسان متنھ صحیح، و: وھذا یعتبره العلماء ویقولون) مسلم أن تبقى بین ظھراني أھلھ

فتأخیر الموتى بدون حاجة . بدون حق وضرورة، والتوسع في مثل ھذه األمور ال یخلو اإلنسان فیھ من تبعة ومسئولیة أمام هللا عز وجل
َ یؤخر، بل ینبغي أن یسرع في تجھیزه؛ فتبحث أمام هللا عز وجل؛ لما فیھ من اإلضرار بالمیت، وعلى ھذا ال یبقي ألھلھم اإلثم والمسئولیة

تسرع بالقیام ببعض األمور التي تتصل بھ من : ًعن من یقوم بتغسیلھ، فتسرع بإحضار المغسل، وتحضر ما یحتاج إلیھ لكفنھ، وكذلك أیضا
 اإلنسان بھذا على الوجھ المطلوب فقد حقوقھ قبل دفنھ؛ من إخبار خاصة قرابتھ وإعالمھم حتى یشھدوه ویدعوا لھ بالمغفرة، وحینئٍذ إذا قام
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ًفالذي یموت فجأة ال یؤمن أن یكون حیا، كما في ]: غیر فجأة: [وأما قولھ. ٌأحسن إلى المیت وأحسن إلى قرابتھ، وذلك مطلوب ومرغوب
ّما أفضى إلى قتلھ وھو حي، حالة السكتات، فیموت في الظاھر ولكنھ في الحقیقة ال یزال بھ حیاة، فاالستعجال بتغسیلھ وتكفینھ ودفنھ رب

، أو جاءه شيء طارئ من فجعة ونحوھا ظن معھا موتھ: بمعنى-وعلى ھذا إذا مات فجأة   فال یبادر بتغسیلھ - ُأصابتھ سكتة، والعیاذ با
ًوتكفینھ، بل ینتظر، والمرد في ھذا إلى أھل الخبرة كاألطباء ونحوھم، خاصة في ھذه األزمنة التي تیسر فیھا مع ُّ َ رفة الموت بالعالمات َ

فال یبادر أھل المیت بدفن المیت إذا كان موتھ فجأة، وقد وقع حتى في زمن السلف رحمة هللا علیھم قصص عجیبة في المبادرة بدفن . الدقیقة
، ثم دفن، ثم ًمن مات فجأة، حتى إن بعض من یقوم بنبش القبور وحفرھا ربما یجد المیت جالسا في بعض األحیان، وذلك إذا أصابتھ سكتة

ًبعد أن یفیق یجلس في مكانھ وال یجد أحدا فیموت جالسا في نفس القبر، وھذا أمر جد خطیر خاصة إذا حصل فیھ التساھل والتسیب فإنھ ال ! ً
  .یؤمن معھ من التبعة والمسئولیة

 
 
 
 

 حكم الحیاة على التنفس باألجھزة بعد موت الدماغ
 
 

ًھل إذا مات دماغ اإلنسان یعتبُر میتا أو لیس بمیت؟ وھي التي یسمونھا : ، فإنھا حیرت األطباءمسألة موت الدماغ: وھنا مسألة، وھي
ًوقد عمت بھا البلوى خاصة في ھذا الزمان، وصورة المسألة أن جذع الدماغ یموت، ویقرر األطباء أن جذع الدماغ قد ) الموت السریري(

ى ولو غرز باإلبرة أو أوذي فإنھ ال یتضرر وال یحدث أي استجابة في جسمھ، غایة مات، فال یتحرك اإلنسان وال یستجیب ألي حركة، حت
. أن قلبھ ینبض، وأن نفسھ ظاھر، یتنفس تنفس الحي بواسطة األجھزة، حتى لو أن ھذه األجھزة سحبت عنھ یموت من ساعتھ: ما في األمر

ینبني على الحكم بموت اإلنسان، من شرعیة سحب األجھزة والحكم ھل ھذه النوعیة من المرضى تعتبر میتة، وینبني علیھا ما : فالسؤال
ًبكونھ میتا حتى یورث، ونحو ذلك من التبعات الفقھیة المترتبة على الحكم بموت اإلنسان، أم أنھ لیس بمیت؟ في الحقیقة ھذه المسألة أوال ً :

ّ صیغة معینة وشروط معینة تبین أو تحدد بالدقة الموت الحقیقي تحتاج إلى بحث من جھة إثبات موت الدماغ، فاألطباء أنفسھم لم یتفقوا على ُ
للدماغ، وھناك قرابة ثالث مدارس لألطباء في حقیقة إثبات موت الدماغ، والمشكلة لیست ھنا، المشكلة أن معرفة موت الدماغ، والتأكد أنھ 

فاالستعجال بالحكم، : ولذلك. قة ال تتیسر في غالب األمكنةقد مات ال یمكن التوصل إلیھ في أقوى المدارس الطبیة إال بواسطة أجھزة دقی
ًبكون ھذا موتا یحتاج إلى نظر، واألصل الشرعي یقتضي أن من بھ حركة یحكم بحیاتھ؛ ألن الحركة دالة على الروح، والجسم كانت فیھ 

ً، ولم أجد دلیال شرعیا صحیحا یدل ) كان على مكاناألصل بقاء ما: (وعلى ھذا فإننا نقول. الروح التي ھي الحقیقة، وأثرھا التي ھي الحركة ً ً
اختلفوا  على أن موت الدماغ یدل على موت اإلنسان، بل وقعت حوادث تخالف ھذا، حتى إن من األمور التي حدثت بسبب ھذه المسألة أنھم

آخرون على أن موت الدماغ ال یجیز لھم في امرأة، ھل ھي میتة أو لیست میتة في منطقة من مناطق الخارج، فحكم األطباء بموتھا، وأصر 
! سحب األجھزة، واختلفت الكنائس في الخارج في الحكم بموت ھذه الفتاة، حتى بقیت عشر سنوات تحت األجھزة ثم أفاقت بعد عشر سنوات

 اإلقدام على سحب الجھاز وھذا أمر یؤكد أن االستعجال في مثل ھذه القضایا یحتاج إلى نظر؛ ولذلك فاألصل أنھ حي، واألصل أنھ ال یجوز
ٌوھناك مسألة فقھیة قدیمة یمكن أن نخرج علیھا ھذه . عنھ إال بمبرر شرعي، فیبقى على ھذه الحالة، فالذي تطمئن إلیھ النفس أنھ حي

في المنثور، وھي ُالمسألة، وھذه المسألة تعرف عند العلماء بالقاعدة التي نبھ علیھا اإلمام النقري في القواعد، وكذلك غیره كـالزركشي 
تكلم العلماء على ھذه المسألة، في مسألة ما إذا ما ھجم الذئب على شاٍة أو ). الحیاة المستعارة، ھل ھي كالعدم أو ال؟: (القاعدة التي تقول

سباب موتھا قد وجدت،  وأ- ترفس بقدمیھا- غنمة فبقر بطنھا، فإنھ إذا بقر بطنھا الغالب أنھا میتة، فلو أنك أدركتھا قبل أن تموت وھي تتحرك 
ٌإنھا حیاة :  حقیقیة فذكاتك مؤثرة والشاة یجوز أكلھا، وإن قلنا-التي ھي في األخیر: یعني-الحیاة المستعارة : ّفذكیتھا في ھذه الحالة، فإن قلنا

: إنھا حیة، والذكاة مؤثرة یقولون: كأنھم یفصلون على مسألة الحركة، فالذین یقولون: ًفإذا. كالعدم؛ حینئٍذ ذكاتك في ھذا الوضع ال تأثیر لھا
ّال زالت الروح حیة، فوقعت التذكیة على حي، وكل تذكیٍة لحي موجبة لحلھ إذا كان مما یحل أكلھ ًوبناء على ذلك عندنا أصل من العلماء . ّ

ْإن الذئب إذا قتل الشاة بالبقر، : ولونیعتبر الحیاة المستعارة، وإن كان بعض أھل العلم خرج ھذه المسألة على مسألة إنفاذ المقاصد، كأنھم یق
أن : والذي یعنینا. أنھا استنفذت بالھالك بھذه الوسیلة، فیخرجھا عن المسألة التي معنا، لكنھا تصلح لالستشھاد: ُفقد أنفذت مقاتلھا، بمعنى

ًالمیت الذي مات دماغھ ال یزال محكوما بحیاتھ، خاصة وأننا لو فتحنا ھذا الباب تحت األجھزة ، وعلى ھذا ال یتیسر معرفة موت الدماغ إال ً
 ممن ال یصل إلى - على سحب األجھزة-حتى عند بعض المتساھلین من األطباء -بصعوبة وفي أماكن خاصة، وربما یفتح ھذا الباب اإلقدام 

ًلو فرضنا أن رجال كبیر : سألةلكن ھناك م. درجة القطع بموت دماغھ، وھذا أمر ینبغي أن یحتاط فیھ ألرواح الناس كما ھو األصل الشرعي
ٌالسن في آخر عمره وضع الجھاز علیھ، أو رجل شاب في شبابھ لكنھ أصیب بحادث أو نحو ذلك، والغالب أنھ یھلك، وقد مات دماغھ في 

الذي قد غلب ٌكالم األطباء، وجاءت حالة ثانیة إلنسان ترجى حیاتھ أكثر، ولیس عندنا إال جھاز واحد، فھل یشرع سحب الجھاز عن ھذا 
نعم، یشرع أن یسحب منھ في ھذه الحالة، فھذه ھي الحالة التي تعتبر مستثناة : على الظن ھالكھ لكي نبقي ھذه الروح أو ال یشرع؟ الجواب

أنھ إذا ازدحم : أنھ إذا ُوجدت حاالت أحوج یجوز حینئٍذ سحبھا، وھذا مقرر على األصل الشرعي في ازدحام الحقوق: في سحب األجھزة
ّحق یمكن تداركھ مع حق ال یمكن تداركھ أو مع مصلحة ال یمكن تداركھا، قدمت المصلحة والحق الذي یمكن تداركھ ُ ھذا بالنسبة لمسألة من . ٌ

بي ّمات فجأة، وموت الفجأة بین النبي صلى هللا علیھ وسلم أنھ رحمة من هللا بالمؤمن، ونقمة عاجلة من هللا بالكافر، وموت الفجأة استعاذ الن
صلى هللا علیھ وسلم منھ؛ ألن موت الفجأة یحول بین اإلنسان وبین خیر كثیر، یحول بینھ وبین الوصیة في أمور ربما تكون من فضائل 
ًاألعمال، یحول بینھ وبین تنبیھ أھلھ وذویھ على أمور قد یكونون محتاجین إلیھا، خاصة أن األب إذا أوصى في آخر حیاتھ كان لوصیتھ في 
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ٍائھ وبناتھ وقعا كبیرا، فلذلك كان موت الفجأة یحول بین اإلنسان وبین خیر كثیر، ومن ھنا استعاذ النبي صلى هللا علیھ وسلم منھقلوب أبن ً ً .
لكنھ أخبر في الحدیث اآلخر أن موت الفجأة رحمة بالمؤمن؛ ألن اإلنسان إذا مات ربما تألم وتأوه في مرضھ وإن كان تأوھھ وتألمھ یرفعھ 

ًإذا أحب هللا عبدا من عباده غفر لھ ذنوبھ، فإذا بقیت لھ ذنوب خفف عنھ بالبالء قبل : (تى ورد في الحدیث أن هللا یشدد على العبددرجة، ح
فموت الفجأة رحمة من . فشدد علیھ في سكرات الموت، وشدد علیھ في مرض الموت، حتى یوافي هللا عز وجل بال ذنٍب وال خطیئة) الموت

ًین اإلنسان وبین األلم والضرر الذي في ظاھره عناء وعذاب بھ، وأیا كانجھة كونھ یحول ب إذا مات اإلنسان یجب مراعاة ھذه األمور؛ : ٌ
ًلكن لو قرر األطباء أنھ میت فعال فحینئٍذ یحكم علیھ بالموت ٌ.  

 
 
 
 

 إنفاذ الوصیة
 
 

المضي بھ، فقد یوصي اإلنسان بحقوق علیھ  عز :  وإنفاذ األمرإذا أتمھ وقام بھ،: أنفذ الشيء]. وإنفاذ وصیتھ: [قال المصنف رحمھ هللا
إذا أنا مت فیتولى تغسیلي فالن من أھل : ًوجل وحقوق لعباده، فیعمل بھذه الوصیة، وھناك وصایا معجلة ال تحتمل التأخیر، كأن یقول مثال

ف رحمة هللا علیھم، وقد أوصى أبو بكر أن تغسلھ زوجتھ العلم أو من أھل الصالح والخیر، فیأمر بأن یغسلھ، وھذا شيء درج علیھ السل
أسماء بنت عمیس رضي هللا عنھا، وكذلك أوصى أنس بن مالك رضي هللا عنھ أن یغسلھ محمد بن سیرین اإلمام الجلیل من أئمة التابعین، 

ي تجھیزه، كأن یوصي أوالده بالصبر وتقرأ وصیتھ قبل أن یغسل؛ ألنھ ربما تكون ھناك أمور ینبھ علیھا ف. فتكون ھذه وصیة فتنفذ
ًواحتساب األجر، فتقرأ وصیتھ وینفذ ما یمكن تنفیذه عاجال خاصة الحقوق التي ینبغي المبادرة إلى قضائھا كالدیون ونحوھا، ولو أمكن أن ً ُ َ 

 یتساھل فیھ كثیر من الناس إال من تقضى دیونھ قبل الصالة علیھ فھذا أولى، بل واجب إذا أمكن ذلك؛ ألنھ ال یجوز تأخیر دیونھ، وھذا أمر
. ًرحم هللا، فیؤخرون دیون األموات، وقد كان صلى هللا علیھ وسلم ال یصلي على المیت إذا كان علیھ دین ولم یترك وفاء؛ لعظم أمر الدین

 األلفین قبل أن تغسلھ أو تكفنھ إذا ولذلك لو توفي وعنده سیولة نقد وعلیھ دین، وتعلم أنھ مكتوب لفالن ألف ولآلخر ألف فینبغي أن تقوم بأخذ
ًأمكن، وتعطیھا ألصحابھا، إنفاذا لوصیتھ، وھذا من أبلغ البر وأفضلھ؛ حتى یوافي هللا عز وجل سالما من حقوق عباده ًكذلك أیضا وصایاه . ً

الحج عنھ والعمرة عنھ، والصدقة عنھ، إذا باألقربین، من اإلحسان المبادرة بھا ولو بعد وفاتھ مباشرة، وإنفاذ وصیتھ بالحقوق التي  علیھ ك
  .أوصى بھا، فھذا كلھ ینفذ

 
 
 
 

 اإلسراع في قضاء دینھ
 
 

ًومن ھنا یأثم الورثة بتأخیر سداد الدیون، فإذا مات الوالد أو القریب وقد ترك ماال أو ترك ]. ویجب اإلسراع في قضاء دینھ: [قال رحمھ هللا
ًن یبیعوا البیت لسداد دینھ، وھم یستأجرون أو یقومون بما یكون حفظا لھم من االستئجار أو االنتقال إلى ًبیتا وعلیھ دین فیجب على الورثة أ

ًمكان آخر، أما أن یبقى الدین معلقا بذمتھ وقد ترك المال والوفاء فھذا من ظلم األموات، وإذا كان بالوالدین فاألمر أشد؛ وقد ورد في الخبر  ٍ
إن اإلنسان إذا كان علیھ دین فإنھ یمنع عن النعیم حتى : قال بعض العلماء) ٌأن نفس المؤمن معلقة بدینھ: (لمعن النبي صلى هللا علیھ وس

ویؤكد ھذا . أنھا معلقة عن النعیم حتى ُیقضى دینھ: بمعنى) ٌمعلقة بدینھ(وفي روایة ) ٌنفس المؤمن مرھونة بدینھ: (یؤدى دینھ، ولذلك قال
ھل ترك : (ٍھ في الصحیح، فإنھ لما جيء برجل إلى رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم، فقال علیھ الصالة والسالمحدیث أبي قتادة رضي هللا عن

فصلى علیھ النبي ! ّھما علي یا رسول هللا: فقال أبو قتادة . صلوا على صاحبكم: قال. ال: قالوا. ًھل ترك وفاء: فقال. دینارین: ًدینا؟ قالوا
. نعم: ھل أدیت عنھ؟ قلت: ًحتى لقیني یوما، فقال. ال بعد: ھل أدیت عنھ؟ فأقول: فلم یزل یلقني ویقول: أبو قتادة صلى هللا علیھ وسلم، قال 

. ًفھذا یدل على عظم أمر الدین، فینبغي المبادرة بقضاء الدیون وسدادھا، خاصة دیون الوالدین فاألمر في حقھم آكد) اآلن بردت جلدتھ: قال
  .وهللا تعالى أعلم

 
 
 
 

 األسئلة
 
 

...... 
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 حكم قراءة یس بعد الدفن

 
 

السنة قراءتھا عند : أثناء االحتضار، أم یجوز قراءتھا على قبره بعد دفنھ، أثابكم هللا؟ الجواب) یس(ھل یقتصر قراءة سورة : السؤال
على القبر، ) یس( هللا على ذلك، فقراءة االحتضار، وأما بعد موتھ أو بعد دفنھ فإن ذلك مما ال أصل لھ، وھو بدعة كما نص العلماء رحمھم

أو قراءتھا عند إنزالھ في القبر، أو قراءتھا أثناء تشییع المیت؛ كل ذلك مما لم یرد بھ النص عن رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم، وھو حدث 
  .وهللا تعالى أعلم.. وبدعة

 
 
 
 

 فضل تغسیل المیت
 
 

ما من مسلم یقوم بغسل أخیھ المسلم فیحسن (ھناك أحادیث لكنھا ضعیفة : أثابكم هللا؟ الجوابٌھل ورد فضل معین في تغسیل المیت : السؤال
ولكن ھذا الحدیث ضعیف، إال أن القیام بھذا العمل یعتبر قربة وطاعة  عز وجل؛ ألنھ ) غسلھ وتكفینھ إال خرج من ذنوبھ كیوم ولدتھ أمھ

 القیام بالواجبات، والواجبات لھا فضل، كما في الحدیث عن النبي صلى هللا علیھ وسلم أن هللا امتثال لألمر، وامتثال األوامر یجعلھا في مقام
ُّما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضتھ علیھ: (تعالى یقول وھذا مما افترض هللا، والقیام بھ قربة وطاعة وُحسبة، مع ما فیھ من ) ٍّ

  .وهللا تعالى أعلم.. كان من القرابةًإحسان المسلم إلى أخیھ المسلم خاصة إذا 
 
 
 
 

 ھل یعذب المیت ببكاء أھلھ علیھ
 
 

َوال تزُر وازرة وزر أخرى : وبین قول هللا تعالى) إن المیت یعذب ببكاء أھلھ علیھ: (كیف نوفق بین حدیث: السؤال َ َ َ َْ ُْ ِ ٌ ِ ِ أثابكم هللا؟ ] 15:اإلسراء[َ
ّد وصى بذلك، وھذا كان من عادة أھل الجاھلیة، وأشعارھم في ذلك مشھورة، وكانوا یوصون أن یكون المیت ق: أولھا: ھناك وجوه: الجواب

بالنیاحة والبكاء والجزع، واإلشادة بالفضائل وما كان علیھ في حیاتھ، فھذه الحالة ال إشكال عند العلماء رحمة هللا علیھم أنھ إذا وصى أنھ 
ِوال تز: ّیعذب؛ ألنھ تسبب، فیكون قولھ تعالى َ َُر وازرة وزر أخرى َ َ َ َْ ُْ ِ ٌ لو كان غیر متسبب، فلما تسبب فإنھ یتحمل مسئولیة : أي] 15:اإلسراء[ِ

ًأن یكون عالما أنھم سیفعلون ذلك فیرضى وال ینھاھم، فالرضا بالشيء كفعلھ؛ ولذلك وصف هللا بني إسرائیل : الوجھ الثاني. ما تسبب فیھ
ٌالرضا منزل منزلة الفعل، ومن ھنا : ٌ بعضھم، ولكن رضا اآلخرین كأنھ فعل منھم؛ ولذلك قالوابأنھم فعلوا المحرمات، مع أن الذي فعلھا

والوجھ . من علم أو غلب على ظنھ أن أھلھ یفعلون ذلك، أو یتسخطون ویجزعون، أو ینوحون علیھ، فسكت فإنھ یعذب بھذا ویؤذى: قالوا
أن هللا یسمعھ بكاء : عذاب المعنوي ولیس المراد بھ العذاب الحقیقي، فیعذب بمعنىھو ال: عن ظاھره، فقالوا) یعذب: (صرفوا قولھ: الثالث

ًأھلھ؛ فیتألم لھذا البكاء؛ ألن اإلنسان یشفق على قریبھ خاصة أھلھ، والمیت دائما عنده الجزع والحزن كما قال تعالى عن أھل اإلیمان َّأال : ً َ
ُتخافوا وال تْحزنوا  َُ َ َ أنھ لما : ن یحزن على فراق أھلھ، فإذا كان األھل یبكون أسمعھ هللا بكاءھم؛ ولذلك جاء في الخبرألن اإلنسا] 30:فصلت[ََ

فما زال الملك یغمزه : ُذكرت مآثر أحد أصحاب النبي صلى هللا علیھ وسلم، وكان قد أغمي علیھ بعد موتھ، فصارت المرأة تثني علیھ، قال
قال . ٍإنھ كان من أمركم كذا وكذا، فما زلت أغمز على كل ذكر ذكرتموه: ستیقظ قال لھمھل أنت كذلك؟ ھل أنت كذلك؟ فلما ا: ویقول لھ

َوال تزُر وازرة وزر أخرى : ٌھذا عذاب معنوي، بمعنى أن اإلنسان ُیسمع بكاء أھلھ، ال أنھ یعذب حقیقة، فتكون اآلیة: العلماء َ َ َ َْ ُْ ِ ٌ ِ ِ ] 15:اإلسراء[َ
ٌمل لعذاب منفصل، إنما ھو إسماع من هللا لھ لبكاء أھلھ فیتألم، كالشيء العارض الذي یكون في أمور في تحملھ للعذاب، وھذا لیس بمتح: أي

 .فھذه ثالثة أوجھ ھي من أقوى ما ذكره العلماء في حدیث أم المؤمنین عائشة رضي هللا عنھا في تعذیب المیت ببكاء أھلھ. الدنیا
 
 
 
 

 الحزن ال ینافي الرضا بقضاء هللا
 
 

إن القلوب تحزن، وال شك أن فراق :  ھل ما یجده اإلنسان من الحزن وألم الفراق یكون من السخط وعدم الرضا أثابكم هللا؟ الجواب:السؤال
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إن العین لتدمع، وإن القلب لیخشع، وال نقول إال : (األحبة لھ وقع عظیم في القلوب، وقد ثبت عنھ علیھ الصالة والسالم أنھ دمعت عیناه وقال
ٌفدل ھذا على أن ما یكون من الحزن، وما یكون من الشجى في النفس أنھ أمر جبلي ال ) الرب، وإنا بفراقك یا إبراھیم لمحزونونما یرضي 

یمكن لإلنسان أن یدفعھ، ولكن إذا كمل اإلیمان، وقوي الیقین في الرحمن، وتذكر العبد ما عند هللا من اإلحسان؛ ھان علیھ المصاب، ورجا 
ولذلك ینبغي لإلنسان أن یستذكر في مثل ھذه المواقف عظمة . الثواب؛ فبدد هللا أحزانھ؛ وأذھب أشجانھ؛ ورفع في الجنة مكانھعند هللا ُحسن 

ٌهللا سبحانھ وتعالى الذي فیھ خلف عن كل فائت، وفیھ عوض عن كل ذاھب، فإن هللا سبحانھ وتعالى إذا نظر إلى قلب اإلنسان وقد توجھ إلیھ  ٌ
ًضھ خیرا مما فقد، فمھما كان الحبیب والصاحب والقریب فإنھ ال یزن شیئا أمام عظمة هللا سبحانھ وتعالى، وھو الذي القلوب وأقبل علیھ عو ً

بین إصبعین من أصابعھ، فإن نظر هللا إلیك وأنت في حالة الحزن والشجى واألسى ولوعة الفراق تتجھ إلیھ، وتعزي النفس بما عنده سبحانھ 
جزاء والثواب، وما تنتظره من حسن القدوم إلیھ والمآب؛ أفرغ علیك الصبر، وثبتك وربط على قلبك، وكان ذلك من وتعالى من حسن ال

  .وهللا تعالى أعلم.. عاجل ما یكون من إحسانھ ولطفھ بعبده
 
 
 
 

 حكم الوقوف للجنازة
 
 

ھذه : ھدت جنازة الكافر فھل یوقف لھا أثابكم هللا؟ الجوابُھل یشرع الوقوف لجنازة المیت إذا أتي بھا للصالة علیھا؟ وكذلك لو ش: السؤال
: أي) إن للموت لفجعة: (ٌالمسألة فیھا خالف بین أھل العلم رحمھم هللا، وقد ورد عن النبي صلى هللا علیھ سلم أنھ وقف لمرور الجنازة، وقال

ة والسالم بجنازٍة ولم یقم، وھذا صنیع بعض المحدثین رحمھم ٌأثر وھیبة، والصحیح أن ھذا القیام منسوخ، ولذلك ُمر على النبي علیھ الصال
هللا؛ فإنھ ذكر األحادیث التي وردت عن رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم بالقیام بالجنازة عند مرورھا، ثم أتبعھا باألحادیث في نسخ ذلك، فدل 

  .وهللا تعالى أعلم.. ّھذا على أنھ كان ھذا أول األمر
 
 
 
 

  من بلد إلى بلدحكم نقل المیت
 
 

ال یشرع انتقال المیت من مكان إلى مكان، فإذا : ًما حكم نقل المیت من مدینٍة إلى أخرى لدفنھ، خصوصا إذا أوصى بذلك؟ الجواب: السؤال
كفر ال یقام أما إذا كان المكان بالد . قبضت روح اإلنسان في مكان، شرع أن یغسل ویكفن ویصلى علیھ ویدفن في ذلك المكان الذي مات فیھ

ًفیھا بحق المسلم، وأراد أن ینتقل وأوصى أن ینقل من ھذا المكان، فإنھ ینتقل إلى أقرب بالد المسلمین، تحصیال لألصل في المسارعة 
خص إال أما إذا كانت بالد المسلمین عنھ بعیدة، وكان ذلك یؤخر ذلك جنازتھ، فإنھ ال یر. بالجنازة، وحینئٍذ یكون ھذا ھو األصل المعمول بھ

أن یتعذر وجود من یقوم بحقھ من : بقدر الحاجة، ویجتزأ بأقرب المواضع إلیھ من بالد المسلمین، وال یشرع النقل إال في ھذه الحالة، وھي
ٍتغسیل وتكفین والصالة علیھ، فحینئذ◌ ال حرج أن ینقل، وال مانع في ھذه الحالة من تعاطي أسباب نقلھ، ِ ٍ ن ٌوما عدا ذلك تكلف وخروج ع ٍ

  .وهللا تعالى أعلم.. األصل والسنن
 
 
 
 

 ًحكم الوضوء لمن حمل الجنازة والغسل لمن غسل میتا
 
 

في ذلك حدیث أبي : ھل من السنة لمن حمل الجنازة أن یعید وضوءه، ولمن شارك في غسل المیت أن یغتسل، أثابكم هللا؟ الجواب: السؤال
وھذا الحدیث اختلف ) . ًمن غسل میتا فلیغتسل، ومن حملھ فلیتوضأ: (علیھ وسلم قالأن النبي صلى هللا : ھریرة رضي هللا عنھ وأرضاه

العلماء رحمھم هللا في صحتھ، واألقوى ضعفھ، وإن كان قد حسن بعض العلماء إسناده، لكن ھناك أحادیث أصح منھ وأقوى تدل داللة 
 فإننا نحمل األمر على - كما یمیل إلیھ بعض المحدثین-الحدیث وعلى ھذا فلو قلنا بحسن . ًواضحة على أن حمل المیت ال ینقض الوضوء

  .وهللا تعالى أعلم.. الكمال ال على الوجوب واللزوم
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 ترك الغسل والتكفین لشھید المعركة دون غیره

 
 

 المعركة فقط أثابكم هللا؟ ھل الشھادة الواردة فیمن مات بالبطن أو الطاعون، تنزل منزلة الشھید فال یغسل، أم األمر خاص بشھید: السؤال
: ما تعدون الشھید فیكم؟ قالوا: (شھادة المبطون والطاعون والنفساء وغیرھم ممن ذكر رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم في الحدیث: الجواب

ریق وصاحب الھدم والحرقى ًإذا إن شھداء أمتي لقلیل، ثم ذكر علیھ الصالة والسالم المبطون والغ: قال. الشھید شھید المعركة! یا رسول هللا
وھذا إنما ھو في فضل الشھادة المطلق، أما بالنسبة ألحكام الشھید فإنھا تختص بشھید المعركة، فشھید المعركة ھو ) والنفساء والطاعون

 صلى هللا الذي ال یغسل، وال یصلى علیھ؛ لمكان الفضل، وال یفتن في قبره، ولھ الفضائل التي وردت في السنن الصحیحة عن رسول هللا
أما المبطون فیغسل . ٌعلیھ وسلم، وبینھا هللا عز وجل في كتابھ، وأثنى على أھل منازلھا، وكل ذلك إنما ھو خاص بشھید المعركة دون غیره

لنسبة ویكفن ویصلى علیھ ویقبر، وكذلك بالنسبة للحرقى والھدمى، وإنما یختص الحریق إذا كان جلده ال یحتمل الغسل بأن ییمم، وأما با
.. ٌلفضل الشھید من كل وجھ فھؤالء ال یبلغون فضل الشھادة من كل وجھ، وإنما لھم الفضل النسبي، وفرق بین الفضل النسبي والفضل الكلي

  .وهللا تعالى أعلم
 
 
 
 

 حكم الصالة على الغائب
 
 

میت غائب فھذا مما ال أصل لھ، فإن رسول هللا صلى أما الصالة على كل : ھل تجوز الصالة على المیت الغائب أثابكم هللا؟ الجواب: السؤال
ٌهللا علیھ وسلم كان أصحابھ في مواضع متفرقة، وقد مات كثیر منھم رضي هللا عنھم وأرضاھم في حیاتھ علیھ الصالة والسالم، وما صلى 

ى الغائب إذا أمر بھا ولي أمر المسلمین؛ تشرع الصالة عل: علیھم صالة الغائب، إنما صلى صالة الغائب على النجاشي ؛ ولذلك قال العلماء
ٍألن النبي صلى هللا علیھ وسلم أمر بھا أصحابھ، وتكون لرجل مات في موضع ال یصلى علیھ، كمن یموت في بالد كفر؛ فـأصحمة النجاشي  ٍ

 والعالم الفاضل، والعبد الصالح ٌ لمن لھ شأن عظیم في المسلمین، كاإلمام العادل،-ًأیضا-كذلك . مات في بالد الحبشة وكانت بالد نصارى
وأما تعمیم األمر والصالة على كل أحد فذلك لیس من . ٌالذي لھ بالء في الدین، یشرع أن یصلى علیھ صالة الغائب، وھذا خاص بمن ذكرنا

وهللا .. وإنزالھا منازلھاًالسنن، وعلى ھذا یختص الحكم بما ذكرناه؛ إعماال لألصول والنصوص الواردة عن رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم 
  .تعالى أعلم

 
 
 
 

 بدعیة رفع الصوت مع الجنازة بالتھلیل والتكبیر
 
 

نص العلماء : ھناك من یشیع الجنائز، ویكثر من التھلیل والتكبیر أثناء التشییع، فما ھو الحكم الشرعي في ذلك أثابكم هللا؟ الجواب: السؤال
َزة، وأن رفع الصوت بالتھلیل والتكبیر، وأْمر الناس بذلك من البدعة والحدث، وإنما یشرع أن على أنھ ال یرفع الصوت بالذكر في الجنا

ٍیمشي معھا، ویلتزم األصل الوارد من ھدیھ علیھ الصالة والسالم دون تكلف، أما أمر الناس بتھلیل أو تكبیر، أو الصالة على النبي صلى هللا  ٍ
 ونحو ذلك كلھ من الحدث، وقد ذكر العلماء ذلك في كتبھم، ونبھ الفقھاء واألئمة على أن ذلك مما ال علیھ وسلم، أو ذكر ألفاظ التفجع والتوجع

أصل لھ، بل السنة أن یمشي معھا، ویكون ذلك بالدعاء للمیت واالستغفار لھ والترحم علیھ، وقد ثبت في الحدیث عنھ علیھ الصالة والسالم 
ھذا ھو المحفوظ من ھدیھ صلوات هللا وسالمھ علیھ، وأما ) خیكم واسألوا لھ التثبیت؛ فإنھ اآلن یسألاستغفروا أل: (أنھ كان إذا قبر المیت قال

  .وهللا تعالى أعلم.. رفع الصوت فمما ال أصل لھ
 
 
 
 

 وجوب التفریق بین المتراضعین إذا تزوجا
 
 

د تزوجھا أخي من أبي ولھ منھا أوالد، فما الحكم في ٍلي ابنة عم رضعت معي رضعات كثیرة أكثر من شھر، والحلیب لوالدي، وق: السؤال
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یفرق بینھ وبینھا، واألوالد یعتبرون شرعیین، وحینئٍذ ینسبون إلى أخیك، : ٌھذه أخت ألخیك من أبیك، وعلى ھذا: ذلك أثابكم هللا؟ الجواب
ما مضى یعذر فیھ : ولذلك. ا الذي حرمھ هللا ورسولھولكن ما بعد الیوم وما بعد علمھ بأنھا أختھ من الرضاعة، لو وطئھا فحكم ذلك حكم الزن

ًبالجھل، ویستأنف الحكم، وتعتبر أختا لھ من الرضاعة، وحینئٍذ األوالد ینسبون إلى أمھ وینسبون إلى أبیھم، فھم أوالد شرعیون لمكان الجھل 
  .على نبینا محمد وعلى آلھ وصحبھ أجمعینوآخر دعوانا أن الحمد  رب العالمین، وصلى هللا وسلم وبارك . وعدم العلم بالحكم

 
 
 
 

 [1[ باب الغسل والتكفین -شرح زاد المستقنع 
غسل المیت ودفنھ وتكفینھ فروض كفائیة، وفي غسل المیت أحكام ینبغي معرفتھا، كالترتیب بین األقارب في استحقاق تولي الغسل، وكذا ما 

 .ك شروط ینبغي توافرھا في المغسل، كالعلم والثقة واألمانةیجوز وما یمنع من غسل الرجال للنساء والعكس، وھنا
 الحقوق الواجبة على األحیاء تجاه المیت

 
 

یقول : أما بعد. بسم هللا الرحمن الرحیم الحمد  رب العالمین، والصالة والسالم على أشرف األنبیاء والمرسلین وعلى آلھ وصحبھ أجمعین
ًتغسیل المیت من فروض الكفایة، أما كونھ فرضا فلورود األمر ]. نھ والصالة علیھ ودفنھ فرض كفایةغسل المیت وتكفی: ٌفصل: [رحمھ هللا

. وھذا أمر في ابنتھ لما توفیت رضي هللا عنھا وأرضاھا) ٍاغسلنھا بماء وسدر: (من النبي صلى هللا علیھ وسلم بذلك، قال صلى هللا علیھ وسلم
وھذا أمر، واألمر یدل على الوجوب ) وسدر ٍاغسلوه بماء: (في حدیث ابن عباس في الصحیحینوقال في الرجل الذي وقصتھ ناقتھ كما 

إذا قام بھ البعض سقط اإلثم عن الباقین، وإذا لم یقم بھ البعض، فإنھ یتعلق وجوبھ بالجمیع، : ٌوھذا الوجوب فرض كفائي بمعنى. والفرضیة
ٍویتولى التغسیل من یكون على علم بھ، فال یجوز أن یتولى تغسیل المیت من ال . لھٌبحیث یأثمون إذا قصروا جمیعھم ولم یقم أحد بتغسی

ًُیحسن تغسیلھ؛ ألن من ال یحسن التغسیل وال یقوم بحقوق التغسیل كما ینبغي، فوجود تغسیلھ وعدمھ على حٍد سواء، ولربما ضیع أمورا 
ھنا یجب على طالب العلم ومن یبتلى بمثل ھذه األمور أن یكون على علم ومن . واجبة وأخل بالغسل، ولذلك ال یلي التغسیل إال من یعلمھ

ّالمیت األصل أنھ ُیغسل؛ . وإلمام بھدي الرسول صلى هللا علیھ وسلم في تغسیل المیت، وأمره باألمور التي ینبغي مراعاتھا في ھذا التغسیل
ادفنوھم : ( فالشھید ال یغسل؛ ألن النبي صلى هللا علیھ وسلم قالًإذا كان شھیدا كما سیأتي،: أولھا: لكن یسقط تغسیل المیت في مواضع

ٌفأمر بدفن الشھداء بدمائھم، وذلك ألن دماءھم شھادة لھم بین یدي هللا عز وجل، كما في الصحیح عن النبي صلى هللا علیھ وسلم أنھ ) بدمائھم
ٌفھو شھید لھ بین ) ً وجرحھ یثعب دما، اللون لون دم والریح ریح مسك یكلم في سبیل هللا إال جاء یوم القیامة-یعني جرح-ٍما من كلم : (قال

ًإنھ ال یغسل، وال یعتبر داخال في ھذا األصل، لكن یختص ھذا : ثم إن ھذا الدم فضلة طاعة وقربة ال تشرع إزالتھا، ومن ھنا قالوا. یدي هللا
أنھ خرج وفیھ الحیاة، وبقي بعد ضربھ ثم توفي بأثر الجراح، فإنھ یغسل الذي قتل في نفس ساحة المعركة، أما لو : الحكم بشھید المعركة، أي

ّویكفن ویعامل معاملة األصل؛ ألن سعدا رضي هللا عنھ أمر النبي صلى هللا علیھ وسلم بتغسیلھ، فغسل وكفن وصلى علیھ النبي صلى هللا  ُ ً
أن یكون المیت قد احترق، : ممن یستثنى في التغسیل.  ال یغسلعلیھ وسلم، وكان قد أصیب في سبیل هللا ثم مات بعد ذلك فشھید المعركة

 فلو غسل لتضرر، أو یكون معھ مرض لو -أعاذنا هللا وإیاكم من األدواء- بحیث لو غسل نفط جلده، أو یكون بھ مرض كالجدري ونحو ذلك 
.. انتقلت العدوى، أو بھ أشیاء تنتقل بمباشرة التغسیلقام مغسلھ علیھ،لم یأمن بتضرره بتغسیلھ، بحیث إنھ ال یمكنھ أن یغسلھ؛ ألنھ لو غسل 

سیذكر المصنف رحمھ هللا حالة الرجل بین النساء، فالرجل إذا توفي بین النساء ولیست ھناك زوجة : ًأیضا. فھذه أحوال تستثنى من التغسیل
ٌالرجال، ولیس لھا زوج منھم، ولم تكن أمة معھا سیدھا لو أن المرأة توفیت بین : لھ منھن وال أمة؛ فإنھ حینئٍذ ییمم وال یغسل، كذلك العكس

تعمیم جسده بالماء، وھذا : وتغسیل المیت المراد بھ. ھذه األحوال ھي التي تستثنى من ھذا الفرض واألمر الواجب. فحینئٍذ تیمم وال تغسل
سیبین رحمھ هللا تفصیل التكفین، ولذلك قال ]. نھوتكفی: [قولھ. الحكم یشمل جمیع أعضاء الجسد بالتفصیل الذي سیذكره المصنف رحمھ هللا

أمر، واألمر یدل على الوجوب، وكذلك أمره علیھ الصالة ) كفنوه: (فقولھ) اغسلوه بماء وسدر، وكفنوه في ثوبین: (صلى هللا علیھ وسلم
إن حدیث ابن عباس یدل على أن : ول العلماءوالسالم بتكفین ابنتھ، فأمر صلى هللا علیھ وسلم بتغسیلھا فقامت النساء بتكفینھا، ومن ھنا یق

ًوھذا التكفین فرض كفائي، لكن التكفین لیس كالغسل، فالغسل یكون بالماء وھو غالبا یتیسر؛ لكن . تكفین المیت واجب وفرض  لو كان -ًمثال- ٌ
میت، وھي من الحقوق التي تخرج قبل قسمة ھذا التكفین یحتاج فیھ إلى وجود النفقة التي یكون بھا مئونة التكفین، وحینئذ تتصل بمیراث ال

ٍالتركة من تغسیل وتكفین ونحوه، فھذه المئونة التي یحتاج لھا لشراء الكفن تخرج من مال المیت، وتعتبر سابقة للمیراث، وھذا حق من 
نھ، وإذا عجز فحینئٍذ یكون كفنھ من أما لو كان المیت لیس عنده مال، فحینئٍذ ینظر إلى تجب علیھ نفقتھ فیقوم بتكفی. حقوق المیت في تركتھ

بیت مال المسلمین، ولذلك یتعلق حقھ بنفسھ، ثم بمن یلي القیام علیھ من حقوق النفقة، ثم بعامة المسلمین كما لو لم یكن لھ قریب ولیس لھ 
الحالة تابعة للحاالت التي ذكرناھا مستثناة إذا تعذر الغسل وتعذر التكفین فإنھ ینتقل من الغسل إلى التیمم، وتعتبر ھذه : ًھنا مسألة أیضا. مال

من الوجوب، وكذلك إذا لم یوجد الكفن إال الیسیر فإنھ تغطى عورتاه إذا لم یجد ما یستر بھ إال العورة، وإذا كان ھناك فضل على العورة 
وض؛ ألن النبي صلى هللا علیھ وسلم أمر ًالصالة علیھ أیضا من الفر]. والصالة علیھ: [قولھ. ستر بقیة البدن على حسب الموجود من الفضل

ٌتوفي الیوم عبد صالح، ثم أمر : (الصحابة أن یصلوا على أصحمة النجاشي رضي هللا عنھ وأرضاه لما توفي، وقال علیھ الصالة والسالم
رحمة، وعلى ذلك ھدیھ ، فمن حق المسلم على إخوانھ المسلمین أن یصلى علیھ وُیدعى لھ بالمغفرة وال)الصحابة أن یخرجوا وصلى بھم

ًولذلك لما توفیت المرأة السوداء التي كانت تقم المسجد فدفنوھا لیال ولم یخبروه، وكأنھم تقالوا شأنھا انطلق علیھ  .صلوات هللا وسالمھ علیھ
ھا، وإن هللا ینورھا إن ھذه القبور مملوءة ظلمة على أھل: ( فصلى علیھا وقال-وھذا من خصوصیاتھ- الصالة والسالم حتى وقف على قبرھا 
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إن من فضائل : فھذا یؤكد أھمیة الصالة؛ ولذلك یقول العلماء. كما في صحیح مسلم) بصالتي: (ووجھ التخصیص قولھ) بصالتي علیھم
یت، ، فكأنھ یشیر إلى العلة من الصالة على الم)ینورھا بصالتي علیھم: (أنھا تذھب ظلمة القبر ووحشتھ، وذلك لقولھ: الصالة على المیت

َولذلك شرع أن یدعى للمیت بالرحمة والمغفرة، وقد ثبت في الحدیث عنھ علیھ الصالة والسالم أنھ قال ما من میٍت یقوم علیھ أربعون : (ُ
، وھذا إذا كان الدعاء بإخالص وصدق، ولذلك أمر علیھ الصالة والسالم باإلخالص، )یشھدون أن ال إلھ إال هللا فیشفعون فیھ إال شفعھم هللا

فإنھا فرض ) تغسیل المیت وتكفینھ والصالة علیھ: (وسیأتي إن شاء هللا تفصیل ھذه الصالة وكیفیتھا، لكن المراد التنبیھ على ھذه األمور
لو أن المیت لم یغسل ولم یكفن ولم ُیصل علیھ وقبر، فإنھ یشرع نبشھ ثم یغسل ویكفن ویصلى علیھ، لكن مشروعیة النبش : وعلى ھذا. كفایة
ًأن یغلب على ظننا أنھ ال زال جلده قابال للغسل، أما لو مضت المدة التي یغلب على الظن إسراع الدود إلیھ :  بأن یؤمن تغیره، بمعنىتتقید

ّأنھ إذا قصر في حق المیت ودفن دون تغسیلھ، أو دون تكفینھ، : ًوذھابھ فحینئٍذ ال ینبش، وھذا طبعا على قول جمھور العلماء رحمة هللا علیھم ُ
یشرع أن ینبش ویغسل ویكفن ویصلى علیھ، وقد أمر علیھ الصالة والسالم بالقیام بھذا الحق، وأمر من كفن أخاه : أو دون الصالة علیھ، قالوا

َقال: ًوھذا أیضا مما یتبع ما سبق من تغسیلھ وتكفینھ والصالة علیھ، فاألصل في اآلدمي أن یقبر ویدفن]. ودفنھ فرض كفایة. [أن یحسن إلیھ َ 
َیا وْیلتا أعجزت أْن أكون مثل ھذا الغراب فأواري سْوأة أخي فأْصبح من النادمین  َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َِ ِ ِ ِ ِ َِّ ََ َ َ ْ َ َ ََ َ ُ ُ ََ ِ ُ ْ َ ُ إن األصل یدل على أن : فلذلك یقول العلماء]. 31:المائدة[ْ

البھائم، فھذا من التفضیل والتكریم الذي فضل هللا اآلدمي یقبر وال یبقى عرضة للسباع وال للھوام وال للطیور تنبشھ وتأكل من لحمھ كسائر 
َثم أماتُھ فأقبرهُ : بھ بني آدم، ولذلك قال تعالى َ َْ َ َ َُ َ ًحتى ولو كان كافرا فإنھ یوارى . فمضت السنة على أنھ یشرع قبر المیت اآلدمي] 21:عبس[َّ

ن، وأذھب لحرمتھ، فإن ھناك حرمة عامة لآلدمي؛ ألن هللا لم یفرق بین ٌفال یبقى في العراء؛ ألن بقاءه في العراء أذیة لآلدمیین، وأبلغ في النت
إن ھذا التفضیل من جھة اآلدمیین، فیوارى الكافر؛ ولذلك قال علیھ الصالة والسالم لما : آدمي كافر ومسلم في المواراة، ولذلك یقول العلماء

لصالة والسالم قتلى بدر من المشركین في القلیب، فدل على أن السنة ، ووارى علیھ ا)اذھب فواره: (أخبره علي أن أبا طالب قد مات، قال
 ...... .قبر المیت، وال یترك للسباع والھوام ونحوھا كالطیور الجارحة تنھشھ وتؤذیھ

 
 الذي یتولى غسل المیت

 
 

: ًأوال. تفصیل، فذكر من یلي تغسیل المیتبعد أن بین لنا رحمھ هللا أن الغسل الزم، شرع في ال]. وأولى الناس بغسلھ وصیھ: [قال رحمھ هللا
ًینبغي أن یكون الذي یلي تغسیل المیت عالما بصفة التغسیل، فال یجوز أن یتواله الجاھل، فإذا كان الشخص عنده علم وإلمام بالطریقة التي 

بھذا األمر؛ ألن جھلھ ربما أوقعھ في البدع، ًیغسل بھا المیت، فحینئٍذ یشرع لھ أن یتولى تغسیلھ، وأما إذا كان جاھال فال یشرع لھ أن یقوم 
 بمن یعلم ال - أعني التغسیل- إنما یتعلق القیام بھذا الحق : وربما أوقعھ في األمور التي یخل فیھا بحق المیت في تغسیلھ وتكفینھ؛ ولذلك قالوا

ًلصبي، فإذا كان ممیزا عالما بطریقة الغسل ویمكن ًثم ھل یشترط أن یكون مكلفا؟ المجنون ال یلي تغسیل المیت، واختلفوا في ا. من ال یعلم ً
إن الصبي ال یلي الغسل لمكان نیة الغسل، : وضیق بعض العلماء من جھة النیة فقالوا. ال حرج أن یلي التغسیل: أن یقوم بحق المیت، قالوا

 أنھ یلي التغسیل وال حرج في قیامھ، - لقیام بالتغسیلوكان یحسن ا-وسیأتي إن شاء هللا التنبیھ على النیة، وإن كان األقوى أن الصبي إذا عقل 
 ...... .ًوھو مقدم ال شك خاصة إذا لم یوجد الكبیر، فإنھ یلي تغسیلھ

 
 شروط المغسل

 
 

: ًوالأ. فھذه ثالثة أمور ال بد من وجودھا في المغسل. األمانة: ثالثھا. الثقة: ثانیھا. العلم: أولھا: واألصل في المغسل أن یراعى فیھ أمور
ًالثقة؛ ألن اإلنسان قد یكون عالما بطریقة التغسیل، ولكنھ فاسق : ًثانیا. علمھ بطریقة التغسیل ولو كان من عوام الناس، فیقدم ویكون أحق

، والفاسق كما أنھ جريء على حدود هللا قد یجرؤ على ترك حق المیت، وقد یجرؤ على كشف عورتھ أو على أمور ال تحمد؛ ُوالعیاذ با ٍ 
ًال یلي تغسیل األموات إال من ُعرف بالثقة، فیكون ثقة مأمونا، والسبب في ذلك أن ما یتصل بتغسیل المیت من األمور التي ال : ولذلك قالوا ِ

ًتنبغي یجب أن یكون سرا، فلربما یطلع على أمور خفیة، من البشائر الطیبة، والبشائر السیئة، فقد یكون المیت عبدا صالحا، فیرى بشائ ً ر ً
 فلم تمل العین النظر -رحمة هللا علیھم-وأذكر أنني دخلت على أحد أھل الفضل . صالحة، من تھلھل وجھھ وإشراقھ، وھذا معروف ومألوف

أنك : وتراه بصفة ھي أشرق وأجمل من حالھ وھو حي، وال ترى فیھ وحشة األموات، وھذه من عاجل بشرى المؤمن! إلى وجھھ وھو یغسل
ٌربما تظھر أمور، وھذا أمر متضافر ومشھور عند العلماء رحمة هللا علیھم، ومضت بھ . ًخاصة في حالة النزع والتغسیلًترى وجھھ مشرقا، 

وكان اإلمام أحمد رحمة هللا علیھ یقول ألھل . السنن من هللا سبحانھ وتعالى، وھو أن األخیار یظھر في ھذه المواطن لطف هللا عز وجل بھم
أن األمور تنكشف في موت اإلنسان، فیجعل هللا لھ بعض البشائر عند موتھ، من ذكر هللا عز وجل والختم : ، أي)لجنائزبیننا وبینكم ا: (البدع

ّبالخیر، ویجعل لھ بعض البشائر في تغسیلھ وتكفینھ حتى في قبره ودفنھ؛ ولذلك ینبغي أن یكون الذي یلي التغسیل ثقة، فإذا حدث الناس 
ال یحدث بكذب، وال یكذب : ًكذلك أیضا. دعى النتشار الخیر واإلحسان إلى المیت بالترحم علیھ وحسن الظن بھبالخیر صدقوه، ویكون ذلك أ

أن یكون : فھذه أمور ال بد من توفرھا في الغاسل. أي مأمون النظر إلى عورة المیت، ومأمون التصرف: ًمأمونا. على المیت وال یسيء إلیھ
ًعالما بالغسل، وأن یكون ثقة، وأ ًن یكون مأمونا، فیؤمن منھ النظر إلى العورة، ویؤمن منھ المس للعورة، ویؤمن منھ اإلخالل بحقوق ً

  .كل ذلك مما ینبغي توفره فیمن یلي تغسیل المیت... المیت
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 أولى الناس بتغسیل المیت
 
 

ن أحق الناس بتغسیل المیت وصي المیت، وھذه یبین رحمھ هللا بھذه العبارة أ]. وأولى الناس بتغسیلھ وصیھ: [یقول المصنف رحمھ هللا
ًالوصیة مشروعة؛ وذلك ألنھ ربما كان ذلك الشخص الموصى إلیھ معروفا بالعلم واالستقامة والسنة، والحرص على ھدي رسول هللا صلى 

الجھل أو توجد فیھا البدع ًهللا علیھ وسلم والدعاء بالخیر؛ فیكون أفضل من غیره وأولى وأحرى، وخاصة في األماكن التي یكثر فیھا 
وقد . واألھواء، ویكون ھناك من عرف باالستقامة والحرص على سنة النبي صلى هللا علیھ وسلم؛ فتكون الوصیة لمثلھ آكد وأولى وأحرى

جاء عن أبي بكر رضي هللا عنھ أنھ وصى أن تغسلھ امرأتھ أسماء بنت عمیس رضي هللا عنھا وأرضاھا، وھذا یدل على مشروعیة 
ًالوصیة، وكذلك جاء عن أنس بن مالك رضي هللا عنھ أنھ وصى أن یغسلھ محمد بن سیرین ، وكان مرھونا في دین، فأخرج من سجنھ 

ًفالوصي مقدم على غیره؛ ألن المیت اختاره من دون الناس، خاصة إذا ُوجد المبرر . لتغسیل أنس رضي هللا عنھ؛ ألنھ وصى لھ بذلك كما -ٌ
یلي الوصي األب، فاألب أحق بتغسیل ابنھ؛ وذلك لمكان عظیم الشفقة والقیام ]. ثم أبوه: [وقولھ. ٍقامة وحرص على الخیرٍ من علم واست-قلنا

أنا أرید تغسیلھ، واختصم األقرباء، فحینئٍذ : أنا أرید تغسیلھ، وقال االبن: وھذا إنما یكون إذا تنازع القرابة فقال األخ. بحقھ على أتم الوجوه
األب ھو أول من یقدم من : أي] ثم أبوه: [ھاء إلى وضع ترتیب لألقارب بحیث ُیبین من الذي یقدم من األقارب، فقال رحمھ هللایحتاج الفق

قرابة المیت، واألمر واضح؛ فإن أحق الناس ھم الوالدان، ولكن األم یتعذر غسلھا البنھا، فبقي الحق لألب على األصل في تغسیل الرجل 
یقدم األب ستنظر إلى ھذه : وھو أبو األب، فالمراد جھة األبوة، إذا قلت: ّجد المیت: الضمیر عائد إلى المیت، أي]. جدهثم : [وقولھ. للرجل

الجھة، وتبدأ باألب المباشر، ثم أبوه وإن عال، فیقدم األب على الجد، والجد األقرب على الجد األبعد، فأبو األب مقدم على جد األب؛ وھذا 
ِھا، فإذا تساووا في الجھة نظر إلى القربألن الجھة یقدم ب ٌفبالجھة التقدیم ثم بقربھ وبعدھما التقدیم بالقوة اجعال لو اختصم أب وجد في : ُ

ثم األقرب : [وقولھ. تغسیل االبن فإنھ یقدم األب المباشر على الجد، وھكذا لو اختصم الجد وجد الجد، قدم الجد األقرب على الجد األبعد
 ینتقل إلى جھة اإلخوة، ولذلك قال صلى هللا - الذي ھو الفرع-اآلباء ثم األبناء ثم اإلخوان، فإذا لم یوجد لھ أب وال ابن ]: اتھفاألقرب من عصب

ٍوالعم أخ لألب، فجعل األخ مع أخیھ كالشيء الذي خرج من أصل واحد، فبعد األب یقدم االبن، ثم إذا لم ) عم الرجل صنو أبیھ: (علیھ وسلم ٌ
 ابن یقدم اإلخوة األشقاء، ثم اإلخوة ألب، ثم أبناء اإلخوة األشقاء، ثم أبناء اإلخوة ألب، ثم األعمام األشقاء، ثم األعمام ألب، ثم یكن للمیت

ِفیقدم ابن ابن العم على ابن ابن ابن العم، على حسب الترتیب ا: أبناء األعمام األشقاء، ثم أبناء األعمام ألب، ثم بعد ذلك أقرب العصبات لذي ِ
ِفیقدمون على حسب منازلھم، كابن بنت االبن مع ابن بنت بنت االبن؛ فإنھ یقدم األقرب : أي]: ثم ذوو أرحامھ: [وقولھ. سبق اإلشارة إلیھ

ٌعلى األبعد، وذوو األرحام في الفرائض ھم الذین لیس لھم فرض وال تعصیب، كابن الخالة، فإنھ لیس لھ فرض وال تعصیب، ولھم میراث 
نقدم اآلباء ثم آباءھم وإن علوا، : بعد أن بین الرجال فقال]. وأنثى وصیتھا : [وقولھ.  الكالم علیھ في باب الفرائض-إن شاء هللا- أتي خاص سی

: الثم األبناء وأبناءھم وإن نزلوا، ثم اإلخوة، ثم أبناء اإلخوة، ثم األعمام، ثم أبناء األعمام على الترتیب الذي ذكرناه؛ شرع في اإلناث، فق
فلو أوصت امرأة أن التي تلي تغسیلھا ھي فالنة، ولو كانت أجنبیة فإنھا ] وصیتھا: [الحكم في المرأة كالحكم في الرجل سواء بسواء، فقال

تغسیل ًعلى نفس الترتیب، فتقدم األم أوال، فإذا وجدت األم فھي أحق من یلي : أي]: ثم القربى فالقربى من نسائھا: [وقولھ. تقدم على قریباتھا
ّ وتقدم القربى على البعدى، فأم األم مقدمة على أم أم األم، وبعد جھة األمومة ینتقل إلى البنوة، فالبنت إذا -أم األم-ابنتھا، ثم أمھا وھي الجدة 

لت، ثم بعد ذلك أختھا لم توجد أمھا، أو كانت األم ال تستطیع أن تلي التغسیل فننتقل إلى البنات، فبنتھا أحق بتغسیلھا، ثم بنت بنتھا وإن نز
نقدم األم، على خالف الذكور، فإنا نقدم من جھة العصبة : وإن كان من جھة األم قالوا. أختھا ألب: الشقیقة، ثم أختھا ألم، وقال بعض العلماء

ات العمات على حسب ثم بعد ذلك بنات األخوات الشقیقات، ثم بنات األخوات ألم، ثم ینتقل بعد ذلك إلى العمات؛ ثم بن. والرجل والذكر
  .الترتیب الذي عكسھ في الرجال

 
 
 
 

 مسائل في غسل المیت
 
 

...... 
 

 جواز تغسیل كل من الزوجین لصاحبھ
 
 

الزوج یقدم على جمیع : من حقھ أن یلي تغسیل صاحبھ، حتى قال بعض العلماء: أي] ُولكل واحٍد من الزوجین غسل صاحبھ: [قال المصنف
. أما كون المرأة تلي تغسیل الرجل فھذا یكاد یكون كالقول الواحد عند العلماء رحمة هللا علیھم.  على جمیع األقرباءاألقرباء، والزوجة تقدم

الجمھور یرون أن للرجل أن یلي تغسیل امرأتھ، وال حرج علیھ في ذلك، وعصمة الزوجیة : ّوأما ھل الرجل ُیغسل المرأة؟ فللعلماء قوالن
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الحنفیة رحمة هللا علیھم ال یرون أن للرجل أن یغسل زوجتھ، ویرون أنھ بمجرد أن تموت یحل لھ نكاح . لموتٍباق حكمھا، وال تنفسخ با
ٍأختھا، وكذلك أیضا یحل لھ نكاُح بدیل عنھا إذا كانت ھي الرابعة، قالوا : والصحیح. فحینئٍذ ال یلي تغسیلھا؛ كأن العصمة شبھ زائلة بالموت: ً

ّلو أنك مت فغسلتك وكفنتك وصلیت علیك ثم : (حدیث ابن ماجة عنھ علیھ الصالة والسالم أنھ قال لـعائشة ما ذھب إلیھ الجمھور؛ فإن 
ًكذلك أیضا فعل السلف . ِوھذا حدیث حسنھ غیر واحٍد من أھل العلم رحمة هللا علیھم، وھو یدل على أن للرجل أن یلي تغسیل امرأتھ) دفنتك

ٌك أن علیا رضي هللا عنھ تولى تغسیل زوجتھ فاطمة رضي هللا عنھا، ولم ینكر أحد من الصحابة الذي صار كاإلجماع بین الصحابة؛ وذل ً
: وقولھ. ًإن تغسیل الرجل لزوجتھ یعتبر مشروعا، وھذا ھو الصحیح: رضوان هللا علیھم ذلك، فصار كاإلجماع السكوتي، ومن ھنا قالوا

 من حقھ أن یلي تغسیلھن؛ فإنھ ال یزول ذلك - وھن اإلماء-النساء اللواتي یتسرى بھن وكذا السید مع سراریھ، ف: أي]: ٌوكذا سید مع سریتھ[
  .بالموت، كما أن من حقھ أن یلي تغسیل زوجتھ، وكذلك لألمة غسل سیدھا

 
 
 
 

 جواز تغسیل الرجل والمرأة لمن دون سبع سنین
 
 

ا رحمھ هللا مراتب القرابة بالنسبة لتغسیل المیت، وحكم الزوجین، بعد أن بین لن]. ولرجل وامرأٍة غسل من لھ دون سبع سنین فقط: [وقولھ
فالصبي الذي دون سبع سنین، إن ولیتھ أمھ أو ولیھ أبوه فال حرج، . وحكم اإلماء، شرع رحمھ هللا في مسألٍة ثانیة تتصل بوالیة تغسیل المیت

وابتدأ باألقل واألخف الذي ال . ھذا بالنسبة للمولود دون سبع سنینوكذا ال حرج أن یلي تغسیلھ الرجال أو یلي تغسیلھ اإلناث ولو أجانب، 
 لكي یتدرج منھ إلى من ھو أكبر؛ وذلك ألن تغسیل األموات یختلف بعد السبع السنین بالنسبة للرجال - وھو الصغیر-خالف فیھ وأمره یسیر 

النساء ھم النساء، ما عدا مسألة الزوجین والسراري واإلماء؛ أن الذي یلي تغسیل الرجال ھم الرجال، والذي یلي تغسیل : والنساء، فاألصل
 فإن -وھو الصبي، وكذلك الصبیة-إن من كان دون السبع السنین : وعلى ھذا شرع رحمھ هللا في بیان مسائل تتعلق بھذا المبحث، فقال

  .أمرھما خفیف، وال حرج حینئٍذ أن یلي تغسیلھ الرجال أو یلي تغسیلھ اإلناث
 
 
 
 

 تغسیل رجل مات بین نسوة والعكسحكم 
 
 

ٌوإن مات رجل بین نسوٍة ولیس فیھن زوجة وال أمھ، أو ماتت امرأة بین رجال : أي..]. ٌوإن مات رجل بین نسوة أو عكسھ یممت: [وقولھ
 من الرجل مع زوجتھ وأمتھ، وال یلي الرجال تغسیل النساء إال ما ذكرنا: ولیس فیھم زوج وال سید، فحینئٍذ تیمم المرأة وییمم الرجل، قالوا

ًوأما ما عدا ذلك فإنھ ال یغسل الرجل المرأة وال تغسل المرأة الرجل، وإنما یلي الجنس الجنس، وذلك لعدم أمن الفتنة غالبا، ألن الرجل 
لرجال، وإنما ییمم الرجل إذا مفتون بالمرأة، والمرأة مفتونة بالرجل، وحینئٍذ یصار إلى االحتیاط، فال یلي الرجال النساء وال تلي النساء ا

أن یضرب الحي بكفیھ األرض ثم یمسح بھما وجھ المیت وكفیھ، فإن وجد : والتیمم. مات بین النساء، وتیمم المرأة إذا ماتت بین الرجال
اللمس لوجود الحاجة إنھ یرخص في ھذا  :محرم فھو الذي یلي ذلك؛ ألنھ سیحتاج إلى المس، وأما إذا لم یكن من أقاربھا فقال بعض العلماء

والضرورة، ومسح الكفین والوجھ أخف من غسلھ لھا ومرور یده على بقیة أجزاء جسمھا، ولو ولي الرجل المرأة لخال بھا، واألصل یقتضي 
وھذا ) ثالثھماٌأال ال یخلون رجل بامرأة إال كان الشیطان : (حظر خلوة الرجل بالمرأة وخلوة المرأة بالرجل؛ ولذلك قال صلى هللا علیھ وسلم

  .یدل على أنھ ال یلي الرجل تغسیل المرأة، والمرأة ال تلي تغسیل الرجل
 
 
 
 

 حكم تغسیل الخنثى
 
 

خنثى : القسم األول: ھو الذي یكون لھ ما یدل على أنوثتھ ویدل على رجولتھ، وھو ینقسم إلى قسمین: الخنثى]. كخنثى مشكل: [قال المؤلف
ٌت فیھ أمارة الفحولة والرجولة، فھو رجل وملحق بالرجال، أو ظھرت بھ أمارات األنوثة والنساء فھو امرأة، تمیز حالھ بأن ظھر: ممیز، أي

خنثى مشكل، لیس فیھ أمارات تدل على فحولتھ وال أمارات تغلب أنوثتھ، ولذلك لم یقتصروا على وصفھ : القسم الثاني. وحینئٍذ ال إشكال
التبس، والشيء المشكل ھو الذي أصبحت أشكالھ كالشيء الواحد، فشكلھ : اإلشكال، فأشكل أمره، أيبكونھ خنثى، وإنما أضافوا إلیھ وصف 

ًأي أن فیھ شبھا من الرجال وشبھا من النساء، فھذا ال نستطیع أن نقول-امرأة وشكلھ رجل،  ًیلیھ النساء؛ لخوفنا أن یكون ذكرا، وال نستطیع : ً
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  . أنثى، فھذا الخنثى ییممیلیھ الرجال؛ لخوفنا أن یكون: أن نقول
 
 
 
 

 حرمة تغسیل المسلم للكافر أو دفنھ
 
 

بعد أن بین لنا رحمھ هللا أن الطفل الصغیر یلیھ الرجال والنساء على حٍد ]. ًویحرم أن یغسل مسلم كافرا أو یدفنھ، بل یوارى لعدم: [وقولھ
ٌ ییمم؛ ألنھ نظیر ملحق بما تقدم، والعلة بینھ وبین من فقدت منھ ما ذكرنا سواء، ثم الرجل بین النساء والمرأة بین الرجال ییممان، ثم الخنثى

فال یجوز للمسلم أن یغسل الكافر، فالكافر ال یغسل وال یكفن وإنما . من الرجال والنساء واحدة، شرع رحمھ هللا بذكر الحكم بالنسبة للكافر
اذھب : (ما جاءه علي بن أبي طالب وذكر لھ أن عمھ أبا طالب قد توفي، قالیوارى جسده، وھذا فیھ حدیث عن النبي علیھ الصالة والسالم ل

وھذا الحدیث متكلم في سنده، لكن أقوى منھ ما فعلھ علیھ الصالة والسالم بقتلى بدر حیث أمر بھم في القلیب، ولم یأمر بتغسیلھم وال ) فواره
  .یقام علیھ كما یقام على المسلمبتكفینھم، وحینئٍذ انعقد اإلجماع على أن الكافر ال یغسل وال 

 
 
 
 

 [2[ باب الغسل والتكفین -شرح زاد المستقنع 
ٌغسل المیت واجب على المكلفین، وصفتھ قد جاءت مفصلة في سنة النبي صلى هللا علیھ وسلم، وھناك أحكام ومستحبات متعلقة بغسل  ً

 .لى هللا علیھ وسلم في ذلكًالمیت، البد من العلم بھا حتى یكون المغسل ملتزما بسنة النبي ص
 أحكام غسل المیت

 
 

: وقولھ: أما بعد. بسم هللا الرحمن الرحیم الحمد  رب العالمین، والصالة والسالم على أشرف األنبیاء والمرسلین وعلى آلھ وصحبھ أجمعین
ّ ومن لھ حق التغسیل، وفصل في الجنسین، وفي  من الذي یلي التغسیل،- رحمھ هللا-بعد أن بین لنا ]: وإذا أخذ في غسلھ ستر عورتھ وجرده[

وتغسیل المیت من المھمات التي ینبغي على الناس أن یكونوا . المسائل المترتبة على فقد الجنس المماثل، شرع رحمھ هللا في صفة الغسل
ٍعلى إلمام بھا، فإن الرجل ربما فجع بقریبھ میتا، وربما فجع في سفر بصاحٍب لھ أو رفیق لھ، ف ٍ ُ  یحتاج أن یعرف أحكام غسل المیت، ولذلكً

ًكان بعض العلماء والمشایخ رحمة هللا علیھم عندما یجلسون في المجالس مع العوام، بدال من أن یضیع الوقت دون فائدة یعلمون العوام صفة  ُ
 ربما یدخل علیھ بعض التكلفات التي ًتغسیل المیت بالتطبیق الفعلي، ویطبقونھا في المجالس؛ إحیاء لھذا األمر الیسیر، ولكن بعض الناس

ٌتجعل الناس یظنون أنھ شاق، وأنھ ال یلیھ إال خاصة الناس، مع أن األمر یسیر والدین یسر، وھو رحمة من هللا عز وجل بعباده، ولیس فیھ  ُ
ا أقرب إلى االجتھادات واآلراء فاألمور التي یتكلفھا البعض في تغسیل المیت وإحداث صفٍة معینة فیھا كلفة ومشقة، فكلھ. حرج وال مشقة

التي ال تستند إلى حجة من الكتاب والسنة، وھي أمور ال أصل لھا، وإنما یقتصر على سماحة اإلسالم ویسره في والیة أمر المیت وتغسیلھ، 
ًفإن النبي صلى هللا علیھ وسلم یسر أمر الغسل سواء كان المیت رجال أو امرأة، وقد أثر عنھ علیھ الصالة وا : ِلسالم أنھ قال في المحرمُ

ًاغسلوه بماء وسدر، وكفنوه في ثوبین، وال تحنطوه، وال تخمروا وجھھ، وال تغطوا رأسھ؛ فإنھ یبعث یوم القیامة ملبیا( ، وھذا أمر في غایة )ٍ
یث أم عطیة رضي هللا عنھا ًوكذلك أیضا لما أمر بتغسیل ابنتھ زینب وتكفینھا رضي هللا عنھا كما جاء في حد. االختصار والیسر والسماحة

ًالذي ھو أولى وأقوى من حدیث لیلى الثقفیة رضي هللا عنھا، وفیھ یسر أیضا، وإذا تأملتھ وجدت أن التغسیل وصفة التكفین كلھا یسر، ولیس 
من العوام من ُیحسن بذاك األمر الصعب الذي یظنھ بعض الناس وأنھ ال یتیسر إال لخاصة طالب العلم، بل األمر على خالف ذلك، فقد تجد 

 ...... .ذلك لسھولتھ ویسره
 

 ستر عورة المیت قبل التغسیل
 
 

وھذا من ترتیب - بعد أن بینا من الذي یلي التغسیل ومن ھو أحق بالتغسیل ]. وإذا شرع في تغسیلھ ستر عورتھ وجرده: [قال رحمھ هللا
ّ وبینا من الذي ُیغسلھ من الرجال والنساء، ومن الذي ت- األفكار كیف نغسل؟ فقال رحمھ : غسلھ المرأة من الرجال والنساء، حینئٍذ یرد السؤالَ

ستر عورة المیت وستر عورة المیتة، ألن األصل أن عورات األموات واألحیاء : أي] ستر عورتھ [-أراد أن یغسل: أي-] وإذا شرع: [هللا
 إال ما وردت الرخصة والضرورة بھ من عالج ونحو ذلك، ّحرمتھا واحدة، وال یجوز كشف السوءات والعورات ال من حي وال من میت،

: ًوبناء على ذلك یكون ستر العورة على حالتین. أن من یرید أن یغسل المیت فعلیھ أن یستر عورتھ: وأما بالنسبة لتغسیل المیت، فاألصل
یستر عورتھ كالسراویل ونحوھا؛ والسبب في ذلك أن إما أن تدخل على میٍت علیھ ثیابھ، فحینئٍذ تخفف الثیاب وتبقي علیھ ما : الحالة األولى

أما . ًدرجة حرارة الجسم ترتفع، وإذا كانت الثیاب على المیت فإنھا تفسخ جلده، وخاصة إذا كانت ثقیلة كما ھو الحال في أیام البرد ونحوھا
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أنجرد رسول هللا صلى هللا علیھ : (صحابة قالوادلیل تخفیف الثیاب واالقتصار على ما یستر العورة، فھو ما ثبت في الحدیث الصحیح أن ال
ًإن ھذا التجرید المراد بھ أن نزیل عنھ جمیع ما یلي بدنھ، وتبقى العورة على األصل من كونھا محظورا : قالوا!) وسلم كما نجرد موتانا؟

 تبقى مستورة، ویبقى صدره ورأسھ ورجاله ُیبقى علیھ سراویل أو إزار یستر عورتھ، فمواضع العورة: ًبناء على ذلك. كشفھا والنظر إلیھا
ًأن یكون المیت عاریا، وھذا یقع في بعض : الحالة الثانیة. وساقاه مكشوفة؛ ثم إذا كان علیھ ثیاب بعد أن یجرده ھذا التجرید یھیئھ للغسل

تغسیلھ بدأت بعورتھ، فال تكشف األحوال، كما یحدث في بعض األحیان إذا مات في المستشفى وعلیھ غطاء مسجى بھ، فحینئٍذ إذا أردت 
  .الثوب عنھ حتى تحتاط لعورتھ، فتلبسھ ما یستر العورة، أو تضع على عورتھ ما یسترھا، ثم تشرع في تغسیلھ

 
 
 
 

 ستر المیت عن العیون عند غسلھ
 
 

 جسده ما یستر عورتھ على التفصیل الستر في الجسد نفسھ، بأن تبقي على: األمر األول: ھناك أمران في الستر]. وستره عن العیون: [وقولھ
ًأن تھیئ موضعا أبلغ في ستره وعدم تغسیلھ أمام األعین؛ فإن ذلك أحفظ لحرمتھ وأرعى لھا وأصون ، وصورة : واألمر الثاني. الذي ذكرناه

أو فناء مكشوف تطل علیھ ًأن یختار اإلنسان الغرف ونحوھا، فال یغسلھ في فناء واسع، وخاصة إذا كان ھناك أشخاص ینظرون إلیھ، : ذلك
ٌفأضیقھا مقدم على : ثم في الغرف نفسھا. البیوت األخرى أو نحو ذلك، فھذا فیھ حط من قدر المیت ومنقصة لمكانتھ، وحینئٍذ ال یفعل بھ ذلك ّ

ًبا منك، أو كان في أوسعھا ما لم یكن في السعة ما یعین على تغسیلھ، أو تكون ھناك حاجة إلخراجھ إلى مكان أوسع لكي یكون الماء قری
ًالموضع الذي فیھ الماء وال تستطیع أن تنقلھ إلى موضع آخر، فحینئٍذ ال حرج أن تغسلھ في ذلك الموضع ولو كان واسعا فتختار لھ الغرف . ٍ

لكنھ ضعیف، النھي عن تغسیل المیت في غرفٍة لیس لھا سطح، و: الضیقة والمستورة من أعالھا، وھناك حدیث تكلم العلماء في سنده، وھو
  .أنھ ال حرج أن ُیغسل وھو إلى السماء، بمعنى أن یكون في غرفة أو فناء أو نحو ذلك، ولكنھ خالف األولى: والصحیح

 
 
 
 

 كراھة حضور غسل المیت إال لمن احتیج إلیھ
 
 

.. یر عورتھ، وھو صدره وساقاهفمع أن المنكشف من المیت غ! وھنا ننبھ على أمر]. ویكره لغیر معین في غسلھ حضوره: [قال رحمھ هللا
ونحو ذلك، فال ینبغي أن یحضره إال من یلي تغسیلھ، وھذا یدل على الحفظ األكمل لإلنسان، حتى وإن قلنا بجواز أن یرى الرجل ساق 

أصلحھن -ء أن بعض النسا: نفرع علیھ المسألة المشھورة، وھي. إن حفظ ھذه األمور أولى وأحرى: الرجل وأن یرى صدره، ومع ذلك نقول
ال حرج أن تبدو المرأة كاشفة الساقین أو : إن عورة المرأة مع المرأة كعورة الرجل مع الرجل، فیقولون:  یترخصن بقول بعض العلماء- هللا

لرجل لو كشف ا: ونقول.  وكاشفة الصدر؛ ألن عورتھا المغلظة السوأتان والفخذان كالرجل مع الرجل-نسأل هللا السالمة والعافیة-الفخذین 
عن عورتھ في مجامع الناس لسقطت عدالتھ وردت شھادتھ، وكذلك المرأة إذا جلست بین النساء مكشوفة الفخذین أو مكشوفة الساقین أو 

أعني أن من :  ومثلھا ال تقبل شھادتھا، وھذا بإجماع العلماء- نسأل السالمة والعافیة-مكشوفة الصدر؛ فھي ساقطة العدالة ذاھبة المروءة 
لحفظ : لذلك یقول العلماء. ما یخل بالمروءة ال تقبل شھادتھ؛ ألنھ ناقص العقل، والشھادة إنما تقبل ممن عنده عقل یعقلھ ویردعھیرتكب 

ً إال من احتیج إلیھ، كأن یكونوا أعوانا یقومون بمعونتھ، أو یكون عالما -مع كونھ محفوظ السوأتین- كرامة المیت ینبغي أال یحضر تغسیلھ  ً
ورخص بعض العلماء في بعض القرابة للشفقة، كأن یكون . علم یرشد أو یبین، فحینئٍذ ال حرج أن یحضر، وأما من عدا ذلك فالمن أھل ال

ًابنھ فیحب أن یكون حاضرا لتغسیلھ، وقد یكون ذلك من بعض األقرباء؛ حتى یكون أدعى لرضاه بقدر هللا عز وجل، ألنھ ربما رأى أمارات 
ربما غسل فظھرت أمارات طیبة في تغسیلھ، فتكون أدعى لصبر أقربائھ : لك أدعى لصبر األقرباء، وھذا معروفتبشره بالخیر، ویكون ذ

  .واحتسابھم لألجر فیھ
 
 
 
 

 رفع رأس المیت وعصر بطنھ برفق عند غسلھ
 
 

ن یغسل المیت فیھ، یختار بعض بعد أن یھیئ الغاسل المكان الذي یرید أ: أي]: ثم یرفع رأسھ إلى قرب جلوسھ: [قال المصنف رحمھ هللا
العلماء أن یكون المیت على سریر؛ ألنھ إذا كان على األرض یكون غسلھ من الصعوبة بمكان، ولذلك اختاروا أن یكون على سریر أو على 
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ٍشيء عال؛ حتى یتیسر نزول الفضالت واألقذار؛ ویكون ذلك أدعى لسالمة الجسد منھا، فیضعھ على سریر ونحو ذلك ویجعل  صدرُه ٍ
ًمرتفعا قلیال، فیرفع صدره ورأسھ حتى یتیسر خروج الخارج أثناء تغسیلھ بعد أن یرفعھ من جھة صدره : أي]: ویعصر بطنھ برفق: [وقولھ. ً

ًورأسھ یقوم بعصر بطنھ عصرا رفیقا، فإن ھذا الرفع والعصر یسھل خروج الفضلة الباقیة في ذلك الموضع؛ فتخرج الفضلة، وذلك أدعى  ً
ًثم ال یعصر بمبالغة، وال یضغط ضغطا شدیدا؛ وذلك ألن حرمة المؤمن میتا كحرمتھ حیا، كما ثبت في حدیث أم المؤمنین عائشة . ھلنقائ ً ً ً

ًكسر عظم المؤمن میتا ككسره حیا في اإلثم: (رضي هللا عنھا عند ابن ماجة وغیره، أن النبي صلى هللا علیھ وسلم قال فیھ دلیل : قال العلماء) ً
ًأنھ یأخذ الحرمة میتا كما كانت لھ حیا، وعلى ھذا قالواعلى  ویكثر صب : [وقولھ. ال یبالغ في عصره، وال یبالغ في اإلضرار بھ وأذیتھ: ً

ًھذه أمور كلھا من باب االستعانة على النظافة، لیس فیھا نص أنھ یجب أو یلزم اإلنسان عبادة أن یكثر الماء، إنما المراد أنھ ]: الماء حینئٍذ
یكثر الماء حینئٍذ؛ ألن التجربة أنھ إذا عصر البطن خرج الخارج، وحینئٍذ ینتن رائحة یتضرر منھا من یلي تغسیلھ ومن عنده، فإذا أكثر الماء 
ًكان أدعى لخروج ھذه النجاسة، وكذلك أدعى لسالمة البدن منھا، وسالمة البدن مقصودة، وكذلك أیضا الرفق بمن حضر بزوال الرائحة 

  .ٌ مطلوبوالنتن
 
 
 
 

 تنجیة المیت بخرقة
 
 
أن تقوم برفع : األمر األول: أول ما یبدأ بقضیة إخراج الفضالت، وإخراج الفضالت یستلزم منك أمرین: ًإذا]. ثم یلف علیھ خرقة فینجیھ]

 أن تعصر وتتأكد من وبعد. الجذع األعلى من جسده حتى یتیسر نزول الفضلة والعصر الرفیق على بطنھ، یتكرر ذلك على حسب الحاجة
ًخروج الخارج ویكون مع خروج الفضالت صب الماء حتى ال یؤذي برائحتھ، وأیضا حتى ال یتضرر البدن ببقاء النجاسة، فكثرة صب الماء  ّ

العصر ووضع المیت في حالة تعینھ على خروج : فھذان أمران. ًأثناء خروج الخارج أدعى لذھاب النجاسة والقذر، وھذا مطلوب شرعا
بعد ھذا تكون مرحلة النقاء المقصودة، وذلك أن یأخذ خرقة فیلفھا على یدیھ، ثم یصب الماء . كثرة صب الماء لنقائھ وتنظیفھ: ًالخارج، ثانیا

 لو تیسر وجود أي: لكن قال بعض العلماء. كما أنھ ینجي نفسھ ینجي المیت كذلك: على السوءة ویبدأ بغسلھا وإنقائھا كالحي سواء بسواء، أي
  .َحائل، حتى ولو كان باألكیاس الموجودة اآلن فال حرج، فإنما العبرة بأن ُینقى الموضع، سواء كان الحائل خرقة أو غیرھا

 
 
 
 

 حرمة مس عورة من بلغ سبع سنین
 
 

لمناسب لذلك أن یذكر فإنھ لما ذكر غسل المیت، كان من ا! ھذا دقة الفقھاء رحمة هللا علیھم]: وال یحل مس عورة من لھ سبع سنین: [وقولھ
: والمس یكون بالمباشرة، أي). وال یحل مس عورة من لھ سبع سنین : ( فیھا مس عورة األجنبي مع وجود الحاجة للغسل، فقال رحمھ هللا

ربما مس؛ و: وإذا وجد الحائل فال یقال) من مس ذكره: (اإلفضاء إلى الشيء بالشيء بدون وجود حائل؛ ولذلك قال صلى هللا علیھ وسلم
ْفلمُسوهُ بأْیدیھم : اللمس یقتضي عدم وجود الحائل، لقولھ تعالى: لمس، وإن كان بعض العلماء یقول: یقال ِ ِ َ ِ َ َ فالمس أن : ًفأیا ما كان] 7:األنعام[َ

ضع على یدیھ اللفافة وحینئٍذ ی. وضع یده، أو أدخل یده أو نحو ذلك: تباشر البشرة البشرة، لكن إذا وجد الحائل فال یقال إنھ مس، وإنما یقال
وینجیھ إذا كان ابن سبع سنین فما فوق، وإذا كان دون السبع السنین فال حرج على أمھ وأبیھ أن یغساله، إال أن بعض العلماء فرق فیما یكون 

ھذا یحتاط فیھ، وكذلك ًفیھ شبھ الرجال كبعض األبناء الذین یبرز مبكرا في سنھ حتى یشابھ الرجال، وقد تفتن بھ المرأة ولو كانت قریبة، ف
  .بالنسبة للصغیرة المشتھاة أو التي تكون أشبھ بالكبیرة وفیھا فتنة، فھذه مسائل مستثناة، نص العلماء على استثنائھا بأعیانھا

 
 
 
 

 استحباب مس سائر الجسد بخرقة
 
 

 رحمة هللا علیھ أن أول ما یبدأ بھ اإلنسان إنما ھو لقد بین لنا. سائر جسد المیت: أي]: ویستحب أال یمس سائره إال بخرقٍة: [قال رحمھ هللا
إن ھذا اإلنقاء إذا كان المیت ابن سبع سنین فما فوق ینبغي أن یكون بحائل، فلما تكلم على الحائل : إنقاء الموضع بعد خروج الخارج، وقال

 لكن لیس للعلة التي في العورة وإنما لعلة أخرى، من أجل العورة ناسب أن یذكر أن ھذا الحائل األفضل أن یكون ھناك مثلھ لبقیة الجسد؛
وذلك أن وجود الخرقة یصبح بمثابة المعین على دلك الجسد ونقائھ، بخالف ما إذا باشرت الید الجسد، فإنھا ال تقوى على إزالة الوسخ 
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أن یكون ھناك شيء من القماش أو نحوه على یستحب في سائر البدن : ، أي)یستحب: (فقال. والقذر كما لو كان بلیفٍة أو نحو ذلك من األشیاء
  .الید، حتى إذا مرت الید على الجسد كان ذلك أدعى لمكان الخشونة أن یزیل األقذار أو ما علق بجسد المیت مما ھو غریب عنھ

 
 
 
 

 صفة وضوء المیت
 
 

ئُھ ندبا : [ قال المؤلف ًثم ُیوضِّ ْْ َ َ َّ  ذكر لنا أنك تبدأ بإنقاء العورة من الفضالت وغیرھا، ثم بعد ھنا جاءت للترتیب، والمصنف رحمھ هللا) ثم]. (ُ
كأنھ ) و: (ولم یقل) ثم: (وتكون ھناك خرقة لغسل سائر البدن، فأدخل مسألة الخرقة لسائر البدن بعد الطھارة، فكأنھا فاصل فقال: ذلك قال

ِیشیر إلى أن مسألة الخرقة لسائر البدن مسألة مقحمة ذكرت لنظیرھا، وإال  فاألصل بعد انتھائك من تغسیل عورتھ وإنقاء الموضع من ُ
ًفیبدأ اإلنسان أوال بإنقاء الموضع من النجاسة، ثم یبدأ بتوضئة المیت، فبعد أن ینجیھ : النجاسة أن تنتقل إلى توضئة المیت، فننبھ على الترتیب

 وأن النجاسة قد زالت عن الموضع؛ ینتقل إلى الوضوء، وھذه كما ینجي الحي نفسھ من النجاسة، ویرى حینئٍذ أنھ قد انقطع الخارج النجس،
فغسل األذى، ودلك : (ھي السنة؛ ألن النبي صلى هللا علیھ وسلم لما اغتسل بدأ صلوات هللا وسالمھ علیھ بإزالة األذى، قالت أم المؤمنین

وتوضئة المیت . ن یبدأ بإزالة النجاسة ثم الوضوءأ: ، وھذا یدل على أن السنة في غسل المیت كالحي)بیدیھ األرض بعد أن غسل الموضع
 -جھة الیمین: یعني-ابدأن بمیامینھا : (ھي أول ما یكون في غسلھ؛ ألن النبي صلى هللا علیھ وسلم قال لما أمر النساء أن یغسلن بنتھ

، فغسل كلتا یدیھ، ثم )تسل ابتدأ بالوضوءإذا اغ: (، فدل على أن السنة البدء بالوضوء، وكان علیھ الصالة والسالم)وبأعضاء الوضوء منھا
ال یؤخر؛ ألن : مضمض واستنشق وغسل وجھھ ویدیھ إلى المرفقین، وبعد ذلك أخر غسل رجلیھ إلى آخر غسلھ؛ لكن ھنا في المیت قالوا

بعد أن بین لنا أن نوضئ ]:  أنفھوال ُیدخل الماء في فیھ وال في: [وقولھ. ًالعلة التي في الحي لیست موجودة في المیت، فیبتدأ بتوضئة المیت
غسل الشفتین،  وذلك ألن النبي صلى هللا علیھ وسلم لم یأمر بتغسیلھ، وإنما یقتصر على) وال یدخل الماء في فمھ وال في أنفھ: (المیت، قال
إنھ : ل، وھكذا بالنسبة لمنخریھ، قالوایبل یدیھ ثم یمر بھما على شفتیھ؛ ألنھما من الخارج، وذلك یغني عن إدخال الماء إلى الداخ: ولذلك قالوا

إن صب الماء على الید ثم إدخالھا أقرب : یبل یدیھ ویدخلھما في المنخرین كأن الماء قد دخل، وإن كانت الصورة أشبھ بالمسح؛ لكنھم قالوا
 أن یمضمض المیت ویدخل ًفبدال: وعلى ھذا. إلى الغسل، فصار المسح أخف من الصورة التي ذكرناھا، فكأن الصورة أقرب إلى الغسل

ًالماء في أنفھ یقوم بوضع الماء على شفتیھ، بوضع إصبعیھ مبلولتین على شفتیھ، وإدخالھما في منخریھ أیضا، وھذا ما ذكره المصنف رحمھ 
ال یدخل الماء في فمھ :  أي]:ویدخل إصبعیھ مبلولتین بالماء بین شفتیھ، فیمسح أسنانھ، وفي منخریھ فینظفھما، وال یدخلھما الماء: [هللا بقولھ
  .ًإذا بھذا نكون قد بینا أن السنة توضئة المیت. وال أنفھ

 
 
 
 

 حكم البسملة والنیة عند غسل المیت
 
 

فالحنفیة ال یرون نیة الغسل، والجمھور یرون : ھذا فیھ خالف بین العلماء): ثم ینوي غسلھ: (قولھ]. ثم ینوي غسلھ ویسمي: [قال رحمھ هللا
أنھا تشترط، وال یصح الغسل من : ًل وھو الصحیح، وأصل المسألة مفرعة على غسل الحي أیضا؛ والصحیح وھو مذھب الجمھورنیة الغس

ما فائدة أن : ًوبناء على ذلك. الجنابة لحي إال بنیة، وقد قدمنا ھذه المسألة وذكرنا األدلة وخالف العلماء والراجح فیھا، فالصحیح أنك تنوي
َأنھ لو أخذ المیت ووضع في موضع ُعمم الماء على بدنھ، كأن یوضع في بركٍة صغیرة : من النیة؟ فائدة ذلكإنھ ال بد : نقول َ َ ِ بطریقة أو -ُ

ّ ویكون عالي الصدر، ویمر الماء على سائر جسده بقصد التنظیف، أو صب الماء علیھ بقصد تنظیفھ ال بقصد القیام بحق الغسل، - بأخرى
ًلیس تعبدیا؛ ألنھ لم ینو، فحینئٍذ یلزم أن یعاد الغسل مرة ثانیة، ھذا ھو وجھھھذا الغسل : فحینئٍذ نقول وأما الدلیل على اشتراط النیة فقد قال . ً

َوما أمُروا إال لیْعُبدوا هللا ُمخلصین لُھ الدین : تعالى َ َ َ َِّ َُ ِ ِ ِ ِْ َ َّ َّ ِ َفاْعُبد هللا ُمخلصا لُھ الدین : وقال تعالى] 5:البینة[ُ ِّ َ ً ِ ِْ َ َّ فأمر سبحانھ وتعالى بإخالص ] 2:الزمر[َ
 إال بالنیة؛ ألن الغسل یقع على - الغسل: أعني-ٌالدین لھ، والغسل من الجنابة دین وعبادة، وال یمكن لإلنسان أن یقصد القربة بھذا العمل 

قع على صورة العادة كالغسل صورة العبادة ویقع على صورة العادة، فیقع على صورة العبادة كما في غسل الجنابة وغسل النفساء، وی
ًلالستحمام، فلما كان الفعل في حد ذاتھ صالحا للعادة وصالحا للعبادة؛ فإنھ ال یمكن تمیز العادة عن العبادة إال بالنیة، فأصبحت واجبة، وقد  ً

ویغسل برغوة : [وقولھ. عند تغسیلھ) باسم هللا: (یقول: أي) ویسمي: (وقولھ. والغسل عمل) إنما األعمال بالنیات: (قال صلى هللا علیھ وسلم
ْالسدر رأسھ ولحیتھ فقط ًوذلك بأن یأخذ إناء مخصوصا ویضع السدر فیھ ویضربھ فیھ حتى تصیر لھ رغوة كرغوة الصابون، فیأخذ ھذه ]: ّ ً

  .( وسدرٍاغسلوه بماء: (الرغوة النقیة من السدر ویغسل بھا رأسھ وشعر وجھھ، واألصل في ھذا قولھ علیھ الصالة والسالم
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 الشروع بتغسیل الشق األیمن ثم األیسر

 
 

ًثم شقھ األیسر، إن كان مضطجعا ) ابدأن بمیامینھا: (یغسل شقھ األیمن؛ لقولھ علیھ الصالة والسالم]: ثم یغسل شقھ األیمن ثم األیسر: [وقولھ
لو أحرمت بعمرة وأردت أن تتحلل بعد انتھائك منھا، : ر، منھاوھذه المسألة لھا نظائ. ووجھھ إلى السماء فتبدأ بالشق األیمن للمیت ال للغاسل

ٌأو بحج وأردت أن تتحلل منھ، فھل السنة إذا جاء الحالق ووقف قبالة وجھك أن یبدأ بیمینھ الذي ھو یسار لك، أو بیساره الذي ھو یمین لك؟ 
ناول الحالق شقھ األیمن؛ دل على أن العبرة : األیمن، فلما قالأن العبرة بك أنت؛ ألن النبي صلى هللا علیھ وسلم ناول الحالق شقھ : الصحیح

َّبالمیت الذي ُیغسل، فیبدأ بیمین المیت ال بیمین الغاسل؛ ألنھ ربما وقف الغاسل فكان یمینھ یسار المیت، وكان یساره یمین المیت، فحینئٍذ 
) ابدأن بمیامینھا: (ینئٍذ ُیبدأ بیمین المیت، لقولھ علیھ الصالة والسالمٌالعبرة بالمیت نفسھ؛ ألن الغسل متصل بھ، والعبادة كذلك متصلة بھ، فح

ًتكون الیمین للمیت ال للغاسل، فإن كان مضطجعا إلى السماء تأتي إلى الناحیة : وعلى ھذا. فأسند الیمین إلیھا، واإلضافة تقتضي التخصیص
. ًى یعطیك قفاه، فتغسل الجھة التي تلي الظھر من الیمین؛ تبدأ بھذا ثالثاالیمنى وتصب الماء علیھا، وتغسل أعاله ثم أسفلھ، بأن تقلبھ حت

أنھ علیك أن تبدأ بالغسلة األولى بالشق األیمن، ثم تقلبھ على شقھ األیسر وتغسل األیسر، ثم تعود ثانیة إلى األیمن، ثم : وبعض العلماء یرى
ًاألرفق واألولى أن یبدأ بالیمین فینتھي منھ كلیة، : بین الیمین والیسار، ولكنھم قالواتعود ثالثة بنفس الطریقة؛ كأنھ یرى أن الغسلة تتم بالجمع 

ًفیغسلھ ثالثا، ثم بالشمال ویغسلھ ثالثا فینتھي منھ بعد انتھائھ من الیمین ً.  
 
 
 
 

 عدد الغسالت في غسل المیت
 
 

ما ثبت في الصحیح بدأ بشقھ األیمن ثم بشقھ األیسر، وقالت أم كل جسده؛ ألن النبي صلى هللا علیھ وسلم ك: أي]. ًثم كلھ ثالثا: [وقولھ
ٌ، فھذا یدل على أن اإلفاضة تكون بعد البدء بالشق األیمن؛ تشریفا للیمین، ثم ). على جسده-وفي روایة- ثم أفاض الماء على رأسھ : (المؤمنین

ل الوسائل التي یستعان بھا في صب الماء كخرطوم المیاه ونحو ؛ ال بأس باستعما)یفیض الماء على جمیع جسده: (وقولھ. انتھائھ من األیسر
ذلك، فإن شئت أن تصب الماء علیھ وتدلك بیدیك فابدأ بشقھ األیمن، ثم اقلبھ على األیسر وادلكھ بیدك، ثم عمم سائر الجسد، ویكون غسلك 

أ بأعاله وتنتھي بأسفلھ؛ حتى یكون أدعى لضبطك؛ ألنك لو لسائر الجسد ثالث مرات، والثالث المرات أن تبدأ بأعاله وتنتھي بأسفلھ؛ ثم تبد
أن تبدأ : فاألولى. ًفرقت بدون إمعان ربما تكررت الثالث متفرقة على البدن، فتكون غسلت بعض البدن ثالثا وبعضھ مرتین وبعضھ مرة

. ذلك على ما أقبل من أسافل رجلیھ ثم ما أدبربترتیب جسده، فتبدأ بأعاله فتعتني بكتفیھ وجھة رأسھ، ثم إلى صدره ثم إلى ظھره، ثم بعد 
إنما یبدأ باألعلى وھو منقلب على وجھھ إلى السماء، فتبدأ بأعاله ثم إلى أسفلھ، ثم تقلبھ وتبدأ بأعاله وھو مقلوب إلى : وبعض العلماء یقول

ولم یحد في ذلك ) اغسلوه: (ي صلى هللا علیھ وسلم قالواألمر واسع، والعبرة أن الماء یعم الجسد سواء بھذه الطریقة أو بتلك؛ ألن النب. أسفلھ
ًحدا معینا ًیمر في كل مرة یده على بطنھ برفق؛ حتى إذا كان ھناك خارج یخرج ویبقى نظیفا : أي]: یمر في كل مرة یده على بطنھ: [وقولھ. ً

فإذا كان بعد الثالث قد نقي فال : أي]. ً جاز سبعافإن لم ینق بثالث زید حتى ینقى ولو: [وقولھ. ًنقیا كما ھو المقصود من غسلھ وتنظیفھ
ًاغسلنھا ثالثا أو : (ًإشكال، وإن لم تنقھ الثالث زید وترا، فیكون بخمس ویكون بسبع على حسب الحاجة؛ ألن النبي صلى هللا علیھ وسلم قال

ًخمسا أو سبعا أو أكثر من ذلك إن رأیتن ذلك یختلف الوضع في الصیف والشتاء، فقد یكون في فھذا یدل على أن األمر مرتبط بالنظافة؛ ول) ً
ًالصیف أسھل وفي الشتاء أصعب، وقد یكون بعض األجساد بھ من النتن والقذر ما یحتاج إلى غسلھ سبعا أو تسعا أو إحدى عشرة مرة؛  ً

  .فالعبرة في ھذا األمر بتنظیفھ وإنقائھ
 
 
 
 

 وضع الكافور في الغسلة األخیرة
 
 

ًواجعلن في اآلخرة كافورا أو شیئا من كافور: (لقولھ علیھ الصالة والسالم: أي]: ً الغسلة األخیرة كافورا ویجعل في: [وقولھ والكافور ) ً
میزتھ أنھ یطرد الھوام، فإذا وضع في قبره فإن الھوام ال تبادر بالھجوم على جسد المیت، وذلك أدعى لبقاء الجسد أكثر مدة، وقولھ علیھ 

  .یدل على أنھ من السنة) ًاجعلن في اآلخرة كافوراو: (الصالة والسالم
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 حكم استعمال األشنان في الغسل

 
 

حرارة نسبیة معقولة یستعان بھا على خفة الماء : الماء الحار على ضربین]: والماء الحار واألشنان، والخالل یستعمل إذا احتیج إلیھ: [وقولھ
. وحرارة شدیدة یتفسخ معھا الجسد أو یتضرر منھا الجلد. لموجود على ظاھر جسد اإلنسانعلى الجسد وسھولتھ، وكذلك تأثیره على القذر ا

والعلماء رحمھم هللا ال یعنون بالحرارة النوع الثاني الذي یضر بالبدن ویؤذیھ، إنما المراد الماء الحار الذي یقصد بھ الرفق بالبدن، وسھولة 
ٍ غسل بماء حار سھل إخراج ما علق بھ من األوساخ واألقذارإخراج القذر منھ، والسبب في ذلك أن الجلد إذا ِ فذكر رحمھ هللا أن األصل أنھ . ُ

ٍیغسل بماء عادي غیر حار وال بارد ینفع الجسد بإنقائھ وتطھیره وإزالة القذر الذي علیھ، ولكن إذا وجدت الحاجة لوجود أوساخ أو أقذار 
كالصابون ونحوه، ): األشنان(و. بشرط أال تكون حرارتھ شدیدة بحیث تؤذي البدن وتضر بھعالقة بالبدن؛ فحینئٍذ یصب الماء الحار، ولكن 

فیمكن أن یغسلھ بالصابون إذا احتیج إلیھ كما إذا كان شدید القذر، فبعض الموتى یكون على حالة یحتاج معھا إلى وجود الطیب أكثر، كأن 
موجودة في عصرنا الحاضر، فحینئٍذ یوضع في الماء ویغسل برغوة الصابون یغسل بالصابون وما في حكم الصابون من رغوة األطیاب ال

وھو تخلیل أسنانھ ومواضع األذى باألعواد، لكنھا في األصل تكون في األسنان، ولو ): والخالل. (ونحوه، وھو الذي یسمیھ العلماء باألشنان
بعض الحوادث، أو یكون ھناك فضلة دم في الفم، فال یستطیع أن یزیلھا احتیج لتخلیل األسنان كأن یكون بینھا أقذار أو أوساخ، كما یقع في 

إال بشيء من األعواد الصغیرة التي تستعمل لتخلیل المنافذ الموجودة بین األسنان، فھذه تستعمل إذا احتیج إلیھا، وإال فاألصل أنھا ال 
  .تستعمل

 
 
 
 

 حكم قص شعر المیت وتسریحھ وقص أظافره
 
 

إذا أراد أن یغسل المیت یقص شاربھ؛ ألن السنة عن النبي صلى هللا علیھ وسلم قص الشارب، : أي]: ربھ ویقلم أظفارهویقص شا: [وقولھ
والشارب للعلماء فیھ كالم من ناحیة إحفائھ وقصھ، ) قص الشارب: ٌخمس من الفطرة، ومنھا: (وھي من الفطرة كما في الصحیح في حدیث

ّلقص أن یبدو إطار الشفة؛ ألنھ إنما ندب وُعد من الفطرة أن یقص الشارب؛ ألنھ إذا نزل الشارب على فبعض العلماء یرى أن العبرة في ا
الفم أنتن وتعلقت بھ فضالت الطعام، واألطباء یمدحون ویفضلون تخفیف الشارب؛ ألنھ قد یضیق نفس اإلنسان بكثرة وجود الفضالت المنتنة 

ًفلو كان شاربھ طویال متدلیا على فمھ، فتقص أطراف الشارب، .  على ھذه الخصال-شاء هللاإن -على شاربھ وقد یتضرر، وسیأتي الكالم  ً
ّوھذا من السنة، وذھب بعض العلماء إلى أن المیت ال ُیقص منھ شيء؛ ألن أجزاءه تحفظ كما ھي، وھذا القول ھو األقوى وھو الصحیح،  َ

زالتھ بحیث یحكم بجوازه، كأسنان الذھب إذا أمكن إزالتھا بدون ضرر، إما إذا أنھ ال یمس شيء منھ إال إن وجدت الضرورة والحاجة إل: أي
فال یزال من جسده إال ما دل الدلیل على حرمة بقائھ، وأما ما عداه فیبقى على األصل، وإنما یكلف بقص شاربھ لو كان . وجد ضرر فتبقى

فنحن مطالبون ) ٍاغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبین: (الھ علیھ الصالة والسالمًحیا، أما وقد مات فقد انتھى التكلیف، فلسنا مطالبین إال بما ق
ٌإذا قصت أظفاره وضعت في الكفن، وإذا قص شيء من شعره : وقال بعضھم. بالغسل والتكفین، وأما بالنسبة لقص األظفار والشعر فال

إن قص الشارب واألخذ : ولذلك نقول. ، فھم یسلمون بھذا األصلوضع في الكفن، كأنھم یرون أن األصل أن یحافظ على كامل الجسد بما فیھ
من األظفار األولى تركھ؛ فإن فعلھ أحد لم ینكر علیھ، ولھ أجر إن شاء هللا؛ ألن ھذا أمر اجتھد فیھ بعض العلماء، ورأوا ذلك من اإلحسان 

وال : أي]. وال یسرح شعره: [وقولھ.  مس شيء من ھذا عدم-بداللة النصوص-إلى المیت، وإن كان الذي تمیل إلیھ النفس وتطمئن إلیھ 
یسرح شعره خوف التساقط؛ ولذلك كرھھ بعض الصحابة رضوان هللا علیھم، فإذا غلب على ظنك تساقط شعره فال تسرحھ؛ ألنھ سبب في 

ھ إذا تم الغسل، فإنھ ینشف بثوب، بعد أن بین رحمھ هللا صفة الغسل وطریقة الغسل، ذكر أن]: ثم ینشف بثوب: [وقولھ. زوال جزء من البدن
فیؤخذ شيء من المنادیل الكبیرة وتوضع علیھ، وتمر على أعلى بدنھ ثم على أسفلھ، حتى یتم تنشیف جمیع البدن، وال یوضع مباشرة بعد 

مقصود من بقاء الكفن ًالتغسیل في الكفن؛ ألنھ لو وضع مبلوال على الكفن قد ینتن؛ ولذلك ینشف حتى یكون أدعى لمس الطیب لھ وحصول ال
كما ورد في ) ثالثة قرون(المرأة، : أي) ویظفر شعرھا]. (ویظفر شعرھا ثالثة قرون، ویسدل وراءھا: [وقولھ. علیھ دون وجود ضرر البلل

 المعروف إن ھذا یؤكد أن: وراء المرأة ولذلك قالوا: أي) ویرمى وراءھا. (تغسیل زینب رضي هللا عنھا من حدیث أم عطیة رضي هللا عنھا
في النساء إنما ھو ظفر الشعر ورده إلى الخلف، وأما القصات الموجودة ونحوھا مما یكون في تفصیل الشعر فھذا مما أخذه بعض الناس من 

  .إنھ یظفر ویسدل وراءھا، وھذا أفضل ما یكون في المرأة في تسریحھا لشعرھا: العادات الواردة علیھم، ولكن یقول العلماء
 
 
 
 

 ج شيء بعد الغسلة السابعةحكم خرو
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بعد أن بین صفة الغسل، فبعد الفراغ من الغسل بتجفیفھ ]. ٍوإن خرج منھ شيء بعد سبع ُحشي بقطن، فإن لم یتماسك فبطین حر: [وقولھ

 بقطن، لكي - و الدبروھ- أن یحشى الموضع : ًلو خرج شيء بعد تغسیلھ سبعا فالحكم فیھا: وتھیئتھ للتكفین، ترد مسألة یعتني العلماء بھا وھي
: ھو القطن، أي: والكرسف-أنعت لك الكرسف : (یتماسك ویمنع الخارج، ولذلك قال صلى هللا علیھ وسلم للمرأة المستحاضة لما غلبھا الدم

 كل ذلك من ٌفبطین حر،: فإن لم یتماسك قالوا). تلجمي: قال. ھو أشد من ذلك! یا رسول هللا:  قالت- ضعیھ في الموضع حتى یمنع خروج الدم
ًفإذا غسلتھ سبعا وانتھیت . ثم یغسل محلھ وال یعاد الغسل: أي]: ثم یغسل المحل ویوضأ: [وقولھ. باب األسباب التي تعین على حفظ طھارتھ

اسك منھ، ثم بعد ذلك خرج الخارج فال تعد الغسل، بل إذا انتھى الغسل بالسبع وخرج منھ الخارج فإنك تحشي الموضع بالقطن، فإن لم یتم
]. وإن خرج منھ بعد تكفینھ لم یعد الغسل: [وقولھ. فبطین حر، ثم تغسل النجاسة الموجودة في الموضع نفسھ، وال تطالب بالزائد على ذلك

إذا خرج بعد التكفین فإنھ ال یلتفت إلیھ وال یشتغل بھ وال حتى یغسل؛ ألنھ قد فعل ما : ال تلزمھ إعادة الغسل، حتى قال بعض العلماء: أي
  .وجب من تغسیلھ وتكفینھ، وذلك یشبھ ما لو وضع في قبره فإنھ آیل إلى الفناء والتلف؛ فلو خرج الخارج لم یؤثر

 
 
 
 

 األسئلة
 
 

...... 
 

 تحدید وقت نیة الغسل
 
 

د غسل ًھل تكون النیة بعد غسل أعضاء الوضوء أم تكون قبل غسل أعضاء الوضوء، علما بأن المصنف رحمھ هللا ذكرھا بع: السؤال
النیة تكون عند بدایة توضيء المیت، وأما بالنسبة إلزالة نجاستھ وقذره فال تشترط لھ نیة؛ ألن إزالة النجاسة من : أعضاء الوضوء؟ الجواب

 الموضع  دخل إلى دورة المیاه وقضى حاجتھ، ثم بعد ذلك غسل- ً مثال- ًالوسائل، وإنما تشترط النیة في المقاصد ال في الوسائل، فلو أن إنسانا
ًالذي خرج منھ الخارج ولم ینو ھذا الغسل للصالة أجزأه؛ ألن مقصود الشرع تنظیف ھذا الموضع بغض النظر عن كونك ناویا للصالة أم 

.. ال، فعلى ھذا تكون النیة عند ابتداء توضيء المیت إذا كان یرید أن یوضئھ، وإذا كان یرید أن یغسلھ مباشرة فإنھ یكون عند ابتداء غسلھ
  .وهللا تعالى أعلم

 
 
 
 

 حكم خروج فضالت بعد إتمام الغسل
 
 

لو أنھ بعد غسل المیت وعند القرب من االنتھاء ولكن دون سبع غسالت خرجت منھ فضالت، ھل یعید الغسل من األول أم یبني في : السؤال
ث، ومنھم من یحد الخمس، ومنھم من یحد السبع كحٍد ھذا فیھ خالف بین العلماء رحمة هللا علیھم، منھم من یحد الثال: عدد الغسالت؟ الجواب

إذا كان قبل السبع یعود ویغسل حتى یصل إلى السبع؛ فإن وصل إلى السبع فھي أقصى ما یصل إلیھ، وحینئٍذ : أعلى؛ فالذي یحد السبع یقول
  .ال یلزمھ أن یعید بعد ھذا غسلھ، وإنما یغسل الموضع ویقتصر علیھ

 
 
 
 

 دتھحكم غسل العبد لسی
 
 

ٌالعبد ال یغسل سیدتھ، وإنما یغسلھا زوجھا، وتغسل األمة سیدھا، والحكم مختص بالسید مع أمتھ ال : ھل یغسل العبد سیدتھ؟ الجواب: السؤال
  .وهللا تعالى أعلم.. بالسیدة مع عبدھا
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 حكم من أوصي إلیھ بالغسل وھو جاھل بھ
 
 

إن أمكن : ھذا فیھ تفصیل: ٌ الشخص معروف بالجھل، ھل یعمل بالوصیة أم ال؟ الجوابإذا أوصى المیت بأن یغسلھ شخص، وھذا: السؤال
تعلیم ھذا الشخص، أو أن یكون بجواره من یعلمھ الغسل، فھذا أبلغ في إنفاذ وصیة المیت، وأما إذا لم یمكن، وأصر أن یغسلھ وحده فال عبرة 

.. ر المطلوبة، وحینئٍذ تكون الوصیة في غیر محلھا، ویعتد بغسلھ على الوجھ المعتبربتغسیلھ إذا كان لم یؤمن معھ اإلخالل بالواجبات واألمو
  .وهللا تعالى أعلم

 
 
 
 

 مسألة في تغسیل ذوي األمراض المعدیة
 
 

ال (ٌأشكلت علي مسألة، وھي ترك غسل من بھ جدري أو مرض یخاف انتقال العدوى من المیت إلى المغسل وفي الحدیث حدیث : السؤال
مسألة العدوى وانتقال العدوى ھذه فیھا نصوص تكلم العلماء رحمھم هللا علیھا، وظن أنھا متعارضة، : الجواب. أثابكم هللا) ى وال طیرةعدو

وصحت عنھ ) ال عدوى وال طیرة: (وإن كان ظاھرھا یوھم التعارض، فالحدیث الصحیح عن رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم أنھ قال
إذا سمعتم بالطاعون في أرض فال تقدموا علیھا، وإن وقع : (-كما في الصحیح- دوى، وذلك أنھ علیھ الصالة والسالم قال األحادیث بإثبات الع

منھم : فللعلماء في ھذه األحادیث التي ظاھرھا التعارض أوجھ) . فر من المجذوم فرارك من األسد: (ًوقال أیضا) ٍبأرض فال تخرجوا منھا
تنتقل العدوى في األمراض التي : یستثنى من ذلك المجذوم والطاعون؛ ألن التعارض لیس من كل وجھ، فیقولونالعدوى منفیة، و: من یقول

ٌفیھا عدوى، ویكون المجذوم والطاعون أصلین وما مثلھما ملتحق بھما، فالمجذوم في الجلد والطاعون في داخل البدن، فكأنھ ذكر أصل 
أنھا ال : ، أي)ال عدوى: (ًوھذا ھو أقوى األقوال جمعا بین النصین، ویكون قولھ. یة الباطنةاألمراض المعدیة الظاھرة، واألمراض المعد

ِتضر بنفسھا كما كانت العرب تظن وتعتقد في الجاھلیة أن العدوى بذاتھا مضرة، وُیغفلون مسبب األسباب ورب األرباب سبحانھ وتعالى،  ْ
لو : فكأنھ یقول لھم) فمن أعدى األول؟: ( النبي صلى هللا علیھ وسلم ھذا االعتقاد بقولھفإن هللا عز وجل ھو الذي سبب كونھا معدیة، وقد رد

أثبت أن األول بھ عدوى، وأن ) من أعدى األول؟: (كانت العدوى بذاتھا لكانت أشبھ باألمور الطبیعیة، فال إلھ والحیاة طبیعة؛ لكنھ قال
ٌال یورد ممرض على : ( اإلبل المریضة على اإلبل الصحیحة وعدواھا، وقد قالالعدوى قد وضعھا هللا عز وجل، ولم ینكر علیھم دخول

، فلیس المعنى أنھا ال عدوى بالكلیة، والنفي من النبي صلى هللا علیھ وسلم ال یكون )ال عدوى: (كأن الحدیث لیس على ظاھره: ًفإذا). مصح
النفي الكامل من : ًال إیمان كامال، ولیس المراد: أي) یمان لمن ال أمانة لھال إ: (على ظاھره في أحادیث كثیرة، كقولھ علیھ الصالة والسالم

ٌالنفي یكون مسلطا على العموم، ویراد بھ أمر معین یقصده علیھ الصالة : ًفإذا. كل وجھ الذي یقتضي نفي صحة اإلیمان والحكم بالكفر ً
ال تظنوا أن العدوى بذاتھا تؤثر، وھذا الصحیح؛ فإن الناس في : ، أيراجع إلى العقیدة) ال عدوى: (والسالم العتقاد ونحوه، فیكون قولھ

ومنھم من . ًال عدوى بالكلیة، وینفیھا كلیة، ویخالف الحس والواقع الذي یشھد بوجودھا: المذھب األول یقول: العدوى على ثالثة مذاھب
العدوى موجودة؛ ولكن ال تضر : ًشرع وسطا بین األمرین، فقالوجاء ال. العدوى ثابتة وھي بنفسھا تضر، كما كان علیھ أھل الجاھلیة: یقول

وعلى ھذا یكون األمر في ) ال یورد ممرض على مصح: (ٌبنفسھا، فتوسط بین اإلفراط والتفریط، فإن الحس شاھد النتقال العدوى؛ ولذلك قال
وھو - ى الرجل من قوة إیمانھ ربما ورد على المریض ولذلك تر. اعتقاد أن العدوى تؤثر بنفسھا: راجع إلى العقیدة، أي) ال عدوى: (قولھ

أنھ قد ینتقل من إنسان متحفظ خائف یتعاطى األسباب، ومع :  رغم أن مرضھ معٍد وال ینتقل إلیھ، والعكس-قوي الیقین با سبحانھ وتعالى
َألم تر إلى الذین خرُج: ذلك ینقل هللا إلیھ المرض، وقد أشار هللا إلى ھذا َ ََ َِ َّ َ َِ ْ ْوا مْن دیارھم وُھم ألوف حذر المْوت فقال لُھم هللا ُموتوا ثم أْحیاُھم َ ُ ْ َْ َ َ َ َ َ ََ َُّ ُ ُ َّ َ َ َ ِ ِ ِ ِْ َُ ٌ ُ ِ

ألنھم ظنوا أن الخروج من أرض الوباء نجاة، وأنھم یسلمون من الھالك بالسبب نفسھ، وھذه العقیدة ) موتوا: (قال هللا لھم] 243:البقرة[
: تقول فأنت.  الغلو في األسباب، واإلسالم وسط یقرر األسباب لكن یعطیھا حقھا دون إفراط ودون تفریطیھدمھا دلیل الكتاب والسنة، وھي

العدوى مضرة وموجودة وثابتة، والحس شاھد، وهللا سبحانھ وتعالى قد جعل األسباب والمسببات، وسبحان من قدر وحكم وعدل، وھو أعلم 
 یبالغ فیھا حتى یعتقد أنھ لو -كبعض األطباء- ن ھنا ترى أن بعض الذین یغلون في العدوى وم. وأحكم سبحانھ، لكن ال نغلو في ھذا الشيء

ًدخل إنسان صحیح على إنسان مریض فإنھ سیصاب بالعدوى لزاما، وُیغفل قضیة العقیدة، وھو أنھ مھما كان األمر ومھما كان السبب فإن  
َقلنا یا ناُر كوني بْردا وسالما على إْبراھیم : الىعز وجل قدرة تفوق ھذا األمر كلھ؛ ولذلك قال هللا تع ِ َِ َ َ َ َ َِ َ ً ً ُ َُ َ فالنار لو ألقي فیھا الحي ]. 69:األنبیاء[ْ

ًاحترق وصار فحما ورمادا، فقلبھا هللا إلبراھیم بردا وجعل بردھا سالما، ولم یجعل بردھا ھالكا؛ ولذلك قال بعض العلماء ً ً ً : لو قال هللا: ً
ًبْردا وسالما: ( البرد، ولكن هللا سبحانھ قالألھلكتھ من) ًبردا( َ َ ًفالمقصود أن نكون وسطا، وال نقول ال عدوى بالكلیة، وال نبالغ في ). ًَ

العدوى، فتجد اإلنسان إذا دخل على صاحب مرض معد، ربما دخل والخوف یرجف في قلبھ، وتجد عنده غلو في مثل ھذه األمور كما ھو 
ً، حتى یصیر طبھ وباال علیھ، وال تكون عنده العقیدة القویة في هللا سبحانھ وتعالى؛ ولذلك ینبھ العلماء على شأن بعض األطباء أصلحھم هللا

ربما جاء الرجل منھم على األرض، وتجد األرض ملیئة بالتراب، والماء : انظر اآلن إلى أھل البادیة. أنھ ال ینبغي المبالغة في األسباب
ً ما فیھ، ومع ذلك یشربھ متوكال على هللا معتمدا علیھ وال یضره، وتجد الرجل في الحضر، والماء نقي وفیھ مليء بالتراب، وفیھ من النتن ً
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ًمن وسائل المحافظة ما هللا بھ علیم، ومع ذلك تجده خائفا من كثرة ما یقولون في العدوى، حتى بالغوا في األشیاء وأصبح اإلنسان ال یأمن 
ّالمحظور أن یبالغ في األسباب وتعد أنھا ھي المعول علیھا، وأنھا ھي المؤثرة وھذا ال ینبغي، . ھو المحظورفي شيء یأكلھ أو یشربھ، وھذا 

ًفالمریض مرضا جدریا أو معدیا إذا قلنا للحي. بل ینبغي ربط قلوب الناس با سبحانھ وتعالى ً : تعارضت مصلحتان: یقول العلماء. اغسلھ: ً
تعرض للضرر في الغالب، . اغسلھ:  المیت بتغسیلھ، ومصلحة الحي بسالمتھ من ضرره، فإن قلنا لھٍمصلحة حي ومصلحة میت، فمصلحة

َفإْن علْمتُموُھن ُمْؤمناٍت : والغالب كالمحقق، وهللا تعبدنا بغلبة الظن، فقال َِ َّ ُِ َ ونحن بغالب ظننا باالستقراء . فغالب الظن علم] 10:الممتحنة[ِ
ننظر في : فلو غسلھ، فقد حصلنا مصلحة المیت وفوتنا مصلحة الحي، فقالوا: حینئٍذ نبني على ھذا الغالب ونقولوالتجربة أنھ لو دخل ابتلي؛ ف

ییممھ؛ فإنھ یسلم من ضرر تغسیلھ؛ ألنھ ربما علق بھ ما یؤدي بھ إلى الضرر، فینتقل إلى التیمم؛ ألن تغسیل : مصلحة الحي، فلو قلنا لھ
 أنھ إذا تعارضت مصلحتان، مصلحة لھا بدل ممكن أن: و تعرضھ للمرض المعدي ال بدل لھ، والقاعدةالمیت لھ بدل، وفوات روح الحي أ

ییممھ؛ ألن التیمم بدل عن الغسل، وكما أن : فنقول. تحقق بھ، ومصلحة ال بدل لھا، دفعت المصلحة التي ال بدل لھا بالمصلحة التي لھا بدل
ًمصلحة المیت، وكذلك أیضا من باب أولى وأحرى أن ینتقل المرض إلى الحي كاألمراض الذي ال یمكن غسلھ كالمحروق نظرنا فیھ إلى 

ًالجلدیة المعدیة، وكذلك أیضا األمراض الوبائیة التي تكون في أجھزة اإلنسان، كل ذلك مما یشرع فیھ أن ینتقل إلى التیمم، لكن إذا وجدت 
  .تعالى أعلموسائل الحفظ فیجب تغسیلھ مع تعاطي ھذه األسباب، وهللا 

 
 
 
 

 علة تخصیص غسل الرأس واللحیة برغوة السدر
 
 

أشار بعض العلماء رحمة هللا علیھم وبعض : لماذا خص المصنف غسل الرأس واللحیة برغوة السدر دون سائر الجسد؟ الجواب: السؤال
على رغوة السدر حتى ال تتخلل في الشعر ًالمعاصرین أیضا إلى أن تفل السدر لو أنھ غسل بھ وجھ ھذا لعلق في شعره؛ ولذلك یقتصر 

فیصعب إخراجھا ویتضرر اإلنسان، والمعروف أن رغوة السدر تكون سالمة من تفل السدر؛ ألن السدر سیدق، ثم بعد ذلك یوضع في الماء، 
ال یغسلھ إال : الواوھذا السدر لو أنھ خلطھ وحرك الماء وغسل الوجھ بھ لعلقت فضالت السدر في الشعر وفي مغابن الوجھ، ولذلك ق

وآخر دعوانا . بالرغوة، فیأخذ السدر ویضربھ بیده حتى تكون لھ رغوة، فیجمعھا ثم بعد ذلك یغسل بھا الوجھ، والمقصود یتحقق بھذه الرغوة
  .أن الحمد  رب العالمین، وصلى هللا وسلم على نبینا محمد

 
 
 
 

 [3[ باب الغسل والتكفین -شرح زاد المستقنع 
ًوھو محرم فإنھ یعامل كما لو كان حیا محرما، فال ُیطیب، وال یلبس مخیطا، وال یغطى رأسھمن مات  ً إلى غیر ذلك من محظورات ... ً

ًاإلحرام، ومن قتل شھیدا في أرض المعركة فإنھ یدفن بثیابھ التي قتل فیھا، وال یغسل وال یصلى علیھ؛ لعلو منزلتھ، ورفعة شأنھ، ومن تعذر 
 فإنھ یغسل ویكفن -حتى وإن كان في أرض المعركة-ٍالمجذوم فإنھ ییمم، وأما من مات غیر مقتول وال مدفوع من الكفار غسلھ كالمحروق و

 .ویصلى علیھ
 ًأحكام غسل من مات محرما وتجھیزه

 
 

. على آلھ وصحبھ أجمعینبسم هللا الرحمن الرحیم الحمد  رب العالمین، والصالة والسالم على أشرف األنبیاء والمرسلین سیدنا محمد، و
تقدم بیان األحكام المتعلقة بغسل المیت، وبعد أن بین ]: ومحرم میت كحي، ُیغسل بماء وسدر: [یقول المصنف علیھ رحمة هللا: أما بعد

نوع عامة، شرع رحمھ هللا في بیان الصفة التي تتعلق بال المصنف رحمھ هللا صفة الغسل وھي الصفة التي یمكننا أن نصفھا بأنھا
ثم إن المصنف رحمھ هللا لما بدأ . من تلبس باإلحرام، فدخل في أحد النسكین، الحج أو العمرة: المخصوص، وھو المحرم، والمراد بالمحرم

، أحدھما عام، والثاني خاص: بالصفة العامة، وأتبعھا بالصفات الخاصة دلنا ذلك على المنھج الفقھي، وھو أن اإلنسان إذا أراد أن یبین أمرین
ُأن یبین القاعدة العامة أوال، ثم بعد ذلك یبین ما استثني من ھذا العموم، أو ھذه القاعدة : ًفبعد أن بین لنا صفة الغسل عموما قال رحمھ هللا. ً

إن -أن المحرم حكمھ حكم الحي إذا مات، وذلك من جھة كونھ ُیمنع من الطیب وُیمنع من إلباسھ المخیط، كما سیأتي : أي) والمحرم كحي(
المحرم وصف إنما یصدق على اإلنسان إذا تلبس بأحد النسكین وھما الحج أو العمرة، ولذلك ]: ومحرم میت كحي: [قولھ.  تفصیلھ-شاء هللا

وى أحرم إذا ن:  یقولون- رحمھم هللا-فالعلماء . ِتھامة ًأنجد إذا دخل نجدا، وأتھم إذا دخل: أحرم بالشيء إذا دخل في حرماتھ، كما یقال: یقال
لو أن اإلنسان نوى العمرة أو نوى الحج فخرج دون أن یصل إلى المیقات، أو قبل أن یصل إلى : ًبناء على ذلك. ًأحد النسكین أو ھما معا

المیقات ثم توفي، أو كان في المیقات واغتسل من أجل أن ینوي، ثم توفي، فإننا نعاملھ معاملة الحي الذي لیس بمحرم، ونغسلھ بالصفة التي 
فیشترط أن یكون المحرم قد تلبس بالنسك، فلو خرج ألجل العمرة . دمت، وال یحضر علینا أن نمسھ بالطیب وغیره من محظورات اإلحرامتق

ًكأن یخرج من مكة إلى الحل سواء التنعیم أو غیره، ثم في الطریق توفي، فإننا نعاملھ معاملة الحالل، والعكس بالعكس، فلو أنھ نوى ثم بعد 
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ًلبیك عمرة وحجا، ثم توفي فإنھ بعد دخولھ في : ًلبیك عمرة، أو: ًلبیك حجا، أو: ًاشرة توفي، كما إذا لبى بأحد النسكین أوھما معا فقالالنیة مب ً
ًنسك اإلحرام نحكم بكونھ یعامل معاملة المحرم سواء بسواء، كذلك أیضا لو مضى فأتم عمرتھ، وقبل أن یتحلل ولو بلحظة واحدة توفي، كأن  ً

ون طاف وسعى بین الصفا والمروة، ثم توفي قبل أن یحلق أو یقصر فإنھ ال زال في حكم المحرم، ونعاملھ معاملة المحرم، كما سیأتي یك
ولو أنھ في الحج رمى جمرة العقبة ثم توفي ولم یتحلل، أو توفي عشیة عرفة كما وقع في عھد النبي صلى هللا علیھ . تفصیلھ إن شاء هللا

العید، فإننا ال نحكم بمعاملتھ معاملة الحالل، بل نبقیھ على حكم المحرم، ونحكم بالمحظورات في حقھ كما نحكم بھا في حق وسلم أو لیلة 
حكمھ حكم المحرم الحي، فال نمسھ بالطیب، وال یخمر وجھھ، : أي]: كحي. [یعني إذا مات المحرم]: ومحرم میت: [یقول رحمھ هللا. الحي

أن النبي صلى هللا : واألصل في ھذا الحكم. قیة المحظورات، واألنثى والرجل في المحظورات كل على تفصیلوال یغطى رأسھ، وكذلك ب
هللا علیھ وسلم  ًعلیھ وسلم كان واقفا بعرفة، ووقف معھ أصحابھ رضي هللا عنھم فسقط رجل من على دابتھ فوقصتھ فقتلتھ، فأخبر النبي صلى

وال : (وفي روایة السنن) اغسلوه بماء وسدر، وكفنوه في ثوبیھ، وال تخمروا وجھھ، وال تغطوا رأسھ: (بخبره، فقال علیھ الصالة والسالم
اعتبرھا األصولیون رحمة هللا علیھم ) ًفإنھ یبعث یوم القیامة ملبیا: (فلما قال علیھ الصالة والسالم) ًتمسوه بطیب فإنھ یبعث یوم القیامة ملبیا

حكمھ حكم : ًتنزلوه بھذه المنزلة، وأن تحظروا علیھ ھذه األمور؛ ألنھ یبعث یوم القیامة ملبیا، فكأنھ یقول لھمأمرتكم أن : بمثابة التعلیل، أي
: وقولھ. في تغسیلھ وما ُیحظر علیھ كالحي: أي] ومحرم میت كحي: [فلذلك قال المصنف رحمھ هللا یجمل ھذه األحكام. ًالمحرم سواء بسواء

، وللسدر خاصیة في طرد الھوام وكذلك في جلد )اغسلوه بماء وسدر: (ة، وقد قال علیھ الصالة والسالمألنھا السن]: یغسل بماء وسدر[
ًوال ُیقرب طیبا: [قولھ. اإلنسان وظاھر بدنھ َّ ال یطیب، وألن  فھذا یدل على أنھ) وال تمسوه بطیب: (ألن النبي صلى هللا علیھ وسلم قال]: َ

ال تلبسوا القمص وال : ( أن النبي صلى هللا علیھ وسلم قال-رضي هللا عنھ- یث عبد هللا بن عمر المحرم یحظر علیھ الطیب، وھذا نص حد
العمائم وال السراویالت وال البرانس وال الخفاف، إال أحد ال یجد النعلین فلیلبس الخفین ولیقطعھما أسفل من الكعبین، وال تلبسوا من الثیاب 

ًوال ُیلبُس ذكر مخیطا: [وقولھ. لیھ الصالة والسالم عن الطیب في البدن والطیب في الثیابفنھى ع) ًشیئا مسھ الزعفران وال الورس ٌ َ وال ]: ْ
َیلبس الذكر المخیط، فالذكر محظور علیھ المخیط، والمخیط ما أحاط بالعضو، ولیس المراد بھ أنھ ُیخاط، كما سیأتي تفصیلھ في الحج، : ْ

ما أحاط بالعضو، ودلیلنا على : وھذا خطأ، فما من ثوب إال وفیھ خیوط، وإنما المراد بالمخیطما فیھ خیط، : فبعض الناس یظن أن المخیط
أن النبي صلى هللا علیھ وسلم حظر إحاطة : ھذا األمر الذي نص علیھ جماھیر العلماء أن المخیط أو الثوب الذي یحیط بالعضو محظور

والقمیص - ال تلبسوا القمص : (سفلھ، وإحاطتھ كلھ، فقال علیھ الصالة والسالمالعضو في أعلى البدن، وإحاطتھ في أوسطھ، وإحاطتھ في أ
: وأعلى البدن بقولھ) السراویالت: (، فمنع من إحاطة أسفل البدن بقولھ) وال السراویالت-وھي تحیط بالرأس- وال العمائم -كان ألعلى البدن

إنھ إذا أحاط بالعضو : خیطة، وإنما تحیط بالرأس وتغطیھ، ومن ثم قال العلماء؛ ألن العمامة لیست م)العمائم: (، وأعلى أعاله بقولھ)القمص(
، وھذا من دقتھ علیھ الصالة والسالم في اختیار المناسب للحكم، وھو من )وال البرانس: (فإنھ یأخذ حكم المخیط، ثم قال علیھ الصالة والسالم

 الثیاب منھا ما یتعلق بأعلى البدن، ومنھا ما یتعلق بأسفلھ، ومنھا ما یجمع أن: ووجھ ذلك. أمثل ما یكون في الشمولیة في منھج التشریع
وعلى ھذا فإن من األخطاء الشائعة الذائعة اآلن والتي . الجمیع؛ فالبرنس فیھ غطاء للرأس، وفیھ غطاء لجمیع البدن، ففصل كل جھة

ا النوع الذي انتشر اآلن ُیجعل لھ أزاریر، فیأتزر بإحرامھ ثم تفصیل ثیاب اإلحرام بوجود ما یجعلھا في حكم الفوط، وھذ: أصبحت تنتشر
ًیظن أن ھذا خارج عن المخیط، فوضعوا لھ زرا من الحدید، وھذا من وھمھم، فیظنون أن المخیط ما كان فیھ خیط، والواقع أن المراد 

ي یكون فیھا الحدید فإنھا تأخذ حكم ما فصل للبدن؛ ومن لبس المخیط فإن علیھ الفدیة، ومن لبس ھذه األزر الت. ما أحاط بالعضو: بالمخیط
ألن النبي ]: وال ُیغطى رأسھ: [وقولھ. ًألنھا تعتبر كالمحیطة بالبدن، ألنھا فصلت على البدن تفصیال ال على سبیل اإلزار المعھود المعروف

ھذا على ]: وال وجھ أنثى. [عم الرأس بالغطاءصلى هللا علیھ وسلم نھى عن لبس العمائم، والعمامة تغطي الرأس، وسمیت عمامة ألنھا ت
على أن المرأة في اإلحرام ) وال تنتقب المرأة وال تلبس القفازین: (األصل في اإلحرام في حدیث عبد هللا بن عمر في صحیح البخاري

م المؤمنین عائشة رضي هللا إحرامھا في وجھھا وكفیھا، فإذا رأت الرجال األجانب سدلت، كما في حدیث أسماء رضي هللا عنھا وكذلك أ
أنھن كن مع رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم فإذا مر بھن الركب سدلت إحداھن : (عنھا، وحدیث أسماء أقوى من حدیث أم المؤمنین عائشة 

ان األحكام الخاصة شرع رحمھ هللا في بی]: وال یغسل شھید: [وقولھ. ، فدل على أن السدل یستثنى من ھذا، وعلى ھذا فإنھ ال ُیغطى)خمارھا
َّبالشھید، والمناسبة بین الشھید والمحرم، أن كال منھما فضلھ هللا عز وجل، وشرفھ وكرمھ وخصھ بھذه الخصائص َّ فالمحرم ال یعامل . ًّ

ًمعاملة الحالل، تشریفا لھ وتكریما وعاجل بشرى، ولذلك أشار النبي صلى هللا علیھ وسلم إلى ھذا بقولھ : أي) ًلقیامة ملبیافإنھ یبعث یوم ا: (ً
كذلك فإن الشھید بھ آثار طاعة، وآثار قربة ھي من أحب . یبعث على ھذا الخیر، وعلى ھذه الطاعة التي قبض هللا روحھ وھو متلبس بھا

ده، كما ثبت في ألن المالئكة تشھ: قیل: ًوالشھید سمي شھیدا. َّوجل َّالقربات وأجلھا عند هللا تبارك وتعالى، وھي الشھادة في سبیل هللا عز
ًالصحیح عن النبي صلى هللا علیھ وسلم أن جابرا رضي هللا عنھ لما قتل أبوه یوم أحد جعل یكشف الثوب عن وجھ أبیھ ویبكي، فما زال 

. دة الخیر لھلشھا: وقیل. ًإنھ لفضلھ سمي شھیدا: ، فقالوا)ابكیھ أو ال تبكیھ، ما زالت المالئكة تظلھ حتى رفعتھ إلى السماء: (یبكي، فقال لھ
َوما كنت من الشاھدین : شھد الشيء إذا حضره، قال تعالى: ًإنھ سمي شھیدا ألن المالئكة تشھده، بمعنى تحضره، ویقال: وقالوا َ َ َِ ِ َِّ َ ُ

 ...... .الحضور: من الحاضرین، فشھود الشيء: أي] 44:القصص[
 

 حكم تغسیل الشھید
 
 

الذي قتل في المعركة، ألن ھناك : عركة، ولذلك خصھ المصنف رحمھ هللا بشھید المعركة، أيالشھید ھو شھید الم]: وال یغسل شھید: [وقولھ
من ھو في حكم الشھید، كالمبطون والغریق والحریق والھدمى والنفساء والطاعون، وغیرھم ممن سمى رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم، 

الشھادة في :  مراتب، أشرفھا وأكرمھا وأقدسھا-ا یقول العلماء رحمھم هللاكم-فالشھادة من حیث ھي . دون مالھ أو عرضھ أو أھلھ كمن قتل
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َّسبیل هللا عز وجل بالقتل؛ ألن صاحبھا قد باع أعز ما یملكھ وھي نفسھ التي بین جنبیھ، ولذلك بشر أھل ھذه الصفقة فقال ُفاْستْبشُروا ببْیعكم : َّ ُ ِ َِ ِ َ َ
ِالذي بایْعتم بھ  ِِ ْ ُ َ َ أن یكون قد بقیت منھ أجزاء : مقصود أن الشھید ھنا شھید المعركة، وھو الذي یقتل في المعركة، ویشمل ذلكفال]. 111:التوبة[َّ

ُأو بقي كامال، فیكون قد طعن، أو ُبقرت بطنھ، أو ضرب في مقتل فمات، أو ذھبت أشالء أو أعضاء منھ وبقي جزء من بدنھ، فالحكم كلھ  ً
ثر البدن، أو جزء من البدن، وكل ذلك یعامل ھذه المعاملة، فلو أنھ انفجر وبقیت منھ أشالء وأعضاء، ًسواء، سواء بقي البدن كامال أو بقي أك

فإنھا تجمع كما ھي، ثم تدفن بحالھا، وھذا على األصل في المیت أنھ إذا تلف بحرق أو نحو ذلك، فإنھ یؤخذ ما بقي من بدنھ ثم بعد ذلك 
العلماء رحمة هللا علیھم من حیث الغسل وعدم الغسل بالنسبة لغیر الشھید، وشھید المعركة ھو یعامل معاملة بقیة الجسد، على تفصیل عند 

وعلى ھذا فشھید غیر المعركة فیھ تفصیل، فھناك الشھید الذي یقتل دون مالھ، ودون عرضھ، ودون نفسھ، . الذي یموت في ساحة المعركة
ًوالشھادة أصال ال تكون إال في القتال بین المسلمین . صھم، وھم في حكم الشھداءًوالمقتول ظلما كأن یعتدى علیھ، فھؤالء لھم أحكام تخ

والكافرین؛ لكن لو أن طائفتین من المسلمین وقع بینھما قتال تأویل وشبھة، كما وقع ألصحاب النبي صلى هللا علیھ وسلم في معركتي صفین 
إن ابني ھذا سید، وسیصلح هللا بھ بین طائفتین : (ھ وسلم قال في الحسن والجمل، فإنھ یعامل معاملة الشھید، ألن النبي صلى هللا علی

أما بالنسبة لفئة الجماعة، وھي التي تكون مع إمامھم، فإن من قتل مع إمامھم فھو شھید بدون خالف بین العلماء، ). عظیمتین من المسلمین
 ...... .الشھید ویعامل معاملة

 
 حكم تغسیل من قتل في فئة باغیة

 
 
ِلكن اختلف في الفئة الباغیة، لو أن قوما خرجوا وقتلوا ھل یعاملون معاملة الشھداء، بمعنىو ُِ ً أنھم ال یغسلون وال یكفنون؟ اختلف العلماء في : ُ

في إجماع الصحابة ومن حضر من التابعین : أنھم یأخذون حكم الشھداء، والدلیل على ذلك: ھذه المسألة، والذي مال إلیھ جمع من المحققین
، كما في )تقتلھ الفئة الباغیة: (ًقضیة صفین والجمل، فإنھم لم یغسلوا أحدا ممن قتل فیھا، مع أن النبي صلى هللا علیھ وسلم قال في عمار 

الحدیث الصحیح، فوصف فئة معاویة بأنھا باغیة، ومذھب أھل السنة والجماعة أن الحق مع علي رضي هللا عنھ وأرضاه، وأن معاویة 
ِ اجتھاده ولھ أجر واحد، ولـعلي رضي هللا عنھ األجران، وعلى ھذا فإن الصحیح أن من قتل في الفئة الباغیة فإنھ یعامل معاملة معذور في ُ

وال یغسل شھید معركة : [وقولھ. في المغني الشھید، فال یغسل وال یكفن، وھذا اختاره جمع من المحققین، ومنھم اإلمام ابن قدامة رحمھ هللا
ًما إال أن یكون جنباومقتول ظل َّالسبب في ذلك أن شھید المعركة دمھ وجراحھ تشھد لھ بین یدي هللا عز وجل: قال العلماء]: ً وفي الصحیح . َّ

ًما مْن كلم یكلم في سبیل هللا إال جاء یوم القیامة وجرحھ یثعب دما، اللون لون دم، والریح ریح : (عن النبي صلى هللا علیھ وسلم أنھ قال ِ
ًما من إنسان ُیطعن وال ُیجرح وال ُیخدش، قلیال كان ذلك الكلم أو كثیرا:  أي).مسك كأنھ قتل : أي): ًإال جاء یوم القیامة وجرحھ یثعب دما. (ً

أشھد لھم بین : أي) زملوھم بدمائھم فإني شھید لھم: (وفي الحدیث عنھ علیھ الصالة والسالم في السنن أنھ قال في شھداء أحد. من ساعتھ
َّهللا عز وجل أنھم قتلوا في ثیابھم، ولم یأمر علیھ الصالة والسالم بغسل شھداء أحد، فدلت ھذه النصوص على أن السنة في الشھید أنھ ال یدي  َّ

نجاسة أو بعد أن قتل جاءت النجاسة على طرف من  یغسل، ولذلك یترك على حالھ إال إذا كانت بھ نجاسة، فلو أنھ أثناء المعركة أصابتھ
ًھ أو یده أو نحو ذلك، فإنھا تغسل، فلو أنھ قاتل كافرا ثم خرج علیھ دم الكافر، ثم قتلھ الكافر، وأصبح أثر دم الكافر على یده، فإنا أعضائ

  .نغسل یده غسل تطھیر من النجاسة، ولیس المراد بھ غسل المیت المعھود
 
 
 
 

 ًحكم تغسیل من قتل ظلما
 
 

ًمقتول ظلما، ھذا أحد القولین عن العلماء، كأن ُیعتدى على إنسان في عرضھ فدافع فقتلھ الباغي، فإذا وھكذا ال: أي]: ًومقتول ظلما: [وقولھ
ًقتل دون العرض فھو شھید، وھو مقتول ظلما، وھكذا لو أنھ اعتدي علیھ فلم یشعر إال بإنسان قد ھجم علیھ یرید أخذ مالھ أو یرید قتلھ، وفي 

: أرأیت إن قتلني؟ قال: ھو في النار، قال: ُأرأیت إن قتلتھ؟ قال: قاتلھ، قال: جاء رجل یرید أخذ مالي؟ قالأرأیت إن ! یا رسول هللا: (الحدیث
) من قتل دون نفسھ فھو شھید، ومن قتل دون عرضھ فھو شھید، ومن قتل دون مالھ فھو شھید: (وقال صلى هللا علیھ وسلم). أنت في الجنة

ِق، فإذا قتل بدون حق فللعلماء فیھ قوالنًفالمقتول ظلما ھو الذي یقتل بدون ح ًالمقتول ظلما في غیر ساحة المعركة : قال طائفة من العلماء: ُ
. أنھ ال یغسل وال یكفن وال یصلى علیھ، وإنما یدفن بجراحھ كالشھید: والقول الثاني. ًیعامل معاملة المیت طبیعیا، فیغسل ویكفن ویصلى علیھ

ًد هللا بن الزبیر رضي هللا عنھ قتل، فغسلتھ أمھ أسماء رضي هللا عنھ وعنھا، فدل ھذا على أن المقتول ظلما القول األول؛ ألن عب: والصحیح
، فاألصل عندنا في كل میت أنھ یغسل حتى یدل )إعمال األصل حتى یدل الدلیل على االستثناء: (ٍباق على األصل، وألن القاعدة في األصول

ًوإنما قاس بعض العلماء من قتل ظلما على الشھید، بجامع . ًلدلیل الشھید ولم یرد دلیل باستثناء من قتل ظلماالدلیل على االستثناء، فاستثنى ا
ًكون كل منھما فاتتھ نفسھ بدون حق؛ ولكن ھذا القیاس محل نظر، وذلك ألن القیاس في العبادات ضیق، فقد یكون في الشھید معنى لیس 

وھذا ھو الصحیح، وعلى ھذا یكون تشریك . إنھ یختص الحكم بالشھید في المعركة دون غیره: واًبموجود في المقتول ظلما، ولذلك قال
ً بین المقتول ظلما مع الشھید على المرجوح، والراجح أن المقتول ظلما یغسل ویكفن ویصلى علیھ- رحمھ هللا-المصنف  ً.  
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ًحكم تغسیل الشھید أو المقتول ظلما إذا كان جنبا ً 
 
 

أن : القول األول: ًإذا كان الشھید والمقتول ظلما علیھ جنابة، فحینئٍذ یغسل، وللعلماء في ھذه المسألة قوالن: أي]: ًال أن یكون جنباإ: [وقولھ
ًالشھید إذا كان جنبا أنھ یغسل، بناء على أن الجنابة قد وجبت علیھ قتلت وھكذا المرأة إذا . أنھ ال یغسل، وھذا مذھب الجمھور: والقول الثاني. ً

في المعركة وكانت شھیدة، فإنھا ال تغسل، وكذا ال تغسل غسل الجنابة إذا قتلت وھي جنب، أو قتلت وقد طھرت من حیضھا لكنھا لم تتمكن 
وأما من قال بأنھم یغسلون فقد استدل بحدیث حنظلة غسیل . ًمن الغسل، فالصحیح في ھؤالء كلھم أنھ ال یغسلون، وذلك إعماال لألصل

ِ خرج إلى القتال فقتل، وكان قد جامع أھلھ، فرأى النبي صلى هللا علیھ -الصیحة: وھي-لما سمع الھیعة : ( وذلك أنھ رضي هللا عنھالمالئكة، ُ
 ثم انطلق حتى - لم یغتسل من الجنابة:أي-جنابة، فسمع الھیعة فترك أھلھ  إنھ كان على: وسلم المالئكة تغسلھ، فأمرھم أن یسألوا أھلھ، فقالوا

ًلما غسلت المالئكة حنظلة دل على أن من قتل في سبیل هللا شھیدا أنھ یغسل إذا كان جنبا، والصحیح: قالوا). ًفي سبیل هللا شھیداقتل  أنھ ال : ً
یغسل؛ ألن حدیث حنظلة حجة لنا ال علینا، فإنھ یدل على أنھ ال یغسل، حیث إنھ أخبر النبي صلى هللا علیھ وسلم أن المالئكة غسلتھ، ولم 

َّیأمر الصحابة أن یغسلوه، فدل على أن األصل باق في أن الشھید ال یغسل، وأنھ ُیلفُف في ثیابھ على األصل الذي قررناه في كل شھید َ ٍ.  
 
 
 
 

 حكم دفن الشھید بثیابھ التي قتل فیھا
 
 

، فالحكم واحد أنھ یدفن في الثیاب التي قتل سواء كانت الثیاب یسیرة أو غالیة: أي]: ویدفن في ثیابھ بعد نزع السالح والجلود عنھ: [وقولھ
یشرع حینئٍذ أن یوضع شيء : ًإذا جرد عن ثیابھ أو احترقت ثیابھ، أو نزعت عنھ، فأصبح عاریا، قالوا: فیھا، وإذا لم یكن لھ ثوب قال العلماء

: ر بھ النبي صلى هللا علیھ وسلم في قولھعلى عورتھ ثم ُینزل إلى قبره ویلحد، دون أن یكفن الكفن المعروف، وھذا على األصل الذي أم
لكن . َّ، فأمر في الشھداء أن یزملوا في ثیابھم، وأن یكونوا بنفس الثیاب التي لقوا بھا العدو، ال یزاد علیھا وال ینقص منھا)زملوھم في ثیابھم(

 صلى هللا علیھ وسلم في مصعب رضي هللا عنھ، یؤخذ من الثیاب السالح ونحوه، كمحامل األسلحة ونحوھا، ویؤخذ بثیابھ ثم یلف فیھا، قال
ًغطوا بھا وجھھ، واجعلوا على رجلیھ إذخرا أو شیئا من : : (وقد كانت لھ شملة إذا غطوا بھا وجھھ بدت قدماه وإذا غطوا قدمیھ بدا وجھھ ً

ًویشرف أعلى البدن ثم یترك األسفل مكشوفا، فإذا ، وھذا فیھ دلیل على أنھ إذا كانت ثیابھ تسع أعلى البدن دون أسفلھ فإنھ حینئٍذ یقدم )اإلذخر
ًواجعلوا على رجلیھ إذخرا أو شیئا من اإلذخر: (كان ھناك إذخر فإنھ ُیستر باإلذخر؛ لقولھ علیھ الصالة والسالم ، فدل على استثناء اإلذخر )ً

 ...... .وحده دون غیره
 

 ًحكم من قتل شھیدا ثم سلبت ثیابھ
 
 

ًبل یكفن الكفن الذي یكون سترا لسائر بدنھ، وھذا قول من : وقال بعضھم. تستر عورتھ: قال بعض العلماء]: بغیرھاوإن سلبھا كفن : [وقولھ
إن األصل أنھ یحسن اإلنسان في كفن أخیھ المسلم، فلما كان الشھید قد فاتت ثیابھ واحترقت، أو زالت أو سلبھا العدو : ُِیعمل األصل، ویقول

َّ ُیزمل في ثیاب ولو كانت جدیدة، ثم بعد ذلك یدفنحینئٍذ: أو أخذھا، قالوا َ.  
 
 
 
 

 حكم الصالة على الشھید
 
 

ِّوال ُیصلى علیھ: [وقولھ ھذا ھو الذي فعلھ النبي صلى هللا علیھ وسلم في شھداء أحد، فإنھ لم یصل علیھم، وھذا یدل على فضل الشھادة في ]: َ
َّسبیل هللا عز وجل، فإن الصالة على المیت فی ما من مسلم یقوم علیھ أربعون : (ھا من الفضل والخیر لألحیاء واألموات ما هللا بھ علیم، ولذلكَّ

ً، وھذا یدل على فضل الصالة على المیت والدعاء لھ، فجعلھا هللا فضال لألحیاء )یشھدون أن ال إلھ إال هللا، فیشفعون لھ إال شفعھم هللا فیھ
وأما األموات فألنھ خیر یكون لھم قبل أن یلقوا . اریط من األجر، وما یكون لھم من أجر الدعاء للمیتواألموات، أما األحیاء فجعل فیھا القر

َّهللا عز وجل بدعاء إخوانھم وسؤال الرحمة، وقد یتجاوز هللا عن سیئات المیت بسبب خالص دعاء األحیاء، ولذلك أمر النبي صلى هللا علیھ  َّ
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لى اإلنسان إذا دعا ألخیھ المیت فعلیھ أن یخلص في الدعاء ویجتھد، فلما كانت الشھادة ُیرجى وسلم بإخالص الدعاء لألموات، وأن ع
لصاحبھا من الخیر والفضل ما یرجى، صار كأنھ ارتفع عن ھذا كلھ، لعظیم ما لھ عند هللا من المنزلة، والدرجة، مع أن الصالة فیھا دعاء 

ولذلك لما سئل علیھ الصالة والسالم . ات وفضائل من هللا سبحانھ وتعالى تغنیھ عن الدعاءواستغفار لھ، فكأنھ قد جاوز ذلك إلى رحمات وجن
كفى ببارقة : ، أي)كفى ببارقة السیوف فتنة: (ھل ُیسأل الشھید في قبره ویفتن بالفتان؟ قال علیھ الصالة والسالم: عن فتنة الشھید في قبره

َّبائعا نفسھ  عز وجل، فكأنھ قد أقبل على هللا سبحانھ وتعالى بخیر .. ً هللا مقبال غیر مدبرالسیوف على رقبتھ فتنة، وذلك ألنھ قتل في سبیل َّ ً
والضمانة والحمالة والكفالة من هللا سبحانھ ..) تضمن هللا: وفي روایة. تكفل هللا: (ولذلك ورد في الصحیح عنھ علیھ الصالة والسالم. عظیم

إن : (وفي الصحیح عنھ علیھ الصالة والسالم أنھ قال .انھ وتعالى من الفضل العظیم والثواب الجزیلوتعالى تدل على ما لھ عند هللا سبح
وھذا یدل على فضل الشھادة في ) أرواح الشھداء في حواصل طیر خضر في الجنة، تشرب من أنھارھا، تأوي إلى قنادیل معلقة بالعرش

َّسبیل هللا عز وجل، فال یصلى علیھ، ألنھ في رحمة َّ منذ أن تقبض روحھ ویقتل في سبیل هللا عز وجلَّ والشھید ال یجد من قبض الروح . َّ
 كأنھ أشبھ بطرفة العین، تؤخذ منھ كأحسن ما یكون من سلت الروح - كما یقول بعض العلماء-وفتنة السكرات كقرصة النحلة، وتؤخذ روحھ 

إن أرواح الشھداء في : (ي أشار إلیھ النبي صلى هللا علیھ وسلم بقولھدون أذى ودون ضرر، ثم ما إن تقبض روحھ حتى یكون لھ الفضل الذ
َّأنھ ذكر شھداء أحد وأنھم لقوا هللا عز وجل فرضي عنھم ورضوا : (وفي الحدیث الصحیح عنھ علیھ الصالة والسالم). حواصل طیر خضر َّ

! یا جابر  :رني عن أبي، إن كان في الجنة صبرت، فقال لھأخب! یا رسول هللا: (ًوفي الحدیث الصحیح أن جابرا رضي هللا عنھ قال). عنھ
وھذا یدل على فضل ما یكون للشھید، وكلما أخلص وصدق مع هللا، وكلما كان بالؤه ) إنھا جنان، وإن أباك قد أصاب الفردوس األعلى منھا

ًن هللا ال یكلم أحدا إال من وراء حجاب إال ما كان إ: (وقال علیھ الصالة والسالم في الحدیث الصحیح. ُفي الجھاد أعظم؛ كانت شھادتھ أرجى
فتبین أنھ ال یصلى . مما رأى من فضائل الشھادة) ًأتمنى أن أعود فأقتل في سبیلك ثانیة: تمن عبدي، فقال: ًمن أبیك فقد كلمھ كفاحا، وقال

 ...... .سنى وصفاتھ العلى أن یبلغنا ھذا الفضل الكریمنسأل هللا العظیم بأسمائھ الح. على الشھید لعظیم ما لھ عند هللا من الفضل والمثوبة
 

 حكم من سقط من دابتھ في المعركة
 
 

ل وُصلي علیھ: [فقولھ ِّوإن سقط من دابتھ، أو وجد میتا وال أثر بھ، أو ُحمل فأكل، أو طال بقاؤه عرفا؛ غسِّ ُ ً ھذه الصور تستثنى من األصل ]: ًِ
ُما استثني الشھید من األصل العام في تغسیلھ   كل میت وتكفینھ والصالة علیھ ودفنھ، وعندنافي الشھید، فعندنا أصل عام، وھو تغسیل

إن كل من قتل أنھ یحكم بكونھ یعامل ھذه المعاملة، بل األمر فیھ : وتكفینھ والصالة علیھ، بقي دفنھ، ثم ھذا الشھید یفصل فیھ، فال یقال
أن : ًلى علیھ ھو الذي تقبض روحھ في أرض المعركة، وشرط ذلك أن یكون مقتوال، بمعنىتفصیل، فالشھید الذي ال یغسل وال یكفن وال یص

ًفلو سقط من على دابتھ فإن السقوط قتل، ولكن لم یقتل شھیدا في ھذه الحالة، وإن كان لھ فضل ومنزلة، وما من عبد . نفسھ تفوت بسبب القتل َ
ھذا من جھة الفضل؛ لكن من جھة الحكم شيء آخر، فإنھ لو . إال بلغھ هللا منازل الشھداء -وال تكون لھ-یسأل هللا الشھادة أو یأخذ بأسبابھا 

زلت بھ دابتھ فسقط، أو كان في المعركة ثم حصل أمر فاتت بھ نفسھ دون قتل، فإنھ وإن فاتت نفسھ في أرض المعركة؛ لكن بغیر شھادة، 
 أو قتل أو لم یوجد بھ أثر، كأن وجد بكامل أعضائھ دون أن یوجد فیھ ضرب أو فحینئذ یعامل معاملة غیر الشھداء؛ كما إذا سقط من دابتھ،

فإننا متحققون أن . ًطعن مما یدل على أنھ قتل، فحینئذ یحتمل أن یكون مات قدرا، كأن یكون مات من فجعة أو صدمة، فیبقى على األصل
الشھادة أو مات بغیرھا ولم توجد داللة ظاھرة، قدم األصل على األصل فیھ أن یغسل ویكفن ویصلى علیھ ویدفن؛ لكن لما شككنا ھل مات ب

ًالظاھر، وھذا من تقدیم األصل على الظاھر؛ ألنھ لیست بھ عالمة وال أمارة وال دلیل یدل على أنھ مات بسبب القتل، وبناء على ذلك یحتمل 
ُ عزیزا علیھ قتل، أو رأى حالة قتل ففجع بھا ومات، ًأن یكون مات من فجعة أو صدمة، أو وافق قدرا فتوفي في أرض المعركة، أو رأى ً

لكن لو . داللة الظاھر من كونھ في أرض المعركة، ال تكفي في الخروج والعدول عن األصل، بل نبقى على ھذا: وھذا محتمل، ولذلك قالوا
ال یغسل : ت، فإنھ في حكم الشھید، وحینئٍذ قالواأنني رأیتھ بعیني أو رآه من یوثق بخبره أنھ دفعھ عدو من على دابتھ، فسقط بدفع العدو وما

فامتنع ). زملوھم بدمائھم: (بل یغسل ویكفن ویصلى علیھ؛ ألن النبي صلى هللا علیھ وسلم قال: وقال بعض العلماء. وال یكفن وال یصلى علیھ
إنھ ال یعامل معاملة : َُّرض فمات بالرض، قالواالتغسیل عند أصحاب القول الثاني لمكان الدم، فإذا كان موتھ بدون جرح، كأن یكون دفع أو 

. ًوالقول األول لھ وجھھ من جھة األصل من كونھ شھیدا. ًالشھید، وھذا بناء على أن منع التغسیل ألثر الدم، ولیس المراد بھ للشھادة بذاتھا
ًن یوجد میتا في أرض المعركة لیس بھ دلیل وال علیھ أ: الحالة األولى: عندك حالتان: ًإذا. بقیت معنا صورة. ھذا بالنسبة للصور التي ذكرھا

ًأمارة تدل على أنھ قتل، فحینئٍذ تبقى على األصل من كونھ یحتمل أنھ مات قدرا أو مات بفجعة أو بدفعة أو نحو ذلك، فحینئٍذ تغسلھ وتكفنھ 
 ...... .وتصلي علیھ، وتعاملھ معاملة األصل

 
 بھحكم من أكل أو شرب بعد طعنھ الذي مات 

 
 

 یكون بھ جراح ثم یحمل من أرض المعركة، لكنھ یأكل أو یشرب، فحینئٍذ یعامل -ًمثال- أن تجد بھ أثر القتل كأن یطعن أو : الحالة الثانیة
إذا أكل أو شرب بعد الطعن وبعد : أما بالنسبة لحالة كونھ یأكل ویشرب، فإنھم یقولون. معاملة األصل، فیغسل ویكفن ویصلى علیھ ویدفن

ثر الذي كان بھ من الضرب، فإننا في ھذه الحالة قد تحققنا حیاتھ بعد طعنھ، فیخرج عن حكم الشھید، وموتھ بعد ذلك وإن كان بأثر القتل؛ األ
َّلكنھ تبع ال أصل، والموت وإن كان بأثر الضربة في سبیل هللا عز وجل فإنھ شھید في األصل؛ لكنھ ال یعامل معاملة الشھید ًعدا والدلیل أن س. َّ

َّرضي هللا عنھ وأرضاه ضرب في أكحلھ، فسأل هللا عز وجل أن یؤخر موتھ حتى یقر عینھ من بني قریظة؛ ألنھم خانوا هللا ورسولھ، وھذا  َّ



 612 

َمن شدة غیرتھ رضي هللا عنھ وأرضاه على رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم وعلى دین هللا، وھو من الرجال الذین صدقوا ما عاھدوا هللا 
َّھ، فسأل هللا عز وجل أال یموت حتى یقرعلی َّ فلما ُضرب . عینھ بما یشفي غیظھ ویروي غلیلھ فیھم، فكان الحاكم فیھم رضي هللا عنھ وأرضاه َّ

َّفي أكحلھ أخر هللا أثر الجرح، وھذه آیة من آیات هللا عز وجل، فسلم رضي هللا عنھ حتى ُحمل إلى بني قریظة في قصة التحكیم، فسألھ ال نبي َّ
والذي نفسي بیده، لقد حكمت : أحكم أن تقتل مقاتلتھم، وأن تسبى ذراریھم، فقال صلى هللا علیھ وسلم: (صلى هللا علیھ وسلم أن یحكم فقال

ثم انتقض علیھ جرحھ، فمات رضي هللا عنھ وأرضاه فغسلھ النبي صلى هللا علیھ وسلم وكفنھ ). فیھم بحكم الجبار من فوق سبع سماوات
ًلما حي حیاة مستقرة : فلذلك قال العلماء. یھ، وعاملھ معاملة األصل، مع أن الجرح الذي مات بسببھ ھو في األصل من المعركةوصلى عل َّ

ِبعد الجرح نزل منزلة األصل، فصار الحكم خاصا بمن قبض في أرض المعركة، دون من ُجلب عن أرض المعركة، ودون من أكل أو  ً ِّ ُ
 ...... .فاتت بھ نفسھشرب بعد طعنھ وضربھ الذي 

 
 ًعرفا ثم مات حكم من طعن فطال بقاؤه

 
 

ل وُصلي علیھ: [وقولھ ِّأو طال بقاؤه عرفا؛ غسِّ ُ إن : ًمن طال بقاؤه عرفا فمالھ مما ُیحتكم فیھ إلى العرف، فإن قال أھل الخبرة واألطباء]: ً
َّحیاتھ مستقرة، فحینئٍذ ال یعامل معاملة الشھید، فُیغسل وُیكف َ َّ َن وُیصلى علیھ وُیدفن، أما لو قُصرت مدتھ وبقي بعد الطعنات ینزف في أرض َ َ ْ َّ َ

فالشھید یستوي فیھ أن ُیضرب فُیقتل من ساعتھ، أو ُیضرب ثم تسیل دماؤه فینزف وینزف : المعركة، ثم فاتت نفسھ، فإنھ شھید، وعلى ھذا
ل مثل ھذا، فحینئٍذ یعامل معاملة الشھید، فال یغسل وال یكفن وال یصلى لمدة ساعة أو ساعتین فإن ھذا لیس بطول؛ ألن النزف القاتل یشم

 ...... .علیھ
 

 حكم تغسیل السقط والصالة علیھ
 
 

ًھو الذي تسقطھ المرأة الحامل جنینا، سواء كان ذكرا أو أنثى، ھذا : السقط]: والسقط إذا بلغ أربعة أشھر غسل وُصلي علیھ: [قال رحمھ هللا ً
ًمائة وعشرین یوما(أربعة أشھر، السقط إذا بلغ  ًُیْجمع خلق أحدكم في بطن أمھ أربعین یوما نطفة، ثم : (مسعود رضي هللا عنھ ، لحدیث ابن)ً ً َ

ِیكون علقة مثل ذلك، ثم یكون مضغة مثل ذلك، ثم ُیرسل الملك فیؤمر بكتابة أربع كلمات، عمره وأجلھ وعملھ، وشقي أو سعید ِ ، فھذا یدل )ِ
إذا بلغ ھذا القدر : ماء رحمة هللا علیھم على أنھ ُینفخ فیھ الروح بعد أربعة أشھر، وھذا ما تقرر على ظاھر الحدیث، ویقولونكما یقول العل

ً سواء كان ذكرا أو كان أنثى- یسمیھ أبوه: أي-فإنھ یعامل معاملة الطفل الحي، فُیغسل ویكفن ویصلى علیھ ویسمى  ً....... 
 

 التیمم لمن تعذر غسلھ
 
 

م: [لھوقو ُومن تعذر غسلھ ُیمِّ بعد أن بین لنا حكم غسل المحرم، وحكم تغسیل الشھید، وما یستثنى من الشھداء، شرع رحمھ هللا في بیان ]. ُ
َوالمناسبة بین ھذه المسائل وبین الشھید والسقط ومن تقدم، أن الجمیع خارجون عن األصل، فلھم حكم خاص . المسائل التي تلتحق بھذا

الناس، منھم المحروق، فإن المحروق إذا غسل ینتفط جلده ویصعب في ھذه  ًوالذي ال یمكن تغسیلھ یشمل أصنافا من. األصلیستثنى من 
ًالحالة أن یحصل النقاء الذي ھو مقصود الشرع، بل إن صب الماء علیھ فإنھ یزیده ضررا، وحرمة المیت المسلم میتا كحرمتھ حیا، ولذلك  ً ً

ًكْسر عظم المؤمن میتا ككسره حیا في اإلثم: (قال صلى هللا علیھ وسلم ً ِ ، فجعل للمیت المسلم حرمة، فلو أننا غسلناه أنتن جسده وأنتن جلده )َ
َونفط، وحصل من الضرر الشيء الكثیر ُكذلك لو كان بھ مرض في جلده بحیث إذا ُصب علیھ الماء نفط، وكما في المجدور فإنھ لو غسل . َ َ َ

ًأیضا إذا كان توقع لحوق ضرر بمن یغسلھ، كما ھو الحال في األمراض المعدیة إذا لم یمكن تغسیل أصحابھا وكذلك . فإنھ یتضرر جلده
إنھم ال ُیغسلون، وإنما : بطریقة یسلم بھا المغسل من العدوى؛ ففي ھذه األحوال كلھا استثنى العلماء رحمھم هللا ھؤالء من األصل وقالوا

َُّییممون لم یوجد، كأن یموت شخص بالصحراء، فحینئٍذ ییمم؛ ألن الشرع جعل طھارة التراب قائمة مقام طھارة الماء، وھكذا لو فقد الماء ف. َ
َّفھذا أصل، فإذا وجبت طھارة الماء ولم یمكن القیام بھا ُعدل إلى البدل الشرعي وھو التراب، فُییمم المیت، والتیمم أن تضرب بیدیك على  َِ

 ...... . وكفیھ، فإذا فعلت ذلك فإنھ حینئٍذ یحصل المقصود، كما تقدم معنا في صفة التیمم الشرعیةاألرض، ثم تمسح بھما وجھ المیت
 

 ًما یجب على من یغسل میتا
 
 

شرع رحمھ هللا في اآلداب التي ینبغي على من قام بتغسیل الموتى أن یراعیھا، فعلى ]: ًوعلى الغاسل ستر ما رآه إن لم یكن حسنا: [وقولھ
ً ما رآه إذا لم یكن حسنا، فإن تغسیل األموات تحصل فیھ أمور غریبة، فربما غسل اإلنسان میتا، فرأى من آثار وبشائر الخیر ما الغاسل ستر ً

ًوقد یرى أمورا فظیعة تقع في وجھھ وحالھ أثناء تغسیلھ، فنسأل هللا السالمة والعافیة وأن یتولى . یكون عاجل بشرى لھ في الدنیا قبل اآلخرة
َّیحسن إلى المیت، فإن وجد عورة سترھا، كأن یرى وجھھ بحالة ال تسر، أو یراه تغیر  على الغاسل أن: ولذلك قالوا.  بالستر الجمیلأمورنا

ًوجُھھ، وإن رأى خیرا نشره، فإن بعض األخیار إذا غسلتھ رأیت في وجھھ من النور والبھاء ما ال ترى معھ وحشة األموات، وقد رأینا ذلك 
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فما رأى من الخیر نشره؛ ألن ھذا . ًرب، وكثیرا ما یقع للعلماء واألخیار والصالحین أن ترى بشائر الخیر علیھم في تغسیلھموھو أمر مج
َیعین على الطاعة، كأن یكون عالما أو صاحب سنة أو إنسانا لھ فضل على المسلمین، أو إنسانا فیھ استقامة، أو ُعرف بخصلة من خصال  ً ً ً

ُصلة الرحم أو القول بالمعروف واألمر بالطاعات، فمثل ھذا إذا نشر ما وقع أثناء تغسیلھ من البشائر یعین الناس على الخیر كالصدقات أو 
ومن ھنا إذا . ًحب الخیر، ویعینھم على إحسان الظن بأخیھم، وھو أدعى للترحم علیھ وذكره بالجمیل، واالقتداء بھ، وكل ذلك مقصود شرعا

وإذا رأى غیر ذلك ستره؛ إال . إلى الخیر، وھذا یحقق مقصود الشرع كرھا لما فیھا من الخیر ولما فیھا من الدعوةرأى المغسل بشائر طیبة ذ
ُأن یكون صاحُب ھذا األمر صاحب بدعة وسوء وشر، كأن یكون إنسانا معروفا بأذیة المسلمین والتربص بھم، فمثل ھذا إذا نشر ما وقع لھ  ً ً َ

ً وارتدعوا من فعلھ، أو كان صاحب بدعة وھوى، أو كثیر اإلعراض عن أوامر الشرع، أو فاسقا متھتكا من الشر انزجر الناس وخافوا ً َ
َمستخفا بحدود هللا؛ فحینما ُیذكر ما یكون لھ من األمور السیئة، فإنھ یكون قد زجر الناس وخوفھم ورَدعھم، وكان عاجل بشرى الشر لھ،  َ ََ َّ ً

َّولما ینتظره عند هللا عز وجل َِّ (...  من العقاب وأعظم، إال إذا رحمھ هللا برحمتھ، فإن النبي صلى هللا علیھ وسلم وصف الخیر والشر ببشارة، َ
ًفُمر علیھم بجنازٍة فأثني على صاحبھا خیرا فقال ُ ًثم ُمر بجنازٍة فأثني على صاحبھا شرا، فقال. وجبت: َّ ُ ! یا رسول هللا: فقال عمر . وجبت: َّ

ُُمر بجنازة فأثن ًثم ُمر بالثانیة فأثني علیھا شرا فقلت. وجبت: ًي على صاحبھا خیرا فقلتَّ ُ أما األول فأثنیتم علیھ : وجبت، فما وجبت؟ قال: َّ
فانظر إلى رسول هللا صلى هللا ). ًفأثنیتم علیھ شرا؛ فقد وجبت لھ النار، أنتم شھداُء هللا في األرض: ًخیرا؛ فقد وجبت لھ الجنة، وأما الثاني

ِفنشر الخیر ونشر الشر، فنشر الخیر لما ظھر علیھ من آثار الخیر من ثناء الناس علیھ، وذكر ما یكون ) وجبت.. َوجبت : (وسلم قالعلیھ  َ َ ََ َ َ َ َ َ
َّلآلخر من عاجل العقوبة عند هللا عز وجل على ما ذكر علیھ بالسوء والشر، فقال فما وقع من األمارات ). أنتم شھداء هللا في األرض: (َّ

ًالعالمات على المیت إن خیرا ذكر، وإن كان شرا ُستر؛ ولذلك قال العلماء رحمة هللا علیھمو ًینبغي أن یكون الغاسل ینبغي أن یكون أمینا؛ : ًُ
َلكي یحفظ األسرار وال یبثھا، وال یذكر ما یكون لھ من األمور الغریبة في تغسیل المیت َّ َ. ...... 

 
 األسئلة

 
 

...... 
 

 ى المیت في المقبرةحكم الصالة عل
 
 

الثابت عن النبي صلى هللا علیھ وسلم أنھ نھى عن الصالة في : على المیت قبل الدفن أو بعده في المقبرة؟ الجواب ما حكم الصالة: السؤال
ة في القبر من ومذھب جمھور العلماء رحمة هللا علیھم أن الصال. إن األصل أن ال یصلى في القبر: القبور، والعلماء رحمھم هللا یقولون

ًلما توفیت المرأة السوداء ولم یخبروه بشأنھا ودفنوھا لیال، فأمر علیھ الصالة : (خصوصیاتھ علیھ الصالة والسالم؛ لما ثبت في صحیح مسلم
َّوالسالم أن ُیَدل على قبرھا، فدل على قبرھا فوقف علیھ وصلى، ثم قال  هللا ینورھا بصالتي ًإن ھذه القبور مملوءة ظلمة على أھلھا، وإن: (َُّ

َّإن النبي صلى هللا علیھ وسلم اختص بھذه الخاصیة، وھذا مذھب طائفة من أھل : بصالتي، یدل على التخصیص؛ ولذلك قالوا: فقولھ) علیھم ُ
ي على قبره ٌوذھب جمع من العلماء إلى أنھ یجوز لإلنسان أن یصلي على المیت إذا كان على نعشھ في المقبرة، ویصل. العلم رحمھم هللا

فھذه ثالثة أقوال في المسألة، . ُّما لم یتغیر أو یغلب على الظن تغیُره: إلى شھرین، ومنھم من یقول: ًأیضا إلى أربعة أشھر، ومنھم من یقول
 من جنازة وإن كان األقوى والذي تطمئن إلیھ النفس أنھ ال یصلى علیھ، وأن من شھده وصلى علیھ فإنھ یجزئ؛ ألنھ لو فتح ھذا الباب فما

تشیع إال وفیھا أقوام قد تكون فاتتھم الصالة علیھ، فیسترسل الناس في ھذا، وكلما جاء إنسان یعید الصالة علیھ حتى یتأخر في دفنھ؛ ولذلك 
بادر بدفنھ، أنھ بعد االنتھاء من الصالة الصالة العامة علیھ فإنھ ی: إذا صلي علیھ في قبره فإنھ یحبس ویؤخر عن دفنھ، والمشروع في السنة

فالذي تطمئن إلیھ النفس أن یبادر بالدفن، وال یؤخر من أجل الصالة علیھ، وإنما یصلى علیھ : ولذلك). أسرعوا بالجنازة: (كما في الحدیث
، ومن فاتتھ فإنھ ال یفوتھ أن یدعو لھ ویستغفر ویترحم علیھ، ومن صلى فال حرج إذا كان  یتأول القول الصالة العامة، فمن أدركھا فالحمد 

ًأن المقابر تحفظ عن الصالة، ویمنع من الصالة فیھا إعماال لألصل؛ لما ذكرناه من األدلة التي دلت  :الذي یرى الصالة علیھ؛ لكن األصل
  .ًعلى حظر الصالة في القبور، وتخصیصھا بصالٍة دون صالة محل نظر، خاصة وأن اللفظ عام، وهللا تعالى أعلم

 
 
 
 

 لى شھداء أحدمسألة الصالة ع
 
 

النبي : َّ أن الشھید ال یصلى علیھ، وقد أشكل علي صالة النبي صلى هللا علیھ وسلم على شھداء أحد؟ الجواب- حفظكم هللا- ذكرتم : السؤال
، إنما ٌعلیھ الصالة والسالم صلى على شھداء أحد كالمودع، ما صلى علیھم بعد المعركة، ولم یثبت نص صحیح أنھ صلى علیھم بعد المعركة

 كالمودع لھم علیھ الصالة والسالم، ومعنى - كما ذكر العلماء-أنھ علیھ الصالة والسالم صلى علیھم بعد سنین، وكان : ثبت في الصحیح
بأن ھذا النص مما : الخصوصیة فیھ قوي؛ وللنبي علیھ الصالة والسالم من الخصوصیات ما لیس لغیره، ومن ھنا یقوى القول الذي یقول
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صل، خاصة وأنھ علیھ الصالة والسالم لم یفعل ھذا مع غیرھم، ولذلك لم یفعلھ مع شھداء بدر ولم یفعلھ مع غیرھم، ویختص خرج عن األ
زیارتھ  یقوي طائفة من العلماء أنھ صلى كالمودع لھم، وإن كان ثبت عنھ علیھ الصالة والسالم أنھ زارھم، وكانت. ھذا الحكم بشھداء أحد
حدیث الصحیح عنھ علیھ الصالة والسالم، ویرون أن ھذه الصالة من جنس التودیع كزیارتھ لھم علیھ الصالة والسالم؛ ًمودعا لھم كما في ال

وجاء في . لكن كونھ یدل على مشروعیة الصالة على الشھداء ھذا محل نظر، فالنصوص واضحة في عدم مشروعیة الصالة على الشھداء
ُح مسلم وغیره في قصة الصحابي جلیبیب الذي كان معھ في الغزوة رضي هللا عنھ، أنھ قتل فقده الحدیث عنھ علیھ الصالة والسالم في صحی

ًإني أفقد جلیبیبا فابحثوا عنھ، فطلبوه فوجدوه مقتوال، فدفنھ علیھ الصالة والسالم ولم یصل علیھ، وقال: (النبي صلى هللا علیھ وسلم وقال إني : ً
 عدم مشروعیة الصالة على الشھداء، وھو یؤكد ما قرره جماھیر العلماء من أنھ ال یشرع أن یصلى ، فھذا یدل على)شھید لھ یوم القیامة

یشرع أن یغسل الشھید ویصلى علیھ، وھذا القول من مفردات المسائل، ویحتمل : على الشھداء؛ وإنما شذ الحسن وسعید بن المسیب فقاال
  . الشھید وعدم الصالة علیھ، وهللا تعالى أعلمأنھما لم یطلعا على النصوص التي دلت على عدم تغسیل

 
 
 
 

 ًغسل وتكفین من وقصتھ دابتھ وإن كان مجاھدا
 
 

ًالذي یكون في المعركة ثم سقط عن دابتھ أو ُوجد میتا وال أثر للجراح بھ، لماذا لم یأخذ حكم الشھداء، والقاعدة: السؤال أن ما قارب الشيء : ِ
ھم آخذون منزلة الشھداء، : د وقاتلوا ولكنھم قتلوا بالسقوط ونحوه، فلماذا لم یأخذوا حكم الشھداء؟ الجوابأخذ حكمھ، حیث إنھم خرجوا للجھا

ًومنازُل الشھداء تختلف؛ لكن مسألة أنھ ال یغسل وال یصلى علیھ وال یكفن، ھذه تختص بما ورد، وذلك نظرا ألن الجراح فیھا دماء والبالء 
ًأذیة وضررا وبالء في الغالب؛ فإنھ یختص الحكم بمن كانت فیھ الجراح وقتل بجراحھ، وأما من قتل بالصعق بھا أعظم، والشھادة فیھا أكثر  ً ً

وبغیر جرح فھذا ال یشملھ الحكم، وقد نص على ھذا جماھیر العلماء كما ذكرناه في المسألة التي تقدمت؛ وألن النبي صلى هللا علیھ وسلم 
سیلھم، وھذا یدل على أن المراد الدم، وفي نفس الحدیث الذي أمر بتزمیل الثیاب قال علیھ الصالة ونھى عن تغ) زملوھم بثیابھم: (قال

أمرتكم بتزمیلھم في ثیابھم؛ ألن جراحھم تشھد لھم؛ : ٌجملة تعلیلیة، أي) فإنھ: (فقولھ... ). ٍفإنھ ما من جرح یجرح في سبیل هللا: (والسالم
: ثم قال) زملوھم: (لیھا بالنص، وإن كان العلماء رحمة هللا علیھم استنبطوھا بالمعنى، فإنھ لما قالوھذه من العلل المنصوصة؛ ألنھ أشار إ

: بمثابة تعلیل لما قبلھا، والجمل التعلیلیة تعتبر حجة في التعلیل، ولذلك قال علیھ الصالة والسالم) فإنھ: (یدل على التعلیل؛ ألن قولھ) فإنھ(
أمرتكم بھذا ألن أحدكم ال : أي) ًلیغسل یدیھ ثالثا قبل أن یدخلھا في اإلناء؛ فإن أحدكم ال یدري أین باتت یدیھإذا استیقظ أحدكم من نومھ ف(

ًاغسلوه بماء وسدر، وكفنوه في ثوبیھ، وال تمسوه بطیب؛ فإنھ یبعث یوم القیامة ملبیا: (وقال في الذي وقصتھ دابتھ. یدري أین باتت یده : أي) ٍ
ًتجده دلیال على أن ھذه الجمل بمثابة التعلیل؛ فكأنھ ) ًفإنھ یبعث یوم القیامة ملبیا: (وقولھ) ال تمسوه بطیب: (إلى قولھأمرتكم بھذا، فانظر 

  .ِال تغسلوا الشھداء إذا ُجرحوا؛ ألن جراحھم تشھد لھم، وهللا تعالى أعلم: یقول
 
 
 
 

 حكم ستر العورة عن الزوج أو الزوجة عند التغسیل
 
 

ٍّإن نظر كل من الزوجین لعورة اآلخر في الحیاة : جب ستر العورة إذا غسل الرجل امرأتھ أو غسلت المرأة زوجھا؟ الجوابھل ی: السؤال َ َ َ
ًإنما قصد بھ أن یحفظ اإلنسان نفسھ من الفتنة، وأن یكون سببا لعصمتھ بإذن هللا عز وجل من الوقوع في الحرام، وھذا المعنى لیس موجودا  ً َُّ َِّ

ًالمیت؛ ولذلك یقتصر على تغسیلھا بالقیام بحقھا دون نظر إلى ھذه األمور؛ خاصة وأنھ ال یأمن من الوقوع فیما یحظر علیھفي تغسیل  وهللا . ٍ
  .تعالى أعلم

 
 
 
 

 حكم إلقاء المیت في البحر
 
 

إنھ : ول بعض العلماء في ھذه المسألةیق: ما حكم إلقاء المیت في البحر، والسفینة تبعد مسافٍة طویلة عن جمیع الموانئ؟ الجواب: السؤال
ستره؛ : وھذا نوع من القبر لھ؛ ألن البحار تطوي من بھا وتستره، والمقصود من دفن المیت. یغسل ویكفن ویصلى علیھ، ثم یرمى في البحر

َقال یا وْیلتا أعجزت أْن أكون مثل ھذا الغراب فأو: ولذلك جاء في كتاب هللا َ َ َ َ َ َ َ َ َُ َ ُ ُ َ َِ ِْ َ ْ َ َ َُ ْ ِاري سْوأة أخي َ َ ََ َ َ َفإذا ُرمي في البحر ستره البحر، ] 31:المائدة[ِ
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ًإذا تأخر وصول السفن ونحوھا كالبواخر الموجودة اآلن إلى البر فإن البحر یكون مقبرة : ُوأمن من النظر إلى عروتھ، وعلى ھذا قال العلماء
أنھ نام عند أم حرام بنت ملحان رضي هللا عنھا وأرضاھا، : (لبحر وفي الحدیث الصحیح عنھ علیھ الصالة والسالم أنھ ذكر شھداء ا. لھ

ًلقد رأیت أقواما من أمتي ملوكا على : فاستیقظ وھو مسرور یضحك صلوات هللا وسالمھ علیھ، فعجبت من أمره وذكرت لھ ذلك فقال لھا ً
فقال صلى هللا . ادع هللا أن یجعلني منھم! یا رسول هللا:  فقالت-أنھم شھداء البحر: أي-  یغزون ثبج البحر - أو كالملوك على األسرة-األسرة 

، فتوفیت رضي هللا عنھا حینما غزت، ونزلت بطرف لبنان إبان غزو الصحابة رضي هللا عنھم للشام، فلما نزلت ) ِأنت منھم: علیھ وسلم
ًھذا یدل على أن البحر قد یكون قبرا لصاحبھ؛ ألن ف. وقصتھا دابتھا فماتت رضي هللا عنھا، فتحققت فیھا معجزة النبي صلى هللا علیھ وسلم

إنھ : أما إذا غلب على الظن الوصول قبل أن یتغیر فبعض العلماء یقول. المقصود من البر أن تتوارى العورة، والقبر یحقق ھذا المقصود
  .ن المیت، وهللا تعالى أعلمیبقى على األصل؛ ألن األصل أن یوارى في التراب، ویكون حینئٍذ مما یستثنى من التعجیل في دف

 
 
 
 

 حكم كشف رأس ووجھ المیت
 
 

ًھل ُیفھم من ذلك أن یظل رأُس ووجُھ المیت مكشوفا ینظر إلیھ أثناء ] وال یغطى رأُسھ وال وجُھ أنثى: [في قول المصنف رحمھ هللا: السؤال
وال حرج أن :  علیھ العلماء رحمة هللا علیھم، ولذلك قالواھذا ھو األصل، نص: الجواب. حمل الجنازة والصالة علیھا وقبرھا؟ أثابكم هللا

) وال تخمروا وجھھ وال تغطوا رأسھ: (ًیظلل بشمسیٍة ونحوھا، ویبقى وجھھ مكشوفا وال یغطى الوجھ؛ ألن النبي صلى هللا علیھ وسلم قال
 عن الشمس بشمسیة ونحو ذلك كالحال في ال حرج أن یظلل: فھذا نص یدل على أنھ ال یغطى ویصلى علیھ وھو مكشوف الوجھ، وقالوا

  .الحیاة، ھذا استثناه بعض الفقھاء؛ لكن األصل أنھ ال یستر وجھھ، وهللا تعالى أعلم
 
 
 
 

 حكم الغلو في الخوف من القبر وعذابھ
 
 

َھل الخوف على المیت من عذاب القبر وما آل إلیھ من نعیم أو عذاب ُیعد من عدم الصبر والرضا؟ أث: السؤال إذا مات : الجواب. ابكم هللاٍ
َّالمیت وھو على إحسان وطاعٍة وبر  عز وجل؛ فإنھ یرجى لھ الخیر والرحمة، وهللا تعالى یقول َّ ِواتقوا هللا واْعلُموا أنكم ُمالقوهُ وبشر : ٍ ِّ ُ ُ َُ َ َ َْ َّ َ ََّ َ َّ

َالُمْؤمنین  ِ ِ ھ وتعالى، ولو رأیت المؤمن وھو في سكرات الموت یرى ما ستلقاني وأبشر؛ فالظن بھ حسن سبحان: فھو یقول لك] 223:البقرة[ْ
َّعند هللا من البشائر ومن الخیر، فلو خیِّر ساعتھا بین أھلھ ومالھ وولده والناس كافة، وبین إقبالھ على ربھ الختار ما عند هللا عز وجل؛ لما  َّ ُ

انھ وتعالى، وإال لو علم اإلنسان مقدار رحمة هللا وحلمھ ولطفھ یرى من رحمتھ، والناس تفزع من ھذا، ولكن ھذا كلھ ضعف إیمان با سبح
یا : ولذلك لما قدم سلیمان بن عبد الملك رحمھ هللا على المدینة قال. شوقھ إلى أھلھ وولده ًبعباده سبحانھ وتعالى، لكان أشد شوقا إلى ربھ من

لى أھلھ، فلو غاب اإلنسان عن أھلھ وجاء من غربة وقدم علیھم فھو قدوم أما المحسن فكالغائب یقدم ع: كیف القدوم على هللا؟ قال! أبا حازم 
البشر والسرور والفرح والحبور، وما عند هللا أجل وأسمى؛ فإن هللا وصف الجنة ونعیمھا وسرورھا ولذة أھلھا وبھجتھم، وما ھم فیھ من 

ٌت لعبادي ما ال عین رأت، وال أذن سمعت، وال خطر على أعدد: (ٍالرحمة والغفران من رٍب راض عنھم غیر غضبان، ومع ھذا كلھ یقول ٌ
وال خطر على : (مع ھذا كلھ ومع ما وصف هللا في كتابھ سبحانھ وتعالى من الصفات العظیمة والمنازل الجلیلة الكریمة یقول). قلب بشر
إن بعض المنامات التي : سالم رحمھ هللا یقول، فمعنى ذلك أن عنده من الرحمات والفضائل ما هللا بھ علیم؛ ولذلك كان شیخ اإل)قلب بشر

َّتقوي أصول الشرع كان السلف الصالح یذكرونھا لحسن الظن با عز وجل، وقد ذكر ھذا في الجزء الثامن عشر من مجموع الفتاوى، قال َّ :
ة عن سلمان الفارسي رضي هللا عنھ وقد ذكر اإلمام أبو نعیم في الحلی. كانوا یتسامحون في بعض المنامات التي ال تعارض أصول الشرع

َّما وجدت بعد اإلیمان أفضل من حسن الظن با عز وجل: ما فعل هللا بك؟ قال: أنھ مات ورئي بعد موتھ، فقیل لھ فإن اإلنسان إذا أحسن . َّ
َّده وحولھ وقوتھ، وهللا عز وجل أرحم ظنھ با فإن هللا ال یخیبھ، فإن العبد یقدم على هللا وھو ضعیف فقیر أسیر، تخلى عن أھلھ ومالھ وول َّ

فكیف یكون الظن إذا كان اإلنسان یقدم وھو یحس أنھ فقیر إلى رحمة هللا، وأنھ فقیر إلى عفوه ولطفھ، أفیخیبھ . بالعبد من نفسھ بنفسھ
َّ یحسنوا الظن با عز وجل، وأن ولذلك ینبغي على أھل المیت أن! حاشاه، فھو سبحانھ یرحم من لم یسألھ، فكیف بمن سألھ ورجاه! سبحانھ؟ َّ

ًیعلموا أن ما قدم علیھ میتھم من رحمة هللا وعفوه ما دام مؤمنا مطیعا  ً ِسبحانھ وتعالى أسمى وأسنى، ویصبح انصباُب جھدھم إلى ما ھو  ُ
 -ولو بساعات ما لم یغرغر-  قبل موتھ ًأھم وھو الدعاء لھ بالمغفرة، فإنھ ولو مات وھو على أفجر ما یكون ما لم یكن كافرا؛ فقد یدركھ هللا

؛ قال الحجاج لما حضرتھ الوفاة وهللا ما : ، قال عمر بن عبد العزیز ) اللھم اغفر لي؛ فإنھم یزعمون أنك ال تغفر لي : ( بحسن الظن با
ًمحبا للقرآن معتنیا بھحبھ للقرآن وعنایتھ بھ، فقد كان الحجاج : أي. عنایتھ بكتاب هللا: أحدھما: غبطتھ إال على أمرین فقولھ عند : وأما الثانیة. ً

َّفاإلنسان إذا أحسن الظن با عز وجل قد یدركھ هللا عز وجل بحسن ظنھ، فیغفر ). اللھم اغفر لي؛ فإنھم یزعمون أنك ال تغفر لي : ( موتھ ََّّ َّ
. ھو على فسق وفجور ویرحمھ هللا قبل موتھ وقبل سكرات موتھٌهللا لھ ذنوبھ، وال یستطیع أحد أن یدخل بین العبد وربھ، فقد ترى اإلنسان و
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الذي قتل مائة نفس وآخرھا الرجل العابد، فھذا أمر من أشنع ما یكون من  وأصدق شاھد على ذلك حدیث أبي ھریرة الذي فیھ قصة الرجل
َّاإلجرام والعتدي لحدود هللا واألذیة لعباده، ومع ذلك ما خاب ظنھ با عز وجل، ف ًغبر قدمیھ في آخر عمره مقبال على هللا، فقبض روحھ مع َّ

ومن یحول بینك وبین رحمة ! من یحول بینك وبین هللا؟: یعني! وما یمنعك من التوبة؟: فما خاب ظنھ با حینما قال لھ العالم. الصالحین
ًفخرج إلى ربھ تائبا منیبا، فكان تغبیره لھذه األقدام عزیزا عند هللا سب! هللا؟ ً حانھ وتعالى، عظمت عند هللا ھذه األقدام حینما تاب بنفسھ وبفعلھ، ً

فاجتمعت لھ توبة الظاھر والباطن، فتوبتھ ظاھرة حینما خرج إلى قریة الصالحین؛ ألنھ ما خرج لقریة الصالحین إال وھو یرید الصالح، وما 
َّز وجل، فكیف إذا كانت من اإلنسان الحسنات والخیرات؟فلما فعل ھذا عظم عند هللا ع. خرج لقریة المفلحین إال وھو یرید الفالح وهللا ! َّ

ًیا أیھا النبي إنا أْرسلناك شاھدا وُمبشرا ونذیرا : تعالى یقول ً ِّ ًِ ِ ُّ َُّ َ ََ َ َ َ َ َ َْ َ ََّ َِّ ًوَداعیا إلى هللا بإذنھ وسراجا ُمنیرا * ِ ًِ ِ ِ ِ َِ َ َْ ِ ِ ِِ َّ َ َوبشر الُمْؤمنین بأن لُھم من * ً َ َ َِ َّ ِ ِْ َ َ ِ ْ ِ ًهللا فْضال ِّ َ ِ َّ
ًكبیرا  ِ ًوبشر الُمْؤمنین بأن لُھم من هللا فْضال كبیرا ! من هللا لیست بالھینة) ًكبیرا(و] 47-45:األحزاب[َ ِِّ َِ ًَ ِْ َّ َ َ َ َِ َّ ِ ِْ َ َ : ویقول عن أھل الجنة]. 47:األحزاب[ِ

ْلُیكفر هللا عنُھم أْسوأ الذي عملوا ویْجزیُھم أْجرُھم ْ َْ َ َ َ َ َ َ ََ َ َِ ُ ِ ِ َِّ ْ ُِّ َّ َ بأْحسن الذي كانوا یْعملون َ َ َ َُ ُ َ ِ َّ ِ َّفاإلنسان إذا أحسن الظن با عز وجل، وأخذ ]. 35:الزمر[َِ َّ
 أن یستغفروا لھ، وأن یترحموا علیھ؛ -ولو كان المیت على معصیة-فینبغي على أھل المیت . بأسباب اإلنابة إلى هللا تعالى؛ فإن هللا ال یخیبھ

بل إن من كان على .  مات وھو على المخدرات وعلى المعاصي والمنكرات، فإنھ أحوج ما یكون إلى دعائكفإن هللا ینفع األموات، ولو
َّأشد حاجة ألن تدعو هللا أن یغفر لھ ویرحمھ، فھذا شيء من رحمة هللا عز وجل ومما أبقاه هللا من حسنات اإلیمان للمؤمن  المعصیة قد یكون َّ

إن هللا رحم المؤمن بإیمانھ حتى بعد موتھ، ولذلك كانت الصالة علیھ والدعاء لھ بسبب :  تیمیة رحمھ هللابعد موتھ كما یقول شیخ اإلسالم ابن
ًإیمانھ، فلوال أنھ مؤمن لما صلي علیھ ولما دعي لھ، فما دام أنھ مات وھو یشھد أن ال إلھ إال هللا وأن محمدا رسول هللا، ولم یأت بما یخرجھ 

ال : ء هللا من أھل الجنة؛ لكن ما كان منھ من زالت وھنات فإن عذبھ هللا فبعدلھ، وإن عفا عنھ فبمحض فضلھمن ملة اإلسالم، فھو إن شا
َُیْسأُل عما یفعُل وُھم ُیْسألون  َ َ َ َُ َ َْ ْ نسأل هللا العظیم رب العرش الكریم أن یحسن ظننا فیھ، وأن یجعل لنا من رحمتھ وعفوه ومغفرتھ ]. 23:األنبیاء[َّ

ًنسأل هللا العظیم أن یتلقانا برحمتھ أحیاء وأمواتا، إنھ ولي ذلك والقادر علیھ.  یخطر لنا على بالولطفھ ما لم وآخر دعوانا أن الحمد  رب . ً
  .العالمین، وصلى هللا وسلم وبارك على نبینا محمد

 
 
 
 

 [4[ باب الغسل والتكفین -شرح زاد المستقنع 
ًلمین أحیاء وأمواتا، ومن تكریمھ جل وعال لمن مات من المسلمینلقد كرم هللا سبحانھ وتعالى عباده المس أن یغسل ثم یكفن ثم یصلى علیھ، : ً

وتكفین المیت أمر سھل، لكنھ یحتاج إلى تعلم؛ وقد ذكر الفقھاء صفة الكفن، وكیفیة تكفین الرجل والمرأة، وعلى من تكون قیمة الكفن، وغیر 
  .ھا كل مسلمذلك من األحكام التي ینبغي أن یعتني ب

 تقدیم الكفن على قضاء الدین
 
 

ًبسم هللا الرحمن الرحیم الحمد  رب العالمین، وصلى هللا وبارك على نبینا محمد وعلى آلھ وأصحابھ وأتباعھ وسلم تسلیما كثیرا : أما بعد. ً
م الثالث الذي انتقل المصنف بھ إلى بعض األحكام فھذا الفصل یعتبر ھو المقا]. یجب تكفینھ في مالھ: ٌفصل: [فیقول المؤلف علیھ رحمة هللا

المتعلقة بالمیت، وقد تكلم في الموضع األول عن حكم عیادة المریض، وما ینبغي أن یصنع بالمحتضر إذا حضرتھ الوفاة، ثم ما ینبغي بھ أن 
 بفصل خصھ بصفة تغسیل المیت، ثم أتبعھ بھذا ثم أتبع ذلك. بھ لتغسیلھ، ھذه ھي الجزئیة األولى التي تحدثنا عنھا في الموضع األول یھیأ

الفصل والذي یتعلق بصفة تكفین المیت، وھذا كلھ من ترتیب األفكار، فاألصل أن اإلنسان إذا احتضر أن یبدأ بأحكام االحتضار، ثم ما یتبع 
وھذه العبارة دلت على أن تكفین . تكفین المیتذلك من أحكام غسل المیت، ثم تكفینھ؛ ألن التكفین یقع بعد التغسیل، فبین رحمھ هللا أنھ یجب 

فاألصل في ذلك قولھ علیھ الصالة : أما بالنسبة لوجوبھ. ًالمیت یعتبر فرضا على ورثتھ؛ وكذلك على عموم المسلمین الذین یحضرون المیت
أمر ) كفنوه في ثوبین: (ھ الصالة والسالمفقولھ علی) ٍاغسلوه بماء وسدر، وكفنوه في ثوبین(والسالم في الرجل الذي وقصتھ دابتھ یوم عرفة 

ومن ھنا أخذ العلماء أنھ لو وضع المیت في قبره بدون كفن . یدل داللة واضحة على أن الكفن واجب، وأنھ ال یجوز قبر األموات بدون كفن
ھذا الكفن یحتاج . تكفین المیت ال بد منھقبره وتغسیلھ ثم تكفینھ، والقیام بحقھ من الصالة علیھ، ثم دفنھ، فھذا یؤكد على أن  فإنھ یشرع نبش

إلى مال، وھذا المال الذي یستحق دفعھ في كفنھ یكون من مالھ، وھذا ھو األصل؛ وبذلك إذا مات المیت فإن مئونة التجھیز تؤخذ من مالھ 
ر بھا في أموال الموتى، وأھل الفرائض قبل قسمة تركتھ، فھذه من الحقوق المقدمة، ویعتبرھا العلماء من الحقوق العاجلة التي ینبغي أن یباد

فمئونة التجھیز یدخل فیھا المال . ٍمن بعد القیام بحقھ من تجھیز: رحمة هللا علیھم من الفقھاء حینما یتكلمون عن أحكام الفرائض، یقولون
یؤخذ ھذا المبلغ من مالھ ولو ترك ورثة من أیتام ًالمحتاج إلیھ للكفن، فلو أنھ احتیج إلى لفافتین لتكفینھ، وھاتان اللفافتان تكلفان مبلغا، فإنھ 

یقدم : ثم لو أن ھذا المیت كان علیھ دین، وأصبح ھناك ضیق بین أن نقضي دینھ وبین أن نكفنھ، قالوا. وغیرھم، فھذا حق للمیت في مالھ
ل الدین كما سیأتي إن شاء هللا في تكفینھ على دینھ، وحینئٍذ یكفن ثم ینظر الباقي فیقسم على أصحاب الدیون على قدر حصصھم من أص

أن تكفین المیت واجب، وأن ھذا الوجوب یتعلق بمال المیت إن وجد، فإذا كان المیت لیس عنده مال یشترى منھ الكفن : فالمقصود. الوصایا
لد أو أخ عاصب أو نحو ذلك من وما یحتاج إلیھ في مئونة تجھیزه، فحینئٍذ ینتقل إلى الذي یجب علیھ نفقة المیت، فإذا كان ھناك والد أو و

القرابة الذین یقومون بحقوق النفقات، فإنھ حینئٍذ یتعین على الموجود منھم أن یدفع مئونة التجھیز، فإذا لم یوجد عند قرابتھ انتقل الوجوب إلى 
سلم، ویحسنوا إلیھ في كفنھ، كما ویجب على من حضر أن یقوم بھذا الحق، فیكفنوه كما أمر بھ النبي صلى هللا علیھ و. بیت مال المسلمین

ٍمقدما على دین وغیره: [وقولھ. ثبت عنھ علیھ الصالة والسالم في الحدیث تقدم مئونة التكفین على الدیون التي للناس، وغیرھا من : أي]. ً
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ما نقص المال عما یقام بھ الحج مات میت ولم یحج، واحتیج لحجھ إلى ألفین وترك ألفین، فحینئٍذ إن أردنا أن نكفنھ رب الحقوق األخرى، فلو
 ...... .ًیقدم التجھیز، ویؤخذ من ھذا المبلغ ولو كان سببا لعدم السداد والوفاء بحق الحج عنھ: عنھ، فحینئٍذ یقولون

 
 من یلزمھ تكفین المیت إذا لم یكن عنده مال

 
 

: فإن لم یكن لھذا المیت مال فعلى من تلزمھ نفقتھ، أي: أي]. رأتھٌفإن لم یكن لھ مال فعلى من تلزمھ نفقتھ إال الزوج ال یلزمھ كفن ام: [وقولھ
ًأنھ یجب تكفینھ على الشخص الذي تلزمھ نفقة ذلك المیت؛ ألن األصل أن العبرة بالغرم؛ ولذلك الذي یلي النفقات من الورثة ویكون عاصبا 

 والده، واألخ أخاه، ونحو ذلك من القرابات الذین یجب علیھم القیام یقوم بدفع المال المحتاج إلیھ لتكفین قریبھ، فیكفن الوالد ولده، والولد
توفیت،  الموت یقطع حق النفقة على الزوج، فال یجب على زوجھا أن یشتري الكفن لھا إذا: واختلف في الزوجة، فقال بعضھم. بالنفقات

ِعشرة بالمعروف تقتضیھ، ولكن إذا نظر إلى األصل، إن ال: إن الموت ال یقطع حق النفقة، وتسامح بعض العلماء وقال: ومنھم من قال ُ
َّفما اْستْمتْعتم بھ منُھن فآتوُھن أُجورُھن : فاألصل یقتضي أن النفقة قائمة مقام االستمتاع، لقولھ سبحانھ وتعالى َّ َّ ِ َِ َُ ُ ْ َُ َ َ َِ فھذا ھو األصل، ] 24:النساء[ْ

و نشزت فإنھا ال تستحق النفقة، وھذا یؤكد أن النفقة مرتبة على االستمتاع كما بالموت ینقطع الحق بالموت كما ل: ًوبناء على ذلك یقولون
إنھا ال : إن الزوجیة تنفصل؛ فإنھ ینتقل إلى بیت مال المسلمین، وإذا قلنا: سیأتینا إن شاء هللا في باب الحقوق الزوجیة، وحینئٍذ إذا قلنا

كاألب مع ابنھ، : ه ألن الذین تجب علیھم النفقة، منھم من تجب نفقتھ من باب القرابةاستثنا): إال الزوج: (فقولھ. تنفصل؛ فینتقل إلى الزوج
واالبن مع أبیھ، واألخ مع أخیھ، ومنھم من تجب نفقتھ لسبب كالزوجیة؛ فإن الزوج یجب علیھ أن ینفق على زوجتھ لمكان الزوجیة، والدلیل 

الة والسالم بإطعامھا إذا طعمت، وكسوتھا إذا اكتسیت، كما في الحدیث الصحیح ما ذكرناه من الكتاب، وكذلك من السنة في أمره علیھ الص
إن الموت یقطع الزوجیة فال تجب :  فحینئٍذ إن قلنا- وھو أن الزوج یجب علیھ أن ینفق على زوجتھ- إذا ثبت ھذا . عنھ علیھ الصالة والسالم

؛ )إال الزوج: ( فیجب علیھ أن یكفنھا، واختار المصنف سقوط النفقة عنھ، فقالإن الموت ال یقطع حق النفقة بالزوجیة: علیھ النفقة، وإن قلنا
أدخل الزوج بھذه العبارة؛ ألن الزوج یجب علیھ أن ینفق على زوجتھ، فلما أدخل الزوج احتاج أن ) فعلى من تلزمھ نفقتھ: (ألنھ عندما قال

وھذا ھو األقوى بظاھر النص، ولكن . نفق على زوجتھ إذا ماتت بتكفینھافال یجب علیھ أن ی: ، أي)إال الزوج: (یخرجھ باالستثناء بقولھ
 وعوائد النفس المحمودة تستبشع وتستبعد أال یقوم الزوج بحق زوجتھ في تكفینھا، إال إذا كان علیھ ضرر -كما ذكرنا- العشرة بالمعروف 

 ...... .ًوكلفة، فال یكلف هللا نفسا إال وسعھا
 

 صفة تكفین المیت
 
 
بعد أن بین لنا رحمھ هللا حكم الكفن، وأنھ یجب علیك أن تكفن أخاك المسلم إذا مات، شرع ]. تحب تكفین الرجل في ثالث لفائف بیضویس]

فالرجال لھم حكم یختص بھم لثبوت السنة . في بیان ما یحصل بھ الكفن، وھذا یختلف باختالف الجنسین، فالرجال لھم حكم والنساء لھن حكم
ویستحب تكفین : (َّهللا علیھ وسلم في قدر ما یكفن بھ المسلم، والنساء لھن حكم فیما یكفن بھ، فابتدأ بالرجال، فقال رحمھ هللاعن النبي صلى 

: ، وھذه الجملة مبنیة على ما ثبت عنھ علیھ الصالة والسالم، كما جاء في حدیث أم المؤمنین في الصحیحین)الرجل في ثالث لفائف بیض
َكفن رسول هللا( ّ إما أن تمد : والثالثة األثواب لھا صور) .  صلى هللا علیھ وسلم في ثالثة أثواب بیض سحولیة، لیس فیھا قمیص وال عمامةُ

األصل، فحینئٍذ تكون مجموع ما یكفن بھ خمسة في الحقیقة  ٌلفائف ویوضع المیت علیھا، ویكون القمیص والعمامة فضل عن الثالث في
 القمیص واإلزار كانا علیھ علیھ الصالة والسالم؛ ولم یجرد علیھ الصالة والسالم منھما، وبالنسبة لألكفان وثالثة في الصورة، وذلك ألن

ًالقمیص ثوب، واإلزار ثوب، والثالث لفائف ثالثة أثواب؛ فأصبح المجموع خمسة، : الثالثة تبسط بالصورة التي سنذكرھا، فیكون المجموع
إنھ یكفن في ثالثة أثواب، ویكون منھا القمیص واإلزار، فیكون القمیص : قال بعض العلماء. ین الرجلھذا بالنسبة لألكمل واألفضل في تكف

ًألعلى البدن، واإلزار ألسفل البدن، فحینئٍذ یكون كل منھما یعتد بھ ثوبا، فیصبح المجموع ثوبین، والثوب الثالث ھو اللفافة التي تلف علیھ، 
ًإما أن یكفن بقمیص وإزار ولفافة، فالمجموع ثالثة، أو یكفن بثالثة أثواب فضال عن : اتان الصورتانفتكفین المیت في ثالثة أثواب لھ ھ ٍ ٍ

ًوھذا التكفین على سبیل االستحباب، وإال فاألصل أنھ لو تعذر تكفین المیت بحیث لم نجد إال ثوبا واحدا یستر عورتھ فإنھ . القمیص والعمامة ً
ًبا لبراءة الذمة، فلو أنھ كفن في ثوٍب واحد یستر بدنھ ویستر عورتھ أو یستر أغلب بدنھ ومنھ العورة؛ ًیجزئ، ویكون محصال للواجب وموج

ًفلو أن قوما مات علیھم رجل في صحراء، ولیس عندھم ما یكفنونھ بھ، ولكن ھذا الرجل علیھ قمیصھ وإزاره وثوبھ الذي فوقھ، . فإنھ یجزئھ
والدلیل على أن العدد ال یشترط، وأن المقصود ھو . یعتد بذلك ویجزئ؛ ألن المقصود ھو ستره: واًفغسل ثم لبس ثوبھ وصار كفنا لھ، قال

َما ثبت في الصحیح عن النبي صلى هللا علیھ وسلم أن مصعب بن عمیر رضي هللا عنھ وأرضاه قتل یوم أحد ولیست لھ إال : ستر المیت ِ ُ
غطوا بھا وجھھ، واجعلوا على : ( بھا وجھھ بدت قدماه، فقال صلى هللا علیھ وسلمٌشملة واحدة، إن غطوا بھا قدمھ بدا وجھھ، وإن غطوا

فكونھ علیھ الصالة والسالم یكتفي بثوب واحد یدل على أن مقصود الشرع ھو ستر المیت وستر عورتھ، فإذا ضاق ) ًقدمیھ شیئا من اإلذخر
ضي هللا عنھ إذا أراد أن یضرب المثل بفقر أصحاب النبي صلى هللا علیھ ولذلك كان عتبة بن غزوان ر. الحال ولم یتیسر إال ثوب واحد كفاه

فمنا من مات ولم : (وسلم وما كانوا علیھ من الشدة في عھده صلى هللا علیھ وسلم، ذكر قصة مصعب بن عمیر رضي هللا عنھ وأرضاه، وقال
: ماه، وإذا غطوا قدمیھ بدا وجھھ، فقال صلى هللا علیھ وسلمیھدب ثمرتھ، منھم مصعب من عمیر، كانت لھ شملة إذا غطوا بھا وجھھ بدت قد

فدل على أن الثالثة لیست بواجبة، وإنما ) یستحب: (فھذا یدل عل أن الثوب الواحد یكفي، ولذلك قال المصنف. الحدیث...) غطوا بھا وجھھ
 ...... .ھي السنة واألفضل
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 تجمیر اللفائف وجعل الحنوط فیما بینھا

 
 

تجمر ھذه الثالثة األثواب بالند والعود أو بأي طیب، وذلك مبني على ]. ر ثم تبسط بعضھا فوق بعض، ویجعل الحنوط فیما بینھاتجم: [وقولھ
فیبدأ بتطییب ھذه الثالثة األثواب، ثم . أمره علیھ الصالة والسالم بإحسان كفن المسلم، وقد أمر من ولي تكفین أخاه المسلم أن یحسن في كفنھ

ى ویكون أجملھا وأفضلھا مما یلي الناس؛ ألن حال اإلنسان أنھ یجعل الزینة في الظاھر، فیجعل أجمل الثالث اللفائف مما یلي یبسط األول
. ًالناس، وھي األولى تبسط على األرض، ثم بعد أن یجمرھا یجعل حنوطا فوقھا، ثم یأتي بالثانیة ویبسطھا فوق األولى، ویجعل الحنوط فیھا

ٌط من األطیاب التي توضع في الكفن لدفع الھوام وطردھا عن جسد المیت، وإلبقاء الجسد مدة أطول، فیوضع الحنوط ھو أخال: والحنوط
على الثوب األول، ثم یوضع على الثوب الثاني، ثم تبسط اللفافة الثالثة وال یوضع علیھا شيء؛ ولذلك كره الصحابة رضي هللا عنھم وضع 

  .اللفافة الثالثة ال یوضع علیھا حنوط، وإنما تبقى على ما ھي علیھ، ثم بعد ذلك ینقل المیت إلیھا بعد الغسلالحنوط على اللفافة الثالثة، ف
 
 
 
 

 استخدام القطن للمیت في عدة مواضع
 
 

 هللا علیھ وسلم ًثم یوضع المیت على ھذه الثالث اللفائف مستلقیا، وجھھ إلى السماء؛ ألن النبي صلى: أي]. ًثم یوضع علیھا مستلقیا: [وقولھ
ًأدرج فیھا إدراجا، فھذه ھي السنة أن یوضع في وسطھا، ویكون نصفھا عن یمینیھ ونصف اللفافة عن یساره، والثالث كلھا مبسوطة إلى : ُ

ویجعل من الحنوط في قطن، ویكون القطن ھذا لسد المنافذ إذا خرج شيء من : أي]. ٍویجعل منھ في قطن بین إلیتیھ: [وقولھ. األرض
ُلنجاسة أو القذر فإنھ یعالجھ، ویكون أیضا أنفع لدفع النتن إذا ُحمل أو أرید وضعھ في قبره، فیجعل الحنوط في قطنة وتكون بین اإللیتینا ِ ً .

لزم ھذه الصفة یذكرھا العلماء من باب الكمال، ولیست تشریعیة توقیفیة ی]. ویشد فوقھا خرقة مشقوقة الطرف كالتبان تجمع إلیتیھ ومثانتھ [ 
بحیث إن اإلنسان لو تركھ یأثم، إنما  فعلھا، وذكر العلماء رحمة هللا علیھم لھا مندرج تحت أصل عام وھو إحسان الكفن، ولیس بأمر متعین

السروال القصیر الذي یصنع للمالحین : وتجعل كالتبان، التبان. ذكره العلماء رحمة هللا علیھم على سبیل الفضل ال على سبیل الفرض
أنھ تشق على صورة السراویل القصیرة تشد ما بین الفخذین وتمنع خروج الخارج، وذلك لتمنع النتن والرائحة أن تؤذي : ، والمعنىونحوھم

 على سبیل الفضل ال على سبیل الفرض، وھذه -كما ذكرنا-من یقترب من المیت فیتضرر بذلك إذا حملھ أو أراد أن ینزلھ في قبره، فھذا كلھ 
َ منھا سوى اإلحسان إلى المیت، فمن تیسر لھ فْعلھا فعلھا، ومن صعب علیھ ذلك أو لم یجد الحنوط فلھ أن یستبدل بطیب آخر األمور ال یقصد َ ُ ِ

ِیطیب بھ المیت، وال یشترط أن یوضع بین الفخذین بالصورة التي ذكرت، وإنما ھو على سبیل الفضل ال على سبیل الفرض كما ذكرنا ُ .
ویجعل الباقي من الحنوط والطیب على منافذ جسده، : أي]. على منافذ وجھھ ومواضع سجوده، وإن طیب كلھ فحسنویجعل الباقي : [وقولھ

األنف والفم وجھة العیون ونحوھا، فیجعل الحنوط علیھا حتى یكون : ھي الفتحة الذي ینفذ منھا إلى البدن، ویشمل ذلك: مثل األنف، والمنفذ
البدن؛ ألن الھوام ال تقوى على رائحة الطیب؛ فیكون ذلك أدعى لبقاء البدن أو الجسد أكثر مدة وأطول، أدعى لدفع الھوام عن الدخول إلى 

فیجعل في منافذ بدنھ، ومواضع سجوده، وإن طیب كلھ فال حرج، وقد أثر عن بعض السلف الصالح أنھ لما . وھذا من اإلحسان إلى المیت
ُل محمد بن سیرین، وكان محمد رحمھ هللا علیھ دین ومسجونا في دین، فأخرج من سجنھ حضرت أنس الوفاة أوصى أن یغسلھ اإلمام الجلی ً

لكن لو . وھذا قد فعلھ بعض أصحاب النبي صلى هللا علیھ وسلم ومنھم ابن عمر رضي هللا عنھ وأرضاه. ًللقیام بتغسیل أنس ، فطیب أنسا كلھ
ًإنھ یوضع في أشرف المواضع، وھي مواضع السجود؛ تكریما لھا، وكذلك أیضا ًكان الطیب قلیال أو لم یتیسر من الحنوط إال الیسیر، ف ً

ًمن اإلنسان كاإلبطین؛ وكذلك أیضا المغابن التي تكون في أسفل باطن الركبتین، فھذه یوضع فیھا الحنوط ألن  المغابن، وھي مواضع النتن
  .الفساد یسرع إلیھا أكثر من غیرھا

 
 
 
 

 یتكیفیة لف اللفائف على الم
 
 

بعد أن یوضع المیت على الثالث اللفائف في وسطھا كما ذكرنا، یرد طرف اللفافة على ]. َثم ُیرد طرف اللفافة العلیا على شقھ األیمن: [وقولھ
ًشقھ األیمن تشریفا وتكریما للیمین، ألنھ إذا لبس اإلنسان یشرع لھ أن یقدم الیمین، فیفعل بھ كما كان یفعل حیا، وقد قال علیھ ً  الصالة والسالم ً

فشرف الیمین وشرف أعضاء الوضوء؛ ولذلك لما ذكروا عن مواضع السجود أنھا ) ابدأن بمیامینھا وبأعضاء الوضوء منھا: (في تغسیل بنتھ
ك على لفافة فحینئٍذ یبدأ بشقھ األیمن ویقلب طرف اللفافة العلیا، فإذا غطى شقھ األیمن قلب من شقھ األیسر بعد ذل. ًتطیب فذلك لشرفھا شرعا

األیمن ویردھا علیھ؛ ثم اللفافة الثانیة یبتدئ بجھتھا الیمنى بالنسبة للمیت ویقلبھا على شقھ األیمن، ثم یأخذ یسراھا ویقلبھا على یساره، ثم 



 619 

 عن رسول هللا الثالثة كذلك، فھذا من إدراج المیت في الكفن وھو سنة، ولما فیھ من التیمن الذي فضلھ الشرع وثبتت بھ النصوص الصحیحة
ویرد طرفھا اآلخر من فوقھ، ثم بالثانیة والثالثة كذلك، ویجعل أكثر الفاضل عند : [صلى هللا علیھ وسلم، ولذلك قال المصنف رحمھ هللا

فعندنا : رأسًوذلك لكونھ أبلغ في ستره وتشریفا لھ؛ أما الدلیل على أننا نجعل الفاضل جھة ال) ویجعل أكثر الفاضل عند رأسھ: (وقولھ]: رأسھ
غطوا بھا وجھھ، واجعلوا على قدمیھ : (إما أن نجعل الفاضل من جھة القدم أو جھة الرأس، فلما قال علیھ الصالة والسالم في الشملة: جھتان

ھة إنھ یجعل الفاضل من جھة الرأس وال یجعل من ج: دل على تشریف أعلى البدن وتفضیلھ على أسفلھ، ومن ھنا قالوا) ًشیئا من اإلذخر
القدم، ویتفرع على ذلك فوائد، منھا أنھ لو وجدت لفافة، ولكن ھذه اللفافة تسع أكثر البدن، وال تسع البدن كلھ، فإنھا تلف علیھ ویجعل النقص 

 ثم یعقدھا: [وقولھ. ًمن جھة األقدام ال من جھة أعلى البدن؛ تأسیا بالنبي صلى هللا علیھ وسلم في حدیث مصعب رضي هللا عنھ وأرضاه
أي یربطھا، والضمیر عائد إلى اللفافة، فیعقد من رأسھ ویعقد من وسطھ؛ وكذلك من جھة قدمیھ على حسب ما ): ثم یعقدھا]. (وتحل في القبر

ُیقتضیھ الحال، والسبب في ھذا ھو خوف انتشار الثیاب وانكشاف عورة المیت، خاصة إذا دلي في قبره، فإنھ في ھذه الحالة یحتاج إلى أن  ً
ًاللفافة مربوطة، فلربما انسل من اللفائف إذا لم یكن مربوطا فانكشفت العورة وحصل ما ال یحمد خاصة مع النساء؛ فلذلك جاءت اآلثار تكون 

ِّوإن كفن في قمیص ومئزر ولفافة جاز: [وقولھ. عن الصحابة رضوان هللا علیھم بھذه األربطة، وأنھا تحل في القبر ): ُوإن كفن في قمیص]. (ُ
فھذه أشبھ بالقمیص، وفي حكمھا الصدریة، وھكذا الجبة ونحو ذلك، كل ذلك یعتبر من ستر أعالي ) الفنیلة(ص یكون ألعلى البدن، كـالقمی

ًثم یجعل ألسفل البدن ثوبا أو إزارا؛ ألن العرب تسمي ما یغطي األعلى دون أن یكون. ًالبدن ویعتد بھ ثوبا ًمستحكما رداء، والذي لألسفل  ً ً
ًزارا، وأوضح ما یكون ھو یلبسھ اإلنسان في حجھ وعمرتھ من ثوبي النسك، األسفل منھما یسمى إزارا واألعلى منھما یسمى رداءیسمونھ إ ً ً .

ًفلو أن إنسانا وجد لھ قمیصا وإزارا ولفافة، فال حرج، ویكون القمیص ثوبا واإلزار ثوبا، وتكون اللفافة ثوبا ثالثا ً ً ً ً ً ً.  
 
 
 
 

 مسة أثوابتكفین المرأة في خ
 
 

أما الحدیث : ًتكفن المرأة في خمسة أثواب؛ ألن عورتھا أشد فحشا من الرجل، وفي ذلك حدیثان]: وتكفن المرأة في خمسة أثواب: [وقولھ
ل ابنتھ ٌفحدیث لیلى بنت قائف الثقفیة ، وھو متكلم في سنده، وضعفھ غیر واحد من األئمة، أن النبي صلى هللا علیھ وسلم أمرھن بتغسی: األول

وتكفینھا، وكانت ھي التي تولت غسلھا، فذكرت إن رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم كان أول ما ناولھا حقوه، وھو ما یكون ألسفل البدن 
ما كاإلزار كما ذكرنا، ثم بعد ذلك أعطى صلوات هللا وسالمھ علیھ الدرع، وھو ألعلى البدن، ثم ناولھا الخمار وھو للرأس، ثم الملحفة، وھو 

ُتلتحف بھ المرأة، وھو یشمل األعلى واألسفل؛ ثم أدرجت في الثوب اآلخر، فھذه خمسة أثواب، جاءت مفصلة في حدیث لیلى المتكلم في 
ًسنده، ولكنھا جاءت مجملة في حدیث أم عطیة الذي ھو أصح سندا من حدیث لیلى؛ فإن حدیث أم عطیة أنھا كفنت في خمسة أثواب، لكن 

ائف الثقفیة رضي هللا عنھا فصل ھذه األثواب، وھو یدل على أن السنة إذا ألبست المرأة الخمسة األثواب أن یبتدئ بستر حدیث لیلى بنت ق
ًاألسفل أوال؛ لما فیھ من غلظ العورة وعظم الحق فیھ؛ ثم بعد ذلك أعلى البدن، ثم الخمار للرأس، ثم الملحفة التي تعم أعلى وأسفل البدن، ثم 

اإلزار ]: إزار وخمار وقمیص ولفافتین: [وقولھ. في الثوب اآلخر، وھو خامس األثواب، وھي اللفافة التي تلف فیھا المیتةبعد ذلك أدرجت 
ألسفل البدن، والقمیص ألعلى البدن، والخمار للرأس، وبالنسبة للفافتین لعموم البدن، وعلى ھذا لو أن امرأة تیسر لھا ثالثة أثواب فإنھ ال 

 ...... .ًا؛ فتبسط الثالثة األثواب وتوضع المیتة فیھا على الصفة التي ذكرناھا في الرجل، وترد علیھا وتكون كفنا لھاحرج أن تكفن فیھ
 

 الواجب في الكفن ثوب واحد یستر المیت
 
 

ك صفة الكمال ٌوالواجب في تكفین المیت ثوب یستر جمیعھ، وھذا من دقة المصنف، فبعد أن ذكر ل]. والواجب ثوب یستر جمیعھ: [وقولھ
ٌشرع یبین لك ما ھو الالزم؛ ألنھ بعد أن بین ما ھو األفضل واألكمل ذكر أن الواجب ثوب واحد وأن ما عدا الواجب فضل ال فرض، إن 

 ...... .فعلتھ أحسنت وأجرت وإن تركتھ فال حرج
 

 األسئلة
 
 

...... 
 

 حكم غسل من مات وھو جنب
 
 

إذا مات المیت وھو جنب فإنھ ال یغسل غسل : غسل غسل الجنابة أم یكتفي بالغسل المعھود؟ الجوابلو مات اإلنسان وھو جنب ھل ی: السؤال
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الجنابة؛ ألن التكلیف قد انقطع، وحینئٍذ یغسل وینوى في غسلھ غسل المیت وال ینوى غسل الجنابة، وھذا ھو األصل على ظاھر الحدیث 
 لما رآه النبي صلى هللا علیھ وسلم یغسل أمرھم أن یسألوا، فسألوا - عنھ وأرضاهرضي هللا-الذي ذكرناه في حنظلة الغسیل، فإن حنظلة 

إنھ : ًإنھ سمع الھیعة والصیحة فخرج رضي هللا عنھ فقتل شھیدا قبل أن یغتسل من الجنابة، فھذا الحدیث یقلب على من یقول: امرأتھ فقالت
ً غسل الدنیا، ولو كان غسل الجنابة واجبا ألمر النبي صلى هللا علیھ وسلم یغسل، ویدل على أنھ ال یغسل؛ ألنھ غسل في اآلخرة ولم یغسل

وآخر دعوانا أن الحمد  رب العالمین، وصلى هللا وسلم وبارك على نبینا محمد وعلى آلھ . وهللا تعالى أعلم.. بتغسیلھ، فالظاھر أنھ ال یغسل
  .وصحبھ

 
 
 
 

 [1[ باب الصالة على المیت -شرح زاد المستقنع 
ٌصالة الجنازة فرض كفایة، إذا قام بھا من یكفي سقطت عن الباقین، ولھا فضل عظیم، ولھا كیفیة خاصة، وأحكام البد من تعلمھا ٌ ویفرق . ٌ

 .حكم أطفال المشركین، وھي مفصلة في ھذه المادة: بین الصالة على الصبي والكبیر من حیث الدعاء فقط، ویتفرع عن ھذه المسألة
 ازةصفة صالة الجن

 
 

ًبسم هللا الرحمن الرحیم الحمد  رب العالمین، وصلى هللا وسلم وبارك على نبینا محمد وعلى آلھ وأصحابھ وأتباعھ وسلم تسلیما كثیرا أما . ً
ولیست كما لقد بین رحمة هللا علیھ صفة التكفین، وھي یسیرة، ]. السنة أن یقوم اإلمام عند صدره، وعند وسطھا: فصل: [یقول رحمھ هللا: بعد

یظن بعض الناس أن تكفین المیت یحتاج إلى شيء من الدقة ویحتاج إلى شيء من الكلفة، وھذا و الحمد من رحمة هللا بھذه األمة، وقد 
َوما أْرسلناك إال رْحمة للعالمین : أشار هللا إلى ھذه الرحمة العامة فقال َ َ َ َ َ َ َِ َِ ْ ًْ َّ ِ َ بعض صفات التكفین وإلزامھم فتكلف بعض الناس في ] 107:األنبیاء[َ

وشرع . الناس بصفة معینة خطأ، ألنھا لیست واجبة في أصل الشرع بحیث یعد أن من لم یفعلھا كأنھ أساء إلى المیت، فھذا مما ال أصل لھ
حق الثالث للمیت، رحمھ هللا في بیان صفة الصالة على المیت؛ ألنھ بعد أن یفرغ من تكفین المیت یتجھ األمر بالصالة علیھ، وھذا ھو ال

فھذا ) صلوا على صاحبكم: (أما الصالة علیھ فإنھا واجبة؛ ألن النبي صلى هللا علیھ وسلم قال. یصلى علیھ: ًیكفن، وثالثا: ًیغسل، وثانیا: ًفأوال
ِمن مات ودفن ولم یصل علیھ ولم یكفن، شرع أن ینبش قبره ویخرج : أمر، واألمر یدل على الوجوب، ولذلك قالوا ُ َ ِ ثم یغسل ویكفن ویصلى ُ

ٌوالصالة على المیت لھا صفة مخصوصة واردة عن رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم، فقد كان من ھدیھ أنھ إذا جيء . ًعلیھ؛ قیاما بحقھ
ًبالمیت فإن كان رجال قام عند رأسھ، وإن كانت امرأة قام عند وسطھا تنة الرجل أكثر ھذه السنة سببھا أن ف: بعضھم یقول: تعلیالن وللعلماء. ً

ما تكون في قلبھ بالوساوس والخطرات، فیقوم حیال صدره كما ورد في الحدیث، والمرأة أكثر فتنتھا تكون في الفرج والشھوة فیقوم عند 
وقال . وةإنھا لفتنة المرأة في الشھ: فھم یقولون) ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء: (وسطھا، ولذلك قال صلى هللا علیھ وسلم

إن السبب في ذلك أنھ إذا قام في وسط المرأة كان أبلغ في سترھا، وكأنھ یسترھا عن المأمومین؛ ویكون ذلك أدعى لتفرغ : بعض العلماء
ا؛ أن یتوقف في ھذ: لكن األولى. الناس للدعاء وبعدھم عن الفتنة؛ ألن الذي وراءه یباشر ھذا الموضع لو أنھ قام عند صدرھا أو حیال رأسھا

ًألنھ ال ینبغي تعلیل األحكام دون أن یكون ھناك دلیل یدل على تلك العلة صراحة أو ضمنا، أما أن یتكلف استنباط العلل بالصورة التي  ً
ھذا شيء تعبدنا هللا بھ وھو أعلم بعلتھ، وال یسأل عن مثل ھذه األمور؛ ألن السؤال عنھا : ذكرناھا فھذا محل نظر؛ ولذلك فاألفضل أن یقال

من التكلف، وقد كان بعض مشایخنا رحمة هللا علیھ یسألون عن مسائل من ھذا النوع فكان یطرد السائل في بعض األحیان، وربما ینتھره 
فاإلنسان إذا جاءه األمر في كتاب هللا . ویعنفھ إذا كان من طالبھ؛ ألنھا من التكلف، وھذه المسائل التي یكون فیھا تكلف وتنطع قد نھي عنھا

َّفال وربِّك ال ُیْؤمنون حتى ُیحكُموك فیما شجر بْینُھم ثم ال :  النبي صلى هللا علیھ وسلم ال یسعھ إال السمع والطاعة واالمتثال، قال تعالىوسنة ُ ْ َ َ ََ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َِ ِِّ َُّ
ًیجدوا في أنفسھم حرجا مما قضْیت وُیسلُموا تْسلیما  ًِ َّ ِ ِ َِ َِّ َ َ َ َ َ ََ ْ ِ ُ َ ُ ِد من التسلیم، یقوم بھذه الصفة التي ذكرت ألن النبي صلى هللا ال ب: ًفإذا]. 65:النساء[ِ ُ

علیھ وسلم فعلھا، وثبت فعلھ علیھ الصالة والسالم لھا في حدیث أنس رضي هللا عنھ وأرضاه لما قام حیال صدر الرجل ووسط المرأة فسئل 
 ...... .لمإنھا السنة؛ فدل ذلك على أنھا سنة رسول هللا صلى هللا علیھ وس: عن ذلك فقال

 
 قراءة الفاتحة في صالة الجنازة

 
 

أنھ كبر على : (ھذا ثابت في الصحیحین عنھ علیھ الصالة والسالم): ًویكبر أربعا]: (ًویكبر أربعا یقرأ في األولى بعد التعوذ الفاتحة: [وقولھ
الم، وما جاء من غیرھا فإنما یكون في بعض ھي التي داوم علیھا علیھ الصالة والس: وكان بعض العلماء یقول) النجاشي أربع تكبیرات

والخمس وردت عنھ علیھ الصالة . األحوال، واألفضل المداومة على األربع؛ ألنھ ھدي رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم الذي داوم علیھ
األفضل فیھ المحافظة على األربع؛ والسالم، وكان بعض العلماء یمتنع منھا؛ ألنھ حافظ علیھا بعض أھل البدع، فكانوا العلماء یرون أن ھذا 

ٌألن الخمس ثبتت في صور األفراد، والزیادة إنما ثبتت في قضیة شھداء أحد مع أن الصالة علیھم نفسھا خارجة عن األصل، ومن ھنا قال 
یھا ركوع وال سجود، وصالة المیت لیس ف. إن األفضل أن یداوم على األربع، وھي ھدي رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم الغالب: العلماء

وھذا باإلجماع كما حكاه اإلمام ابن حزم الظاھري رحمة هللا علیھ بل یقف فیھا المصلي ویقوم على الصفة التي سنذكرھا إن شاء هللا تعالى 
 بعد التعوذ یقرأ في األولى: (قال. ٌدون أن یكون ھناك ركوع أو سجود، لكن اختلف في سجود السھو لھا في الواجبات التي سنذكرھا بعد
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أن دعاء االستفتاح لیس بمشروع في الصالة على المیت، فصالة المیت یكاد یكون باإلجماع أنھ ال : الفائدة األولى: ھذا فیھ فوائد) الفاتحة
 الصالة كان إذا استفتح: یستفتح في صالة المیت ألن أم المؤمنین عائشة تقول: یشرع لھا دعاء االستفتاح؛ لكن بعض المتأخرین كان یقول

ًوالصحیح أنھ ال یشرع دعاء االستفتاح في الصالة على المیت، وإنما یقرأ مباشرة، ویكون ھذا من باب الفرق بین الصالة المفروضة . یقول
َفإذا قرأت: لعموم قولھ تعالى) بعد التعوذ: (قولھ. والنافلة وبین صالة الجنائز ْ َ َ ََ َّالقْرآن فاْستعذ با من الش ِ َ َِ ِِ َّ ِ ْ َ َ ُ ِْیطان الرجیم ْ ِ َّ ِ فاألفضل أن ] 98:النحل[َ

ُأعوذ با من الشیطان الرجیم، وھو لفظ سورة النحل، وأما غیره من األلفاظ األخر فھو سنة وال : یستعیذ با من الشیطان الرجیم، فیقول
ُألفضل أن یقول الذي أمر بھ في الكتاب لقولھ لكن ا) أعوذ با السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ھمزه ونفخھ ونفثھ: (حرج فیھ، مثل

ِفإذا قرأت القْرآن فاْستعذ با من الشْیطان الرجیم : تعالى ِ َّ ِ ِِ ِ َِ ََّ َ َ َِ َّ ْ َ َ َ َُ ْ َ ولفظھ المختار ما في النحل وقد أتى الغیر عن : قال بعض الفضالء]. 98:النحل[ْ
ثم بعد ذلك یقرأ الفاتحة، وللعلماء في قراءة الفاتحة في صالة .  الشیطان الرجیمأعوذ با من: أي) ولفظھ المختار ما في النحل(اھل النقل 

یشرع أن تقرأ سورة الفاتحة، وھو مذھب اإلمام الشافعي وأحمد وإسحاق بن راھویھ وطائفة من أھل الحدیث، : منھم من یقول: الجنازة قوالن
أیما صالة ال یقرأ : (وقولھ علیھ الصالة والسالم) ة لمن لم یقرأ بفاتحة الكتابال صال: (ذلك عموم قولھ علیھ الصالة والسالم و الدلیل على

أن النكرة : نكرة في سیاق النفي، والقاعدة) ال صالة: (فإنك إذا تأملت ھذا اللفظ وجدتھ من صیغ العموم، فقولھ) الحدیث...فیھا بفاتحة الكتاب
أیما صالٍة ال یقرأ فیھا : عند األصولیین من صیغ العموم، فلما قال) أي( على العموم؛ ألن ًأیضا یدل) أیما صالٍة. (في سیاق النفي تفید العموم

وتأكدت ھذه . بفاتحة الكتاب، فقد عمم ولم یفرق بین صالة الجنازة وال غیرھا، فدل على أن صالة الجنازة یجب أن یقرأ فیھا بفاتحة الكتاب
 على الجنازة وجھر بالفاتحة؛ لكي یعلم الناس أنھا سنة، فدل ھذا على أن السنة أن یقرأ العمومات بحدیث ابن عباس رضي هللا عنھ أنھ صلى

إنھ یقتصر على الدعاء، آلثار وردت عن أصحاب النبي : وخالف في ذلك الحنفیة والمالكیة رحمة هللا علیھم، وقالوا. الفاتحة على المیت
فھذا یدل على أنھ ال تقرأ : ا الصالة على النبي صلى هللا علیھ وسلم والدعاء، قالواعلیھ وسلم في صفة الصالة على المیت، ذكر فیھ صلى هللا

ٌأن المرفوع مقدم على الموقوف، ویحمل كالم الصحابة على أن المقصد األسمى واألعلى في الصالة على : والجواب عن ذلك. الفاتحة
یحتمل أنھ لم یبلغھم النص بقراءة الفاتحة، وقد یخفى : ًوأیضا. ا یعتبر بھأن یدعى لھ، فذكروه وتركوا غیره للعلم بھ بداھة، ھذا مم: المیت

  .على بعض أصحاب النبي صلى هللا علیھ وسلم من السنن ما لم یطلع علیھ؛ ولذلك ُیعمل بما ورد عنھ علیھ الصالة والسالم ویقدم على غیره
 
 
 
 

 الصالة اإلبراھیمیة في صالة الجنازة
 
 

یكبر بعد ذلك التكبیرة الثانیة، ویصلي فیھا على النبي صلى : أي]. لي على النبي صلى هللا علیھ وسلم في الثانیة كالتشھدویص: [قال رحمھ هللا
هللا علیھ وسلم كصالة التشھد، وھي الصالة اإلبراھیمیة المعروفة، وقد ثبت في ذلك حدیث ابن عباس رضي هللا عنھما، وكذلك آثار عن 

من فائدة ذلك أن صالة المیت : قال العلماء. أن صالة المیت یصلى فیھا على النبي صلى هللا علیھ وسلم: لیھ وسلمأصحاب النبي صلى هللا ع
أن من : مشتملة على الدعاء والشفاعة، والصالة على النبي صلى هللا علیھ وسلم في الدعاء مظنة اإلجابة، واألحادیث في ذلك معروفة، أي

ٌ النبي صلى هللا علیھ وسلم؛ ولذلك شرعت الصالة قبل الدعاء لما فیھا من الخیر العظیم؛ وألنھا سبب في أسباب قبول الدعاء الصالة على
ًرحمة هللا للعبد، فھو یصلي على النبي صلى هللا علیھ وسلم مرة فتأتیھ من هللا عشر صلوات، ومن صلى علیھ مرة صلى هللا علیھ بھا عشرا، 

  .ن أرجى لقبول دعائھَفُیرحم بھذه الرحمة العظیمة ویكو
 
 
 
 

 الدعاء المأثور في صالة الجنازة وشرحھ
 
 

اللھم اغفر لحینا ومیتنا، وشاھدنا وغائبنا، وصغیرنا وكبیرنا، وذكرنا وأنثانا، إنك تعلم متقلبنا : ویدعو في الثالثة فیقول: [قال رحمھ هللا
 اإلسالم والسنة، ومن توفیتھ فتوفھ علیھما، اللھم اغفر لھ وارحمھ، وعافھ ٍومثوانا وأنت على كل شيء قدیر، اللھم من أحییتھ منا فأحیھ على

واعف عنھ، وأكرم نزلھ، ووسع مدخلھ، واغسلھ بالماء والثلج والبرد، ونقھ من الذنوب والخطایا كما ینقى الثوب األبیض من الدنس، وأبدلھ 
ًدارا خیرا من داره، وزوجا خیرا من زوجھ، وأدخلھ الجنة، وأع ً ً ھذه ]. ذه من عذاب القبر وعذاب النار، وافسح لھ في قبره ونور لھ فیھً

أن السنة في التكبیرة الثالثة أن یدعو، وھذا سببھ أن الصالة إنما شرعت : المسألة األولى: الجمل التي ذكرھا رحمھ هللا تشتمل على مسألتین
ًوتعالى بعباده، حیث جعل لألموات حظا عند األحیاء أن   هللا سبحانھٌمن أجل الدعاء للمیت واالستغفار لھ والترحم علیھ، وھذه رحمة من

ًوال شك أنھ لیس ھناك مسلم إال وھو محتاج إلى من یدعو لھ، ولو كان عبدا صالحا؛ فإن الصالح یزداد من رحمة . یذكروھم بصالح الدعوات ً
لھ، فمن رحمة هللا عز وجل أن شرع ھذه الصالة، ولقد ثبت في هللا عز وجل، وأما غیره فأمره أشد وحاجتھ أعظم أن یترحم علیھ ویستغفر 

ما من مسلم یقوم علیھ أربعون یشھدون أن ال إلھ إال هللا، ویشفعون لھ إال شفعھم هللا فیھ، : (الحدیث عن النبي صلى هللا علیھ وسلم أنھ قال
ٌوجبت دعوتھم أو وجبت شفاعتھم، وھذا فضل عظیم، : ، قیلكما في صحیح مسلم) ٍوما من مسلم یقوم علیھ مائة یسألون هللا لھ إال وجبت
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ًیستحب كثرة المصلین على المیت؛ لكثرة الدعاء وسؤال هللا عز وجل رجاء اإلجابة، خاصة إذا ُوجَد : ومن ھنا! فكیف إذا قام علیھا األلوف؟
كون عددھم كثیر، فإذا نقص عددھم ُیسن أال یقلوا عن والسنة أن ی. ٌفیھم من ھو حافظ لحدود هللا، فھو أرجى أن یقبل هللا عز وجل دعاءه

ثالثة صفوف، فیجزؤھم اإلمام ثالثة صفوف، وفي ذلك حدیث مالك رضي هللا عنھ وأرضاه عن النبي صلى هللا علیھ وسلم في فضل ثالثة 
ِّأنھم إذا شفعوا للمیت شفعوا: (صفوف صفوف، حتى ولو كانوا ستة جعل كل اثنین وكان مالك رضي هللا عنھ إذا استقل العدد جزأھم ثالثة ) ُ

إنھ یختار : وعلى ھذا قالوا. فھذا الدعاء كلما كان من عدٍد أكبر؛ كلما كان أفضل وأرجى. ًصفا، كل ذلك لفضل كثرة الصفوف على المیت
نھ نوع رحمھ هللا في األدعیة وأدخل فإ: وأما األدعیة التي ذكرھا. ًالمساجد التي ھي أكثر عددا؛ لكثرة الشفعاء وكثرة المصلین والداعین لھ
اللھم اغفر لھ وارحمھ، وعافھ واعف عنھ، وأكرم نزلھ، ووسع : (بعضھا في بعض، والمحفوظ عنھ علیھ الصالة والسالم في حدیث مسلم 

ًمدخلھ، واغسلھ بالماء والثلج والبرد، ونقھ من الخطایا كما ینقى الثوب األبیض من الدنس، وأبدلھ دارا خیرا م ًن داره، وأھال خیرا من أھلھ، ً ً
ًوزوجا خیرا من زوجھ، وأعذه من عذاب القبر وعذاب النار  حتى تمنیت أن : قال الصحابي)  عذاب القبر أو عذاب النار-على روایة الشك-ً

ًأبدلھا أھال خیرا من أھلھا، وال یقول: فإن كانت امرأة یقول. أكون ذلك الرجل ًزوجا خیرا من زوجھا؛ ألن ا: ً لمرأة لزوجھا في اآلخرة إذا ً
ماتت عنھ وھي في عصمتھ، أما لو تزوجت أكثر من زوج وتوفیت فقد سألت أم سلمة رضي هللا عنھا رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم عن 

ًھي ألحسنھم خلقا: (المرأة التي یكون لھا أكثر من زوج لمن تكون یوم القیامة؟ فقال صلى هللا علیھ وسلم : ال یقال في المرأة: نولذلك یقولو) ُ
ًوأبدلھا زوجا خیرا من زوجھا( ًأبدلھ أھال خیرا من أھلھ وزوجا خیرا من : (ٍ؛ ألنھا قد تكون لزوج واحد، وإنما یكون الزواج للرجال، فیقال)ً ً ً ً

للھم اغفر لحینا ومیتنا، وشاھدنا ا: ( وأما قولھ. إشارة إلى الحور العین، وما جعل هللا من الكرامة فیھا، وھو حكم هللا الذي ال یعقب) زوجھ
) إنك على كل شيء قدیر(زیادة ) ٍ إنك على كل شيء قدیر -:إلى قولھ- وغائبنا، وكبیرنا وصغیرنا، وذكرنا وأنثانا، إنك تعلم متقلبنا ومثوانا 

ٌوھذا فیھ مناسبة الحال، وھو أیضا دعاء) إنك تعلم متقلبنا ومثوانا: (لیست واردة، الوارد إلى قولھ وأما المقطع األخیر الذي ذكره .  محفوظً
فھو قطعة من دعائھ صلوات هللا وسالمھ علیھ لـأبي سلمة ؛ فإنھ لما دخل على أبي ) اللھم افسح لھ في قبره ونور لھ فیھ: (رحمة هللا علیھ

ال تدعوا على أنفسكم فإن : (السلمة رضي هللا عنھ وقد جاد بنفسھ فسمع صوت الصائح فنھى النبي صلى هللا علیھ و سلم عن الصیاح، وق
اللھم اغفر لـأبي سلمة ، وارفع : ( ثم قال علیھ الصالة والسالم-ھذه الساعة تؤمن المالئكة على ما یقال: أي) المالئكة یؤمنون على ما تقولون

وذلك إشارة إلى حال  (ونور لھ فیھدرجتھ في المھدیین، واخلفھ في عقبھ في الغابرین، و اغفر لنا ولھ یا رب العالمین، وافسح لھ في قبره 
والقبر یضیق . ُالسعداء إذا نزلوا القبور، وذلك أن المؤمن یفسح لھ في قبره مد البصر؛ ألن إفساح القبر یزید في فسحة الصدر، وفسحھ القبر

 قولھ علیھ الصالة والسالم في وفي. على الكافر والمنافق حتى تختلف أضالعھ، ومن ھنا كان من رحمة هللا بالمؤمن أن یفسح لھ في القبر
دلیل على أن القبور تنفسح وتضیق، وأن ھذا من عالم الغیب الذي ال یمكن للعقول أن تدرك كیفیتھ؛ فإنك ) افسح لھ في قبره: (الدعاء للمیت

بجوار الطالح، ولكن هللا لو نظرت إلى القبور رأیتھا متجاورة، وقد یكون الكافر بجوار المسلم والمنافق بجوار الموقن، وكذلك الصالح 
ًسبحانھ وتعالى أعلم بما بینھا من الدرجات والدركات، فكم من قبور تراھا في كھوٍف مظلمة قد ملئت أنوارا ورحمة على أھلھا، وقد تكون  ً ٍ

. أھل ھذه القبور ا وإیاكم منفي الفیافي والقفار الموحشة ولكن هللا یؤنس أھلھا بالفسحة والسرور، نسأل هللا العظیم بأسمائھ الحسنى أن یجعلن
وأما القسم الثاني فھم الذین تضیق علیھم قبورھم، فكم من قبور وھي في الضیاء، والناس حولھا یسرحون ویمرحون، ولكن أھلھا في عذاٍب 

، )، وعافھ واعف عنھاللھم اغفر لھ وارحمھ: (وأما المقطع الصحیح الذي أشرنا إلیھ. ونكد، حتى یأذن هللا عز وجل ببعث األرض ومن فیھا
دعا لھ المغفرة؛ ألن اإلنسان ال یأتیھ الشر في آخرتھ وال في دنیاه إال بذنبھ؛ فإن غفر هللا الذنب لم یؤاخذ العبد، وذھب عنھ شؤم معصیتھ، 

لقبر، فإن سلم من الدنیا وقد سمیت السیئة سیئة ألنھا تسيء إلى صاحبھا في الدنیا؛ فإن سلمھ هللا من شرھا في الدنیا فإنھا تسيء إلیھ في ا
ًفجعلھا مغفرة قبل دخولھ ) اللھم اغفر لھ: (ًوالقبر فإن هللا قد یجعل نكالھا مجموعا علیھ في اآلخرة؛ ولذلك یقول النبي صلى هللا علیھ وسلم

ٌ ما یسوؤه وھو قادم على لقبره، وقبل معاینتھ لصالح عملھ وطالحھ، وكونھ یسأل المغفرة قبل أن یدخل في قبره من الشفاعة لھ بأال یرى
ِفإن غفر للعبد أصابتھ الرحمة، ولذلك قال) اللھم اغفر لھ: (قولھ. ًعملھ؛ خاصة ما یكون منھ من المعاصي في أقوالھ وأفعالھ فإن ) وارحمھ: (ُ

: اإلنسان أن یعافى منھا، والعافیةألن القبور فیھا فتن وأھوال وشدائد، فیحتاج ) وعافھ: (اإلنسان قد یغفر لھ ولكنھ یحتاج إلى الرحمة، ثم قال
أنھ : وفي الحدیث الصحیح) سل هللا العافیة! سل هللا العافیة، یا عم رسول هللا! یا عم رسول هللا: (السالمة؛ ولذلك قال صلى هللا علیھ وسلم

وعافھ واعف . ( فضل سؤال العافیةفھذا یدل على) اللھم إني أسألك العفو والعافیة في دیني ودنیاي وآخرتي: (كان إذا أمسى وأصبح یقول
في اآلخرة، وھذا : أي) أكرم نزلھ(المراد : ًوھذا یدل أن في القبر نزال، وقیل) وأكرم نزلھ. (ھذا بالنسبة للحقوق التي  سبحانھ وتعالى) عنھ

ٍفي قبره، ووسع مدخلھ، واغسلھ بماء اللھم افسح لھ : (وقولھ صلى هللا علیھ وسلم. أي في القبر): ووسع مدخلھ. (إشارة إلى حال السعداء
االستنجاء بالماء أفضل من االستجمار بالحجارة؛ ألنھ ھو : ًأن الماء ھو األصل في التطھیر، وبناء على ذلك قالوا: فیھ فوائد منھا) ٍوثلج وبرد

منھم من : ما حقیقة الغسل فللعلماء وجھانأ). ٍواغسلھ بماء وثلج وبرد(األصل في التطھیر، وفیھ دلیل على أن المائع ھو األصل في اإلنقاء 
اغسلھ : (ومنھم من یقول. ًاغسلھ حقیقة، فالمیت یغسلھ هللا جل وعال على صفٍة ال نعلمھا، أخبر النبي صلى هللا علیھ وسلم أنھ یغسل: یقول

على حقیقتھ، وأن حقیقة الغسل ) اغسلھ(أن : والصحیح. ٌكنایة عن المغفرة، فیجعل األمر على المجاز ال على الحقیقة) بالماء والثلج والبرد
أن الثلج یمكن أن یتوضأ بھ؛ وذلك أنھ وصف الثلج بأنھ ) والثلج: (وأخذ بعض العلماء من قولھ. ترد إلى هللا سبحانھ وتعالى عالم الغیوب

ًوبناء على . لھ علیھا فإنھ قد توضأُیغسل بھ؛ فدل على أنھ لو أخذ الثلج ومر بھ على أعضاء الوضوء، وأصاب بلل الثلج األعضاء ووجد بل
إن : والذین یقولون). واغسلھ بالماء والثلج والبرد: ( لو وجد الثلج ولم یجد الماء فإنھ ال یعدل إلى التیمم، وفي حكم الثلج البرد، لقولھ: ذلك

وأما الثلج والبرد فزیادة نعیم لھ، كما ) سلھ بالماءاغ: (إن النبي صلى هللا علیھ وسلم قال: الثلج والبرد ال یغتسل بھما وال یتوضأ بھما، یقولون
ًأن الكافر یعذب بزیادة الجحیم فالمؤمن ینعم بزیادة النعیم، فجعلون الثلج والبرد تبعا للماء ولم یجعلوه أصال واألصل في الروایة أنھا تقصد . ً

ونقھ من الذنوب والخطایا كما : (وقولھ صلى هللا علیھ وسلم. إنھ لو مر بالثلج على یده فقد حصلت الطھارة: الجمع؛ ولذلك یقوى قول من قال
ال : ھناك فرق بین الذنب والخطیئة، ومنھم من یقول: بعض العلماء یقول). ونقھ من الخطایا: (في روایة) ینقى الثوب األبیض من الدنس

ُفرق بین الذنب والخطیئة، وھناك كالم فیھ تكلف في ھذه المسألة؛ فأحیانا تجعل ال ًخطایا دون الذنوب، وأحیانا الذنوب أعظم من الخطایا، ً
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والتنقیة من الذنوب والخطایا فیھ إشارة إلى أن من یفعل الذنب فإن الذنب یتعلق ببدنھ، . وھذا في مذھب طائفة من العلماء رحمة هللا علیھم
  توضأ خرجت كل خطیئٍة نظر إلیھا بعینیھ منأن العبد المؤمن إذا: (وھذا لھ أصل، وھو الحدیث الصحیح عنھ علیھ الصالة والسالم

 
 
 
 

 مصیر أطفال المسلمین والمشركین
 
 

ًاللھم اجعلھ ذخرا لوالدیھ وفرطا وشفیعا مجابا، اللھم ثقل بھ موازینھما، وأعظم بھ أجورھما، وألحقھ بصالح : ًوإن كان صغیرا قال: [وقولھ ً ً ً
ھناك أطفال : ًأوال. ھذا الدعاء مقتبس، ولیس باللفظ الوارد]. تك عذاب الجحیم سلف المؤمنین، واجعلھ في كفالة إبراھیم، وقھ برحم

المشركین وھناك أطفال المسلمین؛ أما أطفال المسلمین فحكى طائفة من العلماء أن اإلجماع على أنھم یبقون على حكم المسلمین وأنھم في 
ذكر فضل المرأة التي یموت لھا ثالثة، ثم : م كما في الحدیث الصحیحالجنة، والحدیث الصحیح یقوي ھذا، وذلك أنھ علیھ الصالة والسال

َوسأل الرجاُل رسول هللا . ًوأن هللا سبحانھ وتعالى یجعلھما حجابا لھا من النار. واثنین: واثنین؟ قال! یا رسول هللا: قامت لھ امرأة وقالت
أبنائھم، فقال علیھ الصالة والسالم في   في موت أبنائھم، وسألوه عن صغارھل لھم فضل مثل ما للنساء: صلى هللا علیھ وسلم كما سألھ النساء

أبي، فیأخذ بیده ویشفع لھ .. أبي! یا رب: یقول: أي) أولئك دعامیص الجنة، ال یزال أحدھم یأخذ بأبیھ حتى یدخلھ الجنة: (الحدیث الصحیح
أنا : (ھو السابق، ومنھ قولھ علیھ الصالة والسالم في الحدیث الصحیح: طحتى یدخلھ الجنة، فھذا یدل على أنھ یشفع، وأنھ فرط ألبیھ، والفر

فمن : وأما أطفال الكفار ففیھم خالف مشھور. أنھ یسبق أباه إلى الجنة: ھو السابق؛ ففرطھ على الجنة بمعنى: فالفرط) فرطكم على الحوض
كل مولود یولد على الفطرة، فأبواه یھودانھ أو : (علیھ الصالة والسالمإنھم في النار، وھذا من أضعف األقوال، قالوا لقولھ : العلماء من قال

أن یكونوا دون البلوغ وھم أحیاء، فھؤالء حكمھم حكم : الحالة األولى: أطفال الكفار لھم حالتان) . یمجسانھ أو ینصرانھ، فمآلھ إلى دین أبیھ
یھودانھ : ( النبي صلى هللا علیھ وسلم قال الطفل أنھ یعامل معاملة أبیھ؛ ألنآبائھم، فأنت لو دخلت بالد كفار وعندھم أطفال، فاألصل في ھذا 

قواعد "ھذا من باب التقدیر، وقد أشار إلى ھذه القاعدة العز بن عبد السالم رحمھ هللا في كتابھ النفیس : والعلماء یقولون) أو یمجسانھ 
فتقدیر المعدوم . وینزل منزلة الموجود، والموجود مكان المعدوم، وھذا لھ نظائرالتقدیر یكون بتقدیر المعدوم مكان الموجود، : قال" األحكام

ّمكان الموجود من أمثلتھ أطفال الكفار، فإنھم في الحقیقة لم یكفروا؛ فقدر المعدوم فیھم وھو الكفر ونزل منزلة الموجود، فھذا من تقدیر  ّ ُ
 حكم سعد رضي هللا عنھ في أوالد یھود بني قریظة أن تسبى ذراریھم، فجعل السبي المعدومات؛ ألن أطفال الكفار ال بد فیھم من حكم؛ ولذلك

ًفلو أن صبیا . على الذراري؛ وذلك بإلحاق األطفال بآبائھم، وھذا من حكم الشریعة؛ ألنھ البد للشریعة أن یكون لھا حكم للصغیر والكبیر
إنھ على األصل والفطرة، فقد صح أن یصلي معك وانعقدت : ن قلتھل تصح صالتھ أم ال؟ إ: أبواه كافران فجئت بھ لكي یصلي معك

وھكذا في الجزیة وأحكامھا، . إنھ على األصل وآخذ حكم والدیھ: صالتھ، ولكن إذا كان على الكفر ولم یعلم اإلسالم ولم یشھد؛ فإننا نقول
ولما حكم سعد رضي هللا عنھ ) ھودانھ أو یمجسانھ أو ینصرانھفأبواه ی: (ٌفكلھا مسائل تتفرع على الحكم بأنھم تبع آلبائھم؛ للنص الذي یقول

لقد حكمت فیھم بحكم الجبار : (في ذراري الیھود أن یسبوا، وعاملھم معاملة آبائھم الذین كانوا على الكفر، وقال النبي صلى هللا علیھ وسلم
ّفقدر المعدوم ) من فوق سبع سماوات إذا نام المؤمن فإنھ لیس في حالة :  المعدوم بمنزلة الموجودومن تقدیر.  بمنزلة الموجود-وھو الكفر- ُ

ّیقدر المعدوم موجودا ونحكم بكونھ مؤمنا، وھكذا لو كان مؤمنا ثم جن فإننا نقول: إیمان؛ ألنھ لیس معھ عقل وال معھ إدراك، فتقول ً ً إنھ : ً
ًكفار قدر المعدوم موجودا، وھكذاًمؤمن؛ استصحابا لألصل، فقدر المعدوم بمنزلة الموجود، وھكذا في أطفال ال أطفال المسلمین یقدر المعدوم  ّ

فعلى القول بأنھم كفار ال إشكال أنھ ال یصلى علیھم، وال یأخذون األحكام الشرعیة، وحكمھم حكم آبائھم إذا . ً موجودا بالتبعیة-وھو اإلسالم-
وھذا القول من القوة بمكان، ) كل مولود یولد على الفطرة: (وسلم قالأنھم على اإلسالم؛ ألن النبي صلى هللا علیھ : القول الثاني. ماتوا

فاألصل فیھم اإلسالم من حیث الحكم في اآلخرة؛ ألن هللا سبحانھ وتعالى ال یعذب بدون أن یكون ھناك عمل من العامل یقتضي تعذیبھ كما 
َوما كنا ُمعذبین حتى نْبع: دلت النصوص من الكتاب والسنة َ َ َ َ ََ َّ َِّ ِّ ًث رُسوال ُ َ حتى تقام الحجة، فاألصل في ھذا الولد أنھ على : أي] 15:اإلسراء[َ
بعد عقلھ وإدراكھ، ) فأبواه یھودانھ أو یمجسانھ أو ینصرانھ: (فجعل قولھ) كل مولوٍد یولد على الفطرة: (اإلسالم لقولھ علیھ الصالة والسالم

ٍال یحكم لھم بإسالم : من توقف فیھم فقال: وھناك. أنھم خدم المؤمنین في الجنة: ثٌوھناك قول ثال. إن األصل فیھ اإلسالم: ومن ھنا یقولون
ّوال كفر، ولكل ھذه األقوال وجھ، فكما ترون كل منھم یتمسك بأصل یدل على قولھ ٍ ُإن أطفال الكفار مسلمون؛ فحینئٍذ لو أسقط أو : فإذا قلنا. ٌ

ًھكذا لو أن نصرانیة توفیت وفي بطنھا جنین، فإنھ یجعل وجھھا لغیر القبلة وظھرھا توفي وھو صغیر فإنھ یصلى ویعامل معاملة المسلم، و
قال . إلى القبلة؛ ألن الجنین یكون وجھھ إلى ظھره أمھ، فتحول أمھ عن القبلة لیتوجھ إلیھا ھو، فینزل بمنزلة األصل ویعامل بھذه المعاملة

: ھم من الخیر والشر، واحتجوا لذلك بما ثبت بظاھر القرآن، وذلك بقولھ سبحانھ وتعالىإن أطفال الكفار هللا أعلم بما یكون من: بعض العلماء
ًوأما الغالم فكان أبواهُ ُمْؤمنْین فخشینا أْن ُیْرھقُھما طغیانا وكفرا  ْ ُ َ َ َ َ َ َ ًَ ْ َ َ َ َ َ َ َ ُُ َ َ َِ ِ ِ َِّ ُ فأخبر سبحانھ وتعالى أن مآلھ سیكون إلى األذیة والضرر ] 80:الكھف[ْ

ٍإنھ ال یمتنع أن یكون حالھ إلى خیر أو شر، وعلى ذلك قرروا أن یتوقف في الحكم علیھ الحتمال أن یكون : ي، ومن ھنا قالواوالكفر والبغ
ًشقیا أو سعیدا ٍأن الطفل ال بد من الحكم علیھ إما بخیر أو شر، أو الحكم علیھ بإیمان أو كفر؛ ألن النص صحیح عن رسول هللا : والصحیح. ً ٍ
، وھذا دلیل على أنھ ال یخرج مولود من بطن أمھ )أنھ یؤمر الملك بكتابة أربع كلمات: ( وسلم وھو حدیث عبد هللا بن مسعود صلى هللا علیھ

ًبعد نفخ الروح فیھ إال وقد كتبھ سعیدا أو شقیا، وبناء على ذلك ً كونھ یموت قبل البلوغ ال یمنع من الحكم علیھ بالسعادة أو الشقاء؛ ألن هللا : ً
وجعل بعض العلماء الصغار في حكم الممتحنین، وإن كان األصل في ذلك أنھ ألھل الفترة ومن . ما یكون إلیھ أمره من سعادٍة أو شقاءأعلم ب

إنھم : (في حكمھم كالمجانین والذین لم تبلغھم الدعوة، فإن هللا یمتحنھم، واالمتحان كما ثبت في الحدیث الصحیح أنھ علیھ الصالة والسالم قال
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 قلبھ هللا علیھ -وھو العنق من النار- فمن دخل الموضع . ادخلوه: ون على هللا عز وجل، فیأمر هللا عز وجل بعنق من نار، ویقول لھمیحتج
فا أعلم بما یكون ) فترسل علیھم النار فیعذبون بھا! ھا قد عصیتم، كیف لو جاءتكم رسلي؟: ًجنة ونعیما، ومن امتنع وتلكأ یقول هللا تعالى لھ

  .ن مآلھمم
 
 
 
 

 ًالوقوف قلیال بعد التكبیرة الرابعة ثم التسلیم
 
 

كان بعض الصحابة یفھم من ھذا أن : ًبعد التكبیرة الرابعة یقف قلیال، وھي السنة، وقال بعض العلماء: أي]. ًویقف بعد الرابعة قلیال: [وقولھ
ّیر منھ علیھ الصالة والسالم، ولكي إذا انتھوا من التكبیر سلم صلوات هللا ًوقوفھ علیھ الصالة والسالم قلیال بعد الرابعة ألجل أن یسمع التكب

أن یسلم ویخرج : وھي السنة]. ویسلم واحدة عن یمینھ: [وقولھ. وسالمھ علیھ، وھي التكبیرة األخیرة، ومن ھنا قالوا بعدم الدعاء بعدھا
في ھذه المسألة ]. ویرفع یدیھ مع كل تكبیرٍة: [وقولھ. ًي الصالة مبسوطااإلنسان من الصالة بالتسلیمة األولى، وقد ذكرنا أحكام التسلیم ف

إنھ ال : ومنھم من یقول. یرفع یدیھ في جمیع التكبیرات، وھو مذھب الشافعیة والحنابلة رحمة هللا على الجمیع: منھم من یقول: قوالن للعلماء
أنھ ال یرفع؛ ألنھ لم یثبت عن النبي صلى هللا : واألقوى. هللا على الجمیع ةیرفع إال في تكبیرة اإلحرام، وھو مذھب المالكیة والحنفیة رحم

ًعلیھ وسلم حدیث صحیح أنھ رفع یدیھ بالتكبیر على الجنازة؛ ولكن لو رفع اإلنسان تأسیا بـابن عمر ، أو قوي عنده أن ابن عمر وھو 
ھ؛ ألنھ یعتقد أن ابن عمر ال یفعلھا في الغالب إال ولھ أصل، فال حرج المعروف بالتأسي بالنبي صلى هللا علیھ وسلم وعدم مخالفتھ فرفع یدی

  .ٌعلیھ في ذلك، فال ینكر على من رفع وال ینكر على من لم یرفع، وكل على سنٍة وخیر
 
 
 
 

 األسئلة
 
 

...... 
 

 حكم صالة النساء على الجنازة
 
 

ال حرج في صالتھن على : روجھ إلى المصلى، فھل یجوز ذلك؟ الجوابإذا أراد نساء من أھل المیت أن یصلین على میتھن قبل خ: السؤال
ّالمیت إذا كن في الدار، ولكنھ لم یجر علیھ فعل السلف، واألولى تركھ، أما من حیث األصل من جواز صالة النساء والرجال على الجنازة  ُ

  .وهللا تعالى أعلم.. فال حرج فیھ
 
 
 
 

 مكان وقوف اإلمام للصالة على الطفل
 
 

ًلھ حكم الرجل إذا كان ذكرا، وحكم األنثى إن كانت طفلة، ولكن : بالنسبة للطفل قالوا: أین یقف اإلمام بالنسبة للطفل؟ الجواب: السؤال
  .المعروف أن األطفال فیھم من ضیق الحجم ما لیس في الكبار؛ ولذلك أمرھم أوسع من أمر الكبار

 
 
 
 

 [2[میت  باب الصالة على ال-شرح زاد المستقنع 
الصالة على الجنائز فرض كفایة، ولھا أركان، وتتعلق بھا مستحبات وأحكام، وللعلماء رحمھم هللا خالف في الصالة على الغائب، والصالة 

ًوفي ھذه المادة ذكر الشیخ ما یتعلق بذلك مدعما باألدلة، مرجحا للصحیح من األقوال. على القبر، وكذا في الصالة على أصحاب الكبائر ً. 
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 واجبات صالة الجنازة
 
 

: أما بعد. بسم هللا الرحمن الرحیم الحمد  رب العالمین، وصلى هللا وسلم وبارك على نبینا محمد وعلى آلھ وأصحابھ وأتباعھ إلى یوم الدین
لصالة أن النبي صلى هللا علیھ وسلم أما القیام فألصل ا): ٌقیام مع القدرة وتكبیرات أربع]. (ٌقیام وتكبیرات أربع: وواجباتھا: [قولھ رحمھ هللا

صالة الجنازة من النوافل؛ ولذلك لو صلى : وقال بعض العلماء. ًأن یصلي اإلنسان قائما: فاألصل) ًصلِّ قائما : ( قال للمسيء صالتھ
) صلوا على صاحبكم: (ھاإلنسان فإنھ یصلي نافلة، فیجوز لھ أن یصلي وھو قاعد، وھذا القول لم یخل من نظر؛ ألننا قلنا إن ظاھر قول

وھي واجبة، فإذا ترك ]: وتكبیرات أربع: [وقولھ. یقتضي الوجوب، ألنھ أمر، واألمر یدل على الوجوب ما لم یصرفھ الصارف، وال صارف
ًالتكبیرات األربع لم تصح صالتھ إذا تركھا عمدا، وإذا نسي ومن عادتھ أن یكبر أربعا فكبر ثالثا ونسي الرابعة وسلم، فلل ً منھم : علماء وجھانً

ألن النبي ]: والفاتحة: [وقولھ. ال یسجد فیھا لسجود السھو: صالة الجنازة ال سھو فیھا، أي: یبادر بسجود السھو، ومنھم من یقول: من یقول
ًإعماال لألصل : أي]: موالصالة على النبي صلى هللا علیھ وآلھ وسل: [وقولھ) . ال صالة لمن لم یقرأ بفاتحة الكتاب: (صلى هللا علیھ وسلم قال

 ...... .في الصالة، وقد تكلمنا على مسألة الصالة على النبي صلى هللا علیھ وسلم في الصالة والتشھد، وبینا ھناك أرجح األقوال من العلماء
 

 الدعاء للمیت من واجبات صالة الجنازة
 
 

مقصود من الصالة علیھ الدعاء؛ ولذلك إذا وجبت الصالة وجب ھذا مذھب من یقول بالتنویع في الدعاء، ألن ال]. ودعوة للمیت: [وقولھ
إنھ یدعو : والذین یقولون بعدم وجوب الفاتحة یقولون. یجب أن یدعو للمیت: الدعاء؛ ألنھ المقصود من الصالة وھو المعتبر، وعلى ھذا قالوا

اللھم ارحمھ، وكبر وسلم؛ صح، ولكن : لم؛ صح، ولو قالاللھم اغفر لھ، وكبر وس: ًأقل الدعاء، یعني یدعو بأقل ما یسمى دعاء، فلو قال
ًینبغي أن یجتھد في الدعاء؛ ألن السنة أن یدعو ویجتھد، وأن یكون الدعاء مصحوبا باإلخالص؛ ألن النبي صلى هللا علیھ وسلم أمر من 

تنزیل اإلنسان نفسھ منزلة المیت، وكذلك : ومن األسباب التي تعین على اإلخالص في الدعاء للمیت. صلى على المیت أن یخلص في الدعاء
تذكرك أن : ومما یعین. رؤیة حال المیت وما ھو علیھ من اإلقبال على اآلخرة وافتقاره؛ فإن ھذا یعین اإلنسان على الشفقة علیھ والرحمة بھ

ض لك من یخلص لك الدعاء إذا ما مت هللا سبحانھ وتعالى یجزي المحسن بإحسان، فكما أخلصت الدعاء ألخیك في ھذه الحالة فإن هللا سیقی
إذا علمت أنك إن أخلصت ألخیك المسلم في الدعاء فإن هللا سیسخر لك من یخلص لك في الدعاء، فإن ذلك أدعى أن تدعو لھ، وھذه من . ًغدا

ذا تذكر أنھ سیئول إلى مآلھم، األمور التي تعین على اإلخالص في الدعاء وكثرة الدعاء لموتى المسلمین والترحم علیھم، وذلك أن اإلنسان إ
وأن هللا سیجزیھ ویشكر لھ إحسانھ، ویقیض لھ من یدعو لھ ویستغفر لھ ویترحم علیھ كما ترحم على أموات المسلمین؛ فإن ھذا یدعو إلى 

ل، وھو أنھ یقیض لھ من ولذلك ینبغي على اإلنسان أال ینسى ھذا الفض. كثرة الترحم علیھم والدعاء لھم سواء في الصالة علیھم أو في غیرھا
ًإنا ال نضیُع أْجر مْن أْحسن عمال : ًیفعل بھ مثل ما فعل بإخوانھ؛ ألن هللا ال یضیع أجر من أحسن عمال َ َ َ َ َ ََ َ ِ ُ َّ فھو یجزیك في الدنیا ] 30:الكھف[ِ

: والعكس بالعكس.  في حال موتك- ًضاأی- سیحسن هللا لك بإحسان إخوانك إلیك ً واآلخرة، فإنك إن أحسنت إلخوانك المسلمین بدعائك لھم حیا
ًفإذا أصبحت صالة الموتى شیئا یغفل اإلنسان عن معناه وعن مقصوده، ویدعو وھو غافل ساه الٍه؛ فإنھ أحرى إذا ُصلي علیھ أن یصرف هللا 

ًالقلوب فال تخلص لھ في الدعاء، فمثلما كان یقف على إخوانھ المسلمین خاوي القلب ساھیا الھیا یفكر في  ًأمور الدنیا بعیدا عن الترحم علیھم ً
والشفقة علیھم، والنظر إلى حالھم وھم في ھذه الحالة أفقر ما یكونون إلى دعوة صالحة منھ؛ فإن هللا یقیض لھ أن یفعل بھ مثلما فعل 

لى القبور أن یخلص في الدعاء وینبغي لإلنسان إذا مر ع. بإخوانھ، فإن هللا سبحانھ وتعالى یجزي اإلنسان على قدر ما یكون منھ من العمل
ًوإذا ذكر میتا من أھل . قال أھل العلم رحمھم هللا: قال العلماء فقط، وإنما یقول: ًألھلھا، وإذا ذكر أموات المسلمین خاصة العلماء، فال یقل

قال أھل :  أو الشافعیة رحمھم هللا، أو قلتقال الحنفیة رحمھم هللا أو المالكیة رحمھم هللا: تصور إذا قلت. قال العالم فالن رحمھ هللا: العلم قال
الحدیث رحمھم هللا، أو أھل العلم رحمھم هللا؛ یكون في میزان حسناتك مالیین الحسنات؛ ألنك تترحم على أمم ال یعلم عددھا إال هللا سبحانھ 

سیت وأصبحت وأنت تذكر أموات رب اغفر لي وللمؤمنین والمؤمنات، كیف إذا أم: فكیف إذا أمسیت وأصبحت وأنت تقول. وتعالى
ًوكم من الرحمات ستغشاك إما عاجال أو آجال! المسلمین وأحیاءھم بالرحمة، كم لك من األجور : وال شك أن النبي صلى هللا علیھ وسلم قال! ً

حم علیھم فسیبتلى صاحبھا فھذا من رحمة المسلم بأخیھ المسلم، وأما الغفلة عن حقوق األموات والدعاء لھم والتر) الراحمون یرحمھم هللا(
) تحریمھا التكبیر، وتحلیلھا التسلیم: (ألن النبي صلى هللا علیھ وسلم قال]. والسالم: [وقولھ. بمثلھا، نسأل هللا العظیم أن یعصمنا من الزلل

  .ًالخروج من حرمتھا، فیسلم تسلیمة واحدة یخرج منھا: فالتسلیم منھا واجب للخروج منھا، أي
 
 
 
 

 تھ شيء من التكبیراتحكم من فا
 
 

إما أن تكون الجنازة موجودة، وإما أن تحمل مباشرة : ھذه المسألة تأتي على صورتین]. ٌومن فاتھ شيء من التكبیر قضاه على صفتھ: [وقولھ
الجنازة تبدأ إذا دخلت في صالة : بعضھم یقول: وترفع؛ فإن كانت الجنازة باقیة قضیت ما فاتك من الدعاء واألذكار، وللعلماء وجھان
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لو دخلت واإلمام یدعو فإنك تقرأ الفاتحة، وكذلك لو دخلت وھو في التكبیرة الثانیة أو وھو یصلى : ًوبناء على ھذا القول. بصالتك مرتبة
. إلى الدعاءًعلى النبي صلى هللا علیھ وسلم فإنك تقرأ الفاتحة، فحینئٍذ یرون أنھ یعتد بصالتھ مبتدئا، بحیث إذا صار في آخر الصالة صار 

لو دخلت في صالة ما فأدركت الركعة األخیرة أو : یدخل مع اإلمام حیث كان، وھو أقوى، وھذه المسألة لھا نظائر، منھا: ومنھم من یقول
سورة الركعتین األخیرتین من الظھر فصلیت وراء اإلمام، فھل تقرأ الفاتحة وسورة بعدھا؟ ألن السنة في صالة الظھر أن تقرأ بعد الفاتحة 

وھل . تقرأ سورة بعد الفاتحة، لكن األفضل التأسي بقراءة الفاتحة وحدھا: أما في صالة العصر فلم یرد نص، وإن كان بعض الفقھاء قال
ول العبرة بك، فإنك تقرأ الفاتحة وسورة بعدھا؛ ألنھا أول صالتك، فإذا جلست للتشھد فإنك تتشھد التشھد األ: العبرة بك أم باإلمام؟ فإن قلنا

أنك تعتد : والقول الثاني وھو األقوى واألصح. واإلمام یتشھد التشھد األخیر، وال تزید في تشھدك على الصفة الواردة في التشھد األول
، فلو ، ویتفرع على ھذا العمل في األفعال كما في األقوال)إنما جعل اإلمام لیؤتم بھ: (بحالتك كحالة اإلمام؛ ألن النبي صلى هللا علیھ وسلم قال

ألنھ سیقوم إلى - في صالة المغرب، وھو في التشھد األول، فقام إلى الركعة الثالثة، فعند ذلك سیرفع یدیھ -ًمثال-أنك دخلت وراء اإلمام 
أنك إذا كنت ًال ترفع یدیك إذا كنت تعتد بحالك، وترفع یدیك إذا كنت تابعا لإلمام، وھو األقوى واألصح، :  فھل ترفع یدیك أم ال؟ قالوا- الثالثة

ًقوال وفعال، فعلى ھذا القول تقرأ التشھد كامال، وتدعو وتستغفر كأنك في ) ِإنما ُجعل اإلمام لیؤتم بھ: (وراء اإلمام فعلیك أن تعتد بحالھ، لقولھ ً ً
ٌآخر الصالة، حتى إذا ما سلم قمت لتتم ما فاتك من الصالة، فأنت وراءه في ركنھ متابعة، وأنت منفرد مستقل إذا .  سلم اإلمام وانفصلت عنھً

ًإذا كانت الجنازة تترك قلیال قضیت ما فاتك فتدعو وتترحم على : فإذا فاتتك التكبیرة على الجنازة فتنظر: أما بالنسبة لمن فاتتھ تكبیرة الجنائز
هللا أكبر، : (السالم علیكم، فقل حینئٍذ: المیت، وأما إذا رفعت مباشرة فعلیك أن توالي بین التكبیر وال تدعو، فلو فاتتك تكبیرتان وقال اإلمام

فھذا یعتبر من التأسي بالنسبة لحال الصفة في الصالة، فإن الصالة ال تصلى إال على الجنازة الحاضرة وال یصلى ). هللا أكبر، السالم علیكم
 ومن ھنا فالجماھیر على أنك ال تقول .علیھا قبل حضورھا، فكما أنك ال تصلي على الجنازة قبل أن توضع، فال تصلي علیھا بعد أن ترفع

األذكار إذا رفعت مباشرة، وفرق بعض العلماء بین أن ترفع وتبقى تجاھك، وبین أن ترفع وتتوارى عنك، وھذا التفریق ذكره القرافي رحمھ 
 یرى أنك إذا كنت ترى الجنازة أمامك ًوغیره من العلماء رحمة هللا علیھم، لكن ال أحفظ لھ دلیال؛ لكن كأنھ" الذخیرة"، وفي "الفروق"هللا في 

ولو كانت خارجة كأنھا أمامك، ولكن القول ال یخلو من نظر، ولكن األقوى أنھا إذا رفعت أنھ ال یصلى علیھا، كما أنھا قبل أن توضع ال 
 ...... .وهللا تعالى أعلم.. یصلى علیھا

 
 حكم الصالة على القبر لمن فاتتھ الصالة على المیت

 
 

بعد أن بین المصنف رحمھ هللا صفة الصالة التي وردت عن النبي ]. ومن فاتتھ الصالة علیھ صلى على القبر : [ صنف رحمة هللایقول الم
ومن فاتتھ الصالة علیھ صلى : (صلى هللا علیھ وسلم، شرع رحمھ هللا في بیان حكم من فاتتھ الصالة على المیت في المسجد، فقال رحمھ هللا

لو كان اإلنسان : وھذه المسألة اختلف العلماء رحمھم هللا فیھا، ھل یشرع لھ ذلك أو ال یشرع؟ ولھا نظائر، منھا). رعلى القبر إلى شھ
ًمسافرا، ثم قدم بعد وفاة قریب لھ أو إنسان یعرفھ، وأحب أن یصلي علیھ بعد دفنھ، فھل یشرع ذلك أو ال یشرع؟ للعلماء في ھذه المسألة 

وھذا القول یقول بھ فقھاء الشافعیة والحنابلة رحمة هللا على . ع لمن فاتتھ الصالة على المیت أن یصلي على قبرهیشر: القول األول: قوالن
الجمیع، وھو مروي عن بعض أصحاب النبي صلى هللا علیھ وسلم، فروي عن علي وعبد هللا بن عمر وأبي موسى األشعري رضي هللا عن 

 على القبر، وإنما تختص الصالة بالصفة المعھودة التي تكون قبل دفن المیت، وال یشرع ألحٍد أن ال تشرع الصالة: القول الثاني. الجمیع
فتحصل معنا أن . یصلیھا على أحٍد بعد قبره إال في حالة ما إذا لم یصل علیھ، وھذا ھو مذھب الحنفیة والمالكیة رحمة هللا على الجمیع

ٌائفة تجیز الصالة، وطائفة تمنع، ومن الذین یمنعون من یستثني حالة ما إذا لم یصل على ط: ینقسمون إلى طائفتین -رحمھم هللا-العلماء 
ّوبناء على ذلك یكون محل الخالف إذا ُصلي علیھ قبل دفنھ، أما إذا لم یصل علیھ قبل . المیت، فیجیز الصالة على المیت إذا لم یصل علیھ ً

ما بالنسبة لألدلة فقد استدل الذین قالوا بجواز الصالة على المیت بعد دفنھ، بحدیث المرأة أ. دفنھ فكلھم یقولون بجواز الصالة علیھ بعد قبره
 فإنھا توفیت في اللیل، ولم ُیعلم النبي صلى هللا علیھ وسلم بھا، ثم إنھ افتقدھا صلوات هللا -تنظفھ وتكنسھ-السوداء التي كانت تقم المسجد 

وكانت تسمى أم محجن، ثم إنھ لما أخبر علیھ الصالة والسالم أنھا توفیت، وأنھم صلوا علیھا وسالمھ علیھ، فسأل عنھا رضي هللا عنھا، 
. ّدلوني على قبرھا، فدل صلوات هللا وسالمھ علیھ على قبرھا، فقام على قبرھا وصلى: ثم انطلق إلى قبرھا وقال! ھال آذنتموني؟: باللیل، قال

لو كانت الصالة على المیت بعد دفنھ ممنوعة :  المیت بعد دفنھ، فأصحاب ھذا القول یقولونعلى مشروعیة الصالة على في ھذا الحدیث دلیل
لما فعلھا النبي صلى هللا علیھ وسلم، واستدلوا كذلك بحدیث في السنن أن النبي صلى هللا علیھ وسلم صلى على أم سعد ، وذلك أنھ قدم المدینة 

. فبھذه النصوص یتبین أنھ یشرع أن یصلى على المیت بعد دفنھ:  عنھا وأرضاھا، قالوابعد وفاتھا فقام على قبرھا وصلى علیھا رضي هللا
وھناك حدیث ثالث أشار إلیھ البخاري رحمھ هللا، وھو حدیث عبد هللا بن عباس ، وقد قیل إنھ في األصل حدیث طلحة بن البراء رضي هللا 

ما أظن طلحة إال قد نزل بھ الموت، فإذا : (وسلم قد زاره وھو مریض، فقال ألھلھعنھ وأرضاه، وقد كان بقباء، وكان النبي صلى هللا علیھ 
ّإذا أنا مت فال تؤذنوا رسول هللا صلى هللا :  فلما ذھب علیھ الصالة والسالم قال طلحة رضي هللا عنھ ألھلھ-أعلموني: یعني) مات فآذنوني

ِھلھ ما أمرھم بھ، فلم یخبروا النبي صلى هللا علیھ وسلم، فأخبر صلوات هللا ٍأن یمسوه بسوء، ففعل أ علیھ وسلم، إني أخاف علیھ الیھود ُ
فحمل بعض ). اللھم الق طلحة ، تضحك إلیھ ویضحك إلیك: (وسالمھ علیھ بعد دفنھ، فذھب إلى قبره فقام علیھ ودعا، حتى جاء في دعائھ

وھي -) ٍعلى قبر منبوت: (وفي روایٍة) ٍصلى على قبر بعدما دفن: أن النبي صلى هللا علیھ وسلم: (العلماء حدیث ابن عباس في الصحیح
إن ھذا یدل على مشروعیة الصالة على المیت بعد قبره، :  على قصة طلحة ، وقالوا-الروایة المرسلة التي أشار إلیھا البخاري في صحیحھ

. ت بعد الصالة على المیت أن تقوم على قبره وتصلي علیھإنھ ال حرج إذا جئ: ُوبمجموع ھذه األحادیث یقول ھؤالء العلماء رحمة هللا علیھم
أن یصلي على المیت على قبره : وذھب الحنفیة والمالكیة إلى عدم مشروعیة الصالة على القبر، وأن من خصوصیاتھ علیھ الصالة والسالم
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إن ھذه القبور مملوءة : (تي كانت تقم المسجد قاللما صلى على المرأة ال ّبعد دفنھ إذا ُصلي علیھ، واحتجوا بأن النبي صلى هللا علیھ وسلم
فھذا نص من لفظھ علیھ الصالة والسالم یفسر ما كان من فعلھ، ویدل داللة واضحة : قالوا) ظلمة على أھلھا، وإن هللا ینورھا بصالتي علیھم

ًوصة، فصلى على أم سعد ، تطییبا لخاطر ٍولذلك ما وقع منھ صلى هللا علیھ وسلم ھذا إال في أحوال مخص: على معنى الخصوصیة؛ قالوا
ًسعد وذلك لمكان سعد وعظیم بالئھ في اإلسالم، كما صلى هللا علیھ وسلم على عبد هللا بن أبي سلول تطییبا لخاطر ابنھ عبد هللا ، وكما فعل 

فكأن النبي ) .  ینورھا لھم بصالتي علیھمإن ھذه القبور مملوءة ظلمة على أھلھا، وإن هللا: (في المرأة التي كانت تقم المسجد، ومع ھذا قال
ًصلى هللا علیھ وسلم لھ خصوصیة الصالة، فكانت إعادة الصالة منھ علیھ الصالة والسالم لمعنى یختص بھ، ال یشاركھ فیھ غیره من 

ذكره أصحاب القول الثاني من وإن كان التعلیل الذي  ولكال القولین وجھھ،. إن ما سبق في الحدیث یؤكد ھذه الخصوصیة: الصحابة، وقالوا
: ًالقوة بمكان، خاصة وأنھ لم یقع إال في األفراد، وھذا من كالمھ علیھ الصالة والسالم الذي یدل داللة واضحة على التخصیص؛ فإن قولھ

صة من كالمھ ال بد ٌنص صحیح وصریح، والعلة إذا جاءت منصو) إن ھذه القبور مملوءة ظلمة على أھلھا، وإن هللا ینورھا بصالتي علیھم(
عموم النھي عن الصالة في المقبرة، فإن األصل عدم الصالة في : ومن األدلة التي تقوي القول الذي یقول بمنع الصالة علیھ. من اعتبارھا

ب السترسل لو فتح ھذا البا: المقبرة، وذلك یشمل مطلق الصالة؛ ألن النبي صلى هللا علیھ وسلم ما فرق بین صالٍة وأخرى، ولذلك قالوا
الناس، وأصبح كلما فاتت الصالة على إنسان جاء ووقف على القبر وصلى، مع أن الشرع قد أعطى البدیل عن ذلك، بالترحم علیھ والدعاء 

أن ًداخل المقابر، خاصة و فلما وجد البدیل الذي ال شبھة فیھ؛ فإنھ یبقى على األصل الذي یقتضي حظر الصالة في: قالوا. لھ واالستغفار لھ
إنھ یشرع أن یصلى على المیت بعد قبره، : وإذا قلنا. السنة ثبتت عن النبي صلى هللا علیھ وسلم في النھي عن الصالة في المقبرة وفي الحمام

ل القو: ٌفما ھو األمد الذي یشرع لإلنسان أن یصلي في حدوده، فإذا جاوزه لم یجز لھ أن یصلي على المیت؟ للعلماء أقوال في ھذه المسألة
ٌأنھ إلى ثالثة أیام، وھو وجھ یختاره بعض أصحاب اإلمام الشافعي رحمھ هللا كما درج علیھ الخراسانیون من أصحابھ، وعلیھ الفتوى : األول
ما لم یتغیر، : والقول الثالث. أنھ إلى شھر؛ وذلك على ظاھر حدیث أم سعد رضي هللا عنھا، أنھ صلى علیھا بعد شھر: والقول الثاني. عندھم

فیشرع أن یصلى على المیت ما دام یغلب على الظن أنھ لم یتغیر وأنھ باق، وھذا مبني على النظر؛ ألن الصالة شرعت على المیت، فإذا 
ًكان موجودا ُصلي علیھ، وإن كان متحلال َ ّ أنھ إلى األبد، وھذا من أضعف : والوجھ الرابع. قد فني فإنھ ال یصلى علیھ كمن أكلھ السبع. ً

 ...... .ند العلماء رحمة هللا علیھماألقوال ع
 

 حكم الصالة على الغائب
 
 

ھو الذي : یشرع أن یصلى على المیت الغائب، والمیت الغائب: أي) وعلى غائٍب]. (وعلى غائب بالنیة إلى شھر: [قال المصنف رحمھ هللا
ھ صالة الغائب أو ال یشرع؟ وھذه المسألة من المسائل یتوفى في بلٍد غیر بلده، وقد اختلف العلماء رحمھم هللا ھل یشرع لك أن تصلي علی

ال تشرع الصالة على المیت الغائب، وھو مذھب جمھور العلماء : القدیمة، والخالف فیھا مشھور، فمن أھل العلم رحمة هللا علیھم من قال
ومن أھل العلم . الشافعي وھو مذھب الحنابلةتشرع الصالة على المیت الغائب، وبھ یقول بعض أصحاب اإلمام : والقول الثاني. رحمھم هللا

ٌإذا كان المیت الغائب قد مات في بلٍد لم یصل علیھ فیھا، كأن یموت في بلد كفار، أو كان ممن لھ بالء في : من توسط بین القولین، فقال
صلى علیھ صالة الغائب، وأما من عدا ذلك من َاإلسالم كالعالم العظیم األثر، والوالي الذي ُعرف بصالحھ وبالئھ للمسلمین، فإنھ ُیشرع أن ُی

أما الذین قالوا بالجواز فاحتجوا بما ثبت في الصحیحین عن النبي صلى هللا . أفراد الناس وآحادھم فال یشرع أن یصلى علیھم صالة الغائب
الح، ثم خرج صلوات هللا وسالمھ علیھ ٌتوفي الیوم عبد ص:  رضي هللا عنھ وأرضاه یوم توفي، وقال- أصحمة-أنھ نعى النجاشي : (علیھ وسلم

ٌفھذه صالة على میت غائب، ألن النجاشي توفي بالحبشة، وكان النبي صلى هللا علیھ وسلم : قالوا). بأصحابھ وصفھم، ثم كبر وصلى علیھ
ًال تصلح دلیال على العموم، وھذا إن قضایا األعیان : والذین قالوا بالمنع قالوا. بالمدینة، فدل ھذا على مشروعیة الصالة على المیت الغائب

ُھي الصور التي ورد الشرع بآحادھا، وفھم : وقضایا األعیان. أصل اعتبره العلماء رحمة هللا علیھم؛ لكن عندھم خالف في تطبیق القاعدة
یكون األصل على خالف ما أن : وضابط ھذه القاعدة .ًقضایا األعیان ال تصلح دلیال للعموم: من الشرع قصده لھذه اآلحاد، فلذلك یقولون

أن المیت ال یصلى علیھ إال بحضوره، ولذلك لو غسل وكفن ولم یشھد في المسجد لم یشرع لك أن تصلي : ورد بھ النص، فاألصل عندنا
 عن النبي ما ورد: ًال یصلى على میت قبل حضوره وشھود اإلنسان للصالة علیھ، وبناء على ذلك قالوا: ًعلیھ، فھكذا إذا كان غائبا، قالوا

إنھ خاص؛ ألن النجاشي كان ببلٍد لیس فیھ مسلمون، ثم إن النبي : فمنھم من یقول. ًصلى هللا علیھ وسلم في قضیة أصحمة یعتبر خاصا بھ
إنھ : ومنھم من یقول. ّصلى هللا علیھ وسلم صلى علیھ، وكانت صالتھ بمثابة العوض عن المسلمین الذین یصلون على المیت حال حضوره

ًص لفضل ھذا الرجل، وعظیم بالئھ في اإلسالم، وال شك أنھ رضي هللا عنھ وأرضاه وقف مع المسلمین موقفا عظیما حتى ضحى تخصی ً
ّبوالیتھ في سبیل نجاة المسلمین، وھم أصحاب النبي صلى هللا علیھ وسلم الذین كانوا بالحبشة، ولذلك شرف بصالة النبي صلى هللا علیھ  ُ

وھذه تزكیة من النبي صلى هللا علیھ وسلم لھذا الصحابي الجلیل رضي هللا عنھ ) ٌتوفي الیوم عبد صالح: (یھ، حتى قالوسلم علیھ، وثنائھ عل
ًإنھ ال تشترط الرؤیة؛ فإنھ آمن في عھد النبي صلى هللا علیھ وسلم فیعتبر صحابیا من : وأرضاه، ویعتبر من الصحابة على مذھب من یقول

ًإنھ كان في زمان النبي صلى هللا علیھ وسلم، وال یوصف بكونھ صاحبا مع كونھ مؤمنا بھ، فیلغزون بھ ویعنون : ھذا الوجھ، ومنھم من یقول ً
األصل أن ال یصلى على الغائب، فلما جاءت واقعة النجاشي نظرنا : أما القول الثالث فقال أصحابھ. بھ النجاشي رضي هللا عنھ وأرضاه

إما أنھ عظیم البالء في اإلسالم؛ فیلحق بھ كل من كان مثلھ، فتكون مشروعیة الصالة على أمثال ھؤالء : فیھا، فوجدنا أن النجاشي فیھ معان
ًلیقتدى بھم في الخیر، فإذا كان عالما فإن ذلك یدعو غیره من العلماء أن یبلوا كبالئھ، وھو من باب الوفاء لھ لما قدم من جمیل اإلحسان 

ٌكان لھ بالء على المسلمین؛ فإنھ یشحذ ھمة غیره من الوالة أن یسیروا بسیرتھ وأن یقتفوا بأثره، وھكذا إذا ًللمسلمین، وھكذا إذا كان والیا و
إن أصحمة النجاشي كان ممن لھ فضل على المسلمین؛ فكأن النبي صلى هللا علیھ وسلم صلى علیھ صالة الغائب لكي : فقالوا. ًكان مجاھدا
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 منھ من نصرة اإلسالم والمسلمین، فحفظ لھ ھذا الفضل والجمیل، فصلى علیھ صلوات هللا وسالمھ یرفع من منزلتھ؛ ویجل شأنھ لما كان
تشرع الصالة على المیت الغائب إذا أمر بھا ولي األمر، وإذا لم یأمر بھا فإنھ ال یفعلھا األفراد، : ومن أھل العلم من قال. علیھ صالة الغائب

ِ علیھ وسلم أمر الصحابة أن یصلوا علیھ، فدل على أنھم إذا أمروا فإنھ یشرع أن یصلى على وھذا على ظاھر السنة؛ ألن النبي صلى هللا ُ
وفي الحقیقة أن . المیت الغائب، وال یشرع آلحاد الناس وكل من ھب ودب أن یقوم ویصلي على المیت الغائب، ھذا عند أصحاب ھذا القول

ِّالبالء في اإلسالم ُصلي علیھ، أو إذا أمر ولي األمر فیصلى علیھ؛ ألن النبي صلى هللا من كان عظیم : ھذا التفصیل من القوة بمكان، فیقال
بجواز الصالة على كل میٍت غائب، وكل من مات لھ قریب في بلد یصلي علیھ، فھذا محل : أما أن یقال. علیھ وسلم أمر الصحابة فصلوا

ٌصحاب لھ في المدینة، وھو في غزواتھ وأسفاره، ومع ذلك ما صلى على واحد نظر، ألم تر إلى رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم قد توفي أ
أن في النجاشي خصوصیة من جھة الُمصلي ومن جھة األمر بالصالة علیھ، فإذا كان النبي صلى هللا : منھم صالة الغائب، وبذلك یقوى القول

رع أن یصلى علیھ صالة الغائب، وأما أن یصلى على كل غائب فھذا علیھ وسلم أمر بالصالة علیھ، أو لھ فضل أو لھ مزیة؛ فإنھ حینئٍذ یش
ألن المیت الغائب لیس : ، أي)بالنیة إلى شھر: (قولھ]. ٍبالنیة إلى شھر : [ قال المصنف رحمھ هللا. ٌمرجوح من جھة النظر في األدلة

ینة فإنھ یشرع أن یذھب اإلنسان إلى مسجده، وُیصلى لو كان معك في نفس المد بحاضر، وشرط ذلك أن یكون في بلٍد غیر بلد المصلي، أما
 ...... .ّعلیھ في مسجده الذي یصلى علیھ، أما لو صلى أھل حي على میٍت في بلدھم ینوون بھ صالة الغائب فإن ذلك غیر مشروع

 
 حكم الصالة على الغال

 
 

أن ولي أمر : إما أن یقصد بھ اإلمامة الكبرى، وھي: ینیطلق بمعنی) اإلمام]. (وال یصلي اإلمام على الغال: [قال المصنف رحمھ هللا
ھو األخذ من الغنیمة قبل قسمتھا، ویكون أشبھ بالسرقة، فیسرق : والغلول. ّھو الذي غل من الغنیمة: والغال. المسلمین ال یصلي على الغال

ُومْن یغل: من الغنیمة ویأخذ منھا قبل قسمتھا، وھذا ھو الذي توعده هللا، فقال ْ َ َ ِْل یأت بما غل یْوم القیامة َ ِ َّ َِ َ َ َ َْ َ َ ِ فأخبر أنھ یفضح ] 161:آل عمران[ْ
وأجمع العلماء على أن الغلول من الغنیمة من كبائر الذنوب التي توجب فسق صاحبھا وسقوط عدالتھ ورد . على رءوس األشھاد یوم القیامة

اإلمام الخاص، وھي التي یسمیھا العلماء اإلمامة : ى الثاني لإلماموالمعن. شھادتھ، وتوجب تعزیر صاحبھ، فال یصلي اإلمام العام علیھ
الصغرى، وھي إمامة الصالة، وال شك أن اإلمام الراتب وإمام الحي ینزل منزلة اإلمام العام، فإذا توفي في الحي من ُعرف بفسقھ وفجوره، 

نھ ال یشرع أن یصلى علیھ أھل الفضل كالعلماء ونحوھم ممن لھم وفیھ ھذا المعنى الذي ھو الغلول أو ما ھو مثلھ من المعاصي الكبیرة، فإ
: أما الدلیل على عدم الصالة على الغال فما ثبت في الحدیث الصحیح عنھ علیھ الصالة والسالم. ًفضل؛ زجرا للناس أن یكونوا على حالتھم

ّإنھ غل، ففتش رحلھ : فتغیرت وجوه القوم، فقال! مصلوا على صاحبك: أنھ أتي برجل لیصلى علیھ، فامتنع علیھ الصالة والسالم وقال(
ِوھذا یوم خیبر، وكانت الخرز ال تساوي درھمین، فُحرم بسببھا صالة رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم ) فوجدت فیھ خرزات من خرز الیھود

إنھ ال یصلي علیھ اإلمام، وعلیھ بعض فقھاء كل من اقترف الكبائر، وكان في حكم الفساق ف: وقال بعض العلماء. علیھ، ودعاؤه واستغفاره لھ
ًألن المعنى واحد، وإن كان األقوى أنھ یصلى علیھ إعماال لألصل، ویستثنى من ورد : ًالحنابلة رحمھم هللا إلحاقا لھ بمن غل في الغنیمة، قالوا
 ...... .النص باستثنائھ وھو من غل من الغنیمة ومن قتل نفسھ

 
 حكم الصالة على قاتل نفسھ

 
 

وال یصلى على من قتل نفسھ، وھو المنتحر، وقد ثبت عنھ علیھ الصالة والسالم في : أي]. وال على قاتل نفسھ: [قال المصنف رحمھ هللا
وفي ھذا دلیل على أنھ یترك لیصلي علیھ ) أنھ أتي برجل قتل نفسھ بمشاقص فامتنع من الصالة علیھ، فصلى علیھ الصحابة: (الصحیح

والقاتل لنفسھ ثبت النص عن النبي صلى . ً فإنھ ال یصلي علیھ؛ زجرا للناس عن فعلھ- الذي ھو إمام المسجد أو اإلمام العام- ام الناس، أما اإلم
في نار  ًمن تحسى سما فمات منھ؛ فھو: (- كما في صحیح البخاري- هللا علیھ وسلم أنھ یعذب بما قتل بھ نفسھ، فقال علیھ الصالة والسالم 

ًدا مخلدا فیھا، ومن طعن نفسھ بحدیدة فمات فھو یجأھا في نار جنھم خالدا مخلدا فیھا، ومن صعد إلى شاھق فتردى منھ جھنم یتحساه خال ً ً ً
ًفمات، فھو في نار جنھم یتردى خالدا مخلدا فیھا والخلود ھنا للمستحل الذي استحل ھذا الفعل، وال شك أن . نسأل هللا السالمة والعافیة) ً

حار إنما یكون لضعف اإلیمان، ولذلك ینبغي للمسلم أن یسعى في زیادة إیمانھ، وأن یعود نفسھ كلما ضاقت علیھ الدنیا أن اإلقدام على االنت
یلتجئ إلى هللا سبحانھ وتعالى، وال شك أن كثرة الضیق وكثرة الھموم والغموم توجب على المؤمن التسلح بالتعلق با عز وجل أضعاف ما 

لما كان التجاء العبد إلى هللا أصدق، ویقینھ با سبحانھ وتعالى أكمل؛ كلما كان الفرج أقرب إلیھ من حبل الورید، فإن نزل بھ من البالء، وك
ِحتى إذا ضاقت علْیھم األْرُض بما رُحبت وضاقت علْیھم أنفُسُھم وظنوا أْن ال ملجأ م: هللا سبحانھ وتعالى یقول َ َ ََ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َْ ُّ َ َ ََّ َْ ْ ُُ ِ ِْ َ ْ ْ َِ ْن هللا إال إلْیھ ثم تاب علْیھم َِ ِ َ ََ َ ََ َّ ُ ِ ِ َِّ ِ َّ

ْوظنوا أْن ال ملجأ من هللا إال إلْیھ ثم تاب علْیھم : فلما بلغ األمر مبلغھ، ووصلوا إلى قولھ] 118:التوبة[ ِ َ َ َُّ َ َ َ َ ََ َّ ُ َ َِ ِِ َِّ َِ َّ ، جاء الفرج عند قوة ]118:التوبة[ْ
ب من هللا إال إلى هللا؛ فإن بلغ العبد ھذا المبلغ فقد نعمت عینھ في البالء، وھذا ھو مقام الیقین الیقین أنھ ال ملجأ وال منجى وال مفر وال مھر

ًفإن اإلنسان تنتابھ الھموم في نفسھ وأھلھ ومالھ وولده، فإذا اطرح بین یدي هللا عز وجل داعیا ضارعا شاكیا مبتھال . في حال الكرب ً ً ً
ًمتضرعا متخشعا فإن هللا یحب منھ ذلك ً، ولعل هللا أن یجعل ھذا االبتھال والتضرع سببا في زیادة قربھ منھ؛ ألنھ كلما ابتھل وتضرع  ً

ًسبحانھ وتعالى وصدق في یقینھ كلما زاد قربھ من هللا، وكم من إنسان نزلت بھ المصیبة فكانت سببا في قربھ من هللا جل وعال، وھذا الذي 
فینبغي على المؤمن أال یقدم على ھذه النھایة . أنھا نقمة في الظاھر لكنھا آلت إلى نعمة في الباطن: أيتحول النقمة إلى نعمة،  :یسمیھ العلماء

َوال : ًالتي ھي أسوء النھایات، وھي من عالمات سوء الخاتمة، وهللا عز وجل جعل النفس أمانة في عنق كل اإلنسان، فقال هللا سبحانھ وتعالى
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َتقتلوا أنفسكم إن هللا َّ َّ ِ ْ ُ ُ ُ َْ َ ُ ً كان بكم رحیما َ ِ َ َْ ُ ِ ْوال تقتلوا أنفسكم ثم قال بعدھا: إن هللا قال: یقول بعض العلماء]. 29:النساء[َ ُ ُ ُ َْ ََ ُ ًإن هللا كان بكم رحیما كأنھ : َ ِ ََّ َْ ُ ِ َِ َ َّ
قدم على تعذیب نفسھ، بل علیھ ٌأبشروا، مھما أصابكم من الھم والغم فإني رحیم بكم، وال یحتاج اإلنسان لتفریج ھمھ وإزالة غمھ أن ی: یقول

أن یقبل على هللا سبحانھ وتعالى، وأن یلتجئ إلى هللا سبحانھ وتعالى الذي ال ملجأ للعبد وال منجى منھ إال إلیھ سبحانھ وتعالى، وقد ثبت في 
ّ فوض العبد أمره إلى هللا ذاق حالوة فإذا). ال ملجأ وال منجى منك إال إلیك: (الحدیث عنھ علیھ الصالة والسالم من دعائھ عند النوم أن یقول

اإلیمان ولذة العبودیة، وصعدت كلماتھ ودعواتھ وابتھاالتھ ومناداتھ إلى هللا سبحانھ وتعالى، كلمات تفتح لھا أبواب السماوات؛ ألنھا تخرج 
لمھ إلى الشیطان، وأسلمھ إلى سوء الظن ًمن قلٍب صادق متعلق با جل جاللھ؛ فیرحمھ هللا عز وجل، ولكن إذا أراد هللا أن یشقي عبدا أس

بالرحمن، فأصبحت تضیق علیھ نفسھ التي بین جنبیھ، فأول ما ینزل بھ من الكرب في نفسھ ومالھ وولده، تضیق دائرتھ علیھ ویتسخط على 
، وأن هللا نكد عیشھ وأن هللا، وأن القضاء والقدر، ولربما یتسخط على ربھ، ویذكر الكلمات التي ال تلیق با سبحانھ وتعالى، وأن هللا ظلمھ

، نسأل هللا  هللا، فال یزال ربك یضیق علیھ حتى یضیق من نفسھ التي بین جنبیھ، فیتسلط علیھ الشیطان، فیقدم على قتلھا وینتحر والعیاذ با
أن یكون إقدامھ : یصلى علیھ؛ لكن بشرطعلى االنتحار فإنھ ال  فھذا ال یكون إال مع ضعف اإلیمان، فمن قتل نفسھ وأقدم. السالمة والعافیة

على قتل النفس واالنتحار بغیر عذر، أما لو انتحر بعذر كإنسان مجنون رمى نفسھ من شاھق، فإنھ یصلى علیھ ویترحم علیھ، ویدعى لھ، 
، وإن شئت دعوت هللا أن إن شئت صبرت ولك الجنة: (وھو على خیر؛ ألن النبي صلى هللا علیھ وسلم قال للمرأة السوداء التي كانت تصرع

ٍفمثل ھذا إذا ابتلي ببالء في نفسھ من سحر◌ أو مس أو جنون فانتحر؛ فإن هللا عز وجل یؤجره على ما ). أصبر ولي الجنة: قالت. یشفیك ِ ٍ
 وھكذا یقول .ًكان منھ، ویغسل ویكفن ویصلى علیھ ویترحم علیھ، لما لھ من األصل، ویكون فعلھ ھذا معذورا بھ على حالھ الذي بلي بھ

ًلو شرب المسكر غیر عالم بھ، ثم قتل نفسھ؛ فإنھ ال یكون في حكم المنتحر، كإنسان أعطي شرابا یظنھ عصیرا أو ماء فشربھ، فإذا : العلماء ً ً
بھ مسكر، فسكر وقتل نفسھ؛ فإن مثل ھذا یصلى علیھ؛ ألن سكره كان بعذر، وھكذا لو خدر في جراحٍة ونحوھا، وحصل منھ شيء عند 
ًزوال إدراكھ وعدم وعیھ حتى مات وتلفت نفسھ؛ فإنھ في ھذه الحالة یعتبر معذورا، كما لو أقدم على سل شيء من نفسھ لنفسھ ونحوه فمات  ِ َ

أما بالنسبة لغیر ھؤالء من . بسبب عدم وجود النفس؛ فإنھ في ھذه الحالة یعذر ویصلى علیھ، ویصلي علیھ اإلمام، ویدعى لھ ویستغفر لھ
ال :  فإنھ یمنع من الصالة علیھ، أي-ًخاصة من یجاھر بھا- كل من ارتكب الكبائر : من أھل العلم من یقول: عصاة فللعلماء فیھم قوالنعموم ال

ًأنھم مطالبون بالصالة على المیت، إضافة أنھم یؤجرون علیھا، فال : یصلي علیھ اإلمام، أما أفراد الناس فیصلون علیھ، والسبب في ذلك
بأنھ : لكن بالنسبة لإلمام فال یصلى على ھؤالء لالستثناء الذي ذكرناه، والقول. فیصلى علیھ. م نفسك القیراط في الصالة علیھوجھ أن تحر

 ...... .یختص بما ورد من قاتل النفس والغال من القوة بمكان، ویبقى ما عداھم على األصل الموجب لصالة اإلمام وغیره علیھم
 

 حكم الصالة على المیت
 
 

أي ال حرج وال جناح أن یصلى على المیت في المسجد، ) : وال بأس]. (وال بأس بالصالة علیھ في المسجد: [قال المصنف رحمھ هللا
ھل یجوز أن تدخل : ًلیس عائدا على القاتل نفسھ وال على المنتحر، إنما ھو عائد على المیت، وھي مسألة خالفیة) علیھ: (والضمیر في قولھ

مسجد أو ال یجوز؟ بعض العلماء یمنع من إدخال الجنائز إلى المسجد، وكان ھذا القول یقول بھ بعض الصحابة من أصحاب الجنازة إلى ال
 أمرت أن یدخل إلى المسجد - رضي هللا عن الجمیع-النبي صلى هللا علیھ وسلم، ولذلك لما أرادت عائشة رضي هللا عنھا أن تصلي على سعد 

سرعان ما نسي الناس، ما صلى رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم على سھل بن بیضاء إال في ! بحان هللاس: (فأنكر الناس ذلك، فقالت
ًفأخذ العلماء من ھذا دلیال على أنھ یجوز إدخال الجنائز إلى المساجد للصالة علیھا، وخالف في ذلك أصحاب مالك رحمة هللا ) . المسجد

ًل الجنائز إلى المساجد، وإنما یكون للجنائز مصلى، وقد كان للجنائز مصلى في عھد النبي صلى ال تدخ: الحنفیة فقالوا علیھم، ووافقھم بعض
وال بأس بالصالة علیھ : هللا علیھ وسلم، لكن ھذا على سبیل األفضل، وأما دخولھا إلى المسجد فال حرج فیھ، وھذا الذي عناه المصنف بقولھ

إنھ ال تدخل الجنائز إلى المسجد؛ ألن النبي صلى هللا :  قال من أھل العلم رحمة هللا علیھمًال جناح وال حرج؛ خالفا لمن: في المسجد، أي
علیھ وسلم قد جعل مصلى یصلى فیھ على الجنائز؛ لكن الصحیح أنھ ال حرج؛ ألن النبي صلى هللا علیھ وسلم صلى على سھل في المسجد، 

 ...... .وھذا حدیث صحیح ثابت عنھ علیھ الصالة والسالم
 
 
 

  تشییع المیت ودفنھ-شرح زاد المستقنع 
صفة المشي بھا، وكیفیة حملھا، وما یسن في المشي بھا، وما یكره أو یحرم، ونحو ذلك، : للجنائز أ؛كام متعلقة بتشییعھا وحملھا، ومن ذلك

 .وغیرھا من األحكامكیفیة إدخال المیت إلى القبر، وأیھما أفضل الشق أم اللحد، : وھناك أحكام متعلقة بالدفن، منھا
 صفة حمل الجنازة

 
 

. بسم هللا الرحمن الرحیم الحمد  رب العالمین، والصالة والسالم على أشرف األنبیاء والمرسلین، سیدنا محمٍد وعلى آلھ وصحبھ أجمعین
ُِیسن التْربیع في حْملھ : ٌفصل: [ یقول رحمھ هللا: أما بعد ِ ِ َُّ  الصالة؛ ألن اإلقبال بالمیت إلى المسجد یحتاج إلى في الواقع أن الحمل قد یسبق]. َِ

فیكون وجھ . حمل، وتأخیر المصنف للحمل لھ وجھ، فبعض العلماء یقدم أحكام الحمل على الصالة، وبعضھم یؤخر أحكام الحمل عن الصالة
والصالة علیھ؛ فألحقت بالنظیر من جھة  فینھأن الصالة واجبة؛ فألحقت بالواجبات المتقدمة من تغسیلھ وتك: من قدم أحكام الصالة على الحمل
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: ٌوحمل المیت فیھ فضیلة؛ وذلك أنھ عمل یقصد بھ القربة، ویعتبر من الحسنات، أي. ثم الحمل بعد ذلك؛ ألنھ یكون بعد الصالة. مرتبة اللزوم
نون أحكامھ؛ لورود السنن عن النبي صلى هللا أن اإلنسان یثاب إذا قصد بھ وجھ هللا عز وجل، والعلماء رحمة هللا علیھم یتكلمون علیھ ویبی

علیھ وسلم في أحكام المیت، وكذلك اآلثار عن أصحاب النبي صلى هللا علیھ وسلم، ومن ھنا اعتنى المصنف رحمھ هللا ببیان ھذه األحكام 
 ...... .(یسن التربیع في حملھ: (والمسائل، فقال رحمھ هللا

 
 التربیع في حمل الجنازة

 
 

عمودان في مقدمة الجنازة، وعمودان في : من المعلوم أن سریر المیت یكون على أربعة أعمدة یحمل المیت بھا): سن التربیعی: (فقولھ
مؤخرة سریر الجنازة؛ واألفضل واألكمل لإلنسان أن یكون حملھ من ھذه الجھات األربع، وفیھ أثر عن عبد هللا بن مسعود رضي هللا عنھ، 

أن یبدأ : والتربیع. ً یعتبر مرسال، ألن أبا عبیدة بن عبد هللا لم یسمع من أبیھ عبد هللا بن مسعود رضي هللا عنھولكن فیھ انقطاع، ولذلك
بمقدمة الجنازة ویأخذ بالیمین؛ لفضل الیمین وشرفھا؛ وقد كان صلى هللا علیھ وسلم یعجبھ التیمن، ثم بعد ذلك ینتقل إلى المؤخرة في نفس 

ھذا ھو الذي یقصده العلماء من .  یرجع إلى المقدمة فیحمل باألیسر، ثم یتأخر المؤخرة لألیسر، فیكون قد ربعجھة الیمین، ثم بعد ذلك
أن یكون حمل اإلنسان للجنازة من جھات السریر األربع، وال یقتصر على جھٍة دون جھة؛ للحدیث الذي ذكرنا، ولو صح ال : أي. التربیع

كن األمر واسع إن شاء هللا تعالى، وال حرج أن یحمل اإلنسان من أي جھة، وال شك أن أن یبدأ بجھة ًشك أنھ یعتبر دلیال على الفضیلة، ل
فإن شق علیھ لمكان الزحام وضرر الناس، بحیث یصعب علیك أن تنتقل إلى جھة الیسار، أو صعب علیك أن . ًالیمین تأسیا بتفضیل الیمین

ًأن یكون وسطا في مقدمة السریر، : األفضل أن یحمل بعمودي السریر، أي:  العلماءوقال بعض. تتقدم حتى تنال المقدمة فاألمر واسع
أنھ في المقدمة یمكن أن یرى من أمامھ، فیحمل بطرفي عضادتي السریر، وفي ذلك : ویرون ھذا في المقدمة ال في المؤخرة، وتوضیح ذلك

إن ھذا یدل على أن األفضل أن یأخذ : ضي هللا عنھ وأرضاه، فقالواحدیث وراد عن النبي صلى هللا علیھ وسلم في حملھ لـسعد بن معاذ ر
ًوالذي یظھر أن األمر واسع، خاصة قي حال الزحام، وألنھ ربما أضر بغیره، وربما أجحف بھ، وربما ال یصل إلى الجھات على . بھما

لسریر فھذا من الصعوبة بمكان؛ ألنھ إذا حمل من مؤخرة أما بالنسبة للتثنیة وحمل طرفي السریر من آخر ا. الطریقة التي ذكرناھا إال بأذیة
ًالسریر ال یأمن أن یطأ أحدا أمامھ أو یؤذیھ، وربما تكون ھناك حفرة أو یكون ھناك شيء ال ینتبھ لھ؛ ألنھ ال یرى الذي أمامھ، فضیقوا في 

أن : یفرق بین التربیع وبین التثنیة. ھ وسلم أثر في المقدمةقد جاء عن النبي صلى هللا علی: المؤخرة، بخالف المقدمة فإنھم وسعوا فیھا وقالوا
وفي التثنیة ال یشترط أن یضع طرفي . التثنیة تكون من مقدمة السریر دون المؤخرة، وأما التربیع فإنھ البد فیھ أن یكون من األربع الجھات

األیسر على عاتقھ األیسر، إنما یعتبر أن یحمل، فإذا أن یجعل الطرف األیمن على عاتقھ األیمن، والطرف : السریر على كتفیھ، بمعنى
حصل الحمل فھو المقصود؛ ألنھ في بعض األحیان ال یتیسر لك إذا كان طرفا السریر متباعدین، فإن تیسر ذلك كما إذا كان للسریر حماالت 

یر من الخشب كما ھو موجود في حالنا لیوم، ٌونحوھا، فیمكن أن یضعھما على كتفیھ؛ لكن ھذا أمر من الصعوبة بمكان، فیما لو كان السر
 .فحینئٍذ یخرج بطرفي السریر بیدیھ كأنھ حامل، وینبغي علیھ أن ال یؤذي الناس

 
 
 
 

 التداول في حمل الجنازة
 
 

ًلو أنك حملت على طرفي السریر، وجاء رجل لكي یحل محلك، فھل تبتعد تمكینا لھ من الفضل أو تصر وتبقى؟ : وھناك مسألة وھي للعلماء ٌ
ًتبقى؛ ألنھ ال إیثار في القربات، فتبقى ممسكا بھ لفضیلة الحمل، وال تتركھ لغیرك حتى : كان بعض مشایخنا یقول: في ھذه المسألة قوالن

. ضلتعیا، أو ال تستطیع أن تقوى؛ فحینئٍذ تترك لغیرك؛ فیرون أن األفضل أن یتمسك اإلنسان بھ حتى یصیب أكثر األجر وال یؤثر غیره بالف
ال یجوز أن یقوم اإلنسان من الصف األول إلى الصف الثاني ولو لكبیر سن؛ واختلفوا في الوالد، وإن كان األقوى واألصح : ومن ھنا قالوا

أنھ یجوز أن تتأخر لوالدك؛ ألنك إذا تأخرت نلت مرتبة البر، وھي أفضل، وھذا لھ وجھ، یعني یستثنى في اإلیثار في القرب والطاعات أن 
صلة الرحم، وأما  لو كان إنسان لھ حق علیك كالعم والخال ونحوه ممن لھ حق القرابة، فیمكن أن تؤثر لمكان: فھنا. ن فیھ بر للوالدیكو

ًغیرھم من عامة الناس فال، فیصبح األمر أشد إذا كان المحمول والدا أو قریبا، فیكون من البر أن تصر على البقاء ما لم تضعف، فیكون فیھ  ً
ًكونھ من بالغ البر، وكونھ أیضا یحصل عظیم األجر؛ فیبقى قدر استطاعتھ في ذلك المكان ولو زاحمھ غیره فیھ؛ تحصیال لھذا : نالوجھا ً

  . فیھ ما ذكرناه من حدیث سعد]. ویباح بین العمودین: [قولھ. األجر والثواب
 
 
 
 

 صفة المشي بالجنازة
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 .......[ویسن اإلسراع بھا: [قال المصنف رحمھ هللا

 
 اإلسراع بالجنازة

 
 

: أن قولھ: األولى: وھو حدیث تكلم العلماء في سنده، وفیھ مسائل) أسرعوا بالجنازة: (بالجنازة؛ ألن النبي صلى هللا علیھ وسلم قال: یعني
ًفیھ دلیل على أن السنة أن یكون المشي بھا رمال وإسراعا، وھذا ھو األفضل، وقد جاء حدیث) أسرعوا بالجنازة(  آخر صحیح یدل على أن ً

. وفیھ دلیل على خطأ بعض العامة الذین ینكرون على الناس إذا أسرعوا بالجنازة. الصحابة كانوا یرملون بالجنائز، وھذا أفضل من المشي
وأن یبادر بھا، ولذلك ال أن السنة أال تبقى الجنازة : والمسالة الثانیة. ًوفیھ أنھ یرمل بھا تحصیال لفضیلة ما ذكرناه من التأسي وإصابة السنة

تؤخر إال ألمر ضروري، أو وجود ما یدل على استثناء شرعي یجیز لنا أن نؤخر الجنازة، وإال فاألصل أن یبادر بھا، وال یجوز لألھل أن 
ِیؤخروا الجنازة إال لوجود عذر شرعي؛ ألنھ أمر باإلسراع بھا ُ  بمعنى أن نھیئ یشمل اإلسراع في تغسیلھ،) أسرعوا بالجنازة: (فقولھ. ٍ

ًتغسیلھ في أقرب وقت، ولیس المراد أن نعجل أثناء التغسیل؛ ألنھ ربما إذا عجل أثناء التغسیل أضاع حقوقا واجبة، وإنما المراد أن یسرع 
الة علیھ، ثم یسرع ًویشمل اإلسراع في تكفینھ، فال یتركھ بعد تغسیلھ ممددا في الفناء، بل یعاجل بتكفینھ، ثم یسرع في حملھ ثم الص. بالتغسیل

: والمراد باإلسراع في الحدیث إسراع المشي؛ ألنھ ھو السنة، وألن الجنازة إذا كانت صالحة تقول. في دفنھ، فھذا معنى اإلسراع بالجنازة
ًوھذا ثابت في الصحیح، فكأننا إذا أسرعنا بالجنازة حققنا مقصود الشرع، وأرفقنا بالمیت إن كان صالحا. قدموني، قدموني : وإذا كان حدیث. ٌ

یدل على مشروعیة اإلسراع بالجنازة؛ ألنھ یحقق مقصود ) قدموني، قدموني(إن حدیث الصحیحین : ًضعیفا، فإننا نقول) أسرعوا بالجنازة(
 .في ذلكهللا علیھ وسلم ھذا المعنى إال لشرف تقدیم المسلم من األحیاء على قبره والعجلة  الشرع من التعجیل بھا، ولم یذكر النبي صلى

 
 
 
 

 موقع المشاة والركبان من الجنازة
 
 

السنة أن ُیمشى أمام الجنازة، وأن یكون الركبان ) وكون المشاة أمامھا: (قولھ]. وكون المشاة أمامھا والركبان خلفھا: [قال المصنف رحمھ هللا
یكونون في الخلف حتى ال یؤذى الناس؛ ألنھم إذا إن الركبان : ویقولون. وراءھا، وفي ذلك الحدیث المشھور عن ابن مسعود رضي هللا عنھ

كانوا في األمام أضروا بالناس وأجحفوا بھم، وفي حكم الركبان المركبات الموجودة اآلن كالسیارات ونحوھا؛ ألنھا إذا كانت في األمام ربما 
الجنازة محمولة في المركبات كالسیارات فإذا كانت . عطلت الجنازة عن المضي؛ فتكون في الخلف لیمكن المشي بالجنازة؛ وھو األفضل

ونحوھا فحینئٍذ ال إشكال فإن الحكم أن یكونوا وراءھا، ألنھ ال یتیسر للمشاة أن یرافقوھا، وإنما یكونون وراءھا، ثم یبادر بھا على الصفة 
ھ وسلم نھى عن الجلوس حتى توضع، فقد ثبت في السنة أن النبي صلى هللا علی]. ویكره جلوس تابعیھا حتى توضع: [قال. المعھودة اآلن

حتى توضع في القبر، فإذا خرجت في تشییع جنازة ودخلت المقبرة ثم وضع : حتى توضع على األرض، وروایة: روایة: وھناك روایتان
. یت إلى القبرحتى ینزل الم: السریر، فعلى الروایة األولى بل والثانیة ال یجوز لك أن تجلس حتى یوضع السریر، وعلى الروایة الثانیة

وألنھ ثبت في حدیث البراء بن ) في القبر(أقوى من روایة ) على األرض(أنھ ال یجوز حتى توضع على األرض؛ ألن روایة : واألقوى
إلى آخر ...) ٌإن العبد المؤمن إذا احتضر حضرتھ مالئكة بیض الوجوه معھم كفن من الجنة : (عازب رضي هللا عنھ، وھو حدیث مشھور

خرج النبي صلى هللا علیھ وسلم في جنازة أنصاري، فجلس علیھ الصالة والسالم وجلسنا حولھ حتى : (في ھذا الحدیث یقول البراء . الحدیث
حتى یحفر القبر ویلحد، فدل على جلوس النبي صلى هللا علیھ وسلم قبل وضع الرجل في قبره، وھذا یدل على أنھ یشرع أن : أي) یلحد لھ

  . قبل أن یوضع المیت في القبر، فإذا وضعت على األرض جاز لك أن تجلسیجلس من شیع الجنازة
 
 
 
 

 حكم تسجیة قبر المرأة والرجل
 
 

ألنھ أمكن للستر، وأثر ذلك عن بعض أمھات المؤمنین رضي هللا عنھن، وأنكر بعض الصحابة تغطیة : أي]. ویسجى قبر امرأة فقط: [قال
. یغطى أثناء عمل الملحد للمیت وقیامھ على شأنھ:  الجنازة أو یؤخذ لحاف ثم یوضع فوق القبر، أيأن یؤخذ بغطاء: والتسجیة. القبر للرجال

ُأن تكون للنساء، فالمرأة إذا دلیت في قبرھا شرع أن تغطى؛ ألنھ : الحالة األولى: والتسجیة تكون على حالتین. أن یغطى القبر: فالتسجیة
ً ملفوفة في كفنھا لكن جرمھا وجسمھا واضح أمام الناس من جھة تقاطیع الجسم، خاصة في أدعى لسترھا وحفظ عورتھا، ألنھا وإن كانت

یغطى : األكفان؛ ولذلك تدلى حتى ولو وضعت في سریر حتى یكون أبلغ في سترھا، وأبعد عن الفتنة بھا، فتدلى في القبر ویسجى القبر، أي
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أن : الحالة الثانیة. افھ، وال حاجة أن ینظروا إلیھا أثناء وضعھا في لحدھاویترك بقدر الھوي ونحوه، فیوضع الساتر ویمسك الناس بأطر
ًإذا ُوجد الموجب في الرجال، فإذا كان في شدة ظھیرة أو كان المطر نازال وأرید : یسجى القبر لشدة الحر والظھیرة ونحوھا في الرجال، أي ِ

وحینئٍذ ال حرج أن تكون التسجیة لمعنى؛ وبعض طالب العلم ال یفرق فینكر تسجیة المیت، فإنھا لیست لستر العورة وإنما ھي لدفع الضرر، 
فإن كانت التسجیة بمعنى الرفق بمن ھو داخل القبر، من دفع حر الشمس عنھ، فحینئٍذ ال حرج أن : ًأن فیھ تفصیال: ًذلك إطالقا، والواقع

نى التسجیة فإنھ بدعة، وقد أنكره أصحاب النبي صلى هللا علیھ یغطى، بمعنى أنھ یستر حتى یقیھ حر الشمس وضررھا، وأما إذا كان بمع
 ...... .مع عھدنا ذلك إال في النساء، فدل على أنھ یشرع في النساء دون الرجال: وسلم، وقالوا

 
 أفضلیة اللحد على الشق

 
 

إما أن یلحد، وھو أن یوضع : لقبر صورتاناللحد كان في المدینة، والشق كان بمكة، ول]. واللحد أفضل من الشق: [قال المصنف رحمھ هللا
واللحد أفضل؛ ألن هللا اختاره لنبیھ . وإما أن یشق وتحفر لھ الحفرة في وسط القبر، فیوضع فیھا على جنبھ. المیت ویحفر لھ في جانب القبر

ن أبو عبیدة یشق، وكان أبو طلحة یلحد، صلى هللا علیھ وسلم؛ فإنھ لما توفي علیھ الصالة والسالم اختلف الصحابة ھل یلحد لھ أو یشق، وكا
الشق . فأرسلوا إلیھما فسبق الذي یلحد، فعلموا أنھ اختیار هللا لنبیھ صلوات هللا وسالمھ علیھ، فكان اللحد أفضل لذلك، ألنھ أمكن في الستر

 في كھف فیشق، فلو أن األرض كانت یكون في الجدار ونحوھا كاألماكن الصلبة التي یصعب فیھا حفر اللحود؛ ألنھ أرفق وكذلك إذا كان
 وأمكن أن یوضع ثم یرص -صدع-جبلیة وتوفي المیت، ولیس ھناك مكان یمكننا أن نحفره، فحینئٍذ ال حرج إذا وجد كھف أو شق في جبل 

 ...... .علیھ، فإنھ یفعل بھ ذلك، ویعتبر بمثابة القبر
 

 مشروعیة وحكمة الدفن
 
 

: مشروعیتھ من الكتاب قولھ تعالى  عز وجل بكتابھ وبھدي رسولھ صلى هللا علیھ وسلم، واألصل فيوالدفن واجب والزم، وقد شرعھ هللا
َفبعث هللا غرابا یْبحث في األْرض لُیریُھ كْیف ُیواري سْوأة أخیھ قال یا وْیلتا أعجزت أْن أكون مثل ھذا الغراب فأوا َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ ِ َ َ َ َ َُ َ ُ ُ َ َ َ ُ َِ ِ ِ ِ ِ ِْ َُ ْ َ َ َ َ َُ ْ َ ََ ِ ِ َ ً ُ َري سْوأة أخي فأْصبح َّ َ َ ََ َ ََ ِ َ ِ

َمن النادمین  َِ ِ ٍوھذه قضیة قابیل وھابیل؛ فإن قابیل لما قتل أخاه ھابیل، وھو أول قتل من بني آدم وقع في األرض، أرسل هللا ]. 31:المائدة[َِّ
َیا وْیلتا أعجزت أْن : ر عورتھ، فقالیحفر لیدفن حاجتھ، كأنھ یشیر لھ إلى ما ینبغي أن یفعلھ ألخیھ من ست: الغراب یبحث في األرض، أي َُ َْ َ َ َ ََ

ِأكون مثل ھذا الغراب فأواري سْوأة أخي  ِ َِ َ ْ ََ َ َ َ َ َ َ َِ ُ َ ُ ْ َ ٌفھذا دلیل على شرعیة الدفن، وھي أول قضیة دفن كما یقول المفسرون رحمة هللا ] 31:المائدة[ُ
َثم أماتُھ فأقبرهُ : وقال تعالى. علیھم َ َْ َ َ َُ َ . وثبت ذلك عن النبي صلى هللا علیھ وسلم من ھدیھ بالقول والفعل. شروعیة القبرفدل على م] 21:عبس[َّ

ًویشرع قبر الموتى سواء كانوا كفارا أو كانوا مسلمین، فلو أن كافرا مات فإنھ یشرع أن یقبر، وال یجوز أن تترك جثتھ ھكذا؛ ألن هللا كرم  ً
ِولقد كرْمنا بن: بني آدم فقال سبحانھ وتعالى ََّ ََ َ َْ وھذا یسمیھ العلماء التكریم العام الذي یشمل المسلم والكافر، فمن إكرام هللا ] 70:اإلسراء[َي آَدم َ

إنھ یقبر ولو كان : لآلدمي أنھ إذا مات فإنھ یقبر وتحفظ عورتھ، بخالف البھائم والوحوش والسباع وغیرھا، فإنھا تنبذ بالعراء، ومن ھنا قالوا
ًأنھ ال یلحد وال یشق، وإنما یوارى، فتحفر لھ الحفرة ثم تواریھ دون أن تراعي في ذلك شقا : المسلم، بمعنىًكافرا، لكنھ ال یقبر على صفة 

ًوإنما یشرع أن یقبر المیت مسلما كان أو كافرا، لحدیث قتلى بدر، فإنھ أمر النبي صلى هللا علیھ وسلم بالقلیب . ًوال لحدا؛ ألنھ ال كرامة لھ ً
. فإنھ یوارى بالصفة المخصوصة التي ذكرناھا دھم، وعلى ھذا ال حرج أن یوارى الكافر إذا مات، وأما المسلمفرموا فیھ، فووریت أجسا

أن هللا سبحانھ وتعالى دفع ضرر األموات عن األحیاء؛ فإن األحیاء یستضرون برائحة الموتى، ویستضرون : ٌوفي القبر حكم عظیمة منھا
، ویحصل لھم من الھول والفاجعة ما هللا بھ علیم، فإن بقاء األموات فیھ فزع، ورؤیة األموات تحدث في ًبرؤیة قراباتھم وذویھم أمواتا أمامھم

ًالنفوس الفزع والخوف والرعب، ولربما یتنكد عیش اإلنسان خاصة إذا فقد العزیز والكریم علیھ فرآه أمامھ عشیة وصباحا، ولذلك رحم هللا  ً ً
ًاء وأمواتا، فجعل األرض سترا لھم، وفیھا أیضا رحمة باألموات؛ ألن عوراتھم تحفظ وسوآتھم تصان، ًالناس بھذا، وجعل األرض كفاتا أحی ً ً ً

بالنسبة لألنبیاء فإن قبورھم في أماكن موتھم، كما ثبتت السنة عن : واألصل أن اإلنسان بالنسبة للقبر لھ أحوال. عندما ینزلون في القبور
عداھم فإنھم یقبرون في مقابر المسلمین  ر علیھ الصالة و السالم في حجرة عائشة لما قبض فیھا، أما منالنبي صلى هللا علیھ وسلم؛ ولذلك قب

ٍوالقبر في مقابر المسلمین أفضل من أن یكون اإلنسان في موضع خاص؛ ألنھ إذا كان في موضع خاص ال یؤمن أن . العامة التي أوقفت
ًرضھ أو مزرعتھ ونحو ذلك، فال حرج أن یحفر لھ قبر ویدفن فیھ، أما إذا كانت أرضا ًینبش، وإذا كان في موضع خاص وكان ملكا لھ كأ

ًلغیره فال یجوز أن یحفر لھ فیھا قبر إال بإذن مالك األرض؛ ألنھا في أصل الشرع ملك ألھلھا، فال یجوز ألحٍد أن یقبر فیھا أحدا بدون إذن  ٌ
 وشرع للغیر أن یطالب أھلھ بإخراجھ فإنھ یحرم علیھ ذلك لمكان الغصب كما یقول ٍأھلھا، ولذلك لو قبر اإلنسان في أرض یملكھا الغیر

العلماء، وفي حكم ھذا أن یقبر في مسجد، فإن المسجد ال یملكھ أحد؛ ألنھ  عز وجل، وال یجوز أن یقبر أحد فیھ حتى ولو كان صاحب 
ًأوقف مسجدا فلیس من حقھ أن یملك ھذا المسجد أو یبیع شیئاالمسجد؛ ألنھ لما أوقفھ للصالة فیھ فقد خرج عن ملكھ، ولذلك من  منھ؛ ألنھ  ً

ومن ھنا ال یجوز أن یدفن فیھ، مع أن األصل الشرعي یقتضي حرمة أن تتخذ القبور مساجد، أو یكون القبر في مسجد، . خرج عن ملكیتھ
ي هللا عنھا في قصة الكنائس التي كانت في الحبشة، ولعن ٌوھذا مجمع علیھ بین العلماء وھو من كبائر الذنوب كما في حدیث أم سلمة رض

 ...... .النبي صلى هللا علیھ وسلم لما كان یفعلھ النصارى بعظمائھم من البناء على قبورھم
 

 كیفیة إدخال المیت القبر
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أنھ ینزل إلى القبر من :  المیت، بمعنىالسنة المحفوظة أن یسل]. باسم هللا وعلى ملة رسول هللا: ِویقول ُمدخلُھ: [قال المصنف رحمھ هللا
ًفالمكان الذي فیھ المیت إن كان لحدا أو شقا فإنھ ُیسل، فیدخل من عند رجل القبر إلى أن یصل إلى موضع الرأس، فینزل شیئا فشیئا، . رأسھ ً ً ًَ

 رجاله قبل رأسھ؛ فیجعل السریر أو النعش ُبمعنى أن تنزل: وال یدلى.  ثم بعد ذلك أسفلھ-لشرف األعلى-على ھذا یكون أول ما ینزل أعاله 
وھو أن یجعل السریر في القبلة، ثم ینقل بعد ذلك إلى داخل القبر، وكالھما جائز، فیأخذه : ٌوھناك وجھ آخر. بعد ذلك یدلى عن یسار القبر، ثم

فإذا أراد أن یضعھ یقول . دت بھ السنةّاثنان من النعش ویناوالن من بداخل القبر، فھذه صورة ثانیة؛ لكن األفضل السل، وھو الذي ور
، وال یزید على ذلك وال ینقص؛ ألنھ لفظ مخصوص في موضع )باسم هللا وبا وعلى ملة رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم: (ُمدخلھ

َتبارك ا: اسم هللا بركة، وھو فاتحة الخیر، ولذلك قال تعالى. مخصوص، ال تشرع الزیادة فیھ وال النقصان منھ َ َ ك َ َْسم ربِّ َ وھو ] 78:الرحمن[ُ
، فالباء لالستعانة: أي) باسم هللا وبا: (أدعى لرحمة هللا بالعبد، ومعنى باسم هللا أنزلك، وعلى ملة : التقدیر: قال بعض الفقھاء. مستعینین با

ٌاسب للمقام؛ أي أن اإلنسان قد وضعھ ٌرسول هللا أخلفك، ونحو ذلك من التأویالت، وھذا كلھ لم یرد بھ وجھ صحیح، لكنھ ذكر مخصوص من
هللا علیھ وسلم، وھي أفضل الملل وأحبھا إلى هللا سبحانھ وتعالى، والملة التي ال یقبل هللا ملة دونھا وال غیرھا،  على ملة رسول هللا صلى

 ...... .وھي ملة اإلسالم، وھي الحنیفیة التي ال نجاة للعبد إال بھا
 

 ر وحال الناس من حولھكیفیة وضع المیت داخل القب
 
 

قبل أن ینزلھ في القبر یكون ھناك على األقل شخصان، وھذا ]. ویضعھ في لحده على شقھ األیمن مستقبل القبلة: [قال المصنف رحمھ هللا
لحدیث عن والسنة أن یوسع من جھة الرأس ومن جھة الرجلین، وقد جاء في ا. أحدھما یكون عند رجلیھ، والثاني عند رأسھ: أرفق بالمیت

ًالنبي صلى هللا علیھ وسلم أنھ أمر بتوسیعھ، فال یكون اللحد ضیقا بمقدار ما یسع جسد اإلنسان، بل األفضل أن یوسع الحفر في جانب القبر 
لصحیح ثم یوضع على شقھ األیمن مستقبل القبلة، ففي الحدیث ا. من جھة الرأس ومن جھة الرجلین، ألن النبي صلى هللا علیھ وسلم أمر بذلك

والنوم ھو : قالوا. الحدیث...) باسم هللا: ثم اضطجع على شقك األیمن وقل إذا أویت إلى مضجعك فتوضأ وضوءك للصالة،: (عن البراء 
ًقبلتكم أحیاء وأمواتا: (المیتة الصغرى، وأما استقبال القبلة؛ فألن النبي صلى هللا علیھ وسلم قال ت فھذا یدل على أن السنة أن یوضع المی) ً

وأما بالنسبة للكافر فإنھ یوضع على حالھ، إال إذا كانت المرأة كافرة وفي بطنھا . مستقبل القبلة، وھذا بالنسبة لمن مات من أھل اإلسالم
ه جنین، فإنھا توضع على شقھا األیسر؛ حتى یكون جنینھا إلى القبلة، على القول بأن أوالد الكفار على الفطرة، وحینئٍذ یكون جنینھا في ھذ

وأما غیر ذلك من أحوال الكفار فإنھم یوارون، وال یقبرون على . ًالصورة على شقھ األیمن مستقبال القبلة؛ ألن الجنین یستقبل ظھر أمھ
وإذا فرغ من وضعھ في قبره فإنھ ینصب اللبن علیھ كما فعل برسول هللا صلى هللا علیھ وسلم، وبعد . الصفة التي شرف هللا بھا أھل اإلسالم

وینبغي لإلنسان في ھذه الحالة أن یكون أقرب إلى االعتبار واالتعاظ،  .ینتھي من نصب اللبن یمكن الناس من دفنھ وإھالة التراب علیھأن 
إن ورود القیراطین على الصالة وشھود الدفن كائن لما فیھ من المصالح العظیمة من التذكیر باآلخرة، : فإن بعض العلماء رحمھم هللا یقول

ًن شھود الدفن یذكر اإلنسان بحالھ، ویدعوه إلى االتعاظ واالعتبار بغیره، فإذا وضع المیت في قبره فاألفضل لإلنسان أن یكون قریبا وذلك أل
، )فمن شھدھا: (األفضل االقتراب من القبر، لقولھ صلى هللا علیھ وسلم. من القبر، على خالف ما ألفھ بعض الناس من البعد عن القبر

واألفضل أن ینظر إلى حال المقبور؛ ألنھ أدعى لشفقتك علیھ وترحمك علیھ؛ فإن اإلنسان إذا نظر إلى أخیھ المسلم . حضر: بمعنى) شھد(و
وھو یدلى في القبر، ونظر إلى قرابتھ كأبنائھ وإخوانھ وعشیرتھ، وما علیھم من الحزن وأمارات التفجع والتوجع؛ دعاه ذلك إلى أن یستغفر 

ًوتأثر تأثرا بلیغا حتى لربما تذكر أوالده من بعده وقرابتھلھ وأن یترحم علیھ؛  ًفكونھ یكون بعیدا عن القبر . إذا نزل بھ مثل ما نزل بأخیھ ً
وأما ما ورد من حدیث البراء من كونھم تحلقوا على النبي صلى هللا علیھ وسلم، فھذا لیس فیھ أنھ دفن؛ ألنھم . یفوت ھذه المصالح العظیمة

ًومن كان قریبا من القبر، ناظرا إلى حال المیت متفكرا معتبرا، فإنھ یكون أكثر . ٌقبر، وفرق بین حفر القبر وبین التدلیة للقبركانوا یحفرون ال ً ً ً
ًحضورا للقلب، وأكثر خشوعا وأكثر تأثرا، وأكثر دعاء واستغفارا للمیت وترحما علیھ ً ً ً فإنھ إذا ابتعد عن القبر ربما جاءه : والعكس بالعكس. ًً

إنسان من أھل الدنیا، وشغلھ بفضول األحادیث، ولربما تكلم في شيء من الدنیا یخرجھ عن المقصود من شھوده للجنازة، وعلى ھذا فإن 
ًاألفضل واألكمل أن یكون اإلنسان مطلعا على القبر قریبا من القبر، ولو أدى ذلك إلى زحام ال ضرر فیھ، بل حتى ولو كان فیھ ضرر على  ً

اإلنسان یزاحم وال یؤذي غیره ولكن غیره یؤذیھ، فإنك إذا لم  كون: ھ یصبر؛ ألنھ باب المزاحمة على الخیر، وھي مشروعة، أياإلنسان فإن
ًتؤذ أحدا وتضررت بالزحام أجرت؛ ولذلك كان ابن عمر رضي هللا عنھ، یقف عند الحجر وال یجاوزه حتى یقبلھ، ولربما یضرب من الناس 

ًوال شك أن اإلنسان كلما أوذي في الطاعة كلما كان أعظم أجرا، وكان . د في الروایات عنھ رضي هللا عنھویرعف ثالث مرات كما ور
أثر عن عبد هللا بن المبارك رحمھ هللا أنھ دنا . السلف الصالح رحمھم هللا یحبون مثل ھذه المقامات التي یستوي فیھا رفعاء الناس ووضعاؤھم

ھال كفیناك؟ فامتنع رضي هللا عنھ، فلما دخل في الزحام لكز وأوذي وضر في جسده وفي ثیابھ، : ھ أصحابھٍإلى بئر یرید أن یستقي، فقال ل
فاإلنسان . ھكذا طاب لي العیش، دخلت وأنا ابن المبارك ، وخرجت وأنا ابن المبارك : نكفیك ھذا األمر؟ قال: ألم نقل لك: فلما خرج قیل لھ

ٌفإن رؤیتك لھذه الحال صالح لك في دینك وأجر .  منھم، وتأذى في الطاعة أو في الخیر، فإن هللا یؤجرهإذا دخل بین الناس وشعر أنھ كواحٍد
ًلك في آخرتك، ولقد قصر البعض، خاصة من طالب العلم في مثل ھذه المواقف، ولربما تجد بعض العوام في بعض المواقف أبلغ تأثرا من  ً

ًلى القبر ویتأثر برؤیة ھذه المشاھد، ولكن ربما تجد طالب العلم بعیدا عنھا، وربما یقف بمنأى طالب العلم، فإنك تجد من العوام من یبكي ع
عن القبر، وینتظر حتى یفرغ الناس، ثم یأتي ویحثو الحثوات دون أن یتعظ ویرى ھذه المشاھد المؤثرة، واإلنسان الذي یشھد ھذه المواقف 

على صدق رغبتھ في التأثر، ولو ھیأ نفسھ لذلك فخرج وھو یشعر أنھ كواحد من المسلمین وال یتأثر بھا؛ فألنھ لم یجد من نفسھ ما یدل 
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وإنك لتعجب عندما یطوف الناس وتسمع عوام الناس یبكون . ًودخل في حطمة الناس، فإنھ سیشعر أنھ كواحد من عوامھم ولو كان عالما
ما  فسھ في علمھ عندما یجد في عوام الناس من الخشوع في العباداتویخشعون في طوافھم، حتى إن اإلنسان في بعض األحیان یبكي على ن

فإن . ال یجده من خاصة طالب العلم، ولكن نسأل هللا برحمتھ الواسعة أن یرحم قلوبنا من قسوتھا وغفلتھا، وأن یجیرنا من ھذا البالء العظیم
ً یكون في الطاعة أن تتأثر بھا، وأعظم الناس أجرا في شھود الجنائز اإلنسان إذا حرم التأثر بالطاعة فقد حرم خیرتھا وبركتھا، فإن أفضل ما

ًمن رجع منكسر القلب خاشعا، وقد أثر فیھ المشھد والمنظر كأن ذلك المیت قریبھ، وتجد بعض الناس من كمال خشوعھ أبلغ تأثرا من أھل  ً
فینبغي لطالب العلم أن یھیأ نفسھ إذا شھد الجنائز أن . لذي نزل بھالمیت؛ وذلك ألنھ ال ینظر إلى فقد ھذا المیت ولكن ینظر إلى فقده وحالھ ا

ًیكون في منظره وسلوكھ ودلھ وحالھ ما یدل على صدق تأثره بما یرى؛ حتى یكون علمھ مترجما بالعمل، فإذا رآه العامي أحس بأثر العلم 
 التي تھیئ من خشوع القلب وفي مثل ھذه المواضع التي كلما في عملھ، وأثر العلم في عبادتھ، وال ینبغي لھ أن یكون في بعٍد عن األسباب

ًكان اإلنسان فیھا خاشعا كلما كان أعظم أجرا، وكان أدعى لقبول سعیھ في طاعتھ  عز وجل فإذا قبر المیت وأھیل علیھ التراب؛ فإن . ً
رك في دفنھ؛ واألفضل أن تشارك في دفنھ؛ وجمیل من ُالسنة أن یھیل من حضر علیھ التراب، والسنة أن یحثو علیھ ثالث حثیات إذا لم یشا

ٌطالب العلم أو من العالم إذا ساوى عوام الناس وأخذ باآللة ودفن معھم، خاصة إذا كان المدفون من أھل العلم والفضل، أو من لھ حق علیك  ً
دل على الحرص على الخیر؛ فإن الناس إذا رأوا كقریبك؛ فإن مثل ھذه المواقف تدل على التواضع، وتدل على البساطة والبعد عن العلو، وت

طالب العلم یدعوھم إلى الخیر، ورأوه في ھذه المواقف یشارك الناس في حصول الخیر وینافسھم ویحرص علیھ؛ فإن ذلك أدعى لقبول 
. لإلنسان فیھا بین دعوة الكالم والفعلًوقد یكون داعیا بفعلھ دون أن یتكلم، وھذه ھي الدعوة الصادقة التي یجمع هللا . دعوتھ وحبھ والتأثر بھ

على تأثر الناس واقتدائھم بھ في ذلك؛ وكان النبي صلى هللا علیھ : والثاني. على الطاعة والفعل: األجر األول: ومن فعل ذلك أجر مرتین
. على أنھ ینبغي للداعیة أن یكون قدوةًوسلم إذا فعل فعال، اقتتل الصحابة على ذلك الفعل من تأثرھم بھ صلوات هللا وسالمھ علیھ، وھذا یدل 

ًأما لو كان اإلنسان عالما وشغل بسؤال الناس، أو رأى أنھ لو جلس فإنھ یتأثر بالنظر وبحال الناس وھم یھیلون التراب علیھ، وأنھ أبلغ، أو 
ِكان بھ مرض یخشى أن یتضرر لو اقترب من الغبار، فھذا شيء آخر، لكن انو في قلبك أنھ لوال ھذا  ًالبالء لكنت مشاركا لھم؛ حتى یبلغك ٌ

ُفمْن ثقلت موازینُھ : هللا منزلتھم؛ فإن اإلنسان ربما یدخل الجنة بحسنٍة واحدة؛ فإن هللا سبحانھ وتعالى یقول ُِ َ َ َْ ََ فلربما استوت ] 102:المؤمنون[َ
ات، فتأتي حسنة واحدة وربما ھو التراب الذي حسنات اإلنسان وسیئاتھ بسبب مظالم الناس، فأخذ من حسناتھ حتى تستوي الحسنات والسیئ

ٍفتنجیك من النار؛ ولذلك كان السلف الصالح رحمة هللا علیھم یبحثون عن رحمة هللا في كل عمل صالح، من قول أو فعل،  تھیلھ على المیت
، ففي الصحیح عن النبي صلى هللا علیھ ظاھر أو خفي، فإن فاتھ الفعل نواه بقلبھ، فإن اإلنسان ال یدري لعل هللا أن یجعل نجاتھ في حسنة

نقول ھذا ألن ) . فزحزحھ؛ فزحزحھ هللا بھ عن نار جھنم. وهللا ألنحین ھذا عن طریق المسلمین: ًأن رجال مر على غصن شوك فقال: (وسلم
راھم مع عوام الناس، ونرى الرجل ًمثل ھذه المواقف مھمة جدا، خاصة لطالب العلم، وفیھا تربیة، فقد كنا نتأثر بعلمائنا ومشایخنا حینما ن

منھم یحضر جنازة العامي، ولقد رأینا من مشایخنا رحمة هللا علیھم من یشھد جنازة الرجل الذي ال یؤبھ بھ لفقره، أو ضعف نسبھ، فتجد من 
 بعزتھ وجاللھ أن یبلغنا ما فنسأل هللا. ٌالحزن والبكاء علیھ كأنھ واحد من قرابتھ، وھذا ال شك أنھ یدل على كمال اإلیمان وصالح القلوب

 ...... .وهللا تعالى أعلم.. بلغوه، وأن یزیدنا من فضلھ العظیم
 

 األسئلة
 
 

...... 
 

 عرض األدیان على المیت
 
 

السنة الثابتة عن النبي صلى : ما صحة القول بعرض األدیان على المیت، وھل یحصل ھذا العرض لكل شخص أثابكم هللا؟ الجواب: السؤال
فعند أحمد في مسنده من حدیث ). من ربك؟ وما دینك؟ وما تقول في ھذا الرجل الذي بعث فیكم؟: ( علیھ وسلم أن فتنة القبر تكون بالسؤالهللا

ٌإن العبد المؤمن إذا احتضر نزلت إلیھ مالئكة بیض الوجوه، معھم كفن من أكفان الجنة، فیجلسون منھ مد البصر، ثم : (البراء بن عازب 
فتسیل روحھ كما تسیل القطرة من فيِّ السقاء، فال . اخرجي إلى رحمٍة من هللا ورضوان! یا أیتھا الروح الطیبة:  الموت ویقولیأتي ملك

یدعونھا معھ طرفة عین حتى یضعونھا في ذلك الكفن، فتخرج منھا كأحسن نفحة مسٍك وجدت على وجھ األرض؛ ثم یصعدون بھا إلى 
روح فالن بن فالن بأحب أسمائھ إلیھ، حتى تنتھي إلى ما شاء هللا : ما ھذه الروح الطیبة؟ قالوا: لمالئكة إال قالواٍالسماء، فال یمرون بنفر من ا

ًاكتبوا كتاب عبدي في علیین، ثم ردوه إلى األرض فإني منھا خلقتھ وفیھا أعیده، ومنھا أخرجھ تارة : أن تنتھي إلیھ، فیقول هللا عز وجل
ما : یسأالنھ عن ربھ، ویسأالنھ عن دینھ، ویسأالنھ: ثم ذكر علیھ الصالة والسالم الفتنة، وقال) یھ ملكان فیقعدانھأخرى، فترجع روحھ، فیأت

 فیقال -وفي روایة- ال أدري .. ھا.. ھا: ًھو عبد هللا ورسولھ، وشھد باإلیمان، وإن كان منافقا قال: ًتقول في ھذا الرجل؟ فإن كان مؤمنا قال
ال دریت : (ًإما أن یدري لنفسھ فیكون عالما بالشيء، أو یتلو، فیتعلم، فقیل لھ: یت ؛ ألن اإلنسان ینال العلم بإحدى طریقتینال دریت وال تل: لھ

ثم یضرب بمرزبة من حدید، فیصیح صیحة فیسمعھ جمیع خلق هللا إال الجن : (قال. لیس بك علم، ال بدرایة وال بتالوة: ، أي)وال تلیت
.. السؤال، وھي الثابتة عن النبي صلى هللا علیھ وسلم ماتوا من ساعتھم، وھذه ھي الفتنة التي تكون في: ، أي)صعقواواإلنس، ولو سمعوه ل

  .وهللا تعالى أعلم
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 حكم التلقین على القبر
 
 

إذا وضع أن یقوم على قبره : (تلقین المیت بعد قبره، فیھ حدیث معاذ رضي هللا عنھ: ما حكم التلقین على القبر أثابكم هللا؟ الجواب: السؤال
ًاذكر ما كنت علیھ في الدنیا من شھادة أن ال إلھ إال هللا، وأن محمدا رسول هللا، وأنك رضیت با ربا : یا فالن بن فالنة: الرجل ویقول ً

ًوباإلسالم دینا، وبمحمٍد نبیا، فیقول الملك حدیث ضعیف، وھو معارض لما ھو وھذا ال) ٍما لك في رجل یلقن حجتھ من حاجة، فیقومان عنھ: ً
أصح منھ، فإن حدیث البراء بن عازب ذكر المؤمن، وال شك أن هللا ال یظلم عبده، فإن المحسن سیجیب والمسيء ال یجیب ولو لقنھ من في 

ُُیثبِّت: ًاألرض جمیعا، فمن مات على التوحید واإلیمان فإن هللا ھو الذي یثبتھ وھو الذي یلقنھ، كما قال تعالى ِ هللا الذین آمنوا بالقْول الثابت في َ ِ ِِ َِّ َِّ َُ ْ ُ َ َ َّ
َالحیاة الدنیا وفي اآلخرة وُیضل هللا الظالمین ویفعُل هللا ما یشاُء  َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َُ َُّ َّ َّْ ِْ ِ ُّ ِ ِ ِ ِ ُِّ : ثبت في تفسیرھا كما جاء في حدیث البراء أنھ قول المؤمن]. 27:إبراھیم[ْ

ٌمد صلى هللا علیھ وسلم، عند جوابھ بھذه األجوبة الثالثة، فھذا من تثبیت هللا؛ ألنھ إذا رأى الملكین فزع، ربي هللا، ودیني اإلسالم، ونبیي مح
ٍوھالھ المطلع في مكان لم یعھده ولم یألفھ، وھي أول ساعٍة وأول منظر یراه؛ فیكون من أشد الھول على العبد، وھي أول منازل اآلخرة التي  ٍ

ٍمؤمنا ثبت هللا قلبھ، وذلك على قدر ما فیھ من اإلیمان والخیر؛ فإن كان على كمال من اإلیمان وكمال من الصالح یفزع فیھا العبد، فإن كان  ٍ ً
ًفإن هللا سبحانھ وتعالى یثبتھ تثبیتا كامال، وال یخذلھ، وهللا عز وجل یوفق عبده وال یظلمھ فال داعي أن یلقن اإلنسان، فإن هللا عز وجل . ً

َأال إن أْولیاء هللا ال خْوف علْیھم وال ُھم یْحزنون : ٌن لھ سبیلھ ومحجتھ؛ فإن هللا سبحانھ وتعالى لطیف بأولیائھ المؤمنینسیلقنھ حجتھ، ویبی َ َ َ َ َُ َ َْ ْ ِ َ ٌ ِ َّ ِ ََّ َِ *
َالذین آمنوا وكانوا یتقون  َ َ َ َُ ُ َُّ َ ِ َلُھم الُبشرى في الحیاة الدنیا وفي اآلخرة ال تْبدیل* َّ َ َ َ َ َ َِ ِ ِ ِ ِ َِ ْ ُّْ ْ ْ ُ ِ لكلمات هللا َ َّ ِ ِ َِ فاإلنسان الذي یموت على اإلیمان ]. 64-62:یونس[َ

َواتقوا هللا واْعلُموا أنكم ُمالقوهُ وبشر الُمْؤمنین : ال یضیعھ هللا عز وجل، وهللا تعالى یقول َ َ َ َِ ِ ْ ِ ِّ ُ ُ ُْ َّ َ ََّ َ . فالمؤمن ال حاجة لھ إلى أن ُیلقن] 223:البقرة[َّ
وأما حدیث معاذ فضعیف كما . ً علیھ وسلم أنھ لقن میتا؛ فیقتصر على ھذا الوارد، وھو السنة المحفوظةولذلك ما ثبت عن النبي صلى هللا

  .وهللا تعالى أعلم.. تكلم العلماء رحمة هللا علیھم على سنده وبینوا ضعفھ
 
 
 
 

 باسم هللا وعلى ملة رسول هللا: حكم قول الحاضرین عند إنزال المیت
 
 

المحفوظ أن یقولھ من یدخلھ ومن یضعھ في : ؟ الجواب)باسم هللا وعلى ملة رسول هللا: (ًضرون أیضا مع مدخل المیتھل یقول الحا: السؤال
قبره، أما بالنسبة للحاضرین الذین یشھدونھ فإنھم یسكتون، ویقتصرون على الدعاء لھ والترحم علیھ، وسؤال هللا التثبیت، ففي الحدیث 

ولذلك كان األفضل ) استغفروا ألخیكم، واسألوا لھ التثبیت؛ فإنھ اآلن یسأل: ( وسلم أنھ قال بعد دفن المیتالصحیح عن النبي صلى هللا علیھ
واألكمل بعد دفن المیت ومواراتھ أن یقتصر على سؤال الثبات في تلك اللحظة التي تلي الدفن، ویقتصر على سؤال هللا لھ الثبات؛ ألن النبي 

، فیستغفر لھ ألنھ یبتلى بذنوبھ، فإذا غفرت ذنوبھ أمن من ) غفروا ألخیكم، واسألوا لھ التثبیت؛ فإنھ اآلن یسألاست: (صلى هللا علیھ وسلم قال
نسأل هللا العظیم رب العرش الكریم بأسمائھ الحسنى و صفاتھ العلى ووجھھ . من دعاء المناسبة) واسألوا لھ التثبیت: (البالء في قبره، وقولھ

  .وآخر دعوانا أن الحمد  رب العالمین. اللحظات وأعزھا لحظة الوقوف بین یدیھ؛ إنھ ولي ذلك والقادر علیھالكریم؛ أن یجعل أسعد 
 
 
 
 

  أحكام القبور وأحكام أھل المیت-شرح زاد المستقنع 
 الخاصة والعامة، ومن تلك إن كثرة البدع التي تشاھد في المقابر، ومخالفة السنن واآلثار في تلك المواطن تحتم معرفة أحكام القبور على

حكم رفع القبر من األرض، وحكم تجصیصھ والبناء والكتابة والجلوس واالتكاء والوطء علیھ، وحكم دفن االثنین أو أكثر في قبر : األحكام
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. بسم هللا الرحمن الرحیم الحمد  رب العالمین، والصالة والسالم على أشرف األنبیاء والمرسلین، سیدنا محمد وعلى آلھ وصحبھ أجمعین

ذكر المصنف رحمھ هللا األحكام المتعلقة بدفن المیت؛ ثم ]. ًماویرفع القبر عن األرض قدر شبر مسن: [یقول المصنف علیھ رحمة هللا: أما بعد
أن القبور ال ینبغي أن تكون مستویة : ًرحمھ هللا بھذه الجملة أن القبر یرفع شبرا، بمعنى شرع في بیان ما ینبغي أن ُیفعل بظاھر القبر، فبین

ً فكلما كانت معروفة بینة كان ذلك أدعى لحفظھا بعدم الوطء باألرض؛ ألن استواءھا باألرض یوجب الجھل بھا، وعدم الرعایة لحرمتھا،
من أعلى اإلبھام إلى أعلى : الشبر): ًشبرا: (وقولھ. ًوالجلوس علیھا والصالة إلیھا، وأما إذا كانت مستویة باألرض فاألمر على خالف ذلك

تسمى : ِبمعنى العطیة والھبة، ومنھ) الشبر( یطلق وقد. ًالخنصر، فھذا القدر یوصف في لغة العرب بكونھ شبرا كما ذكر صاحب اللسان
ًمأخوذ من السنة؛ ألن قبر النبي صلى هللا علیھ وسلم كان مرتفعا عن األرض، فلم یكن الصقا ) ًیرفع شبرا: (وقولھ). مشبورة(المرأة الكریمة  ً ٌ

ًباألرض وال مبالغا في رفعھ؛ بل كان مرفوعا قدر شبر كما ورد في بعض الروایات، و وھو ما یقارب الشبر؛ یزید : ھذا القدر ھو المأذون بھً
ًقلیال أو ینقص قلیال؛ ألنھ تتحقق بھ الحاجة من العلم بالقبر، فال یصلى وال یجلس وال یوطأ علیھ، وغیر ذلك من األحكام التي ذكرناھا ومما . ً

أال أبعثك على ما بعثني علیھ : ( قال لـأبي الھیاج أنھ: ما ثبت في الصحیح من حدیث علي رضي هللا عنھ: یدل على مشروعیة رفع القبر
ًأال تدع صورة إال طمستھا، وال تمثاال إال كسرتھ، وال قبرا مشرفا إال سویتھ: رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم ً ً فدل ھذا الحدیث على أن ) ً

ًیترك مستویا باألرض؛ ألن النبي صلى هللا علیھ وسلم ًأن یبالغ في رفعھ على األرض، وكذلك أیضا ال : ًأال یترك القبر مشرفا، وھو: السنة
ًخص اإلزالة بالمشرف، فدل على أن القبر غیر المشرف، وھو الذي ارتفع ارتفاعا معقوال دون أن یكون فیھ مبالغة؛ یترك على حالھ ً .

ِوكذلك ورد في صحیح البخاري عن قبر النبي صلى هللا علیھ وسلم حینما كشف لبعض التابعین رح ًمھم هللا، أنھ كان مرتفعا عن األرض، ُ
 كما ورد في بعض الروایات في قبره - قدر شبر-لھذا كلھ نص العلماء على أن السنة في القبور أن ترفع عن األرض، وذكروا ھذا القدر 

َومزاُجُھ مْن ت: تسنیم الشيء رفعھ، ومنھ قولھ سبحانھ وتعالى) ًمسنما: (قولھ. صلوات هللا وسالمھ علیھ َِ ِ ٍْسنیم َ َعْینا یشرُب بھا الُمقرُبون * ِ َ َ َ ََّ َ ْ ِ ْ ً
إنھا عین تأتي من أعلى الجنة، فال یتكلف اإلنسان في طلبھا فأنھار الجنة تكون حاضرة لإلنسان : قیل) من تسنیم: (فقولھ] 28-27:المطففین[

وسنم الشيء إذا رفعھ . لى أحد األقوال في تفسیرھاٍحتى إنھا تصب علیھ من علو، فإذا اشتھاھا وأرادھا كانت أقرب ما تكون إلیھ، وھذا ع
أن التسنیم ضد : غیر مسطح، وقد عرف أھل اللغة كما ذكر اإلمام ابن منظور رحمھ هللا في لسان العرب: أي) ًمسنما: (وأعاله، وقولھ

كما أشار إلیھ البخاري رحمھ هللا في التسطیح، وكأنھ رفع القبر، وذلك یكون باجتماع طرفیھ، وقد ورد ذلك في حدیث التمار بن التمار ،
ًأنھ لما كشف لھ عن قبر النبي صلى هللا علیھ وسلم رآه مسنما، ورأى قبر صاحبیھ على ھذه الصفة، ثالثة قبور غیر الصقة : صحیحھ َُ ِ

ًأن یكون القبر مسنما خالفا لمن قال من العلماء: باألرض وال مرتفعة، وھي مسنمة، وھذه ھي السنة فالتسنیم . ًة أن یكون مسطحاإن السن: ً
  .اجتماع الطرفین كسنام البعیر
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أنھ ال یجوز فعل الشيء : الكراھة التحریمیة، بمعنى: الكراھة تطلق عند العلماء على معنیین]. ویكره تجصیصھ: [قال المصنف رحمھ هللا
ٌمتردد بین كراھة ) ویكره: (فقولھ. یة، وھي التي یثاب تاركھا وال یعاقب فاعلھاوالكراھة التنزیھ. المكروه، ومن فعلھ أثم، ومن تركھ أثیب

ُالتحریم وكراھة التنزیھ، واألكثر في تعبیرات السلف الصالح رحمة هللا علیھم حمل الكراھة على التحریم، فقد تجد األئمة كاإلمام أحمد 
ًأنھ حرام، وإنما اتقى ویتقي كل منھم التعبیر بالحرمة ورعا وخوفا من هللا : ٌھذا شيء أكرھھ، ومراده: ومالك رحمة هللا على الجمیع یقول ً

ویكره : (وقولھ. أكرھھ، فعبر رحمھ هللا بكراھیة البناء على القبر، والكراھة تحریمیة: سبحانھ وتعالى من التصریح بالحرمة، فیقول
ذلك  خلھ، وھكذا یكون بتزویقھ وتجمیلھ ووضع الرخام ونحوتجصیص القبر، وھو وضع الجص فیھ، وذلك یكون ببناء دا: أي) تجصیصھ

ٌفي داخل القبر، فكل ذلك مكروه كراھة تحریم؛ ألن النبي صلى هللا علیھ وسلم نھى عن تجصیص القبر كما ثبت في حدیث جابر وغیره، 
ٌ یدل على أنھ مكروه كراھة تنزیھ، فھو مكروه وھذا النھي األصل أنھ للتحریم حتى یدل الدلیل على ما دون التحریم وھو الكراھة، وال دلیل ٌ

فإنھ یعتبر من المحرمات، فال یجوز تزویق القبور وال تبطین داخلھا وال تطیینھ وال تجصیصھ، وإنما یكون : وعلى ھذا. ًكراھة تحریمیة
لرمال ونحوھا، فقد رخص بأشیاء قدر على حال األرض وعلى ھیئتھا؛ إال في أحوال مستثناة یشد فیھا القبر كما في المواضع التي فیھا ا

شرع رحمھ هللا ) ویكره تجصیصھ: (فقولھ. الحاجة والضرورة على سبیل أن یثبت القبر على المقبور فال ینھدم علیھ، ولیس على سبیل البناء
على األرض، وأنھ یسنم، فابتدأ ًفي األمور التي ال یجوز فعلھا بالقبر، فبعد أن بین ما ھي السنة في القبر، وأنھ یرفع وال یترك مستویا 

من الداخل، ثم سیذكر ما بعد ذلك من البناء والكتابة علیھ، وھي تكون في الظاھر، وكل ذلك من ترتیب األفكار  بالتجصیص الذي یكون
  .وتتابعھا على النسق المعروف، وابتدأ بالتجصیص؛ ألنھ أول ما یكون بعد وضع المیت
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أن البناء على القبر محرم؛ ألن النبي صلى هللا علیھ وسلم نھى عن البناء على القبور، وقد ثبت : أي]: والبناء علیھ: [ال المصنف رحمھ هللاق

أولئك : (في الحدیث الصحیح عنھ علیھ الصالة والسالم أنھ عتب على الیھود والنصارى بناء الكنائس على العبد الصالح إذا مات منھم، وقال
أن أعظم األمور وأجلھا عند هللا سبحانھ وتعالى، والتي أنزل من أجلھا كتبھ وأرسل : فعدھم من شرار الخلق، والسبب في ھذا) شرار الخلق

 ٍوالبناء على القبور مفض إلى التعظیم، وإلى االعتقاد فیھا والتعلق بأھلھا وأصحابھا؛. رسلھ، ھي التوحید وإخالص العبادة  سبحانھ وتعالى
ولذلك كان البناء من كبائر الذنوب المحرمة التي ال یجوز فعلھا، وال شك أن الحي أولى بالبناء من المیت؛ أما المیت فعمران داره بالعمل 

ًالصالح، وبما یكون منھ من الخیر وما قدم آلخرتھ، إن خیرا فخیر وإن شرا فشر، أما البناء فإنھ ال ینفعھ بشيء  ولذلك لما افتتن الناس. ً
بالبناء على القبور حصلت األمور المحظورة، فكان األولون یبنون، ثم خلف من بعدھم خلوف اعتقدوا تعظیم القبور، ثم خلف من بعدھم 
خلوف طافوا بھا واستغاثوا بأھلھا واستجاروا بھم، حتى صرفوا ما  لعباد هللا، وكل ذلك من أعظم األمور وأشدھا؛ ألنھ یمس عقیدة 

وقد أجمع العلماء والفقھاء رحمھم هللا على اختالف مذاھبھم من . نھ با سبحانھ وتعالى، ویفضي إلى الشرك با عز وجلاإلنسان وإیما
الحنفیة والمالكیة والشافعیة والحنابلة والظاھریة على تحریم البناء على القبور، وأن ھذا الفعل من كبائر الذنوب، وأنھ ال یترك البناء على 

ًیھ من فتنة الحي وصرفھ إلى تعظیم المقبور، وھذا كما ھو محل إجماع بین العلماء رحمة هللا علیھم، فالنص أیضا ثابت عن القبر لما ف ٍ
 .رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم بتحریم البناء على القبر

 
 
 
 

 حكم الكتابة على القبور
 
 

أن النبي صلى هللا علیھ وسلم نھى عن الكتابة على : (د ورد في الترمذي والكتابة على القبر، فق: أي]: والكتابة: [قال المصنف رحمھ هللا
الكتابة على القبر من باب المدح والثناء كما كان : الصورة األولى: ٌ، والكتابة على القبر نوع من اإلعالن، والكتابة تأتي على صور)القبر

ًصاحب القبر، وقد یكون ذما لھ وتوبیخا لھ، وقد تكون فیھا شماتة، كأن یفعلھ أھل الجاھلیة، فیكتبون على قبور بعضھم بما فیھ ثناء على  ً
ٍیكتب أبیاتا على عظیم لكي یشمت بھ بعد موتھ، وھذه األحوال كلھا محرمة؛ ألنھ ال مصلحة في ھذه الكتابة، بل الشماتة بالمیت معتبرة،  ً

ِوكذلك مدحھ ال یفیده، ولربما ضر كما في حدیث الصحابي لما ندب، ف ًال خیر في كتابتھا مدحا وال ذماُ الكتابة لإلعالم : الصورة الثانیة. ً
ال یجوز كتابة اسم المقبور على  من أھل العلم من یرى أن عموم النھي یشملھا، وأنھ: أن یكتب اسم الشخص، وللعلماء فیھا وجھان: وھي

ذا زار اإلنسان قریبھ سلم علیھ؛ فإن السالم یبلغھ، فلیس ثم حاجة قبره، وأنھ یترك كسائر الخلق، حتى یكون ذلك أدعى لالتعاظ واالعتبار، وإ
إن المنھي عنھ إنما ھو الكتابة من أجل الذم والمدح، فخصصوا : ورخص بعض أھل العلم رحمھم هللا في الكتابة فقالوا. لتخصیصھ باإلعالم

ًمنع مطلقا أولى، وأنھ ال یشرع الكتابة على القبر ال والذي یظھر أن ال. النھي وال مخصص، وإنما خصصوه بما عرف في عادة الجاھلیة
ًإعالما وال ندبا وال مدحا وال ذما، وإنما یفعل كما فعل برسول هللا صلى هللا علیھ وسلم وبالخلفاء الراشدین من بعده، فتترك القبور دون حاجة  ً ً ً

بھا القبر لكي یزور اإلنسان قریبة أو یدفن األقارب بجانب ھذا وضع عالمة یتمیز : الصورة الثانیة. إلى ذكر األسماء أو اإلعالم بعالمات
ٍالمیت، وقد ورد ما یدل على ذلك في حدیث عثمان بن مظعون رضي هللا عنھ وأرضاه؛ فإن النبي صلى هللا علیھ وسلم لما قبره أمر بحجر 

یل على مشروعیة تعلیم القبر للحاجة، حتى یدفن إلیھ القرابة، في ھذا دل: قال العلماء. فأدفن إلیھ أھل بیتھ أو قرابتھ: ّعلیھ حتى ُیعلم، قال
ٌوفرق بین التعلیم وبین الكتابة، فالكتابة شيء والتعلیم شيء آخر، وال شك أن الكتابة فیھا نوع من اإلجالل والتمییز لھذا القبر عن بقیة  ٌ ٌ

حتى : ت على السنة الواردة عن رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم؛ أيالقبور، أما وضع العالمة التي ال تكلف فیھا، فإنھ ال حرج فیھا إذا كان
ًیدفن اإلنسان إلیھ قرابتھ، كأن یكون والدا لھ أو ولدا، ویرید أن یدفن إلیھ قرابة فال حرج؛ ألن النبي صلى هللا علیھ وسلم أقر ذلك وفعلھ، فدل  ً

: ٌحدیث عثمان رضي هللا عنھ فیھ دلیل على مسائل: ومن ھنا قالوا. على قبرهًعلى أنھ ال حرج أن یدفن اإلنسان عنده قرابتھ بأن یضع عالمة 
والمسألة . فضیلة عثمان وما لھ من منقبة؛ حیث خصھ النبي صلى هللا علیھ وسلم بھذه الفضیلة إذ أضاف إلیھ قبر قرابتھ: المسألة األولى

ًمة علیھ دون أن تكون شاخصة بینة تصل إلى الحد الممنوع؛ بل تكون ًأن فیھ دلیال على مشروعیة إعالم القبر، وھي أن تضع عال: الثانیة ً
مشروعیة الدفن بجوار الخیر والصالح، وقد : والمسألة الثالثة. عالمة واضحة بقدر، كالحجر الذي یوضع على رأس الرجل من باب اإلعالم
أن یدفن إلى جوار النبي صلى هللا علیھ وسلم، وعمر طلب أن نص شیخ اإلسالم ابن تیمیة رحمھ هللا على ورود السنة بھ؛ فإن أبا بكر طلب 

ًیدفن إلى جوار صاحبیھ، ومن ھنا نص بعض العلماء على استحباب أن یكون اإلنسان مقبورا إلى جوار العلماء ونحوھم ممن عرف بالفضل 
َوالتمسك بالسنة واالستقامة على الطاعة، وھذا ُعرف من حال السلف رحمة هللا علیھم، و ُنص شیخ اإلسالم رحمة هللا علیھ على أنھ درج ِ

ًعلى ذلك فعل السلف رحمھم هللا، دون غلو ودون أن یعتقد أنھم ینفعوه أو یكون ھناك غلو في االعتقاد فیھم؛ وإنما یفعل ھذا تأسیا بـعمر ؛ 
: ولذلك قالوا. یصیب ذلك فإنھ ال حرج فیھألن عمر استأذن عائشة رضي هللا عنھا أن یدفن إلى جوار صاحبیھ؛ فإذا كان قصد اإلنسان أن 

وھكذا . ِإنھ ال حرج أن یطلب الدفن إلى جوار العالم ونحو ذلك ممن ُعرف بالتمسك بالسنة، وھكذا الشھداء من كانت خاتمتھ على الشھادة
لى األرض المقدسة؛ ألن القرب األرض المقدسة التي لھا فضل؛ ولذلك ثبت في صحیح البخاري أن موسى علیھ السالم سأل هللا أن یقربھ إ

ِمن األرض المفضلة أولى من البعد منھا، والدفن في المواضع المفضلة كبقیع الغرقد ونحوه من األرض التي شھَد بفضلھا أولى من الدفن  ُ
: ة بعضھم إلى بعضوأما بالنسبة لضم القراب. بغیرھا، وھذا باإلجماع؛ فإن الدفن في البقیع أفضل لورود النصوص في تفضیلھ على غیره
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  .(حتى أدفن إلیھ قرابتي: (فحدیث عثمان واضح في الداللة على ھذا؛ ألنھ قال علیھ الصالة والسالم
 
 
 
 

 حكم الجلوس على القبور
 
 

 ألن یجلس الرجل: (ویحرم الجلوس على القبر، وفي الحدیث الصحیح عنھ علیھ الصالة والسالم: أي]. والجلوس: [قال المصنف رحمھ هللا
، كما في حدیث عامر بن حزم لما اتكأ )ال تؤذه : (وقال) على جمرة من نار فتحرق ثیابھ وتخلص إلى جسده، أھون من أن یجلس على قبر

ومن ھنا نص العلماء رحمھم . ال تؤذ صاحب القبر وال یؤذیك: أي) ال تؤذه: فنھاه النبي صلى هللا علیھ وسلم عن االتكاء وقال(على القبر، 
:  حرمة الجلوس على القبور، وحرمة االتكاء علیھا، وحرمة النوم علیھا، وھذه من الحرمة التي تتعلق بالقبر، وألحقوا بذلك االمتھانهللا على

إنھ : (، وأما حدیث)انزع یا ذا السبتیتین فقد آذیت: (كالبول وقضاء الحاجة بین القبور، ووطئھا بالنعال؛ ألن النبي صلى هللا علیھ وسلم قال
فھو إخبار، وقد كانت القبور على عھد النبي صلى هللا علیھ وسلم لیست محوطة وال محسورة؛ ولذلك یسلكون الفجاج بعد ) مع قرع نعالھملیس

ٌفیھ إشارة إلى السماع الخالي عن حكم القرع بالنعال على القبر، وفرق بین اإلشارة إلى حكم السماع ) إنھ لیسمع قرع نعالھم: (فقولھ. دفنھم
 الحكم بجواز المشي بالنعال على القبور، فنھیھ علیھ الصالة والسالم كما في السنن والمسند یدل على تحریم المشي على القبور بالنعال، وبین

ًأن یكون الحر شدیدا یؤذي اإلنسان، أو تكون األرض فیھا ضرر من شوك ونحو ذلك؛ یضطر اإلنسان : إال في أحوال مستثناه، ومن ذلك
ٍحذاء ونحو ذلك، فال حرج في ھذه الحالة أن یلبس حذاءه، وأما ما عدا ذلك فإنھ ال یشرع أن یمتھن القبر وال أن یطأه بنعالھ، معھ إلى لبس 

) انزع یا ذا السبتیتین فقد آذیت: (وھذه من حرمة القبور وحرمة أھلھا، فال یشرع أن یسیر بینھا بالنعال؛ ألن النبي صلى هللا علیھ وسلم قال
. وقال بعض العلماء بتخصیص الحكم بالنعال السبتیة التي ال شعر فیھا، فیختص الحكم بھذا النوع من النعال. وجوب نزع السبتیةفنص على 

، فدل على أن العبرة بالمرور )َفقد آذیت : ( والصحیح أن النبي صلى هللا علیھ وسلم ناداه بوصفھا، ال أن الحكم مختص بالسبتیة، لقولھ
ِبور، ال أن الحكم متعلق بنعل مخصوص دون غیرهبالنعال بین الق ٍ وعلى ھذا فإنھ یحرم المشي بالنعال على القبور، ووطؤھا بالنعال أشد، . ٌ

فإن كانت خالیة من المقابر فیجوز أن یمشي بنعلھ : وأما الطرقات التي بین القبور. وإنما ینصح بحمل نعالھ معھ أو خلعھ قبل دخول المقبرة
یختص بالقبور، وأما بالنسبة للتحریم فیختص في حالة ما إذا دخل بالجنازة بین القبور، أو أراد أن یقبرھا بین قبرین، فإنھ فیھا؛ ألن الحكم 

  .یشرع أن یخلع حذاءه قبل أن یدخل في ھذا الموضع أو یمر علیھ
 
 
 
 

 حكم وطء القبر واالتكاء علیھ
 
 

على القبر، وھذه من األمور السمعیة الغیبیة، التي ال یستطیع اإلنسان أن یعرف : أي]. والوطء علیھ واالتكاء إلیھ: [قال المصنف رحمھ هللا
حكمتھا وعلتھا، فما على هللا إال األمر، وما على رسولنا صلى هللا علیھ وسلم إال البالغ، وما علینا إال الرضا والتسلیم، وهللا أعلم بحقیقة 

ٌیتضرر ویتأذى بالوطء على قبره؟ فھذا أمر ال یبحث فیھ بالعقل، فالعقل یقف عند حٍد معین، ٌھذا میت مقبور، كیف : فقد یقول قائل. األمر
َسمْعنا وأطْعنا غفرانك ربنا : وهللا سبحانھ وتعالى لم یكشف لنا حقیقة ھذه األذیة وال كیفیتھا وال صفتھا، فیتوقف المؤمن عند الحكم، ونقول َ ُ َ ََّ َِ َ َ َ َْ َ َ

ِوإلْیك المصیُر  َ َ َْ َ ٌال یزید المؤمن على االمتثال؛ أما كیف یتأذى ویتضرر إذا ُوطئ على قبره أو اتكئ علیھ ونحو ذلك، فھذا أمر ] 285:لبقرةا[ِ َ ُ
  .ّعالم الغیوب ال یبحث فیھ وال یسأل عنھ، وإنما یفوض علمھ إلى هللا

 
 
 
 

 حكم دفن اثنین فأكثر في قبر واحد
 
 

ویحرم في القبر دفن اثنین فأكثر إال لضرورة؛ ألن سنة النبي صلى : أي]. ثنین فأكثر إال لضرورةویحرم فیھ دفن ا: [قال المصنف رحمھ هللا
هللا علیھ وسلم والخلفاء الراشدین من بعده، وھدي السلف الصالح؛ مضت على قبر المقبور في قبره دون أن یدخل علیھ أحد أو ُیجمع معھ 

أما الضرورة فتقع في حالة الحروب والقتال، . ً دون أن ُیجعل معھ آخر، ولو كان قریبا لھأحد، وھذا ھو األصل؛ فیكون القبر للمقبور وحده
كما وقع في غزوة أحد، حیث إن النبي صلى هللا علیھ وسلم قبر شھداء أحد الرجلین والثالثة في القبر الواحد، والسبب أنھ كانت تفنى األنفس 

ٍ الوقائع إلى مائة ألف، وفي ھذه الحالة یصعب أن یحفر لكل شخص قبر، ولربما جلسوا في الحروب في القدیم، ولربما وصل القتل في بعض
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ًأیاما وھم ال یستطیعون أن یواروا ھذه األجساد، فیضطروا إلى جمع االثنین والثالثة في القبر، وحینئٍذ یشرع أن یوسع القبر من داخل؛ حتى 
ذي للواحد لالثنین والذي للثالثة لألربعة أو الخمسة، فإن لألموات حرمة، فیختص یصلح لجمع ھؤالء وال یضیق؛ بمعنى أن ُیجعل القبر ال

وقد ثبت في الحدیث . ًالتوسیع بقدر الحاجة رفقا باألموات، فیجعل القبر لالثنین إذا وسعھما وللثالثة إذا وسعھما، على حسب ما ذكرنا
 عنھم وأرضاھم الرجلین والثالثة، وإذا ُجعل االثنان والثالثة واألربعة في الصحیح عنھ علیھ الصالة والسالم أنھ جمع شھداء أحد رضي هللا

القبر فالسنة أن یبدأ بأحفظھم لكتاب هللا عز وجل وأعلمھم، فُیجعل من جھة القبلة لشرف البدایة وشرف الجھة، فیقدم على غیره، ویكون 
وھذا یدل على فضل العلم والعلماء، وأن هللا سبحانھ وتعالى یكرم أھل ّظھره إلى غیره ال ظھر غیره إلیھ، فیشرف ألن هللا شرفھ بالعلم، 

أنھ كان إذا أراد أن یقبر الشھداء یوم أحد سأل عن أكثرھم : (العلم حتى بعد موتھم؛ فقد ثبت في الحدیث الصحیح عنھ علیھ الصالة والسالم
ل على أنھ ینبغي للناس أن یأتسوا بھذا، فإذا اجتمع القوم وفیھم من ھو وھذا كما یدل على فضیلة أھل العلم، فھو ید). ًقرآنا فقدمھ في اللحد

وكذلك الحافظ للسنة، فلو كان أحفظ ألحادیث . أحفظ لكتاب هللا قدم وشرف بشرف العلم؛ حتى یكون ذلك أدعى لتعظیم شعائر هللا عز وجل
ًاألحكام الشرعیة، أو كان أكثر بالء وجھادا ودعوة وتضحیة، أو كان رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم من غیره فإنھ یقدم، وكذا إذا كان أعلم ب ً ً ً

ًرجال معروفا بالكرم والجود واإلحسان إلى الناس وستر عورات المسلمین ونحو ذلك من الفضل؛ ألن تقدیمھ یدعو غیره إلى التأسي  ً
ّف عمال صالحا فإذا قدم قدم من أجلھ، فكأننا نعظم العمل ٌواالقتداء بھ؛ وألنھ تعظیم لشعیرة هللا عز وجل من جھة كون ما تخلق بھ واتص ُ ً ً

علیھ وسلم  الصالح وما كان منھ من خیر، وھذا أدعى لدعوة الناس إلى االئتساء واالقتداء بھ، مع ما فیھ من االئتساء بالنبي صلى هللا
ندخل أحدھما ثم : ًإما أن یدخلھما معا، أي: األولى: رتینٍوإذا كان یحرم أن ُیجمع االثنان في قبر واحد، فذلك یأتي على صو. واالقتداء بھ

أن تدخل األول فتقبره الیوم، ثم بعد ساعة أو ساعتین أو ثالث، : الثانیة. ندخل اآلخر في نفس الوقت، فالحكم التحریم إال من ضرورة وحاجة
فالحكم یستوي فیھ أن یدخلھما . فال یجوز..  القبر األول لدفنھأو یوم أو یومین أو ثالثة، أو أسبوع أو أسبوعین أو ثالثة، یؤتى میت آخر فیفتح

ًمعا كما فعل النبي صلى هللا علیھ وسلم بشھداء أحد، فال یجوز أن یجمع بین االثنین على ھذه الصورة، وكذلك فتحھ ونبشھ للقبر لكي یقبر 
 على األول، وال الثالث على الثاني إال بعد أن تبلى عظام ال یجوز إدخال میٍت على میت، فال یجوز إدخال الثاني: وعلى ھذا. ًمیتا فیھ

المتقدم، وللعظام ُحرمة، فما دام عظم المیت في القبر فإن األرض موقوفة علیھ مسدلة علیھ محبوسة لھ، ال یجوز أن یقدم أحد على نقل 
ورھم فنبشت، ثم بنى مسجده صلوات هللا وسالمھ عظامھ وال على إخراجھا، إال قبور المشركین؛ ألن النبي صلى هللا علیھ وسلم أمر بقب

أما المسلم فلعظامھ حرمة تدل على بقاء حرمة قبره، وحینئٍذ ال یجوز أن ینبش، وال یجوز أن یدخل علیھ غیره، . علیھ، كما في الصحیحین
 العظام ورمم األموات باقیة، فإنھا ًوال یجوز أن یبنى علیھ وعظامھ باقیة، وال یجوز أیضا أن تتخذ األرض مزرعة أو نحو ذلك ما دامت

ًلكن لو استحال المیت ترابا . ٍما دام ما یدل علیھ باق: دلیل على تسبیل ذلك الموضع لھؤالء األموات، والمیت أحق بقبره ما دام فیھ، أي
على ذلك درج عمل السلف تذھب الحرمة، فیجوز أن ینبش وأن یدفن غیره في مكانھ، و: وفنیت عظامھ وبلي، فحینئٍذ قال بعض العلماء

الصالح رحمة هللا علیھم، كما في قبور البقیع، فإنھا نبشت، ومضى على ذلك ھدي الصحابة رضوان هللا علیھم، ودفن فیھا الجدید من الموتى 
ًیقا كما في قبور والنبش یشرع إذا بلي المیت أو غلب على الظن أن العظام بلیت، ویستثنى من ھذا أن یكون المكان ض. بعد أن بلي القدیم

ٌمكة فإذا بقي شيء قلیل من العظام، فإنھم اغتفروھا لمكان الضرورة؛ فقد نص بعض العلماء على استثنائھا لصعوبة الحفر فیھا وتعذر ذلك 
ال بندرة، وإذا كان الموضع یشق كالمواضع السھلة التي بھا الطمي والطین أكثر، ویصعب فیھا وجود القبور، ویتعذر وجودھا إ. في الغالب

أما والعظام باقیة فالدلیل . ٌإذا فنیت وبقي شيء من العظام تغتفر، ویجوز قبر الثاني مع وجود بقیٍة من عظام األول إذا كانت یسیرة: قالوا
 من یقتضي تحریم قبر الثاني على األول وإدخالھ علیھ، وكذلك یحرم التصرف في ھذا القبر بالبناء علیھ أو الزارعة فیھ أو نحو ذلك

ٍالتصرفات، وما فیھ من التصرف فإنھ الغ، فلو أنھ زرع على قبور ال زالت باقیة، أو غلب على ظننا بقاء الجثث فیھا، فإن إحیاءه باطل؛  ٍ
ٍألنھ إحیاء لمسبل وموقوف وملك للغیر، وإحیاء المملوك للغیر لیس بإحیاء شرعي؛ ألن النبي صلى هللا علیھ وسلم قال كما في الحدیث  ٌ

ًمن أحیا أرضا میتة فھي لھ: (حیح الص فنص على كونھا میتة، فإذا كان فیھا المیت فإنھا لیست بمیتة؛ ألنھا قبر، وقد سماھا النبي صلى هللا ) ً
فھي حیة بوجود األجساد فیھا، وإن كانت میتة في الظاھر، لكنھا في حكم الدور ) ٍالسالم علیكم دار قوم مؤمنین: (ًعلیھ وسلم دارا، فقال

فإذا وجدت : أي]. ًویجعل بین كل اثنین حاجزا من تراب: [قال. ًكأنھا معمورة؛ ألن النبي صلى هللا علیھ وسلم وصف القبور بكونھا دوراو
درج على ذلك عمل السلف رحمة هللا علیھم، فكأنھ : ًالضرورة لقبر االثنین، فیجعل بین كل اثنین حاجزا؛ حتى یكون أشبھ بالفصل، قالوا

 ...... .ع األول عن الموضع الثاني، وحینئٍذ كأنھ تعدد القبر كما لو قبروا بجوار بعضھم مع وجود الحائل من الترابفصل الموض
 

 حكم القراءة على القبر
 
 

كالحنفیة قراءة القرآن، وجمھور العلماء من السلف رحمة هللا علیھم : المراد بالقراءة]. وال تكره القراءة على القبر: [قال المصنف رحمھ هللا
 على أنھ ال تشرع القراءة على القبور؛ وأنھا من الحدث؛ ألن -وھي الروایة الثانیة عنھ-والمالكیة والشافعیة وطائفة من أصحاب اإلمام أحمد 

الح من النبي صلى هللا علیھ وسلم لم یقرأ على قبور أصحابھ، وال قرأ أبو بكر وال عمر وال عثمان وال علي وال من بعدھم من السلف الص
وجاءت روایة عند اإلمام أحمد أنھ رخص في ذلك، وفي . ُاألئمة ومن أمرنا باالئتساء بھم، فحینئٍذ فإن ھذا الفعل یعتبر من البدعة والحدث

ًأنھ ال تشرع القراءة على القبر؛ فإن وقعت إجارة كأن یستأجر : والصحیح مذھب الجمھور. ذلك ما یحكى عن ابن عمر رضي هللا عنھما
ًئا یقرأ على القبر، فاإلجماع قائم على المنع والتحریم، وإنما الخالف في المحتسب، وھو الذي یقرأ على القبر تبرعا، أما من استؤجر مقر ً

أنھ یخفف عنھ ذلك الیوم، ویكون لھ ) یس(، أنھ إذا قرئ على القبور )یس(للقراءة فإن اإلجماع منعقد على أنھا إجارة باطلة، وفي ذلك حدیث 
ِأن السنة إذا قبر : والصحیح الذي ھو من ھدي رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم. ٌالحسنات واألجور على عدد الموتى، وھو حدیث ضعیفمن  ُ

استغفروا ألخیكم : (المیت أن یقام على قبره، وأن یدعى لھ؛ ولذلك قال صلى هللا علیھ وسلم في الحدیث الصحیح لما انتھى من دفن المیت 



 640 

َوالذین جاُءوا : فدل على أن المشروع ھو الدعاء، وھذا ھو ظاھر التنزیل في قول الحق تبارك وتعالى) التثبیت؛ فإنھ اآلن یسألواسألوا لھ  َ َِ َّ
ِمْن بْعدھم یقولون ربنا اغفْر لنا وإلخواننا الذین سبقونا باإلیمان  َِ َ َ َ َ َ َ َ َ َِ َِ َ َ ْ َُ ْ ُِ ِ ِ َّ ِ ِ َِّ ِ َ ُ الدعاء، والدعاء أنفع وأصلح للمیت فدل على أن المشروع ھو ] 10:الحشر[ْ

أما للمیت فألنھ رحمة جعلھا هللا لألموات عند األحیاء؛ ولما یكون بسبب ھذا الدعاء من الخیر لھ؛ فیفسح لھ في القبر وینور لھ فیھ، : والحي
ًخاصة◌ خیھ المسلم ودعائھ وترحمھ ٌوفیھ مصلحة للحي؛ ألن الحي یكتب هللا أجره بإحسانھ أل. ًإذا كان الداعي مخلصا  عز وجل َ

واستغفاره لھ؛ ولذلك وصف هللا األخیار بأنھم یترحمون على إخوانھم األموات الذین سبقوھم باإلیمان، ومن حق المسلم على المسلم بعد 
 بسورٍة معینة وال تشرع ًإن الصحیح أنھا ال تشرع، ال تخصیصا: أما بالنسبة للقراءة فقلنا. موتھ أن یترحم علیھ وأن یدعو لھ وأن یستغفر لھ

ًعموما، وھذا ھو ھدي رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم، والمتأمل لفعلھ صلوات هللا وسالمھ علیھ وھدیھ یعلم علما واضحا بینا أنھ ال یشرع  ً ً ً
ذین أمرنا باالستنان بسنتھم، ًأن یقرأ على القبر؛ ألنھ لو كان مشروعا لفعلھ رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم، ولفعلھ من بعده من الخلفاء ال

فحیث لم یفعل ذلك ال من رسول صلى هللا علیھ وسلم وال من الخلفاء الراشدین، فإنھ یبقى على الحظر؛ ألن أمور العبادة توقیفیة، وال یجوز 
 ...... .ًفیھا ولو كان األمر مستحسنا ألحٍد أن یجتھد

 
 حكم إھداء ثواب القربات لمیت أو لحي

 
 

ما یتقرب بھ إلى هللا سبحانھ وتعالى، ویشمل : القربة]. ّوأي قربة فعلھا وجعل ثوابھا لمیت مسلم أو حي نفعھ ذلك: [رحمھ هللاقال المصنف 
ذلك الطاعات، سواء كانت قولیة أو فعلیة، ظاھرة أو باطنة، ألن العبد إذا فعلھا فإنھ یتقرب إلى هللا سبحانھ وتعالى، وإذا تقرب إلى هللا 

فكلما كان العبد أقرب  كلما كان أقرب لرحمة هللا وعفوه وتیسیره ولطفھ . الى أحبھ ووفقھ وسدده، وأحسن لھ العاقبة في األمورسبحانھ وتع
ما تقرب : (ٌلھ في الدنیا واآلخرة؛ ولذلك فالوصف بالقربة وصف شرعي، كما قال علیھ الصالة والسالم في الحدیث القدسي عن هللا تعالى

ّء أحب إلي مما افترضتھ علیھ، وال یزال عبدي یتقرب إلي بالنوافل حتى أحبھّإلي عبدي بشي فھذا یدل على أن العبد یتقرب إلى هللا سبحانھ ) ٍ
 ...... .من الخیر والطاعة والبر ًوتعالى ویزداد قربا من هللا عز وجل على حسب ما یكون منھ

 
 أقسام القربات في إھداء الثواب

 
 

القربة المالیة : النوع الثاني. القربة البدنیة المحضة: النوع األول: -قسمین یقبالن لالنقسام إلى ثالثة- الثة أقسام فالقربات تنقسم إلى ث
وأما القربة . فكالصلوات وكقراءة القرآن وكالصیام: فأما القربة البدنیة المحضة. القربة الجامعة بین البدن والمال: والنوع الثالث. المحضة

ًفالصدقات، كأن یتصدق ذو مال على فقیر أو معسر أو نحو ذلك، أو یذبح شاة ینویھا صدقة على أمواتھ، أو یضحي أضحیة : المالیة المحضة
ٌینویھا عن والده أو والدتھ، فھذه قربة مالیة محضة الحج والعمرة؛ فإن الذي یحج یجمع في حجھ بین : والقربة الجامعة بین البدن والمال. ٌ

. ِفإنفاقھ للوصول إلى ھذه المناسك وبلوغ ھذه المشاعر: وأما عبادة المال. فبفعل المناسك والشعائر: أما عبادة البدن: المالعبادة البدن وعبادة 
فأما ما كان من القرب البدنیة المحضة فإن الجماھیر على أنھ ال یشرع فعل قربٍة بدنیٍة للمیت إال ما استثنى الشرع، فال یجوز أن یصلي 

ٌ، وال الحي عن الحي، وال أحد عن أحد؛ ألنھا قربة بدنیة ال تصح إال من المكلف نفسھ، وعلى ھذا فلو صلى عن والدیھ ما الحي عن المیت ٌ
وذھب إسحاق بن راھویھ رحمھ هللا إلى القول بجواز أن یصلي الحي عن المیت، وینوي ھذه . صلى فإنھا ال تصح أن تكون قربة للغیر

كیف تقول بجواز : مسألة الحج عن المیت، فإنھ لما أنكر علیھ: ٍریضة أو نافلة، واحتج بدلیل دقیق وھوالصالة عن المیت سواء كانت ف
أرأیتم لو : قال. نعم: ٌأرأیتم لو حج حي عن میت أیجوز ذلك؟ قالوا: الصالة عن المیت مع أنھا قربة بدنیة یكاد اإلجماع یكون على منعھا؟ قال

فكأنھ یرى أن ركعتي الطواف لما أذن بھا الشرع عن المیت، دل على . بلى: ست الصالة عبادة بدنیة؟ قالواألی: قال. نعم: طاف أیصلي؟ قالوا
بأن إجازة العبادة : والجواب عن ھذا الدلیل. البدنیة مشروعیة الصالة عنھ؛ ألنھ سیصلي عنھ ركعتي الطواف، وركعتي الطواف من العبادات

ًعا ولم یأت أصال، وفرق بین العبادة المقصودة وبین العبادة التبعیة التي تقع تبعا للشيء، ولھذا نظائر  جاء تب-ركعتي الطواف: أعني- البدنیة  ًٌ ً
ُمن باع نخلة قد أبرت فثمرتھا : (یجوز في التابع ما ال یجوز في األصل، أال ترى النبي صلى هللا علیھ وسلم قال: في الشرع، ولذلك یقولون

، فجعلھا للمبتاع بالشرط، مع أنھا بعد التأبیر لم یبد صالحھا، وقد ثبت في الصحیحین من حدیث ابن عمر )اعللبائع إال أن یشترطھا المبت
...) من باع نخلة قد أبرت : (ففي حدیث ابن عمر : ، قالوا) نھى عن بیع الثمر قبل بدو صالحھ: (وحدیث أنس أن النبي صلى هللا علیھ وسلم

ًالشيء تبعا ولم یجز أصال، فالصالة أصال ال تصح، لكنھا تبعا تصح، ھذا مع وجود الخالف فیما إذا صلى ًوقعت الثمرة تبعا لألصول، فجاز  ًً ً
ُفھذا حاصل ما ذكر؛ والصحیح أن العبادة البدنیة . ًركعتي الطواف، ھل یقصدھا على المیت أو یقصدھا عن نفسھ أصالة ویكون ثوابھا للمیت

أرأیت : إن أمي ماتت وعلیھا صوم نذر، أفأصوم عنھا؟ قال! یا رسول هللا: (لشرع من صیام النذر، قالتال تصح عن المیت، إال ما استثناه ا
فأجاز لھا علیھ الصالة والسالم أن تفعل العبادة البدنیة ) فدین هللا أحق أن یقضى: قال. نعم: لو كان على أمك دین أكنت قاضیة عنھا؟ قالت

.  بمثابة قضاء الدین، فدل على مشروعیة فعل ھذه العبادة البدنیة عن المیت إذا مات ولم یفعلھاالمحضة من الصیام عن أمھا، وجعل ذلك
: ومنھم من قال. منھم من خصھ بما ورد بھ النص: وھل تلتحق بذلك الكفارات كصیام الكفارات وصیام رمضان أو ال یلتحق؟ وجھان للعلماء

وھذه العلة النصیة یستوي فیھا سائر الواجبات، وھو الصحیح؛ ) ٌرأیت لو كان على أمك دینأ: (ٌالنص على النذر معلل بعلٍة نصیة، وھي قولھ
ًاستثنى ركعتي الطواف تبعا من العبادات : ھذا بالنسبة لما استثناه الشرع. أعني أن سائر الصیام الواجب یشرع لك أن تصومھ عن المیت

ارات ونحو ذلك، وأما صیام النافلة عن المیت فال؛ ألن األصل الحظر في العبادة البدنیة، واستثنى صیام الفریضة في النذر ورمضان والكف
فالنص عن رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم بمشروعیة ذلك كما في الصحیح من حدیث سعد ، : وأما بالنسبة للعبادة المالیة المحضة. البدنیة
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أن : ، والشيء الذي ینفلت زمامھ من اإلنسان ال یتداركھ، بمعنى) إال أوصتإن أمي افتلتت نفسھا وما أراھا لو بقیت! یا رسول هللا: (قال
أفأتصدق عنھا؟ : الموت نزل بھا قبل أن تدرك نفسھا فتتصدق، وھذا أشبھ بموت الفجأة، فموت الفجأة ال یستطیع اإلنسان أن یتدارك فیھ، قال

لمخراف، وكان من أفضل بساتینھ رضي هللا عنھ وأرضاه؛ وذلك ألنھ فأذن لھ صلوات هللا وسالمھ علیھ أن یتصدق عنھا، فتصدق بحائطھ ا
أنھ ضحى بكبشین : (وفي الحدیث الصحیح عنھ علیھ الصالة والسالم. من البر؛ ولعظیم حق األم، فدل على مشروعیة الصدقة عن المیت

ومعلوم أن الذین لم یضحوا )  لم یضح من أمة محمدعمن: اللھم ھذا عن محمٍد وآل محمد، وقال في الثاني: أملحین أقرنین، وقال في أحدھما
من أمة محمد فیھم أموات، منھم من مات قبل أن یضحي صلوات هللا وسالمھ علیھ، كأصحابھ الذین ماتوا من قبل، فوقعت ھذه األضحیة عن 

ضحي اإلنسان عن والده ووالدتھ، فدل ھذا الحدیث كما نص العلماء والمحققون على مشروعیة التضحیة عن المیت، وال حرج أن ی. المیت
ًوأن یتقرب إلى هللا عز وجل في ذلك الیوم المفضل باألضحیة، فیریق الدم قربة إلى هللا عز وجل وصدقة عن أمواتھ بالتشریك واإلفراد؛  ً

: ن أمواٍت عدیدین، فقالًھذه عن والدي وعن والد والدي إلى المنتھى مثال؛ ألن النبي صلى هللا علیھ وسلم شرك بی: بالتشریك كأن تقول
فإن أوصى المیت فال . ھذه عن أبي، أو ھذه عن أمي؛ فإنھ إفراد: وباإلفراد كأن یقول. صلى هللا علیھ وسلم) عمن لم یضح من أمة محمد(

والسالم أنھ اشتكى إشكال وتكون واجبة، وأما إذا لم یوص فإنھ إذا أحب اإلنسان أن یتنفل بالصدقة عنھ فال حرج، وقد جاء عنھ علیھ الصالة 
ففضل لھ الصدقة بالماء، كسقي الظمآن، لما في ري الظمآن من ) نعم، وعلیك بالماء: (إلیھ صحابي أن أمھ ماتت، وأنھ یرید أن یتصدق فقال

ُتھ، فشكر هللا ًأن امرأة زانیة من بغایا بني إسرائیل مرت على كلٍب یأكل الثرى، فنزلت فمألت موقھا وسق: (األجر، كما في الحدیث الصحیح
فشكر : (وفي روایة. أن هللا عظم منھا ھذه الحسنة والرفق بھذا الحیوان الضعیف؛ فشكر هللا لھا ھذا الفعل فغفر لھا زناھا وذنوبھا: أي) لھا

فمن أفضل : وبھا، قالواًالكلب سأل هللا أن یشكرھا؛ ألنھ ال یستطیع أن یوفي لھا حسنة أنقذتھ من الموت؛ فغفر هللا لھا ذن: ، یعني) َهللا لھا
األعمال سقي الظمآن، ففي ذلك إزالة لریھ، فإطفاء حر األكباد من شدة الظمأ والعطش، بحفر اآلبار في البوادي والقرى واألماكن النائیة التي 

ًلمسجد إذا كان إنقاذا الماء إلیھم؛ من أفضل القربات والطاعات، بل إن بعض العلماء قد یفضل ھذا األمر على بناء ا یشق على أھلھا جلب
إن بھذا األمر بقاء الصدقة والبر؛ ألنھم إذا شربوا تقووا على طاعة هللا عز وجل، ألن البالء بالعطش أعظم، فكان الرفق : لألنفس، ویقولون

ٍلو تصدق عن المیت بماء، كحفر بئر: بعمل ما یدفعھ أعظم في األجر عند هللا، فیفضلون مثل ھذه القربات، فیقولون  وتسبیلھ فھو أعظم في ٍ
على : ٌإن كان قد اشتراه وبرده، فھو مأجور على االثنین: ولو برد الماء فیما یوجد في عصرنا ھذا من البرادات ونحوھا ففیھ تفصیل. المثوبة

ھو قائم على تبریده، فیكون لھ وأما إذا كان الماء من غیره، و. الماء بعینھ، وعلى تبریده وإطفاء ما في األكباد من حر الظمأ بھذا الماء البارد
ھذا بالنسبة للصدقة باألموال، ویشمل ذلك الذبح، وإطعام الجائع، . أجر التبرید، وعین الماء المتصدق بھ لصاحبھ األصلي إن رضي بذلك

ًالمالیة المحضة، وكذلك التصدق بالمال، فلو أخذ عشرة أو مائة فنوى في قلبھ أنھا صدقة ع وغیر ذلك من القربات ن أبیھ، فھذا من البر الذي ً
ومن ھذا ما ورد النص فیھ كالبساتین، فالتصدق . یبقى بعد الموت؛ ولذلك شرعھ النبي صلى هللا علیھ وسلم وأجازه حینما سألھ الصحابي

ً یتصدق باألموال سواء ال حرج أن: ًبثمار البساتین یعتبر من القرب المالیة المحضة؛ ألن البلح والرطب والتمر یعتبر ماال، ومن ھنا یقولون
ًوھكذا الكساء، فلو أنھ جلب كساء لبرٍد أو حر فجعلھ لیتیم أو أرملٍة أو نحو ذلك، ونواه صدقة . كانت عینیة أو كانت أطعمة أو كانت أسقیة ٍ

اتھ؛ فإنھا من ٌعن میتھ، فھذا من القربات، حتى ولو زاد عن حاجة اإلنسان، كأن تكون عند اإلنسان ثیاب فاضلة یتصدق بھا عن أمو
 .الحسنات، وھي من البر، كأن ینویھا عن أبیھ أو عن أمھ؛ ألن النص ورد بإجازة ھذا النوع من الصدقات

 
 
 
 

 إھداء الثواب للحي
 
 

فقد أن اإلنسان یتصدق عن نفسھ، ویكون ذلك من باب اإلیثار للنفس بالقرب والطاعات، أما بالنسبة للمیت : األصل]. ّأو حي نفعھ ذلك: [قولھ
ًیكون ذلك لعظیم حقھ كالوالدین والقرابة، وقد یكون صدیقا بینك وبینھ الود والمحبة، فتحب أن تحسن إلیھ بعد موتھ بالصدقة عنھ، لعل هللا أن 

ًیجعل في ھذه الصدقة رحمة تغشاه في قبره، أو تجعلھا صدقة عامة للمسلمین، فكل ذلك مما ال حرج فیھ ً فھذا ال ٍوأما أن یكون من حي لحي . ً
یحفظ فیھ أصل، لكن بعض العلماء أجازه بالقیاس، بإلحاق النظیر بنظیره، وحكى بعضھم أنھ ال خالف فیھ، ولكن ال أحفظ لھذا اإلجماع 

وأما بالنسبة لنیة األعمال الصالحة عن . ًمستندا، فیتوقف في صدقة الحي عن الحي، بمعنى أن ینوي بأعمالھ الصالحة أن یكون ثوابھا للحي
ُمنع منھا العلماء رحمة هللا  ألموات إذا قلنا بمشروعیتھا، فإنھ یستثنى من ذلك ھبة ثواب الصدقة للنبي صلى هللا علیھ وسلم، وھي مسألةا

إن ھذه الصدقة عن رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم، فھذا باطل وال أصل لھ، والسبب في ذلك أن : ًعلیھم، وبعض الناس یفعلھا جھال، فیقول
ًمن دعا إلى ھدى كان لھ أجره : (ت األمة كلھا للنبي صلى هللا علیھ وسلم، سواء نویت أو لم تنو؛ ألن النبي صلى هللا علیھ وسلم قالحسنا

ًسواء كانت عبادات بدنیة أو مالیة أو جامعة بینھا، فأجور األمة كلھا في ) ًوأجر من عمل بھ إلى یوم القیامة، ال ینقص من أجورھم شیئا
ٌسناتھ بأبي ھو وأمي صلوات هللا وسالمھ علیھ، وھو لیس بحاجة إلى أن یتصدق أحد أو ینوي صدقتھ عنھ صلوات هللا وسالمھ میزان ح

  .ٍعلیھ، فھو في مقام عظیم وفي منزل كریم بأبي وأمي ھو صلوات هللا وسالمھ علیھ
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ألنھ ورد عن النبي صلى هللا علیھ وسلم أن ُیصنع ألھل : أي]. ٌالمیت طعام یبعث بھ إلیھمویسن أن یصنع ألھل : [قال المصنف رحمھ هللا
ٌالمیت طعام یبعث بھ إلیھم، وھو محفوظ عنھ في یوم موت جعفر بن أبي طالب رضي هللا عنھ وأرضاه، ففي السنن عنھ علیھ الصالة  ٌ

أن أھل المیت یفجعون بمیتھم، فیشتغلون بالفاجعة : والسبب في ذلك) شغلھمًاصنعوا آلل جعفر طعاما؛ فقد أتاھم ما ی: (والسالم أنھ قال
، )فقد أتاھم ما یشغلھم: (والمصیبة عن تھیئة الطعام ونحو ذلك، فحینئٍذ كان من الرفق أن یصنع لھم الطعام، لقولھ علیھ الصالة والسالم

بھ، ولربما وضع الطعام بین یدیھ فلم یستسغھ، وكذلك ربما وضع والمحزون والذي فجع بفاجعٍة في ولده أو قریبھ یذھل عن طعامھ وشرا
وینبغي . الشراب بین یدیھ فال یستسیغھ؛ مما یكون في كبده من ألم الفراق ولوعة الحزن وشدتھ علیھ في نفسھ، ولذلك یرفق بھ بصنع الطعام

 الریاء وال المباھاة؛ وإنما یقصد بھ وجھ هللا تبارك وتعالى، أن یكون صنع ھذا الطعام من باب التأسي بالنبي صلى هللا علیھ وسلم ال من باب
ًیصنع لھم یوما واحدا، وھو یوم المصیبة والفاجعة، وأما : منھم من یقول: للعلماء فیھ وجھان) یصنع لھم: (قولھ. حتى یثاب صاحبھ ویؤجر ً

 صلى هللا علیھ وسلم جعل الحداد ثالثة أیام؛ فلما سوغ ألھل المیت الثالثة األیام؛ ألن النبي: ومنھم من یقول. الیوم الثاني والثالث فال یصنع
أن یحدوا على میتھم ثالثة أیام، فمعناه أنھم مشغولون في الثالثة األیام أكثر من غیرھا، فیشرع أن یصنع لھم الطعام في الثالثة األیام، 

فإن قیل بالیوم فھو ) ًاصنعوا آلل جعفر طعاما فقد آتاھم ما یشغلھم(: واألمر محتمل، لكن الوارد عنھ علیھ الصالة والسالم أنھ أطلق، فقال
فقد یكون شغلھم في الثاني والثالث كشغلھم في األول، ) فقد أتاھم ما یشغلھم: (األصل وھو األقوى، وإن قیل بالثالثة األیام فلھ وجھ؛ ألنھ قال

 .......ى أن یقتصر على الیوم األولاألقو: وعلى العموم. بل قد یشتد حزنھم أكثر في الثاني والثالث
 

 لیس على أھل المیت إطعام الناس
 
 

ًأن یصنع لھم الطعام ال أن یصنعوه للغیر، فتكلیف أھل المیت بصنع الطعام خالف السنة، وھو إلى البدعة أقرب، بل قد یكون حراما : والسنة
مون على تركة المیت التي فیھا حق الیتامى واألرامل، ویأخذون منھا إذا كان من أموال الیتامى والقصار كما یفعلھ بعض الجھال، حیث یقد

األموال لوضع الفرش والبسط وكلفة العزاء وكأنھ حدث عرس، فیتكلفون في ذلك ویضرون بآل المیت، فیكون ھذا الطعام من أكل أموال 
ِإنما یأكلون في ُب: ًالیتامى ظلما، والفاعلون لذلك وصفھم هللا بأنھم َ َ َُ ُ ْ َّ ًطونھم نارا وسیْصلْون سعیرا ِ ًِ َِ َ َ َ ََ َ ْ ِ . نسأل هللا السالمة والعافیة] 10:النساء[ُ

ًال یشرع أن یصنع أھل المیت للناس طعاما، وإنما یصنع الناس لھم طعاما، إال أن ھنا مسألة عمت: فلذلك بھا البلوى، وھي مسألة الضیف إذا  ً
ٍكأبناء عم أو إخوان نزلوا وجاءوا من سفر ونزلوا على اإلنسان، وھم : القراباتًنزل على آل المیت، فإذا كان ھناك ضیف، خاصة من  ٍ

ًضیوف لھم حق الضیافة، فذبح لھم ال ألجل الموت وال صدقة على المیت، بل إكراما للضیف ٌفال حرج؛ ألن ھذا منفك عن أصل مسألتنا، .. ً
لكن األولى أال .  للضیف الذي أمر هللا بھ ورسولھ، فیكرم الضیف وال حرجفلیس من العزاء وال ھو متعلق بالعزاء، وإنما ھو من باب إكرام

یكون في بیت المیت، وإنما ینتقل إلى بیوت الجیران أو نحو ذلك، واألولى أن یكون الجیران ھم الذین یتولون شأن الضیوف، وھكذا 
لى المستطیع القادر، إذا كان أھل المیت في شغل فإن ضیافة وضیافة الضیف تكون ع. القرابات كأبناء العم ونحوھم؛ ألن آل المیت مشغولون

ًالضیوف تكون على قرابتھم أو جیرانھم، وھذا ھو المنبغي أدبا وُعرفا من  ولو صنع أھل المیت الطعام لقرابتھم أو لضیوفھم الذین قدموا. ً
ٍ یقصد بھ المحظور، وإنما ھو مبني على أصل شرعي، وقد سفر، فھذا ال حرج فیھ؛ ألنھ ال یقصد بھ العزاء، وال یقصد بھ إقامة المأتم، وال

فھذا قد نوى إكرام الضیف، ولم ینو بھ الصدقة عن المیت، ولم ینو بھ ) إنما األعمال بالنیات: (قال علیھ الصالة والسالم في الحدیث الصحیح
ٍإحیاء العزاء، فھو باق تحت أصل شرعي یوجب الحكم باعتباره حتى یدل الدلیل على فتبین أنھ ال یشرع لھم أن .  إلغائھ، وال یوجد دلیل یلغیھٍ

یصنعوا للغیر إال في ھذه الحالة، وما عداھا فإنھ ینص على أنھ من البدعة والحدث، وفي حدیث جریر أنھم كانوا یعدون الجلوس في بیت 
أي فال یجتمع الناس ): یبعث بھ إلیھم: (قولھ. ر الذنوبمما حظر هللا من النیاحة التي ھي من كبائ: المیت وصنع الطعام فیھ من النیاحة، یعني

عند أھل المیت، فإذا بعثنا بالطعام إلیھم فال ُیجمع الناس على ھذا الطعام، إنما یختص بآل المیت؛ والناس الیوم یشقون على أنفسھم 
زاء أثقل ما تكون على آل المیت، فھم ما بین داخل ویخرجون من سماحة اإلسالم ویسره، إلى كلفة ما أنزل هللا بھا من سلطان، فتجد أیام الع

ّوخارج في قیامھم على الضیوف الذین یتكرر توافدھم على البیت، ولربما یبقى الواحد منھم من الصباح إلى العشي وال یفارق آل المیت،  ٍ
ًفیكون كال وعناء علیھم، وھذا ال شك أنھ ال یجوز؛ لما فیھ من الضرر واألذیة وألن جلوسھم  في بیت المیت عبء على أھل المیت؛ ألنھم ً

ثم ھذا الجلوس قد یصحبھ المحظور من الكالم في فضول الدنیا، وشغل آل المیت عما ھم فیھ من الحزن على . سیضطرون إلى ضیافتھم
باد من حرارة الفراق وألمھ ًمیتھم، وقد أذن الشرع لھم بالحداد ثالثا؛ حتى یذھب ما في النفس من لوعة الفراق وحزنھا، فیطفأ ما في األك

ًولوعتھ، فیأتي ھذا لكي یتحدث في فضول الدنیا، وقد یقصد من ذلك تسلیة أھل المیت، فیكون قصدا مخالفا للشرع؛ ألن اإلنسان إذا فجع  ً
ًبقریبھ ربما تاب من ذنبھ، واعتبر بفراق القریب، وأحس أنھ الحق بھ إما عاجال أو آجال؛ فدعاه ذلك إلى اإلحسان  وإلى إمعان النظر، لكن ً

إذا جاء ھذا وشغلھ بحدیث الدنیا ألھاه عن التفكر واالعتبار، وعن االشتغال بما ھو مقصود وبما ھو أھم؛ ولذلك ال یشرع مثل ھذا من 
  .الجلوس في بیت المیت، إنما یأتي اإلنسان ویعزي
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ً بیتھم یتقبلون العزاء؟ كان السلف یمنعون ذلك، وكان اإلمام مالك رحمة هللا علیھ یشدد في ذلك كثیرا وھل یشرع آلل المیت أن یجلسوا في
: والسبب في ذلك. ویمنع منھ، وعلى ذلك درج فعل السلف، لكن أفتى المتأخرون من العلماء و الفقھاء أنھ ال حرج في ھذه العصور المتأخرة

، ویمكنك أن ترى آل المیت في المسجد، وأن تراھم في الطریق وأن تراھم في السابلة وتعزي، وكان أن العصور المتقدمة كان الناس قلیلین
ًاألمر رفقا، بل قل أن یموت میت إال وعلم أھل القریة كلھم وشھدوا دفنھ، فكان العزاء یسیرا، لكن في ھذه األزمنة اتسع العمران، وصُعب  ً ِ

ذلك من المشقة ما هللا بھ علیم، وفیھ عناء؛ لذلك لو اجتمعوا في بیت قریٍب منھم كان أرفق علیك أن تذھب لكل قریب في بیتھ، ویحصل ب
 من -في ھذه الحالة- بالناس وأرفق بھم، وأدعى لحصول المقصود من تعزیة الجمیع والجبر بخواطر الجمیع؛ ولذلك أفتوا بأنھ ال حرج 

فإذا وجدت الحاجة والضرورة جاز استثناؤھا من األصل، وقد یكون .  الحاجة لھجلوسھم، وال یعتبر ھذا من النیاحة، بل إنھ مشروع لوجود
ًالشيء محظورا ویستثنى لوجود الضرورة والحاجة، فلو أن امرأة أصابھا ألم واضطرت للكشف عن ساقھا أو عن ساعدھا أو عن صدرھا  ً

َ للطبیب، لكن لما وجدت الضرورة والحاجة أذن لھا في ذلك، للطبیب، فإنھ لیس عندنا دلیل یدل على مشروعیة كشفھا عن ساقھا أو ساعدھا ِ ُ
ٌفھو لیس بنص عیني على المسألة، لكنھ أصل شرعي ُیطرد في ھذه المسائل َوما : فإن وجدت ضرورة وحرج للناس فإن هللا تعالى یقول. ٍ َ

ٍجعل علْیكم في الدین مْن حرج  َ َ َ َ َ َِ ِِ ِّ ْ ُ ًنسان في بیتھ، لتفرق الناس في ثالثین بیتا، ولربما حدث في المدن عزوا كل إ: فلو قلنا للناس] 78:الحج[َ
الكبیرة من ذلك فیھ حرج ومشقة، ولربما ال تستطیع أن تستغرق عزاءھم خالل الثالثة األیام، وقد یكون بعضھم أحوج ما یكون أن تأتیھ في 

ٍم ال یجلسون في مكان معین، فلذلك رخص بعض المتأخرین في إنھ: الیوم األول عند الصدمة األولى، ولذلك ال شك أنھ من الحرج أن نقول
أال یشتمل ھذا الجلوس على محظور مما : لكن بشرط. ًجواز جلوس آل المیت عند قریب منھم ویعزون؛ دفعا للضرر عن الناس وعنھم

ك من األمور المحدثة التي ال أصل لھا، ذكرناه من المباھاة، أو وضع عالمات معینة على البیت أشبھ ما تكون بعالمات الزواج، أو نحو ذل
وال یجلس أكثر من الحاجة، إنما . وإنما یكون الجلوس على السنن، ویدخل إلى آل المیت یسلم علیھم ویجبر بخاطرھم، ثم ینصرف المعزي

ب والصدیق المحب، الذي تعظم یشرع لھ أن یدخل ویعزي، فإن كانوا بحاجة إلى كلمٍة منھ تسلي قلوبھم سالھم، كالعالم وطالب العلم والحبی
وكان . منھ الكلمة ویكون لھا أثر، ویكون لھا قبول عند من یعزیھ، فھذا ال حرج أن یجلس لیجبر بخاطر آل المیت، ولكن یعجل باالنصراف

یت أن یستفتوك عن كأن یحتاج آل الم: العلماء واألجالء ال یجلسون في ھذه المجالس وال یطیلون المكث فیھا إال من حاجة، مثال الحاجة
بعض المسائل، فتطیل اللبث عندھم لبیان السنة والھدي، ولكي تنصحھم فیما یجوز لھم وما ال یجوز، وأن تبین لھم بعض الحقوق التي 

ص یحتاجونھا بعد وفاة المیت، وتوصي كبیرھم بصغیرھم، وتوصیھم باألیتام وبالوالدین ونحو ذلك من الضعفاء، كل ھذا ال حرج فیھ، ویرخ
  .فیھ بقدر الحاجة والضرورة كما ذكرنا

 
 
 
 

 ًصنع أھل المیت طعاما للضیف
 
 

فعل الطعام للناس، وھذا یستثنى منھ ما ذكرناه من ضیافة الضیف، فإنھ ال حرج أن : أي]. ویكره لھم فعلھ للناس: [قال المصنف رحمھ هللا
ً، وأال یحملوا ما ال یطیقون، خاصة وأنھم مشغولون بما ھم فیھ من العزاء ًیدفعوا للضیف طعاما، وینبغي على الضیوف أن یترفقوا بآل المیت

ًوأما بالنسبة لصنع الطعام من أھل المیت صدقة . وتحمل المصیبة وعنائھا، لكنھم لو صنعوه للضیف فال حرج، ویستثنى إذا كان بالمعروف
إنھ ال یشرع، وإذا كان من أموال الیتامى : و الذي قال عنھ العلماءعن موتاھم أو نحو ذلك مما ابتلي بھ بعض الناس في ھذا الزمان فھذا ھ

فإنھ أشد حرمة، ویجب على الولي أن یضمن المال الذي أنفقھ، فإذا أنفق من مال الیتیم في مثل ھذه األمور فإنھ یجب علیھ الضمان؛ ألن 
  .ي ال وجھ لھا في الشرع، فیجب على المنفق ضمان المال وعزمھّالیتیم غیر مسئول عن ھذا الطعام، وال یجوز أن یحمل مالھ ھذه النفقة الت

 
 
 
 

 األسئلة
 
 

...... 
 

 حكم رفع الیدین عند الدعاء واالستغفار للمیت
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: الدعاء للمیت لھ صورتان: ھل یتوجھ إلى القبلة أم ماذا؟ الجواب: عند الدعاء واالستغفار للمیت ھل یشرع رفع الیدین؟ وكیف یدعو: السؤال
أما إذا كان دعاؤه بعد دفنھ مباشرة، فالسنة أال ترفع الید، . عند زیارة المقابر: والصورة الثانیة. أن یكون بعد دفنھ مباشرة: ورة األولىالص

: ٌكما نص على ذلك جمع من العلماء رحمھم هللا، وإنما یدعى لھ ویستغفر ویترحم علیھ؛ لقولھ علیھ الصالة والسالم في الحدیث الصحیح عنھ
ولم یرفع یدیھ صلوات هللا وسالمھ علیھ، وكذلك درج علیھ فعل السلف، إال أنھ أثر ) استغفروا ألخیكم واسألوا لھ التثبیت؛ فإنھ اآلن یسأل(

أما بالنسبة لرفع الیدین عند الزیارة، كأن تزور القبور وترید أن تدعو . ذلك عن ابن عمر، لكن لم أطلع على من صحح الروایة عنھ في ذلك
ًھلھا، أو تزور قبرا معینا كوالٍد ووالدٍة وقریبأل وصدیق ونحو ذلك، فال حرج أن ترفع یدیك، بل ھو السنة؛ ألن النبي صلى هللا علیھ وسلم،  ً

ًأنھ لما خرج باللیل قام على القبور قیاما طویال ورفع یدیھ واستغفر لھ: (كما في الحدیث الصحیح عن أم المؤمنین عائشة رضي هللا عنھا م ً
وحینئٍذ یستقبل القبلة ویدعو للمیت، ویترحم علیھ، وعند السالم یستقبلھ من وجھھ كما في حدیث عبد هللا بن عمرو بن العاص ، ) ودعا لھم

فیأتي للقریب من وجھھ ویسلم علیھ، ثم یتوجھ إلى القبلة ویدعو ویترحم على میتھ وأموات المسلمین، ھذا ھو السنة عن النبي صلى هللا علیھ 
ٌوأما ما ذكرناه في حال الدفن فال ُیحفظ فیھ نص صحیح . وسلم، فھذه من المواضع التي ورد فیھا النص بمشروعیة رفع الیدین في الدعاء

  .وهللا تعالى أعلم.. عن النبي صلى هللا علیھ وسلم
 
 
 
 

 حكم التعزیة بعد الدفن في المقبرة
 
 

ال حرج أن یعزى أقارب المیت عند القبر، : د الدفن لتعزیة الناس لھم، أثابكم هللا؟ الجوابما حكم وقوف أقارب المیت في المقبرة بع: السؤال
ّأنھ صلى هللا علیھ وسلم مر على امرأٍة وھي تبكي على : (ّوقد ثبت عنھ علیھ الصالة والسالم أنھ عزى عند القبر كما في الحدیث الصحیح

فجاءت تعتذر . ھذا رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم: فلما ولى قیل لھا. ي، فلست أنت المصابإلیك عن: فقالت. اصبري! یا أمة هللا: ٍقبر، فقال
لما صدمت وفجعت وبكت على : فكان عزاؤه عند الصدمة األولى، أي) إنما الصبر عند الصدمة األولى: إلیھ، فقال صلوات هللا وسالمھ علیھ

ًولذلك أخذ بعض العلماء من ھذا دلیال . ، فال حرج أن یعزى في القبر)اصبري! مة هللایا أ: (ّمیتھا، فعزاھا صلوات هللا وسالمھ علیھ فقال
ًثانیا، فاألولى أن یعزوا عند القبر؛ وألن آل  ٌعلى مشروعیة التعزیة عند القبر، وفیھ رفق بالناس؛ ألنھم یتكلفون الحضور إلى بیت المیت

ع الذي یشتد فیھ حزنھم ویعظم فیھم مصابھم؛ ألنھم یرون أن المیت قد ووري وغاب المیت أحوج ما یكونون إلى التعزیة في مثل ھذا الموض
ٌعنھم، وحینئٍذ تكون الفاجعة بھ أشد، لكنھ قبل دفنھ یكون كأنھ موجود أمامھم یرونھ فیتسلون برؤیتھ، ولربما تسلت األم برؤیة ابنھا، وتسلى 

ولذلك یعتري كثیر من الناس من الحزن والفاجعة في مثل ھذا . نھ تكون الفاجعة بھ أشداألب برؤیة ابنھ، لكنھ إذا دفنھ وتحقق عندھا موتھ؛ فإ
ویعزى . الوقت ما ال یكون بعده، ففي ھذه الحالة یشرع أن یعزوا في القبر لشدة ألمھم، وما یجدونھ من الحزن والوجد على فراق أقاربھم

ھم یقفون مصفوفین حتى یعلم الغریب أنھم قرابة للمیت فیعزیھم، أما لو كانوا ال ِأھل المیت إذا ُعرفوا، وخفف بعض العلماء وتسامح في كون
األمر فیھ واسع، لكن ال : یتمیزون؛ فإنھ من الصعوبة بمكان أن یعرفھم الغریب؛ ولذلك رخص بعض المتأخرین من العلماء في ھذا فقالوا

ِإنھ أساء؛ ألنھ أمر فعل للحاجة، فلو تمیز آل المیت وُعرفوا : و تركھ أحد أن یقالیفعل للحاجة، وال یعتقد أنھ ل: یعتقد أنھ من السنة، إنما یقال
أما إذا وجدت قرابة من المیت وھم بحاجة إلى أن یواسوا ویعزوا فاصطفوا لذلك، فھذا درج علیھ كثیر من العلماء ولم ینكروه؛ . فتركھ أولى

اذھب :  وقد یشھد الجنازة من ال یعرف أھلھا، وال یعرف قرابتھا، فلو قیل لھألنھ یحتاج إلیھ خاصة في ھذا الزمان عند اتساع المدن،
ًوتخیرھم بین الناس لصُعب، خاصة إذا كان المیت قد شھد جنازتھ كثیر، وقد تعرف الصدیق والقریب ویخفى علیك قرابتھ، ویخفى علیك  ّ

إذا اصطفوا ووقفوا، أنھم ال یفعلون ذلك بقصد العبادة، : قصودة، أعنيفمثل ھذا لیس بعبادٍة م. أھلھ وجماعتھ؛ فحینئٍذ تحتاج إلى من یمیزھم
أما لو اعتقد أنھ من . ُإنما بقصد أن یعرفوا ویمیزوا، فخفف فیھ بعض المشایخ رحمة هللا علیھم ممن أدركناھم من أھل العلم من ھذا الباب

  .وهللا تعالى أعلم.. فھذا من البدعة والحدث الذي ال أصل لھ.. ةالسنة، أو أنھ ال بد من الوقوف، وأنھ یكون على حالة معینة أو مخصوص
 
 
 
 

 حكم شد الرحال للعزاء
 
 

ال تشد الرحال إال إلى ثالثة : (ُشد الرحال للبقع نھي عنھ لقولھ علیھ الصالة والسالم: ّما حكم شد الرحال للعزاء أثابكم هللا؟ الجواب: السؤال
كبر الوالدین، وطلب العلم، والحج والعمرة، فتشد لھا الرحال؛ ألنھا : د، لكن إذا كانت األعمال الصالحةفال تشد للقبور وال للمشاھ) مساجد

إن كان المیت قوي القرابة من : ٌأعمال ولیست بأماكن، وفرق بین المكان وبین العمل، فإذا أراد أن یشد الرحل للعزاء فھذا فیھ تفصیل
ل إلى أھلھ وإخوانھ وأخواتھ لیكون معھم ویثبتھم ویواسیھم ویصبرھم، فھذا ال إشكال أنھ من صلة اإلنسان كأبیھ، فكان یرید أن یشد الرح

أما أن یسافر لصدیقھ ویتكلف السفر لصدیقھ . ّالرحم، وأنھ ال حرج علیھ أن یسافر من أجل أن یصبر أمھ ویصبر إخوانھ وأخواتھ وأقاربھ
ًھ قد یكون عبئا وثقال علیھ، واألحسن أن یعزیھ باالتصال ھاتفي، خاصة مع تیسر وسائل ونحو ذلك من المجامالت، فھذا ال أصل لھ، بل إن ً ً
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  .وهللا تعالى أعلم.. االتصال اآلن، أو یكتب لھ رسالة أو یبرق لھ، فیشعره بتأثره بما نزل بھ من بلیة، وفي ھذا الكفایة وفیھ الخیر
 
 
 
 

 ًحكم دفن الوالدة مع ولدھا إذا ماتا معا
 
 

الجمع بین االثنین في قبر ال یشرع إال من : ًإذا ماتت الوالدة في والدتھا ھي وولدھا، فھل یشرع دفنھما سویا أثابكم هللا؟ الجواب: الالسؤ
حاجة، واألصل أن األطفال الصغار یقبرون على حدة، فإن وجدت حاجة من كثرة عددھم وصعوبة دفنھم منفردین فال حرج أن یجمعوا، 

ٍ كبیر بالغ أو مع صغار مثلھم، ففي ھذه الحالة ال حرج أن یقبر مع أمھِسواء ُجمعوا مع وأما ما یعتقده العامة من أن ھذا الصغیر یخفف . ٍ
ًالعذاب عن الكبیر فباطل وال أصل لھ، وهللا تعالى ال یظلم عباده شیئا، وھو سیتولى العبد بإحسانھ إن كان محسنا، وبعدلھ إن كان مسیئا، أو  ً ً

نسأل هللا العظیم رب العرش الكریم أن یرحمنا برحمتھ، وأن یشملنا بواسع . تھ وعفوه وكرمھ إذا أحب أن یعفو عن إساءتھبفضلھ ورحم
  .وآخر دعوانا أن الحمد  رب العالمین. ّلطفھ وحلمھ، إنھ ولي ذلك والقادر علیھ

 
 
 
 

  زیارة القبور-شرح زاد المستقنع 
بدایة األمر عن زیارة المقابر، ثم أمر بھ واستحبھ، وبین العلة من ذلك وھي أنھا تذكر باآلخرة، فینبغي نھى النبي صلى هللا علیھ وسلم في 

ًعلى المسلم أن یزور المقابر بین الفینة واألخرى، وأن یكون ملما باألحكام المتعلقة بھا، كحكم زیارتھا، وتعظیم خطر الغلو في القبور وما 
 .ة النساء للمقابر، ومعرفة آداب زیارة القبور وما یقال عند زیارتھاأحدث فیھا من البدع، وحكم زیار

 حكم زیارة القبور
 
 

فقد : أما بعد. بسم هللا الرحمن الرحیم الحمد  رب العالمین، والصالة والسالم على أشرف األنبیاء والمرسلین، وعلى آلھ وصحبھ أجمعین
 حتى فرغ من بیان أحكام الدفن، وما یتبع ذلك من المسائل المتعلقة بالقبور، ثم شرع رحمھ بین المصنف رحمھ هللا األحكام المتعلقة بالمیت،

ھذه السنیة تثبت عن رسول هللا ]. تسن زیارة القبور: فصل: [هللا في ھذا الفصل في بیان بعض األمور المتعلقة بما بعد الدفن، فقال رحمھ هللا
كما في حدیث ابن مسعود وأبي سعید وأبي ھریرة وأنس -فإن النبي صلى هللا علیھ وسلم قال : قولصلى هللا علیھ وسلم بالقول والفعل، فأما ال

ولما سألتھ أم المؤمنین ماذا تقول إذا ). كنت قد نھیتكم عن زیارة القبور أال فزوروھا؛ فإنھا تذكر اآلخرة: (وعائشة رضي هللا عن الجمیع
فإن النبي صلى هللا علیھ وسلم زار القبور ودعا ألھلھا : وأما الفعل. الحدیث...) ٍر قوم مؤمنینالسالم علیكم دا: قولي: (زارت القبور؟ فقال

أنھ قام في جوف اللیل، وتبعتھ أم المؤمنین عائشة رضي هللا عنھا : (واستغفر، وأقر زیارتھا، ففي الحدیث الصحیح عنھ علیھ الصالة والسالم
ًوأرضاھا، فقام قیاما طویال ودعا ألھل  . ، فدل ھذا على مشروعیة زیارة القبور)القبور واستغفر، ثم رجعت قبلھ صلوات هللا وسالمھ علیھً

ًتسن، ومثل ھؤالء أیضا من یقول: فمنھم من یعبر ویقول: وللعلماء تعبیران في ھذه المسألة ٌتشرع، فھذه ألفاظ : یباح، ومنھم من یقول: ُ ِ
: إن زیارة القبور مباحة؛ فإنھ نظر إلى قولھ علیھ الصالة والسالم: فأما من قال. تستحب: الثانيٌمتقاربة وھناك قول آكد وأقوى، وھو التعبیر 

وأما من . ٌإنھ أمر بعد الحظر، واألمر بعد النھي والحظر یقتضي اإلباحة عند ھؤالء: فقال) كنت قد نھیتكم عن زیارة القبور، أال فزوروھا(
ٌإنھ أمر بعد حظر، : فأما الذین قالوا. ٌمصروف عن ظاھره الدال على الوجوب إلى الندب واالستحبابٌإنھ أمر : قال باالستحباب والتأكد فقال

ٌفإنھ إذا ورد نھي في الكتاب والسنة، ثم جاء بعده أمر بذلك المنھي عنھ فللعلماء أقوال ٌكل أمر بعد الحظر محمول على : قال بعض العلماء: ٌ
ٍكل أمر بعد الحظر : والقول الثاني یقول. الشافعیة والحنابلة وكذلك المالكیة رحمة هللا على الجمیعٌاإلباحة، وھذا یختاره جمع من فقھاء 

ٌكل أمر بعد الحظر محمول على حالتھ قبل النھي: والقول الثالث. ٌمحمول على الوجوب، وھو مذھب الظاھریة صید : توضیح ذلك بالمثال .ٍ
َوإذ: البر حرمھ هللا على المحرم، ثم قال ِ ُا حللتم فاْصطادوا َ َ َ ْ ُ ْ َ بصیغة األمر التي ھي بعد الحظر والتحریم، ) فاصطادوا: (فوقع قولھ] 2:المائدة[َ

ألنھ أمر، حتى أن بعض الظاھریة : إنھ للوجوب، یقول: فمن یقول. ٌإن الصید واجب أو مندوب أو مباح؟ فھذه ھي مذاھب العلماء: فھل نقول
إن األمر رفع النھي، : إنھ للندب واالستحباب یقول: والذي قال. ًو من أغرب األقوال وأكثرھا شذوذایوجبون الصید على ظاھر اآلیة، وھ

ُیا أیھا الذین آمنوا : ًفأصبح مصروفا عن ظاھره المقتضي للوجوب إلى ما ھو دون ذلك وھو الندب واالستحباب، ومن أمثلة ذلك قولھ تعالى َ َ َ َِ َُّّ َ
ِإذا نودي للصالة مْن ِ َّ ِ َِ ُ َ َ یْوم الُجُمعة فاْسعْوا إلى ذكر هللا وذُروا البْیع ِ َ َ َ َ َْ َْ ِ َّ ِ ْ ِ َِ ِ َ َوذُروا البْیع: (، فقولھ]9:الجمعة[ِ َ َْ : نھي وتحریم وحظر، جاء بعده قولھ): َ

ِفإذا قضیت الصالة فانتشُروا في األْرض واْبتغوا مْن فْضل هللا  َّ ِ َ ُ َ َ َ ُ َِ ِ ِ َّ ِ َِ ِ ََ ُ َ َواْبت: (فقولھ] 10:الجمعة[ِ ِغوا مْن فْضل هللاَ َّ ِ َ ْلْیس علْیكم : بالتجارة، كقولھ: أي) ُِ ُ َ ََ َ
ُْجناح أْن تْبتغوا فْضال مْن ربِّكم  ُ َ ِ ً َ ُ َ َ ََ ِواْبتغوا مْن فْضل هللا: (فھل قولھ. فإنھا نزلت فیمن یرید الحج والتجارة] 198:البقرة[ٌ َّ ِ َ ُ َِ ٌمحمول على ظاھره ) َ

أن األمر بعد : ًلإلباحة التفاتا إلى ما كان علیھ الحال قبل ورود النھي؟ فأصح األقوال في ھذه المسألةمن الوجوب أو للندب واالستحباب، أو 
فیكون : الحظر یرجع إلى حالتھ قبل الحظر، فیرفع األمُر النھي، ویبقى الحكم لألصل، فلما كان الصید في األصل تعتریھ األحكام الخمسة

ًمكروھا، ویكون مندوبا، ویكون واجبا ً ً ویكون حراما، ویكون مباحا؛ فإن األمر بالتحلل في قولھً ُوإذا حللتم فاْصطادوا : ً َ ََ ْ ُ ْ َ َ یرفع ] 2:المائدة[َِ
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ًلمحرم فمحرم، وإن كان صیدا لمكروه  ًإن كان صیدا: الحظر والتحریم، ویرجع حكم الصید إلى التفصیل وھي األحكام التكلیفیة الخمسة
ٍنفس فواجب، وإن كان من أجل أن یتقوى بھ على طاعة هللا فمستحب، وإن خلي من الدوافع والموانع فھو ًفمكروه، وإن كان صیدا إلنقاذ 

ِفإذا قضیت الصالة فانتشُروا في األْرض : ًكذلك أیضا في قولھ. مباح ََ ِ ِ َّ ِ َِ َ ُ َُ َ فلما كانت التجارة من المباحات التي لیست بواجبة وال ] 10:الجمعة[ِ
ً بمحرمٍة على اإلطالق، وإنما تحظر أحیانا وتباح أحیانا؛ فإن أمر هللا عز وجل بالبیع والشراء بعد صالة الجمعة الزمة على المكلف، وال ً

كنت قد نھیتكم عن زیارة القبور : (فقولھ علیھ الصالة والسالم. ًیرفع الحظر الذي كان موجودا أثناء الصالة، ویبقى حكم التجارة على األصل
ٌإنھ أمر بعد حظر؛ فیرجع إلى اإلباحة، : تباح الزیارة وال یعبرون باالستحباب یلتفتون إلى ھذا األصل، فیقولون: یقولونفالذین ) أال فزوروھا

ًرفع التحریم، وبقیت زیارة القبور مستحبة، خاصة وأن في ) فزوروھا: (األمر في قولھ: إنھ للندب واالستحباب، یقولون: والذین یقولون
: فقوي ھذا المذھب، ولذلك كان التعبیر عند بعض العلماء بقولھ) فإنھا تذكر اآلخرة: (االستحباب والندب بقولھّالحدیث كلمة تدل على 

واإلجماع منعقد من حیث الجملة على أن الزیارة سنة بالنسبة للرجال، أما بالنسبة ). تسن: (أقوى من التعبیر بقولھ) وتستحب زیارة القبور(
ًأن الوسائل آخذة حكم مقاصدھا، فما كان وسیلة لواجٍب فواجب، وما كان وسیلة لحرام فحرام، وما :  في ذلكلفضلھا فإنھا تستحب، والسبب ً

ًكان وسیلة لمندوٍب فمندوب، فلما كان تذكر القبور واستشعار اآلخرة، وكون المكلف دائما یستحضرھا في قلبھ مما یعینھ على طاعة هللا، 
ُ كثیر من الشر والمحارم والحدود، ویھذب أخالقھ ویقوم سلوكھ؛ كان ھذا من جنس المستحبات لما لھ ویقوي عزیمتھ على الخیر، ویكفھ عن ّ ٍ

ھل ھي لمصلحة الزائر، أو لمصلحتھ ومصلحة المزور وھو المقبور الذي یزار؟ فإن : ویبقى النظر بالنسبة لزیارة القبور. من األثر العظیم
أنھا لمصلحة الحي : والصحیح. متعلق بالزائر، وحینئٍذ تكون الزیارة لمصلحة الحي) تذكر اآلخرةفإنھا : (كانت لمصلحة الزائر فظاھر قولھ

: ًفإنھ ینتفع باالتعاظ واالدكار، خاصة إذا صحب الزیارة حضور القلب، وھذا ھو المقصود من قولھ علیھ الصالة والسالم: والمیت، أما الحي
تقاربة، ولكنھا في األجور والحسنات والنعیم والجحیم متباعدة، فقد یكون القبر إلى جوار القبر، فھو ینظر إلى القبور م) فإنھا تذكر اآلخرة(

ٍوتراھم وھم جیران قرٍب ال یتزاورون، وغرباء سفر ال ! ولكن ھذا في غایة النعیم، وھذا في درك الجحیم، نسأل هللا السالمة والعافیة
ٍنظر اإلنسان إلى حال القبور، خاصة إذا كان على علم بأھلھا، فیعلم أھلھا وأصحابھا، فإذا . ینتظرون، قد حیل بینھم وبین ما یشتھون ً

وباألخص إذا كانوا من األقرباء واألصحاب واألحباب؛ فإن وقع ذلك في القلوب بلیغ، ولذلك یتأثر اإلنسان من مثل ھذه الزیارات، ویصبح 
ُیا خشع قلبھ، وإذا خشع قلبھ صلح، وإذا صلح القلب صلح سائر الجسد كما في قصیر األمل في الدنیا، وإذا قصر أمُل اإلنسان في الدن

فال شك أنھا ) أال وإن في الجسد مضغة، إذا صلحت صلح الجسد كلھ، وإذا فسدت فسد الجسد كلھ: (الصحیح عنھ علیھ الصالة والسالم
ٍلغرور، وتحول بینھ وبین كثیر من الشرور؛ فلربما زار قبر ًلمصلحة الحي من ھذا الوجھ، حیث تعینھ على ذكر اآلخرة، وتكسر كثیرا من ا

ًإنسان مسرف على نفسھ كثیر العصیان فنظر إلى حالھ فاتعظ وادكر، وكره عملھ وما كان علیھ من حال، وإذا زار عبدا صالحا مستقیما على  ً ً ّ
ھ بھ والتخلق بأخالقھ؛ لعل هللا أن یبلغھ منزلتھ، ولذلك ًطاعة هللا عز وجل؛ فإنھ یحمد ما كان منھ من طاعة وبر؛ فیكون حریصا على التشب

ًال تحرمنا ما كانوا فیھ من الخیر والبر والطاعة واالستقامة؛ حتى نكون مثلھم أو خیرا : أي) اللھم ال تحرمنا أجرھم: (جاء في دعاء المقابر
ًیستوي أن تزور قبرا معینا أو قبورا، فلو أن إنسانا أراد أن یزور ھذا بالنسبة للتعبیر العام، وإال فالحكم ) تسن زیارة القبور: (وقولھ. منھم ً ً ً

ّقبرا معینا بدون أن یشد لھ الرحل، فزاره ووقف علیھ وسلم على صاحبھ، ودعا لھ بخیر؛ فإن ھذا لھ أثر، ألن العلة واحدة، سواء زرت  ً ً
فھم العلماء من ھذا أنھ ال فرق بین زیارة قبر أو قبور، ) كر اآلخرةفإنھا تذ: (الجماعة أو زرت الفرد؛ ولذلك لما قال علیھ الصالة والسالم
بقي أن ینظر في مصلحة المیت المزور، فمصلحتھ بالدعاء واالستغفار لھ . ًفكون اإلنسان یزور قبرا لیتعظ ال شك أنھ سیكون لمصلحتھ

دعوة الصالحة، فلربما مررت علیھم في ساعة یعذب فیھا والترحم علیھ؛ فمن زار المقابر وترحم على أھلھا ال شك أنھ سینال أجر ھذه ال
أقوام، فسألت هللا لھم الرحمة فرحمھم هللا، ورفع عنھم ما ھم فیھ من العذاب، وقد یكونون أمم ال یحصون، فیكون لك كأجرھم؛ ألنك نفست 

یھم، وسألت هللا أن یفسح لھم في قبورھم وأن ینور عنھم ھذه الكربة العظیمة، ألنھم انقطعوا عن أعمالھم، فإذا دعوت لھم بالخیر وترحمت عل
ومن ھنا یعظم أثرھا على الزائر . ؛ ألنك تدعو ألخیك بظھر الغیب)ولك بمثل: (علیھم؛ فإن هللا عز وجل یثیبك على ھذه الدعوة الصالحة

ٌعلماء والدعاة، ونحوھم ممن لھم فضل على ویتأكد ذلك في حق الوالدین واألرحام والقرابات والشیخ ونحوه ممن لھ فضل على اإلنسان من ال
ٍاألمة وفضل على المسلمین؛ فھؤالء ال شك أن زیارتھم أكثر خیرا في الدعاء لھم والترحم علیھم، ورد شيء من جمیلھم على اإلنسان  ً ٌ

ّتسن زیارة القبور. (ٌكالوالدین واألقرباء الذین لھم حق علیھ  ...... أن یصلح ا-كما قلنا-ھذه الزیارة المقصود منھا ): ُ
 

 حكم زیارة النساء للقبور
 
 

تشرع زیارة القبور للنساء كما تشرع : القول األول: النساء اختلف فیھن على قولین]. تسن زیارة القبور إال للنساء: [قال المصنف رحمھ هللا
تحرم : القول الثاني.  أحمد رحمة هللا على الجمیعللرجال، وھو مذھب جمھور العلماء من الحنفیة والمالكیة والشافعیة، وھو روایة عن اإلمام

إنھا محرمة ولیست بكبیرة : فمنھم من یقول: زیارة القبور على النساء، ویختص الجواز بالرجال دون النساء، وھؤالء انقسموا على طائفتین
إن الزیارة مشروعة للنساء، فقد : أما الذین قالوا. ًھي كبیرة مطلقا: ومنھم من یقول). زوارات القبور: (إال إذا صحبھا التكرار والعود؛ لقولھ

وھذا عام، والقاعدة : قالوا) كنت قد نھیتكم عن زیارة القبور، أال فزوروھا: (استدلوا بما ثبت في الصحیح عنھ علیھ الصالة والسالم أنھ قال
) لعن هللا زائرات القبور: ( استدل بالتحریم بقولھومن: قالوا). أن األصل في العام أن یبقى على عمومھ حتى یرد ما یخصصھ: (في األصول

ٌفإنھ نص صحیح صریح، یدل على أن ھذه اإلباحة ) قد كنت نھیتكم عن زیارة القبور: (، فإن ھذا الحدیث ورد أثناء التحریم، وأما حدیث
: ث رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم في قولھٌإن ما ورد من التحریم محمول على الزمان المنسوخ، وھذا بنص حدی: سبقھا تحریم؛ ولذلك قالوا

، ولنص علیھ الصالة )كنت قد نھیتكم عن زیارة القبور أال فزوروھا إال النساء: (فلو كان النساء خارجین من ھذا الحكم لقال) كنت قد نھیتكم(
ال )  نھیتكم عن زیارة القبور؛ فزوروھاكنت قد: (واعترض علیھم بأن ھذا الحدیث. ًوالسالم على استثناء النساء؛ فبقي التحریم منسوخا
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وال یوجد دلیل یدل : ٌھذا خاص بالرجال، والتحریم للنساء ورد بھ النص، قالوا) فزوروھا: (فقولھ) لعن هللا زائرات القبور: (یعارض حدیث
م النبي صلى هللا علیھ وسلم، أن داللة النسخ في النص ظاھرة من كال: الوجھ األول: وھذا االعتراض أجیب علیھ من وجھین. على النسخ

ٌوھذا أیضا عام، فدل على أنھ نھي تحریم في األول، وإباحة في الثاني، ) فزوروھا: (وھذا عام، ثم قال) كنت قد نھیتكم: (وذلك في قولھ ً
: ثم قال) كنت: (قالثم إن النبي صلى هللا علیھ وسلم نفسھ نص على النسخ، ف. فاألول عام، والثاني عام، فال وجھ للتخصیص بدون مخصص

كما في األثر -إن أم المؤمنین عائشة زارت قبر أخیھا عبد الرحمن : فقالوا: أما الدلیل الثاني. وھذه ھي صیغة نص واضحة) فزوروھا(
؟ فقالت رضي هللا )رلعن هللا زائرات القبو: (ألم یقل النبي صلى هللا علیھ وسلم:  بعد وفاة النبي صلى هللا علیھ وسلم، فقالوا لھا- الصحیح عنھا

ًوھذا الحدیث لیس من كالم عائشة ، إنما یكون أثرا عن عائشة یقدم ) . كنت قد نھیتكم عن زیارة القبور، أال فزوروھا: (لكنھ قال بعد: عنھا
ًا وحضرت إباحة، فقد حضرت تحریم) لكنھ قال بعد: (ًعلیھ الحدیث المرفوع لو كانت عائشة فھمت شیئا، أما ھنا فإنھا تنقل النسخ بقولھا

ًونصت على أن التحریم سابق واإلباحة الحقة، فمثل ھذا ال إشكال في داللتھ على النسخ وجھا واحدا عند األصولیین؛ ألنھا حفظت الزمان،  ً
لك واضح في حدیث الكالب والحمیر، فذ) بئس ما عدلتمونا بھ: (ًوحفظ الزمان في أصلھ تشریع، بخالف ما لو اعترضت برأیھا كقولھا مثال

ٍثم إنھا رضي هللا عنھا من أفقھ الصحابة وأعلمھن بأحكام النساء، وما كان أصحاب النبي صلى هللا علیھ وسلم یختلفون في أمر . أنھ اجتھاد
 من أحكام النساء إال رجعوا إلیھا، وال أفتت بحكم فراجعھا أحد، حتى إن عمر بن الخطاب رضي هللا عنھ لما اختلف الصحابة في مسألة

: ونحن نفھم النسخ من ظاھر قولھ). ًمن خالف بعد الیوم جعلتھ نكاال: (اإلنزال المشھورة، بعث إلى أم المؤمنین عائشة فحدثتھ بالحدیث، فقال
ٌوھو نص مرفوع إلى النبي صلى هللا علیھ وسلم، وقد تأكد ھذا بداللة الصحابي، حیث یعضد ذلك بالبیان في قولھا رضي ) كنت قد نھیتكم( ٌ

. فھذا یدل على جواز زیارة النساء للقبور: وقد فعلت ذلك أم المؤمنین عائشة رضي هللا عنھا، قال الجمھور). لكنھ قال بعد: ( عنھاهللا
إال إن اللعن ال یكون : قالوا) -زوارات القبور: وفي روایٍة-لعن هللا زائرات القبور : (واستدل الذین قالوا بالتحریم بقولھ علیھ الصالة والسالم

ًعلى فعل حرام أو ترك واجب؛ وبناء على ذلك یقتضي تخصیص الحكم ) زائرات القبور: (تكون الزیارة بالنسبة للمرأة محرمة؛ وقولھ: ٍ
إن المرأة ضعیفة القلب، فال تأمن إذا دخلت إلى القبور أن تتغیر، ولربما : ثم أكدوا ذلك من جھة النظر والمعنى، فقالوا. باإلناث دون الرجال

ًصرخ وتتكشف، خاصة إذا زارت أقاربھا، فإنھا ال تأمن من شدة الفاجعة أن تذكر شیئا أو تنظر إلى أحوال المیت، فیصدر منھا الصوت أو ت ً
ًبناء على ذلك فإنھ ال یشرع لھا أن تزور المقابر، سواء كانت قبورا عامة أو قبورا : قالوا. ٍیصدر منھا الفعل على وجھ محرم محظور ً ً

ٌوالناظر في ھذین القولین وأدلتھما یرى أن من قال بالتحریم لھ وجھ . ًنھا لو مرت بالقبر مرورا وسلمت فال حرج علیھا في ذلكخاصة، لك
إذا تعارض : (أما الذین قالوا بالتحریم؛ فإن القاعدة في األصول. ٌبالترجیح من جھة األصول، والقائل بالجواز لھ وجھ وقوة من جھة األدلة

ولذلك یقوى قول من قال بالتحریم على قول من قال بالجواز من جھة وجود ھذا األصل؛ ألنھ لو )  یقدم الحاظر على المبیححاظر ومبیح،
فإنھ في ھذه الحالة یفوتھا فضل الزیارة الذي یمكن أن تعوضھ بالدعاء واالستغفار للمیت والترحم علیھ؛ . ال تزوري المقابر: قلنا للمرأة اآلن

ًفإننا ال نأمن أن تكون قد أصابت المحظور، أو على األقل شیئا مكروھا؛ ولذلك یكون تغلیب باب الحظر من . زوري المقابر: لھالكننا لو قلنا  ً
ثم إذا نظرنا إلى واقع الناس وحالھم الیوم، وعدم انضباط كثیر من النساء بالحدود والضوابط الشرعیة؛ فإنھ یقوي . ھذا الوجھ أقوى وأولى

واتفق العلماء على أنھ ال تجوز زیارة المقابر إذا كانت المرأة ضعیفة أو ال تتمالك نفسھا أو غلب على الظن أنھا تفعل . الحظرقول من قال ب
ًالمحظور عند القبر، وإذا كانت شابة فاتنة وذھبت إلى القبر فتنت غیرھا أو فتنت نفسھا أو جمعت بین الفتنتین فال تجوز باإلجماع، فلیست 

خالفیة، إنما الخالف یكون في امرأة عاقلة حكیمة الغالب على الظن أنھا تضبط نفسھا، وترید أن تتعظ؛ فھذا ھو الذي یجیزه ھذه مسألة 
لعن هللا زائرات القبور، : جمھور العلماء لھا من الزیارة، ألن النبي صلى هللا علیھ وسلم لما مر على المرأة وھي تبكي عند القبر لم یقل لھا

 أنھن ال -إال من رحم هللا- فقد أقرھا علیھ الصالة والسالم؛ لكن الناظر في حال الناس الیوم قد یجد أغلب النساء : یھا ذلك، قالواولم یحظر عل
 ...... .ٍیطقن الزیارة، مع أنھ بإمكانھن أن یعوضن ھذا األمر المشتبھ فیھ إلى أمر ال شبھة فیھ بالدعاء واالستغفار للموتى

 
  القبورما یقال عند زیارة

 
 

السالم علیكم دار قوم مؤمنین، وإنا إن شاء هللا بكم الحقون، یرحم هللا المستقدمین منكم : ویقول إذا زارھا أو مر بھا: [قال المصنف رحمھ هللا
لمسنون عن النبي صلى ھذا ھو الدعاء ا]. والمستأخرین، نسأل هللا لنا ولكم العافیة، اللھم ال تحرمنا أجرھم وال تفتنا بعدھم، واغفر لنا ولھم

ًهللا علیھ وسلم والوارد عنھ، وھو من رحمة هللا عز وجل بعباده المؤمنین حیث جعل لألموات دعاء عند األحیاء، وجعل للمسلم على أخیھ 
ّ لما نزل المیت منزلة أنھ: السبب في ھذا. السالم علیكم: ّالمسلم أن یذكره بعد موتھ بالدعوة الصالحة، فإذا مر على ھذه القبور أو دخلھا یقول ُ

الحي، ودل النص على مشروعیة السالم علیھ؛ أخذ ھذا السالم األصل الشرعي، فأنت تسلم على من مررت بھ ومن جئتھ وجلست معھ، 
ًفیشرع أن تسلم مارا ویشرع أن تسلم داخال ً هللا تعالى، ٌالمراد بھ السالمة من اآلفات والشرور، وھو اسم من أسماء ) السالم علیكم: (قولھ. ّ

وأما . سلمكم هللا من اآلفات والشرور وغیرھا من المصائب: ال تقصد ھذا االسم، وإنما تقصد معناه، أي) السالم علیكم: (لكنك إذا قلت
 الحسنى وعذاب القبر، وما في القبر من األھوال والشدائد، نسأل هللا بأسمائھ بالنسبة لألموات فإن األموات ال یأمنون في قبورھم من الفتن

ِفشرع أن تقول. وصفاتھ العلى أن یعیذنا منھا، وأن یلطف بنا إذا صرنا إلى ما صاروا إلیھ سلمكم هللا، فإن كانوا معذبین : السالم علیكم، أي: ُ
: الفائدة األولى: ئدفیھ فوا) ٍدار قوم مؤمنین: (قولھ. سلمھم هللا بدعائك، وإن كان ینتظرھم العذاب فإن هللا سبحانھ وتعالى یقیھم بصالح دعائك

وقد أشار . الدنیا، واآلخـرة، والبرزخ: ًوصف القبور بكونھا دارا، فیدل على أن الدور ثالثة، كما ھو مذھب السلف الصالح رحمة هللا علیھم
َتلك الداُر اآلخرة نْجعلھا للذین ال: هللا عز وجل إلى ذلك، أما الدنیا واآلخرة فواضح، قال تعالى َ َ َ َِ ِ ِ َِّ ُ َْ ُ ً ُیریدون ُعلوا في األْرض وال فسادا َّ َ َ ِ ََ َ ِ ًّ ُ ُ ِ

َبْل تْؤثُرون الحیاة الدنیا : ًفجعلھا آخرة وجعل الدنیا للعمل، وكذلك أیضا قال تعالى] 83:القصص[ َ َ َ َْ ُُّ َ ْ َواآلخرة خْیر وأْبقى * ِ َ َُ َ َ ٌَ  [17-16:األعلى[ِ
َومْن ورائھم بْرزخ إلى یْوم ُیْبعثون : افقد أشار إلیھ: -وھي البرزخ-أما الدار الثالثة . فذكر دارین َ َ َ َ َ َُ ِ َ ِ ٌ َ ْ ِ ِ فدل على أن البرزخ دار، ] 100:المؤمنون[ِ
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ًوهللا ال أدخل دارا، : أخذ منھ بعض العلماء أنھ لو حلف وقال) دار: (أنھ لما قال: الفائدة الثانیة. ٍالسالم علیكم دار قوم مؤمنین: وذلك في قولھ
أن الدار في الُعرف ھي الدار المعروفة وال تشمل القبور؛ فانصرف : ال یحنث؛ والسبب في ھذا: ل بعض العلماءفدخل القبر أنھ یحنث، وقا

إنھ یؤاخذ على وصفھ بالدار : فإن قیل. ًھذا اللفظ اللغوي إلى المعروف عرفا، وھذا من باب تعارض الحقیقة اللغویة مع الحقیقة العرفیة
ومدة ھذه الدار من یوم دفن اإلنسان إلى أن یبعثھ هللا عز وجل؛ ولذلك . ًنھ المقابر وصفت بكونھا داراإنھ یحنث؛ أل: فیستقیم قول من قال

الریح، وأشالءه وأعضاءه أخذتھا  حتى لو أن ھذا الرفات نقلتھ: ًوبناء على ذلك یقولون) ھذا مقامك حتى یبعثك هللا(ورد في حدیث البراء 
َقبر الذي قبر فیھ، ولذلك یقول بعض العلماءالسباع ونحو ذلك فال یزال الحكم لل ِ ثم لو . ُإن العبرة بالقبر نفسھ؛ ألنھ داره ولو قبر فیھ المالیین: ُ

َقبر مالیین الصالحین في مكان واحد ألفسح هللا لكل صالح مد البصر، وال یعجزه سبحانھ وتعالى شيء، إنما أْمُرهُ إذا أراَد شْیئا أْن یقول لُھ ََّ َ َ َُ َ َ ًَ ََ ِ ِ ٍ 
ُكْن فیكوُن  َُ وھذه من الغیبیات والسمعیات، التي ال یخاض فیھا بالعقل؛ ألن العقل ال یمكن أن یدرك ھذه األشیاء، وال یمكنھ أن ] 82:یس[َ

یدخلھا، ولما دخل فیھا الفالسفة بالعقل والمنطق وقعوا في الحیرة والظالم، ووقعت منھم زالت وأخطاء عظیمة، حتى أن بعضھا تمس اعتقاد 
وقد ثبت في الحدیث . حسبنا هللا ونعم الوكیل، نسأل هللا السالمة والعافیة!! -ال حقیقة لھا: أي- إن ھذه تخیالت : اإلنسان، حتى إن بعضھم یقول

ل وھو آخرك الذي تراه مث) عجب الذنب، منھ خلق ومنھ یركب یوم القیامة أن كل ابن آدم یبلى إال: (الصحیح عن النبي صلى هللا علیھ وسلم
ٌالدائرة، فإنھ إذا أذن هللا عز وجل ببعث الناس تركب المخلوق وابتدأ خلقھ من عجب الذنب، وقامت علیھ أعضاؤه، فإذا ھو قائم بین یدي هللا 

ٍفالدار دار قوم كافرین، ودار قوم مؤمنین، ومن ھنا نفھم أن الزیارة تختص بمقابر ): ٍالسالم علیكم دار قوم مؤمنین: (وقولھ. عز وجل
فھمنا أنھ ال تشرع زیارة قبور الكفار؛ لكن إذا زارھا اإلنسان لالتعاظ ال للدعاء ففي ھذه الحالة التي ) ٍدار قوم مؤمنین: (المسلمین، فلما قال
ًأنھ إذا كانت لمصلحة الحي جاز لھ أن یمر بھا متدبرا متأمال، ویبشرھم بما عند هللا من العذاب والعقوبة،: أشار إلى العلة فیھا  وقد أمر النبي ً

ًصلى هللا علیھ وسلم من مر بقبور الكفار أن یبشرھم بما عند هللا من العذاب والنكال؛ حتى یزدادوا غما إلى غمھم وھما إلى ھمھم، نسأل هللا  ً
ًمتدبرا أو موبخا مبكتا ًفإنھ إذا نظر إلیھا متعظا : فالزیارة تختص في األصل بقبور المؤمنین، لكن بالنسبة لقبور الكفار. السالمة والعافیة ً كما -ً

 فال حرج في ذلك، أما لمصلحة المزور فال، وھذا مما تختص بھ قبور المسلمین عن قبور - فعل النبي صلى هللا علیھ وسلم في قلیب بدر
السالم علیكم دار : (وقولھ. خرُمن باب التنویع؛ فإنھما إذا اجتمعا افترقا، وإذا ذكر أحدھما شمل اآل) من المسلمین والمؤمنین: (الكافرین؛ قولھ

ٌالمراد بذلك أھل اإلسالم، سواء كانوا من المؤمنین أو في درجة اإلسالم أو اإلحسان، فالكل داخل في ھذا العموم، وأما روایة ) ٍقوم مؤمنین
، وھذا تعلیق بالزمان، ویجوز التعلیق متى شاء هللا: أي) وإنا إن شاء هللا بكم الحقون: (قولھ. فإنھا عامة بالنسبة ألھل اإلسالم) من المؤمنین(

إلى ) إن شاء هللا(ٌفھذا تعلیق بالزمان، ولذلك یقسم العلماء .. متى شاء هللا أزرك، ومتى شاء هللا آتك، ومتى شاء هللا أعطك: بالزمان، مثل
. ٌأنا إن شاء هللا فاعل كذا: حقیقیة، كقولكأنك جزمت بأنك زائر فقصدت الت: أي) إن شاء هللا أزرك: (كقولك: فالتحقیقة: تحقیقیة وتعلیقیة

وھذا النوع . فھي التي یعلق بھا المكلف الفعل فیما یستقبل من الزمان: وأما التعلیقیة. ٌبقصد أنھ واقع منك وال بد بعد قدرة هللا عز وجل لك
غفرة هللا على مشیئة هللا، فإن هللا ال مستكره لھ، بل اللھم اغفر لي إن شئت، ألنھ یعلق م:  تحظر في الدعاء، كأن یقول-وھي التعلیقیة-الثاني 

إن شاء هللا سآتیك، ویقصد : ًفتشرع التحقیقیة بأن یقولھا اإلنسان تحقیقا لألمور كقولھ. اللھم اغفر لي وارحمني: علیھ أن یعزم المسألة ویقول
َتحمل فیھ) وإنا إن شاء هللا بكم الحقون: (وھذا الحدیث. التحقیق والتعلیق ِ على التحقیقیة إذا قصد بھا الموت، فإنھ ال محالة أننا میتون؛ ألن ُ ُ

َإنك میِّت وإنُھم میِّتون : هللا یقول َ َ َ َُ ْ َّ َِّ ًفأخبر أن اإلنسان میت، وأنھ الحق بھؤالء القوم إما عاجال أو آجال،] 30:الزمر[ٌِ وكل ما ھو آٍت قریب؛  ً
ٌإن لحقونا بكم مؤكد، فال یحول بین اإلنسان والموت إال عدم حضور أجلھ، وإال فھو میت، : يأ) وإنا إن شاء هللا بكم الحقون: (ولذلك یقول

ًالالحق ھو الذي یأتي تبعا لإلنسان، فلما تأخر موت الزائر ): الحقون: (وقولھ. إذا ثبت ھذا على ھذین الوجھین یكون التعلیق ال إشكال فیھ
یرحم هللا المستقدمین : (وفي بعض الروایات) یرحم هللا المستقدمین منا ومنكم والمستأخرین(: قولھ. ًعن المزور وصف نفسھ بكونھ الحقا لھ

ُّتقدم الشيء على الشيء معلوم ومعروف، وقولھ): المستقدمین). (منكم والمستأخرین ھذا عموم بذكر ) المستقدمین منا ومنكم والمستأخرین: (َ
ثم إن ). یرحم هللا المستقدمین منا ومنكم والمستأخرین: ( والناس إما سابق وإما الحق، فقالأفراد العام، حیث قسم الناس إلى متقدم ومتأخر،

. ھذه دعوة عامة تشمل األحیاء واألموات، فاألموات متقدمون واألحیاء متأخرون) یرحم هللا المستقدمین منا ومنكم والمستأخرین: (قولھ
، والمیم تأتي عوضا عن حرف ا: أي) اللھم( إال في قریض الشعر؛ ألنھ ال یجمع ) یا اللھم: (ولذلك ال یصح أن یقال عربیة) یا(لنداء ًیا أ

واألكثر اللھم بالتعویض وشذ یا اللھم في قریض ومن ھذا الشاذ الذي : - رحمھ هللا-بین البدل والمبدل، وقد أشار ابن مالك إلى ذلك بقولھ 
: أي) اللھم ال تحرمنا أجرھم: (وقولھ. یا أ.. یا أ: ث ألم نادیت یا اللھم یا اللھم أيإني إذا ما حد: یكون في القریض والشعر قول الشاعر

ًأن اإلنسان مع المیت على إحدى حالتین إذا كان المیت صالحا؛ ألنك إذا زرت المؤمنین : ال تحرمنا ما كانوا فیھ من الخیر، والسبب في ذلك
إما أن :  فإذا زارھم الزائر ال یخلو بعدھم من حالتین- أعني فتنة الكفر والخلود في النار-ن الفتنة فاألصل أنھم توفوا على اإلیمان فقد نجوا م

ٍیكون بقاؤه بعدھم لخیر یزداد منھ، وإما أن یبقى لشر یزداد فیھ، أو لفتنة تنتظره یكون بھا شقاؤه ٍفإن بقي لخیر . نسأل هللا السالمة والعافیة.. ٍ
دیث الصحیح في الرجلین األخوین اللذین كان أحدھما أصلح من الثاني، فمات الصالح وتأخر من ھو أقل فھو أفضل، حتى ورد في الح

ًصالحا أربعین یوما فاختلفوا فال شك ) ًوما یدریكم ما الذي تبلغ بھ صالة أربعین یوما: (أیھما أصلح؟ فخرج النبي علیھ الصالة والسالم قال: ً
ً یوما واحدا فإن هللا قد یبلغھ في ھذا الیوم ما لم یبلغھ في سنوات ودھور، كما في الحدیث الصحیحأن اإلنسان إذا بقي بعد المیت ولو أن : ً

ًالنبي صلى هللا علیھ وسلم لما أسلم الرجل ثم حمل على القوم فقتل شھیدا، قال صلى هللا علیھ وسلم ًعمل قلیال وأجر كثیرا: (ُ ُ ومن ھنا كان ) . ً
ًأحینا بعدھم حیاة طیبة تبلغنا إن كانوا صالحین ما ھم فیھ من الصالح، : أي) اللھم ال تحرمنا أجرھم: (ة والسالماألمران، فقال علیھ الصال ً

ال تجعل بقاءنا بعدھم إلى فتنة : أي) وال تفتنا بعدھم: (وقولھ. ما بلغوه من الخیر والفضل: أي) ال تحرمنا أجرھم: (فقولھ. وزدنا من فضلك
 ......وال
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  تعزیة أھل المیت-د المستقنع شرح زا
ًالتعزیة لمن أصیب قریب أو حبیب؛ جبرا لخاطره، وتسلیة لھ، ولیس لھا لفظ مخصوص، بل تصح بكل لفظ یدل على التعزیة، وھناك أمور 

تي كانت تفعل عند مبتدعة محرمة ال یجوز فعلھا عند التعزیة، ویحرم على أھل المیت النوح والشق ولطم الخد وغیرھا من أمور الجاھلیة ال
 .الموت

 حكم التعزیة ألھل المیت
 
 

قال : أما بعد. بسم هللا الرحمن الرحیم الحمد  رب العالمین، والصالة والسالم على أشرف األنبیاء والمرسلین، وعلى آلھ وصحبھ أجمعین
ت یقولھا اإلنسان للمصاب یحدث بھا طمأنینة قلبھ سلوان من العزاء، وھي كلما: التعزیة]. وتسن تعزیة المصاب بالمیت: [المصنف رحمھ هللا

ًوقوة یقینھ وحسن ظنھ با عز وجل؛ فیصبر بعد أن كان جزعا، ویطمئن بعد أن كان قلقا والتعزیة مسنونة؛ ألن النبي صلى هللا علیھ وسلم . ً
فدل على مشروعیة التعزیة )  فلست أنت المصابإلیك عني،: فقالت. اصبري! یا أمة هللا: (قال للمرأة لما مر علیھا وھي تبكي عند القبر

یا أمة : (وتكون التعزیة للمرأة األجنبیة والقریبة؛ ألن النبي صلى هللا علیھ وسلم عزى ھذه المرأة وھي أجنبیة، فقال لھا. للمسلمین وأنھا سنة
: ًا على مشروعیة التعزیة قولھ علیھ الصالة والسالمومن األدلة أیض. أن تؤمن الفتنة عند تعزیة المرأة األجنبیة: ولكن بشرط) اصبري! هللا
والتعزیة تكون قبل الدفن وبعد الدفن، فتكون قبل الدفن ) . ٍإن  ما أعطى، ولھ ما أخذ، وكل شيء عنده بمقدار، فمرھا فلتصبر ولتحتسب(

مرھا فلتصبر ولتحتسب، إن  ما : (جاءه ھذه الكلماتمن باب التسلیة كقولھ البنتھ حین أرسلت إلیھ وابنھا یقضي لیأتیھا فقال للرسول الذي 
فھذا یدل على مشروعیة الكلمات التي یعزى بھا اإلنسان قبل الدفن، لكنھا في األصل تكون بعد الدفن؛ . إلى آخر الحدیث) أعطى ولھ ما أخذ

ثم یزول عنھ ذلك فیشفى ویقوم من بالئھ، وحینئٍذ قلبیة  ًألنھ بعد الدفن یتحقق من موت اإلنسان، فلربما حدث لھ ما یظن معھ موتھ كسكتة
ال یعزى إال بعد الدفن؛ ألنھ بعد الدفن قد تحقق من وفاتھ، وحینئٍذ یكون مصابھ أشد؛ فإن الناس یفجعون بعد الدفن أشد من فجعھم : یقولون

قبل ذلك؛ فإنھ ال یمنع أن یكون بھ سكتة ثم بعد ذلك قبل الدفن، فإن مناظر القبور والفراغ من دفن المیت یقطع األمل فیھ، بخالف ما إذا كان 
وھذا ھو األصل والغالب؛ لكن إذا احتاج إلیھا فال بأس أن . التعزیة تكون بعد الدفن: یحیا أو یقوم، فھذا ھو الذي جعل بعض العلماء یقولون

ًیعزي أخاه المسلم قبل الدفن عند وجود الحاجة، كأن ترى أخا لك أو قریبا أو زوجة ً  شدیدة التفجع والتوجع، فتذكرھا با عز وجل، ً
ًوینبغي على من یعزي أن یترفق بمن یعزیھ، وأال یكون شدیدا علیھ، وأال تكون عباراتھ فظة غلیظة، فبعض . ّوتصبرھا بالتي ھي أحسن

ن ھدیھ الرفق؛ ولذلك لما أراد عمر أن الناس إذا جاء یعزي كأنھ یوبخ من یبكي ویقرعھ، وھذا ال ینبغي، فإن النبي صلى هللا علیھ وسلم كا
بما یكون من النیاحة :  نھاه علیھ الصالة والسالم عن ذلك، وأخبر أن هللا ال یعذب إال باللسان، یعني-كما في حدیث السنن- یضرب النساء 

ال : سلم قد فجع بقریبھ فتقول لھونحو ذلك من األمور المحرمة، كشق الجیوب وغیر ذلك من أفعال الجاھلیة، فال ینبغي أن تأتي ألخیك الم
أو نحو ذلك من األلفاظ التي ال تجوز لما فیھا من كسر الخواطر، وإھانة المیت؛ ألن ھذا یدل على أنھ ینبغي أال تكون للمیت . تبك كالمرأة

شع، وال نقول إال ما یرضي الرب، إن العین لتدمع، وإن القلب لیخ: (عنده مكانة، ألن اإلنسان یبكي على عزیزه كما قال صلى هللا علیھ وسلم
فا سبحانھ وتعالى خفف عن عباده أن یكون منھم ھذا البكاء حتى یخرج ما في القلوب من أثر الحزن؛ ) وإنا بفراقك یا إبراھیم لمحزونون

والت علیھ األحزان، ومنع ُأنھا جمعت بین طب األرواح وطب األجساد؛ فإن اإلنسان إذا كظم حزنھ وت: وھذا مما یعتبر من إعجاز الشریعة
ْوتولى عنُھم وقال یا أسفى على ُیوُسف واْبیضت : ًمن إبداء أثر الحزن، فإن ذلك یؤثر علیھ كثیرا، وربما یأتي على نفسھ، ولذلك قال تعالى َ َ ََّ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ ََ َ ْ ْ َّ

ٌعْیناهُ من الُحزن فُھو كظیم  ِ َِ َ ََ َ َِ ْ ُ قد یستطیع الكظم، وقد ال یستطیع أن یكظم، ولما عاتبوه قالوا وھو نبي من أولي العزم، فاإلنسان] 84:یوسف[ْ َ
َتا تفتأ تذكُر ُیوُسف حتى تكون حرضا أْو تكون من الھالكین  َ َ َ َ َ َ َ َِ ِ ِْ ُ ُ ُ َْ َ َ َ َ ََ ًْ َّ ُ ِ ِقال إنما أشكوا بثي وُحزني إلى هللا * َّ َّ َ َِّ ِِ ْ ُ َْ َ َ َِّ َ فاإلنسان في حال ] 86-85:یوسف[َ

وأما . من یترفق بھ ویحسن إلیھ، وتكون یده رفیقة وكلماتھ رقیقة، تخالج قلبھ فتقوي یقینھ، وتبعثھ على الصبر والسلوانالمصیبة یحتاج إلى 
فال یأتیان بخیر، حتى أن بعض الناس یعتقد أن من بكى على میتھ كأنھ یعتبر ساقط الرجولة، وأنھ لیس برجل، وأن من .. الجفاء والغلظة

لدمع، وأال تبكي على القریب، وبعضھم یعتقد أن البكاء على النساء كاألم واألخت والبنت أنھ من العیب ومن ّعصي ا الرجولة أن تكون
أنھم ینتقصون النساء، وال : ھذه من أفعال الجاھلیة! الحرج، ولربما تجد أبناء العم یعتبون على ابن عمھم أنھ بكى على بنتھ أو بكى على أختھ

ال یجوز، وینبغي نصح الناس وتذكیرھم في ذلك، كالخطیب یخطب خطبة یبین فیھا أمور الحزن المشروعة على وھذا ! ًیقیمون للمرأة وزنا
ًاألموات وأن التفریق بین الذكور واإلناث من أدران الجاھلیة الباقیة، فإن العرب في جاھلیتھم الجھالء ما كانوا یقیمون للمرأة وزنا؛ ولذلك 

أنھا لو ماتت وبكى علیھا؛ فإن ھذا نوع من الحط من مكانة : فمن أدران الجاھلیة. هللا السالمة والعافیةكانوا یدفنونھا وھي حیة، نسأل 
ولذلك ال یجوز مثل ھذا االعتقاد، وھو من اعتقاد الجاھلیة؛ فإن األخت ربما تكون عزیزة على اإلنسان وقریبة إلى قلبھ، وقد تكون ! الرجل

ً ال یكون في رجال كثیر، وقد تكون بنتك بنتا صالحة، وقد تكون أمك، واألم ال یجحد فضلھا وال ینسى صالحة، وقد یكون فیھا من الخیر ما
وینبغي على طالب العلم أن ینتبھوا لمثل ھذه . معروفھا؛ فلذلك ال یجوز مثل ھذه العقائد واألدران الجاھلیة التي ما أنزل هللا بھا من سلطان

فكون اإلنسان یبكي ویحتاج إلى من .  فیھا مثل ھذه العقائد أو ھذه األفعال التي تخالف شرع هللا عز وجلاآلفات في المجتمعات التي ال زالت
ٍیعزیھ في امرأة أو في رجل فإنھ یشرع لھ ذلك، ولكن إذا وصل إلى حد الجزع والتسخط فحینئٍذ ینھى ویغلظ علیھ؛ حتى یتقي هللا عز وجل 

ًا یكون الصبر عند الصدمة األولى، وھو أحبھ وأكملھ، وأعظمھ ثوابا عند هللا سبحانھ وتعالى، وكلما وأعظم م. في نفسھ وال یذھب علیھ أجره
ًُصدم اإلنسان بالمصیبة فتلقاھا بالصدر الرحب واللسان الصادق فقال خیرا؛ فإن هللا یحمد منھ ذلك األمر، ولربما أن هللا عز وجل یجمع لھ  َ ِ

فإن اإلنسان یفجع بابنھ، أو . ا من عاجل ما كان لھ من ثواب العمل الصالح، ولما ینتظر عند هللا أعظمالدنی بین عوض الدنیا واآلخرة، في
الحمد  على كل حال، وأعوذ با من : األم تفجع ببنتھا، واألخ یفجع بأخیھ، فإذا رضي بقضاء هللا وقدره، وتلقاھا بالصدر الرحب، وقال

ُإنا وجدناهُ صابرا نْعم العْبد : فإن ھذا من خیر المنازل عند هللا في المصاب، وإن هللا تعالى یقول. راجعونحال أھل النار، إنا  وإنا إلیھ  َْ َ َ َْ َ ِ ً ِ َِ َّ
فمن أراد أن ینعم هللا علیھ فلیصبر عند المصیبة، ویحتسب الثواب عند هللا سبحانھ وتعالى، وكلما كان المصاب أشد والصبر أعظم ] 44:ص[
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َإنما ُیوفى الصابُرون أْجرُھم بغْیر حساٍب : ب أكثر، كما قال سبحانھ وتعالىكلما كان الثوا َ َ َ َِ َِّ َ ِ ِ ِْ َ َّ  ...... .[10:الزمر[َّ
 

 حكم تعزیة المصاب
 
 

من ھدي النبي صلى هللا علیھ وسلم أن یعزي المسلم أخاه المسلم إذا أصیب بمیتھ، : أي): وتسن تعزیة المصاب: (یقول المصنف رحمھ هللا
مرھا : (ّ یذكر لھ ما عند هللا عز وجل من الثواب إن صبر واحتسب األجر، كما ثبت عنھ علیھ الصالة والسالم أنھ صبر ابنتھ فقالبأن

وھذا یدل على أن من السنة أن یكون في تعزیة اإلنسان ما یقوي نفس المصاب؛ فإن اإلنسان عند المصیبة یعزب عنھ ) فلتصبر ولتحتسب
ًربما یتسلط علیھ الشیطان بالخواطر الردیئة، فإذا وجد من أخیھ المسلم كلمة تثبتھ أو كلمة تقوي إیمانھ، فإن ذلك رشده وتضعف نفسھ، ول ً

: قال العلماء. ونحو ذلك... أعظم هللا أجرك، وغفر لمیتك، وأحسن عزاءك: یعود علیھ بالخیر؛ ألن الصبر عند الصدمة األولى، فیقول لھ
، فكل لفٍظ یقوي )أن ما أطلقھ الشرع یبقى على إطالقھ: ( ألن الشرع لم یأمرنا بلفظ خاص، والقاعدة في الشریعةٌألفاظ التعزیة موسع فیھا؛

ٍنفس المصاب، ویجعلھ على حسن ظن با عز وجل فإنھ یعتبر من التعزیة، ما لم یشتمل على محظور شرعي، وقد ثبت عنھ علیھ الصالة 
یعتبر تعزیة، ونحو ذلك من الكلمات والجمل، وقد ُحفظ ) اصبري! یا أمة هللا: (فقولھ) اصبري! مة هللایا أ :أنھ عزى امرأة فقال: (والسالم

ًفھذه أیضا یعتبرھا بعض ) ٍإن  ما أعطى ولھ ما أخذ، وكل شيء عنده بمقدار، مرھا فلتصبر ولتحتسب: (عنھ علیھ الصالة والسالم قولھ
 ...... .ٌ واسع، فلیس ھناك لفظ مخصوص یلزم اإلنسان بھ-كما قال أھل العلم- واألمر في ذلك العلماء من األلفاظ الواردة في التعزیة،

 
 حكم البكاء على المیت

 
 

ألن هللا ال یعذب بدمع العین، فإذا كان اإلنسان قد أصیب بعزیز من والد أو ولد أو أخ ]. ویجوز البكاء على المیت: [قال المصنف رحمھ هللا
إن العین لتدمع، وإن القلب لیخشع، وال نقول إال ما : ( حرج أن یبكي وأن تدمع عینھ؛ ألن النبي صلى هللا علیھ وسلم قالأو صدیق حمیم، فال

: وفي الحدیث عنھ علیھ الصالة والسالم. فأثبت صلوات هللا وسالمھ علیھ أن العین تدمع) یرضي الرب، وإنا بفراقك یا إبراھیم لمحزونون
فاإلنسان إذا تأثر بفراق العزیز ). رحمة أسكنھا هللا في قلوب عباده: قال! ما ھذا یا رسول هللا؟:  دمعت عیناه، فقیلأنھ لما وضع إبراھیم(

ودمعت عینھ، فإنھ ال یالم على ھذا الدمع، بل إنھ یكون من دالئل المحبة والرحمة التي أسكنھا هللا في قلبھ، وال شك أن اإلسالم وسط بین 
. جحاف، فاإلنسان الذي یموت لھ والد أو تموت لھ والدة وال تدمع لھ عینھ، فإنھ قاسي القلب، جبار ال رحمة في قلبھالغلو والتقصیر واإل

َوكذلك أیضا إذا بالغ وصاح وناح فإنھ قد أسرف في ھذا األمر، وتجاوز الحدود في الحزن ًفالشرع جاء وسطا، فیخرج المصاب ما في قلبھ . ً
ن ھذا البكاء یخفف األلم الموجود في القلب، وھذا من رحمة هللا بالعباد؛ فإن اإلنسان إذا بكى خف وطء المصیبة على من األلم بدمع العین؛ أل

إن العین : (ًقلبھ؛ وأصبح أثرھا خفیفا على نفسھ؛ ولذلك لم یعاتب المسلم ولم تكن علیھ المالمة إذا دمعت عیناه؛ وقد قال علیھ الصالة والسالم
ٍ، فدمع العین لیس بھ عذاب، وال یعتبر اإلنسان مقصرا إذا دمعت عیناه لفراق عزیز علیھ)إن هللا ال یعذب بدمع العین: (وثبت عنھ) لتدمع ً .

َوتولى عنُھم وقال یا أسفى على ُیوُسف واْبیضت ع: من أثر ھذه المصیبة ووقعھا فیھ، وقد قال هللا تعالى: ، أي)وإن القلب لیخشع( َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َْ َ َ ََّ َ َ ْ ْ َْیناهُ من َّ ِ َ
ٌالُحزن فُھو كظیم  ِ َ ََ ِ ْ ًفاإلنسان إذا بكى ال حرج علیھ؛ ألن هللا یخفف عنھ بالبكاء بعض الحزن الذي یجده في قلبھ، ولو أن إنسانا ]. 84:یوسف[ْ

، فإنھ إذا منع من أصابتھ المصیبة ومنعتھ من البكاء؛ فإنھ یتضرر، ولربما یصل إلى درجة ال یتمالك فیھا نفسھ، وقد یفقد عقلھ والعیا ذ با
ًالبكاء كتم الحزن وكظمھ، حتى تأتي ساعة ال یستطیع أن یسیطر فیھا على نفسھ، فیفقد عقلھ أو یتأثر أثرا بلیغا في نفسھ، ولذلك ال عتب : ً

 ...... .ٍعلى من یبكي، بشرط أن ال یكون بكاؤه على وجٍھ محظور مشتمل على نیاحة ونحو ذلك من المحرمات
 

 م عند نزول المصیبةما یحر
 
 

وكذلك . ٌونحو ذلك من األلفاظ التي فیھا ندب للمیت! واعضداه! واسنداه: ومن الندب]. ویحرم الندب والنیاحة: [قال المصنف رحمھ هللا
 النیاحة فكل ذلك مما حرم هللا عز وجل، وقد ثبت في الصحیح عن النبي صلى هللا علیھ وسلم أنھ حرم. وھي ذكر محاسن المیت: النیاحة

وقد كانت المرأة في الجاھلیة تنوح على زوجھا، وتنوح على قریبھا ). لیس منا من لطم الخدود وشق الجیوب ودعا بدعوى الجاھلیة: (وقال
ِكأخیھا ونحو ذلك؛ فحرم هللا عز وجل النیاحة، وھو أن المرأة إذا فجعت بزوجھا أو ابنھا صاحت بحزن، فھذا الصوت حرمھ هللا عز وجل،  ُ

فقد كانوا إذا أصابتھم مصیبة لطموا الخدود وشقوا الجیوب، ]. وشق الثوب: [قال المصنف رحمھ هللا. وھو الذي یعذب هللا بھ من لفظ اللسان
ًوذكروا المحاسن، وأثنوا على المیت وبالغوا فیھ، وكل ذلك مما حرمھ هللا عز وجل، وجعل قلب المؤمن قویا أمام المصیبة، فأوصاه بتحملھا 

لصبر علیھا، وعدم إظھار ھذه األمور؛ فإن النیاحة وشق الجیوب ولطم الخدود یزید من أثر المصیبة، ویحرك الغیر للبكاء وللتأثر، ویكون وا
الصبر على المصائب؛ ألن المصیبة قضاء وقدر من هللا عز وجل، فإذا تفكر المؤمن : ومقصود الشرع. من باب التحریض على التفجع

ً ھو الذي ابتاله؛ رجع إلى عقیدتھ من حسن ظنھ با عز وجل، وأن هللا سیخلف علیھ خیرا مما فقد، وأن هللا سیكتب لھ وتدبر ونظر أن هللا
. ًاألجر في اآلخرة؛ فاطمأنت نفسھ واطمأن قلبھ، وارتاح إلى ما عند هللا عز وجل من حسن الثواب، فأصبح أثر المصیبة خفیفا على نفسھ

یاحة والندب، وشق الجیوب ولطم الخدود؛ لتفجع الناس، وإذا رأى اإلنسان إلى أمھ وأختھ وابنتھ وھي تلطم وجھھا لكن لو سمح للناس بالن
ًوتشق جیبھا وتنوح، ربما لم یستطع أن یصبر بسبب ما یرى من أثر الحزن على أھلھ، خاصة من النساء، فإن ھذا فیھن أكثر؛ ولذلك حرم 
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م للعباد حسن ظنھم با عز وجل، ویقوى یقینھم في حسن الخلف من هللا عز وجل وحسن الثواب في یستقی هللا عز وجل ھذه األمور لكي
وھذه ال تختص بالموت، فبعض النساء إذا أصابتھن المصیبة لطمت خدیھا بكلتا یدیھا ]. ولطم الخد ونحوه: [قال المصنف رحمھ هللا. اآلخرة

یة التي نھى هللا ورسولھ صلى هللا علیھ وسلم عنھا؛ ألنھا ال تلیق بالمؤمن الذي قوي یقینھ أو لطمت أحد الخدین، وھذه من صنیع أھل الجاھل
با عز وجل وخلص توحیده  سبحانھ وتعالى، فإذا رأى مثل ھذه المصائب فإنھ یتحملھا؛ لكن لطم الخدود ال شك أنھ یدل على عدم الرضا 

نسأل هللا العظیم أن یرزقنا من الیقین أضعاف ما ینزل علینا من البالء، إنھ . هللا تعالى أعلمو. بقضاء هللا وقدره وھو من صنیع أھل الجاھلیة
 ...... .ّولي ذلك والقادر علیھ

 
 األسئلة

 
 

...... 
 

 حكم الوصیة فیما ال یملك
 
 

، وتصبح تلك األرض مقبرة لقد توفي في بلدنا رجل وأوصى قبل موتھ بأن یدفن في األرض التي ورثھا ھو وإخوانھ من أبیھ: السؤال
ًإن كانت ھذه األرض ملكا لھ فإنھ یجوز أن : للمسلمین دون موافقة إخوانھ؛ ألنھم لم یكونوا معھ، فما حكم تلك الوصیة أثابكم هللا؟ الجواب

عد الموت قد خرجت عن حد ُیدفن فیھا، وإذا امتنع الورثة نظر إلى قدر ما یدفن فیھ من الثلث، فإن كان قد أوصى بثلثھ فإنھ تكون وصیتھ ب
وأما إذا . ًالثلث راجعة إلى رضا الورثة، فمن برھم لھ أن یرضوا، وإن شاءوا صرفوه إلى المقابر العامة، فھذا من حقھم؛ لكنھ یفوتھم البر

ٌأوصى بأرض ھي ملك لغیره فإن وصیتھ موقوفة على حكم الغیر؛ ألن عمر بن الخطاب رضي هللا عنھ لم یستبح مكانھ م ٌ ن حجرة أم ٍ
ًالمؤمنین رضي هللا عنھا إال بعد أن استأذنھا، وخشي أن تكون أذنت لھ في حیاتھ حیاء وخجال منھ رضي هللا عنھ وأرضاه، فأمر ابنھ عبد هللا  ً

إن أذنت : أن یستأذن بعد موتھ، وبعد أن یصلى علیھ یقف على الباب ویستأذنھا حتى یزول ما یكون في حال حیاتھ من ھیبتھ وخشیتھ، فقال
ٌفدل ھذا على أن من أوصى أن ُیدفن في أرض ھي ملك للغیر استأذن الغیر؛ فإن . لك فادفني مع صاحبي، وإن لم تأذن فاصرفني إلى البقیع ٍ ّ

  .وهللا تعالى أعلم.. أذن لھ فبھا ونعمت، وإن لم یأذن لھ فإنھ یصرف إلى مقابر المسلمین
 
 
 
 

  في المقبرةحكم تكرار دعاء زیارة القبور لكل قبر
 
 

السالم : إذا دخل الزائر إلى المقابر فإن القبور تأتیھ تلو القبور، فھل لھ أن یكرر الدعاء المأثور كلما مر على مجامع القبور؟ الجواب: السؤال
 یشرع أن یكون دعاؤه  فإنھ-ًمثال- على القبر یكون عند دخول المقابر، ویشمل ذلك جمیع من قبر في المقبرة، فلو أنھ دخل على بقیع الغرقد 

ٍفإذا زار قبر إنسان معین من بین ھذه القبور . عند دخول الباب، فیسلم على جمیع من في المقبرة، وال حاجة أن یكرر ذلك لكل فرد بعینھ
ًوكان قد سلم علیھم جمیعا، وخص قبرا بدعاء فال حرج؛ ألن النبي صلى هللا علیھ وسلم خص قبر المرأة السوداء بالدعاء و بالصالة علیھا، ً

ٌوفرق بین الصالة وبین مطلق الدعاء، فالصالة فیھا وجھ بالتخصیص، وأما بالنسبة لكونھ یقوم على القبر فال حرج في القیام على قبور  ٌ
ِوال تقم على قْبره  :المسلمین، إنما یحظر أن یقام على قبور الكفار والمنافقین، لقولھ تعالى ِ َ ََ َ َْ ًكان مسلما فإنھ یقام على قبره وأما إذا ] 84:التوبة[ُ

وإن شاء . ونحو ذلك من القرابات، ال حرج أن یخصھ ویأتي إلیھ ویسلم علیھ ویدعو لھ... ویدعى لھ، كالوالد والوالدة والقریب واالبن والبنت
ًسالما عاما على الثالثة القبور، إن شاء سلم : ولو مر على قبرین أو على ثالثة قبور یعرف أصحابھا فھو بالخیار. ٍجمع الجمیع بسالم واحٍد ً

ًوإن شاء سلم سالما خاصا لكل مقبور بعینھ؛ ألن عبد هللا بن عمر رضي هللا عنھما كان إذا مر بالقبر سلم على النبي صلى هللا علیھ وسلم ثم  ً
. ثم انصرف، فخص كل واحٍد منھم بسالم. اتھالسالم علیك یا أبتاه ورحمة هللا وبرك: السالم علیك یا أبا بكر ورحمة هللا وبركاتھ، ثم قال: قال

ًفال حرج إن كانت القبور معددة أن یخص كل قبر بسالم، وأما إذا كانت قبورا كثیرة فإن سالمھ األول یغني عن تكراره للجمیع وهللا تعالى .. ٍ
  .أعلم

 
 
 
 

 أھل المیت یعرف زائره یوم الجمعة
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: لمیت زائره یوم الجمعة بعد الفجر قبل طلوع الشمس، فما صحة ھذا التحدید؟ الجوابویعرف ا: قال صاحب الروض رحمھ هللا: السؤال
ًلیس في ھذا حدیث صحیح، وإنما فیھ ما تكلم في سنده، وكذلك أیضا منامات وقصص ال تقوى على ھذا الحكم، فاألحكام التوقیفیة ال بد فیھا  ُّ ٌ

 علیھ وسلم؛ ألن اإلنسان إذا أفتى بذلك حاسبھ هللا عز وجل بین یدیھ، فال یجوز من نصوص إما في كتاب هللا وإما في سنة النبي صلى هللا
ِلإلنسان أن یأتي في مثل ھذه األمور الغیبیة ویفتي بمشروعیة شيء إال وعنده حجة؛ ألن الناس تأتمنھ على دین هللا عز وجل؛ فال یجوز أن  ٍ

ًیخصص زمانا وال وقتا وال ساعة إال بحجة، وإذا وقف بی ًن یدي هللا حافیا عاریا یسألھً قلت في : كیف أفتیت الناس وأمرتھم بذلك؟ یقول: ً
َفھذه ھي البینة واألثارة قْل إني على بیِّنٍة مْن ربِّي . كتابك أو قال نبیك صلى هللا علیھ وسلم َ َِ َ َ ِّ فلیست من منام اإلنسان وال من ] 57:األنعام[ُِ
فمن أراد أن یقف بین یدي هللا عز وجل ببینة فلیجعل أمامھ كتاب هللا وسنة النبي صلى هللا . أو عمرورؤیاه وال من أحالمھ وال من كالم زیٍد 

ولیس فیما ذكر شيء صحیح، ولو صح لفعلھ رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم، واألموات مشغولون بما ھم فیھ؛ ولذلك ال فائدة في . علیھ وسلم
أن یدعوا لألموات : لمقصود واألھم، والذي ینبغي أن تشتغل بھ النفوس وأن تصرف إلیھ الناسكونھ یعرف من زاره أو ال یعرفھ؛ إنما ا

لیست زیارة القبور أن یعرفك أو ال یعرفك، حتى لو عرفك ما الذي یستفیده وما . بقلوب خالصة، وأن یترحموا علیھم، وأن یعتبروا بحالھم
ًوإن كان معذبا . فیھ من النعیم والرضا المقیم فھو أعظم من أن ینظر إلیك أو یلتفت إلیكإما منعم، فما : المقبور أحد رجلین! الذي تستفیده؟

: األصل، وھو أنك تزور القبر ألمرین ولذلك ینظر اإلنسان إلى. فما فیھ من الجحیم والعذاب أحرى أال یصرف معھ إلى زیٍد أو عمرو
وقد ورد حدیث عن . صلحة المیت والترحم علیھ والدعاء لھ واالستغفار لھمصلحتك في الدعاء وحصول األجر والثواب واالتعاظ، وكذلك م

عبد هللا بن عمرو بن العاص أن اإلنسان إذا زار المیت یأتیھ من قبل وجھھ، وحسن بعض العلماء إسناده، ویفتي بعض العلماء رحمة هللا 
 قریبھ فلیأتھ من قبل وجھھ، وال یأتیھ من وراء ظھره أو یأتیھ علیھم بذلك، حتى من مشایخنا من یفتي أنھ من جاء یسلم على والده أو على

ًأما أن یخص زمانا معینا من . من رجل القبر أو یأتیھ من رأس القبر، وإنما یأتیھ من جھة القبلة، یسلم علیھ ویترحم علیھ، وھذا ال حرج فیھ ً
ً أو نحو ذلك، فكل ذلك ال نحفظ فیھ دلیال من كتاب هللا وسنة بعد صالة الفجر في یوم جمعة، أو من بعد صالة العصر أو بعد صالة العید
  .وهللا تعالى أعلم.. النبي صلى هللا علیھ وسلم، والشرع اتباع ال إحداث باآلراء واستحسان لألھواء

 
 
 
 

 اعتبار زیارة قبر الوالدین من البر بھما
 
 

 ومن كان یكثر من الدعاء لوالدیھ ولكن ال یزور قبریھما، فھل ھذا من ٌھل زیارة قبر الوالدین من البر؟ وھل لھا مدة محدودة؟: السؤال
زیارة القبور كقبور الوالدین والدعاء واالستغفار لھما، ثبت عن النبي صلى هللا علیھ وسلم أنھ استأذن ربھ في زیارة قبر : العقوق؟ الجواب

ألنھ إذا زار قبر والده كان أدعى أن یترحم علیھ وأن یحسن إلیھ بالدعاء والدتھ فأذن لھ، فال حرج أن یزور اإلنسان قبر والده ویسلم علیھ؛ 
وھكذا إذا زار قبر الوالدة ووقف . ٌالصالح، وال شك أن الدعاء لھ وھو غائب لیس كدعائھ وھو واقف على قبره یتذكر إحسانھ وفضائلھ

وترحم علیھا واستغفر لھا؛ فإن ھذا لھ أثر كبیر في النفس، علیھا، وتذكر ما لھا من الحسنات والفضائل، وما كان لھا علیھ من الفضل، 
ًویكون الدعاء فیھ بقلب أكثر خشوعا وأكثر تأثرا فال حرج أن یزور اإلنسان قبر والده ووالدتھ ویسلم علیھما ویدعو ویستغفر لھما ویترحم . ً

ّقد عد النبي صلى هللا علیھ وسلم الدعاء للوالدین واالستغفار علیھما وھو من البر؛ لما فیھ من االشتمال على الدعاء واالستغفار والترحم، و
الصالة علیھما، واالستغفار : نعم: ھل بقي من بري لوالدي شيء أبرھما بھ بعد موتھما؟ قال! یا رسول هللا: (لھما من البر، وفي الحدیث

ًالدعاء عند وقوفھ على القبر أبلغ تأثرا، وأبلغ حضورا للقلب ال شك أن ) الصالة علیھما: (وقولھ). لھما، وصلة الرحم التي ال توصل إال بھما ً
ٌواستشعارا لحاجة المیت للدعاء، بخالف ما إذا ذكره وھو بعید عن قبره، فال حرج إذا زار أو خص قبر الوالد والوالدة بالزیارة والسالم علیھ  ً

  .وهللا تعالى أعلم.. ٌوالدعاء لھ، وھو إن شاء هللا مأجور على ذلك
 
 
 
 

 نصیحة لطالب علم
 
 

ٌإن طلب العلم طریق طویل شائك، قد تنتاب الطالب وھو في طریقھ وسیره اآلفات من الغرور والفتور وغیرھا، فھال تفضلتم : السؤال
فضلھ، فمن أھم إذا وفق هللا اإلنسان لطلب العلم فإن هللا سبحانھ وتعالى یرزقھ الشكر إذا أراد هللا أن یزیده من : بكلماٍت عالجیة؟ الجواب

كثرة شكر هللا عز وجل، وال تقوم من مجلس إال وأنت تحمد هللا عز وجل على ما سمعت فیھ من الخیر : األمور التي یوصى بھا طالب العلم
من شكر هللا عز فمن أراد أن یزیده هللا من العلم، فعلیھ أن یكثر . من كتاب هللا وسنة النبي صلى هللا علیھ وسلم؛ فإن هللا قرن المزید بالشكر

ًوجل وحمده، والثناء علیھ سبحانھ بما ھو أھل، ولو كان مجلسا واحدا من الذكر، بل لو مررت على حلقة علم فسمعت فیھا آیة أو حدیثا  ً ًٍ
مع فیھ اآلیات تجلسھ وتس فھذا المجلس الذي. ٌوفھمتھ، فإنھ خیر ترفع بھ درجتك؛ ألن هللا یرفع أھل العلم درجات على قدر ما نالوا من العلم

ومن آثار المزید الذي یتأذن هللا بھ لطالب العلم . واألحادیث، ویوفقك هللا لمعرفة السنن واآلثار؛ تحمد هللا علیھ وتشكره؛ فیتأذن هللا لك بالمزید
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 والعلم النافع، وأثنى على هللا أن یوفقھ للعمل، فقل أن تجد طالب علم كلما قام من مجلسھ حمد هللا على ما سمع من الذكر: في بدایة طلبھ للعلم
بما ھو أھل، إال وجدتھ یوفق للعمل، ویعان على القیام بحق ھذا العلم، ویوفق للدعوة إلیھ؛ ألنھ یشكر نعمة هللا عز وجل، فمن شكر تأذن هللا 

 عز وجل علیھ، فال یزال یغفل عن غفلتھ عن الشكر، وغفلتھ عن ذكر نعمة هللا: ومن األمور التي یجب أن یتنبھ لھا طالب العلم. لھ بالمزید
ًنعمة هللا حتى ینسى فضل هللا وفضل عباد هللا، حتى إنھ یجلس المجلس ویقوم منھ ال یذكر  فضال وال لعباده خیرا، ولربما ال یبالي بمن  ً

فھذه من اآلفات التي ! المة والعافیةأسدي إلیھ من الخیر والمعروف، ولربما یقوم من المجلس لكي یغتاب من استفاد من علمھ، نسأل هللا الس
ْفاذكُروني أذكْركم : ًتكون بسبب الغفلة عن ذكر هللا، ولذلك جعل هللا ذكرهُ مقرونا بذكره سبحانھ، فقال ُ ُ ُْ َ ِْ فمن شكر هللا وذكره بعد ] 152:البقرة[َ

ني ما لم أكن أعلم وأسدى إلي الفضل العظیم، الحمد  الحمد  الذي علم: االستفادة من العلم والعلماء، وأخذ الحكم وفھمھا وفقھھا، وقال
على ھذا الخیر، الحمد  الذي جعل ھذه الساعة في ذكره وشكره، حفتنا المالئكة، ونزلت علینا الرحمة، وذكرنا هللا فیمن عنده، ما كنا على 

فمن أعظم األسباب التي ینبغي لطالب العلم أني . ر الكثیرٍحرام وال على فجور وال على آثام، ویحمد هللا على ھذا الفضل؛ یوفقھ هللا للخی
أن یحمد هللا على فضلھ، وإذا كان عندك الشعور بفضل هللا علیك : ًیستشعرھا دائما، وأن یستحضرھا بعد جلوسھ في مجالس الذكر والعلم

أن تضبطھ، وأن تعطیھ حقھ من العنایة بھذا العلم أحسست بقیمتھ وأحسست بفضلھ فحفظتھ؛ فدعاك ذلك إلى أن تصونھ وأن تراجعھ و
ثم بعد ذلك تعرف قدره بالعمل، وتعلم أنھ ال مكانة لك عند هللا في علمك إال إذا عملت بھ، فتكون . والرعایة والتفقد؛ ألنك عرفت قدره بالشكر

ًعالما عامال والحب بین الناس، وجعل لفتاویك وعلمك فإذا علمت وعملت رضي هللا عنك فوفقك للدعوة إلیھ، ووضع لك القبول بین العباد . ً
ًوأثرك وسمتك ودلك أثرا في قلوب الناس، وانتشر ذكرك بین الناس بما یعین على قبول علمك والعمل بھ وحبھ والدعوة إلیھ بما تنال بھ من 

ھ إذا وضع القبول لإلنسان انتشر ال خیر لإلنسان في علمھ إال بقدر ما یضع هللا لھ من القبول في الخلق، فإن: ولذلك. األجور والحسنات
ِأما ما ذكر من . علمھ، وكثر خیره وبره، وصارت لھ حسنات بین الخالئق والدعاء الصالح بین الناس، وال شك أن في ھذا من الخیر الكثیر ُ

ٌ، فإن المغرور جاھل بنفسھ خوف اآلفات التي من أعظمھا الغرور، فإن الغرور في طلب العلم ال یأتي إال بسبب الجھل با سبحانھ وتعالى
كثرة ذكره لآلخرة، وسؤال هللا وحسابھ لھ عن العلم؛ فإنك إذا علمت أن : ٌجاھل بربھ، ومن أعظم األمور التي تكسر الغرور من قلب اإلنسان

قلبك بدل أن تغتر بھ، وبدل أن ٌالعلم مسئولیة، وأنھ أمانة، وأنھ حق  عندك ینبغي أن تعلمھ وتعمل بھ وتدعو إلیھ؛ خفت منھ وھبتھ؛ فانكسر 
خیركم من تعلم : (ًتتباھى بھ، تصبح مشفقا على نفسك، تعمل بھ وتعلمھ وتنفع بھ الناس حتى تصیب الخیریة، قال علیھ الصالة والسالم

فإذا كان اإلنسان كلما . وروال یأتي الغرور إال بسبب الحرمان، فإذا أراد هللا أن ینزع البركة من علم اإلنسان ابتاله بالغر). القرآن وعلمھ
ًجلس في مجلس اغتر بعلمھ واغتر بفھمھ، محق هللا بركة علمھ؛ ولذلك قل أن تجد إنسانا مغرورا مباركا لھ في علمھ، بل تجد القلوب  ً ً

فمن اآلفات التي . في الدنیا ًمنصرفة عنھ، كلما تذكرت عجبھ واختیالھ بنفسھ كرھت العلم الذي یكون منھ، وھذا من عاجل نقمة هللا للعبد
یبتلي هللا بھا المغرور أن هللا ال یزال یسلط علیھ الشیطان فیغتر بنفسھ؛ حتى ال یجني الخیر من علمھ، فقل أن تجده یبارك لھ في العلم فینال 

ًمنھ حسنة واحدة، بل إنھ ربما اغتر حتى تجده یوما من األیام یتطاول على من علمھ وفھمھ؛ لكي یستدرك ویبدي الم الحظات ویأتي ً
ًلكن إذا أراد هللا الرحمة بطالب العلم رأیتھ موطأ الكنف، وجدتھ ألیفا رحیما . بالمناقشات، ویسيء األدب، حتى یمحق هللا البركة من علمھ ً

ًرقیقا رفیقا قریبا من العلماء، ومن أسدى إلیھ الخیر كان قریبا منھ، یتأدب معھ ویستفید منھ ویتلطف، وتجده یتحمل كث ً ً ًیرا من المشاق ً
لكن إذا أراد هللا أن ینزع منھ الرحمة جعلھ قاسي القلب، فتجده یغتر بنفسھ، حتى إنھ . والمتاعب من أجل ھذه الرحمة التي أسكنھا هللا في قلبھ

و فعل كذا، وقد ال قال كذا أ ًیجلس في المجلس لكي یتتبع العثرات واألخطاء، ولكي یحفظ أن فالنا حدث بھذا الحدیث الضعیف، أو أن الشیخ
ینبغي لإلنسان أن ینتبھ، وأن یتقي هللا : فلذلك. یلتفت إلى عذر من حدثھ بكونھ یرى صحة ما یرى ضعفھ، أو یرى حسن ما یرى عدم ثوبتھ

 بعلمھ أھلكھ هللا ًفي نفسھ، وأن یحفظ حرمة ھذا العلم، وأن یعلم أن ھذا العلم قد یكون وباال على صاحبھ؛ فإن إبلیس علیھ لعنة هللا لما اغتر
فمن اغتر بعلمھ . ومقتھ، وجعلھ نسأل هللا العافیة في سفال، وأحل علیھ اللعنة إلى یوم الدین، فأشقاه وأشقى من تبعھ ومن سلك سبیلھ ونھجھ

العلم یجلس حاق بھ ما كان بھ یستھزئ، والذي یتطاول على العلماء وعلى السلف الصالح من األئمة الماضین، وتجده إذا جلس في مجلس 
ونسأل هللا السالمة والعافیة، ونعوذ ..لكي یتتبع أخطاء الكتاب أو أخطاء المتن، ویتتبع عثرات العلماء الذین یستمع منھم، فإنھ ممحوق البركة

 نفسك إال رفع هللا ما احتقرت والوصیة بتقوى هللا؛ فإن جماع الخیر كلھ في تقوى هللا عز وجل، وهللا ثم وهللا. با من ھذه الشرور واآلثام
أنا مقصر، ومن أنا؟ وما الذي عندي؟ : شأنك، وإذا وكلت أمرك إلى هللا فلم تتكل على حفظك وال على فھمك وال على ذكائك، وقلت

جد في فأصبحت تنظر إلى نفسك بالنقص؛ فإذا با یكمل نقصك، ویجبر كسرك ویستر عیبك؛ فإن هللا إذا نظر إلى العبد نظر إلى قلبھ، فإذا و
نسأل هللا العظیم رب العرش الكریم أن . القلب اللین والرحمة واإلشفاق على النفس؛ بلغھ من الخیر ما یأملھ، وزاده من فضلھ سبحانھ وتعالى

  .وهللا تعالى أعلم. یعصمنا من الزلل، وأن یوفقنا في القول والعمل
 
 
 
 

 ھل المیت یعذب ببكاء أھلھ علیھ؟
 
 

َوال تزُر وازرة وزر أخرى : وبین قول هللا تعالى) إن المیت یعذب ببكاء أھلھ علیھ: ( الحدیث الذي في صحیح مسلمكیف نجمع بین: السؤال َ َ َ َْ ُْ ِ ٌ ِ ِ َ
إن المیت : (أن المراد بقولھ: الوجھ األول: للعلماء فیھ أوجھ) إن المیت یعذب ببكاء أھلھ علیھ(حدیث الصحیح : ؟ الجواب]164:األنعام[

إذا وصى بذلك، فإذا وصى بذلك فإنھ یعتبر من كسبھ وسعیھ، فتكون اآلیة مستقیمة على ھذا المعنى؛ ألنھ تسبب في ) ھ علیھیعذب ببكاء أھل
أن یكون الشخص : الوجھ الثاني. البكاء علیھ بالوصیة، وكان ھذا البكاء من وزره وسعیھ، وال تعارض بین اآلیة والحدیث من ھذا الوجھ
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فحینئٍذ یكون : لیھ ویبالغون في ھذا البكاء، فیقرھم على ذلك ویحفزھم علیھ، وال یوصي بامتناعھم عن ذلك، قالواًعالما أن أھلھ سیبكون ع
أن هللا یسمعھ بكاء أھلھ : لیس المراد عذاب العقوبة، وإنما المراد بھ عذاب الحزن والوجد، بمعنى: الوجھ الثالث. قصر وألزم بعاقبة تقصیره

ً لھ نوع من العذاب، ولیس العذاب الحقیقي، والنبي صلى هللا علیھ وسلم قد سمى العذاب الذي لیس مشتمال على علیھ فیتألم لذلك ویكون ٌ
ٌمع أنھ لیس بعذاب عقوبة، وإنما ھو عذاب ) ٌالسفر قطعة من العذاب: (العقوبة بعذاب، وھو األلم النفسي كما في قولھ علیھ الصالة والسالم

: أي) السفر قطعة من العذاب: (فدل على أن قولھ) یمنع أحدكم طعامھ وشرابھ وراحتھ، فإذا قضى نھمتھ فلیرجع: (في النفس كما فسره بقولھ
أنھ یجد الحزن واأللم حینما یسمعھ هللا بكاء : أي) إن المیت لیعذب ببكاء أھلھ علیھ: (عذاب النفس وعنائھا، فیكون قولھ علیھ الصالة والسالم

إنھ : أنھ لما احتضر جعلت امرأتھ تثني علیھ وتزكیھ، فلما أفاق قال: (  اآلثار عن بعض الصحابة ما یشھد لذلكأھلھ علیھ، وقد جاء في بعض
وھذا الجواب األخیر . إن ھذا إنما ھو األلم النفسي: ، وقالوا)ًأأنت كذلك؟ أأنت كذلك؟ ما قلت شیئا إال لكزت علیھ :  وقال-الملك: أي-لكزني 

مراد بھ أنھ یسمعھ هللا بكاء أھلھ علیھ فیتألم ویحصل لھ من الحزن والوجد ما یكون نوع عذاب نفسي، ال أنھ عذاب ھو أقوى األجوبة؛ أن ال
.. ًإذا وصى بذلك وأقر علیھ؛ فإنھ یقوى حینئٍذ أن یكون متحمال لوزره، وال تعارض بین اآلیة والحدیث: ثم یلیھ في القوة. عقوبة وألم جسد
  .وهللا تعالى أعلم

 
 
 
 

 حكم إقامة العزاء في أكثر من بلد بعد موت المیت
 

ھذا من البدع، العزاء ال یكون إال ألھل : ًما حكم إقامة العزاء في أكثر من بلد، خاصة إذا مضى زمن على موت المیت؟ الجواب: السؤال
ي العزاء، من إحضار األشیاء التي تكون أشبھ المیت، والزائد على ذلك ال أصل لھ، ویكون العزاء بتحري السنة والبعد عن البدع والمبالغة ف

بالعرس منھ بالعزاء والحزن، كل ذلك من البدع التي أحدثھا الناس، وإقامة العزاء على صور وأشكال معینة ما أنزل هللا بھا من سلطان، كل 
  .وهللا تعالى أعلم.. علھ وإقامتھذلك من المبالغات، إنما یكون العزاء آلل المیت، والزائد على ذلك كلھ ال أصل لھ، وال یشرع ف

 
 الجمع بین تحریم ذكر مساوئ المیت وحدیث الثناء على الجنازة بالشر

 
؟ )وجبت: (كیف نوفق بین تحریم ذكر مساوئ المیت، وبین الحدیث الذي ذكر سیئات جنازة عند النبي صلى هللا علیھ وسلم، فقال: السؤال
أنھم یذكرون المحاسن والمساوئ، وھذا ال یستطیع أحد أن یحكم الناس فیھ، فإن الناس بالجبلة : نىالناس یثنون بالخیر والشر، بمع: الجواب

والفطرة، إذا مات المیت سیذكرون محاسنھ ومساوئھ، فیكون كالم الصحابة بذكرھم لمحاسن المحسن ومساوئ المسيء خرج على أصل 
ًأن المسيء یكون ظالما : الوجھ الثاني. إلى خیر، ومن أثني علیھ شر فھو إلى شربأن من أثني علیھ خیر فھو : الفطرة؛ ثم جاء تعلیق الشرع

َال ُیحب هللا الجْھر بالسوء من القْول إال مْن ظلم : لغیره، فیجوز للغیر أن یتحدث بمظلمتھ لقولھ تعالى ِ ِ ُّ ُّ ُِ َ َ ِ َ ََّ ِ ِِ َُ ْ ْ ًفلو أن میتا أكل مالك أو ] 148:النساء[َّ
ًفإذا تحدث اإلنسان بمظلمتھ فإنھ مستثنى . ٌفالن ظالم، فإنھ من حقك أن تقول ھذا؛ ألنك مظلوم: ر، فلما توفي قلتأخذ حقك أو ظلمك في أم
  .وهللا تعالى أعلم.. ، فھو حدیث الفضول الذي ال مصلحة فیھ)أن یكف عن مساوئ المیت: (من ھذا، وأما المراد بقولھ

 
 حكم إنزال الرجل للمرأة األجنبیة إلى القبر

 
المرأة یشرع أن یلیھا أقاربھا؛ ألنھ أبعد عن الفتنة وأصون للمرأة، : ما حكم إنزال المرأة األجنبیة إلى قبرھا من قبل الرجل؟ الجواب: السؤال

إن نزل وأحفظ لھا أن یلیھا أخوھا وأبوھا وزوجھا وقرابتھا كابنھا ونحو ذلك من القرابات؛ ألنھ أصون للمرأة وأحفظ وأبعد من فتنة الغیر، ف
أیكم لم یقارف أھلھ : (األجنبي في قبرھا وأراد أن یتولى دفنھا، وأمنت الفتنة فال حرج؛ ألن النبي صلى هللا علیھ وسلم لما دفنت بنتھ قال

 ینزل، فدل ًمع أنھ أجنبي، وقد كان عثمان رضي هللا عنھ زوجا لھا ولم یأمره أن) فأمره أن ینزل. أنا یا رسول هللا: اللیلة؟ فقال أبو طلحة 
ً على أنھ ال حرج أن یلي األجنبي دفن المرأة، خاصة في بعض الظروف التي ال یحسن أقرباء المرأة ما ُیصنع - كما یقول العلماء- ھذا 

ح لو كان للمرأة ابن أو أب أو أخ من محارمھا، ولكنھ ال یحسن طریقة وضعھا في القبر، وال یحسن إعداد أو إصال: ًفمثال. بالمیت في قبره
ال حرج أن ینزل، وال : ُحالھا في القبر؛ فإنھ حینئٍذ قد یكون األجنبي الذي خصص لھذا األمر أقدر على ھذا الشيء وأقوى علیھ، فنقول حینئٍذ

حرج أن یقوم بتھیئتھا ووضعھا في لحدھا، ولیس ثم محظور؛ ألن النبي صلى هللا علیھ وسلم أذن لـأبي طلحة أن یتولى بنتھ مع أنھ أجنبي 
  .وهللا تعالى أعلم.. عنھا

 
 
 
 

 حكم حلق شعر العانة واإلبطین من المیت
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ھل إذا مات : ھذه المسألة اختلف فیھا العلماء رحمة هللا علیھم: ھل یجب عند تغسیل المیت حلق شعر العانة واإلبطین؟ الجواب: السؤال
یشرع ذلك، : سل أظفاره وینتف شعر إبطھ أو یحلقھ؟ قال بعض العلماءُالمیت ولم ُینتف شعر إبطھ، ولم تقلم أظفاره، ھل یجوز أن یقلم المغ

إنھ ال یشرع أن یتصرف بجسده، فال یقلم أظفاره وال یقص شعره، وإنما یغسلھ : ٌوقال جمع من أھل العلم. وإن فعلھ وضعھ في كفن المیت
 األشیاء؛ ألن التكلیف قد زال عنھ، وأنت لست بمكلٍف بھ، أنھ یترك على حالتھ، وال یتعرض لھذه: وھذا ھو الصحیح. بھیئتھ التي ھو علیھا

ًوإنما ھو مكلف في نفسھ، وبناء على ذلك فإنھ یشرع تركھ، فلو قلمت أظفاره وحلقت شعر إبطھ فال حرج أما العانة فأمرھا أشد؛ ألن . ٌ
أنھ ال یتعرض لھ، : والصحیح. التكلیف قد زاللو مات غیر مختون، فال یشرع أن یختنھ؛ ألن : موضعھا لیس كموضع اإلبطین؛ ولذلك قالوا

  .وهللا تعالى أعلم.. وإنما یغسل ویكفن بحالتھ التي مات علیھا
 
 
 
 

 حكم دفن میت مكان آخر قد بلیت عظامھ
 
 

م یبق إال إذا ذھبت العظام وتالشت ول: من المعلوم أن عجب الذنب ال یبلى، فھل یدفن ثم یوضع میت آخر في نفس القبر؟ الجواب: السؤال
ًعجب الذنب؛ فإنھ یشرع أن یوضع في القبر میت آخر، وال یعتبر وجوده مانعا من قبر الغیر فیھ، والذي نص علیھ األئمة رحمة هللا علیھم ٌ :

 وال تملك ًأن عظام المیت ما دامت موجودة في القبر فال یزال مالكا لقبره، ال یجوز أن یقبر علیھ الغیر، وال یجوز أن یزرع أو یبنى علیھ،
ًأرضھ للغیر، فتعتبر لھذا المیت لحرمتھ، فال یجوز البناء علیھ، وال یجوز أیضا حفر القبر وال نبشھ؛ ألن وجود العظام كوجوده ھو؛ فھذه 

  .وهللا تعالى أعلم.. أما لو أنھا فنیت وذھبت وبقي عجب الذنب، فال حرج حینئٍذ أن یقبر الغیر علیھ. من حرمة المقابر
 
 
 
 

 قراءة سورة أخرى بعد الفاتحة في صالة الجنازةحكم 
 
 

السنة كما في : ھل یشرع في الصالة على المیت أن یقرأ المصلي بعد الفاتحة سورة أخرى، أم یقف عند قراءة الفاتحة فقط؟ الجواب: السؤال
ًك ال یشرع أن یقرأ سورة مع الفاتحة، وإنما ، ولذل)أن النبي صلى هللا علیھ وسلم قرأ الفاتحة: (حدیث عبد هللا بن عباس رضي هللا عنھما

  .یقتصر على قراءة الفاتحة
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  الى كتاب الصیامكتاب الزكاةمن  –شرح زاد المستقنع 
 مختار الشنقیطيالمحمد 

 
 

  مقدمة كتاب الزكاة-شرح زاد المستقنع 
 

تین والصالة، وقد أوجب هللا الزكاة وفرضھا على عباده في كتابھ الزكاة فریضة من فرائض هللا عز وجل، وھي الركن الثالث بعد الشھاد
ًالمبین، وعلى لسان رسولھ األمین صلى هللا علیھ وسلم، وأجمعت األمة على فرضیتھا، وما فرضھا هللا إال طھرة لألنفس واألموال، وتفریجا 

 .ًوإحسانا إلى الفقراء والمساكین ومن كان من أھل مصارفھا
 

 تعریف الزكاة
 

یقول : أما بعد. الحمد  رب العالمین، والصالة والسالم على أشرف األنبیاء والمرسلین وعلى آلھ وصحبھ أجمعین. بسم هللا الرحمن الرحیم
ت سمی: زكا الشيء إذا نما وكثر خیره، وقالوا: أصلھا من زكا الزرع والمال إذا نما وكثر، یقال: الزكاة]. كتاب الزكاة: [المصنف رحمھ هللا

ًالزكاة بھذا؛ ألن هللا ینمي المال بھا ویضع فیھ البركة، فما نقصت صدقة من مال، بل تزیده، وهللا عز وجل یجعل ھذه الصدقة سببا في  ٌ
ٌإنھا مأخوذة من زكا الشيء إذا صلح، والعبد الزكي ھو الصالح المستقیم على طاعة هللا عز وجل البعید  :وقیل. حصول الخیر في مال العبد

ًأقتلت نفسا زكیة : الذنوب، ومنھ قولھ سبحانھ وتعالىعن  َّ ِ َ َ َ ًَ ْ َ ْ ال ذنب لھا فھي صالحة؛ ألن الصغار األصل فیھم أنھم لم یبدر : أي] 74:الكھف[َ
وكذلك تطلق الزكاة بمعنى الطھارة والحرص على الخیر، والبعد عن كل دنس وعن كل ما یشین اإلنسان، ومنھ قولھ سبحانھ . منھم الشر

َونفس وما سواھا : الىوتع َ َ َ ََّ ٍ ْ َفألھمھا فُجورھا وتقواھا * َ َ َ َ َ َ َ َْ َُ َْ َقد أفلح مْن زكاھا * َ َ ََّ ََ َْ َ َوقد خاب مْن َدساھا * ْ َ َ ََّ َ َقد أفلح مْن زكاھا : فقولھ]. 10-7:الشمس[َْ َ ََّ ََ َْ َ ْ
من ناحیة ھذا -وسمیت ھذه الفریضة بھذا االسم . لزكاةفھذه من معاني ا.. طھرھا بالخیر واالستقامة على الطاعة والبر: قالوا في تفسیره
ًومستجیبا ألمر هللا عز  ً ألن هللا یطھر بھا المال، ویطھر بھا نفس المزكي من الشح والبخل، فیؤدي الزكاة طیبة بھا نفسھ،- االشتقاق اللغوي

ٌوالزكاة حق واجب في . وجوه الخیر والطاعة والبروجل، فیكون أرفع من أن یملكھ المال؛ فیصبح بذلك قوي النفس على إنفاق المال في  ٌ
ٍحق مخصوص في شيء مخصوص على صفٍة مخصوصة في شخص مخصوص: المال، ویعرفھا بعض العلماء بقولھم ٍ فالحق المخصوص . ٌ

ٍفي مال : وقولھم. ةقدره هللا عز وجل بالمقادیر، فیكون عشر المال، ویكون ربع العشر كما سیأتي إن شاء هللا في قدر الواجب من الزكا
مخصوص؛ وھي األموال التي أوجب هللا فیھا الزكاة؛ ومن ذلك السائمة من بھیمة األنعام، والنقدان وعروض التجارة، ونحوھا من األموال 

.  غیرھموھي األصناف الثمانیة الذین سماھم هللا عز وجل بحیث تدفع الزكاة إلیھم ال إلى: ٍولشخص مخصوص. التي خص الشرع الزكاة بھا
 ...... .وھو الذي اعتبره الشرع من حوالن الحول، أو إذا كان من الزروع ونحوھا عند الحصاد: في وقٍت مخصوص

 
 مكانة الزكاة وحكمھا

 
ٌعز وجل، وھي ركن من أركان اإلسالم، وھي الركن الثالث بعد الشھادتین والصالة، وقد أوجب هللا عز وجل  الزكاة فریضة من فرائض هللا

كاة وفرضھا على عباده في كتابھ المبین وعلى لسان رسولھ األمین صلى هللا علیھ وسلم، وأجمعت األمة على فرضیتھا، ففي الكتاب في الز
َوأقیُموا الصالة وآتوا الزكاة : أكثر من آیة قال سبحانھ ََ َّ ُ َ ََّ ِ نھا وعظم ًولذلك قرنھا مع الصالة التي ھي عماد الدین؛ إشارة إلى علو شأ] 43:البقرة[َ

-فإن ھم أطاعوك لذلك : (أمرھا، وقد رتبھا النبي صلى هللا علیھ وسلم بعد الصالة مباشرة، كما في الصحیح من حدیث معاذ رضي هللا عنھ
ًوكذلك أیضا وردت السنة عن النبي ) . ً فأعلمھم أن هللا افترض علیھم صدقة تؤخذ من أغنیائھم فترد على فقرائھم-للصلوات الخمس: یعني

صلى هللا علیھ وسلم أنھ أمر بالزكاة وبین مجمل القرآن فیھا، فذكر النصاب وقدره؛ وكذلك القدر الواجب في األموال، وأرسل السعاة 
والمزكین إلى الناس فأخذوا الزكاة منھم، وكانت سنتھ صلوات هللا وسالمھ وھدیھ على ذلك، وفي الصحیح عنھ من حدیث ابن عمر رضي 

وحدیث معاذ رضي هللا ...) ًشھادة أن ال إلھ إال هللا وأن محمدا رسول هللا، وإقام الصالة، وإیتاء الزكاة: َي اإلسالم على خمسُِبن: (هللا عنھما
ًفإن ھم أطاعوك لذلك؛ فأعلمھم أن هللا افترض علیھم صدقة تؤخذ من أغنیائھم فترد  (- وكان في آخر حیاتھ-عنھ وأرضاه لما بعثھ إلى الیمن 

 ...... .ٌوھي حق  عز وجل جعلھ في مال األغنیاء، وأجمع المسلمون على وجوبھ ولزومھ). معلى فقرائھ
 

 حكم من أنكر الزكاة
 

ًإما أن یكون عالما بوجوبھا وفرضیتھا وینكر، فھذا كافر مرتد بإجماع العلماء رحمة هللا : ومن أنكر وجوب الزكاة فال یخلو من حالتین
: لیس ھناك زكاة، أو أنكر أن في اإلسالم زكاة، وقال: زك، فقال: ٍلو قیل لرجل: ًن دین با بالضرورة، فمثالعلیھم؛ ألنھ أنكر المعلوم م

ِكرجل◌ أسلم : ًأما إذا كان جاھال، والجاھل لھ أمثلة. وردة، نسال هللا السالمة والعافیة ٌالزكاة لیست بواجبة، ولیس في دین هللا زكاة، فھذا كفر ٍ
َأسلم أمر بالصالة فصلى، ثم قیل لھمن الكفار، فلما  ما ھناك زكاة، فأنكر الزكاة لجھلھ وعدم علمھ؛ فھذا ال یكفر، وإنما یعلم وتقام : زك، قال: ُ

وھكذا . علیھ الحجة، ثم بعد ذلك إن جحد بعد تعلیمھ وإقامة الحجة علیھ فھو كافر؛ فیعذر في ھذه الحالة بجھلھ، وھي من مسائل العذر بالجھل
َفي بادیة بعیدا عن العلم وبعیدا عن العمران، فلیس ثم عنده علماء یسألھم، فیعلم منھم أن ھذه الزكاة فریضة من فرائض هللا، فُسئل لو كان  ِ َ ً ً

َعن الزكاة أو أمر بالزكاة فقال ِ ختلف وا. ٍلیس ھناك زكاة؛ عن جھل منھ؛ فإنھ ال یكفر، وإنما یعلم وتقام علیھ الحجة، ثم یحكم علیھ بعد ذلك: ُ
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 في أھل الردة الذین منعوا الزكاة على عھد أبي بكر رضي هللا عنھ وقتال أبي بكر لھم، فأھل الردة فیھم ما یدل -رحمة هللا علیھم-العلماء 
الة قد كانت ص: مات الذي أمرنا هللا بأداء الزكاة إلیھ، وقال بعضھم: یقتضي الحكم بكفرھم، ویظھر ذلك من قولھم على جحدھم للزكاة، وھو

َخذ مْن أْموالھم صَدقة تطھُِّرُھم وتزكیھم بھا : ًالنبي علیھ الصالة والسالم لنا سكنا، وصالة أبي بكر لیست لنا بسكن، یعنون بذلك قولھ تعالى َ َ َِ ْ ْ ِْ ِِّ ُ ُ َُ ََ ً ِ َِ ْ
ْوصلِّ علْیھم إن صالتك سكن لُھم  َْ ٌَ َ ََ َ َ َ َ ََّ ِ دفع الزكاة إلى النبي صلى هللا علیھ وسلم، وأبو إن نص اآلیة یدل على تخصیص : فقالوا] 103:التوبة[ِ

ًبكر لیس داخال في ھذا الحكم، فكأنھم بھذه المثابة قد أنكروا الزكاة وأنكروا فرضیتھا؛ فاستقام تكفیر الصدیق رضي هللا عنھ لھم وقتالھم على 
الظاھر أن فیھم من أنكر الزكاة، فیحكم بكفره على ما وإن كان . ًإن الصحابة لم یحكموا بكفرھم بناء على وجود التأویل: وقیل. ھذه الردة

ًذكرناه من إنكار وجوب دفع الزكاة إلى أبي بكر الصدیق ، واعتقادھم أن الزكاة خاصة بالنبي صلى هللا علیھ وسلم، وفیھم من منعھا عنادا، 
ندفع الزكاة، فامتنع أبو بكر أن یقبل :  حرھا، قالواٌوكل منھما أخذ حكمھ، وقد ذكر األئمة رحمة هللا علیھم أنھ لما عضتھم الحرب ووجدوا

إن ھذا :  حتى یشھدوا أن قتالھم في النار وقتلى المسلمین في الجنة، فشھدوا بذلك، فقالوا-"المغني"كما ذكر اإلمام ابن قدامة في - منھم ذلك 
ي الحكم بكفرھم؛ ألنھ قد یعذب تارك الزكاة ومانعھا بأن كونھ یحكم بكونھم في النار ال یقتض: وأجاب بعض العلماء. یدل على أنھم كفار

لیس في دین هللا : أن من أنكر الزكاة وقال: فالحاصل. بالنار كما في األحادیث الصحیحة عن النبي صلى هللا علیھ وسلم الرتكابھ للكبیرة
ًالضرورة إذا كان عالما، وأما إذا كان جاھال فالزكاة، أو لیست الزكاة بواجبة، فإنھ حینئٍذ یحكم بكفره؛ ألنھ أنكر المعلوم من الدین ب ً. ...... 

 
 مقاصد الشریعة من فرضیة الزكاة

 
وهللا تعالى قد أمر . األحكام والمسائل المتعلقة بفرضیة الزكاة في ھذا الموضع سأذكر لك جملة من: أي]. كتاب الزكاة: [یقول رحمھ هللا

صل أحكام الزكاة، وإنما فصلتھا السنة، ولذلك یعتبر األصولیون رحمة هللا علیھم األمر بالزكاة بالزكاة في كتابھ وأجمل، حیث لم یبین ولم یف
في القرآن من المجمالت، ویعتبرون أدلة السنة مبینة، ویذكرون من أمثلة المجمل إجمال القرآن للزكاة وتفصیل النبي صلى هللا علیھ وسلم 

لقد أوجب هللا سبحانھ وتعالى الزكاة . إن القرآن أجملھا والسنة بینتھا:  بھا؛ فلذلك یقولونألنصبتھا وشرائطھا وأركانھا مما یلزم للحكم
ٍوفرضھا لحكم عظیمة، ففیھا الخیر لمن یزكي ولمن تؤدى إلیھ، وال یقتصر الخیر علیھما، بل یشمل المجتمع كلھ، ففیھا خیر لإلنسان الذي 

أنھا تقوي یقینھ با سبحانھ وتعالى : ًثانیا. عز وجل، فإذا أداھا زاد خیره وعظم أجره باالمتثالٍیزكي، إذ ھي زیادة قربٍة وامتثال وطاعٍة  
أنھا تطھر نفسھ من أدران الشح والبخل، ومالك المال إذا : ًثالثا. ًمن جھة كونھ ُیحسن الظن بأن هللا سیخلف علیھ، وأن هللا سیعوضھ خیرا

ّرجھ هللا من رقھ، فأصبح مالكا للمال، ولم یكن المال مالكا لھ، وإذا تعود اإلنسان اإلنفاق من مالھ قوي جاد بھ وأنفقھ وأحسن بھ إلى الناس أخ ً ً
 حتى یأتي علیھ یوم ال یستطیع أن ینفق من ھذا -نسأل هللا السالمة والعافیة-على ھذا المال، وإذا تعود على كنزه وحفظھ، فإن المال یأسره 

 فتنھ، فإذا أدى الزكاة تعود أن یخرج - والعیاذ با-ھ وأطفالھ وزوجتھ، كل ذلك ألن المال أسره، وحب المال المال حتى لصحتھ وصحة أبنائ
ًوكذلك أیضا فیھا خیر لھ من جھة أن هللا عز وجل یضاعف لھ المال وینمیھ، وال تنقص ھذه الزكاة من . من رق المال ومن أسر المال لھ

ًیعوضھ حسا، فتربح تجاراتھ وتعظم أموالھ؛ ولذلك تجد المزكین بخیر : ً ھذا المال حسا ومعنىمالھ، بل إن هللا عز وجل یعوضھ في
ًأقل من تجارة الغیر عددا فإنھا أكثر بركة، والعبرة بالبركة، فإن  ولربما یعوضھ معنى، فیجعل البركة في مالھ؛ فإذا كانت تجارتھ.. األحوال ً

 ولربما تجد اإلنسان -نسأل هللا السالمة والعافیة-ر على العبد وینزع منھ البركة؛ فیصبح كأفقر الناس هللا سبحانھ وتعالى قد یغدق المال الكثی
لیس المھم أن یجد : قلیل المال، ولكن وضع هللا لھ فیھ البركة، فیعود علیھ بالخیر كما لو كان عندهُ أضعاف ھذا المال، ولذلك یقول العلماء

قد تجد عند الرجل التسعة والعشرة من : فمثال ذلك. األھم أن یضع هللا لھ البركة فیما وھبھ من خیر الدنیااإلنسان الخیر في الدنیا، ولكن 
 فنزع هللا - نسأل هللا السالمة والعافیة- األوالد، ولكن هللا ینزع منھم البركة، فیجد فیھم العقوق واألذیة والضرر حتى یتمنى أنھ عقیم ال ولد لھ 

ًومن الناس من تجد عنده الولد الواحد ذكرا أو أنثى، قد وضع هللا فیھ سعادة الدنیا، فیكفي أباه ھمھ، ویقوم . ًشقاء علیھمنھم البركة، وجعلھم 
ًعلى شأنھ، ویجده في الشدائد عونا بعد هللا سبحانھ وتعالى، فیجد فیھ من الخیر ما ال یجده صاحب العشرة والعشرین من الولد مما وضع هللا 

أن یضع هللا البركة : فالعبرة في خیر الدنیا الذي یھبھ هللا من األموال واألوالد والتجارات ونحوھا. ھذا النسل أو ھذا العقبمن البركة في 
ٌفیھا، وقد تجد اإلنسان یملك المالیین ولكنھا تذھب سدا، وقد تجده یملك مئات األلوف ولكن هللا ینزع منھا البركة، فزوجتھ مسرفة في إنفاقھا  ً

ًده یسرفون، فال یجد بركة لمالھ، خاصة إذا اكتسب المال من الحرام؛ فإن أول شؤم الحرام أن ینزع هللا منھ البركة، فالزكاة سبب وأوال ً
مع ما في الزكاة من .. ٍللبركة في األموال، ویصلح هللا بھا حال المال، ولذلك تجد المزكي على خیر دائم في مالھ وطمأنینة وانشراح صدر

ًكذلك أیضا فیھا خیر لمن تؤدى إلیھ الزكاة، . ء عن المال؛ فإن هللا سبحانھ وتعالى إذا وفى العبد لھ بحقھ حفظ لھ مالھ وبارك فیھدفع البال
ھذا الضعیف . فالفقراء والضعفاء ینجبر كسرھم وتفرج كرباتھم، والمدیون ُیقضى دینھ، وغیر ذلك مما یحصل من الخیر للضعفاء والمساكین

تاح قلبھ بأداء الزكاة إلیھ؛ فتندفع نفسھ عن التفكیر في الحرام، وكذلك الحقد على إخوانھ األغنیاء من المسلمین، فإذا وجدھم والمسكین یر
ٌیحسنون إلیھم أحبھم، وبناء على ذلك یبتعد عن كثیر من المفاسد، مع ما یحصلھ من المصالح، فیھا خیر للمجتمع؛ ألنھا تقوي أواصر  ً

غنیاء والفقراء ال بد منھا؛ ألن هللا رفع بعضنا على بعض وفضل بعضنا على بعض، وجعل بعضنا فوق بعض درجات المحبة، فطبقة األ
ًلیتخذ بعضنا بعضا سخریا، ابتالء لألغنیاء وللفقراء، فاألغنیاء یبتلون كیف یعاملون الفقراء والضعفاء، والضعفاء یبتلون كیف یصبرون  ً ً

فھذا االبتالء من الزم وجود األغنیاء والفقراء أن یحصل التنافس بینھم، فلربما یحقد الفقراء على األغنیاء، . على أذیة األغنیاء وإذاللھم لھم
ًحتى تأتي الساعة التي تسرق فیھا األموال وتغتصب، وذلك بسبب منع األغنیاء ألموالھم، فلو أن هللا لم یفرض الزكاة وأصبح الفقیر فقیرا 

ًاء؛ ألنھم یجدون أنھم في ضیق وشدٍة؛ ھذا الغني یتمتع بمالذ الحیاة، والفقیر ال یجد قوام عیشھ فضال عن أن یتمتع فسیحقد الفقراء على األغنی
ٌفإذا جاء الغني وأعطى الفقیر زكاة مالھ، وأشعره كأنھ شریك لھ في ھذا . في حیاتھ، فیحقد الضعیف على القوي، ویحقد الفقیر على الغني

ا لھ بالخیر والبركة، ولذلك تجد الفقراء یحبون األغنیاء بحسناتھم وصدقاتھم ویدعون لھم بالخیر، حتى إنھم إذا المال؛ اطمأنت نفسھ، ودع
ًسمعوا بالنكبة لھذا الغني دعوا هللا أن یفرج عنھ وأن یخفف عنھ، فكم من بیوٍت تقوم على إحسان األغنیاء، قد جعل هللا ھذا اإلحسان سببا في 
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األغنیاء، فترفع لھم األكف آناء اللیل وأطراف النھار بأن یحفظ هللا أموالھم، وأن یحفظ هللا أبناءھم وذریاتھم؛ فیعود دفع البالء عن ھؤالء 
ًإضافة إلى أن السرقات والغصوبات ونحوھا مما تكون بسبب الفقر ال تنتشر بین المسلمین؛ ألن . الخیر على أفراد المجتمع وتجتمع القلوب

ًاة نفقة العام كما سیأتي إن شاء هللا اإلشارة إلیھ، فكأنھ كفي، وبناء على ذلك فإن انتظام الزكاة من صالح األفراد الفقیر یعطى من الزك ُ
ونظرة اإلسالم إلى المال وسطیة، ألن ھناك نظرة مادیة تعظم المال حتى كادت أن تعبده، كما ھو منھج الرأسمالیة، وھناك . والجماعات

ھ ال قیمة لھ إلى درجة سوت بین األغنیاء والفقراء كما ھي نظرة االشتراكیة، فجعلت الفقیر یشارك الغني في كده نظرة تنظر إلى المال كأن
ًوتعبھ ونصبھ وشقائھ فظلمت الغني، وأولئك ظلموا الفقراء، والشریعة عدلت بین الفقراء واألغنیاء، فجعلت في أموال األغنیاء حقا معلوما  ً

فجاءت نظرة اإلسالم . فظت الغني من بطره وأشره واكتنازه لمالھ، مع ما أعد هللا للغني من الثواب في اآلخرةللسائل والمحروم، فبذلك ح
كما ھو منھج الرأسمالیة، وبین إھانة المال واالعتداء على الملكیة الفردیة كما ھي  وسطیة بین تعظیم األموال والنظرة إلیھا أنھا ھي كل شيء

فجعل للمال حقھ، وجعل للغني یده، ولم یظلمھ في تعبھ، فكیف یسوى بین الذي یتعب ویكدح آناء : سالم بالوسطیةنظرة االشتراكیة، فأتى اإل
كما -ّفلو أنھ سوي بین الغني والفقیر !  وبین العاجز الخامل؟- بعد توفیق هللا عز وجل-اللیل وأطراف النھار، ویحصل األموال بكده وتعبھ 

أعط : ن ھذا یجعل المجتمع في بطالة، ویقوي على البطالة ویعین علیھا، ولكن اإلسالم ال ینظر إلى ھذا، یقول فإ-یقال في مذھب االشتراكیة
َّالفقیر، ولكن بشرط أن یكون عاجزا عن الكسب، یكون قد ضاقت یده في ظروٍف معینة وحدوٍد ضیقة، وكذلك أیضا ملك الغني مالھ، فأعطى  ً ً

جل ال األغنیاء وال الفقراء، مع أنھ سبحانھ وتعالى ھو مالك األموال ومن ملكھا، ولو قال هللا عز وجل ٍكل ذي حق حقھ، وما ظلم هللا عز و
. أدوا أموالكم كاملة ألدیناھا؛ ألنھا ما كانت لنا ولم تكن إال بفضلھ سبحانھ وتعالى، ھو الذي أنفق على عباده وأغنى الغني بفضلھ وكرمھ: لنا

من عادة العلماء رحمة هللا علیھم أن یرتبوا مؤلفاتھم الفقھیة، فھم یبدءون بكتاب الصالة، وحین ]. ب الزكاةكتا: [یقول المصنف رحمھ هللا
یبدءون بكتاب الصالة یھیئون لھ بكتاب الطھارة، فیبینون الشروط المعتبرة للصالة ومنھا الطھارة، وبعد بیانھم للصالة وما یتعلق بھا 

؛ الشتمال ھذا الكتاب )باب: (ولم یقل) كتاب(غ رحمھ هللا من كتاب الصالة شرع في كتاب الزكاة، وعبر بـفبعد أن فر. كتاب الزكاة: یقولون
وآخر دعوانا أن . كتاب الزكاة: على أبواب عدیدة ومباحث متعددة تحتاج إلى تفصیل، ومسائل مختلفة تحتاج إلى بیان؛ ولذلك قال رحمھ هللا

 ...... .سلم على نبینا محمد وعلى آلھ وصحبھ جمعینالحمد  رب العالمین، وصلى هللا و
  

  باب شروط وجوب الزكاة-شرح زاد المستقنع 
  

: من شروط الزكاة حوالن الحول، لكن ھناك أموال ال یشترط فیھا الحول، كالحبوب والثمار ونحوھا، وھناك مسائل متعلقة بالزكاة، منھا
ًوزكاة الشيء المغصوب، وزكاة من ملك ماال ونسي موضعھ، وزكاة من ملك نصابا وعلیھ زكاة الدین ومتى تجب فیھ الزكاة ومتى ال تجب،  ً

 .دین، واألحوال التي تسقط فیھا الزكاة، وھل تجب الزكاة في عین المال أم في الذمة
  

 شروط وجوب الزكاة
 

قال : أما بعد. المرسلین، وعلى آلھ وصحبھ أجمعینبسم هللا الرحمن الرحیم الحمد  رب العالمین، والصالة والسالم على أشرف األنبیاء و
) خمسة: ( بشروط خمسة ال بد من توفرھا للحكم بوجوبھا ولزومھا، وقولھ-الزكاة: أي- تجب ]. تجب بشروط خمسة: [المصنف رحمھ هللا

الشرط األول في وجوب الزكاة ]. حریة [:قولھ. تھیئة السامع، وتشویقھ إلى العلم بھا أو بتفصیلھا: ٌإجمال قبل البیان والتفصیل، من فوائده
أما الدلیل على . باإلجماع ال تجب الزكاة علیھ من حیث الجملة، فال تجب الزكاة في أموال العبید، وإنما تجب على األحرار الحریة، والعبد

ًمن باع عبدا ولھ : (لیھ وسلم قالأن النبي صلى هللا ع: فما ثبت في الصحیح من حدیث ابن عمر رضي هللا عنھما: أنھا ال تجب على العبد
من : (أن النبي صلى هللا علیھ وسلم أخلى ید العبد من الملكیة، فقال: ووجھ الداللة من ھذا الحدیث). مال؛ فمالھ للبائع إال أن یشترطھ المبتاع

ٌباع عبدا ولھ مال   ملك لھ للمال، وإذا كان العبد ال یملك المال فإنھ ّفدل على أن العبد ال)  فمالھ للبائع إال أن یشترطھ المبتاع- للعبد مال: أي-ً
ٌفزكاة مال العبد واجبة على السید، وھذا مذھب الجمھور: وعلى ھذا. ال یتوجھ إلیھ الخطاب بزكاتھ، وإنما یتوجھ إلى سیده وقال مالك رحمة . ُ

  ابن عمر یدل على أن الزكاة تتعلق بالسید، وأنھ تجبال تجب ال على السید وال على العبد، فأسقط الزكاة عنھما، وظاھر حدیث: هللا علیھ
إما أن : والعبد لھ أحوال. ٌزكاة مال العبد لكن على سیده ال على العبد؛ وذلك ألنھ مال، فھو داخل في عموم األدلة التي أمرت بأداء الزكاة

ً حرا ونصفھ عبدا فما الحكم؟ قالواًیكون مملوكا بكاملھ لزیٍد من الناس، أو یكون بعضھ حر وبعضھ عبد، فإذا كان نصفھ تجب الزكاة بقدر : ً
ًإذا كان العبد مكاتبا : المسألة الثالثة. ًما فیھ من حریة، وحینئٍذ یكون مالكا لنصف مالھ، فتجب علیھ الزكاة في ھذا النصف بما فیھ من الحریة

أبو ثور وداود الظاھري یوجبان على العبد المكاتب الزكاة، :  فھل تجب علیھ الزكاة أو ال تجب؟ للعلماء قوالن-وھو الذي یسعى لحریتھ-
ّوالجمھور ال یوجبون علیھ الزكاة؛ ألنھ لم تثبت حریتھ بعد؛ ألنھ إذا عجز عن أنجم الكتابة رجع رقیقا، فدل على أنھ أثناء أدائھ لثمن الكتابة  ً

ومن شروط وجوبھا اإلسالم، فال تجب : أي]. وإسالم: [قولھ. لى سیدهفالمكاتب ال تجب الزكاة علیھ، وإنما تجب ع: ًال یزال رقیقا، وعلى ھذا
أدوا الزكاة؛ إذ ال تجب الزكاة على : لو أن الیھود والنصارى كانوا أھل ذمة عند المسلمین، فال نأتي ونقول لھم: ًالزكاة على كافر؛ فمثال

علیھ الزكاة، لكنھ یطالب بالزكاة الواجبة علیھ أثناء إسالمھ، فلو أنھ وجبت ًالذمي؛ ألنھ كافر، أما لو كان مسلما ثم بعد ذلك ارتد، فإنھ ال تجب 
َعلیھ الزكاة مائة ألف، فارتد بعد وجوبھا ولم یؤدھا بعد، فمن حق اإلمام أن یأخذ من مالھ قدر المائة األلف؛ ألنھ إذا ارتد ُحبس مالھ في بیت  ِ

لیھ من الزكاة قبل أن یرتد، ھذه ھي الحالة التي تجب فیھا الزكاة في مال المرتد، أما إذا مال المسلمین، یحفظھ الوالي، ثم یؤخذ منھ بقدر ما ع
: قولھ. ٌواختلف في نصارى بني تغلب، وفیھم حكم خاص قد یأتي إن شاء هللا اإلشارة إلیھ. كان في حال ردتھ فإنھ ال یطالب بزكاة مالھ

لیس فیما : (وقال) صدقة ٍلیس فیما دون خمس أواق: (لك قال صلى هللا علیھ وسلمملكیة النصاب شرط لوجوب الزكاة؛ ولذ]. وُملك نصاب[
ًفجعل للصدقة حدا سماه العلماء بالنصاب، وھي العالمات؛ ألنھا تنصب عالمة على الشيء، فلما قال علیھ ) ٍدون خمس ذوٍد من اإلبل صدقة ً
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ذه عالمة الوجوب، وما دونھا ال تجب فیھ الزكاة من األموال، وما فوقھا ھ: كأنھ یقول) ٍلیس فیما دون خمس أواق صدقة: (الصالة والسالم
ٍلیس فیما دون خمس أواق : (ًأن یكون مالكا للنصاب، واألصل فیھ قولھ علیھ الصالة والسالم): ملكیة النصاب: (وقولھ. تجب فیھا الزكاة

ھذا كلھ یدل على أن النصاب معتبر، وأن ما دون ) وسق صدقةلیس فیما دون خمسة أ) (ٍلیس فیما دون خمس ذوٍد من اإلبل صدقة) (صدقة
ًالنصاب ال تجب فیھ الزكاة بإجماع العلماء، فالزكاة ال تجب في كل مال، وإنما تجب في أموال مخصوصة؛ بشرط أن یكون اإلنسان مالكا 

ًاستقرار الملك، وكون المال لیس مستقرا كالوقف و: أي]. واستقراره: [قولھ. ًلھذا الحد الذي نصبھ الشرع وجعلھ عالمة على لزوم الزكاة
ٌ أوقف بستانھ بغلتھ على الفقراء والمساكین؛ فإن ھذا المال مال، لكن لیس لھ ید مستقرة، فیكون للفقراء - ًمثال-ًعلى غیر معین، فلو أن شخصا 

ً إلى أنھ یكون وقفا على فقراء، ثم ھؤالء الفقراء لو أنھم ًإضافة. في زماننا، وإذا ماتوا وجاء فقراء غیرھم فھو لھم، فید الملكیة لیست بمستقرة
ًصاروا أغنیاء انتفت عنھم الملكیة، وانتقلت إلى غیرھم من الفقراء؛ فھو وإن كان موقوفا علیھم لكنھم ال یملكونھ، وإن كانت غلتھ یملكونھا 

لذلك من أوقف مالھ فقد خرجت ملكیة المال عنھ  سبحانھ ٌإذا أخذوھا ولكنھا لیست بمستقرة، ولیست ھناك ید ثابتة على ھذا المال، و
ًلو أنك بنیت مسجدا، وأوقفتھ صار ملكا  عز وجل، ولیس من حقك بعد بناء المسجد أن تقول: وعلى ھذا قالوا. وتعالى ال یصلي فیھ إال : ً

أي - ً لك؛ فھو بالوقفیة خرج عن ملكیة اإلنسان، وأصبح وقفاًألنھ لیس ملكا . فالن، وال یدخل إال فالن، وال تفعلوا إال كذا، أو اسمعوا كذا
فالزروع وسائر األشجار إذا . ٌ عز وجل، فملكیتھ  سبحانھ وتعالى بالنسبة؛ وإن كان في األصل أننا وما ملكنا ملك  عز وجل-ًسبیال 

ًكن لیس ھناك مالك معین لھا، فال تجب فیھا الزكاة، وإن كانت ماال نبتت في الفیافي، لو أن الشجر نبت في الفیافي والبراري فإنھا أموال، ل ٌ ٌ
ًوقد تبلغ النصاب، وقد یكون فیھا خمسة أوسق من الحبوب، كأن یصیب الغیث أرضا فتنبت الحب ویكون منھا الخیر، فإننا ال نوجب الزكاة؛ 

ھو العام : الحول) ومضي الحول]. (ومضي الحول: [قولھ. األن الملكیة ھنا لیست بمستقرة ولیست بثابتة على المكلف المخاطب بوجوبھ
أن یكون بالسنة القمریة ال بالشمسیة، فالحساب في الشرع بالقمریة ال بالشمسیة، فمن ملك في یوم، فال بد : ٌالكامل مأخوذ من الحال، وشرطھ

ً مكث سنة كاملة یتغیر من حال إلى حال، فسمي الحول حوال أن یعتبر سنة قمریة لھذا الیوم حتى یأتي مثلھا في السنة القادمة، واإلنسان إذا ٍ
وال بد من مضي الحول، فلو أن المائة ألف التي معك ملكتھا في الیوم العاشر من رمضان، وجاء الیوم . ألن الناس تتغیر أحوالھم بمضیھ

وم العاشر من رمضان في الیوم التاسع تلف ھذا العاشر من السنة القادمة من رمضان وھي معك فإنھ تجب علیك الزكاة، فلو أنك قبل الی
ٌالمال أو أوقفتھ، أو حصل لھ عارض تزول بھ ملكیتك أو نقص عن قدر النصاب؛ فإنھ تسقط عنك الزكاة وال تجب ولو قبل غروب الشمس 

الزروع والثمار : أي) شرفي غیر مع: (قولھ]. في غیر المعشر: [قال. بلحظة واحدة، فال بد من مضي السنة الكاملة على ھذا النصاب
ِوآتوا حقُھ یْوم حصاده : والحبوب ونحوھا مما أوجب هللا زكاتھ حال الحصاد؛ ألن هللا تعالى یقول ِ َ َ َ َ ََ َّ فأوجب علینا في الجنات ] 141:األنعام[ُ

دت الحب قد یكون مضى علیھ أنك لو حص: والزروع والنخیل أن نؤدي الزكاة إذا حصدنا، فدل على أنھا قبل الحصاد ال تجب، ومن المعلوم
وفیھ حدیث -ٌأشھر ولم یمض علیھ حول كامل، فدل على أن زكاة الحبوب والثمار مستثناة من الحول، واإلجماع منعقد على مضي الحول 

 -وع والثمارالذي ھو الزر- أنھ لیس في األموال زكاة حتى یحول علیھا الحول؛ لكن ھذا النوع من األموال : - عند أبي داود وحسنھ العلماء
أوجب هللا زكاتھا ولو لم یحل علیھا الحول، فجعل الزكاة بالحصاد، فإذا حصد الحب وجلبھ إلى مسكنھ وبیدره، فإنھ حینئٍذ یؤدي زكاتھ بالقدر 

: البھیمة)  السائمةإال نتاج: (قولھ]. إال نتاج السائمة وربح التجارة: [قال المصنف رحمھ هللا. الذي أوجب هللا وسمى في زكاة الحبوب والثمار
 عندك أربعون شاة، األربعون بلغت النصاب، ھذه األربعة نمت أثناء العام، والعبرة بمجيء الساعي في حولھا، فإذا كانت عندك - ًمثال-تكون 

ًطیلة السنة مثال مائة وعشرون شاة، فیھا شاة، وفي اللیلة التي جاء فیھا الساعي ولدت شاة، فأصبحت مائة وإحدى وعشر ٌ ین، فتجب علیك ً
ٌشاة واحدة، لكن ھذا النتاج تابع لرأس مالھ وأصلھ؛ فحینئٍذ تجب علیك الزكاة بشاتین، ویسمونھا  شاتان، فالذي حال علیھ الحول تجب فیھ

د أو لیلة ولو بیوم واح- فلو ولدت شاة قبل مجيء الساعي . الشاة المشئومة من باب الكنایة؛ ألنھا شاة صغیرة ولكن ضیعت ما ھو أكبر منھا
فال .  وأصبح العدد مائة وإحدى وعشرین، وجبت علیك شاتان، فتلزم بدفع شاتین، مع أن األصل أن في المائة والعشرین شاة واحدة-واحدة

في األصل لك الحق أن تجعل الراتب : یقولون. ًوبناء على ذلك قاس بعض العلماء الرواتب وما في حكمھا. یشترط حوالن الحول على النتاج
ل شھر تجعل حولھ بحولھ، فشھر محرم تكتب علیھ شھر محرم، وتنتظر إلى السنة القادمة تنفق من شھر محرم، إلى أن یأتي شھر محرم ك

: من العام القادم، فإن بقي من ھذا الراتب شيء زكیتھ إذا بلغ النصاب، وإن لم یبق ما یعد بھ قدر النصاب ال تجب علیك الزكاة، ھذا األصل
شك أنھ یفتح باب الوسوسة، ویؤدي إلى حصول الشكوك عند اإلنسان  َلكن إذا صُعب علیك ھذا، وال.  تجعلھ بحولھ المستقلأن كل راتٍب

إذا لم یرد ھذه الطریقة : وفیھ ضیق على اإلنسان أن یكتب على كل مبلغ وأن یجعلھ عنده بأرقامھ وكتاباتھ، فھذا فیھ عسر وتعب وعناء، قالوا
ٍانظر إلى أول شھر استلمت فیھ الراتب فتنتظر إلى مثلھ في العام القادم وتجمع ما عندك، حتى ولو : فنقول لھ. األنعامیزكي كسائمة بھیمة 

أما . كان من شھر ذي الحجة الذي قبلھا بأیام أو بشھر، یجب علیك أن تزكیھ على األصل، ھذا بالنسبة إذا كنت تختار الحول لشھر واحد
ًأن كل راتب شھر بحسبھ؛ لكن لو أحببت أن ترتاح، وأن تجعل حول رواتبك حوال واحدا، في بدایة المحرم : لفھي األص: الطریقة األولى ً-

 ...... استلمت ھذا الراتب الذي بھ یكون قدر الن-ًمثال
 

 ذكر ما یستثنى منھ الحول في إخراج الزكاة
 

أصلیھما إن كان  ً وربح التجارة ولو لم یبلغ نصابا، فإن حولھما حولّومضي الحول في غیر معشر إال نتاج السائمة: [قال المصنف رحمھ هللا
ذكر المصنف رحمھ هللا جملة من الشروط التي ینبغي توفرھا للحكم بوجوب الزكاة، فإذا وجدت ھذه الشروط فإن ]. ًنصابا وإال فمن كمالھ

ب، فما زال رحمھ هللا یبین لنا ھذه الشروط، وكانت خاتمتھا ٌالمكلف ملزم بالزكاة، وإذا تخلفت ھذه الشروط أو واحد منھا، فإنھا ال تج
ّاشتراط الحول، وقد تقدم الكالم على ھذا الشرط، وقد بینا أن إجماع العلماء رحمھم هللا على أن الحول معتبر لوجوب الزكاة، ویستثنى من 

ّذلك المعشر؛ وھو الذي أوجب هللا فیھ العشر، والمعشرات ھي الزروع والثمار،  والدلیل على ھذا االستثناء أن هللا سبحانھ وتعالى قال في ّ
ِوآتوا حقُھ یْوم حصاده : زكاة الزروع والثمار ِ َ َ َ َ ََ َّ ، ومن ھنا نفھم أن من األموال التي تجب فیھا الزكاة ما یشترط فیھ الحول ]141:األنعام[ُ
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ًن إنسانا زرع شعیرا، ثم كان القدر الذي استحصده منھ بالغا خمسة كالذھب والفضة، ومنھا ما ال یشترط فیھ الحول كالزروع والثمار، فلو أ ً ً
إن ھذا النوع من األموال ال : ّأوسق، فإننا نوجب علیھ الزكاة إذا حصده وضمھ إلى البیدر، مع أنھ لم یمض العام الكامل علیھ، ولذلك یقال

ذكرنا أن ) إال نتاج السائمة: (قولھ.  ذكر المصنف رحمھ هللایشترط فیھ حوالن الحول، وحوالن الحول أصل لكن لھ مستثنیات، منھا ما
ً فلو أن إنسانا ملك مائة وعشرین شاة، فإن هللا أوجب علیھ فیھا شاة واحدة، وال - وھو صغارھا-ھو ما یكون من نتاج بھیمة األنعام : النتاج ً

ًة، فلما كانت لیلة الساعي ولدت إحداھن شاة، فأصبح الذي یجب علیھ أكثر منھا، فلو فرضنا أنھ طیلة العام كانت عنده مائة وعشرون شا ً
إنھ یجب أو یشترط أن یحول الحول على ھذا النتاج الذي لم یبلغ السنة الكاملة، : عنده مائة وإحدى وعشرین شاة، ففیھا شاتان، وال نقول

إنھ : ًغنما وضمھا إلى الغنم األولى، فقال بعض العلماءأما لو اشترى . إن نتاج السائمة ال یشترط فیھ حوالن الحول: ًوبناء على ذلك نقول
فلو ). وربح التجارة: (قولھ. إنھا مضمومة إلى رأس مالھ، ولھذا القول من الوجاھة قوة: یستأنف لھذه الغنم الجدیدة الحول، ومنھم من یقول

 للبیع، فإن ھذه المائة األلف التي دخل بھا للتجارة، كانت عند اإلنسان مائة ألف اشترى بھا تجارة من قماش أو غذاء أو غیر ذلك، وعرضھا
ّإذا مضى الحول علیھا فإنھا تزكى؛ فیجمع ما في الدكان أو البقالة أو المتجر ثم بعد ذلك یقدره بقیمتھ یوم تمام حولھ ویخرج زكاة القیمة؛ فلو 

یبتاع ویشتري في ھذا القماش، إذا برأس مالھ الذي ھو فرضنا أن ھذه المائة ألف قامت على تجارة أكسیة اشترى بھا القماش، وما زال 
ًالمائة ألف قد أصبح مائة وعشرین، فعنده نتاج وھو ربح لرأس المال وھو العشرون ألفا؛ فإذا حال الحول فإنھ یجمع المال كلھ فیؤدي زكاة 

ا ما لم یحل علیھ الحول وھو العشرون التي تعتبر منھا ما حال علیھ الحول وھو المائة ألف، ومنھ: مائة وعشرین، مع أن المائة والعشرین
ًربحا للمائة، فھذا الربح لم یحل علیھ الحول، ولكن الفرع تابع ألصلھ، فأصبح تابعا لذلك األصل الذي أنمیتھ بالتجارة، فصارا كالشيء  ً

ذي تجب فیھ الزكاة إال إذا كان ربح تجارة، یشترط حوالن الحول في المال ال: ًبناء على ھذا یقول الفقھاء. الواحد، وتزكیھ زكاة واحدة
ًقد ملكت كذا وكذا ألفا وتاجرت بھا السنة كاملة، وقبل نھایة السنة : فلو سألك تاجر وقال. ّفاستثنوا المعشرات ونتاج السائمة وربح التجارة

َّي ھذه الحالة یجب علي زكاة األصل وھو بیوم أو بأسبوع أو بشھر ربحت مثلھا؛ فأصبحت المائة مائتین أو أصبحت العشرة عشرین، فھل ف
علیك زكاة رأس مالك وكذلك نتاج :  أو زكاة الجمیع؛ أعني مع ما حصل علیھ من الربح؟ فالجواب أن تقول-العشرة آالف أو المائة ألف

 أن یراعي الحول في مالھ الذي إنھ یجب على اإلنسان: ھذا ھو مراده رحمة هللا علیھ، وعلیھ نقول. رأس المال وھو الربح؛ ألنھ تابع لألصل
ربح التجارة في بعض األحیان قد ). ًولو لم یبلغ نصابا: (وقولھ. ّإذا كان من المعشرات أو نتاج سائمة أو ربح تجارة وجبت فیھ الزكاة إال

ً قطعا، ولو ربح خمسین ریاال ًیبلغ النصاب، وأحیانا أخرى ال یبلغ النصاب، فلو أنھ ربح مع المائة ألف مائة ألف أخرى، فقد بلغت النصاب ً
ربحك لما بلغ النصاب ولما دون النصاب الحكم فیھ سواء فتضمھ إلى أصلھ، وتطرد القاعدة أن الفرع تابع : فإنھا دون النصاب، فحینئٍذ نقول

فإن : [ رحمھ هللاقال المصنف. ألصلھ، فزكاة األرباح زكاة رءوس أموالھا، ویستوي في ذلك أن تكون بالغة النصاب أو دون النصاب
ًحول الربح حول رأس مالھ، فحینئٍذ تعتبر حولھما واحدا، : یعني) فإن حولھما: (قولھ]. ًحولھما حول أصلھما إن كان نصابا وإال فمن كمالھ

ً رمضان تابعا ًفلو دخلت في التجارة من بدایة محرم واكتسبت الربح في شوال مثال أو في رمضان، فإنك حینئٍذ تعتبر ھذا الربح الطارئ في
ًإنھ ینبغي أن أستقبل بھ رمضانا قادما؛ ألنھ في ھذه الحالة یعتبر تابعا لألصل: لرأس المال الذي ھو في محرم، وال تقول ً وإال فمن : (وقولھ. ً

نت عندك خمسون ھذا الحكم الذي ذكرناه وھو كونك تتبع الربح لرأس المال یكون شرطھ أن یكون رأس المال قد بلغ النصاب، فلو كا) كمالھ
ًریاال، وھذه الخمسون دون النصاب المعتبر كما سنبینھ إن شاء هللا في زكاة النقدین، لكنك دخلت بھا في التجارة، فما زلت تربح حتى بلغت 

ًالنصاب، مثال ثالثة وخمسین أو أربعة وخمسین على جبر الكسر الذي فوق الثالثة وخمسین، فإذا بلغت أربعة وخمسین في ربی ً ً ع، فإن حولھا ً
ًمن ربیع، وحینئٍذ یكون ھذا الزائد وھو الثالثة أو األربعة التي بلغ بھا النصاب ھو بدایة الحول، وحینئٍذ تعتبر حولھما واحدا وتضمھما 

 ...... .لتزكیھما زكاة مال واحد
 

 أحكام زكاة الدین
 

ھذه المسألة ]. ليء أو غیره أدى زكاتھ إذا قبضھ لما مضىومن كان لھ دین أو حق من صداق أو غیره على م: [قال المصنف رحمھ هللا
مسألة یحتاج إلیھا الناس وتعم بھا البلوى، وھي زكاة الدیون، فأنت عندك مال أخذه منك إنسان، وحینئٍذ ال تبحث عن ھذه المسألة إال إذا 

ّأمضى حوال كامال، أو مر حول مالك األصلي والدین عند الشخص الذي أعطیتھ إیاه، ً ًأنك أعطیت رجال مائة ألٍف دینا، : ً فلو فرضنا مثالً ً
ھذا الدین توفیني إیاه أو تعطیني إیاه في : أن یحل أجلھ، فقلت لھ: الصورة األولى: أعطیتھ إیاھا في محرم، فھذا الدین ال یخلو من صور

ل الدین قد دخل في الحول، فحینئٍذ تبحث عن حكم نھایة رمضان، فھو سیوفیك المائة ألف قبل دخول الحول أو قبل بلوغ الحول، فإن كان أج
ال أستطیع السداد، : زكاتھ إذا لم یؤد الدین بعد تمام المدة، فأنت اشترطت علیھ في نھایة رمضان أنھ یعطیك المال، ولكن جاء رمضان وقال

ھل ھذا الدین الذي لي على : ء محرم سألتفبقي الدین عنده حتى شاء هللا عز وجل ومضى إلى بدایة حولك الذي ھو محرم، فحینئٍذ إذا جا
ًأن یكون الشخص الذي أعطیتھ الدین قادرا على : الحالة األولى: علي الزكاة فیھ، أو ال تجب؟ ھذا الدین ال یخلو من حاالت الرجل تجب

إما أن تستطیع مطالبتھ بھ ویعطیكھ : ًالسداد، وھو الذي یعبر العلماء عنھ بالمليء، فإذا كان قادرا على السداد فحینئٍذ ال تخلو من حالتین
فحینئٍذ تجب علیك الزكاة؛ ألن الذي منعك من طلبھ إنما ھو الحیاء، فقد یكون بینك وبینھ مودة، أو قد یكون بینك وبینھ معاملة فتترك الدین 

زكاة في ھذه الحالة أن المال إذا كان عنده، أو ترید أن یكون المال عنده؛ ألنھ أحفظ لمالك؛ ألنھ رجل أمین وتثق بھ، والسبب في وجوب ال
ِعلى غني مليء بحیث لو طالبتھ أعطاك كأنھ بیدك، فالمال وإن لم یعطك إیاه فإنھ في حكم المال الذي بیدك، وتجب علیك زكاتھ، ھذا إذا كان 

ًملیئا وكنت قادرا على مطالبتھ وال یماطل؛ بل یعطیكھ في أي وقت تطلبھ، ففي ھذه الحالة یجب علیك  زكاة المال، ووجھ وجوبھا أن المال ً
وإن كان عند المدین، لكنھ في حكم المال الذي بیدك، وعلى ھذا األصحاب فیما بینھم من مودة ومجامالت ربما یتركون األموال عند 

زكاة مالك؛ ألنھ وإن بعضھم، وربما یغلبھ الحیاء عن مطالبتھ، فإذا كان الشخص تستطیع مطالبتھ ویوفیك عند المطالبة وھو قادر، فعلیك 
ًإذا حل األجل أن یكون عاجزا على السداد، وعدك نھایة رمضان : الحالة الثانیة. ًكان دینا، ففي حكم المال الذي في یدك، ھذه الحالة األولى ّ
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ًوجاءت نھایة رمضان، ولكنھ لم یستطع السداد؛ لفقره وعجزه، فإذا كان فقیرا أو عاجزا عن السداد أو طرأت لھ ظرو ف، ولكنھ ال یستطیع ً
علیك زكاتھ، فتجب علیك الزكاة في كل سنة؛ فلو بقي عنده الدین خمس سنوات؛ علیك : منھم من یقول: أن یعطیك، فحینئٍذ للعلماء قوالن

. زكاة خمس سنوات، ففي كل سنة تحسب ھذا المال سواء كان على فقیر أو غني ال یفرقون، ویجب علیك أن تزكي، ھذا ھو القول األول
ًالقول الثاني أنھ إن كان عاجزا عن السداد ولو طالبتھ بالدین ال یستطیع أن یوفیكھ، فإنھ ال تجب علیك زكاة المال، وھذا ھو الصحیح؛ ألن 
المال غیر موجود، وھو في ھذه الحالة في حكم المفقود؛ فھو لیس بیدك، وال تجب علیك زكاتھ، وإنما تنتظر، فلو جلس عشر سنوات أو 

سنة أو ثالثین سنة، وبعد ثالثین سنة جاء یوفیك فتزكیھ لسنة واحدة، وبذلك أفتى علي وعائشة وعبد هللا بن عمر رضي هللا عن عشرین 
الجمیع؛ ألنھ لم یصل المال إلى یدك إال في تلك السنة، والیقین أنك مطالب بتلك السنة وغیرھا شك؛ ألن المال كان غیر موجود، وحینئٍذ ال 

ًأنھ إذا حل األجل وكان عاجزا عن السداد، : الخالصة لھذه المسألة. ًاة للسنوات التي مضت، ھذا إذا كان عاجزا عن السدادتجب علیك الزك ّ
وال تستطیع أن تأخذ المال منھ، فحینئٍذ ال تجب علیك الزكاة، ثم ننظر؛ فلو وفاك بعد عشرین سنة أو ثالثین سنة، فال تجب علیك إال زكاة 

وال یستطیع السداد طیلة السنوات التي كان المال - غیرھا ال تجب؛ ألن المال في حكم المفقود، وھذا الرجل الذي ھو معسر سنة واحدة فقط و
فإذا قبضت المال منھ ولو بعد . ً لم یكن المال موجودا عنده، وال تجب زكاة المال المفقود، وحینئٍذ ال تجب علیك إال زكاة سنة واحدة-في ذمتھ

َّعشرین سنة تزكیھ لسنة واحدة، فإذا كان المدین غنیا بینا حكمھ، وإذا كان فقیرا بینا حكمھعشر سنوات أو  ََّّ ََّ ًَ أن یأتي األجل ثم : الحالة الثالثة. ً
ًتطالبھ وإذا بھ قادر على السداد ولكنھ یمتنع، فیكون ملیئا غنیا ولكنھ یماطل، وھذا ما یسمیھ العلماء بالمماطل  السداد الغني القادر على -ً

إما أن تستطیع أن تقھره وتأخذ الحق منھ سواء عن طریق القضاء أو عن طریق غیره :  فال تخلو حینئٍذ في ھذا المماطل من حالتین-المماطل
ًمن الناس ممن تستطیع أن تكلمھ حتى یأخذ بحقك منھ، فتجب علیك الزكاة؛ ألنھ وإن كان مماطال لكنھ في حكم من أنت قادر علیھ والمال 

. ھذا إذا امتنع عن السداد، وكان عندك قدرة على أخذه، فحینئٍذ یجب علیك زكاتھ وجود عنده، فكونك تقصر في أخذ المال یلزمك بزكاتھ،م
أما لو امتنع، وال تستطیع أن تأخذه منھ؛ لقھره إیاك، أو تخشى منھ الضرر واألذیة، أو لیس عندك شھود على المال وال تستطیع إقامة 

، فحینئٍذ تنتظر ولو مائة سنة، فإن قدرت ولو بعد مائة سنة تزكیھ لسنة واحدة؛ ألنك ما قدرت على مالك إال في تلك السنة، وال القضاء علیھ
ًفإذا كان قادرا على السداد . تجب علیك إال زكاة سنة واحدة، وأما بقیة السنوات فالمال وإن كان مالك لكنھ في حكم المعدوم لعدم القدرة علیھ

إما أن تقدر على قھره، فتجب علیك الزكاة، وإما أال تستطیع قھره، فحینئٍذ ال تجب علیك الزكاة إال لسنة واحدة :  من السداد، فال یخلوویمتنع
جاء األجل : ًمثال- ًأن یكون المدین قادرا على السداد لكنھ ینكر ویجحد مالك، وھذا یسمى بالجاحد : الحالة الرابعة. على التفصیل الذي ذكر

لیس :  یقول- لیس لك مال عندي: ال شيء لك عندي، أو قال: ھو نھایة رمضان، فقال یا فالن وفني حقي، فما بیني وبینك: ھو رمضان فقلتو
أن تكون لدیك بینة أو شھود أو : الحالة األولى: ًلك عندي شيء، فالجاحد إذا جحد مالك یعتبر في حكم الغاصب، فال تخلو من حالتین أیضا

أال تستطیع إقامة القضاء علیھ فیھ، لخوف : الحالة الثانیة. ه وقسره على إعطائك الحق، فتجب علیك الزكاة؛ ألن المال في یدكتستطیع قھر
ضرر علیك أو ألنھ غصبھ بقوة وقھر، فحینئٍذ ال تجب علیك الزكاة، وتنتظر إلى أن تتمكن، فمتى ما تمكنت من مالك المغصوب أو مالك 

كاة لسنة واحدة؛ ألن المال في حكم المفقود، وإنما ملكت مالك حینما قدرت علیھ، فإن لم تقدر علیھ فإن هللا ال یكلفك المجحود تجب علیك الز
ّھذا حاصل ما یقال زكاة الدین إذا حل األجل، فإذا حل األجل فإن كنت قادرا، على أخذ المال وأخرت المال عنده لمودة أو ثقة، . بزكاتھ ّ ًّ

ًیسدد فتزكي لسنة واحدة، وإن كان قادرا على السداد ومطل أو  وإن كان غیر قادر فال تجب علیك الزكاة، وتنتظر حتىوجبت علیك الزكاة، 
. ًجحد أو غصب، فإن كنت قادرا على إقامة الحق علیھ، فتجب علیك الزكاة، وإن كنت غیر قادر على إقامة الحق علیھ، فال تجب فیھ الزكاة

ٍة على المال، فإن كان المال كأنھ بیدك وجبت الزكاة، وإن كان المال كأنھ مفقود، أو كأنھ غیر موجود لعوز وضیق فقھ المسألة في القدر: ًإذا
ھذا حاصل .. ید أو جحٍد مع عدم القدرة على المطالبة بالحق، فحینئٍذ ال زكاة علیك، ومتى ما سددك أو قدرت على حقك زكیتھ لسنة واحدة 

أال یحل األجل، یأخذ منك الدین لعشر سنوات، فإنھ في خالل العشر سنوات لیس من حقك : الصورة الثانیة. أجلھاّما یقال في الدیون إذا حل 
ًأن تطالبھ بھذا الدین، فالمال لیس بمالك، أو كأنھ لیس بمالك ویعتبر ماال لھ، وقد یأخذ منك المائة ألف أو المائتي ألف وینفقھا، فال تكون 

البة بعد عشر سنوات، فال تبحث وال تسأل عن زكاة ھذا الدین إال بعد العشر سنوات، فإذا مضت العشر سنوات، موجودة، فأنت تستحق المط
ل فیھا بین كون المال في حكم المال : عندنا في الدین حالتان: ًإذا. وحل األجل، رجعنا إلى التفصیل الذي ذكرناه ّحالة یحل فیھا األجل ونفصِّ

ٍة ومودٍة، فحینئٍذ تجب الزكاة، أو یكون في غیر حكم المال الذي في الید؛ لعوز أو جحوٍد وعدم قدرة على مطالبة، الذي في الید؛ لقدرٍة ومحب
ّوأما إذا لم یحل األجل، فالمال لیس لك؛ ألنك قد تنازلت عن ھذا المال، وزكاتھ كونك قد أدنتھ . فحینئٍذ ال زكاة، فإن قدرت زكیت لسنة واحدة

إن مسامحة : ت كربتھ، فذلك من زكاة المال، وھو من الخیر الذي جعلھ هللا لك في ھذا المال، بل قال بعض العلماءّوأعطیتھ إیاه وفرج
المدیون والعفو عنھ والتیسیر علیھ واإلنظار لھ من أفضل القربات وأحبھا  عز وجل، وقد جاءت األحادیث في الترغیب فیھا، وهللا یقول 

ُوإْن كان ذو: في كتابھ َ ََ َ ُعْسرٍة فنظرة إلى مْیسرٍة ِ َ َ َ ََ ِ ٌ ِ َ إلى الیسار والغنى والقدرة على : أي) إلى میسرة(فانتظار، : أي) فنظرة)، [280:البقرة[َ
ًالسداد، وعلى ھذا فإن الدیون ال یبحث فیھا إال إذا حل أجلھا، وكان الذي علیھ الدین قادرا على السداد وأنت تستطیع مطالبتھ بالدین، على  ّ

 ...... .ل الذي ذكرناهالتفصی
 

 صور الصداق وأحكام زكاتھ
 

الدین شيء ) من كان لھ دین أو حق من صداق أو غیره: (قولھ]. ومن كان لھ دین أو حق من صداق أو غیره: [قال المصنف رحمھ هللا
ًكانت المرأة قد طالبتھ بالسداد، مثال إذا ًوالحق من الصداق یختلف، الصداق للمرأة، وقد یقع الصداق دینا، فیشبھ الدین ویأخذ حكم الدین إذا 

ًقبلت، ثم ُبت النكاح على أن العشرة آالف تكون حالة، فیكون الزوج مطالبا بالعشرة آالف حالة، : ًزوجتك بنتي بعشرة آالف مثال، فقال: قال ّ ّ
ً آالف، فحینئٍذ في ھذه الحالة، یكون الزوج مدیوناّھذه خمسة آالف، وإذا یسر هللا الباقي أعطي الباقي، فالدین الذي علیھ خمسة : فقال الزوج

ّللزوجة مطالبا بالوفاء عند القدرة، متى؟ إذا كان قد بت  ّأنا عاجز اآلن، ولكن إذا یسر هللا، ھذا ثلث : وألزمھ بالمھر بالعقد، فحینئٍذ قال... ً
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ّالصداق، ھذا ربعھ، ھذا جزء منھ، ھذا نصفھ، فإن یسر هللا السداد أعطیتك،  ًففي ھذه الحالة یكون في حكم الدین، إن كان الزوج قادرا على ٌ
السداد والمرأة قادرة على مطالبتھ وقد تركت مالھا لثقتھا ببعلھا وزوجھا، فتزكیھ لكل سنة؛ ألنھ في حكم المال الذي في الید، وكأنھ مودع 

ًومحفوظ عند الزوج، والودائع تزكى، ھذا إذا كان الزوج قادرا على السداد لكن لو أن الزوج بعد . ، والمرأة تستطیع أن تطالبھ في أي وقتّ
إن ھذا النصف الذي بقي یأخذ حكم : دخولھ بالزوجة قد أعطى نصف المھر، ثم إنھ افتقر ولم یستطع أن یسدد النصف الباقي، فحینئٍذ نقول

بعد   یسددھا الزوج ولو بعد مائة سنة، فإذا سددھا ولوالمدیون المعسر، فال یجب على المرأة أن تزكي ھذا الدین الذي لھا على زوجھا حتى
عشر سنوات أو عشرین سنة فإنھا تزكي لسنة واحدة، على التفصیل الذي ذكرناه، لماذا؟ ألن الزوج لما عجز عن السداد كانت العشرة آالف 

مفقود، فال یجب علیھا أن تزكي حتى یستطیع ًالتي ھي دین علیھ كأنھا مفقودة، فھي وإن كانت دینا للزوجة على زوجھا لكنھا في حكم ال
السداد، فإذا استطاع السداد وطالبتھ وأعطى وسدد ولو بعد عشر سنوات وجبت علیھا زكاة سنة واحدة، على األصل الذي قررناه، فلو أنھا 

ندك حینئٍذ تستقبل الحول، كل حول اتركھا ع: ًاترك العشرة عندك مثال، فمن حین قولھا: بعد عشر سنوات تمكن الزوج من السداد، فقالت لھ
ًیأتیھا یجب علیھا الزكاة؛ ألن المال أصبح ودیعة أو شبھ ودیعة عند الزوج، ولما كان الزوج قادرا على السداد كان المال وإن لم یكن بید 

ّأن ال یبت الزوج وإنما یعلق : ة الثانیةالحال. ھذه حالة أولى للمھر.. ًالزوجة لكنھ في حكم الذي بیدھا، نظرا لوجود الغنى والقدرة على السداد
ٌزوجتك بنتي بعشرین ألفا، عشر منھا حالة ویجب علیك سدادھا وإعطاؤھا، وعشر منھا إذا : بقیة الصداق على الطالق والفراق، فیقول لھ ٌ ً

حكمھا حكم ما ذكرناه من التفصیل ّطلقتھا، فحینئٍذ تكون العشر الحالة ال إشكال فیھا، وحكمھا حكم األصل، حتى لو أنھ عجز عنھا یكون 
مستحق بالعقد أو بالدخول فقد : ھل صداق المرأة مستحق بالعقد أو بالدخول؟ فإن قلنا: إذا طلقتھا، فھذا فیھ نظر، وھو: السابق، لكن لو قال لھ

ناه، ویكون اإلنظار إلى الطالق وجب ھذا الدین، وثبت على الزوج بمجرد دخولھ بھا أو بمجرد عقده علیھا، ویسري فیھ التفصیل الذي ذكر
إن بقیة الصداق في حكم الدین المؤجل، فال یجب علیھا أن تزكي إال إذا : وإن قلنا. أشبھ بالودیعة، كأنھ تركھ ودیعة عنده، فتزكیھ لكل سنة

ادر على السداد فإنھا ال تزكي، ًوقع الطالق، فإن وقع الطالق استقبلناه، فإن كان قادرا على السداد وجب علیھا أن تزكیھ، وإن كان غیر ق
ًإما أن یبتھ ولي المرأة ویكون الزما على : الصداق لھ حالتان: ًإذا. ًحكمھ حكم الدین سواء بسواء، ھذا من التفصیل الذي سبقت اإلشارة إلیھ ّ

ًالزوج بمجرد العقد، فحینئٍذ إذا بقي شيء منھ فھو دین وحكمھ حكم الدین، إن كان الزوج قادرا على ا إلعطاء والوفاء، والزوجة تستحي أو ال ٌ
وأما إذا كان ھذا المال . تستطیع مطالبتھ بسبب الحیاء، فحینئٍذ تجب علیھا الزكاة؛ ألن الدین في حكم المال الذي بیدھا، والمھر كأنھ بیدھا

ًى یصیر الزوج قادرا على السداد، ًواجبا على الزوج، والزوج ال یستطیع وفاءه؛ لعوز ودین وفاقة؛ فال یجب على الزوجة أن تزكیھ حت
ّوأما إذا كان المھر أو الباقي منھ قد علقھ الولي على طالق أو فسخ أو على أمد معین، . وتستقبل فیھ حكم ما ذكرناه وھو القادر على السداد

ً جھة كونھ غنیا قادرا على فحكمھ حكم الدین المؤجل على أحد الوجھین، وعلى الوجھ اآلخر یسري فیھ ما یسري على الدیون الحالة من ً
 ...... .السداد أو غیر قادر على السداد

 
 كیفیة إخراج زكاة المال المغصوب والمفقود

 
ًلو أن رجال جاء : ھناك مسائل أخرى تلتحق بمسائل الدین، منھا).. أو غیره: (قولھ]. أو حق من صداق أو غیره: [قال المصنف رحمھ هللا

 فیھا حبوب وثمار وزروع، فھي من جنس األموال التي تجب فیھا الزكاة، ومن اغتصبھا منك أو أخذھا وغصبك مزرعتك، وھذه المزرعة
ًفلو أن إنسانا . مثال، فیدخل في ذلك المال المغصوب) كصداق: (، فیكون قولھ)ٌحق على غیره: (ًقھرا، فھو یدخل تحت قول المصنف

ًنك ذھبا أو فضة، أو أخذ منك مائة ألف اغتصابا، أو شخص سرق منك ماال ًاغتصب منك أرضا زراعیة فیھا نخل أو حب، أو اغتصب م ً ً
إن كان ھذا الغاصب تستطیع أن تنتزع حقك منھ ببینة وشھود وقضاء، : وعرفتھ، وتبین لك أنھ سرق منك ھذا المال، فال یخلو من حالتین

ًأو تخشى ضررا أعظم، وأنت في حكم المكره، وانطبقت علیك وإن كنت ال تستطیع أن تأخذ حقك، . فحینئٍذ یجب علیك أن تزكي ھذا المال
ویسري الحكم لبقیة األموال من ذھب أو . شروط اإلكراه، سقطت عنك الزكاة، حتى إذا ملكت ھذا المال، ورجع إلیك، زكیتھ لسنة واحدة

ًا كانت عنده مائة ألف، فأراد أن یخبئھا في لو أن إنسان: وقد ألحق بعض العلماء بھذه المسائل مسألة لطیفة، وھي. ُفضة وحلي إذا غصبت
مكان، ثم نسي المكان الذي خبأ فیھ المائة ألف، فھذا مال، وھو ملك لھ، ولكن ھذا المال ال یستطیع أن یصل إلیھ، وال یستطیع أن یھتدي إلى 

ّفرط على نفسھ وقصر، وھذا التفریط ال یضیع ُإن نسي مكانھ، ألزم بزكاتھ، ووجبت علیھ الزكاة كل سنة؛ ألنھ : مكانھ، فبعض العلماء یقول
ال؛ ألن ھذا خالف الشرع؛ لما فیھ من الحرج والمشقة وتكلیف : وقال بعض العلماء. حق الفقراء والمساكین، واألصل أنھا واجبة علیھ

ُد، أال ترى من غصب على مالھ، ومن اإلنسان ما ال یطیق، فقد ال تكون عنده إال ھذه المائة ألف، والمال وإن كان مالھ لكنھ في حكم المفقو
الناسي یستوي معھ في الحكم، بل أشد منھ ضرورة وأعظم منھ بلیة؛ ألنھ إذا كان مالھ على : ٍمعسر ال یستطیع سداده، قالوا كان مالھ على

إنھ ال تجب علیھ : لھ، فقالوامدین فقیر فإن یرجى لھ أن یجده، ولكن ھذا ربما استغرق في النسیان إلى درجة ال یستطیع أن یتذكر موضع ما
، )على مليء أو غیره: (وقولھ. ّوالنفس تمیل إلى أنھ ال تجب علیھ الزكاة، فإن تذكر المكان ولو بعد سنوات زكى لسنة واحدة. الزكاة

 أن الدین ال تجب ُوقد أثر عن علي بعض الروایات یفھم منھ ھذا،) أدى زكاتھ إذا قبضھ لما مضى: (وقولھ. المصنف ھنا اختار ھذا القول
إن ھذا المال یعتبر كمال : علیك زكاتھ إال عند قبضھ، وال یفصلون التفصیل الذي ذكرناه، وال یفرقون بین المليء وال غیر المليء، ویقولون

ت علیك زكاة سنة ال تزكیھ إال إذا قبضتھ، فإذا قبضتھ وجب: غیرك، فھو سیزكیھ، فال تزكیھ أنت، حتى ال یزكى المال مرتین، وحینئٍذ قالوا
ما ذكرناه من التفصیل؛ ألن فقھ المسألة یدور حول كون المال في یدك وفي حكم المال الذي في یدك، وبین كونھ في ید : والصحیح. واحدة

 ...... .الغیر وفي حكم المال الذي للغیر، وعلى ھذا یكون التفصیل الذي اخترناه ھو األقرب واألولى بالصواب إن شاء هللا تعالى
 

 ًحكم من ملك نصابا وعلیھ دین
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ّبعد أن بینا حكم دینك إذا كان لك على الغیر دین، یرد السؤال في ]. وال زكاة في مال من علیھ دین ینقص النصاب: [قال المصنف رحمھ هللا
یخلو إما أن یستغرق دین الغیر ًالعكس، إذا كان للغیر علیك دین فكنت مدیونا للغیر؛ كشخص لھ تجارة وھذه التجارة فیھا دین للغیر، فال 

ًجمیع التجارة فتسقط عنھ الزكاة؛ ألنھ ال یملك شیئا؛ ألنھ مال للغیر، ھذا مذھب الجمھور أن الدین یسقطھا، وأثر عن عثمان رضي هللا عنھ 
ویسقطھ رضي هللا عنھ، ) ینھذا شھر زكاتكم لمن كان لھ د: (ّما یدل على ذلك حینما كان یفرض للناس أعطیاتھم إذا حل أجلھا، وكان یقول

الدین ال یسقط الزكاة؛ ألن ھذا الرجل الذي لھ مال، : وقال بعض العلماء. ًوكان یعتبر الدین مسقطا للزكاة عن المال، وھو مذھب الجمھور
ّھو زكى وأعطى الفقراء ّإما أن یسدد الناس حقوقھم، وإما أن یزكي، أما أن یبقي المال عنده ال : ّوھذا المال ملك للغیر یخیر بین أمرین

وال شك أن . ًحقوقھم من المال، وال ھو سدد أصحاب األموال؛ فإنھ حینئٍذ یكون ظالما، وھذا الظلم یقع على الفقراء، واألصل وجوب الزكاة
عض العلماء رحمة هللا إما أن یوفي الناس دیونھم، وإما أن یؤدي زكاتھ، فالنفس تمیل إلى ھذا القول الذي اختاره ب: اإلنسان الذي علیھ دین

 .......علیھم من أن الدین ال یسقط الزكاة
 

 تقسیم األموال إلى ظاھرة وباطنة
 

العلماء والفقھاء رحمة هللا علیھم یقسمون األموال إلى ) ًولو كان المال ظاھرا: (قولھ]. ًولو كان المال ظاھرا: [قال المصنف رحمھ هللا
ألموال الظاھرة عندھم كالزروع والدواب والمواشي والعقارات ونحوھا من المنقوالت األخرى، أموال ظاھرة، وأموال باطنة، ا: قسمین

ًوھي تكون في المثمونات، وأما األموال الباطنة فھي في الذھب والفضة، یسمون األول ظاھرا وھو الزروع والمواشي والعقارات 
 لألموال الباطنة فھي كالذھب والفضة، ولذلك ھي خفیة والناس یؤتمنون ًواألرضین والدور، كل ذلك یسمونھ أمواال ظاھرة، وأما بالنسبة

حینما یأتي الشخص یكون عنده مائة ألف، قد ال تستطیع أن تفرض علیھا الزكاة؛ ألن مالھ خفي، لكن إذا كانت لھ عقارات : علیھا، یعني
ًذھب والفضة یكون باطنا خفیا عن الناس، ولذلك قالواوبقاالت ومحالت تجاریة، فإن ھذه أموال ظاھرة مكشوفة أمام الناس، ولكن ال األول : ً

 .......باطن: ظاھر، وقالوا في الثاني
 

 ًحكم من ملك نصابا وعلیھ حق 
 

 إذا-ّھذا من التسلسل والترتیب المنطقي في األفكار، فقد بین لنا رحمھ هللا الحكم في حقوق العباد ]. وكفارة كدین: [قال المصنف رحمھ هللا
ھذا إذا كان الدین ..  وأنھ یختار رحمة هللا علیھ ما ذھب إلیھ جماھیر العلماء من أن الدین یسقط الزكاة- كان لإلنسان على اإلنسان دین

لمخلوق، فما الحكم إذا كان الدین للخالق؟ القول الذي اختاره المصنف رحمة هللا علیھ أن الرجل لو كانت عنده مائة ألف، وھي مال للغیر 
لو كان عنده ألف لایر، وعلیك دیون  عز وجل فیھا، أو عندك خمسة آالف لایر : ن للغیر یستحقھ علیھ ال تجب الزكاة، فیرد السؤالودی

وعلیك دین  من عتق رقبة في كفارة قتل، أو كفارة جماع في نھار رمضان، أو في ظھار، الرقبة قیمتھا خمسة آالف لایر، وأنت تملك 
دین هللا ودین : فالمصنف رحمھ هللا بعد أن بین أن الدیون تسقط الزكاة عن األموال، قال رحمھ هللا. ، فعلیك دین  عز وجلخمسة آالف لایر

ال : المخلوقین سواء، فمن كان علیھ دین للمخلوق یسقط بھ المال بحیث یستغرق المال كلھ أو ینزل بھ المال عن نصاب الزكاة فحینئٍذ یقولون
ھذا : بخمسة آالف لایر، فحینئٍذ یقول المصنف رحمھ هللا وجمھور العلماء كاة، فلو كانت عنده خمسة آالف وعلیھ عتق رقبةتجب علیھ الز

نقیس حق هللا على حق المخلوق، فكما أسقطنا الزكاة بحق : المال وإن كان مما تجب فیھ الزكاة، لكنھ مستغرق لحق  عز وجل، قالوا
فمن : ، قالوا) ودین هللا أحق بالوفاء: (، وفي الصحیح) فدین هللا أحق أن یقضى: (لنبي صلى هللا علیھ وسلم قالالمخلوق وھو الدین، فإن ا

كانت علیھ كفارات مجتمعة أو متفرقة تستغرق بحقھا من المال والنقد النصاب، أو تستغرق أموالھ كلھا فال زكاة علیھ، مثل من عنده خمسة 
ًه خمسة آالف والرقبة قیمتھا مثال ألفان وخمسمائة وعلیھ رقبتان تسقط عنھ الزكاة، أو مثال علیھ عتق رقبة آالف وعلیھ عتق رقبة، أو عند ً

ّكفارة، وعلیھ فدیة أو علیھ شاة جبرانا لواجب في الحج فوتھ أو ضیعھ، فحینئٍذ إذا جمعنا ھذه الشیاه الواجبة علیھ في واجبات الحج، وجمعنا  ً
 سبعة آالف لایر وعنده سبعة آالف لایر، أو عنده خمسة آالف لایر وھي دون المبلغ المستحق علیھ فال زكاة علیھ، ما للرقبة من مال استغرق

 ...... .ھذا على القول الذي ذكرناه من أن الدیون تسقط الزكاة، وقد ذكرنا ما ھو راجح في ھذه المسألة
 

 ًحكم زكاة من ملك نصابا من صغار الغنم ونحوھا
 

ًوإن ملك نصابا صغارا انعقد حولھ حین ملكھ: [ رحمھ هللاقال المصنف ًوإن ملك نصابا صغارا: (قولھ]. ً الصغار كالسخلة من الغنم، فمعلوم ) ً
ًأن الشرع إذا أوجب الشاة في األضحیة أو الھدي یشترط سنا معینة، الثني من الماعز والجذع من الضأن، فلو فرضنا أنك ملكت شیاھا دون  ً

ًعتد بھ وھي الصغار، والشاة الصغیرة ھي التي تسمى بالجفرة، لو أن إنسان عنده جفار مثال أربعین جفرة؛ فإنھ تجب علیھ القدر الذي ی
 ...... .الزكاة منذ أن ملكھا، وال یقال أن ھذه الصغار دون الحد الواجب، وال تجب علیھ الزكاة؛ بل تجب علیھ فیھا الزكاة

 
 صور انقطاع الحول

 
لو كان عندك ]. ًباعھ أو أبدلھ بغیر جنسھ ال فرارا من الزكاة انقطع الحول وإن نقص النصاب في بعض الحول أو: [حمھ هللاقال المصنف ر

ّنصاب من إبل أو بقر أو غنم أو ذھب أو فضة، وھذا النصاب في أثناء حوالن الحول وقبل تمامھ غیرتھ أو بدلتھ أو أنفقت منھ فنقص، فإن 
 األصل في ھذه المسائل التي نبحثھا أنھ -حتى نعرف ترتیب العلماء لألفكار- ما مناسبة ھذه المسألة لما مضى؟ .  بحثھاھذه مسألة ُیحتاج إلى
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تجب علیك الزكاة، وأسقطتھا لحقوق هللا عز وجل، فكأنھ یبحث متى تجب وتسقط، فأنت في قاعدة وجوب الزكاة علیك وسقوطھا لسبب؛ مثل 
ي حكم ذلك لو أن العوز والنقص اعتراك بحكم الشرع، فعندك نصاب وقبل تمام الحول نقص ھذا النصاب، فلو ما ذكرنا؛ لدیون أو حقوق، فف

ًفرضنا كانت عندك أربعون شاة، وكان بدایة ملكك لھا في األول من شھر المحرم، فأنت تستقبل بھا حوال كامال، جئت في ذي الحجة قبل  ً ً
ذبحت لضیف منھا شاة، أو بعت منھا شاة أو   علیك الزكاة ماتت من ھذه األربعین شاة، أوتمام ذي الحجة ودخولك في المحرم حتى تجب

ًشاتین أو ثالثا، فحینئٍذ نقصت عن النصاب، فتستقبل الحول من جدید، وإذا ملكت شاة أخرى فإنك تنتظر إلى أن یتم النصاب من جدید، ولو 
َقبل حوالن الحول بیوم واحد ن من ذي الحجة جاءك ضیف ونزل بك وذبحت لھ الشاة، فحینئٍذ یعتبر ھذا المال قد في یوم تسعة وعشری: أي. َ

ًخرج عن حكم الزكاة، وال تجب علیك فیھ الزكاة وتستقبل حوال جدیدا ولو بعد عشرین سنة، فإذا ملكت شاة أخرى فأصبحت ھذه الشیاه  ً
ًأربعین شاة؛ تبتدئ الملكیة وتستقبل حوال جدیدا بالملكیة، وحینئ ٍذ ال إشكال، ھذه حالة، أن ینقص المال عن الزكاة، لكن یشترط في ھذا النقص ً

الفرار من الزكاة ومن حق السائل والمحروم الذي أوجبھ هللا علیك في مالك زكاة لھ، فلو : أال یكون حیلة على الشرع، والحیلة على الشرع
في إعطاء ھذه الشاة لشخص،  ِّ شاتان، وقبل أن یأتیھ المصدق بیوم احتالً مائة وإحدى وعشرون شاة، الواجب علیھ- ًمثال-ًأن إنسانا عنده 

ًفحینئٍذ أعطى شخصا مثال شاة صغیرة السن كالجفرة مثال، فھذا من الحیلة بدل أن یدفع للمتصدق شاتین بالسن المعتبرة وھو الثني من المعز  ً ً
ًبدال أن أعطي شاتین من الثني من الماعز، فإنني : عز فماعز، لكنھ قالًوالجذع من الضأن، فإن كانت ضأنا فال إشكال، وإن كانت من الما

ِّآخذ ھذه الجفرة وأھدیھا لجاري، فأھداھا لجاره قبل مجيء المصدق، فھذه حیلة ال تسقط حق هللا عز وجل في مالھ، ویجب علیھ أن یؤدي 
 فانتقص عن قدر الشاتین وجبت علیھ شاتان، لماذا؟ -ًمثال-ت شاتین ولو كان الغنم دون النصاب المعتبر في الشرع، ولو أعطى ثالث جفرا

ًألنھ احتال على الشرع، فھو یعامل بنقیض قصده، كمن طلق امرأتھ وھو في مرض الموت ظلما لھا حتى یحرمھا من حق هللا، فھذا ظالم  ّ
ّولكنھ فر عن ھذا األصل بغیر عذر شرعي، األصل وجوب الشاتین علیھ، : للمساكین قاصد حرمانھم من حق هللا، كیف تثبت علیھ؟ تقول

فكونھ أعطى أو لم یعط عندنا على حد سواء؛ ألن إعطاءه افتیات على الشرع وظلم للناس، وال یمكن للشرع أن یأذن بھذا الظلم، ألنك لو 
یجب علیھ أن : لذلك یقولونسقطت عنھ الزكاة فقد أذنت بالظلم، وأجزت لھ أن یضیع حق الفقراء، وحینئٍذ خالفت مقصود الشرع، و: قلت

ّفمن طلق امرأتھ في مرض الموت، فإن ھذا . یؤدي الشاتین، ولو احتال بھذه الحیلة فوجودھا وعدمھا على حد سواء، فیعامل بنقیض قصده
لو أن : ؟ الجوابلكن ما الدلیل على أن الشرع یعامل المحتال بنقیض قصده. التطلیق ال یؤثر، وتكون وارثة لھ؛ ألنھ قصد حرمانھا من حقھا

ًإنسانا رأى أباه یملك ماال كثیرا یقدر بالمالیین مثال، فحبھ للدنیا أغراه أن یقتل أباه، بحیث ینال ما عند أبیھ من التركة والمال أو كان ابنا لھ،  ً ًً ً
ًعنده مثال أموال كثیرة، فأقدم األب على قتل ابنھ، فإن األب إذا قتل ابنا ال یقتل بھ؛ بشبھة األدب   في كتاب-إن شاء هللا- ، وھذه مسألة ستأتي ً

ال : (القصاص، حیث نعلم أنھ یمتنع قتل الوالد بابنھ، فحینئٍذ إذا قتلھ وھو یرید المیراث منھ، فإن الشرع ال یورث القاتل كما ھو نص السنة
سان یقدم على قتل قریبھ وھو یعلم أن ورثتھ ال ، فحینئٍذ عومل بنقیض قصده، إذ لو فتح للناس أن القاتل یرث، فإن اإلن)یرث القاتل المقتول

یقتلونھ، فإن االبن قد یقتل أباه، وھو یعلم أن بقیة إخوانھ سیتنازلون؛ ألنھم ال یرضون أن یفجعوا بأبیھم وأخیھم، فسیتنازلون عن القصاص، 
الوصول إلى األموال بھذه الحیل، ونھى عن ّفإذا تنازلوا عن القصاص فإنھ سیرث، ولذلك سد الشرع الذرائع المفضیة إلى سفك الدماء و

ففھم من ھذا أن من قصد : ًتوریث القاتل ممن قتل، وبناء على ذلك فإنھ ال یرث القاتل المقتول، وذلك معاملة لھ بنقیض القصد، قال العلماء
ًقصدا محرما، فإنھ یعامل بنقیض قصده، ولذلك قصد الشارع من المكلف أن یكون قصده موافقا لقصد ً فإذا كان قد أعطاه هللا . ًه ال مخالفا لھً

ّمائة وإحدى وعشرین شاة ویسرھا لھ، فقصد الشارع أن یعطي المسكین حقھ من الشاتین، فإذا جاء یخالف قصد الشارع بنیة منكرة، وجحود  ً
في الصورة لیس بمال تجب فیھ لنعمة هللا علیھ، وإضرار بالفقراء والضعفاء، عومل بنقیض قصده، فأوجبنا علیھ الشاتین، مع أن مالھ 

أو أبدلھ بغیر : [قال المصنف رحمھ هللا. ھذا بالنسبة لما یتعلق بمسألة المعاملة بنقیض القصد. الشاتان وإنما ھو مال تجب فیھ الشاة الواحدة
 غنم أو بقر أو إبل، أو ذھب أو فضة ّمن بدل مالھ من) أبدلھ: (قولھ]. ًجنسھ ال فرارا من الزكاة انقطع الحول وإن أبدلھ بجنسھ بنى على حولھ

ًإما أن یبدلھ بجنسھ مع اتفاق النوع، مثال عنده إبل فأبدلھا بإبل، كأن : الحالة األولى: أو غیر ذلك من أموال الزكاة، فإنھ ال یخلو من حالتین ّ
ِ عنده عراض فأبدلھا ببختیة؛ ألن اإلبل العراض ھي التي لھا سنام واحد، والبخ-ًمثال-یكون  تیة ھي التي لھا سنامان، فأبدل اإلبل باإلبل، ِ

أن یبدلھ بغیر جنسھ، كأن یكون عنده ذھب : الحالة الثانیة. ًحینئٍذ ال إشكال؛ ألن الجنس واحد فیبقى الحكم واحدا، فكأن المال لم یختلف
ً العقار؛ ألنھ خرج عن كونھ ذھبا وفضة إلى یستأنف الحول من شراء ھذا: ً عقارا لكي یتاجر بھ، فحینئٍذ نقول- ًمثال-وفضة، فاشترى بھما 

ًأال یكون قاصدا الحیلة على : ًكونھ عقارا، وخرج عن زكاة األثمان إلى زكاة عروض التجارة، فحینئٍذ یستأنف الحول من جدید، لكن بشرط
 قبل تمام الحول حتى یفر من زكاتھا ثم باع ًالزكاة، مثلما ذكرنا؛ فإْن قصد االحتیال على الزكاة؛ كإنسان یكون عنده ملیون، فاشترى بھا بیتا

ً واشترى بھ بیتا وھو واثق أن البیت سیأتي بقیمتھ وال یتغیر الحال وال یقصد الربح وال النماء ثم یبیعھ بنفس القیمة، أو -ًمثال-ھذا البیت 
رى أن خسارتھ بالزكاة أعظم من خسارتھ یشتریھ وھو یعرف أنھ سیخسر، ولكنھ یقارن بین خسارتھ بھذا الشراء وخسارتھ في الزكاة، فی

ٍھذا الشراء الغ، وھذا التبدیل الغ، وعلیھ أن یبقى على الحول األصلي، وذلك : بالشراء، فیشتریھ ویبیعھ بعد یوم أو یومین، فحینئٍذ نقول ٍ
ًلتبدیل، فإن كان تبدیلھ بریئا لیس خروجا من ًإذا ال بد للفقیھ والمفتي أن ینظر إلى قصده، وأن یعلم ما یرید من ھذا ا. معاملة لھ بنقیض قصده ً

یعني ) بنى على حولھ: (وقولھ. الزكاة؛ فإنھ حینئٍذ یؤثر إذا كان من غیر جنسھ، وإن كان من جنسھ فإن المال مال واحد وتجب علیھ الزكاة
 ...... .على حول األصل

 
 تعلق الزكاة ھل ھو بعین المال أم بذمة مالكھ

 
الزكاة ھل أوجبھا هللا في .. ھذه مسألة خالفیة ) وتجب الزكاة في عین المال: (قولھ]. وتجب الزكاة في عین المال: [قال المصنف رحمھ هللا

. الزكاة واجبة في أموال الناس: األموال بعینھا، أم أوجبھا في ذمتك؟ إما أن تقول الزكاة واجبة في ذمم الناس متعلقة بالمكلفین، أو تقول
ًفي كل أربعین شاة : (الزكاة واجبة في عین المال؛ لقولھ علیھ الصالة والسالم: تار المصنف رحمھ هللا مذھب من یقولاخ: فللعلماء وجھان
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ٌوالذین في أْموالھم حق مْعلوم : جعل في الظرفیة، وقال تعالى) في(فإنھ عبر بـ) ٌشاة ُ َ َ َ َ ٌَّ ْ ِ ِ ِ َِ ِللسائل والمْحُروم * َّ َ َْ ِ ِ َّ ) الھمفي أمو] (25-24:المعارج[ِ
في الذمة؟ ھذا تترتب علیھ فوائد، : في عین المال، وبین قولك: ما الفرق بین قولك. حق في الذمة: ومنھم من قال. ًفجعلھا حقا في عین المال

ًلو أن رجال امتنع من أداء الزكاة في الغنم، عنده أربعون شاة، تجب علیھ شاة واحدة، فامتنع السنة األولى وامتنع ال: من ألطفھا سنة الثانیة ً
الزكاة في عین المال، حینئٍذ یكون الواجب علیھ شاة واحدة، لماذا؟ ألنھا لما : ّوامتنع السنة الثالثة، ثم تاب إلى هللا وأراد أن یزكي، فإن قلت

ًكانت في عین المال، وجبت علیھ شاة واحدة في السنة األولى، فأصبح عین ھذه الشاة محبسا ودینا علیھ، فأصبح الذي  ً عنده تسع وثالثون ّ
ًشاة، وإنما تجب الزكاة إذا كان الذي عنده أربعون شاة، والذي عنده تسع وثالثون فتعلقت الزكاة بعین مالھ، وأصبحت ھذه الشاة دینا علیھ ال 

لو جلس على ھذه یملكھا، فإذا جاءت السنة الثانیة جاءت وعنده تسع وثالثون، ولیس عنده أربعون، فحینئذ یكون علیھ زكاة سنة واحدة، و
متعلقة بذمتھ، فحینئٍذ تجب علیھ ثالث شیاه، الشاة األولى للسنة األولى، وھي دین في : أما لو قلت. الوتیرة عشر سنوات، فالواجب شاة واحدة

ثة، فأصبح الواجب علیھ ذمتھ، وقد ملك أربعین، فجاءت السنة الثانیة وقد ملك األربعین فعلیھ شاة ثانیة، ثم جاءت السنة الثالثة وعلیھ شاة ثال
ًعلى المرأة في حلیھا زكاة، إذا كانت نصابا فلو فرضنا أن عندھا نصابا، وحد النصاب : ھذا یتفرع على مسألة الحلي، إذا قلنا. ثالث شیاه ً

ًتسعون غراما على أحد األقوال، التسعون غراما وجب علیھا ربع عشرھا، فإن قلنا ، فإنھا إذا امتنعت السنة یتعلق ھذا بعین مالھا وھو الحلي: ً
ًوالثالثة والرابعة؛ فالواجب علیھا زكاة سنة واحدة؛ ألنھا لما وجب علیھا ربع عشر التسعین جراما انتقص النصاب عن الحد  األولى والثانیة

وجبت علیھا زكاة سنة واحدة، ھذا الواجب، وحینئٍذ تكون في السنة الثانیة غیر مطالبة بالزكاة وكذلك في الثالثة والرابعة، فإن تابت إلى هللا 
أما لو تعلق حق الزكاة بذمة مالك المال، فحینئٍذ تجب علیھا الزكاة في السنوات مضاعفة مرتبة، وال نظر إلى . إذا تعلق الحق بعین المال

ولھا تعلق : [مصنف رحمھ هللاقال ال. أن الزكاة متعلقة بعین المال: تأثیرھا في النصاب وعدم تأثیرھا، وھذا معنى قولھ رحمة هللا علیھ
إنھا في عین المال سقطت : لو قلت: ًھي المسألة التي ذكرناھا آنفا، وھذا ینبني على مسألة الدین، یقولون) ولھا تعلق بالذمة: (قولھ]. بالذمة

 والیتیم، فإنك أوجبتھا في عین من جھة االستحقاق بدلیل إیجاب الزكاة على غیر المكلف من الصبي: عنھ الزكاة، فإذا دخلت في ذمتھ یقولون
ّالمال، وكذلك أیضا تجب في الذمة من جھة االستحقاق، وتفرع على قول أنھا متعلقة بالذمة أنھا ال تصح بدون نیة، وال بد لھ من قصد  ً

فإنھ ال تبرأ ذمتھ؛ ألنھ لم العبادة، وال بد لھ من التوكیل فیھا وأن یقصد التوكیل، فلو أخرج إنسان زكاة عن رجل دون أن یأذن لھ ویوكلھ، 
 تبرع عن أبیھ بزكاة فإنھا ال تصح؛ ألنھا تعلقت بذمة األب، وھذه الذمة ال بد -ًمثال-ًینو براءة الذمة، فھي عبادة متعلقة بذمتھ، فلو أن ابنا 

 ...... . ھذا الوجھوأن ینوي بھا إلخراجھ أصالة أو وكالة، فلما أوقعھا الغیر دون أن ینویھا من تعلقت بذمتھ لم تجزه من
 

 بیان األمور غیر المسقطة لوجوب الزكاة
 

شرع المصنف رحمھ هللا في بیان األمور التي ال تعد مسقطة ]. وال یعتبر في وجوبھا إمكان األداء وال بقاء المال: [قال المصنف رحمھ هللا
على المال،  أن یحول الحول:  ذمة اإلنسان، ومثال ذلكلوجوب الزكاة، ومن ذلك عدم القدرة على األداء، بعد استقرار وجوب الزكاة في

ّویكون حولھ مثال في أول محرم، ثم ُیجن أو یغمى علیھ، وال یستطیع أن یقوم بأداء ھذه الفریضة، فإن طریان الجنون واإلغماء علیھ یمنعھ  ً
حمة هللا علیھ على ذلك، واألصل في ھذا أن النبي من القدرة على األداء، فھذا الطریان ال یؤثر في استقرار الزكاة ووجوبھا، كما نص ر

ّ، كما في حدیث السنن الصحیح، فھذا الحدیث بین أن الزكاة واجبة في )ال زكاة في مال حتى یحول علیھ الحول: (صلى هللا علیھ وسلم قال
لوجوب وثبوتھ، ولزوم مطالبتھ بھذا الحق، كما ًالمال، وبناء على ذلك كونھ یغمى علیھ وال یقدر أن یتمكن من األداء، ال یؤثر في استقرار ا

ُلو أنھ أغمي علیھ، فإن الصالة واجبة، فكما طولب بالصالة یطالب بالزكاة وغیرھا من الفرائض على األصل، إال ما قام الدلیل على استثنائھ 
ُ كان مجنونا وأقیم ولیھ مقامھ، فإن ھذاًباإلسقاط، وبناء على ذلك نص رحمھ هللا على أنھ ال ُیسقط مثل ھذا وجوب الزكاة علیھ، فإن الولي  ً

). وال بقاء المال: (قولھ. یخرج الزكاة عنھ نیابة؛ ألنھ تعذر األصیل، فأقیم عنھ الوكیل، فیخرج عنھ الزكاة كما ھو الحال في مال الیتیم
ٍوب الزكاة علیھ، أو حولھ إلى جنس آخر، فال تزال ًلو أن إنسانا وجبت علیھ الزكاة، ثم إن ھذا المال استبدلھ بمال آخر بعد وج: وصورة ذلك ّ

ّالزكاة واجبة علیھ، ویعتبر مطالبا بھذه الزكاة؛ ألنھ قد تعلقت ذمتھ بھذه المطالبة، وال دلیل على إسقاطھا، فلو أنھ بادل ھذا المال أو صرف  ً
 ...... .عینھ أو وھبھ أو تصدق بھ بعد مضي الحول، فإنھ یطالب بإخراج الزكاة

 
 علق الزكاة الواجبة على المیت بتركتھت
 

حكمھا حكم الدین، وتثبت في تركة اإلنسان بعد موتھ، : أي) والزكاة كالدین: (قولھ]. والزكاة كالدین في التركة: [قال المصنف رحمھ هللا
ُبر دینا علیھ، تخرج من مالھ بعد وفاتھ، إن من لم یؤد الزكاة تعت: فمن أھل العلم من یقول: وھذه مسألة اختلف فیھا العلماء رحمة هللا علیھم ً

ٍمْن بْعد وصیٍة ُیوصي بھا أْو َدْین : وأخذ بعموم قولھ سبحانھ وتعالى َ َ َ َِ ِ َّ ِ ِ ٍُیوصى بھا أْو َدْین : ، واآلیة الثانیة] 11:النساء[ِ َ َ ، واآلیة ] 12:النساء[َِ
ٍتوُصون بھا أْو َدْین : الثالثة َ َ َِ ِأرأیت لو كان على أمك دین أكنت : (كاة دین  عز وجل، لقولھ علیھ الصالة والسالمإن الز: ، فقال] 12:النساء[ُ

فقد نزل النبي صلى هللا علیھ وسلم صیام النذر الذي تعلق بذمة المیتة وھي أم : ، قالوا) فدین هللا أحق أن یقضى: نعم، قال: قاضیتھ؟ قالت
ًجوبھ على المكلفة، فكذلك الزكاة صارت دینا على المكلف بوجوبھا؛ بتعلق ذمتھ بھذا الحق، ًالسائلة منزلة الدین، فإذا كان صوم النذر دینا بو

را في ذلك أو غیر مقصر، فإنھا تعتبر دینا في مالھ، وُیخرج ھذا الدین من مالھ، ولو تكرر  ًوبناء على ذلك، فلو مات ولم یؤد الزكاة، مقصِّ ً ً
أنھ ال یطالب الورثة بإخراجھا من التركة، والتركة قد  :لزكاة ال تبقى متعلقة بذمة المیت، بمعنىإن ا: ومن أھل العلم من یقول. لسنوات عدیدة

لو فتحنا : صارت إلى ملكیة الورثة، فھم الذین ملكوھا بمجرد مرضھ للموت، ولذلك ال یتصرف إال في حدود الثلث، وعلى ھذا القول، قالوا
ذا یقول بھ بعض أئمة السلف، ویختاره اإلمام أبو عبد هللا مالك بن أنس إمام دار الھجرة، ھذا الباب ألصبح ذریعة لإلضرار بالورثة، وھ

ًفأصبح كل رجل یؤخر زكاة مالھ إلى دنو أجلھ، فیصیر مالھ مستحقا بكمالھ لسداد دیون الزكاة علیھ، واألصل یقتضي رجحان قول الجمھور 
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ط فإنھ ال : ّن فرق فقالومن أھل العلم م. إنھا متعلقة بالمال: الذین یقولون ّإذا فرط فإنھ تجب الزكاة على مالھ، وتؤخذ من تركتھ، وإذا لم یفرِّ
 ...... .تؤخذ من التركة وال ُیطالب بھا الورثة، واألول أقوى

 
 األسئلة

 
 حكم زكاة الجواھر النفیسة من غیر الذھب والفضة

 
، والصالة : الجواب ة كاأللماس واألحجار الكریمة؟ھل تجب الزكاة في المعادن األخرى غیر الذھب والفض: السؤال باسم هللا، الحمد 

فإن الحلي من الذھب والفضة تجب فیھا الزكاة على أصح أقوال العلماء، : أما بعد. والسالم على رسول هللا، وعلى آلھ وصحبھ ومن وااله
یختص الحلي بالذھب : ًالزكاة فیھ، وبناء على ذلك یقولونفإن اشتمل حلي المرأة على ألماس وعلى جواھر أخرى، فإنھ ال تجب علیھا 

وأما بالنسبة ...) . ما من صاحب ذھب وال فضة ال یؤدي زكاتھا: (والفضة، وقد ثبت عن النبي صلى هللا علیھ وسلم في الصحیح أنھ قال
ّالزكاة في قیمتھا، أما لو تحلت بھا المرأة أو لأللماس والیاقوت والمرجان واللؤلؤ؛ فھذه إن عرضھا للبیع وكانت من عروض التجارة وجبت 

  .وهللا تعالى أعلم. ًكان فص خاتمھا عقیقا أو نحو ذلك، فإنھ ال تجب على من ملكھ الزكاة إذا اتخذه للبس وحلي
 

 حكم زكاة العقارات إذا عرضت للبیع
 

ھذه المسألة وھي مسألة عروض التجارة إذا : ؟ الجوابمن كانت عنده أرض یتربص بھا السوق وینوي بیعھا، فھل علیھ فیھا زكاة: السؤال
كانت من العقارات، عندك بیت أو أرض أو مزرعة عرضتھا للبیع سنوات ولم تبعھا إال بعد عشر سنوات، فھل الواجب علیك أن تؤدي 

الواجب علیك أن تؤدي : بعض العلماءفقال : زكاتھا في كل سنة، أم الواجب علیك أن تؤدي زكاة سنة واحدة؟ للعلماء قوالن في ھذه المسألة
زكاة سنة واحدة عندما تبیعھا، فإذا بعت األرض أو بعت المزرعة أو بعت الدار وجبت علیك زكاة سنة واحدة، وبھذا قال سعید بن المسیب 

- مذھب األئمة السبعة وعروة بن الزبیر وخارجة بن زید وأبو بكر بن عبد الرحمن المخزومي والقاسم بن محمد بن أبي بكر الصدیق، فھو
إنھ : ً واختاره إمام دار الھجرة أبو عبد هللا مالك بن أنس ، وھو إحدى الروایتین والوجھ أیضا عند الشافعیة، یقولون-فقھاء المدینة السبعة

ضین ومخططات أن ما عرضتھ للبیع من بیوٍت أو عقارات أر: وھذا ھو أصح أقوال العلماء. تسقط الزكاة عنھ وتجب علیھ لسنة واحدة
وهللا تعالى . ٌوزراعات كل ذلك ال تجب علیك الزكاة إال عند البیع، فتزكیھا لسنة واحدة ولو مضت علیھا سنوات وأنت عارض لھا للبیع

ًأنھ لیس مالكا للمال أصال، ولم یثبت ملكھ للمال إال بالبیع، فإنھ ربما عرضت للبیع ثالث سنوات، ثم عدلت عن البی: یقولون. أعلم ع إلى ً
 ربما یكون قیمة العقار اآلن مائة ألف ثم في السنة - كما ھو موجود اآلن-إنھ ال تجب علیك الزكاة، ثم إنك ربما : الملكیة والقنیة، ولذلك قالوا

د یباع بعشرة الثانیة مائة ألف والثالثة مائة ألف والرابعة إلى عشر سنوات وقیمتھ مائة ألف، ثم ینزل ھذا العقار حتى یباع بخمسة آالف وق
ًوھذا موجود، خاصة اآلن ربما كان المكان مرغوبا لسبب، ثم یشاء . آالف، فتزكي طیلة ھذه السنوات ثم تبیع وال یبلغ قیمة بیعك ما زكیت

یصبح ال قیمة ًهللا عز وجل ألمر أو آلخر أن یصبح ھذا المكان كأنھ ال قیمة لھ، فبدال من أن تكون قیمتھ مئات األلوف ولربما تبلغ المالیین 
إنھ ال یزكي إال عند بیعھ؛ ألنھ لما باع تحققت ملكیتھ لألرض، وأصبح ھذا المال أشبھ بالدیون وأشبھ بالمال غیر الموجود، : لھ، ولذلك قالوا

. ًكونھ متاجراحتى یتحقق من بیعھ، وألن نیتھ غیر ثابتة؛ إذ لو طرأ علیھ طارئ للسكنى والقنیة ونحو ذلك، فإنھ سیسكن ویقتني ویخرج عن 
  .وهللا تعالى أعلم

 
 حكم زكاة الدین الذي ال أجل لھ

 
إذا كان الدین ال أجل : ما حكم الدین الذي لم یسم لھ أجل، بل ترك أمره إلى المدین متى شاء سدده، ھل تجب زكاتھ، أم ال؟ الجواب: السؤال

ّیحتسب وجوبھ منذ قدرتھ على السداد، ویفصل فیھ كما فصل في ًلھ، فإنھ ینظر في صاحبھ، فإن كان قادرا على السداد، فإنھ یجب أن  ّ
  .وهللا تعالى أعلم. ًالمليء، وأما إذا بقي عاجزا عن السداد لسنوات طویلة فال زكاة علیھ حتى یسدده، وإذا سدده زكاه لسنة واحدة

 
 زكاة األنعام إذا تعدد المالك ووقعت الخلطة

 
لغ بمجموعھا النصاب، ولكن كل واحد یطعم غنمھ على حدة، ومبیتھما في حظائر متجاورة، فھل علیھما والدي ووالدتي لھما غنم تب: السؤال

ًھذه المسألة ھي مسألة الشركة في بھیمة األنعام، فشرط اعتبار المالین ماال واحدا أن یكون : ٌزكاة كل على حدة، أم بمجموعھما؟ الجواب ً
ًمراحھما واحدا ومرعاھما واحدا وفحلھما  ال یجمع بین : (ًواحدا، فإذا كان األمر كذلك فإنھ تجب الزكاة؛ ألن النبي صلى هللا علیھ وسلم قالً
فإذا كان المال على ھذه الصفة فإنھ تجب فیھ زكاة المال الواحد؛ فلو ملك أحدھما عشرین شاة، ) . ّمفترق، وال یفرق بین مجتمع خشیة الزكاة

اة واحدة، یدفعھا أحدھما، ثم نقدر قیمة ھذه الشاة، ویجب على اآلخر أن یدفع نصف قیمتھا، فلو وملك اآلخر عشرین شاة، وجبت علیھما ش
ًالثاني أن یدفع لھ مائتین وخمسین ریاال، وقس على  ُأن ھذه الشاة أخذت من أحد الشریكین وقیمتھا خمسمائة لایر، فإننا نوجب على الشریك

 لكل واحد منھما حظیرة، ومرعاھما مختلف، أو كانت من المعلوفة كما ورد في السؤال ، فإنھ ال ًوأما إذا كان مراحھما مختلفا، أو كان. ھذا
  .وهللا تعالى أعلم. تجب زكاتھما، ولیسا بمال واحد، وإنما ھما ماالن مختلفان
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 كیفیة إخراج زكاة الدین المقسط
 

ًلقد استدان مني أحد الناس مبلغا وقدره عشرون ألفا، وھو : السؤال ًیدفع لي المبلغ أقساطا؛ كل شھر مقدار تسعمائة، فھل في ھذا المال زكاة؟ ً
ّإذا مضى على ھذا الدین سنة كاملة وحل أجل مطالبتھ، فحینئٍذ تنظر إلى كل قسط وتزكیھ على حدة، وتجب علیك زكاة كل قسط : الجواب

  .وهللا تعالى أعلم. ًمنفردا، فتؤدیھ لسنة واحدة
 

 الدین بعد إبراء المدین منھحكم المطالبة بأداء 
 

ًلو أن لي عند شخص ماال، ثم أبرأتھ منھ بسبب عجزه عن السداد في ذلك الوقت، ثم إن هللا من علیھ بالمال وأصبح غنیا، فھل لي : السؤال َّ ً
مال، وفي الصحیح عن النبي ًإذا سامحت أحدا في الدین فقد وھبتھ ال: أن أطالبھ بھ اآلن؟ وما حكم ذلك؟ وھل لھ أن یرفض السداد؟ الجواب

، مضى أجرك على هللا، واحتسب ثوابك )العائد في ھبتھ كالكلب یقيء ثم یعود في قیئھ: لیس لنا مثل السوء: (صلى هللا علیھ وسلم أنھ قال
  .وهللا تعالى أعلم. عند هللا، وال تفسد علیك آخرتك بدنیاك

 
 عقوبة تارك الزكاة

 
سمعت رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم : عن أبي ھریرة رضي هللا عنھ وأرضاه قال: یوم القیامة؟ الجوابما عقوبة تارك الزكاة : السؤال

ِّما من صاحب ذھب وال فضة ال یؤدي زكاتھا إال صفحت لھ صفائح من نار یكوى بھا جنبھ وجبینھ وظھره، كلما بردت أعید علیھا، : (یقول
ٍثم یرى سبیلھ إما إلى الجنة أو إلى النار، وما من صاحب إبل ال یؤدي زكاتھا إال بطح لھا فأحمیت؛ في یوم كان مقداره خمسین ألف سنة، 

ّبقاع قرقر ال یفقد منھا فصیال، یجدھا أوفر ما تكون، تطؤه بأخفافھا، وتعضھ بأنیابھا، كلما مر علیھ أخراھا أعید علیھ أوالھا؛ في یوم كان  ً
وأما عقوبتھ في . فھذه ھي عقوبتھ في اآلخرة. ثم ذكر ذلك في الغنم) إلى الجنة وإما إلى النارمقداره خمسین ألف سنة، ثم یرى سبیلھ إما 

ّالدنیا، فمحق البركة من األموال، وسوء العاقبة والمآل، ومن ضیع حق هللا ضیعھ هللا كما ضیع حقھ، ولینتظر كل من ضیع أمانة هللا وحقھ  ّ ّ ّ
  .وهللا تعالى أعلم. أو أھلھ وولدهفي الزكاة عقوبة عاجلة في نفسھ أو مالھ 

 
 تعلق األحكام بغلبة الظن

 
ًمعنى ذلك أن الشرع جعل غالب الظن محكوما بھ، وقد قرر ذلك العلماء، ومن : ؟ الجواب)إن هللا تعبدنا بغلبة الظن: (ما معنى قولكم: السؤال

إن الشریعة بنیت على غالب الظن في كثیر :  ومصالح األنام، قالُأنفس ما كتب في ذلك كتاب اإلمام العز بن عبد السالم في قواعد األحكام
إذا اجتھد الحاكم فأصاب كان لھ أجران، وإذا اجتھد فأخطأ كان : (یقول النبي صلى هللا علیھ وسلم: ًأوال: من المسائل، والدلیل على ھذا أمور

فروج ویقضي في غیرھا من حقوق الناس بشاھدین، مع أن ، فالقاضي یقضي في الدماء ویقضي في األعراض ویقضي في ال) لھ أجر واحد
، فقد یستباح دم الرجل إذا شھد شاھدان عدالن أنھ قتل  ھذین الشاھدین ربما نسیا، وربما أخطأا، وربما توھما، وربما كذبا وزورا والعیاذ با

ًفالنا، فإذا شھد الشاھدان أنھ قتل فالنا، فإنھ حینئٍذ یستباح دم المشھود علی ًھ، وُیحكم بالقصاص، وتثبت حقوق القتل سواء بسواء، كمن أقر، ً
ّمع أن ھذین الشاھدین ربما أخطأا وربما دلسا وكذبا، ومع ذلك نحكم بشھادتھما؛ لغلبة الظن في أنھما لما زكیا وعرفت أمانتھما وعدالتھما  ُ ّ ّ

ّوتعبدنا هللا بغلبة الظن فیما بیننا وبینھ سبحانھ . لعباد مع العبادأنھما صادقان، فغلب على ظننا صدقھما وحكمنا بذلك، ھذا بالنسبة لحقوق ا
ًوتعالى، فنحن نحكم بدخول شھر رمضان وخروج شھر رمضان، فنبني عبادة وركنا من أركان اإلسالم، وكذلك حج الناس بشھادة الشھود 

هللا عز وجل، وتتعبد هللا عز وجل بغالب ظنك، مع أنھ ّعلى الھالل، مع أنھ ربما كذب الشھود وربما أخطئوا وربما توھموا، وأنت تدین 
یحتمل أنھ أخطأ، تسمع المؤذن یؤذن لصالة الفجر فتمسك عن صیامك، وتسمعھ یؤذن ألذان المغرب فتفطر من صیامك، وتعتد بذلك في 

الشمس غربت أو كون الفجر قد عبادة ھي ركن من أركان دینك، مع أن المؤذن یحتمل أنھ أخطأ، ویحتمل أنھ لم یصب الحقیقة في كون 
ًطلع، ومع ھذا جعل هللا ذلك عبادة في الصالة، وجعلھ عبادة أیضا في الزكاة، فإن اإلنسان یبني على غالب ظنھ في الزكوات، فإن اإلنسان 

 یتقرب إلى هللا سبحانھ إذا غلب على ظنھ ملكیتھ لمال، بنى على غلبة الظن في ملكیة المال، وبنى على غلبة الظن في الحول، وكل ذلك مما
فلو تعبدنا هللا بالیقین لحصل على الناس من الحرج . ًوتعالى بھ في زكاتھ، كذلك أیضا في صومھ وحجھ، وقس على ذلك مما ال ُیحصى كثرة

ك، وال تتحقق ما هللا بھ علیم، فأنت حینما تخرج من بیتك لصالتك وأنت على طھارة، فإنك ربما جلست ساعة فیما بین طھارتك وبین صالت
ًیقینا أنك لم تحدث، فلربما خالل الساعة خرج منك شيء، لكن غالب الظن أنك على طھارة، وأن طھارتك باقیة، فتحكم بكونك متطھرا،  ً

ق، ًفإن اإلنسان مثال لو قال المرأتھ كلمة من كلمات الطال. وتستبیح الوقوف بین یدي هللا عز وجل بغالب ظنك، وقس على ھذا سائر األحكام
ّإنھا غیر طالق، فلو ذھبت إلى عالم وفقیھ معتد بفتواه ومعتد : إنھا طالق، ومنھم من یقول: العلماء فیھا، فمنھم من یقول وھذه الكلمة اختلف

حتمل أن باجتھاده، فأفتاك أنھا امرأتك، فقد جعل هللا السماحة على لسانھ، فتتعبد هللا عز وجل بغالب ظنك من إصابة ھذا المجتھد، مع أنھ ی
فقس على ذلك من المسائل ما ال یحصى كثرة، ولذلك یقول العز بن عبد السالم . یكون أخطأ وأنھا لیست بامرأة لك، وأنھا قد حرمت علیك

إن الشرع یبني على غلبة الظنون، وال یبني على ضعیف الظن، وغالب الظنون كالمحقق، ولو ذھبنا نعتبر أن : كلمة نفیسة، یقول رحمھ هللا
وآخر . ظنون الغالبة فاسدة لفسدت أحوال العباد في دینھم ودنیاھم وآخرتھم، فمن رحمة هللا عز وجل أن تعبدنا بھذا الغالب على الظنال

  .دعوانا أن الحمد  رب العالمین، وصلى هللا وسلم وبارك على محمد وعلى آل محمد
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  باب زكاة بھیمة األنعام-شرح زاد المستقنع 
  

 على عباده أن فرض علیھم زكاة في أموالھم من نقود وأنعام وغیرھا، فھي طھرة للغني، وعون للفقیر وبالغ یتبلغ بھا، ولیعلم من رحمة هللا
كل غني أن الزكاة حق للفقیر، وأن المال مال هللا سبحانھ وتعالى، فال یمن بھ على الفقیر، ولیعلم أن هللا عز وجل استخلفھ في ھذا المال، 

 . تعالى فیھفلیؤد حق هللا
  

 أصناف األنعام التي تجب فیھا الزكاة
 
 

ًبسم هللا الرحمن الرحیم الحمد  رب العالمین، وصلى هللا وبارك على نبینا محمٍد وعلى آلھ وأصحابھ وأتباعھ وسلم تسلیما كثیرا : أما بعد. ً
ة من أبھم الشيء، وإبھام الشيء استشكالھ وعدم وضوحھ، فھي مأخوذ) بھیمة: (قولھ]. باب زكاة بھیمة األنعام: [یقول المصنف رحمھ هللا

یت بھیمة؛ ألنھا ال تتمكن من النطق والكالم، ومن ھنا یقال: وقالوا ألن البھیمة ال تستطیع : ٌكالم مبھم، أي غیر واضح، قالوا: إن البھیمة سمِّ
یت بھیمة لذلك الكالم وال اإلبانة اإلبل، والبقر، والغنم، كما قالھ : من النعم، واألنعام تشمل) ألنعاما: (وقولھ. واإلفصاح عما في نفسھا، فسمِّ
اإلبل والبقر والغنم، فال یدخل في ذلك الوعول وال الظباء : األزھري رحمھ هللا، تشمل كلمة األنعام ھذه األصناف الثالثة: أئمة اللغة ومنھم

في ھذا الموضع سأذكر جملة من األحكام والمسائل : أي)  بھیمة األنعامباب زكاة: (فقولھ. وال الغزالن، وال غیر ذلك من بقیة الحیوانات
المتعلقة بالزكاة الواجبة في اإلبل والبقر والغنم، وھذه ھي التي أمر هللا عز وجل بزكاتھا، فاإلبل تشمل اإلبل العراض والبختیة، والغنم تشمل 

 ...... .كلھا تعتبر من بھیمة األنعامالضأن والماعز، والبقر یشمل البقر المعروف والجوامیس، فھذه 
 

 حكم زكاة ما تولد من األنعام ومن غیرھا
 

تجب  ما تولد وكان أصلھ مما: قال بعض العلماء: َّما تولد وكان أنثاه من بھیمة األنعام، وذكره من غیر بھیمة األنعام أو العكس، ففیھ تفصیل
الولد : (اة، بمعنى أنھ تجب فیھ الزكاة، ویأخذ حكم أمھ، لقولھ علیھ الصالة والسالمفیھ الزكاة، كأن تكون أمھ بقرة، فإنھ یأخذ حكم الزك

ال تجب في جنسھ الزكاة، واألنثى تجب فیھا الزكاة، فإن المتولد منھما ) الفحل(، فأتبع المولود ألمھ، فإذا كان الذكر )للفراش، وللعاھر الحجر
 .یتبع أمھ، وتجب فیھ الزكاة

 
 ألنعام قبل غیرھاأسباب ذكر زكاة ا

 
أن النبي صلى هللا علیھ وسلم ابتدأ بزكاة بھیمة األنعام قبل زكاة النقدین في : ابتدأ المصنف رحمھ هللا بزكاة بھیمة األنعام ألسباب، من أھمھا

لنبي صلى هللا علیھ وسلم كتاب الصدقة، وھو أھم ما ورد عن ا: كتابھ المشھور الذي رواه أنس بن مالك رضي هللا عنھ، والذي یسمیھ العلماء
في أنصبة الزكاة، ابتدأ صلوات هللا وسالمھ علیھ فیھ ببیان األنصبة المتعلقة باإلبل والبقر والغنم، ثم بعد ذلك ذكر نصاب الذھب والفضة 

العرب تملكھ، ولذلك قال صلى أنھا أعز ما كانت : ًكذلك أیضا من األسباب الداعیة لتقدیم زكاة بھیمة األنعام. وبینھ صلوات هللا وسالمھ علیھ
ٌفوهللا ألن یھدي هللا بك رجال واحدا خیر لك من حُمر النعم: (هللا علیھ وسلم ً ، فكانت أعز ما یملكھ اإلنسان، وتتفاخر بھ العرب، ألنھا كانت )ً

َوإذا العشاُر ُع: القیامة تحب ھذا النوع من المال، ومن ھنا قال سبحانھ وتعالى في أمارات یوم ِ ْ َ ِ ْطلت َ َ ، وھي من أعز ما كانوا ]4:التكویر[ِّ
أن اإلنسان من شدة أھوال یوم القیامة لم یلتفت إلى أعز : بمعنى) عطلت: (لم ُیحمل علیھا، وقیل: أي) عطلت(یملكونھ، وھي الناقة العشراء، 

غنم، ویبدأ باإلبل ثم یتبعھا بالبقر ثم یتبعھا بعد ذلك اإلبل والبقر وال: سیتكلم رحمھ هللا عن على الثالثة األنواع وھي. مالھ وھي الناقة العشراء
  .بأنصبة الغنم

 
 شروط وجوب الزكاة في األنعام

 
ٍتجب في إبل وبقر وغنم إذا كانت سائمة الحول أو أكثره: [قال رحمھ هللا ٍ ٍتجب الزكاة في إبل وبقر وغنم بإجماع العلماء رحمة هللا : أي]. ٍ ٍ ٍ

: وقولھ. إن الزكاة فیھا واجب: ن رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم، فلیس في بھیمة األنعام خالف، قالواعلیھم، لورود النص في ذلك ع
ْسیماُھم في ُوُجوھھم : إنھ مأخوذ من السیماء وھي العالمة، كما في قولھ تعالى: من السوم وھو الرعي، وقیل) سائمة( ِْ ِ ِ ، فالسوم ] 29:الفتح[َِ

ًا تْعلم األرض، والرعي الذي ھو السوم یعتبر شرطا لوجوب الزكاة في بھیمة األنعام، فالبھائمتوصف الغنمة بھ؛ ألنھ: قالوا ُُ اإلبل والبقر : ِ
إما سائمة ترعى، وإما معلوفة، ویتفرع على ذلك قسم ثالث ینبني علیھما وھو الجامع بین السوم والعلف، فما كان : والغنم تنقسم إلى قسمین

أما . ترعى، فالعلماء متفقون على وجوب الزكاة فیھا أن اإلبل والبقر والغنم إذا كانت: الزكاة باإلجماع، بمعنىمنھا سائم، فإنھ تجب فیھ 
ُّفھي التي یشتري اإلنسان لھا العلف، أو یأخذه من مزرعتھ، أو یذھب بنفسھ یجنیھ ویحشھ من األرض ثم یعطیھ للبھیمة، وال : المعلوفة

منھم من : ًة، سواء اشترى أو ذھب وجمع لھا ثم أطعمھا، فإذا كانت البھیمة معلوفة، فللعلماء فیھا قوالنیخرجھا من حظیرتھا، فھذه معلوف
أن الزكاة ال : والقول الثاني. البھیمة المعلوفة تجب فیھا الزكاة كما تجب في السائمة؛ ألن األصل یقتضي وجوب الزكاة في جمیعھا: یقول

من اإلبل : (إن المعلوفة ال تجب فیھا الزكاة، لقولھ علیھ الصالة والسالم: اني وھم الجمھور، یقولونفأصحاب القول الث. تجب في المعلوفة
في سائمتھا، یدل : ، فقولھ في سائمة اإلبل، أو الغنم)وأما الغنم ففي سائمتھا في كل أربعین: (، وقولھ في كتاب الصدقة وفي السنن)السائمة
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مفھوم الصفة، فإن السوم صفة، والمفھوم لھ عشرة : معلوفة، وھذا المفھوم ھو الذي یسمیھ األصولیونبمفھومھ على عدم وجوب الزكاة في ال
أن المعلوفة التي ال ترعى ال تجب فیھا الزكاة،وھذا : مفھومھ) في سائمتھا: (النوع الذي ھو الصفة، فقولھ علیھ الصالة والسالم: أنواع، ومنھا

إذا ثبت أنھ ال بد من السوم، یبقى . أن البقر واإلبل والغنم إذا لم ترع ال تجب فیھا الزكاة:  الصحیحمذھب جمھور العلماء، وھو: كما قلنا
العبرة في السوم بأكثر : النظر في النوع الثاني وھو الذي جمع بین السوم والعلف، فالذین قالوا باشتراط أن تكون سائمة؛ منھم من یقول

َالسوم والعلف ننظر، فإن كانت أشھر السوم أكثر من أشھر العلف، فإنھ تجب فیھا الزكاة، وإن كانت ًالحول، وبناء على ذلك فلو جمعت بین 
لو كانت عنده أربعون من الغنم، وھذه األربعون ترعى ثمانیة أشھر : أشھر العلف أكثر من أشھر السوم فال تجب فیھا الزكاة، مثال ذلك

وھو أنھا ترعى أربعة أشھر  كثر للسوم والرعي، فتجب فیھا الزكاة، وأما إذا كان العكسوأربعة أشھر تكون في حظائرھا ویعلفھا، فإن األ
ًوتعلف ثمانیة أشھر، فإنھ ال تجب فیھا الزكاة؛ ألنھا معلوفة، ھذا حسب ما قیل في اشتراط السوم، فإذا العبرة في السوم بأكثر الحول وقال . ُ

ق بین كونھ أكثر الحول أو أغلب الحولإذا سامت ورعت و: بعض العلماء رحمة هللا علیھم . لو بعض الحول تجب فیھ الزكاة، وال یفرِّ
أن الزكاة فیھا إذا جمعت بین السوم والعلف تابع للغالب علیھا، فإن كان الغالب علیھا أن تعلف فال زكاة إال إذا كانت من عروض : والصحیح

بھیمة األنعام من : ًإذا. أكثر الحول، فإن الزكاة تجب فیھا؛ ألن الحكم للغالب منھماالتجارة، فالزكاة في قیمتھا، وأما إذا كانت تسوم وترعى 
المسألة . أنھ ال تجب فیھا الزكاة إال إذا رعت، وكانت تسوم: المسألة األولى: اإلبل والبقر والغنم، فیھا مسألتان بالنسبة لوجوب الزكاة فیھا

وأما إذا كانت معلوفة؛ ُیعلفھا صاحبھا ویطعمھا أكثر . كان أكثر الحول للسوم وجبت فیھا الزكاةأن یكون السوم في أكثر الحول، فإذا : الثانیة
أن یكون قصده منھا أن یأخذ غلتھا، وأن یستفید من ألبانھا وأصوافھا : الحالة األولى: الحول، أو كل الحول، فال تخلو نیتھ من حالتین

صل منھا، فإنھ حینئٍذ ال تجب علیھ الزكاة؛ كما إذا قصد منھا أن یشرب من ألبانھا، فیكون وأوبارھا وأشعارھا، فإذا كان قصده نماء المنف
ًعنده أربعون من الغنم من أجل أن یشرب حلیبھا، وأن ینتفع من صوفھا، وكذلك أیضا یجعلھا للضیف وللقرى ونحو ذلك، فھذا ال تجب علیھ 

 تكون عنده أربعون من الغنم ویقصد منھا أن یبیع ویشتري، فیأخذ منھا مجموعة لكي أن یقصد منھا التجارة، كأن: الحالة الثانیة. الزكاة
فخالصة ما . یطعمھا ویقیم علیھا حتى إذا غلت أسعارھا أو كبرت أسنانھا ذھب بھا إلى السوق وباعھا، فھذا زكاتھ زكاة عروض التجارة

نت سائمة كل الحول أو أكثر الحول ففیھا الزكاة بإجماع العلماء رحمة هللا إما أن تكون سائمة سواء كا: أن بھیمة األنعام لھا حالتان: سبق
فإما أن تكون بقصد النماء لما یكون منھا؛ من حلیبھا وأصوافھا، وتكون طعمة للضیف : علیھم، وإما أن تكون معلوفة، فإن كانت معلوفة

ّفید بالمال الذي یبیعھا بھ، فھذا حكمھ حكم عروض التجارة، تقدر عند وطعمة للبیت، فھذه ال زكاة فیھا، وإما أن یقصد منھا أن یبیعھا ویست
أننا إذا أوجبنا فیھا الزكاة : كل حول وتكون الزكاة في قیمتھا، فالفرق بین كونھا تجب فیھا الزكاة كسائمة وتجب فیھا الزكاة كعروض التجارة

ة فیھا كعروض تجارة فتكون العبرة بالقیمة، فلربما یكون عنده أربع شیاه كسائمة، ُیعتبر فیھا النصاب وھو أربعون، وأما إذا أوجبنا الزكا
 ...... .وتجب علیھ الزكاة؛ ألن قیمتھا تصل إلى نصاب زكاة عروض التجارة

 
 نصاب زكاة اإلبل

 
 هللا علیھ وسلم، فإنھ لما ًابتدأ رحمھ هللا باألعلى وھي اإلبل، تأسیا برسول هللا صلى]. فیجب في خمس وعشرین من اإلبل بنت مخاض: [قولھ

بن أنس عن أبیھ أنس بن مالك رضي هللا عنھ أنھ ابتدأ باإلبل، فبین علیھ الصالة والسالم أنصبتھا واألسنان  كتب كتابھ الذي رواه عبد هللا
لحق األول لیس من اإلبل نفسھا وھو ا: واإلبل فیھا حقان. ًالواجبة فیھا، فیكون ابتداء المصنف رحمھ هللا بھا تأسیا بالنبي صلى هللا علیھ وسلم

الحق الواجب، وإنما ھو من الغنم، والحق الثاني یكون من اإلبل نفسھا، فأما الحق الذي یجب من الغنم فإنھ یبتدئ بالخمس من اإلبل، وقد 
إلنسان خمس من اإلبل فإنھ ، فإذا كان عند ا)لیس فیما دون خمس ذود من اإلبل صدقة: (أشار النبي صلى هللا علیھ وسلم إلى ذلك بقولھ

. تبتدئ فرضیة الزكاة بھذا العدد، وما دونھ كأن یكون عنده أربع من اإلبل أو ثالث أوناقتان أو ناقة فال زكاة، إال إذا كانت لغرض التجارة
اه، فإن بلغت العشرین ًفإن كانت عنده خمس من اإلبل وجب علیھا شاة، فإن بلغت عشرا ففیھا شاتان، فإن بلغت خمس عشرة ففیھا ثالث شی

ًففیھا أربع شیاه، فإن بلغت خمسا وعشرین ففیھا بنت مخاض، فإذا تبتدئ بالغنم في كل خمس منھا شاة، ھذه الشاة یشترط فیھا ما یشترط في  ً
 أي شاة، بل األضحیة من سالمتھا من العیوب، وبلوغھا للسن المعتبرة، فال یجزئ إال الثني من الماعز والجذع من الضأن، فال ُیخرج

یشترط في الشاة التي تدفع زكاة عن ھذه الخمس أن تكون قد بلغت السن المعتبرة؛ ففي الماعز یشترط أن تتم سنة كاملة، وتدخل في الثانیة 
ًوھو الثني من الماعز، وفي الضأن تبلغ أكثر الحول؛ ألنھ یكون جذعا إذا فاق الستة األشھر، خاصة إذا كان مرعاه طیبا أن : ودفالمقص. ً

زكاتك : زكاة اإلبل تبتدئ في الشاة الواحدة في كل خمس، وما دون الخمس ال زكاة فیھ، إال إذا قصد بھذه النوق البیع والشراء، فتقول لھ
ًزكاة عروض التجارة خارجة عن مسألتنا؛ ألننا نتكلم على زكاة اإلبل من حیث ھي بوجوب النصاب فیھا، فإذا بلغت خمسا وعشرین یقول 

أنھ تمت لھا سنة واحدة، : بنت ناقة حامل، ومعنى ذلك: الحامل، وبنت مخاض أي: ، والماخض)ففیھا بنت مخاض: (ھ الصالة والسالمعلی
ًماخض؛ ألن أمھا قد حملت من بعدھا فتكون ماخضا، ھذه تجب في كل خمس وعشرین إلى أن تبلغ ستا : ودخلت في الثانیة، ویقولون لھا ً

ھي : ًین إلى خمس وثالثین بنت مخاض، فإن بلغت ستا وثالثین إلى خمس وأربعین ففیھا بنت لبون، وبنت اللبونوثالثین، فمن خمس وعشر
ھي أم المرضعة ذات اللبن، فقد أنجبت ما في بطنھا، وأخرجت ما في بطنھا، فأصبحت : التي تمت سنتین ودخلت في الثالثة، واللبون

ھذا إذا جاوزت الخمسة والثالثین إلى ست وثالثین، . أنھ تمت لھا السنتان: لبون، فمعنى ذلكبنت ناقة : ترضعھ، فھي لبون، فبنت لبون أي
ٍفمن ست وثالثین إلى خمس وأربعین فیھا بنت لبون، ومن ست وأربعین إلى ستین فیھا حقة؛ وھي طروقة الفحل، وصفت بذلك؛ ألنھا 

لیھا، الحقة تمت لھا ثالث سنوات ودخلت في الرابعة، فإن بلغت إحدى ُاستحقت أن تركب وأن یحمل ع: استحقت أن یطرقھا الفحل، وقیل
وستین إلى خمس وسبعین ففیھا جذعة، والجذعة تمت لھا أربع سنوات ودخلت في الخامسة؛ ألنھا تجذع أسنانھا، بمعنى أنھا تسقط، إلى أن 

ین إلى تسعین فیھا بنتا لبون، فیكون الواجب فیھا بنتا ًتبلغ خمسا وسبعین، فإذا جاوزت الخمس والسبعین إلى ست وسبعین، فمن ست وسبع
لبون من ست وسبعین إلى تسعین، فإن جاوزت التسعین إلى إحدى وتسعین، فمن إحدى وتسعین إلى مائة وعشرین فیھا حقتان طروقتا 
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من . السالم وفصلھا، كما في حدیث أنس ّالفحل، ھذا ھو كتاب النبي صلى هللا علیھ وسلم بالنسبة ألنصبة اإلبل التي بینھا علیھ الصالة و
خمس وعشرین إلى خمس وثالثین فیھا بنت مخاض، ومن ست وثالثین إلى خمس وأربعین فیھا بنت لبون، ومن ست وأربعین إلى ستین 

لى مائة فیھا حقة، ومن إحدى وستین إلى خمس وسبعین فیھا جذعة، ومن ست وسبعین إلى تسعین فیھا بنتا لبون، ومن إحدى وتسعین إ
أن یحفظھ طالب العلم ویضبطھ على نفس الوصف الذي ذكرناه، ثم بعد ذلك یكون الحكم  ھذا یحتاج إلى. وعشرین فیھا حقتان طروقتا الفحل

بعد المائة . ًمختلفا، إذا بلغت مائة وعشرین، من بعد مائة وعشرین إن زادت علیھا، ففي كل أربعین بنت لبون، وفي كل خمسین حقة
ُتستأنف الفریضة، واستئناف الفریضة یرى أنھ بعد المائة : منھم من یقول:  إذا جاوزتھا بالعشرات فإنھ للعلماء فیھا قوالنوالعشرین

والعشرین تنظر خمسة وعشرین ففیھا شاة، ثم ثالثین فیھا شاتان، مائة وخمسة وثالثین ثالثة شیاه، مائة وأربعین أربعة شیاه، مائة وخمسة 
أنھا إذا بلغت مائة وعشرین : والصحیح مذھب الجمھور. یستأنف الفریضة، وھذا قول مرجوح: بدأ تضیف علیھا أيوأربعین، حینئذ ت

إذا جئنا ننظر إلى مائة : وجاوزت المائة والعشرین، ففي كل أربعین بنت لبون وفي كل خمسین حقة، والمسألة حسابیة، فالمائة والثالثون
كل أربعین فیھا بنت لبون، لكان فیھا  الشرع الصریح، ولو اعتبرنا القاعدة الحسابیة التي تنص أنوعشرین قبلھا ففیھا حقتان حسب حكم 

ًثالث بنات لبون، فإذا كان لدیك نصاب زكاتھ من بنات اللبون، ثم زدت فوق ذلك النصاب عشرا من اإلبل، فأسقط واحدة من بنات اللبون 
فمائة وثالثون فیھا بنتا لبون وحقة، فبنتا : بون أخرى وأدخل حقة، توضیح ذلك بالتطبیقًوأدخل حقة، ثم إن زادت عشرا أخرى فأسقط بنت ل

اللبون عن الثمانین والحقة عن الخمسین، فإن جاوزت إلى مائة وأربعین ففیھا حقتان عن مائة وبنت لبون عن أربعین، فإذا جاوزت إلى مائة 
ھا ثالث حقائق عن مائة وخمسین، فإن وصلت إلى مائة وستین ففیھا أربع بنات وخمسین فأسقط بنت اللبون، وضع مكانھا حقة، فیكون فی

لبون؛ ألن مائة وستین إذا قسمت على أربعین كان الناتج أربعة، ففیھا أربع بنات لبون، فإن وصلت مائة وسبعین فأسقط واحدة منھن وضع 
یھا بنتا لبون وحقتان، حقتان عن مائة وبنتا لبون عن ثمانین، وسر على مكانھا حقة، فیكون فیھا ثالث بنات لبون وحقة، أما مائة وثمانین فف

ًھذا، حتى تجتمع في بعض األحیان الفریضتان، وكلما زادت عشرا سقطت واحدة من بنات اللبون ودخلت بدلھا حقة؛ ألن الفرق بین الحقة 
وفیما . [ التفصیل، في كل أربعین بنت لبون، وفي كل خمسین حقةًوبنت اللبون إنما ھو العشر، وبناء على ذلك تستقیم الفریضة بعد ھذا بھذا

فیما دون الخمس والعشرین في كل خمس شاة، فالخمسة فیھا شاة والعشرة شاتان، والخمسة عشر ثالث : یعني]. دونھا في كل خمس شاة
ا تبتدئ بالواجب من اإلبل نفسھا، تبدأ ببنت شیاه، والعشرون أربع شیاه، وھذا أعلى ما یجب من جھة الغنم، فإن بلغت خمسة وعشرین فإنھ

وفي ست . [المخاض، ثم تلیھا بنت اللبون، ثم تلیھا الحقة، ثم تلیھا الجذعة، ثم تجمع بین بنتي اللبون، ثم بین الحقتین على التفصیل الذي بیناه
إال في بنت - نت مخاض، فال یقبل إال اإلناث بنت لبون وب: دون الستة والثالثین فیھا بنت مخاض، والحظ أنھ قال]. وثالثین بنت لبون

أن وجوب بنت اللبون وبنت المخاض والحقة والجذعة، إنما ھو لكون األنثى :  والسبب في ھذا-المخاض یمكن أن یقبل بدلھا ابن اللبون الذكر
 من اإلناث وھي أحق، لكن لو كانت تنجب ویكون منھا النسل، ویكون منھا الحلیب فنماؤھا خیر لبیت المال، فجعلھا هللا عز وجل واجبة

إذا لم یكن عنده إال الذكور : ومنھم من قال. ألزمھ بالبحث عن أنثى ولیخرجھا: منھم من قال: اإلبل لیس فیھا إال ذكور، فللعلماء فیھا وجھان
القول الثاني ھو األقوى، . اثیخرج ابن مخاض وابن لبون ونحو ذلك فیما ذكروه رحمة هللا علیھم على نفس الترتیب الذي یكون في اإلن

وھي كما ورد في ]. وفي ست وأربعین حقة. [وسیأتي أنھ اختاره جمع من العلماء رحمة هللا علیھم؛ ألن كل مال تجب الزكاة فیھ من نوعھ
قت أن ُیحمل علیھا سمیت حقة؛ ألنھا استحقت أن تطرق بالفحل، واستح: ، قالوا)فیھا حقة طروقة الفحل: (كتاب النبي صلى هللا علیھ وسلم

وفي ست وسبعین بنتا لبون، وفي إحدى وتسعین حقتان، فإذا زادت على مائة . [جذعت أسنانھا ألنھا]. وفي إحدى وستین جذعة. [ویركب
 اختلف العلماء فیما بین المائة والعشرین وما بین]. وعشرین واحدة فثالث بنات لبون، ثم في كل أربعین بنت لبون وفي كل خمسین حقة

إن ھذا مذھب : المائة والثالثین، فقد ذكرنا بعض العلماء یدخل الشیاه في كل خمس فیجعل الخمس فیھا شاة والعشر فیھا شاتان، وقلنا
: ، فبعض العلماء یقول)فإن زادت ففي كل أربعین بنت لبون وفي كل خمسین حقة: (أن النبي صلى هللا علیھ وسلم قال: والصحیح. مرجوح

ًوعشرین، وزادت واحدة فإنني أوجب ثالث بنات لبون بدل أن كانت على المائة والعشرین مستقرة بحقتین، وبناء على ذلك إذا كانت مائة 
ال یجب فیما بین ذلك، وھذا الوقص : یرى أن بنات اللبون تكون بزیادة األفراد فیما بین مائة وعشرین ومائة وثالثین، وقال بعض العلماء

فكأنھ یشیر إلى ما ) في كل خمسین(و ) كل أربعین في: ( ال یجب فیھ شيء؛ ألن النبي صلى هللا علیھ وسلم قالالذي یكون بین الفریضتین
یقبل القسمة على األربعین والخمسین، ویجمع ما بین األربعین والخمسین، فمائة وإحدى وعشرین ال تعتبر جامعة بین الخمسین واألربعین، 

المائة واإلحدى والعشرین واالثنتین والعشرین، والثالث والعشرین، واألربع والعشرین، حتى تبلغ .. ینًوبناء على ھذا فإن المائة والعشر
 ...... .مائة وثالثین، فما دون المائة والثالثین یرى أن فیھ حقتین على األصل الذي نص علیھ النبي صلى هللا علیھ وسلم في الحدیث

 
 نصاب زكاة البقر

 
ْھذه زكاة البقر، وسمي البقر بقرا من البقر وھو شق الشيء، قیل]. ویجب في ثالثین من البقر تبیع أو تبیعة: فصل: [یقول رحمھ هللا سمِّي : ً

: ، أي)إذا تبایعتم بالعینة، وتركتم الجھاد، واتبعتم أذناب البقر: (البقر بذلك؛ ألنھ یشق األرض بالحراثة، ولذلك قال صلى هللا علیھ وسلم
النبي صلى هللا علیھ وسلم نص علیھا كما في حدیث معاذ حینما  زكاة البقر واجبة بإجماع العلماء رحمة هللا علیھم؛ ألنبالحراثة والزرع، و

والجزیرة العربیة یقل فیھا وجود البقر، وإنما كان المشھور فیھا اإلبل والغنم، وأما البقر فكان قلیل الوجود في جزیرة . بعثھ إلى الیمن
ًیطلب المرعى األكثر، وال یرتفق في الصحراء، وقد بین النبي صلى هللا علیھ وسلم حكم زكاتھ حینما بعث عاملھ معاذا العرب، وذلك لكونھ  ّ

ًعلى الیمن، وكان البقر موجودا ھناك، فبین لھ النبي صلى هللا علیھ وسلم ھذا القدر من النصاب، في كل ثالثین تبیع، وھو الذي تمت لھ سنة 
ِصف بذلك؛ ألنھ یتبع أمھ، ویكون وراءھا، ھذا التبیع یجب في كل ثالثین، واختلف العلماء فیما دون الثالثین من البقر ودخل في الثانیة، ُو

نقیسھا على اإلبل، ففي كل خمس من البقر شاة، وفي كل عشر شاتان، : كخمس من البقر وعشر وخمس عشرة وعشرین، قال بعض العلماء
ًا على اإلبل، وھذا القول یقول بھ سعید بن المسیب ، واإلمام محمد بن مسلم بن شھاب الزھري رحمة وفي كل خمس عشرة ثالث شیاه قیاس
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كما في - ًال یجب فیما دون الثالثین من البقر زكاة، وھذا ھو الصحیح؛ ألن معاذا رضي هللا عنھ : هللا علیھم، لكن جماھیر السلف یقولون
، ً)أمرني رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم أن آخذ في البقر من كل ثالثین تبیعا: ( قال-  علیھمحدیث الدارقطني والبیھقي وغیرھما، رحمة هللا

تبیع، التبیع : قولھ. فدل على أن ما دون الثالثین ال تجب فیھ الزكاة؛ ألن األصل براءة الذمة حتى یدل الدلیل على شغلھا ووجوب الحق فیھا
ّال یؤخذ الذكر إال ابن لبون، بدل بنت المخاض في اإلبل، والتبیع أو التبیعة یخیر بینھما في : نذكر، أو تبیعة، وھي األنثى، ولذلك یقولو

البقر، ھذا بالنسبة لبھیمة األنعام، وإال فاألصل أنھا تؤخذ من اإلناث، فال یؤخذ إال األنثى؛ ألنھ أحب لبیت المال، وأحب للفقراء، وھو 
ھذا الموضع، أو ما ذكرناه من كون  یھ وسلم على األنثى، ولذلك ال یخرج الذكر بدلھا إال فيمنصوص الشرع، فقد نص النبي صلى هللا عل

وھي التي تمت لھا سنتان ودخلت في الثالثة، والمسنة من اإلناث، ثم بعد ذلك في كل ثالثین تبیع ]. وفي أربعین مسنة. [مالھ كلھ من الذكور
یعان، وإذا بلغت السبعین ففیھا تبیع ومسنة، وإذا بلغت الثمانین ففیھا مسنتان، وإذا بلغت وفي كل أربعین مسنة، فإذا بلغت ستین ففیھا تب

فیھا تبیعان ومسنة، وقس على ھذا، التبیعان بالستین : ًالتسعین ففیھا ثالثة أتبعة، وإذا بلغت المائة أسقط تبیعا منھا وأدخل مسنة، فتقول
ّى ھذا حتى تجتمع الفریضتان في مائة وعشرین، في مائة وعشرین من البقر یخیر، نقول والمسنة بأربعین، أصبح المجموع مائة، وقس عل

إن شئت أخرج أربعة أتبعة أو ثالث مسنات، إن شئت أن تخرج ھذه أو تخرج ھذه، فالثالث المسنات تعادل مائة وعشرین، واألربعة : لھ
ّ یخیر، كمائتین في اإلبل، یجتمع فیھا بنات اللبون مع الحقاق، إن شاء أخرج اجتماع الفریضتین، حینئٍذ: األتبعة تعادل مائة وعشرین، یسمونھ

وفي ستین تبیعان، ثم في كل ثالثین تبیع، وفي كل . [في المائتین خمس بنات لبون أو أربع حقاق، وال یلزم بواحدة منھ إن شاء ھذا أو ذاك
ابن لبون بدل بنت : ّھذا كلھ بیناه، یعني]. ًا كان النصاب كلھ ذكوراأربعین مسنة، ویجزئ الذكر ھنا، وابن لبون مكان بنت مخاض، وإذ

ًأخرج بدال منھا ابن لبون ذكر؛ ألنھ قد یستفاد منھ فیكون فحال لھذه اإلبل، : المخاض إذا لم یجد رب اإلبل بنت مخاض فإنھ یقول لھ الساعي ً
ًر، إال في حالة ما إذا كان المال كلھ ذكورا، ویستوي البقر وھذا منصوص الشرع، ولذلك ال یجتھد وال یقال بالصیرورة إلى الذكو

 ...... .والجوامیس في الزكاة
 

 نصاب زكاة الغنم
 

ھذه ھي زكاة الغنم وھو النوع الثالث، والغنم ھي الماعز والضأن، فالضأن ذكره ]. ویجب في أربعین من الغنم شاة: فصل: [قال رحمھ هللا
التي لھا : التي لھا سنام واحد، والبختیة: توي فیھ الزكاة، وكما قلنا في اإلبل العراض والبختیة، العراضوأنثاه والماعز ذكره وأنثاه یس

سنامان، ھذه األنواع كلھا تعتبر داخلة في عموم أمر النبي صلى هللا علیھ وسلم بإخراج الزكاة من ھذه البھائم، حیث أن رسول هللا صلى هللا 
بھذا االسم، فدل على دخولھا في ھذا ) الغنم(ولم یفرق بین الماعز والضأن، والعرب تسمي الماعز والضأن علیھ وسلم أمر بزكاة الغنم، 
ٌتجب الزكاة على من ملك ضأنا أو ملك ماعزا أو جمع بینھما، ففي كل أربعین شاة شاة، فتجب على من ملك : العموم، ومن ھنا قال العلماء ً ً ً

ٌأربعین شاة شاة واحدة، وما كان د ون ذلك فال زكاة فیھ إال إذا كان عرض تجارة، كأن یملك ثالثین شاة بقصد النماء للبیع والشراء، فھذا ً
منفصل، وزكاتھ زكاة عروض التجارة، مثل ما یفعلھ تجار الغنم، فھؤالء إذا حال الحول على أحدھم یجمع ما عنده من الغنم ویقدر قیمتھ 

]. وفي مائة وإحدى وعشرین شاتان وفي مائتین وواحدة ثالث شیاه، ثم في كل مائة شاة. [ذكرناویزكیھ، وال یلتفت إلى أنصبة الغنم كما 
یستمر الفریضة من األربعین إلى مائة وعشرین، فإن بلغت مائة وإحدى وعشرین ففیھا شاتان، حتى تبلغ مائتین وواحدة، ففیھا ثالث شیاه، 

نصوص كتاب النبي صلى هللا علیھ وسلم في حدیث أنس بن مالك الذي ذكرناه، واإلجماع ثم بعد ذلك تستقیم الفریضة في كل مائة شاة، ھذا م
 .......على ھذا

 
 خلطة األنعام وأثرھا في أحكام الزكاة

 
الخلطة و: (بعد أن بین لنا األنصبة، شرع في بیان األحكام المتعلقة ببھیمة األنعام، فقال]. والخلطة تصیِّر المالین كالواحد: [قال رحمھ هللا

اختلط اللیل بالنھار إذا قارب طلوع النھار، وكذلك : من االختالط، واختلط الشيء بالشيء إذا دخل فیھ، تقول: الخلطة) ًتصیِّر المالین واحدا
 إما أن :ًإذا قارب دخول اللیل، فالخلطة أصلھا دخول الشيء في الشيء، والعرب والناس عادة إذا كانت عندھم البھائم ال یخلون من حالتین

ٌینفرد كل منھم بغنمھ وإبلھ وبقره، بالمرعى والمراح، فحینئٍذ ال إشكال، والمال للرجل والزكاة على التفصیل الذي ذكرناه، لكن ھناك إشكال، 
ك خلطة؛ وھو أن یكون عندي من الشیاه والغنم ما ال یبلغ النصاب، وعندك مثلھ، فلو ُجمع الماالن بلغا قدر النصاب، وكان بین مالي ومال

شراكة شیوع؛ كأن نملك ستین من الغنم لك نصفھا ولي نصفھا؛ كرجل توفي عن ابنین ولھ ستون من الغنم، تقسم بین االبنین الذكرین ھذا لھ 
ثالثون، ثالثون وھذا لھ ثالثون، فالمال بینھم مشاع؛ فھذه خلطة، إن جئنا ننظر إلى االبن األول فلھ ثالثون، وإن جئنا ننظر إلى الثاني فلھ 

ٌوكل من الثالثین عند كل واحد منھما دون النصاب، لكن الذي أمامنا من المال ھو ستون شاة، وقد بلغت النصاب، فالخلطة سواء كانت 
 ًبالشركة إلرٍث أو شراكة بینھما في المال لعالقة من قرابة ونحو ذلك، أو كانت في المراح كما یقع في القبائل وأبناء العم، وأحیانا تكون

القبیلة مرعاھا واحد، ویجتمع الثالثة واألربعة والخمسة في مرعى واحد، تذھب إبلھم مع بعضھا، وترجع مع بعضھا، ویكون مراحھا 
ال یجمع بین مفترق، وال یفرق : (ًومكان ظعنھا وبقائھا واحدا، فھذه تأخذ حكم المال الواحد، وقد ثبت عن النبي صلى هللا علیھ وسلم أنھ قال

ً، فأعطى المالین المجتمعین حكم المال الواحد، فیشترط أن یكون المرعى واحدا، والسوم واحدا، والفحل واحدا، )ع خشیة الصدقةبین مجتم ً ً
ًوالمراح الذي تمرح فیھ اإلبل وتكون فیھ واحدا فال یختلف، والمحلب وھو المكان الذي تحلب فیھ على أحد القولین عند العلماء رحمة هللا 

ً، فھذا غالبا ما یكون في البادیة، في البادیة یتیسر فیھ أكثر لسعة المكان، فتجد المالین كالمال الواحد، مرعاھما واحدا، والمكان ًعلیھم واحدا ً
ًالذي تسوم فیھ اإلبل واحدا، والفحل الذي یضرب واحدا، والمراح الذي تمرح فیھ اإلبل واحدا، والمكان الذي تحلب فیھ واحدا، فإذا جمعت  ً ً ً

ذه األوصاف فھي مال واحد، فإن كانت الغنم ستین شاة لكل واحد منھما ثالثون، ففیھا شاة واحدة، ولو نظرنا إلى ملكیة كل واحد منھما لم ھ
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 تجب الزكاة فیھ، ھذا ثالثون وھذا ثالثون، لكن ألنھما بھذه الصفة وبھذه الحالة، فقد جعال بمثابة المال الواحد، فتجب الزكاة علیھما، نقول
یخرجھا أي واحد منھما، فإن أخرجھا أحدھما طالب اآلخر : ھل یخرجھا ھذا أو ذاك؟ نقول: ًأخرجا شاة واحدة، لكن یرد السؤال: لھما

فإذا اتحد المال باألوصاف . ًبنصف قیمتھا، فإن كانت ھذه الشاة قیمتھا خمسمائة لایر، فعلى اآلخر أن یدفع لمن دفع مائتین وخمسین ریاال
َّال یفرق : (وال یفرق بین ھذا المجتمع؛ ألن النبي صلى هللا علیھ وسلم قال. اھا، فإنھ یأخذ حكم المال الواحد، وتجب الزكاة علیھالتي ذكرن

َّھذا مال وھذا مال، ویفرق بینھما حتى ال تجب الزكاة علیھ، أو قبل تمام العام وقبل مجيء : ، فدل على أنھ ال یجوز أن یقال)خشیة الزكاة
البقر حتى ال یطالبھم الساعي بزكاة، فإن اطلع الساعي على ذلك ألزمھما   یحرص االثنان على التفریق بین الغنم وبین اإلبل وبینالساعي

ّبزكاة المال الواحد؛ ألن النبي صلى هللا علیھ وسلم نزل المالین المختلطین منزلة المال الواحد، فتجب علیھما الزكاة على التفصیل الذي 
 ...... .ذكرناه

 
 األسئلة

...... 
 ًحكم زكاة اإلبل التي تحتاج إلى العلف أحیانا

 
إذا كانت اإلبل سائمة أكثر الحول؛ وذلك ألن الرعي ال یكفي، فھو یطعمھا مع : أثابكم هللا فضیلة الشیخ، وجزاكم هللا خیر الجزاء: السؤال

، والصال: الرعي، فھل یجب فیھا زكاة؟ الجواب فھذه : أما بعد. ة والسالم على رسول هللا، وعلى آلھ وصحبھ ومن واالهباسم هللا، الحمد 
ّالمسألة ذكرھا بعض أھل العلم رحمة هللا علیھم، إذا كان المرعى ال یكفي، وقد جعل اإلنسان مع ھذا المرعى علفا یعلف بھ دوابھ، فھل  ً

إنھا سائمة؛ ألن العلف  :أننا نقول: لى أنھ یعلفھا ویقوم علیھا؟ والجوابًإنھا معلوفة بناء ع: ًإنھا سائمة بناء على أنھا رعت، أو نقول: نقول
ًكان فضال وتقویة للطعام، ولم یكن أصل قوتھا، فأصل قوتھا كان على السوم، وبناء على ذلك تجب فیھا الزكاة وھي سائمة لثبوت الوصف ً .

  .وهللا تعالى أعلم
 

 حكم إخراج القیمة في الزكاة
 

ًهللا فضیلة الشیخ، إذا بلغ النصاب أربعین شاة، فھل یصح أن أخرج قیمة الشاة نقدا بدال من الشاة؟ الجوابأثابكم : السؤال ھذه المسألة : ً
ّھل یجوز إخراج النقد بدل ھذه التي سمى رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم من األسنان؟ الجمھور على أنھ ال یجوز؛ ألن : للعلماء فیھا قوالن

ّ علیھ وسلم حدد ھذه األسنان وعین من نفس اإلبل والبقر والغنم، وقال اإلمام أبو حنیفة رحمة هللا علیھالنبي صلى هللا ًیجوز؛ ألن معاذا : ّ
ِفأخذ العدل أو أخذ : ، قالوا)ائتوني بخمیص أو لبیس فإنھ أرفق ألصحاب رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم: (رضي هللا عنھ قال ألھل الیمن

ًاب بدل العین الواجب في الزكاة، وھذا أصل لإلمام أبي حنیفة رحمة هللا علیھ، یطرده، بمعنى یجعلھ مطردا، فیقول ِالمثل من الثی ِ ِّ  في -ًمثال-ُ
ّمذھب الجمھور أنھ ال یجوز اإلخراج إال مما سمى النبي صلى : والصحیح. یجوز أن تخرج بدلھا النقود ونحوھا من الكفارات: زكاة الفطر

ّلم وعین، والسبب في ذلك أن النبي صلى هللا علیھ وسلم حدد ھذا وأقتھ، وما حدده الشرع ال یجزي إال بعینھ، وألن المال النقد هللا علیھ وس ّّ ّ
یأخذه المحتاج وغیر المحتاج، وأما الطعام فال یأخذه إال المحتاج وال یأخذه إال الفقیر، وألن النبي صلى هللا علیھ وسلم والخلفاء الراشدین من 
ًبعده كان الذھب والفضة موجودا في زمانھم، ومع ذلك ما أخرجوا زكاة الفطر من ذھب وال فضة، وبناء علیھ فال یجوز إخراج القیم؛ ال في  ً
األعیان التي ذكرت في الزكوات، وال في غیرھا من الزكوات كزكاة الفطر ونحوھا، وإنما یجب اإلخراج على النحو الذي سماه الشرع، إن 

ًا فطعام، وإن كان إبال فإبل، وإن كان بقرا فبقر، وإن كان غنما فغنم، وأما ما استدل بھ رحمھ هللا من حدیث معاذ ، فیجاب عنھ بأن كان طعام ً ًً
ّالزكوات، فإن الزكاة سمیت وُحددت، فوجب عین المسمى  الحدیث ورد في الجزیة، والجزیة یجوز االنتقال فیھا إلى المثل والبدل، بخالف

  .وهللا تعالى أعلم. والمحدد
 

 إذا وجبت الشیاه على صاحب اإلبل ولم یكن لدیھ غنم
 

إذا وجبت الشیاه على : ًفضیلة الشیخ لو كان عند شخص عشر من اإلبل وال یملك غنما، فكیف یزكي بشاتین، أثابكم هللا؟ الجواب: السؤال
ھ، والشرع ال یتدخل في كیفیة حصول الناس على القدر الواجب، وإنما یلزمھم ّمالك اإلبل فإنھ یطالب بھا، أما الطریقة والكیفیة فذلك مرده إلی

  .وهللا تعالى أعلم. باألصل
 

 حكم زكاة ذوات العاھات من األنعام
 

فملك إذا كانت البھائم فیھا عاھات، أو كانت مریضة، : أثابكم هللا فضیلة الشیخ، ھل في بھیمة األنعام ذوات العاھات زكاة؟ الجواب: السؤال
ًأربعین من الغنم كلھا مراض، أو ملك خمسا وعشرین من اإلبل كلھا سقیمة ومریضة، فإنھ ُیخرج مریضة، وتعادل ھذا المال الذي یملكھ،  ِ

فإیاك وكرائم أموالھم، واتق دعوة المظلوم فإنھ لیس بینھا وبین هللا : (وال یجب علیھ أن یخرج صحیحة؛ ألن النبي صلى هللا علیھ وسلم قال
، ھذا حدیث معاذ في الصحیحین، فال شك أن الصحیحة في المریضة كریمة المال، ولذلك ال یطالب بإخراج الصحیحة إذا كان عنده )حجاب

ِمراض، وإنما یطالب بإخراج ما ھو مماثل لمالھ، فلو كانت الغنم ھرمة وكبیرة السن فإنھ یخرج واحدة ھرمة، وھكذا بالنسبة لإلبل إذا كان 
  .وهللا تعالى أعلم.  أو بھا جرب أو غیر ذلك، فإنھ یطالب باإلخراج بمثل ما ھو من مالھبھا عاھات،
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 تلف المال بعد وجوب الزكاة فیھ

 
یجب علیھ أن یزكي، إذا : أثابكم هللا فضیلة الشیخ، إذا احترق المال بعد وجوب الزكاة، ھل یلزم صاحب المال دفع الزكاة؟ الجواب: السؤال

 تلف فإنھ یجب علیھ أن یزكي، ولكن ال ُیلزم بإخراج الزكاة من السعاة ونحوھم إال إذا ملك، ففرق بین وجوب الشيء وبین احترق المال أو
ًیجب علي أن أدفع لك الدین، ولكن ال یلزمني أن أدفع لك اآلن؛ وذلك ألني معسر، فھذا الرجل یعتبر معسرا، فإذا أعسر، : اإللزام بھ، فتقول َّ
َوإْن كان ذو ُعْسرٍة فنظرة إلى مْیسرٍة : ًالبة إلى أن یكون قادرا على السداد، لقولھ تعالىفإنھ تسقط المط َ َ َ َ َ ََ ِ ٌِ ِ َ َ ، فإذا تلف المال أو ]280:البقرة[َُ

لذي احترق المال ولیس عنده ما یسدد بھ الزكاة، تركناه حتى یملك المال ولو بعد عشر سنوات، ولو بعد عشرین سنة، حتى یملك ھذا القدر ا
  .وهللا تعالى أعلم. ًوجب علیھ، وإال صار دینا علیھ یؤدیھ متى أطاق القدرة علیھ

 
ًزكاة األنعام إذا كان بعضھا سائما وبعضھا معلوفا ً 

 
ي أثابكم هللا فضیلة الشیخ، إذا كانت بھیمة األنعام بعضھا سائمة، وبعضھا معلوفة، وذلك كأن تكون صغارھا التي ال تستطیع المش: السؤال

بالنسبة لصغار الغنم كالسخلة : معلوفة، والبقیة سائمة، ھل تجب الزكاة في جمیعھا، إذا كانت أكثرھا السائمة، أم في سائمتھا فقط؟ الجواب
ً، كما أثر عن عمر رضي هللا عنھ وأرضاه، وبناء على )عد علیھم السخلة وال تأخذھا منھم: (ونحوھا، فإنھا تعد وتحسب، وجاء في األثر

فإن كونھا صغیرة ال یمنع وجوب الزكاة، وال یمنع المطالبة بھا، وھكذا إذا كان أكثرھا یسوم والباقي تبع لھذا الذي یسوم، لكنھ ال یرعى ذلك 
ھ بعض العلماء یرى أن. وهللا تعالى أعلم. ًمعھ وال یسوم معھ، فإن الحكم لألكثر، ویكون األقل تبعا لھذا األكثر، كما أن السخلة تبعت أصلھا

أربعون شاة، وكان الذي یسوم ثالثین، وكان الباقي ال یسوم ال تجب  یمتنع الحكم إذا لم یبلغ األكثر الذي یسوم قدر النصاب، فلو كانت عنده
ئٍذ ًعلیھ الزكاة حتى یسوم األربعون، لكن الذي ذكرناه من كونھا تجب فیھ إذا كان بالتبع، بمعنى أن تكون صغارا وراء أمھا ترضع، فھذه حین

ًتعتبر تبعا، وتجب علیھ الزكاة، وال یؤثر وجود ھذا العدد من الصغار، ویعتبر السوم لألمھات؛ ألن ھذه الصغار في حكم التبع، فھي إذا رأت 
األم شربت لبنھا، فكأنھا انتفعت من السوم الذي رعتھ، وھذا مذھب صحیح یرى أن حصول االرتضاع لھذه الصغار واالنتفاع لھا، إنما كان 

  .وهللا تعالى أعلم. ًعن طریق السوم، وبناء على ذلك یعتبر كأنھ تابع لألصل، وتجب فیھ الزكاة كما لو سام كلھ
 

 حكم األنعام السائمة المعدة للبیع
 

مة األنعام، أم زكاة بھی: أثابكم هللا فضیلة الشیخ، ما الحكم إذا كانت األنعام سائمة، وجعلھا من عروض التجارة، فأي الزكاتین فیھا: السؤال
إذا كان الشخص یملك األنعام لنفسھ، ثم طرأ لھ أن یتاجر فیھا بالبیع والشراء، فیشتري اإلبل بالبقر ویبادل، : زكاة عروض التجارة؟ الجواب

ُفمنذ أن نوى وغیر نیتھ إلى التجارة یستأنف الحول، فإذا كان قد بقي على أصلھ إلى شھر محرم وحْولھ في صفر، فحینئٍذ  َ منذ بدایة : نقولّ
وصلى . وآخر دعوانا أن الحمد  رب العالمین. محرم التي ابتدأ فیھا نیة التجارة یستقبل نیة عروض التجارة، ویزكي زكاة عروض التجارة

  .هللا وسلم وبارك على محمد وعلى آلھ وصحبھ
  

 [1[ باب زكاة الحبوب والثمار -شرح زاد المستقنع 
  

اف التي أوجب هللا تعالى فیھا الزكاة، ولھا نصاب معلوم، وتجب عند الحصاد، وھناك أحكام ومسائل متعلقة بھذا الحبوب والثمار من األصن
 .الباب ذكرھا الشیخ في ھذه المادة

  
 وجوب زكاة الحبوب والثمار

 
. نا محمد وعلى آلھ وصحبھ أجمعینبسم هللا الرحمن الرحیم الحمد  رب العالمین، والصالة والسالم على أشرف األنبیاء والمرسلین، سید

ھذا الباب عقده المصنف رحمھ هللا لبیان األحكام المتعلقة بزكاة الحبوب ] زكاة الحبوب والثمار: باب: [فیقول المصنف رحمھ هللا: أما بعد
ُكل: والحبوب والثمار من األنواع التي أوجب هللا عز وجل زكاتھا، كما في قولھ سبحانھ وتعالى. والثمار َوا مْن ثمره إذا أثمر وآتوا حقُھ یْوم ُ َ َ َ َ َ ََّ ُ ْ َ َ َِ ِ ِِ

ِحصاده  ِ َ حصاد الزروع والثمار، ویكون ذلك بضوابط بینتھا : فأمر سبحانھ وتعالى بإعطاء الحق وھو الزكاة یوم الحصاد، أي] 141:األنعام[َ
وزكاة الزروع والثمار أجمع العلماء رحمھم هللا . كامھاّالسنة الصحیحة عن رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم، وفصل العلماء رحمھم هللا أح

فیما سقت السماء والعیون العشر، : (علیھا، فھي من األنواع المتفق علیھا؛ لداللة الكتاب والسنة في قولھ علیھ الصالة والسالم في الصحیح
باب زكاة الزروع : (وقولھ رحمھ هللا. ّس ما یزكىّفبین صلى هللا علیھ وسلم أن الزروع والثمار من جن) وفیما سقي بالنضح نصف العشر

تشمل البر والشعیر : والحبوب. في ھذا الموضع، سأذكر لك جملة من األحكام والمسائل المتعلقة بھذا النوع من أنواع الزكاة: أي) والثمار
. ل ونحو ذلك مما یخرج من األصول الثابتةواألرز والدخن والفاصولیا واللوبیا والعدس ونحوھا من الحبوب، والثمار مثل التمر من النخ

لیس فیما دون خمسة أوسق : (والعلماء رحمھم هللا یعبِّرون بھذا التعبیر مراعاة لما ورد عن النبي صلى هللا علیھ وسلم في السنة، في قولھ
 تكال، فإنھا ال تدخل في ھذا الباب، وإنما تكال الحبوب وكذلك تكال الثمار، فخرج بقیة المزروعات كالخضروات والفواكھ التي ال) صدقة

 ...... .وسیبین المصنف رحمھ هللا ھذه المسألة عند بیانھ لألنواع التي تجب زكاتھا من الزروع والثمار
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ًنس ما یكال، وألنھا تكون أقواتا ؛ ألنھا من ج) تجب في الحبوب كلھا]. (ًتجب في الحبوب كلھا ولو لم تكن قوتا: [یقول المصنف رحمھ هللا

وھو حدیث في ) لیس فیما دون خمسة أوسق صدقة: (على التعلیل بالقوت والكیل، والتعلیل بالكیل أقوى؛ ألن النبي صلى هللا علیھ وسلم قال
وبالنسبة . نھ ال تجب فیھ الزكاةّالصحیحین، فكأنھ بین لنا في ھذا الحدیث أن الزكوات في الحبوب إنما تجب فیما ُیكال، وأما ما ال یكال فإ

تشمل البر والشعیر، وما عرف في زماننا كاألرز وغیره؛ فالحبوب كلھا تجب زكاتھا إذا بلغت النصاب ) في الحبوب كلھا: (لقولھ رحمھ هللا
 أو ال یشترط؟ فیقع الخالف ًاختلف العلماء رحمھم هللا، ھل یشترط في الحبوب أن تكون قوتا) ًولو لم تكن قوتا. (المعتبر وھو خمسة أوسق

إذا كانت الحبوب من جنس البھارات التي ال یقتات بھا، وإنما یستصلح بھا القوت، وكذلك ما ُیتداوى بھ، فالذین یقولون أنھ یشترط فیھا أن 
ً رحمھ هللا أنواعا مما ال وسیذكر المصنف-ًتكون قوتا كاألرز والبر والشعیر فإنھم یوجبون الزكاة فیھا دون ما ال یقتات كالحبة الخضراء 

ِّ فبعض العلماء یمثل لھ بالحبة الخضراء وبذر القطن ونحو ذلك من الحبوب التي ال یقتات بھا الناس، ولو كانت من جنس - یعتبر من األقوات
ى القول الذي ذكرناه ما یستصلح بھ القوت كحبوب البھارات ونحوھا، فھذه كلھا ال تجب فیھا الزكاة، وإنما تجب الزكاة فیما ُیقتات عل

ًباشتراط القوت، والمصنف ھنا لم یشترط القوت التفاتا إلى الحدیث الصحیح فكأن النبي صلى هللا علیھ ) لیس فیما دون خمسة أوسق صدقة: (ِّ
 ...... .وسلم اعتبر الكیل ولم یعتبر االقتیات

 
 الثمار التي تجب فیھا الزكاة

 
َّر، فإن تمر النخیل یكال ویدخر، ولذلك یرتفق الناس بھ الحول كلھ، فھو من جنس ما ُیكال وُیدخر، مثل التم]. ّوفي كل ثمر ُیكال ویدخر]

ّفاشترط رحمھ هللا فیھ الكیل مع االدخار، ومن أھل العلم من قید العلة بالكیل ولم یلتفت إلى االدخار، وھو أقوى على ظاھر الحدیث الذي 
فالتمر یكون من النخیل، والزبیب یكون ]. كتمر وزبیب. [اعتبر الكیل ولم یعتبر االقتیات، وال االدخارذكرناه؛ ألن النبي صلى هللا علیھ وسلم 

ًمن العنب من الزروع، فمثل بھذین المثالین ألنھما من جنس ما ُیقتات وُیدخر، وعلى ھذا فإن ظاھر كالم المصنف أنھ إذا لم یكن مدخرا،  ّ َّ ّ
 فال تجب فیھ الزكاة؛ ألن النبي صلى هللا علیھ وسلم حینما - مثل البرتقال والتفاح والموز والبطیخ- ُیكال أما ما ال. فإنھ ال تجب فیھ الزكاة

ّأوجب الزكاة في الزروع والثمار قیدھا بالخمسة أوسق، فكأنھ یقیدھا بما ُیكال، والبرتقال ال یكال، وینبغي أن ُینبھ على مسألة مھمة وھو أنھ : ّ
إن : ًال یوزن، الكیلو غرام من جنس ما یوزن، وتوضیحا لذلك نقول: ال یكال أي:  الكیلو غرام، فیفھم البعض أننا إذا قلناُاشتھر في زماننا ھذا

ًالشيء إذا بیع إما أن یباع بالكیل أو یباع بالوزن أو یباع بالعدد أو یباع بالذرع، وقد یباع جزافا، وھذه األشیاء كلھا الكیل، والوزن، : ِ
ًدد، تقدیرات للمبیعات؛ فما یباع كیال مثل بیع التمر بالصاع وبالمد، فھذا من جنس ما ُیكال، وفي حكم المكیالت ما یوجد في والذرع، والع

والضبط بالوزن . زماننا من بیع الحلیب باللتر، فھذا یكال، فیعتبر من جنس المكیالت، والكیل یرجع إلى حجم الشيء والوزن یرجع إلى ثقلھ
ًفالشيء إما أن یباع كیال أو یباع وزنا . من جھة تحریر الشيء، فالوزن من أمثلتھ الكیلو غرامات الموجودة اآلن: الكیل، أيأدق من الضبط ب ً

ونمثل باألشیاء الموجودة . بكم ھذه الحبة؟ وكذلك السیارات فإنك ال تكیلھا وال تزنھا، وإنما تنظر إلى أعدادھا: ًأو یباع عددا كالبطیخ، تقول
ًكاإلبل والبقر والغنم، ھذه معدودات، فإن اإلبل ال تباع وزنا وال تباع كیال وإنما تباع بالعدد، : ن الضبط أبلغ، وإال ففي القدیم یقولونحتى یكو ً

وأما .  معدودةفیرجع في بیعھا إلى األعداد، كذلك في زماننا ھذا السیارات تعتبر.. ًأربعا.. ًثالثا.. ناقتین .. بكم ھذه الناقة؟ أرید ناقة : فتقول
ًالمذروع فیشمل األقمشة، وأیضا یكون في العقارات مثل بیع األرض، كل ذلك یعتبر من المذروعات، والذرع یكون لتقدیر األطوال 

ًفإذا باع اإلنسان إما أن یبیع كیال أو وزنا أو عددا أو ذرعا، فالشيء إذا كان من جنس ما یكال وجبت فیھ الزكاة إذا كا. والمساحات ً ً ن من ً
ًأعطني كیلو غراما، : الزروع والثمار، وأما إذا كان یباع بالعدد أو بالوزن مثل البرتقال، فإنھ یباع بالعدد فتبیعھ بالحبة، وتبیعھ بالوزن، تقول
ًفال تبیعھ كیال، وإنما تبیعھ إما وزنا وإما عددا، فھذا لیس من جنس ما تجب فیھ الزكاة؛ ألن النبي صلى هللا علیھ وسلم ً  حدد للزروع والثمار ً

: ًأنھ إذا لم یكن مكیال أنھ ال زكاة فیھ، فلو سألك سائل وقال..) لیس فیما دون خمسة أوسق : (نصابھا بخمسة أوسق، فكأنھ نبھ حینما قال
 المكیالت، ھذه ال تجب فیھا الزكاة؛ ألنھا لیست من جنس: عندي أرض أزرعھا بكراث أو فجل أو نحو ذلك من البقول والخضروات؟ فلتقل

وكذلك . وإنما ھي إما من جنس المعدودات أو من جنس الموزونات، وعلى ھذا ال تجب فیھا الزكاة، ومثلھا ما كان من ھذا النوع من الزروع
لیمون أو ما كان یباع بالوزن كالبرتقال والتفاح والموز، فھذا ال تجب فیھ زكاة، فلو سألك إنسان عن أرض یزرع فیھا التفاح والبرتقال أو ال

 ...... .ھذا ال تجب زكاتھ؛ ألن الزكاة مخصوصة بما یكال: نحو ذلك مما ال یكال، فلتقل
 

 نصاب زكاة الزروع والثمار
 

ًأجمع العلماء رحمة هللا علیھم أن للحبوب والثمار نصابا؛ ألن النبي ]. ٍویعتبر بلوغ نصاب قدره ألف وستمائة رطل عراقي: [قال رحمھ هللا
ّفھو صلوات هللا وسالمھ علیھ یبین أن ) لیس فیما دون خمسة أوسق صدقة: (ّیھ وسلم بین ذلك في الحدیث الصحیح عنھ بقولھصلى هللا عل

الخمسة األوسق ھي نصاب الزروع والثمار، فما بلغ الخمسة وزاد علیھا تجب فیھ الزكاة، وما كان دون ذلك فإنھ ال زكاة فیھ، وعلى ھذا فقد 
، فابتدأ رحمھ هللا ببیان النوع الذي تجب زكاتھ من الزروع والثمار، وھو ما یكال، على التفصیل الذي ذكره من جھة رتب المصنف األفكار

ّاالقتیات واالدخار واشتراط كل أو عدمھ، وبعد أن بین لك أنھ من جنس ما یكال شرع في بیان الحد اآلن عرفت النوع الذي تجب زكاتھ، .. ٍّ
ھو خمسة :  الشرعي الذي یطالب المكلف بالزكاة إن بلغ ما یملكھ من الحبوب والزروع والثمار مبلغھ؟ تقولما ھو الحد: فورد السؤال

ًأوسق، فإن زكاة الحبوب والثمار محدودة بھذا الحد، فال نقول لكل من ملك حبوبا وثمارا ما عندك، وإنما ننظر في الذي یخرج من  زك: ً
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ًلیھ الزكاة، ولو نقص عنھا ولو یسیرا لم تجب علیھ الزكاة، فلو كان عنده أربعة أوسق فقط، لم تجب زرعھ، فإن بلغ الخمسة األوسق أوجبنا ع
ًستون صاعا، والصاع أربعة أمداد، والمد ھو ملء الیدین المتوسطتین ال مقبوضتین وال مبسوطتین، فعندنا صاع، : والوسق. علیھ الزكاة

لیستا : یعني-  علیھ الصالة والسالم یسع أربعة أمداد، والمد ھو ملء الكفین المتوسطتین وعندنا مد، فالصاع النبوي الذي كان في زمانھ
 ال مقبوضتین ألنھ یقل المحمول، وال مبسوطتین ألنھ ینتشر، وإنما یكون بالوسط، فھذا القدر إذا -بكبیرة وال صغیرة، وإنما الكف المتوسطة

وھذا القدر الذي ذكرنا أنھ المد ھو الذي كان یتوضأ علیھ الصالة والسالم .  تعادل الصاعوضعتھ یعادل المد، فإذا عادل المد فإن أربعة منھ
أربعة أمداد، فیصبح المد ھو ربع : الصاع) كان یتوضأ بالمد، ویغتسل بالصاع: (بقدره كما في حدیث أم المؤمنین عائشة رضي هللا عنھا

ًعنى واحد، وال یزال الصاع موجودا إلى زماننا ھذا في المدینة یتوارثھ األصاغر مد نبوي فالم: ربع صاع أو قیل لك: الصاع، فإذا قیل لك
ّعن األكابر ویعتبر حجة، ویحرر فتأخذ الصاع من الصناع ثم تذھب إلى إنسان أخذ صاعھ عن إنسان حرره عن طریق أھل الخبرة، وبھذا  ّ ّ

ًفستون صاعا من ھذا الصاع النبوي تعادل .  من ھذا الجنس من المكیالتتعلم القدر الذي كان على عھد النبي صلى هللا علیھ وسلم یكال بھ
ًالوسق، فالخمسة أوسق تساوي ثالثمائة صاع، فقدر ثالثمائة صاع ھو الذي أوجب هللا فیھ الزكاة؛ فلو كان یملك مائتین وتسعین صاعا أو 

واألصل في ھذا .  تصفیتھ وحصاده كما سیأتي إن شاء هللا تعالىًمائتین وتسعة وتسعین صاعا لم تجب علیھ الزكاة حتى یبلغ ھذا القدر بعد
إنھ یرجع فیھ إلى الكیل، : ًوبناء على ذلك قال العلماء) لیس فیما دون خمسة أوسق صدقة: (التحدید السنة، فإن النبي صلى هللا علیھ وسلم قال

لوزن، وننبھ على أن المكیالت ال تضبط بالوزن، فالتمر ال یمكن أن ًوقد كان الوزن موجودا على عھد النبي صلى هللا علیھ وسلم، ولم یعتبر ا
ًلو أخذت صاعا من تمر العجوة مثال وأخذت صاعا من تمر الصفا : تضبطھ بالوزن، توضیح ذلك  أو تمر الحلوة أو - وھو نوع آخر-ًً

ً أخف، ولو أخذت نوعا ثالثا كالعنبر، فإنك تجده أخف الربیعة، فإنك ال یمكن أن تجدھما في وزن واحد، فإن العجوة أثقل من الحلوة، والحلوة ً
: الصاع یعادل أربعة كیلو غرام، فھل یعادل من العجوة، أو یعادل من العنبر، أو یعادل من الحلوة؟ ولذلك قالوا: من الحلوة؛ فلو جئنا نقول

ترطھا النبي صلى هللا علیھ وسلم في الربویات كما سیأتینا إن إنھ ال یجوز بیع المكیل بالوزن؛ ألنھ إذا بیع بالوزن لم تتحقق المماثلة التي اش
ّشاء هللا في كتاب البیوع، وقد نبھ على ھذه المسألة اإلمام ابن قدامة رحمة هللا علیھ في المغني وغیره من األئمة أن المكیالت ال تضبط 

ًاغا من الصاع بحیث لو وزنتھا یكون وزنھا خفیفا، وقد تجد منھا ًبالوزن؛ ألن المكیالت العبرة فیھا بالحجم، فقد یكون حجمھا كبیرا وتسع فر ً
ثم إذا . ما ھو صغیر الحجم ثقیل الوزن، فالعجوة صغیرة الحجم ثقیلة الوزن، والعنبر كبیر الحجم خفیف الوزن، ولذلك ال ینضبط فیھا الوزن

كذا كذا : رداءة، ولذلك تجدھم إذا ضبطوھا بالوزن قالواجئت تضبط الحبوب بالوزن تجد أنھا یختلف بعضھا مع بعض من حیث الجودة وال
ًمن البر الجید أو من الشعیر الجید، والجودة أمیر غیر مستقر ؛ فقد یكون جیدا في نظرك ولیس جیدا في نظري، وقد یكون جیدا ) كیلو غرام( ً ً

ر العلماء المكیالت بالكیل؛ ألن الشرع قصد الكیل في عرف بلد ولكنھ لیس بجید في عرف بلد آخر، فالمكیالت ال تضبط بالوزن، ولذلك ی حرِّ
ًفیھا، وأما الموزونات فإنھا تضبط بالوزن، وبناء على ذلك ال تضبط الزكوات بالكیلو غرام، وإنما تضبط بالصاع، وإذا قلنا بلزوم ضبطھا 

لسنة؛ ألن الناس أصبحت تجھل اآلُصع، ففقھ الفتوى باآلُصع، وأكدنا على ضرورة ذلك ینبغي على طالب العلم أن یعلم، فإن ھذا فیھ إحیاء ل
 ثالثة -ًمثال- علیك : وفقھ الفقھ أننا نبقي الناس على ھذا األمر المسنون، فإن الناس قد نسوا الصاع، حتى أنك لو قلت لرجل في فدیة الحج

ا تفوت السنة وتضیع، ومن ھنا لزم رد الناس إلى آُصع تطعمھا ستة مساكین، لم یدر ما الصاع، فإذا قلت لھ بالكیلو غرامات یدري، فعلى ھذ
األصل وإحیاء السنة، وھكذا في زكاة الفطر، فلو رد الناس إلى الكیلو غرامات فإنھ یأتي زمان ال یضبطون الصاع، وقد یقرأ الرجل حدیث 

نبغي إحیاء ھذه السنة، وكان العلماء رحمة ولذلك ی! ٍأي شيء ھذا الصاع؟: ًرسول هللا صلى هللا علیھ وسلم بفرضیة زكاة الفطر صاعا فیقول
فال ینبغي ترك المد والصاع لدعوة ) ِّاللھم بارك لنا في ُمدنا وصاعنا: (هللا علیھم یقولون في حدیث الصحیحین لقولھ علیھ الصالة والسالم

ُوأن تحیا حتى یربط الناس بھا، ویعرف الناس بھا ًفإذا ال بد من فقھ الفقھ أن تبقى ھذه المكیالت، . علیھ وسلم فیھما بالبركة النبي صلى هللا
السنة، والكفارات ونحوھا مما أوجب هللا عز وجل ال یمكن ضبطھا إال بما ورد عن النبي صلى هللا علیھ وسلم وال ُیصار إلى الكیلو غرامات 

بین الناس والمعروف في نصوص العلماء ما أمكن، ومن ضبطھا بالوزن فلھ ضبطھ واجتھاده، ولكن األصل من جھة إحیاء السنة وبقائھا 
إنھا : ًإنھا تعادل ثالثة كیلو غرامات ونصفا أو أربعة على اضطراب في ھذا التقدیر، فإذا قیل: أنھ ینبغي التأكید على الكیل، ولذلك إذا قیل

، وحینئٍذ ال یمكن للناس أن یصلوا إلى حد كم تقدیرھا من التمر؟ لو أراد أن یخرج الزكاة من التمر: تعادل ذلك من الحب فحینئٍذ یرد السؤال
ثم انظر إلى الكیل فإن الكیل إذا جئت تضع الحب فإنھ ینتشر وال یثبت على الصاع؛ ألن الصاع یمأل حتى ینتشر ویتساقط، . ّمعین بالوزن

ھو یسیر مغتفر، ولكنھ قد یكون : قولونًوھذا االنتشار یختلف؛ وذلك یؤثر في الوزن قطعا، والذین یضبطونھ بالوزن یغتفرون ھذا التأثیر، وی
ما دام أن الشرع : وخالصة األمر. ًمغتفرا لو اضطررنا إلیھ، ولیس ھناك ضرورة إلى الصیرورة إلى الوزن ما دام أن الشرع قصد الكیل
سنة، وعلى ھذا فال ُیلتفت إلى التقدیر ًحد الكیل فیما یكال مع وجود الوزن في زمان النبي صلى هللا علیھ وسلم، فإنھ ینبغي البقاء إحیاء لھذه ال

إن الزكاة تجب في قدر ثالثمائة صاع نبوي، وھذا ھو الحد الذي تضبط : بالكیلو غرام، وإنما یقال كما قال العلماء واألئمة رحمة هللا علیھم
 ...... .بھ الزكاة وھو المعتبر

 
 وجوب ضم ثمرة العام الواحد بعضھا إلى بعض لتكمیل النصاب

 
وتضم ثمرة العام الواحد بعضھا إلى ]. (وتضم ثمرة العام الواحد بعضھا إلى بعض في تكمیل النصاب ال جنس إلى آخر: [رحمھ هللاقال 

ًفلو زرع في نصف العام حبا، ثم زرع في نصفھ الثاني حبا وجئنا ننظر إلى النصف األول وإذا بھ قد بلغ مائتین صاع، والنصف ) بعض ً
ًاع، فإذا نظرت إلى زرعھ األول أسقطت عنھ الزكاة، وإذا نظرت إلى زرعھ الثاني مجردا أسقطت عنھ الزكاة، لكن الثاني قد بلغ مائة ص

ًینبغي ضمھما إلى بعضھما؛ ألنھما في حكم الزكاة الواحدة في العام الواحد، وعلى ھذا فالمعتبر أن یزرع في نفس العام، لكن لو زرع مثال 
ًإذا زرع في حزیران، فلو زرع حبا◌ : ماضي، ألن الشھور الشمسیة ینضبط بھا الزراعة، ولذلك یقول الفقھاءفي أواخر حزیران من العام ال َ

ًفي حزیران وحصد، ثم لما كان من العام القادم زرع في حزیران حبا بحیث لو نظرنا إلى زرعھ العام الماضي وزرعھ السنة، كل زرع 
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ال یضم؛ ألن زرع العام منفصل عن زرع السنة، ولكل سنة زرعھا، فیشترط في : ، نقولمستقل ال تجب فیھ الزكاة ولو ضممناھما وجبت
ِضم الثمرة أن تكون في نفس العام، كذلك أیضا في النخیل، النخل ُیطلع مرة واحدة في السنة، ولكن إذا وضع هللا فیھ البركة، فإنھ یطلع  ِ ً

ِمرتین، وفي بعض المناطق قد یطلع مرتین إما لریِّھ أو ه، وھذا أمر یقع في بعض المناطق، كما ذكر عن أنس رضي هللا عنھ أن ِ  لحسن جوِّ
ُفأعطي كثرة الولد وكثرة المال، فمما ذكروا ) أكثر مالھ وولده(، وفي روایة ) اللھم بارك لھ في مالھ وولده: (النبي صلى هللا علیھ وسلم قال

فإذا أطلع . ِن غرائب ما یكون، فإن النخل یطلع مرة واحدة في السنة كما ھو معلومِفي مالھ أنھ كان لھ نخل یطلع مرتین في العام، وھذا م
النخل مرتین ضم طلعھ األول إلى طلعھ الثاني، ثم إن النخل نفسھ یختلف، فالنخل بحكمة هللا عز وجل إذا جاء فصلھ وزمانھ الذي یكون فیھ 

ٌصیف، وشيء منھ ینضج في منتصف الصیف، وشيء منھ ینضج في آخر ٌنضج ثمره، فإنھ یختلف في النضج فشيء منھ ینضج في أول ال ٌ
ًالصیف، ثم الذي ینضج في أول الصیف یأكلھ الناس بسرا أو یأكلونھ ُرطبا، وأوساط الصیف غالبا یكون رطبا، وآخر الصیف یكون تمرا، ً ً ً ً 

یھم، فتجد الذي یؤكل في أول الصیف ال تستسیغ طعامھ في فمن حكمة هللا سبحانھ وتعالى حتى یبین لعباده عظیم فضلھ علیھم وعظیم منتھ عل
منتصف الصیف، والذي یؤكل في منتصف الصیف ال تستسیغ طعامھ في آخر الصیف، بل ربما یكون اإلنسان قد أكل الثمرة أمس، فإذا طلع 

ًسھیل ثم جاء یأكلھا الیوم یجد طعمھا مختلفا تماما، حتى ال یجد لھا النكھة التي وجدھا أم س، وھذا دلیل واضح على عظمة هللا عز وجل، ً
ٌوأن لھذا الكون خالقا سبحانھ وتعالى، فمن حكمة هللا عز وجل أن ثمر النخیل ال ینضج مرة واحدة وإنما ینضج متتابعا على الترتیب، فشيء  ً ً

ٌفي أول الزمان، وشيء في أوسطھ، وشيء في آخره كون في أول الصیف بعد تمامھ ولم ینتھ فبالنسبة للثمرة فإن اإلنسان قد یجذ الذي ی. ٌ
إنني أعتبر كل نوع على حدة، وأعتبر : الصیف بعد، ثم یجذه أوسطھ، ثم یجذه آخره، فُیضم كل ھذه األنواع بعضھا إلى بعض، وال تقل

ًا، ونوع منھ یؤكل ًعلى حدة، فلو نظرت إلى نوع منھ یؤكل ُبسرا في أول الصیف، ونوع منھ یؤكل رطب النصاب ثالثمائة صاع لكل نوع
ًتمرا، فال تفصل بعضھ عن بعض، وإنما تضمھا ألنھا ثمرة عام واحد، فترى زكاتھا العام الواحد، وترى أن بعضھا ُیضم إلى بعض حتى 

  .ًیصیر الجمیع نصابا فتجب فیھ الزكاة أو یكون دون النصاب فال تجب فیھ الزكاة
 

 ي الزكاةأصناف الحبوب والثمار ال یضم بعضھا إلى بعض ف
 

ًلو كان عنده حبوب جنس البر والشعیر مثال، فإنھ ال یضم البر إلى الشعیر، وال یضم األرز إلى البر، وإنما ینظر ]. ال جنس إلى آخر: [قولھ
 ففي ٍلكل جنس على حدة، واختلف في البر والشعیر، وأصح أقوال العلماء رحمة هللا علیھم أنھما نوعان منفصالن، ودلت السنة على ذلك،

الذھب بالذھب، والفضة بالفضة، : (سمعت رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم یقول: الحدیث الصحیح عن عبادة الصامت رضي هللا عنھ أنھ قال
ًوالبر بالبر، والتمر بالتمر، والشعیر بالشعیر، والملح بالملح، مثال بمثل، یدا بید، فإذا اختلفت ھذه األصناف فبیعوا كیف شئتم إذا كان ً یدا ً

ًفأجاز لنا بیع البر بالشعیر متفاضال، بشرط أن یكون یدا بید، وذھب بعض ) إذا اختلفت ھذه األصناف: (، وموضع الشاھد في قولھ)بید ً
إن البر والشعیر بمثابة النوع : السلف كما ھو مذھب إمام دار الھجرة مالك بن أنس ، وكان یقول بھ معمر بن عبد هللا الصحابي، یقول

ّوفسره الراوي وھو معمر بالشعیر بالبر، وجعلھما ) ًأن النبي صلى هللا علیھ وسلم نھى عن بیع الطعام إال مثال بمثل: (؛ لحدیث معمر الواحد
ًنوعا واحدا، ولكن الصحیح أن معمر رضي هللا عنھ جعل البر والشعیر بمثابة النوع الواحد التفاتا للعموم في قولھ ً وھذا ) الطعام بالطعام: (ً

وھو آكد وأبین في فصل كل منھما عن ) والشعیر بالشعیر.. البر بالبر : (اللتفات جاء ما یفسره ویبینھ في قولھ في حدیث عبادة الذي ذكرناها
ھما نوع واحد؛ وجبت علیھ الزكاة؛ ألنھما ُیضمان : یستفاد من ھذا أنھ لو كان عنده مائة صاع من البر ومائتان من الشعیر، فإن قلت. اآلخر

إنھما نوعان مختلفان، لم تجب علیھ الزكاة؛ ألن البر نوع والشعیر نوع، ولم یكتمل النصاب في كل نوع على حدة، : إلى بعضھما، وإن قلت
ًھذه فائدة ھل نعتبر البر والشعیر نوعا واحدا، أو نوعا مختلفا؟ وال ُیضم جنس إلى جنس، فال تقل ً ً  ُإذا كان عنده مائة صاع من الحب أضیفھا: ً

إلى مائتي صاع من التمر، وإنما ینظر إلى التمر على حدة وإلى الحب على حدة، والتمر نفسھ أنواع بمثابة الجنس الواحد، فلو كان عنده 
ًأعتبرھا نوعا واحدا؛ ألن النبي صلى هللا علیھ وسلم قال: الحلوة والعجوة والصفاوي كل واحد منھا مائة صاع، فإنك تقول ) والتمر بالتمر: (ً

ل، فدل على أن التمور كلھا بأنواعھا بمثابة النوع الواحد، بناء على ذلك لو كان عنده مائة صاع تمرا من نوع من أنواع التمور و ٍلم یفصِّ ً ً
  .وعنده نوع ثان مائة صاع، ومن نوع ثالث مائة صاع، وجبت علیھ فیھا الزكاة، ألنھا بمثابة النوع الواحد

 
  الزكاةاشتراط ملكیة النصاب وقت وجوب

 
ٌھذا أمر ال بد منھ للحكم بلزوم الزكاة علیھ، ووقت الوجوب ھو ]. ًویعتبر أن یكون النصاب مملوكا لھ وقت وجوب الزكاة: [قال رحمھ هللا

  یمر بمراحل، فمن حكمة- ًمثال-النخل . أن نقدم بمقدمة یتصور اإلنسان بھا حقیقة بعض الثمار والزروع: وتوضیح ذلك. وقت بدو الصالح
كیزان تحمل ثمرة النخلة، ھذا الطلع یكون أول ما یبدو في زمان معین من : هللا عز وجل أن النخل أول ما یكون منھ في ثماره الطلع، والطلع

السنة، یخرج ذلك الكیس الخشبي الذي بداخلھ الثمرة المخلوقة بقدرة هللا عز وجل، مرتبة منظمة حتى أنك لو فتشت ھذا الكیس تعجب من 
صنع هللا عز وجل في ترتیبھا ودقتھا وتناسقھا، فإذا كنت تعجب من كیس واحد، فكیف بھذه البساتین التي تحمل البالیین بل بالیین من بدیع 

الغالب في حجم الذراع، على ھذه  ًفإذا خرج ھذا الطلع یكون تقریبا في! ھذه األكیسة بنظام بدیع غریب یدل على عظمة هللا جل جاللھ؟
ً شیئا فشیئا في جذع النخلة، من أعالھا بین الجرید الذي لم ییبس، وھو قلب النخلة كما یسمیھ العامة، وفي ذلك حكمة، فلو الصورة، یخرج ً

خرج في جذع النخلة من أسفل النكسر؛ ألنھ ال یجد ما یحملھ، وإنما یكون في قلبھا في أعاله حتى یكون على الجرید، ویحملھ الجرید بقدرة 
ذا عبثت بھ الریاح أو ثقل وزنھ مع الزمان لم ینكسر، وھذه من حكمة هللا جل جاللھ، فإذا خرج ھذا الكیس یتشقق وذلك في هللا عز وجل، فإ

زمان مناسب حتى أنك في زمان البرد تجد أسابیع معینة یكون فیھا شيء من سكون الھواء وحرارة الجو حتى تخرج ھذه الكیزان، مع أنك 
 فإذا خرجت ھذه الكیسان تشققت، فبداخلھا الثمرة، یأتي الفالح ویأخذ طرفي الكیس الخشبي ویقطعھما وتخرج في فصل من الفصول الباردة،
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الثمرة التي ھي العرجون بشماریخھ، فھذا العرجون بشماریخھ تجد فیھ حبات التمر، الواحدة تلو األخرى منظمة مرتبة على أحسن ما أنت 
سن الخالقین، فیأتي الفالح ویأخذ من الذكور؛ ألن النخل فیھ الذكر وفیھ األنثى، فالذكور تطلع كیزان ٍراء من تنظیم وترتیب، وتبارك هللا أح

َّمثل كیزان اإلناث، ولكن فیھا اللقاح، وھذا اللقاح یؤخذ ثم یغبر بھ تلك الثمرة الخارجة في الكیس الذي ذكرناه، فیلقح الفالح، فتأتي مرحلة 
ُمن باع نخال قد أبِّرت فثمرتھا : (، وفیھا أحادیث ینبغي لطالب العلم أن ینتبھ لھا؛ كحدیث عبد هللا بن عمر ثانیة وھي التي تسمى بالتأبیر ً

، فھذه مرحلة التأبیر، وتترتب علیھا أحكام شرعیة، ومرحلة التأبیر ھي التي ورد فیھا حدیث المدینة أن النبي ) للبائع إال أن یشترط المبتاع
: ا قدم على أھل المدینة وجدھم یؤبِّرون النخل، فأمرھم أن یتوكلوا على هللا، فتركوا الثمرة ولم یؤبروھا ففسدت، فقالصلى هللا علیھ وسلم لم

بعد التأبیر تكون ھناك فوق الشھرین مرحلة تسمى مرحلة العقد، مثل أیامنا ھذه، فتبدأ الحبة . فھذه مرحلة التأبیر) أنتم أعلم بأمور دنیاكم(
 بدایتھا تكون قریبة من حبة الذرة، فھذه الثمرة التي تأكلھا في نھایة العام والتي قد تبلغ في حجمھا اإلصبع الكامل، تكون بعد تكبر؛ ألنھا في

ًالتأبیر بقدر أصغر من حبة الذرة، فھذه الحبة الصغیرة تكبر شیئا فشیئا مع مرور الزمان بما یزید على الشھرین، حتى یكتمل حجمھا المعتاد  ً
ّراء، فإذا اكتمل حجمھا المعتاد، ضربھا اللون بقدرة هللا عز وجل، فاصفرت أو احمرت على حسب ما جعلھا هللا عز وجل من وھي خض ّ

ُذلك النوع، ھل ھو أحمر أو أصفر، ُمختلفا ألوانُھ  َْ ْ َ ً ِ ؛ ألن اختالف األلوان یدل على وجود الخالق، ألنھ لو كانت األمور طبیعیة كما ]13:النحل[َ
أن الحیاة وجدت صدفة، لكان كلھ أحمر أو كلھ أصفر، ولكن ھذا أحمر، وھذا أخضر، وھذا أصفر، یدل على وجود من : ھل الطبیعةیقول أ

َغیر ھذه األلوان، وھو سبحانھ فتبارك هللا أْحسُن الخالقین  َ َ َ َِ ِ َّ َ َْ َ ُ  تسمى في الشرع باإلزھاء، وھي -مرحلة اللون- وھذه المرحلة]. 14:المؤمنون[َّ
وما تزھو؟ ! یا رسول هللا: نھى رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم عن بیع الثمرة حتى تزھو، قالوا: (لتي ورد فیھا حدیث أنس في الصحیحینا

نھى (، )نھى عن بیع الثمرة حتى یبدو صالحھا: (وھي مرحلة اإلشقاح، ومرحلة بدو الصالح، كما ورد في األحادیث) ُّتحمار أو تصفار: قال
إذا كانت : بقي إشكال وھو. فھي مرحلة اللون، ویكون اللون أحمر أو أصفر) نھى عن بیع الثمرة حتى تشقح(، )لثمرة حتى تزھوعن بیع ا

بالطعم؛ فإنھ إذا جاء وقت بدو صالحھ : الثمرة لونھا أخضر مثل النوع الذي یسمى بالخضري، یبقى أخضر، كیف یعرف صالحھ؟ قالوا
نھى رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم عن بیع : ( الطعم، وھذا ھو الذي عناه حدیث ابن عباس في الصحیحصار حلو الطعم بعد أن كان مر

ّفرد إلى الطعم، فھذه مرحلة بدو الصالح، ولھا ضوابط عند العلماء رحمة هللا علیھم، فتكون باللون، وتكون ) الثمر حتى تؤكل أو یؤكل منھا
أن النبي صلى هللا علیھ وسلم نھى عن بیع الثمرة حتى : (بي ھریرة عند الطبراني وغیره وابن عمر بالزمان وھو طلوع الثریا، وفیھ حدیث أ

إنھ : ّوھو الثریا كما فسره ابن عمر ، وھذا التفسیر أشار إلیھ الطبراني في معجمھ األوسط والصغیر، وقال) ُیطلع النجم، وتؤمن العاھة
ھذه المرحلة تسمى مرحلة بدو الصالح، وھي المرحلة التي یحكم فیھا بوجوب : الشاھد.  أیارطلوع الثریا، وذلك الثنتي عشرة خلت من مایو

الزكاة، فلو أن اإلنسان في ھذه المرحلة كان غیر مالك للثمرة، فإنھ ال تجب علیھ الزكاة، وینظر في تقدیر فائدة ھذا الحكم الذي ذكره 
بعد ھذه المرحلة وھي مرحلة بدو الصالح تأتي مرحلة الُبسر والبلح، فإذا . جاب الزكاةالمصنف رحمة هللا علیھ ما یترتب علیھ من الحكم بإی

ًضربھ اللون صار ُبسرا كما في الحدیث الصحیح عن النبي صلى هللا علیھ وسلم ھال : لما جاء إلى الصحابي وجز لھ عرجون نخل، قال: (َ
فھذه مرحلة الُبسر، یؤكل بعض الثمر الذي یكون من النخل، بعضھ ) . ھ وتمرهَإنما أردت أن تتخیر من ُبسره وُرطب: قال! أتیتنا من ثمره

ًیؤكل بلحا، وال تستسیغھ إال بلحا، وبعضھ یؤكل رطبا ً ًوبعد أن یصیر بلحا تمر علیھ فترة الشھر والنصف وزیادة؛ یبدأ یذبل آخر الثمرة، ثم . ً
ًیذبل قلیال قلیال؛ ربع الثمرة ثم نصفھا ثم ثالثة أرباع َھا حتى یكتمل ترطیبھا، فھذه المرحلة تسمى بمرحلة الرطب، ثم تأتي المرحلة األخیرة ً ُّ

ھذه مراحل ثمرة النخل والذي . وھي مرحلة التمر، ویسمیھا العلماء بمرحلة الصرام؛ ألنھ یصیر كالصریم وعندھا یستوي كمال االستواء
حلة بدو الصالح كان النخل في ملك غیرك، ثم صار إلى ملكك بإرث ونحوه لم یھمنا منھا مرحلة بدو الصالح، فلو أن ھذه المرحلة وھي مر

ًلو أن رجال كان لھ بستان فیھ نخل، فلما بدا الصالح توفي الرجل، : أوضح ھذه المسائل. تجب علیك الزكاة، وإنما وجبت في ملك الغیر
فھ، فلو فرضنا أن ھذا البستان فیھ ثالثمائة صاع التي ھي النصاب، البستان بینھما مناصفة، لھذا نصفھ ولھذا نص وترك ابنین، االبنان یقسم

إن البستان في ملك المیت وجبت الزكاة؛ ألن النصاب كامل، وإذا جئنا ننظر إلى ملكیة االبنین فقد ملك كل منھما مائة وخمسین : فإذا قلنا
ت بدو الصالح والرجل لم یمت، فحینئٍذ الزكاة واجبة علیھ، العبرة بوقت بدو الصالح، إن جاء وق: ًصاعا دون النصاب، فحینئٍذ یقولون

ِّوتخرج من مالھ وتركتھ قبل قسمة البستان، وإن جاء وقت بدو الصالح كأن یكون أبر النخل ثم توفي قبل بدو صالحھ، فحینئٍذ البستان في  ّ
بالنسبة للحبوب . صاب، ھذه فائدة وقت بدو الصالحملك االبنین، وال تجب فیھ زكاة؛ ألنھ قد جاء وقت الوجوب ولم یملك كل منھما الن

منھا االشتداد كالحب، فالحب عالمة بدو الصالح فیھ أن یشتد، : والزروع األخرى، ما ھي عالمة بدو الصالح؟ لبدو صالح الحب عالمات
ًما یكون في خلقھ یكون لینا، وتكون أن الحب أول : وذلك) نھى رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم عن بیع الحب حتى یشتد: (وفي حدیث مسلم 

ًخلقتھ لینة حتى إنك لو ضغطت بإصبعك على الحبة لخرج ماؤھا، ثم تبدأ تشتد شیئا فشیئا حتى یكتمل اشتدادھا، فإذا اشتدت واكتمل اشتدادھا  ً
ھ باطل وال یجوز، فھذا الوقت وھو فتلك مرحلة بدو الصالح، فمن باع النخلة قبل اإلزھاء الذي ھو اللون، أو باع الحب قبل أن یشتد فبیع

وقت اشتداد الحب، ولون ثمرة النخیل ھو الحد الذي یفصل فیھ لجواز البیع وعدمھ، وھو الحد الذي یفصل فیھ في ملكیة الثمرة ووجوب 
ًأن یكون شدیدا بعد : ً ثانیا.اللون كما في النخل یحمار ویصفار: أولھا: ھناك عالمات كثیرة لبدو الصالح: یقول العلماء. الزكاة وعدم وجوبھا

ًأن یلین بعد الشدة كالتین، فإن التین یكون شدیدا أول ما یكون فإذا بدأ یلین بدا صالحھ، : العالمة الثالثة. لینھ، كالبر والشعیر فیشتد بعد اللین
ي البطیخ زكاة؛ ألنھ لیس من جنس ما ًالنوع الثالث البطیخ عند بیعھ، طبعا لیس ف فھو عكس النوع الذي قبلھ، وألحق بعض العلماء بھذا

ًیكال، لكن في البیع یشترطون أن یلین؛ ألن البطیخ إذا بدا صالحھ الن، أما إذا كان شدیدا فإنھ لم یطب ولم یكن صالحا ألكلھ العالمة . ً
: العالمة الخامسة. المة صالحھایبدأ یكبر حجمھ حتى یكتمل كالطماطم والباذنجان ونحوھا، ھذه ع: أن یكتمل حجمھ بعد صغره، أي: الرابعة

أن یحلو بعد مرارتھ كقصب : والعالمة السادسة. ّأن یكتمل طولھ بعد قصره كالقثاء والخیار ونحوھا، فتحكم بجواز البیع إذا اكتمل حجمھ
ًالسكر، فإن عالمة بدو الصالح فیھ أن یكون حلوا بعد أن كان مرا  فبعض الزروع یكون، بدو ..أن یتفتح من أكمامھ : والعالمة السابعة. ً

صالحھا عند بدایة تفتحھا كبذر القطن إذا ابتدأ تفتحھ فھو عالمة صالحھ، أو یكتمل التفتح كما في الورد إذا بیع بقصد االنتفاع بھ في مطعم 
 شاء هللا في بیع األصول ھذه عالمات بدو الصالح؛ یترتب علیھا أحكام في الزكاة، وتترتب علیھا أحكام في البیوع، كما سیأتینا إن. ونحوه
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 أن من عادة فقھاء اإلسالم رحمة هللا علیھم واأل: ونحن ننبھ إلى مسألة مھمة، وھي. والثمار، وال بد لطالب العلم أن یلم بمثل ھذه األمور
 

 ال تجب الزكاة فیما یكتسبھ اللقاط أو یؤخذ كأجرة على الحصاد
 

ھو الشخص الذي یلتقط الثمار من تحت النخیل، من عادة الناس في : اللقاط]. أو یأخذه بحصادهفال تجب فیما یكتسبھ اللقاط : [قال رحمھ هللا
القدیم أنھم یتركون للضعفاء والمحتاجین إذا دخلوا البساتین أن یلتقطوا ما یتساقط من الثمر؛ ألن النخل إذا حمل تمره أو رطبھ تتحرك بھ 

ً والرطب رزقا قد ساقھ هللا عز وجل لھؤالء الضعفاء، وكان من سنة الخلفاء الراشدین الریاح، فبتحرك الریاح یسقط شيء من ھذا الثمر
أنھ إذا دخل أحد إلى بستانك أو كنت في طریق في سفر، فمررت ببستان، جاز لك أن تأكل ما : وقضاء عمر بن الخطاب رضي هللا عنھ

إنھ ال یجوز لھ أن یرقى فیجني ولكن یأخذ ما تساقط، ففي ھذه : لواأن ال تتمول، ولذلك قا: تساقط من ثمره بدون إذن صاحبھ، لكن بشرط
ًالحالة ال ُیتعرض لإلنسان غالبا إذا أخذ ھذا الشيء، فلو أن إنسانا یمر على البساتین، ویلتقط ما تساقط فبلغ الذي التقطھ حد النصاب ثالثمائة  ً ّ

أو یأخذه . [لملتقط ولیس في ملكھ، وإنما في ملك غیره، فال تجب علیھ الزكاةال؛ ألنھ بدا صالح ھذا ا: صاع، فھل تجب علیھ الزكاة؟ الجواب
َھذه مسألة فیھا خالف، عندك ثمر من النخیل مثال أو حبوب، فمن عادة المزارعین أنھم یستأجرون أناسا للحصاد وللجذاذ، فعندك ]. َبحصاده ً ً

ً منك مائة صاع، أو آخذ منك خمسین صاعا، فھذه المسألة فیھا خالف بین العلماء، ُّأنا أُجذ لك ھذه المائة نخلة وآخذ: مائة نخلة وقال لك رجل
جذ لي : أنھ إذا قال لھ: ٍال یجوز أن تستأجر األجیر بجزء من عملھ؛ ألنھ غرر، وتوضیح ذلك: بعض العلماء یقول. وھي من مسائل اإلیجار

: إنھ ال یجوز لھ ذلك، واحتجوا بحدیث:  ویكون أخذه من عملھ، ولذلك قالواالنخل وخذ منھ مائة صاع، فإن المائة صاع متوقفة على الجذاذ،
َنھى عنھ؛ ألن : وھذا الحدیث ضعیف، ووجھ قفیز الطحان قالوا) ّنھى رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم عن عسب الفحل وقفیز الطحان(

اطحن وخذ من طحنك، : فھ، فقفیز الطحان بمعنىاطحن لي ھذا الحب وخذ منھ نصف صاع أو خذ منھ نص: الطحان سیطحن، سیقول لھ
ًألننا ال ندري ھل یخرج الجلد ثخینا أو رقیقا، وھل یسلم الجلد أثناء : اذبح الشاة وخذ جلدھا، قالوا: أن یقول لھ: ال یجوز، ومن أمثلتھا: قالوا ً

ًفا فإن األصول تقتضي منعھا لوجود الغرر، وبناء ھي إجارة غرر، فلو كان الحدیث ضعی: سلخھ من الكشط والقد أو ال یسلم، ولذلك قالوا ً
ٍال یستأجر األجیر بجزء مما یقوم بھ، وإنما ُیستأجر بمنفصل عنھ، وعلى ھذا ال یصح ھذا النوع من اإلجارة: على ذلك قالوا ھناك قول آخر . ٍ

ًخذ السیارة واعمل بھا یوما وخذ مما تخرجھ : ًیصح أن یقول لھ مثال: ٍیجوز أن یستأجر األجیر بجزء من عملھ، وعلى ھذا یقولون: یقول
: ًمائة ریاال، ونحو ذلك من المسائل التي ذكرناھا مثل مسألة قفیز الطحان، ومثل مسألة إجارة السالخ بالجلد، وكذلك مسألتان، فإنھ یقول لھ

على القول بالجواز یصبح في ھذه : قالواف. جذ لي النخل وخذ ربع الجذاذ، واحصد لي الحب وخذ مائة صاع، فھذه إجارة بجزء من العمل
َّالحالة لو جذ النخل أو الحب وكان جذذه بثالثمائة صاع، فمع أنھا بلغت النصاب، ال تجب علیھ الزكاة؛ ألن ھذه الثالثمائة وإن كانت قد بلغت 

وال . [احدة، وذلك من المالك الحقیقي لھاالنصاب قد جاء وقت وجوب الزكاة فیھا وقد خوطب بھا الغیر، فال تزكى مرتین، وإنما تزكى مرة و
حبوب المزروعات التي تنبت بنفسھا، والمباحات التي تنبت : أي]. فیما یجتنیھ من المباح كالبرطم والزعبل وبزر قطونا ولو نبت في أرضھ

ھا سواء، لذلك یقال لھا إنھا من ما ینبت من المباحات كاألعشاب ونحوھا، ھذه الناس فی) الناس شركاء في الماء والكأل والنار(بنفسھا 
ًلو أن إنسانا كانت لھ أرض ثم ھذه األرض أرسل هللا علیھا المطر، فأنبتت عشبا، ولھذا : ًالمباحات، فإذا نبتت بنفسھا في مزرعة، مثال ً

 وبلغت النصاب ثالثمائة ًالعشب منھ ما ھو حب مثلما ذكر الزعبل والبرطم؛ وھي الحبة الخضراء، أنبتت نوعا من الزروع التي لھا حبوب
ھذا من جنس المباحات، لیس مما للمكلف فیھ سعي، وإنما ھو من جنس المباحات التي یملكھا سائر : صاع، فھل نوجب فیھا الزكاة؟ قالوا

ذ، فإذا جذھا ملكھا؛ ًإنھ یبدو صالحھا وھي لیست ملكا ألحد، وإنما یملكھا بالج: الناس، فال تجب في مثلھا الزكاة، والسبب في ھذا أنھم قالوا
ھذا : لو أن هللا عز وجل أنبت العشب في مكان، فلیس من حق أحد أن یقول: ًألن العشب والماء والنار مباحات ال تملك إال بالقبض؛ مثال

كاة فیھ، كما ًالعشب لي، إال إذا نبت في أرضھ، أما لو نبت في مكان فملكیتھ تكون بعد الجني، وألنھ بدا صالحھ ولیس ملكا ألحد، فال ز
ٌإن نبتت في أرضھ فھو ملك لھ، ولذلك ال ینازعھ أحد، فتجب فیھ زكاة، وإن نبتت في : وقال بعض العلماء. ذكرنا عن األصل الذي قررناه

  .أرضھ فال تجب علیھ الزكاة؛ ألن هللا أنبتھا وال مالك لھا غیر
 

 األسئلة
...... 

 خرص الثمار والحبوب
 

ًوالثمار ھل في تحدید الخمسة أوسق ال بد من كیلھا صاعا تلو صاع، أم یكفي خرص أھل الخبرة، أثابكم هللا؟ في زكاة الحبوب : السؤال
، والصالة والسالم على رسول هللا وعلى آلھ وصحبھ ومن وااله: الجواب فإذا كان عندك نخل أو كانت عندك : أما بعد. باسم هللا، الحمد 

ھو الذي یخرص؛ من : والخارص. مام الخارص على أصحاب البساتین عند بدو الصالح في النخلحبوب مزروعة، فالسنة أن یرسل اإل
الظن والحدس والتخمین، واألصل في اعتبار الخرص ما ثبت في حدیث عبد هللا بن رواحة كان النبي صلى هللا علیھ : الخرص، والخرص

ن النبي صلى هللا علیھ وسلم والیھود، نصفھ للیھود ونصفھ للمسلمین، وسلم یبعثھ إلى نخل خیبر یخرُصھ؛ ألن نخل خیبر كان مناصفة بی
ٌرجل  أن ھذا الخارص: فالشاھد. فیحتاج أن ُیخرص قبل أن ُیجذ حتى یعرف كم للمسلمین وكم للعاملین واألجراء وھم الذین كانوا بخیبر

.. ًعشرون صاعا .. ً ثالثون صاعا -ًمثال-سیكون بإذن هللا فیھا ھذه النخلة إذا جذت ف: عنده خبرة، یذھب إلى النخیل وینظر في النخلة فیقول
ّعشرة آصع، بخبرتھ؛ ألنھ مع الزمان والدربة والتجربة یستطیع أن ینظر في النخلة فیخرصھا، وھذا شيء أقره الشرع، فإذا نظر إلى النخلة  ٌ

ِّھ، وبعد أن یمر على البستان بكاملھ یقدر أن في ھذا البستان تسعمائة حدد ما فیھا، ثم ینطلق إلى الثانیة والثالثة حتى یجمع ما لإلنسان في نخل
ِصاع مثال، أو ألف صاع، فإذا قدر ألف صاع ُیسقط منھا الربع، والربع ھذا سبب إسقاطھ أن ھناك ما یسقط بسبب الریح، وھناك ما یسقط  ّ ً
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ناك الھبة والعطیة یھبھا صاحب النخل، وھذه ھي السنة، ألن النبي بسبب الرقي على النخل، وھناك ما یأكلھ الطیر، الذي ھو نقر الطیر، وھ
ھذا النخل فیھ : ّصلى هللا علیھ وسلم أمر الخراص أن یتجاوزوا في حدود الربع، فھذا الربع ُیترك لصاحب المال، فیقدر بما دون ذلك، فیقول

ًالربع إعماال لما ذكرناه من السنة الواردة عن الرسول صلى هللا ألف، مع أنھا ألف صاع لكن ُیسقط منھا : ًسبعمائة وخمسون صاعا، ال یقول
ّعلیھ وسلم أنھ وصى الخراص أن ُیسقطوا ھذا القدر؛ ألن في المال طعمة الطیر، وفیھ الساقط، وفیھ الھبة والعطیة ونحو ذلك، فھذا یعتبر في  ّ

 الجذاذ، وھكذا الحبوب تقدر وھي في سنابلھا، ثم بعد ذلك إن جذ الخرص، أما أن ننتظر حتى یجذ ثم یكیل كل ما جذه فال، وإنما یقدر قبل
  .وهللا تعالى أعلم. ًیطالب بإخراج القدر الواجب عشرا أو نصف عشر على التفصیل الذي سیأتي إن شاء هللا تعالى

 
 كیفیة إخراج زكاة عروض التجارة

 
روض التجارة، ھل تجب فیھا الزكاة رغم أنھا ال یحول علیھا الحول، أثابكم إذا كانت من ع.. بالنسبة للموزونات كالبرتقال والتفاح : السؤال

، والصالة والسالم على رسول هللا، وعلى آلھ وصحبھ ومن وااله: هللا؟ الجواب ًفإذا أدخل اإلنسان ماال لكي : أما بعد. باسم هللا، الحمد 
األعیان المنتقلة من عروض التجارة، وال یؤثر فیھا كونھا ال تبقى، فالعبرة یتاجر بھ في الفواكھ أو غیرھا، فالعبرة بھذا المال، وتعتبر 

بدخولھ للمتاجرة بھذا المال، ویعتد بحول رأس المال الذي دخل فیھ للتجارة، فلو كان عنده مائة ألف وأراد أن یدخل في بیع الفواكھ، فإننا 
ٌئٍذ كلما جاء محرم من كل عام، فانظر إلى ما عندك من عروض التجارة من حین: في أول محرم، نقول: متى دخلت في بیعھا؟ فإن قال: نقول

وسیأتي إن شاء هللا تفصیلھ وبیانھ في موضعھ، . الفواكھ وغیرھا وقدرة یساویھ من القیمة، وزكھ على األصل المنضبط في عروض التجارة
  .وهللا تعالى أعلم

 
 معنى التمول

 
یتمول : یقول بعض العلماء: یتمول؟ الجواب: یأخذ ما تساقط من الثمر، إال أن یتمول، فما معنى قولكممن مر ببستان فلھ أن : قلتم: السؤال

ًإنھ یجوز لھ أن یأخذ ما تساقط متموال أو آكالُ◌، یعني: ُّیأخذ معھ، واغتفر بعض أھل العلم التمول وقال: أي یستوي أن یكون لألكل أو : ً
إنھا أحب مالي، فما تأمرني؟ فأذن ! یا رسول هللا: ٌ كان لھ مال في خیبر، فقال-كما في الصحیح-للتمول، وعمر بن الخطاب رضي هللا عنھ 

أن ال : ُلھ النبي صلى هللا علیھ وسلم أن یوقفھا وأن یحبس األصول وأن یتصدق بالثمرة، فتصدق بھا على ابن السبیل غیر متمول، یعني
ًریقھ وال یأخذ ذلك على سبیل االرتفاق معھ زائدا عن حاجتھ التي یأكلھا أثناء األخذ من أن یأخذ بلغتھ وكفایتھ في ط: یتمول منھا، بمعنى

  .تحت النخل، وهللا تعالى أعلم
 

 حكم االلتقاط من بساتین مكة
 

ان في داخل مكة بالنسبة لمكة ال یختلف الحكم، من كان عنده بست: ھل یختلف الحكم في مسألة االلتقاط في مكة، أثابكم هللا؟ الجواب: السؤال
ودخلھ إنسان یجوز لھ أن یأخذ؛ ألن ھذا لیس باللقطة؛ ألنھا في ملك الغیر وصاحبھا معروف، وھذا حكم شرعي أشبھ بھبة شرعیة في مال 

ٌاإلنسان، لیس لھا عالقة باللقطة، اللقطة تكون ماال ضائعا ال ُیعرف صاحبھا، وأما ھذا فھو مال معروف وصاحبھ معروف، وإنما ھو ً  حق ً
  .واجب على اإلنسان ألخیھ المسلم عند وجود حاجتھ، وهللا تعالى أعلم

 
 ًحكم من مات وعلیھ زكاة ودین ال یكفي مالھ لسدادھما معا

 
ألة ُھذه المسألة تعرف بمس: ًإذا توفي رجل وعلیھ زكاة ودین، فأیھما یقدم إذا كانت التركة ال تكفي لسدادھما معا، أثابكم هللا؟ الجواب: السؤال

ازدحام الحقوق، فإذا ازدحم حق  وحق للعباد، قدم حق المخلوق على حق هللا عز وجل، وھذا من جھة أن هللا عز وجل حقوقھ مبنیة على 
ّالمسامحة، وحقوق العباد مبنیة على المشاحة والمقاصة، وذلك أن الشریعة قدمت حقوق األنفس واآلدمیین على حق هللا عز وجل، ولذلك إذا 

ت اإلنسان المخمصة وھو في سفر أو في غربة أو في مكان ما، أصابتھ المخمصة فإن حق هللا أن ال یأكل من المیتة، وقد حرم هللا أصاب
ًالمیتة، فإذا خاف على نفسھ جاز لھ أن یأكل منھا إنقاذا لنفسھ، وأخذ العلماء من ھذا وأمثالھ من أحكام الشریعة أصال؛ وھو أنھ إذا ازدحم حق  ً

ِّوحق المخلوق قدم حق المخلوق؛ ألن المخلوق یطالب بحقھ، وهللا عز وجل كریم یرحم عبده إذا ضاقت یده، أو فاتھ الوقت عن األداء أو هللا 
َّإذا ازدحمت الزكاة والدین یقدم حق الدین على الزكاة، ویخرج من المال الدیون، فإذا فضل فضل أخرج في : ُوجد عنده العذر، ولذلك قالوا

  .ٌ وھكذا إذا كانت علیھ كفارات وحقوق أخرى، فإنھ ُیخرج منھا بعد أداء دیون العباد، وهللا تعالى أعلمزكاتھ،
 

 حكم دفع المرأة زكاة حلیھا إلى زوجھا
 

ابكم َّأرید أن أخرج زكاة الذھب والحلي الذي یلبسھ أھلي، وأنا رجل علي دیون، ھل یجوز لي أن أسدد دیوني من مبلغ الزكاة، أث: السؤال
یجوز دفع الزكاة : فمن أھل العلم من یقول: بالنسبة لدفع الزكاة إلى الزوج فیھا وجھان مشھوران ألھل العلم رحمة هللا علیھم: هللا؟ الجواب

 استأذنت على النبي صلى هللا علیھ وسلم وأخبر بالل رسول هللا صلى هللا: من الزوجة لزوجھا، لحدیث زینب رضي هللا عنھا وأرضاھا لما
امرأة عبد هللا بن مسعود ، ثم دخلت على رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم واستفتتھ أنھا ترید أن تتصدق، : ُّأي الزیانب؟ قال: علیھ وسلم فقال
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 إذا :قالوا. صلة الرحم، والصدقة: وأن أبناء عبد هللا بن مسعود في ضیعة وحاجة، فأمرھا أن تتصدق علیھ، وأن الصدقة علیھ لھا فیھا أجران
ًیدل على أنھ یجوز صرف الزكاة إلى الزوج، وبناء  ًكان ھذا أصال یدل على أنھا إذا بذلت لزوجھا أنھا متصدقة، ولو كانت في النفل، فإنھ

 ال یجوز للزوجة أن تدفع زكاتھا: وقال بعض العلماء. یجوز أن تدفع المرأة زكاتھا إلى زوجھا، وھذا القول أقوى القولین: على ذلك قالوا
ًوالذي یظھر كما ورد في السؤال أنھ إذا كان الزوج مدیونا ومحتاجا، ولم تحابھ المرأة . لزوجھا؛ ألنھا ستستفید من الزكاة؛ ألنھ سینفق علیھا ً

  .وهللا تعالى أعلم. یجوز أن تدفع زكاة حلیھا إلیھ
 

 كیفیة إخراج زكاة العقارات
 

ت من أراض وغیرھا، وذلك بقصد المحافظة على رأس مالھ من إنقاص الزكاة لھ، ھل رجل لدیھ مال واستثمره في شراء العقارا: السؤال
ًعلیھ شيء في ذلك؟ وما الحكم إذا كان المال لیتامى، ویقصد بذلك المحافظة على مالھم كما ھو، جزاكم هللا خیرا؟ الجواب ھذا المال الذي : ٌ

ًارة فاألرض تجب زكاتھا إذا باعھا، فلو اشترى أرضا ومكثت عشرین سنة یشتري بھ العقارات ویبیعھا، إذا اشترى األرض وعرضھا للتج
لم تبع ثم باعھا بعد عشرین سنة فعلیھ أن یزكیھا لسنة واحدة، وبھذا القول قال سعید بن المسیب والقاسم بن محمد بن أبي بكر الصدیق ، 

ار الھجرة أبو عبد هللا مالك بن أنس ، وقال بھ بعض فقھاء وكذلك قال بھ عروة بن الزبیر وخارجة بن زید بن ثابت ، واختاره إمام د
تمت لھا سنة  ًوبناء على ذلك إذا اشترى األرضین، فكل أرض یعتبر فیھا الزكاة إذا باعھا، إذا. الشافعیة والحنابلة رحمة هللا على الجمیع

اه، وال تجب الزكاة في عین المال، وھناك فرق بین كاملة وھي معروضة للتجارة، فلو مكثت سنوات زكاھا لسنة واحدة لألصل الذي ذكرن
عرض التجارة بالعقارات، وعرض التجارة بالمنقوالت، فعرض التجارة بالعقارات أشد لما فیھ من الضیق والحرج الذي نفى هللا عز وجل 

ة ألف، وھو طیلة ھذه العشر وجوده في الشریعة، فإن الرجل ربما عرض أرضھ وھي تساوي المالیین ثم یبیعھا بعد عشر سنوات بمائ
السنوات یزكیھا على أن قیمتھا المالیین، ثم بعد ذلك تنزل إلى ھذا السعر وھذا موجود، ربما كانت األرض في مكان وعلیھ الطلب والرغبة 

. لزھید الیسیر، وقد وقع ھذاواإللحاح، فتبلغ المالیین واألسعار الخیالیة، فیدفع زكاتھا، ثم یشاء هللا عز وجل أنھا تنزل حتى تباع بالشيء ا
ًوأعرف رجال من القرابة كانت أرضھ تساوي تسعة مالیین ثم وصلت إلى عشرة، وما زال على ذلك قرابة عشر سنوات أو أكثر، ثم باعھا 

ا بھ، فالحرج بما یقارب الملیون وشيء یسیر، فلو أنھ طیلة العشر سنوات وھو یزكي ربما یخرج قیمتھا قبل أن یملك القیمة التي سیبیعھ
موجود والمشقة حاصلة، وأفتى ھؤالء األئمة من السلف من التابعین كـسعید بن المسیب وخارجة بن زید والقاسم بن محمد بن أبي بكر 

وأموال . إنھ یزكیھا لسنة واحدة، وذلك بعد قبضھا، وال تجب علیھ الزكاة طیلة ھذه السنوات: الصدیق وعروة بن الزبیر، كلھم یقولون
اتجروا في أموال الیتامى ال تأكلھا : (تامى تجب فیھا الزكاة على الصحیح، وفي األثر عن عمر بن الخطاب رضي هللا عنھ أنھ قالالی

  .وھو مذھب جمھور العلماء) الصدقة
  

 [2[ باب زكاة الحبوب والثمار -شرح زاد المستقنع 
  

وما .  بال مئونة ففیھ العشر، وتجب زكاتھ إذا اشتد الحب وبدا صالح الثمرما سقي من الحبوب والثمار بالمئونة ففیھ نصف العشر، وما سقي
 .ًوجد مدفونا من عھد الجاھلیة ففیھ الخمس، وھو ما یسمى بالركاز

  
 إیجاب العشر فیما سقي بال مئونة

 
. دنا محمد وعلى آلھ وصحبھ أجمعینبسم هللا الرحمن الرحیم الحمد  رب العالمین، والصالة والسالم على أشرف األنبیاء والمرسلین، سی

شرع المصنف رحمھ هللا في ھذا الفصل ببیان المقدار الذي ]. ٌیجب عشر فیما سقي بال مئونة: ٌفصل: [فیقول المؤلف علیھ رحمة هللا: أما بعد
ذلك ما ثبت عن النبي صلى هللا ّأوجب هللا عز وجل في زكاة الحبوب والثمار، فبین أنھ العشر، والعشر ھو الواحد من العشرة، واألصل في 

. ما كان سقیھ بمئونة: القسم األول: وھذا یدل على أن الحبوب والثمار تنقسم إلى قسمین) . فیما سقت السماء العشر: (علیھ وسلم أنھ قال
بتعب ونصب، وذلك : أي) ونةما سقي بمئ: (مأخوذة من المئن وھو التعب والنصب، وقالوا: والمئونة. ما كان سقیھ بغیر مئونة: القسم الثاني

ھو شأن المزارع في غالب أحوالھا، أنھا تفتقد إلى خروج الماء واستنباطھ من األرض، ثم بعد ذلك توزیعھ وتقسیمھ على األماكن التي یراد 
دیثة كالمكائن الزراعیة سقیھا، فھذه مئونة وتعب وكلفة ومشقة، ویشمل ذلك ما كان باآلالت القدیمة كالسواني ونحوھا، وما كان باآلالت الح

ومضخات المیاه، فإن اإلنسان إذا سقى بھا یعتبر في حكم من سقى بما فیھ مئونة ومشقة، وإذا كان الزرع یسقى بالمئونة والمشقة ففیھ نصف 
ما تسقیھ األمطار من العشر، وأما إذا كان یسقى بغیر مئونة وھو القسم الثاني الذي ال تعب فیھ، والمراد بھ ما تسقیھ العیون والسیول، و

یجب إخراج : السماء، فھذا ال مئونة فیھ وال تعب بالنسبة للماء، وال مشقة في استنباطھ واستخراجھ، فجعل هللا الزكاة الواجبة فیھ العشر، أي
ة من الذي ال مشقة عشره صدقة للفقراء والمساكین الذین سمى هللا عز وجل من المستحقین، وال شك أن الذي فیھ المشقة والتعب أعظم كلف

أن یحتاج إلى : الحالة األولى: والذي ُیسقى بدون مئونة، وھو الذي تسقیھ العیون والسیول واألنھار ففیھ تفصیل، ولھ حالتان. فیھ وال تعب
سیول ما دامت كل ما سقي بال: معالجة ما، وذلك بتحویلھ إلى مكان الزرع، ووجود مشقة في رفعھ إلى ذلك المكان، فمن أھل العلم من قال

ّ فال كلفة فیھ وال مشقة، والواجب على صاحبھ العشر، سواء حول الماء وجعلھ في سواق وتكلف - وكذلك العیون واألنھار- تصیب األرض  ٍ ّ ً
 السواقي، أو أن الماء بنفسھ سرى على األرض كالریاض المعروفة في البادیة، یجعلونھا على أماكن جریان السیل، أو في شرائع الجبال،

فھذه ال مشقة فیھا؛ ألن الماء سینزل وسیصیب ھذه األماكن التي ُبذر فیھا الحب، فعند ھؤالء العلماء یستوي أن یكون السیل قد أصاب 
ًاألرض مباشرة، أو أدخلتھ أنت إلى األرض فتكلفت في إدخالھ، بأن تكون قد جعلت لھ حاجزا أو صخرة یصطدم بھا ثم یدخل إلى مزرعتك، 
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ق بین الذي سقي من السماء، والذي یحتاج إلى معالجة بالسیل واألنھار، فیقولفبعض العلماء ھذا مئونة ومشقة، فیكون فیھ نصف :  یفرِّ
 فھذا فیھ كلفة - كما ورد في الحدیث-وأما ما ُسقي بالنضح . أنھ ال فرق؛ ألنھ سقتھ السماء، وداخل فیما سقتھ السماء: والصحیح. العشر

نبط الماء ویتكلف إخراجھ، ھناك حالة تستثنى من السیول واألنھار، وھي حالة المضخات المائیة الموجودة اآلن، فإذا أنھ یست: ومشقة، ومعناه
ِّاحتاج المزارع لوضع مضخة على السیل من أجل أن یجذب بھا الماء خفف عنھ في الزكاة؛ ألنھ في حكم النضح، أما لو دخل السیل بنفسھ 

ق بین ما سقي بمئونة ومشقة وتعب وبین ما أو دخل بمعالجة، فإنھ ال یصد ق علیھ أنھ مما فیھ المشقة، وإنما یجب فیھ العشر، وعلى ھذا ففرِّ
سقي بدون مئونة ومشقة وتعب؛ وھذا یدل على سماحة الشریعة، ورحمة هللا عز وجل بعباده، وحكمتھ في تشریعھ جل شأنھ؛ ألن الذي فیھ 

علیھ العشر، ولكن الذي ال كلفة فیھ وال : ّلمال والجھد والوقت، ولذلك یكون حظھ من زرعھ أقل لو قلناالمشقة سیحتاج اإلنسان إلى كلفة من ا
 ...... .ّمشقة فإن األوجھ أن یكون حظ الفقراء فیھ أكبر، وھو نصاب العشر كما سن النبي صلى هللا علیھ وسلم

 
 إیجاب نصف العشر فیما سقي بمئونة

 
مع المئونة والكلفة والمشقة، سواء كانت بالسواني القدیمة، أو كانت بالدلو والرشاء القدیم، أو كانت : أي]. ونصفھ معھا: [قال رحمھ هللا

نصف : بالمضخات الموجودة اآلن من المكائن الزراعیة وآالت الضخ، كل ذلك یعتبر مما فیھ مئونة ومشقة، فیجب علیھ نصف العشر، أي
 فزرعھا -وھي التي تسمى في العرف بالریاض التي تكون في البادیة-ًا یصبھا المطر والسیل ًفلو أن إنسانا ملك أرض. عشر ما یخرجھ

 ألف صاع من الحب، فإذا كان قد زرعھا وأصابھا الماء من قطر السماء بدون كلفة وال مشقة وال مئونة، أوجبنا علیھ -ًمثال- فأخرجت لھ 
یعتبر التخفیف : وبعض العلماء. كاة، وتسعمائة صاع لك، ھذا بالنسبة للواجبعلیك مائة صاع كز: مائة صاع، نقول: ُْعشر ألف صاع أي

على األصل الذي ذكرناه، یسقط عنھ الثلث أو الربع، ثم بعد ذلك یحسب الزكاة من السبعمائة والخمسین التي تعادل ثالثة أرباع ما أنتجتھ 
نھ ثلث ما تخرجھ أرضھ أو الربع كما ورد في الحدیث عن النبي نسقط ع: األرض، ویوجب علیھ عشرھا، فإذا كان یخرج ألف صاع، یقول

ً، أقل ما یترك ھو الربع، فربع األلف مائتان وخمسون صاعا، ثم بعد ذلك من )إذا خرصتم فدعوا الثلث وإال فالربع: (صلى هللا علیھ وسلم ّ
 ...... .ًالسبعمائة والخمسین الباقیة ُیخرج عشرھا وھو خمسة وسبعون صاعا

 
 ار الزكاة إذا سقي الزرع بمئونة تارة وبدون مئونة تارة أخرىمقد

 
إذا كانت : ًوثالثة أرباع العشر إذا كان یسقى بالمئونة وبدون مئونة، وھذا إذا كان نصف السنة، مثال]. وثالثة أرباعھ بھما: [قال رحمھ هللا

أشھر وھي تسقى باألمطار والسیول واألنھار، أو تكون ھناك ھناك األمطار والسیول، فترك األرض لألمطار والسیول فسقتھا، فمضت ستة 
عین تجري ستة أشھر وتنقطع، فھذه األرض نصف السنة تسقى بدون مئونة، ثم النصف الثاني یكون سقیھا باآلالت والمكائن الزراعیة؛ إذا 

دھا فھو نصف السنة كذلك، ولیس ألحدھما أغلبیة جئنا ننظر إلى وجود المئونة فھي نصف السنة، وإن جئنا ننظر إلى فقد المئونة وعدم وجو
ًنوجب علیھ العشر في النصف األول من العام، فیكون حینئٍذ ثابتا في ذمتھ ھذا العشر في الستة األشھر األولى، ثم الستة : على اآلخر، فقالوا

 نصف العام األول العشر ونصفھ نصف األشھر األخرى نوجب علیھ نصف العشر، فیكون علیھ ثالثة أرباع العشر؛ ألنك إذا حسبت في
ًلو كان عنده مثال ألف صاع، : مثال ذلك. العشر، وحسبت في نصف العام الثاني نصف العشر ونصفھ الربع، أصبح المجموع ثالثة أرباع

علیھ :  حینئٍذ نقولھذه األلف صاع ُسقي منھ نصف عام بدون مئونة، الستة األشھر األولى، وسقي الستة األشھر األخرى بمئونة، فالواجب
ًالعشر في نصف العام األول، وعلیھ نصف العشر في نصف العام الثاني، وحینئٍذ یكون ثالثة أرباع العشر واجبا علیھ؛ ألن العشر لم یستتم 

عشر، ثم في نصف العام األول، فیكون علیھ حینئٍذ نصف العشر؛ ألن نصف العام إذا كان العام كلھ فیھ عشر، فنصف العام فیھ نصف ال
ًالنصف الثاني علیھ نصف العشر، ولم یستتم عاما كامال فعلیھ ربع العشر، فحینئذ نصف العشر وربع العشر یصبح حینئٍذ ثالثة أرباع العشر،  ً

نصف ًعلیھ نصف العشر فعلیھ خمسون صاعا، والواقع نصف العشر ألنھا : علیھ ألف صاع فیھ مائة صاع منھا، وإذا قلنا: فإذا نحن كنا قلنا
عام، فعلیھ حینئٍذ الخمسون، ثم تنتقل إلى النصف الثاني الذي فیھ المشقة والعناء، فعلیھ نصف العشر، ونصف العشر خمسون، ولما كان 

ًوھو خمس وعشرون صاعا ثم تضیف الخمسة والعشرین إلى الخمسین لیصبح المجموع خمسا وسبعین  نصف عام توجب علیھ نصفھا ً
إن كان أكثر انتفاع النخل بالمئونة فنحسب نصف العشر، وإن كان أكثر انتفاع النخل بالسقي بال مئونة ]. ًكثرھما نفعافإن تفاوتا فبأ. [ًصاعا

ًوھو سقي األنھار والسیول والعیون، فحینئٍذ علیھ العشر، فینظر إلى ما ھو أكثر نفعا، ھذا إذا تفاوتت بحیث ال یمكن أن ینضبط، إذا ضبطنا 
َّضبطنا الثاني بنصف عام فال إشكال، فتعطي لكل نسبتھ، أما إذا لم ینضبط، فینظر إلى أكثرھما نفعا فحینئٍذ یغلب، األول بنصف العام و ً ٍ

إما أنھ یسقى بالنضح والمئونة والمشقة ففیھ نصف العشر بال : إذن عندنا عدة أحوال]. ومع الجھل العشر. [والحكم لألكثر، والنادر ال حكم لھ
ٌون یسقى بال مئونة وال مشقة ففیھ العشر بدون إشكال، وإما أن یكون مشتركا بینھما معلوم نصاب كل واحد منھما كنصف إشكال، وإما أن یك ً

ال :  بمعنى- وھي الحالة الخامسة-ًأن یتفاوتا فالنظر إلى ما ھو أكثر نفعا، وإما أن ُیجھل الحال  ونصف، فحینئٍذ لھذا نصفھ ولھذا نصفھ، وإما
ًال أكثرھما نفعا وال نعرف مقدار النضح، وال نستطیع أن نمیز ما ھو بدون نضح، فحینئٍذ یرجع إلى العشر، وھذا مرده نستطیع أن نعرف 

: ِّإلى األحظ للفقراء؛ ألن الزكاة مبنیة على حق  عز وجل أوجبھ للفقراء والضعفاء، فغلب حق الفقراء على حق األغنیاء، ولذلك قالوا حینئٍذ
 ...... . ننتقل إلى العشر ونوجب علیھ زكاة عشر مالھإذا كان ال یدري

 
 وقت وجوب الزكاة في الحبوب والثمار

 
ّقد بینا أن اشتداد الحبوب من عالمة بدو الصالح، فالحب أول ما ]. وإذا اشتد الحب وبدا صالح الثمر وجبت الزكاة: [قال رحمھ هللا تعالى
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 بدا صالحھ وجاز بیعھ حینئٍذ، أما قبل االشتداد فال یجوز -كما في روایة الصحیح-ّذا اشتد وابیض ًیكون یكون لینا في سنابلھ، ثم یبدأ یشتد، فإ
َّالبیع وال یحكم ببدو صالح، فإذا اشتد الحب یبعث اإلمام الخراص، والخارص ھو الشخص الذي لھ خبرة في الحبوب والنخیل، بحیث ینظر : ُ

ًھذا النخل فیھ مثال ألف صاع، ویبیِّن أو یقدر ما على كل نخلة، :  على سبیل التقریب، فیقولإلیھا ویعلم مقدار ما فیھا عن طریق التجربة
والدلیل على . وھذا راجع إلى الخبرة وكثرة االبتالء في ھذا العمل، فذلك یجعل اإلنسان من السھل علیھ أن ینظر إلى النخلة، ویعلم ما بھا

، وخیبر لما )أنھ كان یبعث عبد هللا بن رواحة إلى خیبر: ( النبي صلى هللا علیھ وسلمما ثبت في الحدیث الصحیح عن: مشروعیة الخرص
فتحھا النبي صلى هللا علیھ وسلم كان بھا الیھود، فنظر الرسول صلى هللا علیھ وسلم إلى خیبر وإذا بھا أرض زرع، فالصحابة سیرجعون 

ھو استفاد منھا، وال استفادت یھود، فسألوه أن یتركھم في ھذا النخل یعملون فیھ معھ إلى المدینة، وال شك أن ھذا الزرع سیتلف ویھلك، فال 
وفي . ویصلحونھ حتى یثمر، وإذا أثمر قسمت الثمرة بینھ علیھ الصالة والسالم وبین الیھود، فوافقھم النبي صلى هللا علیھ وسلم على ذلك

وھو النصف، فیكون لھم نصف الثمرة وللنبي -ساقي أھل خیبر على الشطر أن النبي صلى هللا علیھ وسلم : (الصحیحین من حدیث ابن عمر 
أنھ یحدد : یخرص بمعنى)  فكان یبعث عبد هللا بن رواحة رضي هللا عنھ وأرضاه لكي یخرص نخل خیبر-صلى هللا علیھ وسلم نصف الثمرة

ّبین أن نصف النخل على قدر ما بین عبد هللا بن رواحة  فیدفعون النصف الذي ت- كم في ھذا النخل من اآلصع، ثم یخلى بین الیھود والنخل
للنبي صلى هللا علیھ وسلم، فھذا أصل في مشروعیة الخرص، والعلماء مجمعون على مشروعیة الخرص، وأنھ إذا بدا الصالح یبعث اإلمام 

]. وإذا اشتد الحب وبدا الصالح: [قال. ھمالولي من یخرص للناس نخیلھم وحبوبھم، لیقدر المقدار الذي أوجب هللا وفرض في نخیلھم وحبوب
ّعالمة عامة، ونحن بینا العالمات الخاصة والعالمات العامة في بدو الصالح، ) بدا الصالح: (عالمة خاصة، وقولھ) اشتد الحب: (قولھ

، ثم یخلى بین الناس وبین فالحبوب والثمار إذا بدا صالحھا ینظر كم یحمل ھذا النخل أو ھذا الزرع من الحبوب والثمار ویحسب ویقدر
ًالحبوب والثمار ینتفعون بھا، فیترك لصاحب البستان بستانھ، أن یأكلھ بلحا ورطبا وتمرا، وأن یبیع وأن یتصدق وأن یھدي، یخلى بینھ  ً ً

والثمار والعنب وبینھ، حتى إذا انتھى وجذ جاء إلى الولي بالمقدار الذي حدد في زكاة المال، فیأتي الخارص ویخرص النخیل والحبوب 
فھذا كلھ یدل على ) أن النبي صلى هللا علیھ وسلم بعث عتاب بن أسید رضي هللا عنھ لیخرص العنب والنخیل: (وغیره، وقد ورد في الحدیث

 ما ھذا نخلكم وھذا زرعكم افعلوا بھ: مشروعیة الخرص عند بدو الصالح، وإذا بدا الصالح وحدد المقدار الواجب یترك الناس، یقال لھم
وال یستقر ]. (وال یستقر الوجوب إال بجعلھا في البیدر: [قال المصنف رحمھ هللا. ُشئتم، وإنما یجب علیكم أن تخرجوا من الزكاة قدر كذا وكذا

َّ إذا ُجذ والتمر. وھو المكان الذي تجلب إلیھ الثمرة) في البیدر(بجعل الثمار والحبوب : أي) إال بجعلھا(ال ویطالب الفالح  :بمعنى) الوجوب
ّیكون فیھ شيء من اللین، فیحتاج إلى أن یشمس، فیبسط في مكان یسمى بالبیدر، فھذا المكان تضربھ فیھ الشمس حتى یقوى ویشتد؛ لكي 
ُیصلح الختزانھ، وكذلك أیضا لكنزه في اآلالت التي یكنز فیھا، أما لو أخذ قبل ذلك من النخلة مباشرة ووضع في اآلالت فربما فسد فلم  ً

َوأما الحبوب فإنھا تحتاج بعد أن تجذ إلى أن توضع ثم . یصلح لألكل، ولذلك یحتاج إلى أن یشمس، فھذا البیدر ھو المكان الذي یشمس فیھ ُ
فقبل جلبھا إلى ھذا المكان ال . تفرش وتصفى، وبعد ذلك ینتفع الناس بھا، وتخرج ألجل أن تكون في مصالحھم فیطعمونھا ویرتفقون بھا

العبرة بالجذ، فإذا جذ، وجبت علیھ الزكاة، واستقرت في ذمتھ؛ لقولھ : جوب على أحد قولي العلماء رحمة هللا علیھم، منھم من قالیستقر الو
َوآتوا حقُھ یْوم: تعالى َ َ ََّ ِحصاده  ُ ِ َ فإن تلفت . [فأمر هللا عز وجل بإیتاء الحق عند الحصاد وحین الحصاد، ولذلك یجب علیھ ذلك] 141:األنعام[َ

ِوھذا بناء على القول الذي یشترط أن تكون في البیدر، فھذا القول الذي یشترط ھذا الشرط ال یطالب صاحب ]. ٍّقبلھ بغیر تعد منھ سقطت َ ْ َ ً
ما - ّالنخل بالزكاة ودفعھا إذا تلفت قبل وضعھا في البیدر، ولكن بشرط أن ال یفرط، فإن فرط ضمن، فإذا أصابتھا اآلفة قبل جلبھا إلى البیدر 

 فحینئٍذ ال یلزمھ الضمان، فال تجب علیھ - جاء السیل وأغرقھا-  فأصابھا إعصار وتلفت أو أصابھا غرق - بین الجذاذ وبین جلبھا إلى البیدر
في ِّأما على القول الثاني فإنھ بمجرد جذه یعتبر . الزكاة، وال یطالب بدفعھا، ھذا حسب القول الذي یشترط الستقرار الوجوب أن تجلب للبیدر

كیف یدفعھا للوالي وھي لم تستصلح بعد وال یمكن : واألولون یقولون. حكم اآلخذ لھا، وحینئٍذ إذا تأخر في دفعھا للمستحقین یتحمل المسئولیة
ُأن یكیلھا إال بعد أن توضع في البیدر وتشمس ثم بعد ذلك تكال، ویمكن أن تخرج للناس؟ من وھذا القول للجمھور رحمة هللا علیھم، وھو ! ّ

. إذا تلفت من غیر تعٍد لم یضمن، وإن تلفت بتعٍد ضمن: ًجھة النظر أقوى وظاھر التنزیل على القول األول لھ وجھھ، وبناء على ذلك یقولون
وتلفھا بتعٍد كأن یأتي ویجذ الثمرة ثم یضعھا في بیدر مكشوف أمام الناس، ومزرعتھ مفتوحة لكل من أراد أن یدخل، فجاء السارق وأخذ 

ُرة؛ فھذه السرقة وقعت بتعد وتفریط منھ، فإذا فرط وتعدى ألزم بعاقبة تفریطھ، فیجب علیھ ضمان الزكاة، وال تسقط عنھ الزكاة على ھذا الثم ّ ٍّ
تعاطى أسباب الفساد، كأن یرسل الماء علیھا، أو یضعھا في الشمس على طریقة یفسد بھا التمر، فحینئٍذ : أي) أو تعدى. (ّالوجھ ألنھ فرط

 ...... .ُأنت الذي تعدیت فتلزم بما فعلت من التعدي، وتجب علیك الزكاة، فیشتري غیرھا ویدفعھا زكاة بالمقدار الذي وجب في ذمتھ: لنقو
 

 حكم إیجار األرض للزراعة
 

صف العشر، إذا تبینت ھذه األحكام من وجوب العشر ووجوب ن]. ویجب العشر على مستأجر األرض دون مالكھا: [قال المصنف رحمھ هللا
ٌّإما أن تكون األرض والزرع ملكا لإلنسان، فحینئذ ال إشكال، والكالم الذي مضى منصب على صاحب : فالنخل والزرع ال یخلو من حالتین ً

أن تكون األرض لشخص، والزروع والثمار لشخص آخر، ومن أمثلة ھذه الحالة : الحالة الثانیة. األرض بما أنتجت أرضھ من حبوب وثمار
ّأجرني ھذه األرض عشر سنوات، وھذه ھي مسألة إجارة األرضین للزراعة، وھي مسألة اختلف العلماء رحمة هللا علیھم : قول لك رجلأن ی

ًالتحریم مطلقا، كما ھو مذھب الظاھریة، لقولھ : القول األول: فیھا ھل تجوز إجارة األرضین للزراعة، أو ال تجوز إلى ثمانیة أقوال مشھورة
وھذا القول الذي یقول بھ . وھو حدیث جابر في الصحیح) من كانت لھ أرض فلیزرعھا أو لُیزرعھا أخاه وال یؤاجرھا: (ة والسالمعلیھ الصال

ًصحیحا لكنھ منسوخ؛ ألنھ كان في أول األمر حینما قدم النبي صلى هللا علیھ وسلم إلى المدینة،  الظاھریة قول ضعیف، وإن كان الحدیث
 أو لُیزرعھا - بنفسھ: أي-من كانت لھ أرض فلیزرعھا : (ق في الید وكانوا في فقر وشدة، فقال علیھ الصالة والسالمفكان بالمھاجرین ضی

ال یؤجرھا على أخیھ المسلم، وھذا تعظیم ألخوة اإلسالم وتقدیم لھا على مصالح : ، یعني)  وال یؤاجرھا- ِّیمكن أخاه من زراعتھا: أي-أخاه 
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 صلى هللا علیھ وسلم في أول مقدمھ إلى المدینة عن المؤاجرة، ثم رخص فیھا كما جاء في حدیث رافع بن خدیج الدنیا، ولذلك نھى النبي
ًتجوز إجارة األرضین مطلقا، وبھ قال بعض السلف رحمة هللا علیھم، وھذا القول یحتج بحدیث : القول الثاني. رضي هللا عنھ في الصحیحین

إنما كانوا یؤاجرون على الماذیانات : (ّثم بین رافع سبب ھذا النھي وقال) لم نھى عن كراء المزارعأن النبي صلى هللا علیھ وس: (رافع 
ّما معنى ھذا الحدیث؟ أراد رافع أن یبین السبب في النھي عن ) ٍوأقبال الجداول فیسلم ھذا ویھلك ھذا، وأما ما كان بشيء معلوم فال بأس

النھي المطلق الذي اشتمل علیھ حدیث جابر في مقدمھ : الصورة األولى: ھي وقع على صورتینزراعة األرضین غیر النھي األول؛ ألن الن
جاء لصورة : والنوع الثاني من النھي. علیھ الصالة والسالم على المدینة، وھو نھي متجھ إلى األنصار الذین كانوا یملكون أرض المدینة

-وازرعھا، فما یخرج من زرع بجوار الماذیانات وأقبال الجداول خذ أرضي : مخصوصة من اإلجارات، كان الرجل یقول للرجل
 فھو لي؛ فمن ذكاء صاحب األرض یعلم أن الذي بجوار الماء - والماذیانات ھي التي تسمى اآلن القناطر والجداول التي یجري فیھا الماء

ًى لو عاش یكون أقل نتاجا وأضعف، فلذلك یشترط یعیش، وأن الذي ھو بعید عن الماء قد یعیش وقد ال یعیش، لمكان العطش والظمأ؛ وحت ّ
رب األرض أن یكون لھ الزرع الذي یكون على الجداول، ویكون للذي یستأجر ما ھو بعید عن الجداول، وفي ھذا ظلم وغرر، فھو یتضمن 

َالظلم؛ ألن ھذا المسكین یتعب باستصالح األرض ثم یْسلم الذي لغی: المحظور األول: محظورین شرعیین ره ویھلك الذي لھ، فھذا من الظلم، َ
 یستغل تعب - صاحب األرض- فھذا المؤجر ) أرأیت لو منع هللا الثمرة على أخیك فبم تستحل أكل مالھ؟: (ولذلك قال صلى هللا علیھ وسلم

ً وكده ونصبھ ویأخذ من حبھ دون أن یستفید اآلخر شیئا إذا لم یسلم البعید- العامل في األرض- المستأجر  ّ أنھ من الغرر، كما قال رافع : یاثان. ّ
یسلم : (ّغرر فالن بفالن إذا خاطر بھ وعرضھ للخطر، فیقولون: والغرر ھو المخاطرة؛ مأخوذ من) فیسلم ھذا ویھلك ھذا: (في نفس الحدیث
األرض یستفید كأن رب األرض یغرر بالمستأجر، فیجعلھ یستأجر على رجاء أن یجد مصلحة وال یجد مصلحة، لكن رب ) ھذا ویھلك ھذا

فأصحاب القول الثاني الذین یجوزون مؤاجرة األرضین یحتجون بحدیث رافع، ولكن الحدیث ال یدل على قولھم؛ ألن القول أعم . المصلحة
ًكان الدلیل أخص من القول أو القول أعم من الدلیل فحینئٍذ ال یصلح الدلیل دلیال إلثبات القول كلھ، وإنما یصلح من الدلیل، وإذا ّ  في حدود ما ّ

ٍإنما كانوا یؤاجرون على الماذیانات وأقبال الجداول فیسلم ھذا ویھلك ھذا، وأما ما كان بشيء معلوم فال : (ورد بھ الدلیل، فحدیث رافع یقول
 بالذھب یجوز أن یؤجر األرض: ٍتجوز إجارة األرضین إال بجزء مما یخرج منھا؛ بمعنى: القول الثالث. ّمحدد: أي) بشيء معلوم). (بأس

ھذا النصف : ٍوالفضة، أما بالطعام الذي یخرج منھا فال یجوز؛ ألنھ إذا كان بجزء مما یخرج منھا، فإنھ یعتبر من باب الغرر؛ ألنھ لو قال لھ
ة؛ لي والنصف الثاني لك، یحتمل أن یسلم ھذا ویھلك ھذا، وتقع الخصومة بینھما، فمنعوا من ذلك، وھذا القول یضعف على حدیث المزارع

أنھ تجوز إجارتھا إال بالطعام، یجوز إجارتھا بكل شيء إال بالطعام، : والقول الرابع. ألن المزارعة تكون في الجزء المعلوم من األرض
أعطیك مائة صاع أو أعطیك مائتي صاع، : إنھ ربا؛ ألنھ إذا استأجر األرض وقال: سواء كان منھا أو من غیرھا؛ والسبب في ذلك یقولون

ئٍذ قد باع الطعام بالطعام، ألن حقیقة األمر أنھ استفاد من األرض ألف صاع، وأعطاك في مقابلھا مائتي صاع، فباع الطعام بالطعام فإنھ حین
أنھ تجوز إجارتھا بالنقدین فقط، وھذا القول ھو من أقوى األقوال، وھو الذي عناه رافع : القول الخامس. ال یجوز: ًنسیئة ومتفاضال، فقالوا

وھناك أقوال . وذلك لزوال العلة التي سبقت اإلشارة إلیھا في األقوال المتقدمة) ٍوأما ما كان بشيء معلوم فال بأس بھ: ( عنھرضي هللا
ًإذا ثبت ھذا فإن استأجر رجل من رجل أرضا وقال. ضعیفة، لكن ھذه ھي أشھر األقوال المعتمدة على النصوص ٍ ھذه األرض ال ! یا فالن: ٌ

إما أن یستأجرھا للزراعة، أو یستأجرھا لغیر الزراعة، إن استأجرھا لغیر الزراعة فال إشكال، وإن : لھا من حالتینیخلو االستئجار 
إن كانت األرض فیھا بئر ماء، ویغلب على الظن بقاؤه وبقاء مصالحھ، وقصد منھا الزرع : استأجرھا للزراعة ففیھ تفصیل عند العلماء

، وإذا لم یخرج فأنا أتحمل : الزراعة ولم یكن بھا بئر ماء، وقالفیجوز، وأما إذا استأجرھا بقصد  ًأحفر إن أخرج هللا لي ماء فالحمد 
 جازت -وھو وجود البئر أو وجود العین-الخالصة أنھ إذا كان في األرض ما یعین على زراعتھا . المسئولیة، فھذا من الغرر الذي ال یجوز

ات، وفي كل سنة یزرع فیھا الحبوب، فزرع فیھا في النصف األول من العام وزرع فیھا في إجارتھا للزرع، فلو استأجرھا عشر سنو
تجب الزكاة على المستأجر؛ ألن : النصف الثاني من العام، فھل تجب الزكاة على رب األرض ومالك األرض أو على المستأجر؟ الجواب

: ًجب إخراج الزكاة على من ملك الحب أصلھ وفرعھ، وبناء على ذلكرب األرض لم یملك ھذا الزرع ال أصولھ وال فروعھ، وحینئٍذ الوا
المستأجر ھو المطالب بإخراج الزكاة، وتجب علیھ الزكاة بنفس : فنقول. ّیجب علیھ أن یخرج الزكاة من حبھ ونتاجھ الذي یتحصل علیھ منھ

أما في النخل ). ما تجب على المستأجر دون المالكوال تجب الزكاة على رب األرض وإن: (التفصیل الذي ذكرنا، ومن ھنا قال المصنف
ًفیتأتى ذلك بأن یؤجره األرض عشرین عاما، على القول بجواز إجارتھا العشرین عاما والثالثین عاما، فلو استأجرت أرضا عشرین عاما  ً ً ً ً

مسألة إجارة النخیل وإجارة األرض، وتكون وأحببت أن تزرع فیھا النخل فیستقیم حینئٍذ الكالم على إجارتھا إذا كانت في النخیل، وتقع 
ًالنخیل ملكا للمستأجر، وحینئٍذ یطالب المستأجر وال یطالب رب المال، فلو زرع فیھا نخیال عشرة أعوام أو عشرین عاما وخمسة عشر  ًً ّ

ًعاما، استأجرھا وزرع فیھا نخیال، فإنھ حینئٍذ تتحقق مسألتنا، فنقول وإذا أخذ . [ر دون رب األرض ومالكھاإنھ تجب الزكاة على المستأج: ً
ًمن ملكھ أو موات من العسل مائة وستین رطال عراقیا ففیھ عشره عن أمیر  العسل فیھ حدیث عمرو بن شعیب عن أبیھ عن جده، وفیھ أثر]. ً

ب فقد سأل سائل النبي أما حدیث عمرو بن شعی. ٍالمؤمنین عمر بن الخطاب رضي هللا عنھ في قصتھ مع رجل من أھل الیمن سألھ عن عسلھ
احمھا لي یا رسول هللا، فحماھا علیھ الصالة والسالم : أد العشور، قال: (ٍصلى هللا علیھ وسلم أنھ یملك عسل نحل، فقال صلى هللا علیھ وسلم

فقھ، وقوى ھذا بما ورد عن ، ھذا الحدیث تكلم العلماء على سنده، فمن قائل بثبوتھ كاإلمام أحمد رحمة هللا علیھ ومن وا) لھ لما أدى عشورھا
وھذا یدل ) إن أدوا من كل عشر قرب قربة فاحمھا لھم: (عمر بن الخطاب رضي هللا عنھ أنھ لما كتب لھ عاملھ عن العسل یسألھ فیھ، قال

حدیث عمرو بن وجمھور العلماء على عدم وجوب الزكاة في العسل؛ ألنھ لم تثبت عندھم أدلة صحیحة، و. على أنھ یرى الزكاة فیھا بالعشر
ّشعیب عندھم متكلم في سنده، واألصل براءة الذمة حتى یدل الدلیل على شغلھا، وألن الذین قالوا بوجوب الزكاة في العسل لم یستطیعوا أن 

ًیبینوا دلیال صحیحا على تحدید نصاب العسل، أي عضھم ستمائة رطل، وب: القدر الذي إذا بلغھ العسل وجبت فیھ الزكاة، فبعضھم یقول: ً
فیھ : ًمائة وستون رطال، واختلفت أقوالھم، وكلھم لیس عنده أصل صحیح من الكتاب والسنة یحدد نصاب العسل، ومنھم من یقول: یقول

وال شك أن من أدى عشر ما . ھذا مما یدل على ضعف القول بوجوب الزكاة فیھ: العشر بغض النظر عن كونھ بلغ أو لم یبلغ، ولذلك یقولون
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 من عسلھ أفضل وأحوط وأبرأ للذمة، خاصة لما فیھ من االھتداء بسنة الخلیفة الراشد عمر بن الخطاب رضي هللا عنھ یخرجھ النحل
 ...... .وأرضاه

 
 الركاز وأحكامھ

 
 إنھ :أصل الركز الدفن، ولذلك یقال للرمح]. ِوالركاز ما ُوجد من دفن الجاھلیة ففیھ الخمس في قلیلھ وكثیره: [قال المصنف رحمھ هللا

َمركوز، إذا دفن في األرض؛ ومعنى ُركز ِ ِ كز للصوت الخفي، ومنھ قولھ : ُ ِغرز في األرض ودفن فیھا، ویشمل وصف الثبوت، وقد یطلق الرِّ ُ
ًھْل تحس منُھم مْن أحٍد أْو تْسمُع لُھم ركزا : تعالى ْ ْ ُِ ْ َْ َ َ ََ َ َ ِ ِ ُّ ًھل تسمع لھم صوتا ولو كان خفیا، فھذا أصل : أي] 98:مریم[ِ وأما بالنسبة للمراد . الركازً

بالركاز في الشرع فھو دفن الجاھلیة، والمراد بذلك ما یعثر علیھ من النقود واألموال والجواھر التي كانت ألھل الجاھلیة، ویعرف كونھا من 
ة؛ فیكون فیھا الخمس؛ لقولھ علیھ دفن الجاھلیة إذا كانت علیھا كتابات جاھلیة أو علیھا تواریخ جاھلیة، فحینئٍذ تعرف بأنھا من دفن الجاھلی

ُأعطي حكم الفيء، ولذلك یجب فیھ الخمس ویلحق بالزكاة، ومصارفھ مصارف ) وفي الركاز الخمس: (الصالة والسالم كما ثبت في الصحیح
ًلجاھلیة، أما لو وجدنا نقودا وھذا الركاز یشترط فیھ أن یكون من دفن ا. الفيء، وستأتینا إن شاء هللا تعالى في كتاب الجھاد في مباحث الغنیمة

من  في زمان من بعد عصر النبوة، فإنھ حینئٍذ یأخذ حكم اللقطة ویسري علیھ ما یسري على اللقطة: ًوذھبا وفضة من دفن اإلسالم، یعني
ًھ، سواء كان قلیال أو كان فإذا كان علیھ أمارات الجاھلیة ومن أموال الجاھلیة، فإنھ ركاز، وفیھ الخمس؛ فبمجرد ما یأخذه ُیخرج خمس. أحكام
مصارفھ مصارف الفيء، أما الزكاة : ًثانیا. أنھ ال یتحدد بنصاب، والزكاة تتحدد بنصاب: ًأوال: فاختلف الركاز عن الزكاة بما یلي. ًكثیرا

َّإنما الص: فمصارفھا ھم الذین سماھم هللا عز وجل من األصناف الثمانیة، الذین حددھم من فوق سبع سماوات َ َّ َِدقات للفقراء والمساكین ِ ِ َِ َ َ ِ َْ َْ ُ َُ
قاب والغارمین وفي سبیل هللا واْبن السبیل فریضة مْن هللا وهللا علیم حكیم  ٌوالعاملین علْیھا والُمؤلفة قلوُبُھم وفي الرِّ ٌِ ِ ِ َّ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ َِ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َُ ِ َِّ َّ ً َِّ ِِ َِ َ َِ ِ ِ َ ْ ُ ْ ْْ ُ َّ وسیأتي إن ] 60:التوبة[َ

فبالنسبة للركاز یؤدي الخمس عن قلیلھ وكثیره، فلو حصل . لى ھؤالء األصناف الثمانیة الذین سماھم هللا عز وجل في كتابھشاء هللا الكالم ع
على ألف غرام منھ، أو حصل على مائة غرام منھ فالحكم واحد، بل حتى لو حصل على عشرة غرامات، وھي من دفن الجاھلیة، فعلیھ أن 

المالكیة -  إلى أن المعادن تأخذ حكم الركاز، والجمھور -وھم الحنفیة- وذھب بعض العلماء . يءیخرج خمسھا ومصرفھا مصرف الف
المعادن حكمھا حكم الركاز، ویجب علیھ أن یخرج : الحنفیة یقولون.  على أن الركاز یختص بدفن الجاھلیة- والشافعیة والحنابلة والظاھریة

ّكانت مما یحتاج إلى إذابة أو كانت جامدة، فالذائبة مثل أن یؤخذ الذھب والفضة ویذوب زكاتھا، فیخرج منھا الخمس، سواء كانت ذائبة أو 
. وغیرھا مما یكون من المعادن التي تستخرج، فھذه فیھا الخمس عندھم) الجص(فیلحق بالركاز وعلیھ الخمس، والجامدة مثل النورة 

وفي الركاز : (ل، وال تدخل فیما سن النبي صلى هللا علیھ وسلم بقولھأن المعادن ال تأخذ حكم الركاز، وإنما لھا حكم مستق: والصحیح
الظن أنھ من دفن المسلمین، فإنھ یأخذ حكم  والركاز یشترط فیھ وجود العالمة، أما إذا وجدت فیھ عالمة اإلسالم، أو غلب على) . الخمس

ففیھ الخمس ]. (ففیھ الخمس في قلیلھ وكثیره. [ في باب المعامالتاللقطة، وسنبین ھذه األحكام بالتفصیل في باب اللقطة، وسیأتي إن شاء هللا
، فلو كان الذي حصل علیھ ألف غرام فإننا نوجب علیھ خُمس األلف، وھو مائتان من الغرامات، فیجب علیھ أن یؤدیھا، )في قلیلھ وكثیره

یة أو عمران ملكھ، فإذا كان في عمران وھذا وشأنھ في األربعة األخماس یفعل بھا ما شاء، والركاز یملكھ من وجده، فمن وجد ه في برِّ
ًالعمران ملكا لھ فحینئٍذ ال إشكال، وإن كان ملكا لغیره فھو لذلك الغیر؛ ألن من ملك أرضا ملك ما بباطنھا؛ ألن النبي صلى هللا علیھ وسلم  ً ً

قھ یوم القیامة من سبع أرضین: (قال ً األرض تابعا ألعالھا، وبناء على ذلك قالوافجعل سافل) ُمن ظلم قید شبر من األرض طوِّ یكون : ً
 ...... .لصاحب األرض

 
 األسئلة

..... 
 إخراج الزكاة مما زرع للعلف

 
نحن نزرع األعالف للماشیة ویأتي فیھ الحب ویبلغ النصاب، ولكن نحصد األعالف ونعلف بھا الماشیة وفیھا الحب في السنابل، ھل : السؤال

، والصالة والسالم على رسول هللا، وعلى : ًنا لم نزرع للحب إنما للتعلیف، وجزاكم هللا خیرا؟ الجوابیلزمنا الزكاة مع أن باسم هللا، الحمد 
ًفتجب الزكاة على من ملك الخمسة األوسق سواء زرعھا لنفسھ أو زرعھا لدوابھ علفا، وحینئٍذ یجب علیكم : أما بعد. آلھ وصحبھ ومن وااله

  .وهللا تعالى أعلم.  من الزكاة على ظاھر الحدیث الصحیح عن النبي صلى هللا علیھ وسلم في وجوب الزكاة في الحبوبإخراج ما أوجب هللا
 

 حكم زكاة السویق
 

بالنسبة : السویق الذي یحصد قبل أن یشتد حبھ ثم یطبخ فیشتد حبھ بالطبخ، ھل فیھ زكاة، ومتى تكون زكاتھ، أثابكم هللا؟ الجواب: السؤال
ًویق إذا ُجذ قبل بدو صالحھ وھو قبل االشتداد، فال تجب فیھ الزكاة، وبناء على ذلك یكون حكمھ حكم الثمرة إذا قطعت قبل بدو صالحھا، للس

ًفالثمر إذا قطع قبل بدو صالحھ لم تجب فیھ زكاة، كأن یقطع ثمرة نخیلھ علفا للدواب، أو یقطعھا ألجل أن یتقوى النخل، فكل ذلك ال تجب 
لزكاة، وعلى ھذا فلو قصھ قبل بدو صالحھ لم تجب فیھ الزكاة، والفرق بین المسألة األولى والمسألة الثانیة واضح، وذلك أن الحاصد فیھ ا

في المسألة األولى قد استقر وجوب الزكاة علیھ؛ ألنھ حینما بدا صالح الحب واشتد، فإنھ وجب علیھ أن یؤدي الزكاة، واستقر علیھ الوجوب 
 فحینما ُجذ الثمر أو الحب قبل بدو صالحھ، فإنھ لم یخاطب بالزكاة ولم تجب -وھي ما ذكر في السؤال الثاني- وأما الحالة الثانیة بالحصاد، 

  .وهللا تعالى أعلم. ًعلیھ الزكاة أصال؛ ألن شرط وجوبھا أن یشتد الحب في سنابلھ، فإذا حصد قبل اشتداده في سنابلھ، فإنھ ال تجب علیھ الزكاة



 685 

 
 كم الحب إذا وضع في البیدر فتلفح
 

إذا وضع في البیدر وتلف بتعٍد وجب علیھ : إذا وضع الحب في البیدر وتلف بتعٍد أو غیر تعٍد، فما الحكم، أثابكم هللا؟ الجواب: السؤال
ط فال ضمان علیھ، وقد بینا ھذا التعدي، كأن یرسل الماء علیھ، أ و یتساھل في وضعھ على طریقة ّالضمان، وأما إذا كان لم یتعد ولم یفرِّ

تؤدي إلى تلف الثمرة، أو یتركھ للدواب والھوام، ویكون المكان الذي فیھ البیدر فیھ دواب وھوام تفسده، فحینئٍذ تعدى؛ ألنھ عالم بوجود ھذه 
ساھل في تعاطي األسباب للحفظ، ّالمفاسد، ولم یتعاط أسباب الحفظ والصیانة، فیلزم بضمان ما تعدى فیھ، وأما إذا كان فرط فالتفریط أن یت

ًكما ذكرنا أنھ ترك الباب مفتوحا فجاء السارق وأخذ، أو جعل مزرعتھ مفتوحة لكل من یدخل ویخرج بدون أن یحفظ الثمرة ویصونھا، 
  .وهللا تعالى أعلم. ویكون البیدر علیھ ما یحفظھ، فحینئٍذ یلزمھ الضمان وال یسقط ذلك وجوب الزكاة علیھ

 
 رعة بما یخرج من الثمرحكم المزا

 
ًاستأجر رجل أرضا لزراعتھا واتفق مع صاحب األرض على ربع الخارج من ثمارھا وحبوبھا، فھل ھذا جائز، أم ال؟ وما العمل : السؤال

. كما ذكرنااستئجار األرض بربع ما یخرج منھا أو بنصف ما یخرج منھا ال یجوز على أصح أقوال العلماء : فیما سبق، أثابكم هللا؟ الجواب
ُإذا استأجر وتم العقد، فإن القاعدة في اإلجارات الفاسدة أنھا تفسخ إن أمكن الفسخ، بمعنى: ّالحل في ھذه الحالة أنھ یقال لكل منھما أن یجدد : ّ

 إلى أجرة المثل، ّالعقد، وإذا أمكن ذلك فال إشكال، أما لو زرع وخرج الزرع ومضت المدة، فالحكم حینئٍذ في القضاء والفتوى أن ذلك یرد
ّأنتم اتفقتم على وجھ فاسد، فننظر كم أجرتھا بالمعروف، فننظر في العرف في ھذه القریة والمدینة أو المحل الذي فیھ األرض، لو : فنقول

أجرة ادفع ستة آالف وھي :  فنقول للمستأجر-ًوقد مضت ستة أشھر مثال- كل شھر بألف : قالوا. ُأجرت أرض مثل ھذه األرض بكم ستؤجر
المثل، یجب علیك دفعھا، وخذ الثمرة كاملة لك، فیكون حینئٍذ لیس لرب األرض أن یشارك المستأجر في الثمرة، وتكون الثمرة بكاملھا 

ِولُھن مثُل الذي علْیھن بالمْعُروف : للمستأجر، وعلیھ أن یدفع لرب األرض أجرة أرضھ بالمعروف، ولذلك قال تعالى َّ ِ ِ ََّ َ َْ ِ ِ َ ََّ فالعرف ] 228:البقرة[ْ
شھران أو ثالثة أو أربعة، : كم مضى من األشھر؟ قالوا: ُیرد إلیھ عند وجود ما یقتضي ذلك من الخلل في اإلجارات أو فساد عقدھا، فنقول

في ادفع أجرة ھذین الشھرین بالمعروف، فحینئٍذ ال ظلمنا رب األرض وال ظلمنا من استأجر األرض، وأعطینا األرض حقھا، وكان : فنقول
ذلك تحقیق للمصالح كلھا، فالعامل في األرض استفاد باألجرة وأخذ حقھ، والمستأجر استفاد بحبھ الذي زرع في أرضھ وما یكون منھ من 

  .وهللا تعالى أعلم. نتاج، وأعطیت األرض حقھا بدون ظلم، وھذا ھو عین العدل الذي أمر هللا بھ ورسولھ
 

 الخراج بالضمان
 

ًتا أو أرضا ثم وجد فیھا ركازا، فھل ھو للبائع، أم للمشتري، أثابكم هللا؟ الجوابمن اشترى بی: السؤال ً ًمن اشترى أرضا أو اشترى بیتا : ً ً
الخراج : (ًفوجد فیھ ركازا فالركاز لمن اشترى؛ ألن النبي صلى هللا علیھ وسلم قال في حدیث أم المؤمنین عائشة عند أبي داود في السنن

ٌأن الربح لمن یضمن الخسارة، فكما أنھ متحمل لخسارة أرضھ؛ حیث إنھ لو تلفت األرض، أو جاءتھا آفة، أو : ثومعنى الحدی) بالضمان
ًأن الغنم بالغرم، تفریعا على ھذا الحدیث : ّجاءھا ضرر، لتحمل المشتري المسئولیة، فكما أنھ یتحمل الغرم فلھ الغنم، والقاعدة في الشرع

أجمع العلماء على العمل بمتنھ، أن الخراج بالضمان، وھي : قال أئمة الحدیث) الخراج بالضمان: (ى العمل بھالذي عمل بھ وأجمع العلماء عل
ٌقاعدة الغنم بالغرم، فالذي یشتري أرضا وبعد عقد البیع بلحظة واحدة افترقا ثم حفر ووجد الركاز، فإنھ ملك لھ، وھو الذي یأخذه ویستحقھ ً .

  .وهللا تعالى أعلم
 

 عسلزكاة ال
 

ال بد من : یقولون: على القول بوجوب الزكاة في العسل، فھل یعتبر الشمع الموجود في العسل في الوزن أم ال، أثابكم هللا؟ الجواب: السؤال
  .تصفیتھ من شمعھ، وإنما یجب منھ بعد تصفیتھ؛ كالحب ال یجب فیھ مع وجود قشره وما یصاحبھ، كذلك إنما تجب الزكاة من صافي العسل

 
 دم جواز اإلجارة في تأبیر النخل على جزء مما یخرج منھ دون المساقاةع
 

ًاستأجر رجل عددا من النخل یقوم بتلقیحھا والمحافظة علیھا في فترة الطلع فقط على عدد من األقنیة، قنوان لكل نخلة، فما الحكم : السؤال ٌ
ٍقوم على مصالحھا بجزء مما یخرج منھا كربع الثمرة ونصف الثمرة، من یعمل في األرض یسقیھا ویؤبرھا وی: فیھا، أثابكم هللا؟ الجواب

أن النبي صلى هللا علیھ وسلم عامل أھل خیبر بشطر ما : (فھذه مساقاة شرعیة، واألصل فیھا حدیث عبد هللا بن عمر الثابت في الصحیحین
أبِّر النخل وقم بتأبیره ولك ربع الثمرة، فھذا ال یجوز؛ : قول لھأن ی: الحالة الثانیة. ھذا أصل عند العلماء في مشروعیة المساقاة) یخرج منھا

إجارة مستثناة من اإلجارة بالمجھول، فأصل المساقاة الجائزة استثناھا الشرع : ألنھا لیست بمساقاة شرعیة، والمساقاة الشرعیة یقول العلماء
 أنھ ال بد -ھذه قاعدة ینبغي أن یضعھا كل طالب علم نصب عینیھو-أن األصل في اإلجارة في الشرع : من اإلجارة بالمجھول، وتوضیح ذلك

ًاعمل عندي یوما بمائة في : فیھا من تحدید العمل واألجرة، فیحدد العمل وتحدد األجرة، یحدد العمل بالزمان وبالقدر، فتأتي للعامل وتقول لھ
مان ساعات استحق األجرة بثمان ساعات، وإن كان العرف أن زرع أو بناء، ھذه تحدد بالزمان، فالیوم یرجع إلى العرف إن كان العرف ث
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الیوم من طلوع الشمس إلى غروبھا، فإنھ سیعمل من طلوع الشمس إلى غروبھا، ویرتاح في وقت الراحة بالعرف، ھذه إجارة محددة 
توصلني إلى مكة : ستأجرك إلى مكة یعنيأ: بالزمان، والعمل محدد بالزمان، كذلك تتحدد اإلجارة بالمكان بالمسافات وباألقدار، فتقول لھ

ًاستأجر رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم وأبو بكر رجال من بني : (كالسیارات، فھذه إجارة بالمكان، وكما في الصحیحین من حدیث عائشة 
ًالدیل ھادیا خریتا ًفھذه إجارة للمكان، أنھ استأجره لكي یأخذ بھ مكانا بعیدا عن األنظار حتى یبلغ) ً .  بھ المدینة، وھذه إجارة محددة بالفعلً

ًتعال واعمل عندي في العمارة یوما مثال، قال: ًكذلك أیضا األجرة ال بد أن تكون معلومة، فلو قال لھ ما نختلف سنتفق، سیكون : بكم؟ قال: ً
رضي الرجل عند مالك العمل غیر الذي ما یھمك، ال یجوز، لماذا؟ ألنھا مجھولة، فقد یكون الذي ی.. ُّسیكون الذي یسرك .. الذي یرضیك 

خذ : ال، الذي یرضیني مائة وخمسون، أو یقول لھ: خذ مائة، یقول: یكون عند المستأجر، فیخدعھ، ولذلك یحصل الضرر والفتنة، فیقول لھ
 بد أن تحدد العمل واألجرة الذي یرضیني مائة، فتقع الفتنة، والشریعة ترید من كل متعاقد أن یكون على بینة من أمره، فال: خمسین، فیقول

ًفال بد أن یكون األجر معلوما، ) ًمن استأجر أجیرا فلیعلمھ أجره: (التي ترتبت على العمل، ولذلك جاء في حدیث عبد الرزاق في المصنف
 مجھول وال على ًنحن عرفنا أنك ال یجوز أن تستأجر إنسانا بشيء مجھول، ال على عمل. وأجمع العلماء على حرمة اإلجارة بالمجھوالت

ًابن لي حائطا، أو ابن لي بیتا، ال یجوز حتى یحدد كم طول الحائط وكم عرضھ، وكذلك أیضا ما ھي : لو قال لھ: ًأجرة مجھولة، مثال ً ً
كنت أریده على طریقة أخرى، وكنت أریده على وضع آخر، فتقع الفتنة، : مواصفاتھ؛ ألنھ لو بناه على طریقة فربما یقول صاحب البیت

ًوكلما تأملت منھج الشریعة في شروط اإلجارات والمعامالت التي تقع بین الناس تجد تشدیدا، لكن ھذا التشدید حفظ ألموال الناس ولحقوقھم،  ّ
ٌفال أحد یظلم أحدا، وكلما طبقت ھذه الشروط الشرعیة وجدت الناس في مأمن، وكل یعلم ما الذي لھ وما الذي علیھ، لكن ابحث عن أي  ُ ً

ٌ في اإلجارات ال تجدھا إال إذا دخلتھا الجھالة أو دخلھا شيء من الغرر والمخادعة، ولذلك تجد بعض العقود ال تصحح في الشریعة؛ خصومة
ق بین اإلجارة والمساقاة، فالمساقاة حینما قال رب األرض للعامل. َلوجود الَدخل والجھل اسقھا وقم  -عنده مائة نخلة-خذ نخلي : البد أن نفرِّ

ا وأصلحھا وأبِّرھا، فإذا أخرجت الثمرة فبیني وبینك، نصفھا لك ونصفھا لي، ھذا في األصل الشرعي ال یجوز، لماذا؟ ألن العمل علیھ
نفس العمل ال ندري كم قدره، المائة : ًأیضا. مجھول، فال ندري كم مدة األیام، وكم مدة الشھور، وكم المدة التي سیستغرقھا عمل العامل

ُ تطلع، وقد ُیطلع نصفھا، وقد یطلع ثالثة أرباعھا، وقد یطلع الثلث، ال ندري كم القدر، ثم لو أطلعت قد تطلع الجید وقد تطلع النخلة كلھا قد
ًبعدد كثیر، وقد تطلع بالعدد القلیل، وإذا أطلعت العدد الكثیر أو الجید، ال ندري ھل یبقى صالحا إلى الجذاذ أو ال، فإذا المسألة كلھا مبنیة على ً 

ألن األصول تقتضي عدم الجواز، فاستثنیت بقدر الحاجة، . المساقاة نوع من اإلجارات المستثناة من األصول: الغرر، ومن ھنا قال العلماء
اسق لي زرعي أو اسق لي النخل ولك نصفھ أو ربعھ، أن ھذا في األصل ال یجوز ولكن جاز لورود النص عن النبي : إذا ثبت أنھ إذا قال لھ

ھنا مسألٍة لو . ً علیھ وسلم رفقا بالمزارعین وبالناس، وكأنھ اغتفر وجود الجھالة في العمل لطیبة األنفس، فھذا شيء ورد النص بھصلى هللا
قم على النخل أبِّر نخلي وخذ نصف الثمرة، فحینئٍذ لیست بمساقاة؛ ألن المساقاة قائمة على السقي، وقائمة على تطییب النخل، وإزالة : قال لھ

ٌوك عن الجرید حتى یتھیأ وضع األقنیة علیھ، ھو أجره فقط على التأبیر، والتأبیر شيء واستصالح النخل بالسقي والقیام علیھ شيء آخر، الش
ر : إذا قال لھ: فحینئٍذ رجعت إلى األصل الذي یقتضي التحریم؛ ألنھا إجارة بالمجھول، وحینئٍذ ال یصح ھذا النوع من اإلجارات، فنقول أبِّ

قدروا عمل ھذا : ل ولك نصف ما یخرج وارتفعا إلى القاضي، فإن القاضي یحكم بفساد اإلجارة، ویأتي بأناس من أھل الخبرة، ویقولالنخ
بعشرة ریاالت  َّكل نخلة تؤبر: كم یكون قیمة تأبیر النخلة الواحدة؟ قالوا: مائة نخلة، یسأل أھل الخبرة: َّالرجل في التأبیر، كم نخلة أبر؟ قالوا

أعطھ ألف لایر ولك الثمرة خالصة، فأخذ العامل حظھ، وأخذ رب المال : یقول لرب الثمرة.. ًثال، ھذه مائة نخلة معناه أن لھ ألف لایر م
ًفإذا یشترط في صحة اإلجارة بجزء الثمرة أن تكون مساقاة شرعیة على الصفة المعتبرة، . ثمرتھ، وألغى ھذا النوع من اإلجارة الفاسدة

الشرعیة یتحمل تنظیف البئر واستصالحھ، ویقوم على جلب الماء من البئر سواء عن طریق الدلو أو عن طریق القیام على السواني المساقاة 
ومراقبتھا، وتشغیل السواني في األوقات المعتبرة للسقي، ویعطي وجبات النخل بنفس القدر المعتبر في السقي، فإذا قام بالسقي یقوم بعد ذلك 

 وتھیئتھ للطلوع علیھ، ثم النخل تكون أعراشھ وعراجینھ على الجرید، وتحتاج إلى تنظیف الجرید من الشوك حتى یتمكن من بتطییب النخل
 .جنیھ، ثم یقوم على تأبیره، إلى غیر ذلك مما یحتاج إلیھ الستصالح ثمر النخل، أما بالنسبة لإلجارة على التأبیر وحده فالحكم فیھ ما ذكرنا

  .موهللا تعالى أعل
  

  باب زكاة النقدین-شرح زاد المستقنع 
  

 من األموال التي تجب فیھا الزكاة، وقد دل على ذلك الكتاب والسنة، واإلجماع قائم على وجوب الزكاة فیھما، -وھما النقدان-الذھب والفضة 
الفضة، وحكم زكاة حلي النساء، وحكم اتخاذ حكم إعطاء األوراق النقدیة منزلة الذھب و: ومن األحكام والمسائل التي تتعلق بالذھب والفضة

 .الذھب والفضة للرجال والنساء، وحكم ضم النقدین بعضھما إلى بعض الستكمال نصاب الزكاة، وغیر ذلك من األحكام
  

 حكم األوراق النقدیة
 

. سیدنا محمد وعلى آلھ وصحبھ أجمعینبسم هللا الرحمن الرحیم الحمد  رب العالمین، والصالة والسالم على أشرف األنبیاء والمرسلین، 
ھذا الباب قصد المصنف رحمھ هللا أن یبین فیھ األحكام المتعلقة بزكاة الذھب ) باب زكاة النقدین: (فیقول المصنف رحمھ هللا: أما بعد

ًبابا مستقال، ولذلك ابتدأ رحمھ  لزكاة، ومن عادة العلماء رحمھم هللا أنھم یفردون لكل نوع من أنواع ا)النقدین: (والفضة، وھما المرادان بقولھ ً
ّهللا بزكاة بھیمة األنعام وبین أحكامھا، ثم أتبعھا بزكاة الحبوب والثمار، ثم أتبعھا رحمھ هللا بزكاة النقدین؛ والسبب في ذلك تقدیم النبي صلى 

 علیھ وسلم، حیث ذكر زكاة الفضة بعد زكاة اإلبل ّهللا علیھ وسلم لبھیمة األنعام، وقد أخر زكاة النقدین في حدیث أنس في كتابھ صلى هللا
ّوالبقر والغنم، ولذلك ناسب أن یرتب المصنف رحمھ هللا على ترتیب السنة، فابتدأ بزكاة بھیمة األنعام كما بینا، ثم أتبع ذلك بزكاة الحبوب 
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ًي القدیم یتعاملون بھما أصال، فكانت الدنانیر من الذھب، الذھب والفضة، وكان الناس ف: والمراد بالنقدین. والثمار، ثم أتبعھا بزكاة النقدین
وكانت الدراھم من الفضة، وما زال الناس یتعاملون بذلك إلى قبل قرنین من الزمان أو قرن ونصف، حیث نشأة فكرة قائمة على المستندات، 

ًانوا یأخذون أوراقا بالحوالة إلى تجار في األماكن فكان التجار یسافرون من أماكن بعیدة یخافون في أسفارھم من الغرق وضیاع المال، فك
التي یذھبون إلیھا، فیسافرون من المشرق إلى المغرب، فیدفعون أموالھم من الذھب إلى رجل في المشرق في البلد الذي ھم فیھ، یعطیھم 

لیھ، فإذا نزلوا بالمكان الذي ھم مسافرون حوالة إلى وكیل لھم في المغرب، فیسلمون من ضیاع المال في الطریق، وحمل ھم حفظھ والقیام ع
ثم توسعت الفكرة . إلیھ وجدوا الوكیل فأعطوه الورقة والمستند، فأعطاھم ما یریدون، فاشتروا تجاراتھم وانتقلوا بھا إلى المكان الذي یشاءون

روفة المعھودة اآلن بالنقد، فأصبحت ھذه من التجار حتى أصبحت شائعة ذائعة بین الناس وفي الجماعات، ثم بعد ذلك أصدرت األوراق المع
األوراق من ناحیة شرعیة بمثابة المستندات لرصید صاحبھا، وھذا أمر ینبغي لكل طالب علم أن یضعھ في االعتبار، أن الورق بذاتھ لیس 

ِّلایر، فلما أعطي ھذا المستند نزل ًمأمورا بزكاتھ، ولكن رصیده في األصل إما ذھب إن كان من الجنیھ والدوالر والدینار ونحوه، أو فضة كال ُ
ًمنزلة األصل وسمي باسمھ، ولذلك كانوا في القدیم یتعاملون بلایر الفضة المعروف، ثم أعطوا بدلھ المستند المكتوب قائما مقام ھذا األصل،  ُ

َّأنھا تنزل منزلتھا إذا تعذر : لھا، أيأن المستندات تأخذ حكم أصو: ًوبناء على ذلك فمن الناحیة الشرعیة ھي أشبھ بمستند الدین والقاعدة ُ
ال زكاة فیھا ألنھا ورق، وأغفل : ولما شاعت ھذه األوراق أصبح البعض یقول. ّاألصل، فأصبحت من الناحیة الشرعیة منزلة منزلة رصیده

ً وال شك أن ھذا یعتبر مرجوحا وضعیفا؛ ألنھ یفوت ح-كون رصیدھا من الذھب أو رصیدھا من الفضة- األصل  قوق الفقراء والضعفاء، ً
ً وبناء على ذلك فالفقھ یقتضي أن ھذه األوراق ُینظر إلى رصیدھا، فإن كان رصیدھا من -ًكونھا ورقا ال زكاة فیھ-ولذلك ضعِّف ھذا القول 

ًون بالفرع قائما ًالفضة وجبت علیھا زكاة الفضة، وإذا كان رصیدھا من الذھب وجبت فیھا زكاة الذھب، بناء على ذلك أصبح الناس یتعامل
مقام األصل، وُینظر إلى رصیدھا بحسب أصلھا، ثم بعد ذلك ألغي الرصید، وھذا اإللغاء بتعامل عام ال عالقة لھ باألفراد، ومن الناحیة 

ذا اإللغاء من ألغیت لك أصل دینك، فإن ھ: ًالفقھیة ال یؤثر ھذا اإللغاء؛ ألنھ في األصل إذا أعطى إنسان إنسانا وثیقة عن دین، ثم قال لھ
ًلو أن إنسانا أعطیتھ كیلو من الذھب، ثم كتب لك مستندا عن ھذا : الناحیة الشرعیة واقع في غیر موقعھ، فال یترتب علیھ حكم، مثال ذلك ً

ٌزل ًھذا المستند ال أعترف بھ، أو لیس لك فیھ رصید، فاألصل الشرعي یقتضي أن رصیده محكوم بھ شرعا، وأنھ من: الكیلو، ثم قال لك
ًمنزلة رصیده، شاء المدیون أو أبى، ھذا من الناحیة الفقھیة، إذا ثبت ھذا فاإللغاء ال یؤثر في حقیقة الورق، وال یلغي قیمتھا الشرعیة، وبناء 

 الفضةعلیھ تنزل منزلة رصیده، إذا ثبت ھذا، فإننا ننظر في كل عملة إلى أصلھا، فما كان من الفضة كاللایر فأصلھ فضة، ویحسب نصابھ ب
ٌبناء على أن الورق القدیم منزل منزلتھ ًأما لو قیل بإلغاء الرصید وأن ھذا الورق ُینظر إلیھ مجردا، ویجوز التعامل بھ ولو بالفضل . ً
لغاء إال أنھ قائم على إلغاء الرصید الواقع في غیر موقعھ؛ ألن الشرع ال یلتفت إلى اإل: الوجھ األول: وبالزیادة، فھذا القول فیھ نظر من وجوه

ًإذا كان لھ مستند شرعي، ألنھ دین ثابت شرعا بحكم الشرع، فلو ألغاه المدین ال یؤثر ھذا اإللغاء؛ ألنھ ال تأثیر لھ في األصل، وبناء على  ً
 في لایر، أننا لو قلنا ھذا لما وجبت زكاة: الوجھ الثاني. َّذلك یكون كالمعجوز عنھ كما لو جحده األصل، وھذا الفرع منزل منزلة أصلھ

إننا ال نلتفت إلى رصیدھا، فال زكاة فیھا، وھذا ال : أن هللا لم یأمرنا بزكاة الورق، وإنما أمرنا بزكاة ذھب وفضة، فإذا قلنا: والسبب في ذلك
ُونظر  لرصیدشك أنھ یضیِّع حق هللا عز وجل، إضافة إلى أن ھذا اللایر سمي باسم أصلھ، ولذلك أصلھ من الفضة فسمي باسمھ، فإذا ألغي ا

إن ھذا الورق لھ قیمة في ذاتھ، فوجبت فیھ الزكاة؛ ألن لھ : ًإلى اللایر مجردا عن الورق، فإننا ال نلتفت إلى وجوب الزكاة فیھ، فلو قال قائل
ُرواجا ولھ قیمة، أجیب بأن قیمة الورق ال تستلزم وجوب الزكاة فیھ، أال ترى ورق العلم   قیمة وتباع بقیمة كتب العلم ونحوھا، فإن لھا.. ً

ولھا ثمن، ومع ذلك ال تجب فیھا الزكاة، وعلى ھذا فإنھ ال ُیلتفت إلى القول بإلغاء الرصید، وھذا الذي یقوى من جھة النظر، وأن ھذه 
ًال وزیادة، األوراق منزلة منزلة رصید، ولو قیل بإلغاء الرصید وجواز التفاضل بین اللایر الورق واللایر المعدني لحل الربا نسیئة وفض

اقضھا لي بالحدید مائتین أو مائة وعشرین، وھذا ال شك أنھ فتح : ًإذا ساغ لرجل أن یعطي رجال مائة ألف من الورق ثم یقول: ووجھ ذلك
  وردھاًخذھا ریاال: ّللقول بجواز ما حرم هللا عز وجل، وحینئٍذ یتمكن أھل الربا من المراباة دون أن ُیحكم بحرمة تعاملھ؛ ألنھ یقول لھ

ِفالذي یظھر أن ھذه األوراق منزلة منزلة رصیدھا، . ًحدیدا، وحینئٍذ یمكنھ أن یفاضل ویقع الربا الذي حرم هللا عز وجل، ونھى عباده عنھ َّ
كل لایر ّنصابھا نصاب الرصید، وكل لایر منزل منزلة الرصید، والحدید المعدني ینزل منزلة اللایر الورق؛ ألن : وإذا ثبت ھذا؛ فإننا نقول

ًمن الحدید أو الورق إنما ھو مقابل للایر من الفضة، فإذا صرفت مثال ریالین من الحدید بلایر من الورق، كأنك صرفت ریالین من الفضة 
التي ھي في رصیده مقابل لایر من الفضة، وھذا عین ربا الفضل، وعلى ھذا فإنھ ال بد من تنزیل ھذا الفرع منزلة أصلھ، والحكم بكونھا 

َّمواال منزلة منزلة أصولھا، فتعتبر الریاالت من الفضة، وزكاتھا زكاة الفضةأ أما على القول بعدم االلتفات إلى الرصید، فھم نظروا إلى . ً
ت إذا أراد أن یزكي فإنھ ینظر إلى قیمة ریاالت الفضة القدیمة بریاالت الورق، والواقع أن ریاال: قیمتھا أعني قیمة الفضة بالورق، فقالوا

ًالفضة القدیمة ینبغي صرفھا بریاالت الورق مثال بمثل یدا بید؛ ألن لایر الفضة القدیم كلایر الورق سواء بسواء؛ ألنھ مستند عن أصل واحد،  ً ً
ّفلو اشترى إنسان لایر فضة قدیم بعشرة ریاالت من الورق فھو عین الربا الذي حرم هللا، ألنھ كأنھ صرف عشرة ریاالت من الفضة في 

انظر إلى قیمة لایر الفضة القدیم باللایر : ّابل لایر من الفضة، وھذا عین الذي نھى هللا عز وجل وحرم، فال یعقل أننا نقول في الزكاةمق
الورق؛ ألنھ لو قیل بذلك لجازت أصل المعاملة وھي ربویة، وعلى ھذا فالذي یظھر أن كل لایر من الورق منزل منزلة رصیده من الفضة، 

 ...... .ًبناء على ذلك فنصاب الفضة لھ حكم، ونصاب الذھب لھ حكم.. من الحدید والنیكل منزل منزلة رصیده من الفضة وكل لایر 
 

 األدلة على وجوب زكاة النقدین
 

َخذ مْن أْموالھم صَدقة تطھُِّرُھم وتزكیھم بھا : وزكاة النقدین األصل في وجوبھا قولھ تعالى َ َ َِ ْ ْ ِْ ِِّ ُ ُ َُ ََ ً ِ َِ  ، فأمر هللا بأخذ الزكاة من األموال، [103:التوبة[ْ
ّوالذھب والفضة مال، فدخل في ھذا المأمور بھ، وعلى ھذا فإنھا فریضة من فرائض هللا، ودلت السنة الصحیحة عن النبي صلى هللا علیھ 

فدل على أن الزكاة واجبة في ) . روفي الرقة في كل مائتي درھم ربع العش: (وسلم في حدیث أنس في كتابھ صلى هللا علیھ وسلم حینما قال
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الرقة وھي الفضة، واإلجماع قائم على وجوب الزكاة في الذھب والفضة، وأنھما من األموال التي ینبغي تزكیتھا إذا بلغت النصاب وحال 
یستوي : مة هللا علیھم یقولونًإذا أوجب هللا عز وجل زكاة النقدین، والعلماء رح. علیھا الحول، أعني الشروط المعتبرة للحكم بفرضیة الزكاة

ًفي ذلك ما كان منھا مغشوشا، وما كان منھا خالصا، وتوضیح ذلك أنھم في القدیم كانوا یضربون الذھب دنانیر، ویضربون الفضة دراھم،  ً
ً یتقوى بھ، ولذلك ال یصفو الدینار ذھبا خالصا؛ ألن ا- من النحاس أو الحدید- ٍویحتاج الذھب إلى شيء من المعدن  ضعیف، فإذا كان  لذھبً

الدنانیر ینظر إلیھا بالرواج، فإذا راج : ًالدینار مشوبا وفیھ غش فللعلماء رحمة هللا علیھم في ھذه المسألة خالف، بعض العلماء یقول
ًین غراما ًإن خمسا وثمان: إذا قلنا: المغشوش منھا كرواج الذي ال غش فیھ وھو الخالص وجبت زكاة المغشوش كزكاة الخالص، مثال ذلك

ًھي مقدار النصاب في الذھب، فإن الذي عنده من دنانیر الذھب ما یبلغ ھذا الوزن، یجب علیھ أن یؤدي منھا سواء كانت مغشوشة أو كانت 
ئبة ِّخالصة، فال یلتفت إلى وجود الغش؛ ألنھا بالرواج، أعني كون الناس یتعاملون بھا كتعاملھم بالخالص نزلت منزلة الخالص فكأنھ ال شا

ُینظر إلى : وقال الحنابلة رحمھم هللا، ویوافقھم الشافعیة. فیھا، وھذا القول یقول بھ بعض الفقھاء، كما ھو مذھب المالكیة رحمة هللا علیھم
 الصافي والخالص، فالدنانیر إذا كانت مشوبة، ال بد وأن ُینظر إلى خالصھا من الذھب، والدراھم إذا كانت مشوبة ال بد وأن ینظر إلى

ًخالصھا من الفضة، فال تجب الزكاة إال في الخالص منھا، فإن نقصت في الخالص عن قدر الزكاة، كأن یكون عنده عشرین دینارا وفیھا 
إنھ یلتفت إلى األصل، فإذا كانت خالصة وبلغت : مشوب فحینئٍذ ال تجب علیھ الزكاة؛ ألنھا بالمشوب نقصت عن ھذا القدر، وعلى ھذا قالوا

وال شك أن ھذا القول الثاني أقوى من جھة . ًت الزكاة، وإن كانت مشوبة وال یبلغ قدر الخالص منھا نصابا فال تجب فیھا الزكاةالنصاب وجب
إن الزكاة وجبت في ذھب وفضة، فینبغي االلتفات إلى الذھب والفضة بذاتھا دون ما خلطھا من : النظر واالعتبار؛ ألنھ إذا قیل

 ...... .الشوائب
 

 ذھب والفضةنصاب ال
 

یجب في : (قولھ]. ًیجب في الذھب إذا بلغ عشرین مثقاال، وفي الفضة إذا بلغت مائتي درھم ربع العشر منھما: [قال المصنف رحمھ هللا
 ذھبإذا كان عندك دنانیر أو : (ھذا ھو نصاب الذھب، واألصل فیھ أن النبي صلى هللا علیھ وسلم قال لـعلي ) ًالذھب إذا بلغ عشرین مثقاال

ّ، رواه اإلمام الترمذي وأبو داود والنسائي وابن ماجة وأحمد، وھذا الحدیث حسن إسناده غیر واحد ) ًفبلغ عشرین دینارا، ففیھا نصف دینار
إن : فیقولون. من العلماء رحمة هللا علیھم، وفیھ كالم؛ ألنھ من روایة عاصم بن أبي ضمرة عن علي رضي هللا عنھ، وفیھ الكالم المعروف

ًاإلجماع انعقد على ھذا الحدیث، أن العشرین مثقاال ھي نصاب الذھب، وال شك أن العلماء سلفا وخلفا أجمعوا على أن عشرین مثقاال ھي  ًً ً
ًنصاب الذھب، فما نقص عن عشرین مثقاال ال زكاة فیھ، وبناء على ذلك، قالوا ًینظر إلى وزنھا وعدلھا، وعدل عشرین مثقاال خمسة : ً ِ

ًن الغرامات الموجودة حالیا، فإذا بلغ الذھب خمسة وثمانین غراما فإنھ تجب فیھ الزكاة، وإذا كان دون ذلك فإنھ دون النصاب وثمانون م ً
: المعتبر، وھناك خالف في المثقال، مما جعل األنصبة عند العلماء تختلف، خاصة مع وجود الشوب في الدنانیر القدیمة، فبعض العلماء یقول

ًوتسعین غراما، والخالف ما بین خمس وثمانین وست وتسعین غراما، لكنھ بالخالص المحرر ھو خمسة وثمانون غراما،  ستةإنھا تصل إلى  ً ًٍ
ًوھو ما یعادل أحد عشر جنیھا وثالثة أسباع الجنیھ السعودي، وھذا ھو قدر النصاب من الذھب، واإلجماع منعقد على وجوب الزكاة في ھذا 

، أما بالنسبة للفضة، فربطھا النبي صلى هللا علیھ وسلم )وفي الفضة إذا بلغت مائتي درھم: (قولھ. تجب فیھ الزكاةالقدر، وأن ما دونھ ال 
أما من جھة الوزن فخمس . بمائتي درھم، واإلجماع قائم على ذلك أن مائتي درھم ھي نصاب الفضة، وال خالف في ھذا من جھة العدد

، فھذا یدل على أن العبرة بخمس أواق وبمائتي درھم، إن )ما دون خمس أواق من الفضة صدقةلیس فی: (أواق، وفیھا حدیث الصحیحین
ًكانت عددا فبالدراھم، وإن كانت وزنا فباألوقیة، أما ضابطھا بالغرامات، فھناك خالف بین الجمھور والحنفیة، والجمھور یقولون إن مائتا : ً

ھذا القدر أجمع العلماء على اعتباره في الذھب . ، ھذا بالنسبة لقدرھا بالغراماتًدرھم عربي تصل إلى خمسمائة وخمسة وتسعین غراما
والفضة، لورود السنة في الفضة في الصحیحین، وأما بالنسبة للذھب فالحدیث الذي ذكرناه، ولھ شواھد منھا ما ذكره اإلمام أبي عبید القاسم 

بن شعیب عن أبیھ عن جده، فھذه األحادیث ھي أصل في نصاب الذھب ونصاب بن سالم رحمھ هللا في كتابھ األموال، وكذلك حدیث عمرو 
ًمن الذھب ومن الفضة، فعشرون دینارا عشرھا دیناران، وربع الدینارین : أي) ربع العشر منھما: (قولھ. الفضة على الصورة التي ذكرناھا

وأما بالنسبة للفضة ففي كل مائتي . ث علي رضي هللا عنھًیعادل نصف دینار، ولذلك في كل عشرین دینارا نصف دینار كما جاء في حدی
ویسمیھ العلماء رحمھم هللا القدر ) في الرقة في كل مائتي درھم ربع العشر: (درھم خمسة دراھم، ھذا ھو ربع العشر لورود النص فیھ

 عز وجل في زكاة الذھب وزكاة یعادل اثنین ونصف في المائة، ھذا القدر ھو الذي أوجبھ هللا: الواجب، وفي ھذا العصر یقولون
 ...... .الفضة

 
 حكم ضم النقدین إلى بعضھما

 
ھذه مسألة ) ویضم الذھب إلى الفضة في تكمیل النصاب: (قولھ]. ویضم الذھب إلى الفضة في تكمیل النصاب: [قال المصنف رحمھ هللا

:  بحیث لو جمعت مع الذھب بلغت النصاب، سواء قلناأن یكون عند اإلنسان نصف النصاب من الذھب، وعنده فضة: خالفیة، وصورتھا
ِعدلھا من نصاب الفضة أو عدلھا من نصاب الذھب، فحینئٍذ یرد السؤال ًھل كل منھما ینظر إلیھ بانفراد، ویعتبر نوعا مستقال، أم أنھما : ِ ً ٌ

نھم من ال یرى الضم وھم الشافعیة، واحتج منھم من یرى الضم، وھم الجمھور، وم: یضمان مع بعضھما؟ للعلماء في ھذه المسألة قوالن
ًإن الشرع جعل الفضة نوعا من األموال، وجعل الذھب نوعا من األموال، وال یمكن أن نضم النوع إلى النوع، كما : الشافعیة باألصل، قالوا ً

على حدة، وھذا المذھب یستند إلى األصل  ٍوعًأننا ال نضم اإلبل إلى البقر، وال نضم الغنم إلى اإلبل، فنظرا الختالف األنواع ننظر إلى كل ن
سمعت : كما ذكر أن الذھب نوع والفضة نوع، والدلیل على ذلك ما ثبت في الصحیح من حدیث عبادة بن الصامت رضي هللا عنھ أنھ قال
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ًیر بالشعیر، والملح بالملح، مثال الذھب بالذھب، والفضة بالفضة، والبر بالبر، والتمر بالتمر، والشع: (رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم یقول
ًبمثل، یدا بید، سواء بسواء، فمن زاد أو استزاد فقد أربى، فإذا اختلفت ھذه األصناف فبیعوا كیف شئتم إذا كان یدا بید ، وباإلجماع أنھ یجوز )ً

في نظر الشرع في الصرف أنھما بیع الذھب بالفضة متفاضلین، فدل على أنھما نوعان مختلفان، وھذا باإلجماع في الصرف، فإذا كان 
ًنوعان مختلفان، فكذلك في الزكاة، وھذا القول ھو أسعد القولین بالدلیل، وأوالھما بالصواب إن شاء هللا تعالى؛ أن لكل منھما نصابا معتبرا،  ً

 ...... .م كل منھما إلى اآلخرًوال بد أن تبلغ الفضة نصابھا وأن یبلغ الذھب نصابھ خالفا للجمھور رحمة هللا علیھم الذین یقولون بض
 

 حكم ضم قیمة العروض إلى النقدین
 

فالن من الناس عنده : ، صورة المسألة)وتضم قیمة العروض إلى كل منھما]. (وتضم قیمة العروض إلى كل منھما: [قال المصنف رحمھ هللا
 مائة ألف، دخل بھا فتاجر، فمن المعلوم أن البائع متجر، یتاجر فیھ بطعام أو كساء أو دواء، أو نحو ذلك، وھذا المتجر لھ رأس مال

والمتاجر، تارة تكون عنده األعیان من األكسیة واألغذیة، ونحوھا، وتارة تكون عنده النقود، وتارة یكون عنده االثنان، فیكون الدرج فیھ 
ِ فیھ، ُجعل ھذا الشيء بمثابة الشيء الواحد، ألنھ ٍالمال والنقد من الذھب والفضة، ویكون المحل فیھ العروض، فإذا دخل برأس مال للمتاجرة

ًلما فرغ المائة ألف والمائتین للتجارة أعطیت حكم المال الواحد، فحینئٍذ ینظر إلى قیمة ما في المتجر من العروض المعروضة سواء كانت 
التاجر، فإذا بلغت النصاب وجبت الزكاة،  جمن األطعمة أو األكسیة أو األغذیة أو غیرھا من العروض المعروضة، ویضیفھا إلى ما في در

ویقع ذلك إذا كانت العروض نصف النصاب، وكان الذي في الدرج یعادل النصف، فإذا قیل بالضم وجبت الزكاة؛ ألنھ بضم بعضھما إلى 
َذي في الدرج مال ُمرصد لغیر بعض بلغا النصاب الذي أوجب هللا فیھ الزكاة، وھذا ھو المعتبر ألنھما بمثابة المال الواحد أما لو كان ال

 فجاء ووضعھ في درج متجره للحفظ أو نحو ذلك، فالمائة ألف -ًمثال- التجارة، كإنسان قبل الحول بیوم عنده مال استفاده من دین مائة ألٍف 
 للتجارة، أو جاءه عن طریق ھذه التي جاءتھ من الدین ال نضمھا إلى ما في المتجر عند حوالن الحول، وإنما نضم المال المدار الذي احتكره

 ...... .التجارة، وأما ما جاءه عن طریق إرث أو دین، فھذا لھ حكم المستقل، إال إذا ضمھ لرأس المال للمتاجرة بھ
 

 حكم اتخاذ الذھب والفضة للرجل
 

النبي صلى هللا علیھ وسلم لبس الخاتم  ؛ ألن)ویباح للذكر من الفضة الخاتم: (قولھ]. ویباح للذكر من الفضة الخاتم: [قال المصنف رحمھ هللا
ُإن الملوك ال یقرءون الكتب إال إذا ختمت، : أنھ لما أراد أن یكاتب ملوك األرض للدعوة إلى هللا عز وجل، قیل لھ: من الفضة، وسبب ذلك

وات هللا وسالمھ علیھ، ثم بعد ذلك انتقل ًفاتخذ خاتما صلوات هللا وسالمھ علیھ، وكتب إلیھم یدعوھم إلى اإلسالم، فھذا الخاتم كان في یده صل
ًإلى أبي بكر ثم عمر ثم عثمان ، وكان عثمان رضي هللا عنھ تأسیا بالنبي صلى هللا علیھ وسلم یمر بقباء فیصلي فیھ، ثم یجلس على قف بئر 

قط الخاتم من یده في البئر، أریس، وكان أبو بكر وعمر یفعالن ذلك، فجاء عثمان وجلس على قف البئر وما زال یعبث بخاتمھ حتى س
وطلبوه فلم یجدوه، وبئر أریس بئر بقباء من الجھة الغربیة إلى الجھة الجنوبیة من المسجد، ویعرف البئر ببئر الخاتم، وكان الرسول صلى 

ًسقوط الخاتم إال یسیرا، هللا علیھ وسلم یجلس علیھ، وكان من الفضة، كان خاتم النبي صلى هللا علیھ وسلم من الفضة، وما عاش عثمان بعد 
ِقیل سنة، ثم قتل رضي هللا عنھ، فكان فقد الخاتم إشارة إلى ما یكون من الفتن التي افتتح بھا البالء على األمة بعد ذلك، وھي من األمور التي  ُ

حیح عن النبي صلى هللا علیھ أما بالنسبة للخاتم فھو ثابت في الص. كانت من عالمات الحوادث التي وقعت في زمانھ رضي هللا عنھ وأرضاه
، یعذب . وسلم وأنھ كان من الفضة َّوأما بالنسبة للذھب، فإنھ ال یجوز أن یتختم بھ الرجل، فإن تختم بھ الرجل، فھو جمرة من نار والعیاذ با

ًبھا یوم القیامة كما ثبت في الحدیث الصحیح عنھ علیھ الصالة والسالم أنھ رأى رجال قد اتخذ خاتما من یعمد أحدكم إلى جمرة : ( ذھب، فقالً
یعذب في حشره، وظاھر : یعذب في قبره، وقیل: ، وھذا یدل على أنھ إذا تختم بالذھب عذبھ هللا یوم القیامة، قیل)من نار فیضعھا في إصبعھ
ساء، فیجوز لھن التختم بالذھب وأما بالنسبة للن. ، وھذا ال تقیید لھ، ال بالبرزخ وال باآلخرة)جمرة من نار: (النص اإلطالق؛ ألنھ قال

ٍأومْن ُینشأ في الحلیة وُھو في الخصام غْیُر ُمبین : والفضة، وھذا بإجماع العلماء؛ ألن هللا تعالى یقول ِ َ ِ َ َ َ َ َ َِ ِ ِ ِ ِْ ْ ْ ُ َّ َ ، فالمرأة تتحلى ] 18:الزخرف[َ
لما فیھا من حصول األلفة في الزواج ونحو ذلك، وأما وتتزین، وشرع هللا عز وجل لھا الزینة، وذلك لمقاصد اعتبرتھا الشریعة اإلسالمیة، 

ًبالنسبة للرجل فاإلجماع قائم على تحریم الذھب على الرجال، لكن استثنى بعض العلماء الیسیر، وسیذكر المصنف رحمھ هللا بعضا من ذلك، 
ناه العلماء من باب االستحسان، وفیھ بعض اآلثار فمن ھذه االستثناءات صور ذكرھا أھل العلم، منھا ما ورد فیھ النص بأصلھ، ومنھا ما استث

: قالوا) وقبیعة السیف: (قولھ]. وقبیعة السیف: [قال المصنف رحمھ هللا. ًعن الصحابة رضوان هللا علیھم، ومنھا ما استثناه العلماء اجتھادا
من الفضة، وھذا ورد بھ النص، وعلل العلماء  إنھا تستثنى، فیجوز أن تكون من الفضة؛ ألن قبیعة سیف النبي صلى هللا علیھ وسلم كانت

رحمھم هللا بأن قبیعة السیف، وھي التي تكون على رأس المقبض أشبھ بالكرة أو الدائرة التي تكون في آخر الید حتى یستطیع اإلنسان إذا 
یجوز اتخاذھا من الفضة، وفیھا حدیث أمسك بالسیف أن یحكم إمساكھ فیقوى ضربھ لمن یقاتل، فھذه القبیعة استثنیت أن تكون من الفضة، ف

إن الحكمة في ذلك إرھاب العدو، فإن العدو إذا رأى المسلمین في أحسن ھیئة وأحسن : ثابت عن النبي صلى هللا علیھ وسلم، وقال العلماء
ص، ومن ھنا قاس بعض حال ھابھم، ویكون ذلك أدعى لحصول مقصود الشرع من كسرة شوكة الكفار، وھذا كما ذكرنا من باب التعلیل للن

ٌالعلماء على القبیعة صورا األصل یقتضي تحریمھا، ولكنھم استحسنوھا، وقالوا بجوازھا اجتھادا، وفي ھذا االجتھاد نظر ال یخفى ً قال . ً
ون لحاملة السیف وھي التي ُیشد بھا وسط اإلنسان، أشبھ بالحزام وتك) َوحلیة المنطقة: (قولھ]. َوحلیة المنطقة ونحوه: [المصنف رحمھ هللا

ٌتحلى ویوضع فیھا شيء من الفضة، استثنیت ھذه وفیھا بعض اآلثار عن أصحاب النبي صلى هللا علیھ وسلم، ومن یرى فعل الصحابي حجة  ّ ُ
ل ونحو ذلك، وھذا یقتضي القیاس، أنھ ینز: ، أي)ونحوه: (قولھ. ٌیستثنیھا، ولیس فیھا شيء صحیح ثابت عن النبي صلى هللا علیھ وسلم

ٌمنزلة ھذه األشیاء، ما كان في حكمھا مما فیھ إغاظة للعدو وكسر لشأفتھ، مما یتحلى بھ على قصد اإلغاظة لھم، ولكن الذي یظھر أن ھذه 
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الفضة للذكر تجوز، فیجوز أن یتخذ ما شاء : من أھل العلم من یقول: األشیاء األصل فیھا المنع؛ ألن الفضة في األصل فیھا وجھان للعلماء
، منھم من حملھ على الحقیقة، ً)العبوا بھا لعبا: (، وللعلماء خالف في قولھً)وأما الفضة فالعبوا بھا لعبا: (ا، لقولھ علیھ الصالة والسالممنھ

بھ فالمقصود : وھو اللعب الذي یكون بخاتم اإلنسان، إشارة إلى ما أبیح منھا وھو التختم، واإلنسان من عادتھ إذا تختم لعب بخاتمھ، قالوا
ٌھو مجاز كنایة عن الجواز، فاتخذوا منھا ما شئتم، فیجوز أن یتخذ السیف من فضة، ویجوز أن یتخذ الخنجر : حقیقة اللفظ، ومنھم من یقول

من فضة، ویجوز أن یتخذ الحزام من فضة، ویجوز أن یتخذ القلم من الفضة، ویجوز أن یتخذ اإلزار من الفضة؛ ألن النبي صلى هللا علیھ 
ومما یقوي حملھ على الحقیقة أن . ، وھذا على سبیل التجوز، وإن كان األصل حمل اللفظ على الحقیقة، وھو أقوىً)العبوا بھا لعبا: (الوسلم ق

، قال ) ال تشربوا في آنیة الذھب والفضة، وال تأكلوا في صحائفھما، فإنھا لھم في الدنیا ولكم في اآلخرة: (النبي صلى هللا علیھ وسلم قال
لما حرم النبي صلى هللا علیھ وسلم أواني الفضة، مع أن األواني ُیحتاج إلیھا لألكل، كأنھ نبھ بھذا األعلى إلى ما دونھ، وتوضیح : ماءالعل
أن ھناك أشیاء ضروریة، وأشیاء حاجیة، وأشیاء تحسینیة، منھا الكمالیات والفضولیات، ھذه ثالث مراتب، فالضروریات ھي التي : ذلك

َّحیاة الناس، وھي التي یرخص فیھا في مقام المحظورات والمحرمات، كاألمور التي تتعلق بحیاة اإلنسان وتتوقف علیھا حیاتھ  تتوقف علیھا
كأكلھ وشربھ ونحو ذلك، فھذه من مقام الضروریات، ومقام الحاجیات ھي األشیاء التي لو منع الناس منھا تضرروا، وحصل الضیق لكنھم 

إن وضع الطعام في أواني الذھب والفضة، نفس األواني في مقام الحاجیات؛ ألنھا : درجة الحرج والمشقة، فیقولونال یموتون، فیفضي إلى 
ّتحفظ الطعام الذي یغتذي بھ اإلنسان، ولو لم یحفظ الطعام، ال یستطیع اإلنسان أن یغتذي، فھي بحكم الحاجیات، فإذا حرم النبي صلى هللا 

في األواني، مع أنھا في مقام الحاجیات، فمن باب أولى الفضول والتحسینات، كأن النبي صلى هللا علیھ علیھ وسلم وضع الذھب والفضة 
ٍّفال تقْل لُھما أف : وسلم قصد بھا أن ینبھ بما ھو أدنى، وھذا ما یسمونھ التنبیھ باألعلى على ما ھو أدنى منھ، كقولھ سبحانھ وتعالى ُ َ َ ُ َ َ

إذا حُرم أن یأكل في آنیة الذھب والفضة، مع أنھ : ولذلك یقولون. فمن باب أولى أن ال یضرب الوالدین، فإنھ نھى عن أف ] 23:اإلسراء[
ٍیحتاج إلى حفظ الطعام باإلناء، فمن باب أولى ما ھو في مقام الفضول والزینة والتحسین، ولما في اللعب بالفضة من كسر لقلوب الفقراء 

ًاإلسراف، فاإلنسان إذا لبس ساعة من فضة أو اتخذ قلما من فضة، مع أنھ یمكنھ أن یتخذ ما دون إنھا أقرب إلى : والضعفاء، وبذلك قالوا
قال المصنف . وأما الذھب فال یرخص فیھ على األصل حتى یدل الدلیل على استثنائھ. ذلك، ال شك أنھ سیتكلف، وستكون قیمة الفضة غالیة

 ثم یحتاج -یقطع-أن ُیجدع أنف اإلنسان : مثال ذلك) وما دعت إلیھ ضرورة كأنف: (لھقو]. وما دعت إلیھ ضرورة كأنف ونحوه: [رحمھ هللا
ِإلى وضع الذھب سترا لھذا األنف، ھذا من باب الضروریات، واألصل فیھ حدیث عرفجة بن أسعد أنھ ُجدع أنفھ یوم كالب، وقیل ّالكالب، : ً

ًما كان من األعضاء ُمحتاجا إلیھ أن یوضع فیھ ذھب أو : ًأنفا من ذھب، ولذلك قالواًوكان بین تمیم وكندة، ثم اتخذ أنفا من فضة فأنتن، فاتخذ 
إن ھذا من : فضة، یجوز أن یتخذ منھ ما شاء من الذھب والفضة بقدر حاجتھ، ویبنونھ على حدیث عرفجة رضي هللا عنھ وأرضاه، ویقولون

ر بدخول الجراثیم ودخول األشیاء الكبیرة التي قد تضر بھ، ولذلك اتخذ باب الحاجیات، ویؤكد ذلك أن األنف إذا ُجدع فإن اإلنسان یستض
ًاألنف دفعا لھذا الضرر، بخالف ما إذا كان وضع العضو تحسینا، كتجمیل سنِّ بذھب فإنھ ال یجوز؛ ألنھ لیس بحاجي وال ضروري، وال  ً

ً ولبس بالذھب، أو اتخذ سنا من ذھب، فال یخلو من ٌآخذ حكم الحاجة وال الضرورة، ولذلك فھو حرام، فإن مات میت وسنھ من ذھب، ّ
وإما أن ال یمكن إزالتھ . إما أن یمكن إزالة ھذا الذھب دون إضرار بالمیت، فتجب إزالتھ، كما نص العلماء رحمة هللا علیھم على ذلك: حالتین

هللا یعذبھ بھا؛ ألن النبي صلى هللا علیھ وسلم قال  نٍإال بضرر من جرح أو قلع للسن، وھي من أصل الخلقة، فحینئٍذ تترك، وال یؤمن علیھ أ
إنھ إذا تحلى بالذھب في سن بدون حاجة ال یأمن أن یكون علیھ : ، حتى قال بعض العلماء رحمة هللا علیھم)جمرة من نار: (في خاتم الذھب

ا األسنان التي یحتاج إلى سدھا واحتیج إلى ذھب ولذلك اختص الحكم بقدر الضرورة، أم. جمرة من نار في فمھ، نسأل هللا السالمة والعافیة
َّأو فضة، فإن كانت الفضة یمكن أن تؤدي المقصود، فال یترخص بالذھب؛ ألن ما جاز للضرورة یقدر بقدرھا، فال یتجاوز إلى الذھب؛ ألن 

ن للرجل بھا، والذھب لم یؤذن ُالفضة أھون من الذھب، والرخصة بالفضة أیسر من الرخصة بالذھب، والذھب أشد، وألن الفضة قد أذ
َّللرجل بھ، فیبقى على األصل المقتضي للتحریم، فُییسر في الفضة وال ُییسر بالذھب، فإذا أمكنھ أن یدفع ضرورتھ بالفضة ال یعدل إلى  ََّ َ

جوز لھ أن یعدل إلى الذھب الذھب، لكن لو كانت األسنان من الفضة تنتن، وتكون لھا رائحة، أو اتخذھا من الفضة فأنتنت وآذت، فحینئٍذ ی
 ......وال حرج علیھ في ذلك، والشرط في جواز الذھب والفضة في السن أن ال یوجد البدیل، فإن وجد بدیل من مع

 
 ما یباح للنساء اتخاذه من الذھب والفضة

 
یباح للنساء من الذھب والفضة ما جرت و: (قولھ]. ویباح للنساء من الذھب والفضة ما جرت العادة بلبسھ ولو كثر: [قال المصنف رحمھ هللا

ولو كان : أي) ولو كثر: (كاألسورة والقالئد واألوشحة والحزام من الذھب والفضة، وغیر ذلك مما جرت العادة بلبسھ، قولھ) العادة بلبسھ
َأومْن ُینشأ في الحلیة وُھو : الىًكثیرا، وذلك ألن هللا عز وجل وصف النساء بكونھن یتحلین بالحلیة، وذلك من شأنھن، كما قال سبحانھ وتع َ َ َ َِ ِ ِْ ْ ُ َّ َ َ

ٍفي الخصام غْیُر ُمبین  ِ َ ِ َ ِ ً، فجعل لھن ھذا الحظ من الدنیا، وبناء على ذلك ال حرج أن تتحلى المرأة بالیسیر والكثیر، خاصة إذا ] 18:الزخرف[ِْ
 ...... .ًجرى العرف بھذا اللبس، وال یعتبر محظورا في حقھا

 
 حكم زكاة الحلي

 
المعد لالستعمال، الحلي الذي تتحلى ) وال زكاة في حلیھما: (قولھ]. وال زكاة في حلیھما المعد لالستعمال أو العاریة: [قال المصنف رحمھ هللا

و ّیجب على المرأة أن تؤدي زكاة الحلي قل أو كثر، بشرط أن یبلغ النصاب المعتبر، وھذا ھ: منھم من قال: بھ المرأة للعلماء فیھ قوالن
واستدل . ال تجب الزكاة في الحلي، وھذا ھو مذھب الجمھور من المالكیة والشافعیة والحنابلة: القول الثاني. مذھب الحنفیة رحمة هللا علیھم

أن النبي صلى هللا علیھ وسلم رأى امرأة تطوف، وعلیھا مسكتان غلیظتان من : (الذین قالوا بوجوب الزكاة في حلي النساء بحدیث الترمذي 
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ّإن النبي صلى هللا علیھ وسلم في ھذا الحدیث بین وجوب الزكاة، : ، قالوا)ھما حسبك من النار: ال، قال: أتؤدین زكاتھما؟ قالت: ذھب، فقال
 ھما: (إذ الوعید فیھ ال یترتب إال على فعل محرم أو ترك واجب، وال شك أن الواجب ھنا ھو الزكاة، فدل على أن الزكاة واجبة، فجعل قولھ

فھذا الحدیث یدل داللة واضحة على : ًال، فدل على أنھا لو زكت لما كان حسبا لھا من النار، قالوا: ً، مرتبا على قولھا)سبك من النارح
َوجوب الزكاة في الحلي، واستندوا أیضا◌ إلى األصول، وذلك في قولھ تعالى ْخذ مْن أْموالھم صَدقة تطھُِّرُھم وتزكیھم : ً ْ ِْ ِِّ ُ ُ َُ ََ َ ََ ً ِ َِ َبھا ْ ، ]103:التوبة[ِ

واستدل الجمھور على إسقاط . إنھ تجب فیھ الزكاة، سواء كان من الذھب أو كان من الفضة: وال شك أن الحلي مال؛ ألن لھ قیمة، وقالوا
ة ، وھو ، وھو حدیث ضعیف؛ ألنھ من روایة أیوب بن عافی) لیس في الحلي زكاة: (الزكاة بحدیث جابر أن النبي صلى هللا علیھ وسلم قال

یترجح القول القائل بوجوب الزكاة في الحلي، : ًوبناء على ذلك. ضعیف، وال یقوى على معارضة حدیث الترمذي الذي صححھ غیر واحد
ُوحینئٍذ یجب على المرأة إذا حال الحول على حلیِّھا أن تنظر في زكاتھ إذا كان قد بلغ النصاب، فتخرج ربع عشره، إن شاءت أخرجتھ من 

لو أن حلیھا زكاتھ : وإن شاءت أخرجتھ من الفضة، أخرجت ربع العشر من الذھب، أو أخرجتھ بعدلھ من الفضة، توضیح ذلك الذھب،
ِإما أن تخرجي عشرة غرامات من الذھب، وتعطى للمسكین ینتفع بھا، یبیعھا ویأخذ مالھا، أو تنظري عدل : عشرة غرامات، فحینئٍذ نقول لھا

ًول بقیمتھا من الذھب، فإذا كانت قیمة كل غرام من الذھب في یوم الحول ثالثین ریاال فإننا نعتبر الواجب علیھا العشرة غرامات في یوم الح
أنت بالخیار إن شئت أخرجت عدلھا من الفضة، وإن شئت أخرجت أصلھا، أعني العشرة غرامات، : في عشر غرامات ثالثمائة لایر، ونقول

ّفتخیر بین االثنین، إن شاءت ھذا  ِأو ھذا، لكنھا إذا أرادت أن تنظر إلى عدل الذھب من الفضة، فینبغي أن تنظر إلى الیوم الذي ھو حولھا، ُ
ًفلو كان غرام الفضة في یوم حولھا یساوي أربعین ریاال، ثم أرادت أن تخرج بعد یوم أو یومین، وقیمتھ خمسون أو ستون فالعبرة 

عد یوم الحول، وعلى ھذا ال بد أن تعرف قیمة الغرامات في یوم الحول، وتؤدي زكاتھ على ھذا ب باألربعین، ال بالزیادة وال بالنقص الطارئ
ًبناء على القول بإسقاط الزكاة في الحلي، كما ). المعدة لالستعمال أو العاریة: (وقولھ. الوجھ المعتبر، والعبرة بقیمة البیع ال بقیمة الشراء

ًینبغي أن یكون الحلي معدا لالستعمال، فإذا كان بعضھ معدا لالستعمال وبعضھ ال یعد لالستعمال : ًأوال: یقول الجمھور ھناك مسائل، یقولون ً
لو كان عندھا ذھب تلبسھ أكثر الحول، أو كل : ًإال نادرا، فإننا نوجب علیھا الزكاة في النادر، وأما الغالب فال زكاة فیھ، ومن أمثلة ذلك

یعادل أكثر الحول، تجب علیھا الزكاة في النادر الذي تلبسھ في المناسبات، وال تجب علیھا في الحول، وذھب خاص للمناسبات بحیث ال 
ًإن الحلي یشترط فیھ أن یكون مباحا للمرأة، فما زاد وكان محرما فإنھ تجب علیھا الزكاة فیھ، وال : ًوأیضا یقولون: ًثانیا. ًالذي تتحلى بھ دائما ً

الرخصة، وكأن الحلي األصل وجوب الزكاة فیھا، فرخص بإسقاط الزكاة فیھا إذا كانت تتحلى بھا، وبقي  یعتبر مستثنى؛ ألن التحریم یسقط
ًفإن أعد للكراء أو للنفقة أو كان محرما ففیھ الزكاة: [قال المصنف رحمھ هللا. ما عداه على األصل الموجب للزكاة ّ ) فإن أعد للكراء: (قولھ]. ُ

أن یكون عند المرأة أسورة من الذھب، أو قالئد من الذھب، :  فإنھ قد ُیعد الحلي للكراء، ومن أمثلة ذلكإن الحلي ال زكاة فیھ،: إذا قلت
من : ًوتؤجرھا على النساء، إذا صارت المناسبات تأخذ المرأة ھذا السوار اللیلة بمائة مثال، وكل سوار بمائة، وھذه المسألة فیھا قوالن للعلماء

إن المنفعة وھي الزینة : والذین یجیزون یقولون. رة الذھب والفضة للتجمل والزینة، ومنھم من یمنع من ذلكأھل العلم من یرى جواز إجا
ًمقصودة، فصارت منفعة مقصودة، فحینئٍذ یجوز أن ُیستأجر، وبناء على ھذا القول الذي یقول بالجواز، كما مشى علیھ المصنف رحمھ هللا، 

ُزكاة مع أنھ حلي، وال تسقط عنھ الزكاة على أصل المذھب الذي اختاره رحمة هللا علیھ؛ ألنھ لما أعد حینئٍذ الذي ُیعد للكراء تجب فیھ ال
ًللكراء خرج عن كونھ حلیا مرخصا بإسقاط الزكاة عن صاحبھ كامرأة تعد أسورة من أجل أن تبیعھا، ثم بعد ذلك تنفق ) أو للنفقة: (وقولھ. ً

ًذا لیس بحلي وال آخذ حكم الحلي وإن كان في أصلھ حلیا، لكنھ لیس في مقام الرخصة بالحلي؛ ألنھا على نفسھا وعلى عیالھا، فال تلبسھا، ھ ٌ
ًاتخذتھ وكان حراما علیھا أن تتخذه كأواني الذھب وأواني الفضة، فھذا المعد ) ًأو كان محرما: (وقولھ. ال تلبسھ وال تتحلى بھ وال تتجمل

إن الذھب حالل للنساء، وھذه اآلنیة اتخذتھا : ٍّذ ال یرخص وال یقال بإسقاط الزكاة عنھا، فال یقول قائللألواني یحرم علیھا أن تستعملھ، وحینئ
 ...... .والحمد  رب العالمین. یجب علیھا أن تزكي ھذه األواني من الذھب والفضة: للزینة في بیتھا ال تجب علیھا الزكاة بل نقول

 
 األسئلة

...... 
 الزكاة وتوزیعھ على الفقراءحكم شراء طعام بمال 

 
ًإذا كان یجب على المسلم قدر مال معین من الزكاة فھل یجوز لھ أن یشتري بالمال طعاما ویوزعھ على الفقراء؟ الجواب: السؤال باسم هللا، : ٍ

، والصالة والسالم على رسول هللا، وعلى آلھ وصحبھ ومن وااله  هللا جعلھ للفقراء والضعفاء فإن الزكاة حق من حقوق: أما بعد. والحمد 
في أموال األغنیاء، ال یجوز للغني أن یقدم على التصرف في ھذا المال إال بإذن شرعي، ولم یثبت في كتاب هللا وال في سنة النبي صلى هللا 

ة آالف زكاة، لم یأمره علیھ وسلم الرخصة للغني أن یتصرف في المال الذي أوجب هللا علیھ أن یؤدیھ زكاة، فلو وجب علیھ أن یخرج خمس
ًهللا عز وجل بإخراجھا طعاما، وقد وجبت علیھ نقدا، من ذھب أو فضة أو ما قام مقامھما، فإذا تصرف بالشراء فاشترى بھا طعاما للفقیر، أو  ً ًّ

ًكونھ متصدقا، ویجب علیھ إلى ً اشترى بھا أغطیة أو أكسیة فإنھ حینئٍذ لم یؤد الزكاة التي أوجب هللا علیھ وخرج بالتصرف عن كونھ مزكیا
ّضمان ھذا المال، وإخراج الزكاة ألصحابھا على الوجھ الذي أمر هللا عز وجل، وال وجھ لالجتھاد بإخراج األعیان بدل النقود؛ ألن هللا سمى 

ًالمائة لایر اشتریت لك بھا طعاما، ھذه : ًھذا الحق للفقراء، وال شك أن اإلنسان إذا استأجر أجیرا بمائة لایر، فجاء في نھایة الیوم فقال لألجیر
أن یكون : ال شك أن األجیر ال یرضى، ویرى أنھ قد ظلمھ، وقد خرج عن ھذا الحق بالتصرف في المال، إال في حالة واحدة تستثنى، وھي

ین ولكنھ ال یحسن التصرف ھناك أیتام وھؤالء األیتام ال ولي لھم، أو أیتام ومن یقوم علیھم سفیھ ال یحسن التصرف، أو ھناك فقیر أو مسك
في المال، فأنت تعلم أنك لو أعطیتھ األلف أو األلفین أو الثالثة أتلفھا من ساعتھ، ولربما صرفھا في أمور ال طائل تحتھا وال نائل، وهللا نھانا 

جتھ، فتمر علیھ بالشھر تعطیھ نفقة عن إعطاء السفھاء األموال، فإذا نویت أنك قائم علیھ، بشرط أن ال یوجد ولي، فحینئٍذ تعطیھ على قدر حا
أعطھ طعامھ، وأجمل لي حسابھ وأنا أحاسبك، فتقوم على نفقتھ بالشھر، أو تقوم على نفقتھ باألسبوع حتى : شھره، أو تقول لصاحب دكان
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 على أنفسھم، ولكن ال یأمن توفي مال الزكاة، فھذا ال حرج فیھ، وإذا كان اإلنسان یرید أن یستخدم ھذه الطریقة في أناس یستطیعون اإلنفاق
  .وهللا تعالى أعلم. منھم حسن التصرف، فیمكنھ أن یعجل الزكاة قبل وقتھا ثم ینفق علیھم مقسطة باألشھر واألیام

 
 حكم ضم ذھب الزوجة والبنات لیبلغ النصاب

 
 یضم إلى ذھب البنات أو زوجة أخرى؟ عند زوجتي وبناتي ذھب، فھل أضم الذھب إلى بعضھ لتكمیل النصاب، أم ذھب الزوجة ال: السؤال
لمن ھذا الذھب الذي یلبسھ البنات؟ فإن كان الذھب الذي تلبسھ البنات ألمھن وھي زوجتك، فحینئٍذ ذھب الزوجة : ھذا فیھ تفصیل: الجواب

تكون األم قد نوت العطیة، أن : وذھب البنات بمثابة المال الواحد، وزكاتھ زكاة المال الواحد فیضم بعضھ إلى بعض، إال في حالٍة وھي
فأعطت ابنتھا، فالبنت ذھبھا مستقل، وكل بنت ینظر إلى ذھبھا، ویعتبر النصاب فیھا على حدة، وكذلك الحال بالنسبة للزوج، فإن كان الزوج 

یھ زكاتھ، وینظر في زكاة ًقد أعطى زوجتھ ذھبا على سبیل أنھا تلبس، ثم بعد ذلك یستبدلھ لھا، ال أنھا مالكة لھذا الذھب، فحینئٍذ تجب عل
  .وهللا تعالى أعلم. ذھب بناتھ إذا كان قد أعطاھن من أجل أن یجدد لھن كل سنة، ال على سبیل العطیة التي ُیقصد منھا التملیك

 
 كیفیة إخراج الزكاة مع اختالف عیارات الذھب

 
ھذه :  إلى بعض، أم یزكى كل عیار على حدة؟ الجوابمن المعروف أن الذھب لھ عیارات مختلفة، فعند إخراج الزكاة ھل یضم: السؤال

المسألة، عیار واحد وعشرین وثمانیة عشر وأربعة وعشرین، السبب فیھ وجود الشوب من النحاس ونحوه، فخالص الذھب یكون أربعة 
عضھ إلى بعض في وعشرین، وھو صافیھ وأفضلھ وأجوده، وإذا خالطھ المشوب نزل بحسب الدرجات التي تكون فیھ، فیضم الذھب ب

الذھب : (أن الشرع جعل خالصھ ومشوبھ بمثابة المال الواحد في الربا، وذلك في قولھ علیھ الصالة والسالم: الزكاة، والسبب في ذلك
، وقد أجمع العلماء رحمة هللا علیھم على أن خالصھا ومشوبھا في العیارات واحد، والسبب في ذلك صعوبة )بالذھب، والفضة بالفضة

ُأنھ ُیغتفر وجود النحاس في الذھب، وحكى ابن رشد اإلجماع على ذلك، واغتفر في الموازنة : فكاك، ومن ھنا قال العلماء رحمة هللا علیھماالن
ًالربویات، فإذا بادل ذھبا عیار واحد وعشرین بذھب عیار أربعة وعشرین، أو أربعة وعشرین بعیار ثمانیة عشر، فیجب التماثل  في

عین ! أوه: إنا نبیع الصاع من ھذا بالصاعین، قال: (ّ النبي صلى هللا علیھ وسلم لما سئل عن التمر، وقال عاملھ على خیبروالتقابض؛ ألن
عین ! أوه: (ًیعني الرديء، فاعتبر المشوب موجبا للتفاوت، فقال) بالصاعین من ھذا(یعني الجید، ) إنا نبیع الصاع من ھذا: (، فقولھ)الربا
ًد وأن تبیعھ مثال بمثل، یدا بید، سواء بسواء، ولذلك حكي اإلجماع على أن خالص الذھب ومشوبھ في الوزن واحد، إال إذا ال ب: أي) الربا ً ً

ُكان المشوب مما یمكن سحبھ ویمكن فصلھ بدون مشقة وعناء، خاصة إذا كان في غیر الضرب، كأن یكون أدخل علیھ فحینئٍذ یفصل، وھكذا 
ًن فیھا فصوص، فال بد من فصلھا وبیع الذھب بالذھب متقابال، وال یغتفر وجود ھذه الفصوص مثلما یغتفر في بالنسبة للقالدات إذا كا

ِّجعل الذھب خالصھ ومشوبھ بمثابة الشيء الواحد في الربویات نزل ھنا منزلة المال الواحد، على خالف  أن الشرع حینما: الشاھد. المشوب ُ
ُنصاب على األصل الذي ذكرناه لوجود القدرة، وذلك أن المشوب أدخل بخالف المشوب الذي وجد في مسألة الخالص والمشوب في تقدیر ال

  .وهللا تعالى أعلم. أصل الخلقة
 

 كیفیة إخراج زكاة الحلي
 

من حسب علمي أن الكثیر یخرجون زكاة الحلي بقسمة قیمة الذھب على اثنین ونصف في المائة، فھل فعلھم صحیح، أم ال بد : السؤال
یحسب : ًھذا مبني على األصل الذي ذكرناه، أنھ إذا اختار إخراجھا من الفضة ینظر إلى قیمتھا، سواء قلت: نصاب الفضة؟ الجواب

الغرامات ثم ینظر إلى قیمة الغرامات الواجبة، أو یحسب غرامات الكل ویزكیھا، فالنتیجة واحدة، فھي ابن أخت خالة التي قبلھا، ما ھناك 
: ھو ابن أخت الخالة، أي الشيء نفسھ، ما ھناك فرق، سواء قلت: خت الخالة ھو الشيء نفسھ، وھذا مثال عند العرب، یقولونفرق، وابن أ

  .إنھ ینظر إلى الغرامات وقیمتھا من النقد، أو ینظر إلى مجموع الغرامات كلھا ویضربھا في الفضة، المعنى واحد
 

 حجار الكریمةًحكم لبس الرجل خاتما من األلماس أو من األ
 

ال حرج في لبس المعادن : ما حكم لبس الخاتم للرجال، إذا كان ھذا الخاتم من األلماس، أو ما یسمى باألحجار الكریمة؟ الجواب: السؤال
َوسخر : ىاألخرى من األلماس، واألحجار الكریمة، والعقیق، والمرجان، واللؤلؤ، وغیرھا؛ ألن هللا تعالى سخرھا لبني آدم، وكما قال تعال َ ََّ

ْلكم ما في السموات وما في األْرض جمیعا منُھ  ُِ ِ ِ ِ َّ ًِ َ ِ َ َ َ َ ََ ْ ھذه اآلیة أصل في جواز التحلي بالمجوھرات وغیرھا ما لم یجر : ، قال العلماء] 13:الجاثیة[َ
الكون حتى یقوم الدلیل على العرف باختصاص النساء بھا دون الرجال، وأما بالنسبة لألصل، فاألصل یقتضي جواز االنتفاع بما في ھذا 

وهللا تعالى . ًالتحریم، فإذا قام الدلیل على االستثناء والتحریم فإنھ محرم بحكم الشرع، ویعتبر خاصا في التحریم على حسب مورد النص
  .أعلم

 
 حكم لبس الرجال األشیاء المطلیة بالذھب

 
الذھب خالصھ : لذھب بنسب مختلفة، فھل یجوز لبسھا، أم ال؟ الجوابھناك بعض الساعات واألقالم یوضع علیھا دھان من ماء ا: السؤال
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ّومشوبھ، مطلیھ وغیر مطلیھ واحد، وحكمھ واحد، واستثنى بعض فقھاء الشافعیة وبعض الحنفیة رحمة هللا علیھم المطلي، فقالوا إذا كان : ّ
ستثناء من أصل عام بدلیل ینقدح في نفس المجتھد، والذي اال: ًالطالء یسیرا یجوز، وھذا مبني على دلیل یعرف باالستحسان، واالستحسان

یظھر أن ھذا ضعیف، وال یستثنى من ذلك مطلي وال غیر مطلي إال إذا قام الدلیل على االستثناء، واألصل أن النبي صلى هللا علیھ وسلم 
ّحرم الذھب وحرم استعمالھ، وبناء على ذلك ال ُیرخص للرجل أن یتسامح في الیسیر من ا لذھب في ساعة أو قلم أو غیر ذلك إال ما استثناه ّ

  .وهللا تعالى أعلم. الشرع
 

 وصیة قبل االختبارات
 

، والصالة والسالم على : كما تعلمون فإن االختبارات على األبواب، فھال تفضلتم بوصیة في ذلك؟ الجواب: السؤال باسم هللا، والحمد 
فنسأل هللا العظیم رب العرش الكریم أن یھون علینا وعلیكم اختبار الدنیا واآلخرة، وأال : ما بعدأ. رسول هللا، وعلى آلھ وصحبھ ومن وااله

أن : ًأوال: أما بالنسبة لھذه األیام فأوصي إخواني من طالب العلم بأمور. یجعل الدنیا أكبر ھمنا وال مبلغ علمنا وال غایة سؤلنا ورغبتنا
األمور إلى هللا سبحانھ وتعالى، فما من أمر من أمور الدنیا ینزل بعبد من عباد هللا أو بأمة من إماء یتوكلوا على هللا عز وجل، وأن یفوضوا 

ًهللا، فینزلھ العبد بباب هللا عز وجل متوكال على هللا، مفوضا أمره إلى هللا، آخذا باألسباب التي شرع هللا، إال جعل هللا لھ العاقبة على أحسن  ً ً
َوالعاقبة للتقوى : قال تعالىما یبدو ویأمل، ولذلك  َ َ َْ َّ ِ ُِ َوالعاقبة للُمتقین : ، وقال سبحانھ] 132:طھ[ْ َ َ َِ ِ َِّ ْ ُ ، فأول ما یوصى بھ طالب ] 128:األعراف[ْ

ًالعلم أن یكون متوكال على هللا، ال على ذكائھ، وال على حفظھ، وال على فھمھ، وال على نبوغھ، وال على ضبطھ، ویحس أنھ ال یملك من 
ّ شیئا إال أن یعینھ هللا، وكلما برئت من الحول والقوة في أي أمر من أمورك الدینیة والدنیویة، كمل هللا نقصك، وجبر كسرك، وكان لك أمره ٍ ً

ِّمعینا وظھیرا، فما من إنسان یكون عنده ھذا الشعور إال وفق، وال تعتمد على أي شيء غیر هللا سبحانھ وتعالى، فمھما أوتیت من الحفظ  ً ً
أنھ دخل ذات یوم المسجد، وكان طالبھ : -یحكي عن نفسھ-لفھم، فالبد لك من عون هللا، وقد ذكر اإلمام الماوردي رحمة هللا علیھ وا

ًھل ھنا مسألة في الفقھ ال تعلمھا؟ كان اإلمام الماوردي عجیبا في الفقھ، وھو : ٌینتظرونھ، فكأنھ دخلھ شيء من نفث الشیطان حینما قال لھ
ًفي الفقھ، یعز وجود مثلھ، فضال عن أحسن منھ، أجاد  ٌ الحاوي، وھو كتاب كاسمھ، جمع فأوعى من المسائل أصلیة وفرعیةصاحب كتاب

دخلت على طالبي، فلما جلس بینھم جاءت إلیھ امرأة، وكانت معھا صبیة ألول مرة : وأفاد رحمة هللا علیھ، فلما دخلھ ھذا العجب یقول
ّوكأنھ ال یعرف شیئا، ھذا اإلمام العظیم الذي فرع . فأظلمت الدنیا في وجھي: سائل الحیض الواضحة، قالتحیض، فسألتھ عن مسألة من م ً

ًوقعد ونظر، واإلمام النووي رحمة هللا علیھ في المجموع كثیرا ما یعتمد على تخریجاتھ وتصحیحاتھ ونقوالتھ، رحمة هللا على الجمیع، قال ّ ّ :
كانوا -فمن شدة ما ھو فیھ جعل یتصبب من العرق، والطالب من ھیبة شیخھم وإجاللھم لھ : ًم یعلم شیئا، یقولًفإذا بھ ال یعي شیئا، وكأنھ ل

ً سكتوا وما استطاع أحد أن یجیب عن ھذه المسألة الواضحة إجالال لھ، وذھوال من الموقف، فما -ِّیعظمون العلماء ویجلونھم ویوقرونھم ً
رحمك هللا كان كذا، رحمك هللا، ما حكم كذا، وھو ال یجیب، فلما وجدت أنھ ال یجیب، : لیھ السؤالزالت المرأة تنتظر الجواب، وتردد ع

ٌوهللا أنت خیر من : انصرفت عنھ، فإذا بطالب علم حدیث العھد بطلب العلم یدخل المسجد فسألتھ عن المسألة، فأجابھا بكل سھولة، فقالت لھ
ھكذا اإلنسان، الماء لعظم فضلھ، جعلھ هللا في قرار .  نفسھ في العلو، فوضعھ هللا في السفولّھذا الذي جلس، فضلتھ على شیخھ، ألنھ رأى

ِفأْسكناهُ في األْرض : األرض َ ِ َّ َ فاإلنسان الموفق الكامل یحتقر نفسھ مھما أوتي، ولذلك تجد . ، والدخان لحقارتھ یتعالى ویتعاظم] 18:المؤمنون[ََ
ًلھ وخیرا لھ یتواضع وال یعد نفسھ شیئاالعالم الذي جعل هللا علمھ رحمة  فطالب العلم إذا أراد أن یمضي إلى اختباره أو إلى امتحانھ ال . ً

ًُیحس أن عنده شیئا، إنما یعلق أملھ على توفیق هللا ومعونة هللا، وعندھا یكون لھ من هللا على قدر ما كان من توكلھ ویقینھ با سبحانھ 
ضیع اإلنسان حق هللا عز وجل، فیسھر حتى یضیع صالة الفجر، أو یجلس لترداد المواد ومراجعة الكلمات حتى أال ی: األمر الثاني. وتعالى

ًیفوت صالة الجماعة، أو یأتي متأخرا، فال ینصرف اإلنسان عن هللا عند اشتداد حاجتھ إلیھ، بل حتى في األمور التي تتعلق بھ في معیشتھ، 
ِّبة كأیام االختبارات واالمتحانات أن یحافظ على حق هللا، وأن یحس أن مخرجھ أن یوفي  حقھ حتى المنبغي إذا نزلت بإنسان أیام عصی

ّیعطیھ هللا عز وجل من معونتھ وتوفیقھ، كما وفى  یوفي هللا لھ، ولذلك ینبغي علیھ أن یحرص كل الحرص على إقامة الصالة، وهللا تعالى 
َواْستعینوا بالصْبر و: یقول َِ َّ ِِ ُ ِالصالة َ ً، فجعل الصالة قرینة الصبر، وھذا یدل على أن لھا في النوائب والشدائد والمصائب فضال ]45:البقرة[َّ

ًعظیما وأثرا كبیرا في صالح حال العبد، ولذلك كان صلى هللا علیھ وسلم یقول ً ، فكانت قرة عینھ صلوات هللا ) أرحنا بالصالة! یا بالل : (ً
فإذا كنت في أیام االختبارات ال یختلف حق هللا عندك عن األیام العادیة، عظم شأنك . ه حینما یقف بین یدي هللاوسالمھ علیھ وبھجتھ وسرور

ُوجل بإذن هللا عز وجل؛ ألنك تمتحن  ًأنت في امتحان أخروي، فإذا كانت امتحاناتك واختباراتك تجعلھا تبعا المتحان هللا لك في ھذه الدنیا، .. ّ ُ
ًحق العباد، إخوانك وزمالؤك یحتاجون إلى ملخصات، یحتاجون إلى معونة، فأعنھم وال تكن بخیال بالعلم، :  األمر الثالث.وفقك هللا وأعانك

وال تضن، وتمن ألخیك من الخیر مثل ما تتمنى لنفسك أو أكثر، ال بد أن یربي اإلنسان نفسھ على المعاني الكریمة التي ھذب هللا بھا 
منقادة  مستسلمة، فاإلنسان ینبغي علیھ أن یحب إلخوانھ وزمالئھ من الخیر مثل ما یحب لنفسھ أو أكثر، حتى المسلمین، نحن أمة مسلمة 

ِوهللا ما ناظرت أحدا إال وددت أن ُیظھر هللا الحق على یدیھ: (قال اإلمام الشافعي  ، وھذا شيء من النزاھة والنقاء والصفاء في قلوب )ً
ًز وجل بالعبد، فاإلنسان إذا كان خیرا صالحا أحب للناس مثل ما یحب لنفسھ أو أكثر، وال تكره أن أحدا األخیار، وھو من رحمة هللا ع ً ً

: فما تأمرنا؟ قال: إنكم ستلقون بعدي أثرة، قالوا: (ّیسبقك، فھذه أمور الدنیا، والمعول على اآلخرة، النبي صلى هللا علیھ وسلم یقول لألنصار
ّ، الفضل ھناك إذا قرعت الرءوس ومدت من یده الشریفة صلوات هللا وسالمھ علیھ شربة ھنیئة مریئة ال )وضاصبروا فإني فرطكم على الح

فاإلنسان ال ینظر إلى ھذه الدنیا إلى درجة أن یكره إلخوانھ الخیر، . ًتظمأ بعدھا أبدا، ففضلت على غیرك، ھناك الفضل بإذن هللا عز وجل
فال ینبغي أن تكون االمتحانات وسیلة لحسد . وه، بل أحب لھم من الخیر مثل ما تحب لنفسك أو أكثرفیحس أنھم إذا سبقوه غمطوه أو أھان

لھ علي في اآلخرة: الناس، وكراھیة الخیر لھم، وإذا أحد سبقك أو فُضل علیك فقل ، اللھم إن فضلتھ علي في الدنیا فال تفضِّ َّالحمد  تكون . ّ
ِوھي أكبر ھمك، وعندھا تسعد وتفلح، وتحس أن أمور الدنیا تحت قدمك، وال تبال بشيء أقبل أو اآلخرة ھي مبلغ علمك وغایة رغبتك، 
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أدبر، إن أقبل استعنت بھ على طاعة هللا، وإن أدبر فلن تلو علیھ، تستقم لك السعادة، وھذه من نعم هللا عز وجل على العبد، وھي راحة 
ًكذلك أیضا من األمور التي ینبغي لإلنسان أن یحافظ . أوتیت الفضل بذلتھ وتمنیتھ للناسًالنفس، ال تحسد أحدا على فضل هللا عز وجل، وإن 

ْذكر هللا عز وجل من كثرة االستغفار وسؤال هللا المعونة ونحو ذلك فاذكُروني أذكْركم : علیھا ُ ُ ُْ َ ِْ ومن األمور التي ینبغي على ] . 152:البقرة[َ
لبنات، فینبغي على اآلباء واألمھات أن یرفقوا باألبناء والبنات في أیام االختبارات، ویعینوھم على طلب حقوق األبناء وا: اإلنسان أن ینتبھ لھا

العلم، ویساعدوھم على المذاكرة حتى ال تنكسر نفوسھم بالتأخر عن زمالئھم وقرنائھم، یكون للوالد فضل، أما أن تأتي مثل ھذه األیام وھو 
مشاعرھم النفسیة، والقلق الذي ھم فیھ،  ًلك أیضا ینبغي أن یشملھم بالعطف والحنان والرعایة، وأن یحفظمھمل حقوق أبنائھ وبناتھ فال، كذ

فیسلیھم بالكلمات اإلیمانیة، ویثبت قلوبھم بالمواعظ الربانیة، فالصبي إذا عودتھ من صغره على ذكر هللا في الشدائد، فجاءت العواقب سلیمة 
ّمة في العواقب، فینشأ منذ نعومة أظفاره وقد تعلق قلبھ با جل جاللھ، وعندھا یصلح حالھ ویكمل یحس أن ذكر هللا ھو الطریق للسال

ولیرفق بھم فال یحملھم ما ال یطیقون، وبعض اآلباء واألمھات تزداد أذیتھ البنھ في أیام . ویشرف، ویكون لھ خیر الدنیا واآلخرة
أنھ متقن لعدم تفرغھ، فیأتي األب لیشغلھ بمشاغل یمكنھ بنفسھ أن یقوم بھا أو یقیم غیره االختبارات، فیكون االبن مشوش الذھن، وال یحس 

ًكذلك على اآلباء أیضا غفران زالتھم، والتجاوز عنھم في مثل ھذه . مقامھ، فیأتي ویضار بھ أو یضیق علیھ أو یعنت علیھ، وھذا ال ینبغي
ًان أن یكون مع أبنائھ حلیما رحیما، وھذا من الرفق الذي قالاألوقات العصیبة؛ ألن نفوسھم مشغولة، فینبغي لإلنس عنھ علیھ الصالة السالم  ً

، فا جعلھم أمانة في عنقك، وهللا ما نظرت إلیھم في أوقات الشدة ) ٍما كان الرفق في شيء إال زانھ، وال نزع من شيء إال شانھ: (أنھ
وارضھا، فشملتھم بعطفك وإحسانك إال لطف هللا بك كما لطفت بھم، فاإلنسان إذا والكرب من مرض أو سقم أو مشغلة من مشاغل الدنیا وع

َعامل غیره باإلحسان عاملھ هللا باإلحسان، فما جزاُء اإلْحسان إال اإلْحساُن  َ َِ َِّ ِ ِ ّ، ومن یسر یسر هللا لھ، فإذا كان تیسیرك على ] 60:الرحمن[َ ّ
ما یكون اإلحسان على أقرب الناس منك؛ ألنھ أحوج ما یكون إلى عطفك وحنانك وبرك أقرب الناس إلیك، فإن هللا ییسر علیك، وأفضل 

ٌیْومئٍذ تْعرُضون ال تخفى منكم خافیة : ًوإذا جئت قادما على صالة االختبار، فتذكر قدومك على هللا جل جاللھ، وتذكر قولھ تعالى. وإحسانك َ َ َ َ َِ ِ َِ َ َْ ُ ْ ْ ُ
أیھا الناس حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وزنوا أعمالكم قبل أن توزنوا، : (ي هللا عنھ یقول، وكان عمر بن الخطاب رض] 18:الحاقة[

، فاإلنسان كما أنھ یتھیأ لعرض الدنیا واختبار الدنیا، یجب أن یتھیأ الختبار اآلخرة، ھذه ذكرى وعبرة، كما )وتھیئوا للعرض األكبر على هللا
 فا جل جاللھ ینبھك بمثل ھذه.  فكرة، ومن عبرة إلى عبرةالمؤمن من فكرة إلى: یقول بعض العلماء

  
  باب زكاة عروض التجارة-شرح زاد المستقنع 

  
عروض التجارة من األموال التي أمرنا بإخراج الزكاة فیھا، والعروض ھي ما یملكھ اإلنسان بنیة التجارة، وأما ما ملكھ بنیة االقتناء فال 

مھ عند إخراجھ ًفمن ملك ماال بن. یدخل في ذلك یة التجارة وحال علیھ الحول وبلغ النصاب وجب علیھ إخراج زكاتھ، وینبغي علیھ أن یقوِّ
 .باألحظ للفقراء والمساكین وأال یظلمھم حقھم

  
 زكاة عروض التجارة ومشروعیتھا

 
فیقول : أما بعد. ین، وعلى آلھ وصحبھ أجمعینبسم هللا الرحمن الرحیم الحمد  رب العالمین، والصالة والسالم على أشرف األنبیاء والمرسل

ھو المتاع، ومراده رحمھ هللا أن یبین حكم زكاة التجارة، : جمع عرض، والعرض: العروض]. باب زكاة العروض: [المصنف رحمھ هللا
رتھ وأثاث بیتھ ونحو ذلك، ومنھ وھي األموال التي یعرضھا اإلنسان بقصد المتاجرة فیھا، وذلك أن ما عند اإلنسان منھ ما یكون للقنیة كسیا

ًخذ مْن أْموالھم صَدقة : واألصل في وجوب الزكاة في عروض التجارة عموم قولھ سبحانھ وتعالى. ًما یكون معروضا للبیع والمتاجرة َ َ َْ ِ ِ َِ ْ ُ
َتطھُِّرُھم وتزكیھم بھا  َِ ْ ِْ ِّ ُ َُ ق ب: ، ووجھ الداللة] 103:التوبة[َ ین مال وآخر، وأمر نبیھ صلى هللا علیھ وسلم أن یأخذ أن هللا سبحانھ وتعالى لم یفرِّ

: فقولھ سبحانھ وتعالى: أما الدلیل الثاني. الزكاة من المال، وعروض التجارة مال، فاألصل وجوب الزكاة فیھا، حتى یدل الدلیل على اإلسقاط
بات ما كسْبتم  ْیا أیھا الذین آمنوا أنفقوا مْن طیِّ ُ ُ َُ َ َ َ َ َ ََ ِ ِ ِ ِ َُّ ََّ  في -وھو تلمیذ عبد هللا بن عباس حبر األمة وترجمان القرآن- ، قال مجاھد ] 267:رةالبق[َ

بأن المراد بھا عروض التجارة، وال شك : إنھا عروض التجارة، وأشار إلى ذلك اإلمام البخاري رحمھ هللا في صحیحھ، ففسر اآلیة: تفسیرھا
 بن عباس ، وكان یستوقفھ عند كل آیة، یسألھ عن حاللھا وحرامھا وما فیھا من ًأن مجاھدا رحمة هللا علیھ كان یأخذ التفسیر من عبد هللا

أحكام، فمثل ھذا الغالب أنھ أخذه عن ابن عباس رضي هللا عنھ، وعبد هللا بن عباس مكانتھ عالیة في التفسیر والتأویل؛ وقد دعا لھ النبي 
َّ، فھو معلم ملھم رضي هللا عنھ وأرضاه، وعلى ھذا قالوا بوجوب الزكاة في )یلاللھم فقھھ في الدین وعلمھ التأو: (صلى هللا علیھ وسلم فقال

سعید بن : عروض التجارة، وبذلك قال جماھیر العلماء رحمة هللا علیھم، وھو مذھب األئمة األربعة، وكان یقول بھ فقھاء المدینة السبعة
ًغیرھم من فقھاء المدینة السبعة، وال یشتھر ھذا القول في المدینة غالبا إال َّالمسیب وخارجة بن زید والقاسم بن محمد بن أبي بكر الصدیق، و

قال رحمھ . القول بوجوب الزكاة في عروض التجارة ھو األصل، حتى یدل الدلیل على اإلسقاط: ولھ أصل عن الصحابة، ولذلك قال العلماء
 ...... .حكام والمسائل المتعلقة بزكاة عروض التجارةفي ھذا الموضع سأذكر لك جملة من األ: أي) باب زكاة العروض: (هللا
 

 شروط وجوب زكاة عروض التجارة
 

ّإذا ملكھا بفعلھ بنیة التجارة وبلغت قیمتھا نصابا زكى قیمتھا: [قال المصنف رحمھ هللا بفعل المكلف، كأن یشتري : أي) إذا ملكھا بفعلھ]. (ً
یشتریھا، فال تأتیھ عن طریق :  فیملكھا بفعلھ، أي- لموجودة اآلن فھي حكم الدوابكالسیارات ا-ًعروضا من أغذیة أو أكسیة أو دواب 

ًأنھ أدخلھا إلى ملكھ قاصدا التجارة : ًأن یكون مالكا لھا بالفعل، أي: اإلرث، وتدخل علیھ بغیر محض الفعل، فاشترط العلماء رحمھم هللا



 695 

 ...... .بھا
 

 حوالن الحول من حین نیة التجارة
 

ال بد في زكاة العروض من وجود نیة التجارة، فالعبرة في حول زكاة العروض بالنیة، فمتى ما نوى المتاجرة بھذا : أي) یة التجارةبن: (قولھ
، وال شك أن الزكاة داخلة في ) إنما األعمال بالنیات: (المال، فإنھ یبتدئ الحول من ھذه النیة، واألصل في ذلك قولھ علیھ الصالة والسالم

ُعرض التجارة حتى ینوي المتاجرة بھ؛ فإن المال حینئٍذ صدق علیھ أنھ  ٍوم، فال ُیحكم بوجوب الزكاة على إنسان في مال على أنھ منھذا العم
أنھ تملكھ للقنیة، أو لالرتفاق بھ، فھذا لیس من عروض التجارة، وال یدخل في ھذه النیة : ولكن لو كانت نیتھ القنیة، أي. ٌمعروض للتجارة

نسان عنده بیت أو عنده سیارة، وینوي في قرارة قلبھ أنھ إذا احتاج إلى بیعھا أنھ یبیعھا، فإن ھذه النیة مترددة، وال توجب الحكم كون اإل
بوجوب زكاة عروض التجارة؛ فاإلنسان من حیث ھو لو أصابتھ فاقة أو حاجة، فسیبیع ما یملك، فھذه النیة عارضة وال تؤثر، وال بد من 

مستقرة التي یقصد منھا المتاجرة، سواء كان ذلك في العقارات أو المنقوالت، والمنقوالت كاألغذیة، فلو اشترى مائة كیس من وجود النیة ال
ًطعام، ونوى أن یتاجر بھا، فإنھا من عروض التجارة، وكذلك العقارات، فلو اشترى أرضا أو اشترى دارا أو عمارة، وقصد منھا أن یربح  ً ً

  .زكاة عروض التجارة  تعتبر ھذه األرض وھذه العمارة من عروض التجارة، وزكاتھابھا األكثر، فحینئٍذ
 

 بلوغ النصاب
 

ٌ ثالث وخمسون -كما ذكرنا- أن تكون قد بلغت النصاب بالفضة، وھو : ھذا الشرط الثاني). ًوبلغت قیمتھا نصابا زكى قیمتھا: (قولھ رحمھ هللا
: ًجارة، فإنھ ال بد من حوالن الحول على ھذه النیة، فلو باعھا قبل حوالن الحول فال زكاة فیھا، مثالًریاال، فإذا بلغت ھذا القدر وعرضھا للت

ُلو عرض غذاء أو كساء كاألقمشة، لمدة ستة أشھر بنیة التجارة، ثم بیعت أثناءھا، واستنفدت قیمتھا، فھذه ال زكاة فیھا، فال بد في عروض  ً ً
ًالتجارة أن یمر علیھا حوال كامال ، ویستوي في ذلك أن تكون العین بنفسھا أو ما قام مقامھا مما تولد من أصلھا، وذلك كأن یدخل للتجارة ً

بمائة ألف لایر، فیشتري بھا عشر سیارات لیتاجر بھا، یشتري واحدة ویبیعھا ثم یشتري أخرى ثم یبیعھا، وھكذا فحینئٍذ الحول حول رأس 
قال . ذلك القدر الباقي ال الحول، وبقي من المائة ألف ما یساوي قدر النصاب وجب علیھ زكاةٌالمال، فھو متاجر بالمائة ألف، فإذا ح

كما ذكرنا؛ ألن األصل في أموال التجارة أن تكون ]. فإن ملكھا بإرث أو بفعلھ بغیر نیة التجارة ثم نواھا لم تصر لھا: [المصنف رحمھ هللا
لة أو متمحضة النیة بالتجارة؛ فلو أنھا   . دخلت علیھ بھبة أو بإرث، فال تعتبر من عروض التجارة بالنیةمتأصِّ

 
 االعتبار في تقدیر الزكاة عند الحول

 
ِوتقوم عند الحول باألحظ للفقراء من عین أو ورق] َّ سواء كانت - من المعلوم أن عروض التجارة في الغالب . عروض التجارة: أي) ّوتقوم]. (ُ

التي تعرضھا أو : التي اشتریت بھا، والقیمة الثانیة: القیمة األولى: إلى معرفة القیمة، فھناك قیمتان تحتاج - من العقارات أو المنقوالت
 في األصل حینما اشتریتھا مائة ألف، ولكنك - ًمثال-تعرض بھا الشيء المبیع، فلو أنك اشتریت عشر سیارات لعرضھا للتجارة، وقیمتھا 

 فحینئٍذ یجب علیك اعتبار سعر البیع، وأما قیمة األصل فإنھا لیست بقیمة؛ والسبب في ھذا أن حینما عرضتھا للبیع عرضتھا بمائة وخمسین،
كأنك مالك لھذا القدر، وأما الذي اشتریت بھ فإنھ ال یؤثر لكونھ غیر مستقر، وحینئٍذ یستوي : ًالذي تعرضھا بھ للبیع یعتبر ماال في الحكم، أي

، أو انخفض السعر حتى ً)بخمسین ألفا(تبیع  وترید أن) بمائة ألف(ًناقصا عنھ، فلو أنك اشتریت ًأن یكون زائدا عما تعرض بھ، أو یكون 
، فالقیمة مائة، وقس على )بمائة(ثم ارتفعت قیمتھا، وعرضتھا ) بخمسین(، ولو أنك اشتریت )خمسون(، فالقیمة )بخمسین(أصبحت تباع 

مت بالدنانیرّوتقوم باألحظ للفقراء، فُینظر إذا كان األحظ . ھذا مت بالدراھم، وإن كان األحظ أن تقوم بالدنانیر قوِّ قال . ُأن تقوم بالدراھم قوِّ
، وفي ذلك أثر عن عمر بن )ما اشتریت بھ(في القیمة والتقدیر والتقویم : أي) وال یعتبر]. (وال ُیعتبر ما اشتریت بھ: [المصنف رحمھ هللا

في حالھا، وھذا یدل على أن العبرة في عروض التجارة بقیمة البذل : روض التجارة بقیمتھا، أيَّالخطاب رضي هللا عنھ، أنھ أمر أن تقوم ع
 أو األرض للبیع، وكانت القیمة التي اشتریت بھا مائة وتعرضھا - ًمثال-ّال بقیمة الشراء، وقد بینا أن السبب في ھذا أنك إذا عرضت الدار 

: لو أن ھذا الشيء المعروض للتجارة فیھ اضطراب، أي: ك للمائة والخمسین، ولكن یرد سؤالبمائة وخمسین، فأنت في الحقیقة بمثابة المال
مائة وسبعون أو مائة : ِّال یثبت على قیمة معینة، فأنت تقدر أن أقل ما تبیع بھ ھذه السیارة ھو مائة وخمسون، ولكنك إذا جئت تعرض تقول

قضیة سوم األشیاء بأعلى من قیمتھا حتى تنزل، فیھ حدیث : ًل ما تطلبھ أو ترضى بھ؟ أوالوستون، فھل العبرة بأكثر ما تطلبھ، أم العبرة بأق
أم أنمار رضي هللا عنھا، فإنھا سألت النبي صلى هللا علیھ وسلم أنھا إذا أرادت أن تشتري الشيء سامتھ بأقل من قیمتھ، فال تزال مع صاحبھ 

شيء سامتھ بأكثر من قیمتھ حتى یبلغ القدر الذي ترضى بھ فتبیع، فنھاھا النبي صلى هللا علیھ حتى یبلغ قیمتھ فتشتریھ، وإذا أرادت أن تبیع ال
ّولكن الصحیح أنھ یجوز؛ ألن ھذا الحدیث متكلم في سنده، وقد ذكره الحافظ ابن حجر رحمة هللا . وسلم عن ھذا، فكره بعض العلماء مثل ھذا

أنھ یجوز لإلنسان أن یسوم باألكثر واألقل، واألفضل لھ أن : والصحیح.  سنن ابن ماجةعلیھ في اإلصابة، وأشار إلى سنده، ولھ أصل في
ًرحم هللا امرأ سمحا إذا باع: (یجتزئ بأقل األرباح حتى یضع هللا لھ البركة فیما یأخذ، وھذا مبني على عموم قولھ علیھ الصالة والسالم ً ( ،

إنھ یشرع أن تسوم باألكثر حتى تبلغ األقل، فحینئٍذ نحن بالخیار بین ثالثة : إذا قلنا: ًانیاث. ّالسماحة في البیع أن یرضى بأقل الربح: قالوا
ٌالعبرة باألكثر ألنھا تسام بھ، وُعرضت متاجرة بھذا األكثر، وكونھ یرضى باألقل، ھذا شيء رضي خسارتھ على نفسھ، : إما أن نقول: أمور ً

، )أن الیقین ال یزال بالشك: (العبرة باألقل؛ ألنھ ھو الیقین، والقاعدة في الشرع: ا أن نقولوإم. فال نرضى خسارتھ على الفقراء والمساكین
َّفاألصل أن الذي یبیع بھ وتقدر بھ السلعة ویرضى بھ المشتري في الغالب ھو األقل، فحینئٍذ نقول على ھذا الوجھ وإما أن . العبرة باألقل: ُ
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ألنھ الیقین، وھذا أصل طرده العلماء رحمة هللا علیھم  بأن العبرة باألقل؛: ن ھذه الثالثة األمور القولوالذي یترجح م. العبرة بما بینھما: نقول
الورع أنھ ینظر إلى السوق، : وقال بعض العلماء. فإنھ إذا كان یعرضھ بمائة ویرضى بتسعین فالعبرة بالتسعین: وعلیھ. في كثیر من المسائل

قال المصنف . األكثر، فإنھ یقدره باألكثر، وإن كان باألقل فال حرج أن یقدره بالرخصة باألخذ باألقلًفإن كان السوق رائجا حتى یصیر ب
ٍوإن اشترى عرضا بنصاب من أثمان أو عروض بنى على حولھ: [رحمھ هللا بنى على حول الشراء، ما دام أنھ اشتراه بنیة التجارة، : أي]. ً

ًدخل إلى التجارة برأس مال واشترى بھا عروضا ثم باعھا قبل تمام الحول، فإن العبرة باألصل، وھذه المسألة األصل فیھا ما ذكرنا أن من 
أن من : ًبالثمن، وال یلتفت إلى ھذه العروض؛ ألننا لو قلنا بھذا لما استطعنا أن نزكي عرضا للتجارة إال في القلیل النادر، وتوضیح ذلك: أي

 فعرضھا للبیع، فبیعت في منتصف العام، واشترى -ًمثال-ر محرم، فاشترى بھا عشر سیارات دخل بمائة ألٍف یرید أن یتاجر بھا في شھ
ال، العبرة باألصل، فحینئٍذ ھذه : األول قد انقطع بالبیع، والثاني یستأنفھ بالشراء من منتصف الحول، نقول: أخرى مكانھا، فقد یقول قائل

رة بحولھا، فإذا اشترى وأدخل وأخرج، فھذا كلھ تابع ألصلھ، یبني علیھ، وتجب علیھ زكاتھ العب: ّالمائة ألف لما تمحضت للمتاجرة فإننا نقول
ِوإن اشتراه بسائمة لم یْبن. [كما ذكرنا ًوھذا بناء على أن زكاة السائمة غیر زكاة األموال المعروضة للتجارة؛ ألنھ انتقل من أصل إلى ] َ

لو كان عنده من اإلبل ما یبلغ النصاب، وتجب علیھ فیھ الزكاة، وفي :  یستأنف، مثال ذلكأصل، فالسائمة إذا قطعھا بالبیع ال یبني وإنما
السائمة لھا زكاة مستقلة، وعروض التجارة : منتصف العام باعھا، ثم اشترى بھ سیارات أو أكسیة أو أغذیة، وعرضھا للتجارة، فإننا نقول

حول من جدید، وال یبني على الحول األول الختالف األصلین، فأصل السائمة شيء، التي ھي األكسیة واألغذیة لھا حول مستقل، فیستأنف ال
وآخر دعوانا أن الحمد  رب العالمین، وصلى هللا وسلم وبارك على نبینا محمد وعلى آلھ . ٌوأصل عروض التجارة شيء آخر

 ...... .وصحبھ
 

 األسئلة
...... 

 المعتبر في زكاة العملة الورقیة
 

باسم هللا، الحمد :  ھو نصاب المال المعتبر في العملة الورقیة، ھل المعتبر فیھ نصاب الذھب، أم نصاب الفضة؟ ولماذا؟ الجوابما: السؤال
ًفالعملة الورقیة أصلھا فضة كما ذكرنا، وبناء على ذلك : أما بعد. ، والصالة والسالم على رسول هللا، وعلى آلھ وصحبھ ومن وااله

ًضة؛ ألنھا عبارة عن أسناد توثیقیة عن الفضة، فیقدر النصاب بھذا القدر الذي ذكرناه، وھو ثالثة وخمسون ریاال، وھي فزكاتھا زكاة الف
ِّتعادل مائتي درھم، فما بلغھ فإنھ تجب فیھ الزكاة، وما كان دونھ فال تجب فیھ الزكاة، وأما تقدیرھا بالذھب فلیس بسدید؛ ألنھا إذا قدرت 

؛ ألن رصیدھا من الفضة، وال یؤثر )العملة الورقیة(بزكاة ھذا األوراق  ُلھا، واألوراق ال یؤمر بزكاتھا، وإنما أمرنابالذھب خرجت عن أص
أو ال یحصل، أو یتمكن منھ أو ال یتمكن؛ ألن ھذا المستند ثابت من ناحیة شرعیة، وإلغاء ) الفضة(في ذلك كونھ یحصل على الرصید 

  .وهللا تعالى أعلم. یقیة واعتباره من الفضةالرصید ال یؤثر في قیمتھ الحق
 

 زكاة المحالت التجاریة
 

إذا : كیف ُیخرج أصحاب المحالت التجاریة كالدكاكین والبقاالت الزكاة، وذلك الختالف البضائع فیھا واختالف أسعارھا؟ الجواب: السؤال
كن فیھا من جرد البضائع، وحینئٍذ یقفل ھذا المحل أو یتصرف بالیوم والیومین الذي یتم) المتجر(و) البقالة(حال الحول یحتاط صاحب 

ّبطریقة یمكنھ بھا أن یجرد في ھذا الیوم الذي ھو رأس حول المال، فإذا جرد أصناف البضائع وصنف كل صنٍف على حدة، حینئٍذ ینظر إلى 
ٍ وقیمة كل شيء منھ، ثم بعد أن یجرد ھذا بقیمتھ قیمة عرضھ في ذلك الیوم، فلو كان عنده ألف صنف، فُینظر العدد الموجود من كل صنف،

وبعض الناس قد یتالعب ) أن القدرة على الیقین تمنع من الشك: (یزكي المحل بقیمة واحدة، وال یجوز لھ أن یخمِّن وال أن یقدر؛ ألن القاعدة
والفقھ أننا نطالبھم  ي أن یشعر الناس بأھمیة الزكاة،في ھذا األمر، بل قد یتسامح البعض في الفتوى، والواقع أنھ ینبغي علیھ أن یجرد، وینبغ

بالجرد؛ ألن الجرد ُیشعر بأھمیة الزكاة ووجوب ھذه الفریضة، ولو أنھ احتاج إلى ھذا الجرد لمحاسبة شركائھ لوجدتھ یجرد كل صغیرة 
ثون عن الرخصة في الفتوى، فالواجب حملھم وكبیرة، وال یجد العناء، ولكن في حق هللا یتالعب الناس إال من رحم هللا، ویتساھلون ویبح

  .وهللا تعالى أعلم. على األصل؛ إال إذا تعذر القیام بھذا األصل
 

 زكاة الدین في عروض التجارة، وإخراج الزكاة من العروض نفسھا
 

 الموجودة بمبلغ وقدره خمسة عندي محل تجاري حال علیھ الحول، وبھ بضاعة بمبلغ مائة ألف لایر، وعلى المحل دین من البضاعة: السؤال
وثالثون ألف لایر، فھل أزكي على قیمة البضاعة كاملة، أم أزكي بعد خصم الدین؟ وإذا حال الحول وال توجد عندي سیولة نقدیة، فھل یجوز 

ًلي أن أزكي من البضاعة التي توجد عندي، أم تبقى الزكاة دینا علي، جزاكم هللا خیرا؟ الجواب إن : منھم من یقول: َّلدین وجھانللعلماء في ا: ًَّ
ُالدین ُیسقط، وحینئٍذ تسقط ھذا المبلغ الذي ھو دین علیك ُإما أن تسدد حقوق الناس قبل استتمام : أنت بالخیار بین أمرین: ومنھم من یقول. َّ

ال شك أن اإلنسان إذا ملك ھذا القدر ُالمدة وحوالن الحول، وإما أن تطالب بزكاة الجمیع، وھذا أقوى والنفس إلیھ أمیل؛ ألنھ ھو األصل، و
وكان في مالھ یمتنع من سداد حقوق الناس، ثم بعد ذلك یسقط الزكاة عنھ، فھذا فیھ ضعف، وال یخلو من نظر، وعلیھ فإنھ یقوى القول بأنك 

ًزكاة المال كامال، وال یسقط منھ على ھذا یجب علیك . ًإما أن تسدد للناس حقوقھم، أو یجب علیك زكاة المبلغ كامال: ُتطالب بأحد األمرین
ًأما إذا حال علیك الحول ولیس عندك سیولة؛ فإنھ حینئٍذ یجب علیك أن تخرج ھذا المال، إما دینا من . وهللا تعالى أعلم. ًشيء إعماال لألصل
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: العروض فقول جمھور العلماءًالغیر، أو تتصرف بما تستطیع الحصول على حق الفقراء وتعطیھم حقھم كامال، أما إخراج الزكاة من نفس 
ًأن ذلك ال یجزئ؛ ألن هللا عز وجل أوجب علیك المال بعینھ، فتخرج من الفضة فضة وتخرج من الذھب ذھبا، وإن كانت من العروض  ُ

ًتخرج بقیمتھا من الذھب والفضة، ولو أن إنسانا قیل لھ راتبك خمسة : ھًاعمل شھرا، فإذا عمل الشھر جيء لھ بطعام وكساء ودواء، وقیل ل: ُ
ّأحد أن یتصرف في مالي، وھذا حق لي، ال آذن ألحد  لیس من حق: آالف لایر، وھذه كلھا مئونتك بالخمسة آالف لایر، فلن یرضى، وسیقول

ٌوالذین في أْموالھم حق مْعلوم : أن یتصرف فیھ، فكذلك الفقیر؛ ألن هللا یقول ُ َ َ َ َ ٌَّ ْ ِ ِ ِ َِ ِللسائل والمْحُروم * َّ َ َْ ِ ِ َّ ، فلیس من حق التاجر أن ] 25-24:لمعارجا[ِ
یتصرف في أموال الفقراء والضعفاء، بل إنھ قد یحتال بھذه الطریقة، فیجد البضاعة ال تنفد، وسوقھا كاسد، فحینئٍذ یدفع عن نفسھ ضرر 

ِّحق هللا في مالھ، ویمكن كساد السوق ویعطي الفقراء والضعفاء مما عنده من المعروضات للتجارة، وعلى ھذا فإنھ یجب علیھ أن یؤدي 
  .وهللا تعالى أعلم. الفقیر من عین المال من الذھب والفضة، وال یخرج األطعمة وغیرھا من عروض التجارة

 
 زكاة مھر المرأة غیر المدخول بھا

 
إنھا حینئٍذ تزكیھ، وتعتبر حولھ إذا أخذت المرأة المھر ف: ھل في المھر زكاة إذا أعطي للزوجة ولم یتم الزواج إال بعد سنة؟ الجواب: السؤال

ھي مستحقة : من القبض؛ ألنھا تستحق ھذا المال بالقبض، ویبقى النظر في خوف وجود الطالق قبل الدخول، ولذلك بعض العلماء یقول
 أورع وأحوط؛ لنصفھ، وال تجب علیھا زكاة النصف الثاني إال إذا دخل بھا، فإن دخل بھا قضت زكاة ما مضى، وھذا لھ وجھ، ولكن األول

ِألن الطالق نادر، فأعمل األصل من بقاء العقد   .وهللا تعالى أعلم. ُ
 

 حكم من یشتري سلعة لیبیعھا لغیره بالتقسیط
 

ھذا عین : اذھب واختر السلعة التي تریدھا وأنا أشتریھا لك وأقسطھا علیك، فما الحكم في ذلك؟ الجواب: إذا قال البائع للمشتري: السؤال
طھا علیھ، فھذا عین الربا، : ذا قال لھالربا، فإ اذھب واشتر ما شئت من متاع أو سیارات وائتني بفواتیره، ثم یشتریھا ذلك الشخص ثم یقسِّ

خذ مائة ألف وردھا مقسطة بمائة وعشرة احتال بإدخال السلعة، ثم یتفق ھؤالء مع التجار على أنھ إذا رفض المشتري أنھم : بدل أن یقول لھ
بأن ھذا جائز؛ ألن الطرف الذي ذھب إلیھ المحتاج اشترى السلعة ولم یلزم الطرف المدین أو الذي یرید : عة، وقد یقول البعضیردون البضا

ّھذه السلعة بالعقد، وبناء على ذلك خیره، وقال لھ ًإن الشریعة ألغت صورة العقدین مع صحتھما ظاھرا : إن شئت فخذ وإن شئت فدع، نقول: ً
رجل جاء إلى تاجر فاشترى منھ سیارة بمائة ألف مقسطة، فالسیارة قیمتھا باألقساط مائة : بیع العینة، وصورتھا: ال ذلكمث. لذریعة الربا

ًأشتریھا منك نقدا بثمانین، فإذا جئت تنظر إلى صورة : ًألف؛ لكن قیمتھا بالنقد ثمانون ألفا، فلما اشتراھا بمائة ألف إلى أجل قال التاجر
حتھما، فالسیارة قیمتھا الحقیقیة باألقساط مائة وقیمتھا الحقیقیة بالنقد ثمانون، فاألصل یقتضي أن العقد صحیح، لكن لما العقدین فاألصل ص

الثمانین في مقابل المائة المؤجلة، : ُُصرفت السیارة للمشتري ثم عادت للبائع ألغیت صورة العقدین، وصارت حقیقة األمر كأنھ أخذ النقد أي
ًكذلك ھنا لما كان البنك أو الشركة أو مْن یشتري لیس مراده أن یستفید بالسلعة أصال، . ا النوع من العقد، وألغى صورة العقدفحرم الشرع ھذ َ

ًوإنما یشتریھا بناء على طلب وتحدید وتعیین، فلما وجدت الرغبة ووجدت الحاجة حینئٍذ توجھ بالشراء، فلما اشتراھا آل األمر إلى أنھ بدل أن 
  .وهللا تعالى أعلم. ردھا مائة مؤجلة أدخل السلعة حیلة وحینئٍذ یعتبر من بیوع الربا، وشبھة الربا فیھ ظاھرة: لثمانین المعجلة ویقولیعطیھ ا

 
 معرفة النصاب في المال

 
ًوتسعین غراما من ًعندما أرید أن أعرف ما عندي من المال ھل بلغ نصابا أم ال، فإنني أسأل الصاغة عن قیمة خمسمائة وخمسة : السؤال

ھذا الفعل لیس بصحیح؛ ألن اللایر مع الفضة ال بد فیھ من التساوي والتماثل، : الفضة كم تساوي من الریاالت، فھل فعلي صحیح؟ الجواب
ندما ًخمسمائة وخمسة وتسعون غراما كم تساوي بالفضة، فھذا عین الربا؛ ألن أصل الورق لایر من الفضة، ولھ وزن محدد، فع: فإذا قلت

ًتشتري بلایر الورق الفضة ال بد أن یكون مثال بمثل یدا بید، فإذا أعطاك الصائغ قیمتھا متفاضال فإنھ قد بناھا على الربا؛ ألن التفاضل  ًً
نئذ ال محرم، وھذه مسألة تحتاج إلى دقة من طالب العلم، ألنھ في ھذه الحالة كأنھ یبادل الفضة بالفضة، وال بد من التماثل والتقابض، وحی

ُتلتفت إلى قیمة زنة الغرامات، وإنما تلتفت إلى تحریر اللایر الفضي القدیم بالفضة، ثم تنظر إلى عدلھا من مائتي درھم، وقد كفیت المئونة؛ 
ًفإن ھذا یعادل ثالثة وخمسین ریاال، وبناء على ذلك ثالثة وخمسون من الفضة القدیمة تعادل بزنتھا ھذا القدر، وحینئٍذ یجب عل یك زكاة ھذا ً

  .القدر
 

 اعتبار الحول في زكاة العروض
 

ًرجل اشترى خمس سیارات في محرم، وعرضھا للتجارة، ثم لم یلبث أن باعھا في رمضان واشترى بقیمتھا أغناما وعرضھا أیضا : السؤال ً
إذا كانت تجارتھ من جنس وانتقل :  العلماءیقول بعض: للتجارة، فھل یبدأ الحول من جدید، أم یبقى على الحول األول، أثابكم هللا؟ الجواب

إلى جنس آخر فإنھ یستأنف الحول، بشرط أن ال یقصد الفرار من الزكاة أو االحتیال على الزكاة، وعلیھ فلو دخل في تجارة السیارات، ثم 
ًیحسب حوال جدیدا من رمضان لھذا الم: یستأنف الزكاة، بمعنى: َّبعد ذلك تحول إلى السائمة، قالوا وآخر دعوانا . وهللا تعالى أعلم. ال الجدیدً

  .أن الحمد  رب العالمین، وصلى هللا وسلم وبارك على نبینا محمد وعلى آلھ وصحبھ
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  باب زكاة الفطر-شرح زاد المستقنع 
  

 وإغناء لھم عن السؤال ُفرضت زكاة الفطر على المسلمین طھرة للصائم من اللغو والرفث، فھي مكملة للصیام، وطعمة للفقراء والمساكین
وھي مفروضة على الذكر واألنثى، والصغیر والكبیر، والحر والعبد، فمن كان عنده فضل عن قوتھ وقوت عیالھ فیجب علیھ . في یوم العید

 .ًأن یخرج عن نفسھ وعمن تلزمھ نفقتھ صاعا من طعام
  

 زكاة الفطر واشتقاقھا ومشروعیتھا
 

: یقول المصنف رحمھ هللا: أما بعد. والسالم على أشرف األنبیاء والمرسلین، وعلى آلھ وصحبھ أجمعینالحمد  رب العالمین، والصالة 
الوجھ : الفطر من الصوم، وللعلماء رحمة هللا علیھم في تسمیة زكاة الفطر وجھان: ّتقدم تعریف الزكاة، والفطر المراد بھ]. باب زكاة الفطر[

أن المراد : الوجھ الثاني. إكمال عدة رمضان، ودخول شھر شوال: راد بھ الفطر من الصوم، أيأن الفطر ھنا ضد الصوم، والم: األول
ْبالفطر من الفطر وھو الخلق، ومنھ قولھ َفطرة هللا التي فطر الناس علْیھا : تعالى َ َ َ َ ََ َّ َ ََّ ِ ِِ َّ َ خلقھم وجبلھم علیھا، ومنھ قولھ علیھ : أي] 30:الروم[ْ

ِالحْمد  فاطر السموات واألْرض : ، وقولھ سبحانھ وتعالى)  یولد على الفطرةكل مولود: (الصالة والسالم َ َ َ ََ ِ َّ ِِ َ ِ َِّ ُ ما : (، قال ابن عباس ]1:فاطر[ْ
ِالحْمد  فاطر -كنت أعلم معنى ھذه اآلیة  ِ َ ِ َِّ ُ َ ٍ حتى اختصم إلي أعرابیان في بئر، فقال أحدھما-]1:فاطر[ْ ن ھي بئري وأنا فطرتھا، فعلمت أ: َّ

ًزكاة الفطر، أي من الخلقة، وبناء على ذلك یعتبرونھا من زكاة : فقولھم. ، ففي المخلوق أوجد وفي الخالق خلق)خلق وأوجد: معنى فطر
فرض رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم زكاة الفطر من : (الفطر من رمضان؛ لروایة ابن عمر في الصحیح: أن المراد بالفطر: واألقوى. البدن

ْ فأضاف الفطر إلى رمضان فصار مختصا بھ، وخرج معنى الفطر وھو الخلق،) رمضان َ ھذه الزكاة شرعھا هللا عز وجل، فمن العلماء من . ً
إنھا مشروعة بالكتاب، : فأما الذین یقولون. ھي مشروعة بالسنة واإلجماع: مشروعة بالكتاب والسنة واإلجماع، ومنھم من یقول ھي: یقول

َّقد أفلح مْن تزكى :  وتعالىفیحتجون بقولھ سبحانھ ََ َ ََ َ ْ َ ھ فصلى * ْ َّوذكر اْسم ربِّ ََ َ َ ََ َِ َّقد أفلح مْن تزكى : ، قالوا] 15- 14:األعلى[َ ََ َ ََ َ ْ َ أدى : أي] 14:األعلى[ْ
ِوذكر اْسم ربِّھ(زكاة الفطر،  َ َ ََ َ َّفصلى(بالتكبیر لیلة العید؛ ألنھ یشرع ذلك، ) َ َ الثالثة األمور مرتبة بعضھا صلى صالة عید الفطر، فجعل : أي) َ

فرض رسول هللا صلى : (حدیث عبد هللا بن عمر في الصحیحین: أولھما: إنھا مشروعة بالسنة، وفیھا حدیثان: وقال بعض العلماء. إثر بعض
نا نخرج صدقة ك: (ًحدیث أبي سعید رضي هللا عنھ وأرضاه في الصحیحین أیضا، قال: ، وثانیھما)هللا علیھ وسلم زكاة الفطر من رمضان

فرض : (قال ، وكذلك حدیث عبد هللا بن عباس رضي هللا عنھما عند الحاكم وغیره أنھ) الفطر على عھد رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم
ّفھذه األحادیث دلت على مشروعیة صدقة الفطر، ولذلك أجمع العلماء على مشروعیتھا، ). رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم صدقة الفطر

فالذین یقولون . إنھا واجبة: ومنھم من یقول. الف بینھم ھل ھي واجبة، أم مستحبة؟ فمنھم من یقول إنھا مستحبة ولیست بواجبةوالخ
ّوھو قول في مذھب اإلمام مالك وشھره بعض -بالوجوب ھم جمھور العلماء رحمة هللا علیھم من السلف والخلف، وذھب بعض العلماء  ٌ

فرض رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم زكاة : (أنھا واجبة؛ لقول عبد هللا بن عمر : والصحیح.  أنھا لیست بواجبة إلى-أصحابھ من المتأخرین 
یدل على الوجوب واللزوم؛ ألن الفریضة تعتبر الزمة ال خیار للمكلف في إسقاطھا، فال تعتبر في ) فرض(أن ھذا اللفظ : ، والقاعدة)الفطر

ِفریضة من هللا : نما ھي في مقام الواجبات، ولذلك قال تعالىمقام المندوبات والمستحبات، وإ َّ ًَ َِ ِ ، فالفرض یطلق بمعنى الواجب، ] 11:النساء[َ
لكن . ًداال على الوجوب) فرض رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم: (وال یطلق على المندوب والمستحب، فكان تعبیر ھذا الصحابي بقولھ

ًیحتمل أن الصحابي فھم ما لیس بفرض فرضا، فال یرونھ دلیال على : في مثل ھذا الحدیث؛ ویقولونالظاھریة رحمة هللا علیھم ینازعون  ً ٍ
أنھ یدل على ) فرض رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم: (وجمھور األصولیین ومنھم األئمة األربعة على أن الصحابي إذا قال. الفرضیة

رب ومدلوالتھ، وھم قد شھدوا مشاھد التنزیل، فھم أعرف بأسالیب الكتاب الوجوب؛ ألن الصحابة أعرف بالخطاب وأعرف بلسان الع
من احتمال فھم الصحابي -والسنة، مع ما لھم من العلم والدرایة بحال رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم؛ األمر الذي یجعل ما ذكره الظاھریة 

: وعلى ھذا فالصحیح أن قولھ). ترد على النصوص، وال تبطل أدلتھاأن االحتماالت الضعیفة ال : (ً ضعیفا، والقاعدة-ًما لیس بفرض فرضا
زكاة الفطر فریضة یثاب فاعلھا ویعاقب تاركھا، ویدل على ھذا قولھ  ًیعتبر داال على الوجوب، وأن) فرض رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم(

ًیدل كذلك على وجوبھا، وبناء على ذلك ) رج قبل الصالةوأمر أن تخ: (، كما في الصحیح، فقولھ) ُوأمر أن تخرج قبل الصالة: (بعد ذلك
 .......تأكد القول بوجوب زكاة الفطر

 
 سبب مشروعیة زكاة الفطر

 
ُشرع هللا زكاة الفطر طھرة للصائم من اللغو والرفث، : للعلماء رحمة هللا علیھم في سبب مشروعیة زكاة الفطر أوجھ، فمنھم من یقول

ًإنُھ كان ظلوما جُھوال : ن ضعیف، یعتریھ ما یعتریھ من الجھل، كما وصفھ تعالى بالجھل والظلمأن اإلنسا: والسبب في ذلك َ ًَ ُ َ َ َّ ، ] 72:األحزاب[ِ
فال یأمن أثناء صیامھ من الشتم، والرفث الذي یلغو بھ وغیر ذلك من الخطایا التي ال تصل إلى حد الكبائر، فجعل هللا صدقة الفطر مطھِّرة 

أنھم إذا : ُإن صدقة الفطر شرعت من أجل الضعفاء والمساكین، والسبب في ھذا: ومن العلماء من قال. یعتریھ في صیامھلھذا النقص الذي 
ُأعطوا صدقة الفطر أعینوا على الفرح بالعید والسرور بھ، ولذلك ورد في الحدیث أن النبي صلى هللا علیھ وسلم قال أغنوھم عن السؤال : (ُ

ّمعناه صحیح، والشرع یقصد إغناء الفقراء، بدلیل أنھ فرض ھذه الزكاة وخصھا :  ضعیف؛ إال أن العلماء یقولونولكنھ) یوم العید ولیلتھ
ّ تكمل الصوم وتجبر كسره، على ظاھر -ًبناء على القول األول- إن صدقة الفطر : ویقول بعض السلف رحمة هللا علیھم. للفقراء والضعفاء

فرض رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم صدقة الفطر من : (ابن عباس وقد حسنھ غیر واحد من العلماءقولھ علیھ الصالة والسالم في حدیث 
إنھ على ھذا الوجھ تكون صدقة الفطر بمثابة سجود السھو للصالة، فإنھ : فقالوا) رمضان طعمة للمساكین وطھرة للصائم من اللغو والرفث
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ًسان متمتعا أو قارنا فإنھ یجبر النقص بھ، والسبب في ذلكیجبر النقص فیھا، وكالھدي في الحج، فإذا حج اإلن أن المتمتع كان ینبغي علیھ : ً
ًبعد انتھاء عمرتھ أن یرجع إلى میقاتھ وُیحرم بالحج؛ ولكنھ أحرم بالحج من مكة فكان حجھ نقصا، ولذلك المكي ال یجب علیھ دم؛ ألنھ أحرم 

ًمن المیقات في النسكین، فلذلك شرع الدم جبرانا  بمثابة -زكاة الفطر: أي-إنھا :  لھذا النقص، وھكذا القارن؛ ألنھ في معناه، وعلى ھذا قالواُ
  .الجبر للنقص في صیام المكلف على ظاھر الحدیث الذي ذكرناه

 
 َعلى مْن تجب زكاة الفطر

 
: قولھ رحمھ هللا]. الھ وحوائجھ األصلیةتجب على كل مسلم، فُضل لھ یوم العید ولیلتھ صاع عن قوتھ، وقوت عی: [قال المصنف رحمھ هللا

من ألفاظ العموم، والعموم ھذا یشمل صغار المسلمین وكبارھم وذكورھم ) كل) (على كل(زكاة الفطر : أي) تجب] (تجب على كل مسلم[
ًوإناثھم، فالرجل ُیخرج عن أھل بیتھ سواء كانوا بالغین أو غیر بالغین، كانوا ذكورا أو إناثا، أحرارا أ ً ً ًو عبیدا، فیجب علیھ أن ُیخرج عنھم ً

ًفرض رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم زكاة الفطر من رمضان صاعا من تمر : (صدقة الفطر لما ثبت في الصحیحین من حدیث ابن عمر 
رج الكافر، فالكافر ال حتى یخ) من المسلمین: (وقولھ) ًأو صاعا من شعیر على العبد والحر، والذكر واألنثى، والصغیر والكبیر من المسلمین

كان في األبناء  العاقل والمجنون، فلو) كل: (تجب علیھ صدقة الفطر؛ ألنھا شرعت للتطھیر، والكافر ال یطھر، ویشمل ھذا العموم في قولھ
ن یسار رحمھ وقد أثر عن عثمان رضي هللا عنھ وسلیمان ب: ُأو البنات من ھو مجنون وجبت علیھ الزكاة وأخرجت عنھ، وفي الجنین وجھان

أنھ ُیخرج عن الجنین : هللا أنھم كانوا یخرجون عن الجنین، واستحب بعض السلف وبعض األئمة كما نقل ابن الملقن وغیره في شرح العمدة
 الروح ًإذا تمت لھ أربعة أشھر؛ ألنھ في حكم الحي حینئذ، ومنھم من اعتبر األربعین یوما، واألقوى األول لما فیھ من استتمام المدة لنفخ

ًوكذلك أن یكون المكلف الذي نخاطبھ بزكاة الفطر، مالكا قادرا على إخراجھا، . لحدیث عبد هللا بن مسعود رضي هللا عنھ الثابت في الصحیح ً
أي الزائد بعد وضوئك : ھو الزائد، ومنھ فضلة الطھور: فلذلك اشترط المصنف رحمھ هللا أن یكون عنده فضل عن القوت، والفضل

فضل لھ یوم العید ولیلتھ صاع عن قوتھ وقوت : (وقولھ. ما زاد، ومنھ فضلة الطعام: أي) أنھ شرب فضلة وضوئھ: (في الحدیثوطھرك، و
ًوحیدا مسئوال عن نفسھ، نقول فالرجل إذا كان) عیالھ ًال تجب علیك زكاة الفطر إال إذا ملكت ما تخرج بھ زكاة الفطر زائدا عن قوتك، : ً ُ

 بنفسھ، فإذا كان المال الذي عنده ال یكفیھ إال لقوتھ، فلیس من المعقول أن یطلب منھ أنھ یغني الفقیر حتى یصیر ھو إلى ولذلك یبدأ اإلنسان
الفقر، ولذلك ُیبدأ بھ فیكف نفسھ ویقوم بحوائج نفسھ األصلیة، فإذا فضل بعد الحاجة شيء، حینئٍذ ُینظر في الزكاة وُیخاطب بھا، وھكذا الحال 

 مائة لایر - ًمثال-ه أھل وعنده أسرة، فننظر في قوتھ وقوت زوجھ وأوالده ومن تلزمھ نفقتھ كالعبید، فإذا كان ھذا الرجل عنده إذا كان عند
ّیحتاجھا لیلة العید لنفقتھ األصلیة، فحینئٍذ ال نطالبھ بزكاة الفطر؛ ألنھ لم یملك ما زاد عن قوتھ، بحیث یكلف ویخاطب بالوجوب، أما لو كان 

قال المصنف . ٌأن یكون عنده فضل عن القوت: أنت مخاطب بزكاة الفطر، فالشرط: منھا خمسون لحاجتھ األصلیة وقوتھ، فحینئٍذ نقولیكفیھ 
ًألنھا لیست متعلقة بالمال، وإنما ھي متعلقة بالبدن، وبناء على ذلك: قالوا) وال یمنعھا الدین]. (یمنعھا الدین إال بطلبھ وال: [رحمھ هللا كان إذا : ِّ

ٌاإلنسان مدیونا فإنھ یجب علیھ أن ُیخرج زكاة الفطر إذا كان عنده فضل عن قوتھ یمكنھ أن یخرج بھ ھذه الزكاة وال یمنعھا الدین، إال إذا . (ً
حق حق هللا و: إذا طالب صاحب الدین بدینھ، فحینئٍذ تعارض حقان: ًفي حالة واحدة یكون الدین مانعا، وھي: ھذا استثناء، أي) طولب بھ

یبتدئ : ًالمخلوق، وحقوق هللا مبنیة على المسامحة بإجماع العلماء، وحقوق المخلوقین مبنیة على المشاحة والمقاصة، وبناء على ذلك قالوا
 ...... .بسداد دینھ وتسقط عنھ الزكاة

 
 إخراج زكاة الفطر عمن تلزمھ نفقتھ

 
؛ )عن نفسھ] (فیخرج عن نفسھ وعن مسلم یمونھ: [فقولھ]. و شھر رمضانٍفیخرج عن نفسھ وعن مسلم یمونھ ول: [قال المصنف رحمھ هللا

إن شاء هللا في باب النفقات بیان الضوابط التي ُیحكم بھا على  یقوم على نفقتھ، وسیأتي: أي) ٍوعن مسلم یمونھ(ٌألنھ مخاطب بھا أصالة، 
فطر على اإلنسان فیمن تلزمھ نفقتھ ما ثبت في الصحیح من اإلنسان بوجوب النفقة على القریب، ونحو ذلك، واألصل في إیجاب زكاة ال

، فلما قال ) لیس على المسلم في عبده وال فرسھ صدقة إال صدقة الفطر: (حدیث أبي ھریرة رضي هللا عنھ أن النبي صلى هللا علیھ وسلم قال
جب على السید أن ُیخرج الزكاة عن العبد، وال نعرف في إن النبي صلى هللا علیھ وسلم أو: قال جمھور العلماء) عبده: (علیھ الصالة والسالم

ًالعبد شیئا من جھة اإلیجاب إال كون السید قائما على نفقتھ، فلما كان قائما على نفقتھ كان ھذا معنى مناسبا لشرعیة الحكم بوجوب صدقة  ً ً ًً
قام بنفقة غیره، فال ُیطالب ذلك الغیر بزكاتھ وإنما یطالب تجب صدقة الفطر عن اإلنسان إذا : الفطر، ومن ھنا قال العلماء رحمة هللا علیھم

ِّفي الزوجة، وذلك إذا دخل بھا أو ُمكن من الدخول فلم  من تلزمھ نفقتھ، وعلى ھذا یؤدیھا عن عبیده، ویؤدیھا عن زوجتھ بالتفصیل المعروف
َّفما اْستْمتْعتم بھ منُھن فآتوُھن أُجورُھن : یدخل، فحینئٍذ تلزمھ النفقة؛ ألن النفقة تجب للزوجة بالدخول، لقولھ تعالى َّ َّ ِ َِ َُ ُ ْ َُ َ َ َِ ، فأمر ] 24:النساء[ْ

ًإما أن یكون حقیقیا، وإما أن یكون حكمیا، فإن كان حقیقیا : باإلنفاق على الزوجات بعد الدخول واالستمتاع، وعلى ھذا فالدخول على صفتین ً ً
َّخذ زوجتك، أو یمكنوه من الدخول بھا، ولكنھ امتنع من ذلك، فحینئٍذ تنزل الزوجة منزلة : رأةًفال إشكال، وإن كان حكمیا كأن یقول أولیاء الم

 فحینئٍذ یجب -كما سیأتي إن شاء هللا في النشوز-فلو خرجت عن ھذا الوجوب بعلة : المدخول بھا في النفقات، وتلزمھ حینئٍذ نفقتھا، وعلى ھذا
: بعدم وجوب زكاة الفطر على الزوج لزوجتھ، وقال: لف اإلمام أبو حنیفة رحمة هللا علیھ، فقالعلیھا أن تخرج صدقة الفطر عن نفسھا، وخا

فخرج الكافر، ) وعن مسلم]. (وعن مسلم یمونھ ولو شھر رمضان: [المصنف رحمھ هللا قال. الزوجة تطالب بإخراج صدقة الفطر عن نفسھا
ألتزم بنفقتك، وحدد : ًفیدخل في ھذا العامل، فلو أن عامال عند إنسان، فقال لھ) ولو شھر رمضان(یقوم على نفقتھ ومئونتھ، : أي) یمونھ(

ال یجوز أن یقول للعامل أستعملك : تصح ھذه األجرة، ومن أھل العلم من قال: الطعام الذي یعطیھ إیاه مع األجرة، فحینئٍذ قال بعض العلماء
َّشھرا وطعامك علي؛ ألن األصل في اإلجارة أن تكون األ ولم یحدد ضوابط الطعام وقدره ونوعیتھ . َّوطعامك علي: جرة معلومة، فإذا قال لھً
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 ألف لایر في الشھر؛ لكن ھذا الطعام ال ندري كم یبلغ، فقد یظن العامل أنھ من -ًمثال-وقیمتھ، فحینئٍذ صارت األجرة مجھولة؛ ألنھ وإن أخذ 
قدر الطعام مجھول، فدخلت الجھالة في األجرة؛ ألن الجھالة في : ًبناء على ذلك قالواجید الطعام فإذا بھ یعطیھ من ردیئھ، أو من المتوسط، و

ًابن ھذا الحائط وأرضیك، أو نتفق بعد ذلك، أو ال یكون إال خیرا، فھذه : إما أن تكون في أصل األجرة، كأن یقول لھ: األجرة على ضربین ِ ُ
ضة، ال ُیدرى ما ھو المال المدفوع، وال  النوع الثاني من . ُتدرى األجرة ما ھي؟ فھذه جھالة توجب فساد اإلجارة باإلجماعجھالة متمحِّ

من %) 5(ًاعمل في ھذا المحل شھرا ولك ألف لایر وربع الخارج أو نصفھ أو : أن یقول لھ: أن تدخل على المعلوم، ومن أمثلتھا: الجھالة
اعمل عندي : سبة المضافة إلیھا، وھذا ما یقال في الطعام، فإذا قال لألجیرمعلومة؛ لكن دخلت الجھالة بالن) األلف(الخارج، فحینئٍذ تكون 

ّطعامك علي، وحدد الطعام على وجھ ترتفع بھ الجھالة فال إشكال، فاألجرة صارت معلومة، فعلى ھذا الوجھ : َّوطعامك علي، فحینئٍذ إذا قال َّ
نئٍذ تتفرع على األصل المستنبط من حدیث أبي ھریرة من وجوب الزكاة لو كان طعامھ علیھ بحٍد معین واشتغل عنده في شھر رمضان، فحی

 ...... .علیھ عند من ذكرنا من العلماء رحمة هللا علیھم
 

 الترتیب في إخراج الزكاة عند العجز عن إخراجھا عن الجمیع
 

 بالزكاة، وعنده جماعة تلزمھ مئونتھم فإن عجز ھذا الرجل الذي خوطب: أي]. فإن عجز عن البعض بدأ بنفسھ: [قال المصنف رحمھ هللا
عنده زوجة وعنده أربعة أوالد ذكور وإناث، فحینئٍذ إذا جئنا ننظر إلى الزكاة وإذا بھا تبلغ مائة لایر، : بمعنى) إن عجز عن البعض. (ونفقتھم

 یرتب؟ وھذا من دقة المصنف ًوالذي عنده خمسون ریاال، فقد عجز عن البعض، وھذه ھي صورة المسألة، فإذا عجز عن البعض، فكیف
بدأ بنفسھ فامرأتھ : [قال المصنف رحمھ هللا. رحمھ هللا، فبعد أن ذكر لك األصل ذكر لك ما یطرأ على األصل من وجود البعض دون الكل

أول ما یبدأ بنفسھ، ثم بعد ، فیبدأ ) ابدأ بنفسك: (یجب علیھ أن ُیخرج على ھذا الترتیب، فیبدأ بنفسھ لقولھ علیھ الصالة والسالم: أي]. فرقیقھ
قال المصنف رحمھ  .ذلك بزوجتھ؛ ألن نفقتھا متأصلة ولیست بعارضة، بخالف األجیر، أو المملوك، فإذا فضل بعد ذلك ینتقل إلى الرقیق

ّلكن ھل یقدم األب، أم یقدم األم؟ الصحیح. وھما الوالدان]. فأمھ فأبیھ: [هللا  الصحیح عنھ علیھ الصالة ّأن األم تقدم، لما ثبت في الحدیث: ّ
: أمك، قال: ثم من؟ قال: أمك، قال: ثم من؟ قال: أمك، قال: من أحق الناس بحسن صحابتي؟ قال! یا رسول هللا: (والسالم أنھ سألھ رجل فقال

 ثالثة حقوق من أربعة، ّإن النبي صلى هللا علیھ وسلم قدم األم على األب، وجعل لھا: ، قال العلماء رحمة هللا علیھم) أبوك: ثم من؟ قال
ًوجعل لألب ربعھا، وذلك لعظیم ما لألم من فضل وإحسان وبر للولد، سواء كان ذكرا أو أنثى، فعلیھ أن یبدأ بأمھ قبل أبیھ، وھذه مسألة  ً

لى أبیھ، وقس على ھذا، لو مات الوالدان ولم یحجا، فھل یبدأ بالحج عن أمھ، أم عن أبیھ؟ یبدأ بالحج عن أمھ، ویقدمھا ع: مطردة، من أمثلتھا
مسألة التعارض، فأمرتھ أمھ وأمره أبوه، فأیھما یطیع؟ ھذا یحتاج إلى تفصیل؛ لكن لو تساویا في المرتبة فاألم مقدمة على األب، على : ومنھا

بعد ذلك یقدم الولد، : أي) فولده]. (فولده، فأقرب في میراث: [قال المصنف رحمھ هللا. تفصیل یذكره العلماء رحمة هللا علیھم في باب البر
ًسواء كان ذكرا أو أنثى، فیخرج عن أوالده إذا فضل شيء بعد الوالدین بعد ذلك ینظر : أي]. فأقرب في میراث: [قال المصنف رحمھ هللا. ً

ًإلى األقرب في المیراث، فابن العم إذا كان مشلوال عاجزا عن الكسب، ولزمتك نفقتھ، وھناك ابن عم ثان؛ لكن األول  ابن عم شقیق والثاني ً
ٌابن عم ألب، فإن ابن العم الشقیق ُیقدم على ابن العم ألب، وقس على ھذا، فإن اإلخوة األشقاء یقدمون على األعمام، فإذا كان ھناك أخ شقیق 

 العمومة؛ وألنھ ِّعاجز عن الكسب وتلزمك نفقتھ وھناك عم شقیق، فتقدم األخ الشقیق على العم الشقیق؛ ألن جھة األخوة أقوى من جھة
العم،  ًشاركك في أحد أصلیك أو فیھما معا، ولكن العم شارك أباك ولم یشاركك، وال شك أن األخ أقرب من ھذا الوجھ، ولذلك یقدم على

]. م صاعوالعبد بین شركاء علیھ: [قال المصنف رحمھ هللا. وغیره من مسائل الترتیب المعروفة، والتي تقدمت اإلشارة إلیھا في باب الجنائز
ٍفلو كان ھناك رجالن یملكان عبدا واحدا نصفھ لزیٍد ونصفھ لعمر، فحینئٍذ على ھذا نصف صاع وعلى ھذا نصف صاع ً ً. ...... 

 
 إخراج الزكاة عن الجنین وعن المرأة الناشز

 
وأرضاه ولم ینكر علیھ أحد، وفعلھ ألنھ فعل الخلیفة الراشد عثمان بن عفان رضي هللا عنھ ]. ویستحب عن الجنین: [قال المصنف رحمھ هللا

إنھ یستحب إخراجھ عن الجنین على التفصیل الذي ذكرناه، وذلك : ًبعض السلف أیضا، وكان یفتي بھ سلیمان بن یسار رحمة هللا علیھ، وقالوا
.. وال تجب صدقة الفطر عن ناشز : أي]. وال تجب لناشز: [قال المصنف رحمھ هللا. ًإذا استتمت لھ المدة أما إذا كان ناقصا عنھا فال یستحب

ھو المرتفع من األرض، كالھضبة ونحوھا، والكدیة ونحوھا من األشیاء التي لیست على منبسط األرض، : وھي المرأة التي نشزت، والنشز
ّووصفت المرأة بكونھا ناشزا كأنھا تعالت عن زوجھا؛ ألن هللا جل وعال خص الرجال بفضائل وخص النساء بفضائل، فج ّ عل للرجل فضل ً

القیومیة على المرأة، وذلك لما جعل فیھ من الخصائص المعینة في ذلك، وجعل للمرأة ما جعل من اللین والرفق والدعة والسكون لكي یجبر 
ن والرفق هللا نقص ھذا بكمال ھذا، ویكون في ذلك الخیر لألوالد، بوجود الشدة إذا احتاج إلى شدة ووجود اللین والرفق إذا احتاج إلى اللی

تتعالى على زوجھا، فإن أمرھا ال تأتمر، وإن نھاھا ال تنتھي، : ًوالحنان، فإذا كانت المرأة خرجت عن ھذه الفطرة توصف بكونھا ناشزا، أي
ا نشزت عن  فإذ-والعیاذ با- وإذا دعاھا إلى فراشھ امتنعت، والنشوز أبلغ ما یكون في االمتناع عن االستمتاع، وھو الذي وردت فیھ اللعنة 

ًزوجھا أو ذھبت إلى بیت أھلھا بدون إذن زوجھا، وبدون إضرار من الزوج أیضا، ففي ھذه الحالة تسقط نفقتھا، وحینئٍذ ال ُیطالب الزوج 
 ...... .بإخراج زكاة الفطر عنھا، وإنما یطالب إذا كانت في طاعتھ وقائمة بحقوقھ وتلزمھ نفقتھا

 
  باإلنفاق علیھإخراج الزكاة بدون اإلذن ممن أمر

 
ًأن یكون اإلنسان مطالبا بالزكاة عن شخص، ثم : ھذه المسألة صورتھا]. ومن لزمت غیره فطرتھ، فأخرج عن نفسھ بغیر إذنھ أجزأت]
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ُُیخرج ھذا الشخص عن نفسھ بدون إذن من أمر باإلنفاق علیھ، كأن تخرج الزوجة بدون علم أو استئذان من الزوج، أو یخرج الولد إذا كا ن ُ
 فللعلماء -سأخرج صدقة الفطر، فال إشكال: أما إذا استأذن فال إشكال، فلو قالت الزوجة لزوجھا-في نفقة أبیھ بدون علم أبیھ وبدون استئذانھ 

ھ ُ ولكن أسقطت عنھا فوجِّ-التي ھي الزوجة- صدقة الفطر متوجھ الخطاب فیھا إلى ھذه المرأة : بعض العلماء یقول: رحمة هللا علیھم وجھان
الزكاة عبادة، : ومنھم من یقول. الخطاب إلى الزوج لوجوب النفقة علیھ، فإن أخرجت الزوجة أجزأھا ألنھ األصل، وعلى ھذا درج المصنف

ًوالعبادة ال تصح إال بنیة، وحینئٍذ ال یجزیھا أن تخرج حتى تستأذن المطالب بھا وھو الزوج، وھذا أقوى إعماال لألصول، ولذلك لو أن امرأة ِ ُ 
ًتملك حلیا، ثم أراد الزوج أن ُیخرج زكاة حلیھا بدون علمھا، فھذا باإلجماع ال یجزئ؛ ألن الزكاة البد فیھا من النیة، وھي لم تنو اإلخراج، 
ًولم توكلھ بذلك، فصارت صدقة محضة، وكذلك ھنا، فإنھ إذا أخرجھا بدون إذن المخاطب بھا أصال، صارت من محض الصدقات، والورع 

 ...... .د من االستئذان، وال تصح إال بنیة على الوجھ الذي ذكرناهأنھ الب
 

 وقت وجوب زكاة الفطر
 
فأسند الصدقة إلى الفطر من رمضان، واختلف العلماء في وقت ) صدقة الفطر من رمضان: (لقولھ]. وتجب بغروب الشمس لیلة الفطر]

 إذا غابت شمس آخر یوم من رمضان فإن اللیل محسوب لشھر تجب بغروب شمس آخر یوم من رمضان؛ ألنھ: فقال بعضھم: وجوبھا
ًال یتحقق إال بطلوع الفجر، وبناء على ذلك یبتدئ  تجب بطلوع الفجر من یوم العید؛ ألن الفطر: ومنھم من قال. الفطر، وھو شھر شوال

ه إلى المصلى، وكان غدوه بحیث بطلوع الشمس؛ ألن النبي صلى هللا علیھ وسلم كان یفط: ومنھم من یقول. فطره بطلوع الفجر ُّر عند غدوِّ ُ ُُ
كما ھو معلوم -أن خروجھ سیكون : تكون الشمس قد ارتفعت على قدر رمحین، فكان یصلي بالناس صالة العید في ذلك الوقت، ومعنى ذلك

ھ لو أسلم الكافر قبل غروب شمس أن: وفائدة ھذا الخالف.  بعد طلوع الشمس-ّلمن قدر المسافة بین مصاله علیھ الصالة والسالم وحجراتھ
آخر یوم من رمضان فحینئٍذ تجب علیھ صدقة الفطر، لماذا؟ ألنھ یكون في حكم من أدرك رمضان، ویلزمھ كذلك قضاء آخر یوم من 

ر بعد غروب إن العبرة بطلوع الفجر، فحینئٍذ تتأقت بطلوع الفجر، فعلى ھذا لو أسلم الكاف: رمضان إذا أسلم قبل غروب شمسھ، وإذا قلنا
ًالشمس وقبل طلوع الفجر فال تجب علیھ الزكاة، وكذلك لو اشترى عبدا في ھذا الوقت ال تجب علیھ الزكاة أیضا؛ ألنھ دخل في ملكھ ولم  ً

ب ُیوجد بعد سبب الوجوب أو سبب مخاطبتھ بالزكاة، وإنما تجب على سیده األول، وقس على ھذا بقیة المسائل، فھذه فائدة الخالف، ھل تج
الزكاة بغروب شمس آخر یوم من رمضان، أم تجب بطلوع فجر یوم العید، أم بطلوع الشمس فیھ؟ واألقوى أنھا تجب بغروب شمس آخر 

َولتكملوا العدة ولتكبُِّروا هللا: ، فأسندھا إلى الفطر، لقولھ تعالى) صدقة الفطر من رمضان: (یوم من رمضان؛ لظاھر حدیث ابن عمر  َّ َ ُ ْ ُِ ِ ِ َِ ََ َّ ْ َ على ُ َ
ْما ھَداكم  ُ َ ، فإن إكمال العدة إنما یكون بمغیب شمس آخر یوم من رمضان، وعلى ھذا فالعبرة بمغیب شمس آخر یوم من ] 185:البقرة[َ

لما ذكرناه في فائدة الخالف في وقت ]. ًفمن أسلم بعده أو ملك عبدا أو تزوج أو ُولد لھ لم تلزمھ فطرتھ: [قال المصنف رحمھ هللا. رمضان
ھذا ثابت ]. ویجوز إخراجھا قبل العید بیومین فقط: [قال المصنف رحمھ هللا. ألنھ وجد السبب الموجب للوجوب]. وقبلھ تلزم: [قال. لوجوبا

یجوز إخراجھا : الصحیح أنھم كانوا یخرجون صدقة الفطر قبل العید بیوم أو یومین، وال تجوز قبلھ بثالثة أیام، وقال اإلمام أبو حنیفة  في
أول رمضان؛ ألنھ یرى أنھا متعلقة بالشھر، وإذا ُوجد السبب من أولھ جاز اإلخراج، والصحیح مذھب الجمھور؛ ألن األصل إخراجھا من 

ًلیلة العید، وألن مقصود الشرع إغناء الفقراء لیلة العید ویومھ، وبناء على ذلك یكون إخراجھا قبل العید بیوم أو یومین رخصة، واألصل 
ألنھ یحقق مقصود الشرع من إغناء ]. ویوم العید قبل الصالة أفضل : [ قال المصنف رحمھ هللا. لة العید ویومھ قبل الصالةإخراجھا في لی

وتكره في باقي الیوم، یعني بعد الصالة، والكراھة ھنا إما : أي]. وتكره في باقیھ: [قال المصنف رحمھ هللا. السائلین، وإعفافھم عن المسألة
ة أو تحریمیة، واألقوى أنھا تحریمیة، فإذا أخرجھا بعد الصالة فإنھا تعتبر صدقة من الصدقات ویأثم؛ ألن النبي صلى هللا أن تكون تنزیھی
: ولقول ابن عمر في الحدیث). فمن أداھا قبل الصالة فھي زكاة مقبولة، ومن أداھا بعد الصالة فھي صدقة من الصدقات) :علیھ وسلم قال

، فدل على أنھ یجب على المكلف أن یخرجھا قبل الصالة، وأن إخراجھا بعد الصالة ) خروج الناس إلى الصالةوأمر بھا أن تؤدى قبل(
 ...... .[ًویقضیھا بعد یومھ آثما: [قال المصنف رحمھ هللا. یوجب اإلثم للمخرج

 
 القدر الواجب في زكاة الفطر

 
شرع المصنف رحمھ هللا بھذه الجملة في بیان القدر الواجب من زكاة ]. ویجب صاع من بر أو شعیر : [ یقول المؤلف علیھ رحمة هللا

كنا نخرج زكاة الفطر على عھد رسول هللا صلى هللا : (الفطر، واألصل في ذلك ما ثبت في الصحیح عن أبي سعید رضي هللا عنھ أنھ قال
ًعلیھ وسلم صاعا من طعام أو صاعا من شعیر أو صاعا من تمر أو صاعا من زبیب ً ً وھذا یدل على القدر الواجب في ) ً أو صاعا من أقطًٍ

ھو ملء الكفین المتوسطتین ال مقبوضتین وال مبسوطتین، وھو الصاع الذي : زكاة الفطر، وھو الصاع، والصاع النبوي أربعة أمداد، والمد
ربع صاع، كل ذلك بمعنى : ٌمد ویقال:  فیقال، وأما المد فإنھ ربعھ،)وكان یغتسل بالصاع: (عنتھ أم المؤمنین عائشة رضي هللا عنھا بقولھا

 من بر أو شعیر أو تمر أو زبیب أو أقط، وإذا كان ھناك طعام تعارف الناس علیھ كاألرز في زماننا، -أربعة أمداد- ًواحد، فیخرج صاعا 
 مقام المطعومات الموجودة على عھده فإنھ یخرجھ ویجزیھ؛ ألن مقصود الشرع إغناء السائلین بالطعام في ھذا الیوم، وال شك أن األرز یقوم

قال . صلى هللا علیھ وسلم، وھو یحقق مقصود الشرع من إغناء السائل في یوم العید، ولذلك یخرج اإلنسان منھ وال حرج علیھ في ذلك
ُإذا طحن الشعیر والبر فأخرج من دقیقھما أو سویقھما الذي طحن ]. أو دقیقھما أو سویقھما: [المصنف رحمھ هللا َّثم لت واستوى على النار ُ ُ

ًونضج، ثم بعد ذلك صار سویقا، فیجوز أن یخرج منھ صاعا، سواء ھذا أو ذاك، والسنة عن النبي صلى هللا علیھ وسلم إخراج الصاع من  ً ً
مھ هللا بھذا أن الحكم ّفبین رح]. ٍأو تمر أو زبیب أو أقط، فإن عدم الخمسة أجزأ كل حب وثمر ُیقتات: [قال المصنف رحمھ هللا. الطعام نفسھ

كنا نخرج زكاة الفطر على عھد رسول : (ال یختص باإلخراج من ھذه الخمسة فقط، ولكن العبرة بالطعام، ویدل على ذلك حدیث أبي سعید 
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یحملھ على وھذا یدل على العموم، وإن كان بعضھم یرى أن ما بعده مفسر لھ، والبعض : ، قالوا) ًهللا صلى هللا علیھ وسلم صاعا من طعام
: أي]. ُال معیب وال خبز: [قال المصنف رحمھ هللا. ًالعبرة بكونھ یرتفق بھ مطعوما، فإذا حصل ذلك فقد أجزأ: البر، وعلى العموم قال العلماء

ّال یجوز أن یخرج المعیب من الحبوب، فلو أخرج شعیرا فیھ السوس، أو تغیر أو تعفن فال یجوز لھ أن یخرجھ؛ ألن هللا طیب ال ّ  یقبل إال ً
َیا أیھا الذین: ًطیبا، وقد نھى هللا عز وجل المسلم أن یقصد إلى الخبیث، والمراد بالخبیث من الطعام الرديء منھ  َ َِ َُّّ َآمنوا أنفقوا مْن طیِّبات ما  َ َ َِ ِ َِ ُ َُ

ُكسْبتم ومما أخرْجنا لكم من األْرض وال تیمُموا الخبیث منُھ تن ْ ُ ْ ُِ َّ ِ َّ َِ َِ َ َ َ َْ َ َ ِ َ َ َ ََ ْ ِفقون ولْستم بآخذیھ إال أْن تغمُضوا فیھ َْ ِ ِ ِ ِ ِ ِْ ُ ُ َُ َّ ِ ِ ْ َ َ ّ، فدل على أنھ ال یجوز ] 267:البقرة[َ
إخراج الرديء من الطعام، ویستوي في ذلك صدقة الفطر وغیرھا من الصدقات الواجبة، فیخرجھ من أوسط الطعام، ال ُیطالب بالجید 

أن هللا نھى عن الرديء، والنبي صلى هللا علیھ وسلم نھى :  المتوسط، والدلیل على ذلكاألعلى وال یطالب بالرديء األدنى، ولكن یخرج من
، فیخرج من المتوسط، وقد تقدمت اإلشارة إلى ھذا، فال یجزئ أن )وإن ھم أطاعوك لذلك فإیاك وكرائم أموالھم: (عن كرائم األموال، فقال

ًیخرج صاعا معیبا، كأن یكون تمرا فیھ سوس، أو طالت م ً ویجوز أن یعطي الجماعة ما یلزم : [قال المصنف رحمھ هللا. َّدتھ حتى تغیرً
فلو أنھ أخذ الصاع فقسمھ بین أربعة مساكین لكل مسكین ربع صاع أجزأه، وھكذا لو قسمھ بین مسكینین فأعطى كل مسكین ]. الواحد وعكسھ

 للجماعة للواحد، فلو أنھ ھو وأھل بیتھ یجب علیھ إخراج نصف صاع أجزأه، فیجوز أن ُیخرج ما للواحد للجماعة، ویجوز أن یخرج ما
وآخر دعوانا أن . ًخمسة آصع، فوجد مسكینا فأعطاه الخمسة اآلصع أجزأه ذلك، ولكن بشرط أال یتوسع في حق المسكین على حساب غیره

 ...... .الحمد هللا رب العالمین، وصلى هللا وسلم وبارك على نبینا محمد وعلى آلھ وصحبھ
 
 ألسئلةا

...... 
 وجوب زكاة الفطر على من أفطر في رمضان

 
ٍھل تجب زكاة الفطر على من أفطر شھر رمضان كامال لعذر شرعي كالحامل والمرضع وغیرھما؟ وھل إذا قضى صیام شھر : السؤال ً

، والصالة : ابھل زكاة الفطر تتعلق بالصائم دون المفطر، أثابكم هللا؟ الجو: رمضان تجب علیھ الزكاة بعد ذلك، أي باسم هللا، الحمد 
ًیجب علیھ أن یؤدي زكاة الفطر، سواء  فإن من أفطر في شھر رمضان فإنھ: أما بعد. والسالم على رسول هللا، وعلى آلھ وصحبھ ومن وااله

، وعلى ھذا فإنھ یخرجھا ًكان معذورا أو غیر معذور؛ ألن النبي صلى هللا علیھ وسلم فرض زكاة الفطر من رمضان، والمراد بذلك الزمان
طعمة للمساكین، وطھرة : (والقول بأنھا تسقط عنھ؛ لقولھ علیھ الصالة والسالم. ّوتجب علیھ، ونص على ھذا أھل العلم رحمة هللا علیھم

لى ھذا ًما نص علیھ الجماھیر من أنھا شرعت طعمة للمساكین وغناء لھم یوم العید، وع: ضعیف، والصحیح) للصائم من اللغو والرفث
كونھا تطھِّر الصائم من اللغو والرفث مشترك مع غیره من العلة الموجودة، ویجوز تعلیل الحكم بعلتین على أصح أقوال األصولیین، وحینئٍذ 

نھم أال ترى أ. ًیستقیم أن یخاطب بھا إعماال لألصل؛ ألنھ أفطر من رمضان، والمراد أنھ دخلت علیھ لیلة العید وھي لیلة الفطر من رمضان
یكون قد  ًنصوا على أنھ لو أسلم الكافر قبل مغیب الشمس ولو بلحظة أنھ تجب علیھ زكاة الفطر مع أنھ لم یصم، وبناء على ذلك ال یشترط أن

صام، بل زكاة الفطر واجبة على من صام أو أفطر بعذر؛ وألن النبي صلى هللا علیھ وسلم أمر الصحابة أن ُیخرجوا زكاة الفطر، ولم 
ًمن كان شیخا كبیرا فأفطر فال زكاة علیھ: (، ولم یقل)ًمن أفطر شیئا من رمضان فال زكاة علیھ: (، حیث لم یقلیفصِّل ، واألصل في المطلق )ً

ًأن یبقى على إطالقھ، وبناء على ذلك یجب علیھ أن یؤدي الزكاة، سواء كان مفطرا أو كان صائما ً ً وأما ما ذكرتھ من كونھ یؤخرھا إلى . ً
  .وهللا تعالى أعلم. ٌفھذا لم یقل بھ أحد من العلماءالقضاء، 

 
 إخراج القیمة في زكاة الفطر

 
اختلف العلماء رحمھم هللا في : ًھل یجوز إخراج القیمة في زكاة الفطر، ال سیما وأنھا أحیانا قد تكون أحب للفقیر، أثابكم هللا؟ الجواب: السؤال

لى أنھ ال یجوز أن ُیخرج القیمة بدل الطعام؛ ألن النبي صلى هللا علیھ وسلم فرض زكاة الفطر فجمھور أھل العلم ع: ھذه المسألة على قولین
ًمن الطعام؛ وألن النقد كان موجودا على عھد النبي صلى هللا علیھ وسلم، ولم یأمر بإخراج النقد بدل الطعام؛ وألن الطعام یأخذه المحتاج وال 

َّالمحتاج وغیر المحتاج؛ وألن المقصود أن یغنیھم بالطعام، بخالف ما إذا أعطاھم المال فبذروه في یأخذه غیر المحتاج، وأما النقد فیأخذه 
غیر ما مصلحة، فال شك أن أخراج الطعام أولى لألثر وللنظر، وقد كان الخلفاء الراشدون من بعد النبي صلى هللا علیھ وسلم ُیخرجون 

وذھب . ًوبناء على ذلك فإنھ ال یجوز إخراج القیمة ھم أنھ اجتھد فأمر الناس بإخراج القیمة،صدقة الفطر ویأمرون بھا، وما ُحفظ عن واحد من
أن النبي صلى هللا علیھ : حدیث معاذ رضي هللا عنھ وأرضاه: أولھما: اإلمام أبو حنیفة رحمة هللا علیھ إلى جواز إخراج القیمة، واحتج بدلیلین

فطلب البدل في : قالوا) ٍائتوني بخمیص أو لبیس فإنھ أرفق بأصحاب النبي صلى هللا علیھ وسلم: (نّوسلم لما بعثھ إلى الیمن قال ألھل الیم
ًالزكاة، فدل على جواز إخراج القیمة بدال عن الطعام، كما طلب الثیاب بدال عن الورق، إذا ِ ً یجوز أن یأخذ الورق أو الذھب بدل الطعام، : ً

ًإنما ھو في الجزیة ولیس في الزكاة، وبناء على ذلك ال یعتبر دلیال ) ائتوني بخمیص أو لبیس( وقولھ ُوھذا الدلیل أجیب عنھ بأنھ في الجزیة، ً
ّ، وھذا حدیث تكلم العلماء ) اغنوھم عن السؤال لیلة العید ویومھ: (وأما الدلیل الثاني فحدیث ابن عباس . على جواز إخراج البدل في الزكاة

على ظاھره من النقد لعارض أمر النبي صلى ) اغنوھم: (ُأخذ قولھ  على التأقیت والتحدید بالنقد؛ ألنھ لوال یدل) اغنوھم: (في سنده، وقولھ
وأمر بإخراج الطعام دل على أن المراد بذلك االستغناء والكفایة عن السؤال بوجود الطعام؛ ألنھ إذا وجد ) اغنوھم: (ّهللا علیھ وسلم فلما قال

إن النقد أرفق؛ ألن المسكین یأخذ : وعلیھ فلم یقم دلیل قوي على إخراج النقد، وقد یقولون.  ھو الصحیحالطعام اندفعت الضرورة، وھذا
وال شك أن ھذا مردود علیھ؛ ألن الثواب بالطعام أبلغ وأعظم . الزكاة ویبیعھا، فبدل أن یبیعھا بقیمة قلیلة فلنعطھ القیمة األصلیة، فھذا أفضل

إنھ یرتفق بالطعام : ً الطعام إذا أكلھ تحققت من حصول النفع لھ، وإذا باعھ كان التفریط داخال منھ، ولذلك قالواًأجرا من الثواب بالمال؛ ألن
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ًوبناء علیھ فإنھ ال یجوز إخراج النقد بدل . ًأكثر من ارتفاقھ بالنقد، وھذا صحیح؛ ألنھ قد یأخذ النقد ویكون سفیھا ال یحسن التصرف فیھ
  .وهللا تعالى أعلم. الطعام في صدقة الفطر

  
  باب إخراج الزكاة-شرح زاد المستقنع 

  
الزكاة شأنھا عظیم، ولذلك یجب على اإلنسان أن یبادر بأدائھا على الفور وأال یتأخر في ذلك، إال إذا وجد الضرر، فیجوز لھ أن یتأخر إلى 

ًدا لوجوبھا وھو عارف بھ فقد ارتد عن دین اإلسالم، ویجب والزكاة ھي الركن الثالث من أركان اإلسالم، ولذلك فإن من منعھا جاح. زوالھ
ًأخذھا منھ وقتلھ، وأما منع الزكاة بخال بھا فھو من كبائر الذنوب، وكفران لنعمة هللا عز وجل، وھو مؤذن بزوال األموال ومحق بركتھا، 

 .ویجب على الوالي أخذھا منھ وتعزیره
  

 وجوب إخراج الزكاة في وقتھا
 

فیقول : أما بعد. حمن الرحیم الحمد  رب العالمین، والصالة والسالم على أشرف األنبیاء والمرسلین، وعلى آلھ وصحبھ أجمعینبسم هللا الر
في ھذا الموضع سأذكر لك جملة من المسائل واألحكام التي تتعلق بصفة إخراج الزكاة : أي]. باب إخراج الزكاة: [المصنف رحمھ هللا

اج الزكاة، فیھ بعض المسائل التي تتعلق بالُمخرج، وكذلك بالنسبة لمن ُیعطى الزكاة، فناسب أن ُیفردھا رحمھ هللا بھذا الواجبة، وذلك أن إخر
أن المسلم إذا أوجب هللا علیھ : ضد التراخي، ومعنى ھذه العبارة: ویجب إخراج الزكاة على الفور، والفور: أي]. ویجب على الفور. [الباب

ِوآتوا حقُھ یْوم حصاده : ب علیھ أن یخرج الزكاة في وقتھا، كما قال تعالىزكاة مالھ؛ فإنھ یج ِ َ َ َ َ ََ َّ ، فلذلك یجب علیھ أن یبادر، وأن ]141:األنعام[ُ
األصل في األمر أنھ یقتضي الفور، إال إذا دل الدلیل على التراخي، : ًیمتثل أمر هللا عز وجل، فُیخرج الزكاة فورا وال یتأخر، قال العلماء

تقتضي الفوریة، ولذلك نص ) افعل(فھذا یدل على أن صیغة : قم، فتأخر في القیام ساعة استحق أن یعاقبھ، قالوا: نھ إذا قال السید لعبدهفإ
إذا زالت الشمس توجھ : ًفمثال. األصولیون على وجوب المبادرة بفعل األوامر، وأنھ ال یجوز التأخر إال إذا أذن الشرع بالتأخیر والتراخي

ٌعلى المسلم أن یصلي أربع ركعات، ولكن األمر فیھ شيء من التراخي؛ لما ثبت في الحدیث الصحیح عنھ  اب بصالة الظھر، ووجبالخط
ًفجعلھ مخیرا، وھذا یدل على أنھ یجوز لھ أن یتأخر، إال إذا كانت ھناك جماعة ونادى ) ما بین ھذین وقت: (علیھ الصالة والسالم أنھ قال

أن األوامر ینبغي أن یبادر المكلف بفعلھا، والزكاة من جنس الواجبات والفروض التي أمر هللا، : فالشاھد. ھ السعي إلیھاالمنادي، فیجب علی
أن بعض الوكالء یأخذون : منھا: َّفال یجوز لھ أن یؤخرھا؛ وألنھ إذا أخرھا أضر بالفقراء والضعفاء والمساكین، ومن ھنا تتفرع مسائل

لفقراء والمساكین، فتمكث الزكاة عندھم باألیام، بل باألسابیع، بل بالشھور، وقد تتأخر إلى سنة كاملة، وھذا من الظلم الزكاة بقصد إعطائھا ل
أن من أخذ الزكاة یرید إنفاقھا، فینبغي علیھ أن یكون على بصیرة بالمستحقین، ویكون عنده دیوان أو كتاب : وصاحبھ آثم، والسبب في ذلك

 خمسة أشخاص وتجزیھم الخمسة - ًمثال-ین یرید أن یصرف الزكاة إلیھم، فإن كان األشخاص المسجلون عنده یبلغون یحدد فیھ األشخاص الذ
وھذه . آالف، فال یجوز لھ أن یأخذ عشرة آالف ویعطل ما تبقى منھا حتى یبحث عن مستحق، بل یأخذ بقدر ما یعلم من الفقراء والضعفاء

ببھا حقوق، وقد یبقى الضعفاء والفقراء محرومون من أموال كثیرة مجمدة، وھذا ال یجوز، بل ینبغي المسألة یخلط فیھا الكثیر، وتضیع بس
ّعلى اإلنسان إذا توكل بالزكاة أن یأخذ بید وأن یعطي بأخرى، مبادرة لالمتثال بأمر هللا عز وجل، وال یجوز التأخیر إال في حدود ضیقة، 

مة هللا علیھم ممن أدركناھم ال یستطیع أن ینام أحدھم لیلتھ وعنده شيء من الزكاة، وقد ثبت وكان بعض العلماء والفضالء من مشایخنا رح
ًعنھ علیھ الصالة والسالم في قصة الدینارین أنھ تخطى الرقاب بعد صالة الفجر مھموما مغموما، وقال ً ما ظني لو أني مت وعندي ھذان : ( ّ

كون اإلنسان یأخذ العشرة آالف والعشرین األلف ویجمدھا في رصیده أو یضعھا في بیتھ، ، فھذا یدل على عظم أمر الزكاة، و!)الدیناران؟
ُّوالفقراء یكتوون بالجوع، والمدیونون والمعسرون ُیھانون وُیذلون بذل الدین وھوانھ، فإن هللا سیحاسبھم على ذلك كلھ، وال یجوز لھ أن یفعل 

ٌ وال یأخذ الزكاة إال وقد علم بأھلھا، وإن استطاع أن ال یبیت وعنده شيء منھا، فذلك ھو ذلك، بل ینبغي أن یتشدد في ھذا األمر على نفسھ،
الحسن واألكمل، أما ما ورد عنھ علیھ الصالة والسالم من كونھ أعطى الصدقة لـأبي ھریرة لیحفظھا فھذا أمر یرجع إلى قسمتھ علیھ الصالة 

وكذلك بالنسبة لصاحب المال إذا أراد أن ُیخرج زكاة مالھ، فلو . ھذه أحوال استثناھا العلماءوالسالم للضعفاء الذین كانوا یأتونھ من القرى، و
فرضنا أن زكاة مالھ عشرة آالف لایر، وھو یرید أن ُیخرجھا بنفسھ، فعلیھ أن یتحرى قبل نھایة الحول، فیكتب الضعفاء والفقراء، حتى إذا 

ّویتأخر ویماطل، فھذا ال یبعد أن یكون كالذي قبلھ، ولذلك نبھ  ھا مجمدة عنده، ویتحرىانتھى الحول أوصل لكل ذي حق حقھ، أما أن یبقی
ّالعلماء على أنھ ینبغي على من توكل بالزكاة أن یتقي هللا في حقوق الضعفاء والفقراء، فإن هللا جعل الزكاة حقا، ولم یجعل ألحد فیھا منة  ًّ

ٌلذین في أْموالھم حق مْعلوم َوا: على الضعیف والفقیر، فقال سبحانھ وتعالى ُ َ َ َ ٌَّ ْ ِ ِ ِ َِ ِللسائل والمْحُروم * َّ َ َْ ِ ِ َّ ً، فجعلھ حقا واجبا، حتى ]25-24:المعارج[ِ ً
. ٌال ینبغي للغني إذا أعطى الفقیر أن یرفع یده علیھ، حتى ال یشعره بالذلة؛ ألن ھذا حق واجب، ولیست بصدقة نفل: إن بعض العلماء یقول

، فینبغي أن یبادر اإلنسان بأدائھا على الفور، وأن ُینصح كل من یأخذ الزكاة، سواء كان یأخذھا على سبیل األفراد أو فالزكاة أمرھا عظیم
 ...... .على سبیل الجماعة أال یتأخر فیھا، وأن یبادر بإخراجھا ألھلھا

 
 جواز تأخیر إخراج الزكاة للضرورة

 
ما في وسع اإلنسان، فإذا كان یمكنھ وفي وسعھ أن یبادر بادر، لكن لو جاءه : اإلمكان) ھمع إمكان]. (مع إمكانھ: [یقول المصنف رحمھ هللا

ٌظرف ال یستطیع معھ أن یتمكن من إخراج الزكاة، وھو شيء یقھره ویمنعھ من المبادرة بھا، فحینئٍذ لھ أن یتأخر إلى أن یتمكن، واألصل في 
ّم یكلفھم بما ھو خارج عن وسعھم، ومن ھنا قعد العلماء القاعدة التي تقولّذلك أن هللا عز وجل كلف العباد بما في وسعھم، ول التكلیف : (ِّ
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َال ُیكلُف هللا نفسا إال ُوْسعھا : ، وھذه قاعدة مستنبطة من قولھ تعالى)شرطھ اإلمكان َ َّ ِ ً ْ َ َُ َّ ، فإن كان بإمكانھ أن یبادر باإلخراج لزمھ ] 286:البقرة[ِّ
 یمكنھ إال بعد ساعات، أو بعد أیام، أو بعد أسابیع، فیعذر بقدر الضرورة التي ضیقت علیھ أو منعتھ من المبادرة ًاإلخراج فورا، وإن كان ال

إال إذا وجد الضرر، فإذا وجد الضرر جاز لھ أن یتأخر إلى زوالھ، كأن یعلم : أي]. إال لضرورة. [بامتثال أمر هللا عز وجل بإخراج الزكاة
ِّراء، ولكن الطریق الذي یرید أن یذھب فیھ بھذه الزكاة فیھ ضرر، فیؤخر إلى زوالھ، حتى یعطي المستحق حقھ، بأھل بیت ھم مساكین أو فق

ًكأن یخشى من لصوص أو قطع طریق أو نحو ذلك من األسباب، فحینئٍذ یجوز لھ أن یؤخر خوفا من ھذا الضرر، ویستوي في ذلك أن یكون 
ًالضرر متعلقا بھ أو متعلقا بمالھ أو  ًمتعلقا بأھلھ وولده، فھذه األحوال یجوز لھ أن یؤخر فیھا، وال یجوز لھ أن یؤخر إال عند خوف الضرر ً

الذي یصل بھ إما إلى مرتبة الحاجیات أو مرتبة الضروریات، ومرتبة الضروریات كأن یخاف على نفسھ الھالك، ومرتبة الحاجیات دونھا، 
اإلجحاف، كمذلة ومھانة ال تلیق بمثلھ، ونحو ذلك، فإن نزلت نظرنا، إن وصلت إلى قدر فال یخاف الھالك والموت، ولكن یخاف الضرر و

، وإن كانت دون مرتبة الحاجة والضرورة فال یجوز تأخیرھا، ومن توسع في )الحاجة تنزل منزلة الضرورة: (الحاجیات ساغ ذلك للقاعدة
ٌتأمر بالضرر، فلو كان ھناك ضرر في اإلخراج  أن الشریعة ال: لضررواألصل في إسقاط اإلخراج الفوري لوجود ا. ِتأخیر الزكاة أثم

ُأخرجھا فورا، فقد أمر بالضرر، وهللا ال یأمر بالضرر، ولذلك ثبت في الحدیث عنھ علیھ الصالة والسالم أنھ قال: الفوري، وقلنا للمكلف ال : (ً
ٍوما جعل علْیكم في الدین مْن حرج :  في ذلك قولھ تعالى، وھذا یدل على أن الضرر ال یأمر بھ الشرع، واألصل) ضرر وال ضرار َ َ َ َ َ َ َ َِ ِِ ِّ ْ ُ َ

ِّ، والضرر فیھ حرج، ولذلك ال یأمر هللا عز وجل بما فیھ حرج، فإذا كان إخراجھ للمال فورا فیھ حرج وضرر علیھ، نقول أخر ] 78:الحج[ ً
زال الضرر أو ذھب تزول معھ الرخصة، فحینئٍذ یجب علیھ اإلخراج ، فإذا )ُأن ما شرع لحاجة بطل بزوالھا: (حتى یزول الضرر، للقاعدة

 .ًفورا
 

 حكم من جحد وجوب الزكاة
 

 قیل - نسأل هللا السالمة والعافیة-) ًجاحدا لوجوبھا(الزكاة، :أي ) فإن منعھا]. (ًفإن منعھا جحدا لوجوبھا كفر عارف بالحكم: [قال رحمھ هللا
ال أرید أن أخرجھا، ولیست : ال زكاة، أو طرد الذي بعثھ الوالي لجلب الزكاة، وقال: علیك الزكاة، فقالِّأد زكاة مالك، فإن هللا فرض : لھ

، فجحد أن هللا أوجب على -نسأل هللا السالمة والعافیة- الزكاة غیر مفروضة : اتق هللا، فإن هللا فرض علیك الزكاة، فقال: ھناك زكاة، فقال لھ
ًا بإجماع العلماء رحمة هللا علیھم؛ ألن اإلنكار للمعلوم من الدین بالضرورة یقتضي الكفر، فمن أنكر فرضیة ًعباده زكاة، فھذا یعتبر كافر

ّوخص المصنف . إنكار المعلوم من الدین بالضرورة: ًالصالة أو فرضیة الزكاة فإنھ یعتبر كافرا بإجماع المسلمین، وھذا یسمیھ العلماء
ِّعنھ بعدما توفي النبي علیھ الصالة والسالم قالوا  كأھل الردة، فإنھم لما ارتدوا على عھد أبي بكر رضي هللاًالتكفیر بحالة ما إذا كان عالما 

َوصلِّ : إن هللا یقول: ُمات الذي أمرنا بدفع الزكاة إلیھ، یعنون رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم، وقالوا: في سبب ردتھم حینما منعوا الزكاة َ
ْعلْیھم  ِ َ إن الزكاة إنما أوجبھا هللا في : ُّیستخفون بـأبي بكر رضي هللا عنھ، یقولون. ، وما كان لـابن أبي قحافة أن یصلي علینا]103:التوبة[َ

ْخذ مْن أْموالھم : عھد النبي صلى هللا علیھ وسلم؛ ألن هللا یقول لھ ِ ِ َِ َ ْ ّفخص الخطاب بھ، وغفلوا أن ھذا أمر للنبي صلى هللا علیھ ] 103:التوبة[ُ
َّسلم واألمر لھ أمر ألمتھ بالتبع، فأنكروا فرضیة الزكاة على ھذا الوجھ، ومن ھنا كفروا، ولم یكفروا لمنع الزكاة؛ ألن مانع الزكاة ال یكفر و ٌ

 صلى هللا  كانوا یؤدونھ إلى رسول هللا-ًعقاال: وفي روایة- ًوهللا لو منعوني عناقا : (إال إذا جحد، وأھل الردة جحدوا، ومن ھنا قال أبو بكر 
ًلكن اشترط العلماء في تكفیر من جحد الزكاة، أن یكون عارفا بوجوب الزكاة، عالما بھ، . ، فإذا منع وأنكر فقد كفر)علیھ وسلم لقاتلتھم علیھ ً

ً فلو أن رجال أسلم حدیث العھد باإلسالم،: ومن أمثلة ذلك. َّلیس ھناك زكاة، وأنكر لجھلھ لم یكفر: ًفإذا كان جاھال أن الزكاة مفروضة، وقال
لیست ھناك زكاة، فأنكر الزكاة لجھلھ . أي زكاة: أد الزكاة، فقال: ِّوعنده تجارة، ثم حال علیھا الحول، فجاء المصدق والمزكي، فقال لھ

ّباإلسالم، وعدم علمھ، فیعرف مثل ھذا ویعلم، وال یحكم بكفره حتى تقام علیھ الحجة ن الذي منع وجحد ُوأخذت م: أي]. وأخذت منھ وقتل. [َّ
ًوقتل، فھناك حكمان یتعلقان بمن منع جحودا  ٌأخذ الزكاة منھ؛ ألن الزكاة متعلقة بالفقراء، وحق للفقراء والمساكین، : أولھما: -والعیاذ با-ُ

 لدین المسلمین، والنبي صلى ًفكونھ یرتد، ال یمنع أن نأخذ الحق الواجب في مالھ، كما لو ارتد وعلیھ دین للمسلمین، فإننا نأخذ من مالھ سدادا
ّ، فالزكاة حق  عز وجل في مالھ، وھو دین واجب علیھ أن یؤدیھ، وقد صرح النبي صلى ) فدین هللا أحق أن یقضى: (هللا علیھ وسلم یقول ٌ

ُهللا علیھ وسلم بكون الحقوق دینا على المكلف، فإذا امتنع من أدائھا قوتل وأخذت منھ، وإذا جحدھا قتل و ًَ ُ ٌمن مالھ؛ ألنھا دین : أخذت منھ، أيِ
كما سیأتي إن شاء - ًأنھ یقتل، ویستتاب المرتد ثالثا : الحكم الثاني. للفقراء والمساكین، فوجب أن یؤخذ ھذا الدین ویعطى ألصحابھ المستحقین

ّلعلماء رحمة هللا علیھم، ووجھ بعض العلماء  فإن تاب وإال قتل، وھل یشمل ذلك مانع الزكاة، أو ال یشملھ؟ فیھ كالم ل-هللا في أحكام المرتدین
 ...... .أنھ یقتل مباشرة

 
 ًحكم من منع أداء الزكاة بخال

 
ُأو بخال أخذت منھ وعزر: [قال رحمھ هللا ٌال أؤدیھا، فھو مقر بوجوبھا، : أد الزكاة، قال: الزكاة واجبة، فقیل لھ: ًأو منعھا بخال، فقال: (أي]. ً

أن یكفر نعمة هللا علیھ، وأن یجحد ویبخل بما آتاه هللا من   ، وھذا من أسوأ ما یكون من العبد- السالمة والعافیةنسأل هللا-ولكنھ بخل بھا 
: فضلھ، ولذلك آذن هللا أموال البخالء الذین یبخلون بما آتاھم هللا من فضلھ أن یمحق بركتھا، وقد یسلبھم بھا فیكویھم بنار سلبھا في الدنیا

َولعذاُب اآل َ َخرة أشد وأْبقى ََ ََ ََ َُّ ِ ما من صاحب ذھب وال فضة ال یؤدي زكاتھا إال : (، ففي الصحیح عنھ علیھ الصالة والسالم أنھ قال]127:طھ[ِ
ِّصفحت لھ صفائح من نار، یكوى بھا جنبھ وجبینھ وظھره، كلما بردت أعید علیھا فأحمیت في یوم كان مقداره خمسین ألف سنة، ثم یرى 

ًالجنة وإما إلى النار، وما من صاحب إبل ال یؤدي زكاتھا إال بطح لھا بقاع قرقر ال یفقد منھا فصیال، یجدھا أوفر ما تكون، سبیلھ إما إلى 
تطؤه بأخفافھا وتعضھ بأنیابھا، كلما مر علیھ أخراھا أعید علیھ أوالھا، في یوم كان مقداره خمسین ألف سنة، ثم یرى سبیلھ إما إلى الجنة 
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. فمنع الزكاة والبخل بھا من كبائر الذنوب، ولذلك یؤذن هللا أھل المنع بمحق البركة من أموالھم، ویعذبھم بھا، فتزھق أنفسھم). اروإما إلى الن
فما من إنسان یمتنع من أداء حق الزكاة إال ضیق هللا علیھ كما ضیق على الفقراء، وتجده في ضیق ونكد من العیش، ولو كانت أموال الدنیا 

جره؛ ألن هللا أصابھ بزھق النفس؛ بسبب بخلھ بما آتاه هللا من فضلھ، وقد یعاقبھ هللا بعقوبة في دینھ، فیفتنھ أو یبتلیھ بنفاق، فیختم تصب في ح
َفأْعقبُھم نفاقا في قلوبھم إلى یْوم یلقْونُھ بما أخلفوا هللا ما و: -والعیاذ با- لھ بخاتمة السوء  َ َ َ َ ََ َِّ ُ ْ َُ ََ َِ ِ َِ َ َ َ َْ ُِ ْ ِْ ُعدوهُ ًِ ، فھذا یدل على أن التمرد على ]77:التوبة[َ

هللا وكفران نعمة هللا عز وجل یؤذن بزوال األموال، كما في قصة األقرع واألبرص واألعمى؛ فإنھ لما جحد األقرع واألبرص وبخال بفضل 
دونك الوادي، وفیھ الغنم فخذ منھ ما : قال لھابن سبیل منقطع، ف: جاء الملك إلى األعمى في صورتھ وقال لھ: (هللا عز وجل علیھما وعندما

ًكنت فقیرا فأغناني هللا، وهللا ال أرزؤك من مالي الیوم شیئا  شئت، فقد ، ) أمسك علیك مالك فقد ھلك صاحباك:  ، فقال-وھذا حال أھل الوفاء- ً
البخل بنعم هللا األخرى، فال یختص الحكم : ومن البخل.  فإن هللا سبحانھ وتعالى یؤذن مالھ بالھالك-والعیاذ با- فھذا یدل على أن من بخل 

ًبالبخل بنعمة المال فقط، بل حتى البخل بنعمة العلم، في تعلیم الجاھل إذا سأل وتوجیھھ، فھذا أیضا من أعظم البخل، وقد كان بعض العلماء 
، ) ھي أطعمتھا وال ھي تركتھا تأكل من خشاش األرضدخلت امرأة النار في ھرة حبستھا، فال : (إن النبي صلى هللا علیھ وسلم یقول: یقول
أنھ ال یجوز لإلنسان أن یبخل بما آتاه هللا من فضلھ، : فالمقصود. والمراد بذلك تعلیم الناس وتوجیھھم!! فكیف بمن حبس طعام الروح؟: قال

ِّأخذت منھ وعزر! [ومن ذلك البخل بالزكاة، نسأل هللا السالمة والعافیة : ، للعلماء قوالن)ِّوعزر(بالقوة والغصب، : ًھرا، أيأخذت منھ ق]. ُ
: وجمھور العلماء یقولون. تؤخذ الزكاة وحدھا: ومنھم من یقول. تؤخذ وشطر المال، عقوبة وعزمة من عزمات هللا عز وجل: منھم من یقول

لزكاة وھي حق فنأخذ الحق وحده، ولم یروا تؤخذ الزكاة وحدھا؛ ألن األصل في أموال المسلمین أنھ ال یجوز أخذھا إال بحق، فھذا منع ا
الزكاة، لما : یؤخذ شطر المال فلقولھ علیھ الصالة والسالم عمن منع الزكاة أي: وأما من قال. ثبوت الحدیث في التعزیر بأخذ شطر المال

 بأخذ الزكاة وشطر المال، وللعلماء فأمر الرسول صلى هللا علیھ وسلم: ، قالوا) إنا آخذوھا وشطر مالھ عزمة من عزمات ربنا: (منعھا قال
شطر مالھ كلھ، فلو كان عنده ذھب وفضة وإبل وغنم وبقر وعروض تجارة، فمنع إخراج الزكاة من : منھم من یقول: في شطر المال قوالن

ة مالیین فنأخذ نأخذ نصف ثروتھ كلھا من عروض التجارة ومن غیرھا، فلو كانت ثروتھ كلھا عشر: عروض التجارة أو من اإلبل، قالوا
یؤخذ شطر المال الذي منع : ومنھم من یقول. هللا عز وجل؛ لكفرانھ لنعمة هللا عز وجل علیھ خمسة مالیین، عزمة من عزمات: نصفھا وھو

ُ عروض تجارة، وإبل وبقر وغنم وذھب وفضة، ومنع إخراجھا من الذھب أخذ نصف الذھب -كما ذكرنا-إخراج الزكاة منھ، فإن كان عنده 
أنھ یؤخذ من نصف المال كلھ؛ ألن النبي : والصحیح األول. ُلذي عنده، وإن منع من عروض التجارة أخذ نصف عروض التجارة التي عندها

، وھذا یدل على أنھ شطر المال كلھ؛ فإن النبي صلى هللا علیھ وسلم لم یخص األخذ من )إنا آخذوھا وشطر مالھ: (صلى هللا علیھ وسلم قال
األمر یرجع إلى الوالي، فإن رأى : وبعض العلماء یقول. نع منھ المانع، فدل على أنھ یؤخذ نصف المال كلھ، وھذا ھو األقوىالمال الذي م

ِّأن تعزیر ھذا لمنعھ وجیھ عزره بشطر المال، وإن أراد أن یخفف عنھ لمصلحة یراھا فال حرج علیھ في ذلك ّ. ...... 
 

 زكاة مال الصبي والمجنون
 

ھو الطور الذي : من الصبا، والصبا: الصبي) مال الصبي والمجنون وتجب الزكاة في: (أي]. ٍوتجب في مال صبي ومجنون: [قال رحمھ هللا
فإذا كان . ًیسبق البلوغ، والبلوغ یكون بوصول اإلنسان، بلغ الشيء إذا وصلھ، وسمي البلوغ بلوغا؛ ألن اإلنسان یصل فیھ إلى طور العقل

ُلو مات رجل وعنده ثروة، وخلف ابنین، وقسمت الثروة علیھما، ونصیب كل واحد منھما قد بلغ : ، ومثال ذلكًالذي یملك المال صبیا ّ ٌ
ّإن الیتیم غیر مكلف، فكما أنھ ال تجب علیھ الصالة ال یجب علیھ أن : ھل نقول: النصاب، وكان الصبیان دون البلوغ، فھما یتیمان، والسؤال

الجمھور على وجوب الزكاة في أموال الیتامى، وقال أبو حنیفة رحمة هللا : لیھ الزكاة في مالھ؟ للعلماء قوالنإنھ تجب ع: یزكي، أم أننا نقول
ْخذ مْن أْموالھم : ال تجب، والصحیح مذھب الجمھور؛ ألن الزكاة حق متعلق بالمال، قال تعالى: علیھ ِ ِ َِ َ ْ ، وقد جاء عن عمر بن ]103:التوبة[ُ

ٍ، وھذا قد قالھ بمسمع ومرأى من )اتجروا في أموال الیتامى، ال تأكلھا الصدقة: ( أنھ قال- و المأمور باتباع سنتھوھ- الخطاب رضي هللا عنھ 
ًفقھاء الصحابة؛ ألن عمر رضي هللا عنھ كان یمنع فقھاء الصحابة من الخروج من المدینة حتى إذا أرادوا أن یخرجوا للجھاد منعھم؛ خوفا 

ّ فإنھ كان یستشیرھم، ومع ذلك قال ھذه الكلمة ولم ینكر علیھ أحد، فدل على أن الزكاة حق متعلق باألموال، من نزول المسائل والنوازل،
َّولیس متعلقا بالمكلف نفسھ، بمعنى وعلى ھذا فتجب الزكاة في مال الصبي ومال . َّأنھ یسقط على من كان غیر مكلف كالصبي والمجنون: ً

ین للمخلوق وجب علیھ أن یؤدیھ، فكذلك الزكاة ھي دین وحق  في أموال الناس، فیجب علیھ أن المجنون؛ ألن الصبي إذا كان علیھ د
 ...... .یخرجھ، وال تتعلق الزكاة بالبلوغ

 
 من یتولى إخراجھا

 
ت أبوه وترك لھ ٌالصبي والمجنون كل منھما كما ھو معلوم ال ُیحسن التصرف في أموالھ، فالصبي لو ما]. فیخرجھا ولیھما: [قال رحمھ هللا

ًفھو ال ُیحسن األخذ لنفسھ، ولو أراد أن یشتري شیئا یشتھیھ، وقیل ) بعشرة) (بمائة(ًعقارا فأراد أن یبیعھ لما أحسن بیعھ، وربما یبیع الذي 
ال یؤمن على : ذلك قالوا؛ ألنھ لیس عنده عقل یمنعھ، ول)بالمائة(الشتراه ) عشرة(، وقیمتھ )بمائة(ھذا الشيء الذي تشتھیھ ال نعطیكھ إال : لھ

مالھ، فحجر هللا على الیتامى، وعلى السفھاء رحمة بھم؛ ألنھم ال یحسنون األخذ ألنفسھم وال اإلعطاء لغیرھم، وھذا النوع من الحجر یسمیھ 
 الیتیم أو على فإذا ُحجر على الصبي أو على. الحجر لمصلحة الغیر كالمفلس: ٍالحجر لمصلحة المحجور، وھناك نوع ثان وھو: العلماء

ًشخص یقیمھ القاضي للنظر في مصلحة مال الیتیم والمجنون، فمثال: المجنون، فمن الذي ُیخرج الزكاة من أموالھم؟ ُیخرجھا الولي، والولي ٌ :
نا أمینا، وضع األموال ع ًإذا توفي األب نظر القاضي في ورثتھ وفي أقربائھ، فإن وجد عم الصبي عاقال حكیما رشیدا دیِّ ً ً نده، وھذا العم الذي ً

ًُینصب من القاضي ولیا عن الیتیم، ھو الذي یبیع لھ ویشتري لھ، فلو رأى المصلحة أن یبیع بیوتھ باعھا، ولو رأى المصلحة أن یشتري لھ  َّ
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ّفین، وخول لھم أن َّ، فجعل األولیاء مكل)اتجروا في أموال الیتامى: (ًعقارا اشتراه، فیتصرف في مالھ فیما فیھ المصلحة، ولذلك قال عمر 
ًیقوموا بالتجارة في أموال الیتامى طلبا لمصلحة الربح والنماء، فعلى ھذا ُیخاطب الولي بإخراج الزكاة، وكلما حان وقت وجوبھا نظر إلى 

  .قدرھا فأخرجھ من المال وزكاه
 

 بعض أحكام إخراج الزكاة
 

ھل : ًز إخراج الزكاة إال بنیة، ولما كان الباب معقودا ألحكام اإلخراج یرد السؤالوال یجو: أي]. وال یجوز إخراجھا إال بنیة: [قال رحمھ هللا
َفاْعُبد هللا ُمخلصا لُھ الدین : أنھ ال بد من النیة؛ لقولھ تعالى: یصح اإلخراج بدون نیة، أو ال بد من النیة؟ والجواب ِّ َ ً ِ ِْ َ َّ ، والزكاة عبادة، ]2:الزمر[َ

ّ، والزكاة عمل، فدل على أن الزكاة ال تصح إال ) إنما األعمال بالنیات: (نھ علیھ الصالة والسالم أنھ قالولما ثبت في الحدیث الصحیح ع
ّفلو أن إنسانا وجبت علیھ الزكاة ألف لایر، فمر علیھ مسكین وشكا لھ حاجتھ، : ًبنیة، وعلى ذلك اتفق العلماء رحمة هللا علیھم، وبناء علیھ ً

ًیھ، ولم یتذكر أن علیھ زكاة ألف لایر، وبعد أن ذھب المسكین تذكر أن علیھ زكاة وھي ألف لایر، فنوى أن ھذه فأعطاه األلف لایر شفقة عل ّ
ال : أن تكون مصاحبة للعمل أو سابقة عنھ بالیسیر الذي ال یضر، بمعنى األلف الماضیة، قائمة مقام الزكاة فھذا ال یجزئ؛ ألن شرط النیة

 ...... . على ذلك فال بد من النیةًیوجد الفاصل الذي یضر، وبناء
 

 األفضل للمزكي أداء الزكاة بنفسھ
 

قھا بنفسھ: [قال رحمھ هللا واألفضل واألكمل أن یفرق زكاتھ بنفسھ؛ لما فیھ من كمال الطاعة  عز وجل، ولما فیھ : أي]. واألفضل أن یفرِّ
ة بوصول الحق إلى مستحقھ، ولما فیھ من خلو المسئولیة بین یدي هللا عز من المشقة والتعب الذي یأجره هللا علیھ، ولما فیھ من الطمأنین

َّوھذا الرجل ضیع ھذه الزكاة، فأنت مسئول بین یدي هللا عنھ، . أخرج ھذه الزكاة للفقراء: وجل، فإنك لو أعطیت زكاة مالك لرجل وقلت لھ
ِّال یجوز أن یوكل اإلنسان بالزكاة إال إذا كان على غلبة ظن بأمانة من ًحتى ولو كان أمینا، فإن هللا یسألك عن أمانتھ، لم أعطیتھ؟ ولذلك 

ّیؤدي إلیھ وحفظھ وقیامھ بأداء الزكاة على وجھھا، فلو كان أمینا ولكنھ متباطئا كسوال یتأخر في أداء الحقوق، فأدى الزكاة إلیھ وھو یعلم أنھ  ً ً ً
ًإذا األفضل واألكمل خلوا من المسئولیة وعظما . على الظلم وتأخیر الحق عن مستحقھمتكاسل، فتباطأ وتكاسل، فإنھ یأثم كإثمھ؛ ألنھ أعانھ  ً ً

في األجر أن یقوم بنفسھ بأداء الزكاة، ولما فیھ من تحصیل دعوة الفقراء والضعفاء، ولدعوات الفقراء والضعفاء لذة یعرفھا من وجدھا، فإنھ 
لھ في مالھ، ولما فیھا من جمع القلوب، ولذلك ُیحس الفقراء بعطف األغنیاء علیھم، ولكن لربما دعا لھ مسكین مستجاب الدعوة، أن یبارك هللا 

إذا جاء وكیل الغني، وأعطاھا إلیھ، لم یشعر بذلك العطف والحنان، ولكن أن یأتیھ إلى داره، ویعطیھ بنفس سمحة، وُیظھر لھ العطف 
ًتراحم بین المسلمین، وھذا مقصود شرعا، ولذلك تجد الغني الذي یتولى زكاة مالھ والحنان، فذلك أبلغ في حصول األلفة والمحبة والترابط وال

ّبنفسھ مباركا لھ، وكثیرا ما یجد من دعوات الخیر، وكلما فرجت الزكاة عن مكروب ومنكوب وتذكر كربھ قال ّ ً غفر هللا لفالن؛ ألنھ یذكر : ً
األكمل أن یلي صاحب الزكاة إخراج زكاتھ لما فیھ من تحصیل األجور، وقد قال الساعة التي وقف علیھ فأعطاه زكاتھ فیھا، فلذلك األفضل و

على قدر ما تجدین من التعب في الطاعة یثیبك هللا جل وعال، ولذلك قال : أي) ثوابك على قدر نصبك: (صلى هللا علیھ وسلم ألم المؤمنین
ب إلى بیوت الفقراء والضعفاء نظر في حالھم، فلربما وجد عورة، فزاد األفضل أن یلي اإلنسان إخراج زكاتھ بنفسھ؛ ألنھ إذا ذھ: العلماء

ل وجوه خیر  َّعلى الزكاة بالصدقة، ولربما كشف حاجة لمحتاج، وفرج نكبة لمنكوب، وكربة لمكروب، وھذا ال شك أنھ أفضل، فھو یحصِّ
  .قت، وغیر ذلك من األمور التي ذكرناھاكثیرة، مع ما فیھ من احتساب الخطوات بمشیھ في طاعة هللا عز وجل، واحتساب الو

 
 الدعاء لمن أخرج الزكاة

 
ْخذ مْن أْموالھم صَدقة تطھُِّرُھم وتزكیھم بھا وصلِّ علْیھم : الذي ورد أن هللا تعالى قال]. ویقول عند دفعھا ھو وآخذھا ما ورد: [قال رحمھ هللا ْ ْ ِْ ِ َِ َ َ َ َ َ َ َِ ِّ ُ ُ َُ ََ ً ِ َِ ْ

ِّتقول بنتي وقد قربت مرتحال یا رب جنب أبي األوصاب والوجعا فدعت ألبیھا : ادع، ومنھ قول الشاعر: بمعنى) وصل(، ]103:التوبة[ ً ّ
ًعلیك مثل الذي صلیت فاغتمضي عینا فإن لجنب المرء مضطجعا فقولھ: فقال : فالصالة في اللغة ھي. ِدعوت: أي) ّعلیك مثل الذي صلیت: (ِ

َوصلِّ : الدعاء، فلما قال هللا جل وعال ْعلْیھم َ ِ َ ادع لھم، وھذه ھي السنة أن اإلمام ومن یقوم مقامھ كالسعاة الذین یأخذون : ، أي]103:التوبة[َ
أن یبارك هللا لھ في مالھ، وأن یبارك لھ فیما آتاه، وأن یقولوا لھ القول : الزكاة من الناس، ُیسن لھم إذا أخذوا الزكاة أن یدعوا للمتصدق

اللھم : (ًلخیر والزیادة منھ، وھذا مقصود شرعا، وورد عنھ علیھ الصالة والسالم أنھ قال كما في الصحیحالحسن الذي یحملھ على محبة ا
َإن هللا ومالئكتُھ ُیصلون : ُارحمھم؛ ألن الصالة تطلق بمعنى الرحمة، ومنھ قولھ تعالى: أي: ، قال بعض العلماء) صلِّ على آل أبي أوفى َ َ َُّ َ َ ِ ََّ َّ ِ

ِعلى النبيِّ  َّ َ بارك لھم فیما أعطیتھم من المال : أي) صلِّ: (، فصالة هللا على نبیھ صلى هللا علیھ وسلم ھي الرحمة، وقیل] 56:ألحزابا[َ
والخیر، وھذه نعمة عظیمة؛ ألنھ لیس المھم أن یكون عند اإلنسان مال، ولكن األھم أن یبارك هللا لھ في ھذا المال، ولذلك یدعو لھ بالبركة، 

اللھم صلِّ : (اللھم بارك آلل فالن؛ ألن النبي صلى هللا علیھ وسلم قال: رك لفالن، واألفضل أن یشملھ وأھلھ بالدعاء، فیقولاللھم با: ویقول
ًاللھم اجعلھا مغنما وال تجعلھا مغرما: (وأما بالنسبة لمن یعطیھا فقد جاء في حدیث أبي ھریرة أنھ یقول) . على آل أبي أوفى ، وھذا حدیث )ً

أن ما أطلقھ الشرع من : (أنھ لیس ھناك تقید أو إلزام بذكر معین، واألمر واسع؛ ألن القاعدة :العلماء في سنده، والصحیحضعیف تكلم 
  .ولم یرد تقیید في ھذا بدلیل ثابت في الكتاب والسنة، فبقي المطلق على إطالقھ) ًاألذكار یبقى مطلقا حتى یرد التقیید
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ِھذه العبارة المراد بھا أن أصحاب األموال ُیخرجون زكاة أموالھم في البلد ]. واألفضل إخراج زكاة كل مال في فقراء بلده: [رحمھ هللاقال 

الذي ھم فیھ، وفیھ تجاراتھم وأموالھم، وھذا من حكمة هللا عز وجل أنھ جعل فقراء البلد غناھم في أموال األغنیاء في نفس البلد، واألصل في 
فإن ھم أطاعوك لذلك فأعلمھم أن هللا افترض علیھم : (أن النبي صلى هللا علیھ وسلم قال: إللزام بھذا ما ثبت في حدیث معاذ في الصحیحا

، فدل على أن )فأتني بھا: (ولم یقل) تؤخذ من أغنیائھم فترد على فقرائھم: (فقال)  تؤخذ من أغنیائھم فترد على فقرائھم-ًزكاة: أي-صدقة 
ّة تتعلق بالبلد، وھذا ھو الصحیح على ظاھر السنة؛ ألن النبي صلى هللا علیھ وسلم قید الزكاة بالبلد، وعلى ھذا فال یجوز نقل الزكاة من الزكا

ت مصالح عظیمة، وإن كان في بعض. بلد إلى بلد آخر ل مصالح أو یدرأ  ومن تأمل ونظر وجد أن نقل الزكاة یفوِّ الظروف الضیقة قد یحصِّ
:  لكنھ في كثیر من األحوال ُیضر بأھل البلد، ولذلك تجد في البلد الضعفاء والفقراء، ویكون فیھ أغنیاء، فإذا قیل ألحد من خارج البلدمفاسد؛

 ینبغي لإلنسان: ومن ھنا قال العلماء. إن فیھ من األغنیاء ما یكفیھ، ویسد عوزه، فیمتنع من الصدقة علیھم: ّتصدق على فقراء ھذا البلد، قال
أن أقارب الغني ال ُیعطون إذا كانوا فقراء أو : إذا كان لھ أقرباء مستحقون للزكاة أن یبدأ بھم، ولیس ھذا من المحاباة، والسبب في ھذا

ًھذا قریب لفالن الغني، فیمتنع من إعطائھ شیئا، ولذلك تصبح قرابتھ وباال علیھ بحرمانھ الخیر : ضعفاء من األجانب؛ ألن كل إنسان یقول ً
ّتعطى لفقراء البلد، حتى إذا ُسدت حاجتھم ُصرفت إلى ما وراء ذلك البلد، وھذا ھو الذي تمیل إلیھ : ومن ھنا قالوا. ن األجنبي ومن قریبھم

ًالنفس؛ إذ ال ُیعقل أن یصل اإلنسان مكانا بعیدا وحولھ الفقراء یكتوون بالجوع واألسى في واأللم، وفیھم األیتام والضعفاء واألرامل، أما  ً
: ّاألحوال المخصوصة كالنكبات والفجائع التي تحصل في البلدان واألمصار، فرخص بعض العلماء في نجدتھا، وإن كان بعض العلماء قال

َإن ھذا لھ أصل من وجوب المبادرة في سد عوز المسلم؛ لكن الكالم إذا لم تكن ھناك مثل ھذه األحوال الطارئة، فإذا كان الناس في بلد، 
أغنیائھم أن یسدوا عوزھم، لما فیھ من رعایة حق الجوار، فإن الناس في البلد الواحد بمثابة المتجاورین، فإذا اكتفى بلده فحینئٍذ وجب على 

ٌوھذا خبر بمعنى ) تؤخذ من أغنیائھم فترد على فقرائھم: (ًینصرف إلى ما وراء مدینتھ وقریتھ؛ ألن النبي صلى هللا علیھ وسلم أمر معاذا فقال
  .خذھا من أغنیائھم وردھا على فقرائھم: نشاء، أياإل
 

 نقل الزكاة إلى مسافة القصر
 

ھذا ھو الذي ذكرناه، وھو مذھب الجمھور، أنھ ال یجوز نقل الزكاة من بلد إلى ]. وال یجوز نقلھا إلى ما تقصر فیھ الصالة: [قال رحمھ هللا
ُبلد آخر، والنقل المحرم إلى مسافة تقصر فیھا الصالة؛  في -ًمثال- ألن الذي دون مسافة قصر الصالة ُیعتبر من ضاحیة المدینة، فلو كنت ّ

مكة وجاء ضعفاء من ضواحي مكة فإنك تعطیھم، أو خرجت إلى القرى المجاورة لمكة، ولم تكن على مسافة القصر فال حرج؛ ألنھا تعتبر 
فإن خالف ھذا وفعلھ، فصرف زكاتھ عن بلده إلى بلد آخر ]. أجزأتفإن فعل . [ملتحقة بمكة وآخذة حكمھا؛ ألن ما جاور الشيء أخذ حكمھ

ٍأجزأت، وهللا سائلھ عن ضعفاء بلده، وسائلھ عن محتاجیھم، ولذلك یكون غیر خال من المسئولیة والتبعیة في إخراجھ لھذا الحق عن بلده؛ 
ھذا بالنسبة لألحوال المستثناة، ]. ، فیفرقھا في أقرب البالد إلیھإال أن یكون في بلٍد ال فقراء فیھ. [ألن األصل یقتضي أن یخرج زكاتھ في بلده

َّأن یكون في بلٍد سدت حاجتھ، ولیس فیھ فقراء، وھذا أمر یرجع إلى الحقیقة، أما المبالغة وكالم الناس، فال ُیعتد بكالمھم، بل علیھ ھو أن 
جد مدیون، أو غیرھم من بقیة األصناف الذین سماھم هللا عز وجل، فبعد یتحرى ویتأكد من ھذا الشيء، أنھ ال یوجد فقیر، وال مسكین، وال یو

ینقلھا إلى أقرب البلدان إلیھ، وال یجوز لھ أن ینقلھا إلى ما ھو أبعد منھا؛ : بعضھم یقول: ذلك ینقل الزكاة إلى غیر ھذا البلد، وللعلماء تفصیل
ّألنھ لما أمر الشرع بإخراجھا في نفس البلد دل على أن ال . َّما ھو أقرب إلیھ، حتى ینزل منزلتھ في الحكم: عبرة بالبلد وما في حكمھ، أيّ

تبعد خمسمائة كیلو مترات، :  في بلٍد وھناك مدینتان، إحداھما-ًمثال- أنھ لو كان اإلنسان : وفائدة ھذا الخالف. ّھو مخیر: وبعضھم یقول
ھو : مع وجود البلد األقرب، وعلى القول الثاني ال یجوز أن ینقلھا إلى البلد األبعد: والثانیة تبعد مائة كیلو، فاكتفى بلده، فعلى القول األول

  .َّمخیر، فإن شاء نقلھا لألبعد وإن شاء نقلھا لألقرب
 

 إخراج الزكاة في بلد المال
 

وبعضھم . العبرة ببلد المال: م یقولبعضھ: للعلماء قوالن في ھذا]. ُفإن كان في بلد ومالھ في آخر أخرج زكاة المال في بلده: [قال رحمھ هللا
لو فرضنا أن عنده عشرة آالف في المدینة، : مسألة. إذا نظرنا إلى جھة المعنى ومقصود الشرع: واألقوى. العبرة ببلد صاحب المال: یقول

: مكة، وعلى القول األولُیخرج زكاة الثالثین األلف في : وعشرة آالف في جدة، وعشرة آالف في مكة، وھو في مكة، فعلى القول الثاني
وأما : أي]. وفطرتھ في بلٍد ھو فیھ. [ًیجزئ زكاتھ أثالثا، فیجعل لمكة الثلث، وللمدینة الثلث، ولجدة الثلث اآلخر، وھذا ھو األقوى واألوجھ

لبلد الذي أفطر فیھ؛ ألنھا  مالھ في المدینة، وأفطر في جدة أو في مكة، فیخرج زكاتھ في ا- ًمثال-زكاة الفطر فإنھا تتبع الشخص، فلو كان 
َّزكاة الفطر، فھو مخیر بین أمرین  وجبت علیھ في البلد الذي ھو فیھ، إال أھلھ وولده، فلو كان في المدینة، وأھلھ في مكة، ووجبت علیھ

  .ٌ واسع في زكاة الفطرإما أن یوكلھم فیخرجونھا في البلد الذي ھم فیھ، أو یخرجھا عنھم في البلد الذي ھو فیھ، فاألمر: بالنسبة ألھلھ
 

 حكم تعجیل الزكاة
 

أن یملك النصاب، : المبادرة بالزكاة قبل أن یتم الحول، وشرط ذلك: التعجیل]. ویجوز تعجیل الزكاة لحولین فأقل وال یستحب: [قال رحمھ هللا
.  فعجل لسنة أو سنتین فال حرج علیھّفلو عجل الزكاة قبل ملك النصاب فھي صدقة من الصدقات، ولیست بزكاة واجبة، فلو بلغ النصاب

َّوھو حدیث حسنھ غیر واحد من ) أن النبي صلى هللا علیھ وسلم تعجل منھ الزكاة لعامین: (واألصل في ذلك حدیث العباس كما في السنن
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 سبیل التخصیص یختص الحكم ُفإنھ یجوز تعجیل الزكاة لسنة أو سنتین، وال یجوز ألكثر؛ ألن ما شرع على: العلماء رحمة هللا علیھم، وعلیھ
ًبالصورة الواردة، فھنا األصل أنھ یخرج كل زكاة بعد تمام الحول، وكونھ یؤذن لھ باإلخراج قبل تمام الحول ُیعتبر خارجا عن األصل، فجاز 

ل سنتین: بالصورة الواردة، فقالوا ل سنة، ویعجِّ  وضعفاء، واحتیج أن یكون لو حصلت نكبة لفقراء: وھذا قد تترتب علیھ مصالح، منھا. یعجِّ
جت علیھم ھذه النكبة العظیمة، فعجلھا وفرج علیھم ھذه النكبة العظیمة، : ٌھناك مال كبیر، فقال َّلو أني عجلت زكاتي لسنتین لعظم المال ففرِّ ُّ ُ

والسبب في عدم . ب تعجیلھاال یستح: أما إذا لم تحصل الموجبات، فقالوا. َّفھذا حسن، وھكذا لو حصلت أحوال نادرة فعجل فیھا الزكاة
ّفلو یؤقت لوقتھا، فھذا أفضل وأكمل، وفصل : خوف أن یأتي زمان الزكاة، ویوجد من ھو أحوج ومن ھو أضعف، ولذلك قالوا: االستحباب

د َّإن ُوجد موجب للتعجیل، واحتاج محتاجون للتعجیل عجل؛ ألن النبي صلى هللا علیھ وس: فقال: بعض العلماء وتفصیلھ جیِّ ّلم ھو الذي تعجل ِ
ًالعباس ، فدل على وجود الموجب، فُیستحب التعجیل تفریجا لھذه الكربة والنكبة، وإن لم یوجد موجب، إال أن یتخلص من الزكاة، وأن یخفف 

  . وتحصیل األجرإنھ خالف األولى واألفضل واألفضل لھ إذا ُوجد الموجب أن یبادر، لما فیھ من المبادرة بالخیر،: عن نفسھ التبعیة، فقالوا
 

 األسئلة
...... 

 كیفیة تعزیر مانع الزكاة
 

مسألة التعزیر تأتي على : ھل یقتصر التعزیر بأخذ شطر المال فقط، أم للقاضي أن یعزر بالجلد أو السجن، أثابكم هللا؟ الجواب: السؤال
: ٌ راجع إلى الوالي یعزر بما رأى، وقال بعض العلماءفالتعزیر من حیث ھو في القضاء. وإما أن تكون مطلقة. ّإما أن تكون مقیدة: وجھین

 واختیار شیخ اإلسالم ابن -كما یختاره المالكیة- : ِّمن حقھ أن یعزر ولو بالقتل، ومن ھنا قال العلماء: یعزر ولو بالقتل في مسائل مختلفة، أي
شار إلیھ في كتابھ النفیس الطرق الحكمیة في السیاسة الشرعیة، تیمیة ، وقول عند الحنابلة، ویمیل إلیھ اإلمام ابن القیم رحمة هللا علیھ، وأ

. إن التعزیر ال یتقید بشيء، وإنما یرجع إلى نظر اإلمام بما فیھ المصلحة-وكذلك أشار إلیھ ابن فرحون في تبصرة الحكام ومناھج األحكام 
عزمة : ( إما أن یقصد بھ التأقیت، وھذا ُیفھم من قولھ-: ل أمرینیبقى النظر في تعزیر النبي صلى هللا علیھ وسلم للذي منع الزكاة، وھو یحتم

، فدل على أن ھذا )عزمة من عزمات ربنا: (واألول أقوى؛ لقولھ. ّ وإما أن ُیفھم منھ مطلق التعزیر، فحینئٍذ ال یتأقت- ). من عزمات ربنا
  .وهللا تعالى أعلم. لذي منعھالتعزیر مؤقت، ال ُیزاد فیھ على ھذا الحد، وأنھ یؤخذ وُیعاقب في المال ا

 
 حكم إظھار الزكاة عند إعطائھا

 
یستحب العلماء رحمة هللا علیھم ذكره لذلك؛ : ھل یجب إخبار الفقیر والمسكین بأن ھذه زكاة؟ الجواب: ھل یجب إظھار الزكاة، أي: السؤال
فیھا احتیاط لحقوق الضعفاء والفقراء، فلربما : ة، ولذلك قالواألنھ إذا كان من غیر أھل الزكاة أخبرك أنھ لیس من أھل الزكا: أولھا: ألمور

لدفع المنة، وذلك أن : ثانیھا. ًترى الرجل تظنھ فقیرا وھو لیس بفقیر، ولذلك إذا أخبرتھ أنھا زكاة احتطت للمستحقین، فكان أبلغ في االحتیاط
ً كریم وجواد، أو كونھ صدیقا صادقا -أل هللا السالمة والعافیةنس-بعض الناس قد یستغل الزكاة ألغراض شخصیة، یقصد منھا أن یظھر أنھ  ً

ّفي وده لمن یحبھ، فیعطي الزكاة وال ُیظھرھا، فیظن الذي أخذھا أنھا عطیة منھ، ولذلك قالوا ال یجوز لھ أن ینتحل على ھذا الوجھ حق هللا : ّ
ًاألمور التي ذكروھا لھا وجاھة، إال إذا كان اإلنسان متأكدا من أنھ ًعز وجل وحق الفقیر، وبناء على ذلك ال بد وأن ُیخبر، وال شك أن ھذه 

ٌأن ترى أنك لو أخبرتھ أنھا زكاة المتنع وھو محتاج، ولكن عنده عزة : فقیر ضعیف، ولم یقصد االستعالء، واستثنى كذلك بعض العلماء
  .عالى أعلموهللا ت. نفس، فحینئٍذ یجوز لك أن تخفي عنھ فتعطیھ دون أن یعلم أنھا زكاة

 
 َمْن تعجل في إخراج الزكاة ثم زاد مالھ وقت وجوبھا

 
یخرج بقدر الزیادة، : َّإذا عجل رجل إخراج زكاة مالھ، فقد یأتي وقت وجوبھا وقد زاد مالھ، فماذا علیھ عندھا، أثابكم هللا؟ الجواب: السؤال

  .وهللا تعالى أعلم. یحتسب الزیادة ویخرج قدرھا: أي
 

 لزكاة لألقرباء البعیدینحكم إعطاء ا
 

: إذا كان لإلنسان أقرباء یستحقون الزكاة؛ ولكنھم لیسوا في نفس المدینة التي ھو فیھا، فھل یعطیھم إیاھا، أم ال، أثابكم هللا؟ الجواب: السؤال
ًیجوز أن یعطیھم في حالة ما إذا قدموا علیھ أو وكلوا شخصا یأتیھ فیأخذ منھ الزكاة في المدینة التي  ًھو فیھا، فحینئٍذ یكون ذلك مجزیا وال ّ

  .وهللا تعالى أعلم. حرج فیھ
  

 حكم إعطاء الزكاة للمدیون
 

ل قضاء دینھ، أثابكم هللا؟ الجواب: السؤال : لو كان على والدي دین یستطیع أداءه؛ ولكن بعد مدة من الزمن، فھل یجوز أن أعطیھ الزكاة لیعجِّ
، ویفي لسداد دینھ فتعطیھ، والعبرة بالحال ال بالمآل؛ ألنك ال تضمن بقاءه إلى السداد؛ وألن مقصود إذا لم یكن عنده مال یسدد منھ دینھ

ًالشرع دفع ھم الدین الذي ھو ذل في النھار وھم في اللیل، فا رحم ھؤالء الذین ابتلوا بالدین، فجعل تفریج كربھم في الزكاة، فلیس وجیھا 
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 ال تضمن بقاءه؛ وألنھ تضیق علیھ مصالحھ بسبب وجود الدین، ویھان ویذل بسؤال صاحب الدین، إلى أن تتركھ إلى أن یسدد دینھ؛ ألنك
ًغیر ذلك من التبعات واآلثار المترتبة على وجود الدین، فشرعت الزكاة دفعا لھذا الضرر، فعلیك أن تبادر بتسدید دینھ من الزكاة، ولكن  ُ

  .وهللا تعالى أعلم.  لدینھًأال یكون عنده مال یمكن بیعھ سدادا: یشترط
 

 حكم إخراج الزكاة إلى السعاة وتأخیرھا
 

فھل نفھم من ذلك أنھ ). ویجب على الفور إخراجھا مع إمكانھ، إال لضرورة كخوف رجوع الساعي: (قال صاحب الروض رحمھ هللا: السؤال
ُص الوالي سعاة وجباة یأخذونھا، فإنھا ال تجزي إال بدفعھا ّإذا خص: ّال یمكن للمزكي أن یخرجھا إال بإذن الساعي، أثابكم هللا؟ الجواب ً

ِللساعي، وقدوم الساعي معتبر شرعا، ففي اللیلة التي قدم فیھا الساعي لولد الغنم أو ولدت اإلبل أو البقر، ُحسب من العدد، وال ُیشترط  ً ٌ
ر ولھ أحكام، فالزكاة ال بد من دفعھا للساعي والجابي، وال یجزیھ ًحوالن الحول على ھذا المولود الجدید، وبناء على ذلك قدوم الساعي لھ آثا

ّلو عین الوالي من یأخذ الزكاة من الناس فجاء إنسان واجتھد وأخرج زكاتھ بنفسھ وجب علیھ قضاؤھا؛ ألن الزكاة : أن یخرجھا بنفسھ، قالوا
ِعلى ھذا الوجھ مؤقتة ومحددة، وال یجوز لھ أن ُیقدم بإعطائھا إال على  الوجھ الذي أمره هللا من دفعھا إلى الوالي أو من یقوم مقامھ، وعلى ْ

وینبغي على أصحاب األموال أن یؤدوھا إلیھ، سواء كانت من السائمة أو كانت من غیر السائمة، . ھذا فال بد من وجود الساعي ألخذ الزكاة
 الساعي اآلن، ثم یرجع بعد ذلك ویطالبھ مرة ثانیة، فیؤخرھا أن یخاف أن یعطي: كما ذكر العلماء رحمة هللا علیھم، وخوف رجوع الساعي

  .وهللا تعالى أعلم. ًإلى ذھابھ ورجوعھ مرة ثانیة حتى یستبرئ، فحینئٍذ ال حرج علیھ، دفعا للضرر الذي یأتیھ من رجوعھ مرة ثانیة
 

 حكم احتساب الدین من الزكاة
 

أردت إخراجھا، فقمت بإسقاط بعض الدین الذي لي عند الرجل، ویكون ذلك مقابل إذا كان لي دین على رجل، وعندي زكاة مال ف: السؤال
 -ًمثال- ال یصح ھذا في مذھب جمھور العلماء، فلو كان لك على إنسان دین، وكان الدین : زكاة مالي، فھل ھذا صحیح، أثابكم هللا؟ الجواب

یجب علیك إخراج زكاة مالك؛ ألن : ًدین من الزكاة، وبناء على ذلكخمسة آالف لایر وزكاتك خمسة آالف لایر فال یجوز أن تحسب ھذا ال
المراد من ذلك أن تدفع عن نفسك ضرر المطالبة، وعلیھ فإنھ ال بد وأن یكون إعطاء الزكاة على وجھ تنتفي فیھ التھمة، وھذه یمثل العلماء 

ھ ال یصح وال یجزیھ أن یؤدي الزكاة على مدیون لھ علیھ دین، فإن: ًیؤدي الزكاة على وجٍھ فیھ تھمة، وبناء علیھ: بھا بزكاة التھم، أي
ًھذا ال یصح؛ ألنھ لم یخرج زكاة أصال؛ فإن اإلخراج لم: ویقول بعض العلماء. ویحتسب ذلك من دینھ، وهللا تعالى أعلم یحصل، واإلعطاء لم  ً

ًیحصل، وإنما حصل اإلعطاء دینا، وال یمكن قلب الدین إعطاء للزكاة؛ ألنھ س ًابق ألوان الزكاة وغیر معتد بھ، وھذا مستقیم أیضا من جھة ً
  .وهللا تعالى أعلم. النظر، فاعتضد ذلك بوجود التھمة مع وجود السبق لإلعطاء، وعلیھ فال یجزیھ أن یحتسب دینھ من الزكاة

 
 مقدار أخذ الولي من مال الیتیم إذا تاجر بھ

 
: إذا تاجر الولي بمال الیتیم فإنھ یأكل منھ بالمعروف، قال العلماء: ًخذ شیئا على عملھ؟ الجوابإذا تاجر الولي بمال الیتیم، فھل یأ: السؤال

ًیقدر لھ قدر التعب، فمثال ٍفتح متجرا لبیع طعام أو كساء أو غذاء أو غیر ذلك، وقام علیھ وصار یتولى شئونھ وأعمالھ، یقولون: َّ ٍ ٍ ننظر إلى : ً
 ألف لایر، فیأخذ الولي من مال -ًمثال- ًسانا یعمل مثل العمل الذي قام بھ ھذا الولي، وكان یستحق كل شھر أجرة مثلھ، فلو أننا استأجرنا إن

وآخر دعوانا أن الحمد  رب . ُیحسب لھ تعبھ، ویعطى أجرة المثل، ومرد ذلك إلى العرف وأھل الخبرة: ًإذا. الیتیم بقدره، وقس على ذلك
  .العالمین

  
 [1[باب أھل الزكاة  -شرح زاد المستقنع 

  
الفقراء، والمساكین، والعاملون علیھا، والمؤلفة قلوبھم، وفي الرقاب، : أھل الزكاة ھم األصناف الثمانیة الذین ذكرھم هللا تعالى في كتابھ، وھم

ھا لصنف واحد؟ وما والغارمون، وفي سبیل هللا، وابن السبیل، فیجب صرف الزكاة إلیھم، ولكن ھل یجب استیعابھم كلھم؟ وما حكم صرف
 .حكم صرفھا لألقارب؟ ھذه مسائل خالفیة مذكورة بالتفصیل في ھذه المادة

  
 أھل الزكاة الثمانیة

 
فیقول : أما بعد. بسم هللا الرحمن الرحیم الحمد  رب العالمین، والصالة والسالم على أشرف األنبیاء والمرسلین، وعلى آلھ وصحبھ أجمعین

ًفالن أھل لكذا إذا كان مستحقا لھ: ھو المستحق لھ، تقول: األھل للشيء]. أھل الزكاة ثمانیة: باب[: ِّالمصنف رحمھ هللا : وقولھ رحمھ هللا. ٌ
المستحقون لھا وھي فریضتھ في أموال المسلمین، وقد قسم هللا عز وجل الزكاة من فوق سبع سماوات، ولم یكْل قسمتھا : أي) أھل الزكاة(

وقد عقد المصنف رحمھ هللا ھذا الباب .  ملٍك مقرب، األمر الذي یدل على عظیم أمرھا، وما ینبغي من العنایة بشأنھاٍنبي مرسل وال إلى إلى
في كتاب الزكاة ألھمیتھ؛ ألنھ بعد بیان الحق الواجب في األموال، وبیان األحكام المتعلقة بذلك الحق، شرع في بیان مصارفھا، والعلماء 

، وھذا )أھل الزكاة ثمانیة: (فقال رحمھ هللا. مصارف الزكاة، والمراد بذلك بیان من المستحق ألخذ الزكاة: ولونأھل الزكاة، ویق: یقولون
ٌإجمال قبل البیان، وھو أسلوب من أسالیب القرآن والسنة، وفائدتھ تھیئة السامع والقارئ لما ُیذكر، إضافة إلى إحداث الشوق بترتب الجمل 
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ِإنما الصَدقات للفقراء : لزكاة ثمانیة ھو الذي ورد بھ النص في كتاب هللا عز وجل في قولھ سبحانھ وتعالىوعد أھل ا. بعضھا على بعض َ ََ ُ َُ ْ ِ َّ َّ ِ
قاب والغارمین وفي سبیل هللا ِوالمساكین والعاملین علْیھا والُمؤلفة قلوُبُھم وفي الرِّ َّ ِ ِ َِ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِِ َ ْ ُ ْ ْ َْ َْ ُ َّ ِواْبن السبیل َ ِ َِّ ِ ٌ فریضة من هللا وهللا علیم حكیم َ ٌِ ِ َِ َ َ َ َُ َّ َّ ًِ ِ ] 60:التوبة[َ

عھ لھم، وحكیم في حكمھ سبحانھ وتعالى وما یكون من تقدیره، فختم اآلیة بما یناسبھا، : أي ٌعلیم سبحانھ وتعالى بأمر عباده، وعلیم بما یشرِّ
الثمانیة، حصر هللا مصارف الزكاة فیھا، والدلیل على الحصر أنھ وھذه األصناف . وھو العلم والحكمة؛ وكلتاھما من صفات هللا عز وجل

ُإنما الصَدقات : قال سبحانھ َ َّ َ َّ ال صدقة لغیر : أسلوب حصر وقصر، یفید إثبات الحكم للمذكور ونفیھ عما عداه، كأنھ یقول) وإنما(، ]60:التوبة[ِ
 یقتضي أن مصارف الزكاة خاصة، وھو یدل على ضعف تعمیم الزكاة في فھمنا بھذا األسلوب أنھ سیخصِّص، وذلك) إنما: (ھؤالء، ولما قال

ًإن الزكاة تصرف في وجوه الخیر عموما، إذ لو كانت الزكاة تصرف في وجوه الخیر عموما؛ : وجوه الخیر، وعدم رجحان القول الذي یقول ُ ً ُ
قات في وجوه الخیر، لكن كونھ یخص ذلك ویقصره ویحصره في إنما الصد: فائدة، ولقال) إنما الصدقات للفقراء والمساكین: (لما كان لقولھ

وألن الذي یقول . وجوه خاصة من البر، یدل على أنھ لیس كل البر، بل أصناف معینة یخص الشرع إعطاء الزكاة بھا، فوجب التقید بھا
ِوفي سبیل هللا : ًبجواز صرفھا في وجوه الخیر عموما یستدل بقولھ سبحانھ َّ ِ ِ َ ُ، وھذا اللفظ إذا أطلق في كتاب هللا عز وجل فالمراد ]60:التوبة[َِ

بھ في األصل الجھاد في سبیل هللا عز وجل، وھذا ھو الذي وردت بھ نصوص الكتاب والسنة، ویعرف ذلك باالستقراء والتتبع، ولذلك كان 
وذھب . ُیة، وال تصرف في مطلق وجوه الخیرجماھیر أھل العلم من األئمة األربعة وأتباعھم على أن الزكاة تختص بھذه األصناف الثمان

ًبعض أصحاب اإلمام أبي حنیفة رحمة هللا علیھ، وبعض المتأخرین إلى ترجیح القول الذي یقول بصرفھا في وجوه الخیر عموما، وھذا 
ِوفي سبیل هللا : القول مرجوح؛ وذلك أنھ یستند إلى قولھ َّ ِ ِ َ ُإذا أطلق في الكتاب والسنة فالمراد ) بیل هللافي س: (ّ، وقد بینا أن قولھ ]60:التوبة[ َِ
إما خاص بمن ذكرنا وھم : یحتمل معنیین) وفي سبیل هللا: (على العموم أن قولھ) في سبیل هللا: (بھ الجھاد، ومما یدل على ضعف حمل

 العام وتعطف الخاص علیھ، أو تقدم َّفإذا قیل بعمومھ، فإن العرب ال تعرف إدخال العام بین خاصین، وإنما تقدم. المجاھدون، وإما عام
والناس وھو العام، أو : ٌدخل محمد والناس، فتقدم الخاص وھو محمد لشرفھ وفضلھ، ثم تقول: الخاص لشرفھ وتعطف العام علیھ، فتقول

َتنزُل المالئكة والروُح فیھا : ٌدخل الناس ومحمد، للداللة على شرفھ وفضلھ، كقولھ تعالى: تقول َ َِ ُّ ُِ َْ َ َّفخصص بعد تعمیم، وھذا ھو ] 4:القدر[ََّ
دخل محمد والناس ومحمد، تؤكد ذلك، فھذا ال تعرفھ : دخل الناس ومحمد والناس، أو تقول: أما أن تقول. أسلوب القرآن وأسلوب العرب

 وعلي، فال یستقیم؛ دخل محمد والناس: دخل محمد وعلي والناس، أما أن تقول: ٌدخل الناس ومحمد وعلي، أو تقول: وكذلك تقول. العرب
ألنك تدخل العام بین خاصین، فھذا ال یعرف في أسالیب العرب، وإنما یعطف العام على الخاص، أو الخاص على العام كما ھو معروف 

وعلى ھذا فإن القول بالتخصیص باألصناف الثمانیة وھو مذھب الجمھور ھو الظاھر؛ لما ذكرناه من استقراء نصوص الكتاب . باالستقراء
ت المقصود من التنصیص على األفراد الخاصة ویختص ھؤالء الثمانیة بالمسلمین، فأما الكفار . والسنة، وألننا لو قلنا بالتعمیم فإن ھذا یفوِّ

فال تدفع لھم الزكاة، وال یجوز صرفھا إلیھم ولو كانوا فقراء أو مساكین أو غارمین ولو كانت فیھم أي صفة من صفات أھل الزكاة، فإنما 
ِإنما الصَدقات للفقراء والمساكین : وقد جاءت اآلیة مطلقة شاملة في قولھ. دفع للمسلمین خاصة، وھذا بإجماع العلماء رحمة هللا علیھمت ِِ ِ ََّ َ َ ِ َ َْ َْ ُ َُ َّ
تتبع ٍ، وھذا یدل على أن القرآن قد ُیطلق ویرید الخصوص، وأنھ لیس كل نص مطلق في القرآن نحملھ على إطالقھ حتى ن]60:التوبة[

ٌونعرف ھل ھناك إجماع یخصص عمومھ أو یقید مطلقھ، أم ال، فھذه اآلیة لو أخذ أحد بإطالقھا لقال ُتدفع الزكاة للكفار، وال أحد یقول بذلك، : ٌ
ًفدل على أن المطلق في الكتاب والسنة ینبغي الرجوع إلى ضوابطھ، ھل یوجد ما یخصصھ إذا كان عاما، وھل یوجد ما یقیده إذا كان 

 ...... .ًطلقام
 

 الفقراء: الصنف األول
 

أن الفقیر أشد حاجة من المسكین، ویدل : وھو مأخوذ من الفقر؛ وھو شدة الحاجة، وأصح أقوال العلماء]. الفقراء: [قال المصنف رحمھ هللا
 في أذكار الصباح والمساء، فكان على ذلك أن النبي صلى هللا علیھ وسلم ثبت عنھ في األحادیث الصحیحة أنھ استعاذ با من الفقر، كما

ّفدل على أن المسكنة أقل من الفقر، ولو كانت ) ًاللھم أحیني مسكینا: (فاستعاذ با من الفقر، ثم قال) أعوذ بك من الكفر والفقر: (یقول
ًمسكینا، فدل على أن المسكنة دون المسكنة فوق الفقر وأشد منھ لما استقامت استعاذتھ علیھ الصالة والسالم وسؤالھ هللا عز وجل أن یحییھ 

ِأما السفینة فكانت لمساكین یْعملون في البْحر : ًودل أیضا دلیل الكتاب على أن المسكنة دون الفقر، وذلك في قولھ سبحانھ وتعالى. الفقر َ َ َ َ َ َ َْ ُ ُِ ِ ِ ِ َّ َّْ َ َ َ َ َ
وقد أجمع العلماء رحمھم هللا . الفقر أشد من المسكنة: ماءفوصفھم بكونھم مساكین مع أنھم مالكون للسفینة، ومن ھنا قال العل] 79:الكھف[

ھو الذي ال یجد كفایتھ بالكلیة، أو یجد بعضھا وال تصل إلى النصف : على جواز صرف الزكاة للفقراء بنص اآلیة الكریمة، وضابط الفقیر
لك الفقیر، بأن تعرف حالھ، وتعرف شدة عوزه وفقره معرفتك الشخصیة بذ: الدلیل األول: وُیعرف الفقر بعدة دالئل. فأكثر، ھذا ھو الفقیر

ًوضیق یده، فإذا كنت تعرفھ بنفسك مطلعا على حالھ، كأخیك وابن عمك وأختك وقریبتك، فال حرج حینئٍذ في دفع الزكاة إلیھ وضابط الفقر . ّ
على نفسھ لكن ال یجد ما ینفقھ على أوالده، فإذا كان ّفي ھذه الحالة أن تطلع على نفقتھ، فتجده ال یجد ما ُینفق على نفسھ، وقد یجد ما ُینفق 

ًیجد طعاما لنفسھ وال یجد الطعام ألوالده فھو فقیر؛ ألن من احتاج فیمن تلزمھ نفقتھ كان كحاجتھ في نفسھ، وعلى ھذا ُیحكم بفقره، ویجوز 
شھد عدالن على فقره وعوزه وشدة حاجتھ، فإذا شھد عدالن أن ی: الدلیل الثاني الذي تعرف بھ فقره. لك حینئٍذ أن تدفع لھ الزكاة بسھم الفقیر

ّتثق بھما وبشھادتھما أن فالنا فقیر، حل لك أن تدفع الزكاة لھ األمارات والعالمات الظاھرة التي یغلب على الظن فقره مع : الدلیل الثالث. ً
فترى علیھ أثر الجوع، وترى علیھ ضعف البدن، وأحوالھ إني فقیر، وأنت تعرف ظواھر حال ھذا اإلنسان، : سؤالھ، كأن یأتیك إنسان ویقول

ِأمامك تدل على ھذا الضعف، وإن كنت ال تعلم على الحقیقة نفقتھ مثل الحالة األولى التي ذكرناھا، ففي ھذه األحوال كلھا تصرف الزكاة إلیھ  َ
أن تقطع بكذبھ، أو : الحالة األولى: ئٍذ ال تخلو من ثالثة أحوالال تعلم حالھ، فحین لكن لو أن ھذا الفقیر جاءك وسألك الزكاة وأنت. بسھم الفقیر

ًیغلب على ظنك كذبھ، فحینئٍذ ال یجوز لك صرف الزكاة إلیھ قوال واحدا، ولو قال إنھ فقیر، ولو ادعى الفقر ما دمت تعلم أنھ لیس بفقیر، فال  ً
وعلى ھذا فلو أخبر اإلنسان أنھ .  فقیر، فإنھ یلزمك قضاء ھذه الزكاةًیحل لك أن تصرف الزكاة إلیھ، فإن صرفتھا إلیھ بناء على دعواه أنھ
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فقیر، وأنت تعلم من حالھ أنھ كاذب أو عنده ما یسد حاجتھ، ویخرج بھ عن وصف الفقر والمسكنة، فإنھ حینئٍذ ال یجوز لك دفع الزكاة إلیھ، 
أن : الحالة الثانیة.  علیك أن تغرم مثلھا وتدفعھا للمستحقًوإن دفعتھا عن نفسك وجب علیك القضاء، وإن دفعتھا وكیال عن شخص وجب

ِتشك في حالھ فال تدري أھو صادق أو كاذب، وفي ھذه الحالة ال یجوز لك أن تدفع الزكاة إلیھ إذا شككت من حالھ، ووجد ما یحتمل صدقھ 
 وأنت تشك في فقره وحاجتھ، فحینئٍذ ال ُیجزیك، ویحتمل كذبھ، حتى تتحرى وتتأكد أو یغلب على ظنك أنھ محتاج، فإن دفعت الزكاة إلیھ

ًویلزمك قضاء الزكاة كما في الحالة األولى، ألنھ ال یجوز الصرف إال مع الیقین أو غلبة الظن، فإذا كان اإلنسان شاكا، فإننا لن نتیقن صرف 
إذا تیقن الكذب أو : فھذه حالتان.  أن یقضیھاالزكاة لمستحقھا، واألصل وجوبھا، فوجب على من توالھا على ھذا الوجھ وصرفھا على الشك

أن یغلب على ظنھ صدقھ، فإن غلب على ظنھ صدقھ بوجود دالئل وأمارات تدل على ذلك الصدق جاز : الحالة الثالثة. شك في صدقھ وكذبھ
ً ال یجدون شیئا، فتجده یطوي یومھ وھم الذین: أي]: ًوھم من ال یجدون شیئا أو یجدون بعض الكفایة: [قولھ. ّلھ وحل أن یدفع الزكاة إلیھ

ًجائعا، كقریب لك تراه ال یفطر وال یتغدى وال یتعشى وال یجد طعاما یأكلھ یوما، وأنت تعلم أن السبب في عدم إصابتھ للطعام عدم وجوده،  ً ً
أن ال تصل إلى أكثر الكفایة : ة، بشرطفیمضي علیھ الیوم، وفي الیوم الثاني یصیب بعض الكفایة، ثم الیوم الثالث ال یجد، أو یجد بعض الكفای

ًوھي النصف فأكثر، فمثل ھذا یعتبر فقیرا، أو یكون عنده دخل، ولكنھ نزر قلیل بحیث ال یكفیھ إذا كان وحیدا، أو یكفیھ ولكن ال یكفیھ مع  ًٌ
 نظرت إلیھا في قوتھ في ذلك الیوم لو فلو فرضنا أن دخلھ في الیوم خمسة أو عشرة ریاالت، فإن ھذه الخمسة أو العشرة إذا. أھلھ وأوالده

ًكان وحیدا فإنھا ال تصل إلى أكثر السداد، فتحكم بأنھ لو كان دخلھ العشرة أنھ محتاج، لكن بشرط أن ال یكون لھ دخل آخر بحیث یغلب على 
فضابط الفقیر أن . ره وتدفع الزكاة إلیھظنك أن ھذا الدخل ھو الوحید الذي ال یجد غیره، فحینئٍذ یجوز لك أن تبني على ھذا الدلیل حاجتھ وفق

ًال یجد شیئا، أو یجد ولكن ھذا الوجدان ال یقوم بأكثر الكفایة، فلو كان أكثر الكفایة خمسین ریاال، وھو یجد األربعین أو الثالثین أو خمسا  ًً
ّلیھ بسھم الفقر قدرت حاجتھ إذا كان وحیدا، أو قدرت ًوأربعین ونحو ذلك، فھذا یعتبر فقیرا، وتدفع الزكاة إلیھ بسھم الفقر، فإن دفعت الزكاة إ ًّ

حاجتھ وحاجة من یعول كأوالده وزوجھ، فإذا كان خالل السنة احتاج إلى نفقة ثالثة آالف لایر، تعطیھ من زكاتك ثالثة آالف لایر، وقس 
  .على ذلك

 
 المساكین: الصنف الثاني

 
مأخوذ من : والمساكین ھم الصنف الثاني من أصناف أھل الزكاة، والمساكین]. أو نصفھاوالمساكین یجدون أكثرھا : [قال المصنف رحمھ هللا

ضابط المسكین أن یجد أكثر الكفایة، ولذلك وصف هللا الذین یملكون السفینة بأنھم مساكین، مع أنھم : ویقول العلماء. المسكنة، وھي الذلة
ُصف بالمسكنة، فیجوز لك أن تعطیھ الزكاة على قدر ما یسد حاجتھ، فلو كان ھذا مالكون للمال، فدل على أن اإلنسان قد یملك المال وُیو

لھ أكثر مما یدخل علیھ، أو تستنفذ  ُالمسكین عنده سیارة مثال، وھذه السیارة یعمل علیھا، ولكنھا ال تكفي دخال لھ، أو مصاریفھا وكلفتھا تحمِّ َ ً ً
ُ الكفایة، حل لك أن تعطیھ من الزكاة ما یسد كفایتھأكثر ما یدخل علیھ حتى ال یصل إلى كفایتھ أو أكثر فلو كانت نفقتھ في العام ستة آالف، . ّ

والفرق بین المسكین . ودخلھ أربعة آالف استحق أن تعطیھ ألفین؛ ألنھ في ھذه الحالة مسكین قد وجد النصف فأكثر، فتعطیھ بسھم المساكین
، فتعطیھ نفقتھ للعام، فلو كانت نفقتھ في العام ستة آالف أعطیتھ ستة آالف، ولكن المسكین یجد ِّأن الفقیر تقدر نفقتھ ألنھ ال یجدھا: والفقیر

ًأكثر النفقة، فتحتاج إلى تقدیر وضبط، فال تستعجل بأن تخرج لھ نفقة كاملة، إنما تنظر وتتحرى وتسألھ، فإذا كان دخلھ ستة آالف ومصاریفھ  ُ
م إذا أعطى أكثر من : لو أعطیتھ خمسة آالف فاأللف زائدة عن حاجتھ، ولذلك یقولونعشرة آالف فھو یحتاج إلى أربعة آالف، ف یغرم المقسِّ

  .الحاجة في المسكین، أو أعطى أكثر الحاجة في الفقیر
  

 العاملون علیھا: الصنف الثالث
 

ّیھا وھم جباتھا وحفاظھا في القدیم، وال یزال العاملون عل: الصنف الثالث]. والعاملون علیھا، وھم جباتھا وحفاظھا: [قال المصنف رحمھ هللا
إلى اآلن ُیحتاج إلى جبایة الزكاة وجلبھا ممن وجبت علیھم، األمر الذي یحتاج إلى سفر السعاة إلى موارد المیاه لعد اإلبل والنظر في أموال 

لي األمر لمعرفة مقدار ما فرض هللا عز وجل على فھؤالء ھم السعاة الذین یبعثھم و. الناس، وكذلك سفرھم إلى البساتین، وخرصھا وتقدیرھا
من یجبي، ومن یحفظھا ویقوم علیھا، ففي جبي : فالزكاة تحتاج إلى ھذین الصنفین. ّالناس، فھم جباة یجلبون الزكاة، وحفاظ لھا یحفظونھا

قومون بجمع زكاة الحبوب والثمار، ًالزكاة یدخل الخارص، وھو الذي یقوم بخرص النخل، ویعرف مقادیر ما فیھ، وكذلك أیضا الذین ی
ًكان غنیا أو كان ثریا؛ ألن  وعلى ھذا فھؤالء ُیعطون نصیبھم، فالخارص لو كانت أجرتھ ثالثة آالف استحق أن یأخذ ثالثة آالف، ولو ً

ًإلى تفصیل، فنعطیھ أجرتھ أوال، ثم ًأما لو كان الساعي فقیرا، فإنھ یحتاج . إعطاءه ھذا المال أشبھ باإلجارة، وال ُینظر فیھ ال إلى فقر أو غنى
ّننظر بعد األجرة ھل سدت األجرة فقره أو لم تسده، فإن كان یحتاج إلى نفقة ستة آالف وأجرتھ كانت ستة آالف أو سبعة آالف فقد خرج 

ي ثالثة آالف، ثالثة آالف ُبأجرة العمل عن وصف الفقر، وحینئٍذ ال ُیعطى، وإن كانت أجرتھ ثالثة آالف وحاجتھ في العام ستة آالف؛ أعط
وعلى ھذا فإن السعاة یأخذون من باب اإلجارة، ویقدر عملھم ولي األمر أو من یقوم مقامھ، نقدر . أجرة لسعیھ، وثالثة آالف لمسكنتھ أو فقره

 وتحتاج إلى مئونة في كم یكون نصیب من عمل ھذا العمل، فإذا كان جبى المال من مكان بعید ومن مسافات بعیدة تحتاج إلى مئونة للسفر،
ثم األموال التي تحفظ بعد جبایتھا تحتاج إلى حراسة . ًالطعام، ومئونة في الحمل، ومئونة في النزول؛ فكل ذلك یقدر ویعطى حقھ كامال

ل أو البقر أو الغنم رعایة، وتحتاج إلى من یقوم على اإلبل والغنم والبقر إذا ُجبیت ویسوسھا، وھم الرعاة، فھؤالء الرعاة الذین یحفظون اإلب
َّالتي ُجبیت في الزكاة لھم سھم، ولھم نصیب یقدر عملھم بالمعروف، یقدر أجرة عمل مثلھم، فیعطون من الزكاة على قدر استحقاقھم وھل . َّ

م للزكاة، أو ال یعطى؟ قال بعض العلماء ٍفإذا تولى قاض أو عالم ُّیعطى إذا نصبھ ولي األمر، كأن یحتاج لتوزیع المال في بلد، : ُیعطى المقسِّ
َّھذا المال، وأراد توزیعھ واحتاج إلى من یساعده، فإن ھؤالء الذین یساعدونھ یستحقون نصیبا من الزكاة إذا كانوا مولون ًأما لو كان وكیال . ً
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 ھذا الشخص عن شخص، فھذا ال یستحق، كأن یكون عندك زكاة خمسة آالف لایر ثم تذھب وتعطیھ لشخص من أجل أن یوزعھا، فیقوم
إلى شخص  ًال یأخذ، وال یستحق؛ والسبب في ذلك أن الواجب علیك أنت أصال أن تقوم بدفعھا، فإذا دفعتھا: ویأخذ من ھذه الزكاة، فقالوا

ّآخر، فإن احتاج نفقة أو سأل ماال فأعطھ من مالك، أما أن یكون دخیال على الفقراء والضعفاء وُینقص حقھم في مالك فال، ألنھ بإ ً مكانك أن ً
ٍفإذا قام الغیر بدون إذن فإنھ ال یستحق أن یأخذ المال في ھذه الحالة، وعلى ذلك : قالوا. تقوم بھذا، واألصل فیك أن تتولى توزیعھا بنفسك

  .فإنھ یختص الحكم في العاملین علیھا بالجبایة ومن یقوم بحفظھا
 

 المؤلفة قلوبھم: الصنف الرابع
 

ه، أو یرجى بعطیتھ قوة إیمانھ: لرابعوا: [قال المصنف رحمھ هللا المؤلفة قلوبھم ھم أقوام ]. ّالمؤلفة قلوبھم ممن یرجى إسالمھ، أو كف شرِّ
ًعلى الكفر یرجى إسالمھم، أو على اإلسالم وتخشى علیھم الفتنة، فلم تطمئن قلوبھم باإلیمان، فھؤالء یعطون ما یكون في غالب الظن سببا  ُ

: فأما الصنف األول وھم الذین على الكفر، ویغلب على الظن أنك لو أعطیتھم من الزكاة أنھم یدخلون، قالوا. سالملثباتھم أو دخولھم في اإل
ِّیعطون، ویقدر الوالي المال الذي یغلب على الظن تألیف قلوبھم بھ، وحینئٍذ یعطیھم إیاه ولو كانوا أغنیاء، ولو كانوا غیر محتاجین، من باب 

وقد فعل ذلك النبي صلى هللا علیھ وسلم یوم حنین، فقسم الغنائم، فأعطى أبا سفیان رضي هللا عنھ وأرضاه، . تألیفھم لھإدخالھم في اإلسالم و
وأعطى معاویة وأعطى عباس بن مرداس السلمي وعیینة بن حصن الفزاري والزبرقان بن بدر ، كل ھؤالء أعطاھم مائة مائة من اإلبل، 

وكان عمر بن الخطاب رضي هللا عنھ یسقط ھذا النوع من . سالم وتقویة عزائمھم على الثبات على الدینوكل ذلك من باب تثبیتھم على اإل
ًإنما أعطوا وكان اإلسالم محتاجا إلیھم، والیوم اإلسالم في عزة ومنعة، فمن أراد أن یسلم ومن أراد أن یكفر: (أصناف الزكاة، وقال ، فكأنھ )ُ

 علیھ وسلم، ولكن جماھیر الصحابة وإجماع العلماء رحمة هللا علیھم على مشروعیة صرفھا بعد رأى تخصیص ذلك بزمان النبي صلى هللا
زمان النبي صلى هللا علیھ وسلم، إال أن بعض العلماء یرى أنھ إذا كان اإلسالم في عزة ومنعة ویمكنھ كسر شوكة الكفار، أنھ ال یصرف ھذا 

والصحیح ما ذكرناه من العموم؛ ألن .  ویصبح من أسلم من الكفار أسلم ومن لم یسلم ال یعطىالمال حتى ال یضر بمصالح الضعفاء والفقراء،
ًالناس على أقسام إذا كانوا كفارا، منھم من یدخل لإلسالم بالقوة وال یدخلھ إال رھبة اإلسالم وقوتھ وشدتھ، فھؤالء شرع هللا لھم الجھاد، 

ن تقارعھ الحجة بالحجة كعلماء الملل المخالفة، فإنك إذا ناظرتھم وأقمت علیھم الحجة قد ومنھم من یدخل في اإلسالم عن قناعة وعلم، كأ
یتقبلون الحق، وكذلك بالنسبة لمن یطلب الحق وینشده ولو كان على الكفر، فھذا تقام علیھ الحجة بالبرھان، واألولون تقام علیھم الحجة 

ٍا بالنسبة للنوع الثالث فإنھم یدخلون اإلسالم عن طریق المال واإلغراء، كأقوام تعلقت وأم. بالسنان، فإما أن یسلموا وإما أن تضرب رقابھم
لقد جئتكم : (ُنفوسھم بالدنیا، خاصة إذا كانوا على الكفر، فإذا أعطوا من المال طمعوا في اإلسالم أكثر، ولذلك مضى الرجل إلى قومھ وقال

ّوقد بین النبي صلى هللا علیھ وسلم ذلك، فإنھ لما أعطى . علیھ وسلم لما أعطاه وأرضاهیعني النبي صلى هللا ) من عند رجل ال یخشى الفقر
أیعطیھم : (وقالوا عیینة بن حصن الفزاري والزبرقان وأعطى معاویة بن أبي سفیان وأباه أبا سفیان رضي هللا عن الجمیع، غضبت األنصار

 علیھ وسلم، وكان ذلك الیوم من أشد األیام على األنصار، كانت فیھ فتنة وامتحان فبلغت المقالة النبي صلى هللا) وسیوفنا تقطر من دمائھم
إنھم : (ًوابتالء من هللا عز وجل لھم، ولكن جعل هللا عاقبتھ إلى خیر، حتى إن سعدا رضي هللا عنھ جاء إلى النبي صلى هللا علیھ وسلم وقال

الرجل مع قومھ، فإني أجد في نفسي ما : أین أنت یا سعد؟ قال:  من دمائھم، قالأیعطیھم وسیوفنا تقطر: یقولون كذا وكذا، یرید مقالتھم
. اجتمعوا لي یا معشر األنصار: كیف نقاتل عن اإلسالم وندافع عنھ ثم تقسم الغنائم على أقوام ھم حدیثو عھد بإسالم، فقال: أي. یجدون

یا رسول هللا ال، إال ابن بنتنا وھو النعمان بن مقرن رضي هللا عنھ، : ؟ قالواأفیكم غیركم: فاجتمعوا لھ في خیمة ال یوجد فیھا غیرھم، ثم قال
 أما أھل العلم منا والحلم فلم یقولوا إال -وكانوا قوم صدق-یا رسول هللا : ما مقالة بلغتني عنكم؟ فقالوا: ثم قال. ابن بنت القوم منھم: فقال

أوقد وجدتم في لعاعة ! یا معشر األنصار: فنا تقطر من دمائھم؟ فقال صلى هللا علیھ وسلمأیعطیھم وسیو: ًخیرا، وأما سفھاؤنا وشبابنا فقالوا
ّمن الدنیا أعطیھا أقواما أتألف قلوبھم لإلسالم ًوهللا لو سلك الناس وادیا وشعبا وسلك : ثم بین النبي صلى هللا علیھ وسلم حبھ لھم، وقال. ً ً
ًاألنصار وادیا وشعبا لسلكت شعب األنصار و وادیھم، أما تحبون أن یرجع الناس بالشاة والبعیر، وترجعون برسول هللا صلى هللا علیھ وسلم، ً

أن : المقصود. إلى آخر الحدیث.. األنصار شعاري، والناس دثاري: فوهللا لما تنقلبون بھ إلى رحالكم خیر مما ینقلبون بھ إلى رحالھم، ثم قال
ًتألف بھا ھذا النوع، وجعل لھم حظا في القسم، ولذلك كأن اإلسالم یقصد من ھذا النوع الذي یرجى ّالنبي صلى هللا علیھ وسلم قسم الغنائم و

اطمأن قلبھ بدون مال، وھذه ھي  إسالمھ أن یكون لھ مطمع في ھذا الدین، فإذا دخل ورأى سماحة اإلسالم وأخالقھ وشمائلھ والخیر الذي فیھ
ى سماحة اإلسالم وما في اإلسالم من خیر، عزف عن ذلك كلھ ورجا ما عند هللا من الرحمة حكمة الشرع، ولذلك یدخل للدنیا، ثم إذا رأ

ًوكذلك لو كان مسلما ولكنھ على اضطراب في إسالمھ، أو . فمقصود الشرع تألیف قلوب أمثال ھؤالء. وخاف ما عند هللا من العقوبة والعذاب
د إسالمھ، فتعطیھ من أجل أن تقویھ وتثبتھ على الدین، فھذا یعطى، ویكون ٍكان صاحب ثروة في حال الكفر ثم أصبح في حال ضعیف بع

) المؤلفة قلوبھم: (وقولھ رحمھ هللا. التقدیر بحسب الحال والمصلحة التي یغلب على ظنك أنھ لو أخذھا ُرجي ثباتھ على اإلسالم وتمسكھ بھ
ْوالُمؤلفة قلوُبُھم : لقولھ تعالى ُ ُْ ِ َ َّ َ وھناك نوع ألحقھ . حانھ وتعالى على ھذا الصنف، وھم الذین یرجى ثباتھم على اإلسالم، فنص سب]60:التوبة[َ

العلماء بالمؤلفة قلوبھم لدفع شرھم عن المسلمین، فھؤالء ھم أقوام لھم مكانة ووجاھة، كأن یكونوا عشائر كفر، ورؤساؤھم ھؤالء إذا أسلموا 
ُّرجي إسالم من وراءھم، وإذا لم یرج إسالمھم كف شر ھم عن المسلمین، أو یغلب على ظنك أنك لو دخلت للدعوة وأعطیت ھؤالء المال ُ

  .سكتوا عنك وأعانوك على الدعوة مع أنھم على الكفر، فیعطون لمصلحة الدعوة ولمصلحة اإلسالم، وال حرج في ذلك
 

 المكاتبون: الصنف الخامس
 

قاب : ك لقولھ تعالىوذل]. الرقاب وھم المكاتبون: الخامس: [قال المصنف رحمھ هللا ِوفي الرِّ َِ جمع رقبة، والمراد بھم : والرقاب] 60:التوبة[َ
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وقد جعل هللا عز وجل من األبواب التي ُیفك . ِّالمكاتبون كما نص المصنف رحمھ هللا، وھم األرقاء المسلمون الذین یكاتبون أسیادھم للعتق
ًفكاتُبوُھم إْن علْمتم فیھم خْیرا :  عز وجل بذلك أمر ندب واستحبابفیھا الرق عن األرقاء أن یكاتب العبد سیده، وقد أمر هللا َ َ َْ ْ ِْ ِ ِ ُِ َ ، ] 33:النور[ِ

ْوآتوُھم مْن مال هللا الذي آتاكم : فھؤالء یعطون من الزكاة لقولھ تعالى ُْ َُ ِ َِّ ِ َّ ِ َ ًفُیعطون من الزكاة على قدر ما یكون سدادا لھم وسببا في ]. 33:النور[َ ً
ٌلرق، فلو كاتب عبد سیده بستة آالف ثم استطاع أن یسدد ثالثة آالف منھا فبقیت ثالثة آالف، فیعطى ثالثة آالف لكي یتمكن فك رقابھم من ا

ًكاتبتك باثني عشر ألفا، تدفع في كل شھر ألفا، قال: ِمن عتق نفسھ، وھكذا لو كانت الكتابة في بدایة أمرھا، بأن قال لھ السید قبلت، فھذا عقد : ً
كاتبت سیدي على كذا وكذا، جاز أن تعطیھ كل ما كاتب علیھ وتعتقھ، وھكذا لو جاءك في أنصاف : ففي بدایة كتابة العقد جاءك، وقالكتابة، 

أن الحكم ال یختص بحالة دون حالة، وإنما یعطون على نفس السبب الموجب : الكتابة أو جاءك في آخرھا وقد بقیت علیھ أنجم وأقساط، أي
قال بعض ]: ویفك منھا األسیر المسلم: [وقولھ. ًم من الرق، سواء كان ذلك في أول الكتابة أو في أثنائھا أو في آخرھالإلعطاء وھو فكھ

قاب : قال هللا: العلماء ِوفي الرِّ َِ . یقاس األسیر على العبد إذا طلب العتق: وقال بعضھم. ، وھذا یختص باألرقاء، وال یشمل األسیر] 60:التوبة[َ
ْوآتوُھم مْن مال هللا الذي آتاكم :  ال یخلو من نظر، واألقوى واألحوط أن الحكم یختص بالمكاتبین؛ ألن هللا نص علیھم وقالوھذا القیاس ُْ َُ ِ َِّ ِ َّ ِ َ َ

قاب : ، وھذا ھو المراد بقولھ] 33:النور[ ِوفي الرِّ َِ  كان عنده ولذلك یختص الحكم بھ، وأما فك األسیر المسلم فإنھ یفك من مالھ إن] 60:التوبة[َ
مال، وإذا لم یكن عنده مال فعلى جماعة المسلمین أن یسعوا في فكاكھ على األصل المعروف في الشرع، وإال من بیت مال المسلمین على 

  .حسب وجود القدرة في فكھ
 

 الغارمون: الصنف السادس
 

َالغارم إلصالح ذات البین ولو مع غنى، أو لنفسھ مع ا: السادس: [قال رحمھ هللا َالغارم إلصالح ذات البین ولو مع غنى: (قولھ]. لفقرِ : أي) ِ
َولو كان غنیا وحالتھ حال غنى ِ وھي معنى قولھ علیھ ) الغنم بالغرم: (ُمن الغرم، والغرم ھو الخسارة، ومنھ القاعدة المشھورة: والغارم. ً

ح بین المسلمین، فقد كانوا في القدیم عندما تقع الفتن بین والغارم ھو الشخص الذي یدفع المال للصل) . الخراج بالضمان: (الصالة والسالم
ًالناس، وتقع بینھم جراحات، أو یقع بینھم قتل، یأتي رؤساء العشائر كأمراء القبائل ونحوھم للصلح، وقد یكون ھذا األمیر من القبیلة كبیرا 

ًعلي دیتھم، وھذا یعتبر غرما : ا قرابة مائة شخص، فیقولفیتحمل مائة رقبة، بمعنى أنھ یرید الصلح بین الطائفتین، ویكون الذین قتلو
ًویستحق بھ أن یعان من الزكاة؛ ألنھ فعل الخیر، وأصلح ذات البین التي ھي من أحب األعمال إلى هللا عز وجل، وأعظمھا أجرا ومثوبة في 

وھكذا لو وقعت خصومة بین اثنین وخشیت أن . عطونُفھؤالء كرؤساء العشائر وأمرائھم الذین یتولون الصلح بین الناس ُی. الدنیا واآلخرة
ٌیقع بینھما أمر ال تحمد عقباه، وقد یكونان من األرحام والقرابة فجئت تصلح بینھم، وكان سبب الخصومة تلف سیارة، أو تلف دار، وھذا 

ّأنا متحمل لھا، وتحملت الخمسة أو الستة اآلالف، فإ: التلف بخمسة آالف أو ستة آالف، فقلت نك تعطى من الزكاة؛ ألن ھذا إلصالح ذات ٌ
ِالبین، وحینئٍذ یشرع دفع الزكاة إلى من غرم على ھذا الوجھ ٍومن الغارمین الذین یتحملون الدیون، كشخص ینفق على : قال بعض العلماء. َ ّ

ٍف لایر، أو عشرین ألف لایر، أو أھلھ وولده، فیتحمل الدین، فھذا الشخص محتاج وأصابھ العوز حتى ركبتھ الدیون، وعلیھ دین عشرة آال
ًثالثین ألف لایر، وعندك زكاة، فیجوز دفع الزكاة إلیھ، لكن الذي یتحمل الدین یحتاج إلى نظر، فال تعط أحدا مدیونا ً ِ حتى تسأل عن سبب  ّ

ًأن یكون سبب الدین أمرا محرما، : الحالة األولى: الدین، وحینئٍذ ال یخلو سبب الدین من ثالثة أحوال كذھابھ إلى أماكن الفساد وسفره إلیھا ً
ًحتى تحمل الدیون، فھذا ال یعطى من الزكاة وجھا واحدا؛ ألنھا معونة على اإلثم، وهللا عز وجل نھى عن التعاون على اإلثم، والشرع ال  ً ّ

شھوة حالل، أو على وجھ السفھ، في أن یكون أنفقھا في : الحالة الثانیة. ًیعین على المحرم، وبناء على ذلك ال یعطى مثل ھذا من الزكاة
شھوة حالل كأن یشتري السیارات والبیوت، ویبالغ في الترف وھو ضیِّق المال ضیق الید، لیس عنده قدرة، ولكنھ یتوسع في الشھوات 

 بعشرة آالف فیبیعھ ًالمباحة، وتجد عنده نوعا من السفھ، ال ُیحسن األخذ لنفسھ وال اإلعطاء لغیره، یشتري الشيء بعشرة آالف وھو یباع
بتسعة آالف، أو بثمانیة آالف، فھذا سفیھ، ومثل ھذا ال یعطى من الزكاة؛ ألنھ أنفقھا على وجھ السفھ الذي نھى هللا عن إعطاء المال فیھ، فقال 

ُوال تْؤتوا السفھاء أْموالكم : تعالى ُ ُ َُ َ َ َ ََ َ فھ، وإعانة علیھ، والسفھ تبذیر األموال في ، فلو قلنا بمشروعیة سداد دینھ فكأنھ تشریع للس] 5:النساء[ُّ
والسفھ التبذیر لألموال في لذة وشھوة حالل ممكن أن یتزوج ویتحمل الدین، ویكون زواجھ : الشھوات، كما أشار بعض العلماء إلیھ بقولھ

 الفقراء والمساكین، فھذا ال أنا مدیون، ویزاحم: بثالثین ألف لایر سعودي، ولكنھ یسرف في زواجھ حتى یصل إلى مائة ألف، ثم یقول
ًیعطى، وإنما یعطى بقدر الحاجة، وینظر إلى قدر حاجتھ، والدین الذي كان صحیحا معتبرا شرعا ً أن یكون دینھ على وجھ : الحالة الثالثة. ً

ًمعتبر شرعا، كإنسان یتدین في نفقتھ ونفقة عیالھ، جاءك رجل وقال َّالبقالة لھ علي ثالثة آالف صاحب : إني مدیون، فسألتھ عن دینھ، فقال: ٍ
ًھذا الرجل كان یأخذ مني ھذه األموال طعاما في نفقة أوالده، فھذا ال بأس أن تعطیھ؛ ألنھ من أھل : لایر، فتسأل صاحب البقالة وإذا بھ یقول

ًاستأجرت بیتا لي : ا سببھا؟ قالھذه العشرة آالف م: عشرة آالف، سألت: كم دینك؟ قال: إني مدیون، قلت لھ: ًكذلك أیضا جاءك وقال. الزكاة
ًبخمسة عشر ألفا، سددت منھا خمسة وبقیت عشرة، تنظر في ھذا البیت، ھل ھذا البیت فیھ بذخ وإسراف وكان بإمكانھ أن یستأجر بما ھو 

تأجره الئق بھ وبأوالده، ّأقل، وأسرف واستأجر بما ھو أكثر، فحینئٍذ تعطیھ بقدر الحاجة، أم أنھ قد وضع الشيء في موضعھ، فالبیت الذي اس
أنھ ال بد من التحري، ولیس كل صاحب دین رفع إلیك حاجتھ وأنھ مدیون ُیعطى : الشاھد. وال إسراف فیھ وال بذخ، فحینئٍذ تعطیھ من الزكاة

شھواتھ وملذاتھ، من الزكاة، بل ینبغي التحري والتقصي والسؤال، وإال لو فتح ھذا الباب لضاعت أموال الزكاة، وأصبح الرجل یسرف في 
إني مرضت واحتجت إلى : فإنما یعطى المدیون الذي استدان لطعامھ وشرابھ وكسائھ، أو جاءك مدیون وقال. إنھ مدیون: ثم یأتي ویقول

ّعملیة، وفعلت ھذه العملیة، وكلفتني عشرة آالف لایر أو خمسة عشر ألف لایر، أو جاء الخبر أن فالنا أجرى عملیة وتحمل بسببھا ع ً شرین ّ
أما إذا كان كل من . ألف لایر، فُیعطى ویسدد دینھ، ھذه أمور محتاج إلیھا، وقد تصل إلى الضرورة، فمثل ھؤالء ھم الذین ُیعطون من الزكاة

َوالغارمین : ّقام یدعي أنھ مدیون، أعطي من الزكاة لقولھ تعالى َِ ِ َ ن یكون دینھ فھذا لیس بصحیح، وإنما یتقید كما ذكر العلماء بأ] 60:التوبة[ْ
ًعلى وجھ معتبر شرعا، ال إسراف فیھ وال حرمة ٍ.  
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 المجاھدون في سبیل هللا عز وجل: الصنف السابع

 
ھو العطاء كالراتب ونحوه، فھؤالء ما : الدیوان) الذین ال دیوان لھم: (قولھ]. في سبیل هللا، وھم الغزاة المتطوعة الذین ال دیوان لھم: السابع]

یعطى لسالحھ، وقال : ّال ُیعطون من الزكاة، أما لو تطوع إنسان بالجھاد في سبیل هللا عز وجل وخرج، فقال بعض العلماءدام أن لھم عطاء ف
أن ال یكون : ّیعطى لنفقتھ وسفره وتجھیزه للغزو، فیجھز في ملبسھ ومركبھ، وكذلك آالت جھاده، والقول الثاني أقوى، وشرط ذلك: بعضھم

ھم دیوان بأن خصص لھم قدر معین من بیت المال، فإنھم ال ُیعطون من الزكاة إال إذا ُوجدت فیھم حاجة من وجھ أما لو كان ل. لھم دیوان
  .آخر

 
 ابن السبیل: الصنف الثامن

 
 المسافر، ُنسب إلى السبیل وھو الطریق، والمراد بابن السبیل: ابن السبیل]. ابن السبیل المسافر المنقطع بھ: الثامن: [قال المصنف رحمھ هللا

ّأن یكون منقطعا، وتعطیھ لرجوعھ إلى بلده، ال إلنشاء السفر، ففرق بین إنشاء السفر وبین الرجوع عن السفر، ولذلك یعبر العلماء : وشرطھ ً
حیث لو رجع إلى ًإما أن یكون ابن السبیل غنیا ب: المنقطع، والمنقطع ھو الذي یرید البلغة إلى داره، وحینئٍذ ال یخلو من حالتین: فیھ ویقولون

ُُیعطى للبلغة، ثم یقضي ھذا الدین الذي أعطیھ؛ ألنھ احتاج بقدر ما یصل إلى بلده، : ٌبلده كان عنده مال ووفاء لما أعطیتھ، فقال بعض العلماء
ًا كان فقیرا ھنا وفي وأما إذ. واألول أحوط. ًیعطى وإن كان غنیا وال یطالب بالقضاء: وقال بعض العلماء. ثم زالت حاجتھ فوجب علیھ السداد

لھ إلى بلده، وُیعطى شیئین ما : ما یتعلق بمركوبھ، والثاني: أحدھما: بلده، بحیث لو سافر إلى بلده ال یملك السداد، فإنھ ُیعطى بقدر ما یوصِّ
فإنھ یحتاج إلى االستئجار یتعلق بزاده وطعامھ ونفقة أكلھ وشربھ ونحو ذلك، ویلتحق بذلك إذا كان في الطریق منازل ینزل فیھا كالمحطات، 

دون المنشئ : [قال المصنف رحمھ هللا. ھذا بالنسبة البن السبیل، فإنھ یعطى بقدر حاجتھ التي توصلھ إلى بلده. فیھا لنوم وراحة ونحو ذلك
ُیعطى الذي انقطع عن أھلھ ُأرید أن أسافر؛ لم ُیعط، وإنما : فلو قال) دون المنشئ: (قولھ]. للسفر من بلده، فیعطى قدر ما یوصلھ إلى بلده

وولده، ویرید أن یرجع إلیھم، كأن یكون في سفر ثم تضیع نقوده، أو یأتي بنقود ثم تستنفذ ھذه النقود في الطریق ولم یحسب حسابھ، أو یأتي 
ّلكن فصل بعض العلماء في السبیل، وفرقوا بین السفر، فقالوا. ٍوھو على عوز ألمر ضروري ثم ینقطع فره، فإن كان سفره سفر ُینظر في س: ّ

ًطاعة أو سفرا مباحا ال إسراف فیھ وال سفھ فإنھ یعطى، أما إن كان سفره على : وتوضیح ذلك. وجھ السفھ أو على وجھ الحرمة فال یعطى ً
ًأنھ إذا سافر سفرا مباحا كالتجارة، ثم لما جاء إلى البلد الذي سافر إلیھ ضاعت نقوده أو استنفذت بسبب طول البقاء،  فھذا یعطى بقدر ما ً

. ًوقد یكون السفر واجبا، كأن یسافر لحج وعمرة، وھما علیھ فریضة، فیسافر من أجل القیام بفرض هللا علیھ، فینقطع، فحینئٍذ یعطى. یبلغھ
ّأما لو سافر ألمر محرم فیھ عقوق أو ارتكاب محرم فإنھ ال یعطى؛ ألنھ إعانة على الحرام، والشرع ال یأذن بالحرام، فك أننا إذا أعطیناه أعناه ٍ

إنھ یعطى إذا كان سفره إلى الحرام وأراد أن یرجع إلى بلده، وظھرت علیھ آثار توبتھ ورجوعھ إلى هللا، : وقال بعض العلماء. على الحرام
  .لى ھذا الوجھًأما إذا كان مستمرا على معصیتھ واعتدائھ لحدود ربھ فإنھ ال یعطى؛ ألنھ آثم في ذھابھ ورجوعھ، وحینئٍذ ال یعطى ع

 
 حكم إعطاء من یستحق الزكاة ما یكفیھ ھو ومن یعول

 
ّبعد أن بین لنا األصناف الثمانیة، وأراد أن یبین لك ) ومن كان ذا عیال: (قولھ]. ومن كان ذا عیال أخذ ما یكفیھم: [قال المصنف رحمھ هللا

یعطى قدر ) من كان ذا عیال: (تنظر إلى عیالھ، ومن تلزمھ نفقتھم، فقالأنك إن أعطیت الفقیر لفقره، أو المسكین لمسكنتھ، فینبغي علیك أن 
ًفلو أن رجال عنده خمسة أطفال وزوجة، وعندك زكاة، وتعلم أن نفقتھ وحده ھي ثالثة آالف، ونفقتھ مع عیالھ تصل إلى اثني عشر . نفقتھم

ٌألفا، فتعطیھ اثني عشر ألفا؛ ألن من تلزمھ نفقتھ منزل منزلتھ، و َّ ً  ...... .من كان ذا عیال یعطى نفقتھ ونفقة عیالھً
 

 حكم إعطاء الزكاة لصنف واحد
 

ویجوز صرف الزكاة لصنف واحد من ھذه األصناف الثمانیة، وھذه مسألة : أي]. ویجوز صرفھا إلى صنف واحد: [قال المصنف رحمھ هللا
م الزكاة على األصناف الثمانیة، فتق: خالفیة، قال بعض العلماء ًسم الزكاة ثمانیة أسھم، فلو كان عندك ثمانیة آالف زكاة، تجعل ألفا للفقراء تعمِّ

ًوألفا للمساكین وألفا للغارمین  یجوز أن تصرف الزكاة لصنف واحد، واحتجوا بحدیث معاذ رضي هللا عنھ : وقال بعض العلماء. إلى آخره.. ً
، ) لمھم أن هللا افترض علیھم صدقة تؤخذ من أغنیائھم فترد على فقرائھمفإن ھم أطاعوك لذلك؛ فأع: (أن النبي صلى هللا علیھ وسلم قال

ّفخص الفقراء وھم صنف واحد من أصناف الزكاة، ولم یذكر أصناف الزكاة الثمانیة، فدل على مشروعیة الصرف لوجٍھ واحد من الوجوه 
 ...... .الثمانیة، وھذا ھو الصحیح

 
 حكم إعطاء الزكاة لألقارب

 
كأخیھ وأختھ، فإن الفقیر المحتاج من األقرباء قد یمتنع الناس من : أي]. ویسن إلى أقاربھ الذین ال تلزمھ مئونتھم: [رحمھ هللاقال المصنف 

ّھذا قریب لفالن الغني، وال یتصورون أنك ال تعطیھ، فلو ُحرم من زكاتك، وُحرم من زكاة : اإلحسان إلیھ لوجود قرابتك منھ، فإنھم یقولون
ٌإن صرف الزكاة لألقرباء فیھ أجر زائد على : وقال بعض العلماء. ًیعطى شیئا، ولذلك یعطى القریب، وھو أحق من غیره وأولى الناس فلن ٌ
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ًأجر الزكاة وھو أجر الصلة واإلحسان، ولذلك یبتدئ بالقرابة فیبدأ بھم؛ ألن النبي صلى هللا علیھ وسلم جعل الحق لألقرباء مقدما على حق 
 ...... .أ باألقارب ویعطیھم، وھذا أفضل وأكملاألبعدین، فیبد

 
 األسئلة

..... 
 حكم صرف زكاة الفطر إلى المساكین فقط

 
 

زكاة الفطر طعمة : (ھل أھل الزكاة الثمانیة یشملھم زكاة الفطر، أم ھي مختصة بالمساكین لقول النبي صلى هللا علیھ وسلم: السؤال
ّفقد رجح غیر واحد من : أما بعد. ، والصالة والسالم على رسول هللا، وعلى آلھ وصحبھ ومن واالهباسم هللا، الحمد : ؟ الجواب)للمساكین

ُالعلماء تخصیصھا بالمساكین، وإذا كانت للمساكین فمن باب أولى أن تكون للفقراء، وذلك أنھا شرعت إلغنائھم عن السؤال یوم العید ولیلتھ، 
  .وهللا تعالى أعلم. صناف الزكاةمن أ ومن ھنا قالوا بتخصیصھا بھذا الصنف

 
 الفرق بین الزكاة والصدقة

 
یت الصدقة . ُالزكاة فریضة، والصدقة نافلة، وقد تطلق الصدقة بمعنى الزكاة: ما الفرق بین الزكاة والصدقة؟ الجواب: السؤال وإنما سمِّ

 اإلنسان بالصدقات یتجاوز حدود الواجب إلى غیر أن: صدقة؛ ألن اإلنسان یصدق فیھا رغبتھ في طاعة هللا عز وجل، والسبب في ذلك
الواجب، فكأنھ صدق في محبة هللا عز وجل، وصدق في التماس ما عند هللا من األجر والمثوبة بإنفاق مالھ أو نحو ذلك من وجوه الخیر التي 

ًجوه الخیر عموما، والزكاة ال تصرف إال إن الصدقة تكون نافلة، والزكاة تكون واجبة، ثم الصدقة تكون في و: وعلى ذلك قالوا. یفعلھا
والصدقة ال تتقید بوقت، والزكاة تتقید . ألصنافھا الخاصة، والصدقة تكون من جمیع األموال، ولكن الزكاة ال تكون إال من أموال مخصوصة

یھا ما یشترط في الزكاة، وال تعتبر ّوأمر الصدقة أعم من أمر الزكاة، ولذلك ال یشترط ف. ًبوقت، وبناء على ذلك تفترق الصدقة عن الزكاة
إنھ قد یجوز الشيء في الصدقة وال یجوز في الزكاة، كقول من یقول بجواز أخذ الھاشمي ومن : آخذة حكم الزكاة، حتى قال بعض العلماء

وهللا . من عموم الصدقاتكان من آل البیت من الصدقات العامة، وال یجوز أن یأخذ من الزكاة، وإن كان األقوى واألرجح أنھم ال یأخذون 
  .تعالى أعلم

 
 حكم إعطاء الفقیر من الزكاة مع العلم باستخدامھ بعضھا فیما ال یجوز

 
إذا علمت أني إذا أعطیت الفقیر من الزكاة أنھ سیشتري ببعضھا ما ینفعھ، وببعضھا ما ال یجوز شراؤه، فما الحكم في ذلك؟ : السؤال
ّقدرت المال لحاجتھ األصلیة التي ھي مباحة مشروعة، فإنھ یتحمل المسئولیة أمام هللا عز وجل في إنفاقھ إذا أعطیت الفقیر لفقره، و: الجواب

إنھ ُیجتھد في ھذا الذي ُیخشى أن یصرف المال في الحرام، : على غیر ذلك، وقال بعض العلماء وكان بعض مشایخنا یمیل إلى ھذا القول
كون بمثابة الولي علیھ، یستطیع أن یحجره عن ھذا الحرام، فُیعطى المال لھذا القریب، ثم ُینفق فإن كان لھ قریب صالح دیِّن أمین بحیث ی

  .وهللا تعالى أعلم. ًعلیھ في حاجتھ األصلیة، وال یعطیھ عینا، وإنما یقوم بشراء حوائجھ األصلیة بمثابة الحجر علیھ
 

 حكم أخذ الوكیل الفقیر من الزكاة
 

خذ : ھذا فیھ تفصیل، إذا قال صاحب المال للوكیل: ًیل فقیرا وفي حاجة للمال، فھل یجوز لھ أن یأخذ منھ؟ الجوابھل إذا كان الوك: السؤال
ًزكاتي وأعطھا فقراء بني فالن أو أعطھا إلى فالن، فعلیھ أن یؤدیھا إلى ھؤالء الفقراء، وال یجوز لھ أن یأخذ منھا شیئا؛ ألنھ وكیل 

ًي الزكاة، وال یجوز أن یخلف منھا شیئاباإلعطاء، ولیس لھ حظ النظر ف اصرفھا للمحتاجین، أو لك النظر فیھا، : أن یقول لھ: الحالة الثانیة. ِّ
  .وهللا تعالى أعلم. ًأو یفوضھ في أمر الزكاة، فحینئٍذ یجوز لھ أن یأخذ منھا إذا كان محتاجا

 
 المخاطب بالزكاة بعد بیع الحب بعد حصاده وبدو صالحھ

 
إذا : ٌ باع رجل حبوب المزرعة وقد بلغت النصاب، وذلك عند الحصاد، فمن یدفع الزكاة البائع أو المشتري، أثابكم هللا؟ الجوابلو: السؤال

باع المالك الحقیقي للمزرعة الحب فإن البیع ال یصح إال بعد بدو الصالح، وإذا بدا الصالح وھو في ملكھ، فإنھ المخاطب بالزكاة، وحینئذ 
یؤدي زكاتھ، فالزكاة واجبة على رب البستان وصاحبھ، ولیس على المشتري؛ ألن رب البستان قد وجبت في ذمتھ الزكاة ببدو یجب علیھ أن 

  .وهللا تعالى أعلم. الصالح في حبھ
 

 حكم زكاة من كان لدیھ أرض یرید بیعھا ولم یبعھا إال بعد عشر سنوات
 

ٌرجل لدیھ أرض اشتراھا منذ عشر سنوات ب: السؤال نیة بیعھا بعد فترة، ولم یعرضھا للبیع مدة العشر سنوات، ثم عرضھا بعد ذلك، فماذا ٌ
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ّإذا باعھا وتحقق بیعھا زكاھا لسنة واحدة على أصح قولي العلماء رحمة هللا علیھم، وھو قول طائفة من : یكون علیھ من الزكاة؟ الجواب
جة بن زید وغیرھم من فقھاء المدینة السبعة، واختاره اإلمام أبو عبد هللا مالك السلف كـسعید بن المسیب والقاسم بن محمد بن أبي بكر وخار

  .وهللا تعالى أعلم. ُبن أنس إمام دار الھجرة، واختاره بعض أصحاب الشافعي، وھو أقوى األقوال، أنھا تزكى لسنة واحدة بعد البیع والقبض
 

 حكم زكاة من معھ تجارة وعلیھ دین ینقص النصاب
 

ّ رجل عنده محل تجاري، ویقوم ما فیھ بعشرین ألف لایر، وعلیھ دین یقدر بخمسین ألف لایر، فھل علیھ زكاة في ھذا المحل، مع أنھ :السؤال ٌ َّ
ھذه المسألة فیھا خالف بین العلماء، بعض العلماء یرى أن من كان علیھ دین یسقطھ مما یملك : ًوقت الزكاة ال یملك ماال لیزكي بھ؟ الجواب

ًموال، وبعضھم یرى أنھ إذا حال الحول والمال عنده، فإنھ مالك لھذا المال، وبناء على ذلك ال ُیعقل أن یمتنع من سداد الناس لحقوقھم من األ ٌ
ل إما أن یسدد الدیون قبل حوالن الحول حتى یبرأ من الزكاة، وإما أن تلزمھ الزكاة بحلو: ّویمتنع من أداء حق هللا في مالھ، فیخیر بین أمرین

  .وهللا تعالى أعلم. الوقت، وھذا القول ھو أحوط القولین وأوالھما في النظر
 

 حكم البیع في فناء المسجد وأروقتھ
 

فناء المسجد ورحبتھ ال تأخذ حكم المسجد، ولذلك ال : ما حكم البیع في فناء المسجد وأروقتھ؟ وھل ھي في حكم المسجد؟ الجواب: السؤال
جماع، ومن خرج إلیھ وھو معتكف بطل اعتكافھ، ویجوز للمرأة الحائض أن تجلس فیھ، فدل على أنھ غیر آخذ تجب فیھ تحیة المسجد باإل

فإن أدى إلى الضرر، كأن یرفع صوتھ بعرض السلع وینادي ویصیح فیشوش على : ٌحكم المسجد، لكن إذا أراد أحد أن یبیع فیھ نظر
ًھ فیمنع، أما لو كان بعیدا والمصلون بعیدون عنھ، وھو ینادي بصوٍت معقول، وال ًالمصلین ویكون المسجد صغیرا بحیث یسمعھ من بداخل

یتضرر من بداخل المسجد، فیترك الرجل لینال رزقھ، خاصة وأنھ ال یقف في ھذا الموقف إال وھو محتاج، فمثل ھذا ال ُیمنع إذا كان ال 
 ھم، واجتمع الناس بھ فتضرر الناس في خروجھم من المساجد، ولربمایشوش على الناس وال یؤذیھم، أما إذا ضیق علیھم وآذاھم، وأضر ب

ًتعثروا أو آذى بعضھم بعضا، فحینئٍذ یعتبر آثما شرعا ً   .وهللا تعالى أعلم. ً
 

 حكم الدم الذي ینزل بعد األربعین للمرأة النفساء
 

ھا الدم، وھكذا حتى وصلت الیوم السادس واألربعین، امرأة قضت األربعین بعد النفاس ولم تطھر، وإذا طھرت نصف یوم عاد إلی: السؤال
ِّعلما بأن ھناك عالجا تستخدمھ، فھل یكون ھذا العالج سببا في استمرار الدم حیث إنھ منظف لبقایا الدم؟ الجواب ً ً : ھذا السؤال فیھ جانبان: ً

نفاسھا فإنھ ُیحكم بطھرھا، وبعد األربعین إذا رأت الدم ًفالمرأة إذا أتمت أربعین یوما في : أما الجانب الشرعي: جانب شرعي، وجانب طبِّي
أن ترى دم الحیض بصفاتھ، فیكون دخل الحیض على النفاس، فتنتقل من : فھو دم استحاضة ولیس بدم نفاس، إال في حالة واحدة، وھي

ًالنفاس إلى الحیض بعادتھا، أما إذا لم تر عالمة الحیض والدم مستمر معھا فُمضي أربعین یوما ً یعتبر دلیال على انتھاء مدة النفاس، لحدیث ٌ
. ّ، فإذا خلفت األربعین فقد طُھرت) ًوسلم أربعین یوما كانت النفساء تمكث على عھد رسول هللا صلى هللا علیھ: (أم عطیة رضي هللا عنھا أنھ

باء وال ُیسأل عنھ العلماء، فھم أعرف بدوائھم وما ًھل یكون ھذا الدواء سببا أو ال، فھذا مرده إلى األط: وأما بالنسبة للجانب الطبي؛ وھو
أما من الناحیة الشرعیة فما زاد عن األربعین فإنھ ُیعتبر استحاضة، إال في حالة واحدة ھي دخول الحیض على النفاس، . صرفوا من عالجھم

وآخر دعوانا أن . دتھا التي اعتادتھا قبل نفاسھافإذا دخل الحیض على النفاس حكمنا بانتقالھا من النفاس إلى الحیض، وحینئٍذ تمكث أیام عا
 .الحمد  رب العالمین

  
 [2[ باب أھل الزكاة -شرح زاد المستقنع 

  
بنو ھاشم وبنو المطلب وموالیھم، وأصول المزكي وفروعھ، ومن تجب علیھ نفقتھ، والزوج : ھناك أصناف ال یجوز دفع الزكاة إلیھم، وھم

دفع الزكاة إال لمن یستحقھا بصدق، ومعرفة المستحق تتحقق بأمور ذكرھا الشیخ في ھذه المادة، وذكر فضل وال یجوز . ونحوھم.. والعبد
 .صدقة التطوع وبعض ما یتعلق بھا من أحكام

  
 حكم دفع الزكاة إلى بني ھاشم وبني المطلب وموالیھم

 
. ف األنبیاء والمرسلین، سیدنا محمد وعلى آلھ وصحبھ أجمعینبسم هللا الرحمن الرحیم الحمد  رب العالمین، والصالة والسالم على أشر

ّفبعد أن بین المصنف رحمھ هللا األصناف الثمانیة الذین ]. ّوال تدفع إلى ھاشمي ومطلبي وموالیھما: فصل: [قال المصنف رحمھ هللا: أما بعد
ّھم، والذي یتعلق بالصفات التي تمنع استحقاف أخذ الزكاة، فھذه ّسمى هللا في كتابھ، وأمرنا بدفع الزكاة إلیھم، شرع في بیان ھذا الفصل الم

ًاألوصاف التي سیذكرھا المصنف رحمھ هللا تعتبر مانعة من أخذ اإلنسان للزكاة ولو كانت فیھ صفة من صفات أھل الزكاة، كأن یكون فقیرا 
ُأو مسكینا، فإذا ُوجد فیھ مانع من ھذه الموانع فإنھ ال تصرف الزكاة إلیھ ال یجوز : ال نافیة، أي) وال تدفع: (ولما قال المصنف رحمھ هللا. ً

ًأنھ ال یجوز الدفع إلى ھؤالء الذین سیذكرھم رحمة هللا علیھ، ویكون ھذا داال على تحریم الدفع، : المسألة األولى: دفعھا لھاشمي، وفیھ مسائل
ُأنھا إذا دفعت وعلم اإلنسان أنھ : أنھ لما قال: المسألة الثانیة.  فإنھ یأثمفمن كان یعلم أنھ ال یجوز دفع الزكاة إلى ھاشمي فدفعھا للھاشمي،
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تحُرم الصدقة والزكاة على ھذا النوع، فدفع إلى ھذا الممنوع من دفعھا إلیھ، فإنھ ال تجزیھ الزكاة، ویجب علیھ أن یقضي، وتعتبر صدقة من 
الجھل،  ً ولو كان جاھال ثم علم بالحكم؛ فإنھ یلزمھ القضاء، ویسقط عنھ اإلثم لمكانالصدقات النافلة، أما بالنسبة للفریضة فال تزال في ذمتھ،

. ولكنھ ُیطالب بضمان حق هللا عز وجل على األصل المقرر في الجاھل، أن الجھل یوجب سقوط اإلثم، ولكنھ ال ُیسقط الضمان في الحقوق
دفع لمن نھى النبي صلى هللا علیھ وسلم عن دفع الزكاة إلیھ فكأنھ یقرر ًوبناء على ذلك فإن المصنف رحمھ هللا حینما نص على حرمة ال

 ...... .حرمة الدفع، وأن من دفع ال یجزیھ ذلك عن زكاة الفرض وأن علیھ القضاء: ھذین األمرین
 

 تعیین بني ھاشم
 

یھ وسلم، واألصل في تحریم دفع الزكاة لبني ھو نسبة إلى ھاشم بن عبد مناف ، وھو جد النبي صلى هللا عل): إلى ھاشمي: (قولھ رحمھ هللا
، فأجمع العلماء رحمھم هللا على حرمة دفعھا لبطون بني ) ّإن الصدقة ال تحل لمحمٍد وال آلل محمد: (ھاشم أن النبي صلى هللا علیھ وسلم قال

وھم البطن - ختلف في آل أبي لھب آل العباس، وآل عقیل، وآل علي، وآل جعفر، وآل الحارث بن عبد المطلب، وا: ھاشم، ویشمل ذلك
آل أبي لھب یعتبرون من آل النبي صلى هللا علیھ : ال یجوز دفعھا إلیھم؟ فقال بعض العلماء ، ھل یجوز أن تصرف لھم الزكاة، أو- السادس

كان شدید العداوة لرسول إن آل أبي لھب یخرجون من ھذا المنع؛ ألن أبا لھب : وقال بعض العلماء. وسلم الذین ال یجوز صرف الزكاة إلیھم
هللا صلى هللا علیھ وسلم، وفیھ نزل ما ذكر هللا عز وجل في كتابھ من الوعید الشدید لھ لتكذیبھ لرسول هللا صلى هللا علیھ وسلم وأذیتھ لھ على 

ً علیھ وسلم معادیا لإلسالم، ًخرجوا من ھذا؛ ألن المنع للفضل والتكریم، وكان أبو لھب شدیدا على رسول هللا صلى هللا: رءوس الناس، فقالوا
یتھما یمنعان : ِّولـأبي لھب عتبة ومعتب وقیل. فخرج من ھذا ِمْعتب ، اللذان أسلما وشھدا فتح الطائف مع النبي صلى هللا علیھ وسلم، فھل ذرِّ

كاة عنھم؛ ألنھم داخلون في آل النبي من الزكاة كما یمنع بقیة اآلل أو ال؟ ھذان الوجھان للعلماء رحمھم هللا، واألصل یقتضي أن تمنع الز
  .صلى هللا علیھ وسلم، وإذا فھمنا من اآلل النصرة مع القرابة، فحینئٍذ ال یدخلون، ولكن األول أوجھ بمقتضى لفظ النبي صلى هللا علیھ وسلم

 
 أقوال العلماء في دخول بني المطلب مع بني ھاشم

 
ٌى المطلب بن عبد مناف وھو أخ لـھاشم ، ولھ أخوان آخران وھما نوفل وعبد شمس ؛ ألن عبد بنو المطلب ھم نسبة إل): َّوال لمطلبي: (قولھ

فالنوفلیون والعبشمیون، وھم نسبة إلى نوفل وعبد شمس ال یدخلون في آل . ھاشم والمطلب ونوفل وعبد شمس: مناف لھ أربعة من الولد وھم
إلجماع، بل یجوز دفع الزكاة إلیھم، وآل ھاشم یدخلون باإلجماع على التفصیل الذي النبي صلى هللا علیھ وسلم وال تحُرم الصدقة علیھم با

واختلف في المطلب بن عبد مناف ، فظاھر النص عن النبي صلى هللا علیھ وسلم أن آل المطلب بن عبد مناف داخلون في المنع، . ذكرناه
ٌء الشافعیة، وھو قول عند المالكیة، وروایة عن اإلمام أحمد اختارھا وأنھم من آل النبي صلى هللا علیھ وسلم، وھذا القول یختاره فقھا

واستدل الذین قالوا . صلى هللا علیھ وسلم المصنف رحمة هللا علیھ، فإن آل المطلب بن عبد مناف تحُرم علیھم الصدقة، ویدخلون في آل النبي
لم : (وفي روایة) ٌإنما بنو ھاشم وبنو المطلب شيء واحد: (ال فیھمبأن آل المطلب یدخلون في آل النبي بأن النبي صلى هللا علیھ وسلم ق

ٌ، وھذا نص صحیح صریح عن النبي صلى هللا علیھ وسلم في اعتبار آل المطلب كآل ھاشم، وإذا كان ھذا من )یفارقونا في جاھلیة وال إسالم
؛ ألن القاعدة في األصول أن العبرة بعموم اللفظ ال النبي صلى هللا علیھ وسلم ورد بسبب النصرة، فإن ھذا ال یقتضي تخصیص الحكم

ُبخصوص السبب، ولذلك قال النبي صلى هللا علیھ وسلم ھذا اللفظ في مسألة الخمس، فأدخلھم في خمس الخمس، وعدھم من آلھ وقرابتھ علیھ  ُ ُ
إنھم لم یفارقونا في جاھلیة وال : (، وقال) إنما بنو ھاشم وبنو المطلب شيء واحد: (الصالة والسالم الذین یصرف لھم خمس الخمس، وقال

؛ ألنھم ُحوصروا في شعب أبي طالب مع آل ھاشم، فدل ھذا النص على أنھم مع بني ھاشم كالشيء الواحد، وإذا كان األمر كذلك ) إسالم
إنھ ھو المعتمد في مذھب : كیة، وقیلذھب طائفة من العلماء من فقھاء الحنفیة وبعض فقھاء المال: القول الثاني. فظاھر اللفظ أنھم ُیمنعون

أنھم ال یدخلون؛ ألن النبي صلى هللا علیھ وسلم خص الحكم بدخول بني المطلب في مسألة خمس : اإلمام مالك ، وروایة عن اإلمام أحمد 
 اختاره المصنف على والصحیح ھو القول الذي. إن ھذا یدل على أنھم مع بني ھاشم من جھة النصرة ال من جھة العموم: الخمس، وقالوا

إنما بنو ھاشم وبنو : (أن العبرة بعموم اللفظ ال بخصوص السبب، فلما قال علیھ الصالة والسالم: ظاھر النص؛ ألن القاعدة في األصول
وھو : إضافة إلى أمر ثان. ٌدل ذلك على أنھم شيء واحد دون تفریق، وكونھ یرد لسبب خاص ال یقتضي التخصیص) المطلب شيء واحد

ّننا لو سلمنا أن الحدیث ورد في مسألة خمس الخمس، فإنھ قد جاء في الروایة األخرى عن رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم أنھ قال یخاطب أ
َأیدي الناس، ولكم في الخمس غنى إني أرغب لكم عن أوساخ: (آلھ  فإذا تأملت . ُأنھ جعل في وجود خمس الخمس غنى عن الصدقات: أي) ِ

ّ وآل المطلب ھم داخلون مع آل ھاشم في خمس الخمس دل على أنھم كذلك یمنعون؛ ألن - ُأن خمس الخمس غنى عن الصدقات-ھذا الحدیث 
آل : وعلى ھذا فیحرم دفع الزكاة إلى. ّعلتھ تقتضي التعمیم: المعنى موجود فیھم، فلو سلم النص الذي یستدلون بھ على التخصیص، فإننا نقول

آل عقیل بن أبي طالب، وآل علي بن أبي طالب، وآل جعفر بن أبي طالب، وآل الحارث بن عبد المطلب، وكذلك العباس بن عبد المطلب، و
آل أبي لھب، على أصح قولي العلماء رحمة هللا على الجمیع، وھؤالء كلھم من بني ھاشم، ثم یلحق بھم آل المطلب بن عبد مناف، وعلى ھذا 

  .یحرم دفع الزكاة إلى ھؤالء
 

 ي تحریم دفع الزكاة إلى بني ھاشم وبني المطلبالعلة ف
 

ُلقد علل النبي صلى هللا علیھ وسلم ذلك بأن الزكاة تعتبر طھرة للناس وطھرة ألموالھم، كما قال سبحانھ وتعالى ًخذ مْن أْموالھم صَدقة : ّ َ َ َْ ِ ِ َِ ْ ُ
َتطھُِّرُھم وتزكیھم بھا  َِ ْ ِْ ِّ ُ َُ ُانت طھرة فإن آل النبي صلى هللا علیھ وسلم لھم من الشرف والمكان ما ھم أرفع ُفأخبر أنھا طھرة، فإذا ك] 103:التوبة[َ
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أنھ رأى الحسن أو : (وفي الحدیث الصحیح عنھ علیھ الصالة والسالم). إنھا أوساخ الناس: (من أن یقبلوا ھذه الطھرة، كما جاء في الخبر
، وعلى ھذا فإن تحریم الصدقة علیھم لمكان ) ل لمحمد وال آلل محمدكخ كخ، إنھا ال تح: الحسین یتناول تمرة من تمرات الصدقة فقال

وال شك أن لھم الحق ولھم الفضل الذي . الشرف؛ وألن هللا سبحانھ وتعالى فضلھم بھذه المزیة لمكان قرابتھم من النبي صلى هللا علیھ وسلم
 رحمھم هللا على تفضیل آل بیت النبي صلى هللا علیھ وسلم یجب على كل مسلم أن یحفظھ لھم، وأن یرعى لھم الحرمة، وقد أجمع العلماء

ِوإجاللھم وإكرامھم، وأن ذلك مما ُیتقرب بھ إلى هللا عز وجل، ولكن بشرط أن یكون في الحدود الشرعیة بعیدا عن الغلو، فال یجحف  ً
إنھم : ھم الذي یلیق بھم، وإنما یعطیھم الحق، قالوااإلنسان بحقھم فیساویھم بعامة الناس كما ھو صنیع الجھال والرعاع، وال یرفعھم عن مقام

َّیفضلون حتى في المجالس، فُیكرمون ویجلون ویقدرون؛ لمكان قرابتھم من رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم ففي الصحیح عنھ علیھ الصالة . ُّ
، فجعل آلھ علیھ ) یریبني ما رابھا، ویؤذیني ما آذاھاوهللا ال آذن، وهللا ال آذن، وهللا ال آذن، إنما فاطمة بضعة مني، : (والسالم أنھ قال

  .ُ، ولذلك عظمت حرمتھم ووجب حفظ حقوقھم) إنما فاطمة بضعة مني: (الصالة والسالم ومن ھم منھ بمثابتھ ھو علیھ الصالة والسالم قال
 

 شرف االنتساب إلى آل النبي صلى هللا علیھ وسلم
 

ّإن المطلبي یلحق بالھاشمي على الصحیح، وآل النبي صلى هللا علیھ وسلم ُیعرفون : قلنا) ّي ومطلبيوال تدفع إلى ھاشم: (وقولھ رحمھ هللا
ّبإثبات النسب، كأن تكون لھم الشجرة التي تثبت نسبتھم إلى النبي صلى هللا علیھ وسلم، فمن كان عنده الشجرة التي تثبت النسبة حل لھ أن 

لم، وحُرم علیھ أن یقبل الزكاة من الناس، وھكذا الصدقات النافلة على أصح قولي العلماء كما ینتسب إلى رسول هللا صلى هللا علیھ وس
أن السماع یثبت النسب، فھناك : وكذلك یعرف كذلك آل بیت النبي صلى هللا علیھ وسلم، بالشھرة والسماع، والقاعدة عند العلماء. سیأتي

ة، وھي أن ُیعرف أن ھذا البیت من آل النبي صلى هللا علیھ وسلم، أو یكون ھناك لقب شھادة تسمى عند العلماء بشھادة السماع واالستفاض
وینتسب اإلنسان إلیھ، فھذا من القرائن  معروف على مستوى الحي أو على مستوى المدینة یعرف أنھ آلل بیت النبي صلى هللا علیھ وسلم

، ولذلك یحكم العلماء رحمھم هللا بھا في القضاء كما قرر الفقھاء رحمھم هللا وتعتبر شھادة االستفاضة والسماع موجبة لثبوت النسب. الظاھرة
ًفي باب الشھادة، فإذا استفاض أن فالنا ینتسب آلل بیت النبي صلى هللا علیھ وسلم أخذ أحكامھم، وال یجوز ألحد أن یطعن في آل بیت النبي 

بمكان، فإن ھذا یعتبر من أشد أنواع القذف وأسوئھا، أن ینفي نسبة إنسان إلى صلى هللا علیھ وسلم أو یشكك في أنسابھم، فذلك من الخطورة 
قذفھ : أولھا: آل النبي صلى هللا علیھ وسلم بعد ثبوت نسبتھ أو اشتھاره بین الناس أنھ من آل النبي صلى هللا علیھ وسلم، فیجمع بین كبائر

وقذف غیرھم لیس . لما فیھ من األذیة آلل بیت النبي صلى هللا علیھ وسلم: ًوثانیا. بإخراج نسبھ عن األصل الصحیح فینسبھ إلى غیر أھلھ
كقذفھم، ولذلك جعل هللا عز وجل عظیم الوعید لمن قذف أم المؤمنین عائشة رضي هللا عنھا وأرضاھا، وعلى ھذا فإنھ إذا ثبت واستقر عن 

حكام؛ فحُرم إعطاء الصدقة إلیھ، وحُرم دفع الزكاة لھ، وحُرم قبولھ اإلنسان أنھ ینتسب آلل بیت النبي صلى هللا علیھ وسلم سرت علیھ األ
  .للصدقات

 
 أقوال العلماء في حكم إعطاء موالي بني ھاشم وبني المطلب من الزكاة

 
عتقھ فإنھ یكون ھو العتیق، یكون عند اإلنسان عبد ثم یعتقھ، فإذا أ: المولى. موالي بني ھاشم وموالي بني المطلب: یعني): وموالیھما: (وقولھ

وقد أثبت النبي صلى هللا . الھاشمي موالھم، یعني نسبتھ إلى بني ھاشم من جھة الوالء: مولى بني فالن، وینسب ویقال: مولى لھ، وحینئٍذ یقال
إذا أعتق الھاشمي ، فأخبر أن الوالء لمن أعتق، ف)قضاء هللا أحق، وشرط هللا أوثق، وإنما الوالء لمن أعتق: (علیھ وسلم ھذا الوالء، وقال

ّعبدا فإنھ یعتبر مولى لبني ھاشم، ولو أعتق المطلبي عبدا فإنھ یعتبر مولى لبني المطلب، وحینئٍذ فھؤالء الموالي الذین أصلھم عبید یعتبرون  ًَّ ًً ً
أن أبا رافع : لیل على ذلكوالد. ًآخذین لحكم أسیادھم الذین أعتقوھم، فتحُرم علیھم الصدقة سواء كانت فریضة أو كانت نافلة على الصحیح

وسلم، وأصل والیتھ لرسول هللا صلى هللا علیھ وسلم في قصة فتح الطائف حینما حاصرھا علیھ  ًوكان مولى لرسول هللا صلى هللا علیھ
ٌالصالة والسالم، فنزل رضي هللا عنھ وأرضاه، ثم أعتقھ فكان مولى للنبي صلى هللا علیھ وسلم، فجاء إلى أبي رافع رجل  من بني مخزوم، ً

اصحبني كیما تصیب : وكان النبي صلى هللا علیھ وسلم قد استعمل ھذا الرجل المخزومي على الصدقة، فقال الرجل المخزومي لـأبي رافع
ألھ، ال، حتى آتي رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم فأس: ٌمما أصیب، یعني حتى یكون لك شيء مما آخذه في عمالتي على الزكاة، فقال أبو رافع

ٌفھذا نص صحیح صریح یدل على أن موالي آل ). إن مولى القوم منھم: (ّفجاء إلى رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم فحرم علیھ ذلك وقال
ولما ثبت في ). مولى القوم منھم: (البیت ال یجوز صرف الزكاة إلیھم، وال یحل أخذھم لھذه الزكاة؛ ألن النبي صلى هللا علیھ وسلم قال

، فجعل الوالء لحمة كلحمة النسب، فلما كان آل ) الوالء لحمة كلحمة النسب: (من قولھ علیھ الصالة والسالم في الحدیث الصحیحالصحیح 
ھذا على القول . بني ھاشم یحرم علیھم باالنتساب للبیت فكذلك موالیھم یعتبرون منتسبین للبیت من جھة الوالء، فال یجوز دفع الزكاة إلیھم

ًول الجماھیر؛ ألن بعض المالكیة وبعض الحنفیة یجیز دفع الصدقة للموالي، وھذا القول یعتبر مرجوحا، ویعتذر ألصحاب الراجح وھو ق
ّمالك رحمة هللا علیھم الذین یقولون بجواز دفعھا للمولى بأنھ ربما لم یطلعوا على الحدیث الذي دل على التحریم، وإال فاألصل أن الحدیث إذا  ّ

وعلى ھذا فإنھ ال یجوز دفع الصدقة إلى موالي بني ھاشم وبني المطلب، وھذا ھو أصح أقوال . لفقیھ لم یجز لھ أن یخالفھّاستبانت حجتھ ل
  .العلماء رحمة هللا علیھم

 
 حكم إعطاء الھاشمي والمطلبي من صدقة النافلة

 
: الوجھ األول:  عن الصدقة النافلة، فللعلماء فیھا وجھانأنھ ال یجوز دفع الزكاة، لكن یرد سؤال) وال تدفع لھاشمي ومطلبي: (من ظاھر قولھ
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واستدل الذین قالوا . أنھا تحل لھم الصدقة النافلة وتحرم علیھم الصدقة الواجبة: والوجھ الثاني. أنھا تحُرم علیھم كما تحرم الزكاة الواجبة
، وھذا كالم عام یدل على أن )تحل لمحمد وال آلل محمدإن الصدقة ال : (بحرمة أخذھم من الصدقات أن النبي صلى هللا علیھ وسلم قال

ولما في أخذھم الصدقة من الغضاضة والحط من قدرھم، ولذلك . الصدقة على اإلطالق ال یجوز دفعھا إلى آل بیت النبي صلى هللا علیھ وسلم
وأما . ٍفس، وھو اختیار جمع من العلماء رحمة هللا علیھمإنھ ال ُیشرع أخذھم للصدقة والزكاة الواجبة، وھذا القول ھو الذي تمیل إلیھ الن: قالوا

: ورد التعلیل لخاص لم یقتض ذلك تعمیم الحكم، بل ُیقصر، أي ًفھذا ورد ورد تعلیال لخاص، وإذا) إنما ھي أوساخ الناس: (ما ورد من قولھ
ًقة عموما لفضل االنتساب إلى رسول هللا صلى هللا علیھ فالذي یظھر منعھم من الصد. إنني منعتك من ھذه الزكاة الواجبة؛ ألنھا أوساخ الناس

ًوسلم، ولما لھم من خمس الخمس؛ ألن هللا جعل لھم في خمس الخمس غناء عن ھذه الصدقة ُ إنھ قد یأتي زمان وال یوجد : فلو قال قائل. ُ
 خمس الخمس إال في حاالت الجھاد، وھي إن ھذا أصل شرعي، وقد كان في عھد النبي صلى هللا علیھ وسلم ال یوجد: خمس الخمس؟ قالوا

أحوال خاصة، ومع ذلك كانوا یعیشون في ضیق وشدة وحاجة، حتى جاءتھ بنتھ فاطمة تشتكي لھ أنھا طحنت النوى بیدھا حتى مجلت، ومع 
 افتقر حتى بلغ إلى مقام الضرورة، لو أنھ: وبقي سؤال. وعلیھ فإنھ ال تدفع الزكاة إلیھم، وكذلك الصدقة النافلة. ّذلك لم یحل دفع الزكاة إلیھا

ّأما بالنسبة من بلغ إلى مقام الضرورة فقد رخص لھ العلماء رحمھم : ًھل یجوز لھ أن یأكل من الصدقة، سواء كانت نافلة أو واجبة؟ والجواب
 الدرجة، فإنھ یبقى على األصل هللا إذا خشي الھالك أن یطعم من الزكاة بقدر الضرورة، وأما إذا لم یبلغ ھذا القدر، ولم یصل إلى ھذه

  .الموجب لتحریم أكلھ لصدقات الناس
 

 حكم دفع الزكاة إلى فقیرة تحت غني
 

ٌاألصل في ذلك أن المرأة إذا كانت تحت زوج أن الزوج مطالب باإلنفاق علیھا، فإذا كان ]. وال إلى فقیرة تحت غني منفق: [قال رحمھ هللا
لزكاة باإلجماع إلیھا وإلیھ؛ وذلك لوجود السبب الموجب لصرفھا إلیھما، لكن لو كانت ھي فقیرة وھو ًزوجھا فقیرا وھي فقیرة جاز دفع ا

ِّفلو أن ھذا الزوج كان غنیا بخیال، ال ینفق على زوجتھ ویقتر . إلى ھذه الفقیرة؛ ألن زوجھا سیقوم بحقھا: غني فإنھ ال یجوز دفعھا إلیھا، أي ًً
إنھ : وقال بعض العلماء. یجوز؟ الجمھور على عدم جواز الدفع؛ ألنھا إذا أرادت حقھا فإنھا تطالبھ وتقاضیھعلیھا، فھل یجوز الدفع، أو ال 

ًإذا كان بخیال جاز دفع الزكاة إلیھا؛ ألن وجود ھذا الغني وعدمھ على حٍد سواء، فغناه ال یفیدھا شیئا، بل إنھا تتضرر أكثر؛ ألن الناس  ً
یفھم ) وال إلى فقیرة تحت غني: (وقولھ. ومقصر علیھا ِّان غنى زوجھا، وھم ال یعرفون أنھ في الحقیقة مقتریمتنعون من اإلعطاء إلیھا لمك

ًمنھ أنھا إذا كانت تحت فقیر أنھ یجوز الدفع إلیھ وإلیھا، والعكس یجوز، فلو كانت المرأة غنیة والزوج فقیرا جاز دفع الزكاة إلى الزوج؛ ألن 
ً، ولذلك خص الزوجة ولم ینص على الزوج؛ ألن الزوج إذا كان فقیرا وكانت زوجتھ من أثرى خلق هللا فال الزوجة ال تنفق على زوجھا ّ

 ...... .یجب على الزوجة أن تعطیھ من مالھا وال أن تغنیھ وحالھ حال فقر، فیجوز دفع الزكاة إلیھ؛ ألنھا لیست مطالبة باإلنفاق على زوجھا
 

 حكم دفع الزكاة إلى فرع أو أصل
 

ھو الذي ینبني على غیره، : والفرع. وال یجوز دفع الزكاة إلى الفرع وال إلى األصل: أي]. وال إلى فرعھ وأصلھ: [قال المصنف رحمھ هللا
الجرید فرع النخلة؛ ألنھ منبن على جذعھا، فالفرع ھو الذي انبنى على غیره، : فروع الشجرة؛ ألنھا منبنیة على أصلھا، وتقول: تقول

أصولھ آباؤه : ٌواألصل مبني علیھ الغیر، وعلى ھذا یقولون في اإلنسان.  الذي ینبني علیھ غیره، فالفرع مبني على غیرهواألصل ھو
ٌوأمھاتھ، األقربون واألبعدون، فأبوه وجده وإن عال یعتبر أصال لھ، وأمھ وجدتھ وإن علت أصل لھ، ویشمل ذلك المباشر وغیر المباشر ً ُّ .

ھم اإلنسان، فلھ علیھم والدة كابنھ وبنتھ، وإن نزل االبن وإن نزلت البنت كبنت بنت البنت، وابن ابن االبن، كل ھؤالء وھم الذین یلد: الفرع
فال یجوز دفع الزكاة ال إلى األصول وال إلى الفروع، والدلیل على ذلك السنة الصحیحة التي دلت على أن الفرع مع . یعتبرون من الفروع

وھذه المسألة نص علیھا جماھیر العلماء، حتى ُحكي اإلجماع على أنھ ال یجوز صرف الزكاة ال إلى الفروع وال إلى األصل كالشيء الواحد، 
، )إنما فاطمة بضعة مني: (األصول، والدلیل على ذلك من السنة الصحیحة حدیث فاطمة رضي هللا عنھا أن النبي صلى هللا علیھ وسلم قال

ًوأخذ العلماء من ھذا دلیال على أنھ ال یجوز أن یصرف الزكاة .  منھ، فدل على أنھا وإیاه كالشيء الواحدوبضعة الشيء كالشيء؛ ألنھا قطعة
ً، وتأكد ھذا أیضا بالحدیث الصحیح عن رسول هللا )إنما فاطمة بضعة مني: (ألبنائھ وال لبناتھ؛ ألنھ إذا فعل فكأنما یصرف لنفسھ، ألنھ قال

فھذه نصوص ). أنت ومالك ألبیك: (، وقال للرجل) إن أطیب ما أكلتم من كسبكم، وإن أوالدكم من كسبكم: (صلى هللا علیھ وسلم أنھ قال
صحیحة من السنة جعلت جماھیر العلماء رحمة هللا علیھم یحكمون بعدم جواز صرف الزكاة لألصول وكذلك للفروع؛ ألن السنة دلت على 

طى أباه أو أمھ من الزكاة فكأنھ یعطي نفسھ، وإنما یجب علیھ أن یقوم بحق والدیھ من أن األصل والفرع كالشيء الواحد، وعلى ھذا فلو أع
 ومع -والمراد بالغني من عنده الفضل عن حاجتھ-ًوال شك أنھ من أعظم العقوق أن یكون االبن غنیا أو تكون البنت غنیة . اإلحسان إلیھما

فھذا من أشد العقوق الذي یؤذن بمحق البركة من المال، بل وبمحق التوفیق لإلنسان، ذلك یرى والدیھ في الفقر والشدة وال ینفق على والدیھ، 
ًفلن تجد إنسانا یحرم والدیھ من فضل أعطاه هللا إیاه إال محق هللا لھ البركة فیما أعطاه، وقد یجعل ما أعطاه وباال . نسأل هللا السالمة والعافیة ٍ ً

ولذلك ینبغي على اإلنسان أن ال یبخل بمالھ على والدیھ، . دنیا واآلخرة، نسأل هللا السالمة والعافیةعلیھ في دنیاه أو قد یجمع لھ بین وبال ال
ًوبالوالَدْین إْحسانا : وإذا استطاع أن یبادرھما باإلنفاق قبل أن یسأاله فذلك من أكمل البر، ولذلك قال هللا تعالى َ َ َِ ِ ِِ : ، فأصل التقدیر] 83:البقرة[ْ

ًإْحسانا : ًن إحسانا، وقال تعالىأحسنوا بالوالدی َ قدر ما تستطیعون من بذل اإلحسان، وما یحُسن بھ : ٌوھذا مطلق في اإلحسان، أي] 83:البقرة[ِ
ًما ُیحسن بھ إلى والدیھ في حالھما، سواء بالقول أو الفعل، ولذلك ال یجوز أن یكون عنده المال ویؤدي الزكاة ووالدیھ في : حال اإلنسان، أي ِ

 ...... .سكنة، فھذا یعتبر من العقوق، ونص العلماء رحمھم هللا على وجوب قیام االبن باإلنفاق على والدیھ إذا احتاجافقر وم
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 حكم دفع الزكاة إلى العبد
  

لحدیث وال تدفع الزكاة إلى عبد؛ ألن العبد ال یملك، ولو دفع لھ انصرفت إلى سیده، وفي ا: أي]. وال إلى عبٍد: [قال المصنف رحمھ هللا
، فھذا الحدیث یدل على أن العبد ال )ًمن باع عبدا ولھ مال فمالھ للبائع إال أن یشترطھ المبتاع: (الصحیح عنھ علیھ الصالة والسالم أنھ قال

 أن یصرف وعلى ھذا فال یتأتى. یملك، وعلى ھذا فقد أخلى ید العبد من الملكیة، وجعل مالھ إما للبائع وإما للمشتري، فدل على أنھ ال یملك
ًالزكاة إلیھ؛ ألنھ ال یملك، وإذا صرفھا إلیھ فكأنھ یعطیھا لسیده، فإذا كان السید محتاجا جاز دفع الزكاة إلیھ بوجود الحاجة التي یؤذن بصرف 

ّفي حالة واحدة یستثنى فیھا العبد، وھي إذا كان مكاتبا، وقد بینا ھذا في قولھ. الزكاة بسببھا قاب : ً ِوفي الرِّ َِ ، فإن هللا عز وجل ] 60:وبةالت[َ
َنص على دفع الزكاة للمكاتب كما في قولھ تعالى ْوآتوُھم مْن مال هللا الذي آتاكم : َ ُْ َُ ِ َِّ ِ َّ ِ َ ً، فتصرف الزكاة إلى العبد إذا كان مكاتبا ] 33:النور[َ

 ...... .لسیده، وأما غیر ذلك فإنھ ال تصرف الزكاة إلیھ
 

 حكم دفع الزكاة من الزوجة للزوج
 

وال یجوز للمرأة أن تدفع زكاتھا لزوجھا، وھذا إذا وجد في الزوج ما یدل على : أي.. وال إلى زوج : أي]. وزوج: [قال المصنف رحمھ هللا
یجوز دفع زكاة الزوجة لزوجھا، و أنھ ال : بعض العلماء یقول: حاجتھ وفقره ومسكنتھ، وھذه المسألة للعلماء رحمة هللا علیھم فیھا وجھان

ّأن النبي صلى هللا علیھ وسلم أقر زینب : ًوثانیا. بعموم اآلیة الكریمة التي وردت في أصناف الزكاة: ًأوال:  علیھا في ذلك، واستدلواحرج
ّامرأة عبد هللا بن مسعود حینما استأذنتھ أن تنفق صدقتھا على عبد هللا وأوالده، فأخبرھا أنھا إذا تصدقت على زوجھا وأوالده أنھا تكون 

بأن الزوج ینفق : والذین منعوا استدلوا. على أنھ یجوز لھا أن تدفع زكاتھا إلى زوجھا فھذا یدل: الصدقة، وصلة الرحم، قالوا: ئزة ألجرینحا
على زوجتھ، وإذا كان الزوج ینفق على زوجتھ، فكأنھا إذا أعطتھ الزكاة فھي مستفیدة من المال ال شك؛ ألن الزوج إنما یفتقر من أجل 

إنھ ال یجوز إعطاء : ق على نفسھ وعلى من یعول، وزوجتھ ممن یعول، فكأنھا إذا أعطتھ الزكاة أعطتھ لنفسھا، فقال بعض العلماءاإلنفا
لعموم : ًأوال: والذي یظھر وهللا أعلم أنھ یجوز صرف زكاتھا إلى زوجھا. ّالزكاة ألجل ھذه العلة؛ ألن الزوج ینفق على زوجتھ من ھذا الوجھ

ُفإن النبي صلى هللا علیھ وسلم لما غال القدر بلحم أعطي لـبریرة : أن ھناك ما یدل على جواز الصرف عند اختالف الید: ً وثانیا.آیة الزكاة ٍ
فعلى ھذا فلھا أن تعطیھ الزكاة، . ، فأخبر باختالف الید) ھو لھا صدقة ولنا ھدیة: (إنھ صدقة، فقال: صدقة، وأراد أن یأكل منھ قالت عائشة 

َّفما اْستْمتْعتم بھ منھُن فآتوُھن أُجورُھن :  أنفق علیھا ینفق كان ذلك بسبب شرعي وھو االستمتاع، قال تعالىثم إذا َّ َّ ِ َِ َُ ُ ْ َُ َ َ َِ ، فاختلفت ] 24:النساء[ْ
ون موجب، وعلیھ فإنھ أنھ إذا اختلفت الید اختلف الحكم باختالف الید، وعلى ھذا فإنھ إنما یستقیم أن لو كان ینفق علیھا بد: الید، والقاعدة

ٌوأجابوا عن الوالد مع ولده بأن االستحقاق وإن كان مختلفا فورود السنة بالنصیة على أنھ مال . یجوز صرف الزكاة من الزوجة لزوجھا ً
ق بین الوالدین وبین الزوجین من ھذا الوجھ، ُلألب ومال للفرع، یدل على أنھما كالشيء الواحد، ولو أخذه باستحقاق، ففرِّ  فیجوز صرف ٌ

وال حرج في ذلك، وحینئٍذ إذا صرفت زكاتھا لزوجھا یشترط أن ال تحابیھ في قدر : الزكاة من الزوجة لزوجھا ومن الزوج لزوجتھ، قالوا
ف لایر الزكاة الذي تعطیھ لھ، فإذا كان یستحق ثالثة آالف لم یجز أن تزید علیھا، فإن زادت رجعت الزیادة نافلة، فلو كانت زكاتھا أربعة آال

ُفألفان زكاة وألفان صدقة، ویجب علیھا أن تقضي األلفین؛ ألنھ ال یستحق أن تصرف  وزوجھا یستحق األلفین فأعطتھ أربعة آالف،
 ...... .إلیھ

 
 حكم إعطاء الزكاة لمن ال یستحقھا

 
ًوإن أعطاھا لمن ظنھ غیر أھل فبان أھال أو بالعكس لم یجزه: [قال المصنف رحمھ هللا ًك كأن یعطیھا إلنسان یظنھ فقیرا أو مسكینا وذل]. ٍ ً

وھنا ینبغي أن ننبھ على مسألة مھمة، وھي أن الواجب على اإلنسان إذا وجبت . وھو غني، ثم بان بأنھ لیس بأھل؛ فإنھ یجب علیھ أن یقضي
ء أو فقراء مستحقین للزكاة، أو أن یكون أن یعلم بوجود ضعفا: الحالة األولى: علیھ الزكاة في مالھ أن ینظر في حالھ، فال یخلو من أحوال

ًعالما بأناس مستحقین للزكاة، علما شخصیا بنفسھ، كأن یعرف جیرانا لھ فقراء، أو یعرف أقارب لھ فقراء، ففي ھذه الحالة ال یجوز لھ أن  ً ً ً
ولذلك . لى وجھ یشك في براءة ذمتھیصرف ألي شخص غیرھم؛ ألنھ إذا صرفھا للغیر الذي یشك في حالھ كأنھ ینتقل من الیقین إلى الشك ع

أن : إذا علم اإلنسان فقراء محتاجین، وجاءه سائل یشك في أمره لم یُجز لھ أن ینصرف عن الیقین إلى شك، والقاعدة في الشرع :یقول العلماء
 فال یجوز لك أن تعدل إلى وجٍھ ًالقدرة على الیقین تمنع من الشك، فما دمت قادرا على صرفھا على وجھ تستیقن منھ أنھا تصل إلى مستحقھا

ّوتفرع على ھذه القاعدة مسائل كثیرة، ومنھا ھذه المسألة، أنھ ما دمت تعلم أن البیت الفالني فیھ فقراء وضعفاء محتاجون، وتعلم . تشك فیھ
ن األمر الذي تستیقن بھ حاجتھم وأنھم مستحقون للزكاة، وجاءك من تشك في أمره یسألك لدین أو حادث أو فقر، لم یجز لك أن تنصرف م

أن ال یعرف الناس بنفسھ، ولكن یعرفھم عن طریق الثقات، أو أناس فیھم أمانة : الحالة الثانیة. صرف الزكاة على وجھھا إلى أمر تشك فیھ
 المساكین، أو أن ًوعدالة، ویغلب على ظنھ أنھم یوصلون المال إلى مستحقھ، فھؤالء األشخاص جاءوك وأخبروك أن ھناك بیتا من الفقراء أو

ّھناك شخصا مدیونا، ویعلمون صدقھ وحاجتھ وفقره، فحینئٍذ تنزل ھذه الحالة منزلة الحالة األولى، وال یجوز لك أن تعدل عن ھذا األمر  ً ً
أن ال تعلم : لثةالحالة الثا. الذي غلب على ظنك فیھ وصول الزكاة إلى مستحقھا إلى أمر تشك فیھ، وتعتبر ھذه الحالة الحقة بالحالة األولى

ًأناسا، ولیس ھناك أشخاص تستطیع أن تعتمد علیھم في الكشف والتحري، وجاءك من یسأل، فال تخلو أیضا من حالتین إما أن یمكنك أن : ً
 اذھب :إنھ یسكن في حي ما، فتقول لھ: مثال ذلك أن یقول لك. تتحرى وتتثبت في أمره؛ فال یجوز أن تدفع لھ مباشرة قبل أن تتحرى وتتثبت

وأحضر لي شھادة من إمام المسجد أو أحضر لي من جیرانك من أعرفھ یزكیك أو یشھد بأنك محتاج أو أنك فقیر، ففي ھذه الحالة إذا أمكنك 
ّبالتحري والسؤال أن تعرف جلیة أمره، كان من التساھل والتفریط في حق هللا عز وجل أن ُیدفع المال إلیھ مباشرة؛ واألمانة والصدق في 
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َوحملھا: قول من العدالة، وهللا عز وجل یقولال َ َ ًاإلنساُن إنُھ كان ظلوما جُھوال  ََ َ َ ًَ ُ َ َ َّ ِ ْ ًفأخبر بكونھ ظالما وجاھال، فكان األصل أنھ ] 72:األحزاب[ِ ً
ُینبغي أن یزكى، حتى یغلب على الظن صدقھ، ولذلك أمر النبي صلى هللا علیھ وسلم فیمن كان على ظھر غنى وأصاب مال ْ ِ ھ جائحة أن یقوم َّ

فعلى ھذا یكون من التفریط والتساھل أن یأتي اإلنسان إلى صدقة واجبة علیھ . اثنان من ذوي الحجى یشھدان بأن مال فالن قد أصابتھ جائحة
ن أكذب بل قد تجد أجرأ الناس على السؤال م. ّفیعطیھا لكل من سأل، ومن جاءه أعطاه، ومن أخبر لھ صدقھ، فھذا من التساھل والتضییع

خلق هللا وأكثرھم حیلة، بل قد تجده یملك من األموال ما ال یملكھ الذي یتصدق علیھ، وقد رأینا ذلك بأعیننا، وال نبالغ فیھ، بل وجدنا من یملك 
ل كثیر العمارة والعمارتین وھو یسأل ویكذب ویدعي أنھ محتاج، وقد بنى ثروتھ وأموالھ على السؤال، خاصة في ھذا الزمان، عندما تساھ

ُولذلك لما تساھل األغنیاء في صرف الزكاة إلى المستحقین عظمت حاجة الناس، ووجد الضعفاء والفقراء الذین ھم في فقر . من األغنیاء
َّوضعف ومسكنة ال یعلمھا إال هللا عز وجل، وضاعت حقوقھم بسبب ھؤالء السؤال، والغني یحضر مالھ وكل الذي یریده أن یخلص من ھذه 

 ویحس أنھ من الورع أن یتخلص منھا مباشرة، ویعطیھا لكل من ھب ودب، وھذا ال تبرأ بھ الذمة، وأنت تعلم أن ھذا الزمان فیھ الزكاة،
الكذب وفیھ الغش وفیھ التدلیس، فتأتي إلى حق الضعفاء والفقراء والمساكین والمدیونین والمعسرین، فتتساھل فیھ فتعطیھ لكل سائل، وتعطیھ 

ًفإن كنت عاجزا بحثت عمن تثق بدینھ وأمانتھ، بأن تذھب إلى إمام مسجد أو تذھب إلى عالم تثق بدینھ . یك، فھذا من التساھللكل من یقف عل
ًوأمانتھ، فتعتمد علیھ بعد هللا عز وجل في صرف زكاتك، أما أن تعطى الزكاة لكل من سأل، ثم إذا بان غنیا عفي منھا فال، ھذا من الصعوبة  ُ

إن كان الشخص بنفسھ یعلم الضعفاء : ًأوال.  أنھ یضیِّع حقوق الفقراء والضعفاء والمساكین، وعلى ھذا فإنھ ینبغي التفصیلبمكان، وال شك
َّوالفقراء لم یُجز لھ أن یصرف المال للسؤال الذین یشك في أمرھم إذا كان ال یعرف ولكنھ یستطیع أن یعتمد على من یثق بدینھ : ًثانیا. َ

. لعقل والحجى ویسلمھم زكاتھ وجب علیھ ذلك، ولم یجز لھ أن یعطي الزكاة لكل سائل وھو ال یعرف أھو صادق أو كاذبوأمانتھ من أھل ا
فإن تعذر علیھ في ھذه الحالة، ولم . إذا لم یمكنھ األمران، وأمكنھ أن یعتمد على تزكیة إمام مسجد أو تزكیة جیران یثق بھم طولب بذلك: ًثالثا

ًمر بنفسھ، ولم یستطع أن یطالبھ كأن تكون حاجة نازلة، أو یكون غریبا منقطعا، كابن السبیل، فحینئٍذ إن دفع لھ الزكاة یستطع أن یستجلي األ ً
ّفإذا فعل ذلك وتحرى وبان . ٍمتى قدمت، أو یسألھ عن أمور یظھر بھا صدقھ وكذبھ: على ھذا الوجھ فإنھ یتحرى فیما في وسعھ، كأن یسألھ

أنھ یلزمھ : ومذھب طائفة من العلماء. ّیكلفھ هللا إال ما في وسعھ ّأنھا تجزیھ؛ ألنھ اجتھد وتحرى ولم: من العلماءخطؤه، فمذھب طائفة 
ّالضمان ألنھ قصر، ولو تحرى لتبین لھ األمر، ومن قصر یلزم بعاقبة تقصیره، والتفصیل في ھذه المسألة قوي ّ فإن كان ھناك ضعفاء غیر : ّ

وإن : (وقولھ. فھا إلى ھذا السائل المشكوك في أمره ضمن، وإال قوي القول الذي یقول باإلسقاط وببراءة الذمةھذا الفقیر وتساھل في صر
ًأعطاھا لمن ظنھ غیر أھل فبان أھال أو بالعكس لم یجزه ًإن أعطاھا لمن ظنھ أھال فبان أنھ غیر أھل، أو أعطاھا لغیر المستأھل كأن : أي). ٍ

ًنسان یظنھ غنیا ثم بان فقیرا فھل تجزي؟ للعلماء قوالنیعطیھا لغني، فلو أعطاھا إل تجزیھ؛ ألنھا وصلت للمستحق، : قال بعض العلماء: ً
ّأنھ إذا أعطاھا لغني فھو مستھتر خارج عن قصد القربة والعبادة بالزكاة، فتخلفت : والسبب في ھذا. ال تجزیھ، وھو الصحیح: وقال بعضھم ٌ

إال لغني ظنھ : [قال المصنف رحمھ هللا. ون ھبة لمحض الفضل منھ، وال تكون زكاة شرعیة، ویلزمھ قضاؤھانیة الزكاة المعتبرة، وحینئٍذ تك
أما الزانیة فلعلھا أن : (ّواألصل في ذلك حدیث الصحیح في قصة الرجل الذي تصدق على الزانیة وتصدق على الغني، فقیل لھ]. ًفقیرا

َّتستعف، وأما الغني فلعلھ أن یتعظ ویدكر ًإن ھذا یدل على أنھ إذا تصدق على غني یظنھ فقیرا أنھ یجزیھ: ، قالوا)ّ ال : وقال بعض العلماء. َّ
َّیجزیھ؛ ألنھ قصر، والحدیث شرع من قبلنا وھو شرع لنا ما لم یرد شرعنا بخالفھ، واألصل في الشرع أنھ یجب علیھ أن یتحرى ویسأل، 

 ...... .ًافلة، وال یعتبر دلیال على جواز االعتداد بھا في صدقة الفریضةوعلى ھذا فال یجزیھ، والحدیث وارد في صدقة الن
 

 فضل صدقة التطوع
 

ًتفعل من الطاعة، وُوصف التطوع بكونھ تطوعا؛ ألن اإلنسان یزداد تقربا : ُّالتطوع]. ُّوصدقة التطوع مستحبة: [قال المصنف رحمھ هللا ً ِ ٌُّ
ًلھ لھذه الطاعة غیر الواجبة ازداد امتثاال للشرع؛ ألن الشرع أوجب علیھ الفرائض ولم یوجب علیھ وكأنھ بفع. ًوتحببا إلى هللا عز وجل بفعلھ

النوافل، فكونھ یفعل النوافل فیھ داللة على قربھ من هللا عز وجل وحبِّھ  سبحانھ وتعالى، ولذلك سمیت صدقة؛ ألن صاحبھا یصدق في حبھ 
ًمندوب إلیھا شرعا، یثاب فاعلھا وال یعاقب تاركھا، : أي) مستحبة: (وقولھ. ھ سبحانھ وتعالىُّ عز وجل، ویصدق في قصد التقرب إلی

ّفإن هللا شرف الصدقات النافلة وفضلھا وعظم شأنھا، حتى وصفھا : أما نصوص الكتاب. واألصل في أنھا مستحبة نصوص الكتاب والسنة ّ ّ
َّمْن ذا ال: ّبوصف قل أن یصف بھ غیرھا، فقال سبحانھ َ ًذي ُیقرُض هللا قْرضا حسنا فُیضاعفُھ لُھ أْضعافا كثیرة َ َ َ َ َ َِ ِ َِ َ َ ًَ ًَ َ ً َ َّ ِ : ، فجاء بأمرین] 245:البقرة[ْ

أنھ وصف الصدقة النافلة بأنھا قرض، وهللا أغنى األغنیاء، وال غنى فوق غنى هللا سبحانھ وتعالى، ومع ذلك وصف كون المتصدق : أحدھما
أیستقرضنا هللا ! یا رسول هللا: (ذلك لما نزلت ھذه اآلیة جاء أبو الدحداح إلى رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم فقالبأنھ ُیقرض هللا عز وجل، ول

ّوھذا یدل على أن الصحابة كانوا یتأملون ألفاظ القرآن، وكلما تأملت ألفاظھ وتدبرتھا وجدت فیھا معاني عجیبة، تزید من !). وھو غني عنا؟ ّ
ًمْن ذا الذي ُیقرُض هللا قْرضا حسنا : فكم من مرة یقرأ اإلنسان قولھ تعالى. ن طاعتھ  عز وجلخیر اإلنسان وتزید م َّ ََ َ ًَ َ َ َّ ِ ْ وال ] 245:البقرة[ِ

ًمْن ذا الذي ُیقرُض هللا قْرضا حسنا : یتأمل، لكنك لو تأملت أن هللا ملك الملوك وأغنى األغنیاء سبحانھ وتعالى یقول َّ ََ َ ًَ َ َ َّ ِ ْ ِ، إْن ]245:البقرة[ِ
َتقرُضوا هللا  َّ ِ ْ : فقال صلى هللا علیھ وسلم! أیستقرضنا هللا وھو غني عنا؟! یا رسول هللا: (، ھذا كلھ یدل على فضل اإلنفاق، فقال] 17:التغابن[ُ

كنھ یستقرضكم ٌیستقرضكم وھو غني عنكم، فال تنفعھ طاعتكم وال تضره معصیتكم، ول: أي) نعم؛ لیرفع من درجاتكم، ویكفر من خطیئاتكم
ًإن لي بالمدینة حائطا فیھ ستمائة ! یا رسول هللا: (یرفع من درجاتكم بالحسنات، ویكفر من خطیئاتكم والسیئات، فقال رضي هللا عنھ: ألمرین

فستمائة نخلة كان الجیش بكاملھ والسریة من سرایا رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم تمشي بجراٍب من تمر، ) . نخلة، أشھدك أنھا  ورسولھ
فانطلق رضي هللا عنھ إلى حائطھ، فوجد امرأتھ وھي تجمع . لیست بالھینة ولیست بالیسیرة، وقد تكون عناء حیاتھ، وقد تكون رأس مالھ

دي ًبیني من الحائط بالوداد فقد مضى قرضا إلى التنا. اخرجي: بیني، أي: التمر من تحت النخل ھي وصبیانھا، فقال رضي هللا عنھ یخاطبھا
ّأقرضتھ هللا على اعتماد إال رجاء الضعف في المعاد والبر ال شك فخیر زاد قدمھ المرء إلى التنادي لكن من المرأة الصالحة المؤمنة، ما 



 722 

ُبشرك هللا بخیر وفرح مثلك: أمجنون أنت، بل قالت لھ: ما ھذا الذي تفعلھ، وال قالت: أفقرتنا، وال قالت: ّضیعتنا، وال قالت: قالت لھ  أدى ما ّ
ّلدیھ ومنح قد متع هللا عیالي وفرح بالعجوة السوداء والزھو البلح والعبد یسعى ولھ ما قد كدح طول اللیالي وعلیھ ما اجترح ثم ضربت أیدي 

ًكان الصحابة رضوان هللا علیھم رجاال ونساء، كبارا وصغارا، یشترون مرضاة هللا ع. صبیانھا وخرجت من الحائط بال تمرة واحدة ً ً ز ً
ّفخرج إلى الحائط، وقطع عراجینھ، وجاء إلى المسجد وعلق فیھ تلك العراجین، فخرج صلى هللا علیھ وسلم . ّوجل، ولذلك فضل هللا الصدقة ّ

كم لـأبي الدحداح من دار فیاح : (إلى الصالة، فلما خرج نزل علیھ جبریل من السماء بالوحي، فقال كلماتھ المشھورة علیھ الصالة والسالم
فمن أفضل ما یتقرب اإلنسان بھ إلى هللا عز وجل . ٍأن هللا تقبل صدقتھ؛ ألنھا خرجت بصدق مع هللا عز وجل: أي) ق رداح في الجنةوعذ

ّالصدقات، ولذلك أخبر النبي صلى هللا علیھ وسلم أنھا تطفئ غضب الرب، ونص العلماء رحمة هللا علیھم على أنھ إذا نزلت النكبة بالعبد 
؛ ألن الصدقة تطفئ غضب هللا على ) فصلوا وادعوا وتصدقوا: (ّصدق؛ ألن النبي صلى هللا علیھ وسلم قال في حدیث الكسوفشرع لھ أن یت

ًبل جعل هللا عز وجل الصدقة سببا في دفع بالء الدنیا واآلخرة، فقال صلى هللا علیھ وسلم في الحدیث . العبد، والبالء ینزل بسبب الغضب
، فإن هللا قد یحجب العبد عن النار بسبب نصف تمرة، وفي الحدیث الصحیح عنھ علیھ ) وا النار ولو بشق تمرةفاتق: (الصحیح عن عدي 

دخلت امرأة مسكینة على عائشة فاستطعمتھا فأعطتھا ثالث : (أنھ دخل على عائشة فقصت لھ قصة المسكینة مع بنتیھا: الصالة والسالم
أعطت الثانیة تمرة، فلما أرادت أن تطعم التمرة التي عندھا، وقد أخرجت نواھا وأرادت أن تمرات، فأخذت تمرة، وأعطت بنتھا تمرة، و

تأكلھا استطعمتھا إحدى البنتین، فأعطتھا التمرة ولم تمتنع منھا، فلما أعطتھا عجبت عائشة رضي هللا عنھا من كرمھا وجودھا وإیثارھا 
ّأوتعجبین من أمرھا، إن هللا حرمھا على النار : ھ وسلم أخبرتھ، فقال صلى هللا علیھ وسلمورحمتھا ببنتھا، فلما دخل علیھا النبي صلى هللا علی

ٌفالصدقة فیھا فضل عظیم وثواب كریم، ولذلك ندب هللا عز وجل إلیھا ونص العلماء على استحبابھا وتفضیلھا، وأفضل ما ). بتمرتھا تلك
وكذلك إذا كان بائس الحال .  والمعسر، والذي یشتد بھ األمر في مخمصة ومجاعةتكون الصدقة إذا كانت للمحتاج المضطر إلیھا كالمدیون

، وھذا )الساعي على األرملة والیتیم كالصائم الذي ال یفطر والقائم الذي ال یفتر: (في نفسھ كالیتیم واألرملة، ولذلك قال صلى هللا علیھ وسلم
هللا علیھ وسلم األحادیث الصحیحة التي تدل على أن اإلنسان إذا تصدق أخلف وقد ثبتت عن النبي صلى . یدل على فضل اإلنفاق والصدقة

اللھم أعط : ما من یوم یصبح فیھ العباد إال وملكان ینزالن یقول أحدھما: (هللا علیھ، ففي الحدیث الصحیح عنھ علیھ الصالة والسالم أنھ قال
ًمنفقا خلفا إما : والخلف لھ یأتي على وجھین:  ما أنزلھ لكي یدعو ھذه الدعوة إال لتستجاب، قالواُھذه دعوة ملٍك ال ترد؛ ألن هللا: قال العلماء) ً

لھ ال ینقص مما عند هللا في اآلخرة فإذا . ّخلف یعجلھ هللا عز وجل لھ في الدنیا، وإما خلف یدخره لھ في اآلخرة، والخلف الذي في الدنیا یعجِّ
إن اإلنسان إذا : (خر هللا لھ الخلف في اآلخرة، فیجده أوفر ما یكون، كما في صحیح مسلم قولھكان كامل اإلنفاق لوجھ هللا عز وجل ربما اد

إذا نویت الصدقة : ، ولذلك قالوا)ّتصدق بالصدقة تلقاھا الرحمن بیمینھ، وكلتا یدي الرحمن یمین، فیربیھا لھ وینمیھا لھ كما یربي أحدكم فلوه
ً إن شاء هللا غدا یكون خیرا :إلى الصبح، ال تقل: فال تتأخر، ال تقل ؛ ألن كل لحظة ودقیقة تعتبر زائدة في میزان حسناتك، وبمجرد أن ..ً

ًتضعھا في ید الفقیر، فإنك في ھذه الحالة تعتبر معامال  عز وجل حتى یرث هللا األرض ومن علیھا، فإذا قمت بین یدي هللا كان خلفك عند 
تعالى، فھي مستحبة، وقد أجمع العلماء على استحبابھا، وأنھا من أفضل الطاعات وأحبھا إلى هللا ِهللا عز وجل، وعوضك من هللا سبحانھ و

 ...... .سبحانھ وتعالى
 

 حكم تصدق اإلنسان بمالھ كلھ
 

 ال: ھل یجوز لإلنسان أن یتصدق بكل مالھ، أم أن ھذا االستحباب مقصور على بعض المال دون بعض؟ قال بعض العلماء: ولكن السؤال
ّیجوز أن یتصدق بكل مالھ؛ ألنھ إذا تصدق بجمیع المال ضیع أھلھ وضیع نفسھ، واضطر إلى الدین، واضطر إلى ذل سؤال الناس، والحاجة  ّ ّ

ّیجوز أن یتصدق بجمیع مالھ، وال حرج علیھ في ذلك؛ ألن النبي : وقال بعض العلماء. إلیھم، وال ینبغي للمسلم أن یورد نفسھ ھذه الموارد
أن الناس یختلفون في الیقین، وذلك أن النبي صلى هللا علیھ وسلم : والصحیح.  علیھ وسلم قبل من أبي بكر أن یتصدق بجمیع مالھصلى هللا

ّجاءت عنھ نصوص قبل فیھا من بعض الصحابة كل المال، وجاءت نصوص لم یقبل فیھا وردھم إلى األقل، فقبل من أبي بكر كل مالھ كما 
وكان عندي في ذلك الیوم : أن النبي صلى هللا علیھ وسلم دعا الناس إلى الصدقة، قال عمر : ( عمر رضي هللا عنھفي الحدیث الصحیح عن

ًكنت سابقا أبا بكر فسأسبقھ الیوم، فمضى إلى مالھ وقسمھ قسمین، فجاء بنصفھ یحملھ إلى رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم، : فضل مال، فقلت
 -أن ھذا نصف ما أملك: یعني-مثلھ : ماذا تركت ألھلك؟ قال:  هللا علیھ وسلم قال لھ النبي صلى هللا علیھ وسلمفلما جاء إلى رسول هللا صلى

ما تركت لھم : یعني-أبقیت لھم هللا ورسولھ : ماذا أبقیت ألھلك؟ قال: قال فلم یشعر إال وأبو بكر قد جاء، فقال لھ النبي صلى هللا علیھ وسلم
أنھ ال یعتقد أنھ سیصل إلى منزلةأبي : لى نفسھ وأنھ لن ینافس أبا بكر بعدھا في خیر؛ ألنھ یعلم أنھ سیسبقھ، بمعنىِ ، فعتب عمر ع-من شيء

ل . ًبكر فضال عن أن یفوقھ فأوتي أبو بكر رضي هللا عنھ من الیقین ما لم یؤتھ أحد من ھذه األمة بعد نبیھ علیھ الصالة والسالم، ولذلك فضِّ
فإذا كان عند . بعد النبي صلى هللا علیھ وسلم؛ وذلك لیقینھ با عز وجل ه على األمة كلھا، بعد نبیھا، فھو أفضل األمةرضي هللا عنھ وأرضا

ٌاإلنسان یقین، وصبر وإیمان وتوكل على هللا عز وجل، أن هللا لن یخیِّبھ، وأن هللا سبحانھ وتعالى سیربط على قلبھ، وأن ھذا المال حقیر في 
ّرید ما عند هللا، ورأى نكبة أو فاجعة تستحق أن یضحي بكل مالھ فضحى؛ فھو على خیر، وھذا یجوز، بل ھذا من أفضل عینھ، وأنھ ی

ًأنھ تصدق بجمیع مالھ صدقة  عز وجل، : ُولذلك أثر عن بعض الصحابة والتابعین منھم الحسن أنھ خرج من مالھ مرتین، أي. الطاعات ّ
أما إذا كان ضعیف اإلیمان، أو ُیخشى منھ أن یندم، أو ُیخشى منھ . ین وقوة اإلیمان بحیث ال یندم وال یضجرخاصة إذا كان عند اإلنسان الیق

إن لي ! یا رسول هللا: (ال، قال: سوء العاقبة بأن ینتكس والعیاذ با فال، ولذلك لما أراد سعد أن یوصي بمالھ كلھ، قال علیھ الصالة والسالم
نعم، الثلث والثلث : فبثلثھ؟ قال: ال، قال: فبنصفھ؟ قال: ال، قال: ال، قال فبثلثیھ؟ قال:  ابنة، أفأوصي بكل مالي؟ قالًماال ولیس لي وارث إال

فإذا كان اإلنسان عنده ذریة ضعیفة ویخشى علیھا المسألة ). كثیر، إنك أن تذر ورثتك أغنیاء خیر لك من أن تذرھم عالة یتكففون الناس
ابدأ : (ّ لھم حقھم الذي فرضھ هللا علیھ أن ینفقھ علیھم، ثم بعد ذلك یتصدق بما زاد عنھ، ولذلك قال صلى هللا علیھ وسلموالدین، فحینئٍذ یبقي
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فلما انتھى من .. أنفقھ على أھلك: عندي غیره، قال: أنفقھ على نفسك، قال: (ً، ولما أخبره الرجل أن عنده دینارا، قال) بنفسك وبمن تعول
ٍأنفق بھ حیث شئت، وعلى ھذا فال یجوز أن یعرِّض نفسھ ألمر یضعف بھ یقینھ إذا كان : أي) شأنك بھ:  غیره، قالعندي: الحقوق قال

ّومن ھنا خرج العلماء قبول النبي صلى هللا علیھ وسلم لبعض الصدقات دون بعضھا؛ ألن الناس یتفاوتون في كمال اإلیمان، . ضعیف الیقین
ُوال شك أنھ إذا كُمل یقین اإلنسان وعظم إیمانھ با جل وعال فوهللا لن یخیب، ولو أطبقت علیھ . تعالىوكمال الیقین في هللا سبحانھ و

ّالسماوات واألرض وما فیھا بالضیق والفقر والشدة لجعل هللا لھ من بینھا فرجا ومخرجا، واألمر كلھ مرده إلى مرتبة اإلحسان ً أن تعبد هللا : ً
بك، وقد رأینا ھذا في مشایخنا :  فإنھ یراك، بمعنىكأنك تراه، فإن لم تكن تراه أن یكون عندك قوة إیمان أن هللا لن یضیِّعك، وأن هللا لن یخیِّ

وعلمائنا، أنھ ربما ضاقت على اإلنسان منھم الضائقة، ویأتیھ المحتاج ولیس عنده إال قوتھ أو قوت أوالده، فیؤثر على نفسھ وعلى ولده، ومع 
ولذلك لما بات أبو طلحة رضي هللا عنھ مع الضیف كما في الحدیث الصحیح، قال لزوجتھ . ھ الفرج من حیث ال یحتسبذلك ال یلبث أن یأتی

عللي الصبیة حتى یناموا، وأطفئي السراج حتى یظن الضیف أننا نأكل، فأكل الضیف حتى شبع، وھو یظن أنھما یأكالن معھ ولم : (أم طلحة 
ن فقیرین، جائعین، ولكنھما قد غفر لھما ذنوبھما، ولذلك قال صلى هللا علیھ وسلم لما مضى أبو طلحة إلیھ، ّیأكال، فلما أصبحا أصبحا طاویی

، عجب هللا من فوق سبع سماوات لھذا اإلیثار، ولھذا اإلیمان أكرمتما ضیف رسول هللا صلى هللا )عجب هللا من صنیعكما البارحة: (قال لھ
ًوھنیئا لمن عجب هللا لھ، ولذلك عجب لشاب لیست لھ صبوة الحرام لعظیم ما قدم من .  جل جاللھعلیھ وسلم، والعجب صفة من صفات هللا

ٌوُیْؤثُرون على أنفسھم ولْو كان بھم خصاصة : العفة عن الحرام، وعجب لھذین الزوجین ألنھما آثرا على أنفسھما، ونزل قولھ سبحانھ وتعالى َ َ َ َ َ َ ََ َْ ِْ ِِ َ َِ ُِ ْ َ
علیھما من فوق سبع سماوات، فدل على أن من یقدم مالھ ویؤثر على أھلھ وولده من غیر مضیعة أنھ على خیر وأنھ على ، فأثنى ] 9:الحشر[

  .ًطاعة وبر، وهللا ال یضیع أجر من أحسن عمال
 

 استحباب التصدق في رمضان
 

ل الشھور طاعة شھر رمضان، وأفضل في رمضان لفضل الزمان، فأفض]. وفي رمضان وأوقات الحاجات أفضل: [قال المصنف رحمھ هللا
ٌاألیام واللیالي طاعة عشر من ذي الحجة، وأفضل اللیالي طاعة العشر األواخر من رمضان، وھذا ھو أعدل األقوال في مسائل التفضیل 

در، وأفضل األیام العشر فأفضل الشھور شھر رمضان، وهللا اختاره من بین الشھور، وأفضل اللیالي لیالي العشر، وأفضلھا لیلة الق. الزمانیة
ٍاألول من ذي الحجة، وعلى ھذا تستقیم النصوص، ویبقى لكل ذي فضل فضلھ وأما داخل األسبوع فأفضل أیامھ یوم الجمعة، وحینئٍذ ال . ُ

ّعشر من ذي الحجة أفضل األیام، وفیھا یتقرب اإل: ًیكون ھناك تعارض بین النصوص، فیكون التفضیل نسبیا، ففي األیام نقول نسان بعموم ٌ
 ٌالطاعات والقربات، وأفضل اللیالي لیالي العشر، والفضیلة فیھا باإلحیاء، یعني بالقیام والصالة، ففضلت عشر من ذي الحجة على العشر

ّاألواخر؛ ألن الطاعات فیھا مطلقة، وأما بالنسبة للعشر األواخر فاختصت بالقیام، ولذلك قال َّفاختص..) من قام لیلة القدر : (ُ ت بنوع من ُ
وأما بالنسبة لرمضان فھو أفضل الشھور، وأما أیام األسبوع فأفضلھا . ٍالفضائل، ولم یبق لھا المزیة المفضلة المطلقة كعشر من ذي الحجة

تصدق فأفضل ما ُی. ًیوم الجمعة، وأفضل أیام السنة على اإلطالق یوم عرفة، وعلى ھذا یكون التفضیل نسبیا كما ذكره المحققون من العلماء
فیھ شھر رمضان، وقد نص العلماء على فضیلة التصدق فیھ لما فیھ من فضیلة الزمان، والدلیل على تفضیل الصدقات في رمضان ما ثبت 

یعني أنھ ال یتوانى، وال یتأخر ) كان النبي صلى هللا علیھ وسلم أجود بالخیر من الریح المرسلة: (في الصحیحین من حدیث ابن عباس أنھ قال
لصدقات والخیر، وإذا أرسل الخیر كان أكثر من الریح إذا أرسلت، وھذا یدل على سرعة مبادرتھ علیھ الصالة والسالم للخیر، وعلى في ا

وھذا یدل على أن مدارسة القرآن تزید من ). وكان أجود ما یكون في رمضان حین یلقاه جبریل فیدارسھ القرآن: (ھذا قال رضي هللا عنھ
ًیر، ومن اشتكى ضعفا في ھدایتھ والتزامھ فلینظر ما بینھ وبین القرآن في ختمھ وتعاھده، فإنھ ما نقصت ھدایة اإلنسان إال الطاعة والبر والخ

فـابن عباس ینبھ على ھذا المعنى، . ّوبینھ وبین القرآن فجوة، حتى ولو كان یختم كل ثالث لیال، فتجده قد تغیر في خشوعھ وتدبره للقرآن
، فدل ھذا على فضیلة تخصیص رمضان بالصدقات، والصدقات )  ما یكون في رمضان حین یلقاه جبریل فیدارسھ القرآنوكان أجود: (یقول

إن كان الحول یتم قبل رمضان فیحرم التأخیر إلى رمضان؛ ألن بعض الناس عن : أما الفریضة وھي الزكاة ففیھا تفصیل. ھنا ھي النافلة
 رجب فیؤخر إلى رمضان، وھذا ال یجوز، بل یأثم بكل لیلة وبكل ساعة؛ ألنھ یجب علیھ أن یبادر جھل منھم تكون الزكاة واجبة علیھ في

علیھ في ذي القعدة، فیعجل في رمضان خاصة لوجود المحتاجین والفقراء، فھذا أفضل،  بدفع الزكاة إلى مستحقھا، أما لو كانت صدقتھ واجبة
  .خر الصدقة المفروضة إلى رمضان، وقد وجبت علیھ قبل رمضان فإنھ ال یجوزویكون لھ فضل التعجیل، وفضل الزمان، أما أن یؤ

 
 حكم الصدقة بما یضر النفس ومن یعول

 
بالشيء : أي) تسن بالفاضل عن قوتھ: (قولھ رحمھ هللا]. وتسن بالفاضل عن كفایتھ ومن یمونھ، ویأثم بما ینقصھا: [قال المصنف رحمھ هللا

، فیبدأ اإلنسان بنفسھ وبقوتھ وقوت عیالھ، ثم بالنسبة لما وراء ) ابدأ بنفسك وبمن تعول: (صلى هللا علیھ وسلم قالالزائد عن قوتھ، ألن النبي 
یأثم في حال تفضیل الفقیر على أھلھ؛ ألن هللا أوجب علیھ نفقة أھلھ وولده، فال یجوز أن یصرف ما ھم : أي) ویأثم: (وقولھ. ذلك شأنھ بھ

ألنھ قد وجب علیھ أن ینفق على أھلھ وذوي قرابتھ الذین تلزمھ نفقتھم، وأما بالنسبة للفقیر، فال یجب علیھ أن یتصدق بحاجة إلیھ إلى غیره، و
ولكن استثني من ذلك من كان عنده یقین با عز وجل في حدوٍد ال . علیھ أو ینفق علیھ، فحینئٍذ ال یسعھ أن یبدأ بالنافلة ویترك الفریضة

ًھلھ وولده، كأن یصلوا إلى درجة المخمصة أو الضرورة، فھذا ُیعتبر ممنوعا، أما لو كان في الحدود المعقولة مع أنھ تصل إلى حد الضرر بأ
وفي الحدیث الصحیح عنھ علیھ الصالة والسالم أنھ نھى عن . یمكن أھلھ الصبر، أو نزلت فاقة وحاجة شدیدة وأراد أن یفضلھم فال حرج

، فجعل الدافة؛ وھم أقوام )إنما نھیتكم من أجل الدافة: (، وقال) كنت نھیتكم عن االدخار فادخروا: (ثم قالادخار اللحوم فوق ثالث لیال، 
ًكانوا یأتون ضعافا من خارج المدینة ویرتفقون في المدینة، فنھى الصحابة عن أن یدخروا فوق ثالث لیال، وذلك حتى یواسوا إخوانھم 
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  .وآخر دعوانا أن الحمد  رب العالمین. ة بإنفاقھ على األوالد وعلى األھل والتوسعة علیھمالضعفاء، مع أن ادخار الثالث فیھ مزی
 
 

  الصیامكتاب  –شرح زاد المستقنع 
 

 ]1[ أحكام الھالل وأھل العذر في رمضان -شرح زاد المستقنع 
 

ى، وقد أوجب هللا تعالى الصیام عند رؤیة ھالل صیام رمضان ركن من أركان اإلسالم، وقد فرض لحكم جلیلة، من أعظمھا تقوى هللا تعال
ھل رؤیة كل بلد خاصة بھ أم أنھ یلزم الجمیع أن : أنھا تثبت بشھادة رجل مسلم عدل، ومنھا: رمضان، ومن المسائل المتعلقة بالرؤیة

  .یصوموا الرؤیة أي بلد للھالل؟ اختلف فیھا العلماء، كما ھو مفصل في ھذه المادة
 

ًغة وشرعاتعریف الصیام ل ً 
 

. بسم هللا الرحمن الرحیم الحمد  رب العالمین، والصالة والسالم على أشرف األنبیاء والمرسلین سیدنا محمد، وعلى آلھ وصحبھ أجمعین
كتاب : [ ھتقدم تعریف الكتاب وبیان اصطالح العلماء رحمة هللا علیھم فیھ، ومعنى قول]: كتاب الصیام : [ فیقول المصنف رحمھ هللا: أما بعد
أنھ سیذكر جملة من المسائل واألحكام المتعلقة بعبادة الصیام؛ فإنھ بعد أن فرغ من بیان أحكام الصالة وأحكام الزكاة شرع في بیان ] الصیام 

كما في حدیث ابن وھذا الترتیب مستند إلى الشرع، فإن النبي صلى هللا علیھ وسلم جعل الزكاة قرینة الصالة ثم أتبعھا الصیام، . أحكام الصیام
 .......عمر رضي هللا عنھما في الصحیح

 
 تعریف الصیام لغة

 
صام عن الكالم إذا أمسك عنھ، وصام عن السیر إذا وقف، وصام عن األكل والشرب إذا أمسك : أصلھ اإلمساك، تقول: الصیام في اللغة

ِفقولي : فأصل الصیام في لغة العرب اإلمساك، ومنھ قولھ تعالى. عنھما ُ ًإني نذْرت للرْحمن صْوما فلْن أكلم الیْوم إنسیا َ َّ ِ َّ ِِ ِ َِ ََ َ َْ ِّ َ َ ُ َُ َ ً ًإمساكا : أي] 26:مریم[ِّ
خیل صیام وخیل غیر صائمة تحت العجاج وأخرى تعلك : إذا أمسكت عن الصھیل، ومنھ قول الشاعر. صامت الخیل: عن الكالم، ویقولون

 .لممسكة عن الصھی: أي): خیل صیام: (ُاللجم فقولھ
 

 ًتعریف الصیام شرعا
 

الصیام إمساك : فقولھم رحمة هللا علیھم. إمساك مخصوص من شخص مخصوص بنیة مخصوصة: فالمراد بالصیام: أما في الشریعة
ًبالمعنى المطلق، فیشمل كل إمساك، سواء كان عن أكل أو شرب أو كالم أو . أمسك: وذلك ألن اإلمساك یطلق ویقید، فتقول: مخصوص
إمساك مخصوص، فھمنا أنھ یتقید بشيء معین، وھو اإلمساك عن شھوة البطن والفرج، فالصائم یمتنع عن األكل وعن : ا قلتسیر، فلم

یدع طعامھ وشرابھ وشھوتھ من : (الشرب وما في حكمھما، وكذلك یمتنع عن شھوة الفرج، واألصل في ذلك قولھ تعالى في الحدیث القدسي
إمساك عن المفطرات ألنھ قد یكون فیھ : ولم یقولوا. إمساك مخصوص: ن ھذه األشیاء، ولذلك قالوافأصل الصیام اإلمساك ع) . أجلي

: من شخص مخصوص. إمساك مخصوص حتى یفھم من داللة الخصوصیة ما یقصده الشرع بھذا اإلمساك المعین: إجمال، ومن ھنا قالوا
وال یجب .  عنھ حینما كانوا یلھونھم باللعب إلى منتصف النھارأنس رضي هللا وھو المكلف، والصبي یروض على الصیام كما في حدیث

: بنیة مخصوصة، النیة ترد بمعنیین: وقولھم. الصوم على الصغیر؛ ألنھ غیر مكلف، وإنما یجب على المكلف، وسیأتي إن شاء هللا بیان ذلك
اإلخالص، والمقصود بذلك خلوص النیة، : سمیھ العلماءنیة التعبد والتقرب  عز وجل بإخالص العمل، وھذا ھو الذي ی: المعنى األول

لم یریدوا قضیة اإلخالص؛ ألن التعبد والتقرب . بنیة مخصوصة: والعلماء رحمة هللا علیھم لما قالوا. أال یقصد غیر هللا عز وجل: بمعنى
وإنما . ، ولذلك ال یقصدون ھذا المعنى الخاصًتعریف الصیام في الشرع فھمنا شرعا أن المراد بذلك التعبد: معلوم بداھة، فإنھ لما قیل

أن تبین ھل تنوي الفریضة، أو تنوي النافلة، وإذا كانت نیتك بھذا الصیام الفریضة، فما ھي ھذه . بنیة مخصوصة: یقصدون بقولھم
نیة نافلة، فما ھي ھذه النافلة؟ ثم إذا كانت ال. الفریضة؟ أھي صیام رمضان أو كفارة قتل أو كفارة ظھار أو كفارة جماع أو صیام نذر واجب

تعیین المراد من ھذا الصوم في الشرع؛ ألنك لما : أي. بنیة مخصوصة: فمرادھم بقولھم. أھي عاشوراء أو عرفة أو اإلثنین والخمیس وھكذا
ًفي حدود الشریعة؛ فإن الشریعة تقصد من ھذا الصوم إما شیئا مطلقا: ًتعریف الصیام شرعا، فالمراد بذلك: قلت ً أو تقصد بھ شیئا مقیدا، ً ً

فالمطلق كالتقرب إلى هللا عز وجل بصیام النافلة المطلقة كصیام یوم وإفطار یوم، والنافلة المقیدة كعاشوراء واإلثنین والخمیس والثالثة األیام 
ا كالنذر، وإما أن تكون والفریضة إما أن تكون فریضة محددة كصیام رمضان، وإما فریضة یلزم اإلنسان نفسھ بھ. البیض من كل شھر

إمساك مخصوص على : فلما قالوا. إمساك مخصوص: الصیام: یقول العلماء. داخلة علیھ بسبب اإلخالل كصیام الكفارات والنذور ونحوھا
متنع اإلنسان وی ھذا الوجھ المخصوص الذي ھو النیة المخصوصة بالفریضة والنافلة، فخرج اإلمساك عن الطعام لمعنى الصحة، كأن یصوم

عن األكل والشرب لتقویة بدنھ، أو تخفیف وزنھ، أو نحو ذلك من النوایا الدنیویة، فإن ھذا لیس بصیام شرعي، فمن قصد من صیامھ أن 
ًلكن لو نوى أن یصوم یوما ویفطر یوما، ثم كانت نیة الدنیا وھي صالح بدنھ . تقوى نفسھ أو یستجم بدنھ فإنھ غیر متقرب  عز وجل ً

ًمراض عن جسده تبعا فإن ھذا ال یضر؛ ألن نیة الدنیا إذا وقعت تبعا لم تضر، كما لو قصد اإلنسان عبادة كطلب العلم، وقصد وذھاب األ ً
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ًمنھا أن یطلب العلم ثم بعد طلبھ للعلم قصد أن تكون ھناك حوافز مادیة أو تكون ھناك رواتب، فھذه ال تؤثر إذا كانت تبعا؛ ألن هللا سبحانھ 
ْوإذ یعدكم هللا إْحَدى الطائفتْین أنھا لكم وتودون أن غْیر ذات الشْوكة تكوُن لكم : لوتعالى یقو ْ ُُ ُ ُ َُ َّ َ ََّ َ َ َ َِ ِ َّ ِ َِ َ َ َ َ َ َ ََ َُّ َ ِْ ِ َِّ َُّ ًإذا دخلت النیة تبعا : فقال العلماء] 7:األنفال[ُ

  .أن حقیقة الصیام في الشرع ھي مخصوصة بھذا الوجھ: فالمقصود. فإنھا ال تؤثر
 

  على وجوب صیام رمضاناألدلة
 

فرض هللا عز وجل الصیام بكتابھ، وعلى لسان رسولھ صلى هللا علیھ وسلم، وأجمعت األمة على أن صیام رمضان فریضة من فرائض هللا 
یام: أما دلیل وجوبھ من كتاب هللا فقولھ سبحانھ وتعالى. عز وجل ُیا أیھا الذین آمنوا كتب علْیكم الصِّ َُ َ َ َ َ َ َُ ُ َُ ِ ِ َُّّ َكتب(و] 183:البقرة [َ ِ فرض، : بمعنى) ُ

یام : وقولھ ُكتب علْیكم الصِّ َُ َ َُ َُ صوموا : (وكذلك ثبتت السنة بفرضیتھ كما في قولھ علیھ الصالة والسالم. أوجبناه وفرضناه: أي] 183:البقرة[ِ
شھادة أن : بني اإلسالم على خمس: (سلم قال، وفي الصحیحین من حدیث عبد هللا بن عمر أن النبي صلى هللا علیھ و)لرؤیتھ وأفطروا لرؤیتھ

فنص علیھ الصالة والسالم على اعتبار صیام رمضان ) ًال إلھ إال هللا، وأن محمدا رسول هللا، وإقام الصالة، وإیتاء الزكاة، وصوم رمضان
وسلم یسمع لصوتھ دوي، فسأل النبي النبي صلى هللا علیھ  ًأن رجال ثائر الرأس دخل مسجد: (وفي مسند أحمد . ًركنا من أركان اإلسالم

) ًأن تشھد أن ال إلھ إال هللا، وأن محمدا رسول هللا، وتقیم الصالة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان: صلى هللا علیھ وسلم عن اإلسالم فقال
ان اإلسالم، وأنھ من وقد أجمع العلماء رحمھم هللا على أن صیام رمضان ركن من أرك. فدلت ھذه النصوص على أن صیام رمضان فریضة

 .......الفرائض التي أوجب هللا عز وجل على عباده
 

 مراحل فرض الصیام
 

ال، بل فرض : في أول األمر فرض على الناس صیـام یوم عاشوراء، ثم نسخ صیـام یوم عاشوراء بصیـام رمضـان، وقال بعض العلماء
أن الناس كانوا مطالبین : القول األول، وھو: والصحیح. سخ ذلك بصیام رمضانعلیھم صیام ثالثة أیام من كل شھر وھي األیـام البیض، ثم ن

إن هللا فرض علیكم صیام : (بصیام یوم عاشوراء فریضة، كما في حدیث معاویة في الصحیح أن النبي صلى هللا علیھ وسلم رقى المنبر وقال
وھذا النوع من النسخ یعتبر أحد أنواع . ثم نسخ بصیام شھر رمضانفأوجب هللا على الناس صیام یوم عاشوراء، ) یومكم ھذا في ساعتي ھذه

والنسخ إلى بدل إما أن . ونسخ إلى غیر بدل: الثاني. نسخ إلى بدل: األول: النسخ، وھو نسخ األخف باألثقل؛ ألن النسخ ینقسم إلى قسمین
كنسخ التوجھ إلى بیت المقدس بالتوجھ إلى بیت الكعبة، فإن : فمثال البدل المساوي. ٍإلى بدل مساو، أو إلى بدل أثقل، أو بدل أخف: یكون

ونسخ األخف باألثقل منع منھ بعض . نسخ إلى مثل: ٍالتوجھ مساو، وإن كانت فضیلة الكعبة أعظم من فضیلة بیت المقدس، فھذا یسمونھ
 األخف باألثقل بدلیل فرضیة شھر رمضان، فقد أنھ ینسخ: إن الشریعة شریعة رحمة وال ینسخ األخف باألثقل، والصحیح: األصولیین، وقالوا

ًكان المفروض یوما واحدا فنسخ بثالثین یوما، فأوجب هللا على الناس صیام شھر كامل، وھذا دلیل على جواز نسخ األخف باألثقل ً وقد . ً
 یعتبره -نسخ صیام عاشوراء- نسخ وھذا ال. ینسخ األثقل باألخف، وھذا كثیر، كما في مصابرة الواحد للعشرة، فنسخت بمصابرتھ لالثنین

ًالعلماء من نسخ األخف إلى األثقل، فقد نسخھ هللا عز وجل بفرض الصیام ثالثون یوما، وقد یكون الشھر تسعا وعشرین إذا كان ناقصا،  ً ً
ًوسواء كان كامال أو ناقصا فإنھ أثقل من صیام یوم واحد ً انیة من الھجرة، في الیوم وھذه الفرضیة بصیام شھر رمضان وقعت في السنة الث. ً

للیلتین خلتا من شھر شعبان من السنة الثانیة، ففرض هللا على المسلمین صیام شھر رمضان، وأوجب علیھم ذلك، وصام النبي : الثاني، قیل
  . ھي السنة التي وقعت فیھا غزوة بدر الكبرى-السنة الثانیة-صلى هللا علیھ وسلم تسع رمضانات كاملة، وھذه السنة 

 
 من حكم الصیام

 
ما جعل هللا في الصیام : فرض هللا عز وجل صیام رمضان لحكم عظیمة وغایات جلیلة كریمة؛ أعظمھا وأجلھا على اإلطالق: قال العلماء

ًمن معاني اإلخالص لوجھھ الكریم؛ فإن اإلنسان إذا تعود على الشيء وأصبح دیدنا لھ ارتاضت نفسھ على ذلك الشيء خیرا كان أو شرا ً ً ،
أنھ یعود : فالصیام من أعظم حكمھ وأجلھا وأشرفھا.  كان على شر- والعیاذ با-فإذا عود على الخیر كان على خیر، وإن عود على شر 

أنھ أخفى العبادات؛ فإن اإلنسان یستطیع أن یتظاھر بالصیام أمام الناس ثم یفطر في : والسبب في ذلك. اإلنسان على اإلخالص  عز وجل
ّیدا عن نظر الناس، فإذا صام فكأنھ ُیعود بھذه العبادة على إرادة وجھ هللا الكریم؛ ولذلك قال صلى هللا علیھ وسلم في الحدیث القدسي بیتھ بع ً

أنھ : أي) فإنھ لي) :قال العلماء قولھ) كل عمل ابن آدم لھ؛ الحسنة بعشرة أمثالھا إال الصوم، فإنھ لي وأنا أجزي بھ: (عن هللا تعالى أنھ قال
وسر قوة اإلنسان إذا تغلب على نفسھ، فإذا أردت أن ترى اإلنسان القوي الذي یستطیع أن ینال الطاعة بیسر . ًیقع خالصا لوجھ هللا عز وجل

وسھولة بعد توفیق هللا عز وجل؛ فانظر إلى من قھر ھواه وأصبحت نفسھ تحت أمره ولم یصبح تحت أمر نفسھ، وقد أشار هللا تعالى إلى ذلك 
َوأما مْن خاف مقام ربِّھ ونھى النفس عن الھوى : قولھب َ َ َ َ َ َ َ َ َ َْ ِ ْ َّ َ َ َِ ََّ ًفإذا أصبحت النفس تحت أمرك وتحت نھیك فقد ملكت كثیرا من ] 40:النازعات[َ

أن اإلنسان فك. الخیر، وأصبحت نفسك مستجیبة لطاعة هللا؛ ألنك تأمرھا وتنھاھا فتأتمر وتنتھي، لكن المصیبة إذا كان األمر على العكس
حینما یصوم تصبح نفسھ تحتھ؛ ألن النفس ترید شھوة األكل والشرب، والفرج، ومع ذلك یكبحھا ویمنعھا، فیقوى سلطان اإلنسان على نفسھ، 

 صالة  النوم، فتجده في لذیذ نومھ وراحتھ واستجمامھ یأتیھ أمر هللا أن یقوم إلى-ًمثال-وھذا یقع في كثیر من العبادات، فاإلنسان یشتھي 
كذلك تأتیھ لذة األكل والشرب، فتأتي . الفجر، فیقوم ویقھر نفسھ، فإذا قھر نفسھ استجابت نفسھ لما بعد ذلك من األوامر في سائر یومھ

فریضة هللا عز وجل باالمتناع عن طعامھ وشرابھ فیصوم، ثم تأتیھ شھوة المال فیأتیھا أمر هللا بإخراج الزكاة فیخرجھا، ثم شھوة األھل 
فإذا انتزع اإلنسان نفسھ من الھوى . األوالد واألوطان فیأتیھا أمر هللا بالخروج عنھم والتغرب عنھم في الحج إلى بیت هللا الحرام فیحجو
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منھم من أصبح : القسم األول: ولذلك الناس على ثالثة أقسام. وأصبحت نفسھ تحت أمره ونھیھ، استطاع أن یأمرھا فتأتمر، وینھاھا فتنـزجر
َوأما مْن خاف مقام ربِّھ ونھى النفس عن الھوى :  تحت أمره، وھم صنف السعداء، كما أشار هللا إلى ھذا صنف السعداء في قولھ تعالىھواه َ َ َ َ َ َ َ َ َ َْ ِ ْ َّ َ َ َِ ََّ َ

َفإن الجنة ھي المأوى *  َ َ َْ ْ ِْ ََّ َّ ِ َأرأْیت من اتخذ : ھذا القسم بقولھھواه غالب علیھ، وقد أشار هللا عز وجل إلى : القسم الثاني] . 41-40:النازعات[َ َ َّ ِ َ ََ َ َ
َإلھُھ ھواهُ  َ َ َ  ال یبالي هللا بھ في أي أودیة الدنیا ھلك؛ ولذلك تجد بعض أھل الشھوات عندما تقول -نسأل هللا السالمة والعافیة-فھذا ] 43:الفرقان[ِ

أنھ : ومعنى أنھ ال یستطیع أن یتركھ.  ولكن ال أستطیع أن أتركھأنا أعلم أنھ حرام وأنھ ال یجوز: یقول. ھذا ال یجوز.. ھذا حرام! یا أخي: لھ
: القسم الثالث. قد بلغ مرتبة یأمر نفسھ فیھا فال تستجیب لھ، فأصبح ھواه ھو الذي یأمره، وشھوتھ ھي التي تحكمھ، نسأل هللا السالمة والعافیة

ًھم الذین خلطوا عمال صالحا وآخر سیئا، فھؤالء إلى أمر هللا عز  ً وجل، فإن عذبھم فبعدلھ، وإن عفا عنھم فبمحض فضلھ، فھؤالء ھم الذین ً
ًتارة یغلبون الھوى وتارة یغلبھم الھوى، وھم الذین خلطوا عمال صالحا وآخر سیئا، إن غلبوا الھوى كانوا على الصالح، وإن غلبھم الھوى  ً ً

ٌتبع لھواه، أو تأتیھ منیتھ وھو على طاعة ربھ، ولذلك مثل ھؤالء على كانوا على الطالح، ولذلك ال یأمن الواحد منھم أن تأتیھ منیتھ وھو م
أن الصیام یربي في النفس القدرة على قھر الھوى، حتى تكون النفس مستجیبة، قال : فالمقصود. خطر إن لم یتداركھم هللا عز وجل برحمتھ

 كان أقدر على أن یمنع نفسھ -أن یطعم ویشرب ویجامع زوجتھفإن هللا أحل لھ -من امتنع عن الطعام والشراب والجماع الحالل : العلماء
 إذا دعتھ - بإذن هللا عز وجل-ًفإذا مكث ثالثین یوما وھو ال یقترب من طعامھ وال شرابھ وال شھوة فرجھ؛ فإنھ قادر . بتوفیق هللا عن الحرام

یذكر األغنیاء بالفقراء والمحتاجین، فإن اإلنسان إذا جاع وفي الصیام خیر كثیر، فإنھ . نفسھ للحرام أن یمتنع عن أكلھ أو شربھ أو فعلھ
ًوعطش مع قدرتھ أو علمھ أنھ في آخر النھار سیجد الطعام وسیجد الشراب، سیتذكر الفقیر الذي ال یجد طعاما وال شرابا، ولذلك قالوا إن : ً

فإن الغني ربما ینسى إخوانھ من . األغنیاء واألثریاءھذا الصیام فیھ مصلحة عظیمة لإلنسان من جھة تذكره للضعفاء، وخاصة إذا كان من 
َكال إن اإلنسان لیطغى : الضعفاء والفقراء بسبب ما فیھ من الغنى، كما قال تعالى ْ َ َ ََ ِ َّ ِ َّ َأْن رآهُ اْستغنى * َ ْ َ َ فاإلنسان إذا استغنى أصابھ ] 7- 6:العلق[َ

إن الصیام یذكر . یر دعاه ذلك إلى أن یتذكر ھؤالء الضعفاء فیعطف علیھمالطغیان، ولكن إذا جاع كما یجوع الفقیر وضمأ كما یضمأ الفق
با جل جاللھ ویذكر باآلخرة، ولذلك كان بعض العلماء رحمة هللا علیھم یبكي إذا انتصف النھار؛ ألنھ یتذكر الموقف بین یدي هللا عز وجل 

الحكم العظیمة والغایات الجلیلة الكریمة شرع هللا الصیام وأخبر فألجل ھذه . واشتداد الحر وعظم ضمأ الناس في عرصات یوم القیامة
یام كما كتب على الذین مْن قْبلكم لعلكم تتقون : سبحانھ وتعالى أنھ سبیل ألعظم وأحب األشیاء إلیھ وھو تقواه، فقال تعالى َكتب علْیكم الصِّ َ َ َ َ َ َ َ َُ ُ ُ ُ ُ َُّ َ َ ََ َ َْ ْ ُ َُّ َِّ ِ ِ ِ ِ

ِوتزودوا فإن خْیر الزاد :  للتقوى، وما خرج اإلنسان بزاد من الدنیا أحب إلى هللا من تقواه، كما قال سبحانھًجعلناه سببا :أي] 183:البقرة[ َّ ََّّ َ ََ َ َ َِ ُ
َالتقوى  ْ االنكفاف : الثاني. تحصیل فرائض هللا: األول: أنھ یزید من أمرین وھما: فإذا كان الصوم یزید من التقوى فمعناه] . 197:البقرة[َّ
 .......ع عن محارم هللا سبحانھ وتعالىواالمتنا

 
 من أحكام الصیام المنسوخة

 
 من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، فإذا غابت الشمس أفطر، فإذا نام ولو بعد مغیب الشمس -في بدایة فرضیة الصیام- كان اإلنسان یصوم 

ْأحل لكم : الصیام في أول األمر، ثم إن هللا خفف ذلك، فقالبلحظة واحدة حرم علیھ األكل والشرب إلى الیوم الثاني، فكانت ھذه ھي فرضیة  ُ َ َّ ِ ُ
یام الرفث إلى نسائكم  ْلْیلة الصِّ ُ ِ ِ ََّ ََ َ َ َِ ُ َ َوكلوا واشرُبوا حتى یتبین لكم الخْیط األْبیُض من الخْیط األْسود من : إلى قولھ سبحانھ وتعالى] 187:البقرة[ِ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َِ ِ ِ ِ ََّ ََ َ َْ ْ ُُ ُ ُ ْ َُ َّ

ِالفْجر  َ قصة الصحابي الذي أغمي علیھ حینما جاء من عملھ وكان في فالحتھ وزراعتھ، فلما جاء آخر النھار : والسبب في ذلك]. 187:البقرة[ْ
أنمت؟ فلما أصبح في الیوم ! ویلك: سأل امرأتھ الطعام، فذھبت لتحضر الطعام لھ فأصابھ غشي من التعب والعناء فنام، فجاءت فقالت لھ

ًا منھكا فغشي علیھ في منتصف النھار، فخفف هللا عز وجل عن عباده، وھذا من نسخ األثقل باألخفالثاني أصبح مجھد فخفف هللا عز وجل . ً
كان . الفرضیة وجعلھا من طلوع الفجر الصادق إلى مغیب الشمس، وھذا ھو الذي استقر علیھ حكم هللا عز وجل لھذه األمة إلى قیام الساعة

ًإني نذْرت للرْحمن صْوما فلْن أكلم الیْوم إنسیا : باإلمساك عن الكالم، كما قالت مریم علیھا السالمالصیام في األمم الماضیة  َّ ِ َّ ِِ ِ َِ ََ َ َْ ِّ َ َ ُ َُ َ ً ] 26:مریم[ِّ
یام كما كتب على الذین مْن قْبلكم : واختلف العلماء في قولھ تعالى ْكتب علْیكم الصِّ ُ ُُ ُ ُ ُِ ِ ِ ِ َِ ََ َ َ َ َ َ ََّ َ : الشبھ في قولھ تعالى: عض العلماء، فقال ب]183:البقرة[َ
ْكما كتب على الذین مْن قْبلكم  ُ ُِ ِ ِ َِ ََ َ َ ََّ ألزمناكم بالصیام كما ألزمنا من قبلكم، وإن كان ھناك فرق بینكم وبینھم : من حیث الفرضیة، أي] 183:البقرة[َ
 ...... . نسخت بعد ذلكبل إن الفرضیة في أولھا كانت كفرضیة أھل الكتاب، ثم: في الصفة، وقال بعض العلماء

 
 وجوب صوم رمضان برؤیة ھاللھ

 
ھذا الوجوب الذي نبھ علیھ المصنف على سبیل الفرضیة ھو الذي یثاب فاعلھ ویعاقب تاركھ، ]: یجب صوم رمضان برؤیة ھاللھ : [ قولھ

ًوإذا ترك شخص صیام رمضان عامدا متعمدا فأفطر  ًولو یوما واحدا- ً أن هللا ال یعطیھ ثواب ذلك الیوم :  بمعنى. لم یقضھ ولو صام الدھر- ً
ًولو صام الدھر كامال، لكن یجب علیھ قضاء ذلك الیوم؛ ألن هللا عز وجل فرض علینا صیام الشھر كامال، وال یسقط ھذا الشھر إال بدلیل،  ً

ي یسمى بالمبالغة، ولھ نظائر، وھو المخرج الذ فقد خرج مخرج الوعید،) ًمن أفطر یوما من رمضان لم یقضھ صیام الدھر: (وأما حدیث
بمعنى أن الحج فقط في عرفة وحدھا، إنما ھو على سبیل . فلیس المراد بھ التحدید والقصر) الحج عرفة: (كقولھ علیھ الصالة والسالم

ًأن من أفطر عامدا متعمدا ال ینال فضل صیام : معناه) لم یقضھ صیام الدھر: (المبالغة وقولھ علیھ الصالة والسالم ذلك الیوم مھما صام، ً
ًبخالف من أفطر لعذر؛ فإنھ إذا صام یوما بدال عن ھذا الیوم الذي أفطر فیھ فكأنھ صام رمضان نفسھ؛ وھذا لوجود العذر، فإذا كان بدون  ً

ّ علیھ وسلم بین أما إسقاط الفرض عنھ فإنھ قول ضعیف ومخالف لألصل، فإن النبي صلى هللا. ًعذر فإن هللا ال یبلغھ مرتبة من كان معذورا
فھذا نص صحیح ) فدین هللا أحق أن یقضى: (لنا أن الحقوق واجبة، وأن حقوق هللا دین على المكلف، كما في الحدیث الصحیح أنھ قال

ًصریح على أن العبد إذا أخل بواجب فإن علیھ دینا یجب أن یقضیھ، وأن یقوم بھ على وجھھ، ولما كان الحدیث محتمال  من بقینا على األصل ً
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ھو مأخوذ من الرمضاء، والمراد بذلك شدة الحر، : اختلف العلماء فیھ، فقال بعض العلماء) رمضان: (وقولھ. وجوب مطالبتھ بصیام رمضان
شھر نائق، وھو الشھر التاسع من األشھر القمریة، ثم لما : ًأن العرب كانت تسمي ھذا الشھر في الجاھلیة نائقا یقولون: والسبب في ھذا

أنھ سمي رمضان ألنھ یرمض الذنوب، : القول الثاني.  صیام رمضان وافقت السنة الثانیة سنة حر وشدة، فسموه رمضان من ھذافرض هللا
یحرقھا : بمعنى) إنما سمي رمضان ألنھ یرمض الذنوب: (وفي ذلك حدیث أنس بن مالك رضي هللا عنھ أن النبي صلى هللا علیھ وسلم قال

إن اسم رمضان اسم من أسماء هللا عز وجل، وفیھ : القول الثالث. ٍ، بل فیھ راو كذاب، ولذلك ال یعول علیھویذھبھا، ولكنھ حدیث ضعیف
أنھ سمي رمضان من الرمضاء وھي شدة الحر؛ حیث إنھ حینما فرضھ هللا على عباده وافق : وأصح ھذه األقوال القول األول. حدیث ضعیف

دخل رمضان وخرج : ال یجوز أن تقول: قال بعض العلماء: للعلماء قوالن]:  یجب صوم رمضان : [وفي قولھ رحمھ هللا. ًزمانا شدید الحر
وھذا حدیث ) جاء رمضان، فإنھ اسم من أسماء هللا: ال تقولوا: (رمضان وانتصف رمضان، واستدلوا بالحدیث الذي تقدمت اإلشارة إلیھ

ُّنتصف رمضان؛ ألن السنة دلت على جواز ذلك، وقد ترجم لھ جاء رمضان ومضى رمضان وا: والصحیح أنھ یجوز أن یقول. ضعیف
إذا دخل : (قولھ علیھ الصالة والسالم في حدیث أبي ھریرة في الصحیح: اإلمام البخاري رحمھ هللا في صحیحھ، والدلیل على جواز ذلك

ًام رمضان إیمانا واحتسابا غفر لھ ما تقدم من ص: (وفي الحدیث الصحیح عنھ علیھ الصالة والسالم أنھ قال) . رمضان فتحت أبواب الجنة ً
ًمن قام رمضان إیمانا واحتسابا غفر لھ ما تقدم من ذنبھ: (ً، وفي الصحیح قولھ أیضا)من ذنبھ : فألجل ھذا دلت النصوص على جواز قولك) ً

. شھر رمضان: ن یقولاألفضل أ: یقول جاء رمضان، وخرج رمضان، وانتصف رمضان، وال حرج علیك في ذلك، ولكن بعض العلماء
ُشْھُر رمضان الذي أنزل فیھ القْرآُن : فیضیف لفظ الشھر؛ ألن هللا سبحانھ وتعالى نص على ذلك فقال ْ ِ ِ َِ َ َ َ َِ ُ َّ األفضل أن : فقالوا] 185:البقرة[َ

 ...... .یضیف كلمة الشھر، وھذا على سبیل الكمال واالستحباب ال على سبیل الحتم واإلیجاب
 

 ل رمضانأحكام رؤیة ھال
 

والشھور تنقسم إلى شھور شمسیة، وشھور قمریة، الشھور . بسبب رؤیة ھاللھ: سببیة، أي) الباء]. (یجب صوم رمضان برؤیة ھاللھ: [قولھ
ة ًالقمریة اثنا عشر شھرا، وھي السنة القمریة، وھذه الشھور ھي التي رتب الشرع علیھا األحكام، ولم یرتبھا على الشھور الشمسیة، فالشریع

في عدة المرأة اآلیسة من الحیض؛ إذا كانت ثالثة أشھر فإنھا تعتد بالشھور القمریة، وال تعتد : ًفمثال. ترتب أحكامھا على الشھور القمریة
 وال تحد بالشھور ًباإلجماع بالشھور الشمسیة، وھكذا بالنسبة للمرأة المحتدة في الوفاة أربعة أشھر وعشرا؛ فإنھا تحد بالشھور القمریة

الشمسیة، وھكذا صیام شھرین متتابعین في كفارة القتل وكفارة الظھار وكفارة الجماع في نھار رمضان، تكون بالشھور القمریة، وال تكون 
وشھور ناقصة وھي التي تكون رئي . ًوالشھور القمریة تنقسم إلى شھور كاملة، وھي التي استتمت العدد ثالثین یوما. بالشھور الشمسیة

أن القمر لھ : والسبب في ذلك. ًة على نقصانھا، فتكون تسعة وعشرین یوما، فالفرق بینھما یوم واحد، وھو الذي یسمى بیوم الشكالھالل دال
ًأن الھالل في ھذه اللیلة قد دخل الشھر التالي، وبناء على ذلك تكون : منازل ودرجات، فإذا غابت الشمس وسقطت قبل القمر، فمعنى ذلك

ًأنھ قد بقیت لھ درجة، وحینئٍذ یكون الشھر كامال، وبناء على ذلك:  الشھر التالي، أما لو سقط قبل الشمس، فمعنى ذلكمنـزلتھ من منـزلة ال : ً
: الثاني األمر. ًكمال العدد للشھر السابق، فتتم لھ ثالثون یوما: األمر األول: یمكن أن یحكم بدخول الشھر إال بأحد أمرین في الشھور القمریة

ًلھالل لیلة الثالثین، فتكون رؤیتھ دلیال على أن الشھر الماضي ناقص، وأن عدة أیامھ تسع وعشرون یوماأن یرى ا وقد أشار هللا تعالى إلى . ً
ِوالقمر قدْرناهُ منازل حتى عاَد كالُعْرُجون القدیم : ذلك بقولھ ِ َ َ َ َ َ َْ ْ ِْ َ َ َ َ َ َ ََّ ِ : ھ وبقي فمعنى ذلكفھو على منازل ودرجات، فإذا سقطت الشمس قبل] 39:یس[َّ

أنھ قد بقي لھ درجة فحینئٍذ البد من اللیلة الثالثین التي : لكن لو سقط قبل الشمس فمعنى ذلك. أن الشھر كامل وأن ھذه اللیلة للشھر التالي
یحكم بوجوب صیام فإذا وجدت ھاتان العالمتان ُحكم بما یترتب علیھما، من القول بكمال الشھر، وحینئٍذ . تكون فیھا درجة القمر كاملة

صوموا : (رمضان، فإذا ُرئي الھالل لیلة الثالثین فحینئٍذ یثبت عندنا أن شھر رمضان قد دخل، والدلیل على ذلك قولھ علیھ الصالة والسالم
جوب الصوم، فمن ًبسبب رؤیتھ، فجعل الرؤیة سببا في و: تعلیلیة أي) لرؤیتھ(في قولھ صلى هللا علیھ وسلم : فالالم) لرؤیتھ وأفطروا لرؤیتھ

 ...... .رأى الھالل لیلة الثالثین فإنھ حینئٍذ یثبت دخول رمضان برؤیتھ على تفصیل عند العلماء؛ ھل یشترط العدل أو ال یشترط
 

 إذا غم الھالل
 

ھي الواضحة التي ال غیم : ًإما أن تكون السماء لیلة الثالثین صحوا، والسماء الصحو: الحالة األولى: إذا لم یر الھالل فال یخلو من حالتین
ًھو الغبار ونحو ذلك كالدخان الذي یجب الرؤیة، فالسماء إذا كانت صحوا والرؤیة ممكنة، وترائینا الھالل ولم نره؛ : فیھا وال قتر، والقتر

وھي أن ال تكون : ةالحالة الثانی.  تعتبر اللیلة من شعبان، وال تعتبر من شھر رمضان وال یحكم بدخول شھر رمضان-باإلجماع- فحینئٍذ 
فیھا غیم أو یكون فیھا قتر من غبار، كما یقع في بعض األحیان حین یأتي العجاج والریح بالغبار واألتربة فال یتمكن : ًالسماء صحوا، أي

تر أو دخان ًسواء من غیم أو ق الناس من رؤیة السماء، أو یكون ھناك حریق ودخان، فال یتمكن الناس من رؤیة السماء، فإذا حصل الحائل
إذا كانت السماء مغیمة، أو كان بھا قتر، فإننا نحكم بتمام شھر شعبان، وھذا ھو مذھب جمھور العلماء، : قال بعض العلماء: فللعلماء قوالن

كانت السماء ًأنھ إذا كانت لیلة الثالثین ولم نر الھالل سواء : ومنھم الحنفیة والمالكیة والشافعیة والظاھریة وطائفة من أھل الحدیث، أي
ًأنھم یتمون عدد شعبان ثالثین یوما، واستدلوا بما ثبت في الحدیث الصحیح عنھ علیھ : ًصحوا أو كانت مغیمة، فالحكم عندھم سواء، أي

لى هللا علیھ أن النبي ص: ووجھ الداللة). ًفأكملوا عدة شعبان ثالثین یوما: (وفي روایة) فإن غم علیكم فأكملوا العدة: (الصالة والسالم أنھ قال
األصل في : قالوا: والدلیل الثاني. ً فإننا نتم العدة ثالثین یوما-كأن یكون ھناك غیم- فنص على أنھ إذا لم ُیر الھالل ) فإن غم علیكم: (وسلم قال

.  كان على ما كانأن األصل بقاء ما :ًالشھر أنھ ثالثون یوما حتى یدل الدلیل على أنھ ناقص، فالنقص خالف األصل، والقاعدة في الشرع
یجب علینا إكمال العدة ألنھ األصل، وعلى ھذا فیجب : أننا في شعبان، ونشك ھل دخل رمضان أو ال، فلما كانت العدة ناقصة نقول: فاألصل
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قول اإلمام أحمد إذا كان ھناك غیم أو قتر فإنھ یصام ذلك الیوم ویحسب من رمضان، وھذا ھو : قالوا: القول الثاني. ًإتمام شعبان ثالثین یوما
رحمة هللا علیھ واختاره طائفة من أصحابھ، وھو أنھ إذا كانت السماء مغیمة أو بھا قتر فإنھ یجب صوم ذلك الیوم الحتمال كونھ من 

 الشيء إذا ّقدر: من التضییق، تقول العرب) اقدروا: (قولھ علیھ الصالة والسالم: قالوا) فإن غم علیكم فاقدروا لھ: (رمضان، واستدلوا بروایة
ِوقدْر في السْرد : ضیقھ، ومنھ قولھ تعالى َّ ِ ِّ َ ِوقدْر في : حینما علم داود صنعة اللبوس التي تكون لمنع ضربات السیوف ونحوھا، قال] 11:سبأ[َ ِّ َ َ

ِالسْرد  ِومْن قدر علْیھ : تعالىالتضییق، ومنھ قولھ : ضیق حلق السرد حتى ال یصاب اإلنسان إذا طعن أو جرح، فالتقدیر ھو: یعني] 11:سبأ[َّ َِ َ َ َ َُ
ُرزقُھ فلُینفق مما آتاُه هللا  َّ َ ْ ََّ ِ ِ ْ ُ ْ زق لمْن یشاُء ویقدُر : ضیق علیھ، ولذلك قال تعالى: أي] 7:الطالق[ِ ِهللا یْبُسط الرِّ ِْ َْ َ َ َ ََ َ ُ ُ یغني، : بمعنى: یبسط] 26:الرعد[َّ

نضیق شھر شعبان : أننا نقدر شھر شعبان، أي: فمعنى ذلك) لیكم فاقدروا لھإن غم ع: (یضیق، فلما قال علیھ الصالة والسالم: بمعنى: ویقدر
ًوال نعده كامال، ونجعلھ تسعا وعشرین، ثم ندخل في شھر رمضان : ًواستدلوا أیضا بأن النبي صلى هللا علیھ وسلم قال كما في الصحیحین. ً

النبي صلى هللا علیھ وسلم وصف شرف، ولیس بوصف نقص، على وھذا الحدیث یحتاج إلى تأمل؛ فإن وصف األمیة ألمة ) إنا أمة أمیة(
ًخالف ما یظن بعض الناس الیوم أن األمیة وصف نقص؛ فإن ھناك فرقا بین الجھل وبین األمیة؛ فالشخص قد یكون أمیا وھو عالم؛ فإن  ً

َُّھو ال: تعالى ًالنبي صلى هللا علیھ وسلم كان أمیا وھو أعلم من على وجھ األرض، وقال یِّین َ َذي بعث في األمِّ َ َُ ِ فھو وصف شرف ] 2:الجمعة[َِ
ال أن یقال محو األمیة؛ حتى ال یظن . محو الجھل: ولذلك األنسب أن یقال. یثبت ھذا) إنا أمة أمیة: (ال نقص، وقولھ علیھ الصالة والسالم 

: ًأشار بیدیھ ثالثا، یعني: قال الراوي) ب الشھر ھكذاإنا أمة أمیة، ال نكتب وال نحس: (قال علیھ الصالة والسالم . الناس أنھا صفة نقص
وقال . ًأن الشھر یكون ثالثین ویكون تسعا وعشرین: أي. ثم قبض إبھامھ في الثالثة: أشار ثالث مرات، قال: أي) وھكذا(ًثالثین یوما، 

 وعشرون، والشك في الثالثین، فاألصل في الشھر أن الیقین أن الشھر تسع: فمعناه) الشھر ھكذا وھكذا: (إنھ لما قال: أصحاب القول الثاني
فحینئٍذ نوجب على الناس صیام : ًتسع وعشرون عندھم، وحینئٍذ یكون كمال الشھر بتسع وعشرین، ویكون الیوم الثالثون مشكوكا فیھ، قالوا

ا حال بین الناس وبین رؤیة الھالل غیم أو وھو أنھ إذ: والذي یترجح والعلم عند هللا ھو قول الجمھور. ھذا الیوم؛ الحتمال كونھ من رمضان
ال : (قتر أنھ ال یجب علیھم صیام یوم الثالثین، والدلیل على ذلك نھي النبي صلى هللا علیھ وسلم في حدیث عبد هللا بن عمر في الصحیحین

بت أن األصل أن یكون الشھر ثالثین وھذا یدل على أننا ال نصوم یوم الشك، وھذا نھي تحریم، وإذا ث) تقدموا رمضان بصوم یوم أو یومین
َّصوموا لرؤیتھ وأفطروا لرؤیتھ، فإن غم علیكم فأكملوا العدة ثالثین: (ًیوما كما في الحدیث الصحیح في قولھ علیھ الصالة والسالم فھذا ) ُ

: فإن القدر یطلق بمعنیین) دروا لھفاق: (ًإن العدة تكمل ثالثین یوما أقوى؛ ألنھ اعتمد األصل، وأما روایة: نص صریح، فالقول الذي یقول
ّاحسب لي ھذا الشيء، وبین لي حقیقتھ وأعطني قدره : ِّقدر، یعني: تقول. وإما أن یراد بھ الحساب: الثاني. إما أن یراد بھ التضییق: األول

على ) اقدروا لھ: (یة حمل قولھوكانت المسألة مسألة حساب) اقدروا لھ: (وحقھ من العدد والحساب، فلما كان قولھ علیھ الصالة والسالم
معنى التضییق، : ًفلما كان الحدیث منبنیا على الحساب، وعندنا معنیان للقدر) أن مبنى الحدیث قرینة على معناه: (الحساب؛ ألن القاعدة تقول

ًمعنى یخالف نصوصا : معنیینومعنى التقدیر، وھو الحساب، حملناه على معنى الحساب؛ ألن القاعدة في األصول أنھ إذا تردد الحدیث بین 
اجعلوا : أي) اقدروا لھ: (ّفسر المراد بقولھ) أكلموا العدة ثالثین: (فلما جاءنا حدیث. ًأخرى، ومعنى یوافق، وجب صرفھ إلى المعنى الموافق

ًقدیم مع روایة اإلكمال، وبناء أكملوا عدة شعبان، فاتفقت روایة الت: أعطوا شعبان قدره، بمعنى: أي) اقدروا لھ: (لشعبان قدره، فیكون قولھ
  .ًفإنھ إذا حال بیننا وبین رؤیة الھالل في لیلة الثالثین غیم أو قتر، فإننا نكمل عدة شعبان ثالثین یوما: على ذلك

 
 رؤیة الھالل فرض كفایة

 
:  على ھذه الرؤیة، ومن ھنا قال العلماءرؤیة الھالل من األمور المھمة التي ینبغي أن یحافظ الناس علیھا؛ وذلك ألن األحكام الشرعیة تتوقف

فتساھل الناس في . ً تعتبر من فروض الكفایة، فلو قصر أھل بلد فیھ أتموا جمیعا-كرمضان وذي الحجة ونحوھا- إن رؤیة ھالل الشھور 
 إذا كان یوم التاسع -بإلى عھد قری-رؤیة الھالل یعتبر من المنكرات، وینبغي على طالب العلم أن یحیوا ھذه السنة؛ فقد كان الناس 

وحبذا لو یسألون أھل الخبرة ویعرفون منازل القمر قبل مغیبھ في األیام . والعشرین ولیلة الثالثین خرجوا إلى الصحراء؛ إلحیاء ھذه السنة
 حتى یمكنھم أن یثبتوا التي تسبق أیام الرؤیة، حتى یكون عندھم إلمام ومعرفة، ثم بعد ذلك یخرجون لرؤیة الھالل، ویعرفون درجاتھ ومنازلھ

األیام مركب على وجود  ھذا األمر؛ ألنھ إذا لم یقوموا بذلك فإنھ قد یوجد الھالل وال یتراءاه الناس، فیضیع حق هللا عز وجل، وصیام ھذه
غي توصیة أناس ولو ال ینبغي التساھل في رؤیة الھالل، بل إذا تساھل الناس أو انشغلوا فینب: ًوبناء على ذلك قال العلماء. ھذه الرؤیة

باألجرة؛ ألن فروض الكفایات إذا لم یوجد من یقوم بھا شرع إعطاء األجرة لمن یقوم بھذه بھا؛ لكي یثبت بھ حق هللا عز وجل من صیام 
  .األیام المفروضة

 
 حكم صیام یوم الشك

 
وم ھو یوم الشك، وھو یوم یحرم صومھ، ویوم الشك ھو وھذا باإلجماع؛ فإن ھذا الی]: َفإن لم ُیر مع الصحو لیلة الثالثین أصبحوا مفطرین[

یوم الثالثین، وسمي یوم الشك ألن لیلتھ تحتمل أن تكون من رمضان، وتحتمل أن تكون من شعبان، والیوم نفسھ یحتمل أن یكون من 
كما في الصحیحین من حدیث رمضان فیصام، ویحتمل أن یكون من شعبان، وقد نھى رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم عن صوم ھذا الیوم 

وعن عمار بن یاسر رضي هللا عنھ وعن أبیھ أنھ ) ًال تقدموا رمضان بصوم یوم أو یومین إال رجل كان یصوم صوما فلیصمھ: (أبي ھریرة 
علماء مجمعون وال. وھذا یدل على أنھ یحرم صیام یوم الشك) من صام الیوم الذي یشك فیھ فقد عصى أبا القاسم صلى هللا علیھ وسلم: (قال

من حیث األصل على كراھة الصوم، واختلفوا في التحریم، فكانت أسماء و عائشة رضي هللا عنھن یرین الجواز، وأنھ ال حرج على اإلنسان 
: ءأن یصوم یوم الشك، وُیعتذر لھما بعدم علمھما بالحدیث الذي نھى النبي صلى هللا علیھ وسلم فیھ عن صوم یوم الشك، وقال بعض العلما



 729 

وھذا ھو . إنھ یأثم بدل أن یؤجر: یجوز صومھ مع الكراھة، ولكن ظاھر الحدیث أنھ حرام وأنھ ال یجوز أن یصام، بل قال بعض العلماء
. وھذا نھي، واألصل في النھي أنھ یدل على التحریم) ال تقدموا رمضان بصوم یوم أو یومین: (الصحیح؛ ألن النبي صلى هللا علیھ وسلم قال

حرم النبي صلى هللا علیھ وسلم صیام یوم الشك؛ ألنھ ذریعة للتنطع والغلو، ولما فیھ من مشابھة أھل الكتاب؛ ألن أھل الكتاب : ماءقال العل
وقال . فرض علیھم صیام عدد معین من األیام فزادوا فیھا، فلما زادوا فیھا ابتدعوا في دین هللا ما لیس منھ، وھذا على سبیل الشك والوسوسة

إنما حرم صیام یوم الشك لما فیھ من إدخال الوسوسة على الناس، وبناء الشریعة على الوسوسة؛ ألنھ لیس من رمضان : علماءبعض ال
فدل على أنھ غیر ) ًإال رجل كان یصوم صوما فلیصمھ: (فیصومھ وھو یعتقد أنھ من رمضان، ویدل على ذلك قولھ صلى هللا علیھ وسلم

أنھ ال یجوز صیام یوم الشك، وأن صومھ حرام : فالصحیح. ذا لم یقصد أنھ من رمضان، وھذا ھو األولىقاصد لرمضان، فكأنھ یستثنیھ إ
على ظاھر النھي، إال إذا وافق صوم إنسان، كأن یكون ممن اعتاد صیام اإلثنین والخمیس، فوافق یوم الشك یوم اإلثنین أو یوم الخمیس فإنھ 

ً یوما ویفطر یوما، فأفطر یوم التاسع والعشرین ووافق أن الثالثین شك وثبت أنھ لیس من یصوم وال حرج، أو یكون من عادتھ أن یصوم ً
ًوعلى ھذا فإن اإلنسان إذا كان من عادتھ أن یصوم أو نذر نذرا فإنھ یصوم وال حرج علیھ، . رمضان فإذا أحب أن یصومھ؛ فحینئٍذ ال حرج

وإن : [قولھ]: وإن حال دونھ غیم أو قتر فظاھر المذھب یجب صومھ: [قولھ. والمنعوأما ما عدا ذلك فإنھ باق على األصل الموجب للحرمة 
كأن یكون ھناك دخان حریق ونحو ذلك فتمأل -ھو الذي یمنع من رؤیة الشيء، فإن حال بینھ وبین رؤیتھ غیم أو قتر أو دخان : الحائل]: حال

فھذا كلھ على ظاھر - المغرب، أو كان ھناك عجاج من غبار أو نحوه سحب الدخان السماء فتحجب رؤیة الھالل، وخاصة إذا كان في جھة
أنھ ال یصام كما ھو مذھب الجمھور لما ذكرناه من السنة الصحیحة عن : والصحیح.  مذھب اإلمام أحمد رحمة هللا علیھ أنھ یصام-المذھب

ًیة الھالل نھارا إما أن تكون قبل الزوال أو بعد الزوال، وقد رؤ]: ًوإن رئي نھارا فھو للیلة مقبلة: [وقولھ. رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم
ًإذا رئي الھالل نھارا قبل الزوال وجب قضاء ھذا الیوم، وإذا ُرئي بعد : ًاختلف السلف رحمة هللا علیھم في رؤیة الھالل نھارا، فمنھم من قال

أو بعد الزوال فھو للیلة التالیة، وھذا ھو الصحیح كما ھو مذھب الحنابلة إذا رئي قبل الزوال : ومنھم من قال. الزوال فإنھ یكون للیلة التالیة
ًأنھ إذا رئي في النھار سواء قبل الزوال أو بعد الزوال فإنھ للیلة القادمة، : والشافعیة وطائفة من أصحاب اإلمام مالك رحمة هللا على الجمیع

فجعل الصیام على ) صوموا لرؤیتھ: (أن النبي صلى هللا علیھ وسلم قال:  ذلكًوأنھ ال یعد دلیال على أن یوم الشك من رمضان، واألصل في
یدل على ) صوموا لرؤیتھ: (أن الرؤیة قد وقعت باللیل؛ ألنھ لو رئي في النھار فال یمكن الصیام، وعلى ھذا فیكون قولھ: الكمال، فمعنى ذلك

ھ أقرب إلى اللیلة التي تلي من اللیلة التي مضت باحتساب البدایة ال باحتساب ًأن الرؤیة إنما تكون باللیل؛ وألنھ إذا رئي نھارا فال شك أن
 ...... .النھایة

 
 لزوم أھل كل بلد برؤیتھم للھالل

 
إذا رئي في مكة فیلزم : ًإذا رأى الھالل أھل بلد لزم الناس في ذلك البلد أن یصوموا، فمثال]. وإذا رآه أھل بلد لزم الناس كلھم صومھ: [قولھ
یع أھل مكة الصیام، وإذا رئي في المدینة فیلزم جمیع أھل المدینة وھكذا بالنسبة لبقیة البلدان، فإذا رئي في موضع لزم أھلھ، لكن السؤال جم

: إذا تعددت األمصار كأن تكون رؤیتھ في المشرق، فھل یصوم أھل المغرب برؤیة أھل المشرق أو ال؟ للعلماء في ھذه المسألة ثالثة أقوال
أھل الجزیرة یرجعون إلى رؤیتھم؛ فإن رأوه لزمتھم الرؤیة في خاصتھم وال تلزم أھل : ًكل أھل بلد یرجعون إلى رؤیتھم، فمثال: ول األولالق

حدیث ابن عباس رضي هللا عنھما أنھ قدم علیھ : الشام وال أھل المغرب، وال أھل المشرق، والعبرة في كل مصر وقطر بحسبھ، وھذا دلیلھ
لكنا رأیناه لیلة السبت، : أنھم رأوه لیلة الجمعة، فقال ابن عباس رضي هللا عنھما: متى رأیتم الھالل؟ فأخبره: (ًلشام، فسأل كریبا كریب من ا

 فھذا یدل على أن: ، ففصل رؤیة بلده عن رؤیة غیرھم، فقالوا).ھكذا أمرنا رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم. ال: أال تعتدوا برؤیتنا؟ فقال: فقال
كل قطر ومنطقة بحسبھا، وھذا ھو الذي تدل علیھ الروایة الصحیحة في قول ابن عباس رضي هللا عنھما ویدل علیھ األصل؛ ألن المطالع 

ولما وجد . مختلفة، والمنازل متباعدة، بل قد یكون الفرق بین البلدین بقدر یومین؛ فحینئٍذ یصعب أن تلزم أھل المشرق برؤیة أھل المغرب
على العموم، فمعنى ) صوموا لرؤیتھ: (إن قولھ علیھ الصالة والسالم: ل على أنھ ال یمكن جعلھم بمثابة المكـان الواحد، إذ لو قلتالتفاوت د

أن یصوم أھل األرض كلھم برؤیة بلد واحد بل برؤیة قریة واحدة، وھذا ال شك أنھ غیر مراد؛ ألنھ قد یكون الیوم في بلد في المشرق : ذلك
ین، ویكون في بلد في المغرب یوم ثالثین، فیكون الفارق یومین، وال یمكن بحال أن نقول ألھل یوم الثمانیة والعشرین أن ثمانیة وعشر

أن رؤیة البلد الواحد رؤیة للجمیع، واحتجوا بقولھ : القول الثاني. إن كل بلد یعتد برؤیتھ: یصوموا برؤیة الذین ھم من بعدھم، وعلى ھذا قالوا
: القول الثالث التفصیل قالوا. وھذا یدل على أن الجمیع تكون رؤیتھم واحدة: قالوا) صوموا لرؤیتھ وأفطروا لرؤیتھ: (والسالمعلیھ الصالة 

ألنھم إذا كانوا في منزلة واحدة أمكننا أن : إذا تقاربت األماكن وكانت المنـزلة واحدة فإنھ یصام برؤیة البلد الواحد والعكس بالعكس، وقالوا
 أن لكل أھل بلد رؤیتھم، وذلك ألن النبي صلى هللا علیھ - والعلم عند هللا-والذي یترجح . نلزمھم بالعموم: أي) صوموا لرؤیتھ: (بقولھنلزمھم 

أنھا رؤیة لجمیع من في األرض، : أن رؤیة الرجل الواحد في البلد الواحد رؤیة للجمیع، ولیس المراد) صوموا لرؤیتھ: (وسلم قصد من قولھ
ًلف اثنان أن النھار عند غیرنا قد یكون لیال عندنا، والنھار عندنا قد یكون لیال عند غیرنا، وأن األماكن تتفاوت یوما ویومین؛ ولذلك وال یخت ً ً

إن العموم قد یخصص بداللة الحس، ویمثل علماء األصول لھذا : قال العلماء. على العموم) صوموا لرؤیتھ: (إن حدیث: ال یمكننا أن نقول
ُر كل شْيء بأْمر ربِّھا :  تعالىبقولھ َتَدمِّ َ ِ َ ِ ٍ َ َّ ُ وھذا العموم مخصص بالحس؛ ألنھا ما دمرت كل شيء، فھي ما دمرت األرض : قالوا] 25:األحقاف[ُ

ُر كل شْيء : ألنھ قال ٍتَدمِّ َ َّ ُ یل ھذا العام مخصص بداللة الحس وبدل: وھذا عام یشمل كل شيء في األرض، ومع ذلك قالوا] 25:األحقاف[ُ
إن رؤیة بلد رؤیة للجمیع، وھذه المسألة یقع فیھا خطأ كثیر وخلط كبیر، : ًوكذلك أیضا دلیل الحس عندنا ھنا، فإنھ ال یمكننا أن نقول. الوجود

نصوم مع بلد كذا، : نصوم مع بلد كذا، وفرقة، ففرقھ تقول: فرقة تقول: ولذلك تجد المسلمین في مشرق األرض ینقسمون قرابة ثالث فرق
 من خالل النصوص وسنة النبي صلى هللا -وهللا أعلم- والصحیح الذي یظھر . ال نصوم ال بكذا وال بغیره، بل نصوم برؤیتنا: وفرقة تقول

، وحینئٍذ یلزمھم ما یلزم الرائي من صیام ذلك : علیھ وسلم التي تقطع النـزاع أن كل أھل بلد ملزمون بالرؤیة، فإذا رأوا الھالل فالحمد 



 730 

فإن غم ) صوموا لرؤیتھ وأفطروا لرؤیتھ: (ر، وأما إذا لم یروا الھالل فإنھم باقون على األصل؛ ألن النبي صلى هللا علیھ وسلم قالالشھ
ًیتراءاه أھل المشرق وأھل المغرب كذلك، فإن ثبت عندھم جمیعا فبھا ونعمت، وإن لم یثبت أكملوا : ًالھالل فنجعل لكل بلد رؤیتھم، فمثال

ھل نتبع ھذا البلد، أو نتبع ھذا البلد؟ وھل : ًإن رؤیة بلد ھي رؤیة لغیره، فإن ذلك سیكون سببا في النزاع: كل على خیر، أما لو قلناالعدة وال
والذي یظھر من خالل السنة وخاصة حدیث ابن . نعتد بھذه الرؤیة أو بھذه الرؤیة؟ فتقع فتن كثیرة بسبب جعل الرؤیة الواحدة رؤیة للجمیع

، )ال، ھكذا أمرنا رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم : (-)اللھم فقھ في الدین وعلمھ التأویل: (الذي قال فیھ النبي صلى هللا علیھ وسلم-عباس 
 لرؤیتكم، فجعل لكل -یا أھل الحجاز-  لرؤیتكم، وصوموا - یا أھل الشام- صوموا : أي) صوموا لرؤیتھ وأفطروا لرؤیتھ: (ًفصار تفسیرا لقولھ

قة رؤیتھم، وھذا ھو الذي یندفع بھ اإلشكال ویزول بھ اللبس، وحینئٍذ إذا رأوا الھالل عملوا بالرؤیة، وإذا لم یروه أكملوا العدة أھل منط
 ...... .ًثالثین یوما

 
 األسئلة

 
 حكم من مات وعلیھ صوم

 
باسم هللا، والحمد : صیام عنھ ؟ الجوابرجل مات وعلیھ صوم بعض أیام أفطرھا في رمضان من غیر عذر، فھل یجوز لورثتھ ال: السؤال

ًفمن مات وعلیھ صوم سواء ترك ذلك متعمدا أو غیر متعمد، : أما بعد. ، والصالة والسالم على رسول هللا، وعلى آلھ وصحبھ ومن وااله
على أنھ یشرع أن یصوم الولي فھذا یدل ) من مات وعلیھ صوم صام عنھ ولیھ: (فإنھ یصوم عنھ ولیھ؛ ألن النبي صلى هللا علیھ وسلم قال

ًعن نیتھ، وھذا على العموم، سواء كان المیت ترك الصیام ذلك متعمدا أو غیر متعمد، وهللا تعالى أعلم ً.  
 

 ًحكم من أفطر أیاما من رمضان ال یعلم عددھا
 

ً أیاما ال یدري عددھا، فإنھ یبني من أفطر من رمضان: رجل أفطر في رمضان سابق وال یدري كم یوم أفطر فكیف یقضي؟ الجواب: السؤال
: نقول. أكثر: ًثالثین یوما؟ قال: نقول. أكثر: ًعشرین یوما؟ قال: نقول. أكثر: عشرة أیام؟ فقال: قدر، فلو قلنا: على التقدیر والخرص، نقول لھ

: نقول: ًإذا. قلیل: أربعین؟ قال: نقول.  كثیر:خمسین؟ فقال: ولو قلنا. خمسین: ًإذا نقول. ال أقل: ًإذا ستین؟ قال: نقول. أكثر: أربعین؟ قال
وھكذا حتى یصل إلى القدر الذي یغلب على ظنھ أنھ قد أصاب بھ القدر الواجب علیھ، وھذا یسمیھ العلماء الرجوع إلى . خمس وأربعون

أن الشریعة تنـزل التقدیر منـزلة : سبب في ھذافإنھ إذا تعذر علینا معرفة الحقیقة فإنھ یرجع إلى التقدیر، ویكلف اإلنسان بالتقدیر، وال. التقدیر
الیقین عند تعذر الحساب، ولذلك شرع الخرص كما في النخل، وشرع في المزابنة ألنھ یتعذر أن تنـزل العرجون وتعلم ما بداخلھ، وھذا رفق 

  .من هللا ویسر ورحمة بعباده، وهللا تعالى أعلم
 

 ًحكم من جامع زوجتھ وھو صائم تطوعا
 

إن : فبعضھم یقول: ما حكم من جامع زوجتھ في النھار وھو صائم صوم تطوع؟ بالنسبة للجماع للعلماء رحمھم هللا فیھ وجھان: لالسؤا
: النافلة أمرھا أخف؛ ألن النبي صلى هللا علیھ وسلم قال: ًالصیام إذا وقع فیھ الجماع تجب فیھ الكفارة فرضا كان أو نافلة، ومنھم من یقول

، فإذا كان ھذا المتنفل قبل أن یجامعھا استشعر أنھ یرید الفطر وأنھ قد عزف عن صیامھ وجامعھا، فإنھ ال شيء علیھ، )ر نفسھالمتطوع أمی(
  .وھذا على ظاھر الحدیث، كما لو أكل وشرب، وهللا تعالى أعلم

 
 حكم صیام سٍت من شوال لمن علیھ قضاء من رمضان

 
ًال حرج أن یصوم اإلنسان ستا من شوال : ًان أن یصوم ستا من شوال قبل القضاء؟ الجوابھل یجوز لشخص علیھ قضاء من رمض: السؤال

َفعدة مْن أیام أخر : أن قضاء رمضان انتقل إلى األیام األخر لقولھ تعالى: قبل أن یقضي رمضان، والسبب في ذلك َ َُ ٍ َّ ِ َِ ٌ ًوبناء على ] 184:البقرة[َّ
ج الغالب، وعلیھ فإنھ لو صام ھذه األیام الواجبة علیھ بعد أن یصوم الست فإن صیامھ خرج مخر) من صام رمضان: (ذلك یكون قولھ

ًإنھ یجب علیھ القضاء أوال وكان القضاء مثال عشرة أیام تقولون لھ: ولو قلنا. ًصحیح؛ ألنھ قد صام ستا وثالثین صم العشرة األیام، ثم صم : ً
: ھل تعتبرونھ قد صام رمضان؟ قالوا: نك قد صمت رمضان، فإذا صام العشرة نقول لھمحتى یصدق علیك أ: لماذا؟ قالوا: ًبعدھا ستا قلنا

ًإذا ال فرق : نقول. نعم: قالوا. بالقضاء قد نزلتم العشرة التي ھي من شوال منزلة رمضان: نعم، بعد أن یصوم العشرة یصوم الست، نقول
ًإذا صام العشرة من شوال فإنھ یعتبر قد صام رمضان كامال، فكذلك إذا : بین شوال وبین غیره، فھي في القضاء سیان كما أنكم تقولون

ّإن كان یكون علي الصوم من رمضان فال : (ولذلك قالت أم المؤمنین عائشة . صامھا من رجب أو صامھا من جمادى أو صامھا من غیره
من صام : ( األیام الفاضلة، فدل ھذا على أن قولھ وكانت تصوم- كما ثبت في الموطأ-، وقد كانت تصوم یوم عرفة )أقضیھ إال في شعبان

ًخرج مخرج الغالب، سواء قضاء أو أداء، ولو أخذ ھذا على ظاھره، وھو أنھ البد وأن یصوم القضاء أوال، ثم بعد ذلك یصوم ) رمضان ً ً
إنھا ال تصوم الست ألنھ : تقضي؟ ھل نقولالست فإن المرأة النفساء ال تنال ھذا الفضل؛ ألن المرأة النفساء ربما تستغرق رمضان كلھ، فمتى 

ًالمراد بھ أن یصوم رمضان أصال أو یصوم ) من صام رمضان: (إن النبي صلى هللا علیھ وسلم لما قال: ًوبناء على ذلك نقول. ال یمكنھا ذلك
، لمكان العادة إذا كانت وغالب النساء عندھن نقص في رمضان. ما یقوم مقام رمضان من القضاء، ویستوي ذلك في جمیع شھور السنة
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ًإذا صامت من شوال قضاء لھذه األیام تعتبر بمثابة الصائم لرمضان كامال، فنقول: تحیض، فإذا قلت شوال وغیره في ذلك على حد سواء، : ً
 وجدنا - هللا عنھكما جاء في حدیث زید رضي - ثم إننا إذا نظرنا إلى جھة المعنى . إضافة إلى ظاھر السنة في حدیث عائشة رضي هللا عنھا

ًأن المعنى أن ثالثین یوما بثالثمائة؛ ألن الحسنة بعشرة أمثالھا، وستة أیام بستین فأصبح المجموع ثالثمائة وستین یوما، فإذا كان ھذا ھو  ً
  .وهللا تعالى أعلم. المعنى فإنھ یستوي في الست أن تكون قبل القضاء أو بعد القضاء

 
 حكم نزول المذي في نھار رمضان

 
إما أن یستدعیھ اإلنسان ویحرك شھوتھ : األولى: المذي ال یخلو من حالتین: ما حكم نزول المذي في نھار رمضان؟ الجواب: السؤال

ویتعاطى أسبابھ بالنظر ونحو ذلك من األمور التي تھیج شھوتھ حتى خرج منھ المذي، فھذا ینقص هللا بھ أجره، ویعتبر من اللغو الذي یؤثر 
ًان ثوابا، وأما بالنسبة لصیامھ، فإن صومھ صحیح حتى یخرج منھ المني، فإن خرج منھ المني فقد أفطر، سواء أخرجھ في صوم اإلنس ً

حصول اإلثم : الثاني. بطالن صومھ: أحدھما: فإن أخرجھ باالستمناء كان لھ حكمان. بمباشرة للمرأة، أو أخرجھ باستمناء والعیاذ با
ما بالنسبة لبطالن صومھ باالستمناء فلظاھر السنة كقولھ علیھ الصالة والسالم في الحدیث القدسي عن هللا عز أ. بمخالفة الشرع باالستمناء

مطلق، وإن من الخطأ أن یقول بعضھم بجواز االستمناء، وبجوازه في رمضان وأنھ ) وشھوتھ: (، فقولھ)یدع طعامھ وشرابھ وشھوتھ: (وجل
لیس عنده من الورع وخوف هللا عز وجل ما یردعھ عن أن یأمر الناس بأمر : علم الذي یفتي بھذاال یؤثر في الصوم، وال شك أن طالب ال

مشتبھ؛ فإن طالب العلم إذا تقلد الفتوى وتوجیھ الناس ینبغي أن یأخذھم بالورع، وأن یصونھم عن حدود هللا عز وجل وأن یحفظھم وخاصة 
 هللا علیھم، وتفضي إلى ضرر في دین الناس، فكون اإلنسان یتساھل في شھوتھ على في المسائل التي یكون فیھا خالف بین العلماء رحمة

كالراعي : (ھذا الوجھ، ویتعاطاھا فإن ھذا أمر یفضي إلى استرسال الناس إلى ما فیھ الحرمة، ولذلك قالوا في قولھ علیھ الصالة والسالم
) ومن وقع في الشبھات وقع في الحرام: (ة، یقول النبي صلى هللا علیھ وسلموأقل درجاتھ الشبھ: قالوا) یرعى حول الحمى یوشك أن یرتع فیھ

ولذلك ال یجوز فتح الباب . ألنھ إذا لم یكن ھناك ورع وخوف من هللا عز وجل یردعھ عن ھذا المشتبھ فال یأمن أن یسترسل منھ إلى الحرام
قیقي، وبجواز شرب الدخان؛ ألنھ لیس بأكل وشرب حقیقي، وأن ھذا للناس في مثل ھذا، كقول بعضھم بجواز االستمناء؛ ألنھ لیس بجماع ح

 تبعات ومسئولیات على صاحبھ، فینبغي على طالب العلم أن یتنبھ إلى قولھ علیھ الصالة -نسأل هللا السالمة والعافیة-ال یفطر، وكل ذلك 
عان النظر في األحكام ودقة النظر في مقاصد الشریعة ومعرفة تفعل یحتاج إلى إم: والتفقھ) ًمن یرد هللا بھ خیرا یفقھ في الدین: (والسالم

ًال أعلم نصا، وال أرى بأسا، وھذا یجوز، ولیس فیھ أمر ظاھر یدل على تحریمھ، وھذا حسب علمھ، ولكنھ لو : مرامیھا، أما أن یأتي ویقول ً
إن الشھوة تحصل باالستمناء ویجد بھ اللذة كما یجدھا ًأمعن النظر كما أمعن من ھو أعلم منھ وأتقى  منھ وأورع لوجد األمر جلیا، ف

: ولذلك تجده إذا استمنى فإنھ ال ینصرف إلى الحرام، ومن ھنا قالوا. بالجماع، وإن كان في الجماع أشد وأكمل، لكنھ یجدھا في االستمناء
إذا خاف على نفسھ الزنا، ھل یستمني؟ : قالوابإباحتھ عند الضرورة ال على سبیل أنھ مباح بذاتھ، ولكن من باب ارتكاب أخف الضررین، 

ًیستمني، لكنھ إذا استمنى یكون حینئٍذ آثما إثما أصغر من وقوعھ في الزنا، ففھم البعض أن اإلذن بھ في حال الزنا إذن بھ على : قالوا ً
 لو أنھ خیر بین حرام قلیل وحرام كثیر، فإنھ :اإلطالق، وھذا من عدم إمعان النظر في كالم العلماء األجالء رحمة هللا علیھم، وھذا لھ أمثلة

من یخاف : أن العلماء رحمة هللا علیھم لما قالوا: یأثم بھذا الحرام األقل، فالمقصود: ال شك أنك ستصرفھ إلى الحرام األقل، لكن مع ذلك تقول
وعلى ھذا فإنھ إذا . ح في دین هللا عز وجلعلى نفسھ الزنا یستمني، فإنما ھذا من باب ارتكاب أخف الضررین ال أنھ یشرع ویجوز ومبا

 .وصلى هللا وسلم وبارك على نبینا محمد وعلى آلھ وصحبھ أجمعین. ًخرج منھ المني یعتبر مفطرا، وهللا تعالى أعلم
 

 [2[ أحكام الھالل وأھل العذر في رمضان -شرح زاد المستقنع 
 

یتعلق برؤیة الھالل، لكن تحقق ذلك والعمل بھ یرتبط بصفات من قال برؤیتھ، معرفة دخولھ وخروجھ، وھذا : من األحكام المتعلقة برمضان
وقد وضح الشیخ ھذه األحكام في ھذه المادة، ثم ذكر من یجب علیھ الصوم، ومن یكون . من عدالة ونحوھا، ویتفرع على ذلك أحكام مختلفة

  .ن المسائل المتعلقة بأھل األعذارًمعذورا یحق لھ الفطر، ومن ال یصح صومھ من أھل األعذار، وغیر ذلك م
 

 صفة من یعتد برؤیتھ
 

. بسم هللا الرحمن الرحیم الحمد  رب العالمین، والصالة والسالم على أشرف األنبیاء والمرسلین سیدنا محمد، وعلى آلھ وصحبھ أجمعین
من : ضان إذا رآه شخص واحد، والعدل المراد بھیصام شھر رم: أي]: ویصام برؤیة عدل ولو أنثى: [فیقول المصنف رحمھ هللا: أما بعد

ًالعدل من یجتنب الكبائرا ویتقي في األغلب الصغائرا فإذا كان مجتنبا للكبائر وھي المعاصي . یجتنب الكبائر ویتقي في غالب حالھ الصغائر
یمكن ألحد أن یسلم من الصغائر، وقد أشار ویجتنب في غالب حالھ؛ ألنھ ال : وقلنا. الكبیرة كالقتل والزنا وشرب الخمر ونحوھا فھو عدل

ًأي شیئا كثیرا: ًجما) . إن تغفر اللھم تغفر جما، وأي عبد لك ما ألما؟: : (علیھ الصالة والسالم إلى ذلك بقولھ في الحدیث وأي عبد لك ما . ً
غائر الذنوب، وصغائر الذنوب لھا أمثلة فال یمكن إلنسان أن یسلم من ص. أي عبد من عبادك لم یصب اللمم وھي صغائر الذنوب: أي: ألما
فالمقصود أنھ إذا . مثل النظرة، وإن كان بعض العلماء یفاوتھا بحسبھا؛ فالنظر إلى العورة المغلظة لیس كالنظر إلى الوجھ، ونحو ذلك: منھا

ال كبیرة مع : ًال، ولذلك قالوااتقى في غالب حالھ صغائر الذنوب فھو عدل، أما لو أصر على الصغیرة وداوم علیھا فإنھ ال یكون عد
 فإن صغائر الذنوب تھلك صاحبھا، كما أن الجبال تكون من دقائق الحصى، فإن ھالك اإلنسان قد. االستغفار، وال صغیرة مع اإلصرار

ن نظر ، فإذا كا)ال تنظر إلى معصیتك، ولكن انظر إلى من عصیت: (ولذلك یقول ابن عباس رضي هللا عنھما. یكون بصغائر الذنوب
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اإلنسان إلى عظمة هللا سبحانھ وتعالى فإن الصغیرة تصبح في عینھ كبیرة؛ لكن إذا استخف بذلك ونظر إلى أنھا شيء یسیر فقد تھلكھ 
 فالعدل ھو الذي یتقي في غالب حالھ صغائر الذنوب، ویمتنع من كبائر الذنوب، فإذا كان كذلك فھو العدل. وتوبقھ، نسأل هللا السالمة والعافیة

ْوأشھدوا ذوي عدل منكم : الذي تقبل شھادتھ، وھو الرضا الذي یعتد بشھادتھ، أشار هللا إلیھما بقولھ ُ ْ ِْ ٍ ْ َُ َ ََ ِ َممْن تْرضْون من : وقولھ] 2:الطالق[َ َ َِ َّ َِ
ِالشھَداء  َ ر العدل ھو الذي یفعل كبائر إذا شھد غیر العدل لم تقبل شھادتھ، وغی: معناه) شھد عدل: (وقولھ. فال یرضى إال العدل] 282:البقرة[ُّ

ًالذنوب، سواء كانت قولیة كأن یكون إنسانا نماما، أو یكون كثیر االغتیاب للناس، فھذا ال تقبل شھادتھ، وھذه من الكبائر القولیة، وأما الفعلیة  ً
ًان جریئا على ھذه الكبیرة فمن باب أنھ إذا ك: فكشرب الخمر والزنا؛ ولھذا تسقط عدالتھ ویجب رد شھادتھ، والسبب ذلك كما یقول العلماء

ًأولى أن یجرؤ على الكذب، ومن ھنا كان وجود ھذه الكبیرة یعتبر دلیال على أنھ غیر مأمون؛ ألنھ إذا لم یؤتمن على حق هللا فمن باب أولى 
فاسق : األول: ن الفاسق ینقسم إلى قسمینإ: أما الحنفیة رحمة هللا علیھم فعندھم تفصیل في الفاسق، فیقولون. ًأال یكون أمینا على حقوق الناس

ًكأن یكون معروفا بالكذب ومعروفا بارتكاب : فالفاسق التي تحصل بفسقھ التھمة. وفاسق ال تحصل بفسقھ التھمة: الثاني. تحصل بفسقھ التھمة ً
وھذا موجود فإنك قد ترى بعض الناس كأن یكون إنسان یشرب الخمر ولكنھ ال یكذب، : والفاسق الذي ال تحصل التھمة بفسقھ. كبائر الذنوب

ًعلى سمتھ أنھ لیس بمطیع، وتجده من أبر الناس بوالدیھ، وتجده محافظا على العھد ال یكذب وال یغش، فتجد مظھره على أن عنده بعض 
ره طیب لكنھ كذاب أو ًاإلخالل، لكن تجد في نفسھ وفي قرارة قلبھ ماال تجده عند من یوصف بكونھ صالحا، فقد تجد اإلنسان على سمت ظاھ

العبرة باألمانة، فإذا عرف بالصدق ولو : فالحنفیة رحمة هللا علیھم یقولون.  أو سارق أو شارب خمر في الخفیة-والعیاذ با-غشاش أو خائن 
تقوى التھمة في رد فال : كان یشرب الخمر أو یزني فإننا نقبل شھادتھ؛ ألنھ لما عرف بالصدق غلب على الظن أنھ صادق فیما یقول؛ قالوا

ُیا أیھا الذین آمنوا إْن جاءكم فاسق بنبإ فتبینوا : والذي یظھر أنھ ال تقبل شھادة من طعن في عدالتھ، لقولھ تعالى. شھادتھ ُ َُّ ِ ِ َُّ َ َ َ َ َ َ ََ َ َ ٍَ ِ ٌِ ْ َّ فأمرنا ] 6:الحجرات[َ
لتروي نوع من الرد؛ ألنھ لم یقبلھا مباشرة، وعلى ھذا بالتثبت والتبین والتروي في خبر ھذا النوع، فدل على عدم قبولھ؛ ألن التثبت وا

 ...... .أنھ ال تقبل شھادتھ، سواء كان ممن یغلب على الظن صدقھ أو ال یغلب على الظن صدقة: فالصحیح مذھب الجمھور
 

 مسألة قبول شھادة الفاسق عند انتشار الفسق
 

ابن فرحون في التبصرة والطرابلسي صاحب معین األحكام الذي كتبھ في مناھج ھنا مسألة ذكرھا شیخ اإلسالم رحمة هللا علیھ وأشار إلیھا 
لو حدث شيء في مكان ال تجد فیھ العدل أو قد ال تجد العدل إال بصعوبة، ثم جاء شھود من ھذا المكان الذي : القضاء وھذه المسألة تقول

ممن یعرف بالصدق، : أنھ إذا عم وانتشر فإنھ یقبل أمثل الفساق، یعنيأصحابھ فساق، فھل نقبل شھادتھم أو ال؟ قرر شیخ اإلسالم ابن تیمیة 
مسائل عموم البلوى، : والحقیقة أن كالم شیخ اإلسالم ابن تیمیة أصل قوي؛ ألن الحاجة تدعو إلیھ، وھي التي یسمونھا. أو یعرف باالنضباط

ق، فإذا كان الناس في سعة وكان العدول كثیرین فحینئٍذ نضیق أن األمر إذا ضاق اتسع وإذا اتسع ضا: وھي مفرعة على القاعدة المعروفة
  .كان العدول قلیلین فحینئٍذ یتسع األمر ونحكم بقبول شھادة من ھو أمثل: على الناس في الشھادة، أما إذا كان األمر على العكس، أي

 
 شھادة العدل الواحد برؤیة الھالل

 
الجمھور على أن شھادة الواحد تقبل، وأن ھذا لیس من :  فھل یصام أو ال؟ للعلماء وجھانفلو جاءنا رجل واحد وشھد أنھ رأى ھالل رمضان

ًوبناء على ذلك . ًباب الشھادة وإنما ھو من باب الخبر، ألن الشھادة البد فیھا من التعدد، وال تقبل فیھا شھادة الواحد، والشرع دائما یقبل العدد
 رضي هللا عنھما أنھ رأى الھالل وأخبر النبي صلى هللا علیھ وسلم فصامھ وأمر الناس بصیامھ؛ تقبل شھادة الواحد لحدیث ابن عمر: قالوا

أتشھد أن : (فدل ذلك على قبول شھادة الواحد في دخول شھر رمضان، وفي حدیث األعرابي أنھ شھد عند النبي صلى هللا علیھ وسلم، فقال لھ
ولكنھ حدیث ضعیف، وحدیث ابن عمر أقوى منھ ) ًقم فأذن بالناس أن یصوموا غدا! یا بالل : قال. نعم: ال إلھ إال هللا وأني رسول هللا؟ قال

إن قبول شھادتھ إنما : وإذا قلنا. وصححھ غیر واحد من العلماء منھم الحاكم وغیره، وھو یدل على أن شھادة الواحد یثبت بھا شھر رمضان
بول شھادة األنثى، فلو أن امرأة شھدت برؤیة الھالل قبلت شھادتھھا لكن من باب الخبر ھو من باب الخبر ال من باب الشھادة فحینئٍذ یقال بق

ًأن الشھادة یشترط فیھا العدد وأیضا البد أن یحكم القاضي بھا، فیأتي إلى مجلس القضاء ویشھد، ویثبت : ال من باب الشھادة، والفرق بینھما
وكذلك یشترط في الشھادة . ني رأیت الھالل ویصف رؤیتھ على وجھ تنتفي بھ التھمةأشھد أ: وكذلك تكون الشھادة بلفظ. الدخول بشھادتھ

إن كانت في : الذكوریة، فال یقبل فیھا أقل من شاھدین ویشترط فیھا الذكوریة، فال تقبل شھادة األنثى؛ ألن األنثى شھادتھا على نوعین
موال فاإلناث ال تقبل شھادتھن؛ لحكمة من هللا سبحانھ تعالى، والدلیل على األموال وما یتبع األموال قبلت شھادتھا، وإن كانت في غیر األ

أو ثمان، لكن في األموال في آیة البقرة  :أن هللا سبحانھ وتعالى في آیة النور أمرنا باستشھاد أربعة على الزنا فلو كانت المرأة تشھد لقال: ذلك
ِفإْن لم یكونا رُجلْین: قال سبحانھ وتعالى َِ ََ ََ َُ ِ فرُجل واْمرأتان ممْن تْرضْون من الشھَداء ْ َ َ َ َ َ َ َُّ ِ َّ َِ َ َِ َ فنـزل المرأتین منـزلة الرجل الواحد، وقال ] 282:البقرة[ٌ

َأْن تضل إْحَداُھما فتذكر : تعالى َِّ َُ َ َِ َّ ِ نزلھا ت: أن شھادتھا معھا بمثابة الرجل، تذكرھا، بمعنى: أي) فتذكر إحداھما األخرى(في قراءة ] 282:البقرة[َ
أن هللا سبحانھ وتعالى جبلھن على العاطفة، وفیھن من الضعف واللین ما جعلھ هللا عز وجل بحكمتھ لصالح : والسبب في ذلك. منزلة الذكر

 في ھذا الكون، فال یستقیم الكون باثنین بصفات واحدة متماثلة؛ ألن ھذا یفضي إلى مفاسد ال یعلمھا إال هللا سبحانھ وتعالى، ولكن جعل هللا
المرأة العاطفة واللین حتى تقوم على الذریة، فھذا اللین والضعف في مكان كامل وفي مكان ناقص فإذا جاءت المرأة تشھد فإنھا ال تستطیع 

لو أن المرأة خاصمت الرجل فإنھا تتكلم بكلمتین أو ثالث ثم تبكي وتستولي علیھا العاطفة، فال  :ولذلك یقول العلماء. ألن فیھا العاطفة
ًأن هللا جبلھا على ھذا حكمة منھ سبحانھ ورفقا باألوالد وبالذریة، فتجد من حنانھا وعطفھا على : تستطیع أن تكمل كالمھا، والسبب في ھذا

 ولما كانت الشھادة تحتاج إلى ترو وتثبت، فالشاھد یرى الدماء. ولدھا ما ال یستطیع الرجل أن ینزل منزلتھا وھذا لحكمة منھ سبحانھ وتعالى
ویرى األشالء ویرى القطع، فإذا كانت المرأة ضعیفة القلب فإنھا ال تستطیع أن تتحمل ھذا، ولذلك بمجرد أن ترى ھذه األشیاء فإنھا تصرخ، 
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ولربما تصاب بشيء في رؤیتھا مما یؤدي إلى التأثیر في شھادتھا، ومن ھنا منعت من الشھادة في غیر األموال، وعلى ھذا جماھیر العلماء 
أن : فالصحیح.  هللا علیھم، وظاھر القرآن یدل علیھ، فلو كانت شھادة المرأة في غیر األموال مقبولة لنص سبحانھ وتعالى على البدلیةرحمة

ما في حكم األموال كالشھادة على الوصیة التي تتضمن إثبات مال، فھذه یمكن أن یثبت  .شھادتھن قاصرة على األموال وما في حكم األموال
ھدنا بأن المیت أوصى لفالن بنصف مالھ أو بربع مالھ، أو بثلث مالھ، ونحو ذلك، فھذه شھادة وإن لم تكن مالیة محضة لكنھا آیلة بھا إذا ش

  .إلى المال، وھي التي یسمونھا الشھادة في حكم المال
 

 حكم إكمال رمضان عند تبین خطأ الشھادة
 

ال زال المصنف رحمھ هللا ]. ًثین یوما فلم یر الھالل، أو صاموا ألجل غیم لم یفطرواوإن صاموا بشھادة واحد ثال: [یقول المصنف رحمھ هللا
یبین لنا األحكام المتعلقة برؤیة الھالل، فبعد أن بین األحكام المتعلقة بثبوت شھر رمضان ودخولھ، شرع في بیان ما یتعلق بالخروج من 

ً الشھر ثالثین یوما، وذلك أنھم إذا صاموا ثالثین یوما فقد تم الشھر، شھر رمضان، واألصل أن الخروج من شھر رمضان یكون بتمام ً
فھي أن یشھد العدالن لرؤیة ھالل شھر شوال، فإذا شھد العدالن أنھما رأیا ھالل : وأما العالمة الثانیة. ًوحینئٍذ یكون ما بعده من شوال قطعا

فجعل رؤیة ) فإن شھد عدالن فصوموا، وإن شھد عدالن فأفطروا: (قالشھر شوال فإن الناس یفطرون؛ ألن النبي صلى هللا علیھ وسلم 
ًإذا شھد عدل واحد، ثم أكمل الناس العدة ثالثین یوما : لكن ھنا مسألة، وھي. العدلین موجبة لثبوت دخول شھر شوال وانتھاء شھر رمضان

. ومن ھنا فإنھ یجب علیھم أن یتموا العدة لظھور خطأ الشھادةھذه أمارة ودلیل على خطأ الشاھد، : من رمضان ولم یروا الھالل، قال العلماء
على ما - لو كان ھناك غیم لیلة الثالثین من شھر شعبان، ولم یتمكنوا من رؤیة الھالل، فإن المذھب : وھكذا الحال في المسألة التي ذكرناھا

قول بصیامھ لو صاموا ثم أتموا العدة ثالثین، وتراءوا أنھ ال یصام، لكن على ال:  أن یصام ذلك الیوم، وإن كان الصحیح- قرره المصنف
ً یعتبر كامال، وحینئٍذ علیھم أن - شھر شعبان: أعني-ھذا یدل على أن الشھر : الھالل لیلة الواحد من شوال على تمام الشھر فلم یروه، قالوا

أن یشھد عدل واحد، ثم نحكم بدخول شھر :  األولى:وعلى ھذا ھناك حالتان ذكرھما المصنف. ًیتموا عدة رمضان ثالثین یوما وال یفطرون
ًرمضان، ثم بعد تمام العدة ثالثین یوما نتراءى الھالل لیلة شوال فال نراه، وعلى ھذا تبین لنا خطأ الشاھد الواحد؛ ألن الخطأ في الشاھد 

أن بعض :  وھذا على سبیل االحتیاط، وھذه قاعدةًالواحد أكثر منھ من الخطأ في الشاھدین، وحینئٍذ یلزمون بتمام شھر رمضان ثالثین یوما،
العلماء یحتاط في الخروج من شھر رمضان أكثر من احتیاطھ في دخول شھر رمضان، ولذلك یرون أنھم في ھذه الحالة یتمون العدة ثالثین 

أنھ : مذھب المرجوح، وإن كان الصحیحھذا على ال). أو صاموا ألجل غیم لم یفطروا: (الثانیة في قولھ. ًیوما حتى یخرجوا من الصوم بیقین
 ...... .ًإذا كان ھناك غیم لیلة الثالثین من شعبان أنھ یجب إتمام عدة شعبان ثالثین یوما

 
 حكم من رأى ھالل رمضان أو شوال وحده

 
ً فلو أن إنسانا رأى ھذه مسألة مفرعة على الشاھد الواحد،]. ومن رأى وحده ھالل رمضان ورد قولھ، أو رأى ھالل شوال، صام: [وقولھ

 فقد وقع في یقین نفسھ أن -أو رأى ھالل شھر شوال، فجاء یشھد فلم تقبل شھادتھ وردت، وھو متأكد أنھ قد رأى الھالل-ھالل شھر رمضان 
 رمضان قد دخل، ولكن في حكم الشرع الظاھر أن رمضان لم یدخل، فھل نوجب علیھ في خاصة نفسھ أن یصوم ھذا الیوم أو ال یصوم؟

نوجب علیھ الصیام ألنھ قد تحقق من دخول شھر رمضان؛ وھو متعبد  عز وجل بما تحققھ، وقد أوجب هللا : منھم من یقول: للعلماء مذاھب
فحینئٍذ یلزمھ أن : على من رأى الھالل أن یصوم، وھذا قد تحقق من رؤیتھ وأن ھذه اللیلة من رمضان، فال وجھ إلسقاط الصوم عنھ، قالوا

كما لو أنھم : قالوا) صوموا لرؤیتھ وأفطروا لرؤیتھ: (أن العبرة بجماعة المسلمین؛ ألن النبي صلى هللا علیھ وسلم قال: لقول الثانيا. یصوم
فقد تعبدھم هللا عز وجل بالدخول، فحینئٍذ ال نوجب علیھ ھذا الیوم؛ ألنھ لیس من :  قالوا-مع أنھ رمضان حقیقة-تراءوا الھالل فلم یروه 

وھذا المذھب من أقوى . ًدخول رمضان یوجب علیھ الصیام، وفي خروجھ ال یفطر احتیاطا: والقول الثالث یفصل فیقول. ًحكمارمضان 
ولذلك . أن الدخول تقبل فیھ شھادة الواحد كما ذكرنا، وأنھ من باب الخبر: والسبب في ھذا -التفریق بین الدخول وبین الخروج: أي-المذاھب 

 فباإلجماع أنھ یصوم، مع أنھ في ھذه الحالة لم یثبت شھر رمضان عند -ًكما لو كان مسافرا فرآه وحده-رمضان وحده من رأى ھالل : نقول
: أما الخروج فقد قال صلى هللا علیھ وسلم . إذا رآه في الدخول وجب علیھ أن یصوم؛ ألن الدخول تقبل فیھ شھادة الواحد: الجمیع، فنقول

إنھ یفطر، وإنما یبقى مع جماعة المسلمین؛ ألن الفطر : مر إلى جماعة المسلمین، ففي الخروج ال نقول لھفرد األ) فطركم یوم تفطرون(
إنھ قد ثبت في ذمتھ صیام الیوم األول من رمضان بیقین؛ ألنھ قد استیقن برؤیة الھالل : للجمیع بخالف دخول شھر رمضان، ولذلك نقول

ً ولكننا ال نوجب علیھ الفطر خروجا؛ ألن الفطر مقید بالجماعة، فیفطر إذا ثبتت رؤیتھ مع رؤیة ًبنفسھ، وحینئٍذ نوجب علیھ الصیام دخوال،
ًغیره وحكم بھا، وال یفطر إذا ردت شھادتھ أو كان شاھدا واحدا ولم تقبل شھادتھ ًیفطر سرا، ولكن القول بالتفصیل : وھناك مذھب یقول. ً

لى هللا علیھ وسلم قبل شھادة ابن عمر وحده في دخول شھر رمضان، فألزم الجماعة بشھادة ًاعتمادا على السنة أقوى وأظھر؛ ألن النبي ص
ابن عمر ، فلئن نلزم الشاھد نفسھ والرائي نفسھ من باب أولى وأحرى، ولكن في الخروج ردنا النبي صلى هللا علیھ وسلم إلى جماعة 

 لیلة الخمیس والناس لم -ًمثال- لمین كلھم، كما لو رأى ھالل ذي الحجة فجعل الفطر لجماعة المس) فطركم یوم تفطرون: (المسلمین فقال
ال یصح وقوفھ لوحده؛ ألن الوقوف بجماعة المسلمین، وعلى ھذا فإنھ : ًیروه، ثم بعد ذلك أصبح وقوف الناس متأخرا عن وقوفھ؛ فإننا نقول

أن الشرع یحكم : یف نحكم بالظاھر ونترك الباطن؟ والجوابك: وقد یشكل على ھذا مسألة. یصح أن یصوم وحده وال یصح أن یفطر لوحده
 رأى امرأة على الزنا، وقد رآھا بعینھ وشھد أنھا زانیة، أو شھد -والعیاذ با-ًلو أن رجال : مثال ذلك. بالظاھر، ویلغي الحقیقة والباطن

: جماع یجلد ھؤالء الثالثة، ویعتبرون قذفھ، وهللا تعالى یقولرجالن أو ثالثة أنھا زانیة، فأتي بھا إلى القاضي فلم تعترف وأنكرت، فإنھ باإل
َفأْولئك عنَد هللا ُھم الكاذُبون  َِ ِ َِ َْ ُ ِ َّ ْ َ فوصفھم بالكذب بالنسبة للظاھر؛ لكنھم في الحقیقة والباطن صادقون، ولذلك یعطي الحكم للظاھر، ] 13:النور[ُ
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إنكم تختصمون إلي، فلعل بعضكم أن یكون ألحن بحجتھ من : ( الصالة والسالم قولھ علیھ: ومن أمثلتھ. والباطن مرده إلى هللا عز وجل
فدل على أن حكم الظاھر ال یبیح الباطن، كما أن الباطن ال یبیح حكم الظاھر، وعلى ھذا فرقت ) بعض، فأقضي لھ على نحو مما أسمع

ً فنعتبره ملزما بالصیام برؤیتھ، كما لو رآه وحده في -وھو دخول شھر رمضان- ًالشریعة، فما كان الشرع معتبرا فیھ بشھادة الواحد 
استثناء كالدخول،  أما بالنسبة لخروج رمضان فقد جاء النص باعتبار الشاھدین، ولم یأت. علیھ أن یصوم: الصحراء فإنھم كلھم یقولون

أت فیھ استثناء، فبقینا على األصل من كونھ فالدخول جاء فیھ استثناء في حدیث ابن عمر ، فقبلت فیھ شھادة الواحد، وأما الخروج فلم ی
إنھ یقید بجماعة المسلمین؛ لورود النص بتأكید : ًمطالبا بصیام ھذا الیوم الذي ھو یوم الثالثین، واألصل أن الشھر كامل، وعلى ھذا یقولون

حد، فخفف في الدخول ولم یخفف في ففي الخروج ورد النص بتأكید الجماعة، وفي الدخول ورد النص باالعتداد بشھادة الوا. الجماعة
احتیاط ینبني على دفع الشبھة والبعد عن الریبة، : األول: واالحتیاط ینقسم إلى قسمین. الخروج، وھذا ھو الذي یسمیھ العلماء مذھب االحتیاط

دع ما یربیك إلى ما ال : (ة والسالموقولھ علیھ الصال) فمن اتقى الشبھات فقد استبرأ لدینھ وعرضھ: (واألصل فیھ قولھ علیھ الصالة والسالم
ًاحتیاط یكون مستندا إلى النصوص، فلما جاء النص بقبول شھادة الواحد دخوال؛ احتطنا وقلنا: الثاني). یریبك یجب علیھ الصوم، فكان : ً

یبقى على صیامھ، :  نقول لھًأفطر؛ ألنھ لو أفطر ربما أفطر یوما من رمضان، ولكن في الخروج: االحتیاط أن یصوم، بخالف ما لو قلنا لھ
ًفأصبح االحتیاط ھنا مستندا إلى أصل الشرع، فكان اعتباره أولى وأحرى مع األصل الذي دل على أنھ ینبغي للمسلم أن یخرج من الریبة 

 ...... .والشبھة
 

 وجوب الصیام على كل مسلم مكلف قادر
 
ضة هللا عز وجل على كل مسلم، فالكافر ال یلزمھ صوم بالنسبة لھ، بمعنى یجب، وھو فری: أي: یلزم]. ویلزم الصوم لكل مسلم مكلف قادر[

أنھ ال یخاطب وال یصح منھ صومھ إال بعد أن یحقق أصل الدین وھو التوحید، فلو صام الدھر كلھ وھو لم یوحد هللا فال عبرة بصیامھ، قال 
َوقدْمنا إلى ما عملوا مْن عمل فجعلناهُ : تعالى َ َ َْ َُ َ َ َ َ َ ٍَ ِ ِ َِ ًھباء منثورا ِ ًُ ْ َ َ فالكافر ال یعتد بصومھ وال یعتد بطاعتھ حتى یسلم، فإن أسلم أثناء ] 23:الفرقان[َ

وإن أسلم أثناء الیوم وجب علیھ اإلمساك بعد إسالمھ وقضاء ذلك الیوم، . الشھر وجب علیھ أن یصوم ما بقي، وال یجب علیھ قضاء ما مضى
أنھ لما (اه معاویة رضي هللا عنھ وأرضاه كما في الصحیح، عن النبي صلى هللا علیھ وسلم وھذا مبني على حدیث یوم عاشوراء الذي رو

ًإن هللا فرض علیكم صیام ھذا الیوم، فمن أصبح منكم صائما فلیتم صومھ، ومن أصبح منكم مفطرا فلیمسك بقیة : كان یوم عاشوراء قال ً
قضي ھذا الیوم؛ ألنھ لما أسلم ولو قبل غروب الشمس بلحظة فقد وجب علیھ قضاء فیجب على الكافر أن یمسك بقیة الیوم، ثم ی: قالوا) یومھ

إنھ یطالب بالقضاء، وأما بالنسبة لألیام التي مضت فإنھ ال یطالب بقضائھا لوجود االنفصال، وفرق بین المتصل : ھذا الیوم، ولذلك یقولون
 مضى من رمضان منفصل؛ فوجبت علیھ العبادة المتصلة دون العبادة والمنفصل، فإن إفطاره في الیوم نفسھ متصل، وإلزامھ بقضاء ما

مكلف، تضمن ذلك : فإذا قیل. ًویشترط بعد اإلسالم أن یكون مكلفا، والتكلیف یكون بالعقل والبلوغ) على كل مسلم مكلف: (وقولھ. المنفصلة
ًكونھ عاقال وكونھ بالغا، فال یجب الصوم على صبي، وال یجب الصوم على مجن أما الصبي فالسنة إذا أطاق الصوم أن یعود علیھ من . ونً

، ولكن )أنھم كانوا یروضونھم على الصیام، ویعطونھم اللعب یلعبون بھا وھم صبیان(الصغر، كما في حدیث أنس رضي هللا عنھ وأرضاه 
ال یحمل فوق طاقتھ؛ ألن ھذا یزعجھ ولربما أما إذا كان صغیر السن ویتضرر باإلمساك ولو بعض الیوم؛ فإنھ . ًینبغي أن یكون مطیقا لذلك

ًیجعلھ یكره ھذه العبادة، فإنھ إذا أطاقھا ألفھا وأحبھا كما أمر األولیاء أن یأمروا صبیانھم بالصالة لسبع؛ تعویدا لھم على ھذه العبادة 
 أو یكون دون ذلك إذا أحب ھذه العبادة ًوترویضا لھم علیھا، فیعود الصبي الصیام من الصغر، كأن یكون ابن العاشرة أو الحادیة عشرة،

وأما  .وألفھا، وإذا صام فلیشجعھ ولیھ على ذلك ویعینھ علیھ؛ لما فیھ من تحصیل مقصود الشرع من تحبیب العبادة لنفسھ وتعویده علیھا
ع ویخلط، فإذا أصبح یضیع وھكذا لو صار كبیر السن فأصبح یضی. ًالمجنون فال نطالبھ بالصوم، سواء بلغ مجنونا أو طرأ علیھ الجنون

ًویخلط أو كان مجنونا وحصل لھ ھذا التضییع والخلط أو الجنون أثناء الصوم، فإننا ال نلزمھ بذلك الیوم، سواء كان جنونھ مسترسال أو  ً
 الذي كان فیھ ًوإذا كان جنونھ متقطعا بأن طرأ علیھ الجنون في نصف رمضان، فالنصف الذي جن فیھ لیس علیھ قضاؤه، والنصف. ًمتقطعا

ًعاقال صحیحا فإنھ یطالب بصیامھ ًوإذا أفاق بعد ذلك فال نطالبھ بقضاء الشھر إن كان مجنونا في الشھر كلھ؛ ألن المجنون حال جنونھ غیر . ً
 ...... .مكلف

 
 حكم صیام المغمى علیھ

 
فبعضھم ربما یستمر الشھر والشھرین وربما السنة وھل المغمى علیھ في حكم المجنون أو في حكم النائم؟ كما یقع اآلن في موتى الدماغ 

بكاملھا، وقد یستمر سنوات وھو تحت ھذه األجھزة وقد مات دماغھ، فمثل ھذا ال یطالب بصوم، بل ال یطالب أولیاؤه ال بقضاء وال بإطعام؛ 
ًطالب بقضاء، وال یطالب أولیاؤه أیضا بالقضاء أو ًألنھ لم یجب علیھ الصوم أصال، إذا قرر األطباء أنھ قد فقد عقلھ، فإنھ في ھذه الحالة ال ی

في حال إفاقتھ یطالب بالصوم، : وأما بالنسبة للجنون المتقطع فحكمھ ما ذكرناه. ًبالصیام عنھ وال باإلطعام؛ ألنھ غیر مكلف بالصوم أصال
  .یھا بالصومویطالب بالقضاء إن أفاق أثناء الیوم، وبالنسبة لألیام التي ھو فیھا عاقل فإنھ یطالب ف

 
 اشتراط القدرة في الصیام

 
ًیشترط للصائم أن یكون قادرا على الصوم، فخرج بھذا المریض، فإن المریض ال یلزم بالصوم إذا كان ال یستطیع معھ : أي) قادر: (قولھ

فھناك نوعان من .  إن صامالصوم، سواء كان ال یستطیع بالكلیة كأن یخشى على نفسھ الموت، أو كان المرض یوجب الحرج والمشقة علیھ
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أن یقرر األطباء أنھ لو صام فإنھ سیھلك، كما یقع في بعض الحاالت التي یكون فیھا فشل الكلى، بحیث یقرر األطباء : النوع األول: المرض
ث عھد بعملیات أنھ في حالة خطرة بحیث لو انقطع عن الماء فإن مصیره إلى الموت والھالك، وھكذا إذا كان فیھ مرض قلب، أو كان حدی

ًویحتاج إلى االستمرار على دوائھا، فمثل ھؤالء یلزمھم ویجب علیھم أن یفطروا؛ ألن تعاطي األسباب الموجبة للھالك ال یؤمر بھ شرعا، 
؛ ألنھ قد تحقق أو غلب: ولذلك قال العلماء على ظنھ أنھ  ًمن ترك أكل المیتة وھو مضطر لھا حتى مات، یحكم بكونھ قاتال لنفسھ والعیاذ با

أنھ ال یجوز للمسلم إذا توقفت نجاتھ على أمر أن :  إلى ھذا القول-رحمة هللا علیھ-وقد أشار شیخ اإلسالم . سیموت فتعاطى أسباب الھالك
ِوال تلقوا بأْیدیكم إلى التْھلكة : یتعاطى أسباب فوات النفس؛ ألن هللا تعالى یقول َِ ُ َّْ َ ِ ِْ ُ ُ َُ ٍ هللا وال في شریعتھ إلزام إنسان فلیس في دین] 195:البقرة[َ

بالصوم على وجھ یوجب ھالكھ، ولذلك أسقط هللا الصوم في حال المرض لمكان المشقة الفادحة؛ فألن یسقط في حال الخوف على النفس من 
كان یجد المشقة ًفإنھ إذا كان المرض مخوفا بحیث یخشى على صاحبھ أن یھلك فإنھ ال یصوم، وأما إذا : وعلى ھذا. باب أولى وأحرى

والحرج فإنھ یخیر بین الفطر وبین الصوم، واألفضل لھ أن یفطر؛ لما فیھ من األخذ برخصة هللا عز وجل؛ وألن النبي صلى هللا علیھ وسلم 
ال أما لو كان في ح. على من یشق علیھ ویحرجھ: أي) لیس من البر الصیام في السفر: (عتب على الرجل أن شق على نفسھ بالصوم، وقال

ًلو أن إنسانا كسرت یده، لكن : مثالھ. مرضھ یطیق الصوم، والصوم علیھ یسیر بدون حرج، فاألصل فیھ أنھ مطالب بالصوم، وال یرخص لھ
إنھ یجب علیھ أن یصوم إال في حالة ما إذا كان عنده ألم شدید وتوقف على عالج یسكن لھ ھذا األلم، : كسر الید ال یتأثر بالصوم، فنقول

ٍوما جعل علْیكم في الدین مْن حرج :  في تسكینھ من باب دفع الحرج، وهللا تعالى یقول- رحمھم هللا-ض العلماء فرخص بع َ َ َ َ َ َ َ َِ ِِ ِّ ْ ُ : ًإذا]. 78:الحج[َ
ًالبد أن یكون المكلف قادرا، فإذا كان قادرا فإنھ یجب علیھ، والدلیل على اشتراط القدرة قولھ تعالى ْال ُیكلُف هللا نف: ً َ َُ َّ َسا إال ُوْسعھا ِّ َ َّ ِ ً

إن : (فأمرنا أن نتكلف من األعمال والعبادات ما نطیقھ، وقال) اكلفوا من األعمال ما تطیقون(وقولھ علیھ الصالة والسالم ] 286:البقرة[
ًالمنبت ال ظھرا أبقى وال أرضا قطع عبادة على مضض فالشخص الذي یصوم وھو غیر قادر سینتھي بھ األمر إلى أن یھلك، أو أن یؤدي ال) ً

  .وسآمة وملل، ولربما یترتب على ذلك ضرر أعظم من تركھ للصوم
 

 وجوب اإلمساك حال قیام البینة برؤیة الھالل
 

: مأخوذة من البیان، یقال: البینة]. ًوإذا قامت البینة في أثناء النھار وجب اإلمساك والقضاء على كل من صار في أثنائھ أھال لوجوبھ: [وقولھ
ھي الدلیل الذي یظھر صدق الدعوى ویكشف وجھ الحق، فلو أن اثنین : ح إذا اتضح ضوؤه، والشيء البین ھو الواضح، والبینةبان الصب

فجاء . لیس لھ عندي شيء، وأنكر: فقال فالن. ًلي على فالن ألف لایر دینا: ًاختصما عند القاضي، فادعى أحدھما على اآلخر شیئا، كأن یقول
ًاحتمل أن یكون صادقا واحتمل أن . لي على فالن ألف لایر: ھذه بینة أظھرت صدق الدعوى؛ ألنھ لما قال: ن، فنقولالمدعي بشاھدین عدلی

والظھور الغلبة، كما . ًیكون كاذبا، واألصل أن المدعى علیھ بريء حتى یثبت أنھ مدان بھذا الحق، فلما جاء بالبینة أظھرت صدق الدعوى
ِفأْصبُحوا ظاھ: قال تعالى َ َ َ َرین َ غالبین، فكأن صدق الدعوى وكذبھا في منزلة واحدة عند االدعاء، فلما جاء بالبینة أظھرت : أي] 14:الصف[ِ

لیس لھ علي ألف لایر، التبس وجھ الحق، فلما قام الشاھدان : فقال فالن. لي على فالن ألف: صدق الدعوى وكشفت وجھ الحق، ألنھ لما قال
واألصل في . إن البینة ھي ما یظھر صدق الدعوى ویكشف الحق: فعلى ھذا قالوا. لى فالن ألف لایرلي ع: انكشف أن الحق مع من قال

البینة أن تكون بشھادة العدلین على الشروط المعتبرة، لكن قد تكون البینة امرأة واحدة كالشھادة على الرضاعة، كما قال صلى هللا علیھ 
أرضعتك وفالنة، فإنھ یثبت حینئٍذ أنھا أخت لك، وھكذا لو أن امرأة :  الواحدة، فلو قالت امرأةفقد قبل شھادة المرأة!) كیف وقد قیل؟: (وسلم
ً شھدت بأن المولود استھل صارخا، فإن المولود والجنین ال یرث إال إذا تحققنا من حیاتھ، وال نتحقق - وھي التي تشرف على الوالدة-قابلة 

ًوالدتھ، فلو ولد میتا لم یكن لھ شيء، فنحتاج لكي نثبت المیراث لھ أن یستھل صارخا، بمعنىمن حیاتھ إال إذا عاش لحظة على األقل بعد  ً :
ًبأن یحدث منھ الصوت أو الحركة التي تدل على الحیاة حال والدتھ على خالف عند العلماء، فإذا شھدت امرأة واحدة أنھ استھل صارخا 

وھذه من المسائل التي تكون فیھا البینة قاصرة وناقصة، . ة، كما قبلنا شھادة المرضعةقبلت شھادتھا في االستھالل، لمكان الضرورة والحاج
شاھدان عدالن قاما بالشھادة على وجھھا بأنھما قد رأیا الھالل لیلة البارحة، وإذا لم یر الناس الھالل فأصبحوا : وعلى ھذا فالبینة ھي

ت عند القاضي أنھا رأت الھالل لیلة البارحة، وأن ھذا الیوم ھو األول من رمضان، مفطرین في یوم الثالثین من شعبان، فجاءت البینة وشھد
: یعني-إن هللا فرض علیكم صوم ھذا الیوم : (والدلیل على ذلك أن النبي صلى هللا علیھ وسلم قال. فیأمر القاضي بالنداء في الناس أن یمسكوا

فإن ھؤالء الذین أفطروا إنما أفطروا في ) ًأصبح منكم مفطرا فلیمسك بقیة یومھً فمن أصبح منكم صائما فلیتم صومھ، ومن - یوم عاشوراء
ًأول األمر وھم یظنون أن الصوم غیر واجب، بل على یقین بأنھم یفطرون، وكان الصیام تخییرا ال إلزاما، فلما أمرھم النبي صلى هللا علیھ  ً

م یروا الھالل أول الیوم؛ لمكان عدم العلم، فإذا علموا وتحققوا فقد تبین أن ھذا الیوم فیعذر أھل البلدة إذا ل: وسلم باإلمساك بقیة الیوم، قالوا
یجب علیھم صیامھ، فعذروا بالفطر بأولھ وال یعذرون بالفطر في باقیھ، فیلزمھم اإلمساك بقیة الیوم على ظاھر حدیث معاویة رضي هللا 

ال عبرة بالظن الذي بان أنھ خطأ، فھم قد بنوا : أنھ ال عبرة بالظن البین خطؤه، أي: ثم یلزمھم قضاء ھذا الیوم؛ ألن القاعدة في الشرع. عنھ
على غلبة الظن بأن شعبان كامل، ثم تبین أن ھذا الظن خاطئ، وقد تحقق أن ھذا الیوم من رمضان، فنعذرھم ألن الشيء إذا جاء لعذر یقدر 

من كونھم  دم العلم، فلما زال السبب الذي من أجلھ عذروا رجعوا إلى األصلفجاز لھم أن یفطروا أول الیوم ألنھم معذورون بع. بقدره
: ًیلزمھم الصوم بقیة الیوم، ویلزمھم قضاء ھذا الیوم؛ ألن هللا أوجب علیھم صیام رمضان كامال وقال: مخاطبین بإتمام العدة، وعلى ھذا قالوا

َفمْن شھَد منكم الشْھر فلیُصْمُھ  َ َْ َ َ ََّ ُ ُ ْ ِ وقال بعض . ًفھؤالء مطالبون بصیام رمضان كامال، وھذا الیوم من رمضان وال وجھ إلسقاطھ] 185:البقرة[ِ
. ال یجب علیھم قضاؤه، بل یمسكون بقیة الیوم وال یقضون؛ ألن النبي صلى هللا علیھ وسلم لم یأمر الصحابة بقضاء یوم عاشوراء: العلماء

أنھ : الوجھ األول: یجاب عن حدیث معاویة من وجھین: ًأوال: ًكونھ مرجوحاوھذا مذھب مرجوح، والجمھور على أنھم یقضون، ووجھ 
یحتمل أن النبي صلى هللا علیھ وسلم أمرھم بالقضاء ویحتمل أنھ لم یأمرھم، والسكوت عن النقل ال یدل على عدم الوجوب كما ھو معلوم في 

ًأن ھناك فرقا بین استئناف التشریع وبین : الوجھ الثاني. البون بالقضاءإنھ قد یكون سكت للعلم بھ بداھة بأنھم مط: األصول، وعلى ھذا قالوا
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ًإن التشریع استؤنف في أثناء الیوم بخالف بقیة األمة، فإنھم مطالبون بصیام الشھر كامال ألن التشریع موجود، وإنما سقط : ثبوتھ، فقالوا
إنھ یجب علیھم قضاء ھذا الیوم؛ ألن : فعلى ھذا قالوا. ً وبین كونھ ثابتاًعنھم القضاء ألن التشریع استؤنف؛ ففرق بین كون التشریع مستأنفا

ًاألصل أنھم مطالبون بصیام ثالثین یوما بخالف أھل یوم عاشوراء، فإنھم لم یطالبوا بھ في األصل، وعلى ھذا فرق بین اإللزام بصیام الیوم 
 ...... .م بالقضاء في حدیث یوم عاشوراءإذا قامت البینة، وبین عدم ورود أمر النبي صلى هللا علیھ وسل

 
 ًوجوب القضاء على من نوى الصیام مترددا

 
ًأنھ لو أصبح إنسان صائما یوم الشك، ثم تبین أن ھذا الیوم من : معنى ذلك]. ًوالقضاء على كل من صار في أثنائھ أھال لوجوبھ: [وقولھ

یحتمل أنھ من :  مترددة، والنیة المترددة ال تسقط الجزم؛ فإن اإلنسان إذا قالیلزمھ أن یقضي؛ ألنھ صام یوم الشك على نیة: رمضان، قالوا
رمضان، ویحتمل أن یكون من شعبان، فأنا أصومھ إن كان من رمضان ففرض، وإن كان من شعبان فنفل، فأصبحت نیتھ لیست بمتمحضة 

ل نیة النفل علیھ، وال تصح نیة الفریضة إال متمحضة؛ فیلزمھ فقد أدخ. إن كان من شعبان فنفل: للفرض، وقد نوى النفل أثناءھا؛ ألنھ قال
كما ھو ) من لم یبیت النیة باللیل فال صوم لھ: (وقد ألزم النبي صلى هللا علیھ وسلم بالنیة في الصوم؛ فقال علیھ الصالة والسالم. القضاء

یضة فریضة، وال تكون مترددة، وھذا قد نوى على التردد فلم حدیث میمونة ، وھو حدیث صحیح، فلما ألزمنا بتبییت النیة فكانت النیة للفر
ًلكن لو أن إنسانا رأى . یلزم القضاء للجمیع: ًتقع نیتھ وفق النیة المعتبرة شرعا، فألزمھ الجمھور بقضاء ھذا الیوم، وھذا معنى قول العلماء

فأمسك، ثم ثبت بالبینة أنھ من رمضان فإن صومھ یجزیھ، ًالھالل وحده فأصبح ناویا صیام رمضان، وقدم علیھم وھم مفطرون أول الیوم 
 ...... .وال یلزمھ القضاء

 
 صیام أھل األعذار بعد زوال األعذار

 
وكذا المرأة الحائض والمرأة النفساء، فإنھا إذا طھرت أثناء یوم رمضان فإنھ یلزمھا إمساك بقیة : أي]. وكذا حائض ونفساء طھرتا: [وقولھ

جاز : ًفمثال. أن ما جاز لعذر بطل بزوالھ: ك أن المرأة الحائض سقط عنھا الصوم أثناء تلبسھا بالعذر، والقاعدة في الشرعالیوم وقضاؤه، وذل
حتى : (لإلنسان أن یسأل الناس إذا أصابتھ حاجة، فإذا تبرع لھ الناس حتى سدت ھذه الحاجة حرم علیھ أن یسأل، لقولھ علیھ الصالة والسالم 

كذلك ما جاز لحاجة وعذر، فإنھ قد : قالوا. فلما أمسك القوام من العیش رجع إلى األصل من كون السؤال حرام علیھ) عیشًیمسك قواما من 
جاز للمرأة الحائض والنفساء أن تفطر لمكان العذر وھو الحیض والنفاس، فإذا زال العذر وطھرت رجعت إلى األصل من كونھا مطالبة 

قدم من سفره، فإن هللا قد أباح الفطر للمسافرین  وھكذا المسافر إذا. بقیة الیوم، ثم بعد ذلك تقضي ھذا الیومباإلمساك، فیجب علیھا أن تمسك 
إذا كانوا على سفر؛ فإذا قدموا وزال عنھم وصف السفر بقوا على األصل من كونھم مطالبین باإلمساك بقیة الیوم، كما أمر النبي صلى هللا 

ولذلك فحكم المسافر والمرأة الحائض والنفساء حكم صیام یوم عاشوراء كما ورد عن النبي صلى هللا . عاشوراءعلیھ وسلم اإلمساك بقیة یوم 
علیھ وسلم، وال وجھ للتفریق بالتعلیل والنظر، ولذلك ُیبقى على األصل الذي دل علیھ حدیث یوم عاشوراء، وھذا ھو مذھب الجمھور، وھو 

فاألصل أنھ مطالب . ھ یرجع إلى األصل، ویكون أقوى األقوال في الفقھ ھو ما یشھد األصل باعتبارهأقوى المذاھب وأعدلھا، إضافة إلى أن
باإلمساك، وھذا شھر إمساك وصوم، ولذلك ال یفرق بین أجزاء النھار كاملة أو ناقصة، فإذا جاز أن یفطر أو یأكل في حالة معینة على صفة 

بشھر اإلمساك لكون الصائم  ھ أن یرجع إلى اإلمساك الذي ھو أصل الشھر، فالشھر إنما سميمعینھ، ثم زالت ھذه الحالة والصفة؛ وجب علی
یمسك فیھ، فإذا جاز لھ أن یأكل بسفر أو مرض، أو جاز للمرأة أن تأكل لحیض أو نفاس، ثم زال الحیض والنفاس والسفر والمرض؛ رجع 

وھكذا لو سافر إنسان وقدم من سفره أثناء الیوم؛ فإنھ یلزمھ أن : أي]. ًمفطراومسافر قدم : [وقولھ. ًإلى األصل من كونھ مطالبا باإلمساك
َفمْن كان منكم مریضا أْو على سفر فعدة مْن أیام أخر : یمسك بقیة الیوم؛ ألنھ جاز لھ الفطر أثناء السفر َ َ َ َ ََ َ َ َ َُ ٍ َّ ِ ِ َِ ٌَ َّ ٍ َ ً ِ ْ ُ فجعل المریض ] 184:البقرة[ْ

 ...... .ًالمرض؛ فإذا زال السفر وزال المرض رجع إلى األصل من كونھ مطالبا باإلمساك في ھذا الیومًوالمسافر معذورا أثناء السفر و
 

 حكم من أفطر لكبر أو مرض ال یرجى برؤه
 

ھذا النوع الثاني ممن یرخص لھ أن یفطر في شھر رمضان، ]. ًومن أفطر لكبر أو مرض ال یرجى برؤه، أطعم لكل یوم مسكینا: [وقولھ
فبالنسبة للمریض الذي ال یرجى برؤه كمن . الذي ال یطیق الصوم الشیخ الھرم: ریض الذي ال یرجى برؤه من المرض، والكبیر أيوھو الم

بھ فشل في الكلى، أو معھ مرض مزمن ال یمكنھ أن یمسك عن الطعام والشراب، فھذا یلزمھ أن یطعم؛ فیعدل من الصوم إلى اإلطعام، لقولھ 
َّوعلى ال: تعالى َ َ ٍذین ُیطیقونُھ فدیة طعام مْسكین َ ِ ِ ِ ِ ُِ َ َ ََ ٌ ْ َ ّوعلى الذین یطیقونھ: (وفي قراءة] 184:البقرة[ُ ّوعلى الذین یطوقونھ: (وفي قراءة) َ والمراد ) َ

عدلون من بھذه القراءة أنھم یجدون المشقة والعناء، ویتكلفون ما في طاقتھم ووسعھم للصوم، فھؤالء أوجب هللا علیھم أنھ یطعموا المسكین؛ فی
ًالصیام إلى اإلطعام، وال یكون الصوم واجبا علیھم ال أداء وال قضاء، فیسقط عنھم الصوم بالكلیة ً والمریض الذي ال یرجى برؤه؛ ألنھ إذا . ً

یعدل ھذان أفطر ال یستطیع أن ینتقل إلى بدل، فالمرض معھ والعذر مستدیم معھ، وھكذا الشیخ الھرم، فإنھ یفطر وال یلزمھ أن یقضي، وإنما 
. النوعان إلى الفطر بدون قضاء؛ ألن هللا سبحانھ وتعالى أوجب علیھم اإلطعام ولم یوجب علیھم الصیام لظاھر آیة البقرة التي ذكرناھا

إن شاء في كل یوم أن یرتب طعامھ ویعطیھ للمسكین، وإن شاء جمع في آخر : إطعام المساكین لھ صور): ًأطعم لكل یوم مسكینا: (وقولھ
ًضان ثالثین مسكینا وأطعمھم، أو مر على الثالثین وأطعمھم دفعة واحدة؛ لكن لو أنھ من بدایة رمضان أخذ طعام الثالثین وفرقھ على رم

ًثالثین ناویا بھ الشھر كامال لم یجزه؛ ألنھ ال یجب علیھ اإلطعام إال باإلخالل، وذلك بفطره في الیوم، فال یطعم إال بعد فطره، ولذلك قالوا لو : ً
ًأراد أن یطعم عن كل یوم فإنما یطعم بعد طلوع الفجر؛ ألنھ یفطر بعد طلوع الفجر، وحینئٍذ یكون متوجھا علیھ الخطاب باإلطعام، أما قبل 
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إنھ وإنما یطعم بعد طلوع الفجر؛ ألنھ یتعین علیھ حینئٍذ اإلطعام، أما لو أطعم قبل ف. الفطر فإنھ ال یطعم ولو كان قبل تبین الفجر الصادق
: یوجب علیھ اإلطعام بعد، كما لو صلى قبل دخول الوقت، وبناء على ذلك قالوا یكون إطعامھ حینئذ نافلة وال یكون فریضة؛ ألن هللا لم

العبرة بوقت الصوم، فإذا دخل علیھ وقت صوم ھذا الیوم أطعم عن ھذا الیوم، فلو أراد أن یقدم لم یصح ذلك منھ، ووقع اإلطعام نافلة ال 
وإما أن . ًإما أن یجمع طعام ثالثین یوما ویعطیھ لمسكین واحد: وأما لو أخر وأطعم عن ثالثین یوم دفعة واحدة فیأتي على وجھین. ةفریض

ًفإن فرق طعام الثالثین على الثالثین أجزأه، فأما إطعام مسكین طعام ثالثین یوما فال یجزیھ إال . یجمع طعام الثالثین ویفرقھ على الثالثین
ًوم واحد؛ ألن كل یوم یخاطب فیھ بحسبھ، فعلى ھذا یجب علیھ أن یطعم ثالثین مسكینا إذا كان الشھر كامال، وتسعة وعشرین مسكینا عن ی ًً

ًإذا كان الشھر ناقصا، واألولى واألحرى واألفضل أن یطعم كل یوم مسكینا في یومھ، لكن لو أخر إلى آخر رمضان فإنھ یجزیھ اإلطعام،  ً
یجوز لھ التأخیر، لكن القول بإثمھ من الوجاھة : وقال بعض العلماء .یأثم بالتأخیر، ویصح إطعامھ: أو ال یأثم؟ قال بعض العلماءلكن ھل یأثم 

ًوالقوة بمكان، وبناء على ذلك فإنھ یطعم عن كل یوم مسكینا ً. ...... 
 

 ]3[ أحكام الھالل وأھل العذر في رمضان -شرح زاد المستقنع 
 

: ب على كل مسلم مكلف قادر، ومن تعذر علیھ الصیام فإنھ یفطر ویقضي بعد رمضان، ومن أھل األعذار في رمضانصیام رمضان واج
  .ًالحائض، والنفساء، والمریض، والمسافر سفرا یقصر فیھ، والحامل والمرضع إن خافتا على أنفسھما أو على ولدھما

 
 حكم فطر أھل األعذار

 
.  رب العالمین، والصالة والسالم على أشرف األنبیاء والمرسلین سیدنا محمد، وعلى آلھ وصحبھ أجمعینبسم هللا الرحمن الرحیم الحمد 

 ......أما بعد
 

 الفطر بعذر المرض والسفر
 

ِفمْن كان منكم مر: ویسن الفطر لمریض؛ ألن هللا تعالى یقول]. ویسن لمریض یضره ولمسافر یقصر: [فیقول المصنف رحمھ هللا َ َ َْ ُ ْ ِ َ َیضا أْو َ ً
َعلى سفر فعدة مْن أیام أخر  َ ََ َ َُ ٍ َّ ِ َِ ٌ َّ ٍ فأمرنا هللا عز وجل أن نعدل في حال السفر والمرض إلى الفطر، لكن ھل ذلك على سبیل الوجوب ] 184:البقرة[َ

 فھذا مذھب الجمھور ًمن كان مریضا أو على سفر إن شاء أفطر وإن شاء صام،: قال جمھور العلماء: أو على سبیل التخییر؟ للعلماء قوالن
المسافر ال یصح منھ أن یصوم، ولو صام في السفر بطل صیامھ ویجب علیھ القضاء؛ ألن هللا : وقال بعض العلماء. ومنھم األئمة األربعة

َفعدة مْن أیام أخر : یقول َ َُ ٍ َّ ِ َِ ٌ : والصحیح. ب الظاھریةأنھ یجب علیھ أن یفطر، ویكون صومھ في عدة من أیام أخر، وھذا مذھ: أي] 184:البقرة[َّ
: ًمذھب الجمھور؛ وذلك ألن السنة فسرت القرآن وبینت المراد منھ، وذلك أن النبي صلى هللا علیھ وسلم خرج مع أصحابھ مسافرا، قال أنس 

 سأل - عنھرضي هللا-أن عمرو بن حمزة : وفي الصحیح). فمنا الصائم ومنا المفطر، فلم یعب الصائم على المفطر وال المفطر على الصائم(
فخیره النبي ) إن شئت فصم، وإن شئت فأفطر: فقال علیھ الصالة والسالم. إني أطیق الصوم في السفر: (النبي صلى هللا علیھ وسلم فقال

ى لكن إذا حصل الحرج والمشقة لإلنسان في السفر فإنھ یعدل إل. صلى هللا علیھ وسلم ولم یلزمھ علیھ الفطر؛ فدل على أن اإلنسان مخیر
الفطر، وقد یجب علیھ ذلك؛ ألن النبي صلى هللا علیھ وسلم لما صام حتى بلغ كراع الغمیم، وھو موضع بین مكة والمدینة، أقرب إلى مكة 
منھ إلى المدینة، وكراع الغمیم ھو كراع البحر، أقرب إلى جھة عسفان، المسافة ما بین المدینة وعسفان تقرب من سبع مراحل أو ثمان 

قرابة ثمانیة أیام، وكلھا كان یصومھا علیھ الصالة والسالم، فاشتد الصوم على المسافرین من أصحابھ فأفطر : ثمان المراحلمراحل، وال
وھذا ألن الیوم كان ) أولئك العصاة.. أولئك العصاة : (ًعلیھ الصالة والسالم، وأخبر أن أقواما ال یزالون صائمین، فقال علیھ الصالة والسالم 

 عظیم الضرر على المسافرین؛ فكان المنبغي علیھم أن یأخذوا برخصة هللا عز وجل علیھم، فصار تكلفھم الصیام فیھ حرج شدید الحر،
نفرق في المسافر؛ فإذا كان السفر یحرجھ ویتعبھ ویشق علیھ أن یصوم فیھ؛ فإنھ یعدل إلى الفطر، : ومن ھنا قال العلماء. ومشقة على النفس

أما الحالة . ا ذكرنا، وأما إذا كان یجد المشقة وال تصل بھ إلى الحرج فھو مخیر بین أن یفطر وبین أال یفطروقال بعضھم بالوجوب كم
ً فال یجد عناء وال مشقة، فھل یجوز لھ أن یفطر؟ - كما ھو الحال في وسائل السفر الموجودة الیوم-وھي أن یسافر وھو مرتاح : الثالثة

 الشرع علق العلة بالغالب، والقاعدة في األصول في مثل ھذه الرخص أنھ ال یلتفت فیھا إلى نادر نعم، یجوز لھ أن یفطر؛ ألن: الجواب
: أما المشقة الظاھرة. مشقة ظاھرة، ومشقة باطنھ: الصور؛ ألن نادر الصور أن المسافر یرتاح، والواقع أن المسافر لھ عناءان وعلیھ مشقتان

فھي مشقة التعب النفسي في بعده عن أھلھ، وتغربھ عن وطنھ، وإقدامھ على : ما المشقة الباطنةوأ. فھي التعب في التحمل والنزول والغربة
ًمرتاحا مستجما، فالشرع علق  المكان الموحش واألرض القفراء التي ال أنیس فیھا وال جلیس، فھذا یرھق النفس ویتعبھا وإن كان في الظاھر ً

وم ومن شاء أن یفطر، ولو كان في حالة من الراحة واالستجمام؛ ألن هللا عز وجل جعل من شاء أن یص: فنحن نقول. الرخصة بوجود السفر
ًللمسافر أن یفطر بغض النظر عن كونھ مرتاحا أو غیر مرتاح، وال نفرق بین المرتاح وغیره؛ ألن التفریق بین المرتاح وغیره مبني على 

ولذلك من الخطأ ما یقع فیھ بعض الناس من اإلنكار على المسافر المرتاح . رىاالجتھاد والنظر، والقول باعتبار الظاھر من النص أولى وأح
أنھ یفطر، وھذا خطأ؛ ألن هللا عز وجل أباح للمسافر أن یفطر ولم یفرق بین مسافر وآخر، ولذلك ال یجوز ألحد أن ینكر على مسافر إذا 

ھو بالخیار، إن : ، فال نلزمھ بما لم یلزمھ هللا عز وجل بھ، ونقولأفطر ولو كان في أقصى راحة واستجمام؛ ألن هللا عز وجل أحل لھ ذلك
 ًشاء أفطر وإن شاء صام، واألفضل لھ إذا كان في سفر وكان مرتاحا أن یصوم؛ ألن النبي صلى هللا علیھ وسلم صام في السفر؛ وألن ذلك

نھ ال یضمن أن یبقى، ولذلك كونھ یخلي نفسھ من المسئولیة یبرئ ذمتھ، وإبراء الذمة أولى من شغلھا، فكونھ یبرئ ذمتھ بالعاجل أفضل؛ وأل
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  .األفضل لھ أن یصوم وال یفطر: والتبعة فھو أفضل لھ وأولى وأحرى، فعلى ھذا قالوا
 

 الضابط في السفر المرخص فیھ باإلفطار
 

أن یكون المكان الذي یقطعھ في : وأن یكون سفره سفر قصر، وسفر القصر ھ: یباح الفطر للمسافر بشرط: أي]. ومسافر یقصر: [وقولھ
ًسفره مسیرة یوم ولیلة على اإلبل المعتادة، وھذا یقرب من خمس وسبعین إلى ثمانین كیلومترا، فمن قصد بلدة ومدینة تبعد عن مدینتھ ما بین 

ً كسبعین أو ستین كیلو مترا فإنھ ال ًخمس وسبعین إلى ثمانین كیلومترا فإنھ یباح لھ أن یفطر، وأما إذا كانت المدینة تبعد عنھ أقل من ذلك
: ًیفطر، ولو كان الفرق یسیرا ككیلومتر أو نصف كیلومتر عن المسافة المعتبرة فإنھ ال یفطر، وقد استغرب بعض المتأخرین ذلك وقالوا

ًكیف تحدد مسافة السفر، فنقول لشخص قصد مدینة تبعد أربعا وسبعین كیلومترا ال یفطر، ومن قصد مدینة من خ ًمسة وسبعین كیلومترا ً
ال، : ھذا تفریق من الشرع، ولذلك لما سئل عبد هللا بن عباس عن القصر في السفر من مكة إلى مر الظھران والجموم، قال: یفطر؟ نقول

قصر، فأجاز رضي هللا عنھ القصر إلى جدة، وكانت تبعد مسافة القصر، والطائف ألنھا تبعد مسافة ال. ولكن إلى جدة وعسفان والطائف
وعسفان ألن عسفان كان بینھا وبین مكة مرحلة، والمرحلة ھي مسیرة الیوم الكامل، وھذه مرحلة كاملة كانت بین عسفان ومكة، فأجاز 
القصر في ھذه المسافة ولم یجز دونھا، وكان ابن عمر كذلك یقصر إذا ذھب إلى مزرعتھ بوادي ریم، وریم تبعد عن المدینة فوق السبعین 

إن هللا عز وجل أباح للمسافر أن یفطر، ولكننا ال نجیز في كل سفر الفطر ما : وعلى ھذا فإننا نقول.  وھي مسافة المرحلة الكاملةًكیلومترا،
ًلم یكن ھذا السفر معتبرا شرعا، والسفر المعتبر شرعا ھو ما بلغ مسیرة الیوم واللیلة، والدلیل على اعتبار الشرع لھ أن النبي صلى هللا علیھ  ً ً

لقال علیھ  ًفلو كان ما دون مسیرة الیوم واللیلة یسمى سفرا) ال یحل المرأة تؤمن با والیوم اآلخر أن تسافر مسیرة یوم ولیلة: (سلم قالو
مرأة أن ال یحل ال: ًال یحل المرأة أن تسافر نھارا، أو: ال یحل المرأة أن تسافر لیلة، أو: ًال یحل المرأة أن تسافر یوما، أو: الصالة والسالم

) أن تسافر: (ال یحل المرأة أن تخرج من المدینة، فلما قال علیھ الصالة والسالم: ًتخرج من المدینة، لو كان كل خروج من المدینة سفرا لقال
د مسیرة الیوم ًفمن قصد من بلده موضعا یبع. أخذ منھ جمھور العلماء أن السفر ھو مسیرة الیوم واللیلة) مسیرة یوم ولیلة: (وقید السفر بقولھ

ویشترط في ھذا السفر أال یكون سفر معصیة؛ ألن سفر المعصیة . ًواللیلة وقدره من خمسة وسبعین إلى ثمانین كیلومترا فإنھ یقصر ویفطر
ب ًال یجوز لإلنسان أن یفطر فیھ؛ ألنھ لیس بسفر معتبر شرعا، فإن بلغ بھ الحرج والمشقة والضیق حل لھ الفطر من باب آخر ال من با

أن الشرع لم یأذن لھ بھذا السفر، فصار كغیر المسافر، وإنما یحل لھ أن یقصر وأن یفطر إذا كان سفره یعتبره : واألصل في ذلك. السفر
ًالشرع سفرا، وأما ما لم یعتبره الشرع سفرا فإنھ ال یفطر فیھ، كالسفر إلى حرام وقطیعة رحم وعقوق والدین، فمثل ھذه األسفار ال یترخص  ً

  .بھا فیھا، وال یجوز لھ أن یفطر وال أن یقصر الصالة كما قررناه في باب صالة المسافرصاح
 

 حكم من نوى صیام یوم ثم سافر في أثنائھ
 
أنھ إذا أقام ثم طرأ علیھ السفر في : ھذا مذھب جماھیر أھل العلم رحمة هللا علیھم]. وإن نوى حاضر صیام یوم ثم سافر في أثنائھ فلھ الفطر[

ء الیوم، فإنھ یجوز لھ أن یفطر، فال یشترط في المسافر أن یكون قد بیت النیة بالسفر، فلو طرأ علیك السفر أثناء الیوم حل لك أن تفطر أثنا
ٍأْو على سفر : واألصل في ذلك أن هللا تعالى یقول. بمجرد خروجك من المدینة َ َ ََ وذھب . ، فوصف اإلنسان بكونھ على سفر]184:البقرة[َ

اب النبي صلى هللا علیھ وسلم إلى جواز الفطر في داخل المدینة، وكان بعض العلماء یقول بجواز الفطر بالنیة، وھذا من أضعف بعض أصح
المذاھب؛ ألنھ یخالف نص القرآن وھدي النبي صلى هللا علیھ وسلم، فإن نص القرآن الثابت في كتاب هللا عز وجل أنھ وصف اإلنسان بكونھ 

إنھ على سفر، إال إذا خرج وأسفر، واإلسفار یتحقق بخروجك : ًى سفر ال یكون مسافرا إال إذا أسفر، واإلنسان ال یقالعلى سفر، والذي عل
. ًمن آخر عمران المدینة؛ فإذا خرجت من آخر عمران المدینة حل لك أن تفطر، وأما إذا كنت داخل المدینة فإنھ لم یتحقق كونك مسافرا

لھ الفطر إال إذا جاوز آخر العمران، وقد بینا ضوابط مجاوزة آخر العمران في باب صالة المسافر في كتاب إنھ ال یرخص : ولذلك یقولون
الصالة، وبینا ضابط ذلك، وما أثر عن بعض أصحاب النبي صلى هللا علیھ وسلم كـأبي بصرة الغفاري رضي هللا عنھ من كونھ أفطر وھو 

: أنھ ال یشترط أن یغیب عن نظرك رؤیة العمران؛ فھناك مسألتان: إن ذلك من السنة، مراده: لھإن قو: یرى البنیان، قال العلماء في جوابھ
إذا خرجت من المدینة ھل یشترط أن تغیب العمران، بمعنى أن تبعد وتبعد حتى إذا : والمسألة الثانیة. خروجك من المدینة: المسألة األولى

دجلة أنھ  د خروجك؟ فظاھر ما جاء عن أبي بصرة أنھ حینما كان على مركبھ وسفینتھ علىًنظرت ال ترى أثرا للعمران، أم أن العبرة بمجر
أن العبرة بمجاوزتك للعمران، وأن : كان یرى العمران، فدل على أن رؤیة العمران ال تسقط الرخصة، وھذا صحیح ویقول بھ الجمھور

ومما یدل . ط عدم الرؤیة، وفرق بین مسألة الرؤیة وبین مسألة النیةرؤیتك لھ ولو كنت على متر من العمران جاز لك أن تفطر، فال یشتر
الفطر في الصوم، وكالھما من : والرخصة الثانیة. قصر الصالة: الرخصة األولى: على أن الشرع رخص في السفر؛ أنھ أعطى رخصتین

ھ السفر، ویدل على ذلك أن النبي صلى هللا علیھ وسلم جنس العبادة، ومع ھذا فإنھ ال یقصر الصالة باإلجماع وھو في المدینة، ولو كانت نیت
صلى الظھر بالمدینة أربع ركعات، مع أنھ ناو للسفر لحجة الوداع، فصلى العصر بذي الحلیفة ركعتین، فمعنى ذلك أنھ إذا أصبح ذلك الیوم 

فطر ما لم یخرج من المدینة ویجاوز عمرانھا وھو ناو للسفر لم یقصر الصالة، وكذلك في الصوم، لو أصبح وھو ناو للسفر ال یباح لھ ال
  .صالة المسافر على الصفة التي ذكرھا في باب

 
 إفطار الحامل والمرضع

 
والحامل والمرضع ال یخلو . قضتا ذلك الیوم، وال یلزمھما إطعام: أي]. ًوإن أفطرت حامل أو مرضع خوفا على أنفسھما قضتاه فقط: [وقولھ
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أن : الحالة الثالثة. أن یكون الخوف على الولد: الحالة الثانیة. أن یكون الخوف على أنفسھما:  الحالة األولى:في فطرھما من ثالثة أحوال
فإن كان خوفھما على أنفسھما أو على أنفسھما مع الولد فإنھ یباح لھما الفطر والقضاء بدون إطعام، ألن . یكون الخوف على النفس مع الولد

 كان یرى أنھا - رضي هللا عنھ-وھذا على ظاھر آیة البقرة، فإن ابن عباس .  على الولد أفطرتا وقضتا وأطعمتاوإن خافتا. العذر متصل بھما
ٍوعلى الذین ُیطیقونُھ فدیة طعام مْسكین : باقیة في الحامل والمرضع  ِ ِ ِ ِ ُِ َ َ َ َ ََ ٌَّ ْ َ ُ إن المرأة الحامل علیھا أن تطعم المسكین، وھذا في : قال] 184:البقرة[َ

ًا إذا كانت مفطرة عن نفسھا؛ فخالف جمھور العلماء، والجمھور على أنھ إذا أفطرت المرأة الحامل والمرضع خوفا على أنفسھما فإن حالة م
أما إذا خافتا على الولد وحده ولم یكن الخوف على النفس؛ . الواجب علیھما القضاء دون اإلطعام كالمسافر والمریض، ألن العذر متصل بھما

ًاإلطعام لمكان انفصال العذر، وأما بالنسبة للقضاء فلكون الیوم واجبا علیھما :  یلزمھما اإلطعام والقضاء عن ذلك الیوم، قالوافإنھ حینئٍذ
المرضع في بعض األحیان تكون صحتھا طیبة، . إذا خافتا على الولد: أي]. ًوعلى ولدیھما قضتا وأطعمتا لكل یوم مسكینا: [وقولھ. باألصل

حینئٍذ یكون فطرھا لعلة منفصلة عنھا : ى الصوم؛ ولكنھا تخاف أنھا إن صامت فلن یجد الولد اللبن ویتضرر بصیامھا، فقالواوھي قادرة عل
إذا صمت في ھذا : وھكذا بالنسبة للحامل، فإنھا تطیق الصوم في نفسھا، ولكنھا تخشى أن یتضرر الولد، كأن یقول لھا الطبیب. وھو الولد

ًضرر، فحینئٍذ یكون الخوف على الولد ولیس على المرأة الحامل، فیكون العذر في كلتا الصورتین منفصال ال متصال الشھر فإن الولد سیت ً
  .بالمرأة نفسھا

 
 حكم من صام ثم جن أو أغمي علیھ

 
و كفارة، ثم إذا أن ینوي اإلنسان الصوم لفریضة كرمضان أو نذر أ: ذكر المصنف رحمھ هللا مسألة جنون الصائم وإغمائھ، وصورة ذلك

أصبح وھو مغمى، واستمر إغماؤه النھار كلھ، وھكذا لو أصابھ جنون ولم یفق من جنونھ إال بعد مغیب الشمس، فإنھ یبطل صومھ بھذا 
أن النیة تزول ویزول منھ القصد وال یستصحب، وإن كانت ھناك : - كما ذكر العلماء رحمھم هللا-اإلغماء وبھذا الجنون؛ والسبب في ذلك 

مسائل یقال فیھا باستصحاب الحكم في المغمى علیھ والمجنون كاإلسالم والردة ونحو ذلك، ولكن ھذه المسألة ال یحكم فیھا باالستصحاب، 
]. ال إن نام جمیع النھار: [وقولھ. وحینئٍذ یسقط عنھ ھذا الیوم، فال یصح صومھ وال یعتد بھ؛ لمكان فوات النیة بزوال اإلدراك والشعور

إلى غروب  ًإن النائم یصح صومھ، وبناء على ذلك فلو نام من طلوع الفجر: فمنھم من قال: لعلماء في الصائم إذا نام جمیع النھاراختلف ا
الشمس فصومھ صحیح، بخالف المجنون وبخالف المغمى علیھ، وھذا التفریق مبني على األصل؛ وذلك أن الصحابة كانوا ینامون؛ ولم 

كالنوم بین الظھر والعصر، والنوم ضحوة، - ھ وسلم بانتقاض الصوم بالنوم، واإلجماع قائم على أن النوم المعتبر یحكم النبي صلى هللا علی
وصحح جمع من العلماء رحمھم هللا التفریق بین الجنون .  ال یبطل الصوم، ولكن الخالف إذا نام أكثر النھار أو نام كل النھار- ونوم القیلولة

إذا نام أغلب النھار أو كلھ بطل صومھ؛ وذلك ألن : وقال بعض العلماء. إن النوم ال یبطل، بخالف الجنون واإلغماء: واإلغماء والنوم، فقالوا
: وقولھ. ًالمغتفر في النوم ما كان معتادا، وما خرج عن العادة فإنھ یرجع إلى األصل، فیكون في حكم المجنون والمغمى علیھ؛ فیبطل صومھ

ًأما بالنسبة للمجنون فباإلجماع أنھ ال یطالب بالقضاء، فلو أن إنسانا یصیبھ الجنون متقطعا، فجن من ]. اء فقطویلزم المغمى علیھ القض[ ً
وأما بالنسبة للمغمى علیھ فللعلماء فیھ . طلوع الفجر إلى مغیب الشمس، فإن صومھ ال یعتد بھ حتى ولو صام، وال یلزمھ قضاء ھذا الیوم

: وقال بعض العلماء. ًإن المغمى علیھ یأخذ حكم المجنون، وبناء على ذلك ال یلزمھ قضاء وال یصح صومھ: من أھل العلم من یقول: قوالن
ًأن المغمى علیھ في حكم المجنون، وبناء على ذلك : - والعلم عند هللا- والصحیح الذي یترجح . المغمى علیھ في حكم النائم، فصومھ صحیح

فما اشتھر في ھذه األیام مما یسمى بموت السریر أو موت الدماغ، فیكون اإلنسان قد زال وعلى ھذا . یطالب بالقضاء وال یصح صومھ
ًشعوره ولیس فیھ إال نبضات قلبھ، وحكم األطباء بموت دماغھ، وقد یستمر في جھاز اإلنعاش شھورا وقد یستمر سنوات، فمثل ھذا غیر 

 ...... .ام عنھ، بل یسقط عنھ التكلیف بمجرد موت دماغھ وتقریر األطباء لذلكمكلف، وال یلزم بالقضاء، وال یلزم أھلھ بالقضاء وال باإلطع
 

 اشتراط النیة في الصیام
 

شرع المصنف رحمھ هللا بھذه الجملة في بیان المسائل واألحكام المتعلقة بنیة ]. ویجب تعیین النیة من اللیل لصوم كل یوم واجب: [وقولھ
ادة، والعبادة ال تصح إال بنیة، وبیان أحكام العبادة التي لھا نیة یستلزم بیان حكم النیة وحدودھا أن الصوم عب: الصائم؛ والسبب في ذلك

ًفكال القسمین ال یصح إال بنیة، فلو أن إنسانا أضرب عن الطعام . صوم فریضة، وصوم نافلة: وینقسم الصوم إلى قسمین. وضوابطھا
ًواستمر إضرابھ یوما كامال، فإننا ال نقول ھ صائم، وال یحكم بصومھ ال نافلة وال فریضة؛ ألنھ لم یقصد التقرب إلى هللا سبحانھ وتعالى إن: ً

ًبھذا االمتناع، وھكذا لو امتنع عن الطعام والشراب لیخفف وزنھ، أو خوفا من الطعام والشراب أن یضره في جسده، فمثل ھذا لو استمر یوما  ً
ًكامال ال نحكم بكونھ صائما؛ ألنھ لم ینو ا فإنھ ال ُیجزئھ وال یصح : أما بالنسبة للصوم الذي فرضھ هللا على المكلف. لتقرب  سبحانھ وتعالىً

َوما أمُروا إال لیْعُبدوا هللا ُمخلصین لُھ الدین : قولھ سبحانھ وتعالى: منھ إال إذا بیت النیة باللیل، والدلیل على ذلك َ َ َ َِّ َُ ِ ِ ِ ِْ َ َّ َّ ِ وقولھ سبحانھ ] 5:البینة[ُ
َفاْعُبد هللا ُمخلصا لُھ الدین : الىوتع ِّ َ ً ِ ِْ َ َّ أن هللا أمر بإخالص العبادة لوجھھ، واإلخالص یتوقف : ووجھ الداللة من ھذه اآلیة الكریمة]. 2:الزمر[َ

 أن - نھا وأرضاھارضي هللا ع-فحدیث أم المؤمنین حفصة : ُّوأما دلیل السنة. على النیة، فال عبادة إال بنیة، والصوم عبادة ال یصح إال بنیة
ِمن لم ُیبیِّت النیة باللیل فال صوم لھ: (النبي صلى هللا علیھ وسلم قال ووجھ الداللة من ). من لم یجمع النیة باللیل فال صوم لھ: (وفي روایة) َ

یحین من حدیث عمر بن وثبت في الصح. أن النبي صلى هللا علیھ وسلم حكم بعدم صحة الصوم إذا لم یبیت صاحبھ النیة باللیل: ھذا الحدیث
ًومن أدلة السنة أیضا .والصوم عمل) إنما األعمال بالنیات: (الخطاب رضي هللا عنھ أن النبي صلى هللا علیھ وسلم قال ما ثبت في الصحیح : ُّ

: فقال) وشھوتھ من أجليكل عمل ابن آدم لھ إال الصیام، فإنھ لي وأنا أجزي بھ، یدع طعامھ وشرابھ : (من الحدیث القدسي أن هللا تعالى یقول
ًقاصدا التقرب لي؛ فدل على أنھ ال صوم شرعا إال إذا قصد أن یترك الطعام والشراب لوجھ هللا : أي) یدع طعامھ وشرابھ وشھوتھ من أجلي( ً
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أفضل من والصوم : -وھو أحد األوجھ في مذھب اإلمام الشافعي -ولذلك فضل العلماء الصوم حتى قال بعض فقھاء الشافعیة . عز وجل
: وأفضل األعمال وأحبھا إلى هللا: قالوا) إال الصیام فإنھ لي وأنا أجزي بھ: (ألن هللا تعالى یقول: الصالة؛ والسبب في ذلك ھذا الحدیث، قالوا

. الوجھشُرف وفضل على الصالة من ھذا : ًاإلخالص، الذي ھو التوحید، فلما كان الصوم قائما على اإلخالص وروحھ ولبھ لإلخالص قالوا
ولما ) خیر أعمالكم الصالة استقیموا ولن تحصوا، واعلموا أن: (أن الصالة أفضل من الصیام؛ ألن النبي صلى هللا علیھ وسلم قال: والصحیح

والصوم ینقسم إلى ). الصالة على وقتھا: أي العمل أحب إلى هللا؟ قال: سألت النبي صلى هللا علیھ وسلم: (ثبت في الصحیحین من قولھ
ًفال تصح إال بنیة وجھا واحدا: أما الفریضة: الفریضة، والنافلة: مینقس البد : منھم من یقول: وأما النافلة ففیھا قوالن للعلماء رحمة هللا علیھم. ً

نین ولیلة ًمن تبییت النیة في النافلة، فلو أردت أن تصوم اإلثنین أو الخمیس تقربا إلى هللا عز وجل فال بد أن تنوي الصیام في لیلة اإلث
یصح أن یصوم النافلة وینشئ نیتھا وھو لم یجمع النیة باللیل، وھو الصحیح؛ لما ثبت عن النبي صلى هللا : وقال جمع من العلماء. الخمیس

دل على وھذا في النھار؛ ف) ًإني إذا صائم: قال. ال: ھل عندكم شيء؟ قالت: (علیھ وسلم من حدیث أم المؤمنین عائشة رضي هللا عنھا أنھ قال
فلو أصبحت یوم اإلثنین وأنت ال تدري أنھ . أن صوم النافلة یجوز أن ینشئ اإلنسان صومھ من النھار، وال یجب علیھ أن یبیت النیة من اللیل

د وھكذا لو أصبحت ولم تج. ًإني إذا صائم؛ صح صومك: ھذا یوم اإلثنین، فقلت: ًاإلثنین، ثم قیل لك بعد صالة الفجر قبل أن تطعم شیئا
ًفطورا، وكنت قد أصبحت من بعد طلوع الفجر لم تأكل شیئا، فلما لم تجد طعاما أو شیئا تفطر بھ قلت ً ً ًإني إذا صائم أو أستمر بقیة یومي : ً

ًصائما، صح ذلك وأجزأك؛ ألنھ فعل النبي صلى هللا علیھ وسلم، ویعتبر حدیث أم المؤمنین عائشة مخصصا لحدیث أم المؤمنین حفصة  ً .
لكن یستثنى صیام النافلة لحدیث أم ) من لم یبیت النیة باللیل فال صوم لھ: (األصل تبییت النیة باللیل؛ لقولھ علیھ الصالة والسالم: فنقول

 ...... .المؤمنین عائشة الصحیح؛ فصیام النافلة یجوز لك أن تنشئھ بعد طلوع الفجر وال حرج علیك في ذلك
 

 أحكام تتعلق بالنیة في الصیام
 

أنھا واجبة، ودلیل وجوبھا ما تقدم من دلیل الكتاب : ًأوال: في نیة الصوم مسائل]. ویجب تعیین النیة من اللیل لصوم كل یوم واجب: [ھقول
ھناك فرق بین صوم الفریضة والنافلة، فصوم الفریضة البد فیھ من تبییت النیة باللیل، وصوم النافلة یجوز أن تنشئھ ولو لم : ًثانیا. ُّوالسنة

َّھل تبیت : البد وأن تبیت النیة باللیل، فمن المعلوم أن لیلة الصیام تبتدئ من مغیب الشمس، والسؤال: إذا قلنا: المسألة الثالثة. تبیت النیة باللیل َ ُ
 ال تدخل في تبییت النیة یكون من بعد منتصف اللیل؛ ألنك: النیة بمجرد مغیب الشمس أم العبرة بما بعد منتصف اللیل؟ بعض العلماء یقول

صـح طواف اإلفاضة بعد منتصف اللیل في لیلة النحر، وال یصح قبل منتصف اللیل؛ : اللیلة القابلة إال من بعد منتصف اللیل، ولذلك قالوا
َالبد وأن یكون قد بیت النی: ألن النبي صلى هللا علیھ وسلم إنما أذن للظعن بعد منتصف اللیل، وكذلك بالنسبة للمبیت، قالوا َّ ة من بعد منتصف َ

إنھ یجوز أن تبیت النیة بمجرد مغیب  :-وھو الوجھ الثاني-ٌوقال جمع من العلماء . اللیل، والعبرة بمنتصف اللیل الثاني ال بمنتصفھ األول
والشخص ) ...من لم یبیت النیة باللیل: (الشمس للیوم السابق، وذلك على ظاھر قولھ علیھ الصالة والسالم في حدیث أم المؤمنین حفصة 

فمن نوى قبل : لو نوى بعد مغیب الشمس أجزأتھ النیة، وھذا ھو الصحیح: ّیوصف بكونھ بات وبیت من بعد مغیب الشمس، ولذلك قالوا
أنھ لو نوى في النصف األول ثم نام قبل النصف الثاني، واستیقظ : وفائدة ھذا الخالف. منتصف اللیل اآلخر والثاني فإن نیتھ صحیحة معتبرة

ًوعلى ھذا فال بد من تبییت النیة سواء . یصح: ال یصح، وعلى القول الثاني:  أذان الفجر، فعلى القول األول الذي یشترط النصف الثانيبعد
إذا عرفنا أن النیة الزمة فأنت تقصد في قرارة قلبك أن تصوم ھذا الیوم : التعیین: المسألة الرابعة. وقعت في النصف األول أو النصف الثاني

فإن كان فریضة فھل  أن تحدد صومك فریضة أو نافلة؛: والتعیین. بة  سبحانھ وتعالى، فھذه ھي النیة، ثم بعد النیة شيء یسمى التعیینقر
ھو عن رمضان أو عن كفارة أو عن نذر؟ فتحدد في تلك النیة، فیكون تحدیدك وتعیینك للنیة ببیان نوعیة ھذا الفرض الذي ترید صیامھ، فإن 

ٍ رمضان نویت أن تصوم الغد من رمضان، وإن كنت في كفارة نویتھ صیاما عن كفارة جماع أو كفارة قتل أو كفارة ظھار أو غیر كنت في ً
أن المراد أن تعین ھل نیتك لفریضة أو نافلة، ثم إذا عینتھا فریضة ھل ھذه الفریضة لرمضان أو لنذر أو لكفارة أو نحو : فالمقصود. ذلك

ھل ھي نافلة معینة : وإن كان نافلة. ًأنھ ُیعین ما ھو المراد من ھذا الصوم الواجب إن كان واجبا: اجب، فمعنى تعیین النیةذلك من الصیام الو
ًمقصودة كصوم اإلثنین والخمیس واألیام البیض من كل شھر، وعاشوراء وعرفة، أم أنھ یرید نافلة مطلقة كأن یصوم تقربا إلى هللا عز وجل 

  ذلك الیوم المتنفل بھ، وھذا ھو الذي یقصده المصنف بمسألة التعیین، كما أنك إذا صلیت أربع ركعات عن فریضة فالبغض النظر عن قصد
لصوم كل یوم : (وقولھ. یجب علیھ تعیین الصوم كما یجب علیھ تعیین فریضة الصالة: بد وأن تحدد ھل ھي ظھر أو عصر أو عشاء، فقالوا

ًإذا دخل رمضان تنوي من أول رمضان صیام الثالثین یوما ویجزئك، وھذا : رمضان، وقال بعض العلماءھـذا في ). واجب ال نیة الفریضة
كأن المحل ال یسع لغیر رمضان، فعندھم أن صیام رمضان یجزئك أن تنویھ من أول الشھر، : ھو مذھب الحنفیة رحمة هللا علیھم، قالوا

. فال یحتاج أن یجدد النیة كل لیلة: یره، فالنیة ال تنصرف إال إلى رمضان، قالواوتجزئ نیة لجمیع الشھر؛ ألن رمضان ال یسع لصیام غ
فبین أنھ البد من تبییت النیة في ) من لم یبیت النیة باللیل فال صوم لھ: (مذھب الجمھور؛ لعموم قولھ علیھ الصالة والسالم: والصحیح

أي أنھ ]: ال نیة الفریضة: [قولھ.  علیھ وسلم بین صیام رمضان وال غیرهالصوم، وھذا شامل للفریضة كما ذكرنا، ولم یفصل النبي صلى هللا
نوى مطلق الفرض احتمل أن یكون رمضان، واحتمل أن یكون صیام كفارة، واحتمل أن یكون  لو نوى مطلق الفرض ال یجزیھ؛ ألنھ لو

نویت أن أصوم ھذا الیوم ألنھ فرض، وال ُیبین :  یقول في نفسھإنھ ال یجزیھ أن: ًصیاما عن كفارة قتل أو ظھار أو یمین أو نذر؛ ولذلك قالوا
فیھا نوع من اإلبھام، فالبد أن ُیعین ما ھو : ھل ھو فرض عن رمضان، أو فرض عن كفارة، عتق أو ظھار أو نحو ذلك، ھذه النیة یقولون

  .مراده بالفرض
 

 حكم صیام النافلة دون تبییت النیة
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خالف الفریضة، والمراد بذلك الصوم غیر الواجب، وھو یشمل النافلة : النافلة]. النھار قبل الزوال وبعدهویصح النفل بنیة من : [وقولھ
نافلة اإلثنین، : قسم مقصود، مثل: المقصودة أو المعینة، والنافلة غیر المقصودة، وھي النافلة الُمطلقة؛ ألن الصوم ینقسم نفلھ إلى قسمین

ن كل شھر، وعاشوراء وعرفة، ونحو ذلك من األیام المقصودة لفضلھا أو ندب النبي صلى هللا علیھ وسلم ونافلة الخمیس، واألیام البیض م
أصبحت في یوم شدید الحر، وذكرت قول النبي : ًھي النافلة المطلقة، كأن ینوي تقربا إلى هللا، مثالھ: والنافلة غیر المقصودة. إلى صیامھا

فأردت أن تصوم ھذا الیوم قربة  سبحانھ ) ًي سبیل هللا باعد هللا عن وجھھ النار سبعین خریفاًمن صام یوما ف: (صلى هللا علیھ وسلم
في النوافل المطلقة والمقصودة یجوز إذا  .وتعالى، فإذا فعلت ذلك فإنھ یجزئك؛ ألنھا نافلة مطلقة، فتنویھا نافلة مطلقة وال یلزمك التعیین

ولم -  لم یعلم أن الیوم ھو عاشوراء، أو لم یعلم أن الیوم ھو یوم عرفة، وعلم بعد طلوع الفجر فأمسك ًأصبحت بالنھار أن تنوي، فلو أن إنسانا
  . ونوى أن یتم صومھ، أجزأه ذلك؛ ألن النافلة ال یشترط فیھا تبییت النیة باللیل كالفریضة-یكن قد أكل أو شرب

 
 حكم التردد في النیة

 
ھذه مسألة من مسائل النیة، فالنیة واجبة، ویشترط فیھا التعیین، ویشترط ]. ن فھو فرضي لم یجزئھًولو نوى إن كان غدا من رمضا: [وقولھ

أن تكون باللیل، بغض النظر : فیھا الوقت والزمان، على حسب تفصیل العلماء، فمن ال یشترط أن تكون في النصف الثاني من اللیل یقول
أال تكون النیة مترددة، كأن یقول في : والجزم. الجزم: وھناك شرط وھو. شرط الزمانعن كونھا في النصف األول أو الثاني، فھذا یسمى 

یقول في نفسھ وقرارة : ًإن كان غدا من رمضان فإنني قد نویت أن أصومھ، وإذا لم یكن رمضان فإنھا نافلة، أي: لیلة الثالثین من شعبان
فھذه نیة . ي، وإن كان من غیر رمضان فھو نافلة وقربة  سبحانھ وتعالىًسأصبح صائما؛ فإن كان ھذا الیوم من رمضان فھذا فرض: قلبھ

واألصل في النیة أن تكون بالجزم، ألن ). إنما األعمال بالنیات: (مترددة، والشك والتـردد في النیة یبطلھا؛ ألن النبي صلى هللا علیھ وسلم قال
ٍناو للفرض وال للنافلة؛ فلو أصبح والیوم من رمضان فإن نیتھ باللیل لم تتمحض الشخص إذا تردد في نیتھ لم ینو ولم تثبت، وعلى ھذا لیس ب

: فالمقصود. لرمضان، ولو أصبح والیوم من غیر رمضان فإنھ یصح نافلة عند من یقول بجواز صوم یوم الشك، وقد بینا أنھ ال یجوز ذلك
إن كان : ُّنت لیلة الثالثین بیت النیة باللیل لصیام الثالثین، وقلت في نفسيلما كا: لو سألك سائل وقال: أن التردد في النیة یبطلھا، وعلى ھذا

: فأصبحت فإذا بالیوم من رمضان، ھل صومي صحیح؟ تقول: من رمضان فھذا فرضي، وإذا كان من شعبان فھو نافلة وقربة لربي، قال
ًأن نیتك لم تقع على الوجھ المعتبر شرعا فكأنك لم تنو؛ ألن : ًنیاُّیلزمك القضاء؛ ألن النیة شرط في صحة الصوم؛ لداللة الكتاب والسنة، وثا

  .التردد في النیة یبطلھا
 

 حكم من نوى اإلفطار
 

إن نیة اإلفطار أثناء الیوم كالتردد في النیة، فمن نوى أن یفطر : قال بعض العلماء: ھذه مسألة خالفیة]. ومن نوى اإلفطار أفطر: [وقولھ
ًبناء على ذلك یبطل صومھ، وھو اختیار المصنف : ًلم یصبح مترددا، بل أبطل النیة ورفعھا، وقالوا:  وبعضھم یقول.فكأنھ تردد في النیة

إن هللا عفا ألمتي عما حدثت بھ نفسھا ما لم : (إن نیة الفطر مغتفرة؛ ألن النبي صلى هللا علیھ وسلم قال: ومن أھل العلم من قال. رحمھ هللا
ما یكون من جنس األشیاء التي تبطل : بأن ھذا الحدیث المراد بھ: ُوأجیب عن ذلك. د حدثتھ نفسھ ولم یتكلم ولم یعملفھذا ق) تتكلم أو تعمل

 ...... .باألقوال واألفعال؛ لكن اإلبطال ھنا متعلق بعمل القلب، وإذا تعلق بعمل القلب خرج الحدیث عن موضع النزاع كما ال یخفى
 

 األسئلة
 

  كفارة الیمینحكم التتابع في صیام
 

ھذه مسألة خالفیة بین أھل العلم رحمة هللا علیھم، والسبب في : في كفارة الیمین ھل یشترط التتابع في صیام الثالثة أیام؟ الجواب: السؤال
.  أصح القولینھل القراءة الشاذة یثبت بھا الحكم أو ال یثبت؟ فبعض العلماء یرى أن القراءة الشاذة توجب ثبوت الحكم، وھذا ھو: الخالف

فھذه القراءة في آیة المائدة التي في كفارة الیمین ورد ) فصیام ثالثة أیام متتابعات: (أن قراءة ابن مسعود رضي هللا عنھ: والسبب في ذلك
ءة كما ھو عمل إن القراءة الشاذة ال تقبل قرا: فیھا التتابع في قراءة ابن مسعود ، وھي قراءة شاذة، وكونھا شاذة فإن بعض العلماء یقول

القراء؛ ألن القراءة الشاذة تخالف العرضة األخیرة التي جاءت من جبریل للنبي صلى هللا علیھ وسلم، ولذلك ال یعتد بھذه القراءة عندھم في 
یثبت ذلك فإنھا ال توجب ًلم یثبت كونھا قرآنا وال كونھا سنة، وإذا لم : وإذا كانت القراءة شاذة فإنھم یقولون. القراءة، وال یعتد بھا في الحكم

ومن أمثلة ھذه . أحمد وطائفة من علماء األصول إلى أن القراءة الشاذة یثبت بھا الحكم وذھب اإلمام. ثبوت الحكم، وھذا مذھب الجمھور
خن بخمس كان فیما أنزل على رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم عشر رضعات معلومات یحرمن، فنس: (حدیث أم المؤمنین عائشة : المسألة

وھن مما یتلى : (فھذه قراءة شاذة، بل إنھا قراءة منسوخة، وقولھا) معلومات، فتوفي رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم وھن مما یتلى من القرآن
وھن (: كان بعض الصحابة یتلوھا ویظن أنھا من القرآن، ولم یعلموا بكونھا منسوخة في العرضة األخیرة، ھذا معنى قولھا: أي) من القرآن

ًوھذا یقع كثیرا؛ ألن الصحابة كانوا یقرءون القراءات التي نسخت لعدم علمھم بنسخھا، ولعدم ثبوتھا في العرضة ). مما یتلى من القرآن
األخیرة التي عرض فیھا جبریل القرآن على رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم مرتین، وھي آخر سنة من حیاتھ صلوات هللا وسالمھ علیھ، 

وھذا ال یثبت إال بالتواتر بشروط معتبرة من كونھا توافق اللغة  ًالجانب األول كونھا قرآنا،: إن القراءة الشاذة فیھا جانبان: ا نقولوعلى ھذ
وھو ثبوت الحكم بھا، : كونھا قراءة ال نثبتھ، فبقي الجانب الثاني: العربیة، وضوابط أخرى ذكرھا أئمة القراءة في اعتبار القراءة، فقالوا
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ًكون الحكم موجودا فیھا یوجب ثبوتھ؛ ألنھا ثبتت بالنص، فكما أن حدیث اآلحاد یوجب ثبوت الحكم مع كونھ لم یبلغ مبلغ التواتر، كذلك ف
وھذا المذھب انتصر لھ شیخ . القراءة التي جاءت من طریق اآلحاد وھي شاذة توجب ثبوت الحكم، وإن كانت ال توجب ثبوت كونھا قراءة

ًهللا في المجموع، وتكلم علیھ كالما نفیسا، وتكلم علیھا في مسألة الخمس رضاعات وأجاد وأفاد كعادتھ رحمة هللا علیھ، وقرر اإلسالم رحمھ  ً
ًكونھا قرآنا، وكونھا توجب حكما: أن القراءة الشاذة فیھا جانبان إننا ال نتعبد إال بما ثبت بطریق التواتر، وھي : ًأما كونھا قرآنا فقال. ً

بأن : األخیرة على رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم، وأما بالنسبة لكونھا متضمنة للحكم فإنھ یوجب ثبوت الحكم بھا، وحینئٍذ نقولالعرضة 
  .صیام كفارة الیمین یجب فیھ التتابع، فیصوم فیھ ثالثة أیام متتابعة، وهللا تعالى أعلم

 
 حكم تعزیر الشاھدین عند تبین الخطأ

 
الشاھد ال یعزر إال في حالة واحدة : لشاھدان إذا تبین خطؤھما، سواء في شھادة دخول الشھر أو في خروجھ؟ الجوابھل یعزر ا: السؤال

ًإنھ شھد كذبا على فالن أنھ : أن یتبین كونھ زور وكذب، ویتبین كونھ شاھد زور أو كذب بإقراره على نفسھ، كأن یأتي للقاضي ویقول: وھي
إسقاط الحكم الذي ثبت بھذه : ًأوال: إذا شھد اإلنسان على نفسھ بكونھ شاھد زور، فحینئٍذ یترتب على ذلك أحكامفعل كذا وكذا وھو لم یفعل، ف

ألنھ لما رجع عن شھادتھ : إذا كان رجوعھ بعد ثبوت الحكم وقبل التنفیذ فإنھ ینفذ، قالوا: البینة على خالف عند العلماء، فبعض العلماء یقول
لنا شھادتھ للحكم وھو عدل، فلما رجع بعد ثبوت الحكم شككنا ھل ھو صادق أو غیر صادق، فنبقي الشھادة طعن في عدالتھ، ونحن قب

ًأنھ إذا شھد على كونھ مزورا  :والصحیح وھو مذھب الجمھور. ال نقبل رجوعھ: األولى؛ ألنھ شھد بتزكیة الشھود العدول أنھ عدل، فقالوا
 یعزر، والتعزیر یختلف باختالف األشخاص، فبعض األشخاص یعزر بالقول وبعضھم یعزر بالفعل، :واألمر الثاني. ًوكاذبا أنھ ینقض الحكم

: فالذي یعزر بالقول كالتوبیخ، كأن یكون من ذوي الھیئات وممن یعرف باالستقامة ولكن حصلت منھ فلتة، فالنبي صلى هللا علیھ وسلم یقول
 الحالة یخفف علیھ القاضي، ویكون تعزیره بالتوبیخ، كالناس الذین یتألمون بالكالم؛ ألن ففي ھذه) أقیلوا ذوي الھیئات عثراتھم إال الحدود(

والنوع الذي یعزر بالفعل، كأن یأمر القاضي . بعض الناس ینجرح بالكالم أكثر من انجراحھ بالضرب واألذیة، فیوبخھ القاضي ویقرعھ
المأل، فیؤتى بھ ویقیمھ أمام باب المسجد ویضربھ ویقرعھ أمام الناس؛ حتى یكون  عشر جلدات أمام الناس، أو یجلد في -ًمثال- بجلده، فیجلد 

ًذلك تشھیرا لھ وزجرا لغیره ھذا السلف  أن یركب على دابة ویطاف بھ في األسواق، وقد فعل: التشھیر، والتشھیر: أما الحكم الثالث فھو. ً
إنا وجدنا ھذا شاھد : إن الشیخ فالن یقرئكم السالم ویقول:  األسواق، ویقالفالتشھیر أن یطاف بھ في. الصالح رحمة هللا علیھم وأفتوا بھ

ًزور؛ فال تصدقوه، فیطاف بھ في األسواق تشھیرا لھ وردعا لھ عن العودة إلى مثل ھذا الفعل، وزجرا لغیره أن یرتكب مثل ما ارتكب ً فإذا . ً
؛ ألنھم ربما أخطئوا، والخطأ محتمل في الشھادة، فقد یتراءى لھ الشيء تبین خطأ الشھود فال نحكم بتعزیرھم وال نحكم بأنھم شھود زور

فیظن أنھ ھالل، فیحتمل أنھ أخطأ ویحتمل أنھ زور، ولما وجد التأویل ال یجوز اتھام الناس والوقیعة فیھم مادام أنھ یوجد مساغ للتأویل 
ونھم أخطئوا فإننا ال نوجب تعزیرھم، وال الحكم بكونھم شھود زور، بل فحینئٍذ ما دام أنا وجدنا لھم المخرج من ك. ومساغ لنفي التھمة عنھم

جاء  ًإننا نترك البینة على حالھا؛ ألنھا زكیت وعدلت وحكم القاضي بكونھا على العدالة، فال ننقض ھذا الحكم وال نوجب كونھا زورا إال إذا
  .ً، فھذا حكمھ حكم شاھد الزور سوءا بسواء، وهللا تعالى أعلمًالشاھد وقال إنھ تعمد الكذب، وإنھ كذب من أجل أن یصوم الناس خطأ

 
 لزوم التأكد من غروب الشمس عند اإلفطار

 
ھل إفطار الصائم یتعلق بغروب الشمس أو بأذان المغرب، خاصة إذا رأى الغروب واستبطأ األذان السیما وقد جاء األمر بتعجیل : السؤال

مدینة فال یمكنھ أن یتحقق من غروب الشمس، فإنھ یعتمد األذان؛ وذلك ألن النبي صلى هللا علیھ وسلم إذا كان اإلنسان في : الفطور؟ الجواب
وأما إذا كان . ًفجعل األذان دلیال على دخول اللیل، وحینئٍذ یحل الفطر ویجوز للصائم أن یفطر) كلوا واشربوا حتى یؤذن ابن أم مكتوم: (قال

إذا أقبل اللیل من ھاھنا وأدبر النھار من ھاھنا : ( من غروبھا فإن النبي صلى هللا علیھ وسلم قالفي موضع یمكنھ أن یرى الشمس ویتحقق
أما مجرد غیاب الشمس فیحتاج إلى . ، فإذا رأى إقبال اللیل وإدبار النھار، وھو یعرف أمارات الغروب حل لھ الفطر)فقد أفطر الصائم

ُّثم أتموا : ضبط؛ ألن هللا عز وجل یقول ِ َ یام إلى اللْیل َُّ ِالصِّ َّ َ ِ َ ًأي مع اللیل، وھو أن تمسك جزءا یسیرا من اللیل، وھذا : اللیل وإلى] 187:البقرة[َ ً
إن ذھاب ھذه الصفرة یتحقق بھ من غروب الشمس، ولذلك یحتاج إلى : الذي یضبطھ البعض بذھاب الصفرة القلیلة بعد المغیب، ولذلك قالوا

غابت الشمس وحل الفطر، بل البد أن یكون عنده : مجرد أن یرى الشمس كادت أن تتوارى بالحجاب فیقولإنسان عنده معرفة وعلم، فلیس ب
  .إلمام بالتحقق من غروب الشمس بالصفة المعتبرة، فإذا تحقق بنفسھ من مغیب الشمس بالصفة المعتبرة حل لھ أن یفطر، وهللا تعالى أعلم

 
 نحكم اإلفطار بالجماع أثناء قضاء صوم رمضا

 
مسألة الفطر في قضاء رمضان : ًإذا كان الصوم قضاء ألیام من رمضان ووقع الجماع، فھل یلزم المجامع بالكفارة؟ الجواب: السؤال

َفعدة مْن أیام أخ: إن القضاء یحكي األداء، واإلخالل في القضاء كاإلخالل في رمضان؛ ألن هللا عز وجل قال: بالجماع، بعض العلماء یقول َُ ٍ َّ ِ َِ ٌ َر َّ
إنھ لو جامع فیھا فإنھ یجب علیھ أن یقضي ویجب علیھ أن یكفر : فجعل العدة من أیام أخر في منزلة رمضان، وعلى ذلك قالوا] 184:البقرة[

إنھ البد بأن یكون الجماع في نھار رمضان، فإذا وقع الجماع في أي صوم في غیر : وقال بعض العلماء. كما لو جامع في رمضان نفسھ
) جامعت أھلي في رمضان: ما أھلكك؟ قال: فقال لھ النبي صلى هللا علیھ وسلم! ھلكت وأھلكت: ( یلزم بالكفارة؛ ألن الرجل قالرمضان فال

فال ینزل غیر رمضان منزلة رمضان ألن األصل براءة الذمة حتى یدل الدلیل : قالوا. فنص على رمضان، وإنما وجبت الكفارة في رمضان
  . ھو أقوى من جھة النظر، واألول أحوط، وهللا تعالى أعلمعلى شغلھا، وھذا المذھب



 743 

 
 لزوم جماعة المسلمین عند الفطر واجب شرعي

 
وذكر فیھ أن ) إنا أمة أمیة ال نكتب وال نحسب(ًأشكل علي صوم واحد وثالثین یوما لمن ردت شھادتھ فصام لرؤیة نفسھ، مع حدیث : السؤال

ًأما بالنسبة لكونھ یصوم واحدا وثالثین یوما فبطبیعة الحال أنھ إذا : فكیف الجواب على ھذا؟ الجوابًالشھر تسعة وعشرون أو ثالثون یوما،  ً
وھو یوم العید بالنسبة -  وأما بالنسبة للواحد والثالثین - الذي ھو من رمضان-رأى الھالل في لیلة الثالثین سیصوم ھذا الیوم من یوم رمضان 

ومن . ًإنھ ألزم بھ تبعا: إن شھر رمضان واحد وثالثون وبین أن نقول: ًم بالبقاء تبعا، وفرق بین أن نقولً فقد ألغي من كونھ عیدا، وألز-لھ
ًمن خرج من مدینة وكانت قد تأخرت في الصوم یوما، وارتحل إلى مدینة أخرى، فإنھ یعتد بھذه المدینة فطرا؛ ألنھ ملزم : أمثلة ذلك ً

فطركم یوم : (ًواحدا وثالثین، فحینئٍذ یلزم بصیام ھذا الیوم؛ ألن النبي صلى هللا علیھ وسلم قالبالجماعة، فإذا جلس معھم قد یكون صومھ 
ًفجعل الفطر لنا یوم یفطر الناس، فألغي حكم ھذا الیوم، وصار واحدا وثالثین تبعا ال أصال) تفطرون ًأننا ال نلزمھ بذلك أصال من جھة : أي. ً

ًأن األصول العامة إذا ورد ما یستثنى منھا فال یعتبر قادحا في :  ألزمناه في حالة فریدة، والقاعدةًأن رمضان واحد وثالثین یوما، وإنما
ًاألصل عندي أن الشھر ثالثون یوما أو تسعة وعشرون یوما، لكن ھذه الحالة ورد بھا نص أنھ ال یفطر في الثالثین، : فأنت تقول. األصل ً

ًواالستثناء من القواعد العامة ال یعد قادحا في تلك األصول، وال . فأبقیھ أنا لحكم یقصدھا الشرعوأنھ ینبغي أن یكون مع جماعة المسلمین، 
إنھ یلزمھ أن یمسك یوم الثالثین الذي ھو واحد وثالثون : ًیعد معارضا لھا؛ ألنھا أشیاء وردت بأسباب معینة لمقاصد شرعیة، فحینئٍذ نقول

إن الشریعة اعتنت بلزوم الجماعة أیما : وكان الوالد رحمة هللا علیھ یقول. ذا كلھ لمقصد في الشرعبالنسبة لھ ویتقید بجماعة المسلمین، وھ
عنایة، وأن أكثر البالء الذي یجر الناس إلى الشقاء ھو الخروج والشذوذ عن الجماعة، ولذلك كان الشرع یربي في اإلنسان االنتماء إلى 

وقد تدخل المسجد واإلمام في التشھد األخیر وقبل السالم ) فما أدركتم فصلوا: ( هللا علیھ وسلمقال صلى. جماعة المسلمین وعدم الشذوذ عنھا
بلحظة، فیجب علیك أن تدخل معھ؛ ألنھ ال یجوز لك أن تشذ عن جماعة المسلمین، فما دام أنھا جماعة وھي قائمة في المسجد فأنت ملزم 

لما صلى علیھ الصالة والسالم : ًثانیا. يء أدركتموه ولو للحظة واحدة قبل السالم فصلواأي ش: أي) ما أدركتم: (ًشرعا بالدخول لظاھر قولھ
؟ -وھما على ظاھرھما وسمتھما ما دخال المسجد إال وھما مسلمان-ألستما بمسلمین ! علي بھما: (بخیف منى ورأى الرجلین لم یصلیا قال

ألست : (ِوجاء بالرجل حینما لم یصل فقال) ذا حضرتما المسجد فصلیا مع الناسإ: بلى یا رسول هللا، ولكنا صلینا في رجالنا، قال: قاال
وكذلك قال . وھو من حدیث عمران في الصحیح) . علیك بالصعید الطیب فإنھ یكفیك: بلى، ولكن أصابتني جنابة وال ماء، قال: بمسلم؟ قال

فكأن مقصود الشرع أن یربي اإلنسان على ) فال تختلفوا علي: ( األخرىوقال في الروایة) إنما جعل اإلمام لیؤتم بھ: (صلى هللا علیھ وسلم 
إن تعوید اإلنسان على وتیرة معینة من أقوى األشیاء التي تجعلھ یألفھا بنفسیتھ؛ : مالزمة الجماعة، وھذا منھج علماء التربیة فإنھم یقولون

ًص علیھا، وعدم الشذوذ عن جماعة المسلمین؛ ألف ذلك وأصبح دیدنا لھ، أن اإلنسان إذا ربیت عنده الشعور باالنتماء للجماعة والحر: بمعنى
إنھ یفطر، ویكون العید لھ وحده، ویشذ عن جماعة المسلمین في فطره وعبادتھ، وفي فرحتھ : فعندما تأتي في صیام رمضان وتقول لھ

أنت ملزم : لف الشذوذ واالنفراد، لكن حینما تقول لھوسروره، وھو یحس أن عیده ھذا الیوم من دون سائر المسلمین؛ فكأنھ یتربى عنده إ
ًوكذلك إذا كان ثالثین یوما وھو یمتنع عن الطعام . بالجماعة، ویجب علیك أن تبقى معھا وأن تصوم معھا؛ فإنك تربي فیھ ھذه الملكة

إن ھذا الطعام فیھ لحم خنزیر، : وقیل لھوالشراب الذي أحلھ هللا وأباحھ لھ، وامتنع ولم یأكل ولم یشرب، فلو وقف على طعمة من حرام، 
ال آكل؛ ألنھ صار عنده إلف أن یمتنع عن الطعام الذي حرم هللا، وصار عنده إلف أن یمتنع عن الطعام الذي أحلھ هللا لھ في الوقت : یقول

وحینما نأمر .  على ھذا مما ال یحصىحرم هللا علیھ فیھ أن یطعمھ، فمن باب أولى أن یمتنع عن الطعام الذي حرمھ هللا علیھ بالكلیة، وقس
أوالدنا بالصالة لسبع فلیست القضیة قضیة صالة فقط، بل إن الصبي إذا تربى من الصغر والوالد یأمره وھو یأتمر وینفذ أمر الوالد؛ یصبح 

ت المسلمة التي تفرط في أمر لكن انظر إلى المجتمعات الغربیة وبعض المجتمعا. عنده شعور بالطاعة لوالدیھ، وشعور بالتبعیة للوالدین
ًاألبناء بالصالة، فیأتي یوم من األیام وإذا باالبن متمرد بالكلیة على والده، وكثیرا ما تجد الشذوذ والعقوق في االبن الذي لم یروض على 

تھ على االستجابة ألمر هللا عز ًالصالة من الصغر، فقل أن تجد إنسانا عنده ابن عاق إال ووجدتھ من الصغر ال یأمره بالصالة؛ ألنك إذا ربی
ْوهللا یْعلم وأنتم ال : وجل، واالستجابة ألمرك؛ فإنھ یألف ذلك، فكأنھا قضایا لھا أبعاد ال تقف عند مسألة العبادة فقط؛ ولذلك قال سبحانھ ُُ ْ َ َ َ ََ ُ َّ

َتْعلُمون  َ فكون . د على اإلنسان بالنفع في دینھ ودنیاه وآخرتھھناك أمور ال تعلمونھا، وھناك حكم وأسرار عجیبة غریبة تعو: أي] 216:البقرة[َ
ًاإلنسان یربى على االرتباط واالنتماء لجماعة المسلمین فذلك فیھ مصالح عظیمة؛ ألنھ وإن كان فردا یتضرر بصیام واحد وثالثین یوما،  ً

حة تترتب للجماعة، ولذلك كان العلماء رحمة لكنھ یحقق غایات أعظم وأسمى من كونھ یشق على نفسھ، وقد تأمر الشریعة بمشقة للفرد لمصل
هللا علیھم یربون في طالبھم الشعور باالنتماء للعلم ومحبة العلماء، وكانوا یكرھون من طالب العلم كثرة االعتراضات؛ ألنھ حینما یتعود 

ً صلفا وقحا ًطالب العلم على االعتراض والنقد وعلى ھذا الشعور؛ تجده جریئا على أئمة السلف وعلى العلماء،  - نسأل هللا السالمة والعافیة-ً
ال یتورع في كالمھ وال یتورع في تخطیئھم؛ لكن إذا ربیت فیھ الشعور باألدب واإلجالل والتقدیر ألھل العلم أصبح إذا جاء لیرد على 

ًالعلماء تحفظ وتوقى، وصان لسانھ عن الوقیعة في أعراضھم؛ ألن لدیھ إلفا وشعورا بتعظیم وإجالل ا ولذلك . لسلف الصالح رحمة هللا علیھمً
ال تعلموا : (كان بعض العلماء إذا وجد من الطالب ھذا الشعور ربما طرده، ولربما أعرض عنھ، وھذا معنى قول اإلمام مالك رحمة هللا علیھ

 بیئاتھم وفي مجتمعاتھم، فاإللف لھ ألن عندھم اإللف والشعور بذلك، فقد ألفوا ذلك في) أوالد السفلة العلم؛ حتى ال یستطیلوا على العلماء
ًتأثیر على نفسیة اإلنسان، ومن ھنا كان من الخطأ الذي یقع فیھ بعض المربین وبعض المدرسین أن یأتیھ الطالب فینتقد شیئا فیشید بھ أمام 

وقد كان الناس . بینا فیھم الشعور على الجرأةًانقد كتابا، فر: الطالب أنھ انتقد، وأصبحنا نعود أبناءنا على االنتقاد، ولربما تجد البحث یقول لك
ًقبل مائة سنة یجلون العلماء، وما وجدنا أحدا من أھل العلم یأتي ویجعل من منھجیة تعلمیھ نقد الكتب والعلماء، ولكن أصبحنا الیوم بمجرد 

ًحضر كلمة انقد فیھا كتابا، أو لربما : لھ فنقول -  بل بعضھم حدیث عھد بھدایة-أن یأتي الشاب وعمره ثالث عشرة سنة أو أربع عشرة سنة
وما ھذا الشعور الذي نربیھ في الطالب؟ فالذي یتعود ! من الذي ینقد؟! تكون مسابقة في عطلة صیفیة أو مركز صیفي على نقد كتاب معین
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تبع عثراتھم، أو تكون كتبھ قائمة على ًوابحث عن عالم یكون درسھ وعلمھ قائما على نقد العلماء والتجریح فیھم وت. ًعلى النقد یصبح إلفا لھ
نقد العلماء والتجریح في العلماء، إال وجدت طالبھ یسیرون وراءه حذو القذة بالقذة، حتى إن هللا ینتقم منھ في الدنیا قبل اآلخرة، فیسلط علیھ 

ھ حب العلم، ویجعل عندھم الشعور باالنتماء من طالبھ من ینتقده كما انتقد، ویسل علیھ ما سلھ على علماء المسلمین، لكن من یربي في طالب
لجماعة المسلمین، واالنتماء للعلم والعلماء وإجالل السلف الصالح وإعظامھم وإكبارھم؛ تجد طالبھ قد تربوا على حب هللا ووده وإجاللھ؛ 

ي بھ كما اعتنى بھ الشرع، فھذا على شاھد فھذا المنھج ینبغي أن نعتن. ًألنھم ألفوا ذلك وأحبوه واعتادوه؛ فصار دیدنا لھم شاءوا أم أبوا
ًأننا ال نفطر شذوذا عن الجماعة، وھذا ابن مسعود رضي هللا عنھ كان یصلي وراء عثمان وھو یعلم أن عثمان قد زاد في الصالة ما : قضیة

ال : أي. الخالف شر: بالركعتین؟ قالأال تجتزي : لیس منھا، ومعلوم أن الزیادة في ركن من أركان اإلسالم، ومع ذلك یصلي وراءه، قالوا لھ
ًكیف تقاتل قوما یشھدون : وھذا عمر بن الخطاب یقف في وجھ أبي بكر رضي هللا عنھ وأرضاه ویقول لھ. أشذ عن جماعة المسلمین أرید أن

! ؟) إلھ إال هللا وأني رسول هللاأمرت أن أقاتل الناس حتى یشھدوا أن ال: (أن ال إلھ إال هللا، وقد سمعت رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم یقول
فقال ) ًوهللا لو منعوني عناقا كان یؤدونھ إلى رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم لقاتلتھم علیھ! إال بحقھا؟: ألم تسمع قولھ: (فأصر أبو بكر وقال

أخطأ أبو بكر ، أو یؤلف !  أیھا الناس:فما جاء یشذ ویقول) فما ھو إال أن رأیت هللا شرح صدر أبي بكر للقتال، فعملت أنھ الحق: (عمر 
إن أبا بكر قد أخطأ، ویشھر بھ، لكن اجتمعت الكلمة واجتمع الشمل واتحد الصف؛ فكانت قوة على أعداء اإلسالم، فجعل هللا : رسالة ویقول

لم والعرب مرتدة، فاختار أبو بكر أن ولما أراد أن ینفذ جیش أسامة بعد وفاة النبي صلى هللا علیھ وس. ًرأي أبي بكر عزا لإلسالم والمسلمین
ال أستطیع أن أحل : أي) ًوهللا ال أحل لواء عقده رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم: (ینفذه، فصارت الكلمة مع أبي بكر ، فراجعھ الصحابة فقال

 ھذا اللواء وقد عقده الرسول صلى هللا عل
 

 ]1[ باب ما یفسد الصوم ویوجب الكفارة -شرح زاد المستقنع 
 

للصیام مفسدات من ارتكبھا فقد بطل صومھ، ومنھا ما یوجب القضاء مع التوبة إلى هللا تعالى، ومنھا ما یوجب القضاء مع الكفارة، كالجماع 
ًفي نھار رمضان، وقد شرعت الكفارة تكمیال للنقص الذي یطرأ على أداء الفریضة، مع ما فیھا من الزجر عن الوقوع في حدود هللا 

 .ومحارمھ
 

 مفسدات الصوم
 

، والصالة والسالم على خیر خلق هللا، وعلى آلھ وصحبھ ومن وااله المصنف رحمھ : فیقول: أما بعد. بسم هللا الرحم الرحیم بسم هللا، الحمد 
هللا فرض علینا صیام یبطلھ، فبعد أن بین لنا أن : أي) باب ما یفسد الصوم: (یقول رحمھ هللا]. باب ما یفسد الصوم ویوجب الكفارة: [ هللا

رمضان، وبین لنا المسائل المتعلقة بھذه الفریضة، شرع رحمھ هللا في بیان ما یوجب فساد الصوم ویبطلھ، ویوجب الكفارة؛ ألن ما یبطل 
 مع یفسد الصوم ویلزم صاحبھ بالقضاء: الصورة الثانیة. یفسد الصوم ویلزم صاحبھ بالقضاء: الصورة األولى: الصوم یأتي على صور

ًوبناء على ذلك جمع بینھما؛ ألن الكفارة مترتبة على وجود اإلفساد للصوم كما ھو الحال فیمن جامع أھلھ في نھار رمضان وھو . الكفارة
 -سواء كان نافلة أو فریضة: أي-باب ما یفسد الصوم : (صائم، فإن إیجاب الكفارة علیھ مرتب على كونھ أفسد صیامھ، فقال رحمھ هللا

ًیوجب على صاحبھ أن ُیكفر، والكفارة مأخوذة من الكفر، وكفر الشيء إذا ستره، وسمي الكافر كافرا ألنھ یستر نعمة : أي) كفارةویوجب ال ْ َِّ َ َ َ
ْهللا عز وجل علیھ، والكفر َفْي لْیلٍة كفر النُجوم غماُمھا أي: ھو الستر، ومنھ قول الشاعر: َ َ ََ َ ُّ َ ََ َ ًارع كافرا ألنھ َستر نجومھا غماُمھا، وسمي المز: ِ

إن : فبعض العلماء یقول: عقوبة شرعیة، اختلف العلماء رحمة هللا علیھم فیھا) الكفارة: (وقولھ. حینما یبذر البذر یستره وُیغیبھ في األرض
ًجبرا للنقص شرعھا هللا : ومنھم من قال. جامع أھلھ في نھار رمضان هللا شرعھا عقوبة للُمخل بالطاعة، كما ھو الحال في الصیام فیمن

ٌالكفارات تعتبر عقوبات وزواجر ومكمالت، فھي عقوبة لمن فعل، وزجر لغیره أن : ومنھم من جمع بین األمرین فقال. الموجود في العبادة
، إن من جامع أھلھ في نھار رمضان جعل هللا كفارتھ عتق الرقبة: ولذلك قالوا. یفعل، وتكمیل للنقص الموجود بسبب اإلخالل في العبادة

ّألنھ إذا أعتق الرقبة أعتقھ هللا من النار؛ وكأنھ حینما تقحم المجامعة ألھلھ متعمدا مخال بفریضة هللا تقحم نار : وھذا من أبلغ ما یكون، وقالوا ًّ ً
یعتق كل ) ضوأن من أعتق ُیعتق بمن أعتقھ حتى العضو بالع: (ًهللا عز وجل، فجعل هللا الرقبة فكاكا لھ من النار، ولذلك ثبت في الحدیث

ًاشترط هللا فیمن قتل مؤمنا خطأ أن یعتق رقبة مؤمنة، ولم یشترط اإلیمان في كفارة الظھار، وقالوا: ومن ھنا قالوا. عضو بعضوه لمكان : ً
ًما متتابعة، وھذا متتابعین مكانھ؛ فكأن ھذا الیوم یقوم مقامھ ستون یو َّنزل هللا عز وجل عند فقد العتق صیام شھرین: ًالعتق، كذلك أیضا قالوا

ومن ھنا تكون الكفارة أشبھ بالتكمیل للنقص، مع ما فیھا من معنى : قالوا. یدل على حرمة شھر رمضان، وحرمة اإلفطار في شھر رمضان
رمھ الزجر، فإن الناس ینـزجرون، ولذلك جعلت ھذه الكفارات جوابر، وجعلت عقوبة، وجعلت زواجر للمكلفین أن یقعوا في حدود هللا ومحا

في ھذا : كأنھ یقول) باب ما یفسد الصوم ویوجب الكفارة: (یقول رحمھ هللا. باإلخالل بالفرائض والواجبات أو االنتھاك للحدود والمحرمات
 ...... .الموضع سأذكر لك جملة من األحكام والمسائل التي تتعلق بما یخل بصوم اإلنسان ویوجب بطالنھ

 
 صیامًاألكل والشرب عمدا من مفسدات ال

 
 

ًمن أكل أو شرب أو استعط أو احتقن أو اكتحل بما یصل إلى حلقھ، أو أدخل إلى جوفھ شیئا من أي موضع غیر إحلیلھ، أو استقاء أو : [وقولھ
ًاستمنى، أو باشر فأمنى أو أمذى، أو كرر النظر فأنزل، أو حجم أو احتجم وظھر دم عامدا ذاكرا لصومھ فسد ن م: أي): من أكل أو شرب]. (ً
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ًأكل وھو صائم أو شرب، بشرط أن یكون ذاكرا لصومھ، فلو كان ناسیا أنھ صائم فالجمھور على أن صومھ صحیح؛ ألن النبي صلى هللا  ً
فھذا یدل على أن الناسي إذا أكل أو شرب في نھار ) ٍمن أكل أو شرب وھو ناس فلیتم صومھ، فإنما أطعمھ هللا وسقاه: (علیھ وسلم قال

ُأن النسیان یعتبر عذرا لھ بنص الشرع، وھذه من المسائل التي ُیسقط فیھا النسیان : صیامھ صحیح؛ والسبب في ذلكرمضان أو غیره ف ِ ً
ًسواء وقع األكل كثیرا أو قلیال، ولو أخذ جزءا یسیرا من الطعام وجاوز بھ اللھاة ) من أكل: (قال رحمھ هللا. الضمان ً ًً ھي اللحمة : اللھاة- ً

الشرب للمائعات واألكل ): أو شرب: (وقولھ.  فإنھ یحكم بفطره- لحلق، وھذه اللھاة ھي الفاصل بین أول الجوف وبین الفمالمتدلیة في أعلى ا
وعلى ھذا . للجامدات، ویستوي في ذلك القلیل والكثیر، ولو بقطرة ماء فأحس أنھا بلغت الحلق فإنھ یفطر بإجماع العلماء رحمة هللا علیھم

ًیھ إطالق، وھو شامل لكل ما یصدق علیھ أنھ أكل أو شرب، سواء كان قلیال أو كان كثیرا، یغذي أو ال یغذي، ھذا ف) من أكل أو شرب( ً
ًیحصل بھ االرتفاق بالبدن أو ال یحصل، وفي حكم األكل والشرب أن یدخلھ تداویا، كما لو بخ على حلقھ ذرات من الماء كالبخاخ المعروف 

 تعتبر في حكم الماء، ورطوبتھا واصلة إلى الحلق مندیة لھ موجبة للفطر، وھذا - إنھا ھواء لكنھا ماء:وإن قیل- للربو، فإن ھذه القطرات 
إن ھذا ھواء؛ ولكن بسؤال أھل الخبرة : إنھا ال تفطر؛ والسبب في ذلك قالوا: وقال بعض المتأخرین. قول جمھور العلماء رحمة هللا علیھم

ًلو كان ھواء لما كان دواء؛ ألنھ لو كان ھواء مجردا لكان بإمكان اإلنسان أن :  الھواء، ولذلكفیھ من المركبات ما ھو غریب عن: یقولون ً ً ً
لو : ًإن مادتھ لھا جرم كالدخان ونحو ذلك، وبناء علیھ قالوا: ٌیتداوى بدونھ؛ ألن الھواء داخل إلیھ ال محالة؛ فدل على أنھ دواء، ولذلك قالوا

سؤال أھل الخبرة والرجوع إلیھم أثبتوا أنھا مواد مركبة تتحلل وتمتص، ثم بعد ذلك یحصل بھا رفق البدن أنھ بخ فإنھ یعتبر غیر مفطر، وب
ومن یفرق . فكل ما جاوز اللھاة من ماء أو جامد أو دخان لھ جرم كالعود والشراب المحرم، كل ذلك یوجب الفطر: والتداوي، وعلى ذلك

أن اإلجماع منعقد على أن من أخذ قطرة من دواء وقطرھا في حلقھ فأنھ : یل؛ والسبب في ذلكھذا دواء وھذا ھواء، فیحتاج إلى دل: ویقول
: یفطر، فدل على أن كونھ یغذي أو ال یغذي ال معنى لھ، وأن العبرة بكونھ یمسك، فإذا جاوزت قطرة واحدة حلقھ فقد أفطر، دلیلنا على ذلك

فأنت إذا الحظت ھذا ) ًوبالغ في االستنشاق إال أن تكون صائما: (حدیث لقیط بن صبرة ُّالسنة الصحیحة في قولھ علیھ الصالة والسالم في 
 (ًإال أن تكون صائما: (الحدیث وتأملتھ فإن الذي یبالغ في االستنشاق یحصل منھ الغلط الیسیر ببلوغ الذرة الیسیرة لحلقھ، ومع ذلك قال لھ

ثیره على حد سواء؛ وكأن الشرع قصد أن ھذا حد لحرمتھ، ال یجاوزھا مطعوم وال ومن ھنا أخذ جماھیر العلماء على أن قلیل المفطر وك
ًمشروب، بل وال دخان لھ جرم، فإذا جاوزھا فقد خرج عن كونھ ممسكا صائما على الوجھ المعتبر شرعا، وعلى ھذا حكم جماھیر العلماء  ً ً

ًصل بھ األكل أو الشرب ولو كان شیئا یسیرا كما قلنا في قطرات الماء الحكم ھنا یشمل كل ما یح) من أكل أو شرب: (ًوبناء على ذلك. بفطره ً
السعوط یكون عن طریق األنف، فلو أنھ استعط عن طریق ) أو استعط: (وقولھ. الیسیرة أو البخات التي لھا ذرات؛ فإنھا توجب الحكم بفطره

 السمن في -ًمثال- نھا، وكما ھو موجود في القدیم بحیث یضعون ًأنفھ سواء بلغ إلى دماغھ كما ھو الحال في بعض األمراض التي یتداوى م
: ودلیلنا على ذلك. ًیعتبر منفذا: ًأنف اإلنسان عالجا لخیاشیمھ، فھذا الجفاف الذي یعالج بھذه المادة لو أنھ استنشقھ إلى أن بلغ الدماغ قالوا

ألئمة األربعة، على أنھ إذا استعط من أنفھ ونزل إلى حلقھ ووجد حدیث لقیط بن صبرة ، وھذا مذھب جمھور العلماء رحمة هللا علیھم من ا
وفي ھذا الحدیث نقطة تحتاج إلى ). ًوبالغ في االستنشاق إال أن تكون صائما: (طعمھ في الحلق أنھ یفطر؛ ألن النبي صلى هللا علیھ وسلم قال

ًالسبب الذي یحكم بكون اإلنسان مفطرا بھ وما ال یعد : م، یعنيتأمل، وذلك أن العلماء المتقدمین رحمة هللا علیھم ینظرون إلى علة الحك
ما ھو الشيء الذي جعل النبي صلى هللا علیھ وسلم یحكم بالفطر في بعض األحوال وال یحكم بالفطر في بعضھا؟ العلماء في : ًفطرا، یعني

ذا تناول الشيء عن طریق معین وھو الفم والمنفذ، الشرع یوجب فطر اإلنسان إ: منھم من یقول: حدیث لقیط بن صبرة على ثالثة خیارات
العبرة بما یدخل إلى البدن بغض النظر عن جھة . ال: وبعضھم یقول. ولذلك ھذا المذھب یقوم على اعتبار الجھة التي یدخل منھا المفطر

یعتبر : ومنھم من قال. ًنھ یعتبر مفطراالبدن، ما دام أنھ مادة مفطرة كالمغذیات واألدویة فإ دخولھ، سواء دخل من أعلى البدن أو أسفل
أنك إذا جئت تتأمل حدیث لقیط بن صبرة الذي اعتمده جماھیر السلف والخلف رحمة هللا علیھم، وتجد : وفقھ ھذه المسألة. مجموع األمرین

ألن حدیث لقیط بن : ، وقالواكتب الفقھاء رحمة هللا علیھم والفتاوى مشحونة بالفتوى بفطر من دخل جوفھ شيء من غیر طریق الفم واألنف
صبرة حكم النبي صلى هللا علیھ وسلم فیھ بالتأثیر في الصوم بغیر المدخل المعتاد، فإن دخول الماء عن طریق األنف مدخل غیر معتاد، فلو 

یرة ال تقوي البدن وال ترفق إن القطرات الیس: البد وأن یكون الشيء الذي یأكلھ اإلنسان ویشربھ یقوي البدن ویرفقھ، فنرد علیك بقولنا: قلت
كون المادة بذاتھا مادة معینة غیر : ًإن اإلجماع حاصل على أن مجرد مجاوزة القطرة الواحدة للھاة یفطر، إذا: ًبھ، ونرد علیك أیضا بقولنا

ًعن كون الداخل دواء أو طعاما قلیال أو كثیرا؛ و العبرة بالدخول، بغض النظر: بقي مسألة أن تقول. وارد ًً السبب أن النبي صلى هللا علیھ ً
یستوي : ُوسلم منع من دخول القطرة الیسیرة عن طریق األنف، فدل على أن الجوف ممنوع أن یصل إلیھ شيء، وعلى ھذا تفرع فتقول

 لو حقنھ بحقنة في العضل فإنھا ال تصل إلى داخل: وقد یعترض معترض فیقول. عندي أن یصل للجوف من أعلى البدن أو من أسفلھ
القطرة إذا دخلت من األنف في االستنشاق ال تصل إلى الجوف، : یرد علیك ویقول. الجوف، والمراد بھا عالج موضعي اللتھاب أو نحو ذلك

ومن ھنا نجد الفرق بین مسلك المتقدمین والمتأخرین، . وإنما تمتص قبل وصولھا إلى الجوف، فكأن الشرع قصد من الصوم اإلمساك المطلق
إمساك، وھذا اإلمساك استنبطوه من جھة المعنى؛ فقد یخفى ھذا : مین یشددون في وصول الشيء إلى البدن؛ ألن حقیقة الصومفنجد المتقد

أمر یحتاج إلى دلیل لم تكن  لو كان كل: نقول. ال دلیل على كون الكحل یفطر أو على كون القطرة تفطر: المعنى على بعض العلماء ویقول
فاجتھد العلماء في المسألة من نص، ولم یجتھدوا من ) ًمن یرد هللا بھ خیرا یفقھ في الدین: (ا الفقھ أن یفقھ ویفھمھناك حاجة للعلماء؛ وإنم

ًإذ تأملوا حدیث لقیط بن صبرة فظھر لھم أنھ ال عبرة بالفم؛ ألن األنف لیس بمدخل لطعام وال شراب، ودائما الشرع ینبھ . رأي مجرد
 مدخل غیر معتاد؛ فكأنھ لما استنشق ونزل إلى حلقھ -باالستنشاق: أي-فطر بالفم مدخل معتاد، والفطر باألنف ولذلك ال. بالنظیر على نظیره

ّإذا قطر القطارة في عینھ فوجد طعمھا في حلقھ أفطر، وإن وضع الكحل في عینھ فوجد طعمھ : ًصار الوصول إلى البدن موجبا للفطر، فقالوا َ
فلیست المسألة كما یظن البعض أن ھذا اجتھاد من العلماء دون وجود دلیل . جوفھ، فھذا ھو فقھ المسألةفي حلقھ أفطر؛ ألنھ قد وصل إلى 

ًعلیھ وال نص، والحقیقة من لم یظھر لھ ھذا المعنى ولم تظھر لھ ھذه العلة ال یعده دلیال حسب اجتھاده ورأیھ؛ لكن األئمة والعلماء المتقدمون 
: ولذلك تجد من یقول. لك وبسطوه وبینوه وشرحوه إنما ركبوه من ھذا الحدیث، وھو حدیث لقیط بن صبرة رحمة هللا علیھم الذین قرروا ذ
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إن اإلبرة تدخل من غیر المدخل : تفطر، فتناقضوا؛ ألنھم إذا قالوا: فلو كانت مغذیة؟ قالوا: إن اإلبرة ال تفطر إذا كانت في العضل، قیل لھم
رددنا بأن الوصول إلى البدن ال یلتفت فیھ إلى كونھ . تفطر لكونھا مغذیة:  اإلبرة المغذیة تفطر؛ فإن قالواإن: المعتاد في العضل، نقضھ قولھم

وھذه المسألة من جھة النظر واإلمعان في حدیث لقیط بن صبرة تدل داللة واضحة على رجحان مذھب جماھیر . ًمغذیا أو كونھ غیر مغذ
ین الذین كانوا یفرعون ھذه المسألة على حدیث لقیط بن صبرة ، ومن رجع إلى الشروحات السلف رحمة هللا علیھم واألئمة المتقدم

 في - كما سیأتي إن شاء هللا-ًوالمطوالت یجد ذلك جلیا، ولذلك تتعارض أنظار العلماء في تحدید الوصول إلى الجوف، وتجدھم یختلفون 
الحكم على كون األئمة المتقدمین رحمة هللا علیھم یقولون بالمسألة بدون ال ینبغي االستعجال في : ومن ھنا أقول. مفسدات الصوم ضوابط

وینبغي أن یعلم كل طالب . دلیل، فقد كان السلف رحمة هللا علیھم أورع وأخشى وأتقى  سبحانھ من أن یقولوا في دین هللا ما ال علم لھم بھ
ًن أن یتجرءوا على تحلیل حرام أو تحریم حالل بمحض الرأي أبدا، فھذا ال أن األئمة المتقدمین رحمة هللا علیھم أصون وأحفظ لدین هللا م

یمكن أن یكون من أئمة السلف رحمة هللا علیھم، ومنھم األئمة األربعة رحمھم هللا، وقد قرر ذلك شیخ اإلسالم رحمة هللا علیھ في رفع المالم 
ًوفي مجموع الفتاوى، وتكـلم كالما نفیسا في ھذا، مبینا أن  ً ولذلك . األئمة رحمة هللا علیھم اجتھدوا، واجتھاداتھم كانت مبنیة على النصوصً

كیف یقول : فھم یفھمون العلل ویقولون) ًمن یرد هللا بھ خیرا یفقھ في الدین: (فإن الشرع مبني على الفقھ والفھم، قال صلى هللا علیھ وسلم
 وبالغ في االستنشاق إ: (النبي صلى هللا علیھ وسلم

 
 قان من مفسدات الصوماالحت

 
ًإنھا توجب الفطر؛ ألنھا تصل إلى الجوف ویتغذى بھا اإلنسان ویرتفق بھا دواء : كأن تكون حقنة في الدبر، فھذه قالوا] أو احتقن: [قولھ

  .ًدنھ فإنھ یعتبر مفطراإنھ إذا احتقن بالحقنة من أسفل ب: ًوعالجا، وكما أنھ یرتفق بالدواء من أعاله، فھو یرتفق بھ من أسفلھ، ولذلك قالوا
 

 االكتحال بما یصل إلى الحلق یفسد الصوم
 

ھذا ھو الشرط؛ ألنھ لو اكتحل ) ووصل إلى الحلق(وضع الكحل في عینیھ أو إحدى عینیھ، : اكتحل]. أو اكتحل بما یصل إلى حلقھ: [وقولھ
 بساعة أو بلحظة، فإننا ال نحكم بفطره؛ ألنھ لم یصل قبل غروب الشمس بنصف ساعة ولم یجد طعم الكحل إال بعد غروبھا بنصف ساعة أو

ولو اكتحل باللیل ووجد الطعم بالنھار لم یفطر؛ وذلك ألن الدخول كان . ھذا المفطر إلى المكان إال بعد انتھاء وقت الصوم، فصومھ صحیح
ألن حقیقة الصوم اإلمساك، ولذلك نجد الجمھور باللیل، وال عبرة بالوصول وال تأثیر لھ؛ ألن اإلمساك الذي خوطب بھ المكلف قد تحقق؛ و

ًیقولون بالفطر في ھذه األحوال ألنھا لیست بإمساك، فاإلنسان إذا أدخل الكحل فیعتبر مفطرا إذا وجد طعم الكحل في یومھ، أما إذا وجده بعد 
  .الیوم أو وضعھ في اللیل ووجده في النھار فإنھ ال یفطر

 
 دات الصیامدخول أي شيء إلى الجوف من مفس

 
أو أدخل إلى جوفھ أي شيء كان، سواء كان مما یغتذي بھ البدن أو ال ]. ًأو أدخل إلى جوفھ شیئا من أي موضع كان غیر إحلیلھ: [وقولھ

ًسواء من أعلى البدن أو وسطھ أو أسفلھ، فكل ما وصل إلى الجوف فإنھ یوجب الفطر، والدلیل على : أي) من أي موضع. (یغتذي بھ البدن
ًما ذكرناه من حدیث لقیط بن صبرة ؛ فكأن حقیقة الصوم في الشرع ھي اإلمساك، ومن أدخل إلى جوفھ شیئا فلیس بممسك، سواء كان : لكذ

ھو مجرى : واإلحلیل) غیر إحلیلھ. (الشيء یؤكل أو یشرب أو كان من غیر ما یؤكل أو یشرب، فكل ذلك یوجب فطر اإلنسان ویحكم بفطره
فھو بالنسبة للرجل، وأما بالنسبة للمرأة فاإلیالج في فرجھا یوجب الفطر كالدبر، بخالف ) اإلحلیل: (اختلف فیھ، ولما قالالبول من الذكر، و

الرشح الذي یكون عن طریق  إنھ ال یصل إلى الجوف، ولیس بنافذ إلى الجوف لمكان: ُقُبل الرجل، فاختلف العلماء في اإلحلیل، فقال بعضھم
  .ا ال یوجب فطره، ومن ھنا استثنى المصنف رحمھ هللا اإلدخال عن طریق اإلحلیل بالنسبة للرجلوھذ: الكلیة، قالوا

 
 األسئلة

 
 ًاإلفطار بالنیة إذا لم یجد شیئا یفطر بھ

 
نیة، بل یجب على القول بأن النیة تعتبر موجبة للفطر؛ فإنھ یجزیھ أن یفطر بال: من لم یجد ما یفطر علیھ فھل یفطر بالنیة؟ الجواب: السؤال

فیصیب ) ًأحب عبادي إلي أعجلھم فطرا: (ًعلیھ أن ینوي أنھ مفطر، وحینئٍذ یعتبر مفطرا، وقد جاء في الحدیث القدسي أن هللا تعالى یقول
ًاما السنة، وقد بین النبي صلى هللا علیھ وسلم أنھ من السنة والھدي تعجیل الفطر وتأخیر السحور، وعلى ھذا فإنھ ینوي إذا لم یجد طع

ًوشرابا، كما لو خرج من بیتھ، وأدركھ وقت األذان وھو في سیارتھ، ولیس عنده طعام وال شراب؛ فإنھ ینوي في قلبھ أنھ مفطر على ھذا 
  .الوجھ، وهللا تعالى أعلم

 
 حكم وضع الطعام في الفم ثم لفظھ

 
من وضع الطعام في فمھ، ثم : ي فمھ، فما حكمھ؟ الجوابمن وضع الطعام في فمھ وتذكر أنھ صائم فلفظ الطعام، ثم وجد طعمھ ف: السؤال
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تذكر أنھ صائم ولفظھ؛ فإن صومھ صحیح، ویجب علیھ أن یتمضمض وأن ینظف فمھ حتى ال یمازج اللعاب تلك المادة الغریبة عن الفم، 
ازجت مادة المعجون اللعاب واختلطت إذا استاك بالمعجون ونحو ذلك فإنھ یجب علیھ أن یتنظف حتى تذھب مادة المعجون، فإذا م: ومن ھنا

البد لھ من المضمضة ومن التنظیف، فإن : وعلى ھذا. ًبھ فإن ھذا یوجب فطره؛ ألنھا مادة غریبة كما لو وضع تلك المادة الغریبة قصدا
في ریقھ، فإن ھذا یوجب امتنع من المضمضة والتنظیف وبلع ریقھ الذي فیھ طعم ذلك الطعام، وفیھ مادة ذلك الطعام وجرمھ، أو حتى تحلل 

  .فطره، وهللا تعالى أعلم
 

 ًحكم من بالغ في االستنشاق جاھال بالحكم
 

من كان یبالغ في االستنشاق ویجد طعم : ما حكم من كان یبالغ في االستنشاق وھو جاھل بالحكم، وكان یجد الماء في حلقھ؟ الجواب: السؤال
یام، والعذر بالجھل عذر في زمان التشریع، وأما بعد استقرار الشریعة فإنھ لیس بعذر الماء في حلقھ فإنھ مفطر، ویلزمھ قضاء تلك األ

إلمكان سؤال العلماء، وقد نص أھل العلم رحمھم هللا على أن من بلغ ووجبت علیھ عبادة فینبغي قبل أن یفعلھا أن یسأل عن كیفیة فعلھا، 
ًفكونھ یقصر في سؤال العلماء ال یعد جھلھ عذرا شرعیا   .، وعلیھ القضاء بالتقدیر، وهللا تعالى أعلمً

 
 حكم استعمال حبوب منع العادة في رمضان

 
: المسألة األولى: ترد ھنا مسألتان: ًإذا تناولت المرأة ما یؤخر عادتھا لكي تتمكن من صیام رمضان كامال، فما حكم ذلك؟ الجواب: السؤال

ًأنھ ال یجوز لھا ذلك؛ لما فیھ من إدخال الضرر على النفس، ولما فیھ أیضا : دة؟ الصحیحھل یجوز للمرأة أن تتناول الحبوب التي تؤخر العا
ًمن فوات المقصود شرعا من حصول النسل، ولما فیھ من إرباك العادة واختاللھا على وجھ قد تصبح المرأة فیھ مضطربة العادة، حتى ال 

أرجح األقوال في ھذا أنھ ال : ًاطي األسباب لإلخالل ال یجوز، وبناء على ذلكًتستطیع أن تمیز بین كونھا حائضا أو كونھا مستحاضة، وتع
ًیجوز تعاطي مثل ھذه الحبوب، وقد ثبت طبیا مؤخرا أنھا تضر بالبدن، وأصبح وجود الضرر فیھا موجبا لمنعھا ً لو أنھا : المسألة الثانیة. ً

أن صومھا صحیح؛ وذلك ألن الشرع علق : ا صحیح؟ أصح األقوالًاستعملت ھذه الحبوب، ومنعت الدم شھر رمضان كامال، فھل صومھ
اإلبطال بوجود الدم، والدم غیر موجود، ولذلك أصح األقوال أن صومھا صحیح، وحجھا وطوافھا بالبیت على ھذا الوجھ صحیح، وھو 

صحة صومھا وحجھا وصالتھا أن الشرع علق فإن الدلیل على : ًأصح أقوال العلماء المتأخرین الذین تكلموا على ھذه المسألة، وبناء علیھ
ًالمنع والتحریم على وجود الدم، والدم غیر موجود، وبناء على ذلك یعتبر صومھا وصالتھا وسائر عبادتھا صحیحا من ھذا الوجھ، وهللا  ً

  .تعالى أعلم
 

 حكم مباشرة الزوجة في نھار رمضان
 

ًمن باشر أھلھ فإنھ یعتبر متعدیا لحد هللا : ًفھل یعتبر مفطرا وعلیھ الكفارة؟ الجوابمن باشر أھلھ في نھار رمضان من غیر إنزال، : السؤال
یدع : (عز وجل؛ وذلك ألن الغالب في المباشرة أنھ ال یأمن معھا الوقوع في المحظور، وقد قال علیھ الصالة والسالم في الحدیث القدسي

 أجره في الصوم بقدر مباشرتھ، وعلى ھذا فإنھ ال یجوز لھ أن یتعاطى ھذه ینقص: ولذلك قال العلماء) طعامھ وشرابھ وشھوتھ من أجلي
كالراعي یرعى حول الحمى یوشك أن یرتع فیھ، أال وإن لكل ملك حمى، أال وإن حمى هللا (األسباب، وقد قال علیھ الصالة والسالم 

اع للصائم أن یباشر أھلھ فیتجرد ھو وزوجتھ على وجھ فا عز وجل حرم على المكلف أن یجامع أھلھ، والحمى الذي حول الجم) محارمھ
. یحرك الشھوة، وھو صائم في فریضة من فرائض هللا عز وجل فال یأمن معھا اإلخالل، وال یأمن معھا أن یقع في حد هللا عز وجل وحرمتھ

: نھ ناقص األجر، وقال بعض العلماءال یجوز لھ أن یتعاطى مثل ھذه األسباب، فإن حفظ نفسھ ولم ینزل فإن صومھ صحیح، ولك: ولذلك
علیھ : قال الحنفیة والمالكیة: ًشرعت صدقة الفطر جبرا لمثل ھذا النقص، وأما لو أنزل وحصل منھ اإلنزال دون إیالج فللعلماء فیھ قوالن

وھو - لقضاء دون الكفارة علیھ ا: وقال الشافعیة والحنابلة. القضاء والكفارة؛ ألن الكفارة مرتبة على كونھ انتھك حرمة شھر رمضان
:  وإنما یجب علیھ أن یقضي ذلك الیوم؛ ألنھ بإنزالھ لم یمسك على الوجھ المعتبر في صومھ، وقد قال هللا تعالى في الحدیث القدسي-الصحیح

ثرة تعاطي األسباب ومن أنزل باالستمناء أو مباشرة األھل أو النظر إلى الصورة التي تثیر شھوتھ، أو النظر إلى زوجتھ، أو ك) وشھوتھ(
  .ًالموجبة لإلنزال فأنزل فإن صومھ یعتبر فاسدا، وعلیھ القضاء، وهللا تعالى أعلم

 
 معنى صیام یوم في سبیل هللا

 
إلى آخر الحدیث ھل ھذا الحكم خاص بالمرابط، أم ھو على ) ًمن صام یوما في سبیل هللا(في قول النبي صلى هللا علیھ وسلم : السؤال

ًھذا الحدیث خاص بالمجاھد في سبیل هللا، سواء كان مرابطا أو كان في : قال بعض العلماء: للعلماء في ھذا الحدیث قوالن: وابالعموم؟ الج
أن سبیل هللا إذا أطلق المراد بھ الجھاد، وعلى ذلك نصوص الكتاب والسنة، فینصرف إلى الغالب : السبب في ذلك: حال القتال، وقالوا

ألن المجاھد األفضل : لیس بواجب، وإنما صامھ قربة ونافلة  عز وجل، وقالوا: أي) في سبیل هللا: (إن قولھ: لعلماءالمشھور، وقال بعض ا
) في سبیل هللا: (ًلھ أن یتقوى بالفطر، ولذلك ال یكون صائما في حال قتالھ؛ حتى ال یضعف عن لقاء العدو، ویرجحون من ھذا الوجھ أن قولھ

كال الوجھین لھ قوة وحظ من النظر، وكنت أرجح القول الذي یقول بالتخصیص، ولكن تبین أن اإلطالق أقوى، وإن كنت المراد بھ النافلة، و
فالحدیث محتمل لكونھ في سبیل هللا في الجھاد، ومحتمل . ًال زلت مترددا في ترجیحھ، والتوقف في ھذه المسألة في نظري ھو الذي ملت إلیھ
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 طاعة وقربة  عز وجل، وكان الذي یترجح عندي من قبل أنھ الجھاد؛ وذلك ألنھ المعھود في إطالق الشرع؛ :أي) في سبیل هللا(أن یكون 
فھذان الوجھان یقویان أن یكون في الجھاد، ولما ). في سبیل هللا: (من صام نافلة ولم یخص بقولھ: وألنھ لو كان المراد بھ النافلة المطلقة لقال

اھد یتقوى بفطره على الجھاد، وكان ذلك أبلغ في حصول المقصود من جھاده تعارض القوالن عندي، وتوقفت إن المج: ظھر قول من یقول
  .وهللا تعالى أعلم. في ھذه المسألة حتى یفتح هللا وھو خیر الفاتحین

 
 حكم من أخر قضاء رمضان حتى أدركھ رمضان التالي

 
ًفي القضاء، فھل القضاء كاف أم علیھ القضاء واإلطعام معا، أم علیھ اإلطعام مع ًإنسان لم یصم سنتین قدیما، وھو اآلن شارع : السؤال

ًمن أفطر في رمضان فإنھ یلزمھ القضاء، سواء وقع فطره متعمدا أو لعذر؛ فإذا أفطر رمضان كامال لزمھ قضاء : التوبة فقط؟ الجواب ً
ًرمضان كامال، ویعتبر القضاء مؤخرا في حقھ، فیجوز لھ أن یؤخر ا لقضاء ما لم یبق على رمضان الثاني بقدر ما علیھ من القضاء؛ لما ثبت ً

إن كان یكون علي الصوم من رمضان فال أقضیھ إال في شعبان لمكان رسول هللا : (في الحدیث الصحیح عن أم المؤمنین عائشة أنھا قالت
ع، فإذا ماطل اإلنسان وأخر وقصر حتى دخل رمضان ًأخذ العلماء من ھذا دلیال على أن قضاء رمضان موس) صلى هللا علیھ وسلم مني

: ونصف، وعلى ھذا الثاني، فجماھیر العلماء على أنھ یلزمھ القضاء مع الكفارة، فیكفر عن كل یوم ربع صاع، وعن كل شھر سبعة آصع
  .وهللا تعالى أعلم. علیھمفإنھ یحسب الرمضانات التي أخل فیھا، ویلزمھ القضاء مع التكفیر على قول جماھیر العلماء رحمة هللا 

 
 مسألة في حكم حیاة الشخص بالتنفس الصناعي

 
ًمن مات دماغیا واحتیج إلى الجھاز الذي یستخدمھ لوصلھ بشخص آخر، فھل یؤخذ منھ وال یكون في ذلك إزھاق لنفس مسلمة؟ : السؤال
إلى نظر وعدم استعجال في الفتوى، وذلك ألن مسألة موت ھذه المسألة تعتبر من النوازل المعاصرة، وموت الدماغ مسألة تحتاج : الجواب

ًالدماغ نفسھا لم یتفق فیھا األطباء على ضوابط معینة، فھناك تقریبا ثالث مدارس في تحدید المفھوم لموت الدماغ، ومع ھذا حصلت حوادث 
عت على بعض الحوادث التي نقلت بأنھ حكم بموتھ ًیحكم فیھا على إنسان بأنھ میت دماغیا، ثم بعد ذلك یفیق، وقد حصل ھذا ووقع، وقد اطل

ًدماغیا، وأعرف حتى من أھل العلم والفضل من حكم علیھ بالموت دماغیا، وأرادوا أن یأخذوا منھ أعضاء للتبرع، ثم تأخر الورثة وحصل  ً
فة إلى أن التشخیص والضوابط التي فھذه مسألة لیست من السھولة بمكان، إضا. بینھم شقاق خالل أسبوع، فشاء هللا أن یفیق بعد أسبوع

اطلعت علیھا من كالم األطباء في مسألة الموت الدماغي أو الموت السریري، ھذه الضوابط ال تتیسر إال في أرقى المستشفیات، فكوننا نفتي 
لكن لو أن . ل ھذه المسائلوتكون الفتوى عامة فھذا أمر یحتاج إلى تریث؛ فإنھ البد من االحتیاط ألرواح الناس وعدم االستعجال في مث

شخصین أحدھما میئوس منھ؛ ألن األمراض تتفاوت ودرجاتھا مختلفة، فھناك أمراض میئوس من عالجھا كالسرطانات ونحوھا، أو یكون 
اإلنسان في سن یغلب على الظن ھالكھ وأصابھ مرض قل أن یشفى منھ أو الغالب أنھ ال یشفى منھ، وھناك حالة طارئة طرأت إلنسان 
مرضھ غیر میئوس منھ، والغالب أننا لو وضعنا علیھ الجھاز فإنھ یشفى ویعافى، فحینئذ ھل للطبیب أن یسحب الجھاز من ھذه الحالة 

نعم، كما لو دخل مریضان على طبیب وقد أشرفا على الموت، وأحدھما أرجى : المیئوس منھا إلى ھذه الحالة التي یمكن عالجھا؟ فالجواب
أن اشتغالھ بھذه الحالة المیئوس منھا مفض : الذي ھو أرجى ویغلب على ظنھ أنھ یحیا، والسبب في ھذا نھ ینصرف إلىنجاة من اآلخر؛ فإ

إلى مصلحة مظنونة وضعیفة الحصول، مع فوات مصلحة متیقنة أو غالبة وھي مصلحة الشاب أو الشخص الذي مرضھ غیر میئوس منھ، 
منھا مصلحة غالبة ومصلحة راجحة، تعارضھا مصلحة متوھمة، فكان الترجیح؛ ألن الشرع یقدم لكن إقبالھ على ھذه الحالة التي ال ییئس 

في المفاسد درء أقواھما وفي المصالح أرجحھما، فإذا تعارضت مصلحتان تقدم أرجحھما، وإذا تعارضت مفسدتان تدرأ أكبرھما، والدلیل 
ھذا یدل على أنھ إذا تعارضت مفسدة فوات السفینة بكاملھا، وكونھ : لھا، فقالواعلى ذلك أن الخضر كسر السفینة لخوف أن تؤخذ السفینة بكام

ًیكسر جزءا منھا ویعیبھا، یدل على أن الضرر األخف یدفع ما ھو أعظم منھ، ویراعى ما ھو أغلب ضررا وأعظم ًَ ْ فمثل ھذه الحاالت التي . َ
یدخل المریض وھو في حالة من الخطر ویتوقف عالجھ على األجھزة؛ فإننا حوادث السیارات، ف: یغلب على الظن الشفاء والعالج فیھا، مثل

ھي الحالة التي : أي-نقدمھ على تلك الحالة المیئوس منھا، ویجوز للطبیب في ھذه الحالة خاصة، وھي التي توصلت إلیھا من خالل البحث 
أو الغالب على الظن عالجھا، فإنھا تقدم على الحالة  أن توجد حاالت غیر میئوس منھا -یجوز فیھا سحب أجھزة اإلنعاش عن المریض

  .المیئوس منھا والتي كانت تعالج من قبل، وهللا تعالى أعلم
 

 مسألة اإلنصات عند سماع القرآن
 

ُوإذا قرئ القْرآُن فاْستمُعوا لُھ وأنصتوا : قال هللا تعالى: السؤال ُ ُِ َِ َ َ ََ َ َ ْ ِ َ م ھو عام حتى خارج الصالة؟ ھل الحكم خاص بالصالة، أ] 204:األعراف[ِ
إذا كان المكان مھیأ لتالوة كتاب هللا عز وجل، كأن یكون في حلق علم وحلق دراسة للقرآن فال یجوز ألحد أن : ھذا فیھ تفصیل: الجواب

كان المكان غیر أما لو . ًیجلس في الحلقة وھو یحدث صاحبھ؛ حتى ال یشوش على إخوانھ، بل ینتحي مع زمیلھ ناحیة بعیدا عن ھذه الحلق
ًمھیأ، كأن یكون اإلنسان ماشیا في الطریق، أو سمعھ عرضا في دكان أو بقالة أو نحو ذلك فال یلزمھ أن یستمع، ولكن لو استمع فھو أفضل،  ً

 لھ، والمرد بذلك أن یكف عن الكالم ویصغي، حتى ولو كان یمشي، وھكذا المرأة لو كانت في عملھا وشأنھا وتصغي لكتاب هللا وتستمع
فإذا كان اإلنسان یرید األفضل فلیستمع، وأما بالنسبة لوجوب اإلنصات فھذا في . وتتأثر باآلیات التي فیھ فھذا خیر، وھي عبادة السمع والقلب

الصالة من جھة تعین اإلنصات، أما في الطریق أو أثناء المرور على حلقة علم ال یلزمھ أن یجلس ویستمع، وإنما یلزمھ االستماع 
ومن ھنا ینبھ على مسألة جلوس البعض في . نصات في الصالة، وأما خارج الصالة فالعلماء یفصلون بین المكان المھیأ وغیر المھیأواإل
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حلق العلم یتحدث بعضھم مع بعض وخاصة النساء، وقد اشتكت بعض األخوات في بعض المساجد من أن بعض النساء یأتین في أثناء حلق 
وھذا ال یجوز؛ ألن النبي صلى هللا علیھ وسلم نھى عن . كلمن ویتحدثن داخل مصلى النساء، ویشوشن على أخواتھنالعلم أو المحاضرات ویت

الضرر، ومن أعظم الضرر أن یأتي طالب العلم أو تأتي طالبة العلم وقد تركت مصالحھا وتفرغت لكالم ربھا وكالم رسولھا علیھ الصالة 
 ثم تأتي ھذه المرأة لكي تشوش على أخواتھا، فھذا من أعظم الضرر، وإني أخشى على أمثال ھؤالء أن والسالم؛ ترید أن تستفید وأن تتعلم،

تصیبھم دعوة المؤمنین والمؤمنات، واإلنسان إذا ظلم أخاه ودعا علیھ فإنھ ال یعود علیھ بخیر، فعلى اإلنسان أن یبتعد عن أذیة إخوانھ 
 المسجد أو ینتحي ناحیة بعیدة عن الحلق؛ حتى ال یشوش على إخوانھ المصلین وكذلك على المسلمین؛ فإذا كان یرید التحدث فلیخرج من

نسأل هللا العظیم رب العرش . أو نحو ذلك... ًإخوانھ الذاكرین  عز وجل، سواء كان ذلك في حلق علم أو في محاضرات أو في قراءة قرآن
  .حمد  رب العالمینالكریم أن یوفقنا لما یحبھ ویرضاه، وآخر دعوانا أن ال

 
 ]2[ باب ما یفسد الصوم ویوجب الكفارة -شرح زاد المستقنع 

 
ًالقيء عمدا، واالستمناء، والمباشرة مع اإلنزال، واإلنزال بسبب تكرار النظر، وھناك خالف بین العلماء : مما یفسد الصوم ویوجب القضاء

من طار الى حلقھ ذباب ونحوه، ومن فكر فأنزل المني : وال توجب القضاء، ومنھافي الحجامة ھل تفطر أو ال؟ وھناك أمور ال تفسد الصوم 
 .ونحوھا، وھناك مسائل متعلقة بالشكل في طلوع الفجر وغروب الشمس مبینة في موضعھا.. أو احتلم في نھار رمضان

 
 من مفسدات الصیام

 
یقول : أما بعد. لى أشرف األنبیاء والمرسلین، وعلى آلھ وصحبھ أجمعینبسم هللا الرحمن الرحیم الحمد  رب العالمین، والصالة والسالم ع

ًأو استقاء أو استمنى، أو باشر فأمنى أو أمذى، أو كرر النظر فأنزل، أو حجم أو احتجم وظھر دم عامدا ذاكرا : [المؤلف علیھ رحمة هللا ً
 ...... .[لصومھ فسد

 
 ًالقيء عمدا مفسد للصوم

 
ًوقد تقدم أن طلب القيء یعتبر موجبا لفساد ) أو استقاء: ( یبین لنا ما یوجب فساد صوم الصائم، فقال رحمھ هللاال زال المصنف رحمھ هللا

فقد دل ) من استقاء فقاء فلیقض: (الصوم، واألصل في ذلك ما ثبت في حدیث أبي ھریرة رضي هللا عنھ أن النبي صلى هللا علیھ وسلم قال
أن یستدعي : الحالة األولى:  بالقيء، وھناك فرق بین من استقاء وبین من ذرعھ القيء؛ فاإلنسان لھ حالتانھذا الحدیث على أن الصوم یفسد

القيء، وذلك بإدخال إصبع أو نحو ذلك من األفعال التي تحركھ فیقيء ما في بطنھ، فإذا استقاء بمعنى أنھ تعاطى األسباب التي یستدعي بھا 
بالنسبة لمن ذرعھ القيء وغلبھ، سواء سمع ما یكره أو رأى ما : أما الحالة الثانیة.  وعلیھ قضاء ذلك الیومًالقيء فإنھ حینئٍذ یعتبر مفطرا،

یوجب اشمئزازه ونفرتھ فذرعھ القيء فقاء؛ فكل ھؤالء یعتبرون في حكم المعذورین، ولذلك ال یجب علیھم قضاء، وحكي اإلجماع على ھذه 
التفریق بین من ذرعھ القيء وغلبھ، وبین من تعاطى أسباب القيء، فإذا تعاطى وجب علیھ القضاء، وإذا  فقالوا ب-أعني مسألة القيء- المسألة 

  .غلبھ القيء ال قضاء علیھ
 

 االستمناء من مفسدات الصیام
 
كك على أرض أو ، والمراد بذلك أن یحرك شھوتھ إما بید أو بتح)استفعال(أن یطلب خروج المني، وھو على وزن : االستمناء]. أو استمنى]

یكنون بھ عن استخراج المني، ومنھ قول ) جلد عمیرة(ًعلى جدار أو نحو ذلك، كل ذلك یعتبر استمناء، وكانت العرب في الجاھلیة تسمیھ 
َإذا حللت بواٍد ال أنیس بھ فاْجلد ُعمْیرة ال عْیب وال حرُج فجاء اإلسالم بتحریم ھذه العادة : الشاعر َ َ َ َ َ َ ٌَ َ َْ ِ ِ َِ ِ ِ َِ ْ َ : المشینة القبیحة، فقد قال سبحانھ وتعالىَ

َوالذین ُھم لفُروجھم حافظون  َ َ َُ ِ ِ ِْ ِْ ِ ُ َإال على أزواجھم أْو ما ملكت أْیمانُھم فإنُھم غْیُر ملومین * َّ َ َ َ َ َ َِ ُ َ ْ ْ َّْ َ َِ َِ ْ َُ َْ َِ ِ َفمن اْبتغى وراء ذلك فأْولئك ُھم العادون * َّ َ َ َ َ َ َ َُ ْ ُ ِ َِ ُ َ َ ََ َ ِ
ًبحانھ أن من طلب شھوتھ، وكان طلبھ خارجا عما أحل هللا من الزوجة والسریة؛ فإنھ یعتبر متعدیا لحدود هللا عزفبین س] 7- 5:المؤمنون[ ًّ 

إنھا تدل على تحریم االستمناء، وقد وردت أحادیث في تحریم ھذه العادة؛ : وھذا القول قال بھ أئمة من السلف وفسروا بھ اآلیة، وقالوا. وجل
ًإنھا یقوي بعضھا بعضا، بحیث تدل على أن للحدیث أصال في التحریم: ع طرقھا وقالحتى إن بعض العلماء جم : والشاھد من ھذه المسألة. ً

. فاستمنى بھا بمفاخذة أو نحو ذلك؛ فإنھ یجب علیھ قضاء ذلك الیوم إذا خرج منھ المني: أن من حرك شھوتھ بنفسھ أو عن طریق زوجتھ
فلما ) یدع طعامھ وشرابھ وشھوتھ: ( علیھ وسلم قال في الحدیث القدسي عن هللا تعالى في حق الصائمأن النبي صلى هللا: والدلیل على ذلك

ًأطلق، فشمل الشھوة الكبرى سواء كانت عن طریق الجماع أو كانت عن طریق االستمناء، فإذا أنزل المني فقد حصلت ) وشھوتھ: (قال
فإن : ًوبناء علیھ. ائم؛ ألن الصائم یدع ھذه الشھوة، ومن استمنى لم یدع ھذه الشھوةًشھوتھ، وھي شھوة كبرى، وبناء على ذلك یعتبر غیر ص

وال . إن االستمناء لیس بحرام، وال یوجب الفطر: ّوشذ الظاھریة رحمة هللا علیھم فقال بعض فقھائھم. االستمناء یعتبر من موجبات الفطر
من ! یا معشر الشباب: (ثبت في الصحیحین من قولھ علیھ الصالة والسالمشك أن النصوص التي قدمنا تدل على حرمتھ، إضافة إلى ما 

فعلیھ : ًفلو كان االستمناء جائزا لقال) استطاع منكم الباءة فلیتزوج؛ فإنھ أغض للبصر وأحصن للفرج، ومن لم یستطع فعلیھ بالصوم
وھو - حدیث النبي صلى هللا علیھ وسلم فیما یرویھ عن ربھ ُّباالستمناء، فدلت ھذه النصوص من الكتاب والسنة على تحریم االستمناء، ودل

فإنھ یستوي أن یستمني : وعلى ھذا. ًعلى أن من استمنى أنھ یعتبر مفطرا..) یدع طعامھ وشرابھ وشھوتھ من أجلي: ( وفیھ-ثابت في الصحیح
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والعبرة في المسألة بخروج المني، . ا خرج ذلك المنيًبنفسھ أو یستمني بواسطة الغیر، فكل ما استدعى بھ خروج منیھ یعتبر موجبا لفطره إذ
فلو استمنى ولم یخرج مني أو حرك شھوتھ ولم یخرج المني فإن الشھوة لم تقع على الصورة الكاملة، فال ینتقض صومھ وال یلزمھ قضاء، 

  .ولكنھ یعتبر ناقص األجر بمثل ھذا كما ذكر ذلك بعض العلماء رحمة هللا علیھم
 

 مسببة لنزول المني أو المذي مفسدة للصومالمباشرة ال
 
أن تلي بشرتھ بشرة المرأة فتتحرك : من البشرة، والمراد بھا) مفاعلة(أو باشر امرأتھ فأمنى أو أمذى، والمباشرة ]. أو باشر فأمنى أو أمذى[

لسبب للفطر كما لو استقاء أو استمنى، ولذلك شھوتھ فینـزل، وھذا یكون فیھ المضاجعة التي ال جماع فیھا، فإذا باشر امرأتھ فكأنھ تعاطى ا
ًإذا أنزل المني سواء بمباشرة أو استمناء فإنھ یعتبر مفطرا ًوالدلیل على كونھ إذا باشر فأنزل أنھ یعتبر مفطرا ما تقدم من حدیث الشھوة، . ً

فإذا باشر زوجتھ وأنزل منیھ فإنھ حینئٍذ یعتبر ُّحیث دلت ھذه السنة الصحیحة على أن الصائم ال یقضي شھوتھ بإنزال المني وال بالجماع، 
ًھي القطرات القلیلة اللزجة التي تخرج عند بدایة الشھوة، بخالف المني الذي یخرج دفقا : المذي) أمذى: (لكن قولھ. ًمفطرا ویلزمھ القضاء

 باشر زوجتھ فخرج منھ المذي قطرة أو قطرات العلماء كما ذكرنا، أما لو عند الشھوة واللذة الكبرى، فإذا حصل المني أفطر لقول جماھیر
أن من باشر أو نظر إلى شيء فأمذى : وذھب الحنفیة والشافعیة إلى أنھ غیر مفطر، والصحیح. ًفإنھ یعتبر مفطرا في قول الحنابلة والمالكیة

  .أن المذي ال یوجب الفطر؛ ألن المذي لیس كمال الشھوة، وبذلك ال ینتقض صومھ
 

 كرار النظر یفسد الصوماإلنزال بسبب ت
 
؟ التكرار یحصل بالمرة الثانیة؛ وذلك ألن النظر في المرة )كرر: (أو كرر النظر إلى ما ُیشتھى فأنزل؛ لماذا قال]. أو كرر النظر فأنزل[

ًیس بیده، وغالبا یكون إن ھذا ل: األولى عفي عنھ؛ ألنھ ومما یشق التحرز عنھ، فلو نظر إلى زوجتھ فأعجبتھ وبمجرد نظره إلیھا أنزل قالوا
مثل من ذرعھ القيء؛ فاغتفروه، وأما إذا كرر النظر وتابع النظرة بعد النظرة فإنھ یحرك شھوتھ كما یحركھا المباشر والمستمني، فإن حصل 

  .إنزال على ھذا الوجھ فإنھ یجب علیھ القضاء
 

 الحجامة من مفسدات الصیام
 
 أو احتجم لنفسھ، فھناك حاجم وھناك محجوم، والحجامة تكون بمص الدم، وھي من الجراحات أو حجم غیره]. أو حجم أو احتجم وظھر دم[

إن كان في شيء مما تتعالجون بھ : (القدیمة، وقد ثبتت في السنة عن النبي صلى هللا علیھ وسلم بأنھا من األدویة، فقال علیھ الصالة والسالم
فالحجامة من أنواع العالج، وال ) . و شربة من عسل، أو كیة من نار، وال أحب أن أكتويشفاء ففي شرطة من محجم، أو آیة من كتاب هللا، أ

تزال إلى یومنا ھذا، وتسمى من تخصصات الجراحة العامة في عصرنا الحاضر، وقد أقرتھا الشریعة وحمدت العالج بھا، وھي تقوم على 
 وتكون في الظھر، وتكون في أسافل البدن، وتحجم المواضع على مص جزء من الدم من الجسم، ویختلف العالج بھا فتكون في الرأس،

ٍحسب األمراض واألدواء، فلكل داء ومرض مكان معین، ولربما لو تحرك عنھ أو عدل عنھ جاء بداء أعظم من المرض الذي یرید أن یعالج 
یھ مواضع لو ُحجمت أصابھ النسیان، ولربما من أجلھ، ففي الرأس مواضع لو ُحجمت شفي اإلنسان من ثقل النوم ومن أمراض الصداع، وف

أال یحتجم اإلنسان إال عند إنسان یعرفھا، فھي خطیرة، فكما أنھا تأتي بالنفع فقد : ذھبت ذاكرتھ، ولذلك ھي تعتبر من أنواع العالج لكن بشرط
ًنسان أو حجم غیره یعتبر مفطرا أو ال؟ ففي وھذه الحجامة تعتبر محل خالف بین العلماء رحمة هللا علیھم، ھل إذا احتجم اإل. تأتي بالضرر

أفطر الحاجم : (ذلك سنن وآثار مختلفة عن النبي صلى هللا علیھ وسلم، فقد جاء في حدیث أحمد وأبي داود أن النبي صلى هللا علیھ وسلم قال
حافظ الزیلعي رحمة هللا علیھ إلى ثمانیة وھذا الحدیث رواه بضعة عشر من أصحاب النبي صلى هللا علیھ وسلم، أوصلھم اإلمام ال) والمحجوم

إال أن أكثر ھذه األحادیث ضعیف وال یقوى سنده؛ ولكن ھناك . عشر من أصحاب النبي صلى هللا علیھ وسلم، كلھم روى عنھ ھذا الحدیث
مام البخاري یحكى عنھ وجزم بعض العلماء والحفاظ بتصحیحھا، فقد صححھا اإلمام أحمد رحمة هللا علیھ، واإل أحادیث حكم بتحسینھا،

أفطر الحاجم : (تصحیح حدیث الحجامة في الفطر، وغیرھما من األئمة رحمة هللا على الجمیع، والعمل على ثبوت قولھ علیھ الصالة والسالم
و الشخص الذي وھ-أن الحاجم : ووجھ ذلك. ًیدل على أن من حجم أو احتجم یعتبر مفطرا) أفطر الحاجم والمحجوم: (فقولھ: قالوا) والمحجوم

وأما . ً فال یأمن من أن یمص شیئا من ذلك الدم-َّفُیشرط الموضع ثم ُیمص الدم الفاسد- وألن الحجامة تحتاج إلى مص الدم -یقوم بالحجامة
ور وذھب جمھ. ًإنھ یعتبر مفطرا، ویستوي الحكم في الحاجم والمحجوم: فألن الحجامة تضعف بدنھ وتنھك قوتھ، ولذلك قالوا: المحجوم

إن :  أن ھذا الحدیث منسوخ، ومنھم من یقول- وھو قول طائفة من أصحاب النبي صلى هللا علیھ وسلم كـأنس وغیره-العلماء رحمة هللا علیھم 
إن ھذا الحدیث ورد في سبب مخصوص، : واختلفوا في ذلك، فقالت طائفة. ُیخرج على غیر الفطر الحقیقي) أفطر الحاجم والمحجوم: (حدیث
 على حاجم ومحجوم وسمعھما یغتابان الناس وھما صائمان، فقال - كما في بعض الروایات-ّن النبي صلى هللا علیھ وسلم مر بالبقیع أ: (وذلك

أفطر، : والعرب تقول. أنھما بغیبتھما للناس قد أذھبا أجر صیامھما، فكأنھما أفطرا: أي) أفطر الحاجم والمحجوم: علیھ الصالة والسالم
ّأنھ تعاطى شیئا یفوت المقصود كما في حـال الصائم : أمسى، وھو لم یمس ولم یفطر ولم یصبح حقیقة؛ وإنما المراد: قولأصبح، وت: وتقول ً

من لم یدع قول الزور والعمل بھ فلیس  : (ًلما تعاطى الغیبة كأنھ ذھبت حسناتھ فكأنھ لم یصم أصال، ولذلك قال صلى هللا علیھ وسلم: ھنا
أفطر الحاجم : (أن قولھ علیھ الصالة والسالم: -وھو أقوى الوجوه-والوجھ الثاني . ھذا الوجھ األول) امھ وشرابھحاجة في أن یدع طع

َأصبحت أصبحت: المراد بھ أنھما أوشكا على الفطر، كما تقول) والمحجوم وكان (كما في حدیث ابن أم مكتوم . ویحك كدت أن تصبح: أي. َ
وأنت ال تقصد أنھ ! َھلكت..َھلكت: وھذا موجود في لغة العرب إلى یومنا ھذا، فإنك تقول للرجل) . َأصبحتَأصبحت : ال یؤذن إال إذا قیل لھ



 751 

ًھلك حقیقة، كأن یكون قریبا من نار أو قریبا من بالء، فتقول لـھ وھو لم یحترق حقیقة؛ وإنما المراد أنھ في موضع ! َاحترقت..َاحترقت: ً
أن الحاجم ال یأمن من دخول شيء من الدم إلى جوفھ، والمحجوم ال یأمن من : أي) فطر الحاجم والمحجومأ: (فقولھ: قالوا. یعرضھ لالحتراق

ًالضعف الذي یفضي بھ إلى الفطر، وھذا نسمیھ تأویل الحدیث بما یدل علیھ الحال، فإن الحال یدل داللة واضحة على أنھ سینھك بدن  ً
إن الحاجم أفطر حقیقة؛ ألن المفطر حقیقة یأكل أو یشرب أو یتعاطى : ذلك ال تستطیع أن تقولالمحجوم، وال یأمن الحاجم من ازدراد الدم، ول

ًشھوة توجب فطره، فلما كان الحاجم والمحجوم ال یأكالن وال یشربان، وإنما فیھما معنى یفضي بھما إلى الضعف الذي ینتھي إلى الفطر 
َقوي حمل الحدیث على ھذا الوجھ ِ وھو من أقوى األوجھ، واختاره جمع من األئمة رحمة هللا علیھم كما أشار إلیھ اإلمام - وھناك وجھ ثالث . َ

ًكان في أول اإلسالم ثم نسخ، وقد جاء ذلك صریحا في حدیث أنس ) أفطر الحاجم والمحجوم: (أن حدیث:  وھو-ابن حزم الظاھري وغیره
: قالوا) ثم ُرخص في الحجامة : ( لك مثلھ حدیث أبي سعید الخدري قالوكذ) إنما كان رخصة: (بن مالك رضي هللا عنھ وأرضاه، ولذلك قال

. یدل على أن األمر كان في األول عزیمة ثم خفف فیھ، وھذا ھو القول األقوى واألوجھ في ھذه المسألة) ثم رخص في الحجامة: (فقولھ
وابن عباس من صغار الصحابة، ) م احتجم وھو صائمأن النبي صلى هللا علیھ وسل(إضافة إلى أنھ ثبت في الصحیح من حدیث ابن عباس 

ًإنھ یقوى أن یكون حدیث الناسخ متأخرا عن المنسوخ، وھو حدیث الرخصة الذي ذكرناه عن أنس بن مالك وأبي سعید الخدري : ولذلك قالوا
 ثم نسخ ذلك وأصبحت رخصة، كما فإن الحجامة كانت في أول األمر موجبة لفطر الحاجم والمحجوم،: وعلى ھذا الوجھ. رضي هللا عنھما

ُثم رخص بْعد في الحجامة: (قال أنس  لكن على القول بأن الحجامة تفطر . ًفإنھ إذا احتجم اإلنسان أو حجم غیره فإنھ ال یعتبر مفطرا: وعلیھ) َ
: دم، والفرق بین الحجامة والفصد فلو أنھ فصده، بمعنى قطع منھ العرق وجرى ال- أعني الحاجم -ال تكون مفطرة إال إذا مص الدم : فقالوا

ًأن الحجامة تكون ألوعیة الدم، فتمتص ما ھناك من الدم الفاسد، وأما بالنسبة للفصد فإنھ یكون للعروق، فالفصد الیعتبر موجبا لفطر الفاصد؛ 
 أنھ ینھك بدن المفصود، بل قد الفصد یلتحق بالحجامة من جھة: ًألنھ ال یمص؛ ولكن ھل یكون مؤثرا في صیام المفصود؟ قال بعض العلماء

یكون الفصد أقوى وأبلغ في التأثیر على الجسم من الحجامة؛ ألنھ یتصل بالعروق، وجریان الدم في العروق أشد من جریانھ في األوعیة، 
؛ ألن الفصد وعلى القول بأن الفصد یوجب الفطر فإن من تبرع بدمھ یدخل في ھذا. وتضرر اإلنسان بالفصد أعظم من تضرره بالحجامة

ًإذا خرج منھ الدم على ھذا الوجھ فإنھ یعتبر مفطرا؛ : وعلى ھذا فإنھم یقولون. إخراج للدم من العرق، والتبرع بالدم إخراج للدم من العروق
الف ما ًال یعتبر مفطرا؛ ألنھ ھناك أدخل الضرر على نفسھ، بخ: لكن لو خرج الدم بغیر اختیاره كرعاف ونزیف من جرح ونحو ذلك قالوا

ًوظھر دم عامدا ذاكرا لصومھ فسد. [ًإذا غلبھ الرعاف أو طعن أو جرح؛ فإنھ ال یعتبر مفطرا أن یظھر : - كما قلنا- یشترط في الحجامة ]. ً
ن لو أنھ شرطھ وأذن المغرب فخرج الدم بعد أذا: ومثال ذلك. ًأنھ إذا لم یظھر الدم فإنھ ال یعتبر مفطرا) وظھر دم: (الدم، ومفھوم قولھ

. ًفإنھ ال یعتبر مفطرا من ھذا الوجھ: ًالمغرب فإنھ ال یعتبر مفطرا؛ ألن خروج الدم الذي ینبني علیھ الحكم بالفطر إنما وقع بعد األذان، وعلیھ
ًعامدا ذاكرا لصومھ فسد. [ًوأما لو شرطھ وخرج الدم قبل األذان ولو بلحظة فإنھ یعتبر مفطرا على ھذا القول ًعمدا أي مت): ًعامدا]. (ً

. أن الحجامة ال توجب الفطر: ًفلو كان ناسیا لم یؤثر، وقد قلنا إن الصحیح في ھذا كلھ): ًذاكرا لصومھ. (للحجامة، فلو أكره علیھا لم یؤثر
ًعامدا ذاكرا لصومھ ال ناسیا أو مكرھا[ ً ً  وھو ناس من أكل أو شرب في نھار رمضان: (ًال إن كان ناسیا؛ ألن النبي قال: أي) ًال ناسیا]. (ً

. فإذا كان األكل والشرب مع النسیان ال یوجب الفطر، فكذلك الحجامة مع النسیان ال توجب الفطر) فلیتم صومھ؛ فإنما أطعمھ هللا وسقاه
ًال ناسیا أو مكرھا(وقولھ   ضد المختار وھو الذي یأتي الشيء بغیر اختیاره، واإلكراه لھ شروط، فـإذا تحققت شروط اإلكراه: المكره) ً

َّإال : ًالمعتبرة شرعا فإنھ یسقط عنھ التكلیف في قول جماعة من أھل العلم رحمة هللا علیھم، وأصول الشریعة دالة على ذلك، فقد قال تعالى ِ
ِمْن أكره وقلُبُھ ُمطمئن باإلیمان  َِ َ َ َ َِ ٌِّ ِ ْ ْ َ ْ ًا علیھا؛ فمن باب أولى فأسقط هللا المؤاخذة بالردة، وھي كلمة الكفر إذا كان اإلنسان مكرھ] 106:النحل[ُ

  .فروع الشریعة، فإذا كان اإلكراه ال یوجب الكفر فمن باب أولى أن ال یوجب الفطر وال غیره من اإلخالالت
 

 األشیاء التي ال تفسد الصیام
 
ستنثر، أو زاد على أو طار إلى حلقھ ذباب أو غبار، أو فكر فأنزل، أو احتلم، أو أصبح في فیھ طعام فلفظھ، أو اغتسل أو تمضمض أو ا[

 ...... .]الثالث، أو بالغ فدخل الماء في حلقھ لم یفسد
 

 من طار إلى حلقھ ذباب أو غبار لم یفسد صومھ
 
فالغبار إذا ]. أو غبار. [كأن یكون اإلنسان یتكلم فال یشعر إال والذباب قد دخل في حلقھ، فقد غلبھ، فھذا ال یؤثر]. أو طار إلى حلقھ ذباب[

أن النبي صلى هللا علیھ وسلم جعل قطرات االستنشاق یحظر على :  جرم ومادة ویوجب ھذا الفطر، وقد قررنا ھذه المسألةقصده فإن لھ
أن لھا : ؛ والسبب في ذلك-ً)وبالغ في االستنشاق إال أن تكون صائما: (في قولھ صلى هللا علیھ وسلم-اإلنسان أن یتعاطى أسبابھا في األنف 

ً القلیل والكثیر، ولذلك لو أخذ قلیال من الطین وطعمھ وجاوز اللھاة فإنھ یفطر بال إشكال، فكذلك لو قصد الغبار ًجرما، ویستوي في ذلك
ًفلعقھ، أو فتح فمھ لھ قاصدا دخولھ فإنھ یعتبر مفطرا، فإذا طار الغبار أو الذباب فدخل حلقھ فال یفطر؛ ألنھ مما یشق التحرز منھ ً.  

 
 فسد صومھمن تفكر فأنزل المني لم ی

 
إن : ال یفطر فإنھ مما یشق التحرز والتوقي عنھ، واألصل في الشریعة أنھ ال حرج فیھ، فإننا لو قلنا) أو فكر فأنزل: (قولھ]. أو فكر فأنزل[

لجماع اإلنسان إذا فكر فأنزل یجب علیھ القضاء فإن ھذا مما یشق التحرز عنھ كحدیث العھد بالعرس ونحو ذلك، كما یكون حدیث العھد با
والمصنف یقصد من ھذا أن الفقھاء عندما یأتون . قبل الفجر، فمثل ھذا إذا دھم علیھ التفكیر فإنھ یعتبر مما یشق التحرز عنھ كمسألة الغبار
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ًال ناسیا أو مكرھا: (أن الفطر یكون باالختیار، ولذلك انظر في قولھ: بھذه الصور مرادھم أن تأخذ القاعدة واألصل، وھو : ذلك قالثم بعد ) ً
ثم أتبع بعدھا طیران الغبار والذباب، فتفھم من ھذا دقة المصنف وأن مراده أن یجعلك ) ًمكرھا: (تأمل قولھ) أو طار إلى حلقھ ذباب أو غبار(

نھ فإنھ فإذا سألك السائل عن شيء غلبھ وشق التحرز ع. أن تفرق في الفطر بین ما یغلب اإلنسان وبین ما ال یغلبھ: في دائرة معینة، وھي
ًیعتبر في حكم المعذور، وأما إذا كان شیئا یمكن توقیھ وتحفظھ منھ فإنھ یعتبر مفطرا ً.  

 
 االحتالم في نھار رمضان ال یفسد الصوم

 
ى أن یرى اإلنسان وھو نائم ما یحرك شھـوتھ فینـزل، فإذا احتلم على ھذا الوجھ فإنھ ال یفسد صومھ؛ ألن النبي صل: واالحتالم]. أو احتلم[

وقد أجمع العلماء على أن من نام واحتلم أنھ ال یجب علیھ الفطر، ) النائم حتى یستیقظ: - وذكر منھم-رفع القلم عن ثالثة : (هللا علیھ وسلم قال
ھو االحتالم إذا تقرر ھذا كأن اإلجماع یدلنا على أن الشریعة تفرق بین ما یغلب اإلنسان وبین ما ال یغلبھ، فھذا الشيء الذي : ًوبناء على ذلك

  .أو طیران الغبار كأن تمشي في صحراء أو نحوھا وال یمكنك التوقي منھ، فھذا كلھ مما یعفى عنھ
 

 من أصبح وفي فمھ طعام فلفظھ لم یفسد صومھ
 
ا یكون بین وھذا یحصل بعد السحور، فیؤذن أذان الفجر وال یزال بقایا الطعام في فم الصائم، وخاصة فیم]. أو أصبح في فیھ طعام فلفظھ[

  .ًاألسنان، فإذا لفظھ فإنھ ال یؤثر في صومھ، لكنھ لو بلعھ وازدرده فإنھ یعتبر مفطرا
 

 االغتسال في نھار رمضان ال یفسد الصوم
 
أو اغتسل بالماء، فإن االغتسال بالماء ال یوجب الفطر، ولذلك اغتسل النبي صلى هللا علیھ وسلم وھو صائم، وكان عمر بن ]. أو اغتسل[
ًلخطاب رضي هللا عنھ مع ابن عباس رضي هللا عنھ یجلسان في البرك بین مكة والمدینة یتنافسان أیھما أطول نفسا وھما ینغمسان في الماء؛ ا

فإن االنغماس في الماء والسباحة ال یوجب : وعلى ھذا. أنھ لیس بشرب وال بأكل حقیقة، وال في حكم األكل والشرب: والسبب في ذلك
أنھ یصب الماء على ظاھر الجسد، وقد :  لو اغتسل فرش الماء وصبھ علیھ، فإن ھذا كلھ مما ال یوجب الفطر؛ والسبب في ھذاالفطر، وھكذا

دلت الشریعة على أن صب الماء على ظاھر الجسد ال یوجب الفطر، ولذلك من تمضمض وھو صائم باإلجماع ال یفطر؛ ألن الفم من 
  .رهظاھره، فكذلك إذا صب الماء على ظاھ

 
 المضمضة واالستنثار والمبالغة فیھا ال تفسد الصوم

 
: الحالة األولى: لو أنھ تمضمض أو استنشق فلھ حالتان]. أو تمضمض أو استنثر، أو زاد على الثالث، أو بالغ فدخل الماء في حلقھ لم یفسد[

إذا كان تمضمضھ : الحالة الثانیة. ول الجماھیرأن یتمضمض ویستنشق بدون تكلف، فھذا ال یفطر عند العلماء رحمة هللا علیھم في ق
ُّإذا بالغ أفطر وھذا یفھم من السنة، ولذلك قال رسول هللا صلى هللا : منھم من یقول: واستنشاقھ بطریقة فیھا تكلف ومبالغة فللعلماء وجھان

ًھذه الحالة یعتبر مفطرا، وھـذا القول ھو أحوط ففي : قالوا) ًوبالغ في االستنشاق إال أن تكون صائما(علیھ وسلم في حدیث لقیط بن صبرة 
فإنھ إذا بالغ في المضمضة فغرغر بالماء، فأحس بالماء في حلقھ فإنھ یعتبر : وعلیھ. القولین، وھو خالف ما اختاره المصنف رحمة هللا علیھ

ًمفطرا، وھكذا لو بالغ في االستنشاق فوجد طعم ذرات الماء في حلقھ فإنھ یعتبر مفطرا عل ى أصح قولي العلماء؛ ألنھ تعاطى السبب ً
أو زاد على . [ًلإلخالل، وقد نھى النبي صلى هللا علیھ وسلم عن ھذا السبب، فدل على أنھ إذا ارتكب المحظور وخالف النھي أنھ یعتبر مفطرا

فكما أنھ ال یشرع لھ المبالغة في حال ألن الزیادة على الثالث تعتبر غیر مشروعة، فكأنھ إذا زاد عن الثالث زاد وبالغ، : قالوا] الثالث
ًالصیام في االستنشاق والمضمضة، كذلك أیضا إذا بالغ فزاد على الثالث فإنھا محظورة شرعا، كالمبالغة في االستنشاق المأذون بھ شرعا،  ً ً

  .ًفیفطر ھنا كما یفطر ھناك سواء بسواء لتعاطي السبب
 

 ًمن أكل شاكا في طلوع الفجر صح صومھ
 
استیقظ رجل من اللیل فشك ھل طلع الفجر فیمسك أو ال زال اللیل فیأكل؟ فباإلجماع على أنھ ]. ًأكل شاكا في طلوع الفجر صح صومھومن [

أن ال یتبین لھ شيء، فإذا لم یتبین لھ شيء مثل أن یقوم في : الحالة األولى: یعتبر نفسھ باللیل ویأكل ویشرب، وحینئٍذ ال یخلو من أحوال
وال یدري ھل طلع الفجر أو لم یطلع، فیشرب أو یأكل ثم یرجع فینام، ویستیقظ بعد صالة الفجر فال یدري حینما قام فأكل أو جوف اللیل 

ًشرب ھل وقع أكلھ وشربھ بعد تبین الفجر فیعتبر مفطرا أو وقع قبل الفجر فھو صائم؟ باإلجماع یعتبر نفسھ أنھ في اللیل، ویحل لھ األكل 
أن األصل بقاء اللیل حتى یتحقق من أن النھار قد طلع، وهللا أمرنا أن : والدلیل على ذلك. تبین لھ شيء فصومھ صحیحوالشرب، وإذا لم ی

أن العبرة بالیقین، وأن الشك ال : ُّنبقى على الیقین، والشك ال عبرة بھ، وأصول الشریعة دالة علیھ، ونصوص الكتاب والسنة تقتضي ذلك
فاألصل بقاء اللیل، ونحكم ). األصل بقاء ما كان على ما كان: (وتفرع علیھا قولھم) الیقین ال یزال بالشك: (ریعةومن قواعد الش. یلتفت إلیھ

أن یتبین لھ األمر، : الحالة الثانیة. بكونھ یحل لھ األكل والشرب والجماع حتى یتحقق أنھ قد أصبح، فینتقل من یقین الحل إلى یقین التحریم
استیقظت فأكلت أو شربت : أن یأكل ویشرب ثم یتبین لھ أن الفجر لم یطلع، مثال ذلك: الصورة األولى: یخلو من صورفإن تبین لھ األمر ال 
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ٍعلى أن اللیل باق، ثم نظرت في الساعة أو سمعت األذان األول فقد تبین لك أن الفجر لم یطلع، فحینئٍذ باإلجماع ال یؤثر؛ ألنھ أكل وشرب 
وقال . صومھ صحیح: أن یتبین لھ أن النھار قد طلع، فاختلف العلماء في ذلك، فقال بعضھم: لصورة الثانیةا. ًفي وقت مأذون بھ شرعا

ًعلیھ القضاء؛ ألنھ تعاطى سببا فیھ تقصیر؛ فألزم بعاقبة التقصیر، وتوضیح ذلك أنھ لو تحرى لتبین لھ أن الفجر قد طلع، فلما : الجمھور
مھ القضاء؛ ألن هللا تعالى أوجب علیھ أن یمسك من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، وھذا لم یمسك من قصر فإنھ ُیلزم بعاقبة تقصیره، ویلز

طلوع الفجر إلى غروب الشمس حقیقة؛ فُیلزم بالقضاء، وھذا ھو أصح أقوال العلماء رحمة هللا علیھم؛ ألنھ قصر ویلزم بعاقبة تقصیره 
 ...... .ویلزمھ القضاء

 
 لشمس فسد صومھًمن أكل شاكا في غروب ا

 
لو غابت الشمس في الغیم، وفي األزمنة التي لم یكن فیھا ساعات، أو یكون اإلنسان لیست عنده ساعة، ]. ًال إن أكل شاكا في غروب الشمس[

لب على یحرم علیك األكل والشرب حتى تتحقق أو یغ: أنھ في النھار، فنقول لھ: فحینئٍذ یشك ھل غابت الشمس أو لم تغب؟ فاألصل والیقین
إذا أمكن أن یرجع إلى ساعة ونحوھا ال یجوز لھ أن یفطر حتى یتحقق عن : ًبناء على ذلك. ظنك أن اللیل قد أقبل وأن الشمس قد غابت

فترة یغلب على ظنھ أن الشمس قد غابت، والدلیل على  وإذا لم توجد ساعة فإنھ ُیقدر الزمان، وذلك أن یحسب فیجلس إلى. طریق الساعة
ھذا الیوم ! یا رسول هللا: ًأنھ یمكث أربعین یوما، یوم منھا كسنة، ویوم كشھر، ویوم كجمعة، وسائر أیامھ كأیامنا، قالوا: ( الدجال ذلك حدیث

فیھ دلیل على أن الصائم یرجع إلى التقدیر إذا تعذر علیھ : قال العلماء) ال، ولكن اقدروا قدره: ُالذي ھو كسنة أتجزینا فیھ صالة یوم؟ قال
: فإن أفطرت فال تخلو من حالتین. ًضبط بالحقیقة، فتقدر زمانا یغلب على ظنك أن الشمس قد غابت فیھ، فإذا قدرت ھذا الزمان تفطر بعدهال

 فإن لم یتبین لك شيء، وغلب على ظنك أن الشمس قد غابت فصومك -مثل ما تقدم معنا في السحور-إما أن یتبین لك األمر أو ال یتبین 
: ًأن یتبین لك أن تقدیرك صحیح، مثال: الحالة األولى: ًثانیا.  تعبدنا بغلبة الظن، ولم یظھر ما یدل على بطالن الصوم وفسادهصحیح؛ ألن هللا

ًالساعة السادسة، وغروب الشمس یكون عند السادسة إال ربعا، أو : كم الساعة؟ قال: لو أنك أكلت في ھذه اللحظة، ثم دخل علیك رجل فسألتھ
ًة إال عشرة دقائق، فما بین أكلك ودخولھ علیك وإخباره لك وقت یدل على أن أكلك وشربك قد وقع بعد الغروب قطعا، فحینئٍذ عند السادس

ًأن یتبین لك أن الشمس لم تغب، وأن النھار ال زال باقیا، وأن أكلك وشربك وقع في : الحالة الثانیة. تبین لك صحة اجتھادك، فصومك صحیح
إنھ یلزمھ القضاء؛ ألنھ قصر فُیلزم بعاقبة تقصیره كمسألتنا في السحور، وكذلك فیھ : قال بعضھم: ماء قوالن مشھورانحال النھار، فللعل

فھذا یدل : قالوا). لیس في القضاء شك، أو ما من القضاء ُبد: َأقضوا ذلك الیوم؟ قال: (حدیث البخاري وسئل ھشام بن عروة رحمة هللا علیھ
وھذا ھو الذي تطمئن إلیھ النفس لما فیھ من . قضاء یوم مكانھ: أي. الخطب یسیر: ، وھذا أقوى، ولذلك قال عمر على أنھ ُیلزم بالقضاء

الورع، ولما فیھ من إعمال األصل من مطالبة الصائم بالضمان بسبب تقصیره؛ ألنھ قصر نوع تقصیر؛ إذ لو تحرى كمال التحري لتبین لھ 
، وحق هللا دین على المخلوق، ودلت السنة : وتوضیح ذلك). ال عبرة بالظن البین خطؤه: (ًأن النھار ما زال باقیا، والقاعدة ٌأن الصوم حق 

ِأرأیت لو كان على أمك دین أكنت قاضیتھ؟ قالت: (الصحیحة على ھذا األصل، ولذلك قال النبي صلى هللا علیھ وسلم في الحج : قـال. نعم: ِ
ٌلذي ھو ركن اإلسالم َدْینا، والصوم الذي ھو ركن اإلسالم َدین على المخلوقفجعل الحج ا) فدین هللا أحق أن یقضى إذا كان : وعلى ھذا. ً

ًالصوم َدْینا وحقا  عز وجل، فإنك لو كنت في دین المخلوق وظننت أنك قضیتھ حقھ، ثم تبین أنك لم توفھ وأن ھناك نقصا ألزمت بكمال  ً ً
قد دلت أصول الشریعة على أنھ یطالب بالقضاء؛ : ًفإذا). فدین هللا أحق أن یقضى: ( علیھ وسلمالنقص، فحق هللا أولى، ولذلك قال صلى هللا

ًألنھ لم یصم الیوم على وجھھ؛ وألنھ قصر، إذ لو تحرى كمال التحري لتبین لھ أن النھار ما زال باقیا؛ وألنھ حق  عز وجل ال یسقط 
خطؤه یسقط اإلثم عنھ، وكونھ ال إثم علیھ ال یسقط الضمان، كما لو : ما فائدة الخطأ؟ نقول: لقد یقول القائ. بالظن الخاطئ، فیلزمھ القضاء

ًقتل إنسانا خطأ، نقول ُقتلھ بالخطأ یسقط اإلثم عنھ؛ لكن الضمان لھذه النفس یجب علیھ: ً ْ ومن ھنا نرى أن أصول الشریعة تجعل المخطئ . َ
ھ الشریعة بعتق الرقبة، فإذا لم یجد صام شھرین متتابعین لمكان اإلخالل؛ ألنھ ما من مخطئ ُیلزم بالضمان، ولذلك حتى في قتل الخطأ تلزم

إنھ یطالب بقضاء ذلك الیوم، ولما فیھ من براءة الذمة والقیام بحق هللا عز وجل على أتم : إال وقد قصر نوع تقصیر، وعلى ھذا قوي أن یقال
ًأو معتقدا أنھ لیل فبان نھارا . [ وجوھھ ًأكل أو شرب ظانا أن الشمس قد غابت، ثم تبین لھ أن الشمس لم تغب، :  مثل ما ذكرنا في مسألتنا].ًٌ

 ...... .ًفإنھ یلزم بقضاء ذلك الیوم، خالفا لما اختاره رحمة هللا علیھ بأنھ ال قضاء علیھ
 

 األسئلة
 

 حكم اإلفطار لظن الغروب خطأ
 

إن : ًن خطأ، وأفطر الناس على أذانھ قبل الغروب، فھل علیھم القضاء أثابكم هللا؟ الجوابإذا أذن المؤذن لصالة المغرب في رمضا: السؤال
المؤذنین مؤتمنون على صیام الناس، ویتحملون ھذه األمانة ویسألون عنھا بین یدي هللا عز وجل، وقد أشار النبي صلى هللا علیھ وسلم إلى 

اإلمام ضامن، والمؤذن : (سمعت رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم یقول: ة قالذلك في حدیث أحمد وأبي داود في السنن عن أبي ھریر
مؤتمن على صیام الناس؛ ألنھ یؤذن لإلمساك ویؤذن للفطر؛ فإذا تساھل المؤذن ولم یتحر ولم : أي) والمؤذن مؤتمن: (فقولھ: قالوا) . مؤتمن

 من أفطر بأذانھ، خاصة إذا كان ذلك على سبیل االستھتار والتالعب، یضبط الوقت بأذانھ خاصة في الفجر وفي المغرب فإنھ یتحمل إثم كل
فمثل ھذا آثم . وتجده یتسحر ویأكل، ولربما خرج من بیتھ وقد دخل الفجر وال یؤذن إال بعد الوقت المعتبر بعشر دقائق أو خمس دقائق

ًا على ذلك، فإنھ یعتبر مالھ فیھ نوع من الحرمة؛ ألنھ أخل بأمانتھ ًخائن لألمانة التي حملھ هللا إیاھا، خاصة إذا كان معینا ویعطى راتب ًشرعا،
ًأنھ یعرض صیام الناس للفطر، وحینئذ یكون آثما بإثم ھؤالء الذین أفطروا : منھا: التي كوفئ علیھا، ولذلك تجتمع علیھ المظالم من وجوه
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خاصة إذا كان -قد ضیع ھذه األمانة وأخل بھا، والمال الذي یأخذه تجاھھا أنھ : ًوثانیا. على أذانھ، وھم معذورون إذا كانوا ال یعلمون بالحقیقة
ًمنصبا، ویعطى راتبا على ذلك فاألمر على المؤذنین شدید، فینبغي : وعلى ھذا. ً یعتبر ماال فیھ حرمة بقدر ما حصل منھ من إخالل مقصود- ً

، وأن ینتبھوا لھذا األمر، وأال یتساھل اإلمام مع مؤذنھ، فإذا رأى على األئمة أن یتفقدوا مؤذني مساجدھم، وأن ینصحوا لعامة المسلمین
. المؤذن یقصر في مثل ھذا فإنھ ینصحھ ویذكره، فإذا لم ینتصح ولم یذكر فإنھ یجب علیھ أن یرفع أمره إلى من یردعھ ویمنعھ عن ھذا

قیت الصالة، فإذا سكتوا على ذلك فھم شركاء لھم في اإلثم، أھل الحي فإنھ یحرم علیھم السكوت على المؤذنین الذین یتساھلون في موا وھكذا
إذ ال یجوز التساھل في مثل ھذه األمور؛ ألنھا تضیع حقوق هللا عز وجل، خاصة في نھار رمضان، بل ینبغي أخذ األمر بالحزم واالحتیاط 

 المؤذن ظرف أو یخشى النوم فإنھ یأمر من یوقظھ، أو وإذا كان عند. في صیام الناس، وبذل جمیع األسالیب لكي یقع األذان في وقتھ المعتبر
یعھد إلى شخص أمین إذا غاب أو تأخر یؤذن للناس، ویقیم لھم ھذه الفریضة على وجھھا، فھذا األمر یعتبر أمانة في أعناق المؤذنین، وعلى 

ولیة أال یسكتوا على تالعب المؤذنین، وقد تساھل ًاألئمة مسئولیة، وعلى الجماعة الذین یصلون في ھذا المسجد أو یسمعون األذان أیضا مسئ
الكثیر في ھذا الزمان، ولقد سمعت بأذني حتى في المدینة، لربما تسمع اإلنسان یؤذن قبل الحرم مع أن مسجده قریب من الحرم، وقد سمعت 

یدل على االستخفاف وعدم المباالة بحقوق وھذا كلھ ! من یؤذن قبل الحرم بسبع دقائق، بل سمعت بأذني من أذن قبل أذان الحرم بربع ساعة
فلذلك ینبغي الحزم في مثل ھذه األمور، وعدم التساھل مع المؤذنین، . هللا عز وجل، وإلى هللا المشتكى في ضیاع ھذه المسئولیات العظیمة

، وتخویفھ وإذا كان المؤذن یتساھل في أذانھ فیؤخر األذان في السحور ویعجل األذان في المغرب فإنھ ینبغي نصح ھ وتوجیھھ وتذكیره با
من عذاب هللا، وأن ھؤالء الناس أمانة في عنقھ، وأنھ إذا تساھل وھو یعلم أن الوقت قد ذھب وفرط فإنھ یلزم بھذا التفریط، ویحمل بین یدي 

فالمؤذن إذا أخطأ ووقع منھ :  للمؤذنأما بالنسبة. هللا إثم من أفطر على أذانھ أو تسبب في فطره، سواء كان أذان الفجر أو كان أذان المغرب
الخطأ فیجب علیھ أن یعلم الناس، وأن یبین لھم أنھ في الیوم الفالني أو في ھذا الیوم قد أذن بعد دخول الوقت، وأن من أمسك على أذانھ 

ن المسائل؛ سواء كان في مباشرة أن علیھ القضاء، وإذا سكت عن ذلك فإنھ یتحمل مسئولیة من أفطر على ھذا األذان، وقس على ذلك م
الصالة أو غیرھا، فعلى اإلمام أن ینبھ، فإذا أخطأ مؤذن وجب علیھ أن ینبھ على األقل من في الحي، أنھ یلزمھم أن یعیدوا ھذا الیوم؛ ألنھم 

  .وهللا تعالى أعلم. قد أفطروا، وذلك بوقوع األكل والشرب بعد تبین الفجر، وهللا قد حرم األكل والشرب
 

 ب عن حدیث أسماء من أن الصحابة لم یؤمروا بقضاءالجوا
 

أنھم : (ًبماذا یجیب الذین یوجبون القضاء على من أفطر ظانا غروب الشمس على حدیث أسماء رضي هللا عنھا، الذي جاء فیھ: السؤال
ھل أمروا بالقضاء أو لم : فالحدیث سكت) المسكوت عنھ(ھذا یسمیھ العلماء : أثابكم هللا؟ الجواب) أفطروا في یوم غیم ولم یؤمروا بالقضاء

وكمسلك . ًلو أمروا بالقضاء لبین، ولو كان القضاء واجبا ألمرھم بھ: ال قضاء، یقولون: ًیؤمروا؟ لم یبین شیئا، بعض العلماء الذین یقولون
للفظ الصریح قبلناه، أو فیھ داللة أن النص إذا جاء یدل با: ًالحدیث مسكوت، وإذا كان مسكوتا ترجع إلى األصل، وھذا ھو الفقھ: أصولي

ًظاھرة قبلناه، أما إذا كان مترددا بین األمرین فإن النبي صلى هللا علیھ وسلم قد یسكت عن القضاء للعلم بھ؛ ألنھ إذا تبین أنھم قد أكلوا 
إلینا، وقد یكون أمروا ولم ینقل، لكن وأما كونھ لم ینقل  وشربوا في النھار فإنھم لم یصوموا على الوجھ المعتبر، فیسكت للعلم بھ بداھة،

ھو من روایة أسماء رضي هللا عنھا، والنساء قد یخفى علیھن حال الرجال، وقد یحصل : ولذلك یقول بعض العلماء. الحدیث مسكوت عنھ
ل موجود، واألقوى ًیقوى القول أنھ یرجع إلى األصل، واألصل أنھم مطالبون بضمان الیوم كامال، واإلخال: في الروایة نقص، ومن ھنا

واألحوط واألبرأ للذمة أن نأمرھم بالقضاء، وال نستطیع أن نقول بأنھ ال قضاء علیھم بأمر محتمل، فإن األصول تقتضي أنھم مطالبون بحق 
ًهللا كامال، وما وردت بھ الرخصة صریحة نرخص فیھ، وما لم ترد بھ الرخصة صریحة واضحة فإننا نبقى على األصل الذي یوجب 

  .وهللا تعالى أعلم. لقضاءا
 

 الفرق بین إنزال المني بالفكر وبالنظر
 

الفكر : ھل یقاس من فكر فأنزل بمن كرر النظر فأنزل، من جھة كون كل منھما لم یتعاط ما یحفظ صومھ أثابكم هللا؟ الجواب: السؤال
ھا بالنظر، والفكر مما یشق التحرز عنھ أكثر من  والفكر تھجم فیھ الخواطر أكثر من ھجوم-قال بعض العلماء ھذا-أضعف من النظر 

النظر، ففي حال النظر یمكنھ أن یغض بصره ویصرفھ، ولكن الفكر یقھر اإلنسان، وقد یدخل علیھ فجأة والنفس ضعیفة، فإذا دھم علیھا فجأة 
ھ وجھ، ولھ حظھ من االستدالل كما ذكرناه، لكن القول بأنھما بمنزلة واحدة ل. فإنھا قد تسترسل معھ، ومن ھنا فرق بین الفكر وبین النظر

بأنھما بمنزلة واحدة : فإن التفریق بینھما من جھة كونھ یدھم على اإلنسان ھو األقوى في نظري، وال یبعد القول الذي قال: ًوبناء على ذلك
  .وهللا تعالى أعلم. من القوة

 
 الفرق بین الشك في طلوع الفجر أو غروب الشمس في رمضان

 
ًأو معتقدا أنھ لیل فبان نھارا: (وبین قولھ) ًمن أكل شاكا في طلوع الفجر صح صومھ: (ما الفرق بین قول المؤلف رحمھ هللا: لالسؤا أثابكم ) ً

ھل طلع الفجر أو لم یطلع، ھل أذن أو لم یؤذن، : یستوي عندك االحتماالن: ھناك فرق بین من یعتقد وبین من یشك، الشك: هللا؟ الجواب
أن الشك استواء االحتمالین، تقوم : ن ما عندك جزم؛ لكن إذا اعتقد أنھ لیل فإنھ غلب الظن أو جزم، فالفرق بین االعتقاد وبین الشكفأنت اآل

ًیحتمل أن یكون لیال، : ھو نھار، قلت: ، فإذا قلت)شك(في جوف اللیل وال تدري ھل ھو لیل أو طلع الفجر فدخل النھار، فھذا یسمیھ العلماء 
ًیحتمل أن یكون نھارا، فبناء على ذلك تكون في مرتبة كالحائر ال تدري ھل ھو لیل أو نھار، ولكن االعتقاد تعتقد : ھو لیل، قلت: لتوإذا ق ً
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: فالشك. ًزال باقیا، فھذا اعتقاد وجزم، فحینئٍذ یكون أقوى من الحالة األولى أعتقد أن اللیل إلى اآلن ال: ًواحدا من األمرین فتجزم بھ، وتقول
استواء االحتمالین، فترجع إلى األصل؛ فإن شككت في اللیل ھل ھو باق أو ال فاألصل بقاؤه، وإن شككت في النھار ھل غابت الشمس أو لم 

أنھ ال جزم في الشك، واالعتقاد فیھ جزم إما على سبیل الیقین : تغب، فاألصل بقاؤه، ففي األول تأكل وفي الثاني تمسك، وھذا الفرق بینھما
  .وهللا تعالى أعلم. على سبیل الغالبأو 
 

 حكم من تبرع بالدم في نھار رمضان
 

التبرع بالدم بإنقاذ حیاة المصاب : من تبرع بدم في نھار رمضان إلنقاذ حیاة مصاب، فھل یؤثر ذلك في صومھ أثابكم هللا؟ الجواب: السؤال
َومْن أْحی: قربة وطاعة وصدقة، وھو داخل في عموم قولھ تعالى َ ًاھا فكأنما أْحیا الناس جمیعا ََ ِ َ َ َ َ ََّ ََّ َ َ من تسبب في : وقال بعض العلماء] 32:المائدة[َ

فتكون حسناتھ من الخیر والبر لك ! وھذا فضل عظیم. حیاة نفس وكانت صالحة، وقصد أن تعان على صالحھا، كان لھ كأجرھا بعد إنقاذھا
وادث أو النساء في الوالدة إذا حصل لھن نزیف، التبرع في مثل ھذه الحاالت من أجل مثلھا، ولذلك إنقاذ مثل ھذه األنفس التي تكون في الح

ًالقربات، وال شك أن تفریج كربة المسلم من أحب األعمال إلى هللا عز وجل، وقد غفر هللا لزانیة بسبب شربة ماء لكلب، فكیف بمن أنقذ نفسا 
فإنھ ال یوجب الفطر، فلو سحب منھ : بالنسبة لھذا التبرع وأما. ات وأفضل الطاعاتوال شك أنھا من أجل القرب! مؤمنة أو تسبب في نجاتھا؟

ًیعتبر مفطرا من جھة إدخال : الدم وقویت نفسھ، واستطاع أن یبقى إلى آخر النھار وھو ممسك فإن صومھ صحیح، لكن بعض العلماء یقول
  .وهللا تعالى أعلم. فإن األصح أنھ ال یفطر: ھذااإلبرة إلى منفذ في الجسم، وھذا فیھ ضعف ال یخلو من نظر، وعلى 

 
 حكم من أكل مع سماع أذان الفجر في رمضان

 
أن یتحقق : الحالة األولى: من سمع األذان ال یخلو من حالتین: ما حكم األكل مع سماع أذان الفجر في رمضان أثابكم هللا؟ الجواب: السؤال

 بالفجر الصادق، وینظر في السماء كما یحصل في البادیة واألماكن البعیدة من المدن، من أن المؤذن قد أخطأ، كأن یكون عنده معرفة
إذا كنت تعرف - فیمكنك أن تنظر وتعرف الفجر الصادق من الفجر الكاذب، فإذا كان النھار أمامك لم یطلع، فإنھ یجوز لك في ھذه الحالة 

الحالة . ً أن تأكل وتشرب، وترجع إلى یقین نفسك، ولست مطالبا بظن غیرك-الفجر الصادق من الفجر الكاذب، وتحققت أن الفجر لم یطلع
أن یكون اإلنسان لیس عنده وسیلة یتمكن بھا من معرفة خطأ المؤذن، فیجب علیھ أن یمسك بمجرد األذان، فإذا أكل أو شرب بعد : الثانیة

ِوكلوا واشرُبوا حتى یتبین لكم الخْیط األْبیُض من الخْیط : وجل یقولًاألذان ولو بلحظة فإنھ یعتبر مفطرا بنص الكتاب والسنة؛ ألن هللا عز  ِ ََّ َ َْ ْ َُ َ َ َ َ َ َ َ ََ ُ ُ ُ ْ َُ َّ
ِاألْسود من الفْجر  َ ْ َ َِ ِ فأمرنا أن نأكل إلى التبین، فعند بدایة التبین یحرم على اإلنسان أن یأكل، وفي الصحیح عنھ علیھ الصالة ] 187:البقرة[َ

فإنھ إذا : وعلیھ. حتى یبدأ باألذان: أي) حتى یؤذن: (وقولھ)  یؤذن بلیل، فكلوا واشربوا حتى یؤذن ابن أم مكتوم ًإن بالال: (والسالم أنھ قال
وأما ما ورد عن بعض أصحاب النبي صلى . أكل أو شرب ولو بعد األذان بلحظة واحدة فإنھ یلزم بالقضاء، وھذا ھو ظاھر الكتاب والسنة

تى إن بعضھم یأكل وقد تبین النھار، بل بعضھم یأكل وقد اتضح الفجر واستبان الصبح، فكل ذلك اجتھاد من هللا علیھ وسلم من االجتھاد، ح
َحتى یتبین: (الصحابة، فكان بعضھم یجتھد في قولھ َ َ ََّ َ ویرى أنھ غایة التبین فینظر إلى لفظ اآلیة، وقد خطأ النبي صلى هللا علیھ وسلم اجتھاد ) َّ

ًعربیا یعرف اللسان ویعرف داللة الكتاب، أخطأ في فھم اآلیة كما ھو  ًن من حدیث عدي ، فإن عدیا مع كونھالصحابي كما في الصحیحی
فال یمنع أن یكون غیره من الصحابة ممن لم یطلع على . ظاھر في روایة الصحیحین، وبین لھ النبي صلى هللا علیھ وسلم خطأ اجتھاده

ً كھذا االجتھاد، وینبغي على طالب العلم دائما أن ینظر إلى نصوص الكتاب والسنة الصریحة، فیعمل األحادیث المبینة المفسرة لآلیة قد اجتھد
ِوكلوا واشرُبوا حتى یتبین لكم الخْیط األْبیُض من الخْیط األْسود من الفْجر : بھا، ویلقى هللا عز وجل بحجة بینة واضحة؛ فإن قولھ تعالى َ َ َ َْ ْ ْ َُ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َِ ِ ِ ِ ََّ َ ُ ُ ُ ْ َُ َّ

: أي) ال أن یقول ھكذا، وإنما یقول ھكذا وھكذا: (وحدیث السنة في الصحیحین، وقد بین النبي صلى هللا علیھ وسلم الفجر قال] 187:البقرة[
ینتشر، كل ذلك یدل على أنھ ینبغي علیك الرجوع إلى تبین الفجر، وأنھ بمجرد تبین الفجر ودخول وقت الفجر یحرم على اإلنسان أن یأكل 

وأما األحادیث المحتملة . والسنة، ویلقى المسلم ربھ بنص صحیح صریح من الكتاب والسنة ھذا ھو الذي دل علیھ ظاھر الكتاب. بأو یشر
أن : المختلف في أسانیدھا، وآثار الصحابة، فقد كان أئمة السلف وقول الجماھیر كلھم على ھذا، وعمل جماھیر السلف رحمة هللا علیھم على

نقول بھذا القول الذي درج علیھ أئمة سلفنا الصالح، مع أنھ أسعد : ًوبناء على ذلك. جر، وأنھ إذا تبین حرم األكل والشربالعبرة بتبین الف
. ًبنص الكتاب والسنة، وأوفق دلیال، وأرعى ألصول الشریعة، وھذا ھو المنبغي على طالب العلم الذي یرید أن یلقى هللا عز وجل بحجة بینة

ھاد الصحابة فنعتذر لھم بأن الصحابي ربما لم یبلغھ النص، وال نستطیع أن نعدل عن نص كتاب ربنا وسنة نبیھ صلوات وأما من احتج باجت
  .وهللا تعالى أعلم. هللا وسالمھ علیھ الصحیحة الصریحة في تحدید األكل إلى حال التبین؛ ألن ذلك مما یعتبر خالف األصل

 
 عن بلده األصليحكم من سافر إلى بلد متأخر في الصیام 

 
ًلو أن رجال سافر إلى بلد تأخر صیامھ بیوم أو یومین عن بلده األصلي، فھل یفطر عند تمام الثالثین، أم یعمل بمیقات البلد الذي ھو : السؤال

ًتأخرا فعلیك أن تفطر معھم ًمن سافر إلى بلد فإنھ یعتبر حال أھل البلد الذي یسافر إلیھ، فإن كان البلد متقدما أو م: فیھ أثابكم هللا؟ الجواب
ًتقدما أو تأخرا؛ ألن النبي صلى هللا علیھ وسلم قال تتأقت بھذا التأقیت : ًوبناء على ذلك. فجعل الفطر لعامة المسلمین) فطركم یوم تفطرون: (ً

 أو یومین؛ ألن فطرك مع فطرھم، ً فحینئٍذ ستزید یوما- كما ورد في السؤال- الذي طرأ علیك، فإن كان ھناك زیادة كأن یكون ھذا البلد تأخر 
ًوأما إذا كان ھناك نقص فبلغ عدد األیام ثمانیة وعشرین یوما، فإنك في ھذه الحالة . ویعتبر شھرك كشھرھم، والعبرة في فطرك بموافقتھم

ًتقضي یوما واحدا، فتفطر معھم یوم العید ثم تقضي یوما واحدا، ویعتبر على أصح قولي العلماء ً ً تقضي یومین؛ ألن : لعلماءوقال بعض ا. ً
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ًوقال بعضھم تقضي یوما واحدا؛ ألن النبي صلى هللا علیھ وسلم قال. ًالشھر یكون ثالثین یوما ًوعقد تسعا وعشرین ) الشھر ھكذا وھكذا: (ً
ًأنھ یقضي یوما واحدا، واألحوط: وثالثین، فالیقین أنھ تسع وعشرون، والثالثون في بعض األحوال، واألقوى وآخر . ضي الیومینأنھ یق: ً

  .دعوانا أن الحمد  رب العالمین، وصلى هللا وسلم على نبینا محمد وعلى آلھ وصحبھ وسلم
 

 ]3[ باب ما یفسد الصوم ویوجب الكفارة -شرح زاد المستقنع 
 

ة، وھي عتق رقبة، فإن لم الجماع في نھار رمضان، فمن جامع امرأتھ في نھار رمضان وجب علیھ الكفار: مما یفسد الصوم ویوجب الكفارة
ًیستطع فإطعام ستین مسكینا، فإن لم یستطع فصیام شھرین متتابعین، وھناك أحكام ومسائل متعلقة بالجماع في نھار رمضان وكفارتھ ذكرھا 

 .َّالشیخ وفصل فیھا في ھذه المادة
 

 مسائل في الجماع في نھار رمضان
 

یقول : أما بعد. ن، والصالة والسالم على أشرف األنبیاء والمرسلین، وعلى آلھ وصحبھ أجمعینبسم هللا الرحمن الرحیم الحمد  رب العالمی
فإن هللا حرم على الصائم أن یجامع ]. ُومن جامع في نھار رمضان في قُبل أو دبر فعلیھ القضاء والكفارة: فصل: [المصنف علیھ رحمة هللا

: وبقي السؤال. ُّوقد ذكرنا أدلة الكتاب والسنة وإجماع األمة على تحریم ذلك على الصائمًزوجتھ، ولذلك یعتبر الجماع موجبا لفساد الصوم، 
 ...... الصائم فما حكمھ؟ لو وقع ھذا اإلخالل من

 
 الجماع المعتبر في إیجاب الكفارة

 
ل بالصوم من طریق الشھوة، ھذا الفصل خصھ المصنف رحمھ هللا باإلخال). ومن جامع في نھار رمضان في قبل أو دبر: (فقال رحمھ هللا

: أما بالنسبة لقولھ. وابتدأ بالشھوة الكبرى لورود النص بالعقوبة فیھا، ثم تدرج بعد ذلك إلى المسائل المتفرعة على الجماع في نھار رمضان
هللا على إیالجھا أكثر من  وقد فرع العلماء رحمھم - وھي رأس الذكر- فال یتحقق الجماع إال بإیالج القبل، والعبرة بالحشفة ) ومن جامع(

ومن : (فقولھ رحمھ هللا. ًثمانین حكما، ومنھا وجوب الكفارة على من جامع في نھار رمضان، وذلك بتحقق اإلیالج بالصورة التي ذكرناھا
ًسواء كان جماعھ لزوجتھ الجماع المأذون بھ شرعا في األصل، أو المحرم في الزمان في نھار رمضان، أو كان جما) جامع ًعھ وطأ لشبھة ً

ًفإن وقع الجماع في مأذون بھ شرعا  . كالزنا- والعیاذ با-ّكأن یجامع امرأة یظنھا زوجتھ أو یظنھا سریتھ، أو یكون جماعھ بالحرام 
ًكزوجتھ، أو معذور بھ شرعا من حیث وجود الشبھة كوطء من ظنھا زوجة لھ، فیترتب الحكم بالقضاء إجماعا، وكذلك بالكفارة بالنسبة وأما . ً

الموبقة . صومھ الذي فرضھ هللا علیھ: كونھ أخل بھذا الركن من أركان اإلسالم، وھو: أولھا:  فقد اجتمعت فیھ موبقات- والعیاذ با-للزنا 
كونھ والعیاذ : ًوثانیا. تعمده للفطر، ووقوع الفطر بأشنع صوره وھو الجماع: أولھا: فیكون ھناك عدة إخالالت. كونھ زنى والعیاذ با: الثانیة

وكذلك الحال لو وقع الوطأ في الدبر، فیستوي الجماع في القبل أن تكون المرأة حیة أو میتة، وھذا قول جماھیر العلماء رحمة هللا . با حرام
ًأنھ لو حصل اإلیالج بامرأة وھي میتة فإنھ یحكم بكونھ مجامعا إعماال للصورة، كما لو جامعھا وھي نائمة أو : علیھم مجنونة، ولذلك یجب ً

ًعلیھ القضاء والكفارة، وھكذا بالنسبة لوطء الدبر؛ فإنھ یوجب القضاء والكفارة والحد الشرعي على األصل الذي ھو مقرر شرعا في باب 
  .الجنایات كما سیأتي إن شاء هللا تعالى

 
 تخصیص الكفارة بجماع نھار رمضان

 
شافعیة والحنابلة على أن الكفارة تختص برمضان، وأما ما عدا رمضان فإنھ ال یأخذ حكم ال]. ومن جامع في نھار رمضان: [قال رحمھ هللا

إن هللا عز وجل أوجب على من جامع في نھار رمضان الكفارة، والعبرة بكونھ أخل بفریضة هللا عز : وقالت المالكیة والحنفیة. رمضان
ًلو صام قضاء عن : ام الكفارات، وصیام النذر الواجب، فقالواوجل وھو الصوم الواجب، فقاس بعضھم على ذلك قضاء رمضان، وصی

إن هللا عز : رمضان، وجامع امرأتھ في الیوم الذي ھو قضاء عن رمضان فإنھ تلزمھ الكفارة كما تلزم من جامع في نھار رمضان، وقالوا
القضاء : (ھو إخالل كإخالل األداء، والقاعدة تقولإذا وقع اإلخالل في القضاء ف: ًوجل جعل ھذا الیوم بدال عن یوم رمضان، ولذلك قالوا

. ّفإذا كان القضاء یحكي األداء، والشرع نزل القاضي منزلة المؤدي فإننا كذلك نحكم بأن اإلخالل بالقضاء كاإلخالل باألداء) یحكي األداء
وأن الحكم یختص برمضان دون غیره؛ والسبب القول بعدم وجوب الكفارة على من جامع في قضاء رمضان، : وأصح القولین والعلم عند هللا

: في ذلك ظاھر النص، فإن النبي صلى هللا علیھ وسلم لما جاءه السائل یستفتیھ وأخبره أنھ واقع أھلھ في نھار رمضان وھو صائم، أي
 الدلیل على شغلھا، فاألصل ًوالحال أنھ صائم، فاجتمع فیھ شرط الزمان وھو كونھ مجامعا في نھار رمضان، واألصل براءة الذمة حتى یدل

فلما دل الدلیل على شغل الذمم . أال نوجب على المكلفین كفارة، وال نعاقبھم بعقوبة، وتشغل الذمم بأدائھا والقیام بھا حتى یدل الدلیل على ذلك
ان في نھار القضاء وجامع أھلھ ًفي نھار رمضان بقي ما عدا رمضان آخذا حكم األصل من مطالبتھ بالقضاء، ولكنھ ال یخلو من اإلثم، فلو ك

خرج ]. في نھار رمضان: [قولھ رحمھ هللا. ًأو أفطر متعمدا بدون عذر ال یخلو من اإلثم كما نص على ذلك جمع من العلماء رحمة هللا علیھم
شمس، فإذا طلع الفجر من طلوع الفجر الصادق إلى غروب ال: من ذلك الجماع في اللیل فإنھ باإلجماع لیس فیھ كفارة، والمراد بالنھار

وھذا كما ذكرنا أنھ ]. من جامع في نھار رمضان في قبل أو دبر: [قال رحمھ هللا. الصادق فإنھ یبتدئ حكم الیوم الذي أوجب هللا صیامھ
ًمن وطأ في الدبر سواء زوجتھ أو غیرھا فإنھ یعتبر مخال بالصوم وال تجب ع: مذھب جمھور العلماء، وخالف بعض األئمة فقال . لیھ الكفارةً



 757 

إن هللا أوجب الكفارة : ومن ھنا یقول األئمة رحمة هللا علیھم. ما ذھب إلیھ الجمھور من وجوب الكفارة علیھ، بل ھو أشد وأشنع: والصحیح
 ٍالجماع في فرج حرام أو وطء: على من جامع في نھار رمضان في فرج حالل، فنبھ بالجماع في الفرج الحالل على ما ھو أشد منھ، وھو

  .في الدبر
 

 حكم من جامع دون الفرج
 

ضابط الجماع من الناحیة الشرعیة؛ ألن : ھذه المسألة ینبغي لطالب العلم أن یتنبھ لھا وھي]. وإن جامع دون الفرج فأنزل: [قال رحمھ هللا
 الفرج للفرج أنھ یوجب الغسل، مسائل الجماع تترتب علیھا أحكام في العبادات وأحكام في المعامالت، فبعض من الناس یظن أن مجرد مس

وأنھ لو وضع العضو على العضو أنھ یجب علیھ الغسل، وبعضھم یعتقد أنھ لو حصل مس للعضو بالعضو أنھ یجب علیھ الحد وأنھ قد زنى، 
:  بقولھم-علیھمرحمة هللا -أنھ ال یتحقق الجماع إال بإیالج رأس الذكر وھو الذي حده العلماء: وھذا كلھ خالف األصل، فاألصل الشرعي

. بإیالج الحشفة، وھي رأس الذكر أو قدرھا من مقطوعھ، ولذلك ال یثبت حد الزنا إال إذا سأل القاضي وتحقق أنھ قد حصل إیالج لھذا القدر
 فقد -تقى الختانانإذا ال: وفي روایة. إذا جاوز الختان الختان: وفي روایة- إذا مس الختان الختان : (ًوبناء على ذلك نبھ الشرع على ھذا بقولھ

 ُیعتبر من باب التنبیھ على إیالج رأس العضو، فلو كان مقطوع الرأس فقدره -كما یقول األئمة رحمة هللا علیھم- وكل ذلك ) وجب الغسل
ِحكما؛ ألن الشرع ینزل الشيء بالتقدیر عند العجز عن الشيء بعینھ، فإذا كان یتعذر فیھ ذلك الشيء لقطع أو خلقة لم یوجد  ِّ َّفیھ فإنھ ُینزل ً َ

ًلو أن رجال تزوج امرأة ودخل علیھا، : إذا حصل اإلیالج لھذا القدر ثبت الحد وثبت اإلحصان، بمعنى: ًبناء على ذلك. قدرھا من مقطوعھ
 یجلد ویعطى حكم الثیب، وإذا زنى یرجم وال) ًمحصنا(ًوحصل منھ إیالج برأس العضو فقط ولو لم تفتض البكارة فإنھ یثبت كونھ ثیبا 

ًكالبكر، فھناك ثمانون حكما كلھا مفرعة على ھذه المسألة، ونحن نذكرھا ونبینھا لترتب األحكام الشرعیة علیھا، فالبد من حصول ھذا القدر، 
كما -خذة كما ھو الحال في المفا) ومن جامع في غیر القبل والدبر: (وأما قولھ. ھنا المراد بھ تحقق ھذا الشرط) ومن جامع: (فقولھ رحمھ هللا
 أو المباشرة دون إیالج، فھذه في األصل الشرعي ال تسمى مجامعة، فالمجامعة ال تتحقق إال باإلیالج لكنھا في الصورة -یسمیھا العلماء

ومن جامع في غیر القبل : (أن المصنف رحمھ هللا تجوز في ھذه العبارة وقال: المقصود. ًمجامعة؛ ألن الجماع سمي جماعا من االجتماع
ّفال یحصل الجماع في غیر القبل والدبر، ولكنھ تجوز في العبارة، وإال لو وقع الجماع لثبتت الكفارة، وإنما الصورة ھنا) لدبروا َ أال یقع : َ

 ًالجماع، كأن یضع العضو على العضو دون إیالج، أو مثال یضعھ مفاخذة كما ذكر العلماء رحمة هللا علیھم، فھذا كلھ ال یوجب الكفارة، وھذا
ًوذھب المالكیة إلى أن من فاخذ امرأتھ أو استمنى بیدھا أنھ یعتبر منتھكا لحرمة شھر . ھو مذھب الشافعیة والحنابلة رحمة هللا علیھم

رمضان، والشرع أوجب الكفارة على من جامع أھلھ في نھار رمضان لیس من الجماع فقط؛ وإنما للجماع ولكونھ انتھك حرمة شھر 
فعندھم یجب علیھ في ھذه . أن یكون قد جامع أو یكون باشر امرأتھ ثم أنزل بمفاخذة أو غیر ذلك حال المضاجعة رمضان، فاستوى عندھم

ًالحالة أن ُیكفر؛ ألنھ قد حصل المحظور من انتھاك حرمة الشھر بالفطر عمدا باإلنزال، وھكذا بالنسبة للمفاخذة وما في حكم ذلك من صور  ِّ َ
وجوب الكفارة على من جامع في نھار رمضان، یلزمھ :  یتكلم على مسألة شرعیة دلت النصوص علیھا وھيالمصنف رحمھ هللا. االستمتاع

حینئٍذ أن یتكلم عن الصور التي ال تتحقق بھا المجامعة، وكأنھ حینما یبین لك حكم المفاخذة والمضاجعة بدون إیالج كأنھ یضع لك الحدود 
ًكفارة، وإذا لم یجاوزھا ولم یصل إلیھا فإنھ یعتبر مطالبا بالقضاء إذا حصل إنزال، وال تجب علیھ التي إذا وصل المكلف إلیھا وجبت علیھ ال

ھذا ھو الشرط، لكن لو جامع دون الفرج كأن ]. وإن جامع دون الفرج فأنزل، أو كانت المرأة معذورة: [قال رحمھ هللا. الكفارة لما ذكرنا
ًنزال فیعتبر صومھ صحیحا، ولو حصل منھ مذي فإننا قدمنا أن الصحیح أنھ ال یوجب الكفارة فاخذھا وضاجعھا ولكن لم یحصل إیالج وال إ

وال یوجب القضاء، فالمذي والمني ال یوجب كفارة، ولكن یختص المني بإیجاب القضاء، وأما المذي فیھ التوبة واالستغفار، وال شيء على 
  .المكلف من جھة العقوبات والكفارات

 
 ة معذورة في جماع زوجھا لھا في رمضانإذا كانت المرأ

 
إذا كانت المرأة معذورة في الجماع فإنھ ال یجب علیھا كفارة، وتعذر المرأة باإلكراه، واألصل أنھ ال یجوز لھا أن ]. أو كانت المرأة معذورة[

ج أن یستمتع بھا، وحینئٍذ إذا طاوعتھ ّتمكن الزوج منھا في نھار رمضان؛ ألن هللا حرم علیھا أن تستمتع بھذه الشھوة، وحرم على الزو
تدفعھ بقدر ما تستطیع، : أعانتھ على اإلثم والعدوان، وعلى انتھاك حد هللا عز وجل وإصابة حرماتھ، ومن ھنا یجب علیھا أن تدفعھ، بل قالوا

بلسانھا، فإن طاولھا وأرادھا بفعلھ حتى ولو أنھ حاول فرمتھ وألقتھ على األرض لم یكن علیھا شيء، وتنصحھ وتذكره با عز وجل وتعظھ 
حتى ولو حصل ضرر؛ ألنھ ھو المتعاطي : فإنھا تدفعھ بیدھا وبرجلھا ما استطاعت؛ شریطة أال یحصل الضرر، بل قال بعض العلماء

 حصل ضرر، قال للسبب في اإلخالل بحد هللا عز وجل واالنتھاك لحرمتھ، فیجوز لھا أن تدفعھ، ولو كان ذلك بدفعھ برجلھا أو بیدھا ولو
إنھا تعذر في ھذا الضرر، وتعتبر ھذه الصورة من الصور المستثناة في إعراض المرأة عن طاعة زوجھا؛ ألنھ ال طاعة : بعض األئمة

ینبغي علیھا : ولذلك. لمخلوق في معصیة الخالق، فھذه معصیة  سبحانھ وتعالى، بل متعلقة بفرض وركن من أركان اإلسالم وھو الصیام
إنھا في :  فغالبھا فوقع علیھا ولم تستطع دفعھ، فقالوا-كأن تكون نائمة أو مكرھة-تتعاطى األسباب في دفعھ، فإذا كانت مغلوبة على أمرھا أن 

ل ویفرق بین مسائل الجماع وبین مسائل الزنا في إكراه  َھذه الحالة تعذر، وھذا أصل عند العلماء رحمة هللا علیھم، وإن كان بعضھم ُیفصِّ
أنھا تدفع وترد : فالمقصود. لمرأة كما سیأتي إن شاء هللا في ذكر الخالف بین الجمھور والحنفیة في ضابط إكراه المرأة في مسألة الزناا

  .زوجھا ما أمكنھا، فإن غلبھا فال كفارة علیھا؛ ولكن علیھا القضاء لحصول الشھوة واللذة وال تلزمھا الكفارة
 

 رهحكم جماع من نوى الصوم في سف
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: رجل سافر وكان قد نوى أول الیوم أن یصوم، فقال بعض العلماء]. أو جامع من نوى الصوم في سفره أفطر وال كفارة: [قال رحمھ هللا

لماذا ذكر نیة الصوم؟ ألن بعض العلماء یفرق في المسافر بین أن ینوي أو ال ینوي، فإذا نوى السفر ونوى الفطر فال إشكال، لكن لو نوى 
ًإنھ مسافر غدا إلى المدینة مثال، فلما نوى أصبح وفي نیتھ أن یصوم، قالوا: نوى السفر، قالالصوم و یلزمھ أن یتم صومھ، ففي ھذه الحالة : ً

 وخرج من مكة وجاوزھا وأفطر، ثم أراد أن یجامع زوجتھ وھما في حال السفر فال شيء علیھ؛ ألنھ - وھي حال السفر- لو تلبس بالرخصة 
ً الحالة ال یعتبر مفطرا بالجماع على وجھ محرم، وإنما أفطر على وجٍھ یعذر فیھ شرعامعذور، وفي ھذه یستوي في -لكن لو دخل المدینة . ً

 أو وصل إلى بلده فھل ُیمسك وال یجوز لھ أن یجامع أم یجوز لھ أن یجامع؟ جمھور - ذلك أن یكون دخولھ للمدینة آخر النھار أو وسط النھار
 علیھ اإلمساك، وقد ذكرنا ھذه المسألة وذكرنا دلیلھا الصحیح من حدیث صوم یوم عاشوراء، وبینا الوجھ الذي استند العلماء على أنھ یجب

العلماء رحمة هللا علیھم فیھ على تحریم األكل والشرب في ھذه الحالة، فإذا أكل أو شرب فإنھ یأثم، ولو جامع زوجتھ في ھذه الحالة بعد أن 
أما عند من ال . ًإنھ ال تلزمھ الكفارة، ولكنھ یعتبر آثما على القول بوجوب اإلمساك: تھ أو نزل، فقال بعض العلماءاستقر أو وصل إلى مدین

ًقد أفطر وأصبح مفطرا فإنھ ال یرى علیھ إثما، وال یلزمھ باالستغفار والتوبة: یرى وجوب اإلمساك بقیة الیوم ویقول أن : فتلخص من ھذا. ً
ھایة الیوم وكان قد أفطر في سفره فإنھ یلزمھ اإلمساك بقیة الیوم، فإن وقع منھ الجماع في ھذه البقیة من الیوم فللعلماء المسافر إذا قدم قبل ن

یجب علیھ اإلمساك، فإذا  إنھ: ومنھم من یقول. ًال حرج علیھ وال إثم، بل لو شاء أن یجامع اختیارا ال حرج علیھ: منھم من یقول: وجھان
ًتبر آثما شرعا، وعلیھ التوبة واالستغفار، ولكن ال تجب علیھ الكفارة؛ ألنھ لم یفطر بجماع على الوجھ المحظورجامع أھلھ فإنھ یع ً.  

 
 كفارة من كرر الجماع في نھار رمضان

 
ً متعمدا في الیوم جامع امرأتھ]. وإن جامع في یومین أو كرره في یوم ولم یكفر فكفارة واحدة في الثانیة وفي األولى اثنتان: [قال رحمھ هللا

األول، وجامعھا في الیوم الثاني، فھذا جماع تكرر في یومین وفي محلین مختلفین، قد أوجب هللا عز وجل علیھ صیام الیوم األول وصیام 
 لم یكفر، فعلیھ ّالیوم الثاني، فانتھك الحرمة في الیوم األول وانتھك الحرمة في الیوم الثاني فعلیھ كفارتان، سواء كفر عن الیوم األول أو

وأما لو جامع في الیوم الواحد وتكرر منھ الجماع في الیوم الواحد فإنھ ال تجب علیھ إال كفارة واحدة، سواء كفر عن الجماع األول . كفارتان
ِّأو لم ُیكفر ، فھذه ثالث مرات، لو جامع امرأتھ أول النھار، ثم جامعھا وسط النھار، ثم جامعھا آخر النھار قبل غروب الشمس: مثال ذلك. َ

فتجب علیھ كفارة واحدة؛ ألنھ قد أفطر وحصل اإلخالل بالجماع األول، وتلزمھ الكفارة من ثم، وأما بقیة الیوم فإنھ ال تلزمھ فیھ كفارة ھذا 
نفسھ، أما بالنسبة لو جامع أربع زوجات في یوم واحد فإنھ تلزمھ كفارة واحدة بالنسبة ل: من الصور التي ذكرھا العلماء. بالنسبة للجماع

أن المرأة إذا طاوعت واختارت فعلیھا كفارة غیر كفارة زوجھا، وأما إذا كانت دافعت ومانعت : للنساء فعلى التفصیل الذي ذكرناه في المرأة
أتھ في نھار ال تجب علیھ الكفارة على ظاھر حدیث الذي جامع امر: إنھ یجب علیھ أن یكفر عنھا، ومنھم من یقول: فمن العلماء من یقول

إن جامع أكثر من مرة في : قال بعض العلماء]. أو كرره في یوم ولم یكفر، فكفارة واحدة في الثانیة، وفي األولى اثنتان. [رمضان وھو صائم
في الیوم أنھ إذا كرر الجماع : والصحیح. فإن كفر عن الجماع األول لزمتھ الكفارة عن الجماع الثاني، وھذا مذھب مرجوح: یوم واحد نظرنا

الواحد ولو عشر مرات فإنھ تلزمھ كفارة واحدة، ولكنھ في إخاللھ بحق هللا عز وجل قد تكرر إخاللھ عشر مرات، ولذلك علیھ الندم 
وم واالستغفار والتوبة إلى هللا عز وجل من ھذا الوجھ، وأما بالنسبة للكفارة فال تلزمھ إال كفارة واحدة، وال یلزمھ إال القضاء والكفارة لی

إذا كفر عن الجماع األول، وحصل الجماع الثاني بعده فعلیھ كفارة ثانیة، كأن یجامع في : إنھ تتكرر الكفارة یقولون: والذین یقولون. واحد
لما :  قالواًأول النھار في الساعة الثامنة صباحا، ثم یكفر في الساعة العاشرة، ثم یجامع في الثانیة عشرة وفي الواحدة وفي الثانیة وفي الثالثة،

. كفر عن الجماع األول في الساعة العاشرة فإنھ یلزم بتكرار الكفارة، وحینئٍذ تلزمھ كفارة عن الجماع الثاني الذي وقع منھ في بقیة الیوم
لك الیوم ما ذكرناه أن الیوم الواحد لھ كفارة واحدة، سواء وقع الجماع مرة أو وقع مرات؛ وذلك ألنھ إخالل واحد وقد أفطر ذ: والصحیح

بجماعھ األول، فكأنھ بجماعھ الثاني والثالث والرابع والجماع المتكرر قد وقع بعد جماعھ األول وھو مفطر ولم یقع وھو صائم، ولذلك ال 
ثانیة، أنھ لیس علیھ كفارة : الصحیح]. وإن جامع ثم كفر، ثم جامع في یومھ فكفارة ثانیة: [قال رحمھ هللا. تجب علیھ الكفارة من ھذا الوجھ

  .أن یقع جماعھ وھو صائم: وأن الكفارة األولى تغنیھ؛ ألنھ قد أفطر ذلك الیوم، ووقع جماعھ الثاني وھو مفطر، وشرطھ
 

 حكم جماع من لزمھ اإلمساك بقیة الیوم
 

یعتبر في حكم : قالواكما ذكرنا في من وصل إلى مدینتھ وقد بقي شيء من الیوم، ]. وكذلك من لزمھ اإلمساك إذا جامع: [قال رحمھ هللا
ًالصائم، فلو وقع منھ جماع في بقیة الیوم تلزمھ الكفارة، والصحیح ما ذكرناه وأشرنا إلیھ سابقا أنھ ال تلزمھ الكفارة؛ ألنھ قد أفطر ذلك الیوم، 

  .وإنما تجب الكفارة على من صام ال على من أفطر
 

 حكم من جامع وھو معافى ثم مرض أو جن أو سافر
 

: بعد أن بین لنا رحمھ هللا وجوب الكفارة بالجماع، یرد السؤال]. ومن جامع وھو معافى ثم مرض أو جن أو سافر لم تسقط: [ هللاقال رحمھ
إما أن یتكرر في أیام متكررة أو یتكرر في یوم واحد، فإن تكرر في یوم واحد إما أن یكفر عن الجماع : لو تكرر الجماع ما الحكم؟ فقال لك

ًلو أن إنسانا جامع امرأتھ في رمضان من أول النھار وھو : ثم شرع رحمھ هللا في مسألة وھي. یكفر، فبین حكم ھذه الصور كلھااألول أو ال 
ّغیر معذور بالفطر، فجامع ووقع منھ اإلخالل على وجھ تلزم بھ الكفارة، وقبل أن تغیب الشمس طرأ علیھ عذر ُیعذر فیھ بالفطر كما لو جن 
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العبرة بالیوم إلى تمامھ وكمالھ فحینئٍذ ھذا الیوم یباح لھ الفطر : ًبأن العبرة بالیوم كامال إلى تمامھ؟ فإن قلنا:  فھل نقولأو سافر أو مرض،
وھذا وجھ شاذ عند . بالجنون وبالسفر وبالمرض، ولم یوجب هللا علیھ صیامھ؛ ألن أمره إلى الرخصة؛ فتسقط عنھ الكفارة من ھذا الوجھ

ما ذھب : والصحیح. ي مذھب الشافعیة رحمة هللا علیھم؛ لكن عندھم تفصیل أشار إلیھ اإلمام النووي رحمھ هللا في الروضةالعلماء، یحكى ف
إلیھ الجمھور من أن من جامع في أول الیوم ثم طرأ علیھ عذر یبیح لھ الفطر أنھ تلزمھ الكفارة؛ ألن اإلخالل وقع في صورة ھو مكلف فیھا، 

نتھاك لحد هللا عز وجل، وأنت ترى أن المجامع في نھار رمضان لما یعاقب ھذه العقوبة إنما عوقب للزجر عما وقع وقد حصل اإلخالل واال
منھ من الجرأة على حدود هللا، والجرأة قد وقعت في أول الیوم، وال عبرة بطروء العذر بعد ذلك، ومن ھنا طروء األعذار ال یؤثر، وھذه من 

لو حكم القاضي ثم جن ولم ینفذ الحكم، : تي توجب زوال الحكم أو زوال الوصف، ولھا نظائر كثیرة، منھاصور مسائل طروء األعذار ال
ّومنھا لو أن الشھود شھدوا عند القاضي ثم ماتوا، أو شھدوا ثم جنوا، أو شھدوا ثم فسقوا وطرأ علیھم فسق بعد الشھادة وثبوتھا عند القاضي، 

ًلعذر، وھذه تقع في العبادات والمعامالت، فتارة یعتبر الطروء مؤثرا وتارة ال یعتبر مؤثرا، وسنذكر ھذه كلھا مسائل تسمى مسألة طروء ا ً
أن : لكن الذي یعنینا ھنا. جملة من ھذه المسألة إن شاء هللا إذا جاء كتاب القضاء، وقد تتخلل ھذه المسألة في بعض أبواب المعامالت المالیة

نتھاكھ لحدود هللا عز وجل، وقد انتھك حد هللا عز وجل وجاوز الحدود بجماعھ المرأتھ في حال تكلیفھ الشرع قصد عقوبة ھذا المخالف با
أما كونھ یطرأ لھ العذر آخر النھار أو یطرأ لھ العذر ولو بعد اإلخالل بلحظة فھذا كلھ ال یؤثر؛ . وحال مؤاخذتھ؛ فثبتت وتعلقت بذمتھ الكفارة

  . باالنتھاء في ھذه الصورة، ومن ھنا تلزمھ الكفارة حتى ولو طرأ علیھ العذرألن العبرة بالحال واالبتداء ال
 

 اإلفطار بغیر الجماع ال یوجب كفارة
 

فال تجب باالستمناء، وال تجب بالمفاخذة وغیر ذلك من صور ]. وال تجب الكفارة بغیر الجماع في صیام رمضان : [ قال رحمھ هللا
ً وال تجب أیضا إال في صوم رمضان أداء ال قضاء، فال یدخل في ذلك حكم الواجبات، وقد أشرنا إلى ھذه االستمتاع، فال تجب إال بالجماع، ً ً

: المسألة والخالف بین الحنفیة والمالكیة من جھة، وبین الشافعیة والحنابلة من وجھ آخر، ولذلك یأخذھا طالب العلم كقاعدة أو ضابط، یقولون
ًفال تلزمھ الكفارة إذا كان في غیر رمضان ولو كان صوم فرض، ولو كان قضاء عن . ع جماع في رمضانال كفارة على الصائم إال إذا وق

رمضان، وال تلزمھ في غیر الجماع كما لو قلنا في االستمناء ونحو ذلك، فھذا ال تجب فیھ الكفارة؛ ألن المذھب عندھم متعلق بصورة معینة، 
لكفارات، وھذه مسألة أصولیة، فالشافعیة والحنابلة ال یرون القیاس في ھذه المسألة، والمالكیة وھذه المسألة تعتبر من مسائل القیاس في ا

ًفكأن الذین قالوا بوجوب الكفارة في غیر رمضان یرون أنھ إذا صام قضاء أو . والحنفیة یرون القیاس، والعلة عندھم انتھاك حرمة الشھر
 جامع في نھار رمضان، وال فرق، فھذا صوم فرضھ هللا وھذا صوم فرضھ هللا، فاستوى أن ًصام واجبا فإنھ ینتھك الحرمة كما ینتھكھا من

لما كانت العبرة بالشھوة فیستوي أن یخرج منھ المني، سواء كان ذلك بجماع أو مفاخذة : ًثم قالوا أیضا. یكون من رمضان أو غیر رمضان
وغیره مما تحصل بھ اللذة أو یحصل بھ اإلنزال، فنوجب علیھ القضاء والكفارة من یستوي عندنا الجماع : ًأو غیرھا كاالستمناء، وقالوا أیضا

ما ذكرناه من االقتصار على مورد النص؛ ألن األصل براءة الذمة حتى یدل الدلیل على شغلھا وإلزام الكفارة بھا، : والصحیح. ھذا الوجھ
فنقتصر   لرسول هللا صلى هللا علیھ وسلم، وألزم فیھا المجامع بالكفارة،وھنا قوي الدلیل على البقاء على الصورة التي ورد السؤال عنھا

  .علیھا دون غیرھا
 

 أحكام كفارة الجماع في نھار رمضان
 

ًوھي عتق رقبة، فإن لم یجد فصیام شھرین متتابعین، فإن لم یستطع فإطعام ستین مسكینا، فإن لم یجد : [قال المصنف رحمھ هللا
 ...... .[سقطت

 
 لرقبة وما یشترط فیھاعتق ا

 
وھذه المسألة من . ًتعود على الكفارة، والرقبة منھم من یشترط فیھا اإلیمان قیاسا على رقبة كفارة القتل) وھي: (قولھ] وھي عتق رقبة[

َفتْحریُر رقبٍة : القتلًصورة یكون فیھا مقیدا كما في صورة كفارة : المسائل التي یختلف العلماء فیھا، فاألمر بعتق الرقبة یأتي على صورتین ََ َ َِ
َُمْؤمنٍة  ًوصورة ترد الرقبة مطلقة كما في آیة المظاھر من امرأتھ، وكذلك أیضا . فاشترط هللا عز وجل أن تكون الرقبة مؤمنة] 92:النساء[ِ

منھم : علماء فیھ قوالن ومذھبانكما في الروایات، فھذا اإلطالق لل) أتجد رقبة أو أعتق رقبة: (قولھ علیھ الصالة والسالم كما في الصحیحین
 أحملھ على المقید الوارد في كفارة القتل، فال كفارة بالعتق إال إذا كانت الرقبة - في مسألة المجامع في نھار رمضان- المطلق ھنا : من یقول

). أعتقھا؛ فإنھا مؤمنة: قال.  في السماء:أین هللا؟ قالت: (واستدلوا بما ثبت في الحدیث عنھ علیھ الصالة والسالم لما سأل الجاریة فقال. مؤمنة
إذا جئت تنظر : ألنھا مؤمنة، فكأنھا لو لم تكن مؤمنة ما أمره بعتقھا، وھذا من جھة النظر لھ وجھھ، یعني: جملة تعلیلیة أي) فإنھا: (فقولھ

َإن الرجل أراد أن ُیْعتق: إلى النصوص وتراھا لھ وجھھ؛ لكن األولین یجیبون عن ھذا ویقولون ً اختیارا ال إیجابا وإلزاما، فلما أراد أن یعتق ِ ً ً
وأما . ًباختیاره فاألفضل واألكمل أن تكون الرقبة مؤمنة؛ حتى یكون عتقھا معینا لھا على الطاعة والخیر؛ فیتحقق المقصود من عتق النافلة

ألنھ كانت العبید بمثابة األموال، وینتفع اإلنسان بھم عتق الفریضة فالمراد بھ حصول العتق والغرم المالي، فإن اإلنسان یغرم بفوات عبیده؛ 
ًویرتفق، فیتضرر بمالھ، كما ألزم عند فقدھا والعجز عن الصیام شھرین متتابعین بإطعام ستین مسكینا، وھذا غرم مالي المقصود أن : فقالوا. ُ

ط فیھ اإلیمان أو عتق الكفارة في نھار رمضان یشترط لو كان عتق المظاھر یشتر: یغرم، وحینئٍذ ال یحملون المطلق على المقید، ویقولون
ًفلو كان مقیدا بوصف اإلیمان : قالوا! وھنا یطلق؟) تحریر رقبة مؤمنة: (فیھا اإلیمان لنبھ الشرع على ذلك ولم یسكت عنھ، فكیف ھناك یقول
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ُرقبة أعتق بھا من النار، حتى یعتق العضو بالعضو، وھذا المذھب یقویھ أن عتق الرقبة المؤمنة في القتل لھ قصد وذلك أن من أعتق . لقیده
لما كان القاتل كأنھ أورد نفسھ النار بقتلھ ألخیھ المسلم، فإنھ حینئٍذ یكفر بعتق : ومن ھنا قالوا. كما جاء في الخبر، حتى إن الفرج یعتق بالفرج

الخطأ ال یخلو من تقصیر؛ ألن : ، والقاتل لیس بمتعمد، فقالواأنھا كفارة خطأ: الرقبة المؤمنة، وكأنھ یعتق نفسھ من النار، وأشكل على ھذا
یجبر ھذا اإلخالل بكونھ یعتق : فمن ھنا قالوا. تحرى وتفقد لما وقع منھ ذلك، ولذا لزمتھ الكفارة لوجود التقصیر واإلخالل ًالقاتل خطأ لو

ًالرقبة المؤمنة حتى ُیْعتق بھا من النار، وأیا ما كان فالقول بعدم ال ّ تقیید لھ قوة ولھ وجاھة إلطالق النصوص، وحمل المطلق على المقید َ
وعتق الرقبة یستوي فیھ أن تكون صغیرة أو كبیرة، . أحوط القولین، لكن القول باإلطالق من القوة بمكان، وعلى ھذا فیلزمھ عتق الرقبة

ن أم مؤمنة فإن الصبیان یلتحقون بأمھاتھم، فإذا كان ویستوي فیھا حتى لو كانت صبیة صغیرة في عتق رقبة القتل، وإذا كانت مولودة م
وھذا الوصف لصبیان المسلمین باإلیمان یسمیھ العلماء الوصف . والداھا مؤمنین فإنھ حینئٍذ یعتق ھذه الرقبة وتكون موصوفة بكونھا مؤمنة

التقدیر تنزیل : في مسألة التقدیرات، قال" اعد األحكامقو"التقدیري، وقد تكلم على ھذه المسألة اإلمام العز بن عبد السالم في كتابھ النفیس 
ًالمعدوم منزلة الموجود، ومن أمثلتھ الصبیان إذا كانوا في دیار المسلمین فإننا نعطیھم حكم اإلسالم، فمن وجد لقیطا في بلد مسلم أعطاه حكم 

اذا؟ من باب التقدیر؛ ولكنھ وإن لم یكن حقیقة أنھ یحكم لھ لم.. ًأوالد المسلمین، ومن وجد لقیطا في بلد كافر أعطاه حكم أوالد الكافرین
) كل مولود یولد على الفطرة، فأبواه یھودانھ أو یمجسانھ أو ینصرانھ: (إضافة إلى أن النص یقول. من باب التقدیر: باإلیمان لكنھم یقولون

. ھنا لو أراد أن یعتق رقبة ولو كانت صغیرة فإنھ یجوز عتقھاًإن األوالد یتبعون الوالدین تقدیرا من باب األحكام الشرعیة، ف: فھم یقولون
وھذا القول اختاره أئمة منھم اإلمام ابن جریر الطبري رحمة هللا علیھ في تفسیره، وعلى ھذا فیجوز عتق الصغار من أوالد المسلمین إذا 

ً نھار رمضان فأعتق صبیا أو صبیة أجزأه؛ ألن النبي وھنا لو جامع امرأتھ في. كانوا أرقاء، ویكون لھا وصف اإلیمان بالحكم التقدیري
فھذا فیھ إطالق فشمل الذكر واألنثى، فالرقبة التي تعتق تشمل الذكور ) أتجد رقبة؟: وفي روایة. أعتق رقبة) :صلى هللا علیھ وسلم قال

ھل : وھذه الرقبة اختلف العلماء. طلقًواإلناث، فلو أعتق جاریة صح وأجزأه، ولو أعتق ذكرا صح وأجزأه، فكل یجزئھ؛ ألن الشرع أ
ال یصح العتق إال إذا كانت سالمة من عیوب النقص، وعیوب النقص تكون : یشترط سالمتھا من العیوب أو ال یشترط؟ فبعض العلماء یقول

 المؤثرة ھي العیوب فالعیوب غیر. عیوب مؤثرة، وعیوب غیر مؤثرة: في األخالق وفي الجسد؛ ألن العیوب في األرقاء تنقسم إلى قسمین
ًالیسیرة التي ال یتوقف علیھا مصلحة االنتفاع بالرقیق، وھكذا لو كانت عیوبا مثل أن یكون ال یعرف الكتابة وال یعرف القراءة، فھذا لیس 

نقص : ًمین أیضالكن العیوب المؤثرة والتي ھي النوع الثاني تنقسم إلى قس. بعیب مؤثر؛ ألنھ ال یمنعھ من االنتفاع بھ في مصالح خدمتھ
ِالجسد أو العیب الخلقي، فإما أن یكون عیبا خلقیا وھو نقص الجسد كالشلل والعمى والعرج، فھذا نقص خلقي ًِ ً ُالنقص الخلقي، : والنوع الثاني. ُْ

ُدي أو الخلقي إذا ًكأن یكون مجنونا فإنھ ال یستطیع أن یضبط مشاعره وال أن یضبط أقوالھ وأفعالھ وتصرفاتھ، فھذا النقص الذي ھو الجس
ًلو أعتق مشلوال : وبعض العلماء یقول. ال یجزئھ، ویشترط أن تكون الرقبة كاملة سالمة من العیوب: وجد في الرقیق فبعض العلماء یقول

ة الكاملة وھذا مطلق یشمل الرقب) أعتق رقبة: (ًأجزأه، ولو كان أعمى أو كان مجنونا كل ذلك یجزئھ؛ ألن النبي صلى هللا علیھ وسلم قال
  .ال شك أن المذھب الذي یرى كمال الخلقة وسالمة اإلنسان من العیوب المؤثرة ھو أسلم وأحوط وأولى باالعتبار: وفي الحقیقة. والناقصة

 
 صیام الشھرین المتتابعین وما یشترط فیھ

 
 ھدیة ونحلة، فإنھ حینئٍذ یكفر بعتقھا، ولو جاءتھ على الرقبة إذا كان اإلنسان ال یجد قیمتھا وأعطیت لھ]. فإن لم یجد فصیام شھرین متتابعین[

فكفارة الجماع في ) فإن لم یجد: (سبیل الھدیة فإنھا تجزئھ، وإذا ملكھا قبل أن یشرع في الصوم فإنھ یجب علیھ أن یكفر بعتق الرقبة؛ ألنھ قال
عض العلماء باالنتقال إلى صیام شھرین متتابعین مع نھار رمضان مرتبة، وھذا مذھب جماھیر السلف والخلف رحمة هللا علیھم، وأفتى ب

ًإمكان العتق، وفعل ذلك استحسانا كما حصل لإلمام الحافظ المحدث یحیى بن یحیى بن كثیر بن وسالس اللیثي رحمة هللا علیھ في قصتھ مع 
وكان إمام القضاة في زمانھ، . ین متتابعینتصوم شھر: عبد الرحمن األموي والي األندلس، فإنھ استفتاه في الجماع في نھار رمضان، فقال

: إننا لو قلنا لھ: االجتھاد، فلما خرج راجعوه فقال ًولما أفتى بھذه الفتوى عجب العلماء الذین معھ وسكتوا ھیبة لھ، وظنوا أن لھ مساغا من
بالصیام فإنھ یحفظ حدود هللا ومحارمھ أن اعتق رقبة لجامع وخف علیھ األمر، وھان علیھ كل یوم أن یجامع ویعتق رقبة، وأما إذا أمرتھ 

ھذه الفتوى مردودة وباطلة، وقد نبھ : والحقیقة. ینتھكھا، فأمرتھ بالصوم لعظیم مشقتھ علیھ؛ وألنھ أمكن لزجره من الوقوع في ھذا المحظور
نھا في مقابل النص، والشرع إذا أمر ًالعلماء وأئمة األصول على ذلك، حتى إن صاحب المستصفى ذكرھا مثاال للتعلیل الباطل والفاسد؛ أل

وال شك . بالعتق نأُمر بالعتق، ولیس ألحد أن یجاوز حكم هللا ورسولھ صلى هللا علیھ وسلم، وال وجھ لھذا االجتھاد ولمثل ھذه االستحسانات
ًأن األصل یلزمنا أن نأمره بالعتق ولو كان قادرا على العتق، ولو كان غنیا؛ ألن هللا أعلم بخلقھ  وأحكم في حكمھ سبحانھ وتعالى، وھو یعلم ً

أن ھناك الغني الذي ال یضره أن یعتق الرقاب ولو جامع كل یوم، ولكننا نقول بما أمرنا هللا عز وجل بھ من الفتوى، وما ثبت بھ النص 
 واآلراء المصادمة للنصوص، ومن ھنا ننبھ على أنھ ینبغي لإلنسان أن یتجنب االستحسانات. الصحیح عن رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم

وأنھ ینبغي على المسلم أن یتقید بكتاب هللا وسنة النبي صلى هللا علیھ وسلم، خاصة في الفتوى والقضاء ونحو ذلك من األمور التي یكون فیھا 
ِفلیس ألحد كائنا من كان أن ُیدخل في دین هللا عز وجل ما لیس من. ًاإلنسان مؤتمنا على شرع هللا عز وجل ْ ھ ولو كان برأي واستحسان، ً

َّمن استحسن فقد شرع: (ولذلك قال اإلمام الشافعي  إذا كان : وكان أئمة السلف رحمة هللا علیھم یشددون على أھل الرأي من ھذا الباب). َ
ًالرأي فاسدا مصادما للنص من كتاب هللا وسنة النبي صلى هللا علیھ وسلم لنص فھذه آراء شرعیة بدلیل لكن اآلراء التي یفھمھا اإلنسان من ا. ً

یفھمھ، : أي) یفقھھ: (فأنت تفھم من قولھ (ًمن یرد هللا بھ خیرا یفقھھ في الدین: (وبدلیل قولھ) إذا اجتھد الحاكم: (قولھ علیھ الصالة والسالم
َّفمعنى ذلك أنھ نظر في النص ففھم شیئا، فھذا یدل على أن الرأي إذا استخلص من الشرع فحي ھال ونعما ً ً بھ، واإلنسان مجزي علیھ خیرا؛ ً ٌ

ُّأما أن یأتي شخص إلى نص عنده في الكتاب والسنة، ویرى الواقع أو الحیاة تقتضي . إن أصاب كان لھ أجران، وإن أخطأ كان لھ أجر واحد
 وال یجوز للمسلم أن أن یغیر النص، أو یأتي بشيء أثقل حتى یكون أزجر، فھذا كلھ من المصادمة لشرع هللا عز وجل والتعدي لحدوده،
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ّیتقحم النار على بصیرة، فیفتي بھواه ورأیھ في دین هللا عز وجل حیث یؤتمن على الفتوى أو یؤتمن على قضائھ، فھذا أمر ینبغي الحذر منھ، 
ٍفأي شيء تعلم أن فیھ نصا في الكتاب والسنة، وأن الشرع ألزمك بھذا النص فال تتقدم وال تتأخر؛ ألنك كقاض أو مف ُّ ٍت أو معلم ال یجوز لك ً
عن الكتاب والسنة إلى  أن تتجاوز ما علمت، والذي علمتھ من كتاب هللا وسنة النبي صلى هللا علیھ وسلم ینبغي أن تخبر بھ، فإن خرجت

أل هللا نس-محض رأیك واجتھادك، وخالفت ما نص هللا علیھ في كتابھ أو نص علیھ رسولھ صلى هللا علیھ وسلم في سنتھ الصحیحة، فھذا 
ُّ عین الھالك، والضالل، وال یجوز للمسلم أن یترك ھذه المحجة التي دل علیھا نص الكتاب والسنة-السالمة والعافیة ًوھذا أمر مھم جدا . ّ

ًلطالب العلم، فینبغي علیھم دائما أن یضعوا نصب أعینھم أنھم مؤتمنون على شرع هللا عز وجل، وال یجوز لطالب العلم أن یستحسن أو 
فإن لم یجد عتق الرقبة ]. فإن لم یجد فصیام شھرین متتابعین: [قال رحمھ هللا. ًیصوب شیئا ویجتھد فیھ إال إذا أذن لھ الشرع بالرأي واالجتھاد

أن یستفتح الشھر من أولھ، كأن یبدأ من أول شھر محرم أو : الصورة األولى: والشھران لھما صورتان. ولم یستطعھا یصوم شھرین متتابعین
ًشھر صفر أو شھر ربیع، فإذا ابتدأ بأول محرم فحینئٍذ العبرة بالشھر ناقصا أو كامال، فلو ابتدأ من محرم وتبین أن محرما تسعة وعشرون  ًً

ًیوما فقد صام شھرا، وحینئٍذ إذا انتھى شھر صفر فقد تم صیامھ وأدى الكفارة على وجھھا ولو صام ثمانیة وخمسین یوما  ً تسعة وعشرین - ًّ
إنا أمة أمیة ال نكتب وال : ( أجزأه ذلك، وھذا بإجماع العلماء؛ ألن النبي صلى هللا علیھ وسلم قال-ر محرم، وتسعة وعشرین لشھر صفرلشھ

فأشار بیده في األول إلى الثالثین، وفي الثاني عقد اإلبھام تسعة وعشرین، فدل على أن من صام تسعة وعشرین )نحسب، الشھر ھكذا وھكذا
أن : الصورة الثانیة. ً الھالل للشھر األول والشھر الثاني فإنھ حینئٍذ یجزئھ، ویكون صیامھ ثمانیة وخمسین یوما یجزئھ عن الكفارةًیوما ورئي

یستفتح صیام الشھرین المتتابعین أثناء الشھر، كأن یبدأ في العاشر من محرم، فإذا ابتدأ في العاشر من محرم ال یتم شھره األول إال في 
ن شھر صفر، وال ینتھي شھره الثاني إال في العاشر من ربیع األول، وحینئٍذ یؤقت باألیام، ویلزمھ في ھذه الصورة الثانیة أن العاشر م

أال یفطر فیھما، فلو أفطر قبل : ھذان الشھران یشترط فیھما التتابع، والتتابع: لزوم التتابع یعني: بقیت مسألة وھي. ًیصوم ستین یوما كاملة
بیوم واحد لزمھ أن یستأنف العدد من جدید، فلو جاء في یوم تسعة وعشرین من شھر صفر وأفطر فإنھ حینئٍذ یلزمھ أن یقضي، إتمامھما 

ویعود من جدید ویصوم الشھرین متتابعین، وذلك لنص النبي صلى هللا علیھ وسلم على ذلك في حدیث المجامع ألھلھ في نھار رمضان، إذ 
ًوكان رجال ال یصبر عن النساء، فكأنھ اعتذر !) وھل أوقعني فیما أنا فیھ إال الصوم؟! یا رسول هللا: (ین فقالأمره أن یصوم شھرین متتابع

لو أنھ ابتدأ : لكن بقي السؤال. فحینئٍذ یلزمھ أن یصوم الشھرین متتابعین إذا كان قد أفطر ولو قبل تمامھما بیوم واحد. ألنھ ال یستطیع الصوم
عین في كفارة الجماع أو كفارة القتل أو كفارة الظھار في شعبان ودخل علیھ رمضان فھل یقطع رمضان التتابع؟ صیام الشھرین المتتاب

ھل یفطر یوم العید أو ال یفطره؟ : ًالتتابع، ویصوم شھر رمضان كامال، فإذا انتھى شھر رمضان یرد السؤال ال یقطع رمضان: الجواب
ًلعید، ثم بعد ذلك یتم ویبني على ما مضى، فلو صام شھر شعبان كامال ثم صام رمضان، فإذا أفطر أصحھما أنھ یفطر یوم ا: فللعلماء وجھان

أثناء رمضان لسفر أو نحوه فال یقطع التتابع وال یؤثر فیھ حتى یتم رمضان، فإذا أتم رمضان ودخل علیھ العید فإن یوم العید محرم الصوم، 
 فحینئٍذ یسقط عنھ - ألن الشرع حرم صیام ھذا الیوم- التتابع، وإذا كان ال یجزئھ بنص الشرع وحینئٍذ لو صام یوم العید ال یجزئھ عن صوم 

فحینئٍذ یفطر فیھ كما أفطرت المرأة الحائض، فإن المرأة الحائض ال . صیام یوم العید، ویصبح یوم العید ھذا وجوده وعدمھ على حد سواء
 فحینئٍذ یكون وجود ھذا العذر الشرعي ینزل منزلة -أو غالب النساء- تیھا في الغالب ًتستطیع أن تصوم ستین یوما متواصلة؛ ألن الحیض یأ

لدخولھ بغیر اختیار المكلف، كذلك دخول یوم العید ال یقطع التتابع على من ابتدأ في شھر  العذر الحسي، فلما كان الحیض ال یقطع التتابع
: والمسألة الثانیة. د، فإذا أتم العدد من بعد یوم العید لم یقطع تتابعھ فطره لذلك الیومشعبان، فیفطر یوم العید ثم یتم العدد من بعد یوم العی

المرأة الحائض والنفساء ال یقطع التتابع حیضھا ونفاسھا؛ فإنھا تصوم الشھرین المتتابعین في كفارتھا، وإذا صامت الشھرین المتتابعین وقطع 
ًلكن لو أن إنسانا ابتدأ صومھ في شھر المحرم، ثم أصابھ . ا تبنیھ بعد انتھاء أیام الحیضذلك الحیض فإنھا تفطر في أیام حیضھا، وصومھ

ال یقطع، كما ھو الحال في المرأة الحائض، : قال بعضھم: المرض أثناء صیامھ، فھل یقطع المرض التتابع أو ال؟ وجھان للعلماء في ذلك
. ة بالصورة وھي التتابع، فیلزمھ حینئٍذ أن یستأنف العدد بعد صحتھ وقوتھیقطع؛ ألن العبر: وقال بعضھم. وھذا قوي من جھة النظر

أنھ إذا كان المرض یضر بھ أن یصوم معھ فال یقطع، ویرخص لھ بالفطر على عدد األیام التي مرضھا، ثم بعد ذلك یبني بعد : واألقوى
یصوم شھرین كاملین متتابعین بالصورة التي ذكرناھا، قال ) ینصوم شھرین متتابع: (قال. أیام فطره بعذر المرض: انتھاء ھذه األیام أعني

ًإن الشھرین بمثابة الفدیة لھذا الیوم الذي أفطره، ولذلك وجب علیھ أن یصوم، فإذا لم یستطع أطعم ستین مسكینا، وكأن كل : بعض العلماء
ًذین یلزم إطعامھم ستون مسكینا، وكل مسكین یأخذ ربع ًمسكین عن یوم، فأنت إذا نظرت إلى عدد الشھرین فإنھ ستون یوما، والمساكین ال

وفي ھذا دلیل : قال بعض العلماء. صاع كما سیأتي، فكأنھا فدیة عن فطر ذلك الیوم، وكأن فطره ذلك الیوم یفدیھ بصیام الشھرین المتتابعین
 وجل، وأنھ إذا تساھل فیھا وأفطر من دون عذر أو على تعظیم فرائض هللا عز وجل، وأنھ ال یجوز للمسلم أن یتساھل في أداء حقوق هللا عز

: ًترك ما أوجب هللا علیھ من دون عذر، ولو قضى ذلك الشيء فإنھ ال ینزل منزلتھ، خاصة إذا كان متعمدا، ومن ھنا ورد حدیث أبي ھریرة 
  .ن حیث الفضل وحصول الثوابأنھ ال ینزل منزلة ذلك الیوم م: أي) ًمن أفطر یوما من رمضان لم یقضھ صیام الدھر ولو صامھ(
 

 ًإطعام ستین مسكینا
 

فإن لم یستطع صیام الشھرین المتتابعین، وعدم االستطاعة إما لمرض كإنسان ]. ًفإن لم یستطع فإطعام ستین مسكینا: [قال المصنف رحمھ هللا
 یجوز لھ أن یعدل من الصیام إلى إطعام ستین ًعنده فشل الكلى مثال، فھذا ال یستطیع أن یصوم، وقرر األطباء أنھ إذا صام یموت، فھذا

ًمسكینا، وھكذا الحال لو كان شدید الشھوة ال یصبر على النساء، فلو صام ال یستطیع الصبر ستین یوما؛ رخص لھ أن ینتقل؛ ألن المجامع  ً
رة على الصبر، وھو شدید الشھوة ومن بھ إنھ عدل عن الصیام إلى اإلطعام لعدم القد: وقالوا!) وھل أوقعني فیما أنا فیھ إال الصوم؟(قال 

یطعم كل ) ًإطعام ستین مسكینا. (شبق، فإذا وجد العذر من المرض، أو وجد العذر من شدة الشھوة وعدم الصبر عن النساء انتقل إلى اإلطعام
 علیھ وسلم أن یطعم ستین مسكین ربع صاع، وذلك لما جاء في روایة الموطأ أن الذي جامع أھلھ في نھار رمضان أمره النبي صلى هللا
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فأتي النبي صلى هللا ). ال: ًأتجد ما تطعم بھ ستین مسكینا؟ قال: (ًمسكینا، فاشتكى إلى النبي صلى هللا علیھ وسلم أنھ ال یجد، فجاء في الحدیث
وص ونحوه، وھذه القفاف الكبیرة ّالمكتل، مثل ما یسمى في عرفنا الیوم القفة، وھي القفة الكبیرة تكون من الخ: والعرق-علیھ وسلم بعرق 

ًوالعرق فیھ خمسة عشر صاعا، وھذا كما . كان الناس في القدیم یحملون فیھا التمور والثمار، فأمره النبي صلى هللا علیھ وسلم أن یتصدق بھ
ًجاء في روایة الموطأ أن العرق كالمكتل فیھ خمسة عشر صاعا، فإذا كان ھذا العرق فیھ خمسة عشر صاعا، فم عنى ذلك أنك لو قسمتھ على ً

ُستین مسكینا فكل مسكین سیكون نصیبھ ربع صاع، أي ربع الصاع الذي یخرج في آخر رمضان، وربع الصاع یسمى المد، وھذا المد ھو  ً
ًالصاع النبوي الصغیر؛ ألن ھناك صاعا نبویا صغیرا وكبیرا، فالصغیر ھو الذي ضبطھ العلماء بقولھم ً ً وسطتین ال ھو ملء الیدین المت: ً

ًمقبوضتین وال مبسوطتین، وسمي مدا لھذا، فھذا القدر ھو قدر المد النبوي الذي كان النبي صلى هللا علیھ وسلم یتوضأ بھ، فإذا أطعم یطعم 
  .ًستین مسكینا، لكل مسكین ربع صاع، فإذا فعل ذلك فقد أجزأه

 
 حكم من علیھ كفارة إذا لم یجد ما یكفر بھ

 
ولذلك إن لم یجد لفقر وعوز ولیس عنده ما یشتري بھ الطعام ویتصدق بھ على الفقراء؛ سقطت عنھ ]. م یجد سقطتفإن ل: [قال المصنف

الكفارة، وذلك ألن النبي صلى هللا علیھ وسلم لما اشتكى لھ المجامع ألھلھ في نھار رمضان، فلما أتي علیھ الصالة والسالم بعرق أمره أن 
 وهللا ما بین البتیھا رجل أفقر مني، وفي -جاء وھو یشتكي فأصبح اآلن یسأل-! أعلى أفقر مني؟!  رسول هللایا: (یأخذه وأن یتصدق بھ، فقال

مثنى البة، وذلك ألن المدینة بین حرتین، وھي التي تسمى في یومنا ھذا الحرة الشرقیة والحرة الغربیة، : الالبتان). أھل بیت أفقر منا: روایة
َّفي القدیم حرة واقم، وھي التي وقعت فیھا الموافقة أیام یزید ، وفیھا قول قیس الرقیات فالحرة الشرقیة كانت تسمى  ِفإْن تقتلونا یْوم حرة : ُّ َّ َ ََ َ َُ ُ ْ ِ

ِواقم فإنا على اإلْسالم أول مْن قتْل الثانیة َّ ِ ُِ َ َ َِ َ ِ َ ِ  الحرة الغربیة :ما بین البتیھا یعني ما بین الحرتین: حرة الوبرة، وھي الحرة الغربیة، ومراده: ٍ
أن مساكن المدینة كانت ال تجاوز الحرتین، فأمره النبي صلى هللا علیھ وسلم أن : والحرة الشرقیة، كأنھ یرید المدینة كلھا، والسبب في ذلك

 علیھم، لكن ھذه المسألة من خصوصیات ھذا الرجل كما نبھ العلماء رحمة هللا. یأخذه ویطعمھ ألھلھ، وھذا من رحمة هللا عز وجل بعباده
ًوإال لو أنھ أعطي مكتال فال یصح للعالم أن یقول لھ ًخذه إلى أھلك، ولو أن إنسانا جاء یسألك وعلیھ كفارة، ثم تصدق علیھ أحد بمكتل، : ُ

ماحة من فھذه س. ً صورة عین، وقضایا األعیان ال تصلح دلیال للعموم-كما یقولون-تجب علیك الكفارة؛ ألن ھذا : ھو فقیر، تقول لھ: وقال
الشرع ویسر من هللا عز وجل أجراه على لسان رسولھ صلى هللا علیھ وسلم، كما نبھ األئمة رحمة هللا علیھم في شرح الحدیث على أن ھذا 

ًأما من أھدي لھ ھذا القدر الذي یستطیع بھ التكفیر، أو أعطي ماال یستطیع بھ التكفیر فقال. الحكم یختص بھذا الرجل . نفسيأرید أن آخذه ل: ُ
  .فإنھ ال یستحل ذلك، ویجب علیھ أن یكفر الكفارة التي أوجب هللا وفرض علیھ

 
 األسئلة

 
 وجوب الكفارة ألجل الجماع ھل وجبت على المرأة في حدیث األعرابي

 
أو الكفارة، فكیف في حدیث األعرابي لم یذكر النبي صلى هللا علیھ وسلم حكمھ على امرأة األعرابي من حیث مطالبتھا بالقضاء : السؤال

ھذه المسألة في الحقیقة : ، وضحوا ھذا اإلشكال أثابكم هللا؟ الجواب)ال یجوز تأخیر البیان عن وقت الحاجة: (نوفق بین ھذا وبین القاعدة
 كان ھذا الحدیث  ولذلك لما تكلم العلماء على مسألة التعلیل ومسالك التعلیل-وھي مسألة المجامع في نھار رمضان- للعلماء فیھا كالم طویل 

من أنسب األحادیث لبیان صور التعلیل، ولذلك تجد األئمة رحمة هللا علیھم وكتب األصول تعتني بشرح ھذا الحدیث من جھة أصولیة 
ما الرجل جاء یسأل أول : ًمسلك اعتباره لطیف وجمیل؛ ألنھ یدفع كثیرا من اإلشكاالت، یقولون: ھناك مسلكان لألصولیین فیھ. والتعلیل بھ

النبي صلى هللا علیھ وسلم وقرر لھ وبین لھ، فتبین أن الرجل ما عنده شيء لنفسھ،  یسأل عن نفسھ، فوقع السؤال أول ما وقع عن نفسھ، فأفتاه
. فسقطت عنھ الكفارة، فسكت عن زوجھ ألن الحكم واحد؛ ألنھ إذا كان ھو سقطت عنھ الكفارة فمن باب أولى تسقط عن الزوجة التي یعولھا

إن : ذا المسلك ال یعطي أي مدخل لالحتجاج في المسألة، فتبقى المرأة داخلة تحت حكم األصل من كونھا مطالبة بالكفارة كالرجل، یقولونوھ
الرجل سأل أول ما سأل عن نفسھ، والنبي صلى هللا علیھ وسلم إنما یجیب السائل عما سأل عنھ، وال یتكلف في اإلجابة عن شيء لم یسأل 

 وما زال مع الرجل یوجب علیھ الكفارة وینتقل معھ خصلة خصلة، حتى إذا انتھى من ذكر مراتبھا منھا إذا بالرجل لیس عنده عنھ، فأجاب
لذلك سكت عنھ : شيء، وإذا بالكفارة ساقطة عنھ بالحال، فإذا سقطت عنھ بالحال من باب أولى أن تسقط عن زوجتھ وأھلھ ومن یعول، فقالوا

شملھ ) أھل بیت: (فلما قال) وهللا ما بین البتیھا أھل بیت: (وسلم وعن أن یتكلف مرة ثانیة، خاصة وأن الرجل قال لھالنبي صلى هللا علیھ 
تبقى المسائل مسكوت عنھا، : وھذا الجواب من أدق األجوبة، والذي یقفل جمیع االعتراضات، ومن ھنا یقول جمھور العلماء. وشمل زوجھ

 تبقى مسائل اجتھادیة، وھذا من دقة الشرع، وھو أنھ في بعض األحیان ینص على شيء ویترك ما عداه كون الزوجة طاوعت أو لم تطاوع
ًالجتھاد العلماء، حكمة من هللا سبحانھ وتعالى؛ یرفع بھا درجاتھم، ویجعلھا خالفا بینھم؛ یبین بھا فضل العالم على غیره، فتبقى المسائل 

علماء یبینون حكمھا، فمنھم من یلحقھا باألصل، وینظر أقوى شبھ لھا فیلحقھا بھ؛ ألن الشرع ینبھ المسكوت عنھا في النص وتترك الجتھاد ال
ھي عفو، كما ھو مسلك الظاھریة رحمة هللا علیھم، وھذا : ومنھم من یقول. بالشيء على مثلھ، وھذا االجتھاد مستند إلى أصول الشرع

، والمرأة ال یجب علیھا عندھم شيء، حتى ولو طاوعت زوجھا ورضیت واختارت، ھي عفو، فكل شيء لم یرد النص بھ عفو: المسلك یقول
: یقولون. سكت: فإن قلت لھم. ال یجب علیھا شيء؛ ألن النبي صلى هللا علیھ وسلم ما أوجب على المرأة في ھذا الحدیث شيء: یقول

ى حكم معین؛ لكن یبقى الفقیھ مطالب باالجتھاد؛ ألن النبي أن ما سكت عنھ الشرع ھو عفو من هللا من جھة النص عل: والواقع. السكوت عفو
فإذا بإعطاء الشيء . فمعنى ذلك أن ھناك مسائل تحتاج إلى نظر وبحث وتحتاج إلى بیان حكمھا) إذا اجتھد الحاكم: (صلى هللا علیھ وسلم قال
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) ًمن یرد هللا بھ خیرا یفقھھ في الدین: ( الصالة والسالمفھم من الشرع، وھذا معنى قولھ علیھ: یعني) وفقھ(حكم نظیره فقد اجتھد بالشرع، 
وإذا فھمت . ال یجوز: یفھمھ مقصود الشرع فیبني الحكم علیھ، فأنت إذا نظرت إلى أن مقصود الشرع تحریم ھذا الشيء فحینئٍذ تقول: یعني

وفي ھذه المسألة كون النبي صلى . ول الشرعیجوز، وكل ذلك مبني على فھمك ألص: أن مقصود الشرع جوازه والتوسعة على الناس تقول
تأخیر : ال یقال... هللا علیھ وسلم لم یسأل الرجل ھل طاوعتھ المرأة أو لم تطاوعھ، وھل ھي مكرھة أو غیر مكرھة، معذورة أو غیر معذورة

) مال ینزل منزلة العموم في المقالترك االستفصال في مقام االحت: (البیان عن وقت الحاجة، وأنسب شيء ما یذكره علماء األصول بقولھم
ھل امرأتك طاوعت أو لم تطاوع؟ ھل امرأتك مكرھة أو غیر : أن النبي صلى هللا علیھ وسلم ما استفصل من الرجل، وما قال لھ: أي

ویحتمل أن تكون في مقام یحتمل فیھ أن تكون المرأة معذورة، : أي. مكرھة، راضیة أو غیر راضیة؟ بل ترك االستفصال في مقام االحتمال
ال تجب كفارة إال على الرجل، أما المرأة فال تجب علیھا سواء طاوعت أو لم : یعني. غیر معذورة، فكونھ لم یستفصل ینزل منزلة العموم

 حینما أن ترك االستفصال في مقام االحتمال لیس ھذا موضعھ، إنما موضعھ في مقام السؤال: ولكن مثلما ذكرنا. ھذا معنى القاعدة.. تطاوع
وال یستفصل طاوعت أو لم . علیھا الكفارة: صلى هللا علیھ وسلم عن حكم امرأتھ فیقول یسأل السائل عن الشيء بذاتھ، كأن یسأل الرجل النبي

ا ترك االستفصال ھنا مؤثر ودلیل وحجة؛ لكن كونھ لم یرد سؤال عن المرأة وسكت النبي صلى هللا علیھ وسلم عنھ؛ فھذا مم: تطاوع، فتقول
ًفال یعقل؛ ألن المرأة قد تغري الزوج على الجماع، وقد یقع منھا الجماع ابتداء بزوجھا، وذكر ھذا بعض العلماء رحمة هللا . یسع االجتھاد فیھ

كم ھذا یدل على أن المرأة تأخذ ح: علیھم، وإن كان الغالب أن الرجل تكون منھ بواعث الجماع، لكن كونھا ھي التي تبعثھ وتدفعھ، یقولون
فإذا كانت المرأة ھي التي ترید الجماع، وحصل منھا ذلك وطاوعت زوجھا . الرجل إن طاوعت ورضیت وأغرت وقصدت وأرادت ذلك

مختارة راضیة؛ فالمرأة والرجل سواء، وتجب علیھا الكفارة؛ ألن المعنى الذي عاقب الشرع بھ الرجل موجود في المرأة كما ھو موجود في 
فقھیة ومن ناحیة األصول والضوابط واالجتھادات صحیح؛ ألن العلة الموجودة في الرجل موجودة في المرأة، فتجب ھذا من ناحیة . الرجل

علیھا الكفارة كما تجب على الرجل؛ لكن إذا استكرھھا وغالبھا فحینئذ یكون كأنھ أوقعھا في ھذا المحظور، فتجب علیھ الكفارة؛ ألنھ متسبب 
ًانات في الحقوق، ولما كان الشرع ینزل حقوق هللا عز وجل قیاسا على حقوق اآلدمیین بدلیل الحدیث في ذلك كما ھو الحال في الضم

ًوجعل الحقوق مقضیة تنزیال لشغل الذمم بھا، كذلك ھنا حق هللا یضمن، فكما أن المرأة سقط عنھا ) فدین هللا أحق أن یقضى(الصحیح 
فھناك محل تتعلق بھ الكفارة . ي أكرھھا؟ ومن الذي قسرھا؟ ومن الذي أوقعھا؟ ھو الرجلالمؤاخذة بالكفارة لكونھا مكرھة، فحینئذ من الذ

: ًویسع أن تتعلق بھ الكفارة الثانیة، بخالف ما إذا أكرھت المرأة فإنا ال نجد إلزاما؛ ألن اإلخالل غیر موجود، وعلى ھذا فھناك صورتان
 غیر -الذي ھو المرأة المكلفة- نسبة للرجل ما عندنا إشكال، لكن بالنسبة للمرأة المحل أن تكون المرأة مكرھة ومغلوبة، فبال: الصورة األولى

من ناحیة : ًقابل إلیجاب الكفارة؛ ألنھا لم تتوفر فیھ شروط اإلخالل؛ لكن إذا كانت مكرھة فمعنى ذلك أن ھناك إخالال من الرجل من ناحیتین
. اإلفطار وقع بشھوة الجماع، فكما أن الجماع في حقھ یوجب الكفارة، كذلك بالنسبة للمرأةوھذا . نفسھ، ومن ناحیة إیقاعھ للغیر في اإلفطار

تجب علیھ الكفارات المتعددة في الیوم الواحد؛ ولذلك یلغز : على ھذا القول الذي یرى أن المكرھة یجب على زوجھا أن یكفر، حینئذ یقولون
مع أكثر من مرة في یوم واحد لیس علیھ إال كفارة واحدة، فقد تجب علیھ الكفارة على المذھب الذي یرى أن من جا: بعض العلماء ویقول

 تجب علیھ الكفارة، فحینئذ إذا جامع الجماع األول وجبت -التي أكرھھا زوجھا-إن المرأة المكرھة : إذا قلنا: في أي صورة؟ تقول.. متعددة
 فقد حصل فطر وجماع - ولیس الزوجة األولى-تان، فإن جامع الزوجة الثانیة علیھ الكفارة لنفسھ وكفارة لزوجھ التي جامعھا، فصارت كفار

. ثان، فتجب علیھ الكفارة الثانیة، فإن جامع زوجتھ الثالثة وجبت علیھ الكفارة الرابعة، وإن جامع زوجتھ الرابعة وجبت علیھ الكفارة الخامسة
سألة یلغز فیھا بعض العلماء، لكن محلھ أن ترى أن المرأة التي أكرھت فھذه خمس كفارات تجب بجماع یوم واحد على رجل واحد، ھذه الم

ھذه یجب علیھ أن یكفر عن نفسھ : على الجماع من قبل الرجل كأن یھددھا أو یغلبھا بقوة أو تكون نائمة ثم ال تشعر بھ إال وقد أصابھا، قالوا
فإن حدیث : ًوبناء على ذلك. ، فتتكرر علیھ الكفارة من ھذا الوجھمن جھتھ ومن جھة زوجھ: وعنھا؛ ألنھ وقع اإلخالل بالصوم من وجھین

ًالمجامع في نھار رمضان یعتبر من المسكوت عنھ؛ ألن السؤال لم یرد عن المرأة أصال، وال یعتبر ھذا من باب تأخیر البیان عن وقت 
  .وهللا أعلم. الحاجة

 
 كفارة العبد إذا جامع في نھار رمضان

 
بالنسبة للعبد فإنھ ال یملك؛ : الجماع في نھار رمضان على الحر والعبد سواء، أم أن األمر فیھ تفصیل أثابكم هللا؟ الجوابھل كفارة : السؤال

لو ملكھ سیده وأذن لھ بالعتق یعتق، وحینئٍذ تجزیھ، ومذھب طائفة من علماء السلف أن العبد ینتقل إلى الصیام فیلزمھ : لكن قال بعض العلماء
ما ثبت في الصحیحین من حدیث ابن عمر أن :  عجز عن الصوم سقطت عنھ الكفارة؛ ألنھ ال یملك، والدلیل على أنھ ال یملكأن یصوم؛ فإن

فأخلى ید العبد عن الملكیة؛ فدل على أنھ ال یملك، ) ًمن باع عبدا ولھ مال فمالھ للبائع إال أن یشترطھ المبتاع: (النبي صلى هللا علیھ وسلم قال
  .وهللا تعالى أعلم. د العلماء، وقد سبق بیانھ وبسط الكالم علیھ في مسائل الزكاةوھذا أصل عن

 
 العبد المكاتب ال یجزئ في الكفارة الواجبة

 
من كان یدفع إلى سیده أنجم المكاتبة وبقیت بعضھا، فأعتقھ سیده بكفارة الجماع، فھل یجزئھ ذلك أم البد أن یرجع إلى عبده ما أخذ : السؤال
إذا اتفق السید على الكتابة وأدى العبد أنجم الكتابة كاملة فإنھ یجب على السید أن یعتق عبده، وإذا لم یعتقھ : كاتبة أثابكم هللا؟ الجوابمن الم

 واشتكى العبد إلى القاضي فإن القاضي یحكم بعتقھ، وھذا من العقود التي تكون الزمة في أول حال وفي آخر حال؛ ألن العقود منھا ما یلزم
فالمكاتبة . في أول حال وفي آخر حال، ومنھا ما یلزم في أول حال دون آخر حال، ومنھا ما ال یلزم في أول الحال ویلزم في آخر الحال

تعتبر في أول الحال إذا تعاقد االثنان، وفي األصل السید ال یلزمھ أن یكاتب عبده على القول بعدم وجوب الكتابة علیھ، ومنھم من یقول 
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ْفكاتُبوُھم : لظاھر قولھ تعالىبوجوبھا  ِ َ فھي غیر الزمة في أول الحال على السید، لكنھ إذا وقع العقد وتم  فإذا قلنا بعدم الوجوب] 33:النور[َ
فإذا ًكاتبتك بعشرة آالف، تؤدي لي كل شھر ألفا، : بینھما وافترقا فحینئذ یلزمھ الوفاء بھذا العقد، وعلى الرقیق أن یسدد ما علیھ، فلو قال لھ

ًوبناء على . ًفإذا أعطى العشرة كاملة أعتق بآخر نجم منھا، وأما إذا عجز عن سداد أنجم الكتابة یعود رقیقا لسیده. أتممت العشرة فأنت حر
ًإذا عجز العبد عن السداد لبعض أنجم الكتابة وعاد رقیقا لسیده فأعتقھ سیده عن ظھار أو عن قتل أو عن جماع في نھار رمضان : ذلك
أنت حر؛ فإن ھذا : أما إذا كان أثناء أنجم الكتابة ووصل إلى آخرھا، فقال لھ السید. زأه؛ ألنھ إذا عجز وثبت العجز رجع إلى ملكیة سیدهأج

ًالعتق ال یعتبر عتقا عن الواجب علیھ في ذمتھ؛ ألن األصل یلزمھ بأداء أنجم الكتابة حتى یكون العبد حرا بأنجم الكتابة، ال بما علیھ من ً 
فرض هللا، كأنھ یتخلص مما علیھ من حق هللا عز وجل فیعتق حتى ال یشتري رقبة ثانیة، فكأنھ یدفع الغرم عن نفسھ لما أوشك العبد أن 

أنھ یرید أال یتحمل رقبة ثانیة ویشتریھا، فھو یرید أن یعتق ھذه الرقبة حتى یتخلص من تبعة الرقبة الثانیة؛ ولذلك ال : یسدد، فمعنى ذلك
وآخر دعوانا أن الحمد  رب . لعتق على ھذا الوجھ، وال یجزیھ في الكفارات، سواء كانت عن ظھار أو قتل أو أي عتق واجب آخریصح ا

  .العالمین
 

 ]3[ باب ما یفسد الصوم ویوجب الكفارة -شرح زاد المستقنع 
 

ھار رمضان وجب علیھ الكفارة، وھي عتق رقبة، فإن لم الجماع في نھار رمضان، فمن جامع امرأتھ في ن: مما یفسد الصوم ویوجب الكفارة
ًیستطع فإطعام ستین مسكینا، فإن لم یستطع فصیام شھرین متتابعین، وھناك أحكام ومسائل متعلقة بالجماع في نھار رمضان وكفارتھ ذكرھا 

 .َّالشیخ وفصل فیھا في ھذه المادة
 

 مسائل في الجماع في نھار رمضان
 

یقول : أما بعد. رحیم الحمد  رب العالمین، والصالة والسالم على أشرف األنبیاء والمرسلین، وعلى آلھ وصحبھ أجمعینبسم هللا الرحمن ال
فإن هللا حرم على الصائم أن یجامع ]. ُومن جامع في نھار رمضان في قُبل أو دبر فعلیھ القضاء والكفارة: فصل: [المصنف علیھ رحمة هللا
ُّجماع موجبا لفساد الصوم، وقد ذكرنا أدلة الكتاب والسنة وإجماع األمة على تحریم ذلك على الصائمزوجتھ، ولذلك یعتبر ال : وبقي السؤال. ً
 ...... الصائم فما حكمھ؟ لو وقع ھذا اإلخالل من

 
 الجماع المعتبر في إیجاب الكفارة

 
ھ المصنف رحمھ هللا باإلخالل بالصوم من طریق الشھوة، ھذا الفصل خص). ومن جامع في نھار رمضان في قبل أو دبر: (فقال رحمھ هللا

: أما بالنسبة لقولھ. وابتدأ بالشھوة الكبرى لورود النص بالعقوبة فیھا، ثم تدرج بعد ذلك إلى المسائل المتفرعة على الجماع في نھار رمضان
 وقد فرع العلماء رحمھم هللا على إیالجھا أكثر من - روھي رأس الذك- فال یتحقق الجماع إال بإیالج القبل، والعبرة بالحشفة ) ومن جامع(

ومن : (فقولھ رحمھ هللا. ًثمانین حكما، ومنھا وجوب الكفارة على من جامع في نھار رمضان، وذلك بتحقق اإلیالج بالصورة التي ذكرناھا
ًسواء كان جماعھ لزوجتھ الجماع المأذون بھ شرعا في األصل، أو المحرم في الزمان ) جامع ًفي نھار رمضان، أو كان جماعھ وطأ لشبھة ً

ًفإن وقع الجماع في مأذون بھ شرعا  . كالزنا- والعیاذ با-ّكأن یجامع امرأة یظنھا زوجتھ أو یظنھا سریتھ، أو یكون جماعھ بالحرام 
وأما بالنسبة . ًا، وكذلك بالكفارةًكزوجتھ، أو معذور بھ شرعا من حیث وجود الشبھة كوطء من ظنھا زوجة لھ، فیترتب الحكم بالقضاء إجماع

الموبقة . صومھ الذي فرضھ هللا علیھ: كونھ أخل بھذا الركن من أركان اإلسالم، وھو: أولھا:  فقد اجتمعت فیھ موبقات- والعیاذ با-للزنا 
كونھ والعیاذ : ًوثانیا.  صوره وھو الجماعتعمده للفطر، ووقوع الفطر بأشنع: أولھا: فیكون ھناك عدة إخالالت. كونھ زنى والعیاذ با: الثانیة

وكذلك الحال لو وقع الوطأ في الدبر، فیستوي الجماع في القبل أن تكون المرأة حیة أو میتة، وھذا قول جماھیر العلماء رحمة هللا . با حرام
ًأنھ لو حصل اإلیالج بامرأة وھي میتة فإنھ یحكم بكونھ مجامعا إعماال للصورة، كم: علیھم ا لو جامعھا وھي نائمة أو مجنونة، ولذلك یجب ً

ًعلیھ القضاء والكفارة، وھكذا بالنسبة لوطء الدبر؛ فإنھ یوجب القضاء والكفارة والحد الشرعي على األصل الذي ھو مقرر شرعا في باب 
  .الجنایات كما سیأتي إن شاء هللا تعالى

 
 تخصیص الكفارة بجماع نھار رمضان

 
الشافعیة والحنابلة على أن الكفارة تختص برمضان، وأما ما عدا رمضان فإنھ ال یأخذ حكم ]. ن جامع في نھار رمضانوم: [قال رحمھ هللا

إن هللا عز وجل أوجب على من جامع في نھار رمضان الكفارة، والعبرة بكونھ أخل بفریضة هللا عز : وقالت المالكیة والحنفیة. رمضان
ًلو صام قضاء عن : م على ذلك قضاء رمضان، وصیام الكفارات، وصیام النذر الواجب، فقالواوجل وھو الصوم الواجب، فقاس بعضھ

إن هللا عز : رمضان، وجامع امرأتھ في الیوم الذي ھو قضاء عن رمضان فإنھ تلزمھ الكفارة كما تلزم من جامع في نھار رمضان، وقالوا
القضاء : (ا وقع اإلخالل في القضاء فھو إخالل كإخالل األداء، والقاعدة تقولإذ: ًوجل جعل ھذا الیوم بدال عن یوم رمضان، ولذلك قالوا

. ّفإذا كان القضاء یحكي األداء، والشرع نزل القاضي منزلة المؤدي فإننا كذلك نحكم بأن اإلخالل بالقضاء كاإلخالل باألداء) یحكي األداء
ى من جامع في قضاء رمضان، وأن الحكم یختص برمضان دون غیره؛ والسبب القول بعدم وجوب الكفارة عل: وأصح القولین والعلم عند هللا

: في ذلك ظاھر النص، فإن النبي صلى هللا علیھ وسلم لما جاءه السائل یستفتیھ وأخبره أنھ واقع أھلھ في نھار رمضان وھو صائم، أي
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األصل براءة الذمة حتى یدل الدلیل على شغلھا، فاألصل ًوالحال أنھ صائم، فاجتمع فیھ شرط الزمان وھو كونھ مجامعا في نھار رمضان، و
فلما دل الدلیل على شغل الذمم . أال نوجب على المكلفین كفارة، وال نعاقبھم بعقوبة، وتشغل الذمم بأدائھا والقیام بھا حتى یدل الدلیل على ذلك

ھ ال یخلو من اإلثم، فلو كان في نھار القضاء وجامع أھلھ ًفي نھار رمضان بقي ما عدا رمضان آخذا حكم األصل من مطالبتھ بالقضاء، ولكن
خرج ]. في نھار رمضان: [قولھ رحمھ هللا. ًأو أفطر متعمدا بدون عذر ال یخلو من اإلثم كما نص على ذلك جمع من العلماء رحمة هللا علیھم

 الفجر الصادق إلى غروب الشمس، فإذا طلع الفجر من طلوع: من ذلك الجماع في اللیل فإنھ باإلجماع لیس فیھ كفارة، والمراد بالنھار
وھذا كما ذكرنا أنھ ]. من جامع في نھار رمضان في قبل أو دبر: [قال رحمھ هللا. الصادق فإنھ یبتدئ حكم الیوم الذي أوجب هللا صیامھ

. ًبر مخال بالصوم وال تجب علیھ الكفارةًمن وطأ في الدبر سواء زوجتھ أو غیرھا فإنھ یعت: مذھب جمھور العلماء، وخالف بعض األئمة فقال
إن هللا أوجب الكفارة : ومن ھنا یقول األئمة رحمة هللا علیھم. ما ذھب إلیھ الجمھور من وجوب الكفارة علیھ، بل ھو أشد وأشنع: والصحیح

ٍالجماع في فرج حرام أو وطء : على من جامع في نھار رمضان في فرج حالل، فنبھ بالجماع في الفرج الحالل على ما ھو أشد منھ، وھو
  .في الدبر

 
 حكم من جامع دون الفرج

 
ضابط الجماع من الناحیة الشرعیة؛ ألن : ھذه المسألة ینبغي لطالب العلم أن یتنبھ لھا وھي]. وإن جامع دون الفرج فأنزل: [قال رحمھ هللا

ض من الناس یظن أن مجرد مس الفرج للفرج أنھ یوجب الغسل، مسائل الجماع تترتب علیھا أحكام في العبادات وأحكام في المعامالت، فبع
وأنھ لو وضع العضو على العضو أنھ یجب علیھ الغسل، وبعضھم یعتقد أنھ لو حصل مس للعضو بالعضو أنھ یجب علیھ الحد وأنھ قد زنى، 

:  بقولھم-رحمة هللا علیھم-ذي حده العلماءأنھ ال یتحقق الجماع إال بإیالج رأس الذكر وھو ال: وھذا كلھ خالف األصل، فاألصل الشرعي
. بإیالج الحشفة، وھي رأس الذكر أو قدرھا من مقطوعھ، ولذلك ال یثبت حد الزنا إال إذا سأل القاضي وتحقق أنھ قد حصل إیالج لھذا القدر

 فقد -إذا التقى الختانان: وفي روایة. الختانإذا جاوز الختان : وفي روایة- إذا مس الختان الختان : (ًوبناء على ذلك نبھ الشرع على ھذا بقولھ
 ُیعتبر من باب التنبیھ على إیالج رأس العضو، فلو كان مقطوع الرأس فقدره -كما یقول األئمة رحمة هللا علیھم- وكل ذلك ) وجب الغسل

ِّحكما؛ ألن الشرع ینزل الشيء بالتقدیر عند العجز عن الشيء بعینھ، فإذا كان یتعذر فیھ ذلك الش َّيء لقطع أو خلقة لم یوجد فیھ فإنھ ُینزل ً َ ِ
ًلو أن رجال تزوج امرأة ودخل علیھا، : إذا حصل اإلیالج لھذا القدر ثبت الحد وثبت اإلحصان، بمعنى: ًبناء على ذلك. قدرھا من مقطوعھ

 الثیب، وإذا زنى یرجم وال یجلد ویعطى حكم) ًمحصنا(ًوحصل منھ إیالج برأس العضو فقط ولو لم تفتض البكارة فإنھ یثبت كونھ ثیبا 
ًكالبكر، فھناك ثمانون حكما كلھا مفرعة على ھذه المسألة، ونحن نذكرھا ونبینھا لترتب األحكام الشرعیة علیھا، فالبد من حصول ھذا القدر، 

كما -كما ھو الحال في المفاخذة ) برومن جامع في غیر القبل والد: (وأما قولھ. ھنا المراد بھ تحقق ھذا الشرط) ومن جامع: (فقولھ رحمھ هللا
 أو المباشرة دون إیالج، فھذه في األصل الشرعي ال تسمى مجامعة، فالمجامعة ال تتحقق إال باإلیالج لكنھا في الصورة -یسمیھا العلماء

ومن جامع في غیر القبل (: أن المصنف رحمھ هللا تجوز في ھذه العبارة وقال: المقصود. ًمجامعة؛ ألن الجماع سمي جماعا من االجتماع
ّفال یحصل الجماع في غیر القبل والدبر، ولكنھ تجوز في العبارة، وإال لو وقع الجماع لثبتت الكفارة، وإنما الصورة ھنا) والدبر َ أال یقع : َ

كلھ ال یوجب الكفارة، وھذا ًالجماع، كأن یضع العضو على العضو دون إیالج، أو مثال یضعھ مفاخذة كما ذكر العلماء رحمة هللا علیھم، فھذا 
ًوذھب المالكیة إلى أن من فاخذ امرأتھ أو استمنى بیدھا أنھ یعتبر منتھكا لحرمة شھر . ھو مذھب الشافعیة والحنابلة رحمة هللا علیھم

ة شھر رمضان، والشرع أوجب الكفارة على من جامع أھلھ في نھار رمضان لیس من الجماع فقط؛ وإنما للجماع ولكونھ انتھك حرم
فعندھم یجب علیھ في ھذه . أن یكون قد جامع أو یكون باشر امرأتھ ثم أنزل بمفاخذة أو غیر ذلك حال المضاجعة رمضان، فاستوى عندھم

ًالحالة أن ُیكفر؛ ألنھ قد حصل المحظور من انتھاك حرمة الشھر بالفطر عمدا باإلنزال، وھكذا بالنسبة للمفاخذة وما في حكم ذلك من صور  ِّ َ
وجوب الكفارة على من جامع في نھار رمضان، یلزمھ : المصنف رحمھ هللا یتكلم على مسألة شرعیة دلت النصوص علیھا وھي. الستمتاعا

حینئٍذ أن یتكلم عن الصور التي ال تتحقق بھا المجامعة، وكأنھ حینما یبین لك حكم المفاخذة والمضاجعة بدون إیالج كأنھ یضع لك الحدود 
ًالمكلف إلیھا وجبت علیھ الكفارة، وإذا لم یجاوزھا ولم یصل إلیھا فإنھ یعتبر مطالبا بالقضاء إذا حصل إنزال، وال تجب علیھ التي إذا وصل 

ھذا ھو الشرط، لكن لو جامع دون الفرج كأن ]. وإن جامع دون الفرج فأنزل، أو كانت المرأة معذورة: [قال رحمھ هللا. الكفارة لما ذكرنا
ً ولكن لم یحصل إیالج وال إنزال فیعتبر صومھ صحیحا، ولو حصل منھ مذي فإننا قدمنا أن الصحیح أنھ ال یوجب الكفارة فاخذھا وضاجعھا

وال یوجب القضاء، فالمذي والمني ال یوجب كفارة، ولكن یختص المني بإیجاب القضاء، وأما المذي فیھ التوبة واالستغفار، وال شيء على 
  .لكفاراتالمكلف من جھة العقوبات وا

 
 إذا كانت المرأة معذورة في جماع زوجھا لھا في رمضان

 
إذا كانت المرأة معذورة في الجماع فإنھ ال یجب علیھا كفارة، وتعذر المرأة باإلكراه، واألصل أنھ ال یجوز لھا أن ]. أو كانت المرأة معذورة[

ھذه الشھوة، وحرم على الزوج أن یستمتع بھا، وحینئٍذ إذا طاوعتھ ّتمكن الزوج منھا في نھار رمضان؛ ألن هللا حرم علیھا أن تستمتع ب
تدفعھ بقدر ما تستطیع، : أعانتھ على اإلثم والعدوان، وعلى انتھاك حد هللا عز وجل وإصابة حرماتھ، ومن ھنا یجب علیھا أن تدفعھ، بل قالوا

تذكره با عز وجل وتعظھ بلسانھا، فإن طاولھا وأرادھا بفعلھ حتى ولو أنھ حاول فرمتھ وألقتھ على األرض لم یكن علیھا شيء، وتنصحھ و
حتى ولو حصل ضرر؛ ألنھ ھو المتعاطي : فإنھا تدفعھ بیدھا وبرجلھا ما استطاعت؛ شریطة أال یحصل الضرر، بل قال بعض العلماء
بدفعھ برجلھا أو بیدھا ولو حصل ضرر، قال للسبب في اإلخالل بحد هللا عز وجل واالنتھاك لحرمتھ، فیجوز لھا أن تدفعھ، ولو كان ذلك 

إنھا تعذر في ھذا الضرر، وتعتبر ھذه الصورة من الصور المستثناة في إعراض المرأة عن طاعة زوجھا؛ ألنھ ال طاعة : بعض األئمة
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ینبغي علیھا : ولذلك. ملمخلوق في معصیة الخالق، فھذه معصیة  سبحانھ وتعالى، بل متعلقة بفرض وركن من أركان اإلسالم وھو الصیا
إنھا في :  فغالبھا فوقع علیھا ولم تستطع دفعھ، فقالوا-كأن تكون نائمة أو مكرھة-أن تتعاطى األسباب في دفعھ، فإذا كانت مغلوبة على أمرھا 

ل ویفرق بین مسائل الجماع وب ین مسائل الزنا في إكراه َھذه الحالة تعذر، وھذا أصل عند العلماء رحمة هللا علیھم، وإن كان بعضھم ُیفصِّ
أنھا تدفع وترد : فالمقصود. المرأة كما سیأتي إن شاء هللا في ذكر الخالف بین الجمھور والحنفیة في ضابط إكراه المرأة في مسألة الزنا

  .زوجھا ما أمكنھا، فإن غلبھا فال كفارة علیھا؛ ولكن علیھا القضاء لحصول الشھوة واللذة وال تلزمھا الكفارة
 

 م جماع من نوى الصوم في سفرهحك
 

: رجل سافر وكان قد نوى أول الیوم أن یصوم، فقال بعض العلماء]. أو جامع من نوى الصوم في سفره أفطر وال كفارة: [قال رحمھ هللا
إشكال، لكن لو نوى لماذا ذكر نیة الصوم؟ ألن بعض العلماء یفرق في المسافر بین أن ینوي أو ال ینوي، فإذا نوى السفر ونوى الفطر فال 

ًإنھ مسافر غدا إلى المدینة مثال، فلما نوى أصبح وفي نیتھ أن یصوم، قالوا: الصوم ونوى السفر، قال یلزمھ أن یتم صومھ، ففي ھذه الحالة : ً
علیھ؛ ألنھ  وخرج من مكة وجاوزھا وأفطر، ثم أراد أن یجامع زوجتھ وھما في حال السفر فال شيء - وھي حال السفر- لو تلبس بالرخصة 

ًمعذور، وفي ھذه الحالة ال یعتبر مفطرا بالجماع على وجھ محرم، وإنما أفطر على وجٍھ یعذر فیھ شرعا یستوي في -لكن لو دخل المدینة . ً
جمھور  أو وصل إلى بلده فھل ُیمسك وال یجوز لھ أن یجامع أم یجوز لھ أن یجامع؟ - ذلك أن یكون دخولھ للمدینة آخر النھار أو وسط النھار

العلماء على أنھ یجب علیھ اإلمساك، وقد ذكرنا ھذه المسألة وذكرنا دلیلھا الصحیح من حدیث صوم یوم عاشوراء، وبینا الوجھ الذي استند 
 أن العلماء رحمة هللا علیھم فیھ على تحریم األكل والشرب في ھذه الحالة، فإذا أكل أو شرب فإنھ یأثم، ولو جامع زوجتھ في ھذه الحالة بعد

أما عند من ال . ًإنھ ال تلزمھ الكفارة، ولكنھ یعتبر آثما على القول بوجوب اإلمساك: استقر أو وصل إلى مدینتھ أو نزل، فقال بعض العلماء
ًقد أفطر وأصبح مفطرا فإنھ ال یرى علیھ إثما، وال یلزمھ باالستغفار والتوبة: یرى وجوب اإلمساك بقیة الیوم ویقول  أن :فتلخص من ھذا. ً

المسافر إذا قدم قبل نھایة الیوم وكان قد أفطر في سفره فإنھ یلزمھ اإلمساك بقیة الیوم، فإن وقع منھ الجماع في ھذه البقیة من الیوم فللعلماء 
ك، فإذا یجب علیھ اإلمسا إنھ: ومنھم من یقول. ًال حرج علیھ وال إثم، بل لو شاء أن یجامع اختیارا ال حرج علیھ: منھم من یقول: وجھان

ًجامع أھلھ فإنھ یعتبر آثما شرعا، وعلیھ التوبة واالستغفار، ولكن ال تجب علیھ الكفارة؛ ألنھ لم یفطر بجماع على الوجھ المحظور ً.  
 

 كفارة من كرر الجماع في نھار رمضان
 

ًجامع امرأتھ متعمدا في الیوم ]. ولى اثنتانوإن جامع في یومین أو كرره في یوم ولم یكفر فكفارة واحدة في الثانیة وفي األ: [قال رحمھ هللا
األول، وجامعھا في الیوم الثاني، فھذا جماع تكرر في یومین وفي محلین مختلفین، قد أوجب هللا عز وجل علیھ صیام الیوم األول وصیام 

ّاء كفر عن الیوم األول أو لم یكفر، فعلیھ الیوم الثاني، فانتھك الحرمة في الیوم األول وانتھك الحرمة في الیوم الثاني فعلیھ كفارتان، سو
وأما لو جامع في الیوم الواحد وتكرر منھ الجماع في الیوم الواحد فإنھ ال تجب علیھ إال كفارة واحدة، سواء كفر عن الجماع األول . كفارتان

ِّأو لم ُیكفر آخر النھار قبل غروب الشمس، فھذه ثالث مرات، لو جامع امرأتھ أول النھار، ثم جامعھا وسط النھار، ثم جامعھا : مثال ذلك. َ
فتجب علیھ كفارة واحدة؛ ألنھ قد أفطر وحصل اإلخالل بالجماع األول، وتلزمھ الكفارة من ثم، وأما بقیة الیوم فإنھ ال تلزمھ فیھ كفارة ھذا 

زمھ كفارة واحدة بالنسبة لنفسھ، أما بالنسبة لو جامع أربع زوجات في یوم واحد فإنھ تل: من الصور التي ذكرھا العلماء. بالنسبة للجماع
أن المرأة إذا طاوعت واختارت فعلیھا كفارة غیر كفارة زوجھا، وأما إذا كانت دافعت ومانعت : للنساء فعلى التفصیل الذي ذكرناه في المرأة

ى ظاھر حدیث الذي جامع امرأتھ في نھار ال تجب علیھ الكفارة عل: إنھ یجب علیھ أن یكفر عنھا، ومنھم من یقول: فمن العلماء من یقول
إن جامع أكثر من مرة في : قال بعض العلماء]. أو كرره في یوم ولم یكفر، فكفارة واحدة في الثانیة، وفي األولى اثنتان. [رمضان وھو صائم

أنھ إذا كرر الجماع في الیوم : صحیحوال. فإن كفر عن الجماع األول لزمتھ الكفارة عن الجماع الثاني، وھذا مذھب مرجوح: یوم واحد نظرنا
الواحد ولو عشر مرات فإنھ تلزمھ كفارة واحدة، ولكنھ في إخاللھ بحق هللا عز وجل قد تكرر إخاللھ عشر مرات، ولذلك علیھ الندم 

مھ إال القضاء والكفارة لیوم واالستغفار والتوبة إلى هللا عز وجل من ھذا الوجھ، وأما بالنسبة للكفارة فال تلزمھ إال كفارة واحدة، وال یلز
إذا كفر عن الجماع األول، وحصل الجماع الثاني بعده فعلیھ كفارة ثانیة، كأن یجامع في : إنھ تتكرر الكفارة یقولون: والذین یقولون. واحد

لما :  وفي الثانیة وفي الثالثة، قالواًأول النھار في الساعة الثامنة صباحا، ثم یكفر في الساعة العاشرة، ثم یجامع في الثانیة عشرة وفي الواحدة
. كفر عن الجماع األول في الساعة العاشرة فإنھ یلزم بتكرار الكفارة، وحینئٍذ تلزمھ كفارة عن الجماع الثاني الذي وقع منھ في بقیة الیوم

نھ إخالل واحد وقد أفطر ذلك الیوم ما ذكرناه أن الیوم الواحد لھ كفارة واحدة، سواء وقع الجماع مرة أو وقع مرات؛ وذلك أل: والصحیح
بجماعھ األول، فكأنھ بجماعھ الثاني والثالث والرابع والجماع المتكرر قد وقع بعد جماعھ األول وھو مفطر ولم یقع وھو صائم، ولذلك ال 

أنھ لیس علیھ كفارة ثانیة، : صحیحال]. وإن جامع ثم كفر، ثم جامع في یومھ فكفارة ثانیة: [قال رحمھ هللا. تجب علیھ الكفارة من ھذا الوجھ
  .أن یقع جماعھ وھو صائم: وأن الكفارة األولى تغنیھ؛ ألنھ قد أفطر ذلك الیوم، ووقع جماعھ الثاني وھو مفطر، وشرطھ

 
 حكم جماع من لزمھ اإلمساك بقیة الیوم

 
یعتبر في حكم : تھ وقد بقي شيء من الیوم، قالواكما ذكرنا في من وصل إلى مدین]. وكذلك من لزمھ اإلمساك إذا جامع: [قال رحمھ هللا

ًالصائم، فلو وقع منھ جماع في بقیة الیوم تلزمھ الكفارة، والصحیح ما ذكرناه وأشرنا إلیھ سابقا أنھ ال تلزمھ الكفارة؛ ألنھ قد أفطر ذلك الیوم، 
  .وإنما تجب الكفارة على من صام ال على من أفطر
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 ض أو جن أو سافرحكم من جامع وھو معافى ثم مر

 
: بعد أن بین لنا رحمھ هللا وجوب الكفارة بالجماع، یرد السؤال]. ومن جامع وھو معافى ثم مرض أو جن أو سافر لم تسقط: [قال رحمھ هللا

فر عن الجماع إما أن یتكرر في أیام متكررة أو یتكرر في یوم واحد، فإن تكرر في یوم واحد إما أن یك: لو تكرر الجماع ما الحكم؟ فقال لك
ًلو أن إنسانا جامع امرأتھ في رمضان من أول النھار وھو : ثم شرع رحمھ هللا في مسألة وھي. األول أو ال یكفر، فبین حكم ھذه الصور كلھا

ّما لو جن غیر معذور بالفطر، فجامع ووقع منھ اإلخالل على وجھ تلزم بھ الكفارة، وقبل أن تغیب الشمس طرأ علیھ عذر ُیعذر فیھ بالفطر ك
العبرة بالیوم إلى تمامھ وكمالھ فحینئٍذ ھذا الیوم یباح لھ الفطر : ًبأن العبرة بالیوم كامال إلى تمامھ؟ فإن قلنا: أو سافر أو مرض، فھل نقول

ھ شاذ عند وھذا وج. بالجنون وبالسفر وبالمرض، ولم یوجب هللا علیھ صیامھ؛ ألن أمره إلى الرخصة؛ فتسقط عنھ الكفارة من ھذا الوجھ
ما ذھب : والصحیح. العلماء، یحكى في مذھب الشافعیة رحمة هللا علیھم؛ لكن عندھم تفصیل أشار إلیھ اإلمام النووي رحمھ هللا في الروضة

فیھا، إلیھ الجمھور من أن من جامع في أول الیوم ثم طرأ علیھ عذر یبیح لھ الفطر أنھ تلزمھ الكفارة؛ ألن اإلخالل وقع في صورة ھو مكلف 
وقد حصل اإلخالل واالنتھاك لحد هللا عز وجل، وأنت ترى أن المجامع في نھار رمضان لما یعاقب ھذه العقوبة إنما عوقب للزجر عما وقع 
منھ من الجرأة على حدود هللا، والجرأة قد وقعت في أول الیوم، وال عبرة بطروء العذر بعد ذلك، ومن ھنا طروء األعذار ال یؤثر، وھذه من 

لو حكم القاضي ثم جن ولم ینفذ الحكم، : صور مسائل طروء األعذار التي توجب زوال الحكم أو زوال الوصف، ولھا نظائر كثیرة، منھا
ّومنھا لو أن الشھود شھدوا عند القاضي ثم ماتوا، أو شھدوا ثم جنوا، أو شھدوا ثم فسقوا وطرأ علیھم فسق بعد الشھادة وثبوتھا عند القاضي، 

ًا مسائل تسمى مسألة طروء العذر، وھذه تقع في العبادات والمعامالت، فتارة یعتبر الطروء مؤثرا وتارة ال یعتبر مؤثرا، وسنذكر ھذه كلھ ً
أن : لكن الذي یعنینا ھنا. جملة من ھذه المسألة إن شاء هللا إذا جاء كتاب القضاء، وقد تتخلل ھذه المسألة في بعض أبواب المعامالت المالیة

 قصد عقوبة ھذا المخالف بانتھاكھ لحدود هللا عز وجل، وقد انتھك حد هللا عز وجل وجاوز الحدود بجماعھ المرأتھ في حال تكلیفھ الشرع
أما كونھ یطرأ لھ العذر آخر النھار أو یطرأ لھ العذر ولو بعد اإلخالل بلحظة فھذا كلھ ال یؤثر؛ . وحال مؤاخذتھ؛ فثبتت وتعلقت بذمتھ الكفارة

  .لعبرة بالحال واالبتداء ال باالنتھاء في ھذه الصورة، ومن ھنا تلزمھ الكفارة حتى ولو طرأ علیھ العذرألن ا
 

 اإلفطار بغیر الجماع ال یوجب كفارة
 

فال تجب باالستمناء، وال تجب بالمفاخذة وغیر ذلك من صور ]. وال تجب الكفارة بغیر الجماع في صیام رمضان : [ قال رحمھ هللا
ًتاع، فال تجب إال بالجماع، وال تجب أیضا إال في صوم رمضان أداء ال قضاء، فال یدخل في ذلك حكم الواجبات، وقد أشرنا إلى ھذه االستم ً ً

: المسألة والخالف بین الحنفیة والمالكیة من جھة، وبین الشافعیة والحنابلة من وجھ آخر، ولذلك یأخذھا طالب العلم كقاعدة أو ضابط، یقولون
ًفال تلزمھ الكفارة إذا كان في غیر رمضان ولو كان صوم فرض، ولو كان قضاء عن . ارة على الصائم إال إذا وقع جماع في رمضانال كف

رمضان، وال تلزمھ في غیر الجماع كما لو قلنا في االستمناء ونحو ذلك، فھذا ال تجب فیھ الكفارة؛ ألن المذھب عندھم متعلق بصورة معینة، 
عتبر من مسائل القیاس في الكفارات، وھذه مسألة أصولیة، فالشافعیة والحنابلة ال یرون القیاس في ھذه المسألة، والمالكیة وھذه المسألة ت

ًفكأن الذین قالوا بوجوب الكفارة في غیر رمضان یرون أنھ إذا صام قضاء أو . والحنفیة یرون القیاس، والعلة عندھم انتھاك حرمة الشھر
تھك الحرمة كما ینتھكھا من جامع في نھار رمضان، وال فرق، فھذا صوم فرضھ هللا وھذا صوم فرضھ هللا، فاستوى أن ًصام واجبا فإنھ ین

لما كانت العبرة بالشھوة فیستوي أن یخرج منھ المني، سواء كان ذلك بجماع أو مفاخذة : ًثم قالوا أیضا. یكون من رمضان أو غیر رمضان
یستوي عندنا الجماع وغیره مما تحصل بھ اللذة أو یحصل بھ اإلنزال، فنوجب علیھ القضاء والكفارة من : ًیضاأو غیرھا كاالستمناء، وقالوا أ

ما ذكرناه من االقتصار على مورد النص؛ ألن األصل براءة الذمة حتى یدل الدلیل على شغلھا وإلزام الكفارة بھا، : والصحیح. ھذا الوجھ
فنقتصر  صورة التي ورد السؤال عنھا لرسول هللا صلى هللا علیھ وسلم، وألزم فیھا المجامع بالكفارة،وھنا قوي الدلیل على البقاء على ال

  .علیھا دون غیرھا
 

 أحكام كفارة الجماع في نھار رمضان
 

 یجد ًوھي عتق رقبة، فإن لم یجد فصیام شھرین متتابعین، فإن لم یستطع فإطعام ستین مسكینا، فإن لم: [قال المصنف رحمھ هللا
 ...... .[سقطت

 
 عتق الرقبة وما یشترط فیھا

 
وھذه المسألة من . ًتعود على الكفارة، والرقبة منھم من یشترط فیھا اإلیمان قیاسا على رقبة كفارة القتل) وھي: (قولھ] وھي عتق رقبة[

َفتْحریُر رقبٍة : ًمقیدا كما في صورة كفارة القتلصورة یكون فیھا : المسائل التي یختلف العلماء فیھا، فاألمر بعتق الرقبة یأتي على صورتین ََ َ َِ
َُمْؤمنٍة  ًوصورة ترد الرقبة مطلقة كما في آیة المظاھر من امرأتھ، وكذلك أیضا . فاشترط هللا عز وجل أن تكون الرقبة مؤمنة] 92:النساء[ِ

منھم : الروایات، فھذا اإلطالق للعلماء فیھ قوالن ومذھبانكما في ) أتجد رقبة أو أعتق رقبة: (قولھ علیھ الصالة والسالم كما في الصحیحین
 أحملھ على المقید الوارد في كفارة القتل، فال كفارة بالعتق إال إذا كانت الرقبة - في مسألة المجامع في نھار رمضان- المطلق ھنا : من یقول

). أعتقھا؛ فإنھا مؤمنة: قال. في السماء: أین هللا؟ قالت: (یة فقالواستدلوا بما ثبت في الحدیث عنھ علیھ الصالة والسالم لما سأل الجار. مؤمنة
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إذا جئت تنظر : ألنھا مؤمنة، فكأنھا لو لم تكن مؤمنة ما أمره بعتقھا، وھذا من جھة النظر لھ وجھھ، یعني: جملة تعلیلیة أي) فإنھا: (فقولھ
ًإن الرجل أراد أن ُیْعتق اختیارا ال إیجابا وإلزاما، فلما أراد أن یعتق : إلى النصوص وتراھا لھ وجھھ؛ لكن األولین یجیبون عن ھذا ویقولون ً ً َ ِ

وأما . ًباختیاره فاألفضل واألكمل أن تكون الرقبة مؤمنة؛ حتى یكون عتقھا معینا لھا على الطاعة والخیر؛ فیتحقق المقصود من عتق النافلة
إلنسان یغرم بفوات عبیده؛ ألنھ كانت العبید بمثابة األموال، وینتفع اإلنسان بھم عتق الفریضة فالمراد بھ حصول العتق والغرم المالي، فإن ا

ًویرتفق، فیتضرر بمالھ، كما ألزم عند فقدھا والعجز عن الصیام شھرین متتابعین بإطعام ستین مسكینا، وھذا غرم مالي المقصود أن : فقالوا. ُ
لو كان عتق المظاھر یشترط فیھ اإلیمان أو عتق الكفارة في نھار رمضان یشترط : یغرم، وحینئٍذ ال یحملون المطلق على المقید، ویقولون

ًفلو كان مقیدا بوصف اإلیمان : قالوا! وھنا یطلق؟) تحریر رقبة مؤمنة: (فیھا اإلیمان لنبھ الشرع على ذلك ولم یسكت عنھ، فكیف ھناك یقول
ُل لھ قصد وذلك أن من أعتق رقبة أعتق بھا من النار، حتى یعتق العضو بالعضو، وھذا المذھب یقویھ أن عتق الرقبة المؤمنة في القت. لقیده

لما كان القاتل كأنھ أورد نفسھ النار بقتلھ ألخیھ المسلم، فإنھ حینئٍذ یكفر بعتق : ومن ھنا قالوا. كما جاء في الخبر، حتى إن الفرج یعتق بالفرج
الخطأ ال یخلو من تقصیر؛ ألن : أنھا كفارة خطأ، والقاتل لیس بمتعمد، فقالوا: ل على ھذاالرقبة المؤمنة، وكأنھ یعتق نفسھ من النار، وأشك

یجبر ھذا اإلخالل بكونھ یعتق : فمن ھنا قالوا. تحرى وتفقد لما وقع منھ ذلك، ولذا لزمتھ الكفارة لوجود التقصیر واإلخالل ًالقاتل خطأ لو
ّالرقبة المؤمنة حتى ُیْعتق بھا من النار، وأی ًا ما كان فالقول بعدم التقیید لھ قوة ولھ وجاھة إلطالق النصوص، وحمل المطلق على المقید َ

وعتق الرقبة یستوي فیھ أن تكون صغیرة أو كبیرة، . أحوط القولین، لكن القول باإلطالق من القوة بمكان، وعلى ھذا فیلزمھ عتق الرقبة
القتل، وإذا كانت مولودة من أم مؤمنة فإن الصبیان یلتحقون بأمھاتھم، فإذا كان ویستوي فیھا حتى لو كانت صبیة صغیرة في عتق رقبة 

وھذا الوصف لصبیان المسلمین باإلیمان یسمیھ العلماء الوصف . والداھا مؤمنین فإنھ حینئٍذ یعتق ھذه الرقبة وتكون موصوفة بكونھا مؤمنة
التقدیر تنزیل : في مسألة التقدیرات، قال" قواعد األحكام"لسالم في كتابھ النفیس التقدیري، وقد تكلم على ھذه المسألة اإلمام العز بن عبد ا

ًالمعدوم منزلة الموجود، ومن أمثلتھ الصبیان إذا كانوا في دیار المسلمین فإننا نعطیھم حكم اإلسالم، فمن وجد لقیطا في بلد مسلم أعطاه حكم 
لماذا؟ من باب التقدیر؛ ولكنھ وإن لم یكن حقیقة أنھ یحكم لھ .. ه حكم أوالد الكافرینًأوالد المسلمین، ومن وجد لقیطا في بلد كافر أعطا

) كل مولود یولد على الفطرة، فأبواه یھودانھ أو یمجسانھ أو ینصرانھ: (إضافة إلى أن النص یقول. من باب التقدیر: باإلیمان لكنھم یقولون
. من باب األحكام الشرعیة، فھنا لو أراد أن یعتق رقبة ولو كانت صغیرة فإنھ یجوز عتقھاًإن األوالد یتبعون الوالدین تقدیرا : فھم یقولون

وھذا القول اختاره أئمة منھم اإلمام ابن جریر الطبري رحمة هللا علیھ في تفسیره، وعلى ھذا فیجوز عتق الصغار من أوالد المسلمین إذا 
ًوھنا لو جامع امرأتھ في نھار رمضان فأعتق صبیا أو صبیة أجزأه؛ ألن النبي . يكانوا أرقاء، ویكون لھا وصف اإلیمان بالحكم التقدیر

فھذا فیھ إطالق فشمل الذكر واألنثى، فالرقبة التي تعتق تشمل الذكور ) أتجد رقبة؟: وفي روایة. أعتق رقبة) :صلى هللا علیھ وسلم قال
ھل : وھذه الرقبة اختلف العلماء. ه، فكل یجزئھ؛ ألن الشرع أطلقًواإلناث، فلو أعتق جاریة صح وأجزأه، ولو أعتق ذكرا صح وأجزأ

ال یصح العتق إال إذا كانت سالمة من عیوب النقص، وعیوب النقص تكون : یشترط سالمتھا من العیوب أو ال یشترط؟ فبعض العلماء یقول
فالعیوب غیر المؤثرة ھي العیوب . وب غیر مؤثرةعیوب مؤثرة، وعی: في األخالق وفي الجسد؛ ألن العیوب في األرقاء تنقسم إلى قسمین

ًالیسیرة التي ال یتوقف علیھا مصلحة االنتفاع بالرقیق، وھكذا لو كانت عیوبا مثل أن یكون ال یعرف الكتابة وال یعرف القراءة، فھذا لیس 
نقص : ًالنوع الثاني تنقسم إلى قسمین أیضالكن العیوب المؤثرة والتي ھي . بعیب مؤثر؛ ألنھ ال یمنعھ من االنتفاع بھ في مصالح خدمتھ

ِالجسد أو العیب الخلقي، فإما أن یكون عیبا خلقیا وھو نقص الجسد كالشلل والعمى والعرج، فھذا نقص خلقي ًِ ً ُالنقص الخلقي، : والنوع الثاني. ُْ
ُ، فھذا النقص الذي ھو الجسدي أو الخلقي إذا ًكأن یكون مجنونا فإنھ ال یستطیع أن یضبط مشاعره وال أن یضبط أقوالھ وأفعالھ وتصرفاتھ

ًلو أعتق مشلوال : وبعض العلماء یقول. ال یجزئھ، ویشترط أن تكون الرقبة كاملة سالمة من العیوب: وجد في الرقیق فبعض العلماء یقول
وھذا مطلق یشمل الرقبة الكاملة ) قبةأعتق ر: (ًأجزأه، ولو كان أعمى أو كان مجنونا كل ذلك یجزئھ؛ ألن النبي صلى هللا علیھ وسلم قال

  .ال شك أن المذھب الذي یرى كمال الخلقة وسالمة اإلنسان من العیوب المؤثرة ھو أسلم وأحوط وأولى باالعتبار: وفي الحقیقة. والناقصة
 

 صیام الشھرین المتتابعین وما یشترط فیھ
 
ن ال یجد قیمتھا وأعطیت لھ ھدیة ونحلة، فإنھ حینئٍذ یكفر بعتقھا، ولو جاءتھ على الرقبة إذا كان اإلنسا]. فإن لم یجد فصیام شھرین متتابعین[

فكفارة الجماع في ) فإن لم یجد: (سبیل الھدیة فإنھا تجزئھ، وإذا ملكھا قبل أن یشرع في الصوم فإنھ یجب علیھ أن یكفر بعتق الرقبة؛ ألنھ قال
 رحمة هللا علیھم، وأفتى بعض العلماء باالنتقال إلى صیام شھرین متتابعین مع نھار رمضان مرتبة، وھذا مذھب جماھیر السلف والخلف

ًإمكان العتق، وفعل ذلك استحسانا كما حصل لإلمام الحافظ المحدث یحیى بن یحیى بن كثیر بن وسالس اللیثي رحمة هللا علیھ في قصتھ مع 
وكان إمام القضاة في زمانھ، . تصوم شھرین متتابعین: ھار رمضان، فقالعبد الرحمن األموي والي األندلس، فإنھ استفتاه في الجماع في ن

: إننا لو قلنا لھ: االجتھاد، فلما خرج راجعوه فقال ًولما أفتى بھذه الفتوى عجب العلماء الذین معھ وسكتوا ھیبة لھ، وظنوا أن لھ مساغا من
عتق رقبة، وأما إذا أمرتھ بالصیام فإنھ یحفظ حدود هللا ومحارمھ أن اعتق رقبة لجامع وخف علیھ األمر، وھان علیھ كل یوم أن یجامع وی

ھذه الفتوى مردودة وباطلة، وقد نبھ : والحقیقة. ینتھكھا، فأمرتھ بالصوم لعظیم مشقتھ علیھ؛ وألنھ أمكن لزجره من الوقوع في ھذا المحظور
للتعلیل الباطل والفاسد؛ ألنھا في مقابل النص، والشرع إذا أمر ًالعلماء وأئمة األصول على ذلك، حتى إن صاحب المستصفى ذكرھا مثاال 

وال شك . بالعتق نأُمر بالعتق، ولیس ألحد أن یجاوز حكم هللا ورسولھ صلى هللا علیھ وسلم، وال وجھ لھذا االجتھاد ولمثل ھذه االستحسانات
ًیا؛ ألن هللا أعلم بخلقھ وأحكم في حكمھ سبحانھ وتعالى، وھو یعلم ًأن األصل یلزمنا أن نأمره بالعتق ولو كان قادرا على العتق، ولو كان غن

أن ھناك الغني الذي ال یضره أن یعتق الرقاب ولو جامع كل یوم، ولكننا نقول بما أمرنا هللا عز وجل بھ من الفتوى، وما ثبت بھ النص 
نسان أن یتجنب االستحسانات واآلراء المصادمة للنصوص، ومن ھنا ننبھ على أنھ ینبغي لإل. الصحیح عن رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم

وأنھ ینبغي على المسلم أن یتقید بكتاب هللا وسنة النبي صلى هللا علیھ وسلم، خاصة في الفتوى والقضاء ونحو ذلك من األمور التي یكون فیھا 
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ِفلیس ألحد كائنا من كان أن ُیدخل في . ًاإلنسان مؤتمنا على شرع هللا عز وجل ْ دین هللا عز وجل ما لیس منھ ولو كان برأي واستحسان، ً
َّمن استحسن فقد شرع: (ولذلك قال اإلمام الشافعي  إذا كان : وكان أئمة السلف رحمة هللا علیھم یشددون على أھل الرأي من ھذا الباب). َ

ًالرأي فاسدا مصادما للنص من كتاب هللا وسنة النبي صلى هللا علیھ وسلم  التي یفھمھا اإلنسان من النص فھذه آراء شرعیة بدلیل لكن اآلراء. ً
یفھمھ، : أي) یفقھھ: (فأنت تفھم من قولھ (ًمن یرد هللا بھ خیرا یفقھھ في الدین: (وبدلیل قولھ) إذا اجتھد الحاكم: (قولھ علیھ الصالة والسالم

ًمن الشرع فحي ھال ونعما بھ، واإلنسان مجزي علیھ خیرا؛ ًفمعنى ذلك أنھ نظر في النص ففھم شیئا، فھذا یدل على أن الرأي إذا استخلص  ٌ َّ ً
ُّأما أن یأتي شخص إلى نص عنده في الكتاب والسنة، ویرى الواقع أو الحیاة تقتضي . إن أصاب كان لھ أجران، وإن أخطأ كان لھ أجر واحد

 عز وجل والتعدي لحدوده، وال یجوز للمسلم أن أن یغیر النص، أو یأتي بشيء أثقل حتى یكون أزجر، فھذا كلھ من المصادمة لشرع هللا
ّیتقحم النار على بصیرة، فیفتي بھواه ورأیھ في دین هللا عز وجل حیث یؤتمن على الفتوى أو یؤتمن على قضائھ، فھذا أمر ینبغي الحذر منھ، 

ُّفأي شيء تعلم أن فیھ نصا في الكتاب والسنة، وأن الشرع ألزمك بھذا النص فال تتقدم وال ٍ تتأخر؛ ألنك كقاض أو مفٍت أو معلم ال یجوز لك ً
عن الكتاب والسنة إلى  أن تتجاوز ما علمت، والذي علمتھ من كتاب هللا وسنة النبي صلى هللا علیھ وسلم ینبغي أن تخبر بھ، فإن خرجت

نسأل هللا -في سنتھ الصحیحة، فھذا محض رأیك واجتھادك، وخالفت ما نص هللا علیھ في كتابھ أو نص علیھ رسولھ صلى هللا علیھ وسلم 
ُّ عین الھالك، والضالل، وال یجوز للمسلم أن یترك ھذه المحجة التي دل علیھا نص الكتاب والسنة-السالمة والعافیة ًوھذا أمر مھم جدا . ّ

لطالب العلم أن یستحسن أو ًلطالب العلم، فینبغي علیھم دائما أن یضعوا نصب أعینھم أنھم مؤتمنون على شرع هللا عز وجل، وال یجوز 
فإن لم یجد عتق الرقبة ]. فإن لم یجد فصیام شھرین متتابعین: [قال رحمھ هللا. ًیصوب شیئا ویجتھد فیھ إال إذا أذن لھ الشرع بالرأي واالجتھاد

 یبدأ من أول شھر محرم أو أن یستفتح الشھر من أولھ، كأن: الصورة األولى: والشھران لھما صورتان. ولم یستطعھا یصوم شھرین متتابعین
ًشھر صفر أو شھر ربیع، فإذا ابتدأ بأول محرم فحینئٍذ العبرة بالشھر ناقصا أو كامال، فلو ابتدأ من محرم وتبین أن محرما تسعة وعشرون  ًً

ّیوما فقد صام شھرا، وحینئٍذ إذا انتھى شھر صفر فقد تم صیامھ وأدى الكفارة على وجھھا ولو صام ثمانیة وخمس ً تسعة وعشرین - ًین یوما ً
إنا أمة أمیة ال نكتب وال : ( أجزأه ذلك، وھذا بإجماع العلماء؛ ألن النبي صلى هللا علیھ وسلم قال-لشھر محرم، وتسعة وعشرین لشھر صفر

ام تسعة وعشرین فأشار بیده في األول إلى الثالثین، وفي الثاني عقد اإلبھام تسعة وعشرین، فدل على أن من ص)نحسب، الشھر ھكذا وھكذا
ًیوما ورئي الھالل للشھر األول والشھر الثاني فإنھ حینئٍذ یجزئھ، ویكون صیامھ ثمانیة وخمسین یوما یجزئھ عن الكفارة أن : الصورة الثانیة. ً

ھره األول إال في یستفتح صیام الشھرین المتتابعین أثناء الشھر، كأن یبدأ في العاشر من محرم، فإذا ابتدأ في العاشر من محرم ال یتم ش
العاشر من شھر صفر، وال ینتھي شھره الثاني إال في العاشر من ربیع األول، وحینئٍذ یؤقت باألیام، ویلزمھ في ھذه الصورة الثانیة أن 

ا، فلو أفطر قبل أال یفطر فیھم: ھذان الشھران یشترط فیھما التتابع، والتتابع: لزوم التتابع یعني: بقیت مسألة وھي. ًیصوم ستین یوما كاملة
إتمامھما بیوم واحد لزمھ أن یستأنف العدد من جدید، فلو جاء في یوم تسعة وعشرین من شھر صفر وأفطر فإنھ حینئٍذ یلزمھ أن یقضي، 
ویعود من جدید ویصوم الشھرین متتابعین، وذلك لنص النبي صلى هللا علیھ وسلم على ذلك في حدیث المجامع ألھلھ في نھار رمضان، إذ 

ًوكان رجال ال یصبر عن النساء، فكأنھ اعتذر !) وھل أوقعني فیما أنا فیھ إال الصوم؟! یا رسول هللا: (أمره أن یصوم شھرین متتابعین فقال
بتدأ لو أنھ ا: لكن بقي السؤال. فحینئٍذ یلزمھ أن یصوم الشھرین متتابعین إذا كان قد أفطر ولو قبل تمامھما بیوم واحد. ألنھ ال یستطیع الصوم

صیام الشھرین المتتابعین في كفارة الجماع أو كفارة القتل أو كفارة الظھار في شعبان ودخل علیھ رمضان فھل یقطع رمضان التتابع؟ 
ھل یفطر یوم العید أو ال یفطره؟ : ًالتتابع، ویصوم شھر رمضان كامال، فإذا انتھى شھر رمضان یرد السؤال ال یقطع رمضان: الجواب

ًأصحھما أنھ یفطر یوم العید، ثم بعد ذلك یتم ویبني على ما مضى، فلو صام شھر شعبان كامال ثم صام رمضان، فإذا أفطر : انفللعلماء وجھ
أثناء رمضان لسفر أو نحوه فال یقطع التتابع وال یؤثر فیھ حتى یتم رمضان، فإذا أتم رمضان ودخل علیھ العید فإن یوم العید محرم الصوم، 

 فحینئٍذ یسقط عنھ - ألن الشرع حرم صیام ھذا الیوم- وم العید ال یجزئھ عن صوم التتابع، وإذا كان ال یجزئھ بنص الشرع وحینئٍذ لو صام ی
فحینئٍذ یفطر فیھ كما أفطرت المرأة الحائض، فإن المرأة الحائض ال . صیام یوم العید، ویصبح یوم العید ھذا وجوده وعدمھ على حد سواء

 فحینئٍذ یكون وجود ھذا العذر الشرعي ینزل منزلة -أو غالب النساء- ًما متواصلة؛ ألن الحیض یأتیھا في الغالب تستطیع أن تصوم ستین یو
لدخولھ بغیر اختیار المكلف، كذلك دخول یوم العید ال یقطع التتابع على من ابتدأ في شھر  العذر الحسي، فلما كان الحیض ال یقطع التتابع

: والمسألة الثانیة. یتم العدد من بعد یوم العید، فإذا أتم العدد من بعد یوم العید لم یقطع تتابعھ فطره لذلك الیومشعبان، فیفطر یوم العید ثم 
المرأة الحائض والنفساء ال یقطع التتابع حیضھا ونفاسھا؛ فإنھا تصوم الشھرین المتتابعین في كفارتھا، وإذا صامت الشھرین المتتابعین وقطع 

ًلكن لو أن إنسانا ابتدأ صومھ في شھر المحرم، ثم أصابھ . تفطر في أیام حیضھا، وصومھا تبنیھ بعد انتھاء أیام الحیضذلك الحیض فإنھا 
ال یقطع، كما ھو الحال في المرأة الحائض، : قال بعضھم: المرض أثناء صیامھ، فھل یقطع المرض التتابع أو ال؟ وجھان للعلماء في ذلك

. یقطع؛ ألن العبرة بالصورة وھي التتابع، فیلزمھ حینئٍذ أن یستأنف العدد بعد صحتھ وقوتھ: ال بعضھموق. وھذا قوي من جھة النظر
أنھ إذا كان المرض یضر بھ أن یصوم معھ فال یقطع، ویرخص لھ بالفطر على عدد األیام التي مرضھا، ثم بعد ذلك یبني بعد : واألقوى

یصوم شھرین كاملین متتابعین بالصورة التي ذكرناھا، قال ) صوم شھرین متتابعین: (قال. ضأیام فطره بعذر المر: انتھاء ھذه األیام أعني
ًإن الشھرین بمثابة الفدیة لھذا الیوم الذي أفطره، ولذلك وجب علیھ أن یصوم، فإذا لم یستطع أطعم ستین مسكینا، وكأن كل : بعض العلماء

ً ستون یوما، والمساكین الذین یلزم إطعامھم ستون مسكینا، وكل مسكین یأخذ ربع مسكین عن یوم، فأنت إذا نظرت إلى عدد الشھرین فإنھ ً
وفي ھذا دلیل : قال بعض العلماء. صاع كما سیأتي، فكأنھا فدیة عن فطر ذلك الیوم، وكأن فطره ذلك الیوم یفدیھ بصیام الشھرین المتتابعین

ساھل في أداء حقوق هللا عز وجل، وأنھ إذا تساھل فیھا وأفطر من دون عذر أو على تعظیم فرائض هللا عز وجل، وأنھ ال یجوز للمسلم أن یت
: ًترك ما أوجب هللا علیھ من دون عذر، ولو قضى ذلك الشيء فإنھ ال ینزل منزلتھ، خاصة إذا كان متعمدا، ومن ھنا ورد حدیث أبي ھریرة 

  .ال ینزل منزلة ذلك الیوم من حیث الفضل وحصول الثوابأنھ : أي) ًمن أفطر یوما من رمضان لم یقضھ صیام الدھر ولو صامھ(
 

 ًإطعام ستین مسكینا
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فإن لم یستطع صیام الشھرین المتتابعین، وعدم االستطاعة إما لمرض كإنسان ]. ًفإن لم یستطع فإطعام ستین مسكینا: [قال المصنف رحمھ هللا

اء أنھ إذا صام یموت، فھذا یجوز لھ أن یعدل من الصیام إلى إطعام ستین ًعنده فشل الكلى مثال، فھذا ال یستطیع أن یصوم، وقرر األطب
ًمسكینا، وھكذا الحال لو كان شدید الشھوة ال یصبر على النساء، فلو صام ال یستطیع الصبر ستین یوما؛ رخص لھ أن ینتقل؛ ألن المجامع  ً

یام إلى اإلطعام لعدم القدرة على الصبر، وھو شدید الشھوة ومن بھ إنھ عدل عن الص: وقالوا!) وھل أوقعني فیما أنا فیھ إال الصوم؟(قال 
یطعم كل ) ًإطعام ستین مسكینا. (شبق، فإذا وجد العذر من المرض، أو وجد العذر من شدة الشھوة وعدم الصبر عن النساء انتقل إلى اإلطعام

ر رمضان أمره النبي صلى هللا علیھ وسلم أن یطعم ستین مسكین ربع صاع، وذلك لما جاء في روایة الموطأ أن الذي جامع أھلھ في نھا
فأتي النبي صلى هللا ). ال: ًأتجد ما تطعم بھ ستین مسكینا؟ قال: (ًمسكینا، فاشتكى إلى النبي صلى هللا علیھ وسلم أنھ ال یجد، فجاء في الحدیث

القفة الكبیرة تكون من الخوص ونحوه، وھذه القفاف الكبیرة ّالمكتل، مثل ما یسمى في عرفنا الیوم القفة، وھي : والعرق-علیھ وسلم بعرق 
ًوالعرق فیھ خمسة عشر صاعا، وھذا كما . كان الناس في القدیم یحملون فیھا التمور والثمار، فأمره النبي صلى هللا علیھ وسلم أن یتصدق بھ

ًرق فیھ خمسة عشر صاعا، فمعنى ذلك أنك لو قسمتھ على ًجاء في روایة الموطأ أن العرق كالمكتل فیھ خمسة عشر صاعا، فإذا كان ھذا الع
ُستین مسكینا فكل مسكین سیكون نصیبھ ربع صاع، أي ربع الصاع الذي یخرج في آخر رمضان، وربع الصاع یسمى المد، وھذا المد ھو  ً

ًالصاع النبوي الصغیر؛ ألن ھناك صاعا نبویا صغیرا وكبیرا، فالصغیر ھو الذي ضبطھ العلماء ب ً ً ھو ملء الیدین المتوسطتین ال : قولھمً
ًمقبوضتین وال مبسوطتین، وسمي مدا لھذا، فھذا القدر ھو قدر المد النبوي الذي كان النبي صلى هللا علیھ وسلم یتوضأ بھ، فإذا أطعم یطعم 

  .ًستین مسكینا، لكل مسكین ربع صاع، فإذا فعل ذلك فقد أجزأه
 

 فر بھحكم من علیھ كفارة إذا لم یجد ما یك
 

ولذلك إن لم یجد لفقر وعوز ولیس عنده ما یشتري بھ الطعام ویتصدق بھ على الفقراء؛ سقطت عنھ ]. فإن لم یجد سقطت: [قال المصنف
الكفارة، وذلك ألن النبي صلى هللا علیھ وسلم لما اشتكى لھ المجامع ألھلھ في نھار رمضان، فلما أتي علیھ الصالة والسالم بعرق أمره أن 

 وهللا ما بین البتیھا رجل أفقر مني، وفي -جاء وھو یشتكي فأصبح اآلن یسأل-! أعلى أفقر مني؟! یا رسول هللا: (ه وأن یتصدق بھ، فقالیأخذ
مثنى البة، وذلك ألن المدینة بین حرتین، وھي التي تسمى في یومنا ھذا الحرة الشرقیة والحرة الغربیة، : الالبتان). أھل بیت أفقر منا: روایة

َّفالحرة الشرقیة كانت تسمى في القدیم حرة واقم، وھي التي وقعت فیھا الموافقة أیام یزید ، وفیھا قول قیس الرقیات  ِفإْن تقتلونا یْوم حرة : ُّ َّ َ ََ َ َُ ُ ْ ِ
ِواقم فإنا على اإلْسالم أول مْن قتْل الثانیة َّ ِ ُِ َ َ َِ َ ِ َ ِ الحرة الغربیة : تیھا یعني ما بین الحرتینما بین الب: حرة الوبرة، وھي الحرة الغربیة، ومراده: ٍ

أن مساكن المدینة كانت ال تجاوز الحرتین، فأمره النبي صلى هللا علیھ وسلم أن : والحرة الشرقیة، كأنھ یرید المدینة كلھا، والسبب في ذلك
جل كما نبھ العلماء رحمة هللا علیھم، لكن ھذه المسألة من خصوصیات ھذا الر. یأخذه ویطعمھ ألھلھ، وھذا من رحمة هللا عز وجل بعباده

ًوإال لو أنھ أعطي مكتال فال یصح للعالم أن یقول لھ ًخذه إلى أھلك، ولو أن إنسانا جاء یسألك وعلیھ كفارة، ثم تصدق علیھ أحد بمكتل، : ُ
فھذه سماحة من . ًصلح دلیال للعموم صورة عین، وقضایا األعیان ال ت-كما یقولون-تجب علیك الكفارة؛ ألن ھذا : ھو فقیر، تقول لھ: وقال

الشرع ویسر من هللا عز وجل أجراه على لسان رسولھ صلى هللا علیھ وسلم، كما نبھ األئمة رحمة هللا علیھم في شرح الحدیث على أن ھذا 
ًأما من أھدي لھ ھذا القدر الذي یستطیع بھ التكفیر، أو أعطي ماال یستطیع بھ الت. الحكم یختص بھذا الرجل . أرید أن آخذه لنفسي: كفیر فقالُ

  .فإنھ ال یستحل ذلك، ویجب علیھ أن یكفر الكفارة التي أوجب هللا وفرض علیھ
 

 األسئلة
 

 وجوب الكفارة ألجل الجماع ھل وجبت على المرأة في حدیث األعرابي
 

 من حیث مطالبتھا بالقضاء أو الكفارة، فكیف في حدیث األعرابي لم یذكر النبي صلى هللا علیھ وسلم حكمھ على امرأة األعرابي: السؤال
ھذه المسألة في الحقیقة : ، وضحوا ھذا اإلشكال أثابكم هللا؟ الجواب)ال یجوز تأخیر البیان عن وقت الحاجة: (نوفق بین ھذا وبین القاعدة

لة التعلیل ومسالك التعلیل كان ھذا الحدیث  ولذلك لما تكلم العلماء على مسأ-وھي مسألة المجامع في نھار رمضان- للعلماء فیھا كالم طویل 
من أنسب األحادیث لبیان صور التعلیل، ولذلك تجد األئمة رحمة هللا علیھم وكتب األصول تعتني بشرح ھذا الحدیث من جھة أصولیة 

الرجل جاء یسأل أول ما : ولونًمسلك اعتباره لطیف وجمیل؛ ألنھ یدفع كثیرا من اإلشكاالت، یق: ھناك مسلكان لألصولیین فیھ. والتعلیل بھ
النبي صلى هللا علیھ وسلم وقرر لھ وبین لھ، فتبین أن الرجل ما عنده شيء لنفسھ،  یسأل عن نفسھ، فوقع السؤال أول ما وقع عن نفسھ، فأفتاه

. عن الزوجة التي یعولھافسقطت عنھ الكفارة، فسكت عن زوجھ ألن الحكم واحد؛ ألنھ إذا كان ھو سقطت عنھ الكفارة فمن باب أولى تسقط 
إن : وھذا المسلك ال یعطي أي مدخل لالحتجاج في المسألة، فتبقى المرأة داخلة تحت حكم األصل من كونھا مطالبة بالكفارة كالرجل، یقولون

عن شيء لم یسأل الرجل سأل أول ما سأل عن نفسھ، والنبي صلى هللا علیھ وسلم إنما یجیب السائل عما سأل عنھ، وال یتكلف في اإلجابة 
عنھ، فأجاب وما زال مع الرجل یوجب علیھ الكفارة وینتقل معھ خصلة خصلة، حتى إذا انتھى من ذكر مراتبھا منھا إذا بالرجل لیس عنده 

 عنھ لذلك سكت: شيء، وإذا بالكفارة ساقطة عنھ بالحال، فإذا سقطت عنھ بالحال من باب أولى أن تسقط عن زوجتھ وأھلھ ومن یعول، فقالوا
شملھ ) أھل بیت: (فلما قال) وهللا ما بین البتیھا أھل بیت: (النبي صلى هللا علیھ وسلم وعن أن یتكلف مرة ثانیة، خاصة وأن الرجل قال لھ

تبقى المسائل مسكوت عنھا، : وھذا الجواب من أدق األجوبة، والذي یقفل جمیع االعتراضات، ومن ھنا یقول جمھور العلماء. وشمل زوجھ
 الزوجة طاوعت أو لم تطاوع تبقى مسائل اجتھادیة، وھذا من دقة الشرع، وھو أنھ في بعض األحیان ینص على شيء ویترك ما عداه كون



 771 

ًالجتھاد العلماء، حكمة من هللا سبحانھ وتعالى؛ یرفع بھا درجاتھم، ویجعلھا خالفا بینھم؛ یبین بھا فضل العالم على غیره، فتبقى المسائل 
 في النص وتترك الجتھاد العلماء یبینون حكمھا، فمنھم من یلحقھا باألصل، وینظر أقوى شبھ لھا فیلحقھا بھ؛ ألن الشرع ینبھ المسكوت عنھا

ھي عفو، كما ھو مسلك الظاھریة رحمة هللا علیھم، وھذا : ومنھم من یقول. بالشيء على مثلھ، وھذا االجتھاد مستند إلى أصول الشرع
كل شيء لم یرد النص بھ عفو، والمرأة ال یجب علیھا عندھم شيء، حتى ولو طاوعت زوجھا ورضیت واختارت، ھي عفو، ف: المسلك یقول

: یقولون. سكت: فإن قلت لھم. ال یجب علیھا شيء؛ ألن النبي صلى هللا علیھ وسلم ما أوجب على المرأة في ھذا الحدیث شيء: یقول
فو من هللا من جھة النص على حكم معین؛ لكن یبقى الفقیھ مطالب باالجتھاد؛ ألن النبي أن ما سكت عنھ الشرع ھو ع: والواقع. السكوت عفو

فإذا بإعطاء الشيء . فمعنى ذلك أن ھناك مسائل تحتاج إلى نظر وبحث وتحتاج إلى بیان حكمھا) إذا اجتھد الحاكم: (صلى هللا علیھ وسلم قال
) ًمن یرد هللا بھ خیرا یفقھھ في الدین: (لشرع، وھذا معنى قولھ علیھ الصالة والسالمفھم من ا: یعني) وفقھ(حكم نظیره فقد اجتھد بالشرع، 

وإذا فھمت . ال یجوز: یفھمھ مقصود الشرع فیبني الحكم علیھ، فأنت إذا نظرت إلى أن مقصود الشرع تحریم ھذا الشيء فحینئٍذ تقول: یعني
وفي ھذه المسألة كون النبي صلى . وكل ذلك مبني على فھمك ألصول الشرعیجوز، : أن مقصود الشرع جوازه والتوسعة على الناس تقول

تأخیر : ال یقال... هللا علیھ وسلم لم یسأل الرجل ھل طاوعتھ المرأة أو لم تطاوعھ، وھل ھي مكرھة أو غیر مكرھة، معذورة أو غیر معذورة
) ك االستفصال في مقام االحتمال ینزل منزلة العموم في المقالتر: (البیان عن وقت الحاجة، وأنسب شيء ما یذكره علماء األصول بقولھم

ھل امرأتك طاوعت أو لم تطاوع؟ ھل امرأتك مكرھة أو غیر : أن النبي صلى هللا علیھ وسلم ما استفصل من الرجل، وما قال لھ: أي
ھ أن تكون المرأة معذورة، ویحتمل أن تكون في مقام یحتمل فی: أي. مكرھة، راضیة أو غیر راضیة؟ بل ترك االستفصال في مقام االحتمال

ال تجب كفارة إال على الرجل، أما المرأة فال تجب علیھا سواء طاوعت أو لم : یعني. غیر معذورة، فكونھ لم یستفصل ینزل منزلة العموم
إنما موضعھ في مقام السؤال حینما أن ترك االستفصال في مقام االحتمال لیس ھذا موضعھ، : ولكن مثلما ذكرنا. ھذا معنى القاعدة.. تطاوع

وال یستفصل طاوعت أو لم . علیھا الكفارة: صلى هللا علیھ وسلم عن حكم امرأتھ فیقول یسأل السائل عن الشيء بذاتھ، كأن یسأل الرجل النبي
 علیھ وسلم عنھ؛ فھذا مما ترك االستفصال ھنا مؤثر ودلیل وحجة؛ لكن كونھ لم یرد سؤال عن المرأة وسكت النبي صلى هللا: تطاوع، فتقول

ًفال یعقل؛ ألن المرأة قد تغري الزوج على الجماع، وقد یقع منھا الجماع ابتداء بزوجھا، وذكر ھذا بعض العلماء رحمة هللا . یسع االجتھاد فیھ
 یدل على أن المرأة تأخذ حكم ھذا: علیھم، وإن كان الغالب أن الرجل تكون منھ بواعث الجماع، لكن كونھا ھي التي تبعثھ وتدفعھ، یقولون

فإذا كانت المرأة ھي التي ترید الجماع، وحصل منھا ذلك وطاوعت زوجھا . الرجل إن طاوعت ورضیت وأغرت وقصدت وأرادت ذلك
د في مختارة راضیة؛ فالمرأة والرجل سواء، وتجب علیھا الكفارة؛ ألن المعنى الذي عاقب الشرع بھ الرجل موجود في المرأة كما ھو موجو

ھذا من ناحیة فقھیة ومن ناحیة األصول والضوابط واالجتھادات صحیح؛ ألن العلة الموجودة في الرجل موجودة في المرأة، فتجب . الرجل
علیھا الكفارة كما تجب على الرجل؛ لكن إذا استكرھھا وغالبھا فحینئذ یكون كأنھ أوقعھا في ھذا المحظور، فتجب علیھ الكفارة؛ ألنھ متسبب 

ً ذلك كما ھو الحال في الضمانات في الحقوق، ولما كان الشرع ینزل حقوق هللا عز وجل قیاسا على حقوق اآلدمیین بدلیل الحدیث في
ًوجعل الحقوق مقضیة تنزیال لشغل الذمم بھا، كذلك ھنا حق هللا یضمن، فكما أن المرأة سقط عنھا ) فدین هللا أحق أن یقضى(الصحیح 

فھناك محل تتعلق بھ الكفارة . ونھا مكرھة، فحینئذ من الذي أكرھھا؟ ومن الذي قسرھا؟ ومن الذي أوقعھا؟ ھو الرجلالمؤاخذة بالكفارة لك
: ًویسع أن تتعلق بھ الكفارة الثانیة، بخالف ما إذا أكرھت المرأة فإنا ال نجد إلزاما؛ ألن اإلخالل غیر موجود، وعلى ھذا فھناك صورتان

 غیر -الذي ھو المرأة المكلفة- لمرأة مكرھة ومغلوبة، فبالنسبة للرجل ما عندنا إشكال، لكن بالنسبة للمرأة المحل أن تكون ا: الصورة األولى
من ناحیة : ًقابل إلیجاب الكفارة؛ ألنھا لم تتوفر فیھ شروط اإلخالل؛ لكن إذا كانت مكرھة فمعنى ذلك أن ھناك إخالال من الرجل من ناحیتین

. وھذا اإلفطار وقع بشھوة الجماع، فكما أن الجماع في حقھ یوجب الكفارة، كذلك بالنسبة للمرأة. ھ للغیر في اإلفطارنفسھ، ومن ناحیة إیقاع
تجب علیھ الكفارات المتعددة في الیوم الواحد؛ ولذلك یلغز : على ھذا القول الذي یرى أن المكرھة یجب على زوجھا أن یكفر، حینئذ یقولون

 المذھب الذي یرى أن من جامع أكثر من مرة في یوم واحد لیس علیھ إال كفارة واحدة، فقد تجب علیھ الكفارة على: بعض العلماء ویقول
 تجب علیھ الكفارة، فحینئذ إذا جامع الجماع األول وجبت -التي أكرھھا زوجھا-إن المرأة المكرھة : إذا قلنا: في أي صورة؟ تقول.. متعددة

 فقد حصل فطر وجماع - ولیس الزوجة األولى-ھ التي جامعھا، فصارت كفارتان، فإن جامع الزوجة الثانیة علیھ الكفارة لنفسھ وكفارة لزوج
. ثان، فتجب علیھ الكفارة الثانیة، فإن جامع زوجتھ الثالثة وجبت علیھ الكفارة الرابعة، وإن جامع زوجتھ الرابعة وجبت علیھ الكفارة الخامسة

احد على رجل واحد، ھذه المسألة یلغز فیھا بعض العلماء، لكن محلھ أن ترى أن المرأة التي أكرھت فھذه خمس كفارات تجب بجماع یوم و
ھذه یجب علیھ أن یكفر عن نفسھ : على الجماع من قبل الرجل كأن یھددھا أو یغلبھا بقوة أو تكون نائمة ثم ال تشعر بھ إال وقد أصابھا، قالوا

فإن حدیث : ًوبناء على ذلك. من جھتھ ومن جھة زوجھ، فتتكرر علیھ الكفارة من ھذا الوجھ: ھینوعنھا؛ ألنھ وقع اإلخالل بالصوم من وج
ًالمجامع في نھار رمضان یعتبر من المسكوت عنھ؛ ألن السؤال لم یرد عن المرأة أصال، وال یعتبر ھذا من باب تأخیر البیان عن وقت 

  .وهللا أعلم. الحاجة
 

  رمضانكفارة العبد إذا جامع في نھار
 

بالنسبة للعبد فإنھ ال یملك؛ : ھل كفارة الجماع في نھار رمضان على الحر والعبد سواء، أم أن األمر فیھ تفصیل أثابكم هللا؟ الجواب: السؤال
لصیام فیلزمھ لو ملكھ سیده وأذن لھ بالعتق یعتق، وحینئٍذ تجزیھ، ومذھب طائفة من علماء السلف أن العبد ینتقل إلى ا: لكن قال بعض العلماء

ما ثبت في الصحیحین من حدیث ابن عمر أن : أن یصوم؛ فإن عجز عن الصوم سقطت عنھ الكفارة؛ ألنھ ال یملك، والدلیل على أنھ ال یملك
 أنھ ال یملك، فأخلى ید العبد عن الملكیة؛ فدل على) ًمن باع عبدا ولھ مال فمالھ للبائع إال أن یشترطھ المبتاع: (النبي صلى هللا علیھ وسلم قال

  .وهللا تعالى أعلم. وھذا أصل عند العلماء، وقد سبق بیانھ وبسط الكالم علیھ في مسائل الزكاة
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 العبد المكاتب ال یجزئ في الكفارة الواجبة
 

جع إلى عبده ما أخذ من كان یدفع إلى سیده أنجم المكاتبة وبقیت بعضھا، فأعتقھ سیده بكفارة الجماع، فھل یجزئھ ذلك أم البد أن یر: السؤال
إذا اتفق السید على الكتابة وأدى العبد أنجم الكتابة كاملة فإنھ یجب على السید أن یعتق عبده، وإذا لم یعتقھ : من المكاتبة أثابكم هللا؟ الجواب

؛ ألن العقود منھا ما یلزم واشتكى العبد إلى القاضي فإن القاضي یحكم بعتقھ، وھذا من العقود التي تكون الزمة في أول حال وفي آخر حال
فالمكاتبة . في أول حال وفي آخر حال، ومنھا ما یلزم في أول حال دون آخر حال، ومنھا ما ال یلزم في أول الحال ویلزم في آخر الحال

ھ، ومنھم من یقول تعتبر في أول الحال إذا تعاقد االثنان، وفي األصل السید ال یلزمھ أن یكاتب عبده على القول بعدم وجوب الكتابة علی
ْفكاتُبوُھم : بوجوبھا لظاھر قولھ تعالى ِ َ فھي غیر الزمة في أول الحال على السید، لكنھ إذا وقع العقد وتم  فإذا قلنا بعدم الوجوب] 33:النور[َ

ًف، تؤدي لي كل شھر ألفا، فإذا كاتبتك بعشرة آال: بینھما وافترقا فحینئذ یلزمھ الوفاء بھذا العقد، وعلى الرقیق أن یسدد ما علیھ، فلو قال لھ
ًوبناء على . ًفإذا أعطى العشرة كاملة أعتق بآخر نجم منھا، وأما إذا عجز عن سداد أنجم الكتابة یعود رقیقا لسیده. أتممت العشرة فأنت حر

 عن جماع في نھار رمضان ًإذا عجز العبد عن السداد لبعض أنجم الكتابة وعاد رقیقا لسیده فأعتقھ سیده عن ظھار أو عن قتل أو: ذلك
أنت حر؛ فإن ھذا : أما إذا كان أثناء أنجم الكتابة ووصل إلى آخرھا، فقال لھ السید. أجزأه؛ ألنھ إذا عجز وثبت العجز رجع إلى ملكیة سیده

ًالعتق ال یعتبر عتقا عن الواجب علیھ في ذمتھ؛ ألن األصل یلزمھ بأداء أنجم الكتابة حتى یكون العبد حرا بأنج م الكتابة، ال بما علیھ من ً
فرض هللا، كأنھ یتخلص مما علیھ من حق هللا عز وجل فیعتق حتى ال یشتري رقبة ثانیة، فكأنھ یدفع الغرم عن نفسھ لما أوشك العبد أن 

ة الثانیة؛ ولذلك ال أنھ یرید أال یتحمل رقبة ثانیة ویشتریھا، فھو یرید أن یعتق ھذه الرقبة حتى یتخلص من تبعة الرقب: یسدد، فمعنى ذلك
وآخر دعوانا أن الحمد  رب . یصح العتق على ھذا الوجھ، وال یجزیھ في الكفارات، سواء كانت عن ظھار أو قتل أو أي عتق واجب آخر

  .العالمین
 

  باب ما یكره ویستحب في الصوم وحكم القضاء-شرح زاد المستقنع 
 

ًیام؛ ألنھا تخدش في الصیام وتنقص أجره، وھناك أیضا مستحبات ینبغي على الصائم أن ھناك أمور ذكر العلماء أنھ یكره فعلھا في الص
ًیعلمھا ویحافظ علیھا حتى یكون صومھ تاما صحیحا مقبوال عند هللا تعالى ً أحكام القضاء لمن أفطر في رمضان لعذر، : ومما یتعلق بالصیام. ً

 .ضاءوغیرھا من أحكام ومسائل الق.. وحكم من مات وعلیھ صوم
 

 مكروھات ومستحبات الصوم وحكم قضائھ
 

ًبسم هللا الرحمن الرحیم الحمد  رب العالمین، وصلى هللا وسلم وبارك على نبینا محمد وعلى آلھ وأصحابھ وأتباعھ وسلم تسلیما كثیرا أما . ً
ما یكره على : أي) باب ما یكره: ( هللایقول المصنف رحمھ]. باب ما یكره ویستحب وحكم القضاء: [یقول المصنف علیھ رحمة هللا: بعد

ًھو الذي تعافھ النفوس، وكره فالن فالنا إذا وجد فیھ ما: الصائم أن یفعلھ حال صیامھ، سواء كان لنافلة أو فریضة، والمكروه یوجب نفرتھ  ٌ
كھ وال یعاقب فاعلھ، وكأن المصنف ًفھو الذي نھى الشرع عنھ نھیا غیر جازم، وھذا المكروه یثاب تار: منھ، وأما المكروه في الشریعة

ًرحمھ هللا یرید أن یبین لنا بعض األمور التي ال یستحب للصائم أن یفعلھا، وإذا تركھا بقصد التقرب فإنھ یثاب شرعا، ولكنھا ال توجب 
. زم فھو مندوب ومستحبًضد المكروه، فاألمر من األقوال واألفعال إن كان جازما فھو واجب، وإن كان غیر جا) ویستحب: (وقولھ. فطره

أن الصیام فیھ أمور : یستحب للصائم أن یفعلھ أو أن یقولھ؛ والسبب في ذلك: یستحب أي: ومعنى. أنھ یثاب فاعلھ وال یعاقب تاركھ: وحكمھ
بواب الماضیة  في األ- رحمة هللا علیھ-محرمة، وفیھ أمور مكروھة، وفیھ أمور واجبة، وفیھ أمور مستحبة، وفیھ أمور مباحة، ولذلك تكلم 

باب ما یكره : لماذا قال: عن األمور المحرمة واألمور الواجبة، وبعد بیانھ لكال القسمین شرع في بیان ما یكره وما یستحب، ولكن السؤال
 المكروه فقدم المكروه على المستحب، والتقدیم للشيء فیھ داللة على شرفھ في الغالب؟ قدم المكروه؛ ألن الصیام یقوم على الترك، ولذلك

في ھذا الموضع سأذكر لك جملة : أي) وحكم القضاء: (وقولھ رحمھ هللا. ألصق بمادة الصیام من المستحب الذي یطلب فیھ الفعل في الغالب
إما أن یوقع صیام الفریضة في زمانھ المعتبر : من المسائل المتعلقة بقضاء صیام رمضان، والسبب في ذلك أن المكلف ال یخلو من حالتین

وإما أن ال یوقعھ؛ وذلك لوجود العذر الشرعي الذي . صیام األداء: ًلى وجھھ المعتد بھ شرعا، فحینئٍذ ال إشكال، ویسمى ھذا الصیام منھع
ًیبیح لھ الفطر، من مرض أو سفر أو غیر ذلك فیفطر؛ فإذا أفطر توجھ إلیھ خطاب الشرع بأن یقضي أیاما أخر على عدد األیام التي أفطرھا 

ویرد السؤال عن ھذه األیام واألحكام المتعلقة بھا، ھل تنزل منزلة أیام .  رمضان، وحینئٍذ ینتقل من رمضان إلى غیر رمضانمن غیر
ًالذي یقضي إذا أفطر متعمدا، ھل یجوز لھ ذلك أو ال یجوز؟ وما الحكم في فطره إذا وقع  ًرمضان أو ال تنزل؟ كذلك أیضا من جھة كون

جمعھا رحمة هللا علیھ في ھذا الموضع لتجانسھا، فإن المكروه ) باب ما یكره ویستحب وحكم القضاء: (حمھ هللاعلى ھذا الوجھ؟ یقول ر
 ...... .والمستحب یتضادان في الغالب، وإن كان ھناك صور یكون فیھا المستحب ال یضاد المكروه

 
 ًأقوال العلماء في جمع الریق وبلعھ لمن كان صائما

 
لعاب أوجده هللا في الفم، ویكون في أصلھ لعاب قوي المادة أو یتحلل مع : یكره للصائم أن یجمع ریقھ، والریق: أي]. لعھیكره جمع ریقھ فیبت[

حركة الفم، وھذا اللعاب أوجده هللا عز وجل لحكمة، وإذا أراد اإلنسان أن ینظر إلى عظیم نعمة هللا علیھ بھذا اللعاب، فلینظر إلى حالھ في 
 جف حلقھ من لعابھ كیف یكون حالھ؟ فلو أن هللا خلقھ على ھذه الصفة لوجد من المشقة والعناء ما ال یخفى؛ ولكنھ أحسن شدة الظھیرة وقد
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كل شيء خلقھ سبحانھ وتعالى وتبارك وھو أحسن الخالقین، فخلقھ على ھذه الصفة فجعل اللعاب في فمھ؛ یمكنھ من الكالم؛ ویدفع عنھ مشقة 
 یصعب علیھ الحدیث ویصعب علیھ - خاصة في أحوال الصیام وشدة الظمأ- ولذلك تجد من جف لعابھ أو قل یبس حلقھ وصعوبة كالمھ،

أن یتركھ المكلف على خلقة هللا عز وجل فیرتفق بھ في حال یبس حلقھ أو یبس فمھ، : الحالة األولى: فھذا اللعاب والریق لھ حالتان. الكالم
ذه الحالة ال إشكال فیھا بإجماع العلماء؛ ألن اللعاب یعتبر غیر مؤثر في الصیام ولو بلعھ اإلنسان؛ وھ. على الوجھ المألوف المعتاد المعروف

ألنھ مما یشق التحرز عنھ، ولذلك یمثل العلماء لھ بما یشق التحرز عنھ في الصیام، واغتفروا في حكمھ اللعاب الیسیر الذي یكون من فضلة 
. ة، وكذلك اغتفروا ما یكون بین األسنان في الصالة كوضر اللبن الذي یكون من دسامة مادة اللبنالطعام إذا شق عنھ التحرز عنھ في الصال

إذا بزغ الفجر وانتھى وقت السحور، فإنھ یتمضمض إن بقیت مادة الطعام في فمھ؛ ألن اللعاب متصل بممنوع، وھو : وأما في الصیام فقالوا
إن اللعاب في ھذه الحالة یجب : المتزاجھ مع المادة التي ھي مادة الطعام، وعلى ھذا قالواًوإن كان لعابا في أصلھ لكنھ خرج عن األصل؛ 

وأما . إزالتھ إما ببصاق، أو بغسل الفم بالمضمضة، ولذلك ورد عنھ علیھ الصالة والسالم أنھ تمضمض قبل الصالة من وضر اللبن ودسومتھ
ًو صائم، فھذا الجمع للریق یعتبر مترددا بین أصلین، فیحتاج تقریر ھذین األصلین إلى فھي أن یجمع الریق فیبلعھ وھ: الحالة الثانیة للریق

أنك في الصیام تحتاج إلى : أن فم اإلنسان یعتبر من خارج الجسد وال یعتبر من داخل الجسد، وتوضیح ذلك: أمر مھم البد من بیانھ، حاصلھ
فتي في مسائل الصیام، وھذا أمر مھم لطالب العلم وللعالم، وال یستطیع أن یفتي أن تفرق بین خارج البدن وداخل البدن؛ حتى تستطیع أن ت

. في مسائل الفطر حتى یقرر ما الذي من خارج البدن، وما ھو الذي من داخلھ بحیث إذا وصل إلیھ الغریب حكم بفطر الصائم بسبب ذلك
فأي شيء یصل إلیھ من المفطرات ال یضر وال یؤثر ما لم یتجاوز الحد إنھ من خارج؛ : فالفم دلت األدلة على أنھ من خارج البدن، فإذا قلت

اللحمة المتدلیة عند بدایة الحلق، فھي فاصل بین داخل البدن وبین خارج : ھو اللھاة، واللھاة ھي: ًالمعتبر شرعا، وما ھو ھذا الحد؟ الحد
ً على ذلك لو استقاء فخرج القيء إلى فمھ ورد ولو یسیرا من القيء ًالبدن، وخارج البدن ھو الفم، فما كان دون اللھاة فھو من داخل، وبناء

أنھ إذا رد مادة القيء إلى داخل البدن بعد وصولھا إلى الفم أنھ یفطر؛ ألنھ :  فقد أفطر، وھذا بإجماع العلماء-إلى ما وراء اللھاة-إلى جوفھ 
ًإذا تثبت أن ھناك داخال. بمجرد وصولھا إلى الفم خرجت من البدن ً وخارجا؛ فالداخل ما دون اللھاة من جھة الجوف، والخارج ما قبل اللھاة ً

ًإذا كان الریق موجودا في الفم لیس عندنا إشكال، حتى ولو جمعھ ثم أداره في فمھ ثم بصقھ ال إشكال؛ ألن األمر : من جھة الفم، وعلى ھذا
. یقتضي الحكم بالفطر: أحدھما: د ذلك، فھذا الفعل یتردد بین وجھینكلھ في خارج البدن؛ لكن اإلشكال لو جمع ھذا الریق ثم ابتلعھ بع

ھذا اللعاب مادة متعلقة بخارج البدن، وكون اإلنسان یبلع ریقھ : ًفأما كونھ مقتضیا للفطر فھم یقولون. یقتضي عدم الحكم بالفطر: والثاني
ًیسیرا یسیرا، قالوا ، فرخص الشرع فیھ، لكن كونھ یجمع ریقھ باختیاره وقدرتھ وتمكنھ، ھذا على المعروف المألوف الذي یشق التحرز منھ: ً

اللعاب فضلة الجسم، وھذا باإلجماع أنھ فضلة من الجسم، فكما أن فضلة الجسم : ثم یبلع كما لو أفضل الجسم فضلة ثم بلعھا، فھم یقولون
ً الرخصة، فالرخصة فیھ أن یكون متحلال لترطیب الفم، لكن اللعاب إذا جمع خرج عن: كالقيء إذا خرجت إلى الفم ثم ردت أنھا تفطر، قالوا

: قالوا. فأفطر من ھذا الوجھ إذا جمعھ فإنھ یقصد ما یقصده الشارب أو من یرید بل حلقھ، فخرج عن كونھ مادة للفم إلى كونھ مادة للحلق؛
ھذا اللعاب مادة تسامح الشرع : فھم یقولون: ي أنھ ال یفطروأما الوجھ الثاني الذي یقتض. وأشبھ ما لو إذا خرج القيء ثم رده إلى داخل البدن

ًفیھا، واإلجماع منعقد على أن اللعاب الذي في داخل البدن لو بلعھ اإلنسان قلیال قلیال أنھ ال یفطر؛ فال فرق عندي بین أن یبلعھ دفعة واحدة  ً
ًوبین أن یبلعھ شیئا فشیئا . یقتضي اإلباحة، وأنھ ال یوجب فطر صاحبھ: والثاني. لحكم بالفطریقتضي الحظر وا: أحدھما: ًإذا عندك وجھان. ً

ًأنھ إذا تردد الفعل أو القول بین مأذون بھ شرعا، وبین غیر مأذون بھ شرعا وھو المحرم، وأصبح فیھ شبھا من : والقاعدة عند بعض العلماء ً ً
ما أسفل من : (لك یمثلون بإسبال اإلزار، قال صلى هللا علیھ وسلمھذا ضابط للمكروه عند بعض العلماء، ولذ. ًھذا وشبھا من ھذا فإنھ یكره
فإذا ارتفع اإلزار ) أزرة المؤمن إلى أنصاف ساقیھ: (وأجاز األزر إذا كانت فوق الكعبین، وقد ثبت عنھ أنھ قال) الكعبین من اإلزار ففي النار

لكن لو أنھ ). ما أسفل من الكعبین من اإلزار ففي النار: (ًال في قولھعن الكعبین فاإلجماع على حلھ، وإذا نزل عن الكعبین فإنھ یعتبر داخ
ًوصل إلى الكعبین ولم یجاوز ولم یرتفع عنھما وكان محاذیا للكعبین؛ فلیس عندك نص یقتضي التحریم، ولیس عندك نص یقتضي اإلباحة، 

أجابك المعترض بأن الذي حرمھ الشرع ما نزل . أحرمھ:  قلتأجابك المجیب بأن الشرع أباح ما فوق الكعبین، وإذا. أبیحھ: فإذا جئت تقول
كأن : ًفإذا. ھو مكروه: فیصبح بین الحظر واإلباحة فھو مكروه، فیسكت عنھ الشرع لتردده بین الحظر واإلباحة، فیقولون: عن الكعبین، قالوا

الشرع : ھ وجھ ألن تجیزه، وفیھ وجھ ألن تمنعھ، فإن قلتالمكروه یتردد بین الحالل والحرام، ویتردد بین الحظر واإلباحة، فجمع الریق فی
فحینئٍذ كأنھ قصد : رخص في الریق لمكان مشقة التحرز والتوقي؛ فإن الریق المجموع ال یشق التحرز عنھ؛ ألنھ بإمكانھ أن یبصقھ، قالوا

ًون مجموعا أو متفرقا، فھذا الوجھ یقتضي ًالریق مأذون بھ شرعا، فیستوي أن یك: وتقول. اإلخالل، فیعتبر ھذا الوجھ یقتضي الحظر ً
فھذا ھو وجھ كون العلماء رحمة هللا علیھم ینصون على كراھیة مثل ھذه األمور، . ًاإلباحة؛ فأصبح جمع الریق مكروھا من ھذا الوجھ

م، ولذلك لما تكلم العلماء عن ویستشكل بعض طالب العلم كیف یحكم بالكراھة بما ال نص فیھ؟ وھذا من ورع السلف واألئمة رحمة هللا علیھ
: ًإن ھناك صورا للشيء المتردد بین الحظر واإلباحة، یؤكد الشرع على قصد الترك، ولذلك قال صلى هللا علیھ وسلم: ضابط المكروه قالوا

وجد في نفسھ الشبھة فتردد، ھو حالل : ھذا حرام، وإذا قال: ولذلك فالفقیھ ال یستطیع أن یقول) فمن اتقى الشبھات فقد استبرأ لدینھ وعرضھ(
فوجود ھذه : إنھ حرام؛ فالبر طمأنینة، قالوا: فستجد في نفسك الشبھة، لكن ما تستطیع أن تقول. أجمع الریق وأبلعھ: ولذلك إذا قال لك قائل

ن یترك اللعاب على الشبھة كونھ یجمع الریق فستفھم منھ أنھ في حكم من یدخل على البدن الشيء الغریب عنھ؛ ألن الذي لیس بغریب أ
وخالصة . ومن ھنا یقوى القول بكون جمع الریق من مكروھات الصیام. ھذا یقتضي الشبھة: طبیعتھ، لكن كونھ یجمعھ وكونھ یبلعھ قالوا

أن : حالة األولىال: الحالة المعروفة المألوفة، وال إشكال فیھا، ولكن ھناك حالتان یذكرھما العلماء، وھما: الكالم أن لبلع الریق ثالثة أحوال
فأما إذا كان الریق في داخل الفم فجمعھ . أن یخرج الریق المجتمع إلى خارج الفم: والحالة الثانیة. -من داخل الفم: أي-یجمع الریق من داخل 

یر أھل العلم رحمة وبلعھ فمثلما ذكرنا أنھ مكروه، لكن لو جمع الریق فأخرجھ عن الفم بلسانھ وجاوز شفتیھ ثم رده فإنھ یفطر في قول جماھ
ًهللا علیھم؛ ألنھ إذا أخرجھ عن الفم فإنھ حینئٍذ یخرج عن الرخصة قوال واحدا عند أھل العلم؛ وألنھ یعتبر خارجا عن اللعاب المأذون بھ أو  ً ً

: لعلماء رحمة هللا علیھمما فائدة قول ا. إنھ یفطر: ًالمرخص بھ شرعا؛ ألن الذي یشق التحرز عنھ ما كان في داخل الفم، أما إذا خرج قالوا
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وھذه المسائل یذكرھا ! إنھ من القبیح من اإلنسان أن یخرج الریق من فمھ ثم یرده: الریق یجمع من داخل أو یجمع من خارج؟ قد یقول قائل
لفم وإعادتھ إلیھ لتكریره ًالعلماء ألمور قد یحتاج إلیھا الفقھاء، فمثال في زماننا قد یوجد في بعض أحوال أن تقوم بعض اآلالت بشفط ما في ا

علیھ، كما یكون في بعض من یكون في أجھزة اإلنعاش، فإنھ یحتاج إلى وجود بعض المواد التي تكون في فمھ، فإذا كانت اآللة التي تشفط 
أن : فالمقصود. كال فیھاتشفط المادة إلى خارج الفم وتجاوزه ثم تعیده؛ فمثل ھذا یرد فیھ الكالم، وإن كانت في داخل الفم وال تجاوزه فال إش

ًإن خرج الریق وجاوز حد الشفتین أفطر قوال واحدا، وإن لم یجاوز فإنھ یرد فیھ ما ذكرناه : مسألة جمع الریق ال تخلو من ھاتین الصورتین ً
 ...... .الحكم بالكراھة، وال یحكم بفطر صاحبھ من
 

 حرمة بلع النخامة بعد وصولھا إلى الفم
 

المخاط : ھناك مادة ثانیة من فضلة الفم، وھو) ویحرم بلع النخامة]. (رم بلع النخامة ویفطر بھا فقط إن وصلت إلى فمھویح: [قال رحمھ هللا
: الذي یكون في الخیاشیم وفي األنف، وقد یخرج من الصدر كالبلغم، فأما بالنسبة للمخاط الذي یكون في الخیاشیم فإنھ ال یخلو من حالتین

ن سحب اإلنسان لھ إلى الجوف مباشرة، كما لو استنشق ثم ذھب إلى جوفھ دون أن یمر بفمھ، ھذا باإلجماع ال یفطر، أن یكو: الحالة األولى
أن تكون النخامة قد خرجت إلى الفم، : الحالة الثانیة. ولو كان للنخامة جرم، كما ھي القطعة الصغیرة التي تتجلط من المخاط، فھذا ال یفطر

إما أن یدیرھا في فمھ ثم یبلعھا، وھذا ھو الذي حكم المصنف علیھ أنھ یحرم، وأنھ : ھا في فمھ فال یخلو من حالتینفإن خرجت إلى الفم وأدار
أنھ ال یفطر، ویرون أن الفم مغتفر كاألنف، والذي اختاره المصنف من القوة بمكان؛ ألن األصول : یوجب الفطر إن بلعھا، وھناك وجھ ثان

 الشفتین كما ذكرنا، كأن یخرج لسانھ وعلیھ النخامة ثم یزدردھا، فإنھ یفطر في قول جماھیر العلماء رحمھم هللا وإما أن یخرجھا إلى. تقتضیھ
ًقوال واحدا أما بالنسبة للبلغم الذي یكون من الصدر، فإن كح وأخرجھ إلى حلقھ دون أن . على ھذا یفرق في النخامة بین ھاتین الحالتین. ً

أنھ یفطر، :  فال إشكال إن ازدرده مباشرة، وأما إذا أخرجھ إلى فمھ ففیھ الكالم الذي ذكرناه، والصحیح واألقوىیصل إلى فمھ ویجاوز لھاتھ،
 ...... .ًوبناء على ذلك، فإن النخامة والبلغم یفصل فیھما ھذا التفصیل. كما لو أخرج القيء ثم رده

 
 حكم تذوق الطعام بال حاجة

 
إذا نظرت إلى ذوق الطعام، فأنت ترى أن الذي : الحالة األولى: لھ حالتان) ویكره ذوق طعام بال حاجة(: قولھ] ویكره ذوق طعام بال حاجة]

ًیفطر باإلجماع؛ كأن یتحسى شرابا أو یتذوق طعاما، ثم بعد ذلك یزدرده ویجاوز  یذوق الطعام فیھ شبھة؛ ألنھ إذا ذاقھ وازدرده ال إشكال أنھ ً
أن یذوق الطعام ثم یغسل الفم مباشرة ویلقیھ، فھذا فیھ خالف بین العلماء رحمة هللا علیھم : الة الثانیةالح. اللھاة، فإنھ باإلجماع یفطر

أنھ ال حرج وال بأس أن یذوق اإلنسان الطعام؛ لكن بشرط أنھ بعد : والصحیح ما أفتى بھ ابن عباس رضي هللا عنھما وطائفة من السلف
 ...... .ا، أما إذا لم تذھب المادة وبقیت وتحللت في اللعاب، ووجد طعم الطعام في حلقھ فقد أفطرتذوقھ یغسل فمھ، ویذھب المادة التي ذاقھ

 
 حكم مضغ الصائم للعلك وأنواعھ

 
ًما یكون دواء وعالجا كاللبان المر، فھذا لھ فوائد للصدر، ولھ فوائد للجوف: النوع األول: ھو اللبان وھو أنواع: العلك]. ومضغ علك قوي[ ً .

اك النوع الثاني الذي ال یقصد منھ التداوي، وھو الذي یستعمل من باب الترفیھ عن النفس، فھذا یشدد فیھ بعض العلماء لما فیھ من شبھ وھن
إن الحیاء والمروءة أن ال یستعملھ من لھ : نص صحیح یدل على ثبوت ھذا، لكنھ من خوارم المروءة، یعني بقوم لوط، وال یحفظ في ذلك

لد أمام أوالده، وھكذا األم أمام بناتھا وصغارھا، وھكذا طالب العلم والعالم ومن لھ مكانة بین الناس، فمضغ اللبان یسقط مروءتھ مكانة، كالوا
وضابط ذلك أن ) إن مما أدرك الناس من كالم النبوة األولى، إذا لم تستحي فاصنع ما شئت: (ویدل على قلة حیائھ، قال صلى هللا علیھ وسلم

وما أبیح وھو في العیان یقدح في مروءة اإلنسان فكونھ یمضغ اللبان أمام الناس، : م الناس كما أشار إلى ذلك بعض العلماء بقولھیفعلھ أما
وبالنسبة للتحریم بأن . فھذا یوجب سقوط عدالتھ والجرح في شھادتھ، ویدل على نقص عقلھ؛ ألن العقل یمنع من فعل ھذه األمور أمام الناس

ون ذلك، ھذا لم یثبت بھ نص صحیح، واألصل الجواز، وال حرج في مضغھ، وكون اإلنسان یمضغ اللبان ال حرج؛ لكن ال أھل لوط یفعل
أن هللا سخر لبني : یفعل ذلك أمام الناس، وأما لو كان صغیر السن كاألحداث ونحوھم فھذا مما جرت العادة باغتفاره، والدلیل على الجواز

شروب ما لم یدل الدلیل على التحریم، وھذا مما یطعم، وأما اللبان الذي یتداوى بھ كمرضى السكر ونحوھم آدم االرتفاق بالمطعوم والم
فاللبان أو العلك لھ . لكونھم یحتاجون إلى وجود اللعاب في أفواھھم، وھكذا بالنسبة للبان المر الذي یتداوى بھ اإلنسان فھذا ال إشكال فیھ

ً قویا ومادتھ متحللة، وھذه الحالة أوضح ما تكون حینما یأخذ اإلنسان في بدایتھ، فإنھ یجد قوة المادة ویجد أن یكون: الحالة األولى: حالتان
. تحللھا وأثرھا في فمھ، فتجد لعاب اإلنسان یسیل بسبب قوة المادة؛ فإذا كانت المادة حلوة سال لعابھ؛ فتجد قوة المادة مؤثرة، ھذا ھو المتحلل

ًوھو الذي ال تجد لھ طعما، فأنت إذا نظرت إلى ھذا اللبان كاللبان المر إذا علكھ اإلنسان لمدة ربع ساعة تقریبا : المتحللغیر : الحالة الثانیة ً
فھذا معنى القوي . ًقویا وال تكون مؤثرة، والمقصود منھا في الغالب أن اإلنسان یرید منھا جریان اللعابً أصبح مادة یعلكھا، ال یجد لھا طعما

ً والضعیف غیر المتحلل، فاللبان في بدایتھ یكون متحلال قویاالمتحلل، أنھ لو كان قبل أذان الفجر : ما فائدة ھذا التفصیل؟ فائدة ھذا التفصیل. ً
و ًیعلك اللبان فعلكھ وذھبت قوتھ، ثم أذن علیھ الفجر وھو في فمھ، وال یجد إال إسالة اللعاب، وال یجد لمادة اللبان أثرا؛ فھذا أضعف مما ل

أن الفم من الخارج كما قررناه، فكونھ یجري اللعاب : كان في بدایة العلك، فیفرق بین الذي لھ مادة تتحلل والذي لیست لھ مادة، وتوضیح ذلك
، في داخل فمھ عن طریق اللبان ھذا ال یؤثر، ما لم یكن من لبان مادتھ قویة متحللة، ویكتسب طعم الریق فیھا، ثم یزدرد ھذه المادة فیفطر

ًوأما إذا كانت مادة اللبان جافة، خاصة لو شرب الماء بعد مضغ اللبان بربع ساعة تقریبا أو عشر دقائق فإن اللبان یصبح جافا ومادتھ جافة  ً
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 ...... .یضعف عن التأثیر، بخالف ما لو كان في بدایتھ وال تتحلل؛ فحینئٍذ
 

 إفطار الصائم بوجود طعم العلك والطعام في الحلق
 
ًوإن وجد طعم العلك سواء كان قویا أو ضعیفا ]. د طعمھما في حلقھ أفطروإن ج[  إن وجد طعمھ في حلقھ - المتحلل وغیر المتحلل: یعني-ً

ًأفطر قوال واحدا؛ والسبب في ذلك أنھ بوصول ھذه المادة إلى الحلق، فإنھ یعتبر في حكم من طعم الطعام، ووجد الطعام أو أثر الطعام في : ً
ًیكره إذا لم یكن قویا، وأما إذا كان متحلال فإنھ یحرم إن بلع ریقھ، أما لو أجراه في فمھ ثم : قال].  العلك المتحلل إن بلع ریقھویحرم. [حلقھ ً

 ...... .لفظھ ولفظ ما فیھ، فھذا ال یؤثر
 

 حكم القبلة بالنسبة للصائم
 
أن ال : الحالة األولى: َّة شھوتھ، فالشخص إذا قبل ال یخلو من حاالتوتكره القبلة للشخص الذي تحرك القبل]. وتكره القبلة لمن تحرك شھوتھ[

أن تتحرك شھوتھ إلى درجة ال تصل : الحالة الثانیة. یأمن من نفسھ أن تقوى شھوتھ، ویندفع إلى درجة ال یأمن معھا أن یفسد صومھ بالجماع
 یستطیع أن یحبس نفسھ عن إنزال المني كأن یكون سریع إلى الجماع ولكن إلى أن ینزل، ویستطیع أن یحبس نفسھ عن الجماع لكن ال

ًأن یكون قویا مالكا إلربھ، فال ینزل ویأمن أن یقع منھ الجماع: والحالة الثالثة. اإلنزال عند بدایة شھوتھ ھذه ثالثة أحوال بالنسبة للشخص . ً
 تحركھ فیصل إلى اإلنزال وال تؤدي بھ إلى الجماع، وإما أن إما أن تحركھ حتى یصل إلى غایتھا من الجماع، وإما أن: الذي تقع منھ الشھوة

أما إذا كان ال تحرك القبلة شھوتھ فھو الشخص الذي ال یجد االنتشاء . تحركھ فیجد النشوة، ولكن ال یصل إلى اإلنزال وال یقع منھ جماع
أن یقبل محبة وشھوة وھي قبلة : ٍ؛ ألن التقبیل یكون لمعانبالتقبیل، كأن یقبل لعاطفة، كأن یقبل أبناءه ویقبل بناتھ، فھي لیست بقبلة شھوة

الزوج لزوجتھ والعكس، وأن یقبل لرحمة كتقبیل االبن ألبیھ واألب البنھ، ویقبل لعاطفة وھي صورة العكس األب البنھ، ویقبل لھیبة وإجالل 
التقبیل للمرأة، وھو تقبیل الشھوة، أما لو رأى المرأة في حزن : فھذه أحوال للمقبل، لكن الذي یتكلم العلماء عنھ. كأن یقبل جبھة العالم أو یده

ورحمھا وعطف علیھا فقبلھا من باب العطف والحنان، فإنھ خارج عن مسألتنا، وحمل بعض العلماء علیھ تقبیل النبي صلى هللا علیھ وسلم 
علیھ وسلم لیس تقبیل محبة، وإنما ھو صدق مودة من النبي إن ھذا التقبیل من النبي صلى هللا : لـعائشة قبل أن یدخل إلى المسجد، فقالوا

صلى هللا علیھ وسلم لھا، لیس یقصد منھ تحریك الشھوة، أو ما یكون بین الرجل وامرأتھ من باب الشھوة؛ ألن النبي صلى هللا علیھ وسلم كما 
تقبیل : فالتقبیل الذي یبحثھ العلماء في ھذا الموضع. ر الصالةكان إذا أذن علیھ المؤذن ال یعرفنا؛ ألنھ علیھ الصالة والسالم یشتغل بأم: قالت

إن : (الشھوة، وال یریدون منھ مطلق التقبیل، فلو قبل األب ابنھ فإن قبلتھ قبلة عطف وحنان وشفقة، كما قال أحدھم للنبي صلى هللا علیھ وسلم
فوصف التقبیل بكونھ رحمة، فھذا ال یتكلم العلماء !) حمة من قلبك؟أو أملك أن نزع هللا الر: قال. ًلي عشرة من الولد ما قبلت واحدا منھم

عنھ، وھكذا لو قبلت األم بنتھا إذا رأت علیھا الحزن وقبلتھا ونحو ذلك، فإذا كان التقبیل للشھوة فقد ثبت عن النبي صلى هللا علیھ وسلم أنھ 
إن : ( أبیھ عروة بن الزبیر ، أن عائشة رضي هللا عنھا قالتقبل وھو صائم، كما في الصحیحین من حدیٍث یرویھ ھشام بن عروة ، عن

فضحكت رضي هللا عنھا : قال. ما أراه إال أنت: النبي صلى هللا علیھ وسلم كان یقبل وھو صائم، فسألھا عروة رضي هللا عنھ وقال
 أن یقول عروة ذلك؟ الواقع أننا استفدنا من ما داعي: ، ما فائدة سؤال عروة رضي هللا عنھ بھذا األسلوب؛ ألنھ قد یقول البعض)وأرضاھا

ًھذا أنھا روایة متصلة ال منفصلة؛ ألنھ قد تحكي أم المؤمنین شیئا من حالھ علیھ الصالة والسالم عن غیرھا من أمھات المؤمنین؛ لكن كونھا 
الفعل بینھا وبین النبي صلى هللا علیھ وسلم تضحك ھذا یدل على أنھ وقع لھا من النبي صلى هللا علیھ وسلم، فتكون الروایة متصلة، ویكون 

: وفي روایة- ولقد كان أملككم إلربھ : (ھذا یدل على أنھ ال حرج أن یقبل الصائم زوجھ؛ لكن قالت أم المؤمنین رضي هللا عنھا. مباشرة
ِألربھ: ألْربھ، وقیل َاألرب ھو العضو، أرادت أنھ ال ی: قیل: واختلف العلماء فیھ على وجھین) - َ شھوتھ، : نزل علیھ الصالة والسالم، وقیلَ

إن المراد باألرب العضو، فیكون مرادھا أنھ یتحفظ من اإلنزال، فیدل على حل أن یقبل للشھوة، ولكن بشرط : ًیعني الشھوة مطلقا؛ فإذا قلت
مل الشھوة المنبعثة من التقبیل، والشھوة التي إن المراد بتقبیل النبي صلى هللا علیھ وسلم مطلق الشھوة، فحینئٍذ تش: أن یأمن اإلنزال، وإن قلت

فإنھ لو قبل : وعلى ھذا .إنھ قبل لمعنى غیر الشھوة، كأن یقبل لعطف أو لحنان أو نحو ذلك، واألول أقوى: یكون منھا الجماع؛ فحینئٍذ تقول
وز لھ أن یقبل؛ ألن الوسائل تأخذ حكم إن غلب على ظنھ أنھ یجامع أو یقع في الجماع فال یج: زوجتھ للشھوة ال حرج، لكن فیھ تفصیل

الشرع یأذن للرجل أن یقبل زوجتھ، مع أنھ یغلب على ظنك أنھ سیقع في الجماع ویفسد الصیام، فھذا مما ال یأذن : مقاصدھا؛ فإنك لو قلت
وكأنھا ترید أن تفرق ) ملككم إلربھكان أ: (هللا عز وجل بھ، وحینئٍذ یتناقض الشرع، ولذلك نبھت أم المؤمنین رضي هللا عنھا على ھذا فقالت

وقد دل الشرع على أن تعاطي السبب یوجب الضمان . بین من یملك ویقدر على حفظ نفسھ، وبین من ال یملك وال یقدر على حفظ نفسھ
ًوبناء على ذلك إذا لإلنسان، وأن اإلنسان ینبغي علیھ أن یتحفظ عن األسباب التي تفضي بھ إلى اإلخالل، سواء بالمأمورات أو بالمنھیات، 

ھذا لیس بصحیح؛ ألن النبي : فلو اعترض معترض وقال: الحالة الثانیة. غلب على ظنھ أنھ یفسد صیامھ بالجماع أو باإلنزال؛ فإنھ ال یقبل
 یلزمك االستدالل إذا استدلیت بفعلھ علیھ الصالة والسالم: هللا علیھ وسلم قبل، فال داعي بأن نفرق بین من یقع وبین من ال یقع، نقول صلى

التقبیل مع عدم التحفظ، فصورة القبلة منھ : التقبیل مع التحفظ، والذي نتكلم فیھ: ًبھ كامال، والذي وقع من النبي صلى هللا علیھ وسلم شیئان
ت على األصل الموجب صلى هللا علیھ وسلم فیھا محافظة وال إخالل فیھا، والصورة التي ذكرھا العلماء واستثنوھا التي فیھا اإلخالل، فبقی

للمنع، وھكذا لو أنھ لم یأمن أن ینزل؛ ألن إنزالھ یفضي بھ إلى الفطر، فاستوى أن ال یأمن الجماع وأن ال یأمن اإلنزال، ففي ھذه األحوال 
ضعیف؛ لكن متنھ وأما بالنسبة لما ورد في حدیث أبي داود ، وتفریقھ علیھ الصالة والسالم بین الشیخ وبین الشاب فھو حدیث . یمنع منھ

صحیح، وأصول الشریعة دالة على أن الذي ال یملك نفسھ، وقصدنا الشاب الذي ال یملك نفسھ فإنھ ال یقبل، وأما بالنسبة للذي یملك نفسھ 
 ...... .ویقدر فإنھ ال حرج علیھ أن یقبل
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 حرمة الكذب من الصائم وغیره

 
ًیجتنب الكذب، في الحقیقة الكذب محرم على المسلم سواء كان صائما أو مفطرا، ویجب على الصائم أن ]. ویجب اجتناب كذب وغیبة وشتم[ ً ً

ویجب اجتناب كذب؟ وتوضیح ذلك أن الكذب محرم في أصل الشرع، ولكنھ في رمضان أو في حال : ولكن لماذا یقول المصنف رحمھ هللا
عدم رعایتھ لحرمة صیامھ، ولذلك یضیف : ًكاذبا، واإلثم الثانيمن جھة كونھ : اإلثم األول: الصیام المفروض إذا كذب علیھ وزران وإثمان

ًالعلماء في باب الصیام تأكیدا، وإال فالكذب محرم مطلقا والواقع أنھ لیس في . محمد في الدار: والكذب ھو مخالفة الخبر للواقع، كأن یقول. ً
ومحمد موجود في حال النفي أو غیر موجود : ذلك؛ فلو قلتیعني الذي حدث وحصل أو الخارج عن الكالم الذي یوصف بھ : الدار، الواقع

ًفي حال اإلثبات، فھذا كذب، أي یكون كاذبا إن كان عالما بأنھ لیس بموجود فأخبر بالوجود، والعكس : ًفالكذب محرم مطلقا، قال هللا تعالى. ً
ِیا أیھا الذین آمنوا اتقوا هللا وكونوا مع الصادقی ِ َّ ِ َُّ َ َ َ َ َ َُ ُ ُ َُ َّ َّ َّ علیكم بالصدق؛ فإن : (- كما في الحدیث الصحیح- وقال صلى هللا علیھ وسلم ] 119:التوبة[َن َ

ًیھدي لكل خیر، فقل أن تجد إنسانا لسانھ صدوق إال وجدتھ : یعني) یھدي إلى البر: (وقولھ) الصدق یھدي إلى البر؛ وإن البر یھدي إلى الجنة
ًنا كذوبا ویوفق للخیر، فغالبا ما تجد الصادق في قولھ األمین في خبره موفقا للخیر؛ ألنھ قد ًأكثر الناس حرصا على الطاعة، وقل أن تجد إنسا ً ً ً

فمن أذیة ) المسلم من سلم المسلمون من لسانھ ویده: (سد عن نفسھ إثم لسانھ، ولما أراد النبي صلى هللا علیھ وسلم أن یصف كمال المسلم قال
ویخبرھم بأمور لیس لھا حقیقة، فھذا من الكذب، وأشد ما یكون الكذب إذا كان على هللا وعلى رسولھ المسلمین باللسان الكذب علیھم، فیكذب 

وھو من كبائر الذنوب التي توعد هللا ! من أعظم الكذب نسأل هللا السالمة والعافیة صلى هللا علیھ وسلم؛ لتحلیل الحرام أو تحریم الحالل، فھذا
وإیاكم والكذب؛ فإن الكذب یھدي : (وحذر النبي صلى هللا علیھ وسلم من الكذب حیث قال. السالمة والعافیةعلیھا باللعنة والغضب، نسأل هللا 

فاإلنسان الذي ال یبالي بالكالم ) ًإلى الفجور؛ وإن الفجور یھدي إلى النار، وال یزال الرجل یكذب ویتحرى الكذب حتى یكتب عند هللا كذابا
وقد ثبت في الحدیث عن سفیان بن . قیقة لھ؛ فإن ھذا الفعل منھ اعتداء لحدود هللا في اللسان، فیفجر بلسانھالذي یخرج منھ، ویتكلم بما ال ح

فإذا كذب لسانھ وتحرى ) لسانك: ھذا أي: ما أخوف ما تخاف علي؟ قال: (عبد هللا رضي هللا عنھ أنھ سأل النبي صلى هللا علیھ وسلم وقال
 اعوجت جوارحھ، وھذا یشھد لھ ما جاء في الحدیث عنھ علیھ الصالة والسالم أن األعضاء تكفر اللسان - نسأل هللا السالم والعافیة-الكذب 

وھذا یدل على خطر الكذب، ) اتق هللا فینا، فإنما نحن بك، إن استقمت استقمنا، وإن اعوججت اعوججنا! یا ھذا: (في صباح كل یوم، وتقول
، ً)وإن الفجور یھدي إلى النار، وال یزال الرجل یكذب ویتحرى الكذب حتى یكتب عند هللا كذابافإن الكذب یھدي إلى الفجور، : (ولذلك قال

واختلف العلماء متى یكون الكذب كبیرة؟ . والكذب حرام سواء كان في الصیام أو غیره، ولكنھ في الصیام أشد، وھو كبیرة من كبائر الذنوب
ً یعتبر فاسقا مردود الشھادة -نسأل هللا السالمة والعافیة-ة، فمن كذب الكذبة الواحدة فإنھ الكذب كبیرة ولو بمرة واحد: فبعض العلماء یقول

وال یزال الرجل یكذب ویتحرى : (البد وأن یتكرر الكذب ثالث مرات، ولذلك قال صلى هللا علیھ وسلم: وقال بعض العلماء. مقدوح العدالة
ّذب وفیھم كذاب وفیھم كذوب، فالكذاب والكذوب ھو الذي یتكرر منھ الكذب، وصیغة فعال فالناس فیھم كا) ًالكذب حتى یكتب عند هللا كذابا

الذنوب إال بثالث، ولكن األقوى أنھ یفرق في نوعیة الكذب،  تدل على الكثرة من ذلك الشيء، فبعض العلماء یرى أنھ ال یعتبر من كبائر
بیرة إال بالتكرار، فالكذب على رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم ولو بحدیث واحد فبعض الكذبات تعتبر كبیرة بمرة واحدة، وبعضھا ال تعتبر ك

ًیعتبر كبیرة، حتى ولو روى حدیثا وھو یعلم أنھ ضعیف ونسبھ إلى النبي صلى هللا علیھ وسلم وسكت على ذلك وأقره، أو عبر بصیغة تدل 
: قولھ!  كذب على رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم، نسأل هللا السالمة والعافیةعلى ثبوتھ، وھو یعتقد أن النبي صلى هللا علیھ وسلم لم یقلھ فقد

من لم یدع قول الزور والعمل : (من كذب وھو صائم فقد أفطر؛ ألن النبي صلى هللا علیھ وسلم قال: قال بعض العلماء) ویجب اجتناب كذب(
 انتقض صیامھ، وھذا مذھب بعض الظاھریة وبعض أھل الحدیث رحمة فإذا كذب فقد: قالوا) بھ فلیس  حاجة في أن یدع طعامھ وشرابھ

-هللا علیھم، وجماھیر السلف على أن الكذب ال یوجب الفطر، ولكنھ ینقص أجر الصائم ویخل بثوابھ الكامل، وقد یمنع من قبول هللا لصیامھ 
ُإنما یتقبُل هللا: ؛ ألن هللا یقول-نسأل هللا السالمة والعافیة َّ َّ َ َ َ َ َّ َ من الُمتقین ِ َِ َِّ َاتقوا هللا وكونوا مع الصادقین : وقال تعالى] 27:المائدة[ْ َ َ َِ ِ َّ ُ ُ َُ َّ ] 119:التوبة[َّ

إنھ ال یأمن لو كذب مرة واحدة وھو صائم أن : وعلى ھذا قالوا. فجعل الصدق من تقواه سبحانھ وتعالى من باب عطف الخاص على العام
 ...... !إذا لم یتقبل العمل فكأن اإلنسان لم یعملھ، نسأل هللا السالمة والعافیةیرد هللا صیامھ علیھ وال یتقبلھ، و

 
 حرمة الغیبة للصائم وغیره

 
وعلى ذلك فالغیبة لھا . ویجب اجتناب الغیبة بالنسبة للصائم فال یغتاب الناس، والغیبة حقیقتھا أن تكون بالقول وتكون بالفعل]. وغیبة: [قولھ

فھو أن یذكر أخاه بما یكره، : فأما الغیبة باللسان. أن تكون بالجوارح واألركان: والحالة الثانیة. أن تكون باللسان: ىالحالة األول: حالتان
فالن أعرج، فالن أعور، بشرط أن ال یكون من باب التمییز المحتاج إلیھ أو مما اشتھر بھ، فھذا یعتبر  فالن قصیر، فالن سمین،: ًفیقول مثال

ًكر نقصا خلقیا أو خلقیا، والنقص الخلقي مثلما ذكرنامن الغیبة إذا ذ ُ ً أما النقص الخلقي فینقسم إلى . ِفالن قصیر، فالن كذا، بصفاتھ الخلقیة: ًَ
فالن : كأن یقول: منھ ما یتصل بالشرع، ومنھ ما یكون من أحوال اإلنسان وال یتصل بالشرع، فالنقص الخلقي المتصل بالشرع: قسمین

ًفیتھمھ بالفجور وبالفسق، حتى ولو كان فاسقا أو فاجرا فھي غیبة، أما إذا لم یكن فاسقا ولم !  نسأل هللا السالمة والعافیةفاسق، فالن فاجر، ً ً
ًیكن فاجرا فإنھ یعتبر جامعا بین السوءتین والعظیمتین فھذا من أعظم ما یكون، كما ورد عنھ ! الغیبة والبھتان، نسأل هللا السالمة والعافیة: ً

إن كان فیھ ما تقول فقد اغتبتھ، وإن لم یكن فیھ ما تقول فقد : إن كان فیھ ما أقول؟ قال! یا رسول هللا: (الصالة والسالم عندما قیل لھعلیھ 
فالن یستعجل في رأیھ، فالن ال یشاور، فالن مستبد : كأن یقول: ُفھذا النقص المتعلق بالدین، أما النقص الخلقي الذي ال یتصل بالدین) بھتھ

ُبرأیھ، فھذا عیب في اإلنسان، لكنھ ال یتصل بالدین وال یعتبر قادحا دینیا، فھذا یعتبر من الغیبة، لكنھ لیس بعیب دیني، إنما ھو عیب خلقي،  ً ً
ر النبي فالن قصیر، وإلى ذلك أشا: أما الغیبة بالجوارح واألركان فقد تكون بالید، كأن یشیر عند قولھ. وھذا كلھ یندرج تحت الغیبة باللسان
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أن ھذا : أي)  لقد قلت كلمة لو مزجت بماء البحر ألنتنتھ- لما أشارت أم المؤمنین أنھا قصیرة-والذي نفسي بیده : (صلى هللا علیھ وسلم بقولھ
لو مزجت بماء  (:فقولھ. الفعل منك تعیرین بھ ھذه األمة من إماء هللا بالقصر، فیھ أذیة للمؤمنة، وأذیة المؤمن عظیمة عند هللا سبحانھ وتعالى

ًلو كانت شیئا حسیا یظھر قذره للعیان، ووضع ھذا القذر في البحر الذي یعرف بكثرة الماء وال یتغیر، قال: أي) البحر لوجد : أي) ألنتنتھ: (ً
یحكي لھجة مثل أن یأتي الشخص : ویندرج تحت الغیبة بالجوارح غیبة اللسان. فھذا یدل على خطر الغیبة، فھذه غیبة الید. نتنھ وضرره

ًالشخص، أو یحكي أسلوبھ في الكالم؛ كأن یحاكي كالم رجل أعجمي فیتكلم كالما أعجمیا، أو یكون في لسانھ رتق أو لثق، فیأتي بالرتق  ً
ك بالجوارح  وكما تقع الغیبة بالكالم تقع كذل-!نسأل هللا السالمة والعافیة-واللثق على أساس أنھ یحكي كالمھ، فھذا كلھ من الغیبة وآخذ حكمھا 

واألركان؛ فبعض الناس یظن أن الغیبة ال تقع إال بالكالم، والواقع أنھا أعم من ھذا كلھ؛ ألن النبي صلى هللا علیھ وسلم جعل اإلشارة غیبة، 
القول أو یكون إن الفعل آخذ حكم القول؛ ألن المراد أن تحفظ حرمة أخیك المسلم، ویستوي في ذلك أن یكون انتھاكھا ب: ومن ھنا قال العلماء

والغیبة ال خیر فیھا، فال یغتاب الناس إال إنسان دنيء؛ ألن . انتھاكھا بالفعل، بل إن انتھاكھا بالفعل في بعض األحیان أشد من انتھاكھا بالقول
 وعلى ذلك یحب اإلنسان الكامل في خلقھ، والكامل في أدبھ مع الناس یحفظ لسانھ عن أذیة المسلمین، ویصونھ عن الوقیعة في أعراضھم،

لھم ما یحب لنفسھ، ویكره لھم ما یكره لنفسھ، فكما أنھ یكره أن یذكر عند الناس، كذلك یكره أن یذكر الناس بما ال یحبونھ، فھذه الغیبة 
تعد كبیرة بحسب األشخاص الذین یذكرھم : واختلفوا متى تكون كبیرة، قال بعض العلماء. محرمة، وھي باإلجماع من كبائر الذنوب

ھذا یعتبر كبیرة، فذكر : ًالمغتاب، فغیبة العلماء سواء كانت باللسان أو كانت بالجوارح واألركان، یقصد منھا تجریح عالم أو انتقاصھ، فقالوا
ھ ویدل على ذلك ما ثبت في الحدیث عنھ علی. العالم بما یكره في غیبتھ یعتبر كبیرة ولو مرة واحدة، وذلك لعظیم حرمتھم عند هللا عز وجل

ِما رأینا مثل قرائنا ھؤالء أرغب بطونا وال أجبن عند اللقاء، فأنزل هللا عز وجل قْل أبا وآیاتھ: (الصالة والسالم أنھ لما قال المنافقون ِ َ َ ِ َّ ِ َ ُ ً 
َورُسولھ كنتم تْستْھزئون  َ َُ ُ ُِ َ َ ْ ِ ْال تْعتذُروا قد كفْرتم بْعَد إیمانكم * ِ ُْ ُِ َِ َِ َ َ َ َ ألن المنافقین وقعوا في أعراض القراء واغتابوھم، وھم : اقالو]) 66- 65:التوبة[َْ

: والناس یقعون في الغیبة وھم ال یشعرون، فتجد الواحد یقول. قراء لكتاب هللا؛ وألن األذیة لھم من جھة الشرع فكذلك العلماء والقضاة
من یقضي على وجھ األرض بشریعة اإلسالم، ویعتبر فإنھ قد اغتاب جمیع .. القضاة: فإذا قال. القضاة ال یعرفون، أو الدعاة ال یعرفون

ًالعلماء ال یحسنون الفتوى، فإنھ یعتبر متحمال لوزر جمیع العلماء إذا وصفھم : وھكذا إذا قال! ًمتحمال لوزرھم، نسأل هللا السالمة والعافیة
ًفإذا ذكرت جنسا معینا وقلت! ًبكونھم ال یفقھون، ولذلك األمر خطیر جدا  یفھمون، جنس كذا یسرقون، جنس كذا یفعلون، جنس جنس كذا ال: ً

ًكذا یتركون، جنس كذا طوال أو قصار، فھذه غیبة لتلك األمة كلھا؛ ألنھ وصفھم جمیعا، وشھد علیھم بھذا، فاألمر خطیر جدا وهللا تعالى  ً
َستكتُب شھاَدتُھم وُیْسألون : یقول َ َ َُ َ ْ ُ ْ َُ ، ویظن أن األمر سھل، ومن ھنا أشار النبي صلى هللا علیھ فاإلنسان یتكلم وھو ال یدري]. 19:الزخرف[َ

ًإن العبد لیتكلم بالكلمة من سخط هللا ما یلقي لھا باال، یھوي بھا أبعد مما بین المشرق والمغرب في نار ! والذي نفسي بیده: (وسلم إلى قولھ
ً قائما ویصبح صائما وحسناتھ قد ذھبت بغیبة واحدة، كأن إن العبد یبیت: الكلمة الواحدة، فھذا أمر صعب، حتى قال بعض العلماء) جھنم ً

فاألمر جد خطیر، وعلى طالب العلم والعلماء والدعاة أن ینصحوا الناس وأن یذكروھم، فھذا أمر حرمھ هللا ! یغتاب أمة بكاملھا والعیاذ با
ما ذھب إلیھ الجمھور : وھو قول ضعیف، والصحیح. ء فسد صیامھ وأفطر ولزمھ القضا- قال بعض العلماء-عز وجل، إذا وقع فیھ الصائم 

 ...... .أنھ یأثم، وصیامھ صحیح
 

 وجوب اجتناب الشتم للصائم
 

 فیصفھ بالكفر، فھذا -والعیاذ با-ًشتما یوجب النقص للمشتوم في دینھ، كأن یشتمھ شتیمة كفر  إما أن یكون: الشتم لھ حالتان]. وشتم: [قولھ
: إن كان كما قال وإال حارت علیھ، یعني! یا كافر:  أشار النبي صلى هللا علیھ وسلم إلیھ أنھ إذا قال ألخیھ المسلممن أشد الشتم وھو الذي

وبعده الشتم بالفسق، كأن یشتمھ بعیب فیھ . فھذا أعظم الشتم، وھو الشتم بالعیب الدیني الموجب لخروجھ من الملة! رجعت إلیھ والعیاذ با
 أو غیر ذلك، فھذا من كبائر الذنوب، ومنھ قذف المحصنات الغافالت المؤمنات، وھو الذي توعد هللا علیھ باللعنة ًفسق كشرب خمر أو زنا

الشتم بالمحقرات، أو قد : ویلیھ بعد ذلك. فھذا من أشد أنواع الشتم! والغضب والعذاب العظیم في الدنیا واآلخرة نسأل هللا السالمة والعافیة
ھذا كلھ مما . ، فیكون بالتشبیھ، كأن یصفھ بوصف یقصد بھ المنقصة، فھذا من الشتم؛ ألنھ یتضمن االنتقاص والعیبیكون الشتم غیر مباشر

ًیحرم على الصائم، ولذلك كان بعض العلماء یكره ویتقي أن یعنف الطالب في رمضان أو وھو صائم؛ خوفا أن یكون منقصا ألجره وموجبا  ً ً
وعلى . أنت لم تفھم؛ ألنھ عیب وانتقاص؛ وألن أصل الشتم االنتقاص: م یتورع ویتقي أن یقول للطالبلذھاب كمال ثوابھ، حتى كان بعضھ

: ھذا ینبغي للصائم أن یتحفظ وال یؤذي إخوانھ المسلمین بالشتم واللعن والسب، وقد ثبت في الحدیث عن النبي علیھ الصالة والسالم أنھ قال
اللعانون ھم الذین یكثرون اللعن فھم ال یكونون شفعاء وال شھداء یوم القیامة، نسأل هللا ) ء یوم القیامةإن اللعانین ال یكونون شھداء وال شفعا(

فھؤالء حرمھم هللا من ھاتین المرتبتین الكریمتین اللتین یحتاجھما اإلنسان أكثر ما یكون لقرابتھ كأبنائھ وبناتھ، فھو یرید أن ! السالمة والعافیة
 النار أو بعذاب استحقوه، فال یكونون شفعاء وال شھداء یوم القیامة، والشھادة مرتبة شرف وكمال، وھذا یدل على أنھ یشفع لھم بخروجھم من

واللعنة إذا خرجت من الفم ال تعود، وإذا نطق بھا اللسان إن كان الملعون كما ذكر أصابتھ، وأما إذا لم . ینبغي للمسلم أن یتحفظ من اللعنة
 ...... !لذي قالھا، نسأل هللا السالمة والعافیةیكن كذلك رجعت في ا

 
ِما یسن لمن شتم ُ 

 
فإذا كان یوم صوم أحدكم : (قولھ علیھ الصالة والسالم: أما الدلیل على أنھ ال یسب وال یشتم]. إني صائم: وسن لمن شتم قولھ: [قال رحمھ هللا

ًیعني بأن ال یقول قوال فیھ : الجھل من الجاھلیة، فمراده بأن ال یجھلأن یسب الناس؛ ألنھ فعل الجاھلیة و: والجھل) فال یرفث وال یجھل
إني صائم، إني :  فإن سابھ أحد أو شاتمھ فلیقل- رفع الصوت: والصخب-وال یجھل وال یصخب (جھل، كالسب والشتم ونحو ذلك من الغیبة، 
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عندما : أي. إني صائم: وحركھ لالنتقام ذكره بالصیام، ویقولھذه ھي السنة التي تدل على أنھ ینبغي أن یتحفظ، فإذا استفزه الغیر ) صائم
بین كونھ یسبھ وینتقصھ وبین أن یحركھ إلفساد صومھ، : إني صائم، فإنھ یذكر أخاه المسلم أن یتقي هللا فیھ، وأن ال یجمع لھ بین ذنبین: یقول

إذا وقع السباب والمخاصمة بین اثنین فھناك سنن . ًما مثلھًویقول بذلك ویسمعھ حتى یذكره أیضا بتقوى هللا عز وجل، خاصة إذا كان صائ
ًتتعلق بالذي شتم وُسب، وسنن تتعلق بالذي یتكلم ویشتم، فاألصل أن اإلنسان ال یشتم الناس كما ذكرنا، وإذا كان صائما فإن األمر في حقھ  َُّ َِ

ُأشد، فإن تعدى وشتم سن للذي ُیشتم أن یقول َ د أن بین لنا المصنف رحمھ هللا أنھ یحرم على اإلنسان أن یسب وبع. إني صائم، إني صائم: ْ
َالغیر ویشتمھ في حال الصیام أو أن یصخب أو یجھل، شرع في بیان ما ینبغي على من خوطب بالجھل فُسب أو شتم أو انتھك عرُضھ أن  ِ ُ َُ ِ َّ َ

أنھ یقول : والصحیح) إني صائم، إني صائم: د أو شاتمھ فلیقلفإن سابھ أح: (لقولھ علیھ الصالة والسالم. إني صائم، إني صائم: یقول بلسانھ
یقول ذلك في نفسھ، وھذا ضعیف؛ ألن األصل حمل اللفظ على الحقیقة حتى یدل الدلیل على غیره، : ذلك بلسانھ ویسمعھا للشخص، وقیل

ٍما یلفظ مْن قْول : م یلفظھ، وقد قال تعالىھو اللفظ، والكالم النفسي الذي بداخل اإلنسان لیس بلفظ؛ ألنھ ل: القول) فلیقل: (وقولھ َ ِ ُِ ْ َ ] 18:ق[َ
إني : فإذا قال في نفسھ. إني صائم، إني صائم: فلیلفظ ھذا اللفظ فیقول: معناه) فلیقل: (ووصف القول بأنھ یلفظ، وقد قال علیھ الصالة والسالم

 ...... .من ھذا الوجھًأنھ لم یلفظ وحینئٍذ لم یقل، فال یعتبر مصیبا للسنة : صائم، فمعنى ذلك
 

 یسن تأخیر السحور
 

فعول من السحر، والسحر آخر اللیل قبل الفجر بساعة، تزید أو : وسن لھ أن یؤخر السحور، والسحور]. وتأخیر سحور: [قال رحمھ هللا
ما بین : ثالثة أجزاءھو السدس األخیر من اللیل، فتقسم اللیل على : تنقص على حسب طول اللیل وقصره في الشتاء والصیف، والسحر

غروب الشمس إلى طلوع الفجر، ثم بعد ذلك تأخذ نصف الجزء األخیر وھو السدس، فھذا السدس ھو السحر الذي انتھى إلیھ وتره علیھ 
وسطھ من كل اللیل قد أوتر رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم من أولھ وأ: (والسالم كما قالت أم المؤمنین عائشة كما في الصحیحین الصالة

ِوالُمْستغفرین باألْسحار : وھو أفضل األوقات لذكر هللا عز وجل كما قال تعالى) وانتھى وتره إلى السحر َِ َ ََ ِ ِ ْ َ وسمي السحور ]. 17:آل عمران[ْ
ًسحورا لوقوعھ في ھذا الوقت، والعرب تسمي الشيء بزمانھ، كما سمیت صالة الضحى؛ ألنھا تقع في الضحى، وعید األضحى؛ ألن 

فعل األكل في وقت السحر، سواء كان : ًأن السحور سمي سحورا بھذا، والسحور: یة تذبح في الضحى وھو أول النھار، فالمقصوداألضح
ًقلیال أو كثیرا، فمن أكل تمرة واحدة فقد تسحر؛ ألن النبي صلى هللا علیھ وسلم ذكر ھذا فقال فھو إذا أكل في السحور ولو تمرة ) ولو بتمرة: (ً

سحر، واألفضل أن یؤخر األكل إلى ھذا الوقت؛ ألنھ إذا أخر األكل إلى ھذا الوقت قویت نفسھ على العبادات وعلى الطاعات؛ واحدة فقد ت
وألنھ یخالف شریعة من قبلنا من الیھود والنصارى؛ ألنھم كانوا ال یأكلون إذا استیقظوا من نومھم وإنما یمسكون، فكان في شریعتھم أنھ إذا 

فھو یطعم ولو تمرة؛ حتى ) فرق ما بیننا وبینھم طعمة السحر: (لیھ األكل إلى الیوم الثاني، فلذلك قال صلى هللا علیھ وسلمنام أحدھم حرم ع
واألكل في وقت السحور مما یعین على أداء فریضة الفجر؛ ألن اإلنسان إذا وقام . یخالف الیھود، وحینئذ تكون فضیلة وقربة  عز وجل

إنھ أدعى ألن یحفظ صالتھ وأن یتمكن من أدائھا، لكنھ إذا تسحر أول اللیل ربما تساھل وقصر حتى یذھب وقت وحافظ على السحور؛ ف
لكن لو أكل من اللیل ثم نام واستیقظ في السحر ولم . أن األفضل لھ أن یتسحر: فالمقصود. الفجر علیھ، أو تفوتھ الجماعة فال یصلي معھا

ًإذا یؤخر . ھ سنة یثاب فاعلھا وال یعاقب تاركھا، وال تؤدي إلى اإلخالل، فھذه من السنن ومن الفضائلیأكل، وواصل فإنھ ال إثم علیھ؛ ألن
دخل وقت الفجر، وھذا من أفضل ما یكون، لكن ینبغي أن یكون ذلك مع حفظ وقت  السحور بحیث أنھ بمجرد انتھائھ من السحور یكون قد

أن تأخیر السحور شرطھ أن یضبط الوقت، أما إذا : لى شبھة فیتحرى ویتحفظ؛ فالمقصودالفجر، أما إذا كان یتساھل وال یضبط الوقت وع
كان على وجھ ال یأمن منھ اإلخالل فإنھ یمنع منھ؛ ألنھ ال یعقل أن یطلب السنة على وجھ یضیع بھ فریضة هللا عز وجل، وھذا ركن من 

 ...... .أركان اإلسالم
 

 سنیة تعجیل الفطر والمبادرة بھ
 

بذھاب الصفرة : ویسن أن یعجل الفطر من صیامھ، فبمجرد مغیب الشمس یبادر بالفطر، وقال بعض العلماء]. وتعجیل فطر: [رحمھ هللاقال 
یام إلى اللْیل : وھذا ھو السر في قولھ تعالى: التي تكون بعد المغیب حتى یقبل اللیل، قالوا ِثم أتموا الصِّ َّ َ ِ َ َ ُّ ِ َ ك جزء مع إمسا: أي] 187:البقرة[َُّ

وأشار إلى -  وأقبل اللیل من ھاھنا - وأشار إلى المغرب-إذا أدبر النھار من ھاھنا : (یسیر من اللیل، وعناه النبي صلى هللا علیھ وسلم بقولھ
ذه من ، كما ورد في الخبر عنھ علیھ الصالة والسالم، فھً)وأحب العباد إلى هللا أعجلھم فطرا(ویبادر بالفطر ) فقد أفطر الصائم -المشرق

الفضائل؛ لما فیھ من األخذ برخصة هللا عز وجل، وترك التنطع في الدین والتشدد؛ ألن التنطع ال خیر فیھ، والتنطع یھلك صاحبھ كما قال 
ًوال ینبغي لإلنسان إذا وقت لھ الشرع شیئا أن یجاوزه؛ فلما وقت لھ أن یبقى صائما إلى مغیب ) ھلك المتنطعون: (علیھ الصالة والسالم ً

 ...... .الشمس، فینبغي لھ إذا غابت الشمس أن یأخذ برخصة هللا عز وجل ویفطر
 

 سنیة الفطر على رطب أو تمر أو ماء والحكمة من ذلك
 

السنة أن یكون الفطر على رطب، والرطب أفضل من التمر، فإذا لم یجد الرطب ] فإن عدم فماء. على رطب، فإن عدم فتمر: [قال رحمھ هللا
أنھ كان إذا أفطر أفطر على ( لم یجد التمر حسا حسوات من ماء؛ لحدیث أنس رضي هللا عنھ عن النبي صلى هللا علیھ وسلم فالتمر، فإذا

وكان بعض العلماء یذكر في الطب . صلوات هللا وسالمھ علیھ) رطبات، فإن لم یكن أفطر على تمرات، فإن لم یكن حسا حسوات من ماء
لجسم، وأنھ یقابل ما في جوف اإلنسان من الشدة والحرارة، ویصلح بذلك البدن ویرتفق بھ، بخالف الماء أن للرطب خاصیة طیبة ل: النبوي
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ًفإنھ ینزل نزوال سریعا، ویفاجئ بھ أعضاء اإلنسان في جوفھ، فیستحبون أن یسبق بالرطب؛ ألن الرطب أقل انسیابا من التمر، والتمر أسرع  ً ً
ٌونخل طلُعھا ھضیم : ً كونھ ھضیما، كما أخبر هللا عز وجلثم في التمر فضائل من جھة. ًانسیابا ِ َ َ َْ َ ٍ ْ ًفھذا الطلع إذا كان رطبا فھو ] 148:الشعراء[َ

البلح، وھو الذي یكون عند : ًأفضل وأكمل، فإذا اكتمل استواؤه صار تمرا، ومن المعلوم أن أول ما یكون من ثمرة النخل ھو البسر، ویسمى
ًار، فتبقى البلحة على حالھا ویضربھا اللون، وھذه مرتبة اإلزھاء، فبعد أن تزھي تبدأ تستوي قلیال قلیال، فیبدأ اإلزھاء من اصفرار أو احمر ً

طرفھا األسفل باالستواء والنضج، وبعض التمرات تبدأ بالترطیب من أعالھا، وبعضھا تبدأ بالترطیب من أوسطھا؛ حكمة من هللا سبحانھ 
وما ھذه الطبیعة التي لیست برازقة وال . ھذا من خیرات الطبیعة: التي ترد على الطبیعیین الذین یقولونوتعالى، وھذا من أبلغ اآلیات 

فلو كان للطبیعیة دور في ذلك لكان الرطب إما أن یستوي من أسفلھ أو من أعاله أو من أوسطھ، فیتفق على حالة واحدة، فھذا ! خالقة؟
االختالف في الصور، واالختالف في الترطیب كما في الثمر، یدل على وحدانیة هللا عز وجل االختالف في األلوان واألشكال والخلقة، و

أن : فالمقصود. ووجوده؛ ألن ھذا یدل على وجود من فرق بین ھذه األحوال، ولذلك جعل هللا االختالف آیة على وحدانیتھ سبحانھ وتعالى
ًآخذا حكم ھذه الفضیلة، إذا لم یجد غیره، أما إذا كان بلحا فال یستحب؛ ألن البلح الرطوبة تبدأ من أسفلھا، فلو كان في بدایة الرطب یكون  ً

ًییبس في الحلق، ولھ أثر یضر باإلنسان؛ لكنھ إذا كان رطبا فإن لین االستواء یقابل خشونة ما فیھ من البلح فیعتدال، ویكون نزولھ إلى 
، ثم یأتي بعده التمر؛ ألن التمر ینساب أكثر من الرطب، والشيء إذا جاء برفق األمعاء برفق، وھذا یذكره بعض العلماء في الطب النبوي

فإذا انساب برفق امتصتھ األمعاء، ویكون ھذا أكثر وأبلغ في الرفق بالبدن، فجاءت الشریعة بطب : یقولون. للبدن صلح وانتفع بھ البدن
الرطب، ثم التمر، ثم الماء، وكرھوا أن یفطر على شيء فیھ نار، وفیھ األرواح وطب األبدان، فكان ھدیھ علیھ الصالة والسالم أن یبدأ ب

حدیث تكلم العلماء على سنده، واألطباء یؤكدون أنھ ال یستقیم؛ ألن الجوف حار بسبب الصیام، فإذا شرب الحار ال یكون مما یحمد للبدن، 
 في شرح حدیث أنس رضي هللا عنھ، وبین السبب في - علیھرحمة هللا-وكان بعض األطباء القدماء یذكرون ھذا، وأشار إلیھ بعض األئمة 

 ...... .كونھ علیھ الصالة والسالم یفطر على ھذا الوجھ، فال یستحبون الفطر بما فیھ نار أو باألشیاء الحارة؛ ألنھ ال یأمن منھا الضرر لنفسھ
 

 سنیة الدعاء عند اإلفطار والحكمة منھ
 

وأما ) ذھب الظمأ وابتلت العروق وثبت األجر إن شاء هللا: (یسن أن یقول ما ورد: أي) قول ما وردو]. (وقول ما ورد: [قال رحمھ هللا
فإنھ ضعیف، وإنما یدعو اإلنسان بما تیسر ولیس في ذلك توقیف؛ ولكن الھدي على أنھ إذا ) اللھم لك صمنا وعلى رزقك أفطرنا(الحدیث 

ثم لیتخیر من ( انتھى من الصالة قبل أن یسلم شرع لھ الدعاء، قال صلى هللا علیھ وسلم انتھى اإلنسان من العبادة یرجى لھ القبول؛ وإذا
أي الدعاء أسمع؟ : (وجعل ھذا الموضع موضع مظان اإلجابة، كما قال علیھ الصالة والسالم لما سئل عن مواضع اإلجابة) المسألة ما شاء

عند آخر الصالة، فھذا من مواضع اإلجابة، وبعد الصالة الزكاة، : توبات، یعنيأدبار الصلوات المك: قیل) أدبار الصلوات المكتوبات: قال
ْخذ مْن أْموالھم صَدقة تطھُِّرُھم وتزكیھم بھا وصلِّ علْیھم : ولذلك قال تعالى ْ ْ ِْ ِ َِ َ َ َ َ َ َ َِ ِّ ُ ُ َُ ََ ً ِ َِ فإذا أدى الزكاة دعا لھ النبي صلى هللا علیھ وسلم؛ ] 103:التوبة[ْ

وفي الصیام إذا انتھى من . ریضة وقام بحق هللا كأن هللا سبحانھ وتعالى یرحمھ، ویكون ذلك عاجل المكافأة لھ في الدنیافكلما انتھى من الف
صیامھ رجي لھ القبول، وفي الحج تجده إذا انتھى من موقفھ بعرفة، وأصبح في یوم العید الذي ھو تمام عشیة عرفة، یصلي صالة الصبح ثم 

ًشھدت ھذا الموضع ستین عاما أسأل هللا أن ال یجعلھ آخر العھد بھ فیردني هللا : قال بعض السلف. م بالمشعر ویدعویقف علیھ الصالة والسال
إن انتھاء اإلنسان من : أنھم یقولون: المقصود. وورد مثلھ عن الثوري رحمھ هللا. إلیھ، وإني ألستحیي أن أسألھ، فرجع فمات من عامھ

لیس ھناك لفظ معین یحد : إذا انتھى من أداء صیامھ یدعو ولیس فیھ توقیت، یعني:  ولذلك یقولون في الصیامالطاعة والقربة مظنة اإلجابة،
 ...... .بھ، وإنما یدعو بما تیسر

 
 ًاستحباب القضاء متتابعا وفائدتھ

 
یھ من براءة ذمة اإلنسان وأدائھ لحق ًویستحب أن یقضي رمضان متتابعا، وھذا االستحباب لما ف]. ًویستحب القضاء متتابعا: [قال رحمھ هللا

َّوما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضتھ : (أنھ بادر بأداء حق هللا عز وجل: هللا عز وجل؛ فإنھ ال یأمن الموت، ووجھ االستحباب
ً متتابعا، وذلك بأن یبدأ بعد انتھاء أیام االستحباب أن یكون القضاء: فكونھ یترك التأخیر ویبادر بالتقدیم، ھذا أفضل وأكمل؛ ولذلك قالوا) علیھ

العید بقضاء رمضان في الیوم األول، أما لو أفطر بعده في الیوم الثاني فقد تأخر عن إبراء ذمتھ، فكان خالف األفضل، واألفضل واألكمل 
ًأن یبادر، وأن یكون قضاؤه متتابعا، ولكن لیس بالزم، فلو قضى رمضان متفرقا أجزأه؛ ألن هللا ق َفعدة مْن أیام أخر : الً َ َُ ٍ َّ ِ َِ ٌ ] 184:البقرة[َّ

لكن ھنا . تقع مع وجود الفاصل بالفطر وباإلجماع على أن المراد بھا أي أیام، ما دام أنھا تصح للقضاء، فیستوي في ذلك أن تقع مرتبة أو
 إلى أیام الشتاء حیث یطول لیلھا ویقصر أن البعض ربما یؤخر قضاء رمضان إلى أوقات یكون القضاء فیھا أخف، كأن یؤخر: مسألة، وھي

 ...... .یفوتھ األفضل واألكمل: قالوا. نھارھا، ویكون تأذیھ بضرر الصیام والعطش أقل وأخف
 

 حكم من أخر قضاء رمضان إلى رمضان آخر من غیر عذر
 

وال یجوز أن یؤخر قضاء ]. ین لكل یوموال یجوز إلى رمضان آخر من غیر عذر، فإن فعل فعلیھ مع القضاء إطعام مسك: [قال رحمھ هللا
أن قضاء رمضان إذا أفطر : توضیح ھذا. رمضان إلى دخول رمضان آخر من غیر أن یوجد لھ عذر، أما لو وجد لھ عذر فإنھ یجوز لھ ذلك

 رمضان الثاني وأنت لم أنت بالخیار أن تقضي متى ما شئت، بشرط أن ال یدخل علیك: ًاإلنسان یوما أو یومین أو أكثر لعذر فإنما نقول لھ
إن كان یكون علي الصوم من رمضان فال أقضیھ إال في : (وما الدلیل على ذلك؟ حدیث عائشة رضي هللا عنھا في الصحیح قالت. تصم
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 فكانت تؤخر قضاء رمضان إلى شعبان، وھذا یدل على أن القضاء موسع، ولذلك یذكر). شعبان لمكان رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم مني
َفعدة مْن أیام أخر : ًالعلماء ھذه المسألة مثاال على الواجب الموسع، ودل على ھذا القرآن في قولھ َ َُ ٍ َّ ِ َِ ٌ لكن إطالق القرآن یقید بما ] 184:البقرة[َّ

: ، نقول لھفإذا دخل رمضان آخر ولم یصم نظرنا. جاء عن أم المؤمنین عائشة رضي هللا عنھا بما ذكرناه؛ وذلك بأن ال یدخل رمضان آخر
أنت بالخیار في صیامك إن شئت أن تصوم من الشھر األول أو الثاني أو الثالث؛ لكن إذا دخل شعبان فحینئٍذ ننظر فیھ، إن بقي من شعبان 
قدر األیام التي علیك من رمضان األول وجب علیك الصیام، فلو كانت علیھ عشرة أیام فإنھ یجب علیھ أن یصوم من الیوم العشرین؛ ألن 
یوم الثالثین یحتمل أن یكون من رمضان، ویحتمل أن یكون من شعبان، وحینئٍذ یصوم یوم عشرین والواحد والعشرین ثم ما بعده حتى یتم 

صم من الرابع والعشرین، فیصوم الیوم الرابع والعشرین والخامس والعشرین : ًوأما إذا كان علیھ مثال خمسة أیام فنقول لھ حینئٍذ. العدة
العشرین، حتى ال یصل إلى یوم الشك، الحتمال أن یكون من رمضان؛ فإذا بقي على قدر األیام التي علیھ من شعبان تعین علیھ والسادس و

كالصالة إذا دخل وقتھا فإن اإلنسان . ًالواجب الموسع یصیر مضیقا في آخره إذا بقي على قدر فعلھ: الصوم، وھذا یمثل لھ العلماء فیقولون
 بالجماعة، كأن یكون في سفر أو نحوه، فلھ أن یؤخرھا إلى آخر وقتھا وال حرج، فحینئٍذ إذا بقي على قدر فعلھا تعینت ًإذا لم یكن ملزما

ال أرید أ : إما أن یقول: فإذا بقي من شعبان على قدر األیام التي علیھ فال یخلو من حالتین. علیھ، وانتقل الواجب الموسع إلى الواجب المضیق
وھي أن یكون : وأما الحالة الثانیة. ً ویترك الصیام مع القدرة علیھ؛ فھو آثم شرعا، وسیأتي بیان الحكم-  السالمة والعافیةنسأل هللا-ن أصوم 

ًمعذورا كالمرأة الحائض یصیبھا الحیض، أو تصیر نفساء في ھذه الفترة؛ فإذا كان معذورا فحینئٍذ ینتقل قضاؤه إلى ما بعد رمضان الثاني  ً
: ھناك تفصیل في مسألتك: لم أستطع قضاء رمضان األول حتى دخل رمضان الثاني، تقول: فمن سألك وقال. لبھ، وال إثم علیھبدون أن نطا

وھل علیھ الكفارة أو ال؟ فیھ . ًإن كنت قد قصرت عند بقاء المدة التي علیك من رمضان األول قبل رمضان الثاني فحینئٍذ أنت آثم شرعا
ًیكفر، فیطعم عن كل یوم ربع صاع، وإذا كان علیھ أربعة أیام یطعم صاعا كامال، فكل مسكین یعطیھ ربع صاعالجمھور على أنھ : قوالن ً .

وھذا أقوى؛ ألن الحدیث الذي دل على الكفارة ضعیف؛ ولكن العمل عند جماھیر . ال یجب علیھ إال القضاء واالستغفار: وقال بعض العلماء
 ...... .ذا كفر فھو أفضل حتى یخرج من الخالفالعلماء على المطالبة بالكفارة، وإ

 
 حكم من مات وعلیھ صوم

 
إن مات المكلف وفي ذمتھ صوم واجب علیھ، كصوم رمضان أو صوم نذر، فإنھ یصوم عنھ ولیھ؛ لما ثبت ] وإن مات وعلیھ صوم: [قولھ

فأمر ). من مات وعلیھ صوم صام عنھ ولیھ: (لم قالفي الصحیح من حدیث عبد هللا بن عباس رضي هللا عنھما أن النبي صلى هللا علیھ وس
النبي صلى هللا علیھ وسلم الولي أن یحل محل ُمْولیھ إذا مات ذلك المولي ولم یصم، وھذا أصل عند جمع من العلماء رحمھم هللا، إال أن 

أن الحكم عام في كل صیام : حیحولكن الص. ّبعض أھل العلم فرق بین صوم رمضان وصوم النذر، ورأوا أن الحدیث خاص بصوم النذر
: ألن القاعدة تقول: ًوثانیا. مفروض؛ وذلك ألن النبي صلى هللا علیھ وسلم عندما سئل عن صوم النذر نبھ بھ على سائر الصیام المفروض

ضي تخصیص الحكم فكون السؤال ورد على النبي صلى هللا علیھ وسلم عن صیام النذر ال یقت) إن العبرة بعموم اللفظ ال بخصوص السبب(
بھ، إذ كانت العلة في النذر وغیره واحدة؛ والسبب في ذلك أن النبي صلى هللا علیھ وسلم أمر في صیام النذر بالقضاء بعد الموت، وذلك 

وم النذر فدل ھذا على أنھ ال فرق بین ص) ِأرأیت لو كان على أمك دین: (ًلكون النذر دینا كما بین النبي صلى هللا علیھ وسلم ذلك بقولھ
ًویستوي في ھذا الولي أن یكون ذكرا أو أنثى، . ًوغیره، والمھم أن یكون الصوم واجبا على المیت، فیشمل صوم رمضان وصوم النذر

ًویستوي في المیت أن یكون ذكرا أو أنثى، فالرجل یقضي عن المرأة والمرأة تقضي عن الرجل، فاالبن الذكر یقضي عن والدتھ، وكذلك 
جنس : والمراد بذلك) من مات وعلیھ صوم صام عنھ ولیھ: (ى تقضي عن والدتھا؛ وذلك ألن النبي صلى هللا علیھ وسلم قالالبنت األنث

 ...... .الولي
 

 حكم من مات وعلیھ حج
 

لة الحا: من مات وعلیھ حج، سواء كان حج فرض كأن یموت ولم یحج، ومن مات ولم یحج فعلى حالتین: أي]. أو حج: [قال رحمھ هللا
َأن یكون مستطیعا الحج وفرط في ذلك حتى مات، فحینئٍذ یجب أن ُیخرج من مالھ على قدر الحج عنھ ویحج عنھ: األولى ْ أن : والحالة الثانیة. ًّ

إنھ ال یجب : ًیموت ولم یجب علیھ حج؛ وذلك ألنھ لم یتمكن؛ بسبب عجز مالي، ویكون معذورا حینئذ وال یجب علیھ الحج، ومـن ثم قالوا
لیھ أن ُیحج عنھ، وھكذا لو كانت امرأة فال یجب أن یحج عنھا بعد الموت، فیستوي الرجال والنساء، المقصود أنھ ال یؤمر الولي بالحج عن ع

إن البدل یأخذ حكم : (وأما إذا كان الحج غیر واجب علیھ فال یجب على ورثتھ؛ ألن القاعدة تقول. ُمولیھ إال إذا وجب الحج على ذلك الُمولي
فالولي بدل عن األصیل الذي ھو المیت، فإذا لم یجب الحج على المیت، فمن باب أولى أن ال یجب قضاؤه على ورثتھ، وعلى ) لمبدل عنھا

ّھذا فإنھ إذا وجب الحج على میت ولم یحج وفرط حج عنھ ولیھ ّوھكذا إذا كان الحج واجبا بالنذر، كأن یكون حج حجة اإلسالم ثم قال. َّ َ ً : 
َ أن أحج وأطلق ثم مات فیبقى النذر في ذمتھ على القول ببقائھ بعد الموت، وإن كان بعض العلماء یسقطھ؛ ألنھ قد صار في عداد ما ال َّعلي َ ْ َ َ

ھ َّففي ھذه الحالة إذا لزمھ الحج ُیحج عنھ إذا قصر وفرط فیھ، ویؤخذ من مال. یملكھ، ویسقط عنھ كما یسقط النذر إذا لم یكن في ملك اإلنسان
فإذا كان الذي فرط في الحج وھو المیت قد وجب علیھ الحج من : ّوللعلماء تفصیل في مسألة المفرط في الحج. على قدر ما یحج بھ الغیر عنھ

لو أنھ فرط في الحج وھو من أھل : میقات بعید، فإن ولیھ ومن یرید أن یحج عنھ ینبغي علیھ أن یحرم بالحج من ھذا المیقات البعید، فمثالھ
ًلمدینة وقصر في ذلك، ومات ولم یحج، فإن ولیھ إذا أراد أن یحج عنھ وكان من أھل الطائف، أو من أھل الریاض مثال، فإن میقات أھل ا

الطائف والریاض أقرب من میقات المدینة، فحینئٍذ یلزمھ أن یحرم من میقات المدینة؛ ألن الحج وجب على األصل من المدینة من میقات 
 ...... .ج من ھو ُمْبَدل عنھ مما ھو دون المیقات األبعد الواجباألبعد، فال یح
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 حكم من مات وعلیھ اعتكاف

 
استحب لولیھ أن یعتكف عنھ، وھذا مبني على العبادات البدنیة التي : أو كان علیھ اعتكاف، كأن نذر أن یعتكف، قالوا]. أو اعتكاف: [قولھ

 ال تمكن فیھا النیابة، فال ینـزل الولي منـزلة المیت، كأن یموت وعلیھ صالة؛ فإنھ باإلجماع ال یدخلھا التناوب، وأما إذا كانت العبادة بدنیة
ورخص في الصوم لورود النص، وقیس االعتكاف على الصوم ونزل منزلتھ، . یقضي الولي الصالة عن المیت؛ ألنھا عبادة بدنیة محضة

ِي منـزلة المیت؛ وإنما جاز ذلك في العبادات البدنیة الُمشتركة مع المال، كالحج والصوم وإال فاألصل أن العبادات البدنیة ال ینـزل فیھا الول َ ْ
 ...... .لورود النص باستثنائھ، وبقي ما عدا ذلك على األصل الموجب لعدم دخول النیابة فیھ

 
 حكم من مات وعلیھ صالة نذر

 
أصحھما أن الصالة ال تقضى عن المیت، وبعض أھل العلم :  في الصالة عنھأو كان علیھ صالة نذر، فللعلماء وجھان]. أو صالة نذر: [قولھ

ِّأنھم یسلمون بأن األصل في العبادات : نفسھ، ووجھ ذلك یفرق بین الصالة المفروضة في األصل وبین الصالة التي فرضھا المكلف على
لكن ورد الحدیث أن المرأة لما سألت النبي صلى هللا علیھ فال یصلي حي عن میت، وال یصلي حي عن حي، . البدنیة أنھ ال تدخلھا النیابة

فھذا یدل على أن العبادة البدنیة : ّوسلم عن ولیھا الذي مات وعلیھ صوم نذر، فأمرھا النبي صلى هللا علیھ وسلم أن تصوم عنھ، قالوا
إن النذر : ذر، فأبقوا الفریضة على األصل، ثم قالواًالمحضة وھي الصوم تدخلھا النیابة إذا كانت نذرا؛ ألن السؤال وقع من المرأة عن الن

ًوبناء على ذلك ألحقوا الصالة المنذورة، فإذا نذر أن یصلي مائة ركعة أو یصلي عشرین . ینـزل فیھ الولي منزلة ُمولیھ إذا توفي ولم یفعلھ
 ...... .أقوى أنھ ال تدخل النیابة في مثل ھذاركعة ونحو ذلك، وتوفي ولم یقم بھذه الصالة، یقوم ولیھ بالصالة عنھ، واألول أشبھ و

 
 استحباب الصوم عن المیت من ولیھ

 
استحب لولیھ أن ینزل منزلة المیت فیقوم بقضاء ما على المیت، وفي بعض األحیان البد من اإلفراد في الولي، ]. استحب لولیھ قضاؤه: [قولھ

ًم، فلو كان على میتھم صوم مائة یوم وھذا الصوم نذره مفرقا، فإنھ في ھذه الحالة وفي بعض األحیان یمكن لألولیاء أن یقتسموا ما على میتھ
وأما إذا كان الصوم ال یدخلھ االشتراك كأن ینذر . یمكن أن تفرق المائة على األولیاء، ویصوم ھذا عشرة أیام وھذا عشرة أیام حتى یتم العدد

تى القیام بھذا النذر إال من واحد من األولیاء، فحینئذ ینتدب أحدھم ویصوم عن صیام شھر بعینھ، فإنھ في ھذه الحالة ال یمكن أن یتأ
 ...... .میتھ

 
 األسئلة

 
 حكم بلع ما علق بین األسنان بعد طلوع الفجر

 
طعام بین األسنان ما كان من فضالت ال: ًما كان عالقا بین األسنان من أثر السحور فابتلعھ الصائم ھل یفطر أم ال أثابكم هللا؟ الجواب: السؤال

بعد طلوع الفجر الصادق   وقام وبلعھا أو وجد طعمھا في حلقھ-كبقایا اللحم أو بقایا الخبز- مما ال یشق التحرز عنھ؛ فإنھ إذا خللھ وأخرجھ 
ًعامدا لذلك؛ فإنھ یفطر قوال واحدا عند العلماء رحمة هللا علیھم ستاك ثم یبصق ما استاكھ فإنھ یخرج ھذه الفضالت ویتفلھا، أو ی: وعلى ھذا. ًً

  .وما بقي من وضر ذلك الطعام، وهللا تعالى أعلم
 

 حكم استخدام معجون األسنان للصائم
 

نعم، بالنسبة : ھل نستطیع أن نقیس معجون األسنان على العلك بحیث نحكم بفطره إذا وجد طعمھ في حلقھ أثابكم هللا؟ الجواب: السؤال
حلقھ أفطر، أما لو استاك بالمعجون ثم تمضمض ونظف فمھ حتى ذھبت مادة المعجون فحینئٍذ ال یؤثر؛ لمعجون األسنان إذا وجد طعمھ في 

ًألن الفم من الخارج كما ذكرنا، كما لو استاك بمسواك؛ فإن ھذا ال یضر، لكن لو تحلل المعجون ووجد طعمھ في حلقھ فإنھ یعتبر مفطرا، 
  .وهللا تعالى أعلم

 
 ة دون الكفارةوجوب القضاء على المكرھ

 
ًأشكل علي أن المكرھة ال كفارة علیھا، وعلیھا القضاء علما بأن الطارئ واحد وھو اإلكراه، فلم لم نرفع الكل أثابكم هللا؟ الجواب: السؤال َّ :

یوجد فیھا الجرأة التي من بالنسبة لإلكراه یسقط عنھا وال كفارة، والسبب في ذلك أن الكفارة بمثابة العقوبة على الجرأة، فإذا كانت مكرھة لم 
أجلھا وجدت الكفارة، أي أننا أسقطنا عن المرأة المكرھة على الجماع الكفارة لكونھا لم تتعد حدود هللا عز وجل، وحصل منھا ھذا الشيء 

من باب خطاب الوضع، لكن في القضاء . وھي كارھة، فحینئذ ال وجھ ألن تطالبھا بالكفارة حتى تجبر ما في نفسھا من الجرأة على حدود هللا
  .فحینئذ تطالب بضمان حق هللا؛ ألنھ من باب حكم الوضع ال من باب حكم التكلیف، وهللا تعالى أعلم
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 حكم ماء المضمضة المتبقي في الفم بالنسبة للصائم

 
ًضة إذا كان موجودا في الفم، أو بالنسبة لماء المضم: بعد الوضوء أحسست في فمي ماء المضمضة، ما حكم بلعھ أثابكم هللا؟ الجواب: السؤال

أما إذا كانت بقایا المضمضة، وھي التي تكون مع . بقایا المضمضة موجودة في الفم فیجب إلقاؤھا، فإن بلعھا فإنھ یكون في حكم الشارب
ًر قوال واحدا عند العلماء، اللعاب فھذا مما العلماء اغتفره؛ ألنھ یشق التحرز عنھ، فلو أبقى بعض الماء من المضمضة ثم ازدرده، فإنھ یفط ً

  .وآخر دعوانا أن الحمد  رب العالمین. أما لو بقیت بقایا الماء مما ھو مع اللعاب ومصاحب للعاب فإن ھذا ال یضر
 

 ]1[ باب صوم التطوع -شرح زاد المستقنع 
 

ًلقد شرع الصیام فرضا ونفال، وما ذلك إال لعظیم أجره وثوابھ، ومما ندب إلى صیامھ  صیام الست من شوال، وأیام البیض، واإلثنین :ً
والخمیس، ویوم عرفة، وعاشوراء، وشھر المحرم، وما ذلك إال لیبقى العبد على صلة دائمة با عز وجل عن طریق الصیام، فالصیام 

 .یطھر النفس، ویكسر الشھوة، ویحصل التقوى التي ھي الغایة والحكمة من مشروعیتھ
 

 فضل صیام التطوع
 

.  هللا الرحمن الرحیم الحمد  رب العالمین، والصالة والسالم على أشرف األنبیاء والمرسلین، سیدنا محمد وعلى آلھ وصحبھ أجمعینبسم
ّتفعل من الطاعة، والمراد بذلك زیادة الطاعة والتقرب  عز وجل بفعل : التطوع] باب صوم التطوع: [یقول علیھ رحمة هللا: أما بعد

قسم أوجبھ هللا عز وجل وفرضھ على المكلف، كصیام رمضان، وصیام الكفارات، وصیام : حھ أن الصوم ینقسم إلى قسمینالصوم، وتوضی
منھ ما ھو مطلق، : وصیام النافلة. ٍوقسم ثان ال یجب على المكلف وھو صیام النافلة. النذر، فھذا یلزم المكلف بھ نفسھ فیجب علیھ القیام بھ

فالمؤلف لما فرغ من . شاء، ومنھ ما ھو مقید، ندب الشرع إلیھ وحث العباد علیھ، وھذا أفضل من النوع الذي قبلھكأن یصوم من األیام ما 
إن صیام التطوع تجبر بھ : یقول العلماء. بیان أحكام الصیام الواجب، شرع رحمھ هللا في بیان أحكام الصوم الذي ال یجب على المكلف

بما ثبت في الحدیث عنھ علیھ : واستدلوا لذلك.  الفرض جبر هللا نقص صیام الفریضة بصیام النافلةًالفریضة، فلو أن إنسانا أخل بصوم
: قالوا) . انظروا ھل لعبدي من تطوع: إن أول ما یحاسب عنھ العبد من عملھ الصالة، فإن كان فیھا نقص قال هللا لمالئكتھ: (الصالة والسالم

فھذا یدل : قالوا) ثم سائر عملھ على ذلك: (لنوافل والتطوع؛ ألن النبي علیھ الصالة والسالم قالفھذا یدل على أن نقص الفرائض یكمل من ا
وعلى ھذا فمن فوائد صیام التطوع من فوائده أن هللا یجبر بھ . ًنفلھا مكمال لفریضتھا على أن سائر األعمال یفرق بین فرضھا ونفلھا، فیكون

: تطوع زیادة قربة وامتثال وطاعة  عز وجل، فتزید من محبة هللا للعبد كما في الحدیث الصحیحتقصیر العبد في الفرائض، ثم إن صیام ال
فالتقرب بالنوافل یزید من حسنات العبد ویرفع من درجتھ، ویوجب محبة هللا للعبد، وبقدر ) . ّوال یزال عبدي یتقرب إلي بالنوافل حتى أحبھ(

والسبب في . كون أقرب لمحبة هللا، فأولى الناس بمحبة هللا من حافظ على النوافل وأكثر منھاحرص اإلنسان على فعل النوافل والطاعات ی
ًذلك أنھ یفعل شیئا لم یلزمھ هللا بھ بل ترك لھ الخیار، فصدق في طاعتھ ومحبتھ  عز وجل فتطوع، ویشمل ذلك الطاعات البدنیة من صالة 

في ھذا الموضع : كأن المصنف رحمھ هللا یقول. ا اإلنسان من مالھ ونحو ذلك من القربوصیام، والنوافل المالیة كالصدقات التي ینفقھ
ذھب بعض العلماء إلى أن أفضل الطاعات وأشرفھا الصیام؛ والسبب في  سأذكر لك جملة من األحكام والمسائل المتعلقة بصیام التطوع، وقد
حتى قال بعض أصحاب اإلمام الشافعي رحمة هللا على .  إلى هللا عز وجلذلك أن الصیام یقوم على اإلخالص، واإلخالص ھو أحب األعمال

َوإذا قاُموا إلى الصالة قاُموا كسالى : إن الصیام أفضل من الصالة؛ والسبب في ذلك أن الصالة ربما دخلھا الریاء، كما قال تعالى: الجمیع ََ َُ َ َِ َّ ِ َِ
َُّیراُءون الناس وال یذكُرون هللا إال ِ َ َّ َ َ َ َ َ َُ ْ ً قلیال َّ ِ إال الصوم فإنھ لي وأنا أجزي : (ولكن في الصیام قال هللا عز وجل في الحدیث القدسي]. 142:النساء[َ

إنھ من أفضل الطاعات فریضة ونافلة، ففي الفرائض ھو أفضل من بقیة الفرائض، وفي النوافل نافلتھ أفضل من : ففضلوا الصیام، وقالوا) بھ
والصحیح أن الصالة . ا أن االستكثار من الصوم أفضل من االستكثار من بقیة النوافل إذا كانت تشغل عنھّوعلى ھذا خرجو. بقیة النوافل

؛ وألنھا عماد الدین؛ وألن )استقیموا ولن تحصوا واعلموا أن خیر أعمالكم الصالة: (قال أفضل من الصیام؛ ألن النبي صلى هللا علیھ وسلم
العمل أحب إلى هللا عز وجل ؟ : أي (-من حدیث عبد هللا بن مسعود رضي هللا عنھ: ما في الصحیحینك-النبي صلى هللا علیھ وسلم لما سئل 

وال شك في أن صیام التطوع لھ . فالصالة أفضل من الصیام؛ لكن المراد ھنا اإلشارة إلى تفضیل صیام التطوع) الصالة على وقتھا: قال
ًمن صام یوما : ( الصیام لوجھ هللا عز وجل إال مؤمن، وقد قال علیھ الصالة والسالمفضیلة عظیمة، ومنزلة شریفة كریمة، وال یحافظ على

ًفي سبیل هللا شدیدا حره باعد هللا عن وجھھ النار سبعین خریفا  ...... .فھذا یدل على فضیلة الطاعة والتقرب  سبحانھ وتعالى بالصیام) ً
 

 صیام أیام البیض وحقیقتھا
 

الیوم الثالث عشر : من ھدي رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم صیام أیام البیض، وأیام البیض ھي: أي]. یام أیام البیضیسن ص: [قال رحمھ هللا
وقد ثبت بذلك حدیث أبي . ھي الثاني عشر والثالث عشر والرابع عشر، والصحیح األول: والرابع عشر والخامس عشر، وقال بعض العلماء

، )أن النبي صلى هللا علیھ وسلم أمره بصیام الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر: (واحد من األئمةذر الذي رواه الترمذي حسنھ غیر 
إن صیامھا سنة : ّوُوصفت ھذه األیام بكونھا أیام بیض؛ ألن السماء تبیض من شدة ضیاء القمر؛ والسبب في ذلك اكتمال ضوئھ، وقال العلماء

ًیھ وطائفة من أصحابھ إلى المنع من صیام أیام البیض ومنع تحریھا، ولعل اإلمام مالكا رحمھ هللا وذھب اإلمام مالك رحمة هللا عل. ومستحب
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ُّلم یبلغھ الحدیث في ذلك، وإن كان بعض العلماء یرى أن اإلمام مالكا كان یشدد في صیام أیام البیض أول األمر، ثم لما ثبتت عنده السنة  ً
ُّإنما منع منھا أول األمر؛ ألنھ لم تثبت عنده السنة، وھذا عذر لألئمة : وقال بعض أصحابھ. ھاّخفف في ذلك، بل روي عنھ أنھ كان یصوم

رفع المالم، : الذین ربما یؤثر عنھم القول بخالف السنة؛ لعدم اطالعھم علیھا، كما قرر ذلك اإلمام شیخ اإلسالم رحمھ هللا في كتابھ النفیس
فالصحیح أن صیام أیام البیض قربة ومستحب وأنھ . ب االختالف بین األئمة، رحمة هللا علیھماإلنصاف في بیان أسبا: وكذلك صاحب كتاب

أن أیام البیض ھي : الوجھ األول: وللعلماء فیھا وجھان. ھي الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر: لیس بممنوع، وأیام البیض كما قلنا
أوصاني خلیلي رسول هللا صلى : (ا في الصحیح من حدیث أبي ھریرة رضي هللا عنھاألیام الثالثة التي ندب إلى صیامھا من كل شھر، كم

الصحیح ) ثالثة أیام من كل شھر: (فقولھ) أن أصوم ثالثة أیام من كل شھر، وأن أوتر قبل أن أنام، وبركعتي الضحى: هللا علیھ وسلم بثالث
األیام البیض غیر : وقال بعض العلماء. من كل شھر أن تكون األیام البیضأنھا ھي األیام البیض، وأن أفضل ما یكون من صیام ثالثة أیام 

ًصمت ثالثا من كل شھر فصم الثالث عشر والرابع عشر  إذا: (والصحیح أنھا ھي الثالث؛ لحدیث أبي ذر رضي هللا عنھ. األیام الثالث
كون األیام البیض، وقد جاءت السنة بخالف تنوعي ولیس فھذا حدیث صریح في أن األیام الثالثة من كل شھر أفضل ما ت) . والخامس عشر

فیھ تضاد في الروایات واألحادیث، فقد ثبت عنھ علیھ الصالة والسالم أنھ كان یصوم الثالثة أیام من غرة كل شھر، وجاء في روایة أنھ كان 
قال الحافظ ابن حجر رحمة . ثاء واألربعاء والخمیسیصوم السبت واألحد واإلثنین إذا وافقت أول الشھر، فإذا كان الشھر الثاني صام الثال

لعل الحكمة في ذلك أن یعدل بین األیام صلوات هللا وسالمھ علیھ، فكان إذا وافق بدایة الشھر صام السبت واألحد واإلثنین كما : هللا علیھ
الروایة أنھ كان یصوم الثالثة األیام من غرة كل وجاءت . جاءت عنھ الروایة، وإذا كان الشھر الذي یلیھ صام الثالثاء واألربعاء والخمیس

ُّھذه الثالث التي ھي من كل شھر تنوعت السنة بھا، فتارة تكون من غرة الشھر، وتارة تكون من أوسط الشھر : شھر، فیقول بعض العلماء
ل على أیام مخصوصة؛ فالصحیح والخالف ھنا خالف تنوع ولیس بخالف تضاد، بأن تحم. في األیام البیض، وتارة تكون من آخر الشھر

إنما كانت الغرة؛ ألنھا مبادرة بالخیر؛ : قالوا. واألقوى أن النبي صلى هللا علیھ وسلم فعل جمیع ذلك توسعة؛ ألن الناس یختلفون في أحوالھم
لخیر ومسابقة إلى الطاعة، وذلك ألن صیام الثالثة األیام من كل شھر سنة مستحبة، فاألفضل أن تبادر بھا في أول الشھر؛ ألنھ مسارعة إلى ا

وأما إذا لم یتیسر لك صیام الغرة، فإنك تصوم الثالث عشر . مندوب ومرغوب فیھ، ویكون صیام اإلنسان لھ على ھذا الوجھ قربة وطاعة
وعلى ھذا . اسعتنتقل إلى منتصف الشھر، فإذا لم یتیسر لك أولھ وأوسطھ صمت آخره، واألمر في ذلك و: والرابع عشر والخامس عشر، أي

 ُّفإن صیام الثالثة األیام من كل شھر األفضل أن تكون األیام البیض، وال حرج أن تكون من غرة الشھر لورود السنة عن النبي صلى هللا
 وھي الیوم المنھیات، إلى أن ھذه األیام:  ومنھم الحكیم الترمذي في كتابھ- كما نبھ بعض األطباء-وقد ذكر بعض العلماء . علیھ وسلم في ذلك

الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر، یكتمل فیھا ضیاء القمر ویكثر فیھا األرق ویشتد فیھا ھیجان الدم، فالصوم یخفف من ھذا ویكون 
 فجمعت السنة بین خیر الدین والدنیا، وعلى ھذا ففي صیام األیام البیض علة أخرى مع كونھا قربة  عز وجل، فإنھا. فیھ لطف بالبدن

ومن بعد الخامس عشر ینكسر ضوء القمر، ویكون األرق . تتضمن الرفق بالبدن من ھیجان الدم في لیالي البیض عند اكتمال واشتداد الضوء
ّأخف من أیام الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر، وھذا أمر معروف لمن جرب ذلك في النوم تحت السماء مباشرة، فإن األرق في 

 ...... .ویكون أكثر من غیرھا كما ال یخفىھذه األیام یشتد 
 

 صیام اإلثنین والخمیس
 

ویسن صیام یومي اإلثنین والخمیس، وھما یومان تعرض فیھما األعمال على هللا عز وجل، وقد : أي]. واإلثنین والخمیس: [قال رحمھ هللا
تعرض األعمال على هللا في كل إثنین : (-الصحیح عنھكما في الحدیث -كان النبي صلى هللا علیھ وسلم یصوم اإلثنین والخمیس، وقال 

ًتفتح أبواب الجنة كل إثنین وخمیس فیغفر لكل عبد مسلم ال یشرك با شیئا، إال اثنین بینھما شحناء، : (وجاء في الروایة األخرى) . وخمیس
ِأنظرا ھذین حتى یصطلحا: فیقال ْ یشمل ھذا أن تكون القطیعة في حدود األیام : علماءقال بعض ال. وھذا من شؤم القطیعة والعیاذ با) َ

إذا كانت في حدود الثالثة األیام أن توافق یوم إثنین، فتكون بینھ وبین : المسموح بھا، وھي حدود الثالثة األیام، أو تكون قد جاوزت، قالوا
وقد جاءت . الرحمة لھ، نسأل هللا السالمة والعافیةًرجل قطیعة فیقطعھ یوما ویوافق ذلك یوم إثنین، فیمنع من حصول ھذا الخیر من إصابة 

، وقد صححھ غیر واحد من العلماء ) ھجر المسلم سنة كسفك دمھ: (حدیث أبي داود : أولھا: ُّفي السنة ثالثة أدلة تدل على شؤم القطیعة
ًحتى تصل في جرمھا وقدرھا جرم من قتل نفسا إنھ إذا ھجر المسلم أخاه سنة كاملة، فإنھ تتراكم علیھم الذنوب : رحمة هللا علیھم، یقولون

بدون حق؛ ألنھ ال یأمن خالل ھذه السنة من الحقد علیھ والضغینة علیھ، فتجتمع علیھ مظالم القلب ومظالم اللسان، فال یأمن من غیبتھ وال 
فإن النبي صلى هللا علیھ وسلم أراه هللا لیلة فحدیث لیلة القدر، : وأما النص الثاني. یأمن من الوقیعة فیھ، مع ما في القطیعة نفسھا من إثم

ُأبي وأبو حدرد األسلمي رضي هللا عنھما في َدْین لھما، فتخاصما : القدر، فأثناء بیانھا لھ تالحى رجالن واختصما، ووقعت بینھما الفتنة وھما
فمن شؤم : قال بعض العلماء. فعت لیلة القدروتشاجرا حتى ارتفعت أصواتھما في المسجد، فشوشا على رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم وُر

تعرض األعمال على هللا في كل إثنین  فھذا الحدیث، وھو كونھ: وأما األمر الثالث. الخصام والخالف أن هللا رفع ھذا الخیر العظیم عن األمة
ّوب إلیھ، ومفضل لمكان عرض األعمال على هللا وأما بالنسبة لصیام اإلثنین والخمیس فمند. ًوخمیس، فال یغفر لإلنسان إذا كان قاطعا ألخیھ

َألنھ إذا ُعرض العمل : قال بعض العلماء. والحال أني صائم: أي) فأحب أن یعرض عملي وأنا صائم: (عز وجل، قال علیھ الصالة والسالم ِ
عتھ فیحصل على الخیرین، فإن كان وھو صائم فھو مظنة أن ُیرحم العبد، وأن یتجاوز هللا عز وجل عن إساءتھ، وأن یتقبل ما كان من طا
ًعبدا طائعا فھو أحرى أن یتقبل هللا طاعتھ، والقبول ھو خیر ما یطلبھ اإلنسان من ربھ إذا عمل العمل ًوأما إن كان مسیئا فیكون مظنة أن . ً

 ...... .یرحمھ هللا عز وجل ویغفر لھ
 

 أقوال العلماء في صیام الست من شوال والراجح منھا
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من صام : (یندب لھ صیام ست من شوال؛ ألن النبي صلى هللا علیھ وسلم قال كما في الصحیح: أي]. وست من شوال: [قال رحمھ هللا

والست من شوال یستوي أن تقع مرتبة أو تقع متفرقة، ویجزئھ أن یصوم اإلثنین ) ًرمضان وأتبعھ ستا من شوال كان كمن صام الدھر
ي بھا أن یعرض عملھ وھو صائم فیحصل على الفضیلتین؛ ألن المقصود من صیام اإلثنین والخمیس ینوي بھا الست من شوال، وینو

وتقع الست من شوال إذا كان اإلنسان علیھ قضاء من . والخمیس أن یعرض العمل والعبد صائم، وھذا یقع في حالة نیتھ عن ست من شوال
ّھ یجزئھ، ویحصل ھذه الفضیلة والخیر؛ ألن قولھ علیھ الصالة ًرمضان، فلو أخر قضاء رمضان ولم یصمھ وصام ستا من شوال قبل فإن

یشمل صیام ) من صام رمضان: (إن قولھ: خرج مخرج الغالب، یعني على األصل من صیامھ، أو یقال) من صام رمضان: (والسالم
 أن یصوم الست قبل صیام رمضان؛ وقال بعض العلماء كما ھو مذھب طائفة من الحنابلة والشافعیة ال یجزئ. رمضان بعینھ وصیام القضاء

: القضاء؛ ألن قولھ ًوالصحیح أنھ یجزئ أن یصوم ستا من شوال قبل. وذلك ألنھ لم یصم رمضان؛ وألنھ ال یتأتى منھ أن یتنفل وعلیھ فریضة
ضان، فالبد وأن یكون علیھا لو أخذ بظاھره لم یدخل النساء في ھذه الفضیلة؛ ألن المرأة البد وأن یأتیھا العذر أثناء رم) من صام رمضان(

إنھا إذا صامت بعد انتھاء یوم العید صامت قضاءھا ثم صامت الست، فإنھا قد صامت رمضان وحینئٍذ یحصل لھا الفضل، : فإذا قیل. قضاء
إنما على غیر ظاھره؛ و) من صام رمضان: (یستوي أن تصوم من شعبان أو تصوم من غیره، ویكون قولھ علیھ الصالة والسالم: نقول

ًالمراد أن یجمع العدد وھو ست وثالثون، فإذا كان اإلنسان قد صام ستا وثالثین، فإنھ یستوي أن تكون أیام رمضان أصال أو قضاء، ثم  ً ً
ًیصوم ستا من شوال فحینئٍذ یكون محصال لھذه الفضیلة سواء سبق القضاء أو تأخر أنھ لو قیل بأنھ البد من تقدم : ومن األدلة على ذلك. ً

ًقضاء، فإن المرأة النفساء یأتیھا النفاس ویستمر معھا شھر رمضان كلھ، وقد یستمر معھا خمسة وعشرین یوما مثال، فكیف ستصوم ستا ال ًً
ًمن شوال؟ ال یتأتى لھا بحال أن تصیب ھذا الفضل، فعلمنا أن المراد من ذلك إنما ھو المبادرة بالخیر بصیام رمضان أصال أو قضاء،  ً

أما كونھ یتنفل وعلیھ فرض فھذا ال إشكال فیھ؛ ألن الفرض إذا . ك أن یكون قضاؤه من شوال أو یكون قضاؤه من غیر شوالویستوي في ذل
ًكان موسعا فإنھ ال حرج أن یتنفل صاحبھ، بدلیل ما لو أذن أذان الظھر فإنھ یجوز للمسلم أن یصلي الراتبة القبلیة مع أنھ مخاطب بالفرض، 

ّإن كان یكون علي الصوم من : (ُّاء رمضان وقتھ واسع كما ثبتت بذلك السنة الصحیحة في حدیث أم المؤمنین عائشة ألن الوقت واسع، وقض
ًوبناء على ذلك فال حرج أن یصوم . واإلجماع على ھذا) رمضان فال أقضیھ إال في شعبان لمكان رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم مني

یدل داللة واضحة على أنھا ) إن كان یكون علي الصوم من رمضان فال أقضیھ إال في شعبان: (القضاء بعد صیام الست، وحدیث عائشة 
كانت تتنفل قبل الفریضة، ولذلك كانت تصوم الست؛ ألن النبي صلى هللا علیھ وسلم كان یندب إلیھا، والغالب أنھا كانت تصوم، وثبت عنھا 

یح واألقوى أنھ یجوز أن یؤخر القضاء إلى ما بعد الست، لكن األفضل واألكمل وعلى ھذا فإن الصح. في الروایة أنھا صامت یوم عرفة
ًلإلنسان أن یقدم قضاء رمضان ثم یصوم الست من بعد ذلك، وھذا أكمل من عدة وجوه، فضال عن كونھ خروجا من الخالف، فإنھ أفضل لما  ً

ًصیام ست من شوال مندوب إلیھ، خالفا للمالكیة الذین یشددون في صیام ف. ًفیھ من المعاجلة والمبادرة بإبراء الذمة، وذلك مندوب إلیھ شرعا
إن : وللعلماء خالف في سبب كراھیة اإلمام مالك لصیام الست، فقیل. ُست من شوال، وأثر عن اإلمام مالك أنھ كره صیام الست من شوال

ض اآلن، فأصبح الناس في أیام العید یضیقون على أنفسھم مع الناس كانوا بمجرد فطرھم بعد یوم العید یبتدئون صیام الست كما یفعلھ البع
إنما كره متابعتھا بعد العید؛ حتى ال : وقال بعضھم .أنھا أیام عید، ولذلك كره ھذه المبادرة والمعاجلة بصیام الست بمجرد انتھاء یوم العید

ن باب سد الذرائع، ومن أصول مالك رحمة هللا علیھ التي ُیظن أنھا من رمضان، فیأتي زمان یعتقد الناس أنھا كالفرض والواجب، فكان م
إنھ كان یكره تتابعھا، وھي أن : وقیل. ًبالمنع من الصیام على ھذا الوجھ سدا للذریعة: القول بسد الذرائع، فكان یقول: بنى علیھ مذھبھ

ًیصومھا ستا سردا وراء بعضھا؛ حتى ال یعتقد أن ذلك فرض، والصحیح أنھ ُیشرع أن یص ًوم ستا من شوال سواء أوقعھا متتابعة أو أوقعھا ً
ولذلك ثبت في . بعد یوم العید، أو فرقھا؛ ألن السنة أطلقت، لكن األفضل الذي تطمئن إلیھ النفس، أن اإلنسان یترك أیام العید للفرح والسرور

فال : (، كما جاء في حدیث عبد هللا بن حذافة )شربإنھا أیام أكل و: (الحدیث الصحیح عن النبي صلى هللا علیھ وسلم أنھ قال في أیام منى
ولذلك تجد الناس یتضایقون . ال تبعد فھي قریبة ، فإذا كانت أیام منى الثالثة لقربھا من یوم العید أخذت ھذا الحكم، فإن أیام الفطر) تصوموھا

إني صائم، وقد جاء عنھ علیھ الصالة والسالم : م فقالإذا زارھم اإلنسان في أیام العید فعرضوا علیھ ضیافتھم، وأحبوا أن یصیب من طعامھ
نافلة، فقال لھ النبي صلى هللا علیھ : إني صائم، أي: أنھ لما دعاه األنصاري إلصابة طعامھ ومعھ بعض أصحابھ، فقام فتنحى عن القوم وقال

اصة في الیوم الثاني والثالث، فإن اإلنسان یأنس فحینما یدخل الضیف في أیام العید، خ) . ّإن أخاك قد تكلف لك فأفطر وصم غیره: (وسلم
ویرتاح إذا رأى ضیفھ یصیب من ضیافتھ، كونھ یبادر مباشرة في الیوم الثاني والثالث بالصیام ال یخلو من نظر، فاألفضل واألكمل أن 

 صاحب الولیمة لھ حق على اإلنسان ّیطیب اإلنسان یطیب خواطر الناس، وقد تقع في ھذا الیوم الثاني والثالث بعض الوالئم، وقد یكون
ًكأعمامھ وأخوالھ، وقد یكون ھناك ضیف علیھم فیحبون أن یكون اإلنسان موجودا یشاركھم في ضیافتھم، فمثل ھذه األمور من مراعاة صلة 

فضیلتان المتساویتان وكانت أنھ إذا تعارضت ال: (والقاعدة تقول. الرحم وإدخال السرور على القرابة ال شك أن فیھا فضیلة أفضل من النافلة
ًفضال عن أن صلة الرحم الشك أنھا من -، )ُإحداھما یمكن تداركھا في وقت غیر الوقت الذي تزاحم فیھ األخرى، أخرت التي یمكن تداركھا

ًأفضل القربات فصیام ست من شوال وسع الشرع فیھ على العباد، وجعلھ مطلقا من شوال كلھ، فأي یوم من شوال یجزئ ما  . عدا یوم العیدّ
ًبناء على ذلك فال وجھ ألن یضیق اإلنسان على نفسھ في صلة رحمھ، وإدخال السرور على قرابتھ ومن یزورھم في یوم العید، فیؤخر ھذه 

سان فیھ الست إلى ما بعد األیام القریبة من العید؛ ألن الناس تحتاجھا إلدخال السرور وإكرام الضیف، وال شك أن مراعاة ذلك ال یخلو اإلن
 ...... .من حصول األجر، الذي قد یفوق بعض الطاعات كما ال یخفى

 
 فضل صیام شھر هللا المحرم بعد رمضان

 
ألن النبي صلى هللا علیھ وسلم ندب إلى صیامھ، وھو أول الشھور من السنة القمریة وھو شھر هللا  :أي]. وشھر المحرم: [قال المصنف
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واألفضل أن یستكثر من الصیام من . لم قد بین أن أفضل الصوم بعد شھر رمضان صوم شھر هللا المحرمالمحرم؛ والنبي صلى هللا علیھ وس
إن ھذا الشھر اختص بفضیلة، ولذلك یحرص : قال العلماء. شھر محرم، وأفضلھ یوم عاشوراء كما سینبھ علیھ المصنف رحمة هللا علیھ

ذو القعدة وذو الحجة وشھر هللا المحرم، وواحد فرد : حرم ثالثة منھا سرد، وھياإلنسان على صیامھ وھو من األشھر الحرم، واألشھر ال
 ...... .وھو رجب كما ثبت ذلك عن النبي صلى هللا علیھ وسلم في خطبتھ یوم حجة الوداع

 
 األقوال في صیام یوم عاشوراء والراجح منھا

 
 المحرم أن یصوم الیوم العاشر، وھو یوم عاشوراء، وھو الیوم الذي نجى وآكد صیام شھر هللا: أي] وآكده العاشر ثم التاسع: [قال رحمھ هللا

أن النبي صلى هللا علیھ وسلم لما قدم المدینة وجد : (هللا فیھ موسى من فرعون، كما ثبت في الصحیح من حدیث ابن عباس رضي هللا عنھما
نحن أولى بموسى : یھ موسى من فرعون، فقال صلى هللا علیھ وسلمإنھ یوم نجى هللا ف: الیھود تصوم یوم عاشوراء، فسأل عن ذلك؟ فقالوا

. ُإن یوم عاشوراء كان فریضة في أول األمر ثم نسخ برمضان: منھم من یقول: وللعلماء في عاشوراء قوالن). منكم، فصامھ وأمر بصیامھ
والدلیل . ًسخت فرضیتھ برمضان وأصبح مستحباوالصحیح أنھ كان فریضة ثم ن. لم یكن فریضة وإنما كان سنة ولم یجب: ومنھم من یقول

ًھذا یوم كتب هللا علیكم صیامھ، فمن أصبح منكم صائما فلیتم صومھ، ومن : (أن النبي صلى هللا علیھ وسلم أمر الصحابة قال: على ذلك
 األولى من الھجرة، وفي السنة وھذا في السنة. فھذا حدیث صریح في الداللة على أنھ كان فریضة) ًأصبح منكم مفطرا فلیمسك بقیة یومھ

الثانیة نزلت فرضیة شھر رمضان فنسخت فرضیة صیام عاشوراء، وبقي صوم یوم عاشوراء على الندب واالستحباب ال على الحتم 
 فیھ ًواإلیجاب، وصیام عاشوراء من شكر هللا عز وجل على نعمتھ، فصامھ علیھ الصالة والسالم شكرا  عز وجل؛ ألن هللا عز وجل دمغ

والمسلم یفرح بما . الباطل ونصر فیھ الحق، وأظھر فیھ أولیاءه وكبت فیھ أعداءه، فھو شكر  عز وجل على عظیم نعمتھ وجزیل منتھ
یصیب إخوانھ المسلمون من الخیر والنعمة، وتصیبھ الغبطة بذلك، وھذا یدل على أن األنبیاء كانوا كاألمة الواحدة، وأن فرحھ علیھ الصالة 

ِالم إنما ھو تبع لفرح نبي هللا وكلیمھ موسى علیھ وعلى نبینا أفضل الصالة وأزكى السالموالس ثم لما صام عاشوراء بعد ذلك قال علیھ . َ
ألصومن التاسع مع العاشر؛ ألن األصل بقاء العاشر، ولم ینص على رفع : أي) لئن عشت إلى قابل ألصومن التاسع: (الصالة والسالم

فلما كانت . بلفظ محتمل أن یصوم التاسع وحده أو یصوم التاسع والعاشر، فبقي ما كان على ما كان) ومن التاسعألص: (العاشر فقال
ّالنصوص تنص على العاشر، وتبین فضیلتھ وأن صومھ یكفر السنة الماضیة كما جاء الخبر بذلك عن النبي صلى هللا علیھ وسلم بقي العاشر 

وذلك أنھ علیھ الصالة والسالم كان في أول األمر . ألصومن التاسع مع العاشر مخالفة للیھود: أي) عألصومن التاس: (كما ھو، فصار قولھ
یحب موافقة أھل الكتاب خاصة حینما كان بمكة؛ ألن أھل الكتاب كانوا أھل دین سماوي، وكان المشركون على الوثنیة، فكان یحب موافقة 

 انتقل إلى المدینة كان الیھود یؤذون رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم ویزعمون أنھ یأخذ من فلما. أھل الكتاب إلغاظة أھل الشرك والوثنیة
: أي) لئن عشت إلى قابل ألصومن التاسع: (دینھم، فأصبحت الموافقة ھنا محظورة، وقصد علیھ الصالة والسالم مخالفتھم، ومن ذلك قولھ

 ...... .ألصومن التاسع والعاشر مخالفة للیھود
 

 اب صیام التسع األول من ذي الحجةاستحب
 

ویندب صیام التسعة األیام، وھي الیوم األول والثاني والثالث والرابع والخامس والسادس والسابع : أي]. وتسع من ذي الحجة: [قال رحمھ هللا
اع؛ ألن النبي صلى هللا علیھ وسلم وأما الیوم العاشر فھو یوم عید النحر، وال یجوز صومھ باإلجم. والثامن والتاسع من أول شھر ذي الحجة

یوم عید الفطر، ویوم عید األضحى، وھما یوم ضیافة من هللا سبحانھ وتعالى وكرامة، ولذلك ال یصومھما المؤمن؛ : نھى عن صوم یومین
مھ بشھر ذي القعدة وأتم ویجب الفطر فیھما حتى ولو كان اإلنسان یصوم صیام كفارة، ككفارة القتل، فلو صام صیام كفارة القتل فابتدأ صیا

شھر ذي القعدة، ثم شرع في شھر ذي الحجة، فإنھ إذا كان یوم النحر وھو یوم العید وجب علیھ الفطر، وال یقطع ذلك تتابع صیامھ، فیصوم 
للصوم؛ ألن النبي التسعة األیام األول من شھر ذي الحجة، وما ورد عن أم المؤمنین عائشة رضي هللا عنھا من النفي ال یقتضي عدم السنیة 

یا  :ما من أیام العمل الصالح فیھن أحب إلى هللا عز وجل من عشر ذي الحجة، قالوا(صلى هللا علیھ وسلم قال كما في الحدیث الصحیح 
ھذا الحدیث فدل ). وال الجھاد في سبیل هللا إال رجل خرج بنفسھ ومالھ ولم یرجع بشيء من ذلك: وال الجھاد في سبیل هللا ؟، قال! رسول هللا

على فضیلة العمل الصالح المطلق في العشر، ولم یفرق صلوات هللا وسالمھ علیھ بین الصوم وال غیره، واألصل أن العام یبقى على عمومھ 
ًوأیا ما كان . حتى یرد ما یخصصھ، وما ورد عن أم المؤمنین من نفي صومھ علیھ الصالة والسالم للعشر من ذي الحجة فھذا مبلغ علمھا

ُال یبعد أن النبي صلى هللا علیھ وسلم یترك صیام الشيء مع سنیتھ وفضیلتھ، أال تراه علیھ الصالة والسالم فضل صیام نبي هللا داود ولم ف
ًیكن یصوم یوما ویفطر یوما، فندب إلى ذلك بالقول، فنقول صیام تسع من ذي الحجة مندوب إلیھ بالقول وال یفتقر إلى داللة الفعل، فنفي : ً

وألنھ علیھ الصالة والسالم إن لم یكن یصمھا . ود الصوم منھ علیھ الصالة والسالم لتسع ذي الحجة ال تقتضي عدم الوجود، فھو مبلغ علموج
فقد دل على فضیلة صیامھا بالقول، فلم یفتقر ذلك إلى وقوع الفعل منھ، ومثلھ صیام یوم وإفطار یوم، حیث ندب إلیھ وفضلھ وجعلھ من 

وألنھ علیھ الصالة .  وأحبھ إلى هللا عز وجل، وھو صیام نبي هللا داود، ومع ذلك لم یكن یفعل ذلك علیھ الصالة والسالمأفضل الصیام
والسالم كان یحب أن یفعل العمل ویتركھ خشیة أن یفترض على األمة، كما ثبت في الحدیث الصحیح عن أم المؤمنین عائشة رضي هللا عنھا 

ال یكره صیام تسع من ذي الحجة، بل من األفضل صیامھا، فإذا كان یوم النحر فإنھ یجب فطره وال یجوز وأرضاھا، وعلى ھذا فإنھ 
 ...... .صومھ

 
 فضیلة صیام یوم عرفة لغیر الحاج
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نة عن ُّأن فضیلة صیام یوم عرفة ثبتت بھا الس: أي. ویسن صیام یوم عرفة لغیر حاج بھا: أي]. ویوم عرفة لغیر حاج بھا: [قال رحمھ هللا

أحتسب عند هللا أن یكفر السنة : (النبي صلى هللا علیھ وسلم، ومن صام یوم عرفة فإنھ یكفر السنة الماضیة والسنة الباقیة قال وفي الحدیث
هللا ولكن الحاج األفضل لھ أن یفطر؛ ألن النبي صلى هللا علیھ وسلم شرب قدح اللبن وھو واقف بعرفة صلوات ) . الماضیة والسنة الباقیة

وسالمھ علیھ، وذلك لما اختصم الصحابة ھل ھو صائم أو مفطر، فُبعث إلیھ بقدح من لبن فشربھ صلوات هللا وسالمھ علیھ وھو قائم یدعو 
ُّفدل ھذا على أن السنة واألفضل واألكمل أن ال یصوم، وقد جاء عن أم المؤمنین عائشة رضي هللا عنھا أنھا كانت تصوم یوم . عشیة عرفة

 یعني دفع الناس من عرفة - كانت تصوم یوم عرفة حتى إذا ابیض ما بینھا وبین الحاج : ( ولكن األفضل كما روى مالك في الموطأعرفة،
وال شك أن األفضل والسنة واألكمل للحاج أن ال یصوم یوم عرفة؛ والسبب في ذلك أنھ إذا صام یوم ).  دعت بفطورھا فأفطرت- وأفاضوا 

عاء، ویضعف عن الذكر، وتأتي ساعات العشي التي ھي أفضل ما في الموقف واإلنسان منھك، وقد یشتغل بتھیئة عرفة فإنھ یضعف عن الد
فطوره قبل غروب الشمس، وھذا الوقت وقت دعاء وابتھال ومناجاة  عز وجل، ولذلك كان التقوي بالفطر أفضل؛ ألنھ یحقق المقصود من 

األفضل أن : ومن ھنا كانت سنة النبي صلى هللا علیھ وسلم الفطر، قال العلماء.  مثل ھذا الموقفالنسك من إصابة الدعاء ورجاء اإلجابة في
ًیحج اإلنسان راكبا مع أن الحج ماشیا أكثر مشقة وأكثر تعبا، واألصول تقتضي أنھ أعظم أجرا؛ لكنھم قالوا ً ً ًاألفضل أن یكون راكبا؛ ألنھ إذا : ً

 ...... . بالنبي صلى هللا علیھ وسلمًكان راكبا قوي على العبادة وتأسى
 

 أفضل صوم التطوع صیام یوم وإفطار یوم
 

ُّوأفضل صیام التطوع صوم یوم وفطر یوم، وبذلك ثبتت السنة الصحیحة كما في : أي]. وأفضلھ صوم یوم وفطر یوم: [قال رحمھ هللا
ًبي هللا داود، كان یصوم یوما ویفطر یوماأحب الصیام إلى هللا صیام ن: (الصحیح عنھ علیھ الصالة والسالم أنھ قال وھذا أقصى ما یكون ) ً

فال یجوز صیام ) . ال صام من صام األبد: (ال یشرع أن یصوم األیام كلھا، ولذلك قال: من صیام النافلة، وال أفضل من ھذا الصیام، أي
ًویفطر یوما، وھذا یدل على سماحة ھذا الدین ویسره، وأنھ ال ًالدھر؛ ألن النبي صلى هللا علیھ وسلم نھى عن ذلك؛ وإنما یصوم اإلنسان یوما 

فال یجوز ) ھلك المتنطعون: (أما أنا فأصوم وال أفطر قال علیھ الصالة والسالم: ولذلك لما قال الرجل. خیر في التنطع والتشدد في العبادات
ًیسرد المرء الصوم؛ وإنما یصوم یوما ویفطر یوما، وھو أقصى ما یؤذن فیھ م ن صیام التطوع؛ ألن عبد هللا بن عمرو بن العاص رضي هللا ً

فأمره أن ) . ال أفضل من ھذا: (عنھما لما سأل النبي صلى هللا علیھ وسلم أنھ یطیق أكثر من صیام یوم وإفطار یوم قال علیھ الصالة والسالم
ًیقتصر على ھذه الفضیلة التي ھي غایة الصوم، وھي أن یصوم یوما ویفطر یوما،  ویستوي في ذلك أن یوافق یوم اإلثنین أو ال یوافقھ، فإذا ً

ًكان اإلنسان یرید أن یصوم یوما ویفطر یوما فإنھ یتمسك بذلك ویسیر علیھ، سواء وافق اإلثنین والخمیس أو خالفھما؛ ألنھ یحصل على  ً
ًحت ھذا الصوم تحقیقا لفضیلة الشرع؛ ألنھ لو یغتفر ما دونھا من الفضائل، وتصبح مندرجة ت: ولذلك یقولون. أعلى المراتب في الصیام

ًأدخل اإلثنین بأن یكون صائما یوم األحد ثم أتبعھ باإلثنین فإنھ حینئٍذ تفوتھ فضیلة ھي أكمل من صیام اإلثنین، ألنھ إذا صام اإلثنین فكأنھ 
ًیوما ویفطر یوما، ویصوم اإلثنین والخمیس إن لم یجمع بین الفضیلتین فیصوم : وقال بعض العلماء. صام األبد ألنھ یعتبر كأنھ سرد الصوم ً

ًیوافقھما الصیام، وھذا القول الثاني لھ وجھ، فلو صام یوما وأفطر یوما وصام اإلثنین والخمیس فال حرج علیھ، كما لو لم یوافق صومھ یوم  ً
 ...... .یصوم ذلك الیوم وال حرج علیھ: عرفة ویوم عاشوراء، فإنھم یقولون

 
 بصوم وغیرهإفراد رجب 

 
 ُكانت العرب تعظم شھر رجب في الجاھلیة، فبقیت ھذه العادة في اإلسالم، فنھي عن إفراد رجب]. ویكره إفراد رجب: [قال رحمھ هللا

وتخصیصھ بالعبادات، وكان عمر رضي هللا عنھ وأرضاه یضرب على أیدي المترجبین، أي الذین یفضلون شھر رجب ویخصونھ بالصیام 
ُّطر، وكان رضي هللا عنھ شدیدا علیھم في ذلك، وُحق لھ ذلك إحیاء للسنة وإماتة للبدعة، فلم یكن علیھ الصالة والسالم یخص ویلزمھم بالف ً ً

وتوسع الناس في ذلك حتى فضلوا ھذا الشھر على غیره من الشھور، وال شك أنھ من األشھر الحرم، ولكن ال ُیخص . شھر رجب بفضائل
ذكار، وال یخص بالصلوات، وال یعتقد في أیامھ وال في لیالیھ؛ ألنھ لم تثبت بذلك نصوص صحیحة ال في الكتاب بالعبادات، وال یخص باأل

واألحادیث التي وردت في تخصیص شھر رجب بالصیام والقیام والفضائل في منتصفھ، وفي لیلة سبع وعشرین، كلھا من . وال في السنة
على رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم، والتي ال یجوز لمسلم أن یعتقد نسبتھا إلى رسول هللا األحادیث الضعیفة، بل المكذوبة والموضوعة 

فال یجوز لھ أن یفرد شھر رجب بالصیام، لكن لو صام فیھ اإلثنین . ًصلى هللا علیھ وسلم فضال عن أن یتدین ویتقرب إلى هللا عز وجل بھا
 ...... .جب وغیره على حٍد سواءوالخمیس، وكذلك أیام البیض فال حرج؛ ألن ھذا في ر

 
 إفراد یوم الجمعة بصوم

 
وكذلك الجمعة ال یجوز إفرادھا بصوم؛ ألن النبي صلى هللا علیھ وسلم لما دخل على أم المؤمنین وھي : أي]. والجمعة: [قال رحمھ هللا
وھذا یدل على . فأمرھا بالفطر) فأفطري: قالال : وھل تریدین أن تصومي الغد ؟ قالت: ال، قال: ھل صمت الخمیس؟ قالت: (صائمة سألھا

بل النھي ألن یوم الجمعة یوم فیھ صالة فإذا صام : وقال بعض العلماء. حرمة تخصیص یوم الجمعة بصیام، ألن ھذا یؤدي إلى الغلو فیھ
ًجمعة لكان مشروعا للنساء؛ ألنھ ال ضعف عن الصالة، واألقوى أن العلة ھي االعتقاد في الیوم والمبالغة فیھ، بدلیل أنھ لو كان من أجل ال

ًوبناء على ذلك فالذي یقوى ویترجح أن العلة ھي الغلو في الیوم، وھو یوم عید للمسلمین، وھو أفضل أیام األسبوع كما ال . جمعة علیھن
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وإذا نذر . وم ھو األولى واألحرىًإن العلة كونھ عیدا والعید ال یصام، لكن ما ذكرناه من خوف الغلو في ھذا الی: یخفى، وبعض العلماء یقول
ًالمسلم صوم یوم من الشھر كالخامس عشر أو الثاني عشر أو الثالث عشر ووافق نذره یوم الجمعة جاز لھ؛ ألنھ فرض، وھكذا إذا صام یوما 

 ...... .ًقبلھ وھو یوم الخمیس أو یوما بعده وھو یوم السبت فإنھ ال حرج علیھ
 

 إفراد یوم السبت بصوم
 

وكذلك یحرم أن یخص السبت بصوم؛ وذلك ألن الیھود تعظم ھذا الیوم، فإذا صام یوم السبت كان كما لو : أي]. والسبت: [حمھ هللاقال ر
قصد الجمعة؛ ألنھ إذا ُحظر علینا أن نصوم یوم الجمعة وھو یوم عیدنا، كذلك یحظر علینا أن نخص یوم السبت بصیام لما فیھ من معنى 

ًلكن لو أن یوم السبت وافق یوما من األیام البیض فإنھ یشرع صیامھ، وھكذا لو صام الجمعة وأحب أن یصوم . ي الجمعةالتعظیم كما ذكرنا ف
ال تصوموا یوم السبت : (وأما نھیھ علیھ الصالة والسالم في قولھ. معھا السبت فال حرج علیھ، ألن النصوص صحیحة في الداللة على ذلك

دیث تكلم العلماء على سنده وفیھ اضطراب، والعمل عند جمع من أھل العلم على ضعفھ لقوة االضطراب فیھ، فھو ح) إال فیما افترض علیكم
واألدلة صحیحة صریحة في صیام یوم ). إن الحدیث الحسن ال ُیعارض ما ھو أصح منھ: (لكن على القول بتحسینھ فإن القاعدة تقول

شك أن الحدیث الحسن ال یرتقي إلى معارضة الحدیث الثابت الصحیح، كما قال بعض عاشوراء ویوم عرفة، وھي ثابتة في الصحیحین، وال 
ال تصوموا یوم السبت إال فیما : (وھو في الحجة كالصحیح ودونھ إن صیر للترجیح فإذا جئنا ننظر إلى قولھ: الفضالء في الحدیث الحسن

دبھ إلى صیام یوم عرفة، فإننا نرى أن ھذه النصوص أقوى وأسعد مع أمره علیھ الصالة والسالم بصیام یوم عاشوراء ون) افترض علیكم
في األعوام الماضیة أن یصوم یوم عرفة؛ ألنھ وافق السبت؛  ُّوأوفق للسنة، وأما المبالغة في النھي إلى درجة أن البعض منع بعض الناس

. تلف في إسناده على األحادیث التي ھي أصح وأثبتوألن النبي صلى هللا علیھ وسلم نھى عن ذلك فھذا ضعیف؛ ألنھ تقدیم للحدیث المخ
إضافة إلى أن عمل جماھیر السلف رحمة هللا علیھم من األمة والعلماء واألجالء، على أنھ ال حرج في صیام یوم عرفة ویوم عاشوراء ولو 

ُّة إلى أن السنة لم تنص على ذلك، فإن النبي إضاف. ٌوافقت یوم السبت، ولم یمنع ذلك أحد منھم إذا وافقت یوم السبت ولم ینص على المنع منھ
ومن المعلوم أن صوم عرفة وعاشوراء قد یوافق السبت فقد ندب إلى ) ًوبالغ في االستنشاق إال أن تكون صائما: (صلى هللا علیھ وسلم قال

 المحدثین وأئمة أھل الحدیث كـأبي ومذھب بعض. إال أن یوافق السبت، وھو علیھ الصالة والسالم أرعى لحرمات هللا: صیامھما، ولم یقل
 ...... .أن النھي عن صیام یوم السبت منسوخ، وقد أشار إلى ذلك بعد روایتھ للحدیث: داود وغیره

 
 عن صیام یوم الشك النھي

 
 من رمضان، وقد المراد بذلك یوم الشك، وھو الیوم الثالثین من شعبان؛ ألنھ یشك فیھ ھل ھو من رمضان أو لیس]. والشك: [قال رحمھ هللا

ال تقدموا رمضان : (ثبت عن النبي صلى هللا علیھ وسلم في األحادیث الصحیحة كحدیث عبد هللا بن عمر أن النبي صلى هللا علیھ وسلم قال
وأشار المصنف إلى ھذه ) . من صام یوم الشك فقد عصى أبا القاسم صلى هللا علیھ وسلم: (وفي الحدیث الصحیح) بصوم یوم أو یومین

 ...... .المسألة ھنا؛ ألن صیام یوم الشك یكون على سبیل النافلة في حالة تحقق أنھ من شعبان
 

 حكم صیام أعیاد الكفار
 
 

وال یجوز صوم یوم عید الكفار؛ ألنھ تعظیم لھ، وال یجوز للمسلم أن یشابھ الكفار في تعظیمھم ألیام : أي]. وعید الكفار: [قال رحمھ هللا
 ...... .أعیادھم

 
ًحرمة صوم العیدین فرضا ونفال ً 

 
ویحرم على المسلم أن یصوم یومي العید، والمراد بذلك یوم عید الفطر ویوم عید األضحى؛ : أي]. ویحرم صوم العیدین ولو في فرض[

سلم یأكل من وذلك ألنھما یوم ضیافة من هللا سبحانھ وتعالى، فیوم عید الفطر یفطر الناس فیھ من الصوم، ویوم عید األضحى فإن الم
ویحرم علیھ أن یصوم یوم النحر ویوم الفطر ولو كان في صیام فرض، فلو كان علیھ كفارة قتل . أضحیتھ التي تقرب فیھا  سبحانھ وتعالى

د وُیتابع ًفصام شھر شعبان كامال ثم صام رمضان ثم أراد أن یستتم الشھر الثاني بشوال فإنھ یفطر یوم العید ثم یصوم الیوم الثاني من العی
 علي أن أصوم یوم عید الفطر أو یوم عید النحر فإنھ ال یصوم الیومین؛ ألنھ معصیة وقد نھى : وعلى ھذا فلو نذر وقال. صیامھ بعد ذلك

 ...... .النبي صلى هللا علیھ وسلم عن صوم ھذین الیومین
 

 النھي عن صیام أیام التشریق لغیر الحاج المتمتع والقارن
 
وال یصام أیام التشریق كما في حدیث عبد هللا بن حذافة رضي هللا عنھ أن النبي صلى هللا ].  التشریق إال عن دم متعة وقرانوصیام أیام[

فھي أیام أكل وشرب فال یصومھا اإلنسان، إال الحاج الذي لم ) وبعال(وفي روایة ) إن أیام منى أیام أكل وشرب: (أمره أن ینادي علیھ وسلم
فالثالثة األیام من الحج یصومھا إذا أحرم بحجھ . وال دم القران، فإنھ یصوم ثالثة أیام في الحج وسبعة أیام إذا رجع إلى أھلھیجد دم المتعة 
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في الیوم السادس كأن یصوم الیوم السادس والسابع والثامن، فإذا لم یتیسر لھ ذلك فإنھ یصوم أیام التشریق، ویشمل ذلك الیوم الحادي عشر 
 ...... . والثالث عشروالثاني عشر

 
 األسئلة

 
 جواز جعل أیام البیض من الست من شوال

 
لو صام الثالثة األیام : علمنا أنھ یجوز إدراج اإلثنین والخمیس تحت ست من شوال، ولكن ماذا عن األیام البیض أثابكم هللا؟ الجواب: السؤال

إنھا مقصودة لشھر شوال فال یحصل االندراج، : ج، وقال بعض العلماءالبیض، ونواھا عن ست من شوال فإنھ یجزیھ وحینئذ یحصل االندرا
  .وهللا تعالى أعلم. لكن األشبھ واألقوى أنھ یحصل االندراج، وھذا آخر ما رجعت إلیھ في المسألة

 
 حكم القبلة للمعتكف

 
ِوال تباشُروُھن وأنتم عاكفون في :  ألن هللا عز وجل قالالقبلة للمعتكف ال تجوز؛: ما حكم القبلة بالنسبة للمعتكف أثابكم هللا؟ الجواب: السؤال ِ َّ َِ َ َ َ َُ ُ ْ ُْ َ

ِالمساجد  ِ َ َ وھذا أمر یخطئ فیھ بعض طالب العلم، یظن أنھ كما جازت القبلة للصائم أنھا تجوز للمعتكف، وفي المعتكف شيء ] 187:البقرة[ْ
َوال : وقد قال تعالى. ًجھ؛ ألن في االعتكاف شغال عن الزوجة وغیرھالیس في الصائم، ولذلك انعقد اإلجماع على أنھ ال یقبل المعتكف زو

ِتباشُروُھن وأنتم عاكفون في المساجد  ِ ِ َّ ِِ َ َ َ َ َ َْ ُ ُ ْ ُْ وقد كان علیھ الصالة والسالم یدخل بیتھ ولم یقبل أم المؤمنین عائشة رضي هللا عنھا، ] 187:البقرة[َ
: ده، فالمعتكف ال یجوز لھ أن یقبل المرأة وال أن یباشرھا، وإذا قبلھا قال جمع من العلماءوإنما كان یمضي لحاجتھ فإذا فرغ انطلق إلى مسج

  .وهللا تعالى أعلم. فسد اعتكافھ وبطل
 

 حكم إفطار المؤذن قبل األذان
 

التقدیم عند ازدحام الفضائل، ھذه المسألة في الحقیقة تنبني على : ھل المؤذن یفطر قبل األذان أو بعد أن یؤذن أثابكم هللا؟ الجواب: السؤال
یفطر ثم : یأكل التمرة أو یحتسي من الماء ثم یؤذن، فھذا وجھ من یقول: فالسنة أن یبادر اإلنسان بالفطر، فالمؤذن إذا بادر بالفطر فإننا نقول

ة وتأخر فرد عن إصابة ھذه السنة، أنھ یؤذن ثم یفطر؛ ألنھ إذا أذن أصاب الناس السن: ٍھناك وجھ ثان. یؤذن؛ ألن ظاھر السنة تعجیل الفطر
األفضل أن یبادر باألذان؛ ألنھ إذا بادر باألذان كان تحصیل سنة التعجیل ألمة؛ لكنھ لو بادر بالفطر، كان تحصیل ھذه السنة لواحد : فیقولون

الشخص یصیب الفضیلة لنفسھ، لكنھ ؛ ألن األفضل أن )ال إیثار في القربات: (وھذا الوجھ أقوى، ویعتبره العلماء مستثنى من قاعدة. وفرد
فالذي . حینما یؤذن یحصل أجور من بادر بالفطر فیكون لھ مثل أجورھم، فحینئذ یزول اإلشكال وال یكون ھذا من باب اإلیثار في القرب

  .وهللا تعالى أعلم. تطمئن إلیھ النفس أنھ یبادر باألذان، ثم بعد ذلك یفطر، لما ذكرناه
 
 
 
 

 ًلنفل إبرارا لمن أقسم علیھحكم من أفطر من ا
 

ًإذا أقسم علي إنسان أن آكل معھ، وكنت صائما صیام نفل، ھل أبر بقسمھ أم أواصل صومي أثابكم هللا؟ الجواب: السؤال الشك أن برك : َّ
التي أمر بھا كما في ، ومن السبع )أمرنا بسبع ونھانا عن سبع: (بالقسم أفضل، وقد بین النبي صلى هللا علیھ وسلم كما في حدیث البراء 

أجر الصیام بوجود العذر، وأجر إبرار أخیك المسلم في : الصحیحین إبرار المقسم، فإذا أقسم علیك أخوك فإنك تبر قسمھ وتنال األجرین
  .وهللا تعالى أعلم. ًقسمھ، إضافة إلى ما تحصلھ من كسب وده ومحبتھ، وذلك مندوب ومطلوب شرعا

 
 رب بقلیلحكم صیام من حاضت قبل المغ

 
إذا حاضت المرأة قبل المغرب بقلیل فإنھا تفطر؛ : امرأة حاضت قبیل المغرب بقلیل ھل تواصل صومھا أم تفطر أثابكم هللا؟ الجواب: السؤال

 وذلك ألن الحائض ال تصوم وال یصح منھا الصوم، وھي مفطرة شاءت أم أبت، وعلى ھذا فإنھا تعتبر في حكم المفطر وال تتشبھ بالصائم؛
  .وهللا تعالى أعلم. ألنھ ال وجھ لھا أن تتشبھ بالصائم، بل األفضل أن تفطر وتصیب األجر حیث امتثلت أمر هللا عز وجل لھا بالفطر

 
 تقدیم طاعة الوالدین على صیام النوافل

 
بر : فقة علیھ أثابكم هللا؟ الجوابما الحكم إذا تعارض صیام التطوع مع بر الوالد، وھل یجوز للوالد منع االبن من صیام النفل ش: السؤال

الوالدین من أفضل الطاعات وأجل القربات، وقد تتھم الناس إذا نصحوك أو نھوك عن أمر یریدون الخیر لك، ألنك ربما اشتبھت في 
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بال على محبة الخیر لك، نصیحتھم، ولكن الوالد والوالدة ال یمكن أن تتھمھما في نصیحتھما، وال في أي أمر یمنعانك أو یأمرانك بھ؛ ألنھما ج
ًوبناء على ذلك فإن الوالد قد یمنعك من الصیام شفقة . وخلق هللا في قلبیھما من الرحمة والحنان والعطف ما یزیل الشبھة والشك والتھمة

بحسن نیتھ ًعلیك؛ لما یرى من نحول جسمك أو ضعف بدنك، أو خوفا علیك من أن تمل الطاعة، أو نحو ذلك من المقاصد التي قد یؤجر 
وعلى ھذا إذا وجدت من والدیك العزیمة على أن تفطر فأفطر، فإنك تصیب البر، وھو آكد من صیامك؛ ألن صیامك نافلة، وتحصیلك . فیھا

ًلما نادت أم جریج العابد جریحا وھو في : (لبر والدیك فریضة، فقد دلت على ذلك السنة؛ فإن النبي صلى هللا علیھ وسلم كما في الصحیح
وقد بوب اإلمام النووي رحمھ . لست أدري ھل أجیب أمي أو أتم صالتي، فأتم صالتھ فدعت علیك: ربي أمي وصالتي، أي: صالة، فقالال

باب إذا دعاه والداه أو أحدھما وھو في النافلة قطعھا وأجاب، والسبب في ذلك أن بر الوالدین فرض، والنافلة نافلة لیست بعزیمة، وأحب : هللا
ولو كان البر نافلة لكان التنفل بالبر أفضل من التنفل بالنوافل األخرى، والسبب في ذلك أن . بھ الفریضة، وھي مقدمة على النافلةما تتقرب 

ولم یفرق فیھ بین ) بر الوالدین: ثم أي؟ قال: الصالة على وقتھا قیل لھ: لما سئل عن أحب األعمال إلى هللا قال: (النبي صلى هللا علیھ وسلم
ًال تصم اإلثنین والخمیس؛ شفقة علیك وخوفا على صحتك، فإنك تبره : یضة والنافلة، وعلى ھذا فإنك تجیب و الدیك، فإن قال الوالدالفر

وحینئٍذ یكتب لك أجر الصیام ألنھ حبسك عذر البر، ویكتب لك أجر البر، وأنت على خیر، وكم من إنسان صرف عن طاعة لحكمة یعلمھا 
واإلنسان قد یغلبھ حب الخیر فیترك الفریضة . ًمن إنسان یبر والدیھ في الغالب ما لم یأمر بمعصیة إال كان عاقبتھ خیراسبحانھ وتعالى، فما 

ًبالنافلة، وال شك أن بر الوالدین غالبا ما یأتي بأحسن العواقب وأفضلھا، وقد تصرف عن النافلة بخیر أعظم من ذلك، وقد یعلم هللا عز وجل 
إن أمھ ال : فذات مرة اتصل بي رجل وھو یرید أن یتزوج بامرأة صالحة، وقال.  خیر لفتنت بھ بالعجب أو بالغرورأنك لو داومت على

نفسي تمیل إلى ھذه المرأة الصالحة، ولكن الوالدة : ًترضى عن ھذه المرأة، وإنھا ترید امرأة قریبة لھ ولكنھا أقل صالحا من ھذه المرأة، فقال
فیما یظھر من نصوص : فقلت لھ. فأجد في نفسي الضیق أن أترك ھذه الصالحة وأبر والدتي: نھا بنت أختھا، قالتلح على ابنة خالتي؛ أل

الشرع ما دام أن ھذه بنت الخالة ال ترتكب الحرام، وأنھا محافظة على أصول دینھا ولكنھا لیست في مرتبة الكمال، فبرك لوالدتك أفضل، 
الث أو أربع مرات، وما زلت أحثھ على بر والدتھ، وشاء هللا أن یبر والدتھ وأن یترك المرأة التي كانت فما زال یلح حتى تكرر منھ السؤال ث

أصلح وعلى خیر واستقامة، وانصرف إلى بنت خالتھ، وتزوجت المرأة الصالحة، ویشاء هللا عز وجل بعد عام كامل أن ألتقي بھ في سفر 
لقد سألتك عن أمر كذا وكذا إن كنت ال تذكره فإني أذكرك بھ، لقد شاء هللا عز وجل أن ! یا شیخوهللا : َّوإذا بھ یكب علي یسلم ویبكي، قال

تتزوج ھذه المرأة الصالحة وأن أتزوج بنت خالتي، فوضع هللا لي البركة في بنت الخالة، فصلحت واھتدت وحصل منھا الخیر الكثیر، وشاء 
، وأصبحت من أفسق النساء حتى إنھا اتھمتهللا أن المرأة الصالحة أنھ بعد زواجھا بشھرین  فا عز وجل لحكمة . أن انتكست والعیاذ با

ًیوقفك على شيء تھواه وتحبھ، وقد تتحمس لعاطفة الدین وأنت على خیر وأنت ترید نیة الخیر، ولكن هللا یقیض لك أما تدعوك إلى برھا 
لمرأة صالحة، ولكن علم هللا أن خاتمتھا لیست بحسنة، أو تراھا صالحة ولكن علم هللا ًویقیض هللا لك والدا یدعوك إلى بره، فقد ترى أن ھذه ا

أن ذریتھا لیست بصالحة، فیقیض هللا لك الوالد أو الوالدة یقفان في وجھك ویصرفانك عما ھو أجود، فقد ترى بنت الخالة أو بنت العم أقل 
ًأصبر على بلیتك، وقد تكون بنت العم التي تراھا أقل التزاما أو أقل طاعة، قد ًصالحا، وقد تبتلى في آخر عمرك ببلیة وتكون بنت العم 

ًیجعل هللا لك منھا ذریة ونسال صالحا فنسأل هللا العظیم رب العرش الكریم أن یرزقنا البر وأن یعیذنا من العقوق، وأن یوفقنا لما یحبھ . ً
 . على نبینا محمد وآلھ وصحبھ أجمعینإنھ ولي ذلك والقادر علیھ، وصلى هللا وسلم وبارك. ویرضى

 
 ]2[ باب صوم التطوع -شرح زاد المستقنع 

 
وقد فضل هللا شھر . ًالدخول والشروع في الفرض الموسع یحرم قطعھ، ویوجب إتمامھ، أما إذا كان نفال فال یحرم؛ ولكن اإلتمام أفضل

الي العام، وفضائلھا مشھورة، وھذه اللیلة كما ینبغي الحرص علیھا رمضان فاختصھ بوجوب الصیام، وجعل فیھ لیلة القدر التي ھي خیر لی
 .ینبغي معرفة آدابھا وما یستحب من الدعاء والعمل فیھا، ومعرفة اللیلة التي یرجى أن توافقھا

 
 یحرم قطع الفرض الموسع لمن دخل فیھ

 
قال : أما بعد.  األنبیاء والمرسلین، وعلى آلھ وصحبھ أجمعینبسم هللا الرحمن الرحیم الحمد  رب العالمین، والصالة والسالم على أشرف

بین المصنف رحمھ هللا بھذه العبارة أن الشروع في الفریضة یمنع من قطعھا، ]. ومن دخل في فرض موسع حرم قطعھ: [المصنف رحمھ هللا
ْوال تْبطلوا أْعمالكم : وھذا أصل قد دل علیھ قولھ سبحانھ وتعالى ُ َُ َ ََ ُ  وال شك أن العبادة في األصل إذا شرع اإلنسان فیھا فعلیھ أن ]33:محمد[ِ

یحرص على إتمامھا وكمالھا، وإذا أحب هللا العبد ووفقھ للطاعة والخیر والبر فمن دالئل حبھ لھ أن یعینھ على فعل ذلك الخیر، فإذا أراد أن 
مضیق، : والفرض ینقسم إلى قسمین.  الموسع یحرم قطعھفالشروع في الفرض. یتمم علیھ النعمة ویكملھا أعانھ على تكمیل ذلك الخیر

كقضاء رمضان، فإنھ یجب علیك : وأما الموسع. یلزم فعلھ في وقتھ الذي ضیق الشرع فیھ، وال یجوز للمكلف أن یؤخره: فالمضیق. وموسع
م؛ فقد وسع هللا في قضائھ إلى رمضان أن تقضي ما فاتك من أیام رمضان، إال أن ھذا القضاء ال تطالب بھ مباشرة بعد انتھاء شھر الصو

وھكذا لو أذن علیك أذان الظھر وأنت في أول الوقت فإنھ فرض موسع، أي أنك بالخیار أن تؤخره . اآلخر، فھو واجب موسع وفرض موسع
سع ذكره المصنف لكي أن الواجب المو: فالمقصود. ًما لم یكن ذلك سببا في تفویت جماعة أو نحوه، إذا كان یجب على اإلنسان أن یشھدھا

ًبناء على العبارة األولى، فلو أن إنسانا كان علیھ صیام یوم من رمضان، وقضاؤه . المضیق من باب أولى وأحرى ینبھ على أن الواجب ً
، فإنك موسع، فأنت بالخیار أن تصوم مباشرة بعد یوم العید، وبین أن تؤخر القضاء إلى شعبان، فلو أنك بادرت وصمت ھذا الیوم في شوال

 ...... .بشروعك فیھ ال یجوز لك أن تقطعھ وال أن تفطر فیھ
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 أقوال العلماء في قطع النفل بعد الشروع فیھ
 

إذا صام اإلنسان صوم نفل فھل یلزمھ بمجرد شروعھ في صوم النفل أن یتمھ أو ال یلزمھ اإلتمام؟ : أي]. وال یلزم في النفل: [قال رحمھ هللا
الشروع في النوافل، وأوردوا علیھا السؤال :  هللا علیھم، وتعرف ھذه المسألة عند أھل العلم رحمھم هللا بمسألةقوالن عند العلماء رحمة

وذھب . ّھل الشروع في النوافل یصیرھا فرائض أو ال؟ فذھب طائفة من العلماء إلى أن الشروع في النوافل یصیرھا فرائض: المشھور
ًلو أن إنسانا أحرم : ومن أمثلة ذلك. إذا بدأ اإلنسان بالنافلة :ومحل الخالف. لنوافل ال یصیرھا فرائضطائفة من العلماء إلى أن الشروع في ا

َّبنافلة في الضحى مثال، فإنھ ال یجب علیھ إتمامھا، فلو أنھ عرض لھ العارض فسلم منھا ومضى، فإنھ ال حرج علیھ على القول الثاني، وأما  ً
روع فیھا ملزم بإتمامھا، وھكذا في الصوم، فمن شرع في صوم نافلة كأن یصوم اإلثنین والخمیس، ثم طرأ على القول األول فیأثم؛ ألن الش

علیھ ما یوجب فطره من غیر عارض الزم، فلم یكن ذلك لمرض أو عذر، فعلى القول بأن الشروع في النوافل یصیرھا فرائض ال یجوز لھ 
القول بأن الشروع في النوافل ال یصیرھا فرائض، فإنھ ال یجب علیك اإلتمام، فإن شاء الفطر، ویجب علیھ أن یتم صوم ذلك الیوم، وعلى 

المتطوع : (أن النبي صلى هللا علیھ وسلم قال: والدلیل على جواز فطرك في صوم النافلة إذا شرعت فیھ. أفطر، وإن شاء أتم، وھو الصحیح
ًن األفضل واألكمل للمسلم إذا بدأ خیرا أن ال یقفل بابھ على نفسھ، ولذلك ینبغي فدل ھذا الحدیث على أن الخیار لمن تطوع، ولك) أمیر نفسھ

ًللمسلم دائما أن یحرص على شكر نعمة هللا علیھ بالطاعة، فأي عمل خیر یفتحھ هللا علیك من نافلة أو بر فال تقطعھ ما استطعت إلتمامھ 
ضت لھم أمور فیھا خیر ومصلحة، فتجد اإلمام یتقدم بالناس ویؤمھم أو یعظھم ًوھذه المسألة یقع فیھا بعض األخیار خاصة، إذا عر. ًسبیال

ّویخطب فیھم، فقل أن تجد الشیطان یترك مثل ھذا، فیأتیھ من باب الخیر فیسول لھ ترك ھذا العمل، أو اإلعراض عنھ بحجة االشتغال بغیره ّ .
ظیم، وھكذا إذا فتح هللا علیك باب خیر في دعوة أو بر أو قربة ونحو وھذا ال شك أنھ یقفل على نفسھ باب الخیر، ویحرم نفسھ من خیر ع

ًفلو كنت مشتغال بالصدقات وتفریج كربات المسلمین وستر ! ًذلك مما یحتسب فیھ األجر عند هللا، إیاك أن تكون سببا في قفل باب الخیر علیك
ّنظر رحمك هللا في أمرك؛ وارجع إلى العلماء وال تستعجل؛ ألنھ قل اترك ھذا، وأقبل على كذا وكذا؛ فا: عوراتھم، فجاءك الشیطان وقال لك

أن یوفق إنسان لباب خیر فیقفلھ علیھ ثم یوفق لھ ثانیة؛ ألنھ إذا تسبب في قفل باب الخیر على نفسھ كأنھ أعرض عن نعمة هللا، ومن أعرض 
ّكلما فتح هللا علیھ باب خیر قفلھ على نفسھ، قل أن تجده موفقا، وقل ًولذلك تجد اإلنسان إذا كان مذبذبا في أموره، و. عن هللا أعرض هللا عنھ ًّ

ّأن یصیب الكماالت في أمور الطاعة والبر، فینبغي على اإلنسان دائما إذا وجد أن هللا ھیأ لھ باب خیر، كالصالة والصیام وقیام اللیل أن ال  ً
یر عذر كمرض أو شغل أو نحو ذلك مما ھو آكد، فإنھ یندم، ویشتكي إلى هللا یسعى في قفل ھذا الباب على نفسھ، فإن حال بینھ وبین ھذا الخ

ِّعز وجل أنھ لو كان فارغا لقام بھذا الخیر حتى یجمع هللا لھ بین الحسنیین، وُیبلغھ أجر الطاعتین، وهللا كریم وفضلھ عظیم، وكلما حسنت نیة  َ ً
فإنھ مخیر بین أن یتمھا، وھذا أفضل بإجماع  أن اإلنسان إذا بدأ بالطاعة،: ود منھافھذه الجملة المقص. اإلنسان بلغ من الخیر الشيء الكثیر

ًالعلماء، وبین أن یتركھا، وھذا دون الكمال، وال یجب علیھ أن یتم؛ ألن الطاعات لیست بواجبة في أصل الشرع إال شیئا واحدا استثناه  ً
فمن أحرم بحج نافلة أو أحرم بعمرة نافلة فإنھ . النسك، والمراد بھ الحج والعمرةالعلماء من النوافل فیجب إتمامھ بمجرد الدخول فیھ، وھو 

ًیجب علیھ إتمامھما، وال یحل إال بإتمامھما إال في ما استثنى هللا من المحصر وما في حكمھ، فلو أن إنسانا أحرم بعمرة نافلة في رمضان 
ما دامت نافلة فإني ال أتمھا، ورجع إلى أھلھ، فإنھ ال یزال : بس ثیابھ ومضى، فقالال أرید أن أتمھا، ول: ًمثال، ثم جاء فوجد الزحام، فقال

ًمحرما حتى یتحلل من عمرتھ، وجمیع ما یصیب من محظورات اإلحرام فإنھ یجب علیھ أن یفتدي عنھا، ولو مضت على ھذه العمرة أیام 
ِوأتموا الحج والُعْمرة  : امھا، كما في قولھ سبحانھًوأسابیع وشھور، فإنھ ال یزال مخاطبا بنص كتاب هللا عز وجل بإتم َِّ َ َ َ َ َْ َّْ ُّ ِ وقد ]. 196:البقرة[َ

فإن العلماء استثنوا من مسألة : أجمع العلماء على أن الحج والعمرة إذا كانا نافلة، أنھ یجب على من شرع فیھما أن یتمھما، وعلى ھذا
ین، فیجب على اإلنسان أن یتمھما وال یخرج منھما إال بالتحلل، أو بالصورة التي أذن هللا فیھا الشروع في النوافل الحج والعمرة إذا كانا نافلت

 ...... .في مسائل اإلحصار، كما وقع للنبي صلى هللا علیھ وسلم في الحدیبیة
 

 عدم وجوب قضاء الفاسد من النوافل إال نافلة الحج
 

ًفلو أن إنسانا صلى ركعتین وتبین لھ فسادھما، فإنھ . ال یجب علیھ قضاء الفاسد من النافلةو: أي]. وال قضاء فاسده إال الحج: [قال رحمھ هللا
ًلو أن إنسانا أحرم بالحج أو أحرم بالعمرة وقد : توضیح ذلك. ال یجب علیھ قضاء الركعتین، وأما الحج والعمرة فإنھ یجب علیھ قضاء الفاسد

ًتتمھ، ثم تنشئ بعد ذلك عمرة بدال عن ھذه العمرة، أو   یجب علیك أن تمضي في ھذا الفاسد وأن:نوى النافلة، ثم أفسد ذلك بالجماع، فیقال لھ
ِوأتموا الحج والُعْمرة  : وھذا ھو ظاھر القرآن في قولھ تعالى. ًحجا بدل ھذا الحج َِّ َ َ َ َ َْ َّْ ُّ ِ وردت اآلیة الكریمة عامة : قال العلماء] 196:البقرة[َ

وبذلك أفتى عبد هللا . ًالصحیح على حد سواء، فیجب علیھ أن یتم عمرتھ الفاسدة ویتم أیضا حجھ الفاسد، وعلیھ القضاءتأمر باإلتمام للفاسد و
علیھ أن یمضي في حجھ : بن عباس وعبد هللا بن عمر في الرجل الذي جامع أھلھ، وأصلھ قضاء عمر بن الخطاب رضي هللا عنھ حیث قال

ًأنھ ال یحج مع امرأتھ في السنة القادمة عقوبة لھ، وخوفا من الوقوع مرة : یعني. بل ویھدي، ویفترقاحتى یتمھ، ثم یأتي بحج من عام قا
 ...... .أخرى، من باب تعاطي األسباب لحفظ الحق  عز وجل

 
 طلب لیلة القدر في العشر األواخر من رمضان

 
ث المصنف ھنا عن الصوم، ولما بین أحكام الصوم المفروض حدی] وترجى لیلة القدر في العشر األواخر من رمضان: [قال رحمھ هللا

وقیام رمضان في األصل یراد بھ تحصیل فضیلة الشھر كلھ، وفضیلة لیلة القدر . والصوم النافلة شرع فیما یتبع الصوم من قیام رمضان
ًا واحتسابا غفر لھ ما تقدم من ذنبھمن قام رمضان إیمان: (على وجھ الخصوص، وقد أشار النبي صلى هللا علیھ وسلم إلى ھذا بقولھ وقال ). ً
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ًمن قام لیلة القدر إیمانا واحتسابا غفر لھ ما تقدم من ذنبھ: (ًأیضا في الصحیح ): وترجى لیلة القدر في العشر األواخر: (فقولھ رحمھ هللا). ً
ًرفھا هللا عز وجل فجعل قیامھا خیرا من ألف شھر لیلة القدر سمیت بذلك لعظیم قدرھا ومكانتھا عند هللا سبحانھ وتعالى؛ ولذلك ش: ًأوال

یقومھا اإلنسان، وال شك أن ھذا یدل داللة واضحة على أن هللا فضلھا واختارھا من بین اللیالي، ولذلك قال اإلمام ابن القیم رحمھ هللا في 
َوربك یخلق ما یشاُء ویختاُر : تفسیر قولھ تعالى َ ُْ َْ َ َ َ َ َ َ َُ  اختار من اللیالي لیالي العشر األواخر، واختار من اللیالي العشر لیلة إن هللا] : 68:القصص[ُّ

ِوالفْجر : وقال بعض المفسرین في قولھ تعالى. القدر َ ْ ٍولیال عشر * َ ْ َ َ ٍَ ھي لیالي العشر األواخر من رمضان، أقسم هللا عز وجل ]: 2- 1:الفجر[َ
وهللا سبحانھ وتعالى اختار من الناس، واختار من . ضل لیلة وھي لیلة القدربھا لشرفھا وعظیم قدرھا ومكانھا؛ الشتمالھا على أعظم وأف

الجماد، واختار من األزمنة، واختار من األمكنة ما شاء سبحانھ وتعالى، فاختار من أیام األسبوع یوم الجمعة، واختار من لیالي السنة لیالي 
م أیام العشر من ذي الحجة، فأیام العشر من ذي الحجة أیام مفضلة، واختار من العشر، واختار من لیالي العشر لیلة القدر، واختار من األیا

فإذا نظرت إلى األیام كانت األیام العشر من ذي الحجة أفضل، . أیام العشر من ذي الحجة یوم عرفة، فكان اختیار هللا عز وجل لجمیعھا
) ن أیام العمل الصالح فیھن أحب إلى هللا عز وجل من عشر ذي الحجةما م: (وفضیلتھا في النھار آكد، وذلك لقولھ علیھ الصالة والسالم

إن أیام عشر من ذي الحجة : وخصت لیالي العشر األواخر من رمضان بفضیلة اللیل دون النھار، وھذا الذي دعا بعض العلماء إلى قولھ
 ذي الحجة ففضیلتھا عامة شاملة للیل والنھار؛ لقولھ أفضل من العشر األواخر؛ وذلك ألن العشر األواخر فضیلتھا في اللیل، وأما عشر من

فالفضیلة للیالي العشر، وبھا ورد القسم، وأفضل لیالي : وأما بالنسبة للیالي. فشمل ذلك النھار واللیل) ما من أیام: (علیھ الصالة والسالم
وهللا . ة یوم عرفة، وھذا التفضیل  فیھ الحكمة البالغةالعشر لیلة القدر بإجماع العلماء رحمة هللا علیھم، وأفضل أیام العشر من ذي الحج

َّإنا : سبحانھ وتعالى فضل لیلة القدر وندب إلى إحیائھا، وذلك في كتابھ وعلى لسان رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم كما في قولھ سبحانھ ِ
ِأنزلناهُ في لْیلة القدر  ْ َ َ َْ ِْ َِ َ ْوما أدراك ما لْیلة القد* َ َْ ْ ُ َ َ َ َ َ َ ٍلْیلة القدر خْیر مْن ألف شْھر * ِر ََ َ َ َِ ِْ ْ َُ ٌ ِ ْ َ ٌفوصفھا بأنھا خْیر، وقولھ] 3-1:القدر[َ ٌخْیر: (َ في لغة العرب ) َ

أشر، كما في قول أبي طالب یمدح النبي صلى : أي. فالن شر من فالن: أخیر، وتقول: أي. فالن خیر من فالن: أخیر، فالعرب تقول: بمعنى
َّألم تْعلُموا أنا وجدنا ُمحمدا نبیا كُمْوسى خط في أول الكتب وأن علیھ في العباد محبة وال خْیر ممْن خصُھ : ئیة المشھورةهللا علیھ وسلم في البا َّ ِ َّ ِ َّ ّ ََّ َ َ َ ََ َ َ َ َ َ ََ ً َّْ ُ ً ًِ َ َ َِ ْ َّ َ َْ

ِخْیر مْن ألف : وال أخیر ممن خصھ هللا بالحب، فمعنى قول هللا في لیلة القدر: هللا بالُحبِّ أي ِْ َ ٌ ٍشْھر َ أخیر من ألف شھر، وھذا یدل ] 3:القدر[َ
لیلة القدر من التقدیر؛ ألن هللا سبحانھ وتعالى یقدر فیھا األرزاق واألمور، وھي : وقال بعض العلماء. على فضیلتھا وعظیم شأنھا عند ربھا

فت بھذا داء ومن شقاء األشقیاء، ولذلك فضلتاللیلة التي یكون فیھا التقدیر من عام إلى عام، وهللا أعلم بما یكتب فیھا من سعادة السع َوشرِّ ُ َ .
 لكي یجتھد الناس في -كما یقول العلماء-أخفى هللا لیلة القدر؛ وھذا لحكمة منھ سبحانھ وتعالى، وھذا الخفاء ) ترجى لیلة القدر: ( وقولھ

فإذا علموا أنھا في العشر األواخر اجتھدوا في العشر الطاعة، فال یقتصرون على لیلة من بین اللیالي، وال یجعلون طاعتھم مقصورة علیھا، 
 ...... .األواخر كلھا، وھذا ھو مقصود الشرع

 
 تأكد طلب لیلة القدر في أوتار العشر األواخر

 
اعتكف فإن األفضل أن یحرص على قیام لیالي العشر لما ثبت عن النبي صلى هللا علیھ وسلم أنھ : وعلى ھذا] وأوتارة آكد: [قال رحمھ هللا

منھم من : وللعلماء في الوتر وجھان. وأوتار العشر األواخر آكد؛ وذلك لنص النبي صلى هللا علیھ وسلم علیھ. العشر األواخر من رمضان
الوتر بعدد الشھر، فیبتدئ باللیلة الحادیة والعشرین، ثم بعدھا لیلة ثالث وعشرین، ثم لیلة خمس وعشرین، ثم لیلة سبع وعشرین، ثم : یقول

ٍبقي من الشھر، فیشمل ذلك لیلة الثالثین، ولیلة ثمان وعشرین، ولیلة ست وعشرین، ولیلة أربع  الوتر لما: وقیل. لیلة تسع وعشرین
إنھا تشمل األوتار واألشفاع : ومن ھنا قال العلماء. ًوعشرین، ولیلة اثنتین وعشرین؛ وذلك بسبب كون الباقي وترا إذا نظرت إلى العدد

لیلة ست وعشرین، والخامسة : والثالثة التي تبقى ھي) في ثالثة تبقى، في خامسة تبقى: (؛ ألن النبي صلى هللا علیھ وسلم قالالحتمال النص
شمل األمر بالوتر ما بقي وشمل عدد الشھر، ومن ھنا بقیت : لیلة أربع وعشرین، وقس على ھذا، ومن ھنا قال العلماء: التي تبقى ھي

ًأنھا تنتقل؛ وذلك ألن النصوص قویة جدا في إثبات لیلة الحادي والعشرین وإثبات لیلة التاسع : وأقوى األقوال. لھامحتملة للعشر األواخر ك
وھذا قول جمع من السلف رحمة هللا علیھم وجمع من األئمة؛ بأنھ . والعشرین، ولذلك ال یمكن التوفیق بین ھذه النصوص إال بمسألة االنتقال

النصوص إال على ھذا الوجھ، مع أن ھناك بعض األدلة یقوي لیلة خمس وعشرین، وھناك بعض األدلة یدل على ال یمكن الجمع بین ھذه 
. إحدى وعشرین، وھو ثابت في الصحیح، ولیلة سبع وعشرین وھو آكدھا وأقواھا لورود كثیر من األدلة، فدل ھذا على وجود مسألة االنتقال

ًم العشر األواخر طلبا لفضیلتھا، وال شك أن هللا سبحانھ وتعالى یختص بفضلھ من شاء، وإذا والمسلم یتحرى ھذه اللیلة ویحرص على قیا
التمسوھا في : (ُّھذان قوالن للعلماء رحمة هللا علیھم؛ ألن السنة وردت بھما في حدیث. حسنت نیة اإلنسان وصدق مع هللا فإن هللا یصدق معھ

إنھا لیلة إحدى وعشرین فقد استدل علیھا : ومن قال) في ثالثة تبقى، في خامسة تبقى: (لھوكذلك تفصیلھ في قو) الوتر من العشر األواخر
ُفوكف مسجد رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم لیلة إحدى وعشرین، وأري الماء ) ُأریت أني أسجد صبیحتھا على الماء والطین(بحدیث المطر 

  .وعشرین ھي لیلة إحدى: ذا یقوي قول من قالوالطین في جبھتھ صلوات هللا وسالمھ علیھ في مسجده، فھ
 

 القول بأن لیلة القدر في لیلة سبع وعشرین
 

فإنھ قد قال بھ جمع من السلف رحمھم هللا، ویختاره بعض األئمة كما نبھ علیھ المصنف رحمھ هللا ]. ولیلة سبع وعشرین أبلغ: [قال رحمھ هللا
أنھا تنتقل خالل العشر، وأن لیالي العشر محتملة؛ و في ذلك : قالھا قول من القوة بمكان، أي أن القول بانت-وهللا أعلم-والذي یظھر . علیھ

ًحكمة بالغة، فلو علم الناس لیلة القدر ألھلك بعضھم بعضا بالدعاء، ولتسلط السفھاء بمسائل وحوائج الدنیا، ولخمل الناس عن إحیاء العشر 
وسبب . أنھ جعلھا مخفیة، وقد أطلع هللا نبیھ صلى هللا علیھ وسلم علیھا ثم رفعت:  سبحانھ وتعالىاألواخر، والعنایة بغیرھا، فمن حكمة هللا
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حصلت بینھما الخصومة داخل المسجد في :  فلما تالحیا، أي-ُأبي وأبو حدرد األسلمي رضي هللا عنھما: وھما-أنھ تالحى رجالن : رفعھا
َّفأمر علیھ الصالة والسالم بالوضع من الدین، وأمر المدیون   من قبتھ التي كان یعتكف فیھا،َّالدین، كشف النبي صلى هللا علیھ وسلم الستار

ًأریت لیلتكم ھذه فتالحى رجالن فرفعت، وعسى أن یكون خیرا: (أن یقوم بالقضاء، وقال ألصحابھ عسى هللا أن یجعل الخیر في : أي...) ُ
لناس إلى االشتغال بإحیاء اللیالي العشر، وھذا أعظم في أجورھم؛ واإلنسان إذا أحیا وال شك أنھ خیر عظیم إذ صرف هللا عز وجل ا. رفعھا

لیالي العشر كاملة فال شك أنھ مصیب للیلة القدر، وأنھ سینال ھذه الفضیلة بال إشكال؛ لنص النبي صلى هللا علیھ وسلم على كونھا داخل 
  .العشر

 
 دعاء لیلة القدر

 
أن أم المؤمنین عائشة رضي هللا عنھا : ویدعو في لیلة القدر إذا رآھا بما ورد؛ والسبب في ذلك: أي].  بما وردویدعو فیھا: [قال رحمھ هللا

استدل بعض ) اللھم إنك عفو تحب العفو فاعف عني: قولي: قال. أرأیت لو أني رأیت لیلة القدر ما أقول! یا رسول هللا: (وأرضاھا قالت
ُّلسنة دالة على أن للیلة القدر أمارات وعالمات، وأن اإلنسان یتبین بھذه العالمات أن اللیلة لیلة القدر؛ ألن على أن ا) رأیت: (العلماء بقولھا

ًوتوسع العوام في ذلك وأحدثوا في ذلك بدعا وأمورا ال أصل لھا في الشرع، وذلك ). لو أني رأیت لیلة القدر: (عائشة رضي هللا عنھا قالت ً
ولكن من أھل العلم رحمة هللا . أن ھذا أمر مسكوت عنھ، وهللا أعلم بالعالمات التي تكون والتي تقع: در، والصحیحفي الداللة على لیالي الق

: إن هللا وصف ھذه اللیلة بنزول المالئكة، والمالئكة سكینة، والسكینة تغشى معھا الطمأنینة للناس، خاصة في المساجد، قالوا: علیھم من قال
د من انشراح الصدر وطمأنینة القلب ما ال یجده في غیرھا من اللیالي؛ ألن المالئكة تتنزل، وال شك أن السكینة إذا فالغالب أن اإلنسان یج

َّتنزُل : فھذه من العالمات التي استؤنس فیھا بورود نص القرآن بقولھ سبحانھ. تنزلت فإن فیھا الثبات وفیھا الطمأنینة، ویجد الناس أثر ذلك َ َ
ُالمالئكة  َْ ِ   .لكن ینبغي الوقوف في مثل ھذا على مورد النص؛ ألنھ ھو األصل] 4:لقدرا[َ

 
 األسئلة

 
 الشروع في النافلة ال یصیرھا فریضة

 
ْوال تْبطلوا أْعمالكم : على القول الراجح بأن الشروع في النوافل ال یصیرھا فرائض، فما معنى قول هللا عز وجل: السؤال ُ َُ َ ََ ُ أثابكم ] 33:محمد[ِ
ما أوجبھ هللا وفرضھ على عبده، فھذه األعمال التي فرضھا هللا سبحانھ وتعالى على : أن ظاھر ھذه اآلیة الكریمة المراد بھ: لجوابهللا؟ ا

عھ؛ یجوز لھ أن یقط: أما بالنسبة للنوافل وبالنسبة وما لم یوجبھ هللا علیھ فإننا نقول. العبد، ال ینبغي لھ أن یسعى في إبطالھا وإفسادھا باختیاره
إن الشروع في النافلة یصیرھا فریضة؛ أصبحت : ھذا العام مخصص؛ ألنك لو قلت: إن اآلیة عامة فإننا نقول: أنھ لو قیل: والسبب في ذلك

إذا أقیمت : (النافلة التي نص الشرع على كونھا نافلة فریضة، والشرع إنما نص على كونھا نافلة، ویدل على ذلك قولھ علیھ الصالة والسالم
. فدل على أن النافلة لیست بفریضة، إذ لو كانت النافلة فریضة بالشروع للزم إتمامھا ولو فاتت الفریضة) صالة فال صالة إال المكتوبةال

إن الشروع فیھا یصیرھا فریضة فقد خالفنا أصل الشرع الذي جعلھا : فدلت ھذه النصوص بمجموعھا على أن النافلة نافلة، وأننا لو قلنا
ًفوصفھ بكونھ متطوعا من ) ال؛ إال أن تطوع: ھل علي غیرھا؟ قال: (ة، كما في الصحیحین عندما سئل علیھ الصالة والسالملیست بالزم

  .وهللا تعالى أعلم. بدایة العمل إلى نھایتھ، فدل على أن النافلة نافلة، وأنھا ال تصیر فریضة بالشروع
 

 ًحكم من نذر أن یصوم یوما ثم أراد قطع الصیام
 
: ًمن نذر أن یصوم  یوما: ًمن نذر أن یصوم  یوما، ثم صام وأراد أن یقطع صومھ ویصوم في یوم آخر، فھل لھ ذلك؟ الجواب: سؤالال

ًإن سمى الیوم وحدده فال یجوز لھ أن یفطر قوال واحدا؛ كأن یقول ً ً علي أن أصوم غدا، فحینئذ ال یجوز لھ أن یفطر قوال واحدا، لكن إذا : ّ ًً
ً علي أن أصوم یوما وأطلق، فھذا واجب موسع یصدق على أي یوم، لكنھ بمجرد دخولھ فیھ صار مضیقا علیھ، وحینئٍذ ھو فریضة : قال ً ّ

  .وهللا تعالى أعلم. في أصلھ، وبتحدیده لذلك وابتداء الصیام یجب علیھ اإلتمام
 

 ]1[ باب االعتكاف -شرح زاد المستقنع 
 

لزوم : ثبت فضلھ في الكتاب والسنة، وذلك لما فیھ من الخیر الكثیر، وألنھ تجتمع فیھ فضائل وخصال حمیدة، منھااالعتكاف سنة مستحبة، 
المساجد، ومداومة ذكر هللا سبحانھ، وكثرة الصالة، وتالوة القرآن، وغیرھا من الفضائل والقرب والطاعات، وأفضل االعتكاف في العشر 

ولالعتكاف شروط وأحكام وآداب . تي ھي خیر من ألف شھر، والمعتكف فیھا ھدفھ إدراك ھذه اللیلة المباركةاألواخر؛ ألن فیھا لیلة القدر ال
 .یجب مراعاتھا حتى تحصل الفائدة من ھذه القربة العظیمة

 
 مشروعیة االعتكاف وفضلھ

 
ًوعلى آلھ وأصحابھ وأتباعھ وسلم تسلیما كثیرابسم هللا الرحمن الرحیم الحمد  رب العالمین، وصلى هللا وسلم وبارك على نبینا محمد  أما . ً
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ًعكف على الشيء یعكف عكوفا، إذا لزم ذلك الشيء، : مأخوذ من قولھم: االعتكاف]. باب االعتكاف: [فیقول المصنف علیھ رحمة هللا: بعد
ًسواء كان خیرا أو شرا، كما َما ھذه التماثیُل التي أنتم ل: قال سبحانھ ً َّْ ُ ْ َ ِ ِ ِ َِّ َ َ َھا عاكفون َ َ َُ : علیھا عاكفون مالزمون لھا، واالعتكاف: أي] 52:األنبیاء[ِ

فھذا . ھو لزوم المسجد للطاعة والقربى والتقرب  سبحانھ وتعالى، فھو لزوم مخصوص، من شخص مخصوص، في وقت مخصوص
 وأجمع العلماء رحمھم هللا على أنھا من الطاعات اللزوم المخصوص المراد بھ لزوم المساجد، وھذه القربة والطاعة مستحبة، ولھا فضیلتھا،

َأْن طھِّرا : أما الكتاب فقولھ سبحانھ. والقرب المستحبة؛ لثبوت فضیلتھا في كتاب هللا عز وجل، وكذلك ھدي رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم َ َ
ِبْیتي للطائفین والعاكفین والركع السُجود  ُّ ُّ ِ ِ ِ ِ ِ ِِ َّ َ َ َ َ َ َ َْ ًوكذلك أیضا ثبت عنھ . ھذا یدل على شرف وفضل العكوف واالعتكاف في المسجد، و]125:البقرة[َّ

علیھ الصالة والسالم أنھ اعتكف، واعتكف معھ أصحابھ رضي هللا عنھم، فھي من السنن التي یقتدى ویتأسى فیھا بالنبي صلى هللا علیھ 
 االعتكاف، ولم یثبت عن النبي صلى هللا علیھ وسلم في وسلم، واعتكف أزواجھ رضي هللا عنھن وأرضاھن، وأجمع العلماء على فضیلة

ًال أعلم فیھ شیئا صحیحا: فضیلة االعتكاف نصوص صحیحة كما نص على ذلك األئمة رحمة هللا علیھم، ومنھم اإلمام أحمد ، قال في : یعني. ً
. یلة، وما خلت من كالم وما خلت من مطعنإال أن ھناك بعض األحادیث التي تدل على الفض. فضیلة االعتكاف وما یكون فیھ من األجر

قربة وطاعة شرعھا هللا عز وجل لعظیم ما یحصل فیھا من الخیر والبر لإلنسان، فاإلنسان إذا اعتكف في بیت هللا عز وجل لزم : واالعتكاف
قال علیھ الصالة والسالم في طاعة هللا سبحانھ، ولزم أفضل الطاعات وأشرفھا وأحبھا إلى هللا عز وجل، أال وھي ذكره عز وجل، كما 

أال أنبئكم بخیر أعمالكم وأزكاھا عند ملیككم، وخیر لكم من إنفاق الذھب والورق، وخیر لكم من أن تلقوا عدوكم : (الحدیث الصحیح عنھ
ِفاذكُروني : لھ سبحانھولو لم یكن في فضل ھذه الطاعة إال قو) ذكر هللا: قال! هللا بلى یا رسول: فیضربوا رقابكم وتضربوا رقابھم؟ قالوا ُ ْ َ

ْأذكْركم  ُ ُ ْ أحب البالد إلى هللا : (لكفى، فإن اإلنسان إذا لزم بیت هللا فقد لزم أحب البیوت إلى هللا سبحانھ كما في الحدیث الصحیح] 152:البقرة[َ
 وآخرتھ؛ فاإلنسان إذا لزم المساجد فھو یلزم أحب البالد لفعل أحب الطاعات، وال شك أنھ سیصیب من ذلك الخیر في دینھ ودنیاه). مساجدھا

ولذلك من . ًمعتكفا على الوجھ المعتبر، وأدى لھذه العبادة حقھا، وقام بھا وأقامھا على وجھھا؛ فإنھ أسعد الناس بما یكون فیھا من الخیر
 عز وجل كل ثالث لیال، ومنھم الناس من اعتكف فخرج من اعتكافھ بصیام النھار وقیام اللیل، ومنھم من خرج من االعتكاف بختم كتاب هللا

َمن خرج من االعتكاف بلزوم ذكر هللا عز وجل؛ ألنك إذا بقْیت عشر لیال وأنت في طاعة هللا ِ قائم اللیل، والناس حولك .. صائم النھار.. َ
ً مشمرا في الخیر؛ قویت ًیذكرون هللا سبحانھ، ویعینونك على الطاعة والذكر، حتى لو أنك سئمت أو مللت فنظرت إلى غیرك ووجدتھ مجدا

ًوھذا یجعلك مستدیما للطاعة، فتمر علیك العشر اللیالي وأنت محافظ على ختم كتاب هللا كل . نفسك على الخیر، وانبعثت على الطاعة والبر
لصدر مطمئن القلب؛ ثالث لیال؛ فتجد لذة العبودیة  واألنس با عز وجل، ولذة مناجاتھ وحالوة دعائھ وذكره سبحانھ؛ فتخرج منشرح ا

ًوقد وجدت خیرا كثیرا غفل عنھ الغافلون هللا عز وجل : فإذا كان اإلنسان كامل العقل سوي الفطرة ووجد ھذه اللذة فإنھ ال یفرط فیھا، ویقول. ً
وأقوى ما یكون على ندبنا إلى الخیر في كل زمان ومكان، وندبنا إلى الطاعة في كل زمان ومكان، فیخرج وھو أقوى ما یكون على العبادة، 

ومن ھنا . الذكر، ولذلك من الناس من یحافظ على ختم القرآن كل ثالث لیال؛ ألنھ اعتاد ذلك في اعتكافھ فقویت نفسھ على ذلك بعد االعتكاف
 منھ وھو أقوى على الطاعة والبر، وھذا ھو االعتكاف الحق الذي یخرج اإلنسان إن االعتكاف یعین على الخیر، ویقوي النفوس: قال العلماء

ْوذكُر المصنف لھذا الباب في كتاب الصوم واضح؛ ألن االعتكاف إنما فعلھ النبي صلى . ما یكون على طاعة هللا وأقرب ما یكون إلى الخیر ِ َ
ًهللا علیھ وسلم في شھر الصوم، ولذلك السنة في االعتكاف أن یكون في رمضان؛ تأسیا بالنبي صلى هللا علیھ وسلم، وال بأس  باالعتكاف في ُّ

في ھذا دلیل على مشروعیة االعتكاف في : قال بعض العلماء. ًغیر رمضان؛ ألن النبي صلى هللا علیھ وسلم اعتكف عشرا من شوال
َأْن طھِّرا بْیتي للطائفین والعاكفین : رمضان وغیر رمضان؛ وألن هللا سبحانھ وتعالى قال َ َ َ َ َ َِ ِ ِ ِ ِ ِْ َّ َ تكاف وآخر، ولم یفرق بین اع] 125:البقرة[َ

فالمعتكف في أي زمان ھو على طاعة هللا عز وجل وبره، وال یخص ذلك رمضان على سبیل اللزوم، لكن األفضل التأسي بالنبي صلى هللا 
كبر الوالدین، والقیام على األھل في نفقاتھم، : علیھ وسلم، والحرص على االعتكاف في رمضان ما لم تكن ھناك أمور آكد من االعتكاف

ذلك من الحقوق الواجبة، فإذا كان عند اإلنسان والدان یحتاجان إلیھ، ویحتاجان إلى بره وقربھ فإنھ یقدم بر الوالدین على االعتكاف؛ ونحو 
ألن بر الوالدین فریضة فرضھا هللا عز وجل وقرنھا بتوحیده، وألزم عباده بھا، وحثھم وحضھم علیھا، وأكد ھذا الحث والحض، وأما 

سنة ومندوب إلیھ، وال یشتغل بالمندوب على وجھ یضیع بھ الحق الواجب بإجماع العلماء رحمة هللا علیھم؛ وإنما یتقرب إلى االعتكاف فإنھ 
َهللا بما فرض، ولذلك ال یعتكف اإلنسان إال بعد أن یكون قائما بحقوق نفسھ، وحقوق أھلھ، وحقوق الناس، فإذا كان على ھذا الوجھ فنْعم  ِ َ ً

ًھ إذا دخل إلى معتكفھ علیھ أن یعلم أن ھذا االعتكاف ینبغي أن یتقید بالضوابط الشرعیة، وأن یكون قائما فیھ بالواجبات على ثم إن! االعتكاف
أن تكون نیتھ وطویتھ وسریرتھ خالصة  سبحانھ وتعالى، وأحب ما یكون عنده أن ال : فأول ما ینبغي على المعتكف. أتم وجوھھا وأكملھا

 تراه عین وال یعلم أحد أنھ معتكف؛ وذلك من كمال إخالصھ، وھذا ھو الذي دعا بعض السلف لما سئل عن اإلخالص، تسمع بھ أذن وال
وھذا كمال اإلخالص، فتدخل إلى المسجد وال یشعر أحد بك أنك معتكف على قدر . أن یتمنى العبد أن عملھ بینھ وبین هللا ال یعلم بھ أحد: قال

 في ھذا الزمان، فتجد الرجل یحدث باالعتكاف قبل أن یفعلھ نسأل هللا السالمة -أصلحھم هللا-لھ البعض على خالف ما یفع. استطاعتك
وھذا ال یأمن صاحبھ من الغرور، وال یأمن . إذا كانت العشر األواخر سنعتكف في مكة أو نعتكف في المدینة أو نحو ذلك: ویقول! والعافیة

 عز وجل بطاعتھ، بل ینبغي على اإلنسان أن یحفظ طاعتھ، وأن یجعلھا خالصة لوجھ هللا عز وجل، من الریاء، وال یأمن من اإلدالء على هللا
ّفإن اإلنسان إذا راءى راءى هللا بھ، وإذا سمع سمع هللا بھ كما. ًوھذا ھو أصل الدین الذي ال یقبل هللا دینا سواه من : (قال صلى هللا علیھ وسلم ّ

فإذا كان اإلنسان یخرج إلى معتكفھ وھو یرید وجھ هللا، فإنھ ینال أجره حتى یعود إلى بیتھ؛ ألنھ ) ّسمع هللا بھّراءى راءى هللا بھ، ومن سمع 
خرج في حسبة وطاعة وقربة  عز وجل، فخطواتھ مكتوبة وأوقاتھ مكتوبة، حتى نومھ في المسجد یكون عبادة لھ؛ ألنھ قد اعتكف ولزم 

لى، وھذا ال شك أنھ مقرون بإخالص النیة  عز وجل، وكلما خلصت نیة اإلنسان نال من التوفیق في المسجد في طاعة هللا سبحانھ وتعا
ولذلك تجد البعض من األخیار إذا دخل االعتكاف وقد حدث الناس باعتكافھ، أو دخل وفي نیتھ أن یجلس مع زید وعمرو، . االعتكاف بقدرھا

ً ینصرف كثیرا عن ذكر هللا عز وجل، وال یوفق إال إلى النزر القلیل من الخشوع وأن یؤانس األصحاب واألحباب ونحو ذلك؛ وجدتھ
ْإن هللا ال ُیغیُِّر ما بقْوم حتى ُیغیُِّروا ما بأنفسھم : واإلنابة إلى هللا عز وجل، وال شك أن ھذا كما قال هللا تعالى ِ َِ َُّ َ ِ ِ َِ َ ََ ََّ ٍ َ فمن كانت نیتھ ] 11:الرعد[َّ
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، ثم غیرھا  . فجعلھا لألنس بالناس، وإلضاعة األوقات بالجلوس مع زید وعمرو؛ فإن هللا یغیر ما بھ من حالوة طاعتھ ولذة مناجاتھخالصة 
وإذا علم المعتكف أنھ سیأنس بالناس، فلیعلم أن األنس با أعظم من األنس بالناس، وإذا كان جلوس اإلنسان مع زید وعمرو یدخل السرور 

ًء الوقت بذكر هللا أعظم سرورا وأنسا وبھجة وطمأنینة في قلب من فعل ذلك، فلیحرص اإلنسان على أن یقوم بھذه علیھ، فإن الصالة وإحیا ً
ًكذلك أیضا ینبغي علیھ أن یحفظ ھذه العبادة من العوارض التي تصرفھ عن ذكر هللا عز وجل، فال ینبغي لھ أن یكون . العبادة على وجھھا

ًخامال مكثرا من النوم، ومكثر ًا من رغبات النفس التي تریدھا، ومن شھواتھا الكثیرة من مأكل ومشرب ونحو ذلك، بل علیھ أن یحمل نفسھ ً
 كم نمت؟وكم ارتحت؟وكم - كأنھ یناجي نفسھ-! یا نفس: على العزیمة، وأن یقویھا على الطاعة، وأن یعد أیامھ التي یعتكفھا، ویقول

واالعتكاف لھ شروط ولھ واجبات ینبغي توفرھا، وسینبھ . ة هللا عز وجل خالصة لوجھھاستجمیت؟ فاجعلي ھذه األیام من السنة في طاع
ُّالمصنف رحمھ هللا على جمیع ھذه الشروط والواجبات، إال أن المنبغي على اإلنسان أن یحرص في اعتكافھ على السؤال عن السنة وتحري 

 ...... .ھدي رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم فیھ
 

 كاف ومحل وقوعھحقیقة االعت
 

حقیقة االعتكاف عندنا : عائد لالعتكاف؛ كأنھ یقول رحمھ هللا) وھو(الضمیر ] وھو لزوم مسجد لطاعة هللا تعالى: [قال المصنف رحمھ هللا
ِالمسجد مفعل من السجود، والمراد بذلك المسجد المعھود، ولیس ا: ھذا المسجد مفھومھ. معشر الفقھاء والعلماء لزوم المسجد ْ لمراد بھ كل َ

ًجعلت لي األرض مسجدا وطھورا: (موضع یسجد علیھ؛ ألن النبي صلى هللا علیھ وسلم قال المعھود الذھني، وھو : فالمراد بالمسجد ھنا) ً
ھو الذي تفعل فیھ بعض الصلوات دون : المصلى، والمصلى المسجد المعروف الذي إذا أطلق في الشرع انصرف إلیھ الحكم، فال یشمل

َّفالُمصلى ال یعتكف فیھ، أي. بعضھا ِوأنتم عاكفون في المساجد : ًلیس محال لالعتكاف، ودلیل ذلك قولھ سبحانھ: َ ِ ِِ َ َ َ َ َْ ُ ُ ْْ فدل على أن ] 187:البقرة[َ
ًّلو كان المعتكُف مصلى فإنھ ال یعتكف فیھ؛ وإنما یعتكف في المسجد: ًوبناء علیھ قالوا. االعتكاف یختص بالمساجد َ ینقسم إلى ثم المسجد . َ

َّھناك مسجد یُجمع فیھ، وھناك مسجد ال یجمع فیھ: قسمین تصلى فیھ صالة الجمعة؛ فالمسجد الذي تصلى : أي) ّیجمع فیھ: (والمراد بقولنا. َّ
خر فحینئٍذ إن كان قد أوجب على نفسھ أن یعتكف العشر األوا: ّوأما المسجد الذي ال یجمع فیھ، ففیھ تفصیل. فیھ الجمعة باإلجماع یعتكف فیھ

أنھ إذا نذر اعتكاف العشر األواخر أو أوجبھا على نفسھ فإن ھذه العشرة األیام ستتخللھا : ّینصرف إلى مسجد یجمع فیھ؛ والسبب في ذلك
ّالجمعة قطعا، وبناء على ذلك البد وأن یكون في موضع أو مسجد یجمع فیھ، ومن ھنا یقولون ً لة في إنھ البد وأن یكون اعتكافھ للعشر كام: ً

ًمسجد یجمع فیھ؛ ألنھ لو اعتكف في مسجد ال تقام فیھ الجمعة فسیكون مضطرا إلى الخروج لصالة الجمعة، وحینئٍذ یفسد اعتكافھ بالخروج  ّ
ع ّأما إذا كان اعتكافھ اعتكاف طاعة وقربة ولم یقصد بھ العشر كاملة، فإنھ یصح في المسجد الذي یجم. إذا كان قد نذر اعتكاف العشر كاملة

ًأن تكون فیھ جماعة؛ ألنھ مخاطب بشھود الصالة مع الجماعة، وبناء على ذلك البد وأن : فیھ والمسجد الذي ال تكون فیھ الجمعة، لكن بشرط
فال یصح االعتكاف في مسجد ال تقام فیھ الجمعة إن كان : ًوبناء على ما سبق. یكون اعتكافھ في موضع تقام فیھ الجماعة بالصلوات الخمس

ّدا العتكاف العشر كاملة، أو أوجبھا على نفسھ، وأما بالنسبة للمسجد الذي ال یجمع فیھ وتقام فیھ الجماعة، فإن االعتكاف فیھ صحیح، إذا مری ً
 ...... .لم یكن قد أوجبھ على نفسھ وفرضھ

 
 الغرض من االعتكاف واألعمال التي یقوم بھا المعتكف

 
لكل أمر مشروع، : والطاعة ھنا نكرة شاملة لكل طاعة أي. لزوم المسجد من أجل طاعة هللا تعالى: يللتعلیل، أ) الالم) (لطاعة هللا: (قولھ

قراءة القرآن، والتسبیح، والتحمید، والتكبیر، واالستغفار، ونحو ذلك من القرب : فیشمل ذلك: أما األقوال. سواء كان من األقوال أو األفعال
فیشمل ذلك الصالة وھي أفضلھا وأحبھا إلى هللا عز وجل، كما قال علیھ الصالة : ي ھي القرب الفعلیةًوكذلك أیضا یشمل الطاعة الت. القولیة

فمن أفضل الطاعات التي یداوم علیھا المعتكف كثرة الصالة، فإن كثرة ) استقیموا ولن تحصوا، واعلموا أن خیر أعمالكم الصالة: (والسالم
ّوما تقرب إلى عبدي بشيء أحب إلى مما : (حدیث عنھ علیھ الصالة والسالم فیما یرویھ عن ربھالصالة تزید من صلة العبد بربھ كما في ال ّ

ًفیحرص العبد على طاعة هللا عز وجل سواء كانت قوال أو فعال، . الحدیث) ّافترضتھ علیھ، وال یزال عبدي یتقرب إلى بالنوافل حتى أحبھ ً
في قلبھ، والنظر في ملكوت هللا عز وجل، والتفكر في عظمة هللا سبحانھ وتعالى، كل ذلك وكذلك االعتقاد، وھو الطاعة بالقلب؛ كذكر هللا 

ًیعتبر من الطاعة والقربة، كما أثنى هللا عز وجل على عباده األخیار من أولي األلباب الذین یذكرونھ قیاما وقعودا وعلى جنوبھم، ویتفكرون  ً
فخرجت ) لطاعة هللا: (قولھ. ل بما ھو أھلھ، من ذكره وتعظیمھ سبحانھ وتعالىفي خلق السموات واألرض، ویثنون على هللا عز وج

ًالمعصیة، فال یجوز للمعتكف إذا كان معتكفا أو غیر معتكف أن یرتكب معصیة؛ لكنھ في االعتكاف أشد، فالغیبة في المسجد أعظم من الغیبة 
َخارج المسجد، وھكذا أذیة المسلم في المسجد بلسان؛ كسبِّ الن  حینما یحجزون -أصلحھم هللا- اس وشتمھم، وھذا ما یقع فیھ بعض الجھال َ

األماكن فھم یحجزونھا بدون حق، فإذا جاء أحد وقعد فیھا سبوه وشتموه، ونسوا حقوق المسلم على أخیھ المسلم، ولم یرعوا فیھ حق اإلسالم، 
غیره، فإذا جاء الغیر وجلس فیھ أقام الدنیا وأقعدھا، فانتھك حد هللا ولربما كان ذلك على سبیل الظلم، فتجده یحجز المكان الذي یسعھ ویسع 

وال شك أن ھذا یعود على صاحبھ بالوزر العظیم، فال یجوز أذیة الناس باللسان . عز وجل ومحارم هللا بسبھ وشتمھ وأذیتھ وانتقاصھ وعیبھ
فالمسلم یحفظ لسانھ عن أذیة المسلمین والنیل منھم )  ویدهالمسلم من سلم المسلمون من لسانھ: (والرسول صلى هللا علیھ وسلم یقول

ألن هللا . اتق هللا! یا أخي: ّواالنتقاص لھم، وإذا زلوا علیھ وأخطئوا فزاحمھ إنسان في الصف األول أو نحو ذلك فلیذكره با عز وجل، ولیقل
الشتم والثلب وكشف عورتھ وأذیتھ، فبادره بالنصیحة، وذكره با عز ًسائلنا ومحاسبنا عما نقول، فبدال من أن تبادر اإلنسان باألذیة والسب و

بین أن یعفو عنھ إذا أخطأ علیھ، وھذا أحسن، وبین أن یقتص منھ، : وجل حتى تعذر إلى هللا، فإذا أصر وأبى فحینئٍذ یخیر اإلنسان بین أمرین
ِفبشْر عباد : حسن؛ ولذلك قال تعالى وھذا َِ َِّ َالذین یْست* َ َ َ ِ َمُعون القْول فیتبُعون أْحسنُھ َّ َ ََ َ َ َ ََ ِ َّ ْ : ففي القرآن حسن وأحسن، فالحسن] 18-17:الزمر[ِ
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َوجزاُء سیِّئٍة سیِّئة مثلھا  َ َ َ َُ ْ ِ ٌ َ َ ِفمْن عفا وأْصلح فأْجُرهُ على هللا : واألحسن] 40:الشورى[َ َّ َ ََ َ َ َ ََ ََ َ فھذا أكمل وأعظم، وھو أكثر قربة  ] 40:الشورى[َ
. ھذا مكاني! یا أخي: ًفإذا كان اإلنسان معتكفا، وجاء شخص وجلس في مكانھ، جاءه برفق وقال لھ. لى، وأرضى  عز وجلسبحانھ وتعا

وھذا إذا كنت خرجت من ھذا المكان لقضاء الحاجة فقط، وأما ما عدا ذلك فال یجوز حجز المكان، فإذا خرج اإلنسان لقضاء حاجتھ ثم جاء 
، وقال لھ. ھذا مكاني! أصلحك هللا یا أخي:  فلیقلووجد الغیر قد جلس مكانھ ال یجوز لك أن تجلس؛ ألن ! یا أخي: فإذا أصر وأبى ذكره با

ُّفتذكره بالسنة وتقیم علیھ الحجة، فإن أبى فاعلم ) إذا قام أحدكم من مجلسھ لحاجتھ فھو أحق بھ إذا عاد إلیھ: (النبي صلى هللا علیھ وسلم یقول
جر من هللا، وأن هللا یعلم أن ھذا المكان مكانك، وأنك في الصف األول ولو كنت في آخر الصفوف، فما دمت قد صرفت رحمك هللا أن األ

فإذا كان . ّعن حقك بالظلم؛ فإن هللا سبحانھ وتعالى سیؤتیك أجرك، وهللا مطلع على السرائر والضمائر، فال یجوز لك أن تضیع األجر علیك
إن االعتكاف للطاعة ولیس لألذیة وال للتشویش على الناس :  مثل ھذه اآلفات، ولیعلم كما قال ھذا اإلمام الجلیلًاإلنسان معتكفا فلیحذر من

  !وال للتضییق علیھم، وال شك أن أذیة المسلمین عامة ال تجوز، فكیف إذا كانت في المساجد؟
 

 سنیة االعتكاف
 

ھو سنة، وقد دل على سنیتھ وشرعیتھ : و مالزمة المسجد لطاعة هللا مسنون، أيأن ھذا االعتكاف الذي ھ: أي]. مسنون: [قولھ رحمھ هللا
لیعتكف العشر : أي) ًفمن كان معتكفا فلیعتكف معنا: (ُّ ودلیل السنة من ھدیھ علیھ الصالة والسالم، ولذلك قال ألصحابھ-كما قلنا-دلیل الكتاب 

ھ الوحي صلوات هللا وسالمھ علیھ؛ ألنھ اعتكف أول الشھر ثم اعتكف أوسطھ، الباقیة كما في حدیث أبي موسى في الصحیح حینما نزل علی
أمامك فاطلبھ، فدل ھذا على فضیلة العشر، وفیھ دلیل : أي)  أمامك-لیلة القدر: یعني- إن الذي تطلبھ (ثم نزل علیھ جبریل بالوحي من السماء 

 ...... .على مشروعیة االعتكاف وفضیلتھ
 

 مجواز االعتكاف بال صو
 

ًأن تعتكف في اللیل مجردا عن النھار، : الصورة األولى: ویصح االعتكاف بال صوم، وھذا لھ صور: أي]. ویصح بال صوم: [قال رحمھ هللا
أنھ نذر أن یعتكف لیلة، فأمره : في الصحیح لما سأل النبي صلى هللا علیھ وسلم وقد ثبت بذلك الحدیث الصحیح عن عمر رضي هللا عنھ كما

أن االعتكاف ال یشترط لھ الصوم، وھذا ھو أصح قولي : المسألة األولى: لى هللا علیھ وسلم أن یوفي بنذره، فدل ھذا على مسألتینالنبي ص
أنھ یجوز أن تعتكف أجزاء : واألمر الثاني. ًالعلماء، خالفا للحنفیة والمالكیة رحمة هللا علیھم الذین یقولون باشتراط الصوم لصحة االعتكاف

 ألنھ إذا لم یشترط الصوم فإنھ یجوز لك أن تعتكف أجزاء النھار؛ ألن اللیل جزء من الیوم، فدل على جواز اعتكاف جزء من الیوم، النھار؛
ًسواء كان لیلة كاملة أو كان نھارا كامال أو كان ساعة كاملة، بل قال العلماء ًلو أن إنسانا دخل الفریضة فنوى أن یعتكف مدة جلوسھ في : ً

التأسي بالنبي صلى هللا علیھ : واألفضل واألكمل. ُّإنھ معتكف، ویكون لھ فضل االعتكاف إذا نوى ذلك؛ وذلك إلطالق الكتاب والسنةالمسجد ف
 ...... .ًوسلم باالعتكاف الكامل خاصة في العشر األواخر

 
 وجوب االعتكاف مع الصوم بالنذر

 
صوم بالنذر، ھذا إذا كان اعتكافھ نافلة، وال ینتقل من كونھ نافلة إلى الوجوب إال في ویلزم االعتكاف وال]. ویلزمان بالنذر: [قال رحمھ هللا

ً علي أن أعتكف یوما: النذر، فإذا نذر وقال: منھا: صور ً علي أن أعتكف یوما، فالبد وأن یكون صائما : إذا قال: فقال بعض العلماء. ّ ً ّ
فإنھ یجزئھ أن یعتكف اللیل وال یلزمھ . َّ علي أن أعتكف لیلة: وھكذا لو قال.  بدون صیامیغنیھ أن یعتكف الیوم: وقال بعض العلماء. فیھ

أنھ : والصحیح. ًإذا نوى اعتكاف النھار كامال فإنھ یصوم: الصوم في ھذه المسألة، إنما یلزمھ الصوم إذا نوى النھار، فقال بعض العلماء
ّذا نذر وصرح في نذره أن یكون صائما، فإنھ یلزمھ االعتكاف مع الصوم، وإال أجزأه ولو یلزمھ الصوم ویلزمھ االعتكاف بالنذر، بمعنى إ ً ّ

 ...... .فإنھ یصدق علیھ أنھ معتكف ویتم نذره ولو بساعة واحدة من النھار. ّ علي أن اعتكف في النھار: جزء النھار، فلو قال
 

 عدم صحة االعتكاف إال في مسجد جامع
 

ّ یصح إال في مسجد یجمع فیھوال: [قال رحمھ هللا ّوال یصح االعتكاف إال في مسجد یجمع فیھ؛ ألنھ إذا اعتكف في مسجد ال تقام فیھ ]. ّ
ًوكذلك أیضا إذا اعتكف العشر األواخر في مسجد تقام فیھ . الجماعة، فإن معنى ذلك أنھ سیترك فریضة هللا من شھود الصالة مع الجماعة

: المریض المعذور في الجمعة، قالوا: واستثنى بعض العلماء من ذلك. ، فمظنة أن یترك الجمعة في یوم الجمعةالجماعة وال تقام فیھ الجمعة
 ...... .ًیجوز أن یعتكف العشر األواخر في مسجد ال یجمع فیھ؛ ألنھ إذا حضرت الجمعة صالھا ظھرا، وال یجب على مثلھ أن یشھد الجمعة

 
 جواز االعتكاف للمرأة في كل مسجد

 
إال المرأة فإنھ یجوز لھا أن تعتكف في كل مسجد، واألصل في جواز االعتكاف ]. إال المرأة ففي كل مسجد سوى مسجد بیتھا: [قال رحمھ هللا

َوالعاكفین: (أن هللا تعالى عمم في قولھ سبحانھ: للنساء َ َِ ِ ھ أقر ُّوكذلك السنة عن النبي صلى هللا علیھ وسلم فإن. فشمل ھذا الرجال والنساء) ْ
وھذا یدل على ) آلبر أردتن: (نساءه على االعتكاف معھ صلوات هللا وسالمھ علیھ، وإنما عاتبھن في الغیرة ومنافسة بعضھن لبعض وقال
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مشروعیة اعتكاف المرأة، ولكن بشرط أن ال یكون في النیة دخن، كأن یكون ذلك على سبیل المضارة، كأن یكون بین الضرتین كما وقع 
أال یؤدي إلى المحاذیر الشرعیة كمخالطة الرجال، وكذلك : واعتكاف المرأة جائز؛ لكن بشرط. منین رضي هللا عنھن وأرضاھنألمھات المؤ

َّوقْرن في ُبُیوتكن : واألفضل للمرأة أن تلزم بیتھا كما قال تعالى. ًأیضا وقوع الفتنة والمحظور ِ ُِ َ ، واألفضل أن تصلي في ]33:األحزاب[ََ
َا وفي مخدعھا، فھذا أفضل لھا وأكمل وأفضل لغیرھا؛ ألن الخیر للمرأة أن ال ترى الرجال وال یراھا الرجال، وكلما ُستر مسجدھا في بیتھ ِ

النساء، فما ترك النبي صلى هللا علیھ وسلم بعده فتنة أضر على الرجال من  النساء عن الرجال، كلما كان ذلك أحفظ لدین الرجال وأحفظ لدین
أن ال یؤدي اعتكافھا إلى فوات الحقوق الواجبة : فإن أحبت أن تعتكف فال حرج، لكن بشرط. ذلك األفضل للمرأة أن تلزم بیتھافتنة النساء، ول

علیھا، فإن كان ھناك حق لزوج فإنھا ال تعتكف، وإنما تؤدي حق زوجھا؛ ألن هللا فرض علیھا القیام بحقھ، وال یعقل أن تنصرف من 
َُّیتقرُب إلیھ بما افترض، وإذا نوت المرأة في نفسھا أنھ لوال شغل زوجھا العتكفت كتب هللا أجرھا، كما قال علیھ الواجب إلى النفل، فا  َ

ًإن بالمدینة رجاال ما سلكتم شعبا وال قطعتم وادیا إال كانوا معكم شركوكم األجر: (الصالة والسالم ً كیف وھم بالمدینة ؟ ! یا رسول هللا: قالوا. ً
فالمرأة التي یحبسھا عذر زوجھا والقیام بحقوق زوجھا أجرھا كامل، وھكذا لو حبسھا تربیتھا ألطفالھا، وقیامھا بحقوق ) . العذرحبسھم : قال

ولعل هللا لحكمة صرف المرأة عن شھود المساجد حتى تنصرف عن الفتنة، ! درجتھ أطفالھا؛ فإن أجرھا كامل، فكم من متمن للخیر یبلغھ هللا
فال یجوز للمرأة أن تخرج لالعتكاف وتضیع حقوق أوالدھا أو حقوق زوجھا، فال شك أنھا مطالبة بالحقوق . جر بالنیةویكتب لھا األ

 ...... .المفروضة قبل القیام بالنوافل والمستحبات
 

 عدم جواز اعتكاف المرأة في مسجد بیتھا
 

د؛ ألنھ ال تجب علیھا الجمعة وال تجب علیھا الجماعة، إال مسجد یجوز لھا أن تعتكف في كل مسج: أي]. سوى مسجد بیتھا: [قال رحمھ هللا
مخدعھا الذي تصلي فیھ، فھو لیس بمحل : المساجد المعھودة، ومسجد بیتھا یعني: بیتھا فال یصح لھا أن تعتكف فیھ؛ ألن المراد بالمساجد
  .لالعتكاف؛ ألن االعتكاف إنما ھو في المساجد المعھودة

 
 إذا شدت الرحال إال إلى المساجد الثالثةعدم الوفاء بالنذر 

 
ومن ]. ومن نذره أو الصالة في مسجد غیر الثالثة، وأفضلھا المسجد الحرام، فمسجد المدینة، فالمسجد األقصى لم یلزمھ فیھ: [قال رحمھ هللا

ال تشد الرحال إال : (لھ علیھ الصالة والسالمفإنھ ال یلزمھ االعتكاف في غیر المساجد الثالثة؛ لقو. ّ علي أن أعتكف: نذر االعتكاف فقال
ولذلك خص هللا عز وجل ھذه المساجد، فال یجوز شد الرحال للقرب المتعلقة بالمواضع إال إلى ھذه المساجد، فال تشد ) إلى ثالثة مساجد

ا یعتقد أنھ قربة ال یجوز فعلھ؛ ألن النبي الرحال للمشاھد وال للقبور وال لزیارتھا، وال كذلك للدعاء عندھا، وال للذبح عندھا، وكل ذلك مم
والعیاذ -بل إن بعض ھذه األفعال یفضي إلى الشرك، والخروج من الملة ). ال تشد الرحال إال إلى ثالثة مساجد: (صلى هللا علیھ وسلم قال

ر بالذبح واالستغاثة واالستجارة بھ، مما صاحب القبر، أو التوسل بصاحب القب  وكفر صاحبھ، كأن یشد الرحل للذبح عند القبر، أو دعاء-با
َوال شك أن ھذا األمر تنقُض بھ عرى اإلسالم، ویوجب خروج ! وقع فیھ كثیر من الجھال في األزمنة المتأخرة نسأل هللا السالمة والعافیة ْ ُ

ّ علي أن أعتكف في : ى نفسھ فقالأن شد الرحال لالعتكاف ولو أوجب ذلك عل: فالمقصود! صاحبھ من الملة نسأل هللا السالمة والعافیة
مسجد قباء، فإنھ ال یلزمھ أن یذھب إلى مسجد قباء وأن یعتكف فیھ، فإذا نوى ونذر في أي مسجد فإنھ یغنیھ أحد ھذه المساجد الثالثة، إال إذا 

خمسمائة، فیجزئھ أن یعتكف في نوى أفضلھا فال یغني المفضول عن األفضل، فلو نوى أن یعتكف في مسجد بیت المقدس فإن الصالة فیھ ب
ًمسجد النبي صلى هللا علیھ وسلم، وكذلك أیضا لو نوى أن یعتكف في مسجد النبي صلى هللا علیھ وسلم فإنھ یغنیھ أن یعتكف في مسجد 

 نوى أن یعتكف في وھذا على األصل الذي ذكرناه؛ ألن األعلى یغني عن األدنى، وال یغني األدنى عن األعلى، فالعكس ال یصح، فلو. الكعبة
 ...... .المسجد الحرام فإنھ ال یجزئھ أن یعتكف في مسجد النبي صلى هللا علیھ وسلم؛ ألنھ ینتقل من األعلى إلى األدنى

 
 عدم جواز النقل في النذر من األعلى إلى األدنى

 
 هللا في ھذه المسألة حكم نذر االعتكاف، لقد بین المصنف رحمھ]. وإن عین األفضل لم یجز فیما دونھ وعكسھ بعكسھ: [قال رحمھ هللا

أن ینوي : فالشخص إذا نذر االعتكاف في مسجد، وكان ھذا المسجد أفضل من غیره، فإنھ ال یجزئھ أن ینصرف إلى ما دونھ، ومثال ذلك
سول صلى هللا علیھ وسلم االعتكاف في المسجد الحرام؛ فإنھ ال یجزئھ أن ینصرف إلى مسجد المدینة، وكذلك لو نوى االعتكاف في مسجد ر

أنھ إذا نوى األفضل أنھ ال تبرأ ذمتھ إال بھ أو : واألصل في ذلك. لم یجز لھ أن ینصرف إلى ما دونھ من سائر المساجد، غیر المسجد الحرام
َّقد حصل فضیلة بما ھو أفضل منھ، ولذلك إذا نوى االعتكاف في مسجد النبي صلى هللا علیھ وسلم، وانصرف إلى المسجد الحرام، فإنھ 

مسجد النبي صلى هللا علیھ وسلم وزیادة، حیث فضل هللا المسجد الحرام على مسجد النبي صلى هللا علیھ وسلم بمضاعفة أجر الصالة فیھ، 
عتكاف في ًإذا المسجد الحرام اختص بھاتین الفضیلتین اللتین ال یشاركھ فیھما غیره من سائر المساجد، فمن نوى اال. وبوجود عبادة الطواف

مسجد النبي صلى هللا علیھ وسلم جاز لھ أن ینصرف إلى المسجد الحرام، وال یجزیھ أن ینصرف من مسجد النبي صلى هللا علیھ وسلم إلى 
األقصى، أو إلى غیره من سائر المساجد ما عدا المسجد الحرام، وفي ذلك سنة ثابتة عن النبي صلى هللا علیھ وسلم حیث أمر الصحابي 

 ...... .نذر االعتكاف في المسجد األقصى أن یعتكف في مسجده صلى هللا علیھ وسلمحینما 
 

 جواز النقل في النذر من األدنى إلى األعلى
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ینصرف إلى األدنى،   ومن نوى األعلى ال-كما ذكرنا- إذا نوى األقل جاز لھ أن ینصرف إلى األعلى : أي). وعكسھ بعكسھ: (قال رحمھ هللا

 ...... .لى ما ذكرناهفالحكم في ھذا ع
 

 األسئلة
 

 ال اعتكاف إال في المساجد الثالثة: المراد من قولھ علیھ الصالة والسالم
 

ِوأنتم عاكفون في : یخصص الدلیل العام في قولھ تعالى) ال اعتكاف إال في المساجد الثالثة: (ھل قول النبي صلى هللا علیھ وسلم: السؤال َِ َ َُ ُ ْْ َ
ِالمساجد  ِ َ َ : للعلماء فیھ وجھان) ال اعتكاف إال في المساجد الثالثة: (فال یجوز االعتكاف إال في ھذه الثالثة أثابكم هللا؟ الجواب] 187:البقرة[ْ

: وھو نفي لحقیقة شرعیة، والنفي المسلط على الحقیقة الشرعیة عھدنا من الكتاب والسنة أنھ یأتي على صورتین) ال نافیة(ھذا نفي بـ: یقولون
أما مثال النفي المسلط على الحقیقة الشرعیة لنفي . أن یقصد بھ نفي الصحة: والصورة الثاني. أن یقصد بھ نفي الكمال: ولىالصورة األ

نفي لكمال اإلیمان، ولیس المراد بھ  فأھل السنة والجماعة على أن ھذا النفي) ال إیمان لمن ال أمانة لھ: (قولھ علیھ الصالة والسالم: الكمال
إنما ھو نفي لكمال اإلیمان؛ لثبوت النصوص األخرى التي تدل على أن اإلیمان ال یحبط : ن كلیة كما یقول الخوارج، وإنما قالوانفي اإلیما

نفي لإلیمان، واإلیمان حقیقة شرعیة، فتسلط النفي على الحقیقة الشرعیة وھي اإلیمان، فحمل على ) ال إیمان: (فقولھ. بنقصانھ عن الكمال
ال : (تنفي الحقیقة الشرعیة للصحة، كقولھ علیھ الصالة والسالم: ًكذلك أیضا. النصوص األخرى التي تدل على أنھ مراد للكمالالكمال لورود 

 إذا -أعني الصالة-فإن ھذا نفي لصحة القبول من أساسھ، فال یحكم بصحة العبادة وال بإجزائھا ) یقبل هللا صالة أحدكم إذا أحدث حتى یتوضأ
: إذا ورد النص بنفي حقیقة شرعیة نظرنا: وعلى ھذا قالوا. ھارة؛ ألن النفي ھنا مسلط على القبول المراد بھ نفي الصحةوقعت من غیر ط

ِوال تباشُروُھن وأنتم عاكفون في المساجد : فإن دلت النصوص على العموم بالصحة بقینا على ذلك، كقولھ تعالى ِ ِ َّ ِِ َ َ َ َ َ َ َْ ُ ُ ْ ُْ  فھذا یدل على] 187:البقرة[َ
ثم في الحدیث ما یدل على . إطالق االعتكاف في جمیع المساجد، فصرف النفي عن ظاھره من إفادتھ لعدم صحة االعتكاف إلى نفي الكمال

ألن ھذه الثالثة المساجد فیھا فضائل ال توجد في غیرھا، فالمسجد الحرام الصالة )  إال في المساجد الثالثة- كامل- ال اعتكاف : (نفي الكمال
ائة ألف صالة، مع فضیلة الطواف بالبیت، وأما مسجد النبي صلى هللا علیھ وسلم فالصالة فیھ بألف صالة، وأما المسجد األقصى ففیھ فیھ بم

فكأن المعتكف في ھذه المساجد الثالثة ال یمكن أن یوازیھ غیره ولو بلغ ما بلغ من كثرة الطاعات؛ ألنھ یحصل . الصالة بخمسمائة صالة
معنى یعارض بھ النصوص، ومعنى : أنھ إذا تردد الحدیث بین معنیین: (والقاعدة في األصول. صت بھا ھذه المساجد الثالثةعلى فضائل اخت

ال : (فلما كان في ھذه المساجد مزیة وفضل دل على أن قولھ) ال یعارض بھ النصوص، وأشعر معنى النص بأحد المعنیین وجب صرفھ علیھ
فقوي حمل الحدیث على اعتكاف . لمزیة ھذه المساجد وداللة الشرع على وجود خصوصیتھا بالفضائلال اعتكاف كامل؛ : أي) اعتكاف

وذھب مجاھد . كامل، وھذا قول جماھیر السلف رحمة هللا علیھم، وبھ أفتى األئمة األربعة، وھو أنھ یجوز أن یعتكف في غیر المساجد الثالثة
 إلى القول بأن االعتكاف ال یصح في غیر المساجد الثالثة، واختاره - ابن عباس رحمھ هللامن أئمة السلف، وھو تلمیذ -بن جبر رحمھ هللا 

بعض المتأخرین من العلماء، وھذا قول لھ وجھھ من ظاھر الحدیث، فمن أخذ بھ فإنھ ال یعتكف في غیر ھذه المساجد الثالثة، ولكن الظاھر 
 الفضیلة للمساجد الثالثة ومن اعتكف فیھا، فإن غیره ال یحصل فضلھ؛ لعظیم ما ورد أنھ یعتكف في غیر ھذه المساجد الثالثة، وأن: واألقوى

  .فیھا من الخصائص كما ال یخفى، وهللا تعالى أعلم
 

 حكم قطع صالة الفریضة لمن سمع جماعة بقربھ
 

من دخل في صالة وظاھر : ؟ الجوابھل یجوز لمن دخل في الصالة وسمع جماعة بقربھ أن یقطع الصالة لیصلي معھم أثابكم هللا: السؤال
ازدحام : ًالسؤال أنھ دخل في صالة الفریضة، كأنھ یرید أن یصلي مع الجماعة بدال من أن یصلي لوحده، وھذا مبني على مسألة تسمى

ًوقتا لم تدركھ ھل یقطع الصالة لیدرك فضیلة الجماعة، أو یصلي وحده إلدراك فضیلة الوقت؟ ھو كبر تكبیرة اإلحرام؛ فأدرك . الفضائل
وبعضھم یرى أن فضیلة الجماعة أفضل من . الجماعة التي كبرت بعده، فبعض العلماء یرى أن فضیلة الوقت مقدمة على فضیلة الجماعة

فضیلة الوقت؛ وذلك ألن النبي صلى هللا علیھ وسلم أخر الصالة عن أول وقتھا الجتماع الناس، كما في الحدیث الصحیح عن جابر رضي 
ًوالعشاء أحیانا وأحیانا، إذا رآھم اجتمعوا عجل، وإذا رآھم أبطئوا أخر: (عنھ قالهللا  أجیب بأن ھذا  فھذا یدل على الفضیلة، لكن: قالوا) ً

فإن األقوى واألظھر أنھ ال یقطع؛ ألنھ : وعلى ھذا. الحدیث في صالة العشاء والتي األفضل فیھا التأخیر، فكان طلب الجماعة لفضیلة الوقت
أنھ إذا : وتوضیح ذلك. ولھ في الفریضة قد أوجب هللا علیھ اإلتمام، فحینئذ ال ینتقل إلى النافلة ویقطع ھذه الفریضة التي أوجبھا هللا علیھبدخ

 یرید أن یصلیھا، وأحرم بھا، فإن النصوص دالة على أنھ یجب علیھ اإلتمام، فإذا كبرت بعده جماعة فإننا لو -ًمثال- كبر في صالة الظھر 
أننا نرد النص الذي أوجب علیھ اإلتمام بفضیلة، وھي تحصیل فضیلة الجماعة، وال شك أن ھذا : فمعنى ذلك. ینصرف إلى الجماعة: قلنا

ًأن یتم الصالة منفردا وقد أدرك فضیلة الوقت التي لھا شأن ال یخفى لورود النصوص بھ، وهللا : والصحیح. یضعف من جھة األثر والنظر
  .تعالى أعلم

 
 الفرق بین الصالة مع اإلمام حتى ینتھي وبین إحیاء اللیل كلھ

 
ھل إذا صلیت مع اإلمام حتى ینتھي، ھل أعتبر أحییت لیالي العشر كاملة، أم البد أن یصلي اإلنسان في بیتھ ویحیي لیلھ أثابكم هللا؟ : السؤال
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والمراد ) من قام مع إمامھ حتى ینصرف كتب لھ قیام لیلة: (السالمھناك فرق بین اإلحیاء وبین القیام نفسھ، فقولھ علیھ الصالة و: الجواب
كأنھ في : فضیلة االستمرار مع اإلمام حتى یسلم وینتھي من آخر صالتھ وھي الوتر، ومن فعل ھذا یحصل على فضیلة قیام اللیلة، أي: بذلك

 بذاتھا؛ فإن التعبیر المشعر بفضیلة الفعل ال یدل على تحقق الفعل األجر والثواب قام اللیلة كاملة، لكن ھذا ال یتعلق بقیام اللیالي المقصودة
قولھ علیھ الصالة : ولذلك فرق بعض العلماء في األدلة التي وردت بفضائل األعمال التي ینزل اإلنسان فیھا منزلة الفاعل، فقالوا. بنفسھ

)  صلى ركعتین؛ كان لھ كأجر حجة وعمرة تامة تامة تامةتطلع الشمس، ثم من صلى الفجر في جماعة، ثم جلس یذكر هللا حتى(والسالم 
یكون لھ أجر الفعل، وھو أجر الحجة والعمرة في األصل، أما من حج واعتمر وتكبد المشاق وتحملھا فلھ أجر الفعل األصلي، وأجر : قالوا

أن یقوم لیالي : ام لیالي العشر حقیقة، فمقصود الشرعإنھ یفرق في ھذا بین فضیلة قیام اللیلة وبین كونھ قد ق: ولذلك قالوا. المتاعب والمشاق
وصلى هللا وسلم على . وآخر دعوانا أن الحمد  رب العالمین. ًالعشر كاملة، وعلى ھذا فإنھ یكتب لھ قیام لیلة فضیلة، وال یعتبر قائما حقیقة

 .نبینا محمد وعلى آلھ وصحبھ وسلم
 

 ]2[ باب االعتكاف -شرح زاد المستقنع 
 

عتكاف أحكاما من جھة المكان ومن جھة الزمان، وأحكام االعتكاف من جھة الزمان یندرج تحتھا تحدید أول الیوم وآخره، وما یلزم لال
المعتكف عند خروجھ أثناء االعتكاف، وكذلك تخصیص األزمنة الفاضلة باالعتكاف، كعشر ذي الحجة والعشر األواخر من رمضان؛ لما 

 سائر األیام، ویلزم المعتكف اجتناب ما یفسد اعتكافھ، ویستحب لھ االشتغال بالطاعات وترك فضول القول تمتاز بھ من الفضیلة على
 .والعمل

 
 أحكام االعتكاف الواجبة من جھة الزمان

 
ًسلیما كثیرابسم هللا الرحمن الرحیم الحمد  رب العالمین، وصلى هللا وسلم وبارك على نبینا محمد وعلى آلھ وأصحابھ وأتباعھ وسلم ت أما . ً

ًومن نذر زمنا معینا دخل معتكفھ قبل لیلتھ األولى وخرج بعد آخره: [قال المصنف رحمھ هللا: بعد لما بین لنا رحمھ هللا أحكام االعتكاف ]. ً
 المكان حیث یتقید من جھة: ًأوال: المنذور من جھة المكان، شرع في بیان أحكام االعتكاف الواجب من جھة الزمان، فاالعتكاف فیھ جانبان

ًإما أن ینوي مسجدا مطلقا فال إشكال، وحینئٍذ یجزیھ أي مسجد: بالمسجد، وإذا تقید بالمسجد فال یخلو من أمرین وإما أن یعین، فإن عین إما . ً
ًة الزمان فلو أن رجال من جھ: ًثانیا. أن یحدد ما ھو أدنى فیجزیھ ما ھو أعلى، أو أعلى فال یجزیھ ما ھو أدنى، على التفصیل الذي ذكرناه

ًنذر أن یعتكف یوما كامال  فإنھ یدخل قبل مغیب الشمس . َّ علي أن أعتكف یوم األحد أو اإلثنین أو الثالثاء:  فإنھ إذا قال-ًنھارا بلیلتھ: أي-ً
فإذا أراد أن یعتكف اللیلة كاملة من یوم السبت؛ وذلك ألن یوم األحد یبدأ من لیلة األحد، ولیلة األحد إنما تكون بمغیب شمس یوم السبت، 

وال یتأتى ذلك إال بالدخول قبل غروب الشمس، فإن دخل بعد غروب . فالبد وأن یكون بكامل جسمھ في داخل المسجد من أول الزمان
إلى المعتكف نفسھ قبل مغیب شمس یوم العشرین، وأما الدخول  الشمس فإنھ لم یعتكف اللیلة كاملة، ولذلك من نوى العشر األواخر فإنھ یدخل

أن : فالشاھد من ھذا. فیكون بعد فجر لیلة الحادي والعشرین، فقد كان یدخل علیھ الصالة والسالم إلى معتكفھ بعد فجر لیلة الحادي والعشرین
ل اللیلة كاملة، وھكذا با ًالسنة لمن نوى االعتكاف یوما كامال أن یدخل قبل مغیب شمس الیوم الذي قبلھ، حتى یُحصِّ ً لنسبة آلخر زمان ُّ

االعتكاف؛ ألن االعتكاف فیھ أول زمانھ وفیھ آخر زمانھ، فأنت إذا ما ألزمت نفسك باعتكاف یوم كامل فإن هللا فرض علیك أن تستغرق 
دخل قبل ًالزمان بكاملھ، فأولھ قبل مغیب الشمس، وآخره بعد مغیب الشمس من الیوم الذي نویتھ، فإن كنت ناویا لالعتكاف یوم األحد فإنك ت

مغیب الشمس من یوم السبت؛ لتحصل على أول الزمان، ثم إذا غابت الشمس من یوم األحد فقد تم نھارك، وحینئذ یجوز لك الخروج، فإن 
إذا ألزم نفسھ بھا ونذرھا، فإنھ  وعلى ھذا فإن المعتكف للعشر األواخر. خرجت قبل مغیب الشمس لم یستتم اعتكافك على الوجھ المعتبر

ًأن یكون تاما ثالثین یوما، فإن تم : الحالة األولى: د مغیب الشمس من آخر یوم من رمضان، وحینئٍذ ال یخلو الشھر من حالتینیخرج بع ً
ًالشھر ثالثین یوما فحینئذ تنتظر إلى مغیب شمس الثالثین، فإن غابت شمس یوم الثالثین من رمضان تخرج بعد المغیب، فبمجرد أذان 

وأما إذا كانت اللیلة لیلة شك فتنتظر إلى ثبوت . ف الواجب علیك، وحینئٍذ إذا صلیت المغرب جاز لك أن تنصرفالمغرب ینتھي االعتكا
كونھا لیلة الفطر، فإذا جاء الخبر أنھا لیلة الفطر في الساعة التاسعة أو الساعة الثامنة أو الساعة العاشرة فتخرج بمجرد علمك أنھا لیلة العید؛ 

 ...... .ت أنھا لیلة العید لم یجب علیك اعتكافھا وال تلزم بھاوذلك ألنك لما تحقق
 

 عدم جواز خروج المعتكف من المسجد إال لضرورة
 

مرضات هللا ومحبتھ،  المعتكف حبس نفسھ لطاعة هللا، وفر من الدنیا وشواغلھا إلى]. وال یخرج المعتكف إال لما البد لھ منھ: [قال رحمھ هللا
 ھذه العبادة، وأن یقوم بھا على الوجھ الذي یرضي هللا عز وجل؛ حتى یكون أسعد الناس بالقبول منھ سبحانھ وتعالى، فالمنبغي علیھ أن یحقق

فإنھا نعمة من هللا إذا وفق عبده الغتنام ھذا االعتكاف بذكره وشكره وحسن عبادتھ، ثم تقبل منھ، وال یتقبل هللا إال من المتقین، الذین حفظوا 
ًإذا فالمعتكف في اعتكافھ ال یجوز لھ أن یخرج . ّوقاموا بھا على أتم وجوھھا على الوجھ الذي یرضي هللا سبحانھ وتعالىحقوق العبادات، 

 المتضمن للعبادة الشرعیة -االعتكاف: أي-من المسجد إال لضرورة وحاجة، وھذا مجمع علیھ بین أھل العلم؛ ألن حقیقة ھذا اللفظ الشرعي 
لمكث، ولذلك كان صلى هللا علیھ وسلم ال یخرج من المسجد إال لحاجة وضرورة، كما ثبت في الصحیحین من یدل على اللزوم وعلى ا

البول والغائط، فإذا احتاج إلى بول : والمراد بالحاجة) . كان ال یخرج إال لحاجتھ: (حدیث أم المؤمنین عائشة رضي هللا عنھا وأرضاھا
أن المساجد ال یجوز قضاء الحاجة فیھا، ولذلك فإن النبي صلى هللا علیھ وسلم لما بال : ذلكوغائط فإنھ یجوز لھ أن یخرج؛ والسبب في 
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األعرابي في المسجد وأنكر الصحابة علیھ ذلك أقرھم، ولكن أنكر علیھم أنھم یریدون قطعھ عن البول، أما كون البول في المسجد ال یجوز 
َفي ُبُیوٍت أذن هللا أْن تْرفع : فھذا محل إجماع، وهللا تعالى نبھ إلى ذلك بقولھ ََ ُ َ َُ َّ ِ فال یجوز للمعتكف أن یقضي حاجتھ داخل المسجد، ] 36:النور[ِ

ًفإذا كان ال یجوز لھ ذلك فمعنى ذلك أنھ البد لھ من الخروج، فیصیر الخروج مسموحا وجائزا إنھ یحرم على المعتكف أن یخرج : فلو قلنا. ً
عتكف؛ ألنھ ما من إنسان إال وھو مضطر لقضاء حاجتھ، وال یمكنھ أن یحبس ھذه الحاجة؛ ألن ذلك لقضاء حاجتھ، لما استطاع إنسان أن ی

وفي حكم ذلك ما یضطر إلیھ من األكل . ربما أھلكھ وأتلف نفسھ، فإذا كان األمر كذلك فإنھ یجوز لھ أن یخرج لقضاء الحاجة من بول وغائط
إن : فإن قلنا.  جاز لھ أن یخرج-إذ البد لھ من األكل والبد لھ من الشرب-  والشراب إلیھ ًوالشرب، فإذا لم یجد أحدا یقوم بإحضار الطعام

ُّالسنة قد دلت على جواز الخروج للحاجة، وأنھ یجوز لھ أن یقضي حاجتھ، فإن األصل یقتضي أن ما أبیح للحاجة والضرورة یقدر بقدرھا، 
إما أن تكون :  البول أو الغائط فال تخلو أماكن قضاء البول والغائط من حالتینإذا اضطر للخروج لقضاء: ّومن ھنا فصل العلماء فقالوا

فإن كانت قریبة فإنھ یقضي حاجتھ فیھا بال إشكال؛ ألن قربھا من المسجد ینفي اإلشكال في جواز قضاء الحاجة : قریبة، وإما أن تكون بعیدة
ت بعیدة فإنھ یختار أقربھا، وال یجوز لھ أن ینصرف إلى المكان األبعد مع وجود ًفیھ، كأن تكون ال تبعد عن المسجد إال یسیرا، أما إذا كان

أنھ إذا خرج : فلو اختار منزلھ أو شقتھ أو عمارتھ، وھو أبعد عن المسجد من دورة میاه قریبة لم یجز لھ ذلك؛ والسبب في ھذا. األقرب
 الحاجة، وما أبیح للحاجة یقدر بقدرھا، فكأنھ یترفھ ویزداد في الوقت لقضاء حاجتھ فقد استغل الوقت الذي یجب صرفھ في االعتكاف لقضاء

َالمسموح لھ، فلما ُسمح لھ أن یقضي حاجتھ في األقرب، لم یجز لھ أن یقضي حاجتھ في األبعد ھي ) أن ما أبیح للضرورة یقدر بقدرھا. (ِ
َھود، وعلم فیھ أكثر من جْرح ترد شھادتھ، ویكون بعضھا أشد إذا أراد الشخص أن یطعن في أحد الش: أصل عام عند العلماء، ولذلك قالوا

وكذلك من أكل من المیتة بسبب . من بعض، فإنھ یختار أقل جرح ترد بھ شھادتھ؛ ألن كشف العورات غیر مأذون بھ إال بقدر الحاجة
َّحاجتھ، واألصل أنھ محرم، فأبیح لھ قدر إنھ یأكل ویسد رمقھ، وال یجوز لھ أن یتزود؛ ألن الزاد زائد عن : المخمصة والمجاعة قالوا

ًفاألصل أنھ ال یجوز للمسلم أن یخرج من المسجد ما دام معتكفا، وأبیح لھ أن یخرج لقضاء حاجتھ، وعلیھ فال یجوز للمعتكف أن . الحاجة
ه البعیدة مع وجود القریبة إال في ًإذا ال یجوز االنصراف إلى دورات المیا. یقضي حاجتھ في مكان بعید؛ ألن الشرع إنما أجاز لھ األقرب

أن تكون شدیدة الزحام، ویكون اإلنسان شدید الحصر، أو یتضرر باالنتظار في الزحام لضیق نفس، أو یتضرر من : الحالة األولى: حاالت
كذلك الحكم إذا كان . ًاحشاوجود بعض الروائح الكریھة أو نحو ذلك، فیجوز لھ حینئذ أن یختار شقتھ أو یختار عمارتھ إذا لم یكن بعدھا متف

إن كان جلوسھ في المطعم ینقص من : ًمحتاجا للطعام والشراب، فلو كان یتیسر لھ أن یطعم في مطعم وھو قریب من المسجد فحینئذ ننظر
 ألنھ یتضرر قدره كالعالم وطالب العلم ومن ھو قدوة، فتسقط مروءتھ بوجوده في ھذا المكان، فإنھ یجوز لھ أن ینصرف إلى شقتھ وبیتھ؛

وأما إذا كان یمكنھ أن یأكل فیھ وال یستضر بذلك، والمكان محفوظ وال . بالجلوس في ھذا المكان، فوجود ھذا المكان وعدمھ على حد سواء
أن ھذا الشخص جاز لھ أن یفارق المسجد  :فالقاعدة. یجد غضاضة فیھ، فإنھ ال یجوز لھ أن ینصرف إلى مكان أبعد مع وجود األقرب

َّومن ھنا فرع العلماء أنھ إذا خرج من أجل أن یستحم أو یغیر ثیابھ، ولم . رة، وإذا جاز لھ لضرورة ال یجوز لھ أن یتمادى أكثر منھالضرو
یستضر بالثیاب التي علیھ فإنھ یفسد اعتكافھ، لكن لو خرج لقضاء الحاجة وأخذ ثیابھ معھ من أجل أن یزیل العرق والنتن عنھ، أو علیھ جنابة 

نئٍذ ال إشكال، لكن أن یخرج من معتكفھ من أجل أن یستحم، ومن أجل أن یترفھ باالستحمام لشدة الحر أو نحو ذلك فال، وإنما یخرج بقدر فحی
أن رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم كما ثبت في حدیث : والدلیل على ھذا. الحاجة والضرورة؛ لقضاء الحاجة، أو إصابة الطعام ونحو ذلك

فإنھ لو تأمل اإلنسان : وعلى ھذا) ًھ كان إذا خرج من معتكفھ إلى بیتھ ال یعود مریضا وال یشھد جنازة، وإنما یكون لما البد منھأن: (السنن
عیادة المریض وكذلك شھود الجنازة فإنھا قد تصل في بعض األحیان إلى مقام الحاجة، وقد یحتاج المریض منك أن تواسیھ وتسلیھ، ومع 

ج على المریض أو یجلس عنده، وإنما كان یسأل وھو مارذلك لم یكن علیھ  كیف فالن؟ وھذا أصل یخل بھ : َالصالة والسالم من ھدیھ أن ُیعرِّ
البعض بسبب الجھل بأحكام االعتكاف، ولذلك تجد اإلنسان یدخل إلى معتكفھ ویخرج وقد تكون حالتھ ھي ھي لم یتغیر؛ ألنھ لم یستشعر أنھ 

ینبغي على المسلم أن یحفظ ھذه : فلذلك.  واالنضباط بالحدود الشرعیة، بحیث ینصرف عن ھذه العبادة بقلبھ وقالبھفي عبادة تلزمھ بالتقید
 ...... .أنھ ال یجوز لھ أن یفارق المسجد إال من ضرورة وحاجة، فإن ُوجدت الضرورة والحاجة جاز لھ أن یخرج: األحكام، وھي

 
 ج لحاجةأقوال العلماء في اشتراط المعتكف الخرو

 
ًأما إذا اشترط كأن یشترط أن یتفقد حال أھلھ أو یعود مریضا أو یشھد ] ًوال یعود مریضا، وال یشھد جنازة إال أن یشترطھ: [قال رحمھ هللا

ى هللا األصل الشرعي أن المعتكف ال یجوز لھ أن یخرج، وال یجوز لھ أن یترفھ، وقد أجاز النبي صل: منھم من قال: جنازة، فللعلماء قوالن
ْعلیھ وسلم االشتراط في الحج ولم یجزه للمعتكف، فنبقي االعتكاف على ظاھر النصوص، وال نجیز ألحد أن یشترط فیھ، وأصحاب ھذا  ُ

فون القیاس في ھذا نقیس االعتكاف على الحج، فكما أجاز النبي صلى هللا علیھ وسلم في الحج أن تشترط : ومنھم من یقول. َالقول ُیضعِّ
لو أن المعتكف في أثناء اعتكافھ أو : والقول األول ألزم لألصل؛ وذلك ألنھ أوفق، إال أنھ لو قال قائل. فإنھ یجوز للمعتكف أن یشترطالمرأة، 

ًعند دخولھ للمعتكف، كانت بنتھ مریضة أو أمھ مریضة أو والده مریضا وخشي علیھم، أو كان ھو نفسھ مریضا وخشي على نفسھ فاشترط،  ً
فكأنھا ألزمت نفسھا مع وجود ) إني أرید الحج وأنا شاكیة: (نا أقرب إلى الصواب؛ لحدیث ضباعة رضي هللا عنھا حین قالتكان القیاس ھ

فكأن الشرع أعطى فسحة للمكلف الذي دخل العبادة وھو ضعیف؛ ألنھ دخل فیھا مع . المرض، بخالف من دخل العبادة وھو صحیح قادر
ًلزْمھ، ولذلك یقوى أن یقال بجواز االشتراط، إذا كان في حالة وجود العذر عند الدخول، تحقیقا لداللة َوجود الضرر، فألزم نفسھ ما لم ی َ ْ

وھو ! كیف حالك یا فالن؟: إذا كان عنده مریض من أھلھ لھ أن یسأل ویقول: فعلى القول الثاني. النص الذي ھو أصل في مباحث االشتراط
تھ وال یجلس عنده أو یسأل زوجتھ عن أبنائھ فال حرج، أما أن یقصد عیادتھ فال، وفي حكم ذلك أن مار، وال یعرج علیھ، وال یقصد إلى غرف

یخرج من اعتكافھ بقصد االتصال على أھلھ لالطمئنان على مریض، فإنھ في حكم العیادة، ولذلك ال یعود، وھذا أصل، وقد قالت أم المؤمنین 
ھذه ثالثة أمور ) ًأن ال یعود مریضا، وال یشھد جنازة، وال یخرج إال لما البد لھ منھ: ( قالتعائشة رضي هللا عنھا حینما بینت سنة المعتكف
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أن ال یعود المریض، وأن ال یشھد الجنازة، وأن ال یخرج من معتكفھ إال لما البد منھ، یعني األمر : ُّمضت بھا السنة في المعتكف
 ...... .الضروري

 
 مفسدات االعتكاف

 
بعد أن بین رحمھ هللا حقیقة االعتكاف، واألمور التي ینبغي على المعتكف أن یلتزم بھا في ]. وإن وطئ في فرج فسد اعتكافھ[: قال رحمھ هللا

 ...... .اعتكافھ، شرع في بیان ما یفسد االعتكاف
 

 الجماع أعظم مفسد لالعتكاف
 

واألصل .  فقد فسد االعتكاف بإجماع العلماء رحمھم هللا-ذ باوالعیا-یفسده الجماع، فإنھ إذا حصل جماع بینھ وبین زوجھ، أو جماع محرم 
ِوال تباشُروُھن وأنتم عاكفون في المساجد : أن المعتكف ال یجوز لھ أن یجامع لقولھ سبحانھ وتعالى: في ذلك ِ ِ َّ ِِ َ َ َ َ َ َ َْ ُ ُ ْ ُْ فحرم هللا على ] 187:البقرة[َ

وقال بعض . المباشرة بالجماع فإنھا محرمة: مباشرة ھنا باإلجماع إذا بلغت غایتھا أيالمعتكف أن یباشر أھلھ، فدل على حرمة المباشرة، وال
مة للمباشرة التي یراد بھا االستمتاع؛ إعماال للعموم في قولھ: العلماء ًإنھا ُمحرِّ َ َّوال تباشُروُھن : َ ِ َ كالتقبیل والھمز والغمز ونحو ] 187:البقرة[َُ

َّوال تباشُروُھن : لالستمتاع بالمرأة، وھذا على ظاھر قولھذلك من األفعال التي تكون مقدمات  ِ َ ومن ھنا تنقسم المباشرة إلى ] 187:البقرة[َُ
أن تكون المباشرة مفضیة إلى الجماع أو من مقدمات الجماع كالتقبیل ونحوه، فھذه باإلجماع ال تجوز، فال یجوز : القسم األول: قسمین

أن تكون المباشرة لغیر الشھوة، كأن : القسم الثاني. ن یستمتع على سبیل إثارة الشھوة وھذا باإلجماعللمعتكف أن یقبل زوجھ وال یجوز لھ أ
تسرح المرأة شعر زوجھا أو یدني رأسھ من المسجد لزوجتھ لتسرح شعره أو تغسل یده أو نحو ذلك، ویحصل اللمس والمباشرة، لكنھا لیست 

كان یدني ألم المؤمنین عائشة رضي هللا : (-كما ثبت في الصحیح-ن النبي صلى هللا علیھ وسلم مقصودة لالستمتاع، فھذه جائزة باإلجماع؛ أل
فإن جامع بطل اعتكافھ، وأما إن باشر ولم یجامع كأن یقبل أو نحو ) . عنھا رأسھ فترجلھ وھو معتكف في المسجد صلوات هللا وسالمھ علیھ

أن : الضرب الثاني. أن ینزل فیفسد اعتكافھ: الضرب األول: متاع فال یخلو من ضربینذلك، فإذا باشرھا ولم یجامع، وحصلت مقدمات االست
یفسد اعتكافھ، وال شيء علیھ وھو : منھم من یقول: وأما إذا جامع فللعلماء قوالن. أن اعتكافھ ال یفسد: ال ینزل، فللعلماء فیھ قوالن، أصحھما

والصحیح القول . مھ كفارة الجماع في نھار رمضان وھو روایة عن اإلمام أحمد یفسد اعتكافھ، وتلز: ومنھم من یقول. مذھب الجمھور
أن من جامع زوجتھ وھو معتكف أنھ یفسد اعتكافھ، وال یجب علیھ أن یكفر؛ ألن الكفارة خاصة بالجماع في نھار رمضان على : األول

 حتى یدل الدلیل على شغلھا، فاألصل أن ذمتھ بریئة من المطالبة ُّظاھر السنة الثابتة عن النبي صلى هللا علیھ وسلم، واألصل براءة الذمة
ًبالكفارة، وال دلیل على شغلھا بالجماع في االعتكاف، إذ لو كان الجماع في االعتكاف موجبا للتكفیر لما سكت الشرع عن ذلك ومحل . ْ

تكف في نھار رمضان وھو صائم، فإنھ تجب علیھ الكفارة ًإذا وقع الجماع لیال، أما لو وقع جماع المع :الخالف في مسألة الكفارة وعدمھا
على ھذا لو . لإلخالل بصیامھ، ال من باب إفساد االعتكاف، وفرق بین كونھا تجب لإلخالل بالصیام وبین كونھا تجب من أجل االعتكاف

الحالة : وأما الجماع فال یخلو من حالتین. فسد اعتكافھ باإلجماع: اعتكف رجل وجامع زوجتھ فما الذي یجب علیھ؟ تقول لھ: سألك سائل وقال
إن وقع جماعھ : والحالة الثانیة. إن وقع جماعھ في نھار رمضان وھو صائم لزمتھ الكفارة؛ من أجل الصیام ال من أجل االعتكاف: األولى

  .في اللیل، فإنھ ال تجب علیھ الكفارة على أصح القولین، وھو مذھب جمھور العلماء رحمة هللا علیھم
 

 مستحبات االعتكاف
 

 ...... ]ویستحب اشتغالھ بالقرب: [قال رحمھ هللا
 

 االشتغال بالقرب من مستحبات االعتكاف االشتغال بالقرب
 

ًاألفضل واألكمل واألعظم أجرا للمعتكف أن یشتغل بالقرب، وھي كل ما یقرب إلى هللا سبحانھ وتعالى من االعتقاد : أي) یستحب: (قولھ
التفكر في عظمة هللا سبحانھ وتعالى، وكذلك استشعار عظیم فضل هللا علیك، فإن اإلنسان لو تفكر : فمن االعتقاد. مال الظاھرةواألقوال واألع

: ّوتأمل وتدبر في نعم هللا عز وجل المغدقة علیھ؛ فعظم هللا وھابھ، وخشي منھ سبحانھ، كان ھذا منھ عبادة وقربة، حتى قال بعض العلماء
عظم من أعمال الجوارح، وأعمال القلوب تشمل تعظیم هللا سبحانھ وتعالى والخوف منھ وخشیتھ وحبھ وإجاللھ، فھي أعظم أعمال القلوب أ

إذا أنا مت فأحرقوني ثم : ًأن عبدا قال ألبنائھ: (ولذلك غفر هللا عز وجل لعبده لما عظمھ كما في الحدیث الصحیح. من أعمال الجوارح
ًر ونصفي في البحر، فوهللا لئن قدر هللا علي لیعذبني عذابا ال یعذبھ أحدا من العالمیناسحقوني، وذروا نصفي في الب ً فلما مات صنعوا : قال. ّ

: اجمع ما فیك، فإذا ھو قائم بین یدي هللا، قال هللا: اجمع ما فیك، وقال للبر: بھ ذلك، ثم ذروا نصفھ في البر ونصفھ في البحر، فقال هللا للبحر
فھذه من أعمال القلوب، ولذلك أثنى هللا على أھل ھذه العبادة : قالوا). قد غفرت لك: قال! خوفك یارب: لى ما صنعت؟ قالعبدي ما حملك ع

ِویتفكُرون في خلق السموات واألْرض : فقال َ َ َ َ َ ََ ِ َّ ِِ ْ َ َ فالتفكر والتدبر من أعمال القلوب، فإذا كان اإلنسان في معتكفھ وتفكر في ] 191:آل عمران[ََّ
كذلك إذا سبح وھلل وحمد وكبر، وأثنى . ة هللا، وتذكر ذنوبھ وإساءتھ وتفریطھ في جنب هللا، وذرفت عیناه من خشیة هللا فھذه قربة بقلبھعظم

على هللا بما ھو أھلھ فھي قربة بلسانھ، وھكذا إذا قام یصلي فركع وسجد وتال كتاب ربھ، فھي قربة بجوارحھ، ونحو ذلك من األعمال 
: انصراف اإلنسان في معتكفھ إلى هللا عز وجل، وھي عبادة مخصوصة المراد منھا: فالمقصود. تي تقرب إلى هللا سبحانھ وتعالىالصالحة ال
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ًلكن لو أن المعتكف تحدث وقتا في شيء من الدنیا وكان ذلك منھ بقدر، فإن ھذا ال یفسد . أن یستكثر اإلنسان فیھا من طاعة هللا عز وجل
ِبي صلى هللا علیھ وسلم قام مع أم المؤمنین صفیة رضي هللا عنھا یقلُبھا، وكانت تأتیھ وھو معتكف، فكان صلى هللا علیھ االعتكاف؛ ألن الن ْ َ

فھذا من سماحة اإلسالم، فاإلسالم دین وسط، لیس فیھ رھبنة . وسلم یتحدث معھا ویباسطھا، ثم یقوم یقلبھا كما ثبت عنھ ذلك في الصحیحین
ً إقباال كلیا ینصرف فیھ عن أموره الضروریة، وعن األمور التي ھي من جبلة البشر، فإن النصارى غلت في العبادة بحیث یقبل اإلنسان ً

حتى أصبحت في مقام الرھبنة، واإلسالم ال یرید ھذا من المسلم، فال رھبانیة في اإلسالم؛ وإنما یرید من المسلم أن یعبد هللا، ولكن ال یصل 
ًى درجة التنطع؛ وإنما إلى درجة معتبرة یصل اإلنسان بھا إلى مرضات هللا عز وجل، متأسیا ومقتدیا بنبي الرحمة الغلو وال إل إلى درجة ً

: فیستحب لھ االشتغال بالقرب الظاھرة والباطنة التي یحبھا هللا ویرضاھا، ویستجمع أمرین ھامین. صلوات هللا وسالمھ علیھ إلى یوم الدین
ا فات من الذنوب والعصیان؛ فإن اإلنسان في أوقات مظنة أن یرحمھ هللا عز وجل برحمتھ، فإن مواسم الخیر الندم على م: األمر األول

إذا دخل : (وساعات الطاعة والبر مظنة الرحمة؛ ألن هللا فضلھا وشرفھا واختارھا لحكمة منھ سبحانھ، ولذلك قال صلى هللا علیھ وسلم
وأعظم ما تكون الرحمة إذا كانت في العشر : قال بعض العلماء.  من حدیث أبي ھریرة كما في الصحیح) رمضان فتحت أبواب الرحمة

ًاألواخر؛ ألن هللا اختار من الشھر العشر األواخر، فإذا كان اإلنسان معتكفا في العشر األواخر واستجمع نفسھ في اإلقبال على هللا، فعلیھ أن 
أن یصیب لیلة القدر، ومن : ألن المقصود من االعتكاف. رج من معتكفھ كیوم ولدتھ أمھیندم على ما فات من الذنوب والعصیان، لعلھ أن یخ

ًأصاب لیلة القدر وقامھا إیمانا واحتسابا غفر لھ ما تقدم من ذنبھ، فكم من أناس تشرق علیھم الشمس في صبیحة لیلة القدر وقد خرجوا من  ً
أن اإلنسان یصیب رحمة هللا عز وجل وعفوه :  القدر، والمقصود من االعتكاففھذا ھو المقصود من لیلة! ذنوبھم كیوم ولدتھم أمھاتھم

اإلكثار من الدعاء، وسؤال هللا العافیة فیما بقي من العمر، ویتضرع إلى هللا عز وجل أن یحسن لھ الخاتمة في ما بقي : األمر الثاني. ومغفرتھ
یت: لھ من عمره، كما قال تعالى ِوأْصلْح لي في ذرِّ َّ ِ ِ ُِ َ َي إني تْبت إلْیك وإني من الُمْسلمین َ َ َ َِ ِ ِْ ِّ ُ ِِّ ِ َِ فاإلنسان إذا نظر إلى ما ھو قادم علیھ ] 15:األحقاف[ُ

فلذلك یخشى من هللا عز . من عمره خاف من الفتن ما ظھر منھا وما بطن، وخاف أن یختم لھ بخاتمة السوء، وخاف أن تزل القدم بعد ثبوتھا
ّأل هللا عز وجل أن یلطف بھ، فإذا حصل المعتكف الشعور بالندم على ما فات، احتقر نفسھ؛ بسبب تفریطھا وجل في ما ھو قادم علیھ، ویس

: وھذه أمور تعین على شغل الوقت بذكر هللا عز وجل. ًفي جنب هللا، وأیضا أحسن الظن با سبحانھ وتعالى ورجا أن یرحمھ وأن یغفر لھ
بكلیتھ، فإذا جاء من یشغلھ عن ذكر هللا، أو جاءه أصحابھ أو أحبابھ، ورأى منھم اإلفراط في الجلوس علیھ أن ینصرف إلى هللا : األمر األول

ًولذلك كلما كان اإلنسان بعیدا عن الخلطة كلما كان آنس با . وإضاعة الوقت والتفریط في األوقات، فال یحرص على مثلھم، وإنما یفر منھم
ن أنسھ با فال خیر فیھ، إنما یكون األنس با جل جاللھ، وإذا كنت تستشعر أن أصحابك وأحبابك عز وجل، ومن كان أنسھ بالناس أعظم م

ًیدخلون السرور علیك، فوهللا إن سرورك بھم ال یكون شیئا أمام سرورك با عز وجل، وإذا أحس اإلنسان باألنس با عز وجل فإنھ یقبل 
َعر أنھ ما ترك الوالدین وال األوالد وال القرابات؛ من أجل إضاعة الوقت في القیل والقال، ومن أجل أن یستش: األمر الثاني. على هللا بكلیتھ

شغل األوقات في األمور التي قد یكون فیھا الغیبة والنمیمة واألمور المحرمة، إنما ترك الوالدین واألوالد من أجل ذكر هللا ومن أجل طاعة 
فإن العبد ال یستطیع أن یصیب ! ا الشعور؛ حتى یستفرغ ھمتھ للخیر والطاعة والبر، ونسأل هللا التوفیقهللا، فیستحب لإلنسان أن یستشعر ھذ

الخیر إال بتوفیق هللا عز وجل، فكم من محب للخیر ال یوفق لھ، فیحال بینھ وبین التوفیق للخیر بسبب الذنوب، نسأل هللا العظیم أن ال یحول 
  .بنا وإساءتنابیننا وبین رحمتھ بما كان من ذنو

 
 اجتناب المعتكف وغیره لما ال یعنیھ

 
: أي) من حسن إسالم المرء تركھ ما ال یعنیھ: (ھذا أصل عام؛ ألن النبي صلى هللا علیھ وسلم یقول]. واجتناب ما ال یعنیھ: [قال رحمھ هللا

سلم الكامل فانظر إلى الذي یترك ما ال یعنیھ، فا من كمالھ وجاللھ وفضلھ، ومن علو مرتبة اإلنسان في اإلسالم، وإذا أردت أن ترى الم
عز وجل كلفك نفسك، وكلفك أن تأمر الناس بالخیر وتنھاھم عن الشر؛ استجابة ألمر هللا عز وجل، وما وراء ذلك من لمز الناس وأذیتھم، أو 

َّولذلك إذا فرغ اإلنسان نفسھ لما یعنیھ. االشتغال بفضول الدنیا فھذا مما ال یعنیك كیف سدت :  ساد، فھذا األحنف بن قیس عندما قال لھ رجلَ
قومك وأنت قصیر، دمیم الخلقة؟ وكان األحنف من سادات العرب ومن أھل الحلم والفضل، فقال كلمة عظیمة في جواب ھذا السائل المحتقر 

 ال تعنیك، وأنت -وھو خلقة هللا عز وجل- األمر  افھذ. بتركي لما ال یعنیني كما عناك من أمري ما ال یعنیك: لھ المزدري لھ في خلقتھ قال لھ
ُاشتغلت بھا مع أنھا ال تعنیك، فُسدت قومي حینما تركت الفضول وتركت االشتغال بالناس وھمزھم ولمزھم واحتقارھم والوقیعة فیھم، فالسید  َ

ً، وكلما كنت عفیفا عن أعراضھم وعن عیوبھم، فإنھم وإذا سلم الناس منك أحبوك وھابوك. الذي یتبوأ المنزلة العالیة ھو الذي یسلم الناس منھ
ًأعرف أقواما عندھم عیوب ستروا عیوب الناس فستر هللا عیوبھم، وأعرف أناسا ال : یعفون عن عرضك وعن عیوبك، كما قال اإلمام مالك  ً

ّفلذلك على اإلنسان أال یشتغل بما . یست لھمًأوجد الناس لھم عیوبا ل: عیوب عندھم تكلموا في عیوب الناس وكشفوھا؛ فكشف هللا عیوبھم، أي
ًال یعنیھ، خاصة الكالم في الناس، وتتبع عثراتھم والوقیعة فیھم، وخاصة إذا كانت غیبة ونمیمة، وأشد ما تكون إذا كانت في العلماء واألئمة 

ّطول بنا، وفالن قصر، وفالن تالوتھ  نبعض األحیان یجلس المعتكفون ویقعون في الغیبة وھم ال یشعرون، فال. وطالب العلم والفضالء ّ
ًأحسن من فالن، وفالن أفضل من فالن، ولیت فالنا قرأ بكذا ولم یقرأ بكذا، وفالن یخطئ، فھذه أمور من الغیبة یقع اإلنسان فیھا وھو ال 

 الناس في النار على وجوھھم أو على وھل یكب! ثكلتك أمك یا معاذ: وإنا لمؤاخذون بما نقول؟ قال! یا رسول هللا: قال(یشعر، وفي الحدیث 
فلذلك ینبغي على المسلم أن یعلم أن االعتكاف  ال ألي شيء سواه، فیشتغل باألمور التي تعنیھ، ویترك عنھ ) . مناخرھم إال حصائد ألسنتھم

وف االشتغال بھا فتوصلھم إلى وقد كان السلف رحمة هللا علیھم یخافون من فضول الحدیث كخوفھم من األمور المحرمة؛ خ. فضول الحدیث
ًالحرام، وینبغي للمسلم أیضا أن یوطن نفسھ على اجتناب فضول الكالم، سواء كان معتكفا أو غیر معتكف، خاصة طالب العلم وأھل  ً ًً

أنھ قدوة، فإذا وجدوه  یھالفضل؛ ألن الناس تنظر إلیھم على أنھم القدوة، والشاب الملتزم الصالح إذا كان بین أھلھ وإخوانھ وقرابتھ ینظرون إل
األمر في أھل العلم وأھل : ولذلك یقول العلماء. یكثر من ذكر الدنیا ومن العقارات والبیع والشراء سقط من أعین الناس واحتقروه وازدروه



 802 

فظوا فیما یتكلمون فیھ الفضل آكد، كاألئمة والخطباء والوعاظ والدعاة والعلماء ونحوھم، ھؤالء ینبغي علیھم أن یحفظوا ألسنتھم، وأن یتح
ویسمعونھ، فإذا جلس اإلنسان في المجلس ووجد فضول الكالم وفضول األحادیث، اشتغل بما یعنیھ من ذكر هللا عز وجل والتسبیح 

، أستغفر هللا: كنا نعد للنبي صلى هللا علیھ وسلم في المجلس الواحد أكثر من سبعین مرة: (واالستغفار، قال أحد الصحابة رضي هللا عنھ
ًألنھ قدوة، وألنھ كان إماما في الخیر وكان معلما للخیر، فكان إذا جلس استغفر هللا، فما كان یشتغل بما ال یعنیھ صلوات هللا ) أستغفر هللا ً

یعنیھ، قد  فالمعتكف إذا حافظ في ھذه العشرة األیام على أنھ ال یشتغل بما ال. وسالمھ علیھ، فالمنبغي على اإلنسان أن یحرص على ھذه الخلة
یستمر على ھذه الخصلة الكریمة طیلة حیاتھ؛ ألن االعتكاف مدرسة، فإذا كان وطن نفسھ في خالل العشرة األیام على أن یستجمع قواه 

أن تجد : ومن دالئل قبول االعتكاف. فیضغط على نفسھ وعلى شھوتھ، فینضبط في سلوكھ وأقوالھ وأفعالھ، فإنھ یبقى أثر ھذه الطاعة
ّف یخرج بخصلة من خصال الخیر، بل یخرج بخصال، فإذا تعود على أنھ معتكف وأنھ مراقب في أقوالھ وأفعالھ، فإنھ قد یبقى معھ المعتك

َوالمقصود من االعتكاف أن المعتكف حینما ُیلزم بمكان، ویستشعر أنھ ینبغي أن یستفرغ جمیع جھده، یحس كأنھ : یقول العلماء. ھذا الشعور ْ
یث ھو مخلوق ینبغي أن یستفرغ وقتھ في ذكر هللا عز وجل، فمثل ھذه المواسم وھذه المواقف تعین اإلنسان على أن یضبط في الدنیا من ح

نسأل هللا العظیم أن یعصمنا من الزلل في القول والعمل، وصلى هللا وسلم . شھوتھ، وأن یضبط نفسھ، فال یسترسل في الكالم وفي ما ال یعنیھ
 ...... .وصحبھ أجمعینعلى نبینا محمد وآلھ 

 
 األسئلة

 
 الفرق بین االعتكاف وغیره من العبادات

 
من أدنى إلى أعلى، بینما یجوز في االعتكاف االنتقال من األدنى إلى : ّأشكل علي مسألة عدم جواز نقل نیة النافلة إلى الفریضة، أي: السؤال

:  جاز أن یعتكف في المسجد الحرام، فما الفرق بینھما أثابكم هللا؟ الجواباألعلى، كمن نوى االعتكاف في مسجد النبي صلى هللا علیھ وسلم
ًأن النیة إذا انعقدت بالنافلة فال یجوز لك أن تصرفھا إلى فریضة، فلو أن إنسانا كبر تكبیرة اإلحرام، أو صلى ركعتي الوضوء أو راتبة 

: فإنھ ال یجزیھ ذلك؛ ألن النیة انعقدت للنافلة، والنبي صلى هللا علیھ وسلم یقول. لو أني قلبتھا إلى الفریضة: ًالظھر ناویا النافلة، ثم فكر وقال
أنھ إذا صلى أربع : والفریضة أعلى من النافلة، وال یجزئ أن ینصرف من األدنى فتبرأ ذمتھ باألعلى، بدلیل) ٍإنما لكل امرئ ما نوى(

أما مسألة أنھ لو نوى االعتكاف في األقل كمسجد النبي صلى هللا علیھ . فریضةركعات نافلة ثم نواھا عن الفریضة فإنھ باإلجماع ال تنقلب 
وسلم مع المسجد الحرام، وانصرف إلى األعلى، فھذا من جھة اإلسقاط، بخالف الصالة التي تنعقد بتكبیرة اإلحرام، فإن اإلنسان إذا كبر 

إنھ في الفضائل، وألنك لما تعتكف في البیت الحرام فإنك تحصل الواجب تكبیرة اإلحرام نافلة فإنھا ال تنصرف فریضة، بخالف االعتكاف، ف
أنھ عندما یكبر تكبیرة اإلحرام للنافلة، : وتوضیح ذلك. وزیادة، ولكن إذا نویت النافلة فإنك تحصل ما دون الواجب، فال تنتقل إلى الواجب

وأما بالنسبة لمن اعتكف في البیت الحرام، . م الشرع وھو الواجب والفرضفإنھا تقع من أول التكبیر لألقل، فال تنتقل لألعلى؛ ألنھ أعلى بحك
ًوكان قد نوى االعتكاف في مسجد النبي صلى هللا علیھ وسلم، فإن الفعل الذي یقع منھ یقع على األكمل، فھو صورة عكسیة تماما، وكذلك إذا 

:  المسجد األقصى والذي تكون الصالة فیھ بخمسمائة صالة، فمعناهاعتكف في مسجد النبي صلى هللا علیھ وسلم وكان قد نوى االعتكاف في
وأما إذا كبر تكبیرة اإلحرام فقد دخل في .  فجاز لھ أن ینصرف من األدنى إلى األعلى-وھي الخمسمائة صالة وزیادة- أنھ قد حصل الفرض 

ًوبناء على ذلك اختلفت المسألتان فكان الحكم . قق الزیادةاألدنى، ولم یجز أن ینتقل إلى األعلى في النافلة؛ ألنھ ال یحقق الفرض وال یح
  .وهللا تعالى أعلم. بالجواز في االعتكاف، و الحكم بالمنع في صالة النافلة

 
 جواز الطواف حول البیت للمعتكف

 
 مھیأ لالعتكاف، فمن اعتكف البیت الحرام كلھ: إذا كان االعتكاف بالمسجد الحرام، ھل ھناك حرج إذا خرج إلى الطواف؟ الجواب: السؤال

َأْن : في الدور األول أو الدور الثاني أو الدور الثالث، أو اعتكف في الساحات فإنھ معتكف؛ ألن هللا عز وجل أطلق البیت كلھ، ولذلك قال
َطھِّرا بْیتي للطائفین والعاكفین  َ َ َ َ َ َِ ِ ِ ِ ِ ِْ َّ ح أن ینزل للطواف؛ ألنھ أثناء طوافھ في حكم فإذا تأملت أن البیت كلھ مكان لالعتكاف ص]. 125:البقرة[َ

المعتكف، وأثناء طوافھ واشتغالھ بالطواف كاشتغالھ بالصالة أثناء االعتكاف، ألن الطواف صالة، وكونھ ینزل إلى صحن بیت هللا الحرام 
طاف في أي مكان من البیت، بحیث أنھ من : ولذلك قال العلماء. ًفھو في أفضل األماكن وأشرفھا، وھذا ال یضر وال یخرجھ عن كونھ معتكفا

ًلم یخرج عن حدود المسجد؛ فإن طوافھ صحیح، لكن لو خرج عن حدود المسجد وجاوز المسجد، أو طاف من خارج المسجد بسیارة مثال لم 
َطھِّرا بْیتي للطائفین : یصح طوافھ؛ ألنھ قال َ َ َِ ِ ِ َِّ  كان في داخل البیت، وداخل حدود فالطائف ال یصدق علیھ أنھ طائف إال إذا] 125:البقرة[َ

شامل لجمیع المسجد، فالمعتكف ما دام داخل المسجد فإنھ ال یضره، ) بیتي: (أن ھذا التعبیر بقولھ: فالمقصود. المسجد المبني: البیت، أعني
 الصالة بنص حدیث ابن وإذا نزل إلى الطواف فقد نزل إلى أفضل األماكن، خاصة وأنھ یجمع بین االعتكاف وبین الطواف، وھو ضرب من

  .عباس رضي هللا عنھما، وهللا تعالى أعلم
 

 حكم من اشترط الخروج من المعتكف لیصلي بالناس
 

أما بالنسبة لمسائل : ًمن اشترط الخروج من المعتكف لیصلي بالناس كأن یكون إماما لمسجد غیر المسجد الذي اعتكف فیھ؟ الجواب: السؤال
 أتوقف فیھا؛ ألنھا مبنیة على القیاس، وأنا أرى أن األحوط لإلنسان أن یبقى على السنة، وأن ال یعتكف إال االشتراط في االعتكاف فأنا
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ًبالصورة المعتبرة شرعا، واألفضل في مثل ھذا أن یخرج من الخالف فیجعل اعتكافھ جزئیا، فینوي االعتكاف ما بین صالة الفجر وصالة  ً
ً خرج من المعتكف؛ تحصیال للواجب الذي علیھ، فیصلي الظھر بالناس ثم یرجع، وینوي االعتكاف الظھر، حتى إذا قارب وقت أذان الظھر

  .بین الظھر والعصر، وھكذا یجزئ االعتكاف، فھذا یخرج من الخالف وھو أرفق بھ، وهللا تعالى أعلم
 

 عدم لزوم تجدید النیة من البیت لمن فسد اعتكافھ
 

من فسد اعتكافھ : زمھ خروجھ من المسجد ورجوعھ إلى منزلھ وأھلھ لكي یجدد نیة االعتكاف؟ الجوابھل الذي یفسد اعتكافھ یل: السؤال
َوجدد النیة صح ذلك وأجزأه، وال یجب علیھ الخروج إلى البیت لكي ینوي االعتكاف من جدید من البیت، فھذا ال أصل لھ، وإنما یجدد نیتھ  َ

ًفلو أنھ فسد اعتكافھ في الساعة الثانیة ظھرا بخلل شرعي؛ كخروجھ من المسجد من دون في المسجد، ویصح اعتبار اعتكافھ المستأنف، 
  .ًورجع إلى المسجد، فإنھ یكون اعتكافھ مستأنفا بالرجوع الثاني، وهللا تعالى أعلم! أستغفر هللا: حاجة، ثم قال

 
 حكم الصفرة والكدرة قبل الحیض وبعده

 
الصفرة والكدرة ال تخلو من : لشھریة بیوم أو یومین تأتي صفرة وكدرة فما حكمھا، أثابكم هللا؟ الجوابًأحیانا وقبل مجيء العادة ا: السؤال

أن تأتي قبل زمان الحیض الذي اعتادتھ المرأة، كأن تكون عادتھا الستة األیام من أول كل شھر، فإذا جاءتھا في : الحالة األولى: ثالث حاالت
: الحالة الثانیة. استحاضة ال تمنع من الصوم وال تمنع من الصالة، وتغسلھا ثم تضع قطنة في الفرج ثم تصلينھایة الشھر السابق فإنھا تعتبر 

كنا ال نعد الصفرة والكدرة بعد : (أن تكون الصفرة والكدرة أثناء أمد الحیض، فھي حیض على الصحیح من أقوال العلماء؛ لحدیث أم عطیة 
وأما إذا جاءت الصفرة والكدرة بعد انتھاء أمد العادة، كأن تكون عادتھا سبعة أیام . ھا في الحیض حیضومفھوم ھذا الحدیث أن) ًالحیض شیئا

ًفجاءتھا بعد السبعة األیام، فإنھا استحاضة قوال واحدا عند أھل العلم وصلى هللا وسلم وبارك على نبینا محمد، . وآخر دعوانا أن الحمد . ً
  .وعلى آلھ وصحبھ وسلم
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  الى كتاب الجھاد كتاب المناسكمن - زاد المستقنع شرح
  مختار الشنقیطيالمحمد 

 
 ]1[ مقدمة كتاب المناسك -شرح زاد المستقنع 

 
الحج ركن من أركان اإلسالم، وقد فرضھ هللا سبحانھ وتعالى على عباده المؤمنین مرة واحدة في العمر، وذلك عند توفر الشروط وانتفاء 

وھناك موانع . اإلسالم، والحریة، والتكلیف، والقدرة واالستطاعة، فإن توفرت ھذه الشروط وجب الحج:  عدة منھاوللحج شروط. الموانع
ًالكفر، والجنون، والرق، وعدم البلوغ، وبعض ھؤالء قد یصح منھم الحج نفال ال فرضا، وبعضھم : تمنع من إیجاب الحج على اإلنسان منھا ً

 ً.فرضاًال یصح منھم الحج ال نفال وال 
 

 مقدمة عن الحج وبیان أھمیتھ
 

. بسم هللا الرحمن الرحیم الحمد  رب العالمین، والصالة والسالم على أشرف األنبیاء والمرسلین، سیدنا محمد، وعلى آلھ وصحبھ أجمعین
 بھما من بیان أحكام الھدي واألضاحي، ھذا الكتاب المراد بھ بیان أحكام الحج والعمرة، وما یتصل] كتاب المناسك: [یقول رحمھ هللا: أما بعد

ذكر رحمھ هللا كتاب المناسك . العظیمة الجلیلة الكریمة، التي ھي الركن الخامس من أركان اإلسالم وما أوجب هللا عز وجل في ھذه الفریضة
شھادة أن : ني اإلسالم على خمسب: (عقب كتاب الصیام؛ ألنھا الركن الخامس من أركان اإلسالم؛ مراعاة للترتیب كما في حدیث ابن عمر 

فلما رتب النبي ) ًال إلھ إال هللا وأني رسول هللا، وإقام الصالة، وإیتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج بیت هللا الحرام لمن استطاع إلیھ سبیال
جمع منسك، والنسك : المناسك.  الوجھصلى هللا علیھ وسلم ھذه األركان بھذا الترتیب، اعتنى الفقھاء رحمة هللا علیھم بذكرھا مرتبة على ھذا

ِقْل إن صالتي ونُسكي : یطلق ویراد بھ المعنى العام وھو العبادة وحملوا علیھ قولھ سبحانھ ِ َُّ َُ َ النسك كل ما یتقرب بھ إلى : قیل] 162:األنعام[ِ
ِقْل إن صالتي ونُسكي من عطف العام على الخاص: هللا سبحانھ وتعالى، فیكون قولھ ِ َُّ َُ َ ًوأیضا یطلق النسك ویراد بھ العبادة الخاصة كالذبح، . ِ

اذبح ذبیحة، فالنسك یطلق بمعنى الذبح، : كما في حدیث كعب بن عجرة في الصحیحین، أي) انسك نسیكة: (والسالم ومنھ قولھ علیھ الصالة
ِقْل إن صالتي ونُسكي : وھو الوجھ الثاني في تفسیر قولھ تعالى ِ َُّ َُ َ َفصلِّ لربِّك وانحْر : كما قال تعالى.  ذبحي:أي] 162:األنعام[ِ َ َ َ َْ ِ ]. 2:الكوثر[َ

الطواف بالبیت، والسعي بین الصفا والمروة، والوقوف بعرفة، والمبیت : أفعال الحج والعمرة، ویشمل ذلك: والمناسك المراد بھا ھنا
ًضا مناسك العمرة من اإلحرام والطواف بالبیت، والسعي كذلك أی. بمزدلفة، ورمي الجمار، والمبیت بمنى وبقیة المناسك، فھذه مناسك الحج

. في ھذا الموضع سأذكر لك جملة من األحكام والمسائل الشرعیة المتعلقة بعبادة الحج وعبادة العمرة. بن الصفا والمروة، والحلق أو التقصیر
ْو على الناس حج ال: لقد فرض هللا عز وجل الحج على عباده بقولھ ُّ ِ ِ َّ َ َ َِ ًبْیت من اْستطاع إلْیھ سبیال َِّ ِ ِ َِ َ َ َِ َِ َ أصح  على-وكذلك العمرة ] 97:آل عمران[َ

أن عائشة : ( فرضھا هللا سبحانھ وتعالى على عباده، كما في الحدیث الصحیح عند اإلمام أحمد في مسنده، والنسائي في سننھ- قولي العلماء
الحج : علیھن جھاد ال قتال فیھ:  النساء جھاد؟ قال علیھ الصالة والسالمرضي هللا عنھا لما سألت النبي صلى هللا علیھ وسلم ھل على

ْعلْیكم أنفسكم : أنھن ملزمات، فھي صیغة إلزام، مثل : یعني) علیھن: (فقال) . والعمرة ُْ ُ َُ ََ فدل ھذا الحدیث على أن . ألزموھا: أي] 105:المائدة[َ
فضل هللا . واجب على الذكر واألنثى، بقیود وشروط سیأتي بیانھا إن شاء هللا تعالىالعمرة واجبة، فتبین بھذا أن الحج والعمرة كل منھما 

وهللا . ًالكعبة البیت الحرام وجعلھا قیاما للناس یقیمون فیھا طاعتھ، ویتقربون إلیھ سبحانھ بأفضل وأحب وأجل ما یتقرب إلیھ وھو التوحید
لشيء واحد وھو توحیده سبحانھ وتعالى، فتكون العبادة خالصة لوجھھ، فالمسلم سبحانھ وتعالى جعل ھذا البیت وھذه المشاعر والمناسك 

ًیطوف بالبیت ویسعى بین الصفا والمروة، وكذلك یقف بعرفة، ویبیت بمزدلفة، ویفعل سائر أفعال الحج؛ توحیدا  سبحانھ وتعالى؛ ولذلك ما 
 معالم عدیدة من معالم التوحید، قصد منھا أن یخرج اإلنسان من ھذه العبادة من منسك من ھذه المناسك إال وفیھ معلم من معالم التوحید، بل

وعبادة الحج والعمرة فیھا خیر كثیر من منافع الدنیا، كما أنھا تحقق أعظم . وھو أخلص ما یكون  عز وجل في قولھ وفعلھ وظاھره وباطنھ
توحید هللا عز وجل، وجمع المسلمین في :  أما منافع ھذه المناسك الدینیة.منفعة في الدین، فإن فیھا منافع ومصالح عظیمة دینیة ودنیویة

. صعید واحد لیستشعروا بھ أخوة اإلسالم، وما ألف هللا بھ بین قلوبھم، حتى یحس المسلم أن هللا جمع بینھ وبین أخیھ المسلم بھذا الدین
 والقرابة؛ ولذلك یجمع هللا المسلم مع جیرانھ وأھل حیھ في الیوم ورابطة الدین ھي أعز وأكرم وأشرف عند هللا سبحانھ من رابطة النسب

خمس مرات، فإذا تم األسبوع جمعھ مع أھل البادیة وضاحیة المدینة؛ حتى یأتلف الناس ویحسوا أنھ ال فرق بینھم، وأن ھذه األشكال 
ویسجدون خلف إمام واحد، ویتقیدون بھذا اإلمام والصور واأللوان واألماكن والبلدان ال فرق بینھا في دین هللا عز وجل، فیركعون 
وال یجتمع على وجھ األرض الملیون والملیونان . وینصتون إلیھ، فتجد الملیون یستمعون إلى رجل واحد؛ حتى نشعر باأللفة وباألخوة

ُ من أجل أن ُیْسكتوا ھؤالء المائة ولو اجتمع مائة ألف عجز الناس عن إسكاتھم، ولو جاءوا بعدد من الخلق! ینصتون لرجل واحد وھو یتكلم؟ ِ
ألف لحظة أو ساعة مؤقتة، لكان من الصعوبة بمكان، ولحصل اللغط، ولكن في اإلسالم یجتمع الملیون واألكثر من الملیون ویستمعون 

عر المسلم بأخوة ًوكذلك أیضا عندما یجتمعون في صالة الجمعة؛ من أجل أن یش. لخطیب واحد على صعید عرفة، ال یتكلمون وال یھمسون
ھذا الدین، وأن ھذا اإلسالم جمع بین القلوب وألف بین األرواح، وھي دعوة الرسول صلى هللا علیھ وسلم؛ ولذلك جعل هللا عز وجل 

ل الجسد مثل المسلمین في توراتھم وتراحمھم وتعاطفھم كمث: (المسلمین بمثابة الجسد الواحد، وأشار إلى ذلك النبي صلى هللا علیھ وسلم بقولھ
فیجتمعون في األسبوع على مستوى المدینة واألحیاء القریبة من ) . الواحد إذا اشتكى منھ عضو تداعى لھ سائر الجسد بالسھر والحمى

ن كل ذلك م. المدینة، فإذا كان یوم العید اجتمعوا على أبعد من المدینة، وتجد الناس تأتي من أماكن بعیدة من أجل شھود العید داخل المدینة
ْلْو أنفقت ما في األْرض جمیعا ما ألفت بْین قلوبھم ولكن هللا ألف بْینُھم : أجل جمع القلوب وتآلف األرواح َْ ََ َ َ َ َ َ َ ِ ََّ ََّ َ ََ َِّ َّ ِ ِ َِ َِ ُ ُ ْ َْ ًَ وھذا ھو مقصود ] 63:األنفال[َ
ِحم قبل منة الدین، فقالإن هللا امتن على عباده باأللفة واألخوة والتواد والترا: اإلسالم، ولذلك یقول بعض العلماء ْواذكُروا نْعمة هللا علْیكم إذ: َّ ِْ ْ ُ َُ ََ َ َِ َّ ِ 
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َكنتم أْعَداء فألف بْین قلوبكم فأْصبْحتم بنْعمتھ إخوانا وكنتم على شفا ُحفرٍة من النار فأنقذكم منھا  َ َ َ َ َ َ َ َ َ َْ ُ ْ ْ ُ ْ ُ ْ ُ ُ ُ ُ ْ ُِ ِ ِ ِ ِْ ْ ْ ْ َْ ً ََّ َ َ َ َ ََ َ َ َِ َّ َ ِ ِ ِ ُ عتصام فجعل نعمة اال] 103:آل عمران[ً
َوكنتم على شفا ُحفرٍة من النار فأنقذكم منھا : واالئتالف والتواد والتراحم واجتماع الكلمة قبل قولھ َ َ َ َْ ُ ْ ْ ُ ْ ُِ ِْ َْ َ َ َ ََ ِ َّ وھذا یدل على عظیم ] 103:آل عمران[َ

إمام واحد، وال حج إال بإمام، وھذا مقصود ومراد في الحج، ولذلك یجتمع الناس ب. أمر االئتالف واالجتماع واالعتصام بحبل هللا عز وجل
ًویدفعون بدفع اإلمام، وتراھم جمیعا بثوب واحد وزي واحد، وعلى ھیئة واحدة، وفي مقام واحد وصعید واحد، كل ذلك لكي یشعروا بأخوة 

ھ وأحزانھ، فإن وجد أن المسلم یجتمع بأخیھ المسلم، یسألھ عن حالھ وأشجان: كذلك من مقاصد الحج. اإلسالم وما ربط هللا عز وجل بینھم
غیر ذلك ثبتھ وقواه، ودعاه إلى االعتصام بحبل هللا، وتواصى المسلمون بالثبات  ًخیرا حمد هللا، وأمره أن یشكر هللا على فضلھ، وإن وجد

واصلین كالجسد على الحق إلى الممات، والصبر على ما یكون من بالیا الدنیا ومصائبھا، فتجدھم متآلفین متعاطفین متكاتفین متراحمین مت
: فالمقصود من الحج. الواحد، فالمسلم الذي في مشرق األرض یتأوه ألخیھ المسلم الذي في مغرب األرض؛ وما ذلك إال برابطة ھذا الدین

 إلیھم ولقد فضل هللا أھل البیت الحرام فساق. التجارة وغیرھا: أما المنافع والمصالح الدنیویة من المناسك. جمع الكلمة وائتالف القلوب
ًالخیرات، وجعل بلدھم آمنا مطمئنا تجبى إلیھ ثمرات كل شيء رزقا منھ سبحانھ؛ لكي یشكروه ویحمدوه ویعظموه، فحق جیران بیت هللا  ً ً
الحرام آكد من غیرھم، فلما رأوا الناس تتوافد علیھم، من كل حدب وصوب شعروا بحرمة ھذا البیت، وشعروا بنعمة هللا علیھم وفضل هللا 

أتمنى أن أرى البیت الحرام، وأن : عزیزة علیھ، فیقول ُیسأل المسلم في أقصى الشرق عن أمنیة! م بأن جعل القلوب تھوي إلى ھذا البیتعلیھ
ومن مصالح الحج الدنیویة أن یجتمع الناس ویتعرف . وھذا كلھ الشك یدعو اإلنسان أن یشعر بنعمة هللا عز وجل علیھ. أحج، وأن أعتمر
ض، وتتعرف على عادات وتقالید، وترى أشیاء وصنوف عجیبة غریبة من تصرفات الناس وأفعالھم، فترى الحكیم بحكمتھ بعضھم على بع

ففي الحج غایات عظیمة وأسرار . ًوالجاھل بجھلھ، فإن وجدت خیرا تعلمتھ، وإن وجدت غیر ذلك حمدت هللا على نعمتھ وفضلھ علیك
من أعظم معاني : وقال بعض العلماء. أجل أن یصیب ھذه العبادات خالیة عن ھذه المعانيكریمة، فلیس المقصود أن اإلنسان یحج من 

التوحید في الحج أن الحج یذكر اإلنسان باآلخرة، فإن اإلنسان من أول لحظة في الحج إذا خرج من بیتھ یتوجھ إلى المیقات، فیأتیھ أمر هللا 
فإذا تجرد من ثیابھ تذكر إذا جرده أھلھ من ثیابھ حین یموت لیغسلوه، ھو . ھ المخیطعز وجل في المیقات أن یتجرد من ثیابھ، وأن ینزع عن

َّالیوم یجرد نفسھ؛ ولكنھ غدا ُیجرَد َ ثم إذا لبس ثیاب اإلحرام فإنھ یتذكر لبس األكفان، وعندما یلبس ثیاب اإلحرام فإنھ یمنع من الطیب، ومن . ً
لى قبره یحال بینھ وبین أي شيء من مالذ الدنیا ومتعھا وما فیھا من الشھوات والملھیات، قص الشعر، ومن الترفھ، فیتذكر أنھ إذا صار إ

ثم إذا صار إلى صعید عرفات تذكر وقوف الناس بین یدي هللا عز وجل حفاة . كذلك ھو في حجھ ُیمنع من ھذه األمور لكي یتذكر اآلخرة
أنھ یقوي شكیمة : ومن غایات الحج وأھدافھ وأسراره. ج یعین على تذكر اآلخرةالح: ًعراة غرال، فیتذكر مثل ھذه المواقف؛ ولذلك یقولون

ًالمسلم، ولذلك وصفھ النبي صلى هللا علیھ وسلم بكونھ جھادا، فتتعود على التغرب عن األوطان، ولذلك جعل هللا عز وجل شھواتك تستجیب 
 ......لك، ولس

 
 مشروعیة الحج والعمرة وحكمھما

 
شرع المصنف رحمھ هللا في بیان حكم الحج ] الحج والعمرة واجبان على المسلم الحر المكلف القادر: [ رحمة هللایقول المصنف علیھ

ًفبین رحمھ هللا أن كال من الحج والعمرة یعتبر فریضة من فرائض هللا عز وجل. والعمرة، وھما النسك أما بالنسبة للحج فھذا محل إجماع . ّ
ًو على الناس حج البْیت من اْستطاع إلْیھ سبیال : هللا؛ وذلك ألن هللا سبحانھ وتعالى قالواتفاق بین أھل العلم رحمھم  َِّ ِ ِ َِ َ َ َ َ َِ ِ ُّ َِ َّ ََ َ ْ ِ ] . 97:آل عمران[ِ

وأجمع المسلمون على أن الحج ركن . ًحج البیت من استطاع إلیھ سبیال: وذكر منھا) بني اإلسالم على خمس: (وقال علیھ الصالة والسالم
 ...... .ركان اإلسالممن أ

 
 أقوال العلماء في فرضیة العمرة

 
إن العمرة سنة ولیست بواجبة، وبھذا القول قال فقھاء : القول األول: وأما بالنسبة للعمرة ففیھا قوالن مشھوران ألھل العلم رحمة هللا علیھم

إن العمرة واجبة، وبھذا القول قال : والقول الثاني.  الجمیعالحنیفة والمالكیة، وھو روایة عن اإلمام أحمد ، وقول للشافعي رحمة هللا على
ِو على الناس : إن العمرة سنة ولیست بواجبة فقد استدلوا بظاھر قولھ سبحانھ وتعالى: فأما دلیل من قال. الشافعیة والحنابلة في المشھور َّ َ َ َِ َِّ

ِحج البْیت  ُّ َِ و على الناس الحج واالعتمار، ولكن هللا سبحانھ وتعالى خص الفریضة : قال هللاولو كانت العمرة واجبة ل: قالوا] 97:آل عمران[ْ
واستدلوا كذلك باألحادیث الصحیحة عن النبي صلى هللا علیھ وسلم، منھا حدیث عبد هللا بن . بالحج، فدل على أن العمرة ال تأخذ حكم الحج

إن النبي صلى هللا علیھ وسلم لم یذكر العمرة مع : قالوا) ًاستطاع إلیھ سبیالحج البیت من : بني اإلسالم على خمس، وفیھ(عمر في الصحیح 
وكذلك استدلوا بحدیث عمر في الصحیحین حینما سأل جبریل رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم . الحج، فدل على أن الحج فریضة والعمرة سنة

ً وكذلك أیضا. ولم یذكر العمرة: تاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البیت، قالواعن اإلسـالم، فذكر شھادة أن ال إلھ إال هللا، وإقام الصالة، وإی
زعم رسولك أن علینا حج : (استدلوا بحدیث ضمام بن ثعلبة رضي هللا عنھ، وذلك أنھ وفد على رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم وسألھ فقال

لئن : فقال صلى هللا علیھ وسلم. ك بالحق ال أزید على ھذا وال أنقص منھوالذي بعث: صدق، فقال بعد ذلك: قال. ًالبیت من استطاع إلیھ سبیال
ًكذلك أیضا استدلوا بحدیث جابر . والعمرة زائدة على الحج، فدل على أن العمرة لیست بواجبة. ال أزید على ھذا: فقال) صدق لیدخلن الجنة

ال وأن تعتمر : أعرابي عن العمرة أواجبة ھي؟ فقال صلى هللا علیھ وسلمأن النبي صلى هللا علیھ وسلم سألھ : (بن عبد هللا رضي هللا عنھما 
فھذا الحدیث : قالوا. إنھ حدیث حسن صحیح، وكذلك رواه اإلمام أحمد في مسنده: وھذا الحدیث رواه اإلمام الترمذي في سننھ، وقال) خیر لك

وھذا یدل على ) ال: أھي واجبة؟ قال: (علیھ وسلم لما سألھ السائلالصحیح یدل على أن العمرة لیست بواجبة، حیث إن رسول هللا صلى هللا 
كذلك استدلوا بحدیث طلحة بن عبید هللا . أنھا سنة مستحبة ولیست بفریضة واجبة: أي) وأن تعتمر خیر لك: (بالزمة، ثم قال أنھا لیست
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ھذه ھي . وھذا الحدیث رواه ابن ماجة بسند ضعیف) وعالحج جھاد والعمرة تط: (رضي هللا عنھ، وفیھ أن النبي صلى هللا علیھ وسلم قال
ِوأتموا الحج والُعْمرة  : بأن العمرة واجبة فقد استدل بقولھ سبحانھ: أما من قال. بأن العمرة لیست بواجبة: حاصل حجج من قال َِّ َ َ َ َ َْ َّْ ُّ ِ َ

بداللة االقتران، وھي : واحد، وھذه الداللة تسمى عند العلماءأن هللا قرن العمرة بالحج، فدل على أن حكمھما : وجھ الداللة]. 196:البقرة[
ِكلوا مْن ثمره إذا أثمر وآتوا حقُھ یْوم حصاده : داللة ضعیفة، والدلیل على ذلك أن هللا یقرن الواجب وغیر الواجب كما قال سبحانھ وتعالى ِ ِ َِ َ َ َ َ َ َ ََ َّ ُ ُْ َ َ َِ ِ ُ

ثم إن ھذه الداللة في اآلیة محل نظر، وذلك أن . ، فدل على أنھ قد یقرن الواجب بغیر الواجبفإن هللا قرن األكل بأداء الزكاة] 141:األنعام[
َوأتموا الحج والُعْمرة : هللا تعالى قال َ َ َ َْ َّْ ُّ ِ وأتموا الحج ( على العطف وھناك قراءة على االستئناف ) والعمرة  ( ففي قراءة ] 196:البقرة[َ

ًوكذلك أیضا استدلوا بالسنة، وذلك لما ثبت من حدیث أبي رزین العقیلي رضي هللا عنھ . ة ال یستقیم االستداللوعلى ھذه القراء) ُوالعمرة  
: إن أبي ال یستطیع الحج وال العمرة وال الظعن، فقال صلى هللا علیھ وسلم: أنھ سأل النبي صلى هللا علیھ وسلم عن أبیھ حیث قال: (وأرضاه

حدیث حسن صحیح، وصححھ غیر واحد من : حدیث رواه اإلمام أحمد في مسنده، وكذلك الترمذي وقالوھذا ال) حج عن أبیك واعتمر
ًواستدلوا أیضا . إن ھذا الحدیث أمر فیھ النبي صلى هللا علیھ وسلم أبا رزین أن یعتمر عن أبیھ، فدل على أن العمرة واجبة: األئمة، قالوا

: ھل على النساء جھاد؟ قال علیھ الصالة والسالم: أنھا سألت النبي صلى هللا علیھ وسلم(ك بحدیث أم المؤمنین عائشة رضي هللا عنھا، وذل
ْعلْیكم أنفسكم : یلزمھن كقولھ تعالى: أي) علیھن: (فقولھ) علیھن جھاد ال قتال فیھ الحج والعمرة ُْ ُ َُ ََ ألزموھا، فھذه الصیغة : أي] 105:المائدة[َ

إن العمرة : ًوبناء على ذلك قالوا. ًالوجوب، وبناء علیھ فإن ھذا الحدیث یدل على وجوب العمرةصیغة إلزام، وصیغة اإللزام تدل على 
القول بوجوب العمرة ھو أصح القولین والعلم عند هللا، وذلك لقوة داللة األدلة التي استدلوا بھا، وأما اآلیة فداللتھا : واجبة، وھذا القول أعني

َوأتموا الح: ضعیفة ھي قولھ َْ ُّ ِ ِج والُعْمرة  َ َِّ َ َ َْ وكیف . لكن األقوى حدیث أبي رزین وحدیث أم المؤمنین عائشة رضي هللا عنھا] 196:البقرة[َّ
 حج -: أقواھا ما اختاره شیخ اإلسالم رحمھ هللا من أن الحج ینقسم إلى قسمین: نجیب عن دلیل القائلین بالسنة؟ الجواب عن ذلك من وجوه

ِوأذان من هللا ورُسولھ إلى الناس یْوم الحجِّ األكبر : ھو الذي دل علیھ القرآن في قولھ سبحانھ وتعالىوھذا .  وحج أصغر- . أكبر َ َ َ َ َ َ َْ َ ْ َ ِ َِّ َ ِ ِ ِِ َّ ٌ َ ] 3:التوبة[َ
ِو على الناس حج البْیت : فھناك حج أكبر وھو الحج المعروف، وھناك حج أصغر وھو العمرة، فلما قال ُّ َِ َ َْ ِ َّ َ ِ  شمل الحج األكبر ]97:آل عمران[َِّ

فإنھ یشمل حج البیت باألكبر واألصغر؛ ألنھ مطلق فیشمل االثنین، وھذا ) وأن تحج البیت: (وكذلك ما ورد من األحادیث في قولھ. واألصغر
ركان ال ًوأجیب أیضا بأن سكوت األدلة عن ذكر ھذه الفرائض في العزائم واأل. ھو أنسب الوجوه؛ ألن هللا وصف الحج بكونھ أكبر وأصغر

ًیدل على عدم وجوبھا، وأن وجوبھا شرع متأخرا، وھذا الوجھ یختاره بعض األئمة رحمھم هللا َُ ًوبناء على ذلك فإنھ یترجح قول القائل . ِ
ھل ھذا الوجوب وھذه الفریضة عامة أو خاصة؟ أما بالنسبة للحج فھو واجب : إذا ثبت وجوب الحج والعمرة فیرد السؤال. بوجوب العمرة

العمرة : منھم من یقول: بوجوبھا وفرضیتھا مسلكان: ًیضة على المستطیع عموما بالشروط التي سنذكرھا، أما العمرة فللعلماء الذین قالواوفر
ھي واجبة على غیر أھل مكة، أما أھل مكة فإنھ ال تجب علیھم : ومنھم من یقول. واجبة على الجمیع دون فرق بین أھل مكة وغیرھم

 . فرضیتھا على الجمیع؛ وذلك ألنھ لم یدل دلیل على استثناء المكي وإخراجھ من ھذا العموموالصحیح. العمرة
 

 شروط وجوب الحج
 

ھذا الشروع الذي بدأه المصنف في كتاب المناسك، إنما ھو في بیان حكم ھذه ): الحج والعمرة واجبتان على المستطیع: (وأما بالنسبة لقولھ
ًو على الناس حج البْیت من اْستطاع إلْیھ سبیال : وجوب مقید بشروط، بدلیل قولھ سبحانھ وتعالىوھذه الفرضیة وھذا ال. العبادة َِّ ِ ِ َِ َ َ َ َ َِ ِ ُّ َِ َّ ََ َ ْ ِ آل [ِ
ُّحج(فقال ] 97:عمران ُّحج البیت من استطاع إلیھ سبیال: (وفي قراءة) ِ إن : فقید ھذا الوجوب وھذا اللزوم باالستطاعة، ولذلك قال العلماء) َ

 ...... . الفرضیة تتقید بشروطھذه
 

 اإلسالم: الشرط األول
 

واجبان على المسلم أما الكافر فال یجب علیھ أن یحج، وال یجب علیھ أن یعتمر، حتى یحقق : أي): الحج والعمرة واجبان على المسلم : (قولھ
ثم بعد ذلك یخاطب بفروع اإلسالم، أما الدلیل .  علیھ وسلمًأصل اإلسالم والتوحید من شھادة أن ال إلھ إال هللا، وأن محمدا رسول هللا صلى هللا

َإنما الُمشركون نجس فال یقرُبوا المْسجَد الحرام بْعَد عامھم ھذا : ال یحج وال یعتمر فألن هللا سبحانھ وتعالى قال على أن الكافر َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َْ ِ ِ َ ْ ْ ِْ ْ ُ َْ ٌَ ِ َّ ] 28:التوبة[ِ
ِوأذان من هللا: وقولھ سبحانھ َّ َ َِ ٌ َ ُ ورُسولھ إلى الناس یْوم الحجِّ األكبر أن هللا بريء من الُمشركین ورُسولُھ َ ْ َْ َ َ َ َ َ َ َ َ َِ ِ َّ ِ ِِ ِ ِْ ٌْ َ َّ َ َ َ ِ َِّ فھذا یدل على أنھ ال یجوز ] 3:التوبة[َ

ًعلیا رضي هللا أنھ بعث : (وقد ثبت في الصحیح عن النبي صلى هللا علیھ وسلم. دخول المشرك والكافر إلى مكة، ویشمل ذلك الحج والعمرة
َال یدخل الكافر لحج وال لعمرة، وُمنع المشركون من : ، ولذلك قالوا)أن ال یحج بعد العام مشرك، وال یطوف بالبیت عریان: عنھ ینادي بندائھ ِ

  .الحج والعمرة بعد نزول ھذه اآلیة الكریمة
 

 الحریة: الشرط الثاني
 

ًمن اْستطاع إلْیھ سبیال : حر، أما الرقیق فال یجب علیھ حج وال عمرة؛ ألن هللا قالیجب الحج وتجب العمرة على ال: أي]: الحر: [قولھ ِ ِ َِ َ َِ َ َ آل [َ
والرقیق لیس عنده مال، فشرط االستطاعة لیس بمتوفر وال متحقق فیھ، والدلیل على أن الرقیق ال یملك المال، ما ورد من ] 97:عمران

ُینا أن الشرع أخلى ید العبد عن الملكیة، وإذا خلت ید العبد عن ملكیة المال فإنھ ال یتحقق حدیث ابن عمر الذي ذكرناه في كتاب الزكاة، وب
لكن لو أذن السید لعبده بالحج وبالعمرة، فحج أو اعتمر فحجھ صحیح . فیھ شرط الوجوب، فال یخاطب بالحج، وال بالعمرة حتى یعتق

إن العبد یطالب بالحج لعموم األدلة، ولكن یجاب عنھم بأن ھذا العموم مقید : وخالف الظاھریة جمھور العلماء، فقالوا. وعمرتھ صحیحة
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ًمن اْستطاع إلْیھ سبیال : بشروط، وذلك في قولھ ِ ِ َِ َ َِ َ َ واالستطاعة تشمل االستطاعة المالیة، والعبد ال یملك المال فال یتوجھ إلیھ ] 97:آل عمران[َ
والعبد الذي ال یجب علیھ الحج یشمل العبد الذي ھو متمحض الرق، والعبد . الالخطاب بوجوب الحج، لكن لو حج بإذن سیده فال إشك

الذي بعضھ حر وبعضھ عبد، فال یطالب بالحج وذلك لوجود حق السید فیھ، وإذا ازدحم الحقان حق المخلوق وحق الخالق، : المبعض، أي
  .قدم حق المخلوق لوجود المشاحة فیھا

 
 التكلیف: الشرط الثالث

 
والتكلیف مأخوذ من الكلفة والمشقة؛ والسبب في ذلك أن شرائع . العقل: الثاني. البلوغ: األول: والمراد بذلك شرطا التكلیف]: المكلف: [قولھ

اإلسالم فیھا مشقة مقدور علیھا، وأما المشقة غیر المقدور علیھا فال یكلف هللا بھا، فإذا كان الشرع فیھ مشقة وكلفة ظھر المطیع من 
وكل تكلیف بشرط العقل مع . والتكلیف شرطھ العقل والبلوغ. لذلك حفت الجنة بالمكاره حتى یظھر من یمتثل أمر هللا ومن یتركالعاصي، و

ًالبلوغ بدم أو حمل فال یحكم بكون اإلنسان مكلفا بشرائع اإلسالم إال إذا كان عاقال، فالمجنون ال یكلف وال یجب علیھ الحج، وھل إذا حج  ً
إن النبي صلى هللا علیھ وسلم لما كان بفج الروحاء، : (من أھل العلم من قال: األول:  عنھ ولیھ یصح حجھ؟ للعلماء وجھانالمجنون وأحرم

والمجنون في حكم الصبي، كل منھما فاقد للحلم والعقل، : قالوا) ِنعم ولك أجر: ألھذا حج؟ قال: ًوسألتھ المرأة وقد رفعت صبیا لھا فقالت
ًوبناء على ذلك إذا أحرم عنھ ولیھ، واستقامت لھ أركان . ًلنبي صلى هللا علیھ وسلم حج الصبي یصحح أیضا حج المجنونكما صحح ا: فقالوا

المجنون ال یصح منھ الحج البتة، ال یحرم بنفسھ وال : ومن أھل العلم من قال: الثاني. الحج وشرائط صحتھ، حكمنا باعتبار حجھ وصحتھ
-رفع القلم عن ثالثة : (رون أن الصبي استثني بالنص وبقي المجنون على األصل؛ لقولھ علیھ الصالة والسالمیحرم عنھ ولیھ، وذلك أنھم ی

ًإن كان جنونھ مطبقا فإنھ ال یجب علیھ الحج وال العمرة، وال تجب علیھ : األولى: والمجنون لھ حالتان).  المجنون حتى یفیق- وذكر منھم
َالشرائع؛ ألنھ قد ُرفع عنھ القلم َ، وسقط عنھ التكلیفِ َ َ ًأن یكون جنونھ متقطعا، وھو الذي یجن تارة ویفیق أخرى، فإنھ إذا حج في حال : الثانیة. َ

ًاإلفاقة وكان قادرا مستطیعا في حال إفاقتھ، فإنھ یجب علیھ الحج ویصح منھ فھو أن یبلغ الصبي طور الحلم، : وأما بالنسبة لشرط البلوغ. ً
والمراد بذلك أننا ال نوجب الحج على الصبي، ولكن لو حج الصبي وأحرم . ّلصالة، وبینا تعریف البلوغ وضابطھّوقد بینا ذلك في كتاب ا

عنھ ولیھ صح حجھ، ولكن ال یجزیھ عن حجة اإلسالم وفریضتھ، كما في حدیث ابن عباس رضي هللا عنھما، ألنھ إذا حج في حال صباه 
ة، والرقیق إذا حج حال رقھ فإنھا كذلك نافلة؛ ألن هللا لم یوجب علیھ الحج، فإذا عتق العبد وبلغ كان لھ نافلة، والنافلة ال تجزئ عن الفریض
  .الصبي لزمھما أن یعیدا حجھما وعمرتھما

 
 القدرة واالستطاعة: الشرط الرابع

 
َمن اْستطاع إل: وھذا ھو الذي نص القرآن علیھ بشرط االستطاعة، فقال سبحانھ] القادر: [قولھ ِ َِ ََ ًْیھ سبیال َ ِ َ من استطاع إلى : أي] 97:آل عمران[ِ

ًبیت هللا سبیال، وھذه االستطاعة تشمل الزاد والراحلة، فال یجب الحج على من لیس عنده زاد أو راحلة تبلغھ البیت، ھذا إن كان على مسافة 
ط؛ ألنھ بداخل مكة ویمكنھ أن یخرج إلى المناسك القصر من مكة، أما من كان من أھل مكة فإنما یشترط وجود الزاد، أما الراحلة فال تشتر

وفي حكم أھل مكة من كان دون مسافة القصر، فھؤالء یجب علیھم الحج إذا وجدوا الزاد، والمراد بالزاد طعامھم . ًماشیا على رجلیھ
ّ عبر المصنف رحمھ هللا بالقدرة، وقد. ومئونتھم التي تكفیھم لحجھم، بشرط أن تكون فاضلة عن قوتھم وقوت من تلزمھم نفقتھم كما سیأتي
إنھا أحادیث حسان، وینضم : اإلسالم  وھذه القدرة تشمل الزاد والراحلة، وقد جاءت في ذلك أحادیث موصولة ومرسلة وموقوفة، قال شیخ

فإن العبرة في الزاد ًوبناء على ذلك . ًبعضھا إلى بعض، ویقوي بعضھا بعضا، وھي تدل على أن شرط االستطاعة قائم على الزاد والراحلة
ًنفقة الذھاب ونفقة الرجوع، فیقدر كم یحتاج للسفر إلى مكة ذھابا وإیابا، ومن أھل العلم من قال العبرة بالذھاب، أما اإلیاب فال یخلو من : ً

أنھ یشترط أن : ًالزما، أيًأن یكون رجوعھ إلى بلده الزما من أجل من یقوم علیھم من أوالده وأھلھ، فیكون الشرط بالرجوع : األولى: حالتین
لو كان : وفائدة الخالف. أن یكون ال أھل لھ ویمكنھ أن یبقى بمكة، فزاد الرجوع لیس بالزم: الثانیة. ًیكون قادرا على نفقة الذھاب واإلیاب

للرجوع، فبلغ مالھ خمسمائة ًالرجل الذي یسافر من المدینة إلى مكة محتاجا إلى زاد یقدر بمبلغ خمسمائة لایر في الذھاب، وخمسمائة لایر 
أھل لھ ویمكنھ البقاء بمكة فیلزمھ  ولیس عنده ألف، فحینئٍذ إن كان لھ أھل، ورجوعھ إلى المدینة متعین لم یجب علیھ الحج، وإن كان ال

ًالحج، ویعتبر مخاطبا بأداء الحج فورا ِمن اْستطاع إلْیھ : ولقولھ تعالى. ھذا بالنسبة على القول بأنھ تقدر نفقة اإلیاب كما تقدر نفقة الذھاب. ً َ ِ َِ ََ َ
ًسبیال  ِ ًیدخل في ذلك الطریق، فإذا كان الطریق مخوفا لوجود السباع والعوادي، أو كان سفره إلى مكة یتوقف على ركوب ] 97:آل عمران[َ

ج البحر فیھا، وغلب على ظنھ أنھ لو ركبھ ًالبحر والسفر، وكان الزمان ضیقا، بحیث لم یكن بینھ وبین الحج إال ثالثة أیام أو أربعة أیام، وھا
ِوال تلقوا بأْیدیكم إلى التْھلكة : لھلك، لم یجب علیھ الحج؛ ألن هللا یقول َِ ُ َّْ َ ِ ِْ ُ ُ َُ ًوال تقتلوا أنفسكم إن هللا كان بكم رحیما : وقال] 195:البقرة[َ ِ ََّ َ َ َْ ُْ ُ ُ ُ ِْ َِ ََ َّ َ ُ

 إال ما شرع من الجھاد، وأما ما عدا ذلك من الفرائض فإنھا ال تكون الزمة على وجھ فا ال یخاطب بما فیھ فوات األنفس،] 29:النساء[
ًوبناء على ذلك فإنھ إذا خاف من الطریق لوجود السباع العادیة، أو وجود ضرر كركوب البحر أو نحو ذلك من . یؤدي إلى فوات األنفس

ًإذا كان الطریق مخوفا بین أن یجد بدیال أو ال یجد، فإن : ّوفصل العلماء.  إشكالأما إذا أمن الطریق؛ فحینئٍذ ال. المسائل؛ فإنھ ال یلزمھ الحج ً
ًوجد بدیال كأن یكون الطریق األول فیھ سباع عادیة، والطریق الثاني أشق وأكثر كلفة، ولكنھ آمن ویمكنھ أن یسلكھ، فإنھ یلزمھ أن ینصرف 

ة، أما المكي فاألمر فیھ خفیف بالنسبة للحج والعمرة؛ والسبب في ذلك أنھ ال یفتقر إلى ھذا بالنسبة لشرط القدر. إلى الحج؛ وذلك لوجوبھ علیھ
  .ینظر إلى زاده في الحج، بحیث لو كان عنده نفقة وأمكنھ أن یحج، فإنھ یجب علیھ أن یحج: سفر، ومن ھنا قالوا

 
 األسئلة
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...... 
 أقوال العلماء في اإلنصات لخطبة یوم عرفة

 
استنصت لي : (ً اإلنصات لخطبة یوم عرفة وتأخذ حكم خطبة الجمعة، وذلك استنادا لقولھ صلى هللا علیھ وسلم قبل خطبتھھل یجب: السؤال
حدیث جابر الثابت عن النبي صلى هللا علیھ وسلم أنھ أمر باإلنصات إلیھ یوم عرفة، وفتح هللا لھ قلوب الناس وأسماعھم، : ؟ الجواب)الناس

فأحل حاللھ وحرم حرامھ، وبین نظامھ صلوات هللا وسالمھ علیھ، وأعذر إلى العباد، فأقام علیھم حجة هللا، وأشھد فبین شرع هللا عز وجل 
إن ھذا االستنصات إلقامة الحجة، وال یلزم اإلنصات في خطبة یوم عرفة، : فبعض العلماء یقول. هللا على أنھ بلغ الرسالة وأدى األمانة

وفي الحقیقة ال ینبغي للمسلم أن یفرط في ھذا الخیر، . ظاھر الحدیث أنھ أمر باإلنصات فیجب: م یقولوبعضھ. كلزومھ في خطبة الجمعة
والمسلم إذا استشعر أنھ تغرب عن األوطان وفارق األھل من أجل ھذه الطاعة؛ فال یفرط في أي شيء ولو كان سنة، ولو كان غیر واجب ال 

ى خطبة یوم عرفة، وحضرتھا كاملة على أتم الوجوه، وصلیت في مسجد عرفة، وأصبت أفضل أنك إذا جئت إل! واعلم رحمك هللا. یفرط فیھ
األماكن كالصفوف األول، وخشعت وخضعت وتأثرت بالخطبة، وأنصت لھا وأحضرت لھا سمعك وقلبك؛ فاعلم أن ھذا من محبة هللا لك، 

أن ! فاعلم رحمك هللا. ومن كره، ولكن ال یعطي الدین إال لمن أحبوهللا عز وجل ال یوفق لطاعتھ إال من یحب؛ فإنھ یعطي الدنیا من أحب 
مسألة اإلنصات لخطبة یوم عرفة لیست ھي األھم، إنما األھم أن تعلم أنك ما تغربت إال من أجل أن تطیع هللا سبحانھ وتعالى، وأنھ بمقدار ما 

كون أحظى بالقبول من هللا عز وجل، وھذا مجرب، فإن من أراد أن توفق للقیام بالسنن وتتبع ھدي رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم فیھا، ت
إال أحبھ ولزمھ  ًیجد لذة الحج وحالوة الحج فلیحرص على تطبیق السنة بحذافیرھا، وال یعلم شیئا من ھدي رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم

وسلم لھ لذة یعرفھا من وجدھا، وال شك أن اإلنسان إذا قام ًوال شك أن أداء المناسك تأسیا بالرسول صلى هللا علیھ . وتأثر بھ وحرص علیھ
بأركان اإلسالم على ھدي رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم وعلى سنتھ وعلى طریقتھ؛ فإنھ یكون من الموفقین، وھذا ال شك أنھ من محبة هللا 

وكان بعض .  وعلى ھدي رسول هللا صلى هللا علیھ وسلمفینبغي أن یحرص اإلنسان على السنة،! لھ، نسأل هللا العظیم أن یجعلنا ذلك الرجل
مشایخنا رحمة هللا علیھم یحرص كل الحرص أن ال یزاحم الناس وال یؤذي الناس، ولكن یحرص كل الحرص على أن یصیب السنة، فإذا لم 

، أستغفر هللا من: یوفق لھا أو غلبھ الناس علیھا، فإنك تجده یتمعر ویتغیر وجھھ، ویقول  ذنب حال بیني وبین سنة النبي صلى هللا علیھ إنا 
 ھكذا شأن أھل العلم الذین ھم قدوة، واإلنسان كلما حرص على السنة كلما أصابتھ الرحمة؛ ألن هللا جعل الرحمة والھدایة في التأسي. وسلم

 مع أصحابھ وزمالئھ على االنتھاء تجد بعض الناس ینتھي من عمرتھ خالل نصف ساعة، وبعضھم ربما یتسابق. بھ علیھ الصالة والسالم
من العمرة، وكنا نصحب بعض العلماء فیبقى في عمرتھ الساعتین والنصف إلى الثالث ساعات؛ ألنھ یمشي بسكینة ووقار، ویتأسى بالنبي 

 علیھ وسلم، وأكثر من ًصلى هللا علیھ وسلم، وإذا أخذ األشواط بین الصفا والمروة تضرع  عز وجل، وكرر الدعاء تأسیا بالنبي صلى هللا
ًإذا تجد لذة العبادة، وتستشعر فعال أنك تؤدي عبادة، إذا قمت بھا على وجھھا؛ لكن بعض الناس كلما علم سنة تركھا، . المسألة والحاجة ً

یرى أنھا سنة بل قد تجد بعض العوام یحرص على السنة فال یتركھا، بینما تجد بعض طالب العلم ! ًوأصبح علمھ بالسنة سببا في تركھا
ًوال ینبغي لطالب العلم أن یكون زاھدا في السنن، فاإلنصات إلى الخطیب . ًفیتركھا، حتى صار العلم وباال على بعض الناس وحرم من الخیر

عو أن اإلنسان إذا عظم هللا عز وجل عظم كل شيء ید: وبالمناسبة. في یوم عرفة، بل اإلنصات لكل مذكر با عز وجل فیھ خیر وبركة
ولذلك تجد المھتدي كامل االھتداء كثیر الحب لسنة . إلیھ، وكلما كمل التزام اإلنسان وكملت ھدایتھ وكمل إیمانھ أحب كل شيء یقربھ إلى هللا

أن النبي صلى هللا علیھ وسلم ولھدیھ، كثیر الحب للعلماء والصالحین؛ ألنھ یرى أن العالم یدعوه إلى السنة فیحبھ، فینبغي على اإلنسان 
نسأل هللا العظیم أن . ًیحرص على تعظیم شعائر هللا عز وجل، وعلى تطبیق السنة، وأن ال یجعل علمھ بالسنة سببا في تركھا والزھد فیھا

  .وهللا تعالى أعلم. یرزقنا التمسك بالسنة والثبات علیھا إلى لقائھ
 

 دخول العمرة في الحج للقارن والمتمتع
 

وذلك في مسألة ) دخلت العمرة في الحج إلى یوم القیامة: (ت الحج، وما معنى قول النبي صلى هللا علیھ وسلمھل تندرج العمرة تح: السؤال
، والصالة والسالم على رسول هللا، وعلى آلھ وصحبھ ومن وااله: وجوب العمرة أثابكم هللا؟ الجواب فتندرج : أما بعد. باسم هللا، الحمد 

والسبب في ذلك أن ) دخلت العمرة في الحج: (وحج المتمتع؛ وذلك ألن النبي صلى هللا علیھ وسلم قالالعمرة تحت الحج في حج القارن 
مون على الناس أن یعتمروا في أشھر الحج،  ًالعرب أحدثوا في الجاھلیة أحدثوا أمورا خالفت السنن، وخالفت الحنیفیة، ومنھا أنھم كانوا یحرِّ

أن یحرموا بالعمرة، وألزموھم بالحج حتى ینسلخ صفر، وقد أشار إلى ذلك حبر األمة وترجمان فإذا دخل شھر شوال، حرموا على الناس 
 إذا برأ الدبر، وعفا األثر، وانسلخ صفر، فقد حلت -أي العرب في الجاھلیة- كانوا یقولون : القرآن عبد هللا بن عباس رضي هللا عنھما بقولھ

ولذلك لما أمر الصحابة أن یفسخوا حجھم بعمرة، وأمر من لم یسق . وسلم ھذا األمر وأبطلھفرفع النبي صلى هللا علیھ . العمرة لمن اعتمر
! یا رسول هللا:  وقالوا-فاستبشعوا ذلك على ما ألفوه في الجاھلیة-الحل كلھ، : أي الحل قال! یا رسول هللا: قالوا(الھدي أن یجعلھا عمرة، 

ّوقد بین النبي صلى هللا علیھ وسلم أن . انوا یرون أن العمرة في أشھر الحج من أفجر الفجورألنھم ك!) ًأنذھب إلى منى ومذاكرنا تقطر منیا؟
أنھ یجوز لإلنسان أن یعتمر في أشھر الحج، ولذلك اعتمر من الجعرانة صلوات هللا وسالمھ علیھ بعد فراغھ : العمرة دخلت في الحج، بمعنى

ًي أشھر الحج إبطاال لھذه العادة، وتأكیدا وتقریرا لمبدأ اإلسالم بجواز العمرة في أشھر من فتح الطائف، وقسمتھ لغنائم حنین، وقد وقعت ف ً ً
أن ھذا : أي) ألبد األبد: أم لألبد؟ قال یا رسول هللا ألعامنا ھذا: دخلت العمرة إلى الحج، وشبك بین أصابعھ، وقیل: (فھذا معنى قولھ. الحج

أنھ ال حرج علیك أن تأتي بالعمرة في : أي) دخلت العمرة في الحج: (بد، فھذا ھو المراد بقولھ الحكم بجواز العمرة في أشھر الحج ألبد األ
ال حرج، وكذلك لو سأل أنھ : ھل لي أن أعتمر في شھر شوال ثم أرجع إلى بلدي وال أرید أن أحج؟ نقول: فلو سأل إنسان وقال. أشھر الحج

ه ال حرج، ولو أھل شھر ذي الحجة وأراد أن یؤدي عمرتھ ثم ینطلق إلى بلده لحاجة أو نحو یرید العمرة في شھر ذي القعدة ثم یرجع إلى بلد
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ّال حرج؛ ألن الشرع بین حكم دخول العمرة في أشھر الحج، وأن ھذا الحكم ال یختص : ذلك، كما لو مر بمكة وأراد أن یصیب العمرة نقول
  .ألبد األبد: اعة، لقولھٍبحجتھ صلوات هللا وسالمھ علیھ، وأنھ باق إلى قیام الس

 
 حكم حج من زال عنھ المانع فأعاد الوقوف بعرفة

 
یقول بعض : ًإذا زال الرق والجنون والصبا بمزدلفة، ثم رجع إلى عرفة ودفع مرة أخرى فھل یصح فرضا أثابكم هللا؟ الجواب: السؤال
انتھاء أمد الوقوف فإنھ ال عبرة بھ ویمضي في حج النافلة حتى یتمھ، إذا وقع قبل انتھاء أمد الوقوف صح وأجزأ، وأما إذا وقع بعد : العلماء

  .وهللا تعالى أعلم. ثم یحج من عامھ الذي بعده إن توفرت فیھ شروط الفرضیة والوجوب
 

 وجوب إعادة الحج لمن ارتد عن اإلسالم ثم أسلم
 

للعلماء في ھذه المسألة قوالن، إن وقعت : ة أخرى أثابكم هللا؟ الجواب ثم أسلم فھل یعید حجھ مر-والعیاذ با-ّمن ارتد عن اإلسالم : السؤال
َولقد أوحي إلْیك وإلى الذین مْن قْبلك لئْن أشركت لیْحبطن عملك : منھ الردة ثم أسلم ثانیة فالصحیح أنھ یعید؛ ألن هللا تعالى یقول َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َُ َّ ِ ِ ِ ِ َِ ََّ َ َ َ ََ ْ ْ َ َ َِ ِ ُ ْ

 توجب حبوط العمل، ولو كان العبد من أتقى عباد هللا عز وجل وارتد عن اإلسالم، فإنھ بكلمة الكفر - باوالعیاذ-فالردة ] . 65:الزمر[
ًوقدْمنا إلى ما عملوا مْن عمل فجعلناهُ ھباء منثورا : وردتھ عن اإلسالم قد أصبح صفر الیدین؛ لقولھ تعالى ًُ ْ َ َ َ َ َ َ َ َ َ ََ َ َ َْ ٍُ ِ ِ َِ یصبح كأنھ لم یعمل ] 23:الفرقان[ِ

فإذا ثبت بالنص أن العمل یحبط، فإنھ یجب علیھ إذا أسلم من جدید أن یعید حجھ وعمرتھ، وكذلك إذا ! ًخیرا قط، نسأل هللا السالمة والعافیة
وآخر دعوانا أن الحمد  رب العالمین، وصلى هللا وسلم وبارك على نبینا محمد وعلى آلھ وصحبھ . كان ممن یلزمھ أن یحج ویعتمر

  .أجمعین
 

 [2[ مقدمة كتاب المناسك -شرح زاد المستقنع 
 

فرض هللا الحج على عباده مرة في العمر، وكذا العمرة، ومن رحمة هللا أن جعل فرضیتھ على المستطیع دون العاجز، واالستطاعة إنما 
 .ولذلك تفصیل البد من معرفتھ. ًتتحقق بوجود الزاد والراحلة فائضا عن نفقة ممونھ حتى یرجع

 
 الحج والعمرة مرة على الفوروجوب 

 
. بسم هللا الرحمن الرحیم الحمد  رب العالمین، والصالة والسالم على أشرف األنبیاء والمرسلین، سیدنا محمد، وعلى آلھ وصحبھ أجمعین

تمر مرة في العمر، فھذه یجب على المسلم الحر المكلف القادر أن یحج ویع: أي) في عمره مرة: (قولھ]: في عمره مرة على الفور: [أما بعد
إن هللا ! أیھا الناس: (الفریضة تجب على اإلنسان مرة في عمره؛ وذلك ألن النبي صلى هللا علیھ وسلم لما وقف للناس في حجة الوداع، فقال

 وجبت لما استطعتم، لو قلت نعم لوجبت، ولو: أفي كل عام؟ فسكت علیھ الصالة والسالم وقال! یا رسول هللا: كتب علیكم الحج فحجوا، فقیل
: أنھ لم یقل: وجھ الداللة من الحدیث. إلى آخر الحدیث) ذروني ما تركتكم، فإنما أھلك من كان قبلكم كثرة مسائلھم واختالفھم على أنبیائھم

م، ولكنھ لم یقل لوجب علیكم الحج في كل عا: لو قلت نعم لوجبت، أي: أفي كل عام؟ لم یجبھ بنعم، وإنما قال: والصحابي عندما سأل. نعم
فال یتراخى وال یتأخر، على أصح قولي العلماء ] على الفور: [قولھ. ذلك، فدل على أن الحج إنما یجب مرة في العمر، وھذا بإجماع المسلمین

 ...... .رحمة هللا علیھم
 

 أحكام تتعلق بحج الصبي ونحوه
 
 

...... 
 

 فةصحة حج من زال رقھ وجنونھ وصباه قبل غروب شمس یوم عر
 
 

لو خرج الرقیق من المدینة إلى مكة وھو : أي] ًفإن زال الرق والجنون والصبا في الحج بعرفة وفي العمرة قبل طوافھا صح فرضا: [قولھ
أصح األقوال أنھ یجزیھ عن حجة اإلسالم، وال یجب علیھ أن : یرید الحج، فإننا ننظر إن وقع عتقھ قبل الوقوف بعرفة فللعلماء فیھ أقوال

یجب أن یرجع إلى المیقات؛ ألنھ وجب علیھ الحج من میقاتھ، فیرجع لكي یحرم منھ، فإن لم یرجع لم : وقال فقھاء الحنفیة.  إلى المیقاتیرجع
 وقال. ًألن نیتھ األولى وقعت نافلة ولم یكن الحج واجبا علیھ، فلما وقعت نافلة فال ینقلب النفل إلى الفریضة: لماذا؟ قالوا: یجزه، فقیل لھم

فھذه . یجب علیھ أن یرجع إلى المیقات حتى یسقط عنھ الدم، فإن حج من مكانھ ومضى فإنھ یصح حجھ ولكن یجب علیھ دم: بعض العلماء
یصح ما دام أنھ قد عتق قبل الوقوف بعرفة، أو أثناء وقوفھ بعرفة قبل أن یدفع، ویجزیھ عن حجة : منھم من یقول: ثالثة أقوال ألھل العلم

إنھ یلزمھ الرجوع إلى المیقات : ومنھم من قال. یلزمھ الرجوع إلى المیقات حتى یخرج بنیة الفریضة بدل نیة النافلة: نھم من قالوم. اإلسالم
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ُحتى یسقط عنھ الدم؛ ألنھ سُیْحرم بالحج الفرض من موضع دون المیقات ِ والصحیح أنھ یجزیھ في حجھ أن یمضي؛ وذلك لما ثبت في . َ
لبیك عن شبرمة ، لبیك عن شبرمة : ًأن النبي صلى هللا علیھ وسلم سمع رجال وھو یطوف بالبیت یقول: ( عنھماحدیث ابن عباس رضي هللا
حج عن نفسك : قال. ال: أحججت عن نفسك؟ قال:  مات ولم یحج، قال-أو ابن عم لي- أخي : ومن شبرمة ؟ قال: ، فقال علیھ الصالة والسالم

: ي وقع من ھذا الرجل كان في المیقات قد نوى عن شبرمة ، فلو كان یلزمھ الرجوع إلى المیقات لقال لھفھذا الحج الذ) . ثم حج عن شبرمة 
وإال . ِارجع إلى المیقات وانو عن نفسك؛ ألنھ ال یجوز تأخیر البیان عن وقت الحاجة، فاغتفر الشرع ذلك وصار من سماحة الشرع ویسره

صلى هللا علیھ وسلم ھذا، دل على أن من طرأ لھ الحكم وانقلبت نیتھ أن ذلك ال یؤثر، وقد قال فاألصول تقوي أن یرجع، فلما استثنى النبي 
ارجع إلى یلملم وجدد النیة بما : أھللت بما أھل بھ رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم، وكان قد قدم من الیمن، فلم یقل لھ: علي رضي هللا عنھ

ال یلزم الرجوع إلى المیقات، وأنھ إذا عتق الرقیق وبلغ الصبي قبل الوقوف بعرفة، فإنھ  ھإن ھذا یدل على أن: یقول العلماء. نویت بھ
  .یجزیھما أن یمضیا في حجھما

 
 
 
 

 صحة عمرة من زال رقھ وجنونھ وصباه قبل طوافھ
 
 

دھم في العمرة بتغییر النیة وانقالبھا أن أن العبرة عن: أما في العمرة فتنظر إلى أول األركان، وھذا مسلك الشافعیة والحنابلة رحمة هللا علیھم
ولذلك فمسائل الفسخ من . یكون قبل بدایة الطواف، فإذا ابتدأ الطواف فقد تلبس بالنسك نافلة، أما لو غیر نیتھ قبل الطواف فإنھ یجزیھ ذلك

طواف العمرة، فإنھ حینئٍذ : لركن، أيحج إلى عمرة ونحوھا من المسائل، إنما تكون قبل أن یتلبس بالطواف، فإذا وقع عتقھ قبل طواف ا
وذكرنا أنھ إذا وقع بلوغ الصبي باحتالم وغیره قبل . تجزیھ عن عمرة اإلسالم وتعتبر عمرتھ فریضة؛ ألنھا وقعت قبل ركن الطواف

یت في عمرتھ أجزأه الوقوف بعرفة، أو أثناء وقوفھ بعرفة قبل دفعھ أجزأه وصحت حجتھ عن حجة اإلسالم، وإن وقع بلوغھ قبل طوافھ بالب
  .أجزأه عن عمرة اإلسالم وحجھ: أي): ًصح فرضا: (قولھ. وانقلبت عمرتھ إلى فریضة اإلسالم

 
 
 
 

 الحج والعمرة من الصبي والعبد حال الصبا والرق ال تجزئ عن الفریضة
 
 
الصبا والرق، فھي عمرة نافلة وحجة نافلة وال أن الصبي والعبد إذا حج كل منھما أو اعتمر في حال : أي] ًوفعلھما من الصبي والعبد نفال]

أیما صبي : (تجزي عن الفریضة، ھذا مراد المصنف رحمھ هللا، وفي ذلك حدیث ابن عباس الذي ذكره الشافعي في مسنده وغیره أنھ قال
 یعید حجھ، وال تجزیھ الحجة النافلة إنھ یلزمھ أن: وھذا أصل عند العلماء رحمة هللا علیھم، فیقول جمع من السلف) حج ثم بلغ فإنھ یعید حجھ

  .وال العمرة النافلة عن فریضة حجة اإلسالم وعمرتھ
 
 
 
 

 وجوب الحج على من قدر وأمكنھ الركوب
 
 

الشخص الذي یجب علیھ الحج لوجود شرط القدرة، والقادر من وجد : أي) والقادر: (قولھ] من أمكنھ الركوب: والقادر: [قال رحمھ هللا
وھذا في غیر المكي كما سبق، . ال یجب الحج إال على من وجد الراحلة: األول: لة وجود المركوب للعلماء فیھا وجھانراحلة، ومسأ

إذا كان یطیق : قال بعض السلف: الثاني. فالخالف بین العلماء في غیر أھل مكة، فال بد من وجود الراحلة لغیرھم، وھو قول الجمھور
ٍیأتوك رجاال وعلى كلِّ ضامر : ى یقولالمشي لزمھ الحج؛ ألن هللا تعال ِ َ َ َ َ َ َُ َُ ً ِ وال شك أن اشتراط وجود . ًفوصفھم بكونھم یأتون رجاال] 27:الحج[ْ

الراحلة أصح؛ وذلك لوجود األحادیث التي أشرنا إلیھا، وأنھا بمجموعھا تتقوى، وكما وصفھا العلماء واألئمة أنھا ترتقي إلى درجة الحسن 
ًوبناء علیھ فإنھ ال یجب الحج على من أطاق المشي، لكن لو مشى وبلغ مكة وحج فحجھ صحیح، ولیس . الراحلةباالعتضاد، وتقوي شرط 

ًوالراحلة في زماننا تشمل أن یكون قادرا على الركوب بالبر . ھذا بشرط للصحة، وإنما ھو شرط وجوب، فال یجب علیھ إال إذا ملك الراحلة
مئونة الركوب، فإذا كان عنده المال الذي یستطیع أن یكتري بھ سیارة لبلوغ مكة، أو طائرة أو نحو ذلك؛ أو بالجو أو بالبحر، بأن تكون عنده 

ال یجب علیھ الحج إال إذا ملك مائتي : فحینئٍذ یجب علیھ الحج، فلو كان سفره إلى مكة یحتاج فیھ إلى استئجار سیارة بمائتین؛ فحینئٍذ نقول
ًفلو كان مدیونا وعنده مال ال یفي بسداد دینھ لم . ائدة عن حاجتھ وحاجة أوالده والحقوق الواجبة علیھلایر لركوب سیارتھ، بحیث تكون ز
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ًیجب علیھ الحج؛ ألن ھذا المال مستحق للغیر، وإنما یجب علیھ الحج إذا ملك ما فضل عن استحقاق الغیر، كذلك أیضا إذا كان یملك 
، أو كفارة، أو عتق، أو نحو ذلك من الحقوق الواجبة، فاحتاج المائتین لشراء طعام الكفارة، لنذر: المائتین، ولكن ھناك حقوق واجبة علیھ

فحینئٍذ ال یجب علیھ الحج، ویبدأ بھذه الحقوق الواجبة حتى یخاطب بعد ذلك بما فضل، إن كان یملك بھ القدرة للحج إلى بیت هللا الحرام وإال 
ًفاضال عن حاجتھ وحاجة من تلزمھ نفقتھ، كزوجتھ وأوالده، فلو كان الحج یكلفھ ألف لایر، أو ألفي فال بد من أن یكون المال الذي عنده . فال

ًال یجب علیھ الحج إال إذا ملك ھذا المبلغ، فاضال عن الحقوق الواجبة علیھ لنفسھ وألھلھ، وھكذا للناس كالدیون والنذور : لایر، فحینئٍذ نقول
ًإذا البد من الزاد، ثم بعد الزاد الراحلة التي یستطیع أن یركب علیھا، . جل فیشترط لھا القدرة واالستطاعةوالكفارات، أما إذا كانت  عز و

ًفلو ملك الزاد وملك الراحلة فال بد من شرط االستطاعة البدنیة، فقد یكون اإلنسان غنیا، وعنده الزاد وعنده الراحلة، ولكنھ ال یستطیع أن 
تطیع أن یقوم بأعمال الحج، وذلك بسبب شلل أو نحو ذلك، فحینئٍذ ال یجب علیھ الحج؛ ألنھ ال یستطیع، وإنما یركب السیارة، بل قد ال یس

ولذلك لما سأل أبو رزین العقیلي رضي هللا عنھ وأرضاه رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم عن فریضة الحج . فرض هللا الحج على المستطیع
ًالتي أدركت أباه شیخا كبیرا ال یس ْیْوم ظْعنكم ویْوم إقامتكم : والظعن ھو السفر ومنھ قولھ تعالى- تطیع أن یحج وال أن یعتمر، وال أن یظعن ً ُْ ُِ َِ َ َ ََ ِ َ ََ

في ھذا دلیل على أن الشخص إذا كان عنده قدرة مالیة، : قال العلماء.  فأمره أن النبي صلى هللا علیھ وسلم أن یحج عن أبیھ-] 80:النحل[
ً یركب علیھا، فإنھ ال یكفي لوجوب الحج حتى یكون قادرا ببدنھ، فإن كان مبتلى بالمرض نظرنا فیھ، إن كان المرض ًوعنده أیضا راحلة ً

ًإما أن یكون مرضھ مرضا مزمنا فھذا ینظر في توكیلھ للغیر بشرطھ: یمنع مثلھ من الحج، فحینئٍذ ال یخلو من حالتین وإما أن یكون مرضھ . ً
وجود العذر، والعذر  نھ الحج في السنـة التي مرض فیھا، فإن شفي بعد ذلك لزمھ أن یحج، وھذا مبني علىًمرضا یرجى برؤه فیسقط ع

ًیسقط التكلیف مادام موجودا، فعندنا في شرط االستطاعة أن یكون واجدا للزاد والراحلة، مع قدرة البدن، فال یكفي أن یجد الزاد والراحلة،  ً
ًیشترط أن یكون طریقھ آمنا، فإن كان في طریقھ من السباع ونحوھا ما قد یؤدي إلى ھالكھ أو تلفھ أو ًكذلك أیضا . وھو غیر قادر ببدنھ

 ...... .حصول الضرر والبالء علیھ، فكما ذكرنا فیما سبق أنھ یعذر حتى یزول عنھ المانع
 

 أدلة اشتراط وجود الزاد والراحلة لوجوب الحج
 
 

وھذا مبني على أن العرف محتكم إلیھ؛ ألن الشرع جعل لكل ذي قدر قدره، فلو وجد ]. الحین لمثلھًووجد زادا وراحلة ص: [قال رحمھ هللا
سیارة تصلح لمثلھ، مثل أن یكون الشخص كبیر السن، وال یمكنھ أن یحج إال إذا كانت السیارة فیھا وسائل الراحة التي تمكنھ من بلوغ البیت، 

لم یجد إال  لمقدور علیھا، فحینئٍذ یجب علیھ أن یحج إن وجد ھذا النوع من السیارات، لكن إذادون أن یصل إلى درجة الحرج والمشقة غیر ا
  .ًنوعا ال یأمن معھ زیادة المرض، وال یأمن معھ حصول المشقة الفادحة علیھ، فوجود ھذا النوع وعدمھ على حد سواء، فال یجب علیھ الحج

 
 
 
 

 جبات شرعیة حتى یقضیھاعدم وجوب الحج والعمرة لمن علیھ نفقات ووا
 
 

كأن یكون علیھ دین فیجب ) بعد قضاء الواجبات والنفقات: (قولھ] بعد قضاء الواجبات والنفقات الشرعیة والحوائج األصلیة: [قال رحمھ هللا
ج، وال یجوز للمدیون أن فالشخص المدیون ینبغي أن یبادر بسداد دینھ ثم یح: والمدیون لھ أحكام تتعلق بھ تحتاج إلى تفصیل. علیھ أن یسدده

یحج بدون إذن أصحاب الدین؛ ألن حقوقھم متعلقة بھ، واألصل أنھ یطالب بسداد دیون المخلوقین، ثم بعد ذلك یوجب علیھ الحج؛ وألنھ بتعلق 
ه، وإن لم الدین بذمتھ، أصبح غیر مستطیع للحج، فیستأذن أصحاب الحقوق أن یسمحوا لھ بالحج، فإن سمحوا لھ بالحج صح حجھ وأجزأ

یسمحوا لھ بالحج صح حجھ وأثم، فلو كانت علیھ دیون ولم یرض أصحاب الدین أن یسافر، فحینئٍذ یأثم بإضاعة حقوقھم؛ ألنھ كان 
وعلى ھذا فإنھ إذا أذن صاحب . یأثم ویصح حجھ: المفروض أن یبدأ بسداد دیونھ، ثم بعد ذلك یحج ویعتمر، فلما تجاوز ھذا الحكم، فإننا نقول

إن الدیون المقسطة التي تكون على أشھر یجزیھ إذا سدد : ین باللفظ، أو كان ھناك إذن ضمني فإنھ یحج ویعتمر، یقول بعض العلماءالد
ًالشھر األخیر الذي ھو قبل شھر ذي الحجة أن یحج؛ والسبب في ذلك أنھا دیون غیر حالة بجمیعھا، وإنما حلت أقساطا فیؤدي للناس حقوقھم 

نھم إنما أوجبوا علیھ األداء للزمان، فلما أدى قسط ذي القعدة، حل لھ أن یحج في ذي الحجة، وإذا أدى قسط شعبان حل لھ أن في أوقاتھا، أل
فلو كان علیھ دین خمسة آالف لایر، ومقسطة في كل شھر ألف لایر، أو بكل شھر خمسمائة لایر فأدى . یعتمر في رمضان، وقس على ھذا

ھ األقساط الباقیة، فإننا ال نقول بوجوب الحج علیھ وفرضیة الحج علیھ؛ ألن ذمتھ ال تزال مشغولة بھذا الحق حتى قسط ذي القعدة وبقیت علی
ألفا لایر، فإذا كان یكفیھ األلفان،  وھكذا إذا كانت علیھ حقوق واجبة  عز وجل، كأن یكون عنده خمسة آالف لایر، یكفیھ لحجھ. ًیؤدیھ كامال

خمسة آالف، فلو كان علیھ كفارات تقدر بثالثة آالف لایر، وعلیھ نذور تقدر بألف وخمسمائة لایر، فالباقي معھ خمسمائة فحینئٍذ ننظر في ال
ًلایر، فحینئٍذ ال یجب علیھ الحج؛ ألنھ مطالب بحقوق ال یكون معھا قادرا على الحج أو مستطیعا الحج بمالھ فإذا أراد أن یحج فعلیھ أن یترك . ً

ًھم حال غیبتھ عنھم، فإذا كان یكفیھ في حجھ ألف وخمسمائة لایر مثال وعنده ألفا لایر مثال، ونفقة أھلھ في حال غیبتھ خمسمائة عند أھلھ نفقت ً
وأما إذا كانت . یجب علیھ أن یحج؛ ألنھ إذا أدى الخمسمائة فقد أدى الحقوق التي علیھ، ففضل الفضل الذي یجب بمثلھ أن یحج: لایر، نقول
ي ألھلھ تحتاج إلى ألف لایر وعنده ألفان، وھو یحتاج لحجھ إلى ألف وخمسمائة فقد سقط الحج عنھ؛ ألنھ ال یكفیھ المال للقیام بھذه الحقوق الت
ذي القعدة یرید أن یسافر للحج، وحوائجھ  ًوكذلك الحوائج األصلیة من مأكل ومشرب وملبس، فلو كان الشخص مثال في نھایة. الفریضة
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 تقدر نفقتھا بخمسمائة لایر، وعنده ألف وخمسمائة، وحجھ ال یمكن أن یكون إال بھذه األلف والخمسمائة فوجود العوز في األصلیة في بیتھ
الخمسمائة یسقط الحج عنھ، فحوائجھ األصلیة لنفقتھ ونفقة أوالده، وھكذا من تلزمھ مئونتھ تسقط الحج عنھ إذا استغرقت مالھ على وجھ ال 

  .جب معھ الحج وتجب معھ العمرةیملك بھ الفضل الذي ی
 
 
 
 

 حكم من عجز عن أداء الحج بسبب كبر أو مرض مزمن
 
 
إن عجز عن الحج إلى بیت هللا، وذلك بسبب الكبر، فإنھ یكون من الحطمة، والدلیل على أن : أي] وإن أعجزه كبر أو مرض ال یرجى برؤه]

ًإن فریضة الحج أدركت أبي شیخا : ( علیھ الصالة والسالم في حجة الوداع وقالالكبر من األعذار حدیث أبي رزین ، وذلك عندما سأل النبي
فھذا یدل على أن الكبر یعتبر من األعذار؛ ألن الكبر یوھن اإلنسان، كما قال سبحانھ وتعالى حكایة عن نبیھ ) ًكبیرا ال یستقیم على الراحلة

َقال ربِّ إني وھ: زكریا علیھ السالم لما سأل ربھ َ َ َِّ ِ ًن العظم مني واشتعل الرأُس شْیبا َ َ َْ َّ َِ َ َ َ َْ ِّ ُ ْ فذكر حال الكبر أنھ وھن في الداخل ووھن في ] 4:مریم[ْ
ِّوھن العظم مني : الظاھر، فقال ِ ُ ْ َ َ َ ًوھذا وھن الكبر في الداخل واشتعل الرأُس شْیبا ] 4:مریم[َْ َ َْ َّ َ َ فالكبر . وھذا وھن الكبر في الظاھر] 4:مریم[َْ

ً ظاھرا وباطنا، ولذلك ال یجب الحج على من أصابھ الكبر، على وجھ ال یستطیع معھ أن یقیم الفرائض ویقوم باألركان؛ یضعف اإلنسان ً
ًفالحج یحتاج إلى جلد وصبر وتحمل، ولذلك وصفھ النبي صلى هللا علیھ وسلم بكونھ جھادا، والجھاد ال یجب على الشیخ الكبیر الحطمة الذي 

ًبعض الناس یكون كبیرا وھو أجلد من الشاب، فھذا یحج، وبعض الناس قد یعاجلھ الكبر؛ وذلك بسبب الھموم وما والكبر نسبي، ف. یستضر
من بلغ خمسین سنة أو ستین سنة فھذا ال یجب علیھ الحج، وإنما : یصیبھ ویعتریھ من األمراض، فھذا أمر نسبي ال یتأقت بزمان، فال نقول

ً اإلنسان كبیر السن وهللا عز وجل أبقى لھ العافیة، فھذا یجب علیھ أن یحج، فلیس الكبر عذرا إال إذا نرد ذلك إلى أحوال الناس، فقد ترى
ًفالمرض یكون مانعا من الحج إذا كان ): أو مرض ال یرجى بؤره: (قولھ. استضر اإلنسان ومنعھ مانع من القیام بفریضة الحج والعمرة

ًمزمنا، فإن كان المرض مزمنا مقعدا كالش ً لل ونحو ذلك من األمراض واألسقام، وفي حكم ذلك الكسور التي تكون في اإلنسان ویلزم بھا ً
ًفراشھ فال یستطیع أن یبرحھ، فھذه تعتبر أعذارا في حال وجودھا، فإن انجبر الكسر حج من عام یلیھ، أما في العام الذي ینكسر فیھ ویكون 

ًأن یكون مانعا على الدوام، وھو المرض : الحالة األولى: فالمرض لھ حالتان. لك العامًاإلنسان الزما لفراشھ، فإنھ یسقط عنھ الحج في ذ
: الحالة الثانیة. ًالمزمن، قد یكون اإلنسان مصابا بمرض في قلبھ، ال یستطیع معھ أن یحج وال یتحمل معھ مشقة الحج، فھذا یسقط عنھ الحج

ًرة زمنیة، فھذا یكون مانعا مؤقتا، فالتفصیل في المرض على ھذین الوجھینًأن یكون المرض مؤقتا؛ وھو الذي یحصل لإلنسان في فت ً .
ًوشرط كون المرض مانعا من الحج والعمرة أن یكون مؤثرا، وإذا شك اإلنسان في مرضھ ھل یستطیع معھ الحج أو ال، فلیرجع إلى قول  ً

. في ترك النسك والعبادة؛ ألنھ متھم في شھادتھ  شھادة الطبیب الكافرأنھ ال تقبل: وأما الكافر فمذھب طائفة من السلف. الطبیب العدل المسلم
أن الطبیب الكافر إذا وثق فیھ وعرف فیھ األمانة عمل بقولھ؛ ألن النبي صلى هللا علیھ وسلم عمل بشھادة الكافر : ومذھب طائفة من العلماء

ّ هللا على ھذه المسألة في الفتاوى كالما نفیسا بین فیھ أن ھدي الشرع كما في استئجاره لـعبد هللا بن أریقط ، وقد تكلم شیخ اإلسالم رحمھ ً ً
ًالشاھد أن المرض إذا شھد بھ الطبیب العدل أو من یوثق بقولھ فحینئٍذ یعتبر مانعا، فإذا شك المریض في وجوب ذھابھ . بالرجوع إلى مثلھ

فإن اختلفت أقوال . ا بكونھم مھرة في ھذا األمر، وال یرجع لكل طبیبإلى الحج فإنھ یرجع إلى قول األطباء الذین عرفوا بالخبرة، وعرفو
ًأن یكون اإلنسان معروفا بمھارتھ، وھذا أصل ذكره بعض : األطباء رجح باألكثریة، فإن لم یستطع وتساوى عددھم رجح بالمھارة، یعني
 ...... .عاداتفقھاء الحنفیة رحمھم هللا في تعارض شھادة أھل الخبرة في مسائل العبادات وال

 
 العاجز عن الحج من یحج عنھ وأنواع اإلجارة في الحج إقامة

 
 
یلزم الشخص الذي ال یستطیع الحج والعمرة؛ لكبر أو مرض ال یرجى برؤه أن یقیم : أي] لزمھ أن یقیم من یحج ویعتمر عنھ من حیث وجبا]

. ستطاع، فإن لم یستطع فھو قادر على استئجار من یقوم بالحج عنھًغیره إن كان قادرا؛ ألن هللا عز وجل فرض علیھ الحج في نفسھ إن ا
وھي أن تأخذ من الشخص الذي ترید أن تحج عنھ مقدار نفقتك وما یبلغك : یسمى بإجارة البالغ: النوع األول: واإلجارة تنقسم إلى نوعین

ًالحج، فلو كانت النفقة تقدر بثالثة آالف لایر للحج متمتعا أو قارنا تقول أعطیني ثالثة آالف لایر فتذھب وتسافر، فإن نقص المبلغ وجب : ً
علیھ أن یكملھ، كما لو حججت وسرت بالقصد، وعلى حسب الشرط وعلى حسب االتفاق، فحصل عجز عندك بخمسمائة لایر، فحینئٍذ لزمھ 

جماع العلماء رحمة هللا علیھم، لما فیھا من ھذه اإلجارة جائزة بإ. أن یدفع الخمسمائة، وإن كان متوفى فإنھا تخرج من تركة المیت وتضمن
. ًالمعونة على البر والتقوى، واإلنسـان ال یأخذ فیھا حظا لنفسھ، وإنما یتقوى بھا على عبادة هللا عز وجل، وإسقاط الحق عن أخیھ المسلم

ال، بل : تحج عن میتي بألفین، فیقول:  یقول لھیسمى بإجارة المقاطعة والمفاضلة، فیكون فیھا الشيء أشبھ بالسوم،: النوع الثاني من اإلجارة
القول : فیكون السوم بینھم والمقاطعة، كأنھ یبحث عن ربح وفضل، فھذا النوع، للعلماء فیھ قوالن. ال، بل بأربعة: فقال. بثالثة: أو قال. بثالثة
ا یراد بھ وجھ هللا عز وجل، وال یراد بھ أي شيء سواه، ال یجوز ھذا النوع من اإلجارة؛ ألنھ یتخذ العبادة وسیلة للدنیا، والحج إنم: األول

یجوز؛ ألنھا قربة لیست بفرض عین، والقرب التي ھي من فروض الكفایات یجوز أخذ : القول الثاني. وشددوا في ھذا النوع من اإلجارة
َي محذورة فلما أذناألجرة علیھا ولو فضلت، كما في األذان؛ ألن النبي صلى هللا علیھ وسلم ألقى األذان على أب َّ ألقى علیھ أسورة من فضة،  َ
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ًفلما قام بھا تفضال عن أخیھ المسلم جاز لھ أن . وھذا یدل على مشروعیة المكافأة على الطاعة، إذا لم تكن فرض عین على اإلنسان: قالوا
 حتى یصیب األجر من هللا عز وجل، وھذا في وفي النفس شيء من ھذا القول، فاألفضل أن اإلنسان یأخذ أجرة البالغ. یأخذ الفضل والزیادة

ًحق طالب العلم وأھل العلم آكد، لما فیھ من صیانة وجوھھم، وصیانة العلم وحفظ حقھ الذي جعلھ هللا عز وجل نورا في صدورھم، من أن 
الفضل أن ال یأخذوا مثل ھذه فاألفضل واألكمل على طالب العلم ونحوھم من أھل . یكون مظنة االمتھان واالبتذال واستخفاف الناس بھم

ًاإلجارة، إال على سبیل البالغ، فإن قدرت من نفسك أن تحج تفضال فھذا أفضل وأعظم أجرا، وثوابك على هللا، ومن كان أجره على هللا فنعم  ً
 لى أخیك المیت أو أخیكومن أعظم اإلحسان أن تحسن إ. ًاألجر ونعم الثواب في الدنیا وفي المآب، فإن هللا ال یضیع أجر من أحسن عمال

ًالمسلم فتسقط عنھ فریضة، وبذلك یأجرك هللا أجر الفریضة، خاصة إذا لم تأخذ علیھا ماال؛ فكأنك حججت فرضا، وھذا ال إشكال فیھ من  ً
  .جھة وجود العناء والتعب والنصب، إذا قصد اإلنسان وجھ هللا عز وجل

 
 
 
 

 وجوب اإلحرام على الوكیل من میقات األصیل
 
 

من حیث وجب علیھ الحج والعمرة؛ ألن الوكیل ینـزل منـزلة األصیل، فلو كان من أھل المدینة فإن الذي یحج : أي]: من حیث وجبا: [قولھ
عنھ ال بد وأن یحج من المدینة، وھذا أصل شرعي صحیح؛ ألن الحج فرض علیھ من المدینة، وھذا الذي یرید الحج إنما یرید الحج عن 

فالوكیل منـزل .  أن یحج عن غیره وجب أن یتقید بذلك الغیر، وھذا ھو مذھب جمھور العلماء، وھو أصح قولي العلماءغیره، فإذا أراد
ًمنـزلة األصیل، وأصول الشریعة تدل على ھذا؛ ألنھم أقاموا البدل مقام مبدلھ، فلما كان المبدل مطالبا ومخاطبا بالحج من حیث وجب علیھ  ً

َّلمدینة، فإنھ إذا ُحج عنھ من الجحفة، أو من یلملم، أو من السیل، فقد ُحج عنھ من األدنى، وال یصح لإلنسان أن الحج، كأن یكون من أھل ا َّ
یحج من األدنى وقد وجب علیھ الحج من األبعد، وقد فرض هللا علیھ الحج من میقات ذي الحلیفة، فحینئٍذ یلزمھ أن یحج من میقات ذي 

] ویجزئ عنھ وإن عوفي بعد اإلحرام: [قال رحمھ هللا. مة وأبلغ في القیام بحق هللا عز وجل وأدائھ على وجھھالحلیفة، وھذا أحوط وأبرأ للذ
ًلو أقام وكیال عنھ وھو معذور ثم شفي بعد إحرام الوكیل، فإنھ یجزئ عنھ حجة الوكیل، حتى وإن تغیر الحال وزال العذر بعد اإلحرام، : أي

العلماء یرى أن العبرة بالطواف، فإذا طاف بالبیت في عمرتھ أو وقف بعرفة في حجھ، فإنھ حینئٍذ یمضي وبعض . فالعبرة عندھم باإلحرام
إذا شفي وعوفي أو زال العذر قبل نھایة : وقال بعض العلماء. ھذا الوكیل، وال یلزم الموكل بإعادة الحج ثانیة، ویجزئھ ھذا عن حجة اإلسالم

السبب في ذلك أنھ عذر في حال العجز، فإذا زال العذر عنھ رجع األمر إلى وجوب الحج علیھ، وھذه حجھ، فإنھ یلزم بإعادة ھذا الحج، و
أن : الثالثة. أن ویزول العذر أثناء الشروع: الثانیة. أن یزول العذر قبل الشروع: األولى: زوال العذر، ولھا صور: المسألة تعرف بمسألة

ً العذر موجبا للقطع، ویكون االستئناف من األصل والرجوع إلى األصل فیھ خالف، مثال مسألة فتارة یكون زوال. یزول العذر بعد االنتھاء ً
إذا تیمم في أول الوقت ثم كبر تكبیرة اإلحرام، فرأى الماء أو وجد الماء وقدر على استعمالھ، فالصحیح أنھ یقطع صالتھ؛ ألنھ قد : المتیمم

فخوطب ) فإذا وجد الماء فلیتق هللا ولیمسھ بشرتھ: (مھ، وقد قال صلى هللا علیھ وسلمزال العذر الذي جوز لھ أن یصلي وھو على تیم
والفقھ . بالرجوع إلى األصل، وال یمكن الحكم بثبوت العذر إال إذا تم العمل، حتى یوصف اإلنسان بكون ذمتھ قد برئت على الوجھ المعتبر

كیل منـزل لحاجة وزالت الحاجة، وشككنا ھل یمضي في العبادة أو ال یمضي، أن ًأنھ إذا كان األصیل مخاطبا بفعل العبادة، وأن ھذا الو
ًنرجع إلى األصل من كون األصیل أو الموكل مخاطبا شرعا بالقیام بالحج بنفسھ، فلما شككنا في إجزاء الوكیل عنھ رجعنا إلى األصل من  ً ِّ

  .مخاطبتھ بالفعل بنفسھ
 
 
 
 

 األسئلة
 
 

...... 
 

 عد أن تلبس بالنسك ولم یتمَّحكم من ُجن ب
 
 

ًمن أحرم بالنسك ثم ُجن وأفاق بعد زمن، فھل یعتبر ما زال متلبسا بالنسك فیجب علیھ اإلتمام أثابكم هللا؟ الجواب: السؤال َّ ھذه المسألة تسمى : ُّ
 تنزیل المعدوم -: ة تنقسم إلى قسمینالتقدیرات الشرعی. تنزیل المعدوم منزلة الموجود، وھي مسألة راجعة إلى التقدیرات الشرعیة: مسألة

ًوتوضیح ذلك، أن من ُجن على حالة فإنھ أثناء الجنون یعتبر فاقدا للحالة، مثال.  وتنزیل الموجود منزلة المعدوم-. منزلة الموجود ً َّلو ُجن : َّ
لما كان : عدوم من اإلیمان منزلة الموجود، ونقولَّوھو مؤمن فإنھ قبل جنونھ مؤمن؛ لكن لما ُجن فقد العقل وقد یتكلم بكلمات الكفر فننزل الم



 814 

ٍمسلما قبل جنونھ فھو مسلم اآلن وآخذ حكم المسلم، فلو مات دفن مع المسلمین وُورث وأخذ حكمھم سواء بسواء، وھذا تنزیل للمعدوم منزلة  ً ٌ ً
قواعد األحكام : د السالم رحمھ هللا في كتابھ النفیسالموجود، وھذا من باب التقدیرات الشرعیة وقد تكلم على ھذه المسألة اإلمام العز بن عب

لكن البعض یرى أن اإلحرام یفسد بزوال العقل، وحینئٍذ علیھ أن یعید النسك كما لو أحرم بالصالة، فیرى أن العبادة تبطل . ومصالح األنام
أن المجنون یجوز لولیھ أن :  هللا علیھم وھولكن ھناك مذھب لبعض العلماء رحمة. بزوال العقل وزوال التكلیف ویرى أن علیھ اإلنشاء

جھ كالصبي، وحینئٍذ إذا ُجن بعد إحرامھ صح من ولیھ أن یأخذه وأن یؤدي مناسك الحج فعال، ویكون الولي ھو الذي ینوي عنھ، وھو  ًیحجِّ َّ
ِولك . نعم: ألھذا حج؟ قال: ( علیھ وسلمإنھ لما رفعت المرأة الصبي وقالت للنبي صلى هللا: قالوا. الذي یتلفظ عنھ كما ھو الحال في الصبي

وھذا القول موجود في مذھب اإلمام أحمد رحمة هللا علیھ، وأشار اإلمام . والصبي ال عقل لھ فالمجنون مثلھ، ورد بعض العلماء ھذا) أجر
 في حال الجنون؛ وذلك أن النسك یقوم المختصر إلى ھذا القول، وأنھ یمكن إتمام النسك ابن قدامة رحمھ هللا في المغني وكذلك الزركشي في

َّ والقول المستصحب للنیة وقصد التقرب  عز وجل- .  الفعل-: على شیئین فلما فات في المجنون أن یتكلم ویقول بقصد النیة ویعمل بنیة . َّ
یھ ویجعلھ یؤدي أفعال الحج والعمرة بقي الفعل، والمجنون بإمكانھ أن یقف بعرفة، وبإمكانھ أن یؤدي األفعال، فیأخذه ول: معتبرة، قالوا

ٍویتمھا، ثم یتحلل كما ھو الحال في الصبي سواء بسواء   .وهللا تعالى أعلم. ً
 
 
 
 

 صحة حج من كانت نفقتھ على غیره
 
 

ھذا حج :  الجوابمن حج مع رفقة قاموا بنفقة حجھ، فھل لھ ذلك إذا كان حجھ للفریضة، أم ال بد من اإلنفاق من حر مالھ أثابكم هللا؟: السؤال
َّغنیمة، ما دام أن هللا عز وجل یسر لھ من ینفق علیھ، وھذه رحمة ساقھا هللا إلیھ، وإذا جاء المال لإلنسان من دون مسألة ومن دون  َّ

 استشراف إذا جاءك من غیر مسألة وال: (استشراف فال حرج؛ ألن النبي صلى هللا علیھ وسلم لما أعطى عمر المال وأراد عمر أن یمتنع قال
ًخاصة إذا كان الذي حج معھ لھ حق علیھ، كعمھ وخالھ وقریبھ، أو إنسان أعطاه هللا بسطة من المال ویحب طالب العلم ویكرم ) َّفخذه وتمولھ

ًالعلماء، وال یقصد بھذا إذاللھم، وال یرید شیئا في نفسھ من الریاء والفخر، وإنما أراد وجھ هللا ومحبة ألھل العلم وطالبھ، َ أما . ً وإكراما لھمً
الریاء والسمعة وأن ینظر الناس إلیھ، أو أراد أن یھین طالب العلم بھذه الطریقة، أو أنك إذا : ًإذا وجدت عنده أغراض كأن یقصد مثال

ٌحججت معھ ربما یذلك ببعض التصرفات، فال تھن العلم الذي في صدرك؛ فإن هللا أكرمك بالعلم فال تھنھ، وحق على من أكرمھ ِ  هللا بالعلم أن ُ
ولو أن . یكرم العلم، وھذا العلم الذي یرفعك على رءوس الناس في منبرك، وفي درسك، وفي موعظتك، وفي خطبتك، تكرمھ كما أكرمك

أھل العلم صانوه صانھم ولو عظموه في النفوس لعظما فحق على أھل العلم وطالب العلم أن یترفعوا عن مثل ھذه األمور إذا وجدت شائبة، 
ِّما إذا لم توجد شائبة وكان الرجل قد عرف بالفضل والصالح والتقوى، وأوسع هللا لھ في الدنیا، فأحب أن تكون معھ؛ تفتي الجاھل وتعلمھ، أ َّ ِ ُ َ

 نعم المال: (وترشد الحائر وتدلھ، ویكون الخیر لھ ولمن معھ من الرفقة، وتكون معونة على البر والتقوى، كما قال صلى هللا علیھ وسلم
ًفإذا وجدت رفقة صالحة أو أناسا أثریاء وأغنیاء فیھم الفضل، فال بأس أن). الصالح عند الرجل الصالح تذھب معھم، ففي األغنیاء أناس  ً

وضع هللا عز وجل في غناھم البركة، فتجدھم یكرمون طالب العلم، ویكرمون العوام، ویكرمون الضعفاء والفقراء، فأمثال ھؤالء الذین 
ُذا الفعل وُعرفوا بإرادة وجھ هللا عز وجل تقبل منھم المكرمة، أما إذا وجدت الشبھة فالُِعرفوا بھ ًومع ھذا فإن األفضل واألكمل دائما لطالب . ِ

ًإن من أسباب القبول في العلم الورع، فإذا كان الشخص ورعا عن أموال : وكانوا یقولون. العلم أن یتقي هللا في علمھ، وأن یكرم ھذا العلم
ِناس قذف هللا في قلوب الناس حبھ وُوضع لھ القبول، ولذلك ال یستشرف إنسان من أھل العلم الدنیا إال أھانھ هللا وأذلھ، ونزع من قلوب ال

َّالعباد القبول فال تجد لمواعظھ تأثیرا؛ ألن أكمل ما یكون العالم إذا كمل یقینھ وزرع هللا في قلبھ عزة النفس، وتعود من بدایة طلبھ لل علم أن ً
ًیجعل فقره إلى هللا وغناه با سبحانھ وتعالى، وأحس أنھ في نعمة عظیمة، وأنھ أوتي شیئا ھو أفضل ما یؤتى، وھو كتاب هللا وسنة النبي 

َصلى هللا علیھ وسلم، فخاف من هللا جل وعال أن یھین ھذا العلم الذي في صدره، فإن هللا یكرمھ كما أكرم ھذا العلم، وإذا لقي هللا َّ عز وجل َّ َّ
ُلقیھ یوم یلقاه ُمكرما لدینھ وُمعزا لھ، ویشھد هللا لھ بأنھ أراد وجھھ وأراد حفظ دینھ، وھذا مظنة المثوبة العظیمة من هللا جل جاللھ َّ َِ َْ ً ً ّْ وكم قرأنا . ِ

وكان الرجل منھم یمشي مرقع !  بالغنىفي تراجم العلماء من السلف الصالح رحمة هللا علیھم، أنھم لما تورعوا عن الدنیا مأل هللا قلوبھم
ًوھذا موجود، فتجده كلما جاءه إنسان یرید أن یعطیھ شیئا من حظ ! وكم من أناس أھانوا العلم. الثیاب؛ ولكنھ أغنى الناس بما قذف هللا في قلبھ

ًالدنیا، أو تجده دائما عند أھل المال یطلبھم حظوظ نفسھ، فإنك تجده مھانا ُمذال مقیتا ً ًِ َ ً ِ، نزع من قلوب الناس القبول لھَ نسأل هللا السالمة . ُ
َّفإذا فعل العبد بعلمھ ھذا وأكل بھ الدنیا مقتھ هللا عز وجل !ونعوذ بوجھ هللا العظیم من غضبھ وسخطھ! والعافیة َّ َ َ : وأھل العلم ھم أھل اآلخرة. َ

ُتلك الداُر اآلخرة نْجعلھا للذین ال ُیریدون ُعل ُ َْ َ َ َ َ َُ ِ ِ ِ ِ َِّ َ ُ ًوا في األْرض وال فسادا َّ ًَ َ َِ َ ِ ِولقد بایع أصحاُب رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم على ]. 83:القصص[ّ
ًأن ال یسألوا الناس شیئا، وكان الواحد منھم یسقط سوطھ فال یسأُل أحدا أن یناولھ، بل ینزل من على فرسھ ویأخذ سوطھ، وھذا یدل على ما  ًُ

.  علیھ وسلم من عزة النفس؛ ألن هللا شرفھم بعلم الكتاب السنة، فأخذوا عن النبي صلى هللا علیھ وسلمكان علیھ أصحاب رسول هللا صلى هللا
َّفمن مظنة الخیر لطالب العلم أن تجده دائما عفیفا عن أموال الناس، عفیفا عن الدنیا، مستغنیا با عز وجل، مع أنھ مدیون أو فقیر؛ لكن ال  َّ ً ً ً ً

ًأبدا،  لذي في صدره، وھو مع ذلك ال یضیع حقوق الناس، وكذلك تجده ال یمكن أن یریق ماء وجھ ألحد من أھل الدنیایمكن أن یھین العلم ا
ًحفظا لكتاب هللا وسنة النبي صلى هللا علیھ وسلم، فھو وهللا ما ضاقت علیھ الدنیا إال جعل هللا لھ فرجا ومخرجا، وال أصبح في ضنك من  ً ً

وھذا بالمناسبة یشمل طالب العلم !  حیث ال یحتسب، وھذا موجود ومعروف ومعھود؛ ألنھ ال أوفى من هللا لعبدهالعیش إال جاءه الفرج من
َّوغیرھم؛ لكننا نؤكد على طالب العلم؛ ألنھم أحق، والناس كلما وجدت أھل العلم على ورع واستغناء با عز وجل أحبتھم، وأحبت العلم  َّ ٍ ٍ
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َّ من أفواھھم، وشعرت أن ھذا العلم یخرج من معدن طیب ونفس كریمة؛ ألن الذي یكرم دین هللا عز وجل الذي في صدورھم، وأحبت العلم َّ ٍ ٍ
ُخلیق أن ُیكرم، وخلیق أن ُیحب، وال یمكن لإلنسان أن یسيء ظنھ با عز وجل، فوهللا ما أرقت ماء وجھك ألحد من أھل الدنیا إال عظم  َ َ ََ َّ َّ ٌ ٌْ

َّعد إراقتھ؛ ولكن إذا جعلت فقرك  عز وجل صان هللا وجھك عن عباده، وصانھ عن ذل المسألة، وھذا ال یكون إال علیك أن ترد ھذا الماء ب َّ َ
ُبالیقین في هللا جل جاللھ فإن طالب العلم وأھل العلم یتأكد علیھم ھذا الحق؛ ألنھم عرفوا هللا بأسمائھ وصفاتھ، ومن صفاتھ سبحانھ وتعالى . َّ

 الكریم، یده سحاء اللیل والنھار ال تغیضھا نفقة، فطالب العلم عنده الیقین أنھ إن أغناه هللا ال یفقره أحد، وأنھ إن أفقره هللا ال أنھ الغني وأنھ
، وھم أھل خشیة هللا، وأھل اإلیمان با عز وجل رفع هللا. یغنیھ أحد َّفإذا أصبح أھل العلم یستشعرون ھذه العقیدة، وھم أعلم الناس با َّ 

قدرھم بھذا، وصانھم وأجلھم وأكرمھم، وجعل حسن العاقبة لھم، وإذا رأیت الرجل یھین العلم، أو بمجرد ما یطلب العلم یرید أن ینال بھ 
اد حظوظ الدنیا، أو ینال بھ السمعة والریاء، فإنك ال تجده إال في فقر وضیعة، حتى إنك تجد عنده األموال الكثیرة الطائلة، ومع ذلك تجده یزد

َّھذا الشخص بعد أن أغناه هللا وبسط لھ من رزقھ، ال تجده یحمد هللا عز وجل من كل قلبھ، ! ًكل یوم فقرا إلى فقر نسأل هللا السالمة والعافیة َّ
ًفیمأل هللا عز وجل قلبھ فقرا، ویمأل هللا عز وجل نفسھ شرھا وطمعا، نسأل هللا السالمة والعافیة ً ًَ َ َّ ََّّ وكان العلماء !  طالب العلمفا هللا یا! َّ

ٌوالمشایخ كثیرا ما یوصون بھذه؛ ألن ھذه ثغرة فساد عظیمة على طالب العلم وال یقتصر األمر على كون اإلنسان یقبل الشيء، بل حتى . ً
ًب العلم طلبا للدنیا، جلوس اإلنسان مع إنسان من أھل الدنیا، من أجل أن یغنیھ أو یحسن إلیھ، أو نحو ذلك من األمور التي یفعلھا بعض طال

ِیدُعوا لمْن ضرُه أقرُب مْن نفعھ لبئس المْولى ولبئس العشیُر : فھذا كلھ مما یضر اإلنسان وال ینفعھ ِ ِ ِ َُّ َ َ َ َ َ َ َ َْ ْْ ْ ْ ِْ َِ َ َ ََ َ فالغنى من هللا، والفقر من هللا ]. 13:الحج[ْ
َملیك محسن إلینا من نحن لوال فضلھ علینا تبارك هللا وجل هللا أعظم ما أستودع هللا أموري كلھا إن لم یكن ربي لھا فمن لھا لنا . وإلیھ سبحانھ

َّلھ األشراف أكرم من ُیرجى ومن ُیخاف اختار هللا منك قلبك، فھو محل النظر من هللا عز وجل في كل  فاھت بھ األفواه سبحان من ذلت َّ َ َ
َتقار إلیھ والیقین بھ سبحانھ، فوهللا ما مألت ھذا القلب بحسن الظن بھ إال لحظة، ونظره إلى قلبك لما فیھ من توحیده والغنى بھ سبحانھ، واالف

ًتلقاك برحمتھ وفضلھ ومنھ وكرمھ، وال نزع عبد من قلبھ الیقین با والغنى با والفقر إلى هللا، إال مأل هللا قلبھ فقرا ولو كان من أغنى  َّ
نسأل هللا العظیم رب العرش الكریم أن یجعل فقرنا إلیھ وغنانا بھ، ونسألھ تعالى أن یرزقنا . كِالناس، ثم لم یبال هللا بھ في أي أودیة الدنیا ھل

  .وصلى هللا وسلم وبارك على نبیھ محمد وآلھ وصحبھ أجمعین. حسن الظن بھ، إنھ ولي ذلك والقادر علیھ
 
 
 
 

 [3[ مقدمة كتاب المناسك -شرح زاد المستقنع 
وجود المحرم لھا، وھذا من حكمة هللا سبحانھ وتعالى ورحمتھ وتیسیره على عباده، : جوب الحج على المرأةمن الشروط المعتبرة للحكم بو

ًوبناء على ذلك فالبد من معرفة من ھم . فال یجوز للمرأة أن تحج بدون محرم، ومن باب أولى ال یجوز لھا أن تسافر لغیر الحج بدون محرم
محرمیة بسبب : والمحرمیة لھا ثالث جھات. معھم، فإن ھذه المسألة من المسائل التي عمت بھا البلوىالمحارم الذین یجوز للمرأة أن تسافر 

 .النسب، ومحرمیة بسبب الرضاع، ومحرمیة بسبب المصاھرة
 عدم وجوب الحج والعمرة على من عدمت المحرم

 
 

: أما بعد. نبینا محمد، وعلى آلھ وأصحابھ وأتباعھ إلى یوم الدینبسم هللا الرحمن الرحیم الحمد  رب العالمین، وصلى هللا وسلم وبارك على 
شرع ]. ُویشترط لوجوبھ على المرأة وجود محرمھا وھو زوجھا أو من تحرم علیھ على التأبید بنسب: [فالمصنف علیھ رحمة هللا یقول

ال یجب الحج على المرأة إال إذا وجدت المحرم، المصنف رحمھ هللا في بیان شرط من الشروط المعتبرة للحكم بوجوب الحج على المرأة، ف
وال یجوز لھا أن تخرج لحج وال لعمرة إال إذا كان معھا محرمھا، ھذا كلھ إذا لم تكن بمكة، أما إذا كانت بمكة أو من حاضري المسجد 

َالحرام دون مسافة القصر، فإنھ إذا أمنت الفتنة وأمكنھا أن تحج مع الرفقة المأمونة فال بأس؛ ِ  ألن خروجھا إلى البیت الحرام والمناسك لیس ُ
ال : (ًھو بسفر وال في حكم السفر، وإنما أوجب هللا المحرم فیما إذا كان سفرا؛ لما ثبت في الحدیث الصحیح عنھ علیھ الصالة والسالم أنھ قال

ا الحدیث الصحیح یدل على أن المرأة یجوز لھا أن فھذ). یحل المرأة تؤمن با والیوم اآلخر أن تسافر مسیرة یوم ولیلة إال ومعھا ذو محرم
تخرج لما دون مسافة القصر بدون محرم؛ ولكن بشرط أمن الفتنة، ولذلك كان أمھات المؤمنین رضي هللا عنھن یخرجن إلى المناصع من 

یا : ًأن رجال قال: (ثبت في الحدیثو. أجل البراز وقضاء الحاجة، وھذا خارج عن حجراتھ علیھ الصالة والسالم وبأطراف العمران بالمدینة
ویشترط : (قولھ) . انطلق فحج مع امرأتك: إني اكتتب في غزوة كذا وكذا، وإن امرأتي انطلقت حاجة، فقال علیھ الصالة والسالم! رسول هللا

 حرم علیھ نكاح ھذا ًأصلھ من حرم الشيء یحرم فھو حرام ومحرم، ووصف المحرم بكونھ محرما؛ ألن هللا: ، والمحرم)لوجوبھ محرمھا
ًالنوع من النساء، فمن حرم علیھ نكاح المرأة؛ بسبب النسب، أو بسبب الرضاعة، أو بسبب المصاھرة، فإنھ یعتبر محرما لھذه المرأة، 

أن یصافحھا، وأن َّإضافة إلى الزوج، فإذا حرم هللا عز وجل علیھ نكاحھا للسبب المباح، فإنھ حینئٍذ یجوز لھ أن یسافر معھا وأن یختلي بھا و
ًومسألة المحارم مسألة مھمة ویحتاجھا الناس عامة، سواء كانوا طالب علم أو لم یكونوا من . یرى وجھھا ویدیھا ونحو ذلك مما ال فتنة فیھ

حكم المحارم، وما فینبغي على المسلم أن یعلم إذا بلغ ما الذي أحل هللا لھ من النساء، أن یختلي بھن وأن یصافحھن وأن یعطیھن . طالب العلم
 من المسائل التي تعم بھا -كما یصفھا العلماء- وھذه مسألة . الذي حرم هللا علیھ الخلوة بھن والسفر معھن وكذلك النظر إلیھن ولمسھن

لى بیان من ھم البلوى، وینبغي تعلیم أبناء المسلمین، وینبغي العنایة بھذه المسألة خاصة من الخطباء والوعاظ والمرشدین، فالناس یحتاجون إ
 ...... .المحارم، حتى یكونوا على بینٍة من أمرھم، فیأتوا ما أحل هللا ویذروا ما حرم هللا علیھم
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 جھات المحارم المؤبدة والمؤقتة وبیان أحكامھا
 
 

محرمیة بسبب : لثةالجھة الثا. محرمیة بسبب الرضاع: الجھة الثانیة. محرمیة بسبب النسب: الجھة األولى: والمحرمیة لھا ثالث جھات
. َویأخذ نفس الحكم من حرم هللا من جھة الرضاعة. فسبع: فأما الذین حرم هللا على المسلم نكاحھن والزواج منھن من جھة النسب. المصاھرة

األم فیقابلھا : قلنافإذا . وسنذكر ھذه الثالث الجھات من جھة النساء. فأربعة أنواع من النساء كما سیأتي إن شاء هللا تفصیلھ: وأما المصاھرة
األخت بالنسبة : وإذا قلنا. أول المحارم األم، فنحن نتكلم بالنسبة للرجل، أما المرأة فأول المحارم لھا ھو األب: األب بالنسبة للمرأة، فإذا قلنا
ألنھن یسألن عن المحارم من جھة ابن األخ؛ : بنت األخ بالنسبة للرجال، فتعكس النساء ویقلن: وإذا قلنا. األخ: للرجل، تعكس المرأة وتقول

 ...... .الذكور، والرجال یسألون من جھة اإلناث
 

 أنواع المحارم من جھة النسب وحكم كل نوع منھا
 
 

ِكل أنثى لھا علیك والدة سواء كانت مباشرة أو كانت : واألم ھي: األم: األولى: وھي النسب، فھن سبع من النسوة: أما بالنسبة للجھة األولى ً
.  وأم أب األب، وإن عال- . ً ویشمل أیضا أم األب-.  وأم أم األم، وإن علت- .  وأم األم- .  األم المباشرة-: طة فھي محرم لك، یشمل ذلكبواس

وال یجوز لك نكاحھا، . نعم: أم أب األب ھل ھي محرم لي؟ تقول: وقال ِفأم اإلنسان المباشرة حرام، وأم أصولھ أم لھ، فلو سألك السائل
مت علْیكم أمھاتكم : أما الدلیل فقولھ سبحانھ وتعالى. لك مصافحتھا والسفر معھا، وأنت محرم لھاویجوز  ُْحرِّ ُْ ُ َُ َ ََّ ُ َ ، فنص اآلیة الكریم ]23:النساء[ْ

ِاشرة واألم ِتنبیھ من هللا سبحانھ وتعالى على أن التحریم ال یختص باألم المباشرة، وإنما یشمل األم المب: جاء بالجمع، قال بعض المفسرین
ِ كبنت الصلب التي ھي مباشرة من -: ًكل أنثى لك علیھا والدة سواء كانت مباشرة: والبنت ھي: البنت: الثانیة. بواسطة كأمھات األصول

م فجمیع اإلناث الالتي ولدن منك أو من فروعك من الذكور واإلناث فھن محار.  أو بنت أبنك، وإن نزل-.  أو بنت بنتك وإن نزلت- . صلبك
ْوبناتكم :وھذا دلیلھ قولھ تعالى. لك ُ ُ َ َ ِفجمعت اآلیة الكریمة تنبیھا على البنت المباشرة والبنت بواسطة] 23:النساء[َ ً واألخت : األخت: الثالثة. ُ

ألن الوالدة : ةاألخت الشقیق: النوع األول: ًھما معا، فیشمل ذلك ثالثة أنواع من األخوات كل أنثى ألحد أصلیك علیھا والدة، أو: ضابطھا ھي
. وقد شاركتك في أصل واحد وھو األم: األخت ألم: والثالث. وقد شاركتك في أصل واحد وھو األب: األخت ألب: والثاني. من أصلیك

ًفاألخت محرم لك سواء كانت شقیقة أو كانت ألب أو كانت ألم ْوأخواتكم : ًأما دلیل كونھا محرما فقولھ تعالى. ً ُ ُ َ ََ : العمة: ابعةالر]. 23:النساء[َ
فكل أنثى اجتمعت مع .  والعمة ألم- .  والعمة ألب-.  العمة الشقیقة-: ًكل أنثى شاركت أباك في أحد أصلیھ أو فیھما معا، فیشمل: العمة ھي

وھي أختھ : ُوھي أخت األب من أمھ، أو العمة الشقیقة: ُوھي أخت األب من أبیھ، والعمة ألم: والدك سواء من جھة أحد أصلیھ كالعمة ألب
ْوعماتكم : العمة محرم، والدلیل على ذلك قولھ تعالى. ًمن أبیھ وأمھ شاركتھ في األصلین معا ُ ُ َّ َ یستوي في العمات عماتك ]. 23:النساء[َ

فعمة أبیك محرم لك، وعمة جدك محرم لك، وعمة جدتك محرم لك، وعمة أمك محرم لك، : ِالمباشرة، وعماتك بواسطة من جھة األصول
عمة أصلك : عمة جدي ھل ھي محرم لي؟ تقول: ولذلك إذا سألك السائل فقال. العمات والخاالت من جھة األصول عمات وخاالت لكفاجعل 
كل أنثى شاركت األم : وھي: الخالة: الخامسة. عمة أصلك عمة لك، فھي محرم لك: ولو سألك عن عمة أمھ أھي محرم لھ؟ تقول. عمة لك

ألنھا شاركت األم في أحد :  والخالة ألم-. شاركت األم في أحد أصلیھا وھو األب:  الخالة ألب-: ، فیشملًفي أحد أصلیھا أو فیھما معا
ًفالخالة محرم لك سواء . ًوھي أخت األم من جھة األب واألم، شاركت األم من أصلیھا معا:  والخالة الشقیقة-. أصلیھا وھي الجدة أم األم ٌ

ِكانت خالة مباشرة وھي أخت أمك  ًألب أو أم أو لھما معا، أو خالة ألصلكً ھل یجوز لھ أن یختلي بھا ویسافر : فلو سألك سائل عن خالة أبیھ. ً
ْوخاالتكم : والدلیل قولھ تعالى. خالة أصلك خالة لك، وخالة أب األب، وخالة جد األب، كل ھؤالء من النسوة محارم. نعم: معھا؟ تقول ُ ُ َ َ

ٌإن خاالت األصول خاالت للفروع، وعمات األصول عمات للفروع: اعقال المفسرون باإلجم] 23:النساء[ ٌِ وضابط بنت : بنت األخ: السادسة. ِ
 -. ِ ویشمل الوالدة المباشرة كبنت أخیك الشقیق-.  واألخ ألم- .  واألخ ألب-.  األخ الشقیق- : كل أنثى ألخیك علیھا والدة، ویشمل: األخ ھي

فالفروع ھنا یأخذن حكم ما تفرعن عنھ، فبنت األخ محرم لك سواء كان .  وبنت ابن أخیك الشقیق- . قیقوالوالدة بواسطة كبنت بنت أخیك الش
ًأخا شقیقا، أو ألب، أو ألم ِوبنات األخ : قولھ تعالى: والدلیل. ً َ ُ َ َ كل أنثى ألختك علیھا : وضابطھن: فبنات األخت: وأما السابعة]. 23:النساء[َ

ِوالدة، سواء كانت مباشرة أو فجمیع ما تنجبھ األخت یعتبر من محارمك .  أو ألم-.  أو ألب-.  شقیقة- : ً كانت بواسطة، وسواء كانت األختً
َمن اإلناث سواء باشر أو كان بواسطة نسب الشيء إلى : من النسبة یقال مأخوذ: والنسب. ھؤالء السبع تحریمھن جاء من جھة النسب. ً

محمد بن عبد هللا، وعبد هللا بن عبد الرحمن، فیضاف االبن ألبیھ، :  االبن یضاف إلى أصلھ، فیقالًالشيء إذا أضافھ، وسمي النسب نسبا؛ ألن
فھؤالء السبع إذا تأملتھن وجدت التحریم جاء من جھة القرابة، فتجد إما من جھة األصول أو من جھة . واألب للجد، والجد ألبیھ وھكذا

. فھؤالء النسوة من السبع الجھات یعتبرن محارم للرجل. َوع من شارك في األصولالفروع، أو من جھة فروع األصول، أو من جھة فر
. األعمام: وتقول في العمات. اإلخوة الذكور: وتقول في األخوات. األبناء: وتقول في البنات. اآلباء: فتقول في األمھات: والعكس في اإلناث

ھذا بالنسبة للتحریم من جھة النسب، وكل واحد منا . أبناء األخت: نات األختوفي ب. أبناء األخ: وفي بنات األخ. األخوال: وفي الخاالت
ًینبغي أن یكون حافظا لھؤالء السبع؛ حتى یعلم أن هللا أحل لھ الخلوة بھذا النوع من النساء ومصافحتھن والسفر معھن، وغیر ذلك من أحكام 

  .المحرمیة المعروفة
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 كل نوع منھاأنواع المحارم من جھة الرضاع وحكم 

 
 

ٍوجھة الرضاع كجھة النسب سواء بسواء، فتقول: أما بالنسبة للجھة الثانیة فھن المحارم من جھة الرضاع األم من الرضاع، وأم أمھا، وإن : ً
ًا لك، فبنتك من الرضاع تعتبر محرم. البنات من الرضاع وإن نزلن: ًكذلك أیضا. ٌعلت، وأمھات األصول من الرضاع أمھات للفرع الرضیع

ًسواء اجتمعت معك في المرأة المرضعة من األصلین، فكان : األخت من الرضاع: ًكذلك أیضا. وبنت بنتھا، وبنت ابنھا، وإن نزل الجمیع
ًالزوج الذي ارتضعت ھذه األخت من لبنھ، فھي أخت لك من الرضاع شقیقة، أو كانت بنتا لھذا الرجل من ھذه المرأة التي رضعت منھا،  ٌ

َولكن ھذا الرضاع یعتبر فیھ ما یعتبر في النسب، فلو أن ھذا الرجل الذي رضعت من لبنھ من ھذه المرأة .  لك من الرضاعة شقیقةفھي أخت
إن . تزوج امرأة ثانیة، أو كانت عنده امرأة ثانیة فأنجبت، فجمیع ما ینجبھ ھذا الرجل الذي ارتضعت من لبنھ یعتبرون أخوة لك من الرضاعة

َة نفسھا فھو أخ شقیق وأخت شقیقة، وإن كان من غیر المرأة قْبل أو بْعد فھو أخ من الرضاع ألبكان من المرأ َ َثم ھذه المرأة التي ارتضعت . ٌ
منھا جمیُع ما تنجبھ من قبل ھذا الرجل أو من غیره، فإنھم یعتبرون أخوة لك من الرضاع من جھة األم فقط إذا كانوا من غیر الرجل، وإن 

ًجل فیعتبر أخا شقیقا من الرضاع وأختا شقیقة من الرضاعكانوا من الر ً ً فاألخت من الرضاعة، وكذلك بنات األخت . ھذا بالنسبة للرضاع. ً
َّواألخ من الرضاعة، والعمة من الرضاعة، والخالة من الرضاعة، كل ھؤالء السبع من جھة الرضاع ُینزلن منزلة السبع من جھة النسب؛  َ

فدل ھذا الحدیث الصحیح على أننا ننزل الحكم في الرضاع منزلة ) یحرم من الرضاع ما یحرم من النسب: (سالملقولھ علیھ الصالة وال
  .الحكم الموجود في النسب

 
 
 
 

 أنواع المحارم من جھة المصاھرة وحكم كل نوع منھا
 
 

تقوم على الصھر وھو الزواج من : والمصاھرة. ءأما بالنسبة للجھة الثالثة فھن المحارم من جھة المصاھرة فیشمل أربعة أنواع من النسا
ما كانت المصاھرة في أصولك، وما كانت : ًأوال. ِالناس، واإلنسان یصاھر القوم إذا تزوج منھم، وصْھرھم زوج بنتھم أو زوج أختھم

تنظر : ًثانیا. بناؤك وإن نزلواأ:  وتنظر إلى فروعك، وھم- . آباؤك وإن علوا كالجد:  فتنظر إلى أصولك، وھم-: المصاھرة من جھة فروعك
: زوجات اآلباء وإن علوا: النوع األول من المحرمات من جھة المصاھرة: فھذه أربع جھات. ِ وفرعھا- . ِ أصلھا-: إلى المرأة التي تزوجتھا

ًھي المرأة التي عقد علیھا األب، وبمجرد عقده علیھا تعتبر محرما لك، سواء دخل بھا أو لم ید: فزوجة األب خل بھا، طلقھا أو مات عنھا، ما ً
ًدام أنھ قد عقد على ھذه المرأة فھي حرام علیك إلى األبد، وھي مْحرم لك إلى األبد، یستوي في ذلك أن یكون أبا مباشرا وھو الذي ولد  ًِ ٌ َ َ

ًاإلنسان مباشرة، أو أبا ألبیھ وإن عال ً َ . جھة األم أو امرأة عقد علیھا أبو األبعن امرأة عقد علیھا أبو األم وھو جدك من : فلو سألك سائل. َ
ِوال تنكُحوا ما نكح آباُؤكم من النساء : ما الدلیل؟ قولھ تعالى. إنھ ال یحل لك نكاحھا وھي محرم لك: تقول َ َ َ َ َ َِّ ُِ ِْ َ َ ٌواألُب أب تمحض ]. 22:النساء[َ

كل من عقد علیھا األب أو أبوه، وإن عال، : لذلك قالوابالذكور أو تمحض باإلناث، فإن جدك من جھة األم كأبیك، یعتبر وفي حكم األب، و
أن أي امرأة بمجرد ما یعقد علیھا الوالد، أو یقع بینھ وبین ولیھا اإلیجاب والقبول : الخالصة. والجد وجده، وإن عال، فھو محرم للفروع

ھؤالء . ي بھا، وتسافر معھا، وأنت محرم لھابحضور شاھدین عدلین یصح بھما العقد، فإنھ یحل لك أن تجلس معھا، وأن تصافحھا، وتختل
فكل امرأة . أنھن محارم، وعكسھن الالتي تزوجھن الفروع عرفنا أن الالتي تزوجھن األصول: زوجات األبناء: النوع الثاني. زوجات اآلباء

اء وأبناء البنات، كل ھؤالء من النسوة فزوجات األبناء وأبناء األبن. ًعقد علیھا ابنك أو ابن ابنك وإن نزل، بمجرد العقد تصیر محرما لك
ْوحالئُل أْبنائكم الذین مْن أْصالبكم : والدلیل على ذلك قولھ تعالى. محارم لك ُُ ُِ َ َِ ِ ِ َِ َ ََّ حرمت علیكم نكاح الحلیلة لالبن إذا كان من : أي] 23:النساء[َ

ْمْن أْصالبكم(الصلب، ومراده  ُ ِ َ ِمْن : (زید بن محمد ، فقولھ:  الجاھلیة كـزید بن حارثة كان یقال لھِأن ُیخرج االبن من التبني، وقد كان في) ِ
ْأْصالبكم ُ ِ لیس المراد بھ قصر الحكم على االبن المباشر وإنما المراد بھ جمیع ما كان من صلبك ومن ولدك، فاالبن الذي من صلبك وولدك ) َ

ًسواء كان مباشرا أو كان بواسطة، تمحض بالذكور أو تمحض باإلناث،  ٌفإنھ ابن لك، وزوجتھ التي عقد علیھا محرم لك، بمجرد ما یعقد ً
ھذا . ًجده وجد أبیھ وإن عال، سواء كان من جھة الذكور أو من جھة اإلناث االبن تحرم زوجتھ على أبیھ وإن عال، فتحُرم على أبیھ وعلى

مھا. بالنسبة لزوجات األبناء ُوحالئُل أْبنائكم : أن هللا تعالى قال: والدلیل على أن مجرد العقد على زوجة االبن یحرِّ ُ ِ َِ َ َ ) حالئل: (فقال] 23:النساء[َ
ًوالمرأة حالل للولد بمجرد العقد، فال یشترط دخول الولد حتى تصیر محرما ألبیھ، وإنما بمجرد عقد االبن على ھذه المرأة تصیر محرما  ً

ًھذه األم تعتبر محرما لك، وتكون أم الزوجة محرما لزوج بنتھا : أم الزوجة: النوع الثالث من المحرمات من جھة المصاھرة. ألصولھ ً
ًبمجرد العقد، فال یشترط الدخول ببنتھا، فكل امرأة عقدت علیھا فإن أمھا تعتبر محرما لك بمجرد عقدك علیھا، وحینئٍذ یحرم علیك نكاحھا  َ

َإلى األبد، سواء طلقت بنتھا أو بقیت في عصمتك أو ماتت عنك فھي مح َّ ْوأمھات نسائكم : والدلیل على ذلك قولھ تعالى. رم إلى األبدً ُ ِ ِ ََّ َ َُ ُ
ھذا . ھذه من نسائي، بمجرد عقدك علیھا وال یشترط الدخول بھا: والمرأة تكون من نساء الرجل بمجرد العقد علیھا، ولذلك تقول] 23:النساء[

ً أن تكون أما مباشرة أو أما بواسطة، فأم أم الزوجة، وأم أم أم الزوجة یستوي في ذلك. بالنسبة ألم الزوجة فھي محرم لك بمجرد العقد علیھا ً
ًتعتبر محرما لزوج بنتھا، وسواء تمحضت بالذكور أو تمحضت باإلناث فالحكم في ذلك سواء؛ ألن هللا قال ْوأمھات نسائكم : ً ُ ِ ِ ََّ َ َُ فأم أبي . ُ

تمحضھا بالذكور كأم أبي أبي الزوجة، أو تمحضت باإلناث كأم أم أم الزوجة، ًالزوجة تعتبر محرما لك؛ ألنھا أم لزوجتك، ویستوي في ذلك 
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وسمیت ربیبة؛ ألنھا : بنت الزوجة وھي التي تسمى الربیبة: النوع الرابع. فھؤالء النسوة جمیعھن یعتبرن محارم بمجرد العقد على بناتھن
ْوربائُبكم الالتي في ُحُجوركم : ى في قولھ تعالىًتتربى عند زوج أمھا، وجاء التعبیر في القرآن متضمنا لھذا المعن ُُ ُِ ِ ِ َِّ َ َ ِالالتي : (فقولھ] 23:النساء[َ َّ

ْفي ُحُجوركم ُ ِ ًالغالب؛ ألن الغالب إذا تزوج إنسان امرأة، ولھا بنات من رجل قبلھ أن یعطف علیھن وأن یربیھن كأنھن بنات  خرج مخرج) ِ
دخول على أمھا، وھي التي تنفرد من بین المحرمات بالصھر بشرط الدخول، فلو عقد على أمھا فھذه الربیبة تحرم على اإلنسان بشرط ال. لھ

ْوربائُبكم الالتي في ُحُجوركم مْن نسائكم الالتي َدخلتم : َفإنھا ال تزال أجنبیة حتى یدخل بأمھا، فإن دخل بأمھا حُرمت علیھ؛ وذلك لقولھ تعالى ُ ْ ُُ ُ ُ ُْ َ ِ ِ ِ ِ ِ ِ َِّ ََّ َ َ َِ
ِبھن فإ َِ َّ ْْن لم تكونوا َدخلتم بھن فال ُجناح علْیكم ِ ْ ُْ ُ ُ َُ ََ َ َ َ َ ََّ ِ ِ ًإذا الربیبة تنفرد من بین األربع في المحرمات من الصھر، بحیث یشترط في ]. 23:النساء[ْ

َّتحریمھا أن یدخل الزوج على أمھا، فإن لم یدخل الزوج على أمھا فال تزال حالال، وھذا یدل على حكمة هللا عز وجل ول َّ طفھ بالعباد، فإن أم ً
َالزوجة الغالُب أن تكون أكبر وال تْرغب، ولذلك حُرمت بمجرد العقد، ولكن بنت الزوجة قد تْرغب، َُ ولذلك لو كان مجرد العقد على أمھا  َُ

ر أوسع، ولذلك یحرمھا؛ لكان فیھ تضییق، فجعل هللا في األمر سعة، فلو عقد على أمھا ثم نفر من أمھا ورغب في الزواج منھا كان األم
َحتى یكون أدفع للفتنة؛ ألنھ ربما افتتن بھا أو تعلق بھا، فكان ذلك أدعى لدفع الفتنة قبل أن یدخل بأمھا: قالوا َ وال یشترط أن تكون ربیبة في . ْ

 الجمھور؛ ألن والصحیح أنھ ال یشترط، وھو مذھب. یشترط، فال تحرم علیك بنت الزوجة إال إذا تربت في حجرك: حجرك، وقال الظاھریة
إني لست لك : أترضین ذاك؟ فقالت: (- لما عرضت على رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم أختھا-النبي صلى هللا علیھ وسلم قال لـأم حبیبة 

 لما إنھا لو لم تكن ربیبتي في حجري: فقال علیھ الصالة والسالم! بمخلیة، وأحب من یشاركني أختي، إني سمعت أنك ناكح، بنت أبي سلمة ؟
َّفال تعرضن علي (، ثم قال كلمة ھي الحجة والفیصل في ھذه المسألة یخاطب زوجتھ أم حبیبة )حلت لي، إنھا ابنة أخي من الرضاعة

َّأخواتكن وال بناتكن ِففھم من ھذا أن تعبیر القرآن في . وأطلق) َّبناتكن: (الالتي تربین في حجري، وإنما قال: ولم یقل) َّبناتكن: (فقال) َّ : قولھُ
ْالالتي في ُحُجوركم  ُ ِ ِ ِ : وعلى ھذا. أن النص إذا خرج مخرج الغالب ال یعتبر مفھومھ: خرج مخرج الغالب، والقاعدة في األصول] 23:النساء[َّ

رى وھي ًفلو كانت بنت الزوجة قد بلغت قبل أن تدخل بأمھا، فإنھا ال تكون محرما لك إال إذا دخلت بأمھا، وھكذا لو تربت من باب أولى وأح
: فأما من جھة أصلي. من جھة أصلي، ومن جھة فرعي: التحریم بالمصاھرة: فتقول: ھؤالء أربع من النسوة من أربع جھات. باإلجماع

فاألمر . فأم زوجتي، وبنت زوجتي: وأما بالنسبة للثالث والرابع منھن. فزوجات أبنائي، وإن نزلوا: وأما من جھة فرعي. فزوجات آبائي
وجمعھن یكون على ھذه الصورة؛ أن تنظر إلى أصولك، وفروعك، وتسند بالزوجیة إلیھما، وتنظر إلى أصل زوجتك، وفرع فیھن واضح، 

ھذا بالنسبة . ویضاف إلى المحرمات من جھة المصاھرة أربع من جھة الرضاع. زوجتك، فیصبح المجموع أربعة أنواع من النسوة
فأصبح . إضافة إلى أربع من المصاھرة من جھة الرضاع. وأربع من المصاھرة. ن الرضاعوسبع م. ٌسبع من النسب: للمحرمات وكما قلنا

الزوجة، وھي لیست من : یضاف إلیھن. المجموع اثنتین وعشرین امرأة من جمیع الجھات، فھؤالء النسوة یعتبرن محارم بالنسبة للرجل
 وال تتعلق بمصاھرة، ال من جھة األصول وال من جھة الفروع؛ ولكنھا المحرمات؛ لكنھا أبیحت لھ، ولذلك ال تتعلق بنسب وال تتعلق برضاع

ًفأصبح عدد النسوة ثالثا وعشرین امرأة. ھي التي أحل هللا ً ِ   .ھذا بالنسبة للمحرمات على التأبید. ُ
 
 
 
 

 أنواع المحرمات على التأقیت وحكم كل نوع منھا
 
 

إنھا من المحارم، : ًحرام على اإلنسان أن ینكحھا مؤقتا، فال نقول: أخت الزوجة: ھناك نوع من المحرمات حرم الشرع نكاحھن على التأقیت
َّإن هللا عز وجل عدھا في المحرمات، فھي : وھذا یغلط فیھ البعض، بل بلغني عن بعض طالب العلم أنھ یجلس مع أخت زوجتھ، ویقول َّ َّ

الخامسة : من التحریم المؤقت: ًكذلك أیضا. بت المحرمیة في التحریم المؤبدكاألم وكالبنت، وھذا خطأ؛ ألن التحریم في حقھا مؤقت، وإنما تث
ًفمن كان عنده أربع من النسوة ال یحل لھ أن ینكح الخامسة، فلیست الخامسة حالال لھ، بل یحرم علیھ نكاحھا؛ لكن تحریما مؤقتا: من النسوة ً ً .

َالمحرمات؛ لكنھن لسن من المحارم، فلُینتبھ إلى قولناكما ذكر هللا في القرآن، من : المحصنات من النساء: وكذلك َ من المحرمات، ومن : ْ
المحارم، فالمحارم شيء، والمحرمات شيء آخر؛ ألن المحرمات أعم من المحارم؛ لكن وصف ھؤالء النسوة بكونھن محارم لوجود التحریم 

ِلسن من المحارم، وُیلغز بعض العلماء في ھذا ویقولبقي إشكال؛ ھناك نوع من النسوة یحرمن على التأبید و. من جھة التأبید امرأة محرمة : ْ
ق بینھما فراقا أبدیا، وال تحل لھ إلى األبد، -والعیاذ با- ِزوجة المالعن، فإن الزوج إذا العن زوجتھ : إلى األبد لیست بمحرم؟ فجوابھ ً فرِّ ً ُ

ًتحریما مؤبدا؛ لكنھ ال یقتضي المحر: وھذا التحریم یسمونھ -میة ولیست بمحرم لھ، وإنما ھي أجنبیة تبین منھ بمجرد انتھاء المرأة من قولھا ً
ًأْن غضب هللا علیھا إن كان صادقا فیما ذكر، فإذا قالت ھذه الكلمة فحینئٍذ یفرق بینھما فراقا أبدیا، ولذلك قال : -في اللعنة الخامسة والعیاذ با ً ً َ

حسابكما على هللا، هللا أعلم أن أحدكما : (-عد أن فرغت المرأة من اللعان وقالت الموجبة الخامسةصلى هللا علیھ وسلم لـعویمر العجالني ب
ًكذبت علیھا یا رسول هللا إن أمسكتھا، فطلقھا ثالثا، فقال: كاذب، فقال عویمر  ُ إلى األبد، فھذا یدل على أن التحریم : یعني) إنھا ال تحل لك: ُ

ى ھذا اختص التحریم بالمحرمات من جھة النسب، والمحرمات من جھة الرضاعة، والمحرمات من جھة وعل. إلى األبد؛ لكن لیست بمحرم
المصاھرة، إال أن التحریم من جھة الرضاع یشترط فیھ ما یشترط في الرضاع المؤثر، وإن شاء هللا سیأتي بیان حدود الرضعات المؤثرة، 

. ھن من جھة الذكور، یعتبر محارم للرجال وھم محارم لھن، على التفصیل الذي ذكرناهھؤالء النسوة وما یقابل. وضابط ذلك في كتاب النكاح
فال یحل للمرأة أن تسافر إلى الحج وال إلى العمرة إال مع محرم، ومن باب أولى السفر إلى غیر الحج والعمرة، مع أن الحج والعمرة 

ً تجد محرما فإنھا تخاطب بالخروج إبراء للذمة، فما الدلیل على أنھ ال یجوز سفر الحج والعمرة واجب علیھا، وإن لم: قد یقول قائل. واجبتان َ ً
المرأة تؤمن با والیوم اآلخر أن تسافر مسیرة یوم ولیلة إال  ال یحل: (قولھ علیھ الصالة والسالم: ًأوال: لھا الخروج إال مع المحرم؟ الجواب
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أن النبي صلى هللا علیھ : (ًثانیا. رق بین سفر وآخر، فشمل السفر الواجب وغیر الواجبأن الحدیث عام لم یف: وجھ الداللة) ومعھا ذو محرم
ِإني اكتتبت في غزوة كذا وكذا، وإن امرأتي انطلقت حاجة، فقال علیھ الصالة والسالم! یا رسول هللا: وسلم قال لھ الصحابي انطلق فحج مع : ُ

  .ًلیس معھا ذو محرم منھا، ولو كان السفر واجبا على المرأة، فدل على أنھ ال یجوز للمرأة أن تسافر و) امرأتك
 
 
 
 

 ضرورة توفر السبب المباح في المحرمیة
 
 

فھؤالء وأمثالھن من النسوة لسن بمحارم ! یخرج بھ السبب غیر المباح كالبنت من الزنا، واألخت من الزنا والعیاذ با]. أو سبب مباح: [قولھ
ٌفتكون لھ أخت من الزنا ألب أو ألم، أو كأن یزني ! ختھ من الزنا، كأن تزني أمھ أو یزني أبوه والعیاذ باال یسافر مع أ: لإلنسان، أي

ُثم یتزوجھا بعد أن تلد بنتا، فالبنت التي وقعت قبل الزواج الشرعي بنت سفاح، وما كان من بعد ذلك فھو ابن ! الرجل بالمرأة والعیاذ با ً
ھذه محرم؛ ألنھا :  أن یسافر مع بنتھ من الزنا ویقول-ًمثال- ن ھناك نسبة بین الحالل والحرام، وال یجوز ألحد نكاح وبنت نكاح، فال تكو

َالولد للفراش وللعاھر الحجر: (بنتي، بل إنھا تعتبر أجنبیة عنھ؛ ألن النبي صلى هللا علیھ وسلم قال فقطع الصلة بین الزاني وما كان من ) َ
ِحقق أن ھذه البنت بنتھ وأن ھذه المرأة لم تزن بغیره، فھي لیست ببنتھ ولیس لھ إال ما قال رسول هللا صلى هللا علیھ ولذلك لو ت. مائھ الحرام

َوللعاھر الحجر: (وسلم والحرام ال یحلل، فلو وطأ امرأة بدون عقد وحملت ثم عقد . كنایة على أنھ ال شيء لھ، وال تنسب البنت إال ألمھا) َ
ٌلحمل وھو یعلم أن ھذا الحمل حملھ وولدت بنتا من الزنا، فھي بنت زنا، ویكون ما وقع من مائھ بعد العقد سقي للحرام علیھا بعد انعقاد ا ً

بالحالل، وھذا ھو الذي عناه النبي صلى هللا علیھ وسلم كما في سبي أوطاس لما رأى الرجل یرید أن یلم بالمرأة من السبي وھي قائمة على 
ًلقد ھممت أن ألعنھ لعنة تدخل معھ إلى قبره! أیغذوه في سمعھ وبصره؟: (الة والسالم كما في الحدیث الصحیحالباب، فقال علیھ الص ُ .(

والمراد بذلك أن ھذه المرأة السبي كانت قد حملت قبل الغزو، ثم أسرت فأصبح حملھا لألول الذي كان یطؤھا وھو زوجھا، فلما وقعت في 
ًكانت حامال فإنھ ال یجوز لھ وطؤھا إال بعد  صبحت من سبیھ ومن إمائھ، ویجوز لھ وطؤھا؛ ولكن لماالسبي حلت بالغنیمة لمن أخذھا وأ

أیغذوه في سمعھ : (االستبراء، وحینئٍذ ینتظر حتى تضع حملھا ثم یستمتع بھا بما أحل هللا؛ لكن الرجل استعجل فقال علیھ الصالة والسالم
وال یجوز ما یفعلھ . ء اغتذى الولد وانتشى بمائھ، فھذا یدل على حرمة إدخال الماء على الماءأنھ لو جامعھا فأنزل الما: یعني!) وبصره؟

بعض العامة بحیث إذا زنى فیھم الرجل بالمرأة زوجوه بھا قبل أن تستبرئ، وھذا ال شك أنھ من حكم الجاھلیة وال یجوز ذلك، وإذا أراد أن 
، فإنھ ال یتزوجھا حتى  ًیتوب توبة نصوحا، وكذلك حتى تتوب توبة نصوحا، فإن تابا توبة نصوحا، فال یجوز لھ أن یعقد یتزوجھا والعیاذ با ً ً

أن البنت من : فالشاھد. علیھا وال أن یدخل علیھا إال بعد أن یستبرئھا من الحرام، حتى ال یخلط النكاح بالسفاح، وما أحل هللا بما حرم هللا
 ....... بالنسبة لفروعھا من اإلناثالزنا لیست بمحرم ألبیھا الزاني، وھكذا

 
 حكم من لزمھ الحج ومات قبل أن یحج

 
 

ْوإن مات من لزماه أخرجا من تركتھ: [قال رحمھ هللا َ ِ ْ من لزمھ الحج ولزمتھ العمرة، أخرج من تركتھ : أي): وإن مات من لزماه: (قولھ]. ُ
ِبقدر ما ُیحج ویعتمر بھ عنھ، فإن كان موتھ بالمدینة وُوج َ َِد شخص یحج عنھ ویعتمر عنھ، نظر إلى كلفة ومئونة الحجة والعمرة فإذا كانت َُّ ُ

َألف لایر أو ألفین فُیخرج من تركتھ قبل قسمتھا؛ ألن النبي صلى هللا علیھ وسلم قال ، والمیت إذا مات أول ما ) فدین هللا أحق أن یقضى: (ْ
ًثم بعد ذلك تقضى عنھ دیونھ التي علیھ إبراء لذمتھ، فیشمل الدیون التي لآلدمیین، یقام بھ مئونة التجھیز من تغسیلھ وتكفینھ وحملھ ودفنھ، 

فعلى ھذا تخرج األلف أو ) . فدین هللا أحق أن یقضى: (ًوالدیون التي  عز وجل؛ ألن النبي صلى هللا علیھ وسلم سمى الحج دینا فقال
َّاأللفان من تركتھ وُیحجُج عنھ، فإن وجد من ورثتھ من ی َّتبرع عنھ المال، فُیترك مالھ حظا للورثة یقتسمونھ بقسمة هللا عز وجل في كتابھ، َ َّ ً ُْ َ

ًأن من مات ولم یلزمھ الحج كأن یموت فقیرا، وال یجد الزاد الذي یجب معھ ): من لزماه: (فقولھ. وعلى لسان رسولھ صلى هللا علیھ وسلم
فقیر جاءه شھر ذي الحجة من آخر عمره : ً عنھ، ولو صار غنیا بعد الحج، مثال ذلكالحج، فحینئٍذ ال یجب أن یخرج من تركتھ ما یحجج بھ

َّال یجد الزاد لكي یؤدي فریضة الحجة والعمرة عنھ، فلما ولى شھُر الحج اغتنى، فحینئٍذ إذا اغتنى ینتظر : وھو على الفقر طیلة حیاتھ، أي
َتي وقت الحج فإنھ ال ُیخرج من تركتھ ما یحج بھ عنھ؛ ألنھ لم یجب الحج علیھ، إلى السنة القادمة حتى یحج، فإن عاجلھ الموت قبل أن یأ ْ

 ...... .َوإنما یجب علیھ الحج إذا دخلت أشھر الحج، فحینئٍذ یخاطب بالحج إلى بیت هللا الحرام
 

 األسئلة
 
 

...... 
 

 خالة الزوجة وعمتھا لیستا محرمین للزوج
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، والصالة والسالم على رسول هللا، وعلى آلھ وصحبھ : الزوجة أثابكم هللا؟ الجوابماذا عن خالة الزوجة وعمة : السؤال باسم هللا، الحمد 
فخالة الزوجة وعمة الزوجة محرمة على التأقیت، فال یجوز للرجل أن یجمع بین المرأة وعمتھا وال بین المرأة وخالتھا؛ : أما بعد. َومن وااله

نھى رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم أن یجمع بین المرأة وعمتھا وبین : (سلم نھى عن ذلك كما في الصحیحوذلك ألن النبي صلى هللا علیھ و
أن النكاح والزواج مظنة الغیرة، وحینئٍذ كأنھ بھذا الزواج یقطع األرحام؛ فتحصل القطیعة بین البنت : والسبب في ذلك) المرأة وخالتھا

َّ عظیمة تقدم على المصلحة، فحرم علیھ أن یجمع بین المرأة وعمتھا والمرأة وخالتھا، ولكن ھذا وعمتھا والبنت وخالتھا، وفي ھذا مفسدة َ ُ
ًالتحریم یعتبر تحریما مؤقتا، والتحریم المؤقت ال یوجب المحرمیة، فال یجوز للزوج أن یختلي بخالة زوجتھ، وال بعمة زوجتھ؛ ألنھا لیست  ً

  .وهللا تعالى أعلم. بمحرم لھ
 
 
 
 

 ًار أم الزوجة من الرضاع محرما للزوجاعتب
 
 

ًھل أم زوجتي من جھة الرضاع أعتبر محرما لھا أثابكم هللا؟ الجواب: السؤال یحرم من : (ھذا مبني على قولھ علیھ الصالة والسالم: ُ
والحكم، وحكى اإلجماع على أنھ جامع العلوم : وقد أشار إلى ھذه المسألة اإلمام ابن رجب رحمھ هللا في كتابھ) الرضاع ما یحرم من النسب

َُّینزل الرضاع منزلة النسب، فكما أن النسب في المصاھرة یوجب التحریم، كذلك أیضا المحرمة بالرضاع تنزل منزلة النسب، وھذا مبني  ََّ َُ ً
ٌعلى أن المعنى واحد، فإننا إذا نظرنا إلى أن الرضاع ُمنزل منزلة النسب، فاألب لو تزوج امرأة فإنھ ح َّ ًینئٍذ تكون ھذه المرأة محرما لك، َ

ِّكذلك أیضا األب من الرضاع؛ ألنك ارتضعت لبنھ نزل منزلة األب من النسب، وحینئٍذ تحرم زوجتھ كما تحرم زوجة النسب ُ كان بعض . ًَ
َّقیاس النص یقتضي حلھا؛ ولكن ال قائل بھ، والسبب في ھذا أن هللا عز وجل ذكر التحریم بال: العلماء یقول نسب، ثم أتبعھ بالتحریم َِّ

ْوأحل لكم ما وراء ذلكم : بالرضاعة، ثم أتبعھ بالتحریم بالمصاھرة ثم قال ُْ ُِ َّ َِ َ َ َ َ ََ ھذا یقتضي أن ما كان من الرضاع من جھة : قالوا] 24:النساء[ُ
ًالمصاھرة آخذة حكم النسب، المصاھرة حالل؛ وذلك ألنھ وإن كان التحریم بالرضاع كالتحریم من النسب إنما ھو في النسب، وال یرى  َ

  .وهللا تعالى أعلم. ال قائل بھذا، والمعنى واحد فیھا: ولكن نقول. فیرى أن قیاس النص یقتضي حلھا
 
 
 
 

 عدم حرمة الربیبة على ابن زوج أمھا
 
 

ًالربیبة ال تحل للرجل وتعتبر محرما لھ، فھل نفھم من ذلك أن أبناء الزوج محارم أیضا للربیب: السؤال : ة وكأنھا أختھم أثابكم هللا؟ الجوابً
لیست الربیبة بمحرم ألبناء زوج أمھا، فھي تحرم على زوج أمھا وال تحرم على أبنائھ، فلو أراد االبن أن یتزوج الربیبة، وھي بنت زوجة 

ًال فإنھا لیست بمحرم، وال یجوز البن أبیھ حل لھ ذلك، وھذا بإجماع العلماء رحمة هللا علیھم، فالربیبة حالل ألبناء زوج أمھا وإذا كانت حال
ٍزوج أمھا أن یجلس معھا ویخلو بھا، ولیس بمحرم لھا في السفر، وال یجوز لھ أن یصافحھا، فحكمھ حكم األجنبي سواء بسواء وهللا تعالى . ً

  .أعلم
 
 
 
 

 اقتصار التحریم في الرضاعة على الرضیع دون إخوتھ
 
 

بالنسبة ألخیك یجوز لھ أن یتزوج أخت أختك من : أخت أختي من الرضاعة أثابكم هللا؟ الجوابھل یجوز ألخي أن یتزوج من : السؤال
الرضاعة، بل یجوز أن یتزوج أختك من الرضاعة نفسھا إذا لم یكن قد ارتضع معك، ولم تكن ھذه األخت قد رضعت من أمك، بمعنى أن 

ًإن كانت أختا لك من الرضاعة، رضعت من : الحالة األولى: و من حالتینالرضاعة منفصلة عن أمك، فإذا كانت أختك من الرضاعة فال یخل
ًأمك وأصبحت أختا من جھة رضاعھا للبن أمك فھي حرام على إخوانك كلھم، سواء كانوا أشقاء لك أو كانوا ألم؛ لكن إذا كانت ھذه األخت  ً

ه األجنبیة التي دخلت على لبن األم، أما أختھا فیجوز ألخیك أن لھا أخت، فإنھ یجوز ألخیك أن یتزوج ھذه األخت؛ ألن المحرمیة اتصلت بھذ
ًأن تكون أختا لك من الرضاعة :  الحالة الثانیة-. ًیتزوجھا، فأخت أختك من الرضاعة حل ألخیك من الرضاعة سواء دخلت أو لم تدخل
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ھ كما أنھا أختك، وأما إذا لم یرضع فالتحریم برضاعك من أمھا، فحینئٍذ ننظر في األخ الذي یرید أن یتزوجھا، إن رضع معك فھي أخت
ًوھي أن تكون أختا ألختك من :  وھناك حالة ثالثة-. یختص بك، ویجوز ألخیك أن ینكحھا ویتزوجھا؛ ألنھ أجنبي عنھا والتحریم مختص بك

 من امرأة ثم رضعت من أنھا أخت لھا في الرضاعة من جھة منفصلة عن التي رضعتھا كأن تكون ھذه األخت رضعت: الرضاعة بمعنى
خدیجة، وخدیجة رضعت من زینب، وأنت : امرأة ثانیة، فحینئٍذ ھي أخت ألختك من الرضاعة ولیست بأخت لك، أختك من الرضاعة اسمھا

ٌرضعت من زینب، فھي أختك من الرضاعة، وكل منكما قد ارتضع ھذا اللبن، خدیجة ھذه التي ھي أختك من الرضاعة لھا أخت اسمھا  ٌّ
ًشة، خدیجة رضعت مع عائشة من امرأٍة ثانیة عائشة ال تشترك معك في محرمیة ولیس بینك وبینھا محرمیة، وإنما دخلت أختا على عائ

فالتحریم إنما یتصل . ألختك من الرضاعة؛ وذلك لعدم وجود االتصال في التحریم أختك برضاع منفصل، فیجوز لك أن تتزوج ھذه األخت
 إال من رضع؛ ألن األصل الحل حتى یدل الدلیل على التحریم، فإذا شاركتك امرأة في الرضاع فھي محرم لك، بمن یرتضع، فأنت ال تحرم

ًوتعتبر حراما علیك من جھة الزواج، وكل من شاركك في األخوة من األخوات إن اتصل بالغیر بسبب منفصل عنك فإنھ أجنبي، ووجود ھذه 
َّخت من الرضاعة قد ارتضعت من امرأة أجنبیة غیر التي رضعتھا، فقد أدخلت على نفسھا أخوة الصلة وعدمھا على حد سواء، فلما كانت األ

  .وهللا تعالى أعلم. َّغیر األخوة التي بینك وبینھا، وحینئٍذ یجوز أن تتزوج من أختھا من ھذه الرضاعة األجنبیة وال حرج علیك
 
 
 
 

 جواز الجمع بین المرأة وبنت خالتھا أو بنت عمتھا
 
 

الجمع بین المرأة وبنت خالتھا، والمرأة وبنت عمتھا فیھ خالف بین أھل : ما حكم الزواج من بنت خالة الزوجة أثابكم هللا؟ الجواب: السؤال
 واألقوى واألصح أنھ ال حرج في الجمع بین المرأة وبنت عمتھا والمرأة وبنت خالتھا؛ وذلك ألن هللا سبحانھ وتعالى. العلم رحمة هللا علیھم

ًحرم الجمع بین األختین، وحرم الجمع بین المرأة وعمتھا والمرأة وخالتھا على لسان رسولھ صلى هللا علیھ وسلم، وبقي ما عدا ھؤالء داخال 
ْوأحل لكم ما وراء ذلكم : في عموم قولھ تعالى ُْ ُِ َّ َِ َ َ َ َ ََ ُّفاألصُل حلھ حتى یدل الدلیل على التحریم: ولذلك]. 24:النساء[ُ فإنھ یجوز الجمع بین وعلیھ . ِ

  .وهللا تعالى أعلم. المرأة وبنت عمھا، وبنت خالھا، وبنت خالتھا، وبنت عمتھا، وال حرج علیھ في ذلك
 
 
 
 

 ًتزوج األم أثناء رضاعھا لولدھا ال یجعلھ محرما لنساء الزوج الثاني
 
 

ًمدة الرضاع وھو تحت خالي، ھل یعتبر ولدا لخالي من تزوج خالي من امرأة لھا ولد وعمره سنة، فدخل بھا فأتم ھذا الولد : السؤال
بالنسبة لھذا الولد الذي أتم مدة الرضاع بعد أن تزوجت أمھ، فھو : الرضاعة فیجوز ألمي أن تقابلھ وتصیر عمة لھ أثابكم هللا؟ الجواب

َّیرتضع من لبن أبیھ؛ ألنھ فضلة ما أبقى والده سواء كان میتا أو حیا طلق أمھ، فھذا ا ً للبن الذي ارتضعھ الولد في السنة األولى من الزوج ً
ٌاألول واضح أنھ أبوه؛ ألنھ ال یمكن أن یكون ھناك لبن إال من أبیھ؛ فإذا كان ھذا اللبن الذي ارتضعھ خالل السنة من اللبن األول الباقي من 

أما . ك ثم وضعت ثم ارتضع اللبن بعد وضعھا من خالكًأبیھ فلم یدخل خالك علیھ بماء جدید؛ ألنھ إنما یكون ولدا لخالك لو حملت من خال
ًھذا اللبن الموجود فیعتبر للزوج األول الذي ھو والده، وكون خالك عقد على ھذه المرأة وھي تْرضع ھذا الولد، فھذا ال یغیر في اللبن شیئا؛  ُِ

، فإن ثاب لبن من وطء خالك ثم ارتضع اللبن بعد اإلنجاب ألن اللبن للفحل األول، وال یؤثر إال إذا حملت بحمل جدید وولدت منھ وثاب اللبن
ًفحینئٍذ ھو محرم، وأما إذا لم یرتضع فلم یتغیر في الحال شيء، وعقد خالك ال یغیر من الحقیقة شیئا؛ ألن الشرط في الرضاع أن یكون قد 

  .وهللا تعالى أعلم. عن نساء الزوج الثاني، إال من أمھثاب اللبن من مائھ، أما إذا ثاب من ماء غیره فھو لألصل وھو والده، والولد أجنبي 
 
 
 
 

 حرمة حالئل األبناء من الرضاع كحرمة حالئل األبناء من النسب
 
 

ْوحالئُل أْبنائكم الذین مْن أْصالبكم : یقول هللا تعالى: السؤال ُُ ُِ َ َِ ِ ِ َِ َ ََّ َھل ھذا القید ُیخرج حالئل األبناء من الرضاع أم ] 23:النساء[َ ِ أثابكم هللا؟ ْ
ْوحالئُل أْبنائكم الذین مْن أْصالبكم : قولھ تعالى: الجواب ُُ ُِ َ َِ ِ ِ َِ َ ََّ المراد بھ إخراج ما كانت العرب في الجاھلیة تفعلھ من ولد التبني، كان ] 23:النساء[َ

َّه اإلسالم وحرمھ هللا عز وجل بقولھفالن بن فالن، وھذا ھو الذي ألغا: ھذا ابني، فینسب إلیھ، ویقال: ًالرجل یتبنى ولدا لغیره ویقول َّ :
ْادُعوُھم آلبائھم  ِْ ِ َ ِ فاآلیة أخرجت ھذا، . ، وأمر المسلمین أن یردوھم إلى األصل، ومن الظلم لألب األول أن ینسب ولده إلى غیره]5:األحزاب[ْ
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َّزل منزلة التحریم من النسب، فكما یسري َوأما بالنسبة لمسألة الرضاع، فقد جاءت السنة تدل بعمومھا على أن التحریم من الرضاع ُین
ًالتحریم من النسب مصاھرة یسري كذلك رضاعا فإن االبن من الرضاعة بینك وبینھ االغتذاء بلبنك كاالبن : ثم ھو من جھة النظر واضح. ً

وهللا . السنة یقوي ما ذكرناهمن النسب، وحینئٍذ تكون موطوءتھ كموطوءة النسب وال فرق، ولذلك تجد قوة الرضاعة كقوة النسب، وصریح 
  .تعالى أعلم

 
 
 
 

 زوج الخالة أجنبي وإن رضعت ابنتھ من خالتھا
 
 

ًابنة خالتي رضعت من والدتي رضاعة كاملة دون أن تقوم والدتھا بإرضاعي، ھل والدھا وإخوانھا وأبناؤھا محارم : تقول السائلة: السؤال
زوج الخالة أجنبي؛ والسبب في ھذا أن رضاعة . ذا ارتضعت من أمك فإن والدھا أجنبي عنكبالنسبة لبنت خالك إ: لي أثابكم هللا؟ الجواب

ًبنتھ من أمك ال تقتضي سریان الحكم لك إلیھ، بل یبقى أجنبي، إنما یسري الحكم أْن لو ارتضعت من الخالة فتكوني بنتا لھ من الرضاعة، أما  ِ
ضع من أمك، فالتحریم یتعلق بھذا الذي ارتضع من أمك، ویبقى زوج الخالة على أجنبیتھ، لو جاءت إحدى بناتھ، أو جاء واحد من أبنائھ وارت

ًوقد تكون المرأة محرما لألب ولكنھا أجنبیة لالبن . ًوال یعتبر محرما بدخول ابنھ على األجانب، فھن أجانب بالنسبة لھ؛ ولكنھن محارم البنھ
ِأن كون ھذه البنت وھي بنت خالتك قد ارتضعت من أمك، فإنھا بنت ألمك : المقصود. لدهالربیبة ھي محرم لألب لكنھا لیست بمحرم لو: مثل ِ ِ

ِوال یسري ذلك إلیك، فلست ببنت للخالة، وإنما أنت بنت لألم، وھذه التي دخلت وھي بنت خالتك تعتبر محرما إلخوانك من جھة أبیك الذي  ِ ِ ِ ًِ
ْارتضعت من لبنھ، ویسري التحریم علیھا، أما أب َ ِوھا فإنھ لیس بمحرم لك وال بمحرم ألخواتك وإنما ھو أجنبي؛ ألن زوج الخالة وزوج العمة َ ِ

 .وهللا تعالى أعلم. ًیعتبر أجنبیا
 
 
 
 

  باب المواقیت-شرح زاد المستقنع 
 وأما العمرة فلیس لھا إال باب المواقیت من األبواب الھامة التي البد للحاج والمعتمر من اإللمام بھا، فللحج میقات مكاني ومیقات زماني،

: میقات مكاني، وأما الزمان فإنھا تؤدى في سائر أیام السنة، ویتناول ھذا المبحث الكثیر من األحكام والمسائل المتعلقة بالمواقیت، ومنھا
 .وغیر ذلك.. صور اإلھالل، وكیفیة إحرام من مر على المیقات بالطائرة، وحكم من أحرم بعد المیقات

 قیتمعنى الموا
 
 

: أما بعد. بسم هللا الرحمن الرحیم الحمد  رب العالمین، والصالة والسالم على أشرف األنبیاء والمرسلین، وعلى آلھ وأصحابھ أجمعین
ًمْوقات، ثم أبدلت الواُو یاء، فصار میقاتا: َجْمع میقات، وأصلھ: المواقیت]: باب المواقیت: [یقول رحمھ هللا ً َّأقت : ولھمالمیقات مأخوذ من ق. ِ

ٌالشيء یؤقتھ تأقیتا إذا حدده، سواء كان الشيء المحدد بالزمان أو بالمكان، فإذا ُحد بالزمان فھو مؤقت زمانا، وإذا ُحد بالمكان فھو مؤقت  ٌَّ ًَّ ً
 ...... .ًمكانا

 
 مواقیت الحج والعمرة نوعان زمانیة ومكانیة

 
 

َّ العمرة لھا میقات مكاني، وأما الزمان فإن العمرة تؤدى في سائر أیام السنة وال كراھة عبادة الحج لھا میقات زماني ومیقات مكاني، وعبادة
فالعمرة لیس لھا حد معین بالنسبة للمیقات الزماني ولكن . ًأن تؤدى في أیام التشریق، وال حرج في ذلك خالفا لمن قال من السلف إنھا تكره

فإن هللا سبحانھ : فأما الكتاب. الكتاب والسنة: واألصل في المواقیت.  زماني ومیقات مكانيلھا میقات مكاني، وأما بالنسبة للحج فلھ میقات
َالحج أشُھر مْعلومات فمْن فرض فیھن الحج فال رفث وال فُسوق وال جَدال في الحجِّ : وتعالى قال في الحج َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َْ ْ ُ ِْ َّ َّ ِ ُِّ َ ُ َْ َ َ َ َِ ٌ ٌ وجھ الداللة من ھذه ]. 197:البقرة[َ

َّة الكریمة أن هللا سبحانھ وتعالى جعل الحج الشرعي في أشھر معلومات، فدل على أنھ ال حج في غیر ھذه األشھر المعلومات التي أقتھا اآلی
َّهللا عز وجل وحددھا إن الحج یصح في زمان وال یصح في زمان آخر، وینعقد إحرامھ في زمان وال ینعقد في زمان، : ًوبناء علیھ فإنھ یقال. َّ

َّا بالنسبة للعمرة فإنھ لیس لھا میقات زماني، ویدل على ذلك القرآن، فإن هللا عز وجل قالوأم ُّالحج: (َّ َ الحج والعمرة، ولذلك : ، ولم یقل)ْ
وقد كانت العرب في الجاھلیة تمنع من . أجمعت األمة على أن العمرة لیس لھا میقات زماني، بمعنى أنھ یجوز أداؤھا في سائر أیام السنة

إذا برأ الدبر، وعفا األثر، وانسلخ صفر، فقد حلت العمرة لمن : (ُّعمرة في أشھر الحج، ویعدون ذلك من أفجر الفجور، وكانوا یقولونال
َّمختلقات العرب في الجاھلیة، أو مسائل العرب في الجاھلیة التي أحدثوھا على الحنیفیة وبدلوا بھا دین هللا عز وجل، : وھذه یسمونھا) اعتمر َّ

َاختلقوا أنھ ال ُیْعتمر في أشھر الحج، وكانوا یرون العمرة في أشھر الحج من أفجر الفجور، فجاء النبي صلى هللا علیھ وسلم وأبطل ذلك ف َ
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وأما بالنسبة للمیقات المكاني فھي أمكنة حددھا الشرع ال یجوز . َّوبین أن العمرة صالحة في أشھر الحج كما ھي صالحة في غیر أشھر الحج
ً مر علیھا مریدا الحج أو مریدا العمرة أو مریدھما معا أن یجاوز ھذه األمكنة إال وقد أحرم، فھو مؤقت بمكان واحد معین ال یجوز لھ أن لمن ً ً َّ َ

حدیث : حدیث عبد هللا بن عمر ، والثاني: األول: یجاوزه، وھذه المواقیت جمعھا رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم في حدیثین في الصحیحین
وقت رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم ألھل المدینة ذا : (یقول عبد هللا بن عباس رضي هللا عنھ. عبد هللا بن عباس رضي هللا عن الجمیع

ھن لھن ولمن أتى علیھن من غیر أھلھن ممن أراد الحج : الحلیفة، وألھل الشام الجحفة، وألھل الیمن یلملم، وألھل نجد قرن المنازل، وقال
یھل أھل المدینة من ذي الحلیفة، وأھل الشام من : (حدیث عبد هللا بن عمر رضي هللا عنھما في الصحیح. وھو في الصحیح). والعمرة

ٌفھذان الحدیثان أصل في تأقیت وتحدید الحج والعمرة بالمكان؛ حیث ال یجوز ). الجحفة، وأھل نجد من قرن المنازل، وأھل الیمن من یلملم
 ...... . وعنده نیة الحج والعمرة أن یجاوزھا إال وقد أحرم منھالمن مر بھذه المواقیت

 
 المواقیت المكانیة

 
 

...... 
 

 میقات أھل المدینة ذو الحلیفة
 
 

قد تقدم أن للحج والعمرة میقاتین، المیقات األول ُیسمى بالمیقات الزماني، ] ومیقات أھل المدینة ذو الحلیفة: [یقول المصنف علیھ رحمة هللا
َّوابتدأ المصنف رحمھ هللا ببیان المیقات المكاني، وھي أماكن حدھا الشرع ال یجوز لمن أراد الحج . یقات الثاني ُیسمى بالمیقات المكانيوالم

َّأو العمرة أو ھما معا قاصدا إلى مكة أن ُیجاوز ھذه األمكنة حتى ُیحرم منھا، وقد بینت السنة ھذه المواقیت، وذلك في حدیثین ھما  ِ ِ َ ً أشھر ما ً
َّورد في المواقیت، حدیث عبد هللا بن عمر وحدیث عبد هللا بن عباس رضي هللا عن الجمیع، بین فیھما النبي صلى هللا علیھ وسلم المواقیت  َ َ

، )ذي الحلیفةیھل أھل المدینة من : (فابتدأ المصنف رحمھ هللا بمیقات أھل المدینة، واألصل فیھ قولھ علیھ الصالة والسالم. َّالمكانیة مفصلة
). وقت رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم ألھل المدنیة ذا الحلیفة: (وھذا حدیث عبد هللا بن عمر في الصحیحین وحدیث عبد هللا بن عباس 

َوالحلْیفة َواحدة الحلفى، وھو نوع من الشجر، والسبب في ذلك أن ھذا الوادي : َ قیل إنھ  كانت فیھ شجرة، أي في وسطھ، و-وھو ذو الحلیفة-َ
كان یكثر فیھ ھذا النوع من الشجر، وھو الوادي الذي یسمى في المدینة بوادي العقیق، ویسمى في عرف العامة الیوم وادي ُعروة؛ ألن 
عروة بن الزبیر رحمھ هللا كانت لھ مزارع في ھذا الوادي، وھذا الوادي ثبت في الصحیح من حدیث عمر رضي هللا عنھ أن النبي صلى هللا 

صلِّ في ھذا الوادي : أتاني اللیلة آٍت من ربي، فقال: (ً وسلم وصف ھذا الوادي بكونھ مباركا، قال علیھ الصالة والسالم كما في الصحیحعلیھ
َّ، فأھل رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم منھ فاجتمعت السنة القولیة والسنة الفعلیة على اعتبار میقات المدینة )عمرة في حجة: المبارك، وقل

وھو ذو الحلیفة، وھذا المیقات ھو أبعد المواقیت عن مكة، ولذلك یبعد عنھا فوق عشر مراحل، وبینھ وبین مكة ما ال یقل عن عشرة أیام 
ُّویقع ھذا الوادي أو المھل الذي أھل منھ رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم بحذاء جبل عْیر، فیُحد ھذا . بسیر اإلبل في األزمنة الماضیة َ َ َ َّ الوادي َِ

، فھذا الجبل )ما بین عیر إلى ثور: (َمن الجھة الشرقیة إلى الجھة الجنوبیة جبل عْیر وھو آخر حدود المدینة، كما قال صلى هللا علیھ وسلم
َالمعترض وھو جبل عیر، یكون طرفھ مشرفا على وادي العقیق وعلى المھل ِ َمھل رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم الذي یسمیھ الناس.. ً  الیوم ِ

نیتھ أن یحج أو  وھذا المیقات أجمع العلماء رحمھم هللا على أنھ میقات أھل المدینة، ومن مر من غیر أھل المدینة بالمدینة وفي. بأبیار علي
  .تفصیلًفي نیتھ أن یعتمر أو في نیتھ أن یجمع بین الحج والعمرة فیقرنھما معا؛ أنھ یجب علیھ أن یھل من المدینة إال الشامي فلھم فیھ 

 
 
 
 

 میقات أھل الشام إذا نزلوا المدینة
 
 

أنھم یدخلون : فأھل الشام خالصة ما یقال فیھم إذا مروا بالمدینة ونزلوا بھا كما ھو موجود الیوم في الحمالت التي تأتي من جھة الشام
ولمن أتى علیھن من غیر : ( علیھ وسلم قالِالمدینة ویصلون بمسجدھا، فحینئٍذ یتعین علیھم أن ُیحرموا من المدینة، ألن النبي صلى هللا

َّفأھل الشام إذا نزلوا المدینة ومروا بھا ولو ساعة . َّ، فنص على أن من أتى على ھذه المواقیت من غیر أھلھا أنھ یلزمھ اإلحرام منھا)أھلھن
ا وأخذوا طریق الساحل الذي ُیعرف اآلن بطریق جدة ِفإنھ یلزمھم أن ُیحرموا من میقاتھا، وھل إذا مروا بحذاء المدینة ولكنھم لم ینزلوا بھ

القدیم ولكنھم لم ینزلوا بالمدینة، مثل أن یأخذوا من أطراف المدینة أو من الشوارع التي بأطراف المدینة لكن ال یدخلون المدینة؛ فحینئٍذ 
ولیسوا بنازلین بھا حتى یأخذوا حكم أھلھا، وألنھم  میقاتھم رابغ، والسبب في ذلك أنھم لم یأتوا على المیقات حقیقة فھم مارون بالمدینة

ِسیمرون بمیقات ثان على الطریق ھو میقات لھذا الطریق وھو الذي یسمى بطریق الساحل، فطریق الساحل إذا ُسلك من أھل الشام أو من  ٍُّ
ساعة أو دخلوا المدینة، فقد وجب علیھم أن ُیھلوا ِأھل مصر أو من أھل المغرب فإنھم حینئٍذ ُیحرمون من رابغ، لكنھم إذا نزلوا بالمدینة ولو 

  .من میقات المدینة ولو كانوا مارین بطریق الساحل
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 صور اإلھالل وبیان أفضلھا
 
 

، ھذا اإلھالل یأتي على صورتین، الصورة األولى وھي األكمل واألفضل؛ لما )یھل أھل المدینة من ذي الحلیفة: (قال علیھ الصالة والسالم
ِت علیھ من التأسي برسول هللا صلى هللا علیھ وسلم واالقتداء بھ، وھي أن تنزل في الوادي وتصنع ما صنع رسول هللا صلى هللا علیھ اشتمل ْ َ

ًوسلم من االغتسال، ثم بعد ذلك تصلي الفریضة وتھل بعد الفریضة؛ ألن رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم بات، اغتسل وأصبح ینضخ طیبا  ِ ِّ
ِّ صلوات هللا وسالمھ علیھ، ثم أھل بْعَد الفریضة، وعلى ھذا فاألكمل أن اإلنسان یغتسل في الوادي، ثم بعد ذلك ُیصلي الفریضة بأبي وأمي َ َّ َ

ِكذلك أیضا إذا لم یتیسر لھ الفرض واغتسل وصلى ركعتي الوضوء ُیھل بعدھا، ولیس لإلحرام صالة . وینشئ عمرتھ أو ینشئ حجھ َّ ً
اإلحرام، إنما ھو یقع بعد الفریضة أو النافلة حتى ولو كانت نافلة مطلقة؛ ألن النبي صلى هللا علیھ وسلم قال في حدیث ُمقصودة تسمى سنة 

، فاستحبوا أن یقع ...)صلِّ في ھذا الوادي المبارك: (، وفي روایة)عمرة في حجة: أھل في ھذا الوادي المبارك، وقل: (عمر في الصحیح
ھذا األكمل واألفضل، ویكون اإلھالل والنیة واإلنسان جالس في مصاله، كما جاء في . ُ تشترط صالة مقصودةاإلحرام عقب الصالة، وال

ًلبیك حجا، لبیك عمرة، : ًأما الصورة الثانیة وھي صورة اإلجزاء، فھي أن تمر بالوادي مرورا وتقول. حدیث ابن عباس رضي هللا عنھما
لبیك عمرة، : ِ، بحیث نقول ال بد وأن تنزل إلى الوادي ثم تحرم، فلو مررت بمحاذاة المیقات وقلتوال ُیشترط النزول ولیس بالزم وال واجب

َلبیك حجا؛ فقد انعقد إحرامك وصح، لكن فاتك األفضل واألكمل الذي ھو التأسي برسول هللا صلى هللا علیھ وسلم، على ھذا إن تیسر لك  َ ً
  . تعتبر المحاذاةالنزول نزلت وإذا لم یتیسر لك النزول فحینئٍذ

 
 
 
 

 كیفیة إحرام من مر على المیقات بالطائرة
 
 

ًبقیت مسألة وھي مسألة الطائرة، إذا كان الشخص مسافرا بالطائرة من المدینة إلى جدة وھو محرم بالحج أو العمرة أو بھما معا، أو سافر  ًِ
ِعلى ھذا فإنھ من أحرم منھا ال ُیحرم منھا إال إذا كانت نیتھ من أي صقع من األصقاع وھو یرید أن یصل إلى جدة، وھي لیست بمیقات، و َ

فمن مر بالطائرة على المیقات فإنھ . َمبتَدأة في جدة، أما إذا كان قد قدم على جدة وھو في نیتھ أن یحج ویعتمر فیعتبر المواقیت التي ذكرناھا
ِصح منھ ذلك ویجزیھ، فإذا لم یمكنھ أن یطلع وال یعرف األماكن، فیحسب ال یستطیع النزول فحینئٍذ بمجرد محاذاتھ للمیقات ُیلبِّي وینوي وی

بالزمان، فیكون لھ التقدیر الزماني، ففي المدینة یكون إقالعھا على حالتین، في حالة یكون اإلقالع والطائرة متجھة إلى جدة فتكون المسافة 
-أو دقیقة ونصف حتى یحاذي اإلنسان أبیار علي، لكن إذا كان  ..ن دقیقةًقصیرة جدا، بمجرد إقالعھا ال تأخذ إال في حدود دقیقة أو أقل م

كما یقول -ً إقالعھا على الجھة التي ھي خالف جھة مكة أو جھة القبلة؛ فإنھا تأخذ وقتا حتى تعتدل وتأخذ مسارھا، وحینئٍذ قد تصل -ًمثال
ًفإذا عندنا صورتان، الصورة . سب المواقیت وال یختص بالمدینة إلى ثالث دقائق، فھذا ال بد من ضبطھ و معرفتھ على ح-بعض المختصین

ًأن یتمكن اإلنسان من النزول في الوادي وإصابة سنة النبي صلى هللا علیھ وسلم فیغتسل ویتنظف ویتطیب تأسیا برسول هللا صلى هللا : األولى
وال حاجة بعد الفریضة أن یصلي ركعتین لكي . قب الفریضةعلیھ وسلم، ویصلي الركعتین ثم بعد ذلك یحرم، وإن كانت فریضة فإنھ یحرم ع

ِیحرم بعدھا، بل إنھ إذا فعل ذلك خالف السنة؛ ألن السنة أن النبي صلى هللا علیھ وسلم أحرم بعد الفریضة، وبعض العوام یفعل ھذا الجھل،  َ
ًللسنة تماما، فإن األفضل واألكمل أن یقع  ِذا ُمصادمفإنھم یصلون الفریضة ثم بعد الفریضة تجدھم یقومون لركعتین لینشئوا اإلحرام، وھ

 .......ِوأما اإلجزاء فإنھ بمجرد مروره على الوادي ُیحرم. إحرامھ في ھذه الحالة بعد الفریضة مباشرة
 

 حكم من خالف في اإلحرام من المیقات
 
 

ًعرفنا اآلن أن الشخص یحرم من المیقات كماال وإجزاء: المسألة الثانیة ِھل ُیحرم قبل المیقات أو من المیقات؟ : یت مسألة فرضیة وھيبق.. ً
َّأما إحرامھ قبل المیقات فإنھ خالف األفضل، فاألفضل واألكمل أن ُیحرم من المیقات، فلو اغتسل وتطیب في المدینة ولبس اإلحرام ولبى،  ِ

لشرع أن ما كان تعبھ أكثر فأجره أعظم، ألن النبي صلى هللا بعضھم یقول إنھ أفضل؛ ألنھ سیكون تعبھ أكثر، والقاعدة في ا: فللعلماء وجھان
ِثوابك على قدر نصبك: (علیھ وسلم قال في الحدیث الصحیح ً، فھذا سیتعب أكثر؛ ألنھ سیكون مانعا نفسھ من محظورات اإلحرام من أكثر )ِ

َّمن سبعة أو ثمانیة كیلو تقریبا قبل المیقات، ھذه المسافة تقرب فیھا إلى هللا  ٍھذا أفضل، وكما لو أحرم من مكان أبعد من : بطاعة زائدة فقالواً َ َ
َالمواقیت األخر، كأن یحرم   من الریاض، فإنھ إذا أحرم من الریاض قبل میقاتھ وھو قرن المنازل الشك أنھ ستمضي علیھ مئات -ًمثال- ُ

ب إلیھ طائفة من السلف أن األفضل واألكمل أن یؤخر إلى والصحیح ما ذھ. فھذا أفضل: الكیلو مترات وھو متلبِّس بالطاعة والنسك، قالوا
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ولذلك سئل اإلمام مالك إمام . ًالمیقات، وأن من أحرم قبل المیقات فإنھ ال ُیعتبر مصیبا للسنة، فالسنة واألكمل واألفضل أن یكون من المیقات
من مسجد النبي صلى هللا علیھ وسلم، فقال لھ اإلمام مالك رحمة یا أبا عبد هللا إني أرید أن أحرم : دار الھجرة رحمة هللا علیھ، قال لھ رجل

ألن النبي : وكیف ذاك؟ قال: إني أخاف علیك الفتنة، قال: ولم رحمك هللا؟ قال: ال تفعل، قال: إني أرید أن أفعل، قال: ال تفعل، فقال: هللا علیھ
َلفت أو ظننت أنك أفضل من النبي صلى هللا علیھ وسلم وهللا تعالى صلى هللا علیھ وسلم أحرم من المیقات، وإنك إن أحرمت من المسجد خا َ

ٌفلیْحذر الذین ُیخالفون عْن أْمره أْن تصیبُھم فتنة : یقول َ َ َْ ُ ُِ ِ ِ ِ ِْ َ َ َ َ ََ َِ َِّ َ ِّفال شك أن كون النبي صلى هللا علیھ وسلم ُیؤخر إحرامھ إلى المیقات ]. 63:النور[ْ
َّأن األفضل واألكمل أن ُیحرم من المیقات، فلو لبى قبل المیقات : إذا قلنا. كمل أن یحرم من المیقاتیدل داللة واضحة على أن األفضل واأل ِ

َوعقَد إحرامھ؛ فإنھ قد دخل في النسك، وُیعتبر حینئٍذ متلبسا بالنسك وعلیھ ما على من أحرم ویمتنع من المحذورات، فإن مر بالمیقات جدد  ًَ َ
  .النیة

 
 
 
 

 المیقاتحكم من أحرم بعد 
 
 

فلو . َ ُیعتبر خالف الشرع، فیأثم من قصده- سواء میقات المدینة أو غیره من المواقیت- ما ھو حكم اإلحرام بعد المیقات؟ اإلحرام بعد المیقات 
َّأن إنسانا تعمد وھو من المدینة وقال َال أرید أن أحرم من میقات المدینة وأخر إلى جدة، فإنھ یأثم؛ ألنھ خالف الشرع: ً  وعصى، ثم یلزمھ دم َّ

جبران لھذا النقص، وھذا الدم سیأتي إن شاء هللا بیانھ ودلیلھ، وفتوى جماھیر السلف والخلف واألئمة األربعة رحمة هللا علیھم بھ، ووجھ 
ان للنقص، وحینئٍذ ھذا الدم جبر. استنباط حبر األمة عبد هللا بن عباس رضي هللا عنھ لھ من كتاب هللا عز وجل وعمل األئمة في فتاویھم بھ

ِأن تعقد النیة وتصمم وتمضي فتحرم من بعد المیقات ولو بكیلو واحد أو بنصف كیلو، : الحالة األولى: من جاوز المیقات ال یخلو من حالتین
ًیا، أو یتعمد مجاوزة المیقات أن یتذكر اإلنسان كأن یكون ناس :الحالة الثانیة. ًفحینئٍذ یلزمك الدم الذي ذكرناه وُیعتبر إخالال بالنسك كما ذكرناه

. ًفال یلبِّي وال ینوي، فیلزمھ أن یرجع، فإن رجع إلى المیقات ونوى من المیقات سقط عنھ الدم، وحینئٍذ ُیعتبر متالفیا لإلخالل وال شيء علیھ
ًر آثما بتعمده، وإما أن یتدارك ویرجع، فإن إما أن یستمر وینوي بعد المیقات ولو بیسیر، فعلیھ الدم وُیعتب: ًإذا ھناك حالتان لمن جاوز المیقات

  .رجع وتدارك سقط عنھ الدم
 
 
 
 

 میقات من كان دون المواقیت
 
 

َبقي السؤال في میقات المدینة الموجود اآلن، فخط الھجرة یُمر بالمدینة ثم یمر بقرى دون میقات المدینة كالُیتمة، ووادي الفرع، والمْھد ونحو  ََ
أنھم ُیعتبرون : َمون بمحاذاة رابغ، وُیعتبرون بالمیقات األدنى أو یعتبرون دون المدینة ألنھم في سمت المدینة؟ الجوابِھذه القرى؛ فھل ُیحر

ِدون المدینة، فمن كان من أھل الُیتمة وأراد اإلحرام فإحرامھ من الُیتمة نفسھا وال ُیحرم من دون الیتمة بمحاذاة رابغ، والسبب في ذلك أن  َ َ َ
، واإلشارة راجعة إلى المواقیت، فالذي یكون في المْھد أو یكون في )فمن كان دون ذلك فمن حیث أنشأ: (هللا علیھ وسلم قالالنبي صلى 

ِالُیتمة أو یكون في وادي الفرع فلُیحرم من مكانھ، ولو أنھ في وادي ریم والذي یبعد عن المدینة قرابة ستین كیلو فإنھ ُیحرم من وادي ریم،  ِِ َ َ
حدیث المواقیت كانت لھ مزرعة بوادي الفرع، فلما أراد  لى ذلك فعل السلف الصالح فإن ابن عمر رضي هللا عنھما وھو راويوقد دل ع

لكن الذین ھم على . َالحج أنشأ النیة منھا، فأحرم من وادي الفرع ولم یؤخر إلى محاذاة رابغ، فالتأخیر إلى محاذاة رابغ خطأ بالنسبة لھؤالء
 بدر ومثل القرى التي یكون مرورھا بطریق الساحل، فإنھم دون میقات المدینة لكن طریقھم على طریق الساحل، فھؤالء الساحل مثل أھل

 وإن أحرموا من موضعھم كأھل بدر یحرمون من بدر، وأھل الروحاء یحرمون من الروحاء فھذا حسن -رابغ-ِمیقاتھم ما ُیقدمون علیھ 
روحاء یرید أن یمر عن طریق خط الھجرة الموجود اآلن؛ فإنھ یدخل بمحاذاة سمت المدینة فیحرم من وأفضل، لكن لو أن البدري أو من بال

ھذا حاصل ما یقال بالنسبة لمیقات أھل المدینة وھو ذو الحلیفة، . ِموضعھ، مثل أن ُیحرم من بدر، ألنھ سیكون دون میقات المدینة من بلده
ً من جھة كونھ أبعد، وال شك أن األبعد أكثر عناء وأكثر نصباإنھ أفضل المواقیت وفضلھ: قال بعض العلماء ًوأكثر تعبا، والقاعدة أن األكثر  ً

ًتعبا ُیعتبر أعظم أجرا، وھذا لقولھ علیھ الصالة والسالم ِثوابك على قدر نصبك: (ً ، فعلى ھذا قالوا إنھ أفضل، وألن هللا عز وجل اختاره لنبیھ )ِ
  . أحرم منھ رسول هللا صلى هللا علیھ وسلمفھو أبعد المواقیت عن مكة، وقد

 
 
 
 

 میقات أھل الشام ومصر والمغرب الجحفة
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: َوالُجْحفة مأخوذة من قولھم. ومیقات أھل الشام وأھل مصر والمغرب الجحفة]. وأھل الشام ومصر والمغرب الجحفة: [قال رحمھ هللا
ٍاْجتحف السیُل القریة إذا أخذھا بما فیھا من بناء و َ َ َ یت بذلك ألنھا كان بھا قوم عصاة فأرسل هللا علیھم . من ماشیٍة ومن زرع ونحو ذلكَ َُسمِّ

َالسیل فاجتحفُھم عن بكرة أبیھم  ً إلى البحر فأغرقھم هللا عز وجل فسمیت الجحفة، وھذا الموضع كان معروفا إلى ما قبل -والعیاذ با-ََ
ُا نزل المدینة كانت المدینة فیھا الحمى وھي التي تسمى الیوم في عصرنا بالمالریا، كانت اإلسالم، ثم إن رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم لم َّ

یعني ) قدمنا المدینة وبطحان نجال: (وبیئة والسبب في ذلك السیول التي تحیط بھا والمستنقعات بھا كثیرة، قالت أم المؤمنین عائشة 
َّة، فلما قدم الصحابة على المدینة أصابتھم الحمى واستضر بھا أصحاب النبي صلى هللا كالمستنقعات، فلكثرة المیاه فیھا كانت وخیمة ووبیئ

ُّعلیھ وسلم أبو بكر وبالل وقصتھم في الصحیحین مشھورة، فدخل النبي صلى هللا علیھ وسلم علیھم وھم یحنون إلى مكة فقال علیھ الصالة  ِ َ
َفكان قاب قْوسْین أْو أدنى : وأشد؛ ألن أو بمعنى الواو، كقولھ تعالى: ، أي)داللھم حبب إلینا المدینة كحبنا لمكة أو أش: (والسالم َ َ َ َْ َ َ ِ َ َ ، ]9:النجم[َ

َوأدنى، وأْرسلناهُ إلى مائة ألٍف أْو یزیدون : أي َ َ َُ ِ َ َ َْ ِْ َِ ََ ِ، فاستجیبت )حبب إلینا المدینة كحبنا مكة أو أشد: (ویزیدون، فقال: ، أي]147:الصافات[ِ ُ
َّصالة والسالم وإال لقد كانت المدینة ال تطاق ال ینزل بھا أحد إال أصابتھ ُحمىدعوتھ علیھ ال َ ولذلك العرب في الجاھلیة كانوا یسافرون . ُ

واختلقوا : ًبالعیر إلى الشام فإذا قدموا من الشام ینھق كما ینھق الحمار وذلك خوفا من حمى یثرب، كما أشار إلى ذلك بعض الفضالء بقولھ
ًُیعشر من النھیق بحـذاء خیبراالتعشیر أن  َّفكانوا یخافون من ُحمى المدینة . یعني أھل الجاھلیة وھي من المسائل التي أحدثوھا.. واختلقوا َّ

َّفیظنون ویعتقدون أن ھذا النھیق یعصم صاحبھ من ُحمى المدینة، وھي من أمور الجاھلیة التي كانوا یحدثونھا، فكانت معروفة بالوباء، فدعا  ِ َ
 خشیة أن ُیصیب -وال تزال خربة-بي صلى هللا علیھ وسلم بنقل الوباء إلى الجحفة، فالشاھد أنھ لما نقل الوباء إلى الجحفة امتنع الناس منھا الن

سمعت ِاإلنسان الحمى؛ ألن النبي صلى هللا علیھ وسلم دعا أن ُینقل الوباء إلیھا، وأصبح الناس ُیحرُمون من رابغ بحذاء الجحفة، ولذلك إذا 
الجحفة أو رابغ فالمعنى واحد والخطب یسیر، إنما ھو میقات معدول بھ خوف الوباء، فالجحفة ھو میقات أھل الشام ومیقات أھل مصر 

  .والمغرب
 
 
 
 

 سبب تفریق العلماء بین من سلك طریق الساحل ومن لم یسلكھ
 
 

غرب وبالد األندلس یأتون على مصر، ومن مصر یأتون من جھة والسبب في ذلك أنھ قبل شق قناة السویس كان حجاج أفریقیا وبالد الم
ُالعقبة على شمال المملكة، ثم یأخذون طریقا ُیسمى بطریق الساحل كان مْسلكا للتجارة والعیر فیمرون برابغ ومنھا یفیضون إلى قَدْید، ثم إلى  ً ًُّ َ

ا الذي جعل العلماء یفرقون بین من سلك طریق الساحل ومن سلك ِعسفان، ثم إلى مكة، فھذا طریق في القدیم فُجعل میقاتھم الجحفة، وھذ
طریق غیر الساحل، فأصبح من یسلك طریق الساحل كأنھ یخرج عن حدود میقات المدینة ویصبح كأنھ صار في حكم الشامي والمصري 

ُالذي یقدم من الشام أو مصر، وحینئٍذ یكون میقاتھم الجحفة، وھذا المیقات ھو الذي یلي میقا ت المدینة في الُبعد عن مكة، وھو یبعد فوق َ
، وقال في )وألھل الشام الجحفة: (عباس قال مائتي كیلو عن مكة، وھذا المیقات میقات من ذكرنا، وأشار إلیھ المصنف لحدیث عبد هللا بن

  .ویھل أھل الشام من الجحفة: ، أي)وأھل الشام من الجحفة: (حدیث ابن عمر 
 
 
 
 

 میقات نجدمیقات أھل الیمن و
 
 

ّأھل الیمن میقاتھم یل◌ْملم، وھي التي تسمى الیوم بالسعدیة، وتبعد عن مكة مرحلتین، وھذا المیقات نص ]. وأھل الیمن یلملم: [قال رحمھ هللا َ َ َ َ
ن المنازل التي تسمى من المواقیت الباقیة قر. ، وھو میقات في حكم میقات قرن المنازل)وألھل الیمن یلملم: (علیھ النبي صلى هللا علیھ وسلم

ِبالسیل الكبیر، وذات عرق، ویلملم، ھذه الثالثة المواقیت متقاربة في البعد؛ ولذلك تكون في حكم المیقات المتقارب، لكنھا اختلفت في  َّ
 ...... .الجھات

 
 ًخطأ بعض المعاصرین في جعل جدة میقاتا

 
 

َاتا؛ ألنھ سامت بھا یلملم وسامت بھا السیل الكبیر فقالوبسبب قرب ھذه المواقیت أخطأ بعض المعاصرین فجعل جدة میق َ َ َ إن المسافة واحدة : ً
فمن نزل بجدة فإنھ یحرم منھا؛ وھذا خطأ فاحش، فلیست جدة بمیقات ألن جدة كانت معروفة في عھد النبي صلى هللا علیھ وسلم، ولذلك لما 
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ھا النبي صلى )ى جدة وعسفان والطائفولكن إل. ال: (ِسئل ابن عباس عن قصر الصالة إلى الجموم قال ، فجدة لیست بمیقات ولذلك لم یسمِّ
َوالسبب الذي جعل بعض المتأخرین یقول إن جدة میقات كما ھو موجود عند بعض متأخري الحنفیة ھو وھم وقع في . ًهللا علیھ وسلم میقاتا َ َ ٌَ

َمیقاتھ من طرف جدة، وذلك إذا سامت البحر قدر ما یْبُعد عن مكة مثل بعض كتب المتقدمین من الحنفیة، فإنھم ذكروا أن من قدم من البحر ف َ
ًُبعد الجحفة، وھم یریدون بذلك أن ُیحرم وھو في داخل البحر، مقدرا مسافة تساوي في بعدھا الجحفة ِّ ًفإذا كان قادما من إفریقیا عن طریق . ِ

َالجحفة من مكة، فیزید عن ُبعد جدة ما فضل من الفرق، فلو كان ِّالبحر األحمر، فحینئٍذ ُیقدر المسافة التي ھي في مثل ُبْعد   ُبْعد جدة -ًمثال- َ
ِیصل إلى خمسة وسبعین كیلو، وكانت الجحفة تْبُعد مائتي كیلو؛ فتحسب مائة وخمسة وعشرین كیلو في البحر حتى تسامت الجحفة، وھذا ھو  َِ ُ َ َ

من داخل البحر في الغرب، بحیث :  أي- في بعض كتب الحنفیة-غربي جدة : قولھمفھذا معنى . ِالذي ُعني، وھو من باب الرأي واالجتھاد
َّیقدر مسافة قبل وصول الباخرة والسفینة إلى المیقات بقدر ُبْعَد المراحل الموجودة في الجحفة، وھذا یسمونھ میقات السْمت أما القول بأن . ِّ

ًوعلى ذلك الفتوى قدیما وحدیثا، وال زال علماؤنا ومشایخنا نسأل هللا أن . ًتاجدة میقات فھو قول یخالف النصوص، فلیست جدة بذاتھا میقا ً
ًوعلى ھذا یمكن أن تكون میقاتا بالمحاذاة، وذلك إذا كان . یحفظھم ویرعاھم یفتون أن جدة لیست بمیقات، وھو الذي أدركنا علیھ أھل العلم

ِفي عْرض البحر، وقدر مسافة تسامت الجحفة؛ ألنھ ف َ َُ ً َّ ِي بعض األحیان ال یتیسر لمن كان في البحر أن ُیسامت الُجحفة، كأن یأتي وال یمكنھ َ
َأن ُیسامت الجحفة بالعرض، فإذا استطاع أن یسامت جدة مباشرة، مثل أن یأتي من شاطئ مصر فُیقدر المسافة الموجودة وھو في عْرض  ََّ َ ِ ِ

على ھذا یتخرج أنھ لو . ِإذا كان بنفس السمت الموجودة فیھ الجحفة فحینئٍذ ُیحرمِالبحر حتى یسامت الُبْعد الموجود في الجحفة عن مكة، ف
ِّكانت الطائرة ال تمر بالجحفة، فعلیھ أن ُیقدر المسافة الزمنیة التي تقطع بھا المسافة المكانیة التي یكون بھا في حدود المواقیت، أعني میقات  َ

َّوألھل نجد قرن المنازل، وھذا المیقات نص علیھ ] وأھل نجد قرن، وأھل المشرق ذات عرق: [قال المصنف. ِالجحفة، فحینئٍذ لھ أن ُیحرم َ
َالنبي صلى هللا علیھ وسلم، وھو الذي ُیعرف اآلن بالسیل الكبیر، فھذا المیقات میقات أھل نجد، ومن جاء من المشرق كأھل خراسان 

 .ِون من جھة الشرق ویكون میقاتھم ھذا المیقات، ویكون في حكمھا ذات عْرقُوبخارى وسمرقند ونحوھم، كل ھؤالء كانوا في القدیم یقدُم
 
 
 
 

 قرن المنازل وذات عرق سمتھا واحد وبعدھا متقارب
 
 

َوذات عرق میقات یسامت میقات قرن المنازل، فقرن المنازل وذات عرق ھي الضریبة سمتھا واحد وُبْعدھا متقارب، وثبت في الحدیث عنھ  َ ُ ٍ
َّ والسالم أنھ وقتھا، واختلف العلماء ھل عمر ھو الذي وقتھا أو النبي صلى هللا علیھ وسلم، والصحیح أن النبي صلى هللا علیھ علیھ الصالة ََّ ََ
َّوُسئل عمر عن میقات ُیسامت السیل الكبیر الذي ھو قرن المنازل، فوقت لھم ذات عرق، فوافق اجتھاده سنة النبي علیھ الصالة . َّوسلم وقتھا ِ ِ

ًالسالم، وقد كان رضي هللا عنھ وأرضاه محدثا ُملھما، فالصحیح أن ذات عرق تعتبر میقاتا مؤقتا من النبي صلى هللا علیھ وسلم ولیس و ً ُ ً ًَ ْ َّ
  .باجتھاد من عمر؛ ألن الحدیث صحیح في توقیتھ علیھ الصالة والسالم ألھل المشرق ذات عرق

 
 
 
 

 والعكساالنتقال من المیقات األقرب إلى األبعد 
 
 

إن : ًلو أن رجال من أھل المدینة سافر إلى الریاض وھو یرید الحج فال یخلو من حالتین]. وھي ألھلھا ولمن مر علیھا من غیرھم: [قال
نة وأما إذا كان یرید أن یرجع إلى المدی. ًمضى من الریاض إلى مكة فمیقاتھ قرن المنازل، فیحرم من قرن المنازل، وُیعتبر آخذا حكم أھلھا

أرید أن أذھب إلى المدینة ثم أحج؛ فحینئٍذ سفرتھ : ًولو أن رجال من أھل الریاض أراد أن یسافر إلى الحج ولكن قال. فمیقاتھ میقات المدینة
ِاألولى تمحضت إلى غیر النسك فال یلزمھ أن ُیحرم من قرن المنازل وإنما یؤخر إلى أن یذھب إلى المدینة فُیحرم من المدینة ِِّ ً كان مارا لو. َّ

. كأن ینزل من الریاض إلى الطائف ومن الطائف إلى المدینة؛ فحینئٍذ یكون میقاتھ میقات أھل المدینة: على قرن المنازل وھو یرید المدینة
ُّتمحض إلى المدینة قْصدا ولیس بسفر النسك،: السفر األول: فلھ سفران ً ًوقصد بھ موضعا آفاقیا خارجا عن المواقیت؛ فأصبح َ ً ً َ ت سفرة لیست َ

َللنسك بذاتھا، أي لیست ھذه السفرة آخذة حكم من مر بقرن المنازل حتى ُیلزم باإلحرام من قرن المنازل، فال یلزمھ إذا مر بالسیل الكبیر أن  َّ َ
ُِیحرم، وإنما یتأخر إلى أن یأتي المدینة ثم ُیحرم، ھذا یسمونھ االنتقال من األقرب لألبعد وال إشكال فیھ؛ ألنھ لو ل ِ  انتقل إلى المدینة فسُیحصِّ

ًلكن اإلشكال لو أن طالبا یدرس في المدینة وأراد أن یسافر إلى أھلھ في الطائف، وعنده نیة أن یحج ھذه . المسافة التي في میقاتھ وزیادة
َالسنة، فحینئٍذ أراد أن یقصد إلى الطائف، ومن الطائف یرید أن ینزل إلى مكة، أو كان یرید مثال تربة  َ َ ًأو یرید موضعا بعد الطائف؛ فحینئٍذ ً

ُلك أن تسافر إلى أھلك وال یلزمك میقات المدینة؛ ألنھ سیسافر إلى أفق ولیست سفرتھ األولى متمحضة للنسك، وإنما ھي لخارج : نقول لھ ُ
ر إلى أن یأتي الطائف ألنھ في ِّومن سافر السفرة األولى لخارج المواقیت فال یلزمھ أن یحرم من المیقات الذي یمر علیھ، فیؤخ. المواقیت

ًحل ولیس في حدود المواقیت، فإذا جاء إلى الطائف أحرم من میقات أھل الطائف، وحینئٍذ یكون منتقال من األبعد إلى ما ھو أدنى َ َ وھكذا لو . ِ
ِأخر إحرامك بالنسك إلى وصولك للمدینة: كان في رابغ وأراد أن یسافر إلى المدینة ثم یحج فنقول لھ لو أن .. والعكس.  حتى تأخذ حكم أھلھاِّ
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ِأرید أن أمر على أھلي بینبع أو أرید أن أمر على حاجة لي في ینبع، فحینئٍذ تمحض : ًطالبا یدرس في المدینة وعنده نیة أن یحج، ولكن قال ُ
 یكون میقاتھ میقات أھل الساحل ًسفره إلى مكان ھو من األفق وخارج عن حدود المواقیت، وسفرتھ ھذه لیست بسفرة النسك أصال، فحینئٍذ

 .......ِوُیحرم من رابغ؛ ألنھ خرج عن حدود المواقیت فلم یأخذ حكم أھلھا
 

 ًمیقات من كان دون المیقات أو آفاقیا أو في حرم مكة
 
 

من كان في حكم اآلفاقي، یسمى اآلفاقي و: عندنا ثالثة أنواع، النوع األول]. ومن حج من أھل مكة فمنھا وعمرتھ من الحل: [قال رحمھ هللا
ًوھذا ھو الذي یكون من حدود المواقیت فما فوق في األصل، وفي حكمھ من ھو دون المواقیت لكن نعتبره نوعا مستقال من : والنوع الثالث. ً

ًلنواریة مثال أن یكون دون المواقیت وقبل مكة ولو بیسیر كأھل ا-.  أن یكون فوق المواقیت-: كان من أھل مكة، فھؤالء ثالثة أنواع ِ َ ّ .- 
فأما بالنسبة للنوع األول، وھم الذین یكونون في حدود المواقیت فما فوق . الثالث أن یكون داخل حدود الحرم ومكة ویكون من أھلھا

ن ِالنوع الثاني من كان دون المواقیت، خارج حدود الحرم فُیحرم م. فیلتزمون بالمواقیت والحكم على حسب المیقات الذي یمرون بھ
ِموضعھ، فیحرم أھل النواریة من النواریة، وأھل ُعسفان من ُعسفان، وأھل خلیص من خلیص، وأھل قدید من قدید، وقس على ھذا؛ فإنھم  ُِ ُ

: قال علیھ الصالة والسالم في حدیث ابن عباس . َیعتبرون المكان الذي ھم فیھ میقاتھم؛ ألن النبي صلى هللا علیھ وسلم ذكر الثالثة األنواع
ھن : وقت رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم ألھل المدینة ذا الحلیفة، وألھل الشام الجحفة، وألھل الیمن یلملم، وألھل نجد قرن المنازل، وقال(

َلھن ولمن أتى علیھن من غیر أھلھن : ، ومن كان دون ذلك فینقسمون إلى قسمین)فمن حیث أنشأ(، ھذا النوع الثاني، )فمن كان دون ذلك). (َ
ِ كان ساكنا دون المواقیت كأھل قدید وُعسفان وخلیص والنواریة، فُیحرمون من موضعھممن ُّ ُ ًمن كان ُمنشئا النیة : والنوع الثاني من ھؤالء. ً ِ َ

َطرأت علیھ النیة- ٍ وھو دون المواقیت كرجل خرج من المدینة لغرض لھ في جدة، وھو ال یرید الحج وال یرید العمرة، فخرج إلى جدة وھو-َ ٍ 
ً معاملة لھ في جدة، أو رحما یصلھ، أو والدین یبرھما، فلما وصل إلى جدة وجد الوقت متسعا فقال-ًمثال- یرید  لو أني اعتمرت، أو قویت : ً

ًفإذا الذي دون المواقیت ینقسم إلى . لو أني حججت، فطرأت لھ النیة فیكون في حكم من كان دون المواقیت: نفسھ وعزیمتھ على الحج فقال
ًإما أن یكون ساكنا دون المواقیت ویحرم من موضعھ فال إشكال، وإما أن یكون شخصا طرأت علیھ النیة وھو دون المواقیت؛ فحینئٍذ : نقسمی ً

َحیث طرأت علیك النیة یلزمك اإلحرام: نقول لھ ِّبناء علیھ أھل جدة یكون إحرامھم إذا أحرموا من المكان الذي أنشئوا فیھ، وال یؤخرون . َ ُ َْ ً
قال بعض . ى طرف جدة كما یفعلھ بعض العامة الیوم، حیث یؤخرون إلى المحطات التي تكون خارج جدة، ومن فعل فإنھ یلزمھ الدمإل

َّلو أنشأھا في بیتھ ال یخرج من بیتھ إال وھو ُمحرم، ولو أنشأھا من مسجد فإنھ ال یخرج من ذلك المسجد حتى یحرم، فیغتسل ویتھیأ : العلماء  ِ
ًلك الموضع، وال یؤخر إال إذا كان سیذھب إلى بیتھ وھو أبعد، كأن یكون المسجد مثال في طرف جدة من جھة مكة وبیتھ في وینوي من ذ ِّ

 في طرف جدة من جھة - ًمثال-في مسجد  لكن لو أنھ أنشأ النیة وھو. داخل جدة، حینئٍذ یذھب إلى بیتھ ویغتسل؛ ألنھ ینتقل إلى أبعد وال حرج
ِي طرف جدة من جھة مكة؛ فأراد أن یقترب وھو یأخذ بعض األحیان عشرة كیلو وھو ناو للنسك غیر ُمحرم بھ؛ فال یصح لھ المدینة، وبیتھ ف َ ٍ

، وھذا یدل على )إحرامھ من حیث أنشأ: (َّأن یعقد النیة من الطرف األدنى وقد انعقدت نیتھ من الطرف األبعد، ألن السنة نصت وقالت
َّ یجوز لھ أن یجاوز ذلك الموضع إلى موضع أدنى منھ، وأن من خرج إلى المحطات التي ھي خارج جدة؛ ُیعتبر ِالتأقیت بالموضع، وأنھ ال َ

ِمجاوزا لمیقاتھ ویلزمھ ما یلزم المجاوز لمیقاتھ ولو كان بفرق كیلو واحد بل ولو بنصف كیلو؛ ألنھ حینئٍذ خالف النص الذي قیده بالموضع َ ََ َ ً :
حتى أھل مكة تكون : ، أي)حتى أھل مكة من مكة: (وھم أھل مكة، فقال علیھ الصالة والسالم: بقي النوع الثالث). فإحرامھ من حیث أنشأ(

َنیتھم وإحرامھم من مكة، ھذا في الحج، وجاء ما ُیبیِّن الحكم في العمرة وذلك بأمره علیھ الصالة والسالم لـعائشة أن تخرج إلى الحل، ولذلك 
َ، ولكنھا طلبت التنعیم ألنھ أرفق بھا، واألصل أنھ یخرج إلى أدنى الحل حتى )وهللا ما ذكر التنعیم وال غیره: (ھاتقول عائشة في الروایة عن َ

َیجمع بین الحل والحرم َ إما أن تقول عائشة من أھل المدینة وأمرھا النبي صلى هللا علیھ وسلم أن : ًوبناء على حدیث عائشة أنت بین أمرین. ِ
ِون دلیال على أن أھل المدینة یجوز لھم أن یتركوا ذا الحلیفة وأن یحرموا من طرف مكة وأن یدخلوا مكة ُمحرمین، تخرج إلى الحل، فیك ً

ِّوھذا ال قائل بھ وھو خالف السنة، فإما أن تقول إن عائشة آفاقیة، وإما أن تقول إنھا مكیة، ولیس ھناك فرض ثالث، فأصبحت إما مكیة وإما  َِّ َ ٌَ
ِمرھا أن تخُرج إلى الحل فھْمنا من ھذا أن العمرة ُیجمع فیھا بین الحل والحرم، بخالف الحج فإنھ لو أحرم من الحرم سیخُرج َفلما أ. آفاقیة ِ َ

ُإلى عرفات، وھي خارج حدود الحرم فیجمع بین الحل والحرم في نُسكھ َفالحج یكون إحرامھ من حیث أنشأه، واستثنیت العمرة لورود . َ ِ ْ ُ
َّلصالة والسالم في عائشة تنبیھا من الشرعالنص عنھ علیھ ا -لوال حدیث عائشة ألشكل األمر في عمرة المكي : ولذلك یقول بعض العلماء. ً

ِ؛ ألنھ لو كان ُیحرم من مكانھ وموضعھ كان األفضل لھ أن یطوف بالبیت، وھذا الذي جعل بعض علماء -ِّھذا على القول بأن المكي ال یعتمر
ِ یرى ألھل مكة أن یعتمروا؛ ألنھم یرون أن عمرتھم أن یطوفوا بالبیت؛ ألنھ إذا كان ُیحرم من نفس مكة فاألفضل السلف كـعطاء وغیره ال

ال أدري ھؤالء الذین : ولذلك قال. بدل أن یذھب إلى بیتھ وأن ینوي من بیتھ ویرجع ھذه الخطوات، األفضل أن یقضیھا وھو یطوف بالبیت
َفون الذھاب إلى التنعیم والخطى إلى التنعیمَّیعني یتكل-یذھبون إلى التنعیم  فھذا أفضل وأكمل؛ !  ھال جعلوا ھذه الخطى في الطواف بالبیت-ُ

َفھذا ھو وجھ تشدید بعض السلف في عمرة المكي، وھو یقوى على مذھب من . ألن المقصود من العمرة أن یزور البیت وأن یطوف بالبیت َ َ َْ ْ
َّعھ من مكة، وھو قول ضعیف، لكن لما ألحت عائشة رضي هللا عنھا على النبي صلى هللا علیھ وسلم ِیقول إن المكي ُیحرم من نفس موض َ ٌ-

ّ أذن لھا، وھذا اإللحاح من عائشة كان فیھ خیر للمسلمین، فقد بت في ھذه -ًوكان ال یرد سائال سألھ بأبي وأمي صلوات هللا وسالمھ علیھ َ ِ َ
ِّالمسألة، وبین أن المكي إن نوى ا ِّإن المكي ال یعتمر فإنھ قد یعتمر وُیشرع لھ أن یعتمر، كأن یرید أن : ِلعمرة فإنھ ینویھا من الحل، ولو قلناَّ

َفحتى عند من یقول إن المكي ال یعتمر فقد تكون عمرة عن الغیر، فُیحتاج إلى أن ُیعرف ما . یعتمر عن أبیھ؛ ألنھ حینئٍذ یخرج إلى الحل َ
ِكیف أن المكي ُیحرم من موضعھ، فیستوي حینئٍذ ھو والطائف، فیمكن أي شخص : یعني. یث عائشة ألشكل األمرلوال حد: میقاتھ، فھو یقول

ِّولكن لما جاء حدیث عائشة وأمرھا أن تنزل إلى حدود الحل؛ دل على أن المكي في عمرتھ . وھو یطوف بالبیت أن ینویھا عمرة وھو مكي ّ ِ ِ
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ًفھذا بالنسبة للثالثة األنواع، من كان آفاقیا، ومن كان .  أنھ في نسك الحج قد جمع بین الحل والحرمِال بد أن یجمع بین الحل والحرم، كما
 أو -ھذا في القدیم-یستوي في المكي أن یكون من أھل المساكن . ًدون المواقیت ولیس من أھل مكة، ومن كان داخال في حدود حرم مكة

 في القدیم كان ھناك المساكن، وھي مكة القدیمة التي ھي بمساكنھا، وكان اإلنسان إذا ضواحي مكة التي ال تخرج عن حدود الحرم، ألنھ
َوصل إلى قبور المعاله لم یجد مساكن، ویبدأ في ُمنقطع الطریق، ولذلك یقولون َ أما یومنا . أھل مكة ومن في حكمھم ممن ھم داخل الحرم: ْ

ًكة وذي طوى، وھو الوادي المعروف الذي یسمى اآلن بالزاھر، فھذا الوادي كان قدیما ھذا تكاد تكون مكة ممتلئة، ولھذا یقول العلماء أھل م ِ
 .......أھل مكة ومن في حكمھم ممن ھم داخل حدود الحرم: فیھ زروع ومساكن فكانوا یقولون

 
 میقات الحج الزماني وأحكامھ

 
 

َ أن فرغ رحمھ هللا من بیان میقات الحج المكاني، شرع في بیان بعد]. وأشھر الحج شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة] :قال رحمھ هللا َ
ٌالحج أشُھر مْعلومات : ّمیقات الحج الزماني، ومیقات الحج الزماني دل علیھ الكتاب في قولھ سبحانھ َ َ َُ ٌْ ْ َ َّ، وحده رسول هللا صلى هللا ]197:البقرة[ُّ َ

، وھذا في یوم عید األضحى صبیحة یوم النحر، )ى صالتنا ھذه ووقف موقفنا ھذاَّمن صل: (ًعلیھ وسلم ابتداء، فقال علیھ الصالة والسالم 
، )ووقف موقفنا ھذا، وكان قد أتى عرفات أي ساعة من لیل أو نھار، فقد تم حجھ وقضى تفثھ(، یعني بمزدلفة )من صلى صالتنا ھذه: (فقولھ

ٌاشر، وفي الحقیقة عشر من ذي الحجة لیست بكاملھا داخلة في المیقات؛ فكأنھ جعل میقات الزمان ینتھي بطلوع الفجر من صبیحة الیوم الع
ًوھكذا لو أْحرم ولكن لم یدرك الوقوف بعرفة لحظة قبل طلوع . ألنھ لو أحرم بعد طلوع الفجر الصادق في یوم العید لم یصح إحرامھ بالحج َ َ

ّام القادم، وعلیھ دم كما ھو قضاء عمر في ھبار بن األسود لما فاتھ َّالفجر من صبیحة یوم النحر، فحینئٍذ یتحلل بعمرة ویقضي حجھ من الع
الشاھد أن ھذا المیقات میقات زماني، وتعبیر الفقھاء بذكر عشر من ذي الحجة لیس المراد أنھ یمكن أن ینوي الحج في الیوم العاشر؛ . الحج

َّألنھ ال یتأتى منھ ذلك، لكن ھذا من دقة العلماء رحمة هللا علیھم  بمغیب الشمس، فاألصل أن تسع من - یوم عرفة- فإنھ ینتھي الیوم التاسع .ِ
ِذي الحجة تنتھي بمغیب الشمس، لكن لما مد الشرع الموقف إلى طلوع الفجر دخل الیوم العاشر؛ لكن لم یدخل بكمالھ، وإنما دخل بصورة  َّ َّ َ

 سبیل التنبیھ على لیلة النحر أنھا داخلة في اإلحرام فیجوز لك أن ٌوعشر من ذي الحجة، على: فكذلك یقولون. مؤقتة محددة معروفة معھودة
ُّتحرم وأن تقف بعرفة وتكون مدركا للحج، ال أن العشر بتمامھا وكمالھا تعتبر محال للنُسك، فھذا ال یقول بھ أحد ً ُ ً َُ لو جاء صبیحة یوم العید . ِ

ْرة أو یفُسد إحرامھ؟ وجھان مشھوران عند العلماء رحمة هللا علیھم إذا لم ًلبیك حجا لم ینعقد حجھ، وھل تنقلب عم: بعد طلوع الفجر وقال َ
فالیوم تسبقھ لیلتھ ثم بعد ذلك النھار، ولكن . ٌعشر من ذي الحجة، ألن كل یوم عشیتھ في اللیلة التي تسبقھ: لكن قالوا. یكن الزمان زمان حج

رمي الجمار یستمر في أیام : ة عرفة، وھذا الذي دعا بعض العلماء أن یقولفي یوم عرفة یكون العكس، حیث یكون النھار ثم بعد ذلك عشی
ّالتشریق إلى طلوع الفجر، فسحب اللیالي فجعل لیلة الحادي عشر لما بعد، ألن لیلة النحر تكون في لیلة التاسع حكما، ولذلك صح فیھا  َ َ ًَ

بیحة الحادي عشر وحینئٍذ كأنك سحبت لیلة الحادي عشر إلى العاشر، اإلحرام، ثم في یوم العید ترمى جمرة العقبة إلى طلوع الفجر من ص
ثم تسحب لیلة الثاني عشر للحادي عشر، وتسحب لیلة الثالث عشر للثاني عشر، ھذا بالنسبة لمن یقول بأن الرمي یستمر إلى طلوع الفجر، 

فھذا .. ٌوھذا ھو السر في قول العلماء وعشر من ذي الحجةفكأنھم رأوا أن استمرار الوقوف إلى طلوع الفجر صبیحة یوم النحر یقوي ھذا، 
بمعنى أنھ إذا طاف طواف اإلفاضة قبل مغیب شمس آخر .. شوال وذو القعدة وذو الحجة: وانتھاء الحج لھ میقات آخر. بالنسبة البتداء الحج

أوقعھ بعد مغیب شمس آخر یوم من ذي الحجة؛ فحینئٍذ یوم من ذي الحجة فإنھ ال فدیة علیھ؛ ألن الركن وقع في المیقات الزماني، وأما إذا 
َیكون أشبھ بالقضاء ویلزمھ دم جبران لھذا النقص ُشوال وذي القعدة وعشر من ذي الحجة؛ فقْصدھم االبتداء : فحینئٍذ إذا قالوا أشھر الحج. َ َ

فیقع بعض األحیان لبس، حتى .  وذو القعدة وذو الحجةشوال: إتمام المنسك یقولون: الدخول بنیة النسك، وإن أرادوا التمام والكمال أي: أي
ٌكیف یقولون إنھا شوال وذو القعدة وذو الحجة كاملة؟ وكیف ُیقال إنھا شوال وذو القعدة وعشر من : إن بعض طالب العلم قد یستغرب یقول

ًذي الحجة؟ فوجھھا أنھ تارة ُیؤقت الحج ابتداء، وتارة یؤقت الحج انتھاء َّ ًَّ َّالخالف فیمن أخر طواف اإلفاضة؛ ألن بعض العلماء یرى وفائدة . ً َ
ًعشر من ذي الحجة تأقیتا، أنھ یلزم أنھ لو طاف طواف اإلفاضة في الیوم األول من أیام التشریق لزمھ دم؛ ألنھم یرون أنھ ال : أنك إذا قلت ِ

َبد من إیقاعھ في یوم النحر، ألن النبي صلى هللا علیھ وسلم أوقعھ في یوم ال ًنحر، وحینئٍذ یرونھ تأقیتا وإلزاما بیوم النحرَ ً ِ....... 
 

 األسئلة
 
 

...... 
 

 حكم من أحرم بعد المیقات ثم عاد إلى المیقات وأحرم
 
 

، والصالة والسالم على رسول هللا، وعلى آلھ : من أحرم دون المیقات ثم عاد إلى المیقات فماذا یفعل؟ الجواب: السؤال باسم هللا، الحمد 
أنھ ال یسقط عنھ : القول األول: َّمن أحرم دون المیقات ثم رجع إلى المیقات وأحرم وجدد النیة للعلماء فیھ قوالن: أما بعد. بحھ ومن واالهوص

ًالدم وأن إحرامھ انعقد من دون المیقات، وحینئٍذ ال یفیده الرجوع شیئا، وال ُیسقط عنھ الدم سواء كان ناسیا أو متعمدا ً ًً  وبعد أن َفلو نسي. ِ
ًجاوز المیقات تذكر فأحرم ثم رجع، أو قصد أن یجاوز المیقات فأحرم ُمجاوزا للمیقات، ففي كلتا الحالتین یلزمھ الدم رجع أو لم یرجع، وھذا  َ َ َ َ َ ََ ََ َّ
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ًھو الصحیح؛ ألنھ نوى وقد لزمھ اإلحرام بالنیة؛ ألنھ إذا لبى ونوى فقد دخل في النسك إجماعا، فحینئٍذ یكون رج وعھ بعد انعقاد اإلحرام، َّ
ًوانعقاد اإلحرام كان بعد المیقات، وبناء على ذلك یلزمھ الدم، وال یفیده الرجوع شیئا؛ ألنھ ال یرفع الثابت، بدلیل أنھم حكموا بكونھ محرما،  ً ً

معنى ذلك أن اإلحرام قد انعقد ًفباإلجماع أنھ لو مضى لوجھھ صح إحرامھ، إذا . واإلحرام منعقد بالموضع الذي أحرم منھ من دون المیقات
ِوأن الرجوع ال یغني شیئا، وإذا كان اإلحرام منعقدا فاإلخالل موجود، فیكون رجوعھ لما بعد ذلك ال یرفع الثابت والباقي، فلزمھ الدم من ھذا  ً ً

َإذا رجع ملبیا سقط عنھ الدم، وھذا القول لبعض أصحاب اإلمام أبي حنیف: وقال بعض العلماء. الوجھ َ ة وھو قول مرجوح، والصحیح أن الدم ً
ًال یسقط بأي حال ما دام أنھ قد أحرم ونوى، سواء رجع أو لم یرجع، وھو أصح أقوال العلماء   .وهللا تعالى أعلم. َ

 
 
 
 

 سبب إعمال المسامتة في المواقیت المكانیة
 
 

ِأشكل علي أن المواقیت أماكن خصصھا الشرع ولكننا نعمل المسام: السؤال َّ القیاس حجة، : تھ، فھل المسامتھ من باب القیاس؟ الجوابَُّ
َوالشرع اعتبر القیاس، فالنبي صلى هللا علیھ وسلم لما سألتھ المرأة أن تحج عن أمھا قال َ ِأرأیت لو كان على أمِّك دین أكنت قاضیتھ؟ قالت: (َ ِ ُِ :

ما : نعم، قال: ھل لك من إبل؟ قال: ً امرأتي ولدت غالما أسود، قالإن! یا رسول هللا: (فجاء رجل فقال). فدین هللا أحق أن یقضى: نعم، قال
فلعل ابنك ھذا نزعھ : لعلھ نزعھا عرق، قال: فأنى كان ذلك؟ قال: ًإن فیھا لورقا، قال: ھل فیھا من أورق؟ قال: ُحُمر، قال: ألوانھا؟ قال

َأرأیت لو وضعھا في الحرام : (لك لما قال علیھ الصالة والسالمكذ. فقاس دفع الشبھة إلسقاط القذف على الحیوان، وھذا قیاس صحیح) عرق
َّفالشاھد أن الشرع یعتبر القیاس حجة، والرجل ھنا في منطقة ال یستطیع أن یمر فیھا بذي الحلیفة، . ، فھذا یدل على القیاس)أكان علیھ ورز

ًولكنھ ُیسامت ذا الحلیفة تماما، فحینئٍذ نقول ِلحلیفة یعتبر المسافة التي تسامتّحكمھ حكم من مر بذي ا: ِ َ إنھ إذا ركب الطائرة : ألسنا نقول. َ
وركب السیارة أنھ بمجرد المحاذاة یلبِّي؟ فالمحاذاة كالمسامتھ ال یوجد فرق ما دام أنھ في نفس الجھة، فكأن الشرع قصد أن ال یمر من ھذه 

َالجھة إال وقد أحرم، فیكون العبرة بالسمت والجھة، وحینئٍذ ن َّوھذا نظر صحیح وقیاس صحیح، فتصور . قول بالسمت ألن الشرع یشھد لھَ
َاآلن لو أن الشرع أراد أن ُیحدد المواقیت فھو  َ بالنسبة للمدینة میقاتھا ذو الحلیفة، : ًمثال.  بین أمرین-بالقسمة العقلیة والفرض العقلي كتشریع-َّ

إما أن یحدد جھة : بعمائة كیلو التي بین مكة وذي الحلیفة، فھو فیھا بین أمرینوھي تبعد عن مكة عشر مراحل لعشرة أیام، فبالنسبة لألر
: ِّالمدینة ثم یذكر ما یسامت جھة المدینة من القرى والمنازل، فیأتي النص من النبي صلى هللا علیھ وسلم ُیعدد ھذه القرى والمنازل ویقول

یلزم ھؤالء الذین یأتون من : الطریق الثانیة أن یقول. ع القرى التي تسامتھاالمواقیت ذو الحلیفة وكذا وكذا وكذا وكذا، حتى یذكر جمی
ال یصح إحرام ألھل المدینة ومن كان بجوارھم أو من سامتھم إال من ذي : الجھات البعیدة أن یذھبوا ویتحولوا إلى المدینة، وحینئٍذ كأنھ یقول

َالحلیفة، والنص لم یأت بھذه الصفة، بل وقت رسول هللا َّ ِ صلى هللا علیھ وسلم ألھل المدینة ذا الحلیفة، وسكت عن غیرھم حتى یجتھد العلماء َ َ ََ ََ
َّفیثابوا على اجتھادھم، فنزلوا غیر المنصوص علیھ على المنصوص علیھ، وألحقوا المسكوت عنھ بالمنطوق بھ، ورأوا أن الشرع نبھ بھذا  َّ َ ََّ َُ َ

َمن سامت المدینة یْعتبر سْمت : ًوبناء علیھ فإننا نقول. مئن النفس إلى أنھم یأخذون حكم أھل المدینةًعلى ھذا، وحینئٍذ یكون الُحكم واحدا، وتط َ َ َ َ َِ َ
ٍالمدینة واقعة شمال مكة، فھو في شمال منحرف : ًلكن لو كان في جھة غیر جھة المدینة، مثال. َّذي الحلیفة إذا كان في الطریق على السْمت

أنت بین أمرین، إما أن یكون تدخل على محاذاة سمت المدینة : ھ ال یمر بمیقات المشرق؛ فحینئٍذ نقول لھ ولكن- شمال شرق- إلى الشرق 
ِفتحرم عند دخول الطریق، مثل الذین ھم في شرق الخط السریع  ال یلزمك اإلحرام ما لم تدخل في الخط حتى : َكالمْھد فنقول) خط المدینة(ُ

ِ أن تحرم بدخولك، لقولھ علیھ الصالة والسالمتكون بسمت أھل المدینة فیلزمك حینئٍذ أما إذا كان على ). فمن كان دون ذلك فمن حیث أنشأ: (ُ
َّنفس السمت كالیتمة ووادي الفْرع ونحوھا، فقد بینا حكمھ وأنھ یحرم من موضعھ، وهللا تعالى أعلم ُ.  

 
 
 
 

 میقات أھل الطائف
 
 

َھل میقات وادي مْحرم مسامت لقرن ال: السؤال َمنازل؟ وأھل الطائف بالخیار بأن یحرموا من قرن المنازل أو وادي مْحرم؟ الجوابَ .. نعم: َ
ھم یقولون أنھ بالمحاذاة، خاصة بالمراحل على التقدیر القدیم أن المرحلة مسیرة یوم ولیلة، وفي حكم ُبْعد قرن المنازل وذات عرق عن مكة، 

َ أحرموا من وادي مْحرم وإن شاءوا أحرموا من السیل، ولكنھم إن أحرموا من وادي مْحرم وھؤالء یعتبرون بالسمت والمحاذاة، فإن شاُءوا َ َ َ ِ
  .وهللا تعالى أعلم. فإنھ ینعقد إحرامھم ویصح
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 حكم تجدید اإلحرام عند المیقات لمن أحرم قبل المیقات
 
 

التجدید الزم، ألن النبي صلى هللا علیھ : لتجدید واجب؟ الجوابَذكرتم أن من أحرم قبل المیقات فإنھ یجدد إذا مر بالمیقات، فھل ا: السؤال
، فأقتھ وحدده، وال یصح )خذوا عني مناسككم: (َّوسلم وقت، وھذا التأقیت على سبیل التحدید، وفعل ذلك رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم وقال

  . وهللا تعالى أعلمًأن یمر بالمیقات دون أن یجدد نیتھ باإلحرام بالعمرة والحج أو بھما معا،
 
 
 
 

 میقات من خرج إلى الطائف بعد أن نوى الحج في مكة
 
 

َرجل نوى الحج من مكة ثم خرج إلى الطائف لزیارة أھلھ ثم أحرم من میقات أھل الطائف ماذا عن ھذا اإلحرام؟ الجواب: السؤال أن المكي : َ
َّات أھل الطائف، والسبب في ذلك أنھ یتمحض سفره الثاني للنسك وقد مر إذا نوى الحج ثم انطلق إلى الطائف فیجب علیھ أن یحرم من میق

ِبالطائف فأخذ حكم أھلھا، فیلزمھ حینئٍذ أن یحرم من میقات أھلھا، وھكذا لو خرج إلى المدینة أو إلى جدة، فإنھ یلزمھ أن ُیحرم من میقات 
َد ھذه النیة إال وقد أْحرم بالنسك الذي أرادهالمدینة أو أن یحرم من جدة؛ ألنھ ال یصح منھ أن یدخل إلى مكة بع   .وهللا تعالى أعلم. َ

 
 
 
 

 حكم من أحرم من المیقات ثم رجع إلى دون المیقات لعذر
 
 

ِوھو أنھ قدم من القصیم بالطائرة وأحرم فیھا لما حاذى المیقات، لكن الطائرة لم تستطع الھبوط : ًھذا سائل یعرض مسألة وقعت لھ: السؤال َ
ًمن أحرم ثم رجع إلى دون المواقیت فال یزال ُمْحرما وحینئٍذ یبقى : ًة نظرا لألحوال الجویة وھبطت في المدینة، فماذا یفعل؟ الجوابفي جد ِ

إن من أحرم دون المواقیت ورجع ثانیة لم یسقط عنھ : ٍبإحرامھ، وإذا رجع إلى مكة یرجع باإلحرام األول وال یلزمھ إحرام ثان، ولذلك قلنا
ًأما الدلیل على كونھ ال یزال متلبسا فظاھر . ً، وھكذا الحال بالنسبة لمن أحرم فطرأ علیھ العذر فرجع، فإنھ ال یزال متلبسا باإلحرام األولالدم

ِوأتموا الحج والُعْمرة  : قولھ سبحانھ َِّ َ َ َ َ َْ َّْ ُّ ِ في السفر األول ونوى انعقدت ، ووجھ الداللة من ھذه اآلیة الكریمة أنھ لما مر بالمیقات ]196:البقرة[َ
، فحینئٍذ ال تدخل عمرة ثانیة وال تدخل حجة ثانیة، أي : ِنیتھ وصحت وثبتت، فتوجھ علیھ خطاب الشرع أن ُیتم ھذا الحج ویتم ھذه العمرة 

  .وهللا تعالى أعلم. ه بشيءُّال تدخل نیة عمرة وحجة ثانیة فوق النیة األولى، بل یبقى بإحرامھ األول، ورجوعھ إلى دون المواقیت ال یضر
 
 
 
 

 میقات من نوى أن یحج عن غیره نافلة
 
 

ِھل یلزم من حج عن غیره نافلة أن یرجع من حیث فرض علیھ الحج، أم یختص ذلك بالحج في الفریضة؟ الجواب: السؤال یختص ذلك : ُ
َوى أن یحج عنھ نافلة فمن حیث أنشأ نیتھ، فأصبحت النیة بحج الفریضة أما بالنسبة للنافلة فإنھ من حیث أنشأ، والسبب في ذلك أنھ إذا ن

َّبالنسك ناشئة بخالف النیة المستقرة في الذمة، فإنھ إذا مات وقد قصر في حجھ من المدینة فقد توجھ علیھ خطاب الشرع أن یحج من المدینة، 
  .هللا تعالى أعلمو. وحینئٍذ یلزم من حج عنھ أن یحج من میقات المدینة وال ینتقل إلى ما دون ذلك

 
 
 
 

 المعتبر في محرم المرأة في السفر
 
 

ًالعبرة في المحرم في السفر أن یكون قویا على الدفع، : ما مقدار السن المعتبر في المحرم حتى یصح للمرأة أن تسافر معھ؟ الجواب: السؤال
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ت مقصود الشر َأما إذا كان عاجزا ومن الُحطمة الذین ال یدفعون فھذا ُیفوِّ َ ًع، فمثال لو كان مشلوال فمثل ھذا بعض العلماء یعتبره محرما ً ً ً
ت مقصود الشرع، قالوا ًفلو سافرت بصبي صغیر ال یدفع فإنھ ال ُیعتبر محرما موجبا لحل السفر، والسبب في ذلك أن : َللسفر لكنھ ُیفوِّ ً َ َ ْ َ

ن وھو ا وال بد أن . لذي دون البلوغ فإن وجوده وعدمھ على حد سواءمقصود الشرع من وجود المحرم أن یدفع عنھا، فإذا كان صغیر السِّ
ًیكون المحرم من الرجال، ویكون قادرا على الدفع، بحیث لو طرأ على المرأة من یؤذیھا أو یتعرض لھا، أو تعبت المرأة واحتاجت إلى 

ًمعونتھ أو أن یحفظھا؛ فإنھ یكون جلدا قویا على ذلك أما إذا كان مشلوال أو كان صغی ً وجوده وعدمھ على حد سواء، وال بد من وجود  ًرا فھذاً
ًالمحرم الذي یدفع، وعلیھ فالصغیر ال یجزئ بالحج والنسك إذا لم تجد غیره وال بد أن یكون المحرم بالغا قادرا على الدفع عنھا؛ ألن مقصود  ً

  .وهللا تعالى أعلم. الشرع ھو حصول دفع الضرر عن المرأة
 
 
 
 

 ًما للمرأة في السفر للحجحكم كون المرأة محر
 
 

ما حكم سفر العمة مع ابن أخیھا وأن تصطحب معھا بناتھا، فھل تعتبر األم بمثابة المحرم لبناتھا وذلك في رفع الحرج ومشروعیة : السؤال
ًت ذكرا ورجالًنعم األم تكون محرما لبناتھا إذا انقلب: السفر، ومثل ذلك سفر الزوجة مع زوجھا بصحبة أختھا ونحو ذلك؟ الجواب كیف ! ً

یسافر مع عمتھ ومعھا بناتھا، فاألم : ًفالمحرم ال یكون إال رجال فھذا من غرائب ما یكون عند بعض العامة، یقولون! ندخل ھذا في ھذا؟
ًا للمرأة، المراد محرم لبناتھا وھو محرم للعمة، وھذا ال شك أنھ من غرائب ما یكون من الفقھ، ولم یقل أحد بھذا؛ ألن المرأة ال تكون محرم

. ً، فإذا انقلبت األم ذكرا فنعم)ذات(، ما قال )ال یحل المرأة تؤمن با والیوم اآلخر أن تسافر مسیرة یوم إال ومعھا ذو محرم: (وجود الرجل
 تسافر الزوجة ومعھا أختھا أما ما ذكره السائل فال یقول بھ أحد، وال یعتد بھ أحد، وقد انتشر عند بعض الناس الیوم أن المرأة للمرأة محرم،

أو بنت أختھا، فالزوجة محرم أختھا أو بنت أختھا، والزوج محرم للزوجة، على ھذا یصح أن تسافر مائة امرأة وكل امرأة معھا امرأة 
 واحدة محرم محرم، یعني یجوز لھا أن تنكشف علیھا وتصافحھا وتكون معھا، ثم یسافرون بذكر واحد محرم لواحدة، وتكون بقیة النساء كل

َوعلى العموم فال بد من وجود الذكر، الرجل مْحرم لعمتھ وأما بنات العمة فأجانب، وال یصح سفرھن مع . لمن معھا، ھذا ما یقول بھ أحد َ
  .وهللا تعالى أعلم. أمھن إال بوجود أخ أو بوجود محرم منھن

 
 
 
 

 حكم من اعتمرت ونسیت التقصیر وھي متزوجة
 
 

ر ولم تذكر إال بعد أسبوعین وھي متزوجة، فماذا تفعل؟ الجوابامرأة اعت: السؤال َمرت ونسیت أن تقصِّ من أحرم بالعمرة أو الحج ولم : ُ
ر ففي العمرة ال یزال متلبسا بمحظورات اإلحرام حتى یتحلل كما سن هللا عز وجل وشرع، فإذا تركت المرأة التحلل  َّیتحلل ونسي أن ُیقصِّ َ ً َ

ًورات تفرع الحكم على الوقوع في المحظورات نسیانا، فما كان منھا ال ینجبر كقص األظافر وقص الشعر ونحو ذلك ناسیة ثم أصابت المحظ
َّفھذا تلزم فیھ فدیة، وما كان منھا منجبرا كالطیب ُیغسل وُیزال فحینئٍذ یسقط بالنسیان على القول بأن النسیان ُینزل منزلة الجھل لحدیث  َ ً

ر حتى تخرج من العمرة األولى وتتحلل؛ ألن العمرة الفاسدة تتم؛ ألنھ إذا وقع فعلى ھذا لو . الجعرانة َجامعھا زوجھا فسَدت عمرتھا، وتقصِّ َُ ُ َ
ُالجماع قبل التقصیر فإنھ ُیفسد العمرة، ویدخل في ذلك أن تكون ناسیة لھ أو متعمدة لھ، ألنھا ال تتحلل من نُسكھا الذي دخلت فیھ إال بتقصیر،  ِْ

ر فإنھا حكمھا حكم من جامع وحینئٍذ ك َونھا طافت وسعت ال ُیخرجھا من الحرمة التي ھي فیھا، فإن وقعت إصابة زوجھا لھا قبل أن تقصِّ ُ ِ
َأھلھ قبل أن یتحلل من العمرة، فتتم العمرة األولى بالتحلل منھا، وقد أجمع العلماء على أن فاسد الحج والعمرة ُیتم، لظاھر قولھ تعالى ِ ِ ُّوأتم: ُ ِ َ وا َ

ِالحج والُعْمرة   َِّ َ َ َ َْ ً، فتتم ھذه العمرة الفاسدة إن جامعھا زوجھا، ثم تأتي بعمرة بدال عن ھذه العمرة، ویلزمھا الدم جبرانا لوطئ ]196:البقرة[َّْ ًُ
  .وآخر دعوانا أن الحمد  رب العالمین وصلى هللا وسلم على نبینا محمد. زوجھا لھا

 
 
 
 

 اب اإلحرام ب-شرح زاد المستقنع 
ًشرع هللا سبحانھ وتعالى اإلحرام وجعلھ نیة لنسك الحج أو العمرة، وجعل لھ أحكاما وسننا بینتھا سنة النبي صلى هللا علیھ وسلم، ومن أھمھا ً :

ع لھم مناسك ّومن رحمتھ تعالى بعباده أن نو. حكم الغسل والطیب قبل اإلحرام، والمخیط المنھي عن لبسھ للمحرم، واللباس الخاص بالمحرم
 .َّالحج لتكون مالئمة ألحوال العباد وقدراتھم، وبین السبیل والطریق للمرأة الحائض إذا خشیت فوات الحج

 صفة اإلحرام
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. بسم هللا الرحمن الرحیم الحمد  رب العالمین، والصالة والسالم على أشرف األنبیاء والمرسلین، سیدنا محمد وعلى آلھ وصحبھ أجمعین
بعد أن بین لنا المصنف األحكام المتعلقة بمواقیت الحج والعمرة، ناسب أن یبین ھدي ] باب اإلحرام: [فیقول المصنف رحمھ هللا: دأما بع

الحج أو العمرة  رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم، وما یتفرع علیھ من المسائل واألحكام المتعلقة باإلحرام؛ ألن اإلنسان إذا خرج من بیتھ یرید
َّا معا، فإنھ أول ما یكون من أمره أن یصل إلى المیقات، فبین المؤلف أحكام المواقیت، ثم بعد أن بین ما ھي المواقیت شرع في بیان أو ھم َّ ً

أحرم الرجل : مأخوذ من قولھم: واإلحرام). باب اإلحرام: (صفة اإلحرام، وكیف یدخل اإلنسان في نسك الحج ونسك العمرة، فقال رحمھ هللا
ًحراما فھو محرم، إذا دخل في الحرمة، وأحرم الرجل إذا دخل في الحرمات، سواء كانت زمانیة كاألشھر الحرم، أو كانت مكانیة یحرم إ

ٌھو ساكن : ھو حرمي، أي: أنھ دخل داخل الحرم، وتقول: أحرم، بمعنى: كحدود حرم مكة والمدینة، فتقول للرجل إذا دخل حدود حرم مكة
ومراد العلماء بقولھم . ًأحرم إذا دخل في الحرمات كأنجد إذا دخل نجدا، وأتھم إذا دخل تھامة: لعرب تقولوا. داخل حدود حرم مكة

ًنیة أحد النسكین أو ھما معا، إما الحج وإما العمرة، فإن كانت نیتھ أن یدخل في الحج فھو حاج، وإن كانت نیتھ أن یدخل في ): اإلحرام(
في ھذا الموضع سأذكر لك جملة من المسائل : أي) باب اإلحرام: (یقول رحمھ هللا.  فھو حاج قارن لحجھًالعمرة فھو معتمر، وإن نواھما معا

واألحكام المتعلقة بكیفیة اإلحرام والدخول في نسك الحج ونسك العمرة، وذلك أن الدخول في نسك الحج والعمرة یفتقر إلى نیة مخصوصة، 
ً أن یراعي أمورا فرضھا هللا عز وجل علیھ، وأن یتقي أمورا حرمھا هللا علیھ، وھي -ج أو العمرةأعني الح-وینبغي لمن دخل في ھذه العبادة  ً

 ...... .التي تسمى بمحظورات اإلحرام، فاإلحرام كأنھ حد للدخول في ھذه العبادة
 

 أھمیة اإلحرام والتلبس بنیة النسك
 
 

نیة الدخول في الحج أو الدخول في العمرة أو ھما : أي. نیة النسك: -معاشر الفقھاءفي عرفنا -اإلحرام ]. اإلحرام نیة النسك: [قولھ رحمھ هللا
ِمعا، ولیس مجرد كون اإلنسان یخرج من بیتھ للحج والعمرة كاٍف، فقد تخرج من بیتك وأنت ترید الحج والعمرة، ولكن ال یحصل بھذه النیة  ً

 في المدینة أو في الریاض فخرجت من المدینة إلى ذي الحلیفة، فإنھ منذ خروجك من لو كنت: مثال ذلك. إنك محرم: ُالنیة المعتبرة، وال یقال
ًبیتك قبل المیقات وأنت ناو للحج أو العمرة أو ھما معا فلیست ھذه نیة، ولكن الدخول ال یكون إال في المیقات، وحینئٍذ یصدق علیك أنك قد  ٍ

  .تلبست بالنسك
 
 
 
 

 حكم الغسل لإلحرام
 
 

من ھدي رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم أن یغتسل، فأول ما یبدأ بھ اإلنسان إذا أراد الحج أو العمرة أن : أي] مریده غسل أو تیممسن ل: [قولھ
یغتسل لحجھ أو عمرتھ؛ ألنھ ثبت عن النبي صلى هللا علیھ وسلم في الحدیث الصحیح أنھ اغتسل في الوادي المبارك، وھو وادي العقیق، 

الناس الیوم بوادي عروة، وموضعھ أبیار علي، فاغتسل في ذي الحلیفة، وقد طاف على نسائھ صلوات هللا وسالمھ علیھ، وھو الذي یسمیھ 
أن اإلنسان إذا دخل في الحج والعمرة قد تمضي علیھ : والسبب في االغتسال. ثم بعد ذلك تطیب واغتسل وتنظف صلوات هللا وسالمھ علیھ

انظروا إلى عبادي، : (ال یتطیب، وال یقلم أظافره وال یقص شعره، فھو مظنة الشعث، ولذلك جاء في األثرأیام وھو متلبس بھذه العبادة و
ًأتوني شعثا غبرا ، خاصة في األزمنة القدیمة، حیث كان بین میقات المدینة وبین مكة ما یقرب من عشر مراحل یسیرونھا عشرة أیام )ً

رر الناس من حولھ، وإذا شھد الجماعات أو الصالة مع الناس آذاھم برائحتھ وببخره، ولذلك باإلبل، وحینئٍذ یتضرر ویتضرر من معھ، ویتض
وھذا االغتسال في حق الحائض والنفساء آكد، حتى ذھب جمع من العلماء رحمة هللا علیھم إلى أنھ یجب علیھا؛ ألن النبي . سن لھ أن یغتسل

.  ذكره- إن شاء هللا-  عنھا وأرضاھا، والسبب في ذلك وجود القذر كما سیأتي صلى هللا علیھ وسلم أمر بذلك أسماء بنت عمیس رضي هللا
ًفیسن للمحرم أن یغتسل فیزیل ما یعلق ببدنھ من الروائح الكریھة واألوساخ، فیكون طیبا في بدنھ، ویدخل لھذه العبادة على أتم الصفات 

مرة ونزل في میقاتھ، وأراد أن یغتسل وتجرد من مخیطھ؛ یتذكر حینما یجرد كأن اإلنسان إذا أراد الحج أو الع: قال بعض العلماء. وأكملھا
من الدنیا ویخرج منھا صفر الیدین إال من رحمة هللا عز وجل، فحینما یغتسل إلحرامھ ویتجرد وھو بقوتھ واختیاره كأن ھذه بدایة العظة لھ، 

ًھ نفعا وال ضرا وال موتا وال حیاة وال نشوراإذ یتذكر حینما ینزع من الدنیا وینزع من بین أھلھ ال یملك لنفس ً ً إذا لم ] أو تیمم لعدم: [قولھ. ً
ًیستطع االغتسال لمرض أو لعدم وجود الماء، أو كان الزمان باردا شدید البرد، وال یستطیع أن یدفئ الماء، أو یستطیع أن یدفئ الماء ولكنھ 

ال یتیمم؛ ألن : وقال بعضھم. اء، فحینئٍذ یعدل إلى التیمم، وھو أحد قولي العلماءیخشى إذا اغتسل ولبس ثیاب اإلحرام أن ال یحسن االستدف
ًالمقصود من الغسل النظافة، والتیمم ال ینظف، حسا، بخالف ما إذا اغتسل فإنھ ینقي بدنھ، ولكال القولین وجھ، فمن تیمم فال حرج علیھ، 

  .ومن ترك التیمم فال حرج علیھ
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 مكیفیة التنظف لإلحرا
 
 

التنظف یكون بتقلیم األظفار، وقص الشعر من رأسھ إذا كان یخشى طولھ، وھكذا بالنسبة للشعر الذي یكون في بدنھ، فینتف ] وتنظف: [قولھ
ًإبطھ ویحلق عانتھ، ونحو ذلك من األمور التي یتھیأ بھا البدن على أحسن وأفضل الھیئات وأكملھا؛ تشریفا لھذه العبادة وتأسیا برسول هللا ً 

  .صلى هللا علیھ وسلم
 
 
 
 

 حكم التطیب لإلحرام
 
 

ًما طاب ریحھ، وسمي الطیب طیبا لطیب رائحتھ، وھذا ھو ھدي رسول هللا صلى هللا : یسن لھ أن یتطیب، والطیب: أي]: وتطیب: [قولھ
هللا عنھا وأرضاھا في حلھ قبل حرمھ، علیھ وسلم، فھو أطیب الطیبین بأبي وأمي صلوات هللا وسالمھ علیھ، طیبتھ أم المؤمنین عائشة رضي 

ھل یضع الطیب في بدنھ قبل الغسل أو بعد : مسألة. ولحرمھ قبل أن یطوف بالبیت، فدل على أن السنة لمن أراد أن یحج أو یعتمر أن یتطیب
من الطیب؛ فإنھ مغتفر بإجماع الغسل؟ أجمع العلماء على أنھ یجوز لإلنسان أن یتطیب في بدنھ قبل الغسل، ثم إذا غسل بدنھ فإن بقي شيء 

فمذھب الشافعیة والحنابلة وأھل الحدیث أن من . قبل أن یدخل في النسك: العلماء، ولكن الخالف فیما لو اغتسل ثم تطیب قبل أن ینوي، أي
یتطیب  حنفیة إلى أنھوذھب المالكیة وال. السنة أن یغتسل ثم یضع الطیب في بدنھ، وال بأس أن یكون الطیب في شعره أو صدره أو مغابنھ

ًأوال ثم یغتسل، فإن بقي بعد غسلھ شيء فھو مغتفر، وعلى ھذا فإن أصحاب القول الثاني ال یجیزون أن یتطیب بعد الغسل، وكأنھم یرون أنھ 
طیبت : (والصحیح أنھ یجوز أن یتطیب قبل الغسل وبعده؛ ألن أم المؤمنین رضي هللا عنھا كما في صحیح مسلم قالت. مغتفر بعد غسلھ

ثم إذا وضع الطیب في بدنھ فإن كان في أعالي البدن . وھذا یشمل ما بعد الغسل وقبل النیة) رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم لحلھ قبل حرمھ
ره، كالرأس، أو في المواضع التي ال یحتك بھا الثوب فال إشكال، وال حرج علیھ أن یبقى أثر الطیب في بدنھ، كأن تبقى صفرة الطیب في شع

كنت أرى وبیص الطیب في مفرق رسول هللا علیھ وسلم وھو : (أو على صدره أو نحو ذلك؛ وذلك ألن أم المؤمنین رضي هللا عنھا قالت
مفرقھ في أصل الشعر، فدل على أنھ یجوز أن یبقى الطیب بعد الغسل وبعد :  ألنھ كان یفرق شعره نصفین، وقیل- لمعان الطیب: أي-) محرم

أما لو تطیب في صدره وعلق . تلزمھ الفدیة: ھذا الطیب وعاد إلى البدن بعد سقوطھ، فحینئٍذ قال بعض العلماء ذا سقط شيء منالنیة، ولكن إ
ً أو تطیب على أسفل بدنھ ومغابنھ فتعلق بالرداء، فحینئٍذ إن كان الرداء باقیا علیھ ولم ینزعھ فال -الذي ھو الرداء-الطیب بثوب اإلحرام 

ًذا نزع الرداء عنھ فإنھ ال یعیده مرة ثانیة؛ ألنھ یغتفر استصحابا ما ال یغتفر استئنافا، لكن لو خلع الرداء المطیب عنھ ثم أراد إشكال، ولكن إ ً
یغتفر إصابة الطیب للثوب، ألنھ لما رئي على رسول هللا : ًلبسھ فكأنھ یلبس بعد إحرامھ ثیابا مسھا الزعفران والورس، ھذا عند من یقول

ولكن األحوط واألكمل أن یتحفظ من إصابة الطیب لثوبھ؛ ألنھا رخصة .  علیھ وسلم دل على جواز أن یكون في ثوب اإلحرامصلى هللا
فإنھ إذا أصاب ثیاب اإلحرام الطیب فإن األحوط لھ أن یغسلھ، وأن یخرج من العھدة : جاءت في البدن، فال یقاس غیر البدن علیھ، وعلى ھذا

ًلكن من قال من العلماء إنھ یغتفر ورأى فیھ المسامحة قیاسا على ما في البدن، فحینئٍذ یفرقون بین أن یكون .  فھذا أكملبیقین ویستبرئ لدینھ،
والدلیل على أنھ ال یجوز لھ أن یلبسھ بعد ذلك قولھ . ًالرداء على اإلنسان، وبین أن ینزعھ ثم یلبسھ، فإنھ إذا لبسھ فكأنھ یلبس ثوبا مسھ الطیب

انزع عنك جبتك، واغسل عنك أثر الطیب، واصنع في عمرتك ما أنت صانع في : (الة والسالم للرجل لما لبس الجبة وعلیھا الطیبعلیھ الص
فدل على أنھ یتقي ) ًوال تلبسوا من الثیاب شیئا مسھ الزعفران وال الورس: (- وفي الصحیحین من حدیث ابن عمر رضي هللا عنھما) حجك

 . والرخصة في البدن، وأما الثیاب فإنھ لم یرد التصریح بالرخصة فیھافي ثیابھ أن تصیب الطیب،
 
 
 
 

 حكم لبس المخیط للمحرم
 
 

قد : ًالمخیط ھو الذي یحیط بالبدن، فالقمیص یعتبر مخیطا؛ ألنھ یحیط بصدر اإلنسان ویحیط بیده، ولذلك قالوا) وتجرد من المخیط: (قولھ
ذ رداء اإلحرام وعقده بشوك فأحاط بالبدن حتى صار كید الثوب فھو مخیط؛ ألنھ محیط بالبدن، ًیكون المخیط مخیطا وال خیط فیھ، فلو أخ

فالعبرة باإلحاطة بالبدن، ال بعدم وجود خیط، ولذلك كانت العمامة في حكم المخیط؛ ألنھا تحیط بأعلى الرأس، مع أنھا لیست مخیطة، مما 
ًالمحیط بالبدن جزءا أوكال: أي-  للدلیل على أن المحرم ال یلبس المخیط أما بالنسبة. اإلحاطة بالعضو: یدل على أن المراد أن النبي صلى : -ً

ال تلبسوا القمص وال العمائم وال السراویالت وال البرانس وال : ما یلبس المحرم؟ قال! یا رسول هللا: (هللا علیھ وسلم سألھ الرجل فقال
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فإنك إذا تأملت ھذا الحدیث وجدت ! تھ علیھ الصالة والسالم، وما أوتي من جوامع الكلموھذا الحدیث إذا تأملتھ وجدت كمال بالغ) الخفاف
وھي ألسفل ): السراویل(وھو یكون للصدر وأعلى البدن، ثم ): القمیص(والعمامة تكون غطاء ألعلى الرأس، ثم : أنھ نھى عن العمامة

ًلبدن، فكأنھ بھذا یمنع المخیط الذي یحیط بالبدن أجزاء أو كال، فجمع قولھوھي التي فیھا غطاء الرأس وغطاء جمیع ا): البرانس(البدن، ثم  ً :
، وھو )وال البرانس: (بین تغطیة أعلى البدن وأوسطھ وأسفلھ، ثم جاء بما یجمع الكل فقال) ال تلبسوا القمص وال العمائم وال السراویالت(

ًواإلحاطة بالبدن جزءا . ولو لم یكن لھ خیاطة، وھو مخیط إذا أحاط بالبدنیحظر علیھ أن یلبس ما یحیط بالبدن : جمع برنس، ولذلك قالوا
كأن یحیط بیده أو برجلھ كما في السراویالت ونحوھا، فعلى المحرم أن یتجرد من السراویل، والفنایل التي تسمى بھذا في زماننا، وھي سترة 

وت أو نحوه؛ ألنھ یستر أعالي البدن، فجمیع ذلك یلزمھ أن یتجرد منھ، الصدر، وكذلك یتجرد من القمص وما في حكمھا مما یسمى الیوم بالك
: مسألة. ویتجرد مما یغطي الرأس من العمائم والغتر واألشمغة، وھكذا بالنسبة للطواقي ونحوھا فإنھا غطاء للرأس، فیتجرد من جمیع ذلك

م بالعمرة، ولكن لیس عنده إزار یستر أسفل بدنھ، ولیس باستطاعتھ  أن یحر-ًمثال- َّلو كان اإلنسان في طائرة، وعن لھ وھو قادم من الریاض 
ًأن یتجرد، فحینئٍذ یجوز لھ أن یلبس السروال، ویكون السروال عوضا عن اإلزار؛ ألنھ صح أن النبي صلى هللا علیھ وسلم خطب في یوم 

 یجد ما یستره؛ فیجوز لھ أن یستتر بالمخیط حتى یجد غیر فحینئٍذ یتجرد من المخیط إال إذا لم) السراویل لمن لم یجد اإلزار: (عرفة وقال
  .المخیط، وھذا من كمال الشریعة ومن رحمة هللا عز وجل بعباده، وھو من الیسر الذي بعث بھ نبیھ صلوات هللا وسالمھ علیھ

 
 
 
 

 لباس المحرم
 
 

) كفنوا فیھا موتاكم: (وقال) خیر ثیابكم البیض: (الم، أنھ قالكما ورد عنھ علیھ الصالة والس] ویحرم في إزار ورداء أبیضین: [قال رحمھ هللا
ِّ، وثبت في الصحیح عنھ أنھ كفن في ثالثة أثواب بیض سحولیة، وقد قالوا إن إحرام اإلنسان كالكفن، فمن ھنا استحب جماھیر العلماء : ُ

ًن، ووجد إزارا ورداء بلون آخر، فال حرج أن یلبسھ وال عتب ًلكن لو لم یجد إزارا ورداء أبیضی. رحمة هللا علیھم البیاض في إحرام اإلنسان ً
علیھ، فالبیاض من باب األكمل واألفضل، ولكن إذا وجد األبیض وغیره فإنھ یستحب لھ أن یتحرى األبیض؛ لما فیھ من تحري السنة وألنھ 

  .خیر ما لبس من الثیاب
 
 
 
 

 حكم صالة ركعتین قبل اإلحرام
 
 

ًأوال یتجرد : والسنة أن یحرم عقب الركعتین، وھذا من ترتیب األفكار، وھو یقول لنا: أي] وإحرام عقب ركعتین: [قال المصنف رحمھ هللا
: من المخیط في ثیابھ، ثم بعد ذلك یغتسل ویتطیب، وھذا بعد أن ینظف بدنھ مما علق بھ، وینتف إبطیھ ویحلق عانتھ، فإذا ما تم ھذا كلھ؛ قال

َّنة أن یقع اإلحرام عقب صالة؛ ألن النبي صلى هللا علیھ وسلم أھل بعد الفریضة، ولكن إذا كان الوقت لیس بوقت فالس. وإحرام عقب ركعتین
فریضة فحینئٍذ یغتسل، ثم ینوي ركعتي الوضوء، ویحرم عقب ركعتي الوضوء، ولیس لإلحرام سنة مقصودة، وإنما یغتسل أو یتوضأ ثم 

َّ ثم یحرم بعد ذلك؛ ألن فیھ شبھا بالسنة؛ ألن النبي صلى هللا علیھ وسلم أھل بعد الصالة، وھذا یصلي ركعتي الوضوء لما فیھا من الفضل، ً
أتاني اللیلة آٍت : (وقد جاء في حدیث عمر المشھور في صحیح البخاري أنھ علیھ الصالة والسالم قال. قول جماھیر العلماء رحمة هللا علیھم

َّأھل في ھذا الوادي الم: من ربي فقال یقظة : بل أتاه حقیقة، أي: أنھ رأى رؤیا وقال بعض العلماء: ، والمعنى)عمرة في حجة: بارك وقلِ
ولذلك ثبت في روایة الصحیح عن ابن عمر رضي هللا عنھما ) عمرة في حجة: صلِّ في ھذا الوادي المبارك وقل: (ولیس بمنام وفي روایة

فأحرم علیھ الصالة والسالم . ًفر إال صلى فیھ رضي هللا عنھ وأرضاه؛ تأسیا بھذه السنة وھو مسا-وادي العقیق-أنھ كان ال یمر بھذا الوادي 
عقب الفریضة، وھذا ھو ھدیھ، فإذا صلى اإلنسان الفریضة وأراد أن یدخل بنیة النسك فإنھ یدخل عقب الفریضة، وال یتكلف ركعتین؛ ألن 

ام یصلي ركعتین خاصة إلحرامھ فھو إلى البدعة أقرب، ألن النبي صلى هللا لو صلى الفرض ثم ق: ھذا خالف السنة، بل قال بعض العلماء
 علیھ وسلم لم یتكلف الركعتین بعد الفریضة، فلما تكلفھما وخالف ھدیھ باإلحرام عقب الفریضة مباشرة كان ھذا خالف السنة، وكأنھ یعتقد

  .فیھا مزیة فضل، فكان أقرب إلى البدعة من ھذا الوجھ
 
 
 
 

 ة واالشتراط في اإلحرامحكم النی
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وال یصح اإلحرام وال ینعقد إال بنیة، . إنھا ركن: أن نیة النسك شرط في صحة اإلحرام، وقیل: أي]. ونیتھ شرط: [قال المصنف رحمھ هللا

ًفلو أن إنسانا مر بالمیقات ولم یوجب اإلحرام ولم ینو؛ فإنھ ال یصح منھ ذلك وال یجزیھ، وال یزال حالال حتى یعو د ویحرم من المیقات، فإن ً
اللھم إني أرید نسك كذا فیسره لي، : ویستحب قولھ: [وقولھ. أحرم من دونھ فعلى التفصیل الذي ذكرناه في مسألة من أحرم دون المواقیت

 أرید الحج، إني! یا رسول هللا: (ھذا اللفظ جاء في حدیث ضباعة رضي هللا عنھا وأرضاھا، قالت] وإن حبسني حابس؛ فمحلي حیث حبستني
الوجھ : وللعلماء في ھذا الحدیث وجوه). أھلي واشترطي أن محلي حیث حبستني:  فقال علیھ الصالة والسالم- مریضة: یعني- وأنا شاكیة 

ًأن ھذا الحدیث یعتبر أصال عاما، وأن كل من یرید أن یھل فلھ أن یقول ھذه الكلمة، ویجوز لھ أن یشترط؛ بل ویستحب لھ تالفیا: األول ً  لما ً
فھو عكس الوجھ األول، فالوجھ . أن ھذا الحدیث خاص بـضباعة : الوجھ الثاني. یطرأ علیھ، وھذا ھو الذي درج علیھ المصنف رحمھ هللا

: ھذه قضیة عین، والقاعدة في األصول: األول یرى أنھ عام في الحال وفي األفراد، سواء وجد عذر أو لم یوجد عذر، والوجھ الثاني یقول
أن األصل في : ، وال یوصف الحدیث بكونھ قضیة عین إال إذا كان األصل خالفھ، وتوضیح ذلك)ًایا األعیان ال تصلح دلیال للعمومأن قض(

المریض أنھ یفتدي إن أصابھ المرض، وأنھ إذا أحصر ومنع من البیت؛ فإنھ حینئٍذ یتحلل كما ثبت ذلك عن النبي صلى هللا علیھ وسلم، وكما 
ِفإْن أْحصْرتم فما اْستْیسر من الھدي : قال هللا تعالى ْ َ َ َ َ َْ ِ َِ َ َْ ُ ُ من الفدیة ومن إراقة الدم في : ، لكنھ باالشتراط یخرج من ھذا كلھ]196:البقرة[ِ

أن ھذا : وتوسط بعض العلماء وھو المذھب الراجح، وبھ یقول جمع من الشافعیة والحنابلة. اإلحصار، فصارت قضیة عین من ھذا الوجھ
ًصوص بالشخص الذي یكون مریضا قبل الحج أو العمرة، فیكلف نفسھ الحج أو العمرة، وكأن الشرع أعطاه بتكلفھ مع المرض الحدیث مخ

أھلوا واشترطوا، وال شك أن االشتراط یخفف : سعة، أما الصحیح القادر فإن النبي صلى هللا علیھ وسلم لما قدم على المیقات لم یقل للصحابة
إن كل من أراد أن یحرم یستحب لھ أن یقول ھذا غیر صحیح، فإن النبي صلى هللا علیھ وسلم لم یأمر بھ الصحابة، : قالفكونھ ی. عنھم التبعة

ِولو كان سنة ماضیة للجمیع ألمر بھ الصحابة، والفقھ أننا نعتبر كل نص بمورده وطریقتھ، ونحمل النصوص على مواردھا، فلما كان  ُ
ً أنھ یحرم ویمضي لوجھھ، فإن طرأ لھ عذر یمنعھ من البیت صار محصرا، وأحكام المحصر معروفة، األصل في اإلنسان الصحیح القادر

ُفمْن كان منكم مریضا أْو بھ أذى مْن رأسھ ففدیة مْن صیام أْو صَدقٍة أْو نُسٍك: ًوإن كان مریضا فأحكام المریض معروفة ُ َْ َ َ ََ َ َ ََ َ َ َ َ َ ٍَ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ٌِ ْ ْ ً ِ ً ِ فھذا ] 196:البقرة] ْ
وأما إذا كان على صفة ضباعة ، أراد الحج وتكلفھ وھو مریض، فحینئٍذ یصح أن یشترط، وحینئٍذ نكون قد أعملنا النصوص . األصلھو 

أن : على وجھھا، فأبقینا األصول كما ھي، واستثنینا ما ورد بھ حدیث ضباعة رضي هللا عنھا وأرضاھا، وھذا ھو الذي تطمئن إلیھ النفس
 للمریض على صورة حدیث ضباعة ، وھو أعدل األقوال في ھذه المسألة، وأوالھا بظاھر الحدیث الوارد بالرخصة االشتراط ال یكون إال

والمسلم ال شك أنھ یدعو ربھ في أي عبادة أن ییسر لھ الخیر، ولذلك قال ] اللھم إني أرید نسك كذا فیسره لي: ویستحب قول: [قولھ. في ذلك
فھذا من نعم هللا على العبد أن ییسر لھ الخیر، ولكن )  التقوى، وغفر ذنبك، ویسر لك الخیر حیث ما توجھتزودك هللا: (صلى هللا علیھ وسلم

في مواطن العبادات ال یستحب شيء إال بنص، فال یستحب ذكر مخصوص وال لفظ مخصوص في موضع مخصوص إال بدلیل یخص ھذا 
ًلبیك حجا، لبیك عمرة، لبیك حجا وعمرة؛ ألن النبي صلى هللا : (على النیة، فیقولاللفظ وھذا الموضع بھذا الذكر، ولذلك األصل أن یقتصر  ً

فھذا نص یدل على أنھ ال یزاد على ھذه ). حجة وعمرة: أھل في ھذا الوادي المبارك، وقل: أتاني اللیلة آٍت من ربي وقال: (علیھ وسلم قال
كان : أي) ًیانا، لقد كنت تحت ناقة رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم یمسني لعابھاما تعدوننا إال صب: (النیة، ولذلك قال أنس رضي هللا عنھ

ًأقرب الناس إلى رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم في حجھ، ألنھ كان ربیبا عند أبي طلحة زوج أم ُسلیم ، وأم ُسلیم ھي أم أنس ، وكانت ناقة 
اویان مع بعضھما، فكان أنس من أقرب الناس إلى رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم، أبي طلحة مع ناقة النبي صلى هللا علیھ وسلم یكادان یتس

فھذا یدل على أنھ یقتصر ) لبیك عمرة وحجة: لقد كنت تحت ناقة رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم یمسني لعابھا، أسمعھ یقول: (ومع ذلك یقول
  .على ذكر النسك، وأن في ذلك الكفایة

 
 
 
 

 لحج ومشروعیتھاأنواع النسك في ا
 
 

ھناك ]. أن یحرم بالعمرة في أشھر الحج ویفرغ منھا، ثم یحرم بالحج في عامھ: وأفضل األنساك التمتع، وصفتھ: [قال المصنف رحمھ هللا
 وانتھى منھا وإما أن یذھب بعمرة في أشھر الحج یتمتع بھا، ثم إذا قضى العمرة. فإما أن یفرد فینوي الحج وحده: أنساك ثالثة لمن أراد الحج

 وھو أن ینوي الحج مع العمرة، فیجمع بین نیة الحج والعمرة، -وھو النسك الثالث- ًوإما أن یكون قارنا . تحلل وتمتع، ثم یحرم بعد ذلك بالحج
ما ثبت في ودلیل ھذا اإلجماع . اإلفراد، والقران، والتمتع: وقد أجمع العلماء على مشروعیة األنساك الثالثة. لبیك عمرة وحجة: یقول

من أراد منكم أن یھل : (الصحیح عنھ علیھ الصالة والسالم من حدیث أم المؤمنین عائشة أن النبي صلى هللا علیھ وسلم لما أتى المیقات قال
ھیر وخالف ابن عباس جما. فخیرھم بین األنساك الثالثة) بعمرة فلیھل، ومن أراد أن یھل بحج فلیھل، ومن أراد أن یھل بحج وعمرة فلیھل

إن من طاف بالبیت، وسعى بین : (الصحابة رضوان هللا علیھم، ومنھم الخلفاء الراشدون المأمور باتباع سنتھم، فقال رضي هللا عنھ وأرضاه
، وھذا كأنھ نسخ لإلفراد؛ ألنھ إما تمتع بالقران وإما تمتع بالتمتع )الصفا والمروة، وكان لم یسق الھدي؛ فیجب علیھ أن یتحلل بعمرة

عروف، فكأنھ نسخ لإلفراد، وھي من المسائل التي انفرد بھا ابن عباس رضي هللا عنھما، وخولف في ذلك من جماھیر السلف والخلف الم
فلما . ومن مفرداتھ التمتع بالنساء، وقولھ بجواز ربا الفضل، ونحوھا من المسائل التي انفرد بھا رضي هللا عنھ وأرضاه. رحمة هللا علیھم
 هللا علیھ وسلم من لم یسق الھدي أن یتحلل وأن یجعلھا عمرة، فھم رضي هللا عنھ وأرضاه أن التخییر الذي وقع عند المیقات أمر النبي صلى
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وخالفھ في ھذا الفھم جماھیر الصحابة؛ ألن السنة الصحیحة دلت على صحة اإلفراد، . منسوخ بأمره علیھ الصالة والسالم بفسخ الحج بعمرة
أقبلت من جبل طيء، أكللت ! یا رسول هللا: (هللا علیھ وسلم لما أتاه عروة بن مضرس وھو في صبیحة یوم النحر قالوذلك أن النبي صلى 

ًراحلتي وأتعبت نفسي، وما تركت جبال وال شعبا إال وقفت علیھ، فقال علیھ الصالة والسالم من صلى صالتنا ھذه ووقف موقفنا ھذا، وكان : ً
ًوھذا یدل على صحة حج اإلفراد؛ ألن عروة كان مفردا باإلجماع؛ ولم یدرك إال ) ل أو نھار؛ فقد تم حجھقد أتى عرفات أي ساعة من لی

ًمن كان مثلھ متأخرا عن : الوقوف باللیل، فلم یكن ھناك عمرة، ولم یستطع أن یتمتع، فخاطبھ النبي صلى هللا علیھ وسلم باللفظ العام، ولم یقل
وقد فھم الصحابة أن إیجاب فسخ الحج بالعمرة خاص، ولذلك قال أبو ذر كما في .  فإنھ یجب علیھ الفسخالحج یجوز لھ، ومن لم یكن مثلھ

أن إیجاب فسخ الحج : ، أي)متعة النساء ومتعة الحج: متعتان ال تصلح إال لنا أصحاب رسول صلى هللا علیھ وسلم: (الروایة الصحیحة عنھ
 على جواز العمرة في أشھر الحج؛ ألنھم كانوا حدیثي العھد بالجاھلیة، وكان الناس قد قدموا من ًبعمرة كان في ذلك العام للتشریع، وتأكیدا

أنذھب إلى منى ومذاكیرنا تقطر : كل صوب وحدب، وأقبلوا طائعین لإلسالم، فكانوا على ما ألفوه أن العمرة في أشھر الحج فجور، وقالوا
فلذلك كان األمر بالعزیمة، وأمروا بفسخ الحج والعمرة، وبقي األمر بعد ذلك على )  الحل كلھ:أي الحل؟ قال! یا رسول هللا: (وقالوا! ًمنیا؟

ًوقد حج أبو بكر جمیع سنوات خالفتھ وھي سنتان من بعد رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم كلھا مفردا، وھذا بإجماع العلماء، كما أن . السعة
ً ما حج إال مفردا، وكذلك عثمان رضي هللا عنھ وأرضاه ما -قرابة العشر السنوات- ھ عمر رضي هللا عنھ وأرضاه في جمیع سنوات خالفت

. ًحج إال مفردا، وھذا على ما كانوا یختارونھ، حتى كان عمر رضي هللا عنھ یرى أن إتمام الحج والعمرة بأن یحرم بھما من دویرة أھلھ
ً هللا عنھ ھو الذي یقیم للناس حجھم، فلو كان اإلفراد منسوخا لما صح حج فالمقصود أن ھذا وقع في الخالفة الراشدة، وكان أبو بكر رضي

إن ھذا من مفردات ابن : أبو بكر وعمر وعثمان رضي هللا عنھم كلھم حجوا بالناس مفردین، ولذلك قال العلماء: الناس؛ ألن الخلفاء وھم
 قول جماھیر الصحابة الموافقة لسنة رسول هللا صلى هللا علیھ عباس رضي هللا عنھ، وھو مأجور على اجتھاده وما أدى إلیھ قولھ، ولكن

وسلم ھو أولى وأحرى، والقول بوجوب فسخ الحج بالعمرة إنما كان في عھد رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم ألصحابھ، وأما من عداھم فقد 
 ...... .بقي األمر على التخییر

 
 ذكر الخالف في أفضل األنساك وأدلتھ

 
 

. األفضل أن یفرد: ھل األفضل أن یفرد أو یقرن أو یتمتع؟ قال الشافعیة والمالكیة: مسألة] وأفضل األنساك التمتع: [ف رحمھ هللاقال المصن
احتج بأن األفراد . اإلفراد: ًولھم جمیعا حججھم رحمة هللا علیھم، فمن قال. األفضل أن یتمتع: وقال الحنابلة. األفضل أن یقرن: وقال الحنفیة

فكان المفروض على من تمتع بالحج والعمرة أن : یھ دم الجبران؛ ألنھم یرون أن الدم الذي في التمتع والذي في القران دم جبران؛ قالوالیس ف
یرجع بعد العمرة إلى المیقات ویحرم من المیقات، ولذلك لو تمتع المكي سقط عنھ الدم؛ ألنھ أحرم من میقاتھ، وھذا یدل على أن الدم لمكان 

ص الذي وقع بین الحج والعمرة بالتمتع أو لكونھ لم یرجع إلى المیقات؛ بدلیل سقوط الدم عن حاضري المسجد الحرام؛ ألنھم أحرموا من النق
إن أبا بكر رضي هللا عنھ وعمر : القران والتمتع المعروف، وقالوا: والتمتع بنوعیھ. اإلفراد لیس فیھ نقص، والتمتع فیھ نقص: فقالوا. میقاتھم

إن األفضل القران؛ ألن : وقال الحنفیة. ًثمان، والخالفة الراشدة ظلت أكثر من عشرین عاما والحج باإلفراد، وما ھذا إال لفضیلة اإلفرادوع
ُّإني لبدت شعري : (النبي صلى هللا علیھ وسلم قرن الحج والعمرة، وقد قرن علیھ الصالة والسالم منذ ابتداء نسكھ إلى نھایتھ، ولذلك قال َّ

: قالوا. ً، وقد ثبت عنھ الصالة والسالم عن طریق أكثر من خمسة وعشرین صحابیا أنھ قرن الحج بالعمرة)وقلدت ھدیي، فال أحل حتى أنحر
ًولو كان غیر القران أفضل لما اختار هللا لنبیھ المفضول، فكونھ علیھ الصالة والسالم لم یحج إال حجة واحدة، ومع ذلك یختار هللا لھ إحراما 

إن : وذلك أنكم تقولون- لو كان اإلفراد أفضل : ًأوال: ن فوق سبع سماوات أن یقرن الحج بالعمرة یدل على أنھ أفضل، وأكدوا ھذا بما یليم
إن النبي صلى هللا علیھ وسلم قد اعتمر أكثر من عمرة، ومع ذلك لم یقع اختیار هللا :  فإننا نقول- المفرد یأتي بسفر مستقل لعمرتھ وسفر لحجھ

إن القران كان أوحي بھ من فوق سبع : وقالوا. لھ لإلفراد، وإنما اختار هللا لھ القران، فلو كان اإلفراد أفضل لما اختار هللا لنبیھ المفضول
مرة في ع: في ھذا الوادي المبارك، وقل أھل: أتاني اللیلة آٍت من ربي، وقال: (سماوات ولم یكن باختیار النبي صلى هللا علیھ وسلم؛ ألنھ قال

إنھ قد اعتمر أكثر من : ًثالثا. فقرانھ علیھ الصالة والسالم إنما كان بوحي وباختیار من هللا، وھي حجة واحدة وال یختار لھ إال األفضل) حجة
شارك أن القارن یفضل المتمتع؛ ألن المتمتع ی: ًرابعا. عمرة، ومع ذلك أمر أن یقرن عمرتھ مع حجھ، فدل على فضیلة قرن الحج بالعمرة

فینفرد القارن عن المتمتع بأن القارن بعد العمرة یبقى بإحرامھ، ولكن المتمتع یتحلل فیتمتع : القارن في جمیع ما ذكروه من ھذه العلل، فقالوا
ًأن األكثر تعبا أعظم أجرا: (بالنساء ویصیب الطیب، والقارن یبقى على إحرامھ، والقاعدة على ھذه ؛ ألن النبي صلى هللا علیھ وسلم دل )ً

ِثوابك على قدر نصبك: (القاعدة كما في الصحیح ًفإذا كان القارن لحجھ بعمرتھ یوافق المتمتع في كون كال منھما یصیب النسكین، : ، قالوا)َِ
یقع بین رد أھل التمتع بأن ھذا التمتع الذي . إال أن ھذا یتعب أكثر من المتمتع؛ ألنھ یبقى على إحرامھ بعد العمرة، وحینئٍذ یكون أفضل

ًإن األكثر تعبا أعظم أجرا؛ فقد یكون الشيء أقل تعبا ویصیب بھ اإلنسان ما ھو أكثر : وأما قولكم. العمرة والحج إنما ھو بإذن شرعي ً ً
ِلقد قلت من بعدك كلمات لو وزنت بما قلت لرجحتھن: (فضیلة، ولذلك قال صلى هللا علیھ وسلم  سبحان هللا وبحمده عدد خلقھ ورضا نفسھ: ِ

ًفھذا یدل على أنھ قد یكون الشيء أقل عمال ولكنھ أكثر أجرا: ، قالوا) وزنة عرشھ ومداد كلماتھ ثم أكدوا فضیلة التمتع بأن النبي صلى هللا . ً
: لكموال یتمنى إال األفضل، وقو: قالوا) لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الھدي، ولجعلتھا عمرة: (علیھ وسلم تمنى التمتع، وقال

ًرد األولون بأن ھذا التمني لم یقع ابتداء وإنما وقع لسبب، وھو أن الصحابة . إنھ أحرم واختار هللا لھ إحرام القران ینسخھ ما بعده من التمني
ققین ومال وفي الحقیقة إن أعدل ما ذكر في ھذه المسألة وھو اختیار بعض المح. لما أمرھم أن یتحللوا امتنعوا، فطیب خواطرھم بھذه الكلمة

فإن كان الرجل یستطیع أن یأتي إلى البیت ویفرد حجھ عن عمرتھ فاإلفراد : إلیھ شیخ اإلسالم ابن تیمیة ، وھو أن في المسألة بالتفصیل
كحال أكثر الناس الیوم -أفضل، وإن كان یستطیع أن یسوق الھدي معھ فالقران أفضل، وإن كان ال یستطیع أن یسوق الھدي، أو یصعب علیھ 



 838 

 فالتمتع لھ أفضل؛ ألنھم ال یستطیعون أن یأتوا بسفر مستقل لعمرتھم، وبناء على ذلك یجمعون بین التمتع -حینما یقدمون من خارج المملكة
بالتحلل ثم یحرمون بعد ذلك بحجھم لصعوبة سوقھم للھدي، وعلى ھذا یكون الجمع بین النصوص من جمیع األوجھ، ففضل التمتع من وجھ، 

  .ً من وجھ، وفضل اإلفراد من وجھ، ویكون ھذا جمعا بین ھذه النصوص واألوجھ المختلفةوفضل القران
 
 
 
 

 خالف العلماء فیمن یجوز لھ التمتع
 
 

حاضر المسجد الحرام وغیر حاضر المسجد الحرام، أما الذین . مكي، وغیر مكي: من الذي یتمتع؟ ینقسم الناس في التمتع إلى قسمین: مسألة
أھل مساكن مكة أو من كان : لمسجد الحرام فللعلماء فیھم أوجھ، وأقوى ما قیل في حاضري المسجد الحرام أن المراد بھمھم من حاضري ا

وللعلماء قوالن . دون حدود الحرم، أو من كان دون مسافة القصر، فالمكي ومن كان داخل حدود حرم مكة فھو من حاضري المسجد الحرام
المكي وحاضر المسجد الحرام یتمتعون، وإن تمتعوا فال دم علیھم، وعلى ھذا فأھل مكة یجوز : ھور العلماءقال جم: فیمن یجوز لھ أن یتمتع

وقال الحنفیة . لھم أن یأتوا بالعمرة في شوال وما بعد شوال، ثم یحجون من عامھم فھم متمتعون، ویصیبون فضیلة التمتع وال یلزمھم الدم
فال یرون ألھل مكة أن یتمتعوا، وإن تمتعوا . اضري المسجد الحرام ال یتمتع، وإن تمتع فعلیھ دمالمكي ومن كان من ح: رحمة هللا علیھم

ِفمْن تمتع بالُعْمرة إلى الحجِّ فما اْستْیسر من الھدي : وسبب الخالف اآلیة الكریمة في قولھ تعالى. فعلیھم الدم ْ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َْ ْ ِْ َِ َ َ ََ َِّ َفمْن: فلما قال هللا]. 196:البقرة[ِ َ 
ِلم یجد فصیام ثالثة أیام في الحجِّ وسْبعٍة إذا رجْعتم تلك عشرة كاملة ذلك لمْن لم یكْن أْھلُھ حاضري المْسجد الحرام  َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َْ ْ ُ ْ ِْ ِ ِ ِ ِ ِ ِ َّ ِ ِِ ِِ َ َُ ُْ ْ ُ َْ َ ََ َ َ ٌَ َ َ ٌَ ِ ٍ اختلف في ] 196:البقرة[ْ

ِفما اْستْیسر من الھدي :  الدمعائد إلى إیجاب) ذلك: (، فالجمھور یقولون)ذلك: (مرجع اإلشارة ْ َ َ َ َ َْ ِ َ فأعادوه إلى أقرب مذكور؛ ألن ] 196:البقرة[َ
ُذلك لمْن لم یكْن أْھلُھ : أول اآلیة منفصل عن آخرھا، ویكون قولھ) فمن تمتع بالعمرة إلى الحج: (اإلشارة تعود إلى أقرب مذكور، فیكون قولھ َ ُ َ َ َْ َ ِ ِ َ

ِحاضري المْسجد الحرام  َ َ َ َْ ِْ ِِ َفمْن تمتع : یصح التمتع لعموم قولھ: إیجاب الدم، فیقولون: المراد بھ] 196:البقرة[ِ َ ََّ َ وال یجب الدم ] 196:البقرة[َ
ِذلك لمْن لم یكْن أْھلُھ حاضري المْسجد الحرام : لقولھ َ َ َ َ َ َ َْ ْ ُِ ِ ِ ِِ ِ َ ُ ْ َ إلشارة عائد إلى أول اآلیة، بدلیل أنھ اسم ا) ذلك: (والحنفیة یقولون]. 196:البقرة[َ

ِذلك لمْن لم یكْن أْھلُھ حاضري المْسجد الحرام : للبعید، فقالوا) ذلك( َ َ َ َ َ َ َْ ْ ُِ ِ ِ ِِ ِ َ ُ ْ َ َفمْن تمتع بالُعْمرة إلى الحجِّ : عائد إلى صدر اآلیة] 196:البقرة[َ َ َ َ َْ َْ َِّ ِِ َ َ
َذلك لمْن : نا على ھذا أنھ قالوالدلیل الثاني عند: قالوا. فالتمتع لمن لم یكن من حاضري المسجد الحرام] 196:البقرة[ َِ ِ فلو كان ] 196:البقرة[َ

جاء ) ذلك(رد الجمھور بأن . فدل على أن المراد مشروعیة التمتع ولیس وجوب الدم). ذلك على من لم یكن( لقال -كما یقول الجمھور- الدم 
َّفمْن لم یجد فصیام ثالثة أی: اسم إشارة لصیغة البعید لوجود الفصل ِ َِ َ َ ُ َْ َ ََ َْ ِ ْام في الحجِّ وسْبعٍة إذا رجْعتم َ ُ َ َ َ َ َ ََ ِ ْ ِ ًفنظرا للفصل بالبدل عن ] 196:البقرة[ٍ

َذلك لمْن : وأجابوا عن قولھ. ، حتى ال یفھم منھ أن ھذا اإلیجاب مختص بمن یكون على خالف ھذه الحال)ذلك ( الواجب جاء باسم  َِ ِ َ
َوإْن أسأتم فلھا : لىكما قال تعا) على(تأتي بمعنى ) الالم(أن ] 196:البقرة[ َ ََ َ ْ ُ ْ َ ُذلك لمْن لم یكْن : فعلیھا، فیكون قولھ: أي] 7:اإلسراء[ِ َ َ َْ َ ِ ِ َ
فإن أھل مكة یتمتعون، وإن تمتعوا : ومذھب الجمھور أقوى، وعلیھ. ذلك الدم على من لم یكن من حاضري المسجد الحرام: أي] 196:البقرة[

ري المسجد الحرام، وإما أن یكون من غیر حاضري المسجد الحرام، فیشمل الذین كانوا خارج فالمتمتع إما أن یكون من حاض. فال دم علیھم
  .حدود الحرم أو خارج مسافة القصر، فاآلفاقیون الذین ھم غیر حاضري المسجد الحرام یشرع لھم التمتع بإجماع العلماء

 
 
 
 

 شروط التمتع بالعمرة إلى الحج
 
 

أن تكون ھناك : شروط التمتع]. ن یحرم بالعمرة في أشھر الحج ویفرغ منھا، ثم یحرم بالحج في عامھوصفتھ أ: [قال المصنف رحمھ هللا
عمرة في أشھر الحج، فمن اعتمروا في أشھر الحج صح لھ أن یتمتع بھذه العمرة إلى الحج، بشرط البقاء بعد فعل ھذه العمرة بمكة، وعدم 

أما . ة القصر، وأن یحج من ذلك العام، فھذه شروط ال بد من توفرھا للحكم بصحة التمتعالرجوع إلى المیقات أو ما یحاذیھ أو إلى مساف
أشھر الحج تبدأ من لیلة العید، فمن أوقع العمرة في لیلة عید الفطر فما بعدھا من :  ففیھ تفصیل-أن یأتوا بعمرة في أشھر الحج-الشرط األول 

 أنھا عمرة تمتع إن بقي بعدھا وحج، لكن إن وقعت عمرتھ قبل لیلة العید، ثم بقي بمكة شوال أو ذي القعدة فحینئٍذ یصدق على ھذه العمرة
لكن لو أحرم . وحج من عامھ؛ فلیس بمتمتع باإلجماع؛ ألن عمرتھ لیست في أشھر الحج، وعمرة التمتع یشترط فیھا أن تكون في أشھر الحج

من رمضان قبل أن یتم، فأوقع بعض أفعال العمرة في رمضان قبل غروب شمس آخر یوم من رمضان، وغابت علیھ شمس آخر یوم 
العبرة بالنیة، فإذا : العبرة باالبتداء، أم العبرة باالنتھاء، أم یفصل؟ خالف بین السلف، قال بعض العلماء: وبعض أفعالھا في شوال، فھل نقول

م یعتبرون أول لحظة من العمرة، وھي نیة الدخول في النسك، ًدخل في النسك ونواه قبل غروب الشمس ولو بلحظة؛ فإنھ ال یعتبر متمتعا، فھ
العبرة بدخولھ إلى مكة، فإن وقع : القول الثاني. فإن غابت علیھ الشمس ثم نوى ولو بلحظة بعد مغیبھا فإنھ متمتع، وھذا مذھب الظاھریة
ع دخولھ لمكة وحدود الحرم بعد مغیب الشمس، ًدخولھ مكة قبل غروب الشمس؛ فعمرتھ لیست تمتعا، فھو مفرد إن حج من عامھ، وإن وق

العبرة : القول الثالث. وبقي بعد ھذه العمرة وحج فھو متمتع، فالعبرة عندھم بدخول حدود الحرم، وھذا مذھب طائفة من السلف ومنھم عطاء 
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رد إن حج من عامھ، وإن ابتدأ طوافھ بعد فننظر متى ابتدأ الطواف، فإذا ابتدأ طوافھ قبل غروب الشمس ولو بلحظة، فھو مف بابتداء الطواف،
العبرة بأكثر الطواف، وھذا مذھب : القول الرابع. غروب الشمس ولو بلحظة؛ فھو متمتع إن حج من عامھ، وھذا مذھب الشافعیة والحنابلة

ط قبل غروب الشمس إن طاف أربعة أشواط قبل غروب الشمس؛ فمفرد إن حج من عامھ، وإن طاف الثالثة األشوا: الحنفیة، فیقولون
وھناك قول . فتجد أن مذاھب األئمة اعتبرت بالطواف؛ ألن الطواف أول أركان العمرة. واألربعة بعد الغروب؛ فإنھ متمتع إن حج من عامھ

أسھ ننظر متى یقص شعره أو یحلق رأسھ، فإن وقعت حالقتھ أو قصھ لشعر ر: وھو أن العبرة بالتحلل، وھو مذھب المالكیة، قالوا: خامس
وأصح . قبل غروب الشمس فإنھ مفرد إن حج من عامھ، وإن وقع القص والتحلل بعد غروب الشمس ولو بلحظة فإنھ متمتع إن حج من عامھ

أن العبرة بابتداء الطواف لما ذكرنا؛ وذلك ألنھ یكون حینئٍذ قد دخل في ركن عمرتھ فإذا كان قد ابتدأ طوافھ قبل : ھذه األقوال والعلم عند هللا
 قبل غروب الشمس، وحینئٍذ ال یصدق علیھ أنھ تمتع بعمرتھ إلى - الذي ھو ركن العمرة- غروب الشمس فإنھ حینئٍذ یكون قد أوقع الركن 

َفمْن تمتع بالُعْمرة إلى الحجِّ : بقاؤه بمكة وھذا ھو نص القرآن: الشرط الثاني من شروط التمتع. الحج َ َ َ َْ َْ َِّ ِِ َ ي كونھ فإنھ یشترط ف] 196:البقرة[َ
وھو -ًمتمتعا أن یبقى بعد العمرة إلى أن یحج من نفس العام، فلو رجع بعد عمرتھ إلى بلده أو إلى میقات بلده؛ فإنھ لم یتمتع بسفره األول 

ً لحجھ، وحینئٍذ كأنھ أنشأ سفرا ثانیا، وعلیھ فیكون مفردا وال یكون متمتعا على ظاھر القرآن-عمرتھ األولى ً ً  ھو متمتع :وشذ طاووس فقال. ً
. شذ: شذ طاووس كما عبر بھ غیر واحد من األئمة رحمة هللا علیھم في ھذه المسألة، وإذا قال العلماء: والعلماء یقولون. وإن رجع إلى بلده

ًفي المسائل على مراتب، فتارة یكون المخالف مصادما للنصوص أو مصادما لجماھیر فلیس المراد تحقیر العالم، ولكن الخالف عندھم ً 
ًشذ؛ تنبیھا إلى أن العمل عند األئمة والسلف والعلماء وأكثر األمة على عدم قبول ھذا القول؛ لمخالفتھ للنصوص : العلماء، فیقولون عنھ

ولیس المراد منھ تحقیر ابن عباس رضي هللا عنھ، وإنما المراد . شذ ابن عباس فقال بالمتعة: القویة، فیعبرون عن ذلك بالشذوذ مثلما یقولون
أن قولھ ھذا خالف األصول وخالف الجماھیر، ولذلك فإن خالف الشذوذ یكون في المسائل التي تخالف النصوص، كالقول بجواز ربا الفضل 

ًفعند طاووس من سافر إلى بلده بعد عمرتھ وحج من عامھ فإنھ یعتبر متمتعا، وھذا قول شاذ . وبجواز المتعة، ونحوھا من المسائل المفردة
مخالفتھ لظاھر اآلیة الكریمة، وجماھیر السلف والخلف على خالف ذلك، وأن من رجع إلى بلده أو أنشأ السفر بعد عمرتھ فإنھ لم كما ذكرنا ل

أن یحج من عامھ، ویحكى عن عبد هللا بن : من شروط التمتع والشرط الثالث. یتمتع على ظاھر الصفة التي نص علیھا كتاب هللا عز وجل
بالعمرة في ھذه السنة، ثم أتى بالحج من العام القادم أنھ متمتع، ولكن جماھیر السلف رحمة هللا علیھم على خالفھ، أنھ لو أتى : الزبیر 

 .ًواإلجماع على أنھ ال یكون متمتعا إال إذا حج من ذلك العام
 
 
 
 

 حكم من تمتع بالعمرة إلى الحج ولیس من حاضري المسجد الحرام
 
 

أما بالنسبة إلیجاب الدم . وعلى األفقي دم إن تمتع، وفھم من ذلك أن غیر األفقي ال یلزمھ دم: أي] األفقي دموعلى : [قال المصنف رحمھ هللا
ِفمْن تمتع بالُعْمرة إلى الحجِّ فما اْستْیسر من الھدي : على األفقي فلقولھ تعالى ْ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َْ ْ ِْ َِ َ َ ََ َِّ رة إلى فأمر هللا سبحانھ وتعالى من تمتع بالعم] 196:البقرة[ِ

الحج أن یریق الدم، وھذا الدم ستأتي مباحثھ ومسائلھ في الفدیة، ونبین إن شاء هللا ما ھو المعتبر في ھذا الدم، وأین محلھ، وما ھو الواجب، 
  .والسن الواجب في ھذه الدماء، سواء كانت في قران أو تمتع

 
 
 
 

 حكم المرأة الحائض إذا خشیت فوات الحج
 
 

ھذا إذا كانت المرأة متمتعة، والمرأة الحائض في ]. ن حاضت المرأة فخشیت فوات الحج أحرمت بھ وصارت قارنةوإ: [قال رحمھ هللا
أن یأتیھا الحیض قبل نیة النسك، فحینئٍذ إذا كان ھناك وقت قبل الحج ویمكنھا أن تتمتع : الصورة األولى: اإلحرام قبل الحج على صور

لو أن امرأة أقبلت : متع، فتحرم بالعمرة، ثم تتحلل من العمرة، ثم بعد ذلك تتم مناسك الحج، مثال ذلكبالعمرة؛ فاألفضل أن تصیب فضیلة الت
على المیقات في شھر ذي القعدة، وجاءھا الحیض، وحیضھا ثمانیة أیام، فقد بقي من الوقت ما یسعھا أن تطھر ثم تؤدي العمرة قبل أن تتلبس 

رم بالعمرة، ویجوز لھا وھي حائض أن تنوي العمرة، ولكن تمتنع من الطواف بالبیت، لقولھ علیھ قبل أیام الحج، فحینئٍذ تح: بالحج أي
ذاك شيء كتبھ هللا : قال. نعم: ِأنفست؟ قالت.. ِما لك: (الصالة والسالم ألم المؤمنین عائشة حیث كانت معھ في حجھ وأصابھا الحیض فقال

فھذا یدل على أنھ ال یجوز لھا أن تطوف بالبیت، وال یجزئھا أن تطوف ) طوفي بالبیتعلى بنات آدم، اصنعي ما یصنع الحاج غیر أال ت
. وھي حائض على ظاھر النص، فتمكث حتى تخرج من عادتھا وتطھر، فتغتسل ثم تؤدي عمرتھا وتتحلل منھا، ھذه الصورة األولى

إما أن یمكنھا أن تؤدي العمرة قبل : ھا للنسك فال یخلو من حالتینأن یطرأ الحیض بعد نیتھا للنسك، فإذا طرأ الحیض بعد نیت: الصورة الثانیة
أیام الحج، وإما أن یضیق الوقت وال یمكنھا أن تؤدي عمرتھا قبل أیام الحج، كأن تكون عادتھا ثمانیة أیام، وبقي على الحج ثالثة أیام أو 

إما أن تكون مفردة فحینئٍذ تمضي إلى عرفات، وتتم مناسك الحج، . تھاأربعة أیام، فإذا طرأ علیھا الدم وكانت قد دخلت في النسك فال تخلو نی



 840 

 فإنھ ال یمكنھا أن تؤدي عمرتھا قبل حجھا؛ -كانت معتمرة: أي-وأما إذا كانت متمتعة . حتى إذا طھرت طافت طواف اإلفاضة وال إشكال
، فدل على أنھا )نعي ما یصنع الحاج غیر أال تطوفي بالبیتاص: (ألنھ وقت ضیق، فتنقلب قارنة لمكان الضرورة، لقول علیھ الصالة والسالم

كانت متمتعة بمنعھ إیاھا من الطواف بالبیت، وقد ثبت أنھا كانت متمتعة، فحینئٍذ انقلبت إلى القران لقولھ علیھ الصالة والسالم لھا في آخر 
ِطوافك بالبیت وسعیك بین الصفا والمروة كافیك لحجك وعمرتك: (الحج ِ ِ ِ  ھذا على أن الذي وقع منھا إنما ھو القران؛ ألنھ لم یمكنھا أن فدل) ِ

تتحلل، فلما منعھا من الطواف دل على أنھ یجوز لھا أن تنقلب قارنة، وحینئٍذ تؤخر طوافھا بالبیت إلى طھرھا، وھذا ھو قول جمھور العلماء 
وھكذا الحال إذا كان طرأ العذر، فإذا . شة رضي هللا عنھا وأرضاھارحمة هللا علیھم؛ ألن النبي صلى هللا علیھ وسلم أمر بھ أم المؤمنین عائ

 ...... .أحرمت بالتمتع فطرأ الحیض فإنھا تحرم وینقلب نسكھا القران، على ظاھر ھذه السنة الصحیحة عن رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم
 

 التلبیة
 
 

. م لبیك، لبیك ال شریك لك لبیك، إن الحمد والنعمة لك والملك، ال شریك لكلبیك اللھ: وإذا استوى على راحلتھ قال: [قال المصنف رحمھ هللا
 ...... .[یصوت بھا الرجل وتخفیھا المرأة

 
 تحقیق الخالف في وقت تلبیة النبي صلى هللا علیھ وسلم في حجتھ

 
 

صالة والسالم وھو في مصاله، وأوجب وھو السنة أن یلبي وھو في مصاله، فقد أوجب علیھ ال). وإذا استوى على راحلتھ: (قولھ رحمھ هللا
على الراحلة، وأوجب وھو على البیداء، وھذا كلھ ثابت عنھ، ولذلك فضل ابن عمر وابن عباس رضي هللا عنھما ذلك فیما ثبت وصح 

، وقد بین ابن )لشجرةبیداؤكم ھذه التي تكذبون على رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم، ما أھل إال من عند ا: (عنھما، وكان ابن عمر یقول
كنت أنظر أمامي فأرى الناس مد البصر، وأنظر عن یمیني : (وقال أنس رضي هللا عنھ. عباس السبب في ذلك، وھو أن الناس كانوا كثیرین

ل إلى كیف یحج رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم؟ فلما نز: فأرى الناس مد البصر، وأنظر عن شمالي فأرى الناس مد البصر، كلھم یقولون
، وأدرك أناس تلبیتھ وھو عند الشجرة، وأدرك أناس تلبیتھ وھو قد )المیقات وصلى علیھ الصالة والسالم أدرك أناس تلبیتھ وھو في مصاله

 واد، ومنخفض الوادي في بطنھ -وھو الذي یسمى بأبیار علي-استوى على راحلتھ، وأدرك أناس تلبیتھ وھو على البیداء؛ ألن المیقات 
والمصلى، ھذا المنخفض یكتنفھ شقي الوادي األیمن واألیسر، أیسر الوادي من جھة جبل عیر الذي ھو حد المدینة، وأیمن الوادي المسجد 

الذي ھو صفحتھ الیمنى بعد أن تخرج من المسجد وتصعد ھذه الربوة التي ھي أعلى الشط األیمن للوادي وھي تسمى بالبیداء، وھي ما ارتفع 
ً متر إلى ثالثمائة متر، وبعد البیداء وأنت في طریقك إلى مكة متجھا إلى جھة جنوب غرب تقریبا تأتي منطقة تسمى من األرض من مائتي ً

، في قصة التیمم، فالبیداء ھذه كانت ھي الربوة  ذات الجیش، وھي التي انقطع فیھا عقد أم المؤمنین عائشة رضي هللا عنھا وكان لـأسماء
بمعنى أنك إذا خرجت من الوادي وصعدت فأول ما یواجھك البیداء، فكان الناس یعتقدون أن التلبیة تبدأ من البیداء؛ العالیة التي بعد الوادي، 

ألن النبي صلى هللا علیھ وسلم لما رقى البیداء لبى؛ ألنھ كان من سنتھ إذا عال النشز أن یلبي، فأدرك أناس تلبیتھ بالبیداء، فظنوا أن السنة 
فالسنة أنھ یلبي وھو في مصاله، ثم إذا ركب . تلبیتھ عند الشجرة فظن أن السنة ھناك، وأدرك أناس تلبیتھ أول ما أوجبھناك، وأدرك أناس 

ً یلبي، وإذا عال البیداء أو صعد من شط الوادي لبى؛ تأسیا بالنبي صلى هللا علیھ وسلم، سواء صعد -وفي حكمھا السیارة اآلن-على راحلتھ 
؛ ألن الجھتین اللتین - الذي یسمى بالھجرة- أو صعد على الخط الجدید -ي ھو طریق النبي صلى هللا علیھ وسلم في القدیمالذ-على الخط القدیم 

بیداؤكم ھذه التي تكذبون على رسول هللا : ( عمر یقول تكتنفان الوادي بمثابة واحدة من حیث العلو والنشز، فالسنة فیھما واحدة، فكان ابن
) تكذبون : ( الكذب یطلق بمعنى الكذب المذموم، وبمعنى مخالفة الحقیقة، ولیس المراد بھ ذم صاحبھ، فقال: تكذبون) صلى هللا علیھ وسلم 

أن األصل أن : ًأنكم تقولون بھا أمرا غیر الذي وقع منھ علیھ الصالة والسالم، وال یقصد أصل الكذب الذي ورد في الوعید، فمراده: یعني
  .دي، فالسنة أن تكون التلبیة على ھذه الصورةالتلبیة كانت في بطن الوا

 
 
 
 

 معنى التلبیة
 
 

أجبتھ، وھذا مبني على : لبیت النداء، أي: بمعنى أجاب، تقول) لبى: (اختلف العلماء في أصلھا، قیل): لبى(، )لبیك اللھم لبیك : ( أما قولھ
ًوأذْن في الناس بالحجِّ یأتوك رجاال: قولھ تعالى َ َ َ َ َِ ُ ْ ْ ِ ِ َّ ِ ِّ أذن وعلینا : قال. ربي وما یبلغ صوتي: (حیث أوحى هللا بذلك إلبراھیم فقال] 27:الحج [َ

فمن كتب هللا ) إن هللا كتب علیكم الحج فحجوا! أیھا الناس: (البالغ، وھو حدیث رواه الحاكم في مستدركھ، وصححھ غیر واحد، فأذن وقال
) لبى: (وقیل. إجابة لداعي هللا عز وجل، ھذا على القول بأنھا مشتقة من إجابة النداء:  أي.لبیك: علیھ الحج والعمرة فإنھ یلبي ھذا النداء بقولھ

أھل : (أي إخالصي؛ ألنھا كلمة التوحید، ولذلك قال جابر ): لبیك(فمعنى . إن إخالصي لك یا أ: لب الشيء وخالصھ، والمراد بذلك: بمعنى
دة  عز وجل، وھو األصل الذي من أجلھ أمر هللا عز وجل بالحج إلى بیتھ، فتكون أول كلمة إن المراد بھا إخالص العبا: فقالوا). بالتوحید
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إنھا مأخوذة من لب الشيء، وھو : من اإلنسان بالتلبیة شعارھا التوحید واإلخالص  سبحانھ وتعالى بالعبادة، وإفرادھا لھ جل شأنھ، فقالوا
أنھ ثابت على طاعة هللا مستدیم : أنا مقیم على طاعتك طاعة بعد طاعة، أي:  أقام بھ، أي، إذا)ألب بالمكان(مأخوذة من : وقیل. خالصھ

: أي) لبیك اللھم: (تواجھھا، كأنھ یقصد بقولھ: أي) داري تلب بدارك: (واجھ، وتجاه الشيء وجھتھ تقول: بمعنى) ألب(إنھا من : وقیل. علیھا
وجھت : (ال ھو، وال یستعان إال بھ، وال یستغاث إال بھ، وال یستجار إال بھ، فكأنھ یقولاتجاھي لك یا أ في كل صغیر وكبیر، فال یسأل إ

َوجْھت وْجھي للذي فطر السموات واألْرض حنیفا وما أنا من الُمشركین : كما قال تعالى) ًوجھي لك كال َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َِ ِ ِ ِ َّ ِ ِ َِّ ْ ْ َ َ َُ ً َ ََّ فھذه أوجھ ذكرھا ] 79:األنعام[ِ
  .لبیك یا أ: أي) لبیك اللھم ( :العلماء في معنى

 
 
 
 

 صفة التلبیة
 
 

فالتي ذكرھا : أما بالنسبة للصفة المشروعة. ًالصفة الواردة المشروعة، والصفة الزائدة من المكلف ثناء على هللا عز وجل: للتلبیة صفتان
ھذه الصفة الواردة، وھناك حدیثان في )  شریك لك لبیك اللھم لبیك، لبیك ال شریك لك لبیك، إن الحمد والنعمة لك والملك ال: (المصنف

ًلبیك حقا حقا، تعبدا ورقا: (السنن، أولھما ً ً وھو حدیث أبي ھریرة ، والصحیح األول، وأما ) لبیك إلھ الحق: (وھو حدیث أنس ، والثاني) ً
ًقا، تعبدا ورقاًلبیك حقا ح: (الصیغتان األخریان ففیھا كالم وفي سندھما مقال، وبعض العلماء یحسن إسناد ً أما بالنسبة للصفة الزائدة عن ). ً

ال یجوز أن یحدث غیر الصفة الواردة، : قیل: ونحو ذلك، فللعلماء قوالن... لبیك یا رحمن، لبیك یا عظیم، لبیك یا كریم: الوارد، كأن یقول
: هللا علیھ وسلم كان یسمع الصحابة یقولونأن النبي صلى : (یجوز، وھذا ھو الصحیح؛ ألنھ ثبت في صحیح مسلم من حدیث جابر : وقیل

: فلم یأمرھم بالتزام اللفظ الوارد، ولذلك قال جمھور العلماء بجواز الزیادة وھو فعل السلف، ولذلك كان ابن عمر یقول) لبیك ذا المعارج
: األول: اقتصر على الوارد أجر بأجرینأن یقتصر على الوارد؛ ألنھ إذا : واألفضل) لبیك وسعدیك، والخیر بیدیك، والرغباء إلیك والعمل(

  .أجر اللفظ الوارد: أجر التأسي بالنبي صلى هللا علیھ وسلم، والثاني
 
 
 
 

 حكم التلبیة
 
 

ًالصحیح وجوبھا، وھو أصح قولي العلماء، ولذلك من نوى ولم یلب حتى فرغ من نسك العمرة أو الحج، یلزمھ دم جبرانا لھذا الواجب وھي  ِ
قولھ علیھ : والدلیل على وجوب التلبیة). أتاني جبریل فأمرني أن آمر أصحابي أن یرفعوا أصواتھم بالتلبیة: (صلى هللا علیھ وسلمالتلبیة، قال 

إن ھذا فسره النبي صلى هللا علیھ : قالوا) عمرة في حجة: أھل في ھذا الوادي المبارك، وقل: أتاني اللیلة آٍت من ربي وقال: (الصالة والسالم
ھو النیة، : اإلھالل) أھل في ھذا الوادي المبارك، وقل: (فقولھ: كما في حدیث أنس في الصحیح، قالوا). لبیك عمرة وحجة: (قولھوسلم ب

  .ًالمراد بھ التلبیة، فیكون أمرا وھو دال على الوجوب: وقل
 
 
 
 

 حكم رفع الصوت بالتلبیة
 
 

، وھذا ثابت )أتاني جبریل فأمرني أن آمر أصحابي أن یرفعوا أصواتھم بالتلبیة: (مالسنة رفع الصوت بالتلبیة، ولذلك قال صلى هللا علیھ وسل
فھو رفع ): العج(أما ) العج والثج: الحج: (في الصحیح، فدل على أن السنة في التلبیة أن یرفع بھا الصوت، ولذلك قال صلى هللا علیھ وسلم

  . یتقرب بھ إلى هللا عز وجل في األنساك في الحجفھو نحر الھدي ونحوھا مما): الثج(الصوت بالتلبیة، وأما 
 
 
 
 

 وقت قطع التلبیة للحاج والمعتمر
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یقطع التلبیة عند الحرار التي تبدو قبل مكة، وھي الحرار التي قبل التنعیم، وھو المأثور عن ابن عمر : أما المعتمر، فقال طائفة من العلماء

أنھ یقطع التلبیة عند دخولھ لحدود الحرم؛ ألنھ یلبي إلى الحرم، فإذا بلغ : والقول الثاني. ینةرضي هللا عنھما، وقال بھ جمع من فقھاء المد
وھو أصح األقوال في العمرة؛ ألن النبي صلى هللا علیھ وسلم . أنھ یقطع التلبیة عند ابتداء الطواف: والقول الثالث. الحرم فإنھ یقطع التلبیة

عند : ، فدل على أن التلبیة تنقطع عند استالم الحجر، یعني)أنھ لم یزل یلبي حتى استلم الحجر: (عاص كما في حدیث عبد هللا بن عمرو بن ال
یقطع التلبیة إذا مضى إلى الوقوف بعرفة، وذلك بعد الزوال؛ ألنھ یبتدئ الوقوف بعد : وأما الحاج فقال جمع من العلماء. ابتداء الطواف

الذي قبل الوادي الذي بین حدود الحرم وبین الوادي  نزل خارج عرفة وذلك بنمرة، وھو المنبسطالزوال؛ ألن النبي صلى هللا علیھ وسلم 
الذي ھو وادي عرنة، ھناك منبسط یقرب من خمسمائة متر یسمى بنمرة، نزل فیھ علیھ الصالة والسالم، فابتدأ وقوفھ ومضیھ إلى عرفات 

فیقطع التلبیة بعد الزوال من یوم عرفة، وكان یفعلھ : مھ علیھ وخطب الناس، قالوابعد الزوال، وبعد أن زالت الشمس ركب صلوات هللا وسال
. علي رضي هللا عنھ وعائشة رضي هللا عنھا، وأكدوا ھذا بأن التلبیة للحج، والحج عرفة، ویكون وقوف عرفة بعد الزوال فیقطع عند الزوال

أنھ یقطع عند آخر حصاة یرمي بھا جمرة العقبة، : والقول الثالث. مذھب الجمھورأنھ یقطع عند ابتداء رمي جمرة العقبة، وھو : القول الثاني
كنت ردیف النبي صلى هللا : (وھو روایة عن أحمد وقول إسحاق بن راھویھ وجمع من أھل الحدیث، وھو الصحیح؛ لحدیث الفضل أنھ قال

 . وسلم وبارك على نبیھ وعلى آلھوصلى هللا). علیھ وسلم، فلم یزل یلبي حتى رمى آخر حصاة من جمرة العقبة
 
 
 
  

 [1[ باب محظورات اإلحرام -شرح زاد المستقنع 
الحج شعیرة عظیمة، یخرج فیھا العبد عن أھلھ ووطنھ، ویخرج كذلك عن إلفھ ورفاھیتھ، ولذلك حظر على المحرم عدة أمور ما تحصل بھا 

، منھا  . واألظافر، وتغطیة الرأس، ولبس المخیط للذكر، واستخدام الطیباألخذ من الشعر: الرفاھیة؛ لیكون أبلغ في التعبد 
 محظورات اإلحرام

 
 

 ...... :أما بعد. بسم هللا الرحمن الرحیم الحمد  رب العالمین، وصلى هللا وسلم وبارك على نبیھ األمین، وعلى آلھ وصحبھ أجمعین
 

 معنى محظورات اإلحرام وعددھا
 
 

ُحظر الشيء إذا ُمنع، والمراد بھذا الباب أن یبین : جمع محظور، یقال: المحظورات]: محظورات اإلحرام: باب[: فیقول المصنف رحمھ هللا
أن هللا سبحانھ وتعالى حرم على المحرم : والسبب في ذلك. رحمھ هللا جملة من المسائل واألحكام المتعلقة بما ینبغي على المحرم أن یجتنبھ

ًة أو ھما معا أن یفعل أشیاء في بدنھ أو متعلقة بالغیر، وھذه األشیاء جاءت بھا نصوص الكتاب ونصوص إذا أحرم بالنسك من حج أو عمر
السنة الصحیحة عن رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم، وأجمع العلماء رحمھم هللا على أكثرھا، وال یجوز للمسلم إذا أحرم بالنسك أن یتلبس 

ًظرھا على المحرم؛ تعظیما لھذه الشعیرة، وإشغاال لعبده بما ھو أھم، ولذلك یكون لھ األجر بھا، وتوصف بكونھا محظورات؛ ألن هللا ح ً
ّفبعد أن بین رحمھ هللا اإلحرام شرع في : أما مناسبة ھذا الباب لما قبلھ. والمثوبة باالمتناع واالنكفاف عن ھذه األمور التي حرمھا هللا علیھ

ال تفعل أو : وھذا ترتیب صحیح؛ ألن أول ما یفعلھ الحاج والمعتمر أن یحرم، فإذا أحرم تقول لھبیان ما ینبغي على المحرم أن یجتنبھ، 
: أي]. وھي تسع: [قولھ. ال تفعل، فھذه ھي المحظورات، فیكون الكالم عن المحظورات بعد وقوع اإلحرام وبیان أحكامھ: افعل، فإذا قلت لھ

. ًوالتفصیل، یھیئ السامع ویشوقھ إلى معرفة ھذه التفاصیل، بخالف ما إذا بدأ بھا سرداالمحظورات تسع، وھذا أسلوب إجمال قبل البیان 
وھذه المحظورات التسع منھا ما یتعلق ببدن اإلنسان، ومنھا ما یتعلق بغیره، ومنھا ما یعین على تفرغ القلب لذكر هللا عز وجل، ومنھا ما 

  .ًراشرع هللا عز وجل للمحرم أن ینكف عنھ ابتالء واختبا
 
 
 
 

 حلق الشعر: المحظور األول
 
 

ّوھو المحظور األول، والمراد بذلك جزه، وجز الشعر یكون بالموس ویكون بالسكین وما في حكمھما من ]: حلق الشعر: [قال رحمھ هللا ّ
ُوال تْحلقوا: یحرم على المحرم أن یحلق شعره، واألصل في ذلك التحریم قولھ سبحانھ وتعالى: أي. اآلالت ِ َ َّ ُرُءوسكم حتى یْبلغ الھدُي محلُھ َ ِ َ َ َ َ َْ ْ َُ َّ ْ ُ

، فال یجوز لمن أحرم بالنسك أن یحلق ) إني لبدت شعري وقلدت ھدیي فال أحل حتى أنحر: (، وقد قال علیھ الصالة والسالم] 196:البقرة[
 وكذلك شعر الصدر وشعر الیدین، وعمم رحمھ هللا في الشعر، فشمل شعر أعالي البدن كشعر الرأس وشعر اللحیین والشارب،. شعره
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وتقع اإلزالة بالحلق كما تقع بالنتف، . وأسافل البدن، فیشمل ما یكون حول الفرجین، وعلى الساقین، فكل ذلك حظر على المحرم أن یزیلھ
نتف كالھما في حكم واحد، وال إما بالحلق، وإما بالتقصیر، وإما بالنتف، فالحلق: وكذلك بالتقصیر، فھذه ثالثة أوجھ لالعتداء على الشعر

من ناحیة التأثیر وإن كان دونھ من ناحیة الفضل، ولذلك یصح أن تتحلل من العمرة : والتقصیر دلت السنة على أنھ في حكم الحلق، أي
كم، وإن والحج بالتقصیر كما تتحلل بالحلق، فأنت منھي عن قص الشعر كما أنك منھي عن حلق الشعر، وھما في مرتبة واحدة من حیث الح

وقد أجمع العلماء على أنھ ال یجوز للمحرم أن یحلق كما ال یجوز لھ أن یقصر؛ ألن هللا عز وجل نص على . كان الحلق أفضل من التقصیر
ًھذا التحریم في كتابھ، وكذلك نتف الشعر، كنتف شعر اإلبطین ونحو ذلك، فھذا باإلجماع یعتبر محرما، خالفا لمن شذ في مسألة النتف، فإ ن ً

النتف فیھ إزالة أبلغ من إزالة الحلق، وعلى ھذا فال یجوز لھ أن یحلق، وال أن یقصر، وال أن ینتف، سواء كان التقصیر ألغلب الشعر أو 
ًكان ألقلھ، فلو أخذ قدرا یسیرا من الشعر وقصھ فإنھ كأخذ الشعرة نفسھا، فالتقصیر في حكم الحلق سواء بسواء فحلق الشعر محظور من . ً

ًات اإلحرام، والعلماء رحمھم هللا أجمعوا علیھ، لكن بینھم خالف في بعض التفاصیل، أما من حیث كونھ محظورا فھذا لیس فیھ محظور
إن هللا عز وجل ابتلى الحاج بأن یكون على شعث وعلى حالة وھیئة تخالف حال : قال بعض العلماء. خالف بین أھل العلم رحمھم هللا

  .ّعر حتى یكون أبلغ في تقربھ  سبحانھ وتعالى، وأبعد عن الترفھ الذي یشغلھ عن العبادةّالمترفھ، ولذلك یترك الش
 
 
 
 

 تقلیم األظافر: المحظور الثاني
 
 

تقلیم األظافر، والمراد بذلك قصھا، وقص األظافر من خصال الفطرة، كما ثبت بذلك : المحظور الثاني: أي]: وتقلیم األظافر: [قال رحمھ هللا
 في الصحیحین، ولكن هللا عز وجل حرم على المحرم أن یقلم أظفاره؛ ألنھ من التفث، وقد نھي المحرم عن تقلیم األظفار لما فیھ من الحدیث

ْثم لیقُضوا تفثُھم ولُیوفوا نذورُھم : الترفھ، والدلیل على ذلك قولھ سبحانھ َْ َ َُ ُُ ُ ْْ َْ َ َ زالة األظفار إن التفث المراد بھ إ: ، قال بعض السلف] 29:الحج[َّ
ًإذا كان المسلم مأمورا باجتناب حلق الشعر وتقلیم ]. فمن حلق أو قلم ثالثة فعلیھ دم. [بقص وتقلیم ونحو ذلك، وعلى ھذا جماھیر أھل العلم

 إن هللا سبحانھ :ًاألظفار، فمتى یكون اإلخالل كامال في قصھ للشعر أو حلقھ لھ أو نتفھ لھ، وكذلك في تقلیمھ لألظفار؟ قال جمع من العلماء
ْوال تْحلقوا ُرُءوسكم : وتعالى قال ُ َُ َِ ًوال یمكن أن یكون مخال إال إذا أزال ثالث شعرات فأكثر، وھي أقل ما یصدق علیھ  :، قالوا] 196:البقرة[َ

ق بحفنتین من طعام الجمع، فمن أزال شعرة واحدة فلیس علیھ فدیة ولكن علیھ أن یتصدق بحفنة من طعام، ومن أزال الشعرتین فإنھ یتصد
صیغة الجمع : حتى یبلغ قدر اإلخالل بثالث شعرات، وھذا مذھب طائفة من أھل العلم كما درج علیھ المصنف رحمھ هللا؛ والسبب في ذلك

  .في آیة البقرة
 
 
 
 

 تغطیة الرأس: المحظور الثالث
 
 

 وھو تغطیة الرأس حال اإلحرام بالحج أو العمرة، فال یجوز :ھذا ھو المحظور الثالث: أي]. ومن غطى رأسھ بمالصق فدى: [قال رحمھ هللا
یا : (للمسلم أن یغطي رأسھ بمالصق؛ وذلك ألن النبي صلى هللا علیھ وسلم لما سألھ السائل كما في حدیث ابن عمر في الصحیحین قال

والعمائم جمع عمامة، ) وال العمائم: (ھ الصالة والسالمفقال قال علی: ، قالوا) ال تلبسوا القمص وال العمائم: ما یلبس المحرم؟ قال! رسول هللا
من محظورات اإلحرام أن : فكأن مقصود الشرع أن ال یغطي المحرم رأسھ، ومن ھنا قالوا: سمیت بذلك ألنھا تعم الرأس بالتغطیة، قالوا

: ھي التي تالصق، وكذلك نص علیھ في قولھو) وال العمائم: (یغطي المحرم رأسھ بمالصق؛ ألن النبي صلى هللا علیھ وسلم نص علیھ فقال
فھذا النص الصحیح یدل داللة واضحة على أن المحرم ال یجوز لھ أن : ًألن البرنس یكون غطاء ملتصقا بنفس الثوب، قالوا) وال البرانس(

رم الذكر أن یغطي رأسھ فال یجوز للمح. ًیغطي رأسھ، بل یضحى حتى یكون أبلغ في تذلـلھ  سبحانھ وتعالى، ویكون رأسھ مكشوفا
ًباإلجماع، وإذا غطى رأسھ بغیر المالصق كأن یأتي تحت جدار، أو یأتي مثال تحت غطاء السیارة الذي من أعلى یستظل من الشمس، أو 
جاء تحت شجرة، فال حرج في ذلك؛ ألنھ لیس بمالصق، وھو وإن غطى الرأس من جھة كونھ یحول بین الرأس وبین السماء لكنھ لیس 

أن : بمالصق، أي: الصق مؤثر؛ ألن النبي صلى هللا علیھ وسلم إنما نص على تحریم المالصق، ومن ھنا تجد العلماء رحمھم هللا یقولونبم
ال یجعل ذلك الشيء یلتصق : قال بعض أھل العلم: ًیغطي رأسھ بمالصق، فخرج غیر المالصق، ولو حمل على رأسھ شیئا فللعلماء وجھان

إن وضعھ على الرأس : ومن أھل العلم من فصل فقال. ًعلیھ أن یبینھ عن الرأس، وال یجعلھ ملتصقا بالرأس: ًاعا قالوابرأسھ، فلو حمل مت
ًتبعا، ویجوز في الشيء تبعا ما ال یجوز قصدا كبیع الثمرة قبل بدو صالحھا، وكما لو أراد  بقصد حملھ فإنھ یجوز؛ ألن التغطیة جاءت ً ً

ه وعلیھا شعر، فإنھ إذا زالت الجلدة والشعر علیھا فلیس علیھ فدیة؛ ألنھ لم یحلق ولم ینتف ولم یقص، وجاءت الطبیب أن یقطع من جلدة ید
ًإزالة الشعر تبعا ولم تأت أصال وقصدا، ففرقوا بین ما كان أصال وبین ما كان تبعا، فقالوا ً ًً یجوز لھ أن یضع المتاع على رأسھ، وال فدیة : ً

  .ینظر إلى صورة الظاھر أبلغ وأقوى؛ وذلك ألنھ یوافق معنى النص في حدیث عبد هللا بن عمر رضي هللا عنھماولكن المذھب الذي . علیھ
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 لبس المخیط للذكر: المحظور الرابع
 
 

ھو الذي یحیط بالعضو، سواء كان ألعلى البدن : والمخیط: ھذا ھو رابع المحظورات]. ًوإن لبس ذكر مخیطا فدى: [قولھ رحمھ هللا
ًالقمیص، أو كان ألسفل البدن كالسراویل وأمثالھا، أو كان جامعا بین أعلى البدن وأسفلھ كالثیاب الموجودة الیوم، فھذا كلھ من محظورات ك

، فدل على عدم جواز ستر أعلى )ال تلبسوا القمص وال العمائم وال السراویالت وال البرانس: (اإلحرام؛ ألن النبي صلى هللا علیھ وسلم قال
والمراد بالمخیط كما ذكرنا . ًإنھ یعتبر محظورا، وھذا محل إجماع بین أھل العلم رحمھم هللا: بدن أو أسفلھ أو كلھ بالمخیط، وعلى ھذا قالواال

ًسابقا أن یكون محیطا بالعضو فلو ستر بغیر المخیط، كأن أخذ الرداء فوضعھ على كتفیھ أو على عاتقیھ فإن ھذا ھو شأن المحرم، وكذلك . ً
إنھ ستر بدنھ بمخیط؛ ألن البطانیة لیست مفصلة على الجسد، بخالف ما إذا : ًأیضا لو التحف ببطانیة أو نحوھا على كتفیھ فال بأس، وال نقول

لو وضعھ على كتفیھ ولم : قال بعضھم: ًلبس عباءة أو بشتا أو نحو ذلك، فإنھ إذا وضعھ یعتبر في حكم الالبس، وللعلماء وجھان في البشت
ًل یدیھ فیھ لم یكن البسا وال تلزمھ الفدیة، وإنما تلزمھ الفدیة إذا حصلت اإلحاطة، وذلك بإدخالھ الیدین في األكمام، أما لو وضعھ على یدخ

 عاتقیھ لشدة برد فال یلزمھ شيء؛ ألنھ لیس بالبس حقیقة، وإنما ھو مستتر بھ من شدة البرد فأشبھ البطانیة أو اللحاف، وھذا قوي ولھ وجھھ،
ولكن الورع واألفضل أن ال یفعل اإلنسان ذلك، وإن كان ال یصدق علیھ من جھة النظر أنھ البس حقیقة إال باإلدخال، والنبي صلى هللا علیھ 

ن أ: فالمخیط ضابطھ. ففرق بین األمرین، ولذلك لو أخذ العباءة ووضعھا دون تفصیلھا على كتفیھ فإنھ ال تلزمھ الفدیة) ال تلبسوا: (وسلم قال
ًالفدیة باإلجماع، وال یعتبر محظورا من  ًیكون مفصال للعضو، فال یصدق علیھ أنھ البس إال إذا أدخل یده في األكمام، ألن الرداء ال یوجب

  .محظورات اإلحرام لعدم اشتمالھ على اإلحاطة بالعضو
 
 
 
 

 استخدام الطیب في الثوب أو البدن: المحظور الخامس
 
 

ًوالطیب حرمھ هللا على المحرم بالحج أو العمرة أو بھما معا، . الطیب: ھذا ھو المحظور الخامس وھو].  ثوبھوإن طیب بدنھ أو: [قولھ
ًوال تلبسوا من الثیاب شیئا مسھ الزعفران وال : (واألصل في ذلك أن النبي صلى هللا علیھ وسلم قال كما في الصحیحین من حدیث ابن عمر 

اغسلوه بماء وسدر، وكفنوه في : (ًوكذلك أیضا حرم الطیب في البدن فقال في المحرم الذي وقصتھ دابتھ. ، فھذا الطیب في الثیاب) الورس
ال یجوز للمحرم أن یضع الطیب في بدنھ بعد إحرامھ، لكن لو كان : قال العلماء. ، فھذا طیب البدن)وال تمسوه بطیب: (وفي روایة) ثوبیھ

ال یلزمھ ما یلزم من تطیب بعد اإلحرام؛ ألن النبي صلى هللا علیھ وسلم كان ُیرى أثر الطیب في الطیب في بدنھ قبل أن یحرم فال بأس بھ، و
، ) لقد كنت أرى وبیص الطیب في مفرق رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم وھو محرم: (رأسھ وھو محرم، قالت أم المؤمنین رضي هللا عنھا
ن یغتسل إلحرامھ، أو بعد أن یغتسل لإلحرام وقبل أن یلبي ویدخل في النسك فال حرج فدل على أنھ إذا كان الطیب قد وضعھ اإلنسان قبل أ

وھناك فرق بین استدامة الشيء وبین ابتداء وضعھ، حیث تلزم الفدیة في ابتداء الوضع وال تلزم في . علیھ، وال تلزمھ الفدیة، ویبقى الطیب
في النسك وال أن یتطیب في ثوبھ، ولذلك ثبت في الصحیح أن النبي صلى هللا علیھ االستدامة، فال یجوز لھ أن یتطیب في بدنھ بعد أن یدخل 

فجاءه أعرابي علیھ جبة علیھا الصفرة من أثر : (وسلم لما اعتمر من الجعرانة بعد مرجعھ من غزوه حنین، قال صفوان رضي هللا عنھ
ى؟ فنزل الوحي على رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم، فإذا ھو یغط في رجل أحرم بالعمرة وعلیھ ما تر! ما ترى یا رسول هللا: الطیب فقال

أثر الطیب،   واغسل عنك- ھذا لبس المخیط-انزع عنك جبتك : قال! أنا یا رسول هللا: أین السائل؟ قال: كغطیط البكر، ثم سري عنھ، فقال
أنھ ال یجوز للمحرم أن یضع الطیب في ثوبھ وال ، فدل على )اغسل عنك أثر الطیب: (، فقال) واصنع في عمرتك ما أنت صانع في حجك

یستوي أن یكون الطیب في البدن أو یكون في الثوب، ولكن لو ]. وإن طیب بدنھ أو ثوبھ. [بدنھ، وھذا محل إجماع بین أھل العلم رحمھم هللا
لرداء تحت إبطھ، فربما أصابھ الطیب، ًأن إنسانا قبل اإلحرام طیب بدنھ وكان الطیب في إبطیھ ثم اضطبع للطواف بالبیت، فصار طرف ا

فإذا أصابھ الطیب فحینئٍذ ھذا الرداء إذا بقي علیھ فإنھ یستدام ویغتفر، لكن لو أنھ نزعھ لوضوء أو غسل ثم أراد أن یلبسھ ثانیة فال بد أن 
ًففرق بین أن یكون مستدیما متصال بالبدن وبین كونھ یرد على البد. یغسل عنھ أثر الطیب في ثوبھ ن بعد اإلزالة؛ ألن الحكم یستأنف بعد ً

ًإزالة الرداء، فیكون كأنھ لبس الرداء مطیبا، وعلى ھذا فال یجوز لھ أن یلبسھ بعد أن یخلعھ، لكن أن یكون معھ وعلى بدنھ وفیھ أثر الطیب، 
وال تلبسوا من : (نبي صلى هللا علیھ وسلم قالأما لو أنھ طیب لباس اإلحرام قبل أن یلبسھ فإنھ ال یجوز لھ أن یلبسھ؛ ألن ال. ال حرج فیھ فھذا

ًفنص على الزعفران والورس؛ ألنھ كان موجودا في زمانھ، وھو دلیل على أنھ ال یجوز أن : قالوا) ًالثیاب شیئا مسھ الزعفران وال الورس
ر، ألنھ اتصل بالمغتفر، وما اتصل یضع المحرم الطیب في إحرامھ قبل أن یحرم، لكن أن یعلق الطیب من بدنھ في اإلحرام فھذا من مغتف

ًبالمغفرة كان آخذا حكمھ، فإن الثوب إذا اتصل بالبدن وما في البدن مغتفر كان آخذا حكم البدن، وعلى ھذا فیفرق بین أن یطیب ثوب اإلحرام  ً
والطیب یكون في البدن، . لھ ال یؤثرًقبل أن یلبسھ أو یطیبھ بعد لبسھ، وبین كون الطیب موجودا في بدنھ قد علقت رائحتھ باإلحرام، فھذا ك
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أن یأكل الطیب أو یشربھ، فاألشربة التي فیھا طیب كماء الورد : ویكون في الثوب، ویكون بالشم، ویكون باالدھان، وھناك حالة خامسة وھي
یھ الریحان، فھل ھذا آخذ حكم ونحوھا، أو المشروبات الساخنة التي یكون فیھا الزعفران، أو األكل الذي فیھ الزعفران أو ف وماء الكاذي

التطیب في البدن؟ ھذا كلھ مما یبحث في مسائل الطیب، فبین رحمھ هللا طیب البدن والثوب، ثم شرع بعد ذلك في حكم الصورة الثالثة من 
  .التطیب وھي االدھان بھ

 
 
 
 

 حكم استخدام الدھان للمحرم
 
 

 فیھ طیب فادھن بھ، وفي حكم االدھان أن یغتسل بالطیب، -الموجود في زمانناك- كأن یوجد معجون ]. أو ادھن بمطیب: [قال رحمھ هللا
ًكالصابون الذي یكون مطیبا، فإن االدھان واالغتسال كلھ إصابة لظاھر البدن، فالجمیع ال یجوز، فلو كان ھناك دھان شعر أو دھان بدن 

ًال یجوز، ویستوي في االدھان أن یكون الطیب قصدا، كأن تأخذ یحتاجھ حتى ولو كان لمرض، وھذا الدھان الذي للمرض فیھ رائحة طیب ف
ًالورد وتدھن بھ، أو یكون مركبا مع شيء آخر، فإنھ ككونھ منفردا، ویستوي الحكم في ذلك ما دام أن الرائحة موجودة والطیب موجود، وھو  ً

ًالعود ویدھن بھ، أو یكون مخلوطا بغیره كالصابون المطیب ًویستوي أن یكون الطیب منفردا كأن یأخذ الورد أو . آخذ حكم التطیب كما ذكرنا
فیھ رائحة طیبة فإنھ   ما-كاألدھنة التي یتعالج بھا- برائحة ذكیة یقصد منھا أن یكون لھ أثر، فھذا ال یجوز أن یغتسل بھ، ولو وجد في الدواء 

لدواء؟ ألن األعشاب أو المستخلصات الطبیة تكون رائحتھا ھذه الرائحة الطیبة ھل ھي نكھة مضافة ل: یرجع لألطباء ویسألون، فیقال لھم
نتنة، فیحتاج إلزالة ھذه الرائحة بوضع طیب، فحینئٍذ تجب الفدیة، فیجوز لھ لمكان المرض أن یستخدم ھذا الدھان، وتكون الفدیة الزمة لھ، 

ِفمْن كان م: فوجود األذى ووجود الضرر ال یمنع من الفدیة، ولذلك قال تعالى َ ََ َنكم مریضا أْو بھ أذى مْن رأسھ ففدیة مْن صیام أْو صَدقٍة أْو َ َ َ ََ ََ َ َ َ ٍَ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ٌِ ْ ْ ً ِ ً ِ ْ ُ ْ
أنھ إذا كان : الشاھد. ، وكما لو حلق رأسھ لضرر القمل كما في حدیث كعب رضي هللا عنھ، وبسببھ نزلت آیة الفدیة] 196:البقرة[ُنُسٍك 

 ھذا الطیب موضوع في الدھان لتطییب رائحتھ، لزمت الفدیة بال إشكال؛ ألن الطیب موجود :الدھان دھان عالج وطب وسألنا األطباء فقالوا
وأثره موجود، لكن لو كانت ھذه الرائحة الذكیة في نفس الدواء والدھن، فجاءت من خلط األعشاب ببعضھا ولیست األعشاب بذاتھا، ولكن 

ًال یأخذ حكم الطیب؛ ألنھا لم تأت قصدا ولیست بطیب حقیقة وإنما حصلت طبیعة خلطھا أخرج ھذه الرائحة، فلیس ھذا من جنس الطیب، و
إذا كان : ًكذلك أیضا. ًاتفاقا، وعلى ھذا فإنھ ال یلزم في ھذا النوع من الدھن الفدیة، ویجوز لھ أن یضعھ لعالج أو نحو ذلك وال فدیة علیھ

غتسل بھ؛ ألن هللا عز وجل حرم على المحرم أن یصیب الطیب، واستوى الصابون الذي یغتسل بھ فیھ طیب ورائحة فإنھ حینئٍذ یتقیھ وال ی
وأجمع ) وال تمسوه بطیب: (في ذلك أن یكون على سبیل االغتسال أو یكون على سبیل الوضع مباشرة، ولذلك قال صلى هللا علیھ وسلم

ن وضع الید على موضع فیھ طیب، كما لو وضع وفي حكم االدھا. العلماء رحمھم هللا على عدم جواز أن یصیب المحرم الطیب ویدھن بھ
على الحجر الطیب، أو وضع على الركن الیماني الطیب ورأیتھ فإنك ال تلمسھ؛ ألن اللمس سنة وإصابة لفضیلة، واجتناب الطیب وعدم مس 

لو رأى على : على ھذا قالوالھ واجب على المكلف أن یفعلھ بتعاطي األسباب، فقدم ما یلزم المكلف على ما ھو فضیلة ومستحب، و البدن
الحجر أثر الطیب فإنھ ال یلمسھ وال یقبلھ، وإنما یترك غیره من الحل یلمسھ، فإذا لمسھ وبقي أثر الطیب الذي ھو الرائحة فذلك ال یضر، 

  .وإنما الذي یضر جلب الطیب ومادتھ
 
 
 
 

 حكم شم الطیب واستخدام الدھان المطیب للمحرم
 
 

شم الطیب ال یجوز للمحرم؛ ألن الشرع لما نص على النھي عن مس الطیب، فھمنا من ذلك أن مقصود الشرع ]: ً طیباأو شم: [قال رحمھ هللا
أن المحرم ال یترفھ بالطیب، وھذا من باب التنبیھ بالشيء على ما ھو آخذ حكمھ، فإن شم الطیب یترفھ بھ اإلنسان كما یترفھ بوضعھ، أال 

. ًبدنھ إنما قصد من ذلك أن یشمھ ویشمھ الغیر، فاستوى في ذلك أن یكون موضوعا أو یقصده بالشمترى أن الشخص لو وضع الطیب في 
أما لو وقع شمھ للطیب بدون قصد، كما لو طیب المطاف ووجدت فیھ رائحة الند والعود فشممت ھذه الرائحة من غیر قصد، فإن ھذا ال 

ًشممتھ وأنت محرم فإن ھذا ال یضر؛ ألنھ حصل اتفاقا ولم یحصل قصدا، یؤثر، وكما لو مر بجوارك متضمخ بعود أو ورد أو طیب ف ً
ًویجوز الشيء اتفاقا وال یجوز قصدا، وعلى ھذا فإنھ یعتبر شمھ للطیب من محظورات اإلحرام وال یجوز لھ، سواء كان الشم بوضعھ على  ً

أو تبخر : [قال. لك، كل ذلك مما حظر على المحرم أن یفعلھالبدن أو بوضعھ على شيء والدنو منھ، أو الدنو من الزرع والریاحین ونحو ذ
من األعشاب التي لھا رائحة طیبة، فإنھ حینئٍذ یلزمھ أن : أي) أو نحوه(استجمر بالعود، : ، أي)أو تبخر بعود: (قولھ]. بعود أو نحوه فدى

الطیب في الثوب، وھكذا شم الطیب واالدھان بھ توجب جمیع ھذه اإلخالالت بالطیب في البدن و: عائد للجمیع، یعني) فدى: (یفتدي، وقولھ
على أن االدھان ال یجوز : فلو ادھن بشيء ال طیب فیھ كزیت الزیتون أو ادھن بدھان شعر، فھل یجوز لھ ذلك؟ جمھور العلماء. الفدیة

ستدل الذین قالوا بالمنع بأن النبي صلى هللا وا. یجوز للمحرم أن یدھن إذا لم یكن في الدھان طیب: وقال فقھاء الحنابلة رحمھم هللا. للمحرم
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إن نصھ علیھ الصالة والسالم على التفث، والمراد بذلك أن ال یدھن؛ ألن اإلنسان : قالوا) الحاج التفث: من الحاج؟ قال: (علیھ وسلم لما سئل
أن یخرج اإلنسان عن إلفھ من الترفھ، خاصة إذا بقي على حالتھ كان أبلغ في تذلـلھ  سبحانھ وتعالى في عبادتھ، وكأن مقصود الشرع  إذا

فإذا أصبح یدھن ویتجمل كغیره فقد فات . ًكان غنیا أو ذا ثراء ونعمة، فیحس بنعمة هللا عز وجل علیھ، ویحس بفضل هللا سبحانھ وتعالى علیھ
ًیأتي الناس شعثا غبرا، أھلوا لھالل ذي مالي أراكم تأتون مدھنین و: (مقصود الشرع، وقد قال عمر بن الخطاب رضي هللا عنھ ألھل مكة ً

أن عمر رضي هللا عنھ نظر إلى الناس یوم الترویة فرأى أن اآلفاقیین یذھبون إلى منى وعرفات وھم شعث : والمراد بھذه الكلمة). الحجة
ة فھموا أن مقصود الشرع أن یبقى فدل على أن الصحاب: قالوا. أھلوا لذي الحجة: غبر، ولكن أھل مكة لحدثھم باإلحرام یأتون مدھنین فقال

أنھ یجوز لھ أن یدھن، ولیس : والذي یظھر من جھة النص. الحاج على تفث وتفل في صورتھ حتى یكون أبلغ في تذلـلھ  سبحانھ وتعالى
ًثبت مرفوعا، واألشبھ أن إن ھذا الحدیث ال ی: متكلم في إسناده، وضعفھ غیر واحد من األئمة رحمھم هللا وقالوا ھناك نص یمنع؛ ألن الحدیث

ًیكون موقوفا على عبد هللا بن عمر رضي هللا عنھ وعن أبیھ، وعلى ھذا فإنھ یجوز أن یدھن، ولكن األفضل واألكمل أن یترك ذلك؛ ألن 
  .النبي صلى هللا علیھ وسلم لم یدھن

 
 
 
 

 قتل الصید للمحرم: المحظور السادس
 
 

ًوإن قتل صیدا مأكوال: [قال رحمھ هللا ً بریا أصالً ھذا ھو المحظور السادس وھو قتل الصید، وھذا المحظور أجمع العلماء رحمھم هللا : أي]. ً
ُیا أیھا الذین آمنوا ال تقتلوا : علیھ؛ ألن هللا نص علیھ في كتابھ، وكذلك بینھ رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم في سنتھ الصحیحة، قال سبحانھ ُ ْ َُ َ َ َ َِ َُّّ َ

ْالصْیَد وأن َ َ ٌتم ُحُرم َّ ْ م علْیكم صْید البرِّ ما دْمتم ُحُرما : ، وقال سبحانھ وتعالى] 95:المائدة[ُ ًوُحرِّ ْ ُْ ُُ َُ َ َ َ َْ َ فنص سبحانھ على أن المحرم ال ] 96:المائدة[َ
الحیوان في إما أن یكون صید بر، وإما أن یكون صید بحر، وأصل الصید الحیوان المتوحش، ولذلك كان : والصید ینقسم إلى قسمین. یصید

ًإما أن یكون مستأنسا، وإما أن یكون متوحشا، فالحیوان المستأنس كاإلبل والبقر والغنم، ومن الطیور كالدجاج : األصل ینقسم إلى قسمین ً
فھذا النوع من والحمام إذا كان في منزل اإلنسان، فھذه توصف بكونھا مستأنسة؛ ألنھا تأنس باإلنسان، وتألفھ ویألفھا، وال تفر منھ إذا جاءھا، 

الحیوان یأمرك الشرع إذا جئت لتأكلھ أن تذكیھ الذكاة الشرعیة، إما بالذبح وإما بالنحر، أما الذبح فكالشاة والغنم، وأما النحر فكاإلبل تطعنھا 
رحمة هللا علیھم، فھذا ًفي وھدتھا وتنحرھا، وما یكون جامعا لألمرین فكالبقر یصلح فیھ الذبح ویصلح فیھ النحر، على خالف بین أھل العلم 

وھو المتوحش، وال یمكن لك أن تصیبھ إال باحتیال أو مغافصة ومغالبة وقھر، كأن : ٍھناك نوع ثان. یسمى بالمستأنس، وذكاتھ ذكاة المستأنس
 الذي ال یأنس تغلبھ حتى تمسك بھ، أو تجري وراءه فتمسكھ، أو تطلق علیھ السالح فتعقره أو تقتلھ، فھذا یسمى بالصید، وھو الحیوان

ویشمل الصید الظباء والوعول والغزالن وبقر الوحش وحمار الوحش وتیس الجبل ونحوھا مما خلق هللا من الدواب التي . لإلنسان ویفر عنھ
حمام وكما ذكرنا في المستأنس أن فیھ من الطیر كال. من قسم المتوحش، وھو الصید الذي أحلھ هللا یصیدھا اإلنسان ویحل لھ أكلھا، وھذه

ًوالدجاج ونحوھا من الطیور، ویكون أیضا من الدواب كاإلبل والبقر والغنم، فكذلك المتوحش في الصید یكون من الدواب على وجھ 
األرض، كالظباء والوعول والغزالن والریم ونحوھا، ویكون من الطیور فیشمل الحباري ویشمل الطیور التي لیست بید اإلنسان فھذه كلھا 

ًتوحشة وصیدا، لكن بشرط أن ال تكون من الطیور من الجوارح ذوات المخلب، فال یجوز أكل الصقر وال الباز وال الشاھین توصف بكونھا م
الصید ویكون للمتوحش، وغیر الصید الذي یكون من : وال الباشق وال النسر وال العقاب ونحوھا، فانقسمت الحیوانات إلى ھذین القسمین

 لیس من ھذا وال ھذا، وھو الذي حرم هللا من السباع العادیة ذات الناب، كاألسد والنمر ونحوه، وذي المخلب وھناك نوع ثالث. المستأنسات
فانقسمت الحیوانات . كما سیأتینا إن شاء هللا في باب الذبائح من الطیر كما ذكرنا في البواشق والنسور والصقور، فھذه كلھا ال یجوز أكلھا

ًوجل حرم على المكلف إذا كان ُمْحرما أن یصید المتوحش منھا، فال یجوز لھ أن یصیده سواء كان بریا أو كان إلى ھذین القسمین، وهللا عز  ً ِ
ًمن الطیور؛ ألنھ ال یجوز لھ إذا كان محرما أن یصیده وال أن یصاد لھ، ومحل التحریم إذا كان بریا، والعلماء یصفون ما كان بریا مما  ً ً

ًظباء والوعول، ویصفون الطیور أیضا بأنھا بریة وأنھا صید بر؛ ألنھا تأوي في اللیل إلى أكنانھا، وال تستطیع ذكرنا من الریم والغزالن وال
وھو صید البحر، والمراد بذلك السمك والحوت، وھناك خالف في : ٍھناك نوع ثان. أن تنفك عن اإلیواء إلى أكنانھا، فتأخذ حكم صید البر

ًد البحر، فیحل لنا جمیع ما في البحر إال ما كان ساما أو عرف أنھ یضر باإلنسان، أم أن الحكم خاص غیر السمك والحوت ھل یدخل في صی
في البحر، فیشمل جمیع ما في البحر، إال إذا كان  أن هللا أحل لنا ما: فقط بالسمك والحوت؟ أصح المذاھب في ھذه المسألة مذھب الجمھور

ًضارا أو مستخبثا، فھذا النوع من الصید ِأحل لكم صْید البْحر :  وھو صید البحر حالل بإجماع العلماء لقولھ تعالىً َ َْ ُ ْ ُ َ َّ ِ ثم قال بعد ] 96:المائدة[ُ
م علْیكم صْید البرِّ : ذلك َوُحرِّ َ َ َْ ُ ْ ُ َ ًعطفا على صید البحر، فدل على أن صید البحر في األصل حالل، سواء كنت محرما أو غیر ] 96:المائدة[َ ً

إذا عرفنا ھذه المقدمة، وأن الحیوان منھ ما ھو بري . ز لھ أن یصید صید البحر، ولكن ال یجوز لھ أن یصید صید البرمحرم، فالمحرم یجو
ومنھ ما ھو بحري، فیبقى السؤال عما جمع بین البر والبحر، وھو الذي یسمى بالبرمائي، ھل یحرم على المحرم أن یصیده، أو ال یحرم؟ 

ًنھ ما ال یمكن لھ العیش والتكاثر والتوالد غالبا إال في الماء كالضفادع ونحوھا، فھذا یأخذ حكم ما في الماء، م: والبرمائي ینقسم إلى قسمین
ویكون صیده صید بحر، ومنھا ما یكون تكاثره وغالب وجدانھ في البر كالسلحفاة ونحوھا فتأخذ حكم ما في البر، ویكون الحكم في حلھا 

إذا تبین ھذا فصید البحر جائز باإلجماع؛ لنص اآلیة، أما صید البر فال یجوز لك إذا أحرمت أن تصیده، . ًوحرمتھا راجعا إلى ھذا التفصیل
انظر إلى ھذه الحمامة أو ھذا الطائر، أو أدرك الحمامة، أو صد الحمامة، وال یجوز أن تشیر إلى : وال أن تعین على صیده كأن تقول لرجل
وال یجوز أن یصاد من . ھو في ھذا الموضع، بل یجب علیك أن تسكت حتى ولو رأیتھ أمامك: لھمكان الصید، كأرنب ونحو ذلك، فتقول 
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ًأجلك؛ فلو صاد إنسان صید بر وقصدك بھ وأنت محرم فال یحل لك، وال یحل أیضا ھذا الصید الذي صید للمحرم، وتكون تذكیتھ الغیة 
أو أعان على الصید أو صید من أجلھ فإن ھذا الصید یعتبر في حكم المیتة، ال فیعتبر كالمیتة، ال یجوز أكلھ وال بیعھ، فإذا صاد المحرم 

ینتقل إلى حكم المیتة على تفصیل  ًإن المحرم ال یجوز لھ، كذلك أیضا غیره؛ ألنھ في ھذه الحالة: یجوز أكلھ ال للمحرم وال للحالل، فلو قلنا
أھدى لھ : (ال یصاد للمحرم؛ ألن النبي صلى هللا علیھ وسلم: ًكذلك أیضا. باب األطعمةعند أھل العلم رحمھم هللا سیأتینا بیانھ إن شاء هللا في 

لم یقبل الھدیة، وقد كان بأبي وأمي صلوات هللا وسالمھ علیھ ال یرد - الصعب بن جثامة رضي هللا عنھ وأرضاه حمار وحش فرده علیھ 
إنا لم نرده علیك إال أنا : وأرضاه، فقال علیھ الصالة والسالم یطیب خاطرهّ فلما ردھا على الصعب تغیر وجھ الصعب رضي هللا عنھ -الھدیة
ما الدلیل على التفصیل بین كونھ یصاد لھ، أو ال یصاد : ًلكوننا حرما وأنت صدتھ من أجلنا فإن ھذا اقتضى عدم حلھ لنا، فإذا قیل: أي) حرم

ة وھو محرم، ولم یقبلھ مرة وھو محرم، فقبلھ في قضیة أبي قتادة وھي ثابتة أن النبي صلى هللا علیھ وسلم قبل ھدیة الصید مر: لھ؟ الجواب
في الصحیحین، وھي أن النبي صلى هللا علیھ وسلم لما أراد عمرة الحدیبیة خرج من المدینة، فبلغھ أنھ ربما جاءت بعض األرسال والبعوث 

، فأرسلھا من الجھة الغربیة للمدینة )خذوا ساحل البحر: (تادة وقالمن المشركین ترید أن تؤذیھ وھو محرم بالعمرة، فأرسل سریة لـأبي ق
على جھة الساحل، فأحرموا كلھم إال أبا قتادة لم یحرم، وھذا یدل على أن من جاء من المدینة وقصد جھة رابغ أو جھة ینبع، أنھ ال یلزمھ 

كونوا على ساحل البحر حتى نلتقي، وإذا حدث من العدو :  وقالفأخذوا ساحل البحر،. اإلحرام من ذي الحلیفة؛ ألن أبا قتادة أخر إحرامھ
شيء یكون النبي صلى هللا علیھ وسلم على علم بھ، فلما أخذوا ساحل البحر كانوا كلھم محرمین إال أبا قتادة فإنھ لم یحرم، فسنح لھم حمار 

تفت أبو قتادة فإذا ھو بحمار الوحش، فركب فرسھ فسقط ًالوحش فجلس أصحابھ ینظر بعضھم إلى بعض، ولم یخبره أحد بأن ھناك صیدا، فال
سھمھ، فسألھم أن یناولوه فلم یعنھ أحد ولم یناولھ، فنزل عن فرسھ وأخذه ثم عقر منھا وصاد رضي هللا عنھ وأرضاه، فلما صاد ھذا الصید 

سول هللا صلى هللا علیھ وسلم، فقال علیھ الصالة أنأكل ونحن محرمون؟ فاشتبھوا، فتوقفوا عن األكل حتى أتوا ر: أكلوا، فلما أكلوا قالوا
ھل بقي عندكم منھ شيء؟ فأعطي علیھ الصالة : ال، قال: ھل أحد منكم أعانھ؟ قالوا: ال، قال: ھل أحد منكم أشار إلیھ؟ قالوا: (والسالم

 على الصید، ال بإشارة، وال بسالح ونحوه، فدل على أنھ ال یعان الحالل من المحرم. ، وأذن لھم أن یأكلوا)كلوا: والسالم من فضلتھ وقال
ًوأن المحرم یبقى ساكتا مھما رأى، وال یشیر إلیھ بإشارة فعلیة وال ینبھھ بالقول، فإذا نبھھ بالقول حرم علیھ الصید، وإذا صاد المحرم فیحرم 

صید حرام علیھ، والفرع تابع ألصلھ، وال یجوز علیھ أن یأكل الصید أو ینتفع بما في الصید، فال یجوز لھ أن یأكل بیض الصید؛ ألن ھذا ال
ًبریا : (قولھ. لھ أن ینتفع بفرعھ إذا كان قد صاده ھو، وإنما یرسل ھذا الصید حتى یأخذه على وجھ شرعي معتبر، وحینئٍذ یحل االنتفاع بھ

ًیكون الصید بریا أصال، فخرج البرمائي، فإن البرمائي لیس ببري أصال، ولو كان: أي) ًأصال ً  أكثر عیشھ في البر فإنھ ال یوصف بكونھ ً
ًبریا أصال ًخرج صید البحر؛ ألنھ لیس ببري أصال، وخرج ما جمع بین وصف البري والبحري معا: وعلى ھذا. ً ً.  

 
 
 
 

 حكم قتل الحیوان المتولد من مأذون وغیر مأذون
 
 

ن من مأذون وغیر مأذون، فھل نغلب جانب التحریم فنمنع؛ ألن النبي ھذه مسألة ما إذا تولد الحیوا]: ولو تولد منھ ومن غیره: [قال رحمھ هللا
فمن اتقى الشبھات فقد استبرأ لدینھ : (، وقال علیھ الصالة والسالم) إذا نھیتكم فانتھوا: (صلى هللا علیھ وسلم غلب جانب التحریم وقال

. كاة بھ، حتى تتحقق أنھ من جنس ما أحل هللا أكلھ، ھذا قولً، واألصل أن ھذا الحیوان یعتبر حراما من جھة تذكیتھ وإعمال الذ) وعرضھ
ًإذا تولد من الحرام والحالل حل أكلھ؛ ألن األصل أن هللا سخر لنا ما في السماوات وما في األرض جمیعا منھ، فلما لم نتحقق : القول الثاني

ن، إن كانت أمھ من الحالل فحالل، وإن كانت أمھ من الحرام ننظر إلى أم الحیوا: القول الثالث. من الخروج عن ھذا األصل فیحل لنا أكلھ
ً، فالشاھد أنھ ال بد وأن یكون بریا أصال؛ ألن ھذا أصل عند ) الولد للفراش وللعاھر الحجر: (فحرام؛ ألن النبي صلى هللا علیھ وسلم قال ً

سنتكلم إن شاء هللا على جزاء الصید، إذا قتلھ المحرم، ]. ھ جزاؤهأو تلف في یده فعلی: [قال. الحنابلة سنتكلم علیھ إن شاء هللا في باب األطعمة
ًوما ھي الفدیة وجزاء الصید الذي أوجب هللا على من قتل الصید سواء كان متعمدا، أو كان مخطئا، أو كان ناسیا؟ وھل ھذه الفدیة تخییریة،  ً ً

  .أو ترتیبیة؟ كل ھذا سنتكلم علیھ في باب الجزاء إن شاء هللا
 
 
 
 
 كم قتل الحیوان المستأنس إذا بقي على حالھ وإذا شردح
 
 

إما متوحش فصید، وإما مستأنس فحالل، : كبقر وغنم، وقد تقدم إن الحیوان ینقسم إلى قسمین: أي]. وال یحرم حیوان إنسي: [قولھ رحمھ هللا
ًلكن المستأنس من اإلبل والبقر والغنم قد یخرج عن كونھ مستأنسا إلى كونھ متوحشا، َّ كما لو ند البعیر وكما لو شردت الشاة؛ فھو وإن كان ً

ًمستأنسا في األصل لكنھ قد صار متوحشا في الصورة، فھل ھذا المستأنس إذا خرج إلى صورة المتوحش یعامل معاملة الصید، أو ال؟  ً
ّج والحمام، لو فرت وندت عن اإلنسان عاملھا أن الحیوانات المستأنسة كاإلبل والبقر والغنم والدجا: القول األول للجمھور: للعلماء قوالن
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معاملة الصید، وإذا ضربھا في أي مكان وقتلھا فھي حالل، ھذا مذھب جمھور العلماء، واستدلوا بحدیث رافع رضي هللا عنھ وھو ثابت في 
إن لھذه : ل صلى هللا علیھ وسلم فرمى رجل بسھم فعقره، فقا-شرد: أي-ّأن النبي صلى هللا علیھ وسلم كان في سفر فند بعیر : (الصحیح

فإذا نفرت : ً، فجعل المستأنس معامال معاملة الصید والمتوحش بالنفور، قالوا) ّالحیوانات أوابد كأوابد الوحش، فما ند منھا فاصنعوا بھ ھكذا
انت عنده شاة ثم فرت فحینئٍذ ال یجوز لھ ًفلو إن إنسانا ك: الشاة أو الدجاجة أو األرنب أو البعیر جاز لك أن تعاملھ معاملة الصید، وعلى ھذا

ًالمستأنس إذا توحش یبقى مستأنسا ویعامل معاملة المستأنس، وعلى ھذا : وقال فقھاء المالكیة. ًأن یعقرھا؛ ألنھ إذا عقرھا كان صائدا لھا
كم الصید ھو الصحیح؛ ألن المتوحش إذا ّأن المستأنس إذا ند وتوحش كان لھ ح: والقول األول. القول یجوز أن یعقر ھذه الشاة وأن یحبسھا

أمسك بھ وقدر علیھ الممسك صار في حكم المستأنس، أال ترى أنك لو أمسكت بحمار وحش أو بقر وحش لم یجز أن تعقره وإنما تذكیھ 
ّذا ند وفر وھو فإن الحیوان إ الذكاة الشرعیة، فدل على أنھ ینتقل من صفة المتوحش إلى صفة المستأنس باختالف الصورة، وعلى ھذا

  .مستأنس عومل معاملة المتوحش، فال یحل للمحرم أن یعقره وال أن یصیده
 
 
 
 

 حكم صید البحر ومحرم األكل
 
 

َأحل لكم صْید البْحر وطعاُمُھ متاعا لكم و: ویحل لھ صید البحر، فإنھ لیس بحرام بنص اآلیة: أي]. وال صید البحر: [قال رحمھ هللا َ َ َ َ َْ ُْ َُ ًَ َ َ ِ ْ ُ َّ ِ ِللسیارة ُ َّ َّ َِ
وال یحرم على المحرم أن یقتل ]: وال قتل محرم األكل: [قال. فدل على أن التحریم یختص بالبر دون البحر، وھذا باإلجماع] 96:المائدة[

ًمحرم األكل، كالسباع العادیة، فلو قتل أسدا أو نمرا فإنھ ال یضر؛ ألن ھذا لیس بصید ولم یسمھ الشرع صیدا؛ ألن األسد وا ً لنمر لیس من ً
ًكنت محرما فلقیت أسدا وقتلتھ، ھل یلزمني شيء؟ تقول: ًجنس الحیوانات التي أباح الشرع أكلھا، فلو أن إنسانا سألك وقال ھذا لیس بصید، : ً

ًوال یلزمك جزاء الصید، سواء عدا علیھ األسد أو لم یعد، وكذلك بالنسبة كذلك للفواسق، لو قتل حیة أو عقربا أو غرابا أ ً ً و فأرة فھذا كلھ ُ
  .لیست فیھ فدیة، ولیس فیھ جزاء الصید، ولیس علیھ شيء لقتلھ

 
 
 
 

 حكم قتل الصائل للمحرم
 
 

وھذا الصائل لھ حكم خاص في . ًلو قتل صائال صال علیھ، وھو الذي یھجم على اإلنسان یرید أن یؤذیھ في نفسھ]. وال الصائل: [قولھ
أرأیت ! یا رسول هللا: قاتلھ، قال: أرأیت إن قاتلني؟ قال: ال تعطھ، قال:  جاء رجل یرید أخذ مالي؟ قالأرأیت إن! یا رسول هللا: (الشرع، قال

، فالصائل الذي یصول على النفس أو یصول على العرض أو یصول ) ھو في النار: أرأیت إن قتلتھ؟ قال: أنت شھید، قال: إن قتلني؟ قال
فإن أمكنك أن تفر عنھ وتبتعد عنھ، فال یجوز : بر أو غیره، ھذا الصائل في األصل فیھ تفصیلًعلى المال، فیأتي مشھرا سالحھ، سواء في 

لك قتلھ؛ ألن نفس المسلم محرمة، واألصل أنھ محرم الدم، فال یجوز لك أن تستبیحھ إال عند الحاجة، فإذا كان یمكن تالفي ضرره بالفرار 
في قول طائفة من   لك قتلھ، فإن قتلتھ مع القدرة على الفرار كان الحكم كحكم قتل العمدفیجوز لك أن تفر ، بل یجب علیك أن تفر، وال یجوز
إن شاء -یسقط القصاص ویكون حكمھ حكم شبھ العمد وتغلظ الدیة، على تفصیل یأتي : العلماء؛ ألنھ ال یرخص لك بقتلھ، وقال بعض العلماء

ً شاھرا سالحھ، فیمكنك أن -ًمثال-ید العرض، فیمكنك الفرار أو یمكنك دفعھ، یأتي أن یأتي وھو یر: الحالة الثانیة.  في باب القصاص- هللا
. تضربھ في یده فتسقط السالح من یده، أو تعقره بضربة ال یستطیع أن یقتلك بھا، فحینئٍذ ال یجوز لك أن تعدل إلى قتلھ مع القدرة على عقره

ینك وبینھ لتأمن ضرره، فحینئٍذ ال یجوز لك قتلھ، أو تستطیع أن تصارعھ أو تدافعھ ًأن یمكنك الفرار عنھ، أو تضع شیئا ب: فالحالة األولى
ّفتأمن ضرره، فتصارعھ وتدافعھ وال تقتلھ؛ لكن إذا تعین ولم تستطع أن تدفع ضرره إال بالقتل فحینئٍذ یحل لك قتلھ ودمھ ھدر؛ وذلك ألنھ 

على  مكنك دفع ضرره إال بالقتل فإنھ یقتل ویكون مھدر الدم، ھذا إذا اعتدىاعتدى، وباعتدائھ على المسلم سقطت حرمة نفسھ فإذا لم ی
وكذلك إذا اعتدى على العرض، كأن یكون اعترض اإلنسان في طریقھ، فإن أمكنھ أن یدفع ضرره فبھا ونعمت، وال یجوز لھ أن . النفس

معھ دفعھ وال تستطیع معھ الفرار، وغلب على ظنك أنھ سیصل یقتلھ في ھذه الحالة، لكن إذا كان معھ من السالح أو الضرر ما ال تستطیع 
  .ّإلى الحرام، وأنھ ال سبیل إلى كف ضره إال بقتلھ حل لك قتلھ في ھذه الحالة، وھذا بإجماع العلماء رحمة هللا علیھم

 
 
 
 

 األسئلة
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 ًحكم أخذ الظفر إذا كان مؤذیا للمحرم

 
 

فرق جمع من أھل العلم رحمھم هللا في الشعر والظفر بین أن یكون : ذلك، فھل لھ أن یقلمھ؟ الجوابمن انكسر ظفره وتأذى من : السؤال
األذى في نفس الشعر وفي نفس الظفر، فرخصوا في القلع والقص والحلق واإلزالة، وبین أن یكون الضرر في شيء في الشعر كالقمل 

ً إذا كان ظفره منكسرا وكان یجرح، وكلما مشى آذاه وأضره، فاألذى والضرر في أنھ: ونحوه، فتلزم الفدیة إذا أزال الشعر، وتوضیح ذلك
نفس الظفر، فیرخص لھ لمكان الضرورة، وال فدیة علیھ إذا قصھ، وھكذا لو تدلى شعره على عینھ فأصبح یؤذیھ في بصره أو یؤذیھ في 

وأما إذا تعلق بشيء . ن الضرر تعلق بنفس الشعر وبنفس الظفرنظره أو نحو ذلك، جاز لھ أن یقص منھ على قدر الحاجة وال فدیة علیھ؛ أل
ًفي الشعر كالقمل في داخل الشعر، فإن إزالة الشعر جاءت تبعا ولم تأت أصال، وعلى ھذا قالوا ًتلزم الفدیة إذا كان الشعر تابعا لضرر : ً

وهللا . لشعر فإنھ یرخص لھ أن یزیلھ وال فدیة علیھولیس الضرر في نفس الشعر، وأما إذا كان الضرر من نفس الشعر واألذى من نفس ا
  .تعالى أعلم

 
 
 
 

 حكم وضع األزرار على رداء اإلحرام
 
 

ال یجوز لبس اإلحرامات التي لھا أزاریر، وینبغي : ما حكم وضع األزرار والمشابك على الرداء؟ وھل تأخذ حكم المخیط؟ الجواب: السؤال
وذلك ألن اإلحرام ینبغي أن یكون على الصفة الشرعیة التي كان علیھا رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم، تنبیھ الحجاج والمعتمرین على ذلك؛ 

لو أنھ جعل على الفوط كاألحزمة، فوضع فیھا الحزام المطاط في داخلھا كالفوط الموجودة اآلن، : ًوھي أن ال یكون مفصال، ولذلك قالوا
ً غیر مخیط إلى كونھا في حكم المخیط، وحینئٍذ ال یجوز لھ لبسھا، وكذلك إذا كان مفصال فصارت أزرة ألسفل البدن، انتقلت عن كونھا

باألزاریر الموجودة اآلن ألعلى البدن وأسفلھ، فال إشكال أنھا آخذة حكم المخیط كالقمیص والسراویل وغیرھا، ولو لبس الثوب، فإنك إذا 
على البدن ویخاط أو یشبك  ً یستر البدن تفصیال، فإذا كان الثوب أو الملبوس یفصلرأیت الثوب في أصلھ ولو كان قصیر الكم فإنك تجد أنھ

على البدن ففیھ الفدیة، وعلى ھذا فإنھ ینبغي التنبیھ على ھذا النوع الذي ابتلي بھ بعض الناس في ھذا الزمان من وجود التفصیل فیھ 
 المشابك فھو في حكم األزاریر في قول جمع من العلماء رحمة هللا علیھم، وأما بالنسبة لوضع. واألزرار، فھذا یوجب الفدیة على من لبسھ

ولذلك كان السلف رحمھم هللا ینھون عن وضع الشوك، ففي القدیم كانوا یضعون شوك النخل، إذ كانوا ربما یحتاجونھ فیضعونھ في اإلزار، 
على أعلى البدن، وحینئٍذ یكون في حكم المفصل ویأخذ حكم المخیط فنبھوا على أنھ ال یجوز؛ ألنھ إذا وضع الشوك كان أشبھ بما یلتحف بھ 

  .وهللا تعالى أعلم. من وجوب الفدیة فیھ
 
 
 
 

 حكم تذكیة ما صید قبل اإلحرام بعد اإلحرام
 
 

ًلو أن إنسانا صاد صیدا قبل أن یحرم، ثم أحرم والصید معھ، ھل یجوز لھ أن یذكیھ ویأكل منھ؟ الجواب: السؤال د الصید وأمسكھ إذا صا: ً
وبقي عنده، ثم أحرم ولو بعد إمساكھ بلحظة، فإن ھذا الصید مستأنس وآخذ حكم المستأنس، یحل لھ أكلھ واالنتفاع بھ، وال حرج علیھ؛ ألنھ لم 

  .وهللا تعالى أعلم. ّیصده بعد اإلحرام، وإنما صاده في حال الحل، فیجوز لھ أكلھ واالنتفاع بما یكون منھ
 
 
 
 

 [2[ باب محظورات اإلحرام -المستقنع شرح زاد 
ًتحقیقا لمقصود الحج من ترك الدنیا وما یتعلق بھا فإنھ یحرم على المحرم عقد النكاح لھ أو لغیره، وكذلك الجماع، أو مباشرة زوجتھ، 

 . یغطي وجھھا ویدیھاًوالمرأة كالرجل في كل المحظورات إال في اللباس، فإنھا تلبس ما ترید إال أنھ یحرم علیھا أن تلبس شیئا
 تابع محظورات اإلحرام
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 عقد النكاح للمحرم: المحظور السابع
 
 

. بسم هللا الرحمن الرحیم الحمد  رب العالمین، والصالة والسالم على أشرف األنبیاء والمرسلین سیدنا محمد، وعلى آلھ وصحبھ أجمعین
ما زال المصنف رحمھ هللا یبین لنا محظورات اإلحرام، ]. م عقد نكاح وال یصح وال فدیة ویحر: [ فیقول المصنف علیھ رحمة هللا: أما بعد

، وقد أجمع العلماء رحمھم هللا على أنھ ال یجوز للمحرم أن یعقد النكاح، سواء كان في حج أو كان في )ویحرم عقد نكاح: (فقال رحمھ هللا
عقد : التوثیق، یقال: والعقد في اللغة. ظورات اإلحرام التي ذكرھا المصنف رحمھ هللاعمرة، ولذلك یعتبر عقد النكاح المحظور السابع من مح

: فإن المراد بھ اإلیجاب والقبول، فاإلیجاب ھو قول الرجل: عقد إذا أبرم الشيء، وأما في االصطالح: الحبل إذا شد وثاقھ، وكذلك یقال
: بعتك، وقال المشتري: قبلت، فقد ُعقد النكاح، وإذا قال الموجب: ، وقال الزوجزوجتك: قبلت، فإذا قال الولي: زوجتك، والقبول قول الزوج

فإذا وجدت الصیغة . قبلت، فھو عقد إجارة، وقس على ذلك: أجرتك داري بمائة ألف لمدة سنة، فقال: اشتریت، فقد ُعقد البیع، وإذا قال
الصطالح عند العلماء رحمة هللا علیھم، فإذا وجدت كتب الفقھاء ینصون المشتملة على اإلیجاب والقبول فإنھ یوصف ذلك بالعقد، وھذا في ا

یحرم على اإلنسان إذا أحرم بالحج أو : أي) یحرم عقد النكاح: (فیھا على كلمة العقد فمرادھم بھا اإلیجاب والقبول، وعلى ھذا یقول المصنف
أة من أقربائھ، أو تكون المرأة المحرمة بحج أو عمرة منكوحة، ًالعمرة أن یتزوج أو یزوج غیره، كأن یكون ولیا لبنت أو أخت أو امر

ًأنھ یراد تزویجھا، فال یجوز أن یعقد النكاح، سواء كان زوجا أو كانت زوجة، خاصة على القول بأن للمرأة أن تلي عقد النكاح كما : بمعنى
ًھو مذھب الحنفیة، وكذلك أیضا أن تكون ولیا ال ینكح المحرم : (یح عن النبي صلى هللا علیھ وسلم أنھ قالدلیل التحریم ما ثبت في الصح. ً

لم یفرق ) ال ینكح المحرم: (، وھذا الحدیث اتفق الشیخان على صحتھ وثبوتھ عن رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم، فقولھ)وال ُینكح وال یخطب
 وال - وھو األصیل-ًجوز لھ أن یكون في عقد النكاح ال زوجا إذا كان امرأة، وھذا یدل على أنھ ال ی: أي) وال ُینكح(بین محرم لحج أو عمرة 

ًوكیال، فال یجوز للمحرم أن یكون وكیال في عقد النكاح بأن یقبل النكاح من غیره، أو یوجبھ للغیر القول : وھذه المسألة للعلماء فیھا قوالن. ً
مذھب جمھور العلماء من المالكیة والشافعیة والحنابلة ال یجوز للمحرم أن ینكح وال أن ینكح وال أن یخطب، وھذا ھو : األول یقول

ًإن النبي صلى هللا علیھ وسلم حرم على المحرم عقد النكاح سواء كان زوجا أو زوجة أو ولیا أو : والظاھریة رحمة هللا على الجمیع، یقولون ً
لحنفیة رحمھم هللا إلى القول بجواز أن ینكح المحرم وأن ذھب فقھاء ا: القول الثاني. ًوكیال، وذلك ھو نص الحدیث الثابت عنھ والذي ذكرناه

أنھ یكره لھ ذلك، ولكن یجوز، والعقد صحیح، واحتج ھؤالء العلماء : ُینكح، وأن یخطب، لكن بعضھم ینص على جوازه مع الكراھة، أي
، فأثبت أن الزواج من رسول هللا صلى ) تزوج رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم میمونة وھو محرم: (بحدیث ابن عباس رضي هللا عنھما قال

فدل داللة واضحة على أنھ یجوز للمحرم أن یتزوج وأن یزوج الغیر وأن یخطب، وأما ما : هللا علیھ وسلم لـمیمونة وقع وھو محرم، قالوا
كراھة، وھذا مسلك یعمل بھ ورد من النھي عن النبي صلى علیھ وسلم فإن فعلھ صلوات هللا وسالمھ علیھ یصرف النھي من التحریم إلى ال

. وھو أنھ إذا ورد النھي وجاء ما یدل على الجواز صرف ظاھر النھي من التحریم إلى الكراھة: جماھیر السلف والخلف رحمة هللا علیھم
ة داللة السنة لصح: ًأوال: ھو القول بالتحریم، وھو مذھب جمھور السلف كما ذكرنا؛ وذلك لما یلي: والذي یترجح بنظري والعلم عند هللا

إذا تعارضت : أن القاعدة: الوجھ األول: أنھ یجاب عن حدیث ابن عباس من وجوه: ًثانیا. الثابتة عن رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم بالتحریم
 روایة أكابر الصحابة مع روایة أصاغر الصحابة قدمت روایة أكابر الصحابة على األصاغر؛ والسبب في ھذا واضح، وھو أن أصاغر

الصحابة في الغالب یروون بواسطة، وأكابر الصحابة في الغالب یروون مباشرة، فتقدم روایة األكابر؛ لقربھم من رسول هللا صلى هللا علیھ 
أن النبي صلى هللا علیھ وسلم تزوج میمونة وھو : (أن حدیث ابن عباس : الوجھ الثاني. وسلم وعلمھم بحالھ أكثر من أصاغر الصحابة

تھ میمونة صاحبة القصة، وعارضھ أبو رافع السفیر بین النبي صلى هللا علیھ وسلم ومیمونة ، ومن المعلوم أن میمونة رضي عارض) محرم
 أعلم بحال النبي صلى هللا علیھ سلم حینما تزوجھا، فلما أثبتت أنھ تزوجھا وھو حالل، دل ھذا على ضعف - وھي خالة ابن عباس -هللا عنھا 

إن ھذا الحدیث خطأ، وھذا الخطأ قد یكون من الرواة أو یكون من سماع ابن عباس عن : ومن ھنا قال اإلمام أحمد ما ذكره ابن عباس ، 
أن حدیث ابن عباس رضي هللا عنھما لھ معارض، وحدیث التحریم : وھناك وجھ ثالث في الترجیح. غیره من الصحابة رضوان هللا علیھم

، وإذا تعارض النصان أحدھما لھ وجھ معارض، واآلخر ال معارض لھ قدم الذي ال معارض صریح في التحریم لم ترد لھ صیغة معارضة
لھ؛ ألن لھ مزیة، وأنت إذا تأملت أحادیث النھي لم تجد ما یعارضھا في الروایات نفسھا، ولكن إذا تأملت حدیث ابن عباس الذي یدل على 

تمحض حدیث ابن عباس في القوة في الداللة على أن رسول هللا صلى هللا علیھ اإلباحة تجد أنھ قد عارضھ أبو رافع وعارضتھ میمونة فلم ی
أن القاعدة أنھ إذا تعارض الحاظر والمبیح أنھ یقدم النص الحاظر على النص المبیح؛ لما فیھ من : الوجھ الرابع في الترجیح. ًوسلم كان حالال

 هللا صلى هللا علیھ وسلم بتقدیم نھیھ على أمره، فكیف بتقدیم نھیھ على ما یكون من زیادة العلم، ولما فیھ من زیادة االحتیاط، وقد أمرنا رسول
إذا أمرتكم بأمر فأتوا منھ ما : (، وقال في األمر)إذا نھیتكم فانتھوا: (ًحالھ محتمال الخصوصیة، فھذا من باب أولى وأحرى، ولذلك قال

أن النبي صلى هللا علیھ : (أن حدیث ابن عباس : الوجھ الخامس. ى أدلة الجواز، فھذا یدل على قوة أدلة التحریم ورجحانھا عل) استطعتم
ًیحتمل أن یكون خاصا برسول هللا صلى هللا علیھ وسلم، فلرسول هللا صلى هللا علیھ وسلم خصوصیات حتى ) وسلم تزوج میمونة وھو محرم
ِخالصة لك مْن دون: في النكاح، ولذلك قال سبحانھ ُ ِ َِ ََ ً ِالُمْؤم َ َنین ْ : ، فا خصھ بخصائص كما نص على ذلك كتاب هللا عز وجل]50:األحزاب[ِ
ِوهللا یْحكم ال ُمعقب لُحكمھ  ِ ِْ ِّ َُ َ َ َُ ُ دل ) ال ینكح المحرم وال ُینكح وال یخطب: (فلما خاطب علیھ الصالة والسالم عموم األمة بقولھ] . 41:الرعد[َّ

ھذا خاص بھ؛ ألن :  فإننا نقول- على القول بأنھ تزوجھا وھو محرم-عل ھو علیھ الصالة والسالم على أننا مطالبون بامتثال ھذا النھي، ولما ف
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أن : الوجھ السادس. إذا تعارضت داللة القول مع داللة الفعل احتملت داللة الفعل الخصوصیة، فتقدم داللة القول؛ ألنھا تشریع لألمة: القاعدة
ھو : ما أنھ ضعیف من جھة السند فال یقوى على معارضة النص الصحیح الصریح فإننا نقولك) تزوج میمونة وھو محرم: (قول ابن عباس

أنھ عقد علیھا داخل حدود ) وھو محرم: (یحتمل أن یكون مراده) تزوج میمونة وھو محرم: (في لفظھ محتمل؛ وذلك أن قول ابن عباس
ینبھ على مسألة فقھیة من مسائل الھجرة، وذلك أن من ھاجر من بلد فإنھ یرید أن  ًالحرم، وھذا لھ مغزى دقیق، وھو من فقھ ابن عباس، كأنھ

یرثي لھ ) لكن البائس سعد بن خولة : (ال یرجع إلیھ إذا تركھ  ورسولھ، ولذلك ثبت في النص الصحیح أن النبي صلى هللا علیھ وسلم قال
ًخرج من بلد كفر مھاجرا عنھا فإنھ ال یرجع إلیھا، ولذلك لم یرجع من : ولذلك قال العلماء. رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم أن مات بمكة

المھاجرون إلى مكة إال بقدر الحاجة، وثبت في الصحیح أن النبي صلى هللا علیھ وسلم رخص لھم في اإلقامة فیھا ثالثة أیام فقط، فدل على 
: ز وجل، ولو عادت بلد إسالم بعد ذلك، وإذا ثبت ھذا ورد سؤال ھوأنھ ال یجوز لمن ھاجر من بلد أن یقیم فیھا بعد ھجرتھ؛ ألنھ تركھا  ع

ھل یجوز لھ أن یتزوج من أھل ھذا البلد؟ وھل زواجھ من أھل ھذا البلد وعقده فیھ یعتبر بمثابة اإلقامة؟ فرد ابن عباس رضي هللا عنھما ھذا 
ًلحرم، والعرب تسمي من كان داخل الحدود محرما، ومنھ قول داخل حدود ا: بأن النبي صلى هللا علیھ وسلم تزوج میمونة وھو محرم، أي
ًقتلوا ابن عفان الخلیفة محرما ومن المعلوم أن عثمان إنما قتل في حرم المدینة : حسان بن ثابت یرثي عثمان بن عفان رضي هللا عن الجمیع

فالعرب تسمي . ًحرم المدینة فإنھ یوصف بكونھ محرماولم یقتل وھو محرم بالحج أو بالعمرة، فدل على أن من كان داخل حدود حرم مكة أو 
ً أو دخل في المكان الذي لھ حرمة، تسمیتھ محرما، وعلى ھذا یكون حدیث ابن عباس لھ مغزى - كاألشھر الحرم-من دخل في الزمان الحرام  ً

اء علیھ یترجح مذھب الجمھور الذین یقولون وبن. أنھ ال یدل على أنھ تزوجھا حال إحرامھ صلوات هللا وسالمھ علیھ: خارج عن مسألتنا، أي
ًبأنھ ال یجوز للمحرم أن ینكح وال أن ُینكح وال أن یخطب، وھذا الحكم یستوي فیھ أن یكون المحرم أصیال عن نفسھ، كأن یتزوج لنفسھ، أو 

ة األصیل، وعلى ھذا فإنھ یستوي أن ٌاذھب واخطب لي فالنة، وأنت وكیل عني، فإن الوكیل ینزل منزل: ًوكیال عن غیره، كأن یقول لھ رجل
ًیكون وكیال عن محل أو وكیال عن محرم، ویستوي في ذلك أن یكون الوكیل ذاتھ وكیال عن إنسان محرم، أو یكون في حال إحرامھ كما ذك ً ًّ 

 
 
 
 

 حكم عقد النكاح إذا قام بھ المحرم
 
 

ًو وقع اإلیجاب والقبول من المحرم زوجا أو ولیا فإنھ ال یصح، وھذا مذھب أي أنھ ل]. ویحرم عقد نكاح، وال یصح، وال فدیة: [قال رحمھ هللا ً
ًطائفة من العلماء، ویركبونھ من أن النھي ھنا استغرق زمانا ال یصح فیھ اإلیجاب والقبول، كأن الشرع جعل ھذا مدة، إحرام اإلنسان إلى أن 

ً لم یقع معتدا بھ شرعا، وحینئٍذ یكون من اللغو، فوجوده وعدمھ على حد یتحلل غیر صالحة لإلیجاب والقبول، فإذا وقع اإلیجاب والقبول ً
سواء، لكن لو عقد وھو محرم وتزوج المرأة ودخل بھا وجاء لھ منھا أوالد، فإن ھذا یعتبر نكاح شبھة إذا كان یظن أن ھذا جائز، ولكن ال 

وال : [قولھ. نكاح الصحیح، ولكن یفسخ ثم یطالب بتجدیده بعد ذلكیوجب حرمة نسلھ؛ ألن نكاح الشبھة كما ھو معلوم تسري علیھ أحكام ال
إن النكاح : ًعقدت نكاحا وأنا محرم بحج أو عمرة، فما الحكم؟ تقول لھ: ًأن ھذا المحظور لیست فیھ فدیة، فلو أن رجال سألك وقال: أي]. فدیة

  . عز وجلال یصح وال فدیة علیك، وإنما علیھ الندم واالستغفار والتوبة إلى هللا
 
 
 
 

 حكم مراجعة المطلقة حال اإلحرام
 
 

إذا كان النكاح ال یصح، والخطبة ال تجوز، حیث ال یجوز للمحرم أن ینكح، وال أن ُینكح وال أن یخطب، : أي]: وتصح الرجعة: [قال
ًلو أن رجال طلق امرأتھ طالقا رجعیا، ثم ارتجعھا في عدتھا، فھل الرجعة تأخذ حكم اال: فالسؤال ً : -حتى تكون الصورة واضحة- ًبتداء؟ أوال ً

ًأن یكون طالقا رجعیا: الحالة األولى: إذا طلق الرجل امرأتھ فإن طالقھ ال یخلو من حالتین ًأن یكون طالقا بائنا: والحالة الثانیة. ً فأما . ً
فإذا طلقھا طلقة واحدة . أن تكون في غیر خلعأن تكون الطلقة بعد الدخول، و: أن یطلقھا الطلقة األولى، فالشرط فیھا: الطالق الرجعي فھو

 فحینئٍذ - على القول بأن طالق القاضي والحكمین یوجب البینونة-بعد دخولھ بھا في غیر خلع وفي غیر طالق من القاضي أو من الحكمین 
ات األشھر، أو تمضي علیھا ثالثة قروء تبقى المرأة في عدتھا من الطلقة األولى، ما لم تضع حملھا، أو تستتم الثالثة األشھر إن كانت من ذو

ًفلو أن رجال طلق امرأتھ بعد الدخول طلقة واحدة ثم . إذا كانت من ذوات األقراء، وخالل ھذه المدة یجوز لھ أن یرتجعھا ولو بغیر رضاھا
بغیر رضاھا، حتى ولو كان یرید أراد أن یراجعھا في أي وقت، فما دام أنھا لم تخرج من عدتھا، فإنھ تصح رجعتھ وتلزم المرأة بالرجوع 

ًوُبُعولتُھن أحق بردھن في ذلك إْن أرادوا إْصالحا : أن یرجعھا بدون رضاھا؛ ألن هللا تعالى یقول ِ ِ ُِ َِّ َ َ َ ََ َِ ِ َّ ِ ََّ ُّ ُ فمن حقھ أن یرتجع زوجتھ ] . 228:البقرة[َ
مى بالطالق الرجعي، ویقع بعد الطلقة األولى ویقع بعد ما دامت في عدتھا، وإذا ثبت أن من حقھ أن یرتجعھا ما دامت في عدتھا فھذا یس

طالق بائن : الطلقة الثانیة، أما لو طلقھا الطلقة الثالثة فإنھا تبین منھ، وتكون البینونة ھنا بینونة كبرى؛ ألن الطالق البائن ینقسم إلى قسمین
ًفالمطلقة طالقا بائنا بینونة ك. وطالق بائن بینونة صغرى. بینونة كبرى ًبرى ھي التي ال تحل لھ حتى تنكح زوجا غیره، وھذا بینھ هللا تعالى ً



 852 

َفإْن طلقھا : بقولھ َ ََّ َ َالطلقة الثالثة فال تحل لُھ مْن بْعد حتى تنكح زْوجا غْیرهُ : یعني] 230:البقرة[ِ َ َ ََ ً َ َ َ َِ ِ ُّ َِّ فنص سبحانھ على حرمة ] 230:البقرة[َُ
ً إال بعد أن تنكح زوجا غیره، ویذوق عسیلتھا وتذوق عسیلتھ، كما ثبت في السنة الصحیحة عن ارتجاعھ لھا، وأنھ ال یجوز لھ أن ینكحھا

أن یطلقھا قبل الدخول، كأن یعقد على امرأة ثم یحصل بینھ وبینھا ما : منھا: والبینونة الصغرى تقع على صور. النبي صلى هللا علیھ وسلم
أن البینونة : والفرق بین البینونة الصغرى والكبرى. ول فإنھا تبین منھ بینونة صغرىأنت طالق، فإذا طلقھا قبل الدخ: یحصل فیقول لھا

الصغرى یستحق فیھا أن یرتجع المرأة لكن بعقد جدید، ولكن ال یلزمھا أن ترجع إلیھ إال برضاھا، بمعنى أنھا لو امتنعت أو امتنع ولیھا فمن 
ففارقت البینونة الصغرى الرجعیة بأن الرجعیة یردھا على رغم أنفھا . ال خیار لھاحقھا ذلك وال یستطیع ارتجاعھا، على خالف الرجعیة ف

والفرق بین . حتى ولو أبت، وأما في البینونة الصغرى فإنھ ال یمتلك ارتجاعھا إال بعقد جدید فھي كاألجنبیة، ولكن یجوز لھ أن یرتجعھا
ًح زوجا غیره، وفي البینونة الصغرى تحل لھ بعقد جدید وال یشترط أن تنكح أن في الكبرى ال تحل لھ حتى تنك: البینونة الصغرى والكبرى

أنت طالق، ثم أحرم : ًلو أن زیدا من الناس قال المرأتھ: وعلى ھذا یرد السؤال في ھذا النوع من الطالق وھو الطالق الرجعي. ًزوجا غیره
أنھ یجوز : والجواب. سھ باإلحرام بحج أو عمرة، ھذه ھي صورة المسألةبحج وعمرة، فأراد أن یرتجعھا، فھل یجوز لھ أن یرتجعھا أثناء تلب

لھ أن یرتجعھا؛ ألن االستدامة ال تأخذ حكم االبتداء، فاستدامة المحظور لیست كابتدائھ، ومثل ھذا أنھ یجوز أن یستصحب الطیب في بدنھ إذا 
حرامھ؛ ألن المرأة الرجعیة في حكم المرأة التي في عصمة اإلنسان، تطیب قبل إحرامھ، كذلك یجوز لھ أن یستدیم النكاح؛ ألنھ ثابت قبل إ

إن هللا عز وجل حرم على المحرم أن ینكح أو ُینكح أو : فلو سألك سائل وقال. فإنھ حینئٍذ یجوز لھ أن یرتجعھا ولو كان في حج أو عمرة
احدة أو الطلقة الثانیة، وأرید أن أرتجعھا أنا محرم، فھل یخطب كما ثبتت السنة عن النبي صلى هللا علیھ وسلم، وقد طلقت زوجتي طلقة و

نعم، یجوز لك ذلك؛ ألن االرتجاع لیس كالعقد، وقد حرم النبي صلى هللا علیھ وسلم النكاح ولم یحرم االرتجاع، فدل : یجوز لي ذلك؟ تقول
  .ھٍعلى أنھ باق على األصل الذي یدل على جوازه ومشروعیتھ، فیجوز لھ أن یرتجع امرأت

 
 
 
 

 الجماع: المحظور الثامن
 
 

وھو الجماع، وقد : ھذا المحظور الثامن من محظورات اإلحرام]. وإن جامع المحرم قبل التحلل األول فسد نسكھما: [قال المصنف رحمھ هللا
فھذه ثالثة . أن یجامع: الثالثو. أن یباشر بما دون الفرج: والثاني. أن یعقد: األول: حرم هللا عز وجل على المحرم ثالثة أمور في النساء

فالجماع محرم بإجماع العلماء . محظورات ذكرھا المصنف مرتبة، فابتدأ بالعقد ثم أتبعھ بالجماع ثم أتبعھ بالمباشرة، وأعالھا وأقواھا الجماع
َّالحج أشُھر مْعلومات فمْن فرض فیھن الحج: رحمة هللا علیھم، ولذلك قال تعالى َّ ِ َُّ َ َ َ َ َ َْ ُ ِْ َ َ ٌ ٌ ْ َ فال رفث وال فُسوق وال جَدال في الحجِّ َ َ َ َ َْ ِ ِ َ ُ َ َ ، ] 197:البقرة[َ

إنھ أقل ما یقال من الكلمات التي تثیر النساء، فإذا حرم هللا عز وجل الكلمة : فحرم هللا عز وجل الرفث الذي ھو مقدمات الجماع، بل قالوا
فسر ابن عباس وعطاء وغیره من تالمذتھ رحمة هللا .  فالجماع أولىالیسیرة التي تثیر الشھوة كما نص على ذلك جمھور السلف رحمھم هللا

إن المراد بالرفث الكلمات التي تستثار بھا غرائز النساء، فال تحل وال تجوز للمحرم، فھي من المحظورات؛ فإذا : ًعلیھم جمیعا الرفث، فقالوا
وز الجماع في الحج وال في العمرة، فلو وقع الجماع فال یخلو من حرم ھذا فمن باب أولى الجماع، ولذلك انعقد اإلجماع على أنھ ال یج

: فإن وقع الجماع قبل الوقوف بعرفة، أي. أن یكون بعد الوقوف بعرفة: والحالة الثانیة. أن یكون قبل الوقوف بعرفة: الحالة األولى: حالتین
حمة هللا علیھم، فمن جامع أھلھ في یوم الترویة وھو محرم قبل أن یستتم وقوفھ بعرفة وینصرف منھا، فإن حجھ باطل بإجماع العلماء ر

ما لم یقف بعرفة، وعلى ھذا : وبعض العلماء یقول. بالحج أو جامعھم صبیحة یوم عرفة أو عشیة عرفة قبل أن یدفع، فإنھ حینئٍذ یفسد حجھ
وإذا فسد الحج فإنھ یلزمھ أن یمضي في ھذا الحج . جًفإن الجماع إذا وقع قبل استتمام الوقوف واالعتدال بھ فإنھ یعتبر موجبا لفساد الح

ِوأتموا الحج والُعْمرة  : الفاسد، والدلیل على ذلك قولھ سبحانھ وتعالى َِّ َ َ َ َ َْ َّْ ُّ ِ ، والحج والعمرة عبادتان لو أفسدھما المكلف ألزم ]196:البقرة[َ
من جاء بعمرة ولبى : ولذلك قالوا. لنسكین ولم یفرق بین فاسد أو صحیحبإتمامھما مع الفساد بإجماع العلماء؛ ألن هللا أمر بإتمام ھذین ا

: ًال أرید العمرة، وأراد أن یفسخ عمرتھ فإنھ یبقى محرما إلى األبد حتى یؤدي عمرتھ؛ ألن هللا قال: وأحرم ثم بعد اإلحرام ولو بلحظة قال
ِوأتموا الحج والُعْمرة   َِّ َ َ َ َ َْ َّْ ُّ ِ فإذا وقع جماعھ قبل : ًیدل على أن النسك ال بد من إتمامھ على وجھھ المعتد بھ شرعا، قالوا، فھذا ]196:البقرة[َ

وقوفھ بعرفة فإنھ حینئٍذ یحكم بفساد الحج على األصل، وھذا محل إجماع، ثم یطالب بإتمام وقوفھ، والمضي في بقیة مناسكھ، ثم علیھ الحج 
قضى بھ عمر وعلي وعبد هللا بن عمر وعبد هللا بن .  هللا علیھ وسلم في قصة المجامعمن قابل وعلیھ بدنة، وھذا قضاء أصحاب النبي صلى

عباس وبھ قال أبو ھریرة رضي هللا عن الجمیع، فھؤالء الصحابة األجالء قالوا بھذا، وحكموا بھ، ولذلك نص العلماء رحمھم هللا على أنھ لو 
لى من جامع والمرأة التي جومعت المضي في حجھم الفاسد، ثم علیھم الحج من وقع الجماع قبل الوقوف بعرفة أنھ یوجب فساد الحج، وع

ًقابل، یستوي أن یكون جماعھ المرأة تحل لھ، أو بشبھة كخطأ في الوطء، أو بحرام كزنا، أو نحو ذلك من المحرمات فإنھ یعتبر حجھ فاسدا  ً
ًوجھا واحدا عند العلماء رحمة هللا علیھم أن یكون قبل التحلل : الحالة األولى:  بعد الوقوف بعرفة فال یخلو من حالتینوأما إذا وقع الجماع. ً

وإن جامع : [فإذا وقع الجماع قبل التحلل األول فقد أشار إلیھ المصنف رحمھ هللا بقولھ. أن یكون بعد تحللھ األول: والحالة الثانیة. األول
 مضى إلى مزدلفة، فوقع جماعھ لیلة المزدلفة، فھذا یعتبر قبل التحلل األول، بأن وقف بعرفة، ثم]. المحرم قبل التحلل األول فسد نسكھما

إذا وقع الجماع قبل التحلل األول فسد حجھ، وبھ قال الجمھور، كما یفسد قبل الوقوف : القول األول یقول: فاختلف العلماء فیھ على قولین
بأن حجھ فاسد : والقول. وقبل التحلل األول فحجھ صحیح، وھو مذھب الحنفیةإذا وقع جماعھ بعد الوقوف بعرفة : والقول الثاني یقول. بعرفة

فإذا وقف بعرفة ووقع جماعھ بعد وقوفھ فإننا : ، قالوا)الحج عرفة: (أقوى، وقد قال الحنفیة، حجھ صحیح؛ ألن النبي صلى هللا علیھ وسلم قال
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من صلى صالتنا ھذه، ووقف موقفنا ھذا، وكان قد أتى عرفات أي : (رس ال نحكم بفساد حجھ، وقد قال علیھ الصالة والسالم لـعروة بن مض
والصحیح ما ذھب إلیھ الجمھور؛ ألنھ إذا كان قبل التحلل األول فإنھ في حكم ما إذا كان ) . ساعة من لیل أو نھار فقد تم حجھ وقضى تفثھ

أنھ إذا وقع جماعھ بعد الوقوف : علماء مذھب الجمھوروقد صحح بعض ال. قبل الوقوف بعرفة؛ وذلك لبقاء الركن وھو طواف اإلفاضة
ًبعرفة وقبل التحلل األول فإن حجھ یعتبر فاسدا؛ وذلك ألن الشرع قد جعل ھذا التحلل لمعنى، ولذلك یستوي فیھ أن یكون اإلخالل قبل 

ّ وموجبا لجوازه، فكأن النكاح یتأقت والجماع ًالوقوف بعرفة أو بعد الوقوف بعرفة؛ ألنھ ما وصف بكونھ تحلال إال وھو مؤثر في حل النكاح، ً
: فمسلك الجمھور من جھة النظر قوي، ولذلك قال هللا تعالى. ّیتأقت بھذا التحلل، فاستوى أن یقع اإلخالل قبلھ مباشرة أو قبل الوقوف بعرفة

ْثم لیقُضوا تفثُھم ولُیوفوا نذورُھم ولیطوفوا بالبْیت ال ْ ْ ْ ِْ ََّ َ َ َ َ َِ ُ ُ ُ َّْ ْ ُْ َُ َ َ ِعتیق َّ ِ تحلل : إن التحلل ینقسم إلى قسمین: حتى یحصل التحلل الكامل، فقالوا] 29:الحج[َ
إذا كان الشخص قد وقع منھ اإلخالل قبل التحلل األول، فإنھ في حكم من جامع : فقالوا. أول، وتحلل عام، وھو الذي یقع بعد طوافھ لإلفاضة

ًا، وكنت ال أفتي فیھا لتعارض النظر فیھا، ولذلك أحكي فیھا مذاھب العلماء على ما ذكره كثیر قبل الوقوف بعرفة، وھذه المسألة توقفت فیھا
عمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب وعبد هللا بن : ھذا قضاء الصحابة]. ویمضیان فیھ ویقضیانھ ثاني عام: [قال. أھل العلم رحمھم هللا

  .ینعباس وعبد هللا بن عمر وأبو ھریرة رضي هللا عنھم أجمع
 
 
 
 

 مباشرة المرأة: المحظور التاسع
 
 

ال یجوز للمحرم أن : أي) وتحرم المباشرة: (ھذا ھو المحظور األخیر، أشار إلیھ رحمة هللا علیھ بقولھ]. وتحرم المباشرة: [قال رحمھ هللا
َفال رفث : نھیباشر زوجتھ بتقبیل أو غمز أو نحو ذلك مما یستمتع بھ من المرأة فیما دون الجماع، لقولھ سبحا َ وھو یشمل ] 197:البقرة[ََ

ًال رفث عموما، سواء كان بقول أو كان بفعل، فال یجوز : أي. الرفث بالقول والرفث بالفعل، ألن النفي المسلط على النكرة یفید العموم
فإن فعل المباشرة، فال : أي]. بدنة فإن فعل فأنزل لم یفسد حجھ وعلیھ : [وقولھ. للرجل أن یستمتع بامرأتھ بما دون الفرج على أي وجھ كان

ِفإن فعل المباشرة ولم ینزل ولم یمذ فال . إما أن یفعل المباشرة وال یقع منھ شيء، وإما أن یفعل المباشرة ویقع منھ شيء: یخلو من حالتین
ولكن لو باشر . اب تاب هللا علیھًإشكال في صحة حجھ، وعدم تأثیر المباشرة في تلك الصحة، ولكنھ آثم، ویعتبر نقصانا في أجره، وإذا ت

فأنزل، فإن اإلنزال لذة وھي تقارب اللذة الكبرى بالجماع، ولكن ال یفسد حجھ؛ ألن األصل صحة الحج حتى یدل الدلیل على الفساد، وإنما 
حتى یدل الدلیل على ًوقع إجماع الصحابة وفتوى الصحابة على الفساد بالجماع، وبقي ما عدا الجماع على األصل من كون الحج صحیحا 

یحكم بصحة حجھ؛ ألنھ لم یصل إلى الجماع الذي یفسد الحج كما علیھ فتوى الصحابة، : الفساد؛ ألن األركان والشرائط موجودة، فقالوا حینئٍذ
 علیھم حینما وقضوا فیھ بالبدنة، واألصل أنھم نظروا إلى أن فعل الصحابة رضوان هللا. وعلیھ العمل، فحینئٍذ یلزمھ أن یجبر ھذا النقص

إذا حصل اإلنزال فإنھ حینئٍذ یلزمھ أن : ًأفسدوا الحج أفسدوه بالجماع، وقضوا بالبدنة حینما نظروا إلى وجود اإلنزال غالبا في الجماع، فقالوا
ال بد من : ھ قالواعلی ًینحر بدنة؛ جبرا لھذا النقص، وھو مبني على النظر، ولھ أصل من فتوى الصحابة من جھة العلة كما ذكرنا، وبناء

وجود اإلنزال، ویستوي أن یكون اإلنزال بالمباشرة، وحقیقة المباشرة أن تفضي البشرة إلى البشرة، أو یكون اإلنزال باالحتكاك سواء كان 
قلنا من أھل بحالل أو بحرام، فإنھ لو تحكك واستثیرت غریزتھ على الوجھ المحظور فإنھ حینئٍذ یلزمھ ما ذكرنا من جبر النقص؛ لقول من 

لو حصل منھ إمذاء، والمذي دون اإلنزال، وھي القطرات التي تخرج عند بدایة الشھوة، . العلم، ویختاره المصنف وفقھاء الحنابلة رحمھم هللا
الحالة : ه أحوالفھذ. فلو باشر امرأتھ فحصل منھ اإلمذاء فإنھ ال یفسد حجھ باإلجماع، وال یلزمھ بدنة، وإنما علیھ الندم والتوبة واالستغفار

: الحالة الثانیة. أن یباشر ویقع الجماع، وذلك إما أن یكون قبل الوقوف بعرفة أو یكون بعد الوقوف بعرفة، على التفصیل الذي بیناه: األولى
ذا قبل التحلل األول إذا وقع ھ: وقال بعض أھل العلم. ًأن تكون المباشرة بإنزال وال یقع فیھا جماع، فحینئٍذ یبقى الحج صحیحا ویلزم ببدنة

إذا وقعت المباشرة : الحالة الثالثة. فإنھ ینزل إلى الحل ویأتي بعمرة حتى یقع طوافھ لإلفاضة على صورة معتبرة دون وجود نقص أو إخالل
]. ل لطواف الفرضلكن یحرم من الح: [قال. ولم یحصل بھا إنزال وال جماع، وإنما وقع بھا اإلمذاء، فإنما علیھ التوبة والندم واالستغفار

  .فیمضي إلى التنعیم أو یمضي إلى عرفات أو غیرھا مما ھو خارج عن حدود الحرم ویأتي بعمرة، حتى یقع طوافھ في نسك ال إخالل فیھ
 
 
 
 

 الفرق بین إحرام الرجل وإحرام المرأة
 
 

ت فإن المرأة یحظر علیھا أن تقص شعرھا أو تحلقھ، إذا علمت ھذه المحظورا: أي]. وإحرام المرأة كالرجل إال في اللباس: [قال رحمھ هللا
ًوكذلك حلقھا للعانة، وكذلك نتفھا لإلبطین ونحو ذلك، فال یجوز لھا أن تزیل الشعر، وال یجوز لھا أن تقلم األظفار، وكذلك أیضا ال یجوز لھا 

ة على الصید، وال األكل مما صید لھا إذا كانت محرمة، ًأن تتطیب ال في بدنھا وال في ثیابھا، وكذلك أیضا ال یجوز لھا الصید، وال اإلعان
وال یجوز لھا أن یعقد علیھا النكاح، وال یجوز لھا مباشرة الزوج، فكل ما یقال في الرجل یقال في المرأة، إال أنھا في اللباس ال تنتقب وال 
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واألصل في ھذین المحظورین حدیث عبد هللا بن . یدیھاتلبس القفازین، فمحظورھا في اللباس ینحصر في تغطیة وجھھا ولبسھا للقفازین في 
نص علیھ : قالوا. رواه البخاري في صحیحھ) وال تنتقب المرأة وال تلبس القفازین: (أن النبي صلى هللا علیھ وسلم قال: عمر في الصحیح

ًا لتنظر الطریق أو نحو ذلك محظورا، فمن باب الصالة والسالم على أن المرأة ال تنتقب، وإذا كان النقاب تكشف فیھ المرأة عن إحدى عینیھ
إن : أولى البرقع فإنھ أبلغ من النقاب، فإن النقاب أن تكون ساترة لوجھھا ولكنھا تكشف عن عینھا حتى تنظر في طریق أو نحو ذلك، فقالوا

وعلى . ا ھو أعلى على ما دونھ من باب أولىھذا من باب التنبیھ باألدنى على ما ھو أعلى منھ، والشرع ینبھ باألدنى على األعلى، وینبھ بم
ھذا فال یجوز للمرأة أن تلبس البرقع والنقاب، فكأن الشرع قصد أن ال تستر وجھھا بالنقاب وال ببرقع ونحوه، ولكن إذا مر بھا الركب تسدل 

) ب سدلت إحدانا خمارھا فإذا جاوزنا كشفناكنا مع رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم فإذا مر بنا الرك: (خمارھا؛ لحدیث أسماء رضي هللا عنھا
وكذلك بالنسبة . سدلت الستار ونحو ذلك: وھذا ھو األصل، والسدل أن یكون ھناك حائل بین الناظر وبین وجھھا؛ ألنھ حقیقة السدل كما تقول
ما فیھ من كمال الستر، ولما فیھ من كمال للبسھا القفازین ال تلبس قفازین في حال اإلحرام، وھذا یدل على مشروعیة لبسھ في غیر اإلحرام؛ ل

 ...... .التحفظ من رؤیة األجانب، وھو یدل على أن إحرام المرأة كما یقول الجماھیر في وجھھا وكفیھا
 

 ما یحرم على المرأة حال اإلحرام
 
 

ویباح للمرأة أن تلبس ].  ویباح لھا التحليوإحرام المرأة كالرجل إال في اللباس، وتجتنب البرقع والقفازین وتغطیة وجھھا،: [قال رحمھ هللا
الحلي؛ ألن األصل جوازه حتى یدل الدلیل على تحریمھ، ولم یوجد دلیل في كتاب هللا وال سنة النبي صلى هللا علیھ وسلم یدل على تحریم 

ِأومْن ُینشأ في: لبس الحلي للمرأة في حال إحرامھا، بل وال في حال حلھا، قال هللا تعالى ُ َّ َ َ َ ٍ الحلیة وُھو في الخصام غْیُر ُمبین َ ِ َ ِ َ َ َ َِ ِ ِ ِْ ْ ، ] 18:الزخرف[ْ
: إن هللا تعالى قال: فجماھیر أھل العلم والسلف في تفسیر ھذه اآلیة على أن المراد بھا المرأة، ولذلك تغلبھا العاطفة فال تبین خصامھا، وقالوا

ِأومْن ُینشأ في الحلیة  ِ َِ َ َْ ْ ُ َّ َ َوتْستخرُجون حلیة تلبُسونھا : انھ وتعالى، وقال سبح] 18:الزخرف[َ َ َ َ ََ َ َ َْ ًْ ِ ِ فامتن سبحانھ وتعالى باستخراج الحلي ] 12:فاطر[ْ
وكذلك ثبت في الصحیحین من حدیث أم المؤمنین عائشة . للبس، ولم ینھ سبحانھ وتعالى عن ذلك ولم یحرمھ، ولم یفرق بین محلق وال غیره

كنت لك كـأبي : فقال لي رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم: قالت عائشة . أناس من حلي أذني : (قالت أم زرع: في حدیث أم زرع المشھور
فجعل : (أنھ لما ندب النساء إلى التصدق یوم العید، قالت رضي هللا عنھا: ، وثبت في الصحیح عنھ علیھ الصالة والسالم)زرع لـأم زرع 

حیث عممت، وھذا ھو ) من حلیھن: (ًك ذھبا غیر الذھب المتعلق بالقرط وھو قولھا، فدل على أن ھنا)النساء یلقین من حلیھن وأقراطھن
إنھ یحرم لبس الذھب المحلق في حال اإلحرام وفي حال الحل؛ ألن النبي صلى  : وقال بعض السلف رحمة هللا علیھم كـربیعة الرأي. األقوى

) من أحب أن یسور حبیبھ بسوارین من نار فلیسوره: ( في إسناده أنھ قالهللا علیھ وسلم جاء عنھ الوعید في لبسھ كما في الحدیث المختلف
ًأن أحادیث التحریم أضعف سندا من أحادیث الحل، وعلى فرض : وقد أجاب العلماء. فھذا یدل على عدم جواز لبس الذھب المحلق: قال

 األحادیث التي شھد الكتاب بصحتھا واعتبارھا، وھي أنھا تعارض: ًثانیا. صحتھا وثبوتھا فإنھا ال تقوى على معارضة ما ھو أصح منھا
إنھا أقوى : أحادیث الحلي، مع أن ظاھرھا أنھا كانت في آخر عھده صلوات هللا وسالمھ علیھ؛ لتأخر روایة الصحابة الذین رووھا، وقالوا

أول األمر، وھذا مسلك یقولھ غیر واحد من إن ھذا یدل على أن التحریم للذھب المحلق كان في : وأولى باالعتبار، حتى قال بعض العلماء
والشاھد . أنھ كان في أول األمر یحرم لبس الحلي المحلق على النساء، ثم نسخ ذلك وجاءت الرخصة والتوسعة من هللا عز وجل: أھل العلم

  .ت اإلحرامأن المرأة ال یحظر علیھا لبس الحلي حال اإلحرام أو غیر اإلحرام، وأن ھذا ال یعتبر من محظورا: معنا
 
 
 
 

 األسئلة
 
 

...... 
 

 حكم شراء المحرم لإلماء
 
 

یجوز للمحرم أن یشتري : علمنا أن عقد النكاح ال یجوز للمحرم، ولكن ھل یجوز عقد شراء اإلماء والسراري للمحرم؟ الجواب: السؤال
ال ینكح المحرم وال : (نبي صلى هللا علیھ وسلم قالأن ال: األمة، ولو قصد من ذلك أن یطأھا بعد انتھائھ من حجھ وعمرتھ؛ والسبب في ذلك

وشراء األمة لیس بنكاح، ولذلك فاألمة ال تعتبر منكوحة؛ ألن ملك الیمین لیس كالنكاح، واإلماء إنما ھن من السراري ) ُینكح وال یخطب
ًوھذا لیس موجودا - وز لھ أن یشتري األمة، ولسن من األزواج، والحكم إنما ھو وارد في الزواج ولیس في شراء اإلماء، وعلى ھذا فإنھ یج

  .وهللا تعالى أعلم.  وإذا وجد فإنھ یجوز لھ أن یشتري اإلماء، ولیس ھناك نص یدل على حرمتھ- اآلن
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 حكم الرجوع إلى المیقات عند قضاء العمرة الفاسدة
 
 

 في الثانیة أن یرجع إلى میقاتھ أم یحرم لھا من مكانھ؟ إذا أبطل المحرم عمرتھ بالجماع فإنھ یتمھا ویأتي بأخرى، فھل یلزمھ: السؤال
كأنھ لما : البدل یأخذ حكم مبدلھ، فإذا أفسد عمرتھ وجبت علیھ القضاء من المیقات الذي أحرم منھ بالعمرة الفاسدة، وعلى ھذا قالوا: الجواب

ر إلى كمال العمرة، فإن أفسدھا وجب علیھ أن یقضي عمرة أحرم بھذه العمرة وجب علیھ إتمامھا بالشرط، فلما وجب علیھ اإلتمام فإننا ننظ
لكن أجازوا أن یكون إحرامھ من المیقات األبعد إذا كان إحرامھ للفاسد من المیقات . مثلھا، ألن البدل یأخذ حكم مبدلھ فیحرم من میقاتھا

 میقات السیل، فحینئٍذ لو أنھ أراد أن یحرم بالبدل من األقرب، كأن یكون قدم من میقات السیل، فأحرم بالعمرة الفاسدة أو بالحج الفاسد من
یجوز لھ أن یحرم من المیقات المساوي، كأن یكون أفسد عمرة من میقات : میقات المدینة ومیقات رابغ جاز لھ ذلك، بل قال بعض العلماء
  .وهللا تعالى أعلم. یلملم فیجوز لھ أن ینشئ العمرة التي ھي محلھا من میقات السیل

 
 
 
 

 الترجیح بتقدیم أقوال النبي صلى هللا علیھ وسلم على أفعالھ
 
 

أن الحدیث األول قول وحدیث ابن : على حدیث ابن عباس رضي هللا عنھما..) ال ینكح المحرم(ھل یعد من الوجوه المرجحة حدیث : السؤال
أنھ قد یشكل على بعض طالب العلم كیف : وضیح ذلكنعم ھذا من المرجحات، ت: القول مقدم على الفعل؟ الجواب: عباس حكایة فعل، فنقول

إن قول النبي صلى هللا علیھ وسلم مقدم على فعلھ، وھذا أمر یرجع إلى مسألة مھمة عند العلماء، إذا جاء النص بقول أو جاء النص : نقول
ِلقد كان لكم في رُسول هللا : ھ وفعلھ؛ ألن هللا قالبفعل فاألصل أننا مطالبون باالئتساء واالقتداء بالنبي صلى هللا علیھ وسلم، ال فرق بین قول َّ ِ َ َِ ْ ُ َ ََ َْ

ٌأْسوة حسنة  َ َ َ ٌَ أن نأتسي ونقتدي بھ صلوات هللا وسالمھ علیھ في أقوالھ وأفعالھ، فحینئٍذ ال فرق بین القول والفعل من : ، واألسوة] 21:األحزاب[ُ
م، لكن اإلشكال حینما یأتیك قول یبیح، وفعل یحرم، أو یأتیك القول یحرم والفعل جھة أن هللا أمرنا وكلفنا أن نأتسي بھ علیھ الصالة والسال

فحینئٍذ إذا جئت تنظر إلى . یبیح، فإنھ ال بد وأن تنظر؛ ألن القول والفعل صدرا من النبي صلى هللا علیھ وسلم، فھو الذي قال وھو الذي فعل
یخاطب األمة، فال تشك في أن ھذا عام لجمیع ) ال ینكح المحرم وال ُینكح وال یخطب(: أیھا الناس، ویقول: أقوالھ حینما یخاطب األمة ویقول

ھذا من جھة أحادیث األقوال؛ ألنھا خطاب وتشریع لألمة، لكن إذا -ًفأنت ترى حدیثا عن رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم ال إشكال فیھ . األمة
 وجل قد خصھ بأفعال، حتى في باب النكاح الذي اختلف فیھ فقد أجاز هللا لھ أن ینكح جئت إلى أفعالھ علیھ الصالة والسالم وجدت أن هللا عز

فأنت تنظر إذا . ًتسعا من النسوة، ولم یجز ألمتھ أن ینكح الواحد فوق األربع، فتبین أن ھناك خصوصیات في أفعالھ علیھ الصالة والسالم
تیك نصان عن رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم أحدھما من أقوالھ التي ال تشك التعارض، یأ باب: جاءك النصان، وھذا الذي یسمیھ العلماء

أنھا تشریع لألمة، والثاني من أفعالھ التي یدخلھا احتمال التخصیص، فحینئٍذ تترجح كفة القول، ولیس المراد أن نسقط أفعال النبي صلى هللا 
ًت تتعبد هللا بھما معا لما أمكن، وإذا أردت أن تتركھما لما أمكن أیضا، فأنت علیھ وسلم كما یظن البعض، إنما المراد أنك أمام نصین لو جئ ً

 ال یجوز؛ ألننا -والعیاذ با- أترك النصین، وھذا : وإما أن تقول. أعمل النصین، وھذا ال یمكن: إما أن تقول: بین ھذه الخیارات الثالثة
أعمل بأحدھما وأترك اآلخر، وإذا تعارض النصان : وإما أن تقول. ني ھذین النصینمأمورون باتباعھ علیھ الصالة والسالم، ولم یرد ما یستث

ًفال شك وال شبھة أن الحكم في واحد منھما، لكن ابتالء واختبارا من هللا لعباده، وحتى ترتفع درجة العلماء فیختلفون ویتناقشون ویناظرون 
لم الفقیھ ویظھر فضل هللا على العلماء ومزیة ما خصھم بھ من العلم، فحینئٍذ یظھر فیجتھد العا وتخرج الفوائد من ھذه النقاشات والمناظرات،

حدیث القول خاطب بھ األمة، وحدیث الفعل احتمل الخصوصیة بھ علیھ الصالة والسالم، فكأنني أرى أن النصین لیسا : فتقول. الترجیح
إن النبي صلى هللا : لذي دل على الجواز عارضھ الحدیث الذي یقولأن الحدیث ا: بدرجة واحدة، مع أن حدیث الفعل جاء ما یعارضھ، أي

ًعلیھ وسلم لم یكن محرما وإنما كان حالال، فإذا كأنك ال ترى أن األحادیث استوت كفتھا حتى تقول ھي متعارضة، فتقدم أحادیث األقوال : ًً
ستقبال القبلة واستدبارھا، انظر إلى قولھ علیھ الصالة والسالم في حدیث النھي عن ا: ًومن أمثلة ذلك أیضا. على أحادیث األفعال لھذه القاعدة

ال تستقبلوا القبلة وال تستدبروھا ببول وال (قال رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم : الصحیحین عن أبي أیوب األنصاري رضي هللا عنھ قال
ولم یفرق النبي صلى هللا علیھ وسلم بین االستقبال وال : مةیخاطب بھ األ ، فھذا نص قولي واضح من رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم) غائط

وجاء في حدیث ابن عمر ) . ال تستقبلوا القبلة وال تستدبروھا ببول وال غائط: (ًبین االستدبار، ولم یفرق أیضا بین البنیان وغیر البنیان، قال
: فحینئٍذ تقول) . م وھو یبول على لبنتین مستقبل الشام مستدبر الكعبةأنھ رأى رسول هللا صلى هللا علیھ وسل: (عن النبي صلى هللا علیھ وسلم 

عندي قول یخاطبني فیھ رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم أنني ال أستقبل وال أستدبر، وال یفرق ھذا القول بین صحراء وال بنیان، فأنا أبقى 
ًحتمل أن هللا خصھ بھذا، ویقوي ھذا أنھ لو كان تشریعا لألمة لما كان على ھذا القول الذي خاطبني فیھ، وأما فعلھ علیھ الصالة والسالم فی

یفعلھ النبي صلى هللا علیھ وسلم في الخفاء، ویطلع علیھ ابن عمر فجأة بدون أن یعلم النبي علیھ الصالة والسالم وبدون أن یشعر، فھل یعقل 
فحینئٍذ تقوى ! حتى یأتي ابن عمر وھو حدث صغیر یرقى على البنیان؟ُیْعلم ھذا  أن الشرع یفصل في التفریق بین البنیان والصحراء وال

أنا أبقى على داللة القول، وما ورد من فعلھ احتمل خصوصیتھ بھ علیھ الصالة والسالم، مع احتمال أن یكون : عندك داللة القول، فتقول
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: فھذا ھو مسلك علماء األصول حینما یقولون. ألنھا أقوى وأرجحًسابقا للنھي، فال یخرجني عن داللة القول، فحینئٍذ أبقى على داللة القول؛ 
إذا تعارض القول والفعل فإننا نقدم القول على الفعل؛ ألن القول خاطب بھ األمة، والفعل یحتمل أن یكون من خصوصیاتھ صلوات هللا 

  .وهللا تعالى أعلم. وسالمھ علیھ
 
 
 
 

 حكم المحرم المضطر إذا اجتمع لھ میتة وصید
 
 

إذا اجتمع للمحرم الصید والمیتة، فحینئٍذ یكون من باب : إذا اجتمع للمحرم صید ومیتة وكان على مخمصة فأیھما یقدم؟ الجواب: السؤال
تعارض المحظورین، فإذا جئت تنظر إلى المیتة فإن هللا عز وجل حرمھا بإطالق إال في حال الضرورة، وإذا جئت إلى الصید وجدت أن هللا 

ال اإلحرام، والتحریم المؤقت أخف من التحریم غیر المؤقت؛ ألن تحریم المیتة بالنسبة لحال االختیار عام لألزمنة واألمكنة، ولم حرمھ في ح
ًوأما المحرم فالصید في حقھ أخف تحریما من المیتة، وعلیھ . یستثن هللا منھ إال حالة الضرورة والمخمصة، وھو یدل على شدة أمر المیتة

ًصید على أكل المیتة، وذلك من جھة كون تحریم الصید مؤقتا وتحریم المیتة مؤبدا، وھذا وجھ للترجیح، فتقدم المیتة على یرجح أكل ال ً
تحریمھ اتصل بحالتھ، ولكن تحریم  أن: أن الصید اتصل بحالتھ، أي: وھناك وجھ آخر یقدم فیھ المیتة على الصید، وتوضیح ذلك. الصید

أن المحرم حرم علیھ الصید بدون تفریق بین كونھ : خصوصیة في االضطرار، فكأنھا أخف من جھة الحال، أيَّالمیتة عم، وجاء حال ال
ّمضطرا وغیر مضطر، ولكن المیتة حلت عند الضرورة، فإذا جئت إلى حالتھ كمحرم تقول إن هللا حرم علیھ الصید، ولم یستثن حال : ً

ة الضرورة، فأقبل النص الذي دخلھ االستثناء، وال أفعل ما لم یدخلھ االستثناء، فیقوى أن َّالضرورة، ولكن حرم علي المیتة واستثنى لي حال
إذا خرج من بیتھ وغلب على ظنھ أنھ لو : وھذا یشكل في بعض األحیان، ومنھ. التعارض: یأكل من المیتة، وكالھما لھ وجھ، وھذا یسمونھ

م، فھل األفضل أن یمشي على قدمیھ ویفوتھ الصف األول وتكبیرة اإلحرام، أم أن مشى بقدمیھ فسیفوتھ الصف األول وتفوتھ تكبیرة اإلحرا
: األفضل أن یركب ویدرك الفضیلة المتصلة بالصالة، أعني: األفضل أن یركب سیارتھ وتفوتھ فضیلة المشي وتكفیر الخطایا والذنوب؟ قالوا

صف األول وتكبیرة اإلحرام متصلة بالعبادة، وفضیلة المشي منفصلة عن في الصف األول، وكونھ یدرك تكبیرة اإلحرام، ألن فضیلة ال كونھ
ھذا أقوى؛ : العبادة، والتفاضل یدخل في الفضائل وفي المحرمات والمسلك واحد، فإذا جئت تنظر إلى أن تحریم الصید علیھ كمحرم تقول

یتة فإن هللا حرمھا علیھ واستثنى حالة االضطرار، فمن جھة ألن هللا حرم على المحرم أكل الصید دون أن یستثني حالة االضطرار، وأما الم
  .وهللا تعالى أعلم. األفضل أن یأكل من المیتة وال یأكل من الصید: حالھ تقول

 
 
 
 

 حكم التحلل بأخذ ثالث شعرات من الرأس
 
 

مسألة الجمع في اإلخالل، وھو أقل ما : ابًھل یجزئ أخذ ثالث شعرات من الرأس لمن أراد التحلل بناء على اعتبارھا جمعا؟ الجو: السؤال
ُوال تْحلقوا : یصدق علیھ اإلخالل، ال تستلزم أن التحلل ال یكون إال بثالث شعرات، فھناك فرق بین المسألتین، فإن التحلل قال هللا فیھ ِ َ َ

ُْرُءوسكم  ُ إني لبدت شعري وقلدت ھدیي فال أحل حتى (: وھذا شامل لجمیع الرأس من حیث التحلل، وقال صلى هللا علیھ وسلم] 196:البقرة[َ
إذا جز شعرة واحدة : ، فھذا یدل على تعلقھ بالرأس كلھ، أما مسألة أن أقل الجمع ثالثة، فھذه تتعلق بأقل ما یقع بھ اإلخالل، وقد قالوا)أنحر

ر للرأس، فكأنھ حلق الرأس كلھ؛ ألن فإنھ لم یحلق رأسھ، لكن إذا وصل إلى أقل الجمع، وھي الثالث من الرأس، فیصدق علیھا أنھا شع
ابتداء الحلق یحصل بأقل ما یصدق علیھ الجمع وھو الثالث، فكأنھ إذا حلق الثالث أو قص الثالث أو نتف الثالث؛ كأنھ شرع في اإلزالة، 

لى ھذا قالوا بأقل الجمع في ًقد أزال فعال، فھناك فرق بین االبتداء وبین الكمال، وع: كأنھ شرع، وبین أن نقول: وفرق بین كوننا نقول
اإلخالالت؛ ألن الشرع قصد أن ال یمس شعره وأن ال یترفھ بحلقھ أو نتفھ أو تقصیره، بخالف مسألة التحلل فإنھ ال بد فیھا من تعمیم الرأس 

ًقصا وحلقا   .وهللا تعالى أعلم. ً
 
 
 
 

 التوفیق بین سنة الجھر بالتلبیة وسنة إخفاء الدعاء
 
 

فق بین قول النبي صلى هللا علیھ وسلم حین أمره جبریل علیھ السالم بأن یأمر أصحابھ أن یرفعوا أصواتھم في التلبیة، وبین كیف نو: السؤال
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األصل في الدعاء وذكر هللا عز وجل : ؟ الجوابً)أیھا الناس أربعوا على أنفسكم، إنكم ال تدعون أصم وال غائبا: (قولھ علیھ الصالة والسالم
أیھا الناس أربعوا على أنفسكم فإنكم ال تدعون : (ّلعبد وربھ، فھو أقرب لإلخالص، وبین النبي صلى هللا علیھ وسلم ذلك بقولھأن یكون بین ا
أنھ ال تعارض : ، فھذا یدل على أن السنة أن یخفض صوتھ وأن ال یرفعھ، ھذا أصل عام، وقد ورد التخصیص، والقاعدة) ًأصم وال غائبا

ي منھ ذكر الحج بالتلبیة؛ لشرف ھذه العبادة وفضلھا وعظیم ما فیھا من التقرب إلى هللا سبحانھ وتعالى، وكون ھذا بین عام وخاص، فاستثن
ًالعبد وافدا على هللا وضیفا على هللا، یرجو رحمتھ ویخشى عذابھ، مجیبا لداعیھ، فإنھ شرف بأن یكون حالھ وأن یكون مقالھ واضحا بینا  ً ً ً ًّ

ًدي إذا أھدي للبیت فإنھ یشعر ویقلد وتكون عبادة واضحة أمام الناس؛ تشریفا لھذه العبادات وتكریما، وإظھارا للناس، ولذلك حتى الھ ً ً
ین البْیت الحرام یْبتغون فْضال مْن ربِّھم ورْضوانا : لحرمات هللا وشعائره، ولذلك قال تعالى ًوال آمِّ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َِ ْ ِ ِ ً َ ُ َ َ ْ ھذه فشرف هللا عز وجل ] . 2:المائدة[َْ

ًالعبادة، حیث إن اإلنسان یقدم على بیت هللا عز وجل تائبا منیبا یرجو رحمتھ ویخشى عذابھ، ولذلك قال صلى هللا علیھ وسلم في شرف ھذه  ً
، وھذا یدل على فضل ھذه الشعیرة وعلو منزلتھا، ) من حج ھذا البیت فلم یرفث ولم یفسق رجع من ذنوبھ كیوم ولدتھ أمھ: (العبادة وفضلھا

فكونھ یرفع صوتھ بھا فإن ھذا ال یقدح في األصل؛ ألنھ ال تعارض بین عام وخاص، كما أن اإلمام یجھر بقراءتھ في صالتھ، ونحو ذلك من 
  .وهللا تعالى أعلم. ًاألذكار التي شرع رفع الصوت فیھا، سواء كان في عبادة مخصوصة أو كان مطلقا

 
 
 
 

 حكم التمتع لمن اعتمر في أشھر الحج
 
 
ًمن اعتمر في أشھر الحج، فھل یكون التمتع واجبا علیھ حتى ولو لم یكن ناویا لذلك؟ الجواب: لسؤالا من اعتمر في أشھر الحج ثم حج من : ً

عامھ فھو متمتع شاء أو أبى ما لم یرجع إلى بلده، أما لو اعتمر ثم رجع إلى بلده أو إلى میقات بلده أو ما یحاذي میقاتھ ثم أحرم بالحج من 
لك المكان، فإن إنشاءه السفر الثاني یسقط عنھ دم التمتع، بدلیل المكي، فإن المكي لما أحرم بالحج والعمرة من مكة سقط عنھ دم التمتع ذ

فدل على أن التمتع إنما ھو بوجود الترفھ والتمتع بسقوط السفر الثاني، كأن اإلنسان إذا جاء بعمرة في أشھر الحج ثم بقي في . وصح تمتعھ
ً ثم أحرم بالحج من ذلك العام كأنھ أحرم من دون میقاتھ؛ ألنھ أنشأ الحج من مكة نفسھا، فاستوى أن یكون ناویا أو غیر ناو؛ ألن ھذا الدم مكة

  .وهللا تعالى أعلم. یجبر النقصان بالرجوع إلى المیقات، ألن الواجب علیھ أن یرجع ویحرم بالحج من میقاتھ
 
 
 
 

 د اإلحرام لمن أراد أن یضحيحكم األخذ من األظافر عن
 
 

إذا أراد اإلنسان أن : علمنا أن من مسنونات اإلحرام تقلیم األظافر وأخذ الشعر، ولكن ھل ھذا عام حتى لمن أراد األضحیة؟ الجواب: السؤال
 فال یقدم السنة المستحبة یضحي وأراد أن یحج، وكان إیقاعھ لإلحرام بعد دخول شھر ذي الحجة فإن السنة أن ال یأخذ من شعره وال ظفره،

على النھي؛ ألن النبي صلى هللا علیھ وسلم نھى من دخلت علیھ العشر وأراد أن یضحي أن یمس ظفره وشعره، فدل على أنھ یترك الشعر 
ھیھ علیھ الصالة والظفر، فكونھ یأتي إلى المیقات ویرید أن یصیب السنة بحسن الشرف والھیئة ال یسوغ ذلك، فال تقدم السنة المستحبة على ن

، فقد نھانا بأبي وأمي صلوات هللا وسالمھ علیھ، فیلزمنا االمتثال، فال یقص شعره )وإذا نھیتكم فانتھوا: (والسالم؛ لقولھ علیھ الصالة والسالم
  .وهللا تعالى أعلم. وال یقلم أظفاره، وحینئٍذ یكون لھ أجر السنة بالنیة

 
 
 
 

 یر حج وال عمرةحكم السعي بین الصفا والمروة في غ
 
 

نص جمع من العلماء رحمة هللا : ًھل یشرع التطوع بالسعي بین الصفا والمروة في غیر حج وال عمرة قیاسا على الطواف؟ الجواب: السؤال
عي بین علیھم على مشروعیة السعي بین الصفا والمروة ولو لم یكن اإلنسان في حج أو عمرة؛ ألن هللا قال في كتابھ بعد ذكره لشعیرة الس

ٌومْن تطوع خْیرا فإن هللا شاكر علیم : الصفا والمروة ِ ِ َّ ََّ َ َ ٌَ ًَ َ َ ََ َّ ِ فأخبر أنھ یشكر عملھ، وال شك أنھ عام، وقد جاء بعد ذكره سبحانھ ] 158:البقرة[َ
َّإن الصفا والمْروة مْن شعائر هللا فمْن حج: وتعالى لشعیرة السعي بین الصفا والمروة ِ ِ َّ ََّ َ َ َ َ ََ َ َِ َّ ِ َ ْ َ البْیت أو اْعتمر فال ُجناح علْیھ أْن یطوف بھما ومْن ِ َ َ َ َ َ َ َ َ َِ ِ َِّ َِّ َ ََ َ َ َ َ ْ

ٌتطوع خْیرا فإن هللا شاكر علیم  ِ ِ َّ ََّ ٌَ ًَ َ َ ََ َّ ِ لحجك  طف بین الصفا والمروة: ، فكونھ سبحانھ یذكر التطوع بعد الحج والعمرة، أي] 158:البقرة[َ
فھذا یدل على أنھ یجوز أن یسعى بین الصفا والمروة، ولو لم یكن ذلك في الحج : لیم، قالواًوعمرتك، وإن تطوعت خیرا فإن هللا شاكر ع
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  .وهللا تعالى أعلم. والعمرة
 
 
 
 

 (إذا خرج النص مخرج الغالب لم یعتبر مفھومھ: (توضیح قاعدة
 
 

ھو داللة : للنص منطوق ومفھوم، المنطوق: جوابإن النص إذا خرج مخرج الغالب لم یعتبر مفھومھ؟ ال: ما معنى القاعدة التي تقول: السؤال
ٌقْل ُھو هللا أحد : اللفظ نفسھ من حیث عمومھ وخصوصھ، فتنص السنة أو ینص الكتاب على حكم، كقولھ تعالى َ ََ ُ َّ دلت : ، تقول]1:اإلخالص[ُ

وھو قسیم - أما بالنسبة للمفھوم .  المنطوقًفوصف هللا سبحانھ وتعالى نفسھ بكونھ واحدا، وھذا نص من: اآلیة على وحدانیة هللا بمنطوقھا
عكس اللفظ : المنطوق، وتجد خالفھ، أي:  فإنك إذا نظرت إلى لفظ اآلیة ولفظ الحدیث تجد أن اللفظ یدل على معنى یسمى-اللفظ المنطوق

ن اإلبل والبقر والغنم إذا كانت ترعى ، فیصدق على البھیمة م) في السائمة الزكاة: (ومن أمثلة ذلك قولھ علیھ الصالة والسالم. المفھوم: ھو
ْفإْن آنْستم منُھم ُرشدا فادفُعوا إلْیھم : ًكذلك أیضا قال تعالى). فیھا إذا لم تكن سائمة فال زكاة(وتسوم، ھذا المنطوق، لكن المفھوم ھو أنھا  ْ ِْ َ ِ َِ َ َ َْ ً ْ ْ ُِ

ْأْموالُھم  َ َ ْھو الشرط األول، وكان رشیدا، وھو الشرط الثاني، فادفُعوا إلْیھم أْموالُھم ھذا منطوق اآلیة، وھو أنھ إذا بلغ الیتیم، و] 6:النساء[َ َْ ََ َ ِ ِ َ َْ ً
ًآنْستم منُھم ُرشدا : ً، إذا بلغ وكان رشیدا یجب دفع المال إلیھ بمنطوق اآلیة ونصھا، لكن مفھوم قولھ] 6:النساء[ ْ ْ ُْ ِْ أنھ إن لم تؤانسوا ] 6:النساء[َ

مفھوم صفة، وشرط، وعلة، ولقب، واستثناء، وعدد، وحصر، وظرف : وأقسامھ. أموالھم، فھذا یسمى المفھوممنھم الرشد فال تدفعوا إلیھم 
صف واشترط علل ولقب ثنیا وعد ظرفین وحصر : وقد جمعھا بعض العلماء بقولھ: زمان، وظرف مكان، وغایة، ھذه عشرة أنواع للمفاھیم

ًى اختالف فیما ھو حجة منھا وما لیس بحجة، فالمفھوم في بعض األحیان یكون معتبرا إنحیا ھذه المفاھیم العشرة تعتبر عند العلماء عل
إذا : ، إذا كنت تعتبر أن مفھوم العدد حجة تقول) إذا بلغ الماء قلتین لم یحمل الخبث: (ًوأحیانا یكون غیر معتبر، فأنت إذا نظرت إلى قولھ

ال أعتبر : ال مفھوم لھ، أي) إذا بلغ الماء قلتین: (ن مفھوم العدد لیس بحجة فتقول قولھكان دون القلتین فإنھ یحمل الخبث، وإذا كنت تعتبر أ
ُوربائُبكم : لما قال هللا عز وجل: إذا خرج النص مخرج الغالب فال مفھوم لھ، مثال ذلك: لكن قولھ. ًلھ مفھوما، ھذا بالنسبة لمفھوم العدد ُ ِ َ َ َ

ْالالتي في ُحُجوركم  ُ ِ ِ ِ ربیبة، والغالب في البنت إذا كانت مع أمھا أن :  المرأة إذا تزوجتھا وكانت لھا بنت، فھذه البنت تسمى،] 23:النساء[َّ
ًتتربى في حجر زوج أمھا، فھو الذي یرعاھا ویقوم علیھا؛ ألن والدھا قد طلق أمھا، أو مات عن أمھا مثال، ففي ھذه الحالة تتربى في الغالب 

ِوربائُبكم الالتي في ُحُجوركم مْن: ربیبة في الغالب تتربى في حجر زوج أمھا فیكون قولھ تعالىفي حجر زوج أمھا، وإذا ثبت أن ال ِ ِ ِْ ُُ ُِ َّ َ َ ُنسائكم  َ ُ ِ َِ
َّالالتي َدخلتم بھن  ِِ ِ ْ ُ ْ َ كأن یتزوج أمھا -ال أعتبر مفھومھ؛ ألن مفھومھ أنھا إذا لم تترب في حجره : ، كأنھ خرج مخرج الغالب، فتقول]23:النساء[َّ

ْوربائُبكم الالتي في ُحُجوركم :  حینئٍذ یجوز لھ نكاحھا كما یقول الظاھریة، لكن الجمھور یقولون- ھي كبیرةو ُُ ُِ ِ ِ َِّ َ َ ال مفھوم لھ؛ ألنھ ] 23:النساء[َ
 ال تكون إال والبیتوتة) باتت: (فقال) فإن أحدكم ال یدري أین باتت یده: (ذلك قولھ علیھ الصالة والسالم- ومن أمثلھ . خرج مخرج الغالب

ًاألمر بغسل الیدین قبل إدخالھا اإلناء عام، سواء كان مستیقظا من نوم اللیل أو نوم النھار، فیرد علیك الظاھري ومن یقول : باللیل، فتقول
رج مخرج خ) باتت: (، فالحكم خاص بنوم اللیل دون نوم النھار، فتقول لھ)باتت: (إن النبي صلى هللا علیھ وسلم قال: بالتخصیص فیقول

وآخر دعوانا أن الحمد . إنھ خرج مخرج الغالب فال یعتبر مفھومھ: أن الغالب في النوم أن یكون في اللیل، ولذلك یقولون: الغالب؛ والقاعدة
  .وصلى هللا وسلم وبارك على نبینا محمد.  رب العالمین

 
 
 
 

  باب الفدیة-شرح زاد المستقنع 
حرام فیجب علیھ الفدیة، وھي واجبة على التخییر بین صیام ثالثة أیام، أو إطعام ستة مساكین، أو ًمن ارتكب محظورا من محظورات اإل

ٌذبح شاٍة، ومن قتل صیدا محرم وجب علیھ مثلھ من النعم؛ إن كان لھ مثل، وإن لم یكن لھ مثل فھناك تفاصیل ذكرھا العلماء في ھذه المسألة ً. 
 المحظورات التي تلزم فیھا الفدیة

 
 

، والصالة والسالم على خیر خلق هللا وعلى آلھ وصحبھ ومن واالهبس : یقول المصنف علیھ رحمة هللا: أما بعد. م هللا الرحمن الرحیم الحمد 
ما یدفع أو یبذل لقاء الشيء، ومنھ فداء األسیر، وكأن اإلخالل بالمحظورات یوجب الضمان على المكلف فیما ورد ): الفدیة]. (باب الفدیة[
: وقولھ رحمھ هللا. ضمان فیھ، كحلقھ لشعره ونحو ذلك من المحظورات، فكأنھ إذا أدى ما أوجب الشرع علیھ لقاء ھذا اإلخالل قد فدىال
ما یجب على المحرم بالحج والعمرة إذا : بالفدیة، أي في ھذا الموضع سأذكر لك جملة من األحكام والمسائل التي تتعلق: أي) باب الفدیة(

ُففدیة مْن صیام أْو صَدقٍة أْو نُسٍك : واألصل في ھذه التسمیة قولھ تعالى. راتأخل بالمحظو َ ََ ََ َ ٍَ ِ ِ ٌِ ، فسمى هللا عز وجل ما یكون من ]196:البقرة[ْ
ط یخیر بفدیة حلق وتقلیم وتغطیة رأس وطیب ولبس مخی: [وقولھ. باب الفدیة: الحاج والمعتمر لقاء إخاللھ بحلقھ لشعره فدیة، فقال العلماء

یخیر : (فقولھ رحمھ هللا]. بین صیام ثالثة أیام أو إطعام ستة مساكین، لكل مسكین مد بر، أو نصف صاع من تمر، أو شعیر، أو ذبح شاة
أن هللا عز وجل خیر المكلف فیما یدفعھ لقاء إخاللھ بمحظور الحلق، فإذا حلق رأسھ، أو نتف شعر إبطیھ، أو حلق عانتھ، أو : أي) بفدیة حلق
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ًوھذه الفدیة فدیة تخییریة، والفدیة منھا ما یكون المكلف فیھ مخیرا كفدیة األذى وفدیة جزاء الصید، . علیك الفدیة: لشعر فإننا نقولقص ا
الھدي أن یصوم عشرة أیام، ثالثة في الحج وسبعة إذا  وكذلك منھا ما یكون على سبیل الترتیب كما أوجب هللا عز وجل على من لم یجد

ُففدیة مْن صیام أْو صَدقةٍ أْو نُسٍك : األصل في ھذا التخییر قولھ سبحانھ وتعالى) یخیر بفدیة حلق: (فقولھ. ھرجع إلى أھل َ ََ ََ َ ٍَ ِ ِ ٌِ ] 196:البقرة[ْ
 فیما إن شاء افتدى بالصیام، وإن شاء افتدى باإلطعام، وإن شاء افتدى بذبح النسیكة، وأكدت السنة ھذا: للداللة على التخییر، أي) أو(فجاءت 

) انسك نسیكة، أو أطعم ستة مساكین لكل مسكین نصف صاع، أو صم ثالثة أیام: (ثبت عنھ علیھ الصالة والسالم في الصحیحین من قولھ
) الفدیة في األذى تخییریة: (ًفخیر رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم كعب بن عجرة ، وجاء نص السنة موافقا لما في الكتاب، ولذلك قال العلماء

ال نلزمھ باإلطعام، فلو اختار أي واحد من ھذه الثالث فال حرج علیھ؛ ألن . أرید الصیام: ال نلزمھ بالصیام، ولو قال. أرید اإلطعام: و قالفل
 ...... .هللا خیره

 
 التخییر في الفدیة

 
 

ق شعر سائر البدن أو قصھ أو نتفھ من أي یخیر بفدیة الحلق إذا حلق شعر رأسھ أو قصھ أو نتفھ، أو حل]. یخیر بفدیة حلق وتقلیم: [وقولھ
: تقلیم األظفار؛ ألن هللا عز وجل جعل تقلیم األظفار من التفث، فقال سبحانھ وتعالى في المتحلل: أي) وتقلیم. (موضع من البدن، ھذا الحلق

ِثم لیقُضوا تفثُھم ولُیوفوا نذورُھم ولیطوفوا بالبْیت العتی ِ ََّ َ َ َ َ َ َْ ْ ْ ْ ِْ ُ ُ ُ َّْ ْ ُْ َُ َ َ ْثم لیقُضوا تفثُھم : فلما قال] 29:الحج[ِق َّ َ َ َ ْ َ ْ َّ نبھ على أنھم أثناء إحرامھم بالحج ] 29:الحج[ُ
یحظر تقلیم األظفار، كما تقدم معنا في المحظورات، : أنھم تاركون ألظفارھم وأبشارھم وھیئتھم، ولذلك قال العلماء: كان علیھم ذلك، بمعنى

ً یحلق شعر رأسھ جعل الفدیة لقاء اإلخالل بحلق الشعر، ویعتبر ھذا الدلیل أصال في التنبیھ على وجود فلما حرم هللا على المحرم بالنسك أن
الفدیة فیھ، فكأن هللا عز وجل أورد الفدیة لحلق الشعر لكي ینبھ على المثل، وھي مسألة القیاس، فكما أن المكلف أثناء إحرامھ بالحج والعمرة 

ًبالنسك، وحرم علیھ أن یحلق شعره أو یأخذ شیئا من شعر بدنھ، وحظر علیھ أن یقلم أظفاره، فإذا اعتدى إذا أحرم بالحج والعمرة وتلبس 
: ًبمخالفة الشرع ھنا كان معتدیا في اآلخر مثلھ سواء بسواء، فإذا خاطب الشرع بالضمان في قص الشعر وحلقھ من سائر البدن فكأنھ یقول

محظور علیھ أن یقلم أظفاره، ومحظور علیھ أن یتطیب، ومحظور علیھ أن یلبس المخیط، : ل أن تقولإذ ال یعق. ألحقوا بھذا ما كان في حكمھ
فیكون ھذا من التفریق بین المتماثلین، وقد ! ال فدیة علیھ: علیھ الفدیة، وإذا غطى رأسھ أو لبس المخیط تقول: فإذا حلق شعر رأسھ تقول

المجتھد باالجتھاد والقیاس، ولذلك قد وردت النصوص في السنة بحجیة القیاس؛ لكي عھدنا من الشرع أنھ یسكت عن المثل حتى یؤجر 
 ،(اعرف األشباه، ثم قس األمور بنظائرھا: (یكون ھناك أجر للمجتھد بإلحاق النظیر بنظیره، كما قال عمر رضي هللا عنھ لـأبي موسى 

، وبین في أكثر من صفحة حجیة القیاس، وأورد )أعالم الموقعین(القیم في وذلك في كتابھ المشھور الذي بعث بھ إلیھ، وقد ذكره اإلمام ابن 
إذا حلق شعر رأسھ : وعلى ھذا فإنھ ال یستقیم أن تقول. أدلة السنة، وأن الشرع یسكت عن المثل حتى ینبھ بعلة المثل على أنھ آخذ حكم أصلھ

ال شيء علیھ؛ ألن الكل محظور، والكل نھى عنھ هللا عز وجل : علیھ الفدیة، وإذا تطیب ولبس المخیط وغطى رأسھ وقلم أظفاره تقول
: وحرمھ على المحرم كما ثبتت بذلك السنة الصحیحة عن النبي صلى هللا علیھ وسلم، ونبھ الكتاب علیھ كما في تقلیم األظفار، فإذا قلت

ذلك أخذ حكمھ، كما نص على ذلك جماھیر أھل العلم ًوجبت علیھ الفدیة ھنا بنص الكتاب، فإن نص الكتاب یعتبر تنبیھا على أن ما ماثل 
في حلق الشعر وتقلیم األظفار والطیب ولبس المخیط وتغطیة الرأس الفدیة؛ ألن الكل جاء بمرتبة واحدة في الشرع، : رحمة هللا علیھم، فقالوا

ثم لو نظرت إلى حدیث كعب بن عجرة الثابت . دیةًعلى المحرم أن یفعل ھذه األشیاء، فإذا فعلھا متعمدا فتلزمھ الف حیث حرم هللا عز وجل
ما كنت أرى أن یبلغ : (في الصحیحین أنھ حمل إلى رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم والقمل یتناثر من على رأسھ، فقال صلى هللا علیھ وسلم

فھذا مریض ومعذور، ومع ) ك نسیكةأطعم ستة مساكین لكل مسكین نصف صاع، أو صم ثالثة أیام، أو انس: بك الجھد ما أرى، ثم قال لھ
ِفمْن كان منكم مریضا أْو بھ أذى مْن رأسھ : ذلك احتاج إلى حلق شعره وخاطبھ هللا بالفدیة ِ ِ ِ ِْ َ َ َ ًَ َ َِ ً ِ ْ ُ ْ َ ًفھو مع كونھ معذورا یخاطبھ الشرع ] 196:البقرة[َ

ًبالفدیة، فما ظنك بمن اعتدى وتطیب عامدا متعمدا ألیس ھو أحرى بالفدیة؟ ولذل إن قیاس األولى یقتضي إلحاق من أخل بھذه : ك قالواً
ًكأن یلبس عمامة أو طاقیة أو یضع حائال على الرأس من ]. وتغطیة رأسھ: [وقولھ. المحظورات بمن حلق شعر رأسھ بدون إشكال أو ریب

والعمامة سمیت بذلك ألنھا تعم الرأس ) ائموال تلبسوا العم: (ًسائر الغطاء فإنھ یعتبر منتھكا للحرمة؛ ألن النبي صلى هللا علیھ وسلم قال
من غطى رأسھ فإنھ قد وقع في المحظور الذي نھى عنھ النبي صلى : بالتغطیة، فلما نھى صلوات هللا وسالمھ علیھ عن لبس العمامة، قالوا

 الفدیة إذا غطاه من باب أولى وأحرى، هللا علیھ وسلم فیلزم بالفدیة، فكما أنھ إذا حلق رأسھ مع وجود العذر لزمتھ الفدیة، فألن تجب علیھ
وھكذا الطیب سواء وضعھ في بدنھ أو في رأسھ أو في مغابنھ، فإنھ تلزمھ الفدیة التي نص هللا ]. وطیب: [وقولھ. خاصة إذا لم یكن لھ عذر

لمحرم، قال صلى هللا علیھ وكذلك لبس المخیط، فجمیع ھذه األشیاء حظرت على ا]. ولبس مخیط: [وقولھ. عز وجل علیھا وھي فدیة األذى
ال تلبسوا القمص، وال العمائم، وال السراویالت، وال البرانس، وال الخفاف، إال أحد ال یجد النعلین فلیلبس الخفین ولیقطعھما أسفل من : (وسلم

ي البدن والثیاب، فدل على أن ، فحرم تغطیة الرأس ولبس المخیط والطیب ف)ًالكعبین، وال تلبسوا شیئا من الثیاب مسھ الزعفران وال الورس
 ...... .ھذه األمور كلھا تعتبر محظورة وھي في حكم واحد، فمن أخل بواحد منھا كان كمن أخل بغیره سواء بسواء

 
 الفدیة بصیام ثالثة أیام

 
 

ئت فالصیام ال یتقید بمكة، وال یتقید اختر، إما أن تصوم ثالثة أیام حیث ش: یخیر بین صیام ثالثة أیام، نقول لھ]. بین صیام ثالثة أیام: [وقولھ
ًوال یجب أیضا في ھذا الصیام أن یكون . بحال إحرام، وال یتقید بزمان وال مكان، لكن ینبغي علیھ أن یبادر إبراء للذمة وخشیة االشتغال
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ًمتتابعا، فلو صام في الوقت الحاضر یوما، وفي األسبوع القادم الیوم الثاني، وفي األسبوع الذي بعد ه الیوم الثالث فال حرج، سواء وقعت ً
ٍففدیة مْن صیام : األیام الثالثة متتابعة أو متفرقة؛ ألن هللا تعالى قال َ َِ ِ ٌِ ْ ، )صم ثالثة أیام: (وأطلق، وقال صلى هللا علیھ وسلم] 196:البقرة[َ

 وفي السنة إطالق في الصیام، فإطالق القرآن في ففي القرآن إطالق في الصیام،) یبقى على إطالقھ حتى یرد ما یقیده أن المطلق: (والقاعدة
ٍففدیة مْن صیام : قولھ سبحانھ َ َِ ِ ٌِ ْ ، فقیدتھ في العدد ولم تقیده )صم ثالثة أیام: (ھذا إطالق قیدتھ السنة بقولھ علیھ الصالة والسالم] 196:البقرة[َ

 صم ثالثة أیام في حجك، أو صم ثالثة أیام في عمرتك، ولم یقیده :صم ثالثة أیام متتابعة، ولم یقیده بالمكان، فلم یقل: في الوصف، فلم یقل
أنھ ال یتقید بمكان : ًأوال: صم ثالثة أیام بمكة، أو صم ثالثة أیام في مكان إخاللك، فأصبح ھذا الصیام لھ جملة من األحكام: بمكان كأن یقول

م، وھذه األیام الثالثة ال یشترط فیھا التتابع، فإن صامھا متفرقة أو متتابعة أن الواجب أنھ مقید بثالثة أیا: ًوثانیا. معین فلھ أن یصوم حیث شاء
وھذا الصیام جعلھ هللا عز وجل على الخیار، فإن اختاره فلھ أن یصوم ألكثر من فدیة، فلو كانت علیھ ثالث فدیات . فال حرج علیھ في ذلك

  .فأحب أن یصوم تسعة أیام فال حرج
 
 
 
 

 اكینالفدیة بإطعام ستة مس
 
 

صم ثالثة أیام حیث شئت، أو أطعم ستة مساكین، ولكل مسكین نصف صاع، : ھذا الخیار الثاني، نقول لھ]. أو إطعام ستة مساكین: [وقولھ
َأْو صَدقٍة : قولھ تعالى: وإطعام ستة مساكین األصل فیھا َ ي فھذا یشمل أ) النكرة تفید العموم: (نكرة؛ والقاعدة) صدقة(فإن ] 196:البقرة[َ

ًإن القرآن لما ورد بالصدقة ورد بھا على سبیل العموم أیا كانت قلیلة أو كثیرة، فجاءت السنة وخصصت، والسنة تقید : صدقة، ولذلك یقولون
ْمطلق القرآن وتخصص عمومھ وتبین إجمالھ، وأنزلنا إلْیك الذكر لتبیِّن للناس ما نزل إلْیھم  ِ َ َّ َِ ِ َِ َ َ َ َ َ َِّ ُ ُ ِْ ِ ِّ ََ ھذا من بیان السنة للقرآن، فیكون ف] 44:النحل[َْ

َأْو صَدقٍة : بتقیید المطلقات وتخصیص العمومات وبیان المجمالت، فلما قال سبحانھ َ شملت الصدقة سواء أكانت قلیلة أو كثیرة، ] 196:البقرة[َ
لكل ) أطعم ستة مساكین: (لم وقالفلو سكت القرآن على ھذا وسكتت السنة علیھ لكان أي صدقة تجزئ، لكن لما جاء النبي صلى هللا علیھ وس

ثالثة آصع، فإذا كان الفرق ثالثة آصع ویفرق بین ستة مساكین فمعناه أن لكل مسكین : والفرق) ًأطعم فرقا بین ستة مساكین: (مسكین قال
ًأطعم فرقا : (ة والسالمفلذلك لما قال علیھ الصال. فدیة األذى یعطي نصف صاع من تمر، أو شعیر أو بر أو غیره: نصف صاع، وعلیھ قالوا

دل على أنھ یعطي لكل مسكین نصف صاع، لكنھ لم یحدد صلوات هللا وسالمھ علیھ اإلطعام بمكان، فلیس بواجب على من ) بین ستة مساكین
طعام والصدقة لزمتھ ھذه الفدیة أن یطعم ستة مساكین من مساكین الحرم، بل إنھ إذا أطعم ستة مساكین في أي مكان أجزأه، ففدیة األذى باإل

وكذلك لو كانوا فقراء فإنھ یجزیھ إذا أطعم ستة . ال تختص بالحرم، ولذلك لو أطعم المساكین في الحرم وغیره فإنھ ُیبرئ ذمتھ بذلك اإلطعام
یر، فإذا جاز ًالمسكین یعتبر أحسن حاال من الفق ألن) أطعم ستة مساكین: (إن النبي صلى هللا علیھ وسلم قال: فقراء، ولذلك قال العلماء

أن المسكین یصل بھ الضیق إلى أنھ ال یجد قدر كفایتھ الكاملة، إنما یجد : إطعامھ للمسكین فمن باب أولى أن یطعم الفقراء، والسبب في ذلك
ِوأما السف: ًبعض الكفایة، ولكن الفقیر قد ال یجد كفایتھ، ولذلك جعل هللا المسكین أفضل حاال من الفقیر فقال سبحانھ َّ َّ َینة فكانت لمساكین َ َ َِ ِ ْ َ َ َ َُ

ِیْعملون في البْحر  َ َ َ َْ وھذا . ًإن المسكین أحسن حاال من الفقیر: فأثبت لھم وصف المسكنة مع كونھم یملكون السفینة، ولذلك یقولون] 79:الكھف[ُِ
ًعض األحیان، بل قد ال یجد شیئا، ویوصف على أصح قولي العلماء، فالمسكین ال یجد كفایتھ، ولكن الفقیر ال یجد ال قوتھ وال أقل القوت في ب

ًبكونھ فقیرا، ولكن المسكین یجد دون الكفایة فال یجد قدر الكفایة، فیكون مسكینا، وكان نص النبي صلى هللا علیھ وسلم على المسكین من باب  ً
لكل مسكین مد : [وقولھ.  ستة فقراءأطعم ستة مساكین، وإن شئت أطعمت: التنبیھ على من ھو أدنى وأحرى، فكأنھ على من ھو أدنى یقول

مد بر، أو نصف صاع من شعیر أو : (یالحظ أن المصنف رحمھ هللا فرق بین البر وبین غیره، فقال]. بر، أو نصف صاع من تمر أو شعیر
الثابتة عن النبي صلى السنة : أن نصف الصاع من أي طعام شاء، فیشمل التمر والبر والشعیر، وأنھ ال فرق بینھا، والدلیل: والصحیح) غیره

فإنھ لما نص علیھ الصالة والسالم على الفرق دل على أن ما دونھ ال یجزئ، ) ًأطعم فرقا بین ستة مساكین: (هللا علیھ وسلم في الصحیحین
 أقل من أنھ ال یجزئ: ًإن مد بر یجزئ لكل مسكین لكان اإلطعام صاعا ونصف من بر وثالثة آصع من غیر البر، والصحیح: إذا لو قلت

إنھ یجزئ : دل على أن ما دون الفرق ال یجزئ، فلو قلنا) ًأطعم فرقا بین ستة مساكین: (ثالثة آصع، ألن النبي صلى هللا علیھ وسلم لما قال
 ًاجتھادا كما ھو فعل معاویة رضي هللا مد البر فإن ھذا یؤدي إلى أن دون الفرق یجزئ، وھو خالف ظاھر السنة، وقد قال بھ بعض الصحابة

عنھ وأرضاه، وخالفھ أصحاب النبي صلى هللا علیھ وسلم وأنكروا ذلك، وال شك أن العمل یكون بما قال بھ جمھور الصحابة، باإلضافة إلى 
  .أنھ ھو الموافق لظاھر السنة؛ ولذلك ال وجھ للتفریق بین البر وبین غیره

 
 
 
 

 الفدیة بذبح شاة
 
 

أن ھذه الشاة یشترط فیھا أن تكون قد بلغت السن المعتبر، : ًأوال: اذبح شاة، وفي الشاة مسائل:  نقول لھالخیار الثالث أن]. أو ذبح شاة: [وقولھ
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فال یجزئ أقل من المسنة من الماعز، والجذع من الضأن، إذا أراد أن یذبح من الماعز فإنھ ال یجزئ ما كان منھا دون السنة، وإذا أراد أن 
 وأما بالنسبة لجذع اإلبل فال یجزئ أقل مما أتم -أي البد أن یكون بلغ السنتین ودخل في الثالثة-لسنتین یذبح من البقر فال یجزئ ما دون ا

أما بالنسبة للضأن فإنھ یجزئ فیھ الجذع، وھو ما تم لھ ستة أشھر . الرابعة وطعن في الخامسة، ھذا بالنسبة للجذع من الماعز والبقر واإلبل
ال : (ة فإنھ یخیر بین أن یذبح مسنة من الماعز وبین أن یذبح جذعة من الضأن، فقال صلى هللا علیھ وسلمفأكثر، فإذا أراد أن یذبح الشا

فلیست كل شاة تجزي، فلو ذبح جفرة من المعز ال تجزي، ولو : وعلى ھذا) تذبحوا إال مسنة إال أن یعسر علیكم فتذبحوا جذعة من الضأن
: علیھ وسلم في حدیث البراء في الصحیح لما سألھ أبو بردة رضي هللا عنھ أنھ ذبح العناق فقال لھذبح العناق ال تجزي؛ ولذلك قال صلى هللا 

وأما بالنسبة للبقر فیجزئ سبعھا، . فدل على أنھ ال یجزئ بالنسبة للماعز ما كان دون السنة التامة وھو المسن) تجزیك وال تجزي غیرك(
یة وكانت علیھ ثالث إخالالت، فاشترى ثالثة أسباع بعیر أو ثالثة أسباع بقرة فإنھ یجزیھ وكذلك اإلبل یجزي سبعھا، فلو وجبت علیھ الفد

تجزیھ الشاة والسبع من البدنة والبقر لقاء ھذه الفدیة، ولو كان علیھ أكثر من محظور وبلغت : ًإذا. ذلك إذا بلغ البعیر أو البقرة السن المعتبر
ًوبلغت سبعا، وأراد أن یذبح ناقة أجزأتھ عن جمیع ھذه المحظورات، وھكذا لو أراد أن یذبح محظوراتھ السبع، فتكررت لھ في حج وعمرة 

فدل على أن سبع البدنة یجزئ ) أن الصحابة كانوا یشتركون السبعة في البعیر: (عنھا بقرة كما في الصحیح من حدیث جابر رضي هللا عنھ
 نسائھ بالبقر، والبقر منزل منزلة البعیر، وھذا علیھ قضاء جماھیر السلف عن شاة، وكذلك ضحى رسولھ هللا صلى هللا علیھ وسلم عن

 أو یذبح سبع البدنة أو یذبح سبع البقرة، والذبح -وھو الخیار الثالث-فیجزیھ في فدیة األذى أن یذبح شاة . والخلف رحمة هللا على الجمیع
ن ودم الجبران، فھدي التمتع وھدي القران ودم الجبران ال یجزئ ذبحھ یجزیھ في أي موضع، ومن ھنا تختلف الفدیة عن ھدي التمتع والقرا

إال بمكة وداخل حدود الحرم، فلو ذبح ھدي التمتع خارج حدود الحرم، كأن یذبحھ في عرفات أو في التنعیم خارج حدود الحرم، فإنھ ال 
ِھدیا بالغ الكْعبة :  تعالىیجزیھ، ویكون صدقة من الصدقات، ویلزمھ أن یكون ذبحھ داخل مكة، ولذلك قال هللا َِ َ ََ ْ َ ً جزاء : ومثل ذلك]. 95:المائدة[ْ

ِھدیا بالغ الكْعبة : الصید؛ ألن هللا نص فیھ ببلوغھ للكعبة، والمراد بقولھ سبحانھ َِ َ ََ ْ َ ً ًبالغا حدود الحرم، من باب إطالق الجزء : أي] 95:المائدة[ْ
ِتبت یَدا أبي: على الكل، كما قال سبحانھ َ َ ْ َ لھٍب ََّ ال سبق إال في : (أطلق الجزء وأراد الكل، وكقولھ علیھ الصالة والسالم: والمراد] 1:المسد[َ

ِھدیا بالغ الكْعبة : فأطلق الجزء وأراد الكل، وقولھ تعالى) خف أو حافر َِ َ ََ ْ َ ً : ًبالغا حدود الحرم، وقد قال علیھ الصالة والسالم: أي] 95:المائدة[ْ
فدل على أنھ یجزئ أن یذبح الشاة الواجبة علیھ في الھدي، وھدي التمتع والقران وجزاء ) ة وشعابھا كلھا منحرنحرت ھاھنا، وفجاج مك(

أما الدلیل الصریح الذي یدل على أنھ یجزیھ أن یذبح .  بمكة، وأما ما عداھا من فدیة األذى ونحوھا فیجزیھ في أي مكان-كما ذكرنا-الصید 
ثبت في الصحیحین من حدیث كعب بن عجرة ، أنھ في عام الحدیبیة لما كان مع رسول هللا صلى هللا علیھ ما : فدیتھ في األذى خارج مكة

ھو الذبح، ومنھ قولھ : النسك) نسیكة انسك: (وسلم وأصابھ ما أصابھ، وھو دون الحرم لم یبلغ الحرم بعد، فقال لھ النبي صلى هللا علیھ وسلم
ِقْل إن صالتي ونُسك: تعالى ِ َُّ َُ َ َفصلِّ لربِّك وانحْر :ذبحي، كما قال تعالى: أي] 162:األنعام[ي ِ َ َ َ َْ ِ انسك : (الذبح، فقولھ: فالنسك المراد بھ] 2:الكوثر[َ
بالحرم، وال یجوز تأخیر البیان عن وقت الحاجة، فلما أطلق صلوات هللا وسالمھ : بمكة، ولم یقل لھ: اذبح ذبیحة، ولم یقل لھ: أي) نسیكة

یجزیھ أن یذبح الشاة في فدیة األذى والحلق والتقصیر ونحوه في أي موضع شاء، وال یلزمھ أن یكون ذبحھ بمكة، فإذا : ماءعلیھ قال العل
  .ذبحھا فإنھ قد أدى ما علیھ

 
 
 
 

 ًحكم من قتل صیدا وھو محرم
 
 

ًمدا أو یصوم عن كل مد یوماًو بجزاء صید بین مثل إن كان، أو تقویمھ بدراھم یشترى بھا طعاما فیطعم كل مسكین : [وقولھ ً]. ...... 
 

 الحكم عند قتل المحرم لصید لھ مثل
 
 

نحن قدمنا أنھ ال یجوز للمحرم بالحج والعمرة أن یقتل الصید، وھذا ترتیب من المصنف رحمھ ]. و بجزاء صید بین مثل إن كان : [فقولھ
التقلیم والتطیب وتغطیة الرأس ولبس المخیط، ثم انتقل إلى ما یحتاجھ هللا، فبدأ بالمحظورات التي في جسد اإلنسان وفي نفسھ من الحلق و

ویشترط . ًأن یقتل المحرم صیدا: ، ففي جزاء الصید تكون الفدیة تخییریة، والمراد بذلك)إذا أخل بجزاء الصید: (لبدنھ وھو جزاء الصید فقال
في سیارة وھو محرم بالحج والعمرة، ثم یشاء هللا أن یقتل شاة في إذا كان : أن یكون الحیوان من الصید، ولذلك بعض الناس الیوم یسأل

ًالطریق، فالشاة لیست من الصید، ونحن نتكلم على الصید، فلو قتل حیوانا أصلھ من المتوحش الذي ھي الصیود، وأما ما عدا الصید من 
م الضمان الشخصي، فلو صدمھا بسیارتھ ال یجب ضمان الحیوانات المستأنسة التي تكون مع اآلدمیین كاإلبل والبقر والغنم فھذه لھا حك

الصید في ھذا؛ ألنھا لیست بصید، وإنما حرم علیھ قتل الصید، ولذلك یجوز لك وأنت محرم أن تذبح الشاة لضیوفك أو تذبح الشاة في سفر، 
لو كان في سیارتھ فارتطمت بھ : ًكن مثالل. أو تنحر البعیر لك أو لضیوفك أو لرفقتك، فال حرج علیك في ھذا، فمحل اإلخالل قتل الصید

ًحمامة أو عصافیر فقتلھا، أو دھس أرنبا أو نحو ذلك من الحیوانات سواء من الطیور أو غیرھا من العوادي كتیس الجبل والوعول والظباء، 
 عنھ من قتل الصید، فما الذي یلزمھ؟ إذا قد أخل بما نھاه هللا عز وجل: فصدم مثل ھذا وقتلھ، أو أطلق النار علیھ فقتلھ، فحینئٍذ یقع السؤال

قتل المحرم الصید فینظر إلى الموضع الذي قتل فیھ الصید، ویبحث عن شخصین عدلین من الرجال دون النساء؛ ألن مثل ھذه األمور یطلع 
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ْاثنان ذوا عدل منكم : علیھا الرجال أكثر من النساء، وحكمھم خاص بھم ُ ْ ِ ٍ ْ َ َ َ ِ َ اثنین من العدول الذین لھم معرفة في الموضع فیأخذ ] 106:المائدة[ْ
یجزیھ من أي موضع، بل حتى ولو تیسر لھ في موضع الصید : الذي قتل فیھ الصید، واختلف العلماء إذا لم یتیسر لھ ذلك، فقال بعضھم

 یكون ھو واحد منھما مع آخر االثنان یمكن أن: وقال بعض العلماء.  فال حرج- كما أثر عن عمر رضي هللا عنھ في قضائھ- وذھب إلى غیره 
أن یأخذ ھذین العدلین لینظرا : فالمقصود. ًإذا كان عدال، فیحكم على نفسھ، واستشھدوا بذلك في قضیة عمر رضي هللا عنھ في الموطأ وغیره

 یكون لھ مثل من بھیمة في ھذا الشيء الذي قتلھ من الصید، وھذا الشيء الذي قتلھ من الصید إما أن یكون لھ مثل من بھیمة األنعام أو ال
 -ًمثال- األنعام، فبھیمة األنعام اإلبل والبقر والغنم، فینظر الحكمان في ھذا الشيء الذي قتلھ ما ھو الذي یماثلھ من بھیمة األنعام، فإن كان 

ثم . ًمثال) طلي(ز أو ضأن مثلھ شاة من ماع: ًتیس جبل فینظرون في حجمھ، فیجدون أن الذي یماثلھ تیس من الماعز مثال، فیقولون حینئٍذ
ًینظرون أیضا إلى مثلھ من البقر إن كان بقر وحش أو غزاال أو ریما، فإن قتل غزاال أو ریما أو وعال فینظرون فیھ إلى ما یعادلھ، فقالوا ً ًً ً ً :

دل النعامة البعیر، فكل شيء ع: عدل حمار الوحش وبقر الوحش البقرة، فحینئٍذ یوجب علیك بقرة، أو ینظرون إلى أنھ قتل نعامة، فیقولون
بعد وجود العدلین یقوم العدالن : الثانیة. أن یبحث عن العدلین: فالمرحلة األولى. من ھذه الصیود التي لھا عدل ومثل یحكم علیھ بذلك المثلي

 علیھ بذلك المثلي، فإذا أصدر الحكم بالنظر فیما قتل وما الذي یماثل المقتول، فإن كان لھ مثلي من بھیمة األنعام من إبل أو بقر أو غنم حكما
إما أن تذبح ھذه الشاة بمكة : أنت بالخیار: ویحددان لھ ھذه الشاة المطلوبة، فإذا حددت فیقوالن لھ. علیك شاة: أن علیھ شاة فیقوالن لھ

 فالمبلغ الذي تبلغھ یقدر بھ الطعام، فُیشترى  مائة لایر،- ًمثال- أو تقوم الشاة بالنقد، فقیمتھا -ھذا الخیار األول- وتتصدق بھا على فقراء الحرم 
بھ آصع من التمر، فرضنا أن الصاع بعشرة ریاالت، فحینئٍذ إذا كانت قیمة الشاة مائة لایر فیكون علیھ عشرة آصع، فیعطونھ الخیار الثاني، 

، على خالف بین أھل العلم رحمة هللا نصف صاع: إما أن تذبح الشاة بمكة، أو تطعم عشرة آصع لكل مسكین ربع صاع، وقیل: یقولون لھ
إما أن : فیقال لھ. ًإذا كان علیھ عشرة آصع ولكل مسكین ربع صاع، فیكون علیھ إطعام أربعین مسكینا: علیھم، فإذا قلنا بربع الصاع فنقول

نصف : ًل كل مسكین یوما، فإن قلت أو تصوم عد- على خالف بین العلماء رحمة هللا علیھم-ًتذبح الشاة بمكة، أو تطعم أربعین مسكینا بمكة 
إما أن تذبح الشاة بمكة أو تطعم المساكین : ًربع صاع یكون علیھ أربعون یوما، فیقال لھ: ًصاع یكون حینئٍذ علیھ عشرون یوما، وإن قلت

: أكثر من واحد الربع، أيالذي ھو عدل قیمة الشاة، أو تصوم من األیام عدل النصف أو الربع على قولي العلماء رحمة هللا علیھم، ورجح 
إن شئت أخرجت العدل والمثل، : یكون جزاء الصید لیس بالترتیب وإنما ھو بالتخییر، فیقال لھ: وعلى ھذا. أن علیھ ربع صاع لكل مسكین

  .ًوال نلزمك بھ عینا، وإن شئت أطعمت وإن شئت صمت عدل المساكین الذین وجب علیك إطعامھم
 
 
 
 

 صید لیس لھ مثل كالعصفورالحكم عند قتل المحرم ل
 
 

ً عصفورا، فالعصفور حینما تنظر إلیھ ال یعادل شاة وال بقرة وال بعیرا، فھذا مما ال مثل لھ من - ًمثال-إن لم یكن للصید مثل، كأن یكون  ً
ٍفجزاء مثُل ما قتل من النعم یْحكم بھ ذوا عدل: بھیمة األنعام، وهللا تعالى یقول ْ َ َ َ َ َ َ َ ََ ِ ِ ِِ ُ ُ ِ َّ َ َ َ َْ َ منكم ھدیا بالغ الكْعبة أْو كفارة طعام مساكین أْو عدُل ذلك ٌ َ َ َ َ َ َ َ َ َِ ِ ِ ِ َِ َْ َْ َُ ٌْ َّ َ َ ْ َ ً ُ ْ

ًصیاما  َ ً وحینئٍذ إذا كان قد قتل عصفورا - وھو بھیمة األنعام-ینقطع الخیار األول : فإذا كان ال مثل لھ من بھیمة األنعام فیقولون] 95:المائدة[ِ
أنت بالخیارین، إما أن تطعم بالعشرة وتشتري : فیقدران أن قیمة العصفور عشرة ریاالت، فنقول لھ. عصفورقدرا قیمة ال: فنقول للحكمین

ًخذ الصاع وأطعم المساكین إما ربعا أو نصفا، وإن قلنا: ًبھا، فلو فرضنا أن العشرة تعادل صاعا، فنقول لھ حینئٍذ ًالنصف؛ فحینئٍذ كم مسكینا : ً
ًن الصاع الواحد بعشرة ریاالت، فیكون علیھ أن یطعم مسكینا؛ ألن قیمة العصفور عشرة ریاالت، والعشرة یكون علیھ أن یطعم؟ إذا كا

ربع صاع، فیطعم حینئٍذ أربعة : الریاالت قیمة للصاع الواحد، فإن كان علیھ نصف صاع لكل مسكین فمعناه أنھ یطعم مسكینین، وإن قلنا
إما أن تصوم یومین على أن الواجب النصف، أو تصوم أربعة أیام على أن الواجب :  یقال لھمساكین؛ ألن لكل مسكین ربع صاع، فعلى ھذا

إن قتل الصید إما أن یكون بمثل فیخیر بین ثالثة : ٌھذا بالنسبة إذا لم یوجد للمقتول من صید البر مثل من بھیمة األنعام، وعلیھ قالوا. الربع
وأما إذا لم یوجد لھ مثل فإنھ ینتقل إلى اإلطعام أو عدل اإلطعام من الصیام، ھذا . من الصیامالمثل، أو عدلھ من الطعام، أو عدلھ : أشیاء

]. أو تقویمھ بدراھم إن كانت: [وقولھ. وجد لھ مثل: أي) بین مثل إن كان]. (و بجزاء صید بین مثل إن كان: [وقولھ. بالنسبة لجزاء الصید
أن الذي یقوم ھو المثل؛ ألن المثل ھو الذي : والصحیح. یقوم الصید: ًماء؛ ألن ھناك قوال یقولتقویم المثل على أصح أقوال العل) أو تقویمھ(

َفجزاء مثُل ما قتل : وجب، وهللا تعالى یقول َ ََ َ َ َْ ِ َقتل : وھناك فرق بین أن یقوم الصید وبین أن یقوم بھیمة األنعام، فلو فرضنا أنھ] 95:المائدة[ٌ
 إلى -ًمثال-ً خمسمائة لایر، لكن حمار الوحش یكون غالیا، فقد تصل بقرة الوحش - ًمثال-إنك تجد قیمة البقرة حمار وحش، فإذا عدلتھ ببقرة ف

سبعمائة أو ثمانمائة لایر، فحینئٍذ یكون ھناك فرق بین قیمة المثل وقیمة الصید، ولذلك اختلف العلماء ھل العبرة بقیمة الصید أو العبرة بقیمة 
عبرة بقیمة المثل؛ ألن هللا عز وجل أوجب علیھ أن یخرج المثل الذي ھو عدل ما قتل من بھیمة األنعام، فلما وجب أن ال: المثل؟ والصحیح

ًعلیھ أن یخرج العدل وھو من بھیمة األنعام صارت ذمتھ مشغولة بالعدل من بھیمة األنعام ال بالصید؛ ألن ھذا العدل وقع بدال عنھ، فحینئٍذ 
أو تقویمھ بدراھم : [وقولھ. وجب علیھ، فُیلزم بالنظر إلى قیمة المثلي من بھیمة األنعام ال إلى قیمة الصید المقتولًیكون بدال عن ذلك الذي 

ًیشتري بھا طعاما فیطعم كل مسكین مدا وھذا یرجع في التقویم إلى قول أھل الخبرة، واألصل في الشریعة اإلسالمیة في القضاء، وفي مثل ]. ً
لخصومات أنھ إذا احتیج إلى التقدیرات أنھ یرجع إلى أھل الخبرة والنظر، فال یقبل تقدیر كل أحد، وإنما یسأل أھل ھذه المسائل في فصل ا

: لو فرضنا أن المحرم یرى أن الشاة تساوي ثالثمائة لایر، لكن أھل الخبرة قالوا: ًالخبرة كم قیمة ھذا العدل أو المثل من بھیمة األنعام؟ فمثال
 لایر أو خمسمائة لایر، فال یلتفت إلى تقدیره ھو، وإنما ینظر إلى قول أھل الخبرة؛ ألنھ یرجع في كل فن وعلم إلى أھلھ، وقد قیمتھا أربعمائة
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العدول أھل كل صنعة  فإذا شھد الشھود) أن الشرع یأخذ بشھادة كل قوم فیما یختص بھم: (تكلم شیخ اإلسالم رحمھ هللا على ھذه المسألة
وھو ربع الصاع، بمقدار ملء الیدین المتوسطتین ال مقبوضتین وال : الُمد]. ًفیطعم كل مسكین مدا: [وقولھ. شھادتھم وأخذ بھاَّبصنعتھم اعتد ب

مبسوطتین، وھو مد النبي صلى هللا علیھ وسلم، وقد تكلمنا على ھذه المسألة في الزكاة، فھناك ربع الصاع الذي یسمى بالمد النبوي، وھو 
نبویة، وھو الذي كان النبي صلى هللا علیھ وسلم یتوضأ بھ، وھناك الصاع الذي یعادل أربعة أمداد، وھناك المد الكبیر وھو أصغر المكاییل ال

ًموجود في زماننا، والمد الكبیر یعادل ثالثة آصع، فأصبح المد الكبیر یعادل من المد الصغیر اثني عشر مدا صغیرا، وھذا موجود إلى  ً
أو یصوم : [قولھ. الصاع النبوي، وھو الذي كان یغتسل بھ صلوات هللا وسالمھ علیھ: المد النبوي، ویقال للمتوسط: زماننا، ویقال للصغیر

ًسواء أوقع الصیام متتابعا أو متفرقا]. ًعن كل مد یوما بین إطعام وصیام؛  ویخیر فیما ال مثل لھ]. وبما ال مثل لھ بین إطعام وصیام: [وقولھ. ً
ًتعذره؛ وألنھ ال مثل لھ، فا أوجب المثل إن وجد، فأما إذا كان عصفورا وال مثل لھ فحینئٍذ ال یلزمھ إال اإلطعام وعدل ألنھ سقط المثلي ل
  .اإلطعام من الصیام

 
 
 
 

 وجوب الھدي في المتعة والقران
 
 

 التمتع والقران یجب علیھ أن یذبح شاة بالصفة ھذا مما لزم بالترتیب، واألول لزم بالتخییر، ففي]. وأما دم متعة وقران فیجب الھدي: [وقولھ
أن تكون بلغت السن المعتبرة، وأن تكون سالمة من العیوب، وأن یكون ھدي القران والتمتع ذبحھ ونحره بمكة، : التي ذكرناھا، یشترط فیھا

 إلى البدن، فلیست بالزمة على التخییر وإنما ھي فھذه أمور البد من توافرھا للحكم ببراءة ذمتھ من ھذا الواجب، فإذا لم یجد الشاة فإنھ ینتقل
َفما اْستْیسر من الھدي فمْن لم یجد فصیام ثالثة أیام في الحجِّ وسْبعٍة إذا : الزمة على الترتیب؛ ألن هللا رتبھا في كتابھ في آیة البقرة في التمتع َ َِ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َْ ِْ َّ ِ ِ ٍِ َ ُ َْ َ َ َْ ِْ َ ِ

ِرجْعتم تلك عشرة كام َِ ٌَ َ َ َ َ َْ ْ ِلة ذلك لمْن لم یكْن أْھلُھ حاضري المْسجد الحرام ُ َ َ َ َ َ َ َْ ْ ُِ ِ ِ ِِ ِ َ ُ ْ َ ََ  ...... .[196:البقرة[ٌ
 

 كیفیة الصیام إن عدم الھدي في المتعة والقران
 
 

 في الحج، فإن عدم الھدي ولم یجده، كأن یكون ذھب ولیس عنده مال یشتري بھ الھدي بالنسبة لھ وھو]. فإن عدمھ فصیام ثالثة أیام: [وقولھ
والعبرة بھ وھو في الحج، فلو كان عنده مال ببلده لم یؤثر كما في المتیمم، فإن المتیمم إذا سافر وفقد الماء في السفر فإنھ سوف یجده في بیتھ 

وللعلماء في ھذه ُوفي الحضر، فوجدانھ في بیتھ ال عبرة بھ إنما العبرة بحالھ حینما خوطب وألزم، والعبرة في قدرتھ على اإلتیان بالھدي، 
ًأن العبرة بصبیحة یوم النحر، فإذا أصبح یوم النحر ولیس عنده قدرة على شراء الھدي وأصبح فقیرا فإنھ ال یلزمھ : المسألة أقوال، أصحھا

ة مالھ، أو وجود ًأنھ لو كان غنیا قبل یوم النحر ثم افتقر یوم النحر بسرق:  وفائدة الخالف-العبرة باإلحرام-بمجرد إحرامھ : الھدي، وقیل
العبرة بإھاللھ وجب  :غرامة علیھ فذھب مالھ في تلك الغرامة، أو احتاج رفیقھ إلى مال فأخذه واستنفده في سفره ونحو ذلك فحینئٍذ إذا قلنا

یلزمھ التحلل من نسكھ إن العبرة بصبیحة یوم النحر فحینئٍذ ینظر إلى حالھ صبیحة یوم النحر؛ ألنھ حینئٍذ : ًعلیھ الھدي عینا، وأما إذا قلنا
ًوعلى ھذا فإذا كان في صبیحة یوم النحر فقیرا أو معسرا فال یلزمھ الدم، وكذلك أیضا لو لم یجد الدم، عنده المال ولكنھ لم یجد الشاة . بالھدي ً ً

یسقط عنھ الدم إذا مضت أیام التشریق ًولم یجد سبع البدنة وال سبع البقرة، فذھب إلى السوق فلم یجد شیئا، فحینئٍذ یلزمھ أن ینتقل إلى البدل و
ُیصوم ثالثة أیام إذا لم یجد في الحج، واختلف ھل العبرة ]. واألفضل صوم آخرھا یوم عرفة وسبعة إذا رجع إلى أھلھ: [وقولھ. ولم یجده

َفصیام ثالثة أیام في الحجِّ : لقرآنبإھاللھ للعمرة ألنھا سبب في التمتع وسبب في لزوم الدم، أم أنھا تكون من بدایة إھاللھ بالحج، فظاھر ا َْ ِ َّ ِ ٍِ َ َ َ ُ َ
أنھ یصوم بعد إھاللھ بالحج، وقال بھ طائفة من السلف، وھو مذھب المالكیة والحنفیة، على أن هللا عز وجل قید ھذا الصیام ] 196:البقرة[

َالثة أیام في الحجِّ َث: أنھ لما قید بظرفیة الحج: بالحج، فال یجزیھ أن یبدأ بھ وھو في العمرة، وتوضیح ذلك ْ ِ َّ ٍِ َ دل على أنھا ال ] 196:البقرة[َ
وھو روایة اإلمام -یلزمھ الصیام إذا شرع في الحج، وأما قبل الحج فال یصح منھ، وقال بعض العلماء : تجزي في غیر الحج، فقالوا حینئٍذ
دخلت العمرة في الحج، وشبك : (لى هللا علیھ وسلم قالإذا أحرم بالعمرة أجزأه أن یصوم؛ ألن النبي ص: -أحمد ، اختارھا جمع من أصحابھ

َفمْن تمتع بالُعْمرة إلى : ، ولكن رد على ھذا الدلیل بأن هللا تعالى فصل بین العمرة والحج في اآلیة التي أوجب فیھا البدل، فقال)بین أصابعھ َِّ ِِ َ َ َ َْ َ َ
ِالحجِّ فما اْستْیسر من الھدي  ْ َ َ َ َ َ َْ ِْ َ  ھو الذي -إنھا تكون بعد اإلحرام بالحج: الذي یقول-بین العمرة وبین الحج، وھذا القول ففصل ] 196:البقرة[َ

تطمئن إلیھ النفس؛ ألن ظاھر القرآن فیھ قوي، ودخول العمرة في الحج قصد منھ النبي صلى هللا علیھ وسلم جواز العمرة في أشھر الحج، 
 ال یصومھا إال بعد إحرامھ بالحج، فإذا أحرم بالحج فیصوم الثالثة األیام، إنھ: ولذلك یقوى أن یقال. وھي مسألة خارجة عن موضوعنا

ویستحب أن یكون صیامھ قبل یوم عرفة، وھذا ھو قول أم المؤمنین عائشة رضي هللا عنھا وعبد هللا بن عمر، وكانت أم المؤمنین عائشة 
 وكانا یریان ظاھر -كما ذكرنا في مذھب من سمینا من العلماء- الحج وعبد هللا بن عمر رضي هللا عنھما ال یریان الصیام عن دم التمتع قبل

 بالحج من الیوم السادس -ًمثال-فیصومھا فیما بین إحرامھ بالحج وقبل یوم عرفة، واختارا أن یكون إھاللھ ) في الحج: (القرآن في قولھ
كما ھو قول -ال ُیدخل یوم عرفة في الصیام، وقال بعض السلف لیصوم السادس والسابع والثامن، فإذا جاء یوم عرفة فتكون ذمتھ قد برئت، و

وھذا القول قول مرجوح، ولكن إذا ) إنھ یجوز أن یصوم ویجعل یوم عرفة آخرھا : (-طاوس ومجاھد والشعبي والنخعي وجمع من السلف
ھل : واختلف العلماء.  ألنھ صیام واجب علیھأنھ لم یستطع أن یصوم فیما قبل یوم عرفة فإنھ یصوم یوم عرفة؛: احتاج اإلنسان إلیھ بمعنى
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أن النبي : األفضل أن یفطر یوم عرفة ویصومھا من أیام التشریق، أو األفضل أن یصوم یوم عرفة وال یصوم أیام التشریق؟ والسبب في ھذا
ال تصام أیام : لحاج أن یصومھا، ولذلك قالوافھذا یدل على أنھ ال ینبغي ل: ، قالوا)ٍأیام منى أیام أكل وشرٍب وبعال: (صلى هللا علیھ وسلم قال

أال یصوم یوم عرفة ویؤخرھا إلى : یجوز أن یؤخر ھذا الیوم، واألفضل: التشریق للحاج، فمن یقول بأفضلیة تأخیرھا عن یوم عرفة یقول
ن هللا علیھم ثبت عنھم أنھم كانوا أیام التشریق، فیجعل ھذا الیوم الثالث من األیام الواجبة علیھ من أیام التشریق؛ ألن الصحابة رضوا

نفضل لھ أن یفطر یوم عرفة؛ ألنھ الركن األعظم، وقد قصد من ھذا الركن أن یتفرغ : یصومون أیام التشریق في دم التمتع، ولذلك قالوا
ماء بل یصوم یوم عرفة؛ وقال بعض العل. للدعاء فیكون أبلغ وأقوى وأجلد لھ على الدعاء، ثم بعد ذلك یصوم ھذا الیوم من أیام التشریق

وذلك ألن یوم عرفة لھ أصل من فعل الصحابة، فكانت أم المؤمنین عائشة تصومھ كما جاء في الموطأ، حتى إذا ابیضت األرض بینھا وبین 
 وكذلك  وسعید بن جبیر-وھو من تالمذة ابن عباس -حینئٍذ یصوم یوم عرفة، وكان طاوس بن كیسان : الحاج دعت بفطورھا فأفطرت، قالوا

.  ویجعلھ ضمن األیام- یوم عرفة: أعني- یرون أنھ یصوم ھذا الیوم - وھو قول طائفة من السلف- الحسن البصري والشعبي وإبراھیم النخعي 
 أنھ یصوم السادس والسابع والثامن، وال یصوم یوم عرفة، وإذا بقي علیھ شيء من الثالثة األیام یؤخره إلى أیام: - وهللا أعلم-والذي یظھر 

التشریق؛ فإنھ أفضل من صیام یوم عرفة لما ذكره أصحاب ھذا القول، فإن الصحابة رضوان هللا علیھم كانوا یصومون أیام التشریق، 
بأنھ ینصرف إلى أیام : لما جاءنا عن الصحابة أنھم صاموا مع النبي صلى هللا علیھ وسلم في حجة الوداع أیام التشریق یقوى أن یقال وحینئٍذ

وھذا لما ذكرناه من قول بعض السلف ]. واألفضل كون آخرھا یوم عرفة وسبعة إذا رجع إلى أھلھ: [وقولھ. ویقدمھا على یوم عرفةالتشریق 
مذھب من سمینا أنھ ال یصوم یوم عرفة؛ ألن أم المؤمنین عائشة رضي هللا عنھا : إن ھذا مرجوح، والصحیح: كـطاوس وغیره، ولكن قلنا

وعلى ھذا إذا شاء فإنھ یحرم بالحج لیلة الخامس، فیصوم ) یصومھا فیما بین إحرامھ بالحج وقبل یوم عرفة: ( یقوالنوعبد هللا بن عمر كانا
الخامس والسادس والسابع، وإن شاء یحرم بالحج لیلة السادس فیصوم السادس والسابع والثامن، فھذا أفضل لھ وأبلغ في إبراء ذمتھ 

ویلزمھ ]. وسبعة إذا رجع إلى أھلھ: [وقولھ. صلى هللا علیھ وسلم بفطر یوم عرفة وبفطر أیام التشریقًوانصرافھ إلى حجھ متأسیا بالنبي 
انتھى من الحج، وركب في السفر وھو راجع : ًفلو مثال) العبرة في الرجوع بالشروع: (صیام سبعة أیام إذا رجع إلى أھلھ، قال بعض العلماء

  .إذا وصل إلى أھلھ، فإذا وصل إلى أھلھ صام السبعة: أي) إذا رجع: (أھلھ، وقیلإلى أھلھ یجوز أن یصوم؛ ألنھ راجع إلى 
 
 
 
 

 ًحكم المحصر إذا لم یجد ھدیا
 
 

ھو الذي یمنع من البیت كما : أصلھ المنع، والمحصر: الممنوع، الحصر: والمحصر]. ًوالمحصر إذا لم یجد ھدیا صام عشرة ثم حل: [وقولھ
سلم عام حجة الوداع، أھل بالعمرة فمنع من الوصول إلى البیت، فإذا أحصر بعدو فإنھ ینحر ھدیھ ثم یتحلل وال وقع للنبي صلى هللا علیھ و

لیس علیھ قضاء عمرتھ أو حجة، وھذا على أصح قولي العلماء، فإذا منع بعدو من الوصول إلى البیت ال یقال بأنھ ینحر : شيء علیھ، أي
أنت لست بمحصر، ویلزمك أن : نقول. نعم:  طریق غیر ھذا الطریق یمكن أن تصل بھ إلى البیت؟ قالھل لك: مباشرة وإنما ینظر فیھ، یقال

تذھب إلى الطریق البدیل، وال یحكم بإحصاره إال إذا منع بالكلیة فلیس لھ إال طریق واحد أو طریقان، وھذان الطریقان ال یمكن أن یصل 
ِفإْن أْحصْرتم فما اْستْیسر من الھدي : محصر األصل في أنھ یتحلل قولھ تعالىًكذلك أیضا یتفرع علیھ أن ال. معھما إلى البیت ْ َ َ َ َ َْ ِ َِ َ َْ ُ ُ ] 196:البقرة[ِ

ِوأتموا الحج والُعْمرة  : ًفجعل للمحصر مخرجا من إتمام حجھ، وھذا یعتبر بمثابة الرخصة جعلھا هللا عز وجل للعزیمة في قولھ سبحانھ َِّ َ َ َ َ َْ َّْ ُّ ِ َ
فاألصل عندنا في الشرع أن من نوى الحج أو من نوى العمرة وتلبس بالنسك فإنھ یجب علیھ أن یتم ھذا النسك، فإذا منع من ]. 196:البقرة[

الوصول إلى البیت وحیل بینھ وبین البیت بأي حائل یمنع من وصولھ إلى البیت فإنھ حینئٍذ یعدل إلى ھدیھ، وإذا نحر الھدي تحلل وال شيء 
ًوالمحصر إذا لم یجد ھدیا صام : [وقولھ.  بقضاء عمرتھ وال نطالبھ بقضاء حجھ على أصح قولي العلماء رحمة هللا علیھمعلیھ، فال نطالبھ

ًقیاسا على دم المتعة، وذھب المالكیة والحنفیة إلى أنھ إذا لم یجد الھدي ال شيء علیھ، وھذا ھو الصحیح؛ وذلك ألن هللا ]. عشرة ثم حل
ِفإْن أْحصْرتم فما اْستْیسر من الھدي : ًیام بدال في ھدي التمتع، ولم یجعلھ في ھدي اإلحصار فقالسبحانھ وتعالى جعل الص ْ َ َ َ َ َْ ِ َِ َ َْ ُ ُ ولم ] 196:البقرة[ِ

َفما اْستْیسر من: إن هللا عز وجل ذكر حكم اإلحصار، فقال:  لھم حجة، قالوا-كما یختاره المصنف- یذكر البدل، لكن أصحاب القول األول  َ َ َِ َ َ 
ِالھدي  ْ َ َفمْن تمتع بالُعْمرة إلى الحجِّ فما اْستْیسر من الھدي فمْن لم یجد فصیام ثالثة أیام في الحجِّ وسْبعٍة إذا : ، ثم قال بعدھا]196:البقرة[ْ َ َِ ِ َِ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َْ ْ ْ ِْ َّ ِ ِ ِ ٍِ َ ُ َْ َ َ َ َ َْ ِْ َ َ َِّ
ْرجْعتم  ُ َ على الھدي مع أن السیاق واحد، فذكر اإلحصار ثم أتبعھ بالتمتع فكأن الحكم فنص )) فما استیسر من الھدي : (( قالوا] 196:البقرة[َ

ِذلك لمْن لم یكْن أْھلُھ حاضري المْسجد الحرام : واحد، فكأنھ ذكره في المتأخر حتى ال یحصل التكرار بعد ذكره في المتقدم، ولذلك قال بعدھا َ َ َ َ َ َ َْ ْ ُِ ِ ِ ِِ ِ َ ُ ْ َ َ
ٍفمْن لم یجد فصیام ثالثة أیام : من كان من حاضري المسجد الحرام، ولكن الصحیح أن المقصود بقولھولذلك ال یقع إحصار ل] 196:البقرة[ َّ ِ َِ َ َ ُ َْ َ ََ َْ ِ َ

ْفي الحجِّ وسْبعٍة إذا رجْعتم  ُ َ َ َ َ َ ََ ِ ْ ًمن كان متمتعا دون من كان محصرا؛ ألن قولھ: المراد بھ] 196:البقرة[ِ َثالثة أیام في الحجِّ وسْبع: ً َ َ َ ْ ِ َّ ٍِ َ َ ٍْة إذا رجْعتم َ ُ َ َ َ ِ
ًیدل على أنھ قد حج، وأن اآلیة المراد بھا المتمتع، والمحصر لم یحج بعد، فال یستقیم أن تجعل ھذه اآلیة بدال عما تقدم، ولذلك ] 196:البقرة[

 مال فیذبح الھدي أو یقوى أن آیة وجوب الھدي تختص بالمحصر وال بدل عن الھدي، فإذا لم یجد الھدي فال شيء علیھ، كأن یكون لیس عنده
 ...... .لم یجد الھدي حتى یذبحھ؛ فإنھ حینئٍذ یتحلل وال شيء علیھ على أصح قولي العلماء رحمة هللا علیھم

 
 وجوب الفدیة على من وطئ في فرج
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وذكرنا قضاء الصحابة أنھ إذا جامع في الحج فعلیھ بدنة، وبینا ھذا، : تقدمت ھذه المسألة]. ویجب بوطء في فرج في الحج بدنة: [وقولھ

من حالل أو حرام، وھذا قضاء من ذكرنا من الصحابة عن عمر وعبد هللا بن عباس  في قبل أو دبر) بوطء في فرج. (رضوان هللا علیھم
یجبر ألن األصل في اإلخالل بالوطء أن : قالوا]. وفي العمرة شاة: [وقولھ. وعبد هللا بن عمر وأبي ھریرة وعائشة رضي هللا عن الجمیع

ًبالشاة، ولذلك جعل هللا الشاة في دم المتعة؛ ألنھا تقع بین الحج والعمرة، فجعل الشاة ضمانا للتمتع الواقع بین الحج والعمرة، فلما جعلت الشاة 
:  في الزوجةیفصل]. وإن طاوعتھ زوجتھ لزمھا: [وقولھ. ِإنھ إذا وطئ في عمرتھ فإنھ یجب علیھ دم وھو الشاة: ًضمانا لھذا اإلخالل قالوا

فإن أكرھت وغلبت فال شيء علیھا، كما ھو الحال في كفارة الجماع في نھار رمضان، وأما إذا طاوعتھ ورضیت وأغرتھ فإنھ یلزمھا ما 
 ...... .یلزمھ

 
 ًحكم من كرر محظورا من جنس واحد

 
 

لتطیب، فتطیب بعد لبسھ لإلحرام في الیوم السابع، كأن یكون كرر ا]. ًومن كرر محظورا من جنس ولم یفد فدى مرة: فصل[وقولھ رحمھ هللا 
ثم تطیب في الیوم الثامن، ثم تطیب في الیوم التاسع، فحینئٍذ كرر التطیب ثالث مرات وھو محظور، فإذا لم یفد عن المرة األولى ولم یفد عن 

لیوم السابع والثامن والتاسع والعاشر ولم یفد عن المرة المرة الثانیة فعلیھ فدیة واحدة، وال یلزمھ إال فدیة واحدة، وھكذا لو غطى رأسھ في ا
 فعلیھ فدیة واحدة إذا لم یفد عن - تكرر ھذا-األولى فعلیھ فدیة واحدة، وھكذا إذا لبس المخیط في الیوم الخامس والسادس والسابع والثامن 

ًربوعا أو ضبعا فحینئٍذ یلزمھ أن یفدي ثالثا، ویكون لو قتل بقر وحش، ثم صاد حمار وحش، ثم صاد ی]. بخالف صید: [وقولھ. المرة األولى ً ً
ًعلیھ جزاء الصید مكررا بتكرار اإلخالف؛ ألنھ ال یتداخل، بخالف الطیب، وبخالف الترفھ في البدن بحلق وتقصیر وتغطیة رأس ولبس 

 ...... .مخیط ونحو ذلك
 

 حكم من كرر محظورات من أجناس مختلفة
 
 

 إذا وقع المحظور بالطیب وغطاء رأسھ - كما ذكرنا-ھذا مبني ]. ن أجناس فدى لكل مرة رفض إحرامھ أو الًومن فعل محظورا م: [وقولھ
لجنس المخیط فدیة، وللمحظور بتغطیة الرأس فدیة، وللطیب فدیة، فالطیب جنس، وتغطیة الرأس جنس، ولبس : ولبس المخیط، فنقول

ذا اختلفت أجناسھا، وأما إذا تكررت من جنس واحد كطیب أو لبس مخیط، فتكرر المخیط جنس، فیلزمھ ثالث فدیات، وال تتداخل فدیة إ
إذا نوى ]. فدى لكل مرة رفض إحرامھ أو ال: [وقولھ. الطیب أكثر من مرة، وتكرر لبس المخیط أكثر من مرة، ففدیة واحدة لمكان التداخل

إذا جاء في رمضان وھو محرم : ًلنیة، فبعض العوام مثالالشخص أن یخرج من عمرتھ أو نوى أن یخرج من حجھ فال تؤثر فیھ ھذه ا
 محرم علیھ ما -وھو رافض إلحرامھ البس لثوبھ- ًبالعمرة فرأى الزحام لبس ثیابھ ورجع إلى بلده، فال یزال محرما، ویكون طیلة ھذه األیام 

ھو محرم حتى وإن كرر المحظور مائة : ھ، فتقولویلبس ثیاب. ال أرید أن أكمل عمرتي: أن یقول: على المحرم سواء بسواء، فمعنى الرفض
: مرة، فإن فعل جمیع المحظورات فیلزمھ أن یفدي عن كل محظور بفدیتھ، فالرفض ال یؤثر، والدلیل على أن رفضھ ال یؤثر، قولھ تعالى

ِوأتموا الحج والُعْمرة   َِّ َ َ َ َ َْ َّْ ُّ ِ خرجت من عمرتي فخروجھ وجوده : ھ باإلتمام، فإذا قال، فإذا شرع بعمرة أو بحج فإن هللا یخاطب]196:البقرة[َ
: ًوعدمھ على حد سواء؛ ألنھ ال یخرج من عمرتھ وال بحجھ إال بإتمام نسكھ أو إذا كان محصرا فبھدیھ على الصفة الشرعیة، وعلى ھذا تقول

یرجع إلى اإلحرام مرة ثانیة، ویمضي في فاسد لو أنھ لبس ثیابھ فجامع امرأتھ فسد حجھ وفسدت عمرتھ، فیمضي في فاسد الحج والعمرة، ثم 
 في یوم من رمضان أحرم بالعمرة فجاء فوجد الزحام فلبس ثوبھ - ًمثال-لو أنھ . الحج والعمرة، وتطالبھ بضمان ما كان منھ من إخالل

فمعنى . ولطیبھ وللبس مخیطھًھو الزال محرما، ویلزمھ جزاء الصید، ویلزمھ فدیة لتغطیة رأسھ : وتطیب وغطى رأسھ وقتل الصید، تقول
فھو محرم بالحج والعمرة حتى یتمھما . ال أرید أن أتم الحج: ال أرید العمرة، أو یلبس ثیابھ ویقول: أن یلبس ثیابھ ویقول: رفضھ لإلحرام

 ...... .على الوجھ الذي أمر هللا عز وجل
 

 ًحكم ارتكاب أحد محظورات اإلحرام نسیانا
 
 

ًألنھ یمكن فیھ التدارك، فلو أن إنسانا غطى رأسھ وھو محرم ناسیا ثم تذكر وأزال ]. دیة لبس وطیب وتغطیة رأسویسقط بنسیان ف: [وقولھ ً
ًالغطاء فال شيء علیھ، ولو تطیب ثم تذكر فغسل مباشرة فال شيء علیھ، ولو لبس ثوبا ثم تذكر فأزالھ فال شيء علیھ؛ ألن محظور لبس 

ًتدارك الخطأ فیھ، ولكن لو قلم أظفاره وقص شعره وجامع امرأتھ ناسیا فإن الناسي والمتعمد سواء؛ المخیط وتغطیة الرأس والطیب یمكن 
ألن ھذا القص لألظفار ال یمكن أن یعید ظفره، وإذا قص شعره أو حلقھ فال یمكن أن یتدارك اإلخالل، فالفرق بین ما یسقط بنسیان وما ال 

ًقطت الفدیة إذا تدارك، وأما إذا كان مما ال یمكن التدارك فیھ لزمتھ الفدیة متعمدا كان أو ناسیاأنھ إذا كان مما یمكن التدارك فیھ س: یسقط ً .
ذكرنا أن الوطء ال یمكن تداركھ، وھكذا لو قلم أظفاره أو قص شعره أو ]. ویسقط بنسیان الفدیة لبس وطیب وتغطیة رأس دون وطء: [وقولھ

فالصید إذا قتل ال ]. دون وطء وصید وتقلیم وحلق: [وقولھ. ھ العمد والنسیان ویلزم فیھ بالضمانحلقھ، فما ال یمكن التدارك فیھ یستوي فی
یمكن أن تعاد الحیاة لھ، وأما إذا غطى رأسھ ولبس المخیط وتطیب فإنھ یمكنھ أن یزیل ھذا الترفھ، وحینئٍذ فرق بین الناسي في ھذه األشیاء 
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ھا، وبین ما وقع فیھ اإلخالل فاستوى فیھ عمده وخطؤه؛ ألن هللا حینما أمر بضمان قتل الصید التي ھي المحظورات التي یمكن التدارك فی
دا : قال ًومْن قتلُھ منكم ُمتعمِّ َ َ ََ َ َْ ُ ْ ِ فخرج مخرج الغالب؛ ألن الصید في الغالب إنما یقصد؛ ألنھ یحتاج إلى تنبھ واحتیاط، فالغالب أن ] 95:المائدة[َ

ًا خرج النص مخرج الغالب لم یعتبر مفھومھ، فیستوي حینئٍذ أن یكون متعمدا أو یكون مخطئا؛ ألن ھذا الصید حرم ًاإلنسان یقتلھ قاصدا، وإذ ً
ًهللا قتلھ كما حرم قتل اآلدمي، ولذلك إذا قتل اآلدمي بالخطأ لزمھ أن یعتق الرقبة بدال عن ھذا الذي قتلھ، فكما أن اآلدمي إذا قتلھ لزمھ أن 

ھذا أصل :  فلزمھ أن یعتق الرقبة، فإذا لم یجد صام شھرین متتابعین مع أنھ مخطئ، قال العلماء- ن الحق  عز وجلمع أ- یضمن حق هللا 
ھو الذي یلتفت : وھناك فرق بین األحكام الوضعیة واألحكام التكلیفیة، فالحكم الوضعي. من باب الحكم الوضعي ال من باب الحكم التكلیفي

ًوجب على المكلف أن یضمن ھذا الصید الذي قتلھ في حال إحرامھ بغض النظر عن كونھ قاصدا أو غیر قاصد، فیھ إلى األسباب، فالشرع أ
حق  عز : كما أنھ یضمن خطأه بقتل اآلدمي بالخطأ مع أنھ غیر قاصد، فالقاتل لآلدمي بالخطأ غیر قاصد لقتلھ، ومع ذلك ترتب علیھ حقان

كما أنھ ضمن ھنا حق : وحق هللا عز وجل بعتق الرقبة، ثم إذا لم یجد صام شھرین متتابعین، قالواوجل وحق لآلدمي، فحق اآلدمي بالدیة، 
ًهللا عز وجل من باب األسباب، كأن الشرع أقامھ سببا وعالمة على الضمان بغض النظر عن القصد، فحینئٍذ یستوي أن یكون متعمدا لقتل  ً

أن قتل الصید یستوي فیھ المتعمد والناسي :  وھو مذھب الجمھور-رحمة هللا علیھم-لماء ھذا وجھ من قال من الع. الصید أو غیر متعمد لھ
ِربنا ال تؤاخذنا إْن : إن الناسي غیر مؤاخذ؛ ألن هللا تعالى یقول: من باب األحكام الوضعیة، وباب األحكام الوضعیة ال یرد علیھ أن یقال َ َْ ِ ََّ َُ

َنسینا   الصید خطأ ال إثم علیھ؛ ألن هللا ال یؤاخذ الناسي، لكنھ یضمن ھذا الحق؟ كما لو نسي ففوت حق هللا فنحن نقول في قتل] 286:البقرة[َِ
یقول بعض العلماء مما یقوي ھذا المسلك، . عز وجل بقصھ ألظفاره وحلقھ لشعره، فإنھ حینئٍذ یلزمھ أن یفتدي؛ ألنھ مما ال یمكن التدارك فیھ

أنك إذا تأملت حدیث كعب بن عجرة رضي هللا عنھ وأرضاه فإن كعب بن عجرة كان : لعذروھو ضمان حق هللا عز وجل مع وجود ا
ُمریضا ومحتاجا إلى حلق شعر رأسھ، ومع ذلك ألزم بالفدیة أداء الحق  عز وجل، فأصبح كأن مسلك الشرع أن اإلخالالت التي یفوت بھا  ً ً

ً الحالة مطالب بضمان حق هللا، بغض النظر عن كونھ معذورا أو غیر معذور، من قص األظفار أو حلق الشعر أو قصھ أو نتفھ كأنھ في ھذه
فلو ) ما كنت أظن أن یبلغ بك الجھد ما أرى: (فلما نص على وجوب الفدیة للمعذور المریض مع أن النبي صلى هللا علیھ وسلم یقول لـكعب 

بدون اختیاره، وكأنھ مكره علیھ، ومع ذلك ألزمھ الشرع سقط حق هللا في ھذا لسقط في المریض؛ ألن المریض یفعل ھذا المحظور 
ًفي ھذا دلیل على أن الحق یضمن  عز وجل التفاتا إلى األسباب، واألسباب ال یلتفت فیھا إلى القصد من باب الحكم : بالضمان، قالوا

النكاح والطالق :  جدھن جد وھزلھن جدثالث: (فإنھا تطلق علیھ. أنت طالق: اآلن الرجل لو قال المرأتھ وھو یمزح معھا. الوضعي
ًمن باب الحكم الوضعي، كأن الشرع جعل التلفظ بالطالق موجبا للطالق بغض النظر عن كونھ : قالوا مع أنھ لم یقصد الطالق،) والعتاق

 في باب المقاصد، تكلم على ھذه "الموافقات" ویقرره في كتابھ النفیس -رحمھ هللا- وھذا المسلك یختاره اإلمام الشاطبي . ًقاصدا أو غیر قاصد
ولذلك لما ورد االعتراض في كتاب المقاصد على قاعدة . أن الشرع قد یلزم المكلف بإلزامات من باب األحكام الوضعیة: المسألة، وھو

 الحكم الوضعي ال من ھذا من باب: فیقال لھ. األمور بمقاصدھا: إن الھازل إذا طلق غیر قاصد، وأنتم تقولون: قیل لھم) األمور بمقاصدھا(
َربنا ال تؤاخذنا إْن نسینا أْو أخطأنا : باب الحكم التكلیفي، فقولھ تعالى َ َ َ َْ َ ْ َُ َ ِْ ِ َِّ َ إذا : ھذا في التكلیفات من جھة كونھ یأثم أو ال یأثم، نقول] 286:البقرة[َ

ٌولْیس علْیكم ُجناح: أخطأ ال یأثم؛ ألن هللا عز وجل أسقط عن المخطئ اإلثم َ ْ ُ َ ََ َ ْ فیما أخطأتم بھ ولكْن ما تعمَدت قلوُبكم َ ُْ ُ ُ ُْ ْ ََّ ِ ِ َِ َ َ ََ ِ ْ َ ھذا الحكم ] 5:األحزاب[َ
ًفالمجنون مرفوع عنھ القلم تكلیفا، لكن لو أتلف مال . أنھ إذا أخل بشيء من حق هللا عز وجل لزمھ ضمانھ: التكلیفي، لكن الحكم الوضعي

ضمان من باب الحكم الوضعي ال من باب الحكم التكلیفي، فھذا باب الضمانات، فلما كانت الغیر ألزمناه في مالھ بالضمان، ونلزم ولیھ بال
ال یلتفت فیھا إلى قاصد وال غیره، فلو أنھ قصر شعره أو حلقھ أو نتفھ فإنھ قد أخل، والشرع ألزمھ أن یبقي : الفدیة في باب الضمانات قالوا

حقوق : رعي فإننا نسقط عنھ اإلثم بالنسیان، ولكننا نطالبھ في حق هللا بالضمان، ولذلك نقولحالتھ وھیئتھ على ما ھي علیھ، فإذا أخل بھذا الش
فجعل دین هللا أحق من ) فدین هللا أحق أن یقضى: (هللا تضمن، وكونھا  ال یقتضي إلغاؤھا أو التساھل فیھا، ولذلك قال صلى هللا علیھ وسلم

لت النصوص على أنھا أخف والمسامحة فیھا أوسع، وھذا شأن الفقیھ أن ینظر إلى ما وسع الشرع دین اآلدمي، إال أن حقوق هللا في أبواب د
 ...... .فیھ فیوسع، وإلى ما ضیق الشرع فیھ فیضیق فیھ

 
 تخصیص مساكین الحرم بالھدي واإلطعام والفدیة ونحوھا

 
 
ًھدي على اإلنسان الزما أن یكون لمساكین الحرم؛ ألن هللا سبحانھ یلزمھ في ھدي التمتع، وإذا كان ال]. وكل ھدي أو إطعام فلمساكین الحرم]

ًوتعالى شرف أھل مكة وسكان الحرم بأن أطعمھم من جوع وآمنھم من خوف، وجعلھ حرما تجبى إلیھ ثمرات كل شيء رزقا من هللا عز  ً
ِھدیا بالغ الكْعبة : وجل، فخص بھ أھل الحرم؛ ولذلك قال َِ َ ََ ْ َ ً ل في شرع هللا عز وجل مما یتقرب إلیھ، وھذه سنة أضاعھا وجع] 95:المائدة[ْ

سنة اإلھداء للبیت، أن یھدي اإلنسان إلى البیت اإلبل أو البقر أو الغنم، فكان الناس إلى عھد قریب یھدون إلى : الناس إال من رحم هللا، وھي
َال تحلوا شعائر هللا وال الشْھر الحرام وال : ي عظم هللا أمرھاالبیت، فاإلھداء إلى البیت أن تنحر بمكة وتكون طعمة للمساكین، وھذه ھي الت َ َ َ َ َ ََ ْ َّ ِ َّ ِ َِ ُّ ُ

ِالھدي وال القالئَد  َ ْ َْ َ مساكین الحرم وفقراء -فجعلھا مما لھا حرمة، وھذا كلھ تشریف من هللا عز وجل ألھل الحرم، فالمساكین ] 2:المائدة[َْ
ال بعد سد حاجتھم، حتى على القول بجواز أن یطعم بھا في اآلفاق فإنھ ال یجوز إخراجھا  أحق بھذا الھدي، وال یصرف إلى غیرھم إ- الحرم

ُمن الحرم إال بعد أن تسد حاجة فقراء الحرم؛ وذلك ألن هللا عز وجل أطعمھم بھذه الطعمة من فوق سبع سماوات فھم أحق وأولى، وإال ما 
ذبحونھ بمكة ویكون فیھ سد لعوز الفقراء والضعفاء والمساكین بالحرم، وال یعقل أن فائدة أن یبعث بالھدي إلى مكة، وقد كانوا في القدیم ی

یترك الفقراء والضعفاء بالحرم ویصرف لغیرھم، ولذلك ینبغي أن یكون طعمة للمساكین والفقراء وھم أولى بھا؛ ألن هللا عز وجل خصھم 
 ً كتف الشاة ویشرقھا ناویا أن یعطیھا- ًمثال-عن حدود الحرم كأن یأخذ یجوز أن یخرج : فیكون في حدود الحرم، وقال بعض العلماء. بھذا

ال حرج : ال حرج أن یشرقھا ویعطیھا لمسكین من جیرانھ، أو أناس ضعفاء یعرفھم خارج حدود الحرم، قالوا: لمسكین من جیرانھ، قالوا
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اإلطعام الذي یكون في : قد ذكرنا ھذه المسألة]. س ونحوھماوكل ھدي أو إطعام فلمساكین الحرم وفدیة األذى واللب: [وقولھ. علیھ في ذلك
منھم من خصھ بالحرم وھو :  للعلماء فیھ وجھان-وھو اإلطعام-ِمكة كإطعام الفدیة یكون بمكة وغیرھا، وأما بالنسبة لجزاء الصید فإن عدلھ 
ًأوجھ؛ ألنھ بدل عن المثلي الذي یكون ھدیا بالغ الكعبة، فیكون البدل آخذا ح ً  ...... .كم مبدلھ، فالبد وأن یكون لفقراء الحرم كما ذكرناَ

 
 دم اإلحصار حیث وجد سببھ

 
 

إن أحصر قبل مكة بأیام فیذبح في الموضع الذي أحصر فیھ؛ ألن النبي صلى هللا علیھ وسلم نحر ]. ودم اإلحصار حیث وجد سببھ: [وقولھ
 أصحابھ، ولم یبعث بھ إلى الحرم، وھذا خالف ما قالھ بعض العلماء من أنھ یلزمھ ھدیھ في الحدیبیة، وتحلل صلوات هللا وسالمھ علیھ وتحلل

ویجزئھ أن یصوم في أي مكان وال حرج علیھ في ذلك؛ ألن هللا سبحانھ وتعالى ]. ویجزئ الصوم بكل مكان: [وقولھ. أن یبعث بھ إلى الحرم
 یجوز أن یكون في مكة وفي غیرھا؛ ألن هللا سبحانھ وتعالى لم یجعلھ إنھ: أطلق، وما أطلقھ الشرع یبقى على إطالقھ، فیقال في الصوم

 .......ًمختصا بمكة دون غیرھا
 

 مقدار الدم الذي یجب في الفدیة
 
 

ما وجب على المكلف فھو شاة، وھذه الشاة یشترط فیھا أن تكون قد بلغت : أي) والدم]. (شاة أو سبع بدنة، وتجزئ عنھا بقرة: والدم: [وقولھ
ن المعتبر لألضحیة، فال یجزي أقل من الثني، ویجزئ الجذع من الضأن وھو ما لھ أكثر الحول كستة أشھر فما فوق، وأما بالنسبة لإلبل الس

ًفإن سبع البدنة یجزئ عما تجزئ عنھ الشاة، سواء كان الدم واجبا في تمتع، أو كان بسبب إحالل لواجب، وھو الذي یسمیھ العلماء رحمھم 
: أي) والدم شاة: (فقول المصنف رحمھ هللا. فالدم شاة) دم) :الجبران، كشخص أحرم دون المیقات فإذا قال العلماء رحمھم هللا علیھبدم : هللا

. علیھ دم، أو الواجب دم، فمرادھم بذلك الشاة التي بلغت السن المعتبر وسلمت من العیوب: اعلم رحمك هللا أنك لو سمعت العلماء یقولون
فالبدنة تجزئ عن سبع شیاه، وقد ذكرنا حدیث جابر بن عبد هللا رضي هللا عنھما في حجة الوداع، وأن البدنة كانت )  بدنةسبع: (وقولھ

أن السبعة لو اشتركوا في بدنة فإنھا : تجزئ عن سبعة من أصحاب رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم، وعلى ھذا جماھیر أھل العلم رحمھم هللا
بة علیھم، فلو كان على كل واحد منھم إخالل؛ كأن یكون الجمیع قد تركوا اإلحرام من المیقات وأحرموا من دون تجزي عن الدماء الواج

ًالمیقات ووجب علیھم الدم فاشتركوا في بدنة واحدة أجزأت عنھم جمیعا، فكل سبع یجزئ عن واحد، وھكذا الحال لو اشتركوا في أضحیة 
وعلى ذلك وردت السنة عن . ھا تجزئ عن السبعة، وھكذا البقرة فإنھا تجزئ عما تجزئ عنھ البدنةفجمعوا أموالھم واشتروا بھا بدنة فإن

فإنھ یجوز : على أن البقرة تنزل منزلة البدنة، وعلیھ: النبي صلى هللا علیھ وسلم حینما ضحى عن نسائھ بالبقر، وجمھور العلماء رحمھم هللا
إلبل، وأما الشاة فإنھا ال تجزئ إال عن واحد، إال في األضحیة فإن الشاة الواحدة تجزئ عن االشتراك في البقر كما یجوز االشتراك في ا

وآخر ). إن كانت الشاة لتجزئ عن الرجل وأھل بیتھ على عھد رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم: (الرجل وأھل بیتھ كما في الخبر الصحیح
 ...... .ارك على نبیھ وآلھ وصحبھ أجمعیندعوانا أن الحمد  رب العالمین، وصلى هللا وسلم وب

 
 
 

  باب جزاء الصید-شرح زاد المستقنع 
ٍمن قتل صیدا وھو محرم وجب علیھ مثلھ من النعم، یحكم بھ اثنان ذوا عدل، وھناك أقضیة في جزاء الصید قضى بھا الصحابة رضوان هللا  ٌ ً

 . أم أنھا خاصة بذلك الزمانعلیھم، واختلف العلماء في كون بعضھا ماضیة إلى قیام الساعة
 قضاء الصحابة في جزاء الصید

 
 

قال : أما بعد. بسم هللا الرحمن الرحیم الحمد  رب العالمین، والصالة والسالم على أشرف األنبیاء والمرسلین، وعلى آلھ وصحبھ أجمعین
حكام والمسائل المتعلقة بالتحكیم في قتل الصید، وقد في ھذا الموضع سأذكر لك جملة من األ: أي]. باب جزاء الصید: [المصنف رحمھ هللا

ذكرنا أن الصید حرام على المحرم، وأنھ یجب علیھ الجزاء إذا قتل الصید، وبینا طریقة ھذا الجزاء، وذكرنا ما بینھ العلماء رحمھم هللا من 
 من المسائل التي تتعلق باألحكام المنصوص علیھا إما المسائل المتعلقة بجزاء الصید من حیث الجملة، وھنا سیذكر المصنف رحمھ هللا جملة

أن جزاء الصید یفتقر إلى حكم عدلین كما ذكرنا، فلو أن : مرفوعة إلى النبي صلى هللا علیھ وسلم، أو موقوفة على الصحابة، وتوضیح ذلك
ًالمحرم قتل غزاال أو قتل ظبیا أو قتل حمار وحش أو قتل بقرة وحش فیجب علیھ أن یحتكم  إلى عدلین ینظران في الشيء الذي قتلھ المحرم ً

إن كان الذي قتلھ نعامة فعدلھا بدنة، وإن كان الذي قتلھ حمار وحش فعدلھ بقرة، وإن كان الذي قتلھ تیس : ًوعدلھ من بھیمة األنعام، فمثال
ء الذي یماثلھ ویشابھھ، فلما كان الحكم الشرعي جبل فعدلھ الشاة، لكن ھذا العدل یفتقر إلى حكمین عدلین ینظران في الشيء الذي قتلھ والشي

المجمع علیھ في األصل ینص على ھذا فإنھ من المعلوم أن الصحابة رضوان هللا علیھم وقعت لھم حوادث في قتل الصید من المحرم 
ن عباس وعبد هللا بن عمر فاحتكموا إلى غیرھم من أصحاب النبي صلى هللا علیھ وسلم، فھناك أقضیة عن عمر وعثمان وعلي وعبد هللا ب

وزید بن ثابت وعبد الرحمن بن عوف وھذه األقضیة وردت عن الصحابة، وقول الصحابي حجة عند طائفة من العلماء،  وعبد هللا بن مسعود
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 فال یتغیر، وھذه فكأنھم رأوا أن ما قضى فیھ الصحابة وما ورد فیھ الخبر واألثر عنھم أنھم حكموا فیھ فإن ذلك الحكم باق إلى قیام الساعة
التي ورد فیھا الحكم من الصحابة أو من النبي صلى هللا علیھ وسلم في األقضیة التي في أصلھا تقبل االجتھاد : مسألة لھا نظائر، فالمسائل

دلین، فمن قتل أن ما قضى فیھ الصحابة ال یتجدد، وال یحتاج إلى ع: ھل یبقى حكمھا إلى قیام الساعة أم یتجدد؟ فمذھب طائفة من العلماء
علیك شاة، وال نبحث عن مسألة الحكمین العدلین، كأنھم رأوا أن حكم الصحابة بعدل الشاة : حمامة فإن الصحابة قضوا فیھا شاة، فنقول لھ

ًیعتبر حكما باقیا إلى قیام الساعة، وھذا بالنسبة لقضاء الصحابة رضوان هللا علیھم الذي لم یرد :  أيأما بالنسبة للذي لم یقض فیھ الصحابة،. ً
ِالحمى، فالنبي صلى هللا علیھ : وھناك أمثلة كما ذكرنا منھا. ًعن الصحابة رضوان هللا علیھم فیھ حكم، فھذا یرجع إلى العدلین إعماال لألصل

 وحمى كذلك وسلم ثبت عنھ أنھ حمى ما یسمى الیوم بالعطن في المدینة وھو بجوار مسجد السبق، ھذا الموضع حماه، وحمى وادي الفرع،
ًصلوات هللا وسالمھ علیھ بالربذة، فھل ھذا الحمى یبقى إلى قیام الساعة حمى، أم أنھ حماه ألنھ كان محتاجا إلیھ في ذلك الزمان؟ فمن أھل  ً ِ

ًتبقى مسبلة إلى قیام الساعة حمى: العلم من یقول ِ  النبي صلى هللا فإذا كان في عصر. إنھا تتغیر بتغیر األزمنة والعصور: ومنھم من یقول. ّ
ّعلیھ وسلم محتاجا إلیھا فإنھ یتغیر الحكم بالنسبة لما جد وطرأ من العصور بعدھا ھل : ھذا بالنسبة لمسألة قضاء الصحابة في صید المحرم. ً

أنھم كانوا : اءیبقى إلى قیام الساعة، أم أنھ قضاء اجتھادي یمكن أن یتغیر بتغیر األزمنة واألمكنة واألشخاص؟ والذي علیھ جمھور العلم
أن الصحابة رضوان هللا علیھم حجة في ھذا القضاء؛ والسبب في ھذا واضح فإن الصحابي حینما نظر إلى  یعتدون بقضاء الصحابة، ویرون

لھ بقر الوحش ونزلھ منزلة البقرة وقضى فیھ بالبقرة، فال شك أنھ أعلم وأعرف بالنص الوارد وبداللتھ، فكونھ یأتي إلى ھذا الشيء وینز
منزلة نظیره من بھیمة األنعام فإن حكمھ واضح في إصابة الحق وقربھ من الصواب، ولذلك یقوى القول بأن ما قضت بھ الصحابة یرجح أن 

ًیترك إلى قیام الساعة حكما باقیا فإن المصنف رحمھ هللا قرر لك األصل في جزاء الصید أنك تحتكم إلى عدلین، وأنھما یحكمان : وعلى ھذا. ً
ثل إن وجد المثل ثم ینتقل إلى قیمتھ وعدلھ من الطعام بتلك القیمة ثم ینتقل إلى عدلھ من الصیام كما تقدم معنا شرحھ في المجلس بالم

 ...... .ّالماضي، بعد أن بین لك ھذه القاعدة شرع اآلن في بیان ما ورد فیھ األثر عن أصحاب النبي صلى هللا علیھ وسلم في قضائھم بھ
 

 لنعامة وحمار الوحش وبقرتھقضاؤھم في ا
 
 

یجب على المحرم إذا قتل صید النعامة بدنة؛ وذلك ألنھ قضاء عمر : أي) في النعامة بدنة: (یقول رحمھ هللا]. في النعامة بدنة: [وقولھ
لیھ أن ینظر إلى عدلھا بأن النعامة إذا قتلھا المحرم أنھ یجب ع: وعثمان وعلي وزید بن ثابت وعبد هللا بن عباس وعبد هللا بن عمر قضوا

وھو المعروف الذي لھ ) وحمار الوحش]. (وحمار الوحش وبقرتھ: [وقولھ. وھو البدنة، وعلى ھذا یبقى القضاء إلى قیام الساعة كما ذكرنا
ًخطوط، بخالف الحمار األھلي سواء كان أبیض أو أسود فإنھ ال یعتبر حالال وال یعتبر صیدا، فلو أنھ دھس حمارا من الح ً مر األھلیة فال ً

ًیعتبر صیدا، وھذا إن كان ملكا◌ ألحد وجبت قیمتھ، وإذا لم یكن ملكا ألحد فإن دمھ ھدر ال یجب ضمانھ؛ لكن لو أنھ صار حمار وحش  ً ًَ-
 فعدلھ بقرة، وھذا قضاء عمر بن الخطاب رضي هللا عنھ وأرضاه، وبھذا القضاء قال -وھو الحمار الذي یكون فیھ الخطوط في الغالب

بھ عروة بن الزبیر من التابعین رحمھم هللا، وقال بھ من الفقھاء الشافعیة، وھو مذھب الحنابلة  جاھد بن جبر تلمیذ عبد هللا بن عباس ، وقالم
 أن حمار الوحش إذا قتلھ المحرم یجب علیھ ضمانھ بالبقرة، فعدل حمار الوحش إذا نظرت من حیث الھیئة والجلد تعادلھ البقرة،: والشافعیة

ًفھو ال یرتقي إلى البدنة؛ لضعف حجمھ عن ذلك، وكذلك أیضا ال ینزل إلى الشاة، وإنما ھو وسط بینھما، فكان عدلھ الوسط من بھیمة 
ًبقرة الوحش كذلك أیضا یكون جزاؤھا البقرة، فیجب ]. وحمار الوحش وبقرتھ: [وقولھ. األنعام، فتجب علیھ بقرة مثلیة لھذا الصید إن قتلھ

، وھو قضاء عبد هللا بن مسعود رضي هللا عنھ وأرضاه، وبھذا القضاء قال عطاء بن أبي رباح تلمیذ ابن عباس رضي هللا عنھ فیھا بقرة
ًوحسبك بھ علما وفضال رحمھ هللا . ال یفتي الناس في الحج إال عطاء : وأرضاه ورحم هللا عطاء ؛ وھو فقیھ مكة المشھور الذي كان یقال ً

وكذلك عمل بھ فقھاء . إن بقر الوحش فیھ بقرة فیكون عدلھا أو مثلھا البقرة: ل بھذا القضاء عروة بن الزبیر قالبرحمتھ الواسعة، وقا
  .الشافعیة، فمذھب الحنفیة والشافعیة على أن بقرة الوحش عدلھا البقرة من بھیمة األنعام

 
 
 
 

 ّقضاؤھم في األیل والثیتل والوعل
 
 

یسمى : بالنسبة للوعل ھو تیس الجبل، فیقال: قیل]. ّواألیل والثیتل والوعل بقرة: [وقولھ. و نوع من الوعلوھ) ّواألیل]. (ّواألیل: [وقولھ
ّإن األیل نوع من بقر الوحش، والوعل ھو مما أحل هللا من صید البر، ولھ قرنان معكوفان، والوعول معروفة، فھذا الوعل : ّباألیل، وقیل

: وأما قولھ. ًد هللا بن عباس وقضى بھ أیضا عبد هللا بن عمر ، ولذلك جعل في أنثى الوعول البقرةعب: عدلھ بقرة، وبھذا قضى الصحابة
ّفھو الوعل المسن، نوع خاص من الوعول، والسبب في ذكره للثیتل بعد ذكره لألیل ومع ذكره للوعل أن الثیتل یكبر حجمھ، وقد ) الثیتل( ّ

ًالوعول ما كان منھا شدیدا قویا فإن فیھ البقرة، وما كان منھا في آخر سنھ وقد : رة، وكأنھ یقولفیھ بق: ًیكون مسنا من الحطمة، ولذلك قالوا ً
  . طعن في السن ففیھ البقرة، وما كان من إناثھ فإن فیھ البقرة كما ھو قضاء عبد هللا بن عمر
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 قضاؤھم في الضبع
 
 

د، وھو أشبھ ما یكون بالذئب، وإن كان یختلف في الوجھ، فوجھ الذئب أقرب الضبح نوع واح: من العلماء من یقول]. والضبع كبش: [وقولھ
ًإلى أن یكون مثلثا من وجھھ المستطیل، وھو یعدو على القبور وینبشھا، وكذلك أیضا یأكل الجیف والنتن، حتى ربما عدى على الحمار  ً

عاد، ونوع منھ أكثر ما یكون اغتذاؤه بالنباتات، وھو الموجود نوع منھ : ھو نوعان: ونحوه، فھو من السباع العادیة، وبعض العلماء یقول
، وھذا الحدیث رواه أبو داود وابن ماجة بسند )الضبع صید وفیھ كبش: (ھو الذي عناه النبي صلى هللا علیھ وسلم بقولھ: بالحجاز، ویقولون

ال یحل أكلھ، ولكن النبي صلى هللا علیھ وسلم جعل لھ : ماءفقال بعض العل): الضبع صید: (واختلف العلماء رحمة هللا علیھم في قولھ. صحیح
ّفي األصل لیس بصید ولكن نزل منزلة الصید: حكم الصید، یعني : قال یحل أكل لحمھ؛ ألن النبي صلى هللا علیھ وسلم: ومنھم من قال. ُ

ومن ناحیة . ّید فدل على أنھ یجوز أكل لحمھوأوجب فیھ جزاء الص) الضبع صید: (، وھذا أقوى من جھة لفظ الحدیث لما قال)الضبع صید(
ّمن جھة النظر ال یقوى حلھ، ولذلك ھو من السباع العادیة، وإذا خلى باإلنسان فتك بھ وأھلكھ، واألشبھ من ناحیة : القیاس كما یقول العلماء

: دیة، ویكون قولھ علیھ الصالة والسالم عندھمإنھ من السباع العا: ّاألصول عدم حل أكل لحمھ، وكأن الذین یقولون بتحریم أكل لحمھ یقولون
أنھ صید یجب : یخرجونھ على أنھ مع كونھ من السباع العادیة أخذ حكم الصید باستثناء من السنة، ال أنھ صید یؤكل، أي) الضبع صید(

صل؛ ألن النبي صلى هللا علیھ كونھ ینص على الضبع ویوجب الفدیة فیھ على ھذا الوجھ یدل على أنھ لیس بمأكول في األ: ضمانھ، وقالوا
وسلم لم ینص على جزاء الصید في غیر الضبع، وإنما نص في جزاء الصید في الضبع، وكأنھ في ھذه الحالة ینبھ على أنھ وإن كان األصل 

فیھ كبش، والكبش یكون وعلى ھذا لو قتلھ ف. ًإن لھ وجھا من السنة: ولكن من المذھب األول قلنا. عدم حل أكلھ لكن یجب الضمان فیھ إن قتل
ًمن الضأن، فإن كان الضبع كبیرا ففیھ كبش كبیر، وإن كان وسطا فوسط، وإن كان صغیرا فصغیر، على حسب حالة الضبع، وھذا وجھ  ً ً

ِفجزاء مثُل ما قتل من النعم: التمثیل َ َ َ َ ََّ ِ َِ َ َ َْ ِبع المقتول من ناحیة جرمھ ، فینظر الحكمان في الشيء المقتول من الضباع، أو من الض] 95:المائدة)[ٌ ِ
ًوحجمھ ویوجبون فیھ مثلیا في الحجم، مع كونھ كبشا لكن ینظرون إلى مثلیتھ في الحجم، فإن كان الضبع كبیر الحجم أوجبوا فیھ كبشا كبیر  ً ً

  .الحجم والعكس بالعكس
 
 
 
 

 قضاؤھم في الغزال والضب والوبر والیربوع
 
 

ألنھ أجرد ال شعر لھ وھو أشبھ بالماعز، ولذلك ھو مقطوع الذنب بخالف الضبع ولذلك : نز؛ قالواوفي الغزال ع]. والغزال عنز: [وقولھ
والوبر ]. والوبر والضب جدي: [وقولھ. ینزل الغزال منزلة الماعز فیجب فیھ ما ذكر، وقضى بھ بعض الصحابة رضوان هللا علیھم: قالوا

یقضى فیھ بالجدي، والضب معروف ولكنھم شبھوه : والجدي لھ ستة أشھر قالواًوھو ضرب من بنات عرس، وكذلك أیضا الضب فیھ جدي، 
إنھ یأخذ حكمھ فیجب فیھ الجدي، وإال فاألصل من ناحیة الحجم : ونزلوه منزلھ الجدي قضاء لبعض الصحابة رضوان هللا علیھم وقالوا

ینظر في الضب نفسھ، فال یكون الجدي فیھ : العلماء یقولونًوالجلد ال یستطیع أن یصل إلى درجة الجدي إال إذا كان كبیرا، ولذلك بعض 
ًمحددا مؤقتا، فإن كان ضبا كبیرا فإنھ حینئٍذ یصل للجدي وإن كان دون ذلك فإنھ ال یقوى أن یأخذ حكم الجدي ً ً ً.  

 
 
 
 

 قضاؤھم في األرنب الیربوع والحمامة
 
 

ًي الجرابیع المعروفة، فیبدلون الیاء جیما وھي لغة معروفة في العرب، یقولون الجربوع، وھ: ویقال لھ) والیربوع]. (والیربوع جفرة: [وقولھ
أبعدكن هللا من شجراتي، : إذا لم یكن منكن ظل وال جني فأبعدكن هللا من شیراتي أي: ًریل بإبدال الجیم یاء، ومنھ قولھ الشاعر: للرجل

إن كنت قد قبلت حجتج ال زال بابل : ًذلك، ویبدلون الیاء جیما، ومنھ قولھونحو ) رجال: (یعني) ّلایر: (فالعرب تبدل الجیم یاء، ویقولون
یربوع : یقال. ًبي، ھذا من إبدال الجیم یاء وإبدال الیاء جیما: بج یعني: إن كنت قد قبلت حجتي ال زال بابل یأتیك بي تقول: یأتیك بج وأصلھا

وفي الیربوع جفرة ویكون لھا أربعة أشھر وھي من صغار . الیربوع: ال لھجربوع، لكن یق: وجربوع، ھذا معروف عند العامة أنھم یقولون
یسمى بھا صغار الماعز منذ أن یولد إلى أن یبلغ الستة األشھر، : إنھا تقارب الستة األشھر، وقیل: قیل]. واألرنب عناق: [وقولھ. الماعز

السنة، ھذا بالنسبة للعناق، وھي التي ورد فیھا حدیث البراء بن دون ثلث : وھذا ھو مراد المصنف، أنھ ما كان دون األربعة األشھر، أي
حینما ذبح شاة قبل : (أن النبي صلى هللا علیھ وسلم في قصتھ مع أبي بردة رضي هللا عنھ وأرضاه: عازب رضي هللا عنھما في الصحیحین
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وفي ]. والحمامة شاة: [وقولھ) . جزیك وال تجزي غیركت: لیس عندي إال عناق، قال: صالة النبي صلى هللا علیھ وسلم یوم عید النحر فقال
ًالحمامة شاة، قضى بھ جمع من أصحاب النبي صلى هللا علیھ وسلم، وشبھوا الحمامة بالشاة، وھذا القضاء كما قلنا یعتبرونھ قضاء باقیا إلى 

  .قیام الساعة، فإذا قتل حمامة فإنھ یجب علیھ أن یضمنھا بالشاة لوجھ الشبھیة
 
 
 
 
 ألسئلةا

 
 

...... 
 

 حكم االستغناء بقضاء الصحابة دون البحث عن عدلین
 
 

 یخرج بدنة مباشرة، أم یأتي -ًمثال- بعد أن تقرر معنا العمل بأقضیة الصحابة رضوان هللا علیھم في جزاء الصید، فھل من قتل نعامة : السؤال
، والصالة والس: بعدلین ثم یخرجھا؟ الجواب في الحقیقة ھذا : أما بعد. الم على رسول هللا، وعلى آلھ وصحبھ ومن واالهباسم هللا، والحمد 

نعم، یحتاج إلى وجود العدلین من ناحیة تقدیر جرم النعامة، فإن النعامة قد یكون جرمھا : فأقول: وفق السائل فیھ، وأما الجواب! سؤال جید
ًعظیما، فیطالبون ببدنة عظیمة الجرم، وقد یكون جرمھا وسطا فی طالبون ببدنة من أوساط البدن، وقد تكون دون ذلك فیطالبون بأصغر؛ ألنھ ً

ًالبد من المماثلة، وھذا ال شك أنھ سؤال دقیق جدا؛ ألن ظاھر كالم العلماء أن قضاء الصحابة معمول بھ ویقتضي أال یبحث عن العدلین، 
علیك بدنة، ھل تكون : ار، أم من األدنى، أم من الوسط؟ فأنت إذا قلتھل ھي من الخی :والواقع أنھ یبحث عن العدلین من ناحیة نوعیة المثلیة

من خیار البدن، أو تكون من أوسطھ، أو تكون من أدناه؟ فھذا یفتقر إلى وجود العدلین، ولذلك البد من وجود العدلین لتحدید البدنة المطلوبة، 
ًویعتبر قضاء الصحابة ساریا من وجھ، وحكم اآلیة نافذا من الوجھ   .وهللا تعالى أعلم.  اآلخرً

 
 
 
 

 حكم الفدیة بالزیادة على الواجب
 
 

أما ھذه المسألة فقد ختلف : ًھل یجوز أن یفدي في الصید بأعلى من مثلھ كأن یفدي عن الغزالة بدنة، أو عن الضب كبشا؟ الجواب: السؤال
ھل یوصف الكل بالوجوب، أو قدر الواجب؟ وقد أشار إلى : عیتھاالعلماء رحمة هللا علیھم في الزیادة على القدر الواجب، وإذا قلنا بمشرو

ًالقواعد الفقھیة، ذكر لھذه المسألة فروعا، فإذا أدى فوق الواجب ھل یوصف الكل : ھذه القاعدة اإلمام ابن رجب الحنبلي في كتابھ النفیس
ل كل البدنة یوصف بالوجوب، أو فقط سبع البدنة؟ وإذا أخرج لو أخرج بدنة عن شاة، فھ: بالوجوب، أو قدر الواجب؟ لھذه المسألة أمثلة، قال

الكل یوصف : أنك إذا قلت: ًعن زكاة الفطر مثال ثالثة آصع، فھل الثالثة كلھا توصف بالوجوب، أو الصاع فقط؟ وھكذا، ھنا فائدة الخالف
یخرج البدنة عن شاة واجبة علیھ، فقیمة  اآلن إذا جاء: ، أيبالوجوب، فحینئٍذ إذا أخرج بدل الشاة بدنة فیصبح تقدیر الصیام بقیمة البدنة كلھا

یوصف الكل بالوجوب، حینئٍذ یكون : البدنة فرضنا ألف لایر، لكن قیمة الشاة فرضنا ثالثمائة لایر، فھو أخرج بدنة بألف لایر، فإذا قلت
ًأنا أرضى أن تحكموا علي ببدنة عدال، فحینئٍذ : لعدل، قالالعدل من الطعام بقیمة البدنة كاملة، ویكون علیھ في الصیام إذا أراد أن یخرج ا َّ

البدنة بكاملھا، وصحح جمع من : یكون تقدیر الحكمین برضاه أن یخرج عدلھا مما ھو فوقھا، فیكون التقدیر بما ھو معتبر للواجب كلھ، یعني
لمفترض ال یأتم بالمتنفل، كما ھو قول بعض العلماء، فلو جاء في إن ا: لو قلنا: ًولھا أمثلة أیضا، منھا. أن الواجب فقط قدر اإلجزاء: العلماء

الكل یوصف بالوجوب، حینئٍذ اقتدى مفترض بمفترض، : ّالركوع وسبح اإلمام فوق ثالث فإن الواجب الثالث وما فوق الثالث نافلة، فإن قلت
: الشاھد. اقتداء المفترض بالمتنفل  علیھ ما یسري علىیسري: یوصف قدر اإلجزاء فیكون اقتدى مفترض بمتنفل، وحینئٍذ یقولون: وإن قلت

ًإذا حدد الشرع قدرا واجبا یجوز إخراج الزیادة، لكن لیس من باب : أن ھذه المسألة للعلماء فیھا وجھان مشھوران، لكن بعض العلماء یقول ً
برأ ذمتي إال بالبدنة بدل الشاة، فحینئٍذ ال یجوز لھ ذلك، ویعتبر ال، أنا ما ت: ًاعتقاد الفضل أو التعبد، وإنما یكون منھ تنفال، أما لو اعتقد وقال

أما لو أنھ أخرج . ًمن البدعة والحدث؛ ألنھ اعتقد وجوب ما لم یوجبھ الشرع، واعتقد لزوم ما لم یلزم بھ الشرع، وحینئٍذ یكون بدعة وحدثا
  . تعالى أعلموهللا. الزائد على الواجب لجاز لھ ذلك، فكما كما لو تنفل بمطلق النافلة
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 الحكم في قتل الصید خطأ
 
 

ًوردت أسئلة كثیرة عن الحكم فیما لو ارتطمت بعض الحیوانات أو الطیور بالسیارة، سواء كان السائق محرما أو كان بمكة؟ : السؤال
لحج فارتطمت الطیور أو ارتطم ھذه المسألة ترجع إلى قضیة قتل الخطأ؛ ألنھ لو كان في سفر وھو محرم بالعمرة أو محرم با: الجواب

ّالحمام أو نحوھا بالسیارة فقتلت فعند ذلك یجب فیھا جزاء الصید، على القول بأن الخطأ والعمد سواء، وقد بینا ھذا وذكرنا دلیلھ في المجلس 
  . تعالى أعلموهللا. الماضي، وحینئٍذ یكون فیھ ما یكون في جزاء الصید العمد على أصح قولي العلماء، وھو مذھب الجمھور

 
 
 
 

 مفھوم القیاس عند السلف الصالح
 
 

القیاس یعتبر بالعلة : ھل مفھوم القیاس عند السلف رحمھم هللا ھو مفھوم الموافقة وعدم الفارق، أو ھو بالعلة المستنبطة؟ الجواب: السؤال
داللة اللفظ على ما وافقھ، ویدعونھا داللة المطابقة، : وافقةالمستنبطة، أما مفھوم الموافقة والمخالفة فھذا لھ حكمھ المستقل، ویسمى مفھوم الم

وھذه لھا حكم خاص، أما القیاس فال یكون إال بالعلة، وللعلة مسلك یفتقر إلى السبر والتقسیم، فتسبر األوصاف التي یمكن أن تكون صالحة 
لماء في ذلك ومن أنفس مباحث علم األصول وأدقھا والذي یعین وقد تكلم الع. لتعلیل الحكم، ثم بعد ذلك تبقي الصالح منھا وتلغي غیر الصالح

على فھم النصوص وفھم خالفات العلماء في األدلة وردوده ومناقشاتھ مبحث التعلیل، وھو من أدق المباحث وأصعبھا وأعقدھا، وقد ألف فیھ 
ًبعض العلماء تألیفا مستقال، حتى كتب فیھ الغزالي كتابھ المشھور فیھ أوجھ ومسالك التعلیل من النصوص الواردة في  ّ بینشفاء الغلیل،: ً

ًالتنزیل، كیف تستنبط العلة، وكیف تستخرجھا، وما ھي األوصاف المعتبرة للتعلیل، فھذا مبحث مھم جدا من مباحث القیاس، وال یمكن 
ا أمر البد منھ، فمسألة القیاس شيء ومسألة لإلنسان أن یقیس حتى یعرف كیفیة استنباط العلة، والعلة المعتبرة والعلة غیر المعتبرة، ھذ

والمفھوم إما أن یكون مفھوم موافقة أو مفھوم مخالفة، على ما ھو معروف في المفاھیم، وأما بالنسبة للقیاس فإنھ یفتقر . المفاھیم شيء آخر
: قال علیھ الصالة والسالم. ًنصوصا علیھاًللتعلیل، فالبد من العلة، وتكون العلة منصوصا علیھا وتكون مستنبطة، فأقوى العلل ما كان م

دل على أن سبب التحریم ھو عدم وجود المماثلة ) أینقص الرطب إذا یبس؟: (، فلما قال) ًفال إذا: نعم، قال: أینقص الرطب إذا یبس؟ قالوا(
 التماثل والتقارب اللذان ھما الشرطان التي ھي معتبرة لبیع الرطب بالتمر، فما دام الرطب والتمر من أصل األصناف الربویة فالبد فیھ من

ال یجوز بیع الرطب بالتمر التي ھي المزابنة، ورخص في : ، أي) ًفال إذا: نعم، قال: أینقص الرطب إذا یبس؟ قالوا: (المعتبران، فلما قال
. نبھ وأشار إلى العلة) فال: (ثم قال) أینقص: (العرایا صلوات هللا وسالمھ علیھ، لكن األصل عدم جوازھا، فلما قال علیھ الصالة والسالم

ًإذا استیقظ أحدكم من نومھ فلیغسل یدیھ ثالثا قبل أن یدخلھما في اإلناء؛ فإن أحدكم ال یدري أین باتت : (وكذلك قولھ علیھ الصالة والسالم 
ھ حفظ یده ونام لم یجب علیھ غسلھا؛ ألن لو أن: بمثابة التعلیل، ولذلك من یرى أن العلة ھي خوف النجاسة، قال) فإن أحدكم: (إن قولھ) یده

ًالحكم یدور مع العلة وجودا وعدما، وھذه علة مستنبطة من النص اغسلوه بماء وسدر، وكفنوه : (ًكذلك أیضا قولھ علیھ الصالة والسالم. ً
ًمر لعلة وھي كونھ یبعث یوم القیامة ملبیا، ففھم أمرتكم بھذا األ: ، كأنھ یقولً)فإنھ یبعث ملبیا: (فلما قال) ًبثوبین، فإنھ یبعث یوم القیامة ملبیا

: والمقصود. إلى غیر ذلك من األحكام التي استنبطت بناء على ھذا التعلیل.. أن المحرم ال یمس بطیب، وأن المحرم یجوز لھ أن یغتسل: منھ
ًوللعلة ضوابط، ثم أیضا العلة ھذه لھا . لةأن طالب العلم إذا أراد أن یرى مسألة القیاس أو طریقة القیاس فال بد لھ من أن یضبط الع

ًمناقشات، فلیست كل علة مسلمة، وھناك للعلماء رحمة هللا علیھم ضوابط وأقیسة وھي األركان المعروفة، ثم إن لھذه األركان شروطا، 
ً صحیحا، وأي قیاس یقع فإنھ فالبد أن یعلم طالب العلم ھذه الشروط حتى یكون قیاسھ. فھناك شروط لألصل، وشروط للفرع، وشروط للعلة

ًقوادح القیاس، وھذه األربعة عشر استفسارا كل استفسار یوجھ على جزئیة معینة في : ًیرد علیھ أربعة عشر استفسارا، یسمیھا العلماء
: رض علیھ وتقولّالقیاس، فإذا صحت وثبتت وسلم بھا المناظر بطل قیاسھ، وھذه یسمونھا قوادح القیاس، فلیس كل إنسان یقیس تأتي وتعت

أن ھذا . قیاس: ھناك قیاس من مسلك معین؛ ألنھ دلیل شرعي ومنضبط بضوابط، فال یظن البعض أننا لما نقول. ھذا قیاس غیر صحیح، ال
بل ھو أمر منضبط ومحدود بضوابط معینة؛ ألن ھؤالء العلماء وضعوا ھذه الضوابط وھي ثمرة جھود قرون . فقط مجرد رأي وھوى، ال

وهللا . أئمة على أزمنة مدیدة وھم یدرسون ھذا األمر ویتفقھون في الشرع ویفھمون متى یصح ھذا النوع من األدلة ومتى ال یصحعدیدة و
  .تعالى أعلم

 
 
 
 

 نوع اإلطعام في كفارة الیمین
 
 

ِمْن أْوسط : عممت ذلك في قولھ تعالىًھل اإلطعام الوارد في كفارة الیمین ھو محدد بأنواع معینة من الطعام، خصوصا وأن اآلیة قد : السؤال َِ َ
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ْما تطعُمون أْھلیكم  ُ ُِ َِ َْ لقد نص العلماء رحمة هللا علیھم على أن ھذا اإلطعام یصرف إلى ما ورد عن النبي صلى هللا : ؟ الجواب]89:المائدة[َ
ًعلیھ وسلم في األطعمة الواجبة، فلو أطعم تمرا أو شعیرا، وكان التمر أوسط ما یطعم بھ أ ھلھ، أو أطعم الشعیر وكان الشعیر أوسط ما یطعم ً

وقال بعض . ِّبھ، أو أطعم البر وكان البر أوسط ما یطعم أھلھ أجزأه، وحینئٍذ ینظر إلى حال اإلنسان الذي یكفر، وھذا على أصح قولي العلماء
وهللا . ِّلمكفر، أنھ ینظر إلى أوسط ما یكون من طعامھأن العبرة با: والصحیح. بل أوسط البیئة التي یعیش فیھا، فیعتد فیھا باألوسط: العلماء

  .تعالى أعلم
 
 
 
 

 حكم التتابع في صیام من عدم الھدي
 
 

ال یجب التتابع في صیام الحج، : ھل یجب التتابع في صیام الثالثة أیام إذا صامھا في الحج وكذلك السبعة إذا رجع إلى أھلھ؟ الجواب: السؤال
وهللا تعالى . أن یحصل التتابع، ویضطر اإلنسان لھ، ولكن من حیث الوجوب فال یجب، فلو فرقھا فإنھ یجزیھولكن الغالب لضیق الوقت 

  .أعلم
 
 
 
 

 حكم شراء فدیة مذبوحة
 
 

، ھل یجب على المفدي أن یتولى ذبحھا بنفسھ، أم ال حرج لو اشترى شاة ) أنسك نسیكة: (في قول النبي صلى هللا علیھ وسلم: السؤال
البد لھذه الشاة من أن تذبح، ویكون ذبحھا فدیة لھذا الشيء الذي كان منھ في حجھ أو عمرتھ، لكن لو اشترى مذبوحة لم : ؟ الجوابمذبوحة

ّتجزئ؛ ألنھ عند ذبحھا لم تقصد لجبر ھذا المحظور الذي أخل بھ، ولذلك یذبحھا على نیة أنھا فدیة عما أتاه والنیة وھي المعتبرة في ذلك، 
ھ ال یجزئ أن یشتري شاة مذبوحة، وإنما یجب علیھ أن یذبح، وتكون النیة في الذبح عن ھذا الدم الواجب، سواء كان في تمتع أو وعلیھ فإن

  .وهللا تعالى أعلم. قران أو جبران لنقص أو كان فدیة أذى
 
 
 
 

 حكم القارن والمتمتع إذا لم یملكا الھدي
 
 

دي في دم المتعة والقران بصبیحة یوم النحر، وذلك إذا لم یملك الثمن، فكیف یصوم الثالثة األیام بأن العبرة في عدم الھ: على القول: السؤال
كالشخص الذي عنده مال ویعلم أن مالھ ال : ًإنھ إذا غلب على ظنھ، مثال: على ھذا القول یقول العلماء: في الحج على ھذا القول؟ الجواب

 وھذه ال تفي لشراء الشاة، فمثل ھذا من بدایة إھاللھ - ًمثال-ًحج یعلم أن عنده مائة وخمسین ریاال یكفیھ لشراء الشاة وھو من بدایة إھاللھ لل
ًللحج یعلم أن القیمة لیست عنده، فحینئٍذ یجوز لھ أن یصوم؛ ألن الغالب كالمحقق، وینزل منزلة المحقق، وقالوا أیضا یجوز لھ أن یؤخر إذا : ّ

من أنھ : رفة فأحرم یوم الترویة ولم یتیسر لھ صیام یوم الترویة ویوم عرفة صام أیام النحر؛ لما ذكرناهأخر إحرامھ ووقع إحرامھ قبل یوم ع
  .وهللا تعالى أعلم .یرخص فیھا لمن لم یجد الھدي؛ ألن الصحابة رضوان هللا علیھم صاموھا

 
 
 
 

 حكم جمع المساكین وإطعامھم من اآلصع مجتمعة
 
 

البد لكل : جمع المساكین وإطعامھم من اآلصع وھي مجتمعة، أم البد من نصف الصاع والتوزیع؟ الجوابھل یجوز في اإلطعام : السؤال
، )ًأطعم فرقا بین ستة مساكین: (مسكین أن تعطیھ حقھ، وال تبرأ ذمتك حتى تعطیھ حقھ في یده، إذا كان النبي صلى هللا علیھ وسلم قد نص

هللا عز وجل أطعمھ إیاھا من فوق سبع سماوات، ال تتصرف في كیفیتھا وال طریقتھا، وإنما وھذا یقتضي أنك تعطي المسكین حقھ طعمة من 
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تعطیھ الطعام إن شاء أن یأكل الیوم أكل، وإن شاء أن یأكل الغد أكل، وإن شاء أن یعطیھ لغیره فیؤثر بھ على نفسھ فعل، أما أن تلزمھ بأن 
، وتكلفھ مشقة الحضور إلیك، والتعني بانتظار طعامك؛ فھذا لیس لھ أصل، وحینئٍذ یأكل عندك وتجعل طعامھ عندك وتحاسبھ على ما یطعم

ِوفي أْموالھم حق للسائل والمْحُروم : علیك أن تعطیھ الطعام بیدك؛ ألن هللا ملك المسكین حقھ فقال سبحانھ َ َ َ َ َْ ِ ِ َّ ِ ِ ٌِّ ْ ِ ، فنصھ سبحانھ ] 19:الذاریات[َ
ِالم ھنا للتملیك، للسائل والمْحُروم وال: على أن المال الواجب ملك للفقیر َ َْ ِ ِ َّ ملك للسائل وملك للمحروم، فدل على أن األموال : أي] 19:الذاریات[ِ

وقد توسع البعض باجتھاداتھ في ھذه األزمنة حتى بلغ ببعضھم أنھ یشتري للفقیر . التي ھي زكاة أو أموال واجبة أنھا ملك للفقراء والضعفاء
أن المال یعطى للمسكین بیده؛ حتى یشعر بطعمة هللا التي : والصحیح.  ویذھب بھا إلى المسكین، وھو قول ضعیفمن الزكاة أكسیة وأغذیة

أعطاه إیاھا، إن شاء أن یبذلھ في طعامھ بذل، وإن شاء أن یبذلھ في كسائھ بذل، وإن شاء أن یعطیھ لغیره من أقاربھ فھذا أمره إلیھ، أما أن 
 ویتصرف فیھ، أو یصرف الطعام ویتصرف فیھ، أو یجعلھ على صفة أو على ھیئة فیلزمھ بوقت أو زمان أو یتدخل اإلنسان ویصرف المال،

  .وهللا تعالى أعلم. ھیئة من طعام، فھذا خالف األصل الشرعي، ولذلك علیك أن تعطي للمسكین ما أوجب هللا علیك
 
 
 
 

 حكم إلحاق الحمار األھلي بالوحشي
 
 

ّال یحل أكل الحمار األھلي؛ ألن النبي صلى هللا علیھ وسلم : ار األھلي فھل یأخذ حكم الحمار الوحشي؟ الجوابإذا استوحش الحم: السؤال
، فھي رجس إلى یوم القیامة، استوحشت أو لم تستوحش وھذا السؤال یتركب على مسألة خالفیة أخرى، تعرفون أن اإلبل ) إنھا رجس: (قال

: سة؛ لكن ربما شردت الشاة منك، وربما شرد البعیر منك، وربما شردت البقرة، فحینئٍذ یقول العلماءوالبقر والغنم في األصل تكون مستأن
 السالح ورمیتھا بھ في أي -ًمثال- خرج المستأنس إلى المتوحش، فیجوز لك أن ترمیھ بالسالح في أي موضع، فلو شردت الشاة فأخذت 

 أكلھا، مع أن األصل أنھ ال یجوز؛ ألن الواجب أن تذكى ذكاة المستأنس؛ لكنھا لما  فقتلتھا، فیجوز لك-وأنت ال تستطیع إدراكھا- موضع 
صلى هللا  خرجت من صورة االستئناس إلى االستیحاش عوملت معاملة المستوحش؛ والدلیل حدیث رافع رضي هللا عنھ عندما كان مع النبي

المستأنسة : یعني-إن لھذه الحیوانات : ( هللا علیھ وسلم كما في الصحیح فأھوى رجل بسھم فعقره، فقال صلى- فر: یعني-علیھ وسلم فند بعیر 
لو سقطت : ومن أمثلة ذلك. ، فدل على أنھ یجوز عقره) ّ أوابد كأوابد الوحش، فما ند منھا فاصنعوا بھ ھكذا-من اإلبل والبقر والغنم والبھائم

سالح الذي یجرحھا في أي موضع من جسدھا؛ ألن النبي صلى هللا علیھ وسلم الشاة في البئر، فأنت ال تستطیع أن تمسكھا، فحینئٍذ ترمي بال
، فترمیھا بالسالح في أي موضع، فإذا رمیتھا في أي موضع وماتت قبل أن تصل الماء أو قبل ) ما أنھر الدم وذكر اسم هللا علیھ فكْل: (قال

 إذا - أكرمكم هللا-ًفقیاسا على ھذه المسألة ظن أن الحمار .  ذكیت ذكاة الصیدًأن تصل إلى قعر البئر إذا كان أرضا فحینئٍذ یحل لك أكلھا؛ ألنھا
إن المستأنس حالل اللحم في األصل، ولكن : استوحش یجوز أن یعامل معاملة الصید، وأنھ یجوز رمیھ في أي مكان ویؤكل، ولكن نقول

في لحوم الحمر األھلیة، وعلى ھذا لو : یعني) إنھا رجس: (سلم في األصل محرم لحمھ؛ ولذلك قال صلى هللا علیھ و-أكرمكم هللا-الحمار 
وآخر دعوانا أن الحمد  رب العالمین، وصلى هللا وسلم . استوحش ما یؤثر، فاالستیحاش صفة عارضة ال توجب زوال األصل بالحرمة

  .على محمد وعلى آلھ
 
 
 
 

  باب صید الحرم-شرح زاد المستقنع 
ًوالمدینة فال یقتل الصید فیھما، وال یقطع شجر مكة وال حشیشھا إال اإلذخر، فمن قتل صیدا في مكة فعلیھ دم مثل لقد حرم هللا ورسولھ مكة 

ٍما قتلھ، ومن قتل صیدا في المدینة لزمھ اإلثم، وفي كل تعرض لسخط هللا وعقابھ لمن أصر على ھذا الفعل ً. 
 حرمة مكة

 
 

قال : أما بعد. مین، والصالة والسالم على أشرف األنبیاء والمرسلین، وعلى آلھ وصحبھ أجمعینبسم هللا الرحمن الرحیم الحمد  رب العال
لما فرغ من بیان حكم الصید بالنسبة للمحرم شرع في بیان نوع خاص من الصید، وھو الذي ]. باب صید الحرم : [ المصنف رحمھ هللا

ھذان الموضعان ھما اللذان حرم هللا ورسولھ كما ثبتت بذلك النصوص في یشمل المحرم والحالل، وھو صید مكة وكذلك صید المدینة، و
في ھذا الموضع سأذكر لك جملة من األحكام المتعلقة بحكم من : أي) باب صید الحرم: (قال. الصحیحین عن رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم

باب حكم صید حرم المدینة ومكة، : أي) الحرم: (یصبح حینئٍذ قولھقتل الصید داخل مكة أو قتل الصید داخل المدینة، فإذا كان مراده العموم 
حرم مكة، فیكون ذكره ألحكام حرم المدینة ) الحرم: (وھذا ھو الذي ذكره في الباب أنھ اعتنى ببیان حكم صید مكة والمدینة، أو یكون قولھ

 ...... .من باب التبعیة؛ وذلك ألن تحریم المدینة إنما وقع بعد تحریم مكة شرفھا هللا
 

 حرمة صید الحرم
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یحرم صید الحرم على المحرم والحالل بإجماع المسلمین؛ وذلك ألن النبي صلى هللا علیھ وسلم ]. یحرم صیده على المحرم والحالل: [وقولھ
إن : (م كما في الصحیحینوقال علیھ الصالة والسال) . إنھا حرم آمن: (، وقال في المدینة) إن ھذا البلد حرم آمن: (قال كما في الصحیحین

أن حرمة مكة إنما كانت من هللا : أي) إن هللا حرم مكة ولم یحرمھا الناس: (قولھ: قال بعض العلماء). هللا حرم مكة ولم یحرمھا الناس
ًتشریعا ولم تكن شیئا جبلیا في الناس، كأن یكون شیئا كان الناس یألفونھ ثم نشأ في الناشئة من بعد ذلك وھم على  ً ً ھذا التحریم، إنما ھو تحریم ً

أن هللا حرمھا؛ ولكن الناس استھانوا بھذه الحرمة العظیمة، كأن النبي صلى هللا علیھ : أي) إن هللا حرم مكة ولم یحرمھا الناس: (وقیل. من هللا
إن هللا حرم ھذا البلد : (أنھ قالوسلم ینبھ على عظیم ما للبیت والحرم من حرمة عند هللا عز وجل، وفي الصحیح عنھ علیھ الصالة والسالم 

، فھذا نص صریح یدل على أن مكة حرم، وأنھ ال یجوز أن یعتدى فیھا، ) یوم خلق السموات واألرض فھو حرام بحرمة هللا إلى یوم القیامة
م ھذه الحرمة وبین ففسر النبي صلى هللا علیھ وسل. وأن تصاب فیھا حدود هللا عز وجل، ومن ذلك ما نھى هللا عز وجل عنھ من الصید

ّال ینفر صیدھا، وال یختلى خالھا، وال یقطع شوكھا، وال تلتقط لقطتھا، إال من معرف وفي روایة: (وجھھا فقال ال : (، فلما قال)إال لمنشد: ّ
 كما یسمیھ علماء وھذا! فانظر إلى تعبیره علیھ الصالة والسالم الذي یفید أن تنفیر الصید واستثارتھ حرام، فكیف بقتلھ؟) ّینفر صیدھا

 حرام -كأن یرى حمامة فیھش علیھا- األصول من باب التنبیھ باألدنى على ما ھو أعلى منھ، فإذا كان تنفیر الصید وھو تحریشھ وتحریكھ 
ا من أن تحریم مكة وتحریم الصید فیھا خاصة وتحریمھ: فالمقصود. فإنھ من باب أولى وأحرى یقع في حرمة أعظم! علیھ، فكیف إذا قتلھا؟

إنھ لو قتل ولجأ إلى الحرم ال : كل وجھ من جھة العموم، حتى نص العلماء رحمة هللا علیھم بتفصیلھم لھذه الحرمة حتى بلغ ببعضھم أن قال
أن العلماء رحمة هللا علیھم عظموا ھذه الحرمة ونصوا : ًأن من قتل عمدا ولجأ إلى الحرم أنھ یقتل؛ لكن الشاھد: یقتل، وإن كان الصحیح

]. وحكم صیده كصید المحرم: [وقولھ. علیھا؛ وذلك لثبوت األخبار المستفیضة عن رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم في تعظیم حرمات الحرم
ًأن الصید داخل حدود مكة حرام على المكلف سواء كان محرما أو حالال، فكما أن : وحكم صید الحرم بالنسبة لك كحكم صید المحرم، أي ً

ز لھ قتل الصید، كذلك من دخل حدود مكة ال یجوز لھ قتل الصید، وحدودھا من جھة المدینة ثالثة أمیال وھي جھة التنعیم، المحرم ال یجو
وأما من جھة الطائف وجھة المشرق فھي سبعة أمیال، ومثلھا جھة الیمن، ومن جھة الجعرانة تسعة أمیال، وأما من جھة جدة فعشرة أمیال، 

: وقیل- م، ولھ أصل في حدیث الحاكم في ذكر أثر ابن عباس رضي هللا عنھما في نزول الحجر وانكسار شعبھ ھذا بالنسبة لحدود الحر
 فبلغت حدود الحرم، وأقیمت األعالم علیھا، وھي منصوبة معروفة ویعتبرھا العلماء رحمة هللا علیھم من نقل الكافة عن الكافة، - إضاءتھ

ًقیت وتوارثتھا األمة جیال بعد جیل ورعیال بعد رعیل تعتبر باقیة ویعتبر وجودھا ونقل الكافة عن فھذه المعالم والرسوم واألمارات التي ب ً
ًالكافة دلیال على ثبوتھا، ولذلك نجزم بأن ھذا ھو مسجد النبي صلى هللا علیھ وسلم، وأن ھذا ھو جبل أحد من باب نقل الكافة عن الكافة، 

بل التكذیب، وعلیھ فھذه المعالم ھي حدود الحرم، فإذا دخل اإلنسان إلى ھذا الحد من أي جھة كان فإنھ وھذا ما یسمونھ نقل التواتر الذي ال یق
ال یعضد : ًكذلك أیضا. قتل الصید: یجب علیھ أن یرعى ھذه الحرمة، ویطالب بحفظ حدود هللا عز وجل واتقاء محارمھ، ومما حرم هللا

وال : (، وفي روایة) وال یحتش حشیشھا: ( یؤخذ منھ؛ ألن النبي صلى هللا علیھ وسلم قالشجرھا، وال یختلى خالھا، فحشیشھا ال یحش وال
  .كل ذلك یدل على أنھ حرم ینبغي اتقاؤه، وعدم التعرض لما فیھ من الصید والزرع) یختلى خالھا

 
 
 
 

 حرمة قطع شجر مكة وحشیشھا إال اإلذخر
 
 

ًأن یكون نابتا من هللا عز : الحالة األولى:  بمكة وداخل حدودھا، والشجر لھ حالتان:ویحرم قطع الشجر، أي]. ویحرم قطع شجره: [وقولھ
وجل بدون أن یكون ھناك فعل لآلدمي، فھذا ال یجوز ألحد أن یقطعھ، ولكن استثنى بعض العلماء وجود الضرورة، فإذا كانت ضرورة 

یجوز قطعھا كما قطع عمر بن الخطاب رضي هللا : م وتؤذیھم، قالوامتعلقة بالكافة كمرور الناس في الطریق وھذه شجرة شوك ستسقط علیھ
إذا قطعت مع وجود الحاجة والضرورة لزم الجزاء فیھا، وھو قضاء ابن عباس رضي هللا : وقال بعض العلماء. عنھ الدوحة بالمطاف

ل ولیس لآلدمي فیھ دخل فإنھ ال یجوز قطعھ، وأما إذا وعلى ھذا فإن الشجر الذي نبت وأنبتھ هللا عز وج. عنھما، كما سیأتي إن شاء هللا بیانھ
ویبست،  انكسر من نفسھ وسقط فھذا شيء آخر، فإذا انكسر الغصن أو سقط، أو أن الشجرة یبست وسقطت من نفسھا، أو اقتلعتھا الریح

ن ھذا لیس بعضد، فھو لم یعضدھا، یجوز أن یحتطب منھا، ویجوز أن ینتفع منھا، وال حرج في ذلك، كالحشیش الیابس؛ أل: فحینئٍذ قالوا
ّأما إذا كان الشجر قد أنبتھ اإلنسان كأن یزرع في بیتھ زرعا ثم یرید جزه وقصھ أو عضده فال حرج . وحینئٍذ یجوز لھ أن ینتفع ویرتفق بھا ً

أن یحش، ویجوز لھ أن یقص، وال علیھ أن یفعل ذلك إذا كان مما أنبتھ أو یكون اشتراه من رجل زرعھ فصار في ملكھ، فإن یجوز لھ حینئٍذ 
إما أن یكون أخضر، كالمراعي النابتة، وذلك : القسم األول: والحشیش ینقسم إلى قسمین]. وحشیشھ األخضرین: [وقولھ. حرج علیھ في ذلك

ال حرج، فھناك ّحین ینزل مطر أو تصیب السماء فینبت الرعي في مكة فھذا ال یحش، لكن لو كان عندك إبل أو بقر أو غنم ورعت فیھ ف
فرق بین أن ترعاه البھیمة وبین أن تحش بنفسك، ولذلك كان للصحابة رضوان هللا علیھم إبلھم ودوابھم حینما قدم علیھ الصالة والسالم مكة 

 من فعل ولم یأمرھم النبي صلى هللا علیھ وسلم أن یكمموا أفواھھا، ولم یحرم علیھم أن ترعى ھذه اإلبل داخل مكة، وإنما جعل التحریم
أما إذا كان . المكلف، فدل على أنھ یجوز أن یرسل إبلھ أو بقره أو غنمھ للرعي، وال حرج علیھ في ذلك، وھذا إذا كان الحشیش أخضر

ّالحشیش یابسا فیجوز لك أن تجزه، وأن تأخذ الھشیم ونحوه، فإنھ لیس بحشیش وإنما ھو ھشیم تذروه الریاح إن لم تأخذه أنت، وحینئٍذ یجوز  ً
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لما خطب الناس كما في حدیث أبي شریح رضي هللا عنھ وأرضاه في حدیثھ الذي سمعتھ أذناه، ]. إال اإلذخر: [وقولھ. لإلنسان أن یأخذه
ًوأبصرت عیناه رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم حین تكلم بھ، ووعاه قلبھ حینما قام علیھ الصالة والسالم خطیبا في یوم الفتح فذكر حرمة 

، وفي ) إن ھذا البلد قد حرمھ هللا یوم خلق السماوات واألرض فھو حرام بحرمة هللا إلى یوم القیامة: ( قولھ علیھ الصالة والسالممكة، وفیھ
إن هللا حرم مكة ولم یحرمھا الناس، وإنما أحلت لي ساعة من نھار ثم رجعت حرمتھا، فھي حرام بحرمة هللا إلى یوم : (الروایة األخرى

! یا رسول هللا: ّطع شوكھا، وال ینفر صیدھا، وال یختلى خالھا، وال تلتقط لقطتھا إال لمعرف، قال العباس رضي هللا عنھ وأرضاهالقیامة ال یق
  .ّفدل ھذا على أن اإلذخر یستثنى، ویجوز أن یجز، وال حرج في ذلك) إال اإلذخر: إال اإلذخر فإنھ لقینھم وبیوتھم؟ فقال صلى هللا علیھ وسلم

 
 
 
 

 ة المدینة والصید فیھاحرم
 
 

لما فرغ رحمھ هللا من أحكام الصید بمكة، حیث أثبت أنھ ال یجوز أن یصاد الصید بمكة، وعلى ھذا إذا صاد ]. ویحرم صید المدینة: [وقولھ
ًالصید بمكة كما ذكر لك حكمھ حكم صید المحرم، فلو قتل بمكة تیس جبل أو مثال صاد غزاال أو صاد حمامة ففیھ القضا ء الذي ذكرناه ً

محرمة؛ ألن النبي : ًكصید المحرم سواء بسواء ولم یفصل؛ ألنھ تقدم التفصیل، لكن ھنا بالنسبة لصید المدینة فإنھ ال یجوز، فالمدینة أوال
وفي ) ا ومدھااللھم بارك في صاعھ: اللھم إن عبدك وخلیلك قد حرم مكة ودعا لھا، وإني أحرم المدینة وأدعو لھا: (صلى هللا علیھ وسلم قال

، فباإلجماع فإن البركة في المدینة ضعف البركة في مكة، وھذا بدعاء )اللھم اجعل مع البركة بركتین! اللھم اجعل مع البركة بركتین: (روایة
ینة على النبي صلى هللا علیھ وسلم، فاألرزاق مباركة في مكة، ویجد اإلنسان أثر ھذه البركة في طعامھ ورزقھ وقوتھ، ولكنھا في المد

ومن ھنا قال بعض السلف بتفضیل المدینة على . الضعف فما في مكة یعتبر في المدینة بالضعف، وھذا من دعاء النبي صلى هللا علیھ وسلم
وذھب . إن هللا اختارھا لنبیھ صلى هللا علیھ وسلم، كما ھو قول إمام دار الھجرة مالك بن أنس : ًمكة؛ ألنھ دعاء بالبركة عموما، وقال

واحتج اإلمام بتفضیل الموت بالمدینة؛ ألن هللا عز وجل اختارھا لنبیھ صلوات هللا وسالمھ علیھ، وجعلوا . إلى أن مكة أفضل: مھور العلماءج
ما ذھب إلیھ الجمھور، أن مكة أفضل من المدینة، وھذا أمر واضح : والصحیح. لھا من الفضائل، حتى كانت البركة فیھا ضعف ما بمكة

وهللا إنك : (لنصوص ظاھرة في تفضیل هللا عز وجل لھذا الحرم، وثبت في حدیث الترمذي أن النبي صلى هللا علیھ وسلم قالجلي، فإن ا
: یدل على أنھا أفضل؛ ألن قولھ) وهللا إنك لخیر أرض هللا: (، فالشاھد في قولھ) لخیر أرض هللا، ولوال أن قومك أخرجوني منك ما خرجت

یدل داللة واضحة على أنھا أفضل، ولذلك ) خیر أرض هللا: (أشر، فقولھ: أخیر، وشر: فالن خیر، أي: ل العربكما تقو) خیر أرض هللا(
وعلیھ فإن حرمة المدینة تشابھ حرمة مكة، . جعلت الصالة بالمسجد الحرام بمائة ألف، وبمسجد المدینة بألف وھذا یدل على أن مكة أفضل

، ) إنھا حرم آمن: (مدینة؛ ألن النبي صلى هللا علیھ وسلم قال كما في الحدیث الصحیح عن المدینةفال یجوز قتل الصید داخل حدود حرم ال
ال، والذي : ھل خصكم رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم بشيء؟ قال: (أنھ لما سألھ أبو جحیفة : وفي الصحیح من حدیث علي رضي هللا عنھ

ًهللا علیھ وسلم بشيء إال فھما یؤتیھ هللا رجال في كتابھ، وما في ھذه الصحیفة، فأخرجھا ما خصنا رسول هللا صلى ! فلق الحبة وبرأ النسمة ً
ًالمدینة حرم من عیر إلى ثور، من أحدث فیھا حدثا أو آوى محدثا فعلیھ لعنة هللا والمالئكة والناس أجمعین، ال یقبل هللا منھ صرفا : فإذا فیھا ً ً

ًال یقبل هللا منھ صرفا وال عدال: (الصحیح، وقولھھذا ثابت في ) ًوال عدال یوم القیامة : إن قولھ: ال یقبل هللا منھ فریضة وال نافلة، وقیل: قیل) ً
ًصرفا وال عدال( إشارة إلى أنھ ال یقبل منھ شيء، نسأل هللا السالمة والعافیة، وإذا لم یقبل العمل من العامل فھذا أمر عظیم؛ ألنھ دلیل : أي) ً

أنھ لعظیم حرمة الحرم صرف العبد عن القبول : فالمقصود. ما عمل فإن عملھ ال یعود علیھ بخیر؛ ألن العبرة بالقبولعلى ھالكھ، فھو مھ
باإلحداث في مدینة حرم النبي صلى هللا علیھ وسلم، فحرمة المدینة تقتضي عدم جواز قتل الصید، وعدم جواز تنفیره، ولذلك لما رأى سعد 

ال وهللا، ال أرد : رد للغالم آلتھ، قال:  مخزوم یصید في المدینة أخذ سالحھ الذي یصید بھ، فجاء موالیھ وقالوارضي هللا عنھ الغالم من بني
ًسلبا نفلنیھ رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم، كما رواه مسلم في صحیحھ، فھذا من باب العقوبة، ولذلك من وجد یصید في حدود الحرم فإنھ 

أن حرم المدینة یقتضي عدم جواز : فالمقصود. التعزیر بالمال : ا وتملك، وھذا من باب العقوبة التعزیریة، أيیجوز أخذ آلتھ التي یصید بھ
ْومْن ُیرد فیھ بإلحاٍد بظلم : الصید فیھ، وعدم جواز الحدث والبدعة داخل المدینة، وكذلك حرم مكة؛ ألن هللا تعالى یقول ُْ ِ ِ َِ َ َِ ِ ْ ، بل إن ] 25:الحج[ِ

 ...... . ألنھ جعلھ لمجرد اإلرادة وتوجھ العزیمة للشيءحرم مكة أشد؛
 

 حدود حرم المدینة
 
 

ھو الجبل : ، وعیر) المدینة حرم من عیر إلى ثور: (حرم المدینة من عیر إلى ثور؛ ألن النبي صلى هللا علیھ وسلم قال في الحدیث الصحیح
 الموجودة اآلن، فطریق الھجرة الموجودة اآلن إذا جئت إلى المیقات الذي الذي بحذاء المیقات، على یسار الذاھب إلى مكة مع طریق الھجرة

ًیسمى بأبیار علي فإنك إذا كنت داخال المدینة یكون عیر عن یمینك؛ وھو جبل طویل أزرق، وأما عن یسارك فیكون المیقات، فھذا الجبل 
یر، وھو حد المدینة من الجھة الغربیة إلى الجنوب، وأما ثور ًالذي عن یمینك إذا كنت داخال المدینة أو عن یسارك وأنت خارج یسمى بع

إما أن یكون ھو : فھناك قوالن ھما أشھر وأقوى وأصح األقوال الواردة: فحدھا من الجھة الشمالیة إلى الشرق، وثور اختلف فیھ على أقوال
، وأشار إلیھ الحافظ ابن حجر ، وأشار إلى ھذا الجبل الصغیر األحمر المدور الذي خلف جبل أحد، وھو جبل معروف عند أھل المدینة
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ّأنھ الجبل الذي یسمى بجبل الخزان؛ وھو على طریق المطار القدیم، إذا انتھى : وھناك قول ثان. وفاء الوفاء: السمھودي في كتابھ النفیس
نك، وقد أخذ الطریق طرف ھذا الجبل جبل أحد، فیكون جبل أحد عن یسارك وأنت خارج من المدینة إلى المطار ویكون ھذا الجبل عن یمی

أما من جھة الحرة . ّھذا بالنسبة لحدھا من الجھتین اللتین ذكرنا. ویسمى بجبل خزان، وھذا الجبل ھو الذي تنطبق علیھ صفات جبل ثور
والبتا المدینة )  ما بین البتیھاإني أحرم: (ًالشرقیة المحضة والغربیة المحضة، فإن الحرتین تعتبران حدا؛ ألن النبي صلى هللا علیھ وسلم قال

أما الحرة الشرقیة فھي في الجھة الشرقیة لمسجد النبي صلى هللا علیھ وسلم، وتسمى ھذه الحرة في . الحرة الشرقیة والحرة الغربیة: ھما
فإن تقتلونا یوم : ل قیس الرقیات القدیم بحرة واقم، وھي التي وقعت فیھا موقعة الحرة المشھورة التي كانت أیام یزید بن معاویة ، وفیھا یقو

أما الحرة الثانیة وھي الحرة الغربیة، فھي في غربي مسجد النبي صلى هللا . حرة واقم فإنا على اإلسالم أول من قتل فھذه تسمى بحرة واقم
 داخلتان في الحرم، أو لیستا ھاتان الحرتان ما بینھما حرام، وھل الحرتان. علیھ وسلم، وتسمى حرة الوبرة، وتسمى اآلن بالحرة الغربیة

واختلف في وادي العقیق، ووادي العقیق من الجھة الغربیة بعد الحرة، فبمجرد أن تقطع الحرة . أنھما داخلتان: بداخلتین؟ قوالن، والصحیح
الحرم، والحمى، : وھماالتفریق بینھما  تنزل إلى وادي العقیق، والصحیح أن وادي العقیق من الحمى ولیس من الحرم، فھناك أمران ینبغي

 إلبل الصدقة ال یرعى فیھ أحد، وحمى المدینة برید في -ًأیضا-أما الحمى فإنھ یخرج خارج الحرم، والحمى ال یجوز فیھ الصید، وكان حمى 
 وكانت ترعى فیھ إبل ثالثة أمیال في ثالثة أمیال، ھذا بالنسبة لحمى المدینة من الجھات كلھا، حماه النبي صلى هللا علیھ وسلم: برید، یعني

. الصدقة؛ والتي كانت تتبع بیت مال المسلمین، فلما كانت تحتاج إلى رعي تركت لھا ھذه المساحة من األرض، وھذا یسمى حمى المدینة
لوجھین اللذین فھذا الحمى ال یجوز فیھ الصید، وأما بالنسبة لحدود الحرم فال، فإن الحرم ینتھي عند الحرة، وھل الحرة داخلة، أو ال؟ على ا

ألن النبي صلى هللا علیھ وسلم حرم المدینة، وفھم الصحابة ذلك كما ذكرنا في حدیث ]. ویحرم صید المدینة وال جزاء فیھ: [وقولھ. ذكرنا
 فیھ مسلم في عقوبة من صاد في المدینة، فدل على أنھ ال یجوز الصید داخل المدینة، ولكن یختلف صید مكة عن صید المدینة أن صید مكة

: وقولھ. جزاء وصید المدینة ال جزاء فیھ، والجزاء في الصید داخل حدود حرم مكة فیھ خالف، ولكنھ فتوى ابن عباس رضي هللا عنھما
وكذلك آلة الحرث ونحوه في المدینة، ]. وآلة الحرث ونحوه: [وقولھ. الدواب إذا جاءت ورعت فال حرج في ذلك]. ویباح الحشیش للعلف[

أن الصحابة رضي هللا عنھم اشتكوا إلى النبي صلى هللا علیھ وسلم المشقة في تحریم : مد في مسنده عن جابر بن عبد هللا وفیھ حدیث أح
ولذلك انظر حینما أمر النبي صلى هللا علیھ وسلم بصنع المنبر الذي كان یخطب علیھ لما كثر الناس بعد . المدینة في عدم جواز قطع شجرھا

كما في - منبر؛ ألنھ كان یخطب على الجذع، فاحتاج إلى المنبر حتى یعلو فیستطیع أن یبلغ صوتھ إلى آخر المسجد، فقال عام الوفود احتاج لل
ًانظري غالمك النجار فلیصنع لي أعوادا أكلم علیھا : ( المرأة من األنصار-حدیث سھل بن سعد الساعدي رضي هللا عنھ في الصحیحین

ُ، والغابة ھي التي تسمى الیوم بالخلیل، وھي خارج حدود المدینة، وقد ) فصنعت من طرفاء الغابة: (سھل رضي هللا عنھ ، یقول) الناس
تجاوز الحمى، فلما احتیج لخشب المنبر لم یستطع أن یأخذ من شجر المدینة، وإنما خرج إلى خارج حدود الحرم، فبالرغم من أن النبي 

لدعوة إلیھ سبحانھ وتعالى ومع ذلك صنع ھذا المنبر من طرفاء الغابة، كما في الروایة في محتاج إلى المنبر، وأحب األشیاء إلى هللا ھو ا
ال یعضد شجرھا، وال یؤخذ منھا، على التفصیل الذي ذكرناه، فاستثنوا اآللة كأن تؤخذ خشبة للفأس ونحوه، حتى : الصحیح، ولذلك یقولون

 فیھ النبي صلى هللا علیھ وسلم، وخشبة البئر كما جاء في حدیث أحمد في مسنده؛ رخص: ّیقد بھ أو المعول حتى یحفر بھ ونحو ذلك، قالوا
فالشخص إذا احتاج إلى ھذه الخشبة لكي یصلح فأسھ یخرج خارج المدینة ویجاوز الثالثة األمیال ثم یقص الشجرة . ألنھم اشتكوا لھ المشقة

. اآلالت: سلم ھذا رخص لھم في ذلك، فھذا الذي جعل المصنف رحمھ هللا یقولصلى هللا علیھ و ویأخذ منھا فھذا فیھ مشقة، فلما شكوا للنبي
، وحد بعض المعاصرین ) المدینة حرم من عیر إلى ثور: (وحرم المدینة ما بین عیر إلى ثور؛ لقولھ]. وحرمھا ما بین عیر إلى ثور: [وقولھ

نقمي، وتسمیھ العامة وادي النكمى، المعروف في القدیم باسم النقماء، ثور بالجبل الذي ھو خلف جبل أحد بجوار الوادي الذي یسمى بوادي ال
، ھذا الوادي یأتي من الجھة الشرقیة من جھة )أتیت بغطفان فأنزلتھم بمجمع األسیال من ذنب نقماء: (وھو الذي جاء عنھ في غزوة األحزاب

إنھ جبل ثور، وھذا خطأ، فإن ھذا الجبل لیس : یال فھناك جبل یقولونالمطار ویسمى اآلن بوادي األوینھ، ھذا الوادي إذا التقى مع مجمع األس
ًبجبل ثور، ولو جئت تقف وتجعل عیرا وراء ظھرك وتسامت ھذا الجبل ناظرا إلیھ لوجدت المدینة في أقصى الیمین، والنبي صلى هللا علیھ  ً

أن التحدید إما الجبل المدور الذي ذكرناه خلف أحد، : الصحیحالتحدید، ولذلك  ، وھذا یدل على خطأ ھذا) ما بین عیر إلى ثور: (وسلم قال
. ھو جبل صغیر على یسار الذاھب إلى العراق: وإما الجبل الذي یسمى بجمل الخزان، وھو الذي ذكره السمھودي في وفاء الوفاء، یقول

ح األقوال، إما ھذا الجبل أو ھذا الجبل، فكان فكان على یسار ھذا الطریق؛ ألنھ كان طریق المشرق وینفذ منھ إلى المشرق، وھذا ھو أرج
الوالد رحمھ هللا یختار الجبل الذي یسمى بجبل الخزان، ویذكر شواھد من الشعر تدل علیھ، وھذا ھو الذي تطمئن إلیھ النفس وھو أنھ جبل 

محدث والمفسر رحمة هللا علیھ الفقیھ المشھور وتحدید جبل ثور مشكلة من المشكالت، حتى إن أبا عبید القاسم بن سالم العالم الجلیل وال. ثور
. لیس في المدینة ثور، وإنما ھو بمكة: فكان یخطئ رواة الحدیث في ھذا الحدیث الثابت في الصحیحین ویقول. أخطأ المحدثون: كان یقول
د؛ ألن الروایة في الصحیحین، وقد بموجود، بل موجو ًأن ثور بالمدینة، ولكن كان خافیا عن البعض، وخفاؤه ال یقتضي أنھ لیس: والصحیح

فإنھ یعتبر حد المدینة ما بین عیر إلى ثور من الجھة الشرقیة إلى الشمال والغربیة : وعلیھ. رواه الثقاة العدول، وعلى التفصیل الذي ذكرناه
  .(ما بین البتیھافإني أحرم : (إلى الجنوب، وأما بالنسبة للحرتین فقد ذكرنا أنھما حد للحرم لظاھر الحدیث في الصحیح

 
 
 
 

 [1[ باب دخول مكة -شرح زاد المستقنع 
المسجد الحرام ومكة : لقد شرف هللا تعالى بعض األمكنة وفضلھا بما وھبھا من خصائص تمیزت بھا عن غیرھا، ومن ھذه األماكن

ًالمكرمة، ومن تشریف هللا تعالى لھا أن جعل لدخولھا آدابا وسننا ینبغي لمن دخلھا أن یلت زم بھا، واألولى واألفضل لمن دخلھا أن یدخلھا ً
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 .ًمحرما، فإن كان في الحج فبحج، وإن كان في غیر موسم الحج فیحرم بعمرة
 كیفیة دخول مكة

 
 

...... 
 

 السنة في جھة الدخول إلى مكة
 
 

. ، سیدنا محمٍد وعلى آلھ وصحبھ أجمعینبسم هللا الرحمن الرحیم الحمد  رب العالمین، والصالة والسالم على أشرف األنبیاء والمرسلین
ھذا الباب قصد المصنف رحمھ هللا أن یبین فیھ السنن الواردة عن النبي صلى هللا ]. باب دخول مكة: [فیقول المؤلف علیھ رحمة هللا: أما بعد

، وكذلك على المعتمر إذا دخل مكة علیھ وسلم في صفة دخولھ في حجھ وعمرتھ لمكة، وما ھو الھدي الذي ینبغي على الحاج أن یحافظ علیھ
ًزادھا هللا شرفا وكرامة- ً، ونظرا ألن النبي صلى هللا علیھ وسلم ثبتت عنھ ھذه السنة، فقد اعتنى العلماء رحمھم هللا بتخصیص الدخول إلى -ً

في ھذا الموضع سأذكر لك : أي) باب دخول مكة: (قولھ. مكة ببیان جملٍة من أحكامھ ومسائلھ، وھدي رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم فیھ
یسن من : [قال رحمھ هللا تعالى. ًجملة من األحكام والمسائل التي تتعلق بصفة الدخول إلى مكة، والدخول إلى البیت من أجل الطواف

عالة، ومنھا ینصب ّیسن الدخول إلى مكة من أعالھا، والمراد بأعالھا من جھة ثنیة كداء، وھي الثنیة التي عند قبور الم: أي] . أعالھا
الداخل على البطحاء، ثم یستقبل باب البیت، وھذا المدخل دخلھ رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم، وثبتت عنھ األحادیث الصحیحة أنھ دخل 

ٌنة فیھ رفق بھم، ھذا الدخول كما ال یخفى بالنسبة ألھل المدی: منھم من قال: الوجھ األول: وللعلماء رحمھم هللا في ھذا الدخول وجوه. مكة منھ
الحاج والمعتمر من جھة التنعیم، ثم إلى الحجون، ثم ینحرف ذات الیسار مع الحجون حتى ینصب إلى الثنیة، ویدخل من جھة القبور،  فیأتي

ھ وسلم، ًوال یزال الطریق موجودا إلى اآلن، وھو الطریق الذي یفصل قبور المعالة وینصب من بینھا، فھذا ھو مدخل النبي صلى هللا علی
ًدخل النبي صلى هللا علیھ وسلم مكة من ھذا الموضع، وھو أعلى مكة؛ ألنھ خرج من مكة متخفیا باللیل، : قال ھؤالء العلماء. وھي ثنیة كداء

ًفدخلھا من أعالھا إعزازا لإلسالم وإعالء لشأنھ، فالتمس أرفع المواضع، وأعلى المواطن حتى تظھر شوكة اإلسالم وعزتھ، وھذا یدل  على ً
ًأن هللا تعالى تكفل بنصرة دینھ، وإعالء كلمتھ، فقد خرج رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم من مكة لیال، فأدخلھ هللا إلیھا في وضح النھار، في 

ًفأدخلھ هللا عز وجل في وضح النھار معززا مكرما، بی. ٍیوم أعز هللا فیھ دینھ، ونصر فیھ عبده، وأعز جنده، وھزم األحزاب وحده ن أصحابھ ً
بأرواحھم رضي هللا عنھم وأرضاھم، خرج منھا كالوحید لیس معھ إال أبو بكر والدلیل، وأدخلھ هللا مع ثمانیة آالف یفدونھ  الذین یفدونھ

وجھ ال. ٍبأرواحھم رضي هللا عنھم وأرضاھم، فھذا كلھ یدل على ما كان لرسولھ صلى هللا علیھ وسلم، ولھذا الدین عند هللا عز وجل من شأن
عدمنا خیلنا إن لم تروھا تثیر النقع موعدھا كداء في قصیدتھ : إنھ دخل من ھذا الموضع ألن حسان رضي هللا عنھ قال: ومنھم من قال: الثاني

ٌعفت ذات األصابع فالـدالء إلى عذراء موضعھا خالء دیار من بني حسحاس قصر تعفیھا الروامس والدالء فلما ذكر ھذا : المشھورة ٌ
التشریف، وھذا أشار : الوجھ الثالث.  أصدق النبي صلى هللا علیھ وسلم وعده، وحافظ على الدخول من جھة ثنیة المعالء- كداء: أي-الموضع 

إلیھ شیخ اإلسالم رحمھ هللا بالشرح، وأشار إلیھ غیره، أن ھذا الموضع إذا دخل منھ الحاج والمعتمر یدخل على القبور، ومن جھة القبور 
إنھ یستقبل باب البیت، : ثم على جھة الصفا والمروة، فیستقبل باب البیت، فكأنھم یرون وجھ مكة من ھذه الجھة، وحینئٍذ قالواعلى البطحاء، 

ًففي ھذا تشریف للبیت وتكریم، وكذلك أیضا یستقبل وجھ مكة، ولذلك لما خرج علیھ الصالة والسالم خرج من ثنیة كداء، وھي بأسفل مكة،  ٌ
ُإنھ تشریف للبیت، والملوك تأتى من أبوابھا، وھذا من باب التشریف لبیت هللا : على ومخرجھ من األسفل، فلھذا یقولونفكان مدخلھ من األ

عز وجل، فیؤتى من جھة بابھ، ولذلك ُیقصد الدخول من باب بني شیبة، كما ثبتت في ذلك األحادیث الصحیحة في صفة دخولھ علیھ الصالة 
أنھ تیسر لھ أن یدخل من جھة المدینة، فكان دخولھ من ھذا الموضع، ولكن ھذا القول : ًأنھ دخل ھكذا اتفاقا، أيٌوھناك وجھ رابع . والسالم

یشكل علیھ دخولھ علیھ الصالة والسالم في عمرة الجعرانة، وسلوكھ علیھ الصالة والسالم في مدخلھ في جمیع دخولھ إلى مكة ھذا الموضع، 
ًبین كونھ مقصودا أو اتفاقا وفائدة الخالف. اتفاقيٍفدل على أنھ مقصود ولیس بأمر  إنھ مقصود، فیشرع للحاج والمعتمر أن : أننا لو قلنا: ً

َّ إذا أرادوا إصابة الُسنة فإنھم ینحرفون إلى طریق المدینة، ویدخلون من جھة -ًمثال-ینحرف إذا جاء من غیر ھذه الجھة، كأھل جدة 
أن النبي صلى هللا : ٌإنھا سنة اتفاقیة، أي: أما إذا قلنا. ٌإنھا سنة مقصودة: ھ وسلم، وھكذا غیرھم إذا قلناًالحجون؛ تأسیا بالنبي صلى هللا علی

ٍإن النبي صلى هللا علیھ وسلم دخل من موضع : وقال بعض العلماء. علیھ وسلم رأى أن ھذا أرفق وأیسر لھ، فاألمر یسیر وال إشكال فیھ
طاعة هللا عز وجل، ولكي تشھد األرض للعبد بما یكون لھ من الخیر، ولذلك ذھب إلى العید من ًوخرج من موضع؛ تكثیرا للخطى في 

 ودفع إلى مزدلفة من طریق المأزمین بین الجبال، -وھو الطریق األیمن- ٍطریق ورجع من طریق آخر، ومضى إلى عرفاٍت من طریق ضب 
 لمن دخل مكة من موضع أن یخرج منھا من -على ھذا الوجھ الثاني-فاستحبوا . ھذا كلھ لتكثیر الخطا، ولكي تشھد األرض لھ بالخیر: فقالوا

ًموضع آخر، فتكون السنة إجمالیا من حیث تكثیر الخطا؛ ألن النبي صلى هللا علیھ وسلم ثبت عنھ في نص الكتاب والسنة أن األرض تشھد  ٍ
ُیْومئٍذ تحدث:ٍبما ُیعمل علیھا من خیر وشر، كما قال تعالى ِّ َ َ َُ َ أخبارھا ِ َ َ ْ َبأن ربك أْوحى لھا * َ َ َ ََ َ ََّ َّ : تتحدث بأخبارھا، أي: قال العلماء]. 5-4:الزلزلة[ِ
ْإنا نْحُن نْحي المْوتى ونكتُب ما قدُموا وآثارُھم : ٍبما عمل علیھا من خیر وشر، وقال تعالى َ َ َ َ ََ َّ َ َ َ َُ ْ ُْ ِ َّ وقال صلى هللا علیھ وسلم كما في ]. 12:یس[ِ

ُدیاركم تكتْب آثاُركم! ني سلمةیا ب: (الصحیح . ٍ، وھذا یدل على أن األفضل أن اإلنسان یمضي في الطاعة من سبیل ویرجع من سبیل آخر)َ
 ویكاد یتفق العلماء رحمة هللا علیھم أن مدخل الرسول صلى هللا علیھ وسلم كان -كما نص علیھ المصنف-فالسنة أن یدخل مكة من أعالھا 

 -بأبي ھو وأمي-ول یستوي أن یكون باللیل ویكون بالنھار، فیدخل الحاج في اللیل ویدخل في النھار، وأكثر دخولھ من أعلى مكة، وھذا الدخ
َصلوات هللا وسالمھ علیھ إلى مكة كان بالنھار، ودخلھا لیال في عمرة الجعرانة أو الجعرانة، لما فتح الطائف وقسم الغنائم  ِ َِّ ، ثم - غنائم حنین-ً
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ًوقعت لیال منھ صلوات هللا وسالمھ علیھ، ورجع إلى الجعرانة وبات بھا، كما یقول أھل السیر، فھذا : ھ المشھورة، قالوانزل واعتمر عمرت
وأما بقیة عمره علیھ الصالة والسالم، وكذلك فتحھ لمكة، وكذلك حجة الوداع فكل ذلك وقع منھ صلوات هللا وسالمھ علیھ . ھو مدخلھ باللیل

إنھ إذا كان اإلنسان یقتدى بھ كالعالم ونحوه، فاألفضل أن یدخل في النھار، وھكذا طالب العلم؛ : سالم ابن تیمیة رحمھ هللاقال شیخ اإل. بالنھار
ًألنھ ربما وافق الجاھل الذي ال یعرف السنن فیعلمھ، أو یراه یفعل السنة فیتأسى بھ، فاستحبوا لھ الدخول بالنھار؛ تأسیا بالنبي صلى هللا علیھ 

ًفنظرا إلى حاجة الناس إلى معرفة ھدیھ علیھ الصالة والسالم وقع دخولھ نھارا، ولم یقع لیال : إلى ھذا، قالوا  وقد أشارت أم المؤمنینوسلم، ً ً
إال في العمرة التي ذكرنا، فاستحبوا لطالب العلم وللعالم أن یكون دخولھ بالنھار، وأن یكون إیقاعھ لطواف عمرتھ، وكذلك طواف القدوم في 

  . أن یكون بالنھار؛ لكي ُیتأسى بھ- ًإذا كان متمتعا في حجھ-حجھ، أو طواف التمتع 
 
 
 
 

 وقت الدخول وحالة الداخل
 
 

ًوال حرج أن یقع الدخول لیال، ولكن السنة المحفوظة عن النبي صلى هللا علیھ وسلم أنھ بات بذي طوى، وكان ابن عمر رضي هللا عنھما إذا 
أنھ كان إذا دخل مكة قطع تلبیتھ عند الحرار، ثم بات بذي :  طوى كما ثبت عنھ في صحیح البخاري، وموطأ مالكقدم إلى مكة یبیت في ذي

قد فعل : قال العلماء. طوى، ثم أصبح واغتسل بذي طوى، ثم مضى إلى البیت، وكان یفعل ذلك وینسبھ إلى رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم
ِمره صلوات هللا وسالمھ علیھذلك النبي صلى هللا علیھ وسلم في ُع  أن یستشعر حرمة ھذا البلد الذي -ًآفاقیا أو غیره-والسنة إذا دخل مكة . َ

ًحرمھ هللا عز وجل، وشرفھ وكرمھ، وجعل فیھ بیتھ، وجعل فیھ المسجد الحرام الذي جعل الصالة فیھ مفضلة على سائر بقاع األرض، وال 
صلوات هللا وسالمھ   الفضائل یوجب على المسلم إذا دخلھ أن یستشعر ھذه الحرمة، ولذلك لما دخلشك أن تخصیص هللا تعالى لھذا البلد بھذه

وثبت في الصحیح عنھ صلى هللا . ًعلیھ یوم الفتح وقد أعزه هللا عز وجل، وأجلھ وأكرمھ ونصره، طأطأ رأسھ تواضعا  سبحانھ وتعالى
ً وھو یوم فتح ویوم عزة وتمكین، كل ذلك إكراما لھذا البلد اآلمن، وتشریفا لھ، أنھ كانت لحیتھ تكاد تمس قربوس سرجھ،: علیھ وسلم ً

ومن ترخص لكم بقتال رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم، : (ًواستشعارا لحرمتھ، ولذلك لما خطب الناس في الیوم الثاني أكد ھذه الحرمة فقال
، وھذا یدل على عظیم حرمة ھذا البلد، وأنھ ینبغي )ً، وإنما أحلت لي ساعة من نھارإن هللا أحلھا لنبیھ، إنھا ال تحل ألحٍد من بعدي: فقولوا

ًلمن دخلھ زائرا أو كان من أھلھ أن یستشعر حرمتھ، وأن یرعى ھذه الحرمة بفعل طاعة هللا والبعد عن حرمات هللا عز وجل، فیدخلھا دخول 
فإن من دخل مكة وفي قلبھ . ًدعى أیضا لمحافظتھ على طاعة هللا عز وجلالمستشعر لحرمتھا؛ حتى یكون ذلك أدعى لحفظ حدود هللا، وأ

 -والعیاذ با-ًتعظیمھا وإجاللھا وھیبتھا وفقھ هللا عز وجل للطاعة والخیر والبر، ومن دخلھا مستھینا بُحرمتھا أھانھ هللا عز وجل، وقد یبتلى 
: قال رحمھ هللا تعالى.  هللا السالمة والعافیة، ونعوذ بوجھھ العظیم من الخذالنبتعدي حدود هللا والوقوع في محارم هللا في حرم هللا، نسأل

فالسنة لمن دخل مكة وأراد دخول الحرم . ویسن الدخول للمسجد من باب بني شیبة: أي]. یسن من أعالھا ودخول المسجد من باب بني شیبة[
ٌإنھ شيء مقصود، ولو فعلھ : ٌإنھ شيء اتفاقي، ومنھم من یقول:  یقول أن من العلماء من-كما ذكرنا- أن یدخل من باب بني شیبة، وھذا 

ًاإلنسان متأسیا برسول هللا صلى هللا علیھ وسلم، ودخل من حیث دخل، وقصد التأسي برسول هللا صلى هللا علیھ وسلم فھو على خیر، 
 -جھة الصفا- وباب بني شیبة ھو الباب الذي بحذاء الصفا .ًومأجور على ذلك؛ ألنھ ما فعل ذلك إال تأسیا برسول هللا صلى هللا علیھ وسلم

ًأن دخولھ من ھذا الباب لیس بالزم، والسنة لھ إذا دخل أن یقول ما ورد في الدخول إلى المساجد عموما، : بواجب، أي وھذا الدخول لیس
  .المصنف رحمھ هللا، وسیأتي الكالم على ھذا أنھ یكبر عند رؤیة البیت، كما سیذكر -ولكنھم تكلموا في سنده-وورد في بعض األحادیث 

 
 
 
 

 دخول البیت الحرام
 
 

...... 
 

 رؤیة البیت ودخولھ وما ورد في ذلك
 
 
إذا دخل فالسنة أن یقدم رجلھ الیمنى ویؤخر الیسرى، كالدخول في سائر المساجد، ویسمي هللا ]. فإذا رأى البیت رفع یدیھ وقال ما ورد]

 -  أن یفتح لھ أبواب رحمتھ، كما ثبت ذلك في صحیح مسلم، وذلك بعد الصالة على رسول هللا صلى هللا علیھ وسلمتعالى، ویسأل هللا تعالى
اللھم أنت السالم ومنك : (األولى: والدعاء الوارد الذي یشیر إلیھ المصنف جملتان. فإذا قال الدعاء الوارد في الدخول فلیبتدئ بالطواف

اللھم زد ھذا البیت : (الجملة الثانیة. ُ وقد أثر ھذا عن عمر بن الخطاب رضي هللا عنھ، وھو مرفوع وفیھ كالم،)َّالسالم، حینا ربنا بالسالم
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ًتشریفا وتكریما وتعظیما ومھابة وبرا، وزد من شرفھ وكرمھ ممن حجھ واعتمره تشریفا وتكریما وتعظیما ومھابة وبرا ً ً ً ً ً ًً ًَّ ََّ ، وھذا الحدیث رواه )َ
ك الشافعي في مسنده، ولكن فیھ كالم، وھو من روایة عاصم القوزي وھو كذاب، ولذلك فالعمل عند بعض العلماء أن یقول الطبراني ، وكذل

ًالدعاء المحفوظ في الدخول إلى المساجد عموما، وما دام أن الحدیث لم یثبت ولم یصح عن رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم، فإنھ ال یتعبد بما 
وأما التكبیر عند رؤیة . ًین على رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم، وإنما یقول ما ورد في الدخول إلى المساجد عموماھو من اختالق الكذاب

ٌالبیت فقد تسامح فیھ بعض العلماء، ونقلھ شیخ اإلسالم رحمھ هللا عن اإلمام أحمد ، وعن بعض السلف، ولكن لیس فیھ شيء صحیح، وكان 
ال أكرھھ، : ٌال أستحبھ؛ ألنھ لم یثبت فیھ شيء صحیح، وقولھ: ال أستحبھ وال أكرھھ، فقولھ: الى یضعفھ، ویقولاإلمام الشافعي رحمھ هللا تع

وإذا دخل البیت فإنھ . ًكأنھ خفف فیھ؛ ألن فیھ روایة مرسلة، وروایة عن سعید بن المسیب ، ویروى أیضا عن عمر رضي هللا عنھ وأرضاه
ًلم لم یقف عند دخولھ، وبعض الناس یقف للدعاء، ویرفع یدیھ مستقبال البیت، وھذا لم یثبت فیھ شيء؛ یمضي؛ ألن النبي صلى هللا علیھ وس

ألن النبي صلى هللا علیھ وسلم دخل البیت، وحفظت سنتھ، وحفظ ھدیھ صلوات هللا وسالمھ علیھ، فتكلف الوقوف ورفع الیدین بالدعاء لم 
ٍ یشددون في ھذا فیرون أنھ ال یشرع فعُل أفعال مخصوصة في -خاصة السلف- مة هللا علیھم یثبت عنھ علیھ الصالة والسالم، والعلماء رح

ًالمواضع المخصوصة، خاصة في المناسك والمشاعر التي ثبتت عن النبي صلى هللا علیھ وسلم، حتى إن الصحابي كان یحفظ لنا فعل رسول 
بر رضي هللا عنھ لما دخل النبي صلى هللا علیھ وسلم في الشعب بین عرفات كقول جا. هللا صلى هللا علیھ وسلم حتى إذا اختلف عن عادتھ

ًفتوضأ وضوءا خفیفا: (ومزدلفة فانظر إلى دقة الصحابة وحفظھم لكل شيء في ھدیھ صلى هللا علیھ وسلم، حتى لو رفع إصبعھ، أو رفع ) ً
عن رسول هللا صلى  قتھم، فثبتت األحادیث الصحیحة كلھابصره ذكروا رفعھ لبصره وإصبعھ صلوات هللا وسالمھ علیھ، وذلك لحفظھم ود

ًهللا علیھ وسلم بدخولھ في عمرتھ وحجھ، ولم یذكر عنھ أنھ علیھ الصالة والسالم لما دخل البیت وقف وقوفا طویال، أو تكلف الدعاء، أو  ً
ًتكلف رفع الید، أو تكلف فعال معینا، وإنما دخل كما یدخل في سائر المساجد، وھذا ی دل على أن السنة والھدي أن ُیتأسى بھ علیھ الصالة ً

  .ٍوالسالم في ھذا، وأال یتعبد اإلنسان ربھ إال بشيء لھ أصل یعتمد علیھ من كتاب هللا عز وجل، وسنة رسولھ صلى هللا علیھ وسلم
 
 
 
 

 الطواف وأحكامھ
 
 

...... 
 

 اجباتالسنة في الطواف بعد الدخول وأحكام ما یزاحمھ من الفرائض والو
 
 

ًفإذا دخل البیت فالسنة أن یبتدئ بالطواف؛ ألن األحادیث الصحیحة عن النبي صلى هللا علیھ وسلم تدل داللة واضحة على أنھ لما دخل مكة 
ِلم یشتغل بأي شيء، وإنما انصرف إلى البیت وطاف صلوات هللا وسالمھ علیھ، وقد ثبت عنھ ذلك في ُعمره، وثبت عنھ في حجة الوداع،  َ

أن النبي صلى هللا علیھ وسلم (، وقد ذكرت أم المؤمنین عائشة رضي هللا عنھا وأرضاھا )خذوا عني مناسككم: (قد قال صلى هللا علیھ وسلمو
ال یسن لإلنسان أن ینصرف إلى أي شيء غیر الطواف، حتى كان : ، ولذلك قال العلماء)لما دخل مكة لم یشتغل بشيء غیر الطواف بالبیت

ً یكره لإلنسان إذا دخل مكة أن یبحث عن السكن، أو عن المنزل قبل أن یطوف بالبیت؛ تأسیا برسول هللا صلى هللا علیھ وسلم؛ بعض العلماء
السنة في الحج والعمرة أنھ إذا دخل أول ما یبدأ یبدأ بالطواف، وما أقدمھ من البالد البعیدة، : ألنھ ابتدأ فحیا مكة وحیا البیت بالطواف، فقالوا

نأت داره، وابتعد عن أحبابھ وأوالده وفارقھم إال من أجل طاعة هللا تعالى ومرضاة هللا تعالى، ومن أجل ھذه القربة التي من أعظمھا وقد 
 أن ال - كما نص العلماء-فكان من ھدیھ أن ابتدأ صلوات هللا وسالمھ علیھ بالطواف بالبیت، فالسنة . وأجلھا أن یطوف ببیت هللا عز وجل

ء بعد دخولھ مكة غیر الطواف بالبیت، فقد توضأ صلوات هللا وسالمھ علیھ ثم دخل من باب بني شیبة، وابتدأ طوافھ علیھ الصالة یشتغل بشي
إنھ قد یرخص لإلنسان في أحوال خاصة، كأن یكون معھ الضعفة والحطمة، أو یكون معھ كبار : إال أنھم قالوا. والسالم، ھذه ھي السنة

، أو معھ النساء، فھؤالء إذا احتاج اإلنسان أن یرفق بھم في دخولھم فینزلھم أو یتفقد مواضع نزلھم، فھذا ال بأس بھ السن، أو معھ األطفال
ًمن باب الرفق، وال حرج فیھ، ولكن السنة إذا كان اإلنسان قویا جلدا ومعھ الرفقة أن یبتدئ  فإذا ابتدأ یبتدئ .  بتحیة البیت-كما ذكرنا-ً

ً الصالة المفروضة، أو تذكر فائتة مفروضة علیھ، ولو طاف فات وقتھا، فھل یبتدئ بالطواف أو بالصالة المفروضة؟ ولو أقیمت. بالطواف ً
ِوأقم الصالة لذكري : ذھب جماھیر العلماء إلى أنھ یبتدئ بالصالة المفروضة؛ ألن الصالة المفروضة قد ضاق وقتھا، وقد قال هللا عز وجل ْ ِ ِ َّ َِ ِ َ َ

َوأقم الصالة للذكرى: (ةوفي قراء] 14:طھ[ َْ ِ ِ َّ َِ ِ من نام عن صالٍة أو نسیھا فلیصلھا إذا ذكرھا ال : (وقال صلى هللا علیھ وسلم كما في الصحیح) َ
ً، فلو كان ناسیا لصالٍة مفروضة وتذكرھا عند دخولھ للبیت، أو دخل في آخر وقت الظھر، أو دخل في آخر وقت أي )كفارة لھا إال ذلك

لو أنھ دخل وعلیھ : ولكن اختلف العلماء. ٍبت علیھ فإنھ یبتدئ بالصالة المفروضة، وأما النوافل فال یبتدئ بشيء منھاصالة مفروضٍة وج
ًفریضة ولم تقم، بمعنى أنك صلیت الفریضة في المسجد الحرام، ودخلت بعد صالة العصر مثال، فھل األفضل أن تبتدئ بصالة العصر أو 

 بالطواف؛ ألن وقت العصر موسع، فیصیب سنة االقتداء بالنبي صلى هللا علیھ وسلم في االبتداء بالطواف، یبتدُئ: تبتدئ بالطواف؟ قالوا
وألنھ إذا طاف وركع ركعتي الطواف خرج من الخالف، ثم بعد ذلك یصلي العصر، فیكون إیقاعھ لركعتي الطواف قبل صالة العصر، وإن 

ًال تمنعوا أحدا طاف بھذا البیت وصلى أي ساعٍة ! یا بني عبد مناف: (لیھ الصالة والسالمكانت ركعتي الطواف قد استثنیت في عموم قولھ ع
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 ویقدمھ على سائر الطاعات، إال إذا أقیمت المفروضة، أو كانت ھناك خطبة -كما ذكرنا- فیبتدئ بالطواف بالبیت ). شاء من لیل أو نھار
 إنھ یتعین علیھ أن یجلس الستماع الخطبة، وال یبتدُئ بالطواف، وقال بعض :جمعة، فإذا كانت ھناك خطبة جمعة فقد قال بعض العلماء

إن لھ أن یطوف بالبیت، وینتظر إقامة الصالة، وذلك ألن الطواف بالبیت ركن عمرتھ، فلذلك یبتدُئ بالركن، ویقدمھ على واجب : العلماء
وینصت لما بقي من الخطبة، وال شك أن القول بأنھ یجلس من أول ثم بعد فراغھ من طوافھ یصلي، ثم یجلس : قالوا. االستماع إلى الخطبة

الخطبة، فیصلي تحیة المسجد، ثم یجلس یستمع الخطبة ھو أولى وأحرى، ولكن لو طاف لمكان الركن، وانتظر إقامة الصالة، فأتم طوافھ 
ًان مسافرا فإنھا ال تجب علیھ، ولذلك لم یصل وأشواطھ ثم صلى الفرض فإنھ ال حرج علیھ؛ ألن الجمعة لم تجب علیھ في األصل، فإذا ك

  .النبي صلى هللا علیھ وسلم جمعة في سفره
 
 
 
 

 كیفیتھ ومحلھ.. االضطباع
 
 
أن یجعل الرداء تحت إبطھ األیمن، ویلقي : فإذا دخل البیت فإنھ مباشرة یبتدئ بالطواف ویضطبع، واالضطباع]. ًثم یطوف مضطبعا]

. إنھ اضطباع: ٌاالضطباع مأخوذ من الضبع وھو العضد، وذلك ألنھ ینكشف بحسر الرداء عن العاتق، فقالواو. بطرفیھ على عاتقھ األیسر
یقدم علیكم محمد وأصحابھ : واألصل في ھذا االضطباع أن النبي صلى هللا علیھ وسلم لما قدم في عمرة القضاء، أو القضیة، قال كفار قریش

حي على رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم یخبره بما قالوه من الشماتة بھ صلى هللا علیھ وسلم وقد وھنتھم حمى یثرب، فنزل جبریل بالو
ًرحم هللا امرءا أراھم من نفسھ الیوم جلدا: (وبأصحابھ رضوان هللا علیھم، فقال علیھ الصالة والسالم فلما استفتح طوافھ صلوات هللا وسالمھ ) ً

َّعلیھ اضطبع، وذلك لمكان الرمل، ثم خب َ ورمل األشواط الثالثة األول، فقالوا كما جاء في روایة السیرَ : نقز الظباء، أي إنھم ینقزون: َ
ًأن المدینة كانت فیھا الحمى، وكانت مشھورة بذلك، حتى كان الكفار في الجاھلیة إذا انتھوا من التجارة : بقوتھم وجلدھم، والسبب في ذلك

لرجل منھم تعشیر الحمار بخیبر، وذلك من عقائد الجاھلیة التي كانوا علیھا، كما أشار إلى ذلك الناظم ِّبالشام وأرادوا المرور بالمدینة یعشر ا
ًواختلقوا التعشیر أن یعشر من النھیق بحذاء خیبر فكانوا یعشرون بخیبر خوفا من حمى المدینة، ویظنون أن ذلك یحفظھم، وكانت : بقولھ

الصالة والسالم إلى المدینة أصابت الحمى أصحابھ، فدخل على أبي بكر وھو محموم، وعلى بالل ًالمدینة معروفة بالحمى، فلما قدم علیھ 
اللھم حبب إلینا المدینة كحبنا لمكة أو : (رضي هللا عنھ وھو محموم، وكان أبو بكر یحن إلى مكة وكذلك بالل ، فقال علیھ الصالة والسالم

ُ، فصححھا هللا عز وجل، ونقلت الحمى منھا بقدرة هللا عز )ا، وانقل حماھا إلى الجحفة وصححھ- )الواو(بمعنى ) أو(وأشد؛ ألن : أي-أشد 
أي ). وھنتھم حمى یثرب: (وجل إلى الجحفة، فاستجیبت دعوتھ صلى هللا علیھ وسلم، فلما أرادوا دخول مكة أراد الكفار الشماتة بھم فقالوا

دین هللا عز وجل، وإن كانت بالنبي صلى هللا علیھ وسلم وأصحابھ رضي هللا عنھم، ًأنھم سیقدمون ضعافا ھزیلین، ویریدون بذلك الشماتة ب
ًفلما استفتح النبي صلى هللا علیھ وسلم الطواف كشف عن ضبعھ أو عن عضده ثم رمل األشواط الثالثة األول فأراھم الجلد، وكانوا جلوسا 

َركنین مشى ھو وأصحابھ، فإذا طلع علیھم من جھة الُحجر رمل صلوات هللا جھة الُحْجر، فإذا توارى صلوات هللا وسالمھ عن البیت بین ال
وسالمھ علیھ، وكان یمشي بین الركنین، فھذا األصل في الرمل، ثم نسخ ذلك كما سیأتي إن شاء هللا تعالى بیانھ، أنھ أصبح الرمل لجمیع 

ًاف العمرة إذا كان اإلنسان معتمرا، ویكون في طواف العمرة في وھذا االضطباع إنما یكون في طو. الثالثة األشواط من أولھا إلى آخرھا
ًالحج أیضا، وھذا الطواف ركن بالنسبة لعمرة الحج إذا كان متمتعا ًوكذلك أیضا طوافھ إذا كان قارنا، أو كان مفردا فإنھ یبتدُئ طوافھ . ًٌ ً ً

ً، أما بقیة األطوفة كطواف اإلفاضة ففیھ تفصیل، فالذي جاء مفردا بالرمل مع االضطباع في الثالثة األشواط األولى، وذلك في الطواف األول
ًإلى عرفاٍت مباشرة، ولم یطف قبل فإن من العلماء من نص على أنھ یشرع لھ الرمل في طوافھ بالبیت یوم النحر؛ ألنھ یكون متحلال ولیس 

لمتمتع والقارن، وكذلك المفرد الذي طاف طواف القدوم فال وأما بالنسبة ل. ٌعلیھ إحرام، ولكنھ یرمل في طواف الركن وھو طواف اإلفاضة
ٌأما بالنسبة لھذا االضطباع فمحلھ للرجال دون النساء، فھو مشروع للرجل وال یشرع . یشرع لھم أن یرملوا في طواف اإلفاضة والركن

؛ ألن المرأة إذا رملت تكشفت، )ساء رمللیس على الن: (للمرأة اضطباع، وال یشرع للنساء رمل، ولذلك قال ابن عمر رضي هللا عنھما
  .ولذلك ال یجوز لھا أن ترمل ال في الطواف وال في السعي بین الصفا والمروة

 
 
 
 

 النیة في الطواف وكیفیة ابتداء أشواطھ
 
 

ًإذا كان معتمرا، وھو یبتدئ فینوي طواف العمرة، : أي]. یبتدئ المعتمر بطواف العمرة، والقارن والمفرد للقدوم: [قال رحمھ هللا تعالى
فیحاذي الحجر ]. (فیحاذي الحجر األسود بكلھ ویستلمھ ویقبلھ: [قال رحمھ هللا تعالى. طواف الركن، وكذلك بالنسبة للحاج ینوي طواف القدوم

، وبقي بعض بدنھ في ً، یفید أنھ ال یصح الطواف إال بالمحاذاة للحجر بجمیعھ، وإذا تقدم ولو خطوة واحدة، فحاذى ببعض بدنھ)األسود بكلھ
المكان الذي ھو ابتداء الطواف لم یصح الشوط األول، وعلیھ أن یعید ذلك الشوط؛ ألنھ البد في الشوط أن یستتم الطواف بالبیت بأجزائھ 
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 ھي دون الحجر الكاملة، فالبد أن یسامت الحجر بجمیع بدنھ، فلو سامتھ ببعض بدنھ ككتفھ، أو شقھ األیسر، وبقي شقھ األیمن في الجھة التي
فعلیھ أن یبتدئ ویحاذي الحجر؛ ألن النبي صلى هللا علیھ وسلم ابتدأ أول ما .  ویلزمھ أن یعید ذلك الشوط-كما ذكرنا- فإنھ ال یصح شوطھ 

أن یضع : ستالمابتدأ فاستلم الحجر وقبلھ صلوات هللا وسالمھ علیھ، وھذه ھي السنة، فاألفضل واألكمل أن یبتدئ باستالم الحجر وتقبیلھ، واال
أما بالنسبة للتقبیل فھو معروف، وھو أن یقبل الحجر إذا أمكنھ وتیسر لھ، أما إذا لم یمكنھ، وحاذى . ّیده على الحجر كالمسلم والمصافح

  .الحجر فإنھ یجزیھ
 
 
 
 

 من عجز عن استالم الحجر وتقبیلھ، وما ینبغي أن یراعیھ من یقبل الحجر
 
 

 ویقبلھ استلمھ بیده وقبل یده، واالستالم ثبتت بھ السنة -كما ذكرنا- فإن شق علیھ أن یستلم الحجر ].  شق قبل یدهفإن: [قال رحمھ هللا تعالى
الصحیحة عن النبي صلى هللا علیھ وسلم أنھ استلمھ بیده، وثبت باألحادیث الصحیحة أنھ كان إذا عجز عن التقبیل استلمھ بیده وقبل یده، 

َّن عن التقبیل بفمھ وضع یده وقبل موضعھ، وكذلك أیضا لو كان معھ محجن أو عصا، فاستلم بھ قبل المحجن؛ ألن فالسنة أنھ إذا عجز اإلنسا َ ٌ ً
وأما لو أشار بیده فإنھ ال یشرع لھ أن یقبلھا كما یفعل العامة، . النبي صلى هللا علیھ وسلم استلم بالمحجن وقبلھ صلوات هللا وسالمھ علیھ

ٍإذا لمس واستلم، أما إذا لم یستلم فإنھ ال یقبل، فالتقبیل ال یكون إال للحجر أو لما استلم بھ الحجر؛ كیده، أو محجن وإنما یشرع تقبیل الید 
وھل یسجد على الحجر؟ السجود على الحجر أن یدخل رأسھ بحیث تكون جبھتھ على الحجر، نقلھا شیخ . ٍمتصل بھ، ونحو ذلك، فیقبلھ

أنھم یضعون : ٍن جمع من أصحاب النبي صلى هللا علیھ وسلم أنھم كانوا یسجدون على الحجر، بمعنىاإلسالم رحمھ هللا، وثبت وصح ع
الجبھة على الحجر، وصح ھذا عن أبي ھریرة وأبي سعید الخدري وعن عبد هللا بن عمر ، وجابر بن عبد هللا رضي هللا عن الجمیع، صحت 

رج على اإلنسان أن یفعل ذلك، والثابت عن النبي صلى هللا علیھ وسلم االستالم عنھم بذلك األخبار، ولذلك نص العلماء على أنھ ال ح
وھذا یدل على أن ) لوال أني رأیت رسول هللا صلى علیھ وسلم یقبلك ما قبلتك: (والتقبیل، وقد قال عمر بن الخطاب رضي هللا عنھ للحجر

اب التي ال ضرر فیھا على الناس، وھذا إنما یكون للرجال في الغالب، السنة واألفضل أن اإلنسان یحرص على تقبیل الحجر، ویتعاطى األسب
ّوأما النساء فالغالب فیھن أنھن إذا قبلن الحجر زاحمن الرجال وفتن العباد، فاألفضل لھن ّ ّأن ال یقتربن من جھة الحجر، خاصة وأنھن قد  َ ً

َینحرفن في طوافھن، فإنھن إذا انحرفن عن الطواف، وأصبح البیت عن  یمین المرأة بطل ذلك، ولزمھا أن تعید من أول ذلك الشوط؛ ألنھا إذا َّ
 لم یصح ذلك منھا، ولزمھا أن تعود إلى أول شوطھا؛ ألنھ البد وأن یكون - كما سیأتي إن شاء هللا- انحرفت بیدھا وجاء البیت عن یمینھا 

م إذا أراد اإلنسان أن یقبل، فال یزاحم الناس وال یؤذھم، أما لو ث. البیت عن الیسار، وقد طاف علیھ الصالة والسالم وجعل البیت عن یساره
ًزاحمھ الغیر، وصبر على أذیتھ فإنھ أفضل؛ لما فیھ من الصبر على طاعة هللا، فلو كان ھناك زحام فصبرت ولم تؤذ أحدا حتى تبلغ الحجر، 

سان، وكون اإلنسان یرى الزحام علیھ ویتركھ لغیره فال إیثار فھذا ال شك أنھ أفضل؛ ألن التعب والنصب في طاعة هللا یعظم بھ األجر لإلن
ُفي القرب، فحرص اإلنسان علیھ ال شك أنھ أفضل وأكمل، وقد كان ابن عمر رضي هللا عنھما ال یترك تقبیل الحجر منذ أن رأى رسول هللا  ُ

سول هللا صلى هللا علیھ وسلم یستلم ویقبل، ولذلك لما جاءه ُصلى هللا علیھ وسلم یقبلھ، ما ترك استالم الركن وال تقبیل الحجر منذ أن رأى ر
وھذا ). دع أرأیت بالیمن، رأیت رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم یقبلھ: (أرأیت إن كان علیھ زحام؟ قال! یا أبا عبد الرحمن : السائل وقال لھ

الغیر، فإذا استطاع أن یصل إلى الحجر من دون أذیة، ومن یدل على حرصھ رضي هللا عنھ وأرضاه وحبھ لھذه السنة، ولكن اإلنسان ال یؤذ 
دون إضرار فال شك أنھ أفضل وأكمل، وكان ابن عمر یقرأ في الشوط الواحد ما یقرب من خمسمائة آیة، وذلك ألنھ یصبر على الحجر 

دمون أنفھ، فیصیبھ الرعاف رضي هللا وینتظر، وقد یكون في شدة الشمس والحر، وأثر عنھ رضي هللا عنھ أنھ كان الناس یزاحمونھ حتى ی
هللا علیھ  ٌعنھ وأرضاه، وھو صابر ال یفارق سنة النبي صلى هللا علیھ وسلم، وھذا لیس بواجب، ولكن حبھ للسنة، وحبھ للتأسي بالنبي صلى

ن أن یفعلھ، فھذا من باب ًوسلم جعل من الصعب عنده أن یجاوز الحجر وقد رأى النبي صلى هللا علیھ وسلم یفعل شیئا فیھ فیجاوزه دو
ًاألفضل، ولكن إذا كان األمر فیھ مشقة، أو فیھ إضرار بالغیر فال؛ فإنھ ال تلتمس السنن بما فیھ محظور شرعي، وخاصة إذا كان على  ٌ ٌ

موضعھ فیقبل، ثم أنھ یحرص اإلنسان على تقبیل الحجر، وإذا قبلھ فإنھ یراعي الثبات في الموضع، یثبت في : فالمقصود. اإلنسان فیھ فتنة
بعد ذلك ینصرف حتى یستتم الطواف بالبیت في شوطھ؛ ألنھ في بعض األحیان إذا قبل فإنھ ربما ینحرف فیصرف بجذعھ إلى ما بعد موضع 

أنھ إذا : سومن األخطاء التي قد یقع فیھا بعض النا. ًاالعتداد ببدایة الطواف، فحینئٍذ یلزمھ أن یجعل البیت عن یساره، حتى یقع طوافھ كامال
جاء لتقبیل الحجر وھو في حج، أو طواف ركن علیھ في عمرة، ونحو ذلك، فإنھ یصعد على الحجر الذي على البیت، وھذا الحجر من 

ٌ وھو مأمور بالطواف بكل البیت، -وھي الزیادة الموجودة في أسفل البیت من البیت-البیت، فیبطل شوطھ؛ ألن الحجر الذي ھو الشاذروان 
ّ یفوت ھذا الموضع، وقد نص جماھیر العلماء رحمة هللا علیھم -خاصة إذا كان علیھ طواف ركن-لى ھذا الجزء من أجل التقبیل فصعوده ع

ًعلى أنھ لو ترك خطوة واحدة من الطواف لم یصح؛ ألنھ عبادة كالصالة ینبغي أن تؤدى بصفتھا مثل ما ورد عن رسول هللا صلى هللا علیھ 
ًالبیت؛ فالبد وأن یجعلھ في طوافھ، بحیث یطوف بھ كامال، أما لو رقى علیھ، ومشى فإنھ في ھذه الحالة كأنھ لم یطف فھذا الجزء من . وسلم

  .ًبالبیت كامال لھذا النقصان
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 اإلشارة بالید إلى الحجر وما یقولھ، وأین یكون البیت منھ؟

 
 

إن شق علیھ اللمس أشار إلیھ، فیشیر إلیھ بكفھ، ویقول ما ورد، والذي : أي. ]فإن شق اللمس أشار إلیھ ویقول ما ورد: [قال رحمھ هللا تعالى
ًاللھم إیمانا بك، وتصدیقا بكتابك، ووفاء بعھدك، واتباعا لسنة نبیك محمٍد صلى هللا علیھ وسلم: (ورد ھو ما في مستدرك الحاكم ً ، فھذا الذي )ًً

ثم بعد ذلك یدعو بما تیسر لھ من خیري الدنیا واآلخرة، فیسأل .  یقولھ في بدایة طوافھورد في الحاكم، وسامح فیھ العلماء رحمة هللا علیھم أن
ٌهللا عز وجل صالح دینھ ودنیاه وآخرتھ، ویدعو لمن لھ حق علیھ كوالدیھ وذریاتھ وأھلھ وزوجھ، یدعو لھم بالصالح والخیر، فیسعى 

أجمع العلماء على أنھ ال یصح الطواف ]. ویجعل البیت عن یساره: [ هللا تعالىقال رحمھ. بالدعاء، وسؤال هللا عز وجل خیري الدنیا واآلخرة
إذا جعل البیت عن یمینھ، مع أن الیمین أشرف من الیسار، واعتبر بعض العلماء بأن الیسار فیھ القلب، وأشرف ما في اإلنسان قلبھ؛ لما فیھ 

ك یكون إلى جھة الیسار لمكان القلب، فھذا اعتبار لبعض العلماء، ولكن ھذه لذل: من توحید هللا عز وجل، فھو أشرف ما في اإلنسان، قالوا
أمور تعبدیة، وال یتكلف في بحث مثل ھذه األمور أو السؤال عنھا، إنما یطوف على الیسار؛ ألن النبي صلى هللا علیھ وسلم طاف عن 

  .عل البیت عن یسارهالیسار، والشرع أمره أن یطوف بھذه الصفة المخصوصة، فیتأسى بما ورد فیج
 
 
 
 

 مسائل في الطواف ینبغي مراعاتھا
 
 

ًأن الطواف یختلف بحسب األحوال، فتارة یكون طواف ركن، وتارة یكون طوافا واجبا، وتارة یكون طواف : وفي الطواف مسائل، أھمھا ً ًً ً
ًویكون الطواف واجبا كطواف الوداع في . ةكأن یكون طواف عمرة، وكذلك طواف الركن في الحج، كطواف اإلفاض: فطواف الركن. نافلة
إذا طاف فإنھ ینبغي أن : المسألة الثانیة. ًویكون الطواف نافلة كسائر األطوفة التي یقصد بھا التقرب إلى هللا عز وجل في غیر النذر. الحج

ٌأن یدور بجسمھ كامال بالبیت، ویشترط أن یكون ھناك استقبالُ◌ للبی: ًیدور بالبیت كامال، أي الطائف بالبیت قبلتھ أن یجعل البیت : ت، قالواً
عن الیسار، وعلى ھذا فلو انحرف أثناء طوافھ فأصبح البیت عن یمینھ، أو انحرف لتقبیلھ فأصبح البیت عن یمینھ، فالبد وأن یرجع من 

داخل الحرم، فإذا طاف  ال یصح إالأن الطواف بالبیت : المسألة الثالثة. الموضع الذي انحرف فیھ، حتى یستتم طوافھ بالبیت عن الیسار
َوطھِّْر بْیتي للطائفین :  فإنھ یبطل طوافھ؛ ألن هللا تعالى قال- كأن یطوف خارج حدود الحرم- خارج الحرم  َ َ َِ ِ ِ َِّ فھذا یدل على أن ] 26:الحج[َ

في المسجد، فلو طاف بسیارٍة، أو طاف أن الطواف ال یصح إال : الطواف إنما یكون في المسجد، وعلى ھذا إجماع العلماء رحمة هللا علیھم
ٌولو طاف في الدور الثاني فإنھ یجزیھ؛ ألنھ طائف بالبیت، فالطواف في . ًمثال بقدمیھ خارج بناء المسجد فإنھ ال یصح طوافھ بإجماع العلماء

ٌالدور الثاني كالطواف في الدور األسفل؛ ألن أعلى المسجد آخذ حكم أسفلھ، ولذلك لو اعتكف إنسان  فصعد إلى سطح المسجد فإنھ باإلجماع ٌ
، فجعل )ٍمن اغتصب قید شبر من األرض طوقھ یوم القیامة من سبع أرضین: (لم یبطل اعتكافھ، ویدل على ذلك قولھ علیھ الصالة والسالم

إن اإلنسان إذا طاف في : لواًكذلك أیضا لھ حكم األعلى، وعلیھ قا: ُالمحاذي من أسفل لھ حكم األعلى، وكأنھ اغتصب األرض بما سفل، قالوا
ٌسطح المسجد في الدور الثالث، أو طاف في الدور الثاني فإن طوافھ صحیح؛ ألنھ قد طاف بالبیت داخل البیت، وھو آخذ حكم من ھو بداخل 

  .المسجد
 
 
 
 

 عدد أشواط الطواف، وحكم النقص منھا، أو اإلضافة علیھا
 
 

ًویطوف سبعة أشواط كاملة، فلو انتقص منھا خطوة واحدة فإنھ لم یصح : أي). ًویطوف سبعا: (ھقول]. ًویطوف سبعا: [قال رحمھ هللا تعالى
فإذا انتقص من ھذه . طوافھ حتى یتم ھذه الخطوة، إذا كان في الداخل أمكنھ التدارك، وإال بطل طوافھ، ولزمتھ اإلعادة إذا خرج من المسجد

ًالسبعة شوطا، أو نصف الشوط أو قدرا من شوط ف یجوز لھ : إنھ یقضیھ ما دام في المسجد، ما لم یطل الفاصل المؤثر، وقال بعض العلماءً
القضاء ما دام في المسجد، وھذا قوي، ثم إذا لم یقضھ وخرج من المسجد بطل طوافھ، ولزمھ أن یرجع ویعید الطواف ویستأنف، وحینئٍذ 

فیطوف سبعة أشواط؛ ألن النبي صلى هللا علیھ . التدارك ولزمھ االستئنافیتدارك ما دام في المسجد، فإذا خرج من المسجٍد قطع : یقولون
أما في طواف الركن فال إشكال، وكذلك . وسلم طاف بالبیت سبعة أشواط، وھذا في جمیع األطوفة، السنة فیھا أن تكون سبعة أشواط

ٍالواجب، لكن لو أن إنسانا أراد أن یجمع السبع إلى سبع أخرى في نافلة، كأن  ًیطوف سبعا؛ ومن بعدھا سبعا، ومن بعدھا سبعا، ثم یجمع ً ً ً
ًركعات الطواف سردا وراء بعضھن، كأن یطوف السبع األولى، ثم یتبعھا بنیة السبع الثانیة، ثم یتبعھا بالسبع الثالثة، ثم یصلي ست ركعات، 

ً یجمع األطوفة وراء بعضھا، خاصة حین یكون ھناك ُفقد أثر عن بعض السلف رحمھم هللا أنھ كان یرخص في ذلك، ویفتي بأنھ ال حرج أن
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عذر، كأن یكون بعد صالة العصر أو عند طلوع الشمس أو عند غروبھا في ساعة النھي المجمع علیھا، ویكون طوافھ نافلة، فال یحب أن 
ًیصلي في ھذا الوقت، فیطوف سبعا ثم یطوف من بعدھا سبعا، حتى یستتم الغروب ویدخل وقت اإلذن فیج : ًوكذلك أیضا قالوا. مع الصلواتً

فضیلة  -ًمثال-قد یؤخر ركعتي المقام، كأن یطوف بعد الفجر، ویغلب على ظنھ أنھ إذا ارتفع النھار یفرغ الموضع الذي خلف المقام، فیرید 
ًت شفعا أو وتراال حرج أن یجمع السبع إلى السبع، ویضم السبع إلى السبع، ولو تكرر: الصالة في ھذا الموضع، فحینئٍذ قالوا ً.  

 
 
 
 

 الرمل في الطواف، صفتھ ومحلھ
 
 

ًیرمل اآلفاقي في ھذا الطواف ثالثا ثم یمشي أربعا: [قال رحمھ هللا تعالى ًیرمل اآلفاقي في ھذا الطواف ثالثا، لما ثبت في الصحیح من : أي]. ً
 سنة -كما قلنا- ، وھذه )الثالثة األول، ومشى باقي الطوافَّأن النبي صلى هللا علیھ وسلم خب األشواط (حدیث ابن عمر رضي هللا عنھما 
َالرمل، والرمل للعلماء فیھ قوالن أن یباعد في الخطى : والقول الثاني. ھو تقارب الخطى مع ھز المناكب: قال بعض العلماء: القول األول: َّ

َ أن ھز المنكب فیھ أوجھ، وھو - كما جاء في السیر-) اءإنھم ینقزون نقز الظب: (وظاھر قولھم. وال یصل إلى درجة السعي، وال یھز منكبھ
 عن النبي صلى هللا علیھ وسلم أنھ رمل - كما ذكرنا-أقوى وأدل على القوة والجلد، وكان المقصود من الرمل إظھار القوة والجلد، والسنة 

فلما فتح هللا علیھ مكة، وجاء بعد فتحھا في عمرة الثالثة األشواط األولى في عمرة القضاء أو القضیة والتي كانت بعد عام من الحدیبیة، 
َّالجعرانة منصرفھ من غنائم الطائف، اعتمر من الجعرانھ صلوات هللا وسالمھ علیھ، فخب األشواط الثالثة كاملة، كما جاء في حدیث عبد هللا 

-بین الركن الیماني والحجر- ان یمشي بین الركنین ُإنھ لما شرع الرمل في أول األمر ك: بن عمرو رضي هللا عنھما وأرضاھما، فقال العلماء
ًأن رملھ كان كامال صلوات هللا وسالمھ : ، أي)من الحجر إلى الحجر: (، ولكن بعد أن زال السبب رمل األشواط الثالثة كاملة، ولذلك قال

، أن المشي بین الركنین منسوخ، وأن السنة إذا فیرمل الثالثة األشواط األولى متتابعة، وال یمشي بین الركنین، وھذا ھو أصح القولین. علیھ
ثم یمشي : [قولھ. رمل أن یستتم الرمل للثالثة األشواط كاملة، فإذا فعل ذلك فھي السنة، وھذه الثالثة األشواط یصحبھا االضطباع كما ذكرناه

  .وھي األربعة األشواط المتبقیة]. ًأربعا
 
 
 
 

 ازدحام الفضائل في الطواف وما یقدم منھا
 
 

إذا كان قربك من البیت یمنعك من الرمل للزحام، وبعدك عن البیت تتمكن معھ من الرمل، فھل األفضل القرب من البیت مع فوات الرمل؟ 
أو البعد عن البیت مع تحصیل الرمل؟ إن ھذه المسألة تعرف عند العلماء بازدحام الفضائل، وقد تزدحم الفضائل وتزدحم السنن المؤكدة، وقد 

األفضل أن یبتعد عن البیت لكي یرمل؛ ألن فضیلة الرمل مؤكدة في الطواف، : -كما اختاره ابن عقیل - الفرائض، فقال بعض العلماء تزدحم
إنھا متصلة بالعبادة، وفضیلة : ، فقالوا)خذوا عني مناسككم: (إن النبي صلى هللا علیھ وسلم رمل وقال: حتى أوجبھا بعض العلماء، فقالوا

بیت متصلة بالمكان لمكان العبادة، والمتصل بذات العبادة یقدم على المتصل بزمانھا ومكانھا، وتوضیح ذلك أنھ إذا رمل فإن القرب من ال
 فاختار بعض العلماء أنھ یبتعد - بمكان العبادة-ٌالرمل متصل بذات الطواف، ومن نفس أفعال الطواف، ولكن القرب من البیت متصل بالمكان 

تفضیل ما اتصل : أي- لو قلنا بھذا : وأشكل على ھذا القول أنھم قالوا. ھذا ما یمیل إلیھ شیخ اإلسالم ابن تیمیة رحمھ هللامن البیت للرمل، و
فإن اإلنسان !  أن یتأخر عن الصف األول لفضیلة التورك-كما یقول ابن عقیل رحمھ هللا تعالى-  لساغ للرجل - بالعبادة على ما اتصل بمكانھا

ٌي الرباعیة ال یستطیع أن یتورك، فالتورك فضیلة متصلة بالعبادة ذاتھا، والصف األول فضیلة متصلة بالمكان، فقالوافي الصف األول ف ٌ ٌ لو : ٌ
وقد أجاب . إنھ یشرع التأخر إلى الصف الثاني من أجل التورك:  أن یتأخر إلى الصف الثاني، ولم یقل أحد-ًبناء علیھ- قلنا بھذا فإنھ یلزم 

أن الصف األول من الالزم على المكلف أن یتمھ بخالف القرب من البیت، ولم : أولھا. حمھ هللا تعالى عن ھذا بأجوبة نفیسةشیخ اإلسالم ر
ل بصورة العبادة، وفرق ٌیرد النص بالقرب من البیت وتأكد القرب أو الدعوة إلیھ، وإنما ھو فضِّ ُ ِ بین ما ورد النص بھ، كما قال علیھ الصالة  ُّ

، ونص العلماء على أنھ لو رأى في الصف الذي أمامھ فرجة قبل إحرام الصالة ولم یسدھا أنھ آثم؛ )تمون الصف األول فاألولی: (والسالم
ٌأن الصالة متصلة بالجماعة في : األمر الثاني. إنھ یأثم بتأخره عن ھذه الفرجة، بخالف القرب من البیت: ألنھ ترك المأمور، ولذلك قالوا

ٌإكمال الصفوف، فاتصل الناس بعضھم ببعض، ولكن الطواف لیست لھ صفة معینة تعین على الناس أن یتصل بعضھم المسجد، فالبد من 
یترك التورك في :  آكد من فضیلة التورك في الصف األول، فقالوا-فضیلة البعد عن البیت مع الرمل: أعني-إن ھذه الفضیلة : ببعض، فقال

  .جره بالنیةالصف األول ولو أنھ متصل، ویكتب لھ أ
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 استالم الركن، وماذا یفعل من عجز عنھ؟

 
 

یستلم الحجر والركن الیماني؛ ألن النبي صلى هللا علیھ وسلم استلم الركن الیماني، وھل إذا ]. یستلم الحجر والركن الیماني كل مرة: [قولھ
شیر إذا عجز عن استالمھ، وأنھ یكفیھ أن یقول الدعاء بین عجز عن استالم الركن الیماني یشیر إلیھ أو ال؟ جمھور العلماء على أنھ ال ی

ِربنا آتنا في الدنیا حسنة وفي اآلخرة حسنة وقنا عذاب النار : الركنین َّ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ ََ َ َ َ َ َِ ِ ِ ِ ِ ِ ًَّ ً ْ وقال . ، وأنھ ال یشیر بیده وإنما تختص اإلشارة بالحجر]201:البقرة[ُّ
 إنھ ال بأس أن یشیر بیده إذا عجز؛ ألن كال الركنین من البیت، ولما عجز علیھ -م دار الھجرةًوھو أیضا عن اإلمام مالك إما- بعض السلف 

إنھ : الصالة والسالم عن استالم الحجر أشار بیده صلوات هللا وسالمھ علیھ، ولكن لم یثبت عنھ أنھ عجز عن استالم الركن الیماني، فقالوا
: ًوجھا، وقال بھ بعض السلف فھو خفیف، فلو أنھ أشار بیده ال ینكر علیھ، ولكن قالوا ن لھواألمر ما دام أ. یغتفر في ھذا لو أشار بیده

  .ٍاألفضل واألكمل أنھ ال یشیر بیده، فإن أشار بیده فال بأس، فیستلم الركن بیده، فإن لم یستطع لزحام، ونحوه تركھ كما ذكرنا
 
 
 
 

ًمما یبطل بھ الطواف فعال أو تركا ً 
 
 

ًومن ترك شیئا من الطواف، أو لم ینوه، أو نسكھ، أو طاف على الشاذروان، أو جدار الحجر، أو عریان أو نجس لم : [ تعالىقال رحمھ هللا
أن : أولھا. ٍفي ھذه الجمل یشیر المصنف إلى أمور البد من توفرھا للحكم بصحة الطواف]. ًومن ترك شیئا من الطواف: [قولھ]. یصح

ٌوشیئا نكرة- ً، فإذا ترك شیئا من الطواف ًالطواف البد وأن یكون كامال ً خطوة واحدة فإنھ حینئٍذ ال -كما قالوا- لم یصلح طوافھ، فلو ترك - ً
أن : والسبب في ھذا. یصح ذلك الشوط حتى یتم ھذه الخطوة، فإذا لم یتمھا بطل طوافھ كلھ إن خرج من البیت، ولزمتھ اإلعادة كما ذكرنا

ًالسبعة األشواط كاملة، وعلیھ فإنھ إذا انتقص شیئا منھا لم یطف كما أمره هللا تعالى، ویلزمھ حینئٍذ قضاء النبي صلى هللا علیھ وسلم طاف  ً
ًأن ینتھي مقابال للحجر انصرف   في آخر شوط، وبدل-ًمثال-ویحصل التدارك لو كان الشخص . ھذا الشوط، أو التدارك إذا أمكنھ التدارك

وتان، أو ثالث، أو أربع، فحینئٍذ یرجع من الموضع الذي انصرف منھ ثم یتمھ، فإذا فعل ذلك صح قبل أن یستتم الطواف، فبقیت لھ خط
من ]. أو لم ینوه: [قولھ.  فإنھ حینئٍذ یبطل الطواف إن خرج من البیت-كما ذكرنا- طوافھ، وأما إذا لم یرجع، ولو كان القدر خطوة واحدة 

ِفاْعُبد: النیة، قال تعالى: شروط صحة الطواف َ هللا ُمخلصا لُھ الدین َ ِّ َ ً ِ ْ َ ، والطواف بالبیت من العبادة والقربة، وال یمكن لھ أن یتحقق ]2:الزمر[َّ
إنما اعتبار األعمال وصحتھا بالنیة، فإذا لم ینو الطواف لم یصح : ، أي)إنما األعمال بالنیات: (إال بالنیة، وقد قال علیھ الصالة والسالم

ًجھ الذي یریده، فلو دخل لطواف عمرة، أو دخل لطواف ركن في الحج ناسیا، فحینئٍذ ال یجزیھ ذلك، وتلزمھ لم یصح على الو: طوافھ، أي
ًكشخص أحرم إحراما مبھما، ولم یعین إحرامھ قبل الطواف بالبیت؛ ألنھ یصح]. أو نسكھ: [قولھ. اإلعادة ً على أحد أقوال العلماء كما اختاره - ٍ

ًة والحج إحراما مبھما، ثم یعین قبل أن یبتدئ الطواف، فإذا ابتدأ الطواف ولم یعین فحینئٍذ ال یقع طوافھ  أن یحرم بالعمر- المصنف وغیره ً
ًھي قمة قدرھا ثالثة أذرع ارتفاعا من األرض ]. أو طاف على الشاذروان: [قولھ. ًعن الفرض ، ویبطل فرضا، ویلزمھ أن یعیده بعد تعیینھ

ھذا القدر أن یطوف اإلنسان علیھ بجسمھ، بحیث لو رقى علیھ فإنھ لم یستتم الطواف على الوجھ الشرعي، من البیت، وھي من البیت، والبد ل
قدر ثالثة أذرع، فالبد أن یكون طوافھ : ًطبعا الحجر لیس كلھ من البیت، وإنما قیل]. ِأو جدار الحْجر: [قولھ. فال یصح طوافھ من ھذا الوجھ

یصح طوافھ، والصحیح أنھ ال : وقال اإلمام أبو حنیفة رحمة هللا علیھ. ر وبین الكعبة لم یصح طوافھِمن وراء الحجر، فلو دخل بین الحْج
ِولیطوفوا بالبْیت العتیق : قولھ سبحانھ وتعالى: یصح، كما ھو مذھب الجمھور، والدلیل على أنھ البد وأن یطوف من ورائھ ِِ ِ ََّ َ َ َْ ْ ُْ : ، فقال]29:الحج[َّ

ِبالبْیت العت( َِ َْ ْ ًالقدیم، إشارة إلى أن العبرة ببناء إبراھیم علیھ السالم، فلما تركت قریش من البیت قدر ھذا، وھو من البیت، فإن جاء : ، أي)ِیقِ
الطائف وطاف فیما بین ھذا القدر بین الحجر وبین البیت، فإنھ لم یطف بالبیت العتیق الذي ھو بناء إبراھیم علیھ السالم، الذي وضع بناءه 

إن : فإذا طاف فإنما طاف بالبیت بالبناء، ولم یطف بالبیت العتیق، وعلى ھذا قالوا. ًإنما تقاصرت النفقة بقریش، فكان بناؤھا ناقصاعلیھ، و
أو : [قولھ. ً؛ تنبیھا على استتمام الطواف بالبیت على ما كان علیھ من بناء إبراھیم علیھ الصالة والسالم)العتیق(هللا عز وجل نص على 

-إن طاف بالبیت عریان، فإنھ ال یصح طوافھ، وقد ثبت في الحدیث الصحیح عنھ علیھ الصالة والسالم أنھ بعث منادیھ ینادي : أي. ]ٌعریان
ًبالبیت واإلنسان عار، بل البد من أن یكون مستترا،  فال یصح الطواف. أال یحج بعد العام مشرك، وأال یطوف بالبیت ُعریان: -في سنة تسع ٍ

إن انكشفت وتدارك؛ لغلبة : قال بعض العلماء: وعلى ھذا فلو انكشفت عورتھ أثناء الطواف ففیھ تفصیل. ًیا لم یصح طوافھفإذا طاف عار
ًالناس والحطمة والزحام، كأن تكون حطمة من الناس وغلب على أمره، أو كان ضعیفا، أو مریضا فغلب على أمره، فانكشفت عورتھ أثناء  ً ٌ

وأما إذا ترك وتساھل، فإنھ ال یصح طوافھ كما ذكرنا، فال یصح . ًرة بعد االنكشاف، صح طوافھ ولم یؤثرالطواف، وتدارك فستر مباش
: ؛ ألن المؤمن ال ینجس، أيً)متنجسا(ھو في الحقیقة ]. أو نجس لم یصح: [قولھ. ًطوافھ بالبیت إال إذا استتر، فالبد وأن یكون ساترا لعورتھ

أنسب؛ ) متنجس(والحال أنھ نجس، أو وھو نجس، لكن على العموم فلفظ : من ال ینجس، ولكنھم یقولونًإن طاف بالبیت متنجسا؛ ألن المؤ
إن : ھو الذي علیھ نجاسة في ثوبھ، أو بدنھ، فإذا كان في ثوبھ نجاسة كرعاٍف، أي: والمتنجس. متنجس: ألن المؤمن ال ینجس، وإنما یقال

َرعف الَدم فنزل على ثوبھ الذي ھو إحرامھ، أ ًو نزل الدم على بدنھ نفسھ، فحینئٍذ ال یصح طوافھ، إال إذا كان معذورا، كالشخص الذي معھ َ
ًقدر الھللة القدیمة فما دونھا فھو معفو عنھ، فإذا كان الدم متفرقا أو : الدم مسترسل، أو كان قدر الدم في حال العذر وھو ما دون الدرھم، أي ٌ
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البغلي، وھو یعادل الھللة القدیمة الصفراء، وأقل من القرش : ًم الذي كان موجودا في القدیم، یقال لھوھو الدرھ-ًمجتمعا بقدر الدرھم البغلي 
  .ً فھو معفو عنھ، فلو طاف وعلیھ ھذا القدر فإنھ باإلجماع یصح طوافھ؛ ألن الیسیر من الدم مستثنى إجماعا-الموجود في زماننا بقلیل

 
 
 
 

 أحكام ركعتي الطواف
 
 

إذا انتھى من طوافھ صلى ركعتین خلف المقام؛ ألن النبي صلى هللا علیھ وسلم لما : أي]. ثم یصلي ركعتین خلف المقام: [ تعالىقال رحمھ هللا
ًّواتخذوا مْن مقام إْبراھیم ُمصلى : فرغ من طوافھ، جاء إلى المقام، وصلى علیھ الصالة والسالم ركعتین، قال تعالى َ َ َ ََ ِ ِ ِِ ِ َ ُ : ھفقول] 125:البقرة[َّ

َواتخذوا مْن مقام إْبراھیم( ِ ِ َِ َ َِ ِ َ ُ ھو المقام، والسنة لكل من طاف بالبیت أن یصلي خلفھ، ویجعلھ بینھ وبین البیت، فقد كان المقام في القدیم : قیل) َّ
ِّمتصال ملتصقا بالبیت، ثم نظرا لوجود األذیة بالطائفین في الزحام أخر عن البیت، فإذا صلى وجعل المقام بینھ  ً ًُ وبین البیت، فھذه ھي السنة، ً

إذا تأخر بحیث : وقال بعض العلماء. فلو كان ھناك زحام حول المقام فإنھ یتأخر، حتى ولو في أروقة المسجد، فیجعل المقام بینھ وبین البیت
والسبب في ذلك أن قدیم أن یصلي في صحن المسجد، وال یتأخر إلى األروقة،  ال یستطیع أن یصلي في جھة المقام إال في األروقة فاألفضل

ِلمْسجد أسِّس على التقوى مْن أول یْوم أحق أْن تقوم فیھ : المسجد أفضل مما ھو بعد؛ لقولھ تعالى ِ َّ َِ ُ َْ َ َ َُّ ٌَ َ َ َ َ ٍَ ِ َّ َ َُ ً، خاصة وأن ھناك قوال یقول]108:التوبة[ِ ً :
إنھ یصلي في أي مكان من صحن المسجد، : ذلك یقولونًإن المقام ھو مكة كلھا، فإذا كان مصلیا، أو صلى في أي موضع من مكة أجزأه، ل

ُفیصلي ھاتین الركعتین، یقرأ في . واألفضل والسنة أن یجعل المقام بینھ وبین البیت على ظاھر السنة الواردة عن النبي صلى هللا علیھ وسلم
؛ الشتمالھما على أعظم األشیاء وأحبھا إلى هللا سبحانھ ، وھما سورتا اإلخالص)قل ھو هللا أحد: (، وفي الثانیة)قل یا أیھا الكافرون: (األولى

وتعالى، التي من أجلھا أنزل كتبھ، وأرسل رسلھ، وھو توحید هللا عز وجل، ولذلك قرأھا علیھ الصالة والسالم في صالتھ كما ثبت في 
ٍغیر هللا عز وجل، ومن كل دین سوى دین هللا، ، وھي براءة من عبادة )قل یا أیھا الكافرون(الحدیث الصحیح عنھ، یقرأ في الركعة األولى 

ٌقْل ُھو هللا أحد : التي جمعت مقاصد التوحید، ففیھا النفي واإلثبات، فقولھ تعالى) قل ھو هللا أحد(ویقرأ في الثانیة بـ َ ََ ُ َّ ُهللا الصمد * ُ َ َّ ُ َّ
ْلم یلد ولم ُیولد : ھذا إثبات، وقولھ تعالى] 2- 1:اإلخالص[ َْ َ َْ َْ ْولم* َِ َ ٌ یكْن لُھ كفوا أحد َ َ ََ ً ُ ُ ھو النفي، وھذا ھو أصل شھادة التوحید ] 4- 3:اإلخالص[َُ
وال شك أن الحج والعمرة إنما شرعھما هللا تعالى من أجل . ؛ ألنھا تشتمل على النفي، وعلى اإلثبات، وھما أساس التوحید)ال إلھ إال هللا(

ى إال من أجل الداللة على التوحید، ولذلك یقرأ اإلنسان بھاتین السورتین، ویحرص على توحیده، فھذه المشاعر والمناسك ما أوجدھا هللا تعال
ًقراءتھما مستشعرا لمعانیھما العظیمة؛ ألن المقصود من حجھ وعمرتھ أن یرجع بزاد التوحید واإلخالص  عز وجل، وینظر كیف أن ھذه 

، وھذا یدل على أنھ عبد مأمور البنیة أمر هللا بالطواف بھا، ولو طاف بغیرھا فإنھ ال یج ٌوز، ومحرم علیھ، وقد یصل إلى الشرك والعیاذ با ٌ
ًتحت أمر هللا عز وجل، وتحت حكمھ، ال یقدم وال یؤخر إال بأمر هللا سبحانھ وتعالى، فیقرأ بھاتین السورتین العظیمتین مستشعرا لما فیھما 

  .من معاني التوحید، وإخالص العبادة  عز وجل
 
 
 
 

 األسئلة
 
 

...... 
 

 إدراج نیة ركعتي الطواف مع نیة السنة الراتبة
 
 

إنھا واجبة إذا كانت : لقد اختلف في ركعتي الطواف، فقال بعض العلماء: ھل تندرج ركعتي الطواف تحت السنن الرواتب؟ الجواب: السؤال
 ونحوھا، وحینئٍذ ال تندرج؛ ألن الواجب ال یندرج تحت في طواٍف واجب، كأطوفة الركن، واألطوفة الواجبة في النذر، وطواف الوداع،

وعلى القول بأنھا لیست بواجبة، فحینئٍذ یسوغ أن یقال باندراجھا من جھة كون المقصود أن یقع تنفلھ بین أذان الظھر . السنة كما ال یخفى
كعتین البعدیة في الظھر من األربع ساغ ذلك وأجزأه، ًوإقامتھ باألربع، فإذا صالھا ناویا الركعتین القبلیة في الظھر من األربع، أو الر

  .وهللا تعالى أعلم.. واألولى أال یفعل ذلك
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 حكم اإلشارة بالید إلى الحجر عند الفراغ من الشوط السابع
 
 

ھذه : یشیر؟ الجوابًإذا انتھى الطائف من طوافھ في الشوط السابع، فھل یسن لھ أن یرفع یده مشیرا إلى الحجر؟ أم یمضي وال : السؤال
فھل اإلشارة عند المحاذاة للحجر من أجل المحاذاة أو من أجل استفتاح الطواف؟ فقال بعض : المسألة مبنیة على مسألة المحاذاة للحجر

ًالمحاذاة عند ابتداء الحجر من أجل استفتاح الطواف، كرفع الیدین للتكبیر استفتاحا للصالة، فكلما استفتح طوافا: العلماء ً  یرفع یدیھ، وعلى ُ
ًوعلى ھذا الوجھ أیضا أنھ إذا رفع یدیھ عند مواجھة الحجر إنما ینوي بھا أن یكون استفتاحا . ھذا الوجھ فإنھ إذا أتم الطواف ال یرفع یدیھ ً

ستطیع استالم الحجر، أو ًإن رفع الیدین شرع من أجل أن یكون بدال عن استالم الحجر، فإذا كان اإلنسان ی: وأما الوجھ الثاني فقالوا. لطوافھ
تقبیلھ، فحینئٍذ ال یشیر، وأما إذا لم یستطع تقبیلھ، وال استالمھ فإنھ یشیر بالمحاذاة، وعلى ھذا الوجھ ففي آخر الشوط السابع إن استلم فإنھ ال 

ٍستطع استلمھ بمحجن فقبلھ، فإذا لم یستطع كان یستلم الحجر، فإذا لم ی: (یشیر، وأما إذا لم یستلم فإنھ یشیر لمكان المحاذاة، وھذا یشھد لھ قولھ
  .وهللا تعالى أعلم.. ً، فجعلھ مركبا على المحاذاة عند عدم االستطاعة للتقبیل)أشار بیده

 
 
 
 

 حكم الطھارة في الطواف
 
 

ك منع النبي صلى هللا تجب الطھارة للطواف على أصح قولي العلماء رحمة هللا علیھم، ولذل: ما حكم الطھارة في الطواف؟ الجواب: السؤال
وفي حدیث ابن ). اصنعي ما یصنع الحاج غیر أال تطوفي بالبیت: (علیھ وسلم أم المؤمنین كما في الصحیحین، لما نفست وحاضت، وقال

: قولھ، ف)الطواف بالبیت الصالة: (ًعباس رضي هللا عنھما والذي اختلف في رفعھ ووقفھ وصح موقوفا، أن النبي صلى هللا علیھ وسلم قال
ٌیدل على أنھ آخذ حكم الصالة، ولذلك ال یطوف وھو متلبس بنجاسة، وكذلك أیضا یطوف وھو مستقبل للبیت ) الطواف بالبیت الصالة( ًٌ

ًقد صح موقوفا، وإذا صح موقوفا، فإن : إنھ یشترط لھ الطھارة، وحدیث ابن عباس رضي هللا عنھما قالوا فیھ: بالصفة التي ذكرناھا، فقالوا ً
ًوناھیك بھ علما وفقھا في الدین- عباس رضي هللا عنھما ابن ، )اللھم فقھھ في الدین وعلمھ التأویل: ( دعا لھ النبي صلى هللا علیھ وسلم بقولھ- ً

وھو قول صحابي جلیل لھ مكانتھ في الفقھ، مع ما ورد عن النبي صلى هللا علیھ وسلم من السنة في حدیث عائشة وذلك یقوي القول القائل 
ًأن الطواف بالبیت تتبعھ أو یكون بعده صالة الركعتین، وال یمكن أن إنسانا یطوف بالبیت : ومما یؤكد ھذا. جوب الوضوء للطواف بالبیتبو

إنھ إذا لم تدل األدلة : وھو محدث، ثم یذھب ویتوضأ من أجل أن یصلي الركعتین، فیفصل بین طوافھ وسعیھ بھذا الفعل الغریب، ولذلك قالوا
  .وهللا تعالى أعلم.. ة فإن القرائن تقوي القول القائل بأنھ البد من الطھارة للطواف بالبیتالصریح

 
 
 
 

 طواف حامل النجاسة
 
 

ًمن طاف بالبیت وھو یحمل النجاسة، كمن یحمل طفال صغیرا قد أحدث، فما حكم طوافھ؟ الجواب: السؤال أما بالنسبة لحمل الطفل، فحمل : ً
ٍأن تتصل بالندى، كأن یكون حامال لطفل فبال الطفل فندى على لباس اإلنسان، فحینئٍذ یتنجس : الصورة األولى: ینالنجاسة یأتي على صورت ً

ٍمْن حملھ، وعلى ھذا یحمل حدیث فاطمة رضي هللا عنھا لما أتت بابن لھا صغیر وأجلستھ في حجر النبي صلى هللا علیھ وسلم، فبال على  َ َ َ
وإذا كانت على ھذا الوجھ تكون النجاسة . فرشھ بماء، فھذا یدل على أن النجاسة تسري بالندى والرطوبةالرسول صلى هللا علیھ وسلم 

مؤثرة، وال یصح لھ الطواف إذا حملھ وبال وسرى البول إلیھ، والبد لھ أن یتطھر، فینحرف عن الطواف، ویغسل ما بھ من عالقة النجاسة 
أن تكون النجاسة منفصلة، كأن : وأما الصورة الثانیة فھي. في ذلك كما لو رعف في صالتھویبني على ما مضى من طوافھ، وال حرج علیھ 

ٌیحمل طفال وفیھ نجاسة كبول، ولكنھ في حفاظٍة، أو نحو ذلك، فال تسري من المحمول إلى من یحملھ، فھذه فیھا خالف معروف ٍ ٌ ھل حمل : ً
ً فإن صالتھ صحیحة، إذا لم یكن ندى وال رطوبة؛ ألن النبي صلى هللا علیھ وسلم من حمل النجاسة: النجاسة یؤثر أو ال؟ فقال بعض العلماء ٌ

حمل : وقال بعض العلماء. ًنظرا للغالب أنھا ال تسلم وقد حملھا علیھ الصالة والسالم: حمل أمامة ، والغالب في الصبیة أال تسلم، فقالوا
تصلت بھ وكانت على عاتقھ، أو على رأسھ، أو حملھا بین یدیھ وصدره، فإنھا النجاسة یؤثر، فإذا لم تكن لھا رطوبة، وحملھا اإلنسان وا

ًتؤثر، واالحتیاط أال یفعل ذلك، إال في حالة االضطرار والحاجة، فلو حمل صبیا ال یستطیع أن یتركھ، ویخاف علیھ أن یؤذى، أو یخاف 
 لمكان الضرورة، كالمستحاضة إذا غلبھا الدم، ولم تستطع أن ٌعلیھ أن یؤخذ، فحینئٍذ یصح لھ أن یطوف وھو حامل لھ، مع وجود نجاستھ

  .أعلم وهللا تعالى.. تنفك عنھ
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 مكان استئناف الشوط بعد قطعھ لنحو أداء الصالة
 
 

ینئٍذ إذا قطع الطواف من أجل الصالة فح: إذا أوقف الطواف ألداء الصالة، فھل یعید الشوط من جدید؟ أم یبدأ من مكانھ؟ الجواب: السؤال
یرجع إلى بدایة الشوط، ویعید ھذا الشوط الذي قطعھ ولو بقیت منھ خطوة؛ ألنھ ألغي : منھم من یقول: یصلي ثم یعود، وللعلماء فیھ وجھان

الذین - یرجع للموضع الذي قطع منھ، وھذا ھو األصح واألقوى، والسبب في ذلك أن قول أصحاب القول األول : ومنھم من یقول. بالفصل
یعود من أول الشوط، في حین یبقون :  ضعیف؛ ألنھم لو قالوا بھذا المعنى للزمھ أن یعید الطواف كلھ، فكونھم یقولون-بإلغاء الشوطیقولون 

بقیة األشواط، ویرون الفاصل غیر مؤثر، یلزمھم أال یلغوا ما مضى من الشوط، فكما أنھم لم یلغوا ما مضى من األشواط یلزم منھ أال ُیلغى 
ٌفاصل : ٌإنھ فاصل مؤثر، أثر على االثنین، أما أن تقول:  الشوط نفسھ؛ ألن األجزاء تأخذ حكم ما تقدمھا من األشواط، فإذا قلتما مضى من

ٌمؤثر في الشوط، وغیر مؤثر على بقیة األشواط، فھذا تفصیل بدون دلیل، وعلى ھذا فإنھ إذا قطع أثناء الشوط فإنھ یعید من الموضع الذي  ٌ
  .وهللا تعالى أعلم..  األفضل واألكمل أن یعید من أول الشوطقطع منھ، لكن

 
 
 
 

 الفصل بین الطواف والسعي
 
 

ھذه المسألة في الحقیقة كنت أتورع عنھا وال زلت، فالسنة : ما حكم الفصل بین الطواف والسعي؛ لقضاء حاجٍة من حوائجھ؟ الجواب: السؤال
طوافھ وسعیھ، صلوات هللا وسالمھ علیھ، فإذا كان اإلنسان یرید السنة إذا اعتمر، أو أدى عن النبي صلى هللا علیھ وسلم أنھ ما فصل بین 

عمرتھ، فإنھ ال یفصل، ھذا إذا كان الفاصل بالخروج من المسجد، أما إذا كان الفاصل في داخل المسجد كأمر احتاج إلیھ، واضطر إلیھ ولم 
ب والده، أو تعبت والدتھ، أو تعب أوالده، وجلس معھم یرفق بھم، وییسر لھم، أو  بعد الطواف تع- ًمثال-ٍیتباعد، فاألمر یسیر، كشخص 

ًاحتاجوا في داخل المسجد أن یسقیھم، أو نحو ذلك، فاألمر یسیر، لكن أن إنسانا یطوف، ثم یذھب لیستریح في نزلھ، فیطوف في أول النھار، 
ن الیوم الثاني یسعى، فتقصده ھذه المخالفة لھدي رسول هللا صلى هللا علیھ ویأتي في آخر النھار یسعى، أو یطوف في أول النھار، ویأتي م

وسلم أتوقف فیھ، وكان بعض العلماء یرى أن الطواف یلغى، والبد من صلة الطواف بالسعي؛ ألن النبي صلى هللا علیھ وسلم سعى بعد 
صالتھ صلوات هللا وسالمھ : والثاني. ء في مسند اإلمام أحمدأحدھما شربھ لزمزم كما جا: طوافھ، ولم یفصل بین طوافھ وسعیھ إال بأمرین

علیھ للركعتین مع تقبیلھ للحجر بعدھا، ھذا ھو السنة الواردة عن النبي صلى هللا علیھ وسلم في الفاصل، ولكنھ فاصل من جنس العبادات، 
 أنھ یتأسى بالنبي صلى هللا علیھ -والعلم عند هللا-یظھر وحتى شربھ لزمزم إنما ھو من العبادة؛ ألنھ قصد بھ العبادة، وعلى ھذا فإن الذي 

  .وهللا تعالى أعلم.. وسلم وال یفصل
 
 
 
 

 الدعاء على الصفا والمروة
 
 

ًثبت عن النبي صلى هللا علیھ وسلم أنھ كان یدعو وھو على الصفا والمروة دعاء طویال، ولكن ھل یحصل تحقیق السنة بذلك القدر : السؤال ً
في الحقیقة السنة عن النبي صلى هللا علیھ وسلم أنھ لما : یحصل بمجرد الدعاء، ولو لفترٍة وجیزة، السیما عند الزحام؟ الجوابالطویل؟ أم 

ٍال إلھ إال هللا وحده ال شریك لھ، لھ الملك ولھ الحمد، وھو على كل شيء قدیر، ال إلھ : ًقرب من الصفا تال اآلیة، ثم صعد وكبر، ثم ھلل قائال
ًثم دعا، ثم رجع ثانیة وكبر ثالثا، وھلل ودعا، ثم رجع ثالثة وكبر ثالثا، وھلل .  وحده، نصر عبده، وأعز جنده، وھزم األحزاب وحدهإال هللا ًً ً

ًودعا، فأصبح تكبیره تسعا، وتھلیلھ ستا، ودعاؤه علیھ الصالة والسالم ثالث مرات، ھذه ھي السنة المحفوظة عن النبي صلى هللا علیھ وسلم، ً 
إنھ من المواضع الفاضلة؛ ألن النبي صلى هللا علیھ : وفعل على المروة مثل ما فعل على الصفا، وھذا الموضع كان بعض أھل العلم یقول

وسلم تحرى فیھ الدعاء، وأكثر فیھ الدعاء، وجعل فیھ أفضل ما یتقرب بھ إلى هللا عز وجل، بالثناء على هللا عز وجل بتوحیده وتھلیلھ 
یجتھد في ھذا : ، وھي تسعى وتسعى، فقال-الذي ھو بین الصفا والمروة-وقد فرج هللا عز وجل عن ھاجر في ھذا الموضع . الىسبحانھ وتع

 ربما یجلس فوق نصف الساعة إلى قرابة الساعة على -رحمة هللا علیھم- وكان بعض العلماء من مشایخنا . الموضع قدر استطاعتھ، ویطیل
ٍحتى نجلس الساعات الطویلة وھو في سعیھ، وما ُیلقاھا إال الذین صبُروا وما ُیلقاھا إال ذو حظ عظیم الصفا، وعلى المروة مثلھ،  ِ َِ َ َ َ َ َ َ َ َ َ ٍَّ ُ َّ َّ َِّ َِّ َ َّ َ

فمن یعرف فضل وشرف الوقوف بین یدي هللا، ویجد لذة مناجاتھ، وحالوة سؤالھ سبحانھ وتعالى، والتذلل لھ جل وعال، ال ]. 35:فصلت[
فإذا استشعر اإلنسان ھدي رسول هللا . أم وال یمل، حتى یحس أن ألذ الساعات، وأشرفھا عنده حین یقف بین یدي هللا عز وجلشك أنھ ال یس
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صلى هللا علیھ وسلم، وحرص على تطبیقھ، وجد قیمة لذة عمرتھ، ووجد لھا األثر، ووجد أنھ یتأسى بالنبي صلى هللا علیھ وسلم ویسیر على 
ًتصیبھ الرحمة، وكفى بذلك فضال وشرفا، ولذلك من اتبع ھدي رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم في عبادتھ فإنھ ُیھدى، نھجھ، ویقتفي أثره؛ ف ً

َواتبُعوهُ لعلكم تْھتدون : كما قال تعالى َ َُ َ َ ْ ُ َّ َ فمن حرص على اتباع السنة، والتأسي بالرسول صلى هللا علیھ وسلم، كملت ھدایتھ ]. 158:األعراف[َِّ
 أصبحوا ینظرون إلى ھذه العبادة نظرة شكلیة، فتجد -إال من رحم هللا-ولكن الناس . كمال متابعتھ للنبي صلى هللا علیھ وسلمعلى قدر 

ًاإلنسان یحمل ھم منزلھ ویحمل ھم طعامھ وشرابھ، وساعة خروجھ، وساعة دخولھ، وتؤقت األشیاء توقیتا، كأن اإلنسان یرید أن یخرج من 
و نحوه، من الضیق والھم، وكأنھ یرید أن ینتھي من عمرتھ، وھذا ال یلیق، بل الذي ینبغي لإلنسان إذا جاء أن یستشعر ھذا، وكأنھ في سجن أ

أنھ ما تغرب عن أھلھ، وال ولده، إال من أجل ذكر هللا عز وجل، وأن هللا تعالى بلغھ، وهللا أعلم كم من قلوٍب احترقت بالشوق والحنین لرؤیة 
لطواف بھ، والسعي بین الصفا والمروة، ولكن حیل بینھم وبین ما یشتھون، فالتقمتھم بحار، وذھبوا في الفیافي والقفار، ًالبیت، فضال عن ا

وأدركتھم المنایا فیھا قبل أن یصلوا إلى ھذه األمنیة العزیزة، وهللا بلغك، ویسر لك وسھل، وأعطاك المال، وأعطاك الصحة والعافیة واألمن 
ًنعم هللا ترفل صباح مساء، فإذا جئت لذكره أحسست وكأنھ ثقیل، وكأن فیھ عناء علیك، وال شك أن ھذا من الحرمان، واألمان، وأنت في 

وما . فینبغي على اإلنسان أن یجتھد قدر استطاعتھ وقوتھ في ذكر هللا عز وجل على الصفا، وسؤال هللا عز وجل. نسأل هللا السالمة والعافیة
ًابا في السماء مفتوحا فتستجاب دعوتك، وتفرج كربتك، وتكفى ھمك، وترجع وقد جبر هللافلعلك أن تصیب ب! یدریك؟ كسرك، ورفع درجتك،  ً

ویروى عن عروة بن الزبیر . وغفر ذنبك، فھذا ال شك أن اإلنسان إذا استشعره ھان علیھ أن یطیل الوقوف، وأن یتلذذ بمناجاة هللا عز وجل
أن یخطب إلى عبد هللا بن عمر ابنتھ رمانة ، فجاءه وھو یطوف بالبیت، فانتظر حتى دخل في شوطھ ٌرضي هللا عنھما أنھ كان لھ مطمع 

فدخل معھ، وحدثھ بما یرید، فلم یجبھ ابن عمر رضي هللا عنھما بشيء، ولم یكلمھ، وكأنھ لم یسمع ما یقول، فلما انتھى عروة رضي هللا عنھ 
 عنھما، ظن أن ابن عمر ال یرید أن یزوجھ، فمضى وھو منكسر الخاطر، حتى إذا رجع من كالمھ، ورأى ما رأى من ابن عمر رضي هللا

أنیتك على ما : أي-إنك قد سألتني أن تنكح رمانة، أكما أنت : إلى المدینة مرض ابن عمر ، فجاء عروة یزور ابن عمر ، فقال لھ ابن عمر 
ومراده بذلك قولھ علیھ الصالة ). ٍإنك قد سألتنیھا في مقام یتراءى للعبد رُبھ: (ٍفدعا بابني عم لھ، وعقد لھ علیھا، وقال. نعم: ؟ قال-ھي

ٌفي ھذا المقام وأنا مقبل على هللا في الطواف لیس المقام مقام زواج، : ، یعني)أن تعبد هللا كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنھ یراك: (والسالم
 الطواف، وعلى الذكر، وعلى العبادة یقبلون بقلوٍب كاملة، وقوالب كاملة، تستشعر لذة ٍوال بحدیث زواج، وال غیره، فكانوا إذا أقبلوا على

وأیوب علیھ السالم لما نزل إلیھ . مناجاة هللا سبحانھ وتعالى، وحالوة ذكره، فإذا وجد اإلنسان ھذا االستشعار أطال الدعاء، ولم یسأم ولم یمل
فأنت في موضع مبارك، في ). ال غنى لي عن بركاتك! ربي: ( ألم أغنك من رحمتي؟ قال:رجل جراد من ذھب، وھو یجمع، فقال هللا تعالى

موضع تستجاب فیھ الدعوة، وما یدریك أنك واقف في الموضع الذي وقف فیھ رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم؟ وما یدریك أنھا ساعة 
اإلنسان مثل ھذا انشرح صدره، واطمأن قلبھ، وكمال اللذة والسرور، تستجاب فیھا الدعوة، أو تفتح لھا أبواب السماء؟ فعندھا إذا استشعر 

والبھجة والطمأنینة، وسعادة الدنیا، لحظة مناجاة هللا عز وجل؛ ألن هللا جل وعال جعل العبد في كبد، وفي ھم وغم، فال یزول ھمھ، وال 
وم تتبدد عنھ، وأن الغموم تزول عنھ، وأنھ في سعادة، وفي أنس، یذھب غمھ إال إذا أقبل على هللا عز وجل، فإذا أقبل على هللا أحس أن الھم

وآخر دعوانا أن الحمد  رب . نسأل هللا بعزتھ وجاللھ أن یذیقنا حالوة مناجاتھ، ولذة مناجاتھ، واألنس بھ سبحانھ وتعالى. وفي بھجة
  .العالمین، وصلى وسلم على نبینا محمد

 
 
 
 

 [2 [ باب دخول مكة-شرح زاد المستقنع 
إن هللا تعالى شرع لنا أن نؤدي العبادة بكیفیة معلومة ال یقبل العمل بغیرھا، وذلك لحكمة أرادھا هللا تعالى، ولھذا یجب على المسلم أن یعرف 

ًھیئات العبادات وكیفیاتھا، ومن جملة ذلك معرفة كیفیة القیام بالسعي بین الصفا والمروة مشیا وسعیا وذكرا ومسافة وابتداء ً ً ً وانتھاء، وغیر ً
 .ذلك من األحكام المتعلقة بالسعي

 استالم الحجر بعد الركعتین، والسعي بین الصفا والمروة
 
 

...... 
 

 الشرب من زمزم، ثم استالم الحجر إذا تیسر
 
 

فیقول : أما بعد. ھ أجمعینبسم هللا الرحمن الرحیم الحمد  رب العالمین، والصالة والسالم على أشرف األنبیاء والمرسلین، وعلى آلھ وصحب
ما زال ]. ًثم یستلم الحجر ویخرج إلى الصفا من بابھ فیرقاه حتى یرى البیت ویكبر ثالثا، ویقول ما ورد: فصل: [المصنف رحمھ هللا

 وصلى الركعتین أن الھدي فیمن أتم طوافھ بالبیت، المصنف رحمھ هللا یبین جملة من األحكام والمسائل المتعلقة بنسك الحج والعمرة، فبین
أن یستلم الحجر؛ ألن النبي صلى هللا علیھ وسلم لما فرغ من صالتھ ثبت عنھ أنھ شرب من زمزم، ثم استلم الحجر ومضى إلى الصفا، فبین 

السنة، رحمھ هللا أنھ بعد انتھائھ من الصالة، وفراغھ من طوافھ، واستتمامھ للركعتین یستلم الحجر، فإن تیسر لھ فالحمد  وقد أصاب 
  .واألجر أعظم، وإن لم یتیسر لھ فلیس ذلك بشيء واجب، فیمضي إلى الصفا
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 متى یكون السعي؟
 
 

والسنة أن یقع سعیھ بین الصفا والمروة عقب طوافھ بالبیت، وال یكون ھناك فاصل مؤثر؛ ألن النبي صلى هللا علیھ وسلم ثبتت عنھ 
 أنھ كان بعد فراغھ من ركعتي الطواف یمضي إلى الصفا، ولم یثبت عنھ أنھ فصل بین َاألحادیث الصحیحة في حجة الوداع، وفي ُعمره

طوافھ صلوات هللا وسالمھ علیھ وصالتھ بعد الطواف وبین السعي بین الصفا والمروة، ولذلك نص العلماء على أنھ ینبغي أن یصل سعیھ 
  .بین الصفا والمروة بطوافھ بالبیت

 
 
 
 

 ضلیة في باب دخولھالخروج إلى الصفا واألف
 
 

یخرج إلى الصفا، وھو الجبل األیمن إذا استدبر اإلنسان الكعبة، فالجبالن : أي]. ویخرج إلى الصفا من بابھ فیرقاه حتى یرى البیت: [قولھ
ھ وسلم أنھ خرج إلى ھو الحجر األملس، فالسنة عن النبي صلى هللا علی: أیمنھما إذا استدبرت الكعبة ھو الصفا، واألیسر ھو المروة، والصفا

ً، فھذا لیس بواجب، وإنما وقع من النبي صلى هللا علیھ وسلم اتفاقا ال قصدا، وعلیھ فإنھ لو خرج من أي )من بابھ: (الصفا، وقول المصنف ً
فمن أیھا دخل فإنھ األبواب أجزأه، واآلن أصبح مكان السعي بین الصفا والمروة لیس بینھ وبین البیت جدار، وإنما ھناك الفتحات المعروفة، 

  .ًأن یكون من آخرھا حتى یستقبل البیت؛ تأسیا برسول هللا صلى هللا علیھ وسلم: ال حرج علیھ، ولكن السنة
 
 
 
 

 الرقي على الصفا، حكمھ واألذكار الواردة فیھ
 
 

فا والمروة إال إذا رقى على الصفا، ورقى یرقى على الصفا؛ ألنھ ال یستتم السعي بین الص: أي]. ًفیرقاه حتى یرى البیت ویكبر ثالثا: [قولھ
على المروة، حتى یصدق علیھ أنھ قد سعى بینھما وتطوف بھما، وأما لو كان سعیھ بین الصفا والمروة دون الجبل فإنھ ال یجزیھ إذا لم یرق 

د علیھ، والسنة للرجال الصعود، وأما إذا صع) رقى الجبل: (؛ ألن النبي صلى هللا علیھ وسلم رقى الصفا، یقال)یرقاه: (وقولھ. طرف الجبل
َّبالنسبة للنساء فیجتزئن بأقل الموضع، وال یصعدن إلى األعلى؛ لما فیھ من التكشف والظھور أمام الناس، وكلما كن بین الناس كان أستر  ُ

ء، فالمرأة تجتزئ بأطراف الصفا لھن، ولذلك نص العلماء على أن ھذا الموضع من المواضع التي یختلف فیھا الحكم بالنسبة للرجال والنسا
وبأطراف المروة، والرجل یصعد إلى الصفا، ویصعد إلى المروة، وكذلك الرجل یرمل في طوافھ وسعیھ بین الصفا والمروة، والمرأة ال 

تصر بأقل أطراف ترمل وإنما تمشي؛ ألنھا إذا رملت تكشفت، وعلى ھذا فإن الصعود سنة للرجال ولیس بسنة للنساء، والھدي أن المرأة تخ
وقد جاء عن النبي صلى هللا علیھ وسلم في السنة أنھ قبل أن یصعد الصفا خرج من باب بني شیبة، ثم بعد ذلك قرأ . الجبل، ثم تمضي لوجھھا

ِإن الصفا والمْروة مْن شعائر هللا : اآلیة َّ ِ ِ ِ َّ ََّ َ َ ََ ََ ْ فیھ دلیل على أن البداءة بالسعي ال : علماء، ولذلك قال ال)أبدأ بما بدأ هللا بھ: وقال(، ]158:البقرة[ِ
تكون إال بالصفا، فلو ابتدأ بالمروة لم یجزئھ ذلك، ولم یحتسب شوطھ الذي بین المروة والصفا، فالبد في البدایة أن تكون من الصفا، فیقرأ 

فیرقاه حتى یرى البیت ویكبر : [فقولھ. ھو الصفاًاآلیة قبل صعود الصفا؛ تأسیا برسول هللا صلى هللا علیھ وسلم، ثم یبتدئ بما بدأ هللا بھ و
أنھ إذا صعد النشز من األرض، كالجبال والھضاب : یرقى على الصفا، وكان من ھدیھ صلوات هللا وسالمھ علیھ: أي]. ًثالثا ویقول ما ورد

ٍ یذكر على كل شرف وعال، فإذا عال ناسب أن واألماكن العالیة كبر هللا، وإذا نزل إلى الودیان والوھاد سبح هللا، وھذه ھي السنة؛ ألن هللا
، فھو سبحانھ أكبر من كل شيء، وناسب أن یعظم هللا، وأن یذكر هللا عز وجل بالتعظیم واإلجالل، وھذا من الذكر المناسب )هللا أكبر: (یقول
  .للحال

 
 
 
 

 استقبال البیت على الصفا، وما یقولھ من أذكار
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ثبتت األحادیث الصحیحة كما في حدیث جابر بن : والسنة أنھ یستقبل البیت، قال العلماء. ًر على الصفا ثالثافالنبي صلى هللا علیھ وسلم كب
، ولذلك أجمع العلماء على أن السنة أن یستقبل ) أنھ رقى الصفا واستقبل البیت: (عبد هللا رضي هللا عنھ في منسك النبي صلى هللا علیھ وسلم

وكما أنھ إذا : تنبیھ على التوحید، وإخالص العبادة  عز وجل، قالوا- وجھھ، وھذا كما ذكر بعض العلماء البیت حتى یراه، ویجعلھ قبل
صلى جعل البیت قبلتھ، وإذا طاف بالبیت جعل البیت قبلتھ من جھة كونھ یجعل البیت عن یساره، كذلك إذا سعى بین الصفا والمروة فرقى 

إنھ تأكید للتوحید، فإنھ : وقالوا. یستقبل البیت بالدعاء والمسألة والتضرع واالبتھال  سبحانھ وتعالىجبل الصفا، أو رقى جبل المروة، فإنھ 
هللا أكبر، هللا أكبر، هللا : (یتوجھ إلى البیت، ویوحد هللا عز وجل، فقد ثبت عنھ علیھ الصالة والسالم أنھ ابتدأ دعاءه بالتكبیر ثالث مرات

، وھذه روایة الصحیح، )ال إلھ إال هللا وحده ال شریك لھ، لھ الملك ولھ الحمد، وھو على كل شيء قدیر: ( والسالم، ثم قال علیھ الصالة)أكبر
، ثم قال علیھ الصالة ) ال إلھ إال هللا وحده ال شریك لھ، لھ الملك ولھ الحمد یحیي ویمیت، وھو على كل شيء قدیر: (وفي روایة للنسائي 

إن النبي صلى هللا علیھ وسلم وقف : یقول بعض العلماء).  وحده، أنجز وعده، ونصر عبده، وھزم األحزاب وحدهال إلھ إال هللا: (والسالم
ُعلى الصفا، فدعا الناس إلى توحید هللا لما أمره هللا عز وجل أن یبلغ رسالة هللا، وأن یؤدي أمانتھ، فأمر بالجھر بالدعوة، فنادى في قریش 

ألھذا جمعتنا؟ فأنزل هللا عز وجل قولھ ! ًتبا لك: فقال لھ أبو لھب ) قولوا ال إلھ إال هللا تفلحوا: (لتوحید فقالفعمم وخصص، ثم دعاھم إلى ا
َّتبت یَدا أبي لھٍب وتب : تعالى ََّ ْ ََ َ ََ ِ ِّكذب علیھ الصالة والسالم على الصفا والمروة، وعلى رءوس األشھاد؛ ألنھ : قال العلماء. اآلیات] 1:المسد[َ ُ

كیف یحج رسول هللا صلى هللا علیھ : مام قریش عامھا وخاصھا، وإذا بھ في حجة الوداع أمام مائة ألف من أمتھ وأصحابھ، كلھم یقولوقف أ
، ) ال إلھ إال هللا وحده أنجز وعده، ونصر عبده، وھزم األحزاب وحده: (وسلم؟ فما كان منھ إال أن أثنى على هللا تعالى بما ھو أھلھ، فقال

ْ لنبیھ علیھ الصالة والسالم ما وعده، ونصره وأعزه وأكرمھ صلوات هللا وسالمھ علیھ، ورفع ذكره، وأبقى لھ رفعة الذكر إلى أن فأنجز هللا ِ
یرث هللا األرض ومن علیھا، بل رفع لھ ذكره، حتى في یوم یجمع فیھ األشھاد، فیكون علیھ الصالة والسالم فیھ الشافع المشفع، صلوات هللا 

ثم استفتح بالدعاء علیھ الصالة ) . ال إلھ إال هللا وحده أنجز وعده، ونصر عبده، وھزم األحزاب وحده: (لیھ إلى یوم الدین، فقالوسالمھ ع
و هللا أكبر، هللا أكبر، هللا أكبر ال إلھ إال هللا وحده ال شریك لھ، لھ الملك ولھ الحمد، وھ) :والسالم، فسأل هللا عز وجل المسألة، ثم رجع وقال

  . (على كل شيء قدیر، ال إلھ إال هللا وحده، أنجز وعده، ونصر عبده، وھزم األحزاب وحده، ثم دعا، ثم رجع علیھ الصالة والسالم فكبر
 
 
 
 

 عدد مرات التكبیر والتھلیل والدعاء عند العلماء والسنة في حمد هللا تعالى
 
 

یستفتح بالتكبیر مع التھلیل ثم یدعو، ثم یرجع مرة ثانیة یكبر ویھلل :  بعض العلماء قال: الوجھ األول: وللعلماء في الدعاء واالستفتاح وجھان
ًیكون التكبیر تسع مرات، ثالثا في األولى، والثانیة ثالثا، : ویدعو، ثم یختم مرة ثالثة بالتكبیر والتھلیل وال یدعو، فعلى ھذا الوجھ األول ً

ًوالثالثة ثالثا، ثم التھلیل ستا؛ ألنھ یكون ال إلھ إال هللا وحده ال شریك لھ، لھ الملك : ( في المرة األولى التي استفتح فیھا المسألة مرتین، وھماً
ً، فیكون التھلیل ستا، ویكون الدعاء مرتین، ھذا ھو أقوى األوجھ، وھو الذي )إلخ... ولھ الحمد، وھو على كل شيء قدیر، ال إلھ إال هللا وحده

ً رضي هللا عنھما وأرضاھما، وھي السنة في الحج والعمرة، أن اإلنسان إذا صعد على الصفا كبر هللا ثالثا، یدل علیھ حدیث جابر بن عبد هللا
اللتین ذكرناھما، ثم یدعوه، ثم یرجع فیكبر ویھلل، ثم یدعو، ثم یختم دعاءه بالتكبیر والتھلیل، فیكون دعاؤه مرتین، ویكون  ثم ھلل بالمرتین

ًأن یبتدئ بالتكبیر ثالثا مع التھلیل مرتین ویدعو، ثم یكبر : الوجھ الثاني. ت مرات، ھذا ھو أصح األوجھ عند العلماءًتكبیره تسعا، وتھلیلھ س
ًویھلل ویدعو، ثم یكبر ویھلل ویدعو، فیكون التكبیر تسعا، والتھلیل ستا، والدعاء ثالثا، فالفرق بین ھذه الصفة الثانیة والصفة األولى زیادة  ً ً

ًنھم یرون أن ھذا التكبیر والتھلیل والثناء على هللا استفتاح للدعاء، وأصحاب القول األول یرونھ استفتاحا وختما للدعاء، وعلى الدعاء، فكأ ً
 ومنھم القاضي أبو یعلى ، وأصح األوجھ ما -كما أشار إلیھ شیخ اإلسالم ابن تیمیة رحمھ هللا- ھذا فإن الوجھ الثاني یختاره جمع من العلماء 

 أن النبي صلى هللا علیھ وسلم رقى على: (ًوقد جاء في حدیث أبي ھریرة رضي هللا عنھ الثابت الصحیح ذكر الحمد إجماال، ففیھ. ذكرنا
ھذا الحمد الذي اشتمل علیھ حدیث أبي ھریرة : فمنھم من یقول:  للعلماء فیھ وجھان-كما یقول العلماء- وھذا ) الصفا، فحمد هللا بما ھو أھلھ

نھ ھو الذي اشتمل علیھ حدیث جابر بن عبد هللا رضي هللا عنھما، وبناء علیھ فإنھ یسن أن یقتصر اإلنسان على ھذه الصفة رضي هللا ع
الواردة في حدیث جابر رضي هللا عنھ، وھذا یختاره بعض العلماء المحققین، منھم شیخ اإلسالم ابن تیمیة رحمھ هللا، فیرى أن الحمد الوارد 

إنھ یزید الحمد  إذا استفتح الدعاء؛ ألن السنة : ٍوھناك وجھ ثان یقول.  محمول على التفصیل الوارد في حدیث جابر في حدیث أبي ھریرة
ولكن الوجھ األول أقوى؛ ألن القاعدة في األصول أن المجمل یحمل على المبین، فـأبو ھریرة . أن الداعي إذا استفتح دعاءه یستفتح بحمد هللا

، وأما جابر رضي هللا عنھ فإنھ بین وفصل، فیحمل ما أجملھ أبو ھریرة على ما فصلھ جابر بن عبد هللا رضي هللا عن رضي هللا عنھ أجمل
ًأن یستقبل البیت، وأن یكون واقفا؛ تأسیا برسول هللا صلى هللا علیھ وسلم، إال إذا كان كبیر : ً أوال-كما ذكرنا-والسنة في ھذا الدعاء . الجمیع ً

ًا، أو نحو ذلك وال یستطیع الرقي، فلو أنھ ركب ما یحمل فیھ، فاستقبل البیت، أو اتجھ إلى جھة البیت إذا لم یستطع رؤیة السن، أو عاجز
ًالبیت، فإنھ حینئٍذ یمكنھ أن یدعو وھو جالس، ولكن إذا أمكنھ أن یقف فإنھ یقف عند الدعاء تأسیا برسول هللا صلى هللا علیھ وسلم َّ.  
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 صفا والمروة واالستكثار منھالدعاء على ال
 
 

ثم یرفع یدیھ؛ ألن النبي صلى هللا علیھ وسلم رفع یدیھ وھي السنة، وأجمع العلماء على سنیة رفع الیدین في الدعاء على الصفا والمروة؛ ألن 
على الصفا والمروة؛ ألن النبي من المواضع التي یشرع فیھا رفع الیدین في النسك في الحج والعمرة : األحادیث صحیحة، ولذلك قال العلماء

صلى هللا علیھ وسلم رفع یدیھ، وسأل هللا عز وجل من فضلھ، والسنة أن یجتھد في الدعاء، وكان عبد هللا بن عمر بن الخطاب رضي هللا 
وایة الصحیحة عنھ أنھ  یطیل الدعاء ویطیل المسألة، حتى جاءت الر-وھو الذي عرف بالتأسي، واالقتداء بالنبي صلى هللا علیھ وسلم-عنھما 

ُّكان أصحابھ یملون من طول قیامھ رضي هللا عنھ وأرضاه، ولكن قال تعالى َ ٍوما ُیلقاھا إال الذین صبُروا وما ُیلقاھا إال ذو حظ عظیم : َ ِ َِ َ َ َ َ َ َ َ َ َ ٍَّ ُ َّ َّ َِّ َِّ َ َّ َ
َّ، فمن عرف هللا، وأجلھ بأسمائھ وصفاتھ، وعظم شعائره، وأخلص في مواط]35:فصلت[ َ ن الدعاء، ومواطن الثناء على هللا، وصبر َ

واصطبر، فإنھ یحس بلذة مناجاة هللا سبحانھ وتعالى، وحالوة ذكره، نسأل هللا العظیم أن یجعلنا وإیاكم ذلك الرجل، فكان عبد هللا بن عمر 
من المواطن التي : قال بعض العلماء. رضي هللا عنھما یثني على هللا بما ھو أھلھ، ویدعو، ویسأل هللا عز وجل، ویلح في دعائھ ومسألتھ

فیشرع لھ أن یستكثر من سؤال هللا : ترجى فیھا اإلجابة الدعاء على الصفا والمروة؛ ألن النبي صلى هللا علیھ وسلم تحرى الدعاء ھناك، قالوا
یأخذ من دنیاه ما یبلغ بھ آخرتھ، فیجعل تعالى من خیري الدنیا واآلخرة، ویجعل مسألة اآلخرة ھي األصل؛ ألن أمور الدنیا یسیرة، واإلنسان 

المسألة آلخرتھ في صالح دینھ، واستقامتھ على طاعة ربھ، ویسأل هللا عز وجل حسن الطاعة، وكمال االستقامة، والثبات على ذلك إلى لقاء 
ى هللا علیھ وسلم، حتى تنصب قدماه في ًفإذا فرغ من الدعاء نزل عن الصفا؛ تأسیا برسول هللا صل. هللا عز وجل، فالسنة أن یجتھد في الدعاء

  .الوادي
 
 
 
 

 كیفیة النزول من الصفا والھرولة بین العلمین األخضرین
 
 

ًثم ینزل ماشیا؛ تأسیا بالنبي صلى هللا علیھ وسلم، إلى العلم األول، فإن كان كبیر : أي]. ًثم ینزل ماشیا إلى العلم األول: [قال رحمھ هللا تعالى ً
ثم : [قال رحمھ هللا تعالى.  اجتزأت بأطراف الصفا، أو أطراف المروة، فإنھا حینئٍذ تمضي لوجھھا، ویمضي الرجل لوجھھالسن، أو امرأة

على طرفي الوادي؛ ألن جبل الصفا وجبل : العلمان موجودان إلى اآلن، والعلمان ھما عالمة على الوادي، أي]. ًیسعى شدیدا إلى اآلخر
إلى أطراف الوادي، وكان الذي بینھما مجرى الوادي الذي ینصب على جھة البیت كما قال تعالى عن إبراھیم المروة كانت تمتد أجزاؤھما 

یتي بواٍد غْیر ذي زْرع : علیھ السالم ٍإني أْسكنت مْن ذرِّ َ ُ َِ ِ َّ ِِ َ َ ِ ُِ َ ، فتفیض الجبال على األبطح، ومن األبطح تنصب على جھة الصفا، ]37:إبراھیم[ِّ
ب إلى البیت، فمكة أشبھ بالمنكفئة، كالمدینة فیھا أعلى وأسفل، فالمدینة عالیتھا قباء والعوالي، وسافلتھا جھة أحد، كذلك ومن جھة الصفا تنص

عالیھا جھة المقابر، جھة المعالة، وأسفلھا من جھة الجنوب، فمجرى الوادي بین الصفا والمروة، وكان في القدیم واضح المعالم، : مكة، قالوا
ُ، وأخذ من الصفا، وأخذ من أجزاء المروة أصبح ھناك علمان وال زاال موجودین إلى الیوم، فكان النبي صلى هللا علیھ وسلم لكنھ لما وسع

أنھ كان : المسألة األولى: وھذا السعي فیھ مسائل منھا. یمشي حتى یأتي العلمین، فإذا جاء إلى العلم ھرول وسعى صلوات هللا وسالمھ علیھ
لیت بعطش ابنھا إسماعیل، فإن هللا سبحانھ وتعالى ألھمھا أن تسعى بین الصفا والمروة، فالسعي بین الصفا والمروة كان لـھاجر حینما ابت

إن هللا سبحانھ وتعالى أبقاه من معالم الحنیفیة، حتى یتذكر كل مكروب ومنكوب أن هللا سبحانھ وتعالى لكل : أصلھ منھا، ویقول بعض العلماء
ٍبواٍد غْیر ذي زْرع : ذه المرأة ضعیفة ومع طفلھا الصغیر، وكانت كما قال هللا تعالىكربة ونكبة، فإن ھ َ ِ ِ َ َ ، ال أنیس وال جلیس، ]37:إبراھیم[ِ

، واستقبل الوادي، ودعا )ًإذا ال یضیعنا هللا: (قالت. : قال! إلى من تدعنا یا إبراھیم؟: ولكن تركھم إبراھیم علیھ السالم  عز وجل، فقالت
عواتھ، فبقیت ھي وصبیھا، وما شأنك بامرأة ضعیفة مع صبیھا، وھو یصرخ ویستنجد یسأل الماء من شدة الظمأ؟ فسعت بین الصفا بد

والمروة، فمن سعى بین الصفا والمروة تذكر مثل ھذا الموقف، وتذكر أن هللا فرج عن ھذه المرأة الضعیفة، فأزال ھمھا، وبدد غمھا، وكشف 
ِ كربتھا من تحت قدم ولدھا، ولم یأت أحد یسقیھا فیمتن علیھا بالسقیة، ولم یجعل تفریج كربتھا لمخلوق یأتي فیسعفھا، كربتھا، وجعل تفریج

ولكن هللا سبحانھ وتعالى جعل تفریج كربتھا من تحت قدم ابنھا الذي ترید أن تسقیھ، وھذا ال شك أنھ من أعظم اآلیات، ومن أعظم الدالئل 
َیدُعوا لمْن ضرُه أقرُب مْن نفعھ لبئس : ل وعظمتھ سبحانھ، وأن من الخذالن أن یرفع العبد كفھ لمخلوق كما قال تعالىعلى توحید هللا عز وج َ َ َ َْ ْ ِْ َ َِ ِ ِ َُّ َ ْ
ِالمْولى ولبئس العشیُر  َ َ َ َْ ْْ ِ َ  إلى أن ینصرف المخلوق عن الخالق إلى مخلوق مثلھ، أو: فإن من أعظم الحرمان، ومن أعظم الخسارة]. 13:الحج[َ

ًمن ال یملك لھ ضرا وال نفعا وال موتا وال حیاة وال نشورا، كما قال سبحانھ وتعالى ً ً َومْن ُیشرْك با فكأنما خر من السماء فتخطفُھ الطْیُر أْو : ً ََّ َُّ ْ َْ َ َ َ َ َِ َ َ َ َ ََّ ِ َّ َّ ِ ِ ِ
یُح في مكان سحیق  ٍتْھوي بھ الرِّ ٍِ ِ َِ ََ َِ فا تعالى جعل مثل ھذه المواقف تحیي في . وأعظم الخسارةفال شك أنھ من أعظم الحرمان ] 31:الحج[ِ

القلوب، وتذكي في النفوس االلتجاء إلى هللا تعالى والتوكل على هللا تعالى واالستعانة با تعالى، التي ھي مقاصد التوحید، ومن أسس 
. د تحقیقھ، وما جعلت الصفا وال جعلت المروة إال من أجلھالتوحید الذي ال یمكن أن ینظر هللا عز وجل إلى عمل العامل، وقول القائل إال بع

ًفإذا انصبت القدمان في الوادي سعى؛ ألن ھاجر علیھا السالم سعت، واختار جمع من العلماء أن یكون السعي شدیدا؛ ألن : المسألة الثانیة
ًالنبي صلى هللا علیھ وسلم ثبتت عنھ السنة أنھ سعى سعیا شدیدا، وجعل اإلزار ید  من شدة سعیھ، - صلوات هللا وسالمھ علیھ-ور على ركبتیھ ً



 892 

ً سمي سعیا؛ ألنھ في ھذا الموضع یسعى وال یمشي، أما المرأة -كما یقولون-، وھذا )إن هللا كتب علیكم السعي فاسعوا! أیھا الناس: (وقال
في السعي بین الصفا والمروة، وقد جاء عن عبد هللا فإنھا تمشي؛ ألنھا إذا سعت تكشفت، وال یجوز رمل النساء ال في الطواف بالبیت، وال 

كما رواه عنھ اإلمام ) رب اغفر وارحم، وتجاوز عما تعلم، إنك أنت األعز األكرم: (بن مسعود رضي هللا عنھ أنھ كان إذا اشتد سعیھ قال
  . الصفا إلى الواديوإذا انتھى إلى طرف العلم فحینئٍذ یمشي كما مشى حال انصبابھ من. أحمد بن حنبل في المسند

 
 
 
 

ًأفعال المروة صعودا أو نزوال ً 
 
 

بعد انتھائھ من الوادي، وبلوغھ إلى طرف العلم یمشي فیرقى ]. ثم یمشي ویرقى المروة ویقول ما قال على الصفا: [قال رحمھ هللا تعالى
یجتھد في تحري جھة :  فمن أھل العلم من قال- ل اآلنكما ھو الحا- المروة، وإذا رقى المروة استقبل البیت، فإذا كان ال یستطیع أن یراه 

نص على أنھ : البیت، وھذا یختاره شیخ اإلسالم ابن تیمیة رحمھ هللا؛ ألنھ لما كانت الصفا لھا جدار، وكانوا ال یستطیعون الرؤیة قالوا
 البیت، فیرفع یدیھ، ثم یكبر ویھلل، ویدعو ًیحاول قدر استطاعتھ أن یكون مستقبال لجھة: یحرص على استقبال جھة البیت كیفما كان، أي

ثم : أي]. ثم ینزل فیمشي في موضع مشیھ، ویسعى في موضع سعیھ إلى الصفا: [قال رحمھ هللا تعالى. على الصفة التي ذكرناھا على الصفا
ِینزل ویمشي في موضع مشیھ، ویسعى في موضع سعیھ، ویعتبُر في رجوعھ ما اعتبره في نزولھ، فالحكم ال  یختلف في الشوط الذي یئوب َ

بھ من المروة، أو الذي یذھب بھ من الصفا، فالحكم واحد، ویجتھد في الدعاء والمسألة، فیسأل هللا عز وجل من فضلھ في سعیھ، ولو قرأ 
  .القرآن فال حرج، ولو دعا أو أثنى على هللا بما ھو أھلھ، فسبح وكبر وحمد ونحو ذلك فال حرج علیھ

 
 
 
 

 یة، وحكم االبتداء بالمروةمسافة السع
 
 
ٌیفعل ذلك سبعا، ذھابھ سعیة ورجوعھ سعیة] ٌ ٌذھابھ من الصفا إلى المروة سعیة، وإیابھ من المروة إلى الصفا سعیة، فیبتدئ بالصفا : أي]. ً

ًوینتھي بالمروة، ویقف على كل أربعا على أصح أقوال العلماء رحمة هللا علیھم، وھناك قول أنھ إذا فرغ من  الشوط األخیر ال یقف على ٍّ
المروة، والذي اختاره جمع من العلماء أنھ یقف ویدعو؛ ألن جابر بن عبد هللا رضي هللا عنھما ذكر أن النبي صلى هللا علیھ وسلم صنع على 

ًذھابھ شوطا ورجوعھ ویكون . ًالمروة مثل ما صنع على الصفا، حتى انتھى من سعیھ، فاختار جمع من العلماء أن یكون وقوفھ علیھا أربعا
والقائل بھذا توفي ولم . أن الذھاب والرجوع شوط واحد، فحینئٍذ یكون أربعة عشر مرة:  یرى- وھو قول ضعیف- ًشوطا، وكان بعض العلماء 

ن في أربعة لو حج أو اعتمر ما قال بقولھ ھذا؛ ألنھ لو حج واعتمر، ووجد المشقة التي تكو: یحج ولم یعتمر، حتى كان بعض أھل العلم یقول
لو بدأ : السنة أن یبدأ بالصفا، فإن قال قائل]. فإن بدأ بالمروة سقط الشوط األول: [قال رحمھ هللا تعالى. ًعشر شوطا لما قال بھذا القول

 صلى هللا علیھ بالمروة قبل الصفا، فھل یحتسب تلك السعیة أو ال یحتسبھا؟ فالجواب أنھ ال یحتسبھا، وال یجزیھ أن یبتدئ بالمروة؛ ألن النبي
بصیغة األمر، وھذا ھو الذي ) ابدءوا بما بدأ هللا بھ: (، وفي روایة للنسائي في السنن الكبرى)أبدأ بما بدأ هللا بھ: (وسلم ابتدأ بالصفا، وقال

َّعلیھ الُمعول؛ لقولھ علیھ الصالة والسالم  صلوات هللا وسالمھ علیھ، ، فھذا ھو منسكھ، وھذا الذي فعلھ بأبي ھو وأمي)خذوا عني مناسككم: (َ
  .أنھ ابتدأ بالصفا، فاجتمعت داللة الكتاب، وداللة السنة على أن البداءة تكون بالصفا، ولو ابتدأ بالمروة فإنھ یلغي ذلك الشوط وال یعتد بھ

 
 
 
 

 أفعال مسنونة حال السعي
 
 

في السعي بین الصفا والمروة، فیجوز : یعني) سن فیھ الطھارةوت: (قولھ]. وتسن فیھ الطھارة والستارة والمواالة: [قال رحمھ هللا تعالى
ًلإلنسان أن یسعى بین الصفا والمروة وھو محدث حتى ولو كان جنبا، ولو كانت المرأة حائضا فإنھ یصح سعیھا؛ ألن النبي صلى هللا علیھ  ً

ً، فلو كانت الطھارة شرطا في صحة السعي )ي بالبیتاصنعي ما یصنع الحاج غیر أال تطوف: (وسلم قال لـعائشة رضي هللا عنھا لما حاضت 
اصنعي ما یصنع الحاج غیر أال تطوفي بالبیت، وال تسعي بین الصفا والمروة، ولكنھ علیھ الصالة والسالم اقتصر على ذكر : لقال لھا

وتسن لھ : (ارة، كما قال المصنفوالسنة واألفضل الطھ. الطواف، فدل على أنھ یصح أن یسعى اإلنسان وعلیھ الحدث األصغر أو األكبر
ًأن األفضل واألكمل أن یكون اإلنسان على وضوء، والدلیل على ذلك أن النبي صلى هللا علیھ وسلم طاف بالبیت سبعا، : یعني) الطھارة
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تسن : لواٌوصلى ركعتي الطواف، ثم مضى لوجھھ ولم ُیذكر لھ حدث، فطاف بین الصفا والمروة، وسعى بینھما وھو على طھارة، فقا
الطھارة، فھي األفضل واألكمل، ومما یؤكد ھذا أنھ بین الصفا والمروة سیذكر هللا، واألفضل في ذكر هللا أن یكون اإلنسان على طھارة؛ 

، فدل على أن األفضل في حق ذاكر هللا عز وجل أن یكون )إني كنت على غیر طھارة فكرھت أن أذكر هللا: (لقولھ علیھ الصالة والسالم
: ستر العورة، أي: المراد بالستارة]. وتسن فیھ الطھارة والستارة: [قولھ: ستر العورة: ًثانیا.  طھارة، وأن ھذا أكمل وأعظم ألجر اإلنسانعلى

فلو أنھ سعى بین الصفا والمروة فانحل إزاره في زحام، أو نحو ذلك، فانكشفت عورتھ في شوط، . یسعى بین الصفا والمروة وقد ستر عورتھ
]. والمواالة: [قولھ: المواالة: ًثالثا. ًحو ذلك، فإنھ تجزیھ تلك السعیة، وال یعتبر ستر العورة شرطا لصحة السعي بین الصفا والمروةأو ن

والصورة الثانیة . أن یكون سعیھ عقب الطواف فیوالي بینھما، وھذه ھي السنة كما ذكرنا: الصورة األولى :المواالة تقع على صورتین
: منھم من قال: ًأن یكون سعیھ متوالیا، فال یفصل بین السعیة والسعیة، فإذا فصل بینھما فللعلماء قوالن: و الموضع الثاني للمواالةللمواالة، أ

َّالعبرة أن یطوف بھما كیفما كان، : وقال بعض العلماء). خذوا عني مناسككم: (ال یصح سعیھ؛ ألن النبي صلى هللا علیھ وسلم والى، وقال َّ َ
َّطوف ثالثة أشواط في ساعة، ثم تطوف أربعة أشواط في ساعة ثانیة أجزأه، واختلفوا في الفاصل، واألقوى أنھ ال یفصل بین السعي، َفإن ت ََّ ََ

  .وأنھ یوقعھ على ھدي رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم وسنتھ
 
 
 
 

 ماذا یفعل بعد السعي
 
 

ًإن كان متمتعا ال ھدي معھ فإنھ یقصر من شعره؛ ألن : أي]. ھ قصر من شعره وتحللًثم إن كان متمتعا ال ھدي مع: [قال رحمھ هللا تعالى
ندب أصحابھ، وأمرھم أن یفسخوا حجھم بعمرة فتحللوا، أمر من لم یسق الھدي أن یتحلل، وأن یجعلھا عمرة، (النبي صلى هللا علیھ وسلم 

ًأنذھب إلى منى ومذاكرنا تقطر منیا ! سول هللایا ر: الحل كلھ، قالوا: ُّأي الحل؟ قال! یا رسول هللا: فقالوا فأثبت علیھ الصالة والسالم ھذا -ً
، فرغب علیھ الصالة والسالم، وأكد في فسخ الحج بالعمرة، )لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الھدي، ولجعلتھا عمرة:  قال- الحكم

، وقال علیھ )قبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الھدي، ولجعلتھا عمرةلو است: (ًوجعلھ الزما ألصحابھ، وطیب خواطرھم بالقول فقال
فإذا . ، فأمر أصحابھ أن یتحللوا بعمرة) إني قلدت ھدیي ولبدت شعري، فال أحل حتى أنحر: (الصالة والسالم في اللفظ الثاني في الصحیح

ر كان اإلنسان لم یسق الھدي، وأراد أن یتمتع، فإنھ حینئٍذ یتحلل بعد انت َھائھ من السعي كما تحلل أصحاب النبي صلى هللا علیھ وسلم، وُیقصِّ
َشعره حتى یجعل فضیلة الحلق لحجھ، ھذا إذا كان الفاصل قصیرا◌، ولكن استحب جمع من العلماء أنھ یحلق؛ ألنھ بإمكانھ أن ینبت لھ  ً

َال شك لھ وجھ، وأما إذا قُصر الوقت فإن التقصیر أفضل، الشعر فیما بین عمرتھ وبین حجھ، فُیصیب الدعاء بالرحمة في الموضعین، وھذا 
ثم إذا كان : [قال رحمھ هللا تعالى. إنھ أفضل، فیقصر من شعره، ویترك الحالقة لتحللھ من حجھ: وكونھ یجعل الدعاء بالرحمة للحج قالوا

  .أنھ یتحلل بعد حجھ: یعني) وإال حل إذا حج: (قولھ]. ًمتمتعا ال ھدي معھ قصر من شعره وتحلل، وإال حل إذا حج
 
 
 
 

 وقت قطع التلبیة
 
 
فیھا مسائل تقدمت معنا، وبینا ھدي رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم فیھا وأحكامھا، ومن : التلبیة]. والمتمتع إذا شرع في الطواف قطع التلبیة]

: یكون بحج، وإما أن یكون بعمرة، فھناك موضعانمتى یقطع المحرم تلبیتھ؟ وجواب ھذا السؤال أنھ ال یخلو المحرم إما أن : مسائلھا
المعتمر یقطع : بالنسبة للمعتمر متى یقطع تلبیتھ؟ قال بعض العلماء: بالنسبة للحج، متى یقطع الحاج تلبیتھ؟ والموضع الثاني: الموضع األول

 أنھ كان إذا قدم من جھة المدینة، -د صحیحوالسن-تلبیتھ عند دخولھ للحرم، وقد جاء عن عبد هللا بن عمر بن الخطاب رضي هللا عنھما 
والقول األول للمالكیة، . عند ابتدائھ للطواف: أنھ یقطع تلبیتھ عند استالمھ للحجر، أي: والقول الثاني. واستقبل من جھة التنعیم قطع التلبیة

لھ بحدیث عبد هللا بن عمرو بن  ھذا القول احتجواوالقول الثاني اختاره الشافعیة والحنابلة، أن المعتمر یقطع تلبیتھ عند استالم الحجر، و
لم : (العاص رضي هللا عنھما في عمرة الجعرانة وھو أن النبي صلى هللا علیھ وسلم لما اعتمر من الجعرانة بعد انصرافھ من غزوة الطائف

أول األركان یلي إحرامھ ونیتھ إنما ھو الطواف فیھ دلیل على أن التلبیة تقطع عند استالم الحجر، وألن : ، قالوا)یزل یلبي حتى استلم الحجر
بالبیت، فشرع لھ أن یلبي حتى یبتدئ الطواف، وحینئٍذ یقطع التلبیة، وھذا ھو أصح أقوال العلماء؛ ألن السنة واضحة في داللتھا على 

تداء الطواف إن استلم الحجر، فیؤخر حتى من اعتمر یقطع التلبیة عند اب: وحینئٍذ نقول. صحتھ، أن المعتمر یقطع التلبیة عند استالم الحجر
وعلى ھذا لو حج، وكان قد نوى التمتع بعمرتھ، فحینئٍذ . یستلم الحجر، وأما إذا لم یستلم الحجر في طوافھ فعند استفتاحھ الطواف یقطع التلبیة

  .عند ابتدائھ للطواف أو عند استالمھ للحجر یقطع تلبیتھ لھذا األصل
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 األسئلة
 
 

...... 
 

 مكان استئناف السعي بعد قطعھ للصالة
 
 

إذا : ھل یأخذ السعي حكم الطواف، فیما إذا أقیمت الصالة وھو یسعى، من حیث االستئناف أو الرجوع إلى نفس المكان؟ الجواب: السؤال
اإلقامة إذا كان موضع أقیمت الصالة وھو في السعي فإنھ یقطع سعیھ، ثم یمضي للصالة ویصلي، وال یقطع السعي إال عند الفراغ من 

ًصالتھ قریبا؛ ألن ما شرع لحاجة یقدر بقدرھا، فال یقطع مباشرة، وإنما ینتظر حتى یفرغ من اإلقامة، ثم بعد ذلك إذا كان الموضع قریبا  ً
 الذي قطع یعید السعیة من أولھا؟ أو یبتدئ من الموضع: وعلى ھذا فلو قطع السعي فھل یعید الشوط، أي. قطع سعیھ ودخل في الصفوف

  .منھ؟ أصح األقوال أنھ یبتدئ من الموضع الذي قطع منھ، واألفضل واألكمل أنھ یعید السعیة من أولھا، وهللا تعالى أعلم
 
 
 
 

 وقت رفع الیدین حال الدعاء على الصفا والمروة
 
 

 التكبیر والتھلیل؟ أم یرفع إذا أراد الدعاء؟ علمنا أنھ یرفع یدیھ في الدعاء على الصفا والمروة، ولكن ھل یكون الرفع مع بدایة: السؤال
ھل كان تكبیره علیھ الصالة والسالم وتھلیلھ من أجل المسألة والدعاء؟ وھذا یرجحھ غیر واحد من : ھذه المسألة تنبني على قولنا: الجواب

على ھذا الوجھ یجعل : فقال بعض العلماء. الدعاءإنھ استفتح التكبیر والتھلیل من أجل الدعاء والمسألة، ولذلك جعلھ أثناء : العلماء، فقالوا
إن التكبیر من أجل الرقي على المكان النشز والعالي، فكبر صلوات هللا وسالمھ علیھ : والوجھ الثاني یقول. رفعھ للیدین من بدایة التكبیر

  .وھلل، ثم بعد ذلك دعا، فیكون الرفع عند الدعاء، واألول أقوى، وهللا تعالى أعلم
 
 
 
 
ِإن الصفا والمْروة مْن شعائر هللا: (حل قراءة قولھ تعالىم َّ ِ ِ ِ َّ ََّ َ َ ََ ََ ْ ِ) 
 
 

ِإن الصفا والمْروة مْن شعائر هللا : ھل یقرأ قولھ تعالى: السؤال َّ ِ ِ ِ َّ ََّ َ َ ََ ََ ْ : إذا دنى من الصفا فقط؟ أم كذلك إذا دنى من المروة؟ الجواب] 158:البقرة[ِ
 وال یكرر ذلك في بقیة األشواط وال یكرره عند المروة؛ ألن ھذا الذكر قصد منھ النبي صلى هللا علیھ وسلم المحفوظ أنھ إذا دنا من الصفا،

إنھ ذكر مقصود من النبي صلى هللا علیھ وسلم، من باب : ، فلما جعلھ للبداءة اقتصر على محلھ، فقالوا)أبدأ بما بدأ هللا بھ: (االستشھاد لقولھ
  . الكتاب، واالھتداء بھدي القرآن في تقدیم ما قدمھ هللا عز وجل وتأخیر ما أخره، وهللا تعالى أعلمالتنبیھ على مراعاة ترتیب

 
 
 
 

 حكم العجز عن استالم الحجر بعد ركعتي الطواف
 
 

 إلى الصفا؟ إذا لم یستطع المكلف أن یستلم الحجر األسود بعد الركعتین التي بعد الطواف ھل یشرع لھ أن یشیر إلیھ، أم ینصرف: السؤال
السنة أن یستلم، فإن عجز عن االستالم انصرف، وأما اإلشارة فال یحفظ فیھا دلیل یدل علیھا، وإنما ثبتت اإلشارة عن النبي صلى : الجواب

  .هللا علیھ وسلم داخل الطواف، وأما خارج الطواف فتحتاج إلى دلیل خاص، وال دلیل یدل علیھا، وهللا تعالى أعلم
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 ع اآلفاقي والمقیم بمكةحكم اضطبا
 
 

اختار جمع من العلماء أن الحكم یختص : ھل ھناك فرق بین أھل مكة وغیرھم في االضطباع والرمل والسعي بین العلمین؟ الجواب: السؤال
 فخصوا الحكم باآلفاقي، وأن المكي ال یكون علیھ رمل؛ ألن النبي صلى هللا علیھ وسلم إنما فعلھ ھو وأصحابھ وھم قادمون من المدینة،

إنھ لیس على المكي أن یرمل، ومن ھنا فرق النبي صلى هللا علیھ وسلم بین طوافھ األول وطوافھ الثاني، فلم یرمل : بصورة السبب، وقالوا
ى ھذا ًصلوات هللا وسالمھ علیھ في طواف اإلفاضة، وھذا یدل على أن من أقام بمكة ونزل بمكة أنھ ال یأخذ حكم من كان خارجا عنھا، وعل

ِإن سنة الرمل إنما ھي لمن قدم، وھكذا المكي إذا كان إحرامھ من خارج مكة، كأن یكون أتى المدینة فاعتمر منھا، فإنھ یأخذ حكم أھل : قالوا َ
  .المدینة، وحینئٍذ یرمل في طوافھ عند قدومھ، وهللا تعالى أعلم

 
 
 
 

  النزولالحالة التي یشرع فیھا التكبیر عند الصعود، والتسبیح عند
 
 

السنة الواردة عن : ھل التكبیر عند صعود الجبال، أو التسبیح عند ھبوط الوھاد خاص بالسفر أم ھو مطلق في كل مكان؟ الجواب: السؤال
 ھذا من ًالنبي صلى هللا علیھ وسلم التكبیر على النشز، والتسبیح إذا ھبط وادیا، والمحفوظ عن أھل العلم رحمة هللا علیھم أن الحكم عام، وأن

ًیستوي فیھ أن أكون مسافرا أو مقیما؛ ألن هللا ) سبحان الذي سخر لنا ھذا وما كنا لھ مقرنین: (دعاء المناسبات، كما أن قول دعاء الركوب ً
ُلتْستُووا على ظُھوره ثم تذكُروا نْعمة ربِّكم إذا اْستوْیتم علْیھ وتقولوا ُس: تعالى یقول ُ ُ ُ َُ َ َ َ ََ َ َ َ َ َِ ِ ِ َِ َ َْ َْ ِ ْ ُ َُّ َْبحان الذي سخر لنا ھذا ِ ََّ َ َ ََ َ َّ ً، فجعلھ ذكرا ]13:الزخرف[ِ

ًإنما أمروا بتسبیح هللا عز وجل، وتوحیده عند الركوب على الدواب اعترافا  عز وجل بوحدانیتھ وفضلھ، وعظیم منتھ : ًمطلقا، وقالوا
وفي حكم . ًال یختص بالسفر وإنما یكون دعاء مطلقا: یقولونوإحسانھ بعباده، وھذا أمر عام یستوي أن یكون في السفر وغیر السفر، ولذلك 

: ھذا جمیع ما یكون من وسائل النعم التي یسرھا هللا سبحانھ وتعالى من السیارات، والطائرات، والقطارات ونحوھا، إذا ركبھا اإلنسان قال
 الذكر عند الركوب على الدواب والبھائم من ذوات إلخ، فإذا كان هللا عز وجل قد شرع لنا أن نذكر ھذا... سبحان الذي سخر لنا ھذا

َّاألرواح، فإنھ خلیق بھذا الدعاء أن یكون في الجماد من باٍب أولى وأحرى، فسبحان من حركھ وصرفھ ودبره، وجعلھ یجري بقدرتھ سبحانھ  َ
ھ سبحانھ علینا؛ لعظیم نعمتھ، وجلیل فضلھ ومنتھ، فیثني العبد على هللا، وینزه هللا سبحانھ وتعالى، وھذا قلیل قلیل من كثیر یستوجب. وتعالى

  .تبارك هللا وھو أحسن الخالقین، وهللا تعالى أعلم
 
 
 
 

 كیفیة تحلل محلوق الشعر واألصلع
 
 

ال تحلل لھ، : من كان بال شعر فقد قال بعض العلماء: من كان بال شعر، أو كان محلوق الشعر، فكیف یصنع عند التحلل؟ الجواب: السؤال
واختار جمع من . لیس بمحل حلق، وال بمحل تقصیر: ال یلزمھ حلق وال تقصیر؛ ألن التكلیف شرطھ اإلمكان، وقد فات المحل، یعنيف

 أنھ إذا كان أصلع ال شعر لھ أنھ ُیمر الموس على رأسھ، وھذا من باب إبقاء الفعل مع فوات -ومنھم جمع من األئمة المتقدمین-العلماء 
لشرع طلب من المكلف التحلل، فیكون التحلل بالحلق أو التقصیر، فإذا فات الحلق والتقصیر بقیت صورة الفعل، كما الصورة، وذلك أن ا

: إن اإلنسان إذا طلب منھ الفعل وصورتھ، فإذا فات الفعل بقیت صورة الفعل التأسي واالقتداء، فاألفضل واألكمل أن یمر الموس، قالوا: قالوا
أما إذا كان محلوق الشعر فإنھ یمر الموس؛ ألنھ سینبت . ًيء من الشعر موجودا، خاصة إذا كان حدیث عھد بحالقةالحتمال أن یكون ھناك ش

  .شيء من الشعر، وسیكون فیھ فضلة الشعر، فیمر الموس، ویمضیھ حتى یحصل بھ التحلل، وهللا تعالى أعلم
 
 
 
 

 رفع المرأة صوتھا بالتلبیة
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ًالمرأة ال ترفع صوتھا بالتلبیة، وإنما تكون تلبیتھا سرا، فالنساء ال أذان لھن وال إقامة، : وتھا بالتلبیة؟ الجوابما حكم رفع المرأة ص: السؤال
ًفال تخضْعن بالقْول فیطمع الذي في قلبھ مرض وقلن قْوال: وال یشرع لھن الجھر؛ لما في أصواتھن من الفتنة، ولذلك قال تعالى َ َ َ َ َ ََ َ َ َ َ َ َ َ َْ ْ ُْ ٌْ ِ ِ ِِ َِّ ْ ً مْعُروفا ِ َ

: والحالة الثانیة. أال ترفع صوتھا إال من ضرورة وحاجة: الحالة األولى: القول المعروف على حالتین في المرأة: قال العلماء] 32:األحزاب[
ساء ال أال تتنغم وتتكسر في كالمھا، وإنما یكون كالمھا على الوجھ المعروف الذي ال یطمع معھ الذي في قلبھ مرض، وعلى ھذا فإن الن

یرفعن أصواتھن، ولم یحفظ عن رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم أنھ ألزم نساءه برفع أصواتھن، بل كان أمھات المؤمنین یلزمن الستر في 
 تتستر حتى في طوافھا، وكانت إذا - وھي أم المؤمنین الصالحة القانتة-أمور حجھن وعمرتھن، حتى كانت عائشة رضي هللا عنھا وأرضاھا 

َأن تطوف بالبیت ال تطوف إال باللیل، وإذا أرادت أن تطوف أوصت القائمین على البیت أن یطفئوا السُرج، ومضت في داخل طوافھا أرادت  ُّ
خیر للمرأة أال ترى : (ُحتى ال ترى رضي هللا عنھا وأرضاھا، وكل ھذا من تحریھا لمقصود الشرع، كما قالت فاطمة رضي هللا عنھا

إنھ لیس بفتنة یكابر بالمحسوس، فالمرأة والرجل جبلھما : والذي یقول. فسماع صوت المرأة ورؤیة شخصھا فتنة) جالالرجال وال یراھا الر
ًهللا عز وجل فطرة وغریزة بمیل كل منھما إلى اآلخر، سواء تكلمت أم خرجت وابتدئ، فالفتنة كل الفتنة في النساء، كما قال صلى هللا علیھ  ٍّ

، فمما نص علیھ العلماء أنھا ال ترفع صوتھا إال لحاجة وضرورة، ولذلك تجد ) نة أضر على الرجال من النساءما تركت بعدي فت: (وسلم
في الحدیث دلیل على مخاطبة األجنبیة لألجنبي عند الحاجة، ویقیدون ذلك بالحاجة، وھذا ھو المحفوظ والمذكور في كتب : العلماء یقولون

القوي على أن المرأة ال تتكلم أنھا في الصالة لو أخطأ اإلمام ال تفتح علیھ مع وجود الحاجة، وإنما تصفق، والدلیل . العلماء رحمة هللا علیھم
ً لو كان صوت المرأة مأذونا فیھ لفتحت، مع أنھ قد -رحمك هللا-فانظر ) إنما التسبیح للرجال والتصفیق للنساء: (فقال علیھ الصالة والسالم
ًأبدا، تقتصر على التصفیق حتى یعجز، وحینئٍذ یجوز لھن الفتح، وھذا كلھ یؤكد أن مقصود الشرع : الكالم، فقالواُیحتاج إلى أن تفتح لإلمام ب

أن تحفظ المرأة لسانھا، وأن تمتنع من مخاطبة الرجال، ولو قیل بجواز مخاطبة المرأة لألجنبي السترسل النساء في ذلك، ولرأیتھا تجلس مع 
إن العلماء أفتوا بأنھ یجوز كالم األجنبیة : بل تقول لك! ال دلیل على التحریم: یسأل الرجل الرجل، وتقول لكالرجل تسألھ عن حالھ، كما 

ففي ھذا فتح باب شر ال یخفى، فالمرأة ال تخاطب الرجال، وال یسمع الرجال كالمھا، وال بیانھا إال عند الضرورة والحاجة؛ ألنھ . لألجنبي
إنما التسبیح للرجال والتصفیق : (ن أعظم شعائر اإلسالم، ویحتاج إلى كالمھا، یقول علیھ الصالة والسالمإذا كان في الصالة التي ھي م

فالرجل یسبح، وذكر هللا أفضل وأكمل، ومع ذلك ! ، فعدل إلیھ عن ذكر هللا الذي فیھ القربة وفیھ الطاعة، فأین التصفیق من ذكر هللا؟) للنساء
ا فإنھا ال ترفع صوتھا بالتلبیة، والدلیل على أن المرأة ال ترفع صوتھا بالتلبیة أن األوامر التي جاءت برفع وعلى ھذ. ھي تعدل إلى التصفیق

أتاني جبریل فأمرني أن آمر أصحابي أن : (الصوت بالتلبیة، كما في الصحیح من حدیث جابر وغیره أن النبي صلى هللا علیھ وسلم قال
جمع صاحب، والمراد بھ الرجل دون األنثى، فال یشرع : ، واألصحاب)أصحابي: ( بالرجال لقولھ، وھذا خاص)یرفعوا أصواتھم بالتلبیة

  .ًللمرأة أن ترفع صوتھا بالتلبیة، وإنما تكون تلبیتھا سرا، وهللا تعالى أعلم
 
 
 
 

 التمتع والقران وخالف العلماء في أفضلیة أحدھما على اآلخر
 
 

أھل في ھذا الوادي المبارك، ! یا محمد: أتاني جبریل، وقال: (لنبي صلى هللا علیھ وسلم وھو قولھَّأشكل علي الجمع بین حدیث ا: السؤال
لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما سقت الھدي : (، فدل على أن هللا أمره بالقران، وبین قولھ صلى هللا علیھ وسلم)عمرة في حجة: وقل

جمع من العلماء على أن القران أفضل؛ ألن هللا تعالى اختاره لنبیھ من فوق سبع سماوات، ھذا الحدیث یحتج بھ : ؟ الجواب)ولجعلتھا عمرة
ھل القران من أول حجھ، أو طرأ علیھ؟ : واختلف العلماء. فاختار هللا لھ من فوق سبع سماوات أن یقرن: ًولم یحج إال حجة واحدة، قالوا

ًإنھ كان قارنا ابتداء : ومنھم من قال. ًكان مھال بعمرة ثم قرن: ومنھم من قال. ثم قرنًإنھ كان مفردا : منھم من قال: وذلك على ثالثة أقوال
النبي صلى هللا علیھ وسلم قرانھ علیھ الصالة والسالم، قال  وھذا ھو أصح األقوال؛ ألنھ قد ثبت عن خمسٍة وعشرین من أصحاب. ًوانتھاء

ننا إال صبیانا، لقد كنت تحت ناقة رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم یمسني لعابھا، ما تعدو: (أنس رضي هللا عنھ، كما في الروایة الصحیحة
ًلبیك عمرة وحجا: أسمعھ یقول ً، والسبب في ذلك أن أبا طلحة كان مع النبي صلى هللا علیھ وسلم قریبا من دابتھ، وكانت دابتھ تسامت دابة )ً

 من أقرب الناس إلى النبي صلى هللا علیھ وسلم، فالصحیح أنھ -و ربیب أبي طلحةوھ-النبي صلى هللا علیھ وسلم، وكان أنس رضي هللا عنھ 
ًكان قارنا ابتداء وانتھاء ً إن النبي : منھم من یقول: ، فللعلماء فیھ وجھان)لو استقبلت من أمري ما استدبرت: (وأما قولھ علیھ الصالة والسالم. ً

على أن التمتع أفضل؛ ألنھ كان على آخر األمرین، فدل على أن التمتع یعتبر أفضل من ًصلى هللا علیھ وسلم تمنى أن لو كان متمتعا، فدل 
إن النبي صلى هللا علیھ وسلم لما أمر أصحابھ بفسخ الحج بعمرة، أشكل على الصحابة ھذا؛ ألن الصحابة ألفوا أن : ومنھم من یقول. القران

 وكان من عادة أمھات المؤمنین أنھ إذا شق األمر على الصحابة دعونھ صلى هللا العمرة ال تقع في الحج، وكانوا یرونھا من أفجر الفجور،
علیھ وسلم أن یبتدئ بنفسھ، ولذلك لما دعاھم إلى الفطر تأخروا، فشرب علیھ الصالة والسالم من اللبن فشرب الصحابة وأفطروا، وفي یوم 

: ما لي آمر فال أطاع، فقالت لھ: (مؤمنین أم سلمة رضي هللا تعالى عنھا، قالًالحدیبیة لما دعاھم أن یتحللوا تلكئوا، ودخل مغضبا على أم ال
فأصبح اآلن تطییب ). ًادُع الحالق، فلما دعا الحالق وحلق رأسھ صلى هللا علیھ وسلم، قام بعضھم یحلق لبعض یكاد بعضھم یقتل بعضا

لو استقبلت من : (ً، فقال تطییبا لخواطرھم بالقول)  أحل حتى أنحرإني قلدت ھدیي، ولبدت شعري فال: (ًخواطرھم بالفعل مستحیال؛ ألنھ قال
ھذا یدل على اختیاره : ، ولذلك قال اإلمام أحمد رحمة هللا علیھ، وجمع من السلف) أمري ما استدبرت لما سقت الھدي ولجعلتھا عمرة

ھذا یدل على تفضیل التمتع، وأن أفضلیتھ : ً متمتعا، فقالواصلوات هللا وسالمھ علیھ وحبھ للتمتع، وأنھ لو استقبل من أمره ما استدبر لكان
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إن ھذا قالھ النبي صلى هللا علیھ وسلم لسبب، وال یعقل أن هللا تعالى : وأما األولون فقالوا. جاءت متأخرة، فحینئٍذ یدل على أفضلیة التمتع
من رجح القران فلھ وجھ من السنة، ومن رجح التمتع فلھ وجھ یختار لنبیھ إال األفضل واألكمل، والمسألة مشھورة والخالف فیھا مشھور، و

َّمن السنة، ال ُیثرُب على ھذا، وال ُیثرب على ھذا، ولكل وجھ، ولكل سلفھ من األئمة والعلماء األجالء، ولكن الممنوع أن یعتقد اإلنسان خطأ  ََّ َ
ًیستھجنھ، وربما یتقصده بالمناقشة، حتى إنھ ربما یصبح الحج جدال، غیره، فتجد طالب العلم إذا رجح القران یحتقر من یرجح التمتع، وتجده 

ًوأخذا وعطاء فیما ھو األفضل، وھذا ال ینبغي فاإلنسان إذا ترجح لھ دلیل، وعرف أن السنة فیھ، واعتقد ذلك ولھ سلف، ولھ وجھ من ھذا . ً
ب . ى ھدىالدلیل من كتاب هللا، وسنة النبي صلى هللا علیھ وسلم، فھو على خیر وعل َوكذلك أیضا إذا ترجح عند غیره غیر قولھ فال ُیثرِّ ً

علیھ، وال یعتقد ضاللھ، ما دام أنھ یقول بقول لھ وجھھ من كتاب هللا تعالى وسنة النبي صلى هللا علیھ وسلم، قال شیخ اإلسالم رحمھ هللا، في 
في المسائل، فیصلي بعضھم وراء بعض، ویترضى بعضھم على إنھم كانوا یختلفون، وتتباین أقوالھم : معرض الكالم عن خالف الصحابة

ًبعض، ویترحم بعضھم على بعض، فلم یكن خالفھم مفضیا إلى حصول الفتنة بینھم، وإنما ینبغي على المسلم أن یلتزم ھدي الكتاب والسنة، 
بي صلى هللا علیھ وسلم، فإن استبانت لھ السنة وأال یتعصب إذا تبین لھ الدلیل، وتبینت لھ الحجة، ویرجع إلى كتاب هللا تعالى وسنة الن

  .بترجیح شيء عمل بھ واعتقده، وأقنع الغیر إن أمكن إقناعھ، وإال بقي على ما یرى أنھ حق وصواب، وتعبد هللا بھ، وهللا تعالى أعلم
 
 
 
 

 تطیب المرأة قبل اإلحرام
 
 

: ساء، وذلك لمكان المشقة في التحرز من انتشار رائحة الطیب؟ الجوابالتطیب الذي یسبق اإلحرام، ھل ھو خاص بالرجال دون الن: السؤال
: أما بالنسبة للمرأة فطیبھا ما ظھر لونھ وخفي ریحھ، والرجال طیبھم ما ظھر ریحھ وخفي لونھ، ولذلك نھي الرجال عن الزعفران، وقالوا

 عند أھل العلم رحمة هللا علیھم، فإذا تطیبت المرأة باألطیاب وھذا ھو المنصوص علیھ. إنھ أكمل في خشونة الرجل، وأكمل في أنوثة المرأة
التي لھا رائحة خفیة، أو كانت محافظة وخشیت من طول نسكھا أنھا تتغیر علیھا الرائحة، فوضعت بعض الطیب مع المحافظة، وعدم فتنة 

 تحرم في ساعة، وبعد ساعة، أو - ما یقع اآلنمثل- لكن إذا كانت . غیرھا، فإنھ ال بأس بذلك، ونص العلماء على أنھ ال حرج في ھذا
ساعتین، أو ثالث، تدخل بین الرجال، وتخالط الرجال فال شك أنھم سیشمون طیبھا، ویكون حینئٍذ عدولھا عن التطیب أبلغ وأكمل، وهللا 

  .تعالى أعلم
 
 
 
 

 شعث المحرم والمقصود منھ
 
 

: ، أنھ ال یستحب للمحرم أن یغتسل عند شعثھ؟ وماذا عن تبدیل مالبسھ؟ الجوابً)غبراًإن عبادي أتوني شعثا : (ھل یفھم من الحدیث: السؤال
ًانظروا إلى عبادي أتوني شعثا غبرا(الحدیث القدسي  ال یستلزم عدم الغسل، فإن الشعث والغبرة تقع حتى ولو اغتسل اإلنسان، والسبب في ) ً

ِ اإلنسان اغتسل في حجھ فإنھ ال یؤثر ھذا في وصفھ بالشعث، وال یمنع أن یوصف ًأن الشعث یكون من السفر، ویكون نسبیا، فإذا كان: ھذا ِ َّ
بالغبرة؛ ألنھ إذا انتفت الغبرة عن شعره وعن بدنھ، ال شك أنھ إذا خالط الناس ومشى في عرفات سیصیبھ نوع من الشعث، ونوع من 

ِالغبرة، والدلیل على ذلك أن الصحابة رضوان هللا علیھم أثر عنھم  أنھم كانوا یغتسلون قبل زوال یوم عرفة، ولذلك كان ابن عمر رضي هللا ُ
ًشعثا غبرا من كل  انظروا لعبادي أتوني(إن الحدیث : عنھما ینزل في نمرة، ثم یغتسل عند الزوال، ویمضي لصالتھ، وقال بعض العلماء ً

ًا غبرا، أال ترى أنھ لو بلغ مكة، أو وصل إلیھا، یأتي وقد أنھكھ أنھم الغالب في حالھم أنھم یأتون شعث: الوصف األعم، یعني: المراد بھ) فج ً
ًأتوني شعثا غبرا: (مطلق اإلتیان، وقولھ: السفر وتغیرت معالمھ؟ فال یشترط في یوم عرفة بخصوصھ؛ ألن المراد بھ ال یستلزم یوم عرفة ) ً

تى ولو اغتسل، أال ترى أنھ تصیبھ الجنابة، وفي الحجاج من یجنب بعینھ، وإنما المراد بھ مطلق اإلتیان، والشعث والغبرة مصاحبان للحاج ح
ُوعلى ھذا فإن العلماء رحمھم هللا استحب بعضھم أن اإلنسان إذا أصابھ الشعث أال یزیلھ، . فیغتسل، فھذا كلھ ال ینفي وصفھم بالشعث والغبرة َ َّ

 یكون أبلغ في الذلة  عز وجل، وأبلغ في إظھار الفاقة  سبحانھ وكذلك إذا أصاب الشعث إحرامھ أو إزاره أو رداءه أنھ ال یغسلھ، حتى
ثم ذكر الرجل (تعالى عنھ  إنھ كلما كان على ھذه الحالة كلما كان أرجى لإلجابة، ففي حدیث أبي ھریرة رضي هللا: وتعالى والتواضع، وقالوا

یقول اإلمام ). حرام وملبسھ حرام، وغذي بالحرام، فأنى یستجاب لھ؟ومطعمھ ! یا رب! یا رب: یطیل السفر أشعث أغبر یمد یدیھ إلى السماء
، )أشعث أغبر: (إن النبي صلى هللا علیھ وسلم قصد أن یبین أبلغ حاالت التضرع التي ُیظن فیھا اإلجابة، فقال: ابن رجب علیھ رحمة هللا

سھ وزیھ؛ كان أرجى للقبول عند هللا عز وجل، كما قال علیھ الصالة ًإن اإلنسان كلما كان بعیدا عن الترفھ والتكبر على الناس في ملب: فقالوا
إطالة السفر، وقد جاء أن المسافر لھ : وأما األمر الثاني) . رب أشعث أغبر ذي طمرین مدفوع باألبواب لو أقسم على هللا ألبره: (والسالم

ٌإن هللا حیي كریم یستحي من : (ال صلى هللا علیھ وسلم في الحدیث، كما ق)یمد یدیھ إلى السماء: (ًكذلك أیضا قولھ. دعوة مستجابة كالمریض
أن اإلنسان یتكلف، : إن األفضل لموقفھ في عرفة أن یكون على الشعث والغبرة، لكن لیس معناه: ، فقالواً)عبده إذا رفع یدیھ أن یردھما صفرا
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، واالرتفاق بنعم هللا وطیباتھ التي أخرجھا للعباد، إنما المراد أن العلماء ویبالغ في ھذا، أو أن اإلنسان یترك نعم هللا علیھ بلبس الثیاب الطیبة
، ولیس معنى ذلك : قالوا  أنك تجده -كما یفعلھ بعض الناس-ًإن حصل ھذا اتفاقا لإلنسان فإنھ یترك شعثھ وغبره، حتى یكون أبلغ في الذلة 

 معھم شوش علیھم، وإذا جلس معھم آذاھم برائحتھ، فھذا لیس من اإلسالم في على رائحة نتنة، وعلى حالة تؤذي الناس وتضر بھم، إذا صلى
إن هللا جمیل : (شيء، إنما السنة أن یعتني اإلنسان بنفسھ، وللبدن على اإلنسان حق، وقد كان من ھدیھ علیھ الصالة والسالم أنھ یتطیب، وقال

فلیس المراد بھذا التقصد، بأن یذھب اإلنسان ویغبر نفسھ ویؤذي نفسھ . )إن هللا یحب أن یرى أثر نعمتھ على عبده: (وقال) یحب الجمال
ال، إنما المراد أن الوصف األعم للناس، أو الغالب للناس أنھم یأتون على ھذه الصفة، حتى لو اغتسلت یوم عرفة، .. حتى یأتي أشعث أغبر

خروج اإلنسان للدعاء والمسألة بین یدي هللا عز وجل، وهللا ومضیت إلى عرفة فإنك ال تأمن من الشعث بازدحام الناس، وبما یكون من 
  .تعالى أعلم

 
 
 
 

 رفع الصوت بالدعاء في السعي والطواف
 
 

َھل یرفع الحاج والمعتمر الصوت بالدعاء في السعي والطواف أم یسر بھ؟ وما ھو ھدي النبي صلى هللا علیھ وسلم في ذلك؟ : السؤال
َّأربعوا على أنفسكم، إنكم ال تدعون أصم ! أیھا الناس: (كون بین العبد وربھ، ولذلك قال علیھ الصالة والسالمالسنة في الدعاء أن ی: الجواب

، وهللا أقرب إلى العبد من حبل الورید، فال حاجة إلى رفع الصوت بالدعاء، وإشغال الناس والتشویش علیھم، خاصة في الطواف، ً)وال غائبا
ًاألدھى من ذلك واألمر أن یكون ھناك شخص یدعو جھرة، ثم الذین من ورائھ یرفعون أصواتھم، فھذا یؤذي والسعي بین الصفا والمروة، و ُّ

الناس ویشوش علیھم، حتى إن اإلنسان لربما لو دخل من أطراف الحرم لسمع صیاح ھؤالء وھذا كلھ لیس من السنة، فإذا كان والبد فیدعو 
بقي من بعده یدعو فیما بینھ  ، وال حاجة أن یرفعوا أصواتھم، فإذا احتیج إلى رفع صوت الداعيالرجل أمام الناس والبقیة یدعون في سرھم

وبین هللا إذا احتیج إلى ھذا، أما أن یصیح ووراءه الثالثون، واألربعون یصیحون یشوشون على المصلي والراكع والساجد، فھذا كلھ ال شك 
ُأن فیھ أذیة للناس، وأذیة الناس في ھذا المو ضع ال شك أنھا ال تخلو من إثم، وعلى ھذا فإنھ ال یسن، وال یشرع أن یرفع اإلنسان صوتھ على ً

ھذه الصفة التي تشوش على الناس وتؤذیھم، إنما یدعو اإلنسان فیما بینھ وبین هللا تعالى، وهللا عز وجل سمیع قریب مجیب، وال حاجة إلى 
 إال في -كما یقال-م یدعو ربھ ویسألھ، ولم یحفظ عنھ أنھ رفع صوتھ بالمسألة، وھذا وقد كان علیھ الصالة والسال. رفع الصوت بالدعاء

وتخصیص بعض األطواف بأدعیة . بعض المواضع المخصوصة، ولذلك لو جئت تتأمل ھدیھ علیھ الصالة والسالم لوجدتھ على ھذا
لصالة والسالم أنھ دعا، وأطلق في الدعاء والمسألة، ولم ًمخصوصة، ویكون دعاؤھا جھرا، كل ذلك مما ال أصل لھ، وقد كان عھده علیھ ا

ًیخص دعاء معینا لكل شوط، ولكل سعیة بین الصفا والمروة، فكل ذلك مما ال أصل لھ، ونص األئمة والعلماء على أنھ ال یشرع تخصیص  ً
لخامس، والسادس، والسابع، كل ذلك مما ال األطواف واألشواط بأدعیة مخصوصة، في الشوط األول، والشوط الثاني، والثالث، والرابع، وا

َأصل لھ، وإنما ُیقتصر على الدعاء فیما بین العبد وبین ربھ َ أن یدعو اإلنسان، وال یحتاج إلى أحد من الناس لیدعو لھ، فإنھ من : والسنة. ْ
نیا واآلخرة، وال حاجة أن یدعو أمامھ أعظم المصائب أن ال یعرف اإلنسان كیف یدعو ربھ وكیف یسألھ، فاإلنسان یسأل هللا من خیري الد

اإلنسان، أو یلقنھ الدعاء إنسان، فأنت أعلم بحاجتك، وأعلم بشدة فقرك إلى ربك، فاسألھ من خیر دینك ودنیاك وآخرتك، واسألھ صالح دینك، 
وأما . یري الدنیا واآلخرة للعبدًوصالحا ألھلك وذریتك، ورحمة لوالدیك، ونحو ذلك من األدعیة التي ھي من جوامع الدعاء، التي فیھا خ

ما یقول، وال یعلم ماذا یدعو بھ فال ینبغي ذلك، حتى إن بعض الناس یسمع األدعیة ویرددھا، وھو ال یدري  كونھ یدعو وراء إنسان ال یفقھ
على الطائفین، وال على المصلین، ًأن اإلنسان یدعو فیما بینھ وبین هللا تعالى، وال یشرع الدعاء جھرة، وال یشوش : ماذا یقال، والذي ینبغي

خاصة في صالتھم عند المقام بعد فراغھم من الطواف، ولو رأیت ذلك لوجدتھ، فإنك إذا فرغت من الطواف، ومر علیك الجمع وھم یدعون 
ینبغي للمسلم أن یكون ًویسألون ال تستطیع أن تخشع، وال تستطیع أن تعرف كیف تسأل هللا عز وجل، وھذا ال شك أن فیھ أذیة للطائفین، وال 

  .ًسببا في أذیة إخوانھ، وهللا تعالى أعلم
 
 
 
 

 وصایا ونصائح لطلبة العلم عند االمتحانات
 
 

نسأل هللا أن یعیننا على كل حال في الدنیا : كما تعلمون، فإن االمتحانات قد قرب موعدھا، فھال تفضلتم بوصیة في ذلك؟ الجواب: السؤال
ًفأوصي نفسي وإخواني بتقوى هللا عز وجل، ومن اتقى هللا تعالى جعل لھ من كل ھم فرجا، ومن كل ضیق : ولىأما الوصیة األ. واآلخرة

ًمخرجا، وأصلح لھ أمور دینھ ودنیاه، وانتھت أموره إلى خیر، وما خرج اإلنسان بشيء أحب إلى هللا تعالى، وال أكرم علیھ من تقواه 
َوتزودوا فإن خْیر الزاد التقوى :  إخالص العمل  عز وجل، قال تعالىسبحانھ؛ ألنھا قائمة على أساس الدین وھو َ َْ َّ َِّ َّ ََّ َ َ َِ أما الوصیة ]. 197:البقرة[ُ

فأوصي إخواني طالب العلم أن ینتبھوا للحقوق والواجبات، ومن أعظم ھذه الحقوق أن یكون ھمھم إرادة وجھ هللا عز وجل فیما : الثانیة
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ًاإلنسان لوجھ هللا تعالى، وما ینالھ من فضل الدنیا یجعلھ تبعا  لم ال یراد للدنیا، وإنما یراد لوجھ هللا تعالى، فیخلصیطلبون من العلم، فإن الع
حقوق النفس، فبعض طالب العلم یسھرون، ویحملون النفس ما ال تطیق، فتجده یسھر إلى ساعات متأخرة : ومن الحقوق الواجبة. ًال أساسا

َت معھا صالة الفجر، وكذلك أیضا ربما یصاب بالمرض، أو یضني جْسمھ، وقد قال علیھ الصالة والسالممن اللیل، لربما یفوِّ ِ َّإن الْمنبت ال : (ً َ
ًظھرا أبقى، وال أرضا قطع َّ، فكم من أناس حملوا أنفسھم ما ال تطیق فخرجت أجسامھم باألسقام واآلالم، ولم یظفروا بما یطلبون، فالذي )ً َ

ًفطالب العلم الموفق یجعل وقتا لنومھ، ) ًإن لنفسك علیك حقا: (ان أن یتقي هللا تعالى في نفسھ، فقد قال صلى هللا علیھ وسلمینبغي على اإلنس
ًووقتا لراحتھ، ووقتا الستجمامھ، ووقتا لمذاكرتھ ومراجعتھ، فإذا أعطى النفس حقوقھا فإنھا بإذن هللا تستجیب لھ، وتعینھ على الخیر الذي  ً ً

حقوق إخوانك من طالب العلم، فینبغي أال تجعل االختبار وسیلة للتنافس غیر المحمود، بل ینبغي علیك : ألمر الثالث الذي أوصي بھا. یطلبھ
أن تكون سمح النفس، منشرح الصدر، تحب إلخوانك مثلما تحب لنفسك، بل تحب لھم أكثر مما تحب لنفسك، فاالختبارات ھذه كما أنھا 

حان لآلخرة، فإیاك إیاك أن تدخل في قلبك كراھیة خیر إلخوانك، فإن جاءك أخوك یحتاج إلى إعانة، أو یحتاج إلى امتحان للدنیا ھي امت
شرح، أو یحتاج إلى مساعدة، أو سألك عن مسألة، أو تعلم أن ھذا شيء مھم یحتاج إلى التنبیھ نبھتھ علیھ، كل ذلك حتى تتعود اإلیثار، 

سك على محاسنھا، وتبتعد عن األمور التي تغضب هللا عز وجل والتي منھا الحسد، ومنھا كراھیة الخیر وتتعود مكارم األخالق، وتحمل نف
ویدل على ذلك كما ثبت في . ًللمسلمین، وكلما كان اإلنسان مستجمعا في نفسھ حب الخیر للعباد، كلما كان أقرب للفضل في الدنیا واآلخرة

وهللا ألنحین ھذا عن طریق المسلمین ال : ًأن رجال مر على غصن شوك بالطریق فقال(لم الحدیث الصحیح عن النبي صلى هللا علیھ وس
ألنحینھ : (ًإن غصن الشوك إذا جئت تقارنھ ببعض الحسنات، قد یكون یسیرا أمامھا، لكن الرجل قال). یؤذیھم، فزحزحھ فغفر هللا لھ ذنوبھ

ل، وال على رجلین، ولكن على أمة، فلما كان ھدفھ وباعثھ أنھ أشفق على ، فكانت حسنتھ لیست على رج)عن طریق المسلمین ال یؤذیھم
المسلمین؛ ألنھ ال یحب األذیة لھم، وال یحب اإلضرار بھم، كان ھذا ھو سبب المغفرة، إذ رحم المسلمین فرحمھ هللا، فلما كان في النفس ھذا 

فزحزحھ عن : ( وجل من رحمتھ ما لم یخطر لھ على بال، في روایة المعنى، وكان في النفس وفي القلب ھذا الشعور، كان لھ من هللا عز
فاإلنسان كلما كان نقي السریرة، سلیم الصدر نال الخیر، وأظھر هللا عز وجل سالمة صدره في ) . الطریق؛ فزحزحھ هللا بھ عن نار جھنم

-ِضل لھم، كلما حرمھ هللا من الفضل، ولذلك ُحرم الناس فلتات لسانھ، وتصرفاتھ، وأفعالھ، وكلما تعود كراھیة الخیر للناس، وكراھیة الف
ُر ما بقْوم حتى ُیغیُِّروا ما بأنفسھم : ً كثیرا من الخیر بسبب ما في القلوب، كما قال هللا تعالى-نسأل هللا السالمة ْإن هللا ال ُیغیِّ ِ َِ َُّ َ ِ ِ َِ َ ََ ََّ ٍ َ فإذا ]. 11:الرعد[َّ

ًاس، حریصا على نفعھم، سخي النفس، سمح النفس، یبذل ویعطي ویعین، تجده غدا أحرى بإمامة ًوجدت اإلنسان حریصا على حب الخیر للن ً
الناس، وداللتھم على الخیر، ونشر الخیر بینھم؛ ألنھ عود نفسھ على ما فیھ خیر دینھ ودنیاه وآخرتھ، فیحرص طالب العلم على أنھ یبذل 

ًوكذلك أیضا مما یوصى بھ . إلسالمیة الكریمة من اإلیثار والحب والتصافي والتوادالخیر إلخوانھ، وأنھ یعینھم، وتكون ھناك المعاني ا
ًأن یحافظوا على ذكر هللا عز وجل، فإن هللا عز وجل جعل تفریج الھم والغم مقرونا بذكره، فقال سبحانھ : طالب العلم في أیام االختبارات

ُأال بذكر هللا تطمئن القلوُب : وتعالى ُْ ُّْ ِ َِ ْ ََ ِ َّ ِ وتعب إال إذا ذكرت ربھا، والتجأت إلى هللا  فوهللا ال تزال القلوب في قلق وھم ونكد ونصب] 28:الرعد[ِ
خالقھا، فأثنت علیھ بما ھو أھلھ فمجدتھ وعظمتھ وذكرتھ، ومن ذكر هللا ذكره، ومن ذكره فال تخشى علیھ الضیعة، وال تخشى علیھ الفوات، 

َأال إن أْولیاء هللا ال خْوف علْیھم وال ُھم یْحزنون : ل تعالىوأمره إلى حسن العاقبة، وحسن المآل قا َ َ َ َ َُ َ َْ ْ ِ َ ٌ ِ َّ ِ ََّ َالذین آمنوا وكانوا یتقون ] * 62:یونس[َِ َ َ َ َُ ُ َُّ َ ِ َّ
 ، فأولیاء هللا الذین ھم على طاعتھ وعلى استقامة على دینھ یذكرونھ، خاصة في مواطن الشدة، فإن هللا یثبت قلوبھم، ویجعل]63:یونس[

فبعض من طالب العلم إذا جاءت أیام االختبارات یقصر في الصالة، فیتأخر عن الصالة مع الجماعة، وال یأتیھا إال عن . أمورھم إلى خیر
دبر، وربما إذا فرغ من الصالة قام على عجالة، فال یذكر هللا تعالى، وال یحافظ على السنة، وأشد ما تكون الحاجة إلى ذكر هللا في مواطن 

ب، فعود نفسك كلما ضاقت علیك أمور الدنیا، وكلما عظمت علیك ھمومھا وغمومھا أن تتعود على ذكر هللا تعالى، وتجعل صالتك الكر
َّفلْوال إذ جاءُھم بأُسنا تضرُعوا : وذكرك وإنابتك  عز وجل أكثر وأعظم في حال الشدة والبالء قال تعالى َ َ َ ََ َ َْ ْ ْ ِ ء فھال إذا جا: ، أي]43:األنعام[َ

ًیا أیھا الذین آمنوا إذا لقیتم فئة فاثُبتوا واذكُروا هللا كثیرا : البأس، وجاء الخطب كانت الضراعة، وقال تعالى ِ ِ ِ ِ َُّ َ ََ َّ ًُ ُ ُ ُْ ْ ََ َ َ َ َْ َ َ فاإلنسان یحرص ]. 45:األنفال[َِّ
ت، وشھودھا مع الجماعة، والمحافظة على أن یستدیم ذكر هللا عز وجل، وأیام االختبارات ینبغي أن تكون أحرى بالمحافظة على الصلوا

فإذا تعود طالب العلم أنھ إذا ضاق . ًعلى ذكر هللا عز وجل، والثناء على هللا سبحانھ وتعالى بما ھو أھلھ، وال تكون سببا لما ھو خالف ذلك
فمن كان قلیل الذكر  : لعكسعلیھ األمر حافظ على صلواتھ، وحافظ على ذكر ربھ؛ الستقامت لھ أمور دینھ ودنیاه وآخرتھ، والعكس با

 إذا أصابتھ نكبات الدنیا تشتت - والعیاذ با-هللا تعالى، یضیع الصلوات، ویتھاون بھا في مثل ھذه المواقف، فإنھ  تعالى، قلیل االلتجاء إلى
خرة وھو ذكر هللا تعالى، فینبغي على ِ؛ ألنھ ُحرم أساس فالحھ وصالحھ في الدنیا واآل-نسأل هللا تعالى السالمة والعافیة-أمره، وضاع حالھ 

ًوأذكر قصة ألحد الفضالء من الدعاة إلى هللا تعالى، أنھ دخل على رجل غني ثري في أمر ما من . طالب العلم أن یحرصوا على ھذا
ًاألمور، وكانت عنده مصیبة في مالھ، وھذا الرجل أوتي من المال شیئا كثیرا، فقال الة وھو یراجع معھ دخلت علیھ، فلما حضرت الص: ً

وكان . نرید أن نصلي: أي صالة؟ نسأل هللا السالمة والعافیة، قال: قال. نرید أن نصلي: قلت لھ: القضیة، وأذن المؤذن لصالة المغرب قال
ًرجال موفقا دیِّنا صالحا  ً ً كلمة واحدة حتى نصلي، ال یمكن أن أقول لك :  وھو من الدعاة، فقال للرجل-أحسبھ كذلك وال أزكیھ على هللا تعالى-ً

ٌأبدا، لن یكون شيء حتى تصلي: فقال لھ. ًأي صالة؟ نرید أوال أن تحل لنا ھذا األمر، ثم نرجع إلى الصالة: ٌفإذا صلینا یكون خیر، فقال ً .
نغمس في المال من  مشغول في دنیاه، مشغول في مالھ، رجل م- نسأل هللا السالمة والعافیة-وهللا قام معي وھو ال یعرف كیف یتوضأ : قال

فعلمتھ :  قال-نسأل هللا السالمة والعافیة- فنزل، فإذا بھ یتعلم كیف یتوضأ، وعمره فوق الخمسین سنة : قال. أخمص قدمیھ إلى شعر رأسھ
وهللا : الفلما صلینا فإذا بالوجھ غیر الوجھ، وإذا بالنفس غیر النفس، ق: الوضوء، فذكر هللا عز وجل، ونزل معي إلى المسجد فصلى، قال

انتظرت وانتظرت أن یخرج، حتى : ٌخرجت خارج المسجد أنتظره یخرج، وإذا بالرجل جالس یذكر هللا عز وجل، فعجبت من أمره، قال
لقد وجدت : قال! یا فالن: فدخلت علیھ فقلت: یقول. إنني استعجلت في أذكاري أنتظره أن یخرج فما خرج، وإذا بالرجل یجلس، حتى مللت

فیجلس وأجلس معھ نذكر هللا عز وجل، ونتذاكر ما فیھ : قال. تھا في عمري، ال یمكن أن أخرج من المسجد حتى أصلي العشاءراحة ما وجد
ًغدا : ًالخیر، ومن كلمة إلى كلمة حتى أذن المؤذن لصالة العشاء، وأقیمت صالة العشاء فصلى معي العشاء، ورجع إلى بیتھ منشرحا، وقال
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قضى اللیل كلھ وھو یصلي، ویذكر هللا ! ماذا فعلتم بفالن؟: فلما اتصلت علیھ من الغد إذا بزوجتھ تقول: قال.  العصرتأتیني إن شاء هللا بعد
شعرت بسعادة ما : ًما عدت أرید حال لمشكلتي، فذكر هللا عز وجل ھو ما كنت أبحث عنھ، یقول: شعرت بسعادة، ویقول: عز وجل، ویقول

سبحان هللا العظیم، مضیت إلیھ بعد العصر، وإذا بفترة : یقول ھذا الداعیة. ثرائي، ما وجدتھا فیما أنا فیھوجدتھا في مالي، ما وجدتھا في 
ًقلیلة جلسنا فیھا فحلت المشكلة، وانتھى األمر الذي كان عائقا لھ، وھو یحسب لھ الحسابات التي ال تنتھي، ولكن بذكر هللا تعالى حلت 

ان هللا تعالى معھ، ولو جلسنا نتذاكر في مثل ھذا فإنھ كثیر من قلیل مما یقع، فإن هللا سبحانھ وتعالى مع مشكلتھ، ومن كان مع هللا تعالى ك
نسأل هللا العظیم رب العرش الكریم بأسمائھ الحسنى وصفاتھ العلى ووجھھ الكریم أن یذیقنا . عبده، وإذا ذكر العبد ربھ كان هللا تعالى معھ

 .إلنابة إلى وجھھ، إنھ ولي ذلك والقادر علیھحالوة ذكره، ولذة مناجاتھ وا
 
 
 
 

 [1[ باب صفة الحج والعمرة -شرح زاد المستقنع 
ما من عبادة إال ولھا صفة وكیفیة، قد تكفل هللا سبحانھ ببیانھا، أو بینھا رسولھ صلى هللا علیھ وسلم، والركن الخامس من أركان اإلسالم وھو 

ًویشرع للحاج بعد وصولھ إلى مكة المبیت بمنى یوم الثامن، وذلك استعدادا للوقوف بعرفة یوم . اءصفة كمال، وصفة إجز: الحج لھ صفتان
  .التاسع، فالوقوف بعرفة ھو أعظم ركن من أركان الحج، إذ تتوقف علیھ صحة الحج من عدمھ

 بیان أقسام صفة الحج والعمرة
 
 

فیقول : أما بعد. والسالم على أشرف األنبیاء والمرسلین، وعلى آلھ وصحبھ أجمعینبسم هللا الرحمن الرحیم الحمد  رب العالمین، والصالة 
صفة الشيء حلیتھ، وما یتمیز بھ عن غیره، وتكون األوصاف بالشيء حسیة وتكون معنویة، ] باب صفة الحج والعمرة: [المصنف رحمھ هللا

بیان ھدي رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم في حجھ وعمرتھ، ومن : أي) صفة الحج والعمرة: (قولھ. وقد تقدم بیان ذلك في تعریف الطھارة
عادة الفقھاء والعلماء رحمھم هللا أنھم یبتدئون ببیان صفة العبادة على سبیل العموم، فیذكرون ما یلزم وما ال یلزم، ثم بعد ذلك یبینون ما ھو 

والقسم . یصطلح العلماء على تسمیتھ بصفة اإلجزاء: القسم األول: نالزم وواجب على المكلف، ولذلك تنقسم الصفات في العبادة إلى قسمی
أما المراد بصفة الكمال فھي . ّفإذا بین العلماء صفة الحج فإنھم یذكرون صفة الكمال ثم یتبعونھا بصفة اإلجزاء. صفة الكمال: یسمونھ: الثاني

 وحینئٍذ یكون في ھذه الصفة ما ھو ركن وما ھو واجب وما ھو سنة، ثم أن یذكر الھدي الكامل لرسول هللا صلى هللا علیھ وسلم في العبادة،
أنك : لماذا یقسمون الصفات إلى ھذین القسمین؟ السبب في ھذا. بعد ذلك یذكرون صفة اإلجزاء التي یقتصر فیھا على بیان الواجب والالزم

غیرك، فإنك تحتاج إلى معرفة صفة العبادة من حیث ھي، ثم بعد ذلك ًإذا قرأت كتابا في الفقھ، أو أردت أن تتعلم الفقھ؛ لكي تعمل بھ وتعلم 
ًتعرف ما الذي یعد تركھ إثما وما الذي ال یعد تركھ إثما، فتعرف ما ھو الزم وما ھو غیر الزم، فالالزم یعبرون عنھ باألركان والواجبات،  ً

ألیس : والسؤال. باب أركان الحج وواجباتھ: حج، وسیأتیك بعدھاباب صفة ال: وغیر الالزم یعبرون عنھ بالصفة العامة، فھو اآلن یقول لك
أن األفضل أن تبدأ بصفة الكمال : األولى أن نبدأ بصفة اإلجزاء التي فیھا األركان والواجبات، أم أن األولى أن نبدأ بصفة الكمال؟ الجواب

ً ذكرت صفة اإلجزاء أوال، ثم جئت تذكر صفة الكمال فإنك ھذا یجب وھذا ال یجب، أما لو: فتذكر صفة العبادة كاملة، ثم بعد ذلك تقول
: ًتحتاج إلى تكرار، ولذلك منھج الفقھاء والعلماء أنھم یذكرون صفة الكمال أوال ثم صفة اإلجزاء بعدھا، انظر إلى كتاب الوضوء فھم ذكروا

 صفة غسل النبي صلى هللا علیھ وسلم: ب الغسل ذكرواكذلك في با. والواجب كذا وكذا وكذا: صفة الوضوء كاملة، ثم بعد أن انتھوا قالوا
كذلك . والواجب من ذلك النیة، وتعمیم بدنھ بالماء، والمضمضة واالستنشاق: كاملة كما في حدیث میمونة وعائشة رضي هللا عنھما، ثم قالوا

والواجب : تمر، وبعد أن ینتھوا من ذلك كلھ یقولونًأیضا ھنا في الحج یذكرون الصفة الكاملة للحج، فیذكرون ما یفعلھ الحاج وما یفعلھ المع
ُوما ھو واجب بحیث لو ترك ال تبطل .. ُما ھو ركن بحیث لو ترك بطلت العبادة.. كذا وكذا وكذا، ویبینون ما ھو ركن وما ھو واجب

 في بعض العبادات، كالصالة إذا تعمد العبادة، ولكنھ یجبر إذا كان من جنس العبادات التي تجبر فیھا الواجبات، أو یحكم ببطالن العبادة
وعلى ھذا سیذكر المصنف رحمھ هللا صفة الحج والعمرة الكاملة، ویبین في ھذه الصفة األفعال واألقوال التي یفعلھا الحاج . الترك للواجب

ًیا ومقتدیا بالنبي صلى هللا علیھ والمعتمر، ونحن بحاجة إلى ھذه الصفة الكاملة؛ ألن من أوقع حجھ وعمرتھ على أكمل الصفات وأتمھا، مؤتس ً
 ...... .أن یتقبل هللا حجھ، وأن یتقبل عمرتھ، وأن یشكر سعیھ وما كان من عملھ وسلم كان أحرى

 
 صفة ومكان إحرام المتمتع وأھل مكة ووقت ابتدائھ

 
 
من ) یسن للمحلین اإلحرام بالحج من مكة (:أي]. یسن للمحلین بمكة اإلحرام بالحج یوم الترویة قبل الزوال منھا ویجزئ من بقیة الحرم]

نسك الحج بالنسبة للمتمتع؛ ألن القارن والمفرد : عادة العلماء رحمة هللا علیھم أنھم إذا ابتدءوا صفة الحج أنھم یذكرون ابتداء النسك، أعني
ٍزمھ، أما الذي ھو حاج وباق على إحرامھ كل منھما باق على إحرامھ، ولكن الذي فصل عمرتھ عن حجھ بالتمتع یحتاج إلى بیان ما الذي یل

ًمفردا أو قارنا فال یزال في نسكھ، وال یزال في إحرامھ، ولذلك یبتدئ صفة الحج بذكر متى ومن أین یحرم من كان متمتعا؟ ألن الحاج على  ً ً
ًإما أن یكون مفردا، وإما أن یكون قارنا، وإما أن یكون متمتعا، فأما المفرد وا: ثالثة أنواع ً لقارن فإنھ إذا قدم إلى مكة وطاف وبقي بھا إلى ً

ًیوم عرفة فال إشكال، أو إلى یوم الترویة فال إشكال، فإنھ یمضي إلى منى مباشرة، وھكذا بالنسبة للقارن؛ ألنھ الزال كل منھما متلبسا 
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إن السنة أن یحرم من مكة، جاء : سكھ؟ فقالبالنسك، ولكن اإلشكال في ھذا المتمتع الذي أدى عمرتھ وبقي بمكة، فإنھ محل فكیف یدخل في ن
عن أصاحب النبي صلى هللا علیھ وسلم أنھم أحرموا من مكة حینما تحللوا وأرادوا أن یدخلوا في نسك حجھم، فلما كان الیوم الثامن أحرموا 

إنھ یحرم من : وقال بعضھم. ان من مكةإنھ یحرم من أي مك: قال بعض أھل العلم رحمة هللا علیھم: بالحج، وللعلماء في ھذه المسألة وجھان
أنھ یحرم من منزلھ، أو من أي موضع من داخل مكة قبل أن یصل : مذھب جمھور العلماء: والصحیح. من داخل المسجد الحرام: الحرم، أي

إن :  منى، قالواورخص بعض العلماء أن یؤخر إحرامھ إلى منى، وفي النفس منھ شيء، والذین رخصوا في تأخیر اإلحرام إلى. إلى منى
وھذا ال یخلو من نظر، فإن األصل یقتضي أن من أراد المضي . النبي صلى هللا علیھ وسلم لم یأمر أصحابھ أن یحرموا قبل الخروج إلى منى

والذھاب إلى نسك حجھ یقتضي أن یكون من موضعھ، وبناء على ذلك فإنھ إذا ذھب إلى منى فإنھ ذاھب وقاصد لحجھ، وبین مكة ومنى 
سافة، خاصة في القدیم فإنھ كان ھناك مسافة تفصل مكة عن منى، ولذلك أشبھ بالرجل الذي یرید اإلحرام من موضع من البلد، فإن األولى م

فعلى ھذا القول الثاني في أن البلد كلھ . البلد كلھ بمثابة الموضع الواحد: وقال بعض العلماء. واألحرى لھ أن یحرم من مسكنھ الذي نوى منھ
ولكن الذي تطمئن إلیھ النفس أن یحرم من نفس مكة إلحرام الصحابة من . ابة الموضع الواحد، فإنھم یرون أن لھ أن یؤخر إلى منىبمث

: وقولھ. ًاألبطح، وھذا ھو األولى واألحرى؛ لما فیھ من زیادة العبادة، ولما فیھ من االحتیاط لھا، وكل منھما مندوب إلیھ ومطلوب شرعا
ًل من كان متمتعا ویشمل أھل مكة، فأھل مكة إذا أرادوا الحج فإنھم یكونون محلین في داخل مكة، ولذلك یمضون من مكة، یشم) المحلین(

أن السنة واألفضل واألكمل أن یقع : أي) یوم الترویة قبل الزوال منھا: (قولھ. ًفاألفضل لھم أن یحرموا من بیوتھم إعماال لألصل كما ذكرنا
؛ وذلك ألن النبي صلى هللا علیھ وسلم صلى فرض الظھر والعصر من الیوم الثامن الذي ھو یوم الترویة بمنى، وصلى إحرامھم قبل الزوال

على العموم . یوم عرفة، وإن كان بعض العلماء یرى أن عشیة عرفة لما بعد: المغرب والعشاء والفجر وھما محسوبان من التاسع، أعني
، وإذا كانت السنة أن یصلي الظھر والعصر والمغرب والعشاء والفجر بمنى فالعبرة بوقت ھذه فالسنة أن یصلي الخمسة الفروض بمنى
یحرم للنسك قبل الزوال، حتى إذا زالت الشمس ودخل وقت الظھر وھو بمنى، أمكنھ أن یصیب . العبادة، فالبد وأن یكون فعلھ للظھر بمنى

وسمي یوم الترویة بھذا االسم ؛ ألنھم كانوا . ھ ھدي رسول هللا صلى هللا علیھ وسلمالسنة فیصلي مع اإلمام، وھذا ھو األفضل واألكمل؛ ألن
ًیحملون فیھ الماء إلى عرفة من أجل ريِّ الحجاج؛ ألن الناس كانوا في القدیم كثیرین، وكان الماء قلیال، فیحتاجون إلى أن یحتاطوا للحجاج 

یوم الترویة من أجل ھذا، فإذا أحرم یكون إحرامھ منھا، والضمیر في : فیھ الماء، ویسمىبتھیئة الماء قبل یوم عرفة، فالیوم الثامن یھیئون 
یكون اإلحرام قبل الزوال على وجھ یدرك بھ صالة الظھر : ًأوال. مكانیة: زمانیة، ومنھا: عائد إلى مكة، فدل على أن السنن منھا) منھا(

.  إلى منى وھو حاج؛ حتى یكون أدعى إلصابة السنة، ولما فیھ من االحتیاط كما ذكرنایكون اإلحرام من مكة كما ذكرنا، فیخرج: ًثانیا. بمنى
: إنھ ال یحرم إال من المسجد، أي: یجزئ إحرامھ من أي موضع من الحرم، وھذا فیھ رد على من قال: أي) ویجزئ من بقیة الحرم: (قولھ

حرى من بیتھ؛ ألن نیتھ أن ال یخرج من بیتھ إال وھو محرم؛ لما فیھ من مسجد مكة، والصحیح أنھ یحرم من أي موضع من الحرم، ولكن یت
 ...... .من االحتیاط

 
 مشروعیة المبیت بمنى في یوم الترویة

 
 

؛ ألن النبي صلى هللا علیھ وسلم وأصحابھ رضي هللا عنھم وأرضاھم باتوا ) ویبیت بمنى: (قولھ] ویبیت بمنى: [قال المصنف رحمھ هللا
صالة الظھر یوم الترویة للحاج : قال بعض العلماء. فروض الخمسة التي ذكرنا، وھذه سنة یثاب فاعلھا وال یعاقب تاركھابمنى، فصلوا ال

: ًوھذا على القول بأن مضاعفة الصالة تختص بالمسجد نفسھ، فالجمھور خالفا للشافعیة یقولون. بمنى أفضل من صالتھ في المسجد الحرام
ألنھ اتباع لسنة النبي صلى هللا علیھ وسلم؛ ألنھ :  للحاج بمنى أفضل من صالتھا في المسجد الحرام، لماذا؟ قالواإن صالة الظھر یوم الترویة

إذا صلى الظھر بمنى تأسى بالنبي صلى هللا علیھ وسلم، وفي االقتداء بالرسول صلى هللا علیھ وسلم والتأسي بھ علیھ الصالة والسالم أعظم 
 ...... .األجر والثواب

 
 السیر إلى عرفات بعد طلوع الشمس والدخول إلیھا بعد الزوال

 
 
: في صبیحة یوم عرفة یذھب إلى عرفة، ولذلك قال أنس رضي هللا عنھ: أي) فإذا طلعت الشمس: (قولھ] فإذا طلعت الشمس سار إلى عرفة]
أن یغدو بعد صالة : ، فالسنة)م یعب أحد منا على اآلخرغدونا مع رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم، فمنا المھل ومنا المكبر ومنا الملبي، فل(

أن یسلك طریق ضب الذي یكون من أسفل الجمرات من عند جمرة العقبة، ثم إذا مضى منھ إلى عرفات : الفجر من منى إلى عرفات، والسنة
نى بعد أن صلى الفجر بمسجد الخیف، یأتي طریق المأزمین الذي ھو طریق الجبال عن یساره؛ ألن النبي صلى هللا علیھ وسلم خرج من م

ًثم لما صلى الفجر مضى علیھ الصالة والسالم وغدا إلى عرفات، وكان من ھدیھ علیھ الصالة والسالم أن یمضي إلى عرفات راكبا، فلما 
َھو الموضع الذي بین حدود الحرم وبین وادي ُعرنة، فأنت إذ: سلك ھذا الطریق وھو طریق ضب نزل بنمرة، ونمرة َ ا قدمت من جھة منى َ

أعالم الحرم التي ھي نھایة حدود الحرم، بعد أعالم الحرم یقابلك منبسط من األرض فسیح یقرب من نصف  ترید دخول عرفات، فإنھ تقابلك
َكیلو، ویتقاصر ویضیق على حسب الوادي، ثم بعد ذلك یقابلك وادي ُعرنة، ثم أرض عرفة َ ن جاء فكان من ھدیھ علیھ الصالة والسالم أ. َ

ًفضربت لھ قبة بنمرة، وكانوا ال یشكون أنھ سیبقى في حدود الحرم؛ ألن قریشا في الجاھلیة كانوا یقولون نحن أھل الحرم وال نخرج من : ُّ
َثم أفیُضوا مْن حْیث أفاض ال: الحرم، فكانوا یبقون في داخل حدود مكة، ویتمیزون عن الناس، وھذا ھو الذي وردت فیھ اآلیة ََ َ َ ُُ ِ ِ َّناُس َّ

إنھم الحمس وأھل الحرم، وھذا من مختلقات الجاھلیة، وھي من مسائل الجاھلیة التي خالفوا فیھا دین الحنیفیة، : فكانوا یقولون] 199:البقرة[
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إال بعد السنة أن ال یدخل إلى عرفات : التي كانت علیھا ملة إبراھیم علیھ السالم، فنزل علیھ الصالة والسالم بنمرة، ولذلك قال العلماء
وسلم لم یمض إلى عرفات مباشرة، وإنما نزل في ھذا المنبسط من األرض وبقي فیھ إلى قرب زوال  الزوال، لماذا؟ ألن النبي صلى هللا علیھ

أن األفضل واألكمل أن ینزل الحاج قبل عرفة : الشمس، فلما زالت الشمس ركب ناقتھ القصواء صلوات ربي وسالمھ علیھ، وھذا یستفاد منھ
ن أمكنھ ذلك وتیسر لھ، خاصة إذا كان من طالب العلم وأھل العلم، فاألفضل لھ أن یتحرى ھذه السنة، في أن یكون دخولھ لعرفات بعد إ

، فتراھم ینزلون في  الزوال، فیبقى في ھذا الموضع، وال زال بعض طالب العلم وبعض المشایخ یتحرون ھذه السنة إلى یومنا ھذا والحمد 
ا زالت الشمس مضوا إلى عرفات، وكان عبد هللا بن عمر رضي هللا عنھ یفعلھ، وإذا زالت الشمس مضى إلى المسجد وصلى نمرة حتى إذ

أنھ یمضي بعد صالة الفجر، ویكون نزولھ دون عرفة، ویكون دخولھ إلى عرفة بعد : على الصفة التي سیذكرھا المصنف رحمھ هللا، الشاھد
 ...... .الزوال

 
 رفة وحدودھاحكم الوقوف بع

 
 
: وھو الوادي؛ ألن النبي صلى هللا علیھ وسلم قال) إال بطن عرنة(كل عرفة موقف : أي) وكلھا موقف) :قولھ]. وكلھا موقف إال بطن عرنة]
فكان من ھدیھ علیھ الصالة والسالم أنھ لما زالت الشمس مضى على ناقتھ القصواء، وخطب الناس من بطن ) ارتفعوا عن بطن عرنة(

ّادي، فخطب الناس بشعائر اإلسالم خطبتھ المشھورة التي أحل فیھا الحالل وحرم فیھا الحرام، وبین فیھا شرائع اإلسالم، وأوضح الحقوق الو
صلوات هللا وسالمھ علیھ، ودعا إلى أدائھا، وحرم المحارم وحذر منھا صلوات هللا وسالمھ علیھ، فكان من ھدیھ أنھ وقف ببطن عرنة 

إن الموقف یبتدئ من : إن بطن عرنة من عرفة، ولكنھ لیس بموضع للموقف، ومن ھنا قال بعض العلماء:  قال بعض العلماءللخطبة، ولذلك
بعد الصالة؛ ألن النبي صلى هللا علیھ وسلم خطب من بطن الوادي ثم نزل فصلى علیھ الصالة والسالم، ثم مضى إلى الموقف، ولذلك 

 قبل الزوال، فإذا زالت الشمس مضى إلى المسجد وصلى مع -في نمرة- أن ینزل دون عرفة : حو اآلتياستفادوا من ھذا أن السنة على الن
اإلمام، ثم بعد ذلك یبتدئ موقفھ بعد انتھاء الصالة، وعرفة كلھا موقف إال بطن عرنة، فمن كان في بطن الوادي أو كان بنمرة ما بین الوادي 

 ...... . لم یدخل إلى حدود عرفةوما بین حدود الحرم، فإنھ ال یصح حجھ إذا
 

 مشروعیة الجمع یوم عرفة بین الظھر والعصر وحكمتھ
 
 
القسم : ، وھذا الجمع جمع تقدیم؛ والجمع ینقسم إلى قسمین)ویسن أن یجمع بین الظھر والعصر: (قولھ] ویسن أن یجمع بین الظھر والعصر]

ولى، سواء كان الظھر مع العصر، أو المغرب مع العشاء، فیصلي العصر في أن یصلي الثانیة في وقت األ: جمع التقدیم وضابطھ: األول
ًوقت الظھر، فیبدأ بالظھر أوال ثم العصر ثانیا وكذلك المغرب والعشاء، فیصلي العشاء في وقت المغرب، فیبدأ بصالة المغرب ثم یقیم . ً

إلى وقت  أن یصلي األولى في وقت الثانیة، فیؤخر الظھر: بطھجمع التأخیر وضا: القسم الثاني. جمع تقدیم: ویصلي العشاء، فھذا یسمى
العصر، ویؤخر المغرب إلى وقت العشاء، وال یتأتى ذلك منھ إال بالنیة، فیكون في خالل وقت األولى وھي الظھر ووقت األولى وھي 

 ینو الجمع حتى مضى وقت صالة المغرب، ًالمغرب بالنسبة للعشاءین ناویا الجمع، فلو كان على سفر ونسي وسھا عن صالة المغرب، ولم
ولذلك . ًثم دخل وقت العشاء فتذكر، فحینئٍذ یصلي المغرب أوال لكن بنیة القضاء ال بنیة الجمع؛ ألنھ قد فاتھ وقت المغرب وھو لم ینو الجمع

 وسلم قدم العصر إلى وقت الظھر، الجمع یكون جمع تقدیم وجمع تأخیر، وھنا الجمع في یوم عرفة جمع تقدیم؛ ألن النبي صلى هللا علیھ
التفرغ لما ھو أھم وأعظم وھو ذكر هللا عز وجل والثناء علیھ بتوحیده ومسألتھ من : وھذا الجمع حكمتھ كما ذكر العلماء رحمة هللا علیھم

) الحج عرفة: (ة وقالواسع فضلھ؛ وذلك ألن ھذا الموقف وھو موقف عرفة موقف عظیم، ولذلك جعل النبي صلى هللا علیھ وسلم الحج عرف
ً؛ تعظیما لھذا الموقف، فنظرا لھذا ھیئت األسباب لیفرغ وقتھ للذكر ویفرغھ للعبادة، إلى درجة أن الصالة التي ھي من أعظم األمور بعد  ً

 ...... .الشھادتین وأجلھا قدمت عن وقتھا؛ حتى یتفرغ في وقت الثانیة لذكر هللا عز وجل وسؤالھ من فضلھ
 

 ً عند جبل الرحمة مستقبل الصخرات راكباسنیة الوقوف
 
 
ً؛ ألن النبي صلى هللا علیھ وسلم وقف على ناقتھ القصواء، یقف راكبا ً)ویقف راكبا: (الشیخ]. ًویقف راكبا عند الصخرات وجبل الرحمة]

ًوقوفا اعتباریا: وإن وقف بدون دابة فھذا یسمى ھ، وفي حكم الدابة السیارة اآلن، وال إن من السنة أن یكون على دابت: قال بعض العلماء: ً
یشكل على ھذا أنھ في السیارة كالراكب والجالس؛ ألنھ على الدابة كالراكب والجالس، ولذلك السنة أن یكون على دابتھ إذا تیسر لھ ذلك، وإذا 

مقدمة المسجد فإنھ یجزیھ، وھذا من لم یتیسر وأراد أن یقف في خیمتھ أو في منزلھ أو داخل المسجد في حدود عرفة، ویحتاط أن ال یقف ب
أنھ لیس بالزم ولیس بواجب، المھم أنھ یمضي علیھ الوقت ولو لحظة وھو داخل حدود عرفة : من باب اللزوم والوجوب، أي باب الكمال ال

موقف استقبل فإذا وقف قام عند جبل الرحمة مستقبل الصخرات؛ ألن النبي صلى هللا علیھ وسلم لما مضى إلى ال. في وقت الموقف
الصخرات، وجعل حبل المشاة بین یدیھ، وتضرع صلوات هللا وسالمھ علیھ من بعد صالتھ إلى غروب الشمس، وھذا الموقف لیس بالزم 
وإنما ھو من باب الكمال إن تیسر لإلنسان، وأما إذا لم یتیسر ففي أي موضع من عرفة یجزیھ أن یقف فیھ، وأن یسأل هللا عز وجل من 

، فأجاز لألمة الوقوف في أي موضع من عرفة، ولكن ھنا أمر یفعلھ بعض ) وعرفة كلھا موقف: ( النبي صلى هللا علیھ وسلم قالفضلھ؛ ألن
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ًیعتبر بدعة وحدثا؛ ألن النبي ... إن تكلف الصعود : الناس وھو صعود الجبل، وصعود الجبل لیس لھ دلیل یدل علیھ، حتى قال بعض العلماء
 لم یتكلف ذلك، ولم یتكلفھ الصحابة، والغالب أن العامي یفعل ذلك العتقاد الفضل ومزیة األجر، ولذلك كان أشبھ صلى هللا علیھ وسلم

بالمحدث، والخیر كل الخیر في اتباع رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم واإلقتداء بھ والتأسي بھ صلوات هللا وسالمھ علیھ، فال یشرع الصعود 
ویجتھد في الدعاء وسؤال هللا . صلى هللا علیھ وسلم لم یفعل ذلك ولم یفعلھ أصحابھ رضي هللا عنھم وأرضاھمإلى الجبل، خاصة أن النبي 

إن المسلم إذا نظر إلى حكم الشرع بتقدیم العبادة عن وقتھا من أجل التفرغ للدعاء والمسألة؛ دعاه : عز وجل من فضلھ، ویقول بعض العلماء
 یحفظ ھذه الساعات فیجتھد في سؤال هللا عز وجل من فضلھ العظیم، ولذلك كره بعض العلماء أن ینام؛ ذلك إلى أن یحفظ ھذا الوقت، وأن

ألن النوم یدل على االستخفاف بعظمة ھذا الموقف، خاصة إذا كانت نفسھ قویة وعنده القدرة على أن یصبر إلى الغروب، وال شك أنھ قد 
 -نسأل هللا السالمة والعافیة-اإلیمان  اصلة إلى المغرب ال شك أن فیھ غفلة، وھذا من ضعففاتھ خیر كثیر، فالذي ینام مع قدرتھ على المو

أن یأتي إلى ھذا الموضع الذي تقطعت قلوب المسلمین حرقة أن یبلغوه، وھلكت األنفس من أجل بلوغھ والتمتع بھ، وإذا بھ یضع رأسھ لكي 
األدھى من ذلك واألمر أن : بل قال بعض العلماء!  قلبھ نسأل هللا السالمة والعافیةیستریح وینام، وال شك أن كل ذلك یدل على غفلتھ وموت

فینبغي على طالب العلم وعلى من كان قدوة كالعلماء ونحوھم، أنھم . یضیع وقتھ في فضول األحادیث، أو فیما حرم هللا من الغیبة والنمیمة
، واإللحاح في المسألة والضراعة مع البكاء والخشوع، وسؤال هللا عز وجل والثناء إذا فرغوا من الصالة أن یروا الناس االجتھاد في الدعاء

علیھ سبحانھ بما ھو أھلھ، فھذا من شكر نعمة هللا عز وجل على العبد، فالذي بلغ اإلنسان لھذا المبلغ ال شك أنھ یرید بھ الخیر، ولو لم یرد 
إلى ھذا الموضع، فلذلك كان من الحري بالمسلم أن یشكر نعمة هللا علیھ؛ فیجتھد في سؤال ًهللا بك خیرا لم یبلغك إلى ھذا المكان، ولم یبلغك 

ال إلھ إال هللا وحده ال شریك لھ، لھ : هللا والتضرع  سبحانھ وتعالى، وأفضل ما دعي بھ سبحانھ وأثني علیھ ھو توحیده واإلكثار من قول
خیر الدعاء دعاء عرفة، وخیر ما قلت أنا والنبیون من : (ل النبي صلى هللا علیھ وسلمالملك ولھ الحمد وھو على كل شيء قدیر، ولذلك قا

أن النبي صلى هللا علیھ وسلم نبھ بھذا الحدیث على أن األفضل أن یثني على هللا بتوحیده، الذي من أجلھ : فالمقصود) . ال إلھ إال هللا: قبلي
نى بھ على هللا أن یوحد ویھلل ویكبر سبحانھ، فیشتغل المسلم بالدعاء إلى غروب الشمس، شرع هللا عز وجل ھذا الركن العظیم، فأفضل ما یث

 ...... .ویجتھد في المسألة وسؤال هللا عز وجل من خیري الدنیا واآلخرة
 

 استغالل یوم عرفة بكثرة الدعاء وتخیر جوامع الدعاء
 
 
من دعائھ یوم عرفة في  إما بما ورد: یحتمل أمرین) بما ورد(المراد ھنا ) ویكثر من الدعاء بما ورد: (قولھ] ویكثر من الدعاء بما ورد]

یتخیر في دعائھ جوامع أدعیة النبي : وإما أن یدعو بما ورد، یعني. حدیث الطبراني وغیره، وال تخلو ھذه األحادیث من كالم ومن ضعف
اللھم : (، ومنھا قولھ علیھ الصالة والسالم)رة حسنة وقنا عذاب النارربنا آتنا في الدنیا حسنة وفي اآلخ: (صلى هللا علیھ وسلم، والتي منھا

أصلح لي دیني الذي ھو عصمت أمري وأصلح لي دنیاي التي فیھا معاشي، وأصلح لي آخرتي التي إلیھا معادي، واجعل الحیاة زیادة لي في 
التھلیل كما : بما ورد من توحید هللا عز وجل، أعنيونحو ذلك من األدعیة، وكذلك یدعو ) كل خیر، واجعل الموت راحة لي من كل شر

ذكرنا، فاألفضل أن الداعي إذا دعا یدعو بما ورد عن النبي صلى هللا علیھ وسلم؛ ألنھ إذا دعا بالدعاء الوارد كان لھ أجر االتباع لرسول هللا 
ًذا تخیر جوامع الدعاء متأسیا بالنبي صلى هللا علیھ وسلم ّأن من آداب الدعاء تخیر جوامعھ، وإ: وقد ذكر بعض العلماء. صلى هللا علیھ وسلم ّ

كان ذلك أقرب ألن تجاب دعوتھ، وتجاب مسألتھ، فھو أحرى بالقبول من هللا عز وجل؛ ألن التأسي بالنبي صلى هللا علیھ وسلم واالتباع 
َواتبُعوهُ لعلكم تْھتدون : یق رحمة، فقال سبحانھلسنتھ فیھ خیر وبركة، وجعل هللا اتباع رسولھ صلوات هللا وسالمھ علیھ سبیل ھدى وطر َ َُ َ َ ْ ُ َّ َ َِّ

ًما تحرى أحد سنة النبي صلى هللا علیھ وسلم إال كان ھادیا مھدیا، أي: ، قال بعض العلماء] 158:األعراف[ ًجعلھ هللا مھتدیا في نفسھ ھادیا : ً ً
حرصون علیھا، تجدھم ھداة مھتدین، وتجد ما یضع هللا لھم من البركة لغیره، ولذلك تجد طالب العلم وأھل العلم الذین یتمسكون بالسنة وی

ًوالنفع عند المسلمین خیرا كثیرا، فلذلك یحرص اإلنسان على أن یدعو بما ورد عن النبي صلى هللا علیھ وسلم؛ لما فیھ من رجاء القبول،  ً
 ...... .واقتدى بھ صلوات هللا وسالمھ علیھولما فیھ من االھتداء والرحمة والخیر الذي جعلھ هللا عز وجل لمن تأسى 

 
 مدة الوقوف بعرفات وابتداؤه وانتھاؤه

 
 
المسألة : ، ھنا مسألتان)ومن وقف ولو لحظة من فجر یوم عرفة: (قولھ]. ومن وقف ولو لحظة من فجر یوم عرفة إلى فجر یوم النحر]

ء الوقوف، متى یبتدئ الوقوف ومتى ینتھي؟ ھاتان المسألتان متعلقتان بركن ابتدا: ما ھو أقل الواجب في الوقوف؟ والمسألة الثانیة: األولى
ّذكر المصنف رحمھ هللا المضي من منى إلى عرفات، وبعد أن بین لك ھدي النبي صلى هللا علیھ وسلم : المسألة األولى. الوقوف بعرفة

فمن دخل إلى حدود : ، أي)ومن وقف ولو لحظة: ( رحمھ هللاما ھو المعتبر للوقوف بعرفة؟ فقال: والصفة الكاملة في الوقوف، فالسؤال
ًعرفة ولو مارا بھا ولو مر بجزء منھا مرورا، وھذا ھو المعبر عنھ بلحظة، فإنھ یعتبر واقفا إذا كان في الوقت المعتبر والمحدد شرعا،  ً ً ًٍ

 (ھذا، وكان قد أتى عرفات أي ساعة من لیل أو نھارمن صلى صالتنا ھذه، ووقف موقفنا : (والدلیل على ذلك قولھ علیھ الصالة والسالم
ِكأْن لم یلبثوا إال ساعة من النھار : لحظة؛ ألن العرب تطلق الساعة على اللحظة كقولھ تعالى: أي) أي ساعة: (فقولھ َ َ َ َ َ ََّ َِ ً َّ ِ ُ َْ ْ فالمراد بھ ] 45:یونس[َ

وف بعرفة یجزئ ولو لحظة، إذا وقع في الوقت المعتبر، لكن لھذا الحكم ًاللحظة الیسیرة، ومن ھذا الحدیث أخذ العلماء دلیال على أن الوق
متى یبتدئ الوقوف بعرفة؟ وھذه مسألة فیھا إشكال، فأنت إذا جئت تنظر إلى یوم عرفة : المسألة الثانیة. ضوابط سیأتي إن شاء هللا بیانھا

من ناحیة . فجر إلى طلوع فجر یوم النحر ھذا ابتداء وانتھاءمن طلوع فجر یوم عرفة على أن النھار یبدأ من طلوع ال: ممكن أن تقول
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من طلوع الشمس، وقال : من طلوع الفجر، وقال بعضھم: االنتھاء ال إشكال في أنھ ینتھي بطلوع فجر یوم النحر، لكن االبتداء قال بعضھم
ا وقف قبل الزوال ومضى إلى مزدلفة، أو وقف قبل أنھ إذ: من زوال الشمس، وھذا القول األخیر من القوة بمكان، وفائدة الخالف: بعضھم

الزوال ثم أغمي علیھ، أو أصابھ عذر وخرج من عرفة حتى فات زمان التدارك، فإنھ على القول بأنھ یبتدئ الوقوف من الزوال لم یصح 
زوال أشبھ كما لو وقف قبل یوم ًحجھ ویتحلل بعمرة؛ ألن الوقت المعتبر والحد المعتبر شرعا یبتدئ من زوال الشمس، فإذا وقف قبل ال

عرفة، فال یجزیھ أن یقف قبل زوال الشمس، وھذا القول إذا نظرنا إلى ظاھر السنة في فعلھ علیھ الصالة والسالم، أنھ لم یدخل عرفة إال بعد 
وكان قد أتى : ( بن مضرس بأنھ یبتدئ من طلوع الشمس یقویھ قولھ علیھ الصالة والسالم من حدیث عروة: الزوال فإنھ یقوى، لكن من قال

بأن السنة من الزوال، وما قبل الزوال : فإن ساعات النھار تبتدئ من طلوع الشمس، فحینئٍذ تستطیع القول) عرفات أي ساعة من لیل أو نھار
لنھار یبتدئ من طلوع بأن ا: ًفإن نھارا نكرة، والنھار یبتدئ من طلوع الشمس، فإن قیل) من نھار: (دخل بظاھر قولھ علیھ الصالة والسالم

) من وقف: (قولھ. لو وقف من بعد طلوع الفجر من یوم عرفة ولو لحظة أجزأه وصح حجھ: تقول. العلماء الفجر، وھذا قول اختاره بعض
لیس ًالمراد أن یكون في الموضع المعتبر للوقوف، حتى ولو كان محموال، فلو حمل أو كان في سیارة فإنھ یصدق علیھ أنھ واقف بعرفة، ف

ًأن یستتم قائما، فإنھ باإلجماع لو كان محموال كالمشلول ونحو ذلك فإنھ یجزیھ: المراد من الوقوف وقوف الصفة، یعني من فجر یوم : (قولھ. ً
وع إنھ یبتدئ من طل: ٍھناك قول ثان. فالنھار یبتدئ من طلوع الفجر: إن اللیل ینتھي بطلوع الفجر، قالوا: ھذا مبني على ما قلناه) عرفة

مسألة : وھناك فوائد تترتب على ھذا، منھا. ًالشمس كما ذكرنا على أن النھار أصال تكون بدایتھ من طلوع الشمس، وھذا في الحقیقة أقوى
تقسیم اللیل، متى تحدد نصف اللیل وثلث اللیل في قیام اللیل، ففي قیام اللیل تحسب إلى طلوع الفجر حتى تحسب الثلث األخیر، أما نصف 

وھو أن یحسب من غروب : وھناك قول آخر.  ووقت انتھاء نصف اللیل یكون الحساب من غروب الشمس إلى طلوع الفجر الصادقاللیل
، )إلى فجر یوم النحر: (قولھ. الشمس إلى طلوع الشمس، وھذا قول مرجوح، ونبھ شیخ اإلسالم رحمھ هللا في المجموع إلى رجحان األول

ھ باإلجماع ال یصح وقوفھ، إذا طلع الفجر الصادق، وعرفنا اآلن أنھ یبتدئ الوقوف إما بطلوع الفجر إذا طلع فجر یوم النحر فإن: أي
یبتدئ : الصادق، وإما بطلوع الشمس، وإما بالزوال، فمن ناحیة الجواز مثل ما ذكرنا في ھذه الحدود الثالثة واألقوال الثالثة، من حیث السنة

الظھر والعصر، وأن یحضر وینصت للخطبة فإنھ یبتدئ وقوفھ بعد ذلك، وھو السنة واألفضل؛ ألن من بعد صالة : الوقوف من الزوال، أي
النبي صلى هللا علیھ وسلم انصرف إلى عرفات بعد صالتھ وخطبتھ، فمن ناحیة السنة الموقف یكون من بعد الزوال ومن بعد الصالة، لكن 

بعد غروب الشمس، وھذا  أنھ ال یدفع إال: س، أو یدفع قبل الغروب؟ الجوابعندما یقف بعد الزوال فمتى یدفع؟ ھل یدفع بغروب الشم
بإجماع العلماء، على أن الواجب علیھ أن یبقى إلى غروب الشمس، وعلیھ فإن وقوف النھار یتقید بغروب الشمس بخالف وقوف اللیل، فمن 

ًالشمس وھو بعرفة، فإذا كان الوقوف نھارا فالبد وأن یمسك جزءا من ًوقف نھارا فإنھ ال یستتم موقفھ على الوجھ المعتبر إال إذا غربت علیھ  ً
ولو لحظة لیس على : ًأما لو وقف لیال فیجزیھ أي لحظة، فقولھ ھنا. اللیل، وسنبین السبب في ذلك ودلیلھ من حدیث جابر رضي هللا عنھ

یبتدئ من ھذا الزمان وینتھي بھذا الزمان، ھذا قصد الركنیة، أما إطالقھ، إنما المراد بھ ھنا بیان الركن، فالوقوف الذي یتحقق بھ ركن الحج 
 ...... .من جھة الوقوف الواجب والالزم الذي ینبغي علیھ أن یتقید بھ، وإذا ضیعھ لزمھ الدم وجبره فسیبینھ رحمھ هللا

 
 شروط أھلیة صحة الوقوف بعرفات

 
 
ًأن یكون مسلما : األول :ً في وقوف الركن ھذا أن یكون أھال، ولألھلیة شروطیشترط) وھو أھل لھ:(قولھ]. وھو أھل لھ صح حجھ وإال فال]

ًفال یكون كافرا، ولو أن كافرا مثال كان بأرض عرفة قبل الزوال وأسلم بعد الزوال أو أسلم بعد غروب الشمس وقبل طلوع الفجر ولو  ً ً
ًبلحظة واحدة، وكان قد نوى حجا فإنھ یجزیھ ویصح منھ، إذا البد أن ً تكون األھلیة متوفرة وموجودة، فلو كان كافرا لم یصح وقوفھ، فلو ً

ًأسلم قبل طلوع الفجر كان واقفا، كأن یكون رقیقا یخدم سیده وھو كافر فحج مع سیده ھو ال یدخل مكة على -أما لو مضى إلى عرفات . ً
م طلع الفجر فأسلم، فبطلوع الفجر ال یجزیھ وقوفھ وال یعتد  مع سیده فبقي بعرفة یخدمھ ویقوم على حالھ، ث-القول بأن الكافر ال یدخل مكة

ًأن یكون عاقال، فلو كان مجنونا فإنھ ال یصح وقوفھ، أو كان سكرانا وھو خالف شرط : الشرط الثاني. بوقوفھ؛ ألنھ وقف وھو لیس بأھل ً ً
ًعقل، ففي ھذه األحوال الثالثة لو كان مجنونا ودخل إلى العقل؛ ألن العقل یزول إما بالجنون أو بالسكر أو باإلغماء؛ ألنھ في حكم زائل ال

ًحدود عرفة فإنھ ال یجزیھ، وھكذا لو كان مغمى علیھ فحمل إلى حدود عرفة في وقت اإلجزاء ثم إنھ لم یفق إال بعد انتھاء الوقت لم یجزه 
ً كان مسلما عاقال، وھو أھل للوقوف فإنھ ال یجزیھ الوقوف إال إذا- والعیاذ با- ًذلك الوقوف، وھكذا لو كان سكرانا  أن : الشرط الثالث. ً

ًیكون داخال في النسك وھو اإلحرام، فلو وقف وھو حالل، ثم نوى اإلحرام بالحج بعد انتھاء وقت الوقوف لم یجزه، كما لو حج بعد 
 ...... .الوقت

 
 ًحكم من وقف نھارا بعرفة ثم خرج منھا قبل الغروب ولم یعد

 
 
ّھذه صفة قدر الواجب، فبعد أن بین الصفة المعتبرة لتحقق ركن الوقوف شرع ] ًا ودفع قبل الغروب ولم یعد قبلھ فعلیھ دمومن وقف نھار]

ًھذا شرط الوقوف النھاري الذي یجب على المكلف إذا وقف نھارا أن ). ًومن وقف نھارا ودفع قبل الغروب: (فقال رحمھ هللا: اآلن فیما یجب
أنھ علیھ : (النبي صلى هللا علیھ وسلم من حدیث جابر  ، فیقف إلى غروب الشمس، وثبت في الحدیث الصحیح عنًیمسك جزءا من اللیل

الغروب، واألمر : األمر األول: ، فھناك أمران) الصالة والسالم اجتھد في الدعاء وسأل هللا من فضلھ حتى غابت الشمس وذھبت الصفرة
یبقى بعد الغروب بھذا القدر، : ذ ما ال یقل عن ثالث دقائق وھي صفرة الشمس بعد مغیبھا، یعنيذھاب الصفرة، وذھاب الصفرة یأخ: الثاني
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ًإنھ یعتبر داخال في الحد الواجب؛ ألن جابرا رضي هللا عنھ قال: حتى قال بعض العلماء ذھبت صفرة الشمس بعد : أي) وذھبت الصفرة: (ً
 تصح إال بعد ذھاب ھذه الصفرة، وإن كان الصحیح أنھ ال یشترط؛ ألن حدیث غروبھا، بل كان بعض العلماء یرى أن صالة المغرب ال

فذھاب الصفرة ھو السنة في الدفع من عرفات، . ّوقد بینا ھذا في مواقیت الصالة) والمغرب إذا وجبت: (جابر رضي هللا عنھ في الصحیحین
َّكیف أوجبت علي أن أقف إلى : لو سألك سائل وقال. الصفرةوالھدي عن النبي صلى هللا علیھ وسلم أنھ وقف حتى غابت الشمس وذھبت 

، ھذا قد وقف بعرفات ساعة من نھار )وكان قد أتى عرفات أي ساعة من لیل أو نھار: (غروب الشمس مع أن النبي صلى هللا علیھ وسلم قال
بفعلھ حیث وقف حتى دخل علیھ اللیل، ) و نھارأي ساعة من لیل أ: (ّإن النبي صلى هللا علیھ وسلم بین قولھ: وصدق علیھ الحدیث، تقول

ًفصار حدا الزما واجبا على الحاج إذا وقف بعرفة نھارا أن یظل بعرفة حتى تغیب الشمس وتذھب الصفرة، والدلیل على ذلك قولھ علیھ  ً ً ً
من اللیل، فإذا أمسك الجزء من اللیل فدل فعلھ علیھ الصالة والسالم على وجوب إمساك جزء : ، قالوا)خذوا عني مناسككم: (الصالة والسالم

أن یمضي وال یعود فعلیھ : الحالة األولى: ًحینئٍذ صح وقوف النھار، فلو وقف بعرفات نھارا ثم دفع قبل غروب الشمس فال یخلو من حالتین
سالم یدل على وجوب الدم دم؛ لفوات الواجب علیھ من إمساك جزء من اللیل، وظاھر حدیث جابر رضي هللا عنھ ووقوفھ علیھ الصالة وال

أن یرجع قبل الفجر ولو بلحظة، : الحالة الثانیة. ًذكرنا على ھذه الصفة وقع بیانا لواجب، وبیان الواجب واجب علیھ؛ ألن ھذا الموقف كما
َثم أتى عرفات الساعة الثانیة ظھرا ووقف ثم دفع قبل أن تغرب الشمس فنبِّھ فرجع، فإن كان قد رجع فال : ًمثال ُ : یخلو رجوعھ من حالتینًَ

إما أن یرجع قبل أن تغرب الشمس، فإن رجع قبل غروب الشمس وبقي إلى أن غابت الشمس فال إشكال، وسقط عنھ الدم وھو : الحالة األولى
لدم یسقط عنھ ا: أن یرجع بعد غروب الشمس، فإذا رجع بعد غروب الشمس فبعض العلماء یقول: الحالة الثانیة. قول جماھیر العلماء

وھذا القول من . قد وقع إخاللھ ولم یمكنھ التدارك بمغیب الشمس: الواجب؛ ألن رجوعھ إلغاء للموقف األول في النھار، وقال بعض العلماء
ٍأنھ لما وقف نھارا تعین علیھ إمساك جزء من اللیل، فإن رجع في النھار فقد ألغى موقفھ األول بالرجوع قبل غروب : جھة األصول توضیحھ ّ ً

لشمس، وصارت العبرة بالموقف الثاني ال باألول، فصح وأجزأه أن یقف إلى غروب الشمس، أما لو رجع بعد غروب الشمس، فإنھ لم ا
حینئٍذ یلزمھ دم، فھذه الحالة الثانیة : یتدارك ما یجب علیھ في األول، وإنما تدارك الوقوف؛ ألن الوقوف یقع في اللیل ویقع في النھار فقالوا

ًحة وأقوى؛ وذلك ألن اإلخالل قد وقع بمجرد المغیب، أما لو رجع قبل غروب الشمس فقد صار رجوعھ ملغیا للموقف األول أشبھ بالص
 ...... .واعتد بالموقف الثاني ال باألول؛ ألن الزمان الذي فیھ الوجوب قد وقع على الصفة المعتبرة

 
 ًعدم لزوم الدم لمن وقف لیال بعرفة ولو للحظة

 
 
 ...... .ال یلزمھ دم؛ ألنھ یجزیھ حتى ولو وقف لحظة؛ ألن وقوف اللیل ال یتقید: أي) ًومن وقف لیال فال: (قولھ] ً لیال فقط فالومن وقف]
 

 ما یفعلھ الحاج بعد غروب شمس یوم عرفة
 
 
: ، قیل) غروب الشمس إلى مزدلفةثم یدفع بعد: (قولھ] ثم یدفع بعد الغروب إلى مزدلفة بسكینة ویسرع في الفجوة ویجمع بھا بین العشاءین]

َوأزلفت الجنة للُمتقین : من االزدالف وھو التقرب، ومنھ قولھ تعالى: سمیت مزدلفة َ َِ ِ ِ َِّ َّْ ُ ْ َ ْ سمیت بذلك؛ ألنھا موضع قربة : ، وقیل]90:الشعراء[ُ
شعر الحرام، فبعد انتھاء موقفھ بعرفة السنة أن الم: ًسمیت بذلك؛ ألن الناس یأتونھا زلفا من اللیل، وتسمى: وطاعة  سبحانھ وتعالى، وقیل

 ...... .یدفع بعد الغروب إلى مزدلفة بسكینة ووقار
 

 الدفع من عرفة إلى مزدلفة: العمل األول
 
 

وكان من ھدیھ علیھ الصالة والسالم أنھ إذا غابت علیھ الشمس یوم عرفة دفع إلى مزدلفة وأخر صالة المغرب إلى مزدلفة، وكان یسیر 
ًكان یسیر سیرا خفیفا فإذا وجد فرجة أرسل لناقتھ وأسرعت على قدر ما یجد من سعة، وكان یقول: عنق فإذا وجد فجوة نص، أيال أیھا : (ً

 فدخل فیھ وبال علیھ الصالة - وھو الشعب الذي دون المشعر- دفع صلوات هللا وسالمھ علیھ حتى بلغ الشعب ) السكینة السكینة! الناس
ً وضوءا خفیفا، والسنةوالسالم، ثم توضأ ھو الطریق الذي بین الجبلین حینما : أن یكون مسیره من طریق المأزمین، وطریق المأزمین: ً

الطریق الذي ینصب من بین الجبال، والطریق : وھناك طریقان. تخرج من عرفات، ویكون المسجد وراء ظھرك وتذھب إلى جھة مزدلفة
فطریق المأزمین ھو الذي بین الجبلین، وھو . ھ من منى، وھو مقدمھ علیھ الصالة والسالم ھو طریق ضب الذي یقبل ب-األیسر-اآلخر 

ٍمشھور وباق إلى اآلن، وھو طریق المشاة اآلن، وفیھ طریق للسیارات، لكن السیارات تتیامن فیھ، وطریق المشاة الذي ینصب إلى داخل 
 من طریق السیارات األیمن فإنھ یصیب السنة؛ ألنھ جزء من طریق مزدلفة یسمى طریق المأزمین، وكلھا من السنة، فحتى لو مضى

  .المأزمین
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 الجمع بین المغرب والعشاء بمزدلفة: العمل الثاني
 
 

: ًأخذ بعض العلماء من ھذا دلیال) الصالة أمامك: قال! الصالة یا رسول هللا: (فلما دفع علیھ الصالة والسالم إلى مزدلفة ولما قال لھ أسامة 
في أوقات : حتى ولو وصل إلى مزدلفة قرب الفجر، یعني: ن السنة أن یؤخر صالة المغرب وال یصلیھا إال بمزدلفة، حتى قال بعض العلماءأ

، وھذا مذھب الحنفیة، وكان بعض العلماء یشیر بھ إلى تمسك )الصالة أمامك: (الضرورة فإنھ یؤخر؛ ألن النبي صلى هللا علیھ وسلم قال
ًإن اإلمام أبا حنیفة رحمة هللا علیھ كان یجتھد كثیرا لقلة األحادیث عنده، وكان یخاف الوضع على : نیفة بالسنة، ولذلك قالوااإلمام أبي ح

حدیث رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم حیث كان في المشرق، واألحادیث ھناك قلیلة، ولذلك قال اإلمام الشافعي لصاحب أبي حنیفة محمد بن 
ولذلك . ًفكانت السنة قلیلة عنده رحمة هللا علیھ فكان یجتھد كثیرا. اللھم صاحبكم:  هللا أصاحبنا أعلم بالسنة، أم صاحبكم؟ قالأناشدك: الحسن 

ال تصلى : قال اإلمام أبو حنیفة ) الصالة أمامك: قال النبي صلى هللا علیھ وسلم! الصالة یا رسول هللا: (لما جاء ھذا الحدیث وقال فیھ أسامة 
 بالمزدلفة، وھذا یدل على أن األئمة رحمة هللا علیھم الظن بھم أنھم ال یتركون سنة النبي صلى هللا علیھ وسلم، وفیھ تزكیة لھذا اإلمام إال

الجلیل رحمة هللا علیھ، وأن ما كان منھ من اجتھادات إنما كان سببھا عدم بلوغھ النص، فالواجب على من تبعھ ورأى اجتھاده یعارض 
إنھ یؤخر المغرب : قال العلماء) الصالة أمامك: (فقولھ علیھ الصالة والسالم. یعدل إلى النص؛ ألن ھذا من متابعتھ رحمة هللا علیھالنص أن 

 في وقت المغرب، فإنھ یجمع جمع تقدیم، والمسافة بین -كما ھو الحال اآلن-ًحتى ولو وصل في وقت العشاء، ولكن لو وصل إلیھا مبكرا 
إن السنة أن یجمع سواء كان جمعھ : العشاء، ولذلك قالوا ًعرفات طویلة وتأخذ وقتا، والغالب أنھ ال یصل إلى بعد دخول وقتالمزدلفة وبین 

ھذا من ) ویجمع بھا بین العشاءین: (قولھ. بھدوء، وھي مأخوذة من سكن الشيء إذا استقر: أي) بسكینة: (قولھ. جمع تقدیم أو جمع تأخیر
  . والعمرین من باب التغلیب، وكما ذكرنا إما أن یجمع جمع تقدیم أو جمع تأخیرباب التغلیب كالقمرین

 
 المبیت بمزدلفة: العمل الثالث

 
ًتعد لصوقا واستعن بتسبٍب . الظرفیة: فیھا، فالباء للظرفیة؛ ألن الباء لھا أكثر من عشرة معان، منھا: أي) ویبیت بھا: (قولھ]. ویبیت بھا[ ّ

داخل حدود مزدلفة؛ ألن النبي : أي) یبیت بھا: (ًاالستعال وزد بعضھم یمینا تحز معانیھا كلھا فمن معانیھا الظرفیةًوبدل صحابا قابلوك ب
صلى هللا علیھ وسلم بات بھا، والسنة أنھ یبادر بالمبیت وال یشتغل بشيء آخر؛ حتى یستطیع االستیقاظ للفجر في أول وقتھ، وھذا ھو ھدي 

ًوسلم، والمبیت بمزدلفة واجب من واجبات الحج؛ ألن النبي صلى هللا علیھ وسلم بات بھا، ووقع فعلھ بیانا للمجمل، رسول هللا صلى هللا علیھ 
إنھ ركن من أركان الحج، وإن كان : ولذلك فإن مذھب جماھیر العلماء أن المبیت بمزدلفة یعتبر من واجبات الحج، حتى قال بعض العلماء

في حدود مزدلفة؛ وذلك ألن النبي صلى هللا علیھ وسلم بات فیھا، سواء : كما قلنا، أي) ویبیت بھا: ( وقولھ.الصحیح أنھ واجب من الواجبات
ًلو أن إنسانا بقي بمزدلفة ولم ینم فإنھ : والبیتوتة ھنا مطلقة، یعني. ًكان بجوار المشعر أو بعیدا عن المشعر، ما دام أنھ داخل حدود مزدلفة

ًوالذین یبیتون لربِّھم ُسجدا وقیاما : ن البیتوتة تتحقق حتى ولو لم ینم، قال تعالىیعتبر قد بات بمزدلفة؛ أل َ َ َ َ َ َ َِ َّ ِ ًِ ْ ِ ُ ِ فأخبر سبحانھ وتعالى ] 64:الفرقان[َّ
: العلماءأن البیتوتة تتحقق حتى لو جلس في مزدلفة ولم ینم، ولكن السنة واألفضل أن ینام، قال : أنھم یبیتون مع أنھم قائمون اللیل، فالمقصود

ًإنھ إذا نام استیقظ مبكرا وھو قوي النفس مستجم الروح، فیكون أحضر لقلبھ إذا دعا بالمشعر الحرام، وأخشع عند سؤالھ  عز وجل، وذلك 
  .من أسباب اإلجابة

 
 األسئلة

...... 
 حكم التلبیة یوم عرفة

 
، والصالة :  أن یكف عن التلبیة أثابكم هللا؟ الجوابإذا تفرغ وانشغل یوم عرفة بما ورد من الدعاء، ھل معنى ذلك: السؤال باسم هللا، الحمد 

فالسنة المحفوظة عن رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم الدعاء، فیدعو هللا عز : أما بعد. والسالم على رسول هللا، وعلى آلھ وصحبھ ومن وااله
: یلبي أثناء دعائھ فلھ وجھ من جھة االستصحاب، ھذا یسمى: یھا، إن قیلوجل ویسألھ من فضلھ، ولیس ھناك ما یدل على ذكر التلبیة أو نف

إن التلبیة : ًعلى أن عرفة موضع للتلبیة، خالفا للمالكیة وطائفة من فقھاء المدینة، حیث قالوا: وقول جماھیر العلماء. استصحاب األصل
 من أجل الحج فإنھ ینتھي بمضیھ إلى عرفة، وھذا قول مرجوح؛ تنقطع بالمضي إلى الصالة في یوم عرفة؛ ألن الحج عرفة، فإذا كان یلبي

یلبي أثناء دعائھ، فھذا من باب استصحاب األصل،  بأنھ: ألن النبي صلى هللا علیھ وسلم ثبت عنھ أنھ لبى بعد عرفة، وعلى ھذا فلو قال قائل
  .وهللا تعالى أعلم. اء هللا عز وجل وسؤالھ من فضلھیشتغل بالدعاء، فھذا ھو األصل في األدعیة أنھ یشتغل فیھا بدع: ولو قال قائل

 
 (خذوا عني مناسككم(معنى قولھ علیھ الصالة والسالم 

 
خذوا : (ًكیف نفرق بین المسنونات والواجبات في حجة النبي صلى هللا علیھ وسلم، علما بأن الكل مندرج تحت قولھ علیھ السالم: السؤال

: المنسك یكون باألفعال التي فعلھا علیھ الصالة والسالم، ھذا في األصل، ولذلك سمیت: ؟ الجواب، وضحوا ذلك أثابكم هللا)عني مناسككم
ُلكلِّ أمٍة جعلنا منسكا ُھم ناسكوهُ : عرفة ومنى والصفا والمروة، ھذه من مناسك الحج، تطلق المناسك على األماكن، قال تعالى: المناسك یقال ُِ َّ َِ َْ ً َ َ َ َْ ُ

ِقْل إن صالتي ونُسكي : الذبح، كقولھ تعالى: على األفعال ومنھا، وتطلق ]67:الحج[ ِ َُّ َُ َ خذوا عني : (وقولھ علیھ الصالة والسالم] . 162:األنعام[ِ
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وقع ھذا على سبیل العموم، فھو یشمل األقوال واألفعال من حیث األصل، لكن المعتبر عند الجمھور رحمة هللا علیھم، فیما ذكروه ) مناسككم
ِو على الناس : ن والواجبات، إنما ھو في األفعال وھي الغالبة، فقد وقع منھ علیھ الصالة والسالم بیان لما أجمل القرآن في قولھمن األركا َّ َ َ َِ َِّ

ِحج البْیت  ُّ َِ ال فتأتي أدلة تخصص أو تدل على أن ھذا القول سنة ولیس بواجب و: من جھة األفعال، وأما بالنسبة لألقوال] 97:آل عمران[ْ
الزم، أما كیفیة التفریق فھذا یرجع إلى ضوابط قررھا العلماء في علم األصول، سنذكرھا إن شاء هللا في باب أركان الحج وواجباتھ، ما ھو 
ًالركن؟ وما ھو الواجب؟ وما ھو السنة؟ ونبین لماذا صرفنا ھذا الفعل من كونھ الزما إلى كونھ مسنونا، ودلیل الصرف؟ وھذا إن شاء هللا ً 

خذوا عني : (وأظن السائل فیما یظھر لي وهللا أعلم أن مراده أن النبي صلى هللا علیھ وسلم قال. وهللا تعالى أعلم. سیأتي بیانھ في موضعھ
ُإن فْعلھ ھذا في الحج سنة، مع أنھ علیھ الصالة والس: ، ھذا أمر یدل على أن جمیع ما فعلھ في األصل واجب والزم، فلماذا نقول)مناسككم الم ِ

أن العلماء رحمة هللا علیھم بینوا ھذا، وأظن أن ھذا ھو اإلشكال عنده فیما یظھر، وھو إشكال وارد من  والواقع! ؟)خذوا عني مناسككم: (قال
یھ ھذا أمر یدل على أن جمیع ما فعلھ وما وقع منھ عل) خذوا عني مناسككم: (حینما تنظر إلى قولھ علیھ الصالة والسالم: ھذا الوجھ، یعني

: أداء الشعیرة؛ والسبب في ذلك: إن النبي صلى هللا علیھ وسلم قصد بالمنسك: ًالصالة والسالم یعتبر واجبا، لكن العلماء رحمة هللا علیھم قالوا
والسالم أن الحنیفیة بدلھا المشركون من أھل مكة وغیرھم في الجاھلیة، فزادوا ونقصوا وحرفوا وأحدثوا وابتدعوا، فجاء فعلھ علیھ الصالة 

لبیان أصول الدین في العبادة ذاتھا، وبیان ما أمر هللا عز وجل ببیانھ من توحیده سبحانھ، وحدود وضوابط العبادة التي ھي الحج، فقولھ علیھ 
 یستأنسون ًالمراد بھ بیان الھدي، بغضِّ النظر عن كونھ في األصل واجبا أو غیر واجب، لكن العلماء) خذوا عني مناسككم: (الصالة والسالم

: ، وبین قولھ)خذوا عني: (افعلوا فعلي، وفرق بین: ولم یقل) خذوا عني: (على الوجوب؛ ألن الحدیث یقول) خذوا عني مناسككم: (بقولھ
ن الفعل ًافعلوا ما فعلت؛ ألن خذوا عني المراد بھ التعلم، والتعلم یشمل ما ھو واجب وما لیس بواجب، فوقع بیانا للحنیفیة ولیس المراد بھ تعی

ِّفإني ال أدري لعلي ال : (یدل على التعلم والتلقي، ولذلك قال) خذوا عني مناسككم: (ًمنھ علیھ الصالة والسالم، وأظن األمر واضحا؛ ألن اللفظ
ً، فكأن المراد بھ جھة التعلم للشعائر، وھذا أعم من أن یكون دلیال على األركان، أو دلیال على الو) ألقاكم بعد عامي ھذا ًاجب، أو دلیال على ً

نعم؛ ألنھ لما ذكر ھذا الشيء : إن المراد بھ التعلیم، كیف یحتج العلماء بھ على سنتھ وھدیھ في الحج؟ نقول: اللزوم، یشكل على ھذا لو قلنا
ًسألة اإللزام وكونھ ركنا ًتنبیھا على مشروعیة ھذا الفعل وإقراره للحنیفیة وما فیھ من الھدي، ولیس المراد بھ م) خذوا عني مناسككم: (بقولھ

إن لفظ الحدیث في قولھ : وخالصة الجواب أن یقال. ًأو كونھ واجبا، بل ھو أعم من ذلك، وعلى ھذا الذي یظھر أنھ ال إشكال في الحدیث
جماع منعقد على ّال یساعد على تعین أو وجوب أو لزوم كل ما كان في حجة الوداع، بل إن اإل) خذوا عني مناسككم: (علیھ الصالة والسالم

ًأنھ لیس كل ما وقع في حجة الوادع واجبا، إذا لو قلت بذلك للزم كل من حج أن تكون أفعالھ وأقوالھ كاملة مثلما ورد عن النبي صلى هللا  ً
ولم یدع علیھ وسلم، بحیث لو وقف على الصفا ولم یدع بطل وقوفھ؛ ألن النبي صلى هللا علیھ وسلم دعا على الصفا، وحتى لو وقف ودعا 

ًمثل دعائھ الوارد المتقید لم یصح أیضا؛ ألنك ترى أنھ الزم كالركن وكالواجب، وال یقول أحد بھذا، وحینئٍذ یكون قد حمل الحدیث في 
 ال فإني: (المعنى ما ال یحتمل وفوق ما یدل علیھ، وال شك أن المراد بھ األخذ بمعنى التلقي عنھ علیھ الصالة والسالم، وقد علل ھذا بقولھ

ًتعلموا ھدیي وسنتي، التي ھي أعم من كون ھذا الشي واجبا أو لیس بواجب، ولیس المراد بھ : أي (أدري لعلي ال ألقاكم بعد عامي ھذا
  .اإللزام والداللة على الركنیة والوجوب كما ال یخفى

 
 جواز اإلحرام بالحج قبل یوم الترویة

 
ال بأس وال حرج في ذلك، ولكن السنة : یة مثل الیوم السادس أو السابع، أثابكم هللا؟ الجوابھل یجوز اإلحرام بالحج قبل یوم الترو: السؤال

على أنھ یجوز لھم أن یؤخروا اإلحرام إلى یوم الترویة، : أما بالنسبة ألھل مكة فالجمھور. ًواألكمل أن یحرم یوم الترویة إذا كان متمتعا
نھ بإلزام أھل مكة بأن یحرموا لھالل عشر من ذي الحجة، وھذا من فقھ الفاروق رضي هللا ویجوز لھم إلى یوم عرفة، قال عمر رضي هللا ع

ًمالي أرى الناس یأتون شعثا غبرا وتأتون مدھنین: - كما روى مالك في الموطأ-أنھ قال : عنھ وأرضاه؛ والسبب في ھذا أن الناس : یعني. ً
، وھم في شعث وغبرة؛ بسبب طول العھد باإلحرام، وأھل مكة یكون إحرامھم یوم ّاآلفاقیین یأتون إلى عرفة وھم متغیرة ألوانھم ومصفرة

ًمالي أرى الناس یأتون شعثا غبرا وتأتون مدھنین، أھلوا لھالل عشر من ذي الحجة: الترویة، فیأتون مدھنین ومختلفین عن الناس، فیقول ً .
یس بالزم، وإنما قصد بھ رضي هللا عنھ وأرضاه الكمال؛ لما لھم فیھ من فأمرھم بإھالل عشر من ذي الحجة، لكن ھذا عند جماھیر العلماء ل

في ھذا دلیل على أنھ یجوز أن یحرم قبل یوم الترویة وال بأس، كما لو وجب علیھ دم التمتع فأحرم للیوم الثالث؛ : زیادة األجر والمثوبة، قالوا
 لیصوم الخامس والسادس والسابع، أو أحرم للیوم الخامس؛ لیصوم السادس حتى یصوم الرابع والخامس والسادس، أو أحرم في الیوم الرابع؛

  .وهللا تعالى أعلم. والسابع والثامن في حجھ، وھذا ال بأس بھ، وظاھر القرآن یدل علیھ في ھدي التمتع كما ال یخفى
 

 الفرق بین النائم والمغمى علیھ من حیث فقدان الوعي
 

ًمى علیھ، وذلك بجامع كون كل منھما فاقدا للوعي، وذلك في الوقوف بعرفة، أثابكم هللا؟ الجوابھل یقاس النائم على المغ: السؤال ھناك : ٍ
فرق بین النائم وبین المغمى علیھ والمجنون، ولذلك النائم من حیث األصل إذا نبھتھ ینتبھ وإذا أیقظتھ یستیقظ، ولكن المغمى علیھ لو نبھتھ ال 

 فاإلغماء خارج عن اإلرادة، والنوم یمكن أن یرجع اإلنسان فیھ إلى حالتھ، أما اإلغماء فال یمكن أن یرجع ینتبھ ولو أیقظتھ ال یستیقظ،
ق بین النائم والمغمى علیھ من ھذا الوجھ، وال یأخذ النائم حكم المغمى علیھ َاإلنسان إلى حالتھ، ولذلك فرِّ   .وهللا تعالى أعلم. ُ

 
 وصایا عامة لمن أدرك رمضان
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نسأل هللا العظیم رب : َّھال تفضلتم بكلمة عن قدوم شھر رمضان، وما ینبغي على المسلم في ھذا الشھر المبارك، أثابكم هللا؟ الجواب: السؤال
العرش الكریم أن یبارك لنا في شعبان وأن یبلغنا رمضان، وأن یكتب لنا فیھ الرحمة والعفو والصفح والغفران، وأن یوفقنا فیھ للھدى والبر 

خیركم من : (ال شك أن من نعم هللا عز وجل على العبد أن یطول عمره ویحسن عملھ، قال صلى هللا علیھ وسلم: الوصیة األولى. حسانواإل
واجعل الحیاة : (، فالمؤمن ال یرجو من بقائھ في الحیاة إال زیادة الخیر، كما قال علیھ الصالة والسالم في الحدیث) طال عمره وحسن عملھ

، وندب أمتھ في كل صالة أن یستعیذوا با من فتنة المحیا والممات، فإذا وفق هللا العبد ویسر لھ بلوغ رمضان، )  كل خیرزیادة لي في
فلیكن أول ما یكون منھ أن یحمد هللا عز وجل على نعمتھ وجمیل فضلھ وجلیل منتھ، ویسألھ سبحانھ أن یبارك لھ في ھذه النعمة؛ ألنك إذا 

رك هللا لك فیھا، ولما غفل الناس عن شكر هللا سلب هللا بركة النعم، فاحمد هللا، إذا بلغت رمضان وانظر إلى مقدار نعمة شكرت نعمة هللا با
تذكر الشخص الذي كان یتمنى بلوغ رمضان فمات قبل بلوغھ وهللا . هللا علیك؛ حتى تحس بفضل ھذا الشھر، ویمكنك بعد ذلك أن تقوم بحقھ

في العمر، وتذكر المریض الذي یتأوه من األسقام واآلالم، وهللا أمدك بالصحة والعافیة، فتحمد هللا من كل قلبك وبملء أعطاك الحیاة وأمد لك 
. الحمد  الذي یسر لي وسھل لي، اللھم بارك لي في ھذا الشھر، وأعني فیھ على طاعتك، ونحو ذلك من سؤال هللا الخیر: لسانك، وتقول
 ھذا الشھر بنیة صادقة خالصة، وعزیمة قویة على الخیر، فكم من عبد نوى الخیر فبلغھ هللا أجره ولم یعمل بھ، وحیل أن تبدأ: الوصیة الثانیة

بینھ وبین العمل بالعذر، فقد یكون اإلنسان في نیتھ أن یصوم ویقوم، فتأتي الحوائل أو تأتي آجال أو تأتي أقدار تحول بینھ وبین ما یشتھي، 
تھ فعل الخیر، وأن یكون رمضان ھذا صفحات بر وإقبال على هللا وإنابة إلیھ، فإذا نویت ذلك وحال بینك وبین ذلك فیكون في قلبھ وقرار

) . حبسھم العذر(شيء من األقدار أو اآلجال، كتب هللا لك األجر والثواب، كما ثبت في الحدیث الصحیح أن النبي صلى هللا علیھ وسلم قالك 
ویا طوبى لمن استقبل ھذا الشھر بالتوبة إلى هللا واإلنابة إلى هللا، فإن هللا یحب التوابین، وهللا یفرح بتوبة عبده، فیبدأ فیا حبذا : الوصیة الثالثة

: ًشھر رمضان منكسر القلب منیبا إلى هللا جل وعال، یحس بعظیم اإلساءة وعظیم التقصیر والتفریط في جنب هللا، ویقول بلسان حالھ ومقالھ
َیا حْسرت َ َ ِا على ما فرطت في جنب هللا َ َّ ِ ِ َّْ َ َ َُ َْ ّ، فإذا استقبلت رمضان وأنت منكسر القلب غیرت ما بك فغیر هللا حالك] 56:الزمر[َ َإن هللا ال ُیغیُِّر : ّ َ َّ َّ ِ

ْما بقْوم حتى ُیغیُِّروا ما بأنفسھم  ِ ِ ُ َ ِ َِ َ ََ َّ ٍ ى هللا؛ حتى ینال الرحمة من هللا سبحانھ؛ وعلى المسلم أن یستقبل رمضان بالتوبة واإلنابة إل . [11:الرعد[َ
ألنھ قد یحال بین العبد وبینھا بسبب ذنب، فمن شؤم الذنوب والمعاصي أنھا تحول بین العبد وبین رحمة هللا، وفي الحدیث الصحیح عن النبي 

ّھ، فیرحم من یشاء بفضلھ ومنھ وكرمھ، أن هللا یفتح أبواب رحمت: أي) إذا دخل رمضان فتحت أبواب الرحمة: (صلى هللا علیھ وسلم أنھ قال
فإذا أریت هللا من نفسك التوبة واإلقالع، وأنبت إلى هللا سبحانھ، فأنت أحرى برحمة هللا، وأحرى بأن یلطف هللا عز وجل بك، وأن یبلغك 

ن المظالم فیما بینك وبین هللا، وفیما ًحتى تكون محققا لھذه التوبة البد وأن تتحلل م: الوصیة الرابعة. فوق ما ترجو وتأمل من إحسانھ وبره
بینك وبین عباد هللا، ویا طوبى لمن دخل علیھ ھذا الشھر ولیست بینھ وبین الناس مظلمة، ولیس على ظھره حقوق وال آثام إلخوانھ 

ا أمر هللا إخوة في المسلمین، فنستھل شھر رمضان بالمحبة واإلخاء والمودة والصفاء، والنفوس منشرحة والقلوب مطمئنة، ونستھلھ كم
أنظرا ھذین : (یقول هللا تعالى: اإلیمان أحبة في الطاعة واإلسالم، فإنھ إذا وقعت الشحناء حجبت العبد من المغفرة، قال صلى هللا علیھ وسلم

 واألعمام اإلخوان واألخوات: ال تغفرا لھما حتى یصطلحا، فتذكر ما بینك وبین أقاربك، خاصة إخوانك وقرابتك: أي) حتى یصطلحا
والعمات وكل اآلل والقرابات، تتذكر ما لھم من حقوق وما لھم عندك من مظلمة، فتتحلل منھا، وتسألھم الصفح والعفو، وتستقبل شھرك 
وأنت منیب إلى هللا سبحانھ وتعالى، لیس بینك وبین الناس مظالم تحول بینك وبین الخیر، ومن أعظم ذلك كما ذكرنا القطیعة، والمحروم من 

، فیفكر اإلنسان )وخیرھما الذي یبدأ بالسالم: (حرم، فإن خیر الناس من ابتدأ بالسالم بعد وجود القطیعة والخصام، قال صلى هللا علیھ وسلم 
ُفاتقوا هللا وأْصلُحوا ذات بْینك :حینما یقدم على رمضان كیف یصلح ما بینھ وبین هللا، وما بینھ وبین الناس، قال تعالى ُِ َِ ََ َ َ َ َّ َّ كذلك ] . 1:األنفال[ْم َ

یستقبل اإلنسان رمضان ویھیئ من نفسھ بواعث الخیر، والدوافع التي تحملھ على الطاعة والبر، ومن أعظم ذلك أن یحس من قلبھ : ًأیضا
ھو آخر ما ًكأن ھذا الرمضان ھو آخر رمضان یعیش فیھ، وما یدریھ فلعل مرضا یحول بینھ وبین الصیام، فیكون ذلك الیوم أو ذلك الشھر 

وقد مضوا إلى هللا فأصبحوا ! یصوم، أو لعل المنیة تخترمھ، فكم من إخوان وأحباب وخالن وأصحاب وجیران كانوا معنا في العام الماضي؟
رھناء األجداث والبلى، غرباء مسافرین ال ینتظرون، فالسعید من وعظ بغیره، فإذا استقبلت رمضان وأنت تستشعر كأن ھذا الشھر ھو آخر 

ومن أعظم . ھر تصومھ، أو آخر شھر تقومھ؛ قویت نفسك على الخیر وھانت علیك الدنیا وزھدت فیھا، وأقبلت على اآلخرة وعظمتھاش
األمل، فحینما تحس أن رمضان ھذا قد  الزھد في الدنیا واإلعظام لآلخرة، وال زھد في الدنیا إال بقصر: األسباب التي تنكسر بھا قسوة القلوب

نسأل هللا العظیم رب العرش الكریم بأسمائھ الحسنى . ان لك وآخر شھر تعیشھ؛ دعاك ذلك إلى إحسان العمل وإتقانھیكون آخر رمض
وصفاتھ العلى أن یصلح لنا دیننا الذي ھو عصمة أمرنا، وأن یصلح لنا دنیانا التي فیھا معاشنا، وأن یصلح لنا آخرتنا التي إلیھا معادنا، وأن 

ًأن یجعلنا أوفر عباده نصیبا في كل رحمة ینشرھا وكل ! ونسألھ بأسمائھ الحسنى وصفاتھ العلى. وعفو وبر وغفرانیبلغنا رمضان مع صفح 
وصلى هللا وسلم وبارك على نبینا محمد وآلھ وصحبھ . وآخر دعوانا أن الحمد  رب العالمین. نعمة ینزلھا، إنھ ولي ذلك والقادر علیھ

  .أجمعین
 

 [2[باب صفة الحج والعمرة  -شرح زاد المستقنع 
 

من ھدي النبي صلى هللا علیھ وسلم في الحج المبیت بمزدلفة، وعدم الدفع منھا إال بعد الفجر، ویجوز للضعفة والعجزة الدفع من مزدلفة بعد 
اھلیة حیث كانوا ال یدفعون مغیب القمر لیلة العید، ویكون الدفع لغیر المعذورین بعد اإلسفار وقبل طلوع الشمس، وفي ذلك مخالفة ألھل الج

وھناك . وبعد الدفع من مزدلفة إلى منى أول عمل یقوم بھ الحاج ھو رمي جمرة العقبة، فرمیھا بمثابة التحیة لمنى. إال بعد طلوع الشمس
 أرجى لقبول هللا عز أعمال یقوم بھا الحاج عند وصولھ إلى منى، فعلیھ أن یتحرى عند قیامھ بھا ھدي النبي صلى هللا علیھ وسلم، فإن ذلك

 .وجل لحجھ ونسكھ
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 حكم الدفع من مزدلفة بعد نصف اللیل
 

فیقول : أما بعد. بسم هللا الرحمن الرحیم الحمد  رب العالمین، والصالة والسالم على أشرف األنبیاء والمرسلین، وعلى آلھ وصحبھ أجمعین
فبعض العلماء یرى : یجوز أن یدفع بعد نصف اللیل، وھذه مسألة خالفیة: أي) ولھ: (قولھ]. اللیل ولھ الدفع بعد نصف: [المصنف رحمھ هللا

إن : ًأنھ یجب علیھ المبیت إلى الفجر؛ ألن النبي صلى هللا علیھ وسلم بات إلى الفجر ولم یأذن إال للضعفة، وأصحاب األعذار، وقالوا أیضا
یمضي قبل ذلك فلم یتحقق المقصود، وفي الحقیقة ھذا القول ھو أقوى المقصود من مزدلفة الوقوف بالمشعر الحرام، فإذا كان یرید أن 

والقاعدة في . األقوال، وھو أن یبقى بمزدلفة إلى الفجر ویصلي الفجر ثم یدعو بالمشعر؛ ألن النبي صلى هللا علیھ وسلم إنما رخص للضعفة
 لكل الناس أن یمضوا من مزدلفة، لكن العلماء الذین أجازوا ًفال یعتبر ترخیصھ للضعفة موجبا لإلذن. أن الرخص ال یقاس علیھا: األصول

إنھ إذا بات بعد نصف اللیل أو أكثر اللیل فقد تحقق المبیت، ولكن من نظر إلى مقصود الشرع، : المضي بعد نصف اللیل اجتھدوا وقالوا
ّ من فضلھ، تبین لھ بجالء أنھ ال یرخص إال لمن وإلى العلة التي من أجلھا شرع المبیت بمزدلفة وھو الوقوف بالمشعر والدعاء وسؤال هللا

وقد وقف علیھ الصالة والسالم وجاءه عروة بن مضرس وذكر لھ أنھ وقف . ًكان معذورا، وھذا ھو ھدي رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم
: قفت علیھ، فقال صلى هللا علیھ وسلمًأقبلت من جبل طي أكللت راحلتي وأتعبت نفسي، وما تركت جبال إال و: (بعرفات، فقال رضي هللا عنھ

صلى : (فانظر إلى قولھ) من صلى صالتنا ھذه، ووقف موقفنا ھذا، وكان قد أتى عرفات أي ساعة من لیل أو نھار فقد تم حجھ وقضى تفثھ
. ه عند المشعر الحرامفكأن المقصود من المبیت بمزدلفة أن یصلي الفجر وأن یدعو، ولذلك أمر هللا عز وجل بذكر) صالتنا ووقف موقفنا

 ...... .وفي الحقیقة القول بالبقاء وعدم اإلذن إال للضعفة ومن یرخص لھم من القوة بمكان
 

 حكم الدفع من مزدلفة قبل نصف اللیل
 
مزدلفة ودفع منھا أن الحاج لو جاء إلى : یعني) فیھ دم(قبل نصف اللیل، : أي) وقبلھ: (قولھ]. وقبلھ فیھ دم كوصولھ إلیھا بعد الفجر ال قبلھ[

قبل نصف اللیل لزمھ دم، وھذا بناء على أن العبرة عندھم بأكثر اللیل، ولم یأذن النبي صلى هللا علیھ وسلم للضعفة إال بعد نصف اللیل، ففي 
 غاب القمر؟ ھل: (الصحیحین من حدیث أسماء رضي هللا عنھا أنھا دفعت بعد مغیب القمر، وقالت البنھا عبد هللا رضي هللا عنھ وأرضاه

غاب القمر، فدفعت رضي : ال بعد، ثم قال لھا في المرة الثالثة أو الرابعة: ّأي بني أغاب القمر؟ قال: ال بعد، ثم قامت تصلي، ثم قالت: فقال
إن النبي !  یا بني:أي ھنتاه ما أرانا إال غلسنا، فقالت رضي هللا عنھا: هللا عنھا، ثم وصلت إلى مكانھا بمنى بغلس، فقال لھا رضي هللا عنھ

ّكنت فیمن قدم رسول هللا صلى هللا علیھ : (أذن للضعفة وأھل األعذار، قال ابن عباس رضي هللا عنھما: أي) صلى هللا علیھ وسلم أذن للظعن
یلزمھم البقاء فدل ھذا على أنھ إذا وجد العذر شرع التخفیف وأذن بالرخصة، وأن من عداھم من القادرین المستطیعین ) وسلم في ضعفة أھلھ

 ...... .بمزدلفة
 

 أحكام الدفع من مزدلفة
 

من دفع من مزدلفة قبل نصف اللیل فعلیھ دم؛ كوصولھ إلى مزدلفة بعد الفجر ال قبلھ، ھذه : أي). كوصولھ إلیھا بعد الفجر ال قبلھ: (قولھ
نھ لم یبت، وأن من وصل إلیھا بعد الفجر علیھ دم؛ ألنھ أن من تعجل ودفع من مزدلفة قبل نصف اللیل علیھ دم؛ أل: المسألة فیھا ثالثة أحكام

  .لم یبت، وأنھ من وصل إلیھا بعد نصف اللیل وقبل الفجر ال شيء علیھ
 

 ما یفعلھ الحاج بعد صالة الصبح بمزدلفة
 
ْفإذا أفْضتم : (فإذا صلى الصبح أتى المشعر الحرام فیرقاه أو یقف عنده ویحمد هللا ویكبره ویقرأ[ ُ َ ََ َ َمْن عرفاٍتِ َ َ : قولھ]. ویدعو حتى یسفر..) ِ
َ، كان من ھدیھ علیھ الصالة والسالم أنھ لما كانت صبیحة یوم النحر أذن للصالة بغلس، ثم )فإذا صلى الصبح برغیبتھ أتى المشعر الحرام( ّ ُ

 حتى أسفر، وقبل أن تطلع الشمس دفع أقیم لھا وصلى علیھ الصالة والسالم بالناس، ثم وقف بالمشعر ودعا هللا عز وجل وسألھ من فضلھ
علیھ الصالة والسالم من المزدلفة، وكانت قریش في الجاھلیة ومن معھا من المشركین یقفون بالمزدلفة، وال یمكن أن ینصرفوا منھا حتى 

ن ثبیر والصانع یكتنفانھا، وھما ھو الجبل الذي بحذاء منى؛ ألن منى بی: وثبیر) أشرق ثبیر كیما نغیر: (تطلع الشمس، ولذلك كان یقول قائلھم
یریدون بذلك أنھم ال یدفعون من مزدلفة إال بعد طلوع ) نغیر أشرق ثبیر كیما: (فقولھم. الصانع: ًثبیرا، والثاني یسمى: أحدھما یسمى: جبالن

السنة أن یقف عند المشعر، ولو ). الحرام فیرقاه أو یقف عنده: (قولھ. الشمس، فخالفھم صلوات هللا وسالمھ علیھ، ودفع قبل أن تطلع الشمس
َفإذا أفْضتم مْن عرفاٍت: ( ویحمد هللا ویكبره ویقرأ: (قولھ. وقف في أي موضع من مزدلفة أجزأه َ ََ َ ِ ْ ُ َ َ ِفاذكُروا هللا عنَد المشعر : لقولھ تعالى..)) ِ َ َْ ْ ُْ ِ َ َّ ْ َ

ِالحرام  َ َ إنھ الجبل الذي بحذاء :  إن المراد بھ مزدلفة كلھا، وقال بعض العلماء:، قیل)عند المشعر الحرام: (قولھ: قال العلماء] 198:البقرة[ْ
المصلى الذي وقف عنده علیھ الصالة والسالم، وأما تالوة اآلیة فلم یثبت في ذلك عن رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم نص، وال حاجة إلى 

 ألن الشرع لم یرد فیھ ما یدل على تالوة ذكر معین، وإنما قال التقید بذكر آیة أو دعاء مخصوص أو استحباب لذلك أو تعیینھ إال بدلیل؛
ِفاذكُروا هللا عنَد المشعر: تعالى َ َْ ْ ُْ ِ َ َّ ْ ِالحرام  َ َ َ اذكروا هللا عز وجل، كما أطلق : فیقال للناس. أن المطلق یبقى على إطالقھ: ، والقاعدة]198:البقرة[ْ

بیة، كل ذلك جائز ومشروع؛ ألن هللا أطلق، وكل ما صدق علیھ أنھ ذكر یذكر بھ هللا عز وجل، من حمد وتسبیح وتكبیر وتھلیل بل وتل
َتتلى آیة معینة، أو ُیذكُر دعاء مخصوص، فإن ذلك یعتبر بدعة وحدث، وتوضیح ذلك: سبحانھ، لكن أن یقال ْ َ ْ أن النبي صلى هللا علیھ وسلم : ُ

َربنا آتنا في الدنیا ح: (كان من دعائھ المأثور َ َْ ُّ ِ ِ ََّ ًسنة وفي اآلخرة حسنة َ ًَ ََ َ َ َ َِ ِ َربنا آتنا في الدنیا : إذا صلیت في المسجد فقل: ، فلو قال رجل لرجل)ِ َْ ُّ ِ ِ ََّ َ
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ًحسنة وفي اآلخرة حسنة  ًَ ََ َ َ َ َ َِ ِ إن ھذا الدعاء مسنون، لكن كونك تلزمھ بھ، أو تدعوه أن یقولھ في ھذا الموضع والمكان : نقول] . 201:البقرة[ِ
تالوة  إن: فقد یقول لك قائل) من أحدث في أمرنا ھذا ما لیس منھ فھو رد: (ال أصل لھ، ولذلك یقول علیھ الصالة والسالمالمخصوص ھذا 

ًربنا آتنا في الدنیا حسنة : قولھ تعالى َ َ ََ َ َ َْ ُّ ِ ِ نعم، من الدین والشرع، ولكن الذي لیس من الدین والشرع : من الدین والشرع، تقول لھ] 201:البقرة[َّ
قلھا في ھذا الوقت، أو قلھا في ھذا المكان، أو قلھا في ھذه الساعة، فكل ذلك یعتبر بدعة، :  یأمر بھا في الموضع المخصوص، كأن یقولأن

اذكر هللا عند المشعر الحرام، : لكن أن یقال لإلنسان. وال یلزم الناس بتالوة آیة معینة أو بدعاء مخصوص إال إذا عین الشرع وخصص ذلك
لى أدعیة النبي صلى هللا علیھ وسلم المأثورة، وجوامع كلمھ التي ثبتت عنھ، فذلك ھو الھدي، وذلك ھو األفضل واألكمل، فیقال واحرص ع

یقف بمزدلفة عند المشعر بعد صالة الصبح ویضرع إلى هللا، ویسأل هللا من عظیم فضلھ، ویأخذ بھدي رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم : ھنا
با سبحانھ  فتاحھ بحمد  والثناء علیھ، وسؤال هللا من خیري الدنیا واآلخرة، مع اعتقاد عظیم الفقر إلى هللا، واالستغناءفي دعائھ؛ من است

وكان العلماء رحمھم هللا یعظمون الدعاء بالمشعر . وتعالى، وأنھ ھو الغني الذي ال تنفد خزائنھ، وأن یده سحاء اللیل والنھار ال تغیضھا نفقة
وقفت ھاھنا أكثر من ثالثین حجة أسأل هللا العظیم أن ال یجعلھ آخر العھد ویردني إلیھ، وإني : م، حتى أثر عن بعض السلف أنھ قالالحرا

ًأن ھذا الموقف وھذا الموطن یعتبر ثاني المواطن تشریفا وتكریما بعد موقف : فالمقصود. ألستحي من هللا أن أسألھ، فرجع ومات من سنتھ ً
ْفاذكُروا هللا عنَد المشعر الحرام واذكُروهُ كما ھَداكم : العلماء یعظمونھ؛ ألن هللا عز وجل خصھ وقالعرفة، وكان  ُ ُ ْ ْ َُ َ َ َ َ َ ََ َْ ِْ ْ ِْ ِ َ ، فإذا وقف ] 198:البقرة[َّ

أكرمھ وتفضل ًالحاج بھذا الموقف ھیأ من نفسھ أسباب الدعاء الخاشع الخاضع، الذي یكون سببا الستجابة دعائھ، فیحس أن هللا عز وجل 
: قولھ. علیھ ببلوغ ھذا المكان، وأنھ ما كان لیبلغھ لوال حول هللا وقوتھ وتوفیقھ لھ، ولذلك إذا استشعر ذلك خضع  وخشع لھ ودعا من قلبھ

 علیھ وسلم أن النبي صلى هللا: (ًأسفر الصبح إذا بان، والمراد بذلك أنھ یقارب طلوع الشمس، ویسفر جدا؛ ألن الروایة) ویدعو حتى یسفر(
أنھ یدفع بعد اإلسفار، والسنة أن النبي : إن الموقف إلى أن یسفر، فمعنى ذلك: ثم یدفع بعد اإلسفار، فلما قال) . ًوقف بمزدلفة حتى أسفر جدا

علیھ صلى هللا علیھ وسلم لما فرغ من دعائھ ركب ناقتھ القصواء وأردف معھ الفضل بن عباس ، وھو ثاني من أردف في الحج؛ ألنھ 
الصالة والسالم أردف معھ أسامة من عرفة إلى مزدلفة، ومن مزدلفة إلى منى أردف معھ الفضل بن العباس ابن عمھ رضي هللا عنھ وعن 

ً، فالسنة أن یلتقط الحاج سبع حصیات من مزدلفة قبل أن یبلغ محسرا، )القط لي سبع حصیات: فلما مر في الطریق قال: (أبیھ، قال الفضل 
، فدل على أنھ ینبغي )بمثل ھذا فارموا، وإیاكم والغلو، فإنما أھلك من كان قبلكم الغلو في الدین: ( علیھ الصالة والسالم أنھ قالوأثر عنھ

للمسلم أن یتحرى السنة وھدي رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم، وأن ال یزید في العبادات، وأن ال یتنطع وال یبالغ فیھا؛ ألنھ ال خیر إال في 
 ...... .عھ علیھ الصالة والسالم، والشر كل الشر في الزیادة على ھدیھ ومجاوزتھ والغلو في الدیناتبا
 

 اإلسراع لمن مر من محسر لكونھ موطن عذاب
 
وادي محسر، وھو الوادي الذي حسر هللا فیھ الفیل، فأنزل فیھ نقمتھ : أي) ًفإذا بلغ محسرا: (قولھ]. ًفإذا بلغ محسرا أسرع رمیة حجر[

َوأْرسل علْیھم طْیرا أبابیل : (( ّوعذابھ على من حاده وأراد ھدم بیتھ، وذلك في القصة التي ذكرھا هللا في كتابھ حیث قال َ َ َ َ َِ َ ًَ َ ْ ِ َتْرمیھم بحجارٍة * َ َ ِ ِِ ْ ِ َ
یل  ٍمْن سجِّ ِ ٍفجعلُھم كعْصٍف مأكول * ِ ُ ْ َ َ َ ََ َْ والعیاذ -أن مواطن العذاب والسخط : سنة، فھذا الوادي إذا بلغھ یعتبر موطن عذاب، وال]5-3:الفیل[َ

وھي المدائن -عنھ علیھ الصالة والسالم، أنھ لما مر بمدائن صالح   إذا مر بھا اإلنسان فعلیھ أن یسرع في مروره منھا؛ وذلك لما ثبت-با
فلما مر . إني مصدق ولو لم أر: قولكأنھ ی:  أرخى على رأسھ الثوب ثم ضرب دابتھ وأسرع، یقول بعض العلماء- التي أھلك هللا فیھا ثمود

ال تدخلوا ھذه المواطن إال وأنتم : ، أي)ال تدخلوھا إال وأنتم باكون أو متباكون: (علیھ الصالة والسالم بموطن العذاب ضرب دابتھ وقال
ال : (خر الحدیث الصحیحمعتذرون مدكرون، یصحبكم الخوف من هللا؛ حتى ال یصیبكم ما أصابھم، ولذلك قال علیھ الصالة والسالم في آ

، ویعرف إلى اآلن في بعض المواطن السخط والعذاب، وأن من دخلھا قد یتغیر عقلھ، وقد یصاب بمس، وقد یصاب )یصیبكم ما أصابھم
ّخاصة إذا نزل فیھا ضاحكا الھیا غافال عما أوجد هللا فیھا من العبرة والعظة، ولذلك قال! بشيء من العذاب والعیاذ با ً ً ال یصیبكم ما : (ً

لعنة الفراعنة، وقد تكون من عذاب هللا، ولیس للفراعنة لعنة، وإنما ھي نقمة هللا : ، وال زال یعرف إلى اآلن مما یسمى عند العامة) أصابھم
خوف قال عز وجل التي یصیب بھا من غفل عن آیاتھ وعظاتھ، ولذلك فالمرور بھذه المواطن ال یجوز كما ذكر العلماء إال وھو مصحوب بال

ْوسكنتم في مساكن الذین ظلُموا أنفسُھم وتبین لكم كْیف فعلنا بھم : تعالى ْ ْ ِْ ِ َِ َ َ َ َْ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َُ ُ َُ ََّ ِ ِ َِ َ ، فورد ھذا مورد الذم، فكل من دخل أماكن العذاب أو ]45:إبراھیم[َّ
ز وجل، وأنھ الجبار المنتقم، فأخذه أخذ عزیز مر بھا، فینبغي علیھ أن یستصحب الخوف من هللا عز وجل، واالستشعار لعظیم نقمة هللا ع

مقتدر، فعلى العموم ھذا الموطن موطن عذاب ال یجوز النزول فیھ وال یجوز المبیت فیھ؛ ألن النبي صلى هللا علیھ وسلم ضرب دابتھ 
 ...... .أنھ لیس بعریض: وأسرع لما مر بھ، وھو قدر رمیة حجر، أي

 
 ھاحكم أخذ حصى الرمي من مزدلفة وحجم

 
كان األولى واألفضل أن یذكر أخذ الحصى قبل ذكر محسر؛ ألن السنة أن یؤخذ ] وأخذ الحصى وعدده سبعون بین الحمص والبندق[

الحصى من مزدلفة، وھذا ھو الوارد عنھ علیھ الصالة والسالم حیث أمر الفضل أن یلتقط لھ سبع حصیات من مزدلفة، أما ما ذكره المصنف 
ً ال أصل لھ، والسنة أن یلتقط سبعا فقط، وھذا ھو المحفوظ عن رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم، وھذه السبع ھي لجمرة من سبعین حصاة فھذا

العقبة، وأما بقیة الجمرات فالسنة أخذ حصاھا من منى؛ ألن النبي صلى هللا علیھ وسلم أخذ الحصى من منى، ولذلك ما یفعلھ العامة من أخذ 
أنھا لیست : ، أي)بین الحمص والبندق: (قولھ. ُ التشریق ویوم العید من مزدلفة ال أصل لھ، كما نبِّھ على ذلكجمیع حصیات الرمي أیام

ًإنھا إذا كانت كبیرة جدا : بكبیرة، فالحمص والبندق معروفان، وال یبالغ فیھا، فأخذ الحصى الكبیر لیس من السنة، بل قال بعض العلماء
إنھ یتقید فیھا بالوارد عن رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم، : ًمن أصول الرمي المعتبر شرعا، وعلى ھذا قالواورمى بھا لم یجزه؛ ألنھا لیست 
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ًوإذا أخذ الحصى الكبیر فإنھ ال یأمن أن تنحرف یده فیصیب مسلما، ویریق بذلك الدم الحرام في المكان الحرام في الشھر الحرام، ولذلك 
ًي صلى هللا علیھ وسلم، وال یزید على ذلك وال ینقص منھ، فال یكون الحصى كبیرا جدا وال یكون صغیرا، بل ینبغي أن یتقید بالوارد عن النب ً ً

الخذف، : ُّوحده الذي تحملھ بالید في الغالب ویمكن الرمي بھ، یعني: ال یكون أكبر من الحصى الوارد عن النبي صلى هللا علیھ وسلم، وقالوا
فھذا ھو القدر الذي ینبغي أن یتقید بھ، وینبغي ) بمثل حصى الخذف فارموا وإیاكم والغلو: (بھ، ولذلك قالبحیث یضعھ بین أصبعیھ ویخذف 

ًأن یكون حجرا، أما إذا كانت من غیر مادة الحجر كالطین الصلب أو كانت من الخشب أو كانت من اإلسمنت أو الجص، فإنھ ال یجزئ 
 ...... .نما رمى بالحصیات ولم یرم بغیرھاالرمي بھا؛ ألن النبي صلى هللا علیھ وسلم إ

 
 األعمال التي یقوم بھا الحاج عند وصولھ إلى منى

 
 ...... ]منى وھي من وادي محسر إلى جمرة العقبة رماھا بسبع حصیات متعاقبات فإذا وصل إلى[
 

 رمي جمرة العقبة
 

أنھ إذا : رمي جمرة العقبة تحیة منى، أي: قبة، ولذلك قال العلماءبلغھا، فالسنة أن یبتدئ برمي جمرة الع: أي) فإذا وصل إلى منى: (قولھ
دخل منى فالسنة أن ال یشتغل بأي شيء غیر رمي جمرة العقبة، فإذا ابتدأ برمي جمرة العقبة بعد ذلك تفرغ لما ورد عن النبي صلى هللا علیھ 

فاضة، أما أن یبدأ بشيء قبل الرمي فذلك خالف السنة، فال وسلم من السنن، ثم نزل إذا أراد النزول، أو مضى إلى مكة وطاف طواف اإل
كما أنھ إذا دخل : یذھب إلى منزلھ وال یشتغل بأغراضھ، بل علیھ أن یتجھ مباشرة إلى رمي جمرة العقبة، فإن رمیھا یعتبر تحیة منى، قالوا

: أي) وھي من وادي محسر إلى جمرة العقبة: (وقولھ. ًالمسجد صلى ركعتین تحیة المسجد، كذلك أیضا تحیة منى یكون برمي جمرة العقبة
أنھ أمر أن من وجدوه وراء جمرة العقبة أن : أن حد منى بدایة ونھایة من وادي محسر إلى جمرة العقبة، ولذلك أثر عن عمر بن الخطاب 

منى ومزدلفة، وأما بالنسبة للجانبین یردوه إلى داخل منى؛حتى ال یكون قد بات خارج منى، وكذلك بالنسبة لوادي محسر فھو الفاصل بین 
ًالصانع، فما أقبل من الجبلین فإنھ من منى، وما أدبر من الجبلین وھما الظھر یعتبر خارجا عن : ثبیر، والثاني: أحدھما: فیكتنف منى جبالن

وسمیت منى؛ لكثرة ما . ًر بائتا بمنىًمنى، فمن بات في سفح الجبل من جھة منى فإنھ یعتبر بائتا داخل منى، ومن بات بالظھر فإنھ ال یعتب
: قولھ. ما یراق فیھا من الدم؛ ألنھا موضع یتقرب فیھ إلى هللا عز وجل بنحر الھدي واألضاحي في یوم النحر: یمنى فیھا من الدماء، أي

  .فال یفصل) رماھا بسبع حصیات متعاقبات(
 

 انقطاع التلبیة عند آخر حصاة یرمى بھا جمرة العقبة
 

انقطعت تلبیتھ في حجھ : فقال جمھورھم: ھدیھ علیھ الصالة والسالم أنھ یكبر ویلبي مع كل حصاة، واختلف العلماء على وجھینكان من 
وھو روایة عن اإلمام -وقال بعض أھل الحدیث . صلوات هللا وسالمھ علیھ عندما أراد أن یرمي الجمرة، فعند بدایة الرمي انقطعت التلبیة

لبیك اللھم لبیك لبیك ال شریك لك : هللا أكبر ویرمي الحصاة، ثم یقول: یرمي ویلبي أثناء الرمي، فیقول: -ن راھویھ أحمد ، وقول إسحاق ب
فالمقصود أنھ یواصل الرمي والتكبیر والتلبیة حتى ینتھي من آخر حصاة، وھذا ھو الذي دل علیھ حدیث الفضل لما كان . لبیك، ثم یرمي

یدل على ) آخر حصاة من جمرة العقبة: (فقولھ) فلم یزل یلبي حتى رمى آخر حصاة من جمرة العقبة: (لم قالردیف النبي صلى هللا علیھ وس
وعندھا تنقطع التلبیة، وباإلجماع على أنھ ال . أن انقطاع التلبیة كان عند آخر حصاة رمى بھا رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم جمرة العقبة

  . جمرة العقبةتشرع التلبیة بعد االنتھاء من رمي
 

 موضع رمي جمرة العقبة
 

كان من ھدیھ علیھ الصالة والسالم أنھ یرمي جمرة العقبة من بطن الوادي، وھذه ھي السنة، فلیس لجمرة العقبة موضع ترمى منھ إال بطن 
یھ ذلك؛ ألنھ في القدیم كانت ھذه الوادي، ولذلك من رماھا من الجھة المعاكسة التي تقابل الوادي بحیث تكون منى وراء ظھره، فإنھ ال یجز

الجمرة في حضن الجبل، فلم یكن فیھا إال نصف الحوض الموجود، ھذا النصف من الحوض ھو موضع الرمي، فلما أزیل كأن ھذا الزائد 
وض القدیم من الحوض في غیر الموضع المعتبر، ولذلك لو رمى فإنھ ال یعتد برمیھ إال من بطن الوادي، بحیث یكون في النصف أو الح

المعھود، وما زاد عن ذلك فإنھ في األصل جبل ولیس بموضع للرمي، ومن ھنا یقید العلماء رمي ھذه الجمرة بھذا التقیید الذي وردت بھ 
  .السنة عن رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم

 
 صفة الرمي المجزئ

 
ة والسالم لیده، لكن قد یكون المصنف أراد من ھذا أن الرفع لم یحفظ في صفة الرمي رفعھ علیھ الصال]. یرفع یده حتى یرى بیاض إبطھ[

للید عند الرمي أبعد من مزاحمة الناس؛ ألنھ إذا زاحمھ الناس ربما سقطت الحصى من یده، أو ارتدت یده، فھذا ھو السبب الذي یجعل بعض 
ون أن یسقط الحصى من یده، وحیثما كان فاألمر في العلماء یوصي بأن تكون یده مرفوعة؛ حتى یتیسر لھ أن یلتقط بالیمنى من الیسرى د

ًھذا واسع، سواء رفع أولم یرفع، وبعض العلماء یعلل رفع الید حتى یرى بیاض إبطھ؛ حتى یستطیع أن یتمكن من الرمي بقوة، ولكن لیس 
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بطن الحوض، ولو لم تصب الشاخص، والعبرة في الرمي أن تقع الحصاة في . ًذلك بشيء؛ ألنھ لو كان قریبا من الحوض ورمى بخفة أجزأه
فالعبرة بوصولھا إلى داخل الحوض، فلو ضربت الحصاة الشاخص وانحرفت فلم تسقط في الحوض لم یجزئ ولم یعتد بتلك الحصاة؛ ألن 

 الحوض إن الرمي ال یكون إال بالحذف، فلو جاء ووضع الحصاة في. أن تقع في الحوض وھو محل الرمي وموضع االعتداد المراد بالرمي
أن تنتھي الحصاة وتستقر في : الثاني. أن یحصل الرمي بالحذف فال یجزئ الوضع: األول: ًإذا البد من األمرین. لم یجزه؛ ألنھ لم یرم حقیقة

والعبرة في وقوعھا في الحوض بغالب الظن، فإن تیقن ورأى حصاتھ في الحوض . الحوض، فلو رمى وخرجت عن الحوض فإنھ ال یجزیھ
  .وھو كما ذكرنا] ویكبر مع كل حصاة. [ل، وإن غلب على ظنھ أجزأه؛ ألن الغالب كالمحقق كما ھو معروف في القاعدة الشرعیةفال إشكا

 
 عدم إجزاء الرمي بغیر الحصى أو بحصى قد رمى بھا

 
ال یرمي بالحصى التي : أي) ًا ثانیاوال بھ(بغیر الحصى، : یعني) وال یجزئ الرمي بغیرھا: (قولھ]. ًوال یجزئ الرمي بغیرھا وال بھا ثانیا[

وال یقف عند جمرة العقبة، وإنما یقف بعد الجمرة الصغرى والوسطى، : أي]. وال یقف. [ًرمى بھا أوال مرة ثانیة؛ ألنھ قد تحقق بھا المأمور
أن الجمرة : عده رمي، توضیح ذلكال یشرع الدعاء بعد الرمي إال إذا كان ب: فال یقف عندھا، ولذلك یقول العلماء) العقبة(وأما الكبرى 

الصغرى إذا رمیتھا فإن وراءھا الوسطى ترمى فتدعو، ولذلك یدعو بعد الجمرة الصغرى، ویدعو بعد الجمرة الوسطى؛ ألن وراءھا الكبرى 
لذي جعل بعض العلماء إذا رماھا لیس بعدھا شيء، فال یشرع الدعاء بعد جمرة ال رمي بعدھا، وھذا ا) جمرة العقبة(، لكن الكبرى )العقبة(

ویقطع . [ال یدُع عند جمرة العقبة، فیفھم من ذلك أنھ یدعو عند غیرھا: یدعو في كل جمرة بعدھا رمي، وبعضھم یختصر ویقول: یقولون
مي آخر حصاة من ما ذكرناه أنھ یستمر في التلبیة حتى یر: قبل رمي جمرة العقبة، والصحیح: یعني) ویقطع التلبیة قبلھا: (قولھ] التلبیة قبلھا

  .جمرة العقبة
 

 بیان وقت الكمال ووقت اإلجزاء للرمي
 

؛ ألنھ ھدي رسول هللا )ویرمي بعد طلوع الشمس: (قولھ]. ویرمي بعد طلوع الشمس، ویجزئ بعد نصف اللیل: [قال المصنف رحمھ هللا
إلى منى، فما وصل جمرة العقبة إال وقد طلعت الشمس، صلى هللا علیھ وسلم، وھو األكمل واألفضل، خرج علیھ الصالة والسالم من مزدلفة 

فمن أھل : وھي مسألة خالفیة بین العلماء رحمة هللا علیھم) ویجزئ بعد نصف اللیل: (قولھ. فرماھا علیھ الصالة والسالم وحیا برمیھ منى
 أن یدفعوا من مزدلفة بعد نصف اللیل، فدل على العلم من یرى أنھ یجوز الرمي بعد نصف اللیل؛ ألن النبي صلى هللا علیھ وسلم أذن للضعفة

ال یجزئ الرمي إال : ومنھم من یقول. إنھ ال یجزئ الرمي بعد طلوع الفجر: وقال بعض العلماء. أن وقت الرمي یبتدئ من بعد منتصف اللیل
هللا علیھ وسلم  باس أن النبي صلىبعد طلوع الشمس، وإنما یرخص للحطمة والضعفة أن یرموا مبكرین، واحتجوا بما جاء في حدیث ابن ع

أن یتأخر فال یرمي قبل طلوع : وھذا القول، أعني) حتى یطلع الفجر: (وفي روایة) ال ترموا الجمرة حتى تطلع الشمس: (لحق أصحابھ وقال
لوقت؛ ألنھ سیأخذ مسافة، الفجر ھو أقوى األقوال، وھو أحوطھا؛ ألن مجرد اإلذن بعد منتصف اللیل ال یستلزم أن یكون ھناك رمي في ھذا ا

خاصة الحطمة والضعفة، إذا قدر مضیھم من مزدلفة إلى منى مع الثقل وكبر السن، ویكون الضعفة وصغار األطفال معھم، فالغالب أنھم ال 
یلة العید وقت یصلون إلى وقت الفجر؛ ألن النبي صلى هللا علیھ وسلم إنما أذن بعد مغیب القمر، وما بین مغیب القمر وطلوع الفجر في ل

  .یتسع إلى أن یكون وصولھم قرب طلوع الفجر كما ال یخفى، خاصة إذا كانوا من الحطمة وضعفة السن فإنھم یتأخرون في مضیھم
 

 جواز التوكیل في نحر الھدي
 
؛ ألن ) ینحر ھدیھ: ( قولھ.النحر یكون لإلبل والبقر، والذبح یكون للغنم، وفي البقر موضعین للذبح والنحر]. ثم ینحر ھدیھ إن كان معھ[

ًالنبي صلى هللا علیھ وسلم رمى جمرة العقبة، ثم نحر ثالثا وستین بدنة بیده الشریفة صلوات هللا وسالمھ علیھ، واألفضل واألكمل أن یلي 
یھ وسلم فعلھ، وال بأس اإلنسان بنفسھ ذبح ھدیھ ونحره؛ لما في ذلك من بالغ القربة  عز وجل، وذلك أفضل؛ ألن رسول هللا صلى هللا عل

ًأن یوكل؛ ألن النبي صلى هللا علیھ وسلم وكل فیما بقي، وھي تتمة المائة بدنة التي أھداھا علیھ الصالة والسالم، وإنما نحر ثالثا وستین 
ل سنة، فھذا مما ال عجبت من نحره لثالث وستین وعمره ثالث وستون سنة، لكن ال یعني ھذا أن كل بدنة مقاب: بدنة، حتى قال بعض العلماء

ًینبغي البحث فیھ وال التكلف وال الخوض فیھ؛ ألنھ أمر یحتمل أن یكون اتفاقا، ویحتمل أن یكون قصدا، وهللا أعلم، فال یبحث اإلنسان في  ً
ِقْل ما أْسألكم علْیھ مْن أْجر وما أنا من الُمتكلفی: مثل ھذه المسائل، ولذلك قال تعالى ِ ِ ِِّ ْ َُ َ ََ َ َ َ ََ َ َ ٍَ َ ْ ُ ، فال یتكلف اإلنسان البحث في مثل ھذه ] 86:ص[َن ُ

  .األعداد
 

 وجوب تعمیم الحلق أو التقصیر للتحلل من اإلحرام
 
وقال . التحلل بالحلق أو التقصیر البد أن یعم جمیع الرأس) ویحلق أو یقصر من جمیع شعره: (قولھ] ویحلق أو یقصر من جمیع شعره[

أنھ البد من تعمیم الرأس كلھ؛ لقولھ : والصحیح. یجزیھ ثلث الرأس: وقیل. یجزیھ ربع الرأس: یلوق. یجزیھ ثالث شعرات: بعض العلماء
ْوال تْحلقوا ُرُءوسكم : تعالى ُ َُ َِ فشمل جمیع الرأس، وال یقتصر على بعض الرأس دون بعض؛ ألنھ إذا اقتصر على بعض الرأس ] 196:البقرة[َ

أن یحلق بعض الرأس ویترك بعضھ، قال بعض : ، والقزع)  هللا علیھ وسلم عن القزعنھى رسول هللا صلى(دون بعض فقد ظلم، ولذلك 
القزع أن یحلق نصف الرأس ویترك نصفھ، فیكون النھي من أجل الظلم، كأنھ إذا حلق نصف الرأس وترك النصف الثاني ظلم : العلماء
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ًعتبر نصف المكشوف في الشتاء مستضرا أكثر من الذي غطاه النصف الذي لم یحلق في الصیف، وظلم النصف الذي حلق في الشتاء؛ ألنھ ی
نسأل هللا -إن القزع لیس حلق نصف الرأس، وإنما الحلق من أطرافھ وھي القصة الموجودة اآلن، وقد سرت : وقال بعض العلماء. الشعر

ء با ویخوفون، وھي قضیة حلق أطراف الشعر من َّ إلى بعض أبناء المسلمین، وینبغي التنبیھ علیھا، وُیذكر الحالق وھؤال- السالمة والعافیة
نھى رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم : (ًالجانب األیمن واألیسر ویبقى الشعر وفرا في منتصف الرأس، فھذه الحلقة أصلھا حلقة الیھود، قالوا

علھا فإنھ متشبھ بھم نسأل هللا السالمة وھي ھذه الحلقة؛ أن یحلق أطراف الشعر ویترك الوسط، وھي طریقة الیھود، ومن ف) عن القزع
أنھ إذا حلق یعم جمیع الرأس، وإذا قصر یعم : فینبھ على من یفعلھا ویذكر با ویوعظ؛ ألنھ ال یجوز التشبھ بالكفار، فالمقصود! والعافیة

  .جمیع الرأس، وال یقتصر على بعض الرأس دون بعض
 

 قدر أخذ المرأة من شعرھا للتحلل
 
فتجمع جمیع شعرھا في األخیر ثم تقص منھ؛ لكن ال ) وتقصر المرأة من شعرھا قدر أنملة: (قولھ] رأة من شعرھا قدر أنملةوتقصر الم[

تقص لنفسھا وال یحلق الرجل لنفسھ، وھذه من األخطاء التي یقع فیھا جمیع النساء، حیث تقوم المرأة بجمع شعرھا وتأخذ المقص وتقص 
ل لنفسھ؛ ألنھ محظور علیھ أن یقص أو یتطیب حتى یخرج من نسكھ، وال یخرج إال بحلق غیره، ولذلك كان من لنفسھا، فإن المتحلل ال یحل

ھدیھ علیھ الصالة والسالم أن یعطي الحالق شقھ األیمن ثم األیسر، فیحلق رأسھ علیھ الصالة والسالم، والسنة أنھ إذا أراد اإلنسان أن یتحلل 
ق شقھ األیمن فیبدأ بھ، ثم ینتقل إلى شقھ األیسر، وال یبتدئ بآخر الرأس أو بأعلى الرأس قبل الشق األیمن؛ في الحج والعمرة أن یعطي الحال

ھل العبرة في : واختلف العلماء). أنھ أعطى الحالق شقھ األیمن: (ألن السنة أن یبدأ بالشق األیمن، ففي الصحیح عنھ علیھ الصالة والسالم
أن یكون الحالق وراء ظھرك فال إشكال؛ ألن یمینھ یمین : الصورة األولى: وھذه المسألة تقع على صورتینالتیمن بالحالق، أو المحلوق؟ 

یستقبلك ویحلق أمامك، ففي الحالة یمینھ یسار لك ویسارك یمین لھ، فحینئٍذ ھل : أن یكون الحالق أمام وجھك، یعني: الصورة الثاني. لك
العبرة : وقال بعضھم. العبرة بیمین المحلوق: و مقابل لك بیمینك أو بیمینھ؟ قال بعض العلماءالعبرة إذا وقف أمام وجھك وصار یحلق وھ

أن العبرة بیمین المحلوق ال بیمین الحالق؛ : والصحیح. بیمین الحالق؛ ألن الفعل من الحالق فیأخذ بیمینھ ال بیمین المحلوق؛ ألن العبرة بفعلھ
  .فدل على أن العبرة بیمین المحلوق ال بیمین الحالق) أعطى الحالق شقھ األیمن: ( جاء في الروایةألن رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم كما

 
 ما یباح للحاج بعد التحلل األول

 
فلھ أن یتطیب، ویلبس المخیط، ویحلق شعره، ویزیل التفث، قال ) ثم قد حل لھ كل شيء إال النساء: (قولھ] ثم قد حل لھ كل شيء إال النساء[

ِثم لیقُضوا تفثُھم ولُیوفوا نذورُھم ولیطوفوا بالبْیت العتیق : ىتعال ِِ ِ ََّ َ َ َ َ َ َْ ْ ْ ْ ُْ ُ ُ َّْ ْ ُْ َُ َ َ ، فإذا فعل ذلك فقد تحلل التحلل األول، وھذا التحلل یباح فیھ كل ] 29:الحج[َّ
یارة، أما الدلیل على أنھ قد تحلل التحلل شيء كما ذكرنا إال النساء، وال یباح لھ جماع النساء إال بعد أن یطوف طواف الركن وھو طواف الز

طیبت رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم لحلھ : (األول، فلما ثبت في الصحیح من حدیث أم المؤمنین عائشة رضي هللا عنھا وأرضاھا أنھا قالت
الطیب قبل أن یطوف طواف یدل على جواز ) إلحرامھ قبل أن یطوف بالبیت: (فقولھا) قبل إحرامھ، وإلحرامھ قبل أن یطوف بالبیت

  .إن ھذا التحلل ھو التحلل األصغر أو التحلل األول: اإلفاضة، فلذلك قال العلماء
 

 حكم ترك الحلق والتقصیر وتأخیره أو تقدیمھ على الرمي والنحر
 
: قولھ. إذا تركھ فعلیھ دم: أي) كوالحلق والتقصیر نس: (قولھ] والحلق والتقصیر نسك وال یلزم بتأخیره دم وال بتقدیمھ على الرمي والنحر[
إن أخره عن أیام التشریق لزمھ دم؛ وذلك لفوات : وقال بعض العلماء. أنھ لو أخره عن یوم العید ال دم علیھ: أي) وال یلزم بتأخیره دم(

حجھ وعمرتھ أن یفعل ما فعل المحل، وعلى ھذا فإنھ ینبغي التأسي بسنة النبي صلى هللا علیھ وسلم وھدیھ، فمن أفضل ما یكون لإلنسان في 
ًیرمي جمرة العقبة، ثم ینحر ھدیھ، ثم یحلق رأسھ، ثم بعد ذلك ینزل ویطوف بالبیت طواف اإلفاضة متأسیا : رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم

أما تقدیم الحلق على . )وال بتقدیمھ على الرمي والنحر: (قولھ. برسول هللا صلى هللا علیھ وسلم؛ فإن ذلك أرجى لقبول هللا عز وجل لحجھ
أما التقدیم والتأخیر فإنھ قد جاء حدیث النسائي في الروایة الصحیحة عن عبد هللا : فمن أھل العلم من قال: الرمي والنحر ففیھ وجھان للعلماء

مما : وفي روایة-سى َما ُسئل رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم عن شيء قدم أو أخر مما ین: (بن عمرو بن العاص رضي هللا عنھ أنھ قال
فھو یدل على أنھ فعل ال شعوري، ولذلك جاء في الروایة الصحیحة األخرى وھي ثابتة ) مما ُینسى: (فقولھ) افعل وال حرج:  إال قال-ُینسى

ارم وال : لم أشعر فنحرت قبل أن أرمي، قال! یا رسول هللا: انحر وال حرج؟ فقال: لم أشعر فحلقت قبل أن أنحر، فقال: (وصحیحة قال
وھي الروایة الثانیة عن اإلمام أحمد - ولذلك قرر بعض المحققین . واصطحبت بعلة مناسبة للحكم) لم أشعر: (أنھ قال: فالمقصود) حرج

أنھ ینبغي الترتیب كما ورد عن رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم، فإن حصل لإلنسان عذر أو : - رحمھ هللا علیھ، ویقول بھا جمع من العلماء
ان فإنھ یعذر؛ ألن األصل إیقاعھا على ھدي رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم وسنتھ، وأن یفعل ھذه األفعال كما وردت؛ حتى یكون ذلك نسی

أبلغ في التأسي برسول هللا صلى هللا علیھ وسلم واالقتداء بھ، أما لو قدم وأخر وھو معذور فإنھ ال یلزمھ بذلك التقدیم والتأخیر دم، وال یلزمھ 
  .يء، وإنما ھو معذور بوجود النسیان والخطأش
 

 األسئلة
...... 
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 حكم من رمى الجمرة قبل الفجر بال عذر ثم رمى بعده
 

من رمى جمرة العقبة قبل طلوع الفجر بال عذر، فھل یمكنھ أن یستدرك بأن یرمي بعد طلوع الشمس مرة ثانیة، أم أن اإلخالل وقع : السؤال
، والصالة والسالم على رسول هللا، وعلى آلھ وصحبھ ومن : رمي الثاني، أثابكم هللا؟ الجواببالرمي األول وال عبرة بال باسم هللا، الحمد 

ًأن الرمي یمكن فیھ التدارك ما دام الوقت باقیا، فإذا رمى قبل الفجر فعلى القول بأنھ البد وأن یقع : فمذھب جمھور العلماء: أما بعد. وااله
ھم ینصون على أنھ لو رمى قبل مغیب شمس یوم النحر، أو قبل طلوع الفجر من الیوم الحادي عشر، على الوجھین رمیھ بعد الفجر، فإن

إنھ یلزمھ : ما الفرق بین مسألتنا ومسألة اإلحرام دون المیقات أننا قلنا: المعروفین في تأقیت الرمي أنھ یجزیھ وال شيء علیھ، وقد یقول قائل
ٍفإن رمیھ األول الغ وال یعتد وال ینعقد؛ ألنھ عند أصحاب ھذا القول وقع قبل   أنھ ھنا إذا رمى قبل الفجر:دم حتى ولو رجع؟ والجواب

الوقت المعتد بھ، كما لو صلى الظھر قبل الزوال، فال یعتد وال ینعقد، وإنما یلزم لو أنھ انعقد في وقت ال یختص إال بمعذور وھو غیر 
ًالضمان، ولكن نظرا لكونھ رمى قبل الوقت فإن رمیھ وجوده وعدمھ على حد سواء، ویلزمھ حینئٍذ أن یعید معذور، فیستقیم أن یلزمھ الدم أو 

الرمي على القول بالتأقیت بالفجر أو بطلوع الشمس، ثم إذا رمى ما بین وقت طلوع الشمس، أو طلوع الفجر وغروب الشمس أو طلوع 
؛ ألن اإلخالل لم یتحقق، إنما یتحقق إخاللھ لو أنھ اكتفى بالرمي األول ولم یعده حتى مضى الفجر من الیوم الثاني فإنھ یجزیھ وال شيء علیھ

  .وهللا تعالى أعلم. ًوقت الرمي المعتد بھ شرعا، فحینئٍذ یلزمھ الضمان؛ لعدم وقوع الرمي المأمور بھ
 

 عدم جواز رمي الجمرة قبل الفجر لمن كان مع الضعفة لحاجتھم
 

 ضعفة وعجزة وتعجل بھم من مزدلفة بعد مغیب القمر، فھل لھ أن یرمي الجمرة معھم بعد منتصف اللیل، وكذلك من كان مع: السؤال
إذا رخص لغیر المعذور أن یكون مع المعذورین فیرخص لھ بقدر الحاجة، فالقاعدة في : بالنسبة لطواف اإلفاضة، أثابكم هللا؟ الجواب

أن اإلذن بالشيء إذن : یجوز لھ أن یدفع ویصحبھم ویكون معھم إذا كانوا محتاجین لھ؛ ألن القاعدةف. أن ما جاز للحاجة یقدر بقدرھا: الشرع
ًفلما كان ھؤالء الضعفة مأذونا لھم بالدفع، وتوقف حصول الرخصة لھم بوجود من یعینھم ومن یساعدھم، ومن یرفق بھم وییسر لھم . بالزمھ

فإذا وجد غیرھم من المعذورین ممن یستطیع أن یقوم بذلك وال یحتاج لھذا القادر فیبقى على ًھذه الرخصة، كان مأذونا لھم من ھذا الوجھ، 
األصل من كونھ ال یدفع، فإذا دفع مع ھؤالء المعذورین فال یترخص بالرمي، إنما یبقى على القول بتأقیت الرمي بطلوع الفجر أو بطلوع 

  .علموهللا تعالى أ. الشمس؛ حتى یتبین وقت البدایة فیرمي
 

 حرمة النكاح ولوازمھ بعد التحلل األول
 

ًیحرم النكاح ولوازمھ، فمحظور النكاح عقدا وخطبة ووطئا كلھ : ھل یحرم كذلك عقد النكاح بعد التحلل األول، أثابكم هللا؟ الجواب: السؤال ً
 الذي ذكرناه في المحظورات، وهللا تعالى ًمستصحب، ولذلك یعتبرون الجنس واحدا یحظر علیھ أن یخطب وأن یعقد وأن یطأ، على التفصیل

  .أعلم
 

 التحاق واجبات العمرة بواجبات الحج في الحكم
 

ًھل یقاس من ترك واجبا من واجبات العمرة على من ترك واجبا من واجبات الحج في إیجاب الدم علیھ، أثابكم هللا؟ الجواب: السؤال من : ً
:  الحج، ولذلك العمرة ھي الحج األصغر، والدلیل على أنھا حج أصغر قول هللا عز وجلًترك واجبا من واجبات العمرة یلتحق بواجبات

ِوأذان من هللا ورُسولھ إلى الناس یْوم الحجِّ األكبر  َ َ َ َ َ َ َْ َ ْ َ ِ َِّ َ ِ ِ ِِ َّ ٌ َ ِیْوم الحجِّ األكبر : فقال] 3:التوبة[َ َ َ َْ َ ْ فوصف الحج بكونھ أكبر، لذلك قال شیخ ] 3:التوبة[َ
حج أكبر، وحج أصغر؛ لداللة ھذه اآلیة الكریمة، فإذا وقع اإلخالل في الحج األصغر واألكبر فالحكم واحد، فالواجب : لحج حجانا: اإلسالم 

الذي یجبر في الحج یجبر بما یجبر بھ في العمرة والعكس، والواجب الذي في العمرة یجبر بما یجبر بھ الواجب في الحج، ولذلك قال صلى 
وھذا یدل على أن حكمھما واحد، وعلى ھذا فإنھ ) دخلت العمرة في الحج، وشبك بین أصابعھ صلوات هللا وسالمھ علیھ: (هللا علیھ وسلم

یلزمھ ما یلزم من أخل بواجب الحج، وانظر إلى الواجبات في العمرة ستجدھا موافقة في كثیر من المسائل لواجبات الحج؛ فإنك ترى الرجل 
ًقي المحظورات كما لو أحرم بالحج، سواء بسواء، وكذلك أیضا بالنسبة لطوافھ بالبیت وما یلزمھ في الطواف إذا أحرم بالعمرة یلزمھ أن یت

  .وهللا تعالى أعلم. ّالحكم فیھما واحد، وعلى ھذا إذا أخل بواجب في العمرة یجبره بما یجبر بھ الواجب في الحج
 

 دعاء الصائم عند تھیئھ للفطر ال بعده
 

، فھل یكون وقت الدعاء بعد األذان أم قبلھ، أثابكم هللا؟ ) للصائم عند فطره: (َّي مسألة الدعاء عند الفطر لقولھ علیھ السالمأشكل عل: السؤال
أن العبد إذا قام بحق هللا عز : أن یكون قبل أن یفطر، وھذا ذكر العلماء لھ نظائر: عند تھیئھ للفطر، بمعنى: الدعاء عند الفطر، أي: الجواب
داه، كان من كرم هللا عز وجل أن یجعل لھ الخیر العاجل باستجابة دعوتھ، فتجده في الصالة إذا صلى وانتھى من التشھد، وقضى وجل وأ

أدبار الصلوات : أي الدعاء أسمع؟ قال: (أذكار الصالة ولم یبق إال أن یسلم، شرع لھ أن یدعو؛ لقولھ علیھ الصالة والسالم عندما سئل
وفي الزكاة إذا جاء ودفع . نھ قام بفریضة هللا، وأدى حق هللا، فیرجى أن یستجیب هللا دعاءه، ولما وفى  یوفي هللا لھ؛ وذلك أل)المكتوبات

َخذ مْن أْموالھم صَدقة تطھُِّرُھم وتزكیھم بھا وصلِّ علْیھم إن صالتك: ندب لإلمام أن یدعو لھ؛ وذلك لقولھ تعالى َ َ َ َ َ َ َ ََ َ ََّ ِ ِِ ِْ ْ ْ ِْ ِ َِ ِّ ُ ُ َُ ً َ ْ سكن لُھم ْ َ ٌ َ فكان ] 103:التوبة[َ
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ًوكذلك أیضا في الصوم إذا فرغ من صومھ وكاد أن یفطر، دعا وسأل هللا في ختام یومھ . علیھ الصالة والسالم إذا تصدق المتصدق دعا لھ
ة لقربھ من التحلل، فھو ًویدعو أیضا في مزدلف: وكذلك في الحج، فإن اإلنسان في حجھ یدعو في عرفات وقالوا. من خیري الدنیا واآلخرة

وھذا كلھ نبھ علیھ بعض العلماء، فإذا تأملت أركان اإلسالم األربعة ھذه، . یدعو في صبیحة مزدلفة؛ ألنھ لیس بینھ وبین التحلل إال الیسیر
طر، وإنما یدعو عند تھیئھ ال یدعو بعد أن یف: من ھنا قال العلماء. وجدت أنھ بمجرد ما یفرغ العبد من حق هللا فإنھ یرجى لھ إجابة الدعوة

  .للفطر، فیسأل هللا عز وجل من خیري الدنیا واآلخرة
 

 حكم الفطر لكبیر السن ومن بھ مرض ال یرجى برؤه
 

ًرجل كبیر السن وھو مصاب بمرض وال یستطیع أن یصوم، فماذا یفعل، خصوصا وأن علیھ صیاما من رمضان السابق، أثابكم : السؤال ً
ًالنسبة لكبر السن والمرض فكل واحد منھم إذا انفرد، وكان المرض مما ال یرجى برؤه فإن لھ الفطر، وكذلك لو كان كبیرا أما ب: هللا؟ الجواب

َوعلى الذین ُیطیقونُھ :وصحتھ وعافیتھ طیبة لكنھ ال یستطیع أن یصوم، ویجحفھ الصوم ویرھقھ، فإن من حقھ أن یفطر، قال تعالى ُ ِ َِ َ ََّ َ
َیطیقونُھ: (یجدون المشقة، ولذلك في قراءة: یعني) یطیقونھ: ( السلفقال بعض] 184:البقرة[ ُ َّ ْ َیطوقونُھ: (وفي قراءة) َ ُ َّ َ یجدون المشقة : أي) َ

ًوالعناء من صومھم، فھذا یفطر وعلیھ اإلطعام، وھكذا إذا كان مریضا مرضا ال یرجى برؤه، كمن بھ فشل في الكلى، أو أمراض في القلب  ً
كان حدیث عھد بعملیة جراحیة أو نحو ذلك،  طیع أن یصبر، أو عنده أدویة البد من أخذھا في ساعات منتظمة، كمنمزمنة بحیث ال یست

واستدام المرض معھ بحیث ال یمكنھ القضاء، فھذا یفطر ویتحول إلى اإلطعام مباشرة، أما لو كان مرض ھذا الكبیر مما یرجى برؤه، كأن 
یفة عارضة، وھذه األمراض ترھقھ عن الصوم، ولكن بعدھا قد یشفى ویمكنھ القضاء، فإنھ یفطر تكون نزلة عارضة كزكام أو أمراض خف

  .وهللا تعالى أعلم. ثم یقضي متى ما تیسر لھ القضاء وال إطعام علیھ
 

 حكم من أوتر مع اإلمام وأراد أن یصلي من اللیل
 

، ) ال وتران في لیلة: (كیف یوتر؟ وما معنى قول النبي صلى هللا علیھ وسلممن أوتر مع اإلمام في القیام وأراد أن یصلي من اللیل ف: السؤال
أن الوتر ینقض : حدیث الترمذي حسنھ غیر واحد من العلماء، ومعناه) ال وتران في لیلة: (قولھ صلى هللا علیھ وسلم: أثابكم هللا؟ الجواب

ًح العدد شفعا، فھذا ھو وجھ النھي عن الوترین، والمقصود شرعا أن یبقى الوتر؛ ألنھ إذا أوتر في اللیلة وترین أصبحت الصالة شفعیھ وأصب ً
ً، فإذا صلى وترا ثم أوتر بعده وترا ثانیا فإن ) ًاجعلوا آخر صالتكم باللیل وترا: (ًعدد صالتك باللیل وترا، ولذلك قال علیھ الصالة والسالم ً ً

مام وأوتر، أو صلى لوحده أول اللیل وأوتر، ثم استیقظ آخر اللیل وأحب أن الوتر الثاني ینقض الوتر األول، وعلى ھذا فمن صلى مع اإل
ًتكون ركعتي وضوء أو شیئا خفیفا فیصلي شفعا وال یوتر؛ ألن  أن یرید أن یصلي ركعتین كأن: الحالة األولى: یصلي فال یخلو من حالتین ً ً

أن یرید أن : الحالة الثانیة. الحدیث الصحیح عن أم المؤمنین عائشة النبي صلى هللا علیھ وسلم صلى ركعتین بعدما أوتر، وھذا ثابت في 
یطول ویقوم، كما ھو الحال لو أوتر في صالة التراویح وأراد أن یتھجد، أو أوتر أول اللیل وقام في آخر اللیل وأراد أن یتھجد، ففي ھذه 

فنقض الوتر الثاني الوتر األول، ثم یصلي ) ال وتران في لیلة(: الحالة یصلي ركعة ینقض بھا الوتر األول؛ لقولھ علیھ الصالة والسالم
اجعلوا آخر : (ًأنھ ینقض الوتر األول؛ لكي یجعل آخر صالتھ باللیل وترا، وقد قال علیھ الصالة والسالم: ركعتین ركعتین ثم یوتر؛ السبب

 اللیل، وھذا ھو فعل عبد هللا بن عمر رضي هللا عنھما، ، فشرع لھ أن ینقض الوتر األول، حتى یكون وتره في آخر) ًصالتكم باللیل وترا
ّنسأل هللا العظیم رب العرش الكریم أن یمن علینا بالقبول، وأن یتجاوز عنا الزلل والخلل إنھ المرجو . واختاره جمع من األئمة والسلف

 .آلھ وصحبھ أجمعینوصلى هللا وسلم وبارك على نبیھ، و. ِوآخر دعوانا أن الحمد  رب العالمین. واألمل
 

 [3[ باب صفة الحج والعمرة -شرح زاد المستقنع 
 

ثبت عن النبي علیھ الصالة والسالم بعد فراغھ من رمیھ لجمرة العقبة یوم النحر أنھ نحر، ثم حلق رأسھ علیھ الصالة والسالم، ثم أفاض إلى 
ة والسالم في ترتیب مناسك الحج الواجبة والمستحبة، ولقد بین علیھ مكة وطاف بالبیت طواف اإلفاضة؛ فالبد من االقتداء بالنبي علیھ الصال

 .)خذوا عني مناسككم: (الصالة والسالم وقت كل منسك، وقال
 

 بیان ما ینبغي على الحاج یوم النحر بعد فراغھ من أعمال منى
 

یقول : أما بعد.  والمرسلین، وعلى آلھ وصحبھ أجمعینبسم هللا الرحمن الرحیم الحمد  رب العالمین، والصالة والسالم على أشرف األنبیاء
شرع رحمھ هللا في ھذا الفصل ببیان ما ینبغي على الحاج یوم النحر بعد فراغھ من ]. ثم یفیض إلى مكة: فصل: [المصنف رحمھ هللا تعالى

: لعقبة نحر ثالثة وستین بدنة؛ والسبب في ذلكأنھ لما فرغ من رمي جمرة ا: رمیھ لجمرة العقبة، وقد كان من ھدیھ صلوات هللا وسالمھ علیھ
: اإلفاضة) ثم یفیض: (قولھ. ًأنھ كان قارنا الحج والعمرة، ثم إنھ علیھ الصالة والسالم بعد أن نحر حلق رأسھ، ثم نزل فطاف طواف اإلفاضة

طواف : بطواف اإلفاضة، ویسمى:  الطوافأصلھا الكثرة، وفاض الخبر إذا شاع وانتشر، وفاض الوادي إذا سال بالماء الكثیر، ویسمى ھذا
َطواف الصَدر، بفتح الصاد والدال، كلھا أسماء لھذا الطواف، وھذا : الطواف الواجب، ویسمى: طواف الركن، ویسمى: الزیارة، ویسمى

ْثم لیقُض: ًالطواف یعتبر ركنا من أركان الحج، واألصل في وجوب ھذا الطواف وركنیتھ قولھ سبحانھ وتعالى َ ْ َّ ْوا تفثُھم ولُیوفوا نذورُھم ُ َْ َُ ُ ُ ْ َ َ َ
ِولیطوفوا بالبْیت العتیق  ِِ ِ ََّ َ َ َْ ْ ُْ ، فأمر هللا سبحانھ وتعالى بھذا الطواف، وأجمع العلماء رحمھم هللا على أنھ ركن من أركان الحج، إال أن ] 29:الحج[َّ
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: ومعنى قولھ. ومھ فھذا محل إجماع بین العلماء رحمھم هللابعض أصحاب اإلمام أبي حنیفة رحمھ هللا یعبر عنھ بالواجب، أما فرضیتھ ولز
 ...... .یذھب إلى مكة ویطوف طواف اإلفاضة: أي) ثم یفیض(
 

 حكم طواف اإلفاضة بالنسبة للمفرد والقارن
 
القارن والمفرد ) ویطوف القارن والمفرد بنیة الفریضة طواف الزیارة: (قولھ]. ویطوف القارن والمفرد بنیة الفریضة طواف الزیارة[

طوافك بالبیت وسعیك بین الصفا والمروة : (ًأفعالھما واحدة خالفا للمتمتع؛ فإن رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم قال ألم المؤمنین عائشة 
ًضا وكانت متمتعة في الحج، فمن أفراد الحج فإنھ یطوف بنیة الركنیة، وكذلك من قرن حجھ مع العمرة فإنھ أی) كافیك لحجك وعمرتك

وطواف اإلفاضة بالنسبة للمفرد والقارن یكون . یطوف بنیة الركنیة، وأما بالنسبة للمتمتع فإنھ قد سبقھ الطواف والسعي؛ ألنھ یتحلل بالعمرة
ً أن یكون المفرد قد قدم إلى مكة وطاف قبل یوم عرفة، وحینئٍذ یكون الطواف الذي یفعلھ یوم العید طوافا: الصورة األولى: على صورتین

إن كان : الصورة الثانیة. أن یرمل وال أن یضطبع؛ وذلك ألنھ قد حیا البیت ورمل واضطبع في طواف القدوم األول عن حجھ، وال یلزمھ
إنھ یرمل في طواف اإلفاضة : المفرد إنما قدم إلى عرفة مباشرة أو قدم إلى منى مباشرة ولم یكن قد طاف، فقال جمع من أھل العلم

والمفرد والقارن تقدم ضابطھما، فھما یطوفان طواف اإلفاضة . ھ حینئٍذ یصبح عن اإلفاضة وعن القدوم كأنھ تحیة للبیتویضطبع؛ ألن طواف
بنیة الركن؛ والسبب في ذلك أن الطواف عبادة، والعبادة ال تصح إال بنیة، ومن طاف بالبیت ولم ینو أنھ طواف ركن عن إفاضتھ فإنھ ال 

، فدل ھذا الحدیث على أن من )إنما األعمال بالنیات، وإنما لكل امرئ ما نوى: (ل هللا صلى هللا علیھ وسلم قالیجزیھ عن اإلفاضة؛ ألن رسو
 ...... .نوى الشيء كان لھ، ومن لم ینوه لم یكن لھ، فمن نوى اإلفاضة كان إفاضة ومن لم ینوه ال یقع عن إفاضتھ

 
 واألفضلیةبیان وقت طواف اإلفاضة من حیث االبتداء واالنتھاء 

 
أن أول وقت طواف اإلفاضة بعد نصف لیلة النحر، ھذا ھو أحد قولي العلماء، واحتجوا بحدیث أم : أي] وأول وقتھ بعد نصف لیلة النحر[

، ولكن ھذا الحدیث )أنھا دفعت من مزدلفة بعد منتصف اللیل، ثم رمت جمرة العقبة، ونزلت وطافت وزارت البیت: (سلمة رضي هللا عنھا
إن طواف اإلفاضة یبتدئ من منتصف اللیل احتجوا بھذا الحدیث، واحتجوا بأن رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم :  ضعیف، والذین قالواحدیث

أذن للضعفة أن یدفعوا بعد منتصف اللیل، ففھموا أن اإلذن بالدفع بعد منتصف اللیل، یستلزم اإلذن بالطواف بعد منتصف اللیل، وھذا القول 
إن طواف اإلفاضة مختص بیوم النحر؛ ألن رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم طاف اإلفاضة یوم النحر، ووقع : من العلماء وقالواخالفھ جمع 

ال یجزي أن یوقعھ لیلة النحر، وإنما یبتدئ بطلوع فجر یوم النحر، وھذا القول الثاني أقرب إلى : ًفعلھ بیانا لواجب، وبناء على ذلك قالوا
بالنسبة لطواف . وأن حدیث أم سلمة فیھ ما ذكرنا من الضعف الذي ال یقوى معھ على االحتجاج  جھة الدلیل، خاصةالسنة وأقوى من

أما وقت طواف اإلفاضة فالسنة واألفضل واألكمل أن توقعھ بعد طلوع . اإلفاضة ھناك وقت أفضلیة، وھناك وقت ابتداء، وھناك وقت انتھاء
 وذلك ألن رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم فعل ذلك، فإن وقع طواف اإلفاضة بعد الزوال فقد وافق وقت الشمس وقبل زوالھا من یوم النحر؛

أنھ یبتدئ من منتصف : القول األول: أما وقت االبتداء ففیھ قوالن مشھوران. الجواز ولم یوافق وقت األفضلیة، ھذا بالنسبة لوقت األفضلیة
دئ بطلوع الفجر من یوم النحر على ظاھر السنة الواردة عن رسول صلى هللا علیھ وسلم من طوافھ یوم یبت: القول الثاني. اللیل وفیھ ما فیھ

 ...... .النحر
 

 أقوال العلماء في تأخیر طواف اإلفاضة عن یوم النحر
 

اف اإلفاضة عن أیام إنھ ال یؤخر طو: ما ھو الزمان الذي یجوز للحاج أن یؤخر طواف اإلفاضة إلیھ؟ قال بعض العلماء: یبقى السؤال
إن أخره عن أیام التشریق لغیر عذر فإنھ : ثم اختلفوا، قال بعض الذین یكرھون ذلك. التشریق، وإن أخره عن أیام التشریق كره لھ ذلك

اضة، فإن تأخر یلزمھ دم؛ ألن رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم طاف یوم النحر، وكانت أیام التشریق بمثابة الزمان المعتبر إلیقاع طواف اإلف
: ال یلزمھ دم حتى ینتھي شھر ذي الحجة؛ ألن هللا تعالى یقول: وقال بعض العلماء. عنھا فإنھ یلزمھ دم؛ ألن أفعال الحج تتم بأیام التشریق

ٌالحج أشُھر مْعلومات  َ َ َُ ٌْ ْ َ یدل ) أشھر: (جمع في قولھشوال، وذو القعدة، وذو الحجة كاملة، ففائدة التعبیر بال: ، وأشھر الحج ھي]197:البقرة[ُّ
ًعلى أن آخر ما یقع فیھ ھذا الركن إنما ھو شھر ذي الحجة، وھذا ھو أقوى األقوال، وأن ما وراء ذي الحجة فیھ الدم؛ جبرانا للواجب الذي 

َضا أو نفساء فأخرت أما إذا كان عند اإلنسان عذر في تأخیر طواف اإلفاضة، كأن تكون المرأة حائ. َّتركھ وقصر فیھ إذا لم یكن لھ عذر ً
طواف اإلفاضة عن یوم النحر إلى أیام التشریق، أو أخرتھ عن أیام التشریق إلى آخر ذي الحجة، أو أخرتھ عن ذي الحجة لعذر، فإنھ ال 

جع إلى لو أن اإلنسان أدى مناسك الحج كاملة، ولكنھ ر: ویبقى السؤال. یجب علیھا شيء، ویلزمھا أن تطوف طواف اإلفاضة بمجرد طھرھا
إن لم یطف طواف : أنھ لیس لطواف اإلفاضة من الزمان حد ینتھي إلیھ، بل قالوا: بلده ولم یطف طواف اإلفاضة، فما الحكم؟ الجواب

اإلفاضة یبقى في ذمتھ ولو إلى آخر عمره، فلو عاد ولو بعد خمسین سنة فإنھ یلزمھ أن یطوف طواف اإلفاضة، ویبقى في ذمتھ؛ ألن هللا 
ِوأتموا الحج والُعْمرة  : عالى قالسبحانھ وت َِّ َ َ َ َ َْ َّْ ُّ ِ وأمر سبحانھ بإتمام الحج، وھذا ركن من أركان الحج فیلزمھ أن یوقع ھذا ] 196:البقرة[َ

: الطواف وتبقى ذمتھ مشغولة بطواف اإلفاضة ولو إلى سنوات، ھذا بالنسبة لمن أخر طواف اإلفاضة، وھذا ھو الذي جعل العلماء یقولون
  .أنھ ال بد لھ من أن یوقعھ وأن یأتي بھ على وجھھ: أي. قى الذمة مشغولة بھ ولو إلى آخر العمرتب
 

 أفضلیة الطواف لإلفاضة یوم النحر
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ًویسن لھ فعل الطواف یوم النحر؛ تأسیا برسول هللا صلى هللا علیھ وسلم، والخیر كل الخیر في التأسي بھ : أي] ویسن في یومھ ولھ تأخیره[

 هللا وسالمھ علیھ، والخیر في إیقاع أفعال الحج وأقوالھ على ھدي رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم، فیحرص المسلم على أنھ یوم صلوات
النحر یوقع أفعال النحر مرتبة كما أوقعھا رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم، ثم ینزل ویؤدي طواف اإلفاضة على الھدي الذي ورد عن رسول 

لیھ وسلم، وثبتت عنھ األحادیث الصحیحة بھ، فذلك ھو الخیر كلھ، فیسن للمسلم أن یحرص علیھ، أما جواز التأخیر ففیھ ما هللا صلى هللا ع
  .فیھ من التفصیل الذي ذكرناه

 
 السعي بعد طواف اإلفاضة للقارن والمفرد والمتمتع الذي لم یسع

 
، وھذا السعي )ثم یسعى بین الصفا والمروة: (قولھ] كن سعى مع طواف القدومًثم یسعى بین الصفا والمروة إن كان متمتعا أو غیره ولم ی[

ًركن إذا كان اإلنسان مفردا، فالمفرد كما ال یخفى علیھ سعي، وھو سعي عن حجھ، فإذا كان قد جاء إلى منى أو إلى عرفات مباشرة، فمعنى 
د الطواف؛ ألن السعي ال یصح إال بعد الطواف، فیلزمھ بعد فراغھ أنھ لم یؤد ركن السعي، فإذا طاف طواف اإلفاضة أوقع السعي بع: ذلك

ًمن طواف اإلفاضة أن یمضي إلى الصفا والمروة ویؤدي سعي الحج إن كان مفردا، وإن كان قارنا ولم یكن سعى قبل فحینئٍذ یسعى سعیھ،  ً
المتمتع إذا قدم بعمرتھ وأدى العمرة وتحلل منھا، فإنھ ًویكون السعي للقارن على ھذا الوجھ عن حجھ وعمرتھ، وھكذا إذا كان متمتعا فإن 
 ...... .ًحتى یقع سعیھ بعد الطواف معتبرا ًیلزمھ أن یسعى سعیا آخر لحجھ، وھذا السعي اآلخر للحج یوقعھ بعد طواف اإلفاضة،

 
 حقیقة التحلل األول والثاني وما یباح فیھما

 
تحلل أول، وتحلل ثان، أما التحلل : بالتحلل الثاني، فالحج لھ تحلالن: وھذا یسمى) شيءثم قد حل لھ كل : (قولھ]. ثم قد حل لھ كل شيء[

إذا رمیتم : (التحلل األول یقع بمجرد رمیھ لجمرة العقبة، وفیھ حدیث ابن عباس رضي هللا عنھما: فمنھم من یقول: األول فللعلماء فیھ تفصیل
. والتحلل الثاني إن كان قد طاف. رمى أو حلق مع الرمي أو طاف فقد تحلل التحلل األولإذا : وقال بعض العلماء). جمرة العقبة فقد حللتم

فیقع تحللھ بواحد من ھذه الثالث، ولیس للنحر عند أصحاب ھذا القول دخل، فال یرون أن النحر مؤثر في التحلل، فإما أن یرمي ویحلق، 
الرمي مع الحلق، أو یقع بالرمي مع الطواف، وإذا رمى وطاف فقد تحلل التحلل التحلل األول یقع ب: وإما أن یرمي ویطوف، وعلى ھذا قالوا

والفرق بین التحلل األول والثاني فالعلماء متفقون . الشافعیة والحنابلة رحمھم هللا األول والثاني، ھذا مذھب طائفة من العلماء، واختاره أئمة
واختلفوا إذا تحلل التحلل األول ما الذي یباح لھ بھذا التحلل؟ فقال . حل لھ وطء النساءكلھم ومجمعون على أنھ إذا تحلل التحلل األول أنھ ال ی

یحل لھ كل شيء إال وطء النساء، فیجوز لھ أن یقبل، : فقال بعضھم: یحل لھ كل شيء إال النساء، ثم اختلفوا على قولین: جمع من العلماء
ھذا الوجھ األول، واحتجوا .  ولكن ال یقع الوطء- ُتنكح وتنكح-  للمرأة أن تزوج ویجوز لھ أن یباشر، ویجوز لھ أن یعقد النكاح، ویجوز

یا : أن النبي صلى هللا علیھ وسلم أراد منھا یوم النحر ما یرید الرجل من امرأتھ، فقیل: (بحدیث صفیة رضي هللا عنھا وھو ثابت في الصحیح
فإن رسول هللا صلى هللا علیھ : قالوا) فال إذْن: نعم، قال: كن طافت یوم النحر؟ قالواألم ت: أحابستنا ھي؟ ثم قال: إنھا حائض؟ فقال! رسول هللا

المراد بھ مقدمات الجماع ولیس المراد بھ الجماع، ولكن الصحیح أنھ یحل لھ كل شيء إال  وسلم أراد منھا ما یرید الرجل من امرأتھ، وھذا
، فإن ھذا الحدیث قد جود ) إذا رمیتم فقد حل لكم كل شيء إال النساء: (یھ وسلم قالالنساء خاصة، وحدیث السنن فیھ أن النبي صلى هللا عل

ھناك خالف بالنسبة للقول . إسناده غیر واحد من أھل العلم وھو یدل على أن مسألة النساء عامة، فتشمل مقدمات النكاح وتشمل كذلك الوطء
ء إال النساء وقتل الصید، فأضافوا إلى النساء الصید كما ھو مذھب اإلمام مالك یحل لھ كل شي: الثاني في مسألة التحلل، قال بعض العلماء

ّرحمھ هللا، فإذا تحلل التحلل الثاني حل لھ الجمیع، والصحیح المذھب األول، خاصة وأن السنة قویة في داللتھا على حل كل شيء إال النساء، 
أن رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم : لصریحة على أن التحلل ینقسم إلى ھذین القسمینھذا بالنسبة للتحلل األول والتحلل الثاني، ومن األدلة ا

طیبت رسول هللا صلى هللا علیھ : (تطیب بعد رمیھ لجمرة العقبة وتحللھ التحلل األول، ففي صحیح مسلم عن عائشة رضي هللا عنھا أنھا قالت
دل على أن محظور ) لحرمھ قبل أن یطوف بالبیت: (فلما قالت)  یطوف بالبیت ، ولحرمھ قبل أن-في المیقات: یعني-وسلم لحلھ قبل حرمھ 

الطیب یرتفع برمیھ علیھ الصالة والسالم لجمرة العقبة وتحللھ التحلل األول، وأنھ ال یلزم في التحلل األول أن یطوف بالبیت لظاھر ھذه 
 ...... .السنة الصحیحة

 
 ماء زمزم لما شرب لھ

 
، وھذه سنة ثابتة عن النبي صلى هللا علیھ )ثم یشرب من ماء زمزم: (قولھ] زم لما أحب، ویتضلع منھ ویدعو بما وردثم یشرب من ماء زم[

. وسلم، وذلك أنھ لما فرغ من طواف اإلفاضة أتى سقایة العباس رضي هللا عنھ وأرضاه، وشرب منھا بأبي وأمي صلوات هللا وسالمھ علیھ
من خیري الدنیا : أي) لما أحب: (قولھ. ن من طاف طواف اإلفاضة فالسنة لھ أن یشرب من ماء زمزمفي ھذا دلیل على أ: قال العلماء

، وقد اشتھر ھذا ) ماء زمزم لما شرب لھ: (- وصححھ غیر واحد من العلماء- قال في الحدیث  واآلخر؛ ألن النبي صلى هللا علیھ وسلم
إن التجربة دلت على صحتھ فمن شربھ للعلم آتاه هللا العلم، وقال اإلمام أبو بكر : لمالحدیث عند العلماء رحمھم هللا، حتى قال بعض أھل الع

اللھم إنھ قد جاء عن : وقال بعض السلف. شربت زمزم وسألت هللا العلم وندمت أني لم أسألھ مع العلم العمل: بن العربي المفسر المشھور
فزمزم ماء لھ فضل وشرف بثبوت األخبار واألدلة، .  إني أشربھ لظمأ یوم اآلخرةنبیك صلى هللا علیھ وسلم أن ماء زمزم لما شرب لھ اللھم

أن النبي صلى هللا علیھ وسلم كان یبعث إلى والیھ : وقد كان علیھ الصالة والسالم یحب ھذا الماء، وذكر اإلمام ابن القیم رحمھ هللا في الھدي
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إن لھذا الماء : وقال جمع من العلماء.  ویبعثھ إلیھ بالمدینة صلوات هللا وسالمھ علیھبمكة عتاب بن أسید ، ویأمره أن یوقر البعیر بماء زمزم
ولذلك كان بعض األطباء یوصي بھ ) لما شرب لھ: (ًمزیة وفضال، حتى إنھ عرف بالتجربة أنھ یقوي القلب، مع ما فیھ من فضائل من كونھ

ما ثبت في الصحیح من ) لما شرب لھ: (ومن األدلة التي تدل على أنھ. بركةلضعیف القلب أن یشرب منھ؛ لما جعل هللا فیھ من الخیر وال
حدیث أبي ذر جندب بن جنادة الغفاري رضي هللا عنھ أنھ لما آذاه المشركون واختبأ تحت ستار الكعبة كان یشرب زمزم وكان یستطعم بھ 

، فماء زمزم ماء )وما یدریك أنھ طعام طعم: (الصالة والسالممن الجوع حتى سمن رضي هللا عنھ وأرضاه فكان لھ طعام طعم كما قال علیھ 
: مبارك، ویشربھ اإلنسان وینوي بھ الخیر، ونص العلماء واألئمة رحمھم هللا على ذلك، وبثبوت الخبر عن النبي صلى هللا علیھ وسلم أنھ قال

ھ وسلم بعد فراغھ من طواف اإلفاضة، بأن یأتي إلى ماء ، ویحرص اإلنسان على التأسي برسول هللا صلى هللا علی) ماء زمزم لما شرب لھ(
زمزم ویشرب منھ، خاصة وأنھ تیسر في ھذا الزمان سھولة الشرب منھ واالرتواء منھ، فیتضلع منھ ویسأل هللا عز وجل من خیري الدنیا 

 ...... .واآلخرة
 

 الدعاء عند شرب ماء زمزم
 
ًاللھم إني أسألك علما : علیھ وسلم دعاء مخصوص لزمزم، وكان ابن عباس یسأل هللا فیقوللم یثبت عن النبي صلى هللا ). ویدعو بما ورد(

ًنافعا، ورزقا واسعا، وشفاء من كل داء ً   .فكان یسأل هللا عز وجل ھذا، واألمر في ھذا واسع أن یسأل اإلنسان من خیري الدنیا واآلخرة. ً
 

 وجوب المبیت بمنى
 
ثم بعد انتھائھ من طوف اإلفاضة وسعیھ، یرجع إلى منى؛ ألن النبي صلى هللا علیھ وسلم رجع إلى منى ] ثم یرجع فیبیت بمنى ثالث لیال[

ھل صلى الظھر بمكة، أو صالھا بمنى؟ وفي ھذه المسألة خالف : یوم النحر، واختلفت الروایات عن رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم
، والروایة بصالتھ بمنى أقوى، )أن النبي صلى هللا علیھ وسلم صلى الظھر بمنى: (امشھور، وأقوى ما ثبت حدیث ابن عمر رضي هللا عنھم

بأن الروایة بكونھ صلى بمنى اعتضدت : وعلیھ فیرجح القول بأنھ صلى بمنى، وما ورد من الروایات بصالتھ بمكة أجاب جمع من العلماء
: أن حدیث الصالة بمكة یحمل على اإلذن، أي: ًوثانیا. ى بمكةبروایات أخر، حتى صارت الشھادة كاملة، بخالف روایة جابر أنھ صل

إذا : وقال بعض السلف رحمھم هللا. األفضل واألكمل أن یصلي الظھر بمنى: استؤذن علیھ الصالة والسالم فأذن بالصالة بمكة، ولذلك قالوا
ھر بمنى؛ ألن رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم صلى ًموافقا لیوم الجمعة، فإن األفضل لھ أن یمضي إلى منى ویصلي الظ كان یوم النحر

]. فیرمي الجمرة األولى وتلي مسجد الخیف بسبع حصیات. [الظھر بمنى، وھي أفضل من الجمعة؛ لمكان االقتداء بالنبي صلى هللا علیھ وسلم
إن المبیت لیس : أبي حنیفة حیث قالواًیبیت بمنى لیلة الحادي عشر، والمبیت واجب، وھو مذھب جمھور العلماء، خالفا ألصحاب اإلمام 

أنھ رخص للعباس بن عبد المطلب أن : (مذھب الجمھور؛ ألن النبي صلى هللا علیھ وسلم ثبت عنھ في الحدیث الصحیح: والصحیح. بواجب
ة یدل على أنھا یدل داللة واضحة على أن األصل عزیمة؛ ألن التعبیر بالرخص) رخص: (وقولھ) یبیت بمكة لیالي منى من أجل السقایة

استباحة للمحظور، فدل على أن المبیت بغیر منى للحاج محظور علیھ من حیث األصل، فیجب علیھ أن یبیت بمنى لیالي التشریق، ثم إذا 
وجد عنده العذر من اشتغالھ بمصالح الحجاج العامة، كما كان في عھد النبي صلى هللا علیھ وسلم السقي والرعي، فحینئٍذ یجوز لھ أن 
یترخص، وأما من عدا ھؤالء فإنھ یجب علیھم المبیت بمنى؛ ألن السنة واردة عن رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم أنھ بات بمنى، وقد وقع 

بالرخصة للعباس ، : فاجتمع ھذان الدلیالن القولي والفعلي، القولي. ًأن الفعل إذا وقع بیانا لواجب فھو واجب: ًفعلھ بیانا للواجب، والقاعدة
 ...... .بمبیتھ صلوات هللا وسالمھ علیھ بمنى: الفعليو
 

 بیان وقت رمي الجمار وضرورة ترتیبھا وأحكامھا
 

أن رسول : (إذا أصبح الیوم الحادي عشر فالسنة أن ینتظر إلى الزوال، كما ثبت في الصحیح من حدیث جابر بن عبد هللا رضي هللا عنھما
ت الشمس، فابتدأ بالجمرة الصغرى التي تلي مسجد الخیف فرماھا بسبع حصیات مثل حصى هللا صلى هللا علیھ وسلم انتظر حتى زال

علیھ  ًلما فرغ من رمیھا تیاسر قلیال واستبطن من جھة الوادي ودعا صلوات هللا وسالمھ: (، وثبت عنھ علیھ الصالة والسالم أنھ)الخذف
ًوسأل هللا من فضلھ وقام قیاما طویال ، فوقف علیھ الصالة والسالم ودعا ) أنھ یقارب سورة البقرة: (ن مسعود وغیرهحتى جاء في حدیث اب) ً

ًبعد رمیھ الصغرى، وأطال الدعاء وسؤال هللا من فضلھ، ثم انطلق إلى الجمرة الوسطى ورماھا بسبع حصیات أیضا، ثم وقف ودعا ورفع 
مضى إلى جمرة العقبة ورماھا بسبع حصیات من بطن الوادي، ولم ًیدیھ واستقبل القبلة علیھ الصالة والسالم، وأطال في دعائھ أیضا، ثم 

أنھ : ًثانیا. بات لیلة الحادي عشر بمنى: ًأوال: یقف بعدھا وإنما انصرف صلوات هللا وسالمھ علیھ، ھذا بالنسبة ألفعال الیوم الحادي عشر
أنھ رتب ھذا الرمي وابتدأ بالصغرى قبل الوسطى، : ً رابعا.أنھ رمى الجمرات الثالث: ًثالثا. انتظر إلى زوال الشمس من یوم الحادي عشر

وبالوسطى قبل الكبرى، وعلى ھذا فإنھ ال یجوز لھ أن یرمي قبل الزوال؛ وذلك ألنھا عبادة مؤقتة، والعبادات المؤقتة ال تصح قبل زمانھا إال 
ن ھنا نجد العلماء والفقھاء رحمھم هللا حینما ذكروا الرمي بدلیل شرعي، كما في الجمع بین الصالتین إذا قدمت الثانیة في وقت األولى، وم

ٍال یصح الرمي قبل الزوال كما ال تصح صالة الظھر قبل الزوال، بجامع كون كل منھما عبادة مؤقتة، فالرمي عبادة : قبل الزوال قالوا
زتھ لھذا التأقیت بالسبق، فیصلي الظھر قبل زوال مؤقتة، وصالة الظھر عبادة مؤقتة،كما أنھ ال یجوز للمسلم أن یعتدي على الشرع بمجاو

ًالشمس، أو یصلي المغرب قبل غروب الشمس، فإنھ ال یجوز لھ أیضا أن یعتدي على الشرع فیرمي قبل ھذا الوقت المحدد المعین، وعلى 
حادي عشر، والثاني عشر، والثالث عشر لمن الیوم ال: ّوحكم الرمي قبل الزوال یطرد في الثالثة األیام. ھذا فإنھ ال یجزیھ الرمي قبل الزوال
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، فیجاب عن ھذا الحدیث ) إذا انتفخ النھار من الیوم الثالث عشر فارم: (لم یتعجل، وأما ما ورد عن ابن عباس رضي هللا عنھما من قولھ
ًسندا ومتنا  صلى هللا علیھ وسلم أصح وأثبت فإن الحدیث الذي دل على وجود الرمي بعد الزوال من ھدي رسول هللا: من جھة السند: ًأوال: ً

ًفإن النھار ال یوصف بكونھ منتفخا، والشيء ال تصفھ بكونھ قد أخذ ) انتفخ: (فإن قولھ: من جھة المتن: ًوثانیا. عن النبي صلى هللا علیھ وسلم
نھ قد استتم على الوجھ المعتبر إال حظھ إال إذا جاوز النصف بحیث یصدق علیھ أنھ دخل في الكمال، وعلى ھذا فإنھ ال یصدق على النھار أ

من بعد الزوال، فكأن ابن عباس یرید أن یؤكد السنة التي وردت في ھدیھ علیھ الصالة والسالم، وعلى ھذا فإن القول األخیر بالرخصة أنھ 
اقتدوا برسول هللا صلى هللا : ناسأننا إذا قلنا لل: وھنا ننبھ على مسألة مھمة وھي. یجوز الرمي قبل الزوال قول مرجوح، والسنة على خالفھ

ًإن الزمان قد تغیر، وإن الناس یحطم بعضھم بعضا، : علیھ وسلم، وارموا بعد الزوال في الیوم األخیر، وھو یوم النفر األخیر، تجدھم یقولون ّ
 تراه، ولذلك قالت أم المؤمنین إن ھذه عبادات توقیفیة، وأن مقصود الشرع من الحج ھذا الزحام الذي :وكذا وكذا، وحینئٍذ یكون الجواب

، فكأن الشرع قصد أن یقف الناس على ھذا ) علیھن جھاد ال قتال فیھ، الحج والعمرة: ھل على النساء جھاد؟ قال! یا رسول هللا: (عائشة 
قیر، فیجد الزحام، ویحتك الوجھ، وأن یجتھد المسلم، وأن یجد العناء والمشقة، حتى یأتي الغني والفقیر، والرفیع والوضیع، والجلیل والح

بإخوانھ، فتجد الذي ال یعاشر الناس وال یخالط الناس كالغني والثري یدخل في زحمة الناس وحطمة الناس، وھذا یدفعھ وھذا یھینھ، فیحس 
علیھن : (صالة والسالموجود المشقة؛ لقولھ علیھ ال: فالمقصود من ھذه العبادة. بلذة العبادة، ویشعر بقیمة التقرب إلى هللا سبحانھ وتعالى

، والجھاد بذل الجھد والوسع والطاقة، فالحج بمثابة الجھاد، ولیس المراد من ذلك أن نكلف الناس ما ال یطیقون، بل إن ھذا الزحام )جھاد
ھذا أمر ینبغي أن یتنبھ  ال یقدر علیھا، إنما الخطأ لیس في التشریع، و-والحمد -بمشقة  وھذه المشقة إذا تأملتھا فھي مقدور علیھا، ولیست

إن ھذا فیھ أذیة للناس وفیھ ضرر وفیھ وفیھ، : لھ، فكثیر من الذین یحبون التوسعة على الناس، ولو على حساب النصوص تجدھم یقولون
بالمناسك، فإنك لو لیس الخطأ في التشریع، وینبغي أن یفرق بین حكم هللا وبین أعمال الناس، وطریقة أداء الناس للشعائر، وقیامھم : نقول لھم

ًتأملت ھذه العبادة، ولو أن كل مسلم حافظ على حرمة أخیھ المسلم، ودخل لرمیھ أو طوافھ أو سعیھ متأدبا بآداب اإلسالم، محافظا على حقوق  ً
في أفعالھم فإن ھذا ال المسلمین، فإنك ال ترى إال الخیر، وال ترى ما یسوء المسلم أو یؤذیھ، ولكن الخطأ في أفعال الناس، وإذا أخطأ الناس 

فمسائل الفتوى في العبادات توقیفیة، إال فیما فتح الشرع فیھ . یدعونا إلى إلغاء شرع هللا، أو التقدیم لما حقھ التأخیر، أو التأخیر لما حقھ التقدیم
ف باختالف األزمنة واألمكنة، أن تقول في إن االجتھاد یختل: تعبدیة، وینبغي للمسلم أن یعلم أنھ إذا قیل لھ االجتھاد، فمواقیت الرمي مواقیت

إن االجتھاد یتغیر بتغیر األزمنة واألمكنة فیما ھو محل لالجتھاد، أما العبادات التوقیفیة والتي ورد الشرع فیھا باإللزام بزمان : جواب ھذا
 توقیفي، فكما أنھا ثبتت بالدلیل التوقیفي ال یجوز معین، أو مكان معین فإنھ ال یجوز للمسلم أن یقدم على تغییر ھذه الصورة المعینة إال بدلیل

ال نستدرك على هللا في شرعھ، وهللا أمرنا باتباع رسولھ صلى هللا علیھ وسلم والتأسي بھ، : تغییرھا إال بدلیل توقیفي، وعلى ھذا فإننا نقول
ًو یوم التعجل، فإننا ال نرخص للناس وال نرى وجھا وقد ثبتت السنة عنھ علیھ الصالة والسالم أنھ رمى بعد الزوال في الیوم الثالث وھ

ًللترخیص بجواز الرمي قبل الزوال؛ ألن السنة صحیحة وثابتة عن النبي صلى هللا علیھ وسلم، وقد وقعت بیانا لھذه العبادة الواجبة، والقاعدة 
اجبات الحج، وھذا الرمي یدخل فیھ یوم الحادي وعلى ھذا نخلص إلى أن الرمي یعتبر من و. ًأن بیان الواجب یعتبر واجبا: في األصول

عشر والثاني عشر والثالث عشر، وینبغي على المسلم أن یراعي الزمان، وأن یراعي الترتیب، فال یرمي الوسطى قبل الصغرى، وال یرمي 
 عن الصغرى ویلزمھ أن یعید ًالكبرى قبل الوسطى والصغرى، ولو أن إنسانا رمى الجمرة الكبرى ثم الوسطى ثم الصغرى فإنھ یقع رمیھ

أنھ ال یصح : ومعنى ذلك: ًالوسطى ثم یرمي بعدھا الكبرى؛ وذلك ألن رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم أوقع الرمي مرتبا، قال جمھور العلماء
ھي الثانیة، فینبغي الترتیب رمیھ للثانیة إال بعد فراغ ذمتھ من األولى، وال یصح رمیھ للثالثة وھي الكبرى إلى بعد فراغ ذمتھ من الوسطى و

وكذلك لو ابتدأ بالوسطى ثم رمى الكبرى ثم رجع . وإیقاع الرمي على ھذه الصفة المرتبة الواردة عن رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم
الصفة للصغرى، فإن الحكم نفسھ؛ یصح رمیھ للصغرى، وال یصح رمیھ للوسطى وال للكبرى، وعلى ذلك فإنھ یلزمھ أن یرتب على ھذه 

التي وردت عن النبي صلى هللا علیھ وسلم، وال یجزي رمي الجمرة إذا كانت مرتبة عن ما قبلھا إال بعد إبراء الذمة برمي التي قبلھا؛ ألن 
 ...... .الرسول هللا صلى هللا علیھ وسلم أوقع الرمي على ھذه الصفة

 
 جعل الجمرتین الصغرى والوسطى عن یساره بعد رمیھما عند الدعاء

 
ًویجعلھا عن یساره، ویتأخر قلیال ویدعو طویال ثم الوسطى مثلھا[ إذا أراد الدعاء : یجعل الجمرة عن یساره، أي) ویجعلھا عن یساره: (قولھ] ً

َیكون إلى جھة السھل، وھذا قبل البناء وقبل البیوت، فیكون السھل ومجرى ا: یسھل، یعني: ینحرف ذات الیسار، ثم قال بعض العلماء َ َ َِ لوادي ِ
ًمتیاسرا عنك، فالسنة بعد فراغك من رمیك للصغرى أن تمشي كأنك ماض إلى الوسطى وتأخذ ذات الیسار قلیال، ھذا ھو الذي یعبر عنھ  ً

  .بأخذ ذات الیسار بعد الرمي: ًباإلسھال، ویعبر العلماء عنھ أیضا: العلماء
 

 عدم الوقوف عند جمرة العقبة بعد رمیھا من بطن الوادي
 
ًجمرة العقبة سبق وأن ذكرنا أن لھا موضعا مخصوصا من الرمي ] مرة العقبة ویجعلھا عن یمینھ، ویستبطن الوادي، وال یقف عندھا ثم ج[ ً

وھو بطن الوادي؛ والسبب في ذلك أن جمرة العقبة كانت في حضن الجبل، وعلى ھذا لم یكن لھا موضع للرمي إال جھة واحدة، وھذه الجھة 
ًإنھ إذا وقع حصاه خارجا عن ھذا النصف لم : لحوض ھي التي یقع فیھا الرمي، فلو رماھا من غیر ھذه الجھة قالواالمعینة وھي نصف ا

یجزه، والبد من التقید بھذا القدر الذي كان على عھد رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم وھو محل الرمي؛ ألن العبرة في الرمي بالحوض، فإذا 
أن البقیة من الحوض والباقي من جھة الجبل لیس بمحل :  هللا علیھ وسلم نصف الحوض بھذه الصفة فمعناهكانت على عھد رسول هللا صلى

الموضع، لكن قال بعض العلماء في  ًللرمي، فلو وقعت فیھ الحصاة فقد وقعت خارجا عن محل الرمي، ولذلك ال یجزي أن یرمیھا إال من ھذا
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الجبل ورماھا من الجبل ووقعت حصاتھ بالجبل فإنھ یجزیھ، وھو قول طائفة من العلماء؛ ألن الرمي إنھ لو رقى : -قبل أن یزال الجبل- القدیم 
قد وقع، والعبرة بالرمي، وعلى ھذا تبرأ ذمتھ باإلیقاع داخل الحوض، سواء كان من بطن الوادي وھو أفضل، أو كان من على الجبل وھو 

رى ھدي رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم برمیھا من بطن الوادي ویكون مستقبل القبلة خالف السنة، ولكن األحوط واألفضل أن اإلنسان یتح
على الصفة التي ذكرھا المصنف رحمھ هللا؛ لثبوت الخبر عنھ علیھ الصالة والسالم في رمیھ یوم العید وبقیة أیام التشریق على ھذا الوجھ 

إنما یشرع الوقوف بعد الرمي : لعقبة بإجماع العلماء، ولذلك بعض العلماء یقولوال یقف عند جمرة ا: أي). وال یقف عندھا: (قولھ. المعین
ًإذا كان بعده رمي، وعلى ھذا فالجمرة الصغرى إذا رماھا فإنھ یقف عندھا؛ ألن بعدھا رمیا وھو رمي الوسطى فیشرع لھ الوقوف، والجمرة 

رة العقبة فیشرع الوقوف، وجمرة العقبة لیس بعدھا رمي وإنما یكون ًالوسطى إذا رماھا فإنھ یقف عندھا؛ ألن بعدھا رمیا وھو رمي جم
  .بعدھا فراغ من نسك الرمي، سواء في یوم العید أو أیام التشریق، فال یشرع الوقوف بعد رمیھا

 
 مشروعیة استقبال القبلة عند رمي الجمار

 
ًیفعل ھذا الفعل تأسیا برسول هللا صلى هللا : أي) یفعل ھذا: (قولھ] ًیفعل ھذا في كل یوم من أیام التشریق بعد الزوال مستقبل القبلة مرتبا[

ًعلیھ وسلم، مرتبا إیاه على الصفة التي ذكرناھا؛ ألن السنة وقعت بیانا لواجب، وبیان الواجب واجب ً.  
 

 حكم جمع الرمي إلى الیوم الثاني أو الثالث
 
 في الثالث أجزأه، استدلوا برخصتھ علیھ الصالة والسالم للرعاة والسقاة أن یجمعوا وإن رمى الجمرات كلھا] وإن رماه كلھ في الثالث أجزأه[

فلما أذن رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم لھم : رمي الیومین في الیوم الثاني، وكذلك أن یجمعوا رمي الیومین األخیرین في الیوم األخیر، قالوا
مع، ولكن ھذا على سبیل العذر دون غیر المعذور كما یقول جمھور العلماء، وعلى ھذا بالجمع دل على أن الوقت یتداخل، وأنھ یجوز أن یج

فال یجوز للمسلم أن یخالف ھدي رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم، بترك الرمي لیوم الحادي عشر أو الیوم الثاني عشر، ویجمع الرمي دفعة 
م، فیوقع الرمي في األیام الثالثة، الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر، كما واحدة، وإنما علیھ أن یتأسى برسول هللا صلى هللا علیھ وسل

  .فعل رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم
 

 وجوب النیة في الرمي مع الترتیب وجواز التوكیل فیھ
 
؛ والرمي عمل تعبدي وال )بالنیاتإنما األعمال : (ویرتب الرمي بالنیة؛ ألن الرمي عبادة، وقد قال علیھ الصالة والسالم]. ویرتبھ بنیتھ[

ً، فالبد وأن ینویھ، وإذا كان وكیال عن الغیر في الرمي كأن یكون مریضا، )إنما األعمال بالنیات: (یصح إال بنیة؛ لقولھ علیھ الصالة والسالم ً
ًویكون اإلنسان مثال عاجزا كالمشلول، أو یكون مریض القلب الذي ال یمكنھ أن یدخل في زحام لیرمي،  أو مجروح الید على وجٍھ ال یمكنھ ً

ًالرمي، فإن ھؤالء یوكلون، وھكذا الحطمة من الناس، الذین یغلب على الظن أنھم لو دخلوا في الزحام لماتوا، أو لتضرروا ضررا ال یمكن 
ًكیل أن یكون حاجا، فال یصح الصبر علیھ، أو تلحق بھم مشقة فادحة بحیث ال یكلفون بمثلھا، فھؤالء إذا وكلوا الغیر فإنھ یشترط في الو

ارم عني، وكان ھذا الرجل غیر حاج فإنھ ال یجزیھ؛ ألن ھذه العبادات ال تصح إال : الرمي وكالة ممن لم یحج، فلو أخذ الحصى وقال لرجل
ًمن الحاج، بل البد وأن یكون متلبسا بالنسك، فإذا كان متلبسا بالنسك وأراد أن یرمي یبدأ رمي الثالث الجمرات  ًعن نفسھ أوال؛ حتى تبرأ ً

ًذمتھ عن الرمي كامال، ثم یرجع ویرمي عن موكلھ الجمرات الثالث، سواء كان واحدا أو أكثر من واحد، فال بأس أن یتوكل عن واحد  ً
  .فأكثر، وال بأس أن یتوكل الرجل عن المرأة والمرأة عن الرجل، على األصل الذي ذكرناه في باب الوكالة في الحج

 
 یر الرمي وعدم المبیت بمنىحكم تأخ

 
في منى؛ ألن : إن أخر الرمي عن الیوم الثالث األخیر، أو لم یبت بمنى، الباء للظرفیة، بمعنى: أي] فإن أخره عنھ أو لم یبت بھا فعلیھ دم[

 وحینئٍذ ینبغي أن یكون مبیتھ والمبیت بمنى ذكرنا أنھ واجب،. في داخلھ: في البیت، أي: محمد بالبیت، أي: من معاني الباء الظرفیة، فتقول
داخل حدود منى، ومنى حدھا كما ال یخفى من جمرة العقبة إلى وادي محسر، وجمرة العقبة على أصح األقوال ال تدخل في حدود منى؛ 

أما .  إلى منىوذلك ألن عمر رضي هللا عنھ كان یأمر بطرد الناس وإدخالھم إلى منى، فمن وجدوه عند جمرة العقبة وبعدھا أمروه أن یدخل
 ومن -.  فمن یقول باتصال المشعرین مزدلفة ومنى یرى أن وادي محسر من منى-: وادي محسر ففیھ وجھان مشھوران للعلماء رحمھم هللا

 حینما دفع -كما ثبت في الحدیث الصحیح- ًال یرى االتصال یراه فاصال، وأنھ مكان غضب وسخط، ولذلك حرك علیھ الصالة و السالم دابتھ 
أحدھما : وأما بالنسبة للجھة الشرقیة إلى الجنوب، والغربیة إلى الشمال فیكتنف منى جبالن. ن مزدلفة إلى منى عندما مر بھذا الواديم

جبل ثبیر، والثاني یسمى جبل الصانع، وھذان الجبالن قد أجمع العلماء على أن ما أقبل منھما من منى وما أدبر منھما لیس من منى، : یسمى
دون منتصف الجبل من قمتھ، فما : القمم، فقمم الجبال ھي الفاصل، فإذا كان على القمة فھو على الشبھة، وإنما یكون دون القمة، یعنيوالحد ب

ًكان من ھذا فما دون فإنھ من منى، وما كان من القمة وما وراءھا فإنھ یعتبر خارجا عن منى، وال بد أن یتحقق المبیت بكل اللیل أو بأكثر 
وقال . من اضطجع ونام بمنى ولو سویعات فقد بات بھا: قال بعض العلماء: ً وأما إذا كان جزءا من اللیل فللعلماء فیھ خالف مشھوراللیل،

أكثر اللیل، فللعلماء : وإذا قلنا) . الثلث والثلث كثیر: (إن المبیت یتحقق بالثلث فأكثر؛ ألن رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم قال: بعض العلماء
تحسب من غروب الشمس إلى طلوعھا، ثم تقسم على اثنین، وتضیف الناتج إلى ساعة : قال بعض أھل العلم: ھان في ضابط اللیلوج
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الغروب، فلو كان غروب الشمس في السابعة وطلوع الشمس في السادسة، فھذه إحدى عشرة ساعة، تقسمھا على اثنین فتصیر خمس ساعات 
منتصف اللیل حینئٍذ عند الساعة الثانیة عشرة والنصف، ھذا بالنسبة لنصف اللیل األول، ثم ما بعد ذلك إذا ًونصفا، تضیفھا إلى سبع، فیكون 

كان قد دخل إلى حدود منى قبل الساعة الثانیة عشرة والنصف، فإنھ یكون قد بات بمنى أكثر اللیل، وأما إذا كان بعد الثانیة عشر والنصف 
یحسب أكثر اللیل من مغیب الشمس إلى طلوع الفجر : وقال بعض العلماء. لم یتحقق المبیت أكثر اللیلأو في الثانیة عشرة والنصف فإنھ 

ًالصادق، وھو أذان الفجر، فیرون أنھ من مغیب الشمس، فإذا كان المغیب على السابعة وأذان الفجر على الخامسة مثال، فحینئٍذ تحسب ما 
إذا دخل قبل الثانیة عشرة فإنھ : ًریبا، وحینئٍذ تقسمھا على اثنین وھي خمس ساعات، فتقولبین السابعة وبین الخامسة وھي عشر ساعات تق

ویتحقق المبیت بمضي أكثر اللیل واإلنسان في منى، سواء . یعتبر قد أدرك أكثر اللیل وسقط عنھ الدم وإال فال، ھذا بالنسبة لمسألة المبیت
ًإن من كان في حدود منى فقد بات بھا، سواء نام أو لم ینم، ولكن السنة أن ینام تأسیا مضى علیھ وھو نائم، أو مضى علیھ وھو مستیقظ، ف

  .برسول هللا صلى هللا علیھ وسلم
 

 حقیقة التعجل ووجوب المبیت والرمي لغیر المتعجل
 
أن یتعجل في : لمراد بذلكا) ومن تعجل في یومین: (قولھ]. ومن تعجل في یومین خرج قبل الغروب وإال لزمھ المبیت والرمي من الغد[

الیوم الثاني عشر فیخرج من حدود منى قبل مغیب الشمس، فإذا غابت علیھ الشمس وھو خارج حدود منى فقد تعجل، والعجلة تستلزم من 
َّفمْن تعج: المسلم أن یأخذ بأسباب التعجل، وذلك باالحتیاط والتحفظ؛ ألن التعجل ورد في صیغة القرآن، في قولھ تعالى َ ََ َل في یْومْین فال إثم َ ْ ِ َِ َ َ َِ

َعلْیھ ومْن تأخر فال إثم علْیھ لمن اتقى  َ ََّ َ َّ َِ َِ َ َ َ َ َِ ِ َِ ْ ، ھذا اللفظ الذي نص علیھ القرآن یدل على شيء من التكلف، وأخذ الحیطة والحزم في ]203:البقرة[َ
: -والمنصوص علیھ عند األئمة-جمھور العلماء : ھانًاألمر، أما لو أنھ قصر وغابت علیھ الشمس ولو كان مرتحال وعجل فللعلماء فیھ وج

ِفمْن تعجل في یْومْین : ًعلى أنھ یعتبر ملزما بالمبیت؛ ألنھ لم یتعجل حقیقة، وفرق بین تعجل الصورة وتعجل الحقیقة؛ ألن هللا یقول َ َ َ َ َِ َّ َ َ
الحادي عشر :  في الیومین، والیومان المراد بھماأنھ قد حصلت العجلة والخروج من حدود منى: وفي للظرفیة، ومعنى ذلك] 203:البقرة[

أن یكون تعجلھ : أنھ قد خرج من حدود منى قبل أن تغیب علیھ شمس الیوم الثاني عشر، واشترط بعض العلماء: والثاني عشر، بمعنى
َلمن اتقى : وخروجھ من منى على التقوى؛ وذلك لقولھ تعالى َّ ِ َ أن ال یخرج سآمة من : ول بعض السلفوالمراد بالتقوى كما یق] 203:البقرة[ِ

ًالحج وفرارا من كلفة الحج، كما یفعلھ بعض العامة، فإنھ یرید أن یتعجل ال من باب التقوى وإنما یتعجل سآمة وفرارا من تكالیف الحج،  ً
ینبغي لمن تعجل أن ینتبھ لھذا األمر، لم یتحقق فیھ الشرط، وال یجوز للمسلم أن یسأم العبادة والخیر والطاعة والقربة، ولذلك : وحینئذ ٍقالوا

ً، أو سائما منھا أو فارا من كلفتھا وتبعتھا، وإنما یخرج على سبیل التقوى -والعیاذ با- ًوھو أن ال یخرج من مشعر منى كارھا العبادة  ً
ھذا یدل داللة ) خرج: ( هللاقولھ رحمھ) . علیكم برخص هللا التي رخص لكم: (واالسترخاص برخص هللا كما قال صلى هللا علیھ وسلم

واضحة على أنھ البد وأن یتحقق الخروج، فإذا لم یحصل الخروج فإنھ لم یتعجل، وھذا كما ینص علیھ جماھیر أھل العلم من السلف رحمھم 
ِفمْن تعجل في یْومْین: ًأنھ البد من حقیقة التعجل وذلك إعماال لنص القرآن على ظاھره: هللا ومن بعدھم َ َ َ َ َِ َّ َ ِ فال إثم علْیھ ومْن تأخر فال إثم علْیھ َ َِ َّ ََ َ َ َ ََ َْ َ ِْ َِ َ َ

َلمن اتقى  َّ ِ َ ، وحقیقة التعجل أن یخرج من حدود منى، فإذا خرج من حدود منى بمتاعھ ورحلھ، وأدركھ المغیب وھو خارج حدود ]203:البقرة[ِ
ر والرمي عن الیوم األخیر، أما لو خرج عن حدود منى قبل منى ولو بخطوة واحدة فقد تعجل حقیقة، وحینئٍذ یسقط عنھ مبیت الیوم األخی

المغیب ثم رجع بعد المغیب وأخذ متاعھ فلیس بمتعجل، وإنما ھو محتال على الشرع ویلزمھ المبیت اللیلة األخیرة ویلزمھ الرمي لذلك الیوم؛ 
روج الحقیقي فلیس بمتعجل، ویلزمھ ما یلزم من لم یتعجل ألنھ لم یتعجل حقیقة، وعبر المصنف بالخروج لكي یدل على أنھ إذا لم یقع منھ الخ

  .ًمن مبیت اللیلة األخیرة والرمي إعماال لألصل الذي ذكرناه
 
 

 وجوب طواف الوداع وأن یكون آخر العھد بالبیت ھذا الطواف
 
أ للخروج، لم یخرج من مكة حتى یطوف أنھ تھی: بمعنى) فإذا أراد الخروج: (قولھ] فإذا أراد الخروج من مكة لم یخرج حتى یطوف للوداع[

ًطواف الصَدر أیضا، وسمي طواف الوداع؛ ألن الحاج یودع بھ البیت، واألصل في ھذا الطواف: طواف الوداع، ویسمى أن الناس كانوا : َ
ج منى وعرفات كان الناس یصدرون من فجا: (یصدرون من فجاج منى وعرفات إلى بلدانھم، قالت أم المؤمنین عائشة كما في الصحیح 

، ھذا )اجعلوا آخر عھدكم بالبیت الطواف: (، وفي الصحیح عنھ علیھ الصالة والسالم أنھ قال)فأمروا أن یجعلوا آخر عھدھم بالبیت الطواف
 ...... .طواف الوداع؛ ألنھ آخر ما یكون من الحاج كأنھ یودع البیت بالطواف علیھ: الطواف یسمى

 
 تجر بعدهلزوم إعادة طواف الوداع لمن ا

 
 
إذا باع واشترى فإن علیھ أن یعید طواف الوداع؛ ألن طواف الوداع : أي) أو اتجر(بمكة ) فإن أقام: (قولھ] فإن أقام أو اتجر بعده أعاده]

: حالتانالتجارة تقع بالبیع والشراء، ومن باع أو اشترى بعد طواف الوداع فلھ : فیھ تفصیل) أو اتجر: (یشترط فیھ أن یخرج مباشرة وقولھ
ًأن یقع بیعھ وشراؤه على وجھ یستعین بھ على الخروج، كأن یشتري زادا لراحلتھ أو یشتري طعاما لدابتھ، وفي زماننا لو : الحالة األولى ً

علماء ًتوقف لوقود السیارة أو تغییر زیت السیارة مثال، فھذا التأخر في حكم الخروج؛ ألن المراد بھ االستعانة بھ على الخروج، واغتفر ال
مثل ھذا في الرواحل في القدیم، وھو مغتفر في زماننا في السیارات الموجودة ووسائل النقل الموجودة، ولو أراد أن یحجز وحجز لسفر في 
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ًمركوب أو نحوه وتھیأ للركوب وأخذ یتھیأ لھ فظل ساعة أو ساعة ونصفا وھو یتھیأ للسفر والذھاب إلى محطة السفر أو نحو ذلك، فھذا 
یتجر على وجھ ال یقصد بھ  أن: الحالة الثانیة. ًر كلھ مغتفر إذا كان یسیرا، أما إذا تفاحش فإنھ یلزمھ الرجوع وإعادة طواف الوداعالتأخ

ُاالستعانة على الخروج فإنھ ُیلزم بالرجوع إلعادة طواف الوداع، فلو خرج واشترى ھدیة ألوالده أو لزوجھ أو ألقاربھ، فإنھ یلزمھ أن یرجع  َ ْ
د شرائھ ویطوف طواف الوداع مرة ثانیة؛ حتى یكون آخر عھده بالبیت الطواف، فإذا كان آخر عھده بالحج التجارة، فإنھ یلزمھ أن یرجع بع

أعاد طواف الوداع : أي) فإن أقام أو اتجر أعاده: (ویكون آخر عھده بالبیت الطواف، على الصفة الشرعیة لمكان التعبد، ولذلك قال المصنف
  .الفعل، الذي ال یعد من جنس الطواف وال من جنس الخروجبعد ذلك 

 
 ترك طواف الوداع للحائض والنفساء

 
اجعلوا آخر عھدكم : (أصحھما الوجوب؛ لقولھ علیھ الصالة والسالم: ھذا الطواف للعلماء فیھ وجھان]. وإن تركھ غیر حائض رجع إلیھ[

واألمر یدل على الوجوب، لكن یرخص للمرأة الحائض والنفساء، فالمرأة الحائض ) فأمروا: (؛ ولقول أم المؤمنین عائشة )بالبیت الطواف
إال أنھ خفف عن المرأة الحائض : (والنفساء تنفر وتصدر مباشرة دون أن تلزم بطواف الوداع؛ لقول أم المؤمنین عائشة رضي هللا عنھا

: ثم قال! عقرى حلقى أحابستنا ھي؟: ا ذكر لھ أن صفیة قد حاضت، قالأنھ لم: (، وفي الحدیث الصحیح عنھ علیھ الصالة والسالم) والنفساء
، فأمرھا بالنفر مع أنھا لم تكن قد طافت ) -انفري: وفي روایة-فال إذن : نعم، قال:  قالوا-طواف اإلفاضة: یعني-ألم تكن طافت یوم النحر 

  .حائض والنفساءطواف الوداع، وھذا یدل على الرخصة في طواف الوداع بالنسبة للمرأة ال
 

 لزوم الدم على من ترك طواف الوداع وشق علیھ الرجوع
 
إما أن یتذكره : وإذا خرج اإلنسان من مكة وترك طواف الوداع أو نسیھ، ثم تذكره فال یخلو من حالتین] وإن تركھ غیر حائض رجع إلیھ[

فإن شق أو لم . [افة القصر فإنھ یلزمھ الدم، سواء رجع أو لم یرجعقبل مسافة القصر فحینئٍذ إذا رجع سقط عنھ الدم، وأما إذا تذكره بعد مس
  .ألنھ واجب، والواجب یجبر بالدم كما قررناه وذكرنا دلیلھ غیر مرة] یرجع فعلیھ دم

 
 دخول طواف الوداع تحت طواف اإلفاضة إن أخر

 
كره ) طواف الزیارة: (وھو اإلفاضة، قولھ) طواف الزیارةوإذا أخر : (قولھ] وإن أخر طواف الزیارة فطافھ عند الخروج أجزأ عن الوداع][

ُبعض السلف تسمیة طواف اإلفاضة بطواف الزیارة، وقد أثر عن اإلمام مالك رحمھ هللا أنھ كره ھذه التسمیة، ولكن جمھور العلماء على 
: ألم تكن زارت یوم النحر؟ قالوا:  قال في صفیة أن النبي صلى هللا علیھ وسلم: (ًجواز التسمیة بطواف الزیارة؛ ألن مسلما أورد في صحیحھ

َفال إذْن: نعم، قال فإذا أخر طواف الزیارة، . زیارة، فدل على جواز ھذه التسمیة، وأنھ ال مانع منھا وال كراھة: فسمى طواف اإلفاضة) ِ
یارة وتسافر مباشرة، فحینئٍذ یدخل طواف كالمرأة الحائض تؤخر طواف الزیارة عن یوم النحر إلى آخر أیام التشریق، ثم تطوف طواف الز

ووجھ . أنھ إذا اندرج األصغر تحت األكبر وتحقق المقصود فإنھ یجزیھ الفعل الواحد: الوداع تحت طواف اإلفاضة؛ ألن القاعدة في الشرع
ھ سیكون آخر عھده بالبیت أن المقصود من طواف الوداع أن یكون آخر عھد اإلنسان بالبیت الطواف، فإذا طاف طواف اإلفاضة فإن: ذلك

الطواف، وحینئٍذ یجزیھ طواف اإلفاضة عن طواف الوداع، ویسقط عنھ طواف الوداع وال حرج علیھ في ذلك، وعلى ھذا قال العلماء إذا 
 صلى هللا أخره مع العذر، أما إذا لم یوجد العذر فخالف السنة، فالسنة أن یطوف اإلنسان یوم النحر وأن یحرص على التأسي برسول هللا

  .علیھ وسلم واالقتداء بھ
 

 أقوال العلماء في وقوف غیر الحائض بین الركن والباب
 
ال بأس أن یلتزمھ اإلنسان بأن یلصق : الملتزم، وخفف العلماء فیھ وقالوا: ھذا یسمى]. ًویقف غیر الحائض بین الركن والباب داعیا بما ورد[

ً وینبغي أن یكون خالیا من المحظور، كالتمسح بجدران الكعبة واالعتقاد في ھذا الموضع، صدره بھ ویدعو ویسأل هللا عز وجل من فضلھ،
أثر عن بعض السلف رحمھم هللا وفیھ حدیث : ال یجوز للمسلم أن یحدث في مثل ھذه األمور التعبدیة زائدة عن الوارد، وإنما قالوا: یعني

القرى : ً هللا عنھ وعن بعض الصحابة أیضا، وأشار المحب الطبري في كتابھمرفوع لكنھ تكلم في سنده، وأثر عن عمر بن الخطاب رضي
یلتزم ویدعو ویسأل هللا من فضلھ، وال بأس بذلك وال ینكر على اإلنسان إذا : لقاصد أم القرى، إلى آثار في ذلك، فالوارد عند الملتزم قالوا

ي ھذا فإنھ یتقي ھذا؛ ألنھ ال یجوز أذیة الطائف، والطواف في البیت ھو فعلھ، إما إذا كان ھناك زحام وتأذى الطائفون بوقوف اإلنسان ف
المقصود، وھي عبادة مقصودة أكثر من االلتزام، وال ینبغي لإلنسان أن یحرص على شيء لم تثبت فیھ سنة قویة ثابتة، ومع ذلك قد یؤذي 

ن أن یتقي مثل ھذا، ولیس ھناك دعاء مخصوص وارد عن فیھ الطائفین، أو یقع في محظور، كمزاحمة النساء ونحو ذلك، فعلى اإلنسا
  .رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم في ھذا

 
 عدم مشروعیة الوقوف بباب المسجد الحرام للمرأة الحائض

 
دخل باب المسجد الحرام؛ ألن الحائض ال ت: یعني) وتقف الحائض بابھ: (قولھ]. وتقف الحائض ببابھ وتدعو بالدعاء: [یقول رحمھ هللا
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المسجد، وتدعو بما ورد، ووقوف المرأة ھذا الوقوف فیھ تكلف ولم یثبت بھ نص عن رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم، ولذلك حاضت صفیة 
ولم یأمر رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم أن تقف ھذا الموقف، ولذلك ال وجھ لھذا وال أصل لھ، بل إن المرأة الحائض تصدر من مكانھا، 

ٍ الوقوف داع، وتكلف المجيء إلى المسجد على ھذا الوجھ لیس لھ داع، فال وجھ لألمر بھ والتعبد بھ على ھذه الصفة إال إذا ثبت ولیس لھذا
نص صحیح، ولیس ثم دلیل یدل على ذلك، وعلیھ فإنھ ال یشرع للمرأة الحائض أن تقف على ھذا الوجھ، أو تتكلف المجيء إلى المسجد لھذا 

  .ألةالدعاء وھذه المس
 

 عدم مشروعیة شد الرحال لزیارة قبر النبي صلى هللا علیھ وسلم وغیره
 
تستحب زیارة قبر : (االستحباب حكم شرعي، وقولھم) وتستحب: (قولھ] وتستحب زیارة قبر النبي صلى هللا علیھ وسلم وقبري صاحبیھ[

ال تشد الرحال إال إلى : ( رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم أنھ قالھذا االستحباب لم یرد دلیل علیھ، بل ثبت عن) النبي صلى هللا علیھ وسلم
، فدل على أنھ ال یجوز شد الرحال في السفر لزیارة القبور، سواء كان قبر ) المسجد الحرام، ومسجدي ھذا، والمسجد األقصى: ثالثة مساجد

 قبر، فال یجوز للمسلم أن یشد الرحال لزیارة القبور، وال النبي صلى هللا علیھ وسلم أو قبر صاحبیھ أو قبر غیرھم من الصالحین أو أي
ًللدعاء عندھا، وال للذبح وال للنذر، ومن نذر شیئا من ذلك فال یلزمھ الوفاء بھ؛ ألن النبي صلى هللا علیھ وسلم نھى عن شد الرحال، وقد قال 

، فدل على أن النذر إذا لم یكن على الصفة الشرعیة )  فال یعصھمن نذر أن یطیع هللا فلیطعھ، ومن نذر أن یعصي هللا: (علیھ الصالة والسالم
خالف السنة، وخالف الحدیث الصحیح عن ) یستحب شد الرحال لزیارة قبر النبي صلى هللا علیھ: (أنھ ال یلزم الوفاء بھ، وعلى ھذا فإن قولھ
ن یسافر وینوي من أجل زیارة المسجد؛ ألن النبي صلى هللا ، وإنما المسنون أ)ال تشد الرحال: (رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم حیث قال

وقد فضل هللا مسجد نبیھ وحبیبھ صلوات هللا وسالمھ علیھ على . فینوي زیارة المسجد) ال تشد الرحال إال إلى ثالثة مساجد: (علیھ وسلم قال
سلم، وینوي الصالة في المسجد وال ینوي زیارة القبر، غیره من المساجد، عدا المسجد الحرام، فینوي زیارة مسجد النبي صلى هللا علیھ و

ال تشد : (ًوإنما ینوي ھذه الزیارة الشرعیة ویشد الرحال من أجل المسجد، تأسیا برسول هللا صلى هللا علیھ وسلم حیث رغب في ذلك بقولھ
 إذا دخل المسجد أن یبدأ بتحیة المسجد قبل أن یبدأ بأي ، وإذا زار قبر النبي صلى هللا علیھ وسلم، فإنھ ینبغي لھ)الرحال إال إلى ثالثة مساجد

فإن المسيء صالتھ لما دخل المسجد جاء وركع : (شيء، والدلیل على ذلك حدیث أبي ھریرة الثابت في الصحیح في قصة المسيء صالتھ
وعلیكم السالم : قال علیھ الصالة والسالمالسالم علیكم ورحمة هللا وبركاتھ، ف: ركعتین ثم جاء إلى رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم وقال

في ھذا دلیل على أن من دخل المسجد ینبغي أن یبدأ أول ما یبدأ بتحیة المسجد؛ ألن الرجل : قال العلماء) ورحمة هللا وبركاتھ، ارجع فصلِّ
مسجد قبل السالم على رسول هللا صلى هللا ابتدأ بتحیة المسجد ثم سلم على النبي صلى هللا علیھ وسلم، فدل على أن السنة أن یبدأ بتحیة ال

علیھ وسلم، فإذا فرغ من التحیة مضى إلى قبر النبي صلى هللا علیھ وسلم، وسلم على رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم السالم الشرعي، ثم 
لیھ الصالة والسالم الوسیلة، ثم بعد لنبیھ ع یسلم على أبي بكر ، ثم یسلم على عمر وجزاھما عن اإلسالم والمسلمین خیر الجزاء، وسأل هللا

ذلك ینصرف، وال یستغیث برسول هللا صلى هللا علیھ وسلم، وال یدعو رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم؛ ألن االستغاثة واالستجارة والدعاء 
عداه، أو یستجیر بھ، فإنھ ال یملك كلھا أمور ال یجوز صرفھا لغیر هللا جل جاللھ، فإن هللا ال یأذن لعبده أن یدعو سواه، أو یستغیث بأحد 

اشفني، أو یا ! یا رسول هللا: النفع أو الضر إال هللا جل جاللھ، الذي بیده ملكوت كل شيء وھو یجیر وال یجار علیھ، فال یجوز أن یقول
یا :  یدفع السوء إال هللا، وال یقولمدد، فإنھ ال یشفي وال یكفي وال یجیر وال! أغثني، أو یا رسول هللا! عافني، أو یا رسول هللا! رسول هللا
حقق لي سؤلي، أو اشفع لي عند ربي، أو نحو ذلك من األمور التي ال یجوز صرفھا إال  عز وجل، فإن رسول هللا صلى هللا ! رسول هللا

 علیھ ویشرك عند قبره، وسالمھ ًعلیھ وسلم ال یرضى بالشرك في مكان آخر، فضال عن یأتي اإلنسان لزیارتھ والسالم علیھ صلوات هللا
فالحرمة أعظم، وعلى من زار قبر رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم أن یراعي األدب، فال یرفع صوتھ عند قبره وإنما یغض من صوتھ ویسلم 

ً یسلم سالما السالم الشرعي، وال یتكلف بطول القیام وھو یمطط العبارات وینمق الكلمات، أو یغلو في وصفھ علیھ الصالة والسالم، وإنما
. ًشرعیا كما كان أصحاب رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم یحیونھ صلوات هللا وسالمھ علیھ، وھذا ھو الوارد، وھذه ھي الزیارة الشرعیة

  مشتملة على صرف حق هللا-والعیاذ با-وأما أن یقف اإلنسان الوقفات الطویلة، وھو یمطط العبارات ویترنم بالكلمات، ولربما تكون 
ھذا كلھ لیس إال  جل جاللھ، فال ! ویا أمان الخائفین! ویا مالذ الھاربین! یا مغیث الملھوفین: لرسول هللا صلى هللا علیھ وسلم، مثل أن یقول

َّأمْن :أمان إال من هللا، فھو الذي یؤمِّن الخائف، وھو المالذ للھارب والمعین للمستعین، والغوث للمستغیث، والمجیر للمستجیر ِ ُیجیُب َ
َالُمضطر إذا َدعاهُ  َ َِ َّ أن یعبد هللا وحده ال : سبحانھ ال إلھ إال ھو، فا بعث رسولھ صلى هللا علیھ وسلم من أجل ھذا األصل وھو] 62:النمل[ْ

ن اإلسالم والشرك ًشریك لھ، وأن یفرده بالعبادة، وأن یصرف حق هللا  خالصا، ولذلك ال یجوز للمسلم أن یستھین بمثل ھذه األمور، فبی
أغثني، أو أدركني، أو المدد؛ كل ذلك من : ، أو قال- نسأل هللا السالمة والعافیة-اشفني، فإنھ شرك أكبر ! یا رسول هللا: كلمة واحدة، فلو قال

ًالشرك األكبر، الدعاء واالستغاثة واالستجارة بغیر هللا كائنا ما كان ذلك المغاث بھ، سواء كان ملكا مقربا أو ً ً نبیا مرسال، من الشرك األكبر، ًً ً
َأْولئك الذین یدُعون یْبتغون إلى ربِّھم الوسیلة أیُھم أقرُب ویْرُجون رْحمتُھ ویخافون عذابُھ : قال هللا عز وجل َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ ََ َُّ َْ َ ُ ََ َْ ُُّ ِ ِ َِ َ َ َْ ِ ِ ْ ، فا عز وجل ]57:اإلسراء[ُ

ُذكر عن ھؤالء الصالحین الذین ُیْعبدون من د ًإنھا نزلت في عیسى بن مریم حین عبدتھ النصارى واتخذتھ إلھا من دون هللا، : ون هللا، قیلَ
َأْولئك الذین یدُعون یْبتغون إلى ربِّھم الوسیلة أیُھم أقرُب : فقال هللا َ َ َ َ َ َ َ َْ َ َْ ُُّ ِ ِ َِ َ َ َْ ِ ِ ُ َ ْ َّ ، فھؤالء الصالحون یدعون هللا ویلتجئون إلى هللا، فحري ]57:اإلسراء[ُ

ًسلم أن یتأسى برسول هللا صلى هللا علیھ وسلم، وأن یعلم أن  حقا ولرسول هللا صلى هللا علیھ وسلم حقا، وال یجوز صرف حق هللا إلى بالم ً
إفراد هللا بالعبادة، : رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم، بل إن الرسول علیھ الصالة والسالم ما بعث وال أرسل إال من أجل ھذا األصل، وھو

َولقد أوحي إلْیك وإلى الذین مْن قْبلك لئْن أشركت : ًرف ما  خالصا لوجھھ الكریم، وهللا یخاطب رسولھ علیھ الصالة والسالم ویقول لھوص ْ َْ َ َ َ َ َ ََ ِ ِ ِ ِ َِ َ َ ََ ََّ ِ ِ ُ ْ
َلیْحبطن عملك ولتكونن من الخاسرین  َ َ َ َ َ َ َِ ِ ِ َّ ََّ َ َْ ُُ َ َبل هللا فاْعُبد وكْن من* ََ َ َِ ُ ْ َ َ َّ ِالشاك ِ َرین َّ كن من الموحدین المخلصین لھ سبحانھ : ، أي] 66-65:الزمر[ِ

الدعاء واالستغاثة والذبح والنذر وغیر ذلك من : ًفینبغي على المسلم أن یفرد هللا بالعبادة، وأن یصرف حق هللا خالصا لوجھھ، مثل. وتعالى
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:  إذا كان المسلم قد جاء إلى الحج، فبینھ وبین هللا عھد وھو یقولالحقوق التي ال ینبغي صرفھا إال  سبحانھ وتعالى ال شریك لھ، وخاصة
 ...... .ًأنھ سیفرد هللا بالعبادة وال یصرف حق هللا عز وجل لغیره كائنا ما كان ذلك الغیر: لبیك ال شریك لك لبیك، فمعنى ذلك

 
 األسئلة

...... 
 مشروعیة صالة ركعتي الطواف

 
باسم :  تعالى أن بعد طواف اإلفاضة صالة ركعتین، فھل تشرع الصالة بعده، أم ال، أثابكم هللا؟ الجوابلم یذكر المؤلف رحمھ هللا: السؤال

، والصالة والسالم على رسول هللا وعلى آلھ وصحبھ ومن وااله فلكل طواف بالبیت ركعتان، ویلزم بھاتین الركعتین : أما بعد. هللا، الحمد 
  .وهللا تعالى أعلم. علماءفي طواف اإلفاضة وغیره بإجماع ال

 
 وصایا عامة لمن وفقھ هللا للحج وما یكون علیھ بعد الحج

 
من وفقھ هللا للحج إلى بیت هللا الحرام، فأول : ھل من كلمة أو وصیة لما ینبغي أن یكون علیھ اإلنسان بعد حجھ، أثابكم هللا؟ الجواب: السؤال

: لھ، وأن یشكره على فضلھ، یشكر نعمة هللا التي أنعم بھا علیھ، ومنتھ التي أسدى إلیھ، ویقولأنھ ینبغي علیھ أن یحمد هللا جل جال: وصیة لھ
لك الحمد ولك الشكر اخترتني من بین المالیین من األمم، وحملتني على ما یسرت لي، وھدیتني وأعنتني، وسلمت لي بدني وصحتي، ! اللھم

ثناء علیك، ومن شكر هللا زاده، ومن حمد هللا فإن هللا یحب أن یحمد ویحب أن یثنى علیھ ووفقتني إلى أداء ھذه المناسك والشعائر ال أحصي 
من حج إلى بیت هللا الحرام : الوصیة الثانیة. ًفیحمد هللا عز وجل أوال) أھل الثناء والمجد: (ویحب أن یمجد، ولذلك قال صلى هللا علیھ وسلم

ه المشاعر والمناسك، فحط اآلثام ومحیت عنھ الخطایا، وتقرب إلى هللا عز وجل بإراقة فإن هللا عز وجل أكرمھ ویسر لھ بالوقوف في ھذ
ًدمعة الندم، وأحس باأللم لما كان مما سلف من الذنوب والعصیان، فھجر ھذه الذنوب وقالھا، وبكى بكاء الندم بین یدي هللا مستغیثا مستقیال  ً

ًتائبا راجیا رحمة هللا جل جاللھ، هللا أعلم كم  في ھذه الرحاب من ذنوب غفرت، وخطایا محیت، وسیئات أقیل أصحابھا، وعثرات أقال هللا ً
من تلبس بھا، فھي منازل الكرم ومنازل الجود من هللا جل جاللھ سبحانھ، لھ الحمد ولھ الفضل ال نحصي ثناء علیھ، فإذا أحس المسلم أن هللا 

، وأن یسأل هللا أن یحسن لھ الخاتمة، وأن ًأنعم علیھ بھذه النعمة، فلیكن أیضا من شكره أن ی حسن فیما بقي من عمره، وأن یكسر قلبھ 
ًأسألك فیما بقي من عمري عمال صالحا یقربني إلیك، فیرجع بقلب جدید وقالب جدید وعمل ! یا رب: یحسن لھ فیما بقي من األجل، ویقول ً

. إني أسألك القبول! اللھم: ي، وأن ال یدلي على هللا بنعمتھ، بل علیھ أن یقولعلیھ أن ال یفتخر وأن ال یرائ: الوصیة الثالثة. صالح رشید
من دالئل قبول الحج أن یكون حال اإلنسان بعد الحج أفضل من حالھ قبل الحج، ولن یكون ذلك إال بفعل فرائض هللا، : الوصیة الخامسة

سأل هللا العظیم رب العرش الكریم أن یجعلنا ذلك الرجل، وعلى المسلم إذا وترك حدود هللا ومحارم هللا، والخوف من عذاب هللا ولقاء هللا، ن
رجع إلى أھلھ ورجع إلى وطنھ وإلى بلده أن یرجع بعمل صالح جدید، وأن یحاول أن یغیر من أخالقھ، فإن اإلسالم أدبھ وھذبھ بھذه العبادة، 

 أیام الحج، حري بھ أن یتقي الفواحش ما ظھر منھا وما -ھي حالل علیھو-فالذي حج إلى بیت هللا الحرام، وامتنع من وطء ومباشرة زوجتھ 
ًبطن، والذي حج إلى بیت هللا الحرام وعف عن الرفث والفسوق والجدال في الحج، حري بھ أن یرجع عفیفا عن أعراض المسلمین، فال 

نسأل هللا العظیم رب . بینھ وبین عباد هللا ین هللا، ومایغتاب وال یقع في النمیمة وال یؤذي المسلمین، یرجع بحال جدید ویصلح ما بینھ وب
ًالعرش الكریم أن یجعل حجنا مبرورا، وسعینا مشكورا، وذنبنا مغفورا، وعملنا صالحا متقبال مبرورا ً ً ً وآخر دعوانا أن الحمد  رب . ًً

  .وصلى هللا وسلم وبارك على نبینا محمد وآلھ وصحبھ أجمعین. العالمین
 

 [4[ باب صفة الحج والعمرة -لمستقنع شرح زاد ا
 

العمرة، والعمرة من أجل : ما من عبادة إال ولھا صفة شرعیة، بینھا هللا عز وجل أو بینھا الرسول صلى هللا علیھ وسلم، ومن ھذه العبادات
أن یكثر من العمرة إلى بیت هللا ویستحب للمسلم . الطاعات وأحب القربات إلى هللا عز وجل، وھي تقع على سبیل اللزوم وعلى سبیل النفل
  .الحرام، وذلك لما فیھا من األجر والثواب، كما جاءت بذلك عن النبي صلى هللا علیھ وسلم

 
 بیان صفة العمرة وأحكامھا وفضائلھا

 
فالمصنف : أما بعد. بسم هللا الرحمن الرحیم الحمد  رب العالمین، وصلى هللا وسلم وبارك على نبیھ األمین، وعلى آلھ وصحبھ أجمعین

لقد شرع المصنف رحمھ هللا في بیان صفة العمرة، ] وصفة العمرة أن یحرم بھا من المیقات أو من أدنى الحل: [رحمھ هللا تعالى یقول
حج والعمرة، أحكام ال ّوالعمرة من أجل الطاعات وأحب القربات إلى هللا عز وجل، وكتاب المناسك یعتني فیھ فقھاء اإلسالم رحمھم هللا ببیان

فبعد أن فرغ رحمھ هللا من بیان مناسك الحج وصفة الحج إلى بیت هللا الحرام، شرع في بیان مناسك العمرة وصفتھا، وھذا یعتبره أھل العلم 
ّرحمھم هللا من باب التدرج من األعلى لألدنى، فقد بین رحمھ هللا الحج األكبر وبین صفاتھ وھدي رسول هللا صلى هللا علیھ وس لم فیھ، ثم ّ

صفة الشيء حلیتھ وما یتمیز بھ عن غیره، والعبادات توقیفیة، حیث أن ) وصفة العمرة: (قولھ. شرع في بیان الحج األصغر وھو العمرة
مر فھو رحمھ هللا سیبین ما ینبغي على المعت. المكلف فیھا یتوقف على نص الشرع من الكتاب والسنة في كیفیة أدائھا والقیام بھا على وجھھا

القصد، ومن إطالقھا بمعنى الزیارة، : ًالزیارة، وتطلق أیضا بمعنى: أن یقوم بھ إذا أراد أن یؤدي ھذا النسك، والعمرة أصلھا في لغة العرب
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إن العمرة في : اعتمر بمعنى قصد، ومن ھنا قال أھل العلم رحمھم هللا: ًجاءنا زائرا، وكذلك یقولون: ًجاءنا معتمرا، أي: قول العرب
أن یؤدي مناسك العمرة بالطواف : القصد إلى بیت هللا الحرام على الوجھ المخصوص، والمراد بھذا الوجھ المخصوص: طالح الشرعاص

 ...... .بالبیت والسعي بین الصفا والمروة
 

 وقوع العمرة على سبیل اللزوم والنفل وصور الوجوب
 

ًبیل النفل، فتكون واجبة على المكلف وتكون نفال تطوعا من المسلم غیر واجبة  تقع على سبیل اللزوم وعلى س-أعني العمرة-وھذه العبادة  ً
أن یلزمھ بھا الشرع، وھذا إن توفرت الشروط المعتبرة ووجدت عند المكلف، : الصورة األولى: علیھ، فأما وجوبھا فیأتي على صورتین

اء رحمھم هللا، وقد ذكرنا نصوص الكتاب والسنة التي تدل على  إنما ھو على أحد قولي العلم- القول بوجوب العمرة: أعني-وھذا القول 
رجحان ھذا القول، وأن هللا فرض على المسلم أن یعتمر إلى بیتھ الحرام، كما فرض علیھ الحج إلى بیتھ الحرام، وذكرنا ھذا الخالف، 

ً ولذلك وصفت بكونھا حجا أصغر؛ لقولھ سبحانھ بوجوب العمرة،: وذكرنا أدلة القولین وحجج الطائفتین، وأن األقوى واألرجح ھو القول
ِوأذان من هللا ورُسولھ إلى الناس یْوم الحجِّ األكبر : وتعالى َ َ َ َ َ َ َْ َ ْ َ ِ َِّ َ ِ ِ ِِ َّ ٌ َ ً، فجعل الحج منقسما إلى حج أكبر وحج أصغر، وھي واجبة على ]3:التوبة[َ

تقید بشرائط، وقد تكلمنا على ھذه الشرائط في مقدمة مناسك الحج، المكلف بإیجاب الشرع مرة في العمر، كوجوب الحج، لكن ھذا الوجوب ی
أن یقوم المكلف بإلزام نفسھ بھا، وذلك إذا نذر : الصورة الثانیة. وذكرنا ما الذي ینبغي توفره من الشروط للحكم بوجوب الحج والعمرة

َّلي أن أعتمر ھذا األسبوع، فإنھا تكون واجبة والزمة علیھ، ولكن َّ علي أن أعتمر في رمضان، أو  ع: بالعمرة إلى بیت هللا الحرام فقال
أما وقوعھا على سبیل النفل ففي كل وقت، في أشھر الحج وغیرھا، وكونھا نافلة . ھذا اإلیجاب واإللزام إنما ھو من نفسھ ولیس من الشرع

شتمالھا على توحید هللا سبحانھ، ونیة التقرب لھ سبحانھ فھي طاعة وقربة من أجل الطاعات والقرب وأحبھا إلى هللا سبحانھ وتعالى؛ ال
وتعالى واإلھالل بالتوحید والتلبیة، ثم الطواف بالبیت والسعي بین الصفا والمروة، مع اشتمالھا على ذكر هللا عز وجل وإقامة شعائره، ولذلك 

الصلوات : ( عنھ علیھ الصالة والسالم أنھ قالوردت النصوص عن النبي صلى هللا علیھ وسلم في استحباب العمرة وفضلھا، حتى صح
، فجعل العمرة إلى العمرة مكفرة ما بینھما بشرط ) الخمس، ورمضان إلى رمضان، والعمرة إلى العمرة مكفرات ما بینھن ما اجتنبت الكبائر

ًلى، فإن الصغائر وإن كانت ذنوبا یسیرة إال اجتناب الكبائر، ومعنى ذلك أنھا ال تبقي صغائر الذنوب، وھذه نعمة ورحمة من هللا سبحانھ وتعا
وهللا عز وجل یتدارك عبده بلطفھ حینما جعلھا مكفرة لذنبھ، فإن ھذا التكفیر وإن كان من ! أنھا إذا اجتمعت ربما أھلكت العبد والعیاذ با

د من العلماء، أن رسول هللا صلى هللا علیھ صغائر الذنوب رحمة من هللا سبحانھ، وفي الحدیث عنھ علیھ الصالة والسالم، وصححھ غیر واح
، ) تابعوا بین الحج والعمرة فإنھما ینفیان الذنوب والفقر كما ینفي الكیر خبث الحدید والفضة: (وسلم ندب إلى المتابعة بین الحج والعمرة فقال

 ...... .طاعة وفضلوھاّفبین ھذا الحدیث فضل االعتمار إلى بیت هللا الحرام، واستحب السلف رحمھم هللا ھذه ال
 

 تحقیق العمرة وحصول أجرھا وفضلھا على وجھین
 

ًأن یعتمر اعتمارا حقیقیا فینال ھذا الفضل: الوجھ األول: ًیكون اإلنسان معتمرا على وجھین أن یكون في حكم المعتمر من : والوجھ الثاني. ً
ًجھة الثواب وحصول الفضیلة، فیكون معتمرا فضال ال حقیقة، بمعنى  أن هللا یعطیھ ثواب العمرة، وذلك بطاعات ورد الشرع بفضلھا :ً

من تطھر في بیتھ ثم أتى مسجد قباء : (والترغیب فیھا، ومن ذلك التطھر في البیت وإتیان مسجد قباء والصالة فیھ، قال صلى هللا علیھ وسلم
-من صلى صالة الصبح في جماعة ثم جلس في مجلسھ (: أنھ قال ، وكذلك ثبت عنھ علیھ الصالة والسالم) وصلى فیھ كان لھ كأجر عمرة

، فھذا الفضل من جھة ) یذكر هللا حتى تطلع علیھ الشمس ثم صلى ركعتین كان لھ كأجر حجة وعمرة تامة تامة-في مقعده: وفي روایة
 ...... .أنھ ینال فضل االعتمار والحج إلى بیت هللا الحرام: التنزیل، أي

 
 عام واحد على الصحیحمشروعیة تكرار العمرة في 

 
إذا كانت النصوص قد دلت على فضیلة االعتمار إلى بیت هللا الحرام وزیارتھ، فھل : ھنا مسألة فقھیة اختلف العلماء رحمھم هللا فیھا وھي

البیت، وبھذا القول یستحب للمسلم أن یكثر ویكرر من االعتمار ب: األفضل أن یكرر المسلم ذلك االعتمار، أو ال یكرره؟ فقال جمھور العلماء
یستحب للمسلم أن یكثر من العمرة، وأنھ ال بأس أن یعتمر : قال فقھاء الحنفیة والشافعیة والحنابلة وطائفة من أھل الظاھر والحدیث، فقالوا

أنھ : ر من مرة، أيإلى أنھ ال یكرر العمرة في السنة أكث: وذھب بعض السلف، وھو قول اإلمام مالك رحمھ هللا. أكثر من عمرة في عام واحد
الصلوات الخمس، ورمضان إلى : (واحتج الجمھور على مشروعیة تكرار العمرة بقولھ علیھ الصالة والسالم. ال یشرع تكرار العمرة

إن رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم نص في ھذا الحدیث على أن ما بین العمرتین : قالوا) رمضان، والعمرة إلى العمرة مكفرات ما بینھن
أما . غفر بشرط ترك الكبیرة، ویفھم من الحدیث الترغیب والندب لإلكثار منھا، فدل على االستحباب ولم یرد ما یقید ذلك بعام وال غیرهی

إن ھذا یدل على : قالوا) تابعوا بین الحج والعمرة: (فإن النبي صلى هللا علیھ وسلم قال: الدلیل الثاني الذي دل على مشروعیة تكرار العمرة
ًروعیة التكرار، فإن المتابعة بین الحج قد یكون اإلنسان في حجھ متمتعا، وقد یكون في حجھ قارنا، وعلى ھذا یتابع بین عمرة حجھ مش ً

ًوكذلك أیضا من أنسب األدلة وألطفھا، والتي استدل بھا على مشروعیة تكرار العمرة، ما ثبت في الصحیح عن النبي صلى . وعمرة مستقلة
، فكونھ علیھ الصالة والسالم كان یأتي مسجد قباء كل سبت، إنما ھو لفضیلة العمرة، فلما تكرر ) ًأنھ كان یأتي قباء كل سبت: (مهللا علیھ وسل

وقد جاء عن طائفة من أصحاب النبي صلى هللا علیھ وسلم أنھم كرروا العمرة في العام . ذلك منھ دل على ندب واستحباب تكرار العمرة
ن أبي بكر الصدیق ، وكذلك أثر عن بنتھ الصدیقة عائشة رضي هللا عن الجمیع، وأثر عن عبد هللا بن عمر وزید بن ثابت الواحد، أثر ذلك ع
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رضي هللا عن الجمیع، أنھم كانوا یعتمرون أكثر من عمرة في العام الواحد، وھذا ھو القول الصحیح واألولى، خاصة وأن األصل یدل على 
بأن رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم عندما حجت معھ أم المؤمنین عائشة كما في الصحیحین، : ماء ھذا القولوقوى بعض العل. مشروعیة ذلك

ًوكان حجھا تمتعا، فلما أصابھا الحیض قبل أن تتحلل من العمرة أمرھا رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم أن تنقلب قارنة، فانقلبت قارنة لقولھ 
فحكم علیھ الصالة والسالم بأنھا قد ) طوافك بالبیت وسعیك بین الصفا والمروة كافیك لحجك وعمرتك: (جھاعلیھ الصالة والسالم في ختام ح

ًجمعت بین الحج والعمرة وذلك بالقران، ومع كونھا قد جاءت بحج وعمرة قرانا فإنھا أصرت على أن تعتمر، فأذن لھا أن تعتمر من الحل 
ھا، وھذا بال إشكال تكرار للعمرة بعد العمرة، فدلت ھذه النصوص على مشروعیة التكرار، فاعتمرت من التنعیم رضي هللا عنھا وأرضا

 ...... .خاصة وأن الشرع لم یقید ذلك بحد كما ال یخفى
 

 أقسام صفة العمرة وحكم كل قسم
 

أنھ یجب على : رة وواجباتھا، بمعنىوھذه الصفة ھي التي یبین فیھا أركان العم: صفة اإلجزاء: القسم األول: صفة العمرة تنقسم إلى قسمین
المكلف أن یوقع عمرتھ على ھذه الصفة، وال تجزیھ عمرتھ إال إذا وقعت على ھذا الوجھ المخصوص، الذي دلت النصوص الشرعیة على 

 وسلم الكامل، فتذكر وھي الصفة التي یعتنى فیھا ببیان ھدي رسول هللا صلى هللا علیھ:صفة الكمال: القسم الثاني من صفات العمرة. لزومھا
كالطواف، والسعي، والحلق أو : فیھا األركان والواجبات والسنن والمستحبات، فھذه الصفة الثانیة فیھا ما ھو الزم على المكلف أن یأتي بھ

كاألذكار : الستحبابالتقصیر، الذي ھو التحلل، وابتداء النسك باإلحرام، ومنھا ما لیس بالزم وال واجب علیھ، وإنما ھو على سبیل الندب وا
 ...... .المستحبة، وكیفما كان فأھل العلم رحمھم هللا برحمتھ الواسعة یعتنون في كتبھم ببیان الصفتین

 
 حكم اإلحرام للعمرة الواجبة والمستحبة ومكان اإلحرام

 
ًن كانت نذرا نواھا نذرا، وإن كانت نافلة ًبالعمرة، فإن كانت واجبة علیھ أحرم ناویا إبراء ذمتھ من الفرض، وإ: أي) أن یحرم بھا: (قولھ ً

میقاتھ الذي أوجب هللا علیھ أن یحرم منھ، وقد تقدم : أي) من المیقات: (قولھ. نواھا نافلة، وإن كانت عن غیره أحرم بھا عن ذلك الشخص
مر وعبد هللا بن عباس رضي هللا عن عبد هللا بن ع معنا في أول كتاب المناسك بیان المواقیت التي وردت في حدیثي الصحابیین الجلیلین

أن العمرة كالحج، فكما : أي) أن یحرم بھا من میقاتھ: (الجمیع وأرضاھم، عن النبي صلى هللا علیھ وسلم في بیان حدود المواقیت، فھو بقولھ
حرم بھا من حیث أنشأ، حتى وإن كان أنھ في الحج یلزم باإلحرام من المیقات، كذلك في العمرة یحرم من میقاتھ، فإن كان دون المیقات فإنھ ی

ًقریبا من حدود الحرم ولیس بینھ وبین الحرم إال الیسیر، فإنھ یحرم من موضعھ، وھكذا لو دخل دون المواقیت ثم طرأت علیھ العمرة، فإنھ 
 ...... .من حیث طرأت علیھ وأنشأ العمرة یحرم وذلك میقاتھ

 
 أقسام الناس في المواقیت واإلحرام

 
أن یكونوا خارجین عن المواقیت، فھؤالء یتقیدون بالمواقیت إن دخلوا : القسم األول: الناس ینقسمون إلى قسمین) أو من أدنى الحل: (قولھ

: األول القسم: ًأن یكونوا دون المواقیت، وھؤالء ینقسمون أیضا إلى قسمین: القسم الثاني. مارین بھا ناوین العمرة، فیحرمون منھا كما تقدم
 ھو دون المیقات خارج حدود الحرم، فھؤالء یحرمون من مواضعھم كأھل عسفان وقدید، وھكذا أھل الیتمة فإنھم دون میقات منھم من

المدینة فیحرمون من الیتمة، وھكذا أھل المھد یحرمون من المھد؛ ألنھم دون میقات المدینة وال یؤخرون لمحاذاة میقات الجحفة؛ ألن میقات 
 بالنسبة لمن كان بعسفان وقدید یحرمون من عسفان وقدید؛ ألنھم دون میقات المدینة، فإذا بلغوا إلى قدید، فإن من الجحفة للساحل، وھكذا

ھم أھل مكة : القسم الثاني. جاوز قدید یكون قد تداخل المیقاتان في حقھ، فیصبح دون میقات المدینة ودون میقات الجحفة فیحرم من موضعھ
رة وھو داخل حدود الحرم، فھؤالء میقاتھم أن یخرجوا إلى أدنى الحل؛ ألن أم المؤمنین عائشة رضي هللا عنھا ومن كان قد طرأت علیھ العم

 إنما طرأت علیھا بمكة، وقالت لرسول هللا صلى هللا علیھ -كما ورد النص-لم تكن من أھل المواقیت حینما طرأت علیھا العمرة؛ ألن العمرة 
طوافك بالبیت وسعیك بین الصفا والمروة : فقال علیھ الصالة والسالم! ع الناس بحج وعمرة وأرجع بحج؟أیرج: (- كما في الصحیحین-وسلم 

أنھا ترید العمرة : معناه) أیرجع الناس بحج وعمرة: (، فحینئٍذ تأمل قولھا لرسول هللا صلى هللا علیھ وسلم)كافیك لحجك وعمرتك، فأبت
ا لرسول هللا صلى هللا علیھ وسلم داخل حدود الحرم، فإنھا حینئٍذ تكون في حكم أھل مكة، فلما وخاطبتھ داخل حدود الحرم، فلما وقع خطابھ

أمرھا رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم بالخروج إلى أدنى الحل، دل على أن المكي ینشئ العمرة من أدنى الحل، وھذا واضح وظاھر، وعلى 
ا من أدنى الحل؛ ألن أم المؤمنین رضي هللا عنھا لما أنشأت عمرتھا داخل مكة أخذت حكم إن المكي إذا أنشأ العمرة فإنھ ینشئھ: ھذا قالوا

]. من مكي ونحوه ال من الحرم: [قولھ. أھل مكة باإلجماع، فدل على أن میقات المكي أن یحرم من أدنى الحل لكي یجمع بین الحل والحرم
ًمن كان آفاقیا، ومن كان : من أدنى الحل، فجمع األحوال الثالثة للطوائف الثالثمن موضعھ، أو  من میقاتھ، أو: ھذا من باب التنویع، فقال

  .بین المواقیت والحرم، ومن كان داخل الحرم وطرأت لھ عمرتھ داخل الحرم
 

 إجزاء اإلحرام لمن بمكة من التنعیم وغیره
 

أو -ً، فلو أن إنسانا من أھل مكة أراد أن یحرم بالعمرة ) م وال غیرهوهللا ما ذكر التنعی: (ًولیس الحكم متوقفا على التنعیم، قالت أم المؤمنین 
 فإنھ یجزیھ أن یصیب أدنى الحل، فلو خرج إلى عرفات أو أدنى الحل من جھة الیمن أو من جھة جدة التي -ًآفاقیا جاء إلى مكة وأنشأ العمرة
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 الحكمة : نھ، وجمع بین الحل والحرم لصح وأجزأ، قال العلماءھي الحدیبیة، فحینئٍذ لو خرج إلى أدنى الحل ولو خطوة واحدة وأحرم م
البالغة، فإن الناس إذا حجوا والمكي معھم، فإن المكي في حجھ یجمع بین الحل والحرم، وذلك أنھ یخرج إلى عرفات، وال یصح حجھ إال 

 ولكنھ في عمرتھ ال یبقى داخل الحرم وإنما یؤمر بالخروج إلى عرفات، وعرفات خارج حدود الحرم، فھو في حجھ یجمع بین الحل والحرم،
ِوأذان من هللا ورُسولھ إلى الناس یْوم الحجِّ األكبر : بالخروج؛ ألن العمرة كالحج، ومن ھنا قال تعالى َ َ َ َ َ َ َْ َ ْ َ ِ َِّ َ ِ ِ ِِ َّ ٌ َ ، وقال علیھ الصالة ] 3:التوبة[َ

إنھ یجمع بین الحل والحرم كما جمع في حجھ : ل بین العبادتین، فقالوا، فھناك تداخ) واصنع في عمرتك ما أنت صانع في حجك: (والسالم
فقد كانت قریش وأھل الشرك في الجاھلیة یرون أن أھل مكة ال یخرجون عن حدود الحرم، فكان فعلھ علیھ الصالة . بین الحل والحرم

نحن أھل الحرم، وال یخرجون من حدود : نما كانوا یقولونوالسالم یوم حجة الوداع إلغاء لھذا األمر، الذي أحدثتھ قریش وأحدثھ الحمس، حی
َّثم أفیُضوا مْن حْیث أفاض الناُس : الحرم، وھو الذي عناه هللا بقولھ َ ََ َ َ ُُ ِ ِ إنھ في العمرة یجمع بین الحل والحرم : ، وعلى ھذا قالوا] 199:البقرة[َّ

  .كما یجمع في حجھ بین الحل والحرم
 

 مر قبل التحللاألعمال التي یأتیھا المعت
 
وھناك . إذا طاف وسعى بین الصفا والمروة عن عمرتھ، وحلق أو قصر فقد حل من عمرتھ: أي] حل: فإذا طاف وسعى وحلق أو قصر[

 اإلحرام من: ًیحرم للعمرة، ولذلك عده جمع من العلماء ركنا من أركان العمرة، وقال بعض العلماء: األمر األول: أمور الزمة بالنسبة للعمرة
أن یطوف بالبیت؛ ألن المقصود من العمرة زیارة البیت، ومن ھنا : األمر الثاني. الواجبات ولیس من األركان، وقد تقدم معنا ھذا الخالف

كره بعض السلف ألھل مكة أن یعتمروا؛ ألن األفضل لھم بدل أن یخرجوا إلى الحل أن یطوفوا بالبیت، والزیارة إنما ھي لآلفاقي، ولمن ھو 
حدود مكة، بخالف المكي فإنھ یتمكن من الطواف، ومن ھنا شدد ابن عباس رضي هللا عنھما وأصحابھ في ھذا، وھو إحدى الروایتین خارج 

األمر . وعلیھ فإن العمرة یلزم لھا الطواف، وھذا الطواف یعتبر بقصد الزیارة إلى البیت وبھ تتحقق زیارة البیت. عن اإلمام أحمد رحمھ هللا
أن یحلق أو یقصر، فإذا حلق أو : األمر الرابع. یسعى بین الصفا والمروة، وھو ركن من أركان العمرة كما سیأتي إن شاء هللاأن : الثالث

ھذه األمور كلھا الزمة، ولم یفصل رحمھ هللا في صفة الطواف وال في صفة السعي، ولم یبین ذلك؛ ألنھ سبق . قصر فقد تحلل من عمرتھ
یطوف، ثم یسعى، ثم یحلق أو یقصر، وقد بسط ذلك : كاملة في الحج، وعلى ھذا اكتفى في العمرة باإلجمال فقالّوأن بین صفة الطواف ال

 ...... .وبینھ وبین ھدي رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم في الطواف، وفي السعي بین الصفا والمروة، وكذلك في بیان أحكام الحلق والتقصیر
 

 م التشریق للحاججواز العمرة في كل وقت عدا أیا
 
ًوتباح العمرة كل وقت؛ وذلك ألن األصل الشرعي أن ما ورد مطلقا في الشرع یبقى على إطالقھ ] وتباح كل وقت وتجزئ عن الفرض[

بتفضیل بعض األزمنة على بعض، فالعمرة  حتى یرد ما یقیده، ولم یرد في الكتاب والسنة تقیید العمرة بزمان معین، لكن وردت النصوص
عمرة في رمضان : (مضان تعدل حجة مع رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم؛ لما ثبت في الصحیح عنھ علیھ الصالة والسالم أنھ قالفي ر

ویلتحق برمضان عشر ذي الحجة، فإن االعتمار بھا فیھ فضیلة؛ ألن : ، فأفضل أوقات العمرة رمضان، قال بعض العلماء)كحجة معي
وال الجھاد ! یا رسول هللا: ما من أیام العمل الصالح فیھن أحب إلى هللا عز وجل من ھذه العشر، قالوا: (قالرسول هللا صلى هللا علیھ وسلم 

فھذا نص صحیح صریح یدل داللة : قالوا) وال الجھاد في سبیل هللا، إال رجل خرج بنفسھ ومالھ فلم یرجع بشيء من ذلك: في سبیل هللا؟ قال
إن العمرة في أشھر الحج لھا فضیلة، حتى لو لم : وقال بعض العلماء. والعمرة من األعمال الصالحةواضحة على فضیلة العمل الصالح، 

ًیحج؛ والسبب في ذلك أن أكثر ُعمر النبي صلى هللا علیھ وسلم وقعت في أشھر الحج، وقد تكلم اإلمام ابن القیم كعادتھ كالما نفیسا في الھدي  ً ِ َ
لصالة والسالم كانت في ذي القعدة وفي أشھر الحج، وأن ذلك من ھدیھ صلوات هللا وسالمھ علیھ، النبوي، وذكر أن غالب عمره علیھ ا

ًفإیقاع العمرة في أشھر الحج لھ فضیلة أیضا، ومن ھنا قال بعض العلماء بتفضیل التمتع لوجود ھذه العمرة فیھ؛ ألن المتمتع یأتي بعمرة في 
وكره بعض العلماء إیقاع العمرة في . المھ علیھ إیقاع عمره في أشھر الحج في غالب أحوالھأشھر الحج، وقد كان من ھدیھ صلوات هللا وس

أیام التشریق، وھذا بالنسبة للحاج، وھو وجیھ؛ والسبب في ذلك أنھ لم یفعلھ رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم، وعلى ھذا ینبغي علیھ البقاء في 
فرغ لغیره من المناسك، أما أن یأتي بعمرة قبل أن یتم حجھ في أیام التشریق، فھذا شدد فیھ نسك الحج حتى یتمھ، فإذا أتم حجھ فحینئٍذ یت

 طائفة من العلماء، ونصوا على كراھیتھ؛ وذلك لمخالفتھ لھدي رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم، وإلدخالھ العبادة على العبادة، وھذا الوقت مما
التي تؤدي فیھا العمرة، وأما سائر أوقات العام فإنھ یجوز إیقاع العمرة فیھا، سواء وقعت باللیل أو استثناه أھل العلم رحمھم هللا من األزمنة 

وقعت بالنھار، وكانوا یستحبون إیقاع العمرة للنساء في اللیل؛ لمكان الستر، وكانت أم المؤمنین عائشة رضي هللا عنھا وأرضاھا إذا أرادت 
م أمرت القائمین على المسجد أن یخفضوا من أنوار المسجد وشموعھ، ثم تطوف رضي هللا عنھا أن تطوف بالبیت انتظرت إلى اللیل، ث

االعتمار والطواف للنساء في اللیل إذا كان أستر لھن فھو أفضل وأكمل؛ لما فیھ من البعد عن : ًوأرضاھا طلبا للستر، لذلك قال بعض العلماء
 ...... .فتنتھن، وكذلك افتتان غیرھن بالنظر إلیھن

 
 تأدیة العمرة في أي وقت تجزئ عن الواجب

 
أنھ لو أوقع عمرتھ في أي وقت من العام، فقد برئت ذمتھ إذا كان لم یعتمر، وتجزئ تلك العمرة عن : أي). وتجزئ عن الفرض: (قولھ

  .عمرتھ الواجبة، وتسقط عنھ فریضة العمرة
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 األسئلة
...... 

 حكم من اعتمر ولم ینو بعمرتھ الفریضة
 
ًأن المرید للعمرة ینوي في عمرتھ فرضا أو نفال، وقد اعتمرت كثیرا إال أنني ال أذكر أنني نویت : في كالمكم! ذكرتم حفظكم هللا: لسؤالا ًً

، والصالة والسالم على رسول: َّبعمرة الفریضة، فھل علي أن أقوم بعمرة غیرھا، أم ال، أفیدونا أثابكم هللا؟ الجواب  هللا، باسم هللا، الحمد 
فمن نوى العمرة ولم یكن قد اعتمر من قبل فإنھا تنقلب عمرتھ إلى الفریضة، ھذا إذا توفرت فیھ : أما بعد. وعلى آلھ وصحبھ ومن وااله

شروط الوجوب، وھكذا لو نوى عن غیره مع أنھ لم یعتمر عن نفسھ وتوفرت فیھ شرائط الوجوب، انقلبت عمرتھ إلى نفسھ، وھكذا لو كان 
أنك حینما اعتمرت : فالمقصود. ر ثم نوى النافلة فإنھم یقولون بانقالب النافلة إلى النذر، على أحد قولي العلماء، وفیھ نظر ال یخفىعلیھ نذ

، )حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة : (أول ما اعتمرت، فحینئٍذ تكون العمرة األولى منصرفة إلى الفرض، وقد قال علیھ الصالة والسالم
إنھ تنقلب عمرتھ إلى الفرض، ویصبح في ھذه الحالة قد : ن ذلك المكلف عن الفرض الالزم لھ في حق نفسھ، وعلى ھذا قالوافأوقع الفعل م

  .وهللا تعالى أعلم. أدى فریضتھ بأول عمرة
 

 أقوال العلماء في المتابعة بین العمرة والعمرة
 

لیس ھناك نص یحدد ما بین العمرة إلى : مرة، أم أنھ ال تحدید لذلك؟ الجوابھل ھناك وقت محدد یكون فیھ المتابعة بین العمرة والع: السؤال
الفصل بینھما نبات الشعر، فإذا كان اإلنسان ینبت شعره في زمان یفصل بھ بین عمرتھ األولى والثانیة فإنھ : العمرة، وقال بعض العلماء

 عمرة إذا تیسر لھ ذلك، وقد جاء ذلك عن بعض أصحاب النبي صلى أن یكون لھ في كل شھر: یأتي بالعمرة بعد، وكان بعض العلماء یقول
أستحب لھ أن یعتمر في كل : ًهللا علیھ وسلم، وھذا لمن كان قریبا من البیت وال یشق علیھ إن فعل ذلك، وكان اإلمام الشافعي رحمھ هللا یقول

قریب من ھذا، واعتمر الصحابة رضوان هللا علیھم، وورد عن وأثر عن علي رضي هللا عنھ . ًشھر مرة؛ ألن الشعر غالبا ینبت خالل الشھر
بعضھم أنھم كانوا یعتمرون في السنة مرتین كأم المؤمنین عائشة رضي هللا عنھا وأرضاھا، وكذلك عبد هللا بن عمر أثر عنھ أنھ كان یعتمر 

  . وھذا الضابط لھ علتھ التي ال تخفى لمكان التحللفي السنة مرتین، وھذا األمر لیس فیھ تقیید معین، لكن ضبطھ بنبات الشعر لھ وجھھ،
 

 مشروعیة طواف الوداع لمن حج من أھل مكة ثم أراد الخروج منھا
 

إن : قال جمع من العلماء: المكي إذا أراد السفر بعد الحج مباشرة، ھل یجب علیھ أن یودع البیت، أم ال، أفیدونا أثابكم هللا؟ الجواب: السؤال
أن یصدر وكانت لھ حاجة بعد الحج، فإنھ ال ینفر حتى یطوف بالبیت؛ ألنھ یكون في حكم اآلفاقي، خاصة إذا كانت لھ تجارة المكي إذا أراد 

ٍأو كان لھ موضع ثان، كأن تكون لھ تجارة بالمدینة أو تكون لھ مزرعة أو وظیفة في بلد غیر مكة، فإنھ یطوف عند صدوره بعد الحج 
  .وهللا تعالى أعلم. مباشرة أو بعد الحج بشھر أو شھرین أو ثالثة، فعلیھ أن یطوف بالبیت لوداعھمباشرة، فإذا صدر بعد الحج 

 
 جواز التحلل من الحج أو العمرة بالحلق قبل ذبح األضحیة

 
الثابت عن النبي : بّإذا أخر اإلنسان األضحیة في الیوم الثالث عشر، فھل یحلق رأسھ بعد رمي العقبة، أفیدونا أثابكم هللا؟ الجوا: السؤال

، فدل ھذا على أنھ ) ًإذا دخلت العشر وأراد أحدكم أن یضحي فال یمسن شیئا من شعره: (صلى هللا علیھ وسلم في الحدیث الصحیح أنھ قال
ذلك لو ًیمتنع من مس الشعر حتى یذبح أو ینحر أضحیتھ، لكنھ إذا أراد أن یتحلل من حجھ وحلق أو قصر فإنھ مستثنى من ھذا األصل، وك

اعتمر في داخل العشر، فاعتمر في الیوم األول من العشر أو اعتمر في الیوم الثاني أو اعتمر في الیوم الثالث فھذا متعلق بالنسك، والتحلل 
لحادي من النسك من واجباتھ الحلق أو التقصیر، فأنت إذا أتیت بالعمرة في خالل العشر أو أردت أن تتحلل من حجك في العشر أو في الیوم ا

ًعشر ولم تضح فإن ھذا یعتبر مستثنى وال تعارض بین األمرین؛ ألنك ھنا تؤدي نسكا لموضع مخصوص بعبادة مخصوصة، فیجوز لك أن  ً
ًتقوم حینئٍذ بالتحلل من العمرة والتحلل من الحج؛ ألنھ واجب علیك وفرض، وحینئٍذ ال یعتبر منھیا إذا تحلل في الیوم العاشر من حجھ أو 

  .وهللا تعالى أعلم. عشر وأخر أضحیتھ إلى الثالث عشرالحادي 
 

 ٍوجوب الفدیة على من حلق بصابون فیھ طیب وھو راض
 

ًالمحرم ال یمس الطیب، فإذا أراد أن یحلق شعره فكثیر من الحالقین یضع على الشعر صابونا معطرا أو نحو ذلك، فما رأیكم، : السؤال ً
ق یعلم بھذا ووضعھ فإن على الحالق الفدیة، وإن سكت المحلوق ورضي فإنھا تكون على المحلوق، وإن إذا كان الحال: أثابكم هللا؟ الجواب

ینزع الصابون فإنھ حینئٍذ ال فدیة علیھ، وال یجوز لھ إذا أراد أن یحلق شعر رأسھ أن یضع الصابون : أمره أن ینزعھا مباشرة، یعني
ً الماء مجردا من الصابون ثم یحلق، أما لو وجد في مادة الحالقة بما یبل بھ الشعر المطیب، وإنما یضع صابون الزیت أو نحوه، أو یضع

إني لبدت شعري وقلدت ھدیي فال أحل : (ویندى بھ جلد الرأس أي طیب كان، فإنھ متلبس بالنسك حتى یحلق، ولذلك قال صلى هللا علیھ وسلم
ْوال تْحلقوا ُرُءوسكم: ، قال هللا تعالى) حتى أنحر ُ َُ َِ َّ حتى یْبلغ الھدُي محلُھَ ِ َ َ َ َْ ْ َُ ً، فال یكون اإلنسان متحلال من النسك إال إذا كان قد ] 196:البقرة] َّ

ًحلق وفرغ، فعلى ھذا لو وقع الطیب في رأسھ قبل أن یحلق أو أثناء الحالقة أو تمھیدا للحالقة، فما دام أنھ لم یقع منھ التحلل المعتبر فإنھ 
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إذا وضع المحظور من شخص على المحرم، والواضع یعلم أنھ محرم فتكون الفدیة والكفارة على : رحمھم هللا یقولونوالعلماء . یلزمھ الفدیة
من وضع، وأما إذا أذن المحرم فإنھا تكون على المحرم؛ ألن األصل وجوبھا على المحرم، ولكنھا صارت على غیره باالعتداء، ولذلك 

 دون أن یعلم المحرم، لزم الحالق أن یفتدي فدیة الحلق، وأما إذا أذن لھ المحرم فإنھ حینئٍذ تكون لو حلق إنسان لمحرم قبل التحلل: قالوا
الفدیة على اآلذن؛ ألن اإلذن بالشيء فعل لھ، وعلى ھذا فإن المحرم إذا علم بأن الصابون مطیب ومكنھ من ذلك وأذن لھ أو سكت فعلیھ 

  .وهللا تعالى أعلم. على المحلوق حینئٍذ تكون الفدیة على الحالق وال شيءالفدیة، وأما إذا لم یعلم إال بعد الحلق، ف
 

 جواز التوكیل بالرمي لمن عجز عنھ
 

العاجز والشیخ الكبیر ھل األفضل في حقھ أن یؤجل الرمي، أو یجمع الرمي إلى الیوم الثالث عشر إلى أن یخف الزحام فیرمي : السؤال
ًمن كان عاجزا ویغلب على الظن أنھ یھلك بدخولھ للرمي، كمن كان مریضا بالقلب، أو كبیر سن من : اببنفسھ، أفیدونا أثابكم هللا؟ الجو ً

الحطمة، أو كانت بھ عملیة جراحیة في مواضع حساسة، في ظھره أو في قدمھ أو في صدره، ویغلب على ظنھ أنھ لو دخل في الزحام 
عضھم لبعض، فھذه األعذار وشبھھا توجب لھ أن یترخص بتوكیل غیره لیرمي سیتضرر، أو أنھ یعاق، وربما یقتل بسبب ركوب الناس ب

ًعنھ، ویشترط في ھذا الوكیل أن یكون من الحجاج، فلو وكل حالال لم یصح الرمي، وإنما یوكل حاجا، وعلى ھذا یرمي الوكیل عن نفسھ  ً
 ، فإذا وقع التوكیل على ھذا الوجھ) ن نفسك ثم حج عن شبرمة حج ع: (ًأوال، ثم إذا أتم الرمي رمى عن غیره؛ لقولھ علیھ الصالة والسالم

  .وهللا تعالى أعلم. فإنھ یجزیھ
 

 وجوب طواف الوداع لمن طاف لإلفاضة بغیر نیة الوداع
 

إذا : جوابإذا أخرت طواف اإلفاضة ثم سعیت بعده، فھل یلزمني أن أودع البیت بعد ذلك، أم أكتفي بطواف اإلفاضة، أثابكم هللا؟ ال: السؤال
ًأن تكون قد نویت طواف اإلفاضة مجردا فیلزمك بعد السعي أن ترجع لطواف : الحالة األولى: طفت طواف اإلفاضة فال تخلو من حالتین

 إذا :إذا طفت لإلفاضة ولم تقل: ًالوداع؛ ألنك لم تنو الوداع، والواجب ال یقع إبراء للذمة إال بنیة، فیلزمك أن ترجع إذا لم تنو؛ ألنك قلت
أن السعي : أن تطوف لإلفاضة بنیة الوداع، فإن طفت لإلفاضة بنیة الوداع، فبعض العلماء یرى: الحالة الثانیة. طفت لإلفاضة بنیة الوداع

. إنھ إذا طاف وسعى ومضى مباشرة ال یجب علیھ طواف الوداع: بعد الطواف مغتفر، ولذلك قال من قال بوجوب طوف الوداع في العمرة
ھر وهللا أعلم أنھ یحتاط بإعادة الطواف؛ ألنھ أسلم؛ وألن النص نص على إیقاع الطواف في آخر العبادة، ولذلك لو طاف ثم رجع والذي یظ

: ورمى ثم صدر لزمھ أن یرجع ثانیة؛ ألن أصل مشروعیة طواف الوداع أن یكون آخر العبادات، قالت أم المؤمنین عائشة كما في الصحیح
بعد أن یفرغوا من المناسك یمضون إلى : یصدرون من المناسك، أي: قال بعض العلماء)  فجاج منى وعرفاتكان الناس یصدرون من(

دیارھم، فأمروا أن یجعلوا آخر عھدھم بالبیت الطواف، فھذا ال إشكال في أن المراد بھ أن یوقع طواف الوداع آخر العبادة، والذي تطمئن 
 األحوط لھ واألكمل أن یرجع إلى البیت ویعید طوافھ، وهللا عز وجل معظم لھ األجر، والحج أن من سعى بعد طواف اإلفاضة: إلیھ النفس

  .وهللا تعالى أعلم. جھاد ومشقة، وھذا من مشقة الحج وجھاده، واألصل اللزوم
 

 اختصاص اإلطعام والھدي من الحاج بمساكین الحرم
 

نعم، كل : فلو ذبح المتمتع ھدیھ وتركھ مكانھ، فھل یجزیھ؟ الجواب) كین الحرموكل ھدي أو إطعام فلمسا: (قال المصنف رحمھ هللا: السؤال
ِھدیا بالغ الكْعبة : ھدي أو إطعام فلمساكین الحرم؛ وذلك لقولھ تعالى َِ َ ََ ْ َ ً ، فالھدي الواجب على المكلف كما في حال قتل الصید، فإنھ ]95:المائدة[ْ

یقدر مثل بھیمة األنعام، وال یكون إال بمكة، وإذا ذبح بمكة كان لمساكین : ًون مثلیا، أيیجب ذبحھ بمكة وإطعامھ لمساكین الحرم، وأن یك
ًأن یكون مختصا بمساكین الحرم؛ ألن هللا عز وجل فضل مكة : الثاني. أن یكون الذبح بمكة: األول: الحرم، فحینئٍذ یلزم في الھدي أمران

َذي أطعمُھم مْن ُجوع وآمنُھم مْن خْوٍف َّال: وفضل أھلھا باألمن وكذلك اإلطعام، فقال تعالى َِ ِ ِْ َْ َ َ ٍَ ْ ًأولم نمكْن لُھم حرما آمنا : ، وقال تعالى] 4:قریش[َ ِ ً َ َ َ َْ َْ َِّ ُ َ
َُّیْجبى إلْیھ ثمرات كلِّ شْيء رزقا مْن لدنا  َ َُ ِ ًِ َْ ُِ ٍ َ ُ َ َ فیھم ًفجعل هللا لھذا البیت حرمة، وألھلھ وسكانھ مزیة وفضال على غیرھم، ف] 57:القصص[َِ

العاكف وفیھم العابد وفیھم من یرجو رحمة هللا في ھذا الجوار الطیب، فكأن ذلك من اإلعانة لھ على الخیر والطاعة والبر، حیث فرغ نفسھ 
فلو ذبحھ ومكن غیره لیوصلھ برئت ذمتھ، أما أن یذبح الھدي ویتركھ . من أمور دنیاه، فجعل الھدي واإلطعام لمساكین الحرم طعمة خاصة

 یضیع كما یفعل بعض الناس فیقوم ویذبح وال یبالي بذبیحتھ ویتركھا لكي تطأھا األقدام وتعفن وترمى، فھذا ال شك أنھ لیس من شرع حتى
هللا عز وجل في شيء، فإن هللا ال یرضى باإلسراف وال یرضى بإضاعة المال، وقد كره لعباده القیل والقال، وكثرة السؤال، وإضاعة المال، 

اعة المال، فإذا كنت تعلم أنك إذا نحرت أو ذبحت ھذا الھدي أنھ یفتقر إلى حمل وإلى توزیع للفقراء والضعفاء، فإنك تحملھ فھذا من إض
  .وهللا تعالى أعلم. وتوزعھ للضعفاء والفقراء، أو تستعین بعد هللا عز وجل بمن یعینك على إبراء الذمة على ھذا الوجھ المعتبر

 
 سجد بعد األذانعدم جواز الخروج من الم

 
ما الحكم إذا ذھبت إلى مسجد قباء وصلیت فیھ ركعتین بعد األذان ثم خرجت ألدرك الفرض في الحرم النبوي أیجوز ذلك، أم ال، : السؤال

ألذان، أما إذا إذا أذن المؤذن فإنھ ال یجوز الخروج من المسجد بعد األذان، وإنما یحتاط اإلنسان للخروج قبل ا: أفیدونا أثابكم هللا؟ الجواب
أذن المؤذن فال یجوز الخروج، ولو كان اإلنسان یلتمس ما ھو أفضل كمسجد مكة أو مسجد المدینة فإنھ ال یجوز لھ أن یخرج، قال أبو 
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األذان وإنما یجوز الخروج بعد ). أما ھذا فقد عصى أبا القاسم صلى هللا علیھ وسلم: (ھریرة رضي هللا عنھ لما رأى الرجل یخرج بعد األذان
ًفي حالة واحدة، وھي أن یكون اإلنسان معذورا بانتقاض وضوئھ، فإذا خرج بعد األذان فإنھ یضع كفھ على أنفھ كمن أصابھ الرعاف حتى 

إن ھذا مقصود من الشرع وھو حصول جماعة المسلمین؛ ألن المساجد إذا أذن فیھا : یدفع عن نفسھ التھمة والشبھة، وقال العلماء رحمھم هللا
نھ یدعى الناس إلى إقامة فریضة هللا وأداء ھذه الصالة، فإذا كان اإلنسان على ھذا الوجھ قد أذن علیھ المؤذن وخرج، فإنھ یوقع نفسھ في فإ

فالمسلم إذا أذن علیھ المؤذن في مسجد قباء أو غیره من المساجد، وأراد أن یخرج بعد األذان فإنھ ال . الشبھة، ولیس كل الناس یعلم عذره
وجماھیر العلماء رحمھم هللا قد نصوا على ذلك؛ لصحة السنة عن رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم في النھي عن . وز لھ ھذا الخروجیج

ًوعلى ھذا فإنھ ینبغي للمسلم أن یحتاط، ولو كان اإلنسان مرتبطا بإمامة، فإنھ إذا أذن علیھ المؤذن ال یخرج من المسجد؛ . الخروج بعد األذان
ً یعتبر الزما علیھ وفرضا علیھ ولو ازدحم الفرضان، كونھ یصلي بالناس وكونھ مرتبطا بالصالة في ھذا الموضع، فإن صالتھ ألن ھذا ً ً

ًلمقصود الشرع درءا  بالناس یقوم غیره مقامھ، وأما ھذا الموضع فقد تعین علیھ أن یصلي مع جماعتھ وال یقوم غیره مقامھ، فلزمھ أن یبقى
المسجد، وحتى ال یفتح باب التفرق عن الجماعة، وھو أصل قررتھ السنة في أكثر من مسألة من ھذا الباب كنھیھ علیھ لفتنة الخروج من 

الصالة والسالم من صلى فرضھ أن یجلس في المسجد الثاني وال یعید الفرض إذا حضرت الفریضة مع الجماعة الثانیة فقال علیھ الصالة 
، وعلى ھذا فإنھ ال یجوز الخروج ال لمساجد أفضل وال غیره، وإنما یجوز الخروج في )یا فإنھا لكما نافلةإذا أتیتما المسجد فصل: (والسالم

  .وهللا تعالى أعلم. حالة واحدة وھي وجود العذر النتقاض الطھارة
 

 عدم سقوط طواف الوداع عن غیر أھل مكة
 

 دون مسافة القصر، ولم یكونوا داخل حدود الحرم فھل یلزمھم طواف إن حاضري المسجد الحرام ھم من كانوا: على قول من یقول: السؤال
طواف الوداع ال یتقید بحاضري المسجد الحرام، وإنما یسقط عن أھل مكة فقط، وھم الذین داخل : الوداع أم ال، أفیدونا أثابكم هللا؟ الجواب

كان الناس یصدرون من فجاج منى وعرفات : (مؤمنین عائشة حدود الحرم، وأما من كان خارج حدود الحرم فإنھ یدخل في عموم قول أم ال
، وعلیھ فإنھ یطوف بالبیت سواء كان ) فأمروا أن یجعلوا آخر عھدھم بالبیت الطواف-فھؤالء یصدرون إلى أماكنھم التي ھي خارج الحرم-

  .دون مسافة القصر أو فوقھا؛ لعموم الخبر في ذلك، وهللا تعالى أعلم
 

  منع الحمل خوف النفقةحكم استعمال حبوب
 

ال حول : ما حكم استعمال حبوب منع الحمل إذا تضرر الزوج من كثرة اإلنفاق على األوالد ونحوه، أفیدونا بارك هللا فیكم؟ الجواب: السؤال
، سبحان هللا َّوما مْن َدابٍة في األْرض إال : دهإذا تضرر من كثرة اإلنفاق، هللا سبحانھ وتعالى تكفل بأرزاق عبا! هللا المستعان! وال قوه إال با ِ ِ َ ََ ِ َّ ِ

َعلى هللا رزقھا ویْعلم ُمْستقرھا وُمْستْوَدعھا  َ َ َ َ َ َ ََ َ ََّ ُ َ َُ ْ ِ ِ ، وهللا سبحانھ وتعالى أمرك أن تأخذ باألسباب، وأن تحسن الظن با عز وجل، وما ] 6:ھود[َّ
ة، وقد یفتح هللا لك بھ أبواب الرزق، فإن حلیمة لما أخذت رسول هللا صلى هللا ًیدریك أن ھذا الولد قد یكون سببا في سعادتك في الدنیا واآلخر

ًعلیھ وسلم أجرى هللا علیھا من الخیر ما هللا بھ علیم، فإن اإلنسان قد یرى المولود وال یعبأ بھ ویجعلھ هللا لھ خیرا في الدنیا واآلخرة، فعلى 
في كثرة الولد، وهللا عز وجل أمرنا بأخذ األسباب بأن ننفق على أوالدنا وذریاتنا غایة ما ھذا ال یجوز لإلنسان أن یسيء الظن با عز وجل 

ًأما أن نتعاطى األسباب لمنع الحمل خوفا من كثرة الولد، وضیعتھم، وخوفا من كثرة اإلنفاق، فھذا بإجماع العلماء مقصد محرم، . نستطیع ً
ٍوال تقتلوا أْوالَدكم خشیة إْمالق : ، وھي عقیدة أھل الجاھلیة لما قتلوا الولدًویعتبر اإلنسان مرتكبا لكبیرة من كبائر الذنوب ِ َ َ َْ ُ ُ َْ َْ َ ، ] 31:اإلسراء[ُ

، وأجمع أھل العلم رحمھم هللا. فا عز وجل عتب علیھم أنھم قتلوا أوالدھم خشیة اإلمالق والفقر على أنھ : فینبغي للمسلم أن یحسن الظن با
ًعن زوجتھ إذا جامعھا خشیة من كثرة الولد من جھة النفقة، فإن فعل ذلك فإنھ آثم شرعا، ومرتكب لكبیرة من كبائر ال یجوز لھ أن یعزل 

أنھ ال یجوز تعاطي حبوب منع الحمل بسبب كثرة : إن كثرة الولد ترھق األم، فھذا فیھ الخالف المشھور، والصحیح: أما أن یقول. الذنوب
ً، وال كثرة الولد بسبب تعب رعایتھم؛ ألن هللا عز وجل جعل الولد كرھا على أمھ؛ لكي یرفع من درجاتھا، ًالولد خوفا من اإلنفاق علیھم

كانت المرأة وھي ترعى غنمھا في البریة حاملة لولدھا في بطنھا ال تأخذ حبوب ! ویكفر من خطیئاتھا، ویعظم لھا األجر، وسبحان هللا العظیم
 السنة وھي في عافیة ومعونة وتیسیر من هللا، ال تشتكي، وقد تأتي بالعشرة من األوالد، وقد تأتي بالعشرین منع للحمل، وإنما تحمل السنة تلو

َإن هللا ال : ویبارك هللا فیھا، ومع ذلك ال تجد إال الخیر؛ ألن عقیدتھا با حسنة، ولكن ما أن تسيء المرأة ظنھا با إال أساءھا هللا بسوء ظنھا َّ َّ ِ
ُر  ْما بقْوم حتى ُیغیُِّروا ما بأنفسھم َُیغیِّ ِ ِ ُ َ ِ َِ َ ََ َّ ٍ كان . ّ، فحین تغیر الناس عظم البالء واشتد البأس؛ وذلك بسبب سوء الظن با جل جاللھ] 11:الرعد[َ

سي وال الناس إلى عھد قریب یحبون كثرة الولد ویفرحون بذلك، وھم في أشد ما یكونون من الفقر، وكان الرجل یصبح فیطعم الطعام ویم
ًیجد طعاما، وكان یمسي ویطعم فیصبح على غیر طعام، وهللا تكفل باألرزاق وعاش الناس في شدة الفقر، وإذا سألت عن القرابة وعن األھل 
فتجد الرجل منھم عنده ومن الذریة من األوالد والبنات الكثیر، وما ضاقت األرض بأھلھا وال ساءت ظنونھم بربھم جل جاللھ، ولكن ما إن 

ّغیرت القلوب، وضعف االعتقاد با جل جاللھ، إال أخذ هللا الناس بنیاتھم وحاسبھم بمقاصدھم، فإن ھذه المقاصد شك في عظمة هللا جل ت
، فا عند حسن ظن عبده بھ إن هللا ھو الذي أطعمك، ! یا ھذا. جاللھ، وشك في قدرتھ سبحانھ وتعالى، وال یجوز للمسلم أن یسيء ظنھ با

لذي كساك، وھو الذي رزقك، ولئن كنت تعلم أنك بھذا الفعل ترحم ولدك، فا أرحم بك من رحمتك لنفسك، وبولدك من رحمتك بھ، وھو ا
، فال خیر لھ . فا أرحم الراحمین ، وھي مساس بعقیدتھ وإیمانھ با فال یجوز للمسلم أن یتعاطى مثل ھذه األمور؛ ألنھا من سوء الظن با

َوهللا خْیُر الرازقین : یا وال في اآلخرة إال بسالمة إیمانھ وصالح معتقده، فھذه أمور عظیمة وهللا تعالى یقولال في الدن َِ َِّ َ ُ فھو خیر ] 11:الجمعة[َّ
َمن رزق، وخیر من أعطى، وخیر من كسا، وخیر من أطعم وھو ُیطعم وال ُیطعم، وقال سبحانھ وتعالى في الحدیث القدسي ! یا عبادي: (ِ

!  یا عبادي- اللھم أطعمنا- كلكم جائع إال من أطعمتھ فاستطعموني أطعمكم !  یا عبادي- اللھم اھدنا-م ضال إال من ھدیتھ فاستھدوني أھدكم كلك
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ًنسأل هللا من واسع فضلھ وواسع رحمتھ، وهللا تعالى بعزتھ وجاللھ أصدق قیال ) - اللھم اكسنا-كلكم عار إال من كسوتھ فاستكسوني أكسكم 
، فإذا كان هللا جل )كلكم جائع إال من أطعمتھ فاستطعموني أطعمكم: (ً حدیثا، وما وعد سبحانھ وأخلف، فقال لك وھو أصدق القائلینوأصدق

: جاللھ یقول ذلك وھو الذي یقص الحق وھو خیر الفاصلین، ویعد سبحانھ وال یخلف، وھو أوفى من وفى بعھده سبحانھ وتعالى یقول
َّفلو ُصبت في حجرك األلوف والمئات وهللا ال تستطیع أن تطعم ! ومن أنت أیھا الضعیف؟!! ن أي شيء تخاف؟فم) استطعموني أطعمكم(

دخلت على ثري من األثریاء : ولقد حدثني من أثق بھ من أھل العلم والفضل قال. ًنفسك، فضال عن أن تطعم غیرك، إذا لم یطعمك هللا
دخلت علیھ عشیة ذات یوم في شفاعة، وما كان معي إال رجل من أھل الفضل، فلما : قالوعظیم من العظماء، وهللا أعظم من كل شيء، 

ًجلسنا على العشاء مد طعاما یكفي عشرین رجال، ولیس على المائدة إال أنا وھو وھذا الرجل، قال َفلما ُوضع الطعام ورأیت ھذا السماط : ً ِ
فلما أراد أن یجلس معنا إذا بھ یؤتى لھ بكرسي فجلس على : ھو موجود فیھ، قالوما علیھ من األطعمة عجبت، فما من نوع من الطعام إال و
غني ! ال إلھ إال هللا: فنظرت فإذا بھ ال یطعم إال من ھذا النوع من الطعام، فقلت: ذلك الكرسي، ویؤتى لھ بصحن صغیر یحملھ على كفھ، قال

یده إلى ھذا الطعام المختلف األنواع والمختلف األشكال؛ ألن هللا ال یرید أن المال إال أنھ لم یستطع أن یمد  ثري وهللا عز وجل أعطاه من
، وفوض األمور إلى !! هللا سبحانھ وتعالى ھو الذي یطعم، فلماذا یخاف اإلنسان على أھلھ وولده؟. یطعمھ توكل على هللا، وأحسن الظن با

ُض أْمري إلى هللا إن هللا ب: هللا َوأفوِّ ََ َّ ََّّ ِ ِِ َ ِ َ َ ِصیر بالعباد ُ ِ َِ ْ ِ فال یجوز للرجل أن یعین . ، فا جل جاللھ بصیر بك وبصیر بأھلك وولدك] 44:غافر[ٌ
إن راتبھ ال یكفي، أو أن نفقتھ ستكون كبیرة، كل : ًامرأتھ على قطع الذریة أو منع الذریة أو تأخر الذریة؛ خوفا من كثرة اإلنفاق، أو یقول

َومْن یتوكْل على هللا فُھو حْسُبُھ : با وتوكل على هللاذلك ال یجوز للمسلم، أحسن الظن  َ َ َ َ َ ََ َِ َّ َ . ، وهللا عز وجل عند حسن ظن عبده بھ] 3:الطالق[َّ
اللھم إنا . إلیھ نسأل هللا العظیم رب العرش الكریم بأسمائھ الحسنى وصفاتھ العلى أن یمأل قلوبنا من حبھ، وحسن الظن بھ، وصدق اللجوء

ً كامال ویقینا صادقاًنسألك إیمانا ً   .وآخر دعوانا أن الحمد  رب العالمین، وصلى هللا وسلم وبارك على نبیھ وآلھ وصحبھ أجمعین. ً
 

 [5[ باب صفة الحج والعمرة -شرح زاد المستقنع 
 

لعبادات، وال یتأتى ذلك إال إن مما یحتاجھ الفقھاء والعلماء وطالب العلم خاصة والمسلمون عامة معرفة ما ھو الزم وما لیس بالزم في ا
ًبمعرفة األركان والواجبات والسنن والمستحبات لكل عبادة من العبادات، وبما أن الحج ركن من أركان اإلسالم فإن لھ أركانا وواجبات 

یؤدیھا بصورة مقبولة ًوسننا ومستحبات ال یسوغ الجھل بھا بحال، فیلزم المسلم ألداء ھذه الفریضة أن یحیط بما یتعلق بھا من أحكام حتى 
 .عند هللا عز وجل

 
 بیانھا وأھمیة معرفتھا واألحكام المتعلقة بھا: أركان الحج

 
قال المصنف : أما بعد. بسم هللا الرحمن الرحیم الحمد  رب العالمین، وصلى هللا وسلم وبارك على نبیھ األمین، وعلى آلھ وصحبھ أجمعین

جمع ركن، وقد تقدم معنا غیر مرة تعریفھ وبیان ضابطھ، ومناسبة ذكره رحمھ : ، األركان)أركان الحجو: (قولھ] وأركان الحج: [ رحمھ هللا
ما ھو الالزم وما ھو الواجب من ھذه األفعال واألقوال؟ وھل : أنھ فرغ من بیان صفة الحج وصفة العمرة، فورد السؤال: هللا لألركان ھنا

وملزم بھا، أم أن جمیعھا مستحبة ومسنونة، أم أنھا واجبة علیھ، أم أن بعضھا واجب وبعضھا المكلف مطالب بجمیع ھذه األقوال واألفعال 
مستحب ومندوب؟ فشرع رحمھ هللا في بیان األركان والواجبات والسنن والمستحبات، وطالب العلم والفقھاء والعلماء یحتاجون في العبادات 

ك واضح وھو أنك إذا عرفت ما ھو واجب في العبادة وما لیس بواجب فإنھ حینئٍذ إلى معرفة ما ھو الزم وما لیس بالزم؛ والسبب في ذل
یمكنك أن تعرف ما الذي تبطل بھ العبادة إذا تركھ، وما الذي یأثم صاحبھ وال تبطل بھ عبادتھ إن تركھ، ثم ھذا الذي ال تبطل بھ العبادة إن 

ًھ، كذلك أیضا ما ھو الذي ال شيء فیھ على اإلنسان إذا تركھ، ولو كان الترك تركھ ویأثم ما الذي یجب فیھ الضمان، وما الذي ال ضمان فی
: األركان، والواجبات، والمستحبات، حتى تتیسر الفتوى ویتیسر توجیھ الناس، فلو أتاك سائل وقال: ًاختیارا، فھذه أمور یفصلھا العلماء

: تركت التلبیة، وقولھ: تركت السعي بین الصفا والمروة، لیس كقولھ: تركت الرمل بالبیت، وقولھ: تركت الوقوف بعرفة، فإنھ لیس كقولھ
ًفالمقصود أن ھذه األمور منھا ما یكون تركھ إخالال بالنسك، ومنھا ما یكون . تركت المبیت بمنى: تركت اإلحرام من المیقات، لیس كقولھ

. ًركھ ال یوجب اإلخالل وال یوجب اإلثم، فإذا البد من التفصیلًتركھ إثما، ولكن یمكن جبر ھذا الترك وال یخل بالنسك، ومنھا ما یكون ت
ولیست ھذه األحكام كما قد یظن البعض أن الفقھاء جاءوا بھا من محض آرائھم، حاشا وكال، فأئمة السلف وأھل العلم رحمھم هللا حینما 

ًل شيء قدرا، وجاءت السنة عن رسول هللا صلى هللا علیھ یجعلون األركان والواجبات فھم إنما فرقوا بتفریق الشرع، وهللا تعالى قد جعل لك
وسلم یبطل العبادة، وترك البعض اآلخر مما یأمر بھ النبي صلى هللا  أن ترك البعض مما یأمر بھ النبي صلى هللا علیھ: وسلم في العبادات

ناك من األمور ما یمكن تالفیھا ومنھا ما ال یمكن تالفیھا، وعلى ھذا علمنا أن ھ. علیھ وسلم ال یبطل العبادة، وإنما یكون فیھا الجبر والتالفي
فصلى علیھ الصالة والسالم بالناس ركعتین في رباعیة الظھر أو العصر، فلما سلم من ركعتین وأخبر أن الصالة ناقصة رجع علیھ الصالة 

م أن قوموا، ثم سجد ولم یقض ھذا الذي تركھ من وصلى بأصحابھ فقام عن التشھد األول، فسبح لھ فأشار إلیھ. والسالم وكمل النقص وسجد
فعل الصالة، ففھم من ھذا أن من األمور ما ھو الزم محتم البد من اإلتیان بھ، وال تبرأ الذمة إال بفعلھ، ومن األمور ما لیس بالزم، ثم ھناك 

 بالدماء إذا تركھا اإلنسان، ثم ھذه الواجبات أمور الزمة یمكن جبرھا كما في الواجبات، تجبر في الصالة بسجود السھو، وتجبر في الحج
ًالتي تترك وتجبر قد یتركھا اإلنسان ویغتفر لھ الترك لمكان العذر، وقد یتركھا معذورا وال یغتفر لھ ذلك الترك، وھذا من باب الحكم 

العنایة بمسألة األركان والواجبات فالبد حینئٍذ من االشتغال و. الوضعي ال من باب الحكم التكلیفي، كما ھو مقرر في مباحث األصول
) وأركان الحج: (فقولھ. والمستحبات، حتى تعلم الھدي والسنة في ھذه األفعال واألقوال، وحتى تعلم ما ھو الذي یلزمك وما لیس بالزم علیك

 ...... . ألھمیتھ-كما ذكرنا-بدأ باألكبر 
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ًنیة الدخول في النسك، فال یمكن أن نصف إنسانا بكونھ حاجا إال إذا نوى، فلو لم ینو الحج فلیس : وھو: الركن األول] اإلحرام: [قال المصنف ً

ًھناك حج، كما أنھ لو لم یقف بعرفة فلیس ھناك حج، فاإلحرام على أصح قولي العلماء یعتبر ركنا من أركان الحج، فالحج ال یتحقق إال إذا 
ًعلى أن نیة الدخول في النسك في الحج تعتبر ركنا من أركان : ك، وعلى ھذا نص العلماء رحمھم هللا بأصح القولیننوى الدخول في النس

ّھو الركن األول، وقد بینا دلیل النیة حینما تكلمنا على اإلحرام، وبینا ما ورد في نصوص الكتاب والسنة باإللزام في العبادات  الحج، ھذا ّ
َفاْعُبد هللا ُمخلصا لُھ الدین : ولھ تعالىبالنیة، ومن أشھر ذلك ق ِّ َ ً ِ ِْ َ َّ فأمرنا سبحانھ بإخالص العبادة، واإلخالص ال یتحقق إال بالقصد ] 2:الزمر[َ

ًوصدق التوجھ، والقصد وصدق التوجھ یفتقر إلى نیة، فأصبحت النیة الزمة، وقد أمر هللا بھا وألزم العباد بھا، كذلك أیضا قال صلى هللا علیھ 
إنما صحة األعمال واعتبارھا بالنیات، فدل على أن الحج ال یصح وال یعتبر : والتقدیر في قول جمھور العلماء) إنما األعمال بالنیات: (موسل

  .إال بنیة
 

 الوقوف بعرفة حكمھ وأھمیتھ: الركن الثاني
 

نسان بجسمھ في عرفة، ولیس المراد بھ صورة الوقوف بعرفة، الوقوف المراد بھ أن یمكث اإل: الركن الثاني] والوقوف: [قال المصنف
ًالوقوف، فلو كان اإلنسان مشلوال، أو كان صبیا محموال، وأدخل إلى حدود عرفة، ولو لحظة من لیل أو نھار، في یومھ المعتبر ولیلتھ  ًً

، وقولھ في الحدیث ) الحج عرفة: (مالمعتبرة، فإنھ یحكم بكونھ قد وقف بعرفة، أما دلیل ركنیة الوقوف بعرفة فقولھ علیھ الصالة والسال
من صلى صالتنا ھذه ووقف موقفنا ھذا، : (الصحیح من حدیث عروة بن مضرس رضي هللا عنھ وأرضاه أن النبي صلى هللا علیھ وسلم قال

فة، وھو قضاء ًفجعل اعتبار الحج واالعتداد بھ موقوفا على الوقوف بعر) وكان قد أتى عرفات أي ساعة من لیل أو نھار فقد تم حجھ
بأن من فاتھ الوقوف بعرفة فقد فاتھ الحج، قضى في ذلك أمیر المؤمنین وثاني الخلفاء : الصحابة رضوان هللا علیھم أنھم أفتوا وقضوا

ر یا أمی: عمر بن الخطاب ، فقد جاء ھبار بن األسود رحمھ هللا إلى عمر بعد یوم عرفة وقال: الراشدین رضي هللا عنھم وأرضاھم أجمعین
ابق كما أنت، ثم :  یوم عرفة فقال لھ عمر بن الخطاب رضي هللا عنھ-یوم العید الذي ھو یوم النحر: أي-إني كنت أظن الیوم ! المؤمنین

فأمره أن یتحلل بالعمرة ولم یأمره أن . انطلق إلى البیت وطف بھ واسع وتحلل بھ بعمرة، ثم إذا كان من العام القادم فاقض حجك وأھد للبیت
وأجمع العلماء رحمھم هللا على أن الوقوف بعرفة ھو الركن األعظم؛ لقولھ علیھ الصالة .  مناسك الحج، وھذا ھو قضاؤه رضي هللا عنھیتم

إنھ الركن األعظم الذي یفوت الحج بفواتھ، فمن لم یدرك الوقوف بعرفة فإنھ لم یدرك حجھ؛ وذلك لصراحة : قالوا) الحج عرفة: (والسالم
  .دة عن النبي صلى هللا علیھ وسلم في ذلكالنصوص الوار

 
 طواف اإلفاضة حكمھ وأھمیتھ: الركن الثالث

 
وھو طواف اإلفاضة، وطواف الصدر، وطواف الركن، وكلھا أسماء لھذا النوع ) وطواف الزیارة: (قولھ] وطواف الزیارة: [قال المصنف

َّثم: من الطواف، والدلیل على كونھ فریضة قولھ سبحانھ وتعالى ِ لیقُضوا تفثُھم ولُیوفوا نذورُھم ولیطوفوا بالبْیت العتیق ُ ِِ ِ ََّ َ َ َ َ َ َْ ْ ْ ْ ُْ ُ ُ َّْ ْ ُْ َ َ ، فقال ] 29:الحج[َ
ِولیطوفوا بالبْیت العتیق : سبحانھ ِِ ِ ََّ َ َ َْ ْ ُْ أجمع المسلمون على أن المراد بالطواف في قولھ : فأمر بھ وألزم، قال بعض العلماء رحمھم هللا] 29:الحج[َّ
ِولیطوفوا بالبْیت العتیق : ھسبحان ِِ ِ ََّ َ َ َْ ْ ُْ طواف اإلفاضة، وأن المكلف ال تبرأ ذمتھ إذا حج إال بطواف اإلفاضة، فلو رجع إلى بلده قبل ]: 29:الحج[َّ

 بفعلھ، ًأن یطوف طواف اإلفاضة، فإنھ یلزمھ أن یرجع لكي یطوفھ، ولو بعد عشرین عاما، فھو ركن البد من اإلتیان بھ، وال تبرأ ذمتھ إال
ّأن ھذا الطواف یعتبر ركنا من أركان الحج، وأنھ البد للمكلف من أن یأتي بھ، وقد سبق وأن بینا وقت الفضیلة ووقت  واإلجماع قائم على ً

  .اإلجزاء، ومتى یلزم المكلف إذا أخر ھذا الطواف أن یأتي بھ مع الدم
 

 السعي حكمھ وأھمیتھ: الركن الرابع
 

إن هللا :  والسعي بین الصفا والمروة ركن من أركان الحج، ولذلك قالت أم المؤمنین عائشة رضي هللا عنھا وأرضاھا]والسعي: [قال المصنف
وقد ذھب جماھیر السلف رحمھم هللا إلى القول بلزوم السعي، وأنھ ال یصح الحج بدون سعي بین . ال یتم حج من لم یسع بین الصفا والمروة

السعي یعتبر من الواجبات، وقولھ ھذا مرجوح، : أركان الحج إلى بیت هللا الحرام، وقال بعض العلماءالصفا والمروة؛ ألنھ ركن من 
  .ًأن السعي یعتبر ركنا من أركان الحج إلى بیت هللا الحرام: والصحیح

 
 واجبات الحج وما یتعلق بھا من أحكام

 
صنف في بیان واجبات الحج، وھي التي ال یفوت الحج بفواتھا، بخالف شرع الم] اإلحرام من المیقات المعتبر لھ: وواجباتھ: [قال المصنف

الضمیر عائد إلى الحج، وقد تقدم بیان معنى الواجب في اللغة وفي ) وواجباتھ: (قولھ. األركان على التفصیل الذي تقدم بیانھ
 ...... .االصطالح
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 اإلحرام للحج والعمرة من المیقات: الواجب األول
 

ًأنھ یجب على من أراد الحج والعمرة أن یحرم من میقاتھ، فإن كان آفاقیا نظر إلى میقات موضعھ الذي أنشأ : أي)  من المیقاتاإلحرام: (قولھ
ًفیھ نیة الحج، فإن كان في المدینة مثال فإنھ یجب علیھ اإلحرام من ذي الحلیفة، وكذلك إذا جاء من جھة المغرب فإنھ یحرم من الجحفة، وإذا 

على التفصیل الذي تقدم بیانھ في باب المواقیت، وعلى ھذا : المشرق فإنھ یجب علیھ أن یحرم من میقات المشرق وھكذا، أيجاء من جھة 
ّفإنھ یعتبر اإلحرام من المیقات من واجبات الحج، وھذا الواجب إذا لم یقم الحاج بھ على وجھھ وأخل بھ، فإنھ یلزمھ الدم كما سیأتي بیانھ إن 

فلو كان في موضع غیر موضعھ األصلي، وطرأ لھ اإلحرام بالحج من ذلك الموضع، أخذ حكم أھلھ، وھذا ) المعتبر لھ: (قولھ. شاء هللا تعالى
ّعلى حسب التفصیل الذي تقدم فكل یلتزم بمیقاتھ، وإذا لم یلتزم بھ فقد أخل بواجب من واجبات الحج: أي) المعتبر لھ: (معنى قولھ أما الدلیل . ٌ

یلزمھم اإلحرام من ھذه : أي) ھن لھن: (فقولھ) ھن لھن ولمن أتى علیھن: (جب األول فقولھ علیھ الصالة والسالم في المواقیتعلى ھذا الوا
المواقیت، فدل على وجوبھا ولزوم التقید بھا من أھلھا، وأنھ یجب على من مر بھا من غیر أھلھا أن یحرم منھا، ھذا ھو الدلیل الذي اعتبره 

  .ًعلى أن اإلحرام من المیقات یعتبر واجبا من واجبات الحج: لم رحمھم هللا، وقد نص العلماء رحمھم هللا في المذاھب األربعةجماھیر أھل الع
 

 الوقوف بعرفة حتى یتحقق مغیب الشمس: الواجب الثاني
 

ًجزءا من اللیل، والمراد بذلك أن یبقى ومما یجب على الحاج إذا وقف في النھار أن یمسك : أي] والوقوف بعرفة إلى الغروب: [قال المصنف
ًإلى أن تغیب الشمس ویمسك جزءا من اللیل، واألصل في ذلك ما ثبت في الصحیح من حدیث جابر بن عبد هللا رضي هللا عنھما في صفة 

یب الشمس، وقد وقع فعلھ ًحجة النبي صلى هللا علیھ وسلم، فإن النبي صلى هللا علیھ وسلم وقف حتى أمسك جزءا من اللیل، وذلك بتحقق مغ
أن بیان الواجب واجب، وعلى ھذا لما بقي علیھ الصالة والسالم وتكلف البقاء إلى المغیب، دل : والقاعدة. ًعلیھ الصالة والسالم بیانا لواجب

ذا رجع قبل طلوع على أنھ إذا وقف بالنھار البد وأن ینتظر إلى مغیب الشمس، وأنھ إذا دفع قبل مغیب الشمس وجب علیھ أن یرجع، فإ
ًالفجر من صبیحة یوم النحر سقط عنھ الدم؛ ألنھ رجع رجوعا یجزئھ عما أوجب هللا علیھ، وأما إذا لم یرجع حتى طلع الفجر فإنھ یلزمھ الدم؛ 

  .ّألنھ أخل بواجب من واجبات الحج
 

 المبیت بمنى ومزدلفة ودلیل وجوبھما: الواجب الثالث
 

المبیت : القسم األول: المبیت ینقسم إلى قسمین] ھل السقایة والرعایة بمنى ومزدلفة إلى بعد نصف اللیلوالمبیت لغیر أ: [قال المصنف
أن الرخص ال : أن النبي صلى هللا علیھ وسلم بات بالمزدلفة ورخص للضعفة من أھلھ ومن الناس، والقاعدة: بمزدلفة، واألصل في وجوبھ

لما أذن صلوات هللا وسالمھ علیھ للضعفة من أھلھ، وأذن للضعفة من : ظور، وعلى ھذا قالواتكون إال في الواجبات؛ ألنھا استباحة لمح
ّالناس، دل على أن األصل أن المسلم ملزم بالمبیت بمزدلفة، والجمھور على وجوبھ، وعلى ھذا فإنھ إذا أخل بھذا المبیت ولم یبت بمزدلفة، 

المبیت بمنى، والمبیت بمنى یكون لیلة الحادي عشر ولیلة الثاني عشر ولیلة الثالث عشر : يالقسم الثان. فإنھ یجب علیھ الدم كسائر الواجبات
رخص للعباس بن عبد المطلب رضي هللا عنھ  أنھ: (لمن لم یتعجل، واألصل في ذلك ما ثبت في الصحیحین عن النبي صلى هللا علیھ وسلم

لما رخص علیھ الصالة والسالم للعباس بن عبد المطلب ، دل على أن األصل : ماء، قال العل) أن یبیت بمكة لیالي التشریق من أجل السقایة
أن الرخصة ال تكون إال : أنھ یجب على من حج البیت أن یبیت بمنى، والمبیت بمنى واجب وھو قول جمھور العلماء رحمھم هللا، والقاعدة

بیتھ بغیر منى محظور، لكنھ جاز للعباس بإذن النبي صلى هللا على وجھ یستباح بھ المحظور، فدل على أن األصل وجوب المبیت، وأن م
ًعلیھ وسلم، وفي حكم العباس بن عبد المطلب كل من تعلقت بھ مصالح الحج ومصالح الحجاج، فمن یكون قائما على شئون الحجاج وتتعلق 

لح العامة، فإنھ یجوز لھ أن یترخص بالمبیت بھ مصالح ومنافع للحجاج عامة، كمصالح عالجھم أو مصالح سقایتھم أو نحو ذلك من المصا
كما  خارج منى، إن كانت ھذه المصلحة التي یقوم بھا لعموم الحجاج تستلزم منھ ذلك، ولھذا أذن النبي صلى هللا علیھ وسلم للرعاة، والرعاة

الفرض على الحاج من اإلھداء للبیت، ال یخفى تتعلق بھم مصلحة عامة للحجاج؛ وذلك أنھم یحتاجون إلى البھائم؛ وذلك ألداء الواجب و
كل من تعلقت بھ مصلحة عامة للحجاج، فإنھ یرخص لھ بالمبیت خارج منى، ھذا : خاصة في نسك التمتع والقران، فقال العلماء رحمھم هللا

 وذكرنا أن السنة عن رسول هللا قد تقدم بیانھ والكالم علیھ،) إلى بعد نصف اللیل: (قولھ. إذا توقفت المصلحة والقیام بھا على ذلك الترخیص
من النساء وكبار السن - صلى هللا علیھ وسلم وھدیھ علیھ الصالة والسالم أنھ بات بالمزدلفة، وإنما رخص للناس الذین ھم بحاجة للرخصة 

 رسول هللا صلى هللا ّكنت فیمن قدم: ( أن یدفعوا بعد منتصف اللیل لوجود ضرورة وحاجة، ولذلك قال ابن عباس رضي هللا عنھ-واألطفال
أنھ سیخرج : إن المبیت یتأقت إلى منتصف اللیل، فمعنى ذلك: فظاھر السنة أنھ یبیت بمزدلفة، ولو قلنا للناس) علیھ وسلم من ضعفة أھلھ

 علیھ وسلم أن إن السنة على أنھ یبقى، وال یترخص إال من أذن لھ رسول هللا صلى هللا: ضعفة المسلمین، ولذلك قلنا القوي الجلد لكي یؤذي
یدفع، أما قیاس غیر المضطر وغیر المحتاج وغیر الضعیف على الضعفة والمحتاجین، فإن ھذا یؤدي إلى مضایقة المحتاجین والضعفة، 
ویؤدي إلى مخالفة مقصود الشرع؛ ألن مقصود الشرع أن یمضي الحطمة والضعفة ویسبقوا الناس، ویتمكنوا من الرمي في وقتھ، قبل أن 

إنما یجب أن یبقى إلى منتصف اللیل وللقوي الجلد أن یمضي، فإن ھذا یؤدي إلى مزاحمتھم وأذیتھم :  الناس، وعلى ھذا فلو قیلیدھمھم
ًللضعفة الذین قصد الشرع التخفیف علیھم، واستنباط كل معنى یؤدي أو یعود إلى إلغاء المقصود الشرعي من أصل الرخصة یعتبر الغیا؛  ً

ًإذنھ علیھ الصالة والسالم للضعفة أن یدفعوا بعد منتصف اللیل، یدل على أن الواجب أن یمسك ولو جزءا بعد منتصف اللیل إن : ألننا إذا قلنا
الرخصة التخفیف على الضعفة، ولو أننا ألزمنا الناس باألصل والسنة في  ثم یدفع، فإن ھذا یؤدي إلى إلغاء معنى الرخصة؛ ألن معنى

  .، فإن ھذا یمكن الضعفة من أن یتمتعوا برخصة رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم والرخصة التي رخص هللا لھموجوب المبیت علیھم بمزدلفة
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 رمي الجمار: الواجب الرابع

 
رمي الجمار، وقد تقدم بیان الرمي وما یرمى بھ وضابط الرمي، والمراد بھذا أن الرمي یعتبر : أي) والرمي: (قولھ] والرمي: [قال المصنف

ًا من واجبات الحج؛ ألن رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم رمى، وقد وقع رمیھ بیانا لواجب فأصبح واجباواجب ً إن : وقال جمھور العلماء. ً
ًالرمي یعتبر واجبا من واجبات الحج، والرمي رمي جمرة العقبة یوم النحر، ورمي الثالث الجمار یوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث 

  .عجلعشر لمن لم یت
 

 الحلق أو التقصیر: الواجب الخامس
 

ًأن الحلق أو التقصیر یعتبر نسكا من نسك الحج وواجبا من واجباتھ، ولذلك فرضوا ھذا حتى : أي) والحالق: (قولھ] والحالق: [قال المصنف ً
  .في مسألة المحصر كما سیأتي إن شاء هللا تعالى

 
 طواف الوداع: الواجب السادس

 
أنھ یجب على من حج أن یطوف طواف الوداع، والدلیل على وجوب طواف الوداع قولھ علیھ : أي) والوداع: (قولھ] لوداعوا: [قال المصنف

أمر، ) اجعلوا: (أن قولھ: ، وجھ الداللة من ھذا الحدیث)اجعلوا آخر عھدكم بالبیت الطواف (- فیما ثبت في الصحیح عنھ- الصالة والسالم 
ّر للوجوب حتى یدل الدلیل على خالفھ، ولیس ثم دلیل یصرف ھذا األمر عن ظاھره الدال على الوجوب، أن األم: والقاعدة في األصول

ًإن طواف الوداع یعتبر واجبا من واجبات الحج، إال أن ھذا الواجب یسقط عن المرأة الحائض والنفساء، قالت أم : ولذلك قال جمھور العلماء
: ، وفي الحدیث الصحیح عن النبي صلى هللا علیھ وسلم أنھ)  خفف عن المرأة الحائض والنفساءإال أنھ: (المؤمنین عائشة رضي هللا عنھا

أحابستنا ھي،  عقرى حلقى: إنھا حائض فقال! یا رسول هللا: لما أراد النبي صلى هللا علیھ وسلم من صفیة ما یرید الرجل من امرأتھ، قالوا(
فأسقط عنھا طواف الوداع؛ وذلك لوجود العذر الموجب ) -فانفري: وفي روایة- فال إذن :  قالنعم،: ألم تكن طافت یوم النحر؟ قالوا: ثم قال

یسقط الوجوب عن المرأة الحائض والمرأة النفساء، ویجب على سائر من حج : لإلسقاط، وھو كونھا قد أتاھا الحیض، ومن ھنا قال العلماء
  .د بینا ضابط الوداع وما یتحقق أو تتحقق بھ موادعة البیتأن ال ینفر وال یصدر إال بعد أن یطوف طواف الوداع، وق

 
 سنن الحج وضرورة العمل بھا إال من عذر

 
أن ما وصفتھ لك من صفة الحج غیر األركان والواجبات التي ذكرتھا لك یعتبر سنة، : أي) والباقي سنن: (قولھ] والباقي سنن: [قال المصنف

كھا، فھي من ھدي رسول هللا صلى علیھ وسلم، جعل هللا الخیر والھدى والرحمة لمن التزم بھا، وعمل ما یثاب فاعلھا وال یعاقب تار: والسنة
بھا واتبع رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم واقتدى بھ فیھا، وأما إذا تركھا المسلم فإنھ ال مالمة علیھ، وال حرج علیھ فھي على سبیل الندب 

: ب، واإلنسان في السنة مخیر بین أن یفعل وبین أن یترك، وھذه السنة من تركھا ال یخلو من حالتینواالستحباب ال على سبیل الحتم واإلیجا
ًأن یترك ھذه السنة وھو یحب فعلھا، ولكن طرأ علیھ العذر وطرأ علیھ ما ال یستطیع معھ القیام بھذه السنة، فلو فرضنا مثال : الحالة األولى

 فلما رأى الناس -علیھ أن یدعو على الصفا والمروة كان من ھدیھ بأبي ھو وأمي صلوات هللا وسالمھو-أن اإلنسان سعى بین الصفا والمروة 
وشدة الزحام ذھب بسبب شدة الزحام ولم یستطع أن یقف، وھو في نیتھ ونفسھ أنھ لو تمكن لوقف، أو كان وقوفھ یخشى معھ الفتنة، ویخشى 

الضرر، فانصرف عن الدعاء وفي نفسھ أنھ یحبھ، وأنھ لوال ھذا العذر لوقف ودعا، فإن معھ أذیة الضعفة ونحو ذلك، وتحقق من وجود ھذا 
أن یتركھا وھو قادر على الفعل، فإنھ حینئٍذ ال یخلو من : الحالة الثانیة. هللا یبلغھ أجر ھذه السنة، ویبلغھ ثواب من عمل بھا لمكان العذر

ع، ورأى أنھا سنة وتركھا وھو یعتقد فضلھا ویعتقد ما لھا من مزیة فال إشكال، ًأن یتركھا ترخصا برخصة الشر: الضرب األول: ضربین
ً زھدا فیھا، فھذا ھو الذي عناه رسول هللا صلى هللا علیھ - والعیاذ با-أن یتركھا : الضرب الثاني. فھذا قد فاتھ األفضل ولكن ال یالم وال یذم

العلم أن ال یجعل من علمھ بالسنة   في السنن ال خیر فیھ، ولذلك ینبغي على طالب، فالزھد) فمن رغب عن سنتي فلیس مني: (وسلم بقولھ
ً إذا طلب منھم أن یفعلوا أمرا من ھدي رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم ودلوا علیھ، -أصلحھم هللا-ًطریقا للزھد فیھا، فإنك ترى بعض الناس  َ ِ ُ

! ، وإنما ھو على سبیل التھكم أو على سبیل الرغبة عنھا، نسأل هللا السالمة والعافیةھذا سنة، وال یقصدون من ذلك أنھ ال یجب فعلھ: قالوا
ِفلیْحذر الذین ُیخالفون عْن أْمره : وقال بعض أھل العلم في قولھ تعالى. فمثل ھذا نبھ العلماء رحمھم هللا على أنھ ال خیر فیھ لإلنسان ِ ِِ َِ َ َ َ َُ َ ََّ َ ْ

لمراد ھنا بالمخالفة إما في الواجبات وإما على سبیل الرغبة عما لیس بواجب، وكل ذلك ال خیر فیھ؛ ألن إنھ عموم ھدیھ، وإن ا]: 63:النور[
وكان بعض السلف یكرھون ترك السنن، خاصة لطالب العلم ولمن ھم قدوة وأھل فضل، ! هللا توعد صاحبھ بالفتنة نسأل هللا السالمة والعافیة

م هللا بالعلم وشرفھم بھ إذا عملوا بھ، ومن عمل بالعلم رفع هللا قدره بھذا العلم، وطیبھ وطیب العلم منھ فإن طالب العلم وأھل العلم إنما فضلھ
ًإذا عمل بھ وحرص علیھ، فإن من عمل بعلمھ ورثھ هللا علما لم یكن یعلمھ، قال بعض السلف . من عمل بما علم ورثھ هللا علم ما لم یعلم: َّ

 یورثھ بركة ھذه السنن، وذلك باالنتفاع بعلمھ، أما إذا كان طالب العلم تستوي عنده فعل السنن وتركھا فھذا فمن عمل بالسنن وطبقھا فإن هللا
وذلك على سبیل عدم الحرص على ھدي . ال خیر فیھ: ال یخلو من نظر، حتى إن اإلمام أحمد رحمھ هللا لما سئل عن رجل یترك الوتر؟ قال

أن ھذا یدل على أنھ لیس على : أي. إذا ترك طالب العلم السنن الراتبة ال أقبل شھادتھ: ل بعض العلماءرسول هللا صلى هللا علیھ وسلم، وقا
الحال األمثل؛ ألن لطالب العلم مزیة على العوام وعلى سائر الناس، فالناس تقتدي بھم وتھتدي بھدیھم، فعلى اإلنسان أن یحرص خاصة إذا 
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 ...... .أن یجعلنا من أھلھا وأن یحشرنا في زمرتھم ل هللا صلى هللا علیھ وسلم، نسأل هللا العظیمكان من طالب العلم على السنة وھدي رسو
 

 أركان العمرة وما یتعلق بھا من أحكام
 

 ...... [إحرام: وأركان العمرة: [قال المصنف
 

 اإلحرام للعمرة بنیة الدخول في النسك: الركن األول
 

ًأن اإلحرام ونیة الدخول في النسك یعتبر ركنا من :  ھذا في أركان الحج، وأن مذھب طائفة من أھل العلمتقدم) إحرام: وأركان العمرة: (قولھ
وھي ركن من أركان ) إنما األعمال بالنیات: (أركان الحج والعمرة، فال یحكم بدخول اإلنسان في النسك إال بھا، كقولھ علیھ الصالة والسالم

قدم بیان ضابط اإلحرام، وبیان ما ینبغي لإلنسان أن یلتزمھ إذا نوى الدخول في نسك الحج ونسك الحج وركن من أركان العمرة، وقد ت
  .العمرة

 
 الطواف: الركن الثاني

 
ً، فالطواف في العمرة یعتبر ركنا من أركانھا، فال یحكم لإلنسان بكونھ معتمرا إال إذا طاف بالبیت، )وطواف: (قولھ] وطواف: [قال المصنف ً

وأحرم من المیقات وسعى بین الصفا والمروة ورجع إلى بلده فإن عمرتھ لم تكتمل، ویلزمھ أن یرجع ویطوف بالبیت، ثم یعید فلو جاء 
  .السعي؛ ألن السعي ال یصح إال إذا تقدمھ طواف كما تقدم تفصیلھ في موضعھ

 
 السعي بین الصفا والمروة: الركن الثالث

 
  .ًمروة، فإن السعي یعتبر ركنا من أركان العمرة، وھذا على مذھب جمھور العلماء رحمھم هللالسعي بین الصفا وال: أي] وسعي: [قال

 
 واجبات العمرة وما یتعلق بھا من أحكام

 
 ...... [الحالق: وواجباتھا: [قال المصنف

 
 الحلق أو التقصیر للمعتمر: الواجب األول

 
أن یحلق أو یقصر، وسواء أخذ بالرخصة وھي التقصیر، أو أخذ باألفضل وھو : أن من واجبات العمرة الحالق، والمراد بالحالق ھنا: أي

  .الحلق، فالمراد بذلك أن یتحلل من عمرتھ
 

 اإلحرام من المیقات: الواجب الثاني
 

فإن اإلحرام من اإلحرام من المیقات، : أن من واجبات العمرة: أي]. واإلحرام من میقاتھا، فمن ترك اإلحرام لم ینعقد نسكھ: [قال المصنف
فمن ترك نیة الدخول في العمرة وھو الذي عبر عنھ باإلحرام لم ینعقد نسكھ، . المیقات الزم في العمرة كما ھو الزم في الحج كما ال یخفى

ة وال لست بمعتمر، وطوافك وسعیك نافل: مررت بالمیقات ولكنني لم أنو، ومضیت إلى مكة وطفت وسعیت؟ تقول: ًفلو أن سائال سألك فقال
إنما : (یعتد بھ، وإنما العمرة أن تنوي الدخول في النسك، وعلى ھذا فإنھ ال ینعقد اإلحرام بدون وجود ھذه النیة؛ لقولھ علیھ الصالة والسالم

  .، وقد تقدم بیان األدلة على اعتبار النیة بالدخول في العبادة حینما تكلمنا على مسائل اإلحرام)األعمال بالنیات
 

 ًك ركنا من أركان العمرة غیر اإلحرامحكم من تر
 

إن المعتمر إذا ترك الطواف : ًومن ترك ركنا غیر اإلحرام لم ینعقد نسكھ إال بھ، فنحن نقول: أي] ًومن ترك ركنا غیره: [قال المصنف
أو قبل أن یسعى السعي المعتبر بالبیت أو ترك السعي بین الصفا والمروة فإنھ لیس بمعتمر، ولو جامع أھلھ قبل أن یطوف الطواف المعتبر، 

ًحكم بفساد عمرتھ، وعلیھ المضي في ھذه العمرة الفاسدة إتماما لھا على ظاھر نص آیة البقرة، ثم یلزم بقضاء عمرتھ الفاسدة بعد انتھائھ 
 ...... .منھا كما سبق بیانھ

 
 حكم من ترك النیة في ركن من أركان الحج والعمرة

 
أنھ إذا لم ینو قبل أداء الركن، كأن یطوف بالبیت دون أن ینوي أنھ عن طواف عمرتھ، أو لم : أي] تم نسكھ إال بھأو نیتھ لم ی: [قال المصنف
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، وھذا ) إنما األعمال بالنیات، وإنما لكل امرئ ما نوى: (ینو عن طواف اإلفاضة فإنھ ال یجزیھ؛ ألن رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم قال
العلم في أن األركان تحتاج إلى نیة، فأركان الحج ینبغي أن یستحضر الحاج النیة عند االبتداء بھا، ومن أھل مبني على قول طائفة من أھل 

العلم من اختار أن الحج لھ نیة واحدة تجزي عن سائر أفعالھ، وال یرى أن النیة تتجدد بتجدد األركان أو الواجبات، واألول أقوى وأجزم 
تزم بھ أنھ أبرأ لذمتھ وأورع لھ في عبادتھ، وبناء على ھذا القول فالبد إذا أراد أن یطوف طواف اإلفاضة لألصل، وال شك أن المسلم إذا ال

ًأن ینوي، فلو لم ینو عند طوافھ باإلفاضة لم یجزه ذلك الطواف عن اإلفاضة، ولم یقع ركنا على الوجھ المعتبر؛ ألن رسول هللا صلى هللا 
ًوفا على وجود النیة المعتبرة، فإذا لم ینوھا فإننا ال نحكم باعتبار طوافھ وال باعتبار سعیھ، ونحوھا من علیھ وسلم جعل اعتبار العبادة موق

 ...... .األركان الالزمة
 

 ًحكم من ترك واجبا من واجبات الحج والعمرة
 

 دم، واألصل في ذلك فتوى ابن عباس ًأن من ترك واجبا من واجبات الحج أو العمرة فعلیھ: أي] ًومن ترك واجبا فعلیھ دم: [قال المصنف
أن كعب بن عجرة یوم الحدیبیة : األصل في ذلك حدیث كعب بن عجرة ، وھذا الحدیث حاصلھ: رضي هللا عنھما، وقال بعض أھل العلم

ُما كنت أرى : (وسلمرضي هللا عنھ وأرضاه لما ُحمل إلى رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم والقمل یتناثر من على وجھھ، فقال صلى هللا علیھ 
ًفأمره بالدم أوال، وكان ھذا بمثابة األصل، وھو أن : ، قالوا) ال، ثم نزلت آیة الفدیة: قلت: أن یبلغ بك الجھد ما أرى، أتجد شاة؟ قال

 وبقي ما عداھا من اإلخالالت أو الخروج من الواجبات أو الوقوع في المحظورات إنما یفتدى فیھ بالدم، فنزلت آیة الفدیة استثناء من األصل
ثم إن حبر األمة وترجمان القرآن رضي هللا عنھ وأرضاه، انتزع من آیة التمتع . الواجبات الالزمة على األصل الموجب لضمانھا بالدم

م وبقي بمكة ثم أحر-أن هللا سبحانھ وتعالى أوجب على من جاء بالعمرة في أشھر الحج : وجوب الدم على من ترك الواجب، وتوجیھ ذلك
ً إن كان آفاقیا أن یریق دما، وباإلجماع على أن المتمتع یلزمھ الدم بشروط التمتع المعروفة، على ظاھر آیة البقرة في التمتع، - بالحج من مكة ً

یرجع فوجب على اآلفاقي إذا تمتع أن یریق دم التمتع، وھذا الدم إنما وجب علیھ؛ ألنھ كان الفرض علیھ بعد انتھائھ من عمرتھ أن : قالوا
ًویحرم بالحج من میقاتھ، فلما ترك ھذا الواجب ألزمھ الشرع بالدم ضمانا لھ، ویدل على ھذا أن أھل مكة حینما یتمتعون من مكة یتمتعون 
بالحج والعمرة، فیوقعون العمرة في أشھر الحج ویھلون بالحج بعدھا وال یجب علیھم الدم؛ ألنھم أحرموا بالنسكین من الموضع المعتد بھ، 

أما اآلفاقي فإنھ یلزم بالدم، فدل تفریق الشرع بین اآلفاقي وبین المكي في اإللزام بالدم، أن ذلك مبني على وجود السفر من اآلفاقي؛ والسبب و
 ًوعلى ھذا كانت فتواه المشھورة، ویروى مرفوعا إلى النبي صلى هللا: في ھذا السفر إنما ھو الواجب علیھ من كونھ یحرم من المیقات، قالوا

ًمن ترك شیئا من نسكھ فلیھرق دما: (علیھ وسلم وال یصح إن الشرع أوجب على من كان بھ األذى في رأسھ، فھذا كعب : ًثم قالوا أیضا) . ً
بن عجرة یحمل إلى رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم وھو مریض معذور من الشرع، قد دلت األدلة على أن مثلھ یستحق أن یخفف عنھ، ومع 

فإذا كان ھذا المعذور عند تركھ لھذا المحذور وحلق رأسھ، أو أخل بالمحذور الذي ینبغي أن یلتزم تركھ في : ھ الشرع بالفدیة، قالواذلك ألزم
ال : إحرامھ، ألزمھ الشرع بالفدیة التي فیھا الدم، فمن باب أولى من یتعمد اإلخالل، إذ ال یعقل أن تقول إلنسان یترك الواجب من دون عذر

أن تطعم ستة مساكین، أو تصوم ثالثة أیام، أو تذبح شاة، مع أن هللا عذره : یجب علیك واحد من ثالثة: یك، وتقول لمن ھو معذورشيء عل
ًفمْن كان منكم مریضا : وقال ِ َ َ َْ ُ ْ ِ َ ثم إننا وجدنا جماھیر السلف رحمھم هللا، ومنھم . فأصول الشرع تقوي فتوى ابن عباس : قالوا] 196:البقرة[َ
أن من ترك الواجب فعلیھ دم، وال شك أن مخالفة ھذا السواد األعظم من األمة مع فتوى : مة األربعة، وأتباع األئمة األربعة كلھم یفتوناألئ

ابن عباس رضي هللا عنھما، وعدم وجود من خالفھ من الصحابة رضوان هللا علیھم أمر ال یخلو من نظر، وعلى ھذا درج جماھیر السلف 
هللا على إلزام من ترك الواجب بالدم، وعلیھم انعقدت فتاوى أئمة اإلسالم، فقل أن تجد من أسقط الدم عمن ترك الواجب، والخلف رحمھم 

ومن ترك : (فقولھ. وھو الذي اشتھر وذاعت الفتوى بھ، خاصة وأن لھ منتزعھ من دلیل الكتاب وظاھر حدیث كعب بن عجرة الذي ذكرنا
، والدم ھنا نكرة، ولیس المراد بھ كل دم، وإنما المراد الواجب علیھ شاة، وھذه الشاة تذبح بمكة وال تذبح یلزمھ دم: أي) ًواجبا فعلیھ دم

ًبغیرھا؛ ألنھ دم واجب، كما أوجب هللا في قتل الصید الذي ھو إخالل في النسك، أن یكون ھدیا بالغ الكعبة، فیجب علیھ أن یكون بمكة، وھذا 
الواجبات، واألصل في إیجابھ أنھ منتزع من آیة التمتع، والمتمتع ال یصح منھ أن یریق دمھ خارج مكة، قال دم الجبران في : الدم یسمونھ

، فدل ھذا على أنھ ینبغي أن یتقید بھذا الدم بمكة، ویكون طعمة )نحرت ھاھنا وفجاج مكة وشعابھا كلھا منحر: (صلى هللا علیھ وسلم
 ...... .ب في قتل الصیدللمساكین فھو دم واجب علیھ كالھدي الواج

 
 حكم من ترك سنة من مسنونات الحج والعمرة

 
 -والعیاذ با-أن ال یتركھا رغبة عنھا، فإذا تركھا : من ترك السنة فال شيء علیھ؛ ولكن بشرط: أي] أو سنة فال شيء علیھ: [قال المصنف

ًزھدا فیھا وانتقاصا لھا ورغبة عنھا فإنھ یستغفر ویتوب إلى هللا؛ أل ن رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم جعل ھذه الرغبة عن السنة مذمومة ً
فلما كانت الرغبة عن . أن الذم ال یستحق إال على ترك واجب أو فعل محرم: والقاعدة في األصول) من رغب عن سنتي فلیس مني: (فقال

 ...... .(لیس على ھدیي الكامل: أي) يفلیس من(زھد فیھا : أي) من رغب عن سنتي: (السنة محرمة قال صلى هللا علیھ وسلم
 

 األسئلة
...... 

 حكم من تجاوز المیقات
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ًمن تجاوز المیقات ناسیا أو جاھال، فوصل إلى مكة في وقت ضیق ال یمكنھ معھ العودة إلى المیقات، فھل یسقط عنھ الدم؟ وإذا كان : السؤال ً
، وصلى هللا وسلم وبارك على خیر خلق هللا، وعلى آلھ وصحبھ ب: لیس لدیھ قدرة مالیة على ذبح الدم فماذا علیھ؟ الجواب اسم هللا، والحمد 

ًظاھر السؤال أنھ تجاوز المیقات ناسیا، وعلى ھذا ظاھره أنھ لم یحرم، فإذا كان قد نسي ومضى وبلغ البیت وطاف : أما بعد. ومن وااله
ماذا : فإذا كان على ھذا الوجھ فإنھ لم یحرم من المیقات؛ فالسؤال. قد حجھًوسعى فإنھ لیس بمحرم أصال، وحینئٍذ ال تنعقد عمرتھ وال ینع

َّلو أن إنسانا خرج من المدینة ومر بالمیقات ولم یلبِّ : یفعل إذا غلب على ظنھ أنھ لو رجع إلى المیقات یفوتھ الوقوف بعرفة؟ مثال نسي أن -ً
. ارجع إلى المدینة، فاتھ الوقوف بعرفة:  الوقوف ساعة أو ساعتین، فلو قلنا لھ ثم وصل إلى مكة فتذكر، وكانت بینھ انتھاء وبین وقت-یحرم

وعلى ھذا فإن اإلحرام من . أن ینوي ویلبي ویعقد النیة من موضعھ، ثم یلزمھ الدم؛ لفوات الواجب الذي ذكرناه: فالحل في ھذه الحالة
لمتعمد، فإن أمكنھ أن یتدارك تدارك، وإن لم یمكنھ التدارك فإنھ یجبره المیقات اإللزام بھ من جھة الحكم الوضعي، ویستوي فیھ الناسي وا

بالدم، وفوات الواجب أھون من فوات الركن، وعلیھ فإنھ یحرم من موضعھ ثم یدرك الحج وعلیھ دم الجبران، وإال صام عنھ على األصل 
ًیلزمھ الرجوع ثم یحرم من المیقات أیضا، ویعقد نیتھ المعتبرة من ًوأما إذا كان جاھال وعلم فإنھ . الذي ذكرناه في ضمان دم الجبران بالصیام

ِّالمیقات، فإن رجع على ھذا الوجھ ولم یحرم دون المیقات سقط عنھ الدم؛ ألن من مر بالمیقات ثم ذكر أو علم ورجع إلى المیقات وأحرم منھ  ِّ َّ
ًن جاھال وتعلم ورجع إلى المیقات وأحرم منھ سقط عنھ الدم، وإن كان وھذا على قول جماھیر أھل العلم رحمھم هللا؛ فإن كا. سقط عنھ الدم

ًجاھال وتعلم وأحرم من دون المیقات فحكمھ حكم الناسي إذا أحرم من دون المیقات سواء بسواء، إال أنھ في حال الجھل والنسیان یسقط عنھ 
 العصر یتیسر سؤال العلماء والرجوع إلیھم، وأھل العلم ینصون  وإن كان في الجاھل نظر؛ ألنھ في ھذا-على الظاھر-اإلثم؛ لوجود العذر 

على أن من تلبس بالعبادة یجب علیھ سؤال أھل العلم عن كیفیة تطبیقھا، فإذا قصر في السؤال لم یخل من نظر موجب للتبعیة من جھة ھذا 
  .وهللا تعالى أعلم. التقصیر

 
 سبب اختیار ركنیة اإلحرام

 
ًمصنف رحمھ هللا اإلحرام ركنا للحج والعمرة، مع أن اإلحرام ھو نیة، ومن المعلوم أن النیة شرط ولیست بركن؟ لماذا جعل ال: السؤال
من یرى أن النیة من الواجبات، ومن یرى : ھذا إشكال معروف ذكره العلماء رحمھم هللا، ویتناظرون فیھ بین القولین المشھورین: الجواب

الركن ما : إنھا لیست بركن یقول: العبادة علیھا كانت أشبھ بالركنیة من ھذا الوجھ، خاصة وأن من یقولأنھا ركن، ولكن لما توقف اعتبار 
إن النیة من ھذا : تتوقف علیھ ماھیة الشيء، فالركن ال تتوقف علیھ الماھیة من حیث الوجوب كأركان البیع كما ھو واضح وال یخفى، فقالوا

ًاألركان، والقول بكونھا ركنا مبني على أن فواتھا فوات للعبادة، والعبادة ال تقع أصال بدونھا، وكانت الوجھ أشبھ بالواجبات والشروط منھا ب ً
شبھیتھا بالركن من ھذا الوجھ، وكأنھم نزلوا الصورة الحكمیة في الشرع منزلة الصورة الوجودیة في النظر، وقولھم قوي من ھذا الوجھ، 

فھناك من أھل العلم من یرى أنھا من الواجبات أو الشروط، لكن القول بالركنیة لھ حظھ من النظر وھذا ھو الذي درج علیھ المصنف، وإال 
الذي ذكرناه، وعلیھ فإنھا تكون من األركان لوجود الشبھیة من جھة حكم الشرع بعدم االعتداد بدونھا، فنزل منزلة الفقد لالعتبار منزلة الفقد 

  .وهللا تعالى أعلم. ماھیة علیھا من ھذا الوجھللوجود؛ فكانت أشبھ بالركن، وتوقف ال
 

 وصیة لطالب العلم
 

هللا یعلم إنا نحبكم كما تحبونا، ویعلم هللا كم : ًوجزاكم هللا خیرا؟ الجواب. ًتألمنا كثیرا لغیابك عنا، فنرجو أن ال تقطع تواصلك بنا: السؤال
ة السفر وعنائھ وهللا یعلم أنھ یزول جمیع ما بي حین أراكم، وأسأل هللا یحصل في النفس من شوق وحب للقائكم، ووهللا إني آلتي في مشق

بعزتھ وجاللھ وأسمائھ الحسنى وصفاتھ العلى كما جمعنا في ھذا البیت الطیب الطاھر المبارك أن یجمعنا في دار كرامتھ، وأن یجعل كل لقاء 
ًمن ھذه اللقاءات اجتماعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصو ً ًما، وأن ال یجعل فینا وال منا وال معنا أبدا شقیا وال محروما، ووهللا إنھ ً ً ً ً

لیصیب اإلنسان الھم والغم، ویجد من ألواء الفتن والمحن ما هللا بھ علیم، ولم یبق سلوة إال بذكر هللا، والجلوس مع األحبة واإلخوان في هللا، 
إرادة وجھ هللا العظیم، فإن الدنیا فانیة، وكم : وخیر ما أوصي بھ. ًھ خالصا لوجھھ الكریموأسأل هللا العظیم أن یدیم ھذا التواصل، وأن یجعل

َمن أحبة اجتمعوا وآل اجتماعھم إلى افتراق، وكم من أحبة تواصلوا وآلت صلتھم إلى فرقة وشتات؛ ألنھا لم تقم على ذكر هللا، والمحبة فیھ، 
زاورین والمتحابین والمتجالسین فیھ، وتأذن هللا لمن جلس مجلس ذكر  وفي هللا أن تغشاه والتواصل في ذاتھ، ولقد وجبت محبة هللا للمت

شكر هللا على نعمھ، فإن هللا عز : ومما ینبغي أن نتواصى بھ. السكینة، وأن تتنزل على ھذه المجالس الرحمة، وأن یذكرھا هللا فیمن عنده
-ا صرفھ هللا إلیھا وفتح لھ من أبوابھا وخیراتھا وفتنھا حتى ال یبالي بھ في أي أودیتھا ھلك وجل اختار الدنیا لمن أحب وكره، ومن أراد الدنی

العلم النافع، والجلوس في حلق :  ولكن هللا ال یعطي الدین إال لمن أحب، ومن أعظم الدین وأجلھ وأزكاه وأنفعھ- نسأل هللا السالمة والعافیة
اصل معھم، وتكثیر سواد مجالس الذكر  وفي هللا ال ریاء وال سمعة، ولكن لمرضاة هللا عز الذكر، وغشیان حلق العلماء، وحبھم والتو

الحمد  أنھ لم : شكر هللا على نعمھ وحمده سبحانھ، فكل مجلس یمر علیك احمد هللا على فضلھ، وقل: ومما یوصى بھ طالب العلم. وجل
وھا وفتنھا، الحمد  أن اصطفاك واجتباك، وما یدریك فلعلك تقوم من ھذا یمر علیك ھذا المجلس وأنت في صخب الدنیا ولغطھا ولھ

المجلس وقد بدلت سیئاتك حسنات، وما یدریك أنك بإخالصك وإرادتك لوجھ هللا أن هللا یقبل منك ھذه النیة الخالصة، فیغفر لك ما تقدم من 
هللا غفر لعبد خطاء الكثیر من الذنوب؛ لما مر على مجلس ذكر أن : (ذنبك، وثبت في الحدیث الصحیح عن النبي صلى هللا علیھ وسلم

، فنسأل هللا العظیم أن یعیننا على ھذا الخیر، ویوفقنا لشكر نعمھ، فإن من شكر هللا زاده، وإذا زاد هللا العبد في نعمتھ )للصالحین فجلس معھم
 العمل، والحرص على السنة وھدي النبي صلى هللا علیھ وسلم، فال إتباع العلم: ومما یوصى بھ األحبة في مثل ھذه المجالس. بارك لھ فیھا

ومما نتواصى بھ حب الخیر للمسلمین لنشر ھذا العلم، وأن تكون قلوبنا ملیئة بحب الخیر . ًتتعلم شیئا إال وعملت بھ ودللت الناس علیھ
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ًعلوا في األرض وال فسادا، وإنما نرید بھ وجھ هللا وما عند هللا من إلخواننا المسلمین، فنتعلم ھذا العلم، ونشھد هللا من اآلن أننا ال نرید بھ  ً
إما أن یمتع عینھ ویقرھا في الدنیا قبل : األول: نفع المسلمین بداللتھم على الخیر، ومن نوى الخیر فإن هللا عز وجل تأذن لھ بأحد أمرین

علم لألمة فتھدي ویھدى بك، وتدل الناس على الخیر؛ لیأتین یوم یقر هللا اآلخرة برؤیة الخیر الذي نواه؛ فإذا نویت من اآلن أن تحمل ھذا ال
ِومْن أْوفى بعْھده من هللا : ً فما وجدنا هللا إال وفیا لعباده- وال نزكي أنفسنا في طلبنا للعلم- عینك لما نویت من الخیر، وھذا مشھد   َّ َ َ َ َِ ِ ِ ِ َ َ

ُوقال هللا: ، وهللا تعالى یقول] 111:التوبة[ َّ َ ْ إني معكم ََ ُ َِّ َ فیحرص . فا مع عباده عامة، وخاصتھم من أھل العلم وطالب العلم [12:المائدة[ِ
اإلنسان أن تكون نیتھ فیھا نفع أبناء المسلمین، وأن ال یبخل على الناس بھذا العلم، فإما أن یریك هللا بأم عینك أثر ھذه النیة الصالحة، ویأتي 

حمل العلم عنك، فتأمر فتجد الناس حین تفتیھم یأتمرون بأمرك وینتھون بنھیك؛ ألن هللا ھو الذي یقلب القلوب الیوم الذي تنعم فیھ عینك ب
ویثبتھا، فإذا علم هللا منك النیة الصالحة قلب القلوب على حبك والثقة بما تقول، والناس تشتري السمعة باألموال، وهللا تعالى زكى أھل العلم 

أن یبلغك هللا : الثاني.  في قلوب عباده ما لو بذلوا لھ أموال الدنیا ما استطاعوا أن یصلوا إلیھ، وھذا كلھ بفضل هللاووضع لھم من الحب والود
فعلى اإلنسان أن . األجر بنیتك، ویصرف عنك البالء بالعلم؛ لحكمتھ وعلمھ سبحانھ، فیبلغك أجر ھذا العلم وأجر ما نویت من نشر العلم بنیتك

وكم جلسنا مع علماء قرت عیوننا برؤیتھم فأمسینا وأصبحنا كأن لم . ًالس عونا لھ على طاعة هللا، ومحبتھ؛ فالدنیا فانیةیجعل من ھذه لمج
ًكأن شیئا لم یكن إذا انقضى وما مضى مما مضى فقد مضى ومما یوصى بھ أیضا: یكن شيء، وسیأتي یوم ال یرى اإلنسان فیھ من یراه ً :

اغتنام وجود العلماء وحلق الذكر، والحرص على الجد واالجتھاد، ال أن یأتي اإلنسان إلى مجلس الذكر لكي الحرص على اغتنام العلم، و
ِّیشغل وقت فراغھ؛ إنما یأتي لكي یعلم ویعمل ویعلم، ویحس أنھا أمانة ثقیلة، وأن هللا معینھ ومسدده ووهللا ثم وهللا ما صدقت مع هللا إال . َ

 لك من أبواب الخیر والرحمة ما لم یخطر لك على بال، فإن أساس ھذا الدین وأساس ھذه الملة قائم على كتاب صدق هللا معك، ولیفتحن هللا
هللا وسنة النبي صلى هللا علیھ وسلم، فھذا ھو الدین والوحي الذي أوحى هللا إلى نبیھ، فإذا تجرد طالب العلم لحملھ وصدقوا مع هللا صدق هللا 

ًووهللا ما حملت علما صادقا ترید بھ وجھ هللا إال بلغھ هللا عنك، وهللا عز وجل  مة، ونفع بھم اإلسالم والمسلمین،معھم، وجعل فیھم الخیر لأل ً
وقد كان السلف ال .  تستشعر قیمة ھذا العلم-التي تتقلب على العبد آناء اللیل وأطراف النھار-المھم أن ھذه القلوب . على كل شيء قدیر

وهللا عز وجل ال . َّ إنھا تتقلب علي-ما رأیت مثل نیتي: وفي روایة-ما رأیت مثل قلبي : بھم، وقال سفیان رحمھ هللایشتكون من شيء مثل قلو
إن (ینظر إلى عبده على كمال وجالل مثلما ینظر إلیھ وھو عالم عامل قائم بحجة هللا عز وجل على خلقھ، فھؤالء ھم ورثة الرسل واألنبیاء 

ًارا وال درھما وإنما ورثوا العلماألنبیاء لم یورثوا دین ، فیشھد هللا أن ھذا التواصل نرید بھ وجھ هللا، وال نزكي أنفسنا على هللا، ولكن نتمنى )ً
من طالب العلم ونحب لھم ما نحب ألنفسنا من اإلحساس بھذه النعمة، والحرص على ضبط ھذا العلم، وكل طالب علم شعر أن ھذا العلم 

ً أن ُیعطاه من اإلجالل والمحبة فسوف ینفعھ هللا عز وجل بھ عاجال أم آجالعزیز، وأعطاه ما ینبغي فإن الرجل إذا رأیتھ یعطي الشيء . ً
العزیز وھو یشعر بعزتھ فیحتضنھ ویكتنفھ، كانت العقبى بعزتھ ورفعتھ، فكم من أنفس زھقت في دفاع عن األموال لما عزت على أصحابھا، 

عراض لما عزت األعراض على أھلھا، فإذا عز العلم على أھلھ وعز العلم عند أصحابھ بذلوا لھ ما وكم من أنفس ذھبت في دفاع عن األ
نسأل هللا العظیم رب العرش الكریم أن یوفقنا وأن یسددنا، ونسألھ بأسمائھ الحسنى وصفاتھ العلى أن یجعل ھذا العلم حجة لنا . ینبغي أن یبذل

  .فیھ من الزلل والخطأ، إنھ ولي ذلك والقادر علیھال علینا، وأن یغفر لنا ولكم ما یكون 
 

 حكم طواف الوداع لمن أصابھ مرض ویخشى فوات رفقتھ
 

رجل انتھى من جمیع أعمال الحج عدا طواف الوداع، ثم أصیب بمرض ال یستطیع معھ الطواف إال بمشقة كبیرة، ومعھ رفقة وال : السؤال
طواف الوداع واجب من واجبات الحج، أسقطھ النبي صلى هللا علیھ وسلم عن : ف؟ الجوابیستطیع أن یتأخر عنھم، فھل یسقط عنھ الطوا

إن أمكنھ أن یأتي بھ ولو ببعض المشقة أتى بھ، : المرأة الحائض والنفساء، وال ُیجري كثیر من أھل العلم القیاس في ھذا وال یطرده، ویقولون
بھ من المرض ثم یطوف إذا أمكنھ التأخیر، وأما إذا لم یمكنھ وصدر مباشرة فإنھ وإن كان ال یستطیع أثناء المرض ینتظر حتى یذھب ما 

  .وهللا تعالى أعلم. یلزمھ الدم وإال صام عنھ عشرة أیام
 

 حكم التنفل بالسعي بین الصفا والمروة
 

إنھ ال یشرع السعي بین الصفا : لعلماءقال بعض ا: ھل یشرع التنفل بالسعي بین الصفا والمروة كما یشرع التنفل بالطواف؟ الجواب: السؤال
: إنھ یجوز أن یتنفل في سعیھ بین الصفا والمروة؛ لعموم قولھ تعالى: وقال بعض العلماء. في الحج والعمرة: والمروة إال في الفرض، أي

ٌومْن تطوع خْیرا فإن هللا شاكر علیم  ِ ِ َّ ََّ َ َ ٌَ ًَ َ َ ََ َّ ِ :  علیھ، لكنھ ال یخلو من نظر في حكایتھ اإلجماع، وقیل، وحكى بعض العلماء اإلجماع] 158:البقرة[َ
وآخر دعوانا أن الحمد  . ًأنھ ال یتنفل كما أنھ ال یتنفل بالطواف تأسیا برسول هللا صلى هللا علیھ وسلم: إن مراده التنفل بالسعي أثناء الحج

  .وصلى هللا وسلم وبارك على نبیھ محمد. رب العالمین
 

 [1[ باب الفوات واإلحصار -شرح زاد المستقنع 
 

ًلقد شرع هللا عز وجل أحكاما تخص من فاتھ الحج أو أحصر عنھ بعدو أو مرض أو نحوه، وتشریع ھذا دلیل على رحمة هللا عز وجل 
ج والعمرة قضاء الحج أو العمرة من قابل، وغیرھا من األحكام التي ذكرھا الشیخ وفصل فیھا، وھي أحكام تشمل الح: وتیسیره، والتي منھا

 ً.جمیعا
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 الفوات واإلحصار في الحج والعمرة
 

فیقول : أما بعد. بسم هللا الرحمن الرحیم الحمد  رب العالمین، وصلى هللا وسلم وبارك على نبیھ األمین، وعلى آلھ وصحبھ أجمعین
َّھذا الباب فیھ مناسبة لطیفة؛ فبعد أن بین] باب الفوات واإلحصار: [المصنف رحمھ هللا  المصنف رحمھ هللا صفة الحج والعمرة الكاملة، ذكر َ

ًھب أن إنسانا نوى الحج، وتلبس بنسكھ، وأحرم بھ، ثم فاتھ الحج، أو نوى بھ العمرة، ثم صد : أن الفقیھ محتاج إلى بیان مسألة مھمة، وھي
نھ بالفوات واإلحصار؛ فما موقف الشرع ممن فاتھ عن البیت، ولم یتمكن من الوصول إلیھ؛ فما حكم األول، وما حكم الثاني؟ وھذا ما یعبر ع

الحج، وما موقفھ ممن أحصر عن حجھ أو عمرتھ؟ من ھنا كان العلماء رحمھم هللا یعتنون بعد بیان صفة العبادات ببیان فواتھا؛ فیتكلمون 
 ...... .ھ في باب الفوات واإلحصارعن أحكام قضاء العبادة بعد أن یتكلموا عن أحكام العبادة في مواقیتھا، والحج یكون الكالم عن

 
 معنى الفوات واإلحصار

 
: المنع، یقال: واإلحصار مأخوذ من الحصر، وأصل الحصر. فات الشيء، إذا ذھب ولم یستطع اإلنسان أن یدركھ: الفوات مأخوذ من قولھم

في -ومعلوم أن المكلف مطالب . نع منھٌّحصر عن الشيء، إذا منع منھ، والحصر والقصر كل منھما فیھ معنى الحبس عن الشيء والم
ِوأتموا الحج والُعْمرة  :  بإتمام عبادة الحج والعمرة؛ ألن هللا سبحانھ وتعالى أمر بذلك فقال-األصل َِّ َ َ َ َ َْ َّْ ُّ ِ ِفإْن : ، ثم قال سبحانھ] 196:البقرة[َ َ

ِأْحصْرتم فما اْستْیسر من الھدي  ْ َ َ َ َ َْ ِ َِ َ ْ ُ قسم یتم عبادة الحج والعمرة، وقسم یحصر عن حجھ :  عز وجل العباد إلى قسمین، فقسم هللا]196:البقرة[ُ
فیھا فوات، إال في حق : أما الفوات فمسائلھ متعلقة بالحج فقط، وأما العمرة فال یقال. وعمرتھ، ومن ھنا لزم بیان أحكام الفوات واإلحصار

فالفوات في األصل یكون . فاتتھ العمرة: تكون داخلة في حجھ، وحینئٍذ یقالًمن حج قارنا، فقرن حجھ مع عمرتھ؛ ألن العمرة في حق القارن 
أن العمرة یجوز إیقاعھا في سائر أیام العام ولیالیھ، بخالف الحج فلھ میقات معین وزمان محدد، : في الحج؛ والسبب في تعلق الفوات بالحج

َالحج أشُھر مْعلوم: كما أخبر هللا جل وعال عنھ بقولھ َ َُ ٌْ ْ َ ، ومعلوم أن كل معین محدد أو مؤقت بزمان ال یتمكن كل المكلفین من ]197:البقرة[ٌات ُّ
ًإیقاعھ في الزمان المعتبر لھ؛ كالصالة، فإن هللا جعل لصالة الفجر مثال ما بین طلوع الفجر إلى طلوع الشمس، ولیس كل الناس یتمكن من 

ما حكم من فاتتھ عبادة الصالة على : قظ إال بعد طلوع الشمس، وحینئٍذ یرد السؤالعنھا شخص ولم یستی إیقاعھا في ھذا الزمان، فلربما نام
ما حكم من أحرم بالحج ولم یستطع الوصول إلى عرفة قبل فجر یوم النحر، وإنما وصلھا بعد طلوع الفجر؟ : ھذا الوجھ؟ وكذلك یرد السؤال

في ھذا الموضع سأذكر لك جملة من المسائل : وكأنھ یقول). ت واإلحصارباب الفوا: (یقول المصنف رحمھ هللا. وحینئٍذ یحكم بفوات حجھ
  .الشرعیة واألحكام المتعلقة بمن فاتھ الحج أو أحصر عن الحج والعمرة

 
 أحكام ومسائل تتعلق بالفوات

 
فیقول : أما بعد. ھ أجمعینبسم هللا الرحمن الرحیم الحمد  رب العالمین، وصلى هللا وسلم وبارك على نبیھ األمین، وعلى آلھ وصحب

َّھذا الباب فیھ مناسبة لطیفة؛ فبعد أن بین المصنف رحمھ هللا صفة الحج والعمرة الكاملة، ذكر ] باب الفوات واإلحصار: [المصنف رحمھ هللا َ
، أو نوى بھ العمرة، ثم صد ًھب أن إنسانا نوى الحج، وتلبس بنسكھ، وأحرم بھ، ثم فاتھ الحج: أن الفقیھ محتاج إلى بیان مسألة مھمة، وھي

عن البیت، ولم یتمكن من الوصول إلیھ؛ فما حكم األول، وما حكم الثاني؟ وھذا ما یعبر عنھ بالفوات واإلحصار؛ فما موقف الشرع ممن فاتھ 
ان فواتھا؛ فیتكلمون الحج، وما موقفھ ممن أحصر عن حجھ أو عمرتھ؟ من ھنا كان العلماء رحمھم هللا یعتنون بعد بیان صفة العبادات ببی

 ...... .عن أحكام قضاء العبادة بعد أن یتكلموا عن أحكام العبادة في مواقیتھا، والحج یكون الكالم عنھ في باب الفوات واإلحصار
 

 حكم من فاتھ الوقوف بعرفة
 

ھنا للعھد، والمراد بھ العھد ) أل(بعرفة، والوقوف : أي) من فاتھ الوقوف: (قولھ]. من فاتھ الوقوف فاتھ الحج وتحلل بعمرة: [قال رحمھ هللا
والوقوف ینتھي بطلوع الفجر الصادق من صبیحة یوم النحر، وعلى ھذا . الوقوف المعروف الذي ھو ركن الحج؛ فقد فاتھ الحج: الذھني، أي

 قبل طلوع الفجر الصادق یوم أن الشخص إذا لم یدرك الوقوف بعرفة ولو لحظة یسیرة: أي) من فاتھ الوقوف: (یكون مراد المصنف بقولھ
، وعلى ھذا أفتى أصحاب النبي صلى هللا علیھ )الحج عرفة: (النحر؛ فحینئٍذ یكون قد فاتھ الحج، والدلیل على ذلك قولھ علیھ الصالة والسالم

لوقوف بعرفة أن یتحلل وسلم، فقد أثر عن عمر بن الخطاب رضي هللا عنھ وأرضاه أنھ أمر أبا أیوب األنصاري رضي هللا عنھ لما فاتھ ا
! یا أمیر المؤمنین: النحر فقال ، وجاءه ھبار بن األسود في صبیحة یوم)إن كنت قد سقت الھدي فانحره، ثم تحلل بعمرة: (بعمرة، وقال لھ

بل، واھد إلى ابق كما أنت، وائت البیت وطف واسع، ثم حج من قا: (ظننت أن ھذا الیوم یوم عرفة، فقال لھ عمر بن الخطاب رضي هللا عنھ
فھذا یدل على أن من فاتھ الوقوف بعرفة أنھ یحكم بفوات حجھ، ویؤمر باالنصراف إلى العمرة، وأن یتحلل من الحج بالعمرة، وھذا ). البیت

 بالعمرة  ولم یدرك ولو لحظة من الوقوف بعرفة، فإنھ یتحلل- یوم النحر-بإجماع العلماء؛ فمن طلع علیھ الفجر الصادق من صبیحة یوم العید 
  .وقد فاتھ الحج

 
 ما یجب على من فاتھ الحج

 
یلزمھ أن یقضي ھذا : أي) ویقضي: (وقولھ. فلو كان حجھ نافلة ألزم بالقضاء، وكذا إن كان فریضة من باب أولى]. ویقضي: [قال رحمھ هللا
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ِوأتموا الحج والُعْمرة  : الحج؛ لقولھ تعالى َِّ َ َ َ َ َْ َّْ ُّ ِ  لزمھ اإلتمام، وحیث لم یحج ولم یؤد الحج كما -ولو كان نافلة-أحرم بالحج ، فلما ]196:البقرة[َ
فرض هللا علیھ؛ لزمھ أن یقضیھ من عامھ القادم إذا تیسر لھ الحج من العام القادم، وأما إذا لم یتیسر لھ أن یحج في العام الذي یلي العام الذي 

ٍعام ثان أو ثالث أو رابع؛ فإنھا تجزیھ حجتھ عن تلك التي حبس عنھا؛ فیستوي فاتھ فیھ الحج وحبس عن البیت لمرض أو عذر، ثم حج بعد 
: قال المصنف رحمھ هللا. أن یحج في العام الذي یلیھ أو في العام الذي بعده على الفور، وال یجوز لھ أن یؤخر إال أن یكون عنده عذر

إن لم یكن : (وقولھ. ًرضي هللا عنھ أمر ھبارا أن یھدي ر بن الخطابإلى البیت؛ ألن عم: أي) ویھدي: (قولھ]. ویھدي؛ إن لم یكن اشترط[
: إذا كان اشترط عند إحرامھ أن محلھ حیث حبسھ الحابس؛ فإنھ یسقط عنھ القضاء والدم، وھذا قول لبعض العلماء رحمھم هللا: أي) اشترط

بالصورة الواردة في حدیث ضباعة رضي هللا عنھا، وھي بأن االشتراط یتقید : والقول اآلخر. أن االشتراط یسري على مثل ھذه الحالة
ّالمرض؛ فإن كان اإلنسان مریضا واشترط ذلك صح اشتراطھ، وما عداھا فإنھ یبقى على األصل، وقد بینا ھذا القول، وبینا من خالفھ، ودلیل  ّ ً

ّكل منھما، وبینا الراجح في مسألة االشتراط، وأن الظاھر ھو االكتفاء بالوارد في    .صورة حدیث ضباعة رضي هللا عنھا وأرضاھاٍّ
 

 اإلحصار وما یتعلق بھ من مسائل
 

أن : ھذا یسمى باإلحصار، وصورتھ) ومن صده عدو عن البیت: (قولھ]. َّومن صده عدو عن البیت أھدى ثم حل: [قال المصنف رحمھ هللا
ل هللا صلى هللا علیھ وسلم عام الحدیبیة؛ فإنھ علیھ الصالة یرید شخص الحج ثم یحصر ویمنع من الوصول إلى البیت بعدو، كما وقع لرسو

والسالم حصره المشركون عن عمرتھ، ومنعوه من الوصول إلى البیت، واشترطوا علیھ أن یرجع من ھذا العام وأن یأتي من العام القادم؛ 
الحصر یتقید بالعدو : فمنھم من یقول:  الحصر أقوالوللعلماء في تحدید صور. فتحلل علیھ الصالة والسالم، ثم نحر ھدیھ ورجع إلى المدینة

ومنھم من . ذي القوة والغلبة والقھر، بحیث ال یستطیع الشخص الوصول إلى البیت؛ كما وقع لرسول هللا صلى هللا علیھ وسلم عام الحدیبیة
یكون  كأن یكسر، أو یصیبھ عرج، أوأن یحصر بمرض؛ : منھا: یلتحق بحصر العدو كل ما في معناه، ثم قاسوا على ذلك مسائل: یقول

ًفلو أن إنسانا نوى الحج ثم . ًمریضا ویفوتھ الوقوف بعرفة بسبب ھذا المرض الذي لم یستطع أن یدرك معھ ھذا الركن، فیأخذ حكم المحصر
ح ھذا المكان قبل یومین ال یمكن لك أن تبر: خرج، فلما صار في الطریق أصابتھ الحمى، أو كسرت یده أو رجلھ، واحتاج للعالج، وقیل لھ

أو ثالثة، ولیس بینھ وبین عرفة إال یوم واحد، ویلزمھ الطبیب العدل أو أھل الخبرة من األطباء بالبقاء، وأنھ ال یمكنھ العالج إال في ھذا 
ث لو مشى بین  بحی-كالكولیرا ونحوھا- ویدخل في حكم المحصر من أصابھ المرض المعدي . ًالموضع؛ فحینئٍذ یكون محصرا عند ھؤالء

إذا : الحجاج أھلك الناس وأضر بھم؛ فإن من حق ولي األمر أن یحجر علیھ، وقد ذكر العلماء رحمھم هللا ھذه المسألة تحت القاعدة المشھورة
علیھ كسر السفینة من الخضر : منھا: واستدلوا لذلك باألدلة الصحیحة الكثیرة. ًتعارضت مفسدتان روعي ارتكاب أخفھما دفعا ألعظمھما

من أئمة الحنفیة والمالكیة -وقد ذكر العلماء . فیجوز الحجر على ھذا الحاج ومنعھ من إتمام نسكھ: قالوا. ًالصالة والسالم دفعا لضرر أعظم
 جواز الحجر على من عنده مرض معٍد، ومنعھ من الخروج للقاء الناس، واعتبروھا من مسائل الحجر على المریض، -والشافعیة والحنابلة

یقاس على المحصور : ثم قالوا. لك أن العدوى بقول األطباء تقبل فیھا شھادتھم، وینظر إلى الغالب، فمثل ھذا یعتبر في حكم الحصروذ
بالعدو من كان عنده عذر یحول بینھ وبین بلوغ البیت؛ كذھاب النفقة، أو سرقة مالھ وھو في الطریق، ولم یستطع أن یكتري وال أن یستأجر 

ًومثلھ أیضا العاجز حسیا، وھو مثل العذر . لى قدمیھ حتى یصل إلى عرفات لیدرك الحج، فھو في حكم المحصر، ویتحللأو أن یمشي ع ً
ًالشرعي، فیكون أیضا في حكم اإلحصار، ومثلوا لذلك بالمرأة التي مات محرمھا في طریقھا للحج، أو مرض أو انكسر وال یستطیع أن یتم 

إن ھذا عذر شرعي؛ ألن المرأة : بقیت مع محرمھا فإن الحج یفوتھا، فقالوا فة قصر بینھا وبین مكة، فإذامعھا مناسك الحج، وھي على مسا
إذا توفي زوج المرأة؛ فإنھ : ًومن العجز الشرعي أیضا. ّال یجوز لھا أن تسافر بدون محرم، فینزل العجز الشرعي منزلة العجز الحسي

منھم من یرى أنھا إذا أحرمت بالحج : األول:  تبلغھا وفاة زوجھا أثناء الحج أو أثناء العمرة وجھانیلزمھا اإلحداد، وللعلماء في المرأة التي
أو بالعمرة ودخلت في النسك، ثم جاءھا الخبر، فإنھا تتم الحج والعمرة وال ترجع، وقد قضى بھذا بعض أصحاب النبي صلى هللا علیھ وسلم، 

تفتي بھ، وھو الصحیح؛ فإن المرأة إذا أحرمت بالحج أو العمرة وبلغتھا وفاة زوجھا؛ لزمھا إتمام وكانت أم المؤمنین عائشة رضي هللا عنھا 
ما ال یمكن : ما یمكن تداركھ، والثاني: الحج والعمرة، وال یعتبر ھذا بمثابة اإلحصار، وإنما تبقى في نسكھا؛ لتعارض الواجبین، األول

امضي وأتمي النسك، ثم ارجعي : یمكن تداركھ عند ازدحام الفرضین والواجبین، فنقول لھاتداركھ، فیقدم ما ال یمكن تداركھ على الذي 
ًوقد اختلف في المرض، والقول باعتباره عذرا في الحج من القوة بمكان، ویقول بھ جمع من أھل العلم، كما . واعتدي عن بعلك عدة الوفاة

وقد جعل هللا تعالى اإلحصار رحمة للعباد، فإن اإلنسان إذا حیل بینھ . على الجمیعھو موجود في مذھب الحنفیة والحنابلة وغیرھم رحمة هللا 
وبین البیت وفاتھ الحج، فإنھ ال یمكنھ أن یتداركھ، فلو أن الشرع ألزمك إذا أحصرت عن البیت أن تبقى بإحرامك حتى تحج من السنة 

اإلحرام، فال شك أن ھذا من العسر بمكان، فمن رحمة هللا تعالى أن شرع ًالقادمة، فیبقى اإلنسان محرما سنة كاملة محرمة علیھ محظورات 
َوما أْرسلناك إال رْحمة للعالمین : ھذا األمر وھو اإلحصار، فھو من دالئل یسر الشریعة، وصدق هللا عز وجل إذ یقول َ َ َ َ َ َ َِ َِ ْ ًْ َّ ِ َ إذا ] . 107:األنبیاء[َ

َّأال یتمكن اإلنسان من طریق بدیل، فلو كان لمكة : أن من شرط ھذا الحصر: نا مسألة، وھيًثبت أن الحصر بالعدو یعتبر موجبا للرخصة، فھ
إذا كان الطریق الثاني فیھ مشقة، أو : قال بعض العلماء: ٍأكثر من طریق، وحصر من طریق، وأمكنھ أن یذھب من طریق ثان ففیھ تفصیل

ًإذا وجد طریقا بدیال : وقال بعض العلماء. ر علیھ؛ فإنھ یكون في حكم المحصرأنھ یحتاج إلى نفقة أكثر من النفقة التي معھ، أو فیھ ضر ً
یلزمھ أن یسلكھ ولو كانت نفقتھ ال تكفي، ولو كانت فیھ مشقة علیھ؛ ألنھ من باب ارتكاب أخف الضررین، فإن فوات ھذه العبادة أعظم من 

ًسلم الحج بكونھ جھادا، فال یرون وجود المشقة على ھذا الوجھ موجبة المشقة الطارئة على ھذا الوجھ، وقد وصف النبي صلى هللا علیھ و
 ...... .وقولھم ألزم لألصل كما ال یخفى. للرخصة

 
 أحكام ذبح الھدي للمحصر
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: عالىیھدي ویذبح ما معھ من الھدي، كما قال ت: أي) ّأھدى ثم حل: (قولھ رحمھ هللا] ّومن صده عدو عن البیت أھدى ثم حل: [قال رحمھ هللا
ْفإْن أْحصْرتم ُ ِ ُ ِ ِفما اْستْیسر من الھدي  َ ْ َ َ َ َ َْ ِ َ أن النبي صلى هللا علیھ وسلم عام الحدیبیة نحر ھدیھ وتحلل حینما صد : ، واألصل في ذلك]196:البقرة[َ

 ھل یلزمك أن تبعث :وقد اختلف العلماء. عن عمرتھ، فأوجب هللا عز وجل الھدي بظاھر القرآن، وكذلك بسنة النبي صلى هللا علیھ وسلم
أنھ یذبح : بالھدي إلى مكة لیذبح فیھا إذا تیسر لك ذلك، أم أنك تذبحھ في الموضع الذي أحصرت فیھ؟ على وجھین مشھورین، أصحھما

 الھدي وینحره في الموضع الذي أحصر فیھ؛ ألن رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم لما أحصر عن البیت ولم یكن بینھ وبین حدود الحرم إال
 وكان یمكنھ أن یدخل ویصلي داخل حدود الحرم، ومع ذلك لم یتكلف أن -وھي التي تسمى الیوم بالشمیسي- خطوات، وذلك في الحدیبیة 

َُھم الذین كفُروا وصدوكم عن المْسجد الحرام والھدي مْعكوفا أْن ی: ینحر ھدیھ داخل حدود مكة، وهللا تعالى یقول َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ ََ ً َُّ ُْ ْ ْ ِْ ِ ِِ ِ ْ ُُّ َ َّْبلغ محلُھ َ ِ َ َ : ، فقال [25:الفتح[ُ
َّوالھدي مْعكوفا أْن یْبلغ محلُھ( ًِ َ َ َ َ َ ََ ُ َْ ُ  فدل على أنھ ال یلزم المحصر بأن یبعث -حدود الحرم: أعني- عن بلوغ محلھ، ومحلھ ھو البیت العتیق : أي) ْ

] ّفإن فقده صام عشرة أیام ثم حل: [ثم قال رحمھ هللا. هللاًھدیھ إلى الحرم، وإذا تیسر لھ بعثھ فإنھ یبعثھ، خروجا من خالف العلماء رحمھم 
من وجب علیھ دم التمتع : وقد طرد العلماء ھذا األصل في الدماء الواجبة، فقالوا. ًإن فقد ھدیھ فإنھ یصوم عشرة أیام بدال عن ھذا الدم: أي

ًب إذا لم یستطعھ اإلنسان صام بدال عنھ عشرة أیام، وعلى ھذا  أن یصوم عشرة أیام، فكل دم واج-إذا لم یجده- ودم القران، أوجب هللا علیھ 
  .إذا لم یستطع ولم یتیسر لھ الھدي فإنھ یصوم العشرة األیام؛ على ظاھر آیة البقرة؛ لشمولھا للمتمتع والمحصر: قالوا في المحصر

 
 حكم المحصور عن عرفة

 
كان قد بلغ البیت، ولكنھ صد عن عرفة؛ فإنھ یتحلل بعمرة بعد ذھاب وقت أي أنھ إذا ]. وإن صد عن عرفة تحلل بعمرة: [قال رحمھ هللا

الوقوف، فلو صد ورجا أن یتمكن من الوقوف؛ فإنھ ینتظر إلى آخر األمد الذي یتمكن معھ من الوقوف، ثم إذا خالف ظنھ وتبین أنھ ال یتمكن 
، مثلما فسخ أصحاب رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم حجھم وطلع الفجر؛ مضى إلى مكة وتحلل بالعمرة، وذلك أشبھ بفسخ الحج بعمرة

ًبعمرة، ولذلك ال یرى بعض العلماء أن ھذه الصورة من صور اإلحصار؛ ألنھ یراه فسخا للحج بعمرة، كما ھو القول عند الحنابلة رحمھم 
بعمرة، ویتحلل بالعمرة على ھذا الوجھ الذي هللا وطائفة من السلف؛ فإنھم یرون أن من منع من الوقوف بعرفة فإنھ یمكنھ أن یفسخ حجھ 

وھناك من أھل العلم . ، ولم یوجب علیھ الدم، فدل على أنھ لیس بمحصر، كما اختاره المصنف)تحلل: (وقولھ. أشار إلیھ المصنف رحمھ هللا
ًاه محصرا، فحینئٍذ ال یلزمھ دم، وإن ال أر: ًأن المصنف ال یراه محصرا، فإن قلت: فالفرق بین القولین. یتحلل بعمرة وعلیھ دم: من یقول

 .ًإنھ یعتبر في حكم المحصر؛ أخذ حكم المحصر، وكان تحللھ بالعمرة موجبا للدم؛ كما ھو قول بعض العلماء رحمھم هللا: قلت
 

 [2[ باب الفوات واإلحصار -شرح زاد المستقنع 
 

حكام المحصر بمرض أو ما في حكمھ من المسائل المعاصرة، ثم ذكر استكمل الشیخ حفظھ هللا ما بقي من أحكام الفوات واإلحصار، فذكر أ
 .أحكام المحصر بذھاب نفقتھ، وختم حدیثھ ببیان مسألة االشتراط في النسك

 
 حكم المحصر عن الحج والعمرة بمرض وما في حكمھ

 
وإن : [فیقول المصنف رحمھ هللا تعالى:  أما بعد.الحمد  رب العالمین، وصلى هللا وسلم وبارك على نبیھ األمین، وعلى آلھ وصحبھ أجمعین

ذكر المصنف رحمھ هللا مسائل الفوات واإلحصار؛ فبین حكم من فاتھ الحج، وحكم من أحصر عن الوصول إلى البیت؛ ]. أحصره مرض
ًلمرض، وكان علیھ شدیدا؛ سواء كان اإلحصار في الحج أو العمرة، ولما فرغ رحمھ هللا من بیان أحكام المحصر شرع في بیان من أصابھ ا

بحیث ال یستطیع أن یصل إلى البیت فیدرك الحج أو یأتي بالعمرة أثناء المرض، فھل یجوز لھ أن یتحلل مباشرة، فیكون حكمھ حكم 
؟ وقد  أم أنھ ینتظر حتى یبرأ من مرضھ أو یقوى على المسیر إلى البیت فیؤدي نسك الحج إن أدركھ وإال تحلل بعمرة- تقدم كما-المحصر 

ًكثر في ھذا الزمان وجود الحوادث التي تقع في الطریق، وھي في حكم المرض؛ فلو أن إنسانا أراد الحج ثم حصل لھ حادث في الطریق، 
فأصابھ كسر أو مرض في جسده، فلم یستطع أن یخرج، أو كان تحت عنایة في عالجھ، بحیث یقرر األطباء أنھ ال یخرج قبل الحج، أو أنھ 

أن من أصابھ المرض فال یحكم بكونھ : أي] ًیبقى محرما: [ن یقوم بمناسك الحج حتى فات وقت الحج، فما حكمھ؟ قال رحمھ هللاال یمكنھ أ
أن یكون شفاؤه وبرؤه قبل : الحالة األولى: ًمحصرا، وإنما یبقى بإحرامھ حتى یبرأ من المرض؛ فإذا برئ من المرض فال یخلو من حالتین

إذا كان برؤه وشفاؤه بعد : الحالة الثانیة. أن یمضي ویتم مناسك الحج: مكنھ أن یذھب ویتم مناسك حجھ، فالحكم حینئٍذالوقوف بعرفة؛ بحیث ی
فوات الوقوف بعرفة؛ فإنھ یتحلل بعمرة، ثم یلزمھ الھدي، ویكون ھذا الھدي بسبب فوات الحج، ثم یأتي بحجة من العام القادم؛ سواء كانت 

العمرة التي یأتي بھا یقصد منھا أن یتحلل من نسك الحج؛ وذلك ألن الحج قد فاتھ، فیتحلل منھ بعمرة، وألن عمر بن و. حجتھ لفرض أو لنافلة
ثم . الخطاب رضي هللا عنھ أمر من فاتھ الحج أن یتحلل منھ بعمرة، وألن النبي صلى هللا علیھ وسلم أمر الصحابة أن یفسخوا حجھم بعمرة

وكان من األعذار . ًعلیھ كذلك الحج من قابل؛ فھو في حكم من كان معذورا بالمرض وفاتھ الحج لعذر آخرعلیھ أن یھدي لفوات الحج، و
أن یظن الحاج أن الوقوف بعرفة یوم السبت، ویكون الوقوف یوم الجمعة، فیأتي إلى عرفة یوم السبت وقد فرغ الناس من : ًالمشھورة قدیما

ئٍذ یكون في حكم المریض، فیمضي إلى البیت ویطوف ویسعى ویتحلل بعمرة، ثم علیھ الھدي الوقوف، وال یمكنھ أن یدرك الوقوف، فحین
من نام عن الوقوف بعرفة؛ كرجل مشى إلى عرفات، ثم قبل أن یصل إلیھا وبسبب اإلجھاد والتعب أراد : ًوفي حكمھ أیضا. والحج من قابل

ًنئٍذ یكون حكمھ حكم المریض أیضا، فیبقى محرما، ثم یمضي إلى البیت ویأتي أن ینام، فنام حتى ذھب وقت الوقوف، ولم یمكنھ إدراكھ، فحی ً
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یا أمیر : بعمرة كاملة یتحلل بھا من الحج؛ ألن الحج قد فاتھ، وقد قضى عمر بن الخطاب رضي هللا عنھ بذلك لما جاءه ھبار بن األسود فقال
- ابق كما أنت : ( فقال لھ عمر بن الخطاب رضي هللا عنھ- اء فیھ یوم النحروكان الیوم الذي ج- إني كنت أظن أن الیوم یوم عرفة ! المؤمنین

في ھذا دلیل على أنھ لما أحرم بالحج : قال العلماء).  ثم ائت البیت وطف واسع، وتحلل بعمرة، ثم اھد وعلیك الحج من قابل- بإحرامك: أي
ًادمة وھو محرم، فلو أن إنسانا أحرم بحج، ومرض أو أصابھ عذر ولم فإنھ یفسخ ھذا الحج بالعمرة؛ ألنھ ال یمكنھ أن یصبر إلى السنة الق

ًألنھ سیبقى مجتنبا لمحظورات اإلحرام  ابق بإحرامك إلى العام القادم؛ فإن ھذا فیھ حرج ومشقة عظیمة؛: یمكنھ أن یدرك عرفة، فقلنا لھ
: لفتوى عن الخلیفة الراشد عمر بن الخطاب رضي هللا عنھومضت ا. ًوممتنعا عنھا شأنھ شأن المحرم، فلذلك خفف هللا عز وجل عن عباده

 أنھ انتزع ھذه الفتوى من فسخ النبي - الذي أمرنا باتباع سنتھ- بأنھ یتحلل بعمرة، وھذه الفتوى لھا أصل شرعي؛ فمن فقھ أمیر المؤمنین 
ینصرف من حجھ إلى عمرتھ؛ كأنھ فسخ، ال : قالواصلى هللا علیھ وسلم حج أصحابھ بعمرة، فأمر من لم یسق الھدي أن یتحلل بعمرة، ولذلك 

، ھذا القول الذي اختاره المصنف )ومن أحصر بمرض: (وقولھ رحمھ هللا. أنھ حقیقة قد فسخ حجھ بعمرة، بدلیل لزوم القضاء علیھ من قابل
، ولكن ً)بقي محرما: (ال رحمھ هللاًھو مذھب جمھور العلماء، وھذا المذھب یقوم على أن المرض ال یعتبر اإلنسان فیھ محصرا، ولذلك ق

أن یتحلل في مكانھ، ویھدي : وحینئٍذ فحكم المحصر بالمرض. إن من أحصر بالمرض فحكمھ حكم المحصر: اإلمام أبا حنیفة رحمھ هللا قال
إن : ال الجمھوروق. إن كان معھ الھدي، وإذا لم یكن معھ الھدي صام، ثم یكون حكمھ حكم من أحصر بالعدو ونحوه كما تقدم تفصیلھ

ِفإذا أمنتم فمْن تمتع بالُعْمرة إلى الحجِّ فما اْستْیسر من الھدي :  لقولھ تعالى-كما تقدم- اإلحصار یتقید بالحصر بالعدو  ْ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َْ ْ ِْ ِ َِ َ َ َ ََ َِّ ِ ِْ ُ َ ، فجعل هللا ] 196:البقرة[َ
ًسبحانھ وتعالى األمن مرتبا على الحصر؛ فدل على أن اإلحصار لیس مطلقا ، وإنما ھو مختص بالحصر بالعدو، على التفصیل الذي تقدم ً

ًفإذا كان الشخص قد أصیب بمرض، ثم انتھى بھ ھذا المرض إلى الموت؛ فإنھ یكون محرما عند الجمھور، ) ًبقي محرما: (وقولھ. بیانھ
ً في مسألة موت الدماغ، كأن ینقلب مثال في -ننسأل هللا السالمة والعافیة لنا ولكم ولجمیع المسلمی- وحكمھ حكم المحرم عندھم، كما یحدث 

حادث، أو تأتیھ ضربة في رأسھ، ویصبح في عداد الموتى، ثم ینتھي بھ األمر إلى الموت، أو یصاب بمرض یؤدي بھ إلى الوفاة، فللعلماء 
نھ یأخذ حكم المحصر ویتحلل، أما إذا إن المریض یعتبر في حكم المحصر، فحینئٍذ ال إشكال في أ: فمنھم من قال: رحمھم هللا تفصیل في ھذا

ًإن المریض ال یأخذ حكم المحصر، وإنما یبقى بإحرامھ، ونحكم بكونھ محرما، فإنھ إذا مات یعامل معاملة المیت الذي وقصتھ دابتھ، : قلنا
اغسلوه بماء : (لصالة والسالمكما ثبت ذلك في الصحیحین من حدیث ابن عباس ، فیغسل ویكفن وال یطیب، ویأخذ حكم المحرم؛ لقولھ علیھ ا

إذا أصیب بمرض ینتھي بھ إلى : ومنھم من قال. ، فیأخذ حكم المحرمً)وسدر، وكفنوه في ثوبیھ، وال تغطوا رأسھ؛ فإنھ یبعث یوم القیامة ملبیا
. لیھ دم الفوات في ھذه الحالةالوفاة، وتوفي بعد الوقوف بعرفة؛ فحینئٍذ إذا تأملت حالھ، وجدت أن الحج قد فاتھ، فبعض العلماء یرى أن ع

، ثم (اغسلوه بماء وسدر، وكفنوه في ثوبیھ: (ال یجب علیھ شيء، وإنما یغسل ویكفن؛ ألن النبي صلى هللا علیھ وسلم قال: وقال بعض العلماء
ًلم یأمر أھلھ بإتمام الحج عنھ وال بقضائھ، وإنما أعطاه حكما خاصا، فمن ھنا استثنوه من األصل الذي ذكرن  ...... .اهً

 
 حكم المحصر بذھاب نفقتھ

 
أن یسرق مالھ، أو تذھب نفقتھ، : منھا: ھذا نوع آخر من أنواع الحصر، وذھاب النفقة یأتي على صور]. أو ذھاب نفقة: [قال رحمھ هللا

ھ قبل أن یصل إلى مكة وقبل أن یكون ظنھ أن الحج یكفي لھ ألف لایر، ثم طرأت لھ أمور تستلزم منھ النفقة، فأنفق حتى ذھبت نفقت: بمعنى
ًلو أن إنسانا عادتھ أن یكفیھ لحجھ ألف لایر، فلما مضى في طریقھ تعطلت سیارتھ واحتاج أن ینفق علیھا، فأنفق : مثال ذلك. أن یقف بعرفة

ًإن كان قادرا : تھ فیھ تفصیلثالثة أرباع النفقة أو جلھا إلصالح سیارتھ من أجل أن یصل علیھا، ولكنھ لم یتیسر لھ ذلك، فھذا الذي ذھبت نفق
ًملیئا في بلده وأمكنھ أن یستدین ویتم حجھ، لزمھ ذلك؛ ألن ما ال یتم الواجب إال بھ فھو واجب، فإن هللا قد أوجب علیھ إتمام الحج، فقال 

ِوأتموا الحج والُعْمرة  : سبحانھ َِّ َ َ َ َ َْ َّْ ُّ ِ ھ أن یتم الحج دون حرج علیھ وذلك باالستدانة؛ فإنھ یتم ، فلما ألزمھ هللا بإتمام الحج وأمكن] 196:البقرة[َ
وأما إذا كان ھذا الشخص ال یجد المال، وأمكنھ أن . بشرط أن ال یقع في حرج ومھانة ومذلة ال تلیق بمثلھ: حجھ ویستدین، قال بعض العلماء

جب على الراكب، بشرط أن یطیق المشي؛ ألن هللا إن الراجل یجب علیھ الحج كما ی: یمشي على قدمیھ حتى یبلغ مكة، فقال بعض العلماء
ًوأذْن في الناس بالحجِّ یأتوك رجاال : سبحانھ وتعالى قال َ َ َ َ َِ ُ ْ ْ ِ ِ َّ ِ ِّ َوأذْن في الناس بالحجِّ : ، فذكر الراجل فیمن یأتي بالحج، وقولھ]27:الحج[َ َْ ِ ِ َّ ِ ِّ َ

، فھذا الذي فرضھ هللا من )إن هللا كتب علیكم الحج فحجوا! یھا الناسأ: (على سبیل الوجوب، ولذلك قال صلى هللا علیھ وسلم] 27:الحج[
المشي، ولم یكن فیھ حرج؛ فإنھ یلزمھ أن یمضي ویتم  فإن أطاق: ، فقدم الراجل على الراكب، قالوا)ًرجاال: (إتیان بیتھ والحج إلیھ قال هللا فیھ

قى بإحرامھ، فإذا تیسر لھ من ینجده ویتفضل علیھ، وأمكنھ أن یذھب ویدرك الحج، أما لو لم یستطع المشي، ولم یمكنھ أن یستدین؛ فإنھ یب
الحج، فال إشكال في ذلك، وأما إذا حبس ولم یمكنھ أن یدرك الحج حتى ذھب یوم عرفة، فحینئٍذ یبقى بإحرامھ حتى لو رجع إلى بلده لیأخذ 

إما أن یمكنھ أن : من ذھبت عنھ النفقة یفصل فیھ بھذا التفصیل: ًإذا. النفقة ثم یأتي بعمرة یتحلل بھا من حجھ، وحكمھ حكم من فاتھ الحج
یستدین وال یقع في حرج، وذلك بأن یستطیع سداد ذلك الدین دون حصول الحرج علیھ فیلزمھ ذلك؛ ألن ما ال یتم الواجب إال بھ فھو واجب، 

لحج؛ فیلزمھ المشي إلى مكة وإتیان المشاعر، وإما أن ال یمكنھ وإما أن ال یمكنھ أن یستدین، ویمكنھ أن یمشي ویطیق المشي ویدرك بمشیھ ا
ولو عاد إلى بلده لكي یأخذ النفقة التي یبلغ  ًالمشي وال یمكنھ االستدانة، وال یتیسر لھ أحد یأخذه معھ حتى فاتھ الحج؛ فإنھ یبقى محرما، حتى

 ...... .بھا، ثم یتحلل بعمرة، وعلیھ الدم والحج من قابل
 

  في الحج والعمرةاالشتراط
 

االشتراط في الحج سبق بیانھ، وأنھ قد ثبت بھ الدلیل في حدیث ضباعة رضي هللا عنھا ]. ًبقي محرما إن لم یكن اشترط: [قال رحمھ هللا
هللا علیھ  فقال صلى -یغالبھ: مریضة؛ ألن المریض یشتكي ما بھ؛ أي: أي-إني أرید الحج وأنا شاكیة ! یا رسول هللا: (وأرضاھا حین قالت
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في : ، قال العلماء) إن حبسني حابس فمحلي حیث حبستني، فإن لك على ربك ما اشترطت:  واشترطي-ادخلي في النسك: أي- أھلي : وسلم
. ًأنھ یشرع االشتراط في الحج إذا كان اإلنسان مریضا؛ ألن النبي صلى هللا علیھ وسلم أمرھا بھ: المسألة األولى: ھذا دلیل على مسائل

أن العمرة تأخذ حكم الحج؛ ألن العمرة ھي الحج األصغر، والنبي صلى هللا علیھ وسلم قد أمرھا بذلك، ومن المعلوم أن الحج : ألة الثانیةالمس
وھي - أن المرأة : المسألة الثالثة. ًقرانا، فدل على استواء الحكم في الحج والعمرة، ولیس ھذا من خصوصیات الحج ًقد یكون تمتعا وقد یكون

ًیختص الحكم بمن كان مریضا قبل الحج، كأْن لما أصیب بالمرض وألزم نفسھ بالحج، تحمل :  كانت مریضة، فقال بعض العلماء-اعة ضب
الحكم عام، سواء كان بھ : وقال بعض العلماء. خفف عنھ من ھذا الوجھ: المشقة؛ فخفف عنھ الشرع؛ ألنھ التزم بما ال یلزمھ، ولذلك قالوا

لمرض، أو لم یكن بھ مرض لكن اشترط ھكذا وھو صحیح، وھذا ال یخلو من نظر؛ ألن رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم المرض، أو خاف ا
ّأفتى ضباعة بھذا وھي بالمدینة قبل أن تھل، ثم لما بلغ المیقات لم یأمر الصحابة أن یشترطوا ولم یشترط في إحرامھ، فدل ذلك على أن ھذا 

أن ما خرج عن األصل یتقید بصورة :  حكم ضباعة وصورتھ صورة ضباعة ؛ ألن القاعدة في األصولالحكم یكون في حق من كان في
فتارة یشترط إن حبسھ الحابس أن : ذكرھا العلماء رحمھم هللا وعلى ھذا فلو اشترط أن محلھ حیث حبس، فإنھ ال یخلو من أحوال. النص

ر؛ فإن كان قد ألزم نفسھ أن تحللھ یكون بالھدي؛ فحینئٍذ یتحلل بھدیھ، كما اختاره یھدي ویتحلل، فیلزم نفسھ اإلھداء، ویكون في حكم المحص
أن النبي صلى هللا علیھ وسلم : جمع من العلماء، وھو مذھب الشافعیة وبعض أصحاب اإلمام أحمد رحمة هللا على الجمیع، والدلیل على ھذا

ً یتحلل بالدم كالمحصر؛ وذلك لطلب الفضیلة واألجر، وتشبھا بالمحصر، ، وقد اشترط على نفسھ أن) إن لك على ربك ما اشترطت: (قال
إن : أما لو أنھ قال. ال بأس، وحینئٍذ یكون تحللھ بالخروج من النسك مباشرة، ویلزمھ أن یھدي؛ ألنھ التزم ذلك، فكان في حكم من نذر: فقالوا

ن یصعب علیھ المرض ویشق علیھ الذھاب، ولیس لھ التحلل بمجرد حبسني حابس فمحلي حیث حبستني، دون أن یقید؛ فإنھ یتحلل بمجرد أ
بحیث ال یمكنھ أن یتم، أما لو كان  ًیتقید ھذا بأن یكون المرض شدیدا: إن حسبني حابس، فقال العلماء: المرض، وذلك أنھ قید نفسھ فقال

ا أمرھا النبي صلى هللا علیھ وسلم أن تشترط إذا ضاق ًالمرض خفیفا ویمكنھ اإلتمام، فإنھ لیس بحابس ذي بال؛ ألن ضباعة رضي هللا عنھ
إما أن یشترط : واالشتراط ال یخلو من ثالثة أحوال. أنھا ال تحتبس إال إذا اشتد علیھا المرض وضاق بھا الحال: علیھا األمر، وھذا یفھم منھ

ًإن وقع الشرط قبل اإلھالل، وكان الفاصل مؤثرا، : األولىالحالة . ًقبل أن یھل، وإما أن یشترط مقارنا إلھاللھ، وإما أن یشترط بعد إھاللھ
لو أنھ خرج من المدینة إلى میقات ذي الحلیفة، وبین المدینة وبین المیقات ما ال یقل عن عشرة كیلو مترات، فقال : مثال ذلك. سقط اعتباره

انقطع بوجود الفاصل المؤثر من المسافة  ثم مضى و- وھو مریض-أشترط إن حبسني حابس فمحلي حیث حبسني الحابس : في المدینة
والزمن، ثم بعد ذلك لبى بحجھ أو بعمرتھ، فإن ھذا الفاصل مؤثر، ویسقط االشتراط األول ما لم یكن قد اشترط أثناء اإلحرام، فال بد في 

ًاالشتراط أن یكون مصاحبا لإلحرام أو قریبا منھ ًلبیك حجا أو لبیك عمرة، ثم :  بأن یقولأن یصحب االشتراط اإلحرام، وذلك: الحالة الثانیة. ً
یشترط، فحینئٍذ ال إشكال فیھ، وھو صورة النص، كما جاء في روایة أبي داود وغیره من أصحاب السنن، وفیھ ذكر التلبیة مع االشتراط، 

أن یھل ویدخل في النسك، وبعد : الثةالحالة الث. إنھ مؤثر: وھذا باإلجماع عند من یقول باعتبار االشتراط، وھم الشافعیة والحنابلة، یقولون
، فالمشترط یتحلل )إال أن یكون قد اشتراط: (وقولھ. ّتمام اإلھالل یشترط، فحینئٍذ یلغى اشتراطھ، ویلزم بما یلزم بھ من أھل بدون اشتراط

 ...... .ّمباشرة وال یلزمھ دم، ولیس علیھ شيء إذا ضاق بھ المرض وأضر بھ
 

 األسئلة
...... 

 ى علیھ إذا أحضر إلى عرفة ولم یفق إال بعد الوقوفحكم المغم
 

ًامرأة أغمي علیھا إلى ما بعد الوقوف بعرفة، إال أن أھلھا حملوھا وھي مغمى علیھا إلى عرفة، وبعدما أفاقت أكملت شعائر حجھا، : السؤال
مكلف، أو غیر مكلف؟ فبعض العلماء یرى أن ھل المغمى علیھ : ھذه المسألة تنبني على مسألة: فھل حجھا صحیح، أثابكم هللا؟ الجواب

المغمى علیھ كالنائم، وفي ھذه الحالة ال یسقط عنھ التكلیف إال في ضمانات النائم ووجود اإلخالالت بالتروكات، أما مسألة صحة العبادة 
أن المغمى : كالجنون؛ والسبب في ھذااإلغماء : وقال بعض العلماء. واعتبار العبادة فیرون أنھا تأخذ حكم المكلف وال تأخذ حكم المجنون

وأما إذا . إن المجنون ال یصح حجھ: فإذا شبھ بالمجنون فإن ھذا یوجب فساد الحج عند من یقول. علیھ فیھ شبھ من الجنون، وشبھ من النوم
الجسد حتى ولو كان اإلنسان شبھ بالنائم فإنھ یصح حجھ خاصة على القول الذي ال یرى النیة للوقوف، وإنما یرى أن الركن یتحقق بوجود 

ًلو حمل وھو نائم أو مغمى علیھ، فھي مسألة فیھا الخالف على ھذا الوجھ، وأنا كثیرا ما أتوقف في مسائل اإلغماء؛ سواء من : ًنائما، فقالوا
. ان، وأتوقف عن الترجیحإن القول باإلجزاء من القوة بمك: ًجھة العبادة وقضاء الصلوات إذا أغمي علیھ شھورا أو سنوات، ولكنني أقول

  .وهللا تعالى أعلم
 

 الحكم فیما إذا حاضت المرأة قبل التحلل من العمرة
 

قمت بأداء عمرة عن أبي رحمھ هللا، وبعد االنتھاء منھا نسیت أن أتحلل من إحرامي، وبعد عدة ساعات جاءني الحیض، وفي خالل : السؤال
َّوأنا ناسیة أني محرمة، ولم أتذكر إال بعد مجيء الحیض، فھل علي دم، أم ماذا أفعل، ھذه الساعات حدث مني بعض المحظورات، كل ھذا 

أما بالنسبة العتمارك وأدائك النسك عن والدك فأسأل هللا أن یثیبك علیھ؛ ألن ھذا من البر، وإذا توفي الوالد أو الوالدة ولم : أثابكم هللا؟ الجواب
: أما المسألة الثانیة.  من أبلغ البر وأحسنھ، فأسأل هللا أن یحسن إلیك كما أحسنت إلى والدك بھذا البریحجا ولم یعتمرا وحج عنھما الولد، فھذا

وھي وقوع الدم بعد انتھاء العمرة وقبل التحلل؛ فإن العمرة صحیحة، وال یضر ورود الدم بعد الطواف، فإذا ورد الدم على المرأة بعد تمام 
: ن أثناء السعي؛ ألن السعي ال تشترط لھ الطھارة، ولذلك قال صلى هللا علیھ وسلم ألم المؤمنین لما حاضتطوافھا فإنھ ال یؤثر، حتى ولو كا
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، فحظر علیھا الطواف بالبیت، ومن ھنا إذا وقع حیضھا بعد تمام الطواف بالبیت )اصنعي ما یصنع الحاج، غیر أن ال تطوفي بالبیت(
أن تكون محظورات : الحالة األولى: ًالمحظورات نسیانا؛ فال تخلو المحظورات من حالتینوأما بالنسبة لوقوع . صحت عمرتھا وأجزأتھا

 فھذه المحظورات -إزالة الغطاء- یمكن التدارك فیھا؛ كالطیب، فإنھ یمكن غسلھ، وتغطیھ الوجھ في غیر وجود األجانب، فإنھ یمكن إزالتھ 
إذا كان المحظور مما ال یمكن التدارك فیھ؛ كتقلیم : الحالة الثانیة. حظور عند الذكرِالتي یمكن تالفیھا ال شيء علیك بالنسیان إذا أزلت الم

األظفار، وقص الشعر؛ فإنھ تلزم فیھ الفدیة، فالعمد فیھ والنسیان سواء، إال أن النسیان یسقط اإلثم دون العمد، فتلزمك فیھ الكفارة أو الفدیة، 
وأما بالنسبة لتحللك بعد فھو تحلل صحیح؛ لكن من أھل العلم من یشترط في . بل التحللوعلیھ فینظر في ھذا المحظور الذي وقع منك ق

ًالتحلل وقوعھ في الحرم، فإذا حصل التحلل خارجا عن حرم مكة فإنھ یرى فیھ الدم؛ لفوات التوقیت المعتبر من الشرع، كما ھو قول طائفة 
  .موهللا تعالى أعل. من أصحاب اإلمام أبي حنیفة رحمھ هللا

 
 [1[ باب الھدي واألضحیة والعقیقة -شرح زاد المستقنع 

 
الھدي واألضحیة والعقیقة دماء مشروعة، تختلف في بعض أحكامھا عن بعض وتتفق في البعض اآلخر، وكلھا جاءت بھ األدلة الشرعیة 

 . وكلھا مبینة واضحة فیما ذكره الشیخالدالة على وجوبھا أو على استحبابھا، وھناك عیوب إذا وجدت في الذبیحة منعت من إجزائھا،
 

 أحكام الھدي واألضحیة والعقیقة
 

 ...... .[باب الھدي واألضحیة والعقیقة: [قال المصنف رحمھ هللا
 

 تعریف الھدي
 

إلى البیت بأنھ مأخوذ من الھدیة، وھو ما یھدى إلى البیت الحرام، وهللا سبحانھ وتعالى وصف ما یساق : الھدي) باب الھدي: (قولھ رحمھ هللا
ِھدیا بالغ الكْعبة : ًھدیا، فقال سبحانھ وتعالى َِ َ ََ ْ َ ً   .[95:المائدة[ْ

 
 أقسام الھدي

 
ًالھدي یكون واجبا ویكون مندوبا؛ فأما الواجب فإنھ یكون في جزاء ما قتل من النعم وھو محرم، كأن یقتل بقر الوحش فیھدي إلى البیت : ً

 : وأما غیر الواجب، فھو في حكم الھدي الواجب؛ كأن ینذر ویقول. عامة فیھدي إلى البیت ناقة، ونحو ذلكبقرة من بھیمة األنعام، أو یقتل ن
ًأن یقید الھدي ویبین نوعھ، وحینئٍذ یكون الھدي مقیدا بما ذكر، : الحالة األولى: َّعلي أن أھدي إلى البیت، فإذا نذر فال یخلو نذره من أحوال

ًأھدي إلى البیت شاة، أو جذعا من الضأن، أو ثنیا من المعز، أو تبیعا، أو مسنة، أو نحو ذلك، فإذا عین وحدد فإنھ َّ علي أن : كأن یقول ً ً
من أطلق في ھدیھ : فإذا أطلق فقد بعض العلماء. َّ علي أن أھدي إلى البیت: أن یطلق فیقول: الحالة الثانیة. یلزمھ ما التزم بھ من التحدید

 أن أھدي إلى البیت؛ فإنھ ال یجزیھ إال ما یجزي أقل دم واجب، وذلك ھو الثني من المعز، أو الجذع من الضأن، فإذا أرسل َّ علي: وقال
ًجذعا من الضأن أو ثنیا من المعز أجزأه، وال یجزي ما كان دون ذلك یجزیھ أقل شيء، ولو أھدى إلى البیت بیضة، أو : وقال بعض العلماء. ً

من راح في الساعة األولى فكأنما أھدى بدنة، ومن راح في : (ر؛ والدلیل على ذلك أن النبي صلى هللا علیھ وسلم قالًصاعا من تمر أو ب
، والروایة )كأنما أھدى بیضة: (إلى آخر الحدیث، وفیھ..) ًالساعة الثانیة فكأنما أھدى بقرة، ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما أھدى كبشا 

ًوعلى ھذا فإنھ یجزیھ أقل ما یصدق علیھ أنھ ھدیة، حتى ولو كان یسیرا من الطعام فإنھ یجزیھ وال شيء : ، قالوا)ربكأنما ق: (في الصحیح
ِھدیا بالغ الكْعبة : وإن كان القول األول أقوى وأرجح إن شاء هللا تعالى؛ ألن هللا تعالى قال. علیھ َِ َ ََ ْ َ ً ٌفجزاء : ، وخصص ذلك بقولھ]95:المائدة[ْ َ ََ
ْمثُل ِ ما قتل من النعم ِ َ َ َ ََّ ِ َ ، فخص الھدي ببھیمة األنعام، وعلى ھذا فإنھ ال یجزیھ إال ما یجزي في الدماء الواجبة على التفصیل الذي ] 95:المائدة[َ

 .ذكرناه
 

 حكم الھدي
 

نسان بإبلھ أو بقره أو غنمھ؛ فتذبح أن یبعث اإل: والمراد بھدیة البیت. وكان الھدي سنة قدیمة، وكانوا في الجاھلیة یھدون إلى البیت الحرام
في مكة وتكون طعمة للفقراء، وكانت العرب في جاھلیتھا الجھالء وضاللتھا العمیاء إذا رأوا ھذا النوع من بھیمة األنعام ال یتعرضون لھ؛ 

ْال تحلوا شعائر هللا وال الشْھر ال: ًتعظیما لحرمة ھذا البیت، ولذلك قال هللا تعالى َ َ َ ََّ ِ َّ ِ َِ ُّ ِحرام وال الھدي وال القالئَد ُ َ ْ َْ َ َ َ َ َْ ، فوصف هللا عز ] 2:المائدة[َ
وجل ما یھدى إلى البیت بأنھ من شعائر هللا، وشعائر هللا كل ما أشعر هللا بتعظیمھ، ومن ذلك ما یھدى إلى بیت هللا عز وجل، وقد أھدى 

بیت، وھذه السنة أضاعھا كثیر من الناس إال من رحم هللا، حتى إنھا رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم، وأجمعت األمة على مشروعیة الھدي لل
تكاد تكون غریبة في ھذا الزمن، ویسن لإلنسان ویشرع لھ أن یبعث إلى البیت ویھدي إلیھ؛ ألن رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم بعث إلى 

  .ًعنھ وعلیا لینادي في الناسمكة وأھدى إلى البیت في حجتھ التي تخلف عنھا حینما بعث أبا بكر رضي هللا 
 

 تعریف األضحیة
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أنھا تذبح في ضحى یوم النحر، وھذا : األضحیة واحدة األضاحي، وھي مأخوذة من الضحى؛ والسبب في ذلك). واألضحیة: (قال رحمھ هللا

صالة االستسقاء، : حیة، ویقال بالسببأض: ًمن باب تسمیة الشيء بزمانھ؛ ألن الشيء یسمى بزمانھ ویسمى بسببھ وبوقتھ، فیقال مثال بالزمان
. من باب إضافة الشيء إلى سببھ؛ ألن صالة االستسقاء سببھا القحط وطلب السقیا، وصالة الكسوف سببھا كسوف الشمس وخسوف القمر

رعیتھا، ففي الحدیث واألضحیة سنة من سنن المرسلین، ولذلك ندب النبي صلى هللا علیھ وسلم إلیھا بقولھ وبفعلھ، وأجمع المسلمون على ش
  .(من ذبح قبل الصالة فلیذبح أخرى مكانھا، ومن لم یذبح فلیذبح باسم هللا: (الصحیح عنھ علیھ الصالة والسالم أنھ قال في خطبتھ یوم النحر

 
 حكم األضحیة

 
: قال بعض العلماء: لقول األولا: ھل ھي واجبة، أو لیست بواجبة؟ وذلك على قولین مشھورین: وقد اختلف العلماء رحمھم هللا في حكمھا

، فألزمھ ) من ذبح قبل الصالة فلیذبح أخرى مكانھا، ومن لم یذبح فلیذبح باسم هللا: (األضحیة واجبة؛ ألن النبي صلى هللا علیھ وسلم قال
، وھو حدیث ) النامن وجد سعة ولم یضح فال یقربن مص: (وألن النبي صلى هللا علیھ وسلم قال. بالقضاء، فدل على وجوبھا ولزومھا

إن النبي صلى هللا علیھ وسلم ضحى، وضحى من بعده : وكذلك قالوا. مختلف في إسناده، وإن كان العمل عند جمع من المحدثین على ضعفھ
ل ھ: ولما سئل عبد هللا بن عمر رضي هللا عنھما. الخلفاء الراشدون، ولم یؤثر عن واحد منھم أنھ ترك األضحیة، ولذلك ُحكم بوجوبھا

إنما أسألك أھي ! یا أبا عبد الرحمن : ضحى رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم وضحى المسلمون، فقال لھ السائل: (األضحیة واجبة؟ قال
كیف تتركھا وھي بھذه المثابة؟ ولم یرخص : ، أي)ضحى رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم وضحى المسلمون! أتعقل: واجبة؟ فرد علیھ بقولھ

قال جمھور العلماء بعدم وجوب األضحیة؛ ألن النبي صلى هللا علیھ : القول الثاني. ا، وھذا یؤكد القول بوجوبھا ولزومھاللرجل في تركھ
عمن لم یضح : (بأن ھذا الحدیث یحتمل: ، وأجیب)اللھم ھذا عمن لم یضح من أمة محمد: ضحى بكبشین أملحین، وقال في أحدھما: (وسلم

إذا تطرق إلى الدلیل االحتمال بطل بھ : عمن لم یضح وھو مختار، ولذلك قالوا: یحتمل أن یكون المراد بھًجبرا لنقصھ، و) من أمة محمد
ًوأینا ما كان فال ینبغي للمسلم أن یفرط في ھذا الخیر العظیم والثواب الكبیر؛ فیترك ھدي رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم وعنده . االستدالل

ن األضحیة على من قدر علیھا ووجد السعة لكي یضحي، وینبغي للمسلم أن یحرص على وجود ھذه السنة وإنما تكو. القدرة على األضحیة
في بیتھ یوم النحر، ولیس بالمستحب أن یترك ھدي رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم ویخلو بیتھ من ھذه الشعیرة، ولذلك ما زال المسلمون 

: أستحب للحاج أن یترك أضحیتھ في بیتھ، ولما سئل عن ذلك قال: ان بعض العلماء یقولیجدون ھذه األضحیة في بیوتھم یوم النحر، حتى ك
. ألن صغار المسلمین إذا ألفوا ھذه السنة في بیوتھم اعتادوھا ونشئوا علیھا، ولكنھ إذا اعتاد الحج وضحى في حجھ؛ خال بیتھ عن ھذه السنة

ن یتفضل باألضحیة ویتصدق بھا في غیر بلده، فإنھ یضحي عن نفسھ في بیتھ، ثم وقد استحب بعض مشایخنا رحمة هللا علیھم أن من أراد أ
ًإذا أراد أن یتصدق في خارج بالده أو خارج مدینتھ، فإنھ یجعل ذلك فضال عن أضحیتھ في بیتھ، وال یجعل أضحیة بیتھ صدقة خارجة عن 

ى ھذه السنة وعلى ھذه الشعیرة، فال تخلو منھا بیوت المسلمین، خاصة في أن ینشأ أبناء المسلمین وبناتھم عل: بیتھ وبلده؛ والسبب في ھذا كلھ
ھذا الیوم، ولذلك فإن عید األضحى یتمیز باألضحیة، وقد سمي الیوم یوم النحر وعید األضحى لوجود ھذه الشعیرة العظیمة التي ال ینبغي 

وسلم، واعتنى العلماء والفقھاء رحمھم هللا ببیانھا؛ فناسب أن واألضحیة لھا سنن وآداب وردت عن النبي صلى هللا علیھ . التفریط فیھا
وھو أن الھدي یكون في الغالب في یوم النحر، ومتصل بالحج، فلما فرغ رحمھ هللا من : یذكرھا المصنف بعد الھدي؛ والسبب في ھذا واضح

 یتكلم عن أحكام الھدي، وأن یبین ما الذي یجزي وما  ناسب أن-وفي الفوات واإلحصار الدم الواجب-أحكام الحج وأحكام الفوات واإلحصار 
الذي ال یجزي في الھدي، ثم أتبع ذلك باألضحیة؛ الشتراك الكل في الزمان، وأتبعھ بالعقیقة؛ لوجود المناسبة من جھة تفصیل أحكام الدم في 

  .ٍكل
 

 أحكام العقیقة
 

شعر المولود، فلما : ت بذلك؛ ألن المولود یحلق شعره وتذبح عقیقتھ، والعقیقةوھي ما یعق بھ عن المولود، ووصف]. والعقیقة: [قال رحمھ هللا
ًعقیقة، والعقیقة تعتبر أیضا من سنن النبي صلى هللا علیھ وسلم الثابتة عنھ، فقد عق عن : وجد الحلق لھذا الشعر وصفت بذلك وقیل لھا

ألمة، وفیھا نوع شكر  عز وجل على نعمة الولد، وأن هللا سبحانھ ًالحسن والحسین، وعق عن ولده صلوات هللا وسالمھ علیھ، تشریعا ل
وتعالى لم یقطع عن اإلنسان الذریة، وفیھا تضمن إثبات أنساب الناس، فإن الناس یعرفون األنساب عن طریق العقیقة؛ إذ تذبح العقیقة 

بھ، ولكن إذا خال ھذا االجتماع فإن الناس یتكاثرون ویتوالدون أذكر أم أنثى؟ فیثبت لإلنسان نس: ما ھذا المولد: ویدعى لھا الناس، فیسألون
والعیاذ -كما أن فیھا ھذا المعنى العظیم الذي یشعر بالتفرقة بین السفاح والنكاح، فإن السفاح والزنا . وال تعرف أنسابھم، وال تحفظ الذریة

:  ولكن النكاح یشھر في ابتدائھ، كما قال صلى هللا علیھ وسلم-والعافیةنسأل هللا السالمة -  تكون والدتھ خفیة، وھي عار على من بلي بھ -با
، وكذلك جعل العقیقة عند وجود أثر النكاح من الولد، كل ذلك لیفرق بین ما )أولم ولو بشاة: (لـعبد الرحمن بن عوف رضي هللا عنھ وأرضاه

سأذكر لك في ھذا : ، كأنھ یقول)باب الھدي واألضحیة والعقیقة: (وقول رحمھ هللا. شرع هللا من النكاح وبین ما حرمھ من الزنا والسفاح
  .الموضع جملة من األحكام والمسائل المتعلقة بالھدي واألضحیة والعقیقة

 
 أفضل الذبائح

 
ًھو األعظم ثوابا واألكثر أجرا، والتفضیل إنما یكون ب: األفضل]. أفضلھا إبل، ثم بقر، ثم غنم: [قال المصنف رحمھ هللا دلیل الشرع، فال ً
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ْتفُضل عبادة على عبادة وال طاعة على طاعة إال بدلیل من الكتاب أو السنة أو إجماع األمة، ولیس التفضیل بمحض الھوى واختیار اإلنسان  َ
 طاعة على وحبھ، وإنما ھو من شرع هللا عز وجل، ولذلك یتوقف في الفضائل، وال یحكم بھا إال بدلیل، ولیس ألحد أن یحكم ویجزم بتفضیل

طاعة وقربة على أخرى إال بدلیل من الشرع، وعلى ھذا ابتدأ المصنف رحمھ هللا ببیان أفضل الھدي وأفضل األضحیة وأفضل ما یعق بھ، 
بھا على َّأن هللا سبحانھ وتعالى امتن : والدلیل على تفضیل اإلبل) أفضلھا إبل: (قال. والضمیر عائد إلى ھذه الثالث) أفضلھا: (فقال رحمھ هللا

ِوالُبدن جعلناھا لكم مْن شعائر هللا : عباده، فقال سبحانھ َّ ِ ِ َِ َ َ َ َ ََ َْ ُ َ ْ شعائره، وھذا بسبب ما یكون فیھا من الخیر، كما  ، فأخبر سبحانھ أنھا من] 36:الحج[ْْ
ٌلكم فیھا خْیر : قال تعالى َ َ ِ ْ ُ ًسما وأكثر لحما، وھي عند الناس أعز ، والخیر الموجود في اإلبل یدل على فضلھا؛ ألنھا أعظم ج] 36:الحج[َ ً

وأشرف، ولذلك لما أراد رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم أن یذكر فضل الدنیا وفضل ما یكون منھا اختار منھا حمر النعم؛ وھي اإلبل 
َوإذا : یدي الساعة قال سبحانھالحمراء؛ ألنھا عزیزة، ولما أراد هللا سبحانھ وتعالى أن یصف أھوال اآلخرة وشدائد ما یكون في الرجفة بین  ِ َ

ْالعشاُر ُعطلت  ََ ِّ ِ فاإلبل ھي أفضل بھیمة األنعام من عدة . ، فالناقة العشراء الولود من أعز ما یكون على اإلنسان، وعلى أھلھ]4:التكویر[ْ
َوت: من جھة ما یكون منھا من الخیر في ركوبھا، والوبر الذي یكون منھا، وحمل األثقال علیھا: وجوه َّْحمُل أثقالكم إلى بلٍد لم تكونوا بالغیھ إال َ ِ ِِ ِ ِ َِ َُ ُ َُ َْ َْ َ َ َ ْ َ

ِبشق األنفس  ُِ َ ِّ  ما تحار -بقدرتھ وعظمتھ جل جاللھ-، وھي السیارة التي یسیرون علیھا، وجعل هللا فیھا من الخصائص والممیزات ]7:النحل[ِ
ًش أیاما عدیدة، فیجد الناس فیھا من قضاء المصالح ما هللا بھ علیم، فیھ العقول من جھة صبرھا على السفر، وتحملھا لمشقة الظمأ والعط

فھو یأخذ بخطامھا فتسیر معھ حیث سار، وكل ذلك بفضل هللا ! وأعجب ما یكون أنك تراھا مع عظم جثتھا وضخامتھا یقودھا الولد الصغیر
 ھذه الدابة، ولربما فتكت بھ في طرفة عین، فإن البعیر إذا ھاج سبحانھ وتعالى، فلوال تسخیر هللا عز وجل لھا لم یستطع ھذا الغالم أن یقود

ربما یذعر القریة بكاملھا؛ ألنھ یفتك باإلنسان ویقتلھ، ولربما قتل صاحبھ إذا كان بھ غل علیھ، ینتظر نومھ أو غفلتھ فیبرك علیھ فیقتلھ، 
التي قد یعجز عنھا العدد الكثیر من الناس، ففیھ قوة وبطش ولربما یعضھ حتى یقضي ما بیده، ولربما ینزف حتى یموت، ویفعل األفاعیل 

بھیمة األنعام ال إشكال في أنھ األفضل؛ لما جعل هللا فیھ من الخصائص  فھذا النوع من. وحنق وغیظ، ولكن هللا سبحانھ وتعالى یلطف بلطفھ
، ثم إن اإلبل أكثر ) ً الرقاب أجرا أنفسھا وأغالھا عند أھلھاأعظم: (والممیزات، وألنھ أعز ما یملكھ الناس، وقد أخبر صلى هللا علیھ وسلم أن

ًثمنا، واألغلى ثمنا أعظم أجرا؛ ألن فیھ مشقة البذل ومشقة الصدق، ولذلك سمیت الصدقة صدقة؛ ألن المسلم یصدق فیھا، أو تدل على صدق  ً ً
من : (ضیل اإلبل على البقر فصریح قولھ علیھ الصالة والسالموأما الدلیل الذي دل على تف. محبتھ  عز وجل، وإیثاره لآلخرة على الدنیا

، فجعل ً)راح في الساعة األولى فكأنما قرب بدنة، ومن راح في السعة الثانیة فكأنما قرب بقرة، ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا
ساعة األولى أعظم، ومن ھنا دل ھذا الحدیث على تفضیل اإلبل على الساعة األولى لإلبل، والثانیة للبقر، والثالثة للغنم، ومعلوم أن مشقة ال

وذھب اإلمام مالك رحمھ هللا إلى أن األفضل في األضحیة الجذع من الضأن؛ ألن رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم ضحى بھ، . البقر والغنم
فقالت . ن هللا تعالى اختاره فداء لنبیھ إسحاق علیھ السالم، وفیھ أ)إن الجذع أفضل من اإلبل: (وال یختار هللا لنبیھ إال األفضل، ولحدیث

إن الضأن أفضل من اإلبل في األضحیة فقط، وأما في الھدي فاإلبل أفضل؛ فكأنھم رأوا خصوص ورود النص في األضحیة في : المالكیة
م، وألن النبي صلى هللا علیھ وسلم قد یترك وھذا القول مرجوح؛ ألن النبي صلى هللا علیھ وسلم جعل اإلبل أفضل من البقر والغن. الضأن

ال یمتنع أن یكون النبي صلى هللا :  شفقة على األمة، ولذلك قال الجمھور-كما قالت أم المؤمنین عائشة رضي هللا عنھا-األفضل وھو یحبھ 
لماعز ومن الثني من البقر ومن الثني من ًعلیھ وسلم ضحى بالكبش ألنھ أیسر على الناس، ولذلك ففیھ الجذع، والجذع أقل سنا من الثني من ا

تفضیل الضأن على اإلبل بحدیث الفداء، فحدیث الفداء  وأما. إن ھذا ال یستلزم أنھ أفضل: اإلبل، فكأنھ یرید الرفق باألمة، ومن ھنا قالوا
ًضعیف سندا ومتنا، أما سندا ً ، )أن هللا اختاره فداء إلسحاق: (فألن فیھ: وأما بالنسبة للمتن. فألنھ من روایة إسحاق الحنیني، وھو ضعیف: ً

أن التي كانت بمكة إنما ھي : والذبیح إنما ھو إسماعیل ولیس إسحاق علیھما السالم، على أصح قولي العلماء كما ال یخفى؛ والسبب في ذلك
ح وظاھر، ومن األدلة التي تقوي أن ھاجر، والولد ولدھا، ولو كان الذبیح إسحاق لكان النص یعتني بإیراده من الشام إلى مكة، وھذا واض

َفبشْرناھا بإْسحاق ومْن وراء إْسحاق یْعقوب : أن هللا تعالى یقول في نفس اآلیة: الذبیح إسماعیل َ َ ِ َ َ َ َ َ َُ َ َِ ِ ِِ َ ، فكیف یبشره بأن إسحاق سیلي ]71:ھود[ََّ
كر البشارة بإسحاق بعد إسماعیل، وھذا یدل على أن الذبیح إن الذبیح إنما ھو إسماعیل؛ ألن هللا ذ: ولذلك قالوا!! یعقوب، ثم یأمره بذبحھ؟

َوبشْرناهُ بإْسحاق نبیا من الصالحین  :إسماعیل، فذكر قصة الذبح إلسماعیل، ثم بعد ذلك أتبعھا بالبشارة َ َ َ َِ ِ َّ ِ ّ ً ِ ِ َِ ََ ً، ویدل علیھ أیضا ]112:الصافات[َّ
وعلى ھذا فالذي . ح من جھة أبیھ عبد هللا وجده إسماعیل علیھ الصالة والسالم، وذلك واض)أنا ابن الذبیحین: (قولھ علیھ الصالة والسالم

ثم : (قال رحمھ هللا.  أن نقدم اإلبل ثم البقر ثم الغنم؛ لثبوت السنة بالتفضیل-ًسواء كانت ھدیا أو أضحیة- یظھر أن األفضل في بھیمة األنعام 
 أن یشترك السبعة في البعیر والبقرة، وضحى علیھ الصالة والسالم عن نسائھ ؛ وذلك ألن النبي صلى هللا علیھ وسلم أذن للصحابة)بقر

ببقرة، فجعل البقرة منزلة البعیر من جھة االشتراك، لكن البقرة دون البعیر في الفضل؛ ألن النبي صلى هللا علیھ وسلم جعل الساعة األولى 
 وأطیب عند الناس، وأفضل من لحم البقر، وجاء في الحدیث عن النبي - ال یخفىكما-ًلإلبل، والثانیة للبقر، وألن اإلبل أوفر لحما من البقر 

، وھذا صحیح، فإن لحم البقر خاصة في البالد الحارة یضر بالبدن، وأما بالنسبة للحم )أن لحم البقر داء ولبنھ شفاء: (صلى هللا علیھ وسلم
أن لحم البقر یثیر : ء القدماء والمعاصرون ھذا الكالم، فمما ذكره األطباء القدماءوقد ذكر األطبا. اإلبل فإنھ أطیب، ولیس فیھ ما في لحم البقر

ھي إحدى الخصائص األربع الموجودة في البدن، فإذا ھاجت في اإلنسان فإنھا تورث الوسوسة، وتؤثر في عقلھ، وفیھا : السوداء، والسوداء
م اإلبل زھومة وقوة، ولذلك أمر بالوضوء منھ؛ أو لما فیھا من الشیاطین، كما ضرر، فاألطباء ال یحمدون لحمھ كما یحمد لحم اإلبل، وفي لح

الماعز والضأن، والضأن ھو الذي یسمیھ العامة : یشمل الزوجین من الغنم) ثم غنم: (وقولھ. تقدم معنا في مباحث الوضوء ونواقضھ
لضأن أفضل؛ وذلك ألن رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم اختاره أن ا: ، وقد اختلف العلماء ھل األفضل الضأن أو الماعز؟ والصحیح)الطلي(

إنھ في الغنم یفضل الضأن على الماعز، مع أن سن الضأن دون سن  :من بین الغنم، وألن لحم الضأن أطیب من لحم الماعز، ولذلك قالوا
  .ًر لحما من الماعزالماعز؛ ولكنھ فضل من جھة حب الناس لھ، وطیب لحمھ، وقد یكون في كثیر من األحوال أوف

 
 ما یجزئ ذبحھ
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ھو الذي أتم ستة أشھر، ویختلف بحسب اختالف المرعى، فبعضھ یجذع : الجذع]. وال یجزئ فیھا إال جذع ضأن وثني سواه: [قال رحمھ هللا

ًیكون جذعا قریبا من السنة، ًبعد الستة األشھر؛ لقوة المرعى، وبعضھ ال یكون جذعا إال بعد ثالثة أرباع الحول إلى ثمانیة أشھر، وبعضھ  ً
ً باختالف المرعى، ولكن الغالب أن الجذع إذا أتم ستة أشھر ودخل في أكثر السنة فإنھ یكون جذعا من -كما ذكر أھل الخبرة-وھذا یختلف 

ة، وما أتم الثانیة ودخل في ما أتم سنة من الماعز ودخل في الثانی: الضأن، وأما بالنسبة للثني فھو ثني ما سوى الجذع من الضأن، فالمراد بھ
الثالثة بالنسبة للبقر، وأما بالنسبة لإلبل فھو ما أتم الرابعة وطعن في الخامسة، ھذا ھو الثني من الماعز والثني من البقر والثني من اإلبل، 

، فقولھ علیھ الصالة ) ة من الضأنال تذبحوا إال مسنة، إال أن یعسر علیكم فتذبحوا جذع: (ویسمى بالمسن، ومنھ قولھ علیھ الصالة والسالم
إال أن یعسر علیكم فتذبحوا : (ًیدل على أن االعتبار بالمسنة إنما ھو في اإلبل والبقر والغنم، وكذلك أیضا قولھ) ال تذبحوا إال مسنة: (والسالم

فاإلبل خمس، والبقر سنتان، والمعز : [ ثم یقول رحمھ هللا. إن الجذع من الضأن یوفي ما یوفي منھ المسن فیما سواه: قالوا) جذعة من الضأن
على ما ذكرناه، فستة أشھر فأكثر بالنسبة للضأن، وسنة كاملة بالنسبة للماعز، وسنتان بالنسبة للبقر، واستتمام الرابعة ]. سنة، والضأن نصفھا

، ھذا )تجزئ الشاة عن واحد: (قولھ]. ة عن سبعةوتجزئ الشاة عن واحد، والبدنة والبقر: [قال رحمھ هللا. والدخول في الخامسة بالنسبة لإلبل
ًأما األصل فإنھا تجزئ عن الرجل وعن المرأة، ولكن تجزئ عن الرجل وأھل بیتھ أیضا؛ ألن أبا أیوب رضي هللا عنھ ذكر أن : فیھ تفصیل

اللھم ھذا عن : (علیھ وسلم قال ى هللالشاة كانت على عھد رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم تجزئ عن الرجل وأھل بیتھ، وألن رسول هللا صل
الزوجة واألوالد، : تجزئ عن الرجل وأھل بیتھ، والمراد بأھل البیت: ، فأدخل علیھ الصالة والسالم آلھ، ولذلك قالوا)محمد وعن آل محمد
ًذا كان تبعا في البیت وكأنھ واحد فمن استقل من األوالد بنفقتھ فال یدخل، وتكون لھ أضحیتھ، فیضحي عن نفسھ، وأما إ: وفي األوالد تفصیل

؛ )والبدنة والبقرة عن سبعة: (وقولھ. ًمن أھل البیت، فحینئٍذ ال إشكال في دخولھ، وإذا ملك القدرة فإنھ یضحي عن نفسھ، خروجا من الخالف
عة في البعیر، والسبعة في لحدیث جابر رضي هللا عنھ كما روى مسلم في صحیحھ، وقد وقع ھذا في صلح الحدیبیة، فكانوا یشتركون السب

  .البقرة، وعلى ھذا فإن البقرة تجزئ عن سبعة، والبدنة تجزئ عن سبعة، فلو اشترك السبعة في بقرة واحدة أو بعیر واحد أجزأھم ذلك
 

 أحكام عیوب األضحیة
 

سائل واألحكام التي تتعلق باألضحیة شرع المصنف رحمھ هللا في بیان جملة من الم]. وال تجزئ العوراء: [یقول المصنف رحمھ هللا تعالى
والھدي ونحوھما من الدماء الواجبة؛ حیث ابتدأ بھذه الجملة في بیان ما ینبغي أن تكون علیھ البھیمة من السالمة من العیوب، فإذا أوجب هللا 

أحكام عیوب األضحیة، : ي تسمىوقد نص رحمھ هللا على ھذه األحكام، وھي الت. على المكلف ذبحھا؛ فینبغي أن تكون سالمة من العیوب
ونص علیھا باألضحیة ألن النبي صلى هللا علیھ وسلم نص على بیان العیوب التي تؤثر في األضحیة؛ ففي الحدیث الصحیح عن البراء بن 

ا، والعرجاء البین العوراء البین عروھ: أربع ال تجوز في األضاحي: (ًعازب رضي هللا عنھ، أن النبي صلى هللا علیھ وسلم قام خطیبا فقال
ّ، فبین علیھ الصالة والسالم ما ینبغي أن تكون علیھ البھیمة )  التي ال تنقي-الكبیرة: وفي روایة-ضلعھا، والمریضة البین مرضھا، والكسیرة 

ولما نص علیھ الصالة . من السالمة من العیوب، سواء كانت من الغنم أو البقر أو اإلبل، فال بد من أن تكون سالمة من ھذه العیوب األربعة
والسالم على ھذه األربع نبھ على ما ھو أولى منھا وأشد، وذلك أنھ حینما بین أن العوراء ال یجوز أن یضحى بھا فمن باب أولى العمیاء، 

 .......ولما نص على أن العرجاء ال یضحى بھا فمن باب أولى المشلولة
 

 أقسام عیوب األضحیة
 

ّعیوب منصوص علیھا، وھي العیوب التي بینھا : القسم األول:  عن ھذه العیوب وفصلوا فیھا؛ فقسمت إلى قسمینوقد تكلم العلماء رحمھم هللا
مقیسة وملحقة بالمنصوص علیھا، وھذا النوع المقیس والملحق إما : القسم الثاني. رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم في حدیث البراء المذكور

ًأن یكون العیب متحدا من جھة تأثیره : عمیاء والشالء، وإما أن یكون قیاسھ عند تساوي العلة فیھ، بمعنىأن یكون قیاسھ من باب أولى؛ كال
  .العلماء في بیان تحقیق المناط في ھذا القسم في اللحم أو القیمة؛ على اختالف بین

 
 العوراء

 
النقص، ولما نقص : حدى العینین، وأصل العور في لغة العربذھاب نور البصر في إ: المراد بالعور): وال تجزئ العوراء: (قولھ رحمھ هللا

العوراء : (وأما كونھ ال یجزئ أن یضحى باألضحیة إذا كانت عوراء، فذلك ھو نص قولھ علیھ الصالة والسالم. بصر البھیمة نقصت قیمتھا
ًأن یكون نور العین موجودا ولكن بشكل ضعیف، فإن أنھا إذا كانت عوراء فإما أن یذھب نور العین بالكلیة، وإما : ، والشاھد)البین عورھا

ذھب نور العین بالكلیة بحیث ال تبصر ألبتة، ویعرف ذلك بطریقة ما، كأن تربط عینھا المبصرة وتترك لتسیر، فإن لم تسر كما كانت تسیر، 
 ذھب في إحدى العینین فال یجزئ أن أو خبطت في مشیھا، أو امتنعت وتوقفت؛ دل ذلك على أنھا ال تبصر بعینھا، فإذا كان بصرھا قد

ما كان تلف العین : والقسم الثاني. ما كانت فیھ العین قائمة: القسم األول: لكن العلماء رحمھم هللا قسموا العوراء إلى قسمین. یضحى بھا
إنھا :  وال تستطیع أن تقول-  بالقائمةوھي العین التي تسمى-أما الذي تكون فیھ العین قائمة؛ فإنك ترى البھیمة وكأنھا مبصرة . ًظاھرا علیھا

إذا كانت العین قائمة فإنھ یجوز أن یضحى بھا؛ ألن قیام العین ال یمنع : فھذا النوع یقول فیھ بعض العلماء. عوراء، أو أن بصرھا قد ذھب
ًوأكلھا، فإنھ یكون نقصانا في خلقتھا من االنتفاع من أكل العین، وكأن المنع من التضحیة بالعوراء أنھ ال ینتفع بالعین، وذلك عند طبخھا 

إنما أثر ھذا العیب لكونھا إذا كانت عوراء لم تستطع أن ترعى كأخواتھا، فأضر ذلك برعیھا : وقال بعض العلماء. ًونقصانا في االنتفاع بھا
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) العوراء البین عورھا: (الة والسالمالحكم في قولھ علیھ الص: المسألة األولى: وطعامھا، ومن ثم تتضرر في لحمھا، وینبني على ذلك مسائل
یدل داللة واضحة على أن البھیمة إذا كانت ال تبصر بإحدى العینین فإنھ ال یجزئ أن یضحى بھا، سواء كانت عینھا موجودة أو غیر 

: اتضح وبدا ضوؤه، فقولھبان الصبح، إذا : بان الشيء إذا اتضح، ومنھ قولھم: من البیان، یقال: البین) البین عورھا: (موجودة، فإن قولھ
أنھا إذا كانت تبصر نوع إبصار ) البین عورھا: (ًالتي یكون العور فیھا مؤثرا، والمراد بذلك وجوده حقیقة، ومفھوم قولھ: أي) البین عورھا(

، سواء كانت العین )ھاالبین عور: (ًولو كان ضعیفا، فإنھ یجوز أن یضحى بھا؛ ألن المراد بالعور ذھاب البصر، وھذا ھو المقصود من قولھ
إن العوراء ال یجوز أن یضحى بھا، فما حكم العمیاء؟ جمھور أھل العلم رحمھم هللا على : إذا قلنا: المسألة الثانیة. موجودة أو غیر موجودة

ن النبي صلى هللا إ: أن العمیاء ال یجوز أن یضحى بھا؛ وذلك ألن العین مما یستطاب ویؤكل، فھي ناقصة لعضو من أعضائھا، ولذلك قالوا
الحكم یختص بالعوراء، والعمیاء : وقالت الظاھریة. علیھ وسلم نھى عن العوراء لذھاب جزء ھذا العضو، فمن باب أولى إذا ذھب بالكلیة

ز أن إن العوراء ال یجو: وھو قول مرجوح؛ فإن النبي صلى هللا علیھ وسلم نبھ باألدنى على األعلى، فلما قال لنا. یجوز أن یضحى بھا
ً فإن ھذا یدل داللة واضحة على أن ذھاب البصر بالكلیة یعتبر عیبا موجبا لعدم جواز - وھو صریح قولھ في الحدیث الصحیح-یضحى بھا  ً

أن العینین قائمة وموجودة، ولكن فیھا بیاض یشینھا، وتارة یضعف بصرھا، فھل یجوز أن : إذا كان بھا بیاض، أي: المسألة الثالثة. التضحیة
إذا كان البیاض قد غطى البصر حتى أذھبھ؛ لم یجز أن یضحى بھا، وإن : قالوا: ى بھذا النوع من البھائم أم ال؟ للعلماء تفصیل في ذلكیضح

ًكان البصر باقیا ولو كان ضعیفا؛ جاز أن یضحى بھا  -وھو العشي-إذا كانت الشاة ال تبصر باللیل ولكنھا تبصر بالنھار : المسألة الرابعة. ً
أنھ إذا كانت تبصر بالنھار وال تبصر باللیل فإنھ یجوز أن یضحى بھا؛ :  كانت على ھذا الوجھ ھل یجوز أن یضحى بھا أم ال؟ الصحیحفإذا

أنھ موجود في : ، فإذا كان نقص البصر لیس ببین، بمعنى)البین عورھا: (بقید، وھو قولھ ألن النبي صلى هللا علیھ وسلم نص على العوراء
أن الناظر : ومما یدل على أنھا إذا كانت تبصر بالنھار وال تبصر باللیل فإنھ یجوز أن یضحى بھا. بموجود في اللیل؛ فال یؤثرالنھار ولیس 

في العلة في حال حیاتھا إنما ھو لضعف أكلھا ومرعاھا، ومعلوم أن الرعي یكون بالنھار وال یكون باللیل، فأصبحت العلة ضعیفة عن 
ھ یجوز أن یضحى بالشاة إذا كانت تبصر بالنھار وال تبصر باللیل؛ وذلك ألن النبي صلى هللا علیھ وسلم قید المنع التأثیر، وعلى ھذا فإن

قال بعض العلماء . بالبیان، وإذا كانت الشاة تبصر بالنھار فإن عورھا وذھاب بصرھا لیس ببین وواضح؛ فافتقد القید المعتبر للحكم بالمنع
ً یستطاب في اللحم، وربما أكرم الضیف بإعطائھ العین إكراما لھ وإجالال، وربما خصوه باللسان، على عادات إن العین مما: في العوراء ً ُ

إنھ : ھذا المقصود بعد ذبح الشاة وبعد نحر اإلبل ونحو ذلك، فقالوا إن العور یذھب: تختلف بحسب اختالف أحوال الناس وأزمنتھم، فقالوا
ًیعتبر عیبا مؤثرا؛ ألنھ نقص ف ًي اللحم، ونقص في االنتفاع، وبھذا كان مؤثرا وموجبا لعدم جواز التضحیة بھذا النوع من البھائمً ً.  

 
 الھزیلة العجفاء

 
: الھزیلة، وھي كبیرة السن، وقد جاء تقییدھا في حدیث رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم بقولھ: المراد بالعجفاء]. والعجفاء: [قال رحمھ هللا

أنھا كبر سنھا ووھن عظمھا حتى ذھب المخ الذي في عظامھا، والمخ الذي في العظم مما : ًأوال: والمراد بذلك أمور) ال تنقيوالكسیرة التي (
ًإن ھذا یعتبر نقصانا في الخلقة ونقصانا في : یستطاب، ولھ فوائد، وقد كانوا یستحبونھ في األكل؛ فذھابھ ذھاب لمادة العضو، ولذلك قالوا ً

 فإن ذلك یؤثر في -وھو من أفضل ما یستطاب فیھا ومما فیھ المنفعة-مقصود من ذبح األضحیة أن تؤكل، فإذا ذھب مخھا المادة؛ ألن ال
أنھا إذا كانت كبیرة وال مخ فیھا فإن لحمھا ال یستطاب؛ وذلك ألن الكبیرة یتغیر لحمھا مع الكبر، وحینئٍذ تكون في ھذه الحالة : ًثانیا. إجزائھا

فإن )  التي ال تنقي- والكسیرة: وفي روایة- والكبیرة: (قولھ: ًثالثا.  من ذبحھا من استطابة أكلھا، وانتفاع الناس بھا بعد الذبحقد ذھب المقصود
أن یكون ھزالھا بالكبر؛ فحینئٍذ ال إشكال في ذلك، وقد ورد النص عن رسول هللا صلى : األول: الشاة أو البقرة أو الناقة تكون ھزیلة ألسباب

أن تكون ھزیلة بسبب المرض؛ كأن تصاب بمرض ثم تضعف وتصیر ھزیلة ال مخ فیھا، وھذه ال : الثاني. علیھ وسلم بكونھا ال تجزئهللا 
أن تكون ھزیلة : الثالث. ذھاب مخھا ونقي عظامھا: المرض، والعلة الثانیة: العلة األولى: ًإشكال فیھا أیضا؛ ألنھ قد اجتمعت فیھا علتان

أنھا تطعم وتأكل : ن ھزالھا من أجل أنھا منذ أن وجدت وھي في الخلقة ضعیفة الجسم ھزیلة ولكنھا طیبة اللحم، بمعنىالخلقة، فإذا كا
ًالمرعى، ولكنھا ال تقبل على األكل كثیرا؛ فھي ھزیلة في خلقتھا، فمذھب طائفة من العلماء أن ھذا الھزال ال یؤثر، ویجوز أن یضحى : ُ

لھزال بسبب الجوع وبسبب قلة األكل والمرعى، كما یقع ذلك في السنین التي تكون شدیدة على الناس، فقال بعض أن یكون ا: الرابع. بمثلھا
صحیح أنھ في .. إذا كانت ھزیلة بسبب الجوع فإنھ یجوز أن تذبح ویضحى بھا؛ وذلك ألن ھذا الھزال ال یؤثر في نقي عظامھا: العلماء

  .ًیس ناشئا عن داء وال كبر؛ فیعتبر غیر مؤثر وال موجب لعدم اإلجزاءبعض األحیان یضعفھ وقد ینقصھ، ولكنھ ل
 

 العرجاء غیر المجزئة في النسك
 

: یعني-)العرجاء البین ضلعھا: -وذكر منھا-أربع ال تجوز في األضاحي : (وذلك لقولھ علیھ الصالة والسالم]. والعرجاء: [قال رحمھ هللا
ًأن یكون خفیفا، وال یستطیع اإلنسان تمییزه إال بدقة النظر؛ فھذا ال یؤثر، وجھا واحدا عند : سم األولالق: ، والعرج ینقسم إلى قسمین-عرجھا ً ً
ًأن یكون عرجھا قویا ومؤثرا وواضحا بینا، فحینئٍذ ال یخلو من أحوال: القسم الثاني. العلماء ً ً ًفتارة یكون مالزما لھا؛ كأن یكون خلقة، أو : ً

ًج بعد كسرھا، أو رجل فأصبحت تعرج بعد كسرھا، ونحو ذلك، فإن أصبح مالزما لھا فإنھ یؤثر، وأما إذا كان كسرت منھا ید فأصبحت تعر
ال یضحى بھا حال العرج؛ ألنھا ناقصة وقت : ًعارضا یزول بزوال علتھ؛ فإنھ ال یؤثر، وال یوجب مثلھ المنع، لكن قال بعض العلماء

 أنھ یمنع الشاة من اللحوق بصویحباتھا عند الرعي، فیفوتھا الرعي، وتأتي على آخره وال تصیب :األولى: والعرج منع منھ لعلتین. األضحیة
ًألن العضو قد انتقص، وھو الید أو الرجل؛ فیكون تنبیھا من : الثانیة. منھ إال القلیل؛ فیؤثر في طیب لحمھا، وھي مقصودة من أجل أكلھا

ًكأن تكون مثال مشلولة الیدین أو - تنبیھ على أنھا إذا كانت معاقة ) العرجاء: (في قولھو. الشرع على أن كل نقص في الخلقة یوجب المنع
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 فمن باب أولى وأحرى أن ال تجزئ؛ ألنھ إذا كان العرج ال یجزئ، وھو نقصان العضو ولیس بذھاب لھ كلھ؛ فإنھ من باب أولى -مشلولة الید
  .ھا ال تجزئ، وال یصح أن یضحى بھاإذا كانت مشلولة الید كاملة أو كانت مشلولة الرجل أن

 
 معنى الھتماء وعدم جواز النسك بھا

 
إن ذھبت ثنایاھا ولم تستطع أن تأكل كصویحباتھا، : األول: ھي التي ذھبت ثنایاھا، وفیھا وجھان للعلماء: الھتماء]. والھتماء: [قال رحمھ هللا

ًوأثر ذلك أیضا في لحمھا، فھو عیب ونقص أیضا في عضو؛ ألن ً األسنان من أعضاء البھیمة وأجزائھا، فذھابھا یعتبر مؤثرا وموجبا للمنعً ً .
إنھ ال یؤثر؛ ألنھ لیس بنقصان، : أن ذھاب ثنایاھا ال یمنع من رعیھا وانتفاعھا بالطعام، ثم إن ھذا النقص للعضو ال یؤكل، وقالوا: الثاني

وصحح غیر واحد من أھل العلم رحمھم .  النبي صلى هللا علیھ وسلم ذكرھاولیس لھ تأثیر على طیب اللحم كغیره من العیوب التي ورد عن
  .هللا أنھ یجوز أن یضحى بھا، وفي النفس من ھذا القول شيء، فاألولى واألحوط أن ال یفعل ذلك إال إذا اضطر إلیھ

 
 صفة الجداء التي ال یجوز النسك بھا

 
ھا ویبس عن اللبن، فإن التي ال تحلب وجف ضرعھا ویبس قد انتقص من عضوھا، ھي التي جف ضرع: الجداء]. والجداء: [قال رحمھ هللا

فلما منع رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم من التضحیة بالعرجاء والعمیاء وذلك كلھ نقصان في الخلقة، نفھم من ھذا أن كل نقص لعضو : قالوا
  .من أعضاء البھیمة یوجب المنع من التضحیة واإلجزاء

 
 المریضة

 
كان األولى بھ أن یقدم المریضة على الجداء والھتماء؛ ألنھ منصوص علیھا، فإن اإلجماع قائم على أن ]. والمریضة: [قال رحمھ هللا

فتارة یكون على ظاھر البھیمة، وتارة یكون في باطن البھیمة، وما كان من : المریضة البین مرضھا ال تجزئ، والمرض یكون على أحوال
لبھیمة فتارة یكون بعالمة بینة ال مجال للشك فیھا كالجرباء، فإذا كانت الشاة أو الناقة أو البقرة جرباء لم یجز أن المرض على ظاھر ا

إنھ ال : یضحى بھا؛ ألنھا مریضة بینة المرض، وأنت إذا رأیتھا استبان لك مرضھا، وألنھ ال یؤمن من الضرر عند أكل لحمھا، ولذلك قالوا
وتارة یكون مرضھا بحصول أمارات تدل على . وتارة یكون بیان مرضھا في داخلھا. ؛ ألن مرضھا بین واضحیجزئ أن یضحى بمثل ھذه

ًإن بھا مرضا، وھذا المرض مؤثر؛ فإنھ حینئٍذ ال : وجود فساد في صحة البھیمة، وذلك بقول أھل الخبرة الذین لھم معرفة بالبھائم، فإذا قالوا
ألنھا أكلت : عارض وبسیط وال یؤثر، كما لو أصیبت باستطالق بطن، وھذا االستطالق یقول أھل الخبرةھذا شيء : أما لو قالوا یضحى بھا،

ًفإن المرض إذا كان ظاھرا بینا : وعلیھ. ًنوعا من الطعام، وسرعان ما تعود إلى طبیعتھا وال یؤثر؛ فھذا لیس مثلھ بموجب للمنع من اإلجزاء ً
 التي إذا ذكیت البھیمة ظھر فیھا الخراج والغدد الواضحة التي تؤثر في لحمھا، أو یرى األطباء أنھا كالجرب ونحوه من الغدد المفسدة للحم،

ًمؤثرة في اللحم؛ فإنھ ال یجزئ مثلھا، وفي بعض األحیان یكون مرض البھیمة ساریا إلى من یأكل لحمھا، ولذلك نھى رسول هللا صلى هللا 
ضھا؛ لما في ذلك من أذیة الناس في صحتھم، وھذا یدل على عنایة اإلسالم بمبدأ الوقایة علیھ وسلم عن التضحیة بالمریضة البین مر

ورعایتھ بالصحة، وھذا مما یعین المسلم على طاعة هللا عز وجل، ویقویھ على مرضاتھ؛ ألنھ إذا سقم ومرض فلن یستطیع أن یذكر هللا 
ّ في الصالة ونحوھا من الطاعات، ولذلك منع من التضحیة بالمریضة البین یستطع القیام بفریضة هللا سبحانھ وتعالى، حتى ربما منع ولم

والمرض ینقسم عند بعض . مرضھا؛ لما فیھا من أذیة البدن بأكل لحمھا، ومقصود الشرع إنما ھو اإلحسان إلى الناس ال اإلساءة إلیھم
المرض العارض الذي یمكن أن تشفى منھ البھیمة إذا مضت : والقسم الثاني. المرض المالزم المصاحب: القسم األول: العلماء إلى قسمین

ًفأما إذا كان المرض مالزما فال یجزئ أن یضحى بمثل ھذا . فترة یحددھا أھل الخبرة جرت العادة بقدرة هللا جل جاللھ أنھا تشفى في مثلھا
: وقال بعض العلماء. وز أن یضحى بھا أثناء مرضھاینتظر إلى أن تشفى، وال یج: ًالنوع، وأما إذا كان المرض عارضا فقال بعض العلماء

ًأنھ لیس مؤثرا تأثیرا بینا في البھیمة: یجوز أن یضحى بھا أثناء المرض وبعد المرض؛ ألن ھذا المرض لیس ببین، بمعنى ً أنھ : والصحیح. ً
  .ینتظر إلى شفائھا وطیبھا

 
 حكم العضباء في النسك

 
وقال . إذا ذھب قرن البھیمة فإنھ ال یضحى بھا؛ لوجود نقص في عضو من أعضائھا: ة من أھل العلمقال طائف]. والعضباء: [قال رحمھ هللا

َّیجوز أن یضحى بمقطوعة القرن، ومنھم من حده بالثلث؛ ألن النبي صلى هللا علیھ وسلم قال: بعض أھل العلم ، ومنھم ) الثلث والثلث كثیر: (َ
َّمن حده بأكثر القرن إذا ذھب، وأما ما  دون ذلك فإنھ ال یؤثر، وورد عنھ علیھ الصالة والسالم في حدیث علي رضي هللا عنھ أمره الصحابة َ

  .فھذا أصل یدل على أنھ إذا ذھب القرن أو أكثره فال یجوز أن یضحى بمثلھ: أن یستشرفوا العین واألذن والقرن، قالوا
 

 البتراء من النعم وحكمھا في النسك
 

ھو المقطوع، ولذلك كان الكفار في الجاھلیة یذمونھ علیھ الصالة : ھي مقطوعة الذنب، واألبتر: البتراء]. راء خلقةبل البت: [قال رحمھ هللا
مقطوع عن دین قومھ، : عنت أنھ مقطوع ال ذریة لھ، وقیل: إنھ أبتر، قالوا: والسالم بذلك، وقالت إحدى نسائھم للنبي صلى هللا علیھ وسلم
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َإن شانئك ُھو األْبتُر : صبأ إذا خرج، فلما قالت ذلك قال هللا عز وجل: الصابئ، من قولھم: كما یقالفكأنھم بتروه وخرج عنھم،  َ ََ َ َ ِ َّ ، ]3:الكوثر[ِ
ال تجزئ مقطوعة الذنب أن یضحى بھا، : وقد قال بعض العلماء. القطع في الشيء: فرد هللا عز وجل ما ذكروه من النقص والعیب، والبتر

ُ مقطوع اإللیة فال یجوز أن یضحى بھ؛ وذلك ألنھ نقص عضو من أعضائھ، واإللیة تؤكل، ویستطاب أكلھا، وینتفع وكذلك إذا كان الكبش
ًأو قطع أكثرھا فإن ھذا یعتبر عیبا مؤثرا وموجبا  فإذا قطعت اإللیة: بھا، وقد تكون شفاء ودواء، ویحصل فیھا من المنافع ما ال یخفى، قالوا ً ً

إن البتراء تنقسم : -كما درج علیھ المصنف- وقال بعض العلماء . ن ھذا القطع یؤثر في البھیمة إذا أخرجت وأفضلتللحكم بعدم اإلجزاء، وأل
إن كان قطع منھا بالقصد بعد وجود ذلك في خلقتھا، فإنھ یعتبر : القسم الثاني. إن كانت بتراء خلقة، فإن ھذا ال یؤثر: القسم األول: إلى قسمین
ًعیبا مؤثرا   .التفصیل على أنھا تجزئ ھو األقوى واألصحوھذا . ً

 
 أحكام الجماء والصمعاء في النسك

 
ھي التي ال قرون لھا، والبھیمة أو الشاة الجماء یجوز أن یضحى بھا؛ ألنھا خلقة قد ذھب قرنھا، فلیست : الجماء]. والجماء: [قال رحمھ هللا

ثم قیس . هللا بین كونھا وجدت خلقة بھذه الطریقة، وبین كونھا قطع منھا ذلككالتي یقطع أو یقص منھا بعد وجوده، ففرق العلماء رحمھم 
یجوز أن : إذا كانت بدون أذن جاز أن یضحى بھا، وھي الصمعاء، فقالوا: على ھذه المسألة إذا ما ولدت الشاة ال أذن لھا، فقال بعض العلماء
فكذلك األذن إذا قطع أكثرھا :  إذا كان خلقة غیر موجود فإنھ یجزئ، قالوایضحى بھا كالجماء، فإن ذھاب أكثر القرن لم یجزئ عندھم، وأما

  .أو كلھا أثر، وأما إذا وجدت خلقة صمعاء ال أذن لھا فإنھ یجزئ أن یضحى بھا
 

 أحكام الخصي في النسك
 

إن : رنین موجوءین، وقال العلماءوذلك ألن رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم ضحى بكبشین أملحین أق]. وخصي غیر مجبوب: [قال رحمھ هللا
ًالوجاء یطیب اللحم، فإذا كان خصیا فإن ھذا مما یزید اللحم طیبا، ومن ھنا قال العلماء أن : القسم األول: نقصان الخلقة ینقسم إلى قسمین: ً

ًیكون نقصانا مؤثرا في الخلقة، كما ذكرنا في العوراء والعرجاء ونحوھما ب الفقھ، ویشمل ذلك باب األضحیة ًفھذا یعتبر عیبا في أبوا. ً
ًوالبیوع، فلو باعھ دابة ولم یخبره أنھا عرجاء، فلما ركبھا تبین عرجھا؛ جاز لھ أن یردھا، ویعتبر ھذا عیبا مؤثرا أن یكون : القسم الثاني. ً

ًیبا للحم؛ فحینئٍذ ھو نقص من وجھ ًالنقص والعیب كماال؛ فھو في ظاھره نقص من الخلقة لكنھ كمال فیھا، كالخصى والوجاء، فإنھ یعتبر مط
ًوكمال من وجھ آخر، فال یعتبر موجبا للفساد والمنع في باب األضحیة، ولكنھ قد یمنع ویوجب المنع في بیع األرقاء في باب البیوع؛ وذلك 

ًألنھ قد یستفاد من إنجابھ ونسلھ، وكذلك أیضا یعتبر عیبا بالنسبة للبھیمة إذا بیعت من أجل االنتفاع  بالفحل بالضراب، ثم تبین أنھ موجوء؛ ً
  .فإنھ حینئٍذ یجوز لھ أن یرد المبیع ویبطل البیع ویفسخھ

 
 أحكام ما بأذنھ أو قرنھ قطع

 
ھذا حد لبعض العلماء، وبعضھم یحده بالثلث، وأثر عن اإلمام أحمد رحمھ هللا قولھ ]. وما بأذنھ أو قرنھ قطع أقل من النصف: [قال رحمھ هللا

ًیضا؛ ألنھ إذا جاوز النصف فكأن الشيء قد ذھب؛ ألن أكثر الشيء غالبا ینزل منزلة الكل، فقالوابالثلث أ إذا قطع أكثر القرن أو أكثر األذن : ً
 .فإن ذلك كقطع األذن كلھا

 
 األسئلة

..... 
 حكم التضحیة عن المیت

 
، : ًفیدونا جزاكم هللا خیرا؟ الجوابعندنا في عید األضحى نضحي عن المیت، فھل ھذا لھ أصل من السنة، أ: السؤال باسم هللا، الحمد 

قول جمھور العلماء، : فالتضحیة عن المیت فیھا قوالن مشھوران: أما بعد. والصالة والسالم على رسول هللا، وعلى آلھ وصحبھ ومن وااله
نبي صلى هللا علیھ وسلم لما ضحى بالكبشین وھم على جواز التضحیة عن األموات، والدلیل على ذلك ما ثبت في الحدیث الصحیح عن ال

عمن لم یضح من أمة : (وفي آلھ األحیاء واألموات، وكذلك قال: ، قالوا)اللھم ھذا عن محمد وعن آل محمد: (قال علیھ الصالة والسالم
ال حرج فیھ، وال بأس بھ؛ ألن النبي ، فشمل أحیاءھم وأمواتھم، وقد تكلم عن ھذه المسألة شیخ اإلسالم رحمھ هللا، وذكر أن ھذا جائز و)محمد

مالي یضحى عني منھ،  ثلث: صلى هللا علیھ وسلم فعلھ، وھذه السنة تدل على مشروعیة التضحیة عن المیت، خاصة إذا وصى بذلك، فقال
لمسألة بعض فقھاء المالكیة، وخالف في ھذه ا. فحینئٍذ تكون األضحیة واجبة؛ ألنھا وصیة، وإذا كان ثلثھ یسع ذلك فإنھ یلزم إنفاذ ھذه الوصیة

َوأْن لْیس لإلنسان إال ما سعى : واحتجوا بقولھ تعالى َ َ َ َ ََّ ِ ِ ِ ِ َ ) . إذا مات ابن آدم انقطع عملھ إال من ثالث: (، وقولھ علیھ الصالة والسالم] 39:النجم[َ
َ وأْن لْیس لإلنسان إال ما سعى :أما االستدالل األول فقد أجاب عنھ شیخ اإلسالم رحمھ هللا بأجوبة عدیدة، وذكر أن قولھ َ َ َ َ ََّ ِ ِ ِ ِ َ من جھة ] 39:النجم[َ

أن عملھ یتوقف عند موتھ من جھة كونھ یحصل الثواب، أما لو أنھ بعد وفاتھ تفضل علیھ الغیر : كونھ یستحق الثواب على عملھ، أي
:  علیھ وسلم كما في صحیح البخاري وغیره لما قیل لھباالستغفار والترحم لھ، أو الصدقة عنھ؛ فإن ھذا ال یمتنع؛ بدلیل قول النبي صلى هللا

أنھ شكى : ً، ویدل لھ أیضا حدیث سعد رضي هللا عنھ في صحیح البخاري)نعم: إن أمي ماتت فجأة أفأتصدق عنھا؟ قال! یا رسول هللا(
تصدق : أي) ًفجعل لھا حائطا بالمخراف: م، قالنع: أفأتصدق عنھا؟ قال! یا رسول هللا: (لرسول هللا صلى هللا علیھ وسلم موت أمھ فجأة، فقال
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َوأْن لْیس لإلنسان إال ما سعى : عنھا بمزرعة، فدل على أن قولھ تعالى َ َ َ َ ََّ ِ ِ ِ ِ َ ًوبناء علیھ فإن ھذا ال . ال یعارض الصدقة عن المیت] 39:النجم[َ
ًیعتبر محظورا شرعا، بل ھو جائز، خاصة وقد وردت السنة بجوازه ، فقد قال فیھ )صدقھ جاریة: (لقولھ علیھ الصالة والسالموأما بالنسبة . ً

لوال أن : یقول شیخ اإلسالم رحمھ هللا. إذا وصى بالتضحیة عنھ فإنھا صدقة جاریة؛ ألنھ ھو الذي تسبب فیھا، وھذا من سعیھ: العلماء
 ھو اإلیمان، واإلیمان من سعي اإلنسان، فال فكأن سبب األضحیة. اإلنسان مؤمن، ولوال أنھ مسلم، لما تصدق عنھ أحد ولما ضحى عنھ أحد

َوأْن لْیس لإلنسان إال ما سعى : یكون قولھ َ َ َ َ ََّ ِ ِ ِ ِ َ ھذا من سعیھ؛ إذ لوال اإلیمان لما ترحم علیھ المسلمون  مآلھ من ھذا الوجھ، فیرى أن] 39:النجم[َ
  .وهللا تعالى أعلم. ذا لو یرجع إلیھ لالستفادة واالستزادةولما دعوا لھ، وقد تكلم عن ھذه المسألة بكالم طویل في مجموع الفتاوى، فحب

 
 جواز تضحیة المرأة عن نفسھا

 
ًالمرأة التي لیس لھا قیم ھل تلزمھا األضحیة؟ وھل تمسك عن شعرھا وأظفارھا، جزاكم هللا خیرا؟ الجواب: السؤال إذا كان عند المرأة سعة : ّ

 مشروعة للرجال، وإذا وجدت المرأة القدرة فإنھا تتقرب إلى هللا عز وجل وتضحي كما فإنھا تضحي، فاألضحیة مشروعة للنساء كما ھي
  .وهللا تعالى أعلم. یضحي الرجل، وتمسك عن قص شعرھا وتقلیم أظفارھا كالرجل سواء بسواء

 
 عقیقة الخنثى المشكل

 
األصل في الخنثى المشكل أنھ : مشكل، قال بعض العلماءأما بالنسبة للخنثى المشكل فھو : ما ھي عقیقة الخنثى المشكل؟ الجواب: السؤال

فالیقین أنھ في حكم النساء حتى یرتقي إلى درجة الذكورة والفحولة التي ھي . الیقین ال یزول بالشك: امرأة، وھذا مبني على القاعدة الشرعیة
َولْیس الذكُر كاألنثى : فوق األنوثة، ولذلك قال تعالى ْ ُ َ َ َّ َ إن الخنثى ینزل منزلة النساء، وعلیھ فإنھ یأخذ حكم :  ومن ھنا قالوا،] 36:آل عمران[ََ

  .وهللا تعالى أعلم. األنثى سواء بسواء من جھة العقیقة، ومن جھة معاملتھ
 

 حكم العقیقة بالبدنة عن سبعة
 

 مبنیة على التداخل، والتداخل في الدماء ھذه المسألة: ما حكم العقیقة بالبدنة؟ وھل تجزئ عن سبع من البنات، أثابكم هللا؟ الجواب: السؤال
الواجبة یقع في الھدي واألضاحي، وأما بالنسبة للعقیقة فإن مقصود الشرع أن یراق الدم عن المولود، وعلى ھذا فإنھ ال تداخل في العقیقة، 

  .ى أعلموهللا تعال. بخالف غیرھا من الدماء، والبد في العقیقة من وجود الدم المنفصل عن كل نفس بحسبھا
 

 حكم أخذ األحكام من الكتب دون الرجوع للعلماء
 

ًشخص حدثت لھ مسألة في اللیل، وال یستطیع سؤال أھل العلم، ثم فتح كتابا من كتب المذاھب وأخذ بما فیھ، فھل علیھ شيء، أفتونا : السؤال
ً السؤال لھ حقیقة، فبالنسبة لمسائل الحج أنت ترى ونرى جمیعا ًأما بالنسبة للسؤال فینبغي أن یكون واقعیا، ویكون: ًجزاكم هللا خیرا؟ الجواب

توافر العلماء والدعاة والمشایخ، والكتب التي فیھا توجیھ للناس قد ال یحتاج إلیھا من كثرة ما یسمع من التوجیھ والبیان، ولذلك فإن مسألة أن 
ًفینبغي أن یكون السؤال واقعیا، یعني أن ھذه األمة، والسواد ..  الشمسإذا لم تغب: ال یتوافر عالم وھو یحج بین المسلمین ھذا أشبھ بقولھم

 ووجود مراكب لتوجیھ الحجاج، وبیان ھدي - وھي نعمة عظیمة من هللا سبحانھ وتعالى-األعظم من أھل العلم، وما یسفر من وجود العلماء 
ھذا ال یخلو من نظر، ولذلك فإن ھذا السؤال فیھ بعد، لكن لو ! لمأنھ ال یوجد عا: رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم وسنتھ، ومع كل ھذا یقال

طرأت مسائل على اإلنسان قبل أن یأتي إلى الحج، أو أحرم بالحج، ثم وھو في الطریق طرأت علیھ؛ فإن العامي والجاھل ال یفتي نفسھ، 
َاْسألوا أْھل الذكر إْن كنتم ال تْعلُمون َف: وعلى ھذا فإنھ ال بد لھ من الرجوع إلى العلماء، وهللا تعالى یقول في كتابھ ََ َ ْ ُ ْ ُ ِْ ِ ِّ َ ، فأمرنا ]43:النحل[َُ

) ًإن هللا ال یقبض العلم انتزاعا ینتزعھ من صدور العلماء: (قال بعض العلماء في قولھ علیھ الصالة والسالم. بالرجوع إلى العلماء وسؤالھم
ت العلماء، ولم یذكر الكتب، ولذلك استنبط بعض العلماء أن العلم ال یؤخذ من الكتب إن النبي صلى هللا علیھ وسلم جعل قبض العلم بمو: قال

ً وال الفھم السقیم؛ فیكون الكالم لھ معنى -تحریف الكاتب والمطبعة-وإنما یؤخذ من العلماء؛ ألن الكتب ال یؤمن فیھا التصحیف وال التحریف 
وآخر دعوانا أن الحمد  رب العالمین، . حیحة إال بسؤال أھل العلم والرجوع إلیھمغیر المعنى الذي فھمھ، ولذلك ال تبرأ ذمتھ بصورة ص

  .وصلى هللا وسلم وبارك على نبیھ محمد وعلى آلھ وصحبھ أجمعین
 

 [2[ باب الھدي واألضحیة والعقیقة -شرح زاد المستقنع 
 

ذكیة، فللتذكیة طرق وشروط وسنن ینبغي على المذكي العلم ًشرع هللا سبحانھ وتعالى أحكاما للذبح والنحر وھي ما یسمى بأحكام الت
ًواإلحاطة بھا، ولألضحیة أیضا وقت ال تجزئ إال إذا ذبحت فیھ، فال یجوز تأخیر ذبحھا عن وقتھا المحدد شرعا ً. 

 
 أحكام التذكیة

 
 من بیان األحكام المتعلقة بالعیوب، كأنھ قد ھیأ لما فرغ رحمھ هللا]. والسنة نحر اإلبل قائمة معقولة یدھا الیسرى: [یقول المصنف رحمھ هللا
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إذا تمكنت من األضحیة، وكانت سلیمة من ھذه العیوب التي ذكرت، فما ھي السنة : ًلك البھیمة التي یجوز أن یضحى بھا، وكأن سائال یسأل
 ...... وما ھو ھدي رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم في الذبح والنحر؟

 
 طرق التذكیة الشرعیة

 
ًإما أن یكون مستأنسا، وإما أن یكون متوحشا: ھناك طریقتان للتذكیة الشرعیة، والحیوان ینقسم إلى قسمین أما الحیوان المستأنس فكاإلبل . ً

لذي ال والغنم والطیور إذا أمسكتھا، والدجاج الداجن، فھذه الحیوانات لھا تذكیة معینة، وھناك نوع ثان من التذكیة الشرعیة للحیوان ا والبقر
ّتقدر على إمساكھ وأحل هللا لك أكل لحمھ، كالطیر في الھواء، والوعل والظبي والغزال والریم ونحوھا من صید البر، فھذا النوع من 

بالمستأنس؛ ألنھ یأنس بك وتأنس بھ، ولذلك فإن الشاة إذا جئت : الحیوانات لھ تذكیة ثانیة، ومن ثم اصطلح أھل العلم على تسمیة األول
 فلھ تذكیة خاصة؛ وذلك بأن - وھو الصید- حھا تكون في متناول یدك، وأما الحیوان الذي ال تستطیع إمساكھ إال بالغلبة وبالحیلة والقھر لتذب

ًترمیھ بالسالح في أي موضع من بدنھ وتعقره، فإذا عقرتھ وأھلكتھ بھذه الرمیة أو الطلقة من سالحك فإنھ حینئٍذ یكون حالال لك، قال النبي 
إني أصید بكلبي المعلم وبكلبي غیر المعلم، ! یا رسول هللا: (، وقال لھ عدي )ما أنھر الدم وذكرت اسم هللا علیھ فكْل: ( هللا علیھ وسلمصلى

إن - ، فجعل للصید رخصة، وسنتكلم )ما صدت بكلبك المعلم وذكرت اسم هللا علیھ فكْل: وبھذه الباز، فما یحل لي؟ فقال صلى هللا علیھ وسلم
 عن مباحث ومسائل الصید، وكیفیة التذكیة في ھذا النوع الذي رخص الشرع فیھ في باب أحكام الصید، لكننا سنتكلم ھنا عن كیفیة -ء هللاشا

فالحیوان المستأنس من اإلبل والبقر . ھدي النبي صلى هللا علیھ وسلم في الحیوان المستأنس الذي یضحي بھ اإلنسان من اإلبل والبقر والغنم
فھو أن تطعن البعیر في الوھدة التي في : فأما النحر. فإما أن تذكیھ بالنحر، وإما أن تذكیھ بالذبح: نم تنقسم تذكیتھ الشرعیة إلى قسمینوالغ

. نحر:  فتطعن بالسكین أو الخنجر أو نحوه من السالح الذي ینھر الدم، وھذا یسمى- تسمى في اللغة الوھدة-أسفل عنقھ عند التقائھ بالصدر 
ما الذبح فإنھ یكون بإضجاع البھیمة على جنبھا ثم ذبحھا، وذلك بإنھار دمھا من جھة عنقھا، ویكون ذلك بقطع المريء والحلقوم وأحد وأ

  .الودجین، وھما العرقان اللذان في الرقبة
 

 السنة في تذكیة اإلبل
 

لدم مع ذكر اسم هللا عز وجل، وأما الشاة فإنھا تذبح وال تنحر؛ إذ والسنة في اإلبل أن تنحر وال تذبح، ولكن إن فعلھ أجزأه؛ وذلك ألنھ إنھار ل
ٍلیس فیھا موضع للنحر، وإنما ھي من جنس ما یذبح ولیس من جنس ما ینحر، وأما البقر ففیھ الموضعان، فیمكن أن ینحر أو أن یذبح، وبكل 

ًقال جمع من العلماء رحمھم هللا، وكل جائز إن ذبح أو نحر، وأیا ما كان  إن اإلبل : فإذا قلنا). والسنة أن تنحر اإلبل قائمة: (فقال رحمھ هللاٌ
فأما إذا كان اإلنسان یرید تذكیتھا ذكاة . أن تكون باركة: الحالة الثانیة. أن تكون قائمة: الحالة األولى: تنحر، فالنحر یكون على حالتین

نھ یبعثھا قائمة، ویعقل یدھا الیسرى، ثم بعد ذلك یطعن في وھدتھا شرعیة على ھدي رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم وسنتھ الكریمة؛ فإ
َفإذا وجبت ُجنوُبھا : وینحرھا حتى تسقط، ولذلك قال هللا تعالى في اإلبل َ َ َُ ْ ََ وجب الشيء : سقطت واستقرت على األرض، یقال: أي ،[36:الحج[ِ

كان رسول هللا صلى هللا : ، أي)والمغرب إذا وجبت: ( عنھ في الحدیثوجب الحائط إذا سقط، ومنھ قول أبي بردة رضي هللا: إذا سقط، ویقال
 من جنس ما ینحر -وھي اإلبل- أن هللا عز وجل جعل البدن : فالمقصود. علیھ وسلم یصلي المغرب إذا سقط قرص الشمس وغاب ضوؤھا

وقد مر عبد هللا بن عمر رضي هللا . إلبل نحرھا قائمةھدي النبي صلى هللا علیھ وسلم في تذكیة ا: أي) والسنة: (وھو قائم، ولذا قال المصنف
انحرھا وھي : ، أي)ابعثھا قائمة: (فقولھ). ابعثھا قائمة سنة نبیك صلى هللا علیھ وسلم: (ًعنھ على رجل یرید أن ینحر بعیره باركا، فقال لھ

تربط یدھا الیسرى وال تترك كما ھي، ویذكر : أي) رىمعقولة یدھا الیس: (وقولھ. قائمة، فإن ذلك ھو ھدي رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم
وھي أن شرایین القلب في الجھة الیسرى تكون أقوى، وعندما تعقل الید الیسرى یكون ضخ الدم عند النحر : بعض األطباء أن في ھذا حكمة

ون فیھا من األضرار والمفاسد ما هللا بھ علیم، أقوى، فھو إخراج للدم الفاسد بصورة أبلغ، ولذلك حرم هللا المیتة؛ ألن الدم ینحبس فیھا فیك
فیطعنھا بالحربة في : [قال رحمھ هللا. أجراه: ، أي)ما أنھر الدم: (ولذا كان إنھار الدم فیھ حكمة عظیمة، ولذلك قال صلى هللا علیھ وسلم

باسم هللا، ویكبر، ثم یطعن في : ل عند النحرًوھذا كما ذكرنا سابقا؛ ألن ھذا یسمى بالنحر، فیقو]. الوھدة التي بین أصل العنق والصدر
ًالوھدة، وینوي ما ھو فیھ من نسكھ، كأن یكون دما واجبا علیھ في النسك، أو غیر ذلك من الدماء الواجبة علیھ، وقولھ ، )فیطعنھا بالحربة: (ً

ًلیس ھذا الحكم خاصا بالحربة، وإنما ھو یشمل كل شفرة، حتى لو أخذ حجرا مدببا مسنما ك ً ً السكین وطعن بھ فإنھ یجزیھ، وھكذا لو أخذ ً
: ھلمي المدیة، ثم قال: (حدیدة وشحذھا فإنھا تجزیھ؛ وذلك ألن رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم قال ألم المؤمنین عائشة رضي هللا عنھا

أن امرأة كانت : (ث الصحیح، والمراد بذلك السكین، فسواء طعن بسكین، أو خنجر، أو حتى بحجر؛ ألنھ ثبت في الحدی)اشحذیھا بحجر
 فعدى الذئب على غنمھا، فصاحت بالناس، فأدركوه -وھو جبل غربي مسجد رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم بالمدینة-ترعى غنمھا جھة سلع 

أنھ یجزئ أن : ولىالفائدة األ: ، وقد أخذ العلماء رحمھم هللا من الحدیث عدة فوائد)قد بقر بطن الشاة، فقامت إلى حجر فكسرتھ وذكت الشاة
إنھ ال تصح التذكیة إال بالسكاكین، بل یصح أن : ّیضحى بكل شيء لھ نفوذ وتأثیر بالقطع من كل محدد، وال یختص ذلك بالحدید، فال نقول

، )إنھ مدى الحبشةإال السن ف: (تكون التذكیة بالحجر المسنن، لكن ال یجوز أن یذكى بالعظم؛ ألن رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم استثناه وقال
: الفائدة الثانیة. كأنھ من باب المخالفة ألھل الكتاب، وعلى ھذا فإن الحدیث دل على جواز التذكیة بكل ما یقطع ویفري) مدى الحبشة: (وقولھ

المرأة فإنھا میتة، وھذا جواز تذكیة المرأة، على خالف ما یعتقده بعض الجھال الیوم من أن المرأة ال تذبح وال تنحر، وأن البھیمة إذا ذبحتھا 
 فالمرأة كالرجل في ھذا في حكم -نسأل هللا السالمة والعافیة- من بقایا الجاھلیة، ومن فعل ذلك أو اعتقده ففیھ بقایا الجاھلیة - والعیاذ با-كلھ 

 وھي ما یسمى بالحیاة المستعارة، وھي أن :الفائدة الثالثة. هللا عز وجل؛ ألن النبي صلى هللا علیھ وسلم أمرھم أن یأكلوا الشاة، وأحلھا لھم
تكون البھیمة في آخر رمق، كأن تصدمھا سیارة، أو تسقط من مكان عال، فتدركھا قبل أن تموت، وھي في آخر رمق ترفس، ثم تنھر دمھا، 
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: عارة أنھا كالعدم، والسبب في ھذاإذا كانت في آخر رمق، فإن ھذه التذكیة ال تجزئ؛ ألن القاعدة عندھم في الحیاة المست: فقال بعض العلماء
أن نفسھا فلتت بسبب الضربة الموجبة لتحریم أكلھا؛ ألنھا إذا ضربت بسیارة فھي في حكم المتردیة، وإذا سقطت من على جبل فأدركتھا 

 أن یؤكل مثل ھذا؛ ألن الذئب ولكن ھذا الحدیث قد یقوي القول بأنھ یجزئ. ال یجوز تذكیتھا: إنھا متردیة، وعلى ھذا قالوا: وھي ترفس فقالوا
یمكن أن ترد لھا أمعاؤھا وتعیش، وھذا یقع في اآلدمیین وفي : بقر بطن الشاة، وإذا بقر بطنھا فالغالب أنھا ال تعیش، وإن قال بعض العلماء

بموت الدماغ، فإنھا حیاة : مىوقد تفرعت عن ھذه المسألة مسألة معاصرة في زماننا، وھي التي تس. ًالبھائم، وأیا ما كان فالمسألة محتملة
ًمستعارة، فنظرا لوجود الحركة الإلإرادیة جعل النبي صلى هللا علیھ وسلم ھذه الحیاة المستعارة عند إنفاذ المقاتل ووجود الدالئل على إقدام 

ًتموت قطعا فلما جاءت تذكیة المرأة أن الشاة لما بقر الذئب بطنھا فإنھا س: النفس على الموت جعلھا تأخذ حكم الحیاة المستقرة، وتوضیح ذلك
نفس : وإما أن تقول. فتنزل المعدوم منزلة الموجود. نفس مستقرة: جاءت وكأن الشاة نفسھا مختلفة، فھذا الذي فیھا من الحركة إما أن تقول

ارة مؤثرة، وعلى ھذا فإنھ یقوي قول غیر مستقرة، فالذكاة الغیة، فلما أعمل الذكاة ورآھا مھمة ومعتبرة أعمل الحركة، وأبقى الحیاة المستع
إن موت الدماغ لیس بموت، وھذا ھو الصحیح، كما بیناه غیر مرة، وذكرنا أنھ ھو األصل، واألدلة تقوي : من قال من العلماء المعاصرین

السنة الواردة عن النبي صلى هللا فالتذكیة تكون بكل محدد ینھر الدم على ظاھر : ًإذا. ھذا، وعلیھ فإن الحیاة غیر المستقرة تكون حیاة ثابتة
  .علیھ وسلم

 
 السنة في تذكیة البقر والغنم

 
غیر اإلبل، من البقر والغنم، فكأنھ یرى أن السنة أن ال تنحر : یعني) ویذبح غیرھا: (قولھ]. ویذبح غیرھا، ویجوز عكسھا: [قال رحمھ هللا

. السنة في البقر النحر، ویجوز فیھ الذبح: وقال بعض العلماء.  العلماءالبقر، ویرى أن السنة في البقر الذبح، وھذا یختاره جمع من
ً، فلو أنھ نحر البقر بدال من أن یذبحھا، فإن ھذا العكس )ویجوز عكسھا: (أما قولھ. الذبح، وفیھ النحر: أنھ یجوز فیھ األمران: والصحیح

  .ًیجزئ، ولو ذبح البعیر بدال من أن ینحره؛ فإن ھذا یجزئ
 

 لھ المذكي حال التذكیةما یقو
 

ُفاذكُروا : ًوجوبا؛ ألن هللا تعالى یقول) باسم هللا: ویقول: (قولھ]. باسم هللا، وهللا أكبر، اللھم ھذا منك ولك: ویقول: [قال المصنف رحمھ هللا ْ َ
َاْسم هللا علْیھا  ََ ِ َّ ُوال تأكل: ، فأمر هللا سبحانھ وتعالى بذكر اسمھ علیھا، وقال]36:الحج[َ ُ ْ َ ٌوا مما لم ُیذكر اْسم هللا علْیھ وإنُھ لفْسق َ ِ ِ َّ َِ َّ َ َِ َ َ ِ َّ ُ ِْ َ ، ] 121:األنعام[ْ

، ھذا شرط، ومفھوم الشرط معتبر، وقال صلى هللا علیھ )إذا أرسلت كلبك المعلم وذكرت اسم هللا علیھ فكْل: (وقال صلى هللا علیھ وسلم
إذا صدت بقوسك وذكرت اسم هللا : ( ومفھوم الشرط معتبر، وقال صلى هللا علیھ وسلم، وھذا شرط،)ما أنھر الدم وذكر اسم هللا علیھ: (وسلم

أنھ ال تجزئ ذبیحتھ، وال : ًیدل ویؤكد على أن التسمیة واجبة، وأنھ إذا نسي التسمیة أو تركھا عمدا فأصح األقوال) فكْل: (، فقولھ)علیھ فكْل
، وال شك )اللھم ھذا منك، أنت الذي رزقتنا، وأنت الذي سخرتھ لنا: (یھ الصالة والسالم؛ لقولھ عل)اللھم ھذا منك ولك: (وقولھ. یجوز أكلھا

أن ھذا من توحید هللا جل جاللھ؛ أن یعترف المخلوق بنعمة الخالق علیھ، وهللا سبحانھ وتعالى یحب من عبده أن یثني علیھ بنعمھ الظاھرة 
فكم من فقیر ال - اللھم ھذا منك، أنت الذي رزقتنیھ : (و البقرة أو الناقة یرید أن یذكیھا وقالوالباطنة والدینیة والدنیویة، فإذا تمكن من الشاة أ

، فلوال أن هللا سخر لھ ھذه البھیمة یذبحھا وینحرھا لما استطاع أن یذبح وال أن ینحر، ) وأنت الذي سخرتھ لي-یجد السبیل إلى مثل ھذا
ملك  سبحانھ، فا عز وجل مالك الملك وبیده ملكوت كل : أي) لك(ء تملكھ، فالالم للملكیة، أن ھذا الشي: أي) اللھم ھذا منك ولك: (وقولھ

وما ألذ النعمة إذا كان اإلنسان في ظاھره وباطنھ یعتقد فیھا الفضل . شيء، یطعم وال ُیطعم، ویرزق غیره وال یرزق، سبحانھ ذو القوة المتین
. أن تعتقد أن ھذا من هللا:  النعم یكون بالجنان واللسان والجوارح واألركان، فمن شكر النعمة بالجنانشكر:  جل جاللھ، ولذلك یقول العلماء

فیھ توحید وإیمان وتسلیم  جل جاللھ، فلیس ھذا بحولنا وال قوتنا، ولذلك لما رأى سلیمان ) اللھم ھذا منك ولك: (وقولھ صلى هللا علیھ وسلم
َھذا مْن فْضل ربِّي : یھ قالعلیھ السالم عرش بلقیس بین ید َِ َ ِ لیس بشيء أستوجبھ على هللا، فھذا ھو حال أھل الكمال والفضل : أي] 40:النمل[َ

واإلیمان والتوحید؛ أنھم یسلمون  جل وعال؛ فیعتقدون أن الفضل كلھ  سبحانھ وتعالى في نعمھ الظاھرة والباطنة، وقد أشار هللا إلى ھذا 
َوما: المعنى بقولھ ِ بكم مْن نْعمٍة فمن هللا َ َّ ِ ِِ ِ َِ َ ْ اللھم ھذا : (ثم نطق علیھ الصالة والسالم بما اعتقد فقال. اعتقدوا أن الفضل فیھا : أي] 53:النحل[ُ

أن یذبح أذبحھ لك، وھذا من توحید العبادة، فال یجوز : أي) لك: (وقیل. یا هللا ھذا الذي بین یدي من بھیمة األنعام أتقرب بھ إلیك: أي) منك
، ولذلك لعن هللا من  إال  عز وجل، وال یستغیث وال یستجیر وال یستعیذ إال با سبحانھ وتعالى؛ ألن من توحید األلوھیة أن ال یذبح إال 

، فھذه األمور ) ألرضّلعن هللا من لعن والدیھ، لعن هللا من ذبح لغیر هللا، لعن هللا من غیر منار ا: (ذبح لغیر هللا، قال صلى هللا علیھ وسلم
: أي) ولك: (فقولھ. ورد فیھا الوعید الشدید؛ لعظم كفر العبد فیھا، فإنھ إذا ذبح لغیر هللا فقد كفر نعمة هللا عز وجل وصرف ما  لغیر هللا

: ح عباد هللا، قال هللا عز وجلًتوحیدا  عز وجل، فالذبح ال یكون إال هللا، فال یكون لنبي مرسل، وال لملك مقرب، وال لعبد ولو كان من أصل
َقْل إن صالتي ونُسكي ومْحیاي ومماتي  ربِّ العالمین  َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َِ ِ ِ ِ ََّ ْ ِ َِّ ُ ُال شریك لُھ وبذلك أمْرت * ُِ َِ ُِ َ َ ََ ِ َ َّأمر فرضھ هللا عز وجل علي، : أي] 163- 162:األنعام[ِ

َفصلِّ لربِّك وانحْر : وقال هللا عز وجل َ َ َ َْ ِ من ذبح لغیر هللا : فال یجوز الذبح وال النحر إال  سبحانھ وتعالى، ومن ھنا قال العلماء، ]2:الكوثر[َ
ًفقد أشرك؛ ألنھ إذا ذبح لغیر هللا عبده، وال یذبح لغیر هللا إال رغبة أو رھبة أو ھما معا، فتجده یذبح للجن رھبة منھم وخوفا، وإما أن یذبح  ً

ولي أو صالح أو نبي، وھذا ال شك أنھ من الشرك؛ أن یذبح للنبي أو للولي من أجل أن تقضى رغبة في شيء یكون لھ؛ كذبحھ على قبر 
 كربتھ، وال یقضي الحاجات وال یفرج الكربات إال فاطر األرض والسماوات جل جاللھ وتقدست أسماؤه، - والعیاذ با-حاجتھ أو تفرج 

َأمْن ُیجیُب الُمضطر إذا : وصدق هللا إذ یقول َِ َّ َّْ ِ اللھم ھذا عني وعن أھل بیتي، أو یبین إذا كان : وإذا كان لھ آل بیت یقول] . 62:النمل[ََدعاُه َ
اللھم ھذا عن محمد وعن آل : (ذبحھ ھذا عن فریضة واجبة علیھ أو عن دم في نسك؛ ألن رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم تلفظ بنیتھ وقال
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  .(محمد
 

 استحباب تولي الذبح
 

، وھذا األفضل؛ )صاحبھا(یقوم على ذبحھا ونحرھا : أي) ویتوالھا: (قولھ]. ًویتوالھا صاحبھا، أو یوكل مسلما ویشھدھا [: قال رحمھ هللا
ًألن رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم نحر إبلھ بیده الشریفة بأبي ھو وأمي صلوات هللا وسالمھ علیھ، ووكل علیا رضي هللا عنھ أن ینحر بقیة 

ًثالثا وستین بدنة بیده الشریفة ثم ترك سبعا وثالثین لـعلي رضي هللا عنھ، ألنھ أھدى إلى البیت في حجة الوداع مائة من المائة؛ ألنھ نحر  ً
بین األصالة والوكالة، فدل على جواز التضحیة وقیام اإلنسان بالتذكیة أصالة بنفسھ، : اإلبل صلوات هللا وسالمھ علیھ، فجمع بین األمرین

ًھ وتوكیلھ لغیره، فإذا قام بھا بنفسھ فھذا أفضل وأكمل وأعظم أجرا؛ لما فیھ من الذلة  سبحانھ وتعالى، ولما فیھ من وعلى جواز تولیت
ًالتأسي برسول األمة صلى هللا علیھ وسلم، واألكثر تعبا أعظم أجرا فاألفضل لھ أن یلیھا بنفسھ، ویجوز أن یوكل غیره؛ لكن یشترط إذا وكل . ً

ًن یكون عالما بطریقة الذبح المجزئة، فال یوكل أي شخص، وإنما یوكل من لھ علم وإلمام بكیفیة الذبح، وال تبرأ ذمتھ إال بمثل غیره بالذبح أ
یحضر ذبحھا على : أي) ویشھدھا: (ومعنى قولھ. من یعرف التذكیة الشرعیة، وإذا وكلھ فإنھ یعھد إلیھ بما یلزم في أضحیتھ: ھذا، أي

اذبح ھذه األضحیة یوم النحر، ووكلھ أن یقوم : ضر فال بأس، فلو أراد الحج وترك أضحیتھ في البیت، وقال ألحد أبنائھالكمال، وإذا لم یح
َوما كنت من الشاھدین : والشھادة تعني الحضور، كما قال هللا تعالى. بذبحھا، فال إشكال، فال یستطیع أن یترك حجھ لیحضر ذبحھا َ َ َِ ِ َِّ َ ُ

 ألنھ إذا حضرھا فإنھ أبلغ -على األفضل-یحضرھا : أي) یشھدھا: (وقولھ. شھد الشيء إذا حضره: حاضرین، یقالمن ال: أي] 44:القصص[
وكذلك الوكیل یشھدھا؛ ألن من تمام الوكالة أن یقوم علیھا، . ًأن تبرأ الذمة، وأن یكون محتاطا في توزیعھا والقیام علیھا على أتم الوجوه

ّ علیھ وسلم علیا بذبح ما بقي من ھدیھ وأمره أن یقوم علیھا، وأن یتصدق بجلودھا وأجلتھا، وأن ال یعطي ولذلك وكل رسول هللا صلى هللا ً
ًالجزار منھا شیئا، فدل على أن الوكیل ال یعھد لغیره یذبحھا، إنما یتابعھا ویقوم بھا؛ ألنھ مؤتمن، وال تبرأ ذمتھ إال إذا أدى األمانة على 

  .وجھھا ونصح لصاحبھا
 

  ذبح األضحیةوقت
 

ّبین المصنف رحمھ هللا جملة من األحكام المتعلقة ]. ووقت الذبح بعد صالة العید أو قدره إلى یومین بعده: [یقول المصنف رحمھ هللا تعالى
ضحیة أن النصوص التي وردت عن النبي صلى هللا علیھ وسلم بینت أن لأل: باألضحیة، ثم شرع في بیان تأقیت األضحیة؛ والسبب في ذلك

ّمیقاتا خاصا ینبغي مراعاتھ عند ذبحھا، فال یقع الذبح قبل ھذا الوقت المحدد من الشرع وال بعده، وقد بین النبي صلى هللا علیھ وسلم ذلك  ً ً
 علیھ وقولھ). من ذبح قبل الصالة فلیذبح أخرى مكانھا، ومن لم یذبح فلیذبح باسم هللا: (حینما خطب یوم النحر فقال صلى هللا علیھ وسلم

المراد بالصالة صالة عید األضحى، والتي یسن إیقاعھا بعد طلوع الشمس وارتفاعھا قید رمح، ) من ذبح قبل الصالة: (الصالة والسالم
إیقاع  فالسنة في صالة عید األضحى أن یخفف اإلمام ویعجل؛ ألن الناس سیشتغلون باألضحیة، وھذا یحتاج إلى وقت لكي یصیبوا فضیلة

ى یوم النحر، وما سمیت األضحیة أضحیة إال ألنھا تقع ضحى یوم النحر، ففضیلتھا في ھذا الوقت، والسنة أن یصلي بھم الذبح في ضح
والشمس قید رمح، أما في صالة عید الفطر فیوقعھا والشمس قید رمحین؛ ألن الناس یحتاجون إلى وقت أكثر قبل الصالة من أجل إخراج 

إنھ یوقع ذبح األضحیة بعد : وقد قالوا. بة لھدي النبي صلى هللا علیھ وسلم في صالة األضحى وصالة الفطرزكاة الفطر، فاختلف الحكم بالنس
صالة اإلمام، والمراد بذلك اإلمام الذي یصلي بالناس عید األضحى، فإذا تعددت المساجد ووجد أكثر من إمام؛ فبعض أھل العلم یرى تأقیت 

 یتقید باإلمام، فإذا -عند ھؤالء- ینة مصلیان للعید، فصلى مع اإلمام بالناحیة الشرقیة أو الغربیة فإنھ كل جماعة بإمامھم، فإذا كان في المد
. ًصلى مع إمامھ انصرف وذبح أضحیتھ، وإذا كان مریضا لم یتمكن من الخروج فإنھ ینتظر فراغ إمامھ من صالة عید األضحى ثم یضحي

 ولو كان غیر إمامھ؛ فلو كان ھناك حیان، حي تقام فیھ صالة األضحى في الشرق وحي في یعتد باألسبق منھما، حتى: وقال بعض العلماء
فعلى ھذا نخرج بحكم شرعي . الغرب، والذي في الشرق من عادتھ أن یطول أو یتأخر، والذي في الغرب یبكر، فیعتد بصالة المبكر منھما

 یشترط انتظار فراغ اإلمام من خطبة یوم النحر، بل العبرة بالصالة وحدھا، وال. أن ذبح األضحیة ینبغي أن یكون بعد الصالة ال قبلھا: وھو
أن شاتھ ال : ، أي)من ذبح قبل الصالة فشاتھ شاة لحم: (فإذا انتھت الصالة وخرجت وذبحت أجزأك ذلك؛ ألن النبي صلى هللا علیھ وسلم قال

ومن لم یذبح فلیذبح باسم : (إن شاء أكلھا، فلیست بأضحیة، وقال بعد ذلكتقع أضحیة على السنة، وإنما تنقلب شاة لحم، إن شاء تصدق بھا، و
ّ، فأذن بالذبح بعد الصالة؛ ألن ھذا الكالم وقع في خطبتھ وھي من بعد صالة األضحى إجماعا، فبین رحمھ هللا أن وقت األضحیة یبتدئ )هللا ً

  .بما بعد الصالة
 

 وقت انتھاء الذبح
 

أن : القول األول:  ھذا الوقت ال تقع شاتھ أضحیة، وقد اختلف العلماء في وقت االنتھاء على قولین مشھورینولألضحیة وقت انتھاء، فبعد
وقت األضحیة ینتھي بثالث أیام التشریق؛ فإذا غابت شمس یوم الثالث عشر فال تقع أضحیة وإنما تقع صدقة من الصدقات، أو شاة لحم، كما 

وھذا ھو مذھب الشافعیة وروایة عن اإلمام أحمد رحمة هللا علیھم، وكان یقول بھ أكثر . لوقت المعتبرقال صلى هللا علیھ وسلم فیمن سبق ا
إنھ یجوز أن ینحر اإلنسان ویذبح في الیوم الثالث عشر، وھو الیوم األخیر : من سبعة من أصحاب النبي صلى هللا علیھ وسلم، كلھم یقولون

ھ بمذھب الجمھور، وھو أن وقت الذبح یوم العید ویومان من بعده، فآخر وقت الذبح عندھم بمغیب وھو أشب: القول الثاني. من أیام التشریق
والخالف فقط في الیوم الثالث عشر الذي ھو آخر أیام التشریق؛ ألن أیام التشریق ثالثة كما ال یخفى، فقال بعض . شمس الیوم الثاني عشر
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أیام منى أیام أكل : (إنھ لیس من أیام الذبح، وظاھر قولھ علیھ الصالة والسالم: ، وقال بعضھمإن الیوم الثالث یعتبر من أیام الذبح: العلماء
ِویذكُروا اْسم هللا في أیام مْعلوماٍت على ما رزقُھم مْن بھیمة األنعام : یدل على أنھ یجزئ الذبح فیھا، وھذا على ظاھر القرآن) ونحر َ َ َ َ َ َ َ َ َ َْ َُ ِ ِ َّ ِِ ْ َ َ َ ُ ٍ َ ِْ َّ َ

وإخراج الیوم الثالث عشر ال یخلو من نظر؛ . ، فھذا نص عند العلماء في أن الذبح یتأقت بثالثة أیام یدخل فیھا الیوم الثالث عشر] 28:الحج[
ّفإن جل األحكام التي وقعت في أیام التشریق استوت فیھا األیام الثالثة كلھا، ولذلك فإن من ذبح ھدي التمتع أو ھدي القران فإنھ یجزیھ في 

لتشریق على القول بالتأقیت، وكذلك بالنسبة لمسائل الحاج، فإن هللا جعل للحاج الیوم الثالث عشر كالیوم الثاني عشر، لكنھ خفف أیام ا
أن یوم العید وثالثة أیام من بعده ھي أیام النحر  :وعلى ھذا فالذي یترجح. بالتعجل في الیوم الثاني عشر، وھذا ال یسقط اعتباره إن تأخر

قال جمھور أھل : القول األول: إذا أراد اإلنسان أن یذبح في اللیل، فھل لیالي ھذه األیام كنھارھا؟ للعلماء في ھذه المسألة قوالنو. والذبح
ًیجوز لإلنسان أن یذبح أضحیتھ باللیل والنھار، وال فرق بینھما، وإن كان األفضل أن یذبح نھارا، حتى یخرج من خالف أھل العلم : العلم

ًأن الذبح یختص بالنھار دون اللیل، وأنھ ال یذبح لیال، والیوم إذا أطلق في لغة العرب فالمراد بھ النھار دون : القول الثاني.  علیھمرحمة هللا
َسخرھا علْیھم سْبع ل: على النھار دون اللیل، واستدلوا لذلك بقولھ تعالى) أیام منى: (اللیل، ویحمل قولھ علیھ الصالة والسالم َ ََّ َ َ َ َ َْ ٍیال وثمانیة أیام ِ َّ َِ َ َ َ َ ََ ٍ

:  بأن قولھ تعالى-كما ھو مذھب الجمھور- إن اللیل والنھار سواء : واحتج من قال. ، ففرق هللا تعالى بین النھار وبین اللیل]7:الحاقة[ًُحُسوما 
ٍسخرھا علْیھم سْبع لیال َ َ َ َ َ َ ََ َ َّْ ٍوثمانیة أیام  ِ َّ َِ َ َ َ لعام، والعرب تعطف الخاص على العام والعام على الخاص، من باب عطف الخاص على ا] 7:الحاقة[ََ

ًیدخل محمد والناس، ومرادك بذلك تشریف محمد وتكریمھ، أو أن النھار كان أشد عذابا من اللیل، أو أن اللیل أشد إیقاعا وأشد ألما : فتقول ً ً
ْفعقُروھا فقال تمتُعوا في َداركم : اللیل والنھار؛ لقولھ تعالىأن اللیل والنھار سواء، وأنھ یذبح ب: وظاھر الدلیل. ًوعذابا، فلذلك خص بالذكر ُ ِ ِ َّ َ َ َ ََ َ َ َ َ

ٍثالثة أیام  َّ َ َ َ ٍثالثة أیام: (، وقولھ]65:ھود[َ َّ َ َ َ األصل في الیوم أنھ یشمل اللیل والنھار، : باإلجماع أن ھذا التربص شامل للیل والنھار، ولذلك قالوا) َ
فإنھ یجوز أن یذبح في اللیل كما یجوز أن یذبح في النھار، ولكن : وعلیھ. للیل، وال دلیل یخص ھاھناإال إذا خصھ الدلیل بالنھار دون ا

ًبالذبح لیال، أو كما  األفضل واألكمل أن یذبح في النھار، لكن لو أراد أن یصل رحمھ، أو أن یكرم الضعفاء؛ فرأى أن ظروفھ ال تساعده إال
ًعضھم، فتقع قرعة اإلنسان وحصتھ باللیل، فحینھا ال بأس أن یذبح لیال، وال حرج علیھ في ذلك، وإن یقع بین القرابة أنھم یترقبون مجيء ب

  .ًذبح قبل غروب الشمس ثم بعد ذلك یطبخھا ویقدمھا لضیوفھ ولو بعد العشاء، فھو األفضل؛ خروجا من الخالف
 

 حكم من فاتھ وقت الذبح
 

ّبین رحمھ هللا بدایة وقت ذبح األضحیة ونھایة وقت ذبحھا، وما تخلل ھذا ]. ت قضى واجبھویكره في لیلتیھما، فإن فا: [قال رحمھ هللا
ًلو أن إنسانا فاتتھ أیام التشریق وأراد أن یذبح بعد أیام التشریق، فما الحكم؟ إذا ذبح : ًالمیقات الزماني من الذبح لیال، وعلیھ فإنھ یرد السؤال

فإن كان عینھا فإنھ یذبحھا وتكون شاتھ شاة لحم، ولكنھا تلزمھ من جھة اإللزام، : ّ ولكن یفصل في ھذابعد الیوم الثالث عشر فشاتھ شاة لحم،
َّ علي أن أذبح أضحیة ھذا العام، فإنھ یذبح ولو بعد انتھاء أیام التشریق، ویأثم إذا قصر وتراخى فیھا حتى خرج : لو نذر وقال: ولذلك قالوا

  .الوقت المعتبر
 

 األسئلة
...... 

 ضابط المرض الذي ال تجزئ بھ األضحیة
 

باسم هللا، الحمد : نرجو توضیح القول في المرض الذي یكون في باطن البھیمة من حیث المنع واإلجزاء، أحسن هللا إلیكم؟ الجواب: السؤال
َّفقد حد رسول هللا: أما بعد. ، والصالة والسالم على رسول هللا، وعلى آلھ وصحبھ ومن وااله ّ صلى هللا علیھ وسلم المرض البین، واألطباء َ

ِّھو خروج الجسد عن حد االعتدال، ففي كل جسد طبائع، وھذه الطبائع إذا استوت ولم یغلب بعضھا على بعض فإن : المرض: یقولون َ
ِّحة، فیخرج البدن عن حد الصحة تكون مستقرة بإذن هللا عز وجل ولطفھ، فإذا بغت إحدى الطبائع على البقیة أو على غیرھا اعتلت الص َ

ًوعلى ھذا فإنھ ال یحكم بكونھا مریضة مرضا بینا موجبا لعدم اإلجزاء إال بالرجوع ألھل الخبرة الذین لھم . االعتدال إلى المرض والسقم ً ًّ
ودون اآلن قولھم حجة في معرفة؛ سواء كان عن طریق تربیة البھائم، أو كانت الخبرة عن طریق معالجة البھائم، فاألطباء البیطریون الموج

إن ھذا مرض مؤثر، فإنھ یعتبر : ًھذا، وكذلك أیضا أھل البادیة الذین یرعون ولھم معرفة وخبرة قولھم حجة ومعتد بھ، فلو قال أحدھم
لرجل الذي لھ ًإن ھذا شيء عارض، فیؤخذ بقولھ وھو حجة؛ فإن التجارب جعلھا هللا عز وجل سننا في الكون، وقد یكون ا: ًمؤثرا، وإذا قال

خبرة ومعرفة شخصیة أفضل من الطبیب في بعض األحیان؛ ألنھ تمر علیھ أحوال قد ال یتیسر للطبیب أن یراھا؛ ألنھ قد ال یأتیھ إال بعض 
 وأھل إذا قال أھل الخبرة من األطباء: فالمقصود. الحاالت، لكن ھذا یعایش ویجد، وقد یربي فیرى ویصاحب األلم في البھیمة ویعرف ما بھا

ًإن ھذا المرض یعتبر مرضا مؤثرا، فإن ھذه البھیمة ال تجزئ، وال یضحى بھا، وأما إذا قالوا: المعرفة في السوق وتربیة البھائم إنھ شيء : ً
، على الفقیھ أن یبین القاعدة البد: وھناك ضابط عند العلماء في الفتوى، فإنھم یقولون. عارض سھل وبسیط؛ فإنھ یجوز أن یضحى بمثلھا

فھذا شيء یرجع إلى ضابط األطباء للمرض المؤثر، ولیس الكالم لنا نحن؛ ألن ھذا لیس . إنھ یجوز للمریض أن یفطر: ًفمثال حینما نقول
. إن ھذا الشيء مؤثر، ویرجع في معرفة تأثیره إلى إنسان لھ خبرة؛ فینبغي أن نرجع إلى ذي الخبرة: بعلمنا وال بمعرفتنا، وإذا كنا نقول

قال بعض : إذا نام اإلنسان وسال اللعاب من فمھ، قال: أن اإلمام النووي لما جاء إلى مسألة: دل على فقھ العلماء األولین رحمھم هللاومما ی
إن اللعاب نجس، وعلیھ أن یغسل ما أصاب الوسادة التي نام علیھا؛ ألن اللعاب یخرج من المعدة، وحكمھ حكم القيء، وقال بعض : العلماء
یسأل عن ھذا أھل الخبرة، وقد سألت األطباء : اللعاب طاھر؛ ألنھ مستحلب من الفم، ثم قال ھذا العالم الجلیل الفقیھ في ھذه المسألة: العلماء
إنھ مستحلب من الفم، وعلیھ فإنھ طاھر، واآلن الطب الحدیث یقوي كالمھ، وأن ھناك غدة للعاب مختصة بھ، وأنھا في الفم ولیس لھا : فقالوا
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ّفالرجوع إلى أھل الخبرة وأھل المعرفة في المسائل التي لھا ضوابط وقواعد ھذا ھو المعول علیھ، والنبي صلى هللا . ًلمعدة أصالصلة با
إن ھذا : ، فنرجع إلى أھل الخبرة من األطباء ونحوھم ممن لھم معرفة بالدواب والبھائم، فإذا قالوا)ّالمریضة البین مرضھا: (علیھ وسلم قال

  .وهللا تعالى أعلم. ً ومؤٍذ ومضر؛ فإنھ یعتبر حینئٍذ موجبا لعدم اإلجزاء وإال فالمرض مؤثر
 

 ِحكم جلد األضحیة والدماء الواجبة
 

عند القیام بسلخ األضحیة في المطبخ یأخذ السالخ الجلد، فھل یجوز ذلك؟ وھل یعتبر من األجرة أم ال، أفیدونا بارك هللا فیكم؟ : السؤال
ضحیة والدماء الواجبة یجب أن یتصدق بھ، وال یجوز أن یعطى ضمن األجرة، وال یعطى للسالخ، ولكن إذا كان السالخ جلد األ: الجواب

ًفقیرا أو محتاجا وطلب ھذا الجلد، فال بأس بإعطائھ، أما إذا كان قویا أو قادرا، أو كان لیس بحاجة لھذا الجلد؛ فإنھ ال یجوز إعطاؤه، وھو  ً ً ً
ّخذه من السحت، وینبغي علیھ أن یصرفھ للفقراء، فإذا أخذ من اإلنسان قھرا ثم بیع لمن یصنع الجلد، فإن ھذا من الظلم، حرام علیھ، ویكون أ ً ُ

، فجمیع أجزائھا التي یسعھ أن یتصدق -نسأل هللا السالمة والعافیة-وال یجوز لھ، ومالھ حرام، وھو سحت   ألنھ إذا كانت البھیمة قد نذرھا 
إذا كان ھناك شركة تشتري الجلد في نفس المسلخ،  أما. َّلدھا مما ینتفع بھ، فینبغي أن یمكن من التصدق بھ على من یحتاجھبھا صدقة، وج

وأعطیتھ الفقیر، ثم ذھب الفقیر وباعھ لھذه الشركة أو لھذه المؤسسة، فال بأس، أما أن یؤخذ من اإلنسان في دم واجب فإنھ ال یجوز ذلك، 
ّال یجوز صرف ما كان وقفا أو صدقة إال في جھتھ التي ُسبل علیھا وأوقف علیھا وتصدق بھ علیھا، وھذا أصل مذكور ومالھ حرام؛ ألنھ  ً
ھذا بالنسبة للجلود التي تكون في الدماء الواجبة؛ كدم الجبران ونحوھا من الدماء الواجبة، فإنھ ال یجوز أن تجعل في . ومقرر عند العلماء

 وأراد أن یذبحھا -لیست بأضحیة وال ھدي- لو كانت عند اإلنسان شاة : بل قال العلماء رحمھم هللا. خ أن یأخذھااألجرة، وال یجوز للسال
اذبحھا ولك الجلد، فھذه المسألة تعرف بمسألة استئجار السالخ بالجلد، وھي المشھورة عند الفقھاء في باب اإلجارة : للبیت، فقال للجزار

أنك حینما تتعاقد معھ قبل الذبح : أن تستأجر العامل بجزء من عملھ، وھو نوع من الغرر؛ والسبب في ھذا:  بھاقفیز الطحان، والمراد: بمسألة
ّوالسلخ فال ُیعلم ھل الجلد جید أو رديء؟ وھل ھو خفیف أو ثخین؟ وھل یخرج سالما دون أن یقده ویؤذیھ أم ال؟ ثم إنھ قد یحیف على الجلد  ً

ّخوفا من قده فیضر الشاة أك نھى رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم عن قفیز : (إنھ ال یجوز أن یستأجر بالجلد، وفیھا حدیث: ثر، ولذلك قالواً
ً، ولكنھ حدیث ضعیف، وقد تكلم العلماء علیھ سندا ومتنا، وذكر شیخ اإلسالم رحمھ هللا في مجموع الفتاوى) الطحان أن ھذا الحدیث في : ً

ًیز لم یكن موجودا في المدینة، وال یعقل أن رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم یخاطب أھل المدینة ومكة بما لم متنھ ما یدل على ضعفھ؛ ألن القف
ًیعرفوه ولم یعھدوه مما ھو في غیر بلدھم، ولذلك لم یصح ھذا الحدیث ال سندا وال متنا أن تستأجر السالخ أو : لكن بالنسبة لحكم المسألة. ً

للمسلم أن یتعاقد معھ؛ ألنھ من  فالصحیح أنھ ال یجوز ذلك، وھو من باب اإلجارة بجزء من العمل، وال یحلالجزار على أن یأخذ الجلد؛ 
  .وهللا تعالى أعلم. عقود الغرر، والشریعة تحرم عقود الغرر

 
 الفرق بین الحكم الوضعي والحكم التكلیفي

 
الحكم :  یستوي فیھا العامد والناسي، أرجو إیضاح ذلك، أثابكم هللا؟ الجوابإن األحكام الوضعیة: َّأشكل علي قول الفقھاء رحمھم هللا: السؤال

الواجب، والمندوب، والمباح، والمحرم، والمكروه، فھذه الخمسة : فالحكم التكلیفي یشمل. حكم تكلیفي وحكم وضعي: الشرعي ینقسم إلى
: أما الحكم الوضعي. بالتكلیف إال بما ھو في وسع المكلف ومقدورهاألحكام تكلیفیة، ویكلف بھا اإلنسان وھي في وسعھ؛ ألن الشرع ال یرد 

فھي العالمات واألمارات التي نصبھا الشرع ولیس لك فیھا دخل، فإن الشيء الذي أوجبھ الشرع علیك یكون في وسعك، لكن األمارات 
ومغیب الشمس جعلھ الشارع عالمة على والعالمات، كزوال الشمس فإنھ سبب في وجوب صالة الظھر علیك، فھذا حكم وضعھ الشرع، 

ًفھذا یسمى حكما وضعیا وال دخل للمكلف فیھ،. وجوب صالة المغرب، ومغیب الشفق األحمر عالمة على وجوب صالة العشاء وال یلتفت  ً
یفیة وبین ما یكون من ففي بعض األحیان یفرق العلماء في باب النسیان بین ما یكون من باب األحكام التكل. فیھ إلى قدرة المكلف وعدمھا
ًلو أن إنسانا نسي أو أخطأ أو جھل، فتارة یجب علیھ الضمان، مع أنھ لم یقصد ولم یتعمد، وتارة تسقط عنھ : ًباب األحكام الوضعیة، فمثال

أنت طالقة، فأخطأ في اللفظ، : أنت طالعة، فقال: ًلو أن إنسانا یرید أن یقول المرأتھ: ًالمؤاخذة، وتارة یجمع لھ بین اإلسقاط والمؤاخذة، فمثال
وأما كونھ یجمع بین اإلسقاط . فھذا ال یؤثر، ویسقط عنھ، وإذا ظھرت قرائن المجلس وآماراتھ على أنھ ال یرید الطالق فلیست بطالق

ًإذا رأى صیدا وأطلق النار علیھ فأصاب إنسانا وقتلھ، فإن ھذا من باب قتل الخطأ، فنقول: والمؤاخذة فمن أمثلتھ  خطأه یوجب سقوط إن: ً
ًإنھ آثم، وال نوجب القصاص علیھ؛ ألنھ لم یتعمد قتل أخیھ، ولكن نوجب علیھ الدیة ضمانا لھذه النفس، : اإلثم عنھ، فال نؤاخذه، وال نقول

قع في ونوجب علیھ الكفارة؛ ألنھ لم یخطئ فیقتل بالخطأ إال وھو مقصر بعض التقصیر، ومن ھنا لو تحرى وتعاطى أسباب الحفظ لما و
اإلخالل، فحینئٍذ أسقط عنھ الشرع المؤاخذة فلم یقتص منھ، وأوجب علیھ المؤاخذة بوجوب الدیة ووجود الضمان، ومباحث ھذا مشھورة في 

 .وصلى هللا وسلم وبارك على محمد. وآخر دعوانا أن الحمد  رب العالمین. كتب أصول الفقھ
 

 [3[قیقة  باب الھدي واألضحیة والع-شرح زاد المستقنع 
 

عدم جواز بیعھما أو ھبتھما، وعدم جز صوفھما إال إذا كان أنفع لھما، : أنھما إذا تعینا لزمت فیھما أحكام، منھا: من أحكام الھدي واألضحیة
وزیعھما، وما وإن تعیبت المعینة فلھا أحكام ینبغي معرفتھا، وھناك أحكام متعلقة بحكم األضحیة وحكم التصدق بثمنھا، والسنة في تقسیمھا وت

 .ونحوھا.. یحرم على المضحي فعلھ إذا دخلت أیام العشر
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 أحكام تعیین األضحیة
 

تعین الشيء مأخوذ من العین، والعین في ) یتعینان: (قولھ]. ھذا ھدي أو أضحیة، ال بالنیة: ویتعینان بقولھ: فصل: [قال المصنف رحمھ هللا
الحالة : والذي یشتري األضحیة لھ حالتان. بذاتھ: ًكقولك رأیت محمدا بعینھ، أي: یة، ومنھاالعین الجار: ٍلغة العرب تطلق عدة معان، منھا

ھذه : أن یشتري األضحیة وفي نیتھ أنھا أضحیة، وسوف یدعھا في بیتھ أو حظیرتھ أو عند رجل، ثم بعد ذلك یذبحھا، دون أن یقول: األولى
یتھ إلى ما ھو أفضل منھا، أو إلى ما ھو دونھا مما ھو مجزئ، ففي ھذه الحال إذا جاء أضحیة، بل ینوي فقط، ولكنھ ال یعینھا، فقد تتغیر ن

ًلیس بملزم بھا بعینھا؛ ألنھ لم یلزم نفسھ بذلك إلزاما شرعیا، وھو التعیین: وقت التضحیة إن شاء ذبحھا وإن شاء ذبح غیرھا، أي الحالة . ً
: ًأوال. إنھا ال تتعین: إنھا تتعین، وقولنا: وھناك أحكام تترتب على قولنا. ھا أضحیة تعینتإن اشتراھا وفي نیتھ أن: قال بعض العلماء: الثانیة

إذا تعینت األضحیة، فحینئٍذ لو حدث بھا عیب أو صار علیھا عارض یمنع من إجزائھا، فحینئٍذ یجوز أن یضحي بھا مع كونھا معیبة؛ وذلك 
لو حدث بھا عیب، ویده ید أمانة : ًثانیا. ن ذلك بالتفریط، كما سنبینھ إن شاء هللا تعالىأن ال یكو: ألنھا تعینت ولزم ذبحھا بعینھا، بشرط

: وقولھ رحمھ هللا. ًولیست بید ضمان، فإنھ ال یلزمھ البدیل عنھا، وھكذا لو ماتت، أو حصل لھا عارض وماتت قدرا؛ فإنھ ال یلزم بضمانھا
ھذه أضحیة، أو ھذا ھدي، فإنھ قد : ھذا ھدي وھذه أضحیة، واشترى شاة وقال ألبنائھ: قالًالھدي واألضحیة، فلو أن إنسانا : أي) ویتعینان(

ًأنھ یلزم بذبحھ ھدیا، أو أضحیة، وحینئٍذ اجتمع ظاھر اإلنسان وباطنھ؛ ألن التكالیف الشرعیة یكون النظر فیھا إما إلى باطن : ّتعین، بمعنى
أمرت : (قولھ علیھ الصالة والسالم: ًتكلم بھ ویفعلھ، وإما أن یجمع بین الظاھر والباطن، فمثالاإلنسان ونیتھ، وإما أن ینظر إلى ظاھره الذي ی

إنھ قد دخل في اإلسالم، ولو كان یقصد من ذلك : ًأشھد أن ال إلھ إال هللا وأن محمدا رسول هللا، فنقول: ، فلو قال رجل)أن آخذ بظواھر الناس
ً نحن نقبل منھ الظاھر، لكن لو أن إنسانا حمل المصحف، ثم فعل بھ فعال فیھ إھانة للمصحف ولكتاب ًالكذب والخداع، وقد یكون منافقا، لكن ً

ًمترددا بین  إذا لم ینو ال یحكم بكفره، وإن كان ظاھر الفعل یوجب التكفیر، لكن لما كان فعلھ: هللا، ولكنھ لم ینو ذلك ولم یقصده، فحینئٍذ نقول
ّصد؛ ألن األصل عدم استباحة الدم إال بیقین أو غالب ظن، ولما صار مترددا بین القصد المخل وغیر المخل قصده وعدم قصده فینظر إلى الق ّ ً

أنت طالق، : ھل انفك الحبل أم ال؟ فقال: فلو كان رجل یتكلم مع زوجتھ في سیاق مودة ومحبة، وكان قد ربطھا، فقالت لھ. نظر إلى نیتھ
 یرید الطالق، فھذا اللفظ الظاھر نلغیھ وننظر إلى نیتھ، وأنھ لم یقصد الطالق، وبعض األحیان ننظر إلى فحینئٍذ داللة المجلس تدل على أنھ ال

، )ثالث جدھن جد وھزلھن جد: (أنت طالق، فإننا نؤاخذه بالظاھر، لحدیث: لفظھ وال ننظر إلى نیتھ، فلو ھزل معھا وضحك وقال لھا
ًفلما اشترى األضحیة احتمل أن یكون اشتراھا ھدیا أو . ًلى الباطن، وتارة ینظر إلیھما معافالشرع تارة ینظر إلى الظاھر، وتارة ینظر إ

ًأضحیة، ولو اشتراھا أضحیة احتمل أن یبدلھا بغیرھا، واحتمل أن یصرفھا إلى نوع آخر، كأن یشتري إبال فیستبدلھا بغنم، أو یشتري غنما  ً
: إنھا ال تتعین إال بقولك: ًھ لو وسع هللا علیھ قبل الذبح فسیشتري بعیرا وینحره، فھذا نقول لھفیستبدلھا بإبل، كأن یكون لھ مال قلیل، وفي نیت

تجزئ النیة دون اللفظ، فلو اشتراھا وفي نیتھ ذبحھا فإن : وقال بعض العلماء. ھذه أضحیة، وھكذا الحال بالنسبة للھدي؛ فالبد من النیة واللفظ
 ...... . (إنما األعمال بالنیات، وإنما لكل امرئ ما نوى: (المذلك یجزیھ؛ لقولھ علیھ الصالة والس

 
 حكم بیع األضحیة وھبتھا بعد التعیین

 
ھذه أضحیتي، أو ھذا ھدیي، لم یجز : إذا قال: القول األول: ھذه المسألة فیھا قوالن]. وإذا تعینت لم یجز بیعھا وال ھبتھا: [قال رحمھ هللا

أبدل لي ھذه الشاة بأخرى، والتي : مال بالمال بالتراضي، سواء كان بنقد أو بغیر نقد، فلو أتاه شخص وقال لھمبادلة ال: بیعھا، والبیع أصلھ
ّعنده ماعز وسیعطیھ كبشا بدال عنھا، فحینئٍذ ال یجوز؛ ألنھا تعینت أضحیة، ولو قال لھ رجل ً بسبعمائة، : فقال بكم اشتریت ھذه األضحیة؟: ً

ئة واذھب واشتر غیرھا، فال یجوز لھ أن یبیعھا؛ ألن یده خلت عن ملكیتھا وأصبحت  عز وجل، وھذا كما لو سأشتریھا منك بثمانما: فقال
ّأوقف وقفا، فكأنھ سبلھا  عز وجل حینما قال أنھ ال یجوز بیعھا، وال ھبتھا؛ ألن ید الملكیة خلت منھ، كما : فمن فوائد التعیین. ھذه أضحیة: ً

فال یجوز أن یأخذ العوض علیھا، وال أن یصرفھا في غیر ما خصصھا لھ، إال في حالة .  ترتفع عنھ وال یملكھلو أوقف المسجد فإن یده
ّأنھ إذا عینھا وجب علیھ أن یذبحھا بعینھا، فإذا أبدلھا بما ھو أفضل منھا : القول األول: أن یبدلھا بأفضل منھا، وھذا على قولین: واحدة، وھي

ي ألزم اإلنسان نفسھ فیھا صرفھ إلى ما ھو أفضل، ولذلك فمن نذر أن یعتكف في مسجد النبي صلى هللا علیھ وسلم فإن الشرع في األشیاء الت
ًأضعافا،  جاز لھ أن یذھب إلى مكة ویعتكف بھا؛ ألن مكة أفضل، وفضیلة األلف التي في مسجد النبي صلى هللا علیھ وسلم یجدھا في مكة

أنھا إذا تعینت لم یجز أن تصرف إلى ما ھو أفضل منھا، وھذا : القول الثاني. إلى ما ھو أفضل منھافلو أنھ حددھا وعینھا أضحیة صرفت 
  .القول من القوة بمكان، ولذلك یحتاط اإلنسان إذا عینھا فإنھ ال یصرفھا، ولو أراد أن یتصدق بما ھو زائد فإنھ یضحي بغیرھا معھا

 
 حكم جز صوف األضحیة المعینة ونحوه

 
إذا تعینت الشاة فإن فیھا بعض المسائل المشكلة، فإن اشتراھا في وقت ]. ویجز صوفھا ونحوه إن كان أنفع لھا ویتصدق بھ: [ هللاقال رحمھ

ًالذبح أو قبل وقت الذبح بیوم أو یومین فلیست ھناك مشكلة في الغالب، ولكن المشكلة فیما لو اشتراھا في شوال مثال، وحینئٍذ یبقى السؤال 
ا وما ینشأ منھا، وھي المنفعة التي تكون فیھا، مثل الصوف واللبن، فإذا كان علیھا صوف فإن كان بقاؤه فیھ ضرر علیھا فإنھ یجز في فوائدھ

ًویتصدق بھ، كما ھو الحال في وجود الصوف على البھیمة زائدا على الحد المعروف، وبذلك یؤذیھا ویضر بھا من وجود الحشرات أو نحو 
إنھ لو بقي بھا ھذا الصوف أضر بھا، وال تستطیع : شيء یختلف باختالف األحوال، ویرجع فیھ إلى أھل الخبرة، فإذا قالواذلك، فحینئٍذ ھذا 

ًأن تصبر شھرا بھذا الحال؛ ألن المكان یصبح موبوءا بالدود والجراثیم؛ فجز الصوف فیھ مصلحة للبھیمة، وإذا جز فإنھ یتصدق بھ وقال . ً
ًأما بالنسبة للبن؛ فإن كانت ھذه الناقة أو البقرة حملت وقد نواھا ھدیا، فلما . النفع في النقود باع الصوف وتصدق بثمنھإذا كان : بعض العلماء
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فجعل الفضل الزائد لھ، ). اسقھ ولدھا، وما فضل فھو لك: (وضعت صار فیھا لبن فإنھ یكون لولدھا، ولذلك قال علي رضي هللا عنھ وأرضاه
؛ ألن )الرھن محلوب ومركوب بنفقتھ: (وھي أن اللبن یختلف عن الصوف، ولذلك قال صلى هللا علیھ وسلم:  لطیفةوھذا مبني على مسألة

ّالناقة ستكلفك طعامھا وعلفھا، فبما تقوم بھ من إعالفھا والقیام علیھا كان لك فضل في االنتفاع بلبنھا، ھكذا یخرجھ بعض العلماء، فكأنھا 
  .ًز وجل ھدیا أو أضحیةمرھونة عندك حتى تخرج  ع

 
 أجرة الجزار لألضحیة

 
ًفإذا استأجر المضحي إنسانا لذبح األضحیة، فالسنة أن ال یعطیھ منھا شیئا]. وال یعطي جازرھا أجرتھ منھا: [قال رحمھ هللا وأما الذي توكلھ . ً

أما إذا .  وكیل بدون أجرة، وال إشكال في ھذه المسألة فإنھ حینئٍذ- ًكابنك مثال- اذبح ھذه الشاة عني، أو انحر ھذه الناقة عني : وتقول لھ
أمرني رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم : (ًاستأجرت من یقوم بالذبح أو النحر، فال تعطیھ شیئا من األضحیة، ولذلك قال علي رضي هللا عنھ

ًأن أقوم على ُبدنھ، وأن أتصدق بجلودھا وأجلتھا، وأن ال أعطي الجازر منھا شیئا، وق ًنعطیھ نقودا، وھذا یدل : أي) نحن نعطیھ من عندنا: الّ
ًعلى أنھ ال یجوز أن تصرف شیئا من األضحیة للجزار، مع أن الجزار یقوم بتمام الطاعة والقربة من كونھ ینحر ویذبح، واألفضل واألكمل 

 .أن تتوالھا بنفسك؛ لما فیھ من المشقة والتعب والتأسي برسول هللا صلى هللا علیھ وسلم
 

 حكم بیع شيء من األضحیة
 

فال یبیع جلد األضحیة، وال حتى لحمھا وال عظمھا، وال حرج علیھ في أن ]. ًوال یبیع جلدھا وال شیئا منھا؛ بل ینتفع بھ: [ثم قال رحمھ هللا
ملك األضحیة؛ ألنھ لما ذبحھا  أنھ ال ی: ینتفع بھ، أو أن یتصدق بھ، أو أن یھدیھ، أما أن یبیعھ فال یجوز، وال یصح البیع؛ والسبب في ذلك

عز وجل تصدق بھا، وحینئٍذ فال یجوز بیع جلدھا وال شيء من لحمھا، وإنما یتصدق بھ أو یھدیھ أو یأكلھ، لكن لو أعطیت المسكین من 
، واختلفت الید، نعم؛ ألن ھذا الفقیر قد ملكھا بالقبض: األضحیة، فذھب أمامك وباعھا لشخص وأنت ترى، فھل یصح ھذا البیع؟ الجواب

فحرم علیك البیع وجاز لھ، ولذلك لما دخل علیھ الصالة والسالم على أم المؤمنین والقدر یغلي بلحم وھو یرید أن یطعمھ، فقالت لھ أم 
النبي صلى هللا عنھا، و صدقة تصدق بھا على بریرة ، وبریرة كانت أمة ألم المؤمنین عائشة رضي: إنھ لـبریرة أي! یا رسول هللا: المؤمنین

وھذا ھو ما . ؛ ألنھ یأكل الھدیة علیھ الصالة والسالم) ھو لھا صدقة، ولنا ھدیة: (هللا علیھ وسلم ال یأكل الصدقات، فقال علیھ الصالة والسالم
ع األموال من أن المال الواحد یھلك بھ جامعھ وینجو بھ آخذه، فتجد الرجل یجم: اختالف الید، ولذلك أخبر علیھ الصالة والسالم: یسمونھ

ّالحالل والحرام، ویكون أكثرھا من الحرام ثم یموت عنھا، فیخلفھ هللا ذریة صالحة ویأخذ ولده المال ثم یتصدق بھ؛ فیدخل بھ ذاك النار 
لھ أن یبیع فالید ھنا قد اختلفت، ولو أردت أن تبیعھ لم یجز لك؛ لكن إذا أعطیت المسكین وأخذه بیده فقد ملك، وجاز . ویدخل بھ ھذا الجنة

وھكذا بالنسبة لزكاة الفطر، فإذا أعطیتھ زكاة الفطر وباعھا فال حرج؛ ألنھ قد ملكھا بالقبض، ثم بعد ذلك إن شاء أكلھا وإن . وأن یعاوض
ًیضا غناء لھ ، فكونھ یأخذھا لیطعم غناء لھ عن السؤال، وكونھ یبیعھا أ) أغنوھم عن السؤال: (شاء باعھا؛ ألن النبي صلى هللا علیھ وسلم قال

  .عن السؤال، فال حرج في ذلك
 

 أحكام األضحیة المعینة إن تعیبت
 

ًإن تعیبت الناقة أو البقرة أو الشاة التي عینھا أضحیة أو ھدیا، صح وجاز لھ أن یضحي : أي]. وإن تعیبت ذبحھا وأجزأتھ: [قال رحمھ هللا
عن : أي-ھذه أضحیة : َّ علي أن أضحي ھذه السنة بشاة، فاشترى شاة، وقال: قالفلو ]. إال أن تكون واجبة في ذمتھ قبل التعیین: [قال. بھا

 فتعیبت، فحینئٍذ كونھ یعینھا لألضحیة ال یسقط لزوم ذمتھ؛ ألن ھذه الشاة التي یرید أن یضحي بھا أو یرید أن یبرئ ذمتھ قد تعینت، -النذر
اشتراھا وقصدھا وعینھا بإذن الشرع وبإیجابھ، فإنھ في ھذه الحالة إن عینھا فال فإنھ ینصرف إلى غیرھا؛ ألن ذمتھ مشغولة بالحق، أما لو 

إشكال أنھا لو تعیبت ال یلزمھ بدیل عنھا، أما لو كانت واجبة علیھ من قبل، فإن عینھا أو لم یعینھا فذلك ال یؤثر في األصل؛ ألن ذمتھ ال تبرأ 
یفرق بین كونھا معینة فیما ال نذر وال إلزام فیھ، : ریئة منھا قبل التعیین، وحینئٍذ یقولونإال بكاملھا، فلیست مثل األضحیة التي كانت ذمتھ ب

ید األمانة، : فھناك ید تسمى في الشرع: لكن بالنسبة لمسألة الضمان؛ فإن الید في الشرع تنقسم إلى قسمین. وبین كونھا معینة بالنذر واإللزام
ًیئا وھو للغیر؛ فإما أن تكون یدك ید أمانة، فال تلزم بضمان ذلك الشيء إن تلف، وإما أن تكون فإذا أخذت ش. ید الضمان: وھناك ید تسمى

أن : ًأرید منك مائة ألف دینا إلى نھایة السنة، فإذا قبضتھا فیدك ید ضمان، بمعنى: إذا قلت لشخص: یدك ید ضمان فتلزم بكل حال، مثال ذلك
سئول عنھا، فلو أخذت المائة ألف ثم خرجت من عنده فسرقت، أو سقطت في نھر وغرقت المائة ھذه المائة ألف إن تلفت أو ربحت فأنت الم

ًألف وذھبت، فال یضمن ھو بل أنت الذي تضمن، ولو أنك اشتریت بھا عمارة، ثم أصبحت قیمتھا ملیونا، فأنت الذي تأخذ الملیون، فكما أنك 
. الغنم بالغرم: ، ویقول العلماء في ھذه القاعدة المعروفة)الخراج بالضمان: (ھ وسلمتربح فإنك كذلك تضمن الخسارة، كما قال صلى هللا علی

أنھ یأخذ الربح والنتاج من الشيء من یضمنھ، وھذا من عدل هللا سبحانھ وتعالى، فإن الذي یتحمل مسئولیة الشيء ھو الذي ینبغي أن : أي
 بمائة ألف وبمائتي ألف، ولو احترق البستان لضمن ھذا المال، فكما أنھ یتحمل یأخذ مصلحتھ وثمرتھ ومنفعتھ، فصاحب البستان یبیع الثمرة

ًھذا النوع من الید یسمى ید الضمان، وسواء وقع التلف والضرر بیدك وبما ھو في وسعك، أو وقع خارجا عن : ًإذا. الخسارة یأخذ الربح
ّأن تأخذ الشيء وال تلزم بضمانھ إال إذا فرطت فیھ أو قصرت، : نة، أيید األما: النوع الثاني یسمى. إرادتك باألقدار، ففي الجمیع تضمن

خذ ھذه السیارة وضعھا أمانة عندك، فوضعتھا في مكان وحفظتھا، ثم شاء هللا أن تنزل علیھا صاعقة تحرقھا، أو : جاءك رجل وقال: مثالھ
ّإذا قصرت، أما لو أخذت ھذه  أمانة وید حفظ، فال تضمن إالًتعطلت مكینتھا دون أن یحركھا أحد، فأنت ھنا ال تضمن شیئا؛ ألن یدك ید 
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ضعھا عندك، فأخذتھا وقضیت بھا حوائجك، فأي تلف یقع في السیارة فإنك تضمنھ، ولو كان بآفة سماویة؛ ألن الید : السیارة وقال لك
 تضمن، كما ھو الحال في الودائع، كما لو جاءك ید األمانة، وھي ال: فھناك یدان. أصبحت ید أمانة عندما قصر؛ ولذا ألزم بعاقبة التقصیر

ضع ھذه الشنطة ودیعة عندك، فأخذتھا ووضعتھا في الخزانة، وعملت كل األسباب لحفظھا، ثم جاء سارق وسرقھا : شخص وقال لك
لرباط الذي على الكیس في لو حل ا: بطریقة ذكیة، فإنك ال تضمن؛ ألن یدك ید أمانة، وأما لو أخذت ھذه الشنطة وفتحتھا؛ ضمنت، بل قالوا

أن ید األمانة ال تضمن إال : فالفرق بین ید الضمانة وید األمانة. الودائع فإنھ یضمن؛ ألن یده خرجت عن األمانة والحفظ وأصبحت ید ضمان
رضاه أدرعھ وما إذا فرطت، وید الضمان تضمن بكل حال، ولما فتح النبي صلى هللا علیھ وسلم مكة واستعار من صفوان رضي هللا عنھ وأ

؛ ألنھ سیستخدمھا علیھ الصالة والسالم في الجھاد، ) عاریة مضمونة: (یریده علیھ الصالة والسالم لجھاده، قال لھ النبي صلى هللا علیھ وسلم
  عز وجل فھذه الشاة األضحیة قد أخرجھا الشرع عن ملكھ، وأصبحت كأنھا منذورة. فدل ھذا على أن ید األمانة ال تضمن إال إذا فرطت

ّوتعینت، فال یضمن إن تعیبت؛ لكن لو أنھ فرط فیھا فعرضھا للخطر حتى كسرت یدھا، أو أصابھا مرض، أو حصل بھا ضرر؛ فأصبحت 
ًعرجاء بینا عرجھا، أو مریضة بینا مرضھا، أو أصبح فیھا شيء من العیوب األربعة التي ذكرھا علیھ الصالة والسالم في الحدیث المشھور  ًّ ّ

: شرطھ) وإن تعیبت ذبحھا وأجزأه: (فقولھ علیھ رحمة هللا. ذا وقع بھا واحد من العیوب المؤثرة فإنھ یضمن؛ ألنھ تعاطى أسباب اإلضرارفإ-
  .ًأن ال یكون مقصرا، وأن ال یتعاطى أسباب اإلضرار، فإن فعل ذلك فإنھ یلزم وتكون مضمونة

 
 مسائل متفرقة في األضحیة

..... 
 حكم األضحیة

 
األضحیة : وقال بعض العلماء. األضحیة سنة یثاب فاعلھا وال یعاقب تاركھا، على ما اختاره المصنف]. واألضحیة سنة: [ رحمھ هللاقال

، فأمر علیھ الصالة )من ذبح قبل الصالة فشاتھ شاة لحم، ومن لم یذبح فلیذبح باسم هللا: (واجبة؛ ألن رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم قال
وقال المؤلف . ، واختلف في إسناده، وحسنھ بعض العلماء)من وجد سعة فلیضح ومن لم یضح فال یقربن مصالنا: (ذبح، ولحدیثوالسالم بال
إن : ، فقالوا)اللھم ھذا عن محمد وعمن لم یضح من أمة محمد: (إنھا سنة؛ ألن النبي صلى هللا علیھ وسلم قال في إحدى الكبشین: رحمھ هللا

  . وسلم ضحى عمن لم یضح، فال یلزم اإلنسان أن یضحي، وفعل األضحیة إنما ھو سنة یثاب فاعلھا وال یعاقب تاركھاالنبي صلى هللا علیھ
 

 حكم التصدق بثمن األضحیة
 

ل فھ: عینھا وذاتھا، وعلیھ: قیمتھا، واألمر الثاني: األمر األول: األضحیة فیھا أمران]. وذبحھا أفضل من الصدقة بثمنھا: [قال رحمھ هللا
ّاألفضل أن یذبحھا ویتصدق بجزء منھا، أو یقدر قیمتھا ثم یتصدق بھ؟ جماھیر العلماء على أن األفضل أن یشتریھا ویذبحھا، ولذلك بین 

إذا كان الفقراء یحتاجون إلى المال أكثر، فإن ھذا أفضل من : وقال بعض العلماء. المصنف رحمھ هللا أن ذبحھا أفضل من التصدق بثمنھا
أن األفضل : والصحیح. إنھا واجبة؛ فلن نبحث عن األفضل؛ ألنھا واجبة علیھ: بھا، وھذا كلھ على القول بأنھا سنة، أما لو قلناالتضحیة 

تالوة القرآن في یوم : ًإن التعیین للشيء الوارد في الشرع أفضل من المبھم غیر الوارد في الشرع، فمثال: ذبحھا، وھذا ما یقول عنھ العلماء
 یدل على - هللا علیھ وسلم صلى-) َّأكثروا علي من الصالة فیھا: ( حیث األصل أفضل، لكن كون النبي صلى هللا علیھ وسلم یقولالجمعة من

الذكر الخاص في الزمان : أن األفضل یوم الجمعة أن یكثر اإلنسان من الصالة على النبي صلى هللا علیھ وسلم، ولذلك قال بعض العلماء
الذي ھو الیوم -إن صالة الظھر یوم الترویة : أفضل من سائر األفعال التي تأتي مطلقة، ومن ھنا قال بعض العلماءالخاص المندوب إلیھ 

 ألنھ إذا صلى الظھر بمنى أصاب - على القول بأن المضاعفة تختص بالمسجد الحرام-  بمنى أفضل من صالتھا في المسجد الحرام -الثامن
ھ وسلم، وكونھ في الیوم الثامن صلى الظھر بمنى ولم یصل بالمسجد الحرام دل على أنھ أفضل؛ فكونھ السنة وھدي رسول هللا صلى هللا علی

علیھ الصالة والسالم في یوم النحر یذبح وال یتصدق بالثمن یدل على أن الذبح أفضل من التصدق بالقیمة، ولو كانت قیمتھا باھضة؛ ألنك لو 
جزیك ذلك، لكن لو أخذت القیمة كلھا وتصدقت بھا فإن ھذا من ناحیة الرأي واالجتھاد قد یكون ذبحت الشاة فقد تتصدق بشيء یسیر منھا وی

أن األفضل القیمة، لكن كونك تأتسي برسول األمة صلى هللا علیھ وسلم، وكون أوالدك وأطفالك یوم النحر یفیقون على ھذه السنة، ویرون أن 
ح فیھ، فیشعرون بحالوة ھذا الیوم ولذتھ، ویشعرون بالتأسي برسول هللا صلى هللا علیھ وسلم ھذا الیوم من بین أیام السنة كلھا ھو الذي یذب

  . أن الذبح أفضل؛ ألنھ ھدي رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم-حتى ولو قلنا بالسنیة-فیھ، فإذن ھناك أمور كثیرة ترجح 
 

 السنة في تقسیم األضحیة بعد الذبح
 

األفضل أن تقسمھا : فبعض العلماء یقول: اختلف العلماء في تقسیم األضحیة]. ًل، ویھدي، ویتصدق أثالثاویسن أن یأك: [قال رحمھ هللا
َفكلوا منھا وأطعُموا البائس الفقیر : نصفین، نصف لك ونصف تتصدق بھ؛ ألن هللا تعالى یقول َ َ َ َِ ِ ِ َِ َْ ْ ُْ َ ْ ، فجعلھا نصفین تقسم بینھ وبین ]28:الحج[ُ

ثلث لك وألھل بیتك تفعل بھ ما تشاء، وثلث للفقراء، وثلث تھدیھ وتعطیھ : األفضل أن تقسم ثالثة أثالث: علماءوقال بعض ال. الفقراء
لألغنیاء على سبیل المودة والمحبة، مثل أرحامك ومن لیسوا بحاجة، ولكنھم یأتون إلیك یوم النحر من أجل أن یأكلوا عندك، أو تصل رحمك 

ُفك: بھا؛ ألن هللا تعالى یقول َّلوا منھا وأطعُموا القانع والُمْعتر َ ِ ِ َِ َْ ْ َُ َ َ َْ َ ، فالقانع ھو الغني، والمعتر ھو السائل الذي یأتیك من أجل فقره وقلة ]36:الحج[ْ
 تقسمھا أربعة أقسام؛ ألن رسول هللا صلى هللا: وقال بعض العلماء) . الثلث والثلث كثیر: (ذات یده، وألن رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم قال

. ربع لك، وربع تتصدق بھ، وربع تدخره، وربع تھدیھ وتعطیھ للغیر: ، فجعلھا أربعة أقسام)كلوا وتصدقوا وأھدوا وادخروا: (علیھ وسلم قال
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ًواألمر في ھذا واسع؛ ألنھ لیس ھناك تأقیت معین، لكن المھم أن تجعل منھا قسما للفقراء ولو كان شیئا یسیرا، ولو جمعت األرحام والقر ً ابة ً
وفیھم فقیر أو ضعیف، ونویت أنھ یصیب من أضحیتك لفقره، فال بأس، وھكذا لو أخرجت منھا قطعة من اللحم وأعطیتھا لجار فقیر أو 

واألفضل إذا تصدق اإلنسان باألضحیة أن یبتدئ بقرابتھ، وھم أحق من تصرف إلیھم الصدقات، وھم أحق من ذكروا . مسكین فال بأس
ًن الناس إذا رأوا قریبك الفقیر ربما امتنعوا من إعطائھ لكونك غنیا، ولذلك ینبغي أن یتنبھ اإلنسان إذا فتح هللا علیھ خاصة في ھذا الیوم؛ أل

 لقرابتھ الذین یجوز صرف الزكاة لھم؛ كاألخوات، والعمات، والخاالت، وبنات األعمام -حتى الزكاة-بالغنى أن یصرف صدقاتھ ونوافلھ 
 األخوال وأبناء األخوال، فھؤالء یقدمھم اإلنسان في الزكاة والصدقات والبر؛ ألن رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم لما وأبناء األعمام، وبنات

 دخل علیھا رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم فأخبرتھ أنھا أعتقت ھذه الرقبة -كما في الصحیحین-ملكت حفصة رضي هللا عنھا رقبة، فأعتقتھا 
َفال اقتحم العقبة :  قال تعالىًتقربا إلى هللا، كما َ َ ََ َ َْ َ ُوما أدراك ما العقبة * ْ َْ َ َ َ َ َ ََ ْ َفك رقبٍة * َ ََ لو أنك : (، فقال لھا صلى هللا علیھ وسلم]13-11:البلد[َُّ
قات؛ ، فھذا یدل على أن القریب أفضل، وینبغي أن تصرف إلیھ الزكوات والصد) لكان أعظم في أجرك-قرابتك: یعني- أعطیتیھا ألخوالك 

إنك ستعطیھم، فحینئٍذ یبقى ھذا القریب : ًألن الناس إذا رأوك ثریا فإنھم ال ینظرون إلى قرابتك إذا كانوا فقراء أو محتاجین؛ ألن الكل یقول
ف طبقاتھم وعلى ھذا فإنھ یتصدق بھا على قرابتھ، ففي یوم العید لو دعا قرابتھ على اختال .بین نارین؛ فقریبھ ال یعطیھ، والناس ال یعطونھ

وإن أكلھا إال أوقیة تصدق بھا جاز وإال : [قال رحمھ هللا. ونوى بذلك الصدقة والھدیة فإنھ مأجور في صدقتھ بصلة الرحم وأجر الصدقة
ھا ثم وھو أن یخرج منھا ولو قدر األوقیة، فیخرجھا ویتصدق بھا والباقي یأكلھ، لكن إذا كان قد عین: ھذا قدر یستثنیھ بعض العلماء]. ضمنھا

: وقولھ رحمھ هللا. أكلھا ضمن كلھا؛ ألنھ في ھذه الحالة أخرجھا عن الصدقات، ومما یقصد في ذبحھا ونحرھا أن یتصدق بجزء منھا
  .ًأخرج قدرا كقدر األوقیة للفقراء؛ ألنھ حق واجب علیھ: یحتمل ضمان األضحیة، ویحتمل ضمان األوقیة، أي: یحتمل أمرین) ضمنھا(
 

 لمضحي فعلھما یحرم على ا
 

یحرم : ، أي)ویحرم على من یضحي: (قولھ رحمھ هللا]. ًویحرم على من یضحي أن یأخذ في العشر من شعره أو بشرتھ شیئا: [قال رحمھ هللا
إذا دخل : (على الشخص الذي یرید أن یضحي أن یقص شعره، أو یقلم أظفاره؛ ألن النبي صلى هللا علیھ وسلم ثبت عنھ في الصحیح أنھ قال

، فنھى علیھ الصالة والسالم عن مس الشعر ومس الظفر، وفي ھذا )ًالعشر وأراد أحدكم أن یضحي فال یمسن شیئا من شعره وال ظفره
أن النبي صلى : (بل ھو للكراھة؛ لحدیث عائشة رضي هللا عنھا: وقال بعض العلماء. أن ھذا النھي للتحریم: المسألة األولى: الحدیث مسائل
ًأن ھناك فرقا بین األضحیة والھدي، فمن أراد أن یضحي فال : والصحیح) . ً ما كان یحرم على نفسھ شیئا إذا فتل قالئد ھدیھهللا علیھ وسلم

یراد أن  أن ھذا الحكم یختص بالشخص نفسھ، وال یشمل الذین: المسألة الثانیة. ًیجوز لھ أن یمس شیئا من الشعر وال األظفار حتى یضحي
أن النبي صلى هللا علیھ وسلم : وبناتھ وزوجتھ ونحوھم ال یمتنع علیھم أن یقصوا ویقلموا أظفارھم؛ والسبب في ھذایضحى عنھم، فأبناؤه 

أو یضحى عنھ، وإنما خص الحكم بمن یضحي بعینھ، فیختص الحكم بمن یضحي : ، ولم یقل)إذا دخل العشر وأراد أحدكم أن یضحي: (قال
. شعر الرأس، واللحیة، واإلبطین، وشعر الیدین، والساعدین: یشمل ھذا الحكم شعر البدن كلھ: الثالثةالمسألة . وال یشمل قرابتھ وأھل بیتھ

ًیشمل ھذا الحكم الرجل والمرأة، فالمرأة إذا أرادت أن تضحي فال تمس شیئا من شعرھا وال ظفرھا؛ وللعلماء رحمھم هللا في : المسألة الرابعة
ًا ذبح األضحیة كاملة أعتقھ هللا من النار كامال، وھو أمر غیبي یحتاج إلى نص، وال أعرف فیھ نصا ألنھ إذ: ذلك علل، قال بعض العلماء ً

. ّعشر من ذي الحجة، فإذا أھل ھالل عشر ذي الحجة فإنھ یمتنع عما ذكر: والمراد بالعشر. ًصحیحا عن رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم
أنھ عندما یشتري األضحیة ولو في الیوم السادس أو : ظفر إال إذا اشترى األضحیة، بمعنىال یمتنع من قص الشعر وال: وقال بعض العلماء

ًالسابع فإنھ یمتنع علیھ قص الشعر والظفر من حین شراء األضحیة؛ ألنھ ال یكون فعال مریدا لألضحیة إال إذا كان ھناك أضحیة حقیقیة،  ً
إذا دخل العشر : (ة ذي الحجة إذا نوى؛ ألن رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم قالأنھ یمتنع من كل شيء ببدای: والصحیح. وھذا قول مرجوح

ًتوجھ قصد اإلنسان للشيء، فإذا كانت عند اإلنسان إرادة فإنھ یمتنع، لكن لو كان فقیرا : ، واإلرادة معروفة، وھي)أراد: (، فقال)وأراد أحدكم
ال أستطیع أن أضحي ھذه السنة، فدخل الیوم :  ما یشتري بھ األضحیة، فقالودخل علیھ ھالل ذي الحجة وھو فقیر أو مدیون ولیس عنده

األول والثاني والثالث والرابع والخامس، ثم في الیوم السادس یسر هللا لھ بمال یمكنھ أن یشتري بھ األضحیة، فیمسك من الیوم السادس؛ ألنھ 
 ...... .لھ في ذلك الیوم لم ُیرد األضحیة إال حینما تیسرت

 
 ألسئلةا

..... 
 الراجح في حكم األضحیة

 
: ھل ھي واجبة، أم سنة؟ لكن ما ھو القول الراجح، أثابكم هللا؟ الجواب: ذكرتم حفظكم هللا خالف العلماء رحمھم هللا في األضحیة: السؤال

، والصالة والسالم على رسول هللا، وعلى آلھ وصحبھ ومن وااله ّبق بیان ھذه المسألة، وبینا أن أصح قولي فقد س: أما بعد. باسم هللا، الحمد 
لیس عندي إال ! یا رسول هللا: (إلزام، ولذلك لما قیل لھ) فلیذبح أخرى مكانھا: (العلماء القول بوجوبھا؛ وذلك ألن قولھ علیھ الصالة والسالم

إن األضحیة :  وقد كان باإلمكان أن یقول لھ، فجعل األمر فیھ شيء من اإللزام،) تجزیك وال تجزي غیرك: عناق، فقال صلى هللا علیھ وسلم
) وال تجزي غیرك: (، فكأن األصل أنھ ملزم بھا، وقولھ)تجزیك: (لیست واجبة علیك، إن فعلتھا فقد أحسنت، وإن تركتھا فال بأس، ولكنھ قال

اللھم ھذا عمن لم یضح من أمة : (سالموأما قولھ علیھ الصالة وال. أن غیرك إذا أراد أن یضحي فإنھ ینبغي أن یتقید بالسن المعتبر: أي
، وكونھ علیھ الصالة والسالم یضحي عمن لم یضح، فھذا یحتمل أن یراد بھ حصول الفضل واألجر لمن لم یضح من أمتھ صلوات )محمد

  .وهللا تعالى أعلم. هللا وسالمھ علیھ، وال یقوى لصرف األمر عن ظاھره الذي یدل على اللزوم واإلیجاب
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 ألضحیة المعینةحكم ولد ا

 
ّإن الفرع تابع ألصلھ، فإذا كان قد عینھا وھي : قال بعض العلماء: ّإذا عینت األضحیة وولدت، فما حكم المولود، أثابكم هللا؟ الجواب: السؤال

ى السن المعتبر؟ قال ھل یذبح في عامھ، أو ینتظر بلوغھ إل: ًحامل، فإن الجنین یكون تابعا ألصلھ، وحینئٍذ فإنھ یذبح، ولكن یبقى اإلشكال
إنھ ال یكون : وقال بعض العلماء. ًإنھ ینتظر وال یذبح، فیكون متعینا بنفسھ أضحیة إلى أن یصل إلى السن المعتبر ویذبح: بعض العلماء

ة في وأصول الشریعة تقتضي أن الفروع تابعة ألصولھا، ولكن ھناك مسألة مشھور. أضحیة إال الشاة نفسھا، وأما فرعھا فال یتبعھا
ًالفرع تابع ألصلھ ما لم یكن منفصال، فالجنین من الفرع المنفصل ال : فیقولون. النماء المنفصل والمتصل: الضمانات والمعاوضات، وھي
إن األضحیة إذا كانت بحال عند الشراء، ثم أحسن طعامھا وعلفھا والقیام علیھا، فبدنت وكملت، فحالھا من : من الفرع المتصل، ولذلك قالوا

ًلنماء المتصل بھا تابع لھا، لكن حینما تلد، ویخرج منھا الشيء كاللبن ونحوه، فإن ھذا النماء یعتبر نماء منفصال، وال یلزم بذبحھ أو نحره ا
وھذه المسألة مترددة بین كونھ یتبع أو ال یتبع، وإن كان قد صحح غیر واحد من العلماء رحمھم هللا أنھ ال یتبع، وأذكر من بعض . أضحیة

ّیفرق بین أن یقع التعیین قبل الحمل، وبین أن یقع التعیین بعد الحمل، فإذا عینھا وھي حامل، فمعنى ذلك أن : مشایخنا رحمھم هللا من قال
ا أبیعك ھذه الجاریة وھي حامل، فإن البیع یكون للجاریة وللجنین الذي في بطنھا، وأم: التعیین على الشاة وعلى ما في بطنھا، كما لو قال لھ

ًإذا كان قد عینھا قبل أن تحمل ثم حملت، فإنھ یكون نماء منفصال وهللا . وأنا متوقف في الترجیح بین القولین، وكل منھما لھ حظھ من النظر. ً
  .تعالى أعلم

 
 حكم من كان لھ أضحیتان

 
ة، فمتى یجوز لھ أن یأخذ من شعره إذا كان عند اإلنسان بیتان، كل بیت في حي من األحیاء، ویرید أن یضحي لكل بیت أضحی: السؤال

ًھل بعد ذبح األضحیة األولى، أم ال بد أن ینتظر حتى یذبح األضحیة الثانیة، علما بأنھ سوف یضحي لكل بیت في یوم غیر الیوم : وأظفاره
ان في أضحیتھ، ولذلك یتقید الذي ألزم بھ الشرع أضحیة واحدة، وھذا الذي یلزم اإلنس: الجواب. الذي ضحى فیھ للبیت األول؟ أثابكم هللا

إذا نذر أن یضحي : وقال بعض العلماء. المنع باألضحیة األولى، فإذا ضحى األضحیة األولى فإنھ حینئٍذ یجوز لھ أن یقصر وأن یحلق ویقلم
  .وهللا تعالى أعلم. والقول األول أقوى. مائة، فإنھ ال یفتك من ذلك إال بتمام أضحیتھ

 
 الجزارینحكم شراء لحم الھدي من 

 
: الجواب. في یوم النحر یقوم بعض الجزارین وغیرھم ببیع لحوم الھدي وغیره، فھل یجوز شراء تلك اللحوم؟ أفیدونا بارك هللا فیكم: السؤال

 شاء أكلھا وإن ذكرنا أن الفقراء إذا أخذوا اللحوم وباعوھا للجزار ثم باعھا الجزار فال بأس؛ ألن الفقیر یملكھا بأخذھا منك، ثم إذا ملكھا إن
شاء أخذ ثمنھا؛ ألن هللا جعلھا طعمة لھ، فإذا نظر أن مصلحتھ في األكل أكل، وإذا نظر أن مصلحتھ في البیع باع؛ لكن ال ینبغي على الفقراء 

فال یخلو أن یكون أن یتوسعوا أكثر من الالزم، فإنھم إذا توسعوا وأخذوا األمر أكثر مما ھو علیھ، فوصل الواحد منھم إلى حد الغنى وزاد، 
ً ألنھ ال یستحق الطعمة، أما لو كان فقیرا، وعنده ذریة وعیال، وأراد أن یأخذ ھذا اللحم - نسأل هللا السالمة والعافیة-ًمالھ سحتا من ھذا الوجھ 

ا أن الید تختلف، وأنھ ویبیعھ ویستفید من ثمنھ، فقد رخص جماعة من أھل العلم رحمھم هللا في ذلك؛ لحدیث بریرة السابق ذكره، وقد ذكرن
ًأخذ بید وباع بید أخرى، أخذ باستحقاقھ كفقیر فملك، فلما ملك جاز لھ أن یصرفھا بدال ومعاوضة، وجاز لھ أن یصرفھا على نفسھ كأن 

بیعھا لھ، العمل بالظاھر، فالجزار إذا اشترى من الفقراء وأعطاھم حقوقھم، ورضوا ب: ولكن في ھذه المسألة شيء یسمى. یطبخھا ویأكلھا
فظاھر ذلك الحل، وال داعي أن یوسوس اإلنسان ویتشدد ویتنطع في ھذه المسائل، فإن التشدد والتنطع ال خیر فیھ، فكونھ یدقق ویجلس 
یفحص ویمحص، ھذا ال ینبغي، بل إن اإلنسان یعمل على الظاھر، فإذا كان ظاھر الحال أن الذین جاءوه فقراء، واشتھر ذلك، وعرف أنھ ال 

وهللا تعالى . یھ إال المستحق الضعیف ویبیعھ للجزار، واشترى منھ الجزار وأعطاه حقھ، وكل انصرف بحقھ؛ فالظاھر أنھا مملوكة للجزاریأت
  .أعلم

 
 متى یترخص المسافر برخص السفر

 
لى من بداخل المطار وھو یرید السفر ھل یمكن أن نطبقھا ع. الغالب كالمحقق: القاعدة الشرعیة التي تقول! فضیلة الشیخ أثابكم هللا: السؤال

المسائل تختلف، : ًأوال: بحیث یستبیح رخص السفر من الجمع والقصر وغیره؛ ألن الغالب أنھ مسافر، نرجو اإلفادة، أثابكم هللا؟ الجواب
لمدینة، فإذا وصل إلى فالشخص الذي یرید أن یسافر بالطائرة، فإذا كان المطار خارج المدینة فإنھ یقصر الصالة بمجرد خروجھ من ا

المطار فإنھ یجوز أن یصلي األربع ركعات ركعتین؛ وذلك ألنھ مسافر، وقد تحقق سفره بخروجھ من المدینة؛ ألنھ قد أسفر، وھكذا لو أراد 
 على الرصیف، فإن ًأن یركب الباخرة، فإذا وصل إلى المیناء في طرف المدینة أو بعیدا عن المدینة، فإنھ قد انقطع، وھكذا لو كانت البواخر

ما یفعل المسافر؛ ألنھ قد  الرصیف یبعد عن عمران المدینة؛ وحینئٍذ بركوبھ الباخرة یصلي الرباعیة ركعتین، ویستبیح رخص السفر، ویفعل
نھ یحتمل أن سافر، وكونھ قد تلغى الرحلة أو تتأخر، ھذا ال یؤثر؛ ألن الغالب والذي یقع على الظاھر أنھ مسافر، كما لو خرج بسیارتھ فإ

ًتتعطل السیارة، ویحتمل أن یحصل لإلنسان عائق یمنعھ من السفر، وقد تتعطل السیارة بالكلیة فال یسافر، فإذا ھذه ظنون، والظنون لیست 
م نفیس في بمعتبرة وال مؤثرة في الغالب، ولھذا یمكن تطبیق ھذه القاعدة؛ ألن الغالب كالمحقق، ولإلمام العز بن عبد السالم رحمھ هللا كال
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وآخر دعوانا أن الحمد . ، بین فیھ رحمھ هللا أن العمل على الغالب، وأن الظنون الضعیفة ال یلتفت إلیھا)قواعد األحكام ومصالح األنام(كتابھ 
  . رب العالمین

 
 [4[ باب الھدي واألضحیة والعقیقة -شرح زاد المستقنع 

 
ذبح العقیقة : نعمة األوالد، ومن شكر هللا على ھذه النعمة: المنعم سبحانھ، ومن تلك النعمنعم هللا على عباده ال تحصى، والواجب ھو شكر 

بعد الوالدة، عن الذكر شاتان متكافئتان، وعن األنثى شاة واحدة، تذبح عن المولود یوم سابعھ، وبھا یفك رھن المولود، وھي سنة واردة عن 
 والسالم عن الحسن والحسین رضي هللا عنھما، وھناك أمور مستحبة ینبغي فعلھا عند ذبح النبي صلى هللا علیھ وسلم، فقد عق علیھ الصالة

 .العقیقة
 

 أحكام العقیقة
 

ًبسم هللا الرحمن الرحیم الحمد  رب العالمین، وصلى هللا وسلم وبارك على نبینا محمد، وعلى آلھ وأصحابھ وأتباعھ وسلم تسلیما كثیرا أما . ً
شرع المصنف رحمھ هللا في بیان األحكام ]. تسن العقیقة عن الغالم شاتان وعن الجاریة شاة: فصل: [رحمھ هللا تعالىفیقول المصنف : بعد

واألضحیة تعتبر دماء مشروعة؛ شرعھا هللا سبحانھ في مناسبات معینة وحاالت  أن الھدي: المتعلقة بالعقیقة، ومناسبة ھذا الفصل لما قبلھ
 إنما شرعت بسبب وجود الولد، فكأنھا دم واجب بسبب معین، فأشبھت - ًاة التي تذبح عن المولود ذكرا كان أم أنثىوھي الش- مؤقتة، والعقیقة 

كونھا دماء شرعھا هللا سبحانھ وتعالى في كتابھ وبھدي : الھدي واألضحیة، فكأن الھدي واألضحیة والعقیقة تشترك في صفة معینة، وھي
 واألضحیة تكون في -.  فالھدي یكون في زمان معین، ویكون في حال مطلق، وحال مقید- . بات معینةرسولھ صلى هللا علیھ وسلم في مناس

 ...... . والعقیقة تكون بسبب معین؛ فكلھا دماء شرعت ألسباب مخصوصة-. زمان معین
 

 معنى العقیقة
 

ومنھ قول . الشعر الذي یكون على المولود: العقیقة أصلھاو. من ھدي النبي صلى هللا علیھ وسلم العقیقة: ، أي)تسن العقیقة: (یقول رحمھ هللا
وھم حجة -أئمة اللغة  الشعر الذي یولد بھ المولود، ولذلك ذھب بعض: ًأیا ھند ال تنكحي بوھة كأن عقیقتھ علیھ أحسبا والمراد بذلك: الشاعر

یحلق في سابعھ، وفي ذلك حكمة عظیمة، وقد قرر  إلى أن العقیقة مأخوذة من شعر المولود؛ ألنھ - ًفي ذلك؛ خاصة وأن البیت مشھور
َّأن حلق رأس المولود فیھ نفع عظیم لخصائص الشعر، فإذا ُمر بالموسى على جلدة الشعر فإن ذلك ینشط : األطباء في عصرنا الحاضر

وصفت بكونھا عقیقة : من ھنا قالواًالشعر ویقویھ، إضافة إلى أنھ یقتل كثیرا من الجراثیم التي قد توجد على جلدة الرأس أو بین الشعر، و
  .ِلوجود ھذا المعنى، فشعر الرجل وشعر المرأة یقوى إذا ُحلق في حال الصغر بعد الوالدة

 
 حكم العقیقة

 
 من ھذا الحكم بكونھا سنة عن النبي صلى هللا علیھ وسلم، وقد أجمع العلماء رحمھم هللا على أن ذبح العقیقة) تسن العقیقة: (وقولھ رحمھ هللا

ھدي رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم، وقد جاء في حدیث الحسن عن سمرة بن جندب رضي هللا عنھ وأرضاه أن النبي صلى هللا علیھ وسلم 
وقد اختلف العلماء ھل ھذه السنة واجبة أو . ، فھذا یدل على مشروعیة العقیقة)كل غالم مرتھن بعقیقتھ؛ تذبح عنھ یوم سابعھ ویسمى: (قال

؟ فذھب طائفة من العلماء إلى أنھا سنة مستحبة، وبھ یقول األئمة األربعة رحمھم هللا برحمتھ الواسعة، وقال بعض فقھاء الظاھر مستحبة
إنھا واجبة، ویلزم اإلنسان الذبح عن مولوده؛ لحدیث الحسن عن سمرة الذي رواه أصحاب السنن، أن : وینسب القول لـداود إمام الظاھریة

أنھ مرھون، والمرھون ھو المحبوس، ولذلك قالوا : ، المراد بھ)مرتھن: (، فقولھ)كل غالم مرتھن بعقیقتھ: (علیھ وسلم قالالنبي صلى هللا 
ٌكل نفس بما كسبت رھینة : في قولھ تعالى َ ْ َ َِ َُّ َ َ َ ِ ٍ ْ محبوسة بما اكتسبت من : مرھونة، فھي فعیلة بمعنى مفعولة، ورھینة بمعنى: أي] 38:المدثر[ُ

والصحیح ما ذھب إلیھ الجمھور؛ . َّ، دل ھذا على أنھا واجبة)كل غالم مرتھن بعقیقتھ: (الشر، فلما قال النبي صلى هللا علیھ وسلمالخیر أو 
ألن ھذا الحدیث من باب اإلخبار ال اإلنشاء، واألصل براءة الذمة عن الوجوب حتى یدل الدلیل على وجوبھا، واألفضل واألكمل أن تذبح 

  .العقیقة
 

 كمة من مشروعیة العقیقةالح
 

أنھ محبوس بھا، ) كل غالم مرتھن بعقیقتھ: (ذھب بعض العلماء إلى أن العقیقة شرعھا هللا لحكمة عظیمة، ففي قولھ علیھ الصالة والسالم
 تتم لھ مكارم حبس عن الخیر ومكارم األمور وفضائلھا؛ فال: ومن ثم اختلفوا في ھذا الحبس؛ فبعضھم یحملھ على حبس الشیطان، وقیل عنھ

أنھ أخبر عن أنھ مرتھن، وأمر ذلك إلى هللا، حیث لم یأت ما یفسره، واألمر : األخالق وفضائلھا في الغالب إال إذا عق عنھ، وظاھر الحدیث
اة أو الشاتان فھذه الش: وھناك حكمة أخرى. إن العقیقة یرتھن بھا المولود، وهللا أعلم بكیفیة ھذا الرھن: محتمل، ولذلك قال بعض العلماء

اللتان تذبحان في الیوم السابع للمولود فیھا حكم من الناحیة االجتماعیة، فإن ذبح ھذه الشاة وجمع الناس علیھا، خاصة إذا طبخت وأصاب 
ثبت عن فإن أنساب الناس ت ھذا األمر یثبت األنساب، ویعرف الناس بعضھم ببعض، ولذلك-القرابة وغیرھم منھا، أو فرق لحمھا على الناس 
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ًطریق العقیقة، فتحفظ أنسابھم وال تضیع، ومن ھنا كان النكاح أمره مشتھرا ولم یكن بالسر، والسفاح على عكسھ، فلما كان الولد ناشئا عن  ً
 وأمھ ًالنكاح الشرعي؛ شرع إظھار ھذا الخیر وھذه النعمة، والفرح والسرور بھا، وكذلك یصل الناس بعضھم بعضا بھذه العقیقة، فیھنأ والده

ٍّوقرابتھ، وفي ھذا ال شك مزید بر من الخیر والصلة، فیتواصل األرحام، ویشعر الناس بالمحبة واأللفة، وزیادة األخوة، وقوة الروابط  ِ
  .األسریة واالجتماعیة، وفي ذلك خیر كثیر

 
 انشغال ذمة الوالد بذبح العقیقة

 
یذبح عن الولد الذكر شاتان، وذلك : ، أي)عن الذكر شاتان وعن األنثى شاة: (وقالجنس العقیقة، ولذلك فصل : أي) العقیقة: (والمراد بقولھ

أن األصل في التكالیف الشرعیة أنھا توجھ إلى الوالد حتى یدل الدلیل على شغل ذمة الوالدة، واألصل أن الوالد ھو القائم على البیت 
جاُل قواُم: والمسئول عنھ، والغنم بالغرم، قال تعالى َّالرِّ َ ِون على النساء َ َ َ َِّ ، ومن ھنا وجب علیھ الحق في تعلق األمور التي تكون ]34:النساء[َ

ًلألوالد بھ سلبا وإیجابا، نعمة ونقمة، غرما وغنما ً ً ً.  
 

 كراھة بعض العلماء تسمیة العقیقة بھذا االسم
 

، بل ذھب )كل غالم مرتھن بعقیقتھ: (علیھ الصالة والسالموقد كره بعض العلماء تسمیة ما یذبح في السابع بالعقیقة، والصحیح جوازه؛ لقولھ 
والصحیح أنھ ما دام قد ثبت بھ النص فال بأس بالتسمیة وال حرج . بعض العلماء إلى تحریمھ؛ ألن العقوق ال خیر فیھ، فكرھوا ھذا االسم

أن ھذا ورد في دم الفدیة ولیس في : والجواب) ك نسیكةانس: (نسیكة؛ ألن النبي صلى هللا علیھ وسلم قال: یقال لھا: فیھا، وقال بعض العلماء
 إنما ھو من باب -منسوكة: وھي فعیلة بمعنى مفعولة، أي-العقیقة، كما ثبت في الصحیحین من حدیث كعب بن عجرة، والتسمیة بالنسیكة 

عققت عن ولدي، وھل : ، ویقول الرجلفالصحیح أنھ یجوز تسمیتھا عقیقة. أنھا شاة مذبوحة، وھذا االسم مطلق ولیس بمقید: الذبح، أي
  .عققت عن ولدك؟ ونحو ذلك؛ وذلك لثبوت الخبر بذلك عن رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم

 
 ما یذبح من العقیقة عن الغالم والجاریة

 
َولْیس الذكُر : نھ وتعالى قالھذا ھو مذھب الجمھور رحمھم هللا؛ ألن هللا سبحا). عن الغالم شاتان وعن الجاریة شاة؛ تذبح یوم سابعھ: (وقولھ َّ َ ََ

َكاألنثى  ْ ُ ، فالنعمة بالذكر لیست كاألنثى، وھذا من تفضیل الشرع، وال یستطیع اإلنسان أن یقدم في ذلك أو یؤخر، وما علیھ ]36:آل عمران[َ
، وقد فضل هللا )نما ھن شقائق الرجالإ: (ًإال أن یسلم، وإن كان في النساء خیر كما أن في الرجال خیرا، ومن ھنا قال صلى هللا علیھ وسلم

بین أنبیائھ، ولم یكن لھذا التفضیل بین األنبیاء منقصة لمن ھو مفضول، فكذلك تفضیل الرجل على األنثى لیس فیھ غضاضة أو حط لقدر 
إال أن یسلم بھ ویرضى، وقد حمل النساء، كما یتذرع بھ بعض الجھالء لذم اإلسالم وأھلھ، إنما ھو حكم هللا الذي ال یسع المؤمن وال المؤمنة 

ًهللا عز وجل الرجال أحماال وأعباء ثقیلة لم یحملھا النساء، وهللا یحكم وقد جعل هللا سبحانھ وتعالى ھذه األحمال واألعباء . وال معقب لحكمھ ً
كسر الرجل حینما یصیبھ ما یصیبھ متناسبة مع خلقتھ، ثم جعل للنساء ما جعل من اللین واللطف وحسن الرعایة والحلم والرقة ما جبر بھ 

بسبب ما ھو فیھ من قوة الشكیمة والبأس، فا تعالى بحكمتھ جعل الخلق على ھذا التفاوت لكي یكمل ھذا نقص ھذا، ویجبر ھذا بإذن هللا 
وقد حسنھ غیر -ا وأرضاھا ًوأیا ما كان فإن األنثى یعق عنھا بشاة، وأما الذكر فیعق عنھ بشاتین؛ لحدیث عائشة رضي هللا عنھ. كسر ھذا

یعق عن االثنین بشاة شاة، واستدلوا بحدیث الحسن عن سمرة : وقال بعض العلماء.  في التفریق بین الذكر واألنثى- واحد من أھل العلم
جنس العقیقة، : جنس، أيإنما المراد بھ ال) بعقیتقھ: (أن قولھ: والجواب). كل غالم مرتھن بعقیقتھ: (المتقدم أن النبي صلى هللا علیھ وسلم قال

بغض النظر عن العدد، وحینئٍذ فال یقوى على الداللة على أن الرجل یعق عنھ بشاة واحدة، فالنعمة بالذكر لیست كالنعمة باألنثى، ولذلك قال 
َولْیس الذكُر كاألنثى : تعالى ْ ُ َ َ َّ َ ظاھرة على أنھما لیسا بمتساویین، ، وقد ذكر ھذا في سیاق االمتنان بعد الوالدة، فدل داللة ]36:آل عمران[ََ

فیسن أن یعق عن الذكر بشاتین وعن . ولذلك فرق بینھما من ھذا الوجھ، كما ھو األصل في تفریق الشرع في كثیر من األحكام والمسائل
لذكور ببعیر، وینوى أن ًاألنثى بشاة، وال یدخل فیھا التشریك، بل البد أن تكون شاتین منفصلتین، وعلى ھذا فال یعق مثال عن ثالثة من ا

  .یكون عن ست شیاه؛ وذلك ألن العقیقة یقصد منھا إراقة الدم، وذلك بالذبح، وعلى ھذا فالبد فیھا من خصوص الشاة دون االشتراك
 

 وقت ذبح العقیقة وتسمیة المولود
 

، وللعلماء في )تذبح عنھ یوم سابعھ: (الصالة والسالمتذبح ھذه العقیقة في الیوم السابع؛ لقولھ علیھ : ، أي)تذبح یوم سابعھ: (قولھ رحمھ هللا
ال یحسب یوم الوالدة، فإذا ولد في یوم األحد فإنك تعتد بیوم اإلثنین وما بعده، وحینئٍذ فیكون بعد تمام : فمنھم من یقول: سابع الوالدة وجھان

: وقال بعض العلماء. مام السبع فتمام السابع بإلغاء یوم الوالدةالثامن إذا ُحسب یوم الوالدة؛ ألنھ ھو یوم السابع حقیقة، فإذا جئت من حیث ت
أن ھذا الیوم وھو السابع مضاف : ، واإلضافة تقتضي تقیید الحكم بالمضاف إلیھ، والمعنى)یوم سابعھ: (بل یوم الوالدة محسوب فیھا؛ لقولھ

ًإذا كان مولودا باللیل فإنھ یحتسب من الیوم الذي بعده؛ : وقالواوفصلوا في ھذا . إلى یوم الوالدة، وعلى ھذا فیكون یوم الوالدة ھو السابع
ًآخر النھار فإنھم یعتدونھ یوما كامال على ھذا المذھب، وكال القولین لھ  ًحتى یتم السبع، وإن كان مولودا بالنھار فكذلك، ولو كانت والدتھ في ً
فإن فات ففي أربعة عشر، : (ثم قال رحمھ هللا.  وال حرج علیھ في ذلكوجھ، وإن كان القول الثاني أقوى، ومن عمل بأحدھما فإنھ ال بأس

فالعقیقة تذبح عن المولود في یوم سابعھ، وتكون التسمیة في الیوم السابع، ویحلق شعره في الیوم السابع، ). فإن فات ففي إحدى وعشرین
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لقد ولد لي : ( صلى هللا علیھ وسلم أنھ سمى إبراھیم وقالویجوز أن یسمیھ في یوم والدتھ، كما ثبت في صحیح البخاري وغیره عن النبي
، فھذا یدل على مشروعیة التسمیة في یوم الوالدة، وال بأس أن تسمي قبل الوالدة، كما یقع في الكنیة، )اللیلة ولد سمیتھ باسم أبي إبراھیم

والتسمیة من حق األب، وذلك ألن رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم . یا أبا عبد هللا، ولم یولد لھ بعد، ثم إذا ولد سماه عبد هللا: فیقال للرجل
وكان من عادتھم في الجاھلیة أن یغلظوا أسماء . أن تسمیھ سمى؛ وفیھ أسوة حسنة، وتسمي المرأة إذا كان لھا مولود أو مولودة وأرادت

 إنكم تسمون موالیكم بأسماء رقیقة، وتسمون بھا :الرجال ویخففوا أسماء النساء والموالي، فقال رجل یتعصب من صنیعھم في الجاھلیة
لماذا : كلب، وصخر، وذئب، ونحو ذلك من األسماء الخشنة، فقیل للعرب: النساء، وتمسون أنفسكم باألسماء الغلیظة، فقد كان الرجل یسمى

أسماؤنا ألعدائنا، وأسماء موالینا : یجیبھتسمون أنفسكم باألسماء الخشنة، وتسمون الموالي باألسماء الرقیقة كیسار ونجاح ونحوھما؟ فقال 
صخر : أسامة، ھابھ كذلك، ومثلھ: ھذا ذئب، ھابھ العدو، وإذا قیل لھ: إننا نتسمى باألسماء الغلیظة حتى تكون ھیبة ألعدائنا، فإذا قیل: أي. لنا

فضلھا ما اشتمل على تمجید هللا عز وجل ثم إن اإلسالم جاء بالھدي األكمل واألفضل في التسمیة، فخیر األسماء وأ. وكلب ونحو ذلك
عبد هللا، أو عبد الرحمن أو عبد العزیز، ونحو ذلك من األسماء الطیبة التي فیھا تعبید  سبحانھ : وتعظیمھ وحمده سبحانھ، كأن یسمي ابنھ

ولد لي اللیلة : (لى هللا علیھ وسلم أنھ قالوتعالى، وال شك أن أفضلھا عبد هللا، ثم بعد ذلك التسمیة بأسماء األنبیاء، كما ثبت عن النبي ص
. ، فسماه باسم نبي، فاستحب العلماء التسمیة بأسماء األنبیاء؛ كموسى وعیسى وزكریا ونحوھم من األنبیاء)مولود فسمیتھ باسم أبي إبراھیم

كانوا : (نبي صلى هللا علیھ وسلم قالًویستحب أیضا التسمیة بأسماء الصالحین، كما ثبت من حدیث المغیرة رضي هللا عنھ وأرضاه أن ال
ألنھ إذا سمى بأسماء األنبیاء والصالحین؛ فإن المولود إذا : قالوا: ، والحكمة من ذلك) بأسماء أنبیائھم وصالحیھم-الذین من قبلكم: أي- یسمون 

ه قدوة، وھذا شيء جبلي، وأفضل من یسمى بھ شب وكبر وقرأ سیرة ھذا النبي، أو ھذا اإلمام الصالح، أو العالم الفاضل؛ فإنھ یتأثر بھ ویتخذ
بعد أنبیاء هللا ورسلھ أسماء الصحابة رضي هللا عنھم وأرضاھم، فإنھ إذا قرأ سیرة الصحابي أحب أن یكون مثلھ، وأن یقتدي بھ، فتكون في 

. رار والفسقة والفجار تحمل على الفسادوالعكس بالعكس، فإن التسمیة بأسماء األش. ًالنفوس نوازع إلى الخیر، وتكون األسماء مدخال للخیر
وأما التسمیة بأسماء الكفار فإنھا محرمة؛ لما فیھا من التشبھ بھم، وخاصة إذا لم یعرفھا المسلمون، سواء كانت في الرجال أو النساء، فإن 

عض النساء عن التسمیة بأسماء بعض النساء ال یحرصن على التسمیة بأسماء أمھات المؤمنین، وال شك أنھا مصیبة عظیمة حینما عزف ب
نسمیھا بـفاطمة، وھي من أفضل نساء الجنة، وأحب : أمھات المؤمنین، فتجد المرأة المسلمة التي تؤمن با والیوم اآلخر یقول لھا زوجھا

ھھا، وتحس أنھا منقصة إذا نسمیھا بـخدیجة وعائشة ، فإذا بھا تتمعر ویتغیر وج: النساء إلى رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم، أو یقول لھا
مع أن ھذه البنت لو أنھا تسمت باسم من أسماء أمھات المؤمنین لرجت أن تكون مثلھن في . سمت بھذا االسم، وال حول وال قوة إال با

الطیبة؛ كمریم، االقتداء بالخیر، واالتساء بھن في الطاعة والبر، ولذلك ینبغي على المسلمة والمؤمنة أن تحرص على األسماء الصالحة 
. وأسماء أمھات المؤمنین، ونحوھا من األسماء الفاضلة التي تشحذ الھمم، لعل هللا أن یجعل فیھا قدوة وأسوة بمن سبقھا من الصالحات

البعض قد ویحرم التسمیة باألسماء المحرمة التي فیھا تعٍد لحدود هللا عز وجل، كاألسماء التي فیھا تعالي وعظمة على هللا تعالى، حتى إن 
ًّھْل تْعلم لُھ سمیا :  باسم هللا عز وجل، وھذا ال یجوز، ومن ھنا قالوا في تفسیر قولھ تعالى-والعیاذ با-یسمى  ِ َ ََ َُ إنھ ھو اسم : ، قیل]65:مریم[َ

من : المراد بالسمي من االسم قیلًال تعلم لھ سمیا، و: أي) ًھل تعلم لھ سمیا: (ال، فالمراد بقولھ: ھنا بمعنى) ھل(هللا الذي لم یتسم بھ أحد، و
كذلك األسماء التي تشتمل على أمور محرمة من الخنا ونحو ذلك . وأیھما كان فإنھ ینبغي البعد عن ھذا. المساماة، وھي المشاكلة والمضاھاة

سابع، وإن سمى في الیوم األول فال تكون التسمیة في الیوم ال: ًإذا. من الفحش، فإنھ ال یجوز التسمي بھا، وال لمز الناس بھا، فإن ھذا محرم
حرج، وفي كل سنة، وإن كان الذي استحبھ بعض العلماء أن تكون التسمیة في أول یوم؛ ألن رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم عجل في تسمیة 

ن إكرام بعلھا، وتحسن وعند الخالف في التسمیة فإن مرد الخالف إلى األب، وینبغي على المرأة أن تتقي هللا عز وجل، وأن تحس. ولده
األدب معھ؛ ألن ھذا مطلوب من النساء مع الرجال؛ فال تسترجل المرأة، وال تحاول البغي على زوجھا أو االستھتار باسمھ الذي یختاره أو 

ًینتقیھ لولدھا، إال إذا تضمن أمرا محظورا، أو تضمن أمرا فیھ إساءة إلى الولد؛ كاألسماء المستبشعة، أو التي تحمل ً ً نوعا من المنقصة؛ كأن ً
یسمیھ باسم یطابق الحالة التي جاء علیھا؛ ألن البعض یستعجل في التسمیة فیسمي ابنھ بأسماء بشعة، وقد یقصد منھا أنھ جاء على حالتھ، 

تب علیھ من األذیة إذا سمى الوالد ولده باسم مستبشع، فجمیع ما یتر: فھذا كلھ ال ینبغي؛ ألنھ یؤذي الولد ویضره، حتى قال بعض العلماء
واإلساءة علیھ وزره؛ ألنھ أعان على ذلك، وھو السبب فیھ، فمن حق الولد على والده أن یحسن اختیار ما یناسب لتسمیتھ، كما یحب ذلك 

یبة، خاصة وهللا تعالى جبل اآلباء على رحمة األبناء، وجبل األمھات على رحمة البنات، فالواجب اإلحسان إلیھم بھذه األسماء الط. لنفسھ
تذبح یوم سابعھ، فإن فات ففي أربعة عشر، فإن فات ففي إحدى : (وقولھ رحمھ هللا. أسماء األنبیاء والمرسلین وعباد هللا الصالحین

تذبح العقیقة في سابع المولود، فإن فات السابع ففي رابع عشر، كما في حدیث عائشة رضي هللا عنھا، وقد تكلم العلماء في : أي). وعشرین
الرابع : إنھ تبع لإلیتار، فیجعل السبع األول، فإن لم یتیسر ففي السبع الثانیة، أي: نده وإن كان قد حسنھ بعض أھل العلم، وھم یقولونس

عشر، فإن لم یتیسر ففي إحدى وعشرین، وھذا قد استحبھ بعض العلماء، وال ینبغي لإلنسان أن یفوت السنة عن السابع، وخاصة إذا لم یوجد 
لنسیان في ذلك، فالبعض ربما یؤخر عن السابع لموافقتھ لوسط األسبوع؛ فیختار أن یكون یوم الخمیس أو الجمعة، فیؤخر عن موجب ا

  .السابع ویفوت على نفسھ السنة، بل ینبغي أن یحرص على ھدي النبي صلى هللا علیھ وسلم، وأن یكون ذبحھا في الیوم السابع
 

 صفة ذبح العقیقة
 

أن یكون قطعھا من المفاصل، فإذا أراد أن یقطع الید ابتدأ بمفصل الكتف، ثم ) ًوتنزع جدوال: (المراد بقولھ]. ًوتنزع جدوال [:قال رحمھ هللا
وھذا مبني على حدیث عائشة رضي هللا عنھا وأرضاھا، والعلماء رحمھم هللا . ینتقل بعد ذلك إلى مفصل الساق، وھكذا، وال یكسر العظم

 الفأل؛ ألن ھناك ما ھو فأل، وھناك ما ھو تطیر وتشاؤم، والفأل مشروع، والتشاؤم محرم، ولذلك نھى النبي صلى هللا یستحبون ھذا من باب
ً، فھو إذا نزعھا جدوال كأنھ یتفاءل بسالمة الولد، والفأل كما ثبت في )ال عدوى وال طیرة وال ھامة وال صفر: (علیھ وسلم عن الطیرة وقال
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أن تحسن الظن با عز وجل، فربما تكون في ھم أو غم أو : ي صلى هللا علیھ وسلم یحبھ هللا، والسبب في ذلك الفألالحدیث الصحیح عن النب
َألم نشرْح لك صدرك : ًكرب، فإذا بك تسمع إنسانا یقرأ َ َ َ َْ َ َْ َ ْ ِربِّ اشرْح لي صدري : ً، أو تسمع قارئا یقرأ]1:الشرح[َ ْ َ َ َِ ْر لي أْمري * ْ ِویسِّ َ ِ َ -25:طھ[َ

ًفإن كنت تخشى على شيء أن یصیبھ ضرر فتسمع رجال ینادي رجال ویقول. فتتفاءل أن األمر سیكون إلى خیر] 26 یا صالح، فتتفاءل أن : ً
ًهللا سیصلح لك ذلك األمر، أو تكون في حالة تسمع رجال یقول كلمة تتناسب مع حالك مما ھو خیر، فھذا أمر مشروع؛ ألنھ من حسن الظن 

، )أنا عند حسن ظن عبدي بي: ( أن هللا تعالى یقول-وأصلھ في الصحیحین-، وقد جاء في الحدیث كما في مسند أحمد وغیره با عز وجل
ًفمن ظن بي خیرا كان لھ، ومن ظن بي شرا كان لھ: (لكن ھناك زیادة في المسند تفاءل الخیر، فإذا كنت : ، أيً)فمن ظن بي خیرا: (، فقولھ)ً

ًوسمعت رجال ینادي رجال بیسر أو سھل، فتحس بالسھالة، ولذلك ثبت في الصحیح عن النبي صلى هللا علیھ وسلم ترید أن تخرج في سفر  ً
) قد سھل أمركم: (سھیل بن عمرو، قال: من؟ قالوا: في قصة الحدیبیة لما أرسلت قریش من یتفاوض معھ وكان ثالثھم سھیل بن عمرو قال

فما : وذلك أنھ فقد أحد أوالده في موسم الحج، قال: وقد ذكر اإلمام ابن القیم قصة عجیبة في ھذا. كانفتفاءل علیھ الصالة والسالم، وكان ما 
 وأنا أدعو هللا أن یبلغني - یوم النحر-فإذا بي أطوف في البیت طواف اإلفاضة :  قال- ومعلوم كثرة الناس في الحج-زلت أسأل هللا أن أدركھ 

فقد تفاءل بھا !  من الفأل فتفاءلت، فلم أدر أیھما أسرع صوت الولد وھو یصیح أم انتھاؤه من كلمتھ؟ًرؤیة ولدي؛ فسمعت رجال یصیح بكلمة
، فإذا بولده یصیح، وال شك أن ھذا یزید اإلیمان؛ ألنھ یحسن العقیدة في هللا، بخالف التشاؤم، فإنھ   -والعیاذ با-ًخیرا، وأحسن الظن با

ًده إذا أراد أن یخرج لعمل فرأى مشلوال، أو ذا عاھة؛ تشاءم من ذلك الیوم وتطیر منھ، وإذا فتح باب یصرف العبد عن هللا عز وجل، فتج
ھذا یوم نحس، أو نحو ذلك، وھذا ال یجوز، وھو أمر محرم، وفیھ : دكانھ للتجارة فجاءه إنسان مریض أو بھ عاھة؛ تشاءم وتطیر، وقال

 كما في حال ظن الغیب بزجر الطیور ونحوھا، - والعیاذ با-ا یصل بھ إلى الشرك األكبر شرك أصغر إذا اعتقد تأثیر ھذه األشیاء، وربم
فنزع الكتف والمفاصل من الشاة من باب الفأل، وال بأس بھ؛ ألن المقصود من العباد أن یخلصوا العبادة  : ًإذا. نسأل هللا السالمة والعافیة

دوا هللا عز وجل، وهللا سب حانھ وتعالى إن أحسنت بھ الظن كان لك حسن الظن وفوقھ مما لم یخطر لك على بال، فإذا جل جاللھ، ویوحِّ
أحسنت الظن با عز وجل فإن هللا یلقیك من رحمتھ وفضلھ وإحسانھ فوق ما ترجو وتأمل، ولذلك ینبغي للمسلم أن یتفاءل بالخیر، وأن 

وال یكسر عظمھا، وحكمھا : [ثم قال رحمھ هللا.  صلى هللا علیھ وسلمیحسن الظن با سبحانھ وتعالى، فإن ھذا من ھدي رسول هللا
من حیث السن، فإنھ یختارھا بالسن المعروف في األضحیة، فال یجزئ ما كان دون الثني، : ، أي)وحكمھا كاألضحیة: (قولھ]. كاألضحیة

ة، فإذا أراد أن یعق عن ابنھ أو ابنتھ فإنھ ینبغي أن یكون ویجوز أن یعق بالجذع من الضأن، وقد فصلنا ھذه المسائل وبیناھا في باب األضحی
أن تكون سالمة من العیوب، فال یذبحھا إذا كانت معیبة، وال تجزئ المعیبة، : ًثانیا. أن تكون بالسن المعتبرة: ًأوال: في الشاة التي تذبح شروط

ُة السبب، فالسبب ھو الوالدة، فلو ذبح العقیقة قبل الوالدة لم یجزئ، أن ال تسبق العقیق: ًثالثا. وذلك على التفصیل الذي ذكرناه في األضحیة
من ذبح قبل الصالة فلیذبح أخرى مكانھا، ومن : (كما لو ذبح األضحیة قبل صالة یوم النحر فإنھا ال تجزئ، ولذلك قال صلى هللا علیھ وسلم

سأذبح : سیأتیك ذكر، فذبح قبل والدتھ شاتین، أو قال: ا، كما لو قال لھ األطباء، فتتأقت العقیقة بالسبب، فال ُیذبح قبلھ)لم یذبح فلیذبح باسم هللا
  .ًھاتین الشاتین، فإن كان ذكرا فھما عنھ، وإن كانت أنثى فالثانیة صدقة؛ فإن ذلك ال یجزئھ، فالبد أن یكون الذبح بعد الوالدة

 
 حكم التشریك في دم العقیقة

 
أن االستثناء إخراج لبعض ما یتناولھ اللفظ، فلما بین : استثناء، والقاعدة) إال أنھ: (قولھ]. یھا شرك في دمإال أنھ ال یجزئ ف: [قال رحمھ هللا

ِشْركة وشْركة وشْركة، مثلث الشيء، : أن حكمھا كحكم األضحیة، فإن األضحیة یشرع فیھا التشریك، والتشریك مأخوذ من الشركة، یقال ُ َ
االجتماع وضم الشيء إلى الشيء، والمراد بذلك أن النبي صلى هللا علیھ وسلم أجاز ألصحابھ یوم الخلطة و: والتشریك من الشركة وھي

یجزئ في : الحدیبیة أن یذبحوا البعیر عن السبعة، فاشترك في الجزور سبعة، كما في حدیث جابر رضي هللا عنھ وغیره، ومن ھنا قالوا
ًیجزئ في الھدي واإلحصار والدم الواجب، ولو أن إنسانا في الحج كانت علیھ سبع األضحیة أن یشتركوا، وھذا قد وقع في اإلحصار، فھو 

ًواجبات في حج وعمرة؛ جاز لھ أن یذبح بعیرا ویجزیھ عن الجمیع، لكن في العقیقة ال یجزئھ إال أن یذبح شاتین متكافئتین، وینبغي لھ أن 
  .ون إحداھما أفضل من األخرىیراعي تساویھما على ظاھر حدیث عائشة رضي هللا عنھا، وال تك

 
 حكم الفرعة والعتیرة

 
الفرعة من عادات الجاھلیة، فقد كانوا یعتقدون في المولود األول من البھائم عقائد خاطئة، ]. وال تسن الفرعة، وال العتیرة: [قال رحمھ هللا

أمور الجاھلیة التي نھانا هللا عز وجل عنھا على لسان ولذلك كانوا یذبحونھ، ولھم فیھ أحكام، فال یحملون علیھ، ویخدمونھ، وكل ذلك من 
، وھذا من باب رد أمور الجاھلیة وإنكارھا، فإن فعلھم ھذا ھو )ال فرع وال عتیرة: (رسولھ صلى هللا علیھ وسلم، قال علیھ الصالة والسالم

ب هللا علیھم االفتراء علیھ وتحریمھم لما أحل هللا، من تحریم ما أحل هللا، فقد كانوا یحرمون أول النتاج مما أنتجتھ البھیمة، ولذلك عت
 ...... .وقد كانوا یفعلون العتیرة في رجب. واختالقھم ذلك على الحنیفیة ودین إبراھیم الخلیل علیھ وعلى نبینا الصالة والسالم

 
 األسئلة

...... 
 من ینوب عن األب في ذبح العقیقة

 
ًكان میتا أو غائبا ینتقل الحق إلى األم؟ الجواب ب، فھل إذاإذا كانت العقیقة واجبة في حق األ: السؤال اختلف العلماء رحمھم هللا فیما إذا : ً
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أن العصبة ینزلون منزلة األب والجد، فیقدم : ھل األم ھي التي تعق أو العصبة؟ والذي یظھر وهللا أعلم من ظاھر أحكام الشرع: مات األب
لذلك عق علیھ الصالة والسالم عن الحسن والحسین، ثم یأتي في الترتیب أبو الجد ثم أبوه وإن عال، في ھذا الجد، فإنھ یعق عن ولد ولده، و

ٍثم بعد ذلك اإلخوة األشقاء، واإلخوة ألب، وأبناء كل، وینظر بعد ذلك إلى األعمام وأبناء األعمام كل على حسب قرابتھ، فیقدم بالجھات ثم 
ِوعلى الوارث : ك نجد في أحكام الشریعة أن الغرم المالي متعلق بالعصبات، ومن ھنا قال هللا تعالىبالقرب، فالعصبات أولى بالعقیقة، ولذل ِ َ َ َْ َ

َمثُل ذلك  ِ َِ ً، فجعل األمر راجعا إلى العصبة، والعقیقة فیھا شيء من الغرم، ومن ھنا عندما تقع الجنایة والقتل الخطأ فإن القرابة ]233:البقرة[ْ
نحوھم على حسب الرتب ھم الذین یعقلون، كما ھو قضاء رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم، وسیأتینا إن شاء هللا في والعصبة من بني العم و

ھذا األمر لیس مما تدخل فیھ األم، وال یدخل فیھ القرابة من جھة النساء واألرحام، وإنما ھو مختص بالعصبة، كما ھو : ًإذا. باب الدیات
  .، وهللا تعالى أعلم)الخراج بالضمان: ( باب الغنم بالغرم؛ لقولھ علیھ الصالة والسالماألصل في المواریث، ویكون من

 
ًحكم التصدق بوزن شعر المولود ورقا أو ذھبا ً 

 
ًھل یجوز التصدق بوزن شعر المولود ورقا أو ذھبا؟ الجواب: السؤال ًنعم، ال بأس أن یتصدق بزنتھ ذھبا أو فضة، وقد نص علیھ جماھیر : ً

ماء؛ وذلك لظاھر الخبر عنھ علیھ الصالة والسالم، وقد تكلم العلماء في سند الحدیث، ولكن استحب العلماء ھذا الفعل، وجرى علیھ فعل العل
  .طائفة من السلف رحمھم هللا، وهللا تعالى أعلم

 
 األفضل من ذبح العقیقة وطبخھا أو التصدق بثمنھا

 
ھذه المسألة یصعب :  لحمھا، أم تذبح وتطبخ ویدعى لھا، وھل یجوز التصدق بثمنھا؟ الجوابھل األفضل أن تذبح العقیقة ویفرق: السؤال

كل جائز، إن شاء ذبحھا وقسمھا على الفقراء والضعفاء، وھو على خیر، وإن شاء طبخھا : األفضل كذا، ولكن یقال: فیھا البت وأن یقال
إذا كان المسكین ینتفع بأخذ اللحم أكثر من : وبعض العلماء یفصل فیقول.  الجمیعوأطعمھا ودعا إلیھا المسكین والمحتاج والقرابة وجمع بین

حضوره فاألفضل أن تعطیھ اللحم؛ ألنھ یبقى عنده الیوم والیومین والثالثة واألربعة، فھو أرفق بحالھ وأصلح، ومن ھنا یكون ذلك أعظم في 
ھ طبخ الطعام، ویجد الكلفة والمؤنة؛ فاألفضل أن تدعوه إلى ذلك، ولكن إن كان األفضل العكس؛ كأن یصعب علی: األجر، ومنھم من یقول

ھذا فیھ صعوبة، فإن اإلنسان لو نظر إلى طبخ العقیقة وإحسان الضیافة إلیھا، ودعوة القرابة، وجمع الشمل، وصلة الرحم، وأنسھم في 
 ما إذا بعث لكل إنسان بلحم؛ فإننا نجد أن دعوتھم إلى البیت ًالبیت، وكونھم ضیوفا على اإلنسان، وما یحصل باجتماعھم من المحبة، بخالف

ًإن طبخھا وتھیئتھا للضیوف أعظم أجرا؛ لما فیھ : أعظم وأكثر عناء، وأبلغ في اإلكرام، وأدعى إلى المحبة واأللفة، ومن ھنا یقوى أن یقال
األفضل؛ أمر یحتاج : یھ تفصیل، والبت في ھذه المسألة وأن یقالوبالنسبة للمساكین فاألمر قد ال یبعد أن یكون ف. من المصالح خاصة القرابة

إلى ضوابط معینة، وقد تكلم العلماء على ضوابط األفضلیة، ولكنھا متداخلة ھنا، فبالنسبة للفقراء هللا أعلم باألفضل، فقد یكون اختالف 
 في الوقت الذي یشاء وبالطریقة التي یرید، فھذا قد یكون األحوال یدل على األفضلیة، بحیث یرغب المسكین أن یأخذھا وأن یطعمھا أوالده

ویكون علیھم في الطبخ  لو كان من أناس ال یتیسر لھم أن یطبخوا: ًفمثال.. والعكس بالعكس. ًموجبا للقول بأن األفضل أن تعطى للمسكین
  .مشقة وكلفة وعناء، فالحكم بالعكس، وهللا تعالى أعلم

 
  العقیقةحكم الزیادة عن الشاتین في

 
بالنسبة ألكثر من شاتین : ھل لھ أن یزید أكثر من شاتین، وھل لھ أن یعق ببقرة أو بدنة، أم أن األمر ال یجزئ إال بما ورد؟ الجواب: السؤال

لة رحم، فلیس من السنة، وال ینوي اإلنسان العقیقة بأكثر من شاتین، ولكن لو دعوت القرابة فإنك تنوي الشاتین عقیقة، وتنوي البقیة ص
وأجرك في صلة الرحم أعظم، فإذا نویت بھا صلة الرحم فإن أجر صلة الرحم أعظم، ومن ھنا قال صلى هللا علیھ وسلم ألم المؤمنین لما 

فتختص العقیقة . ً، فال شك أنھ في ھذه الحال یكون أعظم أجرا)لو أنك جعلتیھا في أخوالك لكان أعظم ألجرك: (كانت عندھا جاریة وأعتقتھا
ًأما إذا أراد أن ینحر جزورا أو بقرة فإنھ ال یدخل التشریك في . شاتین، والزائد ینویھ صدقة، أو ینویھ صلة للرحم على حسب ما یتیسر لھب

العقیقة، إال إذا كانت أنثى وأراد أن یذبح عنھا بقرة، فقد رأى بعض العلماء التخفیف في ذلك، ورأوا أن ھذا زیادة على الواجب، كما لو 
أنھ بعث : (ق بصدقة أعظم من الصدقة الواجبة علیھ، ولذلك رخص رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم في ذلك، ففي الحدیث الصحیحتصد

: لیس عندي إال ما ھو أفضل، فقال: ًرجال على الصدقات لیأخذ الزكاة، فانطلق إلى رجل من األنصار بجوار المدینة، فسألھ الصدقة، فقال لھ
 -لم یأمرني أن آخذ ھذا ولو أنھ أفضل، فامتنع من أخذھا: یعني- أمرني رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم أن آخذ كذا وكذا ال آخذه منك، إنما

فھذا مال واجب، ومع ذلك تصدق بما زاد : ، قالوا)فانطلق الرجل إلى رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم واشتكى إلیھ، فأمر الساعي أن یأخذھا
الواجب منھا، ومع ذلك :  التي ھي من الفرائض واألصول المعینة، والدماء والبھائم عینت وحددت أسنانھا، أعنيعن الواجب في الزكاة

  .رخص رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم في أخذ الزائد، فدل ھذا على جواز ذبح ما زاد في العقیقة ونحو ذلك، وهللا تعالى أعلم
 

  أنھ عق عن نفسھضعف ما ورد عن النبي صلى هللا علیھ وسلم
 

ًال أحفظ في ھذا نصا صحیحا عن النبي صلى هللا : ھل صح عن النبي صلى هللا علیھ وسلم أنھ عق عن نفسھ وھو كبیر؟ الجواب: السؤال ً
ًعلیھ وسلم، وقد یكون ھناك أخبار ضعیفة لم یصح سندھا، فال أحفظ عن رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم سندا صحیحا أنھ فعل ذلك أو  أخبر ً
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عنھ، وقد ذكر بعض أھل السیر ھذا األمر، والسیر فیھا تسامح، وفیھا أشیاء لم توثق أخبارھا، لكن لم یثبت شیئ عن رسول هللا صلى هللا 
  .علیھ وسلم في ھذا

 
 عقیقة الخنثى

 
أن یتمیز حالھ؛ فحینئٍذ یكون لھ حكم : ولىالحالة األ: الخنثى لھ حالتان: إذا كان المولود خنثى فھل یعق عنھ بشاة أم بشاتین؟ الجواب: السؤال

أال یتمیز؛ فإنھ یحكم بكونھ أنثى، وھذا أصل نص علیھ جماھیر : الحالة الثانیة. ًما تمیز، فإن تمیز ذكرا فھو ذكر، وإن تمیز أنثى فھو أنثى
ى حتى یستیقن ما ھو أعلى، وھذا مبني على العلماء رحمھم هللا، فقد نصوا على أن الخنثى حكمھ حكم األنثى؛ ألن األصل والیقین أنھ أنث

یعطى األقل؛ ألنھ یقین، حتى یثبت ما ھو أعلى، وھو أصل مطرد في كثیر من : الیقین ال یزول بالشك، ولذلك یقولون: القاعدة الشرعیة
  .المسائل، وهللا تعالى أعلم

 
 حكم االستدانة للعقیقة

 
ًاالستدانة من أجل األضحیة والعقیقة ال بأس بھا، لكن كونھ واجبا علیھ فھو لیس : جوابھل لألب أن یستدین من أجل العقیقة؟ ال: السؤال

ًبواجب، أما إذا أراد أن یستدین ویتحمل الدین ثم بعد ذلك یقضیھ، خاصة إذا وثق بوجود راتب أو صفقة، أو رجا ماال یقضیھ من دین لھ 
  .والبر ویصل رحمھ؛ فال بأس في ذلك، وهللا تعالى أعلمعلى إنسان ونحو ذلك، فإنھ ال بأس، وأحب أن یصیب الخیر 

 
 حكم ذبح األضحیة بعد الیوم الحادي والعشرین

 
ًإذا فات الذبح في السابع فإنھ یذبح في رابع عشر، وإن فات ففي واحد وعشرین، فھل لھ أن یبني على ذلك سبعا سبعا أم في أي یوم : السؤال ً

ًلعلماء في ھذه المسألة ولیس فیھا نص معین، وأنا ال أرى فیما بعد الواحد والعشرین حدا معینا، أياجتھد ا: بعد واحد وعشرین؟ الجواب ال : ً
ًأحفظ فیھ شیئا مبنیا على أصل شرعي، ولذلك أتوقف في الحكم فیھ حتى یفتح هللا وھو خیر الفاتحین، وهللا تعالى أعلم ً.  

 
 حق تسمیة المولود

 
أما لو كان للكل فھذه مشكلة ومصیبة، ففي بعض األحیان قد یسمى المولود :  لألب أم لألم أم للكل؟ الجوابھل تسمیة المولود حق: السؤال

باسمین، اسم داخل البیت واسم خارجھ، فإن اشتجروا فیجعلون اسم األم في البیت، واسم األب خارج البیت، وھذا یقع في بعض األعراف، 
االبن، ثم یكون لھ اسم في الخارج أمام الناس، ھذا إذا كان قد حصل شيء من سوء التفاھم بین فیجعلون اسم اللطف في داخل البیت خاص ب

لكن األصل أن المرأة تتأدب مع زوجھا، وقد كان النساء یحسن األدب مع األزواج، وكان الرجل یشعر بقیومیتھ، والمرأة . الزوج والزوجة
ترجال في النساء إال من قریب حینما لقن بنات المسلمین أن تقف المرأة في وجھ أبیھا، بلینھا وحنانھا وعطفھا تشمل الرجل، ولم یعرف االس

فتراجعھ في نكاحھا، وتستطیل علیھ في رأیھا، وقد یسمون ھذا من حقوق المرأة، وھذا فیھ جر ویالت عظیمة، ولربما حصل الطالق وتشتت 
كوني لھ : ا حق لكن في داخل اإلطار الشرعي، لذلك تقول المرأة الحكیمة لبنتھاالمرأة لھ.. األسر بتعلیم البنات االسترجال، وحقوق المرأة

أنك إذا أحسنت اللطف مع زوجك، وأصبحت كما أنت بفطرتك وجبلتك من اللین والرقة واألنوثة الكاملة الفاضلة : أي. ًأمة یكن لك عبدا
ًھ رجال، ویشعر أنھ قائم على البیت، ولذلك فإن المرأة التي تسترجل المبنیة على الحیاء والخجل واالحتواء للرجل؛ فإن الرجل یشعر بكون

على زوجھا وتغالطھ في األمور، وتكثر التعنت علیھ في المسائل، تأتي في زمان وتعض على أصابع الندم حین ال ینفعھا الندم، وتتألم حین 
 وقد كانت النساء یوم كانت البیئات المسلمة محافظة بعیدة عن ھذا .ال ینفعھا األلم؛ ولذلك فإن المرأة ال یصلحھا إال كمال الحیاء والخجل

ًالدخل كانت المرأة ربما بلغت سن الخامسة عشرة فتتزوج وال تعترض أبدا، وال تفتح لھا فما على أبیھا، وتزوج الرجل ابن أربعین سنة وال  ً َ
ًن العاقبة، فیجد ذلك الرجل كبیر السن فیھا خیرا عظیما، وھذا على أبیھا، ویجعل هللا لھا من الخیر والبركة وحسن الذریة، وحس تعترض ً -

في الحدود الشرعیة، ونحكي :  إذا أعطاھا حقھا، وأقام ببیتھ كما ینبغي، ونحن ال نقول ھذا الكالم ویفھم منھ ظلم النساء، وإنما نقولً-طبعا
أنت تتدخل في : اھا وال تقف في وجھھ، أما الیوم فإنھا قد تقول لھًشیئا وقع وجرى، وكنا نألفھ إلى عھد قریب؛ فما كانت المرأة تراجع أب

فتضیق علیھ، وتؤذیھ وتعنتھ، حتى ینزع هللا البركة منھا في أي زواج بعد ذلك، ولذلك تتدمر البیوت، ... مستقبلي، وتدمر حیاتي، وأنت وأنت
ا تشعر بأنوثتھا وبقوة الرجل، تحاول بحكمتھا وعقلھا وبما وضع هللا وتتشتت األسر باسترجال النساء، والمرأة الحكیمة العاقلة الفاضلة عندم

فیھا من البصیرة أن تكون المرأة الحكیمة التي تحسن التدخل في األمور حیث یصلح التدخل، فتستقیم أمور البیوت، وقد ثبت في الحدیث عن 
السترجال كون المرأة تعنت الرجل وتقف معھ في كل صغیر ومن ا: النبي صلى هللا علیھ وسلم أنھ لعن المسترجالت، قال بعض العلماء

وكبیر، حتى إن بعض النساء یسألن أزواجھن عن كل دقیقة خارج البیت؛ بل بعضھن یتدخلن حتى في األمور الخاصة التي تكون بین 
متى یختلف : ًإذا. سوي الكاملالرجال بعضھم مع بعض، وتبدي رأیھا في ھذه األمور، وھذا كلھ استرجال وخروج بالمرأة عن المنھج ال

الرجل والمرأة؟ یختلفون حینما ال تدري المرأة أین تضع لسانھا، فتتدخل في األمور، وتحاول أن تكون ھي سیدة البیت، والقائمة علیھ، 
ھا، فینبغي العدل وكذلك إذا أساء الرجل إلى المرأة، فأصبح یتدخل في أمورھا، ویؤذیھا ویضطھدھا ویظلمھا، فإن ھذا ینشأ عنھ أذیة ل

فإذا أراد الرجل أن یسمي ابنتھ رجع إلى زوجتھ وشاورھا، وأدخل السرور علیھا؛ وإذا كان الخالف على . والقسط الذي أمر هللا عز وجل بھ
ذي حمل، شيء یسیر تافھ فیحتمل طیب خاطر زوجتھ، ویجعلھا ھي التي تسمي ابنتھ ویكرمھا ویتم لھا فرحتھا، ویقدر منھا أنھا الوعاء ال
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والثدي الذي سقى، والحجر الذي حوى، وأن منھا العناء والمشقة، وبذلك یكون قد احتواھا بحنانھ ولطفھ، وكان خیر بعل لزوجتھ، وتذكر 
، فاألمور ال تستقیم إال بالعدل الذي أمر هللا بھ، فالرجل یبذل الحنان واللطف، )خیركم خیركم ألھلھ: (وصیة النبي صلى هللا علیھ وسلم

ًوالمرأة أیضا تبدي من جانبھا الضعف واالنكسار أمام الرجل، أما أن تتعنت وتصبح واقفة في وجھ زوجھا حتى في األسماء، فال، والنبي 
فھذا یدل . ماذا نسمیھ؟ مع أنھا أمھ: ، فلم یشاور نساءه، ولم یأت إلى ماریة ویقول لھا)فسمیتھ باسم أبي إبراھیم: (صلى هللا علیھ وسلم یقول

ًلى أن للرجال حقا، وأن المرأة ینبغي أن تعرف أین مكانھا، وإذا استقامت النساء على ھذا األساس واستقام الرجال على العطف واإلحسان ع
واإلكرام للنساء والقیام بحقوقھن؛ فستستقیم بیوت المسلمین، أما إذا أصبحت المرأة تسترجل، وتدعي أن لھا الحق في كل صغیر وكبیر حتى 

فنسأل هللا العظیم رب العرش الكریم أن یعیذنا من مضالت الفتن ما . سماء، وربما عیرت الرجل أمام أوالده وقرابتھ، فإن ھذا ال ینبغيفي األ
  .ظھر منھا وما بطن، وأن یصلح أحوالنا إنھ ولي ذلك والقادر علیھ، وهللا تعالى أعلم

 
 حكم ذبح الرجل العقیقة عن نفسھ بعد الكبر

 
إن العقیقة تفوت إذا فات وقت ذبحھا، وكما : یقول بعض العلماء:  یعق والدي عني، فھل لي أن أعق عن نفسي بعد الكبر؟ الجوابلم: السؤال

ذكرنا أنھم ال یرون ذلك بعد الواحد والعشرین، وبعض العلماء یرى أن للكبیر أن یعق عن نفسھ إذا علم أن والده لم یعق عنھ؛ وذلك ألن 
  .فیشرع لھ أن یفك رھنھ، ولكال القولین وجھھ، وهللا تعالى أعلم: قالوا) كل غالم مرھون بعقیقتھ: (یھ وسلم قالالنبي صلى هللا عل

 
 حكم من عق بشاة ثم ألحق بھا أخرى

 
 فیھ التفصیل ھذا: إذا لم تتوفر إال شاة عن الذكر فإنھ یؤدیھا، ولكن إذا توفرت فیما بعد أخرى فھل لھ أن یلحقھا باألولى؟ الجواب: السؤال

 فإنھ یشرع لھ أن یذبحھا؛ ألن المراد أن یحصل الذبح وإراقة الدم -عند من یحد بالزمان-الذي تقدم، فإن تیسر لھ الوجدان قبل استتمام العدد 
م األمد فإنھ تجزیھ قربة  عز وجل، فالمقصود یتحقق إذا كان داخل الزمان المعتبر، وأما إن جاوز الزمان المعتبر، فعند من یمنع بعد استما

  .الشاة األولى، وأما الثانیة فھي صدقة من الصدقات، وهللا تعالى أعلم
 

 حكم العق عن السقط
 

السقط إذا لم ینفخ فیھ الروح فإنھ ال یعامل معاملة الكامل، وأما إذا نفخت : ھل یعق عن السقط سواء نفخ فیھ الروح أم ال؟ الجواب: السؤال
ًال یعق عنھ إال إذا ولد واستھل صارخا؛ ألن األصل أنھ متعلق : یعق عنھ، وقال بعضھم: ة، فقال بعض العلماءفیھ الروح واستتم المد

ًبالوالدة، والقول الثاني ھو األقوى؛ ألن العبرة بوالدتھ حیا، وأما إذا لم یولد حیا فإنھ ال وجھ للعق عنھ، وهللا تعالى أعلم ً.  
 

 (...أعلنوا النكاح(صحة حدیث 
 

، فھل ھذا حدیث )أعلنوا النكاح واضربوا علیھ بالدف، واجعلوه في المساجد: (جاء في الحدیث عن النبي صلى هللا علیھ وسلم: ؤالالس
واضربوا علیھ : (الثابت عن النبي صلى هللا علیھ وسلم أنھ أمر بإعالن النكاح وإشھاره في أكثر من خبر، ففي روایة: صحیح؟ الجواب

الدف المعروف الذي یكون من جلد البھیمة، وال یكون بآالت العزف التي : ، والمراد بذلك)واضربوا علیھ بالغربال: (، وفي روایة)بالدفوف
ونحوھا التي تكون من جلد البھیمة، ولیس فیھا فتنة بالضرب علیھا كالزیر ) ِّالطیران(فیھا الفتنة، ویتقید بھذا النوع المعروف المشھور من 

أن یفرق بین الحالل والحرام، والسفاح والنكاح، ومن ھنا لم یجز أن یستكتم الشھود الخبر، فال یجوز ألحد أن :  ھذاوقصد الشرع من. ونحوه
نكاح السر، وكان عمر رضي هللا عنھ إذا رفع لھ نكاح السر : ًال تخبروا أحدا، فإنھ لو عقد على ھذا الوجھ فإنھ یسمى: یقول لشھود النكاح

ذلك؛ ألنھم یخالفون شرع هللا من إعالن النكاح، والسنة في إعالن النكاح ھو إشھاره وإظھاره حتى تثبت األنساب، جلد الولي والشھود على 
، )أولم ولو بشاة: (وتحفظ الحقوق، ویكون في ذلك جمع شمل الناس لحصول الولیمة، كما قال صلى هللا علیھ وسلم لـعبد الرحمن بن عوف 

  .وهللا تعالى أعلم
 

 ة عن المیتصیام الورث
 

َإذا كان على المیت صیام شھرین، وذلك لقتلھ مسلما خطأ، فھل ُیلزم الورثة بصیام ھذین الشھرین؟ أثابكم هللا: السؤال ً اختلف : الجواب. ً
ن المیت یصوم الحي ع: وقال جمھور العلماء. ًال یصوم الحي عن المیت مطلقا: فقال بعض العلماء: العلماء رحمھم هللا في الصوم عن المیت

ُوھو الصحیح؛ لقولھ علیھ الصالة والسالم في حدیث ابن عباس في الصحیح لما سألت المرأة رسول هللا صلى هللا علیھ . من حیث الجملة
 .نعم: أرأیت لو كان على أمك َدین أكنت قاضیتھ؟ قالت: أفأصوم عنھا؟ قال! یا رسول هللا: (ٍّوسلم عن أم لھا ماتت وعلیھا صوم نذر، فقالت

فمنھم : واختلف العلماء الذین یقولون بالمشروعیة. ، فأمرھا علیھ الصالة والسالم بالقضاء، والصوم صوم نذر)فَدین هللا أحق أن ُیقضى: قال
ب یختص القضاء بالنذر، وال یقاس علیھ غیره؛ ألنھا عبادة بدنیة، واألصل في العبادات البدنیة أال یقوم مكلف عن مكلف، وأنھا تج: من یقول

وقال بعض . ًعینا؛ كالصالة، فإنھ ال یصلي أحد عن أحد، ولو مات وعلیھ صالة فال تقبل عنھ الصلوات؛ ألنھا عبادة بدنیة والصوم مثلھا
، )أرأیت لو كان على أمك دین أكنت قاضیتھ؟: (ِّإن أمر النبي صلى هللا علیھ وسلم بالقضاء لھذه المرأة ُركب على علة، وھي قولھ: العلماء
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  .وهللا تعالى أعلم. وھذا ھو الصحیح، وھو أن الصیام الواجب ُیشرع قضاؤه من الورثة.  على أن العلة كون ذمة المیت شغلت بھذا الحقفدل
 

 الحكم إذا نسي اإلمام سجدة
 

أما : ذا یصنع المسبوق؟ الجوابُإذا نسي اإلمام السجدة الثانیة ثم تشھد وسلم، ثم أخبر بالنقص، فماذا یصنع اإلمام في ھذه الحالة؟ وما: السؤال
ًبالنسبة لإلمام فإن فاتتھ السجدة الثانیة من الركعة األخیرة وتشھد ثم سلم ناسیا، وسبح لھ الناس أو نبھوه على الخطأ، وعلم أنھ قد انتقص من 

م ثم یسجد بعد السالم سجدتین؛ ألن النبي الركعة األخیرة سجدتھا األخیرة، فالحكم أنھ یستقبل القبلة ویسجد السجدة األخیرة، ثم یتشھد ثم یسل
صلى هللا علیھ وسلم لما أخبر أنھ سلم من اثنتین في الرباعیة الظھر أو العصر، استقبل القبلة علیھ الصالة والسالم وأتم الركعتین ثم سلم ثم 

 .محمدوآخر دعوانا أن الحمد  رب العالمین، وصلى هللا وسلم وبارك على نبینا . سجد بعد السالم
 

  أسئلة وأجوبة في الحج-شرح زاد المستقنع 
 

 حكم من حج وھو صبي ثم بلغ
 

شخص حج وھو صغیر، لكنھ بعد البلوغ شك في حجھ، ھل ھو صحیح أم ال، فھل یسقط عنھ الحج بھذه الحجة أم یعیدھا، أرجو : السؤال
، والصالة والسالم : التوضیح أثابكم هللا؟ الجواب فإن حج الصغیر : أما بعد. على رسول هللا، وعلى آلھ وصحبھ ومن واالهباسم هللا، الحمد 

وهللا . ال یجزیھ عن حجة اإلسالم، فإذا حج قبل أن یحتلم فإن حجھ نافلة، وال یجزئ عن حج الفریضة، ولذلك یطالب بإعادتھ بعد البلوغ
 ...... .تعالى أعلم

 
 جواز قراءة القرآن حال السعي والطواف

 
ال حرج في قراءة القرآن في الطواف : جوز قراءة القرآن حال السعي بین الصفا والمروة والطواف بالكعبة، أثابكم هللا؟ الجوابھل ی: السؤال

ًوالسعي، والسنة أن یدعو؛ ألن النبي صلى هللا علیھ وسلم دعا، فإن قرأ القرآن فال حرج، ولكنھ إذا دعا وسأل هللا من فضلھ تأسیا بالنبي 
 ...... .وهللا تعالى أعلم. ھ وسلم فذلك أبلغ في االقتداء واالئتساءصلى هللا علی

 
 جواز الحج عن الغیر مع نیة التجارة

 
ٍإذا حججت عن امرأة متوفاة، وذلك مقابل مبلغ من المال، فما ھي صیغة الدعاء لھا؟ وھل یجوز لي أن أعمل بسیارتي باإلضافة : السؤال

ًیست ھناك صیغة معینة للدعاء، فیدعو اإلنسان للمیت دعاء مطلقا، ویدخل في ھذا الدعاء ما ورد عن النبي ل: للحج عنھا، أثابكم هللا؟ الجواب ً
ٌھل بقي علي من بري لوالدي شيء أبرھما بھ بعد موتھما؟ قال! یا رسول هللا: قال(صلى هللا علیھ وسلم من سؤال هللا العفو والمغفرة لھ  َّ :

فالدعاء مطلق، وأما ما ورد عنھ علیھ الصالة والسالم من ) . ر لھما، وصلة الرحم التي ال توصل إال بھمانعم، الصالة علیھما، واالستغفا
اللھم اغفر لـأبي سلمة : ال تدعوا على أنفسكم فإن المالئكة یؤمنون، ثم قال: (دعائھ أبي سلمة حینما دخل فسمع أھلھ یصیحون لما قضى، فقال

، فإذا دعا )في عقبھ في الغابرین، واغفر لنا ولھ یا رب العالمین، اللھم أفسح لھ في قبره ونور لھ فیھ لفھ، وارفع درجتھ في المھدیین، واخ
اللھم اغفر لفالن، اللھم اغفر لفالنة، اللھم ارفع درجتھا في المھدیین، اللھم ارفع درجتھ في المھدیین، : اإلنسان لوالدیھ أو دعا للمیت، فیقول

فھذا الدعاء یثاب صاحبھ؛ ألنھ تأسى . لغابرین، واغفر لنا ولھا یا رب العالمین، وأفسح لھا في قبرھا ونور لھا فیھواخلفھا في عقبھا في ا
بالنبي صلى هللا علیھ وسلم، وھو أرجى لإلجابة؛ لما فیھ من االقتداء بالنبي صلى هللا علیھ وسلم واالئتساء بھ، وھكذا الدعاء لھ بالمغفرة 

ا وكبیرھا، والتجاوز عنھ ورفع درجتھ، إلى غیر ذلك من األدعیة المطلقة، فال حرج فیھ، فإذا حج اإلنسان عن میت العامة لذنوبھ صغیرھ
أما إذا حججت عن إنسان وأردت أن تعمل بسیارتك في الحج، . دعا لھ واستغفر لھ وترحم علیھ، وخاصة في مواطن ومظان اإلجابة

ْلْیس علْیكم ُجناح أْن تْبتغوا فْضال مْن ربِّكم : تعالىفالصحیح أن الحج ال یمنع التجارة، لقولھ  ُْ َُ َ َِ ً َ ُ َ َ ََ ٌ َ ، فإنھا نزلت فیمن یرید الحج ]198:البقرة[َ
إذا درس الطالب على أساس : ًوالتجارة، وھذا یدل على أنھ إذا كانت نیة العبادة ھي األصل، ونیة الدنیا تبعا، فإن ذلك ال یؤثر، ومن أمثلتھا

َلْیس :  وینتفع بدراستھ، فإنھ إذا نوى أن یطلب العلم لنفسھ ثم بعد ذلك ینتفع بمصلحة الدنیا فال حرج؛ ألن هللا تعالى یقولًأن یكون موظفا َ
ْعلْیكم ُجناح أْن تْبتغوا فْضال مْن ربِّكم  ُْ َُ َِ ً َ ُ َ َ ََ ٌ ن ورائھ التجارة، ً، فجعل نیة الدنیا تبعا لنیة اآلخرة، ولم یؤثر في الحج أن یكون قصد م]198:البقرة[َ

ًوعلى ھذا فإنھ لو سأل هللا الرزق بسیارتھ أو دابتھ أو بنفسھ، أو اشتغل في حمل متاع أو نحو ذلك، فال حرج علیھ، وھكذا إذا صنع طعاما، 
 ...... .وهللا تعالى أعلم. ولكن ال یشغلھ عن المقصود األھم من ذكر هللا عز وجل وإقامة شعائره في حجھ

 
 )فلم یرفث ولم یفسق رجع من ذنوبھ كیوم ولدتھ أمھ ن حجم: (معنى حدیث

 
ھذا الحدیث : أثابكم هللا؟ الجواب) رجع من ذنوبھ كیوم ولدتھ أمھ: (نرجو توضیح قول النبي صلى هللا علیھ وسلم فیمن تقبل هللا حجھ: السؤال

 عز وجل، وأعطى لھذه العبادة حقھا، وأقام لھا یدل داللة واضحة على أن من حج ولم یرفث ولم یفسق، وكانت نیتھ خالصة لوجھ هللا
حقوقھا، فإنھ یرجع من ذنوبھ كیوم ولدتھ أمھ، بال ذنب ال صغیر وال كبیر، وھذا حدیث عام، وقال بعض العلماء بالتخصیص، ولكنھ 
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رجع من ذنوبھ كیوم : ( یقولأنھ ال یبقى لھ ذنب ال صغیر وال كبیر على ظاھر النص؛ ألن النبي صلى هللا علیھ وسلم: ضعیف، والصحیح
وھذا أمر عزیز، وال شك أنھ ال یمكن أن یكون إال بجھد جھید، وتوفیق من هللا عظیم، والسبب في ذلك واضح، : ، قال العلماء)ولدتھ أمھ

َفال رفث : ولذلك قال تعالى َ مناظر التي ال یستطیع ، وفي الحج تكون ھناك من ال)من حج ھذا البیت فلم یرفث: (، وفي الحدیث]197:البقرة[ََ
اإلنسان أن یحفظ بصره ویغضھ إال بخوف من هللا شدید، ومراقبة  سبحانھ وتعالى، ویحفظ جوارحھ؛ ألن الرفث یشمل كل ما یكون من 

لى نوع دواعي الشھوة، فیشمل ذلك حركاتھ وسكناتھ وكلماتھ، وما یكون منھ من أفعال، خاصة إذا كان معھ أھلھ وزوجھ، فإن ھذا یحتاج إ
أنھ لم تحدث منھ أي زلة وال خطیئة، إال ما كان من اللمم الذي یغفره هللا : والفسق ھنا یشمل صغائر الذنوب وكبائرھا، بمعنى. من المجاھدة

 أمھ، إذا حج ھذا البیت فلم یرفث ولم یفسق؛ رجع من ذنوبھ كیوم ولدتھ: عز وجل بالصلوات الخمس، فإذا حفظ اإلنسان نفسھ، فحینئٍذ قالوا
ًفھو نص صحیح صریح لم یستثن شیئا، ولذلك القول إن : لكن بعض العلماء یقول. بأنھ تغفر لھ جمیع الذنوب صغیرھا وكبیرھا قول صحیح: ٌ

 أنھ یخرج من ذنوبھ كیوم ولدتھ أمھ، فھو ویمكن أن: الحقوق التي للناس ال تغفر، والسبب في ھذا أنھ یشترط في التوبة رد المظالم، والجواب
ًبأن هللا یتحمل عنھ حقوق عباده، إذا كان لم یستطع القیام بھا، وھذا اختاره بعض العلماء واألئمة إعماال للنص على ظاھره، أي: یجاب أنھ : ّ

یرجع من ذنوبھ كیوم ولدتھ أمھ، وما كان من حقوق للعباد خاصة إذا عجز عن وفائھا وأدائھا فا عز وجل یتحملھا عنھ، وكان بعض 
ّقل أن یحج إنسان ویوفق للحج المبرور إال وظھرت علیھ دالئل التوبة النصوح، ووفقھ هللا عز وجل حتى للخروج من المظالم، : اء یقولالعلم

وھذه من رحمة هللا، فإن هللا إذا أراد أن یعفو عن عبده ویغفر لھ ھیأ لھ أسباب العفو والمغفرة، حتى إنھ ربما تكون بینھ وبین إنسان مظلمة، 
م یر ھذا اإلنسان منذ زمن بعید، فیشاء هللا أن یراه في ساعة ال یتوقع رؤیتھ فیھا، كل ذلك من حبھ سبحانھ للعبد، فإذا أحب هللا العبد ورأى ول

 منھ صدق التوبة واإلنابة ھیأ لھ كل أسباب القبول، ووضع لھ أسباب الزیادة من البر واإلحسان والخیر والطاعة، كما قال سبحانھ وتعالى
ْوالذین اْھتَدْوا زاَدُھم ُھدى وآتاُھم تقواُھم : وھو أصدق القائلین یعد عباده المھتدین ْ ْْ َ َ َ ََ َ ًَ ِ فالذي یصدق مع هللا، ویقوم بالفرائض، ] . 17:محمد[َّ

ل الخیر المرجو من ّویؤدیھا على أتم الوجوه، یھیئ هللا لھ من عنده بتیسیره وفضلھ ومنھ وكرمھ ما یكون معونة لھ على القبول، وعلى حصو
نسأل هللا . لھذا القبول أثر ولھ حالوة یعرفھا من عرفھا، ویجدھا من وجدھا: طاعتھ، وذلك فضل هللا یؤتیھ من یشاء، ولذلك یقول العلماء

 ...... .وهللا تعالى أعلم. بأسمائھ وصفاتھ أن ال یجعلنا من المحرومین، وأن یجعلنا من عباده المرحومین
 

 یع النسیان فیقصر أو یترك من العباداتحكم من كان سر
 

من كان سریع النسیان أو بھ خلل : من كان سریع النسیان وبھ خلل عقلي، فھل یأثم على ما یتركھ أو یقصر فیھ، أثابكم هللا؟ الجواب: السؤال
ودرجة في الجنة ال یبلغھا بكثیر صالة وال  ةًفي عقلھ، فھذا بالء، وهللا عز وجل یبتلي من یشاء، وقد یحب هللا عبدا من عباده فیختار لھ منزل

ًصیام، وإنما یبلغھا بالبالء، فیبتلیھ، فیصبح أصما أو یصبح أخرس، فال یتكلم في أعراض الناس، وال یقع في غیبة وال نمیمة، ویسلمھ هللا من 
نھ وتعالى قد یبتلیھ بھذا االبتالء لرحمة یریدھا وھكذا إذا كان سریع النسیان، فإنھ سبحا. ھذه الشرور واآلفات لرحمة یریدھا لھ في اآلخرة

وكان السلف ) . فمن رضي فلھ الرضا، ومن سخط فعلیھ السخط: (بھ، فما علیھ إال أن یحمد هللا على بالئھ، وكما في الحدیث الصحیح
وھو من أشرف المقامات وأحبھا؛ ألن من الصالح رحمة هللا علیھم یحبون البالء، فإذا نزل بھم البالء رضوا عن هللا، وھذا ھو مقام الرضا؛ 

كمال التوحید  عز وجل أن ترضى بقضائھ وقدره، وأن تسلم األمر لھ سبحانھ وتعالى، فال تصیبك مصیبة في نفسك وال أھلك وال مالك 
وھو هللا - تبھا وقدرھا وأوجدھا ًوال ولدك إال تلقیتھا منشرح الصدر مطمئن القلب، راضیا عن هللا سبحانھ وتعالى؛ لعلمك الیقیني أن الذي ك

ً أنھ قدرھا جل جاللھ لطفا بك، فإن رضیت فلك الرضا، ولذلك قال صلى هللا علیھ وسلم-سبحانھ وتعالى ، )ًإن هللا إذا حب قوما ابتالھم: (ّ
ل في ذلك قولھ علیھ أنھم یتحسرون على فوات األجر إذا زال عنھم البالء، واألص: وكان السلف الصالح یكرھون زوال البالء، بمعنى

، فیبتلي اإلنسان بالضیق والنسیان، ویبتلیھ )ًإذا أحب قوما ابتالھم: (، فتأمل قولھً)إن هللا إذا أحب قوما: (الصالة والسالم في الحدیث الصحیح
، ورضي ع: بالھموم والغموم في نفسھ، فانظر إلى رجل أصابھ الھم في نفسھ، أو جاءه كدر في نفسھ فقال ّن هللا عز وجل، وأحس الحمد 

أن ھذا ابتالء، وكما أنھ یتقرب إلى هللا عز وجل بركوعھ وسجوده، فینبغي أن یتقرب إلى هللا سبحانھ وتعالى بالحمد والطمأنینة، وانشراح 
، ذنوبي كثیرة، ولو عاقبني هللا بما أنا أھلھ لما أبقاني على وجھ األ: الصدر بما ابتاله هللا بھ، ویقول الحمد  الذي : رض، ثم یقولالحمد 

الحمد  الذي أنزل بي ھذا البالء، ولم یجعلني : الحمد  الذي أعلمني أن ھذا بالؤه وقدره، ثم یقول: صرف عني ما ھو أشد وأعظم، ثم قال
یصیبھ النسیان، وتصیبھ الغفلة، الذي یبتلى یصبر ویذكر ویشكر، ویحتسب عند هللا عز وجل، والذي یعطى وال یبتلى ربما : ًمن الغافلین، إذا

، وأمن من مكر هللا عز وجل بھ إذا تلقى اإلنسان ھذه األمور بالرضا؛ وجدتھ في أحسن األحوال : فالمقصود. فیكون في زلة قدم والعیاذ با
، وإذا بصدره : یقولًوأتمھا، ولربما وجدت الرجل مشلوال ال یستطیع أن یتحرك، ولربما تجده كفیف البصر، فتقول لھ كیف حالك؟ ف الحمد 

، وانظر إلى كل بالء ینزل بك، فمجرد ما تنزل )فمن رضي فلھ الرضا(أوسع من الدنیا بما فیھا؛ وذلك مما أفرغ هللا في قلبھ من الرضا 
فتجد كل یوم یمر  ل،ٍالمصیبة تتلقاھا بنفس مطمئنة، وخاطر راض غیر منكسر لحق هللا جل جاللھ، وتتلقاھا بمحبة وإقبال على هللا عز وج

بك وكل ساعة، بل كل لحظة تمر بك وأنت في أنس ولذة، وقد كان بعض العلماء یحب مثل ھذه المقامات التي فیھا قرب من هللا عز وجل، 
في أیام الصحة ولذلك تجد في أیام المرض من حالوة ذكر هللا ما ال تجده أیام العافیة، وتجد أیام الضر والنكبات من األنس با ما ال تجده 

ًفلذلك إذا تلقى اإلنسان ھذه البالیا بقلب مطمئن وصدر منشرح وسع هللا علیھ الضیق، وأثر عن بعض العلماء أنھ كان مھموما في . والعافیة ِ ُّ
ي عنھ وانبسط وانشرح، فقال أحد طال رأیت منك : بھیومھ، وكان الطالب عنده، فلما كان المساء جاء أحد عبیده وموالیھ فكلمھ بكالم، فسرِّ

ّالیوم أمرا عجبا، رأیتك مھموما مغموما مكروبا، فما ھو إال أن أتاك عبدك وأخبرك فانشرحت نفسك، وتغیر وجھك، فقال ً ً ً ً إني أصبحت ولم : ً
النبي صلى هللا ما ذلك إال ألن قدري عند هللا نزل، ولو كان لي عند هللا قدر البتالني؛ ألن : أر في نفسي وال أھلي وال مالي مصیبة، فقلت

ً، فلما أمسیت جاءني العبد وزعم أن عبدي فالنا قد مات، فحمدت هللا عز وجل أنھ ال یبتلي إال )ًإذا أحب هللا قوما ابتالھم: (علیھ وسلم یقول
، و. من یحب ًولذلك تجد أن أحب الناس إلى هللا عز وجل ھم أقلھم ماال، وھم الفقراء والضعفاء، وتجدھم أكثر ذكرا  ًأكثر طاعة وقربا من ً
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ًهللا سبحانھ وتعالى، وأكثر إقباال على هللا، وخوفا منھ سبحانھ، وتجد الغني الثري أكفر الناس لنعمة هللا وأغفلھم عن هللا، وأكثرھم إعراضا  ً ً
، واعلم :  فعلیھ أن یقولعن هللا عز وجل، ولذلك من نعم هللا عز وجل أن یبتلي العبد، فإذا تلقى اإلنسان االبتالء وكان سریع النسیان الحمد 

أن هللا ال یبتلیك بابتالء إال وفیھ نعمة من جھة أخرى، فإن الذي ینسى تذھب عنھ الھموم؛ ألنھ إذا نزلت بھ المصائب ینساھا بسرعة، فا 
بھا، ویكون من الصعب  لمیبتلي في شيء ویرحم في شيء، والذي یحفظ تجده یحفظ األذیة، ولربما تبقى في قلبھ سنوات، ویتحسر ویتأ

من رحمة هللا عز وجل أن اإلنسان یحمد هللا، فإن سلبك هللا الحفظ فقد یعوضك : ًإذا. اجتثاثھا واقتالعھا من قلبھ، نسأل هللا السالمة والعافیة
ًا ما یكون عونا على طاعتھ فنسأل هللا العظیم رب العرش الكریم أن یرزقن. ًالعبادة، وقد یعوضك خیرا من ذلك؛ كالخشوع والذكر والدعاء

 ...... .وآخر دعوانا أن الحمد  رب العالمین. ومرضاتھ ومحبتھ، ونسألھ أن یلطف بنا فیما ابتالنا بھ، إنھ ولي ذلك والقادر علیھ
 

  مسائل في محظورات اإلحرام-شرح زاد المستقنع 
 

ًھ أن یفعل شیئا منھا، ومن ارتكب شیئا منھا فھناك أحكام وكفارات من أحرم بالحج أو العمرة فقد حرمت علیھ عدة محظورات، فال یجوز ل ً
 .مترتبة على فعلھ ذلك

 
 محظورات اإلحرام

 
فقد : أما بعد. بسم هللا الرحمن الرحیم الحمد  رب العالمین، والصالة والسالم على أشرف األنبیاء والمرسلین، وعلى آلھ وصحبھ أجمعین

 فوجدت فیھا مسائل تعم بھا البلوى، وكان البعض یقترح أن نتحدث عن صفة حجة النبي صلى هللا علیھ نظرت في مسائل الحج ومباحثھا
وال شك أن األجر بھا أعظم، خاصة وأننا نتعرض لھدي الرسول صلى هللا علیھ وسلم، وذكر أحادیث ! وسلم، وأنعم بھا وأكرم من صفة

لكن لما نظرت وجدت أن صفة حجة النبي صلى هللا علیھ وسلم ال . بة، وھي الخیر كلھرسول هللا صلى هللا علیھ وسلم، وفیھا األجر والمثو
تخفى على كثیر من طالب العلم، ولكن ھناك مسائل تعم بھا البلوى، ویكثر السؤال عنھا، وقد تجد طالب العلم یحفظ حدیث النبي صلى هللا 

.. ًقتلت ذئبا.. قتلت الصید.. ًلبست ثوبي جاھال بالحكم.. ًلبست ثوبي ناسیا.. ًجاھالتطیبت .. ًتطیبت ناسیا: علیھ وسلم، فیأتیھ السائل ویقول لھ
ًقتلت حیة  عن مسائل من - إن شاء هللا- فما الحكم؟ فمسائل محظورات اإلحرام مسائل تعم بھا البلوى، ولذلك آثرت أن یكون حدیثنا .. ُ

سنا لكي ننقذ أنفسنا من الضالل، ونبتعد عن األمور المحرمة إذا تلبسنا ًوخاصة أن محظورات اإلحرام نحتاجھا ألنف. محظورات اإلحرام
 ...... .بمناسك الحج والعمرة، وكذلك فیھا النفع الكثیر للناس

 
 معنى محظورات اإلحرام

 
: ر، یقالجمع محظو: محظورات اإلحرام؟ المحظورات: ما معنى قول العلماء: أولھا: وسنتكلم عن محظورات اإلحرام في أمور ومسائل

التحریم والمنع، والمحظورات : ّحظرت الشيء علیك إذا منعتك منھ، ولذلك سمیت الحظیرة حظیرة؛ ألنھا تمنع الدواب من الخروج، فالحظر
: ماءًنیة أحد النسكین أو ھما معا، فإذا قال العل: واإلحرام. جمعھا العلماء؛ ألنھا لیست بواحدة وإنما ھي متعددة، فجمعت الختالف أنواعھا

الحج والعمرة كالقارن، أو أحدھما كالحج : یجب على من أحرم، فمرادھم من نوى النسكین: ال یجوز لمن أحرم، أو قالوا: اإلحرام، أو قالوا
ًمفردا، أو العمرة وحدھا، فإذا نوى اإلنسان العمرة، أو نوى الحج، أو ھما معا؛ فقد دخل في اإلحرام، ویقال  بترك أحرم، وال یلزم اإلنسان: ً

محظورات اإلحرام بمجرد لبسھ لإلحرام كما یفھم العوام، إنما تحرم محظورات اإلحرام بعد نیتك للنسك، فلو لبست اإلحرام ولم تلب بالنسك 
  .ولم تنو، جاز لك أن تصیب ھذه المحظورات، وإنما تحرم علیك بعد الدخول في النسك بالنیة

 
 لبس المخیط

 
تغطیة : تغطیة الوجھ، ورابعھا: الطیب، وثالثھا: لبس المخیط، وثانیھا: أولھا: رات اإلحرام؟ المحظورات تسعما ھي محظو: المسألة الثانیة

الجماع ومقدماتھ، : عقد النكاح، وثامنھا: تقلیم األظفار، وسابعھا: حلق الشعر أو قصھ أو نتفھ، وسادسھا: الرأس، ومنھ األذنان، وخامسھا
. إتالف الصید، والمعنى واحد، وإن كانت بعض التعبیرات أدق من بعض: الصید، ومنھم من یقول: یقولومنھم من . قتل الصید: وتاسعھا

یشمل المخیط المعتاد المفصل على الجسم، وما في حكمھ؛ كالمحیط بالعضو : لبس الثوب إذا دخل فیھ، والمخیط: لبس المخیط، یقال: ًأوال
أن تضع الشيء على عاتقك دون : أن تدخل یدیك، واالرتداء: رتداء؛ كالقباء ونحوه، فاللبسیخرج من ھذا اال: كما سیأتي، قال بعض العلماء

لو أخذت ھذا البشت أو ھذه العباءة ووضعتھا على كتفیك وأنت محرم من شدة البرد، فإنھ ال یصدق علیك أنك قد لبست، : إدخال، مثال ذلك
ًا قیل بمطلق اللبس، فإنھ یشمل من وضعھ على كتفھ سواء أدخلھ أو لم یدخلھ، وھذا ھو إن اللبس ال بد فیھ من اإلدخال، أما إذ: ھذا إذا قلنا

ما ھي : ًماھو الدلیل على أنھ یحرم على الحاج والمعتمر أن یلبس المخیط؟ وثانیا: ًأوال: وھنا مسائل. االرتداء، واللبس: الفرق بین قولھم
ٍط على المحرم سواء كان بحج أو عمرة، فقولھ علیھ الصالة والسالم كما في حدیث ابن مسائل لبس المخیط؟ أما الدلیل على تحریم لبس المخی ً

ٌال تلبسوا القمص وال العمائم وال السراویالت وال البرانس وال الخفاف، إال أحد ال یجد النعلین فلیلبس الخفین : (-وھو في الصحیحین-عمر 
ًوأنا أحب دائما أن نمثل باألشیاء -أعلى البدن كالقمیص، وفي حكمھ ما یسمى اآلن ، فالمخیط إما أن یستر )ولیقطعھما أسفل من الكعبین

العصریة؛ ألن بعض طالب العلم یسمع أسماء قدیمة ثم ترد علیھ مسائل عصریة فال یحسن الجواب فیھا؛ ألنھ عرف القدیم ولم یعرف 
ًألعلى البدن، والكوت ستر ألعلى البدن، فاللباس إما أن یكون ساترا ألعلى ٌ فبعرفنا الیوم الفنیلة الموجودة اآلن ھذه ستر - الجدید تطبیقھ على ٌ
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، ومثلھ البنطلون الموجود اآلن، )وال السراویالت: (ً، أو یكون ساترا ألسفل البدن)ال تلبسوا القمص: (البدن، وفیھ قال صلى هللا علیھ وسلم
ًوسواء كانت طویلة أو قصیرة، ثم قد یكون اللباس جامعا بی ، وھذا من جوامع كلمھ )وال البرانس: (نھما كالثوب، قال علیھ الصالة والسالمً

علیھ الصالة والسالم، وھذا یدل على أن الفقھ أن تنظر إلى معاني األحادیث، وأن ال تقتصر على ظاھر اللفظ فقط؛ فلو كان ظاھر اللفظ ھو 
ًالمراد فقط لكان علیھ الصالة والسالم ذكر لبسا معینا وقال  فإن -ٍلكل موضع بما یجانسھ- ال تلبسھ، ولكن كونھ یحدد المواضع ویأتي بأمثلھ :ً

نص النبي صلى هللا علیھ : ًوالبرنس یغطي أعلى البدن وأسفلھ، وبناء على ذلك نقول. ھذا یدل على اعتبار الرأي، وفقھ معاني النصوص
: ستر جمیعھ بالبرنس، فلو سألك سائل عن الثوب الموجود اآلن، فنقولتحریم ستر أعلى البدن بالقمیص، وستر أسفلھ بالسروال، و وسلم على

یحرم؛ ألن النبي صلى هللا علیھ وسلم نص على تحریم البرنس والقمیص والسروال، والثوب أشد من القمیص والسروال، وھو في حكم 
َبي، وھو في الجعرانة أو الجعرانة، لغتان، وذلك لما حدیث األعرا: الدلیل الثاني على تحریم لبس المخیط. البرنس، وإن كان ال یغطي الرأس ّ

ٍما ترى في رجل أحرم بالعمرة ! یا رسول هللا: (ّفتح النبي صلى هللا علیھ وسلم الطائف اعتمر من الجعرانة، فجاءه أعرابي علیھ جبة، فقال
، فحرم ) اصنع في عمرتك ما أنت صانع في حجكانزع عنك جبتك، واغسل عنك أثر الطیب، و: وعلیھ ما ترى؟ فقال علیھ الصالة والسالم

أن یكون ألعلى : علیھ لبس المخیط، وبھذه النصوص الصحیحة الصریحة نص العلماء على تحریم لبس المخیط، ویستوي في ذلك كما قلنا
 .البدن، أو ألسفلھ أو لجمیعھ

 
 ما یحرم على الرجال والنساء من المخیط

 
المخیط على الرجل، أما المرأة فإنھا تلبس المخیط، ویكون إحرامھا في وجھھا وكفیھا، ویكون المحظور علیھا إنما یحرم لبس : المسألة الثالثة

من اللباس أن تنتقب أو تلبس القفازین؛ لما ثبت في صحیح البخاري من حدیث ابن عمر رضي هللا عنھما، أن النبي صلى هللا علیھ وسلم 
ّ، فثبت في ھذا النص أن إحرام المرأة في الوجھ والكفین، ولكن إن مر علیھا أجانب أو اشتد علیھا )زینال تنتقب المرأة وال تلبس القفا: (قال

 فال حرج وال فدیة علیھا؛ بشرط عدم مماسة -والسدل أن یكون غطاء للوجھ دون أن یمس بشرة الوجھ-برد أو لفحتھا ریح فسدلت خمارھا 
كنا إذا مر بنا : (ُروى عن عائشة وقد تكلم في سنده، ولكن الصحیح عن أسماء أنھا قالتالغطاء لبشرة الوجھ، وذلك لحدیث أسماء ، وی

أما بالنسبة للرجال، . ، وھذا یدل على مشروعیة السدل عند رؤیة الرجال األجانب) الركب سدلت إحدانا خمارھا، حتى إذا جاوزنا كشفت
حرم علیھم ستر القدمین، ولذلك ال یلبس المحرم الخف وال البلغة وال نحوھا من ًفكما یحرم علیھم لبس المخیط في أعالي البدن، كذلك أیضا ی

 - ال تلبس الخفاف: أي- وال الخفاف : (األحذیة التي تغطي أغلب القدم، أو تغطي األصابع، واألصل في ذلك حدیث ابن عمر في الصحیحین
ً، فدل ھذا الحدیث الصحیح على أنھ ال یجوز للمحرم أن یلبس حذاء ) ٌإال أحد ال یجد النعلین فلیلبس الخفین ولیقطعھما أسفل من الكعبین

ًیغطي قدمھ أو أغلب قدمھ، بل یلبس الحذاء الذي ال یغطي أغلب القدم، وإذا كان الحذاء یغطي جزءا من القدم فإنھ ینبغي أن تكون أصابعھ 
ً، وبناء على ذلك تكون األصابع مكشوفة، وعلى ھذا فلو كان )نولیقطعھما أسفل من الكعبی: (مكشوفة؛ ألن النبي صلى هللا علیھ وسلم قال

ال تلبس،  ًالحذاء یغطي رءوس أصابع القدمین فإنھ ال یجوز لبسھ، كالبلغة التي تكون مستورة أول القدم، فھذه ال تلبس، وھكذا الشراریب
َوعلى ھذا لو نام المحرم فال یغطي قدمیھ؛ ألنھ أمر بكشفھما، فنھیھ ع: قالوا ِ لیھ الصالة والسالم عن لبس الخفین یدل على أن مقصود الشرع ُ

  .إظھار القدمین، وعلى ھذا الفتوى عند الجماھیر رحمة هللا علیھم
 

 حكم من لم یجد ثیاب اإلحرام
 

لى لبس الخفین، فكما وھي لو لم یجد اإلنسان اإلحرام أو الرداء واإلزار، واحتاج إلى لبس السروال، أو لم یجد نعلین واحتاج إ: بقیت مسألة
إال : (، وقال علیھ الصالة والسالم في حدیث ابن عمر ) السراویل لمن لم یجد اإلزار، والخفان لمن لم یجد النعلین: (قال صلى هللا علیھ وسلم

 مر بالمیقات وعلیھ -نا الیومكحال-ًلو أن إنسانا في طائرة : ًوبناء على ذلك). أحد ال یجد النعلین فلیلبس الخفین ولیقطعھما أسفل من الكعبین
ثیابھ، ولكن لیس عنده إحرام یأتزر بھ، أو لیس عنده حتى شال یأتزر بھ، فحینئٍذ إذا لم یجد من الثیاب ما یأتزر بھ فإنھ یجوز لھ لبس 

ي البدن یستره بأي ساتر ًالسروال والبنطال، لكن ال یجوز لھ أن یلبس تحت السروال والبنطال لباسا، وإن لبس لزمت علیھ الفدیة، ثم أعال
ًویعتبر محرما، فإن نزل إلى المطار وأمكنھ أن یشتري اللباس جاز لھ أن یترخص بقدر الحاجة، فإن تأخر عن الشراء مع القدرة علیھ لزمتھ 

  .الفدیة
 

 تشبیك لباس اإلحرام بالشوك أو األزرار
 

لو لبس الرداء فال یشبكھ؛ ألنھ إذا شبك الرداء كان بمثابة الملبوس، : واحكم المخیط، فقال: وھي تحلیق العضو، وھي ما یسمى: وھناك مسألة
ًوأصبح البسا لھ وداخال فیھ، وعلى ھذا قالوا ال یضع المشبك في ردائھ، وھذا أمر یقع فیھ كثیر من العوام، فقد كانوا في القدیم یشبكون : ً

لعلماء رحمة هللا علیھم، وفي زماننا ھذا وضع المشابك البیضاء الصغیرة بشوك الشجر، فكانوا یضعونھا حتى ال ینكشف اإلزار، فنھى عنھ ا
: من المصائب العظیمة اآلن تفصیل بعض اإلحرامات ولھا ما یسمى في عرف العامة: ًكذلك أیضا. أو ما یماثلھا، كل ذلك مما ینھى عنھ

زررھا بھذه األزرار، وھذا عیُن الملبوس، وتلزمھ الفدیة، ومن ، ھذا الذي یكون فیھ بمثابة األزرار، فمجرد ما یضعھا على كتفھ ی)الطقطق(
ًرأى منكم حاجا أو معتمرا بھذا فلینصحھ، ولیبین لھ أن ھذا لم یأذن بھ هللا عز وجل، ولذلك لما سئل ابن عمر رضي هللا عنھ عن عقد الرداء  ً

 ألنھ معونة على ارتكاب المحظور، فكثیر من الناس یجھل فال یجوز لبس مثل ھذه اإلحرامات، بل ال یجوز بیعھا؛: وعلى ھذا. نھى عنھ
السیور ال : المحیط بالعضو كالسیور، فقد قالوا: ًكذلك أیضا. الحكم، فإذا باعھا اإلنسان أوقع الناس في المحظور، فعلى ھذا ینبھ الناس علیھا
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ازوا أن یلبس الكمر وھو الھمیان، فقد كان یسمى في فبعضھم أجازھا، وھو قول بعض الصحابة، فقد أج: توضع في اإلحرام، واختلف فیھا
ال حرج فیھ لمكان الحاجة، لكن لو كان یریده لشد اإلحرام فال یجوز؛ ألنھ : القدیم بالھمیان، وھو الذي یضع یضع فیھ الحاج نقوده، فقالوا

ألن : یر، وقد فرقوا بین الھمیان وبین السیور، قالواأنھ ال یشد الس: یكون كعقد اإلحرام، ولذلك فإن مذھب طائفة من السلف رحمة هللا علیھم
السیور یقصد بھا العقد، فكانت في ضمن ما نھى عنھ السلف رحمة هللا علیھم، ومنھم ابن عمر ، أما لو كانت لوضع النقود، أو وضع 

ما یكون في حكم السوار للرجل یمنع منھ، : ًالحوائج الشخصیة من بطاقٍة ونحو ذلك مما یحتاجھ اإلنسان للتنقل ونحوه فال حرج، وقالوا أیضا
ًفلو شد على یده خرقة لزمت علیھ الفدیة، وھذا یكاد یكون وجھا واحدا أنھ لو شد الخرقة على یده فغطى جزءا منھا كالجبائر ونحوھا لزمتھ  ً ً

إن المحرم یتجرد؛ ألن :  وعلى ھذا قالوا.وكذلك األسورة، وفي حكمھا الساعة اآلن، فإنھا تحیط بالعضو، ولذلك ال یضعھا: الفدیة، قالوا
ًمقصود الشرع خروج المحرم متجردا من دنیاه، وقد أمر بأن ینزع ثیابھ حتى یتذكر اآلخرة، ویكون أبلغ في الذلة  سبحانھ وتعالى، 

أن اإلنسان یقوى : ً أیضا حكم، منھاالتجرد عن المخیط، وفیھ: ٍإن الحج فیھ معان تذكر باآلخرة، ومنھا: واستشعار سفره لآلخرة، ولھذا قالوا
ِعلى نفسھ، حیث إن سر اإلنسان في قوتھ أن یجعل نفسھ طائعة لھ وال یكون طائعا لھا، فإذا أصبح اإلنسان تطیعھ نفسھ وال یطیع نفسھ؛ سلم  ً ً

ھ : عالىًمن كثیر من المعاصي والذنوب بسبب كونھ قاھرا للنفس، ولیست النفس لھ قاھرة، وھذا واضح جلي، قال ت ِوأما مْن خاف مقام ربِّ ََّ َ َ َ ََ َ َ َ
َونھى النفس عن الھوى  َ َ َ َ َْ ِ ْ َّ أن نفسھ تحتھ، یأمرھا وینھاھا، یأمرھا بطاعة هللا وینھاھا عن معصیة هللا، ولذلك نجد : ، فمعنى ذلك] 40:النازعات[َ

ًأن أوامر الشرع دائما تجعل النفس طوعا للعبد، فلذة النوم، ولذة الطعام والش راب، ولذة النكاح، ولذة اللباس، ولذة الوطن واألھل، كلھا جاء ً
ال : انزع عنك ھذا المخیط، ولذة الطعام والشراب والنكاح، یقال لك في مقابلھا: في مقابلھا عبادات، فلذة اللباس یقال لك في مقابلھا في الحج

ًتأكل وال تشرب وال تنكح أھلك شھرا كامال، فإذا امتنعت من الطعام و إن ھذا الكسب حرام، : الشراب المباح كان ذلك أدعى إذا قیل لك بعدھاً
ًباب أولى أن تمتنع عن الحرام وتصبح نفسك طائعة  إن ھذا المنكح محرم، أن تمتنع؛ ألنك قد امتنعت عن الحالل فمن: أن تمتنع، وإذا قیل لك

ٍبا  عز وجل، ضاحیا  في حج أو عمرة، ولذلك قالوالك، وأما لذة األوطان، فتجد أن الحج یخرج الرجل من بلده وأھلھ متغر ً إن الحج : ً
جھاد من ھذا الوجھ، وكذا لذة الطیب، تجد الرجل یمتنع في حجھ عن الطیب، وكذلك یمتنع عن اللباس المألوف، ویخرج بھذا اللباس على 

ناس یجتمعون على وتیرة واحدة، ال یمیز بین غنیھم  من حكم أخرى، ككون ال- أي عدم لبس المخیط-صورة معینة، مع ما في ھذا األمر 
  .أن ھذا األمر فیھ حكم عظیمة: وفقیرھم، وسوقتھم وجلیلھم، وذلیلھم وحقیرھم، فالمقصود

 
 الطیب

 
ًطاب الشيء إذا لذ، وأطیب كل شيء أفضلھ، وسمي الطیب طیبا؛ ألنھ أطیب ما یشم، ولذلك یقولون: یقال. الطیب: المحظور الثاني لمال ا: ّ

ًالحالل طیب؛ ألنھ أطیب الكسب، والطیب معروف، ویكون منھ الجامد والسائل والمبخر الذي یكون دخانا وبخورا، وكل ذلك داخل في اسم  ً
ًال تلبسوا من الثیاب شیئا مسھ الزعفران : (ًوأما كون الطیب محظورا فلما ثبت في الصحیح عن النبي صلى هللا علیھ وسلم أنھ قال. الطیب

وھو - أنھ اعتمر وعلیھ جبة فیھا أثر الصفرة : وحدیث األعرابي الذي ذكرناه. نھي عن الطیب) الزعفران وال الورس: (، فقولھ)  الورسوال
انزع عنك جبتك، واغسل عنك : ( فقال لھ رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم- حدیث صفوان بن یعلى بن أمیة عن أبیھ عند مسلم في صحیحھ

: ومن األدلة على أن الطیب محظور. یدل على أن الطیب محظور من محظورات اإلحرام) اغسل عنك أثر الطیب: (ھ، فقول) أثر الطیب
فنھى عن مسھ ) ًاغسلوه بماء وسدر، وال تمسوه بطیب، فإنھ یبعث یوم القیامة ملبیا: (قولھ علیھ الصالة والسالم في الرجل الذي وقصتھ دابتھ

  . محظور من محظورات اإلحرامبالطیب، وھذا یدل على أن الطیب
 

 أقسام الطیب المحرم على المحرم ووقت تحریمھ علیھ
 

ًوالطیب یشمل أن یكون مائعا، كأن یجعلھ في یده أو في جسمھ أو في صدره أو في أي موضع من مواضع بدنھ، أو یكون مشموما ودخانا  ً ً
أن البخور وغیره كلھ محظور على مذھب جماھیر العلماء؛ لقول النبي : یحیتبخر بھ، وفرق اإلمام أبو حنیفة بین المبخر وبین غیره، والصح

، یدل على أن البخور )وال تمسوه بطیب: (ّ، والطیب عام، وقد كانوا یجمرون أكفان المیت، فقولھ)وال تمسوه بطیب: (صلى هللا علیھ وسلم
بعد أن عرفنا أن الطیب محظور، : المسألة األولى.  ولھ رائحةًداخل في ھذا، وأنھ ال فرق بین السائل والجامد والبخور الذي یكون ھواء

أن ھذا الحظر یكون بعد اإلحرام، بعد نیة النسك، فلو اغتسلت لإلحرام وقبل : المسألة الثانیة. فلیعلم أن ھذا المحظور یشمل الرجال والنساء
من اغتسل لإلحرام فإنھ ال یضع الطیب إلى أن یتحلل، : ماءقال بعض العل: أن تنوي أردت أن تتطیب، فھل یجوز ذلك، أو ال یجوز؟ وجھان

واستدل الذین . إذا اغتسل فإنھ یجوز لھ أن یتطیب في بدنھ، وأن یشم الطیب، ما لم یحرم: وقال بعض العلماء. وھذا مذھب الحنفیة والمالكیة
هللا علیھ وسلم لحلھ قبل حرمھ، ولحرمھ قبل أن طیبت رسول هللا صلى : (قالوا بجواز ذلك بحدیث أم المؤمنین عائشة في صحیح مسلم

بعد اغتسالھ وقبل إحرامھ، : أي) طیبت رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم لحلھ قبل حرمھ: (، وھذا الحدیث صحیح، وقولھا)یطوف بالبیت
ولكن ھنا . وھذا أصح القولین: ةبعد رمیھ وتحللھ علیھ الصالة والسالم، وقبل أن یطوف طواف اإلفاض: أي) ولحرمھ قبل أن یطوف بالبیت(

ًوھو أن الطیب یمنع عن اإلنسان سواء كان في البدن أو في الثیاب، ولذلك لو أن اإلنسان أخذ إحرامھ ووضعھ على البخور وبخره ثم : إشكال
اغسل عنك : ( ثیابھ أثر الطیبلبس ھذا اإلحرام؛ لزمتھ الفدیة؛ ألنھ قد مسھ بالطیب، وقد قال علیھ الصالة والسالم في الرجل الذي كان على

أننا لو أجزنا لك أن تتطیب بعد الغسل وقبل اإلحرام، فإنك إذا : ، فدل على أن األثر مؤثر، وأن وجود األثر یؤثر؛ لكن اإلشكال)أثر الطیب
اإلحرام فعلقت بھ الرائحة، إذا وضع اإلنسان في إبطیھ وصدره العود، ثم لبس : ًلبست اإلحرام ستعلق الرائحة في اإلحرام، وبناء على ذلك

أن تعلق مادة العود، بحیث ترى حمرة وصفرة الطیب في : فإن ذھبت مادة العود بحیث تبقى الرائحة فقط وتعلق، فھذا حالة، والحالة الثانیة
یبت اإلحرام بنفسھ، اإلحرام، فحینئٍذ یلزمك غسلھا؛ ألنھ إنما رخص لك فیما قبل اإلحرام أن یكون في بدنك، وھذا في ثیابك، كما لو ط
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ًفیستوي أن تكون مطیبا بالوضع، وأن تكون مطیبا بالقصد، وعلى ھذا فبعض اإلخوة أصلحھم هللا عن حسن نیة یتطیب ثم یضع اإلحرام  ً
ھ مباشرة، فتعلق مادة الطیب في اإلحرام، حتى إنك لو نظرت إلى إحرامھ لوجدت أثر الطیب ولونھ ورائحتھ، وھذا یؤثر؛ بل ینبغي علی

، فھذا نص یدل على أن اإلحرام لو مسھ )ًوال تلبسوا من الثیاب شیئا مسھ الزعفران وال الورس: (غسل الطیب؛ لقولھ علیھ الصالة والسالم
ًإذا كان البسا لإلحرام حتى انتھى من عمرتھ : ًلكن لو علقت بھ الرائحة فبقیت رائحة العود أو الورد مثال، فقالوا. الطیب حرم استعمالھ

إذا لبسھ على حالھ : ًجھ فال إشكال، لكن لو نزع إحرامھ وأراد أن یلبسھ ثانیة لزمتھ الفدیة، ففرقوا بین االستدامة وبین االبتداء، فقالواوح
 -ًالمث-وعلقت بھ الرائحة كانت بإذن الشرع؛ ألنھ تطیب علیھ الصالة والسالم بعد اغتسالھ، لكن لو أراد أن ینام فنزع الرداء وأخذ البطانیة 

ًوالتحف بھا، ثم لما قام أراد أن یلبس الرداء فقد لبس مطیبا، وبناء على ذلك قالوا ھذا حاصل ما : ًإذا. إنھ یفرق بین االستدامة وبین االبتداء: ً
  :یقال في الطیب، لكن ھنا مسائل متفرعة منھا

 
 حكم الطیب الموجود في الطعام واألدھان ونحوھا

 
وھنا ننبھ على أن الصابون والشامبو كلھ یعتبر من محظورات اإلحرام، وقد ذكرت .. ً كان دھنا یدھن بھ الشعرلو كان الطیب مما یؤكل، أو

فإذا كان من الصابون الذي لھ رائحة وطیب، حرم على المحرم : أننا ننبھ بأشیاء موجودة حتى یكون طالب العلم أوعى، فالصابون مقید
، والطیب محظور علیھ أن یترفھ بھ، والنص فیھ واضح، وھذا باإلجماع، لكن لو كان من الصابون بالحج والعمرة أن یغتسل بھ؛ ألنھ مطیب

ًالزیتي الذي ال رائحة لھ، فیجوز لھ أن یغسل بھ یدیھ وال حرج، أما الشامبو فلو أراد أن یغسل بھ بدنھ فإنھ ال یجوز إذا كان مطیبا، والغالب 
ال تمسوه : (ل بشيء فیھ الطیب، ولذلك نھى النبي صلى هللا علیھ وسلم عن تطیب المحرم فقالفال یغتس: أن فیھ الطیب، وبناء على ذلك

یوضع في القھوة، ویمكن أن یوضع في  لو كان الطیب في الطعام؟ فإن الزعفران یمكن أن: لكن السؤال اآلن) . بطیب، اغسلوه بماء وسدر
ن یوضع شيء من األدھان المطیبة في الطعام، فما حكم الطعام الذي فیھ طیب؟ الطعام بعض البھارات التي فیھا شيء من الطیب، فإذا كا

إما أن یكون الطعام قد استنفذ رائحة الطیب حتى امتزج وذھبت رائحتھ في الطعام، فھذا یجوز : الطعام الذي فیھ طیب على قسمین: نقول
ت رائحة الزعفران، بحیث لو أكلت الطعام لم تجدھا، فیكاد أن أكلھ، ویكاد أن یكون قول الجماھیر، فلو طبخت الزعفران في طعام وذھب

ًیكون القول بالجواز قوال واحدا؛ ألنھ خرج عن كونھ زعفران وعن كونھ طیبا إلى مادة مستھلكة، ولذلك یعتبر تابعا لغیره، ویجوز في التابع  ً ً ً
على أنك إذا : الحنفیة والمالكیة: ًالزعفران موجودا، فللعلماء قوالنأن تكون رائحة الزعفران أو أثر : الحالة الثانیة. ما ال یجوز في األصل

ًوعدما، وھذا طیب، ً على أنھ ال یجوز، وھذا ھو الصحیح؛ ألن الحكم یدور مع علتھ وجودا: والشافعیة والحنابلة. طبخت الطیب جاز لك أكلھ
وسلم أن یمس المحرم بالطیب، وبناء على ذلك ال إشكال في كونھ وألنھ إذا أراد أن یأكل فقد مس الطیب، وقد نھى النبي صلى هللا علیھ 

من . وھي الدھان: بقیت مسألة ثانیة. ًمؤثرا، فلو وضع في القھوة فإنھ ال یشربھ؛ ألنھ في حكم االرتفاق والترفھ بالطیب الذي نھي عنھ
ھا، والزیوت التي فیھا الطیب، كالتي تكون فیھا رائحة زیوت فیھا طیب، وزیوت ال طیب فی: المعلوم أن األدھنة والزیوت تنقسم إلى قسمین

إذا كان : ًالورد، أو رائحة أي طیب آخر من األطیبة، فھل یجوز لك أن تدھن بھذا الزیت، سواء تدھن بھ الرأس أو تدھن بھ الجسد؟ الجواب
 أي عضو من أعضاء البدن؛ ألنھ مس للطیب، وقد أنھ ال یجوز لك أن تدھن بھ، ال في الرأس، وال في: في الدھن طیب فقول جماھیر العلماء

نھى النبي صلى هللا علیھ وسلم المحرم أن یمس بالطیب، وعلى ھذا جماھیر العلماء من الحنفیة والمالكیة والشافعیة والحنابلة والظاھریة، فإن 
ذا الدھن ال طیب فیھ كزیت الزیتون والسمن، أما لو كان ھ. داود الظاھري رحمة هللا علیھ یرى أن الدھن الذي فیھ الطیب كالطیب بنفسھ

إما أن یقع في شعر الرأس، وإما أن یقع في بقیة الجسد، فإن وقع في بقیة الجسد، فیكاد أن یكون قول : فالزیت غیر المطیب یقع في موضعین
 المطیب أنھ ال حرج علیھ، كزیت الجماھیر، وحكى بعض العلماء كـابن المنذر وغیره اإلجماع على أنھ لو دھن غیر الرأس بالدھن غیر

ال حرج علیھ، لكن عند المالكیة تفصیل یستثنى من ھذا : الخردل المعروف أو زیت الزیتون، فلو أخذه ودھن بھ رجلیھ وساقیھ، فقالوا
، فیخرج عن اإلجماع، فقد فصلوا بین األعضاء الظاھرة واألعضاء الباطنة، وكأنھم یرون أن دھن األعضاء الظاھرة فیھ زینة وترفھ

أما بالنسبة لو كان الدھن في شعر الرأس، . ال حرج علیھ في ذلك: مقصود الحج، واألعضاء الباطنة الخفیة التي تستر كالصدر والظھر فقالوا
 یجوز لھ أنھ ال: ویكاد أن یكون قول الجمھور. وبعضھم یقول بالجواز. ال یجوز للمحرم أن یدھن رأسھ :فبعض العلماء یقول: فللعلماء قوالن

: أن یدھن شعر رأسھ؛ لما فیھ من الترفھ، ولذلك كان عمر رضي هللا عنھ یأمر أھل مكة أن یھلوا بالحج لھالل ذي الحجة؛ والسبب في ذلك
ًما لي أرى الناس یأتون شعثا غبرا وتأتون مدھنین، أھلوا لھالل ذي الحجة: (أنھ قال  وقد ، فكان یأمر أھل مكة أن یحرموا ألول ذي الحجة،)ً

ًكیف یأتي الناس شعثا غبرا في الحج ویأتي أھل مكة مدھنین؟: أحسن وأصاب، ومراده رضي هللا عنھ ألنھم ال یحرمون إال في الیوم ! ً
ًما لي أرى الناس یأتون شعثا غبرا وتأتون مدھنین، أھلوا : (الثامن، فتكون شعورھم نظیفة وتكون ھیئتھم ظاھرة بارزة، فقال رضي هللا عنھ ً

  .، وھذا لیس بواجب، وإنما ھو رأي عمر رضي هللا عنھ واجتھاد منھ، والجماھیر على أنھم یھلون من الیوم الثامن)ل ذي الحجةلھال
 

 تغطیة الوجھ
 

، وثبت ) وال تخمروا وجھھ وال رأسھ: (قولھ علیھ الصالة والسالم في الذي وقصتھ دابتھ: والدلیل على ذلك. تغطیة الوجھ: المحظور الثالث
، فال یجوز للمحرم أن یغطي ) ال تنتقب المرأة وال تلبس القفازین: (في الصحیح عن النبي صلى هللا علیھ وسلم من حدیث ابن عمر أنھ قال

أنھ ال یضع : مذھب طائفة من العلماء: ًوجھھ، وھل یجوز لھ إذا وجد رائحة منتنة أو مؤذیة أن یضع على أنفھ الغطاء فیتقیھا؟ وجھان
ً، دل على أن النقاب مؤثر، وبناء على ذلك فتغطیة بعض الوجھ كتغطیة )وال تنتقب: (ن المرأة أمرت بكشف وجھھا، فلما قالكالنقاب؛ أل

كلھ، والذي یظھر أن اإلنسان ال یغطي، ولو وجد الرائحة المنتنة فإنھ یضع یده، وإذا أضرتھ غطى وافتدى، وعلى ھذا فالكمام الموجود اآلن 
 ء بعض الروائح یجري فیھ ما ذكرناه؛ وألنھ في حكم المحیط بالعضو، كما لو وضع لصقة ثم أدارھا على رأسھ، ولذلكالذي یضعونھ التقا
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  .ًیضعونھ ثم یشدونھ، وعلى ھذا یكون في حكم اإلحاطة بالعضو، فیتقى ویمنع منھ الحاج وأیضا المعتمر
 

 تغطیة الرأس
 

، فإن العمامة )ال تلبسوا القمص وال العمائم: (أن النبي صلى هللا علیھ وسلم قال: یة الرأسودلیل تحریم تغط. تغطیة الرأس: المحظور الرابع
؛ ألن البرنس فیھ غطاء الرأس كما ھو معلوم، )وال البرانس: (ٌغطاء للرأس، فمنع النبي صلى هللا علیھ وسلم المحرم أن یغطي رأسھ، وقولھ

ًسھا بعض أھل المغرب، وھو الثوب الذي فیھ غطاء الرأس، وقد كان موجودا في القدیم، والبرانس إلى اآلن موجودة، تلبس في أیام، ویلب
ًفلذلك حظر علیھم لبس البرانس ولبس العمامة، وعلى ھذا فال یجوز للمحرم أن یضع الغطاء سواء كان عمامة أو كان طاقیة ونحوھا، فإنھ 

وال تغطوا : (لیھم؛ ألن النبي صلى هللا علیھ وسلم قال في الذي وقصتھ دابتھیحرم علیھ أن یغطي رأسھ، وھذا بإجماع العلماء رحمة هللا ع
ًلو أن اإلنسان جلس تحت مظلة أو ركب محمال؛ فإنھم في القدیم كانوا یركبون المحامل، : وھنا مسألة). ًرأسھ؛ فإنھ یبعث یوم القیامة ملبیا

أنھ ال : ًي حكم السیارة اآلن، ھل یعتبر غطاء أم ال؟ فمذھب جماھیر العلماءوفي العصر الحدیث السیارات، فاختلف في المحمل في القدیم وف
حرج في ركوب السیارة وكذلك األماكن التي لھا أغطیة، فلو أصابك حر الشمس فال بأس أن تأتي تحت مظلة، واستدلوا بما ثبت في الحدیث 

، وھذا الحدیث في الحقیقة محل )ھ بالل والفضل أحدھما یستره بثوبرأیت النبي صلى هللا علیھ وسلم یرمي جمرة العقبة ومع: (قال الراوي
ال یجوز الدخول في المحامل، وال ھودج المرأة بالنسبة للرجل، وال : -وھو قول لبعض السلف-إشكال، وقد اعترض علیھ، فالذین یقولون 

ألن :  السیارات، یقولون-مثل ما ذكرنا- حكمھا ًالجلوس تحت شجرة، حتى لو وضعت على الشجرة رداء فال یجوز أن تأتي تحتھا، وفي 
إن حدیث بالل والفضل كان في الیوم : (النبي صلى هللا علیھ وسلم أمر أن ال یغطي الحاج رأسھ یوم األضحى، ویقولون عن ھذا الحدیث

ًوجمرة العقبة رمیت صباحا، فالشمس : ، قالوا)یرمي جمرة العقبة: (األول وھو یوم العید، فھذا ضعیف؛ ألن الحدیث الثاني، ولیس في الیوم
أن جمرة : وھذا قول مردود، وقد ذكر المحققون ومنھم شیخ اإلسالم ابن تیمیة رحمة هللا علیھ. لیست بشدیدة، ولذلك ال حاجة إلى الغطاء

مس، وما بین المزدلفة إلى أن العقبة رماھا النبي صلى هللا علیھ وسلم یوم العید وقد ارتفعت الشمس؛ ألنھ دفع من المزدلفة قبل طلوع الش
ٌیصل جمرة العقبة مسافة طویلة، فال شك أنھ ما بلغھا إال وقد صار للشمس وھیج وحر، ولذلك ال إشكال في مشروعیة أن یأتي الحاج تحت 

 .غطاء كسیارة ونحو ذلك
 

 حلق الشعر أو قصھ أو نتفھ
 

َّوال تْحلقوا ُرُءوسكم حتى یْبلغ الھدُي محلُھ :  تعالىواألصل فیھ قولھ. حلق الشعر أو قصھ أو نتفھ: المحظور الخامس ِ َِ َ َ َ َ َْ ْ َُ َّ ْ ُ ُ ّ، وقد عبر ]196:البقرة[َ
ًأن هللا عز وجل جعلھ موجبا : القرآن بحلق الرأس؛ ألنھ الغالب، وھو من باب التنبیھ على النتف والقص، ودلیلنا على أن القص محظور

، فدل على أن التقصیر یعتبر من ) والمقصرین: اللھم ارحم المحلقین، ثم قال في الثالثة أو الرابعة: (للتحلل؛ ولذلك قال صلى هللا علیھ وسلم
وفي حكم حلق الرأس حلق شعر بقیة األعضاء، فال یجوز لھ أن یحلق . فیحرم على المحرم أن یحلق رأسھ أو یقص شعره. المحظورات

اضع البدن، وعلى ھذا فلو قص أو حلق فالحكم واحد، وھو أنھ تلزمھ الفدیة؛ الشعر من اإلبطین وال من العانة وال من غیرھما من مو
ِثم لیقُضوا تفثُھم ولُیوفوا نذورُھم ولیطوفوا بالبْیت : ًأن الحلق والتقصیر كالھما یعتبر خروجا من النسك، ولذلك قال تعالى: والسبب في ھذا ََّ َ َ َ َ َْ ْ ْ ِْ ُ ُ ُ َّْ ْ ُْ َُ َ َ َّ

ِالعتیق  ِ َ ك ال یكون تقصیر الشعر وال حلقھ إال في ھذا األمد بالنسبة للحاج وفي حكمھ المعتمر، وعلى ھذا فاألصل أن تحلق، ، ولذل]29:الحج[ْ
 احتاج لحجامتھ أن یحلق قفا شعر رأسھ، فحینئٍذ یحلق ویفتدي، لكن لو أنھ أصیب بعاھة أو جرح، فاحتاج إلى إزالة جلد من یده -ًمثال- فلو أنھ 

د شعر، فإنھ ال تلزمھ الفدیة، إنما تلزمھ الفدیة بالحلق أو التقصیر أو النتف، لكن لو أزال الجلد وفي الجلد شعر، فإنھ ال أو من ساقھ، وفي الجل
ًحكم التابع، فھناك فرق بین الشيء أصالة وبین كونھ تبعا، : وھذه المسألة یسمیھا العلماء. تلزمھ الفدیة؛ ألنھ لم یحلق ولم ینتف ولم یقصر

ًالصالة عن المیت ال تجوز قصدا، لكنھا تجوز تبعا، أال ترى أنك لو حججت عن : ًي العبادات والمعامالت، ففي العبادات مثالوھذا یقع ف ً
ًمیت أو اعتمرت عن میت وطفت فإنك تصلي ركعتین، وھذه واقعة عن میت، لكنھا وقعت تبعا ال أصال، وكذلك لو أن إنسانا   -والعیاذ با- ًً

 فقلع الشعر األسفل من العین، وھي الرموش السفلى؛ وجب فیھا ربع دیة، ثم لو قلع العلیا وجبت علیھ نصف الدیة في اعتدى على غیره،
: ًاالثنتین، لكن لو أنھ أزال الجفن وفیھ الشعر فإنھ یلزم بربع دیة، مع أن أصل التقدیر یقتضي أن الجفن لھ ربع وللشعر أیضا ربع، لكن قالوا

إنھ ھنا إذا قلع الجلد : ً ولم یقع أصال، وھكذا بالنسبة للمسائل األخرى المتفرعة على مسألة التابع، ولھا نظائر؛ ولذلك قالواًالشعر وقع تبعا لھ
وفیھ شعر لم تلزم علیھ الفدیة؛ ألنھ لم یحلق ولم یقصر ولم ینتف، وھذا صحیح، ولذلك ال شيء علیھ في ھذا، إنما علیھ الفدیة إذا حلق أو 

  .قصر أو نتف
 

 تقلیم األظافر
 

وتقلیم األظفار محظور في قول جماھیر أھل العلم رحمة هللا علیھم؛ ألنھ إزالة للتفث، ویحظر علیھ أن . تقلیم األظفار: المحظور السادس
بح یؤلمھ،  فأص-ًسواء كان ظفر رجل أو ید-ٌیقص الظفر بكمالھ أو بعضھ، ولكن لو كان في أصابعھ ألم من الظفر، كأن یكون انكسر ظفره 

ًجاز لھ أن یقصھ، وال فدیة علیھ؛ ألن األذى في نفس الظفر، بخالف ما إذا كان األذى في غیر الظفر، ویكون الظفر محال لألذى، أو یكون 
ٍاألذى في غیر الشعر ویكون الشعر محال لألذى كالقمل؛ ولذلك فإن كعب بن عجرة لم یكن أذاه في الشعر، وإنما في شيء في الشعر، فأ زال ً

إذا نبت في عینھ شعر، أو نزل شعر حاجبھ حتى آذاه في عینھ، جاز لھ : الشعر إلزالة األذى الموجود تحتھ، ولیس لعین الشعر، ولھذا قالوا
  .أن یقصھ؛ وھذا لوجود الضرر، وال یعتبر ھذا من اإلزالة التي یقصد بھا الترفھ، وال شيء علیھ فیھا
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 الجماع ومقدماتھ

 
َالحج أشُھر مْعلومات فمْن فرض فیھن الحج فال رفث وال فُسوق وال جَدال في الحجِّ : قال تعالى. الجماع ومقدماتھ: المحظور السابع َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َْ ْ ُ ِْ َّ َّ ِ ُِّ َ ُ َْ َ َ َ َِ ٌ ٌ َ

ًكانت حالال لھ ً، فحرم هللا عز وجل على المحرم الرفث، والرفث یكون بالكالم وھو تھییج النساء، ولو كانت محرما لھ، ولو ] 197:البقرة[
كزوجھ، فتھییج المرأة بالكالم أو بالفعل أو بالجماع نفسھ كل ذلك محظور باإلجماع، فال یجوز للمحرم بالحج والعمرة أن یقع في شيء من 

 فحینئذ ًھذا، فإن جامع حینئٍذ وقع في المحظور، ولو نظر إلى امرأة سواء كانت محرما أو غیر محرم، كأن ینظر بشھوة إلى زوجتھ فینزل،
وقع في المحظور، وكل منھا لھ حكم، ونحن لم ندخل في مسائل الفدیة حتى ال نشوش على طالب العلم، إنما نتكلم عن المحظور فقط، أما 
ّباب الفدیة، وما الذي یلزم على من أخل بھذه األشیاء؟ فھذا لھ باب آخر، ولكن أحببنا أن یكون الضبط للمحظور حتى یسھل بعد ذلك ضبط 

فإنھ ال یجوز لھ النظر إلى ما یثیر شھوتھ، وال اللمس بما یثیر الشھوة لھ أو لزوجھ، وھكذا الجماع، : وعلى ھذا. ئل الفدیة وما یتبعھامسا
  .ًسواء وقع لحیة أو میتة، لحالل أو حرام، كل ذلك محظور على الحاج

 
 عقد النكاح

 
: المالكیة والشافعیة والحنابلة والظاھریة وأھل الحدیث، یقولون: جماھیر العلماءوعقد النكاح محظور في قول . عقد النكاح: المحظور الثامن

َال یجوز للمحرم أن ینكح أو ُینكح أو یخطب، أن ینكح إذا كان رجال، أو ُینكح إذا كان امرأة، أو یخطب أي َ َ خطبة النكاح؛ وذلك لما ثبت في : ًَ
ِى هللا علیھ وسلم نھى المحرم أن ینكح أو ُینكح أو یخطبأن النبي صل: (الصحیح من حدیث عثمان رضي هللا عنھ َ ٌفھذا نص صحیح : ، قالوا)َ

وذھب الحنفیة إلى أنھ یجوز للمحرم أن یعقد النكاح وال یدخل، ویجوز لھ أن یخطب المرأة وأن یعقد علیھا، ولكن ال یدخل . یدل على التحریم
جوز لھ أن یعقد على الحائض والنفساء، ولكن ال یجوز لھ أن یطأھا، واحتجوا بحدیث ابن ًبھا، ویعتبر اإلحرام مانعا كالحیض والنفاس، فإنھ ی

مذھب : ، وھذا الحدیث فیھ إشكال كبیر عند العلماء، والصحیح) أن النبي صلى هللا علیھ وسلم تزوج میمونة بمكة وھو محرم: (عباس 
ّ تعارض الحاظر والمبیح قدم الحاظر على المبیح، فحدیث الجمھور حاظر، أنھ إذا: الوجھ األول: الجمھور، ویقدم حدیث الجمھور من وجوه ُ

ٌأنھ إذا تعارض القول والفعل، قدم القول على الفعل؛ ألنھ تشریع لألمة، والفعل : الوجھ الثاني. وحدیث أبي حنیفة مبیح، فیقدم حدیث الجمھور
ًفي حرم مكة؛ ألن العرب تسمي من كان في الحرم ُمحرما، ومنھ : يأ) وھو محرم: (أن قول ابن عباس : الوجھ الثالث. یحتمل الخصوص ِ

ًومعلوم أن عثمان بن عفان رضي هللا عنھ لم یكن محرما ال بحج وال بعمرة، . ًقتلوا الخلیفة ابن عفان بالمدینة محرما: قول حسان بن ثابت 
ًنھ محرما، فالعرب تسمي من دخل في الحرمات الزمانیة ًوإنما قتل في حرم المدینة، وفي األشھر الحرم، وبناء على ذلك وصفھ بكو

إن النبي صلى هللا علیھ وسلم عقد على میمونة في حرم مكة، وھذا من فقھ ابن عباس ؛ ألن النبي : ًوالمكانیة محرما، فكأن ابن عباس یقول
: ركھ ھجرة، ولذلك قال النبي صلى هللا علیھ وسلمًصلى هللا علیھ وسلم ترك مكة مھاجرا، والمھاجر ال یجوز لھ أن یرجع إلى البلد الذي ت

ً، یرثي لھ رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم أن مات بمكة، فإذا ترك مكة ھجرة فكیف یعقد النكاح فیھا؛ ألن عقد )لكن البائس سعد بن خولة (
في داخل حرم مكة، وإن كان : ، یعني) وھو محرمتزوجھا : (فكأن ابن عباس أراد أن ینفي ھذا المعنى، فقال!! النكاح فیھا بمثابة اإلقامة؟

في األشھر الحرم، أو : یعني) وھو محرم: (أن ھذا الحدیث یحمل على أن قولھ: فالمقصود. البناء قد وقع في سرف وھي المعروفة بالنواریة
 أنھ إذا كان حدیث میمونة فیھ معارضة :الوجھ الرابع. أنھ إذا تعارض المحتمل والصریح قدم الصریح على المحتمل: في حرم مكة، والقاعدة

تزوجھا وھو : (أن النبي صلى هللا علیھ وسلم تزوج وھو حالل، وابن عباس یقول: لحدیث ابن عباس ، فقد روى أبو رافع ومیمونة نفسھا
قدم؟ ال شك أن صاحب البیت ، فـمیمونة صاحبة القصة، وأبو رافع ھو السفیر بین النبي صلى هللا علیھ وسلم وبین میمونة ، فأیھم ی) محرم

ًأدرى بما فیھ، فـمیمونة ھي التي عقد علیھا، ویروى عنھا أنھ كان حالال، وكذلك أبو رافع یروي أنھ كان حالال، وعلى ھذا فإنھ یقدم مذھب : ً
أنھ إذا تعارض : أضف إلى ذلك أنھ إذا قیل بالتعارض ھنا فقد تعارضت روایة أصاغر الصحابة وأكابر الصحابة، والقاعدة. الجمھور

المروي عن أكابر الصحابة وأصاغرھم قدم المروي عن األكابر على المروي عن األصاغر؛ الحتمال أن یكون ابن عباس رواه بواسطة، 
  .خاصة وأنھ في ذلك الزمان لم یبلغ الحلم رضي هللا عنھ وأرضاه

 
 قتل الصید

 
صید بر، وصید بحر، أما صید البحر : ش المأكول اللحم، والصید نوعانھو الحیوان المتوح: والصید. قتل الصید: المحظور األخیر

ُأحل لكم صْید : فباإلجماع أنھ یجوز للمحرم أن یصید السمك والحوت ونحوھا من صید البحر، ولكن المحرم علیھ ھو صید البر؛ لقولھ تعالى َ ْ ُ َ َّ ِ ُ
َالبْحر وطعاُمُھ متاعا لكم وللسیارة وُحرِّ َ َ َ َ َ َِ َّ َّ ِ ْ ُ َ ً َ َ ِ ًم علْیكم صْید البرِّ ما دْمتم ُحُرما ْ ْ ُْ ُُ َُ َ َ َْ َ ُوإذا حللتم فاْصطادوا : قولھ تعالى: والدلیل الثاني] . 96:المائدة[َ َ ََ ْ ُ ْ َ َ َِ

َّیا أیھا الذین آمنوا ال تقتلوا الصْی: ًوكذلك أیضا قولھ تعالى. إذا لم تحلوا فال تصطادوا: ، فمفھوم ذلك] 2:المائدة[ ِ ُُّ ُ ْ َُ َ َ َ ََّ ٌَد وأنتم ُحُرم َ ْ ُ ْ َ ] . 95:المائدة[َ
فھذه األدلة تدل على أن المحرم ال یجوز لھ قتل الصید، وال أن یعین على الصید، ال باإلشارة وال بالداللة، فلو كان معھ إنسان حالل ولم یر 

د، وال أن یشیر للصید، وال أن ینبھ الحالل ال یجوز لھ أن یصی: ًإذا. اذھب وصد كذا، أو انتبھ ھذه فریسة، أو ھذا صید: الصید، فال یقول لھ
: ال، قال: ھل أحد منكم أشار إلیھ أو أعانھ؟ قالوا: (على الصید؛ لقول النبي صلى هللا علیھ وسلم كما في الصحیحین من حدیث أبي قتادة 

ًت محرما وعندك حالل یصید وسقط ، فدل على أن المحرم ال یصید، وال یأمر بالصید، وال یشیر، وال یعین على الصید، فلو كن) فكلوا
ناولني، وال یجوز لك قتل الصید، وال كسر جناحھ، وال كسر بیضھ، وال التعرض، لھ : سالحھ، فال یجوز أن تناولھ، حتى لو قال لك

، وال تأكل الصید إذا ) ھ؟ھل أحد منكم أشار إلیھ؟ ھل أحد منكم أعان: (باإلثارة، إنما تمتنع عن ذلك كلھ؛ وھذا لقول النبي صلى هللا علیھ وسلم
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أھدى لھ الصعب بن جثامة رضي هللا عنھ حمار وحش فرده، : (صدتھ، أو صید من أجلك؛ ألن النبي صلى هللا علیھ وسلم كما في الصحیحین
، فدل على أنھ ) ُحرمّإنا لم نرده علیك إال أنا : فلما رده تغیر وجھ الصعب ، فلما تغیر وجھھ قال لھ النبي صلى هللا علیھ وسلم یطیب خاطره

  .ًإذا كان اإلنسان محرما وصید الصید من أجلھ أنھ ال یأكل ذلك الصید
 

 أقسام الصید بالنسبة للمحرم
 

مستأنسة : الحیوانات على قسمین: ما ھو الشيء الذي یحرم على اإلنسان أن یصیده؟ ولإلجابة نقول: المسألة األخیرة في الصید، وھي
ًإلبل والبقر والغنم والدجاج ونحوھا، فھذا یجوز للمحرم أن یقتلھ، فلو ذبحت شاة أو نحرت بعیرا أو بقرة جاز كا: ومتوحشة، فالمستأنس

ًھو الذي ینفر منك، سواء كان من صید الطیور، أو من صید البراري الزاحفة أو : باإلجماع، لكن المحظور ھو صید المتوحش، والمتوحش
كالظباء والریم والغزال : فإما أن یكون مأكول اللحم أو غیر مأكول اللحم، فمأكول اللحم: قسم إلى قسمینالدابة، وھذا الصید الذي في البر ین

كالحمام والحباري والقماري ونحوھا، وھذا كلھ یحرم صیده، ھذا : وبقر الوحش وحمار الوحش وتیس الجبل، فھذه كلھا متوحشة، والطیور
: إن الدواب المتوحشة تنقسم إلى ثالثة أقسام في القتل: ة التي ال یؤكل لحمھا فھل یجوز قتلھا؟ نقولأما الدواب المتوحش. إذا كان مأكول اللحم

فما یضر وینفع مثل األسد، فإنھ یضرك بالعدو علیك، وینفعك . ما ال ینفع وال یضر: ومنھا. ما یضر وال ینفع: ومنھا. ما یضر وینفع: فمنھا
ً فیمكن أن یھجم على لحمك، أو یھجم على طفل صغیر یؤذیھ، وقد یھجم على الدواب أحیانا، لو اتخذتھ وسیلة للصید، والصقر یضرك،

: النوع الثاني. ال یستحب قتلھا وال یكره، فلو قتلتھا فال حرج علیك: وكذلك النسر والشاھین والباشق، فھذه تضر وتنفع، وقد قال العلماء فیھا
الذي ال یضر وال ینفع، مثل : النوع الثالث. أن تقتلھ، بل قد یستحب إذا كان یضر وال ینفعالذي یضر وال ینفع؛ كالذئب والدب، فیجوز لك 

ًالنمل فإنھ ال یضرك وال ینفعك، إال أنھ قد یضر أحیانا بالقرص، وكذلك مثل الھدھد فإنھ ال یضر وال ینفع ونحوھا، فھل تقتل؟ قال بعض 
یؤكل لحمھا  إذا آذت قتلت، فالحیوانات التي ال: ال إذا آذى، وھكذا الذباب والبعوض، قالواال تقتل، إال من حاجة، فالنمل ال یقتل إ: العلماء

ًفإذا تقرر أن الحیوان إذا كان بحریا یجوز صیده، وإذا كان بریا یحرم صیده، فما حكم البرمائي، الذي . یفصل في قتلھا على ھذه الصورة ً
فإن كان غالب : ًالذي یكون برمائیا ینقسم إلى قسمین: ل یجوز قتلھ للمحرم؟ الجوابالضفادع والتمساح، ھ: یعیش في البر والبحر، مثل

إذا كان تكاثره ووجوده في البحر : عیشھ في البر فھو بري، ولو كان یأوي إلى البحر، وإن كان غالب عیشھ في البحر فھو بحري، بمعنى
وصلى هللا . وآخر دعوانا أن الحمد  رب العالمین. كم على البرمائیاتفھو بحري، وإذا كان تكاثره ووجوده في البر فھو بري، وبھذا یح

  .وسلم وبارك على نبیھ محمد وعلى آلھ وصحبھ أجمعین
 

 [1[ كتاب الجھاد -شرح زاد المستقنع 
 

ًضا عاما دون تعیین، وتارة شرع هللا الجھاد لتبقى كلمة هللا ھي العلیا، وكلمة الذین كفروا السفلى، وھذا یكون الجھاد في بعض األحیان فر ً
 .یتعین على بعض األشخاص، بحسب الحاجة والمصلحة، وھذا كلھ مبین في النصوص الشرعیة بضوابطھ وقیوده

 
 تعریف الجھاد وأھمیتھ ومشروعیتھ

 
لین، وعلى آلھ وصحبھ بسم هللا الرحمن الرحیم الحمد  رب العالمین، والصالة والسالم األتمان األكمالن على أشرف األنبیاء والمرس

َمأخوذ من مادة جھد، وأصل الجْھد: الجھاد في اللغة] كتاب الجھاد: [فیقول المصنف رحمھ هللا: أما بعد. أجمعین َ بذل الوسع والطاقة في : َ
َاجتھَد في حمل الصخرة، وال یقال: ٍتحصیل األمر، وال یقال ذلك إال ألمر عظیم، فیقال  یكون الجھاد إال في اجتھد في رفع الخردلة، فال: َ

. فھو بذل الوسع واستفراغھ في قتال أعداء هللا؛ إلعالء كلمة هللا عز وجل: وأما في االصطالح. األمر العظیم الذي یحتاج إلى مشقة وعناء
یات واألحادیث وھذه الشعیرة من أعظم شعائر اإلسالم، وھي ذروة سنام اإلسالم كما أخبر بذلك النبي صلى هللا علیھ وسلم، وقد جاءت اآل

: وقول المصنف رحمھ هللا. عن رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم تبین فضل ھذه الشعیرة، وما أعد هللا ألھلھا من ثواب في الدنیا واآلخرة
 .......في ھذا الموضوع سأذكر لك جملة من األحكام والمسائل التي تتعلق بشعیرة الجھاد: أي] كتاب الجھاد[
 

 الجھاد بین كتابي الحج والبیوعمناسبة وقوع كتاب 
 

ًأنك إذا تأملت كتاب الحج وجدتھ كتابا متعلقا بالعبادة فیما بین اإلنسان : ما ھي مناسبة كتاب الجھاد لكتاب الحج؟ والجواب: ًلعل سائال یسأل ً
 وجھ ذكر المصنف لكتاب الجھاد بعد ما: ولذلك یرد السؤال. وأما بالنسبة للجھاد فإنھ عبادة؛ ولكنھ یشتمل على شيء من المعاملة. وربھ

یا رسول : (أن المناسبة في ذلك منتزعة من حدیث رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم، لما سألتھ أم المؤمنین عائشة ، فقالت: الحج؟ والجواب
و العبادة التي تشتمل على المعاني وھ- فلما فرغ من الحج ). الحج والعمرة: علیھن جھاد ال قتال فیھ. نعم: هللا، ھل على النساء من جھاد؟ قال

 ناسب أن یتبعھ بالجھاد في سبیل هللا عز وجل؛ الشتمال ھاتین العبادتین على بذل الوسع واستفراغھ في طلب مرضاة -العظیمة من الجھاد
ضل من الحج، ولذلك سئل النبي هللا سبحانھ وتعالى، فھما عبادتان بالنفس وبالمال؛ ولكن الجھاد من أعظم األعمال وأحبھا إلى هللا، وھو أف

، ثم جھاد في سبیلھ، ثم حج مبرور: أي األعمال أحب إلى هللا؟ قال: (صلى هللا علیھ وسلم فجعل منزلة الحج بعد منزلة الجھاد في ) إیمان با
 إلى دقة ھذا العالم - !رحمك هللا- ظر ثم ان.  من بیان مسائل الحج ناسب أن یعتني ببیان مسائل الجھاد- رحمھ هللا-فلما فرغ . سبیل هللا عز وجل

ًكتاب البیع وجده مشتمال على المعاملة المحضة؛  الجلیل، وفقھھ، وحسن ترتیبھ لألبواب، فإنھ ذكر كتاب البیع بعد كتاب الجھاد، ومن تأمل
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حج عبادة محضة، فلو أنھ ذكر ًألنھ یتعلق ببذل السلع، سواء كانت من المثمونات، أو من األثمان بعضھا ببعض، فھو معاملة محضة، وال
ًكتاب البیع بعد كتاب الحج، لكان البون شاسعا بین البابین، فمن الصعوبة بمكان أن تنتقل من باب یتعلق بالعبادة المحضة إلى باب یتعلق 

 فناسب -سان الطاعة فیھ واالمتثالُألن أمور البیع تتعلق بالدنیا كما ال یخفى، ولذلك ال یكون البیع قربة إال إذا قصد اإلن-بالمعاملة المحضة 
ًأن یدخل بین الحج وبین البیع بابا متوسطا، وھو باب الجھاد حیث إن فیھ وجھا من التعبد وفیھ وجھا من المعاملة، فینتقل الفقیھ من العبادة  ً ً ً

أبواب العبادات وأبواب المعامالت، ًالمحضة إلى المعاملة المحضة بوسیط بینھما، وبعض العلماء یدخل باب النكاح لكي یكون رابطا بین 
  .ٍولكل وجھة؛ ولكن إدخال كتاب الجھاد أنسب وأفضل، خاصة وأن السنة قد أشارت للترابط بین الحج وبین الجھاد

 
 فرضیة الجھاد

 
ٍھذه الشعیرة شرعھا هللا سبحانھ وتعالى لحكم عظیمة، وأسرار جلیلٍة كریمة، و] كتاب الجھاد: [یقول رحمھ هللا ٍ َ َ َّبین سبحانھ وتعالى ھذه َ

ًالشعیرة ودعا إلیھا في كتابھ، وعلى لسان رسولھ صلى هللا علیھ وسلم، وأجمعت األمة على أن الجھاد یعتبر شعیرة من أعظم شعائر 
َاإلسالم، وأحبِّھا إلى هللا سبحانھ وتعالى، وشرع هللا عز وجل الجھاد في المدینة، أما عندما كان المسلمون بمكة فلم  َ ُیفرض الجھاد علیھم، َ

ُّولكنھم لما انتقلوا إلى المدینة فرض هللا علیھم الجھاد، وإنما لم یوجب هللا عز وجل علیھم الجھاد بمكة لضعفھم وعدم تمكنھم من ذلك، وإنما  ََّّ
 لما ھاجر رسول هللا یكلف هللا عز وجل العباد ما في وسعھم، والشریعة شریعة رحمة، وتیسیر، ولیست بشریعة عنت وال تعسیر، ولذلك

 وآزره ونصره األنصار، واستقر علیھ الصالة والسالم بالمدینة، أذن هللا لھ بالجھاد في سبیلھ، - دار الھجرة-صلى هللا علیھ وسلم إلى المدینة 
ٌأذن للذین ُیقاتلون بأنُھم ظلُموا وإن هللا على نْصرھم لقدیر  ِ ِ َّ ِ ِ ِ َِ َ َ ََ َ َّْ ِْ َ َ َ َ ََ َّ ِ ُِ َ ُ َّ َكتب علْیكم القتاُل :  فكتب هللا عز وجل الجھاد والقتال، فقال سبحانھ]39:الحج[ُ ِ ِْ ُ ُ َُ َ َ

ْوُھو كْره لكم  ُ َُ ٌ َ ممتنع عن : القسم األول: وھي آیة من سورة البقرة المدنیة، والسبب في ذلك أن الناس ینقسمون إلى ثالثة أقسام] 216:البقرة[َ
َاإلسالم للشبھ والعوارض المتعلقة بفكره، فھ ذا یحتاج إلى قوة الحجة، وبیان السبیل والمحجة، فتكفل هللا عز وجل ببیان ذلك في كتابھ، وعلى ُّ

 یتعلق بالعلماء وطالب العلم؛ فعلیھم أن یبینوا لھم سبیل هللا عز وجل، ویبینوا - ًغالبا-لسان رسولھ صلى هللا علیھ وسلم، وجھاد أمثال ھؤالء 
ِلھم ما في اإلسالم من سماحة ومن ی سر، وأن یزیلوا عنھم الشبھ، حتى تطمئن قلوبھم لدین هللا، وتنشرح صدورھم لكلمة هللا، فینالوا سعادة ِ

ْفھم أقوام تغریھم المادة، یحتاجون إلى الدنیا ویطمعون فیھا، فإذا أغُروا بالمال : الثاني من الممتنعین عن اإلسالم وأما القسم. الدنیا واآلخرة ُ
لیھ، فبعدھا إذا رأوا قوتھ وصدقھ اطمأنت قلوبھم بدون الدنیا، وھؤالء ھم المؤلفة قلوبھم، وقد أعطاھم هللا عز وجل أحبوا اإلسالم وأقبلوا ع

ًحظا في الزكاة، وجعل لھم سھما من سھامھا، وفعل ذلك نبي األمة صلوات هللا وسالمھ علیھ  َ یوم حنین، فأعطى عطاء من -بأبي ھو وأمي-ً َ
فھم الذین یعاندون : وأما القسم الثالث. قلوب المؤلفة قلوبھم حتى وثقوا بدین هللا، واستسلموا لشرع هللا عز وجلال یخشى الفقر، فاطمأنت 

ولھم منعة وقوة، فیحتاجون إلى كسر الشوكة، وإرغام األنوف، فإذا أرغمت أنوفھم على اإلسالم ورأوا قوة اإلسالم، أذعنوا وذلوا  
إلى جھاد، ویحتاج إلى قوة وتضحیة، وبیع لألنفس في سبیل هللا عز وجل، وھي التجارة التي ال یبور واستسلموا، فھذا القسم یحتاج 

َّإما أن ینال الشھادة فتقر عینھ بجنة عرُضھا كعرض السماء واألرض، وبما تكفل هللا لھ بھ من : َّأصحابھا، وقد تكفل هللا لمن خرج لھا
َفل هللا لھ بالفضائل في برزخھ، وفي حشره ونشره، فینال بذلك البیع سعادة الدنیا واآلخرةرضوان مقیم، وھو أكبر من ذلك النعیم، وتك وإما . َّ

ًأن یرجع إلى أھلھ سالما، نائال ما نال من الغنیمة وسھم الدنیا العادل، مع ما ینتظره عند هللا سبحانھ وتعالى من األجر وقد جاھد رسول . ً
لخلفاء الراشدون، وجاھد السلف الصالح من ھذه األمة، ولم تزل ھذه الشعیرة باقیة، وال تزال إلى یوم األمة صلى هللا علیھ وسلم، وجاھد ا

ِالقیامة، لیجاھدوا من كفر با ورسولھ، حتى یدین بدین الحق، وحتى ال تكون فتنة ویكون الدیُن كلُھ   َِّ ٌُّ ُ ُ ْ ُِّ َ َ َ َ َ ََ َِ واإلسالم دین سماحة ]. 39:األنفال[َّ
ًولكن السماحة والیسر إذا وضعت في غیر موضعھا كانت ُجبنا وخورا، ولذلك ھو دین رحمة ویسر وسماحة لمن یستحق الرحمة ویسر؛  ًَ َ

َولمن ھو أھل أن ُیْرأف بھ، وأما من كفر با ورسولھ وعادى هللا ورسولھ، وأعلن البراءة من دین هللا، فقد كفر نعمة هللا عز وجل علیھ، 
ُ هللا، وخرج عن األصل الشرعي الذي من أجلھ أوجده هللا في ھذا الوجود، وھو توحید هللا وإفراده بالعبادة، فاستحق أن واعتدى على حدود ُ

ٌوفي ھذا الجھاد حكم عظیمة، وأسرار جلیلة كریمة، فإن المسلمین إذا لم یغزوا أعداء هللا . ُیزال من ھذا الوجود، لتبقى كلمة هللا ھي العلیا َ ِ
َء هللا، فإن القلوب فیھا حنق وغیظ على ھذا الدین، وأصحاب الحق على مر الزمان وتعاقبھ وتتابع الدھور ال یمكن أن یسلموا من غزاھم أعدا

أعداء هللا ورسولھ صلى هللا علیھ وسلم، ولذلك جعل هللا عزة ھذه األمة في الجھاد في سبیل هللا عز وجل، وجعل كرامتھا في إقامة ھذه 
َة، ومن تأمل حال المسلمین وجد أنھم إذا قاموا بھذا األمر العظیم قام لھم أمر الدین والدنیا واآلخرة، ونالوا سعادة الدنیا الشعیرة العظیم

نصرت بالرعب : (واآلخرة، وأعزھم هللا وقذف الرعب في قلوب أعدائھم، وفي الحدیث الصحیح عن رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم أنھ قال
إن ھذا الرعب الذي یقذفھ هللا في قلوب أعداء اإلسالم، ھو للنبي صلى هللا علیھ وسلم : قال العلماء) مسیرة شھرین: - ایةوفي رو-مسیرة شھر 

َوألمتھ من بعده، فمن استقام على دین هللا واستسلم  ظاھرا وباطنا، فإن هللا ُیعزه ویْرفُع شأنھ، وُیْعظم شأوه، ویجعل لھ كرامة الدنیا  َُّ َُ ِ َِ َ ً ً
 .اآلخرةو
 

 أقسام الجھاد
 

فھو بغضھم : َفأما جھاد الجنان. ویكون بالجوارح واألركان: الثالث. ویكون باللسان: الثاني. َیكون بالجنان: األول: والجھاد منقسم إلى أقسام
ن أن ینال العبد والیة هللا َفي هللا، وعداوتھم في هللا عز وجل، فمن أحب في هللا وعادى في هللا فقد ذاق طعم اإلیمان وحالوتھ، وال یمك

ًسبحانھ حتى یحب بحب هللا، ویبغص ببغض هللا، فإذا فعل ذلك فإنھ ینال حالوة اإلیمان، ویجد طعم اإلسالم الذي أسلم بھ  عز وجل ظاھرا 
ٌئمة الصدیقین، الذین ھم ھداة فھو جھاد اللسان، وھذا أعظم ما یكون وأكمل ما یكون من العلماء العاملین واأل: وأما األمر الثاني. ًوباطنا

َمھتدون، یقولون بالحق وبھ یْعدلون  َ َ َُ ِْ ِ ِ ِالذین ُیبلغون رساالت هللا ] 159:األعراف[ِِّ َّ ِ َِ َ َ َِ ُ ِّ ، فأعداء هللا یحتاجون إلى جھاد الكلمة، ومما ]39:األحزاب[َّ
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ْیدخل في جھاد الكلمة جھاد الشعراء وقوُل الشعر، وتألیفھ ونظُمھ لنصرة  َ ُ دین هللا وإعزازه، ورفع كلمة هللا عز وجل، وشحذ الھمم إلى ُ
لما (مرضاة هللا، وتقویة اإلیمان في القلوب، وقد أثنى هللا عز وجل على ھذا الصنف، كما ثبت في الحدیث عن النبي صلى هللا علیھ وسلم أنھ 

َوالشعراُء یتبُعُھم الغاُوون : نزل قولھ تعالى َ َ َ ََ ْ ُ ِ َّ جاء كعب بن مالك و حسان بن ثابت رضي هللا عنھما إلى رسول هللا صلى هللا ] 224:الشعراء[ُّ
ِإال الذین آمنوا وعملوا الصالحات وذكُروا هللا كثیرا وانتصُروا مْن : َقد علمت ما أنزل هللا في الشعراء، فأنزل هللا عز وجل: علیھ وسلم وقالوا ِ ِ ِ َّ ِ َِ َ َ َ َ َ َ ََ َ ًَ َُ َّ َ َّ َُّ ِ

ِبْعد ما ظلُموا  ُِ َ فھو جھاد الجوارح واألركان، : وأما النوع الثالث. فاستثنى هللا عز وجل ھؤالء؛ ألن ھذا من جھاد الكلمة]) 227:الشعراء[َ
فالجھاد . ، فإنھم یبینون األحكام التي ینبغي للمسلم أن یلم بھا إذا أراد القیام بھذه الشعیرة)كتاب الجھاد: (وھذا ھو المقصود ھنا بقول الفقھاء

َّ هللا عز وجل لھ ترتیبھ، ولھ ضوابطھ، ولھ أحكامھ ومسائلھ، وقد بین هللا عز وجل ھذه المسائل واألحكام في كتابھ، وعلى لسان سبیل في
َّرسولھ صلى هللا علیھ وسلم، وبین السلف الصالح ومن بعدھم أحكام الجھاد، وفصلوھا في كتبھم ََّ َ.  

 
 حكم الجھاد

 
 ...... .في ھذا الموضع سأذكر لك جملة من األحكام والمسائل التي تتعلق بشعیرة الجھاد: أي]: كتاب الجھاد: [یقول رحمھ هللا

 
 الجھاد فرض كفایة

 
َیا أیھا : فألن هللا أمر بھ، فقال سبحانھ: ًأما كونھ فرضا). فرض كفایة(الضمیر عائد على الجھاد، وأما حكمھ ) وھو] (وھو فرض كفایة[ َُّ َ

ِالذین آمنوا قات َِ ُ َ َ َلوا الذین یلونكم من الكفار ولیجدوا فیكم غلظة واْعلُموا أن هللا مع الُمتقین َّ َ َ َ َ َ َ َ َِ َّ ِ ِ ِ َِّ َ َّْ ْ ْ ْ ُ َُ َّ ًَ َ َّْ ُْ ُ ُُ ِ ِ َیا أیھا النبي جاھد الكفار : ، وقال]123:التوبة[َ َ َ ََّ َُّ ْ ِ ِ ُّ ُِّ َ
ْوالُمنافقین واغلظ علْیھم  ِ َ َ َ َ َْ ُ ْْ َِ  مجمعون -رحمھم هللا- ، والعلماء )اغزوا في سبیل هللا: (صالة والسالم أنھ قال، وكذلك ثبت عنھ علیھ ال]9:التحریم[ِ

على فرضیة الجھاد من حیث الجملة، وجماھیرھم على أنھ فرض كفایة؛ ولكن ذھب بعض السلف إلى أنھ فرض عین، وھذا القول احتج 
 فیھا األمر بالنفیر، وقتال أعداء هللا عز وجل؛ ولكن ھذا القول اآلیات التي فیھا األمر بالجھاد في سبیل هللا عز وجل، والتي أصحابھ بعموم

ٌیعتبر مرجوحا؛ ألن النصوص دالة على أن الجھاد لیس بفرض عین، وإنما ھو فرض على الكفایة، والدلیل على ذلك ما ثبت عن ابن عباس  ً
َوھي أقوى الحجج لمن قال بفرضیة العین، ویقول - التوبة  أنھ ذكر آیات النفیر التي في سورة-رضي هللا عنھما حبر األمة وترجمان القرآن-

ًوما كان الُمْؤمنون لینفُروا كافة : نسخھا قولھ تعالى:  وقال-ًبھ أفراد من العلماء وبعُض السلف، وھم قلة جدا َّ َ َِ ِ َِ َ َ َ َُ فإن ھذه اآلیة ] 122:التوبة[ْ
َوما كان الُمْؤمنون : تعالى فیھا أن الجھاد لیس بفرض عین، حیث قال تعالىَّالكریمة التي ھي في آخر سورة التوبة قد بین هللا سبحانھ و َ َ َُ ِ ْ َ

ًلینفُروا كافة  َّ َ ِ ًانفُروا خفافا وثقاال : ، ولو قلنا بظاھر قولھ تعالى]122:التوبة[َِ َ َِ ِ َِ الموجبة للجھاد، فإن معنى ذلك  ونحو ذلك من اآلیات] 41:التوبة[ً
ٌوما كان الُمْؤمنون لینفُروا كافة فلْوال نفر مْن كلِّ فْرقٍة منُھم طائفة : نسخھا قول هللا عز وجل:  قال ابن عباس أن ینفر المسلمون كافة، ولذلك ًَ َ َ َ َ َ َِ ِ ِ ِ ِ ِ َِ ْ ْ ُ َُ َ َ َ َ ََ َّ ْ

ًفجعل النفیر مختصا بالبعض دون البعض، ولذلك ذھب جماھیر األمة من السلف والخلف إلى أن الجھاد یعتبر فرضا] 122:التوبة[  على ً
َفإن المعتبر بھ قیام من تنسد بھ الحاجة، وإنما یتعین الجھاد في أحوال : وعلى ھذا. أنھ لو قام بھ البعض سقط اإلثم عن الباقین: الكفایة، بمعنى

ین، وأن ثالث، وھذه األحوال وردت النصوص في كتاب هللا وعلى لسان رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم تبیِّن فرضیة الجھاد فیھا على الع
ِمن كان من أھلھا تعین علیھ أن یجاھد، وسیأتي بیانھا ویذكرھا المصنف رحمھ هللا ، ابتدأ ببیان حكم )وھو فرض كفایة: (قولھ رحمھ هللا. َ

ه، أو ویجب إذا حضر: [قولھ. َإذا وجد من یسد الثغر ویقوم بھ، سقط اإلثم عن الباقین، وإال أثم الكل: الجھاد وأنھ واجب على الكفایة أي
قبل أن ندخل في تفصیالت المسائل، . یتعین: أي) ویجب: (قولھ) ویجب إذا حضره: (قال رحمھ هللا] ٌّحصر بلده عدو، أو استنفره اإلمام

 َیحسن بنا أن نبین على من یجب الجھاد؟
 

 الشروط التي یجب بھا الجھاد
 

: وثانیھا. ألن هللا عز وجل خاطب بھ المسلمین دون غیرھم: ماإلسال: أولھا: یجب الجھاد ویفرض على من توفرت فیھ الشروط التالیة
فإن الصبیان ال یجب علیھم أن یجاھدوا في سبیل هللا عز وجل، ولذلك رد رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم عبد هللا بن عمر عن الغزو : البلوغ

ُِعرضت على النبي صلى هللا علیھ وسلم یوم أحد، فلم  (:لصغر سنھ، ففي الحدیث الصحیح عن عبد هللا بن عمر رضي هللا عنھما، أنھ قال
ولقد أخذ العلماء من ) ُورآني قد بلغت: وفي روایة. ِ وُعرضت علیھ یوم الخندق، فأجازني-ولم یرني قد بلغت: وفي روایة للبیھقي -یجزني 

رفع القلم : (ى من بلغ الحلم، قال علیھ الصالة والسالمًھذا دلیال على أن الجھاد ال یجب على الصبیان؛ وألن األحكام والتكالیف إنما تجب عل
فدل على أن الصبي ال یتعین علیھ فعل الواجبات وال یجب علیھ الجھاد، ولكن لو تطوع )  وعن الصبي حتى یحتلم-وذكر منھم-... عن ثالثة

 أو ُیحمل علیھ، فھذا تحمیل لھ لما ال یطیقھ، وھو الصبي ودخل إلى المعركة، أو احتیج إلیھ فدخل فیھا، فھذا ال بأس بھ؛ لكن أن یؤمر بذلك
فال یجب الجھاد على مجنون، فإن المجنون ال : العقل: الشرط الثالث. من المستضعفین الذین استثناھم هللا عز وجل وعذرھم في كتابھ

ن باإلجماع وبقولھ علیھ الصالة والسالم یستطیع أن یحصل مصلحة نفسھ، فكیف بالقیام بالجھاد في سبیل هللا، وإذا سقط التكلیف عن المجنو
: الشرط الرابع. ، فباإلجماع ال یجب الجھاد على مجنون)وعن المجنون حتى یفیق: (في الثالثة الذین رفع عنھم القلم كما في الحدیث الصحیح

بسقي العطشى، ومداواة الجرحى وأما النساء فال یجب علیھن الجھاد، وال یقاتلن؛ ولكن إذا خرجن لنفع المجاھدین، : ًأن یكون ذكرا
كنا نغزو مع رسول هللا : (والمرضى بالضوابط الشرعیة فال بأس، ففي الحدیث الصحیح عن أم عطیة رضي هللا عنھا وأرضاھا أنھا قالت

نھ من شدة األلم إن المرأة تداوي الرجل في مثل ھذه الحالة؛ أل: ولذلك قال العلماء) صلى هللا علیھ وسلم، نداوي الجرحى، ونسقي المرضى
ًووجود الجرح، یعزب عنھ رشده، ویذھب عنھ إدراكھ، فیكون منشغال باأللم عن الفتنة، ومن ھنا كان من مرونة الشریعة إباحة ذلك لوجود 
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سلم ثبت في الصحیح عن النبي صلى هللا علیھ و: ًالحاجة، وتعلق ما یقصده الشرع من جلب المصلحة ودرء المفسدة بوجودھا، كذلك أیضا
َّأنھ لما ُجرح، وشج  ُ َ یوم أحد، وجعل الدم ینزف، جاءت فاطمة رضي هللا عنھا وأرضاھا، فكانت تصب من الدرقة علیھ -بأبي ھو وأمي- ِ َ

ًصلوات هللا وسالمھ علیھ والجرح ینزف، حتى أخذت حصیرا فأحرقتھ ثم سدت بھ الجرح فاندمل ووقف الدم، فھذا یدل على أنھ ال بأس 
فالعبید واإلماء ال یجب علیھم : الحریة: الشرط الخامس. ء الغزو لمصلحة، مع أمن الفتنة والمحافظة على الضوابط الشرعیةبشھود النسا

ً فأما من كان مریضا أو كان شیخا -:القدرة على الجھاد في سبیل هللا عز وجل: الشرط السادس واألخیر. الجھاد النشغالھم بخدمة أسیادھم ً َ
أمثال ھؤالء ال یجب علیھم الجھاد، وھكذا إذا احتیج في الجھاد إلى مركب، ولیس عنده مركب، وال یستطیع أن یمشي على ًكبیرا في السن، ف

َّرجلیھ، وال على الذین إذا ما أتْوك لتْحملُھم قلت ال أجد ما أْحملكم علْیھ تولوا وأْعُینُھم تفیُض من الد ََ َ َ َ َ َ َ َ َ َِ ِ ِ ِ ِ ِ َِ َ َ َْ ْ ُْ ُ َُ َ َ ََّ َ ََّ َ َُ ُْ ِ َْمع حزنا أال یجدوا ما ُینفقون ِ َ َ َُ ًِ ُ ِ َّ َ َ ، ]92:التوبة[ِ
 فقراء األیدي؛ ولكنھم أغنیاء في قلوبھم با عز وجل، وكان الرجل منھم قد ال یجد إال لباسھ الذي یواري -رضوان هللا علیھم- فكان الصحابة 

 إال قدر كفایتھ، فكان الرجل منھم یأتي رسول هللا صلى هللا علیھ ًبھ سوأتھ وعورتھ، وقد یمر علیھ الیوم والیومان وال یجد طعاما، وال یجد
ِوسلم یسألھ أن یخرج إلى الجھاد، فیعتذر لھ رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم بأنھ ال یجد مركبا ُیْركُبھ علیھ، فمن قوة إیمانھ وحبھ  ورسولھ  ً

ً شدیدا تولوا وأْعُینُھم تفیُض من الدْمع حزنا ًوحبھ لھذا الدین وحبھ للشھادة في سبیل هللا عز وجل یبكي بكاء ََّ َ ََ َ َ َِ َّ ِ ِ ْ ُ ، فجمع هللا لھم في ]92:التوبة[ًَ
ًحزنا: (فحزن القلب في قولھ. وحزن القالب. بین حزن القلب: ھذه اآلیة بین أمرین َ فاض : ، وحزن القالب في إفاضة العین من الدمع، یقال)َ

ْتولوا وأْعُینُھم: (وجلالوادي إذا كثر ماؤه، فقال هللا عز  ُ َ َ ََّ ِتفیُض من الدْمع: (تدمع، وإنما قال: ولم یقل) َ َّ َ ِ ِ ، فھذا یدل على كمال حبھم  عز )َ
ًفإذا كان الرجل ال یجد الطاقة والقوة على أن یغزو راجال، ولم یجد ما . وجل، وإیثارھم لمرضاة هللا سبحانھ وتعالى على حظوظ النفس

َیعتبر معذورا، فإن خرج من ال یجب علیھ الغزو، كشیخ كبیر أو مریض، أو خرج من ال یجد المركب، فمشى على قدمیھ، یركبھ، فإنھ حینئٍذ  ً
فھذه الشروط ینبغي توفرھا للحكم بفرضیة الجھاد، فال یجب الجھاد إال إذا توفرت ھذه  .ًفھذا فضل منھ، وهللا ال یضیع أجر من أحسن عمال

  .ًنسان فرضا إال إذا استجمع ھذه الشروط المعتبرة لفرضیتھالشروط، وال یصیر على اإل
 

 الحاالت التي یصیر الجھاد فیھا فرض عین
 

ومنھا . منھا حالة الخروج للجھاد: حضر الشيء إذا شھده، وھناك أحوال للجھاد في سبیل هللا: یقال) ویجب إذا حضره: (وقولھ رحمھ هللا
  .حالة شھود الوقعة

 
 وتقابل الزحفانإذا التقى الصفان 

 
ًأن یشھد الوقعة، ویكون حاضرا فیھا، وھذا یعبر عنھ العلماء رحمھم هللا بجمل : أولھا: فأما الحاالت التي یصیر الجھاد فیھا فرض عین

ومنھم ). انإذا التقى الصف: (َومنھم من یقول. حضر الوقعة، كما عبر بھ المصنف رحمھ هللا: ، أي)یجب إذا حضره: (َفمنھم من یقول: مختلفة
أن یحضر الوقعة، ویقابل العدو، فإذا لقي العدو فإنھ ال یجوز لھ أن یتولى، وھذا من : والمعنى واحد، وھو). إذا تقابل الزحفان: (َمن یقول

َیا أیھا الذین آمنوا إذا لقیتم الذین كفُروا زْحفا فال تو: التولي یوم الزحف، كما قال تعالى َ َ َ َ َُ ً ُ َُ َ َ َ ِ ِ ِ َُّّ َ َُّ َ ِ فا لقتال َ ٍلوُھم األدبار ومْن ُیولھم یْومئٍذ دُبرهُ إال ُمتحرِّ َ َِ ِ ًِ َ َ َ َ َ َ َ َ ََّ ُِّ ُ ْْ ُِ ِّ َ
ِأْو ُمتحیِّزا إلى فئٍة فقد باء بغضٍب من هللا ومأواهُ جھنم وبئس المصیُر  ِ َِ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َْ ْ ًِ ِ ُِ َّ َْ ِ َّ َ ْ َ َ َ َ لى َوجل على من لقي العدو أن ینكص ع ، فحرم هللا عز]16:األنفال[َ

ٌّإن ھذه اآلیة الكریمة نص في وجوب : قال العلماء. عقبیھ، فإذا نكص على عقبیھ فقد خسر الدنیا واآلخرة، إال فیما استثناه هللا عز وجل
ِیا أیھا الذین آمنوا إ: الجھاد ووجوب القتال على من قابل العدو ولقیھ، فما علیھ إال أن یصبر، وأن یتوكل على هللا عز وجل ُ َ َ َ َِ َُّّ ُذا لقیتم فئة فاثُبتوا َ ُْ َ ًَ ِ ِْ َ َ

َواذكُروا هللا  َّ ُ ْ ُفاثُبتوا: (وھو ما عناه سبحانھ بقولھ: یتعلق بالقلوب: األمر األول: ، فأمر هللا بأمرین]45:األنفال[َ ْ فما یجمع : وأما األمر الثاني). َ
َواذكُروا هللا(بین القلب والقالب  َّ ُ ْ ًفإن رأیتم عظمة من عدو هللا فاعل) َ موا أن هللا أعظم، وإن كُبر في أعینكم فا أكبر وأجل سبحانھ وتعالى، َ

َیغلب وال ُیغلب وھو القوي العزیز ِ َفإذا تقابل الزحفان، فإنھ یتعین الجھاد بإجماع العلماء، وفي ھذه الحالة إذا فر اإلنسان أو عَدل عن . َ
 فإنھ یبوء بغضب من هللا، وفي الصحیح -المتحرف للقتال، أو المتحیز إلى فئة- وجل  إال فیما استثنى هللا عز-با والعیاذ-الجھاد، أو انخذل 

:  وذكر منھا- فإنھا تھلك صاحبھا! المھلكات، نسأل هللا السالمة والعافیة: أي-اجتنبوا السبع الموبقات : (عن النبي صلى هللا علیھ وسلم أنھ قال
ألنھ یدل على الخوف من أعداء هللا، وخذالن دین هللا؛ ألن :  هللا وسخطھ، قال العلماء، فالتولي یوم الزحف فیھ غضب)والتولي یوم الزحف

العدو ینظر لإلسالم بمن حظر الوقعة، فإذا كان أھل اإلسالم على ثبات وقوة كان ذلك أرضى  سبحانھ وتعالى، وأعلى لدینھ، وأقوى 
ًشكیمة في وجھ العدو، وأقوى بأسا في طاعة هللا عز وجل و َمرضاتھ، وهللا یحب الذین یجاھدون وُیظھرون القوة والجلدة في جھادھم، فإذا ً َ ِ ْ

َّ خذالن لدین هللا وخذالن لعباد هللا، فإنھ إذا تولى خذل غیره، وإذا - نسأل هللا السالمة والعافیة- أظھر الخذالن، ونكص على عقبیھ، فإن ھذا 
 سبحانھ وتعالى وقویت عزیمتھ على الخیر وطاعة هللا ومرضاتھ، فإنھا تقوى عزائم غیره، بخالف ما إذا ثبت، وذكر هللا ِجُبن فإنھ ُیضعف

ْولیْحملن أثقالُھم وأثقاال مع أثقالھم : َمن معھ، وإذا تولى وكان قدوة للغیر فاألمر أعظم وأشد ِْ ِ َّ َِ َ َْ َ ْ َ ْ ََ َ َ َ ًَ َُ ! نسأل هللا السالمة والعافیة] 13:العنكبوت[َ
َت وثبت الناس بثباتھ، وقووا بقوتھ وصبره وجلده، فإنھ ینال أجره وأجر من كان معھوالعكس بالعكس، فإذا ثب فھذه ھي الحالة األولى التي . َ

وفي ھذه الحالة ال یجوز لھ أن ینسحب أو یترك اللقاء إال . إذا تقابل الزحفان والتقى الصفان، وھذا بإجماع العلماء رحمھم هللا: یتعین الجھاد
ِام، فإذا كانت لإلمام أو القائد مصلحة في أن یبعثھ في طلب غوٍث، أو نجدٍة◌، أو یبعثھ في أمر یتعلق بمصلحة الجیش أو بإذن خاص من اإلم

نحو ذلك، فإنھ ال بأس أن یتخلف عن شھود ھذه الوقعة وهللا یكتب لھ أجرھا؛ ألنھ تخلف لعذر، ففي الحدیث الصحیح عن النبي صلى هللا 
ة التي ھي من أشد الغزوات على أصحاب رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم؛ ألنھا كانت في شدة الحر، وابتلى هللا علیھ وسلم في غزوة العسر

ًعز وجل فیھا المسلمین بالء شدیدا، فلما قطعوا المسافات الشاسعة وابتعدوا عن المدینة، ووصلوا إلى تخوم الشام، إذا برسول هللا صلى هللا  ً
ًدینة رجاال، ما سلكتم شعبا، وال قطعتم وادیا، إال كانوا معكم وشاركوكم األجر، قالواإن بالم: (علیھ وسلم یقول ً ِ كیف وھم في ! یا رسول هللا: ً
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 .ِفمن ُحبس عن وقعٍة لعذر فأجره كامل) حبسھم العذر: المدینة؟ قال
 

 إذا دھم العدو بالد المسلمین
 

أن یھجم العدو على بلد أو على قریة أو على مدینة، ) حالة الھجوم: ( بعض العلماءوھذه ھي الحالة التي یسمیھا] ٌّأو حصر بلده عدو: [قولھ
َّإذا كن یحسن -فكل من في ھذه المدینة یجب علیھ أن یقاتل، وأن یدافع عن نفسھ، فیقاتل الرجال وتقاتل النساء، وال بأس علیھن في ذلك 

ففي الحالة األولى . وھذه الحالة ھي حالة دھم العدو على البلد. ویحفظن ثغره أن یقاتلن، ویحمین حوزة اإلسالم -القتال والنكایة بالعدو
والثانیة، وفي الحالة الثالثة التي سیذكرھا المصنف، ال یستأذن اإلنسان والدیھ، وال المدین من دائنھ، وال العبد من سیده، وال المرأة من 

حالة حالة ابتالء، وھي من األحوال المستثناة كما ذكرنا، ویكون الجھاد والقتال ٌّزوجھا، بل یدفع كل على قدر وسعھ، وطاقتھ، وتكون ھذه ال
وھذا كلھ من حكمة الشرع، فإن األحوال  فرض عین كالصالة، فكما أن الصالة تجب على المسلم بعینھ، فیجب علیھ أن یقاتل كیفما استطاع

ُیھ، النعدمت ثغور، وھلكت أنفس، وفنیت األرواُح واألجساد، وكان ذلك یستأذن والد: فلو قلنا في ھذه الحالة. تختلف، ولكل حالة حكمھا ٌ ٌ
ًأعظم ما یكون بالء على المسلمین، ولذلك یسقط االستئذان في ھذه الحالة، حتى أن هللا سبحانھ وتعالى أسقط عن المكلفین أركان الصالة 

ًإذا حاصر العدو بلدا : جوم، فقال العلماءكالركوع والسجود في ھذه الحالة، وھي حالة احتدام القتال وحاالت الھ ًسواء حاصر، أو ھجم على - ُّ
ُوال ُیكلُف هللا : َ ففي ھذه األحوال كلھا یتعین على من في تلك البلدة أن یقاتل، وأن یدفع على قدر استطاعتھ، وعلى قدر وسعھ-البلد وقاتل َّ ِّ َ

َنفسا إال ُوْسعھا  َ َّ ِ ً ْ واألصل .  استئذان الوالدین، واستئذان المدین من دائنھ-كما ذكرنا-فإنھ یسقط ) یتعین ویجب: (ءفإذا قال العلما]. 286:البقرة[َ
َ أنھا في حكم تقابل الصفین، والتقاء الزحفین، فكما نصت اآلیات على أن تقاُبل -إذا ھجم العدو على البلد، أو حاصر مدینة- في ھذه الحالة، 

ٌاد على من شھد، كذلك إذا حاصر العدو بلدا، فإن الحصار مقابلة من العدو للمسلمین، وھي بال إشكال الزحفین والتقاء الصفین یتعین فیھ الجھ ً َ
 .في حكم التقاء الصفین، وتقابل الزحفین

 
 من استنفره اإلمام للخروج للجھاد في سبیل هللا

 
طلب الخروج الخاص وھو الخروج للجھاد : ، والمراد ھناطلب الخروج: للطلب، والنفیر: السین، والتاء] أو استنفره اإلمام: [قال رحمھ هللا

أن یطلب ولي األمر من المسلمین الخروج للجھاد، : وھذه ھي الحالة الثالثة التي یصیر الجھاد فیھا فرض عین، وھي. في سبیل هللا عز وجل
ٌّ، ویخرج أیضا بدون إذن دائنھ ومن لھ حق فیجب علیھم أن یخرجوا، ویتعین على كل من أطاق القتال أن یخرج، فیخرج بدون إذن والدیھ َ ً

وال یستنفر اإلمام إال في أحوال مستثناة، وھي األحوال . علیھ، ویخرج كل من أطاق القتال على الصورة التي ذكرناھا في الحالتین السابقتین
درء مفاسد أعظم، ولذلك تكون ھذه الحالة التي یكون الخطر على األمة، أو الخطر على جماعة، ولذلك ال یستنفر، إال لمصالح عظیمة، أو 

ِیا أیھا الذین آمنوا ما لكم إذا قیل لكم انفُروا في سبیل هللا اثاقلتم إلى األْرض : من األحوال التي یتعین فیھا الجھاد، قال تعالى َ َ َ َ َ َ ََ َ َ َِ ِ ِْ ُ ُْ ُ ُ ُْ َ َّ َِّ ِ ِ ِ ِ ِ َُّ َّ وھذا ] 38:التوبة[َ
ِإنھ من القرائن والدالئل التي تدل على حرمة الفعل، فمن استنفر للجھاد في سبیل هللا وامتنع :  العلماءاالستفھام استفھام إنكاري، ولذلك یقول ْ ُ

ًفإنھ یعتبر مخالفا ألمر هللا عز وجل، مرتكبا لما حرم هللا، وفي الصحیحین عن النبي صلى هللا علیھ وسلم من حدیث ابن عباس  رضي هللا -ً
ِّوفي حكم االستنفار من ُرتب للقتال، فجاء األمر بخروجھ، ). الفتح؛ ولكن جھاد ونیة، وإذا استنفرتم فانفرواال ھجرة بعد : ( أنھ قال-عنھما َ

فیصیر . فإنھ یتعین على جمیع األفراد أن یقاتلوا، وال یجوز لھم أن یتخلفوا، وال أن یحتالوا باالمتناع عن الخروج، ویأثمون إن فعلوا ذلك
 .َض عین، یأثم اإلنساُن بتركھ، وھذا بإجماع العلماء رحمھم هللالجھاد في ھذه األحوال فر

 
 الرباط ومدتھ وفضائلھ

 
حراسة الثغور، والثغور ھي التي تكون بین المسلمین وبین أعداء : الرباط في سبیل هللا ھو] ًوتمام الرباط أربعون یوما: [قال رحمھ هللا

َه، وال یؤمن ضرُره، ولذلك ال بد من السھر في حمایة الثغور، وھذا العمل من أجلِّ َاإلسالم وتحتاج إلى حفظ؛ ألن العدو ال یؤمن غدُر
ھا إلى هللا سبحانھ وتعالى، ولذلك قال صلى هللا علیھ وسلم وثبت عنھ علیھ ) رباط یوم في سبیل هللا خیر من الدنیا وما فیھا: (األعمال وأحبِّ

فیما سوى الثغر؛ ألن المرابط في سبیل هللا عینھ تحرس : ، أي) خیر من ألف یوم فیما سواهرباط یوم في سبیل هللا: (الصالة والسالم أنھ قال
ُالمسلمین، وتحرس عوراتھم وأعراضھم وأموالھم ودماءھم، فھو قائم على ثغر عظیم من ثغور اإلسالم، فإذا سھرت عینھ على ھذا الثغر،  َ َِ

مھا على النار؛ فإن العین التي تسھر ً في حراسة الثغور، تْعتبر ساھرة في مرضاة هللافإن هللا یحرِّ َ عز وجل، وفي الحدیث الصحیح عن النبي  ُ
عین بكت من خشیة هللا، وعین سھرت في سبیل هللا، :  یوم القیامة، إال ثالثة أعین-أو دامعة- كل العیون باكیة : (صلى هللا علیھ وسلم أنھ قال

إشارة إلى نجاتھا ): إال ثالثة أعین(ٌإشارة إلى بالئھا وحزنھا، ): ل العیون باكیة، أو دامعةك: (، قال العلماء)َّوعین غضت عن محارم هللا
ِوعظیم ما أعد هللا لھا من الثواب، فال تبكي یوم القیامة وال تحزن، وھذا یدل على أنھ ینتظرھا من هللا من عظیم الثواب وعظیم الجزاء الخیر 

وإنما یكون ھذا الفضل الذي أعده ). رباط یوم في سبیل هللا خیر من الدنیا وما فیھا: ( كما في الصحیحالكثیر، ولذلك قال صلى هللا علیھ وسلم
ً لمن أراد وجھ هللا عز وجل، فلم یخرج من بیتھ للجھاد ریاء وال -وكذلك الفضائل التي وردت في الشھادة في سبیل هللا عز وجل-هللا للمرابط 

ًسمعة وال تفاخرا، وال حمیة عن الرجل یقاتل حمیة، ! یا رسول هللا: قالوا( وفي هللا،   نفسھ، وال عن أھلھ، وال عن داره وبلده، وإنما خرجًً
ُّوالرجل یقاتل لُیرى مكانھ، والرجل یقاتل للمغنم، أي ذلك في سبیل هللا؟  َ  فقال -ُّأیھم یكون لھ الفضل الذي ذكرتھ للمجاھد في سبیل هللا؟: أي-َ

فإذا . بقصد وجھ هللا سبحانھ وتعالى) في سبیل هللا: (فخص قولھ) من قاتل لتكون كلمة هللا ھي العلیا فھو في سبیل هللا: لمصلى هللا علیھ وس
ًذكر الرباط وفضلھ، وما فیھ من الخیر واألجر والثواب، فإنما ھو لمن أخلص، وأراد وجھ هللا سبحانھ وتعالى، وأما من فعل ذلك حمیة، أو  َ
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ِى مكانھ، أو لیثني علیھ الناس، فإنھ یتعجل حظھ في الدنیا، فإذا وافى هللا عز وجل، لم یوافھ بشيء، وفي الحدیثَمن أجل أن ُیر َّ أن العبد : (َ
فا سبحانھ وتعالى ال یقبل من األعمال إال ما كان ) اذھب وخذ أجرك ممن عملت لھ: إذا أتى یوم القیامة بحسناتھ، قال هللا عز وجل لھ

، وقال سبحانھ )ًأنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عمال أشرك معي غیري، تركتھ وشركھ: (ھھ، وفي الحدیث القدسيًخالصا لوج
ًفمْن كان یْرُجوا لقاء ربِّھ فلیْعمْل عمال صالحا وال ُیشرْك بعباَدة ربِّھ أحدا : وتعالى ْ ًَ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ ََ ِ ِ ِ ِ ِ ِِ ِ ً ْ َ َ َ  العظیم، إذا أخلص فالرباط لھ ھذا الفضل]. 110:الكھف[َ

َوإذا تأمل المسلم الرباط، وجد فیھ حفظ الثغور، ولذلك قال بعض العلماء فتفاضل أنواع الجھاد، حتى إن بعضھم یقول. اإلنسان فیھ النیة إن : ُ
جھاد : لقسم الثانيوا. جھاد الطلب: القسم األول: حراسة األنفس وتأمین السبل، قد یفُضل على جھاد الطلب؛ ألن الجھاد ینقسم إلى قسمین

َفھو الذي ُیطلب فیھ العدو في أرضھ، ویغزو المسلمون فیھ الكفار في أرضھم، كما فعل رسول هللا صلى هللا علیھ : فأما جھاد الطلب. الدفع َ ْ
ِوسلم، وفعل الصحابة من بعده، والسلف الصالح من بعدھم ِ َ عونھ، وھذا یسمى جھاد فھو أن یدھم العدو بالد المسلمین فیدف: وأما جھاد الدفع. َ

أن المرابط إذا مات في رباطھ : (فالرباط یعین على جھاد الدفع، وقد وردت فیھ الفضائل، حتى ثبت عن النبي صلى هللا علیھ وسلم. الدفع
ئھ، ومن ھنا قال َفلھ أجره وثوابھ إلى أن یرث هللا األرض ومن علیھا، وھذا لعظیم بال) أجرى هللا عز وجل علیھ األجر إلى أن تقوم الساعة

من سعى في حراسة المسلمین أثناء نومھم وحرس أعراضھم أو كان یعس في اللیل، فإنھ ال یبُعد أن ینال من األجر ما ھو قریب من : العلماء
َوُیروى الرباط؛ ألن مثل ھذه الثغرات التي یخاف الناس فیھا على أرواحھم وأعراضھم وأموالھم بالؤھا عظیم، ومن ھنا كان بعض السلف 

ً أنھ كان یرى أن تأمین السبل للحجاج والمسافرین خوفا ممن یقطع الطریق علیھم أفضل من جھاد الطلب وذلك - رحمھ هللا- عن اإلمام مالك 
ن رسول ًوھو أربعون یوما، وقد جاء فیھ الحدیث ع: الرباط الكامل والتام: الرباط ینقسم إلى قسمین) وتمام الرباط: (وقولھ. لعظیم البالء فیھ

ًفمن رابط أربعین یوما فقد تم رباطھ، وینال فضائل الرباط التي وردت عن رسول هللا ) ًتمام الرباط أربعون یوما: (هللا صلى هللا علیھ وسلم
ًبعین یوما، أنھ إذا رابط في الثغور أر: ، أيً)تمام الرباط أربعون یوما(و. صلى هللا علیھ وسلم، وھذا الحدیث حسنھ بعض العلماء رحمھم هللا

ً فإذا زاد فوق ذلك فإنھ یكون فضال وزیادة لھ في األجر، وقد ثبت في الحدیث عن النبي صلى - فضیلة الرباط: أعني- فإنھ ینال ھذه الفضیلة  ً
نھ من الفتان، أي  من أعظم ما أعد هللا َّأنھ یؤمن من فتنة القبر، وھذا: ًهللا علیھ وسلم أن من مات مرابطا في سبیل هللا عز وجل، فإن هللا یؤمِّ

-ھل یفتن في قبره؟ فقال : (عز وجل لھ حیث یحفظ من فتنة القبر، ففي الحدیث الصحیح عن النبي صلى هللا علیھ وسلم أنھ سئل عن الشھید
ن أعظم الشھادة كفى أنھ قتل في ذات هللا جل جاللھ، فإن ھذا م: أي) كفى ببارقة السیوف فتنة لھ:  صلوات هللا وسالمھ علیھ-بأبي ھو وأمي

 .......اآلخر؛ ألنھ باع نفسھ  وآثر ما عند هللا على الدنیا لھ بأنھ مؤمن با عز وجل والیوم
 

 استئذان الوالدین في الجھاد إذا كان فرض كفایة
 

تي یجب فیھا االستئذان قبل الخروج  في بیان المسائل ال- رحمھ هللا-شرع ] ًوإذا كان أبواه مسلمین لم یجاھد تطوعا إال بإذنھما: [قال رحمھ هللا
إلى الجھاد، وھذه المسائل وردت بھا النصوص عن رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم أنھ ال یجوز للمسلم أن یخرج للجھاد إذا كان أبواه 

أتیت من ! یا رسول هللا: الًأن رجال أتى النبي صلى هللا علیھ وسلم فق: (موجودین إال بإذنھما، ففي الصحیحین من حدیث عبد هللا بن عمرو 
َفدل ھذا الحدیث الصحیح على أن جھاد من لھ والدان، ) ففیھما فجاھد: قال. نعم: ٌّأحي والداك؟ قال: الیمن أبایعك على الھجرة والجھاد، قال

ًأو أحدھما ھو البر بھ، وذلك ھو جھاده، والسبب في ذلك أن للوالدین حقا عظیما على الولد، وأن هللا وصى ا ًلولد بوالدیھ إحسانا، وأن ً
َهللا فجیعة لھما، وتعرض للھالك، فقد یھلك الوالدان بسببھ إذا أصابھما الجزع والسخط على قضاء هللا وقدره، فینجو  الخروج للجھاد في سبیل ٌ ٌ

َستطیع أحدھما أن یملك نفسھ معھا،  ال ی-وھي في قلب الوالد والوالدة-والسبب في ھذا أن هللا قذف في الوالدین رحمة . الولد ویھلك الوالدان
َّأما الوالد فقد قص هللا علینا في كتابھ وبین لنا ما یجده في نفسھ لولده، وذلك في قصة یعقوب مع ابنھ یوسف علیھما السالم، فإن ھذه القصة 

ُلقد كان في قصصھم عْبرة أل: َّلما ذكرھا هللا سبحانھ وتعالى وبینھا في كتابھ قال ِ ٌ َ َ َِ ِ ِْ ِ َ َ َْ َْولي األلباب ما كان حدیثا ُیفترى َ َ َ َ ََ َْ ً ِ ِ ِْ فأخبر أنھا ] 111:یوسف[َ
ً حزن حزنا -وھو یعلم أنھ سیعود إلیھ- إلى نبي من أنبیاء هللا، لما فقد ابنھ یوسف - رحمك هللا- فانظر . عبرة، فتحتاج إلى شيء من التأمل

َ تفتأ تذكُر ُیوُسف حتى تكونَتا: ًشدیدا وابیضت عیناه من الحزن وفقد بصره، حتى قالوا لھ َ َُ ُ َْ َ َ ََّ ْ ُ ِ َحرضا أْو تكون من الھالكین  َّ َ َ َ َ َِ ِ ِْ ُ ًَ ُقال إنما أشكوا * َ ْ َ َ ََّ ِ َ
ِبثي وُحزني إلى هللا  َّ َ ِ ِ ْ َ ِأنھ یجد لوعة الفراق وألم الفراق، ومع أنھ یعلم أن یوسف سیعود إلیھ، ومع أنھ نبي ومن أولي : أي] 86-85:یوسف[َِّ

َ ومن أھل الصبر والقوة، ومع ذلك لم یتحمل فراقھ مع ثقتھ بعودتھ إلیھ، وقال إني أْعلم من هللا ما ال تْعلُمون العزم، َ ََ ََ ِ َّ ِ ُِ َ ِّ فھذا یدل ]. 96:یوسف[ِ
الوالدین لحاجة ِعلى أن في قلب الوالد لولده من الحنان والشفقة ما ال یملكھ الولد، ومن ھنا كان من الخطأ أن یظن الشاب أن قضیة استئذان 

ِالوالدین، وأنھ إذا ُوجد من یقوم مقامھ أن ذلك یكفي، وھذا من الرأي في مقابل النص، ومن عدم التأمل والفقھ عن هللا ورسولھ؛ ألن األمر 
: بنھ إبراھیم راجع إلى الرحمة، فإن رسول األمة صلى هللا علیھ وسلم أخبرنا أن في قلب الوالد لولده رحمة، فعندما دمعت عیناه لفراق ا

َ، فھذه رحمة أسكنھا هللا في قلب الوالد لولده، فمنھم من یتجلد ویقوى )رحمة أسكنھا هللا في قلوب عباده :ما ھذا؟ قال! یا رسول هللا: قالوا(
ِإیمانھ ویصبر فیأذن البنھ، فإذا أذن البنھ فال إشكال، فھو أدعى أن یصبر إذا فجع بھ؛ ولكن إذا خرج االبن من دون  ِإذنھ، فجع األب بھ، ُ ُ

َّوتعذب بفراقھ، وتألم لذلك الفراق، فكأن االبن یتسبب في أذیتھ واإلضرار بھ، شعر أو لم یشعر، فھذا راجع إلى ما أسكنھ هللا في قلب الوالد 
 یضرب المثل في رحمة هللا أما األم فأمرھا أشد، وحنانھا أعظم، ورحمتھا أكبر، ولذلك لما أراد رسول األمة صلى هللا علیھ وسلم أن. لولده

. ال: أترون ھذه طارحة ولدھا في النار؟ قالوا: (سبحانھ وتعالى بعباده، ویبین عظیم ما أعد هللا لعباده من الرحمة، قال صلى هللا علیھ وسلم
ُ أرحم بعباده من ھذه بولدھا: قال َّ ان األب وھو رجل، تفیض عیناه من ففي األم من الحنان والشفقة والرحمة ما هللا بھ علیم، فإذا ك!). َ

ومن ھنا ُیعلم أن األمر راجع إلى الرحمة، وكان فقھ السلف . بالعمى كیعقوب علیھ السالم حین فقد بصره، فما بالك باألم الدمع، وقد یصاب
ِّأحد الثالثة الذین خلفوا في-على ھذا، ففي عھد عمر بن الخطاب رضي هللا عنھ وأرضاه كان ھالل بن أمیة   غزوة العسرة وتاب هللا علیھ، ُ

أمیة ، وكان : كان لھ ابن اسمھ-وھو ھالل بن أمیة رضي هللا عنھ وأرضاه، ورضي هللا عن جمیع أصحاب رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم 
ھ ھالل رضي هللا عنھ، ًأمیة من أبر الناس بأبیھ، وأكثرھم عطفا علیھ، فلما جاءت الفتوحات أیام عمر خرج للجھاد في سبیل هللا، فبكى علی
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ًحتى كف بصُره من كثرة البكاء، واشتاق وحن إلیھ حنینا عظیما، وبلغ الخبر أمیر المؤمنین عمر بن الخطاب رضي هللا عنھ وأرضاه، فكتب  ً َُّ َّ
علیھ، ولم یعلم بخبره إال عمر َّإذا بلغك كتابي ھذا فابعث إلي بـأمیة بن ھالل ، فما ھو إال أن جاءه أمیة رحمھ هللا، ووقف : (إلى أبي عبیدة 

ًفذكر لھ من البر شیئا عظیما، فقال) ما حالك مع أبیك؟! یا أمیة : (رضي هللا عنھ وأرضاه، فقال ، ثم دعا أباه، )اجلس وال یعلم أحد بمكانك: (ً
َّ فجاء وھو شیخ ُحطمة، قد كف بصُره وخارت قواه، ثم جلس فقال- وھو ھالل رضي هللا عنھ- ُ َ فذكر لھ ) ما بلغ بر ابنك بك؟ ! یا ھالل: (َ

وهللا یا أمیر المؤمنین، إني ألجد : (بره، ثم أمر ابنھ أمیة أن یحلب لھ الناقة، فلما جيء لھ بالشراب، وأدنى اإلناء إلى فمھ، قال رضي هللا عنھ
َإني ألجد ریح ُیوُس: ، وھذا كما أخبر هللا عز وجل عن نبیھ یعقوب)ریح أمیة في اإلناء ِ ُ ِ َ َ ِّ ِف لْوال أْن تفندون ِ ُ ِّ َُ َ َ فھذه رحمة سكنت ]. 94:یوسف[َ

في القلوب، فلیس األمر باجتھاد، وال برأي، وال بمقابلة النصوص، وال بعاطفة؛ ولكنھ أمر یرجع إلى حكم هللا، فالذي أمر بالجھاد ھو الذي 
فیجب . الوالدین، وعن التسبب في أذیتھم، واإلضرار بھمأمر ببر الوالدین، والذي نھى عن التخلف عن الجھاد في سبیل هللا ینھى عن عقوق 

َعلى المسلم أن یستأذن والدیھ في غیر األحوال التي یتعین فیھا الجھاد في سبیل هللا عز وجل، ویشمل ذلك الوالد والوالدة، وإذا أذن أحدھما  ِ
وقد بینا أن ھذا األمر دلت علیھ النصوص، ونص . األبوامتنع اآلخر، فإنھ ال یكفي ذلك، ویجب علیھ أن یبقى، وأمُر األم أشد من أمر 

 على أنھ یجب على الولد أن یستأذن والدیھ قبل الجھاد في سبیل -رحم هللا الجمیع-الفقھاء من الحنفیة والمالكیة والشافعیة والحنابلة والظاھریة 
 .......هللا عز وجل ما لم یتعین علیھ الجھاد

 
 اسئذان الوالدین الكافرین

 
والواقع أن ھذا الحكم فیھ . ، مفھومھا أنھما إذا كانا كافرین ال یستأذنھما)وإذا كان أبواه مسلمین: (اھر العبارة التي ذكرھا المصنفوظ

َفالوالدان یجب استئذانھما، سواء كانا كافرین أو مسلمین، وھذا مبني على حدیث عبد هللا بن عمرو بن العاص ، أنھ لما جاء الرجل : تفصیل َ ً
. نعم: ٌأحي والداك؟ قال: إني أقبلت من الیمن، أبایعك على الھجرة والجھاد، قال! هللا یا رسول: (ى رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم، وقالإل

ترك أن : (ًأخذ جمھور العلماء من ھذا الحدیث دلیال على أن الكافر والمسلم من الوالَدین یستأذن؛ ألن القاعدة في األصول) ففیھما فجاھد: قال
إن النبي : ، فإنھ قد أقبل من الیمن، وكانت الیمن لم تفتح بعد، ومن ھنا قالوا)االستفصال في مقام االحتمال ینزل منزلة العموم في المقال

یھ صلى هللا علیھ وسلم لم یستفصل ھل كان أبواه مسلمین أو كافرین؟ بل ترك االستفصال، ثم إن سر المسألة مبني على البر، والبر یستوي ف
ًوإْن جاھَداك على أْن تشرك بي ما لْیس لك بھ علم فال تطْعُھما وصاحْبُھما في الدنیا مْعُروفا : الكافر مع المسلم، ولذلك قال تعالى ْ ُ ْ َُ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َُّ ِ ِ ِ ِ َِ ٌ ْ ِ ِ َِ َ ِ ]. 15:لقمان[َ

 لإلسالم، والحنق على اإلسالم، فإنھ ال یعتد بمنعھما، فھذا َلكن استثنى العلماء منع الوالدین الكافرین البنھما إذا كان ذلك على سبیل الكراھیة
َھو الذي استثناه العلماء من استئذان األبوین الكافرین، وإال فالحكم أنھ یجب استئذان الكافر والمسلم، وأجمع العلماء على أنھ إذا كان أبواه  َ

 معھما، واإلحسان إلیھما، وذلك لعموم النصوص التي نصت على كافرین شیخین كبیرین في السن، وھما بحاجة إلیھ أنھ یجب علیھ البقاء
: وجوب البر، فإنھا نصوص قطعیة في كتاب هللا وسنة رسولھ صلى هللا علیھ وسلم ال یقوى تخصیصھا بالرأي واالجتھاد، ولذلك قال العلماء

رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم أن البر أفضل من إنھ في ھذه الحالة یجب علیھ ویتعین أن یبدأ بالبر، وقد بینت النصوص الصحیحة عن 
الجھاد، وذلك فیما صح عنھ علیھ الصالة والسالم من حدیث عبد هللا بن مسعود رضي هللا عنھ وأرضاه أنھ سأل النبي صلى هللا علیھ وسلم 

بر : ثم أي؟ قال: صالة على وقتھا، قلتال: أي األعمال أحب إلى هللا عز وجل؟ قال! یا رسول هللا: قلت: (-والحدیث في الصحیحین-فقال 
فدل على أن ) حدثني بھن رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم ولو استزدتھ لزادني: الجھاد في سبیل هللا، قال عبد هللا : ثم أي؟ قال: الوالدین، قلت

أجل عند هللا سبحانھ وتعالى بعد توحید هللا أنھ ما من قربة أعظم وال : بر الوالدین أفضل من الجھاد في سبیل هللا عز وجل، والسبب في ذلك
ًواْعُبدوا هللا وال تشركوا بھ شْیئا وبالوالَدْین إْحسانا : والقیام بحقھ من بر الوالدین، ولذلك قرنھ هللا مع التوحید، فقال ً ُ ْ َُ َ َ َ َِ ِ ِ ِِ ِْ َ ِ َ َّ ، وقال ]36:النساء[ُ

َّوقضى ربك أال تْعُبدوا إال إی: سبحانھ ُِّ َِّ َُّ َ ََ َ َ َ ًاهُ وبالوالَدْین إْحسانا َ َ َ َِ ِ ِِ فقرن هللا سبحانھ وتعالى حق الوالدین بحقھ، ونبھ على فضل البر ] 23:اإلسراء[ْ
  .أنھ یجب علیھ االستئذان: فالمقصود. وما فیھ من عظیم العاقبة الحسنة في الدین والدنیا واآلخرة، والنصوص في ذلك معروفة مشھورة

 
 كیفیة استئذان الوالدین

 
ُوھي كیفیة االستئذان؟ االستئذان ضابطھ عند العلماء أن یكون عن طواعیة ورغبة، وال یكون بكره وتعنیف وأذیة : قى المسألة األخیرةتب

وإصرار، فإن الولد إذا أصر على والده، أو أصر على والدتھ، لم یمتنع الوالد والوالدة عن اإلذن؛ ألنھما یحرصان على إدخال السرور على 
ْو على حسابھما، ولو رأیت المرأة وھي في الطلق تنازع الموت، لو قیل لھاالولد ول یبقى الولد وأھلك، وھذا من : تبقین أو یبقى الولد؟ لقالت: َّ

 ُعظیم ما جعل هللا في قلب األم من الحنان، فإذا خیِّرت بین حیاتھا وحیاة ابنھا الختارت حیاة ابنھا على حیاتھا، وكذلك الوالد في كثیر من
فال بد في اإلذن من مراعاة مشاعر . األحوال، فإنھ یؤثر ابنھ ویحب ابنھ ویحب لھ الخیر، ولذلك جعل هللا عز وجل أمر االستئذان فریضة
إذا لم یأذنا لھ، ویعنفھما، ویوبخھما،  الوالدین، فال یصر الولد على والدیھ، أو یضغط علیھما، أو یضیق علیھما، أو یریھما الكره والتسخط

تھمھما بعدم الحب لإلسالم، وعدم الغیرة على أھلھ، كل ذلك مما یخالف شرع هللا، ولیس من اإلذن المعتبر في شيء، ونص على ذلك وی
 وضغط علیھما لإلذن، فھذا اإلذن وجوده وعدمھ على حد -وھم یعلمون حنان الوالدین، وشفقتھما على الولد-أنھ إذا أكره الوالدین : العلماء
َّتریث، وال تعجل على ! یا أخي: ائب ما وقع أنھ اتفق لبعضھم أنھ سألني عن بر الوالدین، وھو یرید الخروج للجھاد، فقلت لھومن غر. سواء

والدیك، وعلیك أن تتقي هللا في برھما حینما تطلب اإلذن، فما كان منھ إال أن استأذن والده، فأذن لھ والده، وجاءني فسألتھ عن كیفیة اإلذن، 
عن : عن رضا، قال لھ األب: ِ دالئل واضحة على أنھ شبھ مستكره لوالده، فلما كان الیوم الذي یرید الخروج فیھ جاء ألبیھ وقالفإذا فیھا

ُفرجعت إلى البیت فوجدت أبي في حالة یرثى لھا : ًرضا، فخرج فبعد أن جاوز المدینة بما ال یقل عن خمسین كیلو، تذكر شیئا احتاجھ، قال ُ
رأیتك تحب ھذا الشيء وترغب فیھ، ولیس لي أن أمنعك ! یا بني: ألم تأذن لي؟ قال! یا أبت: حزن وشدة التوجع واأللم، فقلت لھمن البكاء وال
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َمما ترغب، فإن جلست عندي جلست وأنت كاره للجلوس، فرأیت أن أؤثرك بالخروج، وإال فعن نفسي فوهللا ما طابت نفسي بذلك، فعلم أن  َ
ٌفمثل ھذه األحوال یتقي اإلنسان فیھا ربھ، فلعل هللا لھ حكمة في أن یؤخره لشھادة أفضل، وما اتقى هللا عبد . یبة بھ نفسھوالده لم یأذن بذلك ط

ًإال جعل لھ فرجا ومخرجا َوھناك فرق بین من یحب الجھاد للجھاد، وبین من یحب الجھاد لیبیع نفسھ  لیشتري مرضاة هللا، فإن اإلنسان . ً َ ٌ
ٌوھذا ھوى تبع لما جاء بھ رسول األمة صلى هللا علیھ وسلم، وھو ھوى في -ًا وأحبھ كأن یھوى أن یجاھد ویھوى أن یستشھد إذا ھوي شیئ

في ھذا الخروج، وقد   لكن إذا عارضھ إلزام شرعي حینئذ یأتي االمتحان واالبتالء، ویكون في علم هللا عز وجل أنھ سیتعرض لفتنة- الخیر
َّر وأجر عظیم، فیبتلیھ بعدم إذن الوالدین، فإذا سلم وأخذ األمر عن طواعیة  ورسولھ اطمأن قلبھ، وعلم أن الذي ٍیؤخره لخیر وطاعٍة وب ٍ ٍّ

ٌتشترى مرضاتھ في الجھاد ھو الذي تشترى مرضاتھ في بر الوالدین، وأن بقاءه للبر رفعة في الدرجة، وعظمة في األجر، وغنیمة لھ عند  ٌ
نبغي على المسلم أن یأخذ ھذا األمر بالنصوص الشرعیة، وال یأخذه بالھوى والعاطفة، وإذا كان اإلنسان یسیر بھواه فی. هللا سبحانھ وتعالى

نسأل هللا العظیم رب العرش الكریم أن یعصمنا من الزلل، . ًعلى وفق الشرع، فإن هللا عز وجل یسدده، ویوفقھ، ویجعل لھ من أمره رشدا
 .وصلى هللا وسلم وبارك على نبیھ، وعلى آلھ وصحبھ.  وآخر دعوانا أن الحمد  رب العالمین.وأن یوفقنا في القول والعمل

 
 [2[ كتاب الجھاد -شرح زاد المستقنع 

 
الجھاد عمل جماعي تقوم بھ جماعة المسلمین، ومثل ھذه األعمال الجماعیة البد فیھا من وجود مرجعیة تنظم ھذا العمل وترتبھ حتى ال 

االضطراب، ولھذا كان من الواجب طاعة اإلمام والصبر معھ، وكان من واجبھ إزالة جمیع أسباب الخلل واالضطراب في یحصل الخلل و
 .ھذا العمل العظیم

 
 آداب المسیر إلى الجھاد

 
یقول المصنف رحمھ ف: أما بعد. بسم هللا الرحمن الرحیم الحمد  رب العالمین، والصالة والسالم على نبیھ محمد وعلى آلھ وصحبھ أجمعین

َویتفقد اإلمام جیشھ عند المسیر: [هللا تعالى شرع المصنف رحمھ هللا في بیان جملة من األحكام والمسائل التي تتعلق بآداب المسیر للجھاد ] ُ
 ...... .في سبیل هللا عز وجل

 
 تفقد اإلمام لجیشھ

 
ھذا التفقد المراد بھ النظر في مصلحتھم، فما كان من نقص كملھ، وما كان من یتفقد الجیش عند الغزو، و: أي) ویتفقد اإلمام: (فقال رحمھ هللا

َّوأعدوا لُھم ما اْستطْعتم مْن قوةٍ : خلل سده، فإن هللا سبحانھ وتعالى أمر عباده المؤمنین أن یعدوا العدة للجھاد في سبیل هللا عز وجل، فقال ِ ُِ ُْ َْ َ َ ََ ُّ َ
وكانت سنة النبي صلى هللا علیھ . تفقد الجیش قبل الغزو في سبیل هللا عز وجل: ِعداد، ومن اإلعدادفأمر سبحانھ وتعالى باإل] 60:األنفال[

وكانت ھذه سنة للخلفاء الراشدین من بعده، حتى إن أبا بكر رضي هللا عنھ وأرضاه لما . وسلم على ذلك، فكان یتفقد أصحابھ قبل الخروج
 هللا صلى هللا علیھ وسلم، خرج أبو بكر یشیع أسامة وھو على فرسھ؛ ألن رسول هللا صلى بعث جیش أسامة رضي هللا عنھ بعد وفاة رسول
إني أرید أن أغبر قدمي في سبیل : یا خلیفة رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم اركب، فقال: (َّهللا علیھ وسلم أمره على ذلك الجیش، فقال أسامة

  تشحذ بھ الھمم-كما ذكرنا-ى هللا علیھ وسلم أن یتفقد المجاھدین في سبیل هللا، وھذا التفقد َ، فكانت سنة لمن بعد رسول هللا صل)هللا عز وجل
لطاعة هللا ومرضاتھ، فیوصي اإلمام بالوصایا الجامعة لخیري الدنیا واآلخرة، حتى یخرج المجاھدون وھم على بصیرة من طاعة هللا عز 

وكان علیھ الصالة والسالم یوصي أمیر الجیش في خاصتھ بتقوى هللا عز وجل، . َّوجل ومرضاتھ، وما ینبغي أن ُیتقى من سخطھ وغضبھ
َالتي ھي جماع كل خیر، وأساس كل فالح وصالح في الدنیا واآلخرة، ویأمر أفراد الجیش أن یغزوا باسم هللا لیقاتلوا من عادى هللا ورسولھ 

فیتفقد اإلمام . ول هللا صلى هللا علیھ وسلم، وتشحذ عزائمھم على الخیرصلى هللا علیھ وسلم، فكانت ھذه الوصایا تقوي من ھمم أصحاب رس
َالجیش قبل المسیر، فإذا رأى أخطاء أو رأى نقصا فإنھ یقوم بسد ذلك النقص، وتصویب ذلك الخطأ، ومن ھذا أنھ إذا رأى من ال یصلح  ً ً

ي صلى هللا علیھ وسلم أنھ استعرض الصحابة یوم الخندق، للخروج منعھ، كصغار السن الذین ال حاجة إلى خروجھم، ولذلك ثبت عن النب
عرضت على النبي صلى هللا علیھ وسلم یوم أحد وأنا ابن أربع عشرة سنة، فلم : (ویوم أحد، قال عبد هللا بن عمر رضي هللا عنھما وعن أبیھ

َعلى أن المجاھدین ُیعرضون على رسول یدل ) عرضت: (فقولھ) یجزني، وعرضت علیھ یوم الخندق وأنا ابن خمس عشرة سنة فأجازني
ٍهللا صلى هللا علیھ وسلم، فإذا رأى من ال یصلح للغزو؛ لضعٍف، أو لصغر سن، أو جنون، أو نحو ذلك من اآلفات والموانع، فإنھ یمنعھ،  ٍّ

ًویجب على ذلك الرجل أن یمتنع طاعة  وطاعة لرسولھ صلى هللا علیھ وسلم وطاعة ألولي األمر، فإنھ ً  ال صالح لألمور إال بذلك؛ ألنھ إذا ً
ًكسر أمام العدو قوى من عزمھم على المسلمین، فیمنع أمثال ھؤالء الضعاف، وإذا وجد إنسانا ضعیفا في زاده، أو غیر مستعد، أمره بأخذ  ً َُّ ِ

  .العدة، وأوصاه كذلك بما فیھ الخیر لھ في دینھ ودنیاه وآخرتھ
 

 ج إلى الجھادمنع المخذلین والمرجفین من الخرو
 

ِّویْمنع المخذل والمرجف: [قال رحمھ هللا َ من أعظم اآلفات في الجھاد في سبیل هللا عز وجل، والتخذیل ھو شأن : التخذیل] ِّویمنع المخذل] [َ
نون األمر، ِ فتجدھم ُیْضعفون عزائم المسلمین لجھاد أعداء هللا ورسولھ صلى هللا علیھ و-نسأل هللا السالمة والعافیة-أھل النفاق  سلم، فیھوِّ

َویجعلونھ أمرا یسیرا ال یحتاج إلى قوة وإعداد، فأمثال ھؤالء ُیْمنعون؛ ألن المصلحة في عدم خروجھم، والمفسدة في خروجھم، والشرع  ً ً
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َلْو خرُجوا فیكم ما زادوكم إال خباال وألْوضُعوا: جاء بجلب المصالح ودرء المفاسد، قال تعالى َ َ َ ََ َ ًَ َ َ ََّ ِ ْ ُْ ُُ َ خاللكم یْبغونكم الفتنة ِ ََ َ ُْ ُ ُِ ِْ ُ : واإلیضاع] 47:التوبة[َْ
ضرب من السیر، وھذا یدل على أنھم یریدون الشر والبالء بالمسلمین، فمن عرف أنھ یخذل عن الجھاد في سبیل هللا، فھذا مریض القلب 

َهللا رسولھ صلى هللا علیھ وسلم أن یأذن ألمثال في قلبھ، فمثل ھذا ال مصلحة في خروجھ، وقد منع  ضعیف اإلیمان، لم یتشرب اإلیمان
ًھؤالء، قْل لْن تخُرُجوا معي أبدا ولْن تقاتلوا معي عدوا  ُ ً ْ َُّ ِ ِ ُِ َ َ َ َ َ َُ َ ََ وھم الذین إذا سمعوا األخبار أرجفوا : وأما النوع الثاني فھم المرجفون]. 83:التوبة[ََ
 تلك األخبار، فیجعلون المسلمین في قلق وخوف وفزع، فیفقدون اإلعداد المعنوي؛ بھا، فإذا سمعوا قوة العدو، أخذوا ینشرون بین المسلمین

اإلعداد : والنوع الثاني. اإلعداد الروحي: النوع األول:  یحتاج إلى نوعین من اإلعداد-كما ذكر العلماء-ألن الجھاد في سبیل هللا عز وجل 
كیمة والعزیمة، وحب الشھادة في سبیل هللا عز وجل، وجعل اآلخرة أحب إلیھ من قوة اإلیمان، وقوة الش: فأما اإلعداد الروحي فھو. الحسي

ُإنھا لحیاة طویلة إن عشت حتى : (الدنیا، ولذلك كان أصحاُب النبي صلى هللا علیھ وسلم یخرجون وقلوُبھم متلھفة للشھادة، وكان یقول قائلھم ٌ ٌ
 وجل، فإذا خرج اإلنسان بھذه الروح المعنویة، فإنھ تقوى عزیمتھ للجھاد في سبیل ، فیرمي بھا حتى یقتل في سبیل هللا عز)التمرات آكل ھذه

َهللا، ویقوى كلبھ على أعداء هللا وأعداء رسولھ صلى هللا علیھ وسلم، وحق لمثلھ أن یشھد ساحة الوغى، فللوغى رجالھ، وللقتال في سبیل هللا  َ
 على طاعة هللا ومرضاتھ في مثل ھذه المواقف العظیمة، ولذلك وصف هللا یوم أھلھ، ولیس كل إنسان یستطیع أن یصبر ویصابر ویرابط

َوإذ زاغت األْبصاُر وبلغت القلوُب الحناجر وتظنون با الظنونا : الخندق فقال َ َ َُ ُُّ َِّ ِ َِ َ َ َ َ َ َُّ َُ ِْ ْ ُ ْ ِ َِ ًُھنالك اْبتلي الُمْؤمنون وزلزلوا زلزاال شدیدا * ََ ُ ُ ُِ ِ ِ َِ َ ًَ ْ ُ ْ ِْ ِ َ َ َ -10:باألحزا[َ
 یحتاج إلى شيء من العلم والبصیرة بما أعد هللا من الثواب، وحسن العاقبة -كما قلنا- فال بد من اإلعداد المعنوي، واإلعداد المعنوي ]. 11

كمال للسلف الصالح لھذه األمة مواقف عظیمة تدل على  والمآب إذا فاز اإلنسان بالشھادة في سبیل هللا عز وجل، وقد سطر التاریخ اإلسالمي
ًإعدادھم روحیا، وبذلك كسروا أعداء هللا وانتصروا علیھم بقوة النفس وقوة اإلیمان با عز وجل، وكان الرجل إذا رجع من الغزو ولم یقتل 

َبكى، فكان ُیفجع بعدم القتل أكثر من فجیعتھ بأن ُیقتل أو یؤذى في سبیل هللا عز وجل َ ْ َیا أیھا : لیھ بقولھفاإلعداد المعنوي ھو الذي أشار هللا إ. َْ َُّ َ
ُالذین آمنوا إذا لقیتم فئة فاثُبتوا  ُ ُْ َ ًَ ِ ِ ِْ َ َ َِّ َ ، فأمر هللا بالثبات، وال یمكن للمسلمین أن یجاھدوا في سبیل هللا عز وجل وقلوبھم خاویة، ]45:األنفال[َ

ِّالمجاھد، ویخذلھ عن لقاء العدو، ولذلك ذكر ِّونفوسھم ضعیفة، فھذا اإلعداد المعنوي یفسده المخذل والمرجف، فكل منھما یحطم معنویة 
العلماء رحمھم هللا أنھ یجب على األئمة ونحوھم إذا أرادوا الغزو في سبیل هللا عز وجل أن یمنعوا ھذین الصنفین من الناس، فال خیر في 

 بأخذ القوة من الرمي ومعرفة أسالیب وأما اإلعداد الحسي فھذا ما یتعلق. هللا عز وجل خروجھم، وال مصلحة في شھودھم للغزو في سبیل
َیا أیھا الذین آمنوا إذا : فال بد من األمرین، وقد أشار القرآن إلى أساس اإلعداد المعنوي فقال سبحانھ. القتال والجھاد في سبیل هللا عز وجل َِّ ُ َ َ َ َِ ُّ َ

َلقیتم فئة فاثُبتوا واذكُروا هللا  َّ ًُ ُ ُْ َْ َ َ ِ ِْ ض الُمْؤمنین : ًأیضا، وقال سبحانھ ]45:األنفال[َ َوحرِّ ِ َِ ِ ، فالتحریض إعداد معنوي؛ ویفسده ما یشتت ]84:النساء[ْ
القلوب، وھو النزاع والخالف في الرأي، فھذا یفسد اإلعداد المعنوي؛ ألن اتحاد وجھة الناس واتحاد ھدفھم ومقصودھم یقوي شكیمتھم على 

ْوال تنازُعوا فتفشلوا وتذھب ریُحكم :  عز وجلًاألعداء، وتكسر بھ شوكة األعداء أیضا، ولذلك قال هللا ُ ِْ َ َ َ َْ َ َ َ َ َ َ َوال : ، فقولھ سبحانھ]46:األنفال[َُ
ُتنازُعوا فتفشلوا  َ َ َ َ َ ًیجعلون الناس أشتاتا،  ِّیدل على أن األصل أن یكون الناس على وجھة واحدة، فإذا جاء المخذل والمرجف فإنھم] 46:األنفال[َْ
ًكم مْن فئٍة قلیلٍة غلبت فئة : العدو ضعیف، ونحن بإذن هللا غالبون، و: قوى منا، وال نستطیع قتالھ، وقسم منھم یقولالعدو أ: فقسم منھم یقول َ ْ َ َ َِ ِ ِ َِ َ ََ ْ
ِكثیرة بإذن هللا  َّ ِ ِ ِْ ً َ ِ عون، َفھؤالء المرجفون یفسدون وال یصلحون للجھاد في سبیل هللا، فُیمن. كما قص هللا علینا ذلك في كتابھ] 249:البقرة[َ

ِّویمنع المخذل والمرجف: (والمصلحة في عدم شھودھم للغزو، ولذلك قال المصنف  ال خیر فیھ حتى -التخذیل واإلرجاف-، وكال الوصفین )َ
لم، لما ُیحدث من الفتنة، وشتات القلوب، وتفریق الصفوف قع ًوھذا اإلرجاف غالبا ما یكون في المصالح العامة للمسلمین، وقد ی. ِفي حال السِّ

في النیل من أئمة المسلمین ووالتھم والطعن فیھم، وكذلك الطعن فیمن یلي أمرھم، وتتبع العثرات والعورات، كل ذلك بقصد تشتیت شمل 
ولذلك ال خیر في المرجف . المسلمین وزعزعة الثقة بینھم، وقد یفعل البعض ذلك عن جھل وعدم قصد؛ ولكنھ یفضي إلى ما ال تحمد عقباه

وإنما على المسلم أن یتوكل على هللا، وأن یحسن الظن بعباد هللا، وأن تقوى عزیمتھ على الخیر، ولذلك كان سفیان الثوري رحمھ ِّوالمخذل، 
، فنشر مثل ھذه األمور یجعل الناس في شيء من )إذا سمعتم بالعائبة أو الفضیحة التي تكون فال تنشروھا؛ فإنھا ثلمة في اإلسالم: (هللا یقول

َعلى خالف بین أھل السیر في عددھم -ولذلك النبي صلى هللا علیھ وسلم لما وقف أمام األحزاب، وھم فوق العشرة آالف . لضیعةالشتات وا
 وكانت غزوة األحزاب من أشد الغزوات على رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم وعلى المسلمین، فلما رأى علیھ الصالة والسالم، - یوم الخندق

لیھ أعداء هللا من العدد والعدة، واجتماع كلمتھم على رمي اإلسالم بقوس واحدة، وبلغ رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم ورأى المسلمون ما ع
ًفقط، بل إنھم أیضا ُیطعنون من  أن بني قریظة قد خانوا العھد ونكثوه، فازداد البالء على المسلمین، حیث إنھم لم یصابوا بمواجھة العدو بقوة

ُني قریظة، عظم األمر على رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم، فأرسل نعیم بن مسعود رضي هللا عنھ وأرضاه، لكي یتتبع الخلف من یھود ب َ
ح بما أقدم علیھ یھود بني قریظة من نكث العھد، فقال لھ َّالخبر، فكان من وصیتھ لھ، أنھ أمره إذا وجد الخبر صحیحا أال یصرِّ إن كان : (ً

َن لي لحنا، وال تفت في عُضدناالقوم كما زعموا، فالح وال تفت (ًقل لي كالما أفھم منھ أنھم قد غدروا ونكثوا، : أي) ًفالحن لي لحنا: (، فقولھ)ً
ِفإذا كان اإلنسان في جماعة المسلمین في سلم أو حرب فعلیھ أن یتقي هللا عز وجل فیھم، فبعُض األمور نشُرھا واإلرجاُف بھا ). في عضدنا

ُوحملھا والتحدث وكان علماء اإلسالم . ِ بھا ُیحدث شتات الشمل، وفرقة الصفوف، وھذا من أعظم ما یكسبھ أعداء اإلسالم من المسلمینُ
ًیوصون الناس بعدم تفرق كلمتھم فیما بینھم، خوفا من طمع العدو فیھم، فكلما كان المجاھدون في سبیل هللا على قلب واحد، وعلى رأي 

ِوھذا ھو ھدي السلف الصالح رضي هللا عنھم وأرضاھم ورحمھم أجمعین من الصحابة ومن تبعھم، فإن عمر واحد، كلما استقامت األمور،  َ
رضي هللا عنھ لما اختلف مع أبي بكر في قتال مانعي الزكاة وكان عنده نص وعند أبي بكر نص، فما كان منھ إال أن سمع وأطاع لـأبي بكر 

 عنھ وأرضاه، مع أن لـعمر رضي هللا عنھ وأرضاه دلیلھ وحجتھ، ولكن استقامة الكلمة واتحاد ، فجعل هللا الخیر في رأي أبي بكر رضي هللا
َكنقل األخبار، وأعظم ما یكون : فإرجاف األقوال. واإلرجاف كما یكون باألقوال یكون باألفعال. ٌالصفوف في وجھ أعداء هللا أمر مطلوب

ُّ أن ال یكون على بینة من نقلھا فینقلھا، دون ترو فیھا وال تثبت-  على اإلنسانًكما ذكر العلماء وھو أشد ما یكون ذنبا-اإلرجاف  ٍّ َ وإرجاف . َ
َولذا ُیمنع ھذا الصنف من الناس لمصلحة الجھاد في . كاالضطراب والخوف والقلق وظھور عالمات الفزع، فھذا من إرجاف الفعل: الفعل

  .سبیل هللا عز وجل
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 النفل أحكامھ وأنواعھ

 
شرع رحمھ هللا بھذه الجملة في بیان األحكام المتعلقة ) ِّأن ینفل. (لإلمام: أي) ولھ] (ِّولھ أن ینفل في بدایتھ الربع بعد الخمس: [حمھ هللاقال ر

یل ما نالوا  وإما الغنیمة ون- .  إما الشھادة في سبیل هللا عز وجل-: فإن الجھاد في سبیل هللا عز وجل وعد هللا أھلھ بإحدى الحسنیین. بالغنیمة
ِما من سریة تغزوا في سبیل هللا ویغنموا، إال كان ھذا فیھ نقص : (وقد ثبت الخبر عن رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم أنھ. من أجر الدنیا

َأن أجر الدنیا ُینقص عظیم ثواب اآلخرة؛ ألن األعظم واألكمل لھم ثوابا أن ُیقتلوا ویستشھدوا في سبیل هللا ع: أي) ألجرھم ً ز وجل، فإذا ِ
َخرج المجاھدون وأصابوا العدو فإنھ یرد السؤال عن حكم الغنائم التي تكتسب من الجھاد في سبیل هللا عز وجل ْ ُ ِ وھذا من ترتیب األفكار، . َ

ًفبعد أن بین رحمھ هللا على من یجب الجھاد، وما الذي ینبغي من اإلعداد المعنوي للجھاد في سبیل هللا عز وجل، كأن سائال َ لو وقع :  سألَّ
 ......َالجھاد في سبیل هللا وغنم المسلمون فماذا ُیفعل بما غنموه؟

 
 أقسام الغنائم

 
 إما أن یكون - : فما ینالھ المسلمون من األعداء. العقارات: والقسم الثاني. المنقوالت: القسم األول: والجواب أن الغنائم تنقسم إلى قسمین

ًأرضا ودورا ونحوھا، فھذه تسمى  وإما أن یكون من األموال كالذھب، والفضة، والدواب، والسالح، والكراع، ونحو ذلك، فھذا -. العقارات: ً
 فلھا حكم بینتھ السنة، -كما لو دخلوا بالد العدو وغنموھا، وفتحوھا-فأما العقارات كاألراضي والدور، والمزارع، وغیرھا، . یسمى بالمنقول

وھو المنقوالت من الذھب، والفضة، : وأما النوع الثاني. ِي ذلك، وكذلك عن الخلفاء الراشدین من بعدهوكان لھ ھدي علیھ الصالة والسالم ف
َوالسالح، والكراع، والدواب ونحوھا مما ُیغنم، فشرع المصنف رحمھ هللا في بیانھ ْ.  

 
 أقسام التنفیل

 
َفُیعطى اإلمام أو القائد أو من لھ النظر في مصلحة الغنائم، والمنھج  ً قسم منھا یكون سلبا، -: المعتبر في تقسیمھا أنھا تكون على أحوالُ َ َ

ًوُیستحق لمن قتل قتیال ومعھ بینة على ذلك ً وقسم منھا یكون رضخا وعطاء، ویعطیھ القائد على حسب المصلحة التي یقصدھا من وراء -. َ ً
َذا وكذا فأعطیھ كذا وكذا من فتح الباب، ومن كسر كذا أو من َمن فعل ك:  وقسم منھا یستحق بالشرط، كأن یشترط القائد ویقول- . العطاء َ َ

وبطبیعة الحال أنھ إذا غزا المجاھدون في سبیل هللا، فاألحوال . أحدث الثغرة الفالنیة، فإن لھ كذا وكذا، فھذا یسمى االستحقاق بالشرط
الكاملة، فحینئذ یواجھ المسلمون األعداء بیٍد واحدة، وتكون فتارة یغزو الجیش بكاملھ، ویدخل بالد العدو، أو یواجھ العدو بقوتھ : تختلف

َالغنیمة ال نفل فیھا للسرایا، أي َ ًلیست ھناك سرایا تبعث، وإنما یقابل الجیُش األعداء مرة واحدة: َ ً َ ًوتارة یبعث اإلمام بعوثا ویرسل سرایا، أو . ُ ُ
 .ھدیھ علیھ الصالة والسالم أنھ یبعث السرایا للجھاد في سبیل هللا عز وجلیرسل العیون ألخذ األخبار، ثم یرسل بعدھا السرایا، وكان من 

 
 كیفیة تنفیل السرایا

 
ما یكون قبل القتال، والجھاد، وقبل إتیان العدو، وھذا النوع من السرایا یمھد الطریق للجیش، : أي: السریة القبلیة: والسرایا تنقسم إلى قسمین

َفما كان من السرایا قْبُل . وھي التي تكون بعد خروج الجیش، وانتھاء المعركة: السریة البعدیة. مرھمویستطلع حال األعداء، ویستكشف أ ِ
فھذا بالؤه أعظم، والضرر الذي یتعرض لھ والخطر أشد؛ ألنھ یذھب في قوة العدو، فحینئذ قد یواجھ جیش العدو، ولذلك یكون حظھ من 

َالنفل أكثر من حظ الذي ُیبعث بعد خروج  َ ِأما السریة البْعدیة فھي التي یبعثھا اإلمام لالطمئنان من أن العدو قد كسرت . المسلمین أو رجوعھمَّ ُ َ
شوكتھ، وأنھ لیس لھ ظھیر، وأنھ قد انقطع أمُره بانتھاء القتال؛ ألنھ ال یأمن في بعض األحیان أن یكون ھناك كمین، یفاجئ المسلمین من 

ق بین ال. حیث ال یشعرون ًّسریة القْبلیة والسریة البْعدیة، وقد فعل رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم كال من األمرین، فكان یبعث ُفلذلك فرِّ َ َ
َالسرایا القْبلیة ویبعث السرایا البْعدیة، ولذلك ثبت عنھ علیھ الصالة والسالم في حدیث حبیب بن مسلمة  فیعطي ) ِّأنھ كان ینفل الربع والثلث: (َ

إعطاء الثلث والربع یرجع إلى نظر اإلمام واجتھاده : َ للسریة القْبلیة، لعظیم بالئھا كما ذكرنا، والعلماء رحمھم هللا یقولونربع الغنیمة أو ثلثھا
ً فعلت فعال تمكن بھ المسلمون من كسر العدو ربما زادھم، حتى أوصلھم - بفضل هللا عز وجل ثم بھذه السریة- وعلى حسب بالء السریة، فإذا 

وقد جاء في حدیث حبیب بن مسلمة . إذا كانت مھمة السریة یسیرة، فلھ أن یعطیھم الربع، وھذا أمر یرجع إلى اجتھاد اإلمامإلى الثلث، و
َّأن النبي صلى هللا علیھ وسلم نفل الثلث والخمس، فكان إذا : (رضي هللا عنھ و معاذ بن جبل رضي هللا عنھ عند أحمد و أبي داود في السنن

َّ وإذا أرسل بْعد نفلھا الخمس-قبل القتال: یعني- َُّل نفلھا الثلث َأرسل السریة قْب ُ  راجع إلى نظر اإلمام ومعرفتھ بعظیم -كما ذكرنا-وھذا كلھ ) َ
 .بالء ھذه السرایا

 
 تنفیل القاتل سلب قتیلھ

 
َالنفل في اللغة) ِّأن ینفل: (وقولھ شيء زائد، ومنھ سمیت نافلة الصلوات؛ : لة، أيھذا ناف: الزیادة، فإذا زاد الشيء على األصل فإنھ یقال: َّ

: أي-َّھل علي غیرھا : (ألنھا زائدة على الفریضة التي أوجب هللا، ففي الصحیح عن النبي صلى هللا علیھ وسلم أنھ قال لما سألھ األعرابي
َّإال أن تطوع. ال:  قال- غیر الخمس ًووھْبنا لُھ إْسحاق ویْعقوب نافلة : حانھ وتعالىتتنفل، ولذلك یسمى الحفید بالنافلة، كما قال سب: أي) َّ َ َِ َ ََ َ َ َ َ َ َُ َ ِ
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ِفالنافلة تقال لولد الولد؛ واألصل أن الولَد لإلنسان، وأما ولد ولده فزیادة] 72:األنبیاء[ َ َ ََ َ َفالنفل ھو. َُ زیادة على حظ اإلنسان في الغنیمة، فإذا : َّ
للراجل سھم، وللفارس ثالثة أسھم، واألصل في :  الغنیمة، وھذا القسم قد بینتھ السنةغزا المجاھدون في سبیل هللا عز وجل، فلھم سھم من

وھذا النوع األول مما . إذا انتھت المعركة واستقر األمر، یقوم اإلمام بأخذ األسالب، وإعطائھا ألصحابھا: الغنائم أن اإلمام یفعل بھا ما یلي
َیؤخذ من الغنیمة، وھو وأول ما ُیفعل فیھا، أ َأن یعطي سلب المقتول لقاتلھ، ومسألة سلب المقتول صورتھا أو حقیقتھا: يْ ََ َأن كل من قتل : َ

َرجال بعینھ فإنھ یستحق سلبھ، والسلب ََّ َ  وكذلك ثیابھ ودابتھ، وكل ما علیھ، فھذا الشيء -سالحھ الشخصي- ھو ما ھو علیھ من سالح : ً
َمن قتل قتیال فلھ سلُبھ: (ة والسالم كما في الصحیحینیستحقھ، ولھ أخذه، واألصل في ذلك قولھ علیھ الصال َ  -رحمھم هللا- ؛ لكن بعض العلماء )ًَ

َسلب المقتول ُیستحق إذا أعطاه اإلمام؛ ألن النبي صلى هللا علیھ وسلم قال قبل الغزوة: یقولون َ َمن قتل قتیال فلھ سلُبھ: (َ َ فإن لم یقل ذلك فإنھ ) ًَ
َّتحق السلب مطلقا؛ لكن ُیفرق بین الجیش الذي لھ عطاء ُیس: ال یستحقھ، وبعضھم یقول ََّ ًَ  والجیش الذي ال عطاء -َّوھو الذي ُیسمى بالراتب-َ
َال سلب لھ، ولیس لھ شيء ال من السلب وال من الغنیمة؛ ألن عطاءه یرجع لإلمام، وأما الجیش الذي ال : قالوا لھ، فالجیش الذي لھ عطاء َ

ًفإذا قتل قتیال ولھ . ھؤالء ھم الذین فیھم الخالف بین العلماء رحمھم هللا، وللعلماء فیھم الوجھان اللذان ذكرناھماعطاء لھ، وھم المتطوعون، ف
َبینة، فإن من حقھ أن یأخذ سلبھ؛ ألن النبي صلى هللا علیھ وسلم نفل السلب: علیھ عالمة أي ََّّ. 

 
 إخراج كلفة النقل من الغنیمة

 
َفیكون لنوع خاص فبعد أن ینتھي اإلمام من إعطاء السلب للقاتل، یقوم بعد ذلك بسحب أموال الغنائم من أرض : َفلَّأما النوع الثاني من الن َّ

َّالمعركة، فیأمر الحمالین ونحوھم أن یقوموا بجمع الغنائم وحیازتھا وحفظھا ورعایتھا، فإذا قام بذلك یقوم قبل قسمتھا وقبل الرضخ منھا 
ُأنھا ال تقسم الغنائم حتى یؤخذ منھا كلفة حیازتھا: ھذه الحیازة، وھذا نص علیھ العلماء وذكروهبإعطاء أجرة أو تكالیف  َ ُ. 

 
 تنفیل أھل البالء في القتال

 
ن الذی: فالنوع األول. بعد حیازة الغنیمة یقوم اإلمام بالنظر فیمن لھ بالء أثناء المعركة، وھم األقوام الذي أبلوا إما بالشرط، وإما بدون شرط

َّكما مثل العلماء في القدیم-كأن یقول اإلمام : أبلوا بشرط َمن نقب : َّ فیما لو أن العدو تحصن من وراء كثبان رمل، أو من وراء سور فقال-َ َ َ
ًھذا السور أو فجر ھذا السور فلھ كذا وكذا، فھذا یسمى العطاء المستحق بالشرط، فحینئذ یعطي من وعده عطاء معینا ذلك العطاء ً َ َّ  الذي َ

ًوعده، سواء تعین ذلك العطاء أو كان العطاء مبھما بالنسبة، كأن یقول إعطاء النبي صلى هللا علیھ : ِإلخ، ومن ھذا... لك الربع، لك الثمن، : ً
ھو فإذا أبلى إنسان معین فمن حق القائد أو الولي أن یخصھ بعطاء معین، وھذا . وسلم سواري كسرى لـأبي معبد رضي هللا عنھ وأرضاه

َالنوع الثالث من النفل َسلب المقتول وھو: ً أوال- : فأصبح عندنا ثالثة أشیاء. َّ ًمن كان مستحقا بالشرط، وھو الذي اشترط لھ : ً ثانیا- . لقاتلھ َ َ
ًمن لھ بالء أثناء المعركة، كإنسان أثناء المعركة فعل فعال دمر بھ العدو، أو كسر ب:  والثالث- . ًاإلمام فعال فقام بھ َ ھ شوكتھ، أو فتح بھ ثغرة ََ

ِكانت سببا في نصر المسلمین، فھذا ُیْعظم لھ الجزاء ویخصھ بعطیة معینة ً. 
 

 األدلة على تقسیم األنفال وكیفیة توزیعھا
 

َمن قتل قتیال فلھ سلُبھ: (قولھ علیھ الصالة والسالم: فالنوع األول األصل فیھ: وھذه الثالثة لھا أصول َ وھو االستحقاق -  وأما النوع الثاني). ًَ
َ فإنھ في یوم ذي قرد -وكان من أرمى الصحابة-حدیث سلمة بن األكوع رضي هللا عنھ وأرضاه :  فاألصل فیھ-لعظیم البالء كما ثبت في -َ
ً أبلى بالء عظیما، فنفلھ النبي صلى هللا علیھ وسلم، وكذلك أیضا في خالفة أبي بكر الصدیق رضي هللا عنھ أبلى ب- الصحیحین ًَّ ًالء حسنا في ً ً

ًجھاده، فنفلھ أبو بكر رضي هللا عنھ أمة من اإلماء، وأعطاه إیاھا لعظیم بالئھ، فھذا ُیستحق بدون شرط النوع الرابع مما . فھذه ثالثة أنواع. َّ
ئم بالصورة التي سیذكرھا بعد ھذا یقوم بقسم الغنا. كلفة وأجرة حمل الغنیمة، وھذا ذكرناه في األول: یؤخذ من الغنیمة أو یقوم اإلمام بأخذه

تقسم في أرض :  بعض العلماء یقول-: مكان قسمة الغنائم للعلماء فیھا قوالن وأما). للراجل سھم، وللفارس ثالثة أسھم: (المصنف رحمھ هللا
 في دار الحرب، والسبب  وال تقسم-بعد أخذھا: أي-إنما تقسم بعد الحیازة :  وقال بعض العلماء-. المعركة، وال بأس أن تقسم في أرض العدو

َفي ھذا ھو خشیة أن یھجم األعداء على المسلمین، وكأنھم یرون أنھا ال تستحق وال تملك إال بعد رجوعھم إلى دیار المسلمین ُ والصحیح . َُ
 دالة على أنھ یجوز لإلمام أن یقسم الغنیمة في أرض المعركة، وال بأس أن یقسمھا حتى في أرض العدو؛ ألن النصوص: مذھب الجمھور

كان الحكم بالنسبة ) ِّولھ أن ینفل في بدایتھ الربع بعد الخمس، وفي الرجعة الثلث بعده: (قول. ذلك، كما ثبت من ھدیة صلى هللا علیھ وسلم
ًألھل الكتاب ومن قبلنا أنھم ال یأخذون الغنیمة، وإنما كانوا یجمعون غنائم الحرب، ثم یرسل هللا علیھا نارا من السماء، فإ ن كانت مقبولة َ

ُُحرقت، وإن كانت غیر مقبولة ال تحرق، وقد ثبت ذلك عن النبي صلى هللا غزا نبي من أنبیاء : (علیھ وسلم في الحدیث الصحیح أنھ قال ِ
أحدھم بیده، فلیبایعني من كل قبیلة رجل، فبایعھ من كل قبیلة رجل، فلصقت ید : ثم جمعوا الغنیمة فأتت النار ولم تحرقھا فقال: وفیھ... هللا

، فصارت سنة في إحراق )فیكم الغلول، لیبایعني من كل بطن منكم رجل، فلصقت یده بید رجلین منھما، فأمر بھما فأحرق رحلھما: فقال
والثابت في الصحیحین عن النبي صلى هللا علیھ وسلم أن هللا خص . إن الغلول لما وقع، كان من العقوبة لھم حرق الغنیمة: الرحل، وقالوا

، وھذا من رحمة هللا بھذه األمة، ومن تیسیره لھا، ومن )وأحلت لي الغنائم ولم تحل ألحد قبلي: (ھذه األمة بالغنائم، فقال صلى هللا علیھ وسلم
، فالغنائم كانت ال تقسم، وإنما كانت تحرق. وضع اآلصار عنھم: عظیم فضلھ وإحسانھ إلیھا، فإن هللا سبحانھ اختصھا بالخصائص التي منھا

  .كما كان في بني إسرائیل وغیرھم من أھل الكتاب ممن مضوا
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 لزوم طاعة ولي األمر
 

یلزمھم أن یطیعوا إمامھم، والسمع والطاعة لوالة األمور أصل وقاعدة من قواعد : أي] ویلزم الجیش طاعتھ والصبر معھ: [قال رحمھ هللا
سلمین وإمامھم، وأال یشذ عنھم، ولذلك ثبت في الحدیث الصحیح أن النبي صلى أھل السنة والجماعة، فال بد للمسلم أن یكون مع جماعة الم
ٌعلیكم بالسمع والطاعة، وإن تأمر علیكم عبد حبشي: (هللا علیھ وسلم لما وعظ الصحابة وذكرھم با عز وجل قال فأمرھم وألزمھم بالسمع ) َّ

ْأیھا الذین آمنوا أطیُعوا هللا وأطیُعوا الرُسول وأْولي األْمر منكم َیا : والطاعة؛ ألن هللا أوجب ذلك على عباده المؤمنین، فقال ُ ْ ُِ ِ َّ ِ ِ ِ ُِّ َ ُ َ َ َ َ َ ََ َ ََ َّ یقول ] 59:النساء[َّ
إن هللا ناداھم باسم اإلیمان؛ ألن الذي یطیع هللا ورسولھ إنما ھم المؤمنون، والذین یستجیبون ألمر هللا ورسولھ إنما ھم المؤمنون : العلماء

ُیا أیھا الذین آمنوا: وفقون، فقالالسعداء الم َ َ َ َِ َُّّ ْأطیُعوا هللا وأطیُعوا الرُسول وأْولي األْمر منكم  َ ُ ْ ِ ِ َّ ِ ِِ َ ُ َ َ ََ ََ فقرن سبحانھ وتعالى طاعتھ بطاعة ] 59:النساء[َّ
وقال علیھ . ة والسالمرسولھ صلى هللا علیھ وسلم، وجعل طاعة والة األمر تابعة لطاعة هللا سبحانھ وتعالى وطاعة رسولھ علیھ الصال

من أطاعني فقد أطاع هللا، ومن عصاني فقد عصى هللا، ومن أطاع أمیري فقد أطاعني، ومن عصى : (الصالة والسالم في الحدیث الصحیح
أن مصالح المسلمین : والسبب في ذلك). من أطاع األمیر فقد أطاعني، ومن عصى األمیر فقد عصاني: -وفي روایة-أمیري فقد عصاني 

فتقر لمن یقوم بالنظر فیھا، وھذا ھو الذي جعل الحكمة في الشرع أن یكون لھم من ینظر في مصالحھم، فیرعى تلك المصالح، ویدرأ عنھم ت
ٍالمفاسد، فإذا اجتمعت الكلمة علیھ، فإنھ یجب على المسلم أن یسمع ویطیع لولي أمره، في غزو أو غیر غزو؛ ألن هللا أوجب علیھ ذلك، 

فیما وأمر هللا بھ أمر بھ رسولھ صلى هللا علیھ وسلم، ولذلك ال سمع وال طاعة :  وإنما تكون السمع والطاعة في المعروف أيوفرضھ علیھ،
ٌإذا أمر عبد بمعصیة هللا عز وجل ِ فنبھ المصنف رحمھ هللا على لزوم طاعة أمیر الجیش، فإنھ ال یستقیم أمر الجھاد في سبیل هللا إال . ُ

ح الجند یتفرقون عنھ، وكل لھ رأیھ، وكل لھ قولھ، فإن أمرھم إلى ضیاع وإلى خذالن، ولذلك نص العلماء رحمھم هللا على بطاعتھ، فإذا أصب
ًأن السنة قضت بلزوم الجماعة خوفا من المفاسد والشرور، فقد یرى بعض الناس رأیا یختلف بھ مع جماعتھ، فإذا خالفھم وانفرد برأیھ،  ً

 یشتت األمر، ویفرق الجماعة؛ لكنھ إذا دخل في جماعة المسلمین وسمع وأطاع، فإن هللا یثیبھ على رأیھ إن كان وأصر علیھ، فإنھ مظنة أن
ًصوابا، وإن كان خطأ دفع عن المسلمین شر رأیھ، وإال جمع بین السوأتین َّولذلك عظم النبي صلى هللا . الخروج عن الجماعة، وفساد الرأي: ً

ولذلك . ًة، وأخبر أن صالح األمة في السمع والطاعة؛ خوفا مما یترتب على الخروج والفرقة من البالء العظیمعلیھ وسلم أمر السمع والطاع
ما أقاموا فیكم . ال: (وذلك عندما أخبرھم النبي صلى هللا علیھ وسلم بفساد األئمة، قال علیھ الصالة والسالم) أفال نناجزھم: (لما قال الصحابة

فھذا نص صحیح صریح من رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم بعدم الخروج عن األئمة، حتى ولو كان ) فیكم الصالةما أقاموا . الصالة، ال
ًاإلنسان في سفر مع رفقة وفیھم أمیر، فال یخرج إذ من السنة أن كل ثالثة في سفر ینصبون أمیرا علیھم، وھذا یدل على حرص اإلسالم 

. حدة، وما دخلت الشرور على األمة إال بتفرق الكلمة ووجود الحزبیات وتفرق اآلراء والجماعاتعلى الكلمة الواحدة، وعلى الجماعة الوا
َوكلما فتح باب النقد فتحت أبواب األھواء على الناس، وذھبت مكانة أئمتھم، ومكانة علمائھم، ومكانة ذوي الرأي والوجاھة فیھم، فإذا وجدت  ِ ُِ ُ

َلم، ومن لھ األمر، وجدتھم على خیر، وعلى استقامة وبر؛ ولكن إذا دخلت الدواخل، تشتت الشمُل الناس على كلمة واحدة یحترمون أھل الع َّ َ َ
ًوعظمت الفتنة، حتى یصبح اإلنسان حائرا ال یدري ما الذي یفعل أنھم إذا خرجوا للجھاد في سبیل هللا في جماعتھم فال یجوز أن : فالمقصود. ُ

ِن ھذا ُیذھب ھیبتھ، ویذھب قوة المسلمین على عدوھمیخرجوا عن القائد، أو یعصوا أمره؛ أل وتنبیھھ رحمھ هللا على لزوم الطاعة یعتبرونھ . ْ
من آداب الجھاد في سبیل هللا، وھذا من األدب الواجب، فقد أمر رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم بالسمع والطاعة لألمیر وإن جلد الظھر، 

أو كما قال علیھ الصالة والسالم، وقد ورد عن الصحابة أنھم ) أطع وإن جلد ظھرك وأخذ مالكاسمع و(ولذلك قال علیھ الصالة والسالم 
فبین الصحابة رضوان هللا علیھم أن ) بایعنا رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم على السمع والطاعة، في المنشط والمكره، وأثرة علینا: (قالوا

على ما یحبون وما یكرھون، ولذلك أثنى رسول هللا صلى هللا علیھ : لمنشط والمكره، أيبیعة رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم كانت على ا
وھذا الحدیث ) في الساقة ففي الساقة: في المقدمة ففي المقدمة، وإن قیل: طوبى لعبد آخٍذ بعنان فرسھ، إن قیل: (وسلم على من ھذا حالھ، فقال
ثناء من رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم بلزومھ للسمع والطاعة، فقال علیھ الصالة أن ھذا الرجل استحق ال: فیھ حكمة عظیمة، توضیحھا

ٍطوبى لعبد آخذ◌ بعنان فرسھ(شجرة في الجنة لو سار الراكب تحتھا مائة سنة ما قطعھا، : ھي الجنة، وقیل: قیل) طوبى: (والسالم ھذا في ) ِ
كن في المقدمة، فإنھا : تقدم، وقال لھ: ة الخوف، ومظنة الھالك، فلو قال لھ اإلماممظن: المقدمة) في المقدمة: إن قیل(الجھاد في سبیل هللا، 

في الساقة، یتألم؛ ألنھ یرید : ًفقد یكون شجاعا، فلو قیل لھ) في الساقة ففي الساقة: وإن قیل(أماكن القتل، وأماكن الھالك، فیتقدم وال یتأخر، 
أن یضعني في األمام، أو یجلس مع أصحابھ لكي  أو كان ینبغي.. أو ال تعلم.. أنت ال تفقھ: قولالشھادة، ویرید أن ینكي بالعدو، ومع ذلك ال ی

ُیخذل في رأي القائد، ویكون بذلك نزع الثقة من قلوبھم، وأفسد ما في نفوسھم، وحینئذ یتشتت شملھم، وتذھب قوتھم فالمقصود أنھ ال بد من . ِّ
 ...... .ھا من صالح أمور الناس في دینھم ودنیاھمالسمع والطاعة إذا كانت بالمعروف، لما فی

 
 لزوم الصبر مع القائد والصبر علیھ

 
ألن الجھاد في سبیل هللا یقع فیھ امتحان وابتالء للناس، ولذلك وقع ) والصبر معھ. (طاعة القائد والوالي وولي أمره) ویلزم الجیش طاعتھ(

ً، فإن الصحابة یوم حنین ابتلوا ابتالء عظیما، ومن ذلك ما ابتلي بھ األنصار رضي ألصحاب رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم من ذلك شيء ً
هللا عنھم وأرضاھم، فإن من تأمل غزوة حنین، وجد كیف أن هللا ابتلى أنصار رسولھ صلى هللا علیھ وسلم بالصبر على حكم الشرع، فعندما 

 أبا سفیان مائة من اإلبل، وأعطى عیینة بن حصن الفزاري مائة، وأعطى انتھت غزوة حنین قسم علیھ الصالة والسالم الغنائم، فأعطى
نحن الذین قاتلنا، ونحن الذین أبلینا، ثم یذھب : أي) أیعطیھم وسیوفنا تقطر من دمائھم: (األقرع بن حابس مائة كذلك، فقال بعض األنصار

ً ، فكأنھم وجدوا في أنفسھم شیئا، فانتشرت األخبار حتى بلغت فـأبو سفیان حدیث عھد باإلسالم، وكذلك األقرع بن حابس! ویعطي ھؤالء؟
نسأل هللا ). إن ھذه لقسمة ما أرید بھا وجھ هللا: ( وھو رأس الخوارج أن قال-والعیاذ با-رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم، بل بلغ ببعضھم 
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فلما قال ھذه الكلمة، وبلغت رسول هللا صلى هللا ! یھ وسلم، وحاشاهإن ھذه القسمة حابى فیھا رسول هللا صلى هللا عل: أي! السالمة والعافیة
، فلما كثر كالمھم نادى رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم سعد بن عبادة )رحم هللا أخي موسى، لقد أوذي بأكثر من ھذا فصبر: (علیھ وسلم قال

یا : ، فقال-ار، وكانوا ال یكذبون رسول هللا صلى هللا علیھ وسلمعن األنص: أي-ما مقالة بلغتني عنكم؟ : (رضي هللا عنھ وأرضاه، وقال لھ
- یعطیھم وسیوفنا تقطر من دمائھم :  فقالوا- الشباب أحداث السن: أي- ًأما أھل الحلم والعلم منا فلم یقولوا إال خیرا، وأما سفھاؤنا ! رسول هللا

ھنا االبتالء، إذا كان قومك قالوا ھذا -أین أنت یا سعد ؟ : ھ الصالة والسالم، فقال علی- نحن الذین أبلینا وكان ینبغي أن یكون العطاء لنا: أي
ضدك، أو لست : وھذا من كمال األدب، فلم یقل) المرء مع قومھ:  فقال-القول، فأین أنت؟ فما كان لیكذب رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم

ًیكون قائال بھا، أو لیس بقائل؛ لكن السیاق دال على أنھ یجد في نفسھ، فما ، وجاء بقاعدة عامة، یحتمل أن )المرء مع قومھ: (معك، وإنما قال
فانظر إلى رسول األمة صلى هللا علیھ وسلم . إلى آخرھا... كان من رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم إال أن جمعھم في القصة المشھورة 

َّ، لیھلك من ھلك عن بینة، ویحیا من حي عنففي الجھاد تقع أشیاء من االبتالءات والتمحیص! وصحابتھ كیف ابتلوا َ َ َبینة، ویظھر من أراد  َ
َمنكم مْن ُیرید الدنیا ومنكم مْن ُیرید اآلخرة : َهللا والدار اآلخرة، ویظھر من یرید الدنیا، یقول هللا تعالى َُّ َ َ َ َِ ِ ُِ ُِ ِْ ُْ ْ ْ ُ ، وهللا سبحانھ ]152:آل عمران[ْ

َلمجاھد في سبیل هللا عز وجل ینبغي علیھ أن یصبر على من واله هللا أمره، وإذا صبر عظم أجره، وتعالى یبتلي في مثل ھذه المواقف، فا
اصبروا وإني : فما تأمرنا؟ قال! یا رسول هللا: إنكم ستجدون بعدي أثرة، قالوا: (وحسن بالؤه، ولذلك قال صلى هللا علیھ وسلم لألنصار

وكان ینبغي أن یقوم بھ .. كان ینبغي أن یأمر غیري: َّيء، فحملك أن تقوم بھ، فال تقلألن اإلمام ربما اجتھد في ش) فرطكم على الحوض
لماذا أعطى غیري ومنعني؟ إنما علیك أن تصبر؛ ألنك ترید هللا، وهللا ال یضیع أجر من أحسن : أو یعطي غیرك ویمنعك، فال تقل. غیري

وتتحمل؛ ألن ھذا من كمال   االبتالء، وقد یأمر األمیر بأمر ثقیل، فتصبرفي حال: أي) الصبر معھ(ومراده بـ. ًعمال، فال بد من الصبر
ًاإلیمان، وھذا من قوة إیمان اإلنسان، أنھ یصبر على أمیره، ویسمع لھ ویطیع، وإذا طلب منھ أمرا قام بھ على أتم الوجوه وأكملھا، ولذلك 

فالبد من الصبر مع األمیر على الجھاد في سبیل هللا عز ).  الحق الذي لكمتؤدون الحق الذي علیكم، وتسألون هللا: (قال صلى هللا علیھ وسلم
قال ). ُّیصلون لكم، فإن أصابوا فلكم ولھم، وإن أخطئوا فلكم وعلیھم: (وجل، وما یكون منھ من النظر واالجتھاد، قال صلى هللا علیھ وسلم

: ُاغز، غزا، وإذا قال لھ: د من السمع والطاعة لولي األمر ولألمیر، فإذا قال لھبإذن األمیر، فال ب: أي] وال یجوز الغزو إال بإذنھ: [رحمھ هللا
أن الغزو ال یكون لكل من ھب ودب، بل ینبغي أن یكون : ال تخرج، یسمع ویطیع، فال یخرج بدون إذنھ، وھذا أصل عند العلماء رحمھم هللا

َ یخافون كلبھٌإال أن یفجأھم عدو: [قال رحمھ هللا. تحت رایة اإلمام وبإذنھ َ ٌإخراج لبعض ما یتناولھ اللفظ، فلما : أداة استثناء، واالستثناء) إال] (َ
َّبین رحمھ هللا أن السمع والطاعة الزمان شرع في بیان األحوال المستثناة، التي یجوز لإلنسان أن یجاھد فیھا وال ینتظر اإلذن، وھذه 

َ كلبھ، فلو أن العدو ھجم بغتة، فال ینتظر حتى یأمره اإلمام بالجھاد؛ وإنما یجاھدھم ویقاتلھم ُّأن یفجأ عدو یخافون: األحوال ذكر العلماء منھا َ َ
مباشرة، وھذه األحوال المستثناة سبق الكالم علیھا، وھي إحدى الحاالت الثالث التي یصیر فیھا الجھاد فرض عین، فیقاتل الرجُل وتقاتل 

َیخافون كلبھ (.ُالمرأة ویقاتل الصغیُر، ویقاتل الكبیُر َ َالكلب بالفتح) َ َیخافون كلبھ(ومراده بـ. ھو الشر والضر: َ َّشره وضره، بمعنى: أي) َ أن : َّ
ًیكون قویا ویغلب على ظنھم أنھم إذا لم یقاتلوه اآلن، فإنھ سیحصل بالء وأن العدو سیفتك بھم، فحینئذ یجوز لھم أن یقاتلوه مباشرة وال 

  .ینتظروا اإلذن من اإلمام
 

 األسئلة
...... 

ِفي سبیل هللا: (معنى قولھ تعالى َّ ِ ِ َ ِ( 
 

ِفي سبیل هللا: (إذا مر قولھ تعالى: السؤال َّ ِ ِ َ ، والصالة والسالم على رسول هللا، وعلى : ، فھل المقصود بھ الجھاد؟ الجواب)ِ باسم هللا، والحمد 
ِفي سبیل هللا(فـ: أما بعد. َآلھ وصحبھ ومن وااله َّ ِ ِ َ  إما أن یراد بھ المعنى الخاص، وھو -: لق في الكتاب والسنة، فیراد بھ أحد معنیینإذا أط) ِ

أنفق مالك في سبیل :  وإما أن یراد بھ عموم الخیر والطاعة والبر، فتقول لإلنسان-. الجھاد في سبیل هللا عز وجل، وھذا ھو الشائع واألكثر
طریق هللا، فالذي ینفق مالھ في تفریج كربات المسلمین وستر عورات المعسرین : في طاعتھ ومرضاتھ؛ ألن السبیل المراد بھ: هللا، أي

ھذا أنفق مالھ : َّوالمحتاجین، فإن ھذا السبیل الذي طرقھ في إنفاق مالھ ھو سبیل هللا؛ ألن هللا یحبھ، ودعا إلیھ، وھدى إلیھ، ورغب فیھ، فتقول
! یا عبد هللا: َمن أنفق زوجین في سبیل هللا، نودي یوم القیامة: (الم كما في الصحیحینعلیھ الصالة والس قولھ: في سبیل هللا، ومن أمثلة ذلك

واألكثر واألشھر أن ُیطلق سبیل هللا ویراد بھ الجھاد في . إلى آخر الحدیث..) ھذا خیر، فمن كان من باب الصالة نودي من باب الصالة 
ًأن هللا سبحانھ وتعالى سمى الجھاد سبیال لھ، لما فیھ من عظیم : من فوائد الجھاد: سبیل هللا عز وجل، حتى أن العلماء رحمھم هللا یقولون َّ َ

َوأن ھذا صراطي ُمْستقیما فاتبُعوهُ وال : المكُرمات، وجزیل الفضائل والحسنات، فجعلھ بھذه المثابة، ولذلك وصف القرآن بأنھ طریقھ فقال َ َ َِ َّ َ ًَ ِ ِ ِ ََّ َ
َّتتبُعوا السُبل فتفر َُّ َ َ ََ ِ ِق بكم عْن سبیلھ َّ ِ ِ َِ َ ْ ُ َ، قال جمع من السلف من الصحابة ومن بعَدھم]153:األنعام[َ ِ ِ ًوأن ھذا صراطي ُمْستقیما : إن قولھ تعالى: ٌ ِ ِ ِ ََّ َ َ ََ َ

ًالقرآن، ووصف القرآن بأنھ ھو صراطھ، وأنھ ھو الصراط المستقیم، تعظیما للقرآن، ووصف الجھاد بكونھ سبیال: یعني] 153:األنعام[ ً  
الجھاد في سبیل هللا، وھذا : فالمراد بھ) سبیل هللا(إذا أطلق : ومن ھنا. عز وجل؛ ألنھ الطریق الذي ینتھي بصاحبھ إلى هللا سبحانھ وتعالى

َإنما الصَدقات للفقراء والمساكین والعاملین ع: ھو السبب الذي اختلف من أجلھ العلماء في قولھ تعالى َ َ َ َ َ َ ِ َ َِ ِ ِ ِ َّْ ْ ِْ َِ ُ َُ قاب َّ ِلْیھا والُمؤلفة قلوُبُھم وفي الرِّ ِ َِ ََ َ َ َْ ُ ُْ َّ َ
ِوالغارمین وفي سبیل هللا واْبن السبیل  ِِ ِ َِّ ِ ِ َِ َ َ َ َِ َّ ِ َ ِوفي سبیل هللا: (فإن قولھ] 60:التوبة[ْ َّ ِ ِ َ جماھیر العلماء ومنھم األئمة األربعة وعلى أن المراد بھذا ) َِ

: إن المراد بقولھ: وقال طائفة من العلماء. أن الزكاة تصرف في الجھاد في سبیل هللا: ، أيالصنف السابع إنما ھم المجاھدون في سبیل هللا
ِوفي سبیل هللا( َّ ِ ِ َ أن العرب ال تعطف العام على الخاص، ویلیھ بعد ذلك الخاص، : الوجھ األول: أوجھ الخیر والبر، وھذا ضعیف من وجھین): َِ

ُتنزُل المالئكة : ًتأتي بالعام أوال ثم تخصص، لمزیة في ھذا الخاص، كقولھ تعالى:  العام، أيوإنما تعطف العام على الخاص أو الخاص على َْ َ َِ َ َّ
ُّوالروُح  ً یعتبر خاصا، فحینئذ ذكره على الخصوصیة تفضیال لھ وتشریفا-وھو جبریل-، فإن الروح ]4:القدر[َ ًوإما أن تذكر الخاص أوال، . ًً
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اعزم خالك وعمك وسائر القرابة، فلما ذكرت : ئذ یكون ذكرك لمحمد من باب التفضیل لھ، أو تقول البنكلیأتني محمد والناس، فحین: فتقول
ًالخال والعم بینت أن لھما مزیة وفضال، أو تقول اعزم الناس وخالك وعمك، كأنك تؤكد علیھ أن الخال والعم لھ حق آكد من الناس، فالعرب : ً

في : (ً أو تقدم الخاص وتعطف العام علیھ؛ ولكن ال تدخل عاما بین خاصین، فلو كان المراد بقولھإما أن تقدم العام وتعطف الخاص علیھ،
: إلى آخره، فیعطف الخاص على العام، وإما أن یقول...) إنما الصدقات في سبیل هللا للفقراء والمساكین : (، العموم لقال هللا تعالى)سبیل هللا

، ھذا ھو المعروف من سیاق القرآن ومن لغة العرب؛ لكن أن )وابن السبیل وفي سبیل هللا: ...  إلى قولھ...إنما الصدقات للفقراء والمساكین 
تدخل العام بین خاصین، فھذا خالف األصل، وال فائدة من ھذا؛ ألنھ یكون فیھ شيء من اللغو الذي ینزه عنھ القرآن، ففیھ ركاكة في التعبیر، 

الوجھ . ال بد من ذكر الخاص قبل العام، أو العام قبل الخاص: ً وزید وعمرو، وھذا ال یستقیم، إذالیأتي محمد وعلي والناس: كأن تقول
ِوفي سبیل هللا : أنھ لو كان المراد بقولھ تعالى قولھ: الثاني َّ ِ ِ َ ، وما )إنما الصدقات في سبیل هللا: (العموم، لكان قال هللا عز وجل] 60:التوبة[َِ

تنفرد من سبل الخیر، حتى تتمیز الصدقة : إنما خصت ألنھا تنفرد من المعنى العام لسبیل هللا، أي: لثمانیة؟ قالواالفائدة أن یخص األصناف ا
ًالواجبة عن الصدقة النافلة، فالصدقة النافلة تكون في أوجھ البر والطاعة عموما؛ ولكن الصدقة الواجبة تكون ألقوام مخصوصین، ولذلك لم 

َملك مقرب وال لنبي مرسل، إنما قسمھا من فوق سبع سماوات سبحانھ وتعالىِیكل هللا قسمة الزكاة ل َیقص الحق وُھو خْیُر الفاصلین : َ َ َ َ َِ ِ َُّ َْ َّْ ُ
ِفي سبیل هللا(فالمقصود أن ]. 57:األنعام[ َّ ِ ِ َ  َمن: (ومنھ قولھ علیھ الصالة والسالم.  وإما عموم الخیر والطاعة والبر-.  إما الجھاد-: المراد بھ) ِ

أنھ : أي): ًیوما في سبیل هللا: (وقال بعض العلماء. في الجھاد: المراد بھ) ًیوما في سبیل هللا: (قال بعض العلماء). ًصام یوما في سبیل هللا
ًیصومھ في غیر فرض، تنفال وبرا، ولھذا یختلف العلماء في المسائل التي ذكرناھا؛ ألن معنى ِفي سبیل هللا: (ً َّ ِ ِ َ ن المعنیین، یتردد بین ھذی) ِ

  .وهللا تعالى أعلم. واألصل حملھ على الجھاد كما ذكرنا؛ ألن هللا شرف ھذه العبادة وفضلھا
 

 التعزیر بالمال
 

استدل : َّھل في أمر النبي صلى هللا علیھ وسلم بإحراق رحل من غل دلیل على جواز التعزیر بإتالف مال المعزر المذنب؟ الجواب: السؤال
یجوز أن توضع الغرامة والعقوبة المالیة من باب التعزیر، واستدلوا على ذلك بقولھ علیھ : لتعزیر بأخذ المال، وقالبھ من قال بجواز ا

ًلقد ھممت أن آمر بالصالة فتقام، ثم آمر رجال فیؤم الناس، ثم أخالف إلى أقوام ال یشھدون الصالة، فأحرق علیھم بیوتھم : (الصالة والسالم
ًكذلك أیضا استدلوا بما جاء عنھ علیھ الصالة والسالم فیمن منع الزكاة، قال . ت إتالف لھا، وھذا تعزیر بإتالف المالوتحریق البیو) بالنار

ِإنا آخذوھا وشطر مالھ: (علیھ الصالة والسالم َّوكذلك حرق علیھ الصالة والسالم على سبیل . فعزره بالمال، وذلك لتضییعھ الحق الواجب) َِ
ٌیق فیمن قبلنا وأقر، وشرع من قبلنا شرع لنا على سبیل التعزیرالتعزیر وذكر التحر َ ََ ًأصال في جواز التعزیر بإتالف  إن ھذا یعتبر: فقالوا. َ

  .وهللا تعالى أعلم. المال
 

 أنواع الرباط
 

ِذكر النوع األول من الرباط فما النوع الثاني؟ الجواب: السؤال :  ودون األكمل-. ًن أربعین یوماأن یكو:  األكمل- : ھناك نوعان من الرباط: ُ
 وإما أن یكون -.  إما أن یكون لحاجة، فانتھت الحاجة دون األربعین، فصاحبھ على فضل- : لكن الذي دون األربعین. أن یكون دون األربعین

 ورباط في -.  في الثغر فھناك رباط-: وأما تقسیم الرباط من حیث الضدین. من الشخص نفسھ، فإذا كان من الشخص نفسھ فإنھ یحرم األجر
والرباط الذي یكون . ھو الذي یكون على الحد بین المسلمین والكفار: فالرباط الذي یكون في الثغر. غیر الثغر، الذي ھو في داخل المدن

فاوت أجره على وكل ذلك یعتبر من الرباط في سبیل هللا، ویت. داخل المدن، أو على أسوار المدن كما كان في القدیم، یدخل في ھذا الفضل
ًحسب تفاوت البالء؛ ألن األكثر تعبا أعظم أجرا، لقولھ علیھ الصالة والسالم ِثواُبك على قدر نصُبك: (ً َِ َ َْ).  

 
 معرفة حال العدو في الجھاد والمصلحة في ذلك

 
لم سأل غلمان المشركین عن عددھم ھل معرفة أعداد العدو وعتاده یعتبر من اإلرجاف، فقد أشكل علي كون النبي صلى هللا علیھ وس: السؤال

أما بالنسبة لمعرفة حال العدو فھذا أمر یرجع إلى ولي األمر، ومن یلي قیادة الجیش في الجھاد في سبیل هللا عز وجل، : یوم بدر؟ الجواب
 أخبرھم بذلك، وأما إذا كان ْفإن كان من المصلحة أن ُیطلع الناس على ذلك لكي تقوى عزائمھم أن العدو ضعیف، وأنھ ال عداد لھ وال عدة،

ًعددھم كبیرا، أو أن لھم قوة وشكیمة، وأن إخبارھم بذلك سیضر بمصلحة الجھاد، فإنھ ال یخبرھم، ویمنع من نقل ھذه األخبار، تحقیقا  ً
  .وهللا تعالى أعلم. ًللمصلحة أو درءا للمفسدة

 
َوإن اْستنصُروكم في الدین فعل: (معنى قولھ تعالى َ َ ََ َِ ِ ِِّ ِ ْ َّْیكم النْصُرُ ُ ُ( 

 
َّوإن اْستنصُروكم في الدین فعلْیكم النْصُر : في قولھ تعالى: السؤال َُ ُْ َُ َ ََ َِ ِ ِِّ ُفعلْیكم: (ھل قولھ] 72:األنفال[ِ ُ َ َ : یدل على الوجوب العیني؟ الجواب) َ

َّفعلْیكم النْصُر( َُ ُ َ ْعلْیكم أنفسكم : یلزمك، ومنھ قولھ تعالى: علیك كذا، أي): َ ُْ ُ َُ ََ ْال یُضركم مْن ضل إذا اْھتَدْیتم َ ُْ َُ َ ِ َّ َُّ َ ، وفي قراءة بعض ]105:المائدة[َ
ْقْل تعالْوا أتُل ما حرم ربكم : العلماء یقف عند قولھ ُ ْ ُُّ ََّ َ َ ََ َ َ ْعلْیكم(إن : ویقولون] 151:األنعام[َ ُ َ . أنھ یلزمك: تدل على اإللزام، علیك كذا، بمعنى) َ
ِوإن اْس: وقولھ سبحانھ وتعالى ِ َّتنصُروكم في الدین فعلْیكم النْصُر َ َُ ُْ َُ ََ َِ ِّ یلزمكم النصر، وھذا في حال وجود حاجة إلى المسلمین، : أي] 72:األنفال[ِ

إذا توقف : ًوتكون النصرة واجبة على المسلمین عموما، ولیست عینیة، وإنما ذكر العلماء الواجب العیني في النصرة في حال االستنفار، أي
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لى نصرتك لھ، بحیث ال یحتمل التأخیر، فیلزمك أن تنصره دون أن تحتاج إلى إذن، وھناك أحوال مستثناة ذكرھا العلماء، وإال إنقاذ إنسان ع
فاألصل أن مواجھة األعداء إنما تكون راجعة إلى نظر اإلمام فیما یراه من المصلحة، إذ لو فتح ھذا الباب فإنھ ربما أقدم إنسان على عدو 

 فحمل العدو على جماعة المسلمین وأضروا بھم، ولذلك ینظر اإلمام إلى ما فیھ المصلحة، فإن كانت المصلحة لجماعة فأضر بفرد منھم،
ًالمسلمین أن یسكتوا عن العدو أمَدھم، فإنھ یسكتھم، حتى یرى الفرصة سانحة للقیام بأمر هللا وأداء الواجب الذي فرض هللا، فیقوم بذلك على  َ

  .وصلى هللا على محمد وعلى آلھ وصحبھ وسلم. ن الحمد  رب العالمینوآخر دعوانا أ. وجھھ
 

 [3[ كتاب الجھاد -شرح زاد المستقنع 
 

وقد جاء الشرع ببیان . الغنائم ثمرة من ثمار الجھاد في سبیل هللا عز وجل، وھي خصیصة من خصائص ھذه األمة، فإنھا لم تحل ألحد قبلھا
مھا، ومن ھم الذین یستحقونھا، وما ھي مصارفھا، وما ھي المخالفات التي ینبغي اجتنابھا فیھا، والعقوبات ھذه الغنائم من حیث كیفیة تقسی

 .المترتبة على ھذه المخالفات، وھكذا الحال في األموال التي تؤخذ من المشركین كالجزیة والعشر والفيء
 

 أحكام الغنیمة
 

فیقول : أما بعد. والصالة والسالم على أشرف األنبیاء والمرسلین، وعلى آلھ وصحبھ أجمعینبسم هللا الرحمن الرحیم الحمد  رب العالمین، 
 أنھم إذا تكلموا على مسائل -رحمھم هللا- من عادة العلماء ] ِوھي لمن شھد الوقعة من أھل القتال فُیخرج الخمس: [المصنف رحمھ هللا تعالى

ًجعل الغنیمة حقا  ما یتعلق بالغنیمة، فإن هللا سبحانھ وتعالى: سبیل هللا عز وجل، ومن ذلكالجھاد، بینوا األحكام المترتبة على الجھاد في 
للغازین في سبیلھ، وللغنیمة جملة من األحكام والمسائل، ولذلك یعتني العلماء بذكرھا في باب الجھاد، وبینا فیما تقدم من ھم الذین یستحقون 

ا الوقعة من المقاتلین الذین أبلوا، ویستوي في ھذه الغنیمة الشجاع والجبان، على حد سواء ثم بین الذین شھدو: أن یقسم لھم من الغنیمة، وھم
فالحكم الشرعي أنھ إذا انتھت الوقعة یقوم اإلمام بجمع الغنائم، فیأمر المكلفین بجمعھا وحیازتھا، .  أن الغنیمة یخرج منھا الخمس- رحمھ هللا-

بدفع تكالیف حمل الغنیمة وجمعھا وما یلزم من حفظھا وحراستھا ورعایتھا، إلى غیر ذلك من األمور ًفإذا حیزت وضمت وجمعت قام أوال 
تعطي األسالب : أن یقوم بعد ذلك بإعطاء األسالب واألنفال، وقد بینا أحكام األنفال وقلنا: األمر الثاني. التي یحتاج إلیھا لحفظ ھذه الغنائم
ًأعطیھ كذا، ویعطي أیضا من  من فعل كذا:  ذلك یقوم اإلمام بإعطاء األنفال، فیعطي بالشرط، كأن یقولًلمن قتل قتیال ولھ عالمتھ، ثم بعد

 ...... .ًباب التشجیع، ویعطي أیضا تنفیل السرایا
 

 متى تملك الغنیمة
 

َوتْملك الغنیمة باالستیالء علیھا في دار الحرب: [قال رحمھ هللا ) باالستیالء علیھا في دار الحرب. (یل هللابالجھاد في سب): ُوتْملك الغنیمة] (ُ
إذا غنم المسلمون في الجھاد في سبیل هللا، فھل یشترط في قسمة الغنیمة حیازتھا، أم أن الغنیمة تقسم في أرض العدو؟ : وھذه مسألة خالفیة

 .والصحیح مذھب الجمھور لثبوت السنة بھفالجمھور على جواز قسمتھا بأرض العدو، والحنفیة على أنھ ال بد من حیازتھا، : وجھان للعلماء
 

 المستحقون للغنیمة
 

ْلالختصاص، أو للملك؛ ولكن الظاھر أنھا ) الالم): (لمن شھد. (الغنیمة: أي) وھي] (وھي لمن شھد الوقعة من أھل القتال: [قال رحمھ هللا ِ
ِشھد القت: أي): لمن شھد الوقعة. (وھي مختصة بمن شھد الوقعة: لالختصاص، أي ال، وھذا لھ أصل في السنة، حیث دلت علیھ األحادیث َ

ِّعن رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم، وإن تكلم في بعضھا ُ َّفإنھ ال یستحق من الغنیمة المریض الذي تخلف ولم یشھد الوقعة، حتى : وعلى ھذا. ُ
ًولو كان تخلفھ لمرض أو كبر سن، مع أن نیتھ أنھ لو كان صحیحا لغزا؛ ولكنھ مر َُ ِ ْض فامتنع من الغزو، فإنھ ال یستحق، ووجود ُعذر ال ٍ

 في الجھاد في -غنیمة الدنیا وأجر اآلخرة: أي-ِمن المواطن التي یفترق فیھا أجر اآلخرة والدنیا : یوجب أخذه للغنیمة، ولذلك یقول العلماء
ًإن بالمدینة رجاال، ما سلكتم شعبا، وال قطعتم وادیا، : (ھذا الموطن، فإن المریض أجره في اآلخرة كامل، قال صلى هللا علیھ وسلم: سبیل هللا ً ِ ً

 ال یأخذون منھ، فالغنیمة - وھو الغنیمة-فھم في أجر اآلخرة یشاركون الغازین؛ ولكنھم في أجر الدنیا ) إال كانوا معكم، وشاركوكم األجر
كة، أو خطط للجھاد في سبیل هللا، أو استعان بھ القائد، مختصة بمن شھد الوقعة، إال إذا كان ھذا المریض لھ بالء، كأن یكون خطط للمعر

وكذلك النساء ال یأخذن من . فأشار علیھ برأي، فلإلمام أن یكافئھ وأن یدخلھ في الغنیمة؛ ألنھ كالمجاھد، إذ برأیھ وبمشورتھ كان لھ ھذا البالء
.  من الغنیمة ویعطیھ لھن، إذا داوین الجرحى، وعالجن المرضىًأن یأخذ اإلمام شیئا: الغنیمة، فال حق لھن فیھا؛ وإنما یرضخ لھن، والرضخ

فالمرأة، والصبي، والمجنون، ھؤالء الثالثة لو شھدوا . المجنون والصبي، فإنھما ال یستحقان من الغنیمة، ولو شھدا الوقعة: ًكذلك أیضا
اذھب وانظر لي كذا وكذا، فأرسلھ لمھمة، : ل القائد لرجلوأما من تخلف عنھا لعذر كما لو قا. ًالوقعة فإنھم ال یأخذون سھما من الغنیمة

ًوبسببھا تعطل عن شھود المعركة أو شھود الوقعة، فإنھ یأخذ من الغنیمة؛ ألن رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم ضرب سھما لـعثمان رضي 
َإن من تخلف بعذر من اإلمام، : عذر، فقال العلماءهللا عنھ في بدر؛ ألنھ تغیب لعذر وثبت عنھ علیھ الصالة والسالم إعطاؤه الحق للغائب ب

ًكأن یرسلھ عینا یتحسس األخبار، أو یرسلھ لكي یحضر زادا، أو یحضر عتادا، أو یحضر الذخیرة، أو نحو ذلك مما یستعان بھ على الجھاد  ً ً
). لمن شھد الوقعة: (االختصاص في قولھَفي سبیل هللا، فھؤالء في حكم من شھد الوقعة، ویأخذون من الغنیمة، فیعتبرون مستثنون من 

ً النساء على أن لھن سھما معینا، وإنما ُیْعطین رضخا-: ال یعطى من الغنیمة: ًاختصارا ً  وال یعطى منھا - .  وال یعطى منھا الصبیان- . ًَ
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ًة الجیش، أو كان مریضا وكان َ وال یعطى منھا كذلك المرضى، إال من أرسل في حاجة لمصلحة الجھاد والقتال، أو في مصلح-. المجانین
  .ٌھناك نفع من رأیھ ومشورتھ، فھؤالء لھم حق بالصفة التي ذكرنا

 
 الخمس ومن یستحقھ

 
والخمس ھو الواحد ) بالتخمیس(ثم بعد أن ینتھي من ھذه األمور، یقسم الغنیمة إلى خمسة أقسام، أو خمسة أجزاء متساویة، وھذا ما یسمى 

بھ ھو أن یحوز الخمس الذي  ولرسولھ وللیتامى والمساكین وابن السبیل ولذي القربى، فلو فرضنا أن الغنیمة من الخمسة، وأول ما یبدأ 
الحق المنقول؛ ألن : ًبلغت ملیونا، فإن خمسھا یساوي مائتي ألف، وتبقى ثمانمائة ألف، وھذه ھي حظ المجاھدین، وھذا في المنقوالت، أي

إما عقار، وإما منقول، فالمنقول ھو الذي نتكلم فیھ اآلن، أما العقار فسیأتي حكمھ، فیقوم بضم الخمس : ینالغنیمة في الغزو تنقسم إلى قسم
أن یوضع في مصالح المسلمین، : والمراد بالخمس الذي  ولرسولھ صلى هللا علیھ وسلم:  الخمس الذي  وللرسول-1: ویقسمھ كاآلتي

مصالح  ، ویصرف في مصالحھم في الطرقات واألطعمة والمستشفیات، ونحوھا مما یحتاج إلیھ منوتھیئة المجاھدین في سبیل هللا عز وجل
لذي القربى، وھم آل بیت النبي صلى هللا علیھ وسلم، فیشمل ذلك بني ھاشم وبني المطلب على :  ثم الخمس الثاني-2. المسلمین العامة

َأصولھم ومن الذین یستحقون الخمس، وھم الذین ال یأخذون من الزكاة، وفصلنا ھذه التفصیل الذي بیناه في كتاب الزكاة، وقد بینا فروعھم و
ٌ وخمس -5. ٌ وخمس للمساكین-4.  وخمس للیتامى-3. األحكام في موضعھا، وذكرنا نصوص الكتاب والسنة التي تدل على ھذه المسائل

ٍّھم الفقراء؟ ومن ھم المساكین، ومن ھو ابن السبیل، وبینا ضوابط كل، َوقد بینا ھذه األصناف كلھا في كتاب الزكاة، فبینا من . البن السبیل ََّّ َ َ
ِواْعلُموا أنما غنْمتم مْن شْيء فأن  خُمسُھ وللرُسول : وفي قولھ تعالى. فیعطى ھذا الخمس لألصناف التي نص الكتاب على قسمتھا علیھم َّ ِ َّ ِ َِ َ َ َُ ُِ ِ ٍَّ َ ََ َ ْ َ َّ َ

ِفأن  خُمسُھ وللرُسول : في قولھاختلف العلماء ]: 41:األنفال[ َّ ِ ََّ َ ُ ِ َِّ َ َفأن  خُمسُھ : إن قولھ تعالى: قیل]: 41:األنفال[َ ُ ِ َِّ َّ َ : ، المراد بھ]41:األنفال[َ
ًاالستفتاح، فا عز وجل مالك كل شيء، وإنما استفتح هللا عز وجل بنفسھ تشریفا وتكریما ِفأن : إن المراد بقولھ: وقیل. ً َِّ َّ َ ِ خُمسُھ وللرُسول َ َّ ِ َ َ ُ

َولذي القْربى. (ھو السھم الواحد، الذي ھو خمس الخمس]: 41:األنفال[ َُ ْ ِ َوالیتامى. (وھم آل البیت) ِ َ ََ الذي فقد أباه وھو دون سن : الیتیم ھو) ْ
ٍالبلوغ، أما إذا فقَد أباه بعد البلوغ فال یسمى یتیما، وُیعطى ھؤالء الیتامى على تفصیل◌ عند ال ِ ً َ یستوي في ذلك : بعض العلماء یقول: علماءَ

: ً وأن یكون محتاجا، أي-.  أن یكون دون البلوغ حین یفقد أباه-: یختص بفقراء الیتامى، فیشترط في الیتیم: ومنھم من یقول. غنیھم وفقیرھم
ًفقیرا أو مسكینا ِوالمساكین. (ً ِ َ َ ًالفقیر أشد منھ حاال، وعلى ھذا یمكن صرف ھذا السھم وقد بینا أن المسكین ھو الذي ال یجد تمام كفایتھ، وأن ) َْ

للفقراء؛ ألنھ إذا أعطي المسكین فمن باب أولى الفقیر؛ ألن الفقیر فیھ وصف المسكنة، ولذلك سأل النبي صلى هللا علیھ وسلم ربھ أن یحییھ 
ُأما السفینة : ًن بكونھ مسكینا مع أنھ یملك، كما قال تعالىًمسكینا، واستعاذ با من الفقر؛ ألن الفقر أشد من المسكنة، فیمكن أن تصف اإلنسا َ ِ َّ َّ َ

ِفكانت لمساكین یْعملون في البْحر  َ َ َ َ َ َ َْ ُِ ِ ِ ْ َ َ ِواْبن السبیل]. (79:الكھف[َ ِ َِّ كما بیناه في -ھو المسافر المنقطع، واختلف العلماء في ضابطھ : ابن السبیل) َ
ً ھل یشترط أن یكون معدما في - باب الزكاة   .ًسفره وفي بلده، أم أنھ ُیعطى ولو كان غنیا في بلده؟ ذكرنا ھذین الوجھینِ

 
 كیفیة توزیع الغنائم على المقاتلین

 
للراجل سھم، : [بعد ھذا یقوم اإلمام بصرف األربعة األخماس وتوزیعھا على المجاھدین أو المقاتلین، وھذا ینبني على ما ذكره المصنف

أن النبي : سھمان لفرسھ، وسھم لھ، والسبب في ھذا: ھو الذي یقاتل على الفرس، ویكون لھ ثالثة أسھم: رسوالفا]. وللفارس ثالثة أسھم
ًأنھ أعطى الفارس ثالثة أسھم، وأعطى الراجل سھما واحدا(صلى هللا علیھ وسلم ثبت عنھ في الحدیث الصحیح من حدیث ابن عمر وغیره  ً (

محمد بن سیرین والحسن : ر بن الخطاب ، وعثمان بن عفان ، وكذلك قال بھ من أئمة التابعینوھذا ھو مذھب جمھور العلماء، وقضى بھ عم
َالبصري، وقضى بھ الخلیفة الراشد عمر بن عبد العزیز ، وھو مذھب المالكیة، والشافعیة، والحنابلة، والصاحبین، وأھل الحدیث، أن 

ًھما واحدا؛ ولكن اإلمام أبا حنیفة رحمھ هللا یقولسھمان لفرسھ، وسھم لھ، وأن للراجل س: للفارس ثالثة أسھم سھم لھ، : لھ سھمان إنھ یكون: ً
للراجل سھم، ولكل فارس ثالثة أسھم، فمن : فإذا قلنا. مذھب الجمھور؛ لداللة السنة علیھ: والصحیح. وسھم لفرسھ، واحتج بحدیث ضعیف

ً أن یكون جمیعھم فرسانا، فحینئذ تكون القسمة قسمة الفرسان، بمعنى أن تحسب :الحالة األولى: ناحیٍة عقلیة ال یخلو الجیش من ثالثة أحوال
عدد رءوس المقاتلین، فلو فرضنا أنھم ألف، فتضربھم في ثالثة، فحینئذ یكون المجموع ثالثة آالف، فلو أن الغنیمة تسعمائة ألف، فمعنى ذلك 

عطي كل واحد منھم ثالثة أضعافھا، فتضرب التسعمائة في ثالثة، فیصیر أنك تقسمھا على ثالثة آالف، فیكون كل سھم تسعمائة لایر، فت
العكس؛ أن یكون : الحالة الثانیة. وھذا القسم ثابت دلت علیھ السنة. ، فتصبح ألفین وسبعمائة لكل واحد منھم)2700=900×3(المجموع 

ًجمیعھم من الرجالة، وھذه غالبا ما تقع في الدفاع عن الحصون، فإذا كانوا ً رجالة وقاتلوا فإن الغنیمة تقسم على عدد الرءوس، فلو فرضنا َّ َّ
ًأن الغنیمة بلغت ملیونا، وھم ألف مقاتل، فمعنى ذلك أن سھم كل واحد منھم یكون ألفا أن یكون فیھم من یقاتل على فرسھ : الحالة الثالثة. ً

ًالفرسان، ثم تضرب عدد الفرسان في ثالثة، فلو كانوا ألفا نصفھم ًوفیھم من یقاتل راجال، ففي ھذه الحالة یحسب عدد الرجالة وُیحسب عدد 
ًرجالة ونصفھم فرسان، فمعنى ذلك أن الفرسان خمسمائة، فتضرب الخمسمائة في ثالثة؛ فیصبح المجموع ألفا وخمسمائة، ثم تضیف عدد  َّ

 الفارس ثالثة أضعافھ، وتعطي الراجل عین الناتج، فلو َّالرجالة فیصبح المجموع ألفین، فتقسم الغنیمة على ألفین، والناتج من ذلك تعطي
ًفرضنا أنھم غنموا ملیونا، فالملیون تقسمھا على ألفین، فیكون الناتج خمسمائة، یكون منھا للفارس ألفا وخمسمائة، ویكون للراجل خمسمائة ً .

َّ بین تراكیب قسمة الغنائم لتعلقھا بكتاب - رحمھ هللا-ف وقد ذكر العلماء ھذه المسائل وبینوھا في كتاب الجھاد في الكتب المطولة، والمصن
ًفلو كان معھ فرسا ثانیا؟ فبعض العلماء یرى . یستحق للفرس: فالمجاھد على فرسھ، إن كان الفرس لھ، فقال بعض العلماء. الجھاد كما ذكرنا ً

َومنھم من یرى أن الحد فرسان، فإن زاد علیھما ال . أنھ ال یعطى ألكثر من فرس أنھ یقاتل على فرس، ویحمل : یعطى، والسبب في ھذاَ
إنھ یعطى في حدود الفرسین، وفي ھذا حدیث تكلم العلماء رحمھم هللا فیھ، وعلى القول بثبوتھ فإنھ : متاعھ وسالحھ على فرس آخر، فقالوا
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ثم یقسم باقي الغنیمة؛ للراجل : )وقولھ. علیھاَُیعطى لكل إنسان في حدود الفرسین، فإن كان عنده ثالثة أو أربعة أفراس أو أكثر فال یعطى 
ھذا یستوي فیھ الشجاع والجبان، ما دام أنھ حضر القتال وقاتل، وفي زماننا إذا أعطي ) سھم، وللفارس ثالثة أسھم، سھم لھ، وسھمان لفرسھ

َطاء فھو أشبھ باإلجارة، وحینئذ ال ُیستحق، وتكون ِّ، فإذا ُرتب لھ ع)المرتب(المجاھد راتبھ فإنھ ال یكون لھ حظ من الغنیمة؛ ألن ھذا یسمونھ 
ًالغنیمة لبیت مال المسلمین إال ما یكون منھا رضخا أو نفال، ولذلك یقولون َ َ َّیشترط أال یكون األجناد مرتبین، فإذا كانوا مرتبین فحینئذ ال : ً

ویشارك الجیش سرایاه فیما غنمت، ویشاركونھ : [عالىقال رحمھ هللا ت. إشكال، فتكون غنیمتھ لبیت مال المسلمین، وتصرف في مصالحھم
إن الجیش إذا بعثت منھ سریة ألمر، كأن یبعث السریة : ھذا من السنة، وھو مذھب الجمھور، فجماھیر العلماء رحمھم هللا یقولون] فیما غنم

واألصل -ا بالعدو أمامھم، فلم تشھد السریة الوقعة ًلطلب أو لنجدة من یحتاجون إلى من ینجدھم ویسعفھم، أو یجعلونھا كمینا للعدو، ثم فوجئو
َ فحینئذ تشارك السریة الجیش في الغنیمة، فكأنھم حضروا؛ ألنھم غابوا فیما یعین على الوقعة، وفیما - في الغنیمة أن تكون لمن شھد الوقعة ُ

ًوزع على الجیش جمیعا، فیشارك الجیُش سرایاه، یقصد بھ حمایة الجیش، والعكس، فلو أن ھذه السریة ذھبت وقاتلت وغنمت، فإن الغنائم ت
  .الجیش فیما غنم والسرایا تشارك

 
 الغلول وأحكامھ

 
ُّوالغال من الغنیمة ُیحرق رحلھ كلھ، إال السالح والمصحف وما فیھ روح: [قال رحمھ هللا ھو األخذ من الغنیمة قبل قسمتھا، وھو : الغلول] ُ

َّن بین رحمھ هللا أحكام الغنائم؛ ألنھا مترتبة على الجھاد، شرع في بیان األخطاء التي تقع فیھا، ومن ذلك فبعد أ! أشبھ بالسرقة والعیاذ با
ِوما كان لنبي أْن یغل ومْن یغلْل یأت بما غل یْوم القیامة : الغلول، قال تعالى ِ َّ ِ َّ ٍّ َِ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َْ َُ َ ِ ِْ ْ ُ َ  -والعیاذ با-والغلول من كبائر الذنوب، فإنھ ] 161:آل عمران[ََ

ًما غل عبد شیئا إال اشتعل علیھ نارا في قبره  ً  وعذبھ هللا بھ في برزخھ، وفضحھ بھ على رءوس األشھاد، ویأتي - نسأل هللا السالمة والعافیة-ٌ
قیامة وعلى ظھره ال ألفین أحدكم یأتي یوم ال: (یوم القیامة یحمل على ظھره ما غل، ولذلك ثبت في الصحیح عن النبي صلى هللا علیھ وسلم

ال : (كن لي، واشفع لي، فیقول النبي صلى هللا علیھ وسلم: أي!) یا محمد(، ً)ال أملك لك من هللا شیئا: فأقول! یا محمد: ٌبعیر لھ رغاء، فیقول
َتھم، ولذلك ُیعد الغلول من إنني أعذرت وبینت أن ھذا ال یجوز، وأن ھذا خیانة  ولرسولھ ولعامة المسلمین وألئم: أي) ًأملك لك من هللا شیئا

ِكبائر الذنوب، ونص العلماء رحمھم هللا على فسق صاحبھ، وفي الحدیث الصحیح عن النبي صلى هللا علیھ وسلم أنھ لما قتل رجل یوم خیبر،  ُ
فھذا ) ًم خیبر لتشتعل علیھ ناراَّوالذي نفسي بیده إن الشملة التي غلھا یو! كال وهللا(ھنأه بعض الصحابة بالشھادة، فقال صلى هللا علیھ وسلم 
َواستشكل العلماء رحمھم هللا مسألة أن الشھید یغفر لھ كل شيء، ومع ذلك تشتعل ! یدل على فظاعة أمر الغلول، نسأل هللا السالمة والعافیة ْ َ

 مریض القلب، وحظھ الدنیا دون إنھ ترجم بھذا األخذ عن قصده للدنیا، فتكون شھادتھ ناقصة وفیھا شبھة؛ ألنھ إنسان: علیھ الشملة؟ قیل
ًبین عام وخاص، فالغلول لھ عقوبة خاصة، ولذلك یعتبر مستثنى من األصل، أنھ ُیغفر للشھید كل  ال تعارض: اآلخرة، وقال بعض العلماء

 ...... .شيء إال الدین
 

 إحراق رحل الغال إال ما استثني
 

ُُّیحرق رحلھ كلھ إال السالح والمصحف وما فی: (قولھ ُ أن : الحالة األولى:  لھ حالتان- والعیاذ با-ھذا الفعل یسمى بالتعزیر، والغال ) ھ روحَ
یعزره اإلمام بما : ًثالثا. ُأنھ ُیحرق رحلھ: ًثانیا. یجب علیھ ضمان ما غل: ًأوال: ینكشف غلولھ في الدنیا، فحینئذ یعاقب بالعقوبات التالیة

ِوھي حرق الرحل، فقد جاءت بھ السنة، واختلف في رفع الحدیث ووقفھ، ولكن ثبت عن : لثانیةأما العقوبة ا. یردعھ ویردع غیره عن فعلھ ِِ ُ
العقوبة بالمال، أو التعزیر بالمال، ومن الغرامات المالیة ما : أبي بكر وعمر رضي هللا عنھما أنھما أحرقا متاع الغال، وھذا یسمیھ العلماء

 عنھ في تحریق بیوت المتخلفین عن الصالة، وأخذه علیھ الصالة والسالم لضعفي الزكاة ممن ورد في السنة من حدیث أبي ھریرة رضي هللا
ًمنعھا، فھذا كلھ یسمى بالعقوبات المالیة، وھي تفعل لمن خالف، أو فعل أمرا فیھ معصیة، أو فیھ تعریض لنفسھ أو لغیره للخطر، وھذا یراه 

 هللا، واإلمام ابن القیم في الطرق الحكمیة، وغیرھم من العلماء، ذكروا أن السنة ثابتة ویختاره جمع من األئمة، ومنھم شیخ اإلسالم رحمھ
إحراق رحل الغال من الغنیمة؛ وھذا اإلحراق من باب الترھیب والمنع للغیر أن یسلك سبیلھ، أو یرتكب : بجواز التعزیر بالمال، ومنھ

ألن لھ حرمة، ) والمصحف. (للحاجة إلیھ في الجھاد في سبیل هللا، فال ُیحرق) حإال السال) (إال السالح والمصحف، وما فیھ روح. (جریمتھ
فال یحرق كتاب هللا عز وجل، وبعض العلماء یجعل في حكم المصحف كتب العلم فال تحرق؛ ألن إحراقھا فیھ ضرر؛ ألنھ یفوت العلم الذي 

ُّفال تحرق دوابھ، أي) وما فیھ روح. (فیھا لدواب، ونحو ذلك؛ ألن النبي صلى هللا علیھ وسلم نھى عن تعذیب ما كان في رحلھ من ا: ُ
  .الحیوان، فال یجوز قتل الحیوان بالحرق

 
 أحكام الخراج

 
ُوإذا غنموا أرضا فتحوھا بالسیف، خیِّر اإلمام بین قسمھا ووقفھا على المسلمین: (قال رحمھ هللا ھذه ). ًوإذا غنموا أرضا: (قال رحمھ هللا) ً

َالجملة قص َاألراضي التي تْملك بعد الجھاد في سبیل هللا، وقد قلنا: د المصنف منھا أن یبین أحكام الخراج، أيَ : إن الغنیمة تنقسم إلى قسمین: ُ
: النوع الثاني. إما أن تكون منقوالت، كالذھب، والفضة، والدواب، واألسلحة، واألطعمة ونحوھا مما یكون في الجھاد في سبیل هللا: األول
َّات، فإذا دخل المسلمون بالد الكفار، فإنھم یغنمون أموالھم ودیارھم، ولذلك أورث هللا الصحابة وامتن علیھم في كتابھ بأنھ أورثھم العقار

فھذه الغنیمة التي غنموھا وھي أراضي الكفار، تحتاج إلى نظر، فإن المسلمین قد قاتلوا العدو فاستحقوا ھذه . أموال بني قریظة ودیارھم
ھل نقسم ھذه األرض بین المجاھدین في سبیل هللا الذین شھدوا الوقعة فقط، مثلما نقسم األموال العینیة؟ أم أن ھذه : فیرد السؤالاألرض، 
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َاألرض تبقى وتْستْصلح ویقام علیھا العدو من أجل أن یعمرھا ویقوم علیھا من باب اإلجارة، فھل یجوز أن نبقیھا في یده، ثم نأخذ مصالحھا،  ُ
 ....... في بیت مال المسلمین؟ ھذا ھو الذي یبحثھ العلماء في مسائل الخراج، واألرض الخراجیةونضعھا

 
 أقسام الخراج

 
ُوإذا غنموا أرضا فتحوھا بالسیف، خیِّر اإلمام: [قال رحمھ هللا النظر في خیري األمرین، أن ینظر اإلنسان في : التخییر) ُخیِّر اإلمام: (قولھ] ً

أن اإلمام والقائد ینظر المصلحة، فإن كانت المصلحة أن یبقي الكفار في ھذه األرض :  األمرین فیھ، والتخییر لإلمام، أيًالشيء طلبا لخیري
لكي یستصلحوھا ویزرعوھا، ویكون نتاجھا للمسلمین، ویعطیھم أجرتھم، فعل ذلك، وحینئذ تكون األرض خراجیة بالمقاسمة؛ ألن الخراج 

ابقوا في ھذه األرض، وازرعوھا، وقوموا علیھا؛ ألنھم قد یكونون أعلم : خراج المقاسمة وھو أن یقول لھم: ولالنوع األ: ینقسم إلى قسمین
بمصلحة ھذه األرض، فیزرعونھا ویقومون علیھا، على أن لھم النصف وللمسلمین النصف، واألصل في ھذا ما ثبت في الصحیحین من 

وھو أشبھ بالمساقاة، ولذلك )  هللا علیھ وسلم عامل یھود خیبر بشطر مما یخرج من أرضھاأن النبي صلى: (حدیث ابن عمر رضي هللا عنھما
ُبعض العلماء یعتبره أصال في المساقاة، وُیْعتبر أیضا إجارة، ویعتبر خراجا بالمقاسمة، فتقسم األرض أي ً ًً َ نتاج األرض، أما األرض بذاتھا : ً

یقسم نصفین، نصفھا لھم ونصفھا للمسلمین، وھذا ھو الذي كان یفعلھ رسول هللا صلى هللا علیھ ًفتصبح ملكا للمسلمین، فحینئذ ما ینتج منھا 
وسلم مع یھود خیبر، وقد أخبرھم كما في كتاب العقد الذي بینھم وبین رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم بأنھ یبقیھم فیھا ما شاء هللا، فلما جاء 

ًدل على أن األرض ملك لبیت مال المسلمین، ففي ھذه الحالة تكون األرض ملكا لبیت مال عمر أجالھم عنھا رضي هللا عنھ وأرضاه، ف
َالمسلمین، وُیبقي اإلمام الكفار یعملون فیھا لمصلحة بیت مال المسلمین، ویأخذون أجرة ما یقومون بھ من عمل، وھذا یحتاج إلى الرجوع  ُ

 وسلم في كل سنة یبعث إلیھم عبد هللا بن رواحة رضي هللا عنھ وأرضاه، من أجل أن إلى أھل الخبرة وأھل النظر، ولذلك كان صلى هللا علیھ
خراج : یخرص نخل خیبر، وینظر كم فیھ، ثم یفرض علیھم النصف، فیأخذه إلى بیت مال المسلمین، وھذا ھو الذي یسمیھ العلماء رحمھم هللا

ُّى األرُض بیدك وكل جرید منھا، أو كل ھكتار، أو فدان، أو كل مساحة معینة تبق: وھو أن یقال لھ: خراج الوظیفة: النوع الثاني. المقاسمة ِ
 ألف درھم، أو ألف لایر، أو عشرة آالف لایر كل سنة، فھذا یسمى الخراج الوظیفي، ولھ ضوابط، وأصول، ولھ مباحث -ًمثال-علیك فیھا 

الخراج، وتكلم : لف اإلمام القاضي أبو یوسف رحمھ هللا كتابھ المشھورطویلة، تكلم العلماء رحمة هللا علیھم عنھا في كتب المطوالت، وقد أ
وھذه ضوابط ترجع إلى . األموال: ًاألموال، وكذلك ابن زنجویھ في كتابھ النفیس أیضا: علیھ اإلمام أبو عبید القاسم بن سالم في كتابھ النفیس

َتراكیب مالیة تعرف في بیت مال المسلمین، فُیعطى فیھا قدر معی ن ُیرجع فیھ إلى أھل الخبرة، فھم الذین یحددون ھذا القدر، ویكون القدر ُ
 .لكن الخراج الوظیفي وخراج المقاسمة مرتب على مسألة بقاء األرض دون قسمة. ًسنویا

 
 تخییر اإلمام في األصلح في شأن الخراج

 
َینظر اإلمام األصلح،: أي] ُخیِّر اإلمام: [یقول المصنف رحمھ هللا: ًفإذا  ھل المصلحة أن تبقى خراجیة، ویؤخذ منھا الخراج لبیت مال ُ

ِالمسلمین، كما حدث من فعل عمر رضي هللا عنھ وأرضاه، وكذلك عثمان رضي هللا عنھ في الفتوحات، فكان ھناك ما یسمى باألرض 
 ودخل المسلمون بالد فارس وتوغلوا أن عمر رضي هللا عنھ وأرضاه لما فتح المشرق،: الخراجیة؛ والسبب في ھذا الخراج أو األصل فیھ

َفیھا، كان رأي عمر رضي هللا عنھ وأرضاه أن ُیبقي األرض لكي ینتفع بھا المسلمون في عصرھم ومن یأتي بعدھم، فترك أراضي الحیرة 
ًر علیھ سنویا، فیستقر في العراق، وكذلك أراضي فارس، فأبقاھا ألجل مصلحة بیت مال المسلمین، حتى یبقى لبیت مال المسلمین خراج، ُیَد ُّ

اللھم أعني ) :بیت مال المسلمین، فھذا قضاء عمر بن الخطاب، وقد اختلف ھو و بالل و عبد الرحمن بن عوف، وكان رضي هللا عنھ یقول
ِوالذین جاُءوا مْن بْعد: َّ، والسبب في ھذا أنھ كان بعید النظر، فقد تأول آیة الحشر في قولھ تعالى)على بالل  ِ َِ َ َ َھم یقولون ربنا اغفْر لنا ََّ ْ ََ ِ َّ َِ َ َُ ُ ْ

ِوإلخواننا الذین سبقونا باإلیمان  َِ َ َ َ َ َِ َِ َُ ِْ َِّ ِوما أفاء هللا على رُسولھ : فإن ھذه اآلیة جاءت بعد آیة الفيء] 10:الحشر[ِ ِ َ َ َ َ ََ ُ َّ َ َوالذین : فھذه اآلیة] 7:الحشر[َ َِ َّ
ْجاُءوا مْن بْعدھم  ِ ِ َِ َلف الذین یأتون من بعد یترحمون على من قبلھم بما تركوا لھم من الخیر في الجھاد في سبیل هللا، َإن الخ: یقول] 10:الحشر[َ ُ َ

ًألن بالال و . فكان ھذا من فقھھ رضي هللا عنھ، فقضى بذلك، واستقر علیھ العمل، ووافقھ الصحابة بعد، ورجع بالل و عبد الرحمن إلى قولھ
ِعبد الرحمن لما فتحت العراق، وفارس، ، فامتنع عمر رضي هللا عنھ وأرضاه وأبقاھا خراجیة، فبقي )اقسم على الجند أرضھم: ( كانا یقوالنُ

َأن األرض ُیرجع فیھا إلى نظر اإلمام، : ًحكم الخراج سنة عمریة، ومضت على ذلك جماعة المسلمین، فأصبح أصال عند العلماء رحمھم هللا
وقد فعل عمر رضي هللا عنھ كال . أى أن من المصلحة أن تبقى خراجیة، أبقاھا خراجیةفإن نظر أن من المصلحة أن تقسم قسمھا، وإن ر

أنھ ما كان یرید مخالطة المجاھدین للناس الذین : األمرین في فتحھ بالمشرق، فإنھ اختط الكوفة، وقسمھا بین المجاھدین، والسبب في ھذا
، ولھ أصل في السنة عن النبي صلى هللا علیھ وسلم، فإذا قسمھا وأخذ كل مجاھد كانوا بالعراق خشیة أن تفسد أخالقھم، فھذا یسمى باإلقطاع

ر . ( قطعة من األرض فباعھا أو تصرف بھا فھي ملك لھ، كما أنھ إذا ملك الماء إن شاء انتفع بھ لنفسھ، وإن شاء باعھ على الغیر- ًمثال- ُخیِّ
وقفھا على (وبین . َ على الجند وعلى من شھد الوقعة، بالطریقة التي ذكرناھا:أي) بین قسمھا) (اإلمام بین قسمھا ووقفھا على المسلمین

ًویْضرب علیھا خراجا مستمرا، یؤخذ ممن ھي بیده. (إلى األبد ًتبقى وقفا لمصلحة بیت مال المسلمین، فتبقى خراجیة: أي) المسلمین ھذا ) ً
َمنعت الشام ُمدھا، ومنعت العراق قفیزھا: ( وسلم أنھ قالعلى ما ذكرناه، ولذلك ثبت في الصحیحین عن النبي صلى هللا علیھ َ ََ َ َ وھذا یعتبره ) ََّ

ِّالعلماء أصال في الخراج الذي یؤخذ على األرض؛ ألن المراد بالُمد والقفیز، اإلشارة إلى الفتوحات، وما یكون منھا من خراج، فلما قال ً :
ِوعدتم من حیث بدأتم، وعدتم من حیث بدأتم( بأبي ھو -في آخر الزمان ینقطع ھذا األمر، وقد كان ما كان، وھو من معجزاتھ أنھ : أي) ِ

كم یكون مقدار الخراج : أي] والمرجع في الخراج والجزیة إلى اجتھاد اإلمام: [قال رحمھ هللا.  صلوات هللا وسالمھ علیھ إلى یوم الدین-وأمي
 كتب الخراج، وكتب األموال، وھي تتعلق بمصلحة بیت مال المسلمین، وال والجزیة؟ وھذه مباحث ومسائل وأحكام تكلم العلماء علیھا في
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یمكن لإلمام أن یقدم على مثل ھذه األمور إال بالرجوع إلى أھل الخبرة، فإن كانت األرض زراعیة سأل عنھا أھل الزراعة، وإن كانت 
وھي الفریضة التي تفرض على أھل الكتاب إذا : ك الجزیةوكذل. َّاألرض تعمر أو یستفاد من عمرانھا رجع إلى أھل المعرفة بذلك وھكذا

أبقاھم المسلمون في دیارھم، وسیأتي إن شاء هللا بیان عقد الجزیة وأحكامھ ومسائلھ، والجزیة تفرض بضوابط معینة على أشخاص معینین، 
اختالف األزمنة واألمكنة واألشخاص، وھناك ًمن أھل الكتاب ومن في حكمھم، ویكون مقدار ھذه الجزیة راجعا إلى نظر اإلمام، ویختلف ب

ًأربعة وعشرین، : ًثمانیة وأربعون ریاال، فیكون الحد األوسط: لو فرضنا أن الحد األعلى: ًحد أعلى، وحد أوسط، وحد أدنى للجزیة، مثال
ثمانیة وأربعین، وإن : لناس فرض علیھاثني عشر، فعلى ھذا التقدیر ینظر اإلمام في حال اإلنسان، فإن كان من أعلى ا: ویكون الحد األدنى

كان من أوسطھم فرض علیھ أربعة وعشرین، وإن كان من أدناھم فرض علیھ اثني عشر، على تفصیل سیأتي إن شاء هللا بیانھ في كتاب 
  .الجزیة

 
 حكم من عجز عن عمارة أرضھ الخراجیة

 
ِومن عجز عن عمارة أرضھ أْجبر على إجارتھا، أ: [قال رحمھ هللا إذا كانت ): ومن عجز عن عمارة أرضھ: (قال رحمھ هللا] و رفع یده عنھاُ

موارد بیت مال المسلمین، فال بد : األرض خراجیة فمعنى ذلك أن المطلوب تحصیل المصلحة منھا لبیت مال المسلمین، وھذا یسمیھ العلماء
على مصالح المسلمین، فھذه الموارد ینبغي أن یحافظ على أن تبقى موارد بیت مال المسلمین ثابتة، حتى یمكن الصرف من ھذه األموال 

َبقائھا، فإذا كان الذي أخذ األرض الخراجیة ال یستطیع أن یقوم علیھا، لعجز، أو لكبر سن، أو لمرض، أو نحو ذلك، فُیجبر على إجارتھا لمن  َ ِ
ِأْجبر على إجارتھا. (نھایعمرھا، أو تنقل وتؤخذ منھ إلى غیره ممن یقوم على استصالحھا ونفع المسلمین م عقد على منفعة : اإلجارة) ُ

ًوالعقود المالیة تكون أحیانا على الذات وأحیانا على المنافع. بعوض بعني ھذه الدار أو ھذه العمارة  :فأنت إذا جئت إلى رجل وقلت لھ. ً
 ھي العمارة، وعین األرض، وتستطیع أن تسكن فیھا، قبلت، فإذا أخذ العشرة آالف، فمعنى ذلك أنك تملك عین الدار التي: بعشرة آالف، فقال

َّفالدار ومنافعھا ملك لك، فإن شئت أن تنتفع بھا في السكنى سكنت، وإن شئت أن تنتفع بأجرتھا أجرتھا على الغیر وأخذت األجرة، وإن شئت 
ًأجرني ھذه الدار شھرا بألف، فمعنى ذلك أنك : أن تقول: في الحالة الثانیة. َأن تھدمھا فال أحد یمنعك؛ ألنھا ملكك، فقد ملكت العین والمنفعة

السكنى فیھا، فال تستطیع أن تھدم ھذه الدار، وال أن تبیعھا للغیر، وال أن تھبھا، وال أن تتصدق بھا؛ ألن الذي تملكھ : تملك المنفعة فقط وھي
ك لبیت مال المسلمین، لكن منفعتھا من زراعتھا وحراثتھا أن األرض الخراجیة مل: فاإلجارة ھي المنفعة، فمعنى ذلك. ھو السكنى فیھا فقط

والقیام علیھا وما یكون منھا من نتاج ھذا ھو الذي یستأجر، وإجارة األرض للزرع فیھا خالف بین العلماء، وجماھیر العلماء على جواز ذلك 
في إجارة األرض، فدل ھذا على مشروعیة : أي)  بأسوأن ما كان بشيء معلوم فال: (ًخالفا للظاھریة؛ ألن النبي صلى هللا علیھ وسلم قال

إجارتھا للزراعة مثل مسألتنا، لكن یشترط في إجارة األرض للزراعة أن یكون فیھا ماء؛ ألنھ إذا استأجرھا للزراعة وال ماء فیھا، فھذا من 
أن اإلجارة : فالمقصود. و یجریھ بقنطرة، أو غیر ذلكإجارة الغرر، وحینئذ ال یصح، إال إذا كان یجلب الماء إلیھا، كأن یحمل الماء إلیھا، أ

ِأْجبر على إجارتھا أو رفع یده . (أن یترك الغیر ینتفع بھا ألجل مصلحة بیت مال المسلمین كما ذكرنا: تكون على األرض الخراجیة، أي ُ
فإذا كانت ھذه األرض خراجیة، ) فیھا المیراثویجري . (حتى تعطى للغیر ویقوم باستصالحھا ونفع المسلمین منھا) أو رفع یده عنھا) (عنھا

ما كان یدفع، فإنھم یرثونھا  نرید ھذه األرض لنقوم علیھا مثلما كان أبونا یقوم علیھا، وندفع: وقام علیھا إنسان ثم توفي، وجاء ورثتھ وقالوا
  .وینزلون منزلة أبیھم؛ ألن الفرع آخذ حكم أصلھ

 
  مال المسلمیناألموال التي تؤخذ من المشركین لبیت

 
ًوما أخذ من مال مشرٍك كجزیٍة وخراج وُعشر وما تركوه فزعا وخمس خمس الغنیمة ففيء یصرف في مصالح المسلمین: [قال رحمھ هللا ٍْ ٍ [
 یرید المصنف أن یبین حكم األموال التي تؤخذ في الجزیة، وفي العشور والضرائب، وتؤخذ من) وما أخذ من مال مشرٍك: (قال رحمھ هللا

وھذا مسلك الفقھاء رحمھم هللا، أنھم یذكرون المسائل - الحربي ونحوھم، فھذه األموال لمن تكون؟ فبعد أن بین أحكام الغنیمة وأحكام الخراج 
 وأن الغنیمة فیھا الخمس یرد إلى بیت مال المسلمین، وكذلك الفيء، إذا لم یوجف المسلمون علیھ بخیل وال - المشابھة في أماكن المناسبة

َُیْملك : بعض العلماء یقول) وما أخذ من مال مشرٍك: (كیف یكون حكم ھذا المال؟ فقال: كاب، فإنھ یرد إلى بیت مال المسلمین، فیرد السؤالر
بل إنھ یكون لبیت : ماُل الحربي بمجرد أخذه، وھذا یمیل إلیھ طائفة من العلماء من أصحاب اإلمام أبي حنیفة وغیرھم، وقال بعض العلماء

أنھ یصرف في مصالح المسلمین، وھذا ھو الذي عبر عنھ :  المسلمین، وبیت مال المسلمین تكون مصارفھ مصارف الفيء، بمعنىمال
بناء المساجد، وبناء القناطر للشرب، وإجراء المیاه، وبناء : جمع مصلحة، مثل: المصالح): یصرف في مصالح المسلمین: (المؤلف بقولھ

فھذه األموال التي ال یعرف أصحابھا، . لك من المصالح العامة بحسب ما یراه ولي األمر مصلحة المسلمینالمستشفیات للعالج، ونحو ذ
َكأموال الغیب، تدخل إلى بیت مال المسلمین وتْصرف في عموم مصالح المسلمین، وھذا یعتبره العلماء رحمھم هللا حینما یكون المال لغائب  ُ َُ ُْ َّ

ِّبیت المال، فكأن المسلمین كلھم لھم حق في مالھ؛ ألن أخوة اإلسالم نزلت منزلة أخوة النسب، ألننا ال نعرف مسلم ال یعرف، فإنھ یدخل إلى  ُ
مال المسلمین ما  ففي بیت. من صاحب ھذا المال حتى نعطیھ لقرابتھ، فحینئذ یشترك المسلمون في ھذا المال، ویصرف في مصالحھم العامة

ومصارف بیت . موارد بیت المال: مصارف، ویذكر العلماء في كتاب الجھاد، في باب الغنائم المسألتینیسمى بالموارد، وفیھ ما یسمى بال
العشور - ، ومصارف العشور )خمس الخمس الذي ذكرناه(فیبین رحمھ هللا مصارف الخمس . فھذا من باب ذكر الشيء عند مناسبتھ. المال

َّ ومصارف الجزیة، ومصارف أموال الغی-سیأتي بیانھا َب التي ال یعرف من أصحابھا، وبین أن كل ھذا یصرف في مصالح المسلمین ُ
 ......(وما أخذ من مال مشرٍك كجزیة وخراج. (العامة
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 الجزیة
 
ھي المال المقدر المفروض على الكافر إذا أقر في بلده على دینھ من أجل حمایتھ، بقدر معین یحدده ولي األمر، شریطة : الجزیة) كجزیة(

في بدایة الحول، ومنھم : ًتؤخذ منھ مسبقا، أي: الحول، ومن العلماء من یقول:  من أھل الكتاب، وتكون مفروضة علیھ في السنة، أيأن یكون
والجزیة تفرض إذا دخل المسلمون إلى بالد  .أنھا تؤخذ بعد استكمال السنة، وھو أقوم: تؤخذ عند تمام السنة، وھذا مذھب الجمھور: من یقول

أن یعطوا : ًثانیا. أن یسلموا، فیكون لھم ما للمسلمین وعلیھم ما على المسلمین: اإلسالم، أي: ًأوال: أرادوا غزو الكفار فیخیرون بینالكفار أو 
أن یكونوا من أھل الكتاب؛ ألن الجزیة ال تؤخذ إال من أھل الدین السماوي، : نعطي الجزیة، فھذا لھ شروط وضوابط منھا: الجزیة، فإذا قالوا

و كانوا مشركین أو وثنیین ال دین لھم، فال تفرض علیھم الجزیة؛ ألنھ أشبھ بإقرار الشرك؛ بخالف أھل الكتاب فإن فیھم شبھة من وجود فل
فإذا أخذت الجزیة إلى بیت مال . َّالدین، وھذا من رفق هللا سبحانھ وتعالى بعباده ولطفھ بھم، ففرق بین أھل الكتاب وبین المشركین والوثنیین

  .لمسلمین، فقد بین المصنف أنھا تصرف في مصارف المسلمین العامة، كما ذكرناا
 

ًالخراج والعشر وما ترك فزعا ُ 
 
الخراج قد ذكرناه، سواء كان خراج مقاسمة أو كان خراج وظیفة، فإذا أخذ ھذا الخراج فإنھ یقسم أو یصرف في مصارف ) وخراج(

من العشرة، والعشر یؤخذ من الكفار إذا تاجروا في بالد المسلمین، إذا كانوا حربیین، فإن الكفار العشر ھو الواحد ) وعشر. (المسلمین العامة
بیننا وبینھم حرب، فھؤالء یسمون عند العلماء بالكفار الحربیین، حتى ولو كانوا في ھدنة : الحربیون، أي: النوع األول: ینقسمون إلى أقسام

الذمیون، وھم الذین لھم ذمة من أھل الكتاب ممن تؤخذ علیھم : النوع الثاني.  تفصیل في مسائلھممع المسلمین، فحكمھم حكم الحربیین على
َالمستأمن، وھو الكافر الحربي الذي یدخل بالد المسلمین باألمان، من أجل أن یتاجر أو من : النوع الثالث. الجزیة، فھؤالء لھم حكم خاص

نھ أي مسلم، فاألمان یكون منأجل إبرام عقد أو لمصلحة معینة، عامة أو خا نھ ولي األمر أو یؤمِّ أي مسلم ممن ھو أھل كما  صة، فیؤمِّ
ذمة المسلمین واحدة، یسعى بھا أدناھم، وھم حرب : (سیأتي، ویأخذ حكم أمان المسلمین كلھم، قال صلى هللا علیھ وسلم في الحدیث الصحیح

ى رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم وھو یغتسل وفاطمة تستره بثوب، وذلك حین ولذلك لما جاءت أم ھانئ في فتح مكة إل) على من سواھم
نھ كما یؤمِّن نفسھ، وھذا من  ًأراد علي أن یقتل رجال من بني عمھا، وكان من عادة العرب أنھ إذا دخل المستجیر إلى بیت إنسان فإنھ یؤمِّ

َشیم الكرام، ومن عالمة كمال اإلنسان وفضلھ، أنھ ال تخفر لھ ْ ً ذمة، ولكن بشرط أال یكون مرتكبا لحدود هللا عز وجل، ومرتكبا للحرمات؛ ُ ً
ُ ال یؤمن؛ ألن الشرع لھ حق علیھ، فإذا أمِّن أعین على اإلثم والعدوان، وھذا ھو الذي عناه هللا عز وجل بقولھ- والعیاذ با-فمثل ھذا  َّ :

َوتعاونوا على البرِّ والتقوى وال تعاو َ َ َ َ َ َ َ ََ َْ َُّ َِ ِنوا على اإلثم والُعدوان ْ َ َ َْ ْ ِ ْ ِ َ وكانوا في الجاھلیة إذا دخل الرجل على الرجل ووطئ بساطھ أو ] 2:المائدة[ُ
َإني مستجیر بك، أو مستعیذ، أو یطلب منھ األمان، فإنھ ال یخفره؛ ألنھ لما دخل بیتھ صار بمثابة الضیف، والضیف ُیكرم : دخل بیتھ وقال

نھ ویكون دونھ في خیر أو شر، فجاء اإلسالم بتھذیب ھذه األمور، إن كان في خیر فخیر، وإن كان في وال یھان، ویعطى وال یمنع،  فكان یؤمِّ
ِأن المستأمن إذا دخل إلى بالد المسلمین واستجار بمسلم فأجاره، : فالمقصود! ًشر فشر، فإذا كان في شر كان شریكا لھ في اإلثم والعیاذ با

: وقد روي أنھ في عھد عمر بن الخطاب رضي هللا عنھ كتب إلیھ أبو موسى رضي هللا عنھ وأرضاه من الشام. لھمفإنھ في جوار المسلمین ك
ًأن الروم إذا دخلوا بالد المسلمین لم یأخذوا علیھم شیئا، وإذا دخل المسلمون بالدھم متاجرین أخذوا علیھم العشر، فأمره عمر أن یأخذ منھم 

: ، فھي ضریبة تؤخذ للمتاجرة في بالد المسلمین، معاملة بالمثل، ومثل ما یسمى في زماننا)بالتعشیر(سمى العشر إذا دخلوا، وھذا ما ی
َفھذا ُیعتبر كالضریبة على الكافر، كما یعامل المسلمون إذا تاجروا في بالدھم، فتكون مقابلة بالمثل، ففعل ذلك عمر بن الخطاب ) بالجمرك(

ًاء الراشدون، وأصبحت سنة ُمْجمعا علیھارضي هللا عنھ، وفعلھ بعده الخلف َ أن الكفار إذا تاجروا في بالد المسلمین أو كان لھم وكیل مسلم : ً
د سلعھم جاز أن یؤخذ علیھم كما یأخذون على المسلمین إذا وردوا السلع إلیھم، وھذا یسمى  ولھ ضوابط معینة، وینظر فیھ ) بالتعشیر(َّیورِّ

وما . (ض العشر على الحربي، ونصف العشر على الذمي، وربع العشر على المسلم إذا تاجر من بالدھماإلمام بضوابط المصلحة، فیفر
ًوھو الذي لم یوجف المسلمون علیھ بخیل وال ركاب، فھذا یعتبر فیئا، ویؤخذ إلى بیت مال المسلمین، ویصرف في مصارف ): ًتركوه فزعا

  .المصالح العامة
 

 حكم خمس خمس الغنیمة والصفي
 
َّواْعلُموا أنما غنْمتم مْن شْيء فأن : ًإن الغنیمة تقسم إلى خمسة أقسام، والخمس منھا یقسم أیضا إلى خمسة: نحن قلنا) وخمس خمس الغنیمة( ِ َِ ََ ٍَ ْ ُ َ َ ََّ َ

ِ خُمسُھ وللرُسول  َّ ِ َ َ ُ ِ َھذا لالستفتاح، وللرُسول ولذي القْربى والیتامى: قیل] 41:األنفال[َِّ َ َ َ َ ََ ْ ُْ ِ ِ َّ ِ والمساكین واْبن السبیل ِِ ِ ِ َِّ َِ َ َ ھذا تقسیم، فلما ] 41:األنفال[َْ
َفأن  خُمسُھ : قال ُ ِ َِّ َّ َ خمس الغنیمة، وھذا یصرف في مصالح المسلمین العامة، وھو : كأنھ ُیحال من الغنیمة، وھذا یسمیھ العلماء] 41:األنفال[َ

ِفأن  خُمسُھ ولل: الذي عناه هللا بقولھ ََّ َ ُ ِ َِّ َ ِرُسول َ فللرسول علیھ الصالة والسالم خمسھ، وكان للنبي صلى هللا علیھ وسلم في الغنائم ] 41:األنفال[َّ
، وكان من عادة الناس في الجاھلیة أنھم إذا قاتلوا وكان لھم من یقودھم للقتال من شجعانھم، أنھ یصطفي لھ ما شاء، )الصفي(شيء یسمى 

 الغنیمة، فھذا یسمى الصفي، فكان لرسول هللا صلى هللا علیھ وسلم الصفي، واالصطفاء أن یأخذ من ویأخذ من األموال والنساء ما شاء عند
َیْسألونك : األموال ما شاء، صلوات هللا وسالمھ علیھ، ویضعھ حیث شاء، ولذلك في غزوة بدر اختصم المسلمون في ھذه األنفال فأنزل هللا ََ ُ َ

ِعن األنفال قل األنفاُل  َِّ َ َْ ُ َْ َِ ِ ِ ْ والرُسول فاتقوا هللا وأْصلُحوا ذات بْینكم َ ُ ُِ ِ ََّ َ ََ َ َ َ َّ َّ َ إن سببھا أنھ لما انتھت وقعة بدر اختصم كبار السن : قیل]. 1:األنفال[ِ
: ولوننحن الذین أبلینا، وقال الكبار نحن الذین كانت لنا حمایتكم، فھؤالء حموا وھؤالء قاتلوا، فكان الشباب یق: وصغارھم، فالصغار قالوا
بل لنا، نحن الذین أعناكم؛ ألن حمایة الظھر في بعض األحیان تكون أعظم من غیرھا، فوقعت بینھم الخصومة : الغنیمة لنا، والكبار یقولون
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ون قسم منھم كان یحرس النبي صلى هللا علیھ وسلم، وقسم منھم كان یقاتل، فكان الذین یقاتل: إنھم انقسموا إلى قسمین: وقیل. فنزلت اآلیة
الغنیمة لنا؛ ألن حراسة النبي صلى هللا علیھ وسلم أعظم، فوقع : الغنیمة لنا، والذین یحرسون الرسول صلى هللا علیھ وسلم یقولون: یقولون

بل لي، فأخذه : لي، وقال األنصاري: وقد اختصم سعد رضي هللا عنھ مع رجل من األنصار في سیف، فقال سعد . بینھم الخالف فنزلت اآلیة
فأعطاه ) ھو لي وھو لك: (ًفلما أخذه نادى سعدا ، وأعطاه إیاه، وقال) لیس لك وال لھ، إنما ھو  والرسول: (بي صلى هللا علیھ وسلم وقالالن

صفیة بنت حیي رضي هللا عنھا وأرضاھا، فقد اصطفاھا النبي صلى هللا علیھ : ومن الصفي. إیاه، وكان سعد رضي هللا عنھ عظیم البالء
َأموالھ في فَدك بجوار خیبر، وھي من الحصون التي اصطفاھا النبي صلى هللا علیھ : ًومن الصفي أیضا. م خیبر، وأعتقھا وتزوجھاوسلم یو

َّھذه األموال التي نص على أنھا للرسول ترجع إلى بیت مال المسلمین: وسلم لنفسھ، قال بعض العلماء فأصبح لبیت مال المسلمین الخمس . ُ
ِفأن  َِّ َّ َ ِ خُمسُھ وللرُسول َ َّ ِ َ َ َولذي القْربى : ، وقال بعض العلماء في قولھ]41:األنفال[ُ َُ ْ ِ إن المراد بھ قرابة النبي صلى هللا علیھ وسلم ]: 41:األنفال[ِ

 ویشكل بل الخمس لقرابة اإلمام،:  وھو الصحیح، فا حجب عنھم الزكاة وأعطاھم حظھم من خمس الخمس، وقال بعض العلماء-كما ذكرنا-
وھذا القول الثالث وھو الذي -ومنھم من قال . على ھذا فعل أبي بكر وعمر وعثمان رضي هللا عنھم فإنھم لم یصطفوا ھذا الخمس لقرابتھم

ن ُ الخمس الذي للقربى یرد بعد وفاة النبي صلى هللا علیھ وسلم إلى بیت مال المسلمین، فیصبح لبیت مال المسلمین كم؟ خُمسان، فیكو- نریده
) ففيء یصرف في مصالح المسلمین: (یقول رحمھ هللا. في بیت مال المسلمین العشر، وھذان الخمسان یصرفان في مصالح المسلمین العامة

من المصالح العامة، التي  حكمھ حكم الفيء، یصرف في مصالح المسلمین كبناء المساجد، وعمارة الطرق، وغیر ذلك: جواب الشرط، أي
  .نینتفع بھا المسلمو

 
 األسئلة

 
...... 

 
 سھم الفرس إذا تعاقب علیھ أكثر من واحد

 
 

، والصالة والسالم على رسول هللا، : إذا كان الجند یتعاقبون على ركوب الفرس فكیف تقسم الغنیمة؟ الجواب: السؤال باسم هللا، والحمد 
، فإذا كانت الوقعة شھدھا آخر رجل منھم، فیكون سھم الفرس لھ، فالحكم في ذلك أن العبرة بالوقعة: أما بعد. َوعلى آلھ وصحبھ ومن وااله

أن یتعاقبوا أثناء القتال، : الصورة الثانیة. تعاقب على الفرس ثالثة، والثالث منھم ھو الذي قاتل علیھ، فیكون السھم لھ، ھذه صورة: مثال ذلك
  . بینھم على حسب البالء، وهللا تعالى أعلمیعطى للفرس السھمان، ثم تقسم: فھذه المسألة اجتھد بعض العلماء فقال

 
 قیاس البغال والجمال وغیرھا على الفرس في سھم الغنیمة

 
 

ال ُیعطى إال للفرس، وال یشمل : ھل تقاس البغال والجمال أو غیرھا من الدواب على األفراس، وذلك بأن تعطى سھمان؟ الجواب: السؤال
ٌالخیل معقود في : (ُّأن للفرس والخیل معنى یخصھا، ولذلك قال صلى هللا علیھ وسلم: ي ھذاھذا ما ذكر من الحمیر والبغال، والسبب ف

َّفالقتال علیھا بركة، ولذلك خصت، مع أنھ في زمان النبي صلى هللا علیھ وسلم كانت اإلبل والبغال موجودة، ) نواصیھا الخیر إلى یوم القیامة ُ
، وكأنھ مھیأ للقتال، بخالف البغال والحمیر واإلبل، فالفرس یكر ویفر ویتعرض صاحبھ ولكن الفرس فیھ شيء لیس في غیره من الدواب

ُللخطر أكثر، ولذلك عظم بالؤه أكثر من غیره، ومن ھنا قال فخصھ بالفرس، وال یركب الخیل ویقاتل علیھ إال الشجاع القوي ) وللفارس: (َ
ول العربیة األصیلة التي یكون بالؤھا أعظم، حتى یكون أقرب للسنة، وإن كان الذي یحسن الكر والفر، ومن ھنا اشترطوا أن تكون من الخی

  .(وللفارس ثالثة أسھم: (بعض العلماء خفف في ھذا الشرط، وأخذ بعموم قولھ
 

 الفرق بین الغنیمة والفيء
 
 

ًأحیانا یدخل تحت الغنیمة وأحیانا ینفرد الغنیمة والفيء بینھما عموم وخصوص، فالفيء : ھل الغنیمة والفيء بمعنى واحد؟ الجواب: السؤال ً
عنھا، فالفيء یكون من غیر قتال، كأن یأتي المسلمون إلى موضع فیھ كفار فیسمع الكفار بالمسلمین فیفرون، ویتركون أموالھم ودیارھم، 

قعة، والغالب أنھا تكون بالجھاد فھذا یعتبر من الفيء، كما وقع في جالء بني النضیر وغیرھم، بخالف الغنیمة، فإنھا ال تكون إال من و
الغنیمة تشمل الفيء، فكأن الغنیمة أعم من الفيء، فإن أصل الغنیمة : ومقابلة العدو وقتالھ، فالغنیمة ھي نتاج الغزوة، وبعض العلماء یقولون

ْمن الغنم، والغنم ُْ عنى ما كان بقتال، وما كان بدون قتال، فھو یشمل بھذا الم: أخذ الشيء بال عوض، فقالوا: ھو أخذ الشيء بال بدل، والغنیمة: ُ
ًلكن أیا ما . مصارفھ وأحكامھ الخاصة، وتبقى الغنیمة على األصل العام: وعلى ھذا ینفرد الفيء بحكم خاص وھو. غنیمة؛ ألنھ بغیر بدل َّ

ًكان فالمعروف في كتب الفقھاء رحمھم هللا أنھم یجعلون الغنیمة أصال عاما لھذا كلھ، والفيء فر َع من الغنیمة، وعلى ھذا َدرج مصطلح ً
َّلكن الفيء لھ أحكام خاصة غیر أحكام الغنیمة، منھا أن لھ مصارف الخمس التي ذكرناھا، بخالف الغنیمة فإنھا تخمس، . الجمھور رحمھم هللا

ًإن بینھما عموما : اءفللمجاھدین أربعة أخماس، والخمس األخیر ھو الذي یصرف في مصارف الفيء فقط، فمن ھنا یقول بعض العلم
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  .ًوخصوصا من ھذا الوجھ
 

 (خذلكم الرباط: (المقصود بقول النبي صلى هللا علیھ وسلم في انتظار الصالة
 

وھل یعادل أجر ) فذلكم الرباط، فذلكم الرباط: (ما المقصود بقول النبي صلى هللا علیھ وسلم عندما ذكر بعض األعمال الفاضلة فقال: السؤال
َربط، دائما تكون للمالزمة، ولذلك إذا ربطت الشيء وعقدتھ، فإن ھذه العقدة ُیلزم بھا الشيء ویبقى، ومنھ : مادة: لجھاد؟ الجوابالرباط في ا َ ً

ورباط . وھو الرباط على الطاعة: رباط عام: والرباط لھ معنیان. ربطت الفرس، وربطت الدابة، فإنھا تلزم ھذا المكان وال تنفك عنھ: تقول
َیا أیھا الذین : فأما الرباط العام على طاعة هللا فھو الذي عناه هللا عز وجل بقولھ.  رباط الثغر في الجھاد في سبیل هللا عز وجلوھو: خاص َ َِ َُّّ َ

ُآمنوا اْصبُروا وصابُروا ورابطوا  ِ ِ َِ َ َ َ ِا وصابُرواِاْصبُرو(یا من آمنتم بي وصدقتم بكتابي ورسولي صلى هللا علیھ وسلم : أي] 200:آل عمران[َُ َ َ (
ُورابطوا(الصبر، وزیادة المبنى تدل على زیادة المعنى، غایة الصبر،  غایة: والمصابرة ِ َ إذا صبرتم فابقوا على ھذه الطاعة ورابطوا : أي) َ

ًطي عبد عطاء وما أع: (ًعلیھا، واجعلوا ھذا دأبا لكم، فإن من صبر ظفر، وقد قرن هللا عز وجل الخیر بالصبر، فقال صلى هللا علیھ وسلم
ًما أعطي عبد عطاء خیرا وأفضل من الصبر، وھذا یدل على أن الرباط على الطاعة من أعظم األعمال، : أي) ًخیرا وأوسع من الصبر

فالصبر على الطاعة والثبات علیھا ال یكون إال ألھل الكمال وألھل ). وجدنا ألذ عیشنا بالصبر: (ولھذا یقول عمر بن الخطاب رضي هللا عنھ
ما دام علیھ : أي) ما كان دیمة، وإن قل: (الفضل، وھذا ھو الذي عناه رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم لما سئل عن أحب األعمال إلى هللا قال

ًاإلنسان، وإن كان شیئا قلیال ولما كانت الصالة ھي أعظم . فالمرابطة على الطاعة من أفضل األعمال، وأحبھا إلى هللا سبحانھ وتعالى. ً
طاعات، وأجل القربات بعد توحید هللا عز وجل، فال یحافظ علیھا إال مؤمن، وال یتم ركوعھا وسجودھا وخشوعھا إال سعید موفق في الدنیا ال

واآلخرة؛ ألن هللا قرن بھا الفالح في الدنیا واآلخرة، وصالح حال العبد في دینھ ودنیاه وآخرتھ، وھي كذلك عماد الدین، والركن الثاني من 
ان اإلسالم، وكانت وال زالت من أعظم ما یتمسك بھ اإلنسان في دینھ، فمن حفظھا حفظھ هللا، فإذا كانت الصالة بھذه المثابة فاعلم أن أرك

فمنھم من ال یصلي مع الجماعة وإنما یصلي لوحده، فھذا : ًأكمل المؤمنین إیمانا من أحبھا ورابط علیھا، وتتفاوت مراتب الناس في صالتھم
ومنھم من یصلي مع الجماعة فیدرك الركعة أو . ومنھم من یصلي مع الجماعة؛ لكنھ یأتي قبل التشھد بقلیل. م الناس ألجرھامن أحر

َالركعتین أو الثالث، فیدرك نصف الصالة أو ربعھا أو ثلثھا، ولما فاتھ منھا خیر من الدنیا وما فیھا . ومنھم من ال یؤذن إال وھو في المسجد. َ
والصبر علیھا من أعظم الرباط، فإذا مأل هللا القلب الزكي التقي النقي، وأحب صاحبھ وأراد أن  صالة بھذه المثابة فالحفاظ علیھافإذا كانت ال

یوفقھ في الدنیا واآلخرة، جعل اآلخرة أكبر ھمھ، ومبلغ علمھ، وغایة سؤلھ ومطلبھ، فأصبح ال یفكر إال في ھذه الصالة، كما قال صلى هللا 
إلى دنیا فانیة، ملیئة باألمور الالغیة، فالخیر لي ! إلى أین أخرج؟:  صالة العصر، قال-ًمثال-فإذا صلى ) یا بالل أرحنا بالصالة: (علیھ وسلم

سأنتظر صالة المغرب، : ُأن أجلس، فنظر في دنیاه ونظر في آخرتھ، فإن خرج ربما خرج إلى أمر یفوت بھ دینھ، وقد یخرج إلى فتنة، فقال
، ومثنیا علیھ، محبا ومؤثرا لمرضاة هللا عز وجل، فإذا بھ قد رابط على خیر من أحبِّ الخیر وأعظمھ أجرا فجلس بعد  ًصالة العصر ذاكرا  ً ً ً ًِ ِِ َ ٍ

ثم ) فذلكم الرباط: (فلما كان ھذا النوع من الصبر على الطاعة، دخل في مسمى الرباط، فقال صلى هللا علیھ وسلم. عند هللا سبحانھ وتعالى
استخدام : ًفأوال) فذلكم: (وإنما قال. بضمیر الغائب، ال) ھو الرباط: (أو) ھذا: (وإنما جاء بصیغة الجمع، ولم یقل) ذلك: (نظر فإنھ لم یقلا
: تعالىللبعید، فعبر بصیغة البعید؛ لعلو المرتبة والشرف، ومنھ قولھ ) ذاك: (ٌإشارة إلى البعید، وإذا أدخلت علیھا الكاف، قلت) ذا(، و)ذلكم(

ِذلك الكتاُب ال رْیب فیھ  ِ ِ َِ َ ََ ْ : ، ثم قال)ذلكم: (فقال صلى هللا علیھ وسلم. إشارة إلى علو مكانتھ وعظیم منزلتھ عند هللا جل جاللھ] 2:البقرة[َ
اط وأعظمھ؛ ألنھ في أنھ أكمل الرب: ھنا تدل على الكمال، أي) ال(و) الرباط: (، إنما قال)ِمن الرباط: (، أو)ذلكم رباط: (ما قال) الرباط(

نسأل هللا العظیم رب العرش الكریم، أن یلھمنا فعل الخیرات، وترك الفواحش . أكمل الطاعات، وأحبھا إلى هللا سبحانھ وتعالى، وھي الصالة
َونسأل هللا العظیم أن یْمنن بالعافیة غدونا وآصالنا، وأن یختم بالسعادة آجالنا. والمنكرات َ َّ َ وصلى هللا . الحمد  رب العالمینوآخر دعوانا أن . َُ

  .وسلم وبارك على نبینا محمد
 

 [1[ باب عقد الذمة وأحكامھا -شرح زاد المستقنع 
 

َّمیز هللا سبحانھ األدیان السماویة حتى بعد وقوع التحریف فیھا، فكان من ھذا أن أجاز عقد الذمة مع أھل الكتاب ومن أخذ حكمھم، وھذا فیھ 
 . وھذا العقد البد فیھ من التزامات بین المسلمین وأھل الكتاب، والبد لھ من أركان ال یصح إال بھاأسرار وحكم عظیمة،

 
 أحكام عقد الذمة

 
َّبسم هللا الرحمن الرحیم الحمد  رب العالمین، والصالة والسالم األتمان األكمالن على خیر خلق هللا أجمعین، وعلى آلھ وصحبھ، ومن سار  َ

 بھا أن یبین -رحمھ هللا-ھذه الترجمة قصد المصنف ] باب عقد الذمة وأحكامھا: [فیقول المصنف رحمھ هللا: أما بعد. وم الدینعلى نھجھ إلى ی
الخصلة : جملة من األحكام والمسائل المتعلقة بعقد الذمة، واألصل في ذلك أن المسلمین إذا غزوا العدو، فإنھم یخیرونھم بین ثالث خصال

 -وھو الجزیة-أن یدفعوا الجزیة، وھو الخیار الثاني، وھذا الخیار : الخصلة الثانیة. ا، ویقومون بدعوتھم إلى اإلسالمأن یسلمو: األولى
یختص بنوع خاص من الكفار، وھم أھل الكتاب ومن في حكمھم كالمجوس، وأما غیرھم من الوثنیین والمشركین والملحدین، فإنھ ال تؤخذ 

إن أبوا فإنھ ینتقل معھم بعد ذلك إلى الخیار الثالث وھو القتال، : الثالثة.  وإما القتال-.  إما اإلسالم-:  بخیارینَّمنھم الجزیة، وإنما یخیرون
ًوقد جاءت السنة عن رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم بھذه الخیارات الثالث، وثبت ذلك أیضا من ھدي الصحابة رضوان هللا علیھم، وھو ما 

 أمراء األجناد حینما بعثوھم للجھاد في سبیل هللا عز وجل، وجاءت السنة مطلقة - رضي هللا عنھم وأرضاھم-لراشدون كان یفتي بھ الخلفاء ا
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: الجانب األول: فلما كان الجھاد في سبیل هللا عز وجل یحتاج إلى بیان الجانبین. في حدیث بریدة ؛ ولكن قیدھا القرآن في الجزیة كما سیأتي
وھو الذي یتعلق بقبول الجزیة، فإذا : ا ھي األمور والمسائل واألحكام المترتبة على شرعیة الجھاد؟ والجانب الثانيَكیف یجاھد الكفار؟ وم

َفكأن ھذا الباب مرتب على الباب الذي قبلھ؛ ألن من . ْقبلوا َدفع الجزیة، فحینئذ تحقن دماؤھم، ویكونون أھل ذمة، على التفصیل الذي سنبینھ
: ، كأنھ یقول]باب عقد الذمة وأحكامھا: [، فإنھ یحتاج إلى معرفة نوع خاص من الكفار، وھم أھل الذمة، فقال رحمھ هللایجاھد في سبیل هللا

 ...... .في ھذا الموضع سأذكر لك جملة من المسائل واألحكام المتعلقة بالذمة وما یترتب علیھا
 

 تعریف عقد الذمة
 

ُعقدت الحبل : عقد الحبل، ویطلق العقد على المحسوسات، كما تقول: التوثیق واإلبرام، ومنھ: لعربالعقد في لغة ا) باب عقد: (قولھ رحمھ هللا
َإذا جمعت بین طرفیھ وعقدتھ وأوثقتھ، وقد یطلق على المعنویات، فتقول َ ھذا عقد بیع، وینبني على اإلیجاب والقبول، وقد ورد في كتاب هللا : َ

َّیا أیھا ال: عز وجل قولھ سبحانھ َ َُّ ِذین آمنوا أْوفوا بالُعقود َ ُِ ُ ُْ ِ َ َ عقد النكاح، عقد اإلیجار، عقد : وإذا قال العلماء. والمراد بھ المعنوي] 1:المائدة[َ
قبلت : بعتك، والقبول: اإلیجاب والقبول على ھذه األمور، فإذا كان اإلیجاب: الرھن، عقد الشركة، عقد المضاربة، فمرادھم بھذا اللفظ

َّقبلت واستأجرت، فھو عقد إجارة، وإن كان على نكاح فعقد نكاح، وھلم : أجرتك، وقال اآلخر:  بیع، وإن كان اإلیجابواشتریت، فھو عقد
ًجرا والذمة . َّخصص عموم ھذا اللفظ وبین أن المراد بھ نوع خاص من العقود وھو عقد الذمة) باب عقد الذمة: (لكن لما قال المصنف ھنا. َّ

فھو أمان مخصوص، لطائفة مخصوصة، على ھیئة مخصوصة، وھذا األمان المخصوص : د، وأما في االصطالحاألمان والعھ: في اللغة
َّأن یؤمن من أعطي ھذا العھد على نفسھ ومالھ وأھلھ وعرضھ، فالكافر إذا جرى بینھ وبین المسلمین عقد الذمة فلھ ذمة هللا : المراد بھ

خبار، فال یسفك دمھ، وال ینتھك عرضھ، وال یؤخذ مالھ، ویكون لھ ما للمسلمین وعلیھ ما ورسولھ صلى هللا علیھ وسلم كما ثبتت بذلك األ
أھل الكتاب، ومن في حكمھم وھم المجوس؛ ألن النبي صلى هللا علیھ وسلم : فالمراد بھ) لطائفة مخصوصة: (وأما قولھم. على المسلمین

ضوابط عقد الذمة، : المراد بھا) على ھیئة مخصوصة(و. رره األئمة رحمھم هللاأمرنا أن نسن بھم سنة أھل الكتاب، وذلك في الجزیة، كما ق
  .الكفار: الجانب الثاني. المسلمون: الجانب األول: فالعقد في األصل یستلزم جانبین: وذلك بالصورة التالیة

 
 أنواع الذمة

 
أن عقد الذمة ال یبرمھ :  هللا، وھذا أصل في قول جماھیر العلماءأما بالنسبة للمسلمین فیلي العقد عنھم إمامھم، كما سیبین لنا المصنف رحمھ

إال اإلمام؛ ألنھ تتعلق بھ مصالح األمة، وحینئٍذ ال یتأتى أن یقام على وجھھ إال عن طریق اإلمام، أو من ینیبھ؛ لكن ھناك نوعان من األمان، 
أنا في جوارك، وفي : ناس، كأن یستجیر مشرك أو كافر بمسلم، فیقول لھالذمة الخاصة، وھي التي تكون ألفراد ال: النوع األول: أو من الذمة

ًأنت في ذمتي، فحینئذ یكون ھذا الجوار واألمان خاصا، فعلى المسلم أن یؤمنھ حتى یسمع كالم هللا، فإذا قبل : أمانك، وفي ذمتك، فإن قال لھ
، وإذا لم یقبل أبلغھ مأمنھ، قال هللا تعالى َوإْن أحد من الُمشركین اْستجارك فأجْرهُ حتى یْسمع كالم هللا ثم أْبلغُھ مأمنُھ : اإلسالم فالحمد  ْ َ َ ََ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َْ ِ ِ َِ ُ َ ََّ ِ َّ َ َّ ِ ِ ْ ْ ٌ ِ

: ، فھذا یسمى بالذمة الخاصة، أو العھد الخاص، أو األمان الخاص، وقد ثبت في الصحیح عن النبي صلى هللا علیھ وسلم أنھ قال]6:التوبة[
فھذا الحدیث الصحیح یدل على أن الكافر إذا دخل في جوار مسلم واحد ) واحدة، یسعى بھا أدناھم، وھم حرب على من سواھمذمة المسلمین (

َفإنھ في جوار المسلمین كلھم، وال یجوز ألحد أن یتعرض لھ بسوء حتى یسمع كالم هللا، أو ُیْبلغ مأمنھ، ولذلك ثبت في الصحیح أنھ لما دخل 
من؟ : ( وھي امرأة واستجار بھا، وأراد علي قتلھ، انطلقت إلى رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم فوجدتھ یغتسل، فقالالمشرك على أم ھانئ

قد أجرنا من : ًزعم فالن أنھ قاتل فالنا، وقد أجرتھ، فقال صلى هللا علیھ وسلم! یا رسول هللا: ًمرحبا بـأم ھانئ ، فقالت: أم ھانئ ، قال: قالت
، فدل ھذا على أن ذمة المسلمین واحدة، وأن العھد إذا أخذ من مسلم لكافر، فھو عھد على جمیع المسلمین ال یجوز ألحد )أجرت یا أم ھانئ 

أن الذمة األولى : الذمة العامة التي تكون مؤبدة، والفرق بینھما: النوع الثاني من الذمة. أن ینقضھ، أو ینكثھ، حتى یكون الكافر على بینة
: التي تبقى إلى األبد، فإذا أراد المسلمون فتح مدینة، وقالوا ألھلھا: الذمة التي نبحثھا ھنا فھي الذمة العامة المؤبدة، أيخاصة مؤقتھ، أما 

ندفع الجزیة وكانوا من أھل الكتاب ومن في حكمھم، فإنھم یبقون ما أبقاھم : ادفعوا الجزیة، فقالوا: ال نرید اإلسالم، فقیل لھم: أسلموا فقالوا
عندنا ذمة : ًفإذا.  عز وجل، ویكون ھذا العھد ذمة لھم إلى األبد، ما لم یحدث النكث أو النقض، بالصورة التي سیبینھا المصنف رحمھ هللاهللا

فالذمة الخاصة ینبغي حفظھا ورعایتھا، وال یجوز لمسلم أن یقدم على قتل كافر في بالد المسلمین، إذا كان قد دخل . عامة، وذمة خاصة
: حتى ولو دخل في أمان صبي، أو دخل في أمان امرأة؛ ألن النبي صلى هللا علیھ وسلم قال: ن واحد منھم، حتى قال بعض العلماءبأمان م

یكون بین المسلمین والكفار، فأما المسلمون فیعقد عنھم ولیھم، أو من ینیبھ، وأما الكفار فإنھ  وعقد الذمة). ِقد أجرنا من أجرت یا أم ھانئ (
عقد، فمعنى : العاقدان، فإذا قیل: ًأوال: م أھل الحل والعقد، ومن یتولى أمورھم، فإذا جرى العقد بینھما فإن األركان في العقد تستلزمیعقد عنھ

ِالبائع، والمشتري، ومحل یرد علیھ البی: البیع أركانھ: ًالمحل، وھو مورد العقد الذي یتعاقدان علیھ، فمثال: ًثانیا. ذلك أن ھناك عاقدین ع وھو َ
 .ًالسیارة مثال

 
 ما یلتزم بھ المسلمون في عقد الذمة

 
فعندنا محل ورد علیھ عقد الذمة، وھو التزامات من الطرفین، من المسلمین التزامات، ومن الكفار التزامات، فیرد عقد الذمة على ھذین 

بحفظ : ًرابعا. بحفظ مالھ: ًثالثا.  عرضھ، فال یؤذى في عرضھبحفظ: ًثانیا. َبحقن دمھ، فال ُیقتل بدون حق: ًأوال: فیلتزم المسلمون. الجانبین
فیدخل األوالد والذراري بالتبع آلبائھم؛ ألنھم تابعون آلبائھم في ھذا الحكم، كما ثبت من فعل الصحابة رضوان هللا علیھم، فإن . أھلھ وعیالھ



 1000 

ًثم أیضا یلتزم المسلمون بالدفاع عنھم، فإذا . صول، آباء وأمھاتخالد بن الولید رضي هللا عنھ لما كتب في الكتاب جعل الذراري تابعة لأل
وكان أبو عبیدة -فتحت بالد الكفار فنزلوا على حكم المسلمین بالذمة، فیجب على المسلمین نصرتھم وحفظھم، ولذلك لما نزل الروم بالشام 

كة الیرموك، كتب أبو عبیدة إلى أمراء األجناد، أن یردوا  في معر-رضي هللا عنھ قد فتح مع خالد أطراف الشام، وأخذ الجزیة على بعضھا
الجزیة إلى أھلھا حتى یقع النصر، فكانوا ال یلتزمون بالجزیة إال مع االلتزام بالنصرة، فیكون ھذا الذمي لھ ما للمسلم وعلیھ ما على المسلم، 

 ومالھ، وعرضھ، وأھلھ، وولده، - كما قلنا- حفظ دمھ : ا المسلمفھو یلتزم بأمور، والمسلم یلتزم بأمور، فمن ھذه األمور التي یلتزم لھ بھ
ًوكذلك أیضا یكون لھ حق النصرة، فإذا اعتدى علیھ الكفار، وجب على المسلمین نصرتھ ومنع الكفار من أذیتھ، كذلك أیضا ال یعتدي علیھم  ً

حكم وأسرار عظیمة، ذلك أن الذمة ال یصح إعطاؤھا إال المسلمون، فھم كالمسلمین لھم ما للمسلمین وعلیھم ما على المسلمین، وھذا فیھ 
ًألھل الكتاب؛ ألن لھم دینا سماویا، فیكون حسابھم في اآلخرة، فإذا رضوا بإعطاء الجزیة یكونون مستثنین؛ ألن هللا نص على ذلك، فأمر  ً

ًبأخذ الجزیة من أھل الكتاب؛ ألن لھم دینا سماویا، فإذا بقوا بین المسلمین ورأوا ت عاملھم، ورأوا دین اإلسالم وسماحتھ، وما علیھ المسلمون ً
من التواصل والتراحم والتعاطف، أحبوا دینھم، ولربما نشأت ذراریھم وقد رأوا عزة اإلسالم فیتأثرون بھ، حتى حفظ في البلدان التي فتحت 

م الكثیر، فھذا نوع من االستدراج للدخول في اإلسالم ولو على ھذا الوجھ أنھ لم تمض ثالثة أجیال إلى أربعة أجیال بالكثیر إال وقد أسلم منھ
أن یلتزم المسلمون بھذا، فإذا رأى الذمي أن لھ ما للمسلم وعلیھ ما على المسلم، وإذا وقف في المواقف المحرجة ورأى : فالمقصود. بعد حین

ھذا اإلحسان من المسلم فیھ نوع من االستمالة لقلبھ ِنصرة اإلسالم لھ أحب ھذا اإلسالم، فإن النفوس ُجبلت على حب من أحسن إلیھا، و
َوهللا یْعلم وأنتم ال تْعلُمون : والتألیف لھ لإلسالم، وكل ھذه أسرار عظیمة، وصدق هللا عز وجل إذ یقول َ َ ََ ََ ْ ُُ ْ َ ُ فھو نوع من الحكمة ] 216:البقرة[َّ

بالحكمة والموعظة الحسنة، ربما أثر فیھم تعامل المسلمین  مواجھتھمالبالغة في إقناع الناس بھذا اإلسالم؛ فھم إذا لم یسلموا عن طریق 
  .ًووقوف المسلمین معھم ونصرتھم لھم، فیكون سببا في دخولھم في دین اإلسالم، ورضاھم بھ

 
 ما یلتزم بھ أھل الذمة

 
 

التزام أحكام : األصل الثاني.  دفع الجزیة:األصل األول: یلتزمون بأمور كثیرة یجمعھا أصالن: الذي یلتزم بھ أھل الذمة: األمر الثاني
ُحتى ُیْعطوا : دفع الجزیة؛ ألن هللا سبحانھ وتعالى قال: الجانب األول: فھنا جانبان. اإلسالم، وعدم التعرض لإلسالم أو أھلھ بضرر أو سوء َّ َ

َالجزیة عْن یٍد وُھم صاغُرون  َ َ َ َ َِ ْ َ ْ ِ م لإلسالم، فیحفظون حرمة اإلسالم، ویحفظون حق اإلسالم، فال فھو تعظیمھ: وأما الجانب الثاني]. 29:التوبة[ْ
یتعرضون لسب هللا، وال لسب رسولھ صلى هللا علیھ وسلم، وال سب اإلسالم، وال یطعنون في القرآن، وال في السنة، وال یستھزئون بشيء 

ھم تحت اإلسالم في ذلة وصغار، ال في عزة وقوة ُمن اإلسالم، وال بالمسلمین، مع أمور أخر ھي من لوازم عقد الذمة، حتى یستقیم عیش
ًواستكبار، حتى ال تكون لھم شوكة على المسلمین، فیكون األمر محققا لخالف ما قصده الشرع أو عناه من ھذا الحكم التشریعي ِّ.  

 
 أركان عقد الذمة

 
كأن یقول : فھناك صیغة اللفظ. الصیغة، أو ما یدل أو یقوم مقامھا: وال بد من توفره: ًثالثا. محل العقد: ًثانیا. عاقدان: ًأوال: أركان العقد: ًإذا

قبلنا، فقد : عاھدناكم، وقال الطرف الثاني: ، فإذا قال)قبلنا: (، فیقول الكافر)عاھدناكم على كذا وكذا: (ولي األمر للكفار أو من ینوب عنھم
ًلو أن كافرا من أھل الكتاب دخل مع أھل الذمة : ًل على الرضا، مثالقد تكون ھناك أمور أخرى تد: ًأیضا. تمت الصیغة؛ اإلیجاب والقبول

ًالذین ھم تحت حكم المسلمین، فإن ھذا الدخول یعتبره العلماء داللة ضمنیة على الرضا بدفع الجزیة للمسلمین، فیكون عقدا ضمنیا، كذلك إذا  ً
َّدید العقد؛ ألن سكوتھم ینزل منزلة تجدید العقد، وھذا أصح قولي شب الصغار، وبلغوا سن الرشد والتمییز، فحینئٍذ ال یحتاجون إلى تج

َّأن من نشأ من صغارھم، وسكت على العھد الذي كان علیھ كبارھم، فإن ھذا یعتبر إقرارا، وینزل منزلة الصیغة، ویكون لھم ما : العلماء ً
ِللمسلمین وعلیھم ما على المسلمین بالصیغة التي اتفق علیھا بین آبائھم   .ً وبین ولي أمر المسلمین، حینما كانوا صغاراُّ

 
 الجزیة وأحكامھا

 
َال تْعقد لغیر المجوس وأھل الكتابین ومن تبعھم: [یقول رحمھ هللا في ھذا الباب یحتاج المصنف عند بیانھ ألحكام الذمة لجملة من المسائل ] ُ

سنبینھا إن شاء -أن الكفار ینقسمون إلى أقسام : د الذمة؟ والسبب في ذلكأن یبین من الذین یجوز لك أن تعقد معھم عق: المسألة األولى: منھا
من الذي لھ حق عقد الذمة، وھل یمكن أن یقع من :  فھل كلھم یجوز أن تأخذ منھم الجزیة، أم من بعضھم دون بعض؟ المسألة الثانیة- هللا

 ما ھي الشروط التي ینبغي توفرھا لضرب الجزیة على الفرد من أفراد :أفراد المسلمین، أم أنھ خاص بولي األمر ومن ینیبھ؟ المسألة الثالثة
ھل نضرب الجزیة على صغارھم، وكبارھم، : الكفار؟ وإذا وقع عقد الذمة العام، فھناك أمور فرعیة خاصة تتعلق بھذا العام، وھي

َوذراریھم، ونسائھم، وشیوخھم، وضعفتھم، والمسلمین منھم، ورھبانھم، وأحبارھم، أم َ ً أن الحكم یختص ببعضھم دون بعض؟ كذلك أیضا ما َ
 ...... .الذي یترتب على قضیة أخذ الجزیة منھم، من وجوب النصرة، وحقن دمائھم؟ فھذه كلھا مسائل تتعلق بالعقد من حیث ھو

 
 شرعیة أخذ الجزیة
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فإن هللا سبحانھ : أما دلیل الكتاب. ماع األمة على ذلكما ھو الدلیل على شرعیة عقد الذمة وأخذ الجزیة؟ دل دلیل الكتاب والسنة وإج: ًأوال
ُمون ما حرم هللا ورُسولُھ وال یدینون دین الحق من الذین أوتوا الكتاب حتى : وتعالى قال َّقاتلوا الذین ال ُیْؤمنون با وال بالیْوم اآلخر وال ُیحرِّ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ ََ ِّ َِ ِ ِ ِ ِ َّ ِ ِ ِ ِْ ْ ُ ْ ُُ ُ ُُ َّ َُّ َّ ََّ ِ ِ ِ ِِ

َُیْعطوا الجزیة عْن یٍد وُھم صاغُرون  َ َ َ َ َِ ْ َ ْ ِ ْ األمر بالجھاد في سبیل هللا عز وجل، وذلك : األولى: ، فدلت ھذه اآلیة الكریمة على مسائل]29:التوبة[ُ
ِإلعالء دین هللا، وكف أعداء هللا، حتى ال تكون فتنة ویكون الدیُن كلُھ   َِّ ٌُّ ُ ُ ْ ُِّ َ َ َ َ ََ َِ أن : الثانیة . دلت على ذلك نصوص الكتاب والسنة، كما]39:األنفال[َّ

ِالذین ال ُیْؤمنون با وال بالیْوم اآلخر : هللا سبحانھ وتعالى خص ھذا بأھل الكفر، فقال ِ ِ ِِ َ َ َ َْ ِ ِِ َّ ُ ، والذي ال یؤمن با وال بالیوم اآلخر ھو ]29:التوبة[َّ
، وأؤمن بالرسول و: كافر، حتى ولو قال شخص ً فال أعتقد أن ھناك یوما آخرا، - والعیاذ با- أؤمن بكل شيء إال الیوم اآلخر أنا أؤمن با ً

ًإنھا أمور خیالیة ولیس لھا حقیقة، تعالى هللا عما یقول الظالمون علوا كبیرا، وھذا یعتبر :  من ضالالتھم-والعیاذ با- كما تقول الفالسفة  ً
َوال : ر فھو كافر، فخص هللا ذكر الیوم اآلخر زیادة في بیان كفرھم والتغلیظ علیھم، ثم قالًكفرا بإجماع المسلمین، فمن ال یؤمن بالیوم اآلخ

ِّیدینون دین الحق  َ َ َ َْ ِ َمن الذین أوتوا الكتاب : ثم خصص العموم فقال] 29:التوبة[ُِ َ ََ ِ ِ ِْ ُ ُ وھذا یدل على أن الجزیة ال تؤخذ إال من أھل ] 29:التوبة[َّ
أھل الكتاب لھم دین سماوي، فھم في األصل یتفقون مع المسلمین من حیث   لجمیع الكفار، وھذا لھ حكمة؛ ألنالكتاب، وأنھا لیست بعامة

َقولوا آمنا با وما أنزل إلْینا وما أنزل إلى : تعظیم هللا عز وجل، ووجود هللا عز وجل، فبیننا وبینھم قواسم مشتركة، ولذلك قال هللا تعالى َ َِّ ِ َِ َ َ َ َ َ َِ ُِ َُ ِ َّ ُ ُ
َإْبراھیم  ِ َ َقْل آمنا با وما أنزل علْینا وما أنزل على إْبراھیم : وقال] 136:البقرة[ِ ِ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َِ َِ َ َِّ ِْ ْ ُُ َُ ِ ، فھناك قواسم مشتركة، والدین الذي لھ ]84:آل عمران[َّ

َمن الذین أوتوا الكتاب : وقول هللا عز وجل. أصل، لیس كالدین الذي ال أصل لھ َ ََ ِ ِ ِْ ُ ُ للتبعیض، فدل على ): ِمن: (قال بعض العلماء] 29:التوبة[َّ
َحتى ُیْعطوا الجزیة : أن المراد أن الجزیة ال تؤخذ إال من قوم خاصین، وھم أھل الكتاب، ثم قال هللا عز وجل ََّ َْ ِ ْ فدل على أن ] 29:التوبة[ُ

ُقاتلوا الذین ال ُیْؤمن: ُالجزیة تحقن بھا دماؤھم؛ ألنھ قال في أول اآلیة ِ ِ َِ َّ ُ ِون با وال بالیْومَ َ َ َْ ِ ِِ ِاآلخر  َّ َحتى ُیْعطوا الجزیة : ثم قال] 29:التوبة[ِ ََّ َْ ِ ْ ُ
َعْن یٍد وُھم صاغُرون : فدل على أنھم إذا أعطوا الجزیة فال یجوز استباحة دمائھم إال بحق، ثم قال هللا عز وجل] 29:التوبة[ َ َ َ َِ ] 29:التوبة[ْ

فھذه اآلیة دلت على مشروعیة أخذ : ًإذا.  في آخر ھذا الباب-رحمھ هللا-صود منھ، كما سیبینھ المصنف َّوسنبین معنى الصغار، وما ھو المق
فإن النبي صلى هللا علیھ وسلم ثبت عنھ في حدیث بریدة أنھ بعثھ في سریة وأمره صلى هللا علیھ وسلم عندما ینزل بدار : السنة: ًثانیا. الجزیة

ًشھادة أن ال إلھ إال  وأن محمدا رسول هللا، وأمره أن یخیرھم بین اإلسالم، ثم أخذ الجزیة، ثم قتالھم، فدل : الكفر أن یدعوھم بدعایة اإلسالم
اإلجماع وقد ثبت إجماع : ًثالثا. ھذا على مشروعیة أخذ الجزیة، والحدیث في الصحیحین، ومطلقھ مقید بالقرآن، كما سنبینھ إن شاء هللا تعالى

باتباع سنتھم، أخذوا الجزیة من أھل الكتاب، وذلك في فتوحات الشام وغیرھا، ولم  ھو فعل الخلفاء الراشدین المأمورالسلف رحمھم هللا، و
ینكر علیھم أحد، وفرضھا أبو بكر و عمر و عثمان و علي رضي هللا عن الجمیع، ثم ما زال ذلك في عصور اإلسالم كلھا، ومن ھنا أجمع 

  .لجملة، أما من حیث التفصیل، فھناك خالف في بعض المسائل، كما سنبینھ إن شاء هللا تعالىالمسلمون على شرعیتھا من حیث ا
 

 ِحكم وفوائد الجزیة
 

َأما الحكم التي تستفاد من شرعیة الجزیة، فھناك حكم عظیمة َِ التفریق بین الكفار، وبیان حرمة األدیان السماویة دون غیرھا، فإن : أولھا: ِ
* الم : َّ أصول، ولذلك تفضل على غیرھا، كما أن هللا سبحانھ وتعالى بین ذلك في سورة الروم، فقال سبحانھ وتعالىاألدیان السماویة لھا

ُغلبت الروم  ُّ ِ َِ َفي أدنى األْرض وُھم مْن بْعد غلبھم سیغلُبون * ُ َ َ َ َ ِِ ِ ِ ِْ َْ ِْ ِ َ َ َ ْ َفي بْضع سنین  األْمُر مْن قْبُل ومْن بْعد و* َ َ َ َُ ِ ِ ِ ِ َِ َ ِ َِّ ِ َیْومئٍذ یفرُح الُمْؤمنون ِ َ َ َ َُ ِْ ِبنْصر هللا * ِْ َّ ِ َ ِ
طائفة لھم دین سماوي وھم : إن هللا عز وجل قسم الناس في ھذه اآلیات الكریمات إلى حزبین، وطائفتین: قال العلماء رحمھم هللا] 5-1:الروم[

ُغلبت الروم : الروم، قال ُّ ِ َِ َویْومئٍذ یفرُح الُمْؤمنون : ومعھم المسلمون في قولھ آخر اآلیة] 2:الروم[ُ َ َ َ َ َُ ِْ ِبنْصر هللا * ِْ َّ ِ َ فجعل نصرة ] 5-4:الروم[ِ
فكان كفار قریش یفرحون بغلبة . وطائفة في ضدھم وھم طائفة المجوس، والوثنیین الذین یعبدون النار. الروم من نصرة هللا عز وجل لھم

 فكانوا مشتركین معھم في الوثنیة، وكان المسلمون یفرحون بغلبة الروم على المجوس على أھل الكتاب وھم الروم؛ ألنھم یعبدون األوثان،
ِفُجعل للدین الذي لھ أصل سماوي فرق عن الدین الذي لیس لھ أصل، . المجوس؛ ألنھ دین سماوي، فكان ھذا من باب التمییز بین األدیان

ًن أصال، وھناك الوثني الذي یقر با عز وجل؛ ولكن یعبد معھ غیره، فھناك الدھري الذي لیس لھ دین، وھناك الملحد الذي ال یعترف باألدیا
ق : المقصود. ًفیعبد وثنا أو صنما، أو غیر ذلك ُأن ھذه النحل والملل والطوائف المشركة الوثنیة لیست كاألدیان التي لھا أصل سماوي، ففرِّ َ

الم، فإن الكفار إذا نزل بھم المسلمون قد یكونون على جھل بشرائع أنھا سبب في دخول اإلس: من حكم الجزیة وفوائدھا: ًثانیا. بینھما
فمنھم من إذا ناقشتھ وناظرتھ اقتنع باإلسالم وأحبھ وأسلم، فھذا تقنعھ بالحجة : اإلسالم، وال یعلمون حقیقة اإلسالم، فینقسمون إلى طوائف

 ورأى اإلسالم على طبیعتھ، وتطبیقھ وواقعھ، فلما یراه ویرى -مأھل اإلسال-ومنھم من ال یقتنع باإلسالم إال إذا عاشر أھلھ . والبرھان
َوھناك من ال یرضى باإلسالم أصال، فحكمھ أن ُیجاھد. المسلمین على حقیقتھم یتأثر ًفجعل هللا لكل شيء قدرا، فإذا جاء المسلمون إلى . ً

ِقبلنا، فإنھم سیعاشرون : ادفعوا الجزیة، فقالوا: ال نقبل، فقالوا: اقبلوا باإلسالم، فقالوا: ٍأرض فیھا أھل كتاب، وأرادوا غزوھم، وقالوا لھم
ًالمسلمین وسیرون محاسن اإلسالم ومآثره وأحكامھ وكیف أن اإلسالم ینصفھم، فیكون ھذا سببا إلسالمھم َ ِولذلك أثر عن علي رضي هللا . َ ُ

َعنھ في القصة المشھورة التي ذكرھا غیر واحد من العلماء، وتروى مسنَد أنھ : ًة، أنھ لما أخذ الیھودي منھ درعا وقیل في بعض الروایاتَ
فانطلق معھ . َّبیني وبینك قاضیك الذي نصبتھ على الناس: ًأخذ منھ فرسا واستعاره، وكان من أھل الذمة، ثم جاء یطلبھ الفرس فامتنع، وقال

نتك یا أمیر المؤمنین: فقال لھ القاضي. فأنكره الیھودي. ھذه فرسي: إلى قاضیھ شریح ، فقال لھ ُبیِّ أمیر المؤمنین وال : فعجب الیھودي، وقال. َ
. ًفوجد سماحة اإلسالم، وأن شرعھ على الكبیر والصغیر، فشھد أن ال إلھ إال هللا، وأن محمدا رسول هللا! َیستطیع أن یأخذ حقھ مني إال ببیِّنة؟

لمسلمین، فیحتكمون إلى قضاء اإلسالم، فیجدون سماحتھ ویجدون حسنھ وما فمن خالل التعامل یقع ھؤالء الذمیون في معامالت مالیة مع ا
أنھا مورد من موارد بیت : من حكم الجزیة: ًثالثا. ًفیھ، مع ما للمسلمین علیھم من فضل النصرة، فیكون سببا في قبولھم لإلسالم، ورضاھم بھ

ھم، على ما ذكرناه في أحكام قسمة مال المسلمین، وھذا المورد ُیصرف في مصالح المسلمین العامة، ویك ھم وخاصِّ ٌون فیھ نفع للمسلمین عامِّ
 .الفيء
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 عقد الذمة للمجوس

 
َال تْعقد لغیر المجوس: [وقولھ رحمھ هللا َال تْعقد] (ُ ھم طائفة من : والمجوس. ال یصح وال یجوز أن تكون الذمة وعقد الذمة إال للمجوس: أي) ُ

 إلھ الظلمة وإلھ النور، ویرون أن الخیر منسوب إلى إلھ النور، -تعالى هللا عما یقولون-قدون أن للكون إلھین أھل األدیان یعبدون النار، ویعت
َوأن الشر منسوب إلى إلھ الظلمة، قاتلُھم هللا أنى ُیْؤفكون  ُ َ َ ََّ ََ ُ َّ إنھم كان لھم أصل من دین : وھذه النحلة، بعض العلماء یقولون]! 30:التوبة[ُ

أما الدلیل . ُع كتابھم؛ ولكن ھذا لم یصح، والصحیح أنھم وثنیون؛ ولكنھم ألحقوا بأھل الكتاب، لورود السنة المخصِّصة لذلكسماوي، ثم ُرف
ً، وكذلك أیضا ما ثبت )أنھ أخذ الجزیة من مجوس ھجر: (فما ثبت في الحدیث عنھ علیھ الصالة والسالم: على جواز عقد الذمة مع المجوس

سنوا بھم سنة أھل الكتاب، غیر : (في المجوس  أن النبي صلى هللا علیھ وسلم قال-رضي هللا عنھ وأرضاه- بن عوف في حدیث عبد الرحمن 
َ، فدل على أن المجوس یعاملون معاملة أھل الكتاب، في أخذ الجزیة منھم، وعلى ھذا قضاء عمر بن )ناكحي نسائھم وال آكلي ذبائحھم

ولذلك تؤخذ الجزیة من المجوس بإجماع العلماء . ره علیھ أحد من الصحابة، فكان بمثابة اإلجماعالخطاب رضي هللا عنھ وأرضاه، ولم ینك
  .رحمھم هللا

 
 عقد الذمة ألھل الكتاب

 
َال تْعقد لغیر المجوس وأھل الكتابین ومن تبعھم: [قال رحمھ هللا ًا الیھود والنصارى، ووصفوا بذلك ألن لھم كتاب: أھل الكتابین المراد بھم]. ُ

َأْن تقولوا إنما أنزل الكتاُب على طائفتْین مْن قْبلنا وإْن كنا عْن دراستھم لغافلین : ًسماویا في األصل، قال هللا تعالى َ َ َ َ َ َ َِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ َِ َ َّ َ َّْ ِ ُ ُِ ِ َِ َ َ َ َ ََ ْ ُِ ُ ، وعندما ]156:األنعام[َ
ِأْن تقولوا إنما أنزل الكتاُب على طائفتْین : انھ وتعالى یقولَّإن المجوس أھل كتاب، ُرد علیھم بھذه اآلیة؛ ألن هللا سبح: قال بعض العلماء َِ َ َ َِ َِ َ ََّ َ َْ ُِ ُ ُ َ

. إنھ كان لھم كتاب، وھو الزبور: ُیختص حكمھم بالیھود والنصارى، واختلف في الصابئة، فقیل) أھل الكتاب(َّفَدل على أن ] 156:األنعام[
أما بالنسبة للیھود والنصارى، فھم أھل كتاب باإلجماع، .  وھم على طوائف سنبینھاإن شریعة یحیى كانت لھم، ویختلف العلماء فیھم،: وقیل

یتبعون الیھود ویأخذون حكمھم، وھم یعبدون الكواكب، وللعلماء فیھم بعض التفصیل، وإن كان الصحیح ) فالسامرة(ویدخل فیھم من تبعھم، 
كذلك . ھ وسلم، ویؤكده أنھم یسبتون ویعظمون السبت كما تعظمھ الیھودأنھم یتبعون الیھود، وھو قضاء بعض أصحاب النبي صلى هللا علی

، فھؤالء كلھم یعتبرون في حكم )األرثوذكس(، و)البروتستانت(، و)الكاثولیك: (ًأیضا النصارى بجمیع طوائفھم ومللھم، كما یوجد في زماننا
: ًلماء رحمھم هللا؛ ألنھم في األصل لھم كتابھم، سواء كانأھل الكتاب، ویسري علیھم ما یسري على أھل الكتاب، كما نص على ذلك الع

، أو غیرھا من األناجیل األخرى، فكلھا تعتبر من حیث األصل على دین سماوي، ولذلك )إنجیل لوقا(، أو )إنجیل برنابا(، أو )إنجیل یوحنا(
  .اب على األصل العام الذي ذكرناهلم یفرق الصحابة رضوان هللا علیھم بین طوائفھم، وإنما عاملوھم معاملة أھل الكت

 
 حكم عقد الذمة للصابئة

 
فطائفة منھم توجد بحران، في أقصى بالد الشام، من جھة جزیرة : وأما بالنسبة للصابئة فقد اختلف فیھم، والصابئة ینقسمون إلى طوائف

ِغیروه، كالیھود والنصارى، وُرفع كتابھم، وھذا إنھم أھل دین سماوي حرفوا دینھم و: العرب، وھؤالء اختلف فیھم، فبعض العلماء یقول
القول ھو روایة عن اإلمام أبي حنیفة رحمة هللا علیھ، وروایة عن اإلمام أحمد رحمة هللا علیھ، وفیھ أثر عن علي رضي هللا عنھ وأرضاه؛ 

بأنھم یتبعون النصارى، وھذا القول : لإنھم تابعون للیھود والنصارى، وقد روي عن ابن عباس القو: وقال بعض العلماء. ولكنھ لم یصح
إنھم یعتبرون في حكم الیھود؛ ألنھم یسبتون، فقد كانت بعض طوائفھم تعظم السبت كما : اختاره اإلمام أحمد في روایة عنھ، ومنھم من قال

ھم في  خاصة الذین- والنصارى فقسم منھم یتبعون الیھود : والصحیح أن الصابئة ینقسمون إلى قسمین. یعظمھ الیھود، فأعطوا حكم الیھود
ٌقسم : وأما القسم الذي یعبد الكواكب، ویعتقد في الكواكب منھم، فھذا على قسمین.  وعلیھ ُیحمل أثر ابن عباس رضي هللا عنھما-جھة حران

ً یوجب كونھ آخذا حكم إن استقبالھ للكوكب واعتقاده فیھ ال: ًمنھم یعبد الكواكب في أزمة مخصوصة معتقدا أن المؤثر ھو هللا، فھذا قیل
إنھم یأخذون حكم أھل الكتاب من ھذا الوجھ؛ ولكن الصحیح أن عبدة : ًالوثنیة؛ ألن لھم أصال من الدین السماوي، فقال طائفة من العلماء

ف العراق، وھذا وھذا القسم الذي یعبد الكواكب یوجد في أطرا. الكواكب منھم كلھم یعتبرون في حكم الوثنیین، وال یجوز عقد الذمة معھم
القسم ھو الذي توعده المأمون ، وكان قد نذر على نفسھ إذا لم یدخلوا اإلسالم أن یرجع فیقتلھم، وذلك حینما ذھب إلى الغزو، ولكنھ مات قبل 

 الكفار الذین ھم أما بالنسبة لبقیة الطوائف فھناك. أن یدركھم، وھذا القسم ھو الذي یعنیھ طائفة من العلماء بأنھم یأخذون حكم الوثنیین
ًمشركون وعلى الوثنیة كمن یعبد األشجار واألحجار والنیران، وھناك من ال دین لھ، وھم الملحدون، الذین لیس لھم دین وال یعبدون إلھا، 

وھكذا . ًبیراًوإنما یعتقدون أن الحیاة نشأت من الطبیعة ووجدت صدفة، وأن الكون ھذا أوجد نفسھ، تعالى هللا عما یقول الظالمون علوا ك
  .بالنسبة للمرتدین الذي ارتدوا عن اإلسالم، فھؤالء كلھم ال یجوز عقد الذمة معھم

 
 الدلیل على عقد الذمة ألھل الكتاب والمجوس فقط

 
َقاتلوا الذین ال : أما الدلیل على تخصیص الحكم بما ذكره المصنف من أھل الكتاب والمجوس؛ فألن هللا سبحانھ وتعالى قال ِ َِّ ُ َُیْؤمنون با وال َ َِ َّ ِ ُ ِ

ُمون ما حرم هللا ورُسولُھ وال یدینون دین الحق من الذین أوتوا الكتاب حتى ُیْعطوا الجزیة عْن یٍد وُھم صاغُرون  َبالیْوم اآلخر وال ُیحرِّ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َِ ِ ِ ِ ِ ِ َّ ِْ َ َّْ ُ ُِ ْ ْ ْ ُ ُْ َ ُِّ َّ ُ َّ َ ِ ِ ِ
عمر بن الخطاب رضي هللا عنھ لما احتك : ب بأھل الكتاب، ثم إننا وجدنا في السنة أن، فخصص حكم الجزیة بنص الكتا]29:التوبة[
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فاحتار رضي هللا عنھ في أمرھم، فقال عبد الرحمن بن عوف رضي هللا ). ما أدري ما أصنع بھم: (بالمجوس ونزلوا على حكم اإلسالم، قال
، فـعمر رضي هللا عنھ على فقھھ )سنوا بھم سنة أھل الكتاب: (قول فیھمأشھد أني سمعت رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم ی: عنھ وأرضاه

ما أدري ماذا أصنع : (وعلمھ بالكتاب، فھم من آیة القرآن تخصیص الحكم بأھل الكتاب، ولذلك لما جاء المجوس توقف فیھم واحتار فقال
َّ، وكان معھ الصحابة، فلم ُیْحتج لھ بنص، وإنما قیل لھ)بھم ستثنون من األصل العام في الكفار، فدل على أن الجزیة ال تؤخذ إال إن ھؤالء م: َ

َّوقاتلوُھم حتى ال : من خصوص أھل الكتاب، ثم إننا إذا نظرنا إلى حكمة التشریع، فإن هللا شرع الجھاد لكي یبقى التوحید، فقال هللا تعالى َ َْ ُ ِ َ
ٌتكون فتنة  َ َْ ُِ َّحتى ال: قال جمع من السلف] 193:البقرة[َ ٌ تكون فتنة َ َ َْ ُِ ِویكون الدیُن  : ال یكون شرك، وأكد ذلك بقولھ: أي] 193:البقرة[َ َِّ ِّ َ َ َُ

تكون العبودیة خالصة  عز وجل، فدل على أن أصل الجھاد إنما المراد بھ أن یبقى دین التوحید، فلما اصطدمت األدیان : أي] 193:البقرة[
ق بینھا،  ًفما كان أصلھ دینا سماویا، فإن أھلھ عندھم قابلیة لقبول الدین السماوي اآلخر، والتنازل عن دینھم، ُوالنحل والملل في الجھاد فرِّ ً

عندما یجدون دین اإلسالم ال یجرح عیسى بن مریم، وال یجرح كذلك موسى بن عمران، وأن المسلمین یؤمنون بعیسى بن مریم، وموسى بن 
ذا الدین؛ لكن إذا جئت إلى المشرك الوثني الذي ال یدین بدین، أو الملحد الذي ال یدین بدین، فإنھ عمران علیھما السالم، فھم أدعى أن یقبلوا ھ

ٍال یقبل اإلسالم، ولیس عنده أصل أو قاسم مشترك بینھ وبین المسلمین، فكان من الحكمة أن یفرق بین ھذا وھذا، وأن یعطى كل ذي حق  ٌ
 فقد أقررناه على شركھ ووثنیتھ؛ لكننا إذا أقررنا أھل الكتاب فإننا نقر بأصل دینھم، وھو الدین حقھ، فكأننا لو قبلنا من المشرك الوثني ذلك

ق بینھم لھذه الحكمة، ولذلك لو قیل بأخذ الجزیة من الوثنیین فإن ھذا یعین على بقاء الوثنیة، ومقصود اإلسالم أن ال تبقى  ُالسماوي، ففرِّ
. وحكم اآلخرة .حكم الدنیا: إن الحكم على قسمین في الكفار: كتاب وقد صار منھم مشركون؟ قیل في ھذالكن یبقى اإلشكال في أھل ال. الوثنیة

َأنھم ُیقتلون أو ُیْسلمون، تقاتلونُھم أْو ُیْسلُمون : فحكم الدنیا بالنسبة للوثنیین ِ ِ َِ ْ َ َ َُ ُ وأما من عداھم . ، وھذا ھو الذي دلت علیھ آیات الجھاد]16:الفتح[ْ
ن سماوي، فإنھ یكون حكمھ في اآلخرة، وأما في الدنیا فیبقى على دینھ في اإلسالم؛ ألن دینھ لھ أصل سماوي، وھو أحرى إذا ممن لھ دی

: فالذي یظھر. عاشر المسلمین أن یرى سماحة اإلسالم فیقبل بدینھم، كما شھدت التجربة بذلك في عصور المسلمین، حینما عاھدوا أھل الذمة
، )سنوا بھم سنة أھل الكتاب، غیر ناكحي نسائھم، وال آكلي ذبائحھم: (َّ الكتاب والمجوس؛ ألن النص خصھم فقالتخصیص الحكم في أھل

سنوا بھم سنة أھل الكتاب في الجزیة فقط، ولذلك منع من أكل : ھذا في الجزیة خاصة، أي: قال اإلمام الحافظ أبو عمر بن عبد البر رحمھ هللا
َّم یبح مخالطتھم للوثنیة التي فیھم، فدل على أن مقصود اإلسالم أن ُیفرق بین الوثنیة وما لھ أصل سماويذبائحھم، ونكاح نسائھم، ول : ًإذا. َ

َمن :  أنھ ال تقبل الجزیة إال من أھل الكتاب، فإن هللا سبحانھ وتعالى لیس بعد نصھ شيء حینما قال عز وجل- والعلم عند هللا-الذي یترجح  ِ
ْالذین أوتوا ال ُ ُ َ ِ َكتاب َّ َ بعد تعمیمھ لقتال المشركین، وأما حدیث بریدة بن الحصیب رضي هللا عنھ وأرضاه، حینما أمره النبي صلى ] 29:التوبة[ِ

 یعتبر من المطلق المحمول على المقید، فإن آیة القرآن وردت في قضیة - كما ال یخفى عند الجمیع-هللا علیھ وسلم أن یخیر أثناء الجھاد، فھذا 
ینھا، واشترطت أن یكونوا أھل كتاب، وأما بالنسبة لحدیث بریدة ، فإنھ مطلق، ولذلك یقید إطالقھ بالكتاب، وكم من أحادیث مطلقة الجزیة بع

وحمل المطلق على المقید مذھب معتبر في األصول، ولذلك مما نرى من مقاصد ! وكم من أحادیث عامة خصصھا الكتاب! قیدھا الكتاب
ِیقر المشرك على شركھ، وال یقر الوثني على وثنیتھ، فُینصر وُیعان على ذلك، بل إنھ حینما كتب كتاب عمر في اإلسالم العامة أنھ ال  ُ َْ

الشروط العمریة بینھ وبین أھل الكتاب، ُمنعوا من ضرب الناقوس، ومن إظھار شعائر دینھم، كل ذلك حتى یكون أبلغ في قبولھم لإلسالم، 
ھذه ھي ] وال یعقدھا إال إمام أو نائبھ. [من دین سماوي، فإنھ بعید منھ أن یقبل بدین اإلسالم أو یرضاهفكیف بالوثني الذي لیس لھ أصل 

. فجمھور أھل العلم على أنھ ال یجوز عقد الذمة إال من اإلمام أو نائبھ: َمن لھ حق عقد الذمة؟ للعلماء قوالن في ھذه المسألة: الجزئیة الثانیة
َّنھ یجوز أن تعقد الذمة باألفراد، فلو أن مسلما تعاقد مع ذمیین، وأمنھم بأمانھم العام، فإنھ یمضي عقدهأ: وھناك قول عند الحنفیة والصحیح . ً

 .مذھب الجمھور أنھ ال یعقدھا إال ولي األمر أو من یقوم مقامھ
 

 شروط وجوب الجزیة
 
 

بعد أن عرفنا من الذي تعقد ) وال جزیة على صبي: (قولھ].  عنھاوال جزیة على صبي، وال امرأة، وال عبد، وال فقیر یعجز: [قال رحمھ هللا
ِلھ الذمة، ومن الذي یلي عقدھا یرد السؤال الثالث من الذي تجب علیھ الجزیة؟ إذا نزل المسلمون بالكفار من أھل الكتاب، وعقدوا بینھم عقد : َ

َحتى ُیْعطوا الجزیة : جزیة منھم، بنص الكتابالصلح وعقد الذمة، فإنھم یكتبون أسماءھم ویعد بذلك سجل، حتى تؤخذ ال ََّ َْ ِ ْ ویحتاج ] 29:التوبة[ُ
رحمھم -ًھذا إلى كتابة أسمائھم، وھذا لھ تراتیب إداریة معروفة في كتب التراتیب اإلداریة، وكذلك أیضا في كتب االحتساب، وذكرھا العلماء 

فتسجل أسماؤھم، وحلیتھم، وما یتمیزون بھ، وأنسابھم، حتى تضبط بالكیفیة،  في المطوالت في الفقھ، كاإلمام ابن قدامة في المغني، - هللا
َوحرفھم، وأعمالھم، حتى ُیْعرف من الذي تْضرب علیھ الجزیة ومن الذي ال تْضرب علیھ الجزیة، فحینئٍذ نقسمھم إلى قسمین َ َُ : قسم منھم: ُ

: فأما الذین یطالبون بالجزیة فتشترط فیھم شروط. َا، وقسم ال یطالبَفقسم یطالب بھ. توضع عنھ الجزیة: وقسم منھم. توضع علیھ الجزیة
: الشرط السادس. القدرة المالیة: الشرط الخامس. الحریة: الشرط الرابع. الذكورة: الشرط الثالث. العقل: الشرط الثاني. البلوغ: الشرط األول

ھذا بالنسبة لمجمل الشروط التي . زیة حتى على الرھبان، وسنبین ھذاأال یكون من الرھبان، على خالف فیھ، وإن كان الصحیح أنھ تجب الج
فال تضرب الجزیة على الصغار والصبیان، ویدل على ھذا حدیث معاذ : البلوغ: الشرط األول. ذكرھا العلماء في إیجاب الجزیة على الذمي

: فقولھ) ًأمره أن یأخذ من كل حالم دینارا: ( نصارى نجرانرضي هللا عنھ وأرضاه، حینما أمره النبي صلى هللا علیھ وسلم بأخذ الجزیة من
ًاسم فاعل من المحتلم، وھو الذي بلغ الحلم، ومفھوم الصفة، أنھ إذا لم یكن بالغا : الحالم) من كل حالم(  فال تجب علیھ الجزیة، -وھو الصبي- ِ

 الولید رضي هللا عنھ، كتاب الذمة ألھل الحیرة، فأسقط الجزیة وھذا بإجماع العلماء، أن الصبیان ال تضرب علیھم الجزیة، وقد كتب خالد بن
كذلك مما یدل على أن الصبیان ال . عن الصبیان، وكتب إلى أبي بكر رضي هللا عنھ بذلك، فأقره على ھذا، وھذا یدل على سماحة اإلسالم

ِقاتلوا الذین ال ُیْؤمنون با: أن هللا تعالى قال: تؤخذ منھم الجزیة َ َُ ِ ِ َِّ ُ ِ وال بالیْوم اآلخر َ ِ ِ َ َْ ِ ِ ًوالصبي ال یقاتل، والجزیة إنما جعلت عوضا ] 29:التوبة[َّ ِ
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فالمجنون ال تجب علیھ الجزیة، وھذا بإجماع : ًأن یكون عاقال: الشرط الثاني. عن قتالھم، فدل على أنھ لیس من جنس من تجب علیھ الجزیة
فال تجب : الذكورة: الشرط الثالث.  تجب علیھم الجزیة، وھم غیر مكلفین، فال یكلفون بھاأھل العلم رحمھم هللا، أن مجانین أھل الكتاب ال

فإن المرأة ال تقاتل، والجزیة عوض عن القتال، وھذا ما  على النساء، فالنساء ال تفرض علیھن الجزیة، وھذا بإجماع أھل العلم رحمھم هللا،
ً، فالمرأة ال تكتسب غالبا، وھذا یدل على )أن النساء ال تؤخذ منھن الجزیة: (ًعمریة أیضاكتبھ خالد رضي هللا عنھ في كتابھ، وفي الشروط ال

ًبمعنى أن یكون قادرا على أداء الجزیة، : القدرة المالیة: الشرط الرابع. سماحة اإلسالم ورفقھ بالمرأة، فإنھ أسقط الجزیة عن نساء أھل الذمة
َھناك الغني، وھناك الوسط، وھناك ضعفة الحال، : أھل الذمة تجب علیھم الجزیة، ثم یصنفونوھذا من ناحیة المادة والمال، واألصل أن  َ َ

ًوالضعیف الذي یجد قوام عیشھ، وشیئا زائدا على فضل قوتھ. ًالضعیف الذي ال یجد شیئا، كالمسكین والفقیر: وینقسمون إلى قسمین فھذه . ً
 یتناسب مع حالھا، ویرجع ھذا إلى اجتھاد اإلمام وتقدیره، وكان عمر رضي هللا عنھ لھ ثالث طبقات، فتفرض الجزیة على الطبقة العلیا بما

على من كان دون : ًدینارا على الضعیف أي (12)ًدینارا على المتوسط، و) 24(ًدینارا على الغني، و) 48(في ذلك ضوابط، فكان یفرض 
ي كتب األموال، ككتاب األموال لـابن زنجویھ ، وكتاب األموال لـأبي عبید وھذه الثالث المراتب قد فصلھا العلماء ف. المتوسط في معیشتھ

وغیر القادر ینقسم إلى . ویبقى غیر القادر. فھذه الثالث المراتب للقادر. القاسم بن سالم رحمھ هللا، وكذلك ذكرھا اإلمام ابن قدامة في المغني
ًبیر الفاني، الذي ال یستطیع أن یعمل، ولیس عنده مال، وقد یكون شیخا كبیرا وعنده من ال یقدر لكبر السن، والخور، كالشیخ الك: أقسام، منھا ً

أموال وتجارات، فإذا كان كذلك فرضت علیھ، كأغنیائھم، أما بالنسبة للشیخ الھرم، الذي ال مال عنده وال تجارة، فإنھ تسقط عنھ الجزیة، وقد 
وصل إلى حد الحاجة : أي-ُأنھ ما من كبیر سن یفتقر، ویتصدق علیھ أھلھ :  الحیرةفعل ذلك خالد بن الولید وكتبھ في كتاب الصلح ألھل

ِّوالعوز حتى تُصدق علیھ َیدخلھ حتى مع ضعفة المسلمین: أي- إال أدخلھ في عیال بیت مال المسلمین -ُ َ .  وینفق علیھ من بیت مال المسلمین-َ
شریعة اإلسالمیة، وكیف أنھا عاملتھم بنوع من المرونة، فالرفق في موضعھ ًوھذا من سماحة اإلسالم أیضا، وھو یدل على سمو منھج ال

ًوالشدة في موضعھا؛ ألنھ ال یصلح للكافر أن یرفق بھ مطلقا، وال یصح أن یشد علیھ مطلقا، وإنما األمور تكون بالوسط الذي جاء بھ شرع  ً
ًوكذلك جعلناكم أمة وسطا : هللا، قال تعالى َُ َ َ َ َ ًَ َّ ُِ ْ َ َْ َفتْسقط الجزیة عن . ًعدوال، والعدل ھو المستقیم، الذي بین اإلفراط والتفریط: أي] 143:قرةالب[َ ُ

فلو كان ھناك فقیر؛ ولكنھ یستطیع أن یعمل وأن یتكسب، لكنھ جلس في بیتھ : ویبقى النظر في الفقیر. الشیخ الھرم الذي ال مال لھ وال تجارة
من كان منھم یستطیع العمل لكنھ قعد وتقاعس، فھذا ُیلزم بدفع الجزیة، : األول: م إلى قسمینوافتقر، فھل تسقط عنھ الجزیة؟ الفقیر ینقس

جمھور : ًمن كان منھم فقیرا، ال یجد الكسب فللعلماء فیھ وجھان: الثاني. َویعتبر تقصیره لنفسھ؛ ألنھ ھو الذي قصر، وُیلزم بعاقبة تقصیره
ًأداء وقضاء، بمعنىًأھل العلم على أن الجزیة تسقط عنھ مطلقا،  أن ھذا الفقیر ال نطالبھ بالجزیة حال فقره، وال نطالبھ بالقضاء بعد یسره : ً

 إلى أن ھذا النوع من الفقراء نتركھ، وال نطالبھ في الحال، فإن اغتنى بعد ذلك -كما ھو عند الشافعیة رحمھم هللا-وذھب بعض الفقھاء . وغناه
أنھ إذا سقطت عنھ في األداء سقطت عنھ في القضاء، وال : صحیح مذھب من ذكرنا، وھم الجمھوروال. طالبناه بقضاء السنین التي مضت

 .ھذا بالنسبة للشروط العامة. یطالب بقضائھا، وأن العبرة بحال أدائھ
 

 حكم أخذ الجزیة من الرھبان
 
 

ھبان والقساوسة، ونحوھم، وذلك أن أبا بكر رضي هللا ال تؤخذ من الر: وأما الرھبان ففیھم قوالن مشھوران للعلماء، فمن أھل العلم من قال
ًوستجد أقواما قد حبسوا أنفسھم في صوامعھم، فَدْعھم وشأنھم، حتى : (عنھ حینما بعث یزید بن أبي سفیان رضي هللا عنھ لفتح الشام، قال لھ

َي بكر رضي هللا عنھ أن ھؤالء ال ُیتعرض لھم ًال تتعرض لھم بشيء، فأخذ منھ بعض العلماء سنة عن أب: أي) یمیتھم هللا على ضاللتھم
ًیقاتل، ویشارك في مواجھة المسلمین برأي أو مكیدة، أو یكون قائدا لھم، أو : القسم األول: بشيء، والواقع أن الرھبان ینقسمون إلى قسمین

ُیحرضھم على جھاد المسلمین وقتالھم، فھذا ُیقتل، وكذلك أیضا تْضرب علیھ الجزیة الذین انحصروا في صوامعھم، وأماكن : الثانيوالقسم . ً
األدلة؛ وألن عمر بن عبد   فمنھم من یقول بضرب الجزیة علیھم، وھذا ھو الصحیح؛ لعموم- كما ذكرنا-عبادتھم، فللعلماء فیھم وجھان 

، وعمل بعموم اآلیات، وھذا  ضرب الجزیة على الرھبان-وھو وإن لم یكن من الصحابة، لكنھ خلیفة راشد-العزیز رضي هللا عنھ وأرضاه، 
َال ُیكلُف هللا نفسا إال ُوْسعھا : العبد ال تجب علیھ الجزیة؛ ألنھ ال یملك المال، وهللا تعالى یقول) وال عبد. (ھو الصحیح َ َّ ِ ً ْ َ َُ َّ ومن أھل ] 286:البقرة[ِّ
 في سننھ، والصحیح أن العبد ال تؤخذ منھ الجزیة ًتجب الجزیة على سیده إن كان كافرا، كما في حدیث ضعیف رواه البیھقي: العلم من قال

  .لما ذكرناه
 

 زوال موانع الجزیة بعد انقضاء وقتھا
 

لو : ُتقدم من الذي تْضرب علیھ الجزیة، ویبقى سؤال) ًومن صار أھال لھا] (ًومن صار أھال لھا، أخذت منھ في آخر الحول: [قال رحمھ هللا
الجزیة تؤخذ كل سنة، ومن أھل العلم من یرى تقسیطھا، : ء زال عنھم الوصف أثناء الحول، وكما تقدمأن ھؤالء الصبیان والمجانین والفقرا

یبرم معھم العقد، ثم تؤخذ قبل استتمام السنة، : َّتؤخذ معجلة، أي: بعضھم یقول: واألقوى أنھا تؤخذ كل سنة، وللعلماء وجھان في وقت أخذھا
تؤخذ : ومن أھل العلم من یقول. رضي هللا عنھ وأرضاه، حینما صالح في بدایة الفتوحات في الشاموھذا أقوى، ویدل علیھ كتاب أبي عبیدة 

واألقوى ھو القول األول، لكن لو أننا أخذناھا في بدایة السنة، ثم بلغ الصبي واغتنى الفقیر أثناء السنة، أو أفاق المجنون أثناء . في آخر السنة
العبرة بأكثر : فمنھم من یقول: كان یجن تارة ویفیق تارة المجنون إذا: ًفمثال: زوال الموانع فیھ تفصیل: ءالسنة، فما الحكم؟ قال بعض العلما

تقسط على حسب : ومنھم من یقول. الحول، فإن أفاق أكثر الحول أخذنا منھ الجزیة كلھا، وإن كان یجن أكثر الحول، ال تؤخذ منھ الجزیة
 في الشھرین األخیرین من -ًمثال-ھ ینظر إلى مدة إفاقتھ، وتقسط، وكذلك بالنسبة للصبي، فإذا بلغ وھذا ھو األقوى والصحیح، أن. إفاقتھ
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مسألة زوال الموانع یفصل فیھا على : ًإذا. ِالسنة، فإنھ یدفع قدر الشھرین، وإذا بلغ في منتصف السنة، أخذ منھ نصف الجزیة، وقْس على ھذا
ومتى بذلوا الواجب علیھم : [قال رحمھ هللا. دة التي یدركھا باألھلیة یجب أخذ الجزیة بحسابھا وقدرھاحسب المدة التي یدركھا باألھلیة، فالم

یجب على اإلمام أن یقبل : الجزیة تتعلق باآلثار المترتبة على عقد الذمة، فمتى أعطوا الجزیة لزم قبولھا، أي] لزم قبولھ وحرم قتالھم
فإن : (بریدة أن النبي صلى هللا علیھ وسلم قال م أن یمتنع من أخذ الجزیة، والصحیح األول لحدیثإن لإلما: الجزیة، وھناك قول شاذ یقول

فإذا أعطوھا ما الذي یترتب . ً، فأمره بقبول الجزیة، فدل على وجوب قبولھا حقنا لدماء من ُیحقن دمھ من أھل الكتاب)أعطوھا فاقبلھا منھم
ُب علیھم لزم قبولھ وحُرم قتالھمومتى بذلوا الواج: (علیھ؟ قال رحمھ هللا َُ ِ ُلزم قبولھ) (َ ِ ُوحُرم قتالھم. (ھذا للوجوب) َ َحُرم أن یقاتلوھم، وھذا ) َ

فتقرر أن الجزیة یلزم اإلمام .  فیما بعد- رحمھ هللا-تبقى اآلثار المترتبة بعد ذلك، وھذه لھا تفصیالت سیذكرھا المصنف . في بدایة األمر
  .من أھل الذمة، وال یجوز أن یقاتلھم وقد أدوا الجزیة؛ لثبوت النصوص عن رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم بذلكِقبولھا إذا ُعرضت علیھ 

 
 امتھان أھل الذمة عند أخذ الجزیة ومقاصده الشرعیة

 
ُّوُیْمتھنون عند أخذھا، وُیطال وقوفھم، وتجر أیدیھم: [قال رحمھ هللا َ ُ ُ  ضد الكرامة، وهللا تعالى أھان أھل المھانة) َوُیْمتھنون عند أخذھا] (َ

ٍومْن ُیھن هللا فما لُھ مْن ُمكرم : الكفر، فقال سبحانھ وتعالى ِ ْ ِ َ َ َ ََ ُ َّ ِ ٌ، وھذا نص في كتاب هللا عز وجل، خبر بمعنى اإلنشاء، أي]18:الحج[ِ من أھانھ : ٌّ
قررة في التعامل مع الكفار؛ ألن هللا أھانھم بالكفر، وھذه هللا فال تكرموه، ولذلك حرم إكرام الكفار وتبجیلھم وتعظیمھم، على األصول الم

َحتى ُیْعطوا الجزیة : ألن هللا سبحانھ وتعالى قال) َُیْمتھنون عند أخذھا: (فقولھ. اإلھانة موضوعة موضعھا، فال كرامة لإلنسان إال باإلسالم ََّ َْ ِ ْ ُ
َعْن یٍد وُھم صاغُرون  َ َ َ َِ ُ اإلسالم دین هللا عز وجل الذي ینبغي أن تْعلى كلمتھ، وُیْرفع مناُره، وُیعز شأنھ، وال ، وینبغي أن ُیعلم أن]29:التوبة[ْ ُ َُّ ََ َ

ًیجوز أن ُیقرن بھ غیُره، كائنا ما كان ذلك الدین، بل كل ما عداه دونھ، ولذلك قال صلى هللا علیھ وسلم فمن ). َاإلسالم یعلو وال ُیعلى علیھ: (َْ
ِمقاصد اإلسالم أنھ إذا قبل ت الجزیة من أھل الكتاب، فینبغي أن یشعروا في بالد المسلمین بالذلة والحقارة، وأن العزة  ولرسولھ وللمؤمنین، ُ

َّوال ینبغي أن یسووا بالمسلمین وال أن یفضلوا علیھم، وھذا بإجماع أھل العلم رحمھم هللا ْحتى ُیْعطوا الجزیة عْن یٍد وُھم : فقولھ عز وجل. َّ َ َ َ َ ََ َّْ ِ ْ ُ
َاغُرون َص ًھذا نص، وھذا النص ورد في كتاب هللا مطلقا كما یقول الفقھاء والعلماء، وینبغي على طالب العلم أن یتأمل ذلك، فإن ] 29:التوبة[ِ

َعْن یٍد وُھم صاغُرون : هللا عز وجل قال َ َ َ َِ َوُھم صاغُرون: (فجملة] 29:التوبة[ْ َ َِ  هللا على أن َّوالحال أنھم في صغار، فنص كتاُب: حالیة أي) ْ
من شرع هللا؛ ألن ھذا منصوص علیھ على وجھ  إعطاءھم یكون بھیئة تدل على ذلھم وصغارھم، فإذا كان صغارھم بإطالة الوقوف، فھو

فناھم العموم، وترك هللا الخیار لولي األمر أن یمتھنھم بالصیغة التي یراھا؛ لكن بطریقة ال تفضي إلى استباحة دمائھم وال أعراضھم، فإذا أوق
عند إعطاء الجزیة، أو جاء یعطي الجزیة فتشاغلت عنھ، فھذا لھ مقاصد، ذكرھا العلماء رحمھم هللا وأشاروا إلیھا، وھو أنھ إذا جاء یدفع 

َّ حتى :المال لك، فإنك تشعره أنھ ال یشتریك بھذا المال، وأنك ال ترید ھذا المال منھ، وأنھ أعز من المال الذي یبذلھ، فلما جاء نص القرآن َ
َُیْعطوا الجزیة عْن یٍد وُھم صاغُرون  َ َ َ َ َِ ْ َ ْ ِ ْ دل على أنھ ینبغي أن تكون الحالة والھیئة، دالة أن ھذا لیس لطمع أو رغبة في مالھ، حتى ] 29:التوبة[ُ

قد مع المسلم على إجارة، یعطي المال كما یعطیھ المستأجر لمن یؤجر لھ؛ ألنھ لو لم یكن بذلٍة وصغار لصار كأنھ یشتري المسلم، وكأنھ یتعا
ْعْن یٍد وُھم: أنك تحمیني وتصونني بھذا المال، لكن هللا قال: أي َ َ َصاغُرون  َ الحال أنھم في صغار وذلة، ثم ترك هللا الصغار : ، أي]29:التوبة[َِ

 ینصون في - رحمھم هللا- جد الفقھاء أنھ ترك إلى اجتھاد الحاكم، فعندما ن: إن ھذا من المطلق المقصود، أي: بالخیار، ولذلك یقول العلماء
َّكتبھم على ألوان من الصغار لھم، فإن ھذا كلھ راجع إلى االجتھاد والتقدیر، ولیس ألحد أن یتعقد في ذلك، كما یفعل بعض الكتاب 

جل، ولھ مقصد شرعي، إن ھذا من االجتھادات القدیمة أو كذا، فھذا ال ینبغي؛ ألن ھذا لھ أصل في كتاب هللا عز و: المعاصرین فیقولون
َعْن یٍد وُھم صاغُرون : وكان العلماء في القدیم یقصدون من ھذا تحقیق النص المطلق في قولھ سبحانھ وتعالى َ َ َ َِ : فقال رحمھ هللا]. 29:التوبة[ْ

ء یدفعھا إلى المسلم فال ترتفع أنھ إذا جا: ومن االمتھان عند أخذھا: یقول بعض أھل العلم. ال تؤخذ منھم بكرامة: أي) َُیْمتھنون عند أخذھا(
ِال یعطیھا بیٍد عالیة؛ ألن الید العلیا خیر من الید السفلى، وإنما یعطیھا بطریقة ال تشعر بالكرامة، ومن ھنا نص المصنف على : یده، أي ْ ُ

ُّوتجر أیدیھم: (كلمة َ ُّتجر أیدیھم(فما معنى ) ُ َ َّ؟ فھم البعض أن معنى تجر أیدیھم أي)ُ َ ُ ِ َخلعُحتى ت: َ ًوال یقول أحد من أھل العلم أنھا تخلع أبدا. ْ ْ َُ .
ُّتجر أیدیھم(وإنما  َ لھا معنى ومغزى دقیق، وھو أنك إذا جاء الكافر لیعطي الجزیة بیده، فأخذت یده أثناء اإلعطاء أشعرتھ بأنھ ملك لك، وأن ) ُ

ُّتجر أیدیھم(نة لھ على المسلمین، ولیس المراد بـھذا الذي في یده مستحق تحت القھر والذلة، وھذا نوع من اإلشعار بأنھ ال م َ أنھم یجرون ) ُ
َكما تجر الدواب، ال ُّبل تجر أیدیھم . ُ َ  لمعنى مقصود، وھو أنھ قد یأتي یستفضل على المسلمین بإعطاء المال، فإذا جاء - كما ذكر العلماء-ُ

ُالك وما في یدك ملك لي، ثم ال یأخذھا مباشرة، وإنما یمسكھا بما یشعر م: ُیرفع یده أرخیت یده، ثم إذا جاء یعطیھا تمسك یده، كأنك تقول لھ
ُّتجر أیدیھم: (معنى: ًإذا .بالذلة والصغار حین تؤخذ َ َأنھم ُیشعرون بأنھم بھذا ال فضل لھم على اإلسالم والمسلمین، وإنما المنة والفضل : ، أي)ُ ْ

  .وهللا تعالى أعلم.  ولرسولھ وللمؤمنین
 

 األسئلة
...... 

 
 أحكام أھل البالد المفتوحة عنوة

 
 

، والصالة والسالم على رسول : ًإذا فتح المسلمون بلدا بھا أھل كتاب ومشركون، فكیف یكون العمل؟ الجواب: السؤال باسم هللا، والحمد 
فأما ما فتح . ًما یكون صلحا: الحكم الثاني. نوةما یسمى بالفتح ع: الحكم األول: فالدیار لھا حكمان: أما بعد. هللا، وعلى آلھ وصحبھ ومن وااله
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ِ فإنھ یجوز أن یصالح اإلمام أو نائبھ من في ھذه الدیار على دفع الجزیة، وھذا یكون أشمل بالمؤقت، كما فعل -كما ورد في السؤال-عنوة 
كون لھم شطر ما یخرج منھا، أما بالنسبة النبي صلى هللا علیھ وسلم بخیبر، فقد فتحھا عنوة، ثم صالح أھلھا على أن یساقوا الزرع وی

ولإلمام أن یضرب علیھم الرق على حسب ما یرى . وإما أن تضرب رقابھم. إما أن یسلموا: للوثنیین في ھذه الحالة، فیخیرون بین أمرین
صلحة المسلمین في الفداء فادى، وإن رأى م المصلحة فیھ؛ ألنھم یكونون في حكم األسرى، فیجتھد، فإن رأى مصلحة المسلمین في

َاسترقاقھم استرقھم، وإن شاء ضرب رقابھم فعل، حتى یخوف أعداء اإلسالم فإما منا بْعد وإما فَداء حتى تضع الحْرُب أْوزارھا  َ َ َ َ َ َ َ ََ َ ََ ْ َّ ًَّ ِ َّ َِّ ُِ ] 4:محمد[ً
  .وهللا تعالى أعلم. ا یرى فیھ مصلحة المسلمینًیخیر اإلمام وینظر فیھم إذا كان الفتح عنوة، ویكون ھذا راجعا إلى اجتھاد اإلمام بم: ًإذا
 

 أقسام الشھداء وأحكامھم
 

ولكن ھل یأخذ حكم الشھید في ) أن الغریق شھید، وأن المطعون والمبطون شھید: (ورد في الحدیث عن النبي صلى هللا علیھ وسلم: السؤال
والشھادة بالمعنى العام الذي . الشھادة الخاصة بشھید المعركة:  قسمینالشھادة تنقسم إلى: تغسیلھ وتكفینھ؟ أم ما المقصود بالحدیث؟ الجواب

. وردت بھ النصوص، كالمبطون، والغرقى، والھدمى، والنفساء، وصاحب الطاعون، وصاحب ذات الجنب، ونحوھم ممن ورد الخبر فیھم
 البر، في قول طائفة من العلماء لحدیث أم حرام بنت ًوشھید المعركة ینقسم أیضا إلى قسمین واألفضل منھما شھید البحر فھو أفضل من شھید

: ما بك؟ فقال! بأبي وأمي یا رسول هللا: فاستیقظ وھو یتبسم، فقلت: قالت: أن النبي صلى هللا علیھ وسلم نام عندھا وفیھ: (ملحان في الصحیح
یا : لھا ذلك، فقالت ما أضحكك؟ فذكر! یا رسول هللا: لتَّأناس من أمتي ملوك على األسرة أو كالملوك على األسرة، یغزون ثبج ھذا البحر، فق

ثم إنھا ركبت البحر رضي هللا عنھا وأرضاھا في خالفة عثمان ، ولما نزلت إلى شاطئ ) أنت منھم: ادُع هللا أن أكون منھم، فقال! رسول هللا
ُالبحر، وقصتھا دابتھا، فصدقت فیھا معجزة النبي صلى هللا علیھ وسلم ْ َ الغرقى، والھدمى، والحرقى، : لنسبة للشھادة بالمعنى العامأما با. ََ

الفردوس، وھذا ھو الذي عناه النبي صلى هللا : والمبطون، والنفساء، فھؤالء لھم منزلة الشھید، والشھداء لھم منازل، وأعلى منزلة للشھید
 أبیھ ویبكي، وذلك یوم أحد، حین استشھد عبد هللا بن علیھ وسلم حینما رأى جابر بن عبد هللا رضي هللا عنھ وأرضاه یكشف الثوب عن وجھ

أخبرني عن أبي، إن كان في الجنة صبرت، وإن كان في غیرھا كان لي شأن، فقال ! یا رسول هللا: (حرام رضي هللا عنھ وأرضاه، فقال
بھا  لى أن من الشھادة ما یصیب اإلنسان، وھذا یدل ع)یا جابر إنھا جنان، وإن أباك قد أصاب الفردوس األعلى منھا: صلى هللا علیھ وسلم

فھذا أعلى مراتب . نسأل هللا بأسمائھ الحسنى وصفاتھ العلى أن یبلغنا إیاه بفضلھ وكرمھ، وھو أرحم الراحمین. الفردوس األعلى من الجنة
لون معاملة الشھید من حیث التغسیل المبطون، والغرقى، والحرقى، فھؤالء ال یعام: أما بالنسبة للشھداء. الشھادة، إذا كان شھید المعركة

ُّوالتكفین؛ إال الحرقى، فالمحروق ال یغسل؛ ألن التغسیل یضره ویؤثر على لحمھ وما تبقى من حرقھ، ولذلك ُیجمع بحالتھ، ویرى بعض  َّ
ِالعلماء أنھ ُییمم، ویأخذ حكم من عجز عن استعمال الماء، حیث إنھ لما كان الواجب تغسیلھ وُعجز عن تغس َّ َیلھ فإنھ ُییمم، ومثلھ من بھ مرض َ ََّ

َإن تغسیلھم فیھ ضرر، أو أن من بھ : ُمْعٍد كالجدري ونحوه، فإنھ إذا جاء یغسلھ الغیر تضرر، فحینئذ ھؤالء ال یغسلون إذا قال أھل الخبرة
ل ینتفخ جلده، فھؤالء كلھ ُجدري، إذا جاء یغسل فإنھ ینتفخ، أو من بھ حساسیة شدیدة بحیث لو غسِّ ال  فالشاھد أن الحرقى. َّم ال یغسلونَ

وأما بالنسبة للھدمى والغرقى وغیرھم ممن ذكرنا، فھؤالء حكمھم حكم الشھداء من حیث الفضل؛ . یغسلون لعلٍة أخرى، ولیست لعلة الشھادة
ًإنسانا دخل في معركة وقاتل لكن من حیث األحكام الشرعیة من عدم تغسیلھم وتلفیفھم في ثیابھم فھذا یختص بشھید المعركة، حتى لو أن 

َّوجرح، ثم خرج من المعركة، ثم مات بعد ذلك، فإنھ یغسل ویكفن، ولذلك اختص الحكم بمن قتل على أرض المعركة، وأما من لم یقتل على  َّ
فانفجر عرقھ ومات أرض المعركة، فإنھ یفعل بھ كما فعل النبي صلى هللا علیھ وسلم بـسعد رضي هللا عنھ وأرضاه، حینما رمي في أكحلھ 

  .وهللا تعالى أعلم. رضي هللا عنھ، وھذا یدل على أن أحكام الشھید تختص بشھید المعركة
 

 فضل العین التي تغض عن محارم هللا
 
 

ًا ثم تاب فمن قارف ذنب) ًكل العیون باكیة یوم القیامة، واستثنى منھا عینا غضت عن محارم هللا: (في قول النبي صلى هللا علیھ وسلم: السؤال
: ھذا الحدیث صحیح عن رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم: إلى هللا فھل یحصل لھ ھذا الفضل؟ وھال تفضلتم بوصیة حول ھذا األمر؟ الجواب

عین بكت من خشیة هللا، وعین سھرت في سبیل هللا، وعین غضت عن محارم :  یوم القیامة، إال ثالثة أعین-أو دامعة-كل العیون باكیة (
، والعین إذا غضت عن محارم هللا، فإنما غضت بتوفیق هللا عز وجل، وبقوة اإلیمان في القلب، فال یغض عما حرم هللا عز وجل إال )هللا

ًالمؤمن، وغض البصر عن محارم هللا كمال في اإلیمان ودلیل على خشیة هللا سبحانھ وتعالى، خاصة إذا كان اإلنسان ال یراه أحد، ویستطیع  ُّ َ
ُإلى الحرام، ویستمتع بھ، فیخاف هللا عز وجل، ویغض، فإن هللا سبحانھ وتعالى ُینْیلھ ھذا الفضلأن یرى  واختلف العلماء في قولھ علیھ . ِ

ٌالمراد بذلك أن ھذه العین ال یمكن أن یصیبھا سوء حتى تدخل الجنة؛ ألن النبي صلى هللا : قیل) كل العیون باكیة أو دامعة: (الصالة والسالم
أنھا ال : أنھا ال تحزن، وإذا كانت ال تحزن فمعنى ذلك: فمعناه) كل العیون باكیة أو دامعة یوم القیامة، إال ثالثة أعین: ( وسلم قالعلیھ

َّیصیبھا سبب الحزن وسبب البكاء، وھو العذاب، فدل ھذا على أنھا تؤمن إلى دخول الجنة، وھذا فضل عظیم، وكأنھ یشیر بھذا إلى قوة  ُ
َغض البصر عن محارم هللا، بحیث ال تقع عینھ علیھا، فإن ھذا ال یكون إال : ي القلب، فإن اإلنسان إذا وصل إلى ھذه الدرجة، أياإلیمان ف

إن عرصات ) كل العیون باكیة: (وقال بعض العلماء . بقوٍة إیمانھ، والغالب أن من بلغ ھذه الدرجة أنھ یكون من السعداء الذین یدخلون الجنة
مة مختلفة، فھناك عرصات تأتي فیھا أنواع من العذاب والبالیا، كما في طول الموقف، وانتظار الحساب، وكثرة العرق، وذھابھ في یوم القیا

ًاألرض سبعین ذراعا من طول موقف الناس یوم القیامة في عرصاتھا، ومن ھذه المواقف موقف البكاء، وھذا الموقف یحفظ هللا عز وجل 
بكاء فیھ، فال تحزن عینھ وال تبكي في ھذه العرصة من عرصات یوم القیامة، وفي ھذا الحدیث دلیل على فضل صاحب ھذه العین من ال
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 ویكتب بھا في -.  ویضرب بھا في الجھاد في سبیل هللا- .  فینفق بھا في سبیل هللا-: فإن اإلنسان كما یطیع هللا عز وجل بیده. الطاعة بالعین
ویتعبد هللا عز وجل .  وتشییع الجنائز- .  وعیادة المریض- .  وصلة األرحام- .  بخروجھ إلى المساجد-:  بقدمھویطیع هللا عز وجل. طاعة هللا

. كذلك یتقرب إلى هللا بعینھ.  واإلیمان بھ- .  واعتقاد ما یجب اعتقاده- .  والخوف منھ- .  وخشیتھ-.  ومحبة هللا- .  بوجود اإلیمان-: بقلبھ
.  وأنھا تسھر في طاعة هللا عز وجل، وفي سبیلھ- .  وأنھا تغض عن محارم هللا-.  أنھا تبكي من خشیة هللا-: افالعین لھا طاعة، ومن طاعتھ

على الجھاد في سبیل هللا، كسھر :  وقیل- .  وتكون كذلك بالسھر على طاعة هللا-.  تكون بالبكاء- : فدل ھذا الحدیث على طاعة العین، وأنھا
أنھا شاملة لكل عین، ) وعین سھرت في سبیل هللا: (ومن أھل العلم من یرى في قولھ علیھ الصالة والسالم. عین المرابط وھو یحرس الثغر

نسأل هللا العظیم رب العرش . فمن سھر وھو یتلو كتاب هللا، أو سھر على طلب العلم وكتابتھ والجد واالجتھاد فیھ، فإنھ ینال ھذا الفضل
وصلى هللا وسلم . وآخر دعوانا أن الحمد  رب العالمین. ن یلھمنا طاعتھ، وأن یوفقنا لمرضاتھالكریم بأسمائھ الحسنى وصفاتھ العلى أ

  .وبارك على نبینا محمد، وعلى آلھ وصحبھ
 

 [2[ باب عقد الذمة وأحكامھا -شرح زاد المستقنع 
 

ًي إسالمھم، وتحقیقا لھذه الغایة فال ینبغي أن یشعروا ًأن یتأثر أھل الكتاب بالمسلمین، فیكون ھذا سببا ف: من الحكم واألسرار في عقد الذمة
ًأنھم فوق المسلمین؛ بل ینبغي أن یشعروا أنھم أدنى منھم وأقل شأنا، سواء في لباسھم، أو مراكبھم، أو مساكنھم، حتى في عباداتھم وطقوسھم 

 .ًالدینیة، وال یسوى بینھم وبین المسلمین أبدا
 

 مةكیفیة تعامل اإلمام مع أھل الذ
 
 

. بسم هللا الرحمن الرحیم الحمد  رب العالمین، والصالة والسالم على أشرف األنبیاء والمرسلین، سیدنا محمد وعلى آلھ وصحبھ أجمعین
شرع المصنف رحمھ هللا في ھذا ] ویلزم اإلمام أخذھم بحكم اإلسالم؛ في النفس والمال والعرض: [فیقول المصنف رحمھ هللا تعالى: أما بعد

لفصل في بیان جملة من المسائل واألحكام التي تترتب على عقد الذمة بین المسلمین وأھل الكتاب ومن في حكمھم، وذلك أنھ إذا وقع عقد ا
 الذمة بین المسلمین وأھل الكتاب، فھناك أمور یلتزم بھا المسلمون، وھناك أمور یلتزم بھا أھل الذمة، وقد بینا فیما تقدم جملة من تلك المسائل

واألحكام، وشرع المصنف ھنا في بیان ما الذي ینبغي على اإلمام تجاه أھل الذمة في تصرفاتھم حینما یكونون في بالد المسلمین؟ فقال 
ِإن : یجب علیھ، وھذا من فرض هللا الذي أوجبھ أن یأخذھم بحكم اإلسالم؛ ألن الحكم  عز وجل، قال تعالى: أي) ویلزم اإلمام: (رحمھ هللا ِ

َُّحكم إال  أمر أال تْعُبدوا إال إیاهُ ْال ِ ِ َِّ َّ َُّ َ َ ََ َ ِ َِّ ُ َفالحكم  سبحانھ وتعالى، فینبغي أن یكون ھؤالء ملزمون بحكم اإلسالم في أمور وضوابط ] 40:یوسف[ْ
ون بشرعة اإلسالم، وبما معینة، وعلیھم أن یتقیدوا بھا، وھي قد تتعارض مع شریعتھم وملتھم؛ لكن كونھم داخل بالد المسلمین فھم ملزم

وحفظ عوراتھم  علیھ المسلمون، ولھذا في عقد الذمة یكون لھم ما للمسلمین وعلیھم ما على المسلمین، والمسلمون یقومون بالدفاع عنھم
ا ما شاءوا وأن ولو أننا فتحنا لھم أن یفعلو. وأعراضھم ودمائھم، كأنھم في منزلة المسلمین، فیجب علیھم أن یلتزموا بما یلزم المسلمین

◌نوا :  النتشر الفساد بین المسلمین، ولذلك قال بعض العلماء رحمھم هللا- ولو كان ذلك في دینھم ونحلتھم-یتصرفوا كیفما أرادوا  َإنھم لو ُمكِّ
َ وإظھارھا فإن ھذا قد یدفع بالفسقة لمجاراتھم والعمل بد-وإن كانت جائزة في دینھم-َّمن فعل بعض األمور المحرمة  ینھم والمیل إلى ما ھم ََ

 .......علیھ، ولذلك وجب حفظ بالد المسلمین وأھل اإلسالم من منكراتھم ومحرماتھم التي یرتكبونھا
 

 كیفیة الحكم بین أھل الذمة
 
 
، أو بشيء یخالف وإذا وقع اإلخالل من الذمي، فإما أن یقع بشيء یوافق دینھ) بحكم اإلسالم. (ویلزم اإلمام أن یأخذھم) ویلزم اإلمام أخذھم)

ًأن یفعل فعال نتفق : الحالة الثانیة. ًأن یفعل شیئا نحن نعتقد حرمتھ، ولكن دینھ وشریعتھ تقره على ذلك: الحالة األولى: دینھ، فھناك حالتان
 االعتداء على - . ة قتل النفس المحرم-: فأما ما كان من األمور التي نتفق على تحریمھا، فمن أمثلتھا. نحن وھم على تحریمھ وعدم جوازه

فھذه اتفقت الشرائع على تحریمھا وأنھ ال یجوز . ِّ االعتداء على األعراض بالزنا-. أموال الناس بالسرقة، أو الغصب، أو قطع الطریق
 حرمتھ، ونعتقد نحن ًوحینئذ ال تأویل لھ، فھو حینما یقدم على ھذا الفعل فإنھ یفعل فعال یعتقد. َّارتكابھا، فھي محرمة عند أھل الكتاب وعندنا

فإن . ًأن یكون قتال لغیر مسلم: الحالة الثانیة. ًأن یكون قتال لمسلم: الحالة األولى: ُ القتل، فال یخلو قتلھ من حالتین-ًمثال- حرمتھ، فإذا وقع منھ 
د ثبت في الحدیث عن النبي صلى هللا علیھ ًقتل مسلما فإنھ ُیقتل بھ، وھذا بإجماع أھل العلم رحمھم هللا، أن الكافر یقتل بالمسلم إذا قتلھ، وق

وسلم في قصة األنصاریة التي قتلھا یھودي على أوضاح لھا كان یرید أن یسرقھا منھا، فأبت وأصرت فاختلسھا منھا، فلما دافعت رض 
ِمن فعل بك ھذا؟ فالن؟ فالن؟ فال: (رأسھا بین حجرین، فُوجدت في آخر رمق وھي مشرفة على الموت، فقیل لھا حتى ذكروا اسم ) ن؟َ

ُأن نعم، كما ثبت في الصحیح، فأخذ الیھودي فأقر، فأمر رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم أن یوضع رأسھ بین : الیھودي، فأشارت برأسھا
َّحجرین، وأن ُیرض كما ُرض رأُسھا، وھذا یدل على عدة مسائل َّ ان إذا سفكوا َأن أھل الذمة وأھل العھد ومن یعطون األم: المسألة األولى: َ

مسألة التدمیة البیضاء، وھي من فوائد ھذا الحدیث، والتدمیة : المسألة الثانیة. دم مسلم فإنھ ینتقض عھدھم ویستباح دمھم، ویؤخذون بھ
یاة، وھو إن من وجد في آخر رمق من الح: البیضاء یقول بھا بعض أئمة السلف، كإمام دار الھجرة اإلمام مالك بن أنس رحمھ هللا، فإنھ یقول

ِإن ھذا لوث، ویوجب القسامة، ویوجب أخذ ھذا المتھم، فإن أقر قتل بھ، وفقھ مالك : فالن، یقول: َمن قتلك؟ فقال: ُْمشٍف على الموت، وقیل لھ ُ
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ِأن من ُیشفي على الموت یكون أقرب إلى اآلخرة وأبعد عن الدنیا، فھو أقرب إلى الصدق وأبعد عن الكذب، : رحمھ هللا في ھذا فشھادتھ على ْ
وذھب الجمھور إلى أن ھذا یوجب التھمة فقط، وھذا ھو الصحیح؛ ألن الیھودي حینما . ًأن فالنا قتلھ تكون قویة، وقرینة قد تقارب البینة بقتلھ

ِأخذ أقر، فأخذه النبي صلى هللا علیھ وسلم بإقراره ال بمجرد قول المرأة، فینبغي أن یفرق بینھما لحدیث دلیل على أن ففي ا: ًوأیا ما كان. ُ
َالذمِّي والمعاھد والمستأمن إذا غدر وقتل وسفك دم المسلم، فإنھ یقتل القاتل بمن قتلھ؛ لكن السؤال ًلو أن كافرا قتل مسلما، ثم قام الذمیون : َ ً

 أو مساعدین لھ، فإنھ ومنعوه، أو قاموا بحفظھ والتلبیس وحفظھ، والتمویھ على جریمتھ بحیث ال یعرف، فكانوا معینین لھ على الجریمة
أو تؤذنكم یھود ) :ًینتقض عھدھم جمیعا، ولذلك قال علیھ الصالة والسالم في قصة عبد هللا بن سھیل رضي هللا عنھ حینما قتلتھ یھود بخیبر

 ھذا الوجھ، الذي فكأن النبي صلى هللا علیھ وسلم جعل سفك دم المسلم على) ًبحرب، فإما أن یدفعوا رجال منھم، وإما أن تؤذن یھود بحرب
َفإذا قتل القاتل منھم فإنھ ُیقتل، إذا كانت جریمة : َُّیفرق في مسألة القتل: ًإذا. ًفیھ التواطؤ أو یشعر بالتواطؤ مؤذنا بزوال العھد والذمة لھم

ئولیة ما أتى من جرم، ویكون أما إذا كانت جریمة عن تواطؤ، وكانوا ینظمون لذلك، أو یھیئون لھ، فإنھم حینئذ یتحملون جمیعھم مس. منفردة
ًھذا نقضا للعھد، لما فیھ من الخیانة والغدر بالمسلمین، وقد فعل رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم ذلك حینما غدر بھ الیھود وأرادوا أن یرموا 

ن أصل العقد حینئذ أننا نقرھم على ًوأما إذا قتل الذمي كافرا، فإ. ًالحجر علیھ، حینما أمروه أن ینتظر، فعد ذلك ناقضا للعھد بینھ وبینھم
ًھذا قتل فالنا، : عن طواعیة ویقولون أن یترافعوا إلینا، فیأتون: الحالة األولى: دینھم، فإذا وقع القتل فیما بینھم فال یخلو أمرھم من أحوال

الحالة الثالثة . ا، بل یترافعون إلى حكامھم وقضاتھمَّأال یترافعوا إلین: الحالة الثانیة. فیرفعون أمره إلى القضاء، بحیث ُیحكم فیھ بحكم اإلسالم
ھذا : فأما إذا رضي الجمیع وترافعوا إلینا وجاءونا عن طواعیة منھم، وقالوا. أن یترافع بعضھم ویمتنع البعض: التي تقتضیھا القسمة العقلیة

ًقتل رجال أو قتل امرأة منا، فنریدكم أن تحكموا بحكم اإلسالم، فللعلماء في ھ ً َ إن : قال بعض أھل العلم: القول األول: ذه المسألة خالف مشھورَ
. ِّترافع إلینا أھل الذمة، وجب علینا أن نطبق علیھم حكم الشرع، وال نمیل إلى دینھم، وإنما نحكم فیھم حكم هللا عز وجل في عباده المسلمین

أما بالنسبة للقول الذي . التفصیل في ھذه المسألة:  القول الثالث.أنھ یخیر القاضي، إن شاء حكم بینھم، وإن شاء أعرض عنھم: القول الثاني
إنھ یجب علیھ أن یحكم بینھم بحكم اإلسالم فھو أصح األقوال، فإذا ترافعوا إلینا وجب على القاضي أن یحكم بینھم بحكم شریعة : یقول

ْوأن اْحكم بْینُھم بما أنزل هللا وال تتبْع أْھواءُھم : ي كتابھفإن هللا عز وجل قال ف: أما دلیل الكتاب. اإلسالم وذلك بدلیل الكتاب والسنة ْ َْ َ َ َ َ َ ََ َ َِ ِ َِّ َ َ َُ َّ ُ
ِفإْن جاُءوك فاْحكم بْینُھم أْو أْعرْض عنُھم وإْن تْعرْض : فھذه اآلیة الكریمة محكمة ناسخة للتخییر الذي في قولھ سبحانھ وتعالى] 49:المائدة[ ُِ ْ ُِ َِ َ َ َ َْ ْ َْ َ َ َ َ

َعنُھم فلْن َ ْ ْ ً یُضروك شْیئا َ َ َ ُوأن اْحكم بْینُھم بما أنزل هللا : فخیره هللا عز وجل بین الحكم بینھم واإلعراض عنھم، ثم نسخھا قولھ] 42:المائدة[َُّ َّ َ َ َ ََ ََ َِ ِْ ْ ُ
یر في آیة المائدة إن التخی: وقد قال مجاھد بن جبر و عطاء بن أبي رباح ، وطائفة من أئمة السلف وأئمة التفسیر رحمھم هللا] 49:المائدة[

ِفإْن : قولھ تعالى :اآلیة األولى: َ كلھا ُمْحكمة إال آیتین- سورة المائدة: أعني-إن ھذه السورة الكریمة : منسوخ، ومن ھنا قال بعض العلماء َ
ْجاُءوك فاْحكم بْینُھم أْو أْعرْض عنُھم  ْ ْْ َُ َ َ َِ َ َ َ َال تحلوا شعائر: واآلیة الثانیة]. 42:المائدة[َ َِ َِ ُّ ِ هللا ُ أنھ یجب علیھ : فالمقصود أن أصح األقوال]. 2:المائدة[َّ

أن ینفذ فیھم حكم الشرع؛ لكن المشكلة أنھم حینما یحتكمون إلینا في جرائمھم فإنھ سیكون الشھود منھم؛ ألن المعامالت والحوادث التي تقع 
فإما أن تكون شھادة بعضھم على : م على بعض؟ ھذا فیھ تفصیلًبینھم غالبا ال یشھدھا إال كفار منھم ومن نحلتھم، فھل تقبل شھادة بعضھ

بعض مع اتحاد الملة، كشھادة یھودي على یھودي، ونصراني على نصراني، ومجوسي على مجوسي، فال إشكال، والصحیح أنھ تقبل 
ِشھادتھم لوجود الضرورة، ومن ھنا قبل هللا عز وجل شھادة أھل الكتاب على وصیة المسلم إذا حضره  الموت لوجود الضرورة، وھذا َ

شھادة بعضھم على بعض مع اختالف الملة، كشھادة الیھودي على النصراني، : الحالة الثانیة. یختاره جمع من األئمة والسلف رحمھم هللا
ًفإن ھنا شبھة، والنصراني على الیھودي، أو یشھد بعض أھل المذاھب المختلفة عندھم والتي بینھا عداوة، فإذا شھد أھل ملة على أخرى، 

أنھ یجب على الحاكم أن : الحاصل.  في باب الشھادات-إن شاء هللا-وذلك لوجود العداوة بین المذھبین وبین الملتین، وسیأتي الكالم علیھا 
َحدیث البراء بن عازب في قصة الیھودیین اللذین زنیا وھما محصنان، فأمر رسول هللا: ودلیل السنة. یحكم بینھم بحكم اإلسالم َ  صلى هللا َ

ِعلیھ وسلم بھما فُرجما، فحكم بینھم بحكم اإلسالم، ولم یجعل ذلك على التخییر ولم ُیعرض عنھم علیھ الصالة والسالم، فدل على أنھ تلزمھم  ِ
ا إلینا، فإننا نتركھم أما إذا لم یترافعو. أحكام اإلسالم، وأنھ یجب على الحاكم أن یقضي بینھم بشریعة هللا فقط، دون غیرھا من الشرائع والملل

على دینھم وملتھم، وقد قرر العلماء واألئمة ذلك، فإننا حینما عقدنا معھم عقد الجزیة وعقد الذمة، فإن ھذا یستلزم ترك قضاتھم وأحكامھم، 
 ویتقربون إلى ربھم، ولذلك تركوا على شرب الخمر، وأكل الخنزیر، والصالة في كنائسھم، وھي من أمور دینھم وملتھم، فلما كانوا یتعبدون

ویعتقدون أن قضاتھم ھم الذي یحكمون بینھم في شریعتھم، فإن المرد إلى حكامھم وقضاتھم؛ ألننا لو تدخلنا فیھم في ھذه الحالة، فمعنى ذلك 
ى دینھم، وهللا تعالى ًأننا جعلناھم كالمسلمین سواء بسواء من كل وجھ، ولیس المراد أن یكونوا كالمسلمین من كل وجھ، بدلیل أنھم أقروا عل

ِأمر بأخذ الجزیة منھم من أجل أنھم تركوا على دینھم یفعلون ما یعتقدونھ في شریعتھم إن ترافعوا إلینا حكمنا فیھم بحكم اإلسالم : وعلى ھذا. ُ
إنھ في ھذه : م هللاوإن رضي بعضھم بالترافع وامتنع البعض، فقال بعض العلماء رحمھ. وإن لم یترافعوا تركناھم ودینھم. على الصحیح

ھذا إذا حصل القتل، فقد اتفق بین . الحالة ُیْرجع إلى األصل من عدم التدخل في شئونھم، حتى تتفق كلمتھم على نقل الحكم إلى اإلسالم
فیقطع یده، ًالشرائع على أنھ ال یجوز سفك الدم الحرام، وكذلك أیضا االعتداء على األنفس بالضرب والجرح، كأن یعتدي یھودي على آخر، 

فقولھ رحمھ . أو یجرحھ أو یطعنھ، وال یموت، فھذا اعتداء على األنفس، فحینئذ یقتص منھم ویلزم اإلمام أن یأخذھم بحكم اإلسالم في ھذا
  .یلزمھ أن یطبق وینفذ فیھم شریعة اإلسالم: أي) ویلزم اإلمام أخذھم بحكم اإلسالم: (هللا
 

 الحاالت التي یعاقب فیھا أھل الذمة
 
 

 -.  النفس بمعنى الروح-: ٍالنفس تطلق على معان): في النفس والمال] (ویلزم اإلمام أخذھم بحكم اإلسالم في النفس والمال والعرض: [قولھ
: العین، تقول:  وتطلق النفس بمعنى- . ًالدم، ومنھ سمي النفاس نفاسا لوجود الدم فیھ:  تطلق ویراد بھا-. ًوتطلق على الجسد والروح معا
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. ما فیھ إزھاق لألرواح: النوع األول: یشمل ھذا نوعین من الجرائم) في النفس: (فالمقصود أن قولھ. بعینھ وذاتھ: ًأیت محمدا بنفسھ، أير
ًما فیھ إتالف لألعضاء، كأن یطعن، أو یقطع الید، أو یقطع الرجل، أو یفقأ العین، أو یفعل فعال یعیق مصالح البدن، فھذا من : النوع الثاني

ُّاالعتداء على األبدان، وحینئذ ُیقتص منھم، وینفذ فیھم حكم هللا عز وجل على التفصیل الذي ذكرناه َ . ھذا بالنسبة لالعتداء على األنفس. ْ
االعتداء على األموال، كأن یسرق الذمي أو یغتصب المال، فإذا سرق مال مسلم، فحینئذ ینفذ فیھ حكم اإلسالم، وإن اغتصب حق ) والمال(

ًم نفذ فیھ حكم اإلسالم، وإن فعل الحرابة وقطع الطریق وأخاف السبل، طلبا لألموال، فإنھ حینئذ ینقض عھده ویباح دمھ، ویصبح حكمھ مسل ِّ ُ
االعتداء على األعراض، ) والعرض. (حكم الحربي، من وجده قتلھ، وھذا بالنسبة لحال نقضھ للعھد في جمعھ بین أخذ المال، وإخافة السبل

ِّي على العرض بالزنا، فإن الزنا مجمع على تحریمھ بین الشرائع، وحینئذ ال شبھة للذمي وال تأویل لھ إذا فعل الزنا، سواء كان كأن یعتد ِّ ِّ
َبمحرم أو بغیر محرم، فالزنا متفق على تحریمھ، فیؤاخذ بھ، والدلیل على ذلك سنة النبي صلى هللا علیھ وسلم حینما رجم الیھودیین الزانیین ِّ .

ًإن وقع الذمي في محرم من المحرمات أو فعل جریمة من الجرائم، فإما أن تكون متفقا على تحریمھا بین المسلمین والذمیین، : الخالصة: ًإذا
ل، ونقول إن ترافعوا إلینا، حكمنا علیھم بحكم : فننظر إن كانت على مسلم أقمنا حكم اإلسالم علیھ، وإن كانت بین بعضھم البعض: فنفصِّ

الذي فیھ : النوع الثاني. ُّھذا بالنسبة للذي اتفق على تحریمھ. الم، وإن لم یترافعوا إلینا تركناھم وشریعتھم، وما رضوا بحكمھ فیما بینھماإلس
شبھة في دینھم، كأن یفعلوا من المحرمات ما فیھ شبھة في دینھم، كشرب الخمر، فشرب الخمر محرم في دیننا، ومباح في دینھم، وحینئذ 

ِیر ما یكون بأصل : األول: ًفما یفعلھ الذمي متأوال لدینھ ینقسم إلى قسمین: ھل نؤاخذھم بدیننا أم نؤاخذھم بدینھم؟ فیھ تفصیل: د السؤالَ
سماوي، كشرب الخمر، وأكل لحم الخنزیر، فھذه فیھا أصل سماوي بإباحتھا، فحینئذ یفعلھا الیھود والنصارى، ونقول فیمن فعل ذلك من أھل 

َ إن فعلھا في بیتھ مستترا فال إشكال، فقد تدین بما یعتقد حلھ وال یؤاخذ-: الذمة  أو شرب -ًمثال-  وإن ظھر أمام الناس ففعلھا في السوق -. ً
َّفبعض العلماء یرى أنھ یعزر، وبعض العلماء یرى : الخمر وخرج إلى الخارج، فحینئذ یطبق علیھ حكم اإلسالم، ویؤاخذ بذلك على تفصیل

ما لیس لھ أصل : الثاني. أن یفعل ما ھو جریمة في دیننا دون دینھ: ھذا بالنسبة للحالة األولى، وھي. د، كالمسلم إذا شرب الخمرأنھ ُیْجل
َسماوي، كمجوسي یطأ مْحرمھ، فعند المجوس  َ أنھ یجوز نكاح المحارم، فیتزوج الرجل منھم بنتھ، وأمھ، وأختھ والعیاذ با-والعیاذ با- َ ََّ ْ ِ !

 ال نقرھم علیھ، ولو كان في بیوتھم أو في أنكحتھم، - مع أنھم یعتقدون جوازه-ھذا الفعل لیس لھم فیھ أصل سماوي، ومن ھنا فإن ھذا الفعل و
أن یفرقوا بین كل مجوسي ومجوسیة من : أنھ جاء في كتاب عمر بن الخطاب رضي هللا عنھ إلى أمراء األجناد في األمصار: ویدل على ذلك

إما أن یتأولوا بما لھ أصل : ًأوال: فالخالصة فیما یفعلھ أھل الذمة مما یتأولون فیھ. حارم فال یقر المجوسي على نكاح ذات المحرمذوات الم
ًمن دین سماوي، كشرب خمر، وأكل لحم خنزیر، ونحو ذلك، فھذا نفرق بین أن یكون ظاھرا ومستترا  وإن -. ًفإن كان مستترا عذرناھم - :ً

لكن ھل نؤاخذھم بالحد كما یحد المسلم، أم أننا نؤاخذھم بالتعزیر ویرجع األمر إلى اجتھاد القاضي والحاكم؟ قوالن . خذناھمًكان ظاھرا آ
إذا فعلوا ما یعتقدون حلھ مما لیس لھ أصل في دین سماوي، كوطء المجوسي لذوات المحارم، فإنھ لیس لھ أصل سماوي، : ًثانیا. للعلماء

 وھو سكران، فلما وطئھا، انكشف -والعیاذ با-أنھ كان لھم عظیم من عظمائھم شرب الخمر، ووطئ ابنتھ أو أختھ : والسبب في ھذا عندھم
إن آدم كان ینكح : ال، قال: ًأال ھل تعلمون شریعة أفضل من شریعة آدم؟ قالوا: أمره بعد أن صحا، فأرادوا قتلھ، فلما أرادوا قتلھ، قال الخبیث

وقد .  وطائفة أنكرت، وبقیت على اإلصرار على قتلھ، فاقتتلوا-.  طائفة أقرتھ-: ما قال لھم ذلك، انقسموا إلى طائفتیناألخت من أخیھا، فل
ٌورد في ھذا أثر عن علي بن أبي طالب رضي هللا عنھ، لكنھ ُمتكلم في سنده َّ َ ھذا في دینھم، وبقي عندھم أن وطء  ًلكن أیا ما كان، فقد بقي. َ

قال . إن وطء المحارم أو الزواج بھن مباح، فإنھ یكفر بإجماع العلماء رحمھم هللا: إذا فعل مسلم ذلك، واعتقد حلھ، وقالالمحارم جائز، و
یلزمھ أن یقیم الحدود علیھم، فیما یعتقدون تحریمھ، ال ما : أي]. وإقامة الحدود علیھم فیما یعتقدون تحریمھ، دون ما یعتقدون حلھ: [رحمھ هللا

ھذا الذي جعل . ِّ، فیقام علیھم حد الزنا؛ ألنھم یعتقدون أنھ حرام، وال یقام علیھم حد الخمر؛ ألنھم یعتقدون أن الخمر حاللیعتقدون حلھ
  . یفرق بین ما یعتقدون حلھ، وبین ما یعتقدون حرمتھ- رحمھ هللا-المصنف 

 
 لزوم تمیز أھل الذمة عن المسلمین

 
ُّویلزمھم التمیز عن: [قال رحمھ هللا یلزم أھل الذمة أن یتمیزوا عن المسلمین، وھذه األمور شرع المصنف في بیانھا، ووردت : أي]  المسلمینَّ

 عمر بن الخطاب ، وھذا الكتاب وقع في عدة - رضي هللا عنھم وأرضاھم أجمعین- في كتاب أمیر المؤمنین وثاني الخلفاء الراشدین المھدیین 
 كتب عبد الرحمن بن غنم كتابھ في الصلح بینھ وبین أھل الذمة، وكذلك خالد بن الولید حوادث في عصره رضي هللا عنھ وأرضاه، فقد

ًرضي هللا عنھ مع أھل الحیرة، وغیرھم من أمراء األجناد، كتبوا كتبا أقرھم علیھا عمر رضي هللا عنھ وأرضاه، فصارت أصال في معاملة  ً
أنھ یتفق أھل العقول المستقیمة : والقاعدة التي ینبغي وضعھا في الحسبان. ل الذمةوھذه الكتب فیھا شروط بین المسلمین وبین أھ. أھل الذمة

ًعلى أنھ ال یمكن أن ُیقر من یخالفك إذا أعطیتھ أمانا وعھدا لكي یفعل ما یشاء؛ ألنھ لم یحدث بینك ً وبینھ ما حدث من عداوة وشحناء إال  َ
 أن یبقى عنده، فھذا خالف األصل، فإن أراد أن یبقیھ عنده على ھواه، وعلى فكره بسبب ما بینك وبینھ من الخالف، فإذا رضي العدو لعدوه

َوعلى عداوتھ، كان ذلك أشبھ بالخرق والجنون، إذ لیس ھناك إنسان لھ عقل وحكمة یأتي بمن یخالفھ ویعادیھ، ویتركھ في حضنھ وحجره،  َ
ومن ھنا فإن أھل الكتاب في األصل أعداء  . ضرار بكرامتھ ودینھیدفع عنھ ویقوم بحقوقھ، مع أنھ یدعو إلى خالفھ وإلى أذیتھ واإل

ورسولھ صلى هللا علیھ وسلم، ولذلك ال یمكن أن یقرھم اإلسالم على ما فیھ ضرر باإلسالم أو بالمسلمین، والعقد الذي بینھم وبین المسلمین 
ًإنما یقوم على أن یحفظوا لنا حقوقا، ونحفظ لھم حقوقا، وتكون ھذه ب مثابة الذمة بیننا وبینھم، فإن أخلوا بھا، فھناك ما یوجب انتقاض عھدھم، ً

كلھا ترى أن من حقھا أن من  وھذا األمر واقع إلى اآلن، فإن األمم والشرائع والدول. وھناك ما فیھ تفصیل وخالف بین أھل العلم رحمھم هللا
ا تحس أن مصالحھا مرتبطة بھ، وأن درء المفسدة عنھا متوقف علیھ، وطئ أرضھا أو نزل على محلھا، أن تلزمھ بما ترى، وأن تقیده بم

: فتلزم كل من أتى إلیھا بذلك، فلیس من الغریب أن نقول ھذا الكالم، حتى نرد شبھة من یطعن في المسلمین حین ترد ھذه الكتب، فیقال
ط، بل تجد بعض كتب الشروط العمریة یعلق علیھا حتى نجد بعض كتاب المسلمین یتسامح في ھذه الشرو! انظروا كیف یتشدد المسلمون؟
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ِّمن یشكك في صحة ھذه الكتب، ویقول إنھا ال تتفق مع سماحة اإلسالم، وكأنھ یرید أن یجلس أھل الذمة مع المسلمین، ال فرق بینھم وبین : َ
ً حقوقھم، ونحس أن لھم علینا حقا علینا أن  وتفریط والقسط والعدل ال بد منھ، فأھل الذمة نحفظ-.  إفراط-: المسلمین، فنصیر بین أمرین

َنحفظھ، وذمة بیننا وبینھم ال ینبغي أن تخفر؛ لكن كذلك ینبغي أن یشعروا ما ھو اإلسالم، وأن یشعروا من ھم المسلمون، وأن یكونوا على  ُ
َحتى ُیْعطوا الجزیة عْن یٍد وُھم ص: وصغار، وھذا ھو الذي عناه هللا بقولھ ذلة َ َ َ َ َْ َ َّْ ِ ْ َاغُرون ُ َحتى ُیْعطوا الجزیة : ، فلم یقل]29:التوبة[ِ ََّ َْ ِ ْ ] 29:التوبة[ُ

ِوسكت، فلیس اإلسالم بجائع حتى ُیطعم، وال بفقیر حتى یستغني بھذا المال، فھو في عزة من هللا وكرامة من هللا وغنى منھ سبحانھ وتعالى،  ْ َ َ ْ
ِوإنما فرضت ھذه األمور حتى یكونوا تحت طواعیة اإلسالم ٍال بد من الوسطیة، فنلزمھم بحفظ حقوق یشعرون معھا : ًفإذا.  وتحت قھرهُ

ًبذلتھم وعزة المسلمین، ویشعرون معھا بمھانتھم وكرامة اإلسالم، ترغیبا لھم في دین هللا، وإشعارا لھم بكلمة هللا، فیصیر أھل األرض حینئٍذ  ً
، وتحت كلمة هللا من ھذا الوجھ، أما أن یبقى ال ًذمي في بالد المسلمین یفعل ما یشاء، ویفعل ما یرید، فھذا أبدا ال یمكن أن یكون، یدینون 

: ومن ھنا. فكرتھم أن یفعل ما یشاء فأھل العقول في حیاتھم وفي ظروفھم وفي معایشھم ال یمكن أن یتركوا إلنسان یعادي دینھم أو نحلتھم أو
ًاإلسالم من كیدھم ومكرھم وأذیتھم، وھذا یستلزم أمنا فكریا وأمنا ذاتیا، واألمن إذا بقي الكفار تحت سطوة المسلمین، فینبغي أن ُیحفظ  ً ً ً

الفكري یستلزم أن توضع شروط وضوابط ُیمنع فیھا أھل الكتاب من فتنة المسلمین عن دینھم، وُیمنع فیھا أھل الكتاب من إحداث أمور تدعو 
ًأما من جھة التصرفات واألفعال فھناك أمور ُسنت ُسنة، . ة لما یكون من جھة الفكرالمسلمین إلى متابعتھم أو الرضا بشریعتھم، ھذا بالنسب َّ َّْ

َوفي عھد عمر بن الخطاب رضي هللا عنھ، وبقیت في عھود اإلسالم والمسلمین أشعر فیھا أھل الذمة بما ینبغي أن ُیشعروا بھ، وقد أشار  ْ ِْ ُ
ًفنھى علیھ الصالة والسالم عن بداءتھم بالسالم، إشعارا ) ال تبدءوا أھل الكتاب بالسالم (:النبي صلى هللا علیھ وسلم إلى ھذا األصل في قولھ

لھم بالصغار والذلة بین المسلمین، وحتى یتمیز الفریقان، إذا لو نشأ الكفار بین المسلمین دون ھذه الضوابط فستنشأ أجیال المسلمین ترى أنھم 
َمن أن یختلطوا، وال یؤمن مع المسلمین كالشيء الواحد، وحینئذ ال یؤ  أن ینجرف بعض المسلمین إلى دینھم، -نسأل هللا السالمة والعافیة-َ

َویحصل خالف مقصود الشرع، إذ أن مقصود الشرع من عیشھم بین المسلمین أن یأتي الیوم الذي یرون فیھ سماحة اإلسالم ومنتھ وفضلھ  َّ ََ ِ
ھناك أمور فكریة سینبھ علیھا ) ویلزمھم التمیز عن المسلمین: (یقول رحمھ هللا.  اآلخرةًویَده، فیدخلون فیھ، ویكون سببا في نجاتھم في

ُأال یظھروا كتبھم، سواء بالقراءة أو بغیرھا، فال یقرءون كتبھم جھرة، وتسمع قراءتھم بین المسلمین، وال یقرءون بھا في : المصنف مثل ً ً
َبیعھم وفي صلواتھم، ولذلك في قولھ تعالىمجامع المسلمین، إنما یقرءون بھا في كنائسھم وفي  ْولْوال َدفُع هللا الناس بْعضُھم ببْعض لُھدمت : ِ َ َ َ َ َ َِّ َ َّ ٍَ ِِ ْ َّ ْ
ُصوامُع وبیع وصلوات ومساجد ُیذكُر فیھا اْسم َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َِ َِ ْ ُ ِ ٌ َ ٌ ًهللا كثیرا  ِ ِ َ ِ ِلُھدمت صوامُع : ، قال بعض المفسرین]40:الحج[َّ َ َ َْ ِّ فع هللا لوال د] 40:الحج[َ

بالمؤمنین، ومن ھنا أقر عمر بن الخطاب رضي هللا عنھ، ومن بعده من الخلفاء الراشدین كنائس أھل الذمة في بالد المسلمین بضوابط 
ًمعینة، وأصول معینة؛ لكي یقرءوا فیھا، ویقوموا فیھا بأذكارھم وصلواتھم، داخل ھذه الصلوات والبیع والكنائس، وال یظھرون شیئا من  َ ِ

ً كذلك أیضا ال ُیظھرون شیئا من عقائدھم، فال یظھرون شركیاتھم كقولھم-. ھم، فھذا من جھة الفكر؛ لئال یتأثر المسلموندین ُإن هللا ثالث : ًِ ِ ََّ َ َّ ِ
َثالثٍة، وقولھم ًإن المسیح ابن هللا، تعالى هللا عما یقول الظالمون علوا كبیرا: َ َفال ُیظھرون شیئا من شركھم، حتى یأمن! ً ً  المسلمون في ِ

ً كذلك أیضا ال ُیظھرون شیئا من منكراتھم -. عقیدتھم، فإنھ ال بد من األمن في العقیدة  من شرب الخمر، وأكل الخنزیر وإظھار - كما ذكرنا-ًِ
ن؛ ألن هللا نفى ً كذلك أیضا ال تكون لھم صولة وعزة في بالد المسلمی- . الصلیب، ونحو ذلك من األمور التي فیھا دالئل یتمیزون بھا بدینھم

َحتى ُیْعطوا الجزیة عْن یٍد : ذلك، فقال َ َ ََ َّْ ِ ْ َوُھم صاغُرون : ثم وصفھم بحالة واحدة، فقال] 29:التوبة[ُ َ َِ أن عیشھم ووجودھم : فمعناه] 29:التوبة[ْ
َّبین المسلمین موصوف بالصغار، وھذا یستلزم أال یعلو بناؤھم على بناء المسلمین، وأال تكون لھم صدا رة المجالس، وغیر ذلك من األمور َّ

التي وردت في الشروط العمریة، وكذلك في كتاب خالد بن الولید رضي هللا عنھ وأرضاه ألھل الحیرة، وفي غیرھا من العھود التي عقدت 
: ًرابعا. في بیوتھم، ومساكنھم: ًالثاث. في ثیابھم: ًثانیا. في أبدانھم: ًأوال) ویلزمھم التمیز عن المسلمین: (وقولھ. بین المسلمین وبین أھل الذمة

 .......في مراكبھم
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َّفإنھ مما ورد في كتاب عمر رضي هللا عنھ وأرضاه، وجرى علیھ العمل، فتجز نواصیھم، أي: أما تمیزھم في شعورھم وذواتھم َ مقدمة : ُ
َلمین، فُیعرفون ویتمیزون، فتجز لھم النواصي، وال ُیفرق شعرھم؛ ألن النبي صلى هللا رءوسھم، ألجل إذا رآھم المسلم ال یظنھم من المس َ َْ ُ

ُعلیھ وسلم سَدل وفرق، وكان الفْرق آخر ما كان من عھده علیھ الصالة والسالم وسنتھ، وفْرق الشعر َ َ ََ َأن یفرق الشعر من نصفھ فیقسمھ إلى : َ َ ََّ ِ ْ
ًانوا في القدیم ال یحلقون شعورھم غالبا، فأھل الكتاب ال یفرقون كالمسلمین، حتى یكون ھذا تمییزا ًفرقتین، خاصة إذا طال الشعر، وقد ك ُ ْ ًِ َ

حلق أطراف الشعر، وكان ھذا من شعار الیھود، فالحلق : لھم، وال یجوز للمسلم أن یوافقھم في ھیئاتھم في الشعر، ومن األمور التي تمیزھم
َ الشعر من جھة الیمین، وطرفھ من جھة الیسار، وھو الذي یسمى بالقزع، أو تخفیف الشعر من الطرفین الموجود اآلن الذي ُیْحلق فیھ طرف َ

  .وإسدالھ من وسطھ، ھذا مما كان ألھل الذمة بین المسلمین، ویفعلھ الیھود، فیتمیزون في شعورھم
 

 تمیز أھل الذمة في مراكبھم
 
 

ِوأعدوا لُھم ما اْستطْعتم مْن قوٍة ومْن رباط : كوب الخیل عزٍة وكرامة، لذلك قال تعالىفال یركبون الخیل؛ ألن ر: ویتمیزون في مراكبھم ِ َّ ِ َِ َ َ َِ ُ ُْ َْ َ َ ُّ َ
ِالخْیل  َ ًوقد جاء في بعض كتب الشروط العمریة، منعھم من ركوب الخیل، فیركبون الحمیر وغیرھا من المراكب األخر تمیزا ] 60:األنفال[ْ َ ُ

َوُھم صاغُرون : ل كانت لھم عزة وكرامة، وهللا یقوللھم؛ ألنھم إذا ركبوا الخی َ َِ ُ، فھم بین المسلمین ال بد أن یْصغروا، فإن قال ]29:التوبة[ْ



 1011 

ًإن البغال والحمیر وغیرھا من الدواب تقضي ھذه المصالح، والخیل إنما تكون غالبا للجھاد في : إن عندھم مصالح وحوائج، نقول: قائل
ُّلھا هللا عز وجل من متاع الدنیا ومن زینتھا، فإذا تزینوا تمیزوا وعزوا وبزوا، وكان لھم شيء من الصولة على سبیل هللا عز وجل، وقد جع ُّ َّ َّ

 .المسلمین
 

 تمیز أھل الذمة في بیوتھم
 
 

ُاإلسالم یْعلو وال ُی: (ُفال تكون بیوتھم عالیة على بیوت المسلمین، قال صلى هللا علیھ وسلم: یتمیزون في بیوتھم وسنبین التفصیل ) َْعلى علیھَ
 .في ھذه المسألة بین أن یكون بناؤھم بین المسلمین وبین أن یكونوا منفردین ومنعزلین عن المسلمین

 
 تمیز أھل الذمة في مجالسھم

 
 

ي الحدیث فال یكون لھم حق الصدارة في المجلس، وال یجلسون في صدر المجلس؛ ألنھ موضع إكرام، وقد ثبت ف: ویتمیزون في مجالسھم
َفثبت في السنة الصحیحة أن من خالف ملة اإلسالم، فینبغي أن ) ِوُجعل الصغار على من خالفني: (عن النبي صلى هللا علیھ وسلم أنھ قال

) وال یجلس على تكرمتھ إال بإذنھ: (یكون في صغار، فإذا جلس في صدر المجلس فإن ھذا إكرام لھ، ولذلك قال صلى هللا علیھ وسلم
ًھي صدر المجلس، فإذا كان المسلم ال یجوز لھ أن یجلس في صدر المجلس إال بإذن صاحب المجلس، فكذلك أیضا ال یجوز : مةوالتكر

َال ُیْجلس، ولو أذن صاحب الدار؛ ألن الحق ! لكن لو أن صاحب الدار أجلسھ في صدر المجلس. إجالس أھل الذمة من باب أولى وأحرى ِ َ
َقضیة الجلوس في صدر المجلس قضیة شخصیة، وحتى لو أنھ أراد أن یعلي بناءه وأذن لھ جاُره المسلم، فلیس لإلسالم ولیس لھ ھو، فلیست  ِ

ًمنھا ما یكون شخصیا، فإذا تنازل عنھ صاحبھ فال : من حقھ؛ ألن ھذا من حق اإلسالم ولیس من حق الشخص، فالحقوق تنقسم إلى قسمین
ًومنھا ما یكون حقا عاما. إشكال : َسامْحناھم، وقال اإلمام: فإنھم إذا قطعوا الطریق، وأخافوا السبل بالحرابة، فقال أولیاء المقتولینولذلك . ً

ففي ھذه المسائل التي ذكرناھا الحق فیھا لإلسالم، لقولھ علیھ . یقتلون، فإن من حقھ أن یقتلھم؛ ألنھ انتقل من الحق الخاص إلى الحق العام
َّوُجعل الصغ: (الصالة والسالم َفكأن ھذا الصغار مرتبط بمخالفة اإلسالم، ولیس بمرتبط بحق شخصي حتى ُیْبحث عن ) ار على من خالفنيِ َّ

َكونھ یؤذن لھ أو ال یؤذن لھ، أو یتنازل شخص فیجلسھ في مكانھ في صدر المجلس أو نحو ذلك، إنما ھو حق عام یرجع إلى اإلسالم، فال  َ
َُینظر فیھ إلى التنازل ْ.  

 
 ل الذمة الخیل المسرجةعدم ركوب أھ

 
 

أن یكون لھم تمیز، بحیث : وھو البرذعة، والمقصود من ھذا) بغیر سرج بإكاف]. (ولھم ركوب غیر خیل بغیر سرج بإكاف: [قال رحمھ هللا
ذمة، أنھ ال بد  جاء في سنة عمر رضي هللا عنھ، وجرى علیھ عمل أئمة اإلسالم مع أھل ال-كما ذكرنا-إذا رأیتھ في مركبھ تعرفھ، وكل ھذا 

من تمیزھم في مشیھم؛ ألنھم إذا مشوا على مراكبھم كالمسلمین لم یتمیزوا، فال بد أن یتمیزوا في دورھم، وال بد أن یتمیزوا في سیرھم على 
مة رحمھ هللا، دوابھم، وال بد أن یتمیزوا حتى إذا دخلوا حمامات المسلمین لالغتسال، وقد ذكر ھذا غیر واحد من األئمة، كاإلمام ابن قدا

وتطبق . واإلمام الشیرازي رحمھ هللا من الشافعیة، وغیرھم من األئمة؛ ألن المراد أنھم إذا خالطوا المسلمین لم یشعر المسلمون أنھم منھم
علماء السنة علیھم؛ من عدم السالم علیھم، واضطرارھم إلى أضیق الطریق، وكل ذلك ال یكون إال بعالمة ممیزة، وھذا ھو الذي جعل ال

ِیجتھدون في تطبیق السنة بالتمیز؛ ألن األمر بالشيء أمر بالزمھ، فإذا كنت ال تستطیع أن تطبق السنة في الذمي إال بمعرفتھ، فال بد من  ٌ
َّوجود عالمة یتمیز بھا، ومن ھنا قیل بلبس الغیار، وشد الزنار، والمراد بلبس الغیار ِّ ، أن یكون لھم لبس خاص غیر لبس المسلمین: ِّ

َفیتمیزون بھ، وُیعرفون، وھذا َدرج علیھ المسلمون رحمھم هللا في القرون األول، فكانوا یلزمونھم بلباس معین، حتى ال ینخدع المسلم إذا  َ َُ
  .رآھم فیظنھم من المسلمین

 
 تصدیر أھل الذمة في المجالس والقیام لھم

 
 

: من الصدر، وصدر المجلس یأتي على صورتین: تصدیرھم]  تصدیرھموال یجوز]. [وال یجوز تصدیرھم في المجالس: [قال رحمھ هللا
أن یكون في وجھ عورة البیت، وھو مدخل المضیف من داخل بیتھ، فیستقبلھ ذلك الصدر، وھذا یسمى بالتكرمة والصدر، : الصورة األولى

ًأن یكون متمیزا بالفضل في : الصورة الثانیة. يوھذا ال یجوز أن یجلس فیھ اإلنسان إال بإذن صاحب الدار، وال یجوز أن یجلس فیھ الذم
إذا كان الموضع ھو أبرد وأفضل موضع في المجلس والفراش فیھ وفیر، فھذا : ًالھیئة كالفراش ونحوه، أو في الحال، فصدر المجلس مثال

المسألة : در المجلس فیھ مسألتانفص. ھو صدر المجلس، وال یجوز أن ُیجلس فیھ إال بإذن صاحب الدار، وال یجوز أن ُیجلس فیھ الكافر
: أي] وال القیام لھم: [قال رحمھ هللا. أنھ ال یجوز إجالس الذمي فیھ: المسألة الثانیة. َأنھ ال یجلس فیھ المسلم إال بإذن صاحب الدار: األولى

حادیث الصحیحة مشروعیة القیام عند للكفار؛ ألن القیام إجالل، والقیام للمسلم مشروع، فقد ثبت عن النبي صلى هللا علیھ وسلم في األ
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ِّالسالم، وأما كراھیتھ علیھ الصالة والسالم للقیام، فھذا ثابت بھ النص الصحیح، ولكنھ القیام المخصوص الذي یقوم فیھ الغیر دون أن یسلم، 
ى هللا علیھ وسلم، وھو الذي قال كما یفعلھ بعض الناس إذا دخل إلى المجلس حیث یقومون لھ دون سالم، وھذا ھو الذي نھى عنھ النبي صل

ًفقد كانوا یفعلونھ من باب التعظیم، ونھي عن ذلك لما فیھ من الغلو، وسدا لذریعة الغلو) لقد كدتم تفعلون فعل األعاجم: (عنھ فإن : وعلى ھذا. ُ
أو القیام للضیف، وللعالم، أو لذي الحق، فإنھ النھي الوارد منھ علیھ الصالة والسالم إنما ھو عن القیام المجرد عن السالم، أما القیام للسالم 

أنھ كان إذا : من شیم الكرماء، ومن سنة المصطفى صلى هللا علیھ وسلم، وقد ثبت في الحدیث عنھ علیھ الصالة والسالم من حدیث عائشة 
ًم وأجلسھا مجلسھ، إكراما لھا، فقد قام دخل على فاطمة قامت لھ فقبلت یده، وأجلستھ مجلسھا، وإذا دخلت علیھ قام لھا علیھ الصالة والسال

 أن یكون القیام بسبب -: علیھ الصالة والسالم لبنتھ، وھذا قیام الرحمة، وقامت البنت ألبیھا، وھذا قیام اإلجالل واإلكرام، فشمل النوعین
البن ألبیھ، وقیام صغیر المسلمین لكبیرھم؛ ألن  والقیام بسبب اإلكرام واإلجالل، كقیام ا- . الرحمة، كقیام الوالد لولده، وقیام الكبیر للصغیر

وثبت في الحدیث الصحیح عن ) إجالل ذي الشیبة المسلم: إن من إجالل هللا: (وقد قال صلى هللا علیھ وسلم. ھذا من إجالل ذي الشیبة المسلم
 حینما نزلت توبة هللا على كعب - حیح البخاريكما في ص-النبي صلى هللا علیھ وسلم أنھ أقر طلحة رضي هللا عنھ حینما قام لـكعب بن مالك 

ُّفقام لي یُجر رداءه، فحفظتھا لھ: (، قال ثبت عنھ علیھ الصالة والسالم ً وكذلك أیضا. ولم ینكر النبي صلى هللا علیھ وسلم على طلحة قیامھ) َ
) فأنزلوه: (، كما ال یخفى في األصول، فإن قولھال یقتضي التخصیص) فأنزلوه: (وقولھ) قوموا إلى سیدكم: (أنھ قال لألوس عندما جاء سعد 

إشعار ) فأنزلوه: (إشعار بالحق وإشعار بالفضل، فلما قال) قوموا إلى سیدكم: (إنما ھو علة التشریك، ولیس المراد بھ محض الحكم؛ ألن قولھ
َوكذلك أیضا ُیقام لحفظة كتاب هللا عز وجل، وی. بالحاجة، فجمع بین الحاجة وبین الحق َ َ من : (قام للضیف؛ ألن النبي صلى هللا علیھ وسلم قالً

والنفوس تستھجن أن یدخل ذو الشیبة المسلم على صغیر من صغار المسلمین فیسلم علیھ، وإذا ). كان یؤمن با والیوم اآلخر فلیكرم ضیفھ
ن ھذا الفعل، ولیس من ھدي النبي صلى هللا علیھ بھ جالس واآلخر قائم على رأسھ، فھذا ال یمكن أن ترتاح لھ النفوس، بل إن الطباع تنفر م

 أنھ إذا دخل ذو الحق كالعالم، وحافظ كتاب هللا، وكبیر السن، ومن لھ فضل أن یصافحھ اإلنسان وھو جالس، فھذا من -فیما یظھر-وسلم 
ً األمر بإكرام الضیف مطلقا، یقول الصعوبة بمكان، خاصة وأن النص حینما ورد بالنھي عن القیام جاء ما یخصصھ، وجاء عندنا في الشرع

َإن ما ورد من الشرع مطلقا كإكرام الضیف ونحوه، فإنھ یؤذن بھ بما جرى بھ العرف والعادة واستقر الناس علیھ، أو جرى تعامل : العلماء ً
 یجوز القیام للذمي، ومن ھنا كان فإنھ ال: وعلى ھذا. الناس علیھ، فھذا یعتبر من إطالقات الشرع، وال بأس على الناس في فعلھم وقیامھم بھ

ًسالمك على الذمي وأنت جالس احتقارا لھ، وانتقاصا لھ، وصغارا لھ، وال یجوز فعل الصغار بالمسلم؛ ألنھ لیس من العدل، یقول هللا تعالى ً ً :
َوإذا ُحیِّیتم بتحیٍة فحیوا بأْحسن منھا أْو ُردوھا  َ َ َ َ َُّ َ َْ ُِ ُّ َّ ِِ ِ َِ َ ْ  إما أن نكافئ من حیانا بمثل ما حیانا بھ - :  عند التحیة بأحد أمرینفأمر هللا] 86:النساء[َ

ًفإذا جاءك یسلم علیك وھو قائم، فقد حیاك قائما، فتحییھ قائما كما حیاك قائما، فإن حییتھ جالسا فحینئذ لم ترد .  وإما أن نرد بالمثل-. وزیادة ً ً ً
َّما یشعره بالصغار، وإذا جاء المسلم حییتھ بما أمرك هللا عز وجل وھو رد تحیتھ إذا جاء الذمي حییتھ ب: لھ تحیتھ كما حیاك، وعلى ھذا

  .بالمثل، أو ردھا بما ھو أفضل، لعظم األجر في ذلك
 

 حكم السالم على الذمي
 

أنھ : لسبب في ذلكوا) ال تبدءوھم بالسالم: (وال یجوز أن نبدأھم بالسالم، والنص في ذلك صریح]. وال بداءتھم بالسالم: [قال رحمھ هللا
ِإعزاز لھم وإكرام لھم، واستثني من ھذا، قول النبي صلى هللا علیھ وسلم ْ في كتبھ علیھ الصالة والسالم للملوك؛ ) سالم على من اتبع الھدى: (ُ

ھذا :  وإنما قال العلماءوھم لم یتبعوا الھدى،) سالم على من اتبع الھدى: (ألن المراد بھا االستعطاف، ثم إن النبي صلى هللا علیھ وسلم قال
كیف حالك؟ كیف أصبحت؟ كیف أمسیت؟ : یقولون للذمي: قیل لإلمام أحمد رحمھ هللا: بالنسبة للسالم. خاص وال تعارض بین عام وخاص

كیف ھو أشد عندي من السالم؛ ألنھ نوع من االعتناء واالحتفاء، وأن حالھ یوجب أن یشفق علیھ حتى یسأل عن حالھ وكیف أصبح و: قال
  .ًأمسى، وكل ھذا سدا لذریعة المواالة لمن عادى هللا ورسولھ؛ ألنھ ال بد أن یتمیز المسلم عن الكافر

 
 منع أھل الذمة من بناء الكنائس وترمیمھا

 
ًوُیمنعون من إحداث كنائس وبیع، وبناء ما انھدم منھا ولو ظلما: [قال رحمھ هللا َ نع أھل الذمة من وُیم). وُیمنعون من إحدث كنائس وبیع]. (ِ

أحكام أھل (إحداث الكنائس في بالد المسلمین، وھذا نص علیھ كتاب الشروط العمریة، الذي شرحھ اإلمام ابن القیم رحمھ هللا في كتابھ المفید 
ى أن المراد من عقد الذمة ، وبین أنھ ال یجوز لھم أن یحدثوا الكنائس في بالد المسلمین، وال أن یعیدوا بناء ما انھدم منھا، وھذا یدل عل)الذمة

ِبیننا وبینھم أن یألفوا اإلسالم، فال تمضي فترة من الزمن إال وقد دخلوا فیھ، وھذا ھو الذي قصد من إیجاد العقد بیننا وبینھم أنھم یرضون : ُ
سماحة اإلسالم وُیسره وشریعتھ، باإلسالم؛ ألن بیننا وبینھم قواسم مشتركة، فدینھم أصلھ دین سماوي، ومن كان ذا دین سماوي فإنھ إذا رأى 

إذا انھدمت الكنیسة، فال : وھنا مسألة. ال یجوز لھم بناء ما انھدم من الكنیسة: أي (وبناء ما انھدم منھا. (فإنھ أحرى أن یتبع ذلك وأن یلتزم بھ
َّتجدد، وال یجوز إحداث كنیسة في داخل بالد المسلمین، وقال أئمة الشافعیة َ ًبعیدا عن المساكن، وبعیدا عن : ي الخراب، أيإنھم إذا بنوھا ف: ُ ً

إنما یكون المنع إذا كان في داخل بالد المسلمین، فُیمنعون من إحداثھا ومن تجمیلھا : المدن، فال بأس وقد سكت عنھ بعض العلماء، وقال
َّوتزویقھا، فال یكون لھم بھا شعار یتمیزون بھا في الظاھر، وال تجدد وال ترمم في الظاھر، َ ً حتى تكون جاذبة للغیر إلیھا، أو یكون لھم بھا ُ

وھنا . ًعزة، وقد أمر هللا عز وجل أن یكونوا في صغار، فال بد أن یكون الصغار شامال حتى ألمور طقوسھم وأمورھم التي یتعبدون بھا
الجدار من داخل الكنیسة؛ ألن ھذا لیس یبنى : إذا آل الجدار إلى السقوط، وأرادوا أن یحفظوا كنیستھم فماذا یفعلون؟ قالوا: مسألة وھي

ًبتجدید، وال یعتبر تجدیدا لما انھدم، فیھدم الجدار األول، ثم یبنى الثاني من داخلھ، ثم ینھدم الذي بعده، فیبنى من داخلھ، وھذا ذكره غیر 
َّحتى : ً إعماال لقولھ تعالى-كما ذكرنا-ًواحد من العلماء رحمھم هللا، كل ذلك منعا لإلحداث، فیتقاصر أمرھم حتى یضیق علیھم، وكل ھذا  َ



 1013 

َُیْعطوا الجزیة عْن یٍد وُھم صاغُرون  َ َ َ َ َِ ْ َ ْ ِ ْ َّفیكون الصغار في دینھم كما كان الصغار في أمور دنیاھم] 29:التوبة[ُ إشارة إلى خالف ) ًولو ظلما. (َّ
ًولو ھدمت ظلما، فبعض العلماء یرى أنھا إذا ھدمت ظلما فإنھ ُی: مذھبي، أي سمح لھم أن یعیدوھا، وھذا القول في الحقیقة لھ وجھ من النظر ً

ألن بیننا وبینھم عقد عھد وذمة، وینبغي أن ننصفھم، فھم التزموا بأداء جزیتھم، وقاموا بالحق الذي : والقوة، یقول بعض العلماء رحمھم هللا
َیعھم وصلواتھم، وھذا ھو الوسط، فال نقدم على ھدمھا بدون حق، ِیجب علیھم، فینبغي علینا أن نحفظ كنائسھم، فنترك لھم كنائسھم، ونترك ب

 .(ًولو ظلما: (ِفإذا ُھدمت بدون حق، فھذا یقوى فیھ أنھا تعاد لھم، وھو قول بعض العلماء، وأشار المصنف إلى ھذا الخالف بقولھ
 

 منع أھل الذمة من رفع بنیانھم على المسلمین
 

ال یجوز أن یكون بناء الكافر الذمي فوق بناء ) ٍومن تعلیة بنیان على مسلم]. (لى مسلم، ال من مساواتھ لھٍومن تعلیة بنیان ع: [قال رحمھ هللا
ًالمسلم، وإنما یكون بناؤه مساویا لھ أو دونھ، وھذا إذا كان جاره مسلما، أما لو كانوا في حي للكفار أنفسھم أو ألھل الذمة، فتطاول بعضھم  ً

ال بأس بھ، وال حرج فیھ، وُیتركون على ھذا؛ ألنھ ال تنكشف بھ عورة المسلم، وال یكون لھم بھ فضل على على بعض في البنیان، فھذا 
ق بین أن یكون بنیانھم بین المسلمین، وبین أن یكون بنیانھم لھم في داخل أحیائھم، أو مدنھم أو قراھم، فإنھ حینئذ ال  ُالمسلمین، ومن ھنا فرِّ

َاإلسالم یْعلو وال ُیْعلى علیھ: (لھ علیھ الصالة والسالمیكون فیھ مخالفة للنص في قو ُ فإن فیھ إشارة إلى أنھ ینبغي أن یكون المسلم أعلى من ) َ
وقال . ینبغي أن یكون أدنى من بناء المسلم: قال بعض العلماء: في البنیان قوالن في حكم مساواة الكافر للمسلم) ال من مساواتھ لھ. (الكافر

  .ز أن یساویھ، وھذا ھو الذي صححھ غیر واحد من العلماء، واختاره المصنف رحمھ هللایجو: بعض العلماء
 

 منع أھل الذمة من إظھار المحرمات والجھر بدینھم
 

ٍومن إظھار خمر وخنزیر وناقوس وجھر بكتابھم: [قال رحمھ هللا ٍ وُیمنعون من إظھار خمر، : التقدیر) ومن إظھار خمر: (قولھ رحمھ هللا] ٍٍ
ً ذكرنا، والخمر مأخوذ من خمر الشيء إذا ستره، وسمیت الخمر خمرا ألنھا تسكر العقل وتغیِّبھ، والعیاذ باكما : أي): ومن إظھار خمر! (َّ

نھ أنھم إذا شربوا الخمر فیشربونھا في بیوتھم، وال یشربونھا بین المسلمین، فإذا فعلوا ذلك فإنھ حینئذ یكون الحكم فیھم ما سبق بیانھ، من أ
ًفال یظھرون الخنزیر، وكذلك أیضا ال ) وخنزیر(یطبق علیھم ما یطبق على المسلمین على تفصیل؛ ھل یقام علیھم الحد أو یعزرون؟ 

یتظاھرون بأكلھ، وإذا كان لھم مطاعم یدخلھا المسلمون فال یجوز أن یكون فیھا لحم الخنزیر، فإن فعلوا ذلك أوخذوا علیھ، وإن أظھروا 
وھو الذي یضرب بھ لصلواتھم؛ فیضرب ) وناقوس. (ًالمسلمین وأظھروه عالنیة فإنھ تسقط حرمة الخنزیر، فال ضمان علیھالخنزیر بین 

ِبالناقوس داخل بیعھم وكنائسھم فقط، وھذا ھو الذي تضمنھ كتاب الشروط العمریة، وكذلك غیره من الكتب األخرى، فقد أذن لھم أن یضربوا  ُ َ ِ
التوراة واإلنجیل، فكونھم یقرءونھا، أو یجھرون بأفكارھم بین المسلمین كل ھذا من ) ٍوجھر بكتابھم. (ًال خارجا عنھابالناقوس داخل الكنائس 

َّوإن تھود نصراني، أو عكسھ لم : [قال رحمھ هللا. ًالممنوع والمحظور علیھم، وإذا فعلوا ذلك فتنة للمسلمین فإنھ ینتقض عھدھم، كما سیأتي
َُیقر، ولم ُیقبل ْ َّانتقل النصراني إلى الیھودیة، أو الیھودي إلى النصرانیة، تھود نصراني، أو تنصر یھودي، : أي]  منھ إال اإلسالم أو دینھَ َّ

  .َفالحكم واحد أنھ ال ُیقر، فإما أن یبقى على دینھ، وإما أن یرجع إلى اإلسالم، وإال انتقض عھده
 

 ما ینقض عھد أھل الذمة
 

َإن أبى الذمي بذل الجزیة، أو التزام أحكام اإلسالم، أو تعدى على مسلم بقتل، أو زنا، أو قطع◌ طریق، أو تجسس، و: فصل: [قال رحمھ هللا ََّ َ ٍ ِ ِ ً ِ ٍ َّ ِ َ َ
ُأو آوى جاسوسا، أو ذكر هللا أو رسولھ أو كتابھ بسوء، انتقض عھده دون نسائھ وأوالده، وحل دُمھ ومالھ ُ َ َ َ ً]...... 

 
  أحكام اإلسالم ینقض عھدهعدم التزام الذمي بالجزیة أو

 
 -: أبى أن یدفع الجزیة، فھناك أمران ال بد من وجودھما في عقد الذمة، وھما: أي) َوإن أبى الذمي بذل الجزیة: (یقول المصنف رحمھ هللا

َفإذا امتنع الذمي من ھذین األمرین لم یصح أن تْعقد معھ الذمة، وھ.  وااللتزام بأحكام اإلسالم-. دفع الجزیة ذا بإجماع العلماء رحمھم هللا؛ ُ
: والثاني. دفع الجزیة، وھذا بنص كتاب هللا عز وجل وسنة رسولھ صلى هللا علیھ وسلم: أولھما: ألن عقد الذمة یقوم على ھذین األساسین

َّل والجملة، فبین رحمھ هللا االلتزام بأحكام اإلسالم، فال یأتي بما یعارض اإلسالم أو یتسبب في األذیة واإلضرار بالمسلمین، من حیث األص
وإن أبى الذمي بذل : (فقال رحمھ هللا. في ھذا الفصل األمور العظیمة التي إذا فعلھا الذمي انتقض بھا عھده، وصار حكمھ حكم األصل

َوقع العقد بیننا وبین أھل الذمة، ثم فوجئنا بھم أنھم قالوا: أي) َالجزیة  ذلك فقد انتقض عھدھم؛ ألن بیننا ال نرید أن ندفع الجزیة، فإذا قالوا: َ
وإن أبى . ًوبینھم التزامات، فھم ملزمون بدفع الجزیة، والعقد أصال قائم على الجزیة، فإذا منعوھا فحینئذ ینتقض ما بیننا وبینھم من عقد الذمة

كذلك، فیطلبھم الحاكم، ثم یستوثق منھم، ال أدفع الجزیة، أو ماطل فیھا على وجٍھ یرید بھ إضاعتھا على المسلمین، یكون حكمھ : أحدھم وقال
أدفع الجزیة؛ ولكني أقول ما أشاء، وأفعل ما أشاء، ولیس : إذا قال) أو التزام أحكام اإلسالم. (فإما أن یدفعوا، وإما أن یبقى في حل من ذمتھم

 فحینئذ كأنھ خرج عن االلتزام -فعل ما أشاءأنا أ: كیف تجھر بكتابك؟ فیقول: ًویقع ھذا أحیانا حینما یؤخذ ویقال لھ-ألحد أن یتعرض لي 
. َّبحكم اإلسالم، وكأنھ نقض ما بینھ وبین المسلمین من االلتزام باإلسالم، إذ من االلتزام باإلسالم أن یتقید بالحرمات والضوابط، وأال یخل بھا

نعقد ما بیننا وبینكم ونلتزم بحكم : ًا، فقال أھل الذمةوھذا یقع عند الشروط، فإن المسلمین إذا أرادوا أن یعقدوا بینھم وبین أھل الذمة عقد
ال ندفع الجزیة، فال یجوز ألحد أن : اإلسالم؛ ولكن ال ندفع لكم الجزیة، فال یصح عقد الذمة، وھذا في قول جماھیر العلماء، أنھم إذا قالوا
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ھذا یسمى بالجوار، ) قد أجرنا من أجرت یا أم ھانئ : (أما حدیث أم ھانئ فھذا أمان خاص، فقولھ صلى هللا علیھ وسلم. یعقد معھم الذمة
إن النبي صلى هللا علیھ وسلم أقر على : والجوار غیر الذمة، فینبغي أن یفرق؛ ألن جوار أم ھانئ ال عوض فیھ وال جزیة، فال یقول قائل

ولذلك العھد . كل منھما لھ حكمھ الخاصھذا شيء وذاك شيء، فھناك الذمة وھناك العھد واألمان، و: األمان بدون عوض؛ ألننا نقول
َواألمان یبقى مقیدا إلى سماع القرآن، فإذا سمع القرآن فإنھ ُیْبلغ إلى مأمنھ إذا لم یسلم، أما بالنسبة للذمي إذا سمع القرآن فال یلزم بھ، ولذلك  ً

َوإْن أحد من الُمشركین اْستجارك: قال هللا تعالى في األمان والعھد َ َ َ َ َ ََ ِ ِِ ْ ْ ٌ َ ِ فأجْرهُ حتى یْسمع كالم هللا ِ َّ َ َ ََ َ َ ََّ ِ ًفجعل األمان مقیدا بالسماع، ثم قال ] 6:التوبة[َ
َثم أْبلغُھ مأمنُھ : بعد ذلك َْ َْ ِ َ وأما بالنسبة للذمة فإنھ یبقى، . إذا أصر على كفره فلیس لھ أمان عندنا، وإنما ینبغي أن یرد إلى مأمنھ: أي] 6:التوبة[َُّ

ضریبة، أو تسمى باسم آخر، فھذا لھم؛ ألن عمر بن الخطاب رضي هللا : ندفع الجزیة، ولكن نسمیھا: فإن قالوا. ألمرینوال بد أن یلتزم با
ھا جزیة، قال: عنھ فعل ذلك مع المجوس حینما امتنعوا وقالوا ، ثم فرضھا علیھم رضي هللا عنھ وأرضاه، وھذا من )سموھا ما شئتم: (ال تسمِّ

ًد نظر منھ رضي هللا عنھ، طلبا لما ھو أعظم، ودفعا لما ھو أبلىباب المصلحة، وفیھ ُبْع ً. 
 

 اعتداء الذمي على المسلم ینقض عھده
 
 

ًأو تعدى على مسلم بقتل أو زنا: [قال رحمھ هللا ِ ًفإذا قتل الذمي مسلما، فحینئذ یخفر َدُمھ، یصبح دُمھ ھدرا، ): ٍأو تعدى على مسلم بقتل] (ٍ ً
ًھ، كما لو قتل المسلم مسلما عمدا وعدواناویقتل بالمسلم الذي قتل ً ًأما لو قتل مسلما خطأ، فإنھ ال یعتبر موجبا النتقاض عھده، فھناك فرق بین . ً ًً

ًأو زنا. (قتل الخطأ وقتل العمد؛ ألن قتل الخطأ جاء بدون اختیاره، وال یوجب ھذا نقض العھد لھ ًإذا زنا الذمي بمسلمة، وفجر بھا، سواء ): ِ َ َ َ
ُ أو عن غصب، ففي كلتا الحالتین ُیخفر دُمھ، وینتقض عھده، وھذا قضاء عمر بن الخطاب رضي هللا عنھ-والعیاذ با- اعیة عن طو َ أنھ إذا : ْ

ًفجر الذمي بالمسلمة، فإنھ حینئذ ینتقض عھده، وُیقتل، وبعض العلماء یرى أنھ یقام علیھ الحد، كالمسلم سواء بسواء، وال یرجم وإنما ُیجلد َ َ َ ،
الخطاب رضي هللا عنھ ولیس لھ مخالف من الصحابة، وقد كتب بذلك رضي هللا  ولكن الصحیح ما ذكرناه؛ ألنھا سنة راشدة عن عمر بن

ٍأو قطع طریق. (عنھ وأرضاه في كتبھ إذا قطع الطریق على المسلمین فإنھ في ھذه الحالة ینتقض عھده، ویرجع إلى حالھ األصلي، ): ِ
 .ویصبح مھدر الدم

 
 تجسس الذمي أو إیواؤه الجواسیس ینقض عھده

 
 

ًأو تجسس أو آوى جاسوسا: [قال رحمھ هللا َ َتجسس] (َّ ًتتبع أخبار المسلمین، فكان عینا للكفار على المسلمین، وھذا فیھ حدیث النبي : أي) َّ َ َّ
ن، فجلس یسترق الحدیث، ثم قام، فقال النبي صلى هللا علیھ وسلم عند أبي داود وغیره، أنھ لما جلس مع أصحابھ، فجاء عین من المشركی

ًفأمرھم بطلبھ وقتلھ، فإذا ثبت علیھ ذلك، یصبح ضررا على اإلسالم والمسلمین، ویكون قد أراد بعھده ) أطلبوه واقتلوه: (صلى هللا علیھ وسلم
أو ذكر . (ذ على ذلك، ویكون حكمھ كحكم األولوھكذا إذا آوى العین أو الجاسوس؛ فإنھ یؤاخ. وذمتھ خدیعة اإلسالم والمسلمین، فیؤاخذ بذلك

 أو یسب اإلسالم، أو یسب الرسول صلى هللا علیھ وسلم، فھذه كلھا ینتقض بھا -والعیاذ با- كأن یسب هللا ) هللا أو رسولھ أو كتابھ بسوء
سب دینھم وقصد : م وسب المسلمین، أيیرون أنھ إذا سب هللا وسب اإلسال: قول الجمھور: األول: ُعھده، على أصح قولي العلماء، وھما

ال ینتقض عھده؛ : وقول اإلمام أبو حنیفة : الثاني. بذلك المساس بالدین وعقیدة المسلمین، فإن ھذا یوجب انتقاض العھد بینھ وبین المسلمین
، فإ َن ھذا ال یمنع أن ُیترك على ما یعتقده ألنھ كافر، ولیس بعد الكفر ذنب، فإذا كان من حیث األصل یعتقد التثلیث ویعتقد أن عیسى ابن  ْ

ًمذھب جمھور العلماء، أنھ إذا فعل ھذه األمور فإنھ ینتقض عھده؛ ألن ھناك فرقا بین دینھ الذي ورد الشرع باستثنائھ، : والصحیح. من الكفر
نھ وما یعتقده مما فیھ شبھة الكتاب، لوجود وبین غیره الباقي على أصل العموم؛ مع أن األصل أنھ یؤاخذ على الكل؛ لكن جاء االستثناء في دی

. أصبح ال ذمة لھ: أي) ُانتقض عھده): (ُانتقض عھده دون نسائھ وأوالده. (التحریف في كتبھم، ویبقى ما عداه على األصل من المؤاخذة
ِوال تزُر :  ونساءه بما فعل من جریمةأوالده وذریتھ وھذا من عدل اإلسالم، واإلسالم دین عدل ودین رحمة، فلم یؤاخذ): دون نسائھ وأوالده( َ َ

َوازرة وزر أخرى  َ َ َْ ُْ ِ ٌ ْینتقض عھده، وأما أوالده وذریتھ فإن بقوا بین المسلمین ورضوا أن یبقوا بینھم فبھا وأنعم، : فلذلك یقولون] 164:األنعام[ِ ِ
ِفكونھ ُیقدم على ھذه األمور التي فیھا إضرار .  یبقى لھم عھدَوإن لم یبقوا بین المسلمین فحینئذ ُیخرجون إلى دیار الكفر وال تبقى لھم ذمة وال ْ
َّوحل دُمھ. (باإلسالم والمسلمین، ھذا موجب لزوال العھد وانتقاضھ فیما بینھ وبین المسلمین ًأن اإلمام یقتلھ؛ ألنھ أصبح كافرا حربیا، : أي) َ ً

ُإعماال لألصل، وإنما أمِّن لوجود الذمة، فإذا تسبب في إزالة ا ِلذمة عن نفسھ فقد خفر دُمھ، وعاد إلى األصل الموجب لحل سفك دمھ، فیفعل ً ُ
  .بھ اإلمام ما یرى فیھ النكال بھ وبمن على شاكلتھ من أھل الكفر

 
 خالصة أحكام أھل الذمة ودالئلھا

 
ز وجل ورحمتھ بعباده في ھذا الدین لطف هللا ع: أولھا: بھذا نكون قد انتھینا من أحكام أھل الذمة، وھي في مجملھا تدل على أمور مھمة

ْالذي جعلھ هللا رحمة للعالمین، حتى إن الكفار یعیشون بین المسلمین لھم أمان ولھم عھد، وال یجوز للمسلم أن یقدم على خیانتھم وختلھم  َ
 ھذا العھد الذي بینھم وبین المسلمین أن: األمر الثاني. ًوال یجوز لھم أیضا أن یقدموا على المساس بحرمة اإلسالم وحرمة المسلمین. وأذیتھم

ُكْیف یكوُن : َّمقید بأھل الذمة من أھل الكتاب ومن في حكمھم كالمجوس، فال یشمل المشركین وعباد الوثن، ولذلك یقول هللا في كتابھ َ َ َ
ْللُمشركین عْھد عنَد هللا وعنَد رُسولھ إال الذین عاھدتم عنَد ا ُ ْ ْ ِْ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِْ ْ َ َ َ َ َ َ ََّ َّ ِ ِ َّ ٌ ِ ِلمْسجد الحرام ْ َ َ َْ ِْ فاستثنى هللا الذین عاھدھم الرسول عند المسجد الحرام، ] 7:التوبة[ِ
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وأما غیرھم من أھل الشرك واألوثان فال، فإن هللا ساق ھذا السیاق للذم واالستبعاد، وعلى ھذا فلیس للمشركین من عباد الوثن ھذا العھد 
إن ھذا العھد، وھذا العقد، وھذه الذمة مبنیة على أصول : األمر الثالث. ب كما ذكرناالخاص والذمة الخاصة، وإنما ھي خاصة بأھل الكتا

وضوابط شرعیة تدل على حكمة هللا، وعلمھ بخلقھ، وھي أن أھل الذمة یعیشون بین المسلمین ویلتزمون بأمور وبحقوق وواجبات تفرض 
ُّ فال ُیظلم كل ذي حق في حقھ، فعلى المسلمین أن یقوموا بحفظھم، وحقن وكذلك یلتزم لھم المسلمون بحقوق وواجبات یؤدونھا إلیھم،. علیھم َ ْ

ًدمائھم، وأموالھم، وأعراضھم، فال ُیقتلون، وال تغتصب أموالھم، وال تسرق، وكذلك أیضا ال تستباح بدون وجھ حق، ویكون ألعراضھم ما  ُ
وھم یلتزمون بدفع الجزیة التي تفرض علیھم في .  یؤذیھم فیھاألعراض المسلمین من الحرمة، فال یجوز ألحد أن یعتدي علیھا، وال أن
فإذا التزموا بھا، والتزم المسلمون بما علیھم على الصورة التي . زمانھا بالقدر المفروض على الصفة التي ذكرناھا، والتفصیل الذي ذكرناه

ِمة؛ ولكنھا ُوضعت في موضعھا، ولیس من الحكمة أن فھي رح. ووضُعھا في موضعھا. الرحمة: ذكرناھا، یكون اإلسالم قد حقق األمرین
یأتي اإلنسان بالرحمة ویضعھا في غیر موضعھا؛ ألن ھذا ھو شأن الضعیف المتخاذل، وإنما توضع الرحمة لمن یستحقھا، ویكون ذلك في 

 في تاریخ المسلمین، عما كانوا علیھ ومن الخطأ ما یفھمھ البعض ممن یكتب عن حال المسلمین أو. الحدود والضوابط الشرعیة التي ذكرناھا
ًمع أھل الذمة، فیحاول أن یجعل األمور كلھا نوعا من المسامحة ونوعا من التقارب ونوعا من الرضا، وھذا لیس بصحیح، فإن هللا سبحانھ  ً ً

ِدینھ، وأن یراعي ھذا التمیز الذي وتعالى حكم من فوق سبع سماوات بأنھ ال بد من تمیز المسلم عن الكافر، وأنھ ینبغي للمسلم أن یحفظ حق 
ًفرضھ هللا علیھم من فوق سبع سماوات، ولیست ھذه العقود التي بین المسلمین وأھل الذمة مشعرة باتحاد األدیان، من جھة أنھا كالشيء 

ة التثلیث ال یمكن أن تجتمع الواحد، فھي وإن كانت في أصلھا من أصل واحد؛ لكنھا متفاوتة ومتباینة، حتى في العقائد واألصول، فتجد عقید
إنھ ثالث : (، ومن یقول)ھو هللا أحد: (مع عقیدة التوحید، فیأبى هللا ویأبى رسولھ صلى هللا علیھ وسلم ویأبى المؤمنون أن یجتمع من یقول

ِلقد كفر الذین قالوا إن هللا ثالث ثالثٍة وما مْن إ: ، وهللا تعالى یقول)ثالثة ِِ ِ َّ َِ َ َ ََ َ َ َُّ َُ َّ َ َ َ َْ ٌلٍھ إال إلھ واحد َ ِ َ ٌ َ َِ فا عز وجل حكم بتباین ھذه العقائد، ] 73:المائدة[َِّ
ِفینبغي للمسلم أال یفھم من ھذه األمور أن معناھا أنھ وھو والكافر كالشيء الواحد، بل إنھا أمور مقیدة، ومقننة، ومحددة، وقصد . وعدم اتفاقھا َُّ ََّّ َّ

ًمنھا مصالح اإلسالم أوال وأخیرا، و ِقصد من عیش ھؤالء بین المسلمین أن یرضوا باإلسالم، وأن یألفوا اإلسالم، لعل هللا أن یھدیھم من ً ِ ُ
  .وصلى هللا وسلم وبارك على نبیھ وعلى آلھ وصحبھ. وآخر دعوانا أن الحمد  رب العالمین. ضاللتھم
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  كتاب البیع- شرح زاد المستقنع 

 مختار الشنقیطيالمحمد 
 

 ]1[ كتاب البیع -تقنع شرح زاد المس
 

البیع معاملة من المعامالت التي بین هللا حكھما، وفصل في كتابھ وعلى لسان نبیھ صلى هللا علیھ وسلم جملة من قواعدھا، فھي معاملة 
ھ البلوى، وعلى ذلك ّمھمة، وقل أن یمر على اإلنسان یوم إال وھو بائع أو مشتر، أو جامع بین البیع والشراء، ولھذا یعتبر البیع مما تعم ب

 .فیلزم المسلم أن یعرف ما أحل هللا لھ من البیوع فیتعامل بھا، وما حرمھ هللا علیھ منھا فیجتنبھا
 

 أھمیة كتاب البیع
 

قول فی: أما بعد. بسم هللا الرحمن الرحیم الحمد  رب العالمین، والصالة والسالم على أشرف األنبیاء والمرسلین، وعلى آلھ وصحبھ أجمعین
ھذا الكتاب یعتبر من أھم الكتب المتعلقة بالمعامالت، ومن عادة أھل العلم رحمھم هللا في كتب الفقھ ]. كتاب البیع: [المصنف رحمھ هللا

كام والمصنف رحمھ هللا ابتدأ بكتب العبادات، فبین أح. والحدیث أن یبدءوا بما ورد في أحكام العبادات، ثم بعد ذلك یذكرون أحكام المعامالت
، فكأن المصنف أراد أن یربط ]كتاب البیع: [الطھارة والصالة وأحكام الزكاة والصوم والحج، ثم بعد ذلك ذكر كتاب الجھاد، ثم قال رحمھ هللا

حضة؛ بین المعامالت المالیة وبین العبادات؛ والسبب في ذلك أنھ من الصعوبة بمكان أن ینتقل اإلنسان من العبادة المحضة إلى المعاملة الم
ألن كتاب البیع فیھ جملة من المسائل واألحكام التي تتعلق باألموال وبالدنیا، من بیع وشراء وأخذ وعطاء، ولكن كتب العبادات كالصالة 
والزكاة والصوم والحج تتعلق بما بین العبد وربھ في غالب صورھا، ولھذا احتاج المصنف رحمھ هللا أن یربط بین العبادات والمعامالت، 

 ینقلك من الصالة والزكاة والصیام والحج إلى البیع مباشرة، فمن فقھھ وعلمھ أدخل كتاب الجھاد؛ ألن كتاب الجھاد معاملة بین الخالق فال
العلم  ًوالمخلوق ومعاملة كذلك بین المخلوق والمخلوق، فجعل كتاب الجھاد وسطا بین العبادة المحضة والمعاملة المحضة؛ ألن الفقیھ وطالب

ھ بعد انتھائھ من العبادات دخل في المعامالت لكان ھناك شيء من التضاد، بعد أن كان في باب مليء بالنصوص إلى باب مليء لو أن
البیع معاملة من المعامالت التي بین هللا حكمھا، وفصل في . باالجتھادات والقیاس على النصوص؛ ولذلك ربط رحمھ هللا بینھما بكتاب الجھاد

َّرسولھ صلى هللا علیھ وسلم جملة من قواعدھا، فھي معاملة مھمة، وقل أن یمر على اإلنسان یوم من األیام إال وھو بائع أو كتابھ وعلى لسان  ً
َّأن الناس قل أن یسلموا من ھذا التعامل، وهللا تعالى أمرنا وشرع لنا : ٍمشتر أو جامع بین البیع والشراء، ولھذا یعتبر مما تعم بھ البلوى، أي

ًمعینا من البیع نتعامل بھ، وحرم علینا نوعا آخر، فینبغي للمسلم أن یعلم ما الذي أحل هللا فیفعلھ، وما الذي حرم هللا علیھ فیجتنبھًنوعا  ومن . ًَّ
ًھنا كان لزاما أن تقرأ أحكام البیع، فھي من العلوم التي ینبغي لطالب العلم أن یتعلموھا إذا لم یوجد من یقوم بالكفایة، خاصة ف ي ھذا الزمان ً

َّالذي قل أن تجد من یتقن مسائل المعامالت، وباألخص مسائل المعامالت المالیة، فقد تجده یتقن أحكام الصالة وأحكام الصیام وأحكام الحج، 
 ولھذا ینبغي وقد یبتلى بطعمة الحرام والتعامل بالبیع المحرم وھو ال یدري، فقد یكون من خیار عباد هللا؛ ولكن الجھل یوقعھ في الحرام؛

للمسلم أن یحتاط لدینھ، ولطالب العلم أن یسد الثغر ألمتھ؛ فیرعى ھذا األمر العظیم، ویتعلم ھذا الباب، حتى یحسن إلى الناس ببیان األحكام 
حكام انھمكوا في وهللا جل وعال جبل الناس على حب المال واالفتتان بھ وزین لھم ذلك، فإذا كان الناس ال یجدون من یبین لھم األ. الشرعیة

ًالحرام، وأصبح الحالل ما حل بأیدیھم، والحرام ما بعد؛ وعندھا ال یعرفون معروفا وال ینكرون منكرا إال ما أشربوا من ھواھم، فتنتشر  ً
یظنون أنھ یألفوھا، ف بینھم المعامالت التي یظنون جوازھا؛ ألنھا سائدة ومعروفة والناس ألفتھا، وقد تكون فیھا أرباح تغر الناس حتى

َّالحالل، وما ھو إال الحرام الذي یعذب اإلنسان بطعمتھ، خاصة إذا فرط بمعرفة حكمھ یتعین على اإلنسان تعلم مسائل البیع : یقول أھل العلم. َّ
 بیعھ فیجتنبھ ویتقیھ، َّإذا كان یتعاطى التجارة ویبیع ویشتري، فیجب علیھ أن یتعلم ما الذي أحل هللا لھ بیعھ فیبیعھ، وما الذي حرم هللا علیھ

ًومن ھنا كان لزاما على طالب العلم أن ینتبھوا لھذه المسائل، فھو باب مھم جدا، وكان العلماء رحمھم هللا إذا أرادوا أن یعرفوا فقھ الرجل  ً
ھم في باب المعامالت؛ ألنھ نظروا إلیھ في باب المعامالت، وإن كان باب العبادات لھ شأنھ ومنزلتھ، ولكنھم یتمیزون ویظھر الفرق فیما بین

یحتاج إلى شيء من الدقة وشيء من التركیز، یبرز فیھ فقھ الفقیھ، وفضل هللا عز وجل على عباده، وهللا فضل بین العلماء، ورفع بعضھم 
ب ولیجتھد ولیصبر على بعض درجات، فإذا أحب طالب العلم أن یعظم أجره في ھذا العلم فلیتقن مثل ھذه المسائل ومثل ھذه األبواب، ولیتع

ًعلى عنائھا؛ ألنھا قد تمل وقد تحدث عنده شیئا من السآمة، لكنھ یصبر ویصابر، ویعلم ما أعد هللا من الثواب لمن أحسن وجد في طاعتھ 
علیھ ولو في والعلماء رحمھم هللا ذكروا أن البیع مما یحتاج المسلم إلى معرفتھ، ویتعین . ومرضاتھ، خاصة فیما یعظم فیھ النفع للمسلمین

آحاد الصور، فإذا كنت تتعامل بنوع من أنواع البیع، فیجب علیك أن تسأل عن ھذا النوع، فھذا أقل ما یجب علیك، فلو فرضنا أن اإلنسان 
یتبایع بالذھب والفضة، فعلیھ أن یسأل ما ھي أحكام صرف الذھب والفضة، وما ھي أحكام بیع الذھب والفضة، وكیف یمكنھ أن یتقن تلك 

 ...... .األحكام، أو على األقل علیھ أن یلم بأصولھا التي ینبني علیھا بابھا
 

ًلغة واصطالحا) كتاب البیع(تعریف  ً 
 
 

) البیع: (وقولھ. لسعة ھذا الباب وعظیم ما فیھ من المسائل الكثیرة والفروع المشتھرة) بالكتاب(َّ، عبر ]كتاب البیع: [یقول المصنف رحمھ هللا
ًّباع الشيء یبیعھ بیعا ومبیعا فھو بائع، وھو مأخوذ من الباع؛ ألن كال من البائع والمشتري یمد باعھ، فأنت :  قولھممصدر مأخوذ من ً  - ًمثال- ً
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َّبعتكھ بعشرة، أو قبلت، فقدم لك الكتاب : بعني ھذا الكتاب بعشرة ریاالت، فقال: ًلو مررت على إنسان ترید أن تشتري منھ كتابا فقلت لھ
أما في اصطالح أھل العلم رحمھم هللا، . ًسمي البیع بیعا من ھذا: لعشرة، فإنك تمد الباع بالعشرة وھو یمد الباع بالكتاب، فقالواوأعطیتھ ا

ًتجد العلماء یعتنون دائما بمسألة التعریف االصطالحي، أو التعریف الشرعي، أو الحقیقة الشرعیة، : وبالمناسبة. فھناك تعاریف كثیرة للبیع
ًأن تجد بابا من الفقھ إال ولھ تعریف اصطالحي، فالصالة تعرف لغة واصطالحا وكذلك الزكاةَّوقل  ًّ .. الشركة.. اإلجارة.. الرھن.. َ

حتى تتمیز المعامالت بعضھا عن بعض، فربما : المضاربة، إلى غیر ذلك من األبواب والكتب، فما السبب في ذكر ھذه التعاریف؟ السبب
ال؛ ألن البیع حقیقتھ مبادلة المال : ھذه إجارة، فتقول لھ: قبلت، فیقول شخص آخر: عتك ھذه السیارة بكذا فیقولب: فتقول لھ یأتیك شخص

فأنت تنتقل في كتب العلماء بأفكار ) بیع(ًبالمال تملیكا بالتراضي، ولكن اإلجارة مبادلة المال بالمنفعة، فتستطیع أن تعرف ما ھو المراد بكلمة 
إلى كم قسم ینقسم؟ بیع حالل وبیع : ما موقف الشرع من ھذا البیع؟ ثم یرد السؤال: ، فإذا عرفت ما ھو البیع یرد السؤالمرتبة وعلوم متقنة

ما الذي یترتب على البیع الحالل؟ وما الذي یترتب على البیع : فما ھي أوصاف الحالل، وما ھي أوصاف الحرام؟ ثم یرد سؤال آخر. حرام
ًفنحن نحتاج أوال إلى معرفة مقدمات البیع، ومقدمات البیع تستلزم منك . صورة في ھذا الباب من أبواب المعامالتالحرام؟ وعندھا تكتمل ال

ًأن تعرف حقیقتھ لغة، وقد بیناھا، وحقیقتھ اصطالحا، وثانیا أن تعرف موقف الشرع من ھذه المعاملة ھل ھي جائزة أم محرمة؟ ثم إذا : ً
بیل اللزوم أو على سبیل التخییر، أو على سبیل الفضیلة؟ ثم بعد ذلك تعرف ما ھي أركان ھذه المعاملة، جائزة على س كانت جائزة فھل ھي

وأكرر الوصیة لطالب العلم أال . وتعرف المقدمات التي یمكن أن تتصور من خاللھا المعاملة، ثم تدخل بعد ذلك في التفصیالت واألحكام
كتاب إلى مباحث دقیقة ومسائل قد تكون بعض الشيء عویصة، وإن كنا ال زلنا في المقدمات، لكن یملوا وال یسأموا؛ ألننا سندخل من ھذا ال

مبادلة المال بالمال : البیع في االصطالح. ینبغي على طالب العلم أن یصبر وأن یأخذ من مجلس العلم ما استطاع أن یتوصل إلیھ من الفائدة
ًتملكا وتملیكا، وبعض العلماء یقول  ...... .ي، وسنشرح ھذا التعریف عند ذكر المصنف رحمھ هللا للجملة األولى في كتاب البیعبالتراض: ً

 
 مشروعیة البیع

 
 

أن البیع جائز : أما بالنسبة لمشروعیة البیع وما موقف الشریعة من ھذا النوع من المعامالت، ھل ھو حرام، أو ھو جائز؟ والجواب
َوأحل هللا البْیع : قوى األدلة على ذلك قولھ سبحانھ وتعالىبالبیع، وأ ومشروع، وأن هللا عز وجل أذن َ َ َْ ُ َّ َّ كما ) َّأحل: (فإن كلمة] 275:البقرة[َ

یام : بصیغة البناء للمعلوم أو بصیغة البناء للمجھول كقولھ) َّأحل(تعتبر من صیغ اإلباحة، فإذا قال هللا : یقول علماء األصول ِأحل لكم لْیلة الصِّ َ َ َ َ َْ ُ َّ ِ ُ
ْفث إلى نسائكم َّالر ُ ِ َِ َ ِ ُ ِأحل لكم صْید البْحر وطعاُمُھ متاعا لكم وللسیارة ] 187:البقرة[َ َّ َّ ِ َّ َِ َ َ َ َ َ َْ ُْ َُ ًَ َ َ ِ ْ ُ َّوأحل . فھذه الصیغ تدل على الجواز واإلباحة] 96:المائدة[ُ َ ََ

َهللا البْیع  َ ْ ُ َرم، ال ُیْسأُل عما یفعُل وُھم ُیْسألون نسب سبحانھ التحلیل لھ؛ ألنھ ھو الذي یحلل وھو الذي یح] 275:البقرة[َّ َ َ َ َُ َ َْ ْ ُیْحكم ال ] 23:األنبیاء[َّ ُ َ
ُِمعقب لُحكمھ وُھو سریُع الحساب  ِ ِ ِ َِ َ َ َ َ َْ ِ ْ َوأحل هللا البْیع ] . 41:الرعد[ِّ َ َ َْ ُ َّ َّ إنھا أصل في جواز البیع، فما معنى : ھذه اآلیة یقول العلماء] 275:البقرة[َ

َوأحل هللا البْیع : لعلماء إن ھذه اآلیة عامة، بمعنى أن قولھ تعالىیقول بعض ا قولھم أصل؟ َ َ َْ ُ َّ َّ األصل أن كل بیع جائز، حتى یدل ] 275:البقرة[َ
ًلي الحق أن أتعامل بھذا البیع حتى أسمع دلیال من الكتاب : الدلیل على حرمتھ وعدم جوازه، فأنت إذا جئت إلى أي بیع فإن من حقك أن تقول

وبعض العلماء : ًثانیا. إنھا أصل في البیوع، أو أصل في حلِّ البیع وجوازه: ھذا معنى قولھم. إن ھذا البیع حرام: من السنة یقولًأو دلیال 
أنھ یتوقف في االستدالل بھا حتى یرد البیان، وھذا اإلجمال فیھ خالف بین العلماء، وھي ): مجملة: (ومعنى قولھم. إن اآلیة مجملة: یقول

 اختلفوا في - من باب الفائدة لطالب العلم- یة، والصحیح أنھا آیة عامة، وأنھا مبینة ولیست بمجملة، والذین یقولون إنھا مجملة مسألة أصول
با : أجملت لقولھ تعالى: فبعضھم یقول: سبب اإلجمال َوحرم الرِّ َ ََ با : فقال] 275:البقرة[َّ َوأحل هللا البْیع وحرم الرِّ َ َ َ َ َ ََ َّ َّْ ُ َّ َوحرم : فلما قال] 275:البقرة[َ َّ َ َ

با  ًأصلھ الزیادة، فأحل شیئا وحرم شیئا، فكانت اآلیة دالة على جواز البیع، لكن لما قال: الربا] 275:البقرة[َالرِّ با : ً َوحرم الرِّ َ ََ لم ] 275:البقرة[َّ
ھذا الوجھ . إلى تفصیل وبیان من السنةندر أي الربا المحرم، وأي الزیادات المحرمة، فأصبحت اآلیة فیھا شيء من اإلجمال، وتحتاج 

أنھ ثبت عن : إن اإلجمال لم یأت من اآلیة، وإنما جاء من شيء خارج عن اآلیة، وھو دلیل السنة، والسبب في ذلك: الوجھ الثاني. األول
و الغرر؛ ألن الغرر أصلھ ، فلما ثبت عنھ ذلك احتجنا أن نعرف ما ھ) أنھ نھى عن بیع الغرر: (النبي صلى هللا علیھ وسلم في الصحیح

، وقد )ًاسحب ھذا الرقم وادفع خمسین ریاال: (أنھ ال یجوز لك أن تتعامل مع أخیك المسلم ببیع فیھ تغریر لھ، كأن تقول لھ: المخاطرة، بمعنى
الغرر بابھ واسع، ومن ھنا من البیع، و یخرج لك ما قیمتھ ألف لایر، وقد یخرج ما قیمتھ عشرة ریاالت، فأنت تغرر بھ، فال یجوز ھذا النوع

َوأحل هللا البْیع : أصبح قولھ َ َ َْ ُ َّ َّ ًمستثنى منھ نھیھ عن الغرر، فاحتجنا أن نعرف ما ھو الغرر المحرم، وما ھو الغرر المعفو عنھ؟ ] 275:البقرة[َ
ًعده سلیمة، أم بھا عطل؟ فأنت تبیع شیئا ًحین تبیع البیت ینبغي أن یكون المبیع معلوما، ولكنك ال تدري ما ھو أساس البیت وھل قوا: ًفمثال

عندنا : ًإذا. ھذا غرر معفو عنھ؛ ألن الشرع لو جاء یدقق في ھذا ألحرج الناس، والشرع ال حرج فیھ، فیغتفر مثل ھذا الغرر: ًمجھوال، نقول
َوأحل هللا البْیع : یمةأن اآلیة الكر: الخالصة. غرر معفو عنھ، وعندنا غرر محرم، فتصبح اآلیة محل إجمال من ھذا الوجھ َ َ َْ ُ َّ َّ ] 275:البقرة[َ

َیا أیھا الذین آمنوا ال تأكلوا أْموالكم بْینكم بالباطل إال أْن تكون تجارة عْن : قولھ سبحانھ وتعالى: الدلیل الثاني. أصل في حل البیع وجوازه َ َ َ َ َ َ َ َ َ ًَ ِ ِ ِ ُُّ ُ ُ ُ َُ َ ََ َ ََّ َِّ ِِ ْ ُْ ْ َ ْ
ٍتراض  َ إال أن یكون األكل للمال : أي:  الكریمة دلت على جواز البیع؛ ألن هللا حرم أكل المال وأخذه، واستثنى وقالفإن ھذه اآلیة] 29:النساء[َ

أن التجارة : ؛ والسبب في ذلك)أفضل المكاسب مكاسب التجارة: (بالتجارة فال حرج، فدل على جواز التجارة، ومن ھنا قال بعض العلماء
 یجلبون األرزاق للناس، ولوال هللا ثم التجار لھلك الناس، فیجلبون أرزاق الناس وأقواتھم، ویجلبون ما فیھا منفعة لكثیر من الناس؛ فالتجار

وقال . التجارة أفضل: فیھ صالح ألبدانھم، وقد یجلبون تجارة فیھا معونة لطالب العلم، كالكتب ونحوھا من األوراق واألقالم، فمن ھنا فقالوا
ًإال أْن تكون تجارة : أن قولھ تعالى: مھمال. الزراعة أفضل: بعض العلماء َ َ َِ ُ َ َ َّ ِّیعتبرونھ أصال في جواز البیع وحلھ] 29:النساء[ِ : الدلیل الثالث. ً

ِیا أیھا الذین آمنوا إذا نودي للصالة مْن یْوم الُجُمعة فاْسعْوا إلى ذكر هللا: قولھ سبحانھ وتعالى َّ ِ ْ ُ ُِ ِ ِ ِ َّ ِ ِ ِ َُّ ِ َِ َ َ َ َ َ َ ََ ْ ِ َ َّ َوذُروا ا َ َلبْیع ذلكم خْیر لكم إْن كنتم تْعلُمون َ َ ََ ََ َْ ْ ُْ ُ ُ ُِ ٌ ِ َ ْ *
ِفإذا قضیت الصالة فانتشُروا في األْرض واْبتغوا مْن فْضل هللا  َّ ِ َ ُ َ َ َ ُ َِ ِ ِ َّ ِ َِ ِ ََ ُ َ فحرم هللا البیع عند أذان الجمعة؛ وتحریم هللا للبیع قد یكون ] 10-9:الجمعة[ِ
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ما یسبب قطع أواصر األخوة، كبیع المسلم على بیع أخیھ المسلم وسومھ : ومنھا. غش وبیع النجشظلم المسلم، كبیع ال: ألسباب عدیدة، منھا
البیع في الوقت المستحق لما ھو أھم، فھناك أوقات مستحقة لما ھو أھم، كأوقات الصلوات المفروضة، فلما كان الوقت : ومنھا. على سومھ

َوذُروا البْیع : َّة هللا عز وجل بصالة الجمعة حرم هللا البیع، فقالًفي یوم الجمعة مستحقا لما ھو أھم وآكد، وھو فریض َ َْ ثم قال ] 9:الجمعة[َ
ِفإذا قضیت الصالة فانتشُروا في األْرض واْبتغوا مْن فْضل هللا : بعدھا َّ ِ َ ُ َ َ َ ُ َِ ِ ِ َّ ِ َِ ِ ََ ُ َ ُواْبتغوا] (10:الجمعة[ِ َ ِمْن فْضل هللا(اطلبوا، و: أي) َ َّ ِ َ البیع  ؛ ألن)ِ

جارة واألرزاق كلھا من فضل هللا سبحانھ وتعالى، واألمر لإلباحة، وقد كان بعض العلماء وبعض السلف یحب للمسلم أن یؤخر حوائجھ والت
ِواْبتغوا مْن فْضل هللا: (ًویشتریھا بعد صالة الجمعة؛ امتثاال لقولھ تعالى َّ ِ َ ُ َِ ِواْبتغوا مْن فْضل هللا: (ًإذا فقولھ). َ َّ ِ َ ُ َِ حلِّ البیع؛ ألنھ نھى ثم دال على ) َ

ًأمر، واألمر بعد النھي یرجع إلى ما كان علیھ، فإذا كان الشيء واجبا ثم نھي عنھ، ثم أمر بھ رجع واجبا، وإذا كان الشيء مباحا ثم نھي عنھ  ً ً
ًثم أمر بھ رجع حالال مباحا مثال م علْیكم صْید البرِّ: َّحرم هللا الصید على المحرم: ًً َوُحرِّ َ َ َْ ُ ْ ُ َ ً ما دْمتم ُحُرما َ ْ ُ ُ ٌال تقتلوا الصْیَد وأنتم ُحُرم ] 96:المائدة[َ ْ ُ ْ ُ َْ َ َّ ُ َ

ُوإذا حللتم فاْصطادوا : ثم قال] 95:المائدة[ َ ََ ْ ُ ْ َ َ فعلمنا أن ھذا األمر لیس للوجوب، وإنما ھو دال على اإلذن السابق للنھي، وعلى ھذا ] 2:المائدة[َِ
ِواْبتغوا مْن فْضل هللا: قولھ َّ ِ َ ُ َِ الدلیل . ال یدل على وجوب البیع والشراء بعد صالة الجمعة، وإنما المراد بھ حل البیع والشراء] 10:الجمعة[ َ

ْلْیس علْیكم ُجناح أْن تْبتغوا فْضال مْن ربِّكم : قولھ سبحانھ وتعالى: الرابع ُْ َُ َ َِ ً َ ُ َ َ ََ ٌ َ واآلیة نزلت فیمن یرید الحج والتجارة، فأذن هللا ] 198:البقرة[َ
، وكقولھ )البیعان بالخیار ما لم یتفرقا: (وذلك كقولھ علیھ الصالة والسالم: ًوالسنة دلت أیضا على حلِّ البیع وجوازه. ورخص لھم في ذلك
ًرحم هللا امرأ سمحا إذا باع، سمحا إذا اشترى، سمحا إذا قضى، سمحا إذا اقتضى: (صلى هللا علیھ وسلم ً ً ً  أما .وھذا من داللة السنة القولیة) ً

فإن رسول األمة صلى هللا علیھ وسلم تعامل بالبیع، فاشترى من الیتیمین الحائط الذي بنى فیھ مسجده وحجراتھ صلوات هللا : السنة الفعلیة
ي بالبیع، بق تعامل النبي صلى هللا علیھ وسلم: ًإذا. اشترى من جابر بعیره، وشرط جابر حمالنھ إلى المدینة: ًوكذلك أیضا. وسالمھ علیھ

فإن رسول األمة صلى هللا علیھ وسلم جاء والسوق قائم في المدینة، وھي مكان التشریع، : عندنا السنة التقریریة، وھي النوع الثالث من السنة
َّإذا دل. ومع ذلك سكت، وأقر الناس على البیع والشراء، ولم یحرم علیھم إال ما حرم هللا، فدل على حلِّ البیع وحلِّ التجارة وجوازھا  دلیل ً

 ...... .وأما اإلجماع فقد أجمع العلماء على أن البیع جائز ومشروع، وأنھ مما أذن هللا بھ ووسع بھ على عباده. السنة بالقول وبالفعل وبالتقریر
 

 أنواع البیع
 
 

فھي ال تنحصر، وأما البیوع التي فأما البیوع التي أذن هللا بھا . ًوبیع غیر مأذون بھ شرعا. ًبیع مأذون بھ شرعا: البیع ینقسم إلى نوعین
َوأحل هللا البْیع : حرمھا هللا فھي منحصرة ومعدودة، والدلیل على ذلك من الكتاب قول هللا عز وجل َ َ َْ ُ َّ َّ وأحل هللا : (فما قال سبحانھ] 275:البقرة[َ

َّوأحل :، وإنما عمم وقال)بیع السلم، وأحل هللا بیع الخیار، وأحل هللا بیع المرابحة َ َ هللا البْیع ََ َ ْ ُ َوحرم : ، ثم لما جاء إلى التحریم قال]275:البقرة[َّ َّ َ َ
با  َّ، فلما جاء إلى الحلِّ عمم، ولما جاء إلى التحریم خصص وعین، فأصبح الذي أحلھ أكثر مما )وحرم البیع: (وما قال] 275:البقرة[َالرِّ

یؤكد ھذا المعنى، فأنت إذا تأملت األحادیث عن رسول هللا صلى هللا علیھ حرمھ، ومن ھنا جاءت السنة عن النبي صلى هللا علیھ وسلم بما 
باب : (، ولم یقولواً)باب البیوع المنھي عنھا شرعا: ( یقولون- وھذا من فقھ علماء الحدیث-وسلم تجدھا في النھي، ولذلك تجد المحدثین 

بیع : ًباب البیوع المنھي عنھا شرعا، باب البیوع المحرمة: لذلك قالوا؛ ألنھا ال تنحصر، والذي ینحصر المحرم، وً)البیوع المأذون بھا شرعا
فھذه البیوع معدودة محدودة، وأما البیوع الجائزة التي ال . إلخ... بیعتین في بیعة.. بیع الغرر.. حبل الحبلة.. الحصى.. المنابذة.. المالمسة

ًلمقایضة من حیث األصل، فھذه من حیث الجملة بیوع مأذون بھا شرعا، تنحصر فمنھا بیع السلم، والخیار، والمرابحة، والصرف، وبیع ا
أن یكون المبیع : الضابط األول: َّوھناك ضوابط وضعھا العلماء للبیوع المحرمة قل أن تخرج عنھا... وسنبینھا إن شاء هللا ونتكلم علیھا

ًمحرما عینا؛ كبیع المیتة، والخمر، والخنزیر، واألصنام، والنجاسات، و أن یكون من باب : الضابط الثاني. نحوھا مما حرم هللا عز وجل بیعھً
ًالربا؛ كأن یبیع اللایر بالریالین، أو یصرف اللایر بالریالین ورقا كان أو حدیدا، فھذا یعتبر من الربا، وسنبینھ إن شاء هللا ونذكر وجھ تحریمھ  ً

أن یكون من باب بیع الغرر، وبیع الغرر أن یعطیھ الشيء وھو في : ثالثالضابط ال. من اشتمالھ على الظلم وأكل أموال الناس بالباطل
الظاھر یحتمل السالمة ویحتمل عدم السالمة، كبیع السمك في الماء، والطیر في الھواء، وبیع المجھوالت، كبیع األرقام والنصیب، ونحوھا، 

ً فقد یكون شیئا غالیا وقد یكون شیئا بخیسا ال یستحق المال الذي تدري ما ھو، فھذه بیوع تدفع فیھا مالك وال تضمن ما الذي تأخذه أو ال ً ً ً
ًعندنا بیع مأذون بھ شرعا، وعندنا بیع محرم : ًإذا. َّدفعتھ، فھو من أكل المال بالباطل، وسنبین جمیع ھذه الضوابط أو جلھا، إن شاء هللا تعالى

ل هللا أكثر مما حرم، ندرك سماحة الشرع ویسر الشریعة، وأنھ إذا جاءك من إذا كنا قد عرفنا أن الذي أح: كذلك ھناك مسألة مھمة. ًشرعا
أخطأت، إن الذي حرم ھو هللا والذي أحل ھو هللا، والذي حرمھ هللا ! یا أخي: أنتم تحرمون على الناس، فقل لھ: یطعن في ھذه الشریعة ویقول

. ھذا الشيء المعین حرمھ هللا فاتركھ: ذه ال ینحصر، ولكننا نقولشيء مخصوص، والذي أذن هللا لك أن تتعامل بھ وأن تأكلھ وأن تأخ
أن هللا سبحانھ وتعالى حینما حرم لنا فخصص، وأباح لنا فعمم، دل ھذا على سماحة الشریعة ویسرھا، وأن هللا یرید التوسعة على : فالمقصود

ًثم إن هللا ما حرم شیئا إال لعلة، فقد یكون البیع سببا في إفس. عباده ًاد األخوة بینك وبین أخیك المسلم، فقد یبیع المسلم أخاه شیئا مغشوشا، فإذا ً ً
ًباعھ شیئا مغشوشا لم یسكت المشتري، فیطالب بحقھ فیصر البائع فتحدث بینھما الخصومة، ثم یدخل اإلنسان إلى السوق منتزع الثقة، ولذلك  ً

ًئا؛ ألنك تدخل على شيء ال تعرف ما ھو، بیوع مختلفة، وكلھا وسائل ألكل تجد في البالد غیر اإلسالمیة عندما تدخل السوق ال تضمن شی
المال بطرق ملتویة، لكن في اإلسالم تجد الشریعة توقفك على مبیع معین، وتشدد في الشروط وتضیق علیھ من أجل الرحمة بك وبمن 

ِیظلم هللا المشتري، وما ربك بظالم للعبید یعاملك؛ ألن هللا یرید العدل بینك وبین المشتري، فلم یظلم هللا البائع ولم  ِ ُِّ َِ َ َ َ َْ ٍ َّ ، وإنما أعطى ]46:فصلت[َ
ٍلكل ذي حق حقھ، فإذا مد لك أخوك المال، فینبغي أن تعطیھ حقھ وترضیھ، ال تأكلوا أْموالكم بْینكم بالباطل إال أْن تكون تجارة عْن تراض  َ َ َ َ َ َ َ ََ َ َ ًَ ِ ُِ ُ ُ َُ ََّ ِ ِِ ْ ُْ ْ َ ْ

ْمنكم  ُ ْ ، فال یؤخذ المال باللعب وال بالغش وال بالتزویر، ولكن یؤخذ بحقھ، فتبقى مطمئن النفس للمال الذي أخذتھ والكسب الذي ]29:النساء[ِ
البیعان بالخیار ما لم : (اكتسبتھ، ویبقى أخوك مطمئن النفس مرتاح البال للسلعة التي أخذھا، وكل منكم ُیبارك لھ في سلعتھ كما في الحدیث
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أن هللا : وإن من الحكم المستفادة من شرعیة البیع) . َّدقا وبینا بورك لھما في بیعھما، وإن كذبا وكتما محقت بركة بیعھمایتفرقا، فإن ص
سبحانھ وتعالى جعل فیھ جلب المصالح ودرء المفاسد عن العباد، فأنت إذا احتجت إلى شيء، وھذا الشيء موجود بید أخیك وأنت لم تستطع 

ل المصالح لنفسك وتدرأ المفاسد عن نفسك، ویحصل أن تطلبھ ذلك الشيء  وھو ال یستطیع أن یعطیكھ إال بعوض، فشرع هللا البیع حتى تحصِّ
ًأخوك المصالح لنفسھ ویدرأ المفاسد عن نفسھ، ولذلك مما یعتبر دلیال عقلیا ما ذكره اإلمام ابن قدامة رحمھ هللا في المغني حیث یقول إن : ً

 وأخوك ال یعطیك ھذا -ًكأن تحتاج إلى سیارة مثال؛ لقضاء حوائجك والقیام على مصالحك- ق نفسھ بحاجة عند أخیھ المسلم أو اإلنسان تتعل
ًالشيء من عنده، وال یمكنك أن تأخذه بالغصب والقھر، فانظروا إلى حكمة التشریع، فالمشرع سبحانھ شرع البیع عدال بین العباد، وھذا یدل 

قد یتعرض للموت إذا لم تعطھ الطعام، أو قد : ً في موضعھ؛ ألنھ إذا تعلقت نفسھ بھذا الشيء كالطعام مثالعلى الحكمة، وأن البیع موضوع
یضطر إلى القتل حتى یصل إلیھ، وحینئٍذ شرع هللا البیع لكي یدرأ عن الناس المفاسد، فإذا شرع هللا البیع فقد رحم البائع بأخذه لحقھ ورحم 

: بعض العلماء یقول] كتاب البیع: [وقولھ رحمھ هللا. ھذا انتظم البیع في تحقیق المصالح ودرء المفاسدالمشتري لتحقیق مصلحتھ، وعلى 
كتاب : (ینبھ على الشمولیة ألنواع البیوع المحرمة والجائزة، وأما من یقول) كتاب البیوع: (، وكالھما لھ وجھ، فمن یقول)كتاب البیوع(

 ...... .فقد عبر بالمصدر) البیع
 

 أحكام ومسائل كتاب البیعبعض 
 
 

. في ھذا الموضع سأذكر لك جملة من المسائل واألحكام المتعلقة بمعاملة البیع: ، كأنھ یقول]كتاب البیع: [المصنف رحمھ هللا حین قال لنا
فھناك أمور ینبغي أن . مةأن یعرف البیع كما ذكرنا، وأن یذكر شروط البیع، وأن یذكر بعد ذلك أنواع البیوع الجائزة والمحر: ویستلزم ھذا

أن الحكم : (والقاعدة عندنا) باألحكام(، وھذا ما یتعلق بالتصور، والجزئیة الثانیة )بالمقدمات(األمر األول ما یسمى : نضعھا في الحسبان
: ًفأوال. ًإیجاباً، فالبد أن تتصور الشيء ثم تحكم علیھ، فإذا تصورت الشيء وعرفتھ حكمت علیھ، سلبا أو )على الشيء فرع عن تصوره

ًتعرف ما ھو البیع، ثم بعد ذلك ما ھي أحكام البیع، وإذا أردت أن تعرف البیع فعلیك أن تعرفھ لغة وتعرفھ اصطالحا، وتتعرف على موقف  ّ
ًبیع مأذون بھ شرعا، وبیع محرم شرعا، وقد عرفنا ھ: والبیع نوعان. الشرع منھ، وھذا كلھ انتھینا منھ، وھذه جزئیة التصور ذا في المقدمة، ً

ثم إذا عرفت البیع . الجانب األول تعرف فیھ البیع الحالل، والجانب الثاني تعرف فیھ البیع الحرام: فمعنى ذلك أن الكالم ینصب على جانبین
لى أنواع البیوع تجدھم یتكلمون ع: ًما الذي یترتب على ھذا الحالل؟ وما الذي یترتب على ھذا الحرام؟ بناء على ذلك: الحالل والحرام تسأل

المحرمة والجائزة، وإذا فرغوا منھا یتكلمون على شروط الجواز وشروط التحریم، أو عالمات الجواز وعالمات التحریم، فكأن الجزئیة 
.  الحرامعندنا اآلن أن یفرقوا بین البیع الحالل والبیع الحرام، حتى یتم بحث ما الذي یترتب على البیع الحالل وما الذي یترتب على البیع

فھما طرفا العقد البائع والمشتري، وأما : والبیع من حیث ھو یقوم على عاقد، ومعقود علیھ، ومعقود بھ، فأما العاقد. فھذا ما یسمى بالشروط
: ، فیقولبعشرة آالف بعتك ھذه السیارة: إلخ، كأن تقول.. مزرعة.. عمارة.. كتاب.. فھو المحل الذي ورد علیھ البیع، سیارة: المعقود علیھ
ًفي مقابل عشرة آالف لایر، وھذا یسمى محل العقد، وسمي محال؛ ألن الصیغة وردت علیھ، ) سیارة(وقع البیع، ومحل البیع : قبلت، نقول

) لتقب(بعشرة آالف، ) بعتك(ھي الصیغة التي تم بھا عقد البیع، : فعندنا العاقدان، وعندنا المعقود علیھ، وعندنا المعقود بھ، والمعقود بھ
ًیضع العلماء شروطا للبیع، وشروط البیع معناھا العالمات واألمارات التي نصبھا : ًبناء على ھذا. ونحو ذلك مما یدل على الرضا) رضیت(

أنھم یضعون لك كطالب علم عالمات وأمارات إذا سئلت عن ھذا البیع : شروط صحة البیع فمعنى ذلك: الشرع للحكم بجواز البیع، فإذا قالوا
عندي عالمات وأمارات لصحة : بعت ھذا الصندوق بعشرة ریاالت، فھل یصح البیع أم ال؟ تقول: سألك رجل فقال: ًھو جائز أم ال؟ فمثالھل 

ما الذي بداخلھ؟ : صندوق مقفل، تقول: ًأن یكون المبیع معلوما، فتنظر في محل العقد، فإذا بھ یقول: - ًمثال-الشرط األول : البیع، فتستذكر
ًإذا المبیع مجھول، فالبیع في الشرع غیر جائز حتى یعلم المشتري ما الذي بداخل الصندوق؛ ألن ھذا من بیع :  أدري، تقولال: یقول

المجھول، وبیع المجھول غرر، ونھى رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم عن بیع الغرر، ولذلك حرم بیع الجنین في بطن أمھ؛ ألننا ال ندري 
ًان حیا ھل ھو كامل الصفات أو ناقص الصفات؟ ثم إذا كان حیا ال ندري أیخرج حیا أو میتا؟ فإذا عندي عالمة أحي ھو أو میت؟ وإذا ك ً ً ً ً

وھناك شروط تتعلق بالعاقد، فلو جاءك رجل . ألحكم بصحة البیع ینبغي أن تتوفر، فإذا كانت لیست بموجودة في ھذا البیع فالبیع غیر صحیح
ھل وكلك أخوك؟ : ال، السیارة ألخي، ولكنني أعلم أن أخي سیرضى، تقول: ھل تملك السیارة؟ قال:  تسألھبعت سیارة بعشرة آالف،: وقال
ًال، إذا تصیر فضولیا، ثم تنتقل إلى أخیھ وتقول: قال البیع فاسد؛ ألن عندي قاعدة : ال، تقول: ال، ھل ترضى بالبیع؟ قال: ھل أذنت لھ؟ قال: ً

اشتریت من ھذا الصغیر بیتھ بعشرة : وكذلك لو أنك في القضاء واختصم إلیك رجل، وقال. للذي في یدهًوھي أن یكون مالكا : في العاقد
الصغیر، : من البائع؟ قالوا: ال نرید البیع، وال نوافق علیھ، تقول: آالف، وھذا الصغیر ورث البیت عن أبیھ، فجاء أولیاء الصغیر وقالوا

ًذا الصبي أھال للتصرف؟ لیس أھال للتصرف، إذاالصغیر ھذا ھل یملك؟ نعم یملك، لكن ھل ھ ً ھل شرط الصحة توفر، أو لم یتوفر؟ لم : ً
ال، لیس من مصلحتھ، بل من : ھل تقر ھذا البیع؟ وھل ھو من مصلحة ھذا الیتیم؟ فإن قال: یتوفر، فترجع إلى ولي الصغیر وتقول لھ

ھذا بالنسبة . ًالبیع فاسد؛ ألن العاقد لیس أھال للتصرف: ع السعر، فتقولمصلحتھ أن یؤخر البیع إلى سنة أو في شھر الموسم رجاء ارتفا
نعم، فاالستفھام عند بعض : أتبیعني؟ قال: ًالصیغة، أیضا لھا شروط ولھا ضوابط، فلو قال لھ: بقي المعقود بھ أي. للشرط الذي یتعلق بالعاقد

ًاج أوال إلى معرفة عالمات الصحة وعالمات الفساد، وھذا ھو الذي سیذكره ًإذا تحت. العلماء ال ینعقد بھ البیع، وسنبین ھذا في الصیغة
المصنف في الباب األول، فأنا أحب من طالب العلم أنھ عندما یقرأ ھذه الكتب أن یكون عنده إلمام، فینبغي أال نقرأ كتاب البیع ھذا حتى 

ب المعامالت صعبة، وتحتاج إلى شيء من التركیز، فالبد أن تعلم إذا نعرف ما الذي یراد من العبارات وما الذي یراد من الجمل؛ ألن أبوا
جاءك الشرط ھل ھو یتعلق بالعاقد أو المعقود علیھ أو المعقود بھ، فتصنف الشروط ثم تحفظھا، ثم بعد ذلك لن تسأل عن بیع إال وجدتھ لھ 

لكن لو أننا عرفنا حقیقة البیع، وتصورنا ما ھو البیع، ثم . لیلعالمات للصحة وعالمات للفساد، فتحكم بالصحة بالدلیل وتحكم بالفساد بالد
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ًعرفنا ما ھي عالمات الصحة وعالمات الفساد، وعرفنا البیع الصحیح والبیع الفاسد، بعد ھذا ھل ینتھي كتاب البیع، أم أن ھناك أمورا 
د ال یكفي، بل البد أن تعرف ما یسمى باألثر المترتب ھناك أمور مھمة، فكونك تعرف أن ھذا البیع صحیح أو ھذا البیع فاس: مھمة؟ نقول

إذا باع رجل سیارة بعشرة آالف، فأنت لو قضیت بأن ھذا البیع صحیح، فما الذي یترتب على حكم : ًعلى البیع الصحیح والبیع الفاسد، مثال
أنھ البد من وجود أثر :  یدفع الثمن، فمعنى ذلكیجب على البائع أن یسلم المبیع، ویجب على المشتري أن: الشرع بالصحة لھذا البیع؟ تقول

ًیترتب على حكمك بالصحة وحكمك بالفساد، كذلك لو كان البیع فاسدا، فمثال اشترى رجل مزرعة بملیون لایر، ثم بعد عشر سنوات تبین : ً
 یملكونھا من مائة سنة، وظھر أن ھذا ًأن المزرعة مزور صكھا، أو أن ھذه المزرعة مغتصبة، أو تبین أن فالنا یملكھا، أو أن ورثة فالن

ًالبیع الذي وقع بیع لما ال ُیملك، وأنت حكمت من الشرط أن یكون مالكا للمبیع، والرجل أخذ ھذه األرض قبل عشر سنین وھي میتة فزرعھا 
ذا البیع صحیح، أو ھذا البیع ھ: وبنى فیھا، أو أخذھا مزروعة فھدمھا، أو غیر فیھا فزاد أو نقص، فما الذي یترتب؟ ال یكفي كونك تقول

إذا عرفت ما ھي البیوع الصحیحة وما ھي البیوع الفاسدة، وذلك بمعرفة عالمات : وبھذا. فاسد، فالبد أن تعرف آثار الصحة وآثار الفساد
ھي التي یسمونھا البیوع تبقى جزئیة أخیرة و. الصحة وعالمات الفساد، بعد ذلك تتكلم على القواعد العامة المترتبة على صحة البیع وفساده

بیع السلم، وبیع الصرف، وبیع الخیار، وبیع المرابحة، وبیع المواضعة؛ ھذه كلھا بیوع جائزة وخاصة، وھذه البیوع لھا : ًالخاصة، مثال
لبیع، وھناك  لھ شروط غیر بیع الخیار، وبیع الخیار لھ شروط غیر بیع المرابحة، فھناك شروط عامة ل-ًمثال- شروط خاصة، فبیع السلم 

)  فلیسلف في كیل معلوم، ووزن معلوم، إلى أجل معلوم-من أسلف: وفي روایة-من أسلم : (شروط خاصة للبیع، قال صلى هللا علیھ وسلم
الشروط  ، لكن ھذه)فلیسلف في كیل معلوم، ووزن معلوم، إلى أجل معلوم: (ھذا بیع السلم، وجاء النبي صلى هللا علیھ وسلم فیھ بشروط

وھذا لیس بشرط متعلق بالبیوع العامة وإنما ھو . إلخ..) من أسلف فلیسلف في كیل معلوم، ووزن معلوم : (ق بماذا؟ بنوع خاص فقالتتعل
نھى رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم عن بیع الثمرة حتى یبدو صالحھا، : (ًكذلك أیضا عندنا مسألة بیع الثمرة فقد. متعلق بالبیوع الخاصة

عندنا بیع خاص وھو بیع الثمار، وبیع ثمرة النخیل ال یصح إال : ًإذا) . حتى تحمار أو تصفار: متى یبدو صالحھا؟ قال! ول هللایا رس: قالوا
فإذا انتھیت . عندنا شيء عام وعندنا شيء خاص: ًإذا بدا الصالح فیھ، فما ھو بدو الصالح؟ ما ھي الشروط المعتبرة لحكمنا بھذا النوع؟ إذا

وھذا إن شاء هللا سنتكلم علیھ، ونسأل هللا العظیم أن . لخاصة، سواء كانت مباحة أو محرمة تكون قد انتھیت من مادة البیوعمن البیوع ا
ًیرزقنا فیھ السداد، وأن یجعلھ خالصا لوجھھ الكریم موجبا لرضوانھ ً. ...... 

 
 ًتعریف البیع اصطالحا وشرحھ

 
 

كما ذكرنا الجزئیة األولى -الضمیر عائد إلى البیع، وھذا ): وھو]. (لو في الذمة أو منفعة مباحةوھو مبادلة مال و: [یقول المصنف رحمھ هللا
مفاعلة من البدل، ووزن مفاعلة : فما معنى مبادلة؟ المبادلة. مبادلة المال: البیع عندنا معشر الفقھاء:  ھو تعریف البیع، كأنھ یقول- في البیع

مقاتلة، مخاصمة، مشاتمة، فكم یوجد؟ رجالن یتشاتمان، أو : ًیستلزم شخصین فأكثر، مثال تقولفي لغة العرب یطلق على الشيء الذي 
: وحینما قال رحمھ هللا. یتضاربان، أو یشتركان في شركة مضاربة، فھذا كلھ یسمى بالمفاعلة؛ ألن الشخص ال یقاتل نفسھ وال یخاصم نفسھ

عوض عنھ وقائم : ھذا بدل عن ھذا، أي: مفاعلة من البدل، والبدل أصلھ العوض، تقول) ةمبادل(ٍمعنى ذلك أن عندنا بائع ومشتر ) المبادلة(
قد أبادلك : والمبادلة تكون على صور. البیع معاوضة، والمعاوضة والمبادلة معناھما واحد: وبعض العلماء یقول. مقامھ، فھذه ھي المبادلة

ًیل الھدیة، فأعطیك ساعة فتعطیني بدال منھا قلما، فأكون أھدیتك ساعة وأھدیتني قلما، ًوقد أبادلك شیئا على سب. سیارة بسیارة، فھذا لھ معنى ً ً
تزوج لقاء عشرة آالف : ًقبلت، والمھر عشرة آالف لایر، إذا: زوجني بنتك، قال: ًلو أن رجال جاء لرجل وقال لھ: ًكذلك أیضا. فصار مبادلة

َّفما اْستْمتْعتم بھ منھُن فآتوُھن َّ ِ ُِ ْ َُ َ َ َِ ْ َّ أُجورُھن َ َ ّأجرني بیتك سنة بعشرة آالف، ! یا فالن: لو جئت وقلت: كذلك. فالنكاح فیھ معاوضة] 24:النساء[ُ
والمبادلة ھنا أھي عامة، أو خاصة؟ إذا تأملتھا وجدتھا ) البیع مبادلة: (فقال المصنف. فدفعت عشرة آالف ألجل السكنى سنة، فھذا فیھ مبادلة

، فنرید أن نعرف ما معنى مال؟ وكیف تتم مبادلة المال بالمال في )مال بمال: (، بعض العلماء یقول]و مبادلة مالوھ: [فقال المصنف. عامة
رأیت الناس قد مالوا إلى من عنده مال ألنھ زین : ًالبیع؟ المال أصلھ من المیل، وسمي المال ماال ألن النفوس تمیل إلیھ وتھواه، قال الشاعر

َّوأْحضرت األنفُس الشح :  یمیلون إلى المال، ولذلك قال تعالىللناس حب الشھوات، فھم ِ ُِّ ُ َ َ ولذلك شحت بالمال، بل وسفكت الدماء ] 128:النساء[َُ
فھو كل شيء لھ قیمة، لكن في ُعرف الناس وما یسمى ) مال: (وفي اصطالح الشریعة إذا قیل. من أجل المال، فالمال لھ مكانة في النفوس

ھذا مال، وتعني النقود، لكن في اصطالح الشریعة المال : مال، فھو یختص بالذھب والفضة وبالنقود، فتقول: ا قیلباالصطالح الوضعي إذ
ًیشمل كل شيء لھ قیمة، سواء كان نقودا أو غیرھا، والدلیل على أن الشریعة تسمي كل شيء لھ قیمة ماال أن النبي صلى هللا علیھ وسلم : ً

، فھل اإلبل والغنم ذھب وفضة؟ لیست من الذھب وال من الفضة، فقال كما في الصحیح من حدیث أبي ًسمى اإلبل والغنم والبقر ماال
وأطلقھ على اإلبل، ثم ذكر البقر، ثم ) ما من صاحب مال: (فقولھ. ثم ذكر اإلبل والبقر والغنم) ما من صاحب مال ال یؤدي زكاتھ: (ھریرة 

جاء في الصحیح عن النبي صلى هللا علیھ وسلم في حدیث : ًثانیا. ل على أن المال ھنا عامذكر الغنم، ثم ذكر الذھب، ثم ذكر الفضة، فد
ابن سبیل، : (ُاألقرع واألعمى واألبرص الذین ابتالھم هللا عز وجل وأعطوا المال، قال صلى هللا علیھ وسلم في األعمى لما جاءه الملك وقال

ًكنت فقیرا فأغناني هللا، وكنت أع: منقطع، قال ًمى فرد هللا علي بصري، فدونك الوادي فخذ منھ ما شئت، فوهللا ال أرزؤك منھ شیئا ُ ال : أي-َّ
ًفسمى الغنم ماال، فھذا یدل على أن المال ال یختص ) أمسك علیك مالك قد نجوت وھلك صاحباك: قال-ًأمنعك منھ شیئا، فماذا قال لھ الملك؟ 

ًبناء على ھذا، فلو أن رجال عنده شاة وآخر عنده قلم، فقال) مبادلة مال: (فقول المصنف. بالذھب وبالفضة ھذا : بعني ھذه الشاة بالقلم، نقول: ً
ًبیع؛ ألنھ بادل المال بالمال، كذلك أیضا لو أنھ بادلھ مزرعة بمزرعة، أو بادلھ عمارة بعمارة، أو سیارة بسیارة، أو قلما بقلم، أو كتابا بكتاب،  ً ً

ً، قصد أن المال إما أن یكون ذھبا وفضة، وإما أن )مبادلة مال: (فلما قال المصنف رحمھ هللا. بادلھ المال بالمالًكل ھذا نعتبره بیعا؛ ألنھ 
َّوھذا اصطالح ینبغي أن تحفظوه من اآلن؛ ألننا سندخل في تفصیالت البیوع والمعامالت وكلھا قل أن تخلو من . یكون غیر الذھب والفضة
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ھذا یبیع المنقوالت، وكذلك الذي یتاجر : إما عقار، وإما منقول، فالذي یبیع األرز تقول: فضة ینقسم إلى قسمینوغیر الذھب وال. ھذه المسألة
ًھذا عقار، وسمي العقار عقارا من : وھو كل ما یتعلق باألراضي تقول: في السكر أو األودیة أو السیارات، ھذه كلھا تسمى منقوالت، والعقار

 ال تستطیع أن تنقلھ إلى مكان آخر، كالمزرعة والبیت، إال البیوت الجاھزة الموجودة اآلن، فھذا شيء آخر، العقر؛ ألنھ معقور في مكان
ًوتعتبر منقوال؛ لكنھ یسمى عقارا تجوزا، لكن األصل والغالب والشائع في العقار أنھ یكون ثابتا، فمن دقة العلماء رحمھم هللا أنھم یقولون ً ً ً :

في غیر : ال یجوز ھذا في المنقوالت، أي: ت، فتفھم من ھذا أنھ في بیع األراضي والدور والمزارع، وإذا قال لكبیع العقارا یجوز ھذا في
: والبعض قالوا) وھو مبادلة مال: (لما قال المصنف رحمھ هللا. العقارات وغیر الذھب والفضة، وھذه كلھا مداخل نرید أن نتصور بھا البیع

فأما الذھب والفضة فلھما . الذھب، الفضة، المنقوالت، العقارات:  المال بالمال فمعنى ذلك أنك ستبادل كاآلتي، إذا بادلت)مبادلة مال بمال(
باب زكاة األثمان، نفھم أن : المثمن، فعندما یقول العلماء رحمھم هللا: الثمن أو األثمان، وأما العقارات والمنقوالت فاسمھما: اسم خاص وھو

قط، فال یتكلمون على زكاة الخارج من األرض، وال یتكلمون على زكاة السائمة او غیرھا من المنقوالت، وعلى ھذا خاص بالذھب والفضة ف
 إلى كم تنقسم؟ أو األموال التي یقع علیھا البیع -األشیاء التي یقع علیھا البیع: أي-المبیعات : ھذا عندنا الثمن وعندنا المثمن، فلو سألك سائل

فلما قال . إما عقارات وإما منقوالت: فھي إما ذھب وإما فضة، والمثمونات: ثمن، ومثمن، أما األثمان: نقسم إلى قسمینت: إلى كم تنقسم؟ تقول
ًأو مثمنا . ًفإما أن یبادل ثمنا بثمن: تنقسم ھذه المبادلة إلى ثالثة أنواع: ، یقول أھل العلم رحمھم هللا)وھو مبادلة مال: (المصنف رحمھ هللا

كبیع الذھب بالذھب أو الفضة بالفضة، أو الذھب بالفضة، مثال على ذلك رجل عنده طقم : الثمن بالثمن: النوع األول. ًنا بمثمنأو ثم. بمثمن
ًذھب یرید أن یبادلھ بطقم ذھب، فھذا یسمى بیع ثمن بثمن، أو عنده جنیھات ذھب فأراد أن یبادل مثال الجنیھ اإلنجلیزي بجنیھ مصري، أو 

ًفضة، سواء كانت من النقد، كأن تكون دراھم بدراھم، أو ریاالت بریاالت؛ ألن أصل الرصید الریاالت ورقا كانت أو حدیدا یبادل الفضة بال ً
ً فحینما یصرف اللایر باللایر ورقا أو حدیدا فإنما یصرف الفضة بالفضة في األصل، -وسوف نتكلم على ھذه المسألة في باب الصرف- ً

، وإنما وجبت فیھا الزكاة ألن رصیدھا من الفضة، فإذا بادل )النیكل(هللا لم یوجب زكاة الورق وال زكاة الحدید ولذلك وجبت الزكاة فیھا، و
ًاللایر باللایر أو صرف اللایر باللایر مثال بمثل یدا بید، فیكون ھذا بیع فضة بفضة، أو كان عنده طقم فضة وأراد أن یبادلھ بطقم فضة آخر،  ً

: بكم ھذا الطقم من الذھب؟ یقول لك: الفضة بالفضة، أما بیع ذھب بفضة فكأن تذھب اآلن إلى بائع الذھب وتقول لھًفھذا أیضا یسمى بیع 
بیع : خذ، فأصبح الذھب في مقابل الفضة وھي العشرة آالف لایر، وعلى ھذا یكون من حقھ أن یسمي بیع الثمن بالثمن: بعشرة آالف، تقول

ال یجوز ھذا في بیع : الذھب بالذھب، أو الفضة بالفضة، أو الذھب بالفضة، فإذا قال العلماء: الثالصرف، وھو یشمل جمیع الصور الث
مبادلة المثمن : النوع الثاني. مبادلة الذھب بالذھب، أو الفضة بالفضة، أو الذھب بالفضة: الصرف، فمرادھم مبادلة ماذا؟ الثمن بالثمن، أي

عقار بعقار، منقول بمنقول، : والت، وعقارات، فإذا بادل المثمن بالمثمن تكون عندنا ثالث صورمنق: قسمین بالمثمن، والمثمن ینقسم إلى
.. أرضي التي في المخطط الفالني بأرضك.. بیتي بأرضك.. أبیعك بیتي ببیتك: كأن تقول: عقار بعقار: الصورة األولى. عقار بمنقول

العقار : الصورة الثالثة. إلخ.. ساعة بساعة.. قلم بقلم.. كتاب بكتاب.. سیارة بسیارة: مثل: منقول بمنقول: الصورة الثانیة. مزرعتي بمزرعتك
إذا بعت العقار بالعقار، والمنقول بالمنقول، . أبیعك أرضي التي في المخطط الفالني بسیارتك.. مثل أبیعك مزرعتي بسیارتك: بالمنقول

إما بیع عقارات : ویجوز ھذا في بیع المقایضة، نفھم أنھ یشمل ثالث صور: قال العلماءبیع المقایضة، فإذا : والعقار بالمنقول، فیسمیھ العلماء
وھو مبادلة الثمن بالمثمن، وھذا ھو البیع الغالب السائد بین الناس، : النوع الثالث. بعقارات، أو منقوالت بمنقوالت، أو عقارات بمنقوالت

المائة ألف : إذا اشترى األرض من المخطط بمائة ألف لایر، تقول: ًفمثال)  أو منقولعقار(مثمن  في مقابل) ذھب أو فضة(وھو أن یقع بثمن 
ًتعتبر الثمن واألرض المثمن، فھذا من بیع الثمن بالمثمن، وھذا یسمى بیعا مطلقا، فإذا قال العلماء یجوز ھذا في البیع المطلق، فاعرف أنھ : ً

عندنا ثالثة : ًإذا. ع إذا أطلق انصرف علیھ، فھو الغالب واألكثر واألشھر في بیوعات الناسًفي الثمن بالمثمن، ولماذا سموه مطلقا؟ ألن البی
وھو العقار بالعقار، والمنقول : وبیع المقایضة. وھو الذھب بالذھب، والفضة بالفضة، والذھب بالفضة: بیع الصرف: أنواع من البیوع

عقار بذھب، أو عقار بفضة، أو منقول بذھب، أو منقول بفضة، فأصبحت أربع صور وھو إما : والبیع المطلق. بالمنقول، والعقار بالمنقول
 ...... .فھذه ثالثة أنواع ذكرھا العلماء في مسألة مبادلة المال بالمال. في ھذا النوع

 
 األسئلة

 
 

...... 
 

 في تعریف البیع) ًتملیكا(و) ًتملكا: (الفرق بین قولھم
 
 

، والصالة : الجواب. ، أم أن معناھما واحد؟ أثابكم هللاً)تملیكا(و) ًتملكا: (في تعریف البیعبین قولكم  ھل ھناك فرق: السؤال باسم هللا، الحمد 
كما نص علیھ بعض فقھاء الشافعیة رحمھم هللا في -فھناك من العلماء : أما بعد. والسالم على رسول هللا، وعلى آلھ وصحبھ ومن وااله

ًخرج من ھذا المعاوضة على سبیل العاریة، وكذلك أیضا قصد من ) ًتملیكا: (ًضة المال بالمال تملیكا، فلما قالوامعاو:  من قالوا-تعریف البیع
ًملك الشيء یملكھ ملكا وملكا وُملكا : ھذا بیان ثبوت الید على المبیع من الثمن مع المثمن، أو المثمن مع المثمن، أو الثمن مع الثمن، قالوا ً ًِ َ

بعتك أرضي ھذه بعشرة آالف، لو اشتریتھا : لو قال لك: ًثبوت الید؛ ألن البیع إفادتھ أنھ یفید ثبوت الید لھ، فمثال: اد بھمثلث المیم، المر
ًال تحفرھا، إال إذا كان حفرھا فیھ ضرر على الغیر، ومن حقك أیضا أن تبني فیھا، وأن : بعشرة آالف من حقك أن تحفرھا، وال یقول لك أحد

معنى ذلك أن ید التصرف ثابتة لك على ھذه األرض، فھو یراد : ً إذا-كأن تھدیھا أو تتصدق بھا- أن تفعل فیھا ما تشاء؛ تزرعھا، ومن حقك
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ُأخرج عقد النكاح؛ ألن المعاوضة فیھ والمبادلة ال یقصد بھا التملیك، وإنما یملك فقط ) ًتملیكا: (ولما قالوا. بھ إثبات الملكیة بالمعاوضة
َّفما اْستْمتْعتم بھ منُھن فآتوُھن أُجورُھن : ك الذات، فیملك منفعة االستمتاع بالمھر؛ ألن هللا قالالمنفعة وال یمل َّ َّ ِ َِ َُ ُ ْ َُ َ َ َِ فجعل المعاوضة ] 24:النساء[ْ

: فالمقصود. إلخ .. ًعلى المنافع ولم یجعلھا على الذات، لكن إذا اشترى رقیقا فإنھ یملك ذواتھم، فلھ أن یبیعھم، ولھ أن یھبھم، ولھ أن یعتقھم
، ً)تملیكا(و) ًتملكا: ( یقولون-كما في كشاف القناع وغیره- ٍأن التملیك یقصد منھ إثبات الید، ولیس بخال عن معنى، وبعض فقھاء الحنابلة 

 آالف وتملك الشيء بعتك ھذا بعشرة آالف، فأنت تتملك العشرة: ًوھذا من باب التقسیم، تملیكا بالنسبة لك لما تعطیھ، فأنت إذا قلت للشخص
ًالذي تبیعھ، فیكون تملكا بالنسبة لما تأخذ وتملیكا بالنسبة لما تعطي، بائعا كنت أو مشتریا ً ً وهللا تعالى ). ًتملیكا(و) ًتملكا: (فھذا معنى قولھم. ً

  .أعلم
 
 
 
 

 حقیقة االختالف في تعاریف البیوع
 
 

ًین أو عین أو منفعة بمثل أحدھما على سبیل التأبید غیر ربا وقرض، ھل ھو سالم أنھ مبادلة د: ما صحة ھذا التعریف للبیع، وھو: السؤال
ًحقیقة تعاریف البیوع مختلفة، ولْو كان مْن عند غْیر هللا لوجدوا فیھ اختالفا كثیرا : الجواب. من النقص؟ أثابكم هللا ِ ِ ِ ِ ِ ِ َِ ًَ ْ ُْ َ َ َ ََ َِ َّ ِ ، والتعریفات ]82:النساء[َ

َّعلماء على الطریقة التي تعرف بھا األشیاء، وتعبت أذھان أھل العلم في سبیل ذلك، ومن قرأ كتب السلف وكتب لھا ضوابط، وقد تكلم ال
األئمة یعرف مقدار ما بذلھ ھؤالء العلماء الذین ال یستطیع أحد أن یكافئھم إال هللا جل جاللھ، ویعلم علم الیقین أنھ ال أعظم من ھذه الشریعة، 

ًلناس ما فیھ مصالح دینھم ودنیاھم وآخرتھم إال ھذا الشرع الحكیم المتقن؛ ألنھ إذا كان األصل صحیحا فما انبنى على ولن یستطیع أن یبین ل
َصحیح فھو صحیح، أفمْن أسس ُبنیانُھ على َ َ َ ََ َْ َّ َ ٍتقوى من هللا ورْضوان  َ َ َ َ َِ ِ َّ ِ ْ ، فالعلم مؤسس على تقوى من هللا ورضوان، تلك القلوب ] 109:التوبة[َ

ّلتي صقلتھا روحانیة الكتاب والسنة، وسھرت عیونھم وكلت أجسادھم ونحلت في طاعة هللا ومرضاتھ، وكانوا یتعبون للتمحیص والتدقیق، ا
حتى ذكر عن بعضھم أنھ ربما أراد النوم من شدة العناء والتعب، فیتذكر الحكمة ویتذكر الفائدة فیضيء مصباحھ ألجل أن یكتبھا لمن بعده، 

هللا لھ ثوابھا ویعظم هللا لھ أجرھا، فھذه التعاریف لم تأت من فراغ، ننظر إلى تعریف یذكره عالم لھ قدم راسخة في العلم، ثم یبقى حتى یكتب 
ًالقرن والقرنین والثالثة واألربعة، بل قد تستمر أحد عشر قرنا ككتب المتقدمین، وخاصة القرون المفضلة، وھي تمر على أجیال تلو أجیال 

ًح وتنقح وتوضح، ولذلك لما قادت ھذه الشریعة األمة وقادت العالم من المحیط إلى المحیط لم یعجز الفقھ اإلسالمي یوما من األیام وھي تشر
عن قضیة أو نازلة، فتتقلب جمیع النظم وما یستقر على وجھ األرض من التشریعات إال تشریع اإلسالم، وكلمة هللا سبحانھ وتعالى تامة 

ِوتمت كل ََّ ْ َ ًمة ربِّك صدقا وعدال َ ْ َْ َ َ َ ًَ ِ ُفھي صدق وھي عدل ال ُمبدل لكلماتھ وُھو السمیُع العلیم ] 115:األنعام[ُ ِ ِ َّ ِ ِ ِ َِ َ َ َ َ َْ َ فھذه التعاریف ال ] . 115:األنعام[ِّ
ًیستھان بھا، فینبغي لطالب العلم أال یحقر من ھذه األشیاء؛ ألن ھذ االفقھ موزون وبدقة، فمثال علم السیارات تجدھم یبحثون لما تأتي إلى : ّ

وجدنا من یدرس : أدق شيء في السیارة ویفتخرون بھذا، وقد تجد أبناء اإلسالم یشیدون بھذه المعارف الدنیویة ویتحدثون بھا، ویقولون
الكنوز مما فیھ الھندسة والكیمیاء ویفعل ویفعل، ویدقق وینقح ویفصل، ولو نظروا إلى تراث السلف وعلموا ما في بطون ھذه الكتب وھذه 

فال یستھان بھذه العلوم وھذه األمور . سعادة الدنیا بأسرھا ولیست األمة وحدھا، لعجبوا وما انتھوا من العجب، واعجب فما تنفك من عجائب
ًھ خیرا یفقھھ في من یرد هللا ب: (التي یذكرھا العلماء، والفقھ إذا أردت أن تشعر بقیمتھ فادخل إلى عمقھ، والنبي صلى هللا علیھ وسلم یقول

أنھ دقة في الفھم وغوص في األعماق، ولذلك تجد النص ینتزع منھ أكثر من دلیل وأكثر من حكم وأكثر من مسألة، ففي : ، ومعنى ذلك)الدین
ھذه ) نمائة مسألة فاستخرجوا منھا ثما-وكانت زاخرة بأھل العلم-اجتمع لھا علماء من فاس : (یقول اإلمام ابن العربي رحمھ هللا.. آیة المائدة

آیة واحدة، لكنھا من كالم هللا الذي ال تنقضي عجائبھ وال تنتھي غرائبھ وفضل كالم هللا على سائر الكالم كفضل هللا على سائر الخلق، 
ما یمحص ًوتراث السلف ھذا ینبغي أن یعتنى بھ، وأن یحاول اإلنسان أن یعتني بھ بعیدا عن الغلو، فال یعتقد أن ھذه النصوص وحي، وإن

ویدقق ویرجع إلى األصول واألدلة، حتى یجد لذة ھذا الفقھ وحالوتھ ویعرف ما الذي قدمھ لھ ھؤالء العلماء واألئمة، ومن ذلك مسائل 
إن جمیع التعاریف لم تخل من نظر ومن اعتراضات، ولذلك تجد : ذكر اإلمام الزركشي رحمھ هللا في شرحھ فتعاریف البیوع كما. التعاریف

عقد معاوضة على غیر منافع وال متعة لذة، بمكایسة أحد عوضین، : والمالكیة یقولون. البیع مبادلة المال بالمال بالتراضي: یة یقولونالحنف
معاوضة المال بالمال : وتجد الشافعیة یقولون. ھذا بالنسبة لتعریف ابن عرفة رحمھ هللا في الحدود. غیر ذھب وال فضة معین غیر العین فیھ

ًتملكا وتملیكا: وتجد الحنابلة یقولون. ًتملیكا : ًمبادلة المال بالمال، أوال قال: وكل ھذه التعاریف شبھ متقاربة، لما قال. كتعریف الشافعیة. ً
أنھ یدخل عقد النكاح وعقد اإلجارة وعقد البیع وعقد الشركات؛ ألنك تدفع نصف الشركة وغیره یدفع نصف : مبادلة المال، فمعنى ذلك

 وعقد المضاربة، والھدیة، فعندما یعطیك ترد علیھ بھدیة أحسن منھا، وھذه تسمى ھبة العوض، التي كانت محرمة على رسول هللا الشركة،
، خرج مبادلة المال بالُبضع، الذي ھو النكاح، وخرج )بالمال(فلما قالوا . مبادلة المال بالمال: فقالوا: ثم أتى العلماء بقید. صلى هللا علیھ وسلم

دلة المال بالمنفعة وھي السكنى أو ركوب الدابة أو اإلجارة، وخرج مبادلة المال بالمال ال للتملیك كالشركات، ھذا بالنسبة للشافعیة مبا
على غیر : (والمعاوضة عام، فأرادوا أن یخرجوا اإلجارة، فقالوا) عقد معاوضة على غیر منافع: (لكن المالكیة قالوا. والحنفیة والحنابلة

بالمخاطرة؛ : ، أي)ذو مكایسة: (كذلك أرادوا أن یخرجوا الشركة والمضاربة فقالوا) وال متعة لذة: ( ثم أرادوا أن یخرجوا النكاح فقالوا)منافع
ًما كان ضررا : أنھا تنقسم إلى ثالثة أقسام: ألن العقود منھا ما فیھ خطر، ومنھا ما فیھ الرفق، ومنھا ما یجمع ما بین الرفق والخطر، أي

ًضا أو غبنا محضامح ً ًما كان رفقا محضا. ً أبیعك السیارة بعشرة : مثل البیع واإلجارة، كأن یقول لك: فالغبن المحض. ًما كان جمعا لألمرین. ً
أجرني : ًبثمانیة آالف، كأن ھناك ألفا ترید أن تضع غبنھا علیھ، وھو یرید أن یضع غبنھا علیك، أو تقول ..ال، بتسعة آالف: آالف، فتقول
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ًإذا فیھ شيء من الغبن . بسبعمائة.. ال، بستمائة وخمسین : بعني ھذه الشاة بستمائة، یقول: ال، بألف ومائتین، أو تقول: ارك بألف، یقولد
كما لو جاءك وأعطاك ساعة ھدیة، فتذكرت : أما الرفق المحض. المحض، فكل منھم یرید أن یغبن صاحبھ بالنسبة لعقد البیع وعقد اإلجارة

ًنع إلیك معروفا تكافئھ، فاشتریت لھ قلما، ھذه معاوضة، والھدیة نوعانأن من ص  ھدیة یعطیھا من أجل أن تعطیھ أكثر، كأن یأتیك إنسان -: ً
ھبة : ھذا القلم ھدیة مني لك، فھذا معناه أنھ إنسان فقیر یرید أن یلفت نظرك إلیھ، فتعطیھ أكثر من ھذه الھدیة، فھذه یسمونھا: فقیر ویقول لك

ثواب، وكانت محرمة على رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم؛ ألنھا تنقص من مكانة صاحبھا، وفیھا نوع من السؤال، فجعل هللا فقر نبیھ ال
ُوال تْمنْن: صلى هللا علیھ وسلم إلیھ َ ِتْستكثُر  َ ْ َ . و أكثرال تفعل المنة لكي تأخذ ما ھو أكثر، وتمتن على الناس بالھدیة ترید ما ھ: ، أي]6:المدثر[َ

كأن :  ھناك عقود جامعة بینھما، كالشركات-. فالشاھد أن ھذا معاوضة، یعطیك وتعطیھ، ولكنھ یراد بھ الرفق المحض، وال یراد بھ الغبن
: تعطي عشرة آالف ویعطي عشرة آالف، فتجتمعون في شركة وتكونونھا، فأنت ترید أن تربح مالھ وھو یرید أن یربح مالك، لكن تقول لھ

كذلك . ًثالثة أرباع لي وربع لك، إذا فیھ غبن وفیھ رفق: ال، الثلثان لي والثلث لك، وقد یقول: بیننا باألثالث، ثلثان لي وثلث لك، یقولالربح 
ال، لي : اضرب بھا في األرض والربح بیني وبینك، یقول: كأن تعطي العامل عشرة آالف وتقول لھ): الضراب(عقد المضاربة الذي یسمى 

، فمعنى )ذو مكایسة: (فلما یقول المالكي. لي ثالثة أرباع ولك الربع، وقس على ھذا.. لي الثلثان ولك الثلث: لك الثلث، أو تقول أنتالثلثان و
ًإذا تجد في تعاریف العلماء األلفاظ مختلفة لكن . إلخ.. ذلك ذو غبن وضرر، أو یحتاج إلى حذر، فأخرج عقد الشركة والمضاربة والھبة

ًھ متفقة؛ ألن الكل یرید نتیجة واحدة ویرید مضمونا واحدا، فھي وإن اختلفت عباراتھا ولكنھا غالبا تدور حول معنى متقاربالمضامین شب ً ً .
  .وهللا تعالى أعلم

 
 
 
 

 وصایا لطالب العلم
 
 

أوصي طالب العلم ونفسي بتقوى : ًوالأ: الجواب. ًنظرا ألھمیة كتاب البیوع، ھال تفضلتم بذكر السبل المعینة على ضبطھ؟ أثابكم هللا: السؤال
هللا عز وجل، فمن اتقى هللا فتح هللا علیھ، وإذا كان اإلنسان مليء القلب من خشیة هللا سبحانھ وتعالى، ومعمور القلب بحب هللا وإرادة وجھھ، 

ُهللا خالق كلِّ شْيء وُھو على كلِّ : قال تعالىدلھ هللا على سبیلھ وھداه إلى طریقھ، ومن تولى هللا ھدایتھ سلم من الضاللة وأمن من الغوایة،  َُ َ َ َ ٍ َ ُ َِ ُ َّ
ٌشْيء وكیل  ِ َ ٍ ، فأھم شيء أن تتقي هللا عز وجل، وال تخرج من بیتك إلى مجلس العلم إال نقي القلب ترید ما عند هللا عز وجل، فإذا ]62:الزمر[َ

، بل ما خلق هللا الخلق إال من أجل ھذا وھو التوحید، فھو َّأردت وجھ هللا فتح هللا علیك، فإنھ ال شيء أعظم وال أجل من إخالص  العمل 
ال تملھا أذن مؤمن وال یسأم منھا قلب؛ ! ولو أننا في كل مجلس نتواصى بھذه الوصیة، وهللا. أساس الدین، فھذا خیر ما یوصى بھ طالب العلم

واعلم أن هللا معك إذا اتقیتھ، وأن هللا یفتح . تقصد بھا الریاء والسمعةألنھا تحیي في القلوب حب هللا وإرادة ما عنده سبحانھ وتعالى، فال 
ْإني معكم لئْن أقْمتم الصالة وآتْیتم الزكاة وآمنتم : علیك إذا أردتھ، ومن أراد هللا كان هللا لھ، فكن مع هللا عز وجل یكن هللا معك، قال هللا تعالى ُ ُ ُْ ْ ُ ُ ُ َِّ َ َ َ ََ ََ َ ََّ ََّ َِ ِ

َّبُرُسلي وعز َ َ ِ ْْرتُموُھم ِ أن تحاول قدر : الذي أوصیك بھ أخي الكریم: ًثانیا. فا معك ما أقمت حقھ، وأعظم حق  اإلخالص] 12:المائدة[ُ
ًإنا سنلقي علْیك قْوال ثقیال : المستطاع أن تركز وأن تضبط؛ ألن العلم ثقیل ًِ َِ َ َ َ ََ َّْ ُ ھ یحتاج إلى ، فالعلم ال یأتي بالتشھي وال بالتمني ولكن] 5:المزمل[ِ

أنا  ما: اقرأ، قال: فقال لھ: (تعب وعناء وشيء من الكدح، ولذلك أخذ جبریل رسول األمة صلى هللا علیھ وسلم فغطھ حتى رأى الموت
 والعلم ال فیھ دلیل على أن العلم ال ینال إال بشق األنفس،: ؛ ألنھ ابتدأ تعلیمھ وتفھیمھ، وعلمھ هللا ما لم یكن یعلم؟ قال بعض العلماء) بقارئ

ًإن في مجمع البحرین عبدا علمناه من : (ینال بالتمني والتشھي، وموسى بن عمران علیھ وعلى نبینا الصالة والسالم لما أراد العلم قال هللا لھ
ك قال صلى هللا ًسیأتیك؟ وھو موسى علیھ الصالة والسالم، الذي كلمھ هللا، وقربھ نجیا، وفضلھ وكرمھ وشرفھ، ولذل: ھل قال لھ) ًلدنا علما

صلوات ) وأكون أول من أفیق، فإذا بموسى واقف عند ساق العرش، فال أدري أكان أول من أفاق، أم جوزي بصعقة الطور: (علیھ وسلم
ربي وسالمھ علیھم أجمعین، فرغم ھذا الفضل وھذه المكانة التي شرفھ هللا عز وجل بھا إال أنھ جعلھ یذھب على قدمیھ لیبحث عمن یعلمھ، 

ھذا یدل على أن طالب العلم ینبغي أن یجتھد ویحرص على طلب العلم، فما اغتر موسى علیھ السالم أنھ نبي یوحى إلیھ، بل لما أخبره هللا و
بعد الجد واالجتھاد یحتاج العلم منك إلى كثرة مراجعة، وكثرة : ًثالثا. وأعلمھ أن ھناك من لھ علم أو عنده علم سعى إلیھ، وتعب من أجلھ

ولكن العلم ھو الذي لھ الفضل، وھو فضل هللا عز وجل، وهللا یفضل العبد ! عة، وإلى أن تتواضع لھ، وما الذي عندنا حتى نتواضع للعلممتاب
ًبالعلم، فلیس بیننا وبین هللا حسب وال نسب، فمقام العلماء بعد مقام األنبیاء، فإذا أردت أن تكون من طالب العلم متقنا لھذا الباب أو غیره 
ّفعلیك أن تجد وتجتھد وتتعب، وتقدم الثمن الغالي، فتحضر إذا غاب الناس، وتشھد إذا ذھبوا، وتسمع إذا لم یسمعوا، وتجل وتعظم العلم إذا 

حافظ الصحابة، فما ھو السبب؟ السبب : احتقروه، وھذا أبو ھریرة رضي هللا عنھ الذي ما أسلم إال في یوم خیبر، وحاز من العلم حتى قیل لھ
نھ لزم رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم على ملء بطنھ، حتى كان یصرع رضي هللا عنھ وأرضاه عند منبر رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم أ

، فترك الدنیا وأقبل )فیأتي الرجل ویضع قدمھ على صفحة عنقي، یظن أن بي الجنون، وما بي الجنون، ما بي إال الجوع: ( من الجوع، قال
ّجد واجتھد، حتى كان عنده من السنن ما لم یكن عند غیره، وحفظ عن رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم ما ال یقل عن أربعة على اآلخرة و

ًآالف حدیث، وقل أن تجد بابا من العلم إال لھ فیھ حدیث، وھو اآلن في قبره یتنعم بھذه األحادیث وبھذه السنة، نسأل هللا العظیم أن یجعل قبره  ّ
یذھب الناس یمنة . ض الجنة، وأن یجعلھ في الفردوس األعلى من الجنة بما كان لھ من الخیر على األمة، مما حفظ وشھدروضة من ریا

ویسرة وأنت تذھب إلى مجالس العلم، وتحرص على حفظھا ولزومھا، وهللا یبتلیك فتجد التجارة وتجد مشاغل الدنیا، لكن تضحي للعلم، 
ك هللا بالكثیر، وما أعرض أحد عن العلم فأفلح، خاصة إذا كان اإلنسان بحاجة إلى ھذا العلم ویعرض عنھ وال ووهللا لن تقدم القلیل إال كافأ
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التركیز على األصول : ًرابعا. ال یبالي بھذا العلم، فلیس بیننا وبین هللا إال ھذا الوحي، ومن علم فإن هللا یفضلھ یبالي فإن هللا ال یبالي بمن
ًخصھ، وتحاول أن تلتقي بمجموعة من الشباب وطالب العلم أسبوعیا لتراجع معھم الدروس، ثم تجعل أسئلة على والضوابط، فكل درس تل

نسأل هللا العظیم رب العرش . كل باب وتجیب عنھا، حینئٍذ یصبح كل درس عندك مھذب منقح بأسئلتھ وأجوبتھ متى ما رجعت إلیھ وجدتھ
  .وآخر دعوانا أن الحمد  رب العالمین، وصلى هللا وسلم وبارك على نبینا محمد. بما علمناالكریم أن یعلمنا ما ینفعنا، وأن ینفعنا 

 
 
 
 

 [2[ كتاب البیع -شرح زاد المستقنع 
ال یخلو یوم من أیام العباد من المعامالت المالیة، سواء كانت تجاریة أو غیر تجاریة، ومن ثم فقد یبتلى العبد بطعمة الحرام والخوض في 

وع المحرمة، وما ذاك إال بسبب جھلھ بأحكام ھذه البیوع، ومن ھذا المنطلق لزم على اإلنسان معرفة أحكام ھذه البیوع وصیغ إبرامھا البی
 .ونقضھا، لیكون على بصیرة من أمره فیما یدخل على أھلھ وعیالھ من ھذا المال

 ًحقیقة البیع شرعا
 
 

ن، وصلى هللا وسلم وبارك على نبیھ األمین، وعلى آلھ وصحبھ ومن سار على نھجھ إلى یوم بسم هللا الرحمن الرحیم الحمد  رب العالمی
ال زال المصنف رحمھ هللا یبین لنا حقیقة البیع في اصطالح ]. وھو مبادلة مال ولو في الذمة: [یقول المصنف رحمھ هللا تعالى: أما بعد. الدین

ّن المسلم محتاج إلى معرفة مسائل البیع؛ ألنھا مما تعم بھا البلوى، وقل أن یمر یوم على الشرع، وقد تكلمنا عن أھمیة معاملة البیوع، وأ ّ
ٌاإلنسان إال وھو بائع أو مشتر أو جامع بین البیع والشراء، ومن عرف أحكام البیع وعرف ما یترتب على البیع من مسائل؛ فإنھ حري بھ أن  ٍ

َما نھى هللا عنھ، ومن كان على جھل بھذه المسائل فإنھ ال یؤمن علیھ أن یقع في المحظور وھو یتقي هللا عز وجل فیفعل ما أذن هللا بھ ویترك 
إنھ قد یشیب عارض اإلنسان في اإلسالم وھو یلعن صباح مساء بأكلھ للربا والحرام؛ وذلك : ال یدري، ولذلك قال بعض العلماء رحمھم هللا

ّصیر في سؤال العلماء ومعرفة ما أحل هللا وحرمألنھ قد یفعل ذلك عن جھل منھ، ویصحب الجھل التق وباب البیوع من األبواب التي تحتاج . ّ
إلى شيء من العناء، كما ذكرنا ونبھنا على أنھ ینبغي على طالب العلم أن یصبر ویصابر لضبط ھذه المسائل؛ ألنھا تحتاج إلى شيء من 

صحت النیة وصدقت العزیمة وصحب ذلك كلھ توفیق من هللا فإن هللا یعین التركیز، وقد یحدث معھا شيء من السآمة والملل، ولكن إذا 
ّأن المصنف بین لنا حقیقة البیع، وقد ذكرنا أن ھناك تعاریف مختلفة، ومن أنسبھا : المقصود. العبد، ومن وراء ذلك خیر كثیر لمن احتسبھ

ًالبیع مبادلة المال بالمال تملكا وتملیكا: (یف البیعقول اإلمام ابن قدامة رحمھ هللا وكذلك غیره من األئمة، قالوا في تعر إن ھذا : وقلنا). ً
ّوالمصنف رحمھ هللا عرف البیع ولم یخرج في تعریفھ عن ھذا التعریف، ولكنھ أدخل . التعریف یعتبر من أخصر التعاریف ومن أجمعھا

ًبعض األنواع للبیع ونبھ علیھا، وھي مما اختلف العلماء في اعتبارھا بیعا ) مبادلة مال]. (وھو مبادلة مال ولو في الذمة: [فقال رحمھ هللا. ّ
مبادلة مال ولو في : (وقولھ. المال كل شيء فیھ منفعة: المال ھو الشيء الذي لھ قیمة، فكل شيء لھ قیمة فإنھ مال، وبعض العلماء یقول: قلنا

: مبادلة المال بالمال، فشملت مبادلة المال بالمال تسع صور:  ویقولإشارة إلى خالف مذھبي، فبعض العلماء ال ینبھ على ھذا،) لو) (الذمة
ًإما ناجزا من الطرفین، أو نسیئة منھما، أو : وكل واحد من ھذه الثالث. مبادلة العین بالعین، أو مبادلة الذمة بالذمة، أو مبادلة العین بالذمة

 ...... .وسنشرح ھذه الصور بإذن هللا. ًناجزا من أحدھما نسیئة من اآلخر
 

 صور البیع
 
 

بعتك ھذا الكتاب، وسنمثل بأمثلة معاصرة حتى یكون الضبط أكثر؛ ألن البعض من : ّإما أن تبیع الشيء وتعینھ فتقول: فعندنا في البیع شیئان
لى ما یعیشھ ویجده، فاألفضل ّطالب العلم إذا مثل لھم بالدنانیر والدراھم والدواب والجمال والعبید ونحوھا ال یركز إذا أراد أن یطبق ذلك ع

عندك كتاب لیكن صحیح البخاري، وھذه النسخة من صحیح البخاري إما أن تكون - لو أردت أن تبیع الكتاب : ًأن نختار أمثلة معاصرة، مثال
أبیعك ھذه : (أبیعك ھذه النسخة من صحیح البخاري بمائة، فقولك: إما أن تقول لھ:  فأنت على حالتین- موجودة أمامك فتقول للمشتري

وھذه -ّمعین ال ینصرف إلى غیره، لكنك لو قلت لھ  ، معنى ذلك أنك عینت، فھذا یسمونھ بیع العین؛ ألنك بعت وورد البیع على محل)النسخة
ھ یصدق أبیعك نسخة من صحیح البخاري من طبع كذا في تاریخ كذا، أو من نوع كذا من الطباعة، فھذا القول الذي قلت : -ھي الحالة الثانیة

على ھذه النسخة وعلى كل نسخة تشاركھا في الصفة، فیعتبر بیع ذمة؛ ألنك التزمت في ذمتك أن تدفع نسخة من ھذا الكتاب موصوفة بھذا 
 وإما أن یرد البیع على موصوف في الذمة، فكأن ذمتك. إما أن تعین البیع ویرد البیع على العین فیكون بیع عین: عندنا حالتان: ًإذا. الوصف

. ًفإذا بعت شیئا في ذمتك وصفتھ) في الذمة: (وأمانتك وعھدتك شغلت بشيء تلتزم بأدائھ، فصار في ذمتك وأمانة علیك، وھذا معنى قولھم
أنھا ترید أن : لكن لماذا نحن نفصل ھذه التفصیالت؟ من فوائد ھذه التفصیالت، وھذا مما تمتاز بھ الشریعة اإلسالمیة في باب المعامالت

رد لي المائة، : ًأشتري منك ھذا الدواء بمائة، ثم أخذت الدواء فوجدت فیھ عیبا وقلت لھ: لو جئت وقلت لھ: ًفمثال.  ذي حق حقھتعطي كل
ّأعطیك بدال عنھ، وال أرد : فھذا من حقك؛ ألنك اشتریت ھذا الشيء المعین وظھر بھ عیب، فمن حقك أن ترده وأن تطالب بالثمن، فلو قال ً

أعطني الدواء : لكن حینما تقول لھ. ًزمھ شرعا إعطاء القیمة؛ ألن البیع ورد على معین بطل ببطالن العقد علیھ، فھذا بیع العینلك القیمة، فیل
ھذا ال أریده، أرید المال، من :  فجئت وقلت لھ-ًانتھت مدة صالحیتھ مثال-ًالفالني، فأعطاك الدواء بصفتھ التي طلبتھا، فلو وجدت بھ عیبا 
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. ًزمك بالبدل؛ ألنك اشتریت موصوفا في الذمة، وإذا لم یصدق الوصف على ھذه فمن حقھ أن یلزمك بما یصدق علیھ من بدلحقھ أن یل
ًفالشریعة تقدر في البیع والمعامالت كل كلمة تخرج من المتعاقدین، وال ترید أن الكالم والعقد الذي یتم بینك وبینھ یذھب ھدرا، وھذا التدقیق 

البیع على غیره،  ، فالبیع على ھذا، وال یقع)أشتري ھذا: (اب العدل بین الناس، وإعطاء كل ذي حق حقھ، فأنت إذا قلتمن العلماء من ب
عندنا عین وعندنا : ًإذا. ، فإنھ یصدق على كل ما وافق وصفك الذي طلبتھ في المبیع)أشتري كذا(ولیس من حقھ أن یلزمك بغیره، وإن قلت 

أبیعك ھذا الكتاب بمائة حاضرة اآلن، تعطیني وأعطیك، فیسمى بیع : أبیعك ھذا الكتاب، فأنت إما أن تقول لھ: ت لھذمة، وبیع األعیان إذا قل
ًأعطیك غدا وتعطیني غدا، فھذا نسیئة بنسیئة: وإما أن تقول لھ. النجاز، نجز ونجزت، وھو ما یسمى في عرفنا ببیع النقد : وإما أن تقول لھ. ً

أصبح : ًإذا. ًلیس عندي فلوس، أعطیك غدا، أو بعد شھر، أو بعد أسبوع، فھذا نسیئة من طرف ناجز من اآلخر: قولأعطیك الكتاب اآلن، وی
ًإن البیع إما بیع ثمن بثمن، أو مثمن بمثمن، أو ثمن بمثمن، فنرید ھنا مثاال : وقد قلنا. عین بعین، وذمة بذمة، وعین بذمة: عندنا ثالثة أشیاء

صرف ریاالت : نبدأ ببیع العین بالعین في الثمن بالثمن، مثل.  في الثمن بالثمن، والمثمن بالمثمن، والثمن بالمثمنعلى بیع العین بالعین
ًإذا قال لھ ذلك صار عینا بعین في ثمن بثمن؛ ألن الدوالرات ثمن . قبلت: أصرف لك عشرة دوالرات بمائتي لایر، قال: بدوالرات، قال لھ

أما بیع العین بالعین في المثمن . یعك ھذه المائة جنیھ بھذه العشرة آالف لایر، فھذا بیع عین بعین في الثمن بالثمنأب: والریاالت ثمن، أو قال
فصار بیع عین بعین في مثمن بمثمن، أو ھذه ) الفیلة(بھذه ) الفیلة(أبیعك ھذه .. أبیعك ھذا الكتاب بھذا الكتاب: بالمثمن فمثالھ أن یقول

: أما بیع العین بالعین في الثمن بالمثمن فمثالھ أن یقول. ًة، فھذا أیضا بیع مثمن بمثمن، وھو ما یعرف ببیع المقایضةالسیارة بھذه السیار
وإذا حددت . بیع عین بعین: فھذا یسمیھ العلماء في جمیع الصور الثالث. أبیعك ھذا الكتاب بھذه العشرة، فالمثمن الكتاب والعشرة ھي الثمن

ًأعطیك اآلن وتعطیني اآلن، فھذا یسمونھ ناجزا من الطرفین، فالبائع نجز والمشتري نجز، وصار التقابض بینھما في : لوعینت، إما أن تقو
ًأن یكون نسیئة من الطرفین، باعھ عینا بعین، لكن : الصورة الثانیة. ھو ناجز وبیع نقدي كما یسمى في عرفنا الیوم: ًنفس مجلس العقد، إذا

أن یكون : الصورة الثالثة. ًتعطیني غدا، فھو نسیئة من الطرفین، من البائع ومن المشتري، وھي عكس الصورة األولىًأعطیك غدا و: قال لھ
ًال أعطیك الكتاب اآلن، وإنما أعطیك إیاه غدا، : ھذا الكتاب بھذه العشرة، لكن تقول لي: ًناجزا من أحدھما نسیئة من اآلخر، كأن أقول لك

نحن ال نتكلم اآلن على الحالل ! الحظوا یا إخوان. ًنا آتي غدا وآخذ الكتاب، فھذا ناجز من أحدھما نسیئة من اآلخرخذ العشرة اآلن وأ: أقول
والحرام في صور البیع، إنما ھذه المرحلة تسمى مرحلة التصور، وھي أن تأتي بجمیع البیوع الموجودة على وجھ األرض ویضعھا الفقیھ 

 ا حالل، وھذا حرام، نحن اآلن فقط نرید أن نعرف ما الذي نتكلم عنھ وھو البیع، وما ھي صوره، حتىھذ: بین یدیك، ثم بعد ذلك یقال
الذمة ھي وصف في اإلنسان، كما یقول : ننتقل بعد ذلك إلى بیع الذمة بالذمة، وقد قلنا. تستطیع بعد ذلك أن تحكم على كل صورة على حدة

ًلك علي عشرة، لك علي مائة، لك علي كتاب مثال: م بھ في ذمتك، تقولتلتز: العلماء، یقبل اإللزام وااللتزام، أي َّ َّ نسخة من صحیح : (َّ
ًوھكذا، ومعناه أنك التزمت في ذمتك، وھذا یسمى عند العلماء الذمة، وغالبا ما یقع في بیوع .. َّ، لك علي نسخة من شرح العمدة )البخاري
فأنت . إلى ضرب األمثلة على بیع الثمن بالثمن، وبیع المثمن بالمثمن، وبیع الثمن بالمثمنوفي بیع الذمة بالذمة، نحتاج أول شيء . اآلجال

- أبیعك نسخة من صحیح البخاري، من طبع : اآلن قررت أن یكون البیع ذمة بذمة، ومعناه أنك ال تعین، فتأتي إلى بائع الكتب، ویقول لك
أربعة أجزاء، فالحظ ھل المائة معینة أم موصوفة؟ ھذه مائة موصوفة؛ ألن .. جزاءخمسة أ..  بیروت، بمائة لایر، فیھا عشرة أجزاء-ًمثال

أي مائة تدفعھا یصدق علیھا أنھا محل للعقد، فممكن أن تأتي بالمائة برأسھا، وممكن أن تأتي بالمائة، في صورة ورقتین من فئة الخمسین 
ال : ت، ومن حقك أن تلزمھ بالبیع، فلو جئت بالمائة وھي قطع معدنیة وقالوممكن أن تأتي بالمائة من فئة العشرات أو الخمسات أو الریاال

حینما یقول : ًأرید، یلزمھ البیع شرعا؛ ألن البیع على موصوف في الذمة، ویصدق على ھذه القطع المعدنیة أنھا مائة، ھذا فرق المسألة، أي
ً ولیس من حقھ إال أن ترضى، ویعتبر إنشاء جدیدا للعقد، لكن إذا قال لكأبیعك بھذه المائة، لو أراد أن یبدلھا بمائة أخرى ال یجوز،: لك ً :

أو أن تكون جامعة بین النیكل والریاالت، ولیس بوارد على شيء ).. نیكل(حدید .. ریاالت: بمائة، یكون قد صدق الوصف على أي مائة
أبیعك نسخة من صحیح البخاري، وعنده مائة :  بمائة، فإذا قال لكوالتزمت أنت لھ في ذمتك. ذمة، التزم في ذمتھ بمائة: معین، ولذلك قالوا

ًنسخة، فأي نسخة منھا مما ینطبق علیھا الشرط ممكن أن تكون محال للعقد، فلو أخذت ھذه النسخة وبعد أن ذھبت إلى بیتك وجدت فیھا 
ًما دام بعتني شیئا بھذه الصفة فال أرید، من حقھ :  لھًأعطیك بدال عنھا، فقلت: ال أرید ھذه النسخة، قال: صفحة مطموسة، فجئت إلیھ وقلت

: بیع الذمة بالذمة یقع في العین بالعین، ویقع: ًإذا. أن یلزمك بالبدل؛ ألن البیع وقع على موصوف في الذمة، ولم یقع على معین یفوت بفواتھ
ًناجزا من الطرفین، ونسیئة من الطرفین، ویقع ناجزا من أحدھما نسیئة من اآلخ بیع الذمة بالذمة یقع في الثمن بالثمن، والمثمن : ًوأیضا. رً

أبیعك أو أعطیك نسخة من صحیح البخاري بنسخة من صحیح مسلم، : ففي المثمن بالمثمن، كتاب بكتاب، تقول: بالمثمن، والثمن بالمثمن
وبیع . صوف في الذمة في المثمن بالمثمن من طبع كذا، والتي عندك من طبع كذا، فھذا بیع موصوف في الذمة بمو-ًمثال- التي عندي 

وقد . أبیعك عشرة دوالرات بمائة لایر، فھو صادق على كل عشرة دوالرات وعلى كل مائة لایر: الموصوف بالذمة في الثمن بالثمن، كقولك
عندنا ثالث : ًفإذا.  الذمةأبیعك نسخة من صحیح البخاري بعشرة ریاالت، فأصبح بیع ثمن بمثمن موصف في: یقع في الثمن بالمثمن، كقولك

أو . أو مثمن بمثمن ككتاب بكتاب موصوفین في الذمة. ًإما ثمنا بثمن كدوالرات بریاالت دون تحدید لھا أو تعیین: حاالت في الذمة بالذمة
ًأن یكون ناجزا من إما : بقي عندنا في بیع الذمة بالذمة. ثمن بمثمن ككتاب بریاالت، دون أن یحددا ویعینا المبیع في كل ھذه الصور

أبیعك نسخة من : ً فأما أن یكون ناجزا من الطرفین، كأن تقول لھ-. ًأو ناجزا من أحدھما نسیئة من اآلخر. أو نسیئة من الطرفین. الطرفین
ذمة : مىًصحیح البخاري بنسخة من صحیح مسلم ناجزا منا، تعطیني اآلن وأعطیك اآلن، فتعطیھ في المجلس ویعطیك في المجلس، فھذا یس

ًغدا وتعطیني الكتاب أیضا غدا، فھذا یسمى أعطیك الكتاب:  وأما ذمة بذمة نسیئة من الطرفین، كأن یقول لك-. ًبذمة ناجزا من الطرفین ً بیع : ً
ّالذمة بالذمة نسیئة من الطرفین، ھو أخر وأنت أخرت، فھذا معنى قولھم خذ ھذه : تقولًوأما ناجزا من أحدھما نسیئة من اآلخر، كأن . نسیئة: ّ

ًلیست عندي نسختي سأعطیك غدا، فھذا یعتبر ناجزا من أحدھما نسیئة من اآلخر: النسخة اآلن، فیقول عین : اآلن فرغنا من ست صور: ًإذا. ً
ًناجزا منھما، نسیئة منھما، ناجزا من أحدھما نسیئة من اآلخر: بعین، ذمة بذمة، وفي كلتا الحالتین  بیع الذمة وھي: بقي عندنا ثالث صور. ً

ًبالعین، فتبیع شیئا معینا بموصوف في الذمة، كقولك موصوف ) بمائة: (عین، وقولك) أبیعك ھذا الكتاب: (أبیعك ھذا الكتاب بمائة، فقولك: ً
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 في الذمة، ففي ھذه الحالة إما أن یكون بیع الذمة بالعین في ثمن بثمن، أو مثمن بمثمن، أو ثمن ب
 
 
 
 

 حكم بیع المنافع
 
 

السیارة : ًالنفع ضد الضر، والشيء الذي فیھ منفعة المراد أن یكون فیھ شيء یرتفق بھ اإلنسان، مثال]. أو منفعة مباحة: [حمھ هللاقال ر
ِّوتْحمُل أثقالكم إلى بلٍد لم تكونوا بالغیھ إال بشق: منفعتھا الركوب وحمل المتاع علیھا، كما قال تعالى عن الدواب َ َ َِ ِ ِ ِ ِِ ِ َِّ َ َ َُ ُ ُْ َْ َ َ َ ْ ِ األنفس َ ُ فھذه ] 7:النحل[َ

ًأبیعك طریقا في أرضي، : أن یقول لھ: ّوالمنفعة المباحة مثل لھا بعض العلماء. إلخ.. الحمل منفعة.. السكنى منفعة.. الركوب منفعة: منافع
الجیران إلى منفذ، فیفتح تشتري فقط المشي في ھذا الموضع من أرضي، كما كان یقع في القدیم عندما تبنى األحوشة للبیوت، فیحتاج : أي

ًلھم منفذا ویكون مثال من تحت الدار، أو یبني داره ویترك منفذا وطریقا  ً ال یصح : فبعض العلماء یقول: ھذا الطریق اختلف العلماء فیھ... ًً
رض عند شخص آخر، بیع المنافذ على ھذا الوجھ؛ ألنھ لیس بمالك لألرض وإنما ھو مالك لمنفعتھا، فتكون األرض عند شخص ومنفعة األ

أن ھذه األرض ال أستطیع أن أبنیھا وال أستطیع أن أنتفع بھا من كل وجھ، ولذلك بعض العلماء یمنع من مثل ھذا البیع، : وھذا ال یمكن، أي
 اإلنسان تأمل ویعتبره من العقود غیر الجائزة؛ لوجود الغرر فیھ والغبن؛ ألنك قد تشتریھ لمنفعة، وصحیح أن المنفعة موجودة، لكن لو أن

ھذا البیع بضوابطھ الشرعیة، كأن یكون من اشترى الشيء من حقھ أن یفعل فیھ ما شاء كما لو شاء أن یھدمھ، أو یحفر فیھ، أو أن یحدث فیھ 
ك أن ًمصلحة غیر المصلحة التي اشتراھا علیھ، فإذا اشتریت أرضا فاألصل أن من حقك أن تحرثھا وتزرعھا، ومن حقك أن تبنیھا، ومن حق

ٍتتركھا مواتا؛ ألنك ملكتھا وملكت رقبتھا، لكن لو اشتریتھا على وجھ منفعة المشي فقط، فلست بمالك لھا من كل وجھ ولست بخلو من كل  ً
ٍوجھ، والمالك الحقیقي لیس بمالك من كل وجھ ولیس بخلو من كل وجھ، ولذلك یحدث فیھا شيء من التعارض والتضاد على وجھ یصعب 

 مع أن المشتري سیستفید بالمرور في ھذه األرض، ولذلك یمنع بعض العلماء من مثل ھذا البیع؛ لوجود الشبھة فیھ، لكن معھ التمییز،
ٍ اشترى آلة محرمة كآلة لھو محرم -ًمثال-یخرج بھا المنافع المحرمة، فلو ) منفعة مباحة: (فقولھ. المصنف قصد بیع المنافع على ھذا الوجھ

ّ ینعقد؛ ألنھ یشترط في المنافع أن تكون مباحة، فكأن المنفعة التي حرمھا الشرع سلبھا الشرع القیمة، فلما أصبحت فإنھ ال یصح البیع وال
ُمحرمة صار وجودھا وعدمھا على حد سواء، فإذا دفع الثمن لقاءھا كأنھ یدفع لشيء ال قیمة لھ، ومن ھنا كان من أكل أموال الناس بالباطل، 

؛ ألنھا قد )لغیر الحاجة: (ًوالمنفعة المباحة تخرج غیر الحاجة، ولذلك بعض العلماء یضیف قیدا، وھو قولھ. ً شرعاوكان من البیع الممتنع
 أبیح للصید والحرث والماشیة، فتصید بھ -أكرمكم هللا- تكون مباحة لحاجة، ومع ذلك ال یجوز بیعھا؛ ألن ما أبیح لحاجة یتقید بھا، فالكلب 

ًحراسة الماشیة، فإذا جاء شخص یبیع كلبا معلما للصید أو معلما لحراسة الزراعة أو الماشیة فإنھ ال یصح البیع؛ وتجعلھ لحراسة الحرث ول ً ً
ًألن النبي صلى هللا علیھ وسلم جعل ھذه المنفعة مباحة للحاجة، فكأنھ إذا باع الكلب انتفع منفعة زائدة على المنافع المأذون بھا شرعا، والنبي 

فرخص في ثالثة أشیاء، فمن ملك الكلب لغیر ھذه الثالثة األشیاء ) ًمن اتخذ كلبا إال كلب صید أو حرٍث أو ماشیة: (وسلم یقولصلى هللا علیھ 
یبیعھ في ھذه األحوال كونھ كلب صید أو حرث أو ماشیة، ألصبح ھناك منفعة رابعة وھي اتخاذه للبیع والشراء، : فإنھ یأثم، فكأننا لو قلنا

ًع لھ منفعة رابعة وھي منفعة الثمن، فصار محال للعقد، فتصبح منفعة زائدة على الرخصة، ولذلك ال یصح بیعھ، وفي الصحیحین فیستفید البائ
عن ثمن الكلب،  أن النبي صلى هللا علیھ وسلم نھى: (من حدیث عقبة بن عامر وجابر بن عبد هللا وابن مسعود رضي هللا عنھم وأرضاھم

 فامأل كفھ -ثمن الكلب: أي-إن جاءك یرید مالھ : (وقال كما في حدیث ابن عباس رضي هللا عنھما عند أبي داود ، )ثمن الكلب سحت: وقال
لیس لھ شيء، فھذا یدل على أن المنفعة یشترط أن تكون لغیر حاجة، فمنفعة الصید مباحة، ومنفعة الحرث مباحة، ومنفعة حراسة : أي) ًترابا

. كما ذكرنا]. كممر في دار: [قال رحمھ هللا. اجة، فال یجوز أن تبیعھ لھذه المنفعة الزائدة عن اإلذن الشرعيالماشیة مباحة، لكنھا أبیحت لح
والمثل . ًعوضا عن مثل: تبادل المال، والباء ھنا للبدلیة والعوض، أي: ، أي)مبادلة مال(ھذا لقولھ ) بمثل]. (بمثل أحدھما على التأبید: [قال

: فقولھ. البیع مبادلة مال بمال، ویختصر ھذه العبارات كلھا: مبادلة مال بمال، ولذلك بعض العلماء یقول: لیة، أيالمراد ھنا من جھة الما
  .ًأن یكون فیما أذن بھ شرعا، وأال تكون منفعتھ مباحة للضرورة والحاجة: ًالمراد بذلك أن یكون ماال، لنفس الشروط وھي) بمثل(
 
 
 
 

 التأبید في البیع
 
 

؛ ألن البیع لیس على التعقیب، فخرجت اإلجارة؛ ألنھا على التعقیب، )على التأبید: (قولھ]. ًعلى التأبید غیر ربا وقرض: [ هللاقال رحمھ
أجرني بیتك مدى العمر؛ ألننا ال ندري كم العمر، وال : ًشھرا أو سنة، وال أحد یقول: أجرني بیتك، فإنھ یقول: إذا جاءك رجل وقال: ًفمثال

 والمساكن المدد الطویلة، التي ال یؤمن - وسیأتي ھذا إن شاء هللا في باب اإلجارة-مدة، بل منع بعض العلماء من إجارة البیوت ندري كم ال
-نھى النبي صلى هللا علیھ وسلم عن بیع الغرر (معھا بقاء العین، وال یؤمن معھا تغیر العین وتغیر منافع العین؛ ألن ھذا من الغرر، وقد 

أبیعك ھذه : لو قال لھ: ًكما في الصحیح، فھذا من الغرر، فإذا أراد أن یبیع فإن البیع إلى األبد، وبناء على ھذا) نھى عن الغرر: - وفي روایة
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ٍوال بجار على عقود المسلمین  الدار عشر سنین، أو أبیعك ھذه السیارة خمس سنوات، أو أبیعك ھذه التجارة سنة؛ لم یصح، ولیس ھذا ببیع،
ًنرید أن نحدث نوعا : فإنھ البد في البیع أن یكون على التأبید، فلو قال قائل: وعلى ھذا. ًن البیع یكون إلى األبد وال یكون مؤقتافي البیع؛ أل

ھذا لیس ببیع شرعي؛ ألن : بعتك سیارتي أو بعتك داري عشر سنوات أو خمس سنوات، وحدد المدة، تقول: من البیع، وھو أن نقول لھ
  .لة المال بالمال على التأبید ولیس على التعقیب، وھذا لیس من البیع الشرعي، فال یعتبر وال یحكم بصحتھحقیقة البیع مباد

 
 
 
 

 الفرق بین البیع والربا والقرض
 
 

زیادة مخصوصة في أشیاء مخصوصة على : ، الربا أصلھ الزیادة، وھو في الشرعً)غیر ربا: (فقولھ]. ًغیر ربا وقرض: [قال رحمھ هللا
: فلو سكت المصنف وقال.  مخصوصة، ویشمل ھذا زیادة ربا الفضل وزیادة النسیئة باألجل، وسیأتي إن شاء هللا بیانھ وذكر ضوابطھصفة

ھذا في : ًاصرف لي ھذه العشرة ریاالت بتسعة، فھو ربا؛ ألنھ زاد، ولذلك نقول: مبادلة مال لشمل الربا؛ ألن الربا یكون مبادلة، فلو قال لھ
ًدلة فیدخل في البیع، بادلھ التسعة بالعشرة، وأكل المال بالباطل وھو اللایر الزائد، ولذلك لن تجد أحدا یصرف العشرة بتسعة إال األصل مبا

ْال تأكلوا أْموالكم بْینكم بالباطل إال أْن تكون تجارة عْن تراض منكم : وھو مضطر، وهللا یقول ْ ُْ ْ ُ ُ ُ ُِ ِ ٍِ َ َ َ َ َ َ َ ََ َ َ ًَ َ ََّ ِ ِِ ْ َُ وهللا لوال أنھ محتاج لھذه التسعة ] 29:النساء[ْ
حكیم یبذل العشرة مقابل التسعة؛ ألن ھذا ال یمكن أن یكون، فھو زیادة،  ألجل ظرف نزل بھ ما صرف العشرة بالتسعة، ولیس ھناك عاقل

ان لیس فیھ شرط الرضا، وقد وھذه الزیادة تؤخذ على غیر وجھھا، فلو لم تحرم من جھة الربا لحرمت من باب أكل المال بالباطل؛ ألن اإلنس
ْإال أْن تكون تجارة عْن تراض منكم : قال هللا عز وجل ُ ْ ُِ ٍِ َ َ َ َ ََ ًَ َ َّ فھو یعطي العشرة بشيء من االضطرار والحاجة، فتجده یعطي وھو ] 29:النساء[ِ

ل بالمال، فیدخل في مسمى البیع من فالربا من حیث ھو مبادلة الما. كاره، وإذا أعطى ال یرضى، ولو أنھ ترك على رضاه واختیاره ما بادل
ً، والحنفیة استثنوه بالتراضي، فإن الربا غالبا ال ً)غیر ربا: (ھذا الوجھ، فلما دخل في مسمى البیع احتاج المصنف أن یخرجھ فاستثناه بقولھ

ْإال أْن تكون تجارة عْن تراض من: یقع فیھ التراضي؛ ألن هللا سبحانھ وتعالى قال ُِ ٍِ َ َ َ َ ََ ًَ َ َّ ْكم ِ ٍفوصف بیع الحالل بأنھ عن تراض، ولذلك ] 29:النساء[ُ
ًویعطي الثمن ویأخذ السلعة بالرضا، وغالبا ما یقع الربا في بیوع الصرف، ولذلك احترز المصنف  تجد اإلنسان یعطي السلعة ویأخذ الثمن،

یل الرفق، ولیس على وجھ البیع؛ ألنھ أخذه ال على والقرض مبادلة، لكنھا مبادلة على سب) وقرض: (وقولھ). ًغیر ربا: (رحمھ هللا بقولھ
  .سبیل المبادلة التي یراد بھا البیع، وإنما المراد أن یرتفق بالمال لحاجتھ وما نزل بھ

 
 
 
 

 اإلیجاب والقبول في البیع
 
 

فبعد أن عرفنا حقیقة البیع، نحتاج اآلن ). وینعقد بإیجاب: (قولھ]. ًوینعقد بإیجاب وقبول بعده وقبلھ متراخیا عنھ في مجلسھ: [قال رحمھ هللا
كما سبقت اإلشارة إلیھ -ما ھي الضوابط التي یحكم عن طریقھا بوجود عقد البیع؟ وھذا یستلزم : أن نعرف كیف یتم عقد البیع في الشرع، أي

ًبول، فإن كان اإلیجاب واردا  وجود الصیغة، فإن عقود المعامالت تقوم على الصیغ، وھذه الصیغ ھي اإلیجاب والق-في المجلس الماضي
: - ًمثال-إلخ، واإلیجاب ھو أن یقول .. ، وإن كان على إجارة فإجارة، وإن كان على نكاح فنكاح)عقد بیع: (ًعلى بیع والقبول واردا علیھ یقال
ًاب غالبا ما یكون من الباذل وھو إلخ، واإلیج.. قبلت النكاح، قبلت البیع، قبلت اإلجارة: ھو أن یقول اآلخر: بعتك، أجرتك، زوجتك، والقبول

، ھذا قبول من المشتري، )قبلتھا، اشتریتھا: (ھذا إیجاب من البائع، وقول) بعتك سیارتي بعشرة: (البائع، والقبول یكون من المشتري، فقول
ّ على الصیغة، وھي التي عبر ونحو ذلك من الصیغ التي یعبر بھا عن قبول البیع، واإلیجاب والقبول یكون) رضیت، بارك هللا لك: (أو قول

ُیا أیھا الذین آمنوا أْوفوا : ، فالعقد عند العلماء یشتمل على اإلیجاب والقبول، وهللا تعالى یقول)وینعقد بإیجاب وقبول: (المصنف عنھا بقولھ َُ ََ َ َ َِ َُّّ
ِبالُعقود  ُ ْ ، ھذه )بعتك، زوجتك، أجرتك: (في مجلس العقد من قولھفكأن هللا سبحانھ وتعالى ینبھ عباده أن ھذا الكالم الذي جرى ] 1:المائدة[ِ

َیا أیھا : (كلھا كلمات رضیھا المسلمون، وتواطئوا واتفقوا علیھا، فینبغي أن تكون عند المسلم ذمة وأن یكون عنده عھد ویفي بھذه الصیغ َُّ َ
ُالذین آمنوا َ َ ِ ُأْوف! (یا من آمنتم بي وصدقتم برسلي وكتبي! یا أھل اإلیمان) َّ ِوا بالُعقودَ ُ ْ ، فھو ھنا عظم الصیغة وأعطى لھا منزلة في اإلسالم، )ِ

ًفھذا ال ینفع أبدا، . ما بعتك: قبلت، فلما افترقا عن المجلس قال: بعتك سیارتي بعشرة آالف، قال: ًفھذا الكالم لیس ھدرا، یقول شخص آلخر
ت بینھ وبین الطرف اآلخر، وإذا قضى القاضي أو أفتى المفتي فأول ما فالمسلم لھ ذمة ولھ عھد ومنھ الوفاء، ولذلك یلزم بالصیغة التي جر

یلتفت إلیھ في البیع الصیغة، وإذا أراد اإلنسان أن یفصل بین متخاصمین في معاملة فلیبدأ أول ما یبدأ بالعقد، ولیبدأ أول ما یبدأ باالتفاق الذي 
ِعد ذلك یلزم كال الطرفین بما التزم بھ، ال یظلم وال ُیظلم، وال یحمل كالمھ جرى بینھما، ویأخذ االتفاق من أول حرف فیھ إلى آخره، ثم ب

سیارتي : بعتك سیارتي، ولم یقل: أنا قصدت السیارة وما علیھا، فھذا ال ینفع؛ ألنھ قال: بعتك سیارتي، فیقول: - ًمثال-فوق ما یحتمل، قال لھ 
ًمر بكتابة البیع إذا كان إلى أجل حفظا وضمانا لمثل ھذا؛ ألنھ إذا كانت تجارة وما علیھا، فھذه الصیغ ھذه واأللفاظ محترمة، ومن ھنا أ ً

حاضرة فأمرھا أھون والخصومة فیھا أضعف؛ لكنھا إذا كانت إلى أجل فیدخلھا شيء من النسیان، وشيء من الزیادة والنقص، فالشریعة 
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بعتك داري، : ا الذي قالھ، وما الذي تم علیھ العقد، فإن قال البائعترید معرفة ما الذي جرى بینك وبین الطرف اآلخر، وما الذي قلتھ وم
بعتك سیارتي : فإذا قال البائع) ینعقد بإیجاب وقبول: (قولھ. إلخ.. بعتك أرضي، ینصب على األرض: ینصب البیع على داره، وإن قال

وعقد البیع إما أن یتم بالقول . ة، وھي صیغة اإلیجاب والقبولقبلت حینئٍذ یتم البیع بھذه الصیغ: بعشرة آالف فھذا إیجاب، وإذا قال المشتري
. أن تكون بصیغة الماضي: النوع األول:  تنقسم إلى ثالثة أنواع-اإلیجاب والقبول: وھي-وإما أن یتم بالفعل، فإذا تم باألقوال فھذه الصیغة 

بعتك سیارتي ھذه بعشرة : قال لھ: صیغة الماضي: ًأوال. رعأن تكون بصیغة المضا: النوع الثالث. أن تكون بصیغة األمر: النوع الثاني
والصیغة باإلجماع على أنھا إذا وقعت بلفظ الماضي أنھا  كل منھما للماضي،) اشتریت(، و)بعت(اشتریتھا، فقول : آالف، یقول المشتري
بعني سیارتك بعشرة آالف، فیقول : مر، كقولكصیغة األ: ًثانیا. فھذه كلھا ألفاظ معتبرة) رضیت.. اشتریت.. كبعت(أقوى أنواع الصیغ، 

أتبیعني سیارتك بعشرة آالف؟ أو أبیع سیارتي بعشرة آالف : صیغة المضارع، كقولك: ًثالثا. صیغة أمر) بعني(خذھا بعشرة آالف، فـ: البائع
ھذا ) أشتریھا: (شتریھا بعشرة آالف، فقولھأ: ھذا تعبیر للمستقبل، فیقول) أبیعك: (أبیعك سیارتي بعشرة آالف، فقولھ: -ًمثال-یقول البائع 

األمر والمضارع، جماھیر العلماء على أن الصیغة معتبرة، لكن یختلفون في مسألة ھل یلزم إعادة : ففي الحالتین األخیرتین. تعبیر للمستقبل
صریحة، وظنیة، : والصیغ تنقسم إلى. اإلیجاب مرة ثانیة وإعادة القبول؟ ولكن العبرة بما دل علیھ بساط المجلس وتعارف علیھ الناس

صریحة بالبیع ولفظة ) بعت(أن لفظة  تجد) اشتریت(و) بعت(اشتریت، فلما تتأمل كلمة : بعتك، فتقول: أن یصرح بالبیع، فیقول: فالصریحة
ملكتك سیارتي : ًھ مثالصریحة بالشراء، وھناك ألفاظ غیر صریحة، لكنھا تدل بالعرف على أنھ قد رضي البیع أو الشراء، قال ل) اشتریت(

: خذ سیارتي بعشرة آالف، قال: اشتریت، وفي بعض األحیان، یقول لھ: ًاشتریت، فھذا ضمنا كأنھ قال: رضیت، ولم یقل: بعشرة آالف، فقال
: ًإذا.  قد قالھ لھتدل على أنھ رضي، والغالب عندنا في العرف أن ھذا القول یدل على أنھ رضي الكالم الذي) بارك هللا لك(بارك هللا لك، فـ

وإنما یشمل كل ) اشتریت(و) بعت(ًإن كان اللفظ صریحا أو بالنیة فإنھ یدل على انعقاد البیع، ونرجع إلى كل عرف بحسبھ، فال یتقید األمر بـ
ًلفظ دال على الرضا من الطرفین؛ ألن هللا اشترط الرضا، والرضا أمر في القلب یدل علیھ الظاھر، إما قوال وإما فعال ننتقل بعد ذلك إلى . ً

أن یقع فعل من البائع وفعل من المشتري یدالن على أنھما تراضیا على : صیغة الفعل، أو داللة الفعل على البیع، وداللة الفعل مشكلة، أي
ًما یجري اآلن حینما تدخل بقالة وتجد فیھا نوعا من الطعام قد كتب علیھ عشرة ریاالت مثال، أو كت: البیع، مثال ذلك ب علیھ مائة لایر، فتأخذ ً

ھذا النوع وتأتي عند المحاسب أو صاحب البقالة أو العامل الذي ھو وكیل عن مالك البقالة وتدفع نفس القیمة المكتوبة على السلعة، فیأخذ 
فعل، وھذا البیع ال یمكن أن ؛ لكنكما تفاھمتما عن طریق ال)اشتریت: (وال قلت) بعت: (القیمة وال تتكلم وال یتكلم، فھذا بیع بالفعل، فما قال

 -وستأتینا إن شاء هللا-) المحقرات(التي قیمتھا یسیرة سماھا العلماء : یمر یوم دون أن تفعلھ، خاصة في الخبز، واألشیاء الحقیرة أي
 وتأخذ الخبز، فلم ًفتأتي إلى الخبز وأنت تعلم أن الرغیف مثال بنصف لایر فتعطیھ نصف لایر. ھي األشیاء التي قیمتھا زھیدة: والمحقرات

ًاشتریت، ولیست ھناك صیغة أبدا، إنما جرى العرف على أنك إذا وضعت نفس ھذا المبلغ، وسحبت نفس الرغیف أنك : بعت ولم تقل: یقل
 یسمى ببیع أو یكون بالفعل، وھذا النوع من البیوع ھو الذي) اشتریت(و) بعت: (إما أن یكون باللفظ: الرضا بالبیع: ًإذا. ٍراض بھذا البیع

أما إذا وقعت الصیغة باللفظ فال إشكال، ولكن من حقك في . المعاطاة، وسنتكلم علیھ إن شاء هللا ونذكر خالف أھل العلم رحمھم هللا فیھ
ف بعتك سیارتي بعشرة آال: لو قال لك: ًالصیغة أن تتدخل وتلغیھا، ومن حقھ ھو أن یتدخل ویلغیھا، بشرط أال تفترقا عن المجلس، فمثال

ال أرید، فمن : قبلت، وأعطاك العشرة آالف، وأعطیتھ مفاتیح السیارة، وجلستما خمس ساعات متواصلة، ثم في آخرھا قال: لایر، فقلت لھ
: ًإذا. حقھ أن یرجع في البیع، فالصیغة وحدھا ال تلزم ما لم یكن بعدھا االفتراق، وھذا ما سنتكلم علیھ في خیار المجلس إن شاء هللا تعالى

ًملزما  اإلیجاب والقبول، ولكن یتوقف لزوم العقد ولزوم الصیغة على االفتراق من المجلس، فال یعتبر ھذا اللفظ: نعقاد البیع یكون بالصیغةا
ما ما لم ، فجعل الخیار لھ)البیعان بالخیار ما لم یتفرقا: (ّإال إذا افترقا من المجلس أو خیر أحدھما اآلخر؛ ألن النبي صلى هللا علیھ وسلم قال

 ...... .یقع االفتراق
 

 الفاصل بین اإلیجاب والقبول وحكمھ
 
 

أال یكون ھناك فاصل بین : أي) بعده: (بعد اإلیجاب، فقولھ: ، أي)وقبول بعده(ھذا أول شيء، ) بإیجاب] (وینعقد بإیجاب وقبول بعده: [قال
قبلت وقع القبول بعد اإلیجاب مباشرة، فالبیع : قبلت، فلما قال: البعتك سیارتي بعشرة آالف، ق: أن یقول لھ: اإلیجاب والقبول، مثال ذلك

بالفاصل : والفاصل الخارج عن العقد، ویسمى. الفاصل المتضمن للعقد: الفاصل ینقسم إلى قسمین: صحیح وتام؛ لكن لو فصل فاصل، نقول
: ، ثم قام إلى السیارة فقلبھا ونظر فیھا وفحصھا ثم قالبعتك سیارتي بعشرة آالف: أما الفاصل الذي ھو داخل العقد كأن یقول لھ. المؤثر

ًقبلت، فإننا نعلم أن ھذا الفاصل من األفعال؛ ألن الفاصل یكون باألقوال ویكون باألفعال، فھذا الفاصل الفعلي ولو أنھ طال لكنھ یعتبر داخال 
بعتك؛ ألنھ :  فھذا ال یؤثر، وال یحتاج أن یعود مرة ثانیة ویقولكأنھ انبنى علیھ تمام العقد،: ضمن مجلس العقد، وكأنھ من متممات العقد، أي

عشرة : بعتك سیارتي بعشرة آالف، فجلس یتفحص ثم قال: ًبعتك، وكذلك أیضا الفاصل الزمني، قال لھ: فصل بفاصل مركب على قولھ
قبلت، فھنا صح البیع، وھذا الفاصل :  قالآالف، عندي كذا وعندي كذا، فجلس یحسب نفقتھ ویحسب ما الذي یترتب على قبولھ البیع، ثم

: بعتك سیارتي بعشرة آالف، قال: قال لھ: ًأما الفاصل المؤثر أن یأتي بقول أو فعل أجنبي، مثال. یعتبر مما یعین على تحقیق البیع وتمامھ
لعل هللا أن : لم یخرج، قال: ؟ قالھل خرج من المستشفى أم ال: كیف حال فالن؟ فھذا الكالم خارج عن عقد البیع، وكالم أجنبي، ثم قال

قبلت، فھذا ال یصح، وال یتركب القبول على اإلیجاب الماضي؛ ألن دخول الفاصل : یشفیھ، فدخلوا في كالم خارج عن مسألة البیع، ثم قال لھ
بعتك سیارتي بعشرة آالف، : نیة ویقولال أرید البیع، فھو بمثابة اإلعراض عن البیع، ولذلك یحتاجان إلى أن یعیدا مرة ثا: األجنبي كأنھ یقول

ًوقبلھ متراخیا عنھ : [قال رحمھ هللا. حتى یقع القبول بدون وجود ھذا الفاصل األجنبي المؤثر في اعتبار اإلیجاب وما یتركب علیھ من قبول
، سواء سبق البائع أو سبق المشتري؛ أن یقع القبول قبل اإلیجاب، فیصح أن یقع القبول بعد اإلیجاب وقبل اإلیجاب: أي) وقبلھ]. (في مجلسھ
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أشتري منك سیارتك : ألن ھذا كلھ یدل على الرضا، إال أن الشافعیة رحمھم هللا یشددون ویشترطون سبق اإلیجاب للقبول، ولذلك إذا قال لھ
 أنھ البد أن یتأخر القبول على قبلت، فیرون: بعتكھا بعشرة آالف لایر، فالبد أن یرجع المشتري مرة ثانیة ویقول: بعشرة آالف لایر، فقال

الرضا، سواء سبق أو تأخر، فكل  اإلیجاب، والجمھور من حیث الجملة ال یفرقون؛ ألن هللا سبحانھ وتعالى اعتبر الرضا، وھذا یدل على
بطل اإلیجاب، ولم : أي) لبط(من القول أو الفعل، : أي) فإن اشتغال بما یقطعھ]. (فإن اشتغال بما یقطعھ بطل: [قال رحمھ هللا. منھما معتبر

، كما )اشتریت(و) بعت: (ھذا الذي قدمتھ لك وذكرتھ لك صیغة البیع القولیة: أي]. وھي الصیغة القولیة. [یتركب القبول بعده على اإلیجاب
  .ذكرنا، وبعد ذلك سینتقل إلى الصیغة الفعلیة

 
 
 
 

 بیع المعاطاة وحكمھ
 
 

أعطى :  البیع بالمعاطاة، والمعاطاة مأخوذة من قولھم-وھذا أصل التقدیر فالواو للعطف-وینعقد :  أي]وبمعاطاة وھي الفعلیة: [قال رحمھ هللا
 یقوم على األفعال، كأن تأتي إلى البقالة وتعطي المال ثم تأخذ السلعة، دون أن یحصل -كما قلنا-ًالشيء یعطیھ إعطاء، فھذا النوع من البیع 

ذھب جمھور العلماء من الحنفیة والمالكیة : القول األول: من البیع اختلف فیھ العلماء على ثالثة أقوالبینكما إیجاب أو قبول، وھذا النوع 
یصح : ًیصح مطلقا؟ معناه: ما معنى قولھم. ًوالحنابلة وبعض أصحاب الشافعي كـالبغوي وغیره رحمھم هللا إلى أن بیع المعاطاة یصح مطلقا

، فلو أنك جئت ورأیت بائع الخبز یبیع الرغیف بنصف لایر ووضعت النصف لایر وأخذت الرغیف، في األشیاء الحقیرة واألشیاء الغالیة
بعت، : صح البیع عندھم، ولو أنك مررت على صاحب ذھب ورأیت عقد الذھب بعشرة آالف لایر فجئت وسحبت العقد دون أن یقول لك

، وھذا في الغالي والكثیر، واألول في الیسیر والحقیر، والبیع عندھم اشتریت، ودفعت العشرة آالف وأخذت العقد صح البیع: ودون أن تقول
صحیح، المھم عندھم أن یحصل شيء یدل على الرضا، وال یقیدونھ بالقول، فأي فعل یدل على الرضا فالبیع عندھم صحیح، وھذا مذھب 

ًذا اشتریت خبزا بنصف لایر أو بربع لایر فال یصح، حتى ً وذھب الشافعیة رحمھم هللا إلى عدم صحة بیع المعاطاة مطلقا، وأنك إ- . الجمھور
 وذھب الحنفیة في -. حتى یقع اإلیجاب والقبول، فال یصح ھنا البیع باألفعال، بل ال بد من القول: اشتریت، أي: بعت، وتقول: یقول لك

 بیع المعاطاة في الیسیر والحقیر، وال یصح في یصح: ًروایة، واإلمام أحمد أیضا في روایة، وھو قول عند الشافعیة إلى التفریق، فقالوا
الشيء الذي لھ قیمة ال یصح بیع المعاطاة فیھ، والشيء الیسیر الذي قیمتھ یسیرة یصح البیع فیھ، ففرقوا بین القلیل : الكثیر والجلیل أي

أما دلیلھم من الكتاب فقولھ سبحانھ : نة واإلجماعأما الذین صححوا البیع وھم جمھور العلماء رحمھم هللا فاحتجوا بدلیل الكتاب والس. والكثیر
َوأحل هللا البْیع : وتعالى َ َ َْ ُ َّ َّ ّفا عز وجل بین في ھذه اآلیة صحة البیع دون أن یفرق بین بیع قائم على القول أو قائم على الفعل، ] 275:البقرة[َ

َّیا أیھا ال: قولھ سبحانھ وتعالى: ًثانیا. فما فرق بین بیع وآخر َ َُّ ْذین آمنوا ال تأكلوا أْموالكم بْینكم بالباطل إال أْن تكون تجارة عْن تراض منكم َ ْ ُْ ْ ُ ُ ُ ُ ُِ ِ ِ ٍِ َ َ َ َ َ َ َ َ َ ََ َ َ ًَ َ ََّ ِ ِِ ْ َُ ْ
أن الرضا أمر متعلق بالقلب یدل علیھ الظاھر بالفعل كما یدل علیھ بالقول، فأنت اآلن حینما : ووجھ الداللة من ھذه اآلیة الكریمة] 29:النساء[

ٍي وترى على السلعة قیمة عشرة ریاالت وتأتي وتدفعھا لھ وتأخذ السلعة، ما معناه؟ معناه أنك راض ببذل ھذه العشرة مقابل ھذه السلعة، تأت
فحدیث ابن حبان في : أما دلیل السنة. بینھما، ھذا بالنسبة لدلیل الكتاب اشتریت، فحینما دفعت المال ال فرق: بعت ویقول: كما أنك تقول لھ

 یدل علیھ الفعل كما یدل علیھ -كما في دلیل الكتاب- إن الرضا : قالوا) إنما البیع عن تراض: (یحھ عن النبي صلى هللا علیھ وسلم قالصح
القواعد (ھذا اإلجماع نقلھ شیخ اإلسالم ابن تیمیة رحمھ هللا، ولھ بحث نفیس حبذا لو یرجع إلیھ في كتابھ النفیس : والدلیل من اإلجماع. القول

ًفقد تكلم على ھذه المسألة كالما نفیسا، وقرر أن الشرع ال یقیدنا باأللفاظ وأن العبرة بالرضا، سواء كان بالقول أو بالفعل، ونقل ) النورانیة ً
ًكالما نفیسا عن السلف، وأنھم كانوا ینزلون داللة األفعال منزلة داللة األقوال، فیقول في معرض كالمھ سجد ثم أال ترى الرجل یبني الم: ً

قد أوقفت ھذا المسجد  أو كذا، فنفھم أنھ حینما فتح باب المسجد أنھ یقصد وجھ هللا عز ! أیھا الناس: یفتح أبواب المسجد، وال یصیح للناس
- حبھ الداخل وال یحتاج المصلي إلى استئذان، كذلك لو مررت على سبیل ماء وتجد صا وجل، أو یرید وقفھ للطاعة والصالة فیھ، فال یحتاج

 یشرع للناس الماء، ویضع كئوس الماء، تفھم من ھذا أنھ سبیل ووقف یراد بھ الخیر، فتشرب وال تنتظر من صاحبھ أن - كما ذكر رحمھ هللا
ًالماء خارج داره وإبرازه منزال منزلة اإلذن باللفظ، وذكر على ھذا أشیاء كثیرة، وأن ) لصنبور(أذنت لك أن تشرب، فجعل إخراجھ : یقول
وأما . إننا نعرف من إجماع السلف وھدیھم رحمھم هللا أنھ ال فرق بین داللة الفعل وداللة القول: لف رحمھم هللا كانوا على ھذا، وعلیھ قالالس

ْإال أْن تكون تجارة عْن تراض منكم : الذین منعوا بیع المعاطاة فیحتجون بقولھ تعالى ُ ْ ُِ ٍِ َ َ َ َ ََ ًَ َ َّ مر غیبي وال نستطیع أن إن الرضا أ: قالوا] 29:النساء[ِ
كما أن : ال یصح البیع باألفعال كما ال یصح النكاح باألفعال، أي: ًواستدلوا أیضا بالقیاس، فقالوا. ٍنعلمھ إال إذا صرح بدلیل لفظھ أنھ راض

عندھم دلیل االستحسان، فیستدلون وأما الذین فرقوا بین القلیل والكثیر، ف. النكاح یجب فیھ الصیغة باللفظ، كذلك البیع تجب فیھ الصیغة باللفظ
. ھو االستثناء من األصل العام بدلیل ینقدح في نفس المجتھد: بدلیل الشافعیة على المنع ویستثنون الیسیر من باب االستحسان، واالستحسان

َّإال : أن قولھ تعالى: ًثانیا. تاب والسنةبداللة الك: ً في ھذه المسألة ھو القول بصحة بیع المعاطاة في القلیل والكثیر أوال-ًختاما-والذي یترجح  ِ
َأْن تكون تجارة عْن تراض  َ َ َ ََ ًَ ِ ُ . ًدلیل لنا؛ ألن هللا لم یفرق بین رضا وآخر، وأن الرضا كما یستفاد باألقوال یستفاد كذلك باألفعال] 29:النساء[َ

لشرع أكثر من البیع؛ ألن النكاح یحتاط فیھ للفروج، ولذلك لیس في ًإن ھناك فرقا بین النكاح والبیع، ففي النكاح شدد ا: وأما القیاس فإننا نقول
النكاح خیار مجلس، ولكن البیع فیھ خیار المجلس، فرخص الشرع في البیع أكثر من ترخیصھ في النكاح، وشدد في النكاح واعتبرت 

لصیغة، وھذا بخالف البیع، ومن ھنا یترجح القول  یحتاج إلى صیغة، فتقید با-الحالل والحرام- الصیغة، وألن الفرق بین النكاح والسفاح 
َّإن : بصحة بیع المعاطاة، وھناك بعض العلماء یحتج بدلیل عزیز غریب، وھو في الحقیقة أنفس ما استدل بھ في ھذا الباب، وھو قولھ تعالى ِ
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َهللا اشترى من الُمْؤمنین أنفسُھم وأْموالُھم بأن لُھم الج َ َ َ َ َ َْ ُْ ْ َْ ََّ ِ ِ َِ َ َِ ُ َْ َ َنة َّ َإن هللا اشترى : قال] 111:التوبة[َّ َ ْ َ َّ َّ ِفاْستْبشُروا ببْیعكم الذي : وقال بعد ذلك] 111:التوبة[ِ ِ َِّ ُ ُ َ ِ َ َ
ِبایْعتم بھ  ِ ْ ُ َ ًمن خوضھ في سبیل هللا مقبال غیر مدبر - اشتریت، ولكن نزلت األفعال : بعت وال یقول: ًفسماه بیعا، مع أنھ ال یقول] 111:التوبة[َ
 ...... .وھذا یدل على صحة بیع المعاطاة:  منزلة صریح القول، فقالوا-ألجر عند هللایحتسب ا

 
 األسئلة

 
 

...... 
 

 صور البیع
 
 

: الجواب.  أن ھناك ثالث صور من صور البیع التسع محرمة عند العلماء، فما ھي الثانیة والثالثة؟ أثابكم هللا-حفظكم هللا-ذكرتم : السؤال
عندنا بیع العین بالعین، والذمة : فنحن قلنا: أما بعد. ، والصالة والسالم على رسول هللا، وعلى آلھ وصحبھ ومن واالهباسم هللا، الحمد 

ًناجزا من الطرفین، ونسیئة من الطرفین، وناجزا من : بالذمة، والعین بالذمة، ھذه ثالث، وكل واحدة من ھذه الثالث تنقسم إلى ثالثة أقسام ً
عین بعین نسیئة من : تسع صور، ففي كل واحدة من ھذه الثالث نسیئة من الطرفین) 3×3( اآلخر، فأصبح المجموع أحدھما نسیئة من

عین بعین، : الطرفین، وذمة بذمة نسیئة من الطرفین، وعین بذمة نسیئة من الطرفین، فإذا جئت تحصرھا تقسم البیع، وتجعلھ ثالثة أقسام
ًناجزا من الطرفین، ونسیئة :  األقسام الرئیسیة، ثم كل واحدة من ھذه الثالث تجعل تحتھا ثالثة أقساموذمة بذمة، وعین بذمة، ھذه الثالثة

العین بالعین نسیئة من الطرفین، والذمة بالذمة : ًمنھما، وناجزا من أحدھما نسیئة من اآلخر، فجمیع الصور التسع فیھا ثالث صور كقولك
بعتك ھذا الكتاب بھذا الكتاب : ة من الطرفین، وصیغة العین بالعین نسیئة من الطرفین أن تقولنسیئة من الطرفین، والعین بالذمة نسیئ

ًأعطیك غدا وتعطیني غدا، فھذا نسیئة من الطرفین وال یجوز أبیعك ساعة من نوع كذا : وصیغة الذمة بالذمة نسیئة من الطرفین أن تقول. ً
ًأعطیك غدا وتعطیني غدا، فھذا نسیئة من الطرفین، : مائتین، فھذا یعتبر ذمة بذمة، وتقولوكذا بساعة من نوع كذا وكذا أو بمائة لایر أو ب ً

أبیعك ھذه الساعة بمائة لایر، على أن : وصیغة العین بالذمة نسیئة من الطرفین أن تأتي بواحد من األول وواحد من الثاني فتقول. ذمة بذمة
ًأعطیك غدا وتعطیني غدا، فھي نسیئة من الطرفی : أصبحت ھناك ست صور: ًإذا. ن في صورة عین بذمة، فھذا بالنسبة لمسألة الثالث الصورً

ًناجزا منھما، ناجزا من أحدھما نسیئة: عین بعین، وذمة بذمة، وعین بذمة، فھذه ثالث تضربھا في القسمین الباقیین من اآلخر، فھذه الست  ً
ًلى فللعلماء كلمة واحدة أنھا ال تصح، وأنھا من بیع الدین بالدین المنھي عنھ شرعا، فیھا بحث وفیھا تفصیل وفیھا أحكام، وأما الثالث األو

  .وهللا تعالى أعلم. وأجمع العلماء على عدم صحتھ واعتباره
 
 
 
 

 تعریف الثمن
 
 

بعتك ھذا (تاب بھذا الكتاب، فـبعتك ھذا الك: الجواب. كل ما دخلت علیھ الباء فھو ثمن؟ أثابكم هللا: ھل یمكننا أن نعرف الثمن بأنھ: السؤال
مثمن، فلیس كل شيء دخلت علیھ الباء ثمن؛ ألن الباء تدخل ) بھذه األرض(كذلك ) بعتك ھذه األرض(مثمن، و) بھذا الكتاب(مثمن، ) الكتاب

إنھ في البیع :  لو قیلكل شيء دخلت علیھ الباء فھو ثمن، لكن: على الثمن وتدخل على المثمن، فال ینضبط وال یتأكد وال یستقیم أن تقول
أن : فالمقصود. أبیعك السیارة بعشرة آالف؛ ألن البیع المطلق ھو بیع الثمن بالمثمن، وھو أحد األنواع التي ذكرناھا فھذا ممكن: المطلق

مثمن بال وضع الباء ھذا ال أعرف أنھ ضابط مطرد؛ ألنھ یشترط في الضوابط أن تكون مطردة، والباء تدخل على الثمن وتدخل على ال
  .وهللا تعالى أعلم. إشكال

 
 
 
 

 حكم اقتطاع مال نقدي عند بائع واستھالكھ بعد ذلك
 
 

ًأنا إنسان أعطي صاحب البقالة مبلغا وقدره مائة لایر في بدایة الشھر، وأنا على مرور أیام ھذا الشھر آخذ ما أرید من البقالة، : السؤال
: الجواب. ً عنده في بدایة الشھر، فھل ھذا الفعل جائز، أم أن فیھ نوعا من أنواع الربا؟ أثابكم هللاوصاحب البقالة یخصم المبلغ من المائة التي

ًأنھ لما أعطاه المائة أصبح صاحب البقالة مدینا : ھذه المسألة تورع بعض العلماء فیھا، واعتبرھا من باب بیع الدین بالدین، والسبب في ھذا
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ًي لقاء دین آخر وھو السلع التي ترید أن یعطیكھا؛ لكن رخص فیھا بعض العلماء قیاسا على السلم، ففي بیع لك بالمائة، وھذه المائة أعطیت ف
ًالسلم یعطي الثمن عاجال والمثمن مؤجال، لكن رد ھذا القیاس؛ ألن السلم رخصة، وما ثبت على الرخص ال یقاس علیھا، والشبھة في ھذا  ً

:  والموزونات والمعدودات فمرخص فیھ؛ ألن فیھ شبھة السلم؛ ألن النبي صلى هللا علیھ وسلم قاللكن إذا كان من جنس المكیالت. موجودة
ھذه مائة لعشرة أیام كل یوم : أن تأتي إلى بائع الحلیب وتقول لھ: ، مثال ذلك)من أسلف فلیسلف في كیل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم(

ً معلوم، وكذلك إذا كان موزونا فإنھ ینضبط، فھذا بعض العلماء یدخلھ في باب السلم من ھذا ، فھذا في كیل معلوم إلى أجل)كیلو(آخذ منك 
  .وهللا تعالى أعلم. الوجھ

 
 
 
 

 حكم البیع مع الضمان
 
 

ھو مسألة الضمان ھذه ترجع إلى أصل شرعي و: الجواب. اشتریت سلعة واشترط البائع ضمانھا لسنة، فھل یصح ضمانھ؟ أثابكم هللا: السؤال
بیع العھدة، والعھدة قضى بھا الصحابة رضوان هللا علیھم، وأثر عن بعض الخلفاء الراشدین أنھ قضى بالعھدة، فقد كانوا : الذي یسمى

ًیبیعون الدواب وغیر الدواب أیضا ویجعلون العھدة ثالثة أیام، وخالل الثالثة األیام ھذه ینكشف فیھا حقیقة المبیع، ویكون المبیع من جنس 
بیعات التي ال تعرف إال بالتجربة، وال تعرف إال باالستھالك، فھذا یسمونھ بیع العھدة، والضمان في الحقیقة ھو تفضل من البائع الم

ًأنا أضمن لك بقاءھا خالل سنة؛ ألن ھناك عیوبا ال تنكشف وال تعرف إال باالستھالك، فكونھ یلتزم الضمان فیھ : للمشتري، فھو یقول لھ
وسنتكلم على ھذا إن شاء هللا في خیار العیب، فربما نعرج ونبین فیھ بشيء من التفصیل، وبیع .  من ناحیة شرعیة لھ أصل:وجھ شرعي، أي

أنھم كانوا یبیعون الرقیق بھ آفة وعاھة، وال تنكشف إال بعد شھر أو شھرین، وقد ال تنكشف إال : الضمان لھ وجھ من العھدة، ومن أمثلة ذلك
ًواألصل فیھ أیضا حدیث المصراة كما في الصحیح من حدیث أبي ھریرة .  یعتبره العلماء من باب ضمان حق المشتريخالل سنة، فھذا كلھ

إن شاء أمسكھا، وإن سخطھا ردھا : ال تصروا اإلبل والغنم، فمن ابتاعھا بعد فإنھ بخیر النظرین: (قال النبي صلى هللا علیھ وسلم: قال
؛ ألنھم كانوا إذا أرادوا بیعھا وھي أنثى وفیھا حلیب حبسوھا یومین أو )ال تصروا اإلبل والغنم: (الغش، الحظ النھي عن )ًوصاعا من تمر

: ثالثة ال یحلبونھا، فینتفخ ضرعھا، وعندھا فلن تستطیع أن تكتشف ھذا العیب إال إذا جلست عندك، ولذلك ثبت في الروایة األخرى
 ینكشف حقیقة الحلیب الموجود فیھا، فھذا نوع من إعطاء الضمان ثالثة أیام، حتى ینكشف حقیقة یمسكھا ثالثة أیام حتى: أي) ًفأمسكھا ثالثا(

فأنت ال تستطیع أن تكتشف ھذا العیب إال إذا جلست ثالثة أیام، ففي الیوم األول تراھا كثیرة الحلیب، وفي الیوم الثاني  الحلیب الموجود،
ًعادتھ أو قریبا من الطبیعة أو العادة، فحینئٍذ إن شئت أمسكت وإن شئت رددتھا وصاعا من تمر ینقص وفي الیوم الثالث یرجع إلى طبیعتھ أو  ً

وهللا . فإنھ قد یقوى اعتبار الضمان من حیث األصل، أما من حیث التفصیل فھذا یحتاج إلى نظر: وعلى ھذا. ًضمانا للعیب الموجود فیھا
  .تعالى أعلم

 
 
 
 

 ال یجري فیھا الرباحكم التفاضل في األشیاء التي 
 
 

بالنسبة : الجواب. أرید أن أبیع ثالجة قدیمة بأخرى جدیدة، مع دفع الفارق، دون قبض ثمن األولى، فھل یصح ھذا البیع؟ أثابكم هللا: السؤال
بائیة مستعملة بأجھزة لمبادلة الثالجات والغساالت والثیاب والسیارات، كأن یكون عندك سیارة قدیمة تبادلھا بسیارة جدیدة، أو أجھزة كھر

جدیدة أو بأجھزة مستعملة أخرى، سواء بادلت بدون فرق أو بادلت بالفرق، فكلھ جائز؛ ألن األجھزة الكھربائیة كأن تبادل غسالة بغسالة فإن 
وم أن یكون الغساالت لیست من جنس األموال التي یحرم فیھا التفاضل؛ ألنھا لیست من الموزونات، وشرط جریان الربا في غیر المطع

ًموزونا، والغسالة ال تباع بالوزن بل تباع بالعدد، وھكذا بالنسبة لآلالت األخرى كالسیارات فإنھا تباع بالعدد ال بالوزن، ولذلك كل شيء من 
ً الفرق ولو كان نقودا؛ ًغیر الطعام إذا لم یكن موزونا فیجوز فیھ التفاضل، فیجوز أن تبیع الثالجة بالثالجتین، أو تبیع الثالجة بالثالجة وتدفع

وآخر دعوانا أن الحمد  رب العالمین، وصلى هللا وسلم وبارك على نبینا . ألنھ لیس من جنس ما یمنع فیھ التفاضل أو یجري فیھ الربا
  .محمد

 
 
 
 

 [3[ كتاب البیع -شرح زاد المستقنع 
البائع - تراضي الطرفین : ه الشروط، ومن أھم ھذه الشروطللبیع شروط شرعیة ال یحكم بصحة البیع ونفوذه إال إذا توافرت فیھ ھذ
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ُ وأھلیتھما في التصرف، وأن تكون العین مباحة المنفعة لغیر حاجة، فإذا فقد البیع أحد ھذه الشروط فقد فقدت شرعیتھ، وحینئٍذ -والمشتري
 .یحكم ببطالنھ، وعدم جوازه

 شروط صحة البیع
 
 

فیقول : أما بعد. ب العالمین، والصالة والسالم على أشرف األنبیاء والمرسلین، وعلى آلھ وصحبھ أجمعینبسم هللا الرحمن الرحیم الحمد  ر
شرع المصنف رحمھ هللا في بیان الشروط التي ینبغي ]. ویشترط التراضي منھما، فال یصح من مكره بال حق: [المصنف رحمھ هللا تعالى

كم بجواز البیع ونفوذه إال إذا توفرت ھذه الشروط الشرعیة، وذلك ألن األصل في مال توفرھا لكي یحكم بصحة البیع، وال یمكن أن یح
المسلم أنھ محرم إال أن یدل الدلیل على استباحتھ، وعقد البیع عقد مبادلة ومعاوضة، وھذه المبادلة والمعاوضة لھا أمارات معینة في الشرع 

شروط صحة البیع، فشرع المصنف رحمھ هللا :  رحمھم هللا ھذه األمارات والعالماتیحكم بوجودھا في صحة البیع واعتباره، ویسمي العلماء
 ...... .ًفي بیان الشروط التي ینبغي توافرھا لكي ُیحكم بكون البیع صحیحا

 
 التراضي

 
 

ًا، فالبد أن یكون كل ًیشترط لصحة عقد البیع أن یكون البائع راضیا، وأن یكون المشتري راضی: أي) ویشترط التراضي: (قال رحمھ هللا
بعتك بیتي بمائة ألف، فیشترط أن یكون ھناك الرضا من البائع وھو : ًمنھما راضیا على عقد المبادلة والمعاوضة، فلو قال رجل لرجل

ًصاحب البیت، بحیث یرضى بالمائة ألف عوضا عن بیتھ، ویشترط الرضا في المشتري، بحیث یرضى بدفع المائة ألف في مقابل ھذه 
َّیا أیھا الذین آمنوا ال تأكلوا أْموالكم بْینكم بالباطل إال: واألصل في اشتراط ھذا الشرط قول هللا سبحانھ وتعالى. البیت: عین، أعنيال َِّ ِِ ِ ِ َُّ َ َ َ َ َ َْ ُْ ُْ ُ ُ َُ ََ َ َأْن تكون  َْ ُ َ َ

ْتجارة عْن تراض منكم  ُ ْ ِ ٍِ َ َ َ ََ  بالباطل، والباطل ھو الذي لیس فیھ وجھ حق، وعلى ھذا ّ، فبین سبحانھ وتعالى حرمة أكل مال المسلم]29:النساء[ً
َإال أْن تكون : أنھ ال یستحق مال المسلم إذا فقد الرضا، وهللا تعالى یقول: فإنھ یستحق مال المسلم في التجارة إذا وجد الرضا، ومفھوم ذلك ُ َ َ َّ ِ

ْتجارة عْن تراض منكم  ُ ْ ِ ٍِ َ َ َ ََ أنھ ال : في البائع وفي المشتري، ومفھوم ذلك: شتراط الرضا في الطرفین، فاشتملت ھذه اآلیة على ا]29:النساء[ً
وقد أجمع العلماء رحمھم هللا على أن من شروط صحة البیع وجود الرضا من حیث الجملة؛ لنص هللا عز وجل . یصح البیع إذا فقد الرضا

، الباء )بالتراضي: ( مبادلة المال بالمال بالتراضي، وقولھم:علیھ، ولذلك نجد فقھاء الحنفیة رحمھم هللا لما وصفوا البیع الشرعي قالوا
ًفلو أن إنسانا ھدد غیره أن یبیع فباع تحت ھذا : وعلى ھذا. البائع والمشتري: ًمصحوبا بالتراضي من الطرفین، أعني: للمصاحبة، أي

لك ألن هللا عز وجل اشترط للحكم بجواز البیع وصحتھ التھدید، أو أضر بھ أو قھره على البیع، فإذا توفرت شروط اإلكراه لم یصح البیع؛ وذ
أنھ ال یحكم بصحة البیع واعتباره إذا لم یوجد الرضا، وقد جاء في حدیث ابن عمر عند ابن حبان وغیره : أن یوجد الرضا، ومفھوم ذلك

أسلوب حصر وقصر، كأنھ ) إنما البیع (:، فقولھ)إنما البیع عن تراض: (وحسن بعض العلماء إسناده، أن النبي صلى هللا علیھ وسلم قال
أنھ إذا لم یوجد الرضا : -وھو مفھوم الحصر كما یسمیھ األصولیون- البیع الشرعي ھو البیع الذي وجد فیھ التراضي، ومفھوم ذلك : یقول

ط الرضا في البائع والمشتري ّللتفریع، فرع على اشترا) فال یصح: (الفاء في قولھ) فال یصح من مكره بال حق: (وقولھ. ّفلیس ثم بیع شرعي
من : (وقولھ. ًأنھ ال یحكم بصحة البیع إذا أكره البائع على البیع أو أكره المشتري على الشراء، فإذا أكره أحدھما أو أكرھا معا لم یصح البیع

 لألحكام الشرعیة قول هللا ًمأخوذ من الكره، وأصل الكره الشيء الذي انتفى فیھ الرضا، واألصل في كون اإلكراه مسقطا: المكره) مكره
ِإال مْن أكره وقلُبُھ ُمطمئن باإلیمان : سبحانھ وتعالى ِ َِ َ َ َ َِ ٌِّ ِ ْ ْ َ ْ ُ إنھا أصل في إسقاط حكم : ، فھذه اآلیة الكریمة قال علماء التفسیر فیھا]106:النحل[َّ

 باإلكراه وقلبھ مطمئن باإلیمان، فإن ھذا - وھي كلمة الكفر-ّأن هللا سبحانھ وتعالى بین أن المسلم إذا قال ما یوجب الردة : اإلكراه، ووجھ ذلك
: وعلى ھذا. ، فأسقط باإلكراه الحكم بالمؤاخذة) وإن عادوا فعد: (القول ال عبرة بھ، ولذلك قال النبي صلى هللا علیھ وسلم لـعمار عندما أكره

متى نحكم : مشتري وجوده وعدمھ على حد سواء؛ لكن یبقى النظراشتریت، فإن ھذا اللفظ من البائع وال: بعت، وقال المكره: فلو قال المكره
ًبكون اإلنسان مكرھا؟ ھذه المسألة تكلم عنھا العلماء رحمھم هللا، ولكن فیھا تفصیل وكالم طویل، وسیكون الحدیث عنھا إن شاء هللا في 

ًطالق المكره، وسنتكلم عن الشروط المعتبرة للحكم بكون اإلنسان مكرھا، فمثال بع بستانك ھذا بملیون وإال ضربتك : لو قال رجل لرجل: ً
ِّإنھ مكره بھذا القول، وإنما یحكم بكونھ مكرھا، إذا ُھدد بأمر : على یدك، فإن الضرب على الید أھون من بیع البستان بھذا المبلغ، فال نقول ً

ًأن من باع مكرھا على بیعھ لم : فالشاھد. حكم باإلكراهوھناك موازین وأمور معینة ال بد من وجودھا لل. ھو أعظم من األمر الذي طلب منھ
ًالمفلس، فلو أن رجال استدان من : یصح بیعھ، ومن اشترى مكرھا على الشراء لم یصح شراؤه، ولكن یبقى النظر إذا أكره بحق، ومثال ذلك

 إذا كانت دیونھ أكثر من تجارتھ، وغلب على ًومعلوم أنھ ال یحكم بكون اإلنسان مفلسا إال- الناس حتى أفلس، ووجدت أمتعة الناس عنده 
ًفإذا كان اإلنسان مفلسا، وعلیھ دین مثال ملیون، وھناك أرض أخذھا - الظن عدم نمائھا، وعدم استطاعتھ أو قدرتھ على رد الحقوق إلى أھلھا  ً

لسیارة إذا وجدوا عین السیارة من شخص بمائة ألف، وھناك أرض ثانیة بمائتین، وھناك سیارة بمائة، فإن أصحاب األرض وصاحب ا
أنا آخذ أرضي وأسقط حقي في الدین، ولذلك أخبر النبي صلى هللا علیھ وسلم : وعین األرض فمن حقھم أن یأخذوھا، فیقول صاحب األرض

 كان عنده من -ًمثال- لو أن المفلس : ًوبناء على ھذا. ، قضاء رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم) من وجد متاعھ عند من أفلس فھو أحق بھ: (أن
السیارات والعقارات ما یساوي المائة ألف، والدیون التي علیھ ثالثمائة ألف، فقرر القاضي بیع ما عنده من األمالك وتسدید الدیون، فإنھ 

فاحتاط . وینفذًستخرج منھ ھذه األمالك دون طواعیة ودون رضا، وسیبیع بدون اختیاره وبدون رضاه، ولكنھ إكراه بحق، ولذلك یصح البیع 
، فمن أكره بالحق فإن إكراھھ شرعي، وھكذا لو احتیج إلى توسعة مسجد، أو توسعة طریق تضرر )بال حق: (المصنف رحمھ هللا وقال

بع دارك لتوسعة األرض أو توسعة المسجد، فأبى، فمن حق ولي األمر أن یأخذه منھ بالكره ویعوضھ علیھ بقدر : الناس بضیقھ، وقیل لرجل
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عین من قیمة، واألصل في ذلك أن عمر بن الخطاب رضي هللا عنھ ھدم دار العباس بن عبد المطلب رضي هللا عنھ، وذلك حینما ضاق ما لل
ًالمطاف واحتاج أن یوسعھ، فھدم دورا، ومنھا دار العباس رضي هللا عنھ وأرضاه، وكانت قریبة تطل على المسجد، فأكرھھ على بیعھا، 

یتحمل الضرر الخاص لدفع : (یھا، فدل على مشروعیة ھذا النوع من البیع لوجود الحق، والقاعدة الشرعیة تقولوأكرھھ على المناقلة ف
، ومن فروعھا ھذه المسألة، وكذلك الحجر على المریض بمرض مْعٍد ونحوھا، كلھا أضرار خاصة قصد منھا دفع الضرر )الضرر العام

  .لماء رحمھم هللافالبیع في مثل ھذا بیع معتبر عند الع. العام
 
 
 
 

 أھلیة التصرف
 
 

ھو الذي ینفذ : أن یكون العاقد جائز التصرف، والجائز التصرف: وھذا ھو الشرط الثاني]. وأن یكون العاقد جائز التصرف: [قال رحمھ هللا
ًتصرفھ، فھنا بیع وشراء، فیشترط لصحة البیع وصحة الشراء أن یكون تصرف البائع تصرفا صحیحا ونافذا ً كما -عنده أھلیة التصرف : ، أيً

ً وھذه األھلیة تستلزم أال یكون صبیا، وال محجورا علیھ؛ والسبب في ذلك- یقول الفقھاء ً أن الصبي والمجنون والسفیھ یحجر علیھم، فإذا : َّ
أن : ھلیة التصرف، بمعنىبأ: یسمي العلماء ھذا الشرط بشرط نفاذ التصرف، أو یصفونھ: ًإذا. تصرفوا في أموالھم فإن تصرفھم غیر صحیح

یكون البائع والمشتري عنده أھلیة تبیح لھ أن یأخذ وأن یعطي، فإذا فقد ھذه األھلیة لوجود مانع یمنع من نفوذ تصرفھ، فإننا ال نصحح البیع، 
ًفلو أن صبیا توفي عنھ أبوه وترك لھ عمارة إرثا، فجاء رجل إلى الصبي وقال لھ :  أبیك بمائة ألف، فقالبعني عمارتك التي ورثتھا عن: ً

ُوال تْؤتوا السفھاء أْموالكم : قبلت، فإنھ مالك للعمارة وراض ببیعھا، ولكنھ غیر أھل للتصرف في مالھ؛ ألن هللا سبحانھ وتعالى یقول ُ ُ َُ َ َ َ ََ َ ُّ
نھم ال یحسن النظر لحظ نفسھ، أن الصبي والسفیھ والمجنون كل م: ، وأمر سبحانھ وتعالى بالحجر على األیتام؛ والسبب في ھذا]5:النساء[

نافذ التصرف ھو غیر المحجور علیھ، : بالحجر على اإلنسان لمصلحة نفسھ، وإذا أردت أن تضبط ھذا الشرط فتقول: وھذا یسمیھ العلماء
 نفسھ فكالمجنون، فأما الحجر على اإلنسان لمصلحة. إما لمصلحة اإلنسان نفسھ، أو لمصلحة تتعلق بالغیر: والحجر إنما شرعھ هللا ألمرین

فإن المجنون لو أعطیناه مالھ فیوشك أن یتلف المال، وال یحسن التصرف فیھ، وھكذا الصبي لو أعطیناه المال فإنھ یوشك أن یتلفھ، وال 
ني من وأما النوع الثا. یحسن النظر فیھ، ومن ھنا یحجر على كل من الصبي والمجنون والسفیھ ونحوھم لمكان المصلحة، أو لحظوظ أنفسھم

المفلس، فإننا ذكرنا أن : فھو أن تحجر على اإلنسان وتمنعھ من التصرف في مالھ لمصلحة الغیر ال لمصلحتھ ھو، ومن أمثلة ذلك: الحجر
ً تعادل المائتي ألف، وأموالھ تعادل خمسین ألفا، فإن ھذا یمنع من التصرف في أموالھ وتباع -ًمثال- المدیون یحجر علیھ، فالذي علیھ دیون 

المریض مرض الموت، فإن المریض مرض الموت یتصدق بأموالھ؛ ولكن في حدود : ومن أمثلة من یحجر علیھ لمصلحة الغیر. ًسدادا للدین
: ال یستطیع أن یھب، وال أن یتصدق، وال أن یتنازل عن شيء من مالھ إال في حدود الثلث؛ ألن النبي صلى هللا علیھ وسلم قال: الثلث، أي

: ، فدل ھذا على أن الثلثین لیس من حقھ أن یتصرف فیھما، ومن ھنا قالوا) إن هللا تصدق علیكم بثلث أموالكم: (، وقال) كثیرالثلث والثلث(
أنھ إذا مرض مرض الموت صار المال في حكم : إن الحجر على المریض في حدود الثلث یعتبر من باب مصلحة الغیر؛ والسبب في ھذا

قلت عن ھذا المال، وأصبح لھ حظ النظر لمصلحة نفسھ بالصدقات والھبات ونحوھا من المجامالت التي یرید اإلرث، وحینئٍذ كأن یده قد ن
َوزْوجة فْي غْیر ثلٍث تْعترْض كذا مرْیض مات فْي ذاك المرْض فالمریض : وقد قال بعض العلماء في ھذه المسألة. بھا اإلحسان إلى الناس َ َ َ َ َ َ َْ ْْ َْ َِ َِ ٌَ ِ َِ َ َ َُ ُ ٌ

ھذا على مذھب المالكیة رحمھم هللا، فإنھم یرون أنھا تتصرف في حدود ) وزوجة في غیر ثلث تعترض: (ھ فیما فوق الثلث، وقولھیحجر علی
ًأن البیع ال یصح إذا كان البائع أو المشتري محجورا علیھ، فلو أن صبیا اشترى من : الشاھد. الثلث، وسیأتي بیان ھذه المسألة في باب الحجر ً

لیس للصبي أن یبیع ویشتري؛ وإنما النظر لولیھ، فیأتي ولیھ وینظر في شراء : ائة ألف، فإننا ال نصحح البیع؛ وإنما نقولرجل داره بم
أن البیع ال یصح إال إذا كان : معناه: ًإذا. ًالصبي؛ فإن كان شراء حكیما، ومن المصلحة إمضاؤه أمضاه، وإن كان غیر ذلك أبطلھ ورده

ھو منع نفوذ تصرف قولي ال فعلي : ًي أھال ألن یتصرف في مالھ، ومن ھنا قال بعض العلماء في تعریف الحجرالشخص الذي یبیع ویشتر
ً؛ ألن كال منھما )البائع والمشتري: (یشمل االثنین) العاقد: (وقولھ. أن یكون جائز التصرف: ومن ھنا اشترط المصنف في العاقد. في المال

ًصبیا یبیع في الدكان، وھذا الصبي ھو الذي یتولى األخذ منك واإلعطاء لك، فھل یصح بیعھ؟ وھل عاقد، لكن لو جئت إلى دكان فوجدت 
ًإذا كان الصبي ممیزا ومأذونا لھ بالتصرف؛ فإنھ حینئذ یصح بیعھ، أما الصبي : ًتعتبر مالكا للسلعة باإلیجاب والقبول الذي بینك وبینھ؟ نقول ً

ّإذا وكل الصبي ببیع السلع ووجدتھ في دكان ونحوه، فإنھ یصح أن تشتري منھ، وال : ھذا قال العلماءغیر الممیز؛ فإنھ ال یصح بیعھ، وعلى 
الحكمة : إذا كان الصبي والمجنون والسفیھ ال یصح بیعھم وال شراؤھم إال بإذن أولیائھم، فما ھي الحكمة؟ الجواب: یبقى السؤال. بأس بذلك

ً وحفاظا على األموال؛ ألنھ لو أذن لھؤالء أن یتصرفوا فإنھ سیتضرر الناس - كما ذكرنا- حمة بھمأن الشرع منع من إعطاء ھؤالء األموال ر
بتصرفاتھم؛ ألنھم ال یحسنون النظر، ال لألخذ وال لإلعطاء، فال یحسنون األخذ ألنفسھم، فلربما اشتروا ما قیمتھ المائة بألف، وھذا ال شك أن 

ً الظلم واإلضرار، كذلك أیضا قد یبذلون للغیر ما قیمتھ غالیة بقیمة رخیصة؛ ألنھم ال یحسنون النظر ًفیھ ظلما، والشریعة جاءت بقفل أبواب
 .في مصالح أنفسھم
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 عدم صحة تصرف الصبي والسفیھ
 
 

) فتصر: (في بیع وشراء، ولذلك قال: أي) فال یصح تصرف صبي: (قولھ]. فال یصح تصرف صبي وسفیھ بغیر إذن ولي: [قال رحمھ هللا
قد : البیع باطل، فقال المشتري: ًحتى یشمل البیع والشراء، فلو أن رجال جاء واشترى من صبي أرضھ، والصبي مالك لھا، فجاء ولیھ وقال

الخفیف الذي یشف : الخفة، والثوب السفساف: أصل السفھ) وسفیھ: (وقولھ. ال یصح البیع إال بإذن الولي: اشتریت، وھذا ھو المالك، فنقول
أن هللا جعل : خفیف العقل؛ والسبب في ھذا: اءه، ویطلق السفساف على الریح ونحوھا، وھي تحمل الرذاذ والشيء الخفیف، فالسفیھما ور

ًالعقل في اإلنسان لكي یعقلھ ویحجره عما ال یلیق من التصرفات، فإذا جاء اإلنسان یتصرف في مالھ تصرفا غیر حمید، فمعنى ذلك أن عقلھ 
ھو الذي ال یحسن : الضابط األول: والسفیھ لھ عدة ضوابط. أن في عقلھ خفة: إنھ سفیھ، أي: حسن النظر، ومن ھنا یقولونغیر رشید، وال ی

ِأنھ إذا أراد أن یشتري غبن في ): ال یحسن األخذ لنفسھ، وال یحسن اإلعطاء لغیره: (األخذ لنفسھ، وال یحسن اإلعطاء لغیره، ومعنى قولھم ُ
ِن یبیع غبن في البیع، مثال ذلكالشراء، وإذا أراد أ إذا كانت عنده سیارة قیمتھا عشرة آالف لایر، وأراد أن یبیعھا فربما ماكسھ المشتري، : ُ

أنت رجل طیب، وفیك خیر، فھل تبیع ھذه : أو تلطف معھ في العبارات، فیشتریھا منھ بستة أو بسبعة أو بثمانیة آالف وال یبالي، ویقول لھ
خذھا، فمعنى ذلك أنھ لیس عنده عقل، وال عنده من الرشد ما یحجره ویمنعھ لكي ینظر : ف أو بسبعة آالف؟ فیقولالسیارة بثمانیة آال

لمصلحة نفسھ، فإذا نزل اإلنسان إلى ھذا المستوى ولم یكن قصده اآلخرة، أما لو كان قصده اآلخرة، وقصده أن یكون بینھ وبین أخیھ تآلف، 
ل أخوة اإلسالم على أن یكسب أخاه، فإن هللا یجمع لھ بین ثواب الدنیا واآلخرة؛ لكن نحن نتكلم على رجل ّفآثر ما عند هللا عز وجل، وفض

َأخرق ال یحسن النظر لنفسھ ْ بقیمة، ثم باعھا بقیمة رخیصة ) العمائر(أو سیارات فاشترى ) عمائر(ًلو أن رجال عنده أموال : ًوبناء على ھذا. َ
غالیة، فطالب أولیاؤه بالحجر علیھ، وثبت عند القاضي أنھ باعھا بھذه القیمة الرخیصة، فإنھ یحجر علیھ ویمنعھ؛ ًجدا، مع إمكان بیعھا بقیمة 

إما أنھ ال یحسن اإلعطاء للغیر، أو ال یحسن األخذ لنفسھ، فیحجر : ألنھ ثبت عند القاضي أنھ ال یحسن اإلعطاء للغیر، فإذا وجد أحد األمرین
َقیمتھا مائة ألف، فاشتراھا بثالثمائة ألف، أو بمائتي ألف، أو بأربعمائة ألف، فتعلم حینئٍذ أنھ أخرق، وأنھ ُیضحك ًعلیھ، فلو اشترى دارا  ْ َ

ُوال تْؤتوا : واألصل في ذلك قولھ تعالى. علیھ، فال بد من الحجر علیھ صیانة لمالھ لحظ نفسھ، كما حجرنا على المجنون وعلى الصبي ُ َ
َالسفھاء أْموال َ َ ََ َ ُكم ُّ ، وقد جاء عن عثمان في قصة عبد هللا بن جعفر وعلي بن أبي طالب رضي هللا عن الجمیع، في مسألة شراء ] 5:النساء[ُ

. أنا شریكھ: أرض في الغابة بالمدینة، فإن عثمان رضي هللا عنھ لما بلغھ شراء عبد هللا لھا أراد أن یحجر علیھ، فقال علي رضي هللا عنھ
أن یكون : الضابط الثاني للسفیھ. أننا نحجر على اإلنسان إذا ثبت أنھ ال یحسن اإلعطاء للغیر، أو ال یحسن األخذ لنفسھفالمقصود : وعلى ھذا

أن : ومن أمثلة ذلك. أن یشتري األشیاء المباحة، ویبالغ في الكمالیات، مع أنھ مكفي الحاجة بما دونھا: ًمسرفا في الشھوات، والمراد بھذا
ًارة مثال، فیمكنھ أن یشتري سیارة بخمسین ألفا، فیذھب ویشتري سیارة بمائتي ألف، أو أن یكون بحاجة إلى ثوب، یكون بحاجة إلى سی ً

والثوب لمثلھ ومتوسط مثلھ من كان في قدره ومكانتھ یشتري الثوب بمائة، فیذھب ویشتري األثواب بالمائتین والثالثمائة واألربعمائة، فینقل 
مثلھ   ویتشبع بما لم یعط، فإذا أغرق في ھذه المباحات، وأصبح یشتري األشیاء العالیة الغالیة، ویسرف فیھا، مع أننفسھ إلى منزلة لیست لھ،

ِوالسفُھ التْبذْیُر : ال یلیق بھ ذلك الشيء؛ فإنھ یحجر علیھ، ویوصف بالسفھ، وھذا الضابط ھو الذي أشار إلیھ بعض العلماء بقولھ رحمھ هللا ََّّ َ َ
ِلألْموال َ َ ِ فْي لذٍة وشْھوٍة حالل حتى قال بعض العلماءِ َ َ َ ََ َّ َ ًإذا أسرف وأكثر من الزواج، فیكون رجال كثیر الطالق للنساء، ورجال ال یحسن : ِ ً

َّالعشرة الزوجیة، وكلما طلق ھذه ذھب ونكح غیرھا، فمثل ھذا یحجر علیھ إذا بلغ بھ األمر إلى الدین أو الضرر في مالھ؛ ألنھ في ھذه الحا لة ّ
وھذا یروى عنھ - وجاوز الحد المعتبر، فحینئٍذ یحجر علیھ ویمنع، وقد روي عن علي رضي هللا عنھ -وھي لذة حالل- قد أسرف في اللذة 

: ، وكأنھ یرید أن یمنع الناس من تزوجیھ، فقالوا)إنھ كثیر الطالق أو مطالق للنساء: ( أنھ لما أكثر الحسن الزواج قام على المنبر وقال-ًأثرا
جنھ وإن كان مطالقا ًلنزوِّ َُّ ََ وذلك لشرفھ رضي هللا عنھ وأرضاه، فھو ابن بنت رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم، فكأنھم تعاظموا أنھ قام في . َ

. إنھ أحصن أكثر من مائة امرأة: ، وكأنھ یرید أن یؤدب الحسن، وقد قیل)إن ابني ھذا كثیر الطالق للنساء، فال تزوجوه: (الكوفة وقال
أنھ إذا أكثر اإلنسان في المباح ولو كان في الزواج، وحفظ عنھ أنھ یفعل ذلك على سبیل الخرق، ولم یكن ھناك موجب لفعلھ، فإنھ : الشاھد

  .یحكم بسفھھ؛ ألنھ أسرف في اللذة المباحة مع إمكانھ أن یجتزئ بما ھو أقل من ذلك
 
 
 
 

 أن تكون العین مباحة المنفعة
 
 

أن تكون العین مباحة النفع لغیر حاجة، وبیان : ھذا ھو الشرط الثالث، وھو]. ن تكون العین مباحة النفع من غیر حاجةوأ: [قال رحمھ هللا
ًصور البیع الثالث، سواء وقع بیع صرٍف أو بیع مقایضٍة أو بیعا : أن البیع وقع على محل، وھذا المحل یشمل الثمن، والمثمن، أي: ذلك ً

باح المنفعة، وھذا أكثر ما یقع في المثمونات، فالذھب والفضة مباحا النفع، فال إشكال فیھما بالنسبة للثمن، فیبقى ًمطلقا، فینبغي أن یكون م
ًاإلشكال دائما في المثمونات، فإذا باع شیئا محرم المنفعة فإنھ حینئٍذ ال ُیحكم بصحة البیع أن هللا عز وجل حینما : والمراد من ھذا الشرط. ً

فأما جلب المصالح فإن اإلنسان إذا احتاج . درء المفاسد عنھم: األمر الثاني. جلب المصالح للعباد: األمر األول: ھ ألمرینأباح البیع أباح
ًللشيء وأراد أن یشتریھ فإنھ یجد مصلحة بحصولھ على ذلك الشيء، فأنت إذا كنت محتاجا إلى بیٍت تسكنھ وترتفق بھ، فإنك إذا اشتریتھ 

ًذلك إذا كنت محتاجا إلى سیارة تركبھا ونحو ذلك، فإنك تجلب المصلحة بھذا البیع، كذلك تدرأ عن نفسك المفسدة؛ حصلت ھذه المصلحة، ك
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ًألنك إن بقیت بدون بیٍت فستكون في العراء، وإذا بقیت بدون ثوٍب أو بدون طعام فأنت على ضرر، فإذا البیع فیھ جلب مصلحة ودرء : ٍ
 اإلنسان أو المفسدة التي یدفعھا البد أن یشھد الشرع باعتبارھا، واإلذن بجلبھا إن كانت مصلحة، واإلذن مفسدة، فھذه المصلحة التي یطلبھا

ًبدرئھا إن كانت مفسدة، فإذا اشتمل البیع على ما یضاد الشرع؛ فإنھ حینئٍذ ال یمكن أن یحكم بكونھ بیعا شرعیا، فیقول الشرع حینئٍذ ال یجوز : ً
: ومن أمثلة ھذا. ُرة أو عالمة تقتضي الحكم بعدم جوازه، وذلك أن المنفعة التي قصدت من ھذا البیع منفعة محرمةھذا البیع، وعندي فیھ أما

-إنھ : أن حرمھا، لكن لو قال قائل أن یبیع الخمر، فإن الخمر منفعتھا محرمة، وعلى األصل أن هللا عز وجل سلب المنافع من الخمر بعد
الخمر والمخدرات : ن فیھا مما یظنھ من منافع، أو یشتري أو یبیع المخدرات الستعماالٍت محرمة، فإننا نقول یشربھا لما یكو-والعیاذ با

ّال بد لصحة البیع أن تكون العین مباحة المنفعة، فإذا كانت منفعتھا مضرة فال یجوز بیعھا، : ًإذا. منافعھما محرمة، وما یقصد منھا محرم
رط؛ ألن هللا سبحانھ وتعالى ال یأذن لعباده بالضرر، وال ُیبیح سبحانھ وتعالى لھم ما فیھ ضرر علیھم، لقولھ ومن ھنا قالوا باشتراط ھذا الش

َوما جعل علْیكم في الدین مْن حرج : تعالى َ َ َ َ َ َ َِ ِِ ِّ ْ ُ وفي . ٌ، فھذا حكم الشرع، ولو أن الشرع أجاز ھذا النوع من البیع فإنھ حرج ومشقة]78:الحج[َ
ٍال یصح بیع شيء ال منفعة فیھ، ومن أمثلة ذلك مما یذكره العلماء: الفائدة األولى: فوائد وھيھذا الشرط عدة  أبیعك ھذه التفاحة : لو قال لھ: ُّ

ھا، أي المنفعة الشم فقط، وبعض العلماء یدخل ھذا في باب اإلجارة، وھو صحیح؛ ألنھ من باب المنافع أقرب منھ لألعیان، لكن منھم : لشمِّ
ھا، فإن ھذه لیست بمنفعة مقصودة، ولیست بتلك المنفعة التي : ًمثاال على البیع، فلو قال لھمن یذكره  أبیعك ھذه التفاحة للنظر إلیھا، أو لشمِّ

ي فائدة وھ-الفائدة الثانیة . ُّال یصح بیع الحشرات؛ ألنھم في القدیم كانوا ال یجدون فیھا منفعة، فأبطلوا بیعھا: یشتغل بھا، ومن ھنا قال العلماء
َّأنھ ال یجوز بیع ما فیھ ضرر؛ كالسمومات، فإنھ ال یجوز بیعھا وال شراؤھا؛ ألن السم ال منفعة فیھ بل فیھ ضرر؛ لكن لو احتیح : -عكسیة

ما ِّإلى السم للعالج أو لمنفعة، وكانت منفعة مقصودة، فإننا نقول بجواز البیع وصحتھ؛ لكن من حیث األصل فإن السمومات لیست من جنس 
ًوال تقتلوا أنفسكم إن هللا كان بكم رحیما : َّأحل هللا؛ ألنھا مشتملة على الضرر، وهللا عز وجل ال یأذن لعباده بقتل أنفسھم، قال تعالى ِ ََّ َ َ َْ ُْ ُ ُ ُ ِْ َِ ََ َّ َ ُ

ما ال منفعة فیھ : ة أمورُیشترط أن تكون ھناك منفعة، خرج ثالث: ، وتحریم الشيء یقتضي تحریم وسائلھ، فحینما قال العلماء]29:النساء[
ُوجدت المنفعة لكن ھذه المنفعة محرمة، كالخمر فإن :  ما فیھ مضرة، فلو قال قائل- مفھوم الشرط-العكس، وھو : كالحشرات، األمر الثاني

ال یجوز، وكذلك ُّال یصح البیع، و: فیھا منفعة اإلسكار، واإلسكار محرم، والمخدرات فیھا منفعة التخدیر، وھي محرمة، فعلى ھذا نقول
ُّوھي كل حیوان مات حتف أنفھ أو بغیر ذكاٍة شرعیة، فإنھ إذا قتل، أو كان یذكى بالصعق الكھربائي أو نحو ذلك، وبیع، فإنھ ال یصح : المیتة ُِّ

ًبیعھ وال یصح شراؤه؛ وذلك ألن ھذه المیتة منفعة األكل منھا محرمة شرعا، إذا ً ًخرج أیضا : ألمر الثالثا. ال بد أن تكون المنفعة مباحة: ُّ
الكلب، : ٌھناك شيء لھ منفعة، وھذه المنفعة مباحة؛ ولكن أبیحت للضرورة، أو أبیحت للحاجة، مثل: المنفعة المباحة لحاجة، فأنت إذا قلت

ّال كلب صیٍد أو حرث أو ًمن اتخذ كلبا إ: (عند اإلنسان كلب؛ لقولھ علیھ الصالة والسالم ففي األصل أنھ ال یجوز اتخاذه، وال یجوز أن یكون
ً، فھذا یدل على حرمة اتخاذ الكلب، فإذا كان اتخاذه محرما فإنھ أذن للضرورة للصید والحرث )َّماشیة نقص من أجره كل یوم قیراطان
ثالث منافع، نعم، فھذه : ؟ فنقول-حراسة الماشیة والزرع- ھل أشتري الكلب للصید أو للحراسة : والماشیة، وھذه ثالث منافع، فلو قیل لك

ًوینطبق علیھا الشرط بأنھا منفعة، ثم ھي منفعة مباحة؛ ألن حفظ األموال مقصود شرعا؛ لكنھا مباحة للضرورة، فإذا لم ینطبق علیھا : ً
ورة ًیشترط أن تكون المنفعة منفعة مباحة مطلقا، ولیست بمنفعة مقیدة بالضر: أي) من غیر حاجة: (الشرط، فاحتاط المصنف رحمھ هللا وقال

والحاجة، فإن المنافع المباحة للضرورة والحاجة ال یجوز بیعھا، ومن ھنا یتفرع عدم جواز بیع المادة المخدرة لالستعمال المضطر إلیھ؛ 
ٌوإنما ُیعطى المال عوضا كإجارة، وال یعطى عوضا عن العین، وفرق بین ً ٍالمعاوضة على المادة المخدرة إذا كانت لعالج كبیع، أو تعطى  ً

َّجارة، فھناك فرق بین المسألتین؛ ألنھا إذا كانت بیعا فإن معنى ذلك أنھا منفعة مباحة لحاجة، وال یجوز بیع المنافع المباحة لحاجة؛ ألنھ كإ ً
، وثبت في )نھى رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم عن ثمن الكلب: (ثبت في الصحیحین من حدیث عقبة بن عامر البدري رضي هللا عنھ قال

عن ثمن الكلب، وقال علیھ الصالة والسالم كما في : ، أي)زجر النبي صلى هللا علیھ وسلم عنھ: (من حدیث جابر رضي هللا عنھمامسلم 
، فھذا كلھ یدل على حرمة بیع الكلب ً)إن جاءك یرید مالھ فامأل كفھ ترابا: (حدیث ابن عباس رضي هللا عنھما عند أبي داود بسند صحیح

ق بین كلب وآخر، فدل على أن الكلب المأذون بھ )ثمن الكلب سحت: (كما في الصحیحین، وقال)  الكلب خبیثثمن: (وشرائھ، وقال َّ، ولم یفرِّ
أن عندنا : الشاھد.  بیان ھذه المسألة وخالف العلماء رحمھم هللا فیھا-إن شاء هللا-لمنفعة مضطر إلیھا ال یجوز بیعھ لھذه المنفعة، وسیأتي 

 أن تكون العین لھا منفعة مباحة، فخرجت العین التي ال منفعة فیھا كالحشرات، وخرجت العین التي فیھا مضرة كالسموم، ینبغي: ًشرطا یقول
أن الشرع : ّثم أضاف رحمھ هللا قید الحاجة، ففھمنا من ذلك أنھ إذا كانت مباحة للحاجة فإنھ ال یجوز بیعھا؛ والسبب في ھذا من ناحیة فقھیة

ُ الكلب للصید والحرث والماشیة، فمعنى ذلك أنھ مباح لضرورة الصید، وضرورة الحرث، وضرورة الماشیة، فإذا أبیح إذا أذن لك باتخاذ ٌ
ُ، فلو أبیح أخذ ثمن الكلب )َّما أبیح للحاجة فإنھ یقدر بقدرھا: (لھذه الحوائج وجاء اإلنسان یبیعھ، فمعنى ذلك أنھ قد زاد عن الحاجة، والقاعدة

یجوز بیعھ؛ ألن منفعة الصید مباحة فنرید أن نبیعھ؛ فمعنى ذلك أنھ یستفید منھ في الصید ویستفید منھ في البیع بأكل :  وقیلًالذي للصید مثال
ّما اضطر إلیھ، أو إال ما نص الشرع علیھ ّثمنھ، وحینئٍذ خرج عن مقام الحاجة إلى مقام التوسع، واألصل أنھ ال یباح منھ إال وھو اإلذن : َّ

  .لصید وحراسة الحرث والماشیةباتخاذه ل
 
 
 
 

 ذكر بعض الحیوانات المباحة المنفعة
 
 

َوالخْیل : ، فإن البغل فیھ منفعة وھي منفعة الركوب، قال تعالى)كالبغل: (قولھ]. ِّكالبغل، والحمار، ودود القز وبزره والفیل: [قال رحمھ هللا ََ ْ
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ًوالبغال والحمیر لتْركُبوھا وزینة َ َ َِ َ َ َ َ َ َ َِ ِ ْ َْ َّھذه األشیاء ذكرھا هللا سبحانھ وتعالى امتنانا على عباده، فذكر أن الخیل والبغال : ، فنقول]8:النحل [ِ ً
والحمیر تركب، وھذا الركوب منفعة مقصودة؛ ألن اإلنسان یحتاج إلى الركوب للسفر، ویحتاج إلى الركوب للتجارة، وإلى غیر ذلك من 

َوتْح: المصالح؛ ولذلك قال هللا تعالى ُمُل أثقالكم إلى بلٍد لم تكونوا بالغیھ إال بشق األنفس َ ُ ُ َُ ِّ َ َِ ِ ِ ِ ِِ ِ َِّ َ َْ َْ َ َ َ ْ َّ، والسیاق سیاق منة، وقد جعل هللا سورة ]7:النحل[َ
 بھا على َّ، كما یسمیھا بعض العلماء رحمھم هللا؛ لكثرة ما فیھا من النعم التي امتن هللا)النعم(النحل التي وردت فیھا آیة الخیل والبغال سورة 

ًعباده، فالسیاق سیاق امتنان، فلما امتن هللا بركوب البغال دل على أن منافعھا مباحة مأذون بھا شرعا، فإذا باع البغل فمعنى ذلك أنھ یرید أن  ٌ ٌ َّ َّ َّ
ُیشتریھ لمصلحة الركوب، وھكذا لو باع الخیل، أو باع الحمار، فكل ھذه األشیاء ُیقصد منھا المنافع المباحة ؛ ألنھ )ِّودود القز وبزره: ( وقولھ.ُّ

ْیستخرج منھ الحریر، وھي منفعة مباحة؛ ألن الحریر أحلھ هللا عز وجل لنساء األمة، وھذا الحریر ُیكتسى وُینتفع بھ، وكذلك ینتفع بھ  ْ َّ
ّللمرض، فقد أذن فیھ النبي صلى هللا علیھ وسلم لمن بھ حكة، كما في حدیث عبد الرحمن بن عوف رضي هللا  عنھ وأرضاه، فھذه المنافع ِ

كلھا مقصودة، فلو باع دودة القز فإن من یشتریھا إنما یقصد من ورائھا االنتفاع بما یكون منھا من النسیج الذي یستخلص منھ الحریر، كما 
ًلو اشترى بقرة حلوبا؛ ألن البقر تباع للحلیب، أو ناقة حلوبا؛ ألن الناقة تباع للحلیب، وتباع كذلك للحم ًً ھا، وتباع لظھرھا، وقد تباع لھذه ً

ًالثالثة األشیاء، فكلھا منافع مباحة، فإذا باع بغال فإن معنى ذلك أنھ یرید أن یركبھ، وإذا باع دودة قز فمعنى ذلك أنھ یرید ما یكون منھا من 
.  وأشعارھا لكي یتخذ منھا األثاث واللباسَّنتاج القز الذي یستخرج منھ الحریر، كما لو اشترى البھائم من أجل أن یجز أصوافھا أو أوبارھا

األمشاط التي تكون من العاج، : الناب، حیث یتخذ من ناب الفیل أشیاء، منھا: ، كذلك لو اشترى الفیل، فإن فیھ مصالح، منھا)والفیل: (وقولھ
ُّاألسورة التي تكون من العاج، وھو ناب الفیل، وكذلك أیضا الركاب والرحال التي تحط: ومنھا  على الدواب یستفاد منھا من عظم الناب، ً

فھذه منافع یقصد منھا، وكذلك الفیل ُیركب في البالد التي یركبون علیھ كما یركب على البغال والحمیر، وھذا في األماكن التي توجد فیھا 
ل ویقوده حیث شاء، وال یمكن الفیلة، وھذا من عظیم رحمة هللا عز وجل وتفضیلھ لبني آدم، فإنك ترى الصبي الحدث یمتطي ظھر الفی

لإلنسان أن یتصور بعقلھ وإدراكھ أن من كان في مثل ھذا الحجم أن یقود ھذا الحجم الكبیر، ولكن هللا عز وجل أذن، وإذا لم یأذن هللا فلن 
ٍد ترى القریة بكاملھا في ذعر ًیستطیع، فإن البعیر یقوده الطفل الصغیر ممسكا بزمامھ؛ ولكن إذا ھاج البعیر فقد یفتك بالقریة بكاملھا، وق

ومن ! ُّمنھ، وھذا یدل على عظیم رحمة هللا عز وجل وتفضیلھ لبني آدم، فاللھم لك الحمد كما ینبغي لجالل وجھك؛ ولكن من الذي یعي ذلك؟
ِوما قَدُروا هللا حق قدره : وصدق هللا عز وجل إذ یقول! َّالذي یقدر هللا حق قدره؟ ِ ْ َ ََّ َ َ ََ  فمن یتأمل في مثل ھذه األمور یدرك عظمة ،]67:الزمر[َّ

ًهللا سبحانھ وتعالى، ویدرك أن هللا تعالى قد أحسن إلى العبد إحسانا غایة اإلحسان، ولیس بعد إحسان هللا على عبده إحسان، ومن ھنا كان 
الركوب علیھا، ومن أجل القتال علیھا، كما كان أن الفیلة تباع من أجل : فالمقصود. ِّالشكر  وحده، فینبغي أن یكون على أتم الوجوه وأكملھا

یجوز أن تباع سباع : أي) وسباع البھائم: (قولھ]. وسباع البھائم التي تصلح للصید: [قال رحمھ هللا. في القدیم، ومن أجل حمل األمتعة علیھا
البھیمة بھیمة؛ ألنك ال تستطیع أن تفھم كالمھا، سمیت : البھائم، والبھیمة مأخوذة من اإلبھام، وأصل اإلبھام الشيء غیر الواضح، وقد قیل

ومنھا ما خلقھ هللا . فمن البھائم ما خلقھ هللا لألكل: والبھائم تنقسم إلى أقسام. ٌوكالمھا مبھم علیك، وال تستطیع ھي أن تعبر لك بلغة تفھمھا
 الحكم واألسرار لحار عقلھ، ولإلمام ابن القیم رحمھ هللا ومنھا ما خلقھ هللا ألشیاء عدیدة، ومن أراد أن یتقصى ما في البھائم من. للركوب

ً، فقد ذكر فیھ نكتا عظیمة في مسألة خلق البھائم للمقاصد، كأن یجعل ھناك بھائم لألكل، وبھائم للشرب، وبھائم )بدائع الفوائد(كالم جمیل في 
منھا لكي یقوم مقامھا فال یمكن؛ ألن هللا  ء بغیرھا مما ھو أقوىللركوب، وبھائم للقتال علیھا، ولمصالح عدیدة، وتجد أن ھذه البھیمة لو جي

َالذي أْعطى كل شْيء خلقُھ ثم ھَدى : سبحانھ وتعالى یقول َّ ُ ََ َ َْ ٍ َّ ُِ َ ، فا سبحانھ وتعالى ھداھا لھذا الشيء المعین، وال تستطیع أن تصرفھا ] 50:طھ[َّ
أن هللا سبحانھ وتعالى جعل في كل بھیمة مقاصدھا، فالسباع تعدو، والسباع : فالمقصود. ّعن غیر ھذا الشيء، كأنھا ما خلقت إال لھذا األمر

ً ونحوھا من ھذه السباع، ھذه تعلم الصید، فاألسد مثال یمكن تعلیمھ الصید، وھناك طریقة -وھي أنثى األسد-العادیة كاألسد والنمر واللبوة  ّ
للقلقشندي، فقد ذكر فیھا ) صبح األعشى(، و)نھایة األرب(على ھذه الفوائد كتاب اعتنت كتب األدب بھا، ومن أفضل الكتب التي تكلمت 

: القسم الثاني. الحیوانات التي على وجھ األرض، مثل السباع: القسم األول: وتنقسم ھذه الحیوانات إلى قسمین. طرق تعلیم الحیوانات للصید
فسباع الطیر وسباع البھائم یمكن أن ُیسخر . قاب، ونحوھا من الطیور العادیةالحیوانات الطائرة؛ كالصقر والباز والباشق والشاھین والع

ًوُیذلل للصید، فإذا باعھ اإلنسان أو اشتراه من أجل مصلحة الصید بھ جاز؛ ألن الصید مباح، ومنفعتھ مأذون بھا شرعا، قال تعالى َوما : َّ َ
َعلْمتم مْن الجوارح ُمكلبین  َ َ َِ ِّ َْ ِ ِ ِ ْ ُ إني أصید بكلبي المعلم، ! یا رسول هللا: (وكذلك قال عدي رضي هللا عنھ كما في الحدیث الصحیح، ]4:المائدة[َّ

ْیْسألونك ماذا أحل لُھم قْل أحل لكم : ُّ فماذا یحل لي؟ فأنزل هللا عز وجل آیة الصید-وھي الباز-وبكلبي غیر المعلم، وأصید بھذه البزاة  ُْ َُ ََّ ِ َّ ُِ ُ َ َ َ ََ ُ َ
بات وما َالطیِّ َ َُ ِ علْمتم مْن الجوارح ُمكلبین تعلُمونُھن مما علمكم هللا فكلوا مما أْمسكن علْیكم واذكُروا اْسم هللا علْیھ َّ َّ ِ َّ ِ َّ َِ ََ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َِ َّ ََّ ُ ُ ْ ُ ُ ُ ُْ َْ ْ ُْ ِّ ِّ َْ َ َُ َّ َِّ ِ َّ، فدلت ھذه اآلیة ])4:المائدة[ِ

َما علْمتم مْن الجوارح ُمكلبین َو: الكریمة على جواز تعلیم السباع العادیة الصید؛ ولذلك قال تعالى َ َ َ َِ ِّ َْ ِ ِ ِ ْ ُ َمأخوذة من الكلب، ) ُِّمكلبین(، و]4:المائدة[َّ َ
َوأصل الكلب القوة؛ ألن ھذه البھائم فیھا قوة وفتك بالفریسة، وسواء كانت من ذوات الطیر أو كانت من ذوات السباع العادیة من البھائم، فلو  َ

ًلمھ الصید صح البیع وصح الشراء، وكذلك لو اشترى لبوة متعلمة للصید صح كذلك، وھكذا النمر لو اشتراه ًأنھ اشترى أسدا من أجل أن ُیعِّ َّ َّ
ّإال : [قال رحمھ هللا). وسباع البھائم: (ًمعلما الصید وأراد أن ینتفع بھ للصید فإنھ یجوز لھ ذلك، وھذا ھو الذي عناه المصنف رحمھ هللا بقولھ

ال یجوز بیع الكلب، مع أن فیھ منفعة : أي) ّإال الكلب: (إخراج لبعض ما یتناولھ اللفظ، فقولھ: استثناء، واالستثناء): ّإال]. (الكلب والحشرات
الصید، وسنتكلم إن شاء هللا على مسألة بیع الكلب؛ ألنھا مسألة خالفیة، وفیھا ما یقارب خمسة أقوال للعلماء رحمھم هللا، وفیھا أدلة وردود 

  . تعالى أعلموهللا. ومناقشات
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 حكم بیع المساومة والمزایدة
 
 

، وصلى هللا وسلم : ما حكم المساومة؟ وھل تقدح في شرط التراضي بین البائع والمشتري، أثابكم هللا؟ الجواب: السؤال باسم هللا، الحمد 
إعطاء القیمة في : ھي مفاعلة من السوم، والسوم: فالمساومة:  بعدأما. وبارك على خیر خلقھ وأفضل رسلھ، وعلى آلھ وصحبھ ومن وااله

أشتریھا بعشرة، فإن قلت بعشرة فمعناھا أنك ُسمتھا بعشرة، أو عرض أرضھ أو :  للبیع فتقول-كسیارة أو بھیمة- السلعة، كأن یعرض سلعة 
مساومة؛ ألنھا : حصلت ھنا منافسة وقد قیل لھا: ًمائتین، إذاب: أشتریھا بمائة ألف، فسمتھا بالمائة، فجاء غیرك وقال: عمارتھ للبیع، فقلت

مساومة، إذا : مساومة، من شخص واحد؛ وإنما یقال: مفاعلة من السوم، والمفاعلة في لغة العرب تستلزم وجود شخصین فأكثر، فال یقال
بعشرین، : بعشرة، ویقول الثاني: األول ، فیقولأن یتنافس اثنان أو أكثر في سلعة ما: ھو طلب الزیادة، بمعنى: عرضت للمزاد، والمزاد

أما من حیث األصل والمعروف والشائع : والسوم لھ أحوال. وھكذا، فھذا ھو السوم.. بثالثین: بخمسة وعشرین، ویقول الرابع: ویقول الثالث
 وحكى غیر واحد اإلجماع على أنھ جائز؛ أن السلعة توضع بین الناس، ثم یتساومون علیھا أو یزیدون فیھا، فھذا جماھیر العلماء رحمھم هللا

لكن ُحكي عن البعض أنھ ال یجوز، واستدلوا بنھي النبي صلى هللا علیھ وسلم عن المزایدة، وھذا الحدیث ضعیف، فقد ضعفھ اإلمام البخاري 
ھا علیھ الصالة والسالم إنما ھي سوم وغیره، وال یصح ولم یثبت عن النبي صلى هللا علیھ وسلم أنھ نھى عن المساومة، والمساومة التي حرم

أن یتراكن الطرفان، أما لو عرض سیارتھ للبیع في المعرض أو : المسلم على أخیھ، والسوم الذي حرمھ هللا علیك على أخیك المسلم شرطھ
على أخیھ المسلم؛   المسلمبعشرة آالف وخمسمائة، فإن قولك ھذا لیس من سوم: بعشرة آالف، فقلت أنت: أمام بیتھ أو في السوق، فقال رجل

اشتریتھا بعشرة : وإنما ھو مزایدة، وفرق بین السوم وبین المزایدة، وأما السوم على أخیك المسلم الذي حرمھ هللا، فھو أن یأتي رجل ویقول
ا تراكنا ورضیا فال یجوز أعطیك عشرة وخمسمائة، فإذ: قبلت، ورضي بھذه العشرة، وقبل أن یفترقا ویتم البیع قلت أنت: آالف، فیقول البائع

ًألحد أن یدخل بینھما؛ ألنھ ُیقطع أواصر األخوة، ومن ھنا كأن هللا یبیح لنا البیع؛ لكن بشرط أال یھدم الدین، وأال تكون الدنیا سببا إلفساد  ُ ِّ َ
أبیعك السیارة بعشرة : راكنا فیقولالدین، فحرم على المسلم أن یبیع على بیع أخیھ المسلم، أو یسوم على سومھ، وبیعھ على بیع أخیھ أن یت

عندي سیارة مثلھا أبیعھا لك بتسعة آالف، أو بتسعة وخمسمائة، فإن ھذا من : رضیتھا بھذا الثمن، وإذا باآلخر یقول: آالف، فیقول المشتري
المساومة، والذي ینقطع بھ  نھ تنقطعفإذا تراكنا فإ. البیع على بیع المسلم، فیحرم على المسلم أن یسوم على أخیھ المسلم وأن یبیع على بیعھ

. وعلى ھذا فإنھ یجوز لإلنسان أن یسوم وال بأس بھ. السوم إذا وقفا وكأنھما رضیا بذلك، فجاء اآلخر یسوم في غیر المزاد، فھذا محظور
یع الرضا موجود، ولیس في ھذا بالنسبة للب: ًلكن اإلشكال في مسألة سوم المسلم على أخیھ أن الرضا لیس موجودا، فنقول: وقد یقول القائل

بیع المساومة والمزایدة ال یمنع وصف الرضا؛ ألن الذي أتى بالسلعة إلى المعرض أتى بھا باختیاره وبرغبتھ ثم ھو یضعھا أمام : إشكال، أي
ّك أحد حده وألزمھَّالناس یسوموھا، فإن أراد أن یبیع وإال امتنع، فلیس ھناك إكراه لھ على أن یبیع، وكذلك الذي یسوم لیس ھنا وأما اإلثارة . َ

عشرة، فجاء : خمسة عشر، فرزق ساقھ هللا إلیك، فكونك أنت ترى أنھا تستاھل العشرة فقلت: عشرة، واآلخر یقول: التي تقع من كونك تقول
مكره، فمثل ھذا لیس  ال وكأنھاثنا عشر، وكأن السائل یقصد أنھ لم یقلھا برضا؛ وإنما قالھا منافسة للغیر من أجل أن یأخذ الم: غیرك وقال

بمؤثر، وأصل الرضا المعتبر لصحة البیع موجود وغیر مفقود، ولیس ھناك أحد یلزمھ أن یشتري ھذه السلعة بقلیل وال بكثیر، ومن ھنا ال 
  .وهللا تعالى أعلم. اعتراض

 
 
 
 

 كیفیة الحجر
 
 

ھناك جانبان لمن یحجر : الجواب.  تمكینھ من البیع والشراء؟ أثابكم هللاكیف یكون الحجر؟ ھل بسلب المال من یدیھ؟ أم بحبسھ وعدم: السؤال
اشتریت منك، فالمحجور : بعتك، وال یملك أن یقول لك: ال یملك أن یقول لك: أن یمنع من التعاقد على ھذه السلعة، أي: الجانب األول: علیھ

لشراء صح ولزم وال إشكال، والولي ینظر في بیعھ وشرائھ، فإن كان من علیھ ال یبیع وال یشتري إال بإذن ولیھ، فإذا أذن ولیھ بالبیع وا
َوأما بالنسبة لقضیة الحجر بالفعل فال یمنع المحجور علیھ من الخروج من بیتھ، ومن . المصلحة أن یمضیھ أمضاه، وإن كان فیھ ضرر ألغاه

فرق بین االثنین؛ ألن العقود تقع باألقوال وإن كانت األفعال تابعة، منع نفوذ تصرف قولي ال فعلي، فھناك : ھنا تجد دقة الفقھاء حینما قالوا
ًبأصل في ھذا، وأیا ما كان  إن األفعال تابعة ولیست: ینعقد البیع بما یدل على الرضا وإن تعاطى الكل فنحن نقول: كما قلنا في بیع المعاطاة َّ

لنسبة للفعل المبني على القول كأن یھدي السیارة، أو جاءه مسكین فأعطاه، أما با. فإن المحجور علیھ یمنع من التصرف في قولھ ال في فعلھ
َّفإنھ ال یصح ھذا اإلعطاء، وال تصح ھبتھ وال تصح صدقتھ كذلك، فال ُیتصدق بمال الیتیم، وھناك خطأ تقع فیھ بعض األمھات  َ أصلحھن -َ

ً أنھ إذا توفي زوجھا وترك إرثا ألوالدھا وكانوا أیتاما، وأ- هللا رادت أن تتصدق عن الزوج بحكم العاطفة والمحبة، وھي مأجورة على ھذا ً
َھذا ألبیھم؛ وھذا خطأ؛ ألنھا ُجعلت ناظرة على مالھم وحاضنة لھم وقائمة على المال : الشعور؛ لكن تأتي إلى مال الیتیم وتتصدق منھ وتقول ِ
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یة الیتیم، فال ینفذ ذلك التصدق وال یصح، وعلیھ أن یضمن جمیع أرید أن أتصدق على ن: لمصلحة المال ال لضرره، وكذلك الولي لو قال
ًفینبغي أن ُیفھم أن التصرف یمنع لمصلحة المحجور علیھ، وتحقیقا لمقصود الشرع . المال، وإذا بلغ الیتیم یلزمھ القاضي بإحضار المال كلھ

  .فسھمن الرفق بالناس، حتى ال یسترسل من ال یحسن النظر في مالھ في اإلضرار بن
 
 
 
 

 حكم بیع الحیوانات المحنطة
 
 

أن یذكى ذكاة شرعیة ثم یحنط، فإذا : الحالة األولى: الحیوان المحنط لھ حالتان: ما حكم بیع الحیوانات المحنطة، أثابكم هللا؟ الجواب: السؤال
ئٍذ ال إشكال، ولھ وجھ من الجواز، ومن قال ذكي الذكاة الشرعیة ثم حنط وبیع، وكان في بیعھ منفعة؛ كالتعلیم، أو شيء یحتاج إلیھ، فحین

إذا كان الحیوان لم یذك، أو كان من جنس ما ال یذكى، فإنھ إذا حنط فال یجوز بیعھ وال : الحالة الثانیة. بالجواز فقولھ لھ أساس من النظر
النبي صلى هللا علیھ وسلم یقول عام الفتح شراؤه؛ ألنھ میتة، وقد جاء في الصحیحین من حدیث جابر بن عبد هللا رضي هللا عنھما أنھ سمع 

، فحرم النبي صلى هللا علیھ وسلم بیع المیتة، والحیوان المحنط ) َّإن هللا ورسولھ حرم بیع الخمر والمیتة، والخنزیر، واألصنام: (وھو بمكة
 بمائتین أو بخمسمائة، وبعض الحیوانات النادرة إذا أو ثم إننا لو تأملنا لوجدنا أن ھذا الحیوان المحنط والذي ُیشترى بمائة. غیر المذكى میتة

حنطت بطریقة ما فإن قیمتھا قد تصل إلى األلف، وھذه األلف اللایر قد تغني عشرة بیوت من فقراء المسلمین الیوم والیومین؛ بل إنھ قد 
وھذا كلھ ینبغي أن ینظر فیھ المسلم، !  ومیتة؟ًتكون علیھم فضلة في األسبوع لو أنھم أحسنوا النظر، فكیف تذھب ھدرا في لقاء حیوان محنط

وعن مالھ من أین اكتسبھ : وذكر منھا: لن تزول قدما عبد یوم القیامة حتى یسأل عن أربع: (- كما في الحدیث-وأن یعلم أن هللا سائلھ، وأنھ 
لتي یحتاج إلى تعلمھا، وتوجد مصالح للعامة في فالحیوان المحنط الذي فیھ منفعة؛ كمصلحة تعلیم الطب، أو تعلیم األشیاء ا) . وفیما أنفقھ

ًتعلمھا، فإن بیعھا وشراءھا بعد تحقق الشروط التي ذكرناھا جائز شرعا إذا ذكیت الذكاة المعتبرة شرعا، وأما بغیر ذلك فإنھا تعتبر میتة ً .
ّوصلى هللا وسلم وبارك على عبده ونبیھ. وآخر دعوانا أن الحمد  رب العالمین َّ   .د وعلى آلھ وصحبھ أجمعینمحم َّ

 
 
 
 

 [4[ كتاب البیع -شرح زاد المستقنع 
وفي . األصل في العین الطاھرة المباحة جواز بیعھا، إال ما استثناه الشرع فحرم بیعھ، لنجاستھ أو انتفاء المنفعة المقصودة منھ، أو غیر ذلك

 .من یرید أن یستبرئ لدینھ ومعامالتھھذه المستثنیات أحكام وتفاصیل وتفریعات وخالفات ینبغي معرفتھا ل
 ما یحرم بیعھ

 
 

بسم هللا الرحمن الرحیم الحمد  رب العالمین، والصالة والسالم األتمان األكمالن على خیر خلق هللا أجمعین، وعلى آلھ وصحبھ ومن سار 
ِّمباحة النفع من غیر حاجة، كالبغل والحمار ودود القز وأن تكون العین : [فیقول المصنف رحمھ هللا تعالى: أما بعد. على نھجھ إلى یوم الدین

فشرع المصنف رحمھ هللا ]. ّإال الكلب، والحشرات، والمصحف، والمیتة: [، ثم استثنى فقال]وبزره، والفیل، وسباع البھائم التي تصلح للصید
وذكر األمثلة على ذلك، وقد  ّد بین لنا ما فیھ منافع مباحة،في بیان ما یستثنى من المبیعات، وھذه المبیعات التي تستثنى ُحكم بحرمة بیعھا، وق

ّوإذا حكم بعدم جواز البیع للعین، فذلك إما أن . ذكر أمثلتھا من الحیوانات والحشرات، فلما فرغ من بیان المباح شرع في بیان غیر المباح
ً، فحكم بعدم جواز بیعھا، وإما أن یكون استنباطا فھمھ الفقیھ ّیكون السبب نجاسة العین، وإما أن یكون السبب استثناء من الشرع لھذه العین ّ

د قاعدة وھي. من خالل نصوص الشرع، أو كان فیھ أثر عن بعض الصحابة رضوان هللا علیھم باستثنائھ أن األصل في : (وال بد أن نقعِّ
رة فاألصل جواز بیعھا، وإذا ُسئلت عن بیع الخشب ھذه عین طاھ: ، فلو ُسئلت عن بیع القماش فالجواب)األعیان الطاھرة أنھ یجوز بیعھا

ھذه عین طاھرة األصل جواز بیعھا، وإذا ُسئلت عن جواز بیع الحدید والنحاس والنیكل واأللمنیوم وغیرھا من سائر المبیعات : قلت
نفعة مباحة شرع في االستثناء، وإذا ّفالمصنف رحمھ هللا بعد أن بین لنا ما فیھ م. ھذه أعیان طاھرة یجوز بیعھا: واألعیان الطاھرة فقل

وإما أن تستثني . الشرع قال ھذه العین ال تباع: ّإما أن تستثني لورود نص من الشرع، فتقول: استثنیت األعیان التي فیھا منافع مباحة، فإنھا
یر مقصودة، فإذا لم یقم الشرع لھذه المنفعة ًال یقیم لھا وزنا ألنھا غ: ًنظرا إلى المنفعة الموجودة في ھذه العین ال یلتفت إلیھا الشرع، أي

قیمة، فمعنى ذلك أنھ ال یجوز دفع المال في مقابلھا؛ ألنك إذا دفعت المال لقاء الشيء الذي ال قیمة لھ فھو من السرف الذي نھى الشرع عنھ، 
:  العین نجسة، فإذا كانت العین نجسة، وھي قسمانّوإما أن تكون. ومن السفھ الذي ال یلیق بالمسلم أن یتعاطاه ویفعلھ؛ ألنھ من إضاعة المال

ًما كان أصلھ مباحا ثم : ّ فأما ما استثني من الشرع، أي- : النجاسة في الحیوانات، والنجاسة في غیر الحیوانات، فلنأخذ ھذه األربعة األقسام
ّ هللا سخرھا لمنافع ُیحصلھا اآلدمي، وخلقھا هللا من الكلب والحشرات، فإن األصل في الحیوانات جواز البیع؛ ألن: استثني، فإنھ یشمل نوعین

-فاإلبل . ّأجل أن ینتفع بھا اآلدمي، فاألصل في منافعھا الموجودة فیھا أن اآلدمي یرتفق بھا، فلو دفع المال لقاءھا فقد حصل مقصود الشرع
 هللا فیھا منفعة الصوف وما یكون علیھا من الوبر، وجعل  جعل هللا فیھا منفعة الركوب، وجعل هللا فیھا منفعة األكل من لحمھا، وجعل-ًمثال



 1039 

الحیوانات في : ًإذا. ًفیھا منفعة حمل األثقال، فإذا جئت تشتري اإلبل لقاء ھذه المنافع فأنت تدفع المال لقاء منفعة مقصودة معتبرٍة شرعا
َوسخر: ّاألصل سخرھا هللا لمنافع لآلدمي؛ ولذلك یقول هللا سبحانھ وتعالى َ ْ لكم ما في السموات وما في األْرض جمیعا منُھ ََّ ُِ ِ ِ ِ َّ ًِ َ ِ َ َ َ َ ََ ْ ، ] 13:الجاثیة[َ

ًسخره كلھ البن آدم؛ تكریما وتشریفا لھذا اآلدمي حتى یحمده سبحانھ ویشكره على ما أسدى، وقال ً َّ َلتْستُووا على ظُھوره ثم تذكُروا نْعمة : َّ ََ َِ ِ ُِ ْ ُ َُ َ ََّ ِ
ُربِّكم إذا اْستوْیت َُ ََ َ ِ َم علْیھ وتقولوا ُسْبحان الذي سخر لنا ھذا وما كنا لُھ ُمقرنین ْ َ َ َ َ َ َ َ َِ ِ ِِ ْ ُ َُ َّ َ َّ ََ ََّ َُ فا عز وجل جعل لنا ھذه األعیان لننتفع بما ]. 13:الزخرف[ْ

الحیوانات األحیاء استثني من : أن الحیوانات األصل أنھ یجوز بیعھا لمنافعھا، فتقول: ًفإذا نضع قاعدة وھي. فیھا ونرتفق بتلك المنافع
ّإما حي، وإما میت، فاستثني الحیوان الذي ورد النص بتحریم بیعھ وھو الكلب، كما جاء في األحادیث الثابتة في : نوعان؛ ألن الحیوان ّ ّ

ع، وكلھا الصحیحین وفي غیرھما عن عقبة بن عامر البدري وعن جابر بن عبد هللا ورافع بن خدیج وعبد هللا بن عباس رضي هللا عن الجمی
األصل في الحیوانات جواز بیعھا؛ لكن یستثنى : ًإذا نقول. أن رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم حرم ثمن الكلب، وحرم بیعھ: أحادیث صحیحة

ة، ُیستثنى الحشرات؛ ألن الحشرات لیست فیھا منفعة مقصود: والنوع الثاني. وفیھ خالف سنذكره، وھذا النوع األول. الكلب فال یجوز بیعھ
ًانتفاعا مقصودا، وھذا في الزمن القدیم؛ لكن لو احتیج إلى نوع خاص، وھي الحشرات التي كانوا یستخدمونھا  فھي ال تؤكل، وال ُینتفع بھا ً

ُترفع ًكان األطباء یستخدمون نوعا من الحشرات في الجروح الملوثة، ُیدخلون فیھا ھذا النوع فیسحب الجراثیم الموجودة، ثم : ًُعلقا للدم، أي
. ًھذه العلق الموجودة وعلیھا الجراثیم الموجودة فیتنظف الجرح، وھذا مما علمھ هللا عز وجل ابن آدم دفعا لمفسدة الجرح وضرره على البدن

 ًلو أنك اشتریت حشرات تریدھا غذاء للطیور: ًكذلك أیضا. ًفھذا النوع من العلق لو بیع جاز بیعھ؛ ألن درء مفسدة المرض مقصودة شرعا
أن الحشرات : المقصود. ًأو اشتریت حشرات طعاما لألسماك فیجوز. فإنھ یجوز؛ ألن حیاة الطیر مقصودة، ومنفعتك من بقاء الطیر مقصودة

، )والحشرات: (من حیث النظرة الغالبة فیھا أنھ لیس فیھا منفعة؛ لكن كونھا في بعض األحیان تستثنى فإنھ یستثنى منھا بقدر، فالعلماء یقولون
ّلماذا قدم المصنف الكلب وأخر الحشرات؟ الجواب: وھنا سؤال. الكلب والحشرات: معوا لنا بین صنفینفج ألن النص الوارد عن النبي : ّ

صلى هللا علیھ وسلم في التحریم في الكلب أقوى منھ في الحشرات، فلم یرد عن النبي صلى هللا علیھ وسلم نص في الحشرات؛ لكن العلة في 
َوال تْؤتوا السفھاء : أحرمھا ألنھ ال منفعة فیھا، ودفع المال لقاءھا سفھ، وقد نھى هللا عز وجل عن السفھ وقال: شرات أن تقولتحریم بیع الح َ ََ ُّ ُ ُ َ

ْأْموالكم  ُ َ َ ُّ، فجعل السفھ صفة موجبة للحجر، وذلك یدل على حرمة إضاعة المال] 5:النساء[َ ً والنوع . الكالب: النوع األول: ًإذا عندنا نوعان. ً
وھو أن تكون المنفعة التي تقصد قد منع الشرع من بیعھا : بعد ھذا عندنا شيء یستثنى لمعنى قریب من معنى الحشرات. الحشرات: الثاني

 هللا كمكافأة على كتاب: مع أن المنفعة موجودة في العین، كالمصحف؛ فإنھ ال یجوز للمسلم أن یبیع كالم هللا على أنھ یأخذ الثمن لقاء ھذا، أي
لكن من حیث األصل؛ حینما تنظر . ًإذا قصد أن تكون قیمة لكالمھ، فال یجوز: في العلم والتدریس ونحو ذلك عز وجل وكالمھ، حتى قالوا

ة إلى ورق الكتاب الذي فیھ المصحف وفیھ كالم هللا تجد أنھ مما یجوز بیعھ، فالكتاب بذاتھ یجوز بیعھ؛ لكن لما كان المقصود من الكتاب قراء
ًما فیھ من اآلیات، وكأن أمرھا مغلظا وحرمتھا عظیمة، ولیست من األعراض التي تباع، بحیث یجعلھا اإلنسان ممتھنة مبتذلة للبیع، فلذلك  ً

  كالم هللا عز وجل، والمقصود من كالم- األوراق-وھذا المعنى یلتفت فیھ إلى المنفعة؛ ألن المقصود من المصحف . أمنعھا لھذا المعنى: تقول
ٍقْل ما أْسألكم علْیھ مْن أْجر : هللا االھتداء، واالھتداء ال یؤخذ علیھ أجر َ َ َِ ِ َ َ َْ ُ وقال هللا عز وجل عن أنبیائھ نوح وھود وصالح ]. 57:الفرقان[ُُ

َوما أْسألكم علْیھ مْن أْجر إْن أ: وإبراھیم وشعیب ولوط علیھم السالم؛ كلھم قالوا كما في سورة الشعراء َ َ َِ ٍ ِ ِ َ َ َ َْ ُ َْجري إال على ربِّ العالمین ُ َ َ َِ َ َْ َّ ِ ِ
ٍفنفى سبحانھ أن تكون الرسالة لقاء مال أو لقاء عرض من الدنیا، والقرآن ھو رسالة هللا عز وجل إلى خلقھ، فھو كالم هللا ]. 109:الشعراء[

ًحد أن یبیع نفس الكالم قاصدا بیع الكالم عز وجل الذي تكلم بھ سبحانھ وأوحى بھ إلى نبیھ صلى هللا علیھ وسلم، فھذا الكالم ال یجوز أل
فإذا ثبت ھذا فإننا إنما نظرنا إلى جھة المنفعة، وھذا من الناحیة الفقھیة ومن ناحیة االصطالح الذي . نفسھ؛ ألن مثلھ أعظم وأجل من أن یباع

حشرات منفعتھا غیر مقصودة، والمصاحف فذكر المصنف رحمھ هللا بیع المصاحف بعد الحشرات من جھة المنفعة، فإن ال. رتبناه وذكرناه
ًالمنفعة منھا أن یھتدي الخلق بكالم هللا عز وجل، وھذه الھدایة ال تباع وال تشترى، ولیست محال للبیع والشراء بقي النوع األخیر وھو . ُ

: ّنف رحمھ هللا ھذه التي نص علیھافالمیتة والنجاسات ورد فیھا النص، ولھا أصول معینة سنتكلم علیھا، فاستثنى المص: المیتة والنجاسات
ثم أتبع الكلب . ّفقدم الكلب؛ ألن النص في تحریمھ صحیح صریح، وھو حدیث الصحیحین). ّإال الكلب، والحشرات، والمصحف، والمیتة(

 تحریم بیع بجنسھ وھي الحشرات ألنھا ال منفعة فیھا، ثم أتبع بالمصاحف؛ والسبب في ھذا أن دلیل تحریم المصاحف أضعف من دلیل
وأتبع بالمیتة؛ ألن لھا . ُالكالب، وكذلك بیع الحشرات؛ ألنھ إنما أثر عن بعض الصحابة وھو عبد هللا بن عمر رضي هللا عنھ وأرضاه

 .......تفصیالت في أنواع النجس والمتنجس، وسنذكرھا إن شاء هللا
 

 حكم بیع الكلب وذكر أنواعھ
 
 

...... 
 

 شروط الكلب المعلم
 
 

ًما فیھ منفعة مأذون بھا شرعا، وھو كلب الصید والحرث والماشیة، فجعل هللا الكلب للصید : القسم األول:  الكلب، وینقسم إلى قسمین:ًأوال
. أن یدعوه فیجیب: الشرط الثاني. أن یشلیھ فینشلي: الشرط األول: ًرفقا بالناس، وال یكون الكلب كلب صید إال إذا توفرت فیھ ثالثة شروط

یحرشھ على الفریسة، فیكون بینھ وبین الكلب صوت معین، فإذا صاح بھ : أي) أن یشلیھ فینشلي) ومعنى. أن یزجره فینزجر: لثالثالشرط ا
ًانطلق الكلب على الفریسة، بحیث یكون الكلب جالسا، حتى لو مرت الفریسة من أمامھ ال یتحرك من طاعتھ وتعلمھ، وال یمكن أن یرتسل 
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واإلشالء في لغة . ن سیده، فإذا أشار سیده إلى الفریسة ذھب لیأتي بھا، وإذا أشار لھ إلى قطعة قماش ذھب لیأتي بھاّإلى الفریسة إال بإذ
أن تدفع الشيء وأن تدعو الشيء، ومن ھنا ورد : التحریش، ویطلق بمعنى الدعوة، أي أنھ من األضداد؛ فمعناه: العرب یطلق بمعنى

َأتْینا أبا عْمرو فأشلى كالبُھ علْینا فكدنا بْین بْیتْیھ نْؤكُل فھذا رجل بخیل جاءه أصحابھ للزیارة، :  الشاعراستخدامھ بمعنى التحریش، ومنھ قول َ َ َ َ َ َ َُ ِْ ِ َِ َ َ َ َ َْ َ ََ َ َ ٍَ
َأتْینا أبا عْمرو فأشلى كالبُھ علْینا فكدن: فإذا بھ خاف من كلفة الضیافة، فأشلى علیھم الكالب، فقال قائلھم َ َ َ َ َْ ِ َِ ََ َ ََ ْ َ َ َا بْین بْیتْیھ نْؤكُلٍَ َُ ِ َ َ ّحرش : أي) فأشلى) َ

ِأشلْیت عنزْي ومسْحت قعبي ثم انثنْیت وشرْبت قأبْي : ویستعمل اإلشالء بمعنى الدعوة، ومنھ قول الشاعر. الكالب علینا ْ َ ُ َ ُ َ ُ ُِ َِ َ َ َ ََ ْ ْ َّْ ُ : أي) أشلیت عنزي(ََ
بعد ما : أي) ثم انثنیت. (ذي یرید أن یحلب فیھ اإلناء؛ ألنھ یرید أن یحلبھو القدر ال: القعب) ومسحت قعبي(دعوتھا، ینادیھا حتى تأتي، 

ًإذا لم ُیْبق فیھ شیئا، ھذا معنى البیت) ّقبھ: (، یقال)وشربت قأبي(حلبتھا،  ًإذا اإلشالء إذا ذكره . استخدام اإلشالء بمعنى الدعوة: الشاھد. ِ
لكن متى یكون الكلب كلب صید حتى . ان شرطان ال بد وأن یوجدا في الكلبالعلماء فیقصدون بھ التحریش، ویقصدون بھ الدعوة، وھذ

 ویجوز لك أكل صیده؟ یشترط أن تشلیھ ثالث مرات ویطیعك، وتزجره ثالث مرات -بجواز بیعھ عند من یستثنیھ : إذا قیل-یجوز لك بیعھ 
وجاء بھ، ثم رمیت  ًجاء بھ، ثم رمیت شیئا آخر فذھبًرمیت شیئا فحرشتھ علیھ فذھب و: ًویطیعك، وتدعوه ثالث مرات ویطیعك، فمثال

ًقطعة لحم مثال فذھب وجاء بھا، فھذه ثالث مرات، إذا وھو أن : بعد ذلك تنتقل للشرط الثاني. تم الشرط األول وھو اإلشالء أو التحریش: ً
 بالصوت نفسھ فیأتیك، ثم المرة الثالثة فیأتیك، ًیكون في مكان ثم تدعوه فیأتیك، ثم تتركھ ساعة أو نصف ساعة أو قدرا من الزمن ثم تدعوه

أن تزجره فینزجر، كأن تضع : ثم بعد ذلك تنتقل للشرط الثالث وھو. وھو أن تدعوه فیجیب: فإذا جاءك ثالث مرات انطبق الشرط الثاني
ة الثانیة والمرة الثالثة تحقق الشرط أمامھ قطعة لحم، فیأكل منھا، فتصیح علیھ صیحة معینة فیكف ویقف، فإذا فعلھا المرة األولى والمر

َّفلو سنح لك ظبي فأرسلتھ وذكرت اسم هللا، فصاده، وجاء بھ میتا من صیده حل لك أكلھ؛ ألنھ قد انطبقت الشروط الثالثة بالتعلیم . الثالث ً
 ّسب نوعیة الكلب المعلم، وطریقةوبعض األحیان قد ال یأخذ تعلیم الكلب إال نصف ساعة، أو ساعة إال ربع، وھذا یختلف بح. ثالث مرات

وكذلك في كلب الحرث، وكلب الماشیة، ھذه الثالثة أذن . ّالتعلیم، وطبیعتھ في استجابتھ لإلنسان، وحبھ أن یكون تحت یده وتحت سلطانھ
  .الكالب المطلقة: القسم الثاني. الشرع بھا

 
 
 
 

 أقوال العلماء في بیع الكالب وأدلتھم
 
 

ًال یجوز بیع الكلب مطلقا، وھذا القول ھو مذھب التحریم : القول األول: جوز بیع الكلب، أو ال یجوز؟ وذلك على أقوالاختلف العلماء ھل ی
ٌّالمطلق، وبھذا القول قال بعض أصحاب النبي صلى هللا علیھ وسلم، فھو مروي عن أبي ھریرة رضي هللا عنھ وأرضاه، وقال بھ بعض 

 بن أبي سلیمان شیخ اإلمام أبي حنیفة رحمھ هللا، وكذلك قال بھ ربیعة الرأي واألوزاعي فقیھ الشام، وھو كـالحسن البصري وحماد: التابعین
مذھب الجمھور أنھ ال یجوز بیع الكلب : وتستطیع أن تقول. مذھب المالكیة في المشھور، والشافعیة والحنابلة وأھل الحدیث والظاھریة

ًو ماشیٍة، أو كلبا مطلقا، سواء كان كلبا صغیرا، أو كلبا كبیرا، وال یجوز دفع المال لقاء الكلبًمطلقا، سواء كان كلب صیٍد، أو حرٍث، أ ً ً ً ً ًً .
أنھ یجوز بیع الكلب : أبي حنیفة رحمھ هللا ًعكس القول األول تماما، وھذا ھو مذھب اإلمام: ًأنھ یجوز بیع الكلب مطلقا، أي: القول الثاني

ًمطلقا سواء كان كلب صیٍد، أ ًو ماشیة، أو حرٍث، وسواء كان كلبا صغیرا، أو كبیرا، فیجوز أن تبیعھ لما فیھ من المنافعً ً یجوز : القول الثالث. ً
ّبیع الكلب إال الكلب العقور، فیوافق القول الثاني؛ لكن یستثنى الكلب العقور، وھو الذي یھجم على الناس ویؤذیھم ویقطع علیھم طرقھم، فكلما 

ّھم آذاھم وتحرش بھم، وھذا النوع من الكالب استثناه القاضي أبو یوسف یعقوب بن إبراھیم صاحب اإلمام أبي حنیفة أرادوا قضاء مصالح
ّال یجوز بیع الكلب إال كلب الصید والماشیة والزرع التي ھي الكالب المرخص بھا، وھذا القول مأثور عن بعض : القول الرابع. رحمھما هللا

القول . عبد هللا رضي هللا عنھ وأرضاه، وكذلك قال بھ إبراھیم النخعي ، وزید بن علي بن الحسین الفقیھ المشھورالصحابة، قال بھ جابر بن 
ًلمن یرید أن یأكلھ، ألن ھناك قوال في مذھب اإلمام مالك : یجوز بیع الكلب لمن یأكلھ؛ أي: وھو في مذھب اإلمام مالك رحمھ هللا: الخامس

ولو كان غیر طاھر لما : والمالكیة یرون أن الكلب طاھر، ویستدلون على طھارتھ بجواز أكل صیده، قالوا. طاھرأنھ یجوز أكل الكلب؛ ألنھ 
َّحل أكل صیده؛ ألنھ ینھش بفمھ، فلو كان نجسا لما حل أكلھ ٌوأما األمر بغسل اإلناء سبعا منھ فھذا أمر تعبدي، ولو كان للنجاسة لكان : قالوا. ًَّ ً ّ

فالحاصل أنھ على الروایة التي تقول إن الكلب . ّ ھذه المسألة في كتاب الطھارة، وبینا أن الصحیح أن الكلب نجس العینًثالثا، وقد ذكرنا
یجوز أكلھ، یجوز بیعھ لمن یأكلھ؛ ألنھ إذا اشتراه من أجل األكل فإنھا منفعة مقصودة، ولیس مراده أن یبقیھ، وھذا عند أصحاب اإلمام مالك 

وإن مالكي قلت قالوا بأنني أبیح لھم لحم : -عاملھ هللا بما یستحق- مفردات مذھب المالكیة، ولذلك یقول الزمخشري رحمھ هللا، وھي من
ًالكالب وھم ھم إذا ُ ٌقول بالتحریم، وقول بالجواز، وقول باستثناء الكلب العقور من الجواز، وقول بالتحریم باستثناء كلب : عندنا خمسة أقوال: ْ ٌ ٌ ٌ

فأما الذین قالوا بالتحریم المطلق فاحتجوا باألحادیث الصحیحة . والماشیة من التحریم، وقول بجواز البیع لمن یرید أن یأكلھالصید والحرث 
ثمن الكلب : (حدیث عقبة بن عامر البدري رضي هللا عنھ أن النبي صلى هللا علیھ وسلم قال: أولھا: عن رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم

ًأن النبي صلى هللا علیھ وسلم جعل ثمن الكلب سحتا، والسحت حرام، فال یجوز بیع : فق علیھ، ووجھ الداللة منھ، وھذا حدیث مت)سحت
أن النبي صلى هللا علیھ : ًحدیث رافع بن خدیج رضي هللا عنھ وأرضاه، وھو في الصحیح أیضا: الدلیل الثاني. الكالب، وأثمانھا محرمة

َّ الحدیث الصحیح نص فیھ رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم على أن ثمن الكلب خبیث، ومعنى ذلك أن ثمن ، فھذا)ثمن الكلب خبیث: (وسلم قال
ًالكلب محرم؛ ألن هللا حرم على ھذه األمة الخبائث، ووصف النبي صلى هللا علیھ وسلم الثمن بكونھ خبیثا، إذا فالبیع محرم، وھذا ھو مقصود  ً

أنھ لما ُسئل عن بیع : حدیث جابر بن عبد هللا رضي هللا عنھما في صحیح مسلم: الدلیل الثالث. بالخبثالنبي صلى هللا علیھ وسلم من وصفھ 
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نور قال ّفأما القط . َّھو القط، ویطلق على القط البري والقط األھلي المستأنس: والسنور) زجر النبي صلى هللا علیھ وسلم عنھ: (َالكلب والسِّ
، ویعدو على الدجاج وعلى الطیور، ویؤذي بني آدم، وإذا خال باإلنسان فإنھ یؤذیھ، وقد یتغذى بالخبائث، ّالبري المتوحش فھذا یفسد الزرع

ّأما القط األھلي فقد نقل اإلجماع على جواز بیعھ، ). والسنور: (ًویؤذي الطریق كثیرا، فھذا النوع ھو الذي قصده جابر عندما قیل لھ
زجر النبي : (أنھ قال: الشاھد). إنھا من الطوافین علیكم والطوافات: (لنبي صلى هللا علیھ وسلم قالوجماھیر العلماء على جواز بیعھ؛ ألن ا

: الكلب، وھي صیغة من صیغ التحریم عند األصولیین، والزجر عن الشيء الطرد واإلبعاد عنھ، فمعنى ذلك: ، أي)صلى هللا علیھ وسلم عنھ
حدیث عبد هللا بن عباس في سنن أبي داود عن : الدلیل الرابع. ّشيء، وال یزجر إال عن حرامأن النبي صلى هللا علیھ وسلم زجر عن ھذا ال

إذا جاء یرید أخذ قیمة الكلب فامأل : أي) ًفإن جاءك یرید مالھ فامأل كفھ ترابا: (النبي صلى هللا علیھ وسلم، أنھ قال لما نھى عن ثمن الكلب
ھذه األحادیث : وقالوا. ًال یجوز بیع الكالب مطلقا:  وأنھ ال قیمة لھ، وعلى ھذا قال الجمھورًكفھ ترابا، وھذا یدل على حرمة ثمن الكلب،

عامة . حینما تأملناھا ونظرنا فیھا وجدناھا لم تفرق بین كلٍب وآخر، ولم تفرق بین حالٍة وأخرى، فھي عامة في الكالب ومطلقة في األحوال
ًوال الكبیر، ولم یفرق أیضا بین كلب الماشیة والحرث ) الجرو(م یفرق بین الكلب الصغیر في الكالب؛ ألن النبي صلى هللا علیھ وسلم ل

، )ثمن الكلب سحت)، (ثمن الكلب خبیث(، )نھى النبي صلى هللا علیھ وسلم(، )زجر النبي صلى هللا علیھ وسلم: (والصید وغیرھا، وإنما عمم
أدلة . ده لحالة معینة، فإن النبي صلى هللا علیھ وسلم لم یرخص في حالة دون أخرىأری: ألنك إذا قلت: وكذلك في األحوال. وھذا كلھ عام

أنھ یجوز بیع المال، واألصل جواز بیع : بأن الكلب مال، والقاعدة عندھم: ًالذین قالوا بجواز البیع مطلقا وھم الحنفیة فقد استدلوا: القول الثاني
الكلب كسائر األموال، ففیھ منفعة الصید، ومنفعة حراسة الحرث والماشیة، فلما كانت : ولونوالمال عندھم كل شيء فیھ منفعة، فیق. األموال

. ًھذه المنفعة موجودة فیھ وھي مقصودة شرعا، فإنھ یجوز أن تبیعھ وتأخذ القیمة لقاء ھذا الشيء الذي ھو فیھ من المنافع، وھذا دلیل عقلي
: ألن النبي صلى هللا علیھ وسلم أمر بقتلھ كما في الصحیحین: ھم یستثنون الكلب العقور؛ قالواالذین یوافقون القول الثاني لكن: القول الثالث

َّخمس یقتلن في الحل والحرم، وذكر منھا( َّ الذي استثنى كلب الصید والماشیة والزرع، وھو قول جابر بن عبد : القول الرابع). الكلب العقور: ٌ
دلیلنا ما جاء في حدیث أبي داود والنسائي والترمذي والدارقطني أن النبي : یقولون. هللا الجمیعهللا وإبراھیم النخعي وزید بن علي رحم 

ٌثمن الكلب إال الضاري سحت: (صلى هللا علیھ وسلم قال َ ِ َّ ّأن رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم نھى عن ثمن الكلب إال كلب : (وفي روایة) ّ
ُناء الكلب الضاري وكلب الصید، وإنما خرجا لمنفعة مخصوصة أذن بھا وھي منفعة الصید، فنقیس ُّھذا الحدیث یدل على استث: قالوا) الصید َ ِ َّ

إنھ طاھر : وھو مذھب الذین قالوا بجواز البیع لمن یأكلھ، وھم یقولون: القول الخامس واألخیر. علیھا منفعة حراسة الحرث وحراسة الماشیة
ھذا ال یتخذه؛ ألنھ یرید أن : الشرع نھى عن اتخاذ الكالب، قالوا: قیل لھم. نفعة المباحة وھي أكلھالعین مباح المنافع، فیجوز بیعھ لھذه الم

  .یأكلھ، فحینئٍذ یأخذه ویذبحھ مباشرة، فلیس ھناك اتخاذ محرم
 
 
 
 

 القول الراجح في حكم بیع الكالب
 
 

لصحة داللة السنة عن رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم : ًأوال: ابًالقول بالتحریم مطلقا، لعدة أسب: والذي یترجح في نظري من ھذه األقوال
: الوجھ األول: ّأما قول الحنفیة بأن الكلب مال، فنجیب عنھ من وجھین: ًثانیا. بالتحریم، وداللتھا واضحة وصریحة، ولم تفرق بین نوع وآخر

 ھو مال في أشیاء معینة مخصوصة جاءت على سبیل الرخصة، ٍال نسلم صحة ھذا الدلیل العقلي؛ ألن الكلب لیس بمال من كل وجھ، وإنما
یجوز بیعھ ألن فیھ ھذه المنافع؛ فمعنى ذلك أنھ جاز : إنھ جاز للصید وجاز للحرث والماشیة، وقلت: فال یجوز التوسع فیھا، ألنك إذا قلت

أن تجعلھ لحراسة حرث، أو ماشیة، أو تصید : ة أحوالللصید والحرث والماشیة والبیع، فتزید على استثناء الشرع، والشرع إنما استثنى ثالث
إن : إن قولكم: فإذا جاء یبیعھ فمعنى ذلك أنھ أصبح ھناك منفعة رابعة وھي منفعة البیع، فھذا دلیل عقلي یعارض األصل الشرعي، فنقول. بھ

التقید بھا؛ ألن ما جاء على خالف األصل فیھ منفعة، ال نسلم لكم أن فیھ منفعة من كل وجھ، ففیھ منفعة مخصوصة مرخص فیھا ینبغي 
فاألصل عدم جواز اتخاذ الكلب، وتقید بھذه الثالثة األحوال، فیجوز لمن یرید اتخاذه أن یتخذه على ھذه : ینبغي أن یتقید بھ بالنص الوارد

ھذا : ھو أن الكلب مال وفیھ منفعة؛ لكننا نقولًسلمنا جدال أن ھذا الدلیل العقلي صحیح، و: ّأما الوجھ الثاني فنقول. الثالثة األحوال المعینة
ٌھو من ناحیة الشكل صحیح لكنھ معارض : ھذا وجھ من القیاس نسلم بھ ونقول: أي). ال اجتھاد مع النص: (ّاجتھاد مع النص، والقاعدة

ء رحمھم هللا في مبحث العلة في وقد ذكرھا العلما. ًأن القیاس یقدح فیھ من أربعة عشر وجھا یسمونھا قوادح القیاس: للنص، والقاعدة
ًفساد االعتبار، وھو أن یأتي المجتھد ویقیس شیئا على شيء، فیحكم بالجواز في شيء ورد : األصول، وبینوا أوجھ نقض القیاس، ومنھا

الشكل وأركانھ ٍالكلب مال یجوز بیعھ كسائر األموال بجامع وجود المنفعة في كل، وھذا قیاس صحیح من ناحیة : النص بتحریمھ، فتقول
فسد اعتبار ھذا : ، أي)قادح فساد االعتبار(أنھ ال اجتھاد مع النص، وھذا القادح یسمونھ : موجودة؛ ولكنھ قیاس مصادم للنص، والقاعدة

الذي ذكرناه، الذي استثنى كلب الصید، فاستثنوا للحدیث : ّأما القول الثالث. القیاس، ولیس لھ قیمة ما دام أنھ صادم النص من الكتاب والسنة
من جھة : الوجھ األول: وھذا الحدیث نجیب عنھ من وجھین. وھو حدیث أبي ھریرة رضي هللا عنھ وأرضاه في استثناء الكلب الضاري

إنھ منكر، وكذلك ضعفھ اإلمام أحمد واإلمام : ّأما من جھة السند فھو حدیث ضعیف، قال النسائي . من جھة المتن: الوجھ الثاني. السند
إنھ حدیث ضعیف؛ ألنھ من روایة الحسین بن أبي جعفر الكرابیسي ، وھو ضعیف الروایة، بل : ذي رحمھم هللا وھم أئمة الشأن، فقالواالترم

ًولو سلمنا صحة ھذا الحدیث من ناحیة كونھ حسنا لغیره بالطرق، أو أن السند قابل للتحسین فإننا . جزم النسائي رحمھ هللا بأنھ منكر الروایة
ِوھو في الُحجة كالصحْیح : عارضھ ما ھو أصح فیقدم؛ ألن الحسن ال یحتج بھ إذا عارض ما ھو صحیح، ولذلك یقولون في الحسن: نقول ِ َّ ِ َّ َِ ْ َ َ
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ِودْونھ إْن صْیر للتْرجْیح أي َّ َ َِ ِِ َ ًال یمكن أن تصادم حدیثا صحیحا بحدیث حسن، وفائدة تقسیم العلماء الحدیث إلى صحیح وحسن ھو: ُ إذا أنھا : ً
ثم إن الصحیح قسموه إلى صحیح لذاتھ وصحیح لغیره؛ لكي یقدم الصحیح لذاتھ على الصحیح لغیره، . تعارضت قدم الصحیح على الحسن

ًفلو سلمنا فرضا أن : وأما الجواب على المتن. إلى آخر مما ھو مقرر في علم مصطلح الحدیث.. وكذلك الحسن لذاتھ على الحسن لغیره 
َنھى عن ثمن الكلب إال الكلب الضاري: (قولھ: ھة السند؛ لكن من جھة المتن نقولالحدیث صحیح من ج ِ َّ ، )الواو(ھنا بمعنى العطف ) ّإال) (ّ

ِوال تنكُحوا ما نكح آباُؤكم مْن : بمعنى العطف، وحملوا علیھا قولھ تعالى) ّإال(یستعملون حرف االستثناء  وھذه لغة من لغات العرب وھو أنھم ِْ ُ َ َ َ ََ َ َ َ
َلنساء إال ما قد سلف ا َ َ ِ ََ ْ َ َّ َإال ما قد سلف: (فقولھ] 22:النساء[ِِّ َ ََ ْ َ َّ ومنھ . ال تبقوھن وال تستدیموا نكاحھن: أي: وال ما قد سلف، ویكون المعنى: أي) ِ

َوما كان لُمْؤمن أ: ًأیضا قولھ سبحانھ وتعالى، وھو وجھ ذكره ابن العربي في أحكام القرآن في قولھ تعالى ٍ ِ ِ َ َ ًْن یقتل ُمْؤمنا إال خطأ ََ َ َ َّ ً ُ ِْ ِ َ ] 92:النساء[َ
ٌلو جاء إلى موضع یرید أن یصید فیھ، وھو یعلم أنھ ھذا الموضع فیھ أناس : ًأنھ ال یتعاطى أسباب التفریط، فمثال: بمعنى) وال خطأ: (أي

 بل ینبغي أن یتحفظ؛ ألن القتل الخطأ ھو أن یرعون، أو فیھ خیام ألناس نازلین بھذا المكان، وبمجرد أن یرى فریسة یرمیھا، فال یجوز،
ًیقتل بدون أن یقصد القتل كأن یرمي صیدا فیصیب آدمیا، فا عز وجل یقول ًوما كان لُمْؤمن أْن یقتل ُمْؤمنا إال خطأ : ً َ َ ََّ ً ُ ِْ ِ ِ َِ َ َ َ ََ وال : (أي] 92:النساء[ٍ

ُوكل أخ ُمفارقُھ : ینبغي علیھ أن یتعاطى أسباب الخطأ، ومنھ قول الشاعرًأال یتساھل، حتى ولو كان الخطأ معفوا عنھ، فال : ، بمعنىً)خطأ ُِ َ ٍ َ ُّ َ
ِأخْوهُ لعْمُر أبْیك إال الفْرقَدان أي ِ ِْ ََ َ ْ ّ َُ ََ والكلب الضاري، وكأن : أي) ّنھى عن ثمن الكلب إال الكلب الضاري: (وعلى ھذا یكون قولھ. والفرقدان: َ

ًتأكیدا في التحریم، ویكون ھذا من باب قلب الدلیل؛ ألنھ إذا ) ال تبیعوا الكالب، ولو كانت كالب صید: (رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم قال
ًمعنى یعارض، ومعنى یوافق، فینبغي صرف الحدیث إلى المعنى الذي یوافق األحادیث األخرى، وحینئٍذ نقول: كان في الدلیل معنیان إن : ً

  .ًاز بیع الكلب مطلقاّاألصح من ھذه األقوال ھو القول بعدم جو
 
 
 
 

 بیع الحشرات
 
 

ًجمع حشرة، وھي الدویبات المعروفة على اختالف أنواعھا، وغالبا ما تكون صغیرة الحجم، ) الحشرات]. (إال الكلب والحشرات: [وقولھ
. س في الحشرات منفعة مقصودة أنھ لی-كما قلنا- ًسواء كانت مما یرى أو كانت مما ال ُیرى، فھذا النوع ال یجوز بیعھ؛ والسبب في ھذا 

لكن كیف تقرر التحریم . فإنھ لو جمع حشرات وأراد أن یبیعھا فإن البیع غیر صحیح؛ ألنھ من باب إضاعة المال، وال قیمة للحشرات: وعلیھ
ْال تأكلوا أْموالكم بْینكم: األصل أنھ ال یجوز أكل المال بالباطل؛ لقولھ سبحانھ: بالدلیل؟ تقول ُْ ُ َُ ََ ََ َ ُ ْ ِ بالباطل َ ِ َ ْ ومعنى أكل المال بالباطل ]. 29:النساء[ِ

بدون استحقاق، فإذا كانت الحشرات ال قیمة لھا، ولیس فیھا منفعة مقصودة، ودفع لشرائھا ألف لایر أو : أن تأخذ المال بدون وجھ حق، أي
لكن إن وجدت فیھا . المال بالباطل  تكون من أكلمائة لایر أو عشرة ریاالت، فإنھا أعطیت لغیر شيء، وأعطیت لشيء ال قیمة لھ، فحینئٍذ

وجھ تحریم بیع : ًإذا. ُمنفعة مقصودة كالطعم ونحو ذلك، فحینئٍذ یكون دفع المال لقاء منفعة مقصودة، وأخذ المال لقاء شيء لھ قیمة
فدفع المال لقاءھا إنما ھو من أكل المال ًأنھا إذا كانت خلوا من المنافع ولیس فیھا منافع مقصودة، فقد خلت وعریت عن القیمة، : الحشرات

 ...... .بالباطل
 

 حكم بیع المصحف
 
 

المصحف اختلف في بیعھ، فمذھب الحنابلة على التحریم، وھذا من مفردات مذھب الحنابلة، والجمھور على جوازه، وإن ]. والمصحف: [قال
ین الحدیث القدسي والقرآن، فبعضھم أوصلھا إلى عشرة، ویدخلون فیھا كان الشافعیة یكرھون بیعھ؛ لذلك یعتبرون ھذه المسألة من الفوارق ب

ِومنُع بْیعھ لَدى ابن حنبل وكْرُھُھ لَدى ابن شافع جلْي : منع البیع، وأشار إلى ذلك صاحب الطلعة في قولھ ِ َِ َ َ َ ََ َُ لدى (المصحف، : أي) ومنع بیعھ(ْ
عند اإلمام : أي) لدى ابن شافع جلي(ّكره البیع، فیصح البیع لكن مع الكراھة، : أي) وكرھھ. (عند اإلمام أحمد رحمھ هللا: أي) ابن حنبل 

فالتحریم یعتبر من . الشافعي رحمھ هللا؛ ألنھ ابن شافع من بني المطلب بن عبد مناف، فیجتمع مع النبي صلى هللا علیھ وسلم في عبد مناف
واستدل الجمھور باألصل واألدلة الدالة على جواز . من المستثنیات على جوازهمفردات المذھب الحنبلي؛ ألن الجمھور في ھذا النوع الثالث 

، فإن ابن عمر رضي هللا عنھما كان )وددت أن األیدي تقطع في بیع المصاحف: (ّالبیع، وأما ما أثر عن ابن عمر رضي هللا عنھما أنھ قال
اجتنب رخص ابن عباس : (ور مما ُیحكى في موطأ مالك أنھ قال لھشدید الورع، ولذلك كان یشدد في المسائل، حتى قال أبو جعفر المنص

فكان ابن عمر رضي هللا عنھ یشدد على نفسھ وكذلك في فتواه؛ ألنھ كان یأخذ بالعزائم، وھذا من ورعھ وصالحھ ). وتشدیدات ابن عمر 
یحتمل أن ابن : ّلكن الجمھور خرجوا ذلك فقالوا. مصحفوتقواه، وھناك مسائل معینة انفرد بھا، ومنھا ھذه المسألة، وھي مسألة تحریم بیع ال

عمر قصد من ھذا من یقصد بیع اآلیات، وال یكون قصده انتشار المصحف لنفع المسلمین، وال قصده بیعھ لرواجھ، وأخذ األجر في اآلخرة، 
وفي حكم المصحف بقیة كتب . لى ھذه الدرجةًإنما مطمعھ أو مراده أو مقصوده ھو المال، وال شك أن في ھذا خوفا على اإلنسان إذا وصل إ

ویظھر ذلك حینما یأتیھ اإلنسان المحتاج أو . ّالعلم واألشرطة إذا باعھا اإلنسان وكان قصده تجارة الدنیا فقط، وال یرضى أن یبذلھا إال للدنیا
َویعلم أنھ ضعیف الید، ولیس عنده طْول،  بعشرة والكتاب بعشرین أو بخمسة عشر، -ًمثال-طالب العلم المحتاج یرید أن یشتري الكتاب 

ًفیصر على أنھ ال یبیعھ إال بھذه القیمة مع أنھ یجد أرباحا ویجد عوضا بالثمن المبذول، فكأنھ   یحبس االنتفاع من العلم واالنتفاع - والعیاذ با-ً
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العلم أو یبیع األشرطة أن یجعل في  لمن یبیع كتبفینبغي . بكتاب هللا وسنة النبي صلى هللا علیھ وسلم لقاء ھذا المال، وھذا شيء خطیر
ًحسبانھ أن یكون ھمھ اآلخرة، وأن یجعل نیة الدنیا تبعا، وال یجعلھا أساسا، وإذا أراد وجھ هللا عز وجل والدار اآلخرة وجعل الدنیا تبعا فإن  ً ً

من یفعل ذلك ال لآلخرة : ل ابن عمر رضي هللا عنھما قصدلع: فالمقصود. هللا یأجره ویبارك لھ في صفقة یمینھ، فیحوز خیري الدنیا واآلخرة
 ...... .وإنما للدنیا

 
 المیتة وأنواعھا وحكم بیعھا

 
 

أن تكون : القسم األول: والمیتة تنقسم إلى قسمین. بغیر ذكاة شرعیة: ھي كل حیوان مات حتف أنفھ، أي: المیتة]. والمیتة: [قال رحمھ هللا
 ...... . أن تكون میتة غیر اآلدمي:القسم الثاني. میتة اآلدمي

 
 میتة اآلدمي

 
 

ًأما میتة اآلدمي فإنھ ال یجوز بیع اآلدمي ال حیا وال میتا، وھذا بالنسبة لبیعھ بدون ملك الیمین؛ ألنھ قد استثناه الشرع؛ لكن أن یباع الحر،  ً َّ ّ
ُرجل أعطي بي : الثة أنا خصمھم، ومن كنت خصمھ فقد خصمتھث: (فھذا مما ورد فیھ الوعید الشدید؛ ففي الحدیث عنھ صلى هللا علیھ وسلم ٌ

ًثم غدر، ورجل باع حرا ثم أكل ثمنھ  فاألصل أنھ ال یجوز بیع اآلدمي ال . ، فھذا یدل على الوعید الشدید في بیع اآلدمي الحر)الحدیث... ٌ
ّحیا وال میتا إال ما استثناه الشرع من بیع الرقیق، والرق سببھ الكفر، ولھ ً ً إذا .  ضوابط سنذكرھا إن شاء هللا في األبواب اآلتیة في المعامالتّ

ثبت أنھ ال یجوز بیع اآلدمي فكذلك ال یجوز بیع أعضائھ، فال یجوز بیع الید، وال بیع الكلیة، وال بیع القرنیة، وال بیع األجزاء ولو قصد نقلھا 
ًإن البیع شرعي فمعناه أن تكون مالكا لما تبیع، واآلدمي : فسھ؛ ألننا إذا قلناإلى شخص آخر؛ ألن البیع مفرع على الملكیة، واآلدمي ال یملك ن

ٌوإنما ھي ملك  عز وجل، أذن هللا للمرء أن . أجمع العلماء على أن اآلدمي ال یملك نفسھ: ال یملك نفسھ، قال اإلمام ابن حزم رحمھ هللا
فإذا كتب هللا لإلنسان ھذه النفس وكتب لھ الحیاة فعلیھ أن . َّویخیب من دساھایحفظ ھذه النفس، وأن یسعى في صالحھا، فیفلح من زكاھا، 

ًیحافظ علیھا، وینتفع بما جعل هللا فیھا من المصالح، فال یتصرف فیھا بشيء إال بما أذن لھ الشرع، حتى لو أتلف جزءا من نفسھ لمصلحة 
فیل بن عمرو لما ھاجر ابن عمھ معھ إلى النبي صلى هللا علیھ وسلم، ثم خرج البدن كلھ، فإنھ على خطأ إال فیما یستثنى، ومن ذلك حدیث الط

غفر : ما فعل هللا بك؟ قال: إلى الغزو، فجرح فاستعجل الموت، وضاقت علیھ نفسھ فقطع براجمھ، فنزف ومات، فلما توفي رآه الطفیل فقال
لن نصلح منك ما أفسدت من : قال هللا لي: ً كأن على یده شیئا، قالوما في یدك؟ وإذا بھ: لي بھجرتي إلى نبیھ صلى هللا علیھ وسلم، قال

اللھم : ( فقصصت لھ ما كان منھ، فقال صلى هللا علیھ وسلم- والحدیث في مسلم -فانطلقت إلى رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم : نفسك، قال
، فإنھ قطع براجمھ من أجل )لن نصلح منك ما أفسدت من نفسك: (ال لھأن هللا ق: ، الشاھد)ولیده فاغفر، اللھم ولیده فاغفر، اللھم ولیده فاغفر

ال یملك اآلدمي التصرف في نفسھ، فھذا الجسد وضعھ هللا أمانة عند اإلنسان، ال یجوز : ًإذا. ًأن یرفق بنفسھ، فكیف بمن یقطعھا رفقا بالغیر
ُّھ تسمم في یٍد ویقطعھا، فھذا مستثنى؛ ألنھ استصالح للجسد كلھ، ، أو یأتی)غرغرینة(أن یقدم على شيء إال في أحوال مخصوصة كأن تأتیھ 

وھو إتالف : فھذا أصل. ًولیس استعجاال للموت كما جاء في حدیث الطفیل؛ وإنما ھو قطع إلبقاء، كما یكسر من السفینة لوح لنجاة كل السفینة
أنھ یجوز قطع الجزء الستبقاء : لشافعیة والحنفیة والحنابلة، وذكرواالمالكیة وا: البعض الستبقاء الكل، وقد قرره العلماء في المذاھب كلھا

ًالكل، وذكروا ھذا في أموال الیتامى وغیرھا، فحینئٍذ إذا أراد أن یقطع جزءا منھ لخوف التسمم أو نحو ذلك فال بأس، لكن لو أتى مثال یخرج  ً
ًعبثا؛ لكن لو أنھا تسممت وخیف على البدن جاز إخراجھا،  في الجسد) وزالل(ًخوفا أن تلتھب فلیس من حقھ؛ ألن هللا لم یخلق ھذه ) اللوز(

ًأما أن یكون إجراء احتیاطیا ونقول ً نخشى أن یقع أو یحدث فال یجوز؛ ألن األصل عدم جواز التصرف في بدن اإلنسان، فتتفرع جمیع : ّ
ًال یجوز بیع اآلدمي حیا وال میتا، وال یجوز بیع أعضائھ : قولإذا ثبت ھذا فإننا ن. المسائل في الھبات والتبرعات ونحوھا على ھذا األصل ً ّ

ًسواء كان حیا أو میتا ً ّ ً.  
 
 
 
 

 میتة غیر اآلدمي
 
 

ًما كان بریا: القسم األول: میتة غیر اآلدمي تنقسم إلى ثالثة أقسام: یبقى النظر في میتة غیر اآلدمي، فنقول . ًما كان بحریا: القسم الثاني. ّ
ًبریا بحریا: ًما كان برمائیا أي: القسم الثالث ً ّ.  
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 میتة البر
 
 

فكشاة ماتت بدون ذكاة، فھذه میتة بر، ویستوي في میتة البر ما یكون من الزواحف أو یكون من الطیور كالعصفور الذي : ًفأما ما كان بریا
قولھ علیھ الصالة والسالم في حدیث جابر بن عبد : لدلیلوا. یموت حتف أنفھ، فإن ھذا كلھ من میتة البر، فال یجوز بیع میتة البر باإلجماع

:  وقال- ھي خطبتھ في الیوم الثاني من فتح مكة-أن رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم قام الغد من فتح مكة : هللا رضي هللا عنھما في الصحیحین
فدل على عدم جواز بیع المیتة، ) المیتة: (عیان محرمة، ومنھافذكر أربعة أ). َّإن هللا ورسولھ حرم بیع المیتة، والخمر، والخنزیر، واألصنام(

لكن یستثنى منھا نوع خاص، وھذا النوع ھو الطاھر من میتة البر التي ھي الجراد، فإن الجراد طاھر یجوز أكلھ، ویجوز بیعھ؛ ألن أصل 
یجوز صیده ویجوز  وز أن یبیع الجراد؛ ألن الجرادیج:  مركب على النجاسة، ومن ھنا قالوا-وھذا في قول جماھیر العلماء- تحریم المیتة 

أحلت : (فذكر الجراد من المیتة، فلما قال) ّأما المیتتان فالحوت والجراد: أحلت لنا میتتان ودمان: (قتلھ وتؤكل میتتھ، قال صلى هللا علیھ وسلم
المیتة التي ھي في : أي) حرم بیع المیتة: (یكون قولھجعلھا من حالل المیتة المحرمة؛ ألن األصل في المیتة أنھا محرمة، ف) لنا میتتان

ال یجوز ألنھ میتة، : ًفلو أخذ كیسا من الجراد وعرضھ للبیع فقال قائل. َّاألصل محرمة، وبقي ما أحل من المیتة كمیتة الجراد فیجوز بیعھ
التي لیس لھا دم، مثل السوس الذي یوجد :  سائلة، أيوفي حكمھا الحشرات التي ال نفس لھا. نعم، ھذه میتة لكنھا حالل، ویجوز بیعھا: نقول

والجراد مما ال نفس لھ سائلة، . في الدقیق والتمر، فھذا النوع من الحشرات ال نفس لھ سائلة، ولو أكلتھ فھو طاھر كالجراد، ولیس فیھ بأس
م فیھ، وسنفصل ھذا في كتاب األطعمة إن شاء ًوأجمع العلماء على أن الجراد طاھر، بناء على نص حدیث رسول هللا صلى هللا علیھ وسل

  .َّأنھ لو جمع الدود أو السوس الطاھر وعرض للبیع صح وال بأس في ذلك: هللا، وسیكون التفصیل أوسع؛ لكن الشاھد
 
 
 
 

 میتة البحر
 
 

وع الذي ال یعیش إال في البحر، ومنھ أما میتة البحر، فتشمل السمك والحوت وسائر حیوانات البحر التي ال تعیش إال فیھ، فإذا كانت من الن
الموجود اآلن، فجمھور العلماء على جواز أكلھ، وأنھ ال بأس في أكل میتة البحر، وأنھا طاھرة؛ لقولھ علیھ الصالة ) بالجمبري(ما ُیسمى 

وز أن یبیع السمك، والحوت، أو فوصف میتتھ بأنھا حالل، فیج. وھو حدیث أبي ھریرة في السنن) ُّھو الطھور ماؤه، الحل میتتھ: (والسالم
ًثم میتة البحر إما أن تخرجھا من البحر فتكون میتة؛ ألنك لم تذكھا، فمثال. ، أو غیره، وأنواع األسماك كلھا)الجمبري(ما ُیسمى  الشاة : ّ

ن البحر خرجت بغیر ذكاة تذكى، وكذلك الدجاجة، والطیر؛ لكن بالنسبة للسمك والحوت ال یذكى؛ ألنھ لیس لھ موضع ذكاة، فإذا أخرجت م
إنھا : إنھا تؤكل بغیر ذكاة كالذي صید، أم نقول: فتكون میتة، فحینئٍذ یجوز لك أن تأكلھا؛ لكن لو أنھا ماتت حتف أنفھا في البحر فھل نقول

لھ وبیعھ وال بأس في جمھور العلماء على أن السمك إذا مات وطفا على البحر یجوز أك: ماتت حتف أنفھا فال یجوز أكلھا؟ للعلماء وجھان
َّذلك، ویسمونھ السمك الطافي، وكذلك ما جزر عنھ البحر؛ ألن البحر لھ مد وجزر، فإذا مد قذف بعض السمك خاصة الصغار منھ، فإذا  ُّ

ھب ًجزر یكون على أطراف الشواطئ، وھذا النوع من السمك سواء كان طافیا أو كان مما جزر عنھ البحر، فالصحیح جواز أكلھ، وھو مذ
الجمھور، وفیھ حدیث أبي عبیدة رضي هللا عنھ وأرضاه في سریتھم بسیف البحر، حینما أصابتھم المجاعة وجزر البحر عن الحوت، فأكلوه، 
َّوأتوا ببعضھ إلى رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم فأكل منھ، فدل على جواز أكل الطافي، وأكل ما مات حتف نفسھ؛ لكن إذا كان ھذا النوع 

 .رر أو خمج أو أنتن بحیث لو أكلھ اإلنسان تضرر فال یجوز بیعھ وال یجوز أخذ المال لقاءه؛ ألنھ من المیتة المتنجسة في ھذه الحالةفیھ ض
 
 
 
 

 میتة البرمائیات
 
 

، فإن كان أكثر عیشھ الحیوان الذي یعیش في البر والماء ینظر فیھ: فبعض العلماء یقول: وھو البرمائي، وقد اختلف فیھ العلماء: النوع الثالث
بل ننظر أین یكون توالده : ومنھم من یقول. في الماء فمیتتھ حالل، وإن كان أكثر عیشھ في البر فمیتتھ حرام؛ ألن الشيء یأخذ حكم غالبھ

ا وجریانھا في البر، وتكاثره وإیواؤه، فإن كان أكثر توالدھا وتكاثرھا بداخل الماء، فحكمھا حكم حیوان الماء، وإن كان غالب تكاثرھا وعیشھ
المیتة إذا بیعت بذاتھا ال یجوز بیعھا، ویشمل ھذا ما ]. والمیتة. [فتأخذ حكم میتة البر، مثل السلحفاة، وھذا القول قوي، والنفس تطمئن إلیھ

ًكان محنطا ولم یذك، إال إذا كان من جنس ما یستثنى كالحوت والجراد، فھذا یجوز بیعھ محنطا ثم ماتت قبل أن تذكى فلو أن شاة دھست . ً
ّال یجوز ھذا البیع وال یجوز شراؤھا، ولو أخذ ثعبان وحنط: وعرضت، وجاء شخص یرید أن یشتریھا نقول ال یجوز بیعھ وال شراؤه، : قلنا ُ

  .لذكاةُومالھ غیر جائز، كذلك لو أخذ ثعلب وحنط ثم عرض للبیع فلھ نفس الحكم؛ ألن الثعلب لیس من جنس ما یذكى، وال تعمل فیھ ا
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 ما قطع من حي
 
 

قال : لو أن الشاة قطعت منھا رجلھا أو قطعت إلیتھا، ثم جاء یرید أن یبیعھا نقول: ًوما قطع من الحیوان في حال حیاتھ أخذ حكم میتتھ، مثال
ًال یجوز بیعھا، إذا ھذا الجزء ، فالشاة لو ماتت ) فھو كمیتتھ: (وفي روایة) ٍّما أبین من حي فھو میتتھ: (رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم

المقطوع من الشاة حال حیاتھا یأخذ حكم الجزء المقطوع حال موتھا، فتكون اإللیة نجسة، وال یجوز بیعھا، وحكمھا حكم المیتة بأجزائھا التي 
ما فیھ : القسم الثاني. فیھ حیاة الروحما : القسم األول: فالحیوانات تنقسم أجزاؤھا إلى قسمین. تقبل الحیاة، لكن ھناك أجزاء ال تحلھا الحیاة

ُالید لو أنھا لسعت بنار تأذى اإلنسان؛ ألن الحیاة : ًحتى اآلدمي فیھ أجزاء حیاتھا حیاة روح، وأجزاء حیاتھا حیاة نمو، فمثال. حیاة النمو
فعندنا أعضاء . تي في الشعر حیاة نموُّالموجودة فیھا حیاة روح وإحساس؛ لكن لو أنك أحرق طرف الشعر لم یحس اإلنسان؛ ألن الحیاة ال

، وأعضاء تقبل حیاة النمو ًفما كان من األعضاء یقبل حیاة الروح فیعتبر نجسا إذا قطع في الحیاة، كیدھا ورجلھا وإلیتھا . تقبل حیاة الحسِّ
َّوأذنھا، وما كان ال یقبلھا فال، فمثال لو قص الشعر فإن الشعر من جنس ما ال تحلھ الحیاة، فل ُ َّو أنھ قام على الناقة وجز ما علیھا من شعر ً

ٍومْن أْصوافھا وأْوبارھا وأشعارھا أثاثا ومتاعا إلى حین : وباع الوبر فإنھ یجوز، قال تعالى ِ ِ َِ ِ ً ً َْ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ ََ َ َ َ َِ والشاة یحلق ما علیھا من الشعر، ]. 80:النحل[ِ
منھ، ھذا الذي أخذ من الصوف والوبر والشعر یجوز بیعھ، مع أنھ قطع في حال وكذلك الناقة یحلق ما علیھا ویباع ویتخذ في الثیاب ویغزل 

أما جلد المیتة إذا دبغ ثم بیع، فإنھ . الحیاة؛ لكن ھذا الذي قطع لیس من جنس ما تحلھ حیاة الروح، وإنما ھو من جنس ما تحلھ حیاة النمو
ً، وإذا كان طاھرا فإنھ مستثنى من الحرمة؛ ألن النبي صلى هللا علیھ ) طھرأیما إھاب دبغ فقد: (ألن النبي صلى هللا علیھ وسلم قال. یجوز ً

ّ، فجعل من المیتة ما یحل، فھذا الجلد إذا دبغ خرج عنھ وصف المیتة بالنجاسة)أحلت لنا میتتان: (وسلم قال َ.  
 
 
 
 

 األسئلة
 
 

...... 
 

 علم القواعد الفقھیة
 
 

، والصالة : النتفاع بھ جاز بیعھ، إال ما ورد الشرع بتحریمھ، أثابكم هللا؟ الجوابكل ما جاز ا: ھل یمكننا أن نقول: السؤال باسم هللا، الحمد 
األفضل أن اإلنسان ال یتدخل في القواعد ویتركھا للعلماء األجالء الذین : أما بعد. والسالم على رسول هللا، وعلى آلھ وصحبھ ومن وااله

ًنة وألموا بضوابط القواعد، فقد تأتي وتقعد القاعدة ألنك تراھا صحیحة، لكنھا تصادم أصوال أخرىألموا بنصوص الشرع في الكتاب والس ّ .
البیع ینصب على الذات والمنفعة، فأنت عندما تبیع البیت تبیع ذاتھا ومنفعتھا، : ًكل ما جاز االنتفاع بھ جاز بیعھ، أوال: ًفمثال ھذه القاعدة تقول

بعتني الدار ذاتھا ومنفعتھا التي ھي السكنى، فالبیع یقع على : ي بھدم العمارة، فلیس لك أن تمنعھ ألنھ سیقولولو بعت عمارة فقام المشتر
إذا كانت المنفعة جائزة : ًثانیا. كل ما جازت منفعتھ جاز بیعھ، تختص بالمنافع، والبیع یقوم على الذات وعلى المنفعة: الذات والمنفعة، فقاعدة
األشباه والنظائر : وھناك كتب متخصصة في القواعد، منھا. فالتقعید من الصعوبة بمكان: ًد تقدم الخالف في الحكم، إذالكن الذات محرمة، فق

 -ًمثال- للسیوطي ، واألشباه والنظائر لـابن نجیم ، وقد جعلوا قواعدھم في حدود مذھب معین، وما استطاعوا أن یجعلوا قواعد عامة، فتجد 
ًواعد الشافعیة، واألشباه والنظائر في قواعد الحنفیة، وتجد أیضا الفوائد لـابن مفلح الحنبلي رحمھ هللا، كذلك أیضا األشباه والنظائر في ق ً

القواعد لـابن رجب في مذھب الحنابلة، وتجد إیصال السالك إلى قواعد مذھب مالك للونشریسي المالكي، فتجدھم قعدوا من خالل مذھب 
تحتاج إلى سبر األدلة الواردة في الباب؛ ألنھ ال : ًفمسألة التقعید أوال. بمكان أن تضع قاعدة عامة متفق علیھامعین؛ ألنھ لیس من السھولة 

َأحد یتكلم في القواعد الشرعیة إال من خالل النصوص، والفقیھ مْن فقھ عن هللا ورسولھ صلى هللا علیھ وسلم، فال یستطیع أن یضع قاعدة 
بعد جمع النصوص ینظر ھل ھي قاعدة ثابتة، أو لھا : ًثانیا. رة حتى یجمع النصوص الواردة في ھذا البابعامة تتفرع علیھا مسائل كثی

مستثنیات؟ حتى یأتي بالمستثنى منھا، فیضع القاعدة وما یستثنى منھا، فال ینقض المستثنى القاعدة وال یعترض بھ علیھا، فینظر ھل ھي 
ما ھو اللفظ الذي تختاره للقاعدة، فھناك علم ألفاظ القواعد، ولذلك لیس كل فقیھ : ًثالثا. حترزاتقاعدة مسلمة أو قاعدة فیھا استثناءات وم

ّیستطیع أن یقعد، ولیس كل محصل لألدلة یستطیع أن یقعد؛ ألن التقعید مخاطبة، والمخاطبة بالقاعدة یحتاج إلى ضابط ویحتاج إلى أسلوب  ّ
فاختیار . ما كان العلماء بمجرد أنھ یقرأ أحدھم الباب یضع القاعدة: تى یقعد ھذه القاعدة، أيفقھي معین، وقد یجلس العالم فترة طویلة ح

في كتب القواعد تجدھا معدودة، والسبب في ھذا ثقل ھذا  ، ولذلك عندما تبحث)ملكة التقعید(األلفاظ في التقعید البد منھ، وھذا ما یسمونھ 
ُّاقرأ الباب وانظر إلى نصوص الكتاب والسنة، فإذا وعیت : ة أن نضع قاعدة عامة، إنما نقوللیس من السھول: ولذلك نقول. الباب وصعوبتھ
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ُّرحمك هللا ما ورد في الكتاب والسنة فخیر وبركة، وإذا أردت أن تدرس علم القواعد فقد كفاك العلماء المئونة، فاذھب إلى كتب القواعد 
ما ھي الحاجة إلى القاعدة؟ القاعدة ال توضع إال إذا جاءت : ًا كفائدة لطالب العلم وھيوھناك قضیة مھمة جد. واقرأ فیھا واضبطھا وحصلھا

ُّلھا أدلة قویة متكاثرة في الكتاب والسنة، وقد یكون لھا إجماع؛ ألن القاعدة قضیة كلیة تتفرع علیھا المسائل الجزئیة، فمعنى ذلك أنك ال تقعد 
لكي تجمع مسائل، وبعض األحیان القاعدة الواحدة تفرع علیھا ثمانمائة مسألة والعلماء یسمونھا قاعدة في مسألة معینة، وإنما تقعد قاعدة 

تتفرع علیھا قواعد في ) األمور بمقاصدھا(قاعدة : ًفمثال. ، وقد تكون قاعدة تتفرع علیھا قواعد، وكل قاعدة تحتھا مسائل)أمھات القواعد(
األصل بقاء ما كان على : (تفرع علیھا) الیقین ال یزول بالشك: (ة األصلیة وكذلك قاعدةإعمال األصل، واستصحاب األصل، وكذلك البراء

لماذا وضع العلماء القاعدة؟ وضعوھا ألن الطالب بعد أن یقرأ الفقھ بكاملھ، تكثر علیك المسائل، فتحتاج إلى : الشاھد. وغیرھا) ما كان
ممكن ) المشقة تجلب التیسیر: (ًضابط، فالقاعدة ال تختص بباب، فمثال قاعدةوھناك شيء یسمى قاعدة وھناك شيء یسمى . ضوابط وقواعد

ّفیجوز لمن لم یجد الماء أن یتیمم، أو شق علیھ الماء "  في الطھارة - ًمثال-أن تجري في العبادات وفي المعامالت، ففي العبادات تستخدمھا 
 یعدل إلى التیمم، ویجوز لمن خاف على نفسھ إذا طلب الماء أن یعدل إلى جاز لھ أن یتیمم، ویجوز لمن كان علیھ جروح على ظاھر بدنھ أن

ًمن شق علیھ أن یصلي قائما صلى قاعدا، ومن شق علیھ أن یصلي قائما وقاعدا صلى على جنبھ، ومن : وتستخدمھا في الصالة فتقول. التیمم ً ً ً
مھا وال یستطیع أن ینطق بھا فیمكث قدر الفاتحة أو یمكث قدر شق علیھ أن یقرأ الفاتحة وكان حدیث عھد بإسالم فال یستطیع أن یتعل

وتستخدمھا بعد ذلك في الزكاة وفي الحج في الطواف وفي السعي ولما أذن . الوقوف، على تفصیل عند العلماء فیمن تعذرت علیھ الفاتحة
َ، فوسعت مسائل عدیدة ولم تختص بباب ولم تختص )المشقة تجلب التیسیر: (للضعفة في الحج التوكیل في الرمي، فكلھا تفرعھا على قاعدة َِ

في : ًتستطیع أن تأتي بالقاعدة فتنثر من تحتھا المسائل المتعددة؛ لكن الضابط یكون في باب واحد أو كتاب واحد، تقول مثال: ًإذا. بباب معین
ة إال بجماع في نھار رمضان، فأنت ألممت بمسائل أنھ ال تجب الكفار: باب الكفارات كفارة الجماع في نھار رمضان، الضابط عند الحنابلة

ًلو أن رجال قضى یوما من رمضان في شوال، فجامع أھلھ في ھذا الیوم فھل تجب: لكن في مذھب الحنابلة، بحیث لو جاءك سائل وقال لك ً 
ب الكفارة في الجماع إال في نھار رمضان، ال؛ ألن األصل عند اإلمام أحمد رحمھ هللا أنھ ال یوج: علیھ الكفارة في قول اإلمام أحمد ؟ تقول

فیفرقون بین الضابط والقاعدة من ھذا الوجھ، فتارة . ِّوال ُینزل القضاء منزلة األداء، فھذا یسمى ضابط؛ ألنھ متعلق بمسألة أو باب معین
ندما تقرأ الفقھ تتناثر عندك األدلة وتكثر المقصود أن العلماء احتاجوا إلى وضع علم القواعد؛ ألنك ع. قاعدة: ضابط، وتارة یقولون: یقولون

ًعلیك المسائل، فوضعوا قواعد معینة تجمع كثیرا من المسائل، بحیث یمكن أن یفتى في أكثر من مسألة وأكثر من باب، وإذا جاءتك المسألة 
ًتستطیع أن تعرف ضابطھا أو تعرف قاعدتھا؛ فوضعوھا تیسیرا للفتوى وتیسیرا للقضاء وتیسیرا للت ً فھذا أصل مسألة التقعید، وال یقدم . علیمً

ُّعلیھ إال من كان عنده إلمام باألدلة من الكتاب والسنة، وعنده إلمام بأسلوب القواعد؛ ألن بعض األحیان توضع القاعدة فیعترض علیھا في 
أن الشریعة قامت على جلب المصلحة : (ةقاعد: ھذه عبارة مكررة، فحینما قالوا: ُاللفظ وفي العبارة التي تختار، وتجد بعض العلماء یقول

ألن جلب المصلحة یتضمن درء المفاسد؛ ألن كل مفسدة تدرؤھا : لماذا؟ قال: ھذه القاعدة فیھا تكرار، قیل: قال بعض العلماء) ودرء المفسدة
َّتحصل بھا مصلحة َ ًال بد أن یكون عارفا بالمصطلحات، إلى الجمل؛ ألنھ .. إلى العبارات.. وھذا فن وضع القواعد، فیحتاج إلى األلفاظ. ُ

كل ما كانت لھ منفعة : قولھ: ًفمثال. والمصطلحات ھي كلمات وعبارات معینة یستخدمھا العلماء للداللة على أشیاء مخصوصة في فن الفقھ
ة؛ ألنھ لیس في الشریعة أن یبني مباحة جاز بیعھ، فحینئٍذ انصب الكالم على المنفعة وأھمل العین التي تولدت منھا المنفعة، فھذه قاعدة قاصر
وآخر دعوانا أن الحمد  رب . ًجواز بیع األعیان بناء على المنافع، فھذا ال یطرد، فقد یكون الشيء مما تجوز منافعھ وال یجوز بیعھ

  .وصلى هللا وسلم وبارك على عبده ونبیھ محمد، وعلى آلھ وصحبھ أجمعین .العالمین
 
 
 
 

 [5[اب البیع  كت-شرح زاد المستقنع 
السرجین : أن تكون العین مباحة المنفعة، فال یجوز بیع األعیان النجسة؛ ألنھا محرمة االنتفاع، ومن األعیان النجسة: من شروط صحة البیع

. شراؤھااألدھان والزیوت النجسة، فإنھ یحرم كذلك بیعھا و: أو ما یسمى بالسماد النجس، فقد ذھب جمھور العلماء إلى حرمة بیعھ، ومنھا
ًأن یكون البیع من مالك أو من یقوم مقامھ، فمن باع أو اشترى شیئا لیس في ملكھ، فال یصح منھ ذلك وال یتم حتى : ومن شروط صحة البیع

 .یجیزه المالك الحقیقي
 األشیاء التي ال یجوز بیعھا

 
 

فیقول : أما بعد. نبیاء والمرسلین، وعلى آلھ وصحبھ أجمعینبسم هللا الرحمن الرحیم الحمد  رب العالمین، والصالة والسالم على أشرف األ
ما زال ]. ّإال الكلب والحشرات والمصحف والمیتة والسرجین النجس: [المصنف رحمھ هللا تعالى في معرض بیانھ لألعیان المحرمة البیع

دم جواز بیعھا، فال ثمن لھا، فیكون إعطاء المال في ُّالمصنف رحمھ هللا في معرض بیانھ لما ال یحل بیعھ، وھي األعیان التي حكم الشرع بع
مقابلھا في البیع من باب أكل المال بالباطل؛ ألن األصل في البیع أن ُیدفع الثمن لقاء شيء لھ قیمة، فإذا كانت العین مما ال قیمة لھ في 

 ...... .الشرع، فإنھ حینئٍذ یكون دفع المال في مقابلھا من الباطل
 

 األعیان النجسة
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 - عذرة اإلنسان النجسة-ذكر العلماء رحمھم هللا أن األصل في األعیان النجسة عدم جواز بیعھا، فال یجوز بیع البول، وال یجوز بیع العذرة 

نھى رسول : (أن النبي صلى هللا علیھ وسلم نھى عن ثمن النجاسات، كما في الصحیح: والدلیل على ذلك. وھكذا في فضالت الحیوان النجسة
ٌأْو َدما مْسفوحا أْو لْحم خنزیر فإنُھ رْجس : ، والدم نجس لقولھ تعالى)  صلى هللا علیھ وسلم عن ثمن الدمهللا ً ًِ َِّ َِ ٍَ ِ َ َ َُ ، وفي الصحیحین ]145:األنعام[َ

 حرم بیع المیتة إن هللا ورسولھ: (مكة من حدیث جابر بن عبد هللا رضي هللا عنھما أن النبي صلى هللا علیھ وسلم قال في خطبتھ یوم فتح
ّإما نجاسة حسیة، وإما نجاسة معنویة، : إن ھذا الحدیث اشتمل على أربعة أعیان نجسة: ، قال العلماء رحمھم هللا)والخمر والخنزیر واألصنام ّ

ًوإما نجاسة الحس والمعنى معا، ولذلك ذكر النبي صلى هللا علیھ وسلم النجس من الحیوانات الحیة  الحیوانات المیتة الخنزیر، والنجس من: ّ
وھي المیتة، حتى تقاس النجاسات من الحیوانات الحیة على الخنزیر، والنجس من الحیوانات المیتة تتبعھ ألصل المیتة، ویقاس الجماد النجس 

 تحریم بیع حدیث جابر ھذا أصل في: المعنوي على األصنام، ویقاس المائع من النجاسات على الخمر، وعلى ھذا قال غیر واحد من العلماء
ًإن هللا إذا حرم على قوم شیئا حرم علیھم : (األعیان النجسة، والنجس حرمھ هللا على العباد، قال صلى هللا علیھ وسلم في الحدیث الصحیح

ًطاھرا،  إما أن یكون -حتى تكون الصورة واضحة-والمبیع من حیث األصل العام . ، وقد حرم هللا النجاسات؛ فیحرم أخذ المال لقاءھا) ثمنھ
ًوإما أن یكون نجسا، فالمبیعات الطاھرة من حیث األصل جواز بیعھا، والمبیعات النجسة من حیث األصل عدم جواز بیعھا، ویبقى شيء 

الشحم المستخلص من المیتة، فإنھ نجس العین، ونجس العین ال تستطیع تطھیره، : فالنجس ھو أن یكون نجس العین، مثل. المتنجس: ُیسمى
نجس العین؛ لكن المتنجس تكون عینھ في األصل طاھرة : ًھ نجسة، فالخنزیر لو غسلتھ مائة مرة فإنھ سیبقى نجسا، فحینئٍذ یقالفأصل عین

ودخلت النجاسة علیھ عارضة، بحیث یمكنك أن تزیلھا، كثوب وقع علیھ بول أو وقع علیھ دم نجس فإنھ حینئذ ثوب متنجس، انتقل عن أصلھ 
ّأما بالنسبة للزیوت والشحوم واألدھان فمنھا ما ھو طاھر كاإللیة، فإنك إذا ذبحت كبشا وذكیتھ فإن جمیع ما فیھ ف. ٍلعارض وھو التنجس ًّ

ًطاھر؛ ألن التذكیة تجعلھ حالال وطاھرا، فحینئٍذ لو أخذت اإللیة وأذبت شحمھا فنقول ُھذا دھن طاھر، أما لو مات الكبش أو الضأن وأخذت : ً ٌ ُ
  .ھناك ما ھو نجس العین، وھناك ما ھو متنجس، والمتنجس یمكن تطھیره: ًإذا. ھذا شحم نجس أو دھن نجس: لُإلیتھ وأذیبت فنقو

 
 
 
 

 السرجین وأنواعھ
 
 

السماد الطاھر، وھو فضلة ما یؤكل لحمھ، : القسم األول: ، وھو السماد، والسماد ینقسم إلى قسمین)والسرجین: (یقول المصنف رحمھ هللا
كاإلبل، والبقر، والغنم، - العلماء، كما ھو مذھب الحنفیة والمالكیة والحنابلة من حیث الجملة؛ ألن فضلة ما یؤكل لحمھ على أصحِّ قولي

: ً طاھرة، فلو أن إنسانا جمع زریبة من روث أو فضلة اإلبل أو البقر أو الغنم فإنھا طاھرة من حیث األصل، فنقول- والطیور غیر الجارحة
أن النبي صلى هللا علیھ وسلم أمر الُعرنیین أن یشربوا من أبوال اإلبل، وھي فضلة : ًأوال: لیل على طھارتھ عدة أدلةھذا سماد طاھر، والد

َاإلبل، فلو كان البول نجسا لما أمرھم أن یشربوه؛ ألن هللا لم یجعل شفاء األمة فیما حرم علیھا َّ َ اإلذن بالصالة في مرابض الغنم، وھذا : ًثانیا. ً
یح عن النبي صلى هللا علیھ وسلم، فلو كانت فضلة الغنم نجسة لما أذن بالصالة فیھا، وأما المنع من الصالة في معاطن اإلبل فھو ثابت وصح

وقد وصلى على بعیره، ومن المعلوم أن البعیر ربما بال فلطخ .  وذلك ألنھا مواضع الشیاطین-كما نبھنا علیھ في باب الصالة-لحكمة أخرى 
َّساقھ، ومع ذلك صلى علیھ، وطاف علیھ، فدل ذلك على طھارة فضلة ما یؤكل لحمھ، وإنما خص البعیر ألن البعیر من حیث ببولھ فخذه و َُّ

والسماد الذي یؤخذ من . ما یؤكل لحمھ فضلتھ طاھرة، وھذا یشمل الطیور كالعصافیر والحمام وغیرھا: األصل مما یؤكل لحمھ، فقالوا
وكذلك . ٌالحمام تنفع وتصلح بإذن هللا عز وجل، فھذا سماد طاھر) ذرق(كأشجار اللیمون، فإنھ إذا وضع لھا الحمام تستصلح بھ الحمضیات 

ًوالسماد الطاھر یجوز بیعھ، فلو أن رجال عنده زریبة غنم . یؤخذ روث البقر الستصالح النخل، وھو من أفضل ما یكون الستصالح النخل
السماد طاھر مقصود لمنفعة مباحة، وھي استصالح الزرع، : ًمادا، فما حكم ھذا البیع؟ نقولوجاءه من یرید شراء ما فیھا من الروث س

ًومأذون بھا شرعا؛ بل ومقصودة شرعا، فیجوز البیع إذا كان مستوفیا للشروط األخرى المعتبرة في البیع ً فبیع السماد الطاھر : وعلى ھذا. ً
  .ًحة ومقصودة شرعاٌجائز وال بأس بھ؛ ألنھ عین مباحة، ومنفعتھا مبا

 
 
 
 

 حكم بیع السماد النجس
 
 

السماد النجس، وھو یشمل فضلة اآلدمي من بولھ وعذرتھ، وكذلك یشمل فضلة الحیوان غیر مأكول اللحم؛ كالحمر األھلیة : القسم الثاني
، وعلى ھذا یقول )إنھا ركس: ( قال-حمرإنھا من ال: قیل-ونحوھا، ولذلك لما أتى عبد هللا بن مسعود للنبي صلى هللا علیھ وسلم بالروثة 

إذا كانت الفضلة من غیر مأكول اللحم فھي نجسة، لكن ھل یجوز أن یباع السماد النجس، أم ال یجوز؟ اختلف العلماء : العلماء رحمھم هللا
رجیع النجس، والمعنى واحد، وھذا ال یجوز بیع السماد النجس أو الزبل النجس أو ال: القول األول: رحمھم هللا في ھذه المسألة على قولین
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القول ھو مذھب المالكیة في المشھور، وھو مذھب الشافعیة، والحنابلة في المشھور، وھو قول عند الحنفیة رحمھم هللا؛ لكن المذھب عندھم 
ب اإلمام مالك كـابن یجوز بیع الزبل النجس والسماد النجس، وھذا ھو مذھب الحنفیة، وقال بھ بعض أصحا: القول الثاني. على الجواز
ِیا أیھا الذین آمنوا ال تأكلوا أْموالكم بْینكم بالباطل : قولھ تعالى: ًأوال:  استدلوا بأدلة-وھم الجمھور-فالذین قالوا بالتحریم . الماجشون  ِ ِ َُّ َ َ َ َ َ َْ ُِ ْ ُْ ُ ُ َُ ََ َ َْ َ َّ

ًذي ال وجھ لھ وال حق فیھ، فإذا كان السماد نجسا فإن النجس ال قیمة إن هللا حرم علینا أكل المال بالباطل، والباطل ھو ال: ، قالوا] 29:النساء[ َّ
إن هللا إذا حرم : (استدلوا بقولھ علیھ الصالة والسالم: ًثانیا.  فدفع المال في مقابلھ یكون من أكل أموال الناس بالباطل- النجاسة ال قیمة لھا- لھ 

إن األصل عدم جواز بیع النجاسة، والزبل النجس من : قالوا: ًثالثا. یحرم أكل ثمنھ، والسماد نجس حرام ف) ًعلى قوم شیئا حرم علیھم ثمنھ
: الدلیل الثاني. اإلجماع: الدلیل األول: واستدل الذین قالوا بالجواز بدلیلین. النجاسات، واألصل في ھذا حدیث جابر بن عبد هللا كما قدمنا

لعصور القدیمة یتبایعون ویبیعون السماد والزبل النجس، ولم ینكر علیھم أحد، فیكون ھذا إن الناس من ا: أما دلیلھم باإلجماع فقالوا. العقل
ٌإن الحاجة داعیة إلى بیع الزبل النجس، ولو لم نقل بجواز بیعھ لكان في ذلك حرج ومشقة، والشریعة : قالوا: والدلیل الثاني. بمثابة اإلجماع

أن الزبل النجس یستصلح النبات، : یع الزبل النجس، ومعنى ھذا الدلیل الذي قرروه بالنظرًال حرج فیھا وال مشقة، وبناء على ذلك یجوز ب
ّوھذا یحتاجھ الفالح، ویحتاجھ الناس، أما الفالح فألن إنتاجھ ومحصولھ ال یصلح إال بھذا النوع من السماد، وأما الناس فإنھ إذا تضرر الفالح  ّ ّ

ٌبالسوق وسیضر بالناس، فحینئٍذ یكون في تحریمھ حرج ومشقة، والشریعة ال توقع الناس في ًوكان نتاج الفالحة قلیال؛ فإن ھذا سیضر 
ًإذا القول بعدم الجواز فیھ حرج، فیجوز البیع دفعا للحرج والمشقة، قال تعالى. الحرج ٍوما جعل علْیكم في الدین مْن حرج : ً َ َ َ َ َ َ َ َِ ِِ ِّ ْ ُ ]. 78:الحج[َ

لصحة ما ذكره أصحاب ھذا القول، فإن األصل عدم جواز بیع : ًأوال: النجس، وذلك لما یلي بیع الزبلوالذي یترجح ھو القول بعدم جواز 
-وھي متفرعة من المیتة- النجاسات، وھذا األصل قرره حدیث جابر رضي هللا عنھ، ولذلك ُسئل النبي صلى هللا علیھ وسلم عن شحوم المیتة 

ال، ھو حرام، قاتل هللا الیھود، إن هللا لما حرم علیھم شحومھا جملوه، : یستصبح بھا الناس، فقالأنھ ُیطلى بھا السفن ویدھن بھا الجلود، و: (
: ًثانیا. َّ، فدل الحدیث على أن الشيء النجس ال یجوز بیعھ في األصل)فاستحلوا ما حرم هللا بأدنى الحیل: (، وفي روایة)ثم باعوه، فأكلوا ثمنھ

، وھو من كتب )الحاوي(، فھذا اإلجماع قد رده غیر واحد من العلماء، حتى قال الماوردي في كتابھ النفیس أما بالنسبة الستداللھم باإلجماع
ُّإن ھذا اإلجماع إجماع العوام، إنما وقع بفعل الناس ولیس بإجماع من ُیعتد بقولھ وُیعتد بإجماعھ؛ ألن : الخالفیات، بل ومن أوسعھا، قال فیھ ُّ

: ًثالثا. جتھدین ولیس من العوام، فالذي یبیعھ ویأخذه ھم العوام ولیس العلماء الذین ُیحكم بإجماعھم واجتھادھماإلجماع إنما یكون من الم
: ال یجوز بیع السماد النجس لكان فیھ حرج ومشقة، ھذا یحتاج إلى نظر؛ والسبب في ھذا: لو قلنا: ًاستداللھم بأن فیھ حرجا ومشقة، فیقولون

 فإنھ حینئٍذ -ِّوھو الزبل الطاھر وكونھ یقوم بسد الحاجة-قعان في حالة عدم وجود البدیل؛ لكن عند وجود البدیل أن الحرج والمشقة إنما ی
فاإلبل، والبقر، والغنم، : بأننا مضطرون إلیھ؛ ألننا نتكلم عن أصل عام؛ واألصل العام ھو وجود الزبل النجس والطاھر: ینتفي قولھم

كما سنبین إن -  وھي طاھرة ومباحة، وینتفع بھا النبات كما ینتفع بالنجس؛ بل إن الطاھر آمُن من النجس والطیور وغیرھا موجودة فضلتھا،
عدم :  فإننا نقول بعدم صحة ما ذكروه من وجود الحاجة؛ ألن الحاجة شرطھا- والبدیل موجود وھو الزبل الطاھر- فإذا وجد البدیل - شاء هللا 

إنھا مضطرة إلى الرجل؛ ألنھ مع وجود البدیل ال یحكم : تقوم بعالجھا وتطبیبھا فال نقول وجدت امرأة إذا -ًمثال-وجود البدیل، فالمرأة 
أن الحاجة ھنا حاجة كمال، فإن الزبل النجس والرجیع النجس والسماد : ًرابعا. َّبالضرورة، ومع وجود البدیل ال یحكم بالحاجة إذا سد مسده

ً ثابت، فقد ثبت اآلن طبیا وجود األمراض واألضرار من اغتذاء النبات بھ؛ بل إن المذھب النجس فیھ مضرة أعظم من منفعتھ، وھذا ّ
أنھ : (عدم جواز أكل النبات المستصلح من النجس؛ ألن النبي صلى هللا علیھ وسلم ثبت عنھ في الحدیث الصحیح: الصحیح من أقوال العلماء

ًكثر من قوة النبات، ومن المعلوم أنھ لو وضع الزبل النجس سمادا للكراث والفجل، ، واآلدمي قوتھ على دفع الضرر أ)نھى عن أكل الجاللة
ًفإنھ یغتذي منھ مباشرة، وكذلك نحوه من المزروعات، فھذه من أعظم ما یكون، حتى ثبت طبیا اآلن أنھا من أعظم ما تكون ضررا على  ً ّ

إنھ لو لم یحرم بوجود الدلیل لحرم لوجود الضرر، : فحینئٍذ نقول ،-اذ باوالعی- صحة الناس، وأكثر ما ینشأ فیھا من األمراض مظنة العدوى 
أي أن ھذا النبات یكون بصورة أو بشكل ) مصلحة الكمال: (والمصلحة والحاجة التي تطلب إنما ھي مصلحة كمال وحاجة كمال، وقولنا

إنھا لیست بحاجة ضرورة، ولكنھا حاجة : لى ھذا نقول أسوأ وأردأ من الطاھر، وع-لوجود الضرر فیھ-أفضل، لكنھ من حیث المضمون 
: فالذي یترجح ھو. ٌكمال، وفرق بین حاجة الضرورة الموجبة للترخیص، وبین حاجة الكمال التي ال توجب رخصة، خاصة مع وجود البدیل

ّإن الجاللة : -أو اغتذاء النباتات بالنجاساتحینما جاءت مسألة بیع النباتات -ومسألة الجاللة یقول بعض العلماء . عدم جواز بیع الزبل النجس
ّ تتغذى بالنجاسات وتأكل النجاسات، فحینئٍذ تتضرر وتتأثر بھذه النجاسات، ومع أن في جسم اإلنسان من القوة -كالبقرة أو الشاة أو الدجاجة-

ًوھذا ثابت طبیا-على دفع الضرر أكثر من النبات  َّوى من غیره؛ وذلك لما خلق هللا فیھ وفضلھ على أن قوة جسم اآلدمي على دفع السموم أق: ٌ
 فمع ھذا نھى النبي صلى هللا علیھ وسلم عن أكل الجاللة حتى تحبس ویطیب لحمھا - كثیر ممن خلق، فجعل فیھ خاصیة أقوى من غیره

وقلة التأثر أكثر من الزروع التي تكون بالمباح، فھذا یدل على التأثر باالغتذاء بالنجس، وإذا كان ھذا في البھیمة مع أنھا أقدر على الدفع 
فإنھ ال یجوز بیع الزبل النجس وال شراؤه؛ وذلك ألن األصل الموجب للتحریم : على وجھ األرض؛ فمن باب أولى ما ھو دونھا، وعلیھ

ٌیقتضي منع ھذا النوع من البیع، ولیس ثم دلیل یوجب الترخیص َّ. 
 
 
 
 

 أنواع األدھان والزیوت وأحكام بیعھا
 
 

ھو دھن؛ ألنھ : السمن نقول: ًجمع دھن، وھو یشمل الزیوت والطیب وغیرھا، فمثال: األدھان]. واألدھان النجسة والمتنجسة: [قال رحمھ هللا
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واألدھان . ًیمكن أن یكون طعاما، ویمكن أن یدھن بھ اإلنسان، وكذلك زیت الزیتون، وزیت الذرة، وزیت السمسم، فكل ھذه تسمى باألدھان
كزیت الزیتون، وزیت السمسم، وزیت : فاألدھان الطاھرة. أدھان غیر طاھرة: القسم الثاني. أدھان طاھرة: القسم األول: لى قسمینتنقسم إ

ّأما الزیت . ٌزیت متنجس: القسم الثاني. ٌزیت نجس: القسم األول: والزیت غیر الطاھر ینقسم إلى قسمین. الذرة، وغیرھا من الزیوت الطاھرة
عینھ نجسة، فمھما غسلتھ ومھما : ٌالزیت الذي یؤخذ من شحوم المیتة؛ فإنھ زیت نجس، أي: لذي یستخلص من عین نجسة، مثلالنجس فھو ا

ٍكقطرات بول، فحینئٍذ  ًوأما الزیت المتنجس، فأصلھ طاھر، كزیت الزیتون مثال؛ ولكن وقعت فیھ نجاسة. فعلت بھ فال یمكن أن یطھر
ّ أما بالنسبة للزیت الطاھر فال إشكال في جواز بیعھ، والزیت النجس ال إشكال في حرمة بیعھ؛ ألن النبي .یتنجس، ومن ھنا حكمنا بتنجسھ

ال، ھو : أنھ ُیطلى بھا السفن، ویدھن بھا الجلود، ویستصبح بھا الناس، قال: (صلى هللا علیھ وسلم لما ُسئل عن شحوم المیتة وذكروا لھ
ّإن هللا ورسولھ حرم بیع المیتة، والخمر، والخنزیر، واألصنام، : (ن النبي صلى هللا علیھ وسلم قالبیعھا؛ ألن أصل الحدیث أ: ، أي)حرام
وقد اختلف ). ال، ھو حرام: قال! أرأیت شحوم المیتة فإنھ ُیطلى بھا السفن، ویدھن بھا الجلود، ویستصبح بھا الناس؟! یا رسول هللا: قالوا

ألن السفن تمشي على البحار واألنھار، - لضمیر عائد على طلي السفن ودھن الجلود واالستصباح بھا ھل ا) ال، ھو حرام: (العلماء في قولھ
 فحینئٍذ یحرم أن ُیطلى بھا، ویحرم أن یدھن بھا، ویحرم أن یستصبح بھا، أم -فوجود الزیت یدفع عنھا الماء، ولذلك ال یتشرب الخشب للماء

: ، فسألوه عن شحوم المیتة وقالوا)إن هللا ورسولھ حرم بیع المیتة: ( البیع؛ ألن أصل الحدیثعائد على) ال ھو حرام: (أن الضمیر في قولھ
إن النبي : ، وسیاق الحدیث وسباقھ كان في الكالم على البیع، فیقولون)أن السیاق والسباق محكم: (إن فیھا منفعة، فھل یجوز بیعھا؟ والقاعدة

، وھذا أقوى، وھو أنھ )ال، ھو حرام: (من جھة بیعھا من أجل الطالء والدھن واالستصباح فقالصلى هللا علیھ وسلم ُسئل عن شحوم المیتة 
ًعائد على البیع، ومن ھنا یعتبر الحدیث أصال في تحریم بیع الزیت النجس، وأما الزیت المتنجس ففیھ تفصیل سنذكره ٌ. ...... 

 
 حكم الزیوت المشتقة من البترول

 
 

مسألة الزیوت البترولیة، وما : من المیتة نجسة، لكن یبقى الكالم عن مسألة عارضة اآلن یكثر الكالم حولھا، وھيالزیوت المستخلصة : ًإذا
إن أصل البترول من الحیوانات القدیمة : أنھم كانوا یقولون: یشتق من البترول، والسبب الذي جعل بعض طالب العلم تلتبس علیھ ھذه المسألة

اق األرض، ثم مع فعل الحرارة وسخونة األرض تحولت إلى بترول، وھذا القول أنبھ على أنھ قول أھل التي ماتت ثم ضغطت بین أطب
نسأل هللا السالمة - الطبیعة الذین ال یؤمنون بوجود هللا جل جاللھ، كما أخبر هللا عز وجل أن اإلنسان كفور مبین، وكفره من أكفر ما یكون 

، لكنھ : ّال إلھ إال هللا، ولیقول: ً لھ كنوز األرض في األرض، ویعطیھا لھ سھلة میسرة لیقول فا تعالى یغدق علیھ ویسكن- والعافیة الحمد 
ال یوجد أكذب من الكافر إذا كذب على ! ألف ملیون سنة متى كانت؟)! الدیناصور(ال، منذ ألف ملیون سنة كان یوجد حیوان اسمھ : یقول

وممكن أن تقبل ! َّما لقي أن یتوفى وأن یموت إال داخل المحیط) الدیناصور( وعلى بصیرتھ، ثم ھذا ربھ؛ ألنھ كفر با فطمس هللا على قلبھ
؟ فھم ال -ًتكذیبا لھم -أنھ توفي على وجھ األرض؛ لكن ما الذي ذھب بھ إلى أعماق المحیطات حتى یوجد البترول في أعماق المحیطات 

ًسول صلى هللا علیھ وسلم قد أخبر أن في األرض كنوزا، وأن هللا قدر في األرض أقواتھا منذ إن هللا ھو الذي أوجده، والر: یریدون أن یقولوا
، وھذا یدل على أن هللا أوجدھا )إن من عالمات الساعة أن تخرج األرض كنوزھا: (أن خلقھا، وفي الصحیح عن النبي صلى هللا علیھ وسلم

ن الذي أوجده ھو هللا، وھو نعمة من هللا سبحانھ وتعالى، وهللا على كل شيء قدیر، ولو إ: فیھا، فنحن ال نقول بما یقولھ الكفار، ولكن نقول
كان األمر كما ذكروا وكما زعموا، فإن ھذه المقابر الموجودة منذ سنوات عدیدة مدیدة ما وجدنا تحتھا البترول، وال وجدنا أنھا تتحول إلى 

: ٌ ھو كفر با وعدم تسلیم بوحدانیتھ عز وجل، فیردون كل شيء إلى الطبیعة-ناكما ذكر-زیوت وال إلى طبقات معینة من األرض، لكن 
ومن أجل ذلك نشأ عند البعض شعور بأنھ ما دام . وأن اإلنسان ینظر إلى ھذه األشیاء على أنھا أشیاء طبیعیة! وھو أن األشیاء وجدت صدفة

أن البترول نجس، وأن كل ما یتولد من البترول نجس، وھذا خطأ، :  ذلكقد مات فیعتبر میتة، وشحم المیتة نجس، فمعنى) الدیناصور(أن 
ًفإن البترول طاھر، وجمیع ما ُیشتق منھ طاھر، سواء كان زیتا أو كان بنزینا أو غیر ذلك من المشتقات، فھي كلھا طاھرة؛ ألن األصل أنھا  ً ٌ

 في مسألة الزیوت النجسة والمتنجسة ما یشتق من البترول، فھو لیس فال یدخل: ًوبناء على ھذا. طاھرة، ولیس ھناك دلیل یدل على نجاستھا
بنجس وال متنجس، وبیعھ جائز وحالل، وھو مما سخره هللا البن آدم لینتفع ویرتفق بھ، والحمد  على فضلھ، ولھ الشكر على نعمھ، ال 

َّنحصي ثناء علیھ، جل جاللھ وتقدست أسماؤه، وتعالى هللا عما یقول الكافرو ًن علوا عظیماً ً.  
 
 
 
 

 أحكام الزیت المتنجس
 
 

ما ھو نوع : كیف یتنجس الزیت؟ المسألة الثانیة: نحتاج أن نبحث في مسألة: المسألة األولى: یبقى النظر في الزیت المتنجس، وفیھ مسائل
كیف یتنجس الزیت؟ : استھ؟ المسألة األولىھل یمكن للزیت أن یطھر إذا حكمنا بنج: النجاسة إذا حكمنا بكون الزیت یتنجس؟ المسألة الثالثة

الذي یجعلنا نبحث ھذه المسألة أن في الزیت خاصیة تختلف عن غیره، فمن المالحظ أن الزیت إذا وقعت فیھ قطرة ماء فإنھا ال تدخل في 
ّیت خاصیة تدفع وال تمكن غیره الزیت وتتحلل فیھ، بل لو صببت الماء على الزیت النفصل الماء عن الزیت، وھذا أمر ملموس، فنجد أن للز

أن تقع النجاسة فتتحلل في الشيء، كنجاسة الماء : القسم األول: ّمن االمتزاج بھ، ومن ھنا قسم العلماء وقوع النجاسة في األشیاء إلى قسمین
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نجاستھ نجاسة ممازجة،  إن: ولونوالخل والمرقة ونحوھا من المائعات، فإن الماء إذا وقعت فیھ قطرة البول انتشرت فیھ وتحللت، فحینئٍذ یق
نجاسة : القسم الثاني. امتزج الماء مع البول، وھذا أقوى صور التنجیس، ویتأثر الشيء الطاھر بوقوع النجاسة فیھ على ھذا الوجھ: أي

ّوإما أن تكون بجواره : نيالقسم الثا. ّإما أن تلتصق بھ: القسم األول: المجاورة، وتكون ھذه النجاسة بجوار الطاھر، وھي تنقسم إلى قسمین
غدیر الماء حینما یكون بجواره میتة؛ كبعیر أو بقرة أو شاة، فیأتي الھواء فینقل رائحة : ًفقط، وتأتي الریح فتنقل رائحة النجاسة، فمثال

مجاور : القسم األول: إلى قسمینالمجاور ینقسم : ًالنجاسة إلى الغدیر، فحینئٍذ یتنجس الغدیر بالرائحة، أو ینقل أجزاءھا فتقع في الغدیر، إذا
ًفالمجاور الذي ال یلتصق بالماء ال یضر مطلقا، لكن إذا التصق بھ ولم یكن متحلال، وغیر اللون . مجاور غیر ملتصق: القسم الثاني. ملتصق ً

ًأو الطعم، فإنھ یؤثر وجھا واحدا، وأما إذا غیر الرائحة ففیھ خالف؛ لكن الصحیح عند طائفة من العلماء  أنھ یؤثر، وإلى ذلك أشار بعض ً
ْیح فْي ُمْعتمد الشقاق نرجع إلى مسألة : العلماء بقولھ ِلْیس المجاوُر إذا لم یلتصق یضر ُمطلقا وضر إْن لصق في اللْون والطْعم باالتفاق كالرِّ ِ ِ ِ ِ ِ ِ َِ َ َ َ ْ َ ْ َِّ ِّ ًِ ِ ِ ِ َّ ُّ َِ َ َ َ َ َ َِ ِ َّ َّ ََ َ َْ ْ ْ َ

جاسة مجاورة مالصقة؛ ألنھا وقعت في داخل الزیت، لكنھا ال تتحلل وال تنتشر، فاختلف العلماء إنھا ن: فیقولون: الزیت إذا وقعت فیھ نجاسة
. إن الزیت تنجس، وحكمنا بأن نجاستھ نجاسة مجاورة، ولیست بنجاسة ممازجة ومخالطة: رحمھم هللا في ھذا النوع من النجاسة، وقد قلنا

إذا تنجس الزیت فھل یمكن تطھیره، أو ال یمكن : لمسألة التي سنذكرھا في البیع وھيیبقى السؤال الثالث واألخیر وھو الذي علیھ مدار ا
إذا تنجس الزیت فال یمكن تطھیره، وعند ھؤالء تنتقل المسألة إلى المسألة األولى وھي بیع الزیت النجس، : تطھیره؟ قال بعض العلماء

أن الزیت : القول الثاني. فال یمكن تطھیره، وھذا ھو القول األول ذا تنجسفعندھم أن النجس والمتنجس حكمھ واحد؛ ألنھم یرون أن الزیت إ
ّفأما . طریقة الغسل: یسمونھا: الطریقة الثانیة. طریقة الطبخ: یسموھا: الطریقة األولى: إذا تنجس فإنھ یمكن تطھیره، ولتطھیره طریقتان

ً تتبخر النجاسة ویبقى الزیت، فإذا وقع فیھ البول وغلي غلیانا شدیدا فإنھ طریقة الطبخ فھي أن توقد النار تحت الزیت فیغلي، وإذا غلى فإنھ ً
إنھ یحكم بطھارتھ في ھذه : ًیتبخر البول لخاصیة في الزیت، ولو ترسب شيء قلیل لكنھ ال یؤثر، خاصة إذا كان الزیت كثیرا، فیقولون

 أو كیف یمكن غسل الزیت؟ ھل یعصر، أم یوضع في خالطة؟ وھذا كیف یغسل الزیت؟: أن یغسل الزیت، والسؤال: الحالة الثانیة. الحالة
ًإذا وقعت قطرة من البول في الزیت، فتصب علیھ ماء : ًغسل الزیت المراد بھ طھارة المكاثرة، فمثال: یحتاج إلى نظر، فقد قال بعض العلماء

ھب عنھ وصفھ بالنجاسة، وتطھر النجاسة بھذا الماء؛ ًطھورا أضعاف أضعاف القطرة من البول، بحیث لو خالط ذلك الماء البول فإنھ یذ
ًألنھا ستختلط مع الماء، أال ترى أن النبي صلى هللا علیھ وسلم صب على بول األعرابي ذنوبا من ماء، وقد كان البول قلیال والماء كثیرا،  ًً ّ

ًمثال من ) ًفنجانا(ذا كان في الوعاء قطرة من البول، فیأخذ إ: فلما ورد الكثیر من الماء على القلیل من النجاسة طھرت النجاسة، فحینئٍذ قالوا
الماء الطھور ویصبھ، فیختلط مع النجاسة، فتصبح النجاسة منعدمة التأثیر، ثم بعد ذلك تسحب بطریقة عند المختصین، فیسحبون الماء 

ع أنھا من مسائل الطھارة؟ ذكرنا ھذه المسألة؛ ألن لكن لماذا ذكرنا ھذه المسألة ھنا م. ًبالنجاسة، وحینئٍذ یبقى الزیت طاھرا على أصلھ
ًالصحیح أن الزیت إذا وقعت فیھ النجاسة، وكانت نجاستھ لیست عینیة مثل زیت المیتات؛ فإنھ یمكننا أن نطھره، فحینئٍذ لو باع رجل زیتا  ٌ

ًمتنجسا فإنھ یمكنھ أن یزیل ھذه النجاسة، فیصبح في حكم من باع ثوبا متنجسا، والمتن ً . أن یمكن تطھیره: القسم األول: إلى قسمین جس ینقسمً
سأبیع ھذا : والذي یمكن تطھیره مثل الثوب، فلو جاء شخص وفي ثوبھ دم نجس أو قطرة من البول، وقال. َّأال یمكن تطھیره: القسم الثاني

لتھا، فلیست مؤثرة في بیع الثوب، ولیس ھذا باإلجماع أن البیع صحیح؛ ألن ھذه النجاسة یمكن إزا: الثوب بعشرة ولكن فیھ نجاسة، فنقول
إن الزیت ال یتطھر، فال یدخل في ھذا؛ ألنھ من باب بیع األعیان النجسة؛ لكن : من باب بیع النجاسات؛ ألن العین طاھرة، ومن ھنا فإذا قلنا

ًإذا كان الزیت یمكن تطھیره بالطبخ وبالغسل، فحینئٍذ من باع زیتا متنجسا، فإنھ كمن باع ث ًوبا متنجسا، فكما أنھ یأخذ الثوب ویغسلھ، كذلك ً ً
والذي ال یمكن تطھیره ببقاء عینھ مثل السكر، فلو أن السكر وقع . یأخذ الزیت ویغسلھ، ومن ھنا یقوى القول بأنھ یجوز بیع الزیت المتنجس

ًعین السكر؛ لكن لو أنھ أخذ ماء كثیرا وصبھ  ه ببقاءَّعلیھ بول وتنجس، فإنھ ال یمكن تطھیره؛ ألنھ إذا ُصب علیھ الماء ذاب، فال یمكن تطھیر ً
: ًإذا. ًعلى السكر حتى تحلل، بحیث صار الماء أضعاف النجاسة الموجودة في السكر؛ فإنھ یكون طاھرا، لكن أن تبقى عین السكر فال یمكن

نسبة للزیت یمكن تطھیره مع بقاء عینھ مثل ّھناك شيء یمكن تطھیره مع بقاء عینھ، وھناك شيء ال یمكن تطھیره إال بذھاب عینھ، فبال
أن ُیبین أنھ متنجس، ولذلك نقل ابن رشد عن القائلین بجواز بیع الزیت المتنجس : الثوب، وعلیھ فإنھ یجوز بیع الزیت المتنجس؛ لكن بشرط

أن الزیت یؤكل :  إنھ نجس؛ والسبب في ھذا:قال للمشتري: ّ إذا بین، أي-الزیت المتنجس: أي-یجوز بیعھ : وقال أبو حنیفة : في البدایة فقال
، فلو أخذه وھو متنجس، فإنھ ) ّكلوا الزیت وادھنوا بھ، فإنھ من شجرة مباركة: (ّویدھن بھ، قال صلى هللا علیھ وسلم في الحدیث الصحیح

ّ شرط جواز بیعھ إذا بین البائع :مظنة أن یدھن بھ فیتنجس، ومظنة أن یأكلھ وھو متنجس، وال یجوز أكل المتنجس، ومن ھنا قال العلماء
  .للمشتري أنھ متنجس

 
 
 
 

 حكم االستصباح بالزیوت النجسة في المسجد وفي غیره
 
 

وضع الزیت في المصباح؛ ألن هللا سبحانھ وتعالى جعل في الزیت : االستصباح]. ویجوز االستصباح بھا في غیر مسجٍد: [قال رحمھ هللا
ي :  بھ، ولذلك ضرب هللا المثل بالمشكاة فیھا مصباح فقالأنھ یستضاء: خاصیة ومنافع، ومنھا ٌّالمْصباُح في زجاجٍة الزجاجة كأنھا كْوكب درِّ ِ ُِ ٌ َ َ ََ َ َ َ َ ََّ َُّ ُ ُْ

ٌُیوقد مْن شجرٍة ُمباركٍة زْیتونٍة ال شْرقیٍة وال غْربیٍة یكاد زْیتھا ُیضيُء ولْو لم تْمسْسُھ نار  َ َ َ َ َ َ َ َ ََ َ َ َ َ َ َ َ َْ َ َ ِ َّ َّ ِ ِ ُِ ُُ ُِ َ َ ُنور على نور َ َُ َ ، وھذه من أغرب اآلیات ]35:النور[ٌ
ُنور على نور: (في األمثال في كتاب هللا عز وجل، حیث جعل هللا عز وجل نور الوحي مع نور العقل َُ َ ، وال یمكن ألحد أن یبصر بأحد )ٌ

أن یبصر؛ ألنھ فقد النور الداخلي، ولو أنھ جيء ًلو أن إنسانا كفیف البصر جيء بھ أمام الشمس، فإنھ ال یمكن : ًالنورین دون اآلخر، فمثال
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ٍبمبصر ووضع في كھف مظلم، فال یمكن أن یبصر مع وجود النور الداخلي، لكن النور الخارجي غیر موجود، فاحتاج المبصر إلى نور 
ُنور على نور : ھ ونور الوحي، ولذلك قال سبحان- ٌوھو داخل فیھ-داخلي ونور خارجي، وكذلك اإلنسان یحتاج إلى نور العقل  َُ َ ، ]35:النور[ٌ

ًفمن كان عاقال وال یھتدي بالوحي فإنھ ال یمكن أن یھتدي؛ ألنھ یحتاج إلى وحي الرسل، ولو كان مجنونا وجيء بالوحي فال یمكن أن یقبل،  ً
ًى جعل الزیت نورا، وجعلھ مما وهللا سبحانھ وتعال. وال یمكن أن یفقھ، وال یمكن أن یعلم، وال یمكن أن یھتدي؛ ألنھ یحتاج إلى النورین

َّزْیتونٍة ال شْرقیٍة وال غْربیٍة: (یستصبح بھ ویستضاء، فقال َّ ِ ِِ َ َ ََ َ إن البستان الشرقي یتعرض للشمس أكثر، والغربي یضعف تأثیر الشمس : ، قیل)َُ
إنھا : یكون من أنفع وأصلح ما یكون، وقیلعلیھ؛ ألنھ ال تأتیھ الشمس إال عند الغروب وقد ضعف شعاعھا؛ لكنھ حینما یكون في الوسط فإنھ 

َّال شْرقیٍة وال غْربیٍة( َّ ِِ َ َ ََ . إشارة إلى طور سیناء؛ ألنھ أفضل منابت الزیتون، فھو لیس بشرق األرض وال بغربھا، وإنما في وسط األرض) َ
وز االستصباح بالزیت النجس في غیر االستصباح، فذكر المصنف أنھ یج: أن هللا سبحانھ وتعالى جعل في الزیت منافع منھا: الشاھد

أنھ كما ذكرنا غیر مرة أن العلماء یذكرون المسائل : المسجد، ونحن اآلن نبحث في مسألة البیع، فما الذي أدخل مسألة االستصباح؟ الجواب
یغتفر إدخال مسألة االستصباح؛ بالمناسبات، فھنا یتكلم على الزیت النجس، فأدخل أو ألحق مسألة االستصباح بالزیت النجس، وبعض العلماء 

ھل یجوز ھذا الزیت، أم ال؟ أما بالنسبة لالستصباح بالزیت النجس : ألنھ قد یباع من أجل أن یوضع في المصباح وھو متنجس، فیرد السؤال
ًھم من منعھ مطلقا، ومنھم فمن: ّفإن كان في غیر المساجد فإنھ یجوز عند من قال بجواز االستصباح بھ، وأما في المساجد فقد اختلف العلماء

یرى أن دخان النجاسة نجس، ویرى أنھ حكم متحلل إلى مادة غیر المادة األصلیة، ومن ھنا أجاز أصحاب ھذا القول  من أجازه؛ ألنھ ال
ل إلى مادة غیر ًالطبخ بالنجاسات، فلو جمع نجاسة وأوقد النار فیھا وطبخ علیھا طعاما فقد أجازوه؛ ألنھم یرون أنھ إذا طبخ انتقل وتحو

ّفأجاز بشرط أال یتحول الدخان إلى داخل المسجد، كأن یوضع في كوة من وراء : ّومنھم من فصل. المادة التي منع الشرع االنتفاع بھا ُ
ّزجاجة، فإن الكوة إذا ھب الھواء أخرج الدخان إلى الخارج، ویكون الفضل فضل الزجاج لوجود الضیاء على داخل المسجد، والكوة َّ ّ  من ُ

، )ویجوز االستصباح بھا: (الخارج ال من داخل المسجد، فھذا معنى االستصباح بھ من خارج المسجد ال من داخلھ، وعلى ھذا یقول المصنف
  .وضع الزیت المتنجس في المصباح من أجل أن یوقد علیھ: أي
 
 
 
 

 ملكیة البائع والمشتري أو من في مقامھما: من شروط صحة البیع
 
 

أن یصدر : ، أي)وأن یكون من مالك: (فقولھ: ھذا ھو الشرط الرابع لصحة البیع]. وأن یكون من مالك أو من یقوم مقامھ: [قال رحمھ هللا
أن : البائع والمشتري، فالبد أن یقع البیع واإلیجاب والقبول من شخص مالك، بمعنى.. البیع والشراء من مالك، وھذا یشمل الثمن والمثمن

ٌك لھ أو مأذون لھ بالتصرف فیھ اإلذن الشرعي، واإلذن الشرعي یشملالشيء الذي یبیعھ مل الوالیة العامة، والوالیة الخاصة، فالوالیة : ٌ
ُیشترط في صحة : ًإذا. الخاصة من الشخص نفسھ؛ كالوكیل والوصي، والوالیة العامة كالقاضي إذا باع مال السفیھ ومال الیتیم ونحو ذلك

ُا، فیشترط أن یكون مالكا للمال الذي یدفعھ لك، أو أذن لھ بدفعھ والتصرف فیھ، ویشترط إذا أعطاك سیارة أو البیع أن یكون من یبیع مالك ً ً
ًأعطاك دارا أو أعطاك أرضا أن یكون مالكا للسیارة والدار واألرض؛ ألنھ ً ًإذا باعك شیئا ال یملكھ فإنھ یكون حینئٍذ قد تصرف في شيء لیس  ً

َیا أیھا الذین آمنوا ال : كون إیجابھ وقبولھ وجوده وعدمھ على حد سواء؛ ألن هللا سبحانھ وتعالى قال في كتابھمن حقھ أن یتصرف فیھ، فی ُ َ َ َ َِ َُّّ َ
ِتأكلوا أْموالكم بْینكم بالباطل  ِ َ َ َْ ُِ ْ ُْ ُ َُ ََ َ ِبالباطل: (، وقولھ]29:النساء[ْ ِ َ ْ ون إذن من بدون وجھ حق، والذي یبیع مال أخیھ المسلم بدون إذنھ وبد: أي) ِ

َإال أْن تكون تجارة عْن : وقال هللا عز وجل. ًالشرع، فإنھ قد باع المال بالباطل، وإذا أخذ في مقابلھ ماال فقد أخذه بالباطل؛ ألنھ بغیر وجھ حق َ َ ًَ ِ ُ ََّ َ ِ
ْتراض منكم  ُ ْ ِ ٍ َ ُّھ أو بإذنھ فإنھ ال یصح البیع، ووجوده َّ، فاعتبر رضا المالك الحقیقي، فدل على أنھ إذا لم یرض ولم یكن البیع من]29:النساء[َ

ًوعدمھ على حد سواء، وترجع السلعة إلى مالكھا الحقیقي، فلو أن شخصا أخذ سیارتك لیذھب بھا إلى مكان فباعھا، أو أجرتھ دارك فباع 
ھ المسلم ثم باعھ فإن المال الدار، أو بعتھ ثمرة المزرعة فباع المزرعة، فالبیع في جمیع ھذه الصور باطل، وھكذا لو اغتصب مال أخی

أو من : [وقولھ. سحت، وإذا اطلع القاضي على ھذا فإنھ ینقض البیع ویرد المال إلى صاحبھ، ویرد األرض أو غیرھا إلى مالكھا الحقیقي
والوكیل ینقسم إلى . یلإذا أذنت لشخص أن یبیع سیارتك فھو وك: ًمقام المالك، ویشمل ھذا من یقوم مقامھ بالوكالة، فمثال: ، أي]یقوم مقامھ

ّ یكون مطلقا إما في الثمن، وإما المثمن، وإما -وھو الوكیل المطلق-فالقسم األول . وكیل مقید: القسم الثاني. وكیل مطلق: القسم األول: قسمین ً
ًفیھما معا، فمثال ًبع السیارة بمعرفتك أو بخبرتك، فقد جعلتھ وكیال مطلقا یبیعھا على ح: إذا قلت لشخص: ً سب خبرتھ ونظره ومعرفتھ، فیكون ً

ھذا إطالق في ) بما شئت: (بعھا كیفما شئت، وبعھا بما شئت، فقولك لھ: مطلق التصرف لكن في حدود معرفتھ وخبرتھ، أو أن تقول لھ
ًبأي ثمن شئت غالیا كان أو رخیصا، وھذا یسمونھ: الثمن، أي ِبْع من مالي ما :  لھاإلذن بالثمن المطلق، أو اإلذن بالبیع المطلق، وقولك: ً

َّشئت، فلو باع السیارات لصح البیع، ولو باع األرض لصح البیع، ولو باع األقالم أو الكتب أو المالبس  َّإلخ لصح البیع؛ ألنك أطلقت لھ .. َّ
ّاإلذن في المبیع، وأطلقت أیضا في الصورة األولى اإلذن في الثمن، فإما أن تكون الوكالة مطلقة في الثمن، أو  مطلقة في المثمن، أو فیھما ً

ّبْع ھذه السیارة بعشرة آالف لایر، فإما أن تقید : أن تكون الوكالة مقیدة، فتقید الثمن، كأن تقول لھ: القسم الثاني. ًمعا من البائع والمشتري ِ
باعھا دون سعر الیوم بطل البیع، ولیس بعھا بسعر الیوم، فإنھ لو : بعھا بسعر الیوم، فإذا قلت: بمبلغ معین، أو تقید بعرف معین، كأن تقول

َّعلى حسب العرف، فباعھا بأقل مما یباع بھ مثلھا، فإنھ ال یصح : بعھا بالمعروف، أي: من حقھ أن یبیعھا دون سعر الیوم، وھكذا لو قلت لھ
ًكذلك أیضا الولي یكون وصیا على یتیم، فمثال. ھذا ھو الوكیل المطلق والوكیل المقید: ًإذا. البیع ً رجل مات وترك لیتیمھ مائة ألف، فإن : ً

ولي الیتیم، أو أن یكون والده : الولي، أو: ًالیتیم لیس لھ حق التصرف في مالھ؛ لكن القاضي یقیم شخصا ینظر في مصلحة ھذا الیتیم، ویسمى
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ھؤالء الیتامى، فیبیع ویشتري في فالن وصي على أیتامي، فحینئٍذ لھ حق النظر في أموال : ًقبل موتھ كتب وصیتھ أو وصى أشخاصا وقال
ھذا بالنسبة للمأذون لھ بالتصرف في المال، ویدخل في ھذا إذا أذن السید لعبده، فإن العبد ال یملك، وكذلك إذا أذن الولي . حدود المصلحة

ًأن یكون البائع والمشتري مالكا، أو یكون مأذونا : ٍللصبي أن یبیع بمال معین أو بطریقة معینة، المھم لھ بالتصرف بوالیة عامة كالقاضي، أو ً
 ...... .بوالیة خاصة كولي األیتام ومن یقوم علیھم، أو الوصي علیھم

 
 حكم التصرف في ملك الغیر بالبیع أو الشراء

 
 

أنھ یشترط أن یكون الفاء للتفریع، فإذا تقرر ) فإن باع: (قولھ]. ّفإن باع ملك غیره، أو اشترى بعین مالھ بال إذنھ لم یصح: [قال رحمھ هللا
َّمالكا فإنھ یتفرع علیھ إن باع ملك غیره لم یصح البیع؛ ألن ھذا المال ال یملكھ، ومن ھنا یكون قولھ لشيء ال یملكھ، وال یجوز بیع ) بعتك: (ً

لم یرض المالك مال المسلم وال استباحة مال المسلم بدون حق، ولذلك أجمع العلماء على أن من باع مال غیره بدون إذنھ وال رضاه و
ًالحقیقي، فإن البیع ال یصح، وینتزع المال ویرد إلى صاحبھ األصلي، وھكذا من اغتصب أرضا وباعھا، أو اغتصب سیارة وباعھا، فإن 

عین، أو على ّذكرنا أن البیع والشراء إما أن یقع على م) أو اشترى بعین مالھ: (وقولھ. -كما سیأتي- ّالبیع فاسد، إال إذا أجازه المالك الحقیقي 
خذ ھذه العشرة آالف أمانة عندك إلى نھایة محرم، أو خذ ھذه العشرة آالف وأعطھا إلى محمد، : فالمعین كأن یقول لھ. موصوف في الذمة

صوفة، ًخذ من الصندوق عشرة آالف وأعطھا محمدا، فحینئٍذ تكون مو: یقول لھ: ًفحینئٍذ تكون العشرة آالف معینة، وقد تكون في الذمة، فمثال
خذ ھذه العشرة، وحددھا وعینھا، فإن عین المال أمانة وودیعة عندك فال یجوز أن تتصرف : إذا قال لھ: فأي عشرة آالف یصدق علیھا؟ نقول

بعین المال ھذا، بل تؤدي عین المال كما أمرت إلى صاحبھ، فلو أنك تصرفت في عین ھذا المال، فإنھ یجب علیك أن ترجع عین المال، فلو 
ًبك بعین العشرة آالف فإنك تذھب وتأخذ عین العشرة آالف من البائع وتردھا إلیھ، أو تعقد معھ عقدا جدیدا، على تفصیل عند العلماء في طال ً

ّبیع األعیان، ثم ترد عین المال؛ ألن عین المال ال تستحقھ، ولیس من حقك التصرف فیھ إال بإذن مالكھ الحقیقي، ویدك ید أمانة فینبغي أن 
ًأن من أتلف شیئا وجب : فظ المال كما ھو، فلما تصرفت فیھ ضمنت، وعلیك أن ترد عین المضمون، ومن المعروف في قاعدة الضمانتح

المثل، فإذا تعذر المثل انتقل إلى القیمة، ھذا ھو األصل في الضمانات،  علیھ ضمانھ، فیضمن العین، فإذا تعذر علیھ ضمان العین ذھب إلى
  .(بعین مالھ: (وھذا ھو الذي جعل المصنف یقول.  في باب الضمان- شاء هللاإن-وسنتكلم علیھ 

 
 
 
 

 بیع وشراء الفضولي صورتھ وحكمھ
 
 

ھ في العقد صح لھ باإلجازة، ولزم المشتري بعدھما ملكا: [قال رحمھ هللا ًوإن اشترى لھ في ذمتھ بال إذنھ ولم یسمِّ ھذه مسألة بیع وشراء ]. َّ
أن یأتي شخص ویتصرف في ملكك بدون إذنك، ثم : قة العلماء رحمھم هللا أنھم ذكروا شرط الملكیة، فھنا مسألة وھيالفضولي، وھذا من د

: قال لك رجل: ًتنظر في تصرفھ فإذا بھ تصرف حمید وتصرف رشید، فترضاه، فھذا یسمى بمسألة بیع الفضولي وشراء الفضولي، فمثال
بعتكھا بعشرة آالف، وتم البیع : بعني ھذه السیارة بعشرة آالف، فقال: لما خرج جاءه رجل وقالأعطني سیارتك ألذھب بھا إلى الجامعة، ف

أعطیتھ عشرة : مثال آخر. قد رضیت، فھذا ھو بیع الفضولي: ھذه عشرة آالف قیمة السیارة، فقلت: بینھما بعشرة آالف، ولما رجع قال لك
 العشرة آالف واشترى لك بھا سیارة، وعلم أن السیارة تستحق ذلك، ورأى أن من ضعھا في البنك، أو احفظھا لي، فأخذ: آالف وقلت لھ

العشرة آالف التي أعطیتنیھا قد اشتریت لك بھا سیارة، فھذا ھو شراء : المصلحة أن تستثمرھا في السیارة، فاشتراھا لك وجاءك وقال
ھو الذي یبیع : العلماء رحمھم هللا، وھي بیع الفضولي وشراؤه، والفضوليفما الحكم في ھذه المسألة؟ ھذه المسألة اختلف فیھا : ًالفضولي، إذا

ًمن وكل وكالة شرعیة، أو كان وصیا شرعیا، ) بدون إذن شرعي: (ویشتري بدون إذن شرعي، وھذا تعریف لبعض العلماء، فخرج بقولھم ً ّ
ٌأو كان ولیا، فإن ھؤالء لھم إذن شرعي، ویدخل في الفضولي بقولھم ً بیع الغاصب، وعلى ھذا فإنھ إذا باع الفضولي أو ) إذن شرعيبدون : (ّ

یتوقف األمر : صحة البیع وجوازه إذا رضیھ المالك الحقیقي، أي: القول األول: اشترى فقد اختلف العلماء في ھذه المسألة على ثالثة أقوال
مالكیة، والشافعیة في القول القدیم، وھو مذھب الحنابلة في َّعلى المالك الحقیقي، فإذا رضي بالبیع وأقره صح البیع ونفذ، وھذا ھو مذھب ال

ُّیصح بیع الفضولي : صحة البیع دون الشراء، أي: القول الثاني. ًإنھا ھي المشھورة في المذھب، وعلیھ فیجعلونھ مذھبا للجمھور: قیل روایة
في ھذه المسألة ثالثة : ًإذا. ًقا، وھذا ھو مذھب الشافعیةعدم صحة بیع وشراء الفضولي مطل: القول الثالث. دون شرائھ، وھو مذھب الحنفیة
العلماء متفقون على عدم صحة البیع إذا لم یجزه المالك الحقیقي، وكلھم متفقون على أن البیع فاسد، ویبقى : أقوال فأین محل الخالف؟ نقول

ًف بین قول التفصیل والقول بعدم الجواز وبالجواز مطلقا في ُّالخالف فیما إذا أجازه المالك الحقیقي فھل یصح، أم ال یصح؟ ثم ینحصر الخال
إن بیع الفضولي وشراءه صحیح إذا أجازه المالك : أما الذین قالوا. صحة البیع دون الشراء: حدود الحاالت التي ذكروا جوازھا، أعني

ًأعطى عروة بن أبي الجعد البارقي دینارا یوما من أنھ : الحقیقي، فقد استدلوا بما ثبت في الحدیث الصحیح عن النبي صلى هللا علیھ وسلم ً
اشتر لنا من ھذا الجلب شاة، فذھب عروة فاشترى شاتین بدینار، ثم باع إحدى الشاتین بدینار، فرجع إلى النبي صلى هللا : (األیام وقال لھ

اللھم بارك لھ في صفقة : لصالة والسالم بالبركة، وقالھذه شاتكم وھذا دیناركم، فدعا لھ علیھ ا! یا رسول هللا: علیھ وسلم بدینار وشاة، فقال
ھذه شاتكم وھذا : (، وھذا من باب المكافأة على المعروف؛ ألنھ صلى هللا علیھ وسلم كان یكافئ من أحسن إلیھ، فعندما قال لھ)یمینھ
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ًحابي لو اشترى ترابا لربح فیھ، لدعاء النبي ، فكان ھذا الص)اللھم بارك لھ في صفقة یمینھ: (، عرف ماذا قصد، فرضي البیع وقال)دیناركم
أن عروة رضي هللا عنھ باع بدون إذن واشترى بدون إذن، فاشترى الشاة : وموضع الشاھد. صلى هللا علیھ وسلم لھ بالبركة في صفقة یمینھ

شراء فضولي، وباع الشاة الثانیة التي ھي الثانیة بنصف الدینار، مع أن النبي صلى هللا علیھ وسلم أمره أن یشتري شاة واحدة، فحینئٍذ وقع 
ّبنصف دینار بدینار، فوقع بیع فضولي، فصار بیعا وشراء من فضولي، فأقر النبي صلى هللا علیھ وسلم كلتا الصورتین، فدل على صحة بیع  ً ً

مره النبي صلى هللا علیھ وسلم أن ًوأیضا جاء في حدیث حكیم بن حزام رضي هللا عنھ عندما أ. الفضولي وشرائھ إذا أقره المالك الحقیقي
یشتري أضحیة، فاشترى للنبي صلى هللا علیھ وسلم أضحیة وباعھا بضعف قیمتھا، ثم اشترى بنصف القیمة أضحیة أخرى مكان التي باعھا، 

مذي ، وحسنھ غیر واحٍد وھذا حدیث رواه التر. فجاء إلى النبي صلى هللا علیھ وسلم باألضحیة مع المال، فأقره النبي صلى هللا علیھ وسلم
ًوالذین قالوا بعدم صحة بیع الفضولي مطلقا یستدلون أوال. من العلماء ِال تأكلوا أْموالكم بْینكم بالباطل : باآلیة الكریمة: ً ِ َ َ َْ ُِ ْ ُْ ُ َُ ََ َ ْ : ، قالوا] 29:النساء[َ

حدیث حكیم بن حزام أنھ جاء إلى النبي صلى : ًثانیا. كھاألصل عدم جواز بیع وشراء اإلنسان لما ال یملك، وبیع الفضولي وشراؤه لما ال یمل
، )ال تبع ما لیس عندك: إن الرجل یسألني المتاع أو الشيء لیس عندي، فأبتاعھ لھ ثم أبیعھ، فقال صلى هللا علیھ وسلم لھ: (وسلم فقال هللا علیھ

، وقد نھى النبي صلى هللا علیھ وسلم عن بیع اإلنسان لما ال یملك والفضولي یبیع ما لیس لھ وما لیس عنده: فنھاه أن یبیع ما لیس عنده، قالوا
ًیصح أن یبیع لك الفضولي إذا أقررتھ وأجزتھ، وال یصح شراؤه مطلقا، فاستدلوا بنفس حدیث عروة : وأما الذین فرقوا وقالوا. بھذا الحدیث ّ ّ

، فأذن لھ بالشراء، وكونھ )اشتر لنا: (ال لھ النبي صلى هللا علیھ وسلملقد ق: حدیث عروة البارقي یقول اإلمام أبو حنیفة: وباختصار. البارقي 
یشتري شاة أو شاتین فعنده إذن مسبق، لكن أین وقع الفضول؟ وقع في بیعھ للشاة بعد شرائھ، فصار الحدیث حجة على جواز بیع الفضولي 

 ، فعند عروة إذن مسبق بالشراء كقاعدة)اشتر لنا من ھذه الجلب شاة: (إن النبي صلى هللا علیھ وسلم قال لھ: ًدون شراء الفضولي، إذا یقولون
عامة، ولكن لیس عنده إذن مطلق بالبیع، بل حتى إذن خاص بالبیع، فتصرفھ الفضولي الذي ال أذن فیھ وقع في البیع ولم یقع في الشراء؛ 

من جھة العقد حینما یبیع لك : فضولي دون شرائھ، ثم قالواّیصح بیع ال: وعلى ھذا قالوا. ًألن الشراء لھ إذن مسبق، وقد صح بیعھ فضوال
الشيء أفضل مما یشتري لك؛ ألنھ إذا باع لك الشيء جاءك بالقیمة، والقیمة تستطیع أن تشتري بھا نفس الشيء، وتستطیع أن تعوض بما ھو 

ًأتي لك بأرض ال تریدھا؛ إذا حینما یبیع لك ویعطیك  بالسیارة وأنت ال تریدھا، أو ی-ًمثال- أفضل منھ، لكن حینما یشتري لك فإنھ یأتي لك 
القول بصحة بیع الفضولي وشرائھ؛ ألن حدیث :  من ھذه األقوال-والعلم عند هللا- والذي یترجح في نظري . النقد فإن النقد یصلح لشراء الكل

ًإنما أذن لھ بالشراء مقیدا، ووقع تصرف : ننا نقولأنھ أذن لھ بالشراء، محل نظر؛ أل: عروة البارقي صحیح في ھذا، وقول اإلمام أبي حنیفة 
أن بیع الفضولي وشراءه موقوف على إجازة : ومن ھنا یستقیم مذھب الجمھور. ًخارج المقید، فكان فضوال من ھذا الوجھ عروة البارقي

  .وهللا تعالى أعلم. المالك الحقیقي، وأنھ متى أجازه حكم بصحة البیع ونفوذه
 
 
 
 

 األسئلة
 
 

...... 
 

 كیفیة تطھیر النجاسة الجامدة
 
 

، والصالة : ذكرتم طریقة تطھیر الزیت من النجاسة المائعة، فكیف یطھر من النجاسة الجامدة، أثابكم هللا؟ الجواب: السؤال باسم هللا، الحمد 
ائعة؛ وذلك ألن تحللھا وذوبانھا أیسر بكثیر فالنجاسة الجامدة أھون من الم: أما بعد. والسالم على رسول هللا، وعلى آلھ وصحبھ ومن وااله

فمنھا ما یتجمد كالسمن، فإن السمن إذا وقعت فیھ نجاسة جامدة تلقى : من المائع، والتصاقھا بالغیر أخف، والمائعات تنقسم إلى قسمین
ن تلقى وما حولھا، فتأخذ ما المس الفأرة النجاسة وما حولھا؛ ألن النبي صلى هللا علیھ وسلم أمر في السمن إذا وقعت فیھ الفأرة وھو جامد أ

أو ما المس الجرم النجس الجامد وتحتاط ثم تلقیھ، وبذلك یحصل التطھیر؛ ألنھا مستقرة في المكان وال تتجاوزه، خاصة في حالة كون 
وضعھا، أو یصب في حال وجود وفي ھذه الحالة یكون الجامد من الزیت ما جاور النجاسة الجامدة، فتنتزع ویصب الماء في م. ًالسمن جامدا

َّالنجاسة المائعة حتى یحاذي ما حولھا، واألمر أخف بكثیر من النجاسة المائعة؛ ألن الجامد یمكن نقلھ؛ ولكن المائع یصعب نقلھ إال في أحوال 
  .وهللا تعالى أعلم. مخصوصة

 
 
 
 

 حكم بیع وأكل النبات المسقى بماء نجس
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ًذكرنا أن النبات المتغذي بالنجس سواء كان سمادا أو كان : اتات التي تسقى بماء نجس، أثابكم هللا؟ الجوابما حكم شراء وأكل النب: السؤال ً
ًماء نجسا یسقى بھ، فھذا األصل عدم جوازه، وال یجوز أكلھ؛ ألنھ متنجس على أصح قولي العلماء، واألطباء یذكرون أن ھذا یضر بالصحة  ً

ً األمراض، فلو لم یحرم من جھة النجاسات لحرم من جھة الضرر؛ ألن شرط صحة البیع أال یكون مشتمال ًكثیرا، وینقل العدوى في كثیر من
على الضرر، ولذلك نص العلماء على أن السم ال یجوز بیعھ؛ ألنھ ال منفعة فیھ؛ بل فیھ ضرر، فإذا كان المبیع فیھ ضرر على الصحة وقرر 

  .لى أعلموهللا تعا. األطباء ذلك فإنھ ال یحوز بیعھ
 
 
 
 

 فضل طاعة الوالدین
 
 

لو باع والدي لباركت بیعھ ورضیتھ، وال یستطیع اإلنسان البار : ھل یجوز للوالد بیع سیارة ابنھ من غیر إذنھ، أثابكم هللا؟ الجواب: السؤال
یھ أن یتعاطى البر، وأن یعلم أن الخیر الموفق أن یقف في وجھ والده، وأن یبلغ باالبن أن یسأل والده عن بیعھ لسیارتھ، فاإلنسان ینبغي عل

كلھ بعد توحید هللا في بر الوالدین، وأنھ إذا رضي الوالد ورضیت الوالدة فقد نعم عیشھ وطابت حیاتھ، وأنھ یبلغ باإلنسان الخسة واللوم 
 یبتلى اإلنسان بوالد یضیق علیھ في والدناءة ونسیان الفضل ونكران الجمیل إذا أصبح یقف في وجھ والده لعرض من الدنیا، وهللا تعالى قد

، )حفظ العھد من اإلیمان: (الدنیا؛ ولكن هللا یوسع علیھ بھذا الضیق في اآلخرة، واإلنسان العاقل الحكیم یحفظ العھد، قال صلى هللا علیھ وسلم
أنھ كالمملوك لوالده، وأنھ ال یستطیع أن ومن تذكر كم أنفق علیھ والده، وكم تحمل من أجلھ، وكم أسدى إلیھ من الخیر والمعروف؛ فإنھ یحس 

َیجزي والده إال بالدعاء، وأمور الدنیا أحقر وأھون من أن تقف بین اإلنسان وبین رضوان هللا عز وجل، ومْن ھذا الذي یستطیع أن یرفع  َ
ح هللا لھ من أموال الدنیا ما هللا بھ وقد ذكروا عن رجل أنھ كان من أبر الناس بوالده، وفت! لم بعت سیارتي؟: وجھھ في وجھ أبیھ ویقول لھ

اكتب لي مزرعتك الفالنیة، فال یمكن أن : علیم، وكان ال یشتري الصفقة بعض األحیان بمئات األلوف إال بإذنھ، وقد یأتیھ والده ویقول لھ
ومما ذكروا أن . رضا والدهیراجعھ، بل یكتب لھ جمیع ما یملك، وأصبح في رغد من العیش ونعمة ضافیة، وخیر كثیر، مع ما حازه من 

ًرجال جمع ماال قرابة االثني عشر ألفا، وكان ھذا المال یحتاجھ لزواجھ، وكان والده منھمكا في بناء عمارة، فدخل على والده یوما فإذا بھ  ً ً ً ً
نفسھ أن یعطي والده ما عنده مما یرید  یطالب بمالھ، فما كان منھ إال أن ساورتھ -الذي ھو المقاول-فالن : ما بك یا والدي؟ فقال: ًحزینا، فقال

: حتى وفق هللا سبحانھ وتعالى وشرح صدري، فقمت إلى المال وقلت: أن یعف بھ نفسھ عن الحرام ویرتفق بھ في حیاتھ، فتردد وتلكأ، قال
 یأخذه، وحلف ھو أن یأخذه، ھو أھون من أن یحول بیني وبین رضوان هللا عز وجل، فجاء بالمال فوضعھ بین یدي والده، فحلف الوالد أن ال

: حتى أصر على والده وھو بنفس طیبة، فلما رأى الوالد منھ ذلك بكى وسأل هللا عز وجل أن یرضى عنھ، وأن یفتح لھ أبواب الخیر، قال
: معھ، قالفحضرت : فقمت من عند والدي وأنا أشعر بسعادة عظیمة، ومكث قرابة أسبوع، فإذا برجل ثري في المدینة یدعو صدیقھ، یقول

شخص أمین یتوكل عن مالھ، : أحتاج إلى وكیل، أي: -وكانت عنده أموال كثیرة-فلما جلسنا بعد أكل الطعام، اشتكى ھذا الثري لصدیقھ وقال 
األراضي  ً فما كان منھ إال أن عینھ وكیال على أراضیھ، وكانت أیامھ في بیع- الذي ھو البار-ال أعرف لك أكثر أمانة من ھذا الرجل : فقال لھ

! أعطاھا لوالده فردھا هللا علیھ عشرة أضعاف) ًاثنا عشر ألفا(فانظر !! ًفأول صفقة جاءتني ربحت فیھا مائة وعشرین ألفا: والعقارات، یقول
 على مع ما لھ من الرضا من هللا سبحانھ وتعالى، ومع ما ینتظره من حسن العاقبة؛ ألن البار یفتح هللا لھ أبواب الخیر، ومن رضوان هللا

العبد أن یفتح لھ أبواب البر، وال یعطى البر إال من رضي هللا عنھ؛ ألن من رضي هللا عنھ فلھ الرضا، نسأل هللا العظیم أن یرزقنا ھذا 
ًالرضا للوالدین أحیاء وأمواتا، فإن كمال البر ال یقتصر على الحیاة، بل أصدق ما یكون البر بعد الموت؛ ألن بعض العلماء یقول ن أصدق إ: ً

لقد كنت أعق : وقد جاء رجل إلى ابن عباس وھو یبكي فقال. البر بعد الموت؛ ألنھ ال أحد یعلم أنك تقدم لوالدك ھذا الشيء إال هللا جل جاللھ
ًأبي عقوقا كثیرا، فقال لھ فاإلنسان الذي . تھأكثر من االستغفار لھ بعد موتھ والترحم علیھ؛ فإن هللا یبلغك بره بعد موتھ كما فاتك بره في حیا: ً

: یرید الخیر علیھ أن یبر والدیھ، وقد تأذن هللا بالرضا لمن رضي عنھ والداه، ففي الحدیث الصحیح عن النبي صلى هللا علیھ وسلم أنھ قال
تفقة على ولقد شھدت من العلماء والعقالء والحكماء وأجد كلمتھم م. ، فھو في سعادة وفي حسن عاقبة)رضي هللا على من أرضى والدیھ(

- ًأنھم ما وجدوا البار إال في خیر عیش، ولو كان فقیرا مرقع الثیاب، فإنھ یعیش في سعادة البر، وقال أحد من أثق بھ من العلماء رحمھم هللا 
افر قد یبر، وذلك إن كان عن إیمان وإخالص  جل جاللھ، وإال فالك). ًوهللا ما رأیت بارا ساءت خاتمتھ: (- وقد سمعتھا من أحد كبار السن

نسأل هللا العظیم رب العرش الكریم أن یرضى عن والدینا، . ًلكن قصدنا المؤمن الذي یبر لوجھ هللا ومرضاتھ، وطاعة  سبحانھ وتعالى
 االلھم اغفر آلبائن. ًوأن یرحمھم كما ربونا صغارا، ونسأل هللا بأسمائھ الحسنى وصفاتھ العلى أن یسبغ شآبیب الرحمات على أمواتھم

وصلى هللا وسلم . وآخر دعوانا أن الحمد  رب العالمین. وأمھاتنا، اللھم اجعلھم في روضة من ریاض جناتك، وأحسن الخاتمة ألحیائھم
  .وبارك على عبده ونبیھ محمد وعلى آلھ وصحبھ أجمعین

 
 
 
 

 [6[ كتاب البیع -شرح زاد المستقنع 
: ٌبائع والمشتري ید على المبیع، أو یكون لھما إذن بالتصرف فیھ بالبیع والشراء، ومنھاأن یكون لل: للبیع عالمات تدل على صحتھ، منھا
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ًبیع ما كان معلوما سواء بالرؤیة أو بالصفة، فإن لم تتحقق ھذه األمور في البیع صار بیع غرر، وبیع الغرر : القدرة على تسلیم المبیع، ومنھا
الشرع عنھ، وما ذاك إال ألنھ طریق ألكل أموال الناس بالباطل، ویفضي كذلك إلى النزاع ھو بیع الشيء المستور العاقبة، وھو مما نھى 

 .والخصومات، وبھ تنعدم الثقة بین المسلمین
 األرض الخراجیة وحكم بیعھا

 
 

فیقول : أما بعد. أجمعینبسم هللا الرحمن الرحیم الحمد  رب العالمین، والصالة والسالم على أشرف األنبیاء والمرسلین، وعلى آلھ وصحبھ 
ال زال المصنف في معرض حدیثھ ]. كأرض الشام ومصر والعراق بل تؤجر: وال یباع غیر المساكن مما فتح عنوة: [المصنف رحمھ هللا

ٌعن الشرط الرابع من شروط صحة البیع وھو شرط الملكیة، وقد بینا أن البیع ال یصح إال إذا كان البائع والمشتري لھما ید  ّ ُّ على المبیع، ّ
ّسواء كان ثمنا أو مثمنا، أو یكون لھما إذن بالتصرف في البیع أو الشراء، وبینا دلیل ذلك من الشرع، وموقف العلماء رحمھم هللا من مسألة  ً ً ً

ّبینا ھذه بیع الفضولي، ثم ختم المصنف رحمھ هللا بمسألة بیع المساكن في األراضي التي تفتح في الجھاد في سبیل هللا عز وجل، وقد 
ّالمسألة، وھي أن األراضي التي تفتح في الجھاد في سبیل هللا عز وجل یخیر اإلمام في أمرھا، وھي إما أن تفتح صلحا، وإما أن تفتح بالقوة،  ّ ًّ

ًفإن كانت صلحا فتارة یبقیھا ویكون الصلح بینھ وبین أھلھا على إبقائھا بأیدیھم على أن یدفعوا الجزیة والخراج للمسلمی ن، وكذلك في حالة ً
ًالعكس فإنھا تكون ملكا للمسلمین، ویكون خراجھا أیضا للمسلمین، وإذا فتحت األرض عنوة فإن النظر فیھا یكون لإلمام إن شاء أبقاھا  ً

أن یضرب علیھا الخراج، وھو فعل عمر بن الخطاب رضي هللا عنھ وأرضاه، فإنھ لما فتح األمصار ضرب على األرض : خراجیة بمعنى
لخراج، وأبقاھا ینتفع بھا أھلھا، وینفعون المسلمین، وھذا الفعل من السنن العمریة التي أجمع المسلمون على اعتبارھا والعمل بھا على مرِّ ا

ًالقرون والعصور، وفي ھذه الحالة إذا كانت األرض خراجیة فمعناھا أنھا وقف على المسلمین، وال یكون من یتصرف فیھا مالكا لعین  ٌ
ٌ فلھ أن یبني، ولھ أن یزرع، ولھ أن ینتفع؛ لكنھ لیس بمالك للرقبة األصلیة، فالرقبة األصلیة ملك لعموم المسلمین، وكذلك یؤخذ األرض،

فالمصنف رحمھ هللا یشیر ھنا إلى مسألة الملكیة، فإذا . ّالخراج إلى بیت مال المسلمین، وقد بینا وجھ تقسیمھ ووجھ صرفھ في كتاب الجھاد
ًما الحكم إذا باع إنسان أرضا : ُّمت أنھ ال یصح البیع وال الشراء إال بشيء یملك من البائع والمشتري، فیتفرع على ذلك السؤالكنت قد عل

ًوالوقف ال یباع وال یوھب، وإنما یبقى إلى األبد مسبال محبوسا؛ لكن لو  األرض الخراجیة ال یقع البیع علیھا؛ ألنھا وقف،: خراجیة؟ فتقول ً
: فمعنى العبارة. د أن یبیع المساكن التي على األرض، أو یبیع الزرع الذي على األرض ویخلي بین الغیر وبینھ لكي ینتفع بھ فال بأسأنھ أرا

أنھ إذا خلت ید البائع عن ملكیة األرض وكانت لھ ید یملك بھا ما على األرض من بناء أو زرع وأراد أن یبیع في األراضي المحبسة 
كان من المناسب : ًوبناء على ذلك. لمسلمین عامة، فإن البیع یكون على رقاب المحدثات على األرض ال على األرض نفسھاوالموقوفة على ا

ّأن تذكر ھذه المسألة في شرط الملكیة، فاألرض الخراجیة ال تملك، وإنما ھي وقف مسبل على المسلمین، وحینئٍذ یباع ما علیھا مما فیھ  ٌ
ٌ ویتفرع على مسألة األرض الخراجیة أن المسجد ال یباع؛ ألن المسجد أیضا مسبل وموقوف على عموم المسلمین؛ .المنافع وال تباع العین ّ ً

ًلكن لو أن مسجدا ضاق على المصلین، أو انتقل الناس من حولھ فأصبح مكانھ خرابا لیس فیھ أحد، ونظر القاضي فوجد الناس قد انتقلوا إلى  ً
جد في المكان الذي انتقلوا إلیھ، والمكان الذي خلي من الناس وتركوه لیس فیھ مصلون، أو لیسوا بحاجة منطقة أخرى وھم بحاجة إلى مس

ّإلى ھذا المسجد، فرأى القاضي أن یبیعھ فحینئٍذ ال یباع إال بحكم القاضي؛ ألن الوقفیة والتسبیل ال یمكن أن یجري علیھا البیع وال الھبة؛ 
ُّیع والھبة أن یكون البائع والواھب مالكا لما یبیع ویھب، وقد قررنا ھذا، وبناء على ذلك فإنھ ال یصح بیعھ ألنھا ملك  عز وجل، وشرط الب ً ً

 إذا نظر القاضي أن من المصلحة استبدال ھذا المسجد بمسجد آخر فإنھ من حقھ أن یحكم ببیعھ على -كما قلنا-للمسجد وال ھبتھ؛ ولكن 
 ...... .ن شاء هللا في كتاب الوقفتفصیل عند العلماء سیأتي بیانھ إ

 
 حكم بیع آبار المیاه وما ینبت على األرض من الكأل

 
 
المھم أن تطبق المثال على القاعدة،  لیس المھم ھنا أن تحفظ المثال أو تحفظ الصورة التي یذكرھا المصنف، إنما]. ُّوال یصح بیع نقع البئر]

القاعدة فإنك تفھم، حتى ولو جاءتك مسألة عصریة تستطیع أن تخرجھا على ھذا األصل وال ولذلك في كتب الفقھ حینما تطبق األمثلة على 
، دون أن یفقھ السر أو العلة أو السبب )األرض الخراجیة(، ویحفظ )نقع البئر(ًتتقید باألمثلة الجامدة؛ ألن البعض قد یقرأ الفقھ جامدا فیحفظ 

َّذا طرأت علیھ مسألة عصریة لم یستطع تخریج ما جد ونزل على ما ذكره العلماء والسلف، الباعث على الحكم، وحینئٍذ ال یستفید؛ ألنھ إ
ّأننا قررنا أن الید خالیة من الملكیة، فمثل رحمھ هللا باألرض : وعلى ھذا فإن مسألة نقع البئر كمسألة األرض الخراجیة؛ والسبب في ذلك

:  والكأل، والنار، ھذه ثالثة أشیاء المسلمون فیھا شركاء، للحدیث الوارد في السننفنقع البئر،. الخراجیة؛ ألنھا موقوفة على المسلمین
) نقع البئر(شركاء في الماء وھو  ، فجعلھم یشتركون في ھذه الثالثة أشیاء، فإذا كانوا)في الماء، والكأل، والنار: المسلمون شركاء في ثالثة(

ر فقد باع ملك غیره، كما أن من أراد أن یبیع األرض الخراجیة فقد باع ملك غیره، ووقع وما في حكمھ، فمعنى ذلك أن من أراد بیع نقع البئ
ًفتارة تكون على : وھذا وجھ إدخال مسألة نقع البئر ھنا، وأصل اآلبار تأتي على صورتین. البیع ووقعت المعاوضة على شيء ال یملكھ

ًري في األرض، سواء كانت عیونا مالحة فآبار مالحة، أو عیونا حلوة فآبار عیون جاریة في األرض تنفجر ثم تنبع من ھذه العیون التي تج ً ً
ِوُھو الذي : حلوة، أو جامعة بین االثنین فیختلط فیھا العذب بالمالح لكنھما یختلطان فوق وال یختلطان في األسفل، كما أخبر هللا عز وجل َّ َ َ

ْمرج البْحرْین ھذا عذب فرات وھذا مل ِْ َ ََ َ َ َ َ َ َ َ َ ٌَ ُ ٌ ْ ٌح أجاج ِ ٌَ أن هللا سبحانھ وتعالى جعل العیون الجاریة تتفجر فتكون في : فالمقصود] . 53:الفرقان[ُ
أن یحفر البئر بالطریقة القدیمة، ویكون الماء الموجود فیھ عن طریق التسرب الذي : وتارة یكون البئر بالجنة وھي جنة البئر، بمعنى. اآلبار

ٍن في ذات البئر، فیستوي الحكم في كلتا الحالتین، سواء كان نقع البئر من عین من األرض فارت یكون في جنبات البئر ال عن طریق عی ً
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ًوصعدت، أو كان نقع البئر جنة مجموعة من أطراف البئر خاصة في األماكن الخصبة التي فیھا ماء كثیر، فإنھ ال یحفر اإلنسان إلى أمٍد 
واء كانت البئر عادیة منفجرة عن عین، أو كانت البئر مجتمعة من الجنة، وعلى ھذا ففي كلتا ّقریب إال ویجد الماء بغزارة في الذي حفر، فس

ًونقع البئر یكون فضال من الماء، فإذا كان عندك بستان وأردت أن تستقي من بئر أحدثتھ فأنت أحق وأولى؛ . ُّالحالتین ال یصح بیع نقع البئر
سان یرید أن یشرب منھ أو یسقي دوابھ أو یرید أن یأخذ منھ للسفر كما یقع في اآلبار التي لكن لو زاد من ھذا الماء زائد وفضل وجاء إن

ٌتكون على السبل والطرق فاألمر أشد، فمنع ھذا الفضل فیھ وعید شدید، ولذلك أخلیت الملكیة عن ھذا، وثبت عنھ علیھ الصالة والسالم أنھ 
 فإن هللا ال یكلمھ یوم القیامة، وال ینظر إلیھ، -بمعنى أنھ منع فضل مائھ- فعل ذلك أن من: نھى عن بیع نقع البئر، وفي الحدیث الصحیح

، ومن منعھ هللا من فضلھ فھو على ھالك، ) كما منعت فضل مائك الیوم أمنعك من فضلي: (- كما في الحدیث القدسي الصحیح-ویقول هللا لھ 
الناس كبیرة من كبائر الذنوب، ینبغي للمسلم أن یتقیھا، وأن یمكن أخاه المسلم إن منع فضل الماء عن المحتاج إلیھ وعن : ولذلك قال العلماء

احتاج إلى ھذا الماء، وھكذا العشب الذي ینبت في أرضھ، إذا جاء إنسان یرید أن یحتش من ھذا العشب لغنمھ أو لدوابھ فإنھ یمكنھ من ذلك، 
ال تدخل الحوش، :  نبت ومرعى وأراد إنسان أن یأخذ منھ لبھائمھ فقال لھوھكذا لو كانت لھ أرض أو كان لھ حوش فنبت في ھذا الحوش

فھذا ال یجوز؛ ألن ھذا النبت مما یشترك فیھ المسلمون، وهللا أنبتھ في أرضھ ولیس بیده وال بوسعھ أن ینبتھ، وكم من إنسان یلقي بذره وال 
أال تنبت فإنھا ال تنبت، فھي ال تنبت إال بأمر هللا وقدرتھ، فا أخرج الماء ًیجد منھ شیئا؛ ألن هللا إن شاء أن تنبت األرض أنبتت، وإن شاء 

ِّوأخرج الكأل، وكذلك الذي یحتطب من شجر الحطب فإنھ ُیمكن الغیر منھ، ولو كان عند اإلنسان أرض فنبت فیھا السمر أو نبت فیھا الشجر  ّ
یمنع من لھ إبل أن یرعى بإبلھ في ھذا؛ لكن لو كان في ھذا المكان عورة كأھلھ الذي تأكلھ اإلبل ولو كان مما لھ شوك فإنھ ال یجوز لھ أن 

َونسائھ ویخشى من دخول ھذا الرجل علیھ، وال یمكنھ التحفظ، فمن حقھ أن یمنع مدة وجود العورة، لكن إذا وجد البدیل بأن ُیمكنھ من أن  َ
أنھ ال یصح بیع اإلنسان لشيء ال یملكھ، أو لشيء یشترك فیھ :  من ھذا كلھوالشاھد. یحتش بنفسھ ویراقبھ ویحفظ عورتھ فإنھ یمكنھ من ذلك

وال ما : [رحمھ هللا قال. معھ غیره، ویأتي الغیر لكي یأخذ حقھ فیمنعھ أو یأبى إال أن یبیعھ علیھ أو یأخذ المعاوضة، فإنھ ال یجوز لھ ذلك
 الواسعة فاألمر أعظم، فإذا نبت في أرض هللا الواسعة وجاء إنسان من باب أولى إذا نبت في أرض هللا]. ٍینبت في أرضھ من كأل وشوك

یرید أن یرعاه لغنمھ أو یرعاه إلبلھ ودوابھ أو یرید أن یحتش منھ لبھائمھ فإنھ ال یجوز ألحد أن یمنعھ؛ ألن ھذا الحشیش مما یشترك فیھ 
ویملك ھذا الحشیش من احتشھ، ویملك ھذا النقع من ]. یملكھ آخذهو: [قال رحمھ هللا. المسلمون بنص حدیث رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم

ًالماء من استخرجھ، فلو أنك استخرجت من البئر ماء ثم أخذت ھذا الماء وبعتھ، فال حرج كما یجري اآلن من بعض أصحاب السیارات 
اه ودفع القیمة لمؤنة رفع ھذا الماء ووضعھ في خزاناتھم الذین ینقلون المیاه، فإنھم یتكبدون المشقة بالذھاب إلى اآلبار، وكذلك استخراج المی

 التي معھم، فحینئٍذ یجوز لھم البیع؛ ألنھم لما أخذوه وحازوه ملكوه، ولو أتیت إلى أرض فضاء ثم أخذت منھا العشب فإنك تملكھ بالحیازة،
ذه، فإذا سبقت إلیھ وأخذتھ وحزتھ فإنك تملكھ، لكن لو أن ٍأن لكل أن یأخ: وھذا ما یسمیھ العلماء بملكیة الحیازة، فھم مشتركون فیھ، بمعنى

ًإنسانا سبق إلیھ ثم وضع سیاجا علیھ وقال ھذا لیس لك، إنما یكون لك إن حصلت الحیازة، فشرط الملكیة الحیازة : أنا سبقت، وھذا لي، نقول: ً
استنبطھ واستخرجھ، بأن أخذ الدلو فنزحھ، فإذا نزحھ التي تكون بالحش في الحشیش، وكذلك أشجار الحطب إذا قطعھا، وكذلك الماء إذا 

ًواستنبطھ واستخرجھ من البئر فإنھ یكون ملكا لھ، فحینئٍذ یجوز لھ بیعھ، لكن إن كان على سابلة وجاءه المحتاج الذي ال یستطیع أن یستخرج 
ة، وعلى ھذا فإنھ یجوز لإلنسان أن یبیع الماء إذا حازه، ٌكما استخرج، والماء زائد عنھ فال یجوز أن یبیعھ؛ ألنھ من فضل الماء في ھذه الحال

ُوتتخرج على ھذا مسألة ماء زمزم إذا أخذ وحازه اإلنسان ملكھ وجاز لھ أن یشربھ لنفسھ، وجاز أن یھبھ للغیر؛ لكن ھل تجوز فیھ 
ھذا الماء أحضره لك :  بمثابة األجیر، یقولأن یكون: الورع أن یبیعھ بكلفة اإلحضار بمعنى: المعاوضة وبیعھ على الغیر؟ ھذا فیھ تفصیل

ولكن من أھل العلم . بعشرة ریاالت على كلفة اإلحضار، ال أن یبیع نفس الماء، وھذا من باب الورع؛ ألن لماء زمزم خصوصیة دون غیره
ب بنفسھ ویأخذ، ولیس فیھ مشاحة وال أنھ یمكن للغیر أن یذھ: إنھ إذا حازه اإلنسان، وكان الذین یبیعونھ ال یضرون بالغیر، بمعنى: من قال

أذیة، فإنھ یجوز البیع، وھذا لھ وجھ؛ ألنھم قد ملكوه وحازوه، وتكبدوا مشقة استخراجھ، ثم إن الغیر یمكنھ بنفسھ أن یأخذ ھذا الماء، فإن 
 ...... .اختار أن یأخذه منھم فإنھ لھ وجھ أن یقال بجوازه، والورع ما ذكرناه

 
 لة تحریمھتعریف بیع الغرر وأد

 
 

اآلن سیشرع المصنف في الشرط الخامس والسادس، وقبل الدخول في الشرط الخامس ]. ًوأن یكون مقدورا على تسلیمھ: [قال رحمھ هللا
وھو العلم بالمبیع بالصفة أو الرؤیة : وھو القدرة على التسلیم، والشرط السادس: ًوالسادس لصحة البیع ننبھ على أن كال من الشرط الخامس

أو غیر ذلك مما یعرف بھ المبیع، كال الشرطین یتخرج على قاعدة في الشریعة، وھي نھي رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم عن بیع الغرر، 
ًوكل الذي سنتكلم علیھ في الشرط الخامس والسادس مفرع على قاعدة الغرر، وبناء على ذلك نحتاج إلى معرفة ما ھو الغرر لغة : ًأوال: ّ

: ًما ھو الدلیل على تحریم بیوع الغرر، أو ما ھي األحادیث والنصوص التي وردت في تحریم ھذا النوع من البیوع؟ ثالثا: ًثانیاًواصطالحا؟ 
ما ھي الحكمة التي یمكن أن نستفیدھا من تحریم ھذا النوع من البیع، أو ما ھي المقاصد والمصالح التي قصد الشرع تحقیقھا من تحریم ھذا 

ًفأصلھ مأخوذ من غر فالن فالنا إذا : ّأما الغرر. ع؟ ثم بعد ذلك نشرع في شرح ما ذكره المصنف رحمھ هللا في ھذین الشرطینالنوع من البی ٌ َّ
ّفالغرر فیھ مخاطرة، ویوصف اإلنسان بكونھ غر غیره إذا لم یمحضھ النصیحة، وعلى ھذا فإن ھذا البیع لیس فیھ . خدعھ أو خاطر بھ

ٌالبیع في الشرط الخامس والسادس عند مخالفة الشرط كلھا خداع وختل من البائع للمشتري، أو من المشتري أن صور : نصیحة، بمعنى ٌ
بیع الغرر ھو بیع : ّوأما في االصطالح فإن بیع الغرر اختلفت فیھ تعاریف العلماء، ومن أنسبھا قول بعضھم. للبائع، أو من كل منھما لآلخر

أبیعك ثمرة بستاني : ًأن یبیعك شیئا ال تدري أیكون، أو ال یكون، كأن یقول لك: المستور العاقبة، بمعنىأو ھو بیع الشيء . مستور العاقبة
ًالسنة القادمة، فإننا ال ندري ھل یخرج البستان ثمرة في العام القادم، أو ال یخرج، فھو مستور العاقبة، ثم إذا أخرج فال ندري أیخرج سالما 
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 خرج بھ المرض واآلفة فال ندري اآلفة غالبة أو السالمة غالبة، وحینئٍذ كأن البیع في ھذه األحوال فیھ أم یخرج بھ مرض وآفة، ثم إذا
أبیعك ما تحملھ ھذه الناقة السنة القادمة، أو أبیعك حمل ھذه الشاة اآلتي، كل ھذا : ومثل أن یقول لھ. مخاطرة، فكأن البائع یخاطر بالمشتري

وذلك بأن یعطیھ عشرة ریاالت لقاء ): والیانصیب(وفي العصر الحدیث یقع بیع المستور العاقبة مثل بیع الرقم من بیع الغرر مستور العاقبة، 
ًرقم ال یدري أیجد فیھ شیئا أو ال یجد ثم إذا وجد شیئا ال یدري أیجد شیئا غالي الثمن، أو یجد شیئا عكس ذلك، أو یجد شیئا مساویا للثمن  ً ً ً ً ً

ًتورة، فیحتمل أن یربح ویحتمل أن یخسر، فیجعل البائع المشتري مترددا بین األمرین، وربما أیضا یخدع المشتري الذي دفعھ، فالعاقبة مس ً
أشتري منك ھذا الكتاب بما في یدي، فال ندري ما الذي في یده، أھو مثل قیمة الكتاب، أو ھو دون، أو ھو أكثر؟ فیقع : البائع فیقول لھ

ًأبیعك شیئا من أشیائي أو شیئا من : ًبعني شیئا بما في یدي، فقال لھ: قد یقع منھما االثنین، كأن یقول لھالتغریر من المشتري للبائع، و ً
ومن حكمة . ًممتلكاتي، أو أبیعك كتابا من كتبي، فال ندري أھذا الكتاب ھو الكتاب النفیس، أو ھو الكتاب الرخیص؟ فھذا كلھ من بیع الغرر

 رحمھم بھذه الشریعة، وھي شریعة اإلسالم، ومن أمثلة الرحمة في شریعة اإلسالم أنھا لم تقتصر على العبادة هللا سبحانھ ولطفھ بعباده أنھ
بل تناولت حتى المعاملة، فأنت إذا دخلت السوق ترید أن تشتري أو ترید أن تبیع فإن الشرع یرید أن یوقفك على ثمن معلوم وعلى مثمن 

ٍفعھ لقاء شيء أنت مطمئن وراض في نفسك أن تبذل مالك لقاءه، وكذلك العكس، تبذل سلعتك لقاء ھذا معلوم، ویریدك إذا دفعت المال أن تد
ًالمال الذي یدفع لك، ویكون المال معلوما غیر مجھول، منضبطا بما یتحقق بھ األصل الشرعي في الثمن أو شروط الثمن من العلم بجنسھ  ً

ًكذلك أیضا في حكم . أن تحریم بیع الغرر إنما ھو مبني على الجھالة: فالمقصود . - هللاعلى التفصیل الذي سنذكره إن شاء-وقدره وعدده 
ھذه : نعم، قال: أرأیت ھذه الثالث الحمام؟ قال: أبیعك السمك الذي في الماء، أو أبیعك الحمام الذي في الھواء، فیقول: الغرر أن یقول لك

أبیعك ھذه الشاة أو : فإن أمسكتھا فھي لك، أو بعیر شرد من عنده أو شاة شردت فقال لھّكانت لي وفرت عني، وأنا أبیعك كل واحدة بعشرة، 
ھذا البعیر بعشرة، فھذا كلھ من بیع الغرر؛ ألنھ یحتمل أن یمسكھ فیسلم، ویحتمل أن ال یمسكھ فیخسر، ففي جمیع ھذه الصور یكون البیع 

ّ حرم هللا عز وجل ھذا النوع من البیوع، وثبتت النصوص واألحادیث الصحیحة مستور العاقبة، وال یدري العاقد أھو یسلم أو یخسر؟ وقد
نھى رسول هللا صلى هللا علیھ : (فأول ھذه النصوص ما ثبت في الصحیح عن ابن عمر أنھ قال. عن رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم بتحریمھ

ً، ھذا الحدیث یدل داللة واضحة على أنھ ال ی)وسلم عن بیع الغرر ً وإذا : (جوز بیع الغرر، وقد قال علیھ الصالة والسالم في الحدیث الصحیحُّ
ً، فقد نھانا عن بیع الغرر، فدل على أنھ ال یجوز للمسلم أن یتبایع ببیع الغرر، ال آخذا وال معطیا) نھیتكم فانتھوا ً ًكذلك أیضا ثبت عنھ علیھ  .َّ

َنھى عن بیع حبل الحبلة: (الصالة والسالم أنھ َ َ َ حمل الناقة أو : أن یبیعھ ما في بطن الناقة، أي: بیع حبل الحبلة یأتي على صور، منھا، و)َ
ٌّأننا ال ندري ھذا االنتفاخ أھو جنین، أو مرض؟ ولو كان جنینا ال ندري أھو حي، أو میت؟ ولو كنا نعلم عن : حمل الشاة؛ والسبب في ھذا ً

ًأو میت فال ندري أیبقى حیا إلى الوالدة، أو یموت؟ ثم إنھ لو بقي حیا إلى الوالدة طریق أجھزة وأمكن اآلن أن یستطلع أو یستكشف أنھ حي  ً
ھذا النوع من البیوع حرمھ رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم، كما في الصحیحین من : ًوخرج أیخرج كامل الخلقة، أو ناقص الخلقة؟ فإذا

َ حبل الحبلةنھى رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم عن بیع: (حدیث ابن عمر  ََ َ َ ًكذلك أیضا ثبت عنھ علیھ الصالة والسالم كما في الصحیحین ). َ
بأبي ھو وأمي صلوات - ، وأنت إذا تأملت نھیھ )نھى عن بیع الثمرة قبل أن یبدو صالحھا، نھى البائع والمشتري: (من حدیث ابن عمر أنھ

ًوف الغرر؛ ألن الثمرة قبل بدو الصالح یحتمل أن تسلم فتغنم وتكون رابحا، ّ عن بیع الثمرة قبل بدو صالحھا ما ھو إال خ-هللا وسالمھ علیھ
ّویحتمل أن تتلف وال تخرج فحینئٍذ تغرم وتكون خسرانا، وبناء على ذلك حرم النبي صلى هللا علیھ وسلم بیعھا قبل بدو الصالح، وأكد ھذا  ً ً

: أي) أرأیت: (انظر إلى ھذه الجملة!) ثمرة عن أخیك فبم تستحل أكل مالھ؟أرأیت لو منع هللا ال: (بالعلة في حدیث أنس الثابت في الصحیح
َفبم تستحل أكل مالھ؟(لو بعت أخاك المسلم الثمرة قبل بدو الصالح، فمنع هللا الثمرة ولم تخرج : أي) لو منع هللا الثمرة عن أخیك(أخبرني،  ِ (

وثبت في الصحیح من حدیث جابر بن عبد هللا رضي هللا . ُال تْعلم عاقبتھأن المال سیدفع لقاء شيء غیر مضمون، أو لقاء شيء : فمعناه
، وبیع السنین ھو الموجود عند بعض الناس الیوم، وھو أن یبیعھ ) أن رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم نھى عن بیع السنین والمعاومة: (عنھما

ًبستان عاما أو عامین، وبیع السنین والمعاومة بیع للمجھول، وبیع لمستور أن یبیعھ ثمرة ال: ثمرة البستان ثالث سنوات أو سنتین، والمعاومة
، وھذا النھي عن بیع ما في )أنھ نھى عن بیع ما في الضرع: (ًكذلك أیضا ثبت عنھ علیھ الصالة والسالم. العاقبة، فدخل في بیع الغرر

وقد یقول . م لو خرج اللبن ال ندري أھو قلیل أو كثیر؟ فھو مجھولالضرع مبني على الجھالة بما فیھ، فال ندري أھو سالم أو لیس بسالم؟ ث
ًھذا الضرع ما دام منتفخا فالغالب السالمة، والغالب أن فیھ لبنا، تقول لھ: لك قائل ًلو سلمت لك أنھ سالم وأنھ لبن فھل سیخرج لبنا صحیحا، : ً ً ّ

ّائع، ولو كان قلیال فقد غبن المشتري، فإما أن یغبن ھذا وإما أن یغبن ھذا، ًوكم قدره ھل ھو كثیر أو قلیل؟ فلو كان كثیرا فإنھ قد غبن الب ّ ً
 والشریعة بتفصیالتھا وأحكامھا المتعلقة بالمعامالت أنصفت البائع وأنصفت -بین العاقدین-ًوبناء على ذلك عدل هللا عز وجل بینھما 

َفلكم ُرُءوُس أْموالكم ال تظلُمون وال : لیة وغیرھا، ولذلك قال هللا عز وجلالمشتري، فلم تظلم ھذا وال ھذا، وھكذا الشأن في المعامالت الما ََ َ َِ ِْ ََ َْ ُْ ُ َ
َتظلُمون  َ ْ ّوكما دلت السنة الصحیحة عن رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم على تحریم ھذا النوع من البیع، سواء كان مجھول ] . 279:البقرة[ُ

ن مجھول القدر والصفة فال ندري أھو كامل أو ناقص؟ جاء كذلك دلیل اإلجماع یؤكد ھذا المعنى، العاقبة فال ندري أیسلم أو ال یسلم؟ أو كا
 ...... .فقد أجمع العلماء رحمھم هللا على أن بیوع الغرر ال تجوز

 
 الحكم المستفادة من تحریم بیع الغرر

 
 

ماذا نستفید من تحریم ھذا البیع؟ أو ما ھي الحكم التي یمكن : خیریبقى السؤال األ. فإذا عرفنا أن دلیل السنة واإلجماع على تحریم ھذا البیع
أعلم وأحكم  إن هللا عز وجل إذا أمر أو نھى فإنھ الحكیم العلیم الذي ھو: أن نستفیدھا من تحریم الشریعة لھذا النوع من البیوع؟ والجواب

ُبشرعھ وأعلم بعباده، ال ُیْسأُل عما یفعُل وُھم ُیْسألو َ َْ َ َ َ َْ َّ َ، یقص الحق وُھو خْیُر الفاصلین ] 23:األنبیاء[َن َ َ َ َ َِ ِ َُّ َْ َّْ جل جاللھ وتقدست أسماؤه ] 57:األنعام[ُ
َوھو أحكم الحاكمین، فا جل وعال قد ینھى عن الشيء في كتابھ أو على لسان رسولھ صلى هللا علیھ وسلم وقد ال ندرك الحكم؛ ولكن ال  ِ َُّ
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أن بیع الغرر طریق ألكل : ومما ذكره العلماء من الحكم في سبب تحریم ھذا البیع.  علم المسلم أو لم یعلمًشك وال ریب أن فیھ حكمة، سواء
أموال الناس بالباطل، والشریعة ال تأذن بأكل أموال الناس بالباطل؛ ألنھ لو أذن للناس أن یبیعوا األشیاء المجھولة، فإن معنى ذلك أن 

البیع تفتح الباب ألكل أموال الناس بالباطل، ولو كان اللایر ال قیمة لھ عندي فلھ قیمة عند الغیر، فالشریعة الشریعة بإجازتھا لھذا النوع من 
ال تفرق بین الغني والفقیر، ووضعت ھذه القاعدة أنھ البد من اإلنصاف في الحقوق واألموال المدفوعة وأن تكون لقاء ما دفعت دون ظلم 

ٍأن ھذا النوع من البیوع مفض إلى الخصومات : ِومن الحكم. لبائع إذا ظھر الشيء أكثر مما یظن بھًللمشتري، وكذلك أیضا دون ظلم ل
َّوأْحضرت األنفُس الشح : والنزاعات، خاصة إذا كان المال لھ قیمة كبیرة، فإن هللا عز وجل قال ُِّ ُ َ ْ َ ، فالنفوس مجبولة على شحھا ] 128:النساء[َُ

ُإْن یْسألك: بالمال، وقال ْ َ َ ُْموھا فُیْحفكم تْبخلوا وُیخرْج أْضغانكم ِ ُْ ْ َُ َ َ ََ َ ِ َ َُ ، فاألموال تعلقت بھا النفوس، حتى إن الدماء سالت واألرحام ] 37:محمد[ِ
 ، ففیھا فتنة عظیمة، فإذا رأى الشخص أنھ یدفع األلف واأللفین والثالثة واألربعة ثم -والعیاذ با-قطعت واألعراض انتھكت بسبب األموال 

بعتك، : قد أخذت مالي بدون حق، یقول لھ: ًیجد شیئا فإنھ لیس من السھولة أن یسكت، فلن یسكت عن ھذا الذي أخذ منھ، وسیقول مباشرةال 
نعم اشتریت منك أظن أنھ سیسلم، وتبین أنھ لم یسلم، فحینئٍذ تقع بینھما الخصومة والنزاع، وإذا لم تقع الخصومة فإنھ سیتربص لكي : یقول

ًھ كما أخذ مالھ، ویبحث عن حیلة وعن طریقة لذلك، خاصة إذا كانوا تجارا مع بعضھم فإنھ ینتقم بعضھم من بعض، وتصبح أسواق ینتقم من
ًالمسلمین محال للشحناء والبغضاء، وكأن باب البیع أصبح ھادما ألصول الشریعة ومقاصدھا العظیمة وانظر إلى حكمة الشریعة فإنھا تبیح . ً

؛ ألنھ إذا باع المسلم ) وال یبع بعضكم على بیع بعض: ( بشرط أال تفسد الدین، ومن ھنا تجد قول النبي صلى هللا علیھ وسلملنا الدنیا؛ ولكن
على بیع أخیھ المسلم حصلت المنفعة الدنیویة، على حساب المفسدة الدینیة، وھذا من أدق ما یكون في المنھج، وأحكم وأعدل ما یكون في 

عھ في المعامالت المالیة، فإن ھذا النوع من المعامالت یفضي إلى الخصومات، ویفضي إلى أكل األموال بالباطل، حكم هللا عز وجل وشر
ًومن الحكم أیضا. ًویفضي أیضا إلى إضرار المسلمین بعضھم ببعض أنھ لو فتح ھذا النوع من المعامالت المالیة وھو بیع الغرر فإن ھذا : ِ

ّمن النفوس، فتدخل إلى السوق وأنت ال تأمن على مالك، وكذلك لو مكن التجار أو مكن بعض التجار من یفضي إلى انعدام الثقة وسلبھا  ّ
ًبعض ھذه المعامالت المحرمة فرأى غیرھم أنھم یربحون یتجھ التجار كلھم إلى ھذا النوع من المعامالت، فتدخل إلى السوق وأنت ترید شیئا 

 فتنعدم الثقة في التاجر، وھذا ضرر اقتصادي، فھو من نظرة اقتصادیة مفسدة تضر بمعامالت فال تستطیع أن تصل إلیھ إال بالمخاطرة،
الناس والتجارة نفسھا، فحرص اإلسالم على وجود الثقة، فاإلنسان إذا جاء یرید أن یشتري الشيء یشتریھ وھو على ثقة وعلى أمانة 

ة الناس، وكذلك ثقتھم بالتجار، ولذلك تجد في أسواق المسلمین من الثقة ونصیحة من أخیھ المسلم، وحینئٍذ یكون ھذا أدعى إلى طمأنین
ًوالمحبة والخیر ما ال تجده في أسواق غیرھم، وإذا نظرت إلى األسواق التي تنبني على المعامالت الواضحة الخالیة من الغرر تجدھا أسواقا 

ن هللا تكفل بھذا الخیر لمن اتبع دینھ وشرعھ، وجعل الخیر لمن عمل رابحة رائجة، والناس فیھا في طمأنینة وفي سعادة وفي خیر كثیر؛ أل
  .ًبھذه األحكام التي شرعھا لعباده سبحانھ وتعالى، فالحمد  على فضلھ ورحمتھ، ال نحصي ثناء علیھ سبحانھ وتعالى

 
 
 
 

 القدرة على تسلیم المبیع: من شروط صحة البیع
 
 

یشترط في صحة البیع أن تبیع الشيء المقدور على تسلیمھ، : وھذا ھو الشرط الخامس، أي]. لى تسلیمھًوأن یكون مقدورا ع: [قال رحمھ هللا
ً، فإذا باعھ شیئا ال یقدر على تسلیمھ، فإنھ قد یعجز عن ) نھى رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم عن بیع الغرر: (وھذا مبني على نفس الحدیث

ِال تأكلوا أْموالكم بْینكم بالباطل : ال حینئٍذ من أكل المال بالباطل، وقد قال هللا عز وجلاإلمساك بھ أو عن وجوده، فیكون أخذ الم ِ َ َ َْ ُِ ْ ُْ ُ َُ ََ َ ْ َ
ًلو أنھ باعھ شیئا غیر مقدور على تسلیمھ فقد فوت مصلحة البیع؛ ألن مقصودك من شراء ھذا الشيء أن تستفید منھ، : ً، وأیضا]188:البقرة[

ویحرم بیع الشيء الذي ال یقدر على . كن من أخذه واستالمھ فمعنى ذلك أنھ فوت مقصودك من البیع بالكلیةفإذا باعك على وجھ ال تتم
ٍیصح بیع آبق وشارد فال: [فقال رحمھ هللا: تسلیمھ بإجماع العلماء رحمھم هللا، ولھذا أمثلة الفاء للتفریع، وھذا مفرع على الشرط، فإذا ثبت ]. ّ

 یقدر على تسلیمھ، فال یصح بیع اآلبق، وھذا في العبید واإلماء فإذا شرد العبد أو شردت األمة فإنھ ال یصح بیعھ ُّأنھ ال یصح البیع لشيء ال
ٌوبیعھا إال لمن یقدر على إمساكھ وإمساكھا، فإذا كان قادرا على إمساكھ أو اإلمساك بھا فإنھ حینئٍذ تفوت علة التحریم، وأصبح كأنھ مقدور  ً ّ

فإنھ یكون في الحیوانات ) الشارد(ّوأما . ذا كان الشيء ال یقدر على تسلیمھ فإنھ ال یصح البیع وال یجوز؛ ألنھ من الغررعلى تسلیمھ، لكن إ
أن یشرد البعیر، أو الشاة، فإنھ ال یصح بیعھ؛ ألنھ قد یعجز عن اإلمساك بھ واللحوق بھ، وحینئٍذ یكون البائع قد أكل المال بالباطل، : مثل

ًى األشیاء القدیمة، وفي عصرنا الحاضر لو أن إنسانا باعك شیئا ال تتمكن من إمساكھ وال تتمكن من أخذه واالنتفاع بھ فإنھ وھذا كمثال عل ً
یا : لو كانت السیارة ضائعة، فقال لھ: ًیعتبر في حكم بیع اآلبق، وفي حكم بیع الشارد، ویكون أخذه للمال من باب أكل المال بالباطل، فمثال

وقد . تك الضائعة أنا أشتریھا منك بعشرة آالف لایر، فإن وجدتھا فأعطنیھا، وإن لم تجدھا فالعشرة آالف ملك لك، فھذا ال یجوزسیار! فالن
ًرضا المشتري ال عبرة بھ، ولذلك لو أن شخصا استدان من شخص : العشرة آالف ملك لك، نقول: المشتري رضي بذلك وقال: یقول قائل

رضاك وجوده وعدمھ سواء؛ ألن ھذا النوع : ٍھا مائة وعشرة، وأنا راض أن أدفع العشرة آالف فوق المائة، نقولأرد: مائة ألف لایر وقال
ھذا سفھ، وإنما لم یقبل رضاه ألنھ یخاطر، وإذا خاطر كأنھ : ٍأنا راض بالسیارة وجدتھا أو لم أجدھا، نقول: حرمھ هللا عز وجل، فلو قال

رضاك وجوده وعدمھ سواء فال عبرة بھ، وال یوجب : وھو السفیھ، فیحجر علیھ الشرع ویقول لھیتصرف في مالھ تصرف غیر الرشید 
قلنا أنھ یقع في الحمام الذي یطیر ویفر من اإلنسان،  كما]. ٍوطیر في ھواء: [قال رحمھ هللا. ِالحكم بحلِّ ھذا النوع من المعامالت المحرمة

ھذا السمك الذي في : فلو قال لھ]. وسمٍك في ماء: [قال.  لكن لو أمكنھ أن یمسكھ فإنھ یصح البیعًفإنھ ال یصح بیعھ إذا كان طائرا في الھواء؛
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لكن لو كان . عدم القدرة على اإلمساك بھ: األمر الثاني. الجھالة: األمر األول: ٌالبحیرة ملك لي، أبیعك منھ سمكة بعشرة، ال یصح ألمرین
اآلن بعض باعة السمك یجعل السمك في : ً في مكان یمكن اإلمساك بھ وأخذه فال بأس، فمثالالسمك في بركة، أو مستنقع محدود، أو كان

 من نوع كذا - ًمثال-إذا أردت : ًأحواض، حتى یكون طازجا في متناول اإلنسان، فیكون حدیث العھد بحیاتھ فیكون لحمھ ألذ وأطیب، ویقول
 أن تمسك بھ، وإن لم تستطع إمساكھ فبإمكانھ ھو أن یمسك بھ، فیجوز، لماذا؟ ألن فبعشرة أو من نوع كذا فبعشرین، فھذا جائز؛ ألنھ یمكنك

ًالعلة القدرة على التسلیم، فلما كان الذي في الحوض مقدورا على تسلیمھ واستالمھ جاز بیعھ وصح، ولما كان أصل العلة ھي عدم القدرة 
ٍوال مغصوب من غیر غاصبھ أو قادر على : [قال رحمھ هللا. مساك بھفإنھ ال یؤثر كونھ في حوض مقدور على تسلیمھ أو مقدور على اإل

المغصوب مثل الشيء الضائع، فإنھ لو جاء شخص وأخذ سیارتك بالقوة وغصبھا منك، أو أخذ أرضك بالقوة واغتصبھا منك، أو أخذ ]. أخذه
ُّ أن تسترده، فال یحل لك أن تبیعھ؛ ألن الخسارة والبالء نزل ًكتابك أو قلمك أو شیئا لك بالقوة، وأنت ال تستطیع أن تأخذ ھذا الشيء منھ وال

ًبك، فال یجوز أن تكون أنانیا شحیحا تلقي بالبالء على غیرك، فحینئٍذ تصبر، كما لو نزل باإلنسان مرض أو سقم فإنھ یصبر على ھذا البالء،  ً
ُلتْبلُون في أْموالك: فكما أنھ ُیبلى في نفسھ ُیبلى في مالھ ُِ ِ ََّ َ َ ْم وأنفسكم َ ُْ ُ ِْ َ ّفیسعك الصبر، أما أن تحمل ھذا البالء على أخیك ] 186:آل عمران[َ

َالمسلم، ولو كان راضیا بسفھھ، فإنھ ال یصح ھذا، إال إذا كان الشيء المغصوب یرید أن یشتریھ مْن غصبھ، فلو قال الغاصب َ ّ ھذه مائة ألف : ًُّ
ًھ، أما لو كنت غیر راض فحینئٍذ یعتبر من أكل المال بالباطل، ویعتبر ظالما لك في أخذه ًأن تكون راضیا ب: ّلقاء أرضك، فیصح البیع بشرط ٍ ّ

ٌأخذ رجل منك سیارة وأنت ال تستطیع أن تأخذھا، وھناك : ًوانتزاعھ منك بالقوة، وأما إذا وجد شخص یقدر على أخذه من الغاصب فمثال
َّأبیعكھا بعشرة آالف، صح البیع وجاز؛ ألن العلة في المنع ھي عدم : ي وبینھ، فقلت لھبعنیھا وخلِّ بین: ٌرجل قادر على أخذھا منھ، فقال لك

ًالقدرة وقد زالت، والحكم یدور مع علتھ وجودا وعدما ً. ...... 
 

 ًأن یكون المبیع معلوما بالرؤیة أو الصفة: من شروط صحة البیع
 
 

ًأن یكون المبیع معلوما برؤیة أو صفة، فإذا بعت شیئا أو : و الشرط السادسوھذا ھ]. ًوأن یكون معلوما برؤیة أو صفة: [قال رحمھ هللا ً
ّاشتریت شیئا فالبد وأن یكون الثمن والمثمن معلوما إما برؤیة أو صفة، وبعبارة أوضح ً ًأال یكون المبیع مجھوال جھالة مؤثرة، فبعض : ً ً

ٌة كلیة، فال تدري ما ھو ھذا الشيء؟ أھو من األحیاء أم من الجمادات؟ أھو ًأبیعك شیئا بعشرة آالف أو بمائة، وھذه جھال: األحیان یقول لك
ٍغال أم رخیص؟ فھذه جھالة مستحكمة من جمیع الوجوه، فال تدري بجنسھ، وال نوعھ، وال صفتھ، وال قدره، وال عدده، وال تدري ما ھو ھذا 

ً شراء األرقام، فإنك تشتري رقما ال تدري ما الذي فیھ، ولربما دفعت وفي حكم ھذا البیع ما یوجد اآلن من. الشيء، فالبیع باطل وال یجوز
العشرة أو المائة في رقم ال یخرج منھ شيء، ففي ھذه الحالة تكون الجھالة مستحكمة، وفي بعض األحیان یكون المبیع معلوم الجنس لكن 

ومثال ما كان معلوم الجنس . لوم القدر أو غیر معلوم العددغیر معلوم النوع، أو معلوم الجنس والنوع لكنھ غیر معلوم الصفة أو غیر مع
إبل وبقر وغنم، فال ندري أھي من اإلبل أم من البقر أم من الغنم، فجھل : أبیعك بھیمة بألٍف، فإن بھیمة األنعام: مجھول النوع، كأن یقول لھ

ٌ ندري أجید ھو أم رديء؟ فإذا قال لھالنوع، والجھالة بعد ذلك مستتبعة، فال ندري من أي األنواع، ونفس النوع ال ًأبیعك حیوانا، فھذه : ّ
ّأبیعك إبال بمائٍة أو بألٍف، لم یصح؛ ألنھ وإن حدد النوع فإن الصفة غیر معلومة، والعدد غیر معلوم، فھذه : ّحدد النوع، فقال: جھالة، ولو ً

ًأبیعك بعیرا واحدا، فقد : ّجھالة للصفة والعدد، ولو حدد العدد فقال علمنا الجنس وأنھ من بھیمة األنعام، وعلمنا النوع أنھ إبل، وعلمنا العدد ً
أنھ بعیر واحد؛ لكن جھلنا الصفة، فال ندري ما ھي صفاتھ؟ أھو كبیر السن أم صغیر السن؟ ثم أھو متصف بالصفات الجیدة أو الردیئة أو 

أشتري منك بیتك بذھٍب، فأنت ھنا علمت جنس : لعدد والقدر، فلو قال لكًوسط بینھما؟ كذلك أیضا قد تعلم الجنس وتعلم النوع؛ لكن ال تعلم ا
ًالمال ونوعھ الذي ھو الذھب، لكنك ال تدري كم قدره؟ فال ندري أھو مائة جنیھ أو مائتین أو جنیھا واحدا؟ فحینئٍذ ال تدري كم قدره وعدده،  ً

ًأن تكون جھالة موجبة للغرر؛ ألن ھناك أنواعا من الجھاالت ال : لبیع بشرطًفھذه جھالة مؤثرة، وأیا ما كان فالجھالة مؤثرة وموجبة لفساد ا
بعتك ھذا البیت بعشرة آالف لایر، وأنت تعرف كم عدد غرفھ، وتعلم ما ھي : حینما یقول لك: ًتوجب الغرر، وقد تغتفر للضرورة، فمثال

 جھالة، وھي أنك ال تعلم ھل أساس البیت جید أم رديء؟ ألنھ أوصافھ، والحي الذي ھو فیھ، أو تكون قد دخلت البیت ورأیتھ؛ لكن ھناك
ًمغیب عنك، فیحتمل أن یكون األساس منھارا أو غیر منھار، ثم إذا كان غیر منھار قد یكون جیدا وقد یكون ردیئا ال یعیش وال یبقى إلى  ً ً

ّرة، لكن المشتري لو اكتشف أو تبین لھ أن األساس فیھ سنوات عدیدة، أو أنھ یتلف بكثرة األمطار أو بالسیول، فھذه جھالة مغتفرة للضرو
ّعیب، واطلع على ھذا العیب فإن من حقھ أن یرده، فھي تغتفر إلعمال العقد، ولكن إذا تبین وجود ما فیھ ضرر فمن حقھ أن یطالبھ بضمان 

ًیره، أو رآه وجھلھ، أو ُوصف لھ بما ال یكفي سلما لم فإن اشترى ما لم : [قال رحمھ هللا. األرش، أو یطالبھ برد البیع وأخذ الثمن الذي دفعھ ِ
أن : ًالجھالة ترتفع بالعلم بالشيء المبیع، وعلیھ فاألصل أن یكون المبیع معلوما، ولذلك بعض العلماء یعبر عن ھذا بعبارة أدق ویقول]. یصح

معلوم الصفات، وقصد المصنف رحمھ : نس والنوع والقدر أي، یحدد العلم الذي یشترط وجوده بالجً)معلوما(ًیكون المبیع معلوما، فلما یقول 
ً فإنھ ال یصح البیع، قال لھ مثال-ما لم یره ولم یعلم صفتھ- هللا أن یبین أن بیع المجھول ال یصح، فإذا اشترى ما یجھل فیھ جھالة مؤثرة  ُّ :

ٍ، فإنا ال ندري أھي في مخطط غال أو رخیص؟ ال )20×20(ًأبیعك أرضا في مخطط  ٍندري أتكون في مكان محمود ومرغوب أو في مكان ّ
ًغیر محمود وال مرغوب أو في مكان وسط بین ذلك؟ فحینئٍذ یبیعھ شیئا لم یره، ولم یوصف وصفا تزول بھ الجھالة، فإذا باعھ شیئا ً رآه أو  ً

َّشیئا وصفھ لھ صفة تزول بھا الجھالة صح البیع، قال لھ ّذا، في شارع كذا، تطل على كذا وكذا، حدد ًأبیعك أرضا طولھا كذا وعرضھا ك: ً
أطوالھا وجھاتھا وصفاتھا التي تزول بھا الجھالة، فحینئٍذ یكون قد أزال الجھالة بالوصف، وكذلك إذا كنت تعرف أرضھ أو بستانھ 

لت، وأنت قد رأیت البستان قب: أبیعك بستاني الذي تعرفھ بمائة ألف فقلت: ومزرعتھ، ولم یطل عھدك على وجھ یتغیر بھ البستان وقال لك
أبیعك سیارة، : كأن یقول لھ: نمثل بأشیاء موجودة اآلن: ً فمثال-كما ذكرنا-َّمن قبل صح البیع؛ ألن الجھالة ارتفعت بالرؤیة، وترتفع بالصفات 

ّفال یصح البیع؛ ألننا ال ندري ما نوع ھذه السیارة، وكذلك لو حدد نوعھا فقال  - ًمثال- من السیارات البد أن یحدد من نوع كذا، ھذا النوع: ُّ
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من نوع كذا، ولم یحدد صفاتھا أو مودیلھا، فإنھ ال : مودیلھ والصفات التي علیھ؛ ألن ھذا شيء جرى العرف أن الجھالة ترتفع بھ، ولكنھ قال
ً ما كان قدیما، ولربما ظننت أنھا من ُّیصح البیع، ویعتبر ھذا من الجھالة المفضیة إلى الغرر؛ ألنك ربما ظننت أنھا جدیدة، فإذا بھ یبیعك

صنع ھذه السنة، فإذا بھا مصنوعة في العام الماضي أو الذي قبلھ، وكل ذلك من الجھالة المفضیة للغرر، فال یصح البیع، وال یجوز على ھذا 
ًفإنھ ال یصح البیع؛ فمثال) أو رآه وجھلھ]. (أو رآه وجھلھ: [قال رحمھ هللا. الوجھ الموجب لإلضرار أبیعك ھذه السیارة، فرأى :  لو قلت لھُّ

السیارة ولكنھ ال یعلم ما بداخلھا، وما ھي صفاتھا؟ وحتى لو یعرف نوعھا فالنوع ھذا ینقسم إلى أنواع فھناك الجید وھناك الرديء، والذي لھ 
ًصفات عالیة وصفات دون ذلك، فحینئٍذ إذا باعھ على ھذا الوجھ ال یصح؛ لكن لو باعھ شیئا یجھ ل المشتري حقیقتھ، ولم یستفصل عن ُّ

خذ العشرة، فإنھ یلزم ویجب على : بعشرة، قال: بكم ھذا الكیس؟ قال: ًحقیقتھ، واشترى ھذا الشيء، كمن یدخل بقالة ویرى كیسا فیقول
ّالمشتري إمضاء البیع؛ ألنھ ھو الذي قصر وھو الذي غرر بنفسھ، فإذا كان ذلك المبیع في العرف یستحق العشرة ص َّح البیع ولزمھ، لكن لو ّ

ًأن من اشترى شیئا : المقصود. - وسیأتي الكالم علیھ- كان في العرف یستحق الخمسة وباعھ علیھ بعشرة حینئٍذ یكون خیار الغبن في الثمن 
ً كأن یبیعھ الشيء في كیس أو یبیعھ شیئا ملفوفا وال یدري م-كما ذكرنا- یجھلھ، إذا كان ھذا الشيء من باب التغریر  ا ھو، فھذا قد رأى ولكنھ ً

ّالموجودة اآلن دون أن یكتب علیھا الصفات ودون أن یبین ما ھي نوعیة ھذا الصنف أو نوعیة ھذا ) الكراتین(جھل حقیقة المبیع، أو مثل 
أن : أن یقرر لك قاعدةُّالمبیع، فإن البیع ال یصح؛ ألن القاعدة عندنا الجھالة، وقد اشترى ما یجھلھ ولو أنھ رآه، فكأن المصنف ھنا یرید 

ّأبیعك ھذه السیارة وھو ال یعلم صفاتھا الداخلیة لم یصح البیع؛ ألنھ وإن : مجرد الرؤیة لیس بكاف، وأن العبرة بزوال الغرر عنھ، فلو قال لھ
شيء في كرتون أو كیس أو المبیع لكنھ لم یعلم حقیقتھ على وجھ یزول بھ الغرر، فصار من البیوع المحرمة، لكن لو أنھ باعھ ال كان قد رأى

َوعاء ومكتوب على الغالف الصفات، أو أخرج عیِّنة من ھذه األشیاء الموجودة في  من ھذا النوع، : وقال لك) الكرتون(أو في ) القرطاس(َ
فیھ، فلو أخذه َّومن ھذا الصنف، وھذه الصفات صح البیع؛ ألنھ وإن كان لم یكشف ما بداخل الكیس لكن الصفة الموجودة أمامھ تتضمن ما 

واختلف ما في الوعاء عما رآه كان لھ خیار الغبن؛ ألن ھذا یعتبر خالف المتفق علیھ، وخالف العقد المبرم بین الطرفین، ویعتبر من الغش 
ًإذا قصد البائع أن یغشھ، وعلى ھذا فإن بیع المجھول إذا أخرج لھ مثاال أو أخرج صنفا منھ أو عینة  ھذه عینتھ، : ل وقا- كما تسمیھ العامة-ً

ًأو ُوصف لھ بما ال یكفي سلما لم یصح: [قال رحمھ هللا. َّصح البیع وجاز إذا كان من جنس المعدودات یبین عدده، وأن یبین وزنھ إن : أي]. ِ
ًفا معتبرا وأن یبین الكیل إذا كان من جنس المكیالت بعد بیان جنسھ ونوعھ وصفاتھ، فإذا ذكر المبیع ووصفھ وص كان من جنس الموزونات، ً

ًشرعا ببیانھ حتى یزول الغرر عن المشتري صح البیع، وحینئٍذ یكون لك الخیار الذي یسمى بخیار الرؤیة، إذا إذا اشتریت السلعة وقد : ًَّ
ًرأیتھا أمامك فال إشكال؛ لكن لو باعك شیئا موصوفا في الذمة فقد التزم في ذمتھ أن تنطبق الصفات على الشيء الذي یعرضھ علیك ، فلو ً

، وخیار )خیار الرؤیة: (اختلفت الصفات عن الشيء الذي عرضھ أو وصفھ لك فحینئٍذ یكون من حقك أن ترد المبیع، وھذا یسمیھ العلماء
یست ھذا في بیع األشیاء الغائبة، واألشیاء الغائبة ھي التي ل] ًبما ال یكفي سلما: [فقولھ رحمھ هللا). بیع الغائب(الرؤیة یقع في بیع یسمى بـ

موجودة في مكان العقد، أو تكون موجودة في مكان العقد لكن ال یستطیع المشتري أن یعلم حقیقتھا، فھذا كلھ من الغائب، حتى ولو كان 
ًحاضرا في مجلس العقد قد یكون غائبا؛ وذلك إذا كان مجھوال، فعندنا مبیع غائب حقیقة، وعندنا مبیع غائب حكما، فھو موجود لكنھ في ح ً ًٌ ٌ ٌ ٌ كم ً

ُّالغائب، وھو الذي یكون مغلفا أو محفوظا في أوعیة وال تستطیع كشف ما بداخل ھذه األوعیة، فحینئٍذ یكون غائبا حكما، وحكمھ أنھ ال یصح  ً ً ً ً
ًبیعھ إال أن یصفھ وصفا تزول بھ الجھالة وینتفي بھ الغرر ّ. ...... 

 
 حكم بیع الحمل في البطن واللبن في الضرع منفردین

 
 

نھى : (ھذا تطبیق للشرط الذي ذكرناه، وفیھ حدیث صحیح عن رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم أنھ]. ٌوال یباع حمل في بطن: [ھ هللاقال رحم
ما في بطون ): المضامین(، و)أن رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم نھى عن بیع المضامین والمالقیح: (، وفي السنن) عن بیع حبل الحبلة

إنھا ما في أصالب الفحول، وھذه السنة تدل على عدم جواز بیع األجنة في البطون، سواء كانت في اإلبل أو البقر : قیل) المالقیح(النوق، و
أبیعك ما في بطن ھذه الناقة، أو ما في بطن ھذه البقرة أو ما في بطن ھذه الشاة، أو أبیعك ما في بطن ھذه األمة فھذا : أو الغنم، فلو قال لھ

جھول، وال یجوز، ویعتبر من بیع الغرر، ویجب في ھذه الحالة رد الثمن إلى صاحبھ، وإلغاء البیع، ویتوقف حتى ینتھي أمد كلھ من بیع الم
ولبن في ضرع، : [قال رحمھ هللا. الحمل، ثم تضع الناقة، وینظر في صفة الموضوع الذي تضعھ، ویجرى العقد بعد وجوده وخروجھ

نھى عن بیع : (یجوز بیع اللبن في الضرع، وقد جاء فیھ حدیث عن رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم أنھوال : أي) ولبن في ضرع]. (منفردین
، وھذا الحدیث رواه البیھقي في سننھ وقد حسنھ غیر واحد من العلماء رحمھم هللا، وفیھ عمرو )الصوف على الظھر، واللبن في الضرع

حدیثھ مما یقبل التحسین ؛ ألن البخاري ذكره وسكت علیھ، ولم یضعفھ، ولم : أھل العلمّالقتاب وثقھ غیر واحد من العلماء، حتى قال بعض 
أن الذي في ضرع الناقة أو الشاة أو : وفي الحدیث النھي عن بیع ما في الضرع؛ والسبب في ھذا. یذكره بجرح، وبقیة رجال الحدیث ثقات

أنا أبیع ما في ثدیي : دفع لھا المال أجرة من أجل أن ترضع الولد، فلو قالتالبقرة أو حتى في ضرع اآلدمیة مجھول لكن المرأة یجوز أن ت
ًمن الحلیب بمائة، فال یجوز؛ ألنھ ال ُیدرى أقلیل ھو أو كثیر؟ ثم ال ُیدرى أیخرج جیدا أم ردیئا؟ ولذلك یقول العلماء ً بیع ما في الضرع من : ٌ

ًتارة الضرع، وتارة الحمل، وھذا كلھ من باب تطبیق القاعدة التي ذكرھا : ي بأمثلةوندرك ھنا دقة المصنف رحمھ هللا لما یأت. بیع المجھول ً
وجود الجھالة، فإن الذي في الضرع مغیب وعلمھ إلى هللا عز وجل وال ندري أقلیل ھو أو كثیر؟ لكن لو أنھ حلب ما في : في الشرط وھي

بیع جاز، إذا كان معلوم القدر؛ ألنھ قد زالت الجھالة وانتفى الغرر، فالعلة ضرع الناقة، أو ما في ضرع البقرة أو الشاة في إناء وعرضھ لل
یجوز بیع لبن اآلدمیة، أو ال یجوز؟  وأما مسألة بیع لبن اآلدمیة إذا حلب، ففیھ خالف مشھور بین العلماء رحمھم هللا، وھو ھل. الجھالة

على منعھ، ولیس ھنا دلیل؛ وألنھ جازت اإلجارة علیھ فجاز البیع؛ وألن َّوالصحیح جوازه؛ وذلك ألن األصل جواز البیع حتى یدل الدلیل 
األتان محرمة األكل، واآلدمیة محرمة األكل، فیحرم بیع لبن ھذه :  فقالوا- أنثى الحمار أكرمكم هللا-الذین قالوا بتحریمھ قاسوه على لبن األتان 
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، ثم إن لحوم األتن مذھب )إنھا رجس: (م النبي صلى هللا علیھ وسلم لحومھا قالٌكھذه، وھذا قیاس مع الفارق؛ ألنھ معلوم أن الُحمر لما حر
ّال یجوز شرب لبن األتان إال عند الضرورة، وقد نظم بعض العلماء ھذه المسألة بقولھ في : طائفة من العلماء نجاستھا، حتى إنھم قالوا

ِولبُن األتن للسعال : الضرورات المباحة لوجود الحاجة َ َُّ ِ ِ ُ ِوالجلد للرئمان فْیھ جالي َ ِ ِِ َ َْ ِ ُ ِولبُن األتن للسعال(ْ َّ لعالج من بھ سعال دیكي، إذا لم : أي) ِ
أن لبن األتن محرم، لكن لبن اآلدمیة مباح، فحرم بیع لبن األتان؛ ألنھ محرم، وجاز بیع لبن اآلدمیة؛ : الشاھد. یوجد لھ دواء غیره فیجوز

: ما دمتم تقولون: ًوقد قاسوا قیاسا آخر فقالوا. یمة األنعام من اإلبل والبقر أولى من قیاسھ على لبن األتانقیاسھ على لبن بھ: ألنھ مباح، فنقول
یحرم بیع لبن المرأة كما یحرم بیع أعضائھا، فكما أنھ ال یجوز بیع یدھا ورجلھا : ًإن لبن األتان محرم نعطیكم قیاسا من اآلدمیة نفسھا، ونقول

إن قطع األعضاء مضرة وخروج اللبن مصلحة، فجاز : َّوُرد علیھم ھذا القیاس وقیل لھم. ع حلیبھا؛ ألن الكل من البدنفكذلك ال یجوز أن تبی
ًنعطیكم شیئا آخر، ونعطیكم سائال كاللبن، فإنھ یحرم بیع لبن : بیع اللبن؛ ألن فیھ المصلحة، وحرم بیع األعضاء؛ ألن فیھ مضرة، قالوا ً

بأن الدموع ال منفعة فیھا، واللبن فیھ منفعة، فحرم بذل المال لما ال منفعة فیھ؛ ألنھ من أكل المال : َّوعھا وُرد علیھماآلدمیة كما یحرم بیع دم
فمن ناحیة األقیسة التي یذكرونھا لم یستقم لھم قیاس على تحریم بیع لبن . للبدن بالباطل، وجاز بیع اللبن؛ ألنھ مما فیھ منفعة ومصلحة

أنھ یجوز بیع لبن اآلدمیة كما تجوز اإلجارة علیھ، بل إن الحنفیة أنفسھم الذین حرموا بیع لبن اآلدمیة یقیسون مسائل : لصحیحا: ًإذا. اآلدمیة
َّفإْن أْرضْعن لكم فآتوُھن أُجورُھن: ًالبیع على اإلجارة، ویقیسون اإلجارة على البیع؛ ألن كال منھما عقد معاوضة، وهللا تعالى یقول ََّ َ َُ ُ َُ َْ َ َ ِ 

ِوالوالَدات ُیْرضْعن أْوالَدُھن حْولْین كاملْین لمْن أراَد أْن ُیتم الرضاعة وعلى المْولود لُھ رزقُھن وكْسوتُھن بالمْعُروف : وقال] 6:الطالق[ َّ ِ َّ ِ َّ ِ ِ ِ َّ ِ َِ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َْ ُ ْ ِْ ِ ُِ ُ ْ ِ َ َ َ َ ََّ َ َ ََ َُ
ًل المال لقاء الحلیب الذي أخذ، فكما أنھ تجوز اإلجارة علیھ كذلك أیضا فأمر هللا عز وجل بكسوة المرضعة واإلنفاق علیھا وبذ] 233:البقرة[

جاز بیعھ، وال حرج وال بأس  وأنھ إذا خرج من الضرع وعلم قدره: یجوز بیعھ، وعلى ھذا فإننا نفرق في مسألة اللبن التي ذكرھا المصنف
ّا قد خرجا وانفصال عن البدن، أما لو خرجا وانفصال وعلم قدرھما َّأال یكون: أن یبیعھما منفردین، وبشرط: أي). منفردین: (وقولھ. بذلك

غیر تابع لألم التي ھي : ًأن یبیع اللبن في ضرع الناقة أو الشاة أو البقرة منفصال عن الذات، أي: الشرط األول: عندنا شرطان: ًجاز، إذا
لو أنھ بیع اللبن مع األم؟ : یبقى السؤال. في كلتا الحالتین ال یجوز البیعف. َّأال یكون قد علم قدره إذا بان وانفصل: الشرط الثاني. صاحبة اللبن

التابع تابع، أال ترى ثمرة البستان إذا لم یبدو صالحھا لو : فإنھ یجوز؛ ألنھ ھنا تابع، ویجوز في التابع ما ال یجوز في األصل، ولذلك قالوا
ًمن باع نخال قد أبِّرت فثمرتھا : (ًتابعة لألصل، ولذلك قال صلى هللا علیھ وسلم جاز لك أن تبیع الثمرة -وھي النخل- بعت الرقبة والذوات 

 - كما سیأتي إن شاء هللا في مسائل النخیل-، فأجاز البیع ورخص فیھ قبل بدو الصالح؛ ألن مرحلة التأبیر ) ّللبائع، إال أن یشترطھا المبتاع
َوكذلك الحمل في البطن، فلو بعت ناقة وھي عشراء جاز البیع، لكن أن تبیع . ًيء تبعاَّإنما ھي قبل بدو الصالح، فدل ھذا على جواز بیع الش

ًالجنین منفصال ال یجوز؛ ألنك إذا بعت الرقبة بما فیھا فھو تابع لھا، فھذا نماء متصل بالمبیع كما لو بعتھ سمینا بلحم وافر ونعمة سابغة جاز  ٌ ٌ ً
: ًھا؛ لكن أن تبیع ولدھا منفصال عنھا ال یجوز؛ ألنك إذا بعتھ كذلك تحققت الجھالة، واألصل عندناالبیع، كذلك إذا بعت الناقة وولدھا في بطن

أن بیوع الغرر ال تجوز، وھذا یؤكد سماحة الشرع، وأن اإلسالم كما أنھ رحمة في تخفیف التشریع، كذلك ھو رحمة في االحتیاط للمشتري 
لمسلم على شيء مجھول، وكذلك ال یجوز للمسلم أن یدفع مالھ على وجھ ال یضمن فیھ في حقھ، فال یجوز للمسلم أن یأخذ مال أخیھ ا

 ...... .حقھ
 

 حكم بیع المسك في فأرتھ
 
 

ھي وعاء المسك، وتكون من : والفأرة. رحمھ هللا ھنا مسألة المسك في الفأرة ذكر المصنف] وال مسك في فأرتھ: [قال المصنف رحمھ هللا
إن الغزال ینبت في جھة أضالعھ وعاء المسك، وھو أشبھ بالثألول أو : أنھ سأل من یعرف المسك فقال: أئمة اللغةالجلد نفسھ، وذكر بعض 

ًشيء من ھذا، فیكبر قلیال قلیال حتى یصل إلى حجم معین، فإذا صاد الصیاد الغزال فإنھ یربط ھذا الموضع، ثم بعد ذلك یقصھ فیجتمع  ً ٌ
الدم وضع في الشعیر حتى یطیب ویزكو؛ ألنھ إذا تخثر الدم یكون نتن الرائحة، فإذا وضع في الشعیر ویتخثر فیھ الدم، وإذا تخثر فیھ 

لوال أن : فبعد استصالحھ تفوح منھ الرائحة الطیبة الزكیة، حتى قال من وصفھ بھذا الوصف) العطارة(استصلح على طریقة یعرفھا أھل 
ِالمْسك بْعُض َدم (  بھ؛ ألن من عرف أصلھ وھو الدم فإنھ ال یتطیب بھ بل ینفر منھ؛ لكن رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم تطیب بھ ما تطیبت َ َ ِ

ِالغزال َ َ . والرائحة، وقد تطیب بھ رسول األمة صلى هللا علیھ وسلم كما یقول الشاعر، فا سبحانھ وتعالى جعل في ھذا الدم ھذه الخاصیة) ْ
، وھي وعاؤه الذي یكون فیھ من جلد الغزال نفسھ؛ والسبب في ھذا أن المسك في )لمسك في فأرتھوال یباع ا: (أصل التقدیر: أي) ٌوال مسك(

الفأرة كاللبن في الضرع وكالحمل في البطن، وكأنك تنظر إلى ھذه الثالثة األمثلة كلھا تشتمل على بیع شيء مجھول داخل وعاء محفوظ، ال 
ّفإن كان یمكن أن یطلع على : فیھ تفصیل: ھل یجوز بیع األشیاء داخل أوعیتھا؟ تقول:  سائلّیمكن أن ُیطلع معھ على حقیقة المبیع، فلو سألك

ٌحقیقة المبیع وھو بداخل الوعاء صح البیع، كأن یباع في زجاج ویكون وصفھ من داخل الزجاج ظاھرا، كأنھ واضح أمام المشتري، یعلم  ً َّ
یحرم بیعھ، كما : لو كان داخل وعاء مصمت ال یمكن كشفھ وال معرفة حقیقتھ تقولّجودتھ ورداءتھ ویعلم حجمھ وقدره فیصُح البیع، أما 

 ...... .یحرم بیع المسك في الفأرة، والحمل في البطن، واللبن في الضرع
 

 حكم بیع النوى في التمر
 
 

سبب في ھذا أن النوى والذي یسمى ال یباع النوى وھو داخل التمر؛ وال: ھذا المثال الرابع، أي]. وال نوى في تمره: [قال رحمھ هللا
ُّیطحن ویكون علفا للدواب، ویدر بھ حلیب البھیمة ویستصلح بھ، فھذا النوى إذا قال شخص) بالفصي( آكل التمر : أبیعك نوى ھذا التمر، أي: ً
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ًثم أبیعك نواه لم یصح؛ والسبب في ھذا أن النوى یختلف حجمھ، فقد یكون كبیرا وقد یكون صغیرا، وإذا ك ً بر الحجم عظم القدر وكان وزنھ ّ
ًوكیلھ كثیرا، وعلى ھذا ربما اشتریت النوى في ھذا التمر ظانا أنھ من النوى الجید فیكون من الرديء، وتظنھ من الحجم الكبیر فإذا بھ من  ً

ة النوى وغیرھا، إنما یذكر الصغیر، أو تجده یجمع بین الصغیر والكبیر، فالمسألة كلھا تدور حول جھالة المبیع، فال یھم أن تحفظ مسأل
ھذا الشيء الذي في : أن تطرأ مسألة جدیدة في عصرنا الحاضر وتقول: ، والتخریج)بالتخریج(العلماء لك ھذه األمثلة لشيء یسمى في الفقھ 

ّأنك تخرج الحاضر : أيُوعائھ وال تدرى صفتھ بیعھ كبیع النوى في داخل التمر، وبیعھ كبیع اللبن داخل الضرع، وكبیع الحمل داخل البطن، 
 ...... .على الماضي، وھو الذي یسمى بتخریج الفروع

 
 حكم بیع الصوف على الظھر

 
 

: فقد ابتدأ بالحمل فقال: بالنسبة لألمثلة السابقة تالحظ أن الجھالة مستحكمة فانظر إلى دقة المصنف]. ٌوال صوف على ظھر: [قال رحمھ هللا
ًتجھل ھل الحمل حي أو میت؟ ثانیا: ًأوال: ھنا تجمع عدة وجوه؛ ألن الجھالة )وبیع حمل في بطن( تجھل ھل ھو كامل الخلقة أو ناقص : ٌّ

ًتجھل السالمة وھي العاقبة، فحتى ولو كان حیا اآلن فال ندري أیخرج سالما أو غیر سالم؟ فاستحكمت الجھالة من أكثر من : ًالخلقة؟ ثالثا ً
ألنھ یجھل القدر ویجھل الحال، فھذان نوعان من الجھالة، فاألول فیھ ثالثة أنواع من الجھالة، والثاني ّوجھ فقدمھ، وأتبعھ باللبن في الضرع؛ 

ٌأجید ھو أو رديء؟ فھذا نوع من : النوى فإنك ال تعلم صفتھ فیھ نوعان من الجھالة، ثم أتبعھ بالنوى داخل التمر، فإنك وإن علمت عدد ّ
أمامك، ولكنك تجھل ما یكون من عاقبتھ وھو الصوف، فالصوف على ظھر البھیمة ال تدري قدره؛ الجھالة، ثم جاءك بالمنكشف الذي تراه 

ًألنھ إذا ُجز تكون لھ حال غیر حالھ وھو على ظھر البھیمة، فحینئٍذ ال تدري أیجز فیكون جزه كامال أو جزه ناقصا؟ ثم ال تدري أجیدا یكون  ً ً ّ
ًق بعضھ على بعض وال تستطیع أن تكشفھ، وھنا تكون الجھالة أیضا من وجھ، فكأن األمثلة مرتب ًأو ردیئا؛ ألنھ على ظھر البھیمة ربما أطب

بعضھا على بعض على حسب قوة الجھالة، والعلماء كأنھم ینبھونك على األشیاء التي اجتمعت فیھا الجھالة من عدة أوجھ، وما كانت الجھالة 
وھي بیع اللبن في الضرع، والجنین في -احد؛ ألنھ لو ذكر المصنف األمثلة األولى فیھا من وجھین، وما كانت الجھالة فیھا من وجھ و

یجوز بیع الصوف على الظھر؛ ألن المصنف إنما ذكر المغیب المجھول ولم :  وسكت ربما جاءك شخص وقال- البطن، والنوى في التمر
الحال على المجھوالت التي تكون في بطن األشیاء، بل إن ال یقتصر : یذكر الظاھر المجھول، فكأن المصنف من دقتھ یرید أن یقول لك

ّالمجھول قد یكون على ظھر الشيء وال یجوز بیعھ، كالصوف والشعر على ظھر البھیمة، كل ذلك مما یجھل حالھ وال یدرى عاقبتھ، وكما 
ُّذا أراد أن یفصل الجلد عن البھیمة قد یقد الجلد، ھذه البھیمة أبیعك جلدھا بعشرة، فھذا جھل السالمة؛ ألن الجزار إ: لو باعھ جلدھا یقول لھ ُ َ

ًوال ندري حتى ولو خرج الجلد سالما أھو من الجلد الثخین فیصلح في حفظ األشیاء التي البد أن یكون الجلد فیھا ثخینا، أو یكون من الجلد  ً
 ...... .نف لمعنى ومغزىاألمثلة مرتبة من المص: ًوالرقیق، وھذا یختلف من بھیمة إلى أخرى، فإذا) الرھیف(
 

 حكم بیع الفجل قبل قلعھ
 
 

، فإن )وفجل: (إن الجھالة ال توجد إال في البھائم، فقال لك: ال یختص األمر بالبھائم فقد یقول قائل]. َوفجل ونحوه قبل قلعھ: [قال رحمھ هللا
ق، وحینئٍذ أنت ترید الفجل، وھذا الفجل مغیب في  یكون في باطن األرض، ویكون ما نبت منھ على وجھ األرض الور- كما تعلمون-الفجل 

ًاألرض، فلو باعھ فجال داخل األرض فإنھ ال یجوز؛ ألنھ ال ندري أھو من الحجم الكبیر أو من الحجم الصغیر؟ وال ندري إذا قلعھ أیقتلعھ 
ّكامال أو ناقصا؟ وعلى ھذا فإنھ ال یباع وھو في باطن األرض، أما لو كشف وخرج على وجھ  ً األرض وأمكن تمییزه، ومعرفة جیده من ً

 ...... .َّردیئھ، ومعرفة قدره جاز بیعھ وصح
 

 األسئلة
 
 

...... 
 

 الخرص كیفیتھ وحكمھ
 
 

، والصالة والسالم على رسول هللا، وعلى آلھ وصحبھ : ھل ما یسمى بالخْرص ُیعد من الغرر، أثابكم هللا؟ الجواب: السؤال باسم هللا، الحمد 
ھو الحدس والتخمین، وقد یطلق على الكذب، ومنھ قولھ : ما معنى الخْرص؟ الخْرص: فأول ما یقال في ھذا السؤال: أما بعد. هومن واال

َقتل الخراُصون : تعالى ََّ َِ ْ ّھو الذي یقدر : ُلعن؛ ألن القتل یستعمل بمعنى اللعن، والخارص: بمعنى) قتل(الكذابون، و: أي] 10:الذاریات[ُ
: إذا كان عندك نخل وأراد شخص أن یشتریھ منك فجاء بخارص یخرص كم في النخل لكي یشتریھ ویقول لك: ؤال المراد بھوالس. األشیاء

ًھذا إن اشتریتھ بمائة ألف فأنت رابح، وإن اشتریتھ بمائة وخمسین فأنت خسران، ففي ھذه الحالة الخارص مھمتھ أن یخرص النخلة، وبناء 
ھذه النخلة فیھا مائة صاع أو مائتین، فھذا مبني على الخبرة، والخرص لھ دلیل شرعي، :  على النخلة ویقولعلى الخبرة والمعرفة قد یطلع
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فإن النبي صلى هللا علیھ وسلم كان یبعث عبد هللا بن رواحة رضي هللا عنھ وأرضاه إلى خیبر لكي یخرص النخل، كما ثبت في الصحیح في 
ویبین ما للیھود وما علیھم في نخل خیبر وتمر خیبر، فھذا یدل على مشروعیة الخرص، وھذا قصتھ مع یھود خیبر، فكان یخرص النخل، 

، فلما كان یتعذر أن تنزل النخلة وتحسب )إذا تعذر الیقین یصار إلى ما یقارب الیقین(أنھ : من حكمة هللا عز وجل ولطفھ بعباده؛ ألن القاعدة
فإنھ إذا بدا الصالح في النخیل یبعث الخارص ویحدد كم في البستان من :  ذلك في الزكاةمثال. ُما فیھا أعطي الخرص ونزل منزلة الوجود

زكاتك كذا وكذا، فھذا التحدید :  فیھ مائة وسق، ففي ھذه الحالة یقول لك-ًمثال-ھذا البستان : أردب أو كم فیھ من أمداد أو من آصع، فیقول
لشریعة أجازت ذلك؛ لوجود الحاجة، فلو قلنا ألصحاب األموال وأصحاب البساتین یكون عند بدو الصالح، وھو مبني على الخرص؛ لكن ا

ًالذین یحتاجون إلى الخرص البد وأن یخرجوا التمر، فھذا فیھ حرج وأنتم تعرفون أن النخل منھ ما یؤكل بلحا، ومنھ ما یؤكل رطبا، ومنھ ما  ً
ًیؤكل تمرا، وال یمكن أن یقدر بالصاع إال إذا كان تمرا،  أما بالنسبة للبلح والرطب فھذا ال یوضع في الصاع وال یكال عادة، إنما یكال التمر، ً

ًفیعطى مجال ألھل التمر أن ینتفعوا بھ بسرا وزھوا الذي ھو البلح، وكذلك ینتفعون بھ رطبا وینتفعون بھ تمرا، وقدم الخرص لوجود  ً ً ً
 من الحاالت التي تقع فیھا الحاجة والضرورة حكمھا الخاص بھا، فیعتبر الحاجة، وھذا من عدل هللا ولطفھ بعباده أنھ أعطى كل حالة

ًلكن لو أن إنسانا أراد أن یبیع حبا على األرض أو أراد . ًالخرص خارجا عن مسألة التقدیر العیني؛ ألنھ مبني على حالة الضرورة والحاجة ً
أبیعك ما على ھذه النخلة، جاز، : ّع وقدره بالخرص ال یصح، لكن لو قالأبیعك ھذا التمر مائة صا: ًأن یبیع تمرا على نخلة واحدة وھو یقول

مائة صاع أو خمسة آصع وحدد العدد بالخرص فال یجوز؛ ألنھ قد یزید وقد ینقص، وبإمكانھ أن یجني التمر ویعرف حقیقتھ، : أما لو قال
األحوال، إال في مسألة المزابنة، وسیأتي الكالم علیھا إن شاء هللا ، ولھذا فرق العلماء في ھذه )القدرة على الیقین تمنع من الشك: (والقاعدة

  .وهللا تعالى أعلم. في حدیث زید الثابت في الصحیح
 
 
 
 

 الفرق بین الغبن والغرر
 
 

غبن؛ ألن الغبن بعض العلماء یرى أن الغبن یندرج تحت الغرر، والغرر أعم من ال: ما الفرق بین الغرر والغبن، أثابكم هللا؟ الجواب: السؤال
ًیكون في شيء ال یستحق قیمتھ، وھذا غالبا ما یكون فیھ نوع منفعة وھو نوع من أنواع الغرر، ولذلك تجد أن النبي صلى هللا علیھ وسلم نھى 

لقي الركبان، فإن ت: ومن الغبن. ما جاء األسلوب بالغبن؛ ألنھ أخف، وإنما جاء بالتعبیر بالغرر؛ ألنھ أعم: عن الغرر ولم ینھ عن الغبن، أي
ًمن یجلب إلى البلد السلع إذا تلقاه التجار ال یدري كم قیمة السلعة في السوق فیغبن بالقیمة، فیقع البیع من حیث ھو على ظاھره صحیحا، لكن 

ًفي الحقیقة فیھ غبن، ولذلك یمثل العلماء لبیوع الغبن بھذا النوع، ویجعلونھ نوعا مستقال ویفصلونھ عن الغرر، لور ود النصوص الخاصة بھ، ً
  .وهللا تعالى أعلم. فھناك فرق بین الغبن وبین الغرر

 
 
 
 

 حكم بیع ما كان غیر معلوم القدر
 
 

لك نصف ساعة بمائة لایر فما تصیده من السمك الموجود في الحوض فھو لك، أثابكم هللا؟ : ما الحكم لو قال بائع السمك للمشتري: السؤال
ھ یعتبر من بیع المجھول؛ ألننا ال ندري ھل یصید الكل، فقد یصید كل ما في الحوض خالل نصف ساعة فیغبن إذا قال ھذا فإن: الجواب

ُصاحب الحوض؛ ألنھ كان یظن أنھ لن یستطیع أن یصید ھذا كلھ، فیحس بنوع من الغبن، وأنھ قد ظلم بدفع ما ھو زائد عن القیمة األصلیة، 
تدخل المطعم وتأكل حتى تشبع، فھذا ال یجوز، : شتري، ولذلك ال یجوز ھذا النوع، وھكذا لو قال لھوإذا أخذ ما ھو أقل من القیمة غبن الم

وقد ذكر العلماء أن ھذا من بیع المجھول، وھو من أكل المال بالباطل على ھذا الوجھ؛ ألنھ یرید أن یجبر نقص طعام ھذا بزیادة طعام ھذا، 
ًد بیعا واضحا، حیث تدفع المال لقاء شيء معلوم القدر مستحق القیمة، أما أن یقولوھذا من أكل المال بالباطل، والشریعة تری لك ما تصیده : ً

ُمن ھذا الحوض، وتجلس نصف ساعة تصید، أو ادخل المطعم وھذه أربعة أنواع أو خمسة أصناف كْل منھا ما شئت حتى تشبع، فإن ھذا 
وصلى هللا وسلم وبارك على عبده ونبیھ محمد، وعلى آلھ وصحبھ .  رب العالمینوآخر دعوانا أن الحمد . كلھ یعتبر من بیع المجھول

  .أجمعین
 
 
 
 

 [7[ كتاب البیع -شرح زاد المستقنع 
بیع المسك في فأرتھ، والنوى في التمر، والصوف على الظھر، : لقد حرم الشرع البیوع التي فیھا تغریر بالمشتري كبیع المجھوالت، ومنھا
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ّكما بین الشرع ضوابط االستثناء في البیع، فإن كان معلوما ال غرر فیھ صح . ع المالمسة والمنابذة وھما من بیوع الجاھلیةًوحرم أیضا بی ً
 .وال حرج فیھ، أما إن كان فیھ شيء من الجھالة فیحرم

 حكم بیع المالمسة والمنابذة
 
 

األتمان األكمالن على خیر خلق هللا أجمعین، وعلى آلھ وصحبھ ومن سار بسم هللا الرحمن الرحیم الحمد  رب العالمین، والصالة والسالم 
في الكتب الفقھیة نكت لطیفة، وإذا تأملت ودققت في ]. ُّوال یصح بیع المالمسة: [فیقول المصنف رحمھ هللا: أما بعد. على نھجھ إلى یوم الدین

ًرتب المسائل ھنا، فذكر أوال بیع الحمل في البطن، ثم بیع اللبن في العبارات وفي األمثلة وفي الترتیب تدرك فقھ الفقیھ، فانظر كیف 
، وجاء بالعطف لجملة )ُّوال یصح: (الضرع، ثم بیع النوى في التمر، ثم بیع الصوف على الظھر، ثم بیع الفجل قبل قلعھ، ثم بعد ذلك قال

ول لھ دلیل ویعتبر قاعدة عامة وھو حدیث ابن عمر في ٌمستأنفة؛ ألن ھذا لھ دلیل خاص، ووردت بھ السنة، وھو بیع المالمسة، واأل
: ٌّ، فاندرجت كل الصور تحتھ، لكن ھنا بیع المالمسة جاء فیھ نص بعینھ، فقال)نھى رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم عن بیع الغرر: (الصحیح

ًز؛ ألنھ قد یكون الشيء ال یجوز ولكنھ یصحح بیعھ التفاتا وال یجو: ولم یقل) ُّال یصح: (ًتأكیدا على التحریم، وقال) ُّوال یصح بیع المالمسة(
ُّإلى العقود، فیحرم البیع ویأثم البائع لكن البیع صحیح، كالبیع بعد أذان الجمعة فعند جمھور العلماء یصح البیع ویأثم المتبایعان؛ ألن شروط 

فإنھ یحكم ببطالن البیع وإثم البائع إذا علم ) ُّال یصح: (ن؛ ألنك إذا قلتوھذا أبلغ ما یكون في البطال) ُّوال یصح: (البیع وأركانھ متوافرة، فقال
: مفاعلة من اللمس، والمفاعلة في لغة العرب تستلزم وجود شخصین فأكثر، كأن تقول): المالمسة: (وقولھ. فباع بھ واشترى أنھ من المحرم

. وال یضاربھا، فقال ھنا بصیغة المفاعلة؛ ألنھا تستلزم البائع والمشتريمقاتلة ومضاربة ومشاتمة؛ فإن الرجل ال یقاتل نفسھ وال یشاتمھا 
: لمسھ بیده إذا أفضى بكفھ وبطن راحتھ فالتمست البشرة بالشيء الملموس، ومنھ قولھ تعالى: إفضاء البشرة إلى الشيء، یقال: وأصل اللمس

ْفلمُسوهُ بأْیدیھم  ِ ِ َ ِ َ َ ّوبیع المالمسة من بیوع الجاھلیة، وهللا سبحانھ وتعالى حرم . بالراحة إلى ذلك الكتابأفضوا ببطن أیدیھم أو : أي] 8:األنعام[َ
ھذا النوع من البیوع لحكم عظیمة، تقوم على دفع الضرر عن المشتري الشتمالھ على شيء من التغریر، وھنا في ھذه الجملة شرع 

ِالغرر بالجھالة من جھة االشتراط وذلك بالعرف، فقد كان من ُعْرف المصنف في نوع آخر من بیوع الغرر، فاألول الغرر بالجھالة، وھنا 
ًجاء یبیع الثوب جعلھ مطویا مطبقا، وقد كانوا في أسواق الجاھلیة یضعون الثوب على األرض فمن یرید أن یشتریھ  أن الرجل إذا: الجاھلیة ًّ

ّشھ، ودون أن یرفعھ حتى ینظر جلیة ما في الثوب، إنما یقوم فلیأخذه، فیأتي رجل فینظر في الثوب فإن أعجبھ یأتي ویلمسھ دون أن یفت
بیع المالمسة أن : إن كان في اللیل فال إشكال؛ ألنھ ال ُیبصر المبیع، وھذا الذي جعل بعض العلماء یقول: باللمس، وھذا یقع على صورتین

ھذا الثوب ال تفتشھ، فیقول العبارة : ًع، أو یبیعھ نھارا ویقول لھًیبیعھ لیال، والبیع في اللیل یقوم على اللمس دون استكشاف ومعرفة لجلیة المبی
أن لمسھ ال یكشف جلیتھ، فلربما : ووجھ التحریم في ھذا النوع من المبیعات. أبیعك على أن یقوم لمسك مقام نظرك: التي ذكرھا العلماء

ًیقھ ویزعم أن لمسك قائم مقام نظرك، كذلك أیضا من كانت طریقة التفصیل وطریقة العرض على وجھ ال تحبھ وال ترغبھ، فیختلك بتطب ٌ
داخل الثوب في حال طیھ، فإذا تفقدتھ باللمس لن تستطیع : التغریر الذي یقع في ھذا النوع من المبیعات أنھ ربما كان العیب داخل الطي، أي

ر؛ ألن البائع یرید أن یختل المشتري، إذ لو كان الثوب إن ھذا النوع من البیع یعتبر من بیوع الغر: أن تصل إلى العیب، ومن ھنا قال العلماء
ّصالحا وال عیب فیھ لما خاف أن یفتشھ ویفتحھ، فحرم هللا ورسولھ صلى هللا علیھ وسلم ھذا النوع من البیع، وھو أن أبیعك على أن یقوم  ً

إذا لمست الثوب فھو علیك بعشرة، : ھو أن یقول لھٍھناك نوع ثان من أنواع المالمسة، و. لمسك مقام نظرك، وھذا نوع من أنواع المالمسة
ًفیبقى الثوب أمامھ، فبمجرد أن یمد یده وتفضي راحتھ إلى الثوب، وجب علیھ البیع، وھذا أعظم غررا من األول، فاألول على األقل یلمس 

یقطع لھ خیار المجلس باللمس، وكل : ، أيإذا لمست الثوب فال خیار لك: ویستكشف؛ ولكن ھنا بمجرد اللمس یلزمھ بالبیع، وبعضھم یقول لھ
أبیعك على أن یقوم لمسك مقام نظرك، ھذا بیع من بیوع : ٌھذه األنواع من البیوع مجمع على تحریمھا، وبالنسبة للصورة األولى وھي

علیك البیع وال خیار لك، إذا فتشت ھذا الكرتون أو فتحت ھذا الغالف فقد وجب : الجاھلیة، والذي یشبھھا في عصرنا الحاضر أن یقول لھ
ویلزمھ بالبیع بمجرد أن یفتح علبة المبیع أو یفتح الكرتون، وفي ھذه الحالة كأن المشتري یلزم بالبیع في شيء لم یعرف حقیقتھ ولم یستكشف 

أو األكیاس الموضوعة ) ونالنایل(ًجلیتھ، وھذا یعتبر من بیوع المالمسة المحرمة، وربما یقع أیضا في الثیاب فتكون الثیاب داخل غالف من 
ًفیھا للعرض، فإذا جاء المشتري وفتشھ ألزمھ بالبیع وحرم علیھ أن یرد المبیع، ویلزمھ إیاه فرضا، وھذا مثل قولھ إذا لمست الثوب فال : ّ

ھ فإنھ الزم علیك، ویلزمھ ما دمت فتحتھ وكشفت: لم یعجبني، یقول: خیار لك، فیقطع لھ الخیار، وكذلك لو فتش ھذا الكیس فرآه فلم یعجبھ فقال
ٍلو أنني سمحت لكل زبون أو لكل مشتر أن یفتش ھذه السلع فإن : یقول لك وھو أن البائع: لكن ھنا إشكال. ویقھره على البیع، وھذا ال یجوز

ما أمام بعضھما في  إن البائع والمشتري ما دا-كما ھو معلوم-الفتش یؤثر في طریقة عرض البضائع، وأتضرر إذا كانت بضائعي تفتش، ثم 
كأن تشتري سلعة بعشرة فتعطیھ العشرة، ثم بعد ساعة أو ساعتین وأنتما . ال أرید، فمن حقھ: مجلس واحد فالخیار لھما، حتى ولو قال لھ

یأتینا أنھ ال أرید، فھذا من حقك، ویلزمھ أن یرد، حتى ولو لم یكن عندك عذر، وھذا الذي یسمى بخیار المجلس، وس: واقفان في المكان قلت
ما دمت أنت والبائع في مجلس واحد ولم تفارقھ فالبیع لیس بالزم، ومن حقك أن ترجع، حتى ولو لم یكن عندك عذر، ولو اشتریت بالمالیین 

ال : تبعتك، وتم البیع، وأعطیتھ الشیك، وتمت الصفقة وكتبت، ثم قل: اشتریت منك العمارة الفالنیة بعشرة مالیین؛ فقال: -ًمثال- وقلت لھ 
أن البائع : الشاھد. ، ھذا نص حدیث رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم) البیعان بالخیار ما لم یتفرقا: (أرید، فھذا من حقك ما دمتما في المجلس

فتش ٍوإن أذنت لكل مشتر أن ی. ال أریدھا: ما دام أن المشتري بالخیار مدة المجلس، فمعنى ذلك أنھ سیفتش السلع ویردھا، ویقول: یقول
السلعة فمعنى ذلك أنني أتضرر؛ حیث إني أحسن طیھا وكیھا، فیأتي یفتش كل واحدة، وھذا یؤثر على عرض السلع، ویكون فیھ ضرر 

ھذا الثوب من ھذا النوع، وطریقة : أخرج عینة واحدة منھا، فإذا أخرج البائع العینة وجعلھا للعرض، یقول لھ: َّعلي، فما الحل؟ تقول لھ
ّالصورة، أو یصور الثوب بصورة واضحة، وتوضع على الغالف، أو على الكرتون، أو توضع المواصفات كاملة على تفصیلھ بھذه 

ُّالكراتین، أو على األغلفة، عند ذلك یصح البیع، لماذا؟ ألن العلة أن یجھل المشتري حقیقة ما في الكرتون، فإذا انطبقت الصفة الموجودة 
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العیب، والذي  ّت الصفة التي ذكرھا البائع للمبیع الداخلي فإنھ یلزمھ البیع، أما لو اختلفت كان لھ خیارعلى الظاھر مع الباطن، أو انطبق
؛ ألن النبي صلى هللا علیھ وسلم ثبت عنھ في ) ُّوال یصح بیع المالمسة: (قال. یسمى خیار الرؤیة؛ ألنھ بیع غائب أو ما في حكم الغائب

. أبیعك على أن یقوم لمسك مقام نظرك: المالمسة أن یقول: فقال بعض العلماء: ، وللعلماء فیھا أوجھ) أنھ نھى عن المالمسة: (الصحیحین
أي ثوب تلمسھ فھو : أن یقول لھ: وقال بعض العلماء. إذا لمست الثوب فال خیار لك: أن یقطع الخیار باللمس، فیقول: وقال بعض العلماء

أبیعك على أن : ّفقد خرج الشافعیة رحمھم هللا على قولھ: ع المالمسة الذي كان في الجاھلیةتبقى مسألة وھي التخریج على بی. علیك بعشرة
وقال . ُّیقوم لمسك مقام نظرك، أنھ ال یصح شراء األعمى؛ والسبب في ھذا أن األعمى یشتري السلع باللمس؛ ألنھ لم یرھا على حقیقتھا

أن األعمى یلمس الثوب ویفتشھ، ولكن في : ر إن كذب علیھ أو ختل؛ والسبب في ھذابصحة بیعھ وشرائھ، ثم یكون لھ الخیا: جمھور العلماء
وھناك فرق بین اللمس دون الفتش، وبین اللمس مع الفتش، فالغرر مع الفتش أخف، ولذلك ال تنطبق علیھ . المالمسة یلمس وال یفتش

ثبت في الصحیحین أن رسول هللا صلى ) المنابذة]. (والمنابذة: [قال رحمھ هللا. ًالمالمسة من جمیع الوجوه، فال یصبح مندرجا تحت التحریم
ًمفاعلة من النبذ، وأصل النبذ الطرح، ومنھ سمي النبیذ نبیذا؛ ألن صفتھ أن ُیطرح التمر في : هللا علیھ وسلم نھى عنھا، والمنابذة كالمالمسة

بلح، وھذا النوع من البیوع حرمھ هللا ورسولھ صلى هللا علیھ وسلم الماء، أو ُیطرح البلح في الماء حتى یستطیب ویعذب بطعم التمر وال
-أي ثوب أنبذه لك : إذا نبذت الثوب فھو علیك بكذا، أو یقول لھ: الشتمالھ على ختل المشتري والتغریر بھ، وذلك أن البائع یقول للمشتري

أنھم كانوا : خیار لك، كل ھذه الصور محرمة؛ والسبب في ھذاإذا نبذت الثوب فال :  فھو علیك بعشرة، وبعض األحیان یقول لھ-أرمیھ: أي
ُ ویبسط ثوبھ للبیع، ویمر رجل یرید أن یشتري، فإذا أعجبھ الثوب الذي طرح للبیع رمى ثوبھ ھو، فإن -كما ذكرنا- في القدیم یأتي الرجل 

اشتریت، وھذا وجھ الغرر فیھ وھو أنھ ال یفتش، بل : ربعت، وال یقول اآلخ: أعجب اآلخر الثوب یقوم مباشرة وینبذ لھ الثوب، وال یقول لھ
ًوھو كون بیع المنابذة محرما؛ ألن كال منھما ینبذ وال یتكلم- على ھذا الوجھ . ًیجعالن النبذ ملزما بالبیع ّ فرع الشافعیة المسألة المتقدمة معنا -ً

بعت، : إن تحریم بیع المنابذة سببھ عدم وجود الصیغة في قولھ: وھي تحریم بیع المعاطاة، والمعاطاة قائمة على النبذ بدون صیغة، فقالوا
ّأن المعاطاة تصح في الكثیر : إن الصحیح مذھب الجمھور وھو: ّاشتریت، وقد قدمنا الكالم في مسألة بیع المعاطاة، وقلنا: وقول المشتري ّ

ل بیع المعاطاة؛ ألن المنابذة أن ینبذ لھ الثوب وینبذ اآلخر الثوب ّأما حدیث المنابذة فال یشم. والحقیر؛ لعموم األدلة الدالة على جواز البیع
 ...... دون فتش ودون

 
 حكم بیع الشيء غیر المعین

 
 

ُّوال یصح بیع عبد من عبیده، وفي القدیم كان بیع العبید واألرقاء، وذكر بیع العبد من عبیده : أي]. وال عبد من عبیده ونحوه: [قال رحمھ هللا
ًأبیعك عبدا من عبیدي، أو : ع شاة من الشیاه، وبیع بقرة من البقر، وبیع ثوب من الثیاب، فأصل المسألة بیع المجھول، وإذا قال لھیدخل فیھ بی

ًثوبا من ثیابي، أو شاة من شیاھي، أو بقرة من البقر الذي عندي، فھذه لھا صورتان ً أن یكون الجمیع بمنزلة واحدة، وال : الصورة األولى: ً
ًأبیعك عبدا من عبیدي وكلھم في مرتبة واحدة، وفي درجة واحدة، وفي صفة واحدة من حیث الجودة أو : واحدة عن أخرى، فیقول لھتتفاوت 

أبیعك سیارة من سیاراتي، وعنده ثالث سیارات كلھا بصفة واحدة، أو أنھ ال : -كما ھو موجود في عصرنا الحاضر-الرداءة، أو یقول لھ 
د إال نوعا مع ًیورِّ ًأبیعك عبدا من عبیدي، أو ثوبا من ثیابي، أو قلما من أقالمي، أو كتابا من : ًینا من السیارات وكلھا بصفة واحدة، فإذا قال لھّ ً ً ً

َّكتبي، أو سیارة من سیاراتي، أو عمارة من عماراتي، وكلھا بصفة واحدة، صح البیع وال إشكال؛ ألن البیع قد تردد بین أشیاء متساویة، فال  ً
ًأبیعك كتابا من : ّأما لو قال لھ. ً إن أخذ ھذا فھو كأخذه لھذا، وحینئٍذ یكون التغریر زائال إذا وصف أحدھا صفة تزول بھا الجھالةغرر،

ًأبیعك كتابا من صحیح البخاري من النسخ الموجودة عندي، : ًكتبي، وكتبھ ال تعرف، فھذا قطعا من المجھول، وھو محرم؛ لكن إذا قال لھ
ًأبیعك قلما من أقالمي، وھو لیس عنده إال نوع معین من األقالم، وكلھ بصفة واحدة صح، إذا: َّھا بمرتبة واحدة صح، أو قالوالنسخ كل ّ ما : ًَّ

ٌدام أن المبیع یتردد على صفة واحدة فال غرر وال إشكال، فكل واحد منھا قائم مقام ما ھو مثلھ  ًأبیعك عبدا من: أن یقول لھ: الصورة الثانیة. ّ
ًعبیدي، أو ثوبا من ثیابي، أو قلما من أقالمي، أو سیارة من سیاراتي، وھي متفاوتة، فأسعارھا مختلفة، وصفاتھا مختلفة، فحینئٍذ ال یجوز  ً

ًأبیعك سیارة من سیاراتي، أو أرضا من أراضي، أو عمارة من عماراتي، فإنھ قد ردده : أنھ إذا قال لھ: البیع، وال یصح؛ والسبب في ھذا ّ بین ً
جید ورديء، فتنصرف ھمة وقصد المشتري إلى الجید، وتنصرف ھمة البائع إلى الرديء، فإن أخذ المشتري الجید ظلم البائع، وإن ألزم 
البائع المشتري بالرديء فقد ظلمھ، فكل منھما یرید أن یغرر باآلخر، وكأن البیع وقع على شيء ال یدرى أھو الجید أو الرديء؟ فسر 

ًیجعلھ في مجھول، ویتردد بین مجھولین أو ثالثة مجاھیل أو أكثر، فإذا جعلھ مترددا بین الرديء والجید على الصفة التي أنھ : المسألة
َذكرناھا حُرم البیع َ. ...... 

 
 االستثناء في البیع وحكمھ

 
 

ًوال استثناؤه إال ُمعینا: [قال رحمھ هللا ًخرج القوم إال محمدا، لما نقول: لھ اللفظ، تقولإخراج بعض ما یتناو: االستثناء) وال استثناؤه]. (ّ خرج : ّ
ًأبیعك سیاراتي إال سیارة، وتكون : خرج مما یتناولھ اللفظ السابق، فأنت تقول لھ) ًإال محمدا: (القوم شمل الجمیع ومنھم محمد، فلما قلت ّ
ًإال سیارة: (سیاراتك فیھا الجید وفیھا الرديء، فیحتمل ویحتمل أن تنصرف إلى الرديء، وعلى ھذا فاالستثناء یقع على یستثني منھا الجید، ) ّ

ُّأن یكون االستثناء في البیع واضحا معلوما ال غرر فیھ، فحینئٍذ یصح االستثناء وال حرج، كأن تقول لھ: الصورة األولى: صورتین ً أبیعك : ً
نیت من بیعھا منفعة الركوب إلى الساعة التاسعة، أو تستثني إلى ًھذه السیارة وأستثني ركوبھا الیوم إلى الساعة التاسعة لیال، فحینئٍذ استث
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: َّ وأستثني وصولي إلى مكة، صح البیع؛ ألن الثنیا معلومة، ومنھ حدیث جابر في الصحیح- وأنتم في سفر-أبیعك ھذه السیارة : المكان، تقول
، فھذا استثناء )واشترط حمالنھ إلى المدینة: ، قال- إلى المدینةأن النبي صلى هللا علیھ وسلم اشترى منھ بعیره فاستثنى جابر ركوب البعیر(

َّ، فصح ھذا وجاز، كذلك إذا )إلى المدینة: (من البیع، فقد استثنى منفعة الركوب المعلومة والمقدرة، ووجھ علمھا أنھ قدرھا بالمكان فقال
ًأبیعك بیتي وأستثني سكناه شھرا حتى أجد بیتا آ: قدرتھا بالزمان تقول ًخر، أو أبني دارا أخرى، فاستثنیت بالزمان المعین أو المكان المعین ً

: ؟ نقول)نھى رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم عن الثنیا: (َّفصح البیع، والثنیا غیر مؤثرة، لكن متى تحرم الثنیا، والتي ورد فیھا الحدیث
ًي البیع شیئا من الجھالة والغرر، حینئٍذ یحرم البیع على ھذا الوجھ، االستثناءات المحرمة إن أدخلت الجھالة، أو أوجبت الجھالة، فجعلت ف

َوإن استثنى من حیوان یؤكل رأسھ وجلَده وأطرافھ: [ّومثل لذلك المصنف، فقال رحمھ هللا َ ، ماذا )ٍوإن استثنى من حیوان یؤكل]. (َّصح: ٍ
التي تباع من : راد بھ الظھر، وھو الذي یسمى البھیمة المركوبة، أي، فاستثنى الرأس؛ ألن الحیوان یباع وی)رأسھ وجلده وأطرافھ(استثنى؟ 

ًفي القدیم كانوا یشترون ألغراض محددة، فإذا دخل السوق یرید أن یشتري بعیرا، فإن البعیر فیھ منفعة الركوب،  أجل الركوب، فإن الناس
ٌلركوب، فدل على أنھ قاصد أن یركب، فإذا أراده للركوب یبحث اشترى ا: ، فیقولون- إن كانت ناقة-وفیھ منفعة األكل، وفیھ منفعة الحلیب  ّ

ًفي صفات معینة، وإذا أراده لألكل یقلبھ على طریقة معینة، وإن أراد الناقة للحلیب قلبھا على طریقة معینة، فإذا اشترى الشاة مثال ألكلھا 
 فالمصنف رحمھ هللا - في الغالب-  ال یؤكل، واألطراف ال تؤكل فاستثنى البائع الرأس أو الجلد أو األطراف، فإن الرأس ال یؤكل، والجلد

ُإن اشتریت لألكل واستثنى الرأس ھذه حالة، وإن اشتریت لألكل واستثنى الجلد ھذه حالة، وإن اشتریت لألكل واستثنى األطراف ھذه : یقول ْ ُ ْ
َوإن استثنى من حیوان یؤكل رأسھ: (حالة، فھذه ثالث حاالت، فقال رحمھ هللا َّصح البیع، بمعنى أن الغرر ھنا : أي) َّصح: َ وجلَده وأطرافھٍ

ًوال غرر على المشتري؛ ألنھ لما اشتراھا لألكل فاألكل موجود في الشاة ال غرر فیھ؛ لكن لو استثنى جزءا من  زائل؛ ألنھ استثنى المعلوم،
َّإن الثنیا إذا كانت معلومة ال غرر فیھا صح : ستثني، ولذلك قالواالمأكول، ربما اشترى الشاة رغبة في لحمھا، وكان أطیب ما فیھا ھذا الذي ا

 ویستخرج منھ السمن، بل قد تطبخ - إذا اشتراھا لألكل- ، فإن الشحم یؤكل )وعكسھ الشحم: (قال]. وعكسھ الشحم والحمل. [البیع وجاز
السنام ونحو ذلك، فإذا استثنى الشحم فإنھ ال یجزیھ وال ُالبھیمة بشحمھا، تؤخذ اإللیة ثم تصھر، ثم بعد ذلك تطبخ البھیمة بسمن أو ودك 

ألن ذكاة الجنین ذكاة أمھ، فإذا ) والحمل. (ُ استثناء ما قصد بالبیع، فأدخل الغرر على المشتري من ھذا الوجھ-كما ذكرنا-ُّیصح؛ ألن ھذا 
وستأتینا إن شاء هللا في -  ھذه المسألة فیھا خالف بین العلماء  أو ال؟-الجنین: أي- ُّكان في بطن الناقة ولد وذكیت الناقة فھل یصح أكل الولد 

ً، فعلى القول بأن ذكاة الجنین ذكاة أمھ یصح ویجوز أكلھ، بناء على ھذا إذا -كتاب األطعمة والذكاة، نسأل هللا أن یبلغنا ذلك بعفوه وعافیتھ ُّ
 حینما تشتري الشاة وفیھا الحمل، فإن الحمل یصورھا لك كاملة ّأبیعك ھذه الشاة وأستثني حملھا لم یصح؛ ألنك: استثنى الحمل وقال

من الذي منھ الحمل، فكأن الحمل متصل بالمبیع، وأنت تریدھا لألكل، فإذا فوت لك  ّویصورھا لك فاضلة، وترغب شراءھا لوجود ھذا السِّ َ
قدر المبیع، وكذلك لو استثنى الشحم فإنھ یدخل الجھالة على ًجزءا من األكل ُجھل قدر المبیع، وكأن ھذا الحمل إذا استثني أدخل الجھالة على 

ُّالعكس بالعكس، فال یصح البیع على ھذا الوجھ، وال تصح الثنیا في ھذه : أي) بخالفھ: (ُّقدر المبیع، ففي كلتا الصورتین ال یصح، ولذلك قال
 ...... .المسألة

 
 حكم بیع ما مأكولھ في جوفھ

 
 

ٍكرمان وبطیخ: یع ما مأكولھ في جوفھُّویصح ب: [قال رحمھ هللا : قد یقول لك قائل عندما ذكر المصنف رحمھ هللا مسائل بیع المجھوالت،]. ٍ
ال یصح بیع الجنین في بطن أمھ وال اللبن في الضرع، فقد یشتري اإلنسان البطیخ، والبطیخ تشتریھ من أجل ما بداخلھ، والذي : أنت تقول

كما یقع في المبیعات -و من الرديء؟ وال ندري أھي سالمة أو غیر سالمة؟ فقد تخرج وفیھا مرض بداخلھا بداخلھ ال یدرى أھو من الجید أ
 وإذا خرجت سالمة ال ندري أكاملة أو ناقصة؟ أھي حمراء أو دون ذلك؟ وإذا كانت حمراء ال ندري أھي حلوة أو لیست -من ھذا النوع

ّأن بیع المجھول المغیب ال یصح، فالمصنف: ررت في القاعدة الماضیةبحلوة أو بینھما؟ فھذا كلھ من الجھالة، وأنت ق وانظر إلى دقتھ -: َّ
فالبطیخ ). ّویصح بیع ما مأكولھ في جوفھ كبطیخ: ( قرر لك القواعد فیما مضى، ثم شرع اآلن فیما یستثنى منھا، فقال رحمھ هللا-!رحمھ هللا؟

ًن البطیخ قد انكشف معیبا رددتھ بالعیب، وإن انكشف ردیئا رددتھ بالرداءة، وإن انكشف ُّیصح بیعھ، فإن اشتریتھ كان لك الخیار، فإن كا ً
ًأشترط أنھا على السكین كان لك الحق في الرد، وإن لم تشترط لزمك البیع، إذا إذا : ًصالحا لألكل لكنھ لیس بجید ینظر إلى الشرط، فإن قلت

العیب، وھذا باإلجماع على أن المبیعات المعیبة ترد بعیبھا لحدیث المصراة وسیأتي، وإن ًباع بطیخا فإما أن تظھر معیبة فیجوز لك ردھا ب
ّظھرت غیر معیبة وكانت صالحة لألكل فحینئٍذ إما أن یشترط المشتري الكمال فیردھا لعدم وجود الكمال، وإما أال یشترط الكمال فیلزمھ؛  ّ

أشترط أن تكون على :  على نفسھ في اشتراط الكمال؛ لكن بعض العلماء یمنع من قولكَّألنھا تؤكل، والمنفعة موجودة فیھا، وھو الذي قصر
السكین، وأنا أمیل إلى ھذا القول؛ ألن الذي على السكین یختلف الذوق فیھ من شخص إلى آخر، ولذلك تقع الخصومة بین الناس والنزاعات، 

لى النزاعات حرمت، كبیع الرجل على بیع أخیھ، وسومھ على سوم أخیھ، ویفضي إلى قطع أواصر األخوة بین الناس، والبیوع إذا أفضت إ
ّمثل ھذه المبیعات؛ لكن الذي یظھر أنھ ال یبیع البطیخ إال وسكینھ بجواره، یفتش البطیخ إن كانت على ما یرید  فمقصود الشرع ال یوافق

یبقى النظر في الرمان، والفرق بین البطیخ . ھ على ھذا الوجھالمشتري مضى البیع وإال فال، أما أن یبیع ھكذا فالنفس ال تطمئن إلى بیع
ّوالرمان وجود المشقة في الرمان أكثر منھ في البطیخ، ولذلك الرمان یصح بیعھ على وجھ الجھالة لوجود الحاجة، كبیع أساس األرض 

یختلف عن اللبن في الضرع، ویختلف عن الحمل في جواز بیع ھذه األمور : ًمغیبا؛ ألن المجھوالت إذا غیبت جاز، ثم إن بعض العلماء یقول
أن الرمان جعل هللا لھ صفات على ظاھره یعلم بھا سالمتھ من عدم سالمتھ، ویعلم بھا جودتھ من رداءتھ، فالمشتري : البطن؛ والسبب في ھذا

ّكان من الواجب علیھ أن یكون عالما بھذه الصفات، فإذا اشترى كان ینبغي أال ُیقدم على أن  ًیغرر بنفسھ فیشتري شیئا ال یعلم كیفیة شراء ً
جیده من ردیئھ، فیشتري على ھذا الوجھ، فالرمان فیھ صفات ظاھرة؛ لكن في الحمل الذي في البطن ال تستطیع أن ترى الناقة من بعید، 
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ًھذه حملھا ذكر أو حملھا أنثى، أو أن حملھا حي اآلن أو میت، فإذا: وتقول ه؛ ألن الرمان لھ صفات وعالمات اختلف الرمان عن غیر: ٌّ
ًوالبطیخ كذلك، فإن البطیخ ُیعرف بكونھ أملسا وسھال كالزجاج إذا كان من ظاھره، وما : ظاھرة، حتى قال بعض مشایخنا رحمة هللا علیھم ً

ئت تلمس ظھرھا عرفت ھو على خالف ذلك، ثم بالضرب والقرع یعرف جیده من ردیئھ، فكأنھ في ھذه الحالة ُیمیز بالصفة كالبھیمة إذا ج
إن وجود الصفات في ظاھر المبیع المغیب یؤذن ویبیح بیعھ : منھا اللحم من عدم اللحم، فتعرف الشاة السمینة من غیرھا، وعلى ھذا قالوا

الصفة : فتینكالفول وغیره من الحبوب إذا كانت مغیبة في القشرة، لكن الحبوب بیعھا على ص]. والباقالء ونحوه في قشره. [على ھذا الوجھ
كأن تشتري المزرعة وفیھا الحب قد اشتد قبل أن یكتمل  أن یبیع الحب داخل سنابلھ قبل أن ُیحصد، فھذا استثناه الشرع وأذن بھ: األولى

أن النبي صلى هللا علیھ وسلم نھى عن بیع : (نضجھ، ویكون بیعھ ھنا بالخرص، وھو مما أذن بھ الشرع على خالف األصل لحدیث مسلم 
ً، وأنتم تعرفون أن الحبوب إذا كانت في سنابلھا تكون أوال خضراء )والعنب حتى یسود: (، وفي روایة لـأحمد في المسند)حب حتى یشتدال

ّطریة بحیث لو أمسكتھا خرج الماء منھا، ثم تبدأ تشتد وتبیض، ولذلك نھى عن بیع الحب حتى یبیض، ویبیض ویشتد بمعنى النضج، یبیض  ّ
كما تقدم -ل إلى لون الصفار، وھذه شبھ عالمة االستواء المكتمل، ویبیض یتموه بالماء، ویشتد أي تبدو فیھ عالمة الصالح ألن القشرة تمی

ً، فإذا باع الحب بداخل سنابلھ مشتدا صح للضرورة، وھذا لورود المستثنى من الشرع كبیع التمر على النخل بعد بدو -معنا في كتاب الزكاة 
 لو أنھ حصد وفیھ القشرة لم یصح بیعھ؛ ألن القشرة تزید في الوزن، وتزید في الكیل، وال ُیعلم القدر مع إمكان زوال صالحھ بالزھو؛ لكن

القدرة : (ھذه الجھالة، لكن وھو في حبھ ال نستطیع، فخفف في حال كونھ في سنابلھ، وُمنع في حال كونھ على األرض؛ ألن القاعدة تقول
ً فلما كان قادرا على فصده ودرسھ وتنظیفھ حرم بیعھ، ولذلك ما كان مغیبا داخل وعائھ إذا كان على زرعھ أو ،)على الیقین تمنع من الشك ً

: قال.  صح إذا بدا صالحھ، للحاجة وورود النص، وإن كان على األرض لم یصح لوجود الجھالة- كما في الحبوب ونحوھا-على عموده 
ًفخرج الحب الطري؛ ألن الحب إذا كان طریا كان بیعھ من بیع الغرر ومما حرم الشرع بیعھ ) والحب المشتد]. (والحب المشتد في سنبلھ[

 ...... .كبیع التمر قبل بدو صالحھ
 

 األسئلة
 
 

...... 
 

 حكم اإلقالة في البیع
 
 

ًري حقھ كامال، فما الحكم أثابكم لو اشترى رجل سلعة معینة ثم أراد ردھا على البائع، فاشترط البائع لقبول إرجاعھا أال یرجع للمشت: السؤال
، والصالة والسالم على خیر خلق هللا، وعلى آلھ وصحبھ ومن وااله: هللا؟ الجواب فالواجب على المسلم إذا : أما بعد. باسم هللا، الحمد 

ِیا أیھا الذین آمنوا أْوفوا ب: ًاشترى شیئا أن یمضي البیع؛ ألن هللا سبحانھ وتعالى قال ُ َُ ََ َ َ َِ ُالُعقود َُّّ ً، فإذا اشتریت شیئا ودفعت قیمتھ وتم ] 1:المائدة[ْ
ًالعقد وانقطع الخیار لك لزمك البیع ووجب علیك أن تعطي الناس حقوقھم كاملة كما أخذت حقك كامال، فإن طرأ لك عذر یمنعك من إمضاء 

أنا أشتري منك السلعة : أما لو قال لك) اإلقالة(ھذه تسمى ًھذا البیع تستأذن البائع، فإن رضي أن یقیلك ویرد لك الثمن كامال فال إشكال، و
ًتكون بیعا جدیدا، وحینئٍذ یجوز على ھذا الوجھ أي: إنھا إقالة البیع، أي: بثمن وحدد الثمن وكان أقل من الثمن األول، فقال جمع من العلماء ً :

  .وهللا تعالى أعلم. ًأن تكون اإلقالة بیعا
 
 
 
 

 الفرق بینھ وبین الوكالةحكم بیع ما ال یملك، و
 
 

سأستوردھا لك على أن تشتریھا؛ ألني سأتكلف في إحضارھا، فھل ھذا : إذا طلب المشتري سیارة بمواصفات معینة، فقال لھ البائع: السؤال
د أو إلى أي شخص وقلت لھ: من بیع المنابذة، أثابكم هللا؟ الجواب ًا في حدود عشرین ألفا، اشتر لي سیارة على صفة كذا وكذ: إذا جئت للمورِّ

وكلتك أن تشتري لي سیارة بصفات معینة في حدود عشرة آالف : أن تقول لھ: َّسأشتریھا وآتي بھا إلیك، فھذا ال یصح إال إجارة، أي: قال
 أعطیك عمولة وأجرة :ًمثال وھذه یسمونھا الوكالة الخاصة، فیذھب إلى البلد الذي فیھ السیارة أو إلى الموضع الذي فیھ السیارة، وتقول لھ

ألف لایر أو ألفین أو ثالثة آالف لایر على أن تحضرھا لي إلى المدینة، ففي ھذه الحالة ھو وكیل عنك بالشراء، فإذا أحضرھا لك وكانت 
نا أشتري لك أ: على نفس الصفات ونفس األشیاء التي حددتھا فالبیع الزم لك ویلزمك أن تعطیھ أجرتھ التي اتفقتما علیھا، أما لو قال لك

ًبثالثین ألفا فھذا حرام؛ ألنھ باعك الشيء قبل ملكھ، وال یجوز بیع الشيء قبل أن یملكھ، .. ًسیارة بھذه الصفات وأبیعھا علیك بعشرین ألفا
ھ بأقل ثم إن الرجل یأتیني ویرید مني الشيء لیس عندي فأبیعھ، ثم أذھب وأشتری! یا رسول هللا: (وفي الحدیث عن حكیم بن حزام أنھ قال

، فحرم علیھ أن یعقد الصفقة في شيء لم یدخل في حوزتھ؛ وألنھ إذا ) ال تبع ما لیس عندك: أعطیھ إیاه، فقال لھ النبي صلى هللا علیھ وسلم
أن الربح : (-وستأتینا إن شاء هللا-ًباعك السیارة في ھذه الحالة یقدر ربحا لھ، وھذا الربح وقع على شيء لم یملكھ، والقاعدة في باب البیوع 
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ً، فكأنھ إذا اتفق معك على السیارة آخذا ربحھا فإنھا في ضمان الغیر، ھو یأخذ الربح والغیر یضمن الخسارة، وال یصح )لمن یضمن الخسارة
ًمن وكل أحدا أن یشتري لھ سیارة فإنھ البد وأن: ًبناء على ھذا. البیع على ھذا الوجھ البیع، وعلى ھذا یحدد لھ أجرة الشراء ویحدد لھ قیمة  ّ

ًاشتر لي سیارة من صفات كذا وكذا بعشرین ألفا وأعطیتھ ھذا الثمن أو أخرتھ إلى أن یشتریھا، وذھب واشترى : تتفرع المسائل، إذا قلت لھ
ضمنھا؛ ألنھ السیارة ثم ركب البحر وشاء هللا عز وجل أن ھاج البحر وغرقت الباخرة بما فیھا من السیارات، فالسیارة تلزمك، وأنت الذي ت

ًلو أن السیارة اشتراھا لك بعشرین ألفا، : ًوبناء على ذلك. إنھ وكیل: قد ثبتت یدك على السیارة منذ أن اشترى لك الوكیل، وھذه فائدة أن نقول
: ًن بخمسین ألفا، تقولأعطیك إیاھا اآل: ً في المیناء إذا بھذا النوع قد أصبح بخمسین ألفا فقال لك-ًمثال- فلما أحضرھا إلى المملكة وأنزلھا 

لیس لك منھا شيء؛ ألن السیارة ملكي منذ أن اشتریت، فانظر إلى عدل الشریعة، تضمن لك الخسارة والربح، لكن لو أنھ باعك إیاھا قبل أن 
ى الصورة التي یملكھا وأخذ الربح على ھذا الوجھ فإنھ ربح لما لم یضمن وبیع لما لم یملك، فالبیع فاسد من الوجھین، وال یصح إال عل

د وتقول: تبقى مسألة موجودة في عصرنا اآلن. ذكرناھا أرید سیارة من النوع الفالني من مودیل : وھي أن تأتي إلى الوكالة أو إلى المورِّ
ات لن تنزل إال السیار: ھذه مواصفات السیارات للعام القادم أو المودیل القادم فیعطیك المواصفات كاملة؛ لكن یقول: السنة القادمة، یقول لك

ًبعد شھرین أو ثالثة أشھر أو أربعة أشھر، فحینئٍذ یكون داخال في عقود االستصناع، وعقد االستصناع یدخلھ بعض العلماء تحت السلم في 
 قادم بعض الصور، فیكون شراؤك لما ھو قادم بصفتھ أشبھ بالسلم، ویصححون ھذا البیع من ھذا الوجھ، لكن لو أعطاه مائة ألف على مودیل

ال یعرف صفتھ ولم تخرج صفاتھ فإنھ یكون من بیع المعدوم، وبیع المعدوم المجھول ال یصح، وعلى ھذا یفرق بین ما كان معلوم الصفة 
د على ضمان من وكلھ للتورید وبین من ُطلب منھ إحضار السلع بصفات  ًوبین ما كان غیر معلوم الصفة، ویفرق أیضا بین الوكیل الذي یورِّ

  .وهللا تعالى أعلم. على سبیل الوكالة واإلجارةمعینة 
 
 
 
 

 حكم التأجیر المنتھي بالتملیك
 
 

ًالتأجیر المنتھي بالتملیك من بیوع الغرر التي ال تجوز شرعا؛ والسبب في : ما حكم التأجیر المنتھي بالتملیك، أثابكم هللا؟ الجواب: السؤال
ل شھر بمائة أو بألف، فإذا استأجرتھا عشرة شھور تدفع خمسة آالف وتملكھا؛ فأدخل عقدین خذ ھذه السیارة واستأجرھا ك: أنھ یقول لك: ھذا

في عقد واحد، أو صفقتین في صفقة واحدة، وھذا كالبیعتین في بیعة، وھذا منھي عنھ لوجود الغرر في تداخل العقود، فال ھو بیع محض وال 
لى اإلجارة، وقد یریدھا إجارة ویكره على البیع بعدھا، فتداخل العقود من ھذا ھو إجارة محضة، فقد یشتري السلعة بقصد البیع فیكره ع

الوجھ موجب للغرر، وھذا بسیط ویسیر؛ لكن األدھى واألمر أنھ إذا استأجرھا اختلف حالھا حینما أخذھا عن حالھا بعد عشرة أشھر، وال 
ة الموجودة؟ وال شك أن استنفاد الشيء خالل عشرة أشھر أو ندري بعد عشرة أشھر ھل یتعطل فیھا شيء؟ وھل تكون صفتھا على الصف

حتى شھر ال ندري كیف یكون حالھ بعد ذلك، فیكون من بیع مجھول الحال، وعلیھ ال یصح البیع من كال الوجھین ویعتبر من البیوع 
إلجارة لھا أحكامھا والبیع لھ أحكامھ، وال المحرمة، وھذه كلھا بیوع دخیلة على المسلمین، والمسلمون إما أن یبیعوا وإما أن یؤجروا، وا

: أبیعك داري على أن تبیعني سیارتك، فكأنھ یقول: أن یقول لھ: من البیوع المحرمة: ًیختل المشتري ترغیبا في عقد على عقد، ولذلك قالوا
ود، مع ما فیھ مما قلناه من الغرر، وقد أشتریھا منك على أن تؤجرھا لي، وھذا من تداخل العق: أؤجرھا لك على أن تشتریھا، وكأن ذاك یقول

ًال یجوز بیع الجنین في بطن أمھ، ولو ضمنا أن الجنین حي موجود اآلن ھل نضمن أن یخرج من بطن أمھ حیا؟ ال نضمن، ولذلك تجد : قلنا
سول هللا صلى هللا علیھ وسلم نھى ر: (تحریم رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم لبیع األجنة في حدیث ابن عمر في الصحیح: العلماء یقولون

أننا نجھل أن یسلم بعد خروجھ من بطن أمھ، كذلك السیارة مجھولة : سببھ الجھالة بالسالمة، والجھالة بالسالمة أي) عن بیع حبل الحبلة
 یتحكم في سرعتھا لو أنھ خالل العشرة األشھر حصل علیھ حادث، أو تعطل جھازھا الذي: ًالسالمة بعد إجارتھا المدة المذكورة، فمثال

ًأعطیك جھازا جدیدا، فال ترغب وتقول: ویتحكم في سیرھا، ما الحكم؟ یقول لك ًأنا كنت آمال أن تبقى على حالتھا السابقة، وقد یأتي بعد : ً
البیع إذا وقع یتم وال ًعشرة أشھر وینظر إلیھا فإذا حالھا مختلف، فیكون البیع حینئٍذ مترددا قد ینعقد وقد ال ینعقد، فأصبحت عقود مترددة، و

ٍإذا فیھ جھالة الحال، وفیھ الجمع بین العقود على وجھ التردد، وكذلك أیضا فیھ أن البیع ماض وغیر ماض. ًیصبح مترددا ً فمتى انعقد البیع؟ . ً
شئت تشتریھا، وإن شئت ال ال ألزمك بالبیع، إن : انعقد البیع أثناء الصفقة، ومع ذلك ال ندري ھل المستأجر یتم الصفقة أو ال یتم؟ یقول

البیع متردد أم ال؟ متردد، وعلى ھذا ال یصح مثل ھذه العقود؛ لمكان التداخل، ووجود الجھالة من الوجوه التي : ًتشتریھا فال یلزمك، إذا
  .وهللا تعالى أعلم. ذكرنا

 
 
 
 

 حكم إسقاط خیار المجلس
 
 

ك ھذا الثوب إال بكذا، وكان عنده نوعیة منھا ورآھا المشتري فرضي، فلما أنزل لھ الثوب ال أنزل ل: في مسألة المنابذة إذا قال البائع: السؤال
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إذا اتفق المتبایعان على : قال بعض العلماء: فھل ُیلغى في ھذه الحالة خیار المجلس بسبب الشرط، أم ماذا، أثابكم هللا؟ الجواب. ال أریده: قال
ًعمرك هللا بیعا: (اختر، فإن اختار إمضاء البیع لزمھ، ومنھ حدیث: أن یقول لھإسقاط الخیار في المجلس سقط الخیار، وذلك  : ، ولذلك قال)ّ

أنھ بعض األحیان ربما أنك : صح؛ والسبب في ھذا: ، فإذا قطع الخیار واتفقا على أنھ یشتري وال خیار لھ)إال أن یخیر أحدھما صاحبھ(
صرف النقود، فأنت إذا صرفت : ّ أن تبت البیع األول حتى یصح لك البیع الثاني، مثلتشتري في نفس المجلس وتبیع في نفس المجلس، فترید

ًال خیار، عمرك هللا بیعا، فالبیع : ال خیار لك، یقول: النقود من شخص وترید أن تصرفھا إلى شخص آخر حتى تربح أو تكسب، تقول لھ ّ
وفي ) إال أن یخیر أحدھما صاحبھ: (اء على قولھ علیھ الصالة والسالمفمذھب طائفة من العلم. الزم، باتفاقكم على إسقاط خیار المجلس

اخترت البیع، فحینئٍذ ینقطع خیار المجلس، فإذا كان على ھذا الوجھ فإنھ ال بأس بھ، أما لو أدخل إسقاط : أي) ًعمرك هللا بیعا: (حدیث السنن
لو أعطاك العینة ففتشتھا ورأیتھا وعرفت جیدھا من ردیئھا، : ًح، فمثالالخیار على وجٍھ ال یتمكن المشتري من معرفة حقیقة السلعة فال یص

إذا أنزلت الذي في الكرتون یلزمك، واتفقتما على البیع فیلزمك البیع؛ ألن الجھالة مرتفعة، والسبب الذي من أجلھ حرم بیع : ثم قال لك
وهللا تعالى . تھ في أخذ الثمن، فیجوز ذلك إذا رضیت بھ على وجھ تامالمنابذة منتٍف والغرر زائل، فحینئٍذ إذا قطع الخیار لك یقطعھ لمصلح

  .أعلم
 
 
 
 

 حكم تذوق السلعة والورع في ذلك
 
 

ًھل یحق للمشتري أن یطعم من السلعة لیعرف جودتھا كالتمر والعسل مثال، أم تكفي الرؤیة؟ وھل للبائع منعھ من ذلك، أثابكم هللا؟ : السؤال
ذلك یستطیع أن یفطر ویتغدى ویتعشى بأموال الناس، وھذا فیھ تفصیل فبعض العلماء یجیز الذوق فیجعل البائع عینة ھذه مشكلة، فب: الجواب

فالعسل . وبعض العلماء یمنع من ذلك. للذوق، ویكون ھذا بمثابة الحكم على الشيء الذي یتفاوت في جودتھ ورداءتھ من جھة حالوة الطعم
إنھ یمكنھ من الذوق حین یكون : من ردیئھ ومغشوشھ من صالحھ وخالصھ إال إذا ذقتھ، فیقول العلماءفي بعض األحیان ال تستكشف جیده 

ًالمشتري فعال یرید الشراء، أما إذا لم یرد الشراء وجاء یذوق واغتنم تمكین البائع لھ من الذوق، فھذا یعتبر من طعمة الحرام، نسأل هللا 
ًا رحمة هللا علیھم أنھ كان یتورع في مثل ھذه األمور، وكان إذا ذاق شیئا ولم یعجبھ أعطى الیسیر وأذكر عن بعض مشایخن. السالمة والعافیة

ُأنا الذي علي فعلتھ، بل أذكر من مشایخنا رحمة هللا علیھم أنھ كان یؤتى : من المال ترضیة لصاحبھ، فإن أبى أخذه حینئٍذ یطیب نفسھ، یقول ْ َ َ َّ
جیده من ردیئھ، فإذا كان ال یرید الشراء امتنع من شمھ، ویتورع عن ھذا؛ ألنھ ال یستبیح أموال الناس بالطیب والبخور من أجل أن یعرف 

إال وعنده رغبة صادقة، كما أنھ ال یحب من أحٍد أن یأكل من مالھ أو ینتزع من مالھ وھو ال رغبة لھ، فلو علم البائع أنك ال تشتري ھل 
البد أن : ٍا أعطاك، فھو راض أن یعطیك لكي تشتري، ولذلك ھذا ھو الذي جعلھ رحمة هللا علیھ یقولیعطیك؟ لو علم البائع أنك لن تشتري لم

ًأعطیھ شیئا من المال؛ ألنھ أعطاني على رجاء أن آخذ، ولو علم أنني ال آخذ ال یعطیني، فلما ذقت الشيء الذي منھ ولم أرغب فیھ، فإني 
ًیئا یسیرا بنفس الشيء الذي ذقتھ أو شممتھ، فالورع في ھذا أفضل،أعطیھ المال الذي أطیب بھ خاطره أو أقدره ش فالشخص الذي ال یرید أن  ً

ًیطعم فإنھ یتقي مثل ھذا، خاصة طالب العلم وأھل العلم، وطعمة الحرام لھا أثر على عبادة اإلنسان، فإن العبد یقذف اللقمة ال یلقي لھا باال  ً
نسأل هللا السالمة -جابة الدعاء ویقسو بھا القلب، حتى لربما وقع في شبھة، ولربما وقع في فتنة یمنعھ هللا بھا القبول في الصالة وفي إ

ّ وما طابت أقوال السلف إال لما طابت أعمالھم وزكت نفوسھم وزكت أجسادھم عن الحرام، ومن زكى جسده وروحھ عن الحرام - والعافیة َ
ّزكى هللا قولھ وعملھ، وهللا تعالى یقول َقد أ: َ ْ َّفلح مْن تزكى َ ََ َ َ َ َّوذكر اْسم ربِّھ فصلى * ْ ََ َ َ ََ َِ ِخذ مْن : ، والزكاة الطھارة كما قال تعالى]15- 14:األعلى[َ ْ ُ

ْأْموالھم صَدقة تطھُِّرُھم  َْ ُ ً َ َ َِ ِ فسمیت زكاة لما فیھا من الطھارة، فالذي یطھر نفسھ عن أموال الناس یطھره هللا عز وجل من تبعات ] 103:التوبة[َ
ًموال، وقل أن تجد إنسانا جریئا على مثل ھذا إال وجدت أثر الطعمة الحرام في قولھ وفي فعلھ وسلوكھ، فإن أراد أن یقصرھا على نفسھ األ ً ّ

ّ على أھلھ وولده فھو بشر الحال في نفسھ وأھلھ ومالھ وولده، -نسأل هللا السالمة والعافیة- اقتصرت علیھ، وإن توسع في ذلك حتى أدخلھا 
أنا ال أرید أن أشتري، : ًد یتقي هللا عز وجل، فإن كنت ال ترید أن تشتري ال تدخل جوفك الطعمة، وتكون ناصحا ألخیك المسلم، تقولفالعب

وطالب العلم ینبغي . ال أرید، وھذا ھو أفضل ما یكون من طالب العلم وممن ھو قدوة: خذ، وتعلم أنھ یجاملك، تعرض عنھ وتقول لھ: قال لك
ّالعلم وبال على صاحبھ فیما یضیق علیھ، ولكنھ نعمة : یطبق العلم الذي یتعلمھ على فعلھ، ومن ھنا تجد العلماء رحمھم هللا یقولونًدائما أن 

ً؛ ألنك تعلم أنھ ال یجوز لك أن تطعم ھذا الشيء وأنت ال ترید الشراء، ولو كنت جاھال )فھو وبال علیك فیما یضیق. (ورحمة فیما یئول إلیھ
أن العلم یضیق على صاحبھ، ویتحمل بھ : فالشاھد. ّلكن بالعلم ُضیق علیك، وجعل هللا لك حسن العاقبة بسالمتك من أموال الناسلطعمت، 

األمانة والمسئولیة فإذا كنت ال ترید أن تشتري فال تأكل؛ ألن البائع ال یحب من أحد أن یطعم من مالھ الذي یرید بیعھ، واآلخر ال یرید أن 
في بعض األحیان یأتي الشخص للعامل : ًوھنا أیضا مسألة أحب أن أنبھ علیھا وھي من الورع. ا أمر ینبغي لإلنسان أن یتقیھیشتري، فھذ

ًالموجود في المحل، ویأكل من العنب أو یأكل من الشيء الموجود من الخبز أو غیره ویستأذن العامل، والعامل لیس مالكا للسلعة، وھذا 
بان، حتى كان بعض مشایخنا رحمة هللا علیھ ال یقبل توصیة العامل وزیادتھ ویتورع عنھا، ویجعلھ یزید فقط في ینبغي أن یوضع في الحس

، )الجلد جلد غیرك ال بأس إن جررت الشوك علیھ: (المال مال غیره، وكما قیل في المثل: قدر رجحان المیزان، وإذا جاء یزید من عنده قال
ر صاحب السلعة، فإذا كانفالعامل مأذون لھ أن یبیع ومأذو ُن لھ أن یربح، ولیس مأذونا لھ أن یخسِّ ّالشيء فیھ عرف ورب المال قد أذن لھ  ً

ھذا أذن لھ سیده وصاحب الدكان : ، یقول)النایلون( أنھ كان یتورع عن الكیس من -رحمة هللا علیھ- فھذا شيء آخر، بل حتى وهللا أذكر منھ 
ً، فیتورع عن كل شيء، وھذا یقتضي أن اإلنسان ینتبھ لحقوق الناس، سواء كان عند ذوق األشیاء أو حین ِأن یعطیھ لمن یشتري وأنا لم أشتر
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أعطني، والعامل إذا رآه استحى منھ، أو ربما خاف منھ؛ وھذا یعتبر من قلة الورع، لكن حینما : یأتي إلى شيء ال یرید شراءه فیقول للعامل
ً رضیت وأرضیت، وحینئٍذ ال تقذف في جوفك ماال حراما، فھذا الذي ینبغي للمسلم أن یفعلھ، فإذا فعل تأخذ أموال الناس بحقھا وتعطیھا حقھا ً

إن الطعمة من الحرام قد تؤدي : ًذلك زكت نفسھ وزكت أقوالھ وأعمالھ، وما ضر كثیرا من الناس إال التساھل في الطعمة، وكما قلنا
 وغیرھا من المحرمات فإنھ یفعلھا -والعیاذ با-یما بینك وبین هللا، كالزنا وشرب الخمر ًبصاحبھا إلى النار، خاصة حقوق الناس، وأما ف

الفاعل ثم یتوب فیتوب هللا علیھ وإن كانت من كبائر الذنوب؛ ولكن لو أخذ طعمة من حرام، ولو كانت قدر أصبعھ فال یمكن أن تبرأ ذمتھ من 
ًأن رجال حضرتھ الوفاة فبكى، : ومما ذكروا من غرائب ما وقع للسلف. سامحھ صاحب الحقھذه الطعمة أو ھذا الحق ألخیھ المسلم إال إذا 

 فاحتجت إلى -أي كثر السمن فیھ- ًإني أصبت طعاما كثر ودكھ : وما حقھ علیك؟ قال: سلوا جاري أن یحللني من حقھ، قالوا: وقال ألبنائھ
ًائما یخاف من حقوق الناس، ودائما األشیاء الكبیرة تنتج عن األشیاء الصغیرة، فالمسلم د! فاسألوه أن یعفو عني! التراب فحككت جدار جاري ً

فیتساھل في طعمتھ من ھذا ومن ھذا ومن ھذا حتى تجتمع علیھ حقوق الناس فیھلك، وكان بعض العلماء یقول في قولھ علیھ الصالة 
 تجده مشتت الفكر بسبب كثرة الدیون التي علیھ، وبسبب كثرة إن بعض الناس) مرھونة: (وفي روایة) نفس المؤمن معلقة بدینھ: (والسالم

یرید النشاط .. یرید الزكاة.. یرید الصالة.. الناس وحقوق الناس؛ ألنھا أحاطت بھ خطیئتھ وأوبقتھ حقوق الناس وأصبح كالمرھون مظالم
ًللعبادة فإذا بھ مكبل بحقوق الناس لم یتحلل أحدا من مظلمتھ، وھذا من أعظم ما ی فنسأل هللا العظیم رب العرش . وجب الخسارة لإلنسانّ

وآخر دعوانا أن الحمد  رب . اللھم سلمنا وسلم منا وتب علینا وتجاوز عنا. الكریم بأسمائھ الحسنى وصفاتھ العلى أن یسلمنا وأن یسلم منا
  .ّوصلى هللا وسلم وبارك على نبیھ وآلھ وصحبھ أجمعین. العالمین

 
 
 
 

 [8[ كتاب البیع -قنع شرح زاد المست
 -سواء كانت جھالة كلیة أو جزئیة- ًدلت أصول الشریعة اإلسالمیة على أن معلومیة الثمن عند البیع من شروط صحتھ، فإن كان مجھوال 

 ومن البیوع ً.كالبیع بالرقم والتشریك في الثمن أو البیع بما ینقطع بھ السعر لم یصح؛ ألن ھذه البیوع تفضي إلى الغرر المنھي عنھ شرعا
البیع المعلوم والمجھول على تفصیل فیھ، أما بیع الحالل والحرام، وبیع ما یملك وما ال یملك، وبیع : التي تحتمل الصحة وعدم الصحة

 .المشاع، فإن البیع یصح في جزء منھ وال یصح في الجزء اآلخر
 ًأن یكون الثمن معلوما: من شروط صحة البیع

 
 

یقول : أما بعد.  الحمد  رب العالمین، والصالة والسالم على أشرف األنبیاء والمرسلین، وعلى آلھ وصحبھ أجمعینبسم هللا الرحمن الرحیم
شرع المصنف رحمھ هللا بھذه الجملة في بیان الشرط األخیر من شروط البیع، وھو ]. ًوأن یكون الثمن معلوما: [المصنف رحمھ هللا تعالى

ُذا الشرط دلت علیھ أصول الشریعة اإلسالمیة، وذلك أن جھالة الثمن تفضي إلى الغرر، وقد ثبت في الحدیث ، وھً)معلوما أن یكون الثمن(
ّ، فإذا كان الثمن مجھوال فإما أن یكون مجھوال عند البائع، وإما أن یكون )أن النبي صلى هللا علیھ وسلم نھى عن بیع الغرر: (الصحیح ًّ ً

ًوال عندھما، وفي جمیع ھذه األحوال الثالث ال یجوز البیع، وال یصح؛ ألنھ غرر نھى عنھ رسول هللا ًمجھوال عند المشتري، أو یكون مجھ
أشتري منك ھذه السیارة بعشرة آالف لایر، فیبین جنس الثمن، ویبین : ، فیقول لھً)وأن یكون الثمن معلوما: (وقولھ. صلى هللا علیھ وسلم

ّأي حالٍة من ھذه األحوال، فال یجعلھ مجھوال جھالة كلیة كأن یقول لھًنوعھ، ویبین قدره، وال یجعلھ مجھوال في  أشتري منك البیت، یقول : ً
سأعطیك ما تحب، ونحو ذلك من األلفاظ التي ال یبین فیھا حقیقة الثمن، .. ال یضرك.. نتفق.. بما یرضیك.. سأرضیك: بكم تشتریھ؟ یقول: لھ

أشتري منك ھذه : ھكذا لو حدد لھ جنس الثمن ولكنھ لم یحدد لھ القدر أو لم یحدد لھ النوع كقولھفإذا صار البیع بثمن مجھول فإنھ ال یصح، و
أشتري منك ھذه الدار بفضة، ولم یحدد قدر ھذه .. أشتري منك ھذه الدار بذھب، ولم یحدد قدر ھذا الذھب.. ٍالدار بمال، ولم یبین ما ھو المال

وإن كان قد ) بمئات: (لوف، وال یحدد أھي ثالثمائة ألف أو أربعمائة ألف أو خمسمائة ألف، فقولھأشتري منك ھذه األرض بمئات األ.. الفضة
ًحدد النوع لكنھ ال تبرأ بھ الذمة، وال تزول بھ الجھالة، إذا البد وأن یكون الثمن معلوما، ونحن قد ذكرنا أنھ ُیشترط أن یكون المثمن معلوما،  ً ً

ًأن یكون معلوما عند الطرفین؛ كذلك ینبغي أن یكون الشيء الذي ُیدفع لقاء السلعة أو لقاء الصفقة معلوما فكما أن الشيء الذي یباع ینبغي  ً
أن یكون الثمن : (وقولھ رحمھ هللا. عند المتعاقدین، وحینئٍذ یكون كال المتعاقدین على بینة من أمره، إن شاء أمضى البیع، وإن شاء رده

 على نھیھ علیھ الصالة والسالم عن بیع الغرر، وبإجماع العلماء على أن ھذا الشرط یشترط لصحة البیع، فال ٌّ مبني-ذكرنا كما-ھذا ) ًمعلوما
 ...... .ُّیصح البیع بالثمن المجھول

 
 حكم البیع بالرقم

 
 
ٌفإن باعھ برقمھ، أو بألف درھم ذھبا وفضة، أو بما ینقطع بھ السعر، أو بما باع بھ زید وجھاله أو أح] ً َّ ً : أي) فإن باعھ: (قولھ]. ّلم یصح: دھماٍْ

ٌ، بیع الرقم موجود إلى اآلن في زماننا، ویختلف من عصر إلى آخر، وأشبھ ما یكون بھ في زماننا التسعیرة )برقمھ(باع الشيء المعروض 
 الذي یریده البائع في السلعة، فإذا التي تكتب على الكتب، أو تكتب على األقالم، أو على الساعات، فھذه التسعیرة رقم معین یذكر فیھ المبلغ

ّكان الرقم معلوما عند البائع غیر معلوم عند المشتري لم یصح البیع، كأن یقول لھ برقمھ الذي علیھ، : بكم تبیعني ھذا الكتاب؟ فیقول: ً
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ً بھ یطلب ثمنا غیر معقول، رضیت، فإنھ قد رضي بمجھول؛ ألنھ قد یظن أنھ ثمن معقول فإذا: والمشتري ال یدري كم ھو؟ فیقول المشتري
ًأبیعھ برقمھ، وكان الرقم مجھوال عند المشتري، أو كان مجھوال عند : أنھ إذا قال لھ: فالمقصود. وقد یظنھ بعشرة فإذا بھ بعشرین، وھكذا ً

:  تبیعني ھذا الكتاب؟ قال لھبكم: ّالبائع، وھذا یقع في حالة ما إذا سعروا الكتب، ثم مضت مدة من الزمان ونسي كم وضع على كتابھ؟ فقال لھ
التسعیرة التي علیھ، فلربما أنھ یرضى أن یعطیك الكتاب بتسعیرتھ، وإذا بھا تسعیرة قد وضعھا في زمان الكساد؛ ألن البیع یقع : برقمھ، أي

ما في حال الغالء وحال ًفي حال الكساد والرخص وحال الزیادة، فلربما كان الثمن مكتوبا في حال الكساد، فیرضى بھ في حال الكساد، أ
ًالبد وأن یكون الرقم معلوما عند البائع معلوما عند المشتري، فإذا أخذت الكتاب، وقرأت : الزیادة فال یرضى البائع بھذا السعر، ومن ھنا ً

َّح البیع إذا علماه، ولم بعشرة التي ھي مكتوبة علیھ، ص: بكم تبیعني ھذا الكتاب؟ فقال: تسعیرتھ وعلمت التسعیرة التي علیھ، وجئت وقلت لھ
ٌیصح إذا جھاله أو جھلھ واحد منھما َأن یكون الثمن معلوما عند البائع معلوما عند المشتري، فإن جھل البائع بطل البیع، وإن : ًإذا القاعدة. ّ ً ً

لى غرة، ویكون من بیع ُجھل المشتري بطل البیع؛ ألن جھل البائع یفوت حقھ في بذل السلعة بما یرضاه، وجھل المشتري كأنھ أخذ ع
  .ًالمجھول؛ ألنھ ُیفضي إلى الغرر المنھي عنھ شرعا

 
 
 
 

 حكم التشریك في الثمن
 
 
َّأو بألف درھم ذھبا وفضة] والذھب یخالف الفضة، فھو أغلى وأنفس منھا، وال یمكن في زمان أن تستوي قیمة الذھب والفضة، بل إن قیمة ]. ً

ًھذا فإنھ إذا أعطاه رقما، وجعلھ مترددا بین الذھب والفضة، أو جعلھ جامعا بین الذھب والفضة بدون ًالذھب دائما أغلى من الفضة، وعلى  ً ً
بمائة درھم أو : بمائة من الدراھم والدنانیر، فھذه مائة مشتركة فیھا دراھم وفیھا دنانیر، أو یقول لھ: ّتحدید النسبة لم یصح، كأن یقول لھ

عندنا الریاالت وعندنا : ًست كقیمة المائة دینار، ھذا مثال ما كان في القدیم، ونمثل بالموجود اآلن، مثالدینار، فإن قیمة المائة درھم لی
أبیعك ھذه السیارة أو أبیعك ھذه األرض بمائة ألف لایر : الدوالرات، فلو أن الدوالر أصلھ ذھب، واللایر أصلھ فضة، فیأتي ویقول لھ

ال، : وي مائة ألف دوالر، فلربما أن المشتري اشترى ونیتھ مائة ألف لایر؛ ألنھا أرخص، فیقول لھ البائعودوالر، فإن المائة ألف لایر ال تسا
ّألزمك إما بمائة ألف لایر، أو ألزمك بمائة ألف دوالر، وھذا ھو الذي جعل بعض العلماء یجعلھ في حكم بیعتین : أو دوالر، أي: بل قلت لك

ّین لیسا متكافئین، إما أن یدخلھما مع بعضھما بالتشریك وال یحدد نسبة كل واحد منھما، وإما أن یجعلھما في بیعة، فھو یجعل لھ ثمنین مختلف ّ
بمائة ألف ریاالت : ( وفي العصر الحدیث یقول-كما ذكرنا في القدیم-) بمائة دراھم ودنانیر: (على المقابلة فیدمجھما مع بعضھما، كأن یقول

تكون دوالرات والعكس، ویصدق أن تكون مستویة، ویصدق أن %) 1( منھا أن تكون ریاالت، و%)99(، فقد یصدق على )ودوالرات
ال بل نویت الكثیر، فیصبح البیع : كأنھ ردده بین أسعار متعددة مختلفة، فإن جاء المشتري یعطي القلیل قال لھ البائع: ًتكون متباینة، إذا

أبیعك ھذه السیارة بمائة ألف لایر أو بعشرة آالف دوالر، : ًأیضا بصورة المقابلة أن تقولًمترددا بین القلیل والكثیر، وإذا شئت أن تحصرھا 
ّوتكون المائة ألف لایر ال تساوي العشرة آالف دوالر، أما لو ساوتھا وردده بین قیمتین متساویتین كأن تكون المائة ألف لایر تعادل عشرة 

إن : بمائة دینار أو ألف درھم، أي: ف لایر، وبین صرفھا عشرة آالف دوالر، وھكذا لو قال لھَّآالف دوالر صح البیع؛ ألنھ خیره بین مائة أل
ًیشترط في البیع أن یكون الثمن معلوما، ُیفھم : أن العلماء رحمھم هللا لما قالوا: الخالصة. شئت أن تدفعھا دنانیر، وإن شئت أن تدفعھا دراھم

ّا كان ال یصح بالمجھول فمعناه أنھم سیذكرون لك أمثلة، فإما أن تكون الجھالة كلیة أو جزئیة، ّمن ھذا أنھ ال یصح البیع بالمجھول، وإذ ّ ّ
بمائة ألف لایر أو عشرة آالف دوالر، : ، فال ندري كم الرقم؟ فأنت تجھل قدر ھذا الثمن؟ أو جزئیة مثلما یقول لك)برقمھ: (ّوالكلیة مثلما قال

جعلك على جھالة ھل ھو الثمن الغالي  لیستا بمتكافئتین، فحینئٍذ رددك، وصحیح أنھ ذكر لك الثمن؛ لكنھوتكون المائة ألف لایر والدوالرات 
ًأو الثمن الرخیص؟ أو ُیدخل سعرا من الثمن الغالي مع السعر الرخیص ویجعلھما معا، وال یحدد تمییز الغالي من الرخیص، فلو حدد الغالي  ً

أبیعك : أن قیمتھا جامعة بین األمرین، كما لو قال لھ: بیعھا بعشرة آالف دوالر وألف لایر، معنى ذلكھذه السیارة أ: والرخیص كأن یقول لھ
عشرة آالف : ًبثالثة دراھم ودینارین، فحینئٍذ یكون الثمن معلوما، صارت خمسة، والخمسة منقسمة ما بین الدنانیر والدراھم، وھكذا لو قال لھ

َّإذا التشریك في الثمن إما أن یفضي إلى الجھالة، وإما أال یفضي إلى الجھالة، فإن أفضى .  وألف جنیھلایر وألف دوالر، أو عشرة آالف لایر ًّ ّ
إلى الجھالة حُرم البیع، فإن لم ُیفض إلى الجھالة بأن ردده بین ثمنین على سبیل التخییر أو دمج الثمنین مع بعضھما بصورة واضحة دون أن 

صرف العشرة آالف دوالر ھو مائة ألف  بعشرة آالف دوالر أو بمائة ألف لایر، ویكون: لبیع، كأن یقول لھیكون ھناك فرق في السعر صح ا
أو أن یدخل . أبیعك إیاھا بمائة ألف لایر: أبیعك إیاھا بعشرة آالف دوالر أو قال لھ: لایر، فحینئٍذ ردده بین ثمنین معلومین كما لو قال لھ

أبیعھا بعشرة آالف لایر وألف دوالر، ففھمنا أن الثمن یشتمل على نوعین : ھما، ویمیز لكل عملة حظھا، فیقولَالقیمتین أو الُعْملتین مع بعض
الذھب وھي الدوالرات، والفضة وھي الریاالت، فإذا جاء یشتري یدفع حظ الذھب الذي ذكره من الدوالرات، وحظ الفضة الذي : من النقد

أن یشتري اإلنسان بشيء معلوم، فإن أدخل علیھ الجھالة على : قاعدة كلھا تدور حول شيء معلوم، أيال: ًإذا. ذكره من الریاالت فصح البیع
ّوجھ ال یستطیع اإلنسان أن یمیز فیھ قیمة الصفقة بطل البیع، سواء كانت جھالة كلیة أو جھالة جزئیة ً.  
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وھو بیع المزادات، حیث یأتي الرجل بسیارة ) ببیع الحراج(وھذا أكثر ما یقع فیما یسمى في زماننا . ]أو بما ینقطع بھ السعر: [قال رحمھ هللا
أبیعك قطعة األرض بالمبلغ الذي یصل إلیھ السوم، الذي ھو بما ینقطع بھ :  قطعة أرض مخططة، فیقول لھ-ًمثال-یرید أن یعرضھا للبیع، أو 

القیمة التي وصل إلیھا السوم؛ والسبب في : ، أي)قیمة السوم: (، وفي الحدیث، یقولون)ینقطع بھ السعربما : (السعر، ففي القدیم كانوا یقولون
ًبالقیمة التي یصل إلیھا السوم ربما كان الحاضرون في السوم أناس من األغنیاء، واألغنیاء دائما یتنافسون، وموجب : أنھ إذا قال لھ: ھذا ٌ

فقة أكثر من قیمتھا على سبیل التنافس، وحینئٍذ تظن أن ھذه السیارة لو أنھا عرضت للبیع ال یمكن أن تنافسھم ربما یجعلھم یدفعون في الص
ًتجاوز عشرة آالف لایر، فیتنافس فیھا تاجران ربما یوصالنھا إلى ثالثین ألفا؛ ألنك أنت تریدھا كسیارة، وھما وقع بینھما السوم على سبیل 

البائع ظن أن سیارتھ تصل بالسوم إلى عشرة آالف لایر؛ ألنھ یعلم أن ھذا الحراج أو ھذا المزاد الذي ربما أن : التنافس والغیرة، والعكس
یقام اآلن من عادتھ أنھ یصل في السیارة التي مثل ھذه السیارة إلى عشرة آالف لایر، ففوجئ في ذلك الیوم أنھ لیس فیھ إال أناس ال یعرفون 

ًاس فقراء، فساموا سوما ضعیفا، ووقف السوم ولم یزد أحد، فإذا بھا قد سیمت بثمانیة آالف لایرقیمة السلع وال یعرفون السوم أو أن : ًإذا. ً
والمشتري ال یدري كم ! فالبائع ال یدري كم ینقطع بھ السعر: صارت الجھالة على االثنین) بما ینقطع بھ السعر: (أنھ إذا قال لھ: معنى ذلك

ا صارت الجھالة في طرفي العقد البائع والمشتري فمعناه أن البائع یخاطر بنفسھ والمشتري یخاطر بنفسھ؛ إذ: وخذھا قاعدة! ینقطع بھ السعر
بما یقف بھ المزاد، ویظن أنھ یقف عند سعر معین، فإذا بھ .. بما یقف بھ الحراج.. بما یقف بھ السوق.. بما ینقطع بھ السعر: ألن البائع یقول

بما یقف بھ السوم، یظن أنھ یقف عند سعر معین، فإذا بھ یقف عند أعلى منھ، وھذا كلھ .. ینقطع بھ السعربما : یقف دونھ، والمشتري یقول
ٍمن رحمة هللا عز وجل، فال یریدك أن تدفع المال في شيء إال وأنت تعلم ما الذي لك وما الذي علیك، والبیع على ھذا الوجھ بثمن مجھول 

لم أكن أظن أن الحراج یصل إلى ھذا المستوى : شتري، وتوجب الشحناء والبغضاء؛ فالبائع یقولفیھ خطر على البائع وفیھ خطر على الم
ما كنت أظن أن الحراج یصل إلى ھذا المستوى من الغالء والسعر الزائد، ومعنى : من الرخص، وعلى الجانب اآلخر یتظلم المشتري ویقول

ًزاعات، وھذا غالبا ما یقع في بیوع الجھاالت، ولذلك المجتمعات التي تنتشر فیھا ھذا أنھ سیفضي البیع إلى قطع أواصر األخوة وحدوث الن
ٌقد أفسد ما بینھم، كل یحرص على  ًالبیوع باألثمان المجھولة غالبا ما یكون بینھا الحقد وبینھا الكراھیة والبغضاء؛ ألنھم یرون أن ھذا البیع

ًّ أو العكس فیظن أنھ سیخسر وإذا بھ یربح، فیأتیھ ما یخالف ظنھ، وأیا ما كان البد من ٌمصلحتھ، وكل یظن أنھ ھو الفائز، فإذا بھ الخاسر،
ًالضرر على المتعاقدین، إما البائع وإما المشتري، وإما ھما معا ّ ّ ّ.  

 
 
 
 

 حكم تقیید قیمة السلعة بمثیلتھا مع الجھالة
 
 

سیارتي وسیارة : بكم تبیعني سیارتك ھذه؟ قال: جئت إلى رجل وقلت لھ: ذلكمثال ]. ٌأو بما باع بھ زید و جھاله أو أحدھما: [قال رحمھ هللا
َّفالن صفتھا واحدة، وفالن باع سیارتھ، فالذي باع بھ سیارتھ أبیعك بھ سیارتي، فإذا كنت تعلم أنت القیمة وكان ھو أیضا یعلم صح البیع،  ً

ًلو كنتما معا وذھبتما ورأیتما فالنا باع سیارتھ بأل: ًفمثال أبیعك : ًف، أو كنتما معا، وأخبركم فالن أنھ باع سیارتھ بألف، فحینما یقول لكً
أن : الحالة الثانیة.  إذا علم االثنان القیمة، فھذه ھي الحالة األولى-كما قلنا-أبیعھا بألف، وھذا : سیارتي ھذه بمثل ما باع بھ زید، كأنھ قال

ي مثل سیارتي، والقیمة التي باع بھا أبیعك بھا سیارتي، وال یعلم البائع بكم بیعت، وال یعلم ٌزید باع سیارتھ باألمس وھ: ًیجھال معا، یقول لھ
إذا جھل أحدھما، : الحالة الثالثة. ًالمشتري أیضا بكم باع زید سیارتھ، فحینئٍذ جھل البائع وجھل المشتري، والجھالة مستحكمة، فیبطل البیع

ًسیارتي بمثل ما باع بھ زید سیارتھ، ویكون البائع یعلم أن زیدا قد باع سیارتھ بعشرة آالف، سیارتي ھذه كسیارة زید، وأبیعك : قال لھ ٌ
ّأنك قد تظن أن زیدا یبیع برخیص فإذا بھ عكس ذلك، فأنت إما مشتر وإما بائع، فتقول: والمشتري ال یعلم فال یصح البیع والسبب في ھذا ٍّ ً :

ًبنفس القیمة التي باع بھا، فإن كنت بائعا لعلك تظن أن القیمة تصل إلى حد، : ما باع بھ فالن أيأشتري ب: أبیع بمثل ما باع فالن، أو تقول
ًوإذا بھا دون الحد الذي ظننتھ، وإن كنت مشتریا العكس، وذلك بأن تظن أن زیدا سیبیع سیارتھ بعشرة آالف، وإذا بھ قد باعھا بخمسة عشر،  ً

ًي الجھالة المفضیة إلى النزاع وإلى الضرر، إما بالبائع وإما بالمشتري وإما بھما معا، فھذا بالنسبة فھذه كلھا أمثلة تنصب في غایة واحدة وھ ّ ّ ّ
انقطاع : فجعل صورتین). بما ینقطع بھ السعر، أو بما باع بھ زید وجھاله أو أحدھما: (، فاحتاط المصنف وقال)بما باع بھ زید(لمسألة 

ًأنھ لو كان معلوما عند الطرفین : ًیكون ذلك مجھوال عند الطرفین، أو عند واحد منھما، ومفھوم ذلكالسعر، وبما باع بھ زید، واشترط أن 
َّوعلم الطرفان أنھ ینقطع السوم عند حٍد معین، أو أن فالنا باع سیارتھ بكذا وكذا، صح البیع وجاز لم یصح البیع بھذه : أي]. ّلم یصح: [قال. ً

  .الصورة
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َوإن باع ثوبا أو ُصبرة أو قطیعا كل ذراع أو قفیز أو شاة بدرھم: [قال رحمھ هللا ً البیع وقع على الثوب بكاملھ ]. ًوإن باع ثوبا: [قولھ]. صح: ً
كل متر بعشرة : یقول لھكما ھو موجود في زماننا، ف) َّكل متر(، فیأخذه وُیمتره بذراعھ، أو )ذراع: (ففي القدیم كانوا یقولون) كل ذراع(

ریاالت، أو باعھ قطعة من القماش كل متر بعشرة، فالبیع وقع على القطعة بكاملھا، ووقع على الثوب بكاملھ، وحینئٍذ أجزاء الثوب محددة، 
ئھ مع بعضھ ویخلطھ وھي الكوم من الطعام، كما ترى اآلن البعض یجعل الطعام جیده وردی]. أو ُصبرة: [قال. ّفالجھالة مرتفعة، فیصح البیع

ھذه الُصبرة من الطعام : أنھ لو قال لھ: ھذه الُصبرة أبیعكھا كلھا كل صاع بمائة أو بعشرة، فمذھب طائفة من العلماء: في بعض، ویقول لك
ً الكیلو بمائة أو الصاع بمائة صح البیع، لماذا؟ ألنھ وقع على الجید والرديء معا، ولكن ستأتي ص-كلھا: أي-أبیعكھا  ورة ثانیة ُیمنع وُیحظر َّ

صبرة الطعام كلھا، وانصب البیع : المقصود أنھ إذا قال لھ. فیھا البیع، وھي التي یحتمل أن یأخذ فیھا الجید، ویحتمل أن یأخذ فیھا الرديء
َّعلى صبرة الطعام بكاملھا وحدد جزءا أو ما ینضبط بھ قدر الُصبرة صح البیع غنم أو من اإلبل أو من البقر، ًقطیعا من ال]. ًأو قطیعا: [قال. ً

ًأبیعكھ كامال على أن تدفع لي : أشتري منك ھذا القطیع من الغنم، فبكم تبیعھ؟ قال: قال لھ: ًكل واحدة بكذا، وھذا القطیع معلوم، فمثال: قال لھ
وھذا ]. كل ذراع: [قال. ھالة وال غررفي كل واحدة مائة أو مائتین، فاستوى الجید والرديء في البیع، ووقع البیع على الكل، فحینئٍذ ال ج

ًنوع من أنواع المكاییل مثل الصاع، وھو أقل منھ، وكان مشھورا في : في الُصبرة كل قفیز، والقفیز]. أو قفیز: [قال. راجع إلى الثوب
ثوب كل ذراع، وفي الصبرة كل ، ففي ال)الثوب، والصبرة، والقطیع: (كل شاٍة من القطیع، فجعل ثالثة أشیاء: أي]. أو شاٍة: [قال. المشرق

كل ُصبرة : أن یقع البیع على الكل ال على البعض، فیقول لھ: ًفأوال. أن یحدد لھ: أي]. ّبدرھم صح: [قال. قفیز، وفي القطیع كل شاة بكذا
ة كل جزء من أجزائھ، وحینئٍذ أن یحدد قیم: ًثانیا. ًالطعام، وكل قطیع الغنم، وكل الثوب، فوقع على الجید والرديء معا، فال غرر وال جھالة

ًال جھالة في القدر وال في الثمن، فأصبح قد باعھ شیئا معینا منضبطا بقدر الذي ذكره ً ًالذراع والقفیز والشاة، فمثال حدد لھ بدرھم، فحینما : ً
ُّ باع من الصبرة كل قفیز بدرھم أو بمائة وإن: [قال رحمھ هللا. َّصح البیع؛ ألنھ لیس فیھ جھالة ال في الثمن وال في المثمن). بدرھم: (قال لھ

ًدرھم إال دینارا، وعكسھ، أو باع معلوما ومجھوال یتعذر علمھ، ولم یقل كل منھما ً كما ذكرنا ]. وإن باع من الصبرة: [قولھ]. بكذا، لم یصح: ً
و الصاع أو الكیلو من ھذه الُصبرة بمائة، ففي ھذه أبیعك القفیز أ: ّ أما ھنا یقول لھ-التي ھي كوم الطعام- ًأوال، ھناك باع الُصبرة بكاملھا 

الحالة سیكون في الُصبرة الجید والرديء وفیھا المتوسط، فال ندري ھل یقع البیع على الجید أو یقع على الرديء أو یقع على المتوسط منھ؟ 
َّبالبائع في حقھ، وقد یظن المشتري أنھ ُیمكن من الجید وحینئٍذ یكون من باب الغرر؛ ألنھ قد یظن البائع أنھ سیأخذ الرديء فیأخذ الجید فیغرر 

أن البیع انصب على جزء الُصبرة، وبعض : للتبعیض، فمعناه) من(أبیعك من الُصبرة، : فیصرفھ إلى الرديء، وعلى ھذا فإنھ إذا قال لھ
َّھا، وحسنھا وقبیحھا، فصح البیع؛ ألنھ ال غرر على الُصبرة لیس كلھا، فھناك وقع البیع على الُصبرة كلھا فأخذ غثھا وسمینھا، وجیدھا وردیئ

للتبعیض، فال ندري ھل سیؤخذ الجید أو الرديء أو ) من(أبیعك من ھذه الُصبرة، فـ: البائع وال غرر على المشتري؛ لكن حینما یقول لھ
ي لكي تأخذ الجید ویدخل یختار معك، حتى ال ًالوسط؟ فبعض األشیاء التي تباع أكواما أو أشیاء متباینة، بعضھا أفضل من بعض، فعندما تأت

ال یمكن أن أتركك تأخذ الجید وتترك لي الرديء، فحینئٍذ كأنھ یرید أن یضر بك، وأنت : اتركني، قال: یمكنك من اختیار الجید، فإن قلت لھ
ًأیضا ترید أن تضر بھ؛ ألن كال منكما ال یرید أن یكون الضرر في حظھ؛ والسبب في ھذا  وھي للتبعیض؛ ألنھ لما صارت أجزاء ) ِمْن(ً

َّالُصبرة مختلفة ولیست بمتساویة احتمل أن ینصرف إلى الجید فضر بالبائع، أو ینصرف إلى الرديء فضر بالمشتري، وحینئٍذ ال یصح البیع  َّ
وإن باع من : [قال. لمختلفةوھو أن وجھ الفساد التبعیض في أجزاء الُصبرة ا: على وھذا الوجھ، ھذا على ما اختاره طائفة من العلماء

بمائة درھم (ھذا إذا كان من الُصبرة صارت الجھالة في نفس المبیع؛ ألنھ جید ورديء، ]. ًالُصبرة كل قفیز بدرھم أو بمائة درھم إال دینارا
بمائة درھم إال : ( فأنت إذا قلتَأن یدخل ُعْملتین مع بعض، ومعلوم أن قیمة الدینار صرفھا بالدراھم تختلف،: ًكما ذكرنا سابقا) ًإال دینارا

، ال ندري بكم یصرف الدینار، فإذا كان الدینار یصرف بعشرة فمعناه أنك بعت بتسعین، وإذا كان یصرف بخمسة فمعناه أنك بعت ً)دینارا
كما -وھذه كلھا . الیة، والعكسًردده بین قیم مختلفة، فیحتمل أن تظن أن الدینار ھذا یبلغ قیمة رخیصة فإذا بھ بقیمة غ: ًبخمسة وتسعین، فإذا

ِال تبع وال تشتر إال بثمن معلوم، وال یجوز لك أن تبیع :  صور للتمثیل فقط، وغایة ما في األمر أن المصنف یرید أن یقول لك- ذكرنا
ًبالمجھول، سواء كان مجھوال جھالة كلیة أو كان مجھوال جھالة جزئیة، فھذا مراد المصنف رحمھ هللا ًّ بمائة دینار إال : (أي]. سھوعك: [قال. ً

 ...... .؛ ألن صرف الدرھم مختلفً)درھما
 

 حكم بیع معلوم ومجھول بعقد واحد
 
 

ًأو باع معلوما ومجھوال یتعذر علمھ: [قال رحمھ هللا ًكأن یعطیك شیئا معلوما، ویعطیك شیئا آخر مجھوال، ویجعلھما في صفقة واحدة،]. ً ً ً : أي ً
أبیعك ھذه : ًلماء رحمھم هللا مثاال لھذا في مسائل تفریق الصفقة، كما ذكر صاحب المبدع وغیره أن یقول لھفي بیعة واحدة، وقد ذكر الع

ٌّالناقة وما في بطن الناقة الثانیة، فإن الناقة معلومة، ولكن الذي في بطن الناقة الثانیة حمل مجھول فال ندري أحي أو میت؟ أكامل الخلقة أو 
ال نستطیع أن نكشف حقیقة أمره : أي) یتعذر علمھ: (ًو میتا؟ فھو مجھول، وقد وصفھ المصنف رحمھ هللا بقولھًناقص؟ ثم ھل یخرج حیا أ

ّحال العقد؛ ألن ھناك من المجھوالت ما یمكن معرفة حقیقة أمره بعد العقد؛ لكن ھذا النوع من المجھول ال یمكننا أن نكشف جلیة أمره وال 
ًواآلن دخل المصنف في مسألة الجھالة، ونحن قد قررنا أن الثمن البد وأن یكون معلوما، وحینئٍذ ربما كان . أن نكشف حقیقة أمره أثناء العقد

 أن الدراھم والدنانیر قد تكون مجھولة الجنس أو النوع أو القدر، وفي بعض األحیان تكون الجھالة في: ًمجھوال في ذات الثمن، كما ذكرنا
ًالمبیع ثمنا كان أو مثمنا من  ًأن یكون المبیع معلوما، سواء كان ثمنا أو مثمنا، : جھة إدخال مجھول على معلوم، وقد تقدم معنا في الشروطً ً ًً

ُففي ھذه الحالة إذا كان المبیع معلوما وأدخل البائع معھ مجھوال فإن جھالة المجھول تدخل الجھل على المعلوم، لكن لما أدخلت الجھل على  ًً



 1074 

ّأبیعك ھذه السیارة وما في بطن ھذه الناقة انصب البیع علیھ : مبیع أم في الثمن؟ أدخلتھ في الثمن؛ ألنك إذا قلت لھالمعلوم ھل أدخلتھ في ال
ٍوانصب البیع على مجھول آخر، حینئٍذ قد یقول قائل ألنھ إذا قال : ما الذي أدخل مسألة جھالة المعلوم مع المجھول في جھالة الثمن؟ قالوا: ّ

ًیارة وما في بطن ھذه الناقة بمائة ألف أصبح الثمن مجھوال؛ ألن السیارة معلومة، لكن ال ندري كم قدر المجھول من أبیعك ھذه الس: لھ
ًالثمن؛ ألنھ لما صار مجھوال ولم یفصل لھ قیمة معینة أصبح الثمن مجھوال، وعلى ھذا قالوا ًِ ْ ّإما أن یجمع  إذا جمع لھ بین معلوم ومجھول،: َ

جھالة : َّالمعلوم لھ ألف، والمجھول بمائتین، فصح في األلف وبطل في المائتین، وعلى ھذا: ّجوز، وإما أن یفرق ویقولبقیمة واحدة فال ی
أبیعك سیارتي وثمرة بستاني السنة القادمة، وھذا مجھول یتعذر علمھ، أو ما في بطن : الثمن تدخل في صورة تفریق الصفقة، فإنھ إذا قال لھ

ّ مجھول یتعذر علمھ، فإنھ في ھذه الحالة یكون الثمن مجھوال، ولو بینھ وحدد قدره وجنسھ، فلو قالًھذه الناقة، وھو أیضا بعشرة آالف، فال : ً
السیارة بعشرة آالف، وما في بطن الناقة أو ثمرة بستاني بخمسة آالف : ّندري كم نصیب المجھول من العشرة آالف؟ فإن فرق بینھما وقال

ًأو باع معلوما ومجھوال یتعذر علمھ: [قال). بتفریق الصفقة(ّح البیع في العشرة، وھذا ما یسمى بطل البیع في الخمسة وص ًمجھوال یتعذر ]. (ً
یسیر؛  أبیعك سیارتي ھذه وسیارتي الثانیة، ویمكن أن توصف ویمكن أن ترى، فھذا أمره: ًلكن لو كان مجھوال یمكن علمھ، فلو قال) علمھ
ّولم یقل كل منھما بكذا لم یصح: [قال.  یصفھ لھ، ثم بعد ذلك یتمكن من العلم بھ، ویكون لھ خیار الرؤیة- غائبكما ذكرنا في بیع ال-ألنھ  ٌ .[

َّالمعلوم بكذا والمجھول بكذا، بطل في المجھول وصح في المعلوم؛ والسبب في : ّ، أما لو قال) كل منھما بكذا-الحظ ھذا الشرط-ولم یقل (
ًتھ وجودا وعدما، فلما كان المعلوم مستوفي الشروط حكمنا بصحة البیع؛ ألن شرط الصحة موجود، ولما كان أن الحكم یدور مع عل: ھذا ً

ًمحددا ومقدرا وواضحا من المتعاقدین بطل فیھ البیع؛ ألن العلة للتحریم والبطالن وھي : ًالمجھول اختصت بھ الجھالة وكان ثمنھ معلوما أي ً ً
ِصح في المعلوم بقسطھ: َّ لم یتعذرفإن: [قال. مختصة بذلك المجھول كما ذكرنا، فلو كان ھناك شيء لھ أربعة أجزاء، ثالثة منھا معلومة ]. ّ

ًُیجزأ الثمن أربعة أجزاء، ویكون لكل جزء منھا ربعا، ثم نحكم بصحة : والرابع ال یمكن علمھ أو مما یتعذر علمھ، فإننا نقول في ھذه الحالة ٍ ّ َ
  .لربع الذي فیھ الجھالةالثالثة األرباع وإلغاء ا

 
 
 
 

 حكم بیع المشاع
 
 

ًولو باع مشاعا بینھ : [قولھ]. صح في نصیبھ بقسطھ: ًولو باع مشاعا بینھ وبین غیره، كعبد أو ما ینقسم علیھ الثمن باألجزاء: [قال رحمھ هللا
ًیتوفى عن ابن وبنت، یكون المال بینھما مقسوما رجل : ًھو الشيء المشترك، ویكون ھذا أحیانا بسبب المیراث، مثل: المشاع]. وبین غیره

ًعلى ثالثة، االبن لھ سھمان والبنت لھا سھم واحد، فلو كان الذي تركھ دارا فثلثا الدار للولد الذكر والثلث لألنثى، فلو أنھ باع ھذه الدار  ٌ
ا یكون من بیع ما ال یملك، فالمصنف تدرج معك نصیبھ ونصیب أختھ، حینئٍذ یكون بیع نصیب األخت من بیع الفضولي فإذا لم تأذن ألخیھ

تارة یدخل لك سبب الفساد من جھة مجھول ومعلوم، وتارة یدخل لك سبب الفساد من جھة ما یملك وما ال یملك، وھذه كلھا : في األسباب
-ّفي صفقة واحدة، فإن تجزأت ٍیسمونھا الصفقة المجتمعة، فیبیعھ صفقة مجتمعة بین حالل وحرام، مملوٍك وغیر مملوك، معلوم ومجھول 

تصحح في المملوك وتلغى في غیر المملوك، .. تصحح في الحالل وتلغى في الحرام..  تصحح في المعلوم وتلغى في المجھول-مثلما ذكرنا
تي فأبیعك بألف لایر إن  بألفي لایر، وأما الذي ألخ-ًمثال- ّأما الذي لي أبیعك : بعني بیتك الذي لك وألختك، قال! یا فالن: ًفمثال لو قال لھ

ما : ّأمضیت، مضى البیع وصح في الجمیع، وإن قالت: ّرضیت، حینئٍذ جزأ وال إشكال، فیصح في حقھ، وننظر في حق األخت، فإن قالت
ًأمضیت، حینئٍذ صح في األلفین، وبقي في األلف الغیا، وبقیت األخت على ملكھا لنصیبھا في الدار  وحرام، فعندما المسألة مسألة حالل: ًإذا. ّ

ُتكون الصفقة واحدة، حینئٍذ إن جزأ الصفقة، وأعطى لكل من الحالل حظھ والحرام حظھ، تصحح في الحالل بحظھ، وفي الحرام تلغى بحظھ  َّ
ًوقسطھ، وھذا بالنسبة لبیعھ لما ال یملك، سواء كان ذلك بسبب اإلرث كرجل مع أختھ، ورثا دارا، أو أنا وأنت اشتركنا في شرا ِ َ ء سیارة، ً

ًأیضا دون أن تستأذنني، فحینئٍذ یكون بیعك من بیع الفضولي، وبیع لما ال تملك، ) النصف(، وبعت نصیبي )النصف(فأنت بعت نصیبك 
ّواألصل یقتضي عدم صحة بیعك، فلو أنني لم أقبل البیع صح في نصیبك ولم یصح في نصیبي، وعلى ھذا ُیقسم المال الذي دفع بالنصف، 

ًصفھ، ثم ُیلغى البیع في النصف الذي یتعلق بي، وأكون أنا وھذا الذي اشترى شریكین في ھذه السیارة كما كنا سابقا أنا وأنت فیكون لك ن
ّالبیع، وأما نصیب : ، أي)ّصح في نصیبھ بقسطھ: (قولھ]. ّصح في نصیبھ بقسطھ: كعبد، أو ما ینقسم علیھ الثمن باألجزاء: [قال. شركاء

ًألنھ باع شیئا ال یملكھ، فالقیمة التي طلبھا في ھذا الشيء الذي لیس ملكا لھ، والصفقة التي أتمھا على ھذا الشيء الذي ال اآلخر فإنھ یبقى؛  ً
ِوال تأكلوا أْموالكم بْینكم بالباطل : یملكھ ال تتم؛ ألن هللا عز وجل یقول ِ َ َ َ َْ ُِ ْ ُْ ُ َُ ََ َ ْ لكن مالي لیس فھذا ملكي ومالي، بع مالك كیف شئت، و] 188:البقرة[َ

ٍحقك أن تبیعھ إال بإذن مني، فإذا كنت غیر راض فمعنى ذلك أنني باق على ملكیة نصف العبد أو ثلثھ أو ربعھ على حسب الشیوع  من ٍ
زاء  في كتاب واشتریناه بمائة، وھذا الكتاب ستة أج- ًمثال-ّالموجود بیني وبینك، فیصح باألجزاء، فإذا كان المبیع لھ أجزاء كأن اشتركنا 

فثالثة منھا لك وثالثة منھا لي، فحینئٍذ إذا بعت الستة األجزاء التي لي ولك وعقدت الصفقة علیھا صح البیع في الثالثة األجزاء التي لك، 
ان خذ ثالثة أجزاء من الكتاب فھي التي ك: ادفع ثالثمائة، وخذ نصف الكتاب، أي: لو بعت الكتاب بستمائة، فحینئٍذ نقول للمشتري: ًفمثال

ھذا بالنسبة لما یكون لھ أجزاء، فُیقسم المال الذي اشترى بھ المشتري على جمیع األجزاء، ونعرف قیمة كل جزء، ثم : ًیملكھا فالن، إذا
ًأن یجمع لھ بین حالل وبین حرام، ویكون الشيء الذي باعھ قابال للتقسیط، أو قابال للفصل، : نصحح في حدود أجزائك، وضابط المسألة ً

ًكون نصیب ھذا معلوما ونصیب ھذا معلوما، فنصحح في نصیب ھذا ونلغي في نصیب اآلخربحیث ی ً.  
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 حكم بیع الحالل والحرام وبیع ما یملك وما ال یملك صفقة واحدة
 
 

ًوإن باع عبده وعبد غیره بغیر إذنھ، أو عبدا وحرا، أو خال وخمرا، صفقة واحدة: [قال رحمھ هللا ً ً ً وإن ]. (ي الخلِّ بقسطھَّصح في عبده وف: ًً
نفس العبد : نالحظ ھنا دقة العلماء في الترتیب، ففي الصور األولى یكون االشتراك في نفس الشيء، أي). باع عبده وعبد غیره بغیر إذنھ

و األرض نصفھا لك  أ-كما ھو موجود في زماننا-رقبة واحدة، ونشترك فیھ، نصفھ لك ونصفھ لي، رقبة البقرة أو الشاة أو الناقة أو السیارة 
ناقتك وناقة .. عبدك وعبد غیرك.. سیارتك وسیارة غیرك: ونصفھا لي، فالمبیع واحد؛ لكن ھنا في ھذا المثال المبیع یشتمل على شیئین

ً ملكا لھ، ٌلیس في الرقبة الواحدة؛ وإنما جعل الثمن على رقبتین، إحداھما ملك لھ والثانیة لیست: غیرك، فحینئٍذ أصبح لیس من الشیوع، أي
ًباع عبده وعبد غیره، باع خال وخمرا، والخل یجوز شربھ مع أن أصلھ من الخمر، والخمر :  حالل وحرام، فقال-كما قلنا- وضابط المسألة  ً

ّ فالخل ،) نعم اإلدام الخل: (-كما في الصحیح-ًإذا تخللت وصارت خال جاز أن یشرب الخل وأن ینتفع بھ؛ ألن النبي صلى هللا علیھ وسلم قال 
ًباع خال وخمرا(حالل لكن الخمر حرام، فالعلماء یذكرون ھذا المثال  : ّ، فالخل یجوز بیعھ والخمر ال یجوز بیعھا، قال صلى هللا علیھ وسلم)ً

ً وخمرا ً، فلو باعھ خال) إن الذي حرم شربھ حرم بیعھ: (، وقال صلى هللا علیھ وسلم في الخمر) إن هللا ورسولھ حرم بیع المیتة والخمر(
ّفحینئٍذ تكون الصفقة جامعة بین الحالل وبین الحرام ال على سبیل الشیوع، لكن كل منھما منفصل عن اآلخر، فنقدر قیمة الخل ونقدر قیمة  ّ

ّ قسط الخمر النصف، فاشترى الخمر والخل معا بألف لایر؛ وصفقة الخل -ًمثال- ّصح في الخل وحرم في الخمر، فلو كان : الخمر، ونقول ً
صح في الخل بخمسمائة وألغي في الخمسمائة الباقیة التي ھي قیمة للخمر؛ ألن هللا حرم عینھا، فال یجوز : تساوي خمسمائة لایر، فنقول

ًأو عبدا وحرا: [قال. بیعھا وال شراؤھا أن یجمع لھ بین عینین إحداھما : كذلك العبد والحر، فال إشكال في المثال، فالمھم أن تحفظ القاعدة]. ً
إحداھما یملك التصرف فیھا والثانیة ال یملك التصرف فیھا، فمثال األولى التي ھي حرام العین : حالل والثانیة حرام، أو من جھة التصرف

ّخل وخمر، خنزیر وبر: (وحالل العین ً، فإن الخنزیر حرام والبر حالل، ولو باعھ عسال ومخدرا فالمخدر حرام والعسل حالل، وقس على )ّ ً ّ
أرضھ وأرض غیره، وقس على .. ّما بالنسبة للملكیة فمثالھا أن یبیع عبده وعبد غیره، وفي عصرنا الحاضر سیارتھ وسیارة غیرهھذا، وأ

َّصفقة واحدة صح في عبده، وفي الخلِّ بقسطھ: [قال. ھذا ّصح البیع في عبده، وصح في الخل بقسطھ، وإن كان قسطھ نصف القیمة صح ]. ً ّ ّ
ّلقیمة ألفا، وكذلك أیضا بالنسبة لبیعھ لعبده وعبد غیره صح في عبده ولمبخمسمائة إذا كانت ا ً ٍولمشتر الخیار إن : [قال. ّیصح في عبد غیره ً

َمأخوذ من قولھم خیرهُ، إذا جعل لھ النظر بخیري األمرین، والمراد من ھذا: الخیار) ٍولمشتر الخیار]. (جھل الحال َّ أنھ إذا باعھ على ھذا : َ
أبیعك ھذا العبد وھذا العبد، وكان ال یملك العبد الثاني، والمشتري یظن أنھ یملك : ً وحالال، ولم یعلم أنھ محرم كأن یقول لھًالوجھ حراما

أنت بالخیار، إن شئت أمضیت البیع وأمضیت الصفقة، وإن شئت ألغیت الصفقة فیھما، فالخیار لھ في ذلك، لماذا؟ ألنھ : العبدین، نقول لھ
 مع ھذه - وسیارتھ ردیئة- أبیعك ھذه السیارة : ًاآلن لو أن رجال جاء إلى رجل وقال لھ: توضیح ذلك. ده لمكان العبد الثانيربما اشترى عب

ّصح في : السیارة بعشرة آالف، فالمشتري قد یكون رغب في السیارة الجیدة وجعل السیارة الردیئة محمولة لوجود الجیدة، فلو جئنا نقول
: أن قولنا: أي) ٍولمشتر الخیار) : غیره معنى ذلك أن المشتري سیتضرر، وھذا ھو السبب الذي جعل المصنف یقولسیارتھ وبطل في سیارة

: ّإن شئت أن تصحح العقد صححتھ في القسط الحالل فیما یملك، أما لو قلت: ّیصح في قسطھ وفي حقھ، ُیرد إلى خیار المشتري، ونقول لك
و أتركھما االثنین فمن حقك وھذا یقع من المشتري، أنھ یشتري الصفقتین من أجل أنھ یحمل وكس ھذه ال أرید، فإما أن آخذھما االثنین أ

: ًبكمال ھذه والنقص في ھذه بالجمال في ھذه، فكأنھ اشترى االثنین معا من أجل أن إحدى الصفقتین تحمل األخرى، فإذا جئت تقول للمشتري
: ًلزمھ بشيء ال یریده، فھو یرید الصفقة كلھا، فاحتیاطا للحقوق قال المصنف رحمھ هللاّصح في قسطھ فمعنى ذلك أنك تضر بالمشتري وت

أننا حینما حكمنا بصحة العقد فإننا نجعل للمشتري الحق أن یمضي البیع أو یفسخھ، وھذا من العدل؛ ألنھ اشترى : أي) ٍولمشتر الخیار(
ًاالثنین معا، فإن كان یریدھما معا وال یرید أحدھما د ون اآلخر كان من حقھ ذلك، ولیس من حقنا أن نلزمھ بجزء مبیع أراده كلھ؛ ألنھ ً

إن شئت أمضیت الصفقة في حظ من باعك، وإن شئت اعتذرت عن : اشترى الكل، ولم یشتر البعض، فھذا ھو وجھ إعطاء الخیار لھ، فنقول
 ...... .ُالبیع، فھذا من حقك، وال تلزم بذلك

 
 األسئلة

 
 

...... 
 

 المرابحة صورتھ وحكمھبیع 
 
 

، : أنا اشتریت السلعة بكذا فأربحني على ذلك ما شئت، أثابكم هللا؟ الجواب: ما حكم البیع إذا قال البائع للمشتري: السؤال باسم هللا، الحمد 
اشتریت السلعة بمائة : ائع للمشتريفإذا قال الب: أما بعد. والصالة والسالم األتمان األكمالن على خیر خلق هللا، وعلى آلھ وصحبھ ومن وااله

قدیمة عمل بھا العلماء : الصورة األولى: ، وبیع المرابحة لھ صورتان)ببیع المرابحة(ألف فأربحني فیھا ألبیعھا لك، ھذا یسمى عند العلماء 
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، وھي ربویة، وال )لمرابحة اإلسالمیةا: (ُحدیثة ألحقت بالقدیمة وزعم أنھا منھا، وھي من صور الربا ویقال لھا: الصورة الثانیة. والفقھاء
ًیجیزھا تسمیتھا بأنھا إسالمیة، فإنھ ال یحكم للشيء بكونھ شرعیا إال إذا دل الدلیل على كونھ مشروعا وھي إلى : نبین الصورة المشروعة. ً

: رأس مالي ألف، أي: ذه الشاة؟ یقولبكم ھ: اآلن ال زالت موجودة، حتى إن كبار السن یتبایعون بھا، وإذا جئت إلى رجل كبیر السن تقول لھ
ْأربحك الُعشر معناھا أنك ستشتریھا بكم؟ بألف ومائة؛ ألن ُعشر األلف مائة، فھذا یسمى : رأس مالي، فتقول لھ: كم تربحني، فھذا معنى قولھ

ًلكن لماذا العلماء جعلوا لھذا النوع اسما خاصا وھو بیع المرابحة؟ السبب في ھذا. بیع المرابحة رأس مالي مائة ألف، : أنھ ربما قال لك: ً
ًوتبین أنھ اشتراھا بثمانین ألفا، أو بخمسین ألفا، فحینئٍذ أنت مظلوم، فاحتاج العلماء أن یجعلوا لھذا النوع من البیوع مبحثا مستقال وھو كیف  ً ً ً

رأس مالي : ئ البائع وال یقصد الكذب، فیقول لك، أو خطأ البائع؟ ففي بعض األحیان یخط-وھذه حالة-یفصل في حال ما إذا تبین كذب البائع 
ًأرضا بمائة ألف وأرضا بخمسین، فظن أن ھذه األرض التي باعك إیاھا أنھا ھي التي بمائة ألف وتبین أنھا : مائة ألف وقد اشترى أرضین ً

النوع في الفصل الذي بعد ھذا، في بیع ھي التي اشتراھا بخمسین، فحینئٍذ یكون لھ نصف القیمة األصلیة، وإن شاء هللا سنتكلم على ھذا 
: أن یضع من البیع بقدر أي: كم تربحني؟ والمواضعة: المرابحة والمواضعة والتولیة، وھذه ثالثة أنواع من البیوع، فالبیع األول المرابحة

أن یولي لك، :  المال، والتولیةأنا رضیت أن أخسر فیھا الُعشر، فیضع من السعر، فیتفقان على الضعة من رأس: اشتراھا بمائة فیقول لك
وھي أن : أما المرابحة التي یسمونھا الیوم مرابحة إسالمیة. أن تتولى تقییم سلعتھ: بكم تعطیني أنا قبلت، فیجعل لك التولیة، أي: فیقول لك

ًتأتي إلى المؤسسة أو تأتي إلى الشركة ترید أن تشتري سیارة أو أرضا أو أثاثا للبیت، فیقول لك ً ب إلى أي شركة وخذ منھا الفواتیر، اذھ: ً
 المرابحة -كما قلنا-وحدد ما ترید أن تشتریھ، وائتنا بالفواتیر ونحن ننظر فیھا، ثم بعد ذلك نشتریھا وال نلزمك بالبیع، وھذه یسمونھا 

ردھا :  أن یعطیك المائة ألف ویقولاإلسالمیة، والواقع أنھا من صور الربا؛ ألن حقیقة األمر أن ھذا المتاع الذي قیمتھ مائة ألف لایر بدل
أنھ في ظاھره حالل؛ لكن : وتوضیح ذلك. ًأقساطا مائة وعشرین أدخل السلعة حیلة في الصفقة، وھذا یحتاج إلى دقة في مسألة حقیقة العقد

أبیعك ھذه الدار بمائة :  أن یقولّفي باطنھ تذرع بھ إلى الربا، وانظروا إلى بیع العینة حتى تكون الصورة واضحة فیما یسمى بالمرابحة اآلن،
ألف لایر إلى نھایة السنة، فإذا جئت تنظر إلى مائة ألف لقاء الدار إلى نھایة السنة القیمة صحیحة والبیع صحیح، ثم أشتریھا منك بخمسین 

ًألفا نقدا، فال توجد أي شبھة، ھل تالحظون أي شيء على مائة ألف لقاء سلعة إلى أجل؟ أو خمسین ألفا  ً ًنقدا لقاء سلعة تستحق الخمسین؟ أبدا ً ً
البیعتین االثنتین، ونظرت إلى أن حقیقة األمر أنھ أعطاه الخمسین األلف النقد في مقابل المائة ألف  لیس فیھ أي إشكال؛ لكن الشریعة ألغت

 لكن الذي نحن نمنع منھ قضیة تسمیتھ فالذي یقول بجواز بیع المرابحة، ال شك أنھم علماء ومنھم بعض األجالء، وھذا اجتھادھم،. إلى أجل
ّمرابحة إسالمیة، وإدخال مصطلح لھ ضوابط معروفة عند العلماء على شيء ال یمت إلیھ بصلة، فالمرابحة مفاعلة من الربح ولیس لھا 

: ه الحالة بدل أن یقول لھعالقة بمسألة اذھب واختر السلعة ثم بعد ذلك نشتریھا نحن ونقسطھا علیك، فھذا ال یسمى مرابحة، بل كأنھ في ھذ
وقد یتعذرون . أدفع لك المائة ألف إلى المؤسسة وتردھا لي مائة وعشرین، فھذا حقیقة األمر: خذ المائة ألف وردھا مائة وعشرین، قال لھ

عة إال بتعیین بأن البنك ال یلزم المشتري بالسلعة، وھذا لیس بمؤثر؛ ألن البنك ما اشترى إال من أجل المشتري، وال عرف ھذه السل
ًالمشتري، بل األدھى واألمر أن المشتري ھو الذي جاءه بالفواتیر، بل وحدد لھ المكان الذي یشتري منھ، فاألمر واضح جدا، فالبنك ال یرید 

نا سنردھا أو المشتري أن) الزبون(أن یشتري السلعة وال یرغب فیھا، وأعجب من ھذا أن البنك یتفق مع من یتعامل معھ أنھ إذا لم یوافق 
َّال یتعامل إال مع محالت معینة؛ ألنھ اتفق معھا أنھ إذا نكص المشتري عن ) المرابحة اإلسالمیة(علیك، ولذلك تجد بعض من یتعامل بھذه 

ھو الذي : بھّالشراء فلھ الرد، وھذا أمر موجود وذائع، وال شك أنھ من بیوع الربا، وأقل ما في ھذا النوع من البیع أنھ من المشتبھات، والمشت
فإنھ ال یصح البیع على ھذا الوجھ، أما إن كان البنك یشتري السیارة أو یشتري السلعة ثم : وعلى ھذا. فیھ شبھة من الحل وشبھة من الحرمة

البنك المائة ًیعرضھا علیك مقسطة فال بأس، لكن أن تأتي أنت وتحدد لھ سلعة معینة أو أثاثا معین ھذا ال شك أنھ عین الربا؛ بل حینما یعطي 
 أرحم من أن یلزمھ بصفقة معینة؛ ألنھ على األقل أخذ المائة ألف -وهللا- خذ المائة ألف وردھا مائة وعشرین، فھذا: ألف لشخص ویقول لھ

ن أنك ًوذھب یشتري ما یرید وربما یشتري شیئا یربح فیھ؛ لكن من ذكاء البنك أو المؤسسة أنھ حین یتعامل معك بھذه الصورة یرید أن یضم
ًقد أخذت بھا شیئا، ولذلك یجعلك تشتري السلعة وال یدفع لك المال إال إذا ضمن أنك تشتري بھا سلعة، وأیا ما كان فھذا لیس من البیوع  ًّ

ذا النوع إنھا مرابحة؛ ألن البنك ربح أو قصد الربح من ھ: المباحة؛ إنما ھو من بیوع الذرائع الربویة التي یتوصل بھا إلى الحرام، فإن قالوا
  .وهللا تعالى أعلم. من البیوع، فال إشكال في أنھ ربح من جنس الفائدة الربویة

 
 
 
 

 عدم القطع في األجرة
 
 

: أوصلك بعشرة، وإن ركب أحد معنا فبخمسة، فھل تصح ھذه اإلجارة، أثابكم هللا؟ الجواب: إذا قال صاحب سیارة األجرة للراكب: السؤال
، ) ًمن استأجر أجیرا فلیعلمھ أجره: (رك بعشرة، فھذه إجارة صحیحة بثمن معلوم، وقد قال صلى هللا علیھ وسلمأوصلك إلى دا: إذا قال لھ

إن ركب معنا أحد أوصلك بخمسة وحدد المكان الذي فیھ الركوب، فإن بعض العلماء یمنع من ھذا؛ ألنھا صفقتین في صفقة : فإن قال لھ
لخمسة أو یئول إلى العشرة، فكان من باب البیعتین في بیعة، ومسائل اإلجارة مفرعة على مسائل واحدة، فال ُیدرى ھل یئول األمر إلى ا

. ّإن ركب معنا أحد فآخذ منك خمسة فإنھ یجوز ذلك؛ ألنھ معلق على وجٍھ ال یقطع بت البیع األول: إنھ إذا قال لھ: وقال بعض العلماء. البیع
َّعنا راكب فبخمسة فھذا إذا حدد المكان أو عین المكان فال إشكال كما ذكرنا، لكن ھناك في بعض أوصلك بعشرة وإن ركب م: إذا قال لھ: ًإذا

األحوال یكون ھذا النوع من اإلجارة فیھ جھالة وفیھ غرر؛ وذلك أنك قد تركب من أجل أن تصل إلى مكانك المعین بعشرة وترید أن تصل 
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ًبسرعة فُیدخل علیك راكبا ثانیا قد یتسبب في ت ً أخیرك أو تعطیلك، وقد یضرك من یركب معھ بدخان أو بكالم أو نحو ذلك مما فیھ أذیة َ
وضرر، ففي مثل ھذه األحوال إذا كان السائق یرید أن یدخل على الراكب ما فیھ غرر بمثل ھذه الصور فال إشكال في عدم الجواز، وأنھ 

عشرة وینھي اإلجارة على عشرة وال یركب معھ أحد، وإما أن یعتذر عن ّینبغي على المستأجر أو الراكب أن یبت معھ فإما أن یستأجره ب
أنزلك من المطار إلى وسط المدینة بخمسین إذا كنت لوحدك، : ًأخذه إلى غیره، ومثال ما فیھ الغرر كما لو جئت نازال من المطار فقال لك

ًوإن وجدت معك راكبا فسآخذ منك خمسة وعشرین، لكن ھذا الراكب الذي سیرك أنت ترید منتصف المدینة أو وسط المدینة : ب معك قد یقولً
فمعنى ذلك أنھ سینحرف عن طریقك إلى طریقھ، وقد یستغرق توصیلھ ربع ساعة أو ثلث ساعة وقد یستغرق . وأنا أرید قبل منتصف المدینة

ضرر على الراكب، حتى إننا نذكر من نصف ساعة، ومن جرب ذلك یعلم، فھذا النوع من اإلجارات فیھ مصلحة لسائق السیارة لكن فیھ 
نقع في أشیاء من أغرب ما تكون إذا جئنا ننزل من المطارات إلى : بعض المشایخ حفظھم هللا الذین یخرجون للدعوة في الخارج یقولون

نة كلھا وال یصل بنا إلى یركب معك أحد ونأخذ منك كذا، فنستھین باألجرة، فإذا بالذي یركب معنا یذھب ویدور بھ المدی: الفنادق، فیقولون
ًومثل ھذا یضر بمصالح المرء، خاصة إذا كان یرید أن یقضي حاجة أو یرید أن یدرك مریضا أو أن یصل إلى غرض من معاملة أو . مكاننا

ومما .  على البیعًوالعلماء دائما یقیسون اإلجارة. نحو ذلك، فھذا یضر بمصالح الناس، ویوجب الشحناء والبغضاء بینھم، ألنھ من بیوع الغرر
كانوا في - ً وكنا مستعجلین جدا -قائد سیارة: أي-ًذات مرة نزلنا من المطار فوجدنا اثنتي عشرة رجال : ذكر بعض المشایخ حفظھ هللا یقول

زلنا قال لنا أنھ لما ن: وقد كنا منھكین لبقائنا قرابة ساعة ونحن في السفر من منطقة إلى منطقة في الطائرة، الشاھد:  یقول-مھمة دعوة
ًفقط أرید طلبا واحدا؟ قالوا: أوصلكم بكذا، فإذا بسعره مغر، قال: السائق ھذا الرجل الذي ینزل والذي : ما ھو؟ فأشار إلى رجل وقال: ً

ي  أرید أن أصطرف معھ، وما أرید أن یسبقني إلى عقد الصفقة معھ أحد، فكل الذ-التي یسمونھا العملة الصعبة-تالحظوه معھ دوالرات 
فأصبحنا في داخل المدینة نذھب من مكان : أریده منكم أنھ إذا نزل نذھب وراءه حیث ینزل وأشتري منھ وأعقد الصفقة ثم أوصلكم، یقول

ّإلى مكان، بل ربما ما ترك مكانا في المدینة إال ذھب إلیھ؛ ألن ھذا یرید أن یفر من ھذا، وھذا وراءه، فجلسنا قرابة ساعة ونصف ونحن  ً
ال یمكن أن تضیع األجرة التي : أنزلنا واتبع صاحبك، قال: حتى إنھ من شدة حرصھ كان یسرع حتى خفنا على أنفسنا، فصممنا وقلناوراءه، 

: فھو یقول. لم یقبل على الرغم من عرضنا علیھ األجرة كاملة على أن ینزلنا: إذا أوقفتكم ذھب عني، أي: خذ األجرة، قال: بیني وبینكم، فقلنا
ًتكم ذھبت الدوالرات، وإذا ركبتم معي فإن ھذا یضر بكم، لكن ما لكم إال الصبر، فأیا ما كان فھذا النوع من العقود كونھ یقول إذا أوقف َّ

ّأوصلك ویعلق شیئا آخر على اإلیصال فھذا الذي نرید أن نصل إلیھ أنھ یوجب الشحناء ویوجب البغضاء، ویعرض مصالح اإلنسان وحوائج  ً
  .وهللا تعالى أعلم. ّرر، فاألفضل واألكمل أن تكون اإلجارة على البت خالیة من الغرراإلنسان إلى الض

 
 
 
 

 حكم بیع الشيء ومعھ جائزة
 
 

اشتر : إذا قیل: ً واحصل على سیارة ثانیة من نفس النوع مجانا، فھل یجوز ھذا، أثابكم هللا؟ الجواب-ًمثال- اشتر سیارة : لو قیل: السؤال
ًأو اشتر طعاما أو شیئا معینا وتحصل على جائزة مجھولة، فھذا ال یجوز، وھو كما ذكرنا بیع معلوم ومجھول؛ ألنھ سیارة من نوع كذا  ً ً

اشتر سیارة وتربح، حتى ولو سمیت : ًاشترى السیارة ومعھا شيء مجھول، واشترى وھو یرید الربح فإذا بھ ال یربح شیئا، فإذا قال لھ
 كذا، والثالث كذا، فھذا كلھ یعتبر من بیع الغرر؛ ألنھ أدخل المجھول على المعلوم، وفي ھذه الحالة كأنھ باعھ األول لھ كذا، والثاني: الجوائز

ْالسیارة وشیئا ما ال ُیدرى أھو الجائزة األولى إذا فاز بھا أو الثانیة أو الثالثة أو الرابعة أو ال شيء، فإذا كان لم یخرج لھ شيء فحینئٍذ كأنھ  ً
ّغرر بھ، مث وتوجد . مجھولة أو كانت معلومة مقرونة بالمبیع ًادفع ماال وتربح، وعلى ھذا فإنھ ال یصح بیع الجوائز إذا كانت) الیانصیب(ل َ

 وعلیھ كأس، فالجائزة ھنا معلومة ومعروفة، ویصبح كأنھ باعك -ًمثال-) النیدو(أن یعطیك : حالة یصح فیھا بیع الجائزة مقرونة بالمبیع، مثل
تربح جائزة مجھولة، ووضع الجائزة داخل الحلیب، فقد تكون :  مع الكأس، فھذا بیع معلوم ولیس فیھ أي إشكال؛ لكن إذا قال لكھذا الحلیب

ًریاالت، وقد تكون ذھبا، وقد تكون لعبة، أو ال یكون بداخلھا إال الحلیب، فإذا معنى ذلك أنك تشتري على غرر، وھذا من بیع المجھول : ً
  . تعالى أعلموهللا. الذي ال یصح

 
 
 
 

 مدة اإلجارة وحكم إتمام عقدھا
 
 

وقع عقد إیجار بیني وبین المستأجر لخمس سنوات واستلمت إیجار السنة األولى، وبعد خمسة أشھر أبدى عدم رغبتھ في مواصلة : السؤال
أن تكون : الحالة األولى: لو اإلجارة من حالتینإذا أجر الشخص داره أكثر من سنة فال تخ: اإلیجار، فما الحكم في ذلك، أثابكم هللا؟ الجواب

ٍإلى زمان ال غرر فیھ كالسنة والسنتین، وتكون الدار متحملة، بحیث یغلب على الظن بقاؤھا إلى سنة وسنتین ومنافعھا باقیة، فتصح اإلجارة 
أجرتك داري ثالثین سنة، أو : لك أمثلة، أن یقول لھأن تكون إلى مدة ال نضمن معھا بقاء العین، وذكر العلماء من ذ: الحالة الثانیة. وال بأس
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ْأجرتك أرضي للزراعة ثالثین سنة أو خمسین سنة، فھذه العقود الطویلة ال ُیدرى فیھا كیف یكون حال األعیان فیكون من إجارة الغرر، فال 
نت الشقة أو العمارة تتحمل خمس سنوات فالعقد أجرتك الشقة أو العمارة أو األرض لخمس سنوات وكا: لو قلت لھ: ًإذا. یصح في ھذه الحالة

-َّرد علي أو ال أرید، فلیس من حقھ، وأنت بالخیار : صحیح واإلجارة صحیحة، فإن جاءك بعد العقد وبعد أن افترقتما ولو بلحظة یقول لك
رید على قدر ما دفعت واترك لي خذ المدة التي ت:  إن شئت ألزمتھ وتأخذ األجرة كاملة، وإن شئت عفوت عنھ وقلت لھ- صاحب العمارة

ًداري یعوضني هللا خیرا منك، وإن فعلت ھذا فھو أفضل وأكمل؛ ألنھ من اإلقالة، وھذا ھو الذي ینبغي أن یكون علیھ المسلم من طلب 
بة عنك؛ ألنك كما فرجت عن ًاألجر؛ ألن هللا سبحانھ وتعالى إذا رفقت بأخیك المسلم وأقلتھ وھو نادم أقال هللا عثرتك، وكان سببا لتفریج الكر

ًال أستطیع، أو جاءتني ظروف، أو أصبح حالي عسیرا، فإنھ في : ّأخیك یفرج هللا عنك كربة من كرب یوم القیامة، فإذا جاءك أخوك وقال لك
رة في السنوات ال أرید، وطالبت بحقك، فمن حقك وتلزمھ بدفع األج: ھذه الحالة یكون األفضل واألكمل أن تعفو عنھ، فإن أصررت وقلت

ِیا أیھا الذین آمنوا أْوفوا بالُعقود : القادمة، ویلزمھ أن یتم العقد؛ ألن هللا تعالى یقول ِ ُُّ ُ ُْ ِ َ ََ َ َ . وآخر دعوانا أن الحمد  رب العالمین] . 1:المائدة[ََّ
  .وصلى هللا وسلم وبارك على عبده ونبیھ محمد، وعلى آلھ وصحبھ أجمعین

 
 
 
 

 [9[ كتاب البیع - شرح زاد المستقنع
ًجاء الشرع بالنھي عن بعض البیوع، فتارة ینھى عنھا من أجل الوقت والزمان، فقد یكون الوقت لیس بوقت بیع وشراء؛ كالبیع بعد األذان 

نھى عنھا للمفاسد ًالثاني یوم الجمعة؛ لما فیھ من مناقضة لما ینبغي أن یكون علیھ اإلنسان من امتثال ألمر ربھ والسعي إلى عبادتھ، وتارة ی
ًالمترتبة علیھا واشتمالھا على صورة توجب الضرر، وتارة ینھى عنھا لكونھا ذریعة إلى ضرر أو مفسدة حرمھا الشرع؛ كبیع العصیر لمن 

 .ًیتخذه خمرا، وبیع السالح في الفتنة
 حكم البیع بعد النداء الثاني یوم الجمعة

 
 

فیقول : أما بعد. لمین، والصالة والسالم على أشرف األنبیاء والمرسلین، وعلى آلھ وصحبھ أجمعینبسم هللا الرحمن الرحیم الحمد  رب العا
َّوال یصح البیع ممن تلزمھ الجمعة بعد ندائھا الثاني: ٌفصل: [المصنف رحمھ هللا تعالى ِ ٌھذا الفصل مبني على ما تقدم من األحكام ) فصل]. (ُّ

 ما نھى عنھ الشرع من البیوعات كأنھ ینبھ المتعاقدین أثناء تعاقدھما على االحتراز والتوقي من أن: المتعلقة بالشروط؛ والسبب في ھذا
أسباب أو من موجبات النھي، فصارت كأنھا عالمات وأمارات توجب اتقاء ھذا النوع من البیوع، فھنا ارتبط الفصل بالشروط الماضیة، إال 

تتعلق بالشروط التي إذا توفرت حكمنا بصحة البیع، وإذا لم تتوفر أو سقط بعضھا أو فات أن األحكام التي تقدمت معنا في الفصل الماضي 
بعضھا حكمنا بفساده، فكأن المنھیات أو البیوع المنھي عنھا متعلقة بالشروط من جھة كون الشرع نھى عنھا، إال أنھا تخالف الشروط من 

وعلى ھذا شرع المصنف رحمھ هللا في بیان جملة . ھ ویأثم فاعلھ إال أن العقد صحیحًجھة كونھا ال تستلزم الفساد، فقد یكون الشيء منھیا عن
ّوبھذه المناسبة ینبغي أن یعلم أن ما أحل هللا من البیوع أكثر مما حرمھ سبحانھ . من البیوع التي حرمھا هللا ورسولھ صلى هللا علیھ وسلم

ٍوما جعل علْیكم في الدین مْن حرج : الىوتعالى؛ ألن الشریعة شریعة رحمة وشریعة تیسیر، قال تع َ َ َ َ َ َ َ َِ ِِ ِّ ْ ُ وھو -، وقال سبحانھ وتعالى ]78:الحج[َ
َُیرید هللا بكم الُیْسر وال ُیرید بكم الُعْسر : - أصدق القائلین وأحكم الحاكمین تبارك رب العالمین َ َْ ْْ ُْ ُِ ُِ ُِ َِ ُ ، فجعل هللا البیوع التي أباحھا ]185:البقرة[َّ

اده المؤمنین من الطیبات أكثر من التي حرم، ومن ھنا یعتني المحدثون والفقھاء وأئمة اإلسالم رحمھم هللا برحمتھ الواسعة ببیان ّوأحلھا لعب
واآلن سیشرع المصنف في جملة من . البیوع المنھي عنھا، ویجعلون مباحثھا ومسائلھا وأبوابھا مرتبة على مسائل الشروط وأبوابھا

ال تبْع؛ ألن ھذا الوقت لیس : ًا، وھذه البیوعات المنھي عنھا تارة ُینھى عنھا من أجل الوقت والزمان، فیقول لك الشرعالبیوعات المنھي عنھ
ًبوقت بیع، وتارة یمنعك الشرع من البیع والشراء للمفاسد المترتبة على بیعك وشرائك الشتمالھ على صورة توجب الضرر، وتارة ینھاك 

ً وتعالى ألمر حرمھ أو كونھ ذریعة إلى ضرر أو مفسدة حرمھا الشرع، فمثال في قولھ رحمھ هللاًعن ذلك تعبدا منھ سبحانھ ُّوال یصح البیُع : [ٍ
أن البیع لو وقع بعد األذان الثاني من شخص تلزمھ : ھذا یدل على نفي صحة البیع، بمعنى) ال یصح]. (َّممن تلزمھ الجمعة بعد ندائھا الثاني

َیا أیھا الذین آمنوا إذا نودي للصالة مْن یْوم الُجُمعة فاْسعْوا إلى : م صحتھ، وھذه المسألة مبنیة على قولھ سبحانھ وتعالىالجمعة فإنھ یحكم بعد ِ َِ َ َ َ َ َ َ ََ ِ ِ ِ َّ ِ ِ ِ ُّْ ِ ُ َُ َّ َ
َذكر هللا وذُروا البْیع ذلكم خْیر لكم إْن كنتم تْعلُمون  َ َ ََ ََ َْ ْ ُْ ُ ُ ُ ِْ ٌ ِ َِ َْ ِ َّ َّفإذا قضیت الصال* ِ ِ َِ ُ َ ِ ْة فانتشُروا في األْرض واْبتغوا مْن فْضل هللا واذكُروا هللا كثیرا لعلكم َ ُ َُّ َ َ َ َِ ً ِ ِ ِ َِ َ ُ َ َ َ َُ َّ َّْ ِ ِ َ

َتفلُحون  ِ ْ ُیا أیھا الذین آمنوا: (، ھذه اآلیة الكریمة صدرھا هللا عز وجل بالنداء]10- 9:الجمعة[ُ َ َ َ َِ َُّّ ألن الذي یمتثل أمر هللا عز : ، قال العلماء...)َ
ِیستقیم على ذلك الشرع الذي شرعھ سبحانھ إنما ھم المؤمنون الكاملون في إیمانھم، الذین إذا أمروا من هللا ائتمروا وإذا نھوا من هللا وجل و

ُیا أیھا الذین آمنوا: (انكفوا وانزجروا فقال تعالى َ َ َ َِ َُّّ بما أمر هللا بھ وھو نداء التشریف الذي یحرك في النفوس العزیمة على االمتثال والعمل ...) َ
ِإذا نودي للصالة مْن یْوم الُجُمعة: (ورسولھ صلى هللا علیھ وسلم ِ ِ َّ ِ َِ َ َْ ِ ُ َ َإذا نودي: (قال) ِ ِ ُ َ إذا ابتدأ النداء للصالة من یوم الجمعة، فالتحریم : أي) ِ

ِإذا نودي للصالة مْن یْوم (رم البیع وحرم الشراء، ح) هللا أكبر: (، فإذا ابتدأ بلفظ الجاللة من النداء الثاني بقولھ)هللا(یبتدئ من قول المؤذن  َ َِ ِ َّ ِ ِ ُ َ ِ
ِالُجُمعة َ ِمْن یْوم الُجُمعة: (قولھ سبحانھ) ْ َِ َْ تخصیص یدل على أن غیره ال یشاركھ في ھذا الحكم، ثم لیس كل یوم الجمعة وإنما فقط في ھذا ) ِ

ِإذا نودي للصالة: (الظرف من ابتداء النداء الثاني َّ ِ َِ ُ َ أنھا : في الصالة للعھد الذھني، أي) أل(صالة الجمعة فـ: ي الصالة المفروضة أعنيوھ) ِ
ِمْن یْوم الُجُمعة: (الصالة المعھودة المعروفة في یوم الجمعة وھي صالة یوم الجمعة َِ َْ : في یوم الجمعة أو أنھا جزء أو تبعیض للظرف: أي) ِ

ِفاْسعْوا إلى ذكر هللا( َّ ِ ْ ِ َ ِ َ َوذُروا البْیع: ( الصالة، ثم قالأمر بالمضي إلى) َ َ َْ إن من صیغ : اتركوا، وعلماء األصول یقولون: بمعنى) ذروا) (َ
َوذُروا ظاھر اإلثم وباطنُھ : بمعنى اترك، كما قال تعالى) ذر: (التحریم أن تأتي اآلیة بقولھ ِ َِ َ َ َِ ْ ِ َ اتركوه، وھذا یدل على تحریم : أي] 120:األنعام[َ
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َوذُروا البْیع(الحسد ونحو ذلك، : ّكالسب والشتم، وباطنھ مثل:  الظاھرظاھر اإلثم مثل القول َ َْ یحرم البیع، : اتركوه، ومن ھنا قال العلماء: أي) َ
َوذُروا البْیع: (یتعلق بالبائع فال یجوز لھ أن یبیع، ویتعلق بالمشتري فال یجوز لھ أن یأخذ ویشتري، وقولھ سبحانھ: ویتعلق التحریم بالطرفین َ َْ َ( 

ّفلما مد لھ العشرین وأراد . قبلت: بعشرین، قال: بكم ھذا الكتاب؟ قال: وعلى ھذا فلو قال لھ. بعت واشتریت: العقد، وھو صیغة البیع: معناه
َوذُروا البْی: (َّاآلخر أن یقبض أذن المؤذن، فإن العبرة بالصیغة، فلما وقعت الصیغة ووقع العقد قبل األذان صح؛ ألن قولھ سبحانھ َْ عقد : أي) َعَ

وقولھ . إذا وقعت الصیغة التي ھي اإلیجاب والقبول قبل أن یبتدئ المؤذن باألذان فقد أوجب البیع ولزمھما إمضاءه وإتمامھ: ًالبیع، إذا
ِإذا نودي للصالة: (سبحانھ وتعالى َّ ِ َِ ُ َ ي یقوم الخطیب األذان الذي ھو األصل في یوم الجمعة، والذ: ًأوال: النداء في یوم الجمعة نداءان) ِ

وأنھ كان یؤذن بین یدیھ، وھو الذي : ویخطب، وھذا النداء مجمع علیھ، وقد ثبتت بھ النصوص الصحیحة عن رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم
ھا؛ ألنھا سنة السنن المعمول ب األذان الذي ھو من: ًثانیا. ّاألذان بین یدي الخطیب، وھو الذي علیھ المعول وھو نداء الفریضة: یسمیھ العلماء

خلیفة راشد وھو عثمان بن عفان رضي هللا عنھ وأرضاه، فإن ھذا النداء وضعھ عثمان رضي هللا عنھ وأرضاه ولم ینكر علیھ أحد من 
ًالصحابة، ولم ینكره أحد من السلف، ومضى على ذلك إجماع األمة سلفا وخلفا على أن ھذا األذان سنة؛ والسبب في ھذا أن عثمان رضي : ً

ّ عنھ نظر إلى حاجة الناس؛ ألنھم كانوا في زمان النبي صلى هللا علیھ وسلم قلة، ثم لما كثر الناس أصبح یؤذن األذان الثاني وھم في هللا
ِخضم البیع والشراء؛ ألنھم یفاجئون باألذان فجأة، فشرع أو أحدث ھذا األذان الذي ھو األذان األول، ومضت السنة علیھ، وھذه السنة ال 

إنھ إذا وجد سبب : ًال نعرف أحدا من أھل العلم ال من السلف وال من الخلف یقول: لعلماء فیھا بین وجود السبب أو عدم وجوده، أيیفرق ا
یشرع وإذا لم یوجد لم یشرع؛ ألنھ مثل الرمل، كان لھ سبب فلما زال سببھ بقي سنة إلى یوم القیامة، ولذلك ھذه سنة راشدة باقیة، ومما یدل 

أن ھذا األذان كان یحكم بھ العلماء رحمھم هللا وال یفرقون بین القرى الصغیرة والقرى الكبیرة وال یفرقون بین ما یحتاج فیھ األذان على ذلك 
ھذا سنة، ویتعبد  سبحانھ وتعالى بھ وُیعمل بھ؛ ألن سواد األمة األعظم مشى على ھذا، وال یستطیع إنسان : الثاني أو ال یحتاج، إنما قالوا

ًأن یشذ عن جماعة المسلمین أو یغیر شیئا مضت علیھ السنة، خاصة في األمور التعبدیة ْومْن ُیشاقق الرُسول مْن بْعد ما تبین لُھ الُھَدى : ّ َ َ َ َ َ َ َ ََّ ِ ِ َّ َِ ْ َ
َویتبْع غْیر سبیل الُمْؤمنین نولھ ما تولى ونْصلھ جھنم  َّ ََّ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َِ ِ ِ ِ ُِ َُّ َ ِّ ْ ِ ِ ن إذا وجد سنة مضى علیھا العمل ال یسعھ إال اتباع السلف ، فاإلنسا]115:النساء[َِ

ٍوالسیر على منھجھم، فإن فصلوا فصلنا وإذا لم یفصلوا ال نفصل، فھو سنة باقیة إلى قیام الساعة، كما أن األذان الثاني باق إلى قیام الساعة 
األذان : على ھذا. المسلمین خیر الجزاء سنة راشدة باقیةفإن ھذا األذان الذي أحدثھ عثمان رضي هللا عنھ وأرضاه وجزاه عن اإلسالم و

األول ال یتعلق بھ حكم، وال یمنع فیھ من البیع؛ ألن اآلیة نزلت في األذان الثاني ولم تنزل في األذان األول، وألنھا لما نزلت في األذان 
ِوالقرآن، فلما أْحدث األذان األول أْحدث في وقت مأذون بالبیع الثاني كان الوقت الذي بین األذان األول والثاني یشرع فیھ البیع بظاھر النص  ُِ ُ

فیھ بنص اآلیة الكریمة، فبقي الحكم على ذلك أنھ یجوز أن یقع البیع بین األذان األول وبین األذان الثاني، إنما یحرم البیع بشرط، وھذا 
ٌتجب علیھ، وعلى ھذا كأنھ في ھذا الوقت مطالب بما ھو آكد : أي) ھتلزم). (ممن تلزمھ الجمعة: (الشرط أشار إلیھ المصنف رحمھ هللا بقولھ

ًأن یكون وقت البیع مستحقا لما ھو أھم، ویمثلون لھ بالبیع بعد األذان الثاني، : من األسباب التي منع الشرع بھا البیع: وألزم، یقول العلماء
اشتریت، ھو في ھذه اللحظة : بعتك وقال:  حینما أوجب البیع وقال لھألن ھذا الوقت مستحق لما ھو أھم وھو صالة الجمعة، فكأنھ: وقالوا

) ممن تلزمھ الجمعة: (وقولھ. ٌمطالب أن ینصرف إلى الصالة وذكر هللا ال إلى البیع، فوقع بیعھ وشراؤه على وجھ عصى هللا عز وجل فیھ
فالصورة التي ال یأثم فیھا : ثم فیھا أحد الطرفین دون اآلخرعلى ھذا ھناك صور یأثم فیھا الطرفان، وصور ال یأثم فیھا الطرفان، وصور یأ

ّكامرأة باعت لصبي، فإن الصبي ال تلزمھ الجمعة والمرأة ال تلزمھا الجمعة، أو امرأة باعت المرأة فیصح البیع وال إشكال في : الطرفان
لجمعة، أو مسافر یبیع لمسافر، فإن المسافر ال تلزمھ جوازه، فلیس على النساء جمعة ولیس علیھن جماعة، فال یلزم الطرفین المضي إلى ا

أن یكون الطرفان ملزمان بالجمعة، فإن تعلق اإللزام بأحدھما أثم ذلك الذي تعلق بھ اإللزام، وبالنسبة للطرف الثاني فإنھ : ًإذا الشرط. الجمعة
 ......ان، كامرأة تبیععلى اإلثم والعدو إذا باعھ وھو یعلم أنھ ممن تلزمھ الجمعة یأثم؛ ألنھ یعینھ

 
 حكم النكاح وسائر العقود بعد أذان الجمعة الثاني

 
 
ِّویصح النكاح وسائر العقود] ًألن هللا سبحانھ نھى عن البیع وحده ولم یسم شیئا غیره إذ لم یقل سبحانھ]. ُّ ِیا أیھا الذین آمنوا إذا نودي : (ِّ ِ ُُّ َُ َِّ َ َ َ ََ

ِللصالة مْن یْوم الُجُمعة ِ ِ َّ َِ َْ ِ َوذُروا البْیع: (، إنما قال) ال تتعاقدوا أو ذروا العقودَ َ َْ فنھى سبحانھ عن البیع وحده، وإذا خص النھي بشيء تعلق بھ ) َ
ًوفھم من ذلك أن ما عداه باق على األصل، فلو أن رجال قال لرجل وھما ماضیان للجمعة ٍ قبلت، وكان بحضور رجلین : زوجتك بنتي، قال: ُ

ّر فیھ كونھ بعد النداء الثاني، وھكذا بقیة العقود واختلف في اإلجارة؛ ألن اإلجارة تقاس على البیع في كثیر من المسائل، َّصح العقد وال یؤث
  .والذي یقوى أن نفس المعنى الموجود في البیع موجود في اإلجارة، فلو قال قائل بالتحریم لكان قولھ من القوة بمكان

 
 
 
 

 الوسائل تأخذ حكم المقاصد
 
 
ًوال یصح بیع عصیر ممن یتخذه خمرا] ٍ العصیر یكون من الفواكھ ونحوھا من الثمار التي تعصر ویستخلص المائع منھا، وھذا یشمل ما ]. ُّ

ّأن هللا سبحانھ وتعالى حرم أمورا وحرم : وھذه المسألة تعرف عند العلماء بسد الذرائع؛ والسبب في ھذا. إذا كان من الفواكھ وغیر الفواكھ ًّ
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ھي : والوسائل جمع وسیلة، والوسیلة) الوسائل تأخذ حكم مقاصدھا: (سائل المفضیة إلیھا، ومن ھنا نجد العلماء یقولون بالقاعدة المعروفةالو
ًما یتوصل بھا إلى الشيء، فالسیارة وسیلة إلى بلوغ المسجد، فإن كان ركوبھ من أجل أن یفعل واجبا فإنھا طاعة وقربة، وإن كان ركوبھ من 

ٌ أن یفعل محرما فإنھا إثم ووزر أجل كالزنا، وشرب الخمر، : ، فھناك مقاصد وھناك وسائل، والمقاصد في المنھیات كالجرائم-والعیاذ با- ً
الحرام، فھذه األشیاء التي یتوصل بھا إلى  أنھا نفس الحدود التي تقصد وتراد، وھناك أشیاء یتوصل بھا إلى ھذا:  أي-والعیاذ با- والقتل 

َوال :  تأخذ حكم مقاصدھا، وعلى ھذا جاءت نصوص الشریعة، ولذلك قال هللا عز وجل-والعیاذ با- لحرام من زنا وشرب خمر وقتل ا
َّیْضرْبن بأْرُجلھن لُیْعلم ما ُیخفین مْن زینتھن  ِ ِ ِ ِ َّ ِِ َِ ِ َِ َ َ َْ َ َ َ إلى مصدر ، فلما صار ضرب المرأة برجلھا حتى یسمع الصوت فتلتفت األنظار ]31:النور[ِ

العینان تزنیان وزناھما : (الصوت فكأنھا تقصد النظر إلیھا، والنظر إلى المرأة یفضي إلى الحرام وھو الزنا، ولذلك قال صلى هللا علیھ وسلم
ویھیج ، فیحرم النظر إلى المرأة، والنظر ذاتھ لیس ھو الجریمة، بل الجریمة ھو الشيء األعظم الذي ھو الزنا، لكن النظر یھیئ )النظر

ّالشھوة والغریزة من أجل أن تقع في الحرام، فلیس ھو المقصود األخیر الذي من أجلھ حرم هللا سبحانھ وتعالى النظر، وإنما ھو وسیلة 
؛ وكالخلوة بالمرأة األجنبیة والجلوس معھا فإن نفس الخلوة والجلوس معھا بذاتھ لیس ھو الجریمة لكن الجریمة الزنا. یتوصل بھا إلى الحرام

 بالحرام، كما -والعیاذ با-أن نفسھ تحدثھ بالحرام ونفسھا تحدثھا : فإذا جلس معھا دون رقیب ودون نظر من الناس ودون محرم فمعنى ذلك
ٌأال ال یخلون رجل بامرأة: (، وقال)ٌما خال رجل بامرأة إال كان الشیطان ثالثھما: (قال صلى هللا علیھ وسلم یست ، فنھى عن ذلك، والخلوة ل)ّ

ھي الزنا بذاتھا؛ لكنھا وسیلة إلى الزنا، والسفر مع المرأة األجنبیة كذلك، فلیس ھو بذاتھ الزنا ولیس بذاتھ فعل الحرام؛ لكنھ إذا سافر معھا 
ِتھیأت األسباب مع وجود البواعث النفسیة التي فطر علیھا اإلنسان وُجبل علیھا من میل الرجل لألنثى ومیل األنثى للرجل فحینئ ٍذ یقعان في ُ

، والوسائل تفضي إلى )الوسائل(المحظور، وكأننا إذا قلنا باإلذن لھما كأننا نھیئ السبب للوقوع في الحرام، فھذا كلھ یسمى في الشرع 
جل، تفاوت مقاصدھا في انتھاكھا لحدود هللا عز و المحرمات، ثم ھذه الوسائل كما قرر العلماء رحمھم هللا تتفاوت درجاتھا وآثامھا على

عندنا مقاصد وعندنا : ًفإذا. فالوسائل إلى الشرك أعظم من الوسائل إلى الزنا، والوسائل إلى الزنا أعظم من غیرھا مما ھو دونھا من الجرائم
ّ، فقد تكلم قواعد األحكام ومصالح األنام: ُوسائل، ومن ما كتب في ھذه المسألة ما كتبھ اإلمام العز بن عبد السالم رحمھ هللا في كتابھ النفیس

ًكالما نفیسا على الوسائل، وأنھا تأخذ حكم مقاصدھا، وأنھا تتفاوت بحسب تفاوت الدرجات، ولذلك نجد فعل السلف على ھذا، فـعمر بن  ً
 الخطاب رضي هللا عنھ حینما قطع الشجرة التي بایع الصحابة تحتھا بیعة الرضوان، وھي البیعة التي أثنى هللا على أھلھا وشھد من فوق

ّسبع سموات أنھ اطلع على قلوب الصحابة فوجد فیھا حب هللا وحب رسولھ صلى هللا علیھ وسلم والصدق في العھد ّ ْفعلم ما في قلوبھم : ّ ِ ِ ُ ُ ِ َِ ََ َ
ّ، علم الخیر واإلیمان والصبر والثبات ونصرة اإلسالم، فھذا المكان لھ شرف ولھ فضل من حیث الوصف، فلما مر علیھا عمر ]18:الفتح[

ما السبب؟ السبب في ھذا أنھ جاءت خلوف من بعد الصحابة رضوان هللا علیھم خشي عمر أن . إنھ بعث من یقطعھا: ر بقطعھا، وقیلأم
ھذه الشجرة التي بایع تحتھا الصحابة، فیصبحون یصلون عندھا أو یتعلقون بھا أو یتبركون بھا أو یعتقدون الفضل في مكانھا : یقول قائلھم

للشجرة إتالف لھا، وإتالف الزروع والثمار واألشجار ال ینبغي إال لوجود أمر ھو أعظم من ھذا األمر، فنظر عمر رضي فقطعھا، والقطع 
هللا عنھ إلى خوف اإلفضاء إلى الشرك وخوف التعظیم الذي یفضي إلى العبادة فحینئٍذ سد الذریعة، وإذا أزیل ھذا األثر لیس ھناك أمر 

 عظیم وھو حق هللا عز وجل الذي من أجلھ خلق الخلق سیستقیم وسیكون الناس في مأمن مما یلوثھ ویدنسھ مفروض سیزول؛ إنما ھناك أمر
والعیاذ -أن الوسائل تأخذ حكم مقاصدھا، فھنا العصیر إذا كان الشخص یأخذ العنب فیعصره : ًإذا ھذه قاعدة. من التعلق بغیر هللا عز وجل

ًیجعلھ نبیذا إلى أن یصیر خمرا، أو یأخذ أي شيء من األشیاء التي تعصر ویشتریھا ثم ُیصنْعھا خمرا، ال ً خمرا أو یأخذ التمر فینتبذه و-با ِّ ً ًَ
ًیجوز البیع لھ، وإن كان ذات البیع جائزا من حیث األصل، فالقضیة لیست في البیع، إنما القضیة أن البیع أصبح وسیلة إلى حرام، والوسیلة 

ِمقصدھا الحرام وكونك عندما تبیعھ یعینھ ذلك على الحرام أمرت أن تمتنع؛ ألنھ من بابتأخذ حكم مقصدھا، فلما كان  ما ال یتم الواجب إال : ُ
بھ فھو واجب، فواجب علیك أن تمنعھ من الحرام، فإذا امتنعت من البیع لھ لم یستطع أن یعصر، وإذا امتنع الناس من بیع العنب لمن یعصره 

ِخمرا تعذر علیھ أن ُیْحد ّ َّث الخمر وتعذر علیھ أن یصنع الخمر، وفي حكم الطعام الُمصنع باآلالت، فاآلالت إذا اتخذت للحرام وكانت وسیلة ً
أن : (إلى الحرام فإنھ ینبغي المنع من اإلعانة علیھا بإعطائھا أو بیعھا أو إجارتھا، وعلیھ فالوسائل تأخذ حكم مقاصدھا، وقد جاء في األثر

فعلى ھذا ال ! والعیاذ با) إنھ إذا باعھ فقد تقحم نار هللا على بصیرة: (، وقالً)سلم نھى عن بیع العنب ممن یتخذه خمراالنبي صلى هللا علیھ و
ّفلو علم أنھ یھرب الحشیش، أو یھرب : وفي حكم ذلك جمیع الوسائل كما یقع في زماننا. ًیجوز للمسلم أن یبیع العصیر ممن یتخذه خمرا ّ

بیتھ للدعارة أو للفساد، فإنھ یجب علیھ في ھذه الحالة أن یتعاطى أسباب الحفظ فیمتنع من إجارة البیت لھ، ویمتنع من المخدرات، أو یتخذ 
ًإجارة السیارة لھ، ویمتنع من إعانتھ على ھذا المحرم الذي یفضي إلى اإلضرار بالناس واإلضرار أیضا بمن یأخذ ذلك المباح، فیتذرع بھ 

: قال رحمھ هللا.  أن المصنف رحمھ هللا شرع في بیان النھي بالوسائل، وھو أن البیع قد یحرم لكونھ وسیلة إلى الحرام:فالمقصود. إلى الحرام
ًوال یجوز بیع السالح في الفتنة، وھذه نفس القضیة، وھذا من باب التمثیل، فذكر أوال العصیر ممن یتخذه خمرا، ثم : أي]. وال سالح في فتنة[ ً

لفتنة، فإذا وقعت فتنة بین المسلمین فتقاتلوا فحینئٍذ إذا بیع السالح فإن معنى ذلك أنھ سیستعین المسلم بھذا السالح على قتل ثنى بالسالح في ا
ٌ وتقاتلوا فجاء إنسان وباع السالح ألحد الطرفین فإنھ شریك في الدم الذي یراق في - ًمثال-أخیھ المسلم، فلو حدثت نعرة جاھلیة بین طرفین 

 ، وھذا یدل على عمق - والعیاذ با- ًنة جمیعھا، وكل ما ینشأ من سفٍك لدم حرام بما باعھ فإنھ یكون شریكا لصاحبھ في اإلثم والوزر ھذه الفت
ّالشریعة اإلسالمیة ومحافظتھا على الناس، وأن القضیة لیست قضیة مادیة، وأنھ ینبغي أن ینظر إلى الدین أنھ ھو األساس وأنھ ھو المعول، 

ال، الدین ھو األساس، فإذا أفضى األمر إلى شيء فیھ معصیة  : نترك الناس یتبایعون، وأنا الذي یھمني أن أبیع، نقول: ال قائلفلو ق
ٌومعصیة لرسولھ صلى هللا علیھ وسلم وانتھاك لما حرم هللا فإنك شریك في اإلثم، وهللا سبحانھ وتعالى َوال تعاونوا ع: یقول في محكم كتابھ ّ َ َ َُ َ َلى َ

ِاإلثم والُعدوان  َ َْ ْ ِ ْ ، فكأنھ إذا باع السالح لمن یقتل بھ إخوانھ المسلمین فقد أعان على اإلثم وھو سفك الدم الحرام، وأعان على ] 2:المائدة[ِ
ًالعدوان؛ ألنھ سفك بدون حق، وھكذا بالنسبة لبقیة الصور، فالعلماء یذكرون بیع العصیر ممن یتخذه خمرا، والسالح في الفتن ة من باب ٌ

إن المثال األول قد یغني عن : التمثیل وقیاس بقیة الصور علیھا، وانظروا إلى دقة المصنف رحمھ هللا في اختیاره للمثالین، فقد یقول قائل
نسان على في المثال األول إذا نظرت إلى جریمة الخمر وجدتھا اعتداء على العقل، فھي اعتداء من اإل: المثال اآلخر من جھة القاعدة، فنقول
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نفسھ، ولكن السالح في الفتنة اعتداء من اإلنسان على غیره، وھذا یدل على فقھ العلماء حتى في التمثیل، وقد كان العلماء یؤلفون في أزمنة 
أن ؛ لكن نحن نتكلم على األصل، وھو - والعیاذ با-وصحیح أن من شرب الخمر قد یقتل غیره . ًأئمة فما یضعون مثاال إال بعد دراسة

الجنایة على العقول، فھي متعلقة في األصل باإلنسان نفسھ، ثم بعدما : شارب الخمر في األصل جنایتھ على نفسھ، ولذلك یسمیھا العلماء
ٌأن ھذا التنویع في األمثلة مقصود من المصنف رحمھ هللا، ولم یأت من فراغ وعبث وإنما أراد : فالمقصود. یجني على عقلھ یجني على الغیر

ًنظر بھ، فجعل األول مثاال للجنایة القاصرة على اإلنسان، والثاني مثاال على الجنایة المتعدیة إلى الغیرأن ُی ً َ ِّ َ. ...... 
 

 حكم بیع العبد المسلم للكافر
 
 

 أصل وعندنا استثناء، وال یجوز بیع العبد المسلم للكافر إذا لم یعتق علیھ، فعندنا]. وال عبد مسلم لكافر إذا لم یعتق علیھ: [قال رحمھ هللا
ًفاألصل أنھ ال یجوز بیع المسلم، وتعرفون أن الرقیق قد یكون مسلما وقد یكون كافرا، فالرقیق الكافر لیس عندنا فیھ إشكال؛ ألن أصل الرق  ً

وإذا أسلم فإنھ یبقى -لم ً، لكن إذا كان مسلما كرجل أخذ في األسر ثم بعد ذلك أس- كما قدمنا في الجھاد- الكفر، وال یضرب الرق إال بالكفر 
: ً وأردت أن تبیعھ فال یجوز بیعھ لكافر، ما السبب؟ أوال-إن كل من أسلم یزول عنھ الرق ربما أسلموا إلزالة الرق عنھم: ًرقیقا؛ ألننا لو قلنا

َولْن یْجعل هللا للكافرین ع: ألنھ ال یجوز علو الكافر على المسلم؛ ألن هللا تعالى یقول َ َ َ َ َِ ِ َِ ْ ُ َّ ًلى الُمْؤمنین سبیال َ ِْ َ َ ِ ِ ، والنبي صلى هللا ] 141:النساء[َ
ً، فإذا بیع العبد المسلم لرجل كافر أو المرأة كافرة فمعنى ذلك أنھ أصبح عبدا لكافر فیعلو ) اإلسالم یعلو وال ُیعلى علیھ: (علیھ وسلم یقول

ألنھ إذا بیع المسلم للكافر ربما فتنھ في دینھ : ًثانیا. نھاه فینزجرالكفر على اإلسالم، ویصبح للكافر سلطان على المسلم یأمره فیأتمر وی
أن الرقیق إذا كان : فالمقصود.  كما فعل أمیة بن خلف لعنھ هللا في تعذیبھ لـبالل رضي هللا عنھ وأرضاه-والعیاذ با-فأكرھھ حتى یكفر 

واج المسلم من الكافرة إذا كانت كتابیة ولم ُیجز أن ینكح الكافر المسلمة؛ تحت الكافر فتنھ في دینھ، ومن ھنا ندرك دقة اإلسالم حینما أجاز ز
: ًألنھ إذا كانت الكافرة تحت المسلم كان األمر للمسلم ولم یكن للكافرة، وحینئٍذ قد یكون قیامھ علیھا وتأثیره علیھا سببا في إسالمھا، والعكس

جت المسلمة من كافر ولو كان كتابیا قد تغت ًفلو زوِّ مسألة بیع : ً فإذا-!والعیاذ با-ر بھ وتحت ضغطھ وقھره تصبح مفتونة في دینھا فتكفر ُ
أنھ یعلو كعب الكافر على المسلم ویصبح الفضل للكافر : العبد المسلم للكافر ھو خوف الذریعة وأن یفتنھ في دینھ، وأقل ما یكون ولیس بقلیل

إذا كان ھذا : أي) أن یعتق علیھ(ھذا استثناء، ) ّإال. (َّالمسلم وال أن ُیذل المسلم للكافرعلى المسلم، وال یجوز أن ُیعلى كعب الكافر على 
ًالكافر ذا رحم من المسلم الذي سیباع بحیث إذا ملكھ أعتقھ، كأن یكون العبد والدا مسلما ُیباع البنھ الكافر، فإنھ إذا ملك االبن أباه أعتقھ،  ً

 ...... . وال یفضي إلى الضرر الذي حرم الشرع من أجلھ بیع المسلم للكافروعلى ھذا یجوز؛ ألنھ ستزول المفسدة
 

 الحكم إذا أسلم العبد وھو عند كافر
 
 

ًلو أن كافرا ملك : إذا كنت تقرر أنھ ال یجوز بیع المسلم للكافر، یرد السؤال: أي]. وإن أسلم في یده أجبر على إزالة ملكھ: [قال رحمھ هللا
ًعبدا كافرا ثم أسل م ھذا العبد الكافر، وفي القدیم تعرفون أنھ كان ھناك أھل ذمة، وأھل الذمة یكونون تحت حكم المسلمین فكانوا یشترون ً

ًالعبید ویملكونھم، فإذا اشترى عبدا كافرا ثم أسلم ھذا العبد فمعنى ذلك ھل التحریم : فیرد السؤال. أنھ سیبقى سلطان الكافر على المسلم: ً
إلنشاء، أم یشمل حتى االستدامة؟ فالمصنف ذھب إلى أنھ یشمل حتى االستدامة، فإذا أسلم العبد الكافر عند الكافر، صار یختص باالبتداء وا

ًعبدا مسلما، فحینئٍذ ال یستدیم العقد ونلزم الكافر ببیعھ، وال نظلم الكافر، وھذا یدل على سماحة اإلسالم، فاإلسالم ال یأمره بأن یعتقھ؛ ألنھ إذا  ً
 ألف درھم أو دینار فھذه األلف ستضیع من مالھ وھو یملكھ، واإلسالم یعطیھ ھذه الملكیة، وھذا - ًمثال-ُ ظلم؛ فلو كانت قیمة ھذا العبد اعتقھ

كما قدمنا في باب -العبد ھو ملك لھ، وإذا كان الذمیون تحت حكم المسلمین فأموالھم محترمة؛ ألن لھم ما للمسلمین وعلیھم ما على المسلمین 
ً، فاإلسالم جاء بالوسطیة فلم یلزمھ بالعتق خالیا عن العوض، ولم یبق المسلم تحت الكافر حتى ال یفتنھ، وجاء بالوسط -قد الذمة وأحكامھاع

 المالي، یجب علیك بیعھ، فُیلزم أن یبیعھ، فإذا باعھ بقیمتھ أنصفناه، فینتج أننا لم نجعل للكافر على المسلم والیة، ورددنا للكافر حقھ: وقال لھ
ّأما حقھ االعتباري أن یكون فوق المسلم فلیس من حقھ، فحرمناه من شيء لیس من حقھ، وأعطینا العبد حقھ حیث أزلنا الملكیة مع رد القیمة 

ّ بالمكاتبة، أما تعرفون أن الرقیق یزال الملكیة عنھ بالعتق أو بالبیع أو]. وال تكفي ُمكاتبتھ: [قال رحمھ هللا. إلى المالك الحقیقي وھو الكافر
ًبالنسبة للعتق فكأن تعتقھ كفارة لقتل أو كفارة لظھار أو كفارة لجماع في نھار رمضان أو كفارة لیمین أو نحو ذلك من الكفارات، أو تعتقھ  ً ً ً

ً وتصبح یدك خلوا عن لوجھ هللا عز وجل، فیزول ملكك عنھ ویبقى الوالء، وتارة تبیعھ فإذا بعتھ للغیر فإنھ تنتقل الملكیة منك إلى الغیر
ًأن تعتقھ أداء لفرض واجب أو التماسا لمرضاة هللا : ًأوال: ًفإذا ھذه ثالثة أشیاء. ُوھي أن یشتري العبد نفسھ: كذلك ھناك حالة ثالثة. ملكیتھ ً

إن العبد إذا أسلم تحت كافر :  فإن قلنافھذه ثالثة أحوال إلزالة الملكیة عن العبد،. ُأن یشتري العبد نفسھ منك: ًثالثا. أن تبیعھ: ًثانیا. عز وجل
یلزم ببیعھ ویقھر ویفرض علیھ البیع؛ لكن یبیعھ : وقد قلنا: تجب إزالة الملكیة وال نستطیع أن نلزمھ بالعتق؛ ألن ھذا یضره، فیبقى األمران

ال تكفي مكاتبتھ، لماذا؟ ألنھ قد یعجز عن : للو أن ھذا العبد المسلم أراد أن یشتري نفسھ نقو: یبقى النظر. لمسلم وال یجوز أن یبیعھ لكافر
 باثني -ًمثال-الكتابة فیعود األمر إلى ما كان، وكذلك یبقى طیلة أوقات الكتابة وأنجم الكتابة تحت القھر والعبودیة، ألنكم تعلمون أنھ لو كاتبھ 

ًعشر ألفا وكل شھر یدفع لھ ألفا، فمعنى ذلك أنھ سیبقى رقیقا سنة كاملة، فإذا ً ً ال تكفي مكاتبتھ؟ ألنھ طیلة فترة المكاتبة سیبقى : لماذا قال: ً
ًعبدا، أو قد یعجز ولن نمكنھ أن یكون ذلیال تحت الكافر لحظة واحدة، فنقول لھ اآلن تبیعھ إلى مسلم، وحینئٍذ یقوم مسلم بشرائھ، أو ُیشترى : ً

 .قیق مقصود الشرع من إزالة ملك ھذا الكافر عنھلبیت مال المسلمین، على حسب األحوال والمقتضیات التي یمكن معھا تح
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 حكم الجمع بین البیع والكتابة وبین البیع والصرف في عقد واحد
 
 

َّوإن جمع بین بیع وكتابٍة، أو بیع وصرف، صح في غیر الكتابة، وُیقسط العوض علیھما: [قال رحمھ هللا ). وإن جمع بین بیع وكتابة: (قولھ]. ٍ
أن الصفقات إذا : یوع المنھي عنھا، وھو الصفقتان في صفقة واحدة، وھي في حكم البیعتین في بیعة واحدة؛ والسبب في ھذاًھذا أیضا من الب

دمجت مع بعضھا كأن بعضھا قام على بعض، فإذا حصل العیب في البعض یرد اإلشكال والخصومة بین الناس، فالعقود التي تقوم على 
ارة سنة وتشتریھا بعد سنة، أو خذ السیارة ھذه ثالث سنوات تدفع أجرتھا ثم أبیعكھا بكذا، فھذا التداخل أؤجرك السی: التداخل مثل أن یقول

یوجب الفتنة ویوجب الشحناء إذا تغیرت المبیعات أو حصل عیب في أحد العقدین أو خلل في أحد العقدین، فیسري الفساد إلى العقد اآلخر، 
ا حینما نقرر الشروط والصفات التي ینبغي على المتعاقدین أن یتنبھا لھا في العقد فنحن بھذا نمھد وھذا یدل على دقة منھج الشریعة، كأنن

ًللقاضي فصلھ بین الخصومات، ولذلك لو أذن بالبیوعات مطلقا لكثرت الخصومات عند القاضي، لكن حینما یقال للناس اجتنبوا كذا وافعلوا : ُ
تي فتواه، ولذلك تكون عقود البیع واضحة والحقوق واضحة وتفصل الحقوق على وجھ بیِّن، لكن كذا، فھذا ییسر للقاضي مھمتھ وییسر للمف

لو أدخلت ثالثة عقود في عقد واحد كیف یفصل القاضي بین المتخاصمین؟ وكیف ینصف الخصم من خصمھ؟ فھذا العقد مركب على ھذا 
فھذا نوع من الدقة في المنھج، . یس في الثاني أو في الثاني ولیس في األولالعقد، فإن جئت تفسد ھذا العقد ألنھ فاسد فالفساد في األول ول

: وینبني علیھ حفظ وصیانة العقود الشرعیة مما یفضي إلى الخصومات والنزاعات، فال یجوز أن یجمع بین البیع والكتابة، كأن یقول لعبده
ع بین البیع والكتابة، والمكاتب ملك لسیده حتى یعتق بالكتابة، فحینئٍذ كاتبتك سنة باثني عشر ألف لایر وبعت علیك بیتي بخمسمائة ألف، فجم

 ، وتداخل العقود قاعدتھ في المنع الغرر، ولذلك یعتبر من البیوع المحرمة -كما ذكرنا-كأنھ یبیع لنفسھ ویبیع لغیره، وھذا من تداخل العقود 
ال یجوز الجمع بین البیع والكتابة؛ ألن البیع والكتابة : لنزاعات، ومن ھناالتي نُھي عنھا من باب الغرر، ولكونھا تفضي إلى الخصومات وا

ٍأو بیع : [قولھ. بیعتان في بیعة، باعھ نفسھ واشتراھا وباعھ بیعة ثانیة، وقد نھى رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم عن بیعتین في بیعة
ًزماننا ھذا، تأتي مثال إلى صاحب البقالة وتشتري من عنده بعشرة یجوز الجمع بین البیع والصرف، والبیع والصرف موجود إلى ]. وصرٍف

ًریاالت فتعطیھ خمسین ریاال، فإذا أعطیتھ الخمسین فمعنى ذلك أن ھناك بیعا وھي العشرة في مقابل الطعام الذي اشتریتھ، واألربعون : ً
والصرف، والجمع  ي ھو الخمسون، فحینئٍذ جمعت بین البیعًالباقیة سیعطیك بدال عنھا الصرف، وھي األربعون المتبقیة من رأس المال الذ

ًأال تفارقھ حتى تقبض؛ ألنك إذا صرفت الذھب بالذھب والفضة بالفضة فالبد أن یكون یدا بید، فلو : بین البیع والصرف مرخص فیھ بشرط
یك بعد ساعة أو بعد نصف ساعة، أو أخذ سآت: اترك الباقي عندي، أو قلت لھ: أنك اشتریت بعشرة وبقیت أربعون من الخمسین فقال لك

وسیأتینا في باب الربا ما یسمى بربا النسیئة وربا . الخمسین منك وذھب للصرف دون أن یستأذنك وقع ربا النسیئة، فینبغي أن یتنبھ لھذا
ة المنصوص علیھا، وھناك الذھب والفضة والبر والتمر والشعیر والملح، وھي الست: الفضل، وھناك أصناف تسمى األصناف الربویة وھي

إذا أعطیت ھذا في مقابل : أصناف مقیسة علیھا، فھذه األصناف الربویة یجري فیھا ربا الفضل وربا النسیئة، فربا النسیئة یقول لك الشرع
ك أشیاء حرم علیك ّھذا تعطي بید وتأخذ باألخرى، فإن أعطیتھ وأخر في اإلعطاء وافترقتما ولم یعطك وقع ربا النسیئة وھو التأخیر، فھنا

: إنھ یبیع اإلبل بالدراھم ویقتضي بالدنانیر، قال: (الشرع أن تؤخر قبضھا، ولذلك قال صلى هللا علیھ وسلم في حدیث ابن عمر حینما قال لھ
َ؛ ألنھ صرف الدنانیر بالدراھم، وعلى ھذا إذا صرفت الفضة بالفضة أو الذھب بالذھ)ّال یحل لك أن تفارقھ وبینكما شيء َ ب أو الفضة بالذھب َ

ُینبغي أن یكون یدا بید، فلو أعطیتھ خمسین ریاال فإن أصلھا فضة، فینبغي أن تعطي وتأخذ في نفس مجلس العقد، فلو قال لك لیس عندي : ًً
 وھو أشد صرف، فلو تأتیني بعد یوم، أو بعد ساعة، أو في أي وقت تأتیني أعطیك الباقي، فھذا یعتبر من الربا المحرم من جھة النسیئة

نوعي الربا، وعلى ھذا فلو أنھ صرف المائة أو الخمسین ینبغي أن یعطیھ بید ویأخذ بأخرى، لقولھ علیھ الصالة والسالم في حدیث عمر بن 
ًالذھب بالذھب ربا إال ھاء وھاء، والفضة بالفضة ربا إال ھاء وھاء: (الخطاب رضي هللا عنھ وأرضاه ن ، فاشترط علیھ الصالة والسالم أ)ً

وعبأ بعشرة ) البنزین(ًلو أن إنسانا جاء إلى محطة : اذھب واصرف، أي: من ھذا إذا قلت لھ یقبض بید وأن یعطي باألخرى، ویستثنى
اذھب واصرف فقد : اذھب واصرف، فإذا قلت لھ: ال یوجد لدي صرف، تقول لھ: ًریاالت وأعطاه خمسین ریاال وبقیت أربعون فقال لك

یصرف ثم یعطیك ما تبقى لك، وھذا یعتبر وكالة منفصلة عن البیع الذي بینكما؛ ألنھ لم یصرف من نفسھ، وأما لو وكلتھ بالصرف، فیذھب و
ًال، إما أن تعطیني الصرف كامال، أو یكون المبلغ الذي : أعطیك اآلن عشرین وأعطیك الباقي فیما بعد، تقول: بقیت لك أربعون فقال لك ّ

ّاشتریت بھ دینا علي تسجلھ وأع إن الرجل قد یشیب عارضاه في اإلسالم وھو یتبایع بالربا : وكان بعض العلماء یقول. ٍطیك إیاه في وقت ثانً
َصباح مساء وھو ال یدري، وكثیر من الناس یقع في ھذه األشیاء وھو ال یدري، فینبغي التنبیھ على مسألة ربا النسیئة فیجب أن یشترط في  َ

وبقي الباقي صار عقد بیع وصرف، بیع لقیمة السلعة التي  ًون الصرف یدا بید، فإذا اشتریت سلعةالذھب بالذھب والفضة بالفضة أن یك
ّأما لماذا یشدد الشرع في مسألة الصرف؟ فھذا سنتكلم علیھ إن شاء هللا في . ًتشتریھا، وصرف بالنسبة للباقي، فینبغي أن یعطیك الباقي كامال

ًك إذا جئت تصرف البد أن یعطیك یدا بید من أجل الحقوق، ولذلك یظھر لنا في مثل ھذا سماحة باب الربا، لكن من حكمة هللا عز وجل أن
 إلى محل ترید أن تشتري من عنده بعشرة -ًمثال-الشریعة حینما تحفظ للناس حقوقھم من حیث ال یشعرون، فإذا جئت إلى بقالة أو جئت 

ًلم آخذ منك شیئا، : ، فینكر ویقول)أي باقي: (، قال)أعطني الباقي: ( فإذا قلت لھودفعت لھ مائة ربما أخذ المائة منك ورماھا في الصندوق
ال، أنت أعطیتني خمسین؛ لكن إذا كنت تعطي بید وتأخذ بید فحقك : أعطیتك مائة والباقي تسعون، یقول: ھذه أربعون، تقول لھ: وربما قال

فھو بشر، ) ما أعطیتني: (یظلمك ویقول ألنھ لیس من العدل أن تدفع المائة ثمًمضمون، والشریعة ال ترید أن یختل أحد أحدا أو یضر بأحد؛ 
وقد ال یقصد ذلك، وإذا رمى بخمسمائة لایر في الصندوق فكیف تثبت أنھ أخذ منك خمسمائة، فالناس كلھم مشغولون عند الزحام، وھذا یقع، 
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لباقي تأخذ بید وتعطي بأخرى، لماذا؟ ألنك تضمن حقك فال تظلم وال فالشریعة تحتاط للناس في حقوقھم، فإذا دفعت الخمسمائة وبقي لك ا
كم أعطیتني؟ حینئٍذ یقع الضرر فتذھب حقوق الناس ویختلون في حقوقھم المالیة، ولذلك یقول : ُتظلم، فإن أخذ منك ورماھا ثم بعد ذلك قال

، لما تعطي )ھھ: (مثل قولك) ھاء وھاء) ( إال ھاء وھاء-مأي حرا- ًالذھب بالذھب ربا : (صلى هللا علیھ وسلم في حدیث عمر في الصحیح
تعطي بید وتأخذ بالید األخرى، وعلى ھذا فیجوز الجمع بین البیع والصرف إذا كان : أي) ھاء وھاء: (، ھذا ھو معنى قولھ)ھھ: (فیقول ھو

ُّع والصرف، ولكن الكتابة ال یصح الجمع بینھا وبین البیع وھو البی]. ّصح في غیر الكتابة: [قال. ًیدا بید بالشرط المعتبر في األصناف الربویة
ُّال یصح الجمع بین الكتابة والبیع یقسط العوض علیھما على حسب قیمة : إذا حصل الفساد وقلنا]. َّوُیقسط العوض علیھما: [قال. كما ذكرنا

ّ فدمجھما في صفقة واحدة صح في الكتابة بقسطھا وبحقھا، وھذا ًأبیعك داري وأكاتبك باثني عشر ألفا،: الكتابة من السلعة المبیعة، لو قال لھ
 ...... .من باب التفریق بین الصفقتین كما ذكرنا في المجلس الماضي

 
 حكم البیع على بیع المسلم والشراء على شرائھ

 
 

ھذا نوع من البیوع التي حرمھا هللا ]. ا بتسعٍةأنا أعطیك مثلھ: ًكأن یقول لمن اشترى سلعة بعشرٍة: ِویحرم بیعھ على بیع أخیھ: [قال رحمھ هللا
وال یبع بعضكم على بیع : (عز وجل وھو بیع المسلم على بیع أخیھ، وھذا النوع من البیوع األصل في تحریمھ قولھ علیھ الصالة والسالم

قابل سلعة عرضھا أخوك، وحینئٍذ أن تعرض سلعة في م: وھو) وال یبع أحدكم على بیع أخیھ: (نھي، وفي روایة) وال یبع: (فقولھ) بعض
أن یتفق الطرفان : الحالة األولى: فإذا جاء أخوك لیشتري سلعة من جارك وعندك نفس السلعة، فال تخلو المسألة من أحوال: البد من التفصیل

ففي الحالة األولى وھي إذا تراكنا، . بیعأال یتفقا وال یرضى المشتري بالقیمة وال یتراكنا وال یوجبا ال: الحالة الثانیة. على السلعة وعلى القیمة
، )بخمسة وتسعین: (، قال)ال بمائة: (قال) لم ال تجعلھ بتسعین؟: (ّبمائة، فرغبھ المشتري وجلس یقلبھ قال: بكم ھذا الثوب؟ قال: ًفمثال قال لھ

رضیت؛ لكن لم :  یمیل أحدھما لآلخر، أو قال لھكاد أن: ، فإذا جئت في ھذه الحالة وقد تراكنا، أي)الثوب أعجبني: (، قال ھذا)بمائة: (قال
ّعندي ثوب مثلھ بتسعین أو بخمسة وتسعین، أو أنا أبیعك بأقل مما باعك جاري، فھذا مما حرمھ هللا ورسولھ؛ : یفترقا حتى یتم البیع وقلت لھ ّ

  ویجعل العلماء ھذا الحدیث وھذا الحكمأن البیع صار وسیلة لقطع أواصر األخوة بین المسلمین، وھذا من اإلضرار،: والسبب في ھذا
َّ، ولیس من حقك أن تضر بأخیك المسلم؛ ألن رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم قال في الحدیث)الضرر یزال: (ًمندرجا تحت قاعدة ِ ال ضرر : (ُ

ً، فال یرضى اإلنسان لنفسھ أن ُیضر من أخیھ المسلم، وكذلك أیضا ال یجوز لھ أن یضر بأخی)وال ضرار ھ المسلم، وعلى ھذا ال یجوز بیع َ
ال :  ، فقال المشتري-كما تقدم-أبیعك ھذا الثوب بمائة أو بعشرة : لكن لو قال لھ. وھذا بالنسبة لحالة التراكن. المسلم على بیع أخیھ لما ذكرناه

ن البیعة األولى وانصرفت ھمتھ عن ال أرید، فانصرف ع: أبیعك ثوبي بتسعة أو بتسعة ونصف أو بثمانیة صح؛ ألنھ قال: أرید، فقلت أنت
قال . ًالبائع األول، فصرت أنت وإیاه على حد سواء، وال بأس في ھذه الحالة أن تبیع وتعرض سلعتك؛ ألنھ مأذون لك بالبیع إعماال لألصل

ًكأن یقول لمن باع سلعة بتسعٍة: وشراؤه على شرائھ: [رحمھ هللا سلم على بیع أخیھ كذلك ال یجوز كما ال یجوز بیع الم]. ًعندي فیھا عشرة: َ
ھناك عمارة أو أرض عرضھا رجل للبیع، ولما عرضھا جاء الناس : ًیسوم على سوم أخیھ المسلم فمثال: على شراء أخیھ، أي شراؤه

یدون، مثل أن تعرض العمارة أو األرض ویترك الخیار للجمیع یسومون ویز: الحالة األولى: یشترون ویسومون، فالسوم ال یخلو من حالتین
بیع المزایدة أو ما یقع في حراج السیارات من عرض السیارات للمزایدة، فیجوز لك في ھذه الحالة أن تزید الثمن على أخیك؛ ألنھ بیع 

نھى النبي صلى هللا علیھ وسلم عن : (وھناك حدیث ضعیف. ّمزایدة، ولم یصح عن رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم أنھ حرم بیع المزایدة
ّ، لكنھ حدیث رده العلماء، وممن ضعفھ اإلمام البخاري رحمھ هللا، لكن یكون اإلشكال إذا حصل البت بین البائع والشاري فیأتي آخر )زایدةالم

إذا بتا ورضیا : ًویقطع بینھما، فلو عرضت السیارة مثال في الحراج وثبت السعر والمزاد، فال یجوز لك أن تأتي وتقطع ما بین الطرفین، أي
أعطیك : أخوك بعشرة آالف ورضي البائع بیعھا بعشرة آالف، فال یجوز في ھذه الحالة أن تقول ى أن السیارة تباع بعشرة آالف فقد سامعل

أعطیك فیھا اثني عشر؛ ألنك سمت على سوم أخیك بعد التراكن، فبعد ركون البائع للمشتري .. أعطیك فیھا أحد عشر.. فیھا خمسة عشر
ُوال یسم المسلم على سوم أخیھ: (ي الثمن ال یجوز أن تسوم على سوم أخیك، وعلى ھذا حمل قولھوحصول الطمأنینة ف ِ نھى أن یسوم (، )َ

ًفلو أن كافرا عرض سلعتھ بمائة وأنت سلعتك عرضتھا : یبقى السؤال بالنسبة للذمي الكافر. أخیھ المسلم: ، أي)الرجل على سوم أخیھ
أنا عندي نفس السلعة بتسعین فظاھر الحدیث تحریم بیع المسلم على بیع أخیھ، وھذا : ن الكافر فقلت لھبتسعین، وجاء رجل یرید أن یشتري م

: قال رحمھ هللا.  أنھ یجوز أن یبیع على بیعھ، وأن یسوم على سومھ-كما یقولھ بعض العلماء-ًمفھومھ أنھ إذا كان كافرا ولیس من إخوانھ 
من أجل أن : ویعقد معھ على سلعتھ وصفقتھ والالم للتعلیل أي لیفسخ البائع الثاني بیع األول: أي]. َلیفسخ ویعقد معھ، ویبطل العقد فیھما[

یفسخ البیعة األولى ألخیھ المسلم، أو من أجل أن یفسخ بالسوم الثاني السوم األول، وھذا یدل على أن السوم : أي) لیفسخ(یفسخ، ومراده بقولھ 
ْأنھ إذا كان أثناء المزایدة وأثناء العرض أنھ ال بأس بھ، فخطبة الرجل على خطبة أخیھ المسلم، وبیعھ : ناهیفسخ، مع: األول قد ثبت؛ ألنھ قال ِْ ِ

على بیع أخیھ المسلم، وشراؤه على شراء أخیھ المسلم كلھ محرم، وشرطھ إذا حصل التراكن، لكن لو أنھما امتنعا عن إتمام العقد فیجوز 
ًللثالث أن ینشئ عقدا جدیدا،  كما لو أن تقدم لھا رجل فلم ترضھ أو امتنعت فتجوز خطبة الثاني؛ ألنھا لم ترض باألول، وھكذا إذا لم ترغبھ ً

! یا رسول هللا: (ولم تبت فیھ ولم یحصل التراكن یجوز خطبة الثاني، لما ثبت في الصحیح من حدیث فاطمة بنت قیس رضي هللا عنھا قالت
أما معاویة فصعلوك ال مال لھ، وأما أبو الجھم فرجل ال یضع  : قد خطباني، فقال صلى هللا علیھ وسلمإن معاویة بن أبي سفیان وأبا الجھم

ال یبع على بیعھ، وال یخطب على : (، فأمرھا صلى هللا علیھ وسلم بنكاح الثالث، وھذا یفسر معنى قولھ)العصا عن عاتقھ، انكحي أسامة 
بتسعة، والثالث : بعشرة، والثاني یصیح: ّ أما إذا كان السوق سوق عرض، فقام أحدھم یصیحوھذا یكون في حالة التراكن والمیل،) خطبتھ
ًبثمانیة، فھذه أسواق المسلمین كل یبیع سلعتھ ویعرض، ویصبح التنافس تنافسا شریفا أو یكتب على محلھ السلعة بكذا، أو البضاعة : یصیح ً ٌ

دل على أن العقد األول أوجب وتراكنا مع بعضھما، وأن الثاني دخل على ) لیفسخ: (ما قالفل. الفالنیة بكذا، فھذا تنافس شریف ال إشكال فیھ
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ّاألول إما بیعا وإما شراء ففي كلتا الحالتین یحرم، وھكذا بالنسبة للخطبة على الخطبة، كما سیأتي إن شاء هللا في باب النكاح ویبطل : [قال. ًّ
البیع الثاني باطل، كما ھو مذھب الحنابلة : العلماء یع أخیھ أو سام على سوم أخیھ فقال بعضاختلف العلماء إذا باع على ب]. العقد فیھما

البیع الثاني صحیح، ولكنھ یأثم ببیعھ على بیع أخیھ المسلم؛ ألن أركان البیع : وقال جمھور العلماء. والظاھریة وطائفة من أھل الحدیث
أن النھي إذا لم یرجع إلى ذات : -كما ذكرنا غیر مرة- تضي فساد المنھي عنھ؟ والصحیح ھل النھي یق: وشروطھ تامة، وھذا ما یسمى بمسألة

البیع صحیح؛ ألنھ اشترى بالقیمة من مالك حقیقي برضا : المنھي عنھ فال یقتضي الفساد، وأن ھذا یعتبر من باب انفكاك الجھة، فنقول
ِیا أیھا الذین آمنوا أْوفوا بالُعقود : ومأمور بإتمامھ؛ لقولھ تعالىالطرفین في شيء معلوم وتوفرت شروط صحة البیع، فالبیع صحیح  ِ ُُّ ُ ُْ ِ َ ََ َ َ ََّ

، لكن كونھ أساء إلى أخیھ المسلم وظلمھ بالدخول علیھ فھو آثم بھذا الفعل، وعلى ھذا ال یحكم بفساد الصفقة الثانیة، وھذا ھو ] 1:المائدة[
 ...... .الصحیح

 
 البیوع التي تفضي إلى الربا

 
 

ًومن باع ربویا بنسیئة واعتاض عن ثمنھ ما ال یباع بھ نسیئة، أو اشترى شیئا نقدا بدون ما باع بھ نسیئة ال بالعكس لم یجز: [قال رحمھ هللا ً ً .[
محرم ذكر المصنف رحمھ هللا صورة من الصور التي یحرم فیھا البیع الشتمالھ على ما یفضي إلى األمر ال]. ًومن باع ربویا بنسیئة: [قولھ

: أن األصناف الربویة تنقسم إلى ثالثة أقسام: ًوھو الربا، وصورة ذلك أن یبیع الطعام مثال بالنقد ثم یعتاض عنھ بالطعام، والسبب في ذلك
.  األمرانما یجوز فیھ: القسم الثالث. َّما یحرم فیھ النساء ویجوز فیھ التفاضل: القسم الثاني. َّما یحرم فیھ التفاضل والنساء: القسم األول

الذھب بالذھب، : سمعت رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم یقول: (واألصل في ذلك حدیث عبادة بن الصامت رضي هللا عنھ وأرضاه أنھ قال
ًوالفضة بالفضة، والبر بالبر، والتمر بالتمر، والشعیر بالشعیر، والملح بالملح، مثال بمثل یدا بید ْ ِْ مل علیھا حدیث فھذه األشیاء الستة التي اشت) ًِ

فھناك ما یجب فیھ : أبي الولید عبادة بن الصامت رضي هللا عنھ تسمى عند العلماء باألصناف الربویة الستة، وھي تنقسم إلى الثالثة األقسام
 بر التماثل والتقابض، كبیع ذھب بذھب وفضة بفضة، كأن یباع واحد من ھذه األصناف الستة بمثلھ، كبیع ذھب بذھب أو فضة بفضة أو

إلى آخره، فیجب التماثل، فتبیع الكیلو الذھب بالكیلو الذھب، ویجب التقابض، یعطیك وتعطیھ قبل أن تفترقا من المجلس، فھذا بالنسبة ... ببر
ختالٍف َّما یجوز فیھ التفاضل وال یجوز فیھ النساء، وذلك بمقابلة واحد من ھذه األصناف بواحد من جنسھ، مع ا: النوع الثاني. للنوع األول

في الصنف، كبیع الذھب بالفضة، فإنك إذا بعت الذھب بالفضة یجوز التفاضل، فتبیع الكیلو من الفضة بنصف كیلو من الذھب، ویجوز أن 
تبیع المائة غرام من الذھب بثالثمائة غرام من الفضة، فال یشترط التماثل؛ لكن یجب أن تعطیھ ویعطیك في نفس المجلس، فلو اشتریت 

ًریاالت الموجودة اآلن وافترقتما قبل أن یقبض منك فحینئٍذ یكون الربا المحرم، وھو ربا النسیئة، كذلك لو بعت برا بشعیر أو بعت الذھب بال
ًتمرا بملح، فإنھ یجوز أن تبیع الصاع بالصاعین وتفاضل في الوزن والكیل؛ ولكن یجب أن یكون یدا بید فلو باعھ مائة صاع من التمر بألف . ً

لیست عندي المائة لایر؛ ولكن خذ بدل مائة صاع من تمر مائة صاع من شعیر أو مائة صاع : ى أجل ما، فلما حضر األجل قال لھلایر إل
ًمن بر، فإن بیع الشعیر بالتمر ال یجوز إال یدا بید، قالوا ًفلو قبل منھ الطعام عوضا عن الذھب في ھذه اللحظة لصار كأنھ باع التمر الذي : َّ ِ َ

بعني ھذه : جاء رجل إلى أخیھ فقال لھ: توضیح ذلك. ً بالمطعوم الثاني وھو البر؛ ولكن نسیئة وھو أجل الدین الذي وقع بینھماًباعھ أوال
أشتریھا منك بألف إلى نھایة الشھر أو إلى نھایة األسبوع، فتم البیع وأوجبھ، فیجوز أن تدفع الذھب لقاء التمر : قال. بألف: قال. المائة صاع

ً، فال بأس فیھ، وأن تشتري بالفضة مؤجال أو بالذھب مؤجال ما دام أنھ طعام لقاء الثمن؛ ألن الجنسین مختلفان، ففي ھذه الحالة إذا ًمؤجال ً
َّباعھ التمر نسیئة بنقد من ذھب أو فضة جاز، فلو جاء وقت السداد وأراد أن یحولھ من الذھب أو الفضة إلى طعام، فقد حولھ إلى صنٍف  ً

-ًیجوز أن یبیع التمر بھ نسیئة؛ ألن البیع األول الذي وقع بینھما لم یقع یدا بید وإنما وقع بنسیئة، فلو قبل منھ الطعام في ذلك الوقت ربوي ال 
]. واعتاض عن ثمنھ بما ال یباع بھ نسیئة: [ً فقد صار األمر كأنھ قد باع الطعام بالشعیر نسیئة، وھذا معنى قولھ-في المراضاة الثانیة: أعني

أعطیك النصف كیلو من الذھب في نھایة : قبلت، قلت: أعطني مائة صاع بنصف كیلو من الذھب، قال: أما لو اشتریت بالذھب وقلت لھ
ًلیس عندي ذھب؛ لكن أصرف لك بمثلھ فضة، جاز إذا كان یدا بید؛ ألن النبي صلى هللا علیھ وسلم حكى لھ : الشھر، فلما انتھى الشھر قلت ً

فأجاز لھ النبي صلى هللا علیھ وسلم ) ال یحل لك أن تفارقھ وبینكما شيء: (یبیع اإلبل بالذھب ویبیع بالدراھم ویأخذ الدنانیر قالابن عمر أنھ 
صرف الذھب بالفضة؛ لكن بشرط أن یكون ذلك في مجلس العقد، ھذا معنى العبارة، وحینئٍذ یكون ھذا النوع من البیع من بیوع الذرائع 

والربا الذي . ًالربا المحض، والذي ھو األصل، سواء كان من األصناف المنصوص علیھا أو المقیسة : ربا ینقسم إلى قسمینالربویة؛ ألن ال
 ...... .أن البیع یئول إلى الربا، وھذا كلھ إن شاء هللا سنبسطھ في باب الربا، نسأل هللا التیسیر، وأن یبلغنا ذلك: ھو ذریعة، بمعنى

 
 بیع العینة

 
 

ًأو اشترى شیئا نقدا بدون ما باع بھ نسیئة: [مھ هللاقال رح ً، فمثال باع رجل سیارة إلى )ًاشترى نقدا بدون ما باع بھ نسیئة(ھذا بیع العینة ] ً ً
ًنھایة السنة بخمسین ألفا وقیمتھا نقدا بأربعین، فلما تم البیع إلى نھایة السنة جاء البائع وقال لھ ن، فأعطاه ًأنا أشتریھا منك نقدا بأربعی: ً

ًاألربعین فكأنھ عاوضھ عن الخمسین التي سیدفعھا في نھایة السنة بأربعین نقدا وألغیت صورة البیع، وھذا ما یسمى ببیع العینة، وھو الذي 
نكم حتى تراجعوا ًإذا تبایعتم بالعینة ورضیتم بالزرع واتبعتم أذناب البقر سلط هللا علیكم ذال ال ینزعھ ع: (ورد فیھ قولھ صلى هللا علیھ وسلم

وھذا النوع من البیع جمھور العلماء على تحریمھ، وھو یدل على أن الشریعة تنظر إلى حقیقة األمر، فھنا عندنا صفقة وھي السیارة، ) دینكم
َّفلو جئت واشتریت سیارة بخمسین ألفا إلى نھایة السنة، فقد ثبت لھ علي إلى نھایة السنة خمسون، فجاءني وقال ًبعین ثمنا أعطیك أر: ً
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ًللسیارة، والسیارة فعال تستحق الخمسین إذا كانت إلى أجل وتستحق األربعین إذا كانت نقدا، فأعطاني األربعین، وأعطیتھ الخمسین وظاھر  ً
ة آل إلى ھذا لیس فیھ ظلم، فھو لم یظلمني ولم أظلمھ؛ ألن السیارة قیمتھا حاضرة بأربعین وقیمتھا إلى أجل بخمسین، لكن األمر في الحقیق

وعلى ھذا فالربا منھ ما ھو ذریعة . ًأني أخذت األربعین لقاء الخمسین التي سأدفعھا مقسطة أو أدفعھا نقدا في نھایة السنة، وھذا عین الربا
وتأخذ عنھا مثل الذي معنا، فإن صورة المسألة صحیحة؛ ألنك لو تأملت بیع العینة في الظاھر ھو أنك تبیع السیارة بخمسین إلى نھایة السنة 

ًأربعین نقدا فھذا لیس فیھ إشكال؛ لكن الشریعة تنظر إلى ما آل إلیھ األمر وھو أن الید التي أخذت منھا بخمسین وعاوضتك باألربعین ھي ید 
: ًاء على ذلكوبن. ًواحدة، فلو كانت مختلفة كأن تشتري من المعرض بخمسین ثم تذھب تبیعھا نقدا بأربعین فال بأس، وھذا سنبینھ إن شاء هللا

أرید أن أشتري أثاث الزواج أو سیارة : ًنفھم أن الشریعة قد تلغي صورة العقد إذا آل إلى الحرام، كما لو جئت مثال إلى مؤسسة وقلت لھ
أنھ وذھبت وحددت السلعة وأتیت بفواتیرھا أو كشوفھا على أن یقوم الطرف الثاني بشرائھا لك، فإن حقیقة األمر في الظاھر حینما ترى 

اشترى ثم حاز ثم باع إلیك، لیس ھناك شيء، لكن في الحقیقة كأنھ دفع عنك المائة من أجل أن یقسطھا علیك مائة وخمسین، فبدل أن یقول 
ھ ًأدفعھا مائة ألف قیمة األثاث أو غیره، وتدفعھا أنت مائة وخمسین ألفا، فآل األمر في حقیقت: خذ مائة ألف وردھا مائة وخمسین، قال لك: لك

وعلیھ فإننا ننظر إلى حقیقة العقود؛ ألن المؤسسة حینما اشترت لم تشتر لنفسھا، . ربا التفاضل والنسیئة: إلى معاوضة على جھة الربا أعني
 أو ھي أنھا لم تشتر قبل أن یأتي ھذا الرجل ویحدد لھا السلعة ویأتیھا بفواتیرھا بل ویحدد لھا المكان الذي تشتري منھ،: ًھذا أول شيء، ثانیا

ًتحدد لھ المكان الذي یشتري منھ، إذا لیس ھناك إطالق للید، ولو كان البیع على ثمنھ وحقیقتھ الشترتھ المؤسسة وأوجدت ذلك في مخازنھا 
أو أرید أرید السلعة الفالنیة أو أرید السیارة الفالنیة : أو مستودعاتھا ثم عاوضت مفاضلة و زیادة وال بأس، لكن حینما یأتي المشتري ویقول

خذ المائة : ًالمكان الذي یشتري منھ، ثم یقوم أو تقوم المؤسسة بالدفع عنھ نقدا كانت حقیقة األمر بدل أن یقول لھ المتاع الفالني ویحدده ویحدد
قیقة ما فیھ أو سندفع المائة عنك على أن تردھا بالزیادة، وعلى ھذا فإننا ال ننظر إلى ظاھر الشيء دون أن ننظر إلى ح: وردھا بزیادة قال

ًأو اشترى شیئا نقدا بدون : (قال. إلى ما یئول إلیھ أمره، وھو ما یسمى ببیوع الذرائع الربویة الذي ھو بیع - ما باع منھ نسیئة -بأقل: أي-ً
ًأنھ اشتراھا نقدا بنفس ًلو باعھ نسیئة بخمسین وأخذ منھ نقدا أربعین صار كأنھا أربعین في مقابل خمسین؛ لكن لو : ًفمثال)  ال بالعكس- العینة

لو جئت تنظر لوجدت : ألن حقیقة األمر لم یفاضلھ في النقد، أي: الثمن الذي سیدفعھا اآلخر نسیئة فال بأس، وھذا مذھب بعض العلماء، قالوا
 في ھذه الحالة تنتفي :أن الخمسین في مقابل الخمسین فصارت كالدین، والدین یجوز إذا كان المبلغ الذي سیرده ھو نفسھ الذي أخذه فقالوا

وإن اشتراه بغیر جنسھ أو بعد قبض ثمنھ أو بعد تغیر صفتھ أو من : [قال رحمھ هللا. شبھة الربا فیجوز العقد وال بأس بھذا النوع من البیع
مطعومات، أو جنس أثمان، وجنس : وإن اشترى السلعة بغیر جنسھا، واألجناس عندنا جنسان]. غیر مشتریھ أو اشتراه أبوه أو ابنھ جاز

األثمان والمثمونات، والمثمونات تشمل األطعمة والعقارات والمنقوالت األخرى، فلو أنھ باعھ السیارة نسیئة إلى نھایة العام بمائة ألف ثم 
ى إدخال عین اشتراھا منھ ببیت أو بأرض فحینئٍذ ال توجد شبھة الربا؛ ألنھ ال یئول األمر إلى مبادلة أربعین بخمسین، وإنما آل األمر إل

ًیجوز فیھا التفاضل؛ ألن وجھ التحریم وجود التفاضل بین األربعین والخمسین؛ فإذا كان الذي اعتاض عنھ وأدخلھ ثمنا مما یجوز فیھ 
ًعین نقدا، لو باعھ سیارة بخمسین إلى نھایة السنة فھذا بیع األجل، واشتراھا منھ بأرب: قلنا: توضیح ذلك. التفاضل حینئٍذ ال حرمة واألمر جائز

جعل الثمن في : فآلت الحقیقة إلى أن األربعین في مقابل الخمسین، وھذا ال یجوز؛ ألنھ ربا الفضل، أما لو أنھ اعتاض في البیع الثاني أي
السیارة ھذه : ًالبیع الثاني أرضا أو سیارة فإن الثمن حینئٍذ خرج عن جنس الربویات التي یحرم فیھا التفاضل، فیجوز حینئٍذ أن یقول لھ

أشتریھا منك بأرضیة، أو أشتریھا منك ببیتي، أو بمزرعتي؛ ألنھ حینئٍذ یجوز التفاضل بین الثمن المدفوع وبین المثمن، وعلى ھذا تنتفي 
 لو أنك اشتریت]. أو بعد قبض ثمنھ: [قال]. وإن اشتراه بغیر جنسھ: [شبھة الربا على الصورة التي أشار إلیھا المصنف رحمھ هللا بقولھ

ًالسیارة بخمسین ألفا إلى نھایة السنة ثم سددت المال وتم البیع وانتھى كل شيء فجاء البائع وھو صاحب المعرض واشتراھا منك بأربعین 
جاز؛ ألنھ قد أوجب البیع األول ومضى، وحینئٍذ یجوز أن یشتري؛ ألنھ بیع مستأنف، لكن لو اشترى منك قبل أن تسدد فمعنى ذلك أن یقع 

: ًتغیرت صفة المبیع، فمثال: أي]. أو بعد تغیر صفتھ: [قال. صورة المعاوضة كأنھ دفع لك الناقص النقدي في مقابل الزائد إلى أجلالربا في 
ًباعھ بیتا بمائة ألف إلى نھایة العام وتغیرت صفة المبیع فأنقصت الثمن، فنقصان الثمن ھنا لیس من أجل شبھة الربا وإنما من أجل نقصان 

نتفت الشبھة، وبعض العلماء یمنع حتى ولو نقص عین المبیع لوجود عیب أو وجود ضرر فیھ كتھدم الدار أو تغیر السیارة أو المثمن فا
إن النقص ھنا لیس لقاء األجل، وإنما من أجل ضعف السلعة أو : ًحصل لھ حادث في السیارة فأنقص قیمتھا فعاوضھ علیھا نقدا بقیمتھا قالوا

  . طرأ فیھا من العیوب الموجبة للنقصقلة قیمة السلعة بما
 
 
 
 

 حكم بیع التورق
 
 

كأن تشتري من المعرض السیارة بمائة ألف إلى نھایة السنة أو بمائة ألف مقسطة ثم تذھب وتبیع لطرف آخر، ]. أو من غیر مشتریھ: [قال
أن تطرأ علیك ظروف، كأن یكون : ورق، ومثالھوھو أن تشتري السلعة ال لذات السلعة وإنما من أجل ال) التورق(وھذا ما یسمى ببیع 

ًاإلنسان محتاجا لزواج أو محتاجا لسداد دین أو محتاجا لعالج فال یستطیع أن یذھب إلى الناس ویطلب منھم الدین أو ال یجد من یدینھ،  ً ً
ًفیذھب ویشتري سیارة ویقسطھا ویأخذ ھذه السیارة بمائة ألف مثال، ثم یبیعھا نقدا إلى غیر الم عرض الذي اشترى منھ أو إلى غیر الشخص ً

ًالذي اشترى منھ، فیجوز حینئٍذ وال بأس، سواء باع بنفس القیمة أو بأقل أو بأكثر، والسبب في ھذا أنھ ال شبھة للربا في ھذا النوع من 
ي البیع، وبیع التقسیط جماھیر السلف البیوع؛ ألنك حینما تشتري السیارة بمائة ألف إلى نھایة السنة، فإنھ یجوز زیادة المال لقاء األجل ف
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ًفكاتُبوُھم إْن علْمتم فیھم خْیرا : مكاتبة العبید في القدیم، قال تعالى: ًوالخلف على جوازه؛ ألن ھناك نصوصا قویة تدل على جوازه، ومنھا َ َ َْ ْ ِْ ِ ِ ُِ َ ِ
ث بریرة مع عائشة رضي هللا عنھا وأرضاھا في قصتھا والكتابة كانت باألقساط، وتكون قیمتھ مفاضلة لقاء األجل، والدلیل حدی] 33:النور[

ال بأس أن تبیع : ، وھذا بیع إلى أجل بأقساط، وعلى ھذا فإننا نقول)إن شئت نقدت الثمن: (فإنھ كاتبھا أھلھا باألقساط وقالت لھا عائشة 
 المسألة في مسألة بیعتین في بیعة، والتي سیذكرھا ًحاضرا وأن تبیع إلى أجل بالتقسیط؛ لكن بشرط أن یفارقك بعد أن یبت البیع، وسنبین ھذه

ًإذا لو أن رجال باع السیارة إلى غیر المعرض الذي اشترى منھ، فإنھ یجوز حینئٍذ؛ ألنھ . المصنف في الباب الذي یلي ھذا الباب، إن شاء هللا ً
ألنھ في : وھو روایة عن اإلمام أحمد رحمة هللا علیھ، قالوابتحریم ھذا النوع من البیع، : ال شبھة في ھذا النوع من البیع، وقال بعض العلماء

ًھذه الحالة كأنھ یأخذ المعجل الذي ھو األربعین ألفا في مقابل المؤجل الخمسین، فیصبح كأنھ یعاوض مع التفاضل؛ وألنھ لم یشتر السلعة 
ماء على الجواز، وكان شیخ اإلسالم رحمھ هللا یفتي ، وجمھور العل)مسألة التورق(لذاتھا وإنما اشتراھا من أجل المال، ولذلك سموھا 

َوأحل هللا البْیع : لعموم قولھ تعالى: ًأوال: بالتحریم، وروجع في ھذه المسألة أكثر من مرة، والذي یظھر رجحان مذھب الجمھور لما یلي َ َ َْ ُ َّ َّ َ
. البیع صحیح وجائز حتى یقوم الدلیل على التحریم: ن یقولإن ھذه اآلیة عامة وھي حجة لكل م: وقد ذكرنا أن العلماء قالوا] 275:البقرة[

إن شراء السلعة من أجل الثمن ال بأس بھ إذا كان : أما التعلیل عند من یحرمھ بأنھ إنما یرید الخمسین المعجلة لقاء المائة المؤجلة فنقول: ًثانیا
أجل المال لحرمت التجارات كلھا؛ ألنھ ما  إن العلة كونھ یشتري من: ناأننا لو قل: وتوضیح ذلك. طرفا العقد في البیع األول والثاني مختلفین

ًمن تاجر یشتري السلعة إال وھو یرید المال وال یرید السلع، فھو حینما یشتري ألف كیس من األرز مثال◌، أو مائة كیس من البر فإنھ ال  ً
ًكسبھا، أو یشتري مثال سیارات بملیون وھو ال یرید السیارات وال یرید یرید البر وال األرز؛ وإنما یرید أن یدفع األلف لقاء ألف وخمسمائة ی
إن شراء السلعة من أجل المال سواء كان باألقل ومعاوضة : فلو قلنا. أن یركبھا كلھا؛ وإنما یرید أن یبیع ھذه التي اشتراھا بالملیون بربح

إنھ اشترى من أجل : ضعفت ھذه الشبھة وھي قولھم: ت، وعلى ھذاباألكثر أو باألكثر ومعاوضة باألقل یقتضي التحریم لحرمت التجارا
ًالمال وأخذ الكثیر وعاوض بالقلیل، وھذه صحیح في حال لو كان الشخص الذي تشتري منھ وتبیع لھ واحدا، لكن إذا اختلف الشخصان 

یشتري بالقلیل ویبیع بالكثیر؛ ألنك إذا اشتریت السیارة فحینئٍذ انتفت شبھة الربا، وحل لك أن تشتري بالكثیر وتبیع بالقلیل، كما حل للتاجر أن 
ًمقسطة تشتریھا بالكثیر، ویكون سعرھا مقسطا أعلى من سعرھا نقدا، فحینئٍذ تبیعھا وتأخذ القلیل، فكأنك اشتریت بالكثیر ورضیت بالقلیل،  ً

 إذا كان في النقد وھو الریاالت یستوي - كما تعلمون-الربا و. اشتریت بالكثیر الذي ھو إلى أجل، وبعت بالقلیل الذي ھو النقد، والتاجر عكسك
إن ھذا من الربا : أن یشتري بالقلیل ویبیع بالكثیر أو یشتري بالكثیر ویبیع بالقلیل؛ ألن الربا واقع في االثنین وھو ربا الفضل، فلو قیل

یل ویبیع بالكثیر، ولذلك ذھب جمھور العلماء رحمھم هللا إلى القتضى ھذا تحریم التجارة؛ ألنھ یشتري بالخمسین ویبیع بالستین، یشتري بالقل
لكن لو أنھ اشترى السیارة من المعرض بمائة ألف إلى نھایة السنة، . جواز ھذا النوع من البیع بشرط أن تكون الصفقة لشخصین مختلفین

ي أن یبیع على صاحب المعرض أو یبیع على ًوجاء رجل ھو وكیل لصاحب المعرض یرید أن یشتریھا منھ نقدا بأقل حرم البیع، فیستو
إذا جاء المحتاج واشترى : ًمثال] أو اشتراه أبوه أو ابنھ جاز: [قال. وكیل یوكلھ صاحب المعرض؛ ألنھ من جنس ما ذكرناه من الربویات

ما الحكم إذا اشتراھا والد : الال یجوز، یرد السؤ: سیارة من المعرض بمائة ألف إلى نھایة السنة، فإذا اشتراھا منھ صاحب المعرض قلنا
إنما : (صاحب المعرض أو ابنھ؟ والسبب في تخصیص األب واالبن أن الشرع جعل األب واالبن كالشيء الواحد، قال صلى هللا علیھ وسلم

تم من كسبكم، وإن إن أطیب ما أكل: (ولذلك ال تجوز شھادة الوالد لولده وال الولد لوالده، وقال صلى هللا علیھ وسلم) فاطمة بضعة مني
فجعل االبن واألب كالشيء الواحد، فھل إذا باع إلى والد صاحب المعرض أو إلى والد الذي باعھ نسیئة وأراد أن ) أوالدكم من كسبكم

إلى ابنھ إذا باع إلى والده أو باع : ًیشتري منھ نقدا فھل یكون بمثابة بیعھ على صاحب المعرض نفسھ أم أن األمر یختلف؟ قال بعض العلماء
  .المصنف رحمھ هللا جاز، كما درج علیھ

 
 
 
 

 األسئلة
 
 

...... 
 

 قیاس البیع بعد النداء في الصلوات الخمس على یوم الجمعة
 
 

ھل یصح أن نقیس تحریم البیع بعد النداء الثاني یوم الجمعة على جمیع الصلوات الخمس؟ وھل نقول بحرمة البیع بعد األذان، أم بعد : السؤال
، والصالة والسالم على رسول هللا، وعلى آلھ وصحبھ ومن وااله: امة، أثابكم هللا؟ الجواباإلق فأما إبطال البیع : أما بعد. باسم هللا، الحمد 

لمتى وأما بالنسبة . بعد األذان للصلوات الخمس فال یقول بھ أحد من العلماء رحمھم هللا، والبیع صحیح في غیر الجمعة، وھذا بإجماع العلماء
أنھ إذا نودي للصالة علیھ أن یتعاطى األسباب إلجابة داعي هللا عز وجل وإدراك الجماعة، وأنھ إذا : یمضي فھذا فیھ تفصیل عند العلماء

تعاطى األسباب المؤدیة لفوات الجماعة علیھ كان كالمتخلف عن الجماعة وحكمھ في اإلثم كحكم من ترك الجماعة؛ ألنھ تعاطى أسباب 
ھل یجیب بعد األذان أو یجیب بعد اإلقامة، أو یلزمھ السعي بعد األذان أو بعد اإلقامة؟ فھذا  وأما مسألة. فیتحمل اإلثم من ھذا الوجھالتقصیر 

یختلف باختالف البعد والقرب إلى المسجد؛ لكن إذا نُھي الناس عن البیع بعد األذان فمنعھم المحتسب أو ولي األمر یأتمرون؛ ألن ھذا یعتبر 
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ً المصالح المرسلة، ولولي األمر ذلك في باب المصالح المرسلة تحقیقا لفریضة؛ ألنھ إذا كانت ألمر ضروري وفریضة واجبة صارت من
ُواجبة؛ ألنھ لو فتح ھذا الباب لتساھل الناس، ولربما أقیمت الصالة وھم یتبایعون ویشترون، وال شك أن المصلحة العظیمة في إصالح أمور 

وا فریضة هللا عز وجل، وهللا أمرھم بإجابة النداء، وعلى ھذا فإنھ إذا نُھي الناس بعد األذان أو نُھوا بعد اإلقامة، فھذا أمر یرجع العباد أن یقیم
 یستغل للطھارة وللوضوء، خاصة وأن المساجد تزدحم في دورات المیاه في - في الغالب-إلى المحتسب؛ ألن الوقت الذي بین األذان واإلقامة 

وقت، وھذا یحتاج إلى احتیاط وقت كاٍف، فكونھ یقدر ھذا الوقت من باب المصالح ھذا أمر ال شك أنھ إن شاء هللا یراد بھ مصالح ھذا ال
أما بالنسبة للبیع فالبیع صحیح بعد األذان، وصحیح بین . الناس وصالح أمور دینھم، وھو من الغیرة على فریضة هللا التي فرض على عباده

  .وهللا تعالى أعلم. ةاألذان واإلقام
 
 
 
 

 حكم البیع بأقل مما في السوق
 
 

اذھب وانظر في السوق ولك أقل من السوق أو أقل منھ بكذا، فھل ھذا من بیع المسلم على بیع : ما حكم قول بعض التجار للمشتري: السؤال
أبیعك إیاھا بعشرة وإنھا في السوق لبعشرین، : كما لو قال لھبالنسبة لھذا النوع ال یعتبر من بیعھ على بیع أخیھ، : أخیھ، أثابكم هللا؟ الجواب

اذھب بنفسك؛ ألنھ لو أخبره ربما شك في صدقھ، فأراد منھ أن یذھب : أو أبیعك إیاھا بتسعة وإنھا في السوق لبعشرة، فبدل أن یخبره قال لھ
 أخیھ؛ ألنھ لم یقع بیع لألطراف الثانیة، فھو األول والبیع الذي بنفسھ ویتأكد، فھذا ال بأس بھ، والبیع صحیح، وال یعتبر ھذا من بیعھ على بیع

  .وهللا تعالى أعلم. بینھ وبین الطرف الذي یرید أن یشتري ھو البیع الحقیقي، وما عداه تبع ووقع بعده ولیس بمؤثر وال یضر
 
 
 
 

 حكم بیع البلح مع عراجینھ
 
 

) الشماریخ(ًإذا بیع البلح وزنا ال یجوز أن یباع بالعراجین، وال یباع في : كم هللا؟ الجوابما حكم شراء البلح إذا وزن بعراجینھ، أثاب: السؤال
الذي یكون من العرجون؛ والسبب في ھذا أنھ یزید الوزن، وتصبح الثمار وھي حبات البلح مجھولة القدر؛ ألنھ دخل علیھا ) الشمروخ(و

وال ترید العرجون وإنما ترید البلح نفسھ وترید ) الشماریخ(وزن البلح؛ ألنك ال ترید ووزنھا مجھول، فلم نعلم كم ) الشماریخ(العذق ودخلت 
ًصح؛ ألنھ باعھ عددا ولم یبعھ وزنا، : أبیعكھ بمائة) الشمروخ(ھذا : ًوزنا، لكن لو قال لھ) الشمروخ(التمر نفسھ، فال یجوز بیع البلح في  ً

والعرجون، فأصبح ) الشماریخ(ًاه وزنا الكیلو منھ بعشرة، وال ندري كم وزن البلح من وزن أبیعك إی: فإذا قال لھ: فھناك فرق بین المسألتین
أبیعك ھذا الشيء الذي ھو داخل العلبة أو داخل الكرتون الكیلو بكذا، فإن الكرتون ال ندري : المبیع وھو البلح مجھول الوزن، كما لو قال لھ
:  الوزن الصافي كذا؛ ألنھ لما یقول لك-ھي من األمور الطیبة المحمودة والموجودة ھناو-ًكم یزن، ولذلك تجدون في السلع دائما یكتب 

الوزن الصافي أخرجك من الجھالة، لكن لو أعطاك وزن الماعون نفسھ بالسمن الذي فیھ، أو الماعون بالعسل الذي فیھ صار جھالة للوزن، 
بمائة، فمعنى ذلك أنھ وقع البیع على الكل؛ ألنھ قد یأخذ ) الشمروخ(أبیعك ھذا : ال لھوأما إذا ق. والجھالة للمبیع تقدم معنا أنھا توجب الفساد

ًوینتفع بھ، كأن یعطى علفا للغنم فالبیع وقع على االثنین معا، فأنت ترید ) الشمروخ( ًوترید أیضا العرجون ولم یدخل شيء ) الشمروخ(ً
لوزن والكیل وأصبح بالعدد فیجوز، ومن ھنا یفرق في بیع التمر والبلح في مجھول في الوزن وال في الكیل، وحینئٍذ البیع خرج عن ا

  .وهللا تعالى أعلم. ًبمائة، فیقع البیع على الكل، وبین أن یبیعھ إیاه وزنا) الشمروخ(خذ ھذا : بین أن یقال لھ) الشماریخ(
 
 
 
 

ِفاْسعْوا إلى ذكر هللا: (الجمع بین قولھ تعالى َّ ِ ْ ِ َ ِ َ  ( أقیمت الصالة فال تأتوھا وأنتم تسعونإذا: (وحدیث) َ
 
 

ِفاْسعْوا إلى ذكر هللا : كیف نجمع بین قولھ تعالى: السؤال َّ ِ ْ ِ َ ِ َ إذا أقیمت الصالة فال تأتوھا وأنتم : (وبین قولھ صلى هللا علیھ وسلم] 9:الجمعة[َ
ضى، وسعى إذا اشتد في مشیھ، فسعى بمعنى مضى سعى إذا م: السعي في لغة العرب یطلق على معنیین: ، أثابكم هللا؟ الجواب) تسعون

) امضوا) (فامضوا إلى ذكر هللا: (ذھبت إلیھ ومضیت إلیھ، ولذلك القراءة الثانیة تفسر ھذه القراءة وھي قراءة: سعیت إلى زید، أي: تقول
ِفاْسعْوا إلى ذكر هللا : بمعنى اذھبوا، فیكون قولھ تعالى َّ ِ ْ ِ َ ِ َ  ذكر هللا، ولیس المراد بھ اإلسراع، الذي ھو الرمل أو امضوا إلى: أي] 9:الجمعة[َ

إذا : (وھو السعي والجري والھرولة، فھذا منھي عنھ كما في الصحیح من حدیث أبي ھریرة : وأما بالنسبة للمعنى الثاني. المشي باشتداد
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م تسعون، وائتوھا وعلیكم السكینة، فما أدركتم فصلوا  فال تأتوھا وأنت- ھذا عام-إذا أقیمت الصالة (، )أقیمت الصالة فال تأتوھا وأنتم تسعون
ِإذا نودي للصالة: (في اآلیة قال) إذا أقیمت الصالة: (إن الحدیث یقول: ، ھنا قد یقول البعض)وما فاتكم فأتموا َّ ِ َِ ُ َ فیكون السعي إذا نودي ) ِ

ھذا ضعیف؛ ألنھ إذا ُمنع من السعي عند اإلقامة والحاجة أشد صالة الجمعة عند األذان األول، والمنع من السعي عند اإلقامة، و: للصالة أي
فمن باب أولى أن یمنع عند األذان؛ ألن من فاتتھ الخطبة وأدرك الصالة صحت جمعتھ وأجزأتھ، فھذا من باب التنبیھ باألدنى على ما ھو 

 یحرم علیك وأنت بین األذان واإلقامة ویحرم علیك أثناء أعلى منھ، فإذا كان یحُرم علیك السعي للصالة وأنت عند اإلقامة، فمن باب أولى أن
 جملة) فإن أحدكم(، )فإن أحدكم إذا عمد إلى المسجد فھو في صالة: (األذان، وھذا مبني على علة بینھا النبي صلى هللا علیھ وسلم فقال

ًوعلیھ أن یمشي وعلیھ السكینة ویمشي مشیا یلیق تعلیلیة، فكأنك إذا خرجت إلى المسجد ترید أن تصلي فأنت في صالة، والمصلي ال یعبث، 
وصلى هللا وسلم وبارك . وآخر دعوانا أن الحمد  رب العالمین. بما ھو قاصد إلیھ من الوقوف بین یدي هللا وأداء الفریضة التي أوجب هللا

  .ّعلى عبده ونبیھ محمد، وعلى آلھ وصحبھ أجمعین
 
 
 
 

 [1[ البیع  باب الشروط في-شرح زاد المستقنع 
دلت األدلة من الكتاب والسنة واآلثار على مشروعیة الشروط في البیع، والشروط في البیع منھا ما ھو صحیح وأذن الشرع بھ، فمنھا ما 
یكون من مقتضیات العقد، أو مما یعین على إمضائھ، أو مما اشتمل على منفعة ال دلیل على تحریمھا، سواء كانت منفعة للبائع أو منفعة 

ًللمشتري أو لھما معا، أما الشروط غیر الصحیحة فھي ما كانت مخالفة للشرع، وقد یترتب علیھا أحیانا فساد البیع بالكلیة ً. 
 تعریف الشروط وأقسامھا

 
 

فیقول :  بعدأما. بسم هللا الرحمن الرحیم الحمد  رب العالمین، والصالة والسالم على أشرف األنبیاء والمرسلین، وعلى آلھ وصحبھ أجمعین
العالمة، : إنھ في اللغة: وقلنا. ًجمع شرط، وقد بینا تعریف الشرط لغة واصطالحا: الشروط] باب الشروط في البیع: [المصنف رحمھ هللا

ھذا فالشرط ھو الذي یلزم من عدمھ العدم وال یلزم من وجوده الوجود، ومثلنا ل: وأما في االصطالح. ومنھ الشرطة وھي العالمة على الشيء
بالطھارة في الصالة، فإنھ إذا انتفت الطھارة انتفت الصالة وال یجوز لك أن تصلي، وإذا وجدت الطھارة فال یستلزم من وجودھا وجود 

القسم . شروط شرعیة: القسم األول: الشروط في البیع تنقسم إلى قسمین) باب الشروط في البیع: (وقولھ. الصالة فقد تتوضأ وال تصلي
أن یكون : فھي األمارات والعالمات التي نصبھا الشرع للحكم بصحة البیع، كما تقدم معنا ومنھا: أما الشروط الشرعیة. ط جعلیةشرو: الثاني

ًالبائع مالكا للمبیع وأن یكون المشتري مالكا للثمن أو مأذونا لھ بالتصرف، فإذا تخلفت الملكیة كما لو أن رجال باع شیئا ال یملكھ، فال یصح  ً ً ًً
ًیع، وكذلك أیضا إذا باع بدون رضا كأن یكره أو غصب منھ فال یصح البیعالب الشرط كأنھ عالمة على الصحة متى ما وجد حكمنا : ًإذا. ً

قال سبحانھ : ًبالصحة، وھذا النوع من الشروط شروط شرعیة؛ ألن الكتاب والسنة نصا على عالمات وأمارات ینبغي توفرھا في البیع، فمثال
ْأكلوا أْموالكم بْینكم بالباطل إال أْن تكون تجارة عْن تراض منكم َال ت: وتعالى ْ ُْ ْ ُ ُ ُ ُِ ِ ٍِ َ َ َ َ َ َ َ ََ َ ًَ َ ََّ ِ ِِ ْ َُ ْعْن تراض منكم : فقال] 29:النساء[ْ ُ ْ ِ ٍ َ فاشترط الرضا، ] 29:النساء[ََ

ن شرط صحة البیع أن یكون الثمن م: فھذا یدل على أنھ ال یصح البیع إال بالرضا، كذلك نھى صلى هللا علیھ وسلم عن بیع الغرر فنقول
ھي الشروط : وھذه الشروط الشرعیة سبق الكالم علیھا، وتبقى الشروط الجعلیة، والشروط الجعلیة. ًوالمثمن معلوما ال غرر فیھ وال جھالة

ًالتي یدخلھا البائع أو المشتري أو ھما معا في صفقة البیع، فمثال یشترط المشتري ویقول صل ھذا الشيء إلى بیتي، كأن أشترط علیك أن تو: ً
ًأشترط أن تحضره إلى بیتي الساعة التاسعة مثال، فھذا بیع وفي ھذه الحالة اشترط علیھ أن یحضره : ًیشتري طعاما ویقول لصاحب المطعم

إلى مدینتھ، كأن یكون إلى بیتھ، أو اشترى ثالجة واشترط على البائع أن یحملھا إلى بیتھ، أو اشترى سیارة واشترط على البائع أن یوصلھا 
أبیعك ھذه السیارة بعشرة : أو یشترط البائع على المشتري ویقول لھ. أشترط أن توصلھا إلى مكة: اشتراھا في جدة وھو مقیم في مكة فیقول
ریھ بعشرة آالف أبیعك ھذه السیارة أو ھذه الثالجات أو الغساالت أو األثاث الذي ترید أن تشت: ًآالف بشرط أن تدفعھا نقدا أو یقول لھ

ًمقسطة، كل شھر تدفع ألفا؛ ولكن بشرط أن تحضر كفیال ملیئا یكفلك، أو كفیال غارما أو تحضر لي رھنا، بحیث لو تعذر السداد أبیعھ وآخذ  ً ً ًً ً
وقد تقع فعندنا شروط من البائع على المشتري، وشروط من المشتري على البائع، . الذي لي علیك، فھذا شرط من البائع على المشتري

ھي في األصل لیست موجودة في : مقابلة، فیشترط البائع، ویشترط المشتري، ویسمي العلماء ھذا النوع من الشروط بالشروط الجعلیة، أي
أشترط أن یكون : ًالعقد وإنما جعلت في العقد، اشترطھا كل منھما إما لمصلحتھ أو لمصلحة البیع إمضاء لھ، كأن یشترط لمصلحتھ ویقول

 فیھ كھرباء، فھذا لمصلحتھ حتى ینتفع بالبیت، أو أشترط في ھذه األرض أن یكون لھا صك، فھذا لمصلحتھ حتى إذا نوزع في ھذه البیت
األرض یستطیع أن یثبت ملكیتھ علیھا، وغیرھا من الشروط التي یقصد بھا مصلحتھ، وقد تشترط الشروط إلتمام البیع وتكون لمصلحتھ 

فھذه الشروط لما كان الناس یتعاملون بھا وتقع بین الناس احتاج . ء هللا، وقد تكون الشروط من مقتضیات العقدكالرھن، كما سیأتي إن شا
العلماء عند بیانھم ألحكام البیع أن یبینوا أحكام ھذه الشروط، فھناك شروط أذن هللا بھا ویجب على البائع والمشتري أن یمضیاھا، وھناك 

إذا وجد یفسد الشرط ویفسد البیع، : یأذن بھا، وھذا الذي حرمھ هللا عز وجل منھ ما یوجب فساد البیع، أيشروط حرمھا هللا عز وجل ولم 
البیع صحیح وعلى البائع أن یمضي الصفقة وعلى المشتري أن یمضي الصفقة؛ : ًومنھا ما یكون فاسدا في نفسھ لكنھ ال یفسد البیع، فنقول

ًھذه الشروط الجعلیة مھمة جدا وطالب العلم یحتاجون إلى معرفة أحكامھا وبیان ما .  حد سواءیسقط ھذا الشرط فوجوده وعدمھ على ولكن
] باب الشروط في البیع: [الذي یترتب على الشرط المشروع، وما الذي یترتب على الشرط الممنوع، وعلى ھذا قال المصنف رحمھ هللا

، فشروط البیع ھي الشروط الشرعیة، والشروط في البیع ھي )ب الشروط في البیعبا: (وبین قولنا) باب شروط البیع: (وھناك فرق بین قولنا
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ما الفرق بین شرط الشيء والشرط في : ًیدخلھا أحد المتعاقدین أو ھما معا، ولذلك لو سئلت: التي یدخلھا المتعاقدان أو أحدھما، أو تقول
أن الزوال شرط : حتھ أو وجوبھ، ومن األمثلة على ما یكون لوجوبھھو ما نصبھ الشرع من أمارة وعالمة لص: شرط الشيء: الشيء؟ تقول

ھو ما یدخلھ : أن الطھارة شرط لصحة الصالة وأما الشرط في الشيء فتقول: لوجوب صالة الظھر، ومن األمثلة على ما یكون لصحتھ
زوجتك بنتي بعشرة : قد شخص مع ولي امرأة قال لھالمتعاقدان في نكاح، فاآلن لو تعا المتعاقدان أو أحدھما، سواء المتعاقدان في بیع، أو

، فھذا )ًشرطا للنكاح: (وال یسمى) ًشرطا في النكاح: (ًآالف، تدفع خمسة آالف نقدا، وخمسة آالف إلى أجل، فھذا شرط في النكاح، ویسمى
 من المسائل واألحكام التي تتعلق في ھذا الموضع سأذكر لك جملة: كأنھ یقول رحمھ هللا] باب الشروط في البیع: [معنى قول المصنف

ما ھو موقف الشرع من الشروط في : الموضع األول: والشروط الكالم فیھا في مواضع. بالشروط التي تكون بین المسلمین في بیوعاتھم
َیا أیھا الذین آم: قولھ سبحانھ: دلت األدلة على مشروعیة الشروط في البیع، والدلیل األول: البیع؟ نقول َ َ َِ َُّّ ِنوا أْوفوا بالُعقود َ ُ ُ ُْ ِ فإن ھذه ] 1:المائدة[َ

اآلیة الكریمة ألزم هللا فیھا المتعاقدین بالوفاء بالعقد، والعقد ھنا مطلق یشمل العقد المشتمل على الشروط والعقد الذي ال شرط فیھ، فإذا 
ِأْوفوا بالُعقود  :اشترط علیھ فكأنھ من العقد، وعلى ھذا یكون قولھ ُ ُْ ِ قولھ : الدلیل الثاني. أمضوھا بشروطھا إذا كانت مشروعة: أي] 1:المائدة[َ

فھذا یدل داللة واضحة على أنھ ینبغي للمسلم أن یفي بشرطھ، وأنھ یلزمھ أن یفي ألخیھ ) المسلمون على شروطھم: (صلى هللا علیھ وسلم
ًوكذلك أیضا . یغشھ وعلیھ أن یمحضھ النصیحة بالوفاء لھالمسلم بما اشترط على نفسھ تجاھھ، وال یجوز لھ أن یختلھ وال أن یخدعھ وال أن 

إذا أردت أن تقطع الحق : ، أي)مقاطع الحقوق عند الشروط: (دل دلیل األثر فإن عمر بن الخطاب رضي هللا عنھ قال في كلمتھ المشھورة
بین أخیك المسلم شرط ووفیت لھ الشرط على فتعطي مال الناس للناس، وتأخذ مالك من ھذه الحقوق فإنما یكون بالشروط، فإذا كان بینك و

أنھ یلزم المسلم إذا أراد أن یؤدي حق أخیھ : معناه) مقاطع الحقوق عند الشروط(ًأتم الوجوه وأكملھا فقد قطعت لھ حقھ كامال، وعلى ھذا 
ًالمسلم أن ینظر ما الذي اشترطھ على نفسھ تجاھھ فیؤدي لھ ذلك الشرط كامال تاما والقیام بھا من النصیحة، وهللا عز وجل وأداء الشروط . ً

من نوع كذا، فجاء فإذا : ھل السیارة من نوع كذا؟ قال: ومن الغش أن یشترط علیھ ویقول لھ. أوجب على المسلم أن ینصح ألخیھ المسلم
 وأدى لھ األمر كما اتفقا فقد السیارة لیست كما قال، فمعنى ذلك أنھ غشھ وأنھ كذب علیھ، والغش والكذب ال یأذن هللا بھما، وإذا وفى لھ

فا یبارك لك في المال الذي تأخذه ویبارك لك في ) فإن صدقا وبینا بورك لھما في بیعھما: (َّصدق وبین، والنبي صلى هللا علیھ وسلم یقول
والشروط في البیع تنقسم . الصفقة التي تأخذھا إذا وفیت بشروطھا، وعلى ھذا أجمع المسلمون من حیث الجملة على جواز الشروط في البیع

. ما ھو غیر صحیح ولم یأذن الشرع بھ، بل ھو یخالف الشرع ویضاده: القسم الثاني. ما ھو صحیح وأذن الشرع بھ: القسم األول: إلى أقسام
دلیل على تحریمھا فھي التي تكون من مقتضیات العقد أو مما یعین على إمضاء العقد، أو مما یشتمل على منفعة ال : فأما الشروط الصحیحة

ًوأذن هللا عز وجل بھا، سواء كانت منفعة للبائع أو منفعة للمشتري أو لھما معا، فھذه ثالثة أنواع للشروط الصحیحة، والشروط الصحیحة  ً
ل شرط لیس ك: (إن الشروط مشروعة فالمراد منھا ما لم یعارض الشرع، وقد قال صلى هللا علیھ وسلم: ھي األساس، واألساس أننا إذا قلنا

وذلك أن بریرة رضي هللا عنھا لما جاءت إلى عائشة رضي هللا عنھا وأرضاھا وأخبرتھا أن أولیاءھا قبلوا من ) في كتاب هللا فھو باطل
ھ  ویكون والء بریرة لھم، وھذا خالف الشرع؛ ألن الشرع أن من أعتق األمة أو العبد فالوالء لھ؛ لقول-ثمن بریرة -عائشة أن تدفع الثمن 

الوالء لنا : فالوالء لمن أعتق، فھم خالفوا الشرع وقالوا) كتاب هللا أحق، وشرط هللا أوثق، إنما الوالء لمن أعتق: (صلوات هللا وسالمھ علیھ
فدل ) شرط لیس في كتاب هللا فھو باطل ًما بال أقوام یشترطون شروطا لیست في كتاب هللا، كل: (وھم لم یعتقوا، فقال صلى هللا علیھ وسلم

ًأن ما كان منھا موافقا لكتاب هللا وموافقا لشرع هللا فلیس بباطل : ھذا الحدیث على أن من الشروط ما لیس من كتاب هللا عز وجل، ومفھومھ ً
شروط شرعیة، وشروط غیر شرعیة، وھي الشروط المشروعة : اصطلح العلماء على تقسیم الشروط إلى: بل ھو صحیح، ومن ھنا

 ...... .والشروط الممنوعة
 

 الشروط الصحیحة في البیع
 
 

من الشروط ما ھو صحیح، والصحیح ضد الفاسد والباطل، وھذا الصحیح ال : أي] منھا] [منھا صحیح كالرھن: [فقال المصنف رحمھ هللا
 وسنة النبي صلى یحكم بصحتھ إال إذا وافق الشرع، وال نحكم بصحة الشيء إال إذا وافق الشرع ولم یشتمل على محذور یعارض كتاب هللا

 ...... :هللا علیھ وسلم، والشروط الصحیحة تنقسم إلى الثالثة األقسام التي ذكرناھا وھي
 

 الشروط التي تكون من مقتضیات العقد
 
 

بخمسین أبیعك ھذه السیارة : حینما تشتري السیارة من المعرض قال لك: ًما یكون من مقتضیات العقد ومستلزماتھ، فاآلن مثال: النوع األول
ًألفا نقدا، فقلت ًقبلت، فاألصل یقتضي أنك إذا دفعت الخمسین تستلم السیارة، ویقتضي أیضا أنك إذا استلمت السیارة تدفع الخمسین، فصاحب : ً

ًأشترط أن تكون الخمسین نقدا وتكون یدا بید، وال أقبلھ: المعرض یطالبك بالخمسین وأنت تطالبھ بالسیارة، فلو قال صاحب المعرض ًا شیكا، ً
وال أقبلھا إلى أجل، ویشترط علیك في نفس المجلس، فحینئٍذ یجب علیك أن تحضر الخمسین وتعطیھ إیاھا في نفس المجلس، فھذا شرط 

ًیقتضي تسلیم الثمن، وتسلیم الثمن من مستلزمات البیع، فإذا اشترط صاحب المعرض أن یأخذ حقھ حاال فقد اشترط شیئا من مقتضیات العقد ً .
ًأنا أشتري منك ھذه السیارة بخمسین ألفا؛ ولكن بشرط أن أخرجھا اآلن، فإنھ إذا تم البیع من حقك أن تأخذ السلعة مباشرة، :  لو قلت لھكذلك ً

ًفكأن ھذا الشرط ھو موجود في العقد؛ لكن كونك تشترطھ وتلزم بھ المعرض؛ ألنھ قد یجري العرف بتأخیرھا یوما، وقد یجري العرف  َ
ًارة ثالثة أیام في المعرض، والمعروف عرفا كالمشروط لفظا، وبناء على ذلكبتأخیر السی ً أشترط أن : ترید أن تخرج من ھذا العرف فتقول: ً
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ًأستلمھا حاال، فیكون اشتراطك الستالم السیارة حاال، أو اشترطت أن العمارة تستلمھا حاال  ً َُیخرج منھا متاعھ، ویخرج منھا أغراضھ، -ً ِ ْ
ًأشترط أن یكون اإلفراغ فوریا، واإلفراغ الفوري من مقتضیات العقد فھو یمكنك من بیعھا، ویمكنك : ا من حقك، أو تقول لھ فھذ- وتستلمھا

ًمن حقك، وتحس أن حقك بیدك؛ لكن لو تأخر اإلفراغ وطرأ أي شيء على الصفقة تتضرر أنت، وأیضا لو جئت تعرضھا للبیع وعلم 
ھذه الشروط التي تكون من مقتضیات العقد؛ كتسلیم الثمن، : ًإذا.  یمكن أن یقبل، وقد یتأخر في القبولالمشتري أنھا لم تفرغ لك بعد، فال

  .والتعجیل بھ، أو تسلیم المثمن، والتعجیل بالتسلیم من الشروط المشروعة
 
 
 
 

 الشروط التي تكون من مصلحة إمضاء العقد
 
 

أرید أن أشتري : لو جاء رجل وقال لك: ًاء العقد، أو تتضمن مصلحة العقد، فمثالالشروط التي یقصد منھا مصلحة أو إمض: النوع الثاني
ًمنك ھذه األرض بمائة ألف إلى نھایة السنة، أو أعطیك خمسین ألفا في منتصف السنة وخمسین ألفا في نھایة السنة، فھذا بیع أجل، ومن  ً

ًلت؛ ولكن أشترط الرھن، أو أشترط أن ترھن لي شیئا أستوثق بھ من قب: مصلحة العقد حتى یتم ویستوثق صاحُب الحق بحقھ أن یقول لھ
ِفكأن الرھن إذا ُوجد من مصلحة العقد؛ ألن بیع الرھن یتمم الصفقة؛ . حقي، فلو جاء الوقت المحدد ولم تسدد لي حقي أجد ما أسدد بھ الحق

ْلكن لو أنك أعطیتھ دینا بدون رھن وجاء في نھایة السنة وصار معسرا أل ً َزمت باالنتظار وإْن كان ذو ُعْسرٍة فنظرة إلى مْیسرٍة ً َ َ َ َ َ ََ ِ ٌِ ِ َ َ َُ ِ
، وعلى ھذا یكون الشخص حینما یشترط الرھن كأنھ یستوثق من حقھ، ویكون ھذا من مصلحة العقد؛ ألن وجود ھذا الرھن ]280:البقرة[

َیمكن من إمضاء الصفقة، فإذا لم یستطع دفع الثمن عند انتھاء األجل بعت  ِالرھن وأخذت حقك فمضى البیع؛ لكن لو أنھ أنظر وطرأ ما ِّ ْ ُ َ
: قال رحمھ هللا. مما یعین على إمضاء العقد ال إلغائھ: یوجب فساد البیع فھذا یختل بھ العقد، فكأن شرط وجود الرھن من مصلحة العقد، أي

شروط المشروعة ما كان من مقتضیات العقد وما كان ذكرنا من أن ال: وھنا مسألة. منھا شروط صحیحة كالرھن: أي] منھا صحیح كالرھن[
وذكر الذي ھو من مصلحة العقد ولم یذكر الذي ھو من ) منھا صحیح كالرھن: (من مصلحة العقد، فلماذا اقتصر المصنف على قولھ

ً تسلم فورا، أو أشترط أن تكون :ًأن الذي من مقتضیات العقد معلوم بداھة؛ ألنھ من مقتضیات العقد، فلو قال لھ: مقتضیات العقد؟ والجواب
ًأشتري منك؛ لكن بشرط أن تمھلني شھرا أو شھرین أو ثالثة، ھذا یعتبر من األمور المعلومة بداھة إذا اشترط علیھ : ًنقدا، أو قال المشتري ً

وھذا إذا تأملتھ . تأجیل الثمن: الثانيالمثال . الرھن: المثال األول: فعندنا مثاالن]. منھا صحیح كالرھن وتأجیل الثمن: [قال. النقد والفوریة
أن یشترط البائع على المشتري : ھذا نوع یتعلق بالبائع، أي) منھا صحیح كالرھن: (وجدت فیھ دقة للمصنف وحسن ترتیب؛ ألن قولھ

كت، لظن ظان أن وس) منھا صحیح كالرھن: (یشترطھ المشتري على البائع، فذكر النوعین، فلو قال) وتأجیل الثمن: (الرھن، أما قولھ
الشرط الصحیح یكون من البائع على المشتري فقط وال یكون من المشتري على البائع، فجاء باالثنین؛ جاء بشرط صحیح من البائع على 

یشترط أن یكون الثمن : ، أي)تأجیل الثمن: (المشتري من مصلحة العقد وھو الرھن، وجاء بشرط صحیح من مصلحة المشتري وھو قولھ
بعتك ھذه األرض من ھذا المخطط بمائة ألف، : فلو قال البائع.  والشرطان كالھما صحیح وجائز، فإن باعھ إلى أجل أو برھن صحًمؤجال،

ًقبلت، بشرط أن تحضر لي كفیال : السنة، فھذا شرط من المشتري على البائع، فقال لھ البائع أشترط أن تكون إلى نھایة: وقال لھ المشتري
ًط من البائع اشتراط الكفیل الغارم، والشرط من المشتري اشتراط التأجیل، فاشترط البائع الكفیل الغارم استیثاقا لحقھ، ًغارما، فصار الشر

ًواشترط المشتري تأجیل الثمن رفقا بنفسھ، وعلى ھذا یكون كل منھما قد اشترط على اآلخر شیئا ھو من مصلحتھ، ومما یعین أیضا على  ً ً
 في العقد؛ ألنك عندما تشترط التأجیل فأنت ترید أن تدفع المال للبائع ولكن إلى أجل؛ ألنك تعلم أنك ال تستطیع أن إمضاء العقد واالستیثاق

ًإلى أجل وصارحتھ بحقیقة أنك ال تستطیع أن تدفعھا نقدا وأنك ترید منھ : تدفع، فحتى تخرج من اإلحراج أو تخرج من المماطلة قلت لھ
ًط أن تحضر لي كفیال غارما، وفي بعض األحیان یقولبشر: التأجیل، فیقول البائع أشترط أن یكون الكفیل الذي یكفلك عنده سجل تجاري : ً

ًمثال، وھذا یجري كثیرا بین التجار، والسبب في ھذا أن التاجر الذي لھ سجل تجاري لیس كمن یكون دون ذلك، خاصة إذا كانت المبالغ : ً
ًجاري زیادة في االستیثاق ویكون شرطا شرعیاكبیرة، وحینئٍذ كأن اشتراطھ للسجل الت ً.  

 
 
 
 

 الشروط في الصفات
 
 

ًوكون العبد كاتبا أو خصیا أو مسلما: [قال رحمھ هللا ً ًكانوا في القدیم إذا اشترى أحدھم أمة أو مملوكا یحتاجھ مثال للكتابة في دكانھ ): ًكاتبا] (ً ً
ًال أریده جاھال بالكتابة؛ ألن الذي یعرف الكتابة أحتاجھ لكتابة دیون الناس فاشترط أن یكون ًأنا أرید مملوكا یعرف الكتابة و: أو تجارتھ فقال

ًكاتبا، وھذا من مصلحة المشتري، وبناء على ھذا الشرط لو باعھ على أنھ كاتب ولم یكن كذلك كان من حقھ أن یبطل البیعة ویفسدھا؛ ألنھ : ً
كأن یخشاه على عرضھ، وال یجوز أن یختصي؛ لكن لو وقع أنھ صار ] ًأو خصیا: [قال. ً)كاتبا(اشترط علیھ وجود صفة وھي صفة كمال 

ًخصیا أو مجبوبا، فقال ًأشترط أن یكون من ھذا النوع خوفا على العرض؛ ألنھ یحتاجھ لخدمة النساء أو یكون حول النساء أو أنھ إنسان : ً
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ً أو ال یرید منھ النسل ونحوه فاشترط أن یكون خصیا، فھذا الشرط من یتاجر فیتركھ في بیتھ أو یتركھ في مزرعتھ فیخاف على عرضھ،
ًأبیعك أرضا في : وھذه أمثلة قدیمة وسنمثل بأمثلة جدیدة ومعاصرة، فلو قال لھ. مصلحة المشتري، فإذا اشترى على ھذه الصفة تم البیع

أشترط أن تكون .. أشترط أن تكون بجوار مسجد.. رعأشترط أن تكون على شا.. أشترط أن تكون على شارعین: ، قال لھ)20×20(مخطط 
 الكھرباء والماء قد وصلت إلى المكان، فھذه شروط كمالیة، كما اشترط الكتابة في المملوك واشترط اإلسالم فیھ أو اشترى منھ - ًمثال-

ھ باعھا بھذا الشرط وتبین أن أشترط أن یكون لھا صك شرعي حتى أستوثق بحقي، وأستطیع بیعھا إن أردت ذلك، فلو أن: مزرعة قال
األرض ال صك لھا أو أن المخطط الذي فیھ األرض لم یصلھ الماء والكھرباء كان من حقھ أن یفسخ البیع؛ ألنھ تم البیع بشرط ویلزم 

ذه المصلحة المسلمون أن یوفوا بالشروط، وھذا شرط شرعي وفیھ مصلحة للمشتري ومن الظلم أن یدفع مائة ألف لقاء أرض على أن فیھا ھ
إذا اشترط ھذه الشروط الكمالیة وجب على البائع أن یفي لھ، وإذا لم توجد كان من حقھ أن یفسخ : ثم ال توجد فیھا ھذه المصلحة، وعلى ھذا

ًا ظھرت ثیبا ًأشترط أن تكون بكرا، فلو أنھ: كأن یرید أن یتسراھا فیعف نفسھ عن الحرام فقال] ًواألمة بكرا: [قال رحمھ هللا. البیع ویبطلھ
كان من حقھ أن یردھا، وكان من حقھ فسخ البیع؛ ألن ھذا بیع بشرط، ومن حق المشتري إذا لم یجد المبیع على الصفة التي اشترطھا أن یرد 

  .البیع ویفسخھ
 
 
 
 

 الشروط التي فیھا منافع
 
 

اشترط : فع تتعلق بأحد المتعاقدین، كأن یبیعك البیت ویقولھناك شروط فیھا منا]. ًونحو أن یشترط البائع سكنى الدار شھرا: [قال رحمھ هللا
ًأن أبقى في البیت سنة، حتى أجد أرضا أبني علیھا، أو حتى أتمكن من إتمام عمارتي التي أبنیھا، المھم أنني سأسكن سنة كاملة، فاستثنى 

األولى فكانت من المشتري، وھذا من البائع، والغالب أن السكنى سنة كاملة، فھذا االستثناء شرط من البائع ولیس من المشتري، أما الشروط 
ًأستثني سكنى الدار شھرا أو سنة أو نصف سنة من حال البیع أو من العقد فإنھ من حقھ، والدلیل : فكونھ یقول. شروط البائع تكون في المنافع

سلم في سفر وكان مع جابر بعیر، وكان جابر رضي هللا على ذلك حدیث جابر بن عبد هللا رضي هللا عنھ أنھ كان مع النبي صلى هللا علیھ و
 وكان على بعیر قد أعیاه السیر، وكان صلى هللا علیھ وسلم إذا خرج - لیس من أثریاء الصحابة وال من أغنیائھم: أي- عنھ قلیل ذات الید 

 وھذا من فضلھ وبره وحلمھ وشفقتھ، بأبي للغزو أو خرج معھ الصحابة یمشي في آخر القوم حتى یحمل الكل ویعین الضعیف ویتفقد أصحابھ
فلقیني النبي صلى هللا علیھ وسلم فدعا لي وضربھ فسار : (وأمي صلوات هللا وسالمھ علیھ، فكان أرحم بالناس من الوالد بولده، قال جابر 

حابھ وكان ینظر إلى جابر نظرة وكان صلى هللا علیھ وسلم كریم المعشر، دمث األخالق، موطأ الكنف ألص- : ًسیرا لم یسر مثلھ وقال لي
ًخاصة؛ ألن أباه قتل معھ في أحد، وكان یحب جابرا ویعطف علیھ كثیرا  ھذا الجمل الذي أصبح بھذه الصفة وبھذه المثابة، : أي-بعنیھ : فقال- ً

ألنھ - شترط جابر حمالنھ إلى المدینة  فا- فساومھ واشترى منھ الجمل-ھو لك ! یا رسول هللا:  قال-وكأنھ یشعره بالنعمة التي أنعم هللا علیھ فیھ
فلما قدمت المدینة أتیتھ بالجمل فنقدني ثمنھ، ثم رجعت فأرسل في أثري، :  فأذن لھ النبي صلى هللا علیھ وسلم بذلك، قال-لیس لھ جمل آخر

 إلى المدینة، وھذا شرط من البائع ًأن جابرا اشترط حمالن البعیر: فالشاھد). فھو لك. أتراني ماكستك آلخذ جملك؟ خذ جملك ودراھمك: وقال
أشترط علیك أن أصل : على المشتري، فاشتراط الحمالن إلى المدینة یعني الظھر والركوب، كأن تشتري سیارة فیقول لك صاحب السیارة

شأنك والسیارة، فھذا شرط بھا إلى المنزل، ویتم البیع وتتم الصفقة ولكن توصلھ إلى منزلھ، فیركب السیارة ویصل بھا إلى منزلھ ثم بعد ذلك 
قال . من البائع على المشتري وھو ال یخالف مقتضى العقد، وال یتضمن الغرر، وال یتضمن ضررك، فیصح ھذا النوع من الشروط ویلزم

على أن تشترط ظھر البعیر الذي یحملك أو ما : الحمالن مصدر من الحمل، والمراد بذلك] وحمالن البعیر إلى موضع معین: [رحمھ هللا
بعشرة آالف، وعلى : بكم تبیع ھذه السیارة؟ تقول: البعیر من متاع ترید أن توصلھ إلى بیتك، كرجل یلقاك وأنت في سیارتك ویقول لك

ًإذا بارك هللا لك وبارك لي؛ ولكن أشترط أنني أذھب بالسیارة : أنا أشتریھا منك بعشرة آالف، قلت لھ: السیارة أغراض لك وأمتعة، فقال لك
إلى موضع : ( فحینئٍذ یتم البیع ویكون االستثناء فقط إلیصال المتاع إلى جدة، وقولھ-وعلیھا متاع لك وترید أن توصلھ إلى جدة-جدة إلى 
أعطیك السیارة بعد أن أفرغ المتاع منھا، : أخرج الموضع المجھول؛ ألنھ ال تجوز الجھالة، فالجھالة فیھا غرر، فلو قال لك البائع) معین
سنة؛ لكن في : اشترطت علیك أن أبقیھا حتى أفرغ، قد ال نقول: حتى أفرغ المتاع، قد یبقي المتاع علیھا سنة ویقول: تى؟ یقولم: فتقول

ًبعض األحیان قد یبقي المتاع علیھا شھرا أو أسبوعا وتتضرر أشترط أن أبقي المتاع علیھا فال تصرح بالجواز ما لم یكن : ًفإذا لما یقول لك. ً
ً ال جھالة فیھ وال غرر، والبد أن یكون الشرط واضحا ال جھالة فیھ وال غرر، وبناء على ذلكبشيء معلوم إذا اشترط حمالن السیارة أو : ً

: كما یقع اآلن، یقول- بعد یوم أحضر لك السیارة : ویحدد الزمان أو یحدد المكان إلى موضع معین، ولو قال ظھر السیارة فإنھ یجوز لھ ذلك
  . فال بأس بذلك ما دام أنھ ال یتضمن الضرر وال الغرر- ً عندي یوما أخرج منھا أغراضي وبعد ذلك أسلمھا لكأشترط أن تبقیھا

 
 
 
 

 حكم الشروط التي یشترطھا المشتري
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نقسم إلى تقدم بیان مسائل الشروط في البیع، وأنھا ت]. أو شرط المشتري على البائع حمل الحطب أو تكسیره: [یقول المصنف رحمھ هللا تعالى

َّمنھا ما ھو مشروع وال یؤثر في البیع، ومنھا ما ھو غیر مشروع، وبینا أن الشروط المشروعة منھا شروط تقتضیھا العقود : قسمین : أي-َ
 كأن یشترط علیھ تعجیل الثمن أو التمكین من االستالم أو إفراغ األرض أو العقار أو نحو ذلك من الشروط، وھناك شروط ھي - عقود البیع

من مصلحة العقد، كأن یشترط الرھن والكفیل الغارم إذا كان البیع باألجل ونحو ذلك من الشروط، ثم یتبع ھذا ما كانت فیھ منفعة ألحد 
َّالمتعاقدین فیشترط البائع شرطا لنفسھ فیھ مصلحة، ویشترط المشتري لنفسھ شرطا فیھ مصلحة، وبینا أن ھذا النوع من الشروط جائز  َ ً ً

منفعة للبائع، وقد ثبت عن  ن النبي صلى هللا علیھ وسلم ابتاع من جابر بعیره، واشترط جابر حمالن البعیر إلى المدینة، فھذهومشروع؛ أل
ًمن باع نخال قد أبرت فثمرتھا للبائع إال أن یشترط المبتاع، ومن باع عبدا ولھ : (النبي صلى هللا علیھ وسلم في حدیث ابن عمر في الصحیح ً

، فھذا یدل على أنھ یجوز أن تشترط مصلحة ومنفعة في العقد، خاصة إذا كانت متولدة من المبیع، )لبائع إال أن یشترط المبتاعمال فمالھ ل
مثل مال العبد ومثل النخل المؤبر، ویلتحق بالنخل المؤبر بقیة الزروع، على التفصیل الذي سیأتي إن شاء هللا في بیع الثمرة واألصول، لكن 

أبیعك : ًرة التي ذكرھا المصنف أن یشتري منھ حطبا ویشترط على البائع أن یكسره، ففي ھذه الحالة المبیع ھو الحطب یقول لكبالنسبة للصو
ّجرت العادة أن تكسیر الحطب یكون بطریقة معینة وصفة معینة . اشتریت ولكن بشرط أن تكسره لي: تقول. ھذا الكوم من الحطب بمائة لایر ّ

أشتري منك : ًكذلك أیضا لو قلت لھ. اشتریت ھذا الحطب وأشترط علیك تكسیره فھذا شرط واحد: ره للمشتري، إذا قلتفیقوم البائع بتكسی
، )كأن یشترط حمالن البعیر: (ھذا الحطب ولكن بشرط أن توصلھ إلى منزلي، فحینئٍذ اشترطت منفعة لمصلحتك، فكأن المصنف حینما ذكر

كما فعل . ھذا البعیر قیمتھ مائة؛ ولكن أشترط علیك أن أركب علیھ إلى منزلي ثم تأخذه: ًیعك بعیرا ویقولفالمنفعة للبائع ولیست للمشتري، یب
ھذا الشرط الذي : ًإذا. ّجابر مع النبي صلى هللا علیھ وسلم فقد اشترط أن یركب البعیر إلى المدینة وأذن لھ النبي صلى هللا علیھ وسلم وأقره

ًعة للبائع، فالمصنف رحمھ هللا من دقتھ ذكر لك مثاال على المنافع التي یشترطھا البائع، ثم أتبع بتكسیر الحطب اشترطھ ھو من البائع والمنف
أشتري منك ھذا الحطب وأشترط أن تكسره : كمثال على المنافع التي یشترطھا المشتري؛ ألن تكسیر الحطب من مصلحة المشتري، فتقول

أشتري منك الكیلو على أن تكسره أو : بعشرین، تقول: بكم ھذا الكیلو من اللحم؟ یقول: ّول للجزاركأن تق: لي، ومن أمثلة ذلك في عصرنا
 ما لو اشترى البضاعة من المحل -في زماننا-وفي حكم ھذا . تفصل اللحم عن العظم، فحینئٍذ اشترطت منفعة لمصلحتك أنت المشتري

ّأنھ إذا اشترط المشتري على البائع منفعة زائدة في البیع فینبغي أن یبین : بیھ علیھ وھولكن ھنا أمر البد من التن. واشترط توصیلھا إلى منزلھ
أشترط أن توصلھ إلى منزلي، فالبد أن یحدد مكان منزلھ؛ وذلك ألنھا منفعة لھا قیمة وثمن، وعلى ھذا فالبد : حدود ھذه المنفعة، فإذا قال لھ

ویتفقان أو . ال أرضى: وإن لم یكن باستطاعتھ قال. رضیت: باستطاعة البائع أن یوصلھ قالوأن تكون معلومة، فیحدد أین منزلھ، فإن كان 
القماش الخام ھو الذي یوجد في طاقة ]. أو خیاطة الثوب أو تفصیلھ: [قال رحمھ هللا. یتراضیان على حسب ما یكون بینھما بالمعروف

ًتارة یشتري القماش خاما وال یطلب تفصیلھ وال خیاطتھ، : القماش فلھ أحوالالقماش ولم یفصل بعد، فعندما یشتري اإلنسان ھذا النوع من  ً
لكن ھناك صورة أخرى وھي . اشتریت، حینئٍذ ال إشكال: بمائة، قال: بكم ھذه الطاقة؟ یقول: من القماش، فیقول للبائع  طاقة-ًمثال-فیشتري 

ًإذا أشتري : ثالثة أمتار، قال: كم یكفیني من األمتار؟ قال: ًریاالت مثال، یقولھذا القماش متره بستة : بكم ھذا القماش؟ یقول لھ: أن یقول لھ
ًأشتري منك الثالثة األمتار، على أن تفصلھا لي ثوبا بعشرین، فھذه الصورة التي : بعشرین، حینئٍذ یقول: منك ثالثة أمتار، وبكم تفصلھا؟ قال

ِیفصُل فیھا قیمة الخام من القماش عن قیمة التفصی ْ ل فھذه ال إشكال فیھا؛ ألن المشتري اشترى ما ھو مباح بیعھ وھو القماش وحدد المبیع َ
وثمنھ، ولیس ھناك أي إشكال في جواز ھذا النوع من البیع، فوقع البیع على ثالثة أمتار من ھذا القماش، فإذا كان المتر بستة ریاالت فمعنى 

ًلى التفصیل وذلك بعشرین، فیكون مجموع القیمة ثمانیة وثالثین ریاال، إذاًذلك أنھ اشترى بثمانیة عشر، ثم تعاقد معھ إجارة ع ھذان عقدان : ً
كما یوجد اآلن عند - بكم ھذا الثوب؟ والثوب قد فصل وھو جاھز : أن یقول لھ: الحالة الثانیة. البیع على حدة واإلجارة على حدة منفصالن،

اشتریت، ولكن بشرط أن تكویھ لي، أو یشترط أن :  بمائة، قال- س الذي یریده المشتريَّبعض الخیاطین، حیث ُیجھز الثوب ویكون على المقا
ّیغسلھ، فیقوم الخیاط بغسل الثوب وكیھ وإعطائھ للمشتري وھذه كلھا منافع تختلف أذواق الناس ومقاصد الناس فیھا، حتى لو قال لھ أشترط : ّ

د بھا حفظ المبیع أو وجود المنفعة الناشئة عن المبیع، وھذا النوع من الشروط أن تضعھ لي في ورق، ھذا كلھ من شروط المنافع التي یقص
أشترط علیك أن تخیط الثوب وأن تغسلھ وتكویھ فحینئٍذ أدخل أكثر من شرط في عقد البیع، وھذا سیأتي إن شاء : ال بأس بھ، لكن لو قال لھ

 ...... .هللا في مسألة الشرطین في البیع
 

 ن في البیعحكم الجمع بین شرطی
 
 

وإن جمع المتعاقدان بین شرطین في بیع بطل البیع، وھذه المسألة دلیلھا حدیث : أي]. وإن جمع بین شرطین بطل البیُع: [قال رحمھ هللا
ال یحل سلف وبیع، وال شرطان في بیع، وال ربح ما لم : (قال رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم: عمرو بن شعیب عن أبیھ عن جده قال

والعلماء رحمھم هللا في مسألة . ّ، وھو حدیث حسنھ غیر واحد من أھل العلم، والعمل على ما تضمنھ من داللة)ن، وال بیع ما لیس عندكیضم
: ُّأي بیع اشتمل على شرطین فأنا أبطلھ؛ ألن النبي صلى هللا علیھ وسلم قال: الشرطین في البیع عندھم تفصیل وكالم، بعض العلماء یقول

َّفنھى عن الشرطین في البیع، والنھي یقتضي فساد المنھي عنھ، وبعض العلماء فصل) ن في بیعوال شرطا( أن الشرطین في : وتوضیح ذلك: َ
ًالبیع إما أن یكونا مفضیان إلى الربا، أو مفضیان إلى الغرر، أو یتضمنان محظورا شرعیا، أو یكون الشرطان ال بأس بھما، ولو أردنا أن  ً

ّإما أن یكون الشرطان متفقین مع الشرع، وإما أن یكونا مخالفین للشرع، أي : ل نختصرھا بنوعین من الشروط نقولنختصر ھذه األحوا ّ
ًیتضمنان محظورا شرعیا -ًأبیعك ھذه السیارة وأشترط علیك أن یكون بیعھا مؤجال : فأما الشرطان اللذان یتفقان مع الشرع فكأن یقول لك. ً

البیع المؤجل وھو ال ینافي الشرع، والشرع أذن بھ كما أذن بالمعجل : ً غارما، فاشترط علیك في العقد شرطینً، وأشترط علیك كفیال-ًأقساطا
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ّما لم یتضمن غررا، وكونھ یشترط كفیال غارما ھذا من مصلحة العقد؛ ألنھ إذا عجز المشتري قام الكفیل بالسداد فتم البیع، فھذان الشرطان  ً ًً
ًوافق الشرع ولیس ھناك أي معارضة للشرع، فإذا كانت الشروط موافقة للشرع فتنقسم أیضا إلى قسمیندخال في العقد على وجھ ی ً ًتارة : ّ

ًتكون من مصلحة عقد البیع، كما ذكرنا في تأجیلھ وأیضا اشتراطھ للكفیل، وتارة یكون الشرطان ال یخالفان الشرع لكن فیھما منفعة ألحد  ً
ً لمصلحتھ ھو بائعا أو مشتریاأن یشترط شرطین: المتعاقدین، أي  ففي الصورة األولى اشترط شرطین، وصحیح أن فیھما مصلحة للبائع؛. ً

ّلكن فیھما إمضاء للعقد وحفاظ على إتمامھ؛ ألن الكفیل سیسدد ویمضي العقد، وھذا أضمن للحقوق، وھذا یسمونھ من مصلحة العقد، لكن في 
:  یشتري منھ القماش ویقول- كما ذكرنا-شرع أن یكون فیھ منفعة للمشتري أو منفعة للبائع الصورة الثانیة من الشروط التي ال تعارض ال

: ًإذا. أشتري منك ھذا القماش بشرط أن تخیطھ وتغسلھ، فحینئٍذ تضمن العقد شرطین مشروعین بأصلھما؛ ولكنھما لمنفعة أحد المتعاقدین
بشرط أن یكون لھا صك، وأن یكون : أبیعك ھذه األرض، فیقول المشتري: قول لھأن ی: الصورة األولى جائزة باإلجماع وھذا مثال آخر لھا

ًإفراغھا فورا، فإن الصك الستیثاق البیع وضمان الحق، وإفراغھا فورا مما یمضي الحق ویملیھ، فھذا ال إشكال فیھ وھذه شروط مشروعة،  ًّ
والصورة . شروط؛ ألنھا من مقتضیات العقد أو مما یعین على صحة العقدّأنھ ال بأس بھذه ال: وحكى اإلجماع على ذلك غیر واحد من العلماء

أشتري منك ھذا الحطب بمائة على أن تكسره :  أن یقول لھ-كما ذكرنا-والتي تتضمن منفعة ألحد المتعاقدین  الثانیة من الشروط المشروعة
فأصبح عندنا شرطان، وھذه الصورة وقع - ره، وتحملھ إلى بیتي تكس: تكسره فقط؛ لكن ھنا: ھناك في المثال السابق قلنا- وتحملھ إلى بیتي 

ًھذان الشرطان ال یعارضان الشرع، بل لو زاد شرطا ثالثا صح وال بأس: فقال بعض أھل العلم. فیھا الخالف بین العلماء رحمھم هللا ً .
فمنطوق ) هللا، كل شرٍط لیس في كتاب هللا فھو باطلًما بال أقوام یشترطون شروطا لیست في كتاب : (واستدلوا بقولھ علیھ الصالة والسالم

أن الشروط لو كانت توافق شرع هللا فإنھ ال بأس بھا ولیست بباطلة، : الحدیث یدل على بطالن الشروط التي تخالف الشرع، ومفھوم الحدیث
إن النبي صلى هللا : قالوا) طھم، أو عند شروطھمالمسلمون على شرو: (أن النبي صلى هللا علیھ وسلم قال: الدلیل الثاني. وھذا دلیلھم األول

. ًما كان شرطا، وعلى ھذا فإن االشتراط جائز للشرطین كما ھو جائز للشرط الواحد علیھ وسلم لم یفرق بین ما تكررت فیھ الشروط وبین
ستدلوا بظاھر السنة، فقد قال صلى هللا علیھ وأما الذین منعوا، وھو روایة عن اإلمام أحمد رحمة هللا علیھ ویقول بھ طائفة من أھل الحدیث وا

: إن الحدیث المراد بھ: لو قلنا: فنأخذ بظاھر ھذا الحدیث، ثم قالوا: ُّال یحل الشرطان إذا وقعا في بیع، قالوا: أي) وال شرطان في بیع: (وسلم
لشرع یبطل البیعن فمن باب أولى إذا كانا  لما كان للحدیث معنى؛ ألن الشرط الواحد المعارض ل- یعارضان الشرع: أي-شرطان فاسدان 

: أنھ لو كان مراد النبي صلى هللا علیھ وسلم بقولھ: توضیح ذلك. ًشرطین، فیكون ذكر النبي صلى هللا علیھ وسلم للشرطین خالیا من الفائدة
ّشرط واحد وینبھ : ، إنما یقول)شرطان: (الشرطان المعارضان للشرع فإن الشرط الواحد منھما محرم فكیف یقول) وال شرطان في بیع(

: مثال ذلك. ًعلى ذلك، لكن كونھ یقصد الشرطین یدل على أن األصل فیھما الجواز ولكنھما حظرا لكونھما یوجبان شیئا من الغرر أو الفتنة
:  بیع، وعقدان لإلجارةعقد: إذا اشتریت الحطب على أن یكسره ویحملھ إلى بیتك، فقد أصبحت ثالثة عقود: نذكر المثال الذي ذكره المصنف

ًفأصبح إجارة بدال من كونھ عقد بیع؛ ألن الحكم لألغلب فھو بیع وفي حقیقتھ تغلبھ اإلجارة، . الحمل إلى البیت: التكسیر، والثاني: األول ً
ًتداخلت العقود، وحینئٍذ ال نفرق بین كونھ مشروعا أو ممنوعا، فإذا تضمن البیع شرطین لمنفعة أحد: ولذلك قالوا  المتعاقدین فإنھ ال یجوز، ً

وكون أحد المتعاقدین یشترط منفعتین في شرطین ال شك أنھ ال . ّوال شك أن ھذا القول أشبھ وأقوى من ناحیة الدلیل وظاھر الدلیل أقوى
 محرم فإن كأن یشترط شرطین محرمین موجبین للغرر، إذ لو انفرد شرط واحد: ًوأما الشرطان الممنوعان شرعا. یؤمن من دخول الغرر

ھذه األرض على أال تبیعھا ألحد وال تھبھا ألحد،  أبیعك: ًكأن یقول لھ مثال! ھذا یقتضي فساد البیع، فكیف وقد اشتمل على شرطین محرمین؟
 ملك ھذا یعارض شرع هللا عز وجل؛ ألن الذي یشتري الشيء من حقھ أن یبیعھ ویھبھ، وقد حرم علیھ ما أذن هللا لھ بھ، فإن من: فإن قولھ

أبیعك ھذه السیارة على أال تركبھا، فإن السیارة : السلعة من حقھ أن یبیعھا ومن حقھ أن یھبھا وأن یتصرف فیھا بالمعروف أو یقول لھ
ه ًأبیعك ھذه السیارة على أال تحمل علیھا أحدا، أو على أال تسافر بھا إلى جدة أو إلى مكة، فھذ: أو یقول لھ. ُتشترى من أجل مصلحة الركوب

ٌّكلھا شروط تخالف األصل الشرعي، فاألصل أنني إذا اشتریت الشيء فأنا حر فیھ أتصرف فیھ كیفما أشاء، فما دام أن ھذا البائع قد باع ذات 
ًالشيء، فكأنھ یعارض شرع هللا عز وجل بكال الشرطین، وعلى ھذا فھذان الشرطان محرمان باإلجماع، على أنھ لو اشترط شرطا واحدا  ً

 ...... .قتضى العقد فھو فاسد، فكیف إذا جمع بین شرطین، فإنھ من باب أولى وأحرىیخالف م
 

 األسئلة
 
 

...... 
 

 الفرق بین الشروط التي تفسد البیع والتي ال تفسده
 
 

ًمتى یكون الشرط الغیا والبیع صحیحا؟ ومتى یكون الشرط الغیا والبیع فاسدا، أثابكم هللا؟ الجواب: السؤال ً ً ، والصالة باسم هللا: ً ، الحمد 
ًفالشرط الذي یفسد البیع ھو الذي یتضمن غررا یوجب بطالن البیع، وذلك : أما بعد. والسالم على رسول هللا، وعلى آلھ وصحبھ ومن وااله
سنة القادمة، فأنا ال أنا أشتري منك البستان لكن بشرط أن تكون فیھ ثمرة ال: لو قال: ًكبیع األشیاء مشترطة بشروط تدخل الغرر علیھا، مثال

ًأضمن، ومسألة الثمرة لیست بیدي، أو اشترى منھ الناقة أو الشاة واشترط أن تكون حامال السنة القادمة، فالحمل علمھ عند هللا سبحانھ 
من أجل ھذه شروط الغرر، وھي تستلزم فساد العقد كلھ؛ ألن العقد قام علیھا وبني علیھا، فكأنھ اشترى : وتعالى، فھذه شروط یسمونھا

المنفعة المقصودة من المبیع، لكن ھذه المنفعة المقصودة من البیع تارة تكون واضحة، فیشتري البعیر بما فیھ، أو الناقة بما فیھا، أو البقرة 
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لعلماء رحمھم هللا بما فیھا، أو الشاة بما فیھا؛ لكن أن یشترط أن المزرعة تكون منھا ثمرة السنة القادمة، فھذا لیس بوسع أحد، ولذلك ینص ا
على بطالن البیع وفساده؛ ألن ھذا الشرط یوجب الغرر وال یمكن أن تتم الصفقة إال بھ؛ ألنھ مركب علیھ؛ ألن نفس الثمرة مقصودة، فلو 

 وأما الشرط الذي یصح معھ البیع ویفسد. نصحح البیع ونلغي الشرط ظلمت المشتري؛ ألن المشتري إنما أشترى من أجل الثمرة: قلت
ًلیس بمؤثر في صلب العقد، فال یتضمن غررا وال یتضمن ربا، وال یئول إلى : الشرط، فھذا مثل الشرط الذي ال یكون في صلب العقد، أي ً

قضاء هللا : (لو اشترط أن یكون الوالء لھ كما في حدیث عائشة رضي هللا عنھا، فقد قال النبي صلى هللا علیھ وسلم: ًغرر وال إلى ربا، فمثال
ولذلك البد . أن یكون الوالء لھم فصحح البیع وألغى الشرط، مع أن أھل بریرة باعوھا بشرط) ق، وشرط هللا أحق، إنما الوالء لمن أعتقأوث

ًمن معرفة طبیعة الشرط، فما كان منھا مبنیا على الثمرة المقصودة من العقد، فمن الظلم أن نصحح العقد فنلزم المشتري بشيء لم یرده ولم 
ً وفي ھذه الحالة نبطل البیع فنرد الثمن للمشتري ونرد المثمن للبائع إنصافا وردا للحقوق إلى أصحابھا، وهللا تعالى أعلمیقصده، ً.  

 
 
 
 

 حكم الشروط في النكاح
 
 

لنبي صلى هللا علیھ النكاح تجوز فیھ الشروط؛ ألن ا: تكلمتم عن الشروط في البیع فھل تجوز الشروط في النكاح، أثابكم هللا؟ الجواب: السؤال
والشروط في النكاح تنقسم كما تنقسم الشروط في ) إن أحق ما وفیتم بھ من الشروط ما استحللتم بھ الفروج: (وسلم قال كما في الصحیح

ًالبیع، فتارة تكون مشروعة وتارة تكون ممنوعة، فالشروط المشروعة ھي التي توافق مقتضى العقد، كأن یقول الولي للزوج ك بنتي زوجت: ً
قبلت، على أن یكون الزواج ھذا األسبوع، فإن استعجال الزواج یمضي العقد ویوافق مقصود الشرع من إمضاء : بعشرة آالف حاضرة، قال

َّالعقد، أو اشترط أن یدخل على زوجتھ ھذا األسبوع، وُیمكن منھا، قال الولي  ِّقبلت، فیلزم ولي المرأة أن یمكن الزوج من زوجتھ في الوقت: َ
ًتكون مطیعة وال  قبلت، بشرط أن: قال. ُزوجتك بنتي بعشرة آالف: ًكذلك أیضا لو قال. الذي اتفقا علیھ، فھذا الشرط یوافق مقصود العقد

ًتعصي لي أمرا إال إذا عصیت هللا عز وجل فال طاعة لي، فإن كون الزوجة مطیعة لزوجھا وتحت أمر زوجھا ھذا موافق لمقصود الشرع، 
أنا :  تخرج من بیتھا وأال تخرج من بیتي إال بإذني؛ ألنھا قد تخرج لبیع وشراء، وقد تخرج لمصلحة كالتعلیم ونحوه؛ لكن قالَّأو أشترط أال

أشترط : أریدھا أن تبقى في البیت، مصلحتي أن تبقى في البیت، كأن تكون في بیئة یخشى علیھا الحرام أو یخشى علیھا أن یؤذیھا أحد، فقال
ِلبیت، في ھذه الحالة ھذا الشرط من حقھ، وموافق لمقصود الشرع، فإذا نظر ولیھا أنھ ال ُیدخل الضرر على المرأة قبلھ، وإذا أن تبقى في ا ْ

ھذه الشروط التي تقع في . ابحث عن زوجة، بنتي ال تصلح لك؛ ألني أرى أن بنتي البد لھا من الخروج: أدخل الضرر على المرأة قال لھ
ٌفھذا شرط في عقد . قبلت: قال. ًأشترط علیك أن تدفع المھر معجال: ٌد ومما یوافق مقتضى العقد معتبرة، كأن یقول لھالنكاح لمصلحة العق

زوجتك بنتي : ًكأن یدخل فسادا على العقد، كما لو قال: وأما الشروط التي تخالف الشرع. النكاح، ویجب علیھ أن یبر بالشرط ویوفي لھ
ختك بخمسة آالف، فھذا نكاح شغار، وھذا یوجب بطالن العقد؛ ألنھ ینبني علیھ الشغار الذي حرمھ الشرع بعشرة آالف على أن تزوجني أ

ًعلى أن یعطیھ خمرا : زوجتك بنتي بخمر، أي: لكن في بعض األحیان یفسد الشرط ویبقى العقد كما لو قال. وفي ھذه الحالة یفسد العقد
َصداقا لھا، فالخمر محرم، فُیلغى المسمى  ْ إذا فسد المھر فسد : ویجب لھا مھر المثل ویمضي العقد؛ لكن الشافعیة یخالفون في ھذا، ویقولونً

أن الشروط في النكاح منھا ما ھو صحیح وشرعي ومنھا ما ھو غیر شرعي، والغیر الشرعي منھ ما یوجب فساد العقد، ومنھ : الشاھد. العقد
ًب على المسلم أن یتقي هللا، خاصة إذا اشترطت علیھ المرأة شروطا وكان بوسعھ أن یوفي ًما ال یوجب فساد العقد، كالبیع سواء بسواء، ویج ً

وبعض األزواج ینتھك حدود هللا ویغشى محارم هللا بالتالعب بھذه الشروط، فإن هللا سائلھ، . بالوفاء بالعقود بھذه الشروط؛ ألن الشرع أمر
َّوأْوفوا بالعْھد إن ا: قال هللا تعالى ِِ َِ َْ ُ ًلعْھَد كان مْسئوال َ ُْ َ َ ، فإذا أخذ علیك العھد والمیثاق وكتب بینك وبینھ الكتاب على شرط، فإن هللا ]34:اإلسراء[ََ

ًوأخذن منكم میثاقا غلیظا : سائلك عن ھذا الشرط حفظت أو ضیعت، ولذلك قال هللا تعالى ً ُ ِْ ِ َِ َ ْ َ َْ وقد كان السلف إذا زوج الرجل ابنتھ ]. 21:النساء[ََ
ًأزوجھا لك لتحملھا أمانة في عنقك على كتاب هللا وسنة النبي :  أزوجكھا على كتاب هللا وسنة رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم، أي:یقول

إذا اشترطت علیھ أن یعجل لھا ! صلى هللا علیھ وسلم، فھذا الشرط والمیثاق الذي وصفھ هللا بأنھ غلیظ ُیسأل عنھ الزوج، فكیف بالحقوق؟
شترطت علیھ أن یعطیھا مؤخر الصداق، فتالعب بمثل ھذه الشروط فا سائلھ، ومن خان وضیع فإن هللا محاسبھ، وقد یبتلیھ هللا مھرھا، أو ا

 ألن الظلم - والعیاذ با-بنكبة في نفسھ، من بالء في جسده، وقد یبتلیھ هللا بنكبة في دینھ فیسلبھ الخشوع في صالتھ، وقد یحرمھ إجابة الدعوة 
: ؛ ظلمات في الدنیا وظلمات في اآلخرة، وقد تفسد على العبد دنیاه وآخرتھ بسبب مظلمة، فإن المظلوم إذا اشتكى إلى هللا فإن هللا یقولظلمات

فدعوة المظلوم مستجابة، والظلم في الحقوق والشروط شنیع خاصة ظلم النساء؛ ألن المرأة ) ِوعزتي وجاللي ألنصرنك ولو بعد حین(
ج حق الضعیفین: (- كما في الصحیح-  النبي صلى هللا علیھ وسلم أنھ عظم حق المرأة وقال ضعیفة وثبت عن وقد یغتنم الزوج ). إني أحرِّ

ًضعف المرأة وقد یرى أنھا أصبحت اآلن في بیتھ بعیدة عن والدھا أو توفي والدھا، فإن بعض األزواج یفي بالشروط ما دام والدھا حیا، 
فا . ِي والدھا لم یبال بأي شرط كان ویفعل ما شاء، وال شك أنھ إذا توفي والدھا فإن ربھا أعظم لھا من والدھاویخاف من والدھا، فإذا توف

ج : (سبحانھ وتعالى عظم أمر المرأة، قال صلى هللا علیھ وسلم فجعل ) المرأة، والیتیم:  حق الضعیفین-أعظم الحرج واإلثم: أي- إني أحرِّ
ا تأملت المرأة وجدتھا یتیمة؛ ألنھا إذا دخلت بیت الزوجیة جاءتھا الضغوط النفسیة وجاءتھا الضغوط من ناحیة ًالمرأة قرینة للیتیم، وإذ

أوالدھا، وال تستطیع أن تحاسب زوجھا وال تستطیع أن تعترض على زوجھا، وإذا جاءت تعترض تخاف على حقوقھا، وتخاف أن یؤذیھا 
ًمة واحدة خوفا على أوالدھا، فحالھا أشد من الیتیم، فإن الیتیم على األقل یصرخ ویبدي ما في في فراش أو مبیت، وال تستطیع أن تبوح بكل

ًفإذا كان ولي المرأة قد أخذ العھد والشرط على الزوج أن یعطي شیئا . نفسھ من األلم والحزن؛ ولكن المرأة ال تستطیع أن تبوح بما في نفسھا
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، أو یفي لھا بأمور معینة في بیتھا أو في أوالدھا فإن الواجب علیھ أن یتقي هللا وأن یعلم أن هللا للمرأة أو یؤخر لھا الصداق إلى وقت معین
ٌسبحانھ وتعالى مطلع علیھ ومحاسب لھ، والمظالم إذا كانت بین العبد وربھ قد تغفر للعبد في طرفة عین، فھذه امرأة بغي زانیة  َ ْ  -والعیاذ با-ُ

: حتى قال بعض العلماء في حدیث القبرین. دة الظمأ فغفر هللا ذنوبھا؛ ولكن إذا كان الحق لمخلوق، فالمرت على كلب فسقتھ وھو في ش
ألن النمیمة إفساد ما بین الناس، فالحق للمخلوق، ) أما أحدھما فكان یمشي بالنمیمة: -قال في أحدھما- إنھما لیعذبان وما یعذبان في كبیر، (

ْفلما شفع صلى هللا علیھ وسلم لم َما ُرفع العذاب إال بقدر أن تیبس الجریدة، ما ملك أن یشفع برفع العذاب بالكلیة؛ !  ُیْرفع عنھ العذاب، انتبھواَ ِ
ِّألنھ حق لمخلوق، وھذا أمر ُیعظم حقوق المخلوقین َ ًولذلك ینبغي لإلنسان أن یتقي هللا، خاصة إذا كان المخلوق من ذوي القرابة؛ ألن ظلم . ٌ

َواتقوا هللا الذي تساءلون بھ واألْرحام : الظلم، وقطیعة الرحم، وهللا تعالى یقول: یشتمل على مظلمتینالقریب ذي الرحم  َ َ َ َ َ ََ ِ ِِ ُ َ َّ َ َّ ُ نسأل هللا ]. 1:النساء[َّ
 وسلم وبارك وآخر دعوانا أن الحمد  رب العالمین، وصلى هللا. العظیم رب العرش الكریم أن یسلمنا ویسلم منا، وأن یغفر لنا ویتوب علینا

  .على نبینا محمد
 
 
 
 
 

 [2[ باب الشروط في البیع -شرح زاد المستقنع 
الشروط في البیع منھا ما ھو صحیح ومشروع، ومنھا ما ھو غیر مشروع، وعلى المتعاقدین عند إبرامھما ألي عقد أن ینظرا في ھذه 

 .لكلیة، وإما أن تلقى ھذه الشروط ویبقى البیع على صحتھالشروط؛ ألن ھذه الشروط إن كانت غیر مشروعة فإما أن تفسد البیع با
 الشروط الفاسدة في البیع

 
 

فیقول : أما بعد. بسم هللا الرحمن الرحیم الحمد  رب العالمین، والصالة والسالم على أشرف األنبیاء والمرسلین، وعلى آلھ وصحبھ أجمعین
ومن : أي). ومنھا فاسد یبطل العقد: (قولھ]. كسلف: ًراط أحدھما على اآلخر عقدا آخركاشت: ٌومنھا فاسد ُیبطل العقد: [المصنف رحمھ هللا

والدلیل على أن الشروط تنقسم . ّالشروط ما ھو فاسد یبطل العقد، فبعد أن بین لنا رحمھ هللا الشروط الصحیحة شرع في بیان الشروط الفاسدة
ّ، فدل على أنھ إذا وقع الشرط )في كتاب هللا ًما بال أقوام یشترطون شروطا لیست(: إلى صحیحة وفاسدة أن النبي صلى هللا علیھ وسلم قال

ًبین المتعاقدین أن الواجب علیھما أن ینظرا في كتاب هللا عز وجل، فما كان في كتاب هللا فھو مأذون بھ شرعا على التفصیل الذي ذكرنا، 
وھذا النوع من الشروط ینقسم إلى أقسام، ) ما ھو فاسد. ( الشروط في البیعمن: أي) ومنھا. (ًوما كان معارضا للشرع فإنھ محرم وممنوع

ًأن یتضمن عقدین في عقد، كأن یضم إلى البیع عقدا ثانیا كإجارة وسلف وسلم وقرض ونحو ذلك، ومنھا: منھا ًأن یشترط علیھ شرطا : ً
 ...... .یخالف مقتضى البیع

 
 الجمع بین عقدین في عقد واحد

 
 

أبیعك ھذه الدار بمائة ألف : یقول لھ]. كسلٍف: ًكاشتراط أحدھما على اآلخر عقدا آخر: [ة للنوع األول فقد أشار إلیھ رحمھ هللا بقولھّأما بالنسب
:  وھو-وسیأتینا إن شاء هللا بیان عقد السلم-على أن تسلمني أو تسلفني مائة صاع من بر من مزرعتك، فجمع بین البیع وبین عقد السلم 

 وال یكون عنده نقد وسیولة فیحتاج -موسم الزراعة-رفق بالمزارع؛ ألن المزارع یأتیھ الموسم  أنھ: ثمن وتأخیر المثمن؛ والسبب فیھتعجیل ال
َّإلى المال من أجل أن یشتري البذر فیزرع، والثمر في ھذه الحال لیس بموجود، فحینئٍذ یشتري منھ الرجل الحب الذي سینتجھ أو تنتجھ 

ٍمن أسلف فلیسلف في كیل معلوم، ووزن معلوم، إلى أجل معلوم: (تھ فیشتري منھ مائة صاعأرضھ أو مزرع ً، فیعطیھ النقد معجال على أن )ٍٍ ّ
ًیعطیھ الحب مؤجال فھذا سلم، فیركب عقد البیع ویشترط معھ سلما، وھذا محرم؛ ألنھ یدخل الصفقتین في الصفقة الواحدة، وإذا دخلت  ً َّ

لواحدة فإن ھذا مما یوجب الغرر ویوجب الفتنة والشحناء، وإذا حصل اللبس والفساد في أحد العقدین أدخل الفساد على الصفقتان في الصفقة ا
ّالعقد اآلخر، ومن ھنا حرم رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم البیعتین في بیعة وعلى ھذا فإنھ إذا أدخل السلف على البیع على ھذا الوجھ فإنھ  ّ

ًیعتبر شرطا فاسدا بعتك على أن تقرضني، أو اشتریت منك على أن : بعتك على أن تسلفني، أو یقول لھ: كأن یقول]. ٍكسلٍف وقرض: [قال. ً
ني المال وأشتري منك : ُھذه السیارة قیمتھا مائة ألٍف، قال: عنده سیارة عرضھا للبیع فقال لھ: ًتقرضني، فمثال ّلیست عندي مائة ألف، َدیِّ

ّیعكھا بمائة وعشرة أعطیك إیاھا وتشتریھا، فحینئٍذ كأنھ ذریعة إلى الربا، وأصبحت حقیقة السلعة تكون بمائة فیزید علیھا ًإذا أب: السیارة، قال
ًالعشرة، وال یمكن أن یبیعھ إال وھو یقرضھ من أجل أن ینتفع، ثم أیضا لو خال من الزیادة وكانت قیمة السیارة ھي ھي فإنھ قد استفاد من 

ّأنك إذا عرضت البیت أو عرضت السیارة للبیع فمن مصلحتك أن تبیع، وال شك أنك إذا بعت تقدر : توضیح ذلك. یارةإقراضھ شراء الس
ًربحا معینا في بیعك، فإذا جئت تعرض سیارتك للبیع ربما تعرضھا بمائة ألف فأنت إذا بعتھا بمائة ألف تقدر خمسة آالف ربحا لك من البیع،  ً ًّ

ًأشتري منك بشرط أن تدینني قیمتھا، فحینئٍذ كأنھ دفع لھ خمسة وتسعین لقاء الخمسة التي ھي : عك بمائة ألف، قال لكأبی: فإذا جاءك وقلت لھ ّ
ًالذرائع الربویة فلیس ببیع ربوي محض؛ ولكنھ تضمن شرطا مفضیا إلى الربا، : الربح الناتج من البیع وھذا عین الربا، ولذلك یسمونھ ً

فھذا شرط یئول إلى . ّما أن یكون بسبب تحریم عین المبیع، أو الغرر، أو الربا، أو شرط یئول إلى الغرر أو الرباوالفساد في عقود البیوع إ
أبیعك بیتي بعشرة آالف على أن تبیعني سیارتك بخمسة آالف، فإنھ ربما بنى غبن ھذه : ًكأن یشترط علیھ بیعا، یقول لھ]. ٍوبیع: [قال. الربا
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 الصفقة، وإذا فسدت إحدى الصفقتین دخل الفساد إلى الصفقة الثانیة، وحمل بعض العلماء نھي النبي صلى هللا الصفقة على ربحھ في تلك
فإن ھذا من البیعتین في بیعة، : بعتك داري بمائة ألف على أن تبیعني أرضك بعشرة آالف، قالوا: علیھ وسلم عن بیعتین في بیعة أن یقول لھ

فإنھ یوجب التداخل ویوجب الغرر ویوجب الشحناء، فإذا حصل  قدین، وإذا تضمن العقد الواحد عقدینفھي بیعة واحدة ولكنھا تتضمن ع
أبیعك داري بسیارتك جاز؛ ألنھا بیعة واحدة، : النقص في إحدى البیعتین تضررت في البیعة الثانیة، وعلى ھذا ال یجوز؛ لكن لو قال لھ

أن : فالشاھد. البیت قیمة للسیارة، فكالھما عوض عن اآلخر، ولیس ھذا من العقدین في عقدفجعل السیارة قیمة للدار أو البیت واآلخر جعل 
ًخذ السیارة سنة استئجارا ثم تملكھا بعد السنة، : ومن ھنا بطلت اإلجارة المنتھیة بالتملیك، فإذا قال لھ. المحظور أن یدخل عقدین في عقد

ًاحد، ثم ھو یبیع شیئا ال ُیدرى كیف حالھ بعد حلول األجل؛ ألن البیع مؤجل إلى ما بعد فمعنى ذلك أنھ قد جمع بین العقدین في العقد الو ّ
َالسنة، وبعد السنة ال ندري حقیقة السیارة ھل تْسلم أو تخرب فتتغیر؟ أو یأتیھا حادث یذھب بھا؟ فھذا كلھ مما یوجب الغرر، فلو أن السیارة  َ

ًأعتبره مستأجرا بناء على أنھ وقت إجارة، عارضك بأنھ استأجر من أجل أن : ًعتبره مالكا؟ إن قلتًتلفت أثناء السنة ھل نعتبره مستأجرا، أو ن ً
یملك ومن أجل أن تكون لھ الرقبة، فحینئٍذ ھو مستأجر من وجھ مالك من وجھ، وھذا شيء من التداخل، ولذلك كأن الشریعة ترید عقود 

ّة، وال ترید التداخل بینھما، وال ترید أن یحدث شيء من الغرر، ومن ھنا ُحرم بیع البیوع عقود بیوع، وترید عقود اإلجارة عقود إجار
ًالمجھول؛ ألنھ یوجب الغرر في الثمن أو المثمن أو كلیھما، فأیا ما كان ال یجوز تداخل العقدین في عقد واحد، وال یقول لھ بعتك ھذه : َّ

ال یجوز أن یدخل العقدین في عقد واحد، خاصة إذا أوجب : ًإذا. ًیھ بیعا وإجارةالسیارة بمائة ألف على أن تؤجرني أرضك سنة بألف، ألن ف
وھكذا إذا ]. وإجارٍة: [قال. الغرر، أو كان فیھ شيء من التالعب وشيء من الغبن ُیقصد بھ جبر كسر ھذه الصفقة بالربح في الصفقة الثانیة

ًنتھي بالتملیك، سواء قدم البیع وأخر اإلجارة، أو قدم اإلجارة وأخر البیع، وسواء جمع بین البیع واإلجارة كما ذكرنا في عقود اإلجارة التي ت ًّ
ّفصل بینھما فجعل للبیع عقدا ولإلجارة عقدا، فإن ھذا كلھ مما یوجب الغرر ً كأن یأتي الشخص ومعھ خمسمائة لایر إلى ]. وصرٍف: [قال. ً

ًى تشتري مني شیئا، فھذا صرف بشرط البیع، فمثال إذا اشترى بخمسة ریاالت ال أصرفھا لك حت: اصرفھا، یقول: صاحب البقالة ویقول لھ ً
ًفمعنى ذلك أنھ صرف لھ ما بقي من الخمسمائة الذي ھو أرُبعمائٍة وخمسة وتسعون لقاء المنفعة الموجودة في الصفقة، فإنھ إذا اشترى من 

ًع إال ولھ فیھ ربح معین، أو مثال وضع التمر كحیلة فیقول لكالبقالة البد وأن یربح صاحب البقالة؛ ألنھ ما من شيء معروض للبی ِاشتر وأنا : ّ
ًأصرف لك، فھذا التمر الذي قیمتھ خمسة ریاالٍت في الحقیقة قیمتھ أربعة ریاالت أو قیمتھ ثالثة ریاالت فھو سیربح ریالین أو ریاال قد . ُ

ن، بادلك أربعمائھ وخمسة وتسعین بأربعمائة وخمسة وتسعین فال شيء یظھر ببادي الرأي أنھ حینما صرف لك األرُبعمائة وخمسة وتسعی
ّفیھ؛ ألن الصرف وقع فیما زاد عن الخمسة ریاالٍت التي فیھا صفقة البیع، لكن في الحقیقة أنھ صرف لك أربعمائة وخمسة وتسعین 

ًبأربعمائة وخمسة وتسعین بزیادة منفعة البیع فصار صرفا بمنفعة، ولم یكن مثال بم ال أمد لك األربعمائة والخمسة : ًثل یدا بید، بل قال لكً
ّإن اإلنسان قد یشیب عارضاه في اإلسالم وھو یقع في الربا وھو ال یدري؛ : والتسعین حتى تشتري مني، وھذا الذي جعل بعض العلماء یقول

ّألن بیوع الربا الخفیة التي تسمى الذرائع قل أن یفقھھا أحد وقل أن ینتبھ لھا، وا ًلعلماء رحمھم هللا نبھوا علیھا كثیرا في تداخل العقود، خاصة ّ ّ
بشرط أن تقرضني على أن أشتریھا منك معجلة بخمسة : ّأبیعك إیاھا مؤجلة بمائة ألف، فیقول: في الشروط التي تئول إلى الربا، كأن یقول لھ

أصرفھا لك على أن تشتري :  مائة ألف مؤجلة، وھكذا لو قالًوتسعین، فھذا شرط یئول إلى الربا كأنھ أعطاه خمسة وتسعین معجلة في لقاء
ًمني بخمسة ریاالت أو تشتري مني قلما أو تشتري مني كتابا أو تشتري مني تمرا، فالصرف المبني على شرط البیع موجب أو مفض إلى  ً ً

  .الربا بوجود المنفعة التي تضمنتھا صفقة البیع
 
 
 
 

 الشروط التي تخالف مقتضى العقد
 
 

وإن شرط أال خسارة علیھ، أو متى نفق المبیع وإال رده، أو ال یبیعھ وال یھبھ وال یعتقھ، وإن أعتق فالوالء لھ، أو أن یفعل : [قال رحمھ هللا
ي یوجب فساد البیع، وھو الذ: القسم األول: الشروط الفاسدة في البیع تنقسم إلى قسمین: فائدة]. ذلك بطل الشرط وحده إال إذا شرط العتق

ًأن یدخل العقدین في عقد واحد، كأن یشترط سلما أو إجارة أو صرفا : ًذكرناه سابقا، وصفتھ إلخ، فھذه یبطل فیھا الشرط ویبطل فیھا البیع، .. ًً
ًرطا لم أن یدخل ش: القسم الثاني. ّفتلغى الصفقة بكاملھا، وھناك وجھ عند بعض العلماء أنھ یصحح البیع وُیلغي الشرط الفاسد، واألول أقوى

أبیعك ھذه األرض على أن .. أبیعك ھذه األرض بشرط أال تبیعھا ألحد:  ومثالھ أن أقول-كما ذكرنا-یأذن بھ الشرع یخالف مقتضى العقد 
أبیعك ھذه األرض على أال .. لالستغالل التجاري أبیعك ھذه األرض على أن تجعلھا للزراعة وال تجعلھا.. تجعلھا دكاكین وال تبنیھا عمارة

ّفیشترط البائع شروطا تخالف مقتضیات عقود البیع، وعلى ھذا إذا تضمن البیع مثل ھذا الشرط نصحح البیع ونبطل الشرط.. تسكنھا  ّ لكن . ً
ّ وقد مثل لھ المصنف بقولھ رحمھ - ًوھو أن یشترط شرطا یخالف مقتضى عقد البیع-نرید أن نعرف الضابط في ھذا النوع : ًفیھ تفصیل فأوال ّ

مقتضى عقد البیع أنك إذا اشتریت البیت وملكتھ ثم غال أو رخص فلك غنمھ وعلیك غرمھ، ویصبح البیت ). وإن شرط أال خسارة علیھ(: هللا
ًبیتك ال أتحمل أنا الخسارة بعد بیعھ لك، وأیضا إذا بعتك قماشا أو بعتك تمرا أو بعتك أي شيء من المبیعات فأنت الذي تتحمل المسئولیة،  ً ً

ًجھ وضمانھ علیك، فأنت الذي تأخذ نتاجھ وأنت الذي تتحمل خسارتھ، فمثال لو جاء الشاري وقال للبائعفیكون خرا أشتري منك ھذه األرض : ّ
فھذا ال یجوز، . قبلت: أنھا لو كسدت أو نزل سعرھا في السوق أردھا علیك، أو تدفع لي خسارة الوكس الذي یكون في القیمة، قال لھ: بشرط

ًل الشرعي یقتضي أنھ إذا اشترى السلعة یتحمل مسئولیتھا كاملة غنما وغرما، قال صلى هللا علیھ وسلملماذا؟ ألن األص ً الخراج : (ّ
إذا خسرت رجعت علیك، فمعنى ذلك أنك إذا ربحت : ، والسبب في تحریم ھذا النوع من الشروط أنني إذا بعتك السیارة وقلت لي)بالضمان
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أن الغنم بالغرم، وھي قاعدة من قواعد : وتوضیح ذلك.  بالخسارة، وھذا ظلم، والشریعة شریعة عدلّأخذت الربح، وإذا خسرت رجعت علي
الربح لمن یضمن : ، أي)الخراج بالضمان: (ّالشریعة دل علیھا حدیث عائشة رضي هللا عنھا في قولھ علیھ الصالة والسالم في سنن أبي داود

ائع الخسارة وتأخذ أنت الربح، فھذا ظلم، ولو رضي البائع فقد رضي بما فیھ سفھ وظلم، كما لو ّالخسارة، فلیس من المعقول أن أتحمل أنا الب
إذا رضیت بالغبن على نفسك فالشریعة ال ترضاه، : أنا أرضى بھذا، نقول: رضي المدین أن یأخذ مائة ألف ویردھا مائة وعشرة ویقول

أشتریھ، فإن ربحت فلي الربح، وإن خسرت فعلیك الخسارة، : قال المشتري: خسارة أيإنھ إذا اشترط علیھ ال: قال العلماء رحمھم هللا وعلیھ
إذا اشترط مثل ھذا : ًھل نبطل الشرط ونبقي العقد صحیحا، أو نبطل الشرط والعقد؟ قال بعض العلماء: ّفإنھ شرط باطل، لكن یبقى السؤال

وقال بعض . ٍ ولكل مالھ وحقھ-البائع: أعني- فترد القیمة ویأخذ ھذا السلعة یبطل البیع من أساسھ: الشرط فسد العقد وفسد الشرط، وعلى ھذا
ّإذا اشترط شرطا یخالف مقتضى عقد البیع صح البیع وبطل الشرط: العلماء صح البیع وبطل الشرط استدلوا بحدیث عائشة : والذین قالوا. ً

والكتابة ھي أن -ة، فكاتبت أھلھا وموالیھا وعجزت عن الكتابة أن بریرة رضي هللا عنھا كانت موال: رضي هللا عنھا وھي قصة حاصلھا
إن شاء أھلك أن أنقدھم الثمن :  فجاءت تشتكي إلى عائشة ، فقالت لھا عائشة رضي هللا عنھا- یشتري العبد أو تشتري األمة نفسھا من أسیادھا

 ویكون الوالء لھا فأبى أھل بریرة إال أن یكون الوالء لھم، مع أن عائشة رضي هللا عنھا ترید أن تعتقھا: أي-لي  نقدتھم على أن یكون والؤك
ًأن الذي سیعتقھا ھي عائشة رضي هللا عنھا، فاشترطوا شرطا لیس في كتاب هللا عز وجل، وكان األصل یقتضي أن من أعتق فلھ الوالء، 

ّة أنھم یصرون على أن الوالء لھم، فأمرھا النبي صلى هللا ، فجاءت بریرة واشتكت لـعائش)إنما الوالء لمن أعتق: (لقولھ علیھ الصالة والسالم ّ
ًما بال أقوام یشترطون شروطا لیست في كتاب هللا، كل شرط لیس في : (علیھ وسلم أن تشتریھا وأن تشترط الوالء، ثم رقى المنبر وقال

ھو الذي ینفذ : أي) قضاء هللا أحق(، )ء لمن أعتقكتاب هللا فھو باطل، وإن كان مائة شرط، قضاء هللا أحق، وشرط هللا أوثق؛ وإنما الوال
، فجاءت من النبي صلى )وإنما الوالء لمن أعتق(؛ ألنھ مبني على العدل واإلنصاف، )وشرط هللا أوثق(وھو الثابت الذي ال ُیبدل وال ُیغیر 

ًأن من اشترط شرطا فاسدا : ، فاستنبط بعض العلماءبھا العقد وھو عقد البیع وألغى بھا شرط الوالء هللا علیھ وسلم ھذه الُجمل الثالث فقرر ً َ َّ
ّأبیعك ھذه الدار بمائة ألف بشرط أال تبیعھا ألحد، نصحح : على ھذا إذا اشترط علیھ وقال لھ: ّأنھ یبطل الشرط الفاسد ویصحح العقد، وقالوا

أو متى نفق المبیع وإال : [قال رحمھ هللا.  وألغى شرطھاالبیع ونلغي الشرط؛ ألن النبي صلى هللا علیھ وسلم صحح بیع عائشة رضي هللا عنھا
الذي ھو أن یشترط أال خسارة موجود إلى : في السوق، وھذا ما یسمى في عرفنا ببیع التصریف، والنوع األول: أي) أو متى نفق]. (رده

لثالجة بشرط أن تؤجرھا علینا، ففي ھذا النوع خذھا ونضمن لك أال تخسر فیھا، أو نعطیك ھذه ا: ًاآلن، فمثال بعض الثالجات تباع ویقولون
تؤجرھا علینا : نبیعك ھذه الثالجة بخمسمائة ألف شرط أن تؤجرھا علینا خمس سنوات، وفي بعض األحیان یقولون: قد تأتي الشركة وتقول

فھذه كلھا شروط . جةإن شئت رددنا لك نفس القیمة وإن شئت أخذت الثال خمس سنوات ونضمن لك أنك ال تخسر، وبعد خمس سنوات
بشرط أن تؤجرھا علینا فقد بطل البیع من أساسھ؛ ألنھ جمع عقدین في عقد واحد وصفقتین في صفقة واحدة فكانت : فاسدة، فإن قال لھ

ٍى نوع ثان ثم انتقل إل. ًنبیعك على أال تخسر فھذه تكون صورة حاضرة لما جمع بیعا بشرط عدم الخسارة: ّوأما إذا قال لھ. كبیعتین في بیعة
َما نفق منھا أعطیتك قیمتھ وما لم ینفق أرده : ، یأتي ویشتري منھ البضاعة ویقول لھ)ببیع التصریف(من الشروط الفاسدة وھو ما یسمى  َ َ

ھ یشتري یقع في األقمشة، وھذا ال یجوز؛ ألن األصل یقتضي أن.. یقع في الثالجات.. یقع في السیارات.. علیك، وھذا یقع في المواد الغذائیة
ًمنك إن ربح كان لھ ربحھ وإن خسر تحمل الخسارة؛ ألن فیھ ظلما على البائع، والشرع ال یأذن بالظلم ولو رضي بھ صاحبھ؛ ألنھ نوع من  ّ
السفھ، والسفیھ محجور علیھ في تصرفھ؛ ألن هللا سبحانھ وتعالى ال یرضى للمسلم أن یدخل الضرر على نفسھ باسم عقد شرعي، وھذا لیس 

خذ ھذه السلع واعرضھا : أفضل شيء في ھذا أن تقول الشركة في المواد الغذائیة أو غیرھا: العقود الشرعیة، وعلى ھذا فما الحل؟ نقولمن 
للبیع وكل مادة غذائیة تبیعھا لك فیھا كذا وعلى ھذا یصبح العقد عقد إجارة، فما نفد منھا أخذت الشركة األصلیة أصل المبلغ الذي تریده 

لتاجر قدر اإلجارة المتفق علیھ، فھذا مخرج شرعي ولیس فیھ إشكال، وھو مثل بیع التصریف، إال أنھ في بیع التصریف یعقدونھ وأعطت ا
ًبیعا، والشرع ال یأذن بھ، فلیعقدوا إجارة لكي یخرجوا من اإلشكال، یقول لھ مثال خذ ھذه الخمسین سیارة واعرضھا في المعرض، فما : ً

 ولك في كل سیارة خمسمائة لایر، أو النوع الفالني من السیارات إن بعتھ فالسیارة الواحدة لك فیھا أجرة بقیمة معینة لما مشى منھا فالحمد 
ّتقوم بھ من العرض ولتكن خمسمائة لایر، وأما الثمن األساسي فتأتي بھ إلى صاحب المؤسسة أو صاحب الشركة، فھذا عقد إجارة إذا 

خذ ھذه الكتب وبعھا على التصریف، أبیعك الكتاب بعشرین، : ّحدید األجل أو تحدید طریقة البیع، أما لو قال لھاستوفى شروط اإلجارة في ت
ویأخذ صاحب المكتبة الكتاب ویبیعھ بثالثین ثم یعطیھ عشرین فیأخذ الربح، مع أن الذي ضمن الخسارة ھو البائع األول، فیكون صاحب 

أنا : یة من ھذا الوجھ فقد أخذ ربح ما لم یضمن، وعلى ھذا فلو أن المكتبة احترقت سیقول صاحب المكتبةًالمكتبة ظالما لمالك السلعة األساس
ّال، إنما تحملت لك خسارة أال یباع ولم أتحمل لك خسارة التلف، فتقع بینھما : لم أشتر منك فأنت الذي تتحمل ھذه الخسارة، یقول لھ البائع ّ

إنھ لیس ببیع، فالعقد بینھما بیع : إنھ بیع على الحقیقة، وال تستطیع أن تقول: قود، فال تستطیع أن تقولالخصومة، ویصیر من باب تداخل الع
]. أو ال یبیعھ: [قال. ولكنھ لیس على الصورة الشرعیة، فأوجب الغرر وصار من العقود المشبوھة التي ال یأذن الشرع بھا لوجود ھذا الغبن

وال یھبھ وال : [قال. أبیعك ھذه السیارة على أال تبیعھا ألحد، فالبیع صحیح والشرط باطل: ، كأن یقولأن یبیعھ الشيء على أال یبیعھ: أي
أبیعك ھذا القلم على أال تعطیھ ألحد، فھذا كلھ ال یجوز؛ ألنھ یخالف مقتضى العقد؛ ألن .. أبیعك السیارة على أال تھبھا ألحد: كقولھ]. یعتقھ

وال یعتقھ، أو إن أعتق : [قال. ٌّة حر فیھا، إن شاء باعھا وإن شاء وھبھا أو تصرف فیھا بالمعروفمقتضى عقد البیع أن صاحب السلع
أبیعك ھذا العبد على أال : قال لھ: ًأوال: أبیعك ھذا العبد على أال تعتقھ، فإن أعتقتھ فالوالء لي، فیكون قد ظلمھ من وجھین: كقولھ]. فالوالء لھ

َّتعتقھ، فرفع یده في شيء مل َكھ الشرع أن یتصرف فیھ، فحرم علیھ البیع مع أن هللا أذن لھ أن یبیع ما اشترىَ َّ َ َ منعھ من الوالء، وقد قال : ًثانیا. َ
ً، وعلى ھذا فإنھ یعتبر شرطا فاسدا، فیلغى الشرط ویصحح العقد )ًما بال أقوام یشترطون شروطا لیست في كتاب هللا: (صلى هللا علیھ وسلم ً ّ

أبیعك ھذا العبد : أي أن یقول) أو أن یفعل ذلك: (قولھ]. بطل الشرط وحده، إال إذا شرط العتق: أو أن یفعل ذلك: [ل رحمھ هللاقا. -كما ذكرنا-
 أبیعك ھذه السیارة على أن تبیع.. أبیعك ھذا العبد على أن تعتقھ: یفعل العتق، فإذا قال لھ: أي) أن یفعل ذلك(بشرط أن تعتقھ، 

 



 1098 

 
 
 

 لعربونحكم بیع الرھن وا
 
 

وبعتك إن جئتني ]. [ال یصح البیع. إن جئتك بحقك وإال فالرھن لك: أو یقول للمرتھن. وبعتك إن جئتني بكذا أو رضي زید: [قال رحمھ هللا
ًوھذا كما ذكرنا أدخل شرطا زائدا على مقتضى العقد، فھذا یعتبر من موجبات الغرر، ویكون فساده من جھة كونھ تضمن شرطا]. بكذا ً ًَّ َ َ 

وھكذا إن رضي زید ]. أو رضي زید: [قال. إنھ إذا تضمن عقد البیع ما یوجب الربا أو یوجب الغرر فإنھ یوجب الفساد: یوجب الغرر، وقلنا
یعطیھ ]. إن جئتك بحقك وإال فالرھن لك، ال یصح البیُع: أو یقول للمرتھن: [قال. فال ندري أیرضى أو ال یرضى؟ فأصبح مما فیھ غرر

بكم ھذه : إلخ، فیقول لھ... كأن یأتي شخص إلى بائع عنده سیارة أو عنده أرض). إن جئتك بحقك وإال فالرھن لك: (ل لھالرھن ویقو
ًإذا أعطیك رھنا على أنني أرید أن أشتریھا، فسأذھب : أنا ال أضمن، قال: أنا أرید أن أشتریھا، قال لھ: بمائة ألف، قال: األرض؟ قال ً

ِوأْحضر المال ثم تعطین ِي الرھن ونتم الصفقة، فإن لم أْحضر لك المال فالرھن لك، فھذا من أكل أموال الناس بالباطل؛ ألن الرھن ال یوضع ُ ُ
فإذا ملكت السلعة وعجزت عن السداد قام المالك الحقیقي ببیع الرھن وتسدید مالھ، على ظاھر آیة . إال من أجل ضمان الحق في البیع المؤجل

ِإنني أذھب وأْحضر المال فالبیع بیع معجل ولیس : َ، فأصل الرھن لالستیثاق أن حقك ُیْضمن كبائع، فإذا جاء یقول لكالمداینة في آخر البقرة ُ
ًبمؤجل، ولیس على صورة الرھن الشرعي، فإن لم آتك بالنقد فالرھن لك، وأصبح الرھن ُیعطى بدون مقابل، وبناء على ذلك یكون من أكل 

ً، وبناء !!)أرأیت لو منع هللا الثمرة عن أخیك فبم تستحل أكل مالھ؟: ( علیھ وسلم في حدیث أنس في الصحیحالمال بالباطل، قال صلى هللا
أنا أرغب أن : ھذا القلم قیمتھ عشرون، أو ھذه الساعة قیمتھا خمسون، تقول: قال لك: ًفمثال. على ذلك كأنھ یأخذ ھذا الرھن بدون مقابل

ًإذا خذ ھذا القلم رھنا حتى أحضر : ال أضمن، فقلت: لیست عندي اآلن ولكن أذھب وأحضرھا، قال: تأعطني الخمسین، قل: أشتریھا، قال ً
ُیا أیھا الذین آمنوا ال تأكلوا : لك الخمسین، فإن لم أحضر الخمسین فالقلم لك، فأصبح یأخذ القلم بدون مقابل، وھذا شيء ال یجیزه الشرع ُ ُْ َ َ َ َ َ َِ َُّّ َ

ْأْموالكم بْینكم ُْ َُ َ ََ ْ بالباطل إال أْن تكون تجارة عْن تراض منكم َ ُ ْ ُ َِّ ِ ٍِ َ َ َ َ َ ََ ًَ َ ِ ِِ ، ھذا الرھن لقاء ماذا؟ لیس لھ مقابل، فأصبح یأكل مال أخیھ بدون ]29:النساء[ْ
ّحق، والشرع ال یجیز ھذا، ثم إن ھذا ُیربي في نفوس المؤمنین األنانیة بالتعامل المادي  مع أخیھ، فإذا ًفیصبح الشخص ال یتعامل إال مادیا. ّ

ًأحضر المال وجاءه ظرف أو جاءه شيء فإما أن تقیلھ أو تطالبھ بأصل العقد الذي بینك وبینھ، أما أن تأخذ منھ شیئا بدون حق : قال لك أخوك ّ
 وافترقتما، فالبیع سأحضر لك المال فقد أوجب البیع :أطالبك بإمضاء البیع فھذا من حقك؛ ألنھ إذا اشترى منك وقال لك: فال، ولك أن تقول لھ

 ترفعھ إلى القضاء وتطالبھ - ّالذي ھو البیع والشراء الذي تم بینك وبینھ-واجب والرھن ساقط تأثیره في حال العجز، فیبقى عقد الصفقة األول 
یھ قوالن مشھوران ّبحقك، أما أن تأخذ الرھن بدون مقابل فھذا من أكل مال الناس بالباطل، ویدخل في ھذا بیع العربون، وبیع العربون ف

أنھ ال یجوز، وھو مذھب طائفة من السلف رحمھم هللا؛ ألنھ من أكل : والصحیح. للعلماء رحمھم هللا، وربما یأتي إن شاء هللا الكالم علیھ
ًالمال بالباطل، فإذا جئت تشتري سیارة ودفعت عربونا ألفا أو ألفین أو ثالثة آالف ثم عجزت عن دفع الباقي فاألصل الشرع ي أن المالك ً

ّإما أن یسامحك ویقبل العذر ویرد لك ما قدمت من العربون، وإما أن یطالبك بإمضاء البیع، یقول لك: ّالبائع من حقھ أحد أمرین ّ البیع الزم، : ّّ
ّومن حقھ شرعا أن یطالبك، فتأخذ الصفقة على ما أتممتھا من بیع ثم تبیعھا مرة ثانیة، أما أن یأخذ البائع الخمسة آال ف أو العشرة آالف ً

ًوالتي ربما ال یراھا البعض شیئا، ولكن تكون من كد اإلنسان، فربما یكون المشتري قضى سنوات وعرق جبینھ دھرا طویال لیحصل ھذا  ً ًّ
ربون تجیزه المبلغ، ثم العربون إذا قلت بمشروعیتھ في مائة أو خمسین أو عشرین أو ألف فما تقول حین یكون بالمالیین؟ ألنك إذا أجزت الع

قد . ًفي جمیع الصور؛ ألنھ إذا أعطاه عربونا بملیونین أو ثالثة مالیین وأخذھا البائع فبأي حق یأخذ ھذه المبالغ الكبیرة التي ال موجب لھا
َفوت السوق علیھ، نقول: یقول قائل َّ یع األول تام ًخذ الصفقة وتلزمھ بالدفع؛ ألن ھذا من حقك شرعا، فالب: لم یفوتھ، إن شئت تقول لھ: َ

ًأما أن تتخذ العربون بدیال فھذا من أكل المال بالباطل، ویصدق علیھ بدون شك قولھ تعالى. ووجب ّ ِال تأكلوا أْموالكم بْینكم بالباطل : ّ ِ َ َ َْ ُِ ْ ُْ ُ َُ ََ َ ْ َ
 - مع أن الصفقة ھنا لقاء شيء- خیك أرأیت لو منع هللا الثمرة عن أ) :، والنبي صلى هللا علیھ وسلم أشار إلى ھذا في بیع الثمار]29:النساء[

ّفوت علي السوق فحینئٍذ أمض الصفقة وطالبھ :  لقاء أي شيء؟ إن قلت-الخمسة آالف والعشرة آالف- فالعربون ھذا !!) فبم تستحل أكل مالھ؟ ّ
ُأن یدفع لك المال كامال ال تظلمھ وال تظلم، ثم ھو یتصرف؛ فلو جاءك وقال ِ ْ َ ًئة ألف وأعطاك عربونا عشرة آالف أشتري منك ھذه الدار بما: ً

ًفإنھ ملزم شرعا أن یتم الصفقة؛ لكن لو جاءك وقال ًأنا أیضا عندي ظروف، فإن كانت ظروفك أنت تسمح : عندي ظروف أو كذا تقول لھ: ّ
ي صحیح، وھو ًلك أن تساعده ساعدتھ، وإن لم تسمح فحینئٍذ لیس لك من شأن في ظروفھ، وأنت شرعا تدفع الضرر عن نفسك بعقد شرع

َّالذي غرر بنفسھ؛ ألنھ لو ربحت الصفقة ألخذھا، كذلك إذا خسرت، وعلى ھذا ًیلزم بدفع المبلغ كامال ویكون العربون ساقطا ومحسوبا من : َ ً ً
 ...... .ّأصل القیمة، أو یجب رده إلى صاحبھ إن لم یوجبا البیع ولم یلزمھ بإمضائھ

 
 صورتھ وأنواعھ وحكمھ.. شرط البراءة

 
 

ًذكر المصنف رحمھ هللا جملة من الشروط التي یتفق علیھا البائع ]. لم یبرأ: ٍوإن باعھ وشرط البراءة من كل عیٍب مجھول: [قال رحمھ هللا
ٍما اعتد بھ الشرع واعتبره وھي الشروط الجائزة الصحیحة، وإلى نوع حرمھ الشرع ومنعھ وھي : َّوالمشتري، وقسم ھذه الشروط إلى

َّوقد بینا ما یترتب على الشرط الصحیح، وما یترتب على الشرط الفاسد. مةالشروط المحر وھناك نوع من الشروط یشترطھ البائع على . َّ
أن یتخلى البائع عن االلتزام بالعیوب الموجودة في : المشتري في بعض صور البیع، وھو الذي یسمى بشرط البراءة، والمراد بشرط البراءة
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ً للبیع أو سیارة أو طعاما ویقولًالسلعة، كأن یعرض أرضا ٌأنا بريء من كل عیب فیھا، وھذا النوع من الشروط موجود في زماننا، حیث : ً
 فإنھ إذا بیعت السیارة صیح علیھا أنھا كومة - ًمثال-ًإن الناس یتعاملون بھ في بیوعاتھم، وكثیرا ما یقع في بیع المزاد العلني في السیارات 

وقبل الدخول في شرعیة ھذا النوع من الشروط أو عدم . عبارات التي یقصد منھا أن یتخلى البائع عن المسئولیةحدید، أو نحو ذلك من ال
فاألصل أن المسلم إذا باع ألخیھ المسلم أن ینصح لھ . شرعیتھ ینبغي أن نقرر القاعدة الشرعیة التي علیھا الحكم بجواز الشرط وعدم جوازه

ٌإنما الُمْؤمنون إخوة : واألصل في ھذا قولھ سبحانھ وتعالى. الذي ال تدلیس فیھَّوأال یغشھ وأن یمحضھ البیان  َ َ َْ ُِ ِِ ْ ، فمن مقتضى ]10:الحجرات[َّ
ال یؤمن أحدكم : (أخوة اإلیمان أن یرضى المسلم ألخیھ المسلم ما یرضاه لنفسھ، وأن یكره لھ ما یكرھھ لنفسھ، كما قال صلى هللا علیھ وسلم

وھذا یدل بالمفھوم على أنھ ال یؤمن حتى یكره لھ ما یكرھھ لنفسھ، فالمسلم بطبیعتھ ال : ، قال بعض العلماء)حب لنفسھحتى یحب ألخیھ ما ی
ًیرضى أن یغشھ أحد في سلعة یشتریھا أو عقار یشتریھ، وال یرضى أن یكتم عنھ عیبا موجودا في السلعة، بل وال یحبھ ویكره من یعاملھ  ً

َألصل؛ ألن النفوس ُجبلت على حب النصح وكراھیة ضده، وأكد النبي صلى هللا علیھ وسلم ھذا المعنى فقالبھذه المعاملة، وھذا ھو ا الدین : (ِ
، فمن النصح أن ینصح لعامة المسلمین، فإذا )وألئمة المسلمین وعامتھم: - ثم قال في آخر الحدیث-النصیحة، الدین النصیحة، الدین النصیحة 

ّباع لھم شیئا بین لھم م والدلیل على . ّوأكده علیھ الصالة والسالم حینما بین أن بركة البیع مقرونة ببیان العیوب. ا في ذلك الشيء من العیوبً
ّالبیعان بالخیار ما لم یتفرقا، فإن صدقا وبینا بورك : (قولھ علیھ الصالة والسالم كما في الصحیحین من حدیث حكیم بن حزم وغیره: ھذا

، فا یمحق البركة من المال ویمحق البركة من الخیر الذي یجنیھ البائع أو المشتري )ذبا وكتما محقت بركة بیعھمالھما في بیعھما، وإن ك
ًمن السلعة التي یبیعھا أو یدفع الثمن لقاءھا إذا كتم عیبا في الثمن أو المثمن، فالنصوص واضحة في الداللة على أنھ ینبغي النصیحة، وثبت 

ًأنھ اشترى فرسا فأعجبھ، فلما ركبھ وجده یستحق قیمة أكثر من القیمة التي اشتراه بھا، فرجع إلى :  عنھ وأرضاهفي حدیث جریر رضي هللا ً
ًالبائع وزاده في الثمن، ثم ركب الفرس مرة ثانیة فأعجبھ فرجع ثانیة وزاد في القیمة، ثم ركبھ مرة ثالثة فأعجبھ فرجع إلى البائع مرة ثالثة  ً ً ً

ًبائع ظن أن بـجریر بالء أو خبال أو خفة فقال لھ جریر وزاده، فكأن ال ُبایعت رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم على السمع والطاعة، : (ً
أن السلعة إذا : وتوضیح ذلك. ً، فجعل ھذا من النصیحة، وھو أنني ال أرضى أن أقتطع حقا ألخي المسلم بدون وجھ حق)والنصح لكل مسلم

ًئع یعلم أن فیھا عیبا لو علمھ المشتري لما اشتراھا، أو یكون ظاھرھا السالمة وفیھا عیب لو كان المشتري على كان ظاھرھا السالمة والبا
ًعلم بھ ألنقص الثمن، كأن تكون القیمة المتفق علیھا عشرین ألفا، وھذا العیب ُینقص ثمن السلعة إلى خمسة عشر ألفا أو إلى عشرة آالف، بل  ً

لقیمة فال تستحق إال خمسة آالف، فكونھ في ھذه الحالة یعلم بھذا العیب ویكون على إلمام بوجوده وتأثیره بالسلعة قد ینقصھا ثالثة أرباع ا
أن السلعة : ثم المشكلة لیست ھنا، بل إن سكوتھ یفضي إلى أكل المال بالباطل، وتوضیحھ. ویسكت على ذلك، ال شك أنھ خالف النصیحة

ً آالف، وبدون العیب تكون القیمة عشرین ألفا، فمعنى ذلك أن العشرة آالف الزائدة تؤكل بالباطل، وعلى بسبب ھذا العیب تكون قیمتھا عشرة
ّھذا ال یجوز أن یعرض سلعة یعلم فیھا عیبا ویكتمھ عن البائع؛ ألن النبي صلى هللا علیھ وسلم بین أن قیام الدین على النصیحة، وأن من  ً ً

ومن ھنا اختلف العلماء رحمھم هللا فیما . یھ المسلم، فیحب لھ ما یحب لنفسھ ویكره لھ ما یكره لنفسھلوازم اإلسالم أن ینصح المسلم ألخ
یسمى ببیع البراءة، واختلفت صور بیع البراءة على ھذا األصل، فإن كان البائع قد برئ من عیب سماه للمشتري، فال إشكال، وإن كان قد 

. أن یبرأ البائع من عیب یسمیھ للمشتري: الحالة األولى: شكال، فأصبح بیع البراءة على حالتینِلم یسمھ للمشتري فھذا فیھ اإل برئ من عیب
ّفأما إذا برئ البائع من عیب یسمیھ للمشتري فال یخلو . ًأن یبرأ البائع من العیوب مطلقا وال یسمیھا وال یذكرھا للمشتري: الحالة الثانیة

بعتك سیارتي الفالنیة، وأنت تعلم أن بھا العیب : ًیعلم العیب ویراه باالطالع، كأن یقول لھ مثالأن : الحالة األولى: المشتري من حالتین
الفالني، فھذه براءة من عیب معلوم من الطرفین، وھذا یقع خاصة مع األصدقاء واإلخوان واألقارب فإنھم یعلمون عیوب السلع؛ ألن 

ّ عیوب السلع الموجودة عند البعض، فإذا برئ لھ من عیب سماه وعلمھ المداخلة وقرب بعضھم من بعض یوجب اطالع بعضھم على
: ّأن یسمي لھ العیب وال یعلمھ المشتري، وال یعرف ما ھو ھذا العیب، كأن یقول لھ: الحالة الثانیة. ًالمشتري فباإلجماع یكون البیع جائزا

وتخفى علیھ، فالواجب على المشتري أال یغرر بنفسھ، وأال یقبل ًبعتك ھذه الساعة وفیھا عیب كذا، ویكون المشتري جاھال بھذه العیوب 
إنھ یلزم بالبراءة، فلو جاء : بالبراءة حتى یطلع أھل الخبرة ویرجع إلیھم ویسألھم عن ھذا العیب، فإن تقحم ورضي بذلك فقال بعض العلماء

ّأظن أنھ بھذه المثابة؛ فإنھ ال یقبل عذره؛ ألنھ ھو الذي فرط ھذا العیب أنا ما كنت أظن أنھ بھذه الصفة، أو ما كنت : یشتكي بعد ذلك وقال
ّوھو الذي قصر، والبائع قد برئت ذمتھ حینما سمى لھ العیب وبینھ لھ بل یبقى لھ الخیار، على تفصیل سیأتي في خیار : وقال بعض العلماء. ّ

ھذا البیت : أن یبرأ لھ من العیوب وال یسمیھا، كأن یقول لھ: انیة وھيّأما الحالة الث. ًوھذا بالنسبة إذا سمى لھ عیبا ال یعرفھ المشتري. العیب
ً فال تلزمني غدا -أي لیس فیھا شيء-ھذا البیت أبیعكھ كأرض تراب : أنا بريء من أي عیب فیھ، سواء كنت أعلمھ أو ال أعلمھ، أو یقول لھ

، أو یقال في )كوم حدید: (ن كل ھذه العیوب وكما یقال في السیاراتبعیب في البناء وال بعیب في المنافع الموجودة في البیت، فأنا بريء م
قال : أو نحو ذلك، وكل ھذا یقصد منھ التخلص من المسئولیة، فھذا النوع من البیوع اختلف العلماء فیھ على قولین) كوم خشب: (الخشب

 أكل أموال الناس بالباطل، فال یجوز وال یصح ھذا الشرط إذا برئ براءة مطلقة من العیوب ال یجوز وال یصح البیع؛ ألنھ من: بعض العلماء
ًوال یلزم بھ؛ وألنھ یفضي إلى الغرر، فأما كونھ أكال ألموال الناس بالباطل؛ فألنھ یشتري السلعة وھي تستحق القیمة، فلما ظھر فیھا العیب  ّ

ًنقصت قیمتھا فأكل الفرق بالباطل، كما لو كانت قیمة السلعة عشرین ألفا بدو ن عیب، وبالعیب تصبح عشرة آالف، فتؤكل عشرة آالف زائدة ُ
ً، فأنت حینما تشتري قلما )نھى عن بیع الغرر: (وأما أنھ غرر، فالنبي صلى هللا علیھ وسلم ثبت عنھ في الحدیث الصحیح أنھ. بدون وجھ حق

 تستطیع أن تنتفع بھذا القلم إال إذا أصلحتھ، وقد یكون من أجل أن تكتب بھ فإذا بھ عیب یمنع من الكتابة، فبمجرد أن تطلع على ھذا العیب ال
ًھذا العیب ال یمكن إصالحھ أو یكلف ماال كثیرا ال تستطیع أن تقوم بھ فتعطلت منافعك، فأنت تغرر وتخاطر بنفسك، والبائع یغرر بالمشتري  ً

ح الناس أو ترتبط بھا أرواح الناس كأجھزة العالج أو ویخاطر بھ، خاصة إذا نظر إلى المبیعات الغالیة والمبیعات التي تتعلق بھا مصال
ًنحوھا، فھذه أمور لیست بالسھلة حینما یبرأ البائع من كل عیب فیھا ویخاطر المشتري بنفسھ ویقبل بھذا الشرط ثم یلزم بھ شرعا، وال شك 

؛ ألن الذي قال بالجواز استدل بقولھ علیھ الصالة  ھو الصحیح-المنع والتحریم: أعني-فإن ھذا القول : ًأن ما ذكروه صحیح، وبناء على ھذا
ًما بال أقوام یشترطون شروطا لیست في : (، ولكن یرد ھذا االستدالل بأن النبي صلى هللا علیھ وسلم قال)المسلمون على شروطھم: (والسالم
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، والثابت في الصحیحین )أرش العیب(ألرش سیسقط حق المشتري في الرجوع با أنھ إذا اشترط البراءة فمعناه أنھ: ، وتوضیحھ)كتاب هللا
ال تصروا اإلبل والغنم، فمن ابتاعھا فھو بخیر النظرین : (أن المشتري لھ حق في العیب كما قال صلى هللا علیھ وسلم: من حدیث أبي ھریرة 

عارضھ مع ما ثبتت بھ السنة وھو ، فھذا النوع من الشروط یسقط لت)ًإن رضیھا أمسكھا، وإن سخطھا ردھا وصاعا من تمر: بعد أن یحلبھا
خیار الرد، وحینئٍذ یكون من الشروط التي تعارض كتاب هللا وسنة النبي صلى هللا علیھ وسلم، إضافة إلى أنھا تورث األحقاد وتنزع الثقة 

ًبین المسلمین، فإن اإلنسان إذا اشترى من أخیھ شیئا بھذه الصفة ثم وجد فیھ عیبا یمنع من االنتفاع بھ ال  شك أن ھذا سیؤثر علیھ فیكرھھ أو ً
یبغضھ ویوجب ذلك القطیعة بین المسلمین، وقد حرم هللا عز وجل بیع المسلم على بیع أخیھ؛ ألنھ یفضي إلى القطیعة، فال شك في أن ھذا 

البائع أن یبرأ إال من عیب فلیس من حق : ًالنوع من البیوع وھذا النوع من الشروط یفضي إلى ھذه المفاسد الدینیة والدنیویة، وبناء علیھ
 ...... .معلوم یسمیھ للمشتري ویكون منھ على بصیرة من أمره، إن شاء أمضى الصفقة وإن شاء ألغاھا

 
 خیار العیب وحكمھ

 
 

) ت أكثرًوإن باعھ دارا على أنھا عشرة أذرع فبان: (قولھ]. صح: ًوإن باعھ دارا على أنھا عشرة أذرع فبانت أكثر أو أقل: [قال رحمھ هللا
لو باعھ إیاھا على أنھا عشرة فأصبحت تسعة أو ثمانیة فإن البیع صحیح في : أي) أو أقل(كأن تبین خمسة عشر أو عشرین أو ثالثین، 

كما سیأتي إن شاء -أنت بالخیار إن شئت أن ترضى بھذه الدار بھذه الصفة وتأخذ أرش النقص : فنقول لھ. أصلھ، ونركب الخیار للمشتري
أن یمضي : األمر الثاني. أن یمتنع لفوات غرضھ: األمر األول:  وإن شئت رددت الصفقة، وعلى ھذا فھو بین أمرین-خیار العیبهللا في 

ًلو اشتریت أرضا في مخطط على أن مساحتھا تساوي أربعمائة متر : مثال ذلك. أن یمتنع لفوات الغرض: ففي الحالة األولى. ویأخذ األرش
ال أستطیع إمضاء البیع؛ ألن الشيء الذي من أجلھ اشتریت ھذه األرض البد وأن یكون : ّالمساحة أقل من ذلك، فتقولًمربع مثال، فتبین أن 

لك : ّبھذه المساحة، فإذا قل عنھا فات غرضي من البیع، فلو أننا ألزمنا المشتري في ھذه الحالة لكان فیھ ضرر وفیھ إجحاف، فحینئٍذ نقول لھ
وأما في حالة العكس كأن تكون األرض أكثر . ثم ترد األرض وتشتري ما شئت مما یتفق أو یعین على تحقیق غرضكالخیار أن تأخذ الثمن 

لو كانت األرض المتفق علیھا أربعمائة متر فتبین أنھا خمسمائة متر، فالمائة الزائدة ترد : ًفمثال. وأكبر من المساحة التي اتفق على شرائھا
: قال رحمھ هللا. تري أن یشتریھا فیشتریھا بعقد جدید، وتكون مضافة إلى األصل، وال تصبح تابعة للبیع األولإلى البائع، وإذا أراد المش

 في بیع -كما ذكرنا-من جھل ھذا العیب الموجود في السلعة : أي) ولمن جھلھ وفات غرضھ: (قولھ]. الخیار: ولمن جھلھ وفات غرضھ[
كأن ) فات غرضھ(أو . لى أنني بريء من عیب كذا وسماه، وھذا العیب یجھلھ المشتري فلھ الخیاربعتك ھذه السیارة ع: البراءة أنھ قال لھ

ّ بأربعمائة متر لیبني علیھا شیئا، والبد من وجود ھذه المساحة للبناء علیھا فبان أقل، فمعنى ذلك أن - كما ذكرنا-یكون اشترى األرض  ً
ًیأخذ علیھا قرضا، والقروض تشترط مساحة معینة، فاشترى األرض على أن لو اشترى األرض من أجل أن : ًالغرض سیفوت، مثال

مساحتھا تعادل مائتي متر مربع، وتبین أن مساحتھا دون المائتین، فحینئٍذ غرضھ أن یقترض ویبني، فلما نقصت مساحة األرض فات 
ضك، ثم یشتري ما یحقق أو یعین على غرضھ الذي أعطني مالي وخذ أر:  أن یقول لھ-ولھ الخیار- غرضھ الذي من أجلھ اشترى، فمن حقھ 

 ...... .من أجلھ یشتري السلعة
 

 األسئلة
 
 

...... 
 

 الفرق بین الشروط الصحیحة والفاسدة
 
 

ًمر معنا سابقا جواز اشتراط المشتري على البائع كون العبد مسلما وكاتبا، أفلیس ھذان شرطان في: السؤال ً اسم ب: البیع، أثابكم هللا؟ الجواب ً
، والصالة والسالم على رسول هللا، وعلى آلھ وصحبھ ومن وااله ًإنھ یجوز أن یشترط أن یكون العبد مسلما، : فقد قلنا: أما بعد. هللا، الحمد 

ّأو كاتبا، أو یكون عنده صنعة كالحجام ونحوه من أجل أن یستفید رب أو سید العبد بعد شرائھ، وبینا علة ذلك، والمصنف رحمھ هللا ُّ  ذكر ھذا ً
في الشروط الصحیحة، ومسألة أن العبد فیھ صفتان أو ثالث صفات فھذا ذكر العلماء رحمھم هللا أنھا قد تكون شرعیة، مثل اشتراط اإلسالم 

َُیقصد منھ معنى شرعي، كما لو أنھ اشترط أن تكون األمة مسلمة من أجل أن ُیسھِّل نكاحھا من الغیر؛ ألنھا لو كانت وثنیة فإنھ  ال یستطیع ً
ًأن یتزوجھا عبد مسلم، فھذا یكون فیھ معنى شرعي، ویكون المقصود منھ مقصودا شرعیا، لیس بمتمحض المنفعة مثل مسائلنا التي ذكرناھا  ً ً

ثم إن ًأشترط أن یكون العبد كاتبا،  :في عقود الصفقات حینما یجمع بین منفعتین أو بین شرطین في عقد البیع، وعلى ھذا یجوز أن یقول لھ
أبیعك ھذا :  أن یقول لھ-كما تعلمون حسب الشرح الذي شرحناه-ھذا یرجع إلى الصفات ولیس بشرط زائد عن العقد، فالشرطان في البیع 

الذي ھو العین موجود أو مفقود؟ موجود، والتكسیر سیوجد، والحمل سیوجد، وللتكسیر قیمتھ ) الحطب(الحطب على أن تكسره وتوصلھ، فـ
ًأشترط أن یكون العبد مسلما، فھذا شرط البیع أصال، أي: ھ؛ لكن إذا قال لھوللحمل قیمت قائم في صفة المبیع بذاتھ ولیس بشرط زائد عن : ً

ّأشترط أن یكون الكتاب لونھ أخضر، وأن تكون صفحاتھ من لون كذا؛ لكن لما تعقد : البیع كعقد إجارة مثل أن یكسره ویحملھ، كما لو قال
أرید أن : ًأرید أن یكون مكسرا، وال ترضى باللحم كما ھو وتقول: ً زائد عن البیع فال ترضى بالحطب مثال كما ھو وتقولالبیع وتأتي بشرط
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ًیكون مكسرا أو مفصوال عن العظم، فحینئٍذ أدخلت الصفات على المبیع؛ لكن صفة الكتابة موجودة في العبد منذ أن تشتریھ، وصفة اإلسالم  ً
أن تشتریھ، ویقصد منھا المعنى الشرعي، فھو یقصد اإلسالم لمعنى شرعي، ویقصد الكتابة من أجل الرفق في نفس موجودة في العبد منذ 

المبیع الذي یرید أن یشتریھ، وعلى ھذا لیس ھذا من ھذا، والبابان مختلفان، ولذلك ال تعارض بین الصفقتین في ھذا البیع وال في ھذا البیع، 
  .وهللا تعالى أعلم

 
 
 
 

 وائح وتأثیرھا في العقودالج
 
 

-السلم : في بیع السلم ھل یجوز أن یشترط البائع على المشتري عدم رد المال إلیھ إن أصابت الثمار جائحة، أثابكم هللا؟ الجواب: السؤال
فیھ؛ ألن النبي صلى هللا ؛ لكن بالنسبة للذي یشترط أال تكون ھناك جائحة، الجوائح موضوعة، وحكم الجوائح ال إشكال -سیأتینا إن شاء هللا

أنھ یلزمھ إحضار عین كالعین : فبعضھم یرى: ًعلیھ وسلم أمر بوضع الجائحة، وبناء على ذلك إن أصابت الجائحة المال فللعلماء وجھان
ن باب المعقود علیھا، فلو اتفق معھ على مائة صاع وأصاب ھذه األرض التي زرعھا إعصار یعطي لھ مائة صاع من غیره، ویكون ھذا م

االنتقال إلى المعاوضة لوجود العذر الحسي؛ ألن األعذار الحسیة تمنع من نفاذ العقود وحینئٍذ ال یلزم صاحب األرض؛ ألن األرض أخرجت 
ٍذ أجل معلوم، وحینئ ، فعقد السلم إلى)إلى أجل معلوم: (ًشیئا وھلك فلیس بوسعھ أن یخرجھا مرة ثانیة في نفس الوقت المتفق علیھ؛ ألنھ قال

أریدك أن توصلني إلى مكة وتعطلت سیارتھ، یلزمھ أن : یلزمھ إذا فات منھ أن یأتیھ بمثل المتفق علیھ من غیره، مثل اإلجارة فإنھ إذا قال
ًیستأجر سیارة مثلھا في نفس الصفات فإن كانت ھذه مثال مكیفة تكون ھذه مكیفة، وكانت ھذه تحمل األغراض ھذه تحمل األغراض، 

ھ من الموضع الذي فسدت فیھ سیارتھ من أجل أن توصلھ إلى المكان المتفق علیھ، وھكذا لو استأجره فأصابھ عذر أقام غیره ویستأجرھا ل
  .وهللا تعالى أعلم. مقامھ، وھذا أصل ذكره العلماء، وسیأتي معنا في باب اإلجارة، والبیع في حكم اإلجارة كما ال یخفى

 
 
 
 

 علیھا في عقد النكاححكم اشتراط المرأة عدم الزواج 
 
 

قد تشترط المرأة أو : إذا اشترط الولي على الزوج أال یتزوج على ابنتھ زوجة ثانیة، فھل ھذا الشرط معتبر، أثابكم هللا؟ الجواب: السؤال
لة اختلف فیھا السلف ، وھذه المسأ)كل شرط لیس في كتاب هللا فھو باطل: (یشترط ولیھا أنھ ال سابقة وال الحقة، وال بأس أن یشترطوا؛ لكن

ال تكون لھ زوجة؛ ألنھ في بعض األحیان یخفي الزوج أمر : فبعض العلماء یرى أنھ لو اشترطت أال سابقة وال الحقة، أي. رحمھم هللا
ٍط ماض، الشر: یقول: فبعض العلماء: ، فھذا الشرط للعلماء فیھ وجھان)ال سابقة وال الحقة: (زواجھ، ویتزوج على زوجتھ القدیمة فتشترط

ّفإذا ُوجد عنده امرأة سابقة فإنھ من حقھا أن تفسخ النكاح، ویكون المھر لھا، ویمضي العقد على الوجھ الذي تم بینھما، ولیس من حقھ أن 
ط باطل فإن الشر) ال سابقة وال الحقة: (إن اشترطت :وقال بعض العلماء. یبقیھا، وتكون طلقة بائنة بینونة صغرى وال تحل لھ إال بعقد جدید

، وإن كان ھذا ال یرضي النساء؛ لكن ھذا حكم هللا سبحانھ - ونسأل هللا أن یتمم بخیر- والعقد صحیح، وھذا ھو الذي تطمئن إلیھ النفس 
: ، والذي في كتاب هللا)كل شرط لیس في كتاب هللا فھو باطل: (وتعالى، فا عز وجل أخبرنا على لسان رسولھ صلى هللا علیھ وسلم أن

َوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثالث وُرباع فانكُح َ َ َ َ ِ َ َ َ ََ ََ ُ َْ ِّ ُِ ْ ، فا یندب ویحبب ویرغب؛ ألن ھذا من الرفق بالنساء، فالمرأة قد تكون ]1:فاطر[َ
ھذه عانسة، أو مطلقة، أو مات عنھا زوجھا فتضم إلى بیت من البیوت تحت رجل یستر عرضھا، ویقوم على شأنھا ویرفق بھا، فإذا جاءت 

ّال سابقة وال الحقة، آذت المسلمین وأضرت بھم، ثم أیضا أضرت بھ ھو فھو قد یقع في الحرام، وھذا موجود في بعض البیئات : تقول لھ ً
ال سابقة وال الحقة ثم تنجب لھ عشرة أبناء، وقد : التي یرون نفاذ ھذا الشرط فإنھا تقع مصائب عظیمة، فالرجل یتزوج المرأة وتشترط علیھ

ب جمالھا فیخاف على نفسھ الحرام وقد یصیبھا شيء من العاھات واآلفات فیخاف على نفسھ الحرام، فال یستطیع أن یطلقھا وال یستطیع یذھ
أن یتزوج علیھا؛ ألنھ إذا تزوج علیھا طلقت طلقة بائنة فذھب علیھا أوالدھا، وإذا بقي ربما یقع في الحرام، فھذا الشرط ال شك أنھ یضر 

ر بالمرأة ویضر بالنساء، فمن باب الرفق بالجمیع أنھ ال یعتبر ھذا الشرط وال یعتد بھ، وھذا ھو الذي تمیل إلیھ النفس، وإن كان بالزوج ویض
إن أحق : (إن ھذا الشرط مشروع لقولھ علیھ الصالة والسالم: وأما من قال. أن ھذا الشرط یخالف شرع هللا: ھناك من خالف، لكن الصحیح

ًنعم بشرط أن یكون موافقا لشرع هللا ال معارضا لھ، فمثال: ، فنقول)  الشروط ما استحللتم بھ الفروجما وفیتم بھ من ً تشترط علیھ أن یكون : ً
أشترط أن تؤثث بیتھا من الفراش الفالني، أو أن : ّلھا بیت داخل المدینة، فھذا شرط استحل بھ الفرج فالبد أن یفي لھا، أو یشترط ولیھا فیقول

ًا شقة، فیشترط شروطا في كتاب هللا وفیھا رفق بالمرأة، وفیھا أیضا رفق بالزوج، فإذا كان على ھذا الوجھ فھذا من كتاب هللا تكون لھ ً
ال سابقة وال الحقة ویبقى على امرأة واحدة؛ فقد ال یأمن على نفسھ الحرام إن حاضت، أو إن : وموافق لشرع هللا؛ لكن إذا اشترطت علیھ

فالذي تطمئن إلیھ : ًست، فھذا ال شك أن فیھ ضررا، وھو یخالف شرع هللا؛ ألنھ یفضي إلى تحریم التعدد علیھ، وعلى ھذاحملت، أو إن نف
  .وهللا تعالى أعلم. ٍالنفس أن الشرط الغ والعقد صحیح وتام
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 حكم بیع التقسیط والزیادة فیھ
 
 

یجوز للبائع إذا أتى موعد السداد وعجز المشتري عن السداد أن یزید علیھ في ما الدلیل على جواز الزیادة في بیع التقسیط؟ وھل : السؤال
إما أن تسدد في الوقت فإذا لم تسدد في : أما المسألة األخیرة وھي أن یزید علیھ في القسط فھذا ربا، فلو قال لھ: القسط، أثابكم هللا؟ الجواب

ء رحمھم هللا؛ لكن لو أنھ اشترى منھ بالتقسیط أو إلى أجل وزاد في القیمة فھذا ال ، فھذا عین الربا بإجماع العلما%)6(الوقت فعلیك زیادة 
َوأحل هللا البْیع : لعموم قولھ تعالى: ًبأس بھ؛ وذلك أوال َ َ َْ ُ َّ َّ ً، فإن بیع المؤجل قیمتھ لیست كالمعجل، وقد جعل هللا لكل شيء قدرا، ]275:البقرة[َ

ائة ألف؛ لكن إذا بعتھا إلى أجل تضررت بتأخر القیمة فجعلت القیمة المؤجلة غیر القیمة المعجلة فإنك إذا بعت السیارة حاضرة قیمتھا م
ًكما في بیع المكاتب، فإن المكاتب یدفعھا أقساطا، وقد قالت أم  وأما مسألة تقسیط الثمن فإن الشرع قد أذن بتقسیط الثمن. وزدت فال بأس

. نقدتك األقساط المؤجلة، وبیع التقسیط بإجماع العلماء لیس فیھ حرج: أي) إن شئت نقدتك إیاھا(: المؤمنین عائشة رضي هللا عنھا لـبریرة 
: فإنھ ال ینطبق على بیع التقسیط إال في صورة واحدة وھي أن یقول لھ) نھى رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم عن بیعتین في بیعة: (أما حدیث

ي ألف إلى نھایة السنة، ویفترقا وال یحددا، أما لو حدد أنھ اشتراھا حاضرة أو اشتراھا إلى أجل ًأبیعك ھذه السیارة بمائة ألف نقدا وبمائت
اشتریت بمائة بالتقسیط فقد تمت صفقة واحدة ولم تتم صفقتین، ولذلك ابن عباس رضي هللا عنھما : فلیست من بیعتین في بیعة، فإذا قال لھ

أنھ إذا أوجب إحدى الصفقتین فلیس من بیعتین في : ّقھ في الدین فسر الحدیث على ھذا الوجھحبر األمة وترجمان القرآن الذي دعي لھ بالف
من السلف وعن ابن سیرین أنھ حكى عن جماعة  بیعة، وروى عبد الرزاق في مصنفھ، وابن أبي شیبة في مصنفھ عن طاوس وعن جماعة

وال یحدد ھل . اشتریت: لبیعتین فلیس ببیعتین في بیعة؛ إنما المحرم أن یقول لھُّمن التابعین أنھم ال یشكون وال یختلفون أنھ إذا أوجب إحدى ا
ً، فجعلھ حائزا إما على القلیل ) أو الربا-أوكس القیمتین: أي-فلھ أوكسھما : (ًاشترى نقدا أو اشترى إلى أجل، ولذلك قال صلى هللا علیھ وسلم

-فإن ھذا : ن؛ ألنھ إذا حدد إحدى البیعتین لم یقع في التخییر ولم یقع في الربا، وعلیھًأو حائزا على الربا، وھذا إذا لم یحدد إحدى البیعتی
 الذي یوضع على - المقسط: أي- جائز ومشروع، وحكى بعض العلماء أنھ ال خالف بین أھل العلم في جواز بیع األجل - بیع التقسیط: أعني

  .وهللا تعالى أعلم. الشھور أو یوضع على السنوات
 
 
 
 

  البراءة من العیوب التي یعلمھا المشتريحكم
 
 

إذا اشترطت على من یشتري السیارة أن یأخذھا ألھل الخبرة كمھندس ونحوه ثم أبرأ بذلك عند ذكر العیوب التي یعرفھا، فھل ھذا : السؤال
، والصالة والسالم على رسول هللا، وعلى آلھ وص: جائز، أثابكم هللا؟ الجواب فإذا عرض السیارة : أما بعد. حبھ ومن واالهباسم هللا، الحمد 

ًخذھا إلى من لھ خبرة ینظر فیھا ویبین لك عیوبھا، فأخذھا ومضى بھا إلى مھندس ونحوه فاكتشف أن بھا عیوبا، وجاء : للبیع وقال للمشتري
البراءة صحیحة والبیع صحیح إذا أنعما وأطلع أنا بريء منھا، فإن : وجدت فیھا العیب الفالني وسمى العیوب، فقال لھ البائع: إلى البائع وقال

ھذه األرض، وھذه مواصفاتھا وھذا ما فیھا فاذھب : ّالبائع المشتري أو مكن المشتري من االطالع علیھ على ھذا الوجھ، وھكذا لو قال لھ
ًإلى أھل الخبرة فإن وجدوا بھا عیبا فأخبرني، ثم لما وجدوا فیھا عیبا أو عیوبا ذكرھا لھ فبر ً ئ منھا وأوجب الصفقة على ذلك صح ھذا؛ ألن ً

  .وهللا تعالى أعلم. المشتري یكون على بینة من أمره ولیس فیھ غرر وال غبن
 
 
 
 

 (البضاعة ال ترد وال تستبدل: (مدى صحة قولھم
 
 

 یؤثر في العقد، أثابكم هللا؟ ّالبضاعة ال ترد وال تستبدل، ھل ھذا الشرط صحیح؟ وھل: بعض المحالت تشترط وُیكتب في الفاتورة: السؤال
إما أن یقصد صاحب المتجر أن البضاعة إذا خرجت من المحل فإني ال أردھا وال : األمر األول: ھذا الشرط یقصد منھ أحد أمرین: الجواب

ً أرد شیئا مما اشتراه، من خرج من دكاني ال: أستبدلھا إذا جاءت كاملة بنفس الصفة، كأن تكون تبیع أطعمة أو تبیع ملبوسات أو أقمشة فتقول ّ
ًمن فارقك وقد اشترى منك شیئا ُیلزم بالصفقة ولیس من حقھ أن یرجع، فإذا رجع وطابت نفسك أن ترد لھ فھذا : من حیث األصل الشرعي

 ثم یرجع بعد ًدفع إحراج الناس، كأن یشتري منك نوعا من القماش) البضاعة ال ترد وال تستبدل: (ُلك، ففي ھذه الحالة إذا قصد من قولھ
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َّالعمال ویضر بعملك وال ترید إال أن تكون  ِأرید النوع الفالني الثاني أو الثالث، وھذا ُیْحدث عندك ربكة ویحدث عندك تعطیل: ساعة فیقول
یم غالیة، فإنھ َّأعمالك منظمة مرتبة، بحیث إذا أخذت المال تستطیع أن تنتفع بھ وتستطیع أن تشتري بھ، خاصة بالنسبة لألشیاء التي لھا ق

یأخذ بید ویشتري بیٍد أخرى ولربما النصف ساعة ھذه التي یملك فیھا العشرة آالف والعشرین ألف قد یشتري بھا صفقة ثانیة فإذا جاءه ھذا 
 من حقك أن یرید أن یستبدل أو یرد فإنھ یضر بھ، فھذا النوع من االشتراط، وھو أنھ إذا رد لك السلعة كاملة وال ترید أن تردھا، فعندھا

ِیا أیھا الذین آمنوا أْوفوا بالُعقود : ُال أقیل، وھذا یسمى االمتناع من اإلقالة، وھو من حقك؛ ألن هللا یقول: تقول ِ ُُّ ُ ُْ ِ َ ََ َ َ ، فإذا أخذ الصفقة ]1:المائدة[ََّ
 ُوجد عیب فلیس من حقك أن ترد ولیس من أن ُیقصد من ھذه العبارة أنھ حتى لو: األمر الثاني. كاملة ولیس فیھا عیب یلزمھ أن یمضي البیع

ًحقك أن تستبدل، فھذا باطل، ولیس من حق البائع أیا كان أن یشترط على المشتري أنھ إذا وجد العیب لیس من حقھ أن یرد، وھذا ما سمیناه  ّ
ال تصروا اإلبل : (ال في الحدیث الصحیحببیع البراءة المطلقة؛ لما فیھ من أكل أموال الناس بالباطل، فإن رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم ق

ومعنى الحدیث أنھم كانوا في القدیم یأخذون الناقة ویحبسون اللبن في . اشتراھا: أي) ابتاعھا) (والغنم، فمن ابتاعھا فھو بخیر النظرین
اء، فال ینكشف ھذا العیب إال ًضرعھا یوما أو یومین فینتفخ الضرع، فمن رأى ضرع الناقة ظن أنھا حلوب وزاد في السعر ورغب في الشر

ّبعد ثالثة أیام؛ ألنھ یحلبھا في الیوم األول الحلیب المخزن فیھا فإذا بھ كثیر، ثم في الیوم الثاني ینقص، وفي الیوم الثالث تتجلى األمور في 
اشترى ھذا : أي)  والغنم، فمن ابتاعھاال تصروا اإلبل: (الناقة وفي الشاة أنھا لیست بحلوب، فالنبي صلى هللا علیھ وسلم نھى عن الغش فقال

إن أعجبتھ فأمسكھا فال إشكال، كأن تشتري الناقة وإذا بھا ) إن رضیھا أمسكھا: فھو بخیر النظرین(النوع من الصفقات المبنیة على الغش 
لك فال یضرك كونھا لیست ًكونھا حلوبا أو لیست بحلوب ال یھمني؛ ألنني أریدھا أضحیة أو غیر ذ: مصراة وأنت تریدھا للحم، فتقول

) ردھا: (فقولھ علیھ الصالة والسالم) ًإن رضیھا أمسكھا، وإن سخطھا ردھا وصاعا من تمر(فھذا العیب ال یضرك فتمسكھا : ًبحلوب، إذا
عیب فمن حقك أن لیس من حقھ االمتناع مع وجود العیب، فإذا كان فیھا ) ال ترد وال تستبدل: (أثبت الرد بالعیب، فلما یكتب على الفاتورة
. ھذا باطل: أي سلعة تخرج من المحل ال ترد ولو كانت معیبة، نقول لھ: ، فمن قال- كما سیأتي-َّترد ومن حقك أن تستبدل إال في بیع العین 

رط معتبر؛ ُإن قصد منھا إسقاط الحقوق في العیوب، فباطلة ولیست بش: فیھا تفصیل) البضاعة ال ترد وال تستبدل: (كلمة: ًوبناء على ذلك
ُألنھ لیس من الشروط التي في كتاب هللا، وإن قصد منھا إمضاء البیوع مع تمام الصفقات وعدم وجود العیوب فیھا فإنھ شرط صحیح؛ ألنھ 

،  أن یوافق مقتضى العقد؛ ألن مقتضى العقد إتمام الصفقة-كما ذكرنا- یوافق مقتضى العقد، وھذا یندرج تحت القسم الثاني من الشروط وھو 
ال ترد وال تستبدل فمعناه أنھ یرید أن یتم الصفقة، واألصل في البیع أن تتم صفقتھ وال تنقض، وأن تمضي وال ترد، وعلى ھذا : فإذا قال لك

  .وهللا تعالى أعلم. فھو شرط شرعي صحیح إذا كانت السلعة مستوفیة لصفاتھا التي بیعت علیھا
 
 
 
 

 (البطالن(و) الفساد(الفرق بین 
 
 

یعبر العلماء رحمھم هللا بفساد البیع ویعبرون : وذلك في العقود، أثابكم هللا؟ الجواب) البطالن(ولفظ ) الفساد(ھل ھناك فرق بین لفظ : الالسؤ
 لم ببطالنھ وال یفرقون بین الفساد والبطالن على مذھب الجمھور، لكن عند الحنفیة رحمھم هللا تفریق بین الباطل والفاسد، فیجعلون الباطل ما

ًیشرع بأصلھ وال وصفھ، والفاسد ما بطل بوصفھ دون أصلھ، فیكون البیع في أصلھ مشروعا؛ ولكن صفة البیع والطریقة التي تم بھا البیع 
بیع باطل؛ ألن الشرع لم یجعل : ًھي التي أوجبت فساده؛ ولكنھا ال توجب بطالنھ من أصلھ، فمثال بیع الخمر والمیتة والخنزیر ھذه یقولون

َّإن هللا ورسولھ حرم بیع المیتة : (ء الخمر قیمة، ولم یجعل لقاء الخنزیر قیمة، ولم یجعل لقاء المیتة قیمة، لقولھ علیھ الصالة والسالملقا
مذھب الجمھور، وھو أنھ ال فرق، وعند طائفة من  فھم یفرقون بین الباطل والفاسد من ھذا الوجھ، والصحیح) والخمر والخنزیر واألصنام

ًاء أن الخالف لفظي؛ ألن النتیجة واحدة والثمرة واحدة، ولكنھ خالف مصطلحات، وأیا ما كان فمن ناحیة الحكم فإن الحكم واحد عند العلم ّ
وصلى هللا وسلم وبارك على عبده . وهللا تعالى أعلم. المذھبین؛ لكن الجمھور ال یفرقون بین الباطل وال الفاسد، فیرون أنھما بمعنى واحد

  .مد، وعلى آلھ وصحبھ أجمعینونبیھ مح
 
 
 
 

 [1[ باب الخیار -شرح زاد المستقنع 
من كمال الشریعة المطھرة أن شرع هللا الخیار في بعض المعامالت التي قد یلحق العاقد منھا ضرر ألي سبب من األسباب، والعقود من 

 المادة عرف الشیخ الخیار وذكر فوائده، ووجھ داللتھ على وفي ھذه. ًجھة تعلق الخیار بھا أقسام، والخیارات بحسب دواعیھا أقسام أیضا
 .كمال الشریعة، كما بین أقسامھ، وأقسام العقود التي یتعلق بھا

 تعریف الخیار وأنواعھ وحكمة مشروعیتھ
 
 

قال : أما بعد. ھ أجمعینبسم هللا الرحمن الرحیم الحمد  رب العالمین، والصالة والسالم على أشرف األنبیاء والمرسلین، وعلى آلھ وصحب
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استخار إذا طلب الخیر وسألھ من هللا عز : یقال. الخیار مأخوذ من الخیر) باب الخیار: (یقول المصنف رحمھ هللا]. باب الخیار: [رحمھ هللا
هللا عز وجل خیر األمرین ومنھ سمیت االستخارة استخارة؛ ألن المسلم یسأل . وجل فیما ھو قادم أو یرید القدوم علیھ من أمور دینھ أو دنیاه

ًوسمي الخیار خیارا؛ ألن ھذا النوع یكون فیھ المتعاقدان أو أحدھما لھ حق الفسخ خالل مدة معلومة، أو لھ حق . أو عدم المضي من المضي
ة أیام، فلھ أن یرد أنا أشتري منك ھذا البیت ولي الخیار ثالث: الفسخ ورد البیع لسبب معین خالل مدة معلومة مثل خیار الشرط، كأن یقول

وخیار . وخیار الغبن إذا غبنھ. ًولھ أیضا أن یرد لسبب معین كوجود عیب في الصفقة، وھذا یسمى خیار العیب. خالل ھذه المدة المعلومة
لخیار في البیع؛ ألن والعلماء رحمھم هللا یذكرون ا. وھذا الباب یعتبر من أھم األبواب المتعلقة بالمعامالت. ّالتدلیس إذا دلس علیھ في السلعة

أن الشروط فیھا خیار، فحینما : ومناسبة ذكر المصنف للخیار عقب الشروط). البیعان بالخیار ما لم یتفرقا: (النبي صلى هللا علیھ وسلم قال
 اشتریت منك ھذه :أو. ّاشتریت منك ھذه الدار على أن یكون لھا صك شرعي، فمعناه أن لي الخیار في الفسخ إذا لم یظھر لھا صك: أقول لك

. السیارة بعشرة آالف على أن فیھا صفة كذا وكذا، فمعناه أن لي الخیار إذا لم تظھر فیھا الصفة، فكأن ھناك صلة بین الخیار وبین الشروط
. فلذلك یعتني العلماء بذكر باب الخیار عقب باب الشروط. ومباحث الخیار تنبني على مباحث الشروط، أو تتصل بمباحث الشروط

إلى آخر ذلك من الخیارات التي … خیار المجلس، وخیار الشرط، وخیار التدلیس، وخیار الغبن، وخیار العیب : والخیارات أنواع منھا
وقد شرع هللا عز وجل الخیار لما فیھ من دفع الضرر عن المسلمین، فإن المسلم إذا تبایع مع . سنبینھا إن شاء هللا ونوضحھا في مواضعھا

ًیع مع الغیر ربما ندم وأصابتھ الحسرة على ھذه الصفقة التي أوجبھا، فجعل هللا عز وجل حدا معینا یدفع فیھ المسلم عن نفسھ أخیھ، أو تبا ً
ًفأنت مثال لو كنت جالسا مع أخیك المسلم فقال لك. الضرر وأنا اشتریت؛ ألنك : ھذه السیارة أبیعھا بعشرة آالف، ربما استعجلت وقلت لھ: ً

عشرة آالف، فتتسرع في اإلجابة؛ لكنك إذا أمعنت النظر وتدبرت وجدت أن دفعك للعشرة  ة تستحق العشرة آالف بل وأكثر منترى أن السلع
ًآالف یجحف بحقوق واجبة علیك، ولربما یضر بأھلك ونفقة عیالك، ولربما ال تضمن دخال یعینك على سداد األقساط إذا كان البیع مؤجال،  ً

وھي أن : تریھ ما یعتري البشر من التسرع في األمور؛ فكأن الخیار یدفع ھذا النوع من الضرر في حدود ضیقةفالمسلم بطبیعتھ بشر یع
فما دمت مع البائع في نفس المجلس الذي تم فیھ البیع، وانعقدت فیھ صفقة . ًیكون اإلنسان مستعجال في بت البیع فأعطاه الشرع خیار المجلس

ًال أرید، وھذا النوع شرعھ هللا عز وجل دفعا للضرر عن البائع ودفعا للضرر عن : من حقك أن تقولرجعت، و: البیع فمن حقك أن تقول ً
ّقبلت، فلما فكرت : بعني سیارتك بعشرة آالف، فإذا بك تستعجل وتقول: المشتري، فكل منھما یدفع عن نفسھ الضرر؛ ألنھ ربما قال لك رجل

ال أرید، وترجع عما قلت، وكان األصل أنك : یارة، فوجدت أنك ستتضرر أكثر، فحینئٍذ تقولما ھو البدیل وما الذي ستشتریھ بدل ھذه الس
أن المسلم : كذلك من حكمة مشروعیة خیار الشرط. ملزم بما قلت، لكن الشرع أعطاك ھذا النوع من المھلة، وھو ما یسمى بخیار المجلس

فع الضرر الموجود في السلعة، أو یدفع الضرر الذي یتوقع حدوثھ من المضي یشترط على أخیھ المسلم في صفقة البیع، وذلك من أجل أن ید
: ًلو أن رجال عرض علیك أرضھ بعشرة آالف، ھذه األرض قال لك: مثال ذلك. في البیع، أو نحو ذلك من األسباب التي تدفعھ إلى الشرط

ن الذي فیھ األرض لھ ممیزات، فجعل یشرح لك األمور التي إنھا طیبة وجیدة ویحتمل أنھا في المستقبل تكون قیمتھا أغلى، وھذا المكا
ًترغبك في شراء ھذه األرض، فبطبیعة الحال قد یكون اإلنسان لیس عنده إلمام بمثل ھذه األمور، ویكون جاھال بسوق العقار، وال یعلم كیف 

قبلت البیع؛ ولكن لي الخیار : ھ خیار الشرط فیقول لھفا عز وجل من حكمتھ جعل ل. البیع والشراء كطالب علم ال یشتغل بمثل ھذه األمور
. ّثالثة أیام أستشیر فیھا وأرجع إلى أھل الخبرة وأھل النظر، فإن أنعموا البیع أنعمت وأمضیت، وإن أشاروا علي بغیره فإني على خیاري

ًدخولھ في مثل ھذه الصفقات، وقد تكون محتاجا ًفھو حینئٍذ یدفع عن نفسھ ضررا، خاصة أن البیع قد یكون بمبالغ كبیرة یتضرر اإلنسان ب
فھذا النوع الثاني من الخیارات، فكما أن األول یدفع عنك ضرر االستعجال في . إلى ھذه األرض وال بد لك من أرض أو ال بد لك من سیارة

ًحقیقة لھا، فیكون خیار الشرط سببا في ّبت البیع، كذلك ھذا یدفع عنك ضرر ما یقال في السلعة أو یقال في الصفقة من المرغبات التي ال 
 ...... .ُحفظ المسلم من أن یختل أو یضر بھ

 
 أقسام عقود المعامالت

 
 

القسم . یقوم على الرفق المحض: القسم الثاني. یقوم على الغبن المحض: القسم األول: ومن المعلوم أن عقود المعامالت تنقسم إلى ثالثة أقسام
والبیع یعتبر من العقود التي تسمى . ًحكمة مشروعیة الخیار تأكیدا لما تقدم وھذا مدخل نرید أن نبین بھ. الرفقیقوم على الغبن و: الثالث

ًبعقود المعاوضات، ونظرا ألننا ندرس المعامالت المالیة فال بد أن نعرف أنواع المعامالت حتى یستطیع اإلنسان أن یدرك األسرار والحكم 
فإذا أدركت السبب الذي من أجلھ خفف الشرع في ھذا النوع . ین المعامالت، فیشدد في نوع ویخفف في نوعالتي یفرق من أجلھا الشرع ب

ًوشدد في ھذا النوع أدركت أنھ ال أحسن من هللا حكما لقوم یوقنون، وأن ھذه األحكام الموجودة في البیوع ال یقصد بھا التضییق على الناس 
ًوإنما المقصود منھا أوال وأخیرا خ یر الناس في دینھم ودنیاھم وآخرتھم، وھذا یزیدك قناعة بحكم الشریعة وبصالحیتھا للفصل بین الناس ً

ًھي التي تدفع فیھا شیئا : وعقود المعاوضات. وتوجیھ الناس وداللتھم على ما فیھ صالح أمور دنیاھم، كما جاءت بما فیھ صالح أمور دینھم
أجرني بیتك أسكنھ : ویشمل اإلجارة، تقول لھ. عن سیارة ً عشرة آالف لایر عوضا-ًمثال- فع ًعوضا عن شيء، وھذا یشمل البیع، فأنت تد

: زوجتك ابنتي بعشرة آالف، فجعل االستمتاع بالبنت لقاء العشرة آالف وھي المھر: ًویشمل أیضا النكاح یقول لھ. سنة بألف أو بخمسة آالف
َّفما اْستْمتْعتم بھ منُھن فآتوُھن َّ ِ ُِ ْ َُ َ َ َِ ْ َّ أُجورُھن َ َ وكذلك یشمل الھبة إذا كانت ھبة عوض، كأن یعطیھ ساعة فیعطیھ ھدیة في مقابلھا أو ]. 24:النساء[ُ

ًھبة في مقابلھا قلما، فھذا أیضا یعتبر من عقود المعاوضات ًتدفع خمسین ألفا وأدفع أنا خمسین ألفا، ونشترك : وكذلك الشركات حینما تقول. ً ً
ً أن نتاجر، فھذا أیضا من عقود المعاوضة؛ ألنھ عاوضك بالخمسین األلف لقاء الخمسین األف التي معھ على أن برأس مال مائة ألف على

خذ ھذه المائة ألف واضرب بھا في األرض وتاجر : وكذلك المضاربة، وھي التي تسمى بالقراض؛ تقول للعامل. یكونا رأس مال واحد
: البیع واإلجارة، فإن الرجل إذا قال لك: الغبن المحض مثل ما یقصد منھ: ًإذا. جزء من الربحوالربح بیني وبینك، فأصبح عمل العامل لقاء 
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ًبتسعة ونصف، فكأن ھناك مبلغا فیھ : بتسعة ونصف، أو ھو یقول: بعشرة، وتقول: بل بتسعة، أو یقول: بعتك سیارتي بعشرة آالف ستقول
في حق المشتري، وإن قوي المشتري صار الغبن في حق البائع، وقد یتكافآن لكن ھذا غبن إما علیك وإما علیھ، فإن قوي البائع صار الغبن 

بل أستأجرھا بتسعة : ّأجرتك ھذه الشقة بعشرة آالف في السنة سیقول: واإلجارة كذلك، فلو قال لھ. ًالنوع من العقود یقوم غالبا على الغبن
: كون الغبن فیھا في طرف المؤجر ال في طرف المستأجر، وھكذا لو قلت لعاملًبثمانیة آالف، فیماكسھ ویحاول أن یحدث نقصا، وی.. آالف

فھذا النوع . بل أعمل في ھذه المزرعة كل شھر بألف ومائة، فكأن ھناك مائة بین الطرفین: اعمل عندي في المزرعة كل شھر بألف، فیقول
باب الضرر على أحد  ًي شروط البیع، ویشدد أیضا في فتحمن العقود الذي المقصود منھا الغبن یشدد الشرع في شروطھ كما قدمنا ف

الطرفین، ومن ھنا جعل خیار المجلس في عقد البیع، وجعل خیار المجلس في عقد اإلجارة؛ ألن المسلم یحتاج إلى شيء من الرویة قبل أن 
: ئع والمشتري بسیاج متین یقصد منھ حفظ الحقینفالمقصود أن ھذا النوع وھو ما یقصد بھ الغبن نجد الشرع یحیط البا. ّیبت البیع ویلزم بھ

حق البائع، وحق المشتري، فحق البائع أال یبذل سلعتھ إال وھو مطمئن، وحق المشتري أال یدفع القیمة إال وھو مطمئن إلى الوصول إلى ما 
 ...... .یریده أو یبتغیھ من صفقتھ

 
 العقود التي یدخلھا الخیار والتي ال یدخلھا

 
 

ًما ال یلزم الطرفین ال حاال وال مآال: القسم األول: قود تنقسم إلى أقسامثم إن الع ًما یلزم الطرفین حاال ومآال: القسم الثاني. ً ما : القسم الثالث. ً
ًیلزم الطرفین أو أحدھما مآال ال حاال د یتركب منھا مسألة الخیار، فحتى نعرف أین محل الخیار في العقو. فھذه ثالثة أقسام للعقود. ً

ًما كان من العقود غیر الزم ال حاال وال مآال: القسم األول: ینبغي أن نقسم بھذه التقسیمات والمعامالت المالیة وما یتبعھا، وھذا یشمل : ً
وھي : العاریةنبدأ ب. عقد الشركة: رابعھا. عقد القراض أو ما یسمى بالمضاربة: ثالثھا. عقد الودیعة: ثانیھا. عقد العاریة: أولھا: األنواع اآلتیة

َّأن یأخذ یستعیر منك شیئا، كالسیارة مثال، فإنك لست بملزم بأن تدفع لھ السیارة، فلك أن تعطیھ ولك أال تعطیھ ً فإذا أخذ السیارة وجئت في . ً
، فاألخذ في مقابلھ ًكذلك أیضا إذا أخذھا ھو وأراد أن یردھا لك في أي وقت فلھ ردھا. أعطني إیاھا، فإنھ یلزمھ أن یعطیك: أي وقت تقول لھ

ًالرد ال یلزم ال حاال وال مآال، فھذا النوع یكون الخیار ثابتا فیھ للطرفین إلى األبد، ولیس من حق أحدھما أن یقطع الخیار على اآلخر ً وكذلك . ً
ذلك، وإذا وضعتھا فمن ال أضعھا، وتمتنع من : فمن حقك أن تقول. ًھذه عشرة آالف ضعھا ودیعة عندك: ًلو أن شخصا جاءك وقال: الودیعة

ضعھا : ًتعال یا فالن وخذ ودیعتك، ولست ملزما بأن تبقیھا المدة التي اتفقتما علیھا، وكذلك ھو لو قال لك: حقك بعد دقیقة واحدة أن تقول لھ
ًودیعة عندك شھرا، فجاءك بعد ساعة أو بعد یوم، فمن حقھ أن یأخذھا في أي وقت شاء َال تلزمك وال تلز: ًفإذا. ً ًمھ ال حاال وال مآالَ القسم . ً

ًما یلزم حاال ومآال: -وھو الذي یعنینا وھو المھم-الثاني من المعاوضات  ًوھو أن تتعاقد مع الطرف الثاني فتلزم بالعقد حاال، وتلزم بھ مآال، : ً ً َْ ُ
.. اإلجارة.. البیع: حال وثاني حال، مثلتلزم في أول : ، ویعبر عنھا بعض العلماء فیقول"العقود الالزمة: "ویسمى ھذا النوع من العقود

قبول، فتم العقد، فاألصل " قبلت"إیجاب، و" بعتك: "ًقبلت، فإذا: فقلت. بعتك سیارتي بعشرة آالف: لو قال لك: ًفمثال في البیع. الخلع.. النكاح
قبلت، فإنك  :فقلت. وجتك بنتي فالنة بعشرة آالفز: كذلك لو قال لك. َیقتضي أنك ملزم بھذا البیع أن تدفع لھ العشرة آالف ویدفع لك السیارة

ًملزم بھذا النكاح، ویعتبر النكاح الزما لولي المرأة والزما للمرأة والزما للزوج، أي ً ًیعتبر الزما لطرفي العقد أصالة ووكالة، فلیس من : ً ً ً
ٍ، فالعقد الزم وماض، فإذا أردت أن تطلق طلقت، وھي إذا ال أریدھا فحینئٍذ ھناك طریقة لفسخ ھذا العقد: ال أریدھا، فإذا قلت: حقك أن تقول ٌ

ٍظلمت فلھا أن تفسخ عن طریق القاضي؛ لكن العقد الزم وماض من حیث األصل، فاللزوم ثابت فیھ في أول العقد الذي ھو الحال، والزم في  ٌ َ ِ ُ
ٌالمآل، فھو باق والزم إلى األبد قبلت، فإنھ ُیلزم بخلع المرأة منھ ویلزمھ قبول : ة آالف، فقالخالعني بعشر: ًكذلك أیضا في الخلع؛ قالت لھ. ٍ

ّفھذا العقد الذي تم بینھما وھو خلع النكاح وفسخھ على ھذا الوجھ بعشرة آالف، یلزم المرأة أن تدفع العشرة آالف ویلزم الرجل . العشرة آالف
النوع : اني من المعامالت الذي یلزم في الحال والمآل ینقسم إلى نوعینوھذا القسم الث. یلزمھم في الحال ویلزمھم في المآل: ًأن یخالعھا، إذا

ما ال یدخلھ الخیار، كالنكاح : النوع الثاني. ما یدخلھ الخیار، وھذا ھو الذي یعنینا ھنا كالبیع واإلجارة والسلم والصلح بعوض: األول
ًلزم حاال ویلزم مآالما ال ی: القسم الثالث. والرجعة والخلع، فھذه ال یدخلھا خیار ألبتة من وجد سیارتي : ًالجعالة، لو أن رجال قال: فمن أمثلتھ: ً

ٍالضائعة فلھ علي عشرة آالف لایر، فالناس غیر ملزمین أن یذھبوا لیبحثوا عن سیارتھ، فإن شاءوا بحثوا وإن شاءوا لم یبحثوا، فلیس بالزم  َّ
ة لزم العقد، فھو ابتداء غیر الزم، لكنھ في المآل إذا وجد السیارة فإننا نفرض على ًأن یقوموا بالعقد، فلو أن رجال ذھب وبحث ووجد السیار

ًففي االبتداء لك الخیار أن تدخل وأن تبحث، لكن ال یلزم الطرف الثاني أن یدفع لك شیئا وال أن یتم الصفقة . صاحبھا أن یدفع العشرة آالف
! یا فالن: ًفلو أن رجال معھ شيء فیھ ضرر، فقلت لھ: كذلك عقد االستھالك بالضمان. ةّإال إذا وجدت ما ركب الشرط علیھ، فھذا عقد الجعال

ًإن أتلفت ھذا الشيء الذي فیھ ضرر أعطیك عوضا عنھ مائة لایر، فعندئذ إن شاء ھو اتلف وإن شاء لم یتلف، فھو بالخیار، وأنت ال تلزم 
فلت بھ، فلو أنھ أتلفھ وتمت صفة اإلتالف في العین التي اشترطت إتالفھا، لزمك أن بشيء في بدایة العقد؛ لكن لو أنھ أتلف ألزمت بدفع ما تك

َّإذا أعتقت عبدك فلك علي عشرة أو مائة، : فلو أنھ قال لھ: ًكذلك أیضا في العتق بعوض. تدفع المائة لقاءھا، فھذا یسمونھ االستھالك بالضمان
فھذه . عتق فإنھ ُیلزم الطرف الثاني بإعطاء العشرة والمائة، وھذا ما یسمى بالعتق بالبدلفھو مخیر إن شاء أعتق وإن شاء لم یعتق؛ لكنھ لو أ

إذا كانت العقود على ھذه الثالثة األقسام ما : والسؤال. العقود في ابتدائھا لیست بالزمة في أول الحال؛ لكنھا تئول إلى اللزوم في ثاني الحال
ًیلزم حاال ومآال، وما ال یلزم حاال و ً فأین محل الخیار؟ أو في أي نوع من ھذه . وال یلزم في أول الحال ًال مآال، وما یلزم في ثاني الحالً

ًالعقود التي ال تلزم حاال وال مآال الخیار فیھا مؤبد لكال الطرفین، مثال الشركة لو جاءك رجل وقال: العقود یدخل الخیار؟ والجواب ً لو أنني : ًّ
فع ھو مائة ألف وأنا مائة ألف واشتركنا وتمت التجارة والصفقة، ثم أردت أن أفسخ اآلن، ھل من حقي ھذا؟ اشتركت مع زید بمائة ألف، فد

إن شئت فلك أن تبقي الصفقة وتبقي عقد الشركة، وإن شئت أن تلغیھ في أي وقت فلك : من حقك أن تفسخ في أي وقت، فأنت بالخیار: فتقول
. وجود الضرر على الطرف الثاني، فھذه فیھا تفصیل، وسیأتي إن شاء هللا في باب الشركة والقراض: ًذلك أیضا، إال في حاالت مستثناة مثل
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تدفع مائة ألف وأدفع أنا مائة ألف ونصیر شركاء في ھذه الشركة، وال یجوز لك أن : واآلن في بعض الشركات تشترك مع رجل ویقول لك
ألنھ یسقط الخیار األبدي المجعول من الشرع،  ھذا الشرط باطل؛: ما الحكم؟ نقولتنسحب من الشركة قبل سنة أو سنتین أو ثالث سنوات، ف

ًوما أدى إلى باطل فھو باطل، فلیس من حقھ أن یلزمھ في الشركة وال في القراض وال في نحوھا من العقود التي ال تلزم حاال وال مآال؛ ألنھ  ً
فھذا النوع األول . ن یجعلھا على اللزوم، ویضر بأخیھ المسلم فیما وسع هللا علیھیسقط خیار الشرع، فالشرع جعلھا على الخیار وھذا یرید أ

ًیكون الخیار فیھ أبدیا وال إشكال فیھ من حیث إن المتعاقدین أو أحدھما لو أراد أن یفسخ فلھ أن یفسخ، حتى ولو كان الطرف الثاني غیر 
منھ ما یدخلھ الخیار كالبیع واإلجارة والصرف :  فقد ذكرنا أنھ ینقسم إلى قسمینوھو الذي یلزم في الحال والمآل: وأما النوع الثاني. ٍراض

و ھو الذي ال یلزم في : ّوأما النوع الثالث. والسلم والصلح بعوض ونحوه، ومنھ ما ال یدخلھ خیار كالنكاح والرجعة والخلع بعوض ونحوه
حینئٍذ یسقط الخیار بوجود اللزوم فیھ؛ ألن الشرع  اقدین، فإذا صار إلى اللزوم فإنھاالبتداء ویلزم في المآل؛ فإن الخیار فیھ في االبتداء للمتع

سأعطیك عشرة آالف إن أحضرت سیارتي أو أحضرت عبدي أو دابتي، فإنھ یلزم بذلك بعد الوجود، وال خیار : ألزم المسلم بالعقد، فلما قال
 ...... .لھ في اإلسقاط

 
 األسئلة

 
 

...... 
 

 ي البیع عن طریق الھاتفخیار المجلس ف
 
 

في خیار المجلس : بالنسبة للبیع عن طریق الھاتف، ھل للمشتري في ھذه الحالة خیار مجلس؟ وكیف یكون، أثابكم هللا؟ الجواب: السؤال
ینقطع الخیار بافتراق ، فإذا تفرقا فإنھ )البیعان بالخیار ما لم یتفرقا: (یكون المتعاقدان في مكان واحد، والنبي صلى هللا علیھ وسلم یقول

ھل العبرة بانقطاع المكالمة؟ ھذا یقول بھ بعض العلماء : ًاألبدان؛ لكن إذا تعاقد معھ عن طریق الھاتف وكان المكان مختلفا یرد السؤال
ھذا ال :  فقال.لكن المشكلة فیھ أن القطع یكون من طرف أحدھما دون اآلخر. إن الخیار یكون لھما حتى یقطع االتصال: المعاصرین؛ یقول

إنھ یمكن للطرف الثاني أن یلقي بالسماعة ولو كان الخط لیس لھ، فإن إلقاءه للسماعة : ًوقال أیضا. یضر، وھو كما لو قام أحدھما دون اآلخر
لنظر فیھا ًوكنت أتوقف في ھذه المسألة وال أزال أجد في نفسي منھا شیئا، ومھما كان فا. یمكنھ من الداللة على المضي وإتمام الصفقة

 ولھ وجھھ وعلتھ التي ذكرناھا، ویحتمل أن یكون من جنس ما لیس فیھ -كما ذكرنا-یحتمل أن یكون فیھا الخیار بقطع المكالمة : محتمل
  .وهللا تعالى أعلم. الخیار حتى یتواجھا ویبتا الصفقة، فھذا أمر محتمل

 
 
 
 

 حكم بیع الدین بأقل منھ
 
 

خذ تسعة ودعني آخذ العشرة من المدین متى استطاع على دفعھا، فما الحكم، : عشرة آالف، فقال لي شخصلي دین عند آخر قدره : السؤال
لك على فالن عشرة آالف، خذ مني تسعة آالف وأنا آخذ منھ العشرة، فھو الربا الذي لعن هللا : ھذا ھو الربا، فإذا قال لك: أثابكم هللا؟ الجواب

ًالربا الذي حرمھ هللا ورسولھ؛ ألنھ دفع لك تسعة آالف نقدا مقابل العشرة آالف بالفاصل وھو فاصل آخذه ومعطیھ وكاتبھ وشاھده، وھو 
وھكذا لو كان لك راتب على جھة وقدره ثالثة آالف أو أربعة آالف، وأحلت على جھة تصرف لك ثالثة آالف أو أربعة آالف، . المطالبة

. ً ریاال أو إال خمسة أو إال عشرة، فھو الربا الذي لعن هللا آخذه ومعطیھ وكاتبھ وشاھدهأصرف لك الیوم بثالثة آالف إال: فجاءك شخص وقال
أما أن . إذا أردت أن تحال على دین فالدین أن تحال بنفس المبلغ، فھذا جائز وال بأس بھ، ومن أحیل على مليء فلیتبع، واألصل فیھ الحوالة

 وال یجوز فعلھ ال من األفراد وال -كما ذكرنا-وجھ على آخر بزیادة أو نقص فإنھ الربا یزاد وینقص في الدین الموجود، ویكون الشخص لھ 
  .وهللا تعالى أعلم. من الجماعات

 
 
 
 

 حكم إسقاط الخیار في المضاربة
 
 

: م هللا؟ الجوابًأال تطلب منھ شیئا قبل مرور سنة، ھل ھذا الشرط صحیح، أثابك: أعمل لك بمالك بشرط: في المضاربة لو قال لھ: السؤال
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بعد : خذ مائة ألف وتاجر فیھا، فیذھب ویتاجر بالمائة ألف، ولیس من حقھ أن یقول: ٍھذا الشرط الغ، والمضاربة ال تتأقت، فعلیھ أن یقول لھ
ارة على حسب ما ًسنة أو سنتین أو ثالث، فالقراض مفتوح األجل، والعامل یقوم بالمضاربة بالمال مدة مضاربتھ، ثم یدفع المال ربحا أو خس

  .وهللا تعالى أعلم. اتفقا علیھ
 
 
 
 

 الفرق بین الجعالة واإلجارة
 
 

ھناك فرق : لو اجتھد شخص في البحث عن المفقود وطلبھ ولم یجده، فھل لھ أن یطلب مقابل جھده، أثابكم هللا؟ الجواب: في الجعالة: السؤال
إذا أحضرت سیارتي فلك كذا؛ : ًجعالة ال تستحق إال إذا أتم الشرط كامال، فلو قال لكبین الجعالة وبین اإلجارة، وھذا الفرق یتلخص في أن ال

ٌولمْن جاء بھ حْمُل بعیر وأنا بھ زعیم : فإنك ال تستحق الجعل إال بعد أن تحضر السیارة، قال تعالى ِ ِ ِ ِ ِ َِ َِ ٍ َِ َ َ َ َ َ ، فإذا تحقق الشرط الذي من ]72:یوسف[َ
ًفإنھا تتجزأ بأجزاء العمل، فلو أن عامال استأجرتھ : أما في اإلجارة. لمالك بدفع ما اتفق علیھ مع العاملأجلھ وجدت الجعالة ألزم الشخص ا

ًشھرا، ثم في منتصف الشھر طرأ أمر ال یستطیع معھ أن یتم الشھر، فحینئٍذ یستحق نصف القیمة المتفق علیھا، وأما ھل یقیم غیره مقامھ؟ 
 اإلجارة، وھو أنھ إذا تم العقد، ولم یستطع طرف أن یمضي اإلجارة لعذر شرعي أو عذر حسي، وسیأتي فھذه مسألة ستأتي إن شاء هللا في

ًلو جئت تحفر بئرا فقلت : ومن ھنا. ًلكن أیا ما كان فاإلجارة تتجزأ بأجزاء العمل-التفصیل في األحوال التي ال یستطیع فیھا أن یتم العقد 
إذا : سأحفر لك بئر ماء ھنا، فقلت لھ: ا حفر لك مائة متر استحق ألف لایر؛ لكن لو قال لكاحفر لي كل متر بعشرة، فإنھ إذ: لرجل

ًاستخرجت لي بئر ماء ھنا فلك علي مائة ألف أو خمسون ألفا، فحینئٍذ لو حفر مائة متر ولم یجد ماء فإنھ ال یستحق شیئا، فھذا ھو الفرق بین  ًً َّ
أجزاء العمل، والجعالة ال تتجزأ بأجزاء العمل وال یستحق العامل فیھا المال، أو ال یستحق الجعل إال فاإلجارة تتجزأ ب. الجعالة وبین اإلجارة

  .وهللا تعالى أعلم. إذا أتم ما اشترط علیھ، كإرجاع المسروق أو الشارد أو اإلمساك بالعبد اآلبق، ونحو ذلك مما تقع علیھ الشروط في الجعالة
 
 
 
 

 ذي یخرج بعدهأحوال السقط وحكم الدم ال
 
 

السقط ال یخلو من : السقط إذا خرج قبل ثالثة أشھر، ھل یكون الدم دم نفاس، أم دم حیض؟ ومتى تصلي المرأة، أثابكم هللا؟ الجواب: السؤال
الحالة . اءإما أن یكون فیھ صورة الخلقة، فالدم الذي یخرج من بعده یأخذ حكم دم النفاس، على أصح قولي العلم: الحالة األولى: حالتین
ًفإذا یفرق في ھذا . وإما أن تضع قطعة لحم ولیست فیھا صورة الخلقة، فحینئٍذ یكون الدم دم فساد وعلة، ویأخذ حكم االستحاضة: الثانیة

ذ حكم السقط ما بین أن یكون فیھ صورة الخلقة، وما بین أن یكون مضغة أو قطعة لحم أو علقة أو نحو ذلك، فھذا لیس دمھ بدم نفاس وال یأخ
  .وهللا تعالى أعلم. النفاس

 
 
 
 

 حكم وضع الجوائز مع السلع المباعة
 
 

نبھ : ًما حكم إعطاء جوائز عینیھ مقابل الشراء بمبلغ معین؟ وكذلك ما حكم توزیع الھدایا ترغیبا في كسب الزبائن أثابكم هللا؟ الجواب: السؤال
َّینبغي في السوق أال یتسبب البائع في أذیة إخوانھ، وأال یضر بمن ینافسھ في السوق؛ على أنھ ) الضرر ُیزال: (العلماء رحمھم هللا في قاعدة َّ

ُأنھ إذا قطع الباعة عن المغریات اتجھ الناس لتفضیل التاجر من خالل أمانتھ وضبطھ وصدقھ، وأصبحت الشھرة من خالل : والسبب في ھذا
ًیویة أصبحت الشھرة بالمال، ولربما یكون من أكذب الناس، ولربما یكون أكثر غشا؛ لكن إذا دخلت المغریات الدن. المعاملة الشریفة النزیھة

َلكنھ لقاء المغریات ُیقبل علیھ الناس وُیْعرف محلھ ویشتھر، مع أنھ ال یستحق ھذا كلھ ِ تجعل أسواق المسلمین ) الضرر ُیزال: (فھذه القاعدة. ْ
ْمتكافئة، فال یفُضل فیھا إال من ُعرف بنزاھتھ،  ٌفاآلن لو أنھ ال توضع جوائز ألصبح كل یبذل البیع لقاء معاملتھ مع الناس من حسن السمعة َ

ًولو نظرنا قْبل ثالثین سنة حینما لم تكن الجوائز . في األمانة والثقة والدقة في المواعید، واالنضباط فیھا، وعدم الغش، وسالمة المبیعات َ
ًناس والذي یعرف بین الناس؛ ھو من كان أمینا، وال یعرف إال إذا كان صادقا، وال یعرف إال موجودة لوجدنا أن التاجر الذي یشتھر بین ال ً

إذا كان نظیف المعاملة نظیف الید في أخذه وعطائھ، وال یمكن أن یتعامل معھ الناس إال إذا ُعرف بالنزاھة؛ ألنھ لیس ھناك ثقل دعایة، 
ًخل إلى السوق لینافس إخوانھ منافسة شریفة، لیس فیھا مغریات وال دعایة؛ ولكنھا قائمة ولیس ھناك ثقل إغراء، وإنما ھناك المعاملة، فید
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َّعلى حق، ویستحق أن یأخذ ھذه السمعة وھذا الصیت لقاء النزاھة واألمانة التي تخلق بھا َ وال یمكن أن یشتھر ھذا النوع من التجار إال بعد . َ
ِحقھا، والتجار أخذ كل حقُھ، ومن ھنا منع العلماء أن یبیع الرجل وُیْرخص في السلعة لكي خبرة وبعد طول زمان، فتصبح األسواق قد أخذت  ٌَّّ

ِیضر بالسوق؛ ألنھ إذا جعل السعر عنده نازال جذب الناس دون إخوانھ، فكأنھ یرید اإلضرار بالباعة اآلخرین، وعلیھ ُحمل فْعُل عمر رضي  ِ َ َ ً
إما : ، أي)إما أن ترفع، وإما أن ترتفع عن سوقنا: (ینما مر علیھ وقد أرخص في سلعتھ فقال لھهللا عنھ وأرضاه مع حاطب بن أبي بلتعة ح

. أن ھذا كلھ مبني على دفع الضرر: الشاھد. أن ترفع السعر فتساوي إخوانك وال تجذب الناس تحت إغراء مادي، وإما أن تقوم عن سوقنا
للسمعة، وأصبح التاجر لو كان غیر منضبط في تجارتھ یستطیع أن یصل إلى السمعة ُفإذا فتح باب الجائزة وباب المغریات اتجھت الناس 

األسواق الشریفة في اإلسالم تقوم على كسب : ًإذا. ویستطیع أن یبیع ویشتري لقاء المادة، وحینئٍذ ال یوجد فرق بین أسواق المسلمین وغیرھم
ُإذا قصد بھا اإلضرار، كأن : النسبة لوضع الجوائز، فالعلماء رحمھم هللا قالواوأما ب. الثقة بالمعاملة، ولیس تحت دعایة وال إغراء مادي

، وألن الجوائز لیست )ال ضرر وال ضرار: (ًیجذب الزبائن إلى محلھ أكثر من غیره فإنھ آثم شرعا؛ ألن النبي صلى هللا علیھ وسلم قال
ل وقد تكلفھ مئات األلوف، فھذا الضرر یرضى بھ على نفسھ من أجل أن ًربحا لھ، بل فیھا ضرر علیھ فقد تكلفھ العشرة آالف والعشرین، ب

. ًیجذب الناس إلیھ دون إخوانھ، فال إشكال في وجود الضرر من ھذه الناحیة، وھو آثم شرعا، وال یجوز لھ أن یفعل ذلك لإلضرار بإخوانھ
َأما لو أن ترخیص السلع أو وْضع الحوافز مثل التخفیضات كانت مدروسة كما  یقع اآلن، حیث ترتب عن طریق الغرف التجاریة ونحوھا، َ

ویعطى كل محل فترة من الزمان یخفض سلعتھ، ویكون كل محل لھ طریقتھ ولھ ضوابطھ؛ فھذا أمر یندفع فیھ الضرر؛ ألني سأصل إلى 
.  فھذا ال بأس بھ في التخفیضحقي كما وصل إلیھ غیري، وأخفض كما خفض غیري، فإذا حصل فیھ التكافؤ بین المحالت على ھذا الوجھ،

ًاشتر مني وأعطیك جائزة، فھذا یدخلھ الغرر؛ ألنھ باعك معلوما ومجھوال، فأنت ال تدري ھل تحصل على الجائزة أو ال : أما لو قال لك ً ِ
یب الجائزة في المبیع، وھكذا لو غ. ً بألف لایر، ومجھوال وھو ما یسمى بالجائزة-ًمثال- ًتحصل، فباعك معلوما وھو الذي ترید أن تشتریھ 

ًفي داخل ھذه العلبة حظ أو داخل ھذه العلبة جائزة، فمعناه أنك اشتریت معلوما وھو علبة الحلیب مثال : كأن یضعھا في علبة، فلو قال لك ً
َومجھوال وھو الذي بداخلھا، وال ُیدرى ما ھي ھذه الجائزة، بل إن ھذا النوع من الجوائز یفضي إلى مفاسد عظیمة،  ْ إتالف : ومن أعظمھاً

بل . األموال، فلقد رأینا بأعیننا ونقل لنا الثقات أنھ إذا وضعت الجوائز على اللبن تجد الرجل یشتري علبة اللبن وھو ال یریدھا وال یشربھا
ْھل فسَدت؟ ھل انتھت صالحیتھا؟ قال! ِاتق هللا! یا أخي: لقد رأیت بعیني من سكبھا ونصحتھ قلت جائزة الموجودة فیھا؛ ألنھ أنا أرید ال. ال: ََ

حینما توضع الجوائز بمئات األلوف فإنھ ال یرید اللبن وإنما ھو یبحث عن الجائزة، فمعنى ذلك أنھا تؤدي إلى إفساد األموال، وتؤدي إلى 
لكریم، أن یھدینا إلى نسأل هللا العظیم، رب العرش ا. ًاإلضرار بھا، وتخرج عن المقصود شرعا من وجود الرفق بالناس بوجود ھذه المصالح

  .وصلى هللا وسلم وبارك على نبیھ محمد. وآخر دعوانا أن الحمد  رب العالمین. سواء السبیل
 
 
 
 

 [2[ باب الخیار -شرح زاد المستقنع 
عقد، فإذا افترقا أو الخیار تارة یكون من الشرع كخیار المجلس، فقد جعل الشرع للمتبایعین الحق بفسخ العقد أو إمضائھ ما داما في مجلس ال

ًوتارة یكون من المتعاقدین، وإن كان الشرع أذن بھ في األصل؛ كخیار الشرط، فإنھ یحق . قطع أحدھما الخیار انتھى خیار المجلس
لمجلس وخیار ًوقد ذكر الشیخ أحكاما كثیرة نافعة تتعلق بخیار ا. للمتبایعین أو أحدھما اشتراط مدة معلومة، فإذا انتھت ولم یفسخ لزمھ العقد

 .الشرط، وما یتعلق بھما من فروع وتفصیالت
 الخیار وأھمیتھ

 
 

فیقول : أما بعد. بسم هللا الرحمن الرحیم الحمد  رب العالمین، والصالة والسالم على أشرف األنبیاء والمرسلین، وعلى آلھ وصحبھ أجمعین
والمراد باألمرین : تقدم معنا أن الخیار ھو طلب خیر األمرین]: ر المجلسخیا: األول: وھو أقسام: باب الخیار: [المصنف رحمھ هللا تعالى

الخیار أن یكون ألحد المتعاقدین أو لھما حق إمضاء العقد أو فسخھ، : ولذلك یقولون عند أھل العلم رحمھم هللا إمضاء البیع أو فسخھ،
ن یمضي الصفقة أو یلغیھا، وقد قدمنا أن الخیار یختلف بحسب والبائع لھ الحق أ. فالمشتري یكون لھ الحق أن یمضي الصفقة أو یلغیھا

ًاختالف العقود، وأن الشرع إذا ترك العقد جائزا للطرفین فإن من حقك أن تفسخ في أي لحظة، مثل الشركة والوكالة، فإن من حقك في أي 
فالعقود التي . ل أو كان الشریك أو شریكھ المقابل لھًأرید فسخ الشركة، أو أرید فسخ الوكالة، سواء كان الموكل أو الوكی: لحظة أن تقول

تكون غیر الزمة یكون الخیار فیھا للطرفین، وقد یكون الخیار ألحد الطرفین دون اآلخر، كما في الجعالة، وذكرنا أن من حق أحد الطرفین 
ذا شرع ووجد الشيء الضائع أو المفقود، وجاء بھ أن یفسخ دون اآلخر، وھذا مبني على أنھا في االبتداء یكون الخیار فیھا للطرفین، حتى إ

: أي) باب الخیار: (وقولھ رحمھ هللا. أن یدفع الجعل لمن جاء بھ ًإلى صاحبھ، فإنھ یصیر العقد حینئذ الزما، ویجب على مالك الشيء الضائع
أن الخیار : دھما في صفقة البیع، والسبب في ھذافي ھذا الموضع سأذكر لك جملة من المسائل واألحكام التي تتعلق بتخییر المتبایعین، أو أح

فما كان من الشارع مثل خیار المجلس، فقد جعل هللا عز وجل لكال . ًتارة یكون من الشارع، وتارة یكون من المتعاقدین أو من أحدھما
أشتري منك ھذه العمارة : ط، كأن تقولوما كان من المتعاقدین مثل خیار الشر. المتبایعین الحق بفسخ العقد أو إمضائھ ما دام في المجلس

بشرط أن لي الخیار أربعة أیام، فأنت أدخلت الشرط على العقد، وأدخل البائع الشرط على : بشرط أن لي الخیار ثالثة أیام، ویقول البائع
ھ وأجازه، كما سیأتي بیانھ في ًالعقد، فلیس الخیار ناشئا من حكم الشرع، ولكنھ ناشئ من المتعاقدین وإن كان في األصل أن الشرع أذن ب

ًباعك عمارة أو أرضا أو سیارة مغشوشة، فإنھ  وقد یثبت الخیار بسبب أمر یخل بالعقد، مثل التدلیس والكذب والغش، فلو. دلیل خیار الشرط ً ًً
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إنك قد دفعت المال الكامل یكون لك خیار العیب، وھذا راجع إلى حقك في الصفقة، فإنك إذا اشتریت العمارة كاملة وتبین أنھا ناقصة، ف
للشيء الكامل، أو دفعت المال على أن السلعة بصفة معینة، فلما تبین أنھا معیبة، فحینئٍذ یكون لك الخیار في أن تفسخ البیع، وأن تأخذ مالك 

 ...... .وتنشئ العقد من جدید، أو ترضى بإمضاء الصفقة وتأخذ األرش، كما سیأتي إن شاء هللا في خیار العیب
 

 تعریفھ ومشروعیتھ وأحكامھ.. خیار المجلس
 
 

یختلف بحسب اختالف الموجبات، وھذه األقسام منھا ما اتفق العلماء على اعتباره من الخیارات، ومنھا ما : أي] وھو أقسام: [قال رحمھ هللا
فقولھ . تفصیل، فتارة یعتبر وتارة ال یعتبراختلف العلماء رحمھم هللا فیھ، ودلت السنة على رجحان اعتباره، ومنھا ما یكون فیھ الحكم بال

المجلس اسم مكان من الجلوس، وھو المكان الذي یجلس ] خیار المجلس: األول: [وقولھ. إجمال قبل البیان والتفصیل] وھو أقسام: [رحمھ هللا
ا داما جالسین في المكان الذي تعاقدا فیھ، فیھ المتعاقدان، وسمي خیار مجلس؛ ألن لكال المتعاقدین الحق في إمضاء صفقة البیع أو إلغائھا م

وھذا النوع من الخیار، دلت علیھ األدلة الصحیحة عن رسول هللا صلى هللا . ًوإذا تفرقا فخرج أحدھما من الغرفة مثال وبقي اآلخر، لزم البیع
 عنھم أجمعین، فإن النبي صلى هللا علیھ وسلم، كما في حدیث ابن عمر ، وحدیث حكیم بن حزام ، وحدیث أبي برزة ، وغیرھم رضي هللا

ّالبیعان بالخیار ما لم یتفرقا، فإن صدقا وبینا بورك لھما في بیعھما، وإن كذبا : : (علیھ وسلم، كما في الصحیحین من حدیث حكیم بن حزام
عندي : جلست مع رجل، وقال لك أن البیعین لكل واحد منھما الخیار ما داما لم یفترقا، فلو : ومعنى الحدیث) وكتما محقت بركة بیعھما

أبیعك السیارة الفالنیة التي تعرفھا، أو العمارة  : ًسیارة نوعھا كذا، وصفاتھا كذا وكذا، فعرفت السیارة، أو تكون على علم بھا مثال فقال لك
رضیت، فتمت الصفقة فدفعت لھ : قلتأبیعك ھذا الشيء بعشرة آالف، ف: قبلت، أو قال: الفالنیة أو األرض الفالنیة في المخطط الفالني، فقلت

ال أرید ھذا البیع، أو أقلني من البیع، فإن من حقك أن ترجع عن صفقة البیع ما : العشرة آالف وقبضھا، وبعد ساعة أو بعد ساعتین قلت
كما اآلخر، فإذا خرج وھذا یسمى خیار المجلس ولو جلستما عشر ساعات متواصلة فإنكما بالخیار ما لم یفارق أحد. دمتما في مجلس واحد

أحدكما ولو بعد إیجاب البیع بلحظة واحدة، فقد أوجب الصفقة، ولیس من حقك أن ترجع إال إذا أذن الشرع لك بالرجوع بأسباب معینة 
 التابعین أن رجلین من: خیار المجلس یكون لك فیھ الحق ما دام أنكما في مكان واحد، ومن ھنا ثبت في سنن أبي داود وغیره: ًإذا. سنبینھا

بكذا، فتبایعا وتمت الصفقة بینھما، وتم العقد، فناما في مكان واحد، فلما استیقظا قام : بعني فرسك، فقال لھ: ًتبایعا فرسا، فقال أحدھما لصاحبھ
ي برزة ال یحل لك إني قد ابتعت وقد وجب بیعي، فاختصما إلى أب: صاحب الفرس وندم على البیع، ورجع عن بیعھ، فقال لھ المشتري 

ّوهللا ألقضین بینكما بقضاء رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم البیعان بالخیار ما لم یتفرقا ورد الصفقة : األسلمي رضي هللا عنھ وأرضاه، فقال 
یار ما لم ّالبیعان بالخ: (ورأى أنھما في مجلس واحد؛ ألنھما ناما في مكان واحد ولم یفارق أحدھما اآلخر، وقد قال علیھ الصالة والسالم

ولذلك قال فقھاء الشافعیة، والحنابلة، والظاھریة . یفارق أحدھما اآلخر، فمضى قضاء ھذا الصحابي رضي هللا عنھ بظاھر السنة: أي) یتفرقا
وأھل الحدیث بمشروعیة خیار المجلس، وأنھ إذا تعاقد الرجالن في صفقة وھما في مجلس واحد فمن حق أحدھما أن یرجع ولیس لآلخر أن 

. ال أرید البیع، وكنت أرغب فیھ فأصبحت ال أرغب: ًیلزمھ، سواء رجع بعذر أو بدون عذر، فھذا حق من حقوقھ، فمن حقھ أن یرجع ویقول
وھذا القول قضى بھ عبد هللا بن عمر، وكذلك أبو برزة وحكیم بن حزام، وغیرھم من أصحاب النبي صلى هللا علیھ وسلم، وفقھاء التابعین 

اشتریت، وتمت الصفقة فلیس : بعتك بكذا، وقال: وخالف في ھذا الخیار فقھاء الحنفیة والمالكیة، فعندھم أنھ إذا قال. ى الجمیعرحمة هللا عل
َیا أیھا الذین آمنوا أْو: واستدلوا بقولھ تعالى. بالعقد: من حقھ أن یرجع، وأن البیع یتم بمجرد اإلیجاب والقبول، وھو ما یسمى في الشرع َُ َ َ َ َِ ُفوا َُّّ

ِبالُعقود  ُ ْ .. بعتك سیارتي: بعتك واشتریت، فإن قال لھ: إن هللا سبحانھ وتعالى أمرنا معشر المؤمنین أن نفي بالعقد، والعقد: فقالوا] 1:المائدة[ِ
لثمن الذي قبلت، وتم البیع، وجب على البائع أن یفي فیعطي السلعة، ویجب على المشتري أن یفي ویعطي ا: داري، فقال.. أرضي.. عمارتي

ّواستدلوا أیضا بأدلة أخرى، وأولوا حدیث حكیم بن حزام ، وقالوا . وعد في مقابل الصفقة ّالبیعان : (إن قول النبي صلى هللا علیھ وسلم: ً
..  وخمسمائةبتسعة آالف.. بتسعة آالف: أبیعك سیارتي بعشرة آالف سیقول لك: تفرق األقوال، فأنت إذا قلت: المراد بھ) بالخیار ما لم یتفرقا

حتى یثبتا على قیمة معینة، والمراد بالتفرق ھنا تفرق األقوال، : أي) ما لم یتفرقا: (ھذا الخالف ھو معنى قولھ: بتسعة آالف وسبعمائة، فقالوا
أن : ًثانیا. كلصحة داللة السنة على ذل: ًأن خیار المجلس مشروع؛ وذلك أوال: وھذا ضعیف، والصحیح المذھب األول . ولیس بتفرق األبدان

 أن األصل في التفرق أنھ یشمل األقوال واألفعال، لكنھ ً:ثالثا). ال تعارض بین عام وخاص: (دلیل اآلیة عام مخصص بالحدیث، والقاعدة
، حتى  كان إذا اشترى صفقة فأعجبتھ مشى عن البائع-بما روى-المراد بھ ھنا األفعال، بدلیل أن ابن عمر أحد رواة الحدیث والراوي أدرى 

ّالبیعان بالخیار ما لم : (أننا لو حملنا قولھ علیھ الصالة والسالم: ًرابعا . فدل ھذا على أنھ تفرق األبدان، ولیس بتفرق األقوال. یتم البیع
القول فلیس ھناك على التفرق باألقوال لم یصح ألنھما ال یسمیان بیعین؛ ألنھ ال یقع البیع إال بعد أن یفصل القول، أما قبل أن یفصل ) یتفرقا

. اللذان باعا وأوجبا وتمت الصفقة بینھما: أي) ّالبیعان: (وفي روایة) المتبایعان: (بیع؛ ألن البیع إیجاب وقبول، فقولھ علیھ الصالة والسالم
ًتیسیرا على ًوھذا النوع من الخیار شرعھ هللا عز وجل لطفا بالعباد، و. وعلى ھذا فالصحیح مذھب من سمینا أن خیار المجلس مشروع

أبیعك بیتي بعشرة آالف، : أنك ربما تستعجل وتقول: وقد وصف هللا ھذه الشریعة بأنھا شریعة رحمة، ووجھ ذلك. الخلق، ورحمة بھذه األمة
 قبلت، ثم تفكر: بعتك السیارة بعشرة آالف فتستعجل وتقول: ثم تراجع نفسك وتتبین أنھ لیس من مصلحتك أن تبیع، وقد تشتري فیقول لك

أجل التروي  خیار المجلس شرع من: ًقلیال، وإذا بھ لیس من مصلحتك أن تتم ھذه الصفقة، فا عز وجل خفف على العباد، ولذلك یقولون 
فإنھ خیار مشروع، وفیھ خیر كثیر لألمة؛ ألنھ یدفع آفة االستعجال، واآلثار : وعلى ھذا. ومن أجل دفع الضرر بالعجلة في اإلیجاب والقبول

 ...... .ة والنتائج السلبیة، المترتبة على استعجال اإلنسانالسیئ
 

 العقود التي یثبت فیھا خیار المجلس
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.. ساعتي.. قلمي.. كتابي.. مزرعتي.. داري.. بعتك سیارتي: یثبت خیار المجلس في البیع، كما قلت لھ: أي] یثبت في البیع: [قال رحمھ هللا
ًع البیوع، سواء كان بیعا مطلقا أو كان بیع الصرف أو بیع المقایضة، فكلھ یثبت فیھ الخیارإلى آخره، فیثبت في جمیع أنوا.. ثوبي : وقولھ. ً

ًالمراد بھ الصلح بعوض؛ ألن الصلح یكون أحیانا بعوض، وأحیانا یكون بدون عوض، والصلح بعوض یكون في حكم ]: والصلح بمعناه[ ً
أرضیك عن الحق الذي لك : تنازل عن حقك أعطك كذا، أو یقول: فقال أحدھما لصاحبھٍلو أن رجلین اختصما إلى قاض : مثال ذلك. البیع

: بكذا، أو ھذه ألف لایر وتنازل عن دعواك، أو عن حقك الذي ثبت لك، فلما اصطلحا على ھذا المبلغ فاأللف في مقابل الحق، فیقول حینئذ
لف في مقابل سیارة أو مقابل أرض، واأللف في الصلح وقعت في مقابل قبلت، فھذا صلح بعوض وھو في كم البیع؛ ألن البیع تكون فیھ األ

رضیت، : تنازل عنھ، فقال: ًحق شخصي، فكما أن المال یكون في مقابل الحق العیني، یكون أیضا في مقابل الحق الشخصي، فلو أنھ قال لھ
رجعت، ال أرید أن أتنازل، بل أرید حقي الذي أقررت :  قالوطابت نفسھ مقابل ھذه المراضاة التي أعطاه إیاھا، ثم إنھ قبل أن یفترق معھ

إلى آخره، فمن حقھ أن یرجع ما لم یتفرقا، مثل البیع، فتبین أن الصلح بعوض كالبیع؛ ألن البیع ... بھ، ولن أتنازل لقاء ألفین أو ثالثة
ًأرید شقة : ًال جاء إلى صاحب عمارة، وقال لھ وھي بیع المنافع، فلو أن رج] واإلجارة: [قال رحمھ هللا. معاوضة، والصلح معاوضة

قبلت، فتم عقد اإلجارة بینھما، فلو جلسا ثالث : أؤجرھا بعشرة آالف، فقال: بكم تؤجرھا، فقال: تؤجرنیھا سنة، أو نظر فیھا فأعجبتھ، فقال
أنھما في مجلس واحد، ولیس لصاحب العمارة ال أرید، رجعت عن استئجار ھذه الشقة، فھذا من حقھ، ما دام : ساعات أو أربع ساعات ثم قال

ال أرید ورجع عن إجارتھا، فذلك من حقھ ما دام : وكذلك العكس فلو أن صاحب العمارة رضي بعشرة آالف ثم تفكر ونظر، فقال. أن یلزمھ
: اصرفھا لي فقال: قلت لھلو كان عندك ألف دوالر، وجئت إلى رجل و: أي] والصرف: [قال رحمھ هللا. أنھما لم یفترقا عن مجلس العقد

رجعت، أو طالب الصرف، فإنھ من حقھ ما دام أنھ قد : قبلت، وبینما أنتما جالسان في مجلس واحد، جئت ترید أن تخرج، فقال الصارف
لیھ الصالة ًرجع عن العقد قبل أن تفترقا، ویجب علیك أن ترد؛ ألن المتبایعین بالخیار ما لم یتفرقا، والصرف یسمى بیعا، بدلیل قولھ ع

ًالذھب بالذھب، والفضة بالفضة، والبر بالبر، والتمر بالتمر، والشعیر بالشعیر، والملح بالملح، مثال بمثل، سواء بسواء، یدا بید، : (والسالم ً ً
ھب والفضة الذھب بالذ: (ًفجعل صرف الذھب بالفضة بیعا؛ ألنھ قال) . ًفإذا اختلفت ھذه األصناف فبیعوا كیف شئتم، إذا كان یدا بید

ولقولھ علیھ الصالة والسالم في حدیث ). ًفبیعوا كیف شئتم إذا كان یدا بید(كذھب بفضة : ، أي)فإذا اختلفت ھذه األصناف(، ثم قال )بالفضة
، )راھمالدنانیر بالد(وھذا في صرف الذھب بالفضة ) ًوال تبیعوا منھا غائبا بناجز: (-وھو في الصحیحین-أبي سعید رضي هللا عنھ وأرضاه 

والصرف ) ّالبیعان بالخیار: (فدل على أن الصرف بیع، فلما قال علیھ الصالة والسالم) وال تبیعوا: (فقال علیھ الصالة والسالم عن الصرف
مزرعة،  كأن تأتي إلى صاحب ال- وسیأتي إن شاء هللا بیانھ-تقدیم الثمن وتأخیر المثمن : وھو بیع، والسلم]: والسلم. [بیع دخل في ھذا العموم

لشيء ستشتریھ منھ،  وھو یحتاج إلى البذر، وال تكون عنده سیولة لشراء البذر، فمن رحمة هللا عز وجل بعباده أن رخص في أن تعطیھ قیمة
 إلى أجل فأعطیتھ المبلغ لقاء كیل معلوم أو وزن معلوم، إلى -الذي سیزرعھ في أرضھ- أشتري منك مائة صاع من الحب الفالني : تقول لھ

ما أرید، أو : أنا سآخذ ھذه األلف، وإن شاء هللا عند حصاد الحب أعطیك مائة صاع، وقبل أن تفترقا قلت لھ: ًإذا:  معلوم، فأوجبتما، فقالأجل
دون سائر : [وقولھ رحمھ هللا. ال أرید، فالرجوع من حقھ ومن حقك ما دام أنكما في مجلس واحد، وھو مجلس العقد، ولم تفترقا: قال لك 

فال یشمل العقود األخرى التي لم یسمھا المصنف رحمھ هللا، فإن خیار المجلس ال یثبت فیھا؛ ألن بقیة العقود الالزمة ال یصدق : أي]: دالعقو
ًعلیھا وصف البیع، فالصلح یمكن أن یكون بیعا؛ ألنھ إذا كان بعوض فھو معاوضة، واإلجارة في حكم البیع؛ ألنھا بیع المنافع، وبالنسبة 

فالخیار . فخرجت بقیة العقود) ّالبیعان: (ًوالصرف، فھما أصال بیع، فھذا وجھ التخصیص، وھو أن النبي صلى هللا علیھ وسلم قالللسلم 
لقاء ھذا المال رھنتك مزرعتي، أو داري، وقبل : یختص بھذا النوع من العقود وال یشمل العقود األخرى، فلو اقترض منك مائة ألف، ثم قال

ًلیس من حقك؛ فإن الرھن یعتبر الزما، ویبقى إلى أن یسدد أو یباع ویسدد منھ الحق الذي : رجعت عن الرھن، فلك أن تقول: أن یفترقا، قال
  .في ذمة المدین، وعلى ھذا یختص الحكم بما سمى رحمھ هللا من العقود

 
 
 
 

 لمن یثبت خیار المجلس ومتى ینتھي
 
 

وذكر ھذا ألن الخیار في بعض . فللبائع الخیار، وللمشتري الخیار]: ً ما لم یتفرقا عرفا بأبدانھماولكل من المتبایعین الخیار: [قال رحمھ هللا
األحیان یكون للمشتري، وال یكون للبائع، فلو اشتریت سیارة وظھر بھا عیب، فإن الخیار لك ولیس للبائع؛ ألن خیار العیب یكون للمشتري 

فھذا ) المتبایعان: (وفي روایة) ّالبیعان: (منھا خیار المجلس، بدلیل قولھ علیھ الصالة والسالموھناك خیارات للطرفین و. وال یكون للبائع
ًیشمل البائع ویشمل المشتري، فلو رجع البائع فذلك من حقھ، ولو رجع المشتري فمن حقھ أیضا، وال یختص خیار المجلس بأحدھما دون 

یار المجلس یشمل الطرفین، فھو حق ثابت للبائع، وحق ثابت للمشتري، والدلیل على ھذا المسألة األولى في ھذه الجملة، أن خ: ًإذا. اآلخر
). ّالبیعان: (وفي روایة) المتبایعان: (، وإنما قال(البائع بالخیار: (، ولم یقل)المشتري بالخیار: (فلم یقل) ّالبیعان: (قولھ علیھ الصالة والسالم

تفرق أقوال، وتفرق أبدان، وتفرق : والتفرق) ّالبیعان بالخیار ما لم یتفرقا: (یھ الصالة والسالمھذه صریح قولھ عل) ما لم یتفرقا: (وقولھ
األقوال ال إشكال فیھ، لكن اإلشكال في تفرق األبدان، فإذا كان لكال المتعاقدین حق في إمضاء البیع وفسخھ ما داما مجتمعین في مكان واحد، 

بأن یتفقا على أن یقطع أحدھما الصفقة، كما سنبین إن : المجلس باالفتراق أو بالقطع من أحدھما، أيفمتى ینتھي خیار المجلس؟ ینتھي خیار 
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إن . شاء هللا، ففي حالة االفتراق، ال بد من ضابط وھو متى نحكم بكونھما افترقا؟ إن كانا في غرفة، وقع االفتراق بخروج أحدھما من الغرفة
اك حد معین، فیكون االفتراق أن یعطي أحدھما ظھره لآلخر، فبمجرد أن ینصرف عنھ ویعطیھ كانا في فضاء، كصحراء ونحوھا ولیس ھن

ًإذا كانت الغرفة كبیرة جدا، وال یمكنھما أن یخرجا منھا، . ظھره كأنھ ذاھب عنھ، فقد فارقھ؛ ولكن ما دام أنھ مقابلھ ومعھ، فإنھ لم یفارقھ
دھما إلى ركن واآلخر إلى ركن، فلو أنھما تعاقدا في ركن، ثم قام أحدھما إلى أمر في آخر كسفینة أو نحوھا، فاالفتراق العرفي أن یذھب أح

إن النبي صلى هللا علیھ وسلم قال في الحدیث : وبناء على ھذا نقول. السفینة، فإننا نفھم أنھ قد فارق أخاه، وبالعرف یصدق علیھ أنھ قد فارقھ
ًم یجعل للتفرق ضابطا معینا الختالف األعراف واختالف األماكن، ومن ھنا یقول العلماءول) البیعان بالخیار ما لم یتفرقا: (الصحیح تنطبق : ً

ّالعادة ُمحكمة: (علیھ قاعدة ؛ ألن الشرع في بعض األحیان یطلق، وما أطلقھ الشرع یترك الخیار فیھ إلى الناس فیرجعون فیھ إلى ما تعارفوا )َ
وعلى . ًلتي ال تخالف الشرع وال تصادمھ؛ ألن شرط اعتبار العادة والعرف أال یكون مصادما للشرععلیھ، وإلى ما انضبط عندھم بأعرافھم ا

البیع وجب وتم بثبوت االفتراق، إذا كان العرف  ًھذا فاالفتراق یكون على حسب ما یسمیھ الناس في أعرافھم افتراقا، فیقضي القاضي أن
ًى افتراقا، وھذا ما یسمیھ العلماء بالرجوع إلى أھل الخبرة، فیسأل أھل الخبرة في السوق یشھد بأن ھذا التصرف من البائع أو المشتري یسم

أھل السمك لھم عرف غیر أھل القماش، وأھل الخشب لھم عرف : وھكذا إذا اختلفت األسواق، مثل. كیف یكون ضابط االفتراق في عرفھم
ة، فكل أھل صنعة یحتكم إلیھم في صناعتھم، وھذا أصل قرره العلماء في غیر أھل الحدید، فھذه أمور یرجع فیھا إلى األعراف الموجود

ِولُھن مثُل الذي علْیھن بالمْعُروف : مسائلھم، وهللا عز وجل إذا أطلق الشيء ورده إلى العرف رجع فیھ إلى أعراف المسلمین، قال تعالى َّ ِ ِ ََّ َ َْ ِ ِ َ ََّ ْ
َوعاشُروُھن بالم: وقال تعالى] 228:البقرة[ َ َْ ِ َّ فیرد األمور إلى العرف؛ ألن الشرع یأتي بالقواعد الكلیة والضوابط اإلجمالیة ] 19:النساء[ِْعُروف ِ

أنھ ال یمكن أن تجتمع الكثرة في البیئة الواحدة، من عقالئھا وحكمائھا وكبار السن فیھا : والسبب في ھذا. ویترك للمسلمین ما ألفوه واعتادوه
ن أھل الصناعات لھم ضوابط معینة درجوا علیھا؛ ألن الغالب أن أھل العقول ھم الذین یحكمون األسواق، ًعلى شيء غالبا إال وفیھ خیر؛ أل

وھم الذین یتصرفون، والغالب في الناس أنھا تجري معامالتھا بما یتفق مع العقول السویة، فھذه أعراف یحتكم إلیھا؛ لكن ینظر فیھا إلى أھل 
  . إلیھم في ضوابط االفتراق على حسب ما تقرر في أعرافھم التجاریةالخبرة الذین لھم معرفة بھا، فیرجع

 
 
 
 

 إسقاط خیار المجلس
 
 

أنھ في بعض األحیان : والسبب في ھذا. أبیعك وال خیار ال لك وال لي: وإن نفیاه بأن قال: أي]: وإن نفیاه أو أسقطاه سقط: [قال رحمھ هللا
 بعشرة آالف دوالر، وأنت ترید بعد أن تأخذھا مباشرة أن تبیعھا في نفس المجلس، وھذا أصرف لك ھذه المائة ألف: یأتي شخص ویقول لك

كما یقع في األسواق التجاریة أو المحالت المتقابلة، أو األماكن التي یجتمع فیھا التجار مع بعضھم، فالتاجر یشتري من ھذا مباشرة ویبیع 
أشتري : فحینئٍذ ال بد وأن یبت الصفقة، فیقول لھ. ً، لن یستطیع أن یبیع شیئا؛ ألنھ لم یتم بیعھ)االبیعان بالخیار ما لم یتفرق: (على ھذا، فإذا قلنا
الثوب؛ لكن بشرط أننا ننفي الخیار، فبمجرد ما نعقد فإن البیع قد تم ووجب وال خیار لك وال .. الساعة.. الكتاب.. القلم.. منك ھذه العمارة

ّو یقرا عند القاضي أنھ ال خیار لھما، فحینئذ یسقط الخیار؛ ألن لھما الحق في ھذا الخیار، ولھما الحق في لي، فیتفقان على إسقاطھ أو نفیھ، أ
إسقاطھ، فإن الشرع أعطاھم ذلك، والشرع إنما قصد الرفق بھما، فقد یكون الرفق أن یتم البیع بدون خیار، فأنا أعرف الصفقة وھو یعرف 

وعلى . إنھ یتم العقد مباشرة ویسقط الخیار: یبیعھا آلخر، أو یرید أن یتصرف فیھا مباشرة، فنقول لھالمال، وقد رضي بالصفقة، ویرید أن 
ًلو اشترى شخص طعاما، فإنھ ینبغي علیھ أن یخرج عن الدكان قلیال وال یأكل أمام البائع؛ ألن السلعة ال یملكھا إال باالفتراق؛ ألنھ ربما : ھذا ً

إن ھذا : لكن یبقى اإلشكال في المطاعم، فالمطعم ال تستطیع أن تخرج منھ، فقالوا. تحلل فلیخرج من الشبھةیرجع عن بیعھ، فإذا أراد أن ی
ًأشبھ بإسقاط الخیار، فھو إذا وضع الطعام بین یدیھ، ولم یدركھ قبل أن یأكلھ، فقد فوت على نفسھ الخیار، ویكون األكل من األكل إسقاطا 

الطعام ولم یرجع، ورآك تأكل، فكأنھ قد  أنھ ما دام قد وضع: عم وسكوتھ إسقاط لحقھ في الخیار، أيلحقھ في الخیار، وسكوت صاحب المط
وھكذا لو أنھما اتفقا من البدایة على أنھما إذا أوجبا البیع أو تم اإلیجاب والقبول في الصفقة، أنھ ال خیار لواحد . رضي بإیجاب الصفقة

ًعمرك هللا بیعا: (ن أن النبي صلى هللا علیھ وسلم لما اشترى قال لألعرابيمنھما، لي وال لك، وعلیھ حمل حدیث السن فرضي األعرابي ) ّ
على أنھما إذا اتفقا على إسقاط الخیار، فھذا لھما حق لھما إذا : حمل الحدیث على إسقاط الخیار، وھذا أصل عندھم: وأوجب البیع، أي

: أي]: وإن أسقطھ أحدھما بقي خیار اآلخر: [قال رحمھ هللا.  إسقاطھ على ھذا الوجھتراضیا بالمعروف، وال حرج علیھما فیھ، وال بأس في
أرید الصفقة وال خیار لي، وسكت اآلخر، فإنھ یبقى حق اآلخر، فلیس إسقاطك یلزمني، كما أن إسقاطي ال یلزمك، فإسقاطي حق : بأن قال

سیارتي بعشرة  بعتك: وعلى ھذا لو قال لك. وأنا كذلك ال أرید:  إذا قلتلي، فیسري اإلسقاط على ما أملكھ، وال یسري على ما تملكھ، إال
أرید أن أرجع عن بیعي، كان من حقك أن ترجع؛ ألن : ال خیار لي فأنا أرید البیع، فسكت، ثم بعد ساعة قلت: قبلت، فقال لك: آالف، قلت

ال یملك اإلسقاط إال : وعلى ھذا. سقط كل منھما حق اآلخر أضر بھإسقاطھ ال یتعدى إلى حقك في الخیار فیسقطھ؛ وألنھ لو فتح ھذا الباب أل
إذا مضت مدة الخیار، فإنھ في ھذه الحالة یلزم البائع، ویلزم : أي]: وإذا مضت مدتھ لزم البیع: [قال رحمھ هللا. في حق نفسھ دون حق اآلخر

  .ًٍذ الزما للطرفینالمشتري، وال خیار لھما، وھذا على التأقیت بالزمان، ویكون العقد حینئ
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 خیار الشرط ومدتھ

 
 

وھذا . النوع الثاني من الخیار، ویسمى بخیار الشرط: أي]: أن یشترطاه في العقد مدة معلومة ولو طویلة: الثاني: [قال المصنف رحمھ هللا
ًیكون معلقا على شرط بعد العقد، ولكن خیار النوع من الخیار یخالف النوع األول، فإن ھذا النوع یمتد إلى ما بعد العقد وبعد االفتراق، و

واألصل في خیار الشرط حدیث حبان بن منقذ رضي هللا . المجلس یكون أثناء مجلس العقد، فما دام أنھما في المجلس فھما بالخیار كما فصلنا
عنھ وأرضاه أصیب في یوم بدر أنھ رضي هللا : أنھ كانت بھ لوثة، وفیھ شيء أشبھ باالرتجاج، والسبب في ذلك: عنھ وأرضاه، وفیھ

ًنوع من الضربات تصل إلى أم الدماغ، وھذه أحیانا تحدث نوعا من االرتجاج، فكانت عنده لوثة أثرت علیھ في لسانھ : بالمأمومة، وھي ً
إلى  م وأنھ یذھبوأثرت علیھ في عقلھ، فصار بھ نوع من الضعف في العقل، فھذا الصحابي اشتكاه أھلھ إلى رسول هللا صلى هللا علیھ وسل

َالسوق ویشتري وُیغبن، وھذا فیھ ضرر علیھ، فرفع أمره إلى رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم، وكأنھم یسألونھ أن یحجر علیھ، أو یمنعھ من  ْ
ن شكوى قرابتھ فالنبي صلى هللا علیھ وسلم نظر إلى أ. أنھ ال یصبر عن البیع: ، أي)ال أصبر: (البیع، ویمنع الناس من التعامل معھ، فقال

صحیحة، وأن استمراره على ھذا الوجھ فیھ ضرر، ومن المعلوم أن من حكمة الشرع أنھ في بعض األحیان یمنع الشخص من التصرف في 
رر ًلو توفي أبوه وترك لھ ملیونا، فلو تركناه یتصرف فیھا فإنھ سیتضرر، والض: ًمالھ لمصلحتھ ھو، كالمجنون والصغیر والیتیم، فالیتیم مثال

. بالحجر لمصلحة المحجور: ًیلحق نفسھ، فنمنعھ من التصرف في ھذا المال مع أنھ ملك لھ، خوفا من الضرر علیھ، وھذا ما یسمیھ العلماء
فھؤالء جاءوا إلى النبي صلى هللا علیھ وسلم لكي یحجر علیھ لمصلحتھ، فذكر ھو أنھ ال یصبر عن البیع، فالنبي صلى هللا علیھ وسلم جاء 

ابتاع بمعنى اشترى؛ ألنھ من : اشتریت؛ ألن العرب تقول: أي) إذا ابتعت) . (ًال خالبة، ولي الخیار ثالثا: إذا ابتعت فقل) سط، فقال لھبحل و
ٍوشرْوهُ بثمن بخس : اشترى بمعنى باع، واشترى بمعنى أخذ، كما قال تعالى: األضداد یقال ٍْ َ َ َ ََ ِ ، ویطلق )باعوه بثمن بخس: (أي] 20:یوسف[َ

) ًولي الخیار ثالثا. (ال غبن وال خدیعة: أي) ال خالبة: فقل. (أنك عاوضت علیھا وملكتھا: ًاشتریت دارا بمعنى: لشراء بمعنى األخذ، تقول ا
ّأني بالخیار ثالثة أیام، إن شئت أمضیت الصفقة، وإن شئت ألغیتھا، فخالل ھذه الثالثة األیام، سیطلع قرابتھ على فعلھ، فإن وجدوا : أي

ًصرفھ سلیما أمضوه، وإن وجدوه خطأ ردوهت فحقق صلى هللا علیھ وسلم المصلحة ودرأ المفسدة، وھذا من حكمتھ علیھ الصالة والسالم . ً
وسعة رحمتھ باألمة، أن كان یوسع على الناس، فالرجل حینما یحجر علیھ، فیھ منقصة لھ وتضییق علیھ، وإزراء علیھ بین جماعتھ وقرابتھ، 

وبسبب الثقل في ). ًولي الخیار ثالثا: (فالذي اشتكاه قرابتھ دفعھ بقولھ) ًال خالبة، ولي الخیار ثالثا: إذا ابتعت فقل ) : لكن قال لھفجعلھ یبیع، 
وقد كان الخلفاء یقضون بھذا القضاء، حتى زمن عثمان ، لما كثر الناس لم یعرفوه؛ ألنھ ). ال خالبة(ًبدال من ) ال خیابة: (لسانھ كان یقول

كثرت التجارة وجاء أناس غرباء عن المدینة ال یعرفون ھذا الصحابي، وال یعرفون قصتھ، وقد كانت المدینة صغیرة، على عھد النبي صلى 
ًهللا علیھ وسلم وأبي بكر وعمر، فكان معروفا مكشوفا ال إشكال معھ؛ لكن لما جاء عھد عثمان وجاء التجار الجدد الذین ال یعرفونھ، فكانوا  ً

. ًلیس لك من خیار، فإذا رفعھم إلى عثمان قضى علیھم أن لھ الخیار ثالثا، بقضاء رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم : مون معھ، یقولونیختص
فھذا یسمى خیار الشرط، فإنھ أوجب البیع ورضیھ على أن لھ الحق أن یلغي الصفقة أو یتمھا خالل ثالثة أیام، فخالل ھذه الثالثة األیام، 

إن النبي صلى هللا علیھ وسلم أذن لـحبان رضي هللا عنھ : رثتھ أن ینظروا في السلعة، فلھم أن یمضوھا أو یلغوھا، قال العلماءیستطیع و
ًوأرضاه أن یشترط، فصار أصال في اشتراط الخیار، فلو اشترط ثالثة أیام كان لھ، وإن اشترط یوما كان لھ، وإن اشترط یومین كان لھ،  ً

أن األصل تمام الصفقة، وأن الحدیث : ال یزید الخیار على ثالثة أیام، والسبب في ھذا: فقال بعض العلماء: على الثالثة أیامواختلف فیما زاد 
من حقھ أن یزید على ثالث؛ ألن النبي صلى هللا علیھ وسلم إنما أعطاه رضي هللا عنھ ثالثة : وقال بعض العلماء. ورد بثالث، فال یزاد علیھا

ًلضرر، والصفقات تختلف، والناس تختلف حوائجھم، فھناك الذي یحتاج إلى مشورة تستغرق نصف شھر، أو تستغرق شھرا ًأیام دفعا ل
وھذا . من جھة اللفظ ثالثة، ولكن من جھة المعنى والعلة الثالثة وغیرھا سواء: ًكامال، أو تستغرق الشھرین، فأصحاب ھذا القول یقولون

إلى مقصود الشرع وھو دفع الضرر وجدنا أن البیوع تختلف، وقد جعل النبي صلى هللا علیھ وسلم لـحبان فإننا إذا نظرنا : المذھب أقوى
ًالثالثة؛ ألن من كان مثلھ وفي وضعھ وحالتھ فإنھا تكفیھ؛ لكن في زمننا ھذا، قد تشتري مصنعا، وھذا المصنع یحتاج إلى نظر من أھل 

 وقیمة المصنع لیست بالسھلة، فمثل ھذا في الحاجة أشد من حبان، والضرر الذي یأتیھ أعظم الخبرة، ویحتاج إلى مشاورة أناس لھم معرفة،
ًال یمكن أن نجمد على الثالثة، ونلغي معنى الشرع؛ ألن الشرع أعطى حبانا رضي هللا عنھ الثالثة دفعا للضرر، : من ضرر حبان ، فقالوا ً

ًودفعا للمفسدة، فأنت إذا احتجت مثال إلى ھذا الم صنع أو ھذه المزرعة أو ھذا الشيء الذي یحتاج إلى كثیر من النظر والمشورة، فمن حقك ً
ًخیار الشرط ھو أن یشترط أحد المتعاقدین أو ھما معا، ویوجبا : ًإذا. أن تشترط الشھر والشھرین والثالثة؛ لكن البد أن تكون المدة معلومة

 ...... .البیع بناء على تحقق ھذا الشرط ویكون مدة معلومة
 

 خیار الشرط وقت
 
 

ھذا من دقة المصنف رحمھ هللا؛ ألن العقود یجب الوفاء بھا في ذات العقد، أما بعد العقد وبعد ] أن یشترطاه في العقد: [قال رحمھ هللا
ًفلو أن إنسانا بعد أن . لقبولحال اإلیجاب وا: ، أي)یشترطاه في العقد: (االفتراق فقد تم العقد، فال یجوز أن یشترط بعد تمام العقد، فلذلك قال

لن أعطیك الشرط؛ فمن : عندي شرط؛ فلیس من حقھ؛ ألنھ قد تم البیع، ولو قلت لھ: أوجبنا وقبلنا وانتھى خیار المجلس وافترقنا، جاء وقال
قد وبعد اإلیجاب والقبول أن الذي یملكھ المتعاقدان من الشروط ما كان حال العقد؛ وكونھما بعد الع: أي] في العقد: [فقول المصنف. حقك

یتراضیان ھذا أمر آخر، فلو تراضیا على إسقاط البیع سقط، فالمراد الشرط اإللزامي، فال یستطیع أن یلزمك بشرط إال إذا كان أثناء العقد، 
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) عان بالخیار ما لم یتفرقاّالبی: (أما لو تم العقد وافترقتما فإن البیع قد وجب على ظاھر السنة وظاھر حدیث رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم
ولو فتح باب جواز االشتراط بعد االفتراق لكان كل شخص یضر اآلخر بذلك، ولیس من حق المتعاقد مع أخیھ أن یلزمھ بشرط بعد تمام 

إال إذا ًالصفقة وحصول التفرق، فإذا حصل التفرق ألزم بالعقد على صورتھ، ولیس من حق أحدھما أن یدخل على اآلخر شرطا یلزمھ بھ 
رضي، فإذا رضي فال إشكال فیھ؛ ألن ھذا شيء یرجع إلیھما، بل من حقھما إذا تراضیا على فسخ البیع أن یفسخاه، فھذا أمر آخر في 

مدة : [وقولھ. ًالتراضي ال نتكلم عنھ، إنما نتكلم على الشرط اإللزامي وأنھ ال یكون الشرط ملزما إال إذا كان في العقد أثناء اإلیجاب والقبول
ولي . (أن یشترطاه مدة معلومة، وھذا یرجع إلى الزمان؛ ألن النبي صلى هللا علیھ وسلم جعل خیار الشرط بالزمان: أي]: معلومة ولو طویلة

أي ثالثة أیام، فھو خیار یرجع إلى الزمان وھذا أصل، فإذا كان مدة فیشترط في المدة أن تكون معلومة، ومفھوم الصفة في ) ًالخیار ثالثا
لي الخیار حتى أقطع لم یصح؛ ألنھا : لي الخیار إلى األبد لم یصح، أو قال: ًأنھ لو كانت المدة مجھولة لم یصح، فمثال لو قال) معلومة: (قولھ

مدة مجھولة، وال یصح أن یشترط الخیار بمدة مجھولة؛ ألنھ بھذا یفوت علیك مصلحة التصرف في المبیع، وقد یأتیك بعد مدة طویلة ویغرر 
: ًوألن رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم جعل الخیار محددا، فوجب أن تكون صورة الشرط بھذه الصورة، أعني. ك، فال بد وأن یحدد المدةب

ھل یشترط أن تكون المدة محدودة قصیرة، أو أنھ یجوز أن تكون طویلة؟ : ، إشارة إلى الخالف وھو)ولو طویلة: (وقولھ. ًأن یكون محددا
واحد من العلماء أنھ یجوز أن یشترط مدة طویلة لوجود الحاجة، أما إذا لم توجد الحاجة، فإنھ یتقید بالسنة الواردة عن النبي وقد صحح غیر 

  .صلى هللا علیھ وسلم، ویخرج من الخالف بین أھل العلم رحمھم هللا
 
 
 
 

 ابتداء وانتھاء خیار الشرط
 
 

ًلي الخیار ثالثا، فإنھما إذا أطلقا كان ابتداء المدة من افتراقھما، وعلى ھذا یكون الخیار من : قاللو : أي]: وابتداؤھا من العقد: [قال رحمھ هللا
وقد جعلوھا . ًبعد وجوب العقد، ولو أنھما جلسا ولم یفترقا لیلة كاملة وفي صباح الیوم الثاني افترقا، فإن المدة تبدأ من صبیحة الیوم الثاني

 والضرر؛ ألنھ إذا كانت مبھمة، دون أن یحكم بكونھا من بعد العقد مباشرة، ودون أن تلیھ، فإن ھذا یدخل ًتلي العقد مباشرة دفعا للغرر
ًأن یكون الشرط معلوما محددا للطرفین، وأن : یشترط أن تكون معلومة للطرفین، ومحددة بأمد معین، أي: الغرر على العقد، ولذلك یقولون ً

فإنھ یتحدد من : وعلیھ. یسمى بشرط المواالة، وقد نص علیھ الجمھور الذین یقولون باعتبار خیار الشرطیكون تلو العقد مباشرة، وھذا ھو ما 
خیار الشرط یأتي على ثالث ]: مدتھ أو قطعاه بطل وإذا مضت: [قال رحمھ هللا. لزوم البیع ویحكم بلزومھ للطرفین بعد االفتراق مباشرة

أن : الصورة الثالثة. أن یشترط المشتري وال یشترط البائع: الصورة الثانیة.  یشترط المشتريأن یشترط البائع وال: الصورة األولى: صور
لكن أشترط أن یرضى : قبلت، قال البائع: بعتك سیارتي بعشرة آالف، فیقول: فأما بالنسبة لما اشترطھ البائع، فكأن یقول. یشترط كل منھما

أشتري منك ھذه العمارة : والعكس من المشتري، كأن یقول.  أو ثالثة، فھذا اشتراط من البائعًأبي، أو أشاور أبي، ولي الخیار یوما أو یومین
ًلكن لي الخیار یوما، أو یومین أو شھرا أو شھرین، حینئذ یكون الخیار للمشتري: قبلت، قال : بمائة ألف، قال وأما أن یكون للمتعاقدین، . ً

: وإذا حصل الشرط من الطرفین. وأنا أشترط أن یكون لي الخیار یومین: ًوما، یقول اآلخرأشترط أن لي الخیار ی: فذلك كأن یقول أحدھما
وأنا : أشتري منك ھذه السیارة بعشرة آالف؛ لكن لي الخیار ثالثة أیام، ویقول البائع: یتماثالن كأن یقول. فإما أن یتماثل الشرطان، أو یختلفا

أشترط أن : أو یختلفا مثل أن یقول لھ. مثل شرط صاحبھ، فحینئٍذ تكون المدة متفقة من الطرفینًلي الخیار ثالثة أیام، فجعل كل منھما شرطا 
ًأشترط أن یكون لي الخیار أسبوعا، فاختلفت المدة، وسواء اشترط البائع أو اشترط المشتري أو : یكون لي الخیار ثالثة أیام، وقال اآلخر

 فإنھ حینئذ یكون كل منھما على شرطھ، وكل منھما لھ شرطھ، فإذا اشترطت ثالثة أیام فلك ثالثة ًاشترطا معا، بما یتماثال فیھ أو یختلفا فیھ،
أنا أشترط : ًأیام تنظر فیھا في صفقتك إن شئت أمضیت وإن شئت ألغیت، فلو أنك اشتریت مثال قطعة أرض في مخطط بمائة ألف، فقلت لھ

 الشرط من المشتري، فذھبت وشاورت أھل الخبرة في الیوم األول، فأشاروا، وفي الیوم قبلت، فصار: أن یكون لي الخیار ثالثة أیام، قال لك
: األولى حتى تعقد الصفقة الثانیة، فتقول أنا أشتریھا منك بمائتي ألف، فأنت ترید أن تتم الصفقة: ًالثاني رزقك هللا رجال یشتریھا منك، فقال

أرضي بتمام البیع فیمكنك أن تتم البیع، فتتم البیع في الیوم الثاني أو تتمھ في الیوم األول، بل أنا اشترطت ثالثة أیام فأنا أقطع ھذا الخیار، و
فالحاصل أنھ من حقك ومن حقھ . ولو بعد ساعة، فبعد أن ترجع عن شرط الخیار، وتوجب الصفقة األولى یحق لك أن تبیع بالصفقة الثانیة

ًنف رحمھ هللا أنھ إذا أسقطھ من اشترطھ بائعا كان أو مشتریا كان من حقھھو أن یقطع الخیار قبل تمام مدتھ، فمراد المص وإذا مضت . (ً
لي الخیار ثالثة أیام، ومضت الثالثة األیام، لزمھ البیع، ما دام أنھ لم یرجع قبل تمامھ، فلو جاء بعد ثالثة أیام : المھلة، فلو قال: أي) مدتھ
ً لك في ثالثة أیام، ومفھوم الزمان وھو الثالثة أیام، أنك بعدھا قد رضیت البیع، سواء جئت یلزمك البیع؛ ألن الخیار: رجعت نقول: وقال
ًقطع االثنان معا شرطیھما كان لھما ذلك؛  ؛ فإن قطع أحدھما أو]أو قطعاه بطل: [قال. رضیت أو ما جئت، فالبیع الزم وواجب علیك: وقلت

  .ر المجلسألن من حقھما أن یسقطا الخیار، كما ذكرنا في خیا
 
 
 
 

 العقود التي یثبت فیھا خیار الشرط
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). ال خالبة: إذا ابتعت، فقل: (؛ ألن النبي صلى هللا علیھ وسلم قال)ویثبت في البیع]: (ویثبت في البیع والصلح بمعناه: [قال رحمھ هللا
اتفقت مع مقاول أن یبني لك : ًمثال]: رة في الذمةواإلجا: [قال. ؛ ألن الصلح بمعنى البیع، وھو الصلح بعوض، كما بیناه)والصلح بمعناه(

قبلت؛ : سأبني ھذا البناء بصفة كذا وكذا، أو بھذه المخططات الموجودة للبناء بعشرة آالف لایر، فقلت لھ : عمارة على صفة معینة، فقال لك
فمن حقك أن تعلق اإلجارة في . فھذه إجارة في الذمةلكن أشترط أن لي الخیار ثالثة أیام، فحینئذ تتوقف اإلجارة حتى تمضي الثالثة األیام، 

أحفر لك مائة متر، كل متر : ًاحفر لي في أرض بئرا، فقلت: ًبناء البیت، وحفر البئر، وخیاطة القمیص، فلو أن شخصا جاء وقال: الذمة، مثل
خبرة ھل من مصلحتھ أن یمضي اإلجارة أو ال، حق لھ قبلت، لكن لي الخیار ثالثة أیام، یرید أن یسأل الناس ویسأل أھل ال: بمائة لایر، فقال

ًكأن استأجر منھ الدار شھرا، أو سنة ال تلي العقد؛ ألنھ لو قلنا: أي] أو على مدة ال تلي العقد: [قال رحمھ هللا. ذلك كما ذكرنا في البیع إن : ً
لو جئت إلى رجل، : توضیح ذلك. خل اإللزام وعدم اإللزاماإلجارة یثبت فیھا خیار الشرط بعد العقد مباشرة، وتكون المدة بعد العقد، تدا

ولي الخیار ثالثة أیام، فیشترط في السنة التي عقد : قبلت، لكنك قلت: أجرني الشقة في العمارة بعشرة آالف لایر لمدة سنة، فقال: وقلت لھ
اء العقد بعد االفتراق، وبالشرط یبتدئ العقد بعد ثالثة أیام، علیھا، أال تجعلھا بعد العقد مباشرة؛ ألنھا لو كانت بعد العقد مباشرة لكان ابتد

فیصبح خالل الثالثة األیام، ال ندري ھل عقد اإلجارة الزم، بناء على ظاھر اتفاقكما أو غیر الزم لوجود الشرط الحتمال أن ترجع؟ وھذا بال 
اشتراط أال تكون المدة تالیة العقد؛ ألنھ سیحدث تداخل، إذ  ىإشكال أنھ غرر، وال یصح، ولذلك احتاط المصنف رحمھ هللا، ونص العلماء عل

لك الخیار ثالثة أیام، ثم تحسب الثالثة األیام من اإلجارة، مع أن اإلجارة ما لزمت خالل الثالثة األیام؛ ألن من المعلوم : كیف یصح أن أقول
اإلجارة تلي العقد، فمعنى ذلك أنھا الزمة بعد : أي أنك إذا قلت. إن العقد الزم: خالل مدة الشرط وھي الثالثة أیام: أنھ ال یصح أن تقول

إن الشرط الزم بناء على ما ورد في السنة فمعناه أن اإلجارة الزمة، وھنا اإلجارة غیر الزمة إال بعد ثالثة أیام، فیصبح ھنا : العقد، وإذا قلت
: لو أنك ترید أن تستأجر شقة ثالثة أیام، فقلت لھ: نوضح أكثر. الشرط: لثانياألمر ا. عقد اإلجارة: األمر األول : عندنا أمران: ًإذا. تناقض

قبلت على : أجرتك بثالثمائة لایر، وھذا االتفاق كان یوم الجمعة لیلة السبت، فقلت: أجرني ھذه الشقة ثالثة أیام، السبت واألحد واإلثنین، فقال
ثنین فھذه ال تصح إال إذا كانت المدة التي اشترطتھا غیر مدة العقد، فحینئذ قال أن لي الخیار ثالثة أیام، التي ھي السبت واألحد واإل

ًیضع الشرط بعد العقد مباشرة، صار تناقضا خالل الثالثة أیام، فالعقد الزم من وجھ وغیر : ؛ ألنك لو قلت)على مدة ال تلي العقد: (المصنف
ة أن یكون فیھا فسحة للنظر وإعطاء المھلة قبل لزوم العقد لكیال یحدث تناقض، الزم من وجھ، والشرع ال یتناقض، ولذلك اشترطوا في المد

أشترط رضا والدي، قد یتوھم : وھذا أمر ال إشكال فیھ وھو أمر صحیح معتبر، خاصة إذا مثلنا بشيء یطابق الشرط المذكور، لكن لو قال لھ
:  تلي العقد، فیتوھم أن ھذا الشرط ال عالقة لھ بالمدة، لكن حینما تقولأشترط رضا والدي، وبین اشتراط مدة: البعض أنھ ال فرق بین قولھ

إن خیار الشرط األصل فیھ مدد الزمان، واإلجارة كذلك بمدد الزمان وھي المدة المعینة، فال بد فیھا وأن یكون العقد بعد نھایة مدة الشرط، 
وإن شرطاه : [قال رحمھ هللا. باشرة، حتى یصح خیار الشرط من ھذا الوجھال تكون بعد العقد م: فتكون اإلجارة على مدة ال تلي العقد، أي

 أن یشترط البائع -: یجوز في خیار الشرط أن یشترطھ أحدھما دون اآلخر، وقد ذكرنا أن لھ ثالث صور: أي]: ألحدھما دون صاحبھ صح
  . شرطھ، ویكون لھذا شرطھفیكون لھذا. ً أن یشترطا معا-.  أن یشترط المشتري دون البائع-. دون المشتري

 
 
 
 

 الغایة في خیار الشرط
 
 

ثالثة أیام، : بعد أن بین رحمھ هللا برحمتھ الواسعة، أن خیار الشرط یقع في المدد، كقولك]: وإلى الغد أو اللیل یسقط بأولھ: [قال رحمھ هللا
ذا، فھل العبرة بالغایة؟ أم العبرة بما بعد الغایة؟ فاألصل إلى اللیل، أو إلى یوم ك: أربعة أیام، شرع في بیان مسائل فرعیة وھي إذا قال

حینما ننظر إلى الشرع یحد األشیاء : ًیقتضي أن الغایة ال تدخل في المغیا، إال إذا كانت من جنسھ، وھذا األصل فیھ خالف بین العلماء، فمثال
ِوأْیدیكم إلى المرافق : بغایات، كقولھ تعالى ِِ َِ َ َ َْ َ ْ ُ یام إلى اللْیل : كقولھ تعالىو] 6:المائدة[َ ِثم أتموا الصِّ َّ َ ِ َ َ ُّ ِ َ ِوأْیدیكم إلى المرافق : فقولھ]. 187:البقرة[َُّ ِِ َِ َ َ َْ َ ْ ُ َ

ھل المراد أن نغسل إلى ما قبل المرفق ویعتبر المرفق غیر داخل في الحد، أم أن الغایة تدخل في المغیا، فیجب غسل المرفق؟ ] 6:المائدة[
فإن كانت من جنسھ دخلت، وإن كانت . أو تكون من غیر جنسھ. أن تكون من جنس المغیا: إلى قسمین  أن الغایة تنقسمفالذي علیھ المحققون

یام إلى اللْیل : من غیر جنسھ لم تدخل، فلما كان المرفق من جنس الید دخل، ولكن لما قال ِثم أتموا الصِّ َّ َ ِ َ َ ُّ ِ َ وكان اللیل لیس من ] 187:البقرة[َُّ
. إلى اللیل أو إلى الغد، انقطع الخیار بأول اللیل وأول الغد: إذا قال لھ: ، لم یدخل ولم یجب الصیام إلى اللیل، وعلى ھذا قالواجنس النھار

 إلى الغد،: إلى اللیل أن یلزمھ إلى صبیحة الیوم الذي یلیھ، فینتظر إلى انتھاء اللیل النتھاء الغایة، وإذا قال: وبعض العلماء یرى أن إذا قال
أن الغایة إذا كانت من جنس المغیا دخلت، وإذا : فالقاعدة. فإنھ ینتظر إلى غروب الشمس، ولیس إلى طلوع شمس الغد، والصحیح ما ذكرناه

 ًلم تكن من جنسھ لم تدخل؛ ألن األصل في الغایات أن لھا مفاھیم، ولذلك ما بعد الغایة یخالف ما قبلھ في الحكم، وھذا ألفناه من الشرع، فمثال
حتى : (؛ فقولھ)نھى رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم عن بیع الثمرة حتى یبدو صالحھا: (في حدیث ابن عمر رضي هللا عنھ وأرضاه، قال

حرمنا علیكم بیع الثمرة إلى الغایة، وھي بدو الصالح، ففھمنا أن الغایة ال تدخل في المغیا، وقد ذكر علماء : غایة في النھي، أي) یبدو
قال . ًإن تحدید الشرع شیئا بغایة یدل على أن ما بعد الغایة یخالف ما قبلھا في الحكم: أن من أنواع المفاھیم مفھوم الغایة، فقالوا: األصول

لي الخیار ثالثة أیام، فلھ الحق أن یفسخ في أي : من اشترط وقال: أي]: ولمن لھ الخیار الفسخ، ولو مع غیبة اآلخر وسخطھ: [رحمھ هللا
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ال أرید، فذلك من حقك، حتى : دام أنھ في مدة الخیار، فإذا انتھت مدة الخیار فقد انقطع ھذا الحق، فإذا جئت خالل ثالثة أیام، وقلتوقت، ما 
ًیستوي إذا كان اآلخر حاضرا أو غائبا، فمثال: أي) ولو مع غیبة اآلخر وسخطھ: (وقولھ. ًولو لم تذكر سببا ما دام أنك حددت بالزمان ً لو : ً

السبت واألحد واإلثنین، ففي یوم السبت اخترت أنني ال أرید : ًلي الخیار ثالثة أیام، مثال: بعشرة آالف وقلت لك اشتریت منك سیارةأني 
ال : ال أرید، بل یكفي أن أشھد عدلین على أني ال أرید الصفقة، فإذا قلت لي بعد ذلك: الشراء، فال یلزمني أن أبحث عنك، حتى أقول لك

ك ما جئتني، فحینئذ أرفعك إلى القاضي وأقیم البینة بالشاھدین العدلین على أني أسقطت ھذا البیع ولم أوجبھ، أو أني فسختھ، فیحكم ألغیھا ألن
ال یشترط في الفسخ أن : أي) ولو مع غیبة اآلخر: (وقولھ. ًسواء الطرفان أو أحدھما: أي) ولمن لھ الخیار الفسخ: (ثم قولھ. القاضي بذلك
لكني قد اشترطت الخیار، : بل تلزمك، فتقول: خالل الثالثة أیام ال أرید ھذه الصفقة، فقال: قلت لھ: أي) وسخطھ: (وقولھ. ًرایكون حاض

أن یكون لي : فال یشترط رضا اآلخر؛ ألن ھذا ھو المقصود من الشرط. ًیلزمك أن تفسخ العقد ولو كنت ساخطا: فنقول لھ. ال أرضى: فقال
  .وسواء حضر أو لم یحضر ء رضي أو لم یرضًالخیار تاما، فسوا

 
 
 
 

 األسئلة
 
 

...... 
 

 الحاالت التي یسقط فیھا خیار المجلس
 
 

تولي طرفي العقد، والكتابة، وشراء من یعتق علیھ، وإذا : ویستثنى من خیار المجلس: (ما معنى قول بعض العلماء رحمھم هللا: السؤال
، والصالة والسالم على رسول هللا وعلى آلھ وصحبھ ومن وااله، أما :  الجوابأثابكم هللا؟) اعترف بحریتھ قبل الشراء باسم هللا، والحمد 

ًھناك صور للبیع الذي یتولى فیھ طرفي العقد شخص واحد، مثل النكاح، فقد یكون الرجل في بعض األحیان ولیا وزوجا، وكذا إذا تولى : بعد ً
لو كان عنده أیتام لھم عمارة فأراد أن یبیعھا لھم، : ًفمثال. ًھ وكان وكیال عن غیره في البیعالبیع والشراء شخص واحد، كأن اشترى لنفس

من جھة : ٍمن جھة الوالیة، ومشتر من وجھ: لیشتري لھم ما ھو أصلح، فعرضھا للبیع فرأى أن من مصلحتھ أن یشتریھا، فھو بائع من وجھ
غیر بائع، فكیف یكون خیار المجلس؟ ألن البائع والمشتري بالخیار، لكن ھنا ھو البائع ٍاألصالة، فھو أصالة عن نفسھ مشتر، ووالیة عن ال

وھو المشتري، فال یستطیع أن یخرج من نفسھ أو أن یفارق نفسھ، ورسول هللا صلى هللا علیھ وسلم قید الخیار بأن یفارق صاحبھ إن كان 
ًبائعا أو مشتریا ثم ذكر بعد ذلك الكتابة بین السید وعبده، ومعلوم أن . خیار، فبمجرد إیجابھ للبیع یتمإن ھذه الصورة ال یكون فیھا : فقالوا. ً

: أي) ًومن باع عبدا لھ مال فمالھ للبائع، إال أن یشترط المبتاع: (العبد ال یملك المال؛ ألن النبي صلى هللا علیھ وسلم قال في الحدیث الصحیح
 تملك المال؛ ألنھ إما للبائع وإما للمشتري، والسبب في ھذا الكفر؛ ألنھ لما كفر وضرب علیھ المشتري، فدل الحدیث على أن ید العبد خلو ال

ْالرق، كان عقوبة لھ أن ال یملك وأن یكون في حكم المملوكات؛ ألن هللا جعل من كفر كالبھیمة وأسوأ إْن ُھم إال كاألنعام بْل ُھم  َْ َِ ْ َ َ َّ ِ ِ
ُّأضل َ  وكفر با خرج عن مقام اإلنسانیة وأصبح في مقام المتاع الذي یباع ویشترى، وما ظلمھ هللا، بل ھو فلما أشرك با] 44:الفرقان)[َ

: أرید أن تكاتبني، وهللا تعالى یقول: ًلكن لو أن رجال عنده عبد فأسلم العبد وقال لسیده. أنھ أخذ ید العبد عن الملكیة:فالشاھد. الذي ظلم نفسھ
ِفكاتُبوُھم إْن علْم َِ ِ ْ َ ًتم فیھم خْیرا َ َ ْ ِْ ِ ًفھذا العبد یرید أن یعتق نفسھ والشرع یفتح أبواب العتق، فكونھ رقیقا یقتضي أن جمیع ما یملك ] 33:النور[ُ

ًملك لك، فھو إذا كاتبك ال یخرج عن ملكیتك إال بعد أن یؤدي أنجم الكتابة، وال یملك المال حقیقة إال إذا صار حرا، فیصبح في ھذه الحالة 
تعقد مع نفسك؛ ألن العبد وما ملك ملك لسیده، فعقد الكتابة لو جئت تتأمل لوجدت أنك في األصل تملك العبد ومالھ، وھو لم یعتق اآلن، كأنك 

ٍكوالده، فلو أن إنسانا اشترى ذا رحم منھ، كوالده ونحو ذلك، فإنھ : ، أي)شراء من یعتق علیھ: (وقولھ. فكأنك عندما تكاتبھ تكاتب مع نفسك ً
یخلو العقد من حقیقتھ؛ ألن الصفقة ماضیة ماضیة، والمالك الذي ھو االبن مع أبیھ، من عظیم حق  ون في حكم الحر، وفي ھذه الحالةیك

الوالد علیھ فكأنھ یشتري نفسھ، ویصبح العقد كأنھ في ید الوالد، كأن إیجابھ وقبولھ للوالد، ولذلك یعتق علیھ سواء رضي أو لم یرض، فدل 
إذا : (وقولھ.  خلو من الملكیة، فكأن العقد بید الوالد، فیصبح في ھذه الحالة ال إیجاب وال قبول من حیث األصل، فال خیار في ھذاعلى أن یده

 .كما لو اشترى من كان یقر بحریتھ، ثم اشتراه) اعترف بحریتھ قبل الشراء
 
 
 
 

 التواضع وفضلھ
 
 

ّوطالب العلم إلى التواضع أحوج، فھال تفضلتم بتوجیٍھ حول ھذا األمر، أثابكم هللا؟ إن التواضع مما یجب أن یتحلى بھ المسلم، : السؤال
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ّالتواضع من أجل األعمال التي یحبھا هللا جل جاللھ، ومن تواضع  رفعھ، والتواضع ال یكون إال بصالح القلب؛ ألن هللا سبحانھ : الجواب
َّا الخیر، أن یظھر ذلك لعباده ویكشفھ، وقل أن یغیب عبد سریرة خیر أظھرھا هللا في وتعالى من حكمتھ إذا اطلع على سریرة العبد ووجد فیھ

ومن تواضع  طاب معدنھ، وطاب قلبھ، وزكت نفسھ؛ ألنھ یرید هللا والدار اآلخرة، وال یتواضع إال . وجھھ ولسانھ وفلتات جوارحھ وأركانھ
 یكون التواضع بالتشھي وال بالتمني وال بالتكلف وال بالریاء، وال محبة للثناء؛ من عرف هللا وعرف مقدار نعمة هللا جل جاللھ علیھ، وال

وأحق من یتواضع العلماء وطالب العلم، وأھل . ولكنھ شعور صادق نابع من نفس مؤمنة صادقة موقنة، ترید ما عند هللا سبحانھ وتعالى
، وتواضع القلوب لعباد هللا، الفضل والصالحون، خاصة كبار السن، لقربھم من اآلخرة، ودنوھم م ن األجل، فھم أحق الناس بانكسار القلب 

والعلماء یتواضعون ألن خشیة هللا سكنت قلوبھم، ومحبة هللا والذلة لھ سبحانھ وتعالى استقرت في نفوسھم، فأصبحوا ال یریدون في األرض 
ِعلوا وال فسادا، تلك الداُر اآلخرة نْجعلھا للذ ِ ِ َِّ َ َ َ َُ َْ ُ َّ ً َین ال ُیریدون ُعلوا في األْرض وال فسادا والعاقبة للُمتقین ً َ َ َ َ َ ِ َ َِ ِ ِ ِ َّّ ْ ُ ْ ًُ َ َ ً ُ التواضع خلق محمود؛ ]. 83:القصص[ِ

ًولذلك تخلق بھ رسول األمة صلى هللا علیھ وسلم، فكان أكمل األمة تواضعا، وأقربھم للناس، حتى إن الناس بین یدیھ كأنھم ھم الملوك وھو 
تواضعھ صلى هللا علیھ وسلم، وكان الصحابة والخلفاء على ذلك، فقد كان أبو بكر رضي هللا عنھ یمشي في الناس، ویجلس بین أیدیھم من 

وكان . علیھ وسلم، وأعظمھا زلفى وقربى عند هللا جل جاللھ بین الناس وال یشعر بفضلھ على عباد هللا، وھو خیر األمة بعد نبیھا صلى هللا
فقد . ًاه مثاال في التواضع، وكذلك عثمان وعلي رضي هللا عنھم أجمعین، وھكذا كان أئمة السلف ودواوین العلمعمر رضي هللا عنھ وأرض

ًكان اإلمام محمد بن سیرین سیدا من سادات التابعین، وكان إذا جلس بین الناس باسطھم وألفھم وألفوه، حتى كأنھم ال یشعرون أنھ عالم، وإذا 
، وتعظیمھم لحدود هللا، وأنھ مما ینبغي علیھم أن یشكروا نعمة هللا، جن علیھ اللیل سمع البكاء  من بیتھ، فكانوا یتواضعون لعلمھم با

وكان سفیان الثوري اإلمام الجلیل، والسید العالم العابد رحمھ هللا برحمتھ الواسعة من تواضعھ أنھ یرفع قدر الفقراء في . فیتواضعوا لعباد هللا
ً، فكان یقربھم إلیھ، ویباسطھم ویكون ألیفا ودودا رحیما )ما كان أرفع الفقراء في مجلس سفیان : (ن واشتھر عنھ ذلكمجلسھ، فكانوا یقولو ً ً

ًبھم، ولذلك ینبغي للمسلم أن یتخلق بخلق الكرماء، الفضالء، األتقیاء، الحلماء، ومن رزق التواضع فھو خلیق بھ أن یكون قریبا من رسول 
ًأحاسنكم أخالقا، الموطئون ! ًأال أنبئكم بأقربكم مني مجلسا یوم القیامة؟: (سلم في الجنة، فقد قال صلى هللا علیھ وسلمهللا صلى هللا علیھ و

تواضع تكن كالنجم الح لناظر على صفحات الماء وھو رفیع وال تك كالدخان یعلو بنفسھ على طبقات الجو ). ًأكنافا، الذي یألفون ویؤلفون
صل كالغصن كلما یزداد من خیر تواضع وانحنى فالرمان واألشجار الیانعة كلما ازدادت من الخیر تدلت أغصانھا وھو وضیع إن كریم األ

ومن الكبر العبوس في وجوه الناس، وعدم إلقاء السالم . وقربت من القاطفین، وھذا ھو شأن أھل العلم والصالح، وشأن األخیار المتقین
ابھم، أو مناصبھم، أو مراتبھم، أو أشكالھم، أو عاھاتھم، هللا هللا أن تزدري عباد هللا، فإنك إن تواضعت علیھم، واحتقارھم أللوانھم، أو أحس

من فوق سبع سماوات حینما عبس وتولى على األعمى،  لخلق هللا أحبك هللا، فإن هللا یحب منك أن تتواضع لعباد هللا، ولذلك عاتب هللا نبیھ
َّ وما ُیدریك لعلُھ یزكى :وكان جاءه یرید أن یتزكى، فقال َّ ََ َ َ َ ََّ ِ َأْو یذكُر فتنفعُھ الذكرى ]* 3:عبس[ْ َ َْ ِّْ ََ َ َ َّ ًفھذا الذي تراه ضعیفا عظیم عند هللا ]. 4:عبس[َّ

لى الناس بإرادة الزكاة، وبإرادة الخیر والھدى، ولما أراد وجھ هللا عظم عند هللا، ال لعینھ التي ذھب نورھا، وال لحالھ وبؤسھ وفقره، فانظر إ
ِّبقلوبھم ودینھم، فإذا رأیت أخاك المسلم في المسجد، محافظا على الصلوات الخمس، ثیابھ مرقعة رث الھیئة فأحبھ  وفي هللا، وسلم علیھ  ً

 أن تشیح ولو كنت من أغنى عباد هللا، فإن هللا یحب أن یسمع منك ھذه الكلمة، التي تشعره فیھا بأخوة اإلسالم، وإذا صلى بجنبك فا هللا
ًبوجھك أو تصعر بخدك، أو تشعره باألنفة أو السآمة أن یجلس بجنبك، وإذا جلس بجوارك الفقیر أو صلى بجوارك من ھو أضعف منك حاال 

 إذا فعلت ذلك فإن هللا. ًفتعامل وكأنك بجوار أغنى الناس وأكثرھم ماال، واجعل عندك الشعور أنك تصلي أمام أعز الناس إن شعرت أنھ ذلیل
حین أتى النبي (یحبك، فمن كان عنده ھذا الشعور تواضع للناس، وأظھر هللا من شمائلھ وآدابھ وأخالقھ، قال عدي رضي هللا عنھ وأرضاه 

أتیتھ فانطلقت معھ بأبي وأمي صلوات هللا : ؛ قال-صلى هللا علیھ وسلم أتاه من الشام، وھو على دین النصرانیة، وقد عاتبتھ أختھ السفانة 
 فانطلقت معھ، فاستوقفتھ -صلوات هللا وسالمھ علیھ-المھ علیھ، فاستوقفھ صبي، فوقف لھ، حتى قضى حاجتھ، وهللا ما سئمھ وال ملھ وس

ما ھذه إال : ما ھذه إال أخالق األنبیاء، فلما دخلت بیتھ، رمى لي بعرض وسادة، فقلت! وهللا: امرأة، فوقف لھا حتى قضت منھ حاجتھا، فقلت
، ملك صلى هللا علیھ وسلم العباد بالمحبة والتواضع، فلماذا یتكبر )أشھد أن ال إلھ إال هللا، وأشھد أنك رسول هللا: نبیاء، فقلتأخالق األ

اإلنسان؟ إن كان المال، فا ھو الذي أغناه، وإن كان القوة والعزة والصحة والعافیة فا ھو عافاه، فمن شكر نعمة هللا عز وجل أن یتواضع 
، ال من أجل مدح الناس، وأن یستوي عنده مدح الناس وذمھم، وال ینتظر . اد هللالعب والذي ینبغي للمسلم أراد أن یتواضع أن یكون تواضعھ 

وآخر ما أختم بھ ھذه . إال أن هللا یرضى عنھ، وأن یرى هللا منھ أنھ اغتنى وما تكبر في غناه، وأنھ طلب العلم، وما تكبر في طلبھ للعلم
أن یتواضع الشباب األخیار وطالب العلم إلخوانھم ممن ھم دونھم، فھذا أمر مؤكد أن تنتشر األلفة والمحبة بین طالب العلم، وأال یقع : لمةالك

سواء نسأل هللا العظیم رب العرش الكریم أن یھدینا إلى . بینھم تنافر أو تكبر، بل ینبغي علیھم أن یتواضعوا وأن یجعلوا ھذا العلم رحمة بینھم
اللھم إنا نسألك اإلخالص لوجھك . السبیل، وأن یعیذنا من منكرات األخالق واألدواء، وأن یھدینا ألحسن األخالق فإنھ ال یھدي ألحسنھا سواه

  .نوآخر دعوانا أن الحمد  رب العالمین، وصلى هللا وسلم وبارك على سیدنا محمد وعلى آلھ الطیبین الطاھری. الكریم، ورضوانك العظیم
 
 
 
 

 [3[ باب الخیار -شرح زاد المستقنع 
مسألة من یملك المبیع أثناء مدة الخیار ھل ھو البائع أم المشتري؟ وكذلك مسألة : من المسائل المترتبة على خیار المجلس وخیار الشرط

ومن أنواع . ، وغیرھا من المسائلالنماء المنفصل والمتصل في المبیع لمن یكون؟ ومسألة تصرف أحد المتعاقدین في المبیع مدة الخیار
 خیار الغبن، فینبغي معرفة متى یكون لك الحق في ھذا الخیار؟ ومتى یثبت وكیف یثبت؟ وما ھو األثر المترتب على ثبوتھ؟: الخیار

 ملكیة المبیع في مدة الخیار
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 أجمعین، وعلى آلھ وصحبھ ومن سار على نھجھ إلى بسم هللا الرحمن الرحیم الحمد  رب العالمین، والصالة والسالم على خیر خلق هللا
شرع المصنف رحمھ هللا بھذه الجملة في بیان بعض ]: والملك مدة الخیارین للمشتري: [فیقول المصنف رحمھ هللا تعالى: أما بعد. یوم الدین

یار الشرط، أو وقع خیار المجلس، فھل ھذا مسألة ملكیة المبیع، فإذا وقع خ: األمور المترتبة على خیار المجلس، وخیار الشرط، ومن ذلك
ًالمبیع یكون في مدة الخیار ملكا للبائع أو ملكا للمشتري بعتك ھذه : ًأنھ لو باع إنسان سیارة مثال لرجل آخر، وقال لھ: والسبب في ھذا. ً

 قبول، والعقد مركب من اإلیجاب ،)قبلت: (إیجاب، وقول المشتري) بعتك بعشرة آالف: (قبلت، فإن قولھ: السیارة بعشرة آالف، فقال
والقبول، فمعناه أن األصل یقتضي أنھ قد تم البیع، ولكن من رحمة هللا سبحانھ وتعالى وتیسیره على خلقھ أن جعل الخیار للمتعاقدین مدة 

الثمن كذلك المشتري قد ملك فكأن األصل یقتضي أن البیع قد وجب، وأن الملكیة قد انتقلت إلى المشتري، فكما أن البائع قد ملك . جلوسھما
ِیا أیھا الذین آمنوا أْوفوا بالُعقود : اشتریت، وقد قال هللا سبحانھ وتعالى: بعتك، وقال اآلخر: المثمن؛ ألنھ قال ِ ُُّ ُ ُْ ِ َ ََ َ َ فاألصل یقتضي أن ] 1:المائدة[ََّ

سحة من هللا جل وعال للبائع والمشتري، وال یتركب إال صدور اإلیجاب والقبول من األھل في المحل القابل یتم بھ العقد، ولكن الخیار جعل ف
الملك : على عقد صحیح، فإذا صح عقد البیع لحقھ الخیار والمھلة، ومدة الخیار والنظرة ال تقتضي بطالن العقد، ولذلك یقول بعض العلماء

َوالُملك والملك والملك مثلث الم. في مدة الخیار للمشتري كما اختاره المصنف وطائفة ما داما : أي] مدة الخیارین: [وقولھ. یم، وكلھ صحیحِ
بعتك ھذه العمارة بعشرة آالف وأنتما في المجلس، : في فسحة الخیارین والخیاران ھما خیار المجلس وخیار الشرط، فأنت إذا قلت لرجل

بعتك ھذه : كذلك في خیار الشرط لو قال لھ. بخیار المجلس، فإن الملك مدة جلوسكما في المجلس للمشتري ولیس للبائع: قبلت، وقلنا: فقال
قبلت على أنني بالخیار ثالثة أیام، فإن الملك في ھذه المدة للمشتري ومعنى ذلك أن العقد : قبلت، ثم اشترط وقال: السیارة بعشرة آالف، فقال

لمتعاقدان، ولذلك نبھ المصنف رحمھ هللا صحیح، فإنا ال نحكم بخیار على عقد فاسد؛ ألن الخیار إنما یكون في عقد صحیح ماض قد أوجبھ ا
 ...... .بھذه الجملة على أن العقد قد تم، وأن نظرة الخیار ال تقتضي إلغاء العقد األول بین المتعاقدین

 
 ملكیة النماء المنفصل والمتصل بالمبیع

 
 

أصل . دون المتصل: أي] المنفصل[ إلى المبیع، الضمیر عائد] نماؤه[للمشتري، : أي] ولھ]: [ولھ نماؤه المنفصل وكسبھ: [قال رحمھ هللا
نماء المبیع : نما الزرع إذا زاد وكثر، والنماء یكون في المحسوسات ویطلق في المعنویات، والعلماء رحمھم هللا یقولون: النماء الزیادة، یقال

: فالنماء المتصل. سب اختالف النوعین من النماءالمتصل، ونماء المبیع المنفصل، وھي عبارة یذكرونھا في كتاب البیع، وتختلف األحكام بح
ًلو باعك رجل فرسا أو ناقة أو شاة، وكانت ھذه الناقة كانت ھزیلة حینما اشتریتھا منھ ثم اعتنیت بھا : ھو الذي ال ینفك عن المبیع، مثال ذلك

ھا سیختلف، وأن حالھا سیرتقي إلى األحسن وعلفتھا، أو كانت سقیمة فسعیت في عالجھا فشفیت بإذن هللا عز وجل، فمعنى ذلك أن وضع
ھذا نماء متصل؛ ألنھ ال : واألكمل، فلما أحسنت القیام على البعیر، والقیام على الفرس، والقیام على الشاة، نمت وازداد حجمھا، فحینئذ نقول

دنھا عنھا، فھو متصل بھا، وال یمكن فكاكھ یمكنك أن تزیل السمن الذي في الدابة عنھا، وال یمكنك أن تزیل ھذا االستحسان الذي طرأ في ب
والنماء المنفصل عن المبیع، كرجل یبیعك البستان ولھ ثمر، فإن ھذا الثمر یجنى وینفصل عن المبیع، أو یبیعك ناقة عشراء، أو بقرة . عنھا

فیقسم العلماء رحمھم هللا النماء في المبیعات . اًأو شاة حامال، فإنھ بعد مدة قد تضع ھذه الناقة أو البقرة أو الشاة حملھا، فینفصل النماء عنھ
والسبب في ھذا اختالف الحكم، وتعذر االستیفاء في أحد النماءین دون اآلخر، ولذلك یختلف . النماء المتصل والنماء المنفصل: إلى قسمین

إن خیار الشرط جائز ومشروع، فلو أن : لفألنك تقو: أما سبب ذكر المصنف لھذه المسألة. الحكم في النماء بحسب اختالف نوعیة النماء
ًرجال اشترى شاة وھي حامل على أن لھ الخیار شھرا، وفي أثناء الشھر ألقت ھذه الشاة ما في بطنھا فولدت، فھذا النماء كان متصال بالمبیع،  ًً

الشاة فقط؛ ألن العقد إنما كان على الشاة ما حكم ھذه الزیادة لو رد المبیع؟ ھل یرد المشتري : ًثم أصبح منفصال عنھ، فحینئذ یرد السؤال
بعتك ھذه الشاة : ًفقط، أم أنھ یرد الشاة وولدھا؛ ألنھ باعھ الشاة وفیھا الولد؟ كذلك أیضا ربما اشترى منھ شاة وھي ضعیفة ھزیلة، فقال لھ

: كنت تحلبھا وتشرب من لبنھا، ثم رجعت وقلتأو لي الخیار أسبوعین، ففي مدة الخیار .. ًلي الخیار شھرا: بخمسمائة، فأخذت الشاة، ثم قلت
أنت استفدت من شاتي، واللبن الذي فیھا تابع لعقد بیعنا، فما دمت ال ترید الشاة فأعطني قیمة اللبن الذي شربتھ، وأنت : ال أرید، فھو یقول لك
نت على المبیع، وھذا المبیع منھ نتاج فینبغي أن یرد من حقھ أن یقول ھذا الكالم مبدئیا،ً ولھ وجھ؛ ألن الصفقة إنما كا: إذا جئت تتأمل تقول

وقد یكون الحق للمشتري، كأن تشتري الناقة ھزیلة، فتردھا . المبیع ونتاجھ، أو یرد المبیع ویضمن النتاج، ففي ھذه الحالة یكون الحق للبائع
على مبیع بھذه الصفة الناقصة، وقد اعلفتھا وأحسنت القیام قد بعتني ھذه الناقة وھي ھزیلة ضعیفة، وأوجبنا البیع ! یا أخي: سمینة، وتقول لھ

البائع (علیھا، أو داویتھا وعالجتھا فأعطني حقي ما دمت ال ترید إمضاء البیع، وھذا مما تقع فیھ الخصومات والنزاعات بین طرفي العقد 
لماء رحمھم هللا بھذه المسألة، ومن دقة الفقھاء أنھم إذا ومن ھنا یعتني الع. إذا اختار أحدھما في خیار الشرط عدم إمضاء الصفقة) والمشتري

ذكروا الحكم ذكروا ما یترتب علیھ من مسائل، واعتنوا بما یترتب علیھ من مشاكل؛ ألن طالب العلم یحتاج الفقھ للفتوى ویحتاجھ للقضاء 
] ولھ: [ًنفصال فھو لمن؟ فقال المصنف رحمھ هللاًإذا كان النماء متصال أو كان النماء م: والفصل في الخصومات، فمن ھنا یرد السؤال

مفھوم ذلك أن المتصل یكون للبائع؛ ألنھ یرده، ] المنفصل. [نماء المبیع یكون للمشتري دون البائع: أي] نماؤه[الضمیر عائد إلى المشتري، 
مفھوم الصفات أو : اء في المتون الفقھیة شيء یسمىللمشتري، وعند العلم: أي] ولھ نماؤه المنفصل: [یرد المبیع بحالة أكمل، فقولھ رحمھ هللا

مفھومھ أن للبائع النماء المتصل؛ ألن السلعة تعاد إلى البائع، فقابل رحمھ هللا ] ولھ نماؤه المنفصل: [وھنا لما قال. مفاھیم المتون الفقھیة
بائع نماء المبیع المتصل، إذا ألغیا الصفقة، فأعید المبیع ولل: للمشتري نماء المبیع المنفصل، ومفھومھا: المنطوق بالمفھوم، فمنطوق العبارة

للمشتري في مدة الخیار أن ینتفع بالنماء والزیادة : أي] ولھ نماؤه المنفصل وكسبھ. [للبائع؛ ألنھ ال یمكن فكھ عنھ بحال، وكذلك العكس
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ًاقة أو یحلب البقرة؛ ألن ھذا الحلیب یكون نماء منفصال ملكا الموجودة في المبیع منفصلة عنھ، فیشمل اللبن إذا كان یحلب الشاة، أو یحلب الن ً ً
، وھو یكون من نتاج ینتفع بھ ویرتفق، ولو جز صوفھا أو نحو ذلك مما ینتفع بھ كالثمرة الموجودة في )كسبھ(وكذلك . للمشتري دون البائع

ن المشتري لم یجز الثمرة، ولم یتصرف بھا، وأعاد المبیع كما ھو، لكن لو أ. البستان، فإنھا تكون للمشتري، إذا استفاد منھا أثناء مدة الخیار
إنما كان لك قبل أن یتبین أن البائع ال یرید البیع، أما وقد تبین أن البائع یرید البیع، فحینئذ لیس لك من : سآخذ ھذا النماء؟ فیقال لھ: ثم قال

  .ًالنماء المنفصل شیئا
 
 
 
 

 حكم التصرف في مدة الخیار
 
 

ویحرم وال یصح تصرف أحدھما في المبیع، وعوضھ المعین فیھا بغیر إذن اآلخر بغیر تجربة المبیع إال عتق : [رحمھ هللاقال 
 ...... :[المشتري

 
 حكم التصرف في المبیع مدة الخیار

 
 

یع البیت، أو یبیع العمارة أو یبیع ھذه مسألة ثانیة تتركب على مدة الخیار، فاآلن حینما یب) ویحرم وال یصح تصرف أحدھما في المبیع: (قولھ
ًالحیوان أو یبیع المزرعة، ویكون الخیار للمشتري شھرا، أو شھرین، أو ثالثة، ففي ھذه الحالة خاصة إذا كانت المدة طویلة كالشھر 

صرف ال البائع وال ً محبوسا على الصفقة، فال یت- سواء كان من العقارات أو المنقوالت-والشھرین، بل حتى األسابیع، یكون المبیع 
المشتري، ال یتصرف البائع ألنھ قد أخرج المبیع عن ذمتھ بعقد البیع، وال یتصرف المشتري في المبیع ألن ھذا العقد معلق، فحینئٍذ اتفق 

رة آالف، فقال بعتك ھذه السیارة بعش: لآلخر، فلو أنھ قال لھ الطرفان على شرط بینھما، والمسلمون على شروطھم، فینبغي أن یفي كل منھما
ٍقبلت، على أن لي الخیار ثالثة أیام، فإن الصفقة التي ھي السیارة ال یجوز للبائع أن یبیعھا لطرف ثان؛ ألن الطرف األول قد : لھ المشتري

ط على رضي بالصفقة، وال یجوز للمشتري أن یتصرف ببیع ھذه السیارة أو ھبتھا أو أي من التصرفات حتى تتم مدة الخیار، ویمضي الشر
صورتھ، فإذا مضت مدة الخیار وتم الشرط بینھما على ما اتفقا علیھ، فكل منھما وشأنھ فإن كان تمت الصفقة فالمبیع ملك للمشتري، وإن لم 

قبلت، : قالبعتك ھذه العمارة بمائة ألف أو بملیون، : لو أنھ باعھ عمارة، فقال لھ: ًتتم الصفقة فالمبیع ملك للبائع، أما أن یتصرف أحدھما مثال
ال أرید، وربما جاء الشھر، ومضى وتم، والمشتري یرید الصفقة، فحینئٍذ لو جاء : ًولي الخیار شھرا، فربما جاء قبل نھایة الشھر وقال: قال

البائع یبیع، ربما باع والمشتري یرغب الصفقة، وكذلك لو جاء المشتري یبیع ویتصرف ربما تصرف والبائع ال یرید إمضاء الصفقة، 
ٍفتصرف أحد الطرفین في المبیع ببیع أو ھبٍة أو عتق كما یقع في العبید، أو ذبح الشاة أو نحر الناقة كل ھذا مخالف للشرط الذي بین  ٍ
المتعاقدین، وهللا أمرنا بالوفاء بالشروط، وأمرنا أن یفي المسلم ألخیھ المسلم، فلیس من الذمة والعھد بین المسلمین أن یخفر المسلم أخاه، 

ًبعتك ھذه السیارة على أن لي الخیار یوما أو أسبوعا، فیتصرف بالصفقة قبل تمام ھذا الشرط الذي بینھما، ولذلك قال صلى هللا : یقول لھف ً
فإذا كان ھذا بین المسلم والكافر، فكیف بین المسلم ) بل نفي لھم، ونستعین هللا علیھم: (علیھ وسلم، وھو یتعاقد مع المشركین بالشرط

مقاطع الحقوق عند : (لم، فحینئٍذ ینبغي لكال الطرفین أن یعظم الشروط، وعلیھم أن یتقوا هللا عز وجل، ولذلك یقول عمر رضي هللا عنھوالمس
ً، فنحن لم نبع المبیع بیعا، فلم نبع البیت وال السیارة، وال األرض وال المزرعة إال معلقة على شرط، فینبغي أن یفي البائع للمشتري )الشروط

ُیا أیھا الذین آمنوا : إعطائھ المھلة والنظرة ویفي المشتري للبائع بإعطائھ المھلة والمدة، فكل منھم علیھ الوفاء، وهللا تعالى قال في كتابھب َ َ َ َِ َُّّ َ
ِأْوفوا بالُعقود  ُ ُْ ِ ِأْوفوا بالُعقود(وھذه اآلیة الكریمة أصل عند أھل العلم، فقولھ ] 1:المائدة[َ ُ ُْ ِ م أن یفي ألخیھ المسلم بما تضمنھ العقد، یلزم المسل) َ

ال یجوز أن یتصرف البائع : فالعقد الذي بین البائع والمشتري إنما ھو عقد معلق بشرط معین، وال بد من وفاء كل منھم بھ لآلخر، وعلى ھذا
ال، ال یجوز لك :  أبیع وأھب، وأعتق، نقولًأنا اشتریت وأعطیت المال، إذا: ًببیع المبیع أو ھبتھ، أو عتقھ وال یجوز للمشتري أیضا أن یقول

ًألنك أنعمت بیعا معلقا، فوجب علیك أن تنتظر ھل یئول ھذا البیع إلى البت فتتصرف، أو یئول إلى القطع وعدم اإلمضاء فترد الحقوق إلى  ً
وعوضھ المعین . [خر على ھذا الوجھأھلھا؛ ألنھ من الشرط، والعقد بینكما معلق على ھذا الخیار، فیجب على كل واحد منكما أن یفي لآل

فإن من یقدم على التصرف في المبیعات في مدة ) یحرم(أما ]. ویحرم وال یصح: [َّوھذه الجملة صدرھا المصنف رحمھ هللا بقولھ]: فیھا
ًالخیار، بائعا كان أو مشتریا فإنھ معتد لحدود هللا عز وجل؛ ألنھ ظلم أخاه المسلم، فمثال ً :  والمشتري في مجلس واحد، فقال لھإذا كان البائع: ً

بعتك ھذه السیارة بعشرة آالف، فقبل وأعطاه العشرة آالف، وتم العقد بینھما، فا قد جعل لكل منھما أن ینظر ما داما جالسین، فلو قال 
ً اشتر مني ھذه السیارة بأحد عشر ألفا، فال یجوز؛ ألنھ لم یفترق عن أ-یخاطب غیره- یا فالن : المشتري فالمعنى . خیھ حتى یتم البیع األولِ

ًأنھ یحرم وال یصح في مدة الخیار تصرف أحد المتعاقدین بائعا كان أو مشتریا؛ ألنھ یخالف شرع هللا عز وجل، فنص المصنف أوال على  ً ً
بعتك، ویقول : عھ فیقول لھولیس من شیمتھ أن یغشھ، ویختلھ أو یخدعھ في بی الحرمة؛ ألنھ لیس من شیمة المسلم أن یكذب على أخیھ المسلم

وجمع . اشتریت على أن لي الشرط ویتم البیع بینھما بشرط، فیتصرف قبل تمام الشرط بل على كل منھما أن یتم لآلخر شرطھ: اآلخر
لكنھ صحیح البیع بعد آذان الجمعة الثاني حرام و: ً؛ ألنھ في بعض األحیان قد یحرم الشيء ویصح البیع، مثال)یحرم وال یصح(المصنف بین 

عند جمھور العلماء؛ ألن األركان تامة والشروط تامة، وجاء النھي من جھة الوقت والزمان، فھو لیس براجع إلى ذات البیع وإلى ما ھو 
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ًمتعلق بعین المبیع ثمنا كان أو مثمنا، فأوجب الصحة البیع یأثم والبیع صحیح، فیأثم ألنھ باع في وقت ال یأذن الشرع ب: وعلى ھذا یقولون. ً
فإنھ إذا تصرف فباع العمارة قبل تمام الشرط فسخ البیع ) یحرم وال یصح: (فعلى قولھ. فیھ، والبیع صحیح ألنھ تام الشروط تام األركان

الثاني، ولو تصرف بالعمارة فوھبھا لغیره، فسخت ھبتھ ولم تصح، والحكم للبیع األول، فإما أن یمضي، وإما أن یلغي على حسب ما اتفق 
 . المتعاقدانعلیھ

 
 
 
 

 حكم التصرف في الثمن المعین مدة الخیار
 
 

سبق في أول كتاب البیع معنى المبیع المعین، والمبیع . في صفقة البیع: أي) فیھا]: (وعوضھ المعین فیھا بغیر إذن اآلخر: [قولھ رحمھ هللا
بعتك ھذا الكتاب، فقد تعین، فال یصح أن یأتي بكتاب ولو كان : بعتك ھذا الكتاب، فإذا قال: ًأن تقع الصفقة على عین المبیع، فمثال: المعین

ًمثلھ وشبیھھ تماما؛ ألن البیع وقع على معین، وال بد أن یكون اإلمضاء على ھذا المعین الذي اتفقا علیھ؛ ألنھ خصص البیع بھ، فلیس بیعا  ً
 الطرفان بھذا الشيء المعین، فال یجوز أن یتصرف أحدھما على موصوف في الذمة، وإنما ھو بیع على حاضر أو على معین، فحینئٍذ یلتزم

كما - ًبعتك ھذا الكتاب بھذه العشرة، على أن لي الخیار یوما، فیحفظ العشرة بعینھا، فإن كانت برأسھا : لو قال لھ: ًفمثال. فیھ في مدة الخیار
ولو قال . ً یتصرف في عین العشرة فیردھا مصروفة مثال حفظھا برأسھا، وإن كانت من فئة الخمسة یحفظ الخمستین بعینھما، وال-یقولون

بعني ھذا القلم بھذه العشرة، فالعشرة تعینت، فلو أنك أثناء المجلس، أخذت العشرة ووضعتھا : بعني ھذا القلم بھذه العشرة، فلما قال لك: لك
. ال یجوز؛ ألن البیع وقع على عینھا: سأرد مثلھا، نقول: یا أخي ھذه العشرة علیھا خیار، فقلت: ًوأردت أن تشتري بھا شیئا آخر، فقال لك

ًّوھذا یدل على دقة الشریعة اإلسالمیة وحفظھا حتى أللفاظ المتبایعین، وھذا یدل أیضا على أن الشریعة ترید أن تنصف كال من البائع  ً
انت مصروفة فمصروفة، وإن كانت غیر مصروفة بعتك بھذه العشرة، فمعناه أنھا بعینھا، فإن ك: والمشتري في حقھ، لماذا؟ ألني لو قلت

فحینما یقع البیع على شيء معین، ینبغي أن یتقید : وكانت كاملة برأسھا فھي كاملة؛ ألنھا إذا كانت كاملة برأسھا فصرفھا فیھ مشقة، والعكس
أبیعك إیاه بعشرة ریاالت، فأعطیتھ العشرة ثم : لبكم تبیعني ھذا الدواء، قا: ًمثال وقلت لھ) الصیدلیة(بذلك الشيء المعین، ولذلك لو جئت إلى 

ًأعطیك بدال عنھ، وال أرد لك المال، فلیس من حقھ؛ ألن البیع وقع على معین، ولم یقع : ًأخذت الدواء فوجدت فیھ عیبا، فجئت ترده قال لك
 تنطبق علیھ صفات ھذه الوصفة، فقد وقع على موصوف في الذمة، لكن لو أعطیتھ الورقة التي فیھا وصفة الطبیب فالتزم أن یحضر لك ما

إذا وقعت الصفقة بین المتبایعین على شيء معین، ینبغي أن یرد العین، وال یتصرف في : ًوبناء على ھذا. البیع على موصوف في الذمة
ًثال یرید ھذا الشيء بعینھ، فھو م. عینھ؛ ألن بعض األشیاء إذا عینت وحددت وجاء الشخص ببدل عنھا، لم یرض الناس بالبدل، ولو كان مثلھ

قبلت على أن لي : فلو باعك نسخة من صحیح البخاري بمائة لایر، فقلت. ویرید ھذا الكتاب بعینھ، فلیس من حقك أن تتصرف فتأتي لھ بمثلھ
لونھا أخضر، وبھذه الصفات ًالخیار ثالثة أیام، وھو أیضا لھ الخیار ثالثة أیام، فتم البیع بخیار شرط، فالنسخة ھذه من صحیح البخاري التي 

ال أرید ھذا البیع وھذه نسخة مثل نسختك؛ فلیس من حقك، بل علیك أن ترد : المعینة المحددة، لو أنك جئت بمثلھا قبل تمام الثالثة أیام وقلت
عین، وتوجبا وتمضیا ویختار لھ عین النسخة؛ ألن الشریعة تعظم العقود، والعقد الذي وقع بینكما وقع على معین، فإما أن یمضي على ھذا الم

، لكن لو كان في غیر المعین، فاألمر )المعین: (كل منكما إمضاء البیع، وإما أن یرد كل واحد منكما لآلخر عین ما أخذ منھ، وھذا معنى قولھ
ًخر، فمثال عندما یبیعھ ال یجوز أن یتصرف في المبیع بدون إذن اآل: أي]: بغیر إذن اآلخر. [فیھ أیسر وأخف مما عینھ وأوجب العقد علیھ

ًقبلت بشرط أن لي الخیار شھرا، فتم البیع على أن كال منھما لھ الخیار، : بعتك ھذه العمارة بعشرة آالف، فقال: العمارة، ویؤجرھا، یقول لھ ً
یتصرف بالعمارة، دون  ز أنوأنا كذلك لي الخیار، فخالل الشھر ال یجوز أن یؤجر العمارة، وال یجو: فالمشتري اشترط الخیار، والبائع قال

أن یستأذن المالك الحقیقي لھا، ویحرم وال یصح، فھذا التصرف ال یجوز بغیر إذن اآلخر، فإذا أذن لھ فال إشكال؛ ألنھ حق لھ إن شاء ألزمھ 
  .بحفظھ ورده وإن شاء أذن لھ أن یأخذه فالمال مالھ

 
 
 
 

 جواز تجربة المبیع في مدة الخیار
 
 

تجربة المبیع المراد بھا أن یأخذ العینة یجربھا ھل ھي صالحة لھ أو ال، بل إن بعض الخیارات في ]: بغیر تجربة المبیع: [قال رحمھ هللا
ًالشرط یقصد منھا تجربة المبیع، فأنت مثال إذا باعك رجل سیارة فقلت لھ اشتریتھا بشرط أن لي الخیار ثالثة أیام، فإنك تنوي خالل الثالثة : ً

 بھا إلى خبیر یكشفھا ویفحصھا، وتسأل من لھ علم ومعرفة بالسیارات ھل ھذه القیمة تصلح وتلیق لقاء ھذا المبیع أو ال، فأنت األیام أن تذھب
ًبل حتى خیار الشرط حینما نظرنا في حدیث حبان رضي هللا عنھ، وجدناه مبنیا على المشاورة، فكونك تأخذ المبیع وتجربھ . ترید أن تشاور

 أصل الخیار إنما ھو من أجل أن تختار خیر األمرین، وتنكشف لك حقیقة المبیع، ھل ھو مما یرغب فیھ، أو مما ال یرغب ھذا من حقك؛ ألن
أجل أن تفحص فیھا سرعتھا وما فیھا  وعلى ھذا یجوز لك أن تجرب المبیع، فلو ركبت السیارة وأسرعت بھا من باب تجربتھا ومن! فیھ؟
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فلو أخذ القلم وكتب بھ، فھذه تجربة، وھكذا لو : یحة فلك ذلك؛ ألن رؤیة الشيء لیس كتجربتھ وعلى ھذامن آالت ھل ھي مریحة أو غیر مر
ركب السیارة فھذه تجربة، لكن بشرط أن یكون التصرف من المشتري في المبیع على وجھ المعروف، فلو كان ال یحسن قیادة السیارة، 

تسبب في تعطیل بعض المصالح الموجودة في المبیع، فإنھ حینئٍذ یضمن لو تصرف على ھذا وقادھا وھو ال یحسن القیادة فأتلف ما فیھا، أو 
جرب لي ھذه السیارة، أو یا فالن جرب لي ھذا المبیع، ! یا فالن: الوجھ، ویجب علیھ أن یصرف ذلك إلى من لھ خبرة ولھ معرفة، ویقول

  .ًوال یقوم بنفسھ؛ ضمانا لحقوق الناس، وصیانة لھا من الضرر
 
 
 
 

 حكم العتق في مدة الخیار
 
 

ًفلو أن رجال باع عبدا، فاشتراه اآلخر على أن لھ الخیار، فھذا الخیار یقتضي أن العبد یبقى مدة الخیار ]: إال عتق المشتري: [قال رحمھ هللا ً
وال : (، فقولھ]ویحرم وال یصح: [رةًخالیا من التصرف من المشتري، فإذا أقدم المشتري وتصرف فأعتق العبد، فیقول المصنف في أول العبا

صحت الصالة فأثر ذلك أنھ ال یعیدھا بحیث تبرأ : معناه ال ینفذ؛ ألن الصحة ضابطھا عند العلماء ترتب األثر على الشيء، فإذا قلت) یصح
ال تصح :  األثر، فإذا وھب، قلنافمعناه أنھ ال یترتب) ال یصح: (ًذمتھ منھا، وكذلك أیضا یترتب األثر من حصول الثواب األخروي، فإذا قلنا

معنى ذلك أنھ ال یترتب األثر على التصرف الذي یتصرفھ أحد المتعاقدین في السلعة، إال إذا كان : ًفإذا. الھبة، ولو باع لم یصح البیع
ّث جدھن جد، وھزلھن جدثال: (أنت حر، نفذ ومضى علیھ: ًالتصرف عتقا، فإن العتق ال یمكن تداركھ، ولذلك لو ھزل في العتق فقال لعبده ّ ّ( ،

أنت حر، فإن ھذا مما ال : ، فلو كان یمزح مع عبده فقال لھ)النكاح، والطالق، والعتاق، والنذر: أربع جائزات إذا تكلم بھن: (ولذلك قال عمر 
 واجترأ على حدود هللا، فأعتق وھي أن المبیع في مدة الخیار في ملك المشتري، فإذا جاء المشتري: ًونحن أثبتنا أوال قاعدة. یمكن تداركھ

العتق ال ینفذ، والسبب : العبد في مدة الخیار، فالحكم أنھ یمضي العتق؛ ألنھ ورد على ملكھ، وألنھ ال یمكن تدارك العتق، وقال بعض العلماء
أو أمة غیره فال ینفذ العتق أنھم ال یرون أن المبیع في مدة الخیار ملك للمشتري، فكأنھ أعتق مال غیره، ومن أعتق عبد غیره : في ھذا

إن العتق ال ینفذ؛ ولكن بعد التأمل وبعد النظر ظھر لي رجحان ما قالھ المصنف رحمھ : وكنت أقول. ًإجماعا، وھذا حكاه ابن ھبیرة وغیره
ت، وعلى حسب ما یرید الضمانا ٍهللا من أن العتق ماض وال یمكن تداركھ، ویضمن لھ إما بالقیمة وإما بالمثل على األصل المعروف في باب

  .مالك الرقبة األصلیة
 
 
 
 

 إسقاط الخیار وفسخھ وبطالنھ
 
 

ّفقد بین مسألة ملكیة : المصنف رحمھ هللا جاءنا بثالث جمل بعضھا مرتب على بعض]: وتصرف المشتري فسخ لخیاره: [قال رحمھ هللا
ال البائع وال المشتري في مدة الخیار، ثم بین ما یترتب على التصرف المبیع أثناء مدة الخیار، وأنھ ال یجوز أن یتصرف أحدھما في المبیع 

وتصرف :[ًلو وقع، فھذه ثالثة أشیاء بعضھا مرتب على بعض، ثم ذكر رحمھ هللا ھذه الجملة وھي أیضا تابعة لما قبل فقال رحمھ هللا
المبیع فقد أفسد الخیار ورفعھ، فكأنھ حینما تصرف والمعنى أن المشتري إذا تصرف فسخ خیاره، وإذا تصرف في ]: المشتري فسخ لخیاره

لو أنني : ًإن الخیار یمكن لكال الطرفین أن یسقطھ أثناء المدة، فمثال: أسقط حقھ؛ ألن اإلسقاط إما بالقول وإما بالفعل، وقد سبق وأن نبھنا وقلنا
الخیار بعد یوم، فإنھ إذا مضى الیوم تم البیع، وحینئٍذ ال یلزمنا أن اتفقت معك على أننا بالخیار ثالثة أیام، ثم اتفقنا على إمضاء البیع وإسقاط 

قبلت، على : بعني ھذه األرض بمائة ألف قال: فلو قال. معنى ذلك أنھ إذا اتفق الطرفان على إسقاط الخیار فإنھ: ًننتظر إلى الثالثة أیام، فإذا
ًا، فالبیع بینھما معلق على خیار لمدة شھر، فقبل تمام الشھر، بل ولو بعد ساعة ًوأنا أیضا لي الخیار شھر: ًأن لي الخیار شھرا، قال المشتري

من العقد واتفقا على أنھما یمضیان البیع، ویرفعان ما اتفقا علیھ من الخیار، كان لھما، لكن بشرط أن یتفق الطرفان، فكما أن لھما أن یثبتا 
: ال، فأنا لو قلت لك:  أسقط خیار نفسھ فھل یسري اإلسقاط إلى خیار اآلخر؟ الجوابلكن لو أن أحدھما. ذلك الخیار، فمن حقھما رفع الخیار

ًوأنا أیضا لي الخیار شھرا، فجئت وقلت: ًقبلت على أن لي الخیار شھرا، قلت: بعتك ھذه العمارة بعشرة آالف، فقلت إني قد أتممت ! یا فالن: ً
ً حینئٍذ أسقطت الخیار الذي لي، وأصبح البیع الزما -صفقة وكان ھذا في الیوم الثانيوالخیار قد عدلت عنھ والذي اخترتھ إمضاء ال-الصفقة 

ًلي؛ لكن تبقى أنت على خیارك شھرا كامال، ففي ھذه المدة لو أنني مت، وبقیت أنت فإنك تبقى على خیارك شھرا إن شئت أمضیت وإن  ًً
فعل، فلو أن المشتري تصرف في المبیع، فإن داللة الفعل تنزل منزلة القول، وقد تقدم أن إسقاط الخیار یكون بالقول ویكون بال. شئت ألغیت

 وكانت صریحة في الداللة تدل كما تدل األقوال -إذا لم تكن محتملة-ولذلك ذكرنا في بیع المعاطاة أن األفعال تقوم مقام األقوال، وأنھا دالة 
ًعمارة على أنھ بالخیار ثالثة أیام، وجاء خالل الثالثة أیام وتصرف تصرفا ما، ًلو أن رجال أخذ منك ال: ًعلى ما تتضمنھ من دالئل، فمثال

: أسقطت خیاري، أو ال خیار لي، وعلى ھذا قال: بھبة أو نحوھا فھذا یدل على أنھ قد أمضى البیع، ورضي بإتمام البیع، فكأنھ یقول
ًإذا باعھ سلعة على أنھما بالخیار أسبوعا أو ثالثة أیام، : أي]: یارهومن مات منھما بطل خ: [قال رحمھ هللا]. وتصرف المشتري فسخ لخیاره[
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والضمیر عائد ) بطل خیاره: (ثم مات أحدھما خالل المدة، فإنھ یبطل الخیار في حقھ ویبقى الخیار في حق اآلخر، فالمصنف رحمھ هللا قال
المسألة األولى أنھ إذا أسقط أحدھما خیاره فلیس من حقھ أن یلزم إلى المیت، ومفھوم ذلك أنھ ال یبطل خیار الطرف الثاني؛ كما ذكرنا في 

وقد اختلف العلماء ھل یرث الورثة الخیار، أو ال یرثون؟ فبعض العلماء یرى أن الورثة یرثون، وھذا القول قواه غیر . اآلخر بإسقاط الخیار
لمریض مرض الموت في مالھ إال في حدود الثلث، وكأن المال قد إن الملكیة لألموال تنتقل إلى الورثة، ولذلك ال یتصرف ا: واحد، وقالوا

كما أنھم یرثون العین یرثون االستحقاقات، ومن االستحقاقات الشفعة والخیار، ونحوھا من : صار في حكم الملكیة للورثة، وعلى ھذا قالوا
ًبعینھ یستحقونھ بوصفھ، ویستحقون العقد علیھ إذا كان مرتبا األمور التي یكون فیھا حق للمیت، فتنتقل إلى ورثتھ؛ ألنھم كما یستحقون المال 

یبقى الخیار للورثة إن شاءوا أمضوا الصفقة وإن شاءوا : على شرط بذلك الشرط الذي أوجبھ مورثھم، فھم یملكون الخیار، فعلى ھذا القول
 .ألغوھا

 
 
 
 

 خیار الغبن ومشروعیتھ
 
 

فالمصنف رحمھ هللا قال في . إذا غبن في المبیع: النوع الثالث من الخیار]: ًع غبنا یخرج عن العادةإذا غبن في المبی: الثالث: [قال رحمھ هللا
والغبن ال یكون إال بخدیعة وھو نوع من أنواع . وھو أقسام، وذكر خیار المجلس ثم خیار الشرط، وھذا القسم الثالث وھو خیار الغبن: الخیار

قة ھذه الشریعة وشمولیتھا أنھا استدركت أخطاء الناس فیما یمكن فیھ االستدراك، فھناك أخطاء تقع اإلضرار التي تقع في البیوعات، ومن د
في البیع توجب فساد البیع وال یمكن استدراكھا ویفسد البیع بوجودھا، فھناك أخطاء ال توجب الفساد ویمكن استدراكھا بإعطاء من لھ الحق 

دخال الغبن في الخیار أنھ لو باعھ وغبنھ فإن المشتري یشتري بحسن نیة، وھو ال یدري ووجھ إ. أن یختار اإلمضاء أو عدم اإلمضاء
فإن معنى ذلك أنھ سیعطي  لیس فیھا غبن وال فیھا غش وال ختل؛: بالخدیعة، فإذا اشترى الدار على صفة یظنھا من بیع المسلم للمسلم، أي

ًالحق على ھذه البراءة، فإذا تبین أن ھناك غشا أو غبنا ً أو نجشا قصد منھ استثارتھ، فحینئٍذ یبقى الحق لھذا المسلم، إما أن یمضي الصفقة ً
ویختار أجر اآلخرة، وهللا سبحانھ وتعالى یعوضھ، وإما أن یطالب بحقھ، فالشریعة تبین حكم الحق في مثل ھذا، فكأنھ یخیر بین األمرین، 

وھذا ال شك أنھ .. قد غفرت ألخي.. سامحھ هللا: تارة یقول:  فھذه ثالثة خیاراتبین أن یمضي الصفقة وبین أن یطالب بحقھ، أو یفسخ البیع،
ًأعظم أجرا وأعظم ثوابا للمسلم أنا أرید ھذه الصفقة؛ ولكن ھذا النقص الذي غبنت بھ وھذا الظلم الذي ظلمني بھ أرید حقھ : ًوتارة یقول. ً

: لنقص، أو یرى أنھ لما خدعھ وختلھ أنھ ال یتعامل معھ، فیكره التعامل معھ ویقولال أرید أن أشتري ھذه الصفقة بھذا ا: ًوتارة یقول. وقسطھ
باعھ سیارة مغشوشة، فإذا اكتشف ھذا الغش فمن حقھ أن یمضي الصفقة ویختار أجر اآلخرة، ومن حقھ : مثال. ال أرید الصفقة، وأرید مالي

ًكذلك أیضا إذا غبنھ .  باألرش ومقدار النقص الذي یستوجبھ ھذا العیبًأن یلغي الصفقة كاملة ویطالب بحقھ كامال، ومن حقھ أن یطالب
ًفأدخل رجال یزید في ثمن ھذه السلعة وھو یظن أن ھذا منافس شریف وأنھ یرغب في السلعة، فنظر إلیھ فإذا بھ رجل من أھل السوق وأھل 

في ھذه السلعة إال وھي تستحق، فزاد فیھا، ثم تبین أن ھذا الرجل ال یمكن أن ھذا الرجل الذي لھ خبرة ومعرفة یزید : المعرفة والخبرة، فقال
أنت بالخیار في ھذا البیع؛ ألنھ لیس على ظاھره من بیع السالمة، : قد غشھ وكذبھ وأن البائع قد أضر بھ بغبنھ على ھذا الوجھ، فھنا نقول

من البیوعات التي ال یحبھا هللا وال یرضاھا، فال بد وأن یضمن وبیع المسلم ألخیھ المسلم الذي ال غش فیھ وال خدیعة وال غبن، وإنما ھو 
فدخلت الشریعة بین البائع والمشتري للفصل في ھذه المظلمة ورد الحق للمشتري، وھنا یكون الخیار للمشتري؛ ولكن في خیار . حق المبیع

ر المجلس یكون للطرفین، فالخیارات تختلف بحسب اختالف ًالشرط قد یكون للمشتري وقد یكون للبائع وقد یكون لھما معا كما بینا، وفي خیا
 ...... .الغبن: النوع الثالث أو القسم الثالث من أقسام الخیار: أي] إذا غبن: الثالث: [فقال رحمھ هللا. أنواعھا

 
 الغبن الذي یثبت بھ الخیار

 
 

بكم الصاع، .. بكم الكیلو.. بكم ھذا الحب: إلى بائع الطعام فقال لھكما إذا جئت ]: ًإذا غبن في المبیع غبنا یخرج عن العادة: [قال رحمھ هللا
ًأرید صاعا، فأنت حینما دفعت الثالثین دفعتھا على أن الصاع یباع في السوق على المعروف والعادة : الصاع من ھذا بثالثین، فقلت: قال

 فلما أخذت الصاع بثالثین تبین أنھ یباع بعشرة، فقد ظلمت .بثالثین، فلم تكاسر ولم تساوم؛ ألنك تظن أن السوق مستقر على ھذا الثمن
إن الغبن یوجب الخیار بوجود : بعشرین، فمن حقك في ھذه الحالة أن تطالب بما ظلمك بھ ومن حقك أن ترد الصفقة، ولذلك یقول العلماء

لى أنھ ما رضي بھذه القیمة إال ألن السوق الخدیعة من البائع للمشتري، فسكوت المشتري عن المكاسرة والمساومة یدل داللة واضحة ع
وھي أن ھذا النوع من الخیار یفتقر : یبقى النظر في مسألة. مستقر علیھا، فإذا تبین أن السوق مستقر على ما دونھا كان من حقھ أن یطالب

وسألنا اثنین من أھل الخبرة على أنھا ًإلى إثبات أن المشتري ظلم، وھذا یتوقف على أھل الخبرة، فإن باعھ طعاما رجعنا إلى سوق الطعام 
ھذه القیمة غبن فاحش : ھل ھذه القیمة غبن فاحش أو غبن یسیر، فإن قالوا: واحد من أھل الخبرة یكفي ثم نسأل: شھادة، وبعض العلماء یقول

ع بأحد عشر، واللایر شيء ًغبن یسیر، مثال الصاع بعشرة، باعھ الصاع بعشرة ونصف، أو باعھ الصا: رد الحق إلى صاحبھ، وإن قالوا
ًیسیر، ولو كان في العرف اللایر لھ قیمة، والنصف لایر لھ قیمة، فإنھ یعتبر غبنا فاحشا األمر یختلف باختالف األزمنة واألمكنة : ًإذا. ً

عیف الذي ال یملك المال واألشخاص، فعندما یأتي عامل ضعیف، اللایر عنده بمثابة المائة واأللف عند الغني والثري، فنجد غبن العامل والض
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یختلف األمر باختالف األشخاص من ھذا الوجھ، : ًإال بجھد والفقیر الذي ال یجد المال إال بتعب ومشقة؛ لیس كغبن الغني والثري، فإذا
المصنف الغبن فقید . یرجع إلى أھل الخبرة، ویسألون عن ھذا الغبن: وعلى ھذا. ویختلف باختالف األزمنة، واألموال في األزمنة تتفاوت

ًبالفحش، وھو الذي یعظم فیھ الضرر، أما لو كان الغبن یسیرا◌، فالبیوع تقوم على المنافسة وعلى األخذ والعطاء، فالشيء الیسیر مغتفر،  َ
 أن مثل أن یبیعھ البیت بعشرة آالف ومثلھ یباع بتسعة آالف وخمسمائة، أو یباع بتسعة آالف، ویكون المقصر ھو المشتري، وكان ینبغي

ًلكن إذا كان الغبن فاحشا فإنھ ال یغتفر، مثال. یكاسر أو یساوم لو جاء إلى معرض سیارات، فوجد السیارة تباع بخمسة آالف، فاشتراھا : ً
ًبعشرین ألفا، أو اشتراھا بخمسة عشر ألفا، أي بثالثة أضعاف قیمتھا، وأثبت للقاضي بشھادة أھل الخبرة أنھا تباع بخمسة آالف لایر،  ً

فھذا خیار الغبن، ویتوقف على معرفة الظلم، وأن البائع قد اغتنم غفلة . لقاضي یحضر صاحب المعرض ویطالبھ بضمان الحق لصاحبھفا
]: ًغبنا یخرج عن العادة: [قال رحمھ هللا. المشتري وأضر بھ ببیعھ على غیر سنن المسلمین، فیضمن البائع للمشتري حقھ من ھذا الوجھ

، العادة سمیت عادة من العود والتكرار،، وكأنھ إذا كانت الصفقة تباع بخمسة آالف في السوق، ]یخرج عن العادة[مطلق فعل ) ًغبنا(یغبنھ 
: فإن البیع یتكرر على ھذا الثمن، فأصبحت عادة الناس أن یشتروھا بھذا الثمن، والعادة یحتكم إلیھا، وھي العرف، لكن بعض العلماء یقول

أنھ یحتكم إلى : أي) ّالعادة محكمة(عادة، والمعنى واحد، والقاعدة عند العلماء وھي إحدى القواعد الكلیة الخمس ال: العرف، وبعضھم یقول
أال تكون : ًوثانیا. یشترط في العادة أن تنضبط: ًفأوال: عوائد المسلمین، ولھا ضوابط وقیود ذكرھا العلماء رحمھم هللا في كتب قواعد الفقھ

ًن ھناك مصادمة للشرع، فلو اعتادوا أمرا محرما لم تكن عادة یحتكم إلیھامخالفة للشرع، وال یكو : فالغبن یحتكم إلى العادة أي: وعلى ھذا. ً
لو أنھ باعھ السیارة بخمسة عشر ألف لایر، وھذه السیارة تباع بخمسة آالف : ًمثال. عادة السوق، وھذا كما قلنا یفتقر إلى شھادة أھل الخبرة

عادة : ف لایر، أو ثمانیة آالف لایر، لغالب الناس، وتباع بعشرة وخمسة عشر ألھل البذخ واإلسراف، فحینئذ عندك عادتانلایر، أو سبعة آال
وعادة لمن ال یعبأ بأمثالھم، وھم أھل البذخ والیسار، الذین ال یبالون بالمال، فمثل ھؤالء ال تعتبر . مستقرة للعقالء والذین یحتكم إلى مثلھم

 لو أجره داره، وكان مثلھا یؤجر بألف، فأجره بخمسة آالف كما -كما سیأتینا-یعتبر وجود مثل ھذه الصفقات، وھكذا في اإلجارة عادتھم، وال 
یقع في بعض المواسم، فیظلم المستأجر بجھلھ بالسوق، ویأتي بمن یستأجر في المواسم ویغتنم جھلھ بالمكان وجھلھ بقیمة المكان لیزید زیادة 

]: بزیادة الناجش: [قال رحمھ هللا. ثل، فحینئذ یكون لھ خیار الغبن؛ ألن اإلجارة تتفرع على البیع، كما سیأتي إن شاء هللا تعالىفاحشة عن الم
أنجش الصید إذا استثاره، ومعلوم أن الصید إذا كانت الفریسة في مكان فأثیرت فإنھ یسھل : من قولھم: وھي االستثارة، والنجش مأخوذ

ریك وعند إثارتھا، كأن یكون مع اإلنسان كلب للصید، أو جارحة كالصقر ونحوه فیستثیر ھذا الحیوان حتى یتمكن منھ، أو صیدھا عند التح
أن : فالمقصود. یكون في موضع ال یستطیع أن یصیده، فینجشھ ویرمیھ بحجر حتى یخرج عن ھذا الموضع إلى موضع یمكن أن یصیده فیھ

 فیراه الغیر ویظن أن السلعة لھا قیمة، فال یزال - كما ذكرنا-معنى ھذا أن یأتي رجل ویزید في السلعة أصل النجش االستثارة والتحریك، و
الرجل زاد في السلعة من أجل أن یرغب  ًینافسھ ظانا أنھا تستوجب ھذه القیمة، واألمر كلھ خدعة وغش وختل، فإذا ثبت عند القاضي أن

المسترسل ھو الشخص الذي یشتري األشیاء وال ]: والمسترسل: [قال رحمھ هللا.  بالخیارالغیر ویخدعھ، كان من حق المشتري أن یطالب
یكاسر وال یساوم فیھا، فمثل ھذا إذا زید علیھ زیادة فاحشة، فإنھ یكون في حكم من غبن، ویكون من حقھ أن یطالب بدفع الضرر عنھ بھذه 

حشة، أما الزیادة الیسیرة والشيء الیسیر، فإن شأن البیوعات ال تخلو من وجود غبن  وجود الزیادة الفا-كما ذكرنا- الزیادة، والضابط في ھذا 
  .ًإما في حق البائع، أو في حق المشتري، ولذلك ال یعتبر مثل ھذا الغبن موجبا للخیار، إذا كانت الزیادة یسیرة

 
 
 
 

 األسئلة
 
 

...... 
 

 ملكیة النماء المنفصل وتعارضھ مع حدیث المصراة
 
 

، : أثابكم هللا؟ الجواب) ًردھا وصاعا من تمر(... َّأشكل علي أن للمشتري النماء المنفصل، لتعارضھ مع حدیث : لالسؤا باسم هللا، الحمد 
ال تصروا اإلبل والغنم، فمن : (فحدیث أبي ھریرة في الصحیح: والصالة والسالم على رسول هللا وعلى آلھ وصحبھ ومن وااله، أما بعد

فاإلشكال الذي ذكره ھو إشكال في ) . ً فإنھ بخیر النظرین بعد أن یحلبھا، إن شاء أمسكھا، وإن سخطھا ردھا وصاعا من تمرابتاعھا بعد
قبلت، ثم اشترط الخیار : بعتك ھذه السیارة بعشرة آالف لایر، فقال المشتري: إذا قال لھ البائع: محلھ من حیث الظاھر، ونحن قلنا في الخیار

ًوأنا كذلك أشترطھ یومین، فتم البیع باإلیجاب والقبول في المجلس، وبقي معلقا بالخیار، وقد أثبتنا أن ملكیة المبیع تكون : بائعیومین، فقال ال
والشيء الذي بیع لیس فیھ غبن وال غش وال تدلیس، بل ھو تام، وشروط الصحة  االستحقاق للمشتري ثابت، والصفقة تمت،: ًفإذا. للمشتري

ّع من حیث إنھ تام األركان تام الشروط ال إشكال فیھ، لكن إذا اشترى شاة مصراة، فالعقد إنما وقع على شاة من صفاتھا أنھا موجودة، فالبی
وإن : (حلوب، فإذا بھ یجد أنھا غیر حلوب، فكأن العقد ورد على غیر مورده، ولذلك فكأن البیع لم یقع ولم یتم إذا اختار الفسخ، ولذلك قال

َاعا◌ من تمرسخطھا ردھا وص یكون الفرق بین األمرین، أن البیع في خیار الشرط والمجلس قد تم، وھو مستوٍف : ًإذا. وھذا وجھ للجواب) ً
لكن في المبیع الناقص وقع البیع على مبیع كامل، فإذا بھ قد وقع على . لشروطھ، وكأن في المسألة مھلة ونظرة فقط، فكان النماء للمشتري
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إن البیع قد تم؛ ألنھ لو تم أللزم بھ، ولكنھ وقع على مبیع كامل والحقیقة أنھ على :  بمحل للعقد، فال وجھ ألن نقولمبیع ناقص، وكأنھ لیس
لیس على قاعدة الضمان، : ّإن صاع التمر في حدیث المصراة لیس من باب الضمان من كل وجھ، أي: أن فیقال: والوجھ الثاني. مبیع ناقص

ًمثلي وال قیمي، والقاعدة في الضمانات أن تكون أوال بالمثل إذا وجد، فإذا لم یوجد المثل ینتقل إلى القیمة، والتمر والدلیل أن الطعام لیس ھو ب
ًلو أن رجال أتلف سیارة لك، وأخطأ في ھذا اإلفساد واإلتالف، فإنھ من ناحیة شرعیة یضمن، فنذھب . في لقاء الحلیب لیس بمثلي وال بقیمي

وقواعد الضمان تستلزم أن یعطیك سیارة مثل سیارتك التي أتلفھا، وھذا یسمى الضمان بالمثل، :  إلى قواعد الضمانإلى باب الضمان وننظر
فإذا جاءك بسیارة مثل سیارتك لزمك أخذھا؛ لكن لو أنھ بحث ولم یجد سیارة مثل سیارتك فإنھ حینئذ ینتقل إلى القیمة، فنقدر السیارة بقیمتھا 

: رد، فلو أنھ أتلفھا قبل خمس سنوات وقیمتھا مائة ألف، ولما جاء یردھا بعد خمس سنوات وھي تباع بألف نقولیوم اإلتالف ال یوم ال
ھو عند األخذ واإلتالف؛ ألنھ لما أتلف استقر الحق في  فالضمان الذي یلزم بھ) على الید ما أخذت حتى تؤدیھ: (تضمنھا بقیمة مائة ألف

یرد الشاة : أي) ّردھا: (فعندنا ضمان مثلي وضمان قیمي، فالنبي صلى هللا علیھ وسلم قال. بالقیمةذمتھ، وبناء على ھذا یكون الضمان 
فالصاع لیس بمثل للحلیب؛ ألن مادة الحلیب من المشروبات، ومادة الصاع من الجامدات التي تؤكل، فھذا شراب وھذا ) ًوصاعا من تمر(

ًحتى ولو كان شرابا، بأن رد خال مثال، فلیس الخل من جنس الحلیب الذي یشرب، فھو لیس . أكل جامد، أو ھذا مائع وھذا جامد، فلیس بمثلي ً ً
فھذا الضمان . ًولیس بقیمي؛ ألن الصاع من التمر، لیس بنقود، والقیمة یقصد بھا الذھب أو الفضة التي جعلھا هللا قیما لألشیاء. بمثلي ألبتة

 -ّكما سیأتي إن شاء هللا في حدیث المصراة-  اعترض الحنفیة على الجمھور خرج عن األصل فھو مستثنى من األصل، ولذلك لما
النبي صلى هللا  أنھ استثني من األصول لورود السنة بھ، مثل قول: باعتراضات، أجاب الجمھور بأن حدیث المصراة خالف األصول، بمعنى

وإذا جئت إلى القاعدة وجدت أن الشریعة توجب على ).  وسقاهمن أكل أو شرب في نھار رمضان فلیتم صومھ، فإنما أطعمھ هللا: (علیھ وسلم
ًمن نسي الركن أن یأتي بھ، فلو أن رجال سلم من ثالث ركعات في صالة العشاء، فإنھ یجب علیھ أن یرجع ویأتي بركعة، فكونھ نسي ال 

أنت اآلن في الصالة تلزم : ًإذا. بالفعل حقیقةیسقط ضمان الحق  عز وجل، فنسیان األركان ال یجبر بسجود السھو، بل ینبغي أن یأتي 
بضمان الركن واإلتیان بھ، وركن الصوم اإلمساك عن شھوتي البطن والفرج، فلو نسي وأكل أو شرب فحینئذ فات الركن، ولذلك قال 

فال یقضي؛ ألن القاعدة عندھم : م یقلفأسقط اإلثم ولكن ال یسقط الضمان ولذلك ل: أي) إنما أطعمھ هللا وسقاه: (قولھ: المالكیة في ھذا الحدیث
 حدیث رمضان في األكل والشرب استثني من األصل -وھذا موضع الشاھد- ولكن قال الجمھور . أن النسیان لألركان ال یسقط الضمان

القاعدة في : نحن نقولف. لورود السنة بھ، ویجوز االستثناء من القواعد الكلیة بآحاد األحادیث الصحیحة عن رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم
أنھ ال تعارض بین عام : الخیار أن النماء المنفصل یكون للمشتري، وجاء حدیث المصراة مستثنى من األصول، وانتھى اإلشكال، والقاعدة

  .وخاص، فھذا عام ودارج على القاعدة العامة، وھذا خاص، وبھذا یزول اإلشكال، وهللا تعالى أعلم
 
 
 
 

 لخیارید المشتري في زمن ا
 
 

بالنسبة للمشتري، یده ید أمانة في حفظ المبیع، : إن ید المشتري في زمن الخیار ید أمانة، أثابكم هللا؟ الجواب: ھل یمكننا أن نقول: السؤال
ھبھا؛ لكن من یده ید ضمان، فھي أمانة من جھة أنھ ال یبیع السلعة وال ی: فیحفظ المبیع للبائع بالنسبة للرد؛ لكن بالنسبة للضمان یضمن، أي

لو فرضنا أن السیارة التي بیعت في مدة الخیار أھلكتھا آفة سماویة، أو جاء سیل واجترفھا، : جھة الضمان یده ید ضمان، والفرق بینھما
فالضمان على المشتري؛ ألنھ ال یحسن أن یأخذ النماء وتكون الخسارة على غیره؛ ألن ھذا ظلم، والنبي صلى هللا علیھ وسلم قد وضع 

یده ید أمانة؛ ألن ید األمانة ال تضمن إذا لم تفرط، : فإذا كان لھ النماء المنفصل فمعناه أنھ مالك، ولذلك ال یصح أن تقول) الخراج بالضمان(
لكن إن یده ید أمانة من ھذا الوجھ،  :فإذا فرطت ضمنت، والواقع أنھ لو تلفت ھذه السیارة بآفة سماویة فإنھ یضمن، ولذلك ال یصح أن نقول

أما من ناحیة الید . أنھ ال یجوز لھ أن یھب، وال یجوز لھ أن یبیع، وال یجوز لھ أن یتصرف في المبیع بالعتق ونحوه: ید أمانة بمعنى: نقول
  .وصلى هللا وسلم وبارك على نبیھ محمد وعلى آلھ الطیبین الطاھرین. الحقیقیة فھي ید ضمان، لھ في المبیع غنمھ وعلیھ غرمھ

 
 
 
 

 [4[ باب الخیار -زاد المستقنع شرح 
خیار التدلیس، وھذا الخیار فیھ عدل من هللا سبحانھ وتعالى ولطف بعباده، ویقع ھذا الخیار إذا دلس البائع على المشتري، : من أقسام الخیار

ًیار دفعا للضرر عن المسلم، وفیھ خیار العیب، وقد شرع ھذا الخ: ًومن أقسام الخیار أیضا. ًفیظھر لھ الشيء كامال والحقیقة أنھ خالف ذلك
والعیوب منھا ما ھو مؤثر في المبیع ویستحق بھ الرد، ومنھا ما ھو یسیر یتجاوز عنھ أو ال یستحق إال بالشرط، . توبیخ وقرع ألھل الغش

 .وإذا ثبت العیب فلھ أحكام مترتبة على ثبوتھ. وقد تكون العیوب حسیة وقد تكون معنویة
  ومشرعیتھخیار التدلیس تعریفھ
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یقول : أما بعد. بسم هللا الرحمن الرحیم الحمد  رب العالمین، والصالة والسالم على أشرف األنبیاء والمرسلین، وعلى آلھ وصحبھ أجمعین
تعلق شرع المصنف رحمھ هللا في النوع الرابع من أنواع الخیارات، وھذا النوع ی]: خیار التدلیس: الرابع: [المصنف رحمھ هللا تعالى

ویقع ھذا الخیار إذا دلس البائع على المشتري، فأظھر لھ حسن الشيء المبیع وجمالھ وكمالھ، . بالتدلیس، وأصلھ من الدلسة وھي الظلمة
ًوكان الواقع والحقیقة أنھ بخالف ذلك، فإذا دلس علیھ وأوقعھ في لبس من أمره، فاشترى الشيء على أنھ كامل فبان ناقصا، واشترى الشيء  ٌ

ًى أنھ سالم فبان معیبا، فإنھ حینئذ یكون للمشتري الخیار، فیقال لھعل ٌ وخیار التدلیس فیھ عدل من هللا . إن شئت قبلت، وإن شئت رددت: ِ
سبحانھ وتعالى، ولطف بعباده، وذلك أن المبیعات ربما اغتر المشتري بظاھرھا، وظن أنھا سالمة فدفع فیھا القیمة على أنھا تستحق ما دفع، 

ًتبین لھ أن األمر بخالف ذلك، وحینئٍذ لطف هللا عز وجل بھ، فشرع لھ أن یرد المبیع؛ ألنھ اشتراه كامال فبان ناقصا، واشتراه سالما فبان ثم ی ً ً
ِمعیبا، ولم یقع البیع على شيء معیب، وإنما وقع البیع على شيء سالم من العیوب، فشرع لھ أن یرده ُ ن وأجمع العلماء رحمھم هللا على أ. ً

من غشنا : (َّالواجب على المسلم أن ینصح ألخیھ المسلم، وأال یغشھ وال یدلس علیھ، ولذلك قال صلى هللا علیھ وسلم في الحدیث الصحیح
ُأنھ دخل السوق، فوجد رجال یبیع الطعام، فأدخل یده صلى هللا علیھ وسلم في طعامھ، فأصابت یده البلل، فقال : والسبب في ذلك) فلیس منا ً

َّھال وضعتھ فوق الطعام : فقال علیھ الصالة والسالم! أصابتھ السماء یا رسول هللا: ما ھذا یا صاحب الطعام؟ فقال: ( الصالة والسالمعلیھ
ویقع التدلیس بوضع الشيء الطیب من . فدل ھذا الحدیث الشریف على حرمة التدلیس على المسلم). من غشنا فلیس منا! حتى یراه الناس؟
ُویقع التدلیس بتسویة األشیاء، فترى على أنھا جمیلة وكاملة وعلى أنھا فاضلة، ثم یتبین أن األمر بخالف . رديء من أسفلأعلى ووضع ال

 ...... .وقد ذكر المصنف رحمھ هللا لھذا أمثلة، تعتبر بمثابة التطبیق لما ذكر من نص. ذلك
 

 صور لخیار التدلیس
 
 

وقد كانوا في القدیم یشترون الجواري واإلماء، ] كتسوید شعر الجاریة: [وفي بعض النسخ]: عیدهوتج كتسویة شعر الجاریة: [قال رحمھ هللا
ویحصل التدلیس في صفة الجواري فیسرح الشعر، فترغب الناس فما كان أسود الشعر، ویكون شعرھا أشقر فیضرب بلون السواد، أو یكون 

للمشتري في الصفقة، فإذا فعل ھذا وصبغ شعر الجاریة على لون یحبھ الناس، ثم ًشعر الجاریة أحمر فیصبغ بلون السواد، كل ذلك ترغیبا 
وھذه التسویة تكون بتسریحھ ] كتسویة شعر الجاریة [وكذلك على النسخة األخرى . تبین أن األمر بخالف ذلك، شرع حینئٍذ خیار التدلیس

ًكان فیھ دلیل على قوة البدن وصحتھ، بخالف ما إذا كان الشعر رقیقا ًعلى وجھ یكون فیھ التواء، وھذا النوع من الشعر إذا كان ملتویا، 
فالغالب أنھ یدل على ضعف البدن، فحینئٍذ إذا سواه بھذه الصفة، رغب المشتري في الجاریة، وظنھا قویة وظنھا جمیلة الشعر، ثم یتبین أن 

ً شیئا في صفقتھ التي یعرضھا للبیع، فجملھا وحسن صورتھا من ھذه أمثلة قدیمة، وفي عصرنا الحاضر ربما فعل البائع. األمر بخالف ذلك
) وتجعیده: (قولھ. الظاھر وھي في الباطن بخالف ذلك، فیثبت خیار التدلیس كما یثبت فیما ذكره المصنف رحمھ هللا من األمثلة القدیمة

، وھذا بالمبالغة في كیھا وتنظیفھا حتى تبدو كأنھا جدیدة، وھكذا التسویة والتجعید، ومن التسویة تسویة الثیاب، وقد ذكرھا العلماء رحمھم هللا
وھي قدیمة، أما لو كانت قدیمة، وكویت وعرضت للبیع فال بأس، لكن أن تكون قدیمة ثم یحسن ظاھرھا فإذا رآھا اإلنسان ظنھا جدیدة، 

ًعید الشعر إذا سرحھ على وجھ یبدو فیھ ملتفا، فإنھ والواقع بخالف ذلك، فھذا یعتبر من التدلیس كما ذكر المصنف في تجعید الشعر، فإن تج
وجمع ماء الرحى وإرسالھ عند : [قال رحمھ هللا. یرغب في الجاریة أكثر، فھذا من التدلیس والغش والكذب ویوجب للمشتري الخیار

تري رغب في البستان وظن أن الماء المش وقد كانت المزارع في القدیم یستقى لھا، وإذا جمع الماء وأرسل أمام الزبون أو أمام]: عرضھا
ًفیكون الماء قویا عند إدارتھا في األول، ثم یبدأ یضعف ) المكینة(، ففي بعض األحیان تدار )المكائن(كثیر، وھكذا في زماننا ما یوجد من 

یشتري المزرعة، فإنھ یدیر فیضعف حتى یصل إلى مستواه المعتاد، بعد ساعة أو بعد ساعتین، أو بعد ثالث، فإذا جاء المشتري یرید أن 
أو نحوھا، فینظر فإذا بالماء كثیر؛ ألنھ في بدایة الصب، فیظن المشتري أن ماء المزرعة كثیر، ویرغب فیھا، ویعتقد أنھا متوفرة ) المكینة(

ھذا : لواجب على البائع أن یقول لھالماء، فیشتریھا وإذا بالماء قلیل، فإذا فعل البائع ھذا الشيء، فإنھ یثبت للمشتري خیار التدلیس، وقد كان ا
كما ھو ) نصف بوصة(أو ) بوصة(، أو یبقى )ثالث بوصات(أو یبقى ) بوصتین(ًالماء كثیر، ولكنھ بعد ساعة أو بعد ساعتین، یبقى مثال 

  .ر التدلیسخیا متعارف علیھ في أعراف الناس الیوم، فإذا لم یبین لھ ذلك على ھذا الوجھ فقد ظلمھ ودلس علیھ، وحینئذ یثبت
 
 
 
 

 تعریف خیار العیب وصوره
 
 

والعیب في . القسم الخامس من أقسام الخیار، وھو خیار العیب: یذكر المصنف رحمھ هللا]: خیار العیب: الخامس: [قال المصنف رحمھ هللا
ًعابھ عیبا ومعیبا إذا انتقصھ، والمراد بالعیب في البیع: النقص، یقال: اللغة ًصا مؤثرانقصان المالیة نق: ً تأتي على : والمالیة): نقصان المالیة. (ً

أنت تشتري السیارة على أنھا سالمة من العیب، فتكون قیمتھا عشرة آالف، وبھذا العیب تنقص قیمتھا إلى : ًفیراد بھا القیمة، فمثال: وجھین
أنقص المالیة والقیمة، فالعیب ھو الذي ینقص إن وجود ھذا العیب : أنھا انتقصت عشر قیمتھا، وحینئٍذ یقولون: تسعة آالف، فمعنى ذلك

إما نقص المنفعة الحسیة أو نقص : وعلى ھذا یكون نقصان المالیة. المال ھو كل شيء فیھ منفعة: وقال بعض العلماء. القیمة: المالیة أي
أو نقصان النفع بحیث یكون .  نحو ذلكونقص المنفعة الحسیة كأن یشتري دابة مقطوعة القدم، تبدو شالء أو بھا عرج أو. المنفعة المعنویة
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وھكذا بالنسبة للعیوب الخلقیة الموجودة في الدواب، فقد كانت الدواب في القدیم، لھا عیوب . العیب راجع إلى النفع، مثل الجنون في األرقاء
ُخلقیة وخلقیة ن ربما أسقطت الرجل من على ظھرھا، إذا أراد أن یركب على الدابة جمحت ونفرت، وفي بعض األحیا: ُفمن العیوب الخلقیة. َ

ًوتارة یكون العیب راجعا إلى الذات، فإذا رجع إلى ذات المبیع . ًوالجنون أیضا في البھیمة، فھذه عیوب كلھا تؤثر في نفسیة المبیع كما -ً
ً كالشلل، فباعھ عبدا فبان مشلوال أو باعھ دابة فبانت مشلولة، أو بان بھا عمى أو مرض في جسم- ذكرنا ھا، أو نحو ذلك، فھذه العیوب ً

وإذا كانت الدابة مریضة واشتریتھا على . الجسدیة تنقص المنفعة، فأنت إذا أردت أن تنتفع من دابة جموح فإنھا تضر بك، وتعطل مصالحك
ا، وقد یضرك أنھا سلیمة، فإذا جئت تركبھا فإنك تتعطل عن مصالحك وتتأخر عن منافعك ووجود المرض فیھا قد یضر في لبنھا وحلیبھ

نقصان المالیة : نقصان المالیة نقصان القیمة فال إشكال، وإن قلنا: فنقصت المالیة من جھة نقص المنفعة، فالمنفعة إذا قلنا. بلحمھا إذا أكلتھا
 ...... .نقصان المنفعة سیتم تأولیھا على ھذا الوجھ

 
 العیوب التي تؤثر في المبیع والعیوب التي تستحق بالشرط

 
 

ًوب تارة تكون عیوبا في ذات المبیع، أو تكون عیوبا مستحقة بالشرطوالعی فالعیوب التي تكون في ذات المبیع ھي التي تعطل منافع المبیع . ً
ًأو تنقص قیمتھ، وھي ترجع إلى ذات الشيء فیبدو ناقصا بعد أن ظنھ كامال، وھذا العیب ینقص المنفعة أیضا فال یستطیع أن یجد منھ من  ًً

ھي التي ال یستحق فیھا المشتري : ًوكذلك أیضا تكون العیوب عیوب كمال، والعیوب الكمالیة. والمصالح ما كان یرجوه ویأملھالمنافع 
ًإذا اشترى اإلنسان سیارة، واشترط شیئا في السیارة، والسیارة بذاتھا كاملة، فمنفعة السیر : ًالخیار، إال إذا اشترطھا على البائع، فمثال

فلو . ، فھذا شرط كمال، إذ یمكن أن تباع السیارة بدون مسجل)مسجل(ة الركوب علیھا ممكنة، لكنھ اشترط أن یكون فیھا موجودة، ومنفع
عدم وجود المسجل لیس بمؤثر في : لیس بھا مسجل، نقول: ما عیبھا؟ قال: ھذه السیارة معیبة، قلنا: بیعت بدون مسجل وجاء المشتري یقول

لكن لو . ھذا لیس بعیب: ًفي ذات السیارة، فالسیارة تراد للركوب غالبا ومنافع الركوب فیھا ممكنة، وحینئذ نقولمنافع السیارة، ولیس بعیب 
أبیعك بیتي، وصفتھ كذا وكذا، وصف لك : فإذا قال لك. ًأو باع بیتا. ، فإن عدم وجوده عیب)مسجل(أشترط أن یكون بھا : قال عند الشراء

 الھاتف أو الماء أو الكھرباء، فھذه منافع، والبیت لذاتھ إنما یعد -ًمثال- أشترط أن یكون فیھ : كنك قلت لھطولھ وعرضھ، وصفاتھ الكاملة، ل
ًفلو أن رجال اشترى بیتا، ثم لم یجد فیھ الھاتف، وقال. للسكنى لیس بعیب؛ ألن البیت یراد للسكن، وال یراد لالتصال فعدم : ھذا عیب، قلنا: ً

ًقتضي نقصانھ وال یقتضي كونھ معیبا؛ لكن لو أنھ اشترط علیھ وجود ھذا الجھاز فیھ فإنھ یعتبر عیبا، ویجوز لھ أن وجود ھذا الجھاز فیھ ال ی ً
لھا صك : وھو كذلك، أي: أشترط أن یكون لھا صك شرعي، فقال البائع: ًلو اشترى أرضا فقال للبائع. یرد إذا لم یجد ھذه الصفة فیھ

 األساس، وتبین أن األرض ال صك لھا، أو أنھ ال یملكھا بصك، فحینئذ من حق المشتري أن یرد األرض شرعي، وتم العقد بینھما على ھذا
َوفي بعض األحیان تكون الكماالت عیوبا◌ إذا لم تشترط إذا جرى . ًالعیوب الكمالیة ال تكون عیوبا إال إذا اشترطت: ًإذا. ویعتبر ھذا العیب ً

ك ھذه السیارة بعشرة آالف، فنظرت في السیارة وإذا بھا على ما ترید وترغب، وجمیع أوصافھا وما أبیع: لو قال لك: ًبذلك العرف، فمثال
ففي . ھذا عیب:  فجئت وقلت-ًمثال-تریده منھا من االنتفاع ممكن ومتیسر، لكنك لما دفعت العشرة آالف وركبتھا، إذا بھا ال یوجد بھا المكیف 

ًالمعروف عرفا كالمشروط لفظا: (ًالنوع من السیارات الغالب أن یكون فیھا مكیفا، فحینئٍذلو جرى العرف أن ھذا : ھذه الحالة ننظر : فنقول). ً
أشترط أن یكون بھا ھذا الجھاز؛ ولكنھ معروف بالعرف أن ھذا النوع من السیارات یوجد بھ ھذا الكمال فھو كالشرط، : صحیح أنھ لم یقل

ًشتري ألنھ سیشتري شیئا معروفاجریان العرف بھ كالشرط، وإنما سكت الم: أي ھناك عندنا عیوب مؤثرة في ذات المبیع، : الخالصة. ً
: ًأشتري منك العبد بشرط أن یكون كاتبا، أي: وعندنا عیوب تستحق بالشرط، وھذا ما مثلناه في العصر الحدیث وفي القدیم كأن یقول لك

إلى .. أو أشترط أن تكون لھ صنعة. ى یستأجره الناس وینتفع من وراء ذلكیعرف الكتابة؛ ألنھم یحتاجونھ في كتابة الرسائل ونحوھا، حت
وھكذا . آخر ذلك من الشروط، فالرقیق بذاتھ منفعتھ موجودة؛ لكن اشتراط الكتابة فیھ یستحق بھ الرد، متى ما وجد على خالف الشرط

ًالسریعة، أو أن یكون الفرس سریعا، أو أن : الدابة ھمالجة، أي ون فقد كانوا في القدیم یشترطون أن تك-كما مثلنا في الحدیث-بالنسبة للدابة 
ًیكون البعیر سریعا؛ ألنھ یریده للركوب وألن الدواب في القدیم تارة تشترى للحم، ویسمونھا الشاة األكولة، الناقة األكولة، البقرة األكولة، : ً

. اشتراھا من أجل أن یركب علیھا: دابة ركوب، ناقة ركوب، أي:  فیقالًوتارة تشترى للركوب،. أنھا اشتریت من أجل لحمھا لكي تؤكل: أي
ًكونھا حلوبا، وركوبا، أو سمینة طیبة اللحم؛ : فھذه الكماالت. شاة حلوب، وبقرة حلوب، وناقة حلوب: ًوتارة تشترى من أجل الحلیب، فیقال ً

ًھو نقصان المالیة، وذلك إما أن یكون نقصا في الذات، أو :  قول العلماءوبھذا یتبین أن العیب في. ًال تعتبر عیوبا إال إذا اشترطھا المشتري
وأما النوع الثاني من . ًالذي یعتبر نقصھ قویا:  یعتبر منھا العیب المؤثر أي-نقص الذات ونقص النفع-ًنقصا في النفع، ثم ھذان النوعان 

عیوب الكماالت، فال تستحق بالطلب والدعوى، ولكن إذا : ء رحمھم هللاوھي العیوب التي تستحق بالشروط، وھي التي یسمیھا العلما: العیوب
من حیث . جرى العرف بوجودھا ولم توجد في المبیع، كان من حق المشتري أن یرد المبیع، ویثبت لھ خیار العیب، وھذا من حیث اإلجمال

ًفإذا باع اإلنسان أو اشترى فإما أن یبیع ثمنا، . ثمانوتارة تكون من األ. وتارة تكون منقوالت. المبیعات تارة تكون عقارات: التفصیل
ًویشتري ثمنا، وإما أن یبیع مثمنا ویشتري مثمنا، أو یبیع ثمنا ویشتري مثمنا، كما ذكرنا في تقسیمات البیع الثالثة ً ً ً  مثمن بمثمن، وھو بیع -: ً

ففي الثمن یكون النقص في الورق النقدي والعیب في الورق .  ثمن بمثمن وھو البیع المطلق- .  ثمن بثمن، وھو بیع الصرف- . المقایضة
ًالنقدي، كأن یبیعھ ورقا أو یصرف لھ ورقا مزورا أو مزیفا، وفي القدیم كانوا یقولون ً ً في عصرنا الحاضر ). دراھم زیوف ودنانیر زیوف: (ً
ًوكذلك أیضا بالنسبة لنقص . وأن یأخذ عین ما دفع دھایصرف لھ دوالرات مزیفة، ھذه الدوالرات المزیفة إذا ثبت زیفھا، كان من حقھ أن یر

أصرف : في بعض األحیان یكون الورق الموجود دوالرات، قال لك. ًالقیمة الشرائیة لھا، فھذه لیس لھا قیمة شرائیة أصال،ً ما دامت زیوفا
مقطعة، وھذه المقطعة ال یمكن أن تسري في السوق، وال قبلت، فأخذت المائة دوالر فوجدتھا : ًلك ھذه المائة دوالر بألفین لایر مثال، فقلت لھ

تقبل وال تروج، فمن حقك أن تردھا؛ ألن ھذا نقص یؤثر في االنتفاع من ھذه الدوالرات؛ ألنك حینما أخذتھا إنما أخذتھا من أجل أن تكتسب 
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أن یكون البیع في المثمونات، : الحالة الثانیة. ًد نھائیابھا وتنتفع بھا، فتتعطل منفعتك بھذا النقص، فحق لك أن تردھا وتستبدلھا أو تلغي العق
ًفالعقارات مثل البیوت، ومثل األرضین، ففي البیوت یبیعھ بیتا فیھ عیب، وعیوب البیوت تنقسم إلى . والمثمونات إما عقارات وإما منقوالت

 وإما عیوب نفسیة تؤثر في سكنك -. ستظالل ونحو ذلك إما عیوب في ذات البیوت ومنافعھا واالنتفاع بھا من السكنى تحتھا واال-: قسمین
فإن كانت العیوب في ذات البیت، كانكسار سقفھ، فإنھ إذا باعك البیت ثم تبین أنھ منكسر السقف، أو . في البیت، فتزعجك وتقلقك وال تریحك

ً عمارة وتبین أن فیھا دورا كامال مشقق، أو جمیع ال تأمن أن یسقط السقف علیك، فھذا نقص في المالیة، من حقك أن ترد بھ البیع، أو باعك ً
ًكذلك أیضا إذا باعك وكانت . ھذا ضرر فادح أو فیھ خطر على السكنى في مثل ھذا، فمن حقك أن ترد: ًأدواره مشققا، بحیث قال أھل الخبرة

یھا شقق من أجل أن أؤجرھا، أو من أجل أن أرید عمارة ف: الغرف مقسمة على وجھ ال یمكن معھ االنتفاع، كأن تشتریھا للسكنى، وقلت لھ
ًأسكنھا، وتبین أن ھذه العمارة كانت سكنا للعمال، ونظامھا في التقسیم ال یصلح أن تصیر بھ شققا، فھذا مضر لمنفعتك ویمنعك من االرتفاق  ً

ًلعقار أیضا فیھ عیب حسي إذا كان من وھناك عیوب في العقارات، فقد یكون ا. بھا، فیحق لك الرد، فھذه كلھا عیوب حسیة في ذات المبیع
أن یبیعھ مزرعة في مجرى السیل، فإن المزرعة في مجرى السیل عرضة إلى أن یأتي السیل ویأخذ ما فیھا من : األراضي والمزارع، مثل

ن ھذا العیب یضر بھ، زرع وحرث وما فیھا من ماشیة، بل وما فیھا من أنفس، فإذا تبین أن مكانھا مھدد بالسیل، كان من حقھ أن یرد؛ أل
وحینما ذكرنا عیوب العمائر، أو عیوب البیوت من انشقاق السقف ، أو انكسار خشبھ، أو وجود . وقد یؤدي إلى ھالكھ وذھاب أموالھ

البیت، ًلكن قد یكون العیب في البیت معنویا، وذلك مثل سكن الجن في . األرضة التي كانت تأكل السقف في القیدیم، فھذه كلھا عیوب حسیة
إذا كان البیت مسكونا،ً وھذا معروف بالمشاھدة والتجربة، وقد نبھ اإلمام ابن قدامة رحمھ هللا والمتقدمون على مثل ھذه العیوب، فلو : أي

كانت الدار مسكونة، وھذا لھ عالمات، ففي بعض األحیان ینفتح الباب بدون وجود شخص، وفي بعض األحیان ینطفئ المصباح بدون أن 
 آدمي، وفي بعض األحیان تسمع األصوات، فالبد أن توجد دالئل بشھادة أھل الخبرة أن ھذا البیت مسكون، ففي ھذه الحالة من حقھ أن یطفئھ

إنھ عیب معنوي، فذات الدار كاملة، وصفاتھا : الجار السوء، فجار السوء الذي یؤذي اإلنسان ، قال بعض العلماء: ًكذلك أیضا. یرد البیت
إذا تبین أن جارھا جار سوء یؤذي اإلنسان في عرضھ، ویؤذیھ في نفسھ بالكالم علیھ، وال یأمنھ إذا غاب على أھلھ، ففي ھذه كاملة؛ لكن 

ًإن جار السوء یستحق بھ الرد، خاصة إذا كان شریرا ومضرا: الحالة قال بعض العلماء  ًالعقارات یكون عیبھا حسیا، ویكون عیبھا : ًإذا. ً
ت البیوت فیھا عیب السكن، وعیب جار السوء، فكیف یكون في المخططات واألرضین؟ یكون في المخطط بعدم القیمة فإذا كان. ًمعنویا

ًلألرض، وذلك بعدم وجود الصك الشرعي لھا، فلو باعھ أرضا وتبین أن صكھا مزور، أو أن الصك لیس لھا إنما ھو لغیرھا، ففي ھذه 
. العیوب مؤثرة في المبیع، إما أثرت في عین المبیع، أو أثرت في قیمة المبیع واالنتفاع بھ ذهالحالة من حقھ أن یرد، فكل ھذه الصفات وھ

وأما عیوب الدواب فكما ذكرنا، فیكون العیب في ذاتھا، الذي ھو العیب الحسي، مثل مقطوعة القدم، ومقطوعة الرجل، مقطوعة الید 
ة، وتبین أنھا مقطوعة األذن، فحینئٍذ من حقك الرد؛ ألن مثلھا ال تستطیع أن لو اشتریت شاة لألضحی: ًوالشالء، ومقطوعة األذن، مثال

لو اشتریت شاة : ًفي زمننا الحاضر مثال. إن مقطوعة األذن ال یضحى بھا: في حدیث عدي رضي هللا عنھ: تضحي بھا، على قول من قال
ه الشاة، فإذا تبین أن فیھا ھذا العیب وفیھا ھذا الضرر، كان من حقك وتبینت فیھا األورام والغدد، التي قد تضر باإلنسان إذا أكل من لحم ھذ

 إذا جاء یركب على الفرس ینفر منھ، إذا جاء یركب على الناقة نفرت منھ: وعیوب الدواب المعنویة مثل. أن ترد
 
 
 
 

 مشروعیة خیار العیب
 
 

كتاب : مسلم یستحق عند وجود العیب رد المبیع؟ الدلیل على ذلكما ھو الدلیل على كون ال: ذكر المصنف رحمھ هللا خیار العیب، والسؤال
ْیا أیھا الذین آمنوا ال تأكلوا أْموالكم : فإن هللا سبحانھ وتعالى یقول: أما كتاب هللا. هللا، وسنة النبي صلى هللا علیھ وسلم، وإجماع أھل العلم ُ ُ َُ َ َ َ َ ََ َُ ْ َ ِ َُّّ

ُبْینكم بالباطل إال أْن تك َُ ََ َّ ِ ِِ ِ َ َْ ْون تجارة عْن تراض منكم ْ ُ ْ ِ ٍِ َ َ َ َ ََ ِال تأكلوا أْموالكم بْینكم بالباطل : ھذه اآلیة الكریمة وجھ الداللة منھا في قولھ ] 29:النساء[ً ِ َ َ َْ ُِ ْ ُْ ُ َُ ََ َ ْ
ھا إلى ثمانیة لو باعك السیارة كاملة بعشرة آالف، وظھر بھا عیب ینقص قیمت: وعلى ھذا. أكل المال بدون وجھ حق) الباطل(و] 29:النساء[

بیع المعیبات وسیلة ألكل أموال الناس بالباطل؛ ألنك تدفع القیمة كاملة : ولذلك یقولون. آالف، فمعناه أنھ قد أخذ منك األلفین بدون وجھ حق
: وأما من السنة. مةًوالواقع أنھ ناقص، فكأن ثمن المبیع على النقص یعتبر مأكوال بالباطل، فھذا وجھ الداللة من اآلیة الكری في شيء كامل،

ال : (ّفقد ثبت عنھ علیھ الصالة والسالم في الصحیح من حدیث أبي ھریرة رضي هللا عنھ في حدیث المصراة أنھ قال صلى هللا علیھ وسلم
فقد فرع وھذا حدیث عظیم، ) ًتصروا اإلبل والغنم، فمن ابتاعھا بعد فھو بخیر النظرین، إن شاء أمسكھا، وإن سخطھا ردھا وصاعا من تمر

أن النبي صلى هللا علیھ وسلم نھى فیھ المسلم عن أن یصر اإلبل والغنم، وفي حكمھما بقیة : علیھ العلماء رحمھم هللا مسائل العیوب، وحاصلھ
 فینتفخ اللبن في أنھم كانوا في القدیم یأخذون الناقة، ویمتنعون من حلبھا ثالثة أیام أو یومین أو أربعة،): تصریة اإلبل والغنم(ومعنى . الدواب

فالتصریة أن یمتنع : ًضرعھا، فإذا رآھا رجل ظنھا كثیرة اللبن، فاشتراھا على أنھا حلوب، ثم تبین أن حلیبھا لیس بالصفة التي اشتراھا إذا
من : ابتاعھا أيمن حلب الشاة أو الناقة مدة حتى یكثر أو یعظم اللبن في ضرعھا، قال صلى هللا علیھ وسلم ال تصروا اإلبل والغنم، فمن 

رضیتھا، وهللا عز وجل : إن رضیھا وقال: ھو بین أمرین وإن شاء أمسكھا، أي: أي) فھو بخیر النظرین(اشترى شاة أو ناقة مصراة 
یعوضني في اآلخرة، وسكت عن العیب، فھذا حقھ، كما لو سامح المسلم المسلم في حقھ، وإما أن یسخطھا ویردھا على صاحبھا، فقال صلى 

ًرد الناقة أو الشاة ومعھا صاع من تمر، جبرانا لذلك النقص الذي استفاده من حلبھا : أي) ًوإن سخطھا ردھا وصاعا من تمر: (علیھ وسلمهللا 
 فھو -اشتراھا: أي-فمن ابتاعھا : (حدیث المصراة دلیل على إثبات خیار العیب؛ ألن النبي صلى هللا علیھ وسلم قال: ًإذا. في األیام الماضیة
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ًھذا یدل على أن من اشترى شیئا معیبا، أنھ بخیر النظرین إما أن یمسك وإما أن یرد: ، فقولھ)یر النظرینبخ ًوفي ھذا الحدیث دلیل أیضا . ً
أن النھي یحمل على ظاھره الموجب للتحریم، حتى یدل : (والنھي للتحریم؛ ألن القاعدة) ال تصروا: (على حرمة التدلیس والغش؛ ألنھ قال

فقد أجمع العلماء رحمھم هللا على إثبات خیار العیب من حیث الجملة، فكلھم متفقون على أنھ إذا باعھ : وأما اإلجماع). على خالف ذلكالدلیل 
ًشیئا معیبا واشتراه المشتري دون أن یعلم بالعیب، أن من حقھ أن یرد، على تفصیل سنذكره إن شاء هللا، یختلف بحسب اختالف مذاھب  ً

ًفقد شرع هللا خیار العیب دفعا للضرر عن المسلم، ولذلك . دفع الضرر عن المسلم: وفي خیار العیب حكم عظیمة منھا. م هللالعلماء رحمھ
أمر من اشترى المعیب أن یرده إذا لم یرد، أو یبقیھ إن رضیھ، وأذن هللا عز وجل لھ أن یرد المعیب، وھذا یدل على مشروعیة أخذ المسلم 

ُنھ مظلوم، فقد قال علیھ الصالة والسالم وإن سخطھا ردھا، فمن حقك أن ترد المعیب ألنك ظلمت، وقد اشتریت الكامل ولم بحقھ إذا تبین لھ أ
تشتر الناقص، ودفعت ثمن الكامل ولم تدفع ثمن الناقص فقط، وكأنك حینما اشتریت الشيء على أنھ كامل وتبین أنھ ناقص فكأنك عقدت 

 قرع وتوبیخ ألھل الغش وصیانة -ًأیضا-وفي خیار العیب .  على شيء غیر ھذا الشيء، وبناء علیھ تستحق الردالعقد الذي بینك وبین البائع
ألسواق المسلمین من الكذابین والغشاشین، ولو أنھ كلما ظھر عیب ردت المبیعات لُعرف الغشاشون، ولم یستطیعوا أن یتسلطوا على 

یب، فإن معنى ذلك أن یتسلط الغشاشون وال یجدون من یردعھم عن غش المسلمین، فتصبح المسلمین، ولكن إذا لم یعط المسلم خیار الع
  .األسواق ملیئة بالغش والكذب، حتى ال یأمن اإلنسان في تجارتھ وبیعھ وشرائھ

 
 
 
 

 العیوب الحسیة والمعنویة وتأثیرھا في المبیع
 
 

]: وھو ما ینقص قیمة المبیع كمرضھ: [وقولھ. علیھا دلیل الشرع خیار العیبمن أقسام الخیار التي دل : أي) خیار العیب: (قولھ رحمھ هللا
ًالشيء المبیع، سواء كان ثمنا أو : أي): ما ینقص قیمة المبیع: (فقولھ. ، والمالیة ھي القیمة فال إشكال)نقصان المالیة: (وبعض العلماء یقول

ُقص قیمة المبیع؛ ألن المبیع المریض منفعتھ أقل من المبیع الصحیح؛ وألن مثل المرض، والمرض ین: الكاف للتمثیل أي): كمرضھ. (ًمثمنا
َالمبیع المریض یكلف المشتري كلفة دوائھ وعالجھ والقیام علیھ؛ وألن المبیع المریض قد یدخل الضرر على اإلنسان، كما لو كان بھ مرض 

ُمثل األمراض التي ترى : فالمرض الحسي. المرض المعنويمعٍد، أو نحو ذلك، فذكر المرض في العیب یشمل المرض الذي ھو حسي، و
قال . مثل أن یكون بھ مرض نفسي مما یوجب أو یمنع االنتفاع بھ على الوجھ المطلوب: واألمراض المعنویة. ُوتشاھد كالجرب ونحو ذلك

وفي . ن أنھ مشلول الید، وھكذا، ھذا في القدیمًكالید، كما إذا باعھ رقیقا، وتبی): وفقد عضو]: (وفقد عضو أو سن أو زیادتھما: [رحمھ هللا
ًلو باعھ سیارة لیس لھا عجالت مثال، والسیارات تراد للركوب، فلو باعھا بدون أن یكون لھا فھذا في حكم فقد العضو؛ ألنھا ال : الحدیث

ًفقد السن یؤثر في الدواب، ویؤثر أیضا ) سنأو . (الذي تسیر علیھ) إطارھا(یمكن أن تسیر وال أن ینتفع بھا إال بوجود ھذا الشيء الذي ھو 
ًأن السن یؤكل بھ، وفقده یضعف أكل الدابة فتضعف، وكذلك أیضا فقد السن ربما یدل على مرض كما یقع في : في األرقاء، والسبب في ھذا

َبعض األمراض من تساقط األسنان، وكذلك أیضا فقد السن ینقص الجمال في األمة، إذا اشتراھا من أجل  أن یعف نفسھ عن الحرام؛ ألن هللا ً
فإن ھذه الزیادة تنقص  زیادة األعضاء: أي) أو زیادتھما. (ًأنھ مثل رحمھ هللا من بیئتھ بما كان موجودا في القدیم: فالمقصود. أحل لھ وطأھا

ض األعضاء إذا زیدت یمتنع وبع. المالیة؛ ألن بعضھا یؤثر في المبیع؛ ألن بعض األسنان إذا زیدت تحدث األلم، وھذا یضر بالمبیع
ھناك عیوب حسیة، وعیوب ]: وزنا الرقیق: [قال رحمھ هللا. االرتفاق، ویمتنع االنتفاع بالرقیق بالوجھ الكامل، أو بالوجھ األفضل واألكمل

و النقص في أركان البیت، ِھي التي تكون النقص فیھا في الخلقة في اآلدمیین والدواب، أ: العیوب الحسیة. معنویة إذا أردت أن تقسم العیوب
ًلو باعھ بیتا بدون دورة میاه مثال، فھذا یعتبر نقصا مؤثرا، فھذه عیوب حسیة، وھي تشاھد وترى. وفي منافعھ ً وھناك عیوب معنویة، . ًً

 منھا ما ھو دیني، ُوھي ما كانت راجعة إلى الخلق، والنفس، وھذه العیوب النفسیة أو المعنویة: والعیوب المعنویة لھا ضابط عند العلماء
وكان  أنھ إذا كان الرقیق قد عرف بالزنا، فإنھ ال یؤمن على العرض،: فالعیوب الدینیة مثل زنا الرقیق، والسبب في ھذا. ومنھا ما ھو دنیوي

، فوجود األرقاء یحتاجون لقضاء مصالحھم، وربما دخل البیت لقضاء المصلحة، كحمل المتاع ونحو ذلك، وربما غاب السید عنھ وسافر
الزنا في الرقیق : وخالف اإلمام أبو حنیفة النعمان علیھ من هللا الرحمة والرضوان، فقال. الزنا في الرقیق عیب، وھذا مذھب جمھور العلماء

 علیھا، ثم ّإذا زنت أمة أحدكم فلیجلدھا الحد، وال یثرب: (ًلیس عیبا، واحتج بما ثبت في الحدیث الصحیح عنھ علیھ الصالة والسالم أنھ قال 
ّإذا زنت الثانیة فلیجلدھا الحد، وال یثرب علیھا، ثم إذا زنت الثالثة فلیجلدھا الحد وال یثرب علیھا، ثم لیبعھا ولو بظلف شاة فإذا بیعت : قال) ّ

د ولیست بزانیة عند وألن الزنا قد یقع بسبب التساھل في البیئة، فتكون زانیة عند زی: قال. وھي زانیة، فھذا یدل على أن الزنا لیس بعیب
لیس بعیب؛ ألن ھذا الشيء یحتاج إلى تحفظ ویحتاج : عمرو، فزید یتركھا تتعاطى ذلك أو یتساھل في حفظھا، وعمرو یحفظھا، فھو یقول

 لیبعھا ثم: (وھي مسألة خالفیة مشھورة، واألقوى أنھ عیب كما ذھب جمھور العلماء، وحدیثنا وھو قولھ . صیانة، وھكذا بالنسبة للذكر إلى
ال یمنع أن تباع ویبین أنھا زانیة؛ ألن ھذا من العیوب التي تبین، فإذا بین أنھا زانیة ارتفع االستدالل بالحدیث، ولم یستقم ) ولو بظلف شاة

نھا إذا كانت زانیة ألن من المعلوم أ) فإن صدقا وبینا: - ثم قال- ... البیعان بالخیار: (استداللھ رحمھ هللا؛ ألن النبي صلى هللا علیھ وسلم قال
ًوجاء یبیعھا، فإنھ یجب علیھ أن یبین أنھا لیست بمستقیمة وأنھا تقع في الزنا، فإذا بین ذلك انتفى كونھ عیبا، ومن ھنا ال یقوى اعتبار ھذا 

 ذكر رحمھ هللا ھذا من دقة المصنف، فقد]: وسرقتھ: [قال رحمھ هللا. الحدیث حجة على جمھور العلماء رحمھم هللا، والصحیح أنھ عیب
وفقد األعضاء من العیوب الحسیة، ثم جاء بالعكس وھي ) كمرضھ، وفقد عضو، أو سن أو زیادتھما: (ِالعیوب التي ھي نقصان في الخلقة

فلیس ًزیادة األعضاء، فإن زیادة األعضاء تنبئنا أو تشیر إلینا وتخبرنا أن األمر ال یختص بالنقص، بل بعض األحیان تكون الزیادة عیبا، 
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العیب فقط بالنقص، وھذا أمر ینبغي أن ینتبھ لھ، وھو أن العیب قد یكون بالزیادة، وعلى ھذا انتھى رحمھ هللا من العیوب الحسیة، وشرع في 
النفس السرقة خسة في الطبع، ولؤم في ): وسرقتھ: (فقولھ. فھذا راجع إلى العیوب المعنویة] وزنا الرقیق: [العیوب المعنویة فقال رحمھ هللا

أن یسرق من مال سیده، أو یسرق من أموال الناس، فھذا راجع إلى وازع نفسي، فالعبد إذا كان فیھ ھذه الصفة فإن معناه أنھ سيء الخلق، 
ًوھذا من سوء األخالق الجامعة بین الدین والدنیا؛ ألن الدین ال یرضى مثل ھذا، وأیضا الناس بعقولھم وفطرھم السویة ینفرون ممن یسرق، 

إنھ إذا تبین أن العبد سارق أو معروف بالسرقة، جاز لھ أن یرده، : وعلى ھذا قالوا. ًفالسرقة تعتبر عیبا؛ ألن ھذا یدخل الضرر على السید
ٍعبدا بثمانمائة دینار، ثم تبین لھ أنھ زان، أو تبین لھ أنھ سارق، أو شھد شھود أن ھذا العبد معروف بالسرقة أو بالزنا، فلو اشترى منھ  وأثبتوا ً

اإلباق كثرة ]: وإباقة: [قال رحمھ هللا. ذلك علیھ، حینئٍذ یأتي إلى القاضي ویثبت ھذا العیب ویرد القاضي المبیع ویعطیھ قیمة ما دفع فیھ
 ًالفرار، كأن یشتري عبدا كثیر الھروب، فإن الھروب عیب، وھذا العیب یمنعھ من االنتفاع بھ، ویضر بمصالحھ؛ ألنھ ربما وضعھ على

: قال رحمھ هللا. مصلحة فھرب عنھا، فھذا فیھ ضرر علیك، فإذا تبین أنھ كثیر الھروب، أو أنھ یھرب عن سیده، فمن حقھ أن ترد بھذا العیب
یبول في : ما عیبھ؟ قال: فیھ عیب، قال: ًھذا من العیوب، وقد ذكروا عن أعرابي أنھ اشترى عبدا، فقال لھ البائع]: وبولھ في الفراش[

ً، وھذا في القدیم یعتبر عیبا؛ ألن ھذا یفسد المتاع، ووجود النجاسة أیضا تضر بمصالح المشتريالفراش ً. ...... 
 

 اآلثار المترتبة على وجود العیب
 
 

: في ھذه الجملة شرع المصنف في بیان األحكام المترتبة على وجود العیب]: فإذا علم المشتري العیب بعد أمسكھ بأرشھ: [هللا قال رحمھ
الشرط : یشترط في العیب شروط ال بد من وجودھا، فمتى نحكم بأن من حق المشتري أن یرد بالعیب؟ ومتى یثبت خیار العیب؟ نقولف

ًلو أن رجال اشترى سیارة، فوجد خدشا بسیطا في مفارشھا، فقال: ًأن یكون العیب مؤثرا، فخرجت العیوب غیر المؤثرة، ومثال ذلك: األول ً ً :
إن وجود : ھذا لیس بمؤثر، فحینئٍذ نقول: ًأو وجد غبارا في فراشھا، نقول. ھذا عیب لكنھ لیس بمؤثر: أن أرد السیارة، نقولھذا عیب، وأرید 

أن یكون المشتري غیر عالم بالعیب، فلو اشترى سیارة وفیھا عیب، فقال لھ : الشرط الثاني. ًالعیب ال یكفي بل یشترط أن یكون العیب مؤثرا
علمك بالعیب : فیھا عیب ال أریدھا، نقول: رضیت، ثم بعد أن ركب السیارة وتفرقا قال: یارة عیبھا كذا وكذا، فقال المشتريھذه الس: البائع

ًقبل صفقة البیع، أو مقارنا لصفقة البیع، أما : ًأن یكون حدوث العیب قبل البیع، أو مقارنا للبیع، أي: والثالثة .وإخباره لك، یسقط حقك في الرد
ّلعیب طرأ وجد بعد انتھاء العقد وبعد التفرق فإنھ ال یثبت على البائع، وإنما یثبت على المشتري؛ ألن المشتري إذا تفرق عن البائع لو أن ا

ًیشترط أن یكون العیب موجودا قبل العقد، : ًإذا. وحدث في المبیع عیب بعد ذلك، فإنھ یكون قد حدث في ملك المشتري، ولیس في ملك البائع
فإنھ ال یحكم بالعیب إال بھذه : وعلى ھذا. ء العقد؛ ألنھ قبل االفتراق ال تزال الصفقة في ذمة البائع ولم تنتقل بعد إلى ذمة المشتريأو أثنا

د إذا علم المشتري العیب بع: أي) فإذا علم المشتري العیب بعد أمسكھ بأرشھ: (فقولھ. األمور التي ینبغي توفرھا للحكم باعتبار العیب وتأثیره
ال أرید أن أرد، بل أرید أن أبقي ھذه : إن شئت رددت المبیع، وإن شئت أبقیتھ، فإن قال: تمام العقد والتفرق فال یخلو من حالتین، فنقول لھ

الحالة . أرید مالي، وخذ سیارتك، فھذا من حقھ: أن یرد ویقول: فالحالة األولى. السیارة، ولكن أرید حقي الذي ھو أرش النقص، فلھ ذلك
: ًأن یكون المشتري راغبا في السلعة، ویرید أن یمسكھا، ولكنھ یرید حقھ، الذي ھو حصة العیب، فحینئذ یكون لھ األرش، واألرش: الثانیة

لو باعھ السیارة بعشرة : مثال ذلك. أن تقدر السلعة كاملة، وتقدرھا معیبة، وتنظر الفرق بینھما فتسقطھ من قیمتھا بنسبتھ من قیمتھا معیبة
أن القیمة انتقص منھا قدر ألف لایر، فتنظر الفرق بین قیمة السیارة : ف لایر، وظھر فیھا عیب یجعل قیمتھا تسعة آالف لایر، فمعنى ذلكآال

 كاملة وقیمتھا معیبة، بأن تسأل أھل الخبرة عن قیمتھا كاملة، وعن قیمتھا معیبة، ثم تنظر قدر الفرق بین القیمتین، فإذا كانت قیمتھا كاملة
فإذا علمت أن نسبة . عشرة آالف، وقیمتھا معیبة تسعة آالف، فالفرق ألف، فانظر نسبتھا من القیمة كاملة، وھي أنھا تعادل ُعشر القیمة

القیمة، فعلیك أن ترجع مرة ثانیة وتقدرھا بقیمتھا وتنقص ھذه القیمة من العشرة، وحینئٍذ یكون أرش السیارة أن یدفع لھ  النقص تعادل عشر
فقد ]. وھو قسط ما بین قیمة الصحة والعیب: [ التي انتقصھا من مبیعھ، وقد ذكر ذلك المصنف رحمھ هللا بقولھ- األلف لایر: أعني- القیمة ھذه

ًیكون قیمة العیب العشر، وأحیانا یكون الربع، وأحیانا الثلث من، رد المبیع، وأخذ الث: أي]. أو رده وأخذ الثمن: [قال رحمھ هللا. إلى آخره.. ً
ال أرید األرش، وأرید قیمة سیارة كاملة : نعطیك األرش، فإذا قال: ال أرید ھذه السیارة، قلنا لھ: إذا اشترى سیارة وفیھا عیب، ثم قال: ًفمثال

تق العبد، تعین وإن تلف المبیع، أو ع: [قال رحمھ هللا. ًرد المبیع وأخذ الثمن كامال: من حقك رده، أي: والسیارة بھذا العیب ال أریدھا، نقول
ھو،  ھذا الخیار یثبت لو كانت السیارة موجودة، ویثبت لو كان المبیع كما: بعد أن بین لنا رحمھ هللا أن الخیار للمشتري یبقى السؤال] األرش

ر للمبیع، كأن أو یكتشف العیب بطریقة فیھا تغی. لكن في بعض األحیان یكتشف العیب بعد أیام، أو بعد سنوات، أو شھور وقد تغیر المبیع
وھكذا لو اشتریت . ًیكسر البیض أو یفتح البطیخ مثال، فحینئٍذ إذا فتح البطیخ أو كسر البیض، وأراد أن یرد فإنھ ال یستطیع أن یرد المبیع

ًرقیقا ثم أعتقتھ، وبعد أن أعتقتھ وجدتھ ناقصا،ً أو وجدت فیھ عیبا، فحینئٍذ لك حق، ولكن ال تستطیع أن ترده؛ ألنھ قد  وإن تلف : (فقال. عتقً
ًكأن اشترى سیارة، ثم وجد بھا عیبا، وتلف المبیع على ضمان المشتري، فحینئٍذ إذا تلف المبیع استحق المشتري األرش فقط، فلو ) المبیع

الذي ھو -  ًجئتھ واشتریت طعاما، وكان في ھذا الطعام عیب، وأنت اشتریتھ بعشرة آالف لایر، والعیب الموجود فیھ تستحق بھ ألف لایر
 حینئٍذ إذا كنت تستحق عشر القیمة، یكون من حقك أن تأخذا األرش إذا اكتشفت العیب بعد أن تصدقت بھ؛ ألنھ تلف وأخذه -عشر القیمة

حمھ فیبین لنا ر. الفقراء وأكلوا منھ، فحینئٍذ یكون لك عند البائع حق وھو األلف، فتلف الطعام باالستھالك واألكل، ال یسقط حقك في األرش
هللا أن العیب یوجب ثبوت الحق لك في األرش، وأنھ لو تلف المبیع عندك وفي ضمانك بأن استنفذتھ وأكلتھ أو أعطیتھ الغیر، وثبت بالبینة 

ًأنھ كان ناقصا معیبا، فإنك تستحق الرجوع علیھ باألرش، فمثال ًلو اشتریت لدابة برسیما، أو علفا، فأكلت الدابة العلف أو البرسیم،: ً  وتبین أن ً
ًفیھ مرضا، أو فیھ عاھة، وأثبت الطبیب أن ھذا العلف الذي أكلتھ من نوع معین فیھ ضرر، وأنت اشتریت ھذا العلف على أنھ یكون سالما  ً

 ...... .من ھذا العیب، فحینئٍذ یقدر لك ھذا األرش، ویكون من حقك أن ترجع علیھ بھذا األرش الذي تضمن بھ حقك عند البائع
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 األسئلة

 
 

...... 
 

 ّالوجاء وعده من العیوب
 
 

، والصالة والسالم : ًھل وجاء البھائم یعد من العیوب؟ علما أن وجاءھا یكون أنفع بلحمھا، أثابكم هللا؟ الجواب: السؤال باسم هللا، الحمد 
الة والسالم بكبشین أملحین أقرنین فالوجاء یطیب اللحم، ولذلك ضحى علیھ الص: على رسول هللا، وعلى آلھ وصحبھ ومن وااله، أما بعد

ًقد یكون النقص في المبیع كماال، والكمال : والعلماء یذكرون الوجاء ویقولون. موجوئین، والوجاء ھو الخصاء وخصاء البھیمة یطیب لحمھا
تان، فإن الختان كمال مثل الخ: مثل الوجاء، والكمال الشرعي: والكمال الطبیعي.  كمال شرعي- 2.  كمال طبیعي- 1: ینقسم إلى قسمین

أن الوجاء بعض العلماء ال یعتبره : ً نقصا في الخلقة لكنھ كمال في الشرع، فالمقصود- الذي ھو الختان- شرعي، ولذلك یعتبر ھذا النقص 
  .ًعیبا؛ ألنھ یطیب اللحم، ویكون نقصانھ في الظاھر ولكنھ كمال في الباطن، وهللا تعالى أعلم

 
 
 
 

 رش العیب للمشتريحكم االمتناع من رد أ
 
 

لیس : إما أن ترد السلعة أو تمضي البیع فیما حصل بھ االتفاق؟ الجواب: ھل یجوز للبائع أن یمتنع من رد األرش، ویقول للمشتري: السؤال
ح قولي العلماء من حق البائع أن یمنع المشتري من حقھ إذا ثبت أن السلعة معیبة، فإذا طالبھ بالرد رد، وھكذا إذا طالبھ باألرش، على أص

ًأن العقد قد تم بینھما ویكون وجود النقص موجبا للضمان في الشرع فیبقى إمضاء العقد على ظاھره، لقولھ : رحمھم هللا، والسبب في ھذا
ِیا أیھا الذین آمنوا أْوفوا بالُعقود : تعالى ِ ُُّ ُ ُْ ِ َ ََ َ َ  سبحانھ وتعالى نھى عن أكل المال فیتم البیع على صورتھ، ویلزم بدفع األرش؛ ألن هللا] 1:المائدة[ََّ

  .بالباطل، واألرش حق للمشتري عند البائع یجب علیھ أن یدفعھ وال یماطلھ فیھ، وهللا تعالى أعلم
 
 
 
 

 رد المبیع بالعیب بعد التصرف فیھ
 
 

: كون الحال في ھذه المسألة؟ الجوابًمن اشترى شاة، وتبین لھ بعد ذبحھا وسلخھا أن فیھا عیبا في أكلھا فكیف یرجعھا، أو كیف ی: السؤال
إذا كان العیب الموجود في الشاة یمنع من أكلھا، فحینئٍذ یرجع القیمة كاملة، ویجب على بائع الشاة أن یرد لھ القیمة كاملة؛ ألنھ ال یمكنھ 

ع من اللحم، وال یمنع من بقیتھا، فمذھب االنتفاع بھا، أما لو كان یمكن االنتفاع بھا، بحیث كان العیب یمنع من شيء في اللحم، أو في مواض
أنھ قد : والسبب في ھذا. ًطائفة من العلماء أنھ یرد لھ القیمة األصلیة ناقصا منھا قدر ذبحھا الذي ھو فرق ما بین كونھا حیة وكونھا میتة

عدل بین البائع والمشتري من ھذا الوجھ، كما أتلف الشاة فأزھق روحھا، ویبقى االنتفاع للبائع بقدر ما بقي للشاة من أعضاء، وحینئٍذ یكون ال
ًلكن إذا كانت الشاة ال ینتفع بھا أصال، أو تبین أن . هللا في بیع الجوز، فجوز الھند إذا كسر، یرده مع ضمان أرش الكسر، كما سیأتي إن شاء

اع ونحوه، فحینئذ من حقھ أن یرجع علیھ بالقیمة ًبھا مرضا ال یمكن بحال أن ینتفع بھا فالمرض معٍد، وال یمكن أن تطعم، ال آلدمي وال لسب
ًكاملة كالبیض، بیض الدجاج إذا باعھ ثم كسره فوجده فاسدا یرجع بالقیمة كاملة، وھنا یفرق بین ما یكسر وتزھق روحھ؛ ألن الشاة إذا 

ئٍذ ینظر بنفس التفصیل الذي ذكرنا، إن كان فحین. ذبحت ال یمكن أن یردھا إلى حالتھا األولى، كما ال یمكن أن یرد البیض إلى حالتھ األولى
ًاللحم فاسدا، بحیث ال یمكن االنتفاع بھا كلیا، رجع علیھ بالقیمة كاملة وإن كان یمكن االنتفاع بھا في قدرھا، فحینئٍذ یكون حصة اإلزھاق . ً

  .یھ، وهللا تعالى أعلمواإلتالف؛ ألنھا من كسب المشتري، وسیأتي إن شاء هللا بیانھ وكالم العلماء رحمھم هللا ف
 
 
 
 

 ًحكم بیع ما كان معیبا
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من أراد أن یبیع سیارة بھا عیوب بسعر رخیص، مع أن ھذه السیارة لو كانت سالمة من العیوب فستباع بضعف الثمن الذي یرید أن : السؤال
ّب إذا بین العیوب الموجودة فیھ، فإذا بین للمشتري أن ھذه یجوز للبائع أن یبیع الشيء المعی: یبیعھا بھ، فما حكم ھذا البیع، أثابكم هللا؟ الجواب ّ

 فحینئٍذ یبارك لھ في صفقتھ، وال یكون للمشتري علیھ وجھ حق، ولقولھ علیھ الصالة -ویسمي العیوب ویبرأ منھا-السیارة بھا العیب الفالني 
  .حق بركتھ بالكتمان، وهللا تعالى أعلمفالبیع یبارك بالبیان وتم) فإن صدقا وبینا بورك لھما في بیعھما: (والسالم 

 
 
 
 

 حكم طلب الزیادة في المبیع وفضل االستغناء با وعدم سؤال الناس
 
 

ًإذا اشتریت من محل مثال فاكھة أو خضروات وطلبت قلیال من الزیادة، وأخذتھا برضا البائع، فھل یجوز لي ھذه الزیادة، أثابكم هللا؟ : السؤال ً
فإن كان المالك الحقیقي للمحل تطلب منھ الزیادة فھذا مالھ، یعطیك منھ ما شاء، ولكن ال خیر في : طلب الزیادة فیھ تفصیلبالنسبة ل: الجواب

سؤال الناس، فسؤال الناس إذا لم توجد حاجة ال خیر فیھ؛ ألنھ یریق ماء الحیاء من الوجھ، واألفضل واألكمل لعبد هللا أن یجعل فقره إلى 
فمن استغنى با أغناه، ومن . ً سبحانھ وتعالى، ومن یستعفف یعفھ هللا، وما أعطي عبد عطاء أفضل من الغنى با جل جاللھهللا، وغناه با

ًاستكفى با كفاه، ومن استغنى بخلق هللا لم یزده هللا إال فقرا، وجعل ھم الدنیا بین عینیھ، یلھث وراءھا ویطلب ما فیھا، فال یشبع وال یھنأ 
فاعلم رحمك . طیب حالھ، ولو صبت أموال الدنیا بین یدیھ؛ ألن هللا نزع البركة من قلبھ، ونزع البركة من مالھ، ونزع الرضا من قلبھوال ی

أن الخیر أن تستغني با عز وجل، ولذلك عتب النبي صلى هللا علیھ وسلم على الصحابي حینما سألھ فأعطاه، ثم سألھ فأعطاه، ثم سألھ ! هللا
فال . وبین أن اإلنسان ال یزال یسأل حتى یأتي یوم القیامة ولیس على وجھھ مزعة لحم) ما یكون عندي من خیر فلن أبخل بھ: (ه، فقالفأعطا

ینبغي سؤال الناس خاصة لطالب العلم، فإن من حمل كتاب هللا وسنة النبي صلى هللا علیھ وسلم في صدره، علیھ أن یتورع، وأن یستغني 
، وأن یحس ً أن ھذه النعمة التي أنعم هللا بھا علیھ أنھ أغنى الناس بھا، ومن أعطي كتاب هللا عز وجل وظن أن غیره قد أعطي خیرا مما با

أعطي فقد ازدرى ما عظم هللا، فینبغي على طالب العلم، ومن ھو قدوة كالعالم أال یمد یده للناس، وأال یریق ماء وجھھ ألحد غیر هللا جل 
طالب العلم ، ولیس في قضیة الخضروات وغیرھا ، األمر عام، فینبغي أن یجعل غناه با   من األھمیة بمكان أن یعتني بھوھذا أمر. جاللھ

ًومن قرأ أحوال السلف رحمھم هللا، وكیف كان االستغناء با جل جاللھ شعارا لھم ودثارا، وكیف أن هللا عز وجل أعطاھم . سبحانھ وتعالى ً
 واآلخرة، وجمع لھم الفضائل، ویسر لھم المكارم، فعاشوا بأحسن عیشة، فكانت ثیابھم مرقعة، وفرشھم بالیة، ولكن قلوبھم خیر الدین والدنیا

إنك إن اتقیت هللا لم : (والعبد إذا استغنى با جل جاللھ، لم یضره ما یلبس ، ولذلك قال علي رضي هللا عنھ. غنیة زاكیة با جل جاللھ
أن األفضل واألكمل أال یسأل : المقصود. بست لباس الغني أو لبست لباس الفقیر، فال یضرك ما دمت تتقي هللا في قلبك، ل)یضرك ما لبست

إن سؤال الناس وكثرة اللھث وراء الدنیا یمحق بركة العلم، وبركة االستقامة، فلذلك تجد الشخص : العبد غیر هللا جل جاللھ، وكانوا یقولون
اس ویلح فإذا دخل السوق سأل البائع، وإذا جاء في عملھ ووظیفتھ سأل، حتى لربما سأل فوق حاجتھ وفوق ما الذي یكثر من سؤال الن

یستحق، فال یزال یسأل ویسأل حتى تذھب مكانتھ من قلوب الناس، فیرتفع وھو وضیع، ویكرم وھو مھان، مجاملة ینظر إلیھ في ظاھره؛ 
ًلعكس، فیكون عند الناس عزیزا كریما، ولو كان في أضعف المراتب وأدنى المناصب، وذلك لكنھ إذا استغنى با جل جاللھ وكان على ا ً

فقد ذكروا عن رجل أنھ كان من أھل المدینة فأصابتھ والحاجة، فأراد أن یذھب إلى ابن عامر ! والشيء بالشيء یذكر. باستغنائھ با سبحانھ
ن أھل السخاء والجود، المعروفین بالمكرمات، فجاء ھذا األعرابي إلى أحد أبناء جابر ًوكان أمیرا على البصرة، وكان من أجواد العرب، وم

إني أرید منك أن تذھب معي إلى ابن عامر فقد أصابتنا الفاقة كما ترى، فلو ذھبت إلى ابن عامر ! یا فالن: بن عبد هللا رضي هللا عنھ وقال لھ
أوال أدلك على خیر مما نحن : قال جابر لھذا الرجل خال البصرة، فلما دخال البصرةّمعك رجوت أن یحسن إلي، فخرجا من المدینة، حتى د

أن نصلي ركعتین ونستخیر هللا فإن كان الخیر في دخولنا دخلنا، وإن كان الخیر غیر ذلك صرفنا هللا إلیھ، فصلى : وما ھو؟ قال: فیھ؟ قال
أما أنا فقد طابت : وجدت أننا ندخل علیھ، فقال ابن جابر : وجدت؟ فقال الرجلماذا ! یا فالن: ھذا ركعتین، وصلى ھذا ركعتین، فقال جابر

ًفقال كالما -نفسي أن أرجع إلى المدینة، فإن الذي أعطى ابن عامر ھذا الخیر الكثیر ھو هللا، وكما أغناه یغنیني، وكما سد فقره یسد فقري 
 فلما دخل علیھ، وكان البرید یأتي من المدینة، فیھ أخبار الناس الذین یسافرون،  ثم رجع إلى المدینة، ودخل األعرابي على ابن عامر ،- ًحسنا

! یا فالن: فقال ابن عامر . إنھ كان من أمره كیت وكیت! رحمك هللا: أین جابر؟ فقال: ًفبلغ ابن عامر أن فالنا خرج مع فالن، فلما رآه قال لھ
ًأعط فالنا  ًنا مائة درھم، فقال ھذا األعرابي أبیاتا من الشعر تدل على فضل االستغناء با جل  مائتي درھم، وأعط فال-ابن جابر : أي- ِ ً

ًأمامة أمامة ما سعي الحریص بزائٍد فتیال وال عجز : جاللھ، والتوكل على هللا سبحانھ وتعالى، فقال وھو یخاطب زوجتھ وكان اسمھا
ود ابن عامر فلما أنخنا الناعجات ببابھ تأخر عني الیثربي ابن جابر وقال ًالضعیف بضائر خرجنا جمیعا من مساقط روسنا على ثقة منا بج

ستكفیني عطیة قادر على ما أراد الیوم للخلق قاھر فإن الذي أعطى العراق ابن عامر لربي الذي أرجو لسد مفاقري فلما رآني قال أین ابن 
ظ لھفان من الجوع فاغر فا جل جاللھ إذا صدقت معھ صدق جابر ومن كما حنت طراب األباعر فأضعف إذا غاب عبد هللا حظھ على ح

معك، وإذا كان في قلبك أنك تستغني با سبحانھ وتنصرف من المخلوق إلى الخالق، فإن هللا یسوقك إلى خیر الدین والدنیا واآلخرة، واقرأ 
ًفي تراجم السلف والعلماء تجد األمر جلیا واضحا، وكون اإلنسان یبلغ إلى أن ی قبضة من طعام أو في حبة  أتي عند المیزان لیحرج ھذا فيً

ًمن فاكھة، فھذا أمر یزري باإلنسان كثیرا، فال ینبغي للمسلم أن یوقف نفسھ مثل ھذه المواقف ویحرج الناس في أموالھم وبیعاتھم، فاألفضل 
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، وإذا لم یعطھ فإن هللا سب أما إذا كان الذي في المحل أو . حانھ یغنیھ من واسع فضلھلھ أن یعف نفسھ فإن أعطاه ذلك بطیبة نفسھ فالحمد 
من الورع أال تقبل : ًالمتجر عامال، فالعامل ال یملك ھذا المال، ولیس من حقھ أن یضر بمال سیده، فھذا ال یجوز، وحینئٍذ قال بعض العلماء

ؤذیھ، فیؤذي سیده بمثل ھذه التصرفات، فالورع واألكمل یعلم أن سیده ی: من العامل الزیادة؛ ألنھ كریم بمال غیره، وقد یضر بسیده، أي
ًوكنت أرى بعض مشایخنا رحمة هللا علیھ یتورع عن الكیس الذي یعطیھ البائع زائدا عن حاجتھ، یكون الكیس . َّواألفضل للمسلم أال یفعل ھذا

ً صغیرا یمكن أن یكفي لحاجتھ فیعطیھ كبیرا، فال یقبل، ویقول- ًمثال- تعود طالب العلم الورع،  وإذا. ھذا من الورع: لھ ویقولھذا لیس ما: ً
وتسربل بسربال التقوى، وأخذ یحمل نفسھ في مثل ھذه األمور، خاصة في أمور الدنیا التي فیھا فتنة، وفیھا رغبة وشھوة، والنفوس ُجبلت 

 من واسع فضلھ، وهللا ذو الفضل العظیم، فإنھا وهللا على حبھا وطلبھا؛ إذا صرف ھمتھ  مع وجود ھذه الرغبة وھذه الشھوة، فإن هللا یغنیھ
وكم من أشیاء یظن اإلنسان أنھا تأتي بخیر، فیلھث وراءھا، ویسعى . َّلسعادة للمؤمن أال یمسي وال یصبح إال وھو غني با جل جاللھ

ًوراءھا، فال تزیده إال ھما وغما ونكدا ً وكم من إنسان سعى إلى رزق من الدنیا !  حتفھ فیھاوكم من إنسان سعى لتجارة من الدنیا، جعل هللا! ً
َّبالغ في طلبھ، حتى فرط في صالتھ وفي خشوعھ، فمحق هللا بركة تلك التجارة َ ًفالعبد دائما یجعل اآلخرة نصب عینیھ، ولیس معنى ھذا أن . َ

َّنترك الدنیا؛ ولكن المراد أال نغلو، وأال نبالغ في التمسك بالدنیا، حتى إنك قد  تجد الرجل إذا لم یجد ھذا الشيء ولم یصل إلیھ، كأنھ یفوتھ كل َّ
َّفعلى المسلم أن یحمد هللا على فضلھ، ویعلم أن هللا سبحانھ خلق الخلق فأحصاھم عددا، وقسم أرزاقھم فلم ینس منھم أحدا، وما مْن َدابٍة . شيء ِ َ َ ًَ ً

ُفي األْرض إال على هللا رزقھا ویْعلم ُم َ ََ َ َ َ ُِ ْ ِ ِ َّ َّ ِ َ َْستقرھا وُمْستْوَدعھا ِ َ َ ََ َ نسأل هللا العظیم رب العرش الكریم . ، فا جل جاللھ متكفل بعباده]6:ھود[ََّ
اللھم إنا نسألك أن تغنینا من واسع فضلك العظیم، وأن تفتح لنا من بركاتك . بأسمائھ الحسنى وصفاتھ العلى، أن یغنینا من واسع فضلھ العظیم

وصلى هللا وسلم . وآخر دعوانا أن الحمد  رب العالمین. َّخلقك، وأال تجعل لنا إلى لئیم حاجة یا رب العالمینورحماتك ما تغنینا بھ عن 
  .وبارك على نبینا محمد

 
 
 
 

 [5[ باب الخیار -شرح زاد المستقنع 
ري على العیب فیھ إال بعد كسره، ومن إذا كان الشيء المبیع ال یمكن أن یطلع المشت: ھناك مسائل متعلقة بخیار العیب، ومن ھذه المسائل

مسألة التراخي والفوریة في رد المبیع المعیب، : ومنھا. ھذه األشیاء ما ینتفع بھ بعد الكسر ومنھا ما ال ینتفع بھ، فیختلف الحكم في ذلك
ع في معامالت الناس ومبایعاتھم، فھذه مسائل تق. إذا اختلف المتعاقدان في وقت حدوث العیب: وداللة التراخي على الرضا بالعیب، ومنھا

 .ومن واجب كل مسلم یتلبس بالبیع والشراء أن یتعلمھا
 العیوب التي ال تعرف إال بكسر المبیع

 
 

فیقول : أما بعد. بسم هللا الرحمن الرحیم الحمد  رب العالمین، والصالة والسالم على أشرف األنبیاء والمرسلین، وعلى آلھ وصحبھ أجمعین
قولھ ]: ًوإن اشترى ما لم یعلم عیبھ بدون كسره كجوز ھند وبیض نعام، فكسره فوجده فاسدا فأمسكھ فلھ أرشھ: [حمھ هللا تعالىالمصنف ر

في ھذه الجملة شرع المصنف رحمھ هللا في بیان ما یتعلق ببیع الشيء المعیب الذي ال ]: وإن اشترى ما لم یعلم عیبھ بدون كسره: [رحمھ هللا
ً المشتري على عیبھ إال بعد كسره، وقد تقدم معنا بیان ما یتعلق بخیار العیب، وأن من وجد في المبیع عیبا استحق بھ الرد إذا ّیمكن أن یطلع

ًلو اشترى شیئا ولم یستطع أن یطلع على عیبھ إال بعد كسره، فما الحكم؟ ھذه : ًوبناء على ھذا یرد السؤال. لم یكن على علم بھ أثناء العقد
ًأن یكون المبیع فاسدا، بحیث لو كسره المشتري أو : الصورة الثانیة. أن یمكن أن ینتفع بھ بعد الكسر: الصورة األولى: ھا صورتانالمسألة ل

. ًجوز الھند، فإنھ إذا فتح یمكن أن ینتفع بھ بعد فتحھ ولو كان ما بداخلھ معیبا: فمثال األول. فكھ أو فتحھ ال ینتفع بھ بحال، إذا تبین أنھ فاسد
 فإن كان الشيء المعیب أو الشيء المبیع الذي فیھ. ًبیض الدجاج ونحوه، فإنھ إذا كان فاسدا وكسر فإنھ ال ینتفع بھ بعد الكسر: ومثال الثاني

ال أن لھ ًعیب یمكن أن ینتفع بھ بعد كسره، فحینئٍذ یكون البائع قد باع شیئا فیھ فساد، وال یمكن أن ینتفع بھ أو ینتفع بھ على وجھ النقص، إ
ال أرید بیض النعام، : ًحقا في ھذا الشيء؛ ألنھ ال زالت فیھ منفعة، فیجب على المشتري أن یرد ذلك الشيء وأن یضمن قیمة الكسر، فإذا قال

 على  وھي-جوز الھند وبیض النعام: أعني- أن المشتري أخذ ھذه الصفقة : رده ورد أرش الكسر، والدلیل على ذلك: أو جوز الھند، فنقول لھ
أن النبي : والدلیل على ذلك. ّال أرغب، فنضمنھ ما فعلتھ یده: صورة مغلفة كاملة القفل، فاعتدت یده بكسرھا، فلما انكشف لھ الحال، قال

ّصلى هللا علیھ وسلم قال في الشاة الُمصراة َ فالصاع ھو ضمان ذلك الشيء الذي استھلكھ المشتري، ) ًوإن سخطھا ردھا وصاعا من تمر: (ْ
رد : عتدت یده علیھ باألخذ، فإذا اعتدت ید المشتري على السلعة بالتصرف بفتح المقفل وكسر البیض ونحو ذلك، فإن العدل أن نقول لھوا

ًحقك أن ترد إذا كان معیبا، ولكن رد أرش كسره، فیكون البائع قد ارتجع سلعتھ، وقد ُضمن حقھ كامال، ویكون المشتري قد  ذلك؛ ألن من ً
ًوبناء على ھذا قرر العلماء أن الشيء الذي یكسر أو یفتح ویكون كسره مخال بھ، ویمكن االنتفاع بھ بعد الكسر، . ن نفسھدفع الضرر ع ً

. من حقك أن ترده بالعیب، ومن حق البائع أن یضمنك ما أتت علیھ یدك، فنلزمھ بضمان ذلك الكسر: ووجد المشتري فیھ العیب، فإننا نقول
ًض الدجاج ونحوه مما لو كسر لم ینتفع بھ بعد الكسر، كما إذا كسر بیض الدجاج ووجده فاسدا، فحینئٍذ یكون غیر منتفع أما لو كان المبیع كبی

. بھ بوجھ، فال یبقى إال ضمان القیمة كاملة، فیجب على البائع أن یرد للمشتري قیمة البیض كاملة؛ ألنھ ال یمكن أن ینتفع بھذا المبیع بحال
ال تستحق : ًأنھ إذا باعھ بیض الدجاج، وتبین أنھ فاسد، فإن الصفقة لیست محال للمال، أي: ذا ال یضمن الكسر؟ والجوابوقد یسأل سائل لما

ًشیئا من المال، فإذا أتلفھا فإنھ یتلف شیئا فاسدا، ولو اعتدت یده علیھ فإنھ ال یرد بحیث ینتفع بھ بعد االعتداء، بخالف جوز الھند، وبخالف  ً ً
إذا باع البیض وھو فاسد ثم تبین ذلك بعد كسره فإنھ ال یمكن أن ینتفع : وبناء على ھذا، قالوا.  فإنھ یمكن أن ینتفع بھ بعد الكسربیض النعام،
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ًإنھ كسره فقد كسر شیئا فاسدا ال قیمة لھ، فالمعاوضة : بالبیض بعد كسره بحال، فال یلزم المشتري أن یرد؛ ألنھ فاسد ال قیمة لھ، ولو قیل ً
ومن ھنا فرق أھل العلم رحمھم هللا بین الشيء الذي . المشتري: ً المال على ھذا الشيء الفاسد، توجب رد المال كامال لصاحبھ أعنيودفع

یمكن أن ینتفع بھ بعد كسره وفتحھ وفكھ، وبین الشيء الذي ال یمكن أن ینتفع بھ بعد الفك والفتح، ویقاس على ذلك األشیاء الموجودة في 
ً كان الشيء مقفال في صندوق، أو موضوعا في كرتون بطریقة معینة، یتكلف البائع وضعھ في ھذا الصندوق أو في ھذا عصرنا، فإذا ً

الشيء الذي أتلفھ المشتري، ویرد للبائع عین السلعة ویضمن ما أتلفھ من ذلك الغالف، كما قرر العلماء  الكرتون، فإنھ یجب ضمان ذلك
ًكجوز ھند وبیض نعام، فكسره فوجده فاسدا، فأمسكھ فلھ أرشھ، وإن : [قولھ. في جوز الھند، وبیض النعامرحمھم هللا، وأصل ھذه المسألة 

 فاسد، وسأنتفع بھ وھو فاسد؛ ولكن أرید أن یضمن لي حقي -جوز الھند-ھذا الجوز : المشتري، بأن قال: أي] فأمسكھ]: [رده رد أرش كسره
ًإذا◌. ًره ناقصا ویدفع األرش بالصفة التي سبق بیانھاًمن األرش، فنقدر جوز الھند كامال، ونقد إذا اشترى المشتري جوز ھند أو بیض : َ

ًنعام، ووجده معیبا، فإنھ یخیر بین أمرین، بین أن یبقي الصفقة كما ھي ویأخذ أرش النقص، وبین أن یرد الجوز ویدفع ھو أرش اإلتالف 
ُلذلك الجوز وذلك البیض، فما ظلم البائع وال ظلم والعلماء اختاروا جوز الھند بیض النعام؛ ألنھم یریدون أن یمثلوا لك بشيء كان .  المشتريُ

لیست القضیة مختصة بالجوز إنما القضیة كقاعدة فقد : ًفي زمانھم یمكن أن ینتفع بھ بعد كسره، فقد كان ینتفع بھ ویرتفق بھ، وبناء على ذلك
جوز : (األصول التي یمكن أن یقاس علیھا غیرھا ویمكن أن یخرج علیھا غیرھا، ولذلك قالواتجد في كتب الفقھاء أمثلة غریبة؛ وھي بمثابة 

ً؛ ألنھم وجدوا بالتجربة أنھ إذا بان شرابھ فاسدا، فإنھ ینتفع بقحطھ ووعائھ، وكذلك أیضا بالنسبة لبیض النعام، فاختلف األمر)الھند فاحتاجوا : ً
ومثال ذلك الیوم الشيء الذي یباع داخل زجاجة، وإذا أردت أن تصل . بحال، فذكروا بیض الدجاجأن یأتوا بمثال لشيء یكسر وال ینتفع بھ 

ًإلى ھذا الشيء ال بد أن تكسر الزجاجة لكي تتوصل إلى ھذا الشيء، وقد توجد أمثلة في أشیاء مبیعة سواء كانت كھربائیة أو غیرھا، تكون 
ًإن كان فاسدا بحیث ال : ترید إال بالكسر، فتكسر الزجاج، فإذا كسرت الزجاج فإننا ننظرعلى صورة معینة بحیث ال تستطیع أن تصل إلى ما 

ًھذا ككسر بیض الدجاج، فكما أن العلماء رحمھم هللا نصوا على أن من كسر بیض الدجاج ووجده فاسدا : یمكن أن ینتفع بھ بحال، نقول
أریدك : بائع أن یضمن القیمة كاملة، وترد إلى المشتري، فإن قال البائع للمشتريبحیث ال یمكنھ أن یطبخھ أو ینتفع بھ للبھائم فیجب على ال

ًھذا لیس من حقك؛ ألنھ كسر شیئا كان من حقھ كسره بید الملكیة، فلما تبین أنھ معیب، كان من حقھ : أن ترد لي ھذا الزجاج كما كان، نقول
أعد الزجاج كما كان، فھمنا أن :  من رد الزجاج كما كان، وعلى ھذا لو قال لھأن یرجع علیك بالمال، ولیس من حقك أن تعجزه بما ال یمكنھ

ًإن المشتري قد كسره، فلو طالبناه بالرد كان شیئا صحیحا، وال دخل لنا : قد یقول قائل. المقصود اإلضرار والتعجیز، حتى یأخذ مالھ بالباطل ً
كما في حدیث أنس في الصحیحین في بیع الثمرة قبل بدو صالحھا، قال -لم قال إن النبي صلى هللا علیھ وس: ھل یمكنھ أو ال یمكنھ، نقول

 خمسة، فلو كسره -ًمثال- ًلو كان بیض الدجاج فاسدا، فمعنى ذلك أن قیمتھ : ، فنحن نقول)أرأیت أخیك فبم تستحل أكل مالھ: (یخاطب البائع
ًولم یجد بھ شیئا صالحا، فلو قلنا : رمھ، ظلمنا المشتري؛ ألنھ دفع الخمسة في شيء ال یستحق قیمة، ھذا إذا قلناإنھ بكسره لھ غنمھ وعلیھ غ: ً

یرده كما كان، فھذا تكلیف شرطھ اإلمكان، وقد تبایع مع أخیھ المسلم على شيء صالح، وھذا : إنھ یضمن ولھ نفعھ وعلیھ ضرره، وإن قلنا
ده إلى ما كان تعجیز، ویؤدي إلى باطل وھو استحالل المال بدون حق، الشيء فاسد، فھذا لیس بمحل للعقد، وال بمورد للعقد، ومطالبتھ بر

رد لي بیض الدجاج كما كان، أو رد لي : فلیس من حق البائع أن یقول لھ: ًوبناء على ھذا. ًفكان باطال؛ ألن ما أدى إلى باطل فھو باطل
 الطبق فاسد، كان من حقھ أن یرد لھ القیمة كاملة، وال یطالبھ ًالطبق كما كان، فلو أقام شاھدین عدلین أو شاھدا وحلف معھ الیمین أن ھذا

وإن : (أرش كسره؛ ألن النبي صلى هللا علیھ وسلم قال وإن رد المشتري المبیع رد]: وإن رده رد أرش كسره. [بضمان عین البیض المنكسر
و اللبن، وذلك بالصاع من التمر، وھذا من ضمان فأوجب علیھ الصالة والسالم أن یدفع ما أتلفت یده وھ) ًسخطھا ردھا وصاعا من تمر
ًإنھ إذا أتلف المشتري شیئا من المبیع، وكان مما یمكن أن ینتفع بھ بعد اإلتالف، رد المبیع مع ضمان النقص : الطعام بجنسھ، وعلى ھذا قالوا

وأما المشتري فقد رجع لھ . لھ المبیع وضمن لھ النقصأما البائع فقد رجع . الذي أدخلھ بالتصرف، فحینئٍذ لم نظلم البائع، ولم نظلم المشتري
وإن كان : أي: ھذه الحالة الثانیة]: وإن كان كبیض دجاج رجع بكل الثمن: [قال رحمھ هللا. ُمالھ الذي دفعھ، وأخذ منھ مقدار ما جنت یداه

ًكان فاسدا لم یمكن أن ینتفع بھ بعد ذلك، فیجب على المبیع مثل بیض الدجاج ال یمكن أن یطلع على عیبھ إال بإتالفھ، وإذا اطلع على عیبھ و
 ...... .البائع أن یرد القیمة كاملة

 
 شروط خیار العیب

 
 

ًأن یكون العیب مؤثرا، بأال یكون : أولھا: خیار العیب ال بد فیھ من شروط]: وخیار عیب متراخ ما لم یوجد دلیل الرضا: [قال رحمھ هللا
ً تستحق الخیار إال إذا كان العیب مؤثرا ینقص المالیة، وكان یمنع االنتفاع كما تقدم معنا في ضوابط العیوب ًالعیب یسیرا لیس لھ بال، فال

ًأن یكون العیب موجودا حال العقد، فإذا وجد قبل العقد أو حال العقد فإنھ یؤثر، أما لو طرأ بعد العقد فلیس من حقك أن ترد؛ : ًثانیا. المؤثرة
فالشرط الثاني أن یكون العیب ). الخراج بالضمان: (ملكك، فحینئٍذ لك غنمھ وعلیك غرمھ، لقولھ صلى هللا علیھ وسلمألنھ طرأ والمبیع في 

، فإنھ یشمل الصورتین، أن یطرأ حال العقد، أو یكون العیب وجد من قبل العقد، ففي كلتا )حال العقد: (ًموجودا حال العقد، وإذا قلنا
ًالصورتین یعتبر عیبا مؤثرا ًال بد أن یكون العیب مؤثرا، وأن یكون سابقا لتمام العقد : ًفإذا. أال تكون على علم بھذا العیب: الشرط الثالث. ً ً

قد أخبرك وبرأ ذمتھ باإلخبار، ولیس من حقك أن : ًولو كان مصاحبا، وأال یكون عندك علم بھذا العیب، فلو أخبرك بھ ثم جئت لترد، قیل لك
ًوال یشترط أن یكون العیب معلوما أو أن یكتشف العیب بعد العقد مباشرة، فالعیب لو اكتشف بعد سنة أو بعد . ركترده ما دام أنھ قد أخب

ًلو باعك رجل أرضا على أنھا بالصك، ثم بعد عشرین سنة تبین أن الصك : مثال ذلك. سنتین، بل ولو بعد عشر سنوات كان من حقك أن ترد
ًرض وإنما ھو على أرض أخرى، أو أن في الصك خطأ، وحینئٍذ إذا ثبت ھذا كان من حقك أن ترد مزور، أو أن الصك لیس على ھذه األ

ًمن حقك الرد في أي وقت تعلم بھ، فال یشترط أن یكون قریبا من وقت البیع، وال یشترط أن : ولو بعد عشرین سنة، فالعیب ال یتأقت، أي
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 .......بوع أو نفس الیوم، فھذا حق ثابت لك ولو بعد حینیكون في نفس السنة، أو في نفس الشھر أو في نفس األس
 

 التراخي في خیار العیب وداللتھ على الرضا
 
 

ًإذا اشتریت سیارة أو اشتریت أرضا أو عمارة، وتبین لك أن بھا عیبا، فإنھ من حقك : ًبناء على ھذا یرد السؤال بالنسبة للمطالبة بخیار العیب ًً ً
ًبان عیبھ مباشرة، وھذا یسمى المطالبة بالفور، من حقك أن تطالبھ فورا، ومن حقك أن تتراخى بما تعذر بھ، فإن أن تطالب برد المبیع الذي 

یشترط أن یطالب اإلنسان على وجھ ال یسبقھ ما یدل على : ًإذا. كان التراخي یشعر بالرضا، سقط حقك في المطالبة بأرش العیب ورد المبیع
ٍلرضا من تراخ دال على الرضا، أو صریح قول، أو داللة فعل، فإنھ یسقط حقھ في رد المبیع، ویسقط حقھ الرضا، فإن سبقھ ما یدل على ا ٍ

قد رضیت، فھذا الرضا باللسان، ویعتبر إقراره بالرضا حجة علیھ؛ ألن اإلقرار أقوى الحجج، ولذلك یقول : فلو قال. في المطالبة باألرش
أنھ ال أقوى من شھادة اإلنسان على نفسھ؛ ألنھ ال یعقل أن یشھد العاقل على نفسھ بما فیھ الضرر : اإنھ سید األدلة، والسبب في ھذ: العلماء

ومسألة التراخي . إني رضیت، أو حینما علمت بھذا العیب رضیت من نفسي، سقط حقھ في المطالبة: إال وھو صادق، ولذلك إذا قال
اطلع على العیب الساعة التاسعة، وكان بإمكانھ أن یذھب : ً فلو أخره سقط حقھ، فمثالخیار العیب على الفور،: والفوریة، بعض العلماء یقول

ال بد : ًوبناء على ذلك قالوا. إلى البائع، فتأخر إلى الیوم الثاني؛ سقط حقھ؛ ألن تأخره إلى الیوم الثاني وسكوتھ في ھذه المدة یدل على الرضا
حوط المذاھب وفیھ قوة، وأما التراخي فإن وجد عذر لتراخیھ قبل، أما إذا لم یوجد عذر فإنھ ًوأن یطالبھ فورا، وھذا المذھب في الحقیقة أ

. داللة األفعال: القسم الثاني. داللة األقوال: القسم األول: یقوى القول أن التراخي مشعر بالرضا؛ ألن الداللة على الرضا تنقسم إلى قسمین
ًإن السیارة معیبة، أو وجدت في السیارة عیبا، أو جدت في الدار عیبا، فقال: ھ ابنھداللة األقوال، كأن یقول ل: وأقوى القسمین ال بأس، : ً

إن السیارة معیبة، أو ھذه األرض بھا عیب، : عمھ سیارة أو أرضا،ً فجاءه من یقول لھ رضیت، فھذا یدل على أنھ رضي، أو اشترى من ابن
. یدل داللة صریحة على أنھ ال یطالب بحقھ، فیسقط حقھ في المطالبة برد المبیع) یتقد رض: (ھذا ابن عمي وقد رضیت، فھذا اللفظ: قال

وهللا . إن البیع ینعقد باألفعال كما ینعقد باألقوال: وداللة الفعل، تقدم معنا في بیع المعاطاة أنھا تنزل منزلة القول في الرضا، ولذلك قلنا
َإال أْن: اشترط في البیع الرضا، فقال سبحانھ َّ ْ تكون تجارة عْن تراض منكم ِ ُ ْ ُِ ٍِ َ َ َ َ ََ فأوجب هللا عز وجل أن یوجد الرضا في التجارة ] 29:النساء[ًَ

ینعقد البیع بما یدل على الرضا وإن تعاطى الكل فما قالوا إن البیع : البیع، وبینا ھناك أن داللة الفعل تدل على الرضا كداللة القول: أعني
إذا وجد منھ تصرف یدل على الرضا بعد : ومن ھنا قالوا. قوال؛ إال ألنھم نزلوا داللة األفعال منزلة األقوالینعقد باألفعال كما ینعقد باأل

بكم تشتري مني ھذه السیارة المعیبة؟ فإنھ لما باعھا للغیر دل على : السیارة معیبة، فقال لغیره: العلم، سقط حقھ في الرد، فإنھ إذا قال لھ فالن
وال یفتقر إلى حكم وال رضا، وال : [قال رحمھ هللا. الموجود فیھا، وإذا رضي سقط حقھ في المطالبة برد المبیع المعیبٍأنھ راض عن العیب 

یتوقف على : ًفمثال الخلع، قالوا: وال یفتقر خیار العیب إلى حكم القاضي؛ ألن ھناك أشیاء تتوقف على حكم القاضي: أي] حضور صاحبھ
تتوقف على حكم القاضي ال یثبت فیھا الحق إال بعد الرفع إلى القاضي، فیثبت القاضي الحق ثم یحكم بھ، لكن حكم القاضي، فاألشیاء التي 

ھذه السیارة بھا عیب، ! یا فالن: خیار العیب ال یفتقر إلى حكم القاضي، فأنت إذا علمت العیب في المبیع كان من حقك أن تأتیھ، وتقول لھ
بعتھا لك : ًب موجودا فیھا، فحینئٍذ مطالبتك برد المبیع ال تتوقف على أن ترفعھ إلى القاضي، لكن لو أصر وقالوأنا ال أریدھا ما دام ھذا العی

ال أرد، فاختصمتما إلى القاضي، فحینئٍذ یفتقر األمر : ما كذبتك، وال غششتك، وھذا المبیع معي، فقال لك !یا فالن: بدون عیب، وأنت تقول
ًدق، فلو أقمت البینة والشھود على وجود العیب، كان من حقك أن تلزمھ بالرد ویجب علیھ شرعا أن یرد، وأما إلى حكم القاضي؛ ألنھ لم یص

وال یفتقر إلى رضا : أي) رضا: (وقولھ. إذا لم تقم البینة ففیھا تفصیل، وھو الذي سنذكره إن شاء هللا في مسألة اختالف البائع والمشتري
ھذه السیارة التي بعتنیھا فیھا عیب كذا وكذا، وأنا ال : لعیب على رضا البائع، فلو جئت إلى البائع وقلت لھالطرف الثاني، فال یتوقف خیار ا

ًأریدھا، فإنھ یجب علیھ شرعا أن یرد، وال یشترط رضاه بالرد، بل یلزم شرعا بالرد ًفإذا وجد العیب فإنھ یلزم شرعا بإعطاء الناس حقوقھم . ً
وال : (وقولھ. اء المشتري أن یأخذ األرش ویقبل المبیع على التفصیل الذي تقدم بیانھ، فإنھ ال حرج علیھ في ذلكورد أموالھم إلیھم، وإذا ش

ًوال یشترط أیضا حضور صاحب المشتري وھو البائع، فیمكن أن یرده إلى وكیلھ أو العكس، فلو أنك وجدت في : أي) حضور صاحبھ
ًالسیارة عیبا، فأرسلت رجال فقال رد ھذه السیارة فھو ال : سیارتك التي بعتھ إیاھا معیبة، ویقول لك: فالن یقرأ علیك السالم ویقول! نیا فال: ً

وھكذا عند القاضي لو أنك ال تستطیع الحضور عند . لن أرد حتى یحضر لم یكن لھ ذلك، فال یشترط حضور الطرف الثاني: یریدھا، فقال
ًالقاضي فنصبت وكیال، أو محامیا یدافع عن ح ً قك في العمارة التي ظھر بھا العیب، أو األرض التي ظھر فیھا العیب، كان من حقك، فال ّ

أرید خصمي أن یحضر فلیس من حقھ ھذا، إنما یقضى عن الشخص أصالة عن نفسھ وكذلك وكالة عن غیره، وال یشترط : یقول خصمك
  .حضور خصمھ بعینھ

 
 
 
 

 اختالف المتبایعین في وقت حدوث العیب
 
 

ومنھا ما یحتمل أن . العیوب منھا ما یدل الدلیل على أنھ سابق للعقد]: ٍوإن اختلفا عند من حدث العیب فقول مشتر مع یمینھ: [مھ هللاقال رح
ًیكون سابقا، ویحتمل أن یكون طارئا وعلى ھذا فما كان قبل العقد أو ظھرت األمارات على أنھ ال یكون إال قبل العقد، كزوائد الخلقة، . ً
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ًبالنسبة للعاھات الخلقیة التي حتى ولو كانت مغیبة فإنھا تكتشف في ذلك المبیع، فإنھ یعتبر دلیل الظاھر داال على صدق المشتري، وال وھكذا 
یحتاج أن یحلف ویلزم البائع بالرد؛ ألن الدلیل قام على أنھا موجودة حال العقد، فإن نبات األصبع الزائد، ووجوده لیس مثلھ یحدث في الزمن 

ًلیسیر، وغالبا ما یكون مع الخلقة في اإلنسان، وھكذا لو باع بھیمة فیھا خلقة زائدة ونحو ذلك من العیوب التي یوجد الدلیل أو تقوم األمارة ا
 .......على أنھا موجودة في المبیع من األصل

 
 أھمیة معرفة المدعي والمدعى علیھ

 
 

ًلم یكن موجودا، : ھذا العیب موجود، وقال البائع: لعقد، فحینئٍذ إذا ادعى المشتري وقالھذه العیوب لیس بوسع البائع أن ینكر وجودھا قبل ا
إذا اختصم الرجالن في أمر، . دلیل الظاھر: ٌفإن دلیل الظاھر دال على كذب البائع، فیقبل قول المشتري ویلغى قول البائع، وھذا یسمونھ

ت تفصل بین اثنین في خصومة أن تعلم من المدعي ومن المدعى علیھ، وإذا اختصم ٍفأحدھما مدع والثاني مدعى علیھ، وال بد لك إذا جئ
حتى طالب العلم إذا تناظروا مع بعضھم . الرجالن وال ُیعرف من منھما المدعي ومن المدعى علیھ، فإنھ ال یمكن أن تحل ھذه المشكلة

المدعى علیھ؛ ألنھ إذا علمنا من المدعي طالبناه بالدلیل، وإذا علمنا ًواختلفوا في المسائل ال بد وأن یضعوا أصال یعرف بھ من المدعي ومن 
ُقْل ھاتوا : من المدعى علیھ بقینا على قولھ، حتى یأتینا ھذا المدعي بما یدل على خالف ما ذكر المدعى علیھ، ولذلك قال هللا عز وجل َُ

َُبْرھانكم إْن كنتم صادقین  َ َِ ِ ْ ُْ ُ ُِ ّلو یعطى الناس بدعواھم، الدعى أناس أموال قوم ودماؤھم؛ ولكن الیمین : ( علیھ وسلموقال صلى هللا] 111:البقرة[َ
َفإذا◌) على من أنكر . ٍعندنا مدع ومدعى علیھ، المدعى علیھ یكون عنده حجة تسند قولھ، وضابطھ أن یكون عنده دلیل من أصل أو ظاھر: ً

ًأعطني دلیال على قولك، فكل منھما یطالب اآلخر : على قولك، واآلخر یقولًأعطني دلیال : تجد طالب العلم، یقول أحدھما لآلخر: ًمثال
: ًبالدلیل، لكن لو علمنا من المدعى علیھ، طالبنا المدعي بدلیل یدل على صدق قولھ؛ ألن ھذا ظاھر القرآن وظاھر السنة، وبناء على ھذا

.. صفة السمع.. صفة الید : وص القرآن أثبتت  صفات، فأثبت نص: ًفمثال. نستبین الحق في مسائل االعتقاد وفي مسائل الفروع كلھا
َوجاء : ھذه الصفات على الحقیقة، فأنت الذي تؤول العین وتخرجھا عن ظاھرھا، وتؤول : إلى غیر ذلك من الصفات، فنقول... صفة البصر َ َ

َربك  ) ینزل ربنا: (ً على ظاھرھا، فأعطني دلیال على أن قولھوھذا خالف األصل، األصل أنھا) ینزل ربنا: (وتؤول النزول [22:الفجر[َُّ
نزول رحمة؟ وال یوجد دلیل ال من الكتاب وال من السنة، فأصبحت الحجة لمذھب أھل السنة والجماعة، فإذا جاء شخص یصرف ھذا 

كذلك مسائل الفروع، . لنسبة لمسألة االعتقادٍالظاھر عن ظاھره، علمنا أنھ مدع وال نقبل قولھ إال بدلیل من الكتاب والسنة، وال دلیل، فھذا با
ھذا البیع ال یجوز، : ھذا حالل، فاألصل حل األشیاء حتى یدل الدلیل على حرمتھا، أو قال: ھذا حرام، وقال اآلخر: لو جاء شخص وقال

َّبل یجوز فأعطني دلیال على التحریم، فقال المحرم: وقال اآلخر إنھ حالل فھو : من قال: نقول: ًل، فإذاًبل أنت أعطني دلیال على أنھ حال: ً
 .وھذه قاعدة. إنھ حرام فقولھ خالف األصل فیطالب بالدلیل: على األصل، ومن قال

 
 
 
 

 كیف نعرف المدعى علیھ والمدعي
 
 

ًفالحق مع المدعى علیھ دائما حتى یقوم الدلیل على خالفھ، لكن متى تحكم بكونھ مدعى علیھ؟ ھناك خالف بین العل: ًإذا ماء، بعض العلماء ً
لو أن : فمثالھ: أما األصل. ھو من تجرد قولھ عن األصل والظاھر، والمدعى علیھ من اعتضد قولھ باألصل أو الظاھر: المدعي: یقول

ًشخصا اتھم شخصا بتھمة، فنقول  المدعى علیھ ھو المتھم، والمدعي ھو القاذف، فحینئٍذ نطالب القاذف بالدلیل؛ ألن األصل البراءة،: ً
حكمت بكون فالن مدعى علیھ؛ ألن األصل معھ، إذ األصل أنھ لم یفعل ھذا الحرام، فإذا جاء : ًإذا. واألصل أن المتھم بريء حتى تثبت إدانتھ

َیا أیھا الذین آمنوا إْن جاءكم فاسق بن: علیك الدلیل، ولذلك قال تعالى: بل فعلت ھذا الحرام، نقول: شخص وقال لھ َِ ٌِ ِ ِ ُّْ ُ َُ َ َ َ َ ََّ ُبإ فتبینوا َ َّ َ ََ َ ] 6:الحجرات[ٍ
: ّالمدعى علیھ، من عضد قولھ األصل كما ذكرنا؛ لكن ما ھو األصل؟ قالوا: ًوبناء على ذلك نقول. فجعل األصل خالف من قال بالتھمة

أنت الذي : ذا لو قالواوك. أنت فعلت ھذا، فاألصل أنھ لم یفعل حتى یثبت أنھ فعل: األصل أن المتھم بريء حتى تثبت إدانتھ، فإذا قال شخص
أما دلیل الظاھر، فكرجلین . خالف األصل، حتى یثبت أنھ ضرب، وقس على ھذا) أنت الذي ضربتھ: (ما ضربتھ، فقولھ: ضربتھ، فقال

ًنا بل بیتي، فنظرنا فوجدنا أحدھما ساك: ھذا البیت بیتي، وقال اآلخر: اختصما في سیارة أو في بعیر أو في بیت، فجاء شخص لشخص وقال
ٍفي البیت واآلخر خارج البیت، فداللة الظاھر تدل على أن الذي في البیت مدعى علیھ، وأن الذي خارج البیت مدع؛ ألن األصل أن یسكن  ً

إنھ للذي في المقدمة؛ : اإلنسان في ملكھ، ولو أن رجلین على بعیر، أحدھما في المقدمة واآلخر في المؤخرة، وكالھما یدعي البعیر فنقول
تمییز حال المدعي والمدعى علیھ جملة القضاء وقعا : ولذلك یقولون. الذي في المقدمة ھو صاحب الدابة على الظاھر، وقس على ھذاألن 

حدث كذا فھو : فالمدعي من قولھ مجرد من أصل أو عرف بصدق یشھد وقیل من یقول قد كان ادعى ولم یكن لمن علیھ یدعى من یقول
ًلو أن رجال اشترى عمارة فوجد فیھا عیبا أو اشترى سیارة : ًفھو مدعى علیھ، وعلى ھذا نطبق في مسألتنالم یحدث : المدعي، ومن یقول ً

ھذا العیب طرأ وحدث عندك بعد أن اشتریت السیارة، ولم : ًكان العیب موجودا في السیارة، وقال البائع: ًفوجد فیھا عیبا، فقال المشتري
ًا العیب، وإنما بعتك بیع المسلم ألخیھ سالما من العیب؛ فحینئٍذ من المدعي ومن المدعى علیھ، وعلیھ یحدث في ملكي، فأنا ال عالقة لي بھذ

  .القول قول فالن، فمعناه أنھ مدعى علیھ، ومعنى ذلك أننا نطالب من خالفھ بالبینة: فإذا قال العلماء
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 دلیل القائلین بأن القول قول المشتري
 
 

القول قولھ، : ًإن العیب كان موجودا في الصفقة قبل البیع، أو أثناء عقد البیع، فبعض العلماء یقول: ا قال المشتريفإذ: ًبناء على ھذا ننظر
ٍالقول قول المشتري فمعناه أن المشتري مدعى علیھ، ومعناه أن البائع مدع: فإذا قلنا أن األصل أن ھذا المبیع حینما دفع : والسبب في ھذا. ً

: ً كاملة ینبغي أن نعلم أن المبیع كامل، فإذا ثبت أنھ ناقص ورأینا نقصانھ، فالمال الذي دفعھ ال یستحقھ البائع، فمثالالمشتري فیھ القیمة
ًاشترى عمارة بخمسمائة ألف، وظھر بھا عیب یسقطھا إلى أربعمائة ألف، فإذا ال نستطیع أن نقول بحل الخمسمائة ألف للبائع، إال إذا تبین 

لم یكن بھا عیب، فالثابت أمامنا أنھا معیبة، وأن المال المدفوع الذي ھو : بھا عیب، وقال البائع:  فإذا قال المشتريأن الصفقة كاملة،
ٍخمسمائة ألف لیس مدفوعا في شيء یستحقھ على ھذا الوجھ، فنطالب البائع بدلیل وبینٍة على أن العمارة أثناء البیع لم یكن بھا ھذا العیب  ً

ًألن األصل عدم الخمسمائة ألف أو المال المدفوع حتى یكون المبیع سالما من . إن القول قول المشتري: ھذا وجھ من یقولف. الذي یدعى علیھ
ًالعیب، فلما شككنا فرأینا المبیع أمامنا معیبا، فإن األصل أال یعطیھ إال شیئا كامال كما أنھ أخذ الثمن كامال، فینبغي أن نتحقق أن المبیع كامال  ً ً ً ً

 .إن القول قول المشتري: ًالب البائع بما یثبت أن المبیع كان كامال أثناء البیع، فھذا وجھ من قالفنط
 
 
 
 

 دلیل القائلین بأن القول قول البائع
 
 

: وقد قلنالم یكن، : قد كان، والبائع یقول: وھناك من یرى أن القول قول البائع؛ ألنھ لما بیع المبیع وأخذ المشتري الصفقة فإن المشتري یقول
: قد كان، والبائع یقول: المشتري یقول: وقیل من یقول قد كان ادعى ولم یكن لمن علیھ یدعى فیقولون. إن من ضوابط المدعي والمدعى علیھ

ة تمت لم یكن، فالبائع ینفي والمشتري یثبت، وحینئٍذ یطالب المشتري بالدلیل على قدم العیب؛ ألن األصل عدم وجود العیب، بدلیل أن الصفق
القول قول المشتري أقوى، : ًوأیا ما كان فقول من قال. الظاھر أن المبیع لم یكن بھ عیب: بینھما، وال تتم في الغالب إال وھي كاملة، فقالوا

على أن المبیع لما ذكرنا؛ ألن أموال الناس ال تستباح إال بوجھ معتبر، والصفقة على ھذا الوجھ لم یثبت أنھا كاملة، فیطالب البائع بدلیل یدل 
، وتكون في المواطن )یمین التھم(ھذه الیمین یسمونھا ) ٍوإن اختلفا عند من حدث العیب فقول مشتر مع یمینھ: (فقولھ. ًلم یكن معیبا أثناء العقد

ھم، وبھا یقول فقھاء التي تحصل فیھا الریب كالشھادة على الوصیة في السفر وفیھا األیمان، وھي أصل عند العلماء رحمھم هللا في أیمان الت
ًالمالكیة، وكذلك الحنابلة والشافعیة في مواضع یحكمون بھا، وأیضا فقھاء الحنفیة رحمھم هللا في بعض الصور ویسمونھا یمین التھمة، 

 .ًاحلف أن ھذا العیب كان موجودا أثناء العقد: یعتضد قول المشتري بیمینھ، یقال للمشتري: فیقولون
 
 
 
 

 تمل إال قولھیقبل قول من ال یح
 
 

وذلك كما ذكرنا في األصبع الزائد، والعیوب التي یشھد أھل الخبرة أنھا ال ] وإن لم یحتمل إال قول أحدھما قبل بال یمین: [قال رحمھ هللا
ا یمكن أن تحدث وتطرأ في زمن قریب، ویوجد اآلن في بعض اآلالت أن یدعي صاحب المؤسسة أو صاحب الشركة التي باع اآللة أن ھذ

بل ھذا النوع من العیوب ال یمكن أن یحدث إال من سنة، إذا أثبت أھل الخبرة أن ھذا العیب ال : ًالعیب ما كان موجودا، فیأتي خبیر ویقول
 یمكن أن یحدث إال من سنة أو أنھ موجود مثل األصبع الزائد أو عیوب الخلقة، فحینئٍذ یطالب بالرد ولیس على المشتري یمین، لداللة الظاھر

  .على صدقھ
 
 
 
 

 خیار التخبیر بالثمن
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مذھب الحنابلة رحمھم هللا من أوسع المذاھب في باب الخیار، ولم یتكلم الفقھاء ]: خیار في البیع بتخبیر الثمن: السادس: [قال رحمھ هللا

خیار وذكروا صوره، خاصة وأنھم یقولون رحمھم هللا في مسائل الخیار بالتفصیل واالستیعاب كفقھاء الحنابلة رحمھم هللا، فقد توسعوا في ال
وھو أن یأتي . بأنواع ال یقول بھا غیرھم كفقھاء الحنفیة والمالكیة رحمة هللا على الجمیع، وھنا نوع من الخیارات وھو خیار التخبیر بالثمن

أبیعك ھذه السیارة بعشرة آالف، : ًیقول لك مثالأن : الحالة األولى: اإلنسان إلى البائع یرید أن یشتري سلعة، فحینئذ ال یخلو البائع من حالتین
ھذه السیارة رأس : أن یقول لك: الحالة الثانیة. أو أبیعك ھذه العمارة بمائة ألف، وال یذكر لك رأس المال الذي اشترى بھ، فحینئٍذ ال إشكال

 فیھ عھد من المسلم إلى المسلم أال یكذب وأال یغش وأال مالي فیھا مائة ألف، أو ھذه العمارة رأس مالي فیھا ملیون لایر، فھذا اإلخبار بالثمن
أنھ إما أن یبیعك برأس المال وقد صدقتھ أنھ اشترى بملیون، وإما أن : رأس مالي في ھذه العمارة ملیون فمعنى ذلك: یزور؛ ألنھ إذا قال لك

:  مالي ملیون، أسقط عنك عشر رأس المال، أو یقول لكرأس: ًكم تربحني؟ فتربحھ العشر مثال، فیبیع بملیون ومائة، أو یقول لك: یقول لك
فإذا أخبرك برأس المال، فإقدامك على السلعة مركب من علمك بھذا القدر وھذه القیمة، فال . ًرأس مالي ملیون، أدخلك شریكا معي بالنصف

ًإما أن یكون صادقا فال إشكال، وإما أن یكون كاذبا، أو یكون مخطئا، ھذه ثالثة : یخلو ً ًإما أن یكون صادقا، فال إشكال، على حسب : أحوالً
أربحك النصف، فمعناه أنك ستشتریھا : ھذه العمارة اشتریتھا بملیون، كم تربحني فیھا؟ فتقول لھ: ًوإما أن یكون كاذبا فیقول. ما اتفقتما علیھ
بنصف ملیون، وأنھ كذب علیك حینما أخبرك أنھ  ھافإذا شاء هللا عز وجل أن دفعت لھ الملیون والنصف، ثم تبین أنھ اشترا. بملیون ونصف

رأس مالي فیھا : ًكذلك أیضا لو قال لك. اشتراھا بالضعف، فیكون حكم الشرع بإعطائھ قیمة ما أخذ من المغشوش بالنسبة، وسنبین ھذا
ان من حقك أن ترجع علیھ بربع ًملیون لایر، ادخل معي شریكا بالنصف، فأعطیتھ نصف ملیون وتبین أنھ اشترى بنصف ملیون، فحینئٍذ ك

ًملیون؛ ألنك دخلت بالخمسمائة ألف على أن رأس المال ملیون لایر، وتبین أن رأس المال خمسمائة ألف، فمعناه أنك تدخل معھ شریكا 
ًبمائتین وخمسین ألفا، ومن حقك أن تسترد منھ المائتین والخمسین ألفا المتبقیة  باعتبار ھذا النوع من لقد أبدع فقھاء الحنابلة رحمھم هللا. ً

الخیارات وتكلموا علیھ وفصلوا في أحكامھ، وھذه میزة من میزات الفقھ الحنبلي، وإن كان غیرھم نبھ على ھذه المسائل؛ لكن لماذا دخلت 
كأنك : ًإذا. تغفر أنألنھ إذا ظھر كذبھ، فقد صار للمشتري الحق في أن یطالب بضمان ما خدع بھ، ومن حقھ : ھذه المسألة في الخیار؟ قالوا

مخیر مثل العیب، فلما ظھر العیب الحسي في المبیعات واستحققت بھ الرد، والعیب المعنوي الموجود في المبیع واستحققت بھ الرد، كذلك 
دق قد ذكرنا صورة الص. العیب في الثمن حینما یظھر أن البائع كذب علیك فإن من حقك أن ترد وأن یضمن لك فضل ما بین القیمتین

: رأس مالي في ھذه السیارة عشرة آالف تشاركني فیھا؟ قلت: وصورة الكذب، ولكن في بعض األحیان قد یكذب البائع توریة، ویقول لك
أشاركك بالنصف، دفعت خمسة آالف، وتبین أنھ اشتراھا بعشرة آالف ولكن بالتقسیط، ولیس بالنقد، ولم یخبرك أنھا مقسطة، فحینئٍذ یكون قد 

ًعلیك، فھو اشتراھا بعشرة آالف ولكنھ إلى أجل، واألجل تقع فیھ زیادة الثمن على المشتري، فلك أیضا حق المطالبة إن تبین غشك وورى 
ًبكم اشتریت ھذا القماش؟ وھذا كثیرا ما یقع في تجار : قلت لھ: ًھناك صورة ثالثة وھي الخطأ، فمثال. أنھ قد خدعك أو ختلك من ھذا الوجھ

تقع مسألة البیع برأس المال، والمرابحة برأس المال بین التجار في الصفقات التي تقع بینھم في الجملة، وفي بعض   ماًالجملة، وكثیرا
رأس مالي بكذا، وتصدقھ وتشتري إما برأس المال، :  ویقول لك-وال یزال كبار السن یتعاملون بھذا النوع من البیوع-األحیان قد تشتري شاة 
بكم اشتریت ھذه : الذي یعنینا اآلن أنھ أخطأ في القیمة، قلت لھ. ًل، سواء وقع ھذا في بیع الجملة أو بیع المقطعأو تزید على رأس الما

ًأنا أربحك العشر، بأحد عشر ألفا، : بعشرة آالف، فقلت لھ: فواتیرھا أو مستنداتھا، فنظر في الفواتیر وقال: انتظر حتى أنظر: الثیاب؟ قال
ھذه العمارة رأس مالي : أو قال لك.  أن ھذه الفواتیر لیست لھذه الثیاب وإنما لثیاب أخرى، فالرجل ما كذب ولكنھ أخطأفدفعت المبلغ، ثم تبین

من حكمة هللا عز وجل أنھ : ًفیھا ملیون لایر، وتبین أنھ كان یظن أنھا عمارة أخرى اشتراھا بالملیون، ولكن ھذه اشتراھا بثمانمائة ألف، فإذا
حقھ، والحكیم من یضع األشیاء في موضعھا، فما دام أن المسلم قد أمن أخاه المسلم حین أخبره برأس المال، فمعناه أن لھ أعطى كل ذي حق 

بیع المسلم للمسلم ال كذب فیھ وال خیانة وال غش وال تدلیس، فإذا ظھر : ًعلیھ حقا أن یصدقھ وال یكذبھ، وأن ینصح وال یغش، ولذلك یقولون
.  الحق، والقاضي یعزره، إذا ثبت عنده أنھ كذب على فالن في رأس المال، فیعزره بما یناسبھ ویناسب من كذب علیھأنھ كاذب فلھ یضمن

: نحتاج أن نبحث مسائل في خیار التخبیر: ًفإذا. ًوكذلك أیضا إذا ثبت أنھ أخطأ فإنھ یعذر، وحینئٍذ یبقى استحقاق صاحب الحق برده بما فضل
اصطلح : فبیع المرابحة. فھذه أربعة أنواع من البیوع. بیع الشركة: رابعھا. بیع التوریة: ثالثھا. بیع المواضعة: نیھاثا. بیع المرابحة: أولھا

أو : رأس مالي مائة، یقول: كم رأس مالھ؟ تقول: العلماء رحمھم هللا على أن بیع المرابحة أن تشتري الشيء ویأتي من یرغب فیھ ویقول لك
أربحك المثل، فمعناه أنھ سیشتریھ بعشرین، ولذلك یسمونھ بیع : ، أو النصف، أو المثل، فلو اشتریتھ بعشرة، وقال لكأربحك العشر، أو الربع

المرابحة، ومنھ القصة المشھورة لعثمان رضي هللا عنھ وأرضاه في عام الرمادة، حین جاءت إبلھ من الشام محملة بالزیت والطعام إلى 
أعطیت أكثر، : نربحك الضعف، قال: نعطیك بالدرھم درھمین، أي: كم تعطونني؟ قالوا: بع یا عثمان ، قال:  لھالمدینة، فجاءه التجار وقالوا

من أعطاك ولیس : أعطیت أكثر، قالوا: نربحك أربعة إلى خمسة، قال: أعطیت أكثر، قالوا: ثالثة أضعاف، قال: نعطیك ثالثة، أي: قالوا
أشھدكم أنھا للفقراء، وتصدق بھا : ال قال:  بالدرھم عشرة إلى سبعمائة ضعف، ھل عندكم ھذا؟ قالواأعطاني هللا: بالمدینة تجار غیرنا؟ قال

 من الزیت سأربحك الضعف، فیعرفون أنھ - ًمثال-صفقتك : ًفكان معروفا عند التجار أن التاجر یأتي ألخیھ ویقول لھ. رضي هللا عنھ وأرضاه
في بیع المرابحة تحتسب رأس المال األصلي، أو تحتسب الكلفة؟ ھذا أمر یحتاج إلى  ھل: لكن ھنا سؤال وھو. سیدفع ضعف رأس مالھا

رأس المال المائة : ًلو اشتریت طعاما وقیمة الطعام مائة ألف، لكنك نقلتھ من جدة إلى مكة، وكلفك النقل عشرة آالف، فھل نقول: ًنظر، فمثال
: رأس مالي بكلفتھ مائة وعشرة، أي: نھا مائة وعشرة، وأن علیھ أن یبین ویقولرأس المال مائة وعشرة آالف؟ الصحیح أ: ألف أو نقول

َإذا◌. كلفتني ھذه الصفقة مائة وعشرة بیع المرابحة یشترط فیھ أن تملك السلعة وأن تكون في حوزتك حتى تبیعھا؛ ألنك لو بعتھا قبل أن : ً
 في بیع المرابحة أن تذھب وتختار السیارة ثم تأتي إلى المؤسسة لكي یدخل: تملكھا فقد بعت ما لم تملك، ومن ھنا یتبین خطأ من یقول

ًتشتریھا لك، ثم تأخذھا منھا بالتقسیط بعد أن تدفع المؤسسة ثمنھا نقدا، وھذا عین الربا، ولیس من المرابحة في شيء، فبیع المرابحة صورتھ 
ًا، دون أن یدلك علیھا أو یخبرك أحد أنھ سیشتریھا منك مستقبال وھي أن تشتري الصفقة بقیمتھ: معروفة ومعھودة ومشھورة عند العلماء
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ًسواء كانت عقارا أو منقوال، وبعد أن نشتریھا یأتیك من یساومك بعد أن حزتھا وتبین رأس مالك فیھا لكي یخبرك بما سیدفعھ لك ربحاً،  ً
 ...... .ھ، وال ترابح في شيء لیس في ملككوال تكون المرابحة إال بعد الملكیة؛ ألنك ترابح في شيء قد ملكت: ولذلك قال

 
 األسئلة

 
 

...... 
 

 ضمان التصرف في المبیع المعیب بعد رده
 
 

ًفي حدیث الُمصراة أمر النبي صلى هللا علیھ وسلم أن یرد المشتري المبیع وصاعا من تمر، وذلك لمنفعتھ في الحلیب؛ ولكن في : السؤال ّ َ
، والصالة والسالم على رسول : الجواب. يء، فلماذا یرد أرش ما انكسر؟ أثابكم هللاكسر الجوز لم ینتفع المشتري فیھ بش باسم هللا، الحمد 

فإنك حینما تلزم اإلنسان بضمان شيء إنما ھو مركب من االعتداء ومركب من التصرف، بغض : هللا، وعلى آلھ وصحبھ ومن وااله، أما بعد
ًن إنسانا جاء وكسر زجاجا للغیر، ولم ینتفع بھذا الكسر، قلنا لھالنظر عن كونھ انتفع أو لم ینتفع، فلو أ یدك كسرت فعلیك أن تضمن : ً

ًلصاحب الحق حقھ، ولو أنھ أتلف طعاما ولم یأكلھ، فإنھ یجب علیھ الضمان، وكأن األمر مركب على كسر الید، فلما اعتدت الید، بغض 
یجب علیھ الضمان ویلزمھ : وعلیھ فإننا نقول. اق أو لم تقصد، فقاعدة الضمان مطردةالنظر عن كونھا ارتفقت أو لم ترتفق، أو قصدت االرتف

ّأن یرد من ھذا الوجھ، وحدیث الُمصراة مركب من ھذا، فإنھ احتلب الشاة وھذا الحدث كان من یده، سواء احتلب وشربھ ھو أو شربھ غیره،  َ ْ
فلما . ركبة من وجود اإلتالف ووجود التصرف، فعلى الید ما أخذت حتى تؤديأو حلب الحلیب ثم أراقھ فإن الحكم یلزمھ، فكأن القضیة م

ًأخذت شیئا كامال وجب أن ترده كامال إن أمكن، وإن لم یمكن ردت ضمان ذلك الكامل، وھذا من عدل هللا بین عباده، وقد بینا وجھ ذلك،  ً ً
  .وهللا تعالى أعلم

 
 
 
 

 التراخي في رد المعیب وحق األرش
 
 

بالنسبة لوجود العیب فمن :  بعد أن تقرر أن التراخي قد یسقط حق المشتري في الرد، فماذا عن حقھ في األرش، أثابكم هللا؟ الجواب:السؤال
حقھ أن یطالب باألرش، لكن الرد أھون من األرش، فإبطال العقد األول وفسخ العقد األول لیس كاستدامة العقد وضمان النقص، وسكوتھ إن 

ى الرضا بالعیب على وجھ اإلسقاط لألرش والرد، فال شك أن من حقھ أن یطالب؛ ألن األصل أن الشرع أثبت لھ حق كان ال یدل عل
ّالمطالبة بصاع الُمصراة، كما ثبت عن رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم في حدیث أبي ھریرة ، فحینئٍذ نقول َ من حقھ أن یطالب باألرش : ْ

تراخیھ إذا لم یفھم منھ الرضا عن إسقاط األرش غیر موجب إلسقاط الحق الثابت بأصل الشرع، وهللا وضمان ما انتقص من قیمتھ، ویكون 
  .تعالى أعلم

 
 
 
 

 الضمان في التصرف في المبیع ألجل معرفتھ
 
 

ا الحكم، أثابكم هللا؟ ، وال یظھر منھ إال واجھتھ، وال یدرى ما بداخلھ، فم)القدر(بعض تجار العسل یبیعون العسل بداخل ما یسمى بـ: السؤال
لیس العسل وحده، بل العسل والفواكھ كلھا تباع على ھذا الوجھ، فلو اشتریت من الفواكھ الرمان، مع أنھ كبیر الحب كبیر الجذر : الجواب

ن ناحیة شرعیة فإنك ال تستطیع إال أن تنظر إلى واجھتھ، أو اشتریت الرطب فإنك ال تستطیع إال أن تنظر إلى ظاھر الصندوق، فمن حقك م
ًفلو أخذتھ وقلبتھ أمامھ ووجدت فیھ عیبا فمن حقك أن ترده، ولو أخذت الصندوق وقلبتھ . ّأن تقلب أعاله وأسفلھ، لكنھ ال یمكنك من ھذا

تھ إلى ھذا عسل جید وممتاز ومن نوع كذا، فلما أخذ: ال تفتشھ أو قال لك: فالعسل لو قال لك. فوجدت باطنھ غیر ظاھره فمن حقك أن ترده
إن كان مثلھ یضمن ضمن، وإن كان مثلھ  البیت وفتحت قرطاسھ أو وعاءه إذا بھ لیس من النوع الذي ذكر، فمن حقك أن ترده، ثم ھذا الفتح

 القدر إذا فتح لیس فیھ إخالل وال ضرر، لكن لو كان العسل لھ وعاء معین ال یمكن فتحھ إال باإلتالف، فحینئٍذ: ًفمثال. ال یضمن لم یضمن
أن من حقك الرد، إن تبین : فالمقصود. یضمن ھذا اإلتالف الذي ذكرناه في جوز الھند، وھكذا بالنسبة لبیض النعام، ألنھ أصل عند العلماء

ھذا الرمان : ھذا عسل السدر، وتبین أنھ لیس من عسل السدر، وإنما ھو نوع آخر، أو قال لك: قال لك: ًأنھ غیر النوع الذي اشتریتھ، فمثال



 1138 

وحینئٍذ فمسائل .  نوع كذا، وتبین أنھ من نوع آخر، فمن حقك أن ترد متى اتضح وجود العیب ومخالفة الصفقة لما تم بین البائع والمشتريمن
الضمان یفرع فیھا على نفس التفریع الذي ذكرنا، فإن كان العسل في غالف بحیث إذا فتح تضرر البائع بفتحھ، كان من حقھ أن یطالبھ 

كان ال یتضرر فإنھ لیس من حقھ أن یطالب باألرش، لكن مسألة العسل من حقك أن تقلبھ وتذوقھ من باب العلم بما فیھ، وذلك بأرشھ، وإن 
حتى ترتفع الجھالة ویطمئن إلى حقھ، ولیس من حق البائع أن یمنعھ من ذلك، إنما من حقھ أن یمنعھ من وسیلة تضر بالعسل، أو تضر بھ 

، فیده قد تكون ملوثة تؤذي العسل، ولو جاء بملعقة كبیرة یرید أن یذوق العسل، فھذا یضر، فحق المشتري أن یفعل لو أدخل یده: ًفمثال. ھو
أضمن أنھ من النوع الفالني أو الصنف الفالني، أو باعك الورد الطیب : ًما تستبین بھ حقیقة الصفقة، فلو باعھ إلیك مغلفا، وقال لك

حاس مغلفة مختومة ال تستطیع أن تعرف حقیقة ھذا الورد إال بفك الختم، فحینئٍذ تفك الختم، وإذا فككت الختم ًوالمشھور مثال في أوعیة من الن
وشممت الورد، وتبین أنھ فاسد أو تالف فلك أن ترده، فإذا كان ھذا الختم لیس فكھ ینقص العلبة نفسھا أو یؤثر فیھا، فلیس من حقھ أن یطالبك 

في ذات  ة، وھذا الختم لیس لھ أي قیمة إنما ھو من باب االستیثاق أنھ من المؤسسة ومن الشركة، لكنھ ال یؤثرباألرش، فعلبة الورد معروف
العلبة، فذات العلبة تقفل وتحكم اإلقفال، كالقدر إذا رفع ثم غطي، فال یعتبر ھذا مما یوجب الضمان، لكن الذي یوجب الضمان األشیاء التي 

  .تصرفة باإلضرار فیھا، فتضمن بحقھا وھو قدر األرش، وهللا تعالى أعلمتستھلك وتستنفذ وتكون الید م
 
 
 
 

 حق الفسخ في اإلجارة
 
 

ًاستأجرت دارا لمدة سنة، ودفعت اإلیجار مقدما، وبعد بضعة أشھر أحببت الخروج من الدار، فھل لي أن أطالب المالك بإرجاع ما : السؤال ً
فالعقود الالزمة مثل . ھذه المسألة مفرعة على مسألة وھي العقود الالزمة والعقود الجائزة: ؟ الجوابتبقى لي من قیمة أشھر السنة، أثابكم هللا

البیع واإلجارة لیس من حق أحد الطرفین أن یفسخ دون رضا اآلخر، فالبیع عقد الزم، فلیس من حق المشتري بعد أن تفترقا أن یأتیك 
ك، ولیس من حقك أن تفسخ ھذا البیع إال بإذني ورضاي، كذلك إذا استأجرت سیارة لتذھب بھا ھذا عقد یلزم: ال أرید؛ ألنك تقول لھ: ویقول

إلى الحرم بعشرة ریاالت، فركبت معھ فإذا ركبت معھ، وشرع یمشي فبمجرد مشیھ لزمتك اإلجارة، وحینئٍذ تمضي معھ، فإن أتم لك 
 سیارتھ فعلیھ أن یقیم غیره مقامھ، ولو لم یجد الغیر الذي یقوم مقامھ، فعلیھ المشوار استحق األجرة، وإن امتنع أن یتم لك المشوار أو تعطلت

: أن یقدر المسافة من الموضع الذي أخذك منھ إلى الموضع الذي تعطلت فیھ السیارة، فإن كان نصف المشوار استحق خمسة ریاالت، أي
ال أرید، فذلك : ، ثم لما مضى بك كیلو أو كیلوین أو نصف كیلو قلتأرید أن توصلني إلى المدینة: لكن لو جئت تقول لھ. یقدر بقدر ما عمل

ًفلو استأجرت دارا سنة بعشرة آالف لایر، ثم : وكذلك إجارة السكنى. ھذا بالنسبة إلجارة الركوب. لیس من حقك فقد مضت اإلجارة ولزمت
 تدفع األجرة كاملة إذا لم یقبل منك اإلقالة، فإذا كنت ال ال أرید، یلزمك أن: بعد شھر أو شھرین، أو بعد أن افترقتما مباشرة جئت وقلت

فلو تعاقدت معھ على أن یأتیك للكشف أو الفحص، فجاء الطبیب ومكنك : وھكذا الطبیب. تستطیع أن تستأجرھا فیمكن أن تقیم غیرك مقامك
ِیا أیھا الذین آمنوا أْوفوا بالُعقود : ألجرة كاملةًمن نفسھ، وجلس ولم یكشف شیئا ولم تأمره بالكشف حتى مضت المدة، یجب علیك أن تدفع ا ِ ُُّ ُ ُْ ِ َ ََ َ َ ََّ

واإلجارة عقد، والمسلم إذا اتفق مع أخیھ المسلم على إجارة فلیس من حقھ أن یفسخھا إال برضا الطرف الثاني، فإذا لم یرض ] 1:المائدة[
: ًفالعجز الشرعي مثال.  العجز الحكمي-.  العجز الشرعي- : لفسخ منھاوھناك أحوال مستثناة ل. الطرف الثاني، فإن العقد الزم وعلیھ أن تتمھ

ًلو استأجرت من مؤسسة سیارة تذھب بك للحج، ولما تحركت السیارة تعطلت، وكان خروجك من المدینة في یوم عرفة، بحیث ال یمكنك أن 
ًزا شرعیا، وكأن المنفعة الشرعیة التي تریدھا لیست تدرك الحج، فھذا التعطل یفسخ اإلجارة؛ ألن المقصود منھا الحج، فھذا یعتبر عج ً

وھكذا بالنسبة للعجز الحكمي، . بموجودة ولیست بمحصلة، وحینئٍذ من حقك أن تفسخ اإلجارة، وتطالبھ بدفع القیمة أو رد األجرة كاملة إلیك
ملیة، فقبل أن یدخل المریض للعملیة توفي، فاإلجارة ما یقع في المستشفیات بأن یقع العقد بین المریض وبین المستشفى على إجراء ع: ًفمثال

تمت والعقد تم، واألطباء مھیئون، لكن قبل الشروع توفي المریض، فحینئٍذ لیس من حق المستشفى أن یطالب الورثة بدفع القیمة؛ ألن ھذا 
ًعقد بحال، كذلك أیضا في العجز الصوري أو عجز، وال یمكن للمستأجر بحال أن یتم العقد، كما أنھ في العجز الشرعي ال یمكن أن یتم ال

  .وآخر دعوانا أن الحمد  رب العالمین، وصلى هللا وسلم على سیدنا محمد وعلى آلھ الطیبین الطاھرین. الحكمي
 
 
 
 

 [6[ باب الخیار -شرح زاد المستقنع 
في مسائل الخیار بالتفصیل واالستیعاب كفقھاء الحنابلة، مذھب الحنابلة رحمھم هللا من أوسع المذاھب في باب الخیار، ولم یتكلم الفقھاء 

خیار التخبیر بالثمن، فما ھو ھذا الخیار؟ وما ھي أحوالھ وصوره؟ ومتى : ومن ھذه األنواع. خاصة وأنھم یقولون بأنواع ال یقول بھا غیرھم
 .یقع؟ وما ھي البیوع التي یثبت فیھا وكیف یثبت؟ ھذا ما وضحھ الشیخ في ھذه المادة

 تعریف خیار التخبیر بالثمن وصوره
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فیقول : أما بعد. بسم هللا الرحمن الرحیم الحمد  رب العالمین، وصلى هللا وسلم وبارك على نبیھ األمین، وعلى آلھ وصحبھ أجمعین
هللا ھذا النوع من الخیار وھو ذكر المصنف رحمھ ]: خیار في البیع بتخبیر الثمن متى بان أقل أو أكثر: السادس: [المصنف رحمھ هللا تعالى

أن یخبرك البائع بقیمة : والمراد بھذا الخیار. تفعیل من الخبر، والخبر لذاتھ یحتمل الصدق والكذب: والتخبیر. الذي یسمى بخیار التخبیر
لنوع من البیوع في األصل إنما الشيء المبیع أنھ اشتراه بكذا، ثم بعد ذلك یتبین أنھ أخطأ أو كذب علیك، فإن تبین صدقھ فال إشكال، وھذا ا

أن یقع البیع بالسوم، دون : الحالة األولى: فإن من أراد أن یشتري سلعة ما، فال یخلو من حالتین: ًوبناء على ذلك. یقع عند اإلخبار بالقیمة
: بعشرة آالف، فقال: ه السیارة؟ قالبكم تبیعني ھذ: النظر إلى أصل المال الذي اشترى بھ أو قدر القیمة التي اشترى بھا البائع، فلو قال لھ

الحالة . اشتریت، فحینئٍذ ال إشكال، وال یبحث في ھذا النوع من الخیار؛ ألنھ لم یتركب ثمن الصفقة الثانیة على اإلخبار بالصفقة األولى
ًق فیما یقول مطلقا؛ ألن هللا سبحانھ أن یخبر البائع المشتري بالقیمة التي اشترى بھا السلعة، واألصل أن المسلم یجب علیھ أن یصد: الثانیة

َیا أیھا الذین آمنوا اتقوا هللا وكونوا مع الصادقین : وتعالى یقول َ َ َ َ َ َ َِ ِ َّ ِ ُُّ ُ ُ َُ َّ َّ َّ فأمرنا هللا سبحانھ وتعالى أن نتقیھ وجعل من التقوى أن نكون ] 119:التوبة[َ
وقد أكد النبي .  حیث األصل أن یبین األمر على حقیقتھ دون زیادة أو نقصًمن الصادقین، فإذا أخبر المسلم بشيء أیا كان فالواجب علیھ من

صلى هللا علیھ وسلم ھذا في البیع؛ ألنھ یترتب علیھ حقوق، فقال صلى هللا علیھ وسلم في الحدیث الصحیح الذي بین فیھ أن بركة البیع 
 لم یتفرقا، فإن صدقا وبینا بورك لھما في بیعھما، وإن كذبا وكتما البیعان بالخیار ما: (مقرونة بوجود ھذا األمر العظیم وھو الصدق فقال

ًفبین صلى هللا علیھ وسلم أن البركة في البیع مقرونة بالصدق، وأن الواجب أن یكون المسلم صادقا، كما قال صلى هللا ) محقت بركة بیعھما
ھذه السیارة . فھذه الحالة الثانیة، وھي أن یقول البائع. ق البائعالزموه، ومن ھنا فاألصل الشرعي أن یصد: أي) علیكم بالصدق: (علیھ وسلم

أن المشتري ربما : ًرأس مالي فیھا عشرة آالف لایر مثال، فإذا أخبرك برأس المال، فإن اإلخبار برأس المال تترتب علیھ أمور مھمة منھا
أربحك العشر، : بعشرة آالف، فیقول: بكم اشتریت؟ فیقول: ول لھیتفق مع البائع على ربح مبنیا ًعلى رأس المال كما في بیع المرابحة، فیق

أنني اشتریھا منك بأحد عشر، أو أربحك الخمس، وھذا ال شك أنھا زیادة مبنیة على اإلخبار برأس المال، فیشتریھا باثني عشر، ولربما : أي
مسھا، فأبیعھا بثمانیة آالف، فزادت رغبة المشتري في ُرأس مالي في ھذه السیارة عشرة آالف أسامحك في خ: أنقص من رأس المال فقال لھ

ھذه السیارة رأس مالي فیھا عشرة : أو قال لھ. السلعة؛ ألنھ یرى أن البائع قد ضحى بكثیر وأن السلعة فیھا تستحق أكثر مما دفع، فاشترى
قبلت، فیدفع لھ مائة : ًیكا بالنصف؟ فیقولًآالف ھل تدخل معي شریكا بالنصف؟ أو ھذه األرض اشتریتھا بمائتي ألف ھل تدخل معي شر

الخیار؛ ألن  والعلماء یبحثون ھذا النوع من. ًألف، أو ھذه العمارة اشتریتھا بملیون، ھل تدخل معي شریكا بالنصف أو الربع؟ وھكذا
 الرغبة في الصفقة، فھناك ًالمشتري اشترى بناء على خبر معین من البائع، وركب على ھذا الخبر قیمة الصفقة، وترتب على ھذا الخبر

فإنھ إذا أخبر البائع المشتري بالقیمة األولى، فال یخلو من : ًوبناء على ھذا. حقوق للمشتري من اإلنصاف والعدل أن ترد لھ إذا ظلم فیھا
ًطأ على سبیل یعذر فیھ، وإما خ. ًإما عمدا وھو الكاذب والغشاش: وإما أن یخبرك ویتبین أنھ أخطأ. إما أن یخبرك وتبین أنھ صادق: ضربین

ففي الضرب األول من الحالة . إلى آخره... ًبأن كان یظن شیئا وتبین خالفھ، أو كان یظن أنھا الصفقة األخیرة وتبین أنھا الصفقة قبل األخیرة
 أربحك نصفھا فأشتریھا :اشتریت ھذه العمارة بعشرة آالف، فقلت: وھو أن یتبین صدق البائع فیما أخبر فال إشكال، فلو قال لك: الثانیة

إذا  وھكذا لو أنھ لم یتبین شيء، فالعلماء ال یبحثون في ھذا، وإنما یبحثون فیما. بخمسة عشر، فال إشكال إذا تبین أنھ اشتراھا بعشرة آالف
قد بعتھا :  األول فقال لك اشتریت منھ العمارة بعشرة آالف، أو اشتریت منھ السیارة بخمسة آالف، ثم وجدت البائع-ًمثال-تبین الخطأ، فأنت 

ًبأقل مما أخبرك بھ، فحینئٍذ یكون المشتري قد ظلم في ترغیبھ في السلعة، وظلم في القیمة نفسھا حیث رتب علیھا ربحا أو نسبة معینة بناء  ً
ع من الخیار خیار تخبیر فاصطلح العلماء على تسمیة ھذا النو. على القیمة، فإذا ثبت أنھ قد كذب أو أخطأ فحینئٍذ یكون للمشتري الخیار

 ...... .الثمن
 

 متى یقع خیار التخبیر بالثمن
 
 

لو سأل سائل متى یقع الخیار؟ : ًفإذا. ، وتبین أن ھذا الثمن لیس بصحیح]بأقل أو أكثر[اتضح أنھ اشترى : أي] متى بان: [ثم قال المصنف
 أو غیر مقصود كما في حالة الخطأ، ففي ھذه -والعیاذ با- الكذب ًیقع الخیار إذا تبین الخطأ سواء كان مقصودا كما في حالة: فالجواب

متى یكون من حقك أن تضیف على رأس المال األصلي أو : وھناك مسألة تتبع ھذه المسألة وھي. الحالة یبحث العلماء ھذا النوع من الخیار
ًب، فأسقط القاضي لك بسبب ھذا العیب كأرش عشرین ألفا، تسقط منھ؟ فأنت قد تشتري الصفقة بمائة ألف، ثم تبین أن ھذه الصفقة بھا عی

ھذه مسائل شرعیة : ًفأنت في الحقیقة اشتریت بمائة، ولكنك برد ھذا األرش إنما دفعت ثمانین، فھل تخبر بالمائة أو تخبر بالثمانین؟ إذا
فكل ھذه . ج تحت أصل واحد أو یجمعھا قاسم مشتركیبحثھا الفقھاء، ومن عادتھم أنھم یرتبون المسائل المتجانسة والمتقاربة والتي تندر

المباحث والمسائل التي ستأتینا، إنما ھي حول اإلخبار بالثمن، وما ھو الواجب على المسلم إذا أراد أن ینصف المشتري في إخباره بالثمن، 
طعام إذا اشتریتھ تحملت تكالیف نقلھ إلیك، فھل  إذا اشتریتھا ربما حملتھا إلیك، أو ال- ًمثال-وما الذي تحسبھ وما الذي تسقطھ؟ فالسیارة 

أن یخبر البائع : ًأوال: فشروط خیار التخبیر. تحسب ھذه التكالیف مع رأس المال أو ال تحسب؟ فھذه كلھا مسائل تحتاج إلى نظر وبحث
ة ألف، وحینئٍذ فإذا تبین أنھ اشتراھا بعشرة أو ھذه العمارة أبیعھا لك بمائ: فال یقع ھذا الخیار إذا بت لك البیع وقال لك: المشتري برأس المال

بخمسة أو بمائة، فلیس من حقك أن تعترض علیھ؛ ألنھ لم یخبرك برأس المال، ولم یرتب أرباحھ أو استحقاقھ على رأس المال، إنما باعك 
لقاء السلعة ودفعتھا برضاك واختیارك فإنھ بیع المسلم ألخیھ على البت دون ذكر لرأس المال، فإذا اشتریت السلعة بقیمة ورضیت ھذه القیمة 

نعم أنا : إذا ثبت أنھ قد اشترى بأقل، واإلثبات إما بإقرار البائع، كأن یأتي ویقول للقاضي: أي) متى بان: (قول المصنف. تلزمك ھذه القیمة
ھ شھادة من اإلنسان على نفسھ، واألصل أن بمائة، واإلقرار سید األدلة كما یقول العلماء؛ ألن: اشتریتھا بثمانین وأخطأت حینما قلت لھ

ًإنھ اشتراھا بثمانین ألفا، : وإما أن یثبت بشاھدین عدلین، كما إذا باعك رجل عمارة بمائة ألف، وقال لك. اإلنسان ال یشھد على نفسھ بالضرر
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ًھا بخمسین ألفا، فحینئٍذ یثبت القاضي الخیار ًفأربحتھ فیھا عشرین، ثم تبین أنھ اشتراھا بخمسین ألفا، فأقمت شاھدین عدلین على أنھ اشترا
فتبین أن اإلثبات إما إقرار وإما بشاھدین عدلین، وقد یتوفر شاھد واحد فتتم البینة بیمین؛ ألن النبي صلى هللا علیھ وسلم قضى بالشاھد . لك

مائة ألف، فأربحتھ العشر، ودفعت لھ مائة لو اشتریت من رجل عمارة أخبرك أنھ اشتراھا ب: مثال ذلك. مع الیمین في الحقوق المالیة
نعم أخبرتھ : ًإن فالنا أخبرني أنھ اشتراھا بمائة ألف، فسألھ القاضي قال: وعشرة، ثم تبین لك أنھ اشتراھا بثمانین، فجئت عند القاضي وقلت

بل اشتریتھا : شتریتھا بثمانین؟ فأنكر وقالھل ا: بل اشتراھا بثمانین، فسألھ القاضي: وما الذي تدعي؟ قال المشتري: أنھا بمائة ألف، قال
ًأثبت، فأتیت بالبائع األول الذي باعھ وشھد أنھ قد باع إلیھ بثمانین، حینئٍذ تستحق إذا حلفت مع ھذا الشاھد یمینا فإن : بمائة، فقال لك القاضي

تحتاج إلى إثبات إما ) متى بان(قضیة : ًإذا.  مع الیمینالحقوق المالیة تثبت بالشاھد مع الیمین؛ ألن النبي صلى هللا علیھ وسلم قضى بالشاھد
أنا أعترف أنني قد أخطأت في القیمة التي . نعم: ًبإقرار البائع وھذا في حالة الورع، كشخص یبیعك شیئا، ثم یتبین أنھ أخطأ فجاء وقال لك

ه القیمة ویمین، أو أربع نسوة یشھدن بھذه القیمة التي أو بشاھدین عدلین، أو بشاھد ویمین، أو امرأتان تشھدان بأنھ باع بھذ. ذكرتھا لك
بأقل كما ذكرنا في المائة والثمانین، أو أكثر، كأن یكون في حال الخطأ، إذا أخطأ : فمتى بان أنھ اشترى بأقل أو أكثر: ًبناء على ھذا. ذكرت

ھذه العمارة أبیعھا لك بمائة ألف، رأس مالي : ة، كما إذا قال لكإنھ اشتراھا بثمانین، فلما رجع إلى حسابھ وجد أنھ اشتراھا بمائ: البائع وقال
ًاشتریتھا منك على أني أربحك عشرین، وھي ربع الثمانین، ثم تبین أنھ أخطأ في تقدیره وحسابھ، وھذا أیضا على وجھ : فیھا ثمانون، قلت لھ

  .یعذر فیھ، وھذا مما یثبت الخیار لھ
 
 
 
 

 لتخبیر بالثمنالبیوع التي یثبت فیھا خیار ا
 
 

واله الشيء إذا أسند إلیھ أمره، والمراد : یقال: والتولیة. ھذا النوع من الخیار یثبت في التولیة: أي]: ویثبت في التولیة: [یقول رحمھ هللا
أنت الذي : ذا والنظر لك، أيرأس مالي ك: ھذه العمارة أو ھذه السیارة اشتریتھا بكذا واألمر إلیك، والعامة الیوم یقولون: بالتولیة، أن یقول لھ

]: والشركة: [قال رحمھ هللا. تبت في األمر، فولى البائع المشتري النظر، فإذا أخبره برأس المال وواله النظر، فحینئٍذ یكون ھذا البیع تولیة
، ورأس المال یخبر بھ في بیع المصنف ھنا یرید أن یثبت محل الخیار، وھذا النوع من الخیار في األصل ال یقع إال إذا أخبرك برأس المال

ًاشتریت أرضا بمائة ألف، ھل تدخل معي شریكا بالنصف؟ أو اشتریتھا بمائتین : كأن یقول لك: التولیة، وفي بیع الشركة، وبیع الشركة ً
المرابحة ]: لمرابحةوا: [قال رحمھ هللا. ًوقس على ھذا، فیذكر لك رأس المال، ویدخلك شریكا فیھ.. شاركني في الربع.. شاركني في النصف

ھذا النوع من البیوع حقیقتھ أن تشتري الصفقة وبعد أن تثبت ملكیتك ) المرابحة: (مفاعلة من الربح، والربح أصلھ النماء والزیادة، وقولھ
ھذا االسم وبینوا رأس مالي فیھا مائة، كم تربحني؟ فھذا بیع المرابحة الذي تكلم علیھ العلماء وسموه ب: على الصفة تعرضھا للبیع، فتقول

أما ما یسمى الیوم ببیع المرابحة في المعاملة الموجودة والشائعة في بعض المؤسسات، من كونھ . أحكامھ وفصلوا ما یتعلق بھ من المسائل
 وفي بعض َّاشتر لي سیارة من نوع كذا، أو السیارة من فالن، وقسطھا علي،: یأتي إلى الشركة أو إلى المؤسسة أو إلى المصرف ویقول لھ

األحیان یذھب العمیل ویحضر فواتیر السلعة التي یرغب في شرائھا، ثم یدفعھا إلى البنك، فیقوم البنك بدراستھا ثم یشتریھا ویبیعھا باألجل 
علماء علیھا، ًالمرابحة أصال؛ ألن المرابحة التي تكلم ال على الذي یرغبھا من العمالء، فھذا النوع من البیوع ال یعتبر مرابحة ولیس في حكم

تكون في سلعة مملوكة وتحت ید البائع من حیث األصل، أما ھذا النوع من البیوع في العصر الحدیث أو الموجود في زماننا ھذا، لم یشتر 
طي العمیل البنك أو المصرف إال بعد داللة العمیل، فالبنك ال یرید لنفسھ، وإنما یرید أن یأخذ زیادة على غرم المال الذي دفعھ، فبدل أن یع

أن الشریعة ال تلتفت إلى : وجھ ذلك. مائة ألف على أن یردھا مائة وعشرین، أدخل السلعة حیلة على الزیادة والنماء، ولذلك یعتبر من الربا
ارة التي وھي أن تشتري سیارة بمائة ألف، وھذه السی: صورة العقد المفضي إلى الربا، ودلیل ذلك بیع العینة، فإنك لو جئت إلى بیع العینة

 كل شھر تدفع فیھ عشرة آالف، فإذا اشتریت السیارة بمائة ألف، وقال الذي - ًمثال-اشتریتھا بمائة ألف اشتریتھا مقسطة على عشرة أشھر 
ًأنا أشتریھا منك نقدا بثمانین، آل األمر إلى أنھ أعطاك الثمانین نقدا بالمائة: باعك رمھ رسول هللا فلو جئت تتأمل بیع العینة الذي ح. إلى أجل ً

صلى هللا علیھ وسلم وجدت صورة البیعین صحیحة، أعني أنھ حینما تكون السیارة إلى نھایة السنة تجد أن قیمتھا في السوق مائة ألف، 
ًضا لو وأی. ًفحینما تنظر إلى قیمتھا في السوق مائة ألف، فالشریعة ال إشكال أنھا تصحح عقدا إلى نھایة السنة على ھذه الصورة بمائة ألف

جئت تسأل عن ھذه السیارة بالنقد وجدتھا بثمانین، فكال البیعین لیس فیھ شبھة من حیث الصورة والشكل، ولذلك فالعلماء ال یعتبرون ھذا 
إلى ً ربا محضا،ً وإنما یعتبرونھ ذریعة إلى الربا، وبیع الذریعة صورتھ شرعیة ولكن حقیقتھ ومآلھ - الذي ھو بیع العینة- النوع من البیوع 

أرد لك : المحرم، فأنت إذا تأملت تعیین المشتري للصفقة واختیاره لھا، بل وأخذه حتى لفواتیرھا وذھابھ إلى المصرف كأنھ یقول للمصرف
بدل أن یعطیھ بیده أعطاه إلى  ھذه المائة ألف بزیادة، غیر أن المصرف حتى یضمن أن المال ذھب في مكانھ أعطاه لصاحب السلعة،

 وأعجب من ھذا وأغرب أن یكون ھناك اتفاق بین المصرف والمؤسسة أنھ إذا رجع الزبون أنھ ترد لھ سلعتھ، فإذا رجع .صاحب السلعة
ًال إشكال أن ھذا النوع أوال لیس بمرابحة حقیقة؛ ألن المرابحة یملك فیھا السلعة ویحوزھا وحینئٍذ تكون : ًفإذا. وغیر رأیھ ردوا السلعة إلیھ

 جاء یشتري إلى أجل فالبیع إلى أجل متمحض ولیس فیھ أي شبھة؛ لكن في بیع الصورة المحرمة التي ذكرناھا لم یشتر یده ید ملكیة، فإذا
ًالبنك ولم یشتر المصرف إال بإیعاز من العمیل، وبدل أن یأخذ العمیل المال الذي ھو المائة ألف نقدا ویردھا مائة وعشرة، ألنھ الربا 

ومن ھنا كان ابن عباس رضي هللا عنھ یرى أن تحریم بیع الطعام قبل قبضھ بشبھة الربا؛ .  على ھذا المحرمًالمحض، أدخال الصفقة احتیاال
یدفع المائة  ألنھ إذا اشترى الطعام بمائة ألف حاضرة، ودفع المائة ألف، ولم یقبضھ ولم یأخذه ثم باعھ في نفس المكان إلى شخص آخر، كأنھ
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 العلماء إلغاء للصورة ورجوع إلى الحقیقة؛ فلما كانت الصورة صورة بیع، ولكن في الحقیقة أن البنك لم ویأخذ مائة وعشرة، وھذا كلھ من
یأخذ السلعة لھ ولم یردھا لھ، وإنما أخذھا بإیعاز من المشتري وطلب منھ، وال إشكال أن ھذا من باب دفع المال بالزیادة، إال أنھ بدل أن 

المواضعة ]: والمواضعة: [قال رحمھ هللا. ء الطرف الثاني وھو صاحب السلعة المرغوب في شرائھایعطیھ للمشتري وللعمیل، قام بإعطا
حط من الثمن إذا انتقص منھ، والمواضعة : ، یقال)بیع الحطیطة(مفاعلة من الوضع، والوضع الطرح، ولذلك یسمى ھذا النوع من البیع 

نك الربع، بمعنى أنني أبیعھا لك بخمسة وسبعین، أو اشتریتھا بمائة أضع عنك اشتریتھا بمائة ألف أضع ع: عكس المرابحة كأن یقول لك
من الالزم في ھذه : أي]: وال بد في جمیعھا من معرفة المشتري رأس المال: [قال رحمھ هللا. أبیعھا لك بثمانین، وقس على ھذا: خمسھا، أي

طالب بحقھ الذي ظلم فیھ في ھذا البیع إال إذا علم أن البائع قد اشترى بأقل، البیوعات كلھا معرفة المشتري لرأس المال؛ ألنھ ال یستطیع أن ی
فإذا ثبت عنده أو أثبت عند القاضي أن البائع اشترى بأقل، حق لھ الخیار، وحینئٍذ یثبت لھ أن یطالب بالصفة التي سیبینھا المصنف رحمھ 

 ...... .هللا
 

 صور یثبت فیھا خیار التخبیر بالثمن
 
 

وإن اشترى بثمن مؤجل، أو ممن ال تقبل شھادتھ لھ، أو بأكثر من ثمنھ حیلة، أو باع بعض الصفقة بقسطھا من الثمن، ولم : [ھ هللاقال رحم
بأن اشترى البائع السلعة : أي]: وإن اشترى بثمن مؤجل: [قولھ رحمھ هللا]: یبین ذلك في تخبیره بالثمن، فلمشتر الخیار بین اإلمساك والرد

أنت جئت : ًوذلك ألن القیمة المعجلة لیست كالقیمة المؤجلة، فمثال. ًمؤجال: جل، وجئت تشتري منھ فأخبرك بالثمن، ولم یقل لكبثمن إلى أ
ھذه العمارة اشتریتھا بمائتي ألف، وقیمتھا في الحقیقة مائة ألف، لكنھ اشتراھا بمائتي ألف مقسطة، : ترید أن تشتري منھ العمارة، قال لك

اشتریتھا بمائتي ألف وسكت فإن سكوتھ یقتضي أنھ اشترى بالنقد؛ ألن األصل في : أن بیع التقسیط أغلى من بیع النقد، فلما قالومن المعلوم 
اشتریتھا بمائتي ألف، وأبیعھا بمائة ألف، الذي ھو بیع المواضعة، أضع لك نصف القیمة، فحینئٍذ یكون : ًالبیوعات أن تكون نقدا، فإذا قال لك

ًوذلك یوھمك أنھ قد حط عنك مائة ألف، وھو في الحقیقة لم یحط عنك ھذا المبلغ وإنما حط عنك نصفھ، وھو خمسون ألفا، وعلى قد ظلمك، 
ٍاشتریتھا بمائتي ألف أو بأربعمائة ألف وھو اشتراھا بثمن مؤجل فإنھ یكون من حقك الخیار؛ ألنھ ختلك بذكر القیمة مطلقة، : ھذا فإذا قال لك
كأن اشترى العمارة ممن ال تصح ]: أو ممن ال تقبل شھادتھ لھ: [وقولھ. لى النقد، وحقیقة البیع الذي ابتاع بھ أنھ إلى أجلوھي منصرفة إ

ھذه الشھادات شھادة األصل  ًشھادتھ لھ؛ ألن ھناك مستثنیات من الشھادة ال یقبل فیھا الشاھد ولو كان عدال، وھذا مبني على التھمة، ومن
اشتریتھا بمائة ألف، وكان قد اشتراھا من أبیھ، أو اشتراھا من ابنھ، فحینئٍذ ال یوثق بھذا الخبر وال یوثق : صل، فلو قال لكللفرع والفرع لأل

أن شھادة االبن ألبیھ وشھادة األب البنھ فیھا إجماع على عدم القبول عند : والسبب في ھذا. بشھادة االبن ألبیھ وال بشھادة األب البنھ
َّالعلماء رحمھم هللا، لكن أھل العلم لما أجمعوا على عدم قبول شھادة االبن ألبیھ واألب البنھ اختلفوا في سبب منع ھذه الشھادة، المتأخرین من 

ھذه الشھادة في أصل الشرع غیر مقبولة، وعلل ذلك ودلل لھ بدلیل من السنة ودلیل من النظر، أما دلیلھ من السنة : فبعض أھل العلم یقول
قطعة وبضعة الشيء قطعة منھ، : أي) بضعة: (فقولھ) إنما فاطمة بضعة مني: (- كما في الصحیحین-النبي صلى هللا علیھ وسلم قال إن : فقال

وإذا كانت فاطمة رضي هللا عنھا قطعة من أبیھا، فمعناه أن االبن والولد قطعة من والده، فإذا كان الولد قطعة من والده، فإذا شھد لھ فكأنما 
ٍثم أیضا ھناك دلیل ثان وھو . ھ، والعكس إذا شھد الوالد لولده كأنھ یشھد لنفسھ، ومن ھنا لم تقبل شھادة الوالد لولده وال الولد لوالدهیشھد لنفس ً

وھو حدیث صحیح ثابت عن رسول هللا صلى هللا علیھ ) إن أطیب ما أكلتم من كسبكم، وإن أوالدكم من كسبكم: (قولھ علیھ الصالة والسالم
ًأیضا ھناك . جعل فیھ الولد من كسب والده وكأنھ راجع إلیھ، فإذا شھد لھ كان بمثابة الشاھد لنفسھ) وإن أوالدكم من كسبكم: ( فقولھوسلم،

وھو أن الولد والوالد كل منھما تغلبھ عاطفة القرابة، والشھادة إنما قبلت من صاحبھا لغلبة الظن بالصدق، وإذا غلب على : دلیل من النظر
ال تقبل : (ًالف الصدق، واتھم الشاھد، كان موجبا للرد، ولذلك جاء في الحدیث الذي رواه الحاكم وصححھ غیر واحد من العلماءالظن خ

ٍوما ُھو على الغْیب بضنین : المتھم، كقولھ تعالى): الضنین(، و)شھادة خصم وال ضنین ِ َِ َ َ َ َِ َ ْ : فقولھ علیھ الصالة والسالم. متھم: أي [24:التكویر[َ
دل على أن الشھادة في الرد مبناة على التھم، فإذا شھد الوالد لولده والولد لوالده، فإنھ ھنا تھمة قویة، ولذلك ) ال تقبل شھادة خصم وال ضنین(

ً نظرا شھادة الوالد لولده والولد لوالده في األصل كانت مقبولة، ولكن: وبعض العلماء یقول. إن ھذه الشھادة من حیث األصل ال تقبل: قالوا
الختالف الزمان وتغیر الزمان تغیرت الفتوى، فكان السلف یقبلونھا ثم ردت، وھذا یروى عن اإلمام محمد بن مسلم بن شھاب الزھري، إمام 

ھم، ًإن السلف كانوا یقبلون شھادة الولد لوالده، والوالد لولده، وقصة علي رضي هللا عنھ كانت أصال عند: السنة في زمانھ رحمھ هللا، یقول
إنھا مردودة : وسواء قلنا. وھي ترد ھذا الذي ذكره اإلمام الزھري رحمھ هللا، وتقوي القول األول، خاصة وأن السنة تقوي أن الولد من والده

لكن لو شھد . ال شھادة الوالد لولده، وال الولد لوالده إنھا مردودة باإلجماع وھو المرجوح، فالمھم أنھا ال تقبل: بالشرع وھو الصحیح، أو قلنا
الولد على والده، أو شھد الوالد على ولده، فحینئٍذ تكون الشھادة مقبولة؛ ألن ھذا ال یكون إال عن حمیة للدین وصدق، خاصة إذا عرف الولد 

ًان قائما بالقسط، بالصدق واألمانة والعدالة، وكذلك الوالد، فإن المسلم الصادق ال تأخذه في هللا لومة الئم، ومن كمال اإلیمان أن یكون اإلنس
شھادة الولد لوالده، والوالد لولده فیھا تھمة، فلو أنھ أخبرك بالثمن واشترى ممن ال تقبل : ًفبناء على ھذا. فیشھد ولو على أقرب الناس إلیھ

یما قال وفیما أخبر بھ، والسبب أننا ال نستطیع أن نتوصل إلى حقیقة القیمة، لوجود الشبھة في صدقھ ف. شھادتھ لھ، فحینئٍذ یكون لك الخیار
أو اشترى بأكثر : أي]: أو بأكثر من ثمنھ حیلة: [قال رحمھ هللا. ولذلك یعتبر من موجبات الخیار على الوجھ الذي ذكره المصنف رحمھ هللا

 أردت أن تبحث عن العلل رحمة هللا على العلماء، إن من لذة الفقھ أنك قد تقرأ المسائل ھكذا فتشعر بالسآمة والملل، لكن إذا. من ثمنھ حیلة
ًواألسباب وجدت أنھم یرتبون ھذه العلل ترتیبا دقیقا، فھم یبحثون عن شيء یوجب الخیار، وتحصل بھ التھمة، ویبحثون عن إنصاف  ً

ُ وتمت كلمة :ًالمشتري من البائع، وأیضا إنصاف البائع من المشتري؛ ألن البائع ما جاءك إال للعدل، وال بنیت ھذه الشریعة إال على العدل َ َِ ََّ ْ َ
ُربِّك صدقا وعدال ال ُمبدل لكلماتھ وُھو السمیُع العلیم  ِ ِ َّ ِ ِ ِ ِ َِ َ َ َ َ َ َ َ َ َْ َ ِّ ْ ًْ فالمسألة عندنا ھنا یكون فیھا . فا عز وجل حكم بھذه الشریعة للعدل] 115:األنعام[ً
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ً، ذكر ضابطا، وھذا لھ صور ولھ أمثلة، )ي بأكثر حیلةأن یشتر: (صدق في الظاھر وحیلة في الباطن، ولما ذكر المصنف رحمھ هللا القاعدة
أشتري منك عمارتك ھذه بمائة ألف، : لكن من أشھرھا أن یأتي رجل إلى شخص یحبھ كأخیھ وقریبھ، أو ابن عمھ، أو ابن خالھ، ویقول لھ

ٍ على المرابحة فیخبر بصدق حقیقتُھ الخداع ًوالعمارة في الحقیقة تستحق ثمانین ألفا، وھو یضع في ذھنھ أنھ سیبیعھا مرابحة ولكنھ یحتال
ًلو تبیعني عمارتك بمائة ألف، والعمارة قیمتھا ثمانون ألفا، وبطبیعة الحال قد یعلم ! ما رأیك یا فالن: والغش، فیأتي إلى ھذا القریب ویقول لھ

مغري سیوافق، فاشترى منھ العمارة بمائة ألف، ھذه أن القریب یرید أن یبیع أو ال یرید أن یبیع، لكن القریب بمجرد أن یعلم ھذا السعر ال
رأس مالي فیھا مائة ألف، فھو : بكم اشتریت ھذه العمارة؟ قال: العمارة وضعھا في الحسبان أنھ سیبیعھا مرابحة، فجاءه المشتري وقال لھ

من الزیادة والنماء على طریقة كسب مودة صادق ولم یكذب؛ لكنھ في الحقیقة ختل المشتري وخدعھ، وفي الحقیقة كان یبني على ما یرجوه 
ًالقریب، وأیضا كسب الربح من الغریب، فھو ینفع القریب بالزیادة التي سیعطیھا، وأیضا ینتفع من الغریب بما یخبره وھو صادق في  ً

د العشرین من أجل أن یكسب نماء ًالظاھر، ولكنھ غشاش أو كذاب في الحقیقة؛ ألنھ ال یرید أن یخبره أن قیمة السلعة ثمانون ألفا، ولكنھ زا
وھذه الصورة مشكلة، فإذا أقر على نفسھ فال إشكال؛ ألن ھذا یوجب الخیار، فلو جاء عند . المرابحة، ویثبت ھذا عند القاضي بالقرائن

ة ألف، وأنا أرید أن نعم أنا اشتریت من أخي ھذه العمارة، أو اشتریتھا من ابن عمي وأعطیتھ مائ: القاضي وتاب إلى هللا عز وجل، وقال
أبیعھا على فالن مرابحة بمائة وخمسین، حینئٍذ إذا ثبت عند القاضي ھذا أثبت بھ الخیار، لكن لو أنھ أنكر، وامتنع أن یثبت أنھ قصد ختل 

ن قیمة ھذه المشتري فحینئٍذ یصعب على المشتري أن یثبت ذلك؛ لكن یثبت بالقرائن، فیسأل أھل الخبرة، فإذا سأل أھل الخبرة ووجد أ
ًالعمارة في الحقیقة خمسون ألفا، ووجد أنھ اشتراھا من قریبھ بسبعین ألفا، أو بثمانین أو بمائة، عند ذلك نعلم أن ھناك محاباة وأن ھناك  ً

ض الصفقة أو باع بع: [قال رحمھ هللا. ًقصدا بإدخال النفع إلى القریب، فمن حق القاضي أن یثبت الخیار بشھادة أھل الخبرة في مثل ھذا
ًوھذه كلھا صور عجیبة جدا تبین كیف كان العلماء رحمھم هللا یعیشون حال الناس ویدخلون إلى أسواقھم، بحیث یدققون ]: بقسطھا من الثمن

في كیفیة خداع البائع للمشتري، فھذه الصورة تستغرب كیف استطاع البائع أن یختل المشتري ویخدعھ بذكر قسط الثمن الذي فیھ غرر في 
أن یشتري ثالثة أشیاء والمسألة ھذه ال تقع إال في أشیاء متعددة، كأن یشتري سیارتین، أو عمارتین، أو : صورة المسألة. یع المرابحةب

اشترى : ًفمثال. قطعتین من األرض، ویبیع إحدى القطعتین ویخبر المشتري على أنھا نسبة من أصل البیع، فیجعل المرابحة على أصل الثمن
ًالسیارة األولى قیمتھا أربعون، والسیارة الثانیة قیمتھا عشرون، والسیارة الثالثة قیمتھا ثالثون، أصبحت القیمة تسعین ألفا، : تثالث سیارا

 بعشرین، بربح، فإذا جاء المشتري وضع في -ًمثال- ًرأس مالي في ھذه السیارات الثالث تسعون ألفا، ویبیع إحدى السیارات التي ھي : فیقول
ًن الباقي یعادل الثلثین، وأن السیارة التي بیعت بیعت على أنھا بثالثین، وحظھا من أصل القیمة ثالثون، فباعھا بالربح ثم أخذ أیضا حسبانھ أ

أربعین : ًاشترى ثالث قطع من األراضي، فلو فرضنا أنھ اشتراھا بستین ألفا، وكانت قیمة القطعة األولى: صورة ثانیة. فضل الربح فیما بقي
ًعشرة ثم یبیع األغلى واألنفس والتي قیمتھا أربعون، وتبقى لھ قطعتان قیمتھما عشرون ألفا، : عشرة، والقطعة الثالثة: ، والقطعة الثانیةًألفا

ًھذه الصفقة قیمتھا ستون ألفا بعت منھا قطعة، كم تربحني في القطعتین؟ فیتوھم المشتري أن القطعتین الباقیتین قیمتھما : فیأتي ویقول
 نمثل بال.. ًساسیة أربعون ألفااأل
 
 
 
 

 ما یلحق برأس المال ویخبر بھ وما ال یلحق
 
 

رحمھ : قولھ]: ًوما یزاد في ثمن، أو یحط منھ في مدة خیار، أو یؤخذ أرشا لعیب، أو جنایة علیھ، یلحق برأس مالھ ویخبر بھ: [قال رحمھ هللا
ً في خیار المجلس، وقد یقع في خیار الشرط، لكنھ یقع في خیار المجلس وجھا واحدا في مدة الخیار، وھذا یقع: أي]: وما یزاد في ثمن:[هللا ً

: صورة المسألة. من جھة أن من حق المشتري أن یرجع، وذلك أنھ إذا اتفق معھ على أن القیمة األولى ال تكفي فرضي أن یزید فال إشكال
ًلك العمارة وصفا كامال، أو قال لكعندي عمارة أبیعھا لك بمائة ألف، فوصف : كنت مع رجل فقال لك عمارتي التي تعرفھا في المكان : ً

ّوقد بینا فیما مضى أنھ ما دام البائع والمشتري في مجلس واحد، فھما -قبلت : الفالني أو في الشارع الفالني، أبیعھا بمائة ألف، فقلت لھ
ھذه عشرون، :  زیادة، فإما أن تعطیني عشرین أو فسخت، فقلت لھرجعت عن المائة ألف أرید عشرین: ففي أثناء المجلس قال لك-بالخیار 

فھذه الزیادة التي طرأت على أصل العقد، قد یخبر البائع . ًرضیت أن أزیدك عشرین ألفا: أو من باب حثھ على أن یمضي البیع، قلت لھ
في الحقیقة اشتراھا بمائة، والعشرون قد زادھا في ھذه العمارة اشتریتھا بمائة وعشرین، وھو : الثاني المشتري بالقیمة المحصلة فیقول

مجلس العقد، وھذه العشرون التي زادھا فیھا شبھة، فربما زادھا بسبب ضغط البائع لعلمھ بجھل ھذا المشتري، فحینئٍذ ینبغي أن یخبر بحقیقة 
ا، فھذا الرضا یحتمل أني أنا رضیت من باب أنا اشتریت بمائة، وكنا في مجلس العقد فألزمني بعشرین، فرضیت بھ: ھذه العشرین، فیقول

أنني أرغب في ھذه العمارة لمصلحتي الخاصة، وربما أنني أرغبھا لشيء في ذلك الزمن، فزدت العشرین ال لمصلحة البیع، ولیس من أجل 
إذا زاده : ًإذا. نع من الشراءوذلك حتى یكون من حق المشتري الثاني النظر فإن شاء اعتبر القیمة على وجھھا، وإن شاء نكص وامت. البیع

أو : [قولھ رحمھ هللا. وھو في حال الخیار في القیمة أو انتقص منھا، كان من حق المشتري أن یعلم بذلك ویجب على البائع أن یعلمھ بذلك
ًیحط منھ في مدة خیار، أو یؤخذ أرشا◌ لعیب ھذه العمارة رأس : وقال لكلو أنھ اشترى العمارة بمائة ألف، وجاء ]: ًأو یؤخذ أرشا لعیب]: [َ

ًمالي فیھا مائة ألف، وھو صادق أن العمارة بیعت بمائة ألف؛ ولكنھ في الحقیقة وجد في العمارة عیبا، وھذا العیب یحط من المائة عشرین، 
من إلى ثمانین، فیجب أن أنا اشتریتھا بمائة ألف فھو صادق أنھ اشتراھا بمائة ألف، ولكن العیب الذي وجد في العمارة حط الث: فلو قال لك

ًیخبرك أن ھناك عیبا أخذ بھ أرشا وھي العشرون، لكي تصبح الحقیقة أنھ اشترى بثمانین، فلو قال لك اشتریت بمائة وسكت عن األرش، : ً
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بیع إذا جني علیھ جنایة على المبیع، فإن الم: أي]: أو جنایة علیھ: [قال رحمھ هللا. وثبت ذلك عند القاضي، فإن ھذا یثبت الخیار للمشتري
اشترى سیارة بمائة ألف، فصدمھا شخص وھي واقفة، ولما صدمھا ضمن التلف : ًإذا كان في مدة الخیار فإنھ ینقص من القیمة، فمثال خاصة

وھي ھذه السیارة رأس مالي فیھا كذا، أو جاء بھا بوضعھا الراھن، : ًالذي أحدثھ فیھا، فأعطى صاحبھا أرشا، فأخذھا وأصلحھا ثم قال
ھذه السیارة اشتریتھا بمائة ألف، فھو صادق أنھ اشتراھا بمائة ألف، لكن ھذا العیب الموجود فیھا، والذي طرأ فأنقص : مصدومة، وقال لك

ًالقیمة وكان فیھا األرش، فكأن السیارة اشتریت بمائة ألف، واألرش قیمتھ عشرون ألفا، فمعناه أنھ تكلف في السیارة ثمانون ألفا، وأن ا لقیمة ً
فكأن أحكام ھذا النوع من الخیارات تدور حول مسألة الحقیقة، وأنھ ال : ًوبناء على ذلك. الحقیقیة لھذه السیارة بعد األرش إنما ھي الثمانون

ًیجوز أن یستفضل البائع عن طریق المرابحة أو طریق التولیة أو طریق المواضعة شیئا زائدا عن حقھ، وكل المراد أن یصل ھذا إلى  حقھ، ً
یلحق : أي]: یلحق برأس مالھ ویخبر بھ: [قال رحمھ هللا. وكما قررنا في األول، أنھا قائمة على العدل، بحیث یأخذ البائع حقھ والمشتري حقھ

ًنعم أنا اشتریت ھذه السیارة بمائة ألف، ووجدت فیھا عیبا فرد لي القاضي أرشا لقاء ھذا العیب عشرین ألفا، أو: برأس مالھ ویقول ً  رد لي ً
ألنھ بعد لزوم البیع من ضمان ]: وإن كان بعد لزوم البیع لم یلحق بھ: [قال رحمھ هللا. ًأرشا لقاء ھذا العیب عشرة آالف، وقس على ھذا

 وقع لي الخیار ثالثة أیام، ثم: إذا قال: المشتري إنما یكون في مدة الخیار، ویقع ھذا كما ذكرنا في خیار الشرط على أصح األوجھ فإذا قال
حادث سیارة بالنقص خالل الثالثة أیام، فال بد من العلم بالنقص، وفي ظاھر ھذه العبارة أنھ لو طرأ النقص بعد العقد أو بعد تمام العقد أنھ ال 

من . ًیخبر، مع أن ھناك صورا ینبغي فیھا اإلخبار والتي تسمى بصور الزیادة وصور النقص، ففي بعض ھذه الصور یجب علیھ أن یخبر
لو اشترى دابة وھي سمینة بمائة، ثم أخذھا فاعتلت وتغیرت وجاءھا النقص من جھة مرض أو من جھة سوء تدبیر، أما األصل : أمثلة ذلك

ًرأس مالي فیھا مائة، فرأس مالھ فیھا بمائة حینما كانت كاملة صحیحة، لكن ھذا النقص ولو كان طارئا بعد : أن قیمتھا مائة، فإذا جاء وقال
وأشار في الشرح أنھ لیس ھناك خالف بین أھل العلم رحمھم هللا أنھ ینبغي . ھذا النقص طرأ عنده: بیع، فینبغي أن یخبر بھ، وأن یقوللزوم ال

أن یخبر في ھذه الحالة، كنقص األمراض ونقص العیوب التي تطرأ بعد لزوم البیع، وال یجوز لھ في ھذه الحالة أن یسند الثمن األصلي إلى 
أنا :  أن یكشف حقیقة األمر؛ ألنھ بعد وجود ھذا العیب، الصفقة في حقیقتھا تستحق ما دون رأس المال المذكور، فلو قال لھاألول دون

اشتریت ھذه الدابة بمائة، فقد ظلمھ؛ ألنھ اشتراھا كاملة وھي في حالھا حین البیع الثاني ناقصة، فیكون فیھ ختل للمشتري الثاني، فیجب علیھ 
وھي الزیادة المنفصلة، كأن یشتري ناقة عشراء، بمائة، وتلد بعد ذلك، فیأتي : ذكره بعض العلماء لك مما یلتحق بھذا ماكذ. أن یخبره

مائة، وھو صادق أنھ اشتراھا بمائة؛ لكنھ اشتراھا بمائة وھي حامل، فمثل ھذا یشدد فیھ طائفة من : كم رأس مالك؟ فیقول: المشتري ویقول
وإن أخبر بالحال : [قال رحمھ هللا. علیھ أن یبینھ على حقیقتھ، حتى ال یختل المشتري بثمن زائد عن استحقاق السلعةیجب : العلماء ویقولون

أن تكون الزیادة لقاء كلفة : ھذا بالنسبة لمسألة الزیادة التي تطرأ بعد لزوم البیع؛ ومن أمثلة االستحقاقات التي تكون بعد لزوم البیع]: فحسن
فالن یحملھا لك بعشرة، فتم البیع على : أرید أن تصل إلى بیتي، فیقول: بمائة، قال: بكم ھذه السلعة من الطعام؟ قال: قولومشقة، مثل أن ی

ھذه السلعة اشتریتھا بمائة، : ًمائة، ویكون عقد اإلجارة بعد لزوم البیع، فھو لیس راجعا إلى البیع ولیس بأساس البیع، فحینئٍذ یخبر ویقول
 مائة وعشرة، فإني جلبتھا إلى مخازني أو حفظتھا في مخازني فكلفني ھذا عشرة آالف، فأصبح رأس مالي فیھا من القیمة ولكنھا كلفتني

 ...... .ورأس مالي فیھا من التعب والعناء مائة وعشرة
 

 األسئلة
 
 

...... 
 

 یمین القضاء ومستندھا
 
 

ًع اشترى السلعة بأقل مما ذكر لھ، فأقام المشتري شاھدا واحدا وھو البائع األول مر معنا أن المشتري إذا ادعى عند القاضي أن البائ: السؤال ً
باسم هللا، الحمد : الجواب. ما ھو المستند الذي یستند إلیھ المشتري حتى یحلف على ذلك؟ أثابكم هللا: مع یمینھ أنھ یستحق الخیار، والسؤال

ھذه المسألة وھذا السؤال یرجع إلى قضیة الحلف بیمین : أما بعد. ھ ومن وااله، والصالة والسالم على رسول هللا، وعلى آلھ وصحب
أنھا تقتطع بھا الحقوق، وھي أیمان عظیمة، ومن حلف : القضاء، ویمین القضاء ھي من أعظم األیمان التي شدد الشرع فیھا، والسبب في ھذا

ًیمینا في القضاء كاذبا، لقي هللا وھو علیھ غضبان، ومن حلف یم ًینا لیقتطع بھا مال امرئ مسلم لم یزده هللا بھا إال فقرا وضیعا، فھي یمین ً ً ً
غموس تغمس صاحبھا في النار، وھي الیمین التي تسمى بیمین الصبر، وقد جاء في قصة الكندي والحضرمي لما اختصما في البئر وارتفعا 

الرجل فاجر یحلف وال یبالي، فقال ! یا رسول هللا: س لك إال یمینھ قاللی: (إلى رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم، فقال صلى هللا علیھ وسلم
من حلف على یمین لیقتطع بھا مال امرئ : الرجل فاجر یحلف وال یبالي، قال! یا رسول هللا: لیس لك إال یمینھ، فقال: صلى هللا علیھ وسلم

ِومْن یْحلْل : ومن لقي هللا وھو علیھ غضبان فقد ھوى، قال تعالى! ةنسأل هللا السالمة والعافی) مسلم وھو كاذب لقي هللا وھو علیھ غضبان َ َ َ
َعلْیھ غضبي فقد ھوى  َ َ َْ َ َ ِ َ ِ فمن أعظم ما یكون أن یجرؤ على أن یحلف با في القضاء على أن ھذا حقیقتھ كذا، وعلى أن ھذا األمر ] 81:طھ[َ

إن من السنن التي وجدوھا باالستقراء : وكانوا یقولون.  أنك ما فعلت، فحلفاحلف على: صورتھ كذا، والواقع أنھ كاذب، أو یحلف إذا قیل لھ
فإن كان صاحب التجارة فإن هللا یمحق البركة !! والتتبع، أن من حلف یمین القضاء ال یمر علیھ الحول وھو بخیر، نسأل هللا السالمة والعافیة

حانھ وتعالى في مالھ، ومما كان یحدث بھ كبار السن أن من أغضب هللا عز وجل في من تجارتھ، وقد یبتلیھ هللا في عافیتھ، وقد یبتلیھ هللا سب
شيء ظھرت السنن والدالئل على أن هللا یؤاخذه ببالء، وھذا مما یزجر الناس ویمنع الناس؛ ألن السیئة تسيء إلى صاحبھا في الدنیا 
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. وھو یعلم أنھ كاذب فیھا، فالغالب أنھ ال یسلم: ًیمین الفاجرة متعمدا، أيمن یحلف ال: فكانوا یقولون! واآلخرة، نسأل هللا السالمة والعافیة
ومن أشدھا أیمان القسامة التي تكون على الدم، وأصل األیمان في القسامة أنھم لما حلفوا في الجاھلیة في قصة الرجل الذي قتل بمكة، فجاء 

 أقرباء المدعى علیھ أنھ قاتل، فكان منھا یمین یتعلق بیتیم، فجاء ولیھ ودفع أولیاؤه إلى عبد المطلب وطالبوه، فقسم األیمان على خمسین من
حظھ من الدیة، ثم حلف التسعة واألربعون أیمانھم، وكان الرجل ھو القاتل، وكانوا یعلمون أنھ قاتل، فحلفوا الیمین الفاجرة، فما مر علیھم 

سبب مشروعیة القسامة، وھي من قضاء الجاھلیة الذي أبقاه اإلسالم، لما فیھ الحول وفیھم عین تطرف، وھذا ذكره العلماء رحمھم هللا في 
إنھ یحلف : یبقى اإلشكال اآلن إذا كنا في مسألة المرابحة نقول: الشاھد. من تعظیم الحرمات وزجر الناس عن الدماء واالعتداء على الحقوق

فإن كان قد اطلع بنفسھ ورأى الصفقة وتذكرھا أو تذكر أنھ حضر وأن على أي شيء یستند في حلفھ؟ : المشتري مع شاھده الذي یقیمھ، أي
ھذه الصفقة التي كانت في المجلس الفالني بین فالن وفالن ھي على عمارتھ التي اشتراھا اآلن، فتذكر ذلك، فھذا یسمونھ الحلف على العلم 

الظن، والحلف على غالب الظن،  الحلف على غالب: لثانيالنوع ا. والیقین، أن تحلف على علم ویقین، وباإلجماع یجوز لك ھذا الحلف
والمذھب الصحیح أنھ یجوز لك أن تحلف على غالب ظنك، فإذا وجدت قرائن ودالئل أو وجدت وثائق كتابیة لم یقتنع بھا : للعلماء فیھ قوالن

 أخذتھا من ید الرجل، أو اطلعت على ذلك القاضي، وأنت على غالب الظن مقتنع بھا، وتعرف خط الرجل أو أخذتھا من خزینة الرجل، أو
عن طریق قرائن ممن یعلم معھ، وال یستطیعون أن یشھدوا مخافة منھ، وشھدوا عندك وأنت تعلم أنھم صادقون، ھذه كلھا قرائن تقوي غلبة 

لو أن : قال العلماءظنك بصدقھم، فإذا غلب على ظنك ھذا كان من حقك أن تحلف، والحلف على غالب الظن لیس بیمین غموس، ولذلك 
ًرجال أعطاك ألف لایر دینا ثم غلب على ظنك أنك رددتھا، فقال لك لم تردھا، وأنت ال تستطیع أن تجزم، لكن غلب على ظنك أنك رددتھا، : ً

نت على غالب ظنك ًوھكذا لو أنك ادعیت على رجل ماال، أعطیتھ ھذا المال ثم طالبتھ فادعى الرد، وأ. فیجوز لك أن تحلف با إذا أنكر ذلك
أن الیمین التي یسأل عنھا، یمكن أن یحلفھا : الشاھد. أنھ لم یرد، فیجوز لك أن تحلف على أنك لم تستلم ولم تأخذ، إذا غلب على ظنك ذلك

 غالب الخصم بناء على غالب الظن، وھذا على أصح قولي العلماء رحمھم هللا، وینسب بعض العلماء إلى جمھور أھل العلم أن الحلف على
الظن ال بأس بھ ولیس فیھ حرج، ولكن الورع أال یحلف إال على مثل الشمس، فإذا أراد أن یسلم لھ دینھ وأن یحفظ دینھ وأن یبارك هللا لھ في 

  .ًمالھ، فال یحلف إال على شيء كالشمس، وإال ترك وعوضھ هللا عز وجل خیرا مما فقد، وهللا تعالى أعلم
 
 
 
 

 لعملحكم اإلجارة بجزء من ا
 
 

أبیعھا لك بمائة وعشرین، وسأخبر المشتري أن صاحب األرض یرید مائة وعشرین، وتم : ًمن أراد أن یبیع أرضا بمائة فقال لھ آخر: السؤال
ن ھذه المسألة فیھا أكثر م: البیع فأعطى البائع مائة، وأخذ ھو العشرین إلى جانب نسبتھ من المشتري، فھل ھذا یصح، أثابكم هللا؟ الجواب

بعھا بمائة، فإنك تراعي حقوق إخوانك المسلمین، خاصة إذا وجدت أنھم یحتاجون : بالنسبة للمالك الحقیقي لألرض إذا قال لك: ًأوال: سؤال
وال . إلى ھذه األراضي، أو أن األشخاص الذین سیشترون منك أشخاص یعوزھم المال، فعلیك أن تتقي هللا، فھذا من النصیحة لعامة المسلمین

غي لإلنسان أن یكون كثیر الجشع كثیر الطمع دون أن ینظر إلى حقوق إخوانھ وحوائجھم، ولو فعل غیره بھ ذلك لما رضي بھذا، والمسلم ینب
یع أنا أب: إذا قال لھ: ًثانیا. باألقل یحب إلخوانھ ما یحب لنفسھ، ویكره إلخوانھ ما یكره لنفسھ، فال ینبغي لھ أن یبالغ باألرباح مع إمكان البیع

وضابطھا االستئجار بجزء ) قفیز الطحان(لك ھذه األرض بمائة وعشرین، وآخذ عشرین من المائة، فھذه المسألة تعرف عند العلماء بمسألة 
ًمن العمل، فإن العشرین سیأخذھا من عملھ، واإلجارة یمنع بعض العلماء أن یستأجر األجیر بجزء من عملھ؛ لكن الصحیح أن فیھا تفصیال، 

: من أمثلة ما كان فیھا غرر كثیر أن یقول لھ. ًي وكثر الغرر حرم ھذا النوع من اإلیجارات، وإن قل الغرر وكان یسیرا، فإنھ یجوزفإن قو
ًاذبح لي ھذه الشاة وخذ جلدھا، فإن ھذا الغرر فیھ كبیر، ألننا ال ندري ھل الجلد ثخین، أو رقیق؟ وال ندري ھل یخرج سالما أو معیبا؟ ألنھ  ً

بعھا : قده أثناء سلخ الشاة، فإذا استأجره بجزء من عملھ مع جھالة أو غرر أكبر فال یجوز، لكن لو كان مثل أن یحدد لھ قیمة، یقول لھربما 
هللا في إخوانھ، وأال یجعل  إذا قلنا بجوازھا صح لھ حینئٍذ أن یبیعھا بمائة وعشرین، واألفضل أن یتقي. بمائة وعشرین ولك عشرون جاز

أبیع لك ھذه العمارة أو أبیع لك ھذه : تبقى مسألة نسبة السمسرة، ونسبة السمسرة أن یقول لھ. لخاصة على وجھ اإلضرار بالسوقأرباحھ ا
: وھذه المسألة لھا صور، ففي بعض األحیان ال یصح أن یقول لھ%) 5(أو %) 2.5(، أو %)2(، أو %)7(، أو %)6(األرض، وآخذ 

) السمسرة(بع ھذه العمارة وخذ ثمن داللتك : ننا ال ندري بكم یبیع، فتصبح النسبة فیھا جھالة، فلو قال لھأبیعھا وآخذ نسبة كذا منھا، أل
%) 10(عشرة آالف، وإذا باعھا بمائتین، تكون الـ%) 10(، فال ندري ھل یبیعھا بمائة ألف، أو بمائتین، فإذا باعھا بمائة كانت الـ%)10(

بعھا : أن یحدد لھ القیمة ویقول لھ: الحالة الثانیة. جرة مجھولة، وال تصح اإلجارة بمجھول باإلجماععشرین، فأصبحت اإلجارة مجھولة واأل
 فھذا جائز؛ ألن النسبة معلومة والقدر معلوم، والغرر مندفع بما ذكرناه، من أنھ آیل إلى العلم، وال إشكال%) 10(و%) 5(بمائة ألف، ولك 

ًأن تصبح السمسرة فریضة على كل من جاء إلى المكتب، بحیث یكون ملزما بدفع ھذا : مسألة الثالثةال. في جواز ھذه الصورة إن شاء هللا
ًالمبلغ سمسرة وداللة بناء على الورق الذي یدفعھ، فھذا ال یجوز، وھذا من أكل المال بالباطل؛ ألن السمسرة داللة المشتري وھي من باب 

ما دمت أنك وضعتھ عندي في :  یقم بشيء، كأن تأتي بالزبون الذي یرید أن یشتري فیقول لكالجعل، ولیس من حقھ أن یطالبھ بالسمسرة ولم
المكتب فعلیك تدفع كذا وكذا، فھذا لیس من حقھ؛ ألنك إنما وضعتھ في المكتب حتى یأتي بالمشتري، لكن إذا جئت بالمشتري بنفسك فإنھ لیس 

البائع؛ ألن ھذا مالي، أبیعھ إلى من شئت بما شئت، وكیف شئت، فإذا جاء وقال في من حقھ أن یأخذ من المشتري وال من حقھ أن یأخذ من 
َوآخر دعوانا أن الحمد  رب . یجب علیك أن تدفع ھذه النسبة أو تدفع ھذا القدر، فإنھ یكون من أكل أموال الناس بالباطل: ھذه الحالة َ
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  .ھ الطیبین الطاھرینوسلم وبارك على نبینا محمد وعلى آل وصلى هللا. َالعالمین
 
 
 
 

 [7[ باب الخیار -شرح زاد المستقنع 
والخالف إما أن یقع في قدر الثمن، أو في صفة المبیع، أو في صفة عقد البیع، وإذا وقع الخالف . خیار الختالف المتبایعین: من أنواع الخیار

ولھذا الخیار مسائل مھمة، . أو یتحالفا، وإذا تحالفا فحینئٍذ یكون الفسخفإما أن یعتبر قول البائع وإما أن یعتبر قول المشتري أو یسقط القوالن 
 .ولھ أحوال وصور ینبغي معرفتھا واالطالع علیھا

 الخیار ألجل اختالف المتبایعین
 
 

فیقول :  بعدأما. بسم هللا الرحمن الرحیم الحمد  رب العالمین، وصلى هللا وسلم وبارك على نبیھ األمین، وعلى آلھ وصحبھ أجمعین
والسبب في . النوع السابع من أنواع الخیار خیار یقع لعلة اختالف المتبایعین: أي] خیار الختالف المتبایعین: السابع: [المصنف رحمھ هللا

 بد من الفصل أن المتبایعین إذا وقع بینھما خالف إما في قدر الثمن، أو في صفة المبیع، أو في صفة عقد البیع، فإنھ في ھذه الحالة ال: ذلك
ًونظرا . بینھما، فإما أن یعتبر قول البائع وإما أن یعتبر قول المشتري، وإما أن یسقط القوالن، أو یتحالفا فیكون لكل واحد منھما فسخ البیع

لبیع یفتقر لإللزام لوجود التخییر في حال الحلف أو في حال سقوط القولین، فإنھ من المناسب أن یذكر ھذا في باب الخیار، ومن المعلوم أن ا
بھ إلى رضا الطرفین، فإذا تراضى الطرفان على بیع السلعة وشرائھا بثمن معین، فقد لزم البیع للباذل وھو البائع، ولزم البیع للمشتري وھو 

ِیا أیھا الذین آمنوا أْوفوا ب: ًوعلى ذلك ال یكون ألحدھما خیار بناء على األصل، لقولھ تعالى. اآلخذ ُ َُ ََ َ َ َِ ِالُعقود َُّّ ُ ، فاألصل أنھ إذا بیعت ]1:المائدة[ْ
السلعة فأوجب البائع وقبل المشتري، أننا نلزم البائع بالبیع ونلزم المشتري بدفع الثمن، لكن إذا حصل الخالف بینھما فإن الخالف یمنع 

ُیا أیھا الذین آمنوا : الرضا الذي على أساسھ حكم بصحة البیع، قال هللا عز وجل َ َ َ َِ َُّّ َال تأكلوا أْموالكم بْینكم بالباطل إال أْن تكون تجارة عْن َ َ َ َ َ َ ًَ ِ ُِ ُ ُ َُ َ ََ ََّ ِ ِِ ْ ُْ ْ َ ْ
ْتراض منكم  ُ ْ ِ ٍ َ بعت السلعة بعشرة، والثاني : فأحل هللا لنا البیع والتجارة بشرط وجود الرضا، فإذا اختلفا انعدم الرضا، فھذا یقول] 29:النساء[َ

أن البائع قد بذل ھذه الصفقة : بل اشتریتھا بتسعة آالف، فمعناه: بعت العمارة بعشرة آالف، واآلخر یقول: لاشتریتھا بثمانیة، وھذا یقو: یقول
بل بثمانیة، فمعنى ذلك أن الذي حصل الرضا :  بعشرة آالف، ورضي أن یأخذ العشرة في مقابل سلعتھ، فإذا قال المشتري-ًالعمارة مثال-

: وإذا وقع الخالف بین المتعاقدین فھناك أحوال. ار في البیع على تفصیل سیذكره المصنف رحمھ هللاعلیھ لیس بموجود، ومن ھنا یكون الخی
: بعتك سیارتي ھذه بعشرة آالف، وقال المشتري: ًأن یوجد الدلیل الذي یرجح قول البائع أو قول المشتري، بأن قال البائع مثال: الحالة األولى

عندي شاھدان عدالن یشھدان أنك بعتھا لي بثمانیة آالف، فأقام البینة بالشاھدین :  بینھما، فقال المشترياشتریتھا بثمانیة آالف، فوقع الخالف
العدلین، فحینئٍذ الحكم سیكون لقول المشتري، والبیع تام بثمانیة آالف ویلزم البائع بدفع السلعة بثمانیة آالف، وال خیار؛ ألنھ قد قام الدلیل 

عندي : بل بثمانیة آالف، قال البائع: بعتھا بعشرة آالف، فقال المشتري: فلو أن البائع قال: والعكس. والحق حقھعلى ترجیح قول المشتري، 
شھود یشھدون أنك قد رضیت شراءھا بعشرة آالف، فأقام شاھدین عدلین، على أنھ اشترى منھ بعشرة آالف، فحینئٍذ یكون القول قول البائع، 

. ً، وھكذا لو أقام أحدھما شاھدا وحلف الیمین معھ؛ ألن النبي صلى هللا علیھ وسلم قضى بالشاھد مع الیمینویلزم المشتري بدفع عشرة آالف
أن یحصل الصلح والتراضي فیرضى البائع بقول : الحالة الثانیة. أن توجد البینة التي ترجح أحد القولین على اآلخر: فھذه الحالة األولى

بل اشتریتھا بثمانیة آالف، قال : بعتك سیارتي بعشرة آالف، قال المشتري :قال البائع: ًبائع، فمثالالمشتري، أو یرضى المشتري بقول ال
أو . فرضي المشتري بقول البائع. أنت ثقة عندي وقد رجعت إلى قولك بعشرة آالف: أنا متأكد أنني بعتھا بعشرة آالف، فقال المشتري: البائع

أنت عندي ثقة وقد رضیت : بل اشتریتھا بثمانیة آالف، فقال البائع للمشتري: ة آالف، فقال المشتريبعتك السیارة بعشر: قال البائع: العكس
یحكم بالبیع بما تراضیا علیھ؛ ألن حقیقة البیع قائمة على الرضا، فإذا تراضیا : بثمانیة آالف، فإذا رضي أحد الطرفین بقول اآلخر، نقول

وفي بعض . كال إذا وقع الخالف بینھما ولم توجد بینة، ولم یوجد الصلح والتراضي بینھماواصطلحا بعد الخالف فال إشكال؛ لكن اإلش
األحیان قد توجد البینة من الطرفین، ھذا عنده بینة، وھذا عنده بینة وإذا تعارضت البینتان سقطتا على تفصیل سیأتي إن شاء هللا في باب 

فقال رحمھ . أن نرجح أحد القولین على اآلخر:  بینھما على وجھ ال یمكن الترجیح، أيالقضاء والبینات، لكن الذي یھم ھنا أنھ یقع الخالف
النوع السابع من أنواع الخیار أن یقع الخالف بین البائع والمشتري، في قدر الثمن أو جنس أو نوع : أي] خیار الختالف المتبایعین: [هللا

فیقع الخیار على تفصیل سیذكره المصنف رحمھ . إلخ.. جل، بالتقسیط أو بالنقدالثمن، أو صفة البیع أو صفقة المبیع، ھل ھو عاجل أو آ
 ...... .هللا
 

 اختالف المتبایعین في قدر الثمن
 
 

ا ما اشتریتھ بكذا، وإنم: ما بعتھ بكذا، وإنما بعتھ بكذا، ثم یحلف المشتري: ًفإذا اختلفا في قدر الثمن تحالفا، فیحلف البائع أوال: [قال رحمھ هللا
ھذا النوع األول من الخالف، ]: فإذا اختلفا في قدر الثمن تحالفا: [قولھ رحمھ هللا]: ٍاشتریتھ بكذا، ولكل الفسخ إذا لم یرض أحدھما بقول اآلخر

أو بعتھا لك ًبعتھا لك باثني عشر ألفا، : اشتریت ھذه العمارة بعشرة آالف لایر، والبائع یقول: وھو أن یقع الخالف في قدر الثمن، فأنت تقول
والغالب إذا وقع الخالف بین البائع والمشتري بقدر الثمن أن یدعي البائع األكثر، والمشتري األقل؛ ألن األحظ للبائع األكثر،  ًبعشرین ألفا،
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ا بعشرین، یقول بعتھ: واألحظ للمشتري األقل، وتقع الكثرة والقلة إما من جھة القدر، وإما من جھة النوع، فمن جھة القدر أن یقول البائع
بعتك بعشرة آالف فیتفقان : الریاالت، والدوالرات، فلو قال لھ: لو كان ھناك عملتان: ًومن جھة نوع الثمن، مثال. اشتریت بعشرة: المشتري

ت، فالذي یدعي بل ریاال: نعم بعتك بعشرة آالف، لكن دوالرات، قال اآلخر: بعتنیھا بعشرة آالف، قال: على القدر، ویختلفان في النوع، یقول
ففي ھذا النوع وھو خالف الثمن، یتحالفان، واألصل في ذلك حدیث عبد . وھي الدوالرات ھو البائع، والذي یدعي األقل ھو المشتري: األكثر

ي سنده، ورجح وھذا الحدیث اختلف العلماء ف) إذا اختلف المتبایعان تحالفا: (هللا بن مسعود رضي هللا عنھ أن النبي صلى هللا علیھ وسلم قال
مجموع الطرق أنھ حسن قابل لالحتجاج والعمل بھ عند أھل العلم رحمھم هللا، وقد فعل ذلك عبد هللا بن مسعود رضي هللا  غیر واحد من

ل بعتني بعشرة، قا: ًأن عبد هللا بن مسعود باع إلى األشعث بن قیس رضي هللا عنھما رقیقا، فقال األشعث: عنھ، كما روى سعید بن منصور
بل بعتك بعشرین، فلما اختصما ولم یفصال رده عبد هللا رضي هللا عنھ إلى ھذه السنة، فالسنة إذا اختلفا في قدر الثمن أن : عبد هللا بن مسعود 

مكن یرجعا إلى التحالف، وإن أمكن الفصل عن طریق البینة فذاك، لكن اإلشكال أال توجد بینة ألحدھما، أو توجد بینتان متعارضتان، وال ی
ًترجیح إحداھما على األخرى، فحینئٍذ یتحالفان، یحلف البائع ویحلف المشتري، ثم بعد ذلك یفسخ البیع بینھما، وإذا أحبا أن یعقدا عقدا جدیدا،  ً

لحجة تستعمل في الحلف والیمین حجة في القضاء، وھذه ا] ما بعتھ بكذا، وإنما بعتھ بكذا: ًفیحلف البائع أوال: [قولھ. أو صفقة جدیدة فذلك لھما
ً، فلو ادعى رجل على رجل ماال، )فإن البینة على من ادعى والیمین على من أنكر: (ًمواضع، ولذلك جعلت أوال لجانب المنكر، وفي الحدیث
ٍفي عجز مدع والمدعي مطالب بالبینھ وحالة العموم فیھ بینھ والمدعى علیھ بالیمین . ولم یكن للمدعي بینة، فإنھ یطالب المدعى علیھ بالحلف

ًوكذلك أیضا حجة في بعض المواضع . عن التبیین فالمدعى علیھ مطالب بالیمین إذا عجز المدعي عن البینة، فالیمین حجة في حال اإلنكار
في التي خصھا الشرع، مثل تقویة الشاھد، كقضائھ صلى هللا علیھ وسلم بالشاھد مع الیمین، وھي حجة في دفع الحد عن الزوج والزوجة كما 

َاللعان فشھادة الرجل تكون أربعة أیمان با إنھ لمن الصادقین، والخامسة أن لْعنة هللا علْیھ إْن كان من الكاذبین  َ َ َ َ َِ ِِ ِ ِ َّ َِ َ َ َْ ُ َْ َ َِ َّ َویدرأ عنھا العذاب أْن * َ َ َ َ َ َ َ ََ ْ ْ ُ ْ
َتشھَد أْربع شھاَداٍت با إنُھ لمن الكاذبین  َ َ َ َ َِ ِ ِِ َِ َ َْ َ َّ ِ َّ َ هللا علیھا إن كان من الصادقین، ھذا كلھ رجوع إلى  ثم تشھد الخامسة أن غضب] 8-7:النور[ْ

الیمین، كذلك القسامة حینما یوجد اللوث والعداوة بین المقتول وبین جماعة، ثم یدعي أولیاء المقتول أنھ قتلھ فالن من أعدائھ فیحددون 
ل رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم في قضیة خیبر، حینما أمر النبي صلى هللا ًالشخص الذي یتھمونھ بالقتل، ثم یحلفون خمسین یمینا، كما فع

ًتحلفون خمسین یمینا، : (ًعلیھ وسلم بحلف خمسین یمینا إلثبات دعوى قتل یھود للصحابي رضي هللا عنھ وأرضاه، فقال صلى هللا علیھ وسلم
ً وحجة في الحقوق المالیة فإنھا كذلك حجة ھنا، فیحلف البائع أوال أنھ فإذا كانت حجة في الدماء وحجة في اإلنكارات) فتستحقون دم صاحبكم

إذا اختلفا في عمارة قال : ًفمثال. الذي ادعاه المشتري، وإنما باع بكذا، وھو الذي یدعي أنھ أمضى البیع أو أوجب البیع علیھ: ما باع بكذا، أي
 وإنما باعھا -إنھا عشرة: إذا قال المشتري-باعھا بعشرة  فیحلف البائع أنھ وهللا مابل اشتریتھا بعشرة، : بعتھا بعشرین، وقال المشتري: البائع

فإذا انتھى البائع من : أي]: ما اشتریتھ بكذا، وإنما اشتریتھ بكذا: ثم یحلف المشتري: [قولھ رحمھ هللا. بعشرین، ھذا بالنسبة لیمین البائع
ما دام أنھ حلف الیمین فأنا أقبل الیمین، فحینئٍذ یلزمھ : إما أن یتورع فیقول: ن حالتینالحلف، طولب المشتري بالحلف، فال یخلو المشتري م

إذا نكل وامتنع من الحلف، أو رضي الیمین من البائع، ثم أمضى البیع وحینئٍذ یلزمھ الثمن : ، أي)ًنكوال(ویسمى ھذا . ما حلف علیھ البائع
احلف أنك اشتریت بعشرة، ولم تشتر :  ما بعتھا بعشرة، وإنما بعتھا بعشرین، قیل للمشتريوهللا: قال البائع: مثال ذلك. الذي حدده البائع

ًما دام أن فالنا قد حلف فقد رضیت یمینھ، وھذه الیمین أنا : أو یقول. فھذا نكول، فیقضي علیھ القاضي بالنكول. ال أحلف: بعشرین، فقال
ًأن حلف البائع یسبق حلف المشتري، فیبدأ أوال البائع ثم  دلت على] ثم یحلف المشتري[: وجملة. أقبلھا وأصدق بھا، فحینئذ تلزمھ العشرون

والیمین في البائع والمشتري تتضمن جملتین، جملة للنفي، وجملة لإلثبات، فالبائع یثبت ما یدعي وینفي ما یدعیھ المشتري، . یتبعھ المشتري
ًرین، فالبائع یحلف أنھ ما باع بعشرة أوال، وإنما باع بعشرین، والمشتري یحلف أنھ ما والمشتري بعكسھ، فإذا كان الخالف بین العشرة والعش

ًكال الیمینین قائمة على نفي وإثبات، وإنما یجعل اإلثبات بعد النفي؛ ألنھ ینفي أوال، حتى یثبت : ًاشترى بعشرین، وإنما اشترى بعشرة، فإذا
ٍولكل الفسخ إذا لم یرض أحدھما بقول : [قال رحمھ هللا. ًوجبا إلثباتھ لما یدعیھ بعد ذلكبعد ذلك ما یدعي، فیكون نفیھ لما یدعیھ خصمھ م

لكل من البائع والمشتري حق فسخ البیع، إذا لم یرض بقول اآلخر، فإذا حلف االثنان ثم لما تحالفا لم یرض البائع بقول المشتري : أي]: اآلخر
 ...... .عوال المشتري بقول البائع، حینئذ یفسخان البی

 
 اختالف المتبایعین بعد تلف السلعة

 
 

إنھما یتحالفان فال یخلو : الفاء ھنا للتفریع، إذا قلنا] فإن كانت السلعة تالفة: [قولھ]: فإن كانت السلعة تالفة رجعا إلى قیمة مثلھا: [قال رحمھ هللا
ًجال باع عمارة ثم اختلف مع المشتري في القیمة، والعمارة لو أن ر: مثال ذلك. إما أن تكون السلعة موجودة: ًالحال أیضا من صورتین

ًلكن لو أن الخالف وقع بعد التلف، وھذا كثیرا ما . موجودة، فیحلف البائع ویحلف المشتري ونرد العمارة للبائع، والثمن المدفوع للمشتري
ًیقع في بیع األطعمة، كأن یبیعھ طعاما ویكون الثمن إلى أجل، كأن یقول مثال : تدفع في نھایة الشھر أو بعد أسبوع أو أسبوعین، قال: ً

ًرضیت، فذھب المشتري فأكل الطعام، أو تصرف فیھ فتلف أو نفذ، ثم جاء یدفع العشرة التي في ظنھ أن االتفاق كان قائما علیھا، فلما أراد 
إما : أي) تالفة: (بقولھ  وھو الذي عبر عنھا المصنفما بعتك بعشرة، وإنما بعتك بعشرین، فیختلفان، والسلعة مفقودة،: أن یدفع العشرة قال

إذا حصل التحالف بین البائع والمشتري، : فحینئٍذ یرد اإلشكال. استھلكت باألكل، وإما تلفت حقیقة، وإما أنھا لم تعد موجودة بأي وسیلة كانت
ًوالطعام قد أكل، كأن یكون علفا للدواب أو طعاما للناس، فھو ال یستطیع أن یرد  الطعام وال یستطیع أن یعید العلف إلى حالتھ فیرده؛ والبیع ً

قد فسخ، وإذا فسخ البیع وجب رد المبیع، والطعام ال یمكن رده في ھذه الحالة، فحینئٍذ إن كانت السلعة تالفة، وجب ضمان قیمة السلعة، كما 
ن إذا كانت موجودة، أو یكون بالمثل إذا كانت العین مفقودة، ثم ألن الضمان في المتلفات إما أن یكون بالعی: أي] رجعا إلى قیمة مثلھا: [قال

بعد ذلك النظر إلى قیمة مثلھا، فالطعام الذي استنفذ وأكلتھ البھائم أو أكلھ المشتري، ننظر إلى أوصافھ، ثم نسأل في السوق عن قیمة المثل؛ 
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وكذا، كم قیمتھ؟ فحینئٍذ یلزم بدفع قیمة  ھذا الطعام الذي صفتھ كذاألن قیمة المثل یرجع فیھا إلى السوق وأھل الخبرة، فیسأل أھل الخبرة 
ًیكون المشتري مطالبا بدفع القیمة التي ھي مثل الشيء المستھلك، سواء كان من الطعام أو من العلف أو غیره؛ ألنھ إذا : وعلى ھذا. المثل

  .تلفت العین وجب ضمان قیمتھا على األصل الذي سبقت اإلشارة إلیھ
 
 
 
 

 حكم االختالف في صفة السلعة
 
 

فعندما تكون السلعة قائمة یجب الرد، وإذا تلفت : انظر كیف یرتب المصنف األفكار]: ٍفإن اختلفا في صفتھا فقول مشتر: [قال رحمھ هللا
ذكروا ما یترتب علیھ، وھذا من ًالسلعة وجبت القیمة، لكن إذا اتفقا على صفات الطعام، ثم من عادة الفقھاء رحمھم هللا أنھم إذا أعطوا حكما 

فضل هللا عز وجل علیھم، وھذه الكتب ألفھا علماء، وھؤالء العلماء منھم من یؤلف بعد أن یتعلم ویعلم ویقضي ویفتي ویدرس، فھي حصیلة 
ن لیس بأھل كشف عواره، ًخبرة ومعرفة طویلة، وفي األزمنة القدیمة كان التألیف حجرا على العلماء الذین ھم أھل التألیف؛ ألنھ لو ألف م

ًفكان ال یستطیع أحد أن یكتب متنا، أو یؤلف إال بعد أن یكون أھال لذلك، فھو یذكر لك األمور مرتبة؛ ألن خبرة القضاء والفتوى تكسب  ً
وإن كان غیر .  تراداًفإن كان موجودا. ًإما أن یكون المبیع موجودا، أو غیر موجود: والقسمة العقلیة للترتیب ھنا. المرء مھارة في الترتیب

ھو من النوع الرديء، فما الحكم؟ : الطعام من النوع الجید، وقال المشتري: موجود ینظر إلى القیمة، لكن لو نظرنا إلى القیمة فقال البائع
ً في السوق عشرون ریاال، ًاشتریت منھ حلیبا من نوع كذا، وھذا الحلیب الذي اشتراه منھ قیمتھ: ألنھما إذا اتفقا على صفة فال إشكال فلو قال

ًفیلزمھ أن یدفع العشرین، لكن لو ادعى البائع حلیبا جیدا والمشتري حلیبا أردأ منھ أو أقل جودة، فما الحكم؟ فقال رحمھ هللا ً فإن اختلفا في : [ً
ن المشتري ھو المدعي طولب ٍإذا اختلفا في صفة السلعة، فقول مشتر، فالخالف بین البائع والمشتري، فإن كا: أي]. ٍصفتھا فقول مشتر

إذا جاء اثنان واختلفا : ًفاآلن مثال. بالبینة، ویكون القول قول البائع، وإن كان البائع ھو المدعي فالقول قول المشتري، ویطالب البائع بالبینة
وكذا، فالقول قول المشتري؛ ألنھم من نوع كذا  بل ردیئة: بعتك سیارة جیدة من نوع كذا وكذا، وقال المشتري: في صفة السلعة، فقال البائع

ًالسیارة الردیئة قیمتھا عشرة آالف، والسیارة الجیدة قیمتھا خمسة عشر آلفا، فإذا : ًفمثال. متفقون على أن ذمة المشتري ملزمة بقیمة الردیئة
ًبعتك سیارة بقیمة خمسة عشر ألفا، وقال المشتري: قال لھ ا یقین أن المشتري في ذمتھ عشرة اشتریت سیارة بقیمة عشرة آالف، فعندن: ً

ًآالف؛ ألن الخمسة عشر ألفا تتضمن العشرة آالف، فنحن على یقین من العشرة آالف، لكننا نشك في الزائد على العشرة آالف وھي الخمسة 
ًفالقول قول المشتري؛ ألن البائع یدعي علیھ أمرا زائدا، فنحن على یقین بالعشرة آال. الزائدة المختلف علیھا ف، وھو القدر األقل، فیطالب ً

البائع بالبینة على الزائد، وإال فالقول قول المشتري؛ ألن الیقین في األقل، والشك في الزائد، فیكون القول قول من یدعي األقل، ومن یدعي 
القول قول : مھ هللا؛ وھناك من یقولوھذا ما اختاره المصنف رح. األكثر والزائد یطالب بالبینة والدلیل على أن األمر زائد على ما اتفقا علیھ

بعشرة آالف، : إذا قال المشتري: وبعض العلماء یختار الرجوع إلى السوق، فیقول. البائع، وھناك من یسقط القولین، ویرجع إلى قیمة المثل
سوق یشھد بصدق قول المشتري، فإننا نجد ال: بخمسة عشر، وجئنا نبحث في السوق ووجدنا أن السلعة تباع بعشرة آالف، یقول: وقال البائع

وإن كان العرف یشھد بقول البائع یكون . ً، فإذا كان السوق یشھد بقول المشتري، فحینئٍذ یصبح البائع مدعیا)شھادة العرف(وھذه یسمى 
صل او عرف فالمدعي من قولھ مجرد من أ: ًشھادة العرف تجعل من شھدت لھ مدعى علیھ، ولذلك قال: ًالمشتري مدعیا، ولذلك یقولون

بعتك بعشرة، : أنھ إذا جرى العرف ببیع مثل ھذه السلعة بعشرة آالف والبائع قال: أي) من أصل او عرف بصدق یشھد: (بصدق یشھد فقولھ
ون ًغالبا ما یك ًفإنھ حینئٍذ یكون العرف شاھدا لقول البائع، لكن ھذا الضابط الذي ذكروه قد یقوى في مسائل القضاء، وقد یضعف ھنا؛ ألنھ

ًالتبایع بین الطرفین فیھ شيء من الرضا، فمع المكاسرة یخرجان عن العرف، وكثیرا ما یخرج البائع والمشتري عن العرف بسبب المزایدة 
ًوالمكاسرة، فقد یشھد العرف بخمسة عشر، لكن المشتري كاسر إلى عشرة، فحینئٍذ لو اعتبرنا العرف شاھدا على ھذا الوجھ لكان مشكال ً .

ًالقول قول المشتري؛ ألن البائع یدعي علیھ غرما، والغارم دائما یكون مدعى علیھ؛ ألنھ متھم، فإن شئت أن تخرجھا على أن : الواوإنما ق ً ً
وإن شئت فخرجھا على أن المشتري غارم؛ ألنھ مطالب . الیقین عشرة آالف والزائد محل شك، فھذا وجھ لكي تجعل المشتري مدعى علیھ

وإن شئت أن تجعلھا من جھة كون األصل والیقین بالعشرة والزائد فیھ شك . ول الغارم؛ ألن األصل براءتھ من المطالبةبالزیادة، والقول ق
 .......فیلغى الشك ویبقى على الیقین، فإنھ وجھ صحیح

 
ًمعنى انفساخ العقد ظاھرا وباطنا ً 

 
 

ًوإذا فسخ العقد انفسخ ظاھرا وباطنا: [قال رحمھ هللا ًالفا وانفسخ العقد، ھل ینفسخ ظاھرا وباطنا، أو ینفسخ ظاھرا ال باطنا؟ لو تح: أي :[ً ً ً ً
الخالف الذي وقع بین البائع والمشتري یقع أمام القضاء، أو یقع في ). الظاھر والباطن(نحتاج إلى مقدمة لكي نفھم بھ قول العلماء رحمھم هللا 

ري، فإنھ إذا قضي بینھما فإنھ یقضى على حسب الظاھر، لقولھ علیھ الصالة الفصل في الخصومة، وإذا وقعت الخصومة بین البائع والمشت
ّإنما أنا بشر وإنكم تختصمون إلي، فلعل بعضكم أن یكون ألحن بحجتھ من بعض فأقضي لھ على نحو مما أسمع، فمن قطعت لھ : (والسالم

ًمن حق أخیھ شیئا فإنما أقطع لھ قطعة من النار ً ال یحل حراما وال یحرم حالالأن حكمي على الظاھر: أي) ً فإن الشھود إذا : ًوبناء على ذلك. ً
شھدوا عند القاضي أن ھذه األرض لفالن، وكانت شھادتھم شھادة زور، وقضى القاضي أن األرض لفالن بھذه الشھادة المزورة التي لم یعلم 
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ًأنت طالق، كان جالسا معھا : ًوھكذا لو أن رجال قال المرأتھ. ھالقاضي بتزویرھا، فإنھ یحكم في الظاھر أنھا لفالن، ولكن في الباطن لیست ل ِ
ًأنا طالق، فإذا أطلق : أنت قلت: أنت طالق، یقصد أنھا طالق من الحبل، ھذا الذي في قرارة قلبھ ونیتھ، فقالت لھ: وكانت مقیدة، ثم قال لھا

أنت طالق وقصدت من حبل، فإن القاضي یقضي علیھ : أنا قلتنعم : أنت طالق؟ قال: ھل قلت: علیك، فرفعتھ إلى القضاء، فقال القاضي
أنا أقصد أنھا طالق من حبل لوقع الفساد، فعلینا الظاھر وهللا یتولى السرائر، : بأنھا طالق؛ ألنھ لو فتح الباب لكل شخص یطلق امرأتھ یقول

: أنت طالق أي: ة صدقتھ فیما بینھما وھما جالسان أنھ قاللكن لو أن المرأ) . إنما أمرت أن آخذ بظواھر الناس: (قال صلى هللا علیھ وسلم
إنما أمرت أن آخذ بظواھر : (من حبل، فلھا أن تصدق على أنھا طالق من حبل، لكن لو رفع إلى القضاء فالقاضي ال یحكم إال على الظاھر

َالناس، وأن أكل سرائرھم إلى هللا وهللا ما : أنت طالق، ثم قال: ھ امرأتھ بخبر فقال لھاًوھكذا المدھوش، لو أن رجال من شدة الفرح جاءت). ِ
أنت مباركة، أنت فیك : قصدت ولم أكن أعلم من شدة الفرح؛ ألنھ في بعض األحیان قد یسبق لسانھ بشيء من قوة الصدمة فأراد أن یقول لھا

 : (ى هللا علیھ وسلم قال في حدیث أبي ھریرة إن المدھوش ال ینفذ طالقھ؛ ألن النبي صل: أنت طالق، فقال بعض العلماء: خیر، فقال لھا
ًأشد فرحا بتوبة أحدكم من رجل ضلت ناقتھ وعلیھا طعامھ وشرابھ، فلما یئس منھا استظل بشجرة فنام تحتھا، ثم استیقظ فإذا ھي قائمة على 

ھذه كلمة كفر لكن النبي ) نت عبدي وأنا ربكاللھم أ: (فقولھ) اللھم أنت عبدي وأنا ربك، أخطأ من شدة الفرح: رأسھ، فأخذ بخطامھا وقال
أنت طالقة، : أنت طالعة، فقال:  أن یقول المرأتھ-ًمثال-بسببھ فلو أن المدھوش أراد : أي) أخطأ من شدة الفرح: (صلى هللا علیھ وسلم قال

حینئٍذ ال إشكال، لكن لو رفعتھ إلى ووثقت بھ، ف فالمرأة لو صدقت الرجل: سبق لسانھ، فكل ھذه أمور ترجع إلى الظواھر، وھناك تفصیل
أنت طالق، لكني لم أقصد الطالق، فالقاضي یمضي علیھ الطالق على الظاھر، : نعم قلت: أنت طالق؟ قال: ھل قلت: القضاء وسألھ القاضي

ًینفذ الطالق قضاء وال ینفذ دیانة، أي: ثم تبقى في حقیقة األمر زوجتھ فیما بینھ وبین هللا، ولذلك یقولون ھي زوجتھ فیما بینھ وبین هللا، : ً
قضیة : الشاھد. ولكنھا في الظاھر مطلقة علیھ، وسیأتینا إن شاء هللا مزید بیان في ھذا في كتاب الطالق، ونفصل في بعض ھذه المسائل

ًاھرا وباطنا، كرجل ملك الظاھر والباطن، فإذا حكم القاضي بحكم بناء على أدلة صحیحة، ال خطأ فیھا وال تزویر، فحینئٍذ ینفذ القضاء ظ ً
ینفذ قضاؤه : ًدارا عن أبیھ، ثم جاء رجل یخاصمھ، فشھدت الشھود وھم عدول ثقات بأن الدار داره، وأثبت القاضي ذلك وحكم بھ، فإننا نقول

ًظاھرا وباطنا؛ ألن ھذا الحكم موافق للحقیقة، وإذا كان الحكم موافقا للحقیقة فإنھ ینفذ ظاھرا وباطنا ً ً ً البائع : المسألة التي معنا ھنالكن . ً
والمشتري اختلفا، فإذا وقع الخالف بین البائع والمشتري، فتارة یكونان بریئین من التھمة، فالبائع نسي بكم باع، لكن في غالب ظنھ أنھا 

قال الحقیقة، ویجوز عشرون، والمشتري في غالب ظنھ أنھا عشرة، فكل منھما لم یزور ولم یكذب، وھو في حقیقة نفسھ مطمئن إلى أنھ 
یجوز إذا غلب على ظنك الشيء أن تحلف : كیف یحلف وھو لم یتحقق أنھ باع بعشرین؟ نقول: للمسلم أن یحلف على غالب ظنھ، وال یقال
على غلبة واستدلوا بأن النبي صلى هللا علیھ وسلم أجاز لألنصار أن یحلفوا أیمان القسامة بناء . على غالب الظن، وھذا أصح أقوال العلماء

ًوھذا ال یكون إال بغلبة الظن أن فالنا ھو الذي فعل، فالحلف على غالب الظن مشروع، فإذا ) أتحلفون وتستحقون دم صاحبكم؟: (الظن فقال
 لكن لو أن البائع علم أنھ قد باع بعشرة،. حلف البائع على غالب ظنھ أنھا بعشرین وحلف المشتري على غالب ظنھ أنھا بعشرة فال إشكال

وكذب وفجر فحلف الیمین، وإذا كانت في القضاء فھي یمین غموس، وسمیت بذلك ألنھا تغمس صاحبھا في النار، ولو كان الشيء الذي 
ًیحلف علیھ شیئا یسیرا،  لیس لك إال یمینھ، من : الرجل فاجر یحلف وال یبالي، قال صلى هللا علیھ وسلم! یا رسول هللا: ( قال-كما في الحدیث- ً

ًوإن كان شیئا یسیرا، قال! یا رسول هللا:  یمین ھو فیھا كاذب لیقتطع مال امرئ مسلم، لقي هللا وھو علیھ غضبان، قالواحلف على وإن كان : ً
فھذه الیمین التي تسمى یمین الصبر، ویمین عند مقطع الخصوم فإذا حلف ! ًولو كان مسواكا، نسأل هللا السالمة والعافیة: أي) ًقضیبا من أراك

لو حلف أنھ باع بعشرین ثم حلف خصمھ بأنھ سیفسخ البیع، فسیأخذ السلعة ویبیعھا مرة ثانیة، فھل ینفسخ : یعلم أنھ كاذب فیرد اإلشكالوھو 
ًالبیع في حقھ ظاھرا وباطنا، أو ینفسخ ظاھرا ال باطنا؟ بالنسبة للمظلوم ینفسخ ظاھرا وباطنا، وبالنسبة للظالم ینفسخ لھ ظاھرا وال ینف ً ً ً ً ً سخ لھ ً

ًانفسخ ظاھرا وباطنا: (ًباطنا وھو آثم، ھذا وجھ إدخال قولھ ًفمثال إذا باعھ عمارة بعشرین ألفا، فتم البیع وانتقلت العمارة إلى ملك ). ً ً
 باع المشتري، فحكم الشرع حینئٍذ أن العمارة لزید الذي اشترى، فلو جاء بعد مدة البائع وادعى أنھ باع بثالثین، وحلف عند القاضي أنھ

ًبثالثین وحلف المشتري أنھ اشترى بعشرین، فالحلف واألیمان من البائع وقعت على ملك الغیر، وحینئٍذ إذا فسخ البیع فكأنھ یسترد ماال لیس 
ًمن حقھ، فحینئٍذ بالنسبة للظالم ینفسخ لھ ظاھرا وال ینفسخ باطنا، ویبقى في ذمتھ، ویبقى آثما غاصبا ال تبرأ ذمتھ إال بتحللھ ً ً  من صاحب ً

ًفإذا بالنسبة للمظلوم ینفسخ لھ ظاھرا وباطنا، وإذا طلب المشتري وقال. الحق ً ًال أرید وفسخ، فھذا ال إشكال، وحینئٍذ ینفسخ ظاھرا وباطنا، : ً ً
ًرا وال ینفسخ لھ أنھ ینفسخ للظالم ظاھ" الشرح الكبیر"لكن إذا وقع بینھما التحالف ووقع االحتیال فالذي اختاره جمع من العلماء، كما في 

 ...... .ًباطنا، وھو الصحیح
 

 حكم االختالف في األجل والشرط
 
 

وھي أن یقع الخالف في صفة العقد، یقول : ھذه الحالة الثانیة من الخالف]: وإن اختلفا في أجل أو شرط فقول من ینفیھ: [قال رحمھ هللا
ًبعتك بعشرین ألفا نقدا، ویقول المشتري: البائع : ًنك بعشرین ألفا ولكن إلى نھایة السنة، فیدعي المشتري أنھا مؤجلة، والبائع یقولاشتریت م: ً

بعتك : وتارة یكون االختالف بطول األجل وقصره، فیقول البائع. فھذا اختالف في إثبات األجل ونفیھ. ًنقدا، فاختلفا في تعجیل الثمن وتأجیلھ
ً بل اشتریت بعشرین ألفا إلى نھایة السنة القادمة أو السنة التي بعدھا، فحینئذ إما أن یقع :ًبعشرین ألفا إلى نھایة ھذه السنة، فیقول المشتري

ًالخالف في التعجیل والتأجیل من حیث األصل إثباتا ونفیا، أو یتفقا على التأجیل ولكن یختلفان في أمد التأجیل، فحینئٍذ كیف یفصل بینھما؟  ً
القول : ي باع السلعة وبذلھا وھو أدرى بما بذل، وال بد أن نجد الرضا منھ حتى یصح البیع؟ أم نقولألنھ ھو الذ القول قول البائع؛: ھل نقول

فإذا اختلفا في التعجیل والتأجیل فالقول قول من ینفي التأجیل؛ ألن األصل في البیع التعجیل، : التفصیل: قول المشتري؟ أم نفصل؟ والجواب
ًالقول قول فالن بمعنى أنھ مدعى علیھ، فإذا عرفت أن ھناك مدعیا : ومعنى قول العلماء. فیھوالتأجیل خالف األصل فالقول قول من ین ً
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ًفالعلماء حینما یذكرون الخالف بین البائع والمشتري ال بد أن یقرروا أوال . ومدعى علیھ، فالقول قول المدعى علیھ، وُیطالب المدعي بالبینة
ًبل مؤجال، : ًبعتك معجال، فقال: قول قول المشتري، أو قول البائع، أو قول من ینفیھ، فإذا قال لھال: من المظلوم فھو المدعى علیھ، فیقولون

. القول قول البائع أنھا معجلة، حتى یثبت المشتري أنھا مؤجلة، وھذا بالنسبة للتأجیل والتعجیل: فالبائع ینفي األجل، والمشتري یثبتھ، فنقول
 -ًمثال- ًاشتریتھا منك بعشرین ألفا بشرط أن یكون فیھا : ًبعتك ھذه العمارة بعشرین ألفا، فقال:  فقال لھًكذلك أیضا حینما یختلفان في شرط،

فالشرط یدعیھ . ّلم تشترط علي ھذا الشيء: الماء، أو بشرط أن یكون فیھا الكھرباء، أو أن یكون فیھا منافع معینة اشترطھا، فقال البائع
فالقول قول : (ًول البائع حتى یثبت المشتري بالبینة أنھ قد اشترى على وجھ متضمنا الشرط، ھذا معنى قولھالمشتري وینفیھ البائع، فالقول ق

قد كان : (حدث كذا، فإنھ المعني بقول الناظم: وقیل من یقول قد كان ادعى ومن یكن لمن علیھ یدعى فالذي یقول: والقاعدة عندنا). من ینفیھ
: لكن في ھذه الحالة اختلفت صورة األصل، فإنھ في مسألتنا حینما یقول. ھذا األصل) مدعى علیھ(لم یكن : ، والذي یقول)ٍمدع(فھو ) ادعى

ًبعتك مؤجال، فاألصل المعجل، وقبلنا قول من یقول بالتعجیل؛ ألن األصل یشھد بھ، واألصل أن یبیع البائع نقدا، ودعوى األجل خالف  ً
ھذه صفة زائدة فائت : ًھذا العبد اشترطت أن یكون كاتبا، نقول: -ًمثال- فمن یقول . لیل والبینةاألصل، فحینئٍذ نطالب من یدعي األجل بالد

ًبالبینة؛ ألن األصل أن البیع وقع على ھذه الحالة الموجودة علیھا الصفقة، فإذا ادعیت أمرا زائدا فعلیك البینة وعلیك الدلیل ً ...... 
 

 األسئلة
 
 

...... 
 

 غالب الظنالكفارة في الحلف على 
 
 

، والصالة والسالم على خیر : من حلف على غالب ظنھ ثم تبین لھ خطؤه، فھل علیھ كفارة، أثابكم هللا؟ الجواب: السؤال باسم هللا، الحمد 
 الحق من حلف على غالب ظنھ ثم تبین لھ خالف ما حلف علیھ، فإنھ ینبغي علیھ أن یرد: خلق هللا، وعلى آلھ وصحبھ ومن وااله، أما بعد

وأما لتكفیر ھذه الیمین فمذھب طائفة من العلماء أن الحلف على غالب الظن ال یوجب الكفارة وأنھ یكون في حكم لغو الیمین، . إلى صاحبھ
ًأن یرى رجال من بعید، یظنھ فالنا من الناس، فیقول: ومن أمثلة ذلك قالوا رة علیھ، ال كفا: وهللا إنھ لفالن، ثم یتبین أنھ لیس بفالن قالوا: ً

  .ویعتبر ھذا من لغو الیمین، وهللا تعالى أعلم
 
 
 
 

 حكم رد السلعة بعد بیعھا إذا انتھت صالحیتھا
 
 

أنا صاحب متجر ویأتیني تجار بعض السلع، فإذا انتھت صالحیتھا استبدلوھا بغیرھا، فھل ھذا من بیع التصریف، أثابكم هللا ؟ : السؤال
 وتم البیع وانقطع خیار المجلس، فإن البیع یلزمھ ویلزمك، بعد ھذا لو رد إلیك السلعة بعد انتھاء إذا اشترى أحد منك سلعة،: الجواب

انتھت صالحیة السلعة، فأرجوك أن تردھا لي، والتمس منك أن تردھا لھ، فإن رضیت : الصالحیة ولم یكن ھذا بشرط بینكما، فجاء وقال
البیع، فإنك تؤجر، وھذا جائز ویعتبر في حكم اإلقالة، وھي مستحبة عند العلماء رحمھم وكان بطیب نفس منك أن توسع علیھ، وأن تقیلھ من 

أن هللا : والسبب في ھذا. ال أردھا فإنھ من حقك: وأما لو رفضت وقلت لھ. هللا، ویثاب البائع إذا أقال المشتري لما فیھ من تنفیس كربة المسلم
منك السلعة فإنھ یتحمل المسئولیة، فلو أن ھذه السلعة بعد أن اشتراھا منك أصبحت قیمتھا عز وجل عدل بین البائع والمشتري، فإذا اشترى 

ِثالثة أضعاف لم یأت إلیك ولم یردھا، ومن حقھ أن یتمتع بھذه المنفعة وبھذا الربح والزیادة، فكما أنھ یغنم فإنھ یغرم، ولذلك قال صلى هللا 
 الربح وال تستطیع أن تنتزع منھ الربح بعد مضي العقد، كذلك لیس من حقھ أن یسقط علیك فكما أنھ یأخذ) الخراج بالضمان: (علیھ وسلم

الكسر، إال إذا رضیت؛ ألنھ ال یعقل أن یأخذ الربح ویجعل الخسارة على البائع فھذا ظلم، لكن لو طابت نفس البائع بذلك فإنھ ال بأس بھ، 
  .من بیع التصریف المحرم، وهللا تعالى أعلملكن لو وقع ذلك بالشرط فإنھ . وھو من إقالة النادم

 
 
 
 

 النكول في الیمین وما یترتب علیھ
 
 

لو جاء : ًالرجوع، نكل عن الیمین إذا رجع عنھا أو امتنع منھا، فمثال: النكول: ما ھو النكول؟ وماذا یترتب علیھ، أثابكم هللا؟ الجواب: السؤال



 1150 

لم أستدن منھ : ھل استدنت منھ ألف لایر؟ أو ماذا تقول فیما یدعیھ علیك؟ قال: لقاضي للخصمفالن استدان مني ألف لایر، فقال ا: رجل وقال
لیس عندي شھود، ولیس عندي : ھل لك بینة؟ ھل لك دلیل على أنك أعطیتھ األلف؟ عندك شھود قال: ألف لایر، فحینئٍذ یقول القاضي للمدعي

ًاحلف أنك ما أخذت ألفا، : ًیس لك إال یمینھ، یحلف الخصم، أنھ وهللا ما أخذ ألفا، فإذا قیل لھل: لیس لك إال یمینھ، فإذا قال: بینة، یقول القاضي
ال أحلف فحینئٍذ یكون قد نكل، ویقع النكول في األیمان : فإذا قال. ال، ال أحلف: فإما أن یحلف فیبرأ وال إشكال، وإما أن یمتنع، ویقول

ًشھود فإنھ یرفعھا إلى القاضي، بناء على مسألة اللعان،  عى أنھ رأى امرأتھ تزني ولیس عندهًالمخصوصة كأیمان اللعان، فلو أن رجال أد
ًوفي حدیث أیضا ھالل بن أمیة حینما ) ًإني أتیت أھلي عشاء فوجدت رجال! یا رسول هللا: (كما حدث لـعویمر رضي هللا عنھ وأرضاه، قال

ًإني أتیت أھلي عشاء فوجدت عندھم رجال وهللا لقد سمعت بأذني ورأیت بعیني، فقال ! یا رسول هللا: (قذف امرأتھ بـشریك بن سحماء ، قال
ًإنھ قد أنزل فیك وفي صاحبتك القرآن فاذھب فأت بھا، فجاء بھا، فأمر بالحلف، فحلف األیمان، ثم حلفت ھي أیضا : صلى هللا علیھ وسلم ِ

، فإما أن یحلف أنھا زانیة ، والسنة في اللعان أن یبدأ الرجل، فیحلف أربع ) األیمان  أو یحلف على أن ھذا الولد -والعیاذ با-شھادات با
أنھا : نفي الحمل، ویشیر إلیھ أن ھذا الولد الذي في بطنھا لیس بولده، أو لیس مني، أو یحلف على مجموع األمرین: لیس بولده، یقولون

وهللا أنھا زنت، فإذا حلف أربع : ًإذا یحلف أربع أیمان، یقول. ة یوقفھ القاضيزانیة، وأن ھذا الولد لیس مني، فإذا حلف وبلغ عند الخامس
: أنھا توجب لعنة هللا علیھ؛ ألن هللا یقول: اتق هللا، إنھا الموجبة، ومعنى الموجبة أي: أیمان وجاء عند الخامسة، یوقفھ القاضي، ویقول لھ

ِوالخامسة أن لْعنة هللا علْیھ إْن ِ َّ َِ َ ََ َ َِ َّ َ ََ ُ َ كان من الكاذبین ْ َ َِ ِ َِ ، وخوفھ فإذا نكل حینئٍذ یجلد حد ] 7:النور[َْ فإذا وصل إلى الخامسة ھدده القاضي وذكره با
ما : احلفي، قالت:  ینبني علیھ جلد حد القذف في اللعان، ولو أن الرجل حلف األیمان وأتمھا ثم ثني بالمرأة قیل لھا-أثره: أي- فالنكول . القذف

َویدرأ عنھا العذاب أْن تشھَد أْربع شھاَداٍت با إنُھ لمن : ٍذ ترجم؛ ألنھا نكلت عن الیمین وكأن كل یمین من الرجل مقام شاھد،أحلف، فحینئ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َِ َ َّ ِ ِِ َّ َ ََ َْ َْ ْ ُ ْ
َالكاذبین  ِ ِ َ - جاءت عند الخامسة التي ھي حتى تدفع األربع التي شھد، فإذا نكلت عن الیمین وامتنعت فحینئٍذ یقضى برجمھا، فإذا] 8:النور[ْ

ِأنھا توجب غضب هللا علیك، ولذلك قال صلى هللا علیھ : اتقي هللا إنھا الموجبة، أي:  الموجبة، یوقفھا القاضي ویقول لھا-نسأل هللا العافیة
نسأل هللا السالمة - ب اآلخرة أن تنال الحد في الدنیا أھون من عذا: أي) إن عذاب الدنیا أھون من عذاب اآلخرة، وإن ھذه الموجبة: (وسلم

نسأل هللا السالمة - ثم قالت - كما في حدیث ھالل بن أمیة - فكادت تعترف المرأة ( وأن تفضحي في الدنیا أھون من فضیحة اآلخرة، - والعافیة
والقضاء على ذلك، وقد فالنكول عن الیمین یوجب الحكم، ). ، الذي ھي الخامسة واألخیرة)ال أفضح قومي سائر الیوم، فحلفت: - والعافیة

قضى النبي صلى هللا علیھ وسلم بالنكول، وسیأتي إن شاء هللا مزید بیان في ھذه المسألة، وذكر خالف العلماء فیھا في كتاب القضاء، وهللا 
  .تعالى أعلم

 
 
 
 

 قبول أیمان الكفار وكیفیتھا
 
 

الیمین من الكافر تقبل؛ لكن الكفار یكون لھم : خالف، أثابكم هللا؟ الجوابعند التبایع مع الكفار، ھل یطلب منھم الحلف وذلك عند ال: السؤال
ضوابط في یمینھم، لذلك تعتبر الیمین من حیث األصل مقبولة من المسلم والكافر، والكفار یعظمون هللا عز وجل بالنسبة لمن لھم دین 

ّدتھم فیھا، والشھادة أعظم من الیمین، ولذلك ُیحلف إذا كان ممن لھ سماوي، فیحلفون كما في قضیة شھادة الوصیة على السفر، فإنھا تقبل شھا َ
دین سماوي یعظم هللا عز وجل، وال یحلف بغیر هللا عز وجل، فال یجوز تحلیف النصراني بعیسى، وال یجوز تحلیف الیھودي بموسى، إنما 

، وقد قضى بذلك أبو موسى األشعري رضي هللا عنھ وأرضاه، في ال وصلى . قصة المشھورة حینما كان بالشام، وهللا تعالى أعلمَّیحلف با
  .هللا وسلم وبارك على نبینا محمد وعلى آلھ الطیبین الطاھرین

 
 
 
 
 

 [8[ باب الخیار -شرح زاد المستقنع 
إنھما یتحالفان ویترادان، شرع هللا عز وجل الخیار لما فیھ من دفع الضرر عن المسلمین، ومن ذلك أنھ إذا اختلف العاقدان في عین المبیع، ف

والفقھاء . ًولكن قد یأبى كل من الخصمین أن یرد ما بیده، أو یكون الثمن غیر حاضر في المجلس، أو یكون غائما عن البلد، وغیر ذلك
، وتنصف ًرحمھم هللا قد فصلوا أحكام ذلك، وافترضوا خصومات وخالفات بین المتعاقدین، فاستخرجوا لھا أحكاما شرعیة تحفظ الحقوق

وھذه األحكام ینبغي على المسلم أن یتعلمھا حتى یعرف ما لھ من حقوق وما علیھ من واجبات، وكیف یتعامل المعاملة الصحیحة . المظلوم
 .المطابقة للشرع

 االختالف في المبیع وصوره
 
 

 ...... :أما بعد. مرسلین، وعلى آلھ وصحبھ أجمعینبسم هللا الرحمن الرحیم الحمد  رب العالمین، والصالة والسالم على أشرف األنبیاء وال
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 االختالف في عین المبیع

 
 

كان حدیثنا في المجالس الماضیة عن األحكام المتعلقة ]: عین المبیع تحالفا وبطل البیع وإن اختلفا في: [فیقول المصنف رحمھ هللا تعالى
ووجھ . َف كل من البائع والمشتري، في عین المبیع، تعتبر من مسائل الخیاربالخیار، وھذه الجملة التي بین فیھا المصنف رحمھ هللا اختال

َبل اشتریت مني سلعة كذا؛ فإنھ إذا اختلف المتبایعان في عین المبیع، : ُاشتریت منك سلعة كذا، وقال البائع: أنك إذا قلت: دخولھا في الخیار
ًفال وجھ ألن نلزم البائع بأن یبذل شیئا لم یقصده، وال ُِ ٍ وجھ أن نلزم المشتري بأخذ شيء لم یقصدهْ ِ ْ عندنا : ًأوال: وحینئٍذ یكون الحكم كاآلتي. ُ

ُبعتك : فأما مسألة االختالف في عین المبیع كأن یقول البائع. عندنا الحكم بالفسخ، والتراد: ًثالثا.  عندنا التحالفً:ثانیا. اختالف في عین المبیع
ًبل اشتریت شیئا آخر: ًشیئا وتقول : الصورة الثانیة. أن یتفقا على الجنس ویختلفا في النوع: الصورة األولى: ، فال تخلو ھذه المسألة من صورُ

بعتك : أن یقول البائع: مثال الصورة التي یختلف فیھا الجنس. أن یختلفا في الجنس: الصورة الثالثة. ویختلفا في العین أن یتفقا على النوع
ومن المعلوم أن جنس السیارات غیر جنس الطعام، فاختلفا في . ًبل اشتریت طعاما: معدودات، ویقول المشتريسیارة، فھذا من المنقوالت وال

بل اشتریت سیارة، فھذا : ًبعتك أرضا، وتقول: ًبل بعتني منقوال، كأن یقول: ًبعتك عقارا، وتقول: ًكذلك أیضا ربما قال. جنسین غیر متفقین
 جنس البھائم، یختلفا في نوعھ، فالبھیمة - ًمثال- الصورة التي یتفقا على الجنس ویختلفا في النوع، یكون مثال. من االختالف في جنس المبیع

. بل بعتك شاة، فیختلفا في نوع الجنس: بعتني بقرة، فیقول: بل بعتك شاة، أو یقول: بعتني ناقة، ویقول: عندنا اإلبل والبقر والغنم، فیقول
بعتني ھذه الشاة، : ، فالجنس بھیمة، والنوع من الشیاه، ویختلفا في تعیین الفرد من أفراد ھذا النوع، فیقولًوتارة یتفقا على الجنس والنوع

وربما یقع في العقار، فیتفقان في . بل بعتك تلك الشاة، فالجنس واحد، والنوع واحد، ولكن الخالف في تحدید المراد أو عین المبیع: فیقول
بل بعتك األرض التي رقمھا مائتان أو رقمھا مائة وعشرة في المخطط، فھذا : رض التي رقمھا مائة، ویقولبعتني األ: جنس العقارات یقول

. وصورة المسألة تعود على أنھما ال یتفقان على شيء معین أنھما تبایعا علیھ. كلھ من األمثلة القدیمة والحدیثة في أال یتفقا على عین المبیع
ھذه السلعة لم أتفق علیھا : ًفا في ثمن المنقود المدفوع، فیستلم مثال البائع المال، ثم یأتي بالسلعة فیقول المشتريإذا اختلفا إما أن یختل: ًأیضا
قبلت، وتم : ھذه أرض في المخطط الفالني في المكان الفالني بمائة ألف، قال: وتارة یقول لھ. فقد حصل القبض بالثمن، وتعین الثمن. معك

عندنا اختالف في عین المبیع مع اتحاد األجناس، وعندنا اختالف األنواع مع : ًفا، ھل ھي الرقم ھذا، أو الرقم ذاك؟ فإذاالبیع وأوجبا، ثم اختل
ھذه كلھا تدخل في مسألة اختالف المتبایعین، فإذا . األجناس وعندنا اتحاد األجناس واألنواع مع االختالف في تحدید العین والذات اختالف

بل بعتني : ًبعتك أرضا، قال: قال لھ: إن رضي أحدھما بقول اآلخر، فال إشكال، مثل: ما الحكم؟ الجواب: ًثانیا: ، فنقولعرفنا صورة الخالف
فما دمت ال ترید األرض : ًإذا خذ السیارة بمائة ألف، أي: بل دفعت لك مائة ألف لقاء سیارتك ھذه، قال: بعتك مزرعتي قال: سیارة، أو قال

اشتریت : وأما إذا لم یتفقا، فیقول. فال خالف، وإذا اتفقا وارتفع الخالف، فالحكم أنھ یثبت البیع على ما اتفقا علیھ: ًألف، إذافخذ السیارة بمائة 
إما أن تعطیني سیارتك على ما اتفقنا علیھ، وأدین هللا أنك تبایعت معي علیھ، وإال فأعطني : بل بعتك المزرعة، قال: منك السیارة، فیقول

 صر المشتري على قولھ، ویصر البائع على قولھ، فحینئٍذ یلجأ إلى القاضي، ویلجأ إلى المفتي الفقیھ، ویلجأ إلى الحكم الذي ینصبفی. مالي
 .بین الطرفین لحل االختالفات

 
 
 
 

 الحكم المترتب على االختالف في عین المبیع
 
 

مزرعتي الفالنیة، وإنما بعتك سیارتي الفالنیة، فیحلف على النفي وهللا ما بعتك أرضي أو : حلف البائع: أي) تحالفا: (قال رحمھ هللا
ال بد أن یحلف على إثبات شيء ونفي ما أثبتھ خصمھ، : ًفإذا. واإلثبات؛ ألن الطرفین متفقان على وجود بیع، ولكن الخالف في تحدید المبیع

وبعد التحالف یقع . ع ثم المشتري، على خالف بین العلماء رحمھم هللافیبدأ البائ. والخصم یحلف على نفي ما أثبتھ البائع، وإثبات ما یدعیھ ھو
إذا حلف البائع وحلف المشتري، كل منھما حلف على النفي واإلثبات تعارضت البینتان، فال تستطیع أن تلزمني أنا المشتري، : عندنا اآلتي

، ویمیني تسقط یمینك، ودعواك تسقط دعواي، وكال القولین یسقط، ًبما حلفت علیھ، وال أستطیع أن ألزمك بما حلفت، فإذا یمینك تسقط یمیني
أن یقع الخالف بین : ًأوال: عندنا ثالثة أمور حینما حصل: ًإذا. فنرجع إلى األصل فنرد لكل ذي حق حقھ، ھذا بالنسبة لصورة المسألة

بالنفي واإلثبات على الترتیب الذي ذكرناه، یحلف البائع ألنھ الحكم أنھما یتحالفان : ًثانیا. الطرفین فال یتفقان، بجمیع الصور التي ذكرناھا
فإذا حلف البائع والمشتري جاءت المرحلة الثالثة وھي الحكم بفسخ البیع، ثم . یلزم المشتري، ثم بعد ذلك المشتري یحلف بالنفي واإلثبات

ًیترتب على ذلك األمر الرابع، وھو رد المبیع ثمنا ومثمنا وقوع الخالف وھو أن یختلفا في عین المبیع، وقد یختلفا : يء األولعندنا الش: ًإذا. ً
ًفي قدر الثمن وصنفھ، فھذا نوع ذكرناه وبیناه؛ لكن الخالف ھنا في عین المبیع، فكأن المسألة ھنا أصعب؛ ألنك تثبت بیعا، ال یسلم خصمك 

.  حلف المشتري حكمنا بانفساخ البیع، فال یثبت بیع ھذا، وال یثبت بیع ھذاإذا حلف البائع أو: ًثالثا. یتحالفان: ًثانیا. یقع الخالف: ًبھ، فأوال
وقوع االختالف بصوره التي ذكرناھا، ثم یتحالفان إذا لم یرض أحدھما بقول : ًفإذا. یترادان، فھذه أربعة أمور ال بد من ضبطھا: ًرابعا

وھذا من عدل هللا بین عباده، فإن فسخ البیع . م بفسخ البیع، ثم یترادان یسمى یمین التھم، ثم یحك-كما سبق وأن بیناه-اآلخر، وھذا الحلف 
إن البیع منفسخ یترتب علیھ آثار، فالسلعة بنتاجھا وما علیھا : بینھما عدل بین قول البائع والمشتري، ثم لماذا نحكم بفسخ البیع؟ ألنك إذا قلت
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: أي]: تحالفا، وبطل البیع: [قال رحمھ هللا. ثبت بیع على ھذا لقول ھذا، وال العكستعود إلى البائع، والثمن یعود بكاملھ إلى المشتري، فال ی
ھذا ھو ]: وبطل البیع. [تحالف الطرفان، وھذا سبق وسماه العلماء یمین التھم، ویمین التھم لھا أصل في آیة الشھادة على الوصیة في السفر

  .الحكم الثالث
 
 
 
 

 سلیم ما في أیدیھما والثمن عینإذا اختلفا في عین المبیع ورفضا ت
 
 

: قولھ]: وإن أبى كل منھما تسلیم ما بیده حتى یقبض العوض، والثمن عین، نصب عدل یقبض منھما ویسلم المبیع ثم الثمن: [قال رحمھ هللا
د الثمن والمثمن، وإذا حكمت إذا اختلفا في عین المبیع تحالفا، وحكمنا بفسخ البیع، وبقي وجوب ر: أي) وإن أبى كل منھما تسلیم ما بیده(

أن یتفقا وتكون مسألة رد الثمن والمثمن سھلة ویسیرة ویتراضیان : الحالة األولى: بوجوب رد الثمن والمثمن، ال یخلو المتعاقدان من حالتین
إلخ، فیترادان، ...  أو قلميًإذا أعطني ساعتي: یا فالن أعطني مالي، وقال اآلخر: ویرد كل منھما لآلخر، بأن یثق كل منھما باآلخر، یقول

لكن المشكلة في بعض األشیاء المبیعة التي یقع علیھا التنازع، وال یثق أحد الطرفین باآلخر، وقد یثق لكن یخشى جریان . فال إشكال في ھذا
ة كما أنھا تحتاط للمالیین الحكم بالفلس، فال یتصور الطالب أن مسائل الفقھ تقف عند اللایر والریالین، بل قد تصل إلى مالیین، فالشریع

فھي ترید أن تعطي كل ذي حق حقھ، فلو جئنا إلى مسألة رد الثمن والمثمن، فالثمن قد یكون مبالغ طائلة، قد یتفقان . تحتاط لللایر الواحد
ًضا أخرى، فإذا المبلغ على بیع أرض في مخطط، قیمتھا ملیون لایر، فیستلم البائع الملیون، ثم ینقلھ إلى أرض أخرى، ویدعي أنھ باعھ أر ً

ًففي ھذه الحالة، لو تأخرت یوما واحدا ربما حكم بالحجر على صاحبك الذي تتعامل معھ، فتكون أسوة الغرماء. لیس بالیسیر فاألمر لیس . ً
ة وكبیرة في بالسھل، في مسألة رد الحقوق، وخاصة في القدیم لما كان الناس یتشددون في األحكام، وكانوا یسألون عن كل مسألة صغیر

ًونحن سبق وأن ذكرنا أن المبیعات إما أن تكون عینا، وإما أن . المعامالت، یقف األمر على رد الحقوق ألصحابھا في األعیان، وفي الذمم
. ًصار البیع عینا بذمةبعتك ھذا القلم بمائة، : فإذا قلت. ًعینا بعین بعتك ھذا القلم، بھذه المائة، فھذا باع: العین أن تقول: تكون في الذمة، وقلنا

ًبقلم من نوع كذا، فمعناه أنھ موصوف في الذمة، والتزم في ذمتھ أن یدفع قلما موصوفا بھذه الصفات: وإذا قال لھ بعتك ھذا : وھكذا لو قال. ً
بعتك ھذا القلم بھذه : أي أنھ إذا قال لك. بھذه العشرة صارت معینة: بعشرة، فھو موصوف في الذمة، لكن إذا قال: القلم بعشرة، فإذا قال

ًوانظر إلى عدل الشریعة، ودقة الفقھاء رحمھم هللا، حتى في الثمن الذي دفعھ، إذا كان عینا ال . العشرة، فمعناه أن الحق تعلق بالعشرة بعینھا
-ت جملة ردھا جملة، فھنا وإن كان) التفاریق(رد ) تفاریق: (بد أن ترد نفس العشرة، إن كانت برأسھا برأسھا وإن كانت كما یقول العلماء

: بعتك، واختلفا في عین المبیع، فأردنا أن نعطي البائع المثمن، ونعطي المشتري الثمن، فال یخلو المتعاقدان من حالتین:  لو أنھ قال لھ-ًمثال
أن یصر أحدھم : الحالة الثانیة. إشكال في ھذه المسألة وھي أن یرد لكل منھما حقھ ال: أن یتفقا ویرد كل منھما لآلخر وقلنا: الحالة األولى

ّأنا ال أعطیھ وال أثق في فالن بعد أن دلس علي في بیعي، فیتھمھ بالخیانة، : ًبل أنت ادفع لي أوال، أو قال: ًادفع أوال، فیقول اآلخر: فیقول
ینصب عدل، وتنصیب العدل : سألة، فقالوافمن دقة الفقھاء أن ذكروا ھذه الم. ًواآلخر أیضا یتھم المشتري بالخیانة فال یثق كل منھما باآلخر

ًأن یختار القاضي أو یختاران رجال عدال؛ فھذا الرجل یقف بینھما وینصف كال منھما من اآلخر، فیأخذ من البائع ویأخذ من المشتري ً لكن . ً
. ًبین كون الثمن موصوفا في الذمةًفھناك فرق بین كون الثمن عینا و: أي] والثمن عین: [ھنا مسألة مھمة وھي مسألة الثمن، قال المصنف

فحینئٍذ عندنا . ًبھذه المائة، بھذه العشرة، بھذه األلف، بھذه الخمسمائة، فالثمن عینا ھنا عین، فیجب رده بعینھ: قولھ: ًفمثال كون الثمن عینا
العلم، لماذا نص المصنف على مسألة مسألة دقیقة وھي مسألة االستحقاق في العین والذمة، وھي مسألة تحتاج إلى مدخل لكي یتصور طالب 

؛ ألن ھذه الكلمة من ورائھا مغزى فقھي، وھو أن الحقوق التي في الذمة أخف من الحقوق المعینة، بدلیل أنك لو جئت بمثال للقلم أو )عین(
 وجب علیك أن ترد عین القلم، وال ترد أبیعك ھذا القلم، وتفاسختما: ببدیل عن القلم في الحقوق المعینة، لم یجز حتى تعلم القلم بعینھ، لو قال

العین بالعین، والذمة بالذمة، والعین : وقد ذكرنا ھذه المسألة حینما ذكرنا صور البیع. ًولو باعك كتابا بعینھ وجب رد عین الكتاب. مثلھ
نتأملھ وننظر إلى معانیھ واألحكام لكن الذي نحب أن ننبھ علیھ ھنا مسألة االستحقاق في العین والذمة، وعندنا حدیث یحتاج أن . بالذمة

من وجد متاعھ بعینھ عند رجل قد أفلس فھو أحق بھ : (والمسائل الموجودة فیھ، والحدیث ثابت في الصحیح عنھ علیھ الصالة والسالم أنھ قال
عینیة مقدمة على الحقوق في نرید أن نصور ھذا الحدیث حتى نعرف لماذا استنبط العلماء ھذا الحكم الدقیق، وھو أن الحقوق ال) من غیره

عندنا رجل تاجر دخل في تجارتھ بملیون، ثم انتكست تجارتھ، وخسر، فأصبحت التجارة : مثالھ) من وجد متاعھ بعینھ: (الحدیث یقول. الذمم
ماؤه وھم أصحاب الموجودة عنده بنصف ملیون، فمعناه أن دیونھ أكثر من رأس مالھ، وإذا زادت الدیون على رأس مال التاجر واشتكاه غر

فالنبي صلى هللا علیھ وسلم قضى بالحجر على المفلس كما في . الحقوق، حكم القاضي بالحجر علیھ، وھذا ما یسمى بالحجر على المفلس
 :فلو فرضنا أن النصف الملیون الموجودة عنده تقوم على شیئین اثنین. حدیث معاذ رضي هللا عنھ، الذي أصلھ من حیث اإلجمال متفق علیھ

ًعمارة قیمتھا مائتان وخمسون ألفا، وسیولة أو تجارات أخرى قیمتھا مائتان وخمسون ألفا، لكن العمارة أخذھا منك، والعمارة اشتراھا منك،  ً
ًفھذا المفلس إذا كان دینھ ملیونا، والذین یسألون الدین أربعة أشخاص لكل شخص ربع ملیون، فاألربعة األشخاص یستحقون النصف ملیون 

جودة، فمن حیث القسمة الشرعیة تقسم النصف ملیون الموجودة على أربعة أقسام، ویعطى كل غریم قدر حصتھ من الدین األساسي، المو
إذا عرفنا أن النبي صلى : ًإذا. فالذي لھ نصف الدین یأخذ ربع الملیون، والذي لھ الثمن یأخذ الثمن، والذي لھ الثمن اآلخر یأخذ الثمن الباقي

وسلم قضى بالحجر على المفلس، وأنھ یجب علیھ رد الحقوق إلى الغرماء، وبین أن من كان لھ عین المتاع، كصاحب العمارة فإنھ هللا علیھ 
ًیأخذ العمارة بعینھا، ویالحظ أنھ إذا أخذ العمارة كان أفضل لھ من أن یدخل شریكا للغرماء الباقین، فانظر كیف فضل النبي صلى هللا علیھ 
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ومن ھنا نص العلماء على ھذا، وذكروا أن مسألة الحقوق العینیة مقدمة على الحقوق . ھ حق عیني على من لھ حق في الذمةوسلم من كان ل
ً؛ ألنھ إذا كان الثمن عینا، قابل المعین من المبیعات، وحینئٍذ ال بد أن یقبض العیني حتى ]والثمن عین: [في الذمة، فعرفنا لماذا قال المصنف

ًوبھذا تقرر أن الحقوق العینیة مستحقة ومقدمة على التي في الذمة، فإذا كان الثمن عینا، والمثمن .  من المبیع ویدفع لكل حقھیقبض ما یقابلھ
ًأننا لو نصبنا رجال عدال یأخذ من الطرفین، : فإذا حكمنا بالرد؛ فإنھ یرد السؤال. ًالمبیع مختصا فیھ ولم یتعین، ھذا یقول كذا، وھذا یقول كذا ً

ًیأخذ من الطرفین معا؛ ألن الحقوق متساویة، وھذا اختاره : یف یكون العدل بین الخصمین؟ بحث العلماء مسألة كیف یأخذ العدل؟ قالوافك
ًغیر واحد من أصحاب اإلمام أحمد كـابن حمدان ، كما أشار إلیھ البعلي رحمھ هللا في المبدع، أنھ یأخذ منھما معا من باب العدل بین 

فالعدل ینصبھ القاضي؛ ألنھما إذا اختلفا في عین المبیع، وأردنا أن نحكم ]: نصب عدل یقبض منھما، ویسلم المبیع ثم الثمن: [لھقو. الطرفین
ال أرد فال بد للقاضي أن یفصل، والقاضي لو جاء بنفسھ یستلم من ھذا : بالفسخ، فال بد أن نرد لكل ذي حق حقھ، فإذا اختلفا، فقال كل منھما

، نكون قد أشغلنا القاضي عن قضایاه وأشغلناه عما ھو أھم، وأشغلناه عن أمر یمكن للغیر أن یقوم بھ، فینصب القاضي العدل؛ ویعطي ھذا
ً طنا من نحاس -ًمثال-ألن ھناك أشیاء ال یمكن إحضارھا إلى مجلس القضاء، فإنھم إذا اختلفوا في ثمن في بیوع المقایظة فدفع أحدھما لآلخر 

. ً طنا من حدید، فیصعب أن یحضرونھا إلى مجلس القاضي، أو یذھب القاضي ویخرج معھما لكي یسلم لھذا حقھ وھذا حقھواآلخر دفع لھ
فالواجب العدل بین الخصمین، وال یتأتى للقاضي أن یخرج بنفسھ في غالب األحوال ) ما ال یتم الواجب إال بھ فھو واجب: (فلذلك قال العلماء

ما ال یتم : ینئٍذ ینصب العدل، فھذا وجھ ما نص علیھ العلماء رحمھم هللا من تنصیب العدل، فھو من القاعدة المعروفةالنشغالھ بما ھو أھم، فح
  .ًالواجب إال بھ فھو واجب، فلما وجب العدل بینھما، بالقبض منھما معا،ً وتسلیمھما إبراء للذمة، وجب تنصیب العدل من ھذا الوجھ

 
 
 
 

 لثمن موجود في المجلسإذا اختلف المتبایعان وا
 
 

ًوإن كان دینا حاال أجبر بائع ثم مشتر إن كان الثمن في المجلس: [قال رحمھ هللا ًوإن كان دینا حاال، أجبر بائع ثم مشتر إن كان الثمن في ]: [ً ً
فإذا . ئة ألف، فھذا بیع ذمةأشتریھا منك بما: في بعض األحیان یتعامل الطرفان بالدین الحال الذي ھو الموصوف في الذمة، یقول] المجلس

تفاوتا، فبعض العلماء یرى أن الدنانیر : ًكان الثمن موصوفا في الذمة، فھل تساوى الطرفان من حیث الحق والعین أو تفاوتا؟ الجواب
ل، بمعنى أنھ أعطاه في فعلى ھذا الوجھ لو قلنا إن الدین حا. والدراھم والنقود تتعین بالتعیین، وھذه مسألة قد تأتي في الصرف إن شاء هللا

على التسلیم، بخالف الصورة األولى، لتفاوت الحقین؛ ألنھ ھنا : أي] ٍأجبر بائع ثم أجبر مشتر[المجلس، فھو موجود عند البائع في المجلس 
 ً.حق عیني وذمي، وفي الصورة األولى تساویا معا

 
 
 
 

 إذا اختلفا والثمن غائب
 
 

ًھذه المسألة كثیرا ما تقع في حال ما إذا أعطاه مثال ]  البلد حجر علیھ في المبیع، وبقیة مالھ حتى یحضرهًوإن كان غائبا في: [قال رحمھ هللا ً
قبلت، : بعتك سیارة من نوع كذا وكذا بمائة ألف، أو سیارتي ھذه بمائة ألف، فقال: لو فرضنا أنھ باعھ بمائة ألف لایر، فقال لھ. ملیون لایر

 أعطاه إیاه، فأخذ البائع المائة ألف، ثم بعد ذلك اختلفا، ھل ھذه ھي السیارة التي تعاقدا علیھا أو غیرھا، وحكمنا فھذا الثمن في الذمة، فإذا
ًبالفسخ بین الطرفین، یصبح الثمن في ھذه الحالة موصوفا في الذمة، فیحتاج البائع الذي باع السیارة إلى أن یحضر الثمن من خارج البلد؛ 

 عنده حتى یتم فسخ البیع بصورتھ الكاملة، فیحتاج أن یسافر، ونحن ال نضمن أنھ سیعود، أو لربما یحجر علیھ أثناء ًألن الثمن لیس موجودا
ًالسفر أو یأتیھ عارض، أو یسرق منھ المال، فإنھ یحجر علیھ أوال في المبیع، فال یتصرف فیھ؛ ألنھ ھو المالك الحقیقي؛ فال یتصرف في 

أنھ یخشى أن یدخل علیھ الحكم بالفلس، والحجر بالفلس : بیع ویحجر علیھ في أموالھ، والسبب في ھذا ما ذكرناهفیحجر علیھ في الم. المبیع
سیتضرر بھ صاحب الحق لتأخر حقھ عنھ، فھذا وجھ ما نص علیھ العلماء رحمھم هللا من مسألة الحجر؛ لیتبین أنھ لیس من باب الظلم، إنما 

كما أضر بك في حقوقك فجزاؤه : ا الرجل لو سافر ربما غاب عنك غیبة طویلة، وھذا یضر بك، فنقولمن باب رد الحقوق ألھلھا، فإن ھذ
والتالعب قد یوجد بین التجار، فحینما تحجر علیھ في جمیع مالھ، فإنھ في الیوم الثاني سیضع المال عند . أن یتضرر فیحجر علیھ في مالھ

ل غني ثري من إعطاء عامل حقھ، وجلس عنده ثالث سنوات یكدح بعرق جبینھ حتى القاضي، وقد حدث في بعض القضایا أنھ امتنع رج
ًأصبح مالھ ثالثین ألفا، فادعى أنھ مفلس، فأصبح یشتغل بثمانمائة لایر كذبا من باب الغش، ورفعت القضیة إلى أحد القضاة الموفقین وھو  ً

وكان ھذا الرجل الضعیف العامل الذي تضرر . ًا، وأن الرجل كذاب ومخادعالشیخ عبد العزیز بن صالح رحمة هللا علیھ، وتبین لھ األمر جلی
: أحلف الیمین، قال: إن شئت أن تحلف الیمین فإني أقبلھا منك، ولكن لیس لك في ذلك خیر، قال: لیس عنده بینة وال شھود، فقال لھ القاضي

 وثبت عندي بالتحري أنھ كذاب مماطل، والذي أرى أن یحجر علیھ أن ھذا الرجل كذاب مماطل،: ال تحلف الیمین، وكتب إلى المسئول: ًإذا
وذكر . في جمیع مالھ، حتى یؤدي لھذا الرجل حقھ، فقد عمل عنده ثالث سنوات وھو غریب عن أھلھ، وھو اآلن في أشد ما یكون من العناء
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فشاء هللا أنھ حجر . ًي یكتنزه عند الرجل مؤتمنا علیھحتى ال ینفق من مالھ الذ) الشاھي(الشیخ عنھ أنھ كان یغمس كسرة الخبز الیابسة في 
علیھ في یوم األربعاء، ثم كتب إلى المسئول أن ھذا الرجل یمنع حتى من زیارة الغیر لھ، فكما آذى الناس یؤذى، فما جاء یوم السبت إال 

. ، والقضاء ما نصب إال من أجل الفصل بین الناسًألفا موضوعة على طاولة الشیخ كاملة، فمثل ھذه األمور البد من الحجر فیھا والثالثون
فحینما ینص الفقھاء رحمھم هللا على الحجر فھو مما رأوا من خالل تجاربھم في القضاء والفتاوى، فھذه المتون خرجت من تجربة وخرجت 

ما بعتك ھذه : لم منك المبلغ، یقولمن معاناة؛ ألنھ ممكن أن یأتي شخص ویتعامل معك في قطعة أرض یبیعھا لك بملیونین، ثم بعد أن یست
ًاألرض وإنما بعتك أرضا أخرى، فتختصما إلى القاضي، فیقوم القاضي بطلب كل منكما أن یدفع، فیماطلك ویؤخرك ویستفید منھا شھورا  ً

ما أضر بغیره أو أراد ًوربما دھورا ثم یدفعھا لك بعد ذلك، فأنت تستضر بھذا، لكن حینما یحجر علیھ في مالھ، ویحجر علیھ في مبیعھ، ك
ولذلك لم یكن نص العلماء على الحجر من فراغ، وإنما نصوا علیھ لوجود . اإلضرار بغیره، فإنھ یسلم الحق ویندفع الضرر عن غیره

: الالمنع، یق: والحجر في اللغة. االستحقاق، وھو استحقاق األذى بالتضرر بالتأخر، وعلى ھذا یشرع أن یحجر علیھ كما یحجر على غیره
ًویقولون حْجرا مْحُجورا : حجر علیھ إذا منعھ، ومنھ قولھ تعالى  ًَ َ َ َِ ُ ًحینما كانوا یجعلون بینھم وبین القرآن مانعا من أن یستجیبوا ] 22:الفرقان[ُ

ًوجعل بْینُھما بْرزخا وحْجرا مْحُجورا : لھ، وكذلك قولھ تعالى  ًَ َ َ َ َ َ َ َ َِ ً َ  ویمنع من دخول أحدھما على اآلخر، ًحائال یحول بینھما،: أي] 53:الفرقان[َ
: فھو منع نفوذ تصرف قولي ال فعلي في المال، وبعض العلماء یعرفھ بتعریف أدق، ویقول: وأما في االصطالح. فالمقصود أن الحجر المنع

ًوإن كان غائبا بعیدا عنھا، : [قال رحمھ هللا. المنع من التصرفات المالیة، وھذا أنسب: الحجر في االصطالح والمشتري معسر، فللبائع ً
أرید الفسخ، فحینئٍذ یفسخ، : أنت بالخیار إن شئت انتظرت وإن شئت فسخت البیع، فإن قال: لك الفسخ، أي: ھذه كما ذكرنا یقال لھ]: الفسخ

 شاء ألغاھا، واألمر ھذه المسألة في باب الخیار، أنھ یترك لھ الخیار إن شاء أن یمضي الصفقة وإن فوجھ إدخال. أنتظره فذلك بھ: وإن قال
  .إلیھ

 
 
 
 

 خیار الصفة
 
 

ھذه المسألة یقصد منھا إثبات خیار الصفة، فیثبت الخیار ]: ویثبت الخیار للخلف في الصفة، ولتغیر ما تقدمت رؤیتھ: [قال رحمھ هللا
وخیار الصفة یقع في . ة، وھو أنسبالختالف الصفة، وھذا النوع األخیر یسمى خیار االختالف في الصفة، وبعض العلماء یسمیھ خیار الصف

عندي أرض، أو عندي سیارة، أو عندي : كأن تأتي إلى رجل ویقول لك: وبیع الغائب. نوع خاص من البیوع، وھو الذي یسمى ببیع الغائب
أنھ یصح بیع : علماءطعام، وھذه األشیاء غیر موجودة في مجلس العقد، ومعنى ذلك أن البیع سیقوم بینك وبینھ على الصفة، وأصح أقوال ال

. فإنھ قد وقع بین عثمان وطلحة رضي هللا عن الجمیع، ولم ینكر علیھما أحد من الصحابة. الغائب، وھو مذھب الجمھور من حیث الجملة
ًفإذا باعك رجل شیئا غائبا   المبیع،  ووصفھ لك بوصف معین، فیكون لك الخیار عند الرؤیة فتنظر في ھذا-كما یقع اآلن في بیع المخططات- ً

صورة المسألة تقع في بیع الغائب عند من : ًإذا. الصفة المبیع، لزمك البیع وإن اختلفت فأنت بالخیار بین اإلمضاء وبین اإللغاء فإن طابقت
. قھمیقول بصحة بیع الغائب، ولذلك فالذین ال یرون صحة بیع الغائب ال یقع عندھم خیار بیع الصفة، وھم الشافعیة رحمھم هللا ومن واف

ًلك الخیار مطلقا سواء اتفقت الصفة أو لم تتفق، وھذا ضعیف، والصحیح مذھب المالكیة والحنابلة، أنھ یلزمك البیع : ویخالف الحنفیة فیقولون
لكن لو جئت فوجدت الصفة مختلفة، فلك الخیار، إن شئت رضیت بالموجود، وإن شئت أبطلت البیع . إن طابقت الصفة المبیع، وال خیار لك

 ...... .ورددت الثمن
 
 
 

 [9[ باب الخیار -شرح زاد المستقنع 
ومن ذلك ما . ضبطت الشریعة العقود التي تقع بین الناس بضوابط دقیقة، تضمن دفع الضرر عن المتعاقدین، وتتالءم مع مصلحة الطرفین

بحسب اختالف المبیع واختالف الحال، وفیھ حددتھ الشریعة من كون الضمان في عھدة البائع أو المشتري في عقد البیع، وذلك یختلف 
 .تفصیالت ذكرھا غفر هللا لھ موضحة میسرة، كما ذكر حكم اإلقالة وفضلھا

 األشیاء التي یحرم التصرف فیھا قبل قبضھا ومتى یحكم بصحة البیع ولزومھ
 
 

فیقول : أما بعد. والمرسلین، وعلى آلھ وصحبھ أجمعینبسم هللا الرحمن الرحیم الحمد  رب العالمین، والصالة والسالم على أشرف األنبیاء 
واألصل في ھذا حدیث عبد هللا بن عباس رضي هللا عنھما في ] ًومن اشترى مكیال ونحوه صح ولزم بالعقد: فصل: [المصنف رحمھ هللا

بیع الطعام   صلى هللا علیھ وسلم عن، وھذا النھي من رسول هللا)أن النبي صلى هللا علیھ وسلم نھى عن بیع الطعام قبل قبضھ: (الصحیحین
ًقبل القبض، مبني على علل وأسباب دعت إلیھ، فإنك إذا اشتریت األرز على أنھ مائة صاع، وأخذتھ قبل أن تكتالھ، ربما بان ناقصا، فبعتھ 

 القبض فیھ ذریعة إلى الربا؛ ألنھ إذا أن بیع الطعام قبل: وعند ابن عباس رضي هللا عنھما. للغیر على أنھ مائة وإذا بھ دون المائة، ھذا وجھ
ًلم یقبض الطعام فمعناه أنھ قد باع ثمنا بثمن متفاضل، فمثال ًلو أن رجال اشترى الطعام بألف لایر، على أنھ مائة صاع، ولم یكتل ولم : ً



 1155 

شترى بھ وھو مائة لایر بمائة وخمسین، یقبضھ، ثم بعد ذلك باعھ إلى رجل آخر، فمعناه أنھ یبیع النقد األلف بألف ومائتین، أو یبیع الذي ا
أنھ ذریعة إلى الربا، ثم : الثانیة. ربما باعھ فاختلفت صفتھ عن حقیقتھ: فیصیر كأنھ یبیع النقد بالنقد، فأصبحت عندنا علتان، العلة األولى

الخراج ) :لى هللا علیھ وسلم قالھناك وجھ ثان مبني على أصل شرعي، وھي قاعدة الضمان، حیث إن الضمان یفتقر إلى القبض، والنبي ص
فجعل الربح على من یضمن الخسارة، وال یمكن أن یضمن اإلنسان إال إذا دخل الشيء في حوزتھ وملكھ، ومن ھنا سنبحث في ) بالضمان

: ، یقول رحمھ هللامسألة بیع الطعام قبل القبض: متى یجوز لك أن تبیع السلعة وتتصرف فیھا؟ والمسألة التي معنا اآلن: ھذا الفصل مسألة
: فھي ثالث مسائل. التصرف في المبیع: ًثالثا. لزوم البیع: ًثانیا. مسألة صحة البیع: ًفعندنا أوال]. ًومن اشترى مكیال ونحوه صح ولزم بالعقد[

ًفلو باع رجل دارا، أو باع طعاما،ً فإننا نحكم أوال فع الطعام إلى الرجل أو تدفع یلزمك أن تد: أن البیع صحیح، ثم إذا حكمنا بصحتھ، نقول: ً
متى یتصرف البائع في الثمن ومتى یتصرف : ًثالثا. یلزمك أن تدفع الثمن للبائع، ھذا بالنسبة للزوم: الدار إلى الرجل، ونقول للمشتري

ھیة إذا جاءك عقد فأول ما تبحث في المسائل الفق. المشتري متى یتصرف في المثمن؟ ھذه ھي المسألة التي یرید المصنف أن یقررھا ھنا
بیوع، في القضاء أو في الفتوى أن تنظر أول ما تنظر ھل البیع صحیح أم ال؟ وھذا یفتقر إلى أن تدرس شروط البیع، وقد بینا ھذه الشروط 

ثل ٍھو الذي ال ینفك عن الشيء، وقد یطلق لمعان أخرى، م: ثم إذا صح البیع، فھناك شيء یسمى اللزوم، والالزم. وھي شروط الصحة
ًإنھ عذابا مالزما: بمعنى العذاب، وقیل) ًلزاما( ًفقد كذْبتم فسْوف یكوُن لزاما : ً َ َ َ َ َِ ُ َُ َ َ ْ َّ ًعذابا ال یفارقكم وال ینقطع عنكم، فأصل : أي] 77:الفرقان[ْ

لعقود المالیة، كالبیوع وأنت تجد العلماء یقولون في ا. المالزمة عدم المفارقة، ومالزمة الشيء بالشيء، مصاحبتھ لھ على وجھ ال یفارقھ
عقد صحیح، فضده الفاسد : فإذا قالوا. عقود صحیحة، وعقود الزمة، وعقود نافذة، وعقود موقوفة، وعقود باطلة: واإلجارات والشركات

ه أنھ تترتب بیع صحیح فمعنا: ًوالباطل، على تفصیل بین الجمھور والحنفیة، فالصحیح ھو الذي تترتب علیھ اآلثار المعتبرة شرعا، فإن قلت
إجارة صحیحة، فمعناه أنھا تترتب علیھا جمیع اآلثار المترتبة على اإلجارات : وإن قلت. الشرعیة المترتبة على كل بیع صحیح علیھ اآلثار

ب ال یترت: ھذا باطل أو فاسد، أي: الباطل والفاسد، فیقال: وضد الصحیح. الصحیحة، والصحیح ال یمكن أن تصححھ إال إذا وافق الشرع
ًعلیھ أثر، ویحكم بانفساخھ، بمعنى أنك ال تملك العوض، فلو بعت سیارة بیعا فاسدا بعشرة آالف لایر، وقبضت العشرة آالف لایر، فلیس من  ً
حقك أن تتصرف في العشرة آالف، ولیس من حق المشتري الذي أخذ السیارة أن یتصرف في السیارة، بل یجب رد الثمن والمثمن، فال 

ھو الذي ال یملك أحد الطرفین فسخھ دون اآلخر، : وھناك ما یسمى باللزوم، واإللزام، والعقد الالزم. ً الشرعیة، إذا كان فاسداتترتب اآلثار
ِیا أیھا الذین آمنوا أْوفوا بالُعقود : قولھ تعالى: والدلیل على أن البیع عقد الزم. والبیع عقد الزم ِ ُُّ ُ ُْ ِ َ ََ َ َ  الكریمة على أنھ إذا دلت ھذه اآلیة] 1:المائدة[ََّ

ًمن باع شیئا مكیال من الحالل الذي یباح : أي) ًمن باع مكیال ونحوه صح(فـ. وقع العقد وھو اإلیجاب والقبول، یجب الوفاء بھ، والبیع عقد ً
ون بالجرامات، والموزون ھو الذي یك. الموزون والمعدود والمذروع: ونحو المكیل. ونحو ذلك مما یكال... بیعھ كأرز وبر ودخن، وعدس

والمعدود مثل القطع التي تباع بأعدادھا، . أو باألطنان، مثل البرتقال والتفاح والموز، فھذا موزون بالجرام، فلو باع مثل ھذه الموزونات صح
شاتین، .. شاة.. رینبعی.. ًبعیرا.. سیارتین.. أعطني سیارة: ، والدواب، والسیارات، فھذه كلھا معدودات تباع بالعدد، فتقول)األبلكاش(كقطع 

ًوكذلك أیضا إذا باعھ بطیخا فیمكن أن یباع عددا، وممكن أن . فھذه كلھا مبیعات بالعدد، وال تباع الشاة بالوزن، وال یصح بیع الشیاه بالوزن ً ً
 لذرع، وإن كان األصل فیھیكون البیع بالذرع، مثل القماش، فالقماش یباع بالعدد ویباع با: ًیباع وزنا،ً فیجتمع فیھ الوصفان، وكذلك أیضا

وكذلك المخططات من األراضي والعقارات، . یاردتي،ن أو مائة یاردة، فھذا كلھ بالذرع.. ًیاردا.. مترین.. ًأبیعك مترا: الذرع، فیقول
من : [ل رحمھ هللافقا. عندنا مبیع بكیل ووزن وذرع وعدد: ًإذا. ونحو ذلك، فھذا كلھ یباع بالذرع) 30×30) (20×20(أبیعك : بالذرع، تقول

َوأحل هللا البْیع : ألن الشرع أذن بھذا كلھ، فقال هللا] ًباع مكیال ونحوه صح َ َ َْ ُ َّ َّ ولم یفرق بین بیع المكیل والموزون والمعدود ] 275:البقرة[َ
ًإذا كان مستوفیا : ول، أيھذا الحكم األ) صح: (وقولھ. والمذروع، فیصح بیع الكل؛ وألنھ ثبتت األدلة بجوازھا دون تفصیل وتفریق بینھا

ًلشروط الصحة، بأن یكون عین المبیع مباحا، وال یكون عین المبیع محرما كمیتة وخنزیر ودم ونحو ذلك لزم الطرفین، : أي) ولزم بالعقد. (ً
 ون بالعقد، وھو اإلیجابفإلزام الطرف یك. فعندنا إلزام، وعندنا تصرف.  ھو الذي ال یملك أحد الطرفین فسخھ دون اآلخر-كما قلنا- والالزم 

قبلت، فاإلیجاب والقبول وقع، لكن الصیغة التي ھي اإلیجاب : بعتك بیتي الفالني في المكان الفالني بعشرة آالف، فقلت: والقبول، فلو قلت لك
 وھو االفتراق عن صح العقد بشرطھ،: ًوالقبول ال تكفي وحدھا في البیع كما ذكرنا، بل یتوقف األمر على االفتراق عن المجلس، فإذا

صح : (وعلى ھذا. قبلت، فحینئٍذ یلزمك أن تدفع العشرة آالف، ویلزمني أن أدفع البیت: بعتك بیتي بعشرة آالف، وقلت: فإذا قلت لك. المجلس
: ٍباء لھا معان منھافإن ال. لزم بمجرد انتھاء العقد، وھو اإلیجاب والقبول: بسبب العقد، أو مصاحبة أي: سببیة، أي) الباء(، فـ)ولزم بالعقد
ًتعد لصوقا واستعن بتسبب وبدل صحابا قابلوك باالستعال وزد بعضھم . مصاحب لھ: أتیت بمحمد، بمعنى: فتقول. ومنھا السببیة. المصاحبة ً ّ

ًظرفا یمینا تحز معانیھا كلھا للباء اثنا عشر معنى، منھا المصاحبة، فھنا لما قال  أن اإللزام: مصاحبة، أي، فالباء ھنا لل)صح ولزم بالعقد: (ً
وااللتزام ھو المبني من الصیغة، فھناك فرق بین اإللزام . باإللزام للطرفین: مصاحب للعقد الصحیح في البیع فإذا صح عقد البیع، فإننا نقول

بعتك سیارتي :  من الطرفین، تقولفااللتزام ینشأ. ًوااللتزام، فاإللزام یكون أثرا عن اإلیجاب والقبول، وااللتزام ینشأ أثناء اإلیجاب والقبول
التزمت أن أعطیك العشرة آالف إن : قبلت، أي: ًالتزمت لك إن دفعت العشرة أن أعطیك السیارة، وأنت أیضا تقول: بعشرة آالف، أي

من الطرفین المكلفین، فھذه وفرق بین اإللزام وبین االلتزام، فاإللزام یكون من الشرع، وااللتزام یكون . ًأعطیتني السیارة، فھذا یسمى التزاما
عرفنا أن العقد صحیح، وبعد أن تثبت ]: ولم یصح تصرفھ فیھ حتى یقبضھ: [قال رحمھ هللا. جھة المكلف وھذه جھة المشرع سبحانھ وتعالى

عندي عمارة في : جاءني رجل وقال: ًأن العقد صحیح تبني علیھ أنھ لزم الطرفین، فإذا لزم الطرفین، فھل حق المشتري أن یتصرف؟ فمثال
ًوكذا، ووصفھا لي وصفا تاما، وأعطیتھ الثمن، وذھبت ورأیت العمارة فأعجبتني، لكنھ لم یعطني مفتاحھا، ولم یسلمھا لي تسلیما  موقع كذا ً ً

ى القبض واالستیفاء، ًكامال، فحینئٍذ تم اإلیجاب والقبول، واستلم مني المائة ألف أو الملیون، ولكني لم أقبض العمارة إلى اآلن، فھنا شيء یسم
فالشریعة ال بد أن تبت في مسألة انتقال الملكیة ومتى یحكم بانتقال الشيء إلى ذمتك وملكیتك؟ صحیح أنھ بالعقد التزمت والتزم، وصار 

ل البقالة، فرأى ًفلو أن رجال دخ. وھذا غیر صحیح. بینكما اإللزام، فقد یتوھم متوھم إنھ بمجرد العقد یحصل التملك وتترتب على ذلك آثاره
ُّاشتریت، فأعطاه الخمسة، فلما أراد الرجل أن یأتي بالعلبة، وضع السلم : بخمسة، قال: بكم ھذه؟ قال: أو غیرھا، فقال) مربى(علبة من طعام 
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ودفعت لكنك قد اشتریت : أنا لم أستلم، قال! یا أخي: خذ زجاجتك المكسورة، قال: فتحرك الرف فسقطت الزجاجة وانكسرت، فقال لھ
فھنا مسألة وھي مسألة االستیفاء ومتى نحكم بانتقال الشيء . والقبول یقتضي الملكیة لك، فأنت الذي تملكھا وأنا ال أملكھا الخمسة، واإلیجاب

إلى ذمتك وعھدك، بحیث تتحمل المسئولیة عنھ، سواء كان في األطعمة أو كان في العقارات أو المنقوالت أو غیرھا، وذلك ما یسمى 
فال یحكم بتحملك للمسئولیة في الشيء إال بعد قبضھ، كما أنھ ال یجوز لك بیعھ والتصرف فیھ إال بعد القبض، فھذه العمارة إذا . لقبضبا

ًأردت أن تبیعھا ال بد أن تقبضھا أوال، لماذا؟ ألنك إذا قبضتھا فقد صارت إلى ذمتك، فلك غنمھا وعلیك غرمھا، أما أن تدع العمارة عند 
ففي بعض األحیان، تبیع الشيء ویتركھ . حیث لو جاء علیھا ضرر كان ھو الذي یتحمل ذلك، ثم تبیعھا أنت بأرباح، فھذا فیھ ظلمغیرك، ب

المشتري عندك، كأن یبقى في مستودع عندك، فیحملك أعباء حفظھ، والقیام علیھ، ورعایتھ، فیحتاج إلى حراسة، وتخشى علیھ السرقة 
 ......واآلفات، فحي

 
 م المبیعات التي تلفت قبل قبضھاأحكا

 
 

. وإن تلف الطعام أو الكساء والقماش ونحوه قبل قبضھ، فمن ضمان البائع: أي]: وإن تلف قبل قبضھ، فمن ضمان البائع: [قال رحمھ هللا
ھذه األلف أو : ثالثة، فقلت لھھذه المائة بألف لایر، أو بألفین، أو ب: أنت اشتریت من تاجر مائة طاقة قماش من نوع معین، وقال لك: ًفمثال

ًائت غدا، فتلفت في اللیل، أو عَدت علیھا أرضة فأتلفت شیئا منھا، أو تضررت، فجئت في الصباح فإذا بھذا : األلفان، فمتى أقبضھا؟ قال ًْ َ
بعتك، وھذا المال باسمك ولیس : المال الذي اشتریتھ باألمس قد ذھب ثلثھ، أو ذھب نصفھ، أو ثالثة أرباعھ، فعلى من الضمان؟ سیقول البائع

مسألة الضمان متوقفة : ًإذا. صحیح أنني قد تعاقدت معك والعقد صحیح؛ لكن ال یدخل في ضماني حتى أقبض، وأنا لم أقبض: باسمي، فتقول
ًواء انكسرت من فھذه الزجاجة التي انكسرت س. فعلى ھذا ال نحكم بانتقال الضمان من البائع إلى المشتري إال بعد القبض. على القبض

ھذه الزجاجة من ضمان البائع، : سقطت بآفة سماویة مثل الرعد، أو بفعل المكلف، كعامل دفع الرف فسقطت ھذه الزجاجة، فنقول الرف، أو
مشتري َّھذا القماش جاھز، تعال فخذه، ومكنھ من قبضھ واستیفائھ، فماطل ال: لكن إذا قال لھ. َّحتى یمكن المشتري من أخذھا واستیفائھا

َّوتأخر حتى جاءت اآلفة السماویة وأتلفتھ، فإنھ یكون من ضمان المشتري؛ ألنھ قصر، فُیلزم بعاقبة تقصیره َّالمرأة إذا مكنت : ومن ھنا. ِ
ِالرجل من الدخول، ومكنھ أولیاؤھا من الدخول، وجبت علیھ النفقة؛ ألنھا في حكم المدخول بھا، والتقصیر واقع من الزوج  فھذا أصل. َّ

ِّشرعي، وھو أنھ متى ُمكن ولكنھ قصر فإنھ یلزم بعاقبة تقصیره، ومن ھنا حكموا بوجوب القضاء على من أكل یظن أن الفجر لم یطلع، ثم 
: قال رحمھ هللا. تبین أنھ طلع، أو أن الشمس قد ظھرت؛ ألنھ قصر ومن قصر یلزم بعاقبة تقصیره؛ ألنھ لو احتاط لنفسھ، لما وقع الذي وقع

بطل البیع، : صار في ضمان البائع، سواء قلت: ، أي)بطل البیع(معناه أنھ ال یضمن المشتري، ومعنى ]: لف بآفة سماویة بطل البیعوإن ت[
وإن أتلفھ (قولھ]: ُوإن أتلفھ آدمي خیِّر مشتر بین فسخ وإمضاء ومطالبة متلفھ ببدلھ: [قال رحمھ هللا. في ضمان البائع، فالمعنى واحد: أو قلت

ًأتلفھ آدمي قصدا، كإنسان اعتدى على بقالة فكسر ما فیھا، أو اختصم صاحب البقالة مع رجل فكسر لھ ما . ًقصدا أو بدون قصد:  أي)آدمي
العامل یرید أن ینزل الزجاجة فتنزلق من یده فتنكسر، أو یأتي : ًوأتلفھ بغیر قصد مثال. ببقالتھ، وكان من ضمنھا المبیع، فتلف بفعل آدمي

م فتسقط األشیاء الموجودة على الرف ومنھا المبیع، فھذا بغیر قصد، فسواء أتلفھ اآلدمي بقصد أو بغیر قصد، فالقصد وعدمھ لیضع السل
الحقوق ال : لم أقصد، نقول: شخص جاء وصدم سیارتك وقال: ًألن باب الضمان ال یلتفت فیھ إلى القصد، فمثال. واحد في باب الضمانات

اإلثم وھو بینك وبین هللا، فتأثم إن قصدتني، وال تأثم إن لم تقصد، لكن حقي في السیارة  دت أو لم تقصد، فھذا فيیلتفت فیھا إلى مسألة قص
إني أخطأت، قال : ًولذلك لو رأى أي فریسة وأطلق علیھا فأصابت الرمیة آدمیا فقتلتھ وجب علیھ أن یدفع الدیة، وال یقول. ًتضمنھ كامال

َفدیة ُمسلم: تعالى  َ ََّ ٌ ِ َة إلى أْھلھ وتْحریُر رقبٍة َ َ ََ َِ ِ ِ َ َ ِ لیس من باب المؤاخذة باإلثم، وإنما من باب أنھ قصر، ولذلك ما : فتحریر رقبة ھنا]. 92:النساء[ٌ
ًوما كان لُمْؤمن أْن یقتل ُمْؤمنا إال خطأ : من مخطئ إال وھو مقصر، ومن ھنا قال تعالى َ َّ ًَ َِ ِ ِ َِ َ َ َ َُ ْ َ ًإال خطأ(: قیل في قولھ] 92:النساء[ٍ َ ََّ وال خطأ، ): ِ

أنھ إذا أتلف اآلدمي السلعة بقصد أو بدون قصد، وقد عقد علیھا، فالمشتري مخیر، إما أن : فالشاھد. أال یتعاطى أسباب التقصیر: بمعنى
ھذا یختلف باختالف أنا أطالب ھذا الرجل الذي أتلف، ویكون توجھھ على المتلف دون البائع، و: أرید مالي، ویفسخ البیع، أو یقول: یقول

ففي بعض األحیان یكون بین تاجر مع تاجر، وال یرید أن یحرج التاجر، فیتوجھ على الذي أساء وأضر، فھذه أمور تختلف . األحوال
 البیع، إنھ یفسخ: إن قلنا: ًفإذا یرد التقریر. باختالف األشخاص، إن شاء أخذ حقھ من ھذا أو من ذاك، فالكل یراد بھ إیصال الحق إلى صاحبھ

أرید أن أطالب الذي أتلف، فھذا مبني : إنھ قال: وإن قلنا. فلفوات المبیع، فإنھ إذا فات المبیع على وجھ ال یمكن تداركھ، فحینئٍذ ینفسخ البیع
 أراد أن ًعلى أن البائع قد مكن من القبض، أو یكون في حكم التمكین من القبض، ولم یكن عنده مانع ویكون حینئٍذ خارجا عن یده، وإذا

) وإمضاء ومطالبة متلفھ ببدلھ(فال یطالب المتلف، وإنما یطالب البائع، : أي) خیر مشتر بین فسخ: (فقولھ. یطالب ھذا الذي أتلف فإنھ یطالبھ
أن  ألنھ في بعض األحیان یكون األفضل لھ أن یطالب بالفسخ، وفي بعض األحیان یكون األفضل لھ - كما ذكرنا- وھذه المسألة لھا مغزى 

ًلو أن ھذا الشيء الذي اشتراه أتلفھ متلف، وفي آخر النھار أصبحت قیمتھ غالیة جدا، فیرید البدل، فوجود البدل أحظ لھ؛  :ًیطالب بالبدل، مثال
یب في السلعة، ًلكن إذا فسخ البیع رد لھ البائع ثمنا أقل، فینظر األحظ ألن لھ الحق في ھذا، ولھ أن یأخذ حقھ كامال،ً كما ذكرنا فیمن وجد الع

 ...... .إن شاء تنازل عن حقھ، وإن شاء أخذ أرش النقص في المبیع، وإن شاء رد السلعة وأخذ الثمن
 

 ما یجوز التصرف فیھ قبل قبضھ وضمان تلفھ
 
 

تري فیھ قبل یجوز تصرف المش(ما عدا المكیل ونحوه، : أي) وما عداه]: (وما عداه یجوز تصرف المشتري فیھ قبل قبضھ: [قال رحمھ هللا
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ًإذا كان المبیع مكیال، أو موزونا، أو مذروعا، أو معدودا،ً فال یجوز التصرف فیھ، وتحریم األول بالنص، والباقي بالقیاس : ًأوال). قبضھ ً ً
م العلماء في واإللحاق؛ ألن الشرع ینبھ بالشيء على مثلھ، على تفصیل عند العلماء، وقد تكلمت على ھذه المسألة وبینتھا، وفصلت فیھا كال

الكیل والوزن والعدد والذرع، إذا باع المكیل، فال یجوز للمشتري أن : على ما درج علیھ المصنف رحمھ هللا: لكن نقول .شرح البلوغ
ًیتصرف فیھ قبل قبضھ، فال یبیعھ وال یحیل علیھ، حتى یقبضھ، وذلك بأن یكتالھ أو یستوفیھ، إذا كان كیال فالكیل، وإذا كان وزنا فب الوزن، ً

ًوإن كان عددا فبالعدد، وإن كان ذرعا فبالذرع، وإن كان على طریقة الموزون ینتقل إلى الكیل فاألصح أنھ فإذا كان یجمع بین الوزن . ً
دت أن ًلو كان المبیع مكیال، وأر: ًبناء على ھذا. والكیل، فإنھ ینظر إلى أصلھ، أو غالب عرف البلد، على تفصیل عند العلماء رحمھم هللا فیھ

تتصرف فیھ فال تتصرف إال بعد القبض والحیازة، ولو باعھ قبل أن یكتالھ، فالبیع باطل، ولو وھبھ فال تصح ھبتھ، ولو أحال علیھ لم ال 
، فدل على أنھ ال یصح أن یبیعھ حتى یقبضھ ویستوفیھ، )نھى عن بیع الطعام قبل قبضھ: (تصح حوالتھ، ألن النبي صلى هللا علیھ وسلم

: ثم یرد السؤال. المبیع إال بعد القبض، فدل على أنھ فرق معتبر لصحة التصرف وأنھ ال بد من القبض ید المشتري عن التصرف فيفأخلى 
-إذا كان من األشیاء األخرى التي تباع جزافا،ً وال یجري فیھا كیل وال عد، وال ذرع وال وزن؟ فھذه في قول جماھیر العلماء رحمھم هللا 

 أنھ یجوز بیعھا قبل قبضھا؛ لكن االستیفاء یختلف عن المعدودات والمذروعات والمكیالت والموزونات، -باس رضي هللا عنھماًخالفا لـابن ع
عندنا الغنم واإلبل والبقر، ھذه معدودات، فال یجوز لك إذا اشتریت شاة أن تبیعھا إال إذا قبضتھا، : ًفمثال. على حسب عرف القبض فیھا

نحن نشتري مائة رأس من الغنم من التاجر الفالني، : ھذا النوع وھو المعدود؟ ألنھ قد یسألك تجار الغنم، ویقولونكیف یكون قبض : ولكن
ال یجوز حتى تقبضوھا، فكیف القبض؟ : ونتركھا عنده ثم نبیعھا إلى تجار آخرین أو إلى أفراد مقطعة ونحیل علیھ، ھل یجوز ھذا؟ تقول

زریبة ھذا إلى زریبتھ، وقد نص العلماء رحمھم هللا، في بیع الغنم وبھیمة األنعام، أن الزریبة معتبرة، الجاري في العرف أنھ یخرجھا من 
، ومراح اإلبل المكان الذي تمرح فیھ اإلبل، فیخرجھا عن مراحھا؛ ألنھ بمجرد )المراح(وھكذا لو كانوا في البادیة، والبادیة معروف عندھم 

، فیجوز لھ وھو یسوقھا بعد أن أخرجھا من مراحھا أن یتصرف فیھا، لكن ما دامت في الزریبة، فال ما أخرجھا من المراح یكون قد قبض
كذلك . في المعدودات من بھیمة األنعام ال بد من القبض بھذه الصفة: ًإذا. یجوز لھ أن یبیعھا، وكذلك ما دامت في مراحھا ال یجوز أن یبیعھا

ًأیضا في أعرافنا الیوم، مثال أما كیف دخلت . شیاء المغلفة، كالثالجات والغساالت، فإذا جاء یبیعھا فینبغي على المشتري أن یقبضھابیع األ: ً
الثالجة والغسالة في مسألتنا فقد جاءت من باب العدد، على أن المعدود حكمھ حكم المكیل، ویدخل في النھي، على القیاس الصحیح والنظر 

 ھذه الحالة لو اشترى ثالجة لم یبعھا حتى یقبضھا، والقبض یكون بالحیازة، وعلى ھذا لو غلفھا الصحیح، من باب إلحاق الشيء بمثلھ، ففي
لھ، وأخرجھا من مستودع البائع، فقد قبض، لكن لو تلفت وھي في المستودع، أو تلفت قبل إخراجھا من المستودع، أو أن العمال أرادوا 

ًوكذلك أیضا . سقط منھا شيء وتلفت، فما الحكم؟ الحكم أنھا تكون في ضمان البائعحملھا، فتلفت بأیدیھم، أو سقطت فحصل لھا ضرر، أو 
ًبعض األشیاء التي تباع في المختبرات وھي حساسة جدا، فلو أنھا حركت أقل حركة ربما تسقط، وربما : في بعض األجھزة الموجودة، مثل

ھا قبل إخراجھا من المستودعات فالحكم أنھا في ضمان البائع، إال یحصل ضرر، فإذا جاء وأراد أن یقبضھا وحصل ھذا الشيء الذي أضر ب
السیارة جرى العرف في المعارض أنھ إذا دخل إلى السیارة وحركھا وأدار : ًفمثال. بعد خروجھا من أماكنھا على الصورة التي ذكرناھا

 أنھ قد قبض، ویجوز لھ أن یبیع ولو لم یخرج من المعرض، ًالسیارة، ثم مشى بھا قلیال على قول بعض العلماء من مشایخنا رحمة هللا علیھم،
بل ال بد أن یخرج من المعرض، ثم لھ بیعھا سواء رجع إلى نفس المعرض أو باعھا في معرض آخر، وذلك حتى تتحقق : ویقول بعضھم
ً ھذه الحالة قد قبض قبضا كامال، ومسألة ولكن أقوى أنھ إذا ركب فیھا وأدارھا، ثم مشى ولو خطوة صح لھ البیع؛ ألنھ في. الحیازة الكاملة ً

: ًفإذا. لیس البائع الذي باعھ السیارة ھو الذي یملك المعرض: المعرض وعدمھ غیر مؤثر؛ ألن المعرض تكون فیھ سیارات األجانب، أي
وإن تلف ما عدا : [قال رحمھ هللا. مسألة المحل بالمعرض ال یحتكم إلیھا خاصة في المزاد، فیقوى أنھ إذا أدارھا ومشى وقفل بابھا قد قبض

إن تلف ما عدا المكیل ونحوه، فمن ضمان المشتري؛ ألنھ ال یشترط فیھ : أي]: المبیع بكیل ونحوه، فمن ضمانھ ما لم یمنعھ بائع من قبضھ
 إما أن تكون -:  قسمینتنقسم إلى: إلى كم تنقسم المبیعات من حیث الضمان بالقبض؟ فعلیك أن تقول: ًبناء على ھذا لو سألك سائل. قبض

 وإما أن تكون من - . مكیلة وما في حكمھا، فھذه ال ینتقل ضمانھا من البائع إلى المشتري إال بعد القبض بضابطھ، على حسب أنواع المبیعات
، وعلى ھذا ال غیر المكیل، وما في حكمھ، مما ال یشترط فیھ القبض، فھذا النوع ینتقل فیھ الضمان إلى المشتري بمجرد العقد الصحیح

ًبالكیل كیال وبالوزن وزنا وبالعد : أي] ویحصل قبض ما بیع بكیل أو وزن أو عد أو ذرع بذلك: [قال رحمھ هللا. یشترط في مثلھا القبض ً
ًعدا، وبالذرع ذرعا فمثال ً ي الكیس، طبقھا لي وضعھا ف: باعك طاقة القماش، فأخذتھا وذرعتھا، أو ذرعھا أمامك، ثم قلت: اآلن في المحل: ً

فوضعھا في الكیس،، ثم أعطاك إیاھا، فحینئٍذ قد قبضتھا، وعندما ذرعھا أمامك فقد برئت ذمتھ، وإذا ذرعھا أمامك جاز لك أن تبیعھا، ویبقى 
 القبض یحصل: أي]: وفي صبرة، وما ینقل بنقلھ، وما یتناول بتناولھ، وغیره بتخلیتھ: [قال رحمھ هللا. القبض واالستیفاء الذي ھو الصوري

 تنقل من زریبة إلى زریبة، وھكذا إذا تعامل التجار - كما ذكرنا-في صبرة بالتخلیة، بأن یخلي بینھا وبینك، وما كان بالنقل ینقل، مثل الدواب 
 ...... .ًفي بیع الثالجات والغساالت أنھا تنقل ال بد من نقلھا حتى یتم القبض كامال، ھذه صورة االستیفاء

 
 اإلقالة وأحكامھا

 
 

اإلقالة أصلھا الفسخ، أقال عثرة النادم، إذا لم یؤاخذه، بما جنى ) واإلقالة]: (واإلقالة فسخ تجوز قبل قبض المبیع بمثل الثمن: [قال رحمھ هللا
خ ال مع عدم ترتب اآلثار، وھذا متكلف ألنھ إذا فس: وبعضھم یزید. فسخ العقد بین الطرفین برضاھما: وأما في االصطالح فھي. بعد ندمھ

ألن اإلقالة تكون برضا الطرفین، وال یمكن أن نقیل " برضا الطرفین: "وقلنا. تترتب علیھ اآلثار، وھذا أمر واضح ال یحتاج إلى التنبیھ علیھ
ا أنھا كم: أحدھما حتى یرضى اآلخر؛ ألن البیع عقد الزم، والعقود الالزمة كما أنھا تلزم الطرفین، فال بد أن یكون فسخھا من الطرفین، أي

) تجوز: (قولھ. ال تثبت إال من الطرفین فینبغي أال یكون فسخھا إال من الطرفین، وھذا من العدل الذي حكم هللا عز وجل بھ وجعلھ بین عباده
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أمور، ال أرید ھذا الشيء، أو طرأت علي : ًوالمراد باإلقالة أن یشتري منك شیئا ثم یأتیك ویقول. تشرع، وعلیھ جماھیر السلف والخلف: أي
ال أقیلك وھذا من حقك؛ ألنھ قد یكون فیھ ضرر : إما أن تلزمھ، وتقول لھ: أو أرجوك أقلني، ویلتمس منك اإلقالة، فأنت بالخیار بین أمرین

وسعھا، ًعلیك، أو قد ال تقتنع بالكالم الذي یقولھ، أو ترى من المصلحة أن تمضي البیع لھ، فإذا رأیت ذلك فھو لك، وال یكلف هللا نفسا إال 
ًفإذا كان ھذا األمر یدخل علیك ضررا عظیما، أو كنت متحمال للمسئولیة تجاه أناس، أو ھذه الصفقة قد تترتب علیھا حقوق ألناس، فتقول ً ال : ً

الصالة وإن شئت قبلت إقالتھ، وھذا أفضل بإجماع العلماء، لما فیھ من الترغیب الشرعي، لقولھ علیھ . أن تلزمھ بالعقد: أستطیع، فھذا لك
وھو حدیث صححھ الحاكم وأقره الذھبي وفیھ كالم، لكن متنھ صحیح؛ ألن هللا ) ًمن أقال نادما، أقال هللا عثرتھ، یوم القیامة: (والسالم 

ز ًإذا وجدت معسرا فتجاوز عنھ لعل هللا أن یتجاو: ًأن رجال كان یدین الناس ویقول لعاملھ: (سبحانھ وتعالى ثبت عنھ في الحدیث القدسي
فھذا یدل على أن ) یا مالئكتي نحن أحق بالتجاوز عن عبدي، تجاوزوا عن عبدي: فلقي هللا عز وجل فقال هللا: عنا، قال صلى هللا علیھ وسلم

فمن كان یعامل الناس . من شدد على الناس شدد هللا علیھ، ومن خفف عنھم خفف هللا عنھ: الجزاء من جنس العمل، ولذلك یقول العلماء
ًر یسر هللا علیھ، وانظر إلى التاجر تجد أنھ إن كان سمحا میسرا وجدت أموره على السماحة والیسر، حتى أن هللا یلطف بھ في بالتیسی ً

ًوالعكس بالعكس، حتى ولو كان أمینا، لكنھ یأخذ حقھ كامال ویعطیھ . النكبات والفجائع، وتجد من لطف هللا عز وجل بھ ما لم یخطر على بال ً
جل یرید أن یضع كل شيء في نصابھ، لكن ترى هللا سبحانھ وتعالى یأخذه فكما یشدد على الناس یشدد هللا علیھ، فما یأتي الناس ًكامال، والر

: وعلیھ. فالذي یعامل الناس بالسماحة والیسر یدفع هللا عنھ، وھذا أمر جرت علیھ الشواھد واألدلة، وسنن هللا عز وجل ظاھرة علیھ. یأتیھ
تحب أن یقیل النادم، لما فیھ من تفریج كربة المسلم، وخاصة إذا كانت عنده ظروف وكان فیھ مشقة عظیمة علیھ، فاإلیثار إنھ یس: قالوا

محمود، خذ حتى ولو كان فیھ ضرر علیك، فإن ھذا البالء الذي دخل علیك بھذا المسلم، لعل هللا أن یدفع عنك بھ أبواب البالء؛ ألنھ ربما 
تجوز : أي) تجوز قبل قبض المبیع: (قولھ. المسلم بالء فیدفع هللا عن مالھ البالیا، فأجمع العلماء على استحباب اإلقالةدفع اإلنسان عن أخیھ 

أقلتك؛ رد لھ المائة : أقلني بیعتي، فقال: ًاإلقالة قبل قبض المبیع وبعد قبض المبیع، بمثل الثمن، فإذا اشترى منھ دارا بمائة ألف، ثم جاءه وقال
: ًوھكذا بالنسبة لغیر العقارات، كأن یشتري منھ طعاما بمائة ثم یأتي ویقول لھ. د المشتري الدار إلى البائع، فھذا جائز ومشروعألف، ور

. فال یجوز أن یستقیلھ بما ھو أكثر، على أصح قولي العلماء وھو أن اإلقالة فسخ: أي) بمثل الثمن: (وقولھ. أقلني، فیقیلھ، فھذا جائز ومشروع
. أن اإلقالة فسخ: القول األول: وھناك قول ثالث وھو التفصیل، لكن المشھور قوالن. ختلف العلماء رحمھم هللا في اإلقالة على قولینوقد ا

لو اشتریت سیارة من رجل بعشرة آالف لایر، ثم بدا لك أن : نمثل بمثال واحد حتى تتضح الصورة. أن اإلقالة بیع جدید: القول الثاني
خذ سیارتك وأعطني العشرة ! یا فالن: دك في شراء ھذه السیارة، وأن المصلحة أن ترد ھذه السیارة، فجئت إلیھ، وقلت لھظروفك ال تساع

وإن قلنا . إنھا فسخ، فحینئٍذ تكون رددت لھ نفس المال الذي لھ: آالف، فإذا رددتھا بنفس الثمن فحینئٍذ ال إشكال أنھ فسخ بالمثل، وھذا إذا قلنا
: أقلتك، ثم قبل أن یفارقھ قال: ًمعناه أنكما أنشأتما بیعا جدیدا،ً فیشترط فیھ ما یشترط في البیع، من االفتراق عن المجلس فلو قال لھإنھا بیع، ف

ء إن اإلقالة بیع، فجا: ًوكذلك أیضا لو قلنا. ًوأما إذا كانت فسخا فإنھ ال یجوز لھ ذلك. ال أرید أن أقیلك ورجع عن إقالتھ كان ذلك من حقھ
بل أقیلك بتسعة آالف لایر، فمعناه أنھ بیع جدید، فیجوز أن تقیل بالثمن، وبأقل من الثمن، وال : أقلني ھذه السیارة بعشرة آالف، فقال: وقال

 یمضي ًوالصحیح أنھا فسخ، وإذا كانت فسخا فال تجوز إال بنفس الثمن، وحینئٍذ یخیر البائع بین أن. بأس بذلك وال حرج على القول بأنھا بیع
الصفقة وبین أن یرد نفس الثمن إلى صاحبھ؛ ألن الحق الذي عنده إما أن یمضي فیھ الصفقة على ما ھو مقرر بالنص الشرعي في العقد من 

ھا أن: أي]: وال خیار فیھا وال شفعة: [قال رحمھ هللا. ًاإلیجاب والقبول المركب منھما، وإما أن یرد علیھ المال كامال،ً وال ینقص منھ شیئا
ًوإن كانت بیعا ففیھا شفعة، فمثال. لیست ببیع وإنما ھي فسخ ًبعت أرضا في مخطط، وھذه األرض لك فیھا النصف، حیث كنت أنت : ً

وصدیق لك قد اشتركتما في األرض لھ نصفھا ولك نصفھا، فباع صدیقك األرض على طرف ثان بمال، فھذا الطرف اشترى منھ، فأصبح 
ًستقال من صدیقك فأقالھ لم یصح لك أن تشفع؛ ألنھا لیست بیعا وإنما ھي فسخ، وحینئٍذ یرجع األمر إلى ما كان، ًحینئٍذ شریكا لك، فإذا ا
ًإنھا بیع، كان من حقك أن تشفع، وحینئٍذ بدل أن تكون شریكا : ھذا بیع وأنا شریك، ومن حقي أن أشفع؛ وإذا قلنا: ولیس من حقك أن تقول

األرض قیمتھا مائة ألف، فعرضت للبیع، : مثال. ل المبلغ الذي باعھ إیاه وتخرج صدیقك من األرض كلیةًبالنصف، فإنك تدخل شفیعا بمث
ًفاشترى محمد من شریكك بخمسین، فأصبح محمد شریكا لك وأنت ساكت، ورضیت من محمد أن یكون شریكك، فاستقال محمد من البائع 

ًك أن محمدا الشریك الجدید سیبیع بیعة ثانیة، والشریك من حقھ أن یشفع في كل بیعة إنھا بیع، فمعنى ذل: الذي ھو الشریك األول، فإن قلنا
: ًجدیدة، حینما وقع البیع األول ربما كان المشتري قریبا لھ فسكت، أو لم یكن آنذاك مال، لكن لما وقعت اإلقالة كان عنده سیولة ومال، فقال

إن اإلقالة في : ًكي بثمنھ وعلیك تخرج من األرض، فتبین أن فیھا ضررا، ومن ھنا نقولما دام أنك أقلتھ، فھذا بیع وأرید أن آخذ حصة شری
إنھا بیع، وال یجوز لھ أن : إنھ یجوز للشریك أن یشفع إن قلنا: وعلیھ یقول العلماء. بعض األحیان تدخل الضرر على اإلنسان فال یرضى بھا

 ...... .إنھا فسخ، والصحیح أنھا فسخ: یشفع إن قلنا
 
 
 

 [1[ باب الربا والصرف -شرح زاد المستقنع 
الربا محرم بالكتاب والسنة وإجماع العلماء، وقلیلھ وكثیره في التحریم سواء، إال أن ھناك من لبس علیھم الشیطان فاستجازوا ألنفسھم بعض 

اف التي ذكرھا النبي صلى هللا علیھ والربا یجري في األصن. صور الربا بشبھ واھیة ضعیفة رادین بذلك نصوص الكتاب والسنة الواضحة
الذھب والفضة والبر والتمر والشعیر والملح، ویقاس غیرھا علیھا بجامع الثمنیة في الذھب والفضة، والطعم مع : وسلم في الحدیث، وھي

 .الكیل أو الوزن في المطعومات
 تعریف الربا وأدلة تحریمھ
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فیقول : أما بعد. ، والصالة والسالم على أشرف األنبیاء والمرسلین، وعلى آلھ وصحبھ أجمعینبسم هللا الرحمن الرحیم الحمد  رب العالمین

َّأْن تكون أمة ھي أْربى مْن أمٍة : الزیادة، ومنھ قولھ تعالى : الربا في اللغة]. باب الربا والصرف:[المصنف رحمھ هللا ِ ِ َُّ َُ َ ََ ٌَ ُ أزید : أي] 92:النحل[َ
فأما .  ربا الفضل-2.  ربا النسیئة-1: والربا ینقسم إلى قسمین. زیادة مخصوصة في أشیاء مخصوصة: صطالح فھووأما في اال. ًوأكثر عددا
فإنھ یكون بزیادة األجل فیما یجب فیھ : وأما ربا النسیئة. فإنھ یكون في األصناف المنصوص علیھا، والملحقة بالمنصوص علیھا: ربا الفضل

 یشتمل على محظور شرعي عظم هللا أمره ونھى عباده عنھ، وزجرھم عنھ في كتابھ وعلى لسان رسولھ وھذا الباب عظیم؛ ألنھ. التقابض
با إْن كنتم ُمْؤمنین : صلى هللا علیھ وسلم، فقال سبحانھ َیا أیھا الذین آمنوا اتقوا هللا وذُروا ما بقي من الرِّ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َِ ِ ِ ِ ِ ُّْ ُ ُ ُ ُِ َ ََّ َّ َّ ْفإْن لم تفعلوا فأ* َ َ َ َُ َ ْ ْ َ ِذنوا بحْرٍب من هللا ِ َّ َ َِ ِ ُ َ

َورُسولھ وإْن تْبتم فلكم ُرُءوُس أْموالكم ال تظلُمون وال تظلُمون  َ َ َ َ َ ََ َْ ْ َُ ُ ُ ُ ُِ ِ ِ َِ َْ ْ ْ ، فنھى سبحانھ وتعالى عن الربا وحرمھ، وتوعد صاحبھ ]279- 278:البقرة[ِ
أن یعافینا من ذلك، وأن یعیذنا منھ؛ ألن هللا إذا حارب العبد  ىبالحرب، ومن حاربھ هللا عز وجل فال یسأل عن حالھ، نسأل هللا سبحانھ وتعال

لقد توعد . ابتاله في نفسھ وعذبھ في دنیاه، فأشقاه في نفسھ ومالھ وأھلھ وولده، فلم تقر لھ عین في دنیاه، ثم ما ینتظره في اآلخرة أشد وأعظم
لى هللا علیھ وسلم ھذا المعنى حینما جعلھ من كبائر الذنوب، وكما نھى هللا هللا تعالى على ھذا األمر بھذا الوعید الشدید، ولذلك أكد النبي ص

 .......عز وجل في ھذه اآلیات من سورة البقرة
 

 شبھة وجوابھا
 
 

با أْضعافا ُمضاعفة : كذلك نھى هللا عنھ في قولھ تعالى  ًیا أیھا الذین آمنوا ال تأكلوا الرِّ َ ََ َ َ َ َ َ َ ًَ ََّ َُ ُ ُْ ِ  وھذه اآلیة فیھا شبھة یحتاج طالب ،]130:آل عمران[ُّ
ًأن هللا تعالى حرم الربا إذا كان أضعافا مضاعفة، أما إذا كان یسیرا فال بأس، وھذا ھو المدخل : وھذه الشبھة ھي Kالعلم إلى أن ینتبھ لھا ً

ألن نسبتھا : تحقاق الربوي، یقولون، وھي الدرجة الثالثة من اس)ج(الذي أجاز بھ بعض المعاصرین في فتواه حل شھادات االستثمار من فئة 
أن یأخذ أجلین، : ضعیفة، وألن مالھا یسیر، ولیس من األضعاف المضاعفة، ویتذرعون بھذه الشبھة؛ بل تذرع بعضھم إلى أن الربا المحرم

ِلیْحم: أما لو أخذ زیادة على أجل واحد فال بأس، وزین لھم الشیطان ھذا كلھ، نسأل هللا السالمة والعافیة ِلوا أْوزارُھم كاملة یْوم القیامة ومْن َِ ِ ِ َِ َ َ َ َْ َُ ً َ َ َْ َ
َأْوزار الذین ُیضلونُھم بغْیر علم أال ساء ما یزُرون  َ َ َ َ َِ ِ َِ ٍَ ْ ِ ِ َِ ِ ْ َ َُّ فإذا انطمست البصیرة ینقاد صاحبھا إلى الھوى، وإذا انقاد إلى الھوى أحل ]. 25:النحل[َّ

هللا بأدنى الحیل، ولذلك لعن هللا بني إسرائیل وطبع على قلوبھم، حینما استحلوا ما حرم هللا ما حرم هللا، وحرم ما أحل هللا، واستحل حدود 
ًأن یتقدم المستثمر فتحدد أوال النسبة : ًیدور علیھا الكالم في بعض األحیان كثیرا، وحاصلھا) ج(وشھادات االستثمار من فئة . بأدنى الحیل

ً من لایر إلى مائة لایر، أو من مائة لایر إلى خمسمائة، وغالبا في ھذا النوع من الربا تكون المبالغ ً:المدفوعة لالستثمار في ھذه الفئة، مثال
ًبسیطة جدا، ألجل أن تجلب العوام ویكون االستثمار منھا أكبر، والمشاركون فیھا أكثر، فتجعل المبلغ الذي یدفع زھیدا،ً على فترة ثالثة 

فع كل شھر مائة، ثم إذا تمت ثالثة أشھر ودفعت مائة مائة، فأدخل اسم ھذا المستثمر في القرعة، ثم إذا اد: أشھر، أو ستة أشھر، فیقولون لھ
ًھذا لیس بربا؛ ألنھ لیس ربحا محضا، مثل االستثمار الذي یكون بالفوائد : خرج اسمھ فإنھ حینئٍذ یعطى جوائز معینة لعدد معین، فھم یقولون ً

َیا : أن هللا تعالى قال : الوجھ األول: والجواب عن ھذه الشبھة من وجوه. ھذا أشبھ ما یكون بالمضاربة: ولونوالعوائد الربویة المعروفة، فیق
با أْضعافا ُمضاعفة  ًأیھا الذین آمنوا ال تأكلوا الرِّ َ ََ َ َ َ َ َ ًَ ََّ َُ ُ ُْ ِ ، ًتحریم أكل الربا أضعافا مضاعفة: ، فلآلیة منطوق ومفھوم، فمنطوق اآلیة]130:آل عمران[ُّ

ھذا من : واالستدالل الذي ذكروه من باب المفھوم ولیس من باب المنطوق، ففھموا منھ أنھ یحل أكل الربا إذا كان بغیر أضعاف، فنقول
ِومْن یدُع مع هللا إلھا آخر ال ُبْرھان لُھ بھ : المنطوق الذي ال مفھوم لھ، كقولھ تعالى  ِ َِ ََ َ َ َ َ َ َ ََ ً ِ َّ ه أن ھناك من یدعو مع ، فإنھ لیس معنا]117:المؤمنون[ْ

ًهللا إلھا آخر لھ برھان، وفي القرآن آیات لھا منطوق ومفھوم، وآیات لھا منطوق ولیس لھا مفھوم، وھذه اآلیة من ذلك؛ بدلیل تصریحھ 
مفھوم على الجواز، ًلو سلمنا فرضا أن اآلیة الكریمة لھا منطوق ومفھوم، وأنھ یحتج بال: الوجھ الثاني. ًسبحانھ وتعالى بتحریم الربا عموما

با : إن ھذا المفھوم قد عارضھ المنطوق من العموم في آیة البقرة: فنقول َیا أیھا الذین آمنوا اتقوا هللا وذُروا ما بقي من الرِّ َ َ َ َ َ َ َ َ َِ ِ ِ َُّ ََّ َّ ُ َُّ ، ولم ]278:البقرة[َ
آیة البقرة حاظرة، : نقول: الوجھ الثالث. المفھوم ىیفرق بین األضعاف وغیر األضعاف، فإذا تعارض المنطوق والمفھوم، قدم المنطوق عل

: ًوبناء على ذلك نقول. أنھ إذا تعارض الحاظر والمبیح، قدم الحاظر على المبیح: وآیة آل عمران مبیحة، وھذا على قولھم بالمفھوم، والقاعدة
: لم تحریم الربا، حتى عده من السبع الموبقات، فقال إنھ ال یحل االستدالل بھذه اآلیة على ھذا الوجھ، وقد أكد النبي صلى هللا علیھ وس

وقد أجمع العلماء رحمھم هللا على تحریم الربا، وأنھ من كبائر الذنوب، وأن ! ، والعیاذ با)أكل الربا: - وذكر منھا-اجتنبوا السبع الموبقات (
ب: صاحبھ موعود بالنار إذا لم یتب، قال تعالى َالذین یأكلون الرِّ َ َ َُ ُ ْ ِ َا ال یقوُمون إال كما یقوم الذي یتخبطُھ الشْیطاُن من المسِّ َّ َ َ َ َ َ َْ ِ َّ َِ َّ ََّّ ُ َ َ َُ ُ ، قال ]275:البقرة[ُِ

إنھم یقومون یوم القیامة ولھم بطون كالبیوت الضخمة، كلما وقف صاحبھم تكفأ على وجھھ، وهللا على كل شيء قدیر، : طائفة من المفسرین
الذي خلقھ یمشي على : ( خلقھم على ھذه الصورة، وإن شاء خلقھم على غیرھا؛ كما قال صلى هللا علیھ وسلمفإن هللا ال یعجزه شيء، إن شاء

ًونْحشُرُھم یْوم القیامة على وُجوھھم ُعْمیا وُبكما : ، فا على كل شيء قدیر، كما قال تعالى )رجلیھ یخلقھ یوم القیامة یمشي على وجھھ ًْ َُ َ َ َ َ َ َْ ِْ ِ ِ َِ ْ َ َ
َوُصما م ُأواُھم جھنم ًَّ َّْ َ َ َ  .أنھ محرم بھذا: ، فا على كل شيء قدیر، والمقصود]97:اإلسراء[ْ
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ًإذا كان الربا محرما فنرید أن نتعرض لمسألة شبھات جواز الربا، وھي مسألة مھمة، حیث إن ھناك شبھة تعتبر من أدق : وھنا مسألة

فوائد الربا كفوائد القراض، فتجوز فائدة الربا كما : التي یحتاج طالب الفقھ إلى دراستھا، ومعرفة جوابھا، وھي باختصار أنھم قالواالشبھات 
ھناك عقد شرعي وھو المضاربة أو القراض، وھو جائز : أنھم یقولون: وحاصلھ. وھذا یحتاج إلى شرح وتوضیح.. تجوز فائدة القراض

ًوھذا یحتاج أوال إلى أن نعرف ما ھي المضاربة، ثم كیف . مصرفیة والبنكیة والعوائد الربویة بمنزلة العوائد من المضاربةًشرعا، والفوائد ال
: ًحقیقتھا أن یدفع رب المال مائة ألف مثال لعامل، ویقول لھ: قالوا في المضاربة. قیست األسھم والفوائد والعوائد الربویة على المضاربة

ً فإن ربحت فالربح بیني وبینك مناصفة، فإذا ربح خمسین ألفا، فیأخذ خمسة وعشرین ألفا، ویعطي صاحب المال مائة اذھب واضرب بھا، ً
ًفكما أن رب المال أخذ مائة وخمسة وعشرین ألفا، فإنھ یجوز لمن أودع مائة ألف أن یأخذ فائدة علیھا عشرة : ًوخمسة وعشرین ألفا، قالوا
.  حسب المتفق، فالبنك والمصرف بمثابة العامل الذي عمل بالمضاربة، والعمیل بمثابة رب المال في المضاربةًآالف، أو عشرین ألفا، على

حینما یأتي بعض من ال یحسن النظر في الفقھ، ویتسمى بأنھ فقیھ، أو عنده إلمام ! واعجب فما تنفك من عجائب! وما الفرق بین االثنین؟
ھذه العوائد : وحینئٍذ نقول!  فیھ نص من الكتاب وال من السنة، فیختلف باختالف األزمنة واألمكنةإن المضاربة عقد لیس: بالفقھ، ویقول

ْزین لُھم الشْیطاُن أْعمالُھم : البنكیة ھي مضاربة عصریة؛ ألننا اجتھدنا فیھا باجتھاد العصر المالئم، وھذا كما قال تعالى  َُ َّ ََ ََ َ َّ ، انظر ]48:األنفال[َ
المضاربة ثبتت بدلیل السنة، كما قرر  إن: وحاصل ذلك أن نقول.  لھم، وحینئٍذ نحتاج إلى أن ندرس ھذه الشبھة باختصاركیف یزین الشیطان

المضاربة لیس فیھا نص من الكتاب والسنة، وقد أخطأ : إن بعض الفقھاء یقول: ذلك شیخ اإلسالم ابن تیمیة رحمھ هللا في ھذه المسألة، فقال
 كانت معروفة في الجاھلیة، وأقرھا اإلسالم، فبسكوت النبي صلى هللا علیھ وسلم علیھا كانت مشروعة بدلیل أنھ في ذلك، فإن المضاربة

ٍإلیالف قرْیش : ضارب بمال خدیجة ، وھذا ثابت وال إشكال فیھ، وكان في القدیم رحلة الشتاء والصیف، قال تعالى  َ ُ ِ ِ ِإیالفھم رْحلة الشتاء * ِ َ ِّ َ َ ِ ْ ِ ِ ِ
ِوالصْیف َّ ، فكانوا یتاجرون بالمضاربة، ویعطون من یقوم على ھذه التجارة والعیر، من وجھاء قریش كـأبي سفیان ونحوه، فقد ]2-1:قریش [َ

إنھ ال نص فیھا بالكتاب والسنة، فھذا : إنھا ثابتة بالسنة، فمن قال: یخرج بھا ویضارب ثم یأخذ نسبة من األرباح على التجارة، وعلى ھذا قال
أن فیھا إجماع الصحابة، وحاصلھا قصة عمر المشھورة مع ابنیھ عبد هللا وعبید هللا ، فإن عبد : المسألة الثانیة. المسألة األولىجاھل، ھذه 

لیس عندي من شيء، ولكن خذا ھذه اإلبل، : ًهللا وعبید هللا خرجا إلى أبي موسى األشعري في الكوفة، وكان أبو موسى والیا علیھا، فقال لھما
بھا، وأدیا إلى أمیر المؤمنین رأس المال، وخذا الربح، فمضیا وتاجرا في الطریق حتى قدما على عمر ، فلما قدما على عمر ، قال واضربا 

: إن أبا موسى فعل كذا وكذا، فقال: وكیف ذلك؟ قاال! سبحان هللا: ھذا لك وھذا لنا، فقال! یا أمیر المؤمنین: ما ھذا؟ قاال: عمر رضي هللا عنھ
أدیا المال إن كنتما ابني أمیر المؤمنین، أما عبد هللا فاستحى منھ، وسكت ولم : ال، فقال: عطى كل المسلمین مثلما أعطاكما؟ قاالوھل أ

إذن لیس من : إي ورب الكعبة، قال: أرأیت ھذا المال لو أنھ تلف أكنت تغرمنا إیاه؟ قال! یا أمیر المؤمنین: یعترض، وأما عبید هللا فقال
اجعلھ یا أمیر المؤمنین : فقال الصحابة  الخراج بالضمان، فما دمنا نحن الذین نضمن، فالسنة ثابتة عن أن من یخسر یضمن،حقك؛ ألن

إذا عرفنا مشروعیة المضاربة، فإنھ یرد . فھذا قراض، وھو إجماع من الصحابة. ًقراضا، فقسم الربح بینھما وبین بیت مال المسلمین
ًشرع هللا المضاربة؛ ألن عندك مثال مائة : لماذا شرع هللا المضاربة؟ الجواب: ًلعائدة منزل منزلة القراض؟ أوالھل أخذ الفائدة وا: السؤال

ألف، وأنت مشغول بطلب علم، أو مشغول بعمل آخر، وغیر متفرغ لضربھ، أو لیست عندك خبرة في التجارة، وھناك عامل عنده خبرة، 
 فھذا العاطل الذي لیس عنده عمل اتفق مع ھذا الغني، فأخذ المال، فاستفاد الناس من عملھ، وخبرتھ، فالشریعة رفقت بالمجتمع من ھذا الباب،

وتجارتھ، واستفاد ھو من النماء، واستفاد رب المال من الربح، فحصل الرفق للمجتمع بوجود التجارة، والرفق لرب المال بوجود جزء 
 ن جزء الربح، فشرعت من أجل ھذه المقاصد العظیمة، والیسر والرحمة والتخفیف علىالربح، والرفق للعامل بوجود الكسب الذي یكون م

أما بالنسبة للمال الذي یدفع للبنك والمصرف إذا وردت علیك شبھة، وقیست على شيء، فقرر األصل وادرسھ من كل جوانبھ، ثم . األمة
أن یدفع رب المال للعامل المال على أن یتجر : بة للمضاربة یقول العلماء بالنسً:أوال: انظر فیما قیس علیھ، ھل الشبھ كامل أو ناقص؟ فنقول

ولیس ھناك أي مادة . ال: بھ، والربح بینھما على ما شرطا، فعندما یدفع العمیل للبنك أو المصرف ھل یقوم البنك بالعمل والتجارة؟ الجواب
رة البنك تقوم على حفظ األمانة، وإنما رخص لھم بالحفظ، وال یؤذن لھم تخول لھم أن یدخلوا إلى الساحة ویتعاملوا مع الناس؛ ألن أصل تجا

ًبأن یقوموا أنفسھم بالتجارة أو منافسة التجار، ھذا معلوم وثابت، نتاجھم إنما یكون بأن یأخذوا منك ملیونا، ومن الثاني ملیونین، ومن الثالث 
عوائدھا، فأصبح ال حقیقة للعمل، أما المضاربة ففیھا ضرب، وتجارة، ولكن ًمائة ألف، ثم تؤخذ ھذه وتعطى ألشخاص دینا على أن یردوھا ب

 في المضاربة الشرعیة یدفع رب المال للعامل المال على أن یتجر بھ، ً:ثانیا. ًاإلیداع لیس فیھ ضرب وال تجارة، فأصبح قیاسا مع الفارق
ً، فإنھ یلتزم برده كامال، ولذلك فإن جمیع المواد تنص على أن الودیعة والذي یضمن الخسارة ھو رب المال، لكن البنك إذا تاجر بمال العمیل

المصرفیة دین على البنك ولیست بمجال لالستثمار، حتى في القانون ینصون على أنھا تأخذ حكم القرض، وھذا موجود، ومن رجع إلى 
ًالمواد یجد ھذا جلیا واضحا ال یضمن العامل إال : العامل في المضاربة ید أمانة، وباإلجماعلیست بید تجارة، وإنما ھي ید ضمان، وید : ًإذا. ً

ًإذا فرط، فلو أعطیت عامال مائة ألف وذھب وتاجر، ثم احترق المال بدون تفریط منھ، فال یضمن، كأن كسد السوق بدون تفریط منھ، ونحو 
طریق البر وعن طریق البحر، وفي طریق البحر لكن لو قصر، كما لو اشترى التجارة من أرض بعیدة، وبإمكانھ أن یحضرھا عن . ذلك

العامل ال : ًإذا. الموج ھائج، وفي زمان شدید البرد، وكثیر الریاح، فجاء وخاطر وأدخل السفینة في البحر فغرقت، فإنھ یضمن؛ ألنھ قصر
: ًثالثا. ھناك شبھ وفارق مؤثر: ًسر، إذاًیضمن في المضاربة؛ لكن إذا دفع العمیل المال للمصرف، فإن المصرف یلتزم برد المبلغ كامال إن خ

حینما یعطي رب المال للعامل مائة ألف على أن یتجر بھا، فإنھ یدخل والربح محتمل؛ لكن بالنسبة للعقود المصرفیة یلتزم المصرف بإعطاء 
ًونا في قانونھم، وطالبھم بھذا الذي ً؛ حتى إن العمیل إذا لم یأخذ االستحقاق قاضاھم قضاء وقان %)10(أو  %) 5(ھذا االستحقاق الذي ھو 

المضاربة یكون نتاجھا من معاملة شرعیة، فلو ضارب بحرام لحرمت األرباح، : ًرابعا. ھناك اختالف بین ھذا وذاك: ًإذا. تم االتفاق علیھ
اشئة من معاملة محرمة، كما لو أخذ ًوأما بالنسبة للمصرف فإنھ یأخذ ھذه العوائد من الدیونات بالفوائد المركبة، فلو كانت مضاربة فإنھا ن

ًكذلك أیضا لو سلمنا فرضا أنھا مضاربة، أو في حكم . المحرمات؛ لحرمت تجارة المضاربة المضارب المال وتاجر بھ في المیتات، أو في ً
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إذا كانت : ا نص، فنقولإن ھذه األحكام كلھا اجتھادیة، ولیس فیھ: إن المضاربة تختلف باختالف الحال؛ فلو قال: المضاربة كما یقولون
فإن بقیت على .  وإما أن تلغي المضاربة من أصلھا-.  إما أن تبقى على األصل المجمع علیھ بالمضاربة-: اجتھادیة فأنت بالخیار بین أمرین

ًالُمْجمع علیھ فال یتفق مع ما ذكرت، وإن ألغیتھا من أصلھا فھو عقد تقیس علیھ، وما قیس على باطل فھو باطل حقیقة فإن ھذه : وعلى ھذا. َ
الشبھة غیر واردة؛ ألنھ ال یصح ال من جھة تركیب أركان المضاربة وشروطھا الشرعیة، وال من جھة النتاج، وما یؤخذ أو یركب على 

 .العوائد
 
 
 
 

 األصناف التي یجري فیھا الربا
 
 

ًناك أحادیث یعتبرھا العلماء رحمھم هللا أصوال لھذا لقد قامت مسائل الربا على أحادیث صحیحة عن رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم، وھ
ومن أشھر ھذه األحادیث؛ بل ھو أشھرھا وأوسعھا، ویعتبره . ًالباب، من ضبطھا وألم بمسائلھا فإنھ یستجمع كثیرا من األحكام المتعلقة بالربا

الذھب : ( أنھ سمع النبي صلى هللا علیھ وسلم یقولالعلماء رحمھم هللا قاعدة ھذا الباب، حدیث عبادة بن الصامت رضي هللا عنھ وأرضاه
ًبالذھب، والفضة بالفضة، والبر بالبر، والشعیر بالشعیر، والملح بالملح، والتمر بالتمر، مثال بمثل، سواء بسواء، یدا بید ً وفي روایة أبي ) . ً

ونحتاج إلى مقدمة البد من . لحدیث یعتبر قاعدة لباب الربا، وھذا ا)فمن زاد أو استزاد فقد أربى: (ھریرة أن النبي صلى هللا علیھ وسلم قال
ھناك أصناف حرم هللا عز وجل على المسلم أن یبیعھا إال إذا تماثلت، فإذا : ضبطھا حتى تسھل المسائل التي سنتكلم علیھا إن شاء هللا فنقول

 وإما بالكیل إن كانا مكیلین، وھذه األصناف یسمیھا العلماء بعت ھذا الصنف بمثلھ فالبد أن یكونا متماثلین، إما بالوزن إن كانا موزونین،
وھناك أصناف وسع هللا على عباده، فیجوز أن تأخذ الشيء بأكثر منھ، فتأخذ الواحد باالثنین، وتأخذ الشيء بأضعافھ، . باألصناف الربویة

ًا أو كیال فھذا یسمى بالصنف الربوي، وإذا أباح هللا لك أن فإذا حرم هللا علیك أن تبیع ھذا الصنف بأكثر منھ وزن. وال بأس في ذلك وال حرج ً
ًتأخذ ھذا الشيء بأكثر منھ وزنا أو كیال فھذا صنف غیر ربوي، فانقسمت األشیاء التي یتبایع بھا الناس إلى قسمین  - 2.  أصناف ربویة-1: ً

فإذا بعت ھذا الشيء بھذا الشيء من .  التقابض-2. ثل التما-1: ھي التي البد فیھا من أمرین: واألصناف الربویة. أصناف غیر ربویة
كل ما یشترط فیھ : ًإذا. ًاألصناف الربویة فإن الشرع یوجب علیك أن تستلمھ یدا بید، فتأخذ بید وتعطي بأخرى، وھذا ما یسمى بالتقابض

ًالتماثل والتقابض یوصف بكونھ صنفا ربویا، فإن أسقط الشرع المؤاخذة وأجاز لك أن تبیع  الشيء بأكثر منھ، وأجاز لك أن تؤخر أحد ً
إذا عرفنا أن األصناف منھا الربوي ومنھا غیر الربوي، فإن األصناف الربویة التي سنبینھا ال تخلو من . المبیعین، فھذا صنف غیر ربوي

ًأن تكون أصنافا منصوصا علیھا: الحالة األولى: حالتین ًأن تكون أصنافا مقیسا ع: الحالة الثانیة. ً وتوضیح . لیھا، أو ملحقة بالمنصوص علیھً
إما أن یكون فیھا نص عن النبي صلى هللا علیھ وسلم، وقد سمى : ِأن األصناف التي یحكم العالم بعدم جواز بیع بعضھا ببعض متفاضلة: ذلك

ٍناك صنف ثان ربوي لكنھ وھ. أنھ من األصناف الربویة المنصوص علیھا: ذلك الشيء بعینھ، فحینئٍذ یسمیھ العلماء صنف منصوص، أي
حدیث  أما األصناف المنصوص علیھا فإنھا قد جاءت مجتمعة في. قیس على ھذا ولم ینص علیھ النبي صلى هللا علیھ وسلم، وإنما ألحق بھ

رعت علیھ حدیث األصناف الربویة، أو حدیث األصناف الستة، وھذا الحدیث قاعدة باب الربا، فتف: عبادة السابق، ولذلك یسمیھ العلماء
الذھب، والفضة، والبر، والتمر، والشعیر، والملح، وإذا جئنا نبحث مسائلھا : وھذه األصناف الستة ھي كاآلتي. مسائل ربا النسیئة والفضل

 أن تباع مع اتحاد الجنس والصنف؛ كبیع الذھب بالذھب، والفضة بالفضة، والبر بالبر، والتمر: المرحلة األولى: سنبحثھا على مرحلتین
وھذه األصناف الستة سنقسمھا . نبحث في بیعھا مختلفة الجنس أو مختلفة الصنف: المرحلة الثانیة. بالتمر، والشعیر بالشعیر، والملح بالملح

 .......جنس المطعوم، وھو األربعة الباقیة: القسم الثاني. غیر المطعوم، وھو جنس األثمان الذھب والفضة: القسم األول: إلى قسمین
 

  والفضةالذھب
 
 

ًھو المعدن المعروف، ومن حكمة هللا سبحانھ وتعالى أن جعلھ قیما وثمنا لألشیاء، : ، والذھب)الذھب بالذھب: (قال النبي صلى هللا علیھ وسلم ً
ن یكون على أ: الحالة األولى:  فالبد فیھ من التماثل والتقابض، والذھب كما ھو معلوم لھ حاالت- كذھب بذھب-وھذا المعدن إذا بیع بمثلھ 

الخام، وھو الذي استخرج من معدنھ، والخام سواء صفي، وھو الذي یسمى بالسبائك، أو بقي فیھ الشوب تابع ألصل : أصل خلقتھ، ویسمونھ
لحالة ا. ًأن یصنع فیضرب دنانیر، فیعتبر نقدا مثلما ھو موجود في الدنانیر، أو یضرب جنیھات من الذھب، فتكون عملة: الحالة الثانیة. خلقتھ
ّأن یكون حلیا، كاألسورة والقالئد ونحوھا مما تتحلى بھ النساء، وفي جمیع ھذه األحوال بین النبي صلى هللا علیھ وسلم: الثالثة أنھ ال یجوز : ً

ًبیع الذھب إال مثال بمثل، یدا بید . التماثل:  األمر األول:ھذا الصنف األول من األصناف الستة الربویة إذا بیع بمثلھ فالبد فیھ من أمرین: ًإذا. ً
ًفإذا بعت الذھب بالذھب، سواء كان خاما أو مضروبا كالدنانیر، أو كان حلیا، أو مصنعا من حلي أو غیره؛ فالبد من . التقابض: األمر الثاني ً ً ً ً

ً بمثل، ویدا بید، فال یجوز أن ًالبد أن یكون مثال: امرأة جاءت بحلي قدیم وترید أن تستبدلھ بحلي جدید، فنقول: ًالتماثل والتقابض، فمثال
ھذا الذي عندك قدیم فأشتري المائة غرام منك بتسعین من الجدید الذي عندي، فلو : ًیبیعھا غرامات أقل بغرامات أكثر، فیقول لھا مثال
ًاستفضل غراما واحدا آخذا أو معطیا فھو ربا الفضل ً ً وأنا سوف أحضر : ، فقالسوف أعطیك الذھب اآلن: كذلك البد من التقابض، فلو قلت. ً

: األمر األول: البد من األمرین: ًإذا. ربا النسیئة: الذھب الذي عندي بعد ساعة، أو بعد خمس دقائق سأذھب وأحضره، فإنھ ربا، ویسمى
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ًوزنا : (صحیح، وقولھ علیھ الصالة والسالم في الحدیث ال)ًمثال بمثل: (وھو یتحقق بالوزن، وذلك لقولھ علیھ الصالة والسالم: التماثل
األمر ) . ًال تبیعوا الذھب بالذھب إال مثال بمثل، وال تشفوا بعضھا على بعض: (، وقولھ علیھ الصالة والسالم في الحدیث الصحیح(بوزن
 ھنا لكن. وذلك بأن تعطیھ وتأخذ، فال یفترقا عن بعض إال وقد أخذ كل منھما السلعة من اآلخر، أو المدفوع من اآلخر: التقابض: الثاني
وھي أن الذھب من حیث ھو ھناك عیـار ثمانیة عشر، وھناك عیار واحد وعشرون، وھناك عیار أربعة وعشرون، ففیھ األجود، : مسألة

، وھذا اللفظ عام یشمل جمیع أنواع الذھب )الذھب بالذھب: (وفیھ الجید، وفیھ الرديء، وقد جاء الحدیث عن رسـول هللا صلى هللا علیھ وسلم
إن ھذا الذھب من عیار ثمانیة عشر، وھذا الذھب من عیار أربعة وعشرین، فأنا سأدفع الفرق : فلو قال قائل. ، فینبغي فیھا التماثلإذا بودلت

أن النبي : (ًال یجوز بیع الذھب بالذھب ولو اختلفا في الجودة إال مثال بمثل، بدلیل: بین عیار أربعة وعشرین وعیار ثمانیة عشر، فنقول
: لیھ وسلم جـاءه عاملھ على خیبر ومعھ تمر، فلما وضعھ بین یدي النبي صلى هللا علیھ وسلم أعجبھ، فقال صلى هللا علیھ وسلمصلى هللا ع

وھي - أوه : ال وهللا یا رسول هللا، إنا نبیع الصاع من ھذا بالصاعین، والصاعین بالثالثة، فقال صلى هللا علیھ وسلم :أكل تمر خیبر ھكذا؟ قال
أن التمر صنف ربوي، فنظر : ووجھ الداللة) . ً عین الربا، عین الربا، ال تفعل، ولكن بع الجمع بالدراھم، ثم ابتع بالدراھم جنیبا-جعكلمة التو

عین : (ًإلى التفاضل في الجودة والرداءة في التمر، فباع الرجل الجید بالرديء متفاضال لقاء الجودة، فغضب النبي صلى هللا علیھ وسلم وقال
-بع الجمع : (، ثم ذكر لھ الحیل الشرعیة؛ ألن الحیل منھا ما ھو شرعي جائز، ومنھا ما ھو محرم، فأعطاه البدیل، وقال لھ)با، ال تفعلالر
 ًفھذا یدل على أنھ إذا أراد أن یبادل صنفا من األصناف الربویة. الجید والصنف المطلوب: أي) ً بالدراھم، ثم اتبع بالدراھم جنیبا- الرديء: أي

ًمطعوما أو مثمونا، فالبد أن یكون مثال بمثل، ولو اختلفا في الجودة أو الصنعة أو العیار، فالبد من التماثل والتقابض؛ وذلك ألن النبي صلى  ً ً
ذھب، والقول في الفضة كالقول في ال. علیھ وسلم عتب على عاملھ أن فاضل من أجل الجودة، فدل على أنھ البد من التماثل بین الطرفین هللا

ًفالفضة صنف من األصناف الستة المنصوص علیھا في الحدیث، فإذا باعھا بفضة مثلھا فالبد من التماثل والتقابض، سواء كانت الفضة 
ًخاما، أو مضروبة دراھم، أو كانت مصنعة حلیا أو غیره، فالبد من التماثل في جمیع ذلك، وال یجوز أن یستفضل فیبادل بعضھا ببعض  ًّ

ًیستوي في ذلك أن تكون الفضة معدنا، أو حلیا، أو نقدا یتعامل بھ كالدراھم، وفي زماننا اللایر، فإن لایر الفضة القدیم وجد بدلھ ف. ًمتفاضال ً ً
ًاللایر الورق، فینزل منزلة أصلھ، ولذلك سمي باسمھ، وأعطي مستندا ألصلھ؛ بغض النظر عن المنتزع الذي یذكر من كونھ یتوصل إلى 

لو سأل : ًوبناء على ھذا. توصل، فالعبرة باألصل، فأصلھ دین، فیرد النظر عن القدرة على استیفائھ أو عدم القدرة على ذلكرصیده أو ال ی
البد أن یكون : ببعض؛ كامرأة عندھا حلي من الفضة قدیم، وترید أن تستبدلھ بحلي من الفضة جدید، فنقول سائل عن مبادلة الفضة بعضھا

ًمثال بمثل، یدا بید  .ً ھذا بالنسبة للذھب والفضة، وبناء على ذلك نكون قد انتھینا من جنس األثمان.ً
 
 
 
 

 المطعومات
 
 

 فالبر -. البر، والتمر، والشعیر، والملح: أما جنس المطعومات، فھناك أربعة أصناف نص علیھا رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم وھي
ً والملح جعلھ أصال لما - . ً والتمر جعلھ أصال للحلویات؛ كالعسل والزبیب ونحوه-. لحبوبًوالشعیر جعلھما النبي صلى هللا علیھ وسلم أصال ل

فھذه األصناف تسمى باألصناف المطعومة، فلو أخذنا البر، بأن یبیع البر بالبر، فینبغي أن . یستصلح بھ الطعام؛ كما یقع في األدقة ونحوھا
ًیكون مثال بمثل، یدا بید، سواء كان كال البر ً ًین جیدا، أو كان أحدھما جیدا واآلخر ردیئا، أو كان أحدھما جیدا واآلخر أجود منھ، فالبد أن ً ً ً ً

: فإذا قیل. ًإذا بعھ بالنقد، ثم اشتر بذلك النقد بدیلھ وما ترید مقامھ: ًكیف أبیع الجید بما ھو أردأ منھ مثال بمثل؟ فیقال: ولو قیل. ًیبیع مثال بمثل
بع الجمع بالدراھم ثم ابتع بالدراھم : (وسلم ھكذا جاءت السنة، وال یسعك إال أن تسلم، قال صلى هللا علیھ:  فیقالھذا تعب وتكلیف للناس،

یستوي الجید : وكما قلنا في الذھب والفضة. ، فدل على أنھ یعدل إلى الحیلة الشرعیة التي نص علیھا رسول هللا صلى هللا علیھ وسلمً)جنیبا
ًخذ البر اآلن وأنا آخذ منك غدا، أو آتیك بعد ساعة، فإنھ یعتبر ربا نسیئة، وال یجوز إال : ماثل والتقابض، فلو قال لھوالرديء، والبد من الت

ًإذا كان یدا بید مثال بمثل، كما قال صلى هللا علیھ وسلم ًمثال بمثل، یدا بید: (ً ًفإذا بادل التمر بالتمر فالبد أن یكون مثال بمثل : وكذلك التمر). ً
أن الذھب والفضة تتحقق المماثلة فیھما بالوزن، وأما بالنسبة للتمر والبر والشعیر والملح، ففي : والفرق بین التمر والذھب والفضة. لكیلبا

ٍاألعراف المشھورة في العھد القریب تتحقق المماثلة فیھا بالكیل، فالبد إذا باع طعاما من تمر أن یماثلھ بصاع مثلھ، فلو باعھ الصاع  ً
 .لصاعین أو الصاع بالصاع والنصف، فھذا ھو الربا الذي حرم هللا، وھو ربا الفضلبا
 
 
 
 

 اشتراط التماثل والتقابض في بیع الربوي بمثلھ
 
 

ًإذا علمنا ھذا، وھو أن األصناف الستة إذا بیع الصنف بمثلھ اشترط التماثل في الكیل كیال كصاع بر بصاع بر، أو صاع تمر بصاع تمر، 
ًمائة غرام من الذھب بمائة غرام من الذھب، وال یفاضل بینھما، سواء اتفقت الصنعة أو الجودة أو اختلفت، : ًن وزنا، كأن تقولوفي الوز
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إن ھذه األصناف یشترط فیھا التماثل والتقابض، ودلیل ذلك ظاھر قولھ علیھ الصالة والسالم في الحدیث : فالحكم في الجمیع واحد، فنقول
: أي) الذھب بالذھب والفضة بالفضة، والبر بالبر، والتمر بالتمر، والشعیر بالشعیر، والملح بالملح: (؛ ألنھ قال)ًبمثل، یدا بیدًمثال : (الصحیح

َمثال◌ : (فجعلھا مقابلة لبعضھا، فقال. بیع الذھب بالذھب، والفضة بالفضة، والبر بالبر، والتمر بالتمر، والشعیر بالشعیر، والملح بالملح ً
ًبیعوھا مثال بمثل، فدل على أنھ ال یجوز بیعھا عند فقد التماثل، كذلك أیضا قال: يأ) بمثل ًمثال : (، فلما قال صلى هللا علیھ وسلم)ًیدا بید: (ً
 .ربا النسیئة: النوع الثاني. ربا الفضل: النوع األول: ، أشار إلى نوعین من الربا)ًیدا بید: (، وقال)بمثل

 
 
 
 

 ة في األصناف الربویةوقوع ربا الفضل والنسیئ
 
 

فیھ زیادة من خیر وطاعة وبر، فربا الفضل ربا زیادة، واألصل فیھ : فالن لھ فضل، أي: فالفضل أصلھ الزیادة، وإذا قلت: فأما ربا الفضل
وعلى . على بعضال تزیدوا بعضھا : ، أي)وال تشفوا بعضھا على بعض: (، وقولھ في معنى العكس)ًمثال بمثل: (قولھ علیھ الصالة والسالم

ًھذا یتحقق ربا الفضل إذا كان الصنف واحدا من األصناف الستة، سواء بودل بمثلھ، أو بیع بمثلھ مع الزیادة في وزن أو كیل؛ كصاع  ً
ًمائة غرام بخمسین غراما، أو مائة غرام بخمسة وسبعین، أو مائة : بصاعین، وصاع بصاع ونصف، وُمدان بُمد، ونحو ذلك، والوزن مثل

فالنسیئة من النسأ، وأصلھ التأخیر، ومنھ قولھ : أما ربا النسیئة. ًسع وتسعین غراما، كل ھذا یعتبر من الربا، فلو نقص غرام واحد فإنھ ربابت
ِإنما النسيُء زیاَدة في الكفر : تعالى ِْ ُ ْ ِ ٌِ َ ََّ َّ النوع من الربا بربا األشھر الحرم عن مواقیتھا، وسمي ھذا  ؛ ألنھم كانوا ینسئون ویؤخرون]37:التوبة[ِ

النسیئة؛ ألنھ یقوم على التأخیر، فانظر إلى حكمة الشریعة وما جاءت بھ من العدل بین المتعاملین، فإنك إذا بعت الذھب بالذھب، فمن العدل 
لو : ًوبناء على ذلك. إذا أعطاك مائة غرام أن تعطیھ مائة غرام في مقابلھا، وال تؤخره كما لم یؤخرك، فالعدل یقتضي أن تنجز لھ وینجز لك

بذل أحد الطرفین فقدم وأخر الثاني فإنھ یقع ربا النسیئة، لكن بضوابط، فلو تأخر في الدفع فیقع ربا النسیئة بافتراق أحدھما عن اآلخر قبل 
قبلت، : ام من القالئد، فقالعندي مائة غرام من السبائك، وأریدك أن تبادلني أو تبیعني بھا مائة غر: التقابض، فلو أنھ قال لھ في مجلس العقد

ًفھو لم یعطھ شیئا بعد، وتم اإلیجاب والقبول، فمد لھ الحلي فتأخر الرجل یخرجھا من بیتھ، أو یخرجھا من شنطتھ، أو من كیسھ، فال یؤثر ما 
ن النبي صلى هللا علیھ البد أن یعطي بیده ویستلم باألخرى؛ أل وھو أنھ: وھناك قول آخر. داما في مجلس العقد، على أصح قولي العلماء

: ھھ، فمعناه: ًھھ، وھو أیضا یقول لك: عندما تعطیھ تقول: ، أي)الذھب بالذھب ربا إال ھاء وھاء: (وسلم قال في حدیث عمر في الصحیح
، فالبد أن یمد بید )اءھاء وھ: (فلو تأخر حتى لیدخل یده في جیبھ إلخراج السلعة فإنھ لم یتحقق قولھ: ًأنك تعطیھ ویعطیك منابذة وحاال، قالوا

مسألة صندوق التاجر، حیث كانوا في القدیم یأتي ویكلم التاجر ومعھ الحلي، فینـزل التاجر إلى : ویعطیھ بأخرى، وھذه المسألة یسمونھا
 ال یجوز لھ أن :أو نحوھا حین یقفلھا ویفتحھا حتى یستخرج منھا المبیع، فقالوا) البترینة(الصندوق ویخرج منھ، كما ھو موجود اآلن في 

 .یتعاقد معھ إال إذا نجز، وھذا المذھب فیھ تشدد، لكن فیھ رحمة
 
 
 
 

 الحكمة من تحریم الربا
 
 

ًوالناس قد ینظرون للحكم ھكذا ویظنون أن فیھ شدة وعسرا، لكن للشریعة حكم عظیمة؛ فإن ھذا االشتراط للتقابض یدفع عن الناس من الشر 
ظالم تقع بسبب عدم التقابض، حتى إن أحد خبراء االقتصاد من الكفار المعاصرین لما قرأ شرط الشریعة في وكثیر من الم. ما هللا بھ علیم
لو أن العالم طبق شرط الشریعة اإلسالمیة في التقابض في النقدین، فإن ثالثة أرباع مشاكل االقتصاد سوف تنتھي؛ ألن : التقابض، قال

ع حینما یحدث السحب بالسیولة غیر موجودة، فتحدث بسبب ذلك الدیونات واإلحراجات، ویحصل التعامل كلھ بالكالم، والنكسـات التي تق
ًأبیعك مائة دوالر مثال من الذھب، وأعطیتھ : ومن ھنا اشترطت الشریعة التقابض؛ ألنھ یدفع باب االحتیال، فلو قال لك. بسبب ذلك الظلم

جلھا دون أن تكون موجودة في رصیده، بزعمھ أنك إذا جئت تطلبھا في أي وقت فإنھ أبیعھا لك، وس: النقد ولم یعطك إیاھا، فربما قال لك
ًوأیضا أضر بغیره؛ ألنھ ربما وقف العاجز الذي ال . سوف ینجزھا لك، فربما جئت تطلبھا في أحرج األوقات، فتصیبھ النكسة، فیضر بنفسھ

نكسات بسبب عدم وجود السیولة، فالشریعة لم تشترط ھذا من فراغ، یستطیع أن یسدد دیونھ لقاء السحوبات، كما یقع في بعض المصارف 
إذا جئت إلى رجل وأعطیتھ خمسمائة لایر وأنت : ًولنمثل لذلك بمثال في مسألة دفع الضرر على ھذا النطاق العام وھو ضرر أخف، فمثال

كم أعطیتني؟ : مباشرة ویرمیھا في الصندوق ثم یقولًترید صرفھا، أو اشتریت مثال بعشرة ریاالت وأعطیتھ خمسمائة لایر، فإنھ یأخذھا 
بل عشرة، ھذا : فیقول. خمسین: فتقول. ال، بل أعطیتني خمسین: فیقول. أعطیتك مائة: فتقول. ال، بل أعطیتني مائة: خمسمائة، فیقول: فتقول

أعطاك مقابلھ بالید األخرى؛ ألنك رضیت أن تبذل فالشریعة ترید العدل، فإذا أخذ منك الذھب . ًلم تعطني شیئا؛ ألنھ ینسى: إذا لم یقل لك
 .ٍكلھ مبني على حكم عظیمة، فإن اشتراط التقابض وتحریم النسأ فیھ دفع للضرر عن العامة والخاصة ذھبك ألجل العوض، فھذا
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 التفصیل في بیع الربویات بعضھا ببعض
 
 

 وھذا كلھ إذا وقع التبایع بالصنف بمثلھ، كذھب بذھب، وفضة بفضة، وبر ًوبناء على ذلك فاألصناف الستة یشترط فیھا التماثل والتقابض،
ببر، وتمر بتمر، وشعیر بشعیر، وملح بملح، لكن لو وقع التعامل مع االختالف، فإن الحكم یختلف، فإذا حصل االختالف الیسیر اختلف 

ًالحكم یسیرا، وإذا وقع االختالف الكلي اختلف الحكم كلیا، وحكم بجواز ال أن األصناف الستة : وتوضیح ذلك. تفاضل وجواز النسأ والتأخیرً
ٍإذا بعتھا مختلفة، فإما أن تبیعھا مع اتحاد الجنس واختالف النوع، وإما مع اختالف الجنسین، فنقسم الستة إلى أثمان ومطعومات، فاألثمان 

جنس أثمان، فإذا بعت مع اتحاد : ین فإن جنسھما واحد، أيالذھب والفضة، والمطعومات األربعة الباقیة، فالذھب والفضة إذا بیعا مختلف
ًالجنس واختالف الصنف فیشترط التقابض فقط، فیجوز أن تبیع الكیلو من الذھب بالكیلوین من الفضة، لكن بشرط أن یكون یدا بید، وال 

وز التفاضل وال یشترط التماثل، ویجب یج: یجوز أن یؤخر أحد المتعاقدین، فإذا اتفق جنس الثمن واختلف الصنف، كذھب بفضة، قلنا
-لو جئت تشتري بالریاالت الموجودة : مثال ذلك. التقابض، فال یفترقان عن مجلس العقد إال وقد أعطى كل منھما لآلخر ما لھ علیھ

ربعة آالف لایر، فیجب ًالجرام بأربعین ریاال، فاشتریت عشرة جرامات بأربعمائة لایر، أو مائة جرام بأ: ً ذھبا، وقال لك-ورصیدھا فضة
فلو . ًعلیك أن تعطیھ الثمن ویعطي لك الجرامات یدا بید، فال تفترقا عن مجلس العقد إال وقد قبض كل منكما سلعة اآلخر، أو ما عند اآلخر

 اتحادھما من وجھ أن أحدكما أخر وافترقتما، فقد وقع ربا النسیئة من وجھ واحد، وعند االنسحاب من الوجھین یجري الربا من وجھین، وعند
أما لو اختلف الجنسان؛ كذھب بواحد من األصناف األربعة المطعومة، . واحد یجري الربا من وجھ واحد، فیجري النسأ فقط ویجوز التفاضل

؛ ألنھ ال أو فضة بواحد من األصناف األربعة المطعومة، فیجوز التفاضل ویجوز النسأ، فیجوز أن تبیع الكیلو من الذھب بألف كیلو من التمر
ًیشترط التماثل، كذلك أیضا یجوز أن تعطیھ النقد اآلن وتستلم منھ التمر بعد یوم، أو بعد شھر، أو بعد سنة، وال بأس بذلك؛ ألنھ ال یوجد الربا 

جنس إن األصناف الستة یجري فیھا الربا من وجھین بشرط اتحاد ال: وعلیھ قال العلماء. ال من جھة التفاضل وال من جھة التقابض
والصنف، كذھب بذھب، وفضة بفضة، وبقیة األصناف األربعة على ذلك، ویجري الربا من وجھ واحد وھو ربا النسیئة، إن باع مع اختالف 
الصنف واتحاد الجنس، كأن یتحد جنسھما كاألثمان، فیبادل الذھب بالفضة، فیجوز التفاضل بأن یبیعھ الكیلو بالكیلوین، وال یجوز النسأ وھو 

ًوكذلك لو باع البر بالتمر، فیجوز الصاع بالصاعین وبالثالثة، ولكن یجب أن یكون یدا بید، أما لو اختلف الجنسان كذھب ببر، أو . یرالتأخ
 .بتمر أو شعیر أو ملح، فإنھ یجوز التفاضل ویجوز النسأ، وال ربا في ھذا النوع من البیع تمر أو شعیر أو ملح أو فضة

 
 
 
 

  الستة المنصوص علیھاالربا في غیر األصناف
 
 

أما األصناف التي سكت عنھا الشرع، فجماھیر السلف رحمة هللا علیھم ومنھم األئمة األربعة على أنھ یجري فیھا الربا ولكن بشروط، 
صلى هللا ومذھب الجمھور ھو الصحیح؛ ألن النبي . ال یجري الربا إال في األصناف الستة: وخالف في ذلك الظاھریة رحمھم هللا، فقالوا

ًعلیھ وسلم حینما ذكر ھذه األشیاء ذكرھا أصوال لغیرھا، فذكر البر والشعیر أصال للحبوب، فتقیس األرز الموجود في زماننا والدخن  ً
ًكذلك أیضا ذكر التمر لكي یقاس علیھ الزبیب، والعسل، . والعدس والفاصولیا واللوبیا وغیرھا من الحبوب ونحوھا على البر والشعیر

ًوى، مما یباع كیال أو وزنا من جنس المطعومات، فجعلھا أصال لغیرھاوالحل وجعل ذكر الملح لكي یقاس علیھ ما یستصلح بھ الطعام؛ . ًً
البر والتمر والشعیر : لیس من فراغ جاء قولھ علیھ الصالة والسالم: ًإذا. كاألدقة ونحوھا مما یوجد من البھارات الموجودة في زماننا

، وھو صحابي جلیل فجعل ما )وكذلك ما یكال ویوزن: (ًء تنبیھا على المثل، ولذلك صح عن أبي سعید رضي هللا عنھ أنھ قالوالملح، إنما جا
ًیكال ملحقا باألصناف األربعة المنصوص علیھا كیال، وجعل ما یوزن ملحقا بالمنصوص علیھ من الذھب والفضة؛ ألنھ كان یباع وزنا ً إذا . ًً

ربا یجري في غیر ھذه األصناف الستة، فلو سأل رجل عن األرز الموجود في زماننا، أو سأل عن البرتقال أو التفاح علمنا أن األصح أن ال
أو الموز، وھذا من جنس المطعومات، أو سأل عن غیر الطعام كالحدید أو النحاس أو األلمنیوم أو غیرھا من المعادن، ھل یجري فیھا الربا 

ًحدیدا متفاضال؛ كطن من الحدید الصلب لو باع الرجل : أم ال؟ بمعنى  بنصف طن من الحدید الزھر، وھو رديء، - وھو أجود أنواع الحدید-ً
ونحب أن نمثل بأمثلة موجودة اآلن -ًأردت أن أبادل الحدید بالحدید متفاضال، فھل یجوز أم ال یجوز؟ كذلك یسأل الناس في زماننا ھذا : فقال

ل عن ثالجة بثالجتین، أو سیارة بسیارتین، ھل ھذا من الربا؟ والسؤال عن الربا إنما یكون عند الزیادة؛  فلو سأ-ًحتى یكون التطبیق واضحا
القلم بقلمین أو الدفتر بدفترین ھل یجري فیھ الربا أم ال؟ فكل واحد یسأل عما أشكل علیھ أو وقع فیھ، ومن ھنا تسأل عن كل : بل ربما یسأل

فإن الموجود في زماننا أكثره غیر منصوص علیھ في زمان النبي صلى هللا علیھ وسلم، فھذا الذي لم صغیرة وكبیرة موجودة في زمانك، 
ما كان من غیر جنس : القسم الثاني. ما كان من جنس المطعومات: القسم األول: ینص علیھ النبي صلى هللا علیھ وسلم ینقسم إلى قسمین

 في زماننا وبعناھا من جنس غیر المطعومات، مثل الثالجات أو الحدید أو النحاس، فھل لو أخذنا الحلوى الموجودة: مثال ذلك. المطعومات
ًنأخذ أوال غیر المطعومات؛ ألن النبي : وتوضیح ذلك أن یقال. یجوز بیع ھذه األشیاء إذا اتحدت أصنافھا متفاضلة؟ ھذا یحتاج إلى تفصیل
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، فذكر لنا األصل في غیر المطعوم، وھو الذھب والفضة، فإن هللا حرم )فضة بالفضةالذھب بالذھب، وال: (بدأ بھا، فقال صلى هللا علیھ وسلم
ًبیع الذھب بالذھب إال مثال بمثل؛ لمكان العدل، فإنھ إذا باع الذھب بالذھب متفاضال، فھنا یوجد ظلم ومن ھنا قال طائفة من العلماء رحمھم . ً

أن العلة في : ًھ هللا صاحب اإلنصاف أن المذھب علیھا، وھو مذھب الحنفیة أیضاهللا، وھو روایة عن اإلمام أحمد، وذكر المرداوي رحم
ًالذھب بالذھب وزنا بوزن، والفضة بالفضة وزنا بوزن: (الذھب والفضة الوزن، وذلك لقولھ علیھ الصالة والسالم ، فكأن مقصود الشرع )ً

ومن ھنا إذا باع الموزون بالموزون . من التعادل والتكافؤ في الوزنحصول التماثل بالوزن، فما كان یوزن من غیر المطعومات فالبد فیھ 
إن الموزونات من غیر الذھب والفضة تقاس على الذھب والفضة، فال یجوز بیعھا متفاضلة مع اتحاد : مع اتحاد الصنف وقع الظلم، وقالوا

ھذا الطن الذي ھو ألف :  من الرديء، وجاءه رجل وقالعندي عمارة وأرید أن أبنیھا، فأخذ لھا قطعة حدید: الصنف، فلو سأل رجل وقال
ال یجوز بیع ھذا الحدید بمثلھ : كیلو عندك أرید أن أبادلھ بنصف طن من الصلب الذي ھو أجود عندي، فھل یجوز أم ال یجوز؟ نقول

ًمتفاضال؛ ألنھ موزون، قیاسا على الذھب والفضة  عن طن منھ بنصف طن، أو -ًوزناوقد جرى العرف ببیعھ -كذلك لو سأل عن النحاس . ً
الذي قسناه -لكن لو أن غیر المنصوص علیھ . ًال یجوز؛ ألنھ موزون؛ كما ال یجوز بیع الذھب بالذھب متفاضال: طن بطن ونصف، فنقول

ًنھ معدودا أو ً لو دخلت فیھ الصنعة فأخرجتھ عن كونھ موزونا إلى كو-على الذھب والفضة الذي ھو الحدید والنحاس ونحوھا من المعادن
ًمذروعا فما الحكم؟ من باب المناسبة حتى یكون الحكم واضحا الوزن مثل الغرامات، ومثل الكیلو والطن، ونحو ذلك، والكیل كالصـاع : ً

ات الصاع والمد والرطل، ونحوھا كاللتر ًواللتر، فإن اللترات تسمى كیال، فال یفھم البعض أن الكیـل ھو الكیلو غرام؛ بل الكیـل مثل
ًفھناك ما یباع عددا كالسیارة، فإن السیارة ال تباع وزنا وال كیال وال بالذرع، وإنما تباع بالعدد، فتقول. الموجودة في زماننا ً أرید سیارة : ً

. یاء تباع بالذرعبسیارتین، واإلبل والبقر والغنم كلھا تباع بالعدد، فعندنا أشیاء تباع بالوزن، وأشیاء تباع بالكیل، وأشیاء تباع بالعدد، وأش
والذرع مثل القماش فإنھ یباع بالمتر، وكذلك المخططات في األراضي تباع بالذرع، فالشيء الذي یباع بالوزن من غیر المطعوم البد أن 

ًیكون مثال بمثل، لكن لو دخلت فیھ الصنعة فأخرجتھ عن كونھ موزونا إلى كونھ معدودا أو مزروعا، مثال ذلك ً ً ده طن من ًلو أن رجال عن: ً
ًالحدید، ثم أخذ ھذا الطن فقطعھ قطعا وأوصاال باألمتار، وأصبح یبیع مثال المتر بكذا، وحینئٍذ خرج عن كونھ مباعا بالوزن إلى كونھ مباعا  ً ًً ً

و أخذ الحدید فصنعھ ًكذلك أیضا قد یباع بالعدد، كأن یبیع بالواحدة أو باالثنتین أو بالثـالث، وكما لو أخذ الحدید فصنعھ سیـارة، أ. بالذرع
ًثالجة أو غسالة أو نحو ذلك، فأخرجتھ الصنعة عن كونھ موزونا إلى كونھ معدودا أو مذروعـا، فما الحكم؟ قالوا ً إذا أخرجتھ الصنعة عن : ً

ًكونھ موزونا إلى كونھ معدودا أو مذروعا جاز التفاضل وحرم النسأ، فیجوز أن یبیع القطعة بالقطعتین، والسیارة بالس ً یارتین وبالثالث ً
وباألربع؛ ألن المعدودات قد یحصل العدل فیھا مع اختالف العدد، فالبعیر الواحد قد یعادل ثالثة أبعرة، ومن ھنا قال عبد هللا بن عمرو بن 

، وھي )أمرني رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم أن آخذ البعیر بالبعیرین والفرس باألفراس إلى إبل الصدقة: (العاص رضي هللا عنھ
ًإذا أخرجتھ الصنعة عن كونھ موزونا إلى كونھ معدودا فإنھ یجوز فیھ : ًمعدودات، فأجاز في المعدود التفاضل، وبناء على ذلك قالوا ً

أن : نعم؛ ألنھا لیست من جنس الربویات فتأخذ حكم الربوي، أعني: ھل یجوز بیع السیارة بالسیارتین؟ فنقول: ولو سأل سائل فقال. التفاضل
كذلك . تفاضل فیھا مغتفر، كالغسالة بالغسالتین، أو الثالجة بالثالجتین، فأي شيء من غیر المطعوم إذا كان غیر موزون جاز فیھ التفاضلال

ًوھذا یقع حینما یشتري الخشب مثال بالوزن وھو خام لم یقطع ولم یفصل، فأراد أن یبادلھ بمثلھ، فھذا ال یجوز إال مثال بمثل، : في الخشب ً
اللوح واللوحان : المتر والمتر والنصف، وتباع بالعدد فیقول:  لو أن ھذا الخشب یباع بالعدد، مثل ألواح األبلكاش فإنھا تباع باألذرعةلكن

ًأرید لوحا أو : كم وزنھا؟ إنما تقول: فخرجت عن كونھا موزونة، فعندما تأتي وتشتري ألواح الخشب فال تسأل. والثالثة، وكل عشرة بكذا
ًمن صنف كذا وكذا، فإنھ صار من جنس المبیعات بالعدد، فإذا أخرجت الصنعة الموزون إلى كونھ معدودا أو مذروعا، جاز لوحین  ً

ٍوھناك قول ثان في ثبوت العلة في الذھب والفضة وھو أن العلة . التفاضل، وحینئٍذ فال یكون من جنس الربوي المنصوص علیھ من كل وجھ
ًوسا لألثمان، وقیما لألشیاء، والثمنیة یسمیھا علماء األصولكونھما رء: ھي الثمنیة، أي علة قاصرة، وال یقاس علیھا غیرھا؛ ألن هللا جعل : ً

وھذه العلة یقول بھا الجمھور من . في الذھب والفضة خصیصة، كما نبھ على ذلك اإلمام المقدسي رحمھ هللا في مختصر منھاج القاصدین
ًأن الذھب والفضة جرى فیھما الربا لكونھما ثمنا لألشیاء وقیما لھا، وھذه العلة القاصرة : عن اإلمام أحمد المالكیة والشافعیة، وھي روایة  ً

وعللوا بما خلت عن تعدیة لیعلم امتناعھ : مختلف فیھا عند علماء األصول، فبعضھم ال یرى التعلیل بھا، ولذلك یقول صاحب المراقي
ًالعلـة في الذھب والفضة ھي الثمنیة، بناء على القول الثاني، :  التعلیل بالعلـة القـاصرة، لكن إذا قلناوالتقویة ومذھب الجمھور على أنھ یجوز

ًفإن الربا عندھم ال یجري في غیر الطعام أیا كان ذلك، ولو كان موزونا، إال في الذھب والفضة فعلى مذھب الجمھور فبیع الطن بالطنین . ً
وأما . نین من النحـاس یجوز؛ ألنھم ال یرون جریان الربا في غیر المطعوم إال في الذھب والفضة فقطمن الحدید یجوز، وبیع الطن بالط

 -. الكیل، كما ھو مذھب الحنفیة، وروایة عن اإلمام أحمد :  فقیل- : بالنسبة للمطعومات فقد اختلف العلماء رحمھم هللا في علتھا على أقوال
الطعم مع :  وقیل- . القوت واالدخار، كما ھو مذھب المالكیة:  وقیل-. ًوروایة أیضا عن اإلمام أحمد الطعم، كما ھو مذھب الشافعیة، : وقیل

الكیل أو الوزن، وھو روایة عن اإلمام أحمد، واختارھا شیخ اإلسالم ابن تیمیة، وقال بھا بعض السلف، كما ھو قول سعید بن المسیب 
ً علیھ الصالة والسالم عن بیع الطعام بالطعام إال مثال بمثل، فھذا حدیث معمر بن عبید هللا ُأما الطعم فلنھیھ. وطائفة، وھو أرجح األقوال

أن العلة ھي الطعم مع الكیل - ًوبناء على ھذا القول . إن العلة ھي الطعم مع الكیل أو الوزن: رضي هللا عنھ وأرضاه یدل على قوة قول القائل
ًع كیال أو وزنا جرى فیھ الربا من الوجھین عند اتحاد الصنف، وإن كان یباع عددا لم یجر فیھ إن كان یبا:  فكل طعام ینظر فیھ-أو الوزن ً ً

ًالطعام مثل األرز الموجود في زماننا، یباع وزنا وكیال بأن تضعھ في الصاع، فتقول: ًفمثال. الربا . صاع من األرز أو صاعان، ونحو ذلك: ً
ًأیضا یباع الطعام عددا كالبطیخ، فتقول   أعطن:ً
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ابتدأ المصنف رحمھ هللا بالقاعدة العامة، ثم ذكر تطبیقات لما یحرم فیھ الربا من وجھین، ولما یحرم فیھ الربا من وجھ واحد، ثم بعد أن قرر 
ص علیھا، وھناك أشیاء من منصوص علیھا، وملحقة بالمنصو: أصول الربا انتقل إلى بیوع ذرائع الربا؛ ألن المحرمات الربویة تنقسم إلى

بیوع الذرائع الربویة، كبیع ربوي مع الربوي وغیر : البیوع في ظاھرھا أو صورتھا لیس فیھا الربا، لكنھا تئول إلى الربا، ویسمونھا
 .......الربوي، وبیع العینة، ونحو ذلك مما سیبینھ رحمھ هللا

 
 تحریم ربا الفضل في مكیل وموزون بیع بجنسھ

 
 

ًإذا باع برا ببر، فیحرم ربا الفضل، وإذا حرم ربا الفضل ] یحرم ربا الفضل في مكیل وموزون بیع بجنسھ : [نف رحمھ هللا تعالىقال المص
تحریم النسأ ال یستلزم وجود ربا الفضل، وتحریم : ًیحرم النسأ فقد یجوز التفاضل وقد یحرم، إذا: فاعلم أن ربا النسیئة حرام، وإذا قلت

وعلیھ حمل قولھ علیھ الصالة والسالم في حدیث . وجود ربا النسیئة، وھذا ھو الذي جعل ربا النسیئة أقوى من ربا الفضلالفضل یستلزم 
لیس المراد بھ الحصر، ) ال ربا إال في النسیئة: (ً؛ وذلك ألنھ أغلب وأكثر نوعي الربا انتشارا، فیكون قولھ)ال ربا إال في النسیئة: (أسامة 

، فلما كانت أكثر مقاصد الحج في عرفة جعل الحج كأنھ الوقوف بعرفة، وكذلك لما كان أكثر )الحج عرفة: ( التعظیم، كقولھوإنما المراد بھ
ًالموزون سواء كان مطعوما ) وموزون: (وقولھ. ًالربا في النسیئة، كان ھذا خارجا مخرج التعظیم، ولیس المراد بھ حصر الربا في النسیئة ً

العلة الطعم مع الكیل أو : ًیع بجنسھ فالبد أوال أن یكون من األصناف الربویة، فإن كان من جنس المطعومات، قلناأو غیر مطعوم، إذا ب
فجاء باألصل العام الذي ھو الكیل والوزن؛ ألن المصنف رحمھ هللا رجح . الوزن، وإن كان من غیر المطعومات فإن العلة فقط ھي الوزن

ّفقط، وھي روایة عن اإلمام أحمد رحمھ هللا، وقد بینا أن األقوى واألرجح أن العلة ھي الطعم مع الكیل أو أن المطعومات العلة فیھا الكیل 
ًبناء على ذلك فإن البر مع البر والتمر مع التمر والملح بالملح كلھ یجري فیھ الربا من الوجھین، لكن لو خرجت ) بیع بجنسھ: (وقولھ. الوزن

فإن كانت مكیلة أو : فیھا تفصیل: ألرز أو الحلوى، أو غیر ذلك من المكسرات الموجودة في زماننا؟ فتقولعن المنصوص علیھ فُسئلت عن ا
ًموزونة فال یجوز بیع الجنس الواحد بمثلھ إال مثال بمثل، یدا بید، وإن كانت تباع بالعدد جاز التفاضل، ولكن یجب أن یكون یدا بید ً ً.  

 
 
 
 

 ع الربوي بالربوياشتراط الحلول والتقابض عند بی
 
 

ًأن یكون البیع حاال، وأن یتقابضا في المجلس، وعلى ھذا فال یجوز بیع الربوي بالربوي : أي]: ویجب فیھ الحلول والقبض: [قال رحمھ هللا
ًتعطیني غدا، وأعطیك غدا، أو أعطیك بعد شھر، أو تعطیني بعد شھر، فإن ھذا بیع الدین بالدین، و: ًمؤجال، كأن یقول لھ الربا فیھ من ً

ًلو أخر أحدھما، فقبض أحدھما ولم یقبض اآلخر، فإنھ ال یجوز، بل البد من التقابض بأن یكون ذلك حاال، : ًوكذلك أیضا. الوجھین وال إشكال
ًبا إال ھاء ًالذھب بالذھب ربا إال ھاء وھاء، والفضة بالفضة ر: (أما الدلیل على ھذا فقولھ علیھ الصالة والسالم. فیعطي ھذا ویعطي ذاك

ً، وھذا یستلزم أن یكون البیع على البت فیھ دون أن یكون مؤجال من الطرفین أو )ھاء وھاء: (، فنبھ على لزوم التقابض في قولھ)وھاء
  .أحدھما

 
 
 
 

ًبیع المكیل والموزون بجنسھ كیال أو وزنا ً 
 
 

 وقد ذكرنا أنھ البد من التماثل في بیع األصناف األربعة المطعومة إذا ھنا مسألة التماثل،]. ًوال یباع مكیل بجنسھ إال كیال: [قال رحمھ هللا
إن العلة في المطعوم ھي الكیل، فال یجوز بیع المكیل من المطعومات كلھا بمثلھ إال أن یتساویا في الكیل، وال یعدل : كانت مكیلة، فإذا قلنا

ًلتمر مثال كیال، فتبیع الصاع بالصاع، لكن لو قال لك قائلأمر النبي صلى هللا علیھ وسلم أن یباع ا: ًمثال. إلى المیزان أرید أن أبادلك مائة : ً
ًھذا لیس كیال إنما ھو وزن، وال یجوز في المكیل أن یباع بالوزن لمثلھ؛ ألن التماثل في الكیل یختلف عن التماثل في : كیلو من التمر، فنقول

ًمكیال بمثلھ إال كیالال یجوز بیع الربوي إذا كان : الوزن، ولذلك قالوا وھذا كلھ من باب تحقیق التماثل الذي أمر بھ النبي صلى هللا علیھ . ً
ًوسلم، فالتمر من حیث ھو فیھ األقماع، والقمع الموجود في التمر یزید من وزنھ، وإن كان شیئا یسیرا، لكنھ في الغرامات تظھر زیادتھ،  ً

ًي الوزن، ولو كان التمر مجردا مفصال من القمع، فمعنى ذلك أن الغرامات تستوي وال فلوكان ھناك صاع من التمر بأقماع، فإنھ یزید ف ً
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والتمر فیھ الطویل وفیھ القصیر، ففي الكیل یكون التماثل بالجنس، ولكن في الوزن یكون التماثل بالثقل، والتماثل في الشریعة . یتحقق التماثل
كما ذكرنا على أنھ في الكیل ال ینضبط؛ ]: ًوال موزون بجنسھ إال وزنا: [وقولھ. ًلموزون وزناًعندما جاء بالكیل یتحقق في المكیل كیال، وفي ا

ً، وعلى ھذا فال یجوز بیع المكیل بالوزن وال الموزون بالكیل، تحقیقا )ًالذھب بالذھب وزنا بوزن: (ألن النبي صلى هللا علیھ وسلم قال
  .البائع والمشتري: ینئٍذ ال یتحقق مقصود الشرع من التكافؤ بین المدفوعین من الطرفینًللتماثل، وخوفا من وقوع التفاضل في الوزن، وح

 
 
 
 

 بیع الجزاف
 
 

ًبالكیل كیال وبالوزن : (وھذا التطبیق الذي ذكره المصنف رحمھ هللا ھو في الحقیقة تطبیق لقاعدة]. ًوال بعضھ ببعض جزافا: [قال رحمھ هللا
ًأن یتحقق التماثل في الكیل كیال وفي الوزن وزنا؛ : مرت بالتماثل في المكیالت وفي الموزونات، فمعنى ذلك، وما دام أن الشریعة أً)وزنا ً

ًوبناء على ھذا یختلف مقصود الشرع ببیع المكیل وزنا والموزون كیال، وكذلك ببیع بعضھا . ألننا ذكرنا أن المكیالت قد تختلف في الوزن ً ً
.  إما أن تجعل ھناك وحدة تخالف الكیل، إن كان یباع بالكیل، أو تخالف الوزن إن كان یباع بالوزن-: بإحدىًببعض جزافا، فالمخالفة تتحقق 

، وھذه القاعدة تنطبق على مسألة بیع بعضھ ببعض )الجھل بالتماثل كالعلم بالتفاضل: ( وإما أن یقع الجھل بالتماثل، ولذلك یذكرون قاعدة-
إن كان من جنس المكیالت، أو  ًھذا الكوم بھذا الكوم، فقد یكون أحدھما أكثر من اآلخر كیال: ًكوما، أو یقولكأن یأخذ منھ : والجزاف. ًجزافا

ًوزنا إن كان من جنس الموزونات، كما یقع في خامات بعض المعادن، فلو أنھ خالف في الموزون أو المكیل فخرج عن ضبطھ بالكیل 
 فإن بیع المكیل بالوزن فات التماثل وخشي أن یكون ذریعة لفوات التماثل، -روفة أو بالجزافًسواء مع المخالفة بالمقادیر المع- والوزن 

ًوكذلك أیضا إذا لم یوجد العیار الذي ھو الكیل والوزن فباع جزافا، ككوم من الطعام بكوم من الطعام، بل حتى لو قال أبیعك ھذا الكوم من : ً
ًلكوم وزنا وال ھذا الكوم وزنا؛ فإن ھذا یوجب الوقوع في المحرمالذھب بھذا الكوم، وال نعرف كم مقدار ھذا ا : ولذلك قالوا في القاعدة. ً

فإذا جھل التماثل في بیع الربوي : ًإذا باعھ جزافا فقد جھلنا التماثل وما تحققنا أن الوزن واحد، قالوا: أي) الجھل بالتماثل كالعلم بالتفاضل(
ًبالربوي فكأنھ تحقق من بیعھ متفاضال ُ. 

 
 
 
 

 [2[ باب الربا والصرف -شرح زاد المستقنع 
بیع الربوي مع اتحاد الجنس أو اختالفھ، وبیع لحم الحیوان : مسائل الربا كثیرة ومتشعبة، وقد تخفى على الكثیر من الناس، ومن تلك المسائل

ص بالمشوب، وبیع الرطب بالیابس، وبیع الربوي بجنسھ وبغیر جنسھ، وبیع الحب بدقیقھ أو سویقھ، وبیع األصل بعصیره، وبیع الحب الخال
 .وغیرھا من المسائل المتعلقة بالربا.. بجنسھ إذا استویا

 تابع مسائل في الربا
 
 

 ...... :أما بعد. بسم هللا الرحمن الرحیم الحمد  رب العالمین، والصالة والسالم على أشرف األنبیاء والمرسلین، وعلى آلھ وصحبھ أجمعین
 

 ع الربوي مع اتحاد الجنس أو اختالفھحكم بی
 
 

أن یكون البیع مع اتحاد الجنس والصنف، فیجري :  الصورة األولى-: ھناك ثالث صور] فإن اختلف الجنس جازت الثالثة: [قال رحمھ هللا
أن یختلف : لصورة الثالثة ا- . أن یتحد الجنس ویختلف النوع، فیجري فیھ الربا من وجھ واحد:  الصورة الثانیة- . فیھ الربا من وجھین

ًفإذا اتفق الجنسان والصنفان حرم التفاضل والنسأ، وإذا اختلف الجنسان جاز أن یباع كیال، . الجنسان، فال یجري فیھ ربا التفاضل وال النسیئة
ًووزنا، وجزافا، فال بأس بذلك وال حرج فیھ؛ ألنھ ال یشترط فیھ التماثل ھذا الجنس ]: ًشمل أنواعاوالجنس ما لھ اسم خاص ی: [وقولھ. ً

ًالبر منھ الشامي والحجازي، وغیرھما من األنواع األخرى، فھو جنس واحد ولكنھ یشمل أنواعا، وھناك ]: كبر ونحوه: [وقولھ. األخص
ًبعض المطعومات یكون جنسھا واحدا، وھناك األجود والجید واألوسط والرديء، فھو یشمل أنواعا متعددة یشمل عدة البر : فعندما نقول. ً

السبائك والخام والحلي والمضروب؛ فالجمیع البد فیھ من التماثل والتقابض إذا اتحد صنفھ : أنواع، والذھب یشمل جیده وردیئھ، فیشمل
ال الدقیق یكون من البر ومن الشعیر، فدقیق الشعیر ال یبـاع بدقیق الشعیر و]. وفروع األجناس كاألدقة واألخباز واألدھان: [وقولھ. وجنسھ

إن اختالف نوعیھما ال یمنع من الحكم : ًبشعیر، ولو اختلف الدقیق؛ كدقیق من شعیر مشرقي مثال بدقیق من شعیر مغربي، فنقـول یبـاع
وھكذا األرز، فإن األرز عدة أنواع، فلو أراد رجل أن یبادل . ًاألصلي من وجوب التماثل فیھما، فالبد من بیعھا متماثلة، ویكون ذلك یدا بید

ًفروع ھذه األجناس كل فرع منھا إذا كان لھ اسم خاص وبیع بمثلھ فإنھ یجب أن یباع یدا بید، : ًسا من األرز بكیس من نوع آخر، فنقولكی
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ًمثال بمثل، فاألرز أیا كان نوعھ البد فیھ من التماثل، وھو جنس ویشمل أنواعا عدیدة، لكن یجب فیھا التماثل جمیعا جیدھا وردیئھا  ً ً ً
ًفھناك لحم إبل، ولحم بقر، ولحم غنم، ثم ھذه األنواع تحتھا أنواع، فاإلبل مثال ھناك لحم ]. واللحم أجناس باختالف أصولھ: [ وقولھ.وأوسطھا

: لصغار اإلبل، ولحم لكبار اإلبل، أو لحم من إبل عرابیة ولحم من إبل بختیة، فالجمیع یجب فیھ التماثل، لكن لو بیع لحم إبل بلحم غنم، فنقول
ًن فروع األجناس أجناس، فلحم اإلبل جنس ولحم الغنم جنس، فیجوز أن تبیع لحم اإلبل بلحم الغنم متفاضال في الوزن، ولكن یدا بید؛ ألنھ إ ً

كلحم إبل بلحم إبل، فیجب التمـاثل : فإن اتفقا فكانا من نوع واحد: فیھ تفصیل: فإذا سأل سائل عن بیع اللحم باللحم؟ فنقول. مطعوم موزون
التقابض، فھو صنف واحد، وأما إذا اختلف كلحم إبل بلحم بقر، أو لحم إبل بلحم غنم، فإن ھذا جنس وھذا جنس، فیجوز التفاضل ویجب و

اللبن الذي یباع یوجد منھ في السوق باأللتار، ویكتب على : ًفھناك لبن البقر، ولبن الغنم، ولبن اإلبل، فمثال]. وكذا اللبن: [وقولھ. التقابض
نصف لتر، أو لتر، وھذا اللتر یكون من جنس المكیالت، فلو سأل سائل عن مبادلة كرتون من ھذا النوع من الحلیب بكرتونین من : بةالعل

ما دام أنھ لبن بقر فیجب فیھ التماثل والتقابض، الكرتون بالكرتون : ٍنوع آخر من نفس الحلیب، لكن ھذا حلیب مراع واآلخر نوع آخر فنقول
: لكن لو كان أحد الكرتونین من لبن البقر، والكرتون اآلخر من لبن اإلبل، فنقول. ًفي الكیل، كمائة لتر بمائة لتر، ویكون یدا بیدمع التماثل 

الشحم المأخوذ من ]. والشحم: [وقولھ. یجوز بیع الكرتون بالكرتونین والثالثة؛ ألن الجنس واحد، ولكن النوع مختلف، فال یشترط التماثل
نعام یختلف، فھناك الشحم الذي یؤخذ من اإلبل أو البقر أو الغنم، فإذا باع شحوم اإلبل فیجب التماثل والتقابض، إذا كان بعضھا بھیمة األ

إذا ضبطت القاعدة فھذه كلھا : ًلكن لو أراد أن یبادل شحم اإلبل بشحم الغنم، جاز التفاضل ووجب التقابض، إذا. ببعض، وكذلك البقر والغنم
ُفالكبود التي تكون من اإلبل لھا حكم، والكبود التي تكون من ]. والكبد أجناس: [وقولھ. یقیة على ما یشترط فیھ التماثل والتقابضأمثلة تطب ُ

إذا كان بعضھا ببعض وجب التقابض والتماثل، وإن كانت : ُالبقر لھا حكم، والكبود التي تكون من الغنم لھا حكم، فإذا باع كبود اإلبل فتقول
  .إبل بكبود بقر جاز التفاضل ولم یجز النسأكبود 

 
 
 
 

 حكم بیع لحم بحیوان من جنسھ وبغیر جنسھ
 
 

فلو ذبح الجزار شاة، وأتى رجل وعنده شاة حیة، فرغب في ھذه الشاة المذبوحة، ]. وال یصح بیع لحم بحیوان من جنسھ: [قال رحمھ هللا
فإن بیع : وبالمناسبة.  أن الشاة وھي حیة من المعدودات، واللحم بعد ذبحھ موزونوأراد أن یعطیھ الشاة الحیة ویأخذ المذبوحة، ومعلوم

ًالحیوانات بالوزن ال یجوز، وھذا نص علیھ العلماء؛ وذلك ألنھ من بیع الغرر؛ ألن الشاة قد تشرب الماء فیثقل وزنھا، وقد یعطیھا طعاما 
والشاة والبقرة . ع الحیوانات موزونة، لكن لو ذبحت فإنھ یجوز بیعھا موزونةفتثقل في المیزان، وھذا من الغرر، ومن ثم حرم العلماء بی

والناقة لھن أحوال، فھناك ما تسمى بالشاة الحلوب، والناقة الحلوب، وھناك الناقة الركوب، وھناك شاة یراد منھا الحلیب، وھناك ناقة یراد 
ناقة ركوب، وھناك ناقة أكولة فیھا لحم طیب، وھذا یرجع إلى : ب، ویقال لھاناقة حلوب، وھناك ناقة تراد للركو: منھا الحلیب، ویقال لھا

فھناك ما یطلب لألكل، وھناك ما یطلب للركوب، وھناك ما . ًأھل الخبرة، فإنھم یرون فیھا أوصافا معینة ویبنون علیھا أنھا صالحة لألكل
: ي تحریم بیع الحیوان باللحم نسیئة أن النبي صلى هللا علیھ وسلماألصل ف: وبعض العلماء یقول). من جنسھ: (یطلب للحلیب، ولذلك قال

، وھو مرسل من مراسیل سعید بن المسیب رحمھ هللا، وقد أجاز بعض العلماء بیع الحیوان باللحم، )نھى عن بیع الحیوان باللحم نسیئة(
 الشاة المذبوحة بشاة أكولة، فإن المراد من الشاتین واحد، ًیجوز أن یبیعھ متفاضال ال نسیئة؛ ألنھ من جنس المطعوم، أما إذا باع: وقالوا

فحینئٍذ یمتنع، وأما إذا باع الشاة األكولة بالشاة الحلوبة فإنھ یجوز؛ ألن المقصود مختلف، وھذا وجھ خرجھ بعض العلماء، خاصة وأنھم 
ًإذا باع الحیوان بغیر جنسھ، فلو أن جزارا : أي: ]ویصح بغیر جنسھ: [وقولھ. یرون ضعف الحدیث المرسل عن سعید بن المسیب رحمھ هللا

ًأعطني مائة رأس مذبوحة من الغنم وأعطیك بدال عنھا خمسین رأسا من البقر، فنقول: قال لك یجوز؛ ألن جنس البقر غیر جنس الغنم، : ً
ًفیجوز التفاضل، ولكن یجب أن یكون ذلك یدا بید؛ ألن كال منھما من جنس المطعوم ً. 

 
 
 
 

  الحب بدقیقھ أو سویقھحكم بیع
 
 

عرفنا الضابط وھو اشتراط التماثل، وھنا صور یقع فیھا التفاضل لعدم القدرة على التماثل ]. وال یجوز بیع حب بدقیقھ: [قال رحمھ هللا
یقع بعضھ على بعض الحب بالدقیق، فإن الحب لیس كالدقیق، فالدقیق : ًوالتكافؤ بین الصنفین في الصنف الواحد إذا بیع بعضھ ببعض، فمثال

: أنتم تقولون: ولو سأل سائل وقال. ًفیكون مسدودا بأجرام الدقیق أكثر من الذي یسد بالحبوب، ومن ھنا ال یحصل التكافؤ بین الحب والدقیق
:  فنقولًیشترط التماثل، والصاع بالصاع یجوز، فلو أنني أخذت حبا وطحنتھ، وأردت أن أبادلھ بحب غیر مطحون صاع بصاع، فھل یجوز؟

ومن ھنا ال تتحقق المماثلة المشروطة . ال یجوز؛ ألنھ لما طحن اختلف عن غیر المطحون، وموقعھما في الصاع وفي الكیل لیس بمتكافئ
سأل عن بیع الدقیق  صاع بصاع، أو مد بمد، فھذا ال یكفي وحده؛ بل البد من التماثل على الصفة التي ذكرناھا، فلو: ًشرعا، فإنھ إذا قال
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إذا لت ]. وال سویقھ، وال نیئھ بمطبوخھ: [وقولھ. ًال یجوز، ولو اتفقا كیال؛ كصاع بصاع ومد بمد؛ بل البد من التماثل بینھما: لحب؟ فنقولبا
ال یجوز : السویق بالنار وحبس علیھا فسوف یذھب جزء من الدقیق، حتى لو أخذ السویق وبودل بالدقیق فلیس بینھما تكافئ، ومن ھنا قالوا

ًھ بالحب، وال بیعھ أیضا بالدقیق؛ ألنھ یختلف؛ فإنھ المحموس لیس كغیر المحموس؛ ألن النار تستنفذ وتستھلك منھ، وھذا وھو الذي جعلھ بیع
ال یجوز؛ ألنھما وإن تماثال في : ھل نبیع اللحم المطبوخ باللحم الني؟ فنقول: ، فلو سأل سائل عن بیع اللحم وقال)وال نیئھ بمطبوخھ: (یقول

  .لوزن فإن اللحم المطبوخ قد استنفذ وأھلكتھ النار، فال یصل إلى قدر الني إال بأضعافھ في بعض األحیان، كالحب مع المطحونا
 
 
 
 

 حكم بیع األصل بعصیره
 
 

البرتقال، ال یجوز؛ ألن العصیر خالص : أرید أن أبادل عصیر البرتقال بحبوبھ، فنقول: فلو قال قائل]. وأصلھ بعصیره: [قال رحمھ هللا
والحبوب فیھا الخالص وفیھا غیر الخالص، فحینئٍذ األلیاف الموجـودة في البرتقال زائدة على العصیر، فال یقع التكافؤ في الوزن، حتى لو 

 فھو ًوكذلك الجزر إذا كان یباع وزنا. الیجوز: نأخذ القشر ونضاعف البرتقال في الوزن، فنقول: ًوزن العصیر مع البرتقال موزونا، وقال
  .مطعوم موزون یجري فیھ الربا، فلو أراد أن یأخذ الجزر ویعصره ثم یبادلھ بغیر المعصور، فإنھ ال یجوز؛ ألن التماثل ال یتحقق

 
 
 
 

 حكم بیع الحب الخالص بالمشوب
 
 

، فإن الحب إذا حصد یجعل فال یجوز بیع الحب الخالص بالحب المشوب، وھكذا إذا لم یدس حصاد الحب]. وخالصھ بمشوبھ: [قال رحمھ هللا
أنا أشتري منك ھذا الحب الموجود المدوس الذي لم : قبل أن یخلص من الشوائب جاء رجل وقال: ًوبعد ذلك یداس وینقح، فمثال) البیدر(في 

. ال: ة كیلة، فنقول؟ فنعطي مائة كیلة بمائ)الكیل والتماثل(إن الشرط : یصف بعد بھذا الحب الموجود، نكیل ھذا ونكیل ھذا، ألستم تقولون
وجود الشوب، ووجود النار كما في المطبوخ، وعدم التصفیة، والعصر، كل : ًإذا. ًإنھما وإن اتفقا كیال لكن وجود الشوب یمنع من التماثل

یجوز إذا : م ال؟ نقوللكن لو قال أنھ یرید أن یبیع عصیر البرتقال بعصیره، فھل یجوز أ. ال یباع إال بمثلھ: ذلك ال یتحقق بھ التماثل، فقالوا
والبرتقال أنواع، فھذا حلو، وھذا . ًتماثال، فإذا كان العصیر یباع مثال بالكاسات، والكاسات أشبھ باللتر، وتحقق التماثل في الكاسات، فال بأس

 إذا كان بألیافھ مع عصیره ًوسط بین الحلو والحامض، فإذا بادل بھ فیجوز إذا كان یدا بید؛ ألنھ تحقق بیع ھذا العصیر بھذا العصیر، لكن
 .فإنھ ال یتحقق التماثل

 
 
 
 

 حكم بیع الرطب بالیابس
 
 

وھكذا الرطب والیابس؛ ألن الضابط ھو عدم وجود التكافؤ؛ ألن الیابس تستھلكھ الشمس، فالتمر إذا كان في ]. ورطبھ بیابسھ: [قال رحمھ هللا
نصف استواء الرطب، لم یكتمل استواؤه بعد، فإذا أراد أن یبادل الرطب بالیابس فال ًبدایة االستواء قبل أن ینشف یكون رطبا، أو یكون على 

والدلیل على ھذا أن النبي صلى . یجوز؛ ألن الیابس تستنفذ الحرارة منھ وتستخلصھ، بخالف الرطب، فإن الماء الموجود فیھ أكثر من الیابس
وھذا الحدیث ) ًفال إذا: قال. نعم: أینقص الرطب إذا یبس؟ قالوا: (الصالة والسالمهللا علیھ وسلم لما سئل عن بیع الرطب بالتمر؟ قال علیھ 

ًھو قاعدة ھذه المسألة؛ فھكذا مسألة الني والمطبوخ، فإن المطبوخ إذا طبخ نقص، وفي بعض األحیان یزداد المطبوخ إذا كان مخلوطا بغیره، 
ًمعا مطبوخ بمطبوخ معا، وھكذا بالنسبة  ًصفة یؤمن فیھا التفاضل، فإذا كان نیا بنيوإذا استنفد ذلك الغیر فإنھ یثقل، والعدل أن یكون على  ً

نبھ على العلة التي من أجلھا حرم بیع الرطب بالتمر، وھو ) أینقص الرطب إذا یبس؟: (لبقیة األشیاء؛ ألن النبي صلى هللا علیھ وسلم لما قال
 .عدم وجود التماثل المطلوب
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 نسھ إذا استویاحكم بیع الربوي بج
 
 

مدار المسألة كلھا في التماثل فقط، فإذا : ً، إذا]إذا استویا في النعومة[دقیق الحب بدقیق الحب : أي] ویجوز بیع دقیقھ بدقیقھ: [قال رحمھ هللا
عومة من الطحنة األولى، طحن الدقیق فإنھ یطحن الطحنة األولى والطحنة الثانیة، فإذا طحن الطحنة الثانیة فإنھ یكون أخف بكثیر، وأكثر ن

الدقیق بالدقیق یجوز بیع بعضھ : ًإذا. وربما طحن بآالت یكون الطحن فیھا أكثر نعومة من غیرھا، فاآلالت القدیمة لیست كاآلالت الحدیثة
ًببعض إذا كان مثال بمثل، یدا بید، أما إذا اختلفا في النعومة، وكان أحد الدقیقین أكثر نعومة من اآلخر، فإنھ ی قع فیھ ما یقع في بیع الحب ً

الجریش یطحن بعض الطحن ولیس كل الطحن، وتبقى أجرام الحبوب فیھ، فھذا الجریش ال یجوز بیعھ بالدقیق، وال یجوز : ًبالدقیق، فمثال
: ملة یفصل فیھھو أكثر نعومة إذا طحن طحنة كا بیعھ بالحب، لكن إذا بیع بجریش طحن طحنة في مستواه جاز، وھكذا بالنسبة للدقیق الذي

ًفإن طحن مرتین أو ثالثا وكانت نعومتھ أكثر، فال یباع إال بما ھو ناعم أكثر؛ حتى یتحقق التماثل المطلوب شرعا والمأمور بھ كما ثبت عن  ً
ك حتى یتحقق وذل] وخبزه بخبزه إذا استویا في النشاف[إذا تساویا في الطبخ : أي] ومطبوخھ بمطبوخھ: [وقولھ. النبي صلى هللا علیھ وسلم

وعصیره بعصیره : [وقولھ. ًالعدل، أما إذا اختلفا في الطبخ واختلفا في النشاف فإنھ ال یجوز؛ ألنھ یفضي إلى التفاضل المنھي عنھ شرعا
 یجوز بیع العصیر بالعصیر إذا استویا في العصر، ویجوز بیع الرطب بالرطب إذا استویا رطوبة؛ ألن النبي صلى هللا: ، أي]ورطبھ برطبھ

أنھ إذا وجد التماثل جاز، والعلة التي من أجلھا حرم : علیھ وسلم نبھ في حدیث المزابنة على تحریم المزابنة لعدم وجود التماثل، ومفھـوم ذلك
ًأو طبخا بیع المطبـوخ بالني، وبیع العصیر بغیره، وبیع الدقیق بالحب، إنما ھي خوف التفـاضل، لكن إذا زالت ھذه العلة الستوائھما نعومة 

  .ًأو عصرا؛ جاز البیع وصح
 
 
 
 

 األصناف التي یجري فیھا الربا
 
 

یتعلق بالمطعومات، : القسم الثاني. یتعلق باألثمان، وھي الذھب والفضة: القسم األول: األصناف الستة المنصوص علیھا تنقسم إلى قسمین
د اتحاد الجنس والصنف، كأن یبادل الذھب بالذھب، أو الفضة بالفضة، أو أما حكم التعامل بھذه الستة عن. البر والتمر والشعیر والملح: وھي

أنھ یجري ربا الفضل، وإن قلت بوجوب : ال بد من التماثل والتقابض، وإذا قلت بوجوب التماثل فمعناه: ًواحدا من األربعة بمثلھ، فقد قلنا
 .......التقابض فمعناه أنھ یجري ربا النسیئة

 
 ربویةالعلة في األصناف ال

 
 

أما . تتعلق بالمطعومات: العلة الثانیة. تتعلق بالذھب والفضة: العلة األولى: أما العلة في األصناف التي یمكن إلحاقھا بھذه الستة فھناك علتان
كالحدید ًعلة الذھب والفضة فعلى أصح قولي العلماء أنھا الوزن، فكل شيء من غیر المطعومات إذا كان موزونا فإنھ یجري فیھ الربا؛ 

ًوالنحاس والرصاص ونحو ذلك، وكل شيء من غیر المطعومات إذا كان یباع عددا أو جزافا، فإنھ ال یجري فیھ الربا وأما بالنسبة . ً
للمطعومات فأصح أقوال العلماء رحمھم هللا أن العلة ھي الطعم مع الكیل أو الوزن، على ظاھر حدیث معمر بن عبید هللا رضي هللا عنھ 

أما كیفیة القیاس واإللحاق، فإن كل مطعوم یباع بالكیل ). ًأن النبي صلى هللا علیھ وسلم نھى عن بیع الطعام بالطعام إال مثال بمثل(: وأرضاه
أو یباع بالوزن فإنھ یقاس على األربعة، فإذا بیع بمثلھ وجب التماثل والتقابض، وھذا یجري في سائر المطعومات بھذا الضابط، فإن اختل 

 .لم یجر ربا الفضلالضابط 
 
 
 
 

 أحكام اتفاق األجناس الربویة واختالفھا
 
 

ًأما مسألة األجناس فما كان جنسا واحدا متفق النوع؛ كالذھب  واتفاق نوعھ كأن یكون عیار أربعة وعشرین بعیار أربعة وعشرین، واختالفھ -ً
فھذا الضابط یكون فیھ . ًم، سواء اتفق نوع الذھب أو اختلف فھذا یجري فیھ الربا على العمو-كعیار أربعة وعشرین بعیار واحد وعشرین

ًالجنس واحدا والنوع مختلفا، فإذا كان من األثمان، كالذھب والفضة، فقد یكون الذھب من عیارات مختلفة، وقد یكون حلیا بجنیھات، أو یكون  ً ً
ًھذا نقدا وھذا حلیا، فالنوعیة ال تؤثر، بل ما دام أنھ من جنس الذھب فإنھ والدلیل على أنھ إذا كان من جنس الذھب . ً یجري فیھ الربا عموماً

أن : ، أي)تبرھا ومصوغھا: (، ولذلك نجد العلماء رحمھم هللا یقولون)الذھب بالذھب: (عموم قولھ علیھ الصالة والسالم: فإنھ یجري فیھ الربا
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ًالذھب یجري فیھ الربا سواء كان تبرا بتبر، أو مصوغا بمصوغ، أو كان ً والفضة كذلك، ویدخل في حكمھا لایر الورق؛ ألنھ . ً تبرا بمصوغً
ًسند عن أصل من الفضة، فإذا بودلت الفضة بفضة وجب التماثل والتقابض، سواء كانت ریاالت أو حلیا، فتخات أو خواتیم أو أسورة من  ً

 الربا، وھي من المنصوص علیھا، وھذا بالنسبة ھنا جنس واحد مشتمل على أنواع یجري فیھا: ًإذا. فضة، فإنھ یجب التماثل والتقابض
: التمر، منھ العجوة والسكري والحلوى الربیعة والند، وأنواع كثیرة، فھل نقول: ًأما بالنسبة للطعام فنفس الحكم، فمثال. للذھب والفضة

ًمر یجري فیھ الربا، سواء اتفق النوع كبرحي بل جمیع الت. ال: الحلوى الربیعة بالربیعة یجري فیھا الربا، وإن اختلف النوع ال یجري؟ نقول
ًفكلھ یجري فیھ الربا سواء .. ببرحي، أو سكري بسكري، أو ربیعة بربیعة، أو عجوة بعجوة، أو صفاوي بصفاوي، أو صیحاني بصیحاني

یجز التفاضل، بأن   بمد، ولملو باع تمر السكري بالند وجب أن یكونا متماثلین؛ كصاع بصاع ومد: ًوبناء على ذلك. اتحد النوع أو اختلف
ًأما إذا كان الجنس واحدا ولكن األصل مختلف، فمثال. یكون أحدھما أكثر من اآلخر، وھذا بالنسبة لما اتحد جنسھ واختلف نوعھ في النوع : ً

ً؛ سواء اتفقت أنواعھا أو األول الجنس تمر، واالختالف في النوع، فعاد إلى أصل واحد، فإن التمور تعود إلى أصل واحد، فیجري فیھا الربا
دقیق البر، دقیق : اختلفت، لكن لو كانت األصول مختلفة والجنس واحد، مثل األدقة واألجبان، فإن الدقیق عندنا مستخلص من البر، یقال

حد، ولكنھ لما دقیق؛ لكنھ في األصل مختلف، بخالف األول، فإن التمر في األصل وا: یقال لھ: الشعیر، دقیق الدخن، فھو جنس دقیق، أي
عاد إلى أصل واحد أخذ حكم العین الواحدة، لكن ھنا إذا كان دقیق بر بدقیق شعیر، فالجنس مختلف، فیجوز فیھ التفاضل، لكن یجب أن یكون 

لجنس ّ، فبعد أن بین مسألة اتحاد الجنس واختالف النوع، واتحاد ا)وفروع األجناس أجناس: (ومن ھنا بین المصنف قاعدة وھي. ًیدا بید
ًوالنوع؛ شرع في اتحاد الجنس واختالف األصل، وعلى ھذا فلو صنع خبزا من شعیر، وخبزا من بر، فتقول الجنس واحد وھو الخبز، : ً

ًولكن األصل مختلف، فأصل البر لیس كالشعیر على أصح قولي العلماء وھم الجمھور، خالفا للمالكیة، فیجوز أن یبیعھا متفاضلة، ولكن یدا  ً
الجنس متحد النوع یجري فیھ الربا إذا كان من ... ًإذا. ً لو أن الخبز كان أصلھ واحدا كخبز الشعیر، فحینئٍذ البد من التماثل والتقابضبید، لكن

ًاألعیان المنصوص علیھا أو المقیس علیھا، أما ما كان جنسا واحدا ومختلف النوع كالتمر بأنواعھ، فإننا نقول یجري فیھ الربا ویعتبر : ً
ًفیما إذا بادلت تمرا من نوع بتمر من نوع أنھ : ًال نعلم خالفا في ھذا، أي: صل الواحد، فال یجوز بیع بعضھ ببعض، حتى قال ابن قدامة كاأل

 :نثبت ذلك من أوجھ: أثبت لي أن ھذا الدلیل عام؟ فنقول: ، فإن قال قائل)الذھب بالذھب: (یجري فیھ الربا؛ لعموم قولھ علیھ الصالة والسالم
، ولم یفرق بین الذھب النقدي الذي ھو جنیھات ودنانیر في القدیم، وال بین الذھب الذي لم )الذھب بالذھب: (اللفظ؛ ألنھ قال: الوجھ األول

ًفشمل الذھب بالذھب مطلقا، سواء كان متماثال كحلي بحلي، أو كان مخت) الذھب: (ّیضرب كالتبر أو الخام، ولم یفرق بین الحلي، إنما قال ً ًلفا ً
إني أبیع الذھب : ًلو أن تاجرا یتعامل في الذھب جاء وقال: وھنا مسألة تتفرع على ھذا األصل وھي. كدنانیر بحلي، بل البد من التماثل

ًالمصوغ، والذھب إذا صنع حلیا فإنھ یكلف ویحتاج إلى إجارة وعمالة، وھذا یستلزم أن یكون أغلى وأكثر مئونة وعناء من الخام الذي لم  ً
إنھا ألف غرام، : فإن الذھب یحتاج إلى شيء یقویھ؛ ألن مـادتھ ضعیفة ومعدنھ ضعیف، ولذلك فإن السبیـكة إذا قیل: ومن باب الفائدة. نعیص

ًأن تسعمائة وتسعة وتسعین وكسرا من الذھب، لكن فیھا شوبا یقویھا وھو النحاس، ولذلك اغتفر وجود النحاس، وقد حكى ابن رشد : فمعناه ًّ
ًلكن لو أن رجال عنده ذھب من السبائك، وأراد أن یبادلھا بذھب مصوغ كالحلي والقالئد، فقال . یة المجتھد اإلجماع على اغتفارهفي بدا
ّأعطیك ھذا الذھب الذي صنعتھ وتعبت علیھ بھذا الذھب غیر المصنوع، وأقدر التعب الذي تعبتھ، فإن كان الذھب المصوغ مائة : التاجر

ھذا من ناحیة عقلیة . لف عشرة غرامات، فأشتري منك مائة وعشرة من السبائك بمائة مصوغة، وأستفضل بقدر التعبغرام، فإن تعبي یك
: الوجھ الثاني). الذھب بالذھب: (ًنجد لھ مبررا، وذلك مثل التمر الجید بالتمر الرديء، لكن النبي صلى هللا علیھ وسلم ألغى ذلك؛ لعموم قولھ

م وأرضاھم فھموا نفس ھذا الفھم، فقد روى اإلمام مالك رحمھ هللا في الموطأ عن أبي عبد الرحمن عبد هللا بن أن الصحابة رضي هللا عنھ
ًإني أصنع الذھب وأشتري بھ ذھبا وأستفضل قدر ! یا أبا عبد الرحمن : أنھ كان في المسجد وجاءه رجل صائغ، فقال: عمر رضي هللا عنھما

: فأعاد علیھ الرجل مرة ثانیة؛ ألنھ من ناحیة عقلیة قد ال یتصور ذلك، فقال. ًإال مثال بمثل. ال :لي؟ قال فھل یحل -قدر تعبي: یعني- الصنعة 
عھد : (فما زال مع عبد هللا بن عمر حتى خرج من المسجد، وأخذ ابن عمر بخطام دابتھ وركب علیھا، فأعاد لھ الرجل مرة ثالثة، فقال لھ. ال

ولما كان معاویة رضي هللا عنھ في غزوة فغنم . ، فاستدل ابن عمر بالعموم)ًإلینا الذھب بالذھب، مثال بمثلرسول هللا صلى هللا علیھ وسلم 
: سمعت رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم یقول: غنیمة، فأجاز للناس أن یبیعوا األواني المتفاضلة لقاء الصنعة، فقام لھ أبو أسید ، وقال لھ

 وقام أبو الدرداء وأنكر علیھ، ولما بلغ عمر فعلھ كتب إلى معاویة ینھاه ویأمره بالرجوع إلى قول أبي أسید وذكر الحدیث،..) الذھب بالذھب(
ًفھم الصحابة على أن الذھب بالذھب عموما ال یكون إال مثال بمثل، فما ھي الحیلة لو قال لك التاجر: ًإذا. و أبي الدرداء رضي هللا عنھما أنا : ً

بعھ بالریاالت التي ھي الفضة، وبعد ذلك ساوم معھ بما : ًمثال بمثل؛ ألنني أتعب على ھذا المصوغ؟ فقل لھ ب بالذھبال یمكن أن أبیع الذھ
ّمن حیث األصل بینا مسألة اتحاد الجنس مع : ًإذا....). ًبع الجمع بالدراھم ثم اشتر بھ جنیبا: (شئت من الفضة؛ لقولھ علیھ الصالة والسالم

فإن الجبن إذا . األدقة واألجبان: ً اتحاد الجنس مع اختالف النوع، وأیضا اتحاد الجنس مع اختالف األصل، ومن أمثلتھاًاتحاد النوع، وأیضا
أصل الجبن الذي من الغنم غیر : كان ھناك جبن یتخذ من حلیب الغنم، وجبن یتخذ من حلیب البقر، فإن الجنس واحد وھي أجبان، لكن نقول

ً وكذلك اللحم، فلحم الغنم لیس كلحم اإلبل ولیس كلحم البقر، فیجوز أن تبیع لحم اإلبل بلحم الغنم متفاضال على أصل الجبن الذي من البقر،
لحوم بھیمة األنعام، ولحوم الطیر، ولحوم : تنقسم اللحوم إلى ثالثة أقسام: أما المالكیة فیقولون. أصح قولي العلماء، كما درج علیھ المصنف

ً كلھا واحدة، فال یجوز أن تبیع لحم اإلبل بلحم الغنم إال مثال بمثل، یدا بید- اإلبل والبقر والغنم- ة األنعاماألسماك، فیجعلون بھیم ولكن . ً
ًالصحیح أنھا متفاوتة، وأنھ یجوز أن تبیع لحم الغنم بلحم اإلبل متفاضال، ولحم الغنم بلحم البقر متفاضال، لكن بشرط أن یكون یدا بید ً ومن . ً

ً العلماء یعجب من إعانة هللا لھم وتوفیقھ لھم على الفھم، فإنك إذا نظرت كالم المصنف وترتیبھ للمسائل تجد أوال أنھ قرر القاعدة یتأمل كالم
ًالنھي عن بیع الربوي بالربوي متفاضال إذا اتحد الصنف، ثم بعد ذلك قرر : المستفادة من حدیث عبادة بن الصامت رضي هللا عنھ، وھي

، فقررھا من الحدیث وانتزعھا من )الجنس ما لھ اسم خاص: (ّلة التمر بالتمر مع اختالف النوع لما بین مسألة الجنس وقالالعلة في مسأ
إن الحدیث أمرنا أن نعطي الصاع بالصاع من البر، وأن : ولو قال قائل. عموم الحدیث، ثم بعد ذلك شرع في مسألة متفرعة على مسألتین

ًمر، فسأعطي صاعا بصاع من البر، ولكن أحدھما دقیق والثاني حب، فانظروا كیف أن العلماء رحمھم هللا نعطي الصاع بالصاع من الت
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فعندنا منصوص، وعندنا مفھوم من النص، فلما كان . یضعون األفكار مرتبة بعضھا على بعض؛ ألن الحدیث أمر بالصاع تجاه الصاع
ً أن یكون المعنى موجودا، فال یكفي أن تقف عند كلمة الصاع بالصاع، فإذا أعطاه منطوق النص التماثل، وھو بیع الصاع بالصاع، فینبغي

ًحبا بدقیق فھو صاع بصاع، لكن في الحقیقة الدقیق أكثر من الحب، وإذا جئت تنظر إلى أجرام الحب مع أجرامھا تحدث الفراغ في الصاع، 
ًھم هللا ھذه المسألة على معنى الحدیث، وجعلوا ھذا تابعا لألصل، وھو أن ّومن ھنا فرع العلماء رحم. لكن الدقیق مع الدقیق یمأل الفراغ

ًالصاع بالصاع یأتي باللفظ ویأتي بالمعنى، فاللفظ أن یتماثال كصاع بصاع، لكن تكون الحقیقة والمعنى موجودا، وھو مقصود الشرع أن 
ًحدھما مطبوخا واآلخر غیر مطبوخ لم یجر التماثل المقصود وإن ًفإذا كان أحدھما مطحونا واآلخر غیر مطحون، أو كان أ. یكون ھناك عدل

وھكذا لو باع التمر بال نوى بتمر فیھ نوى، أو التمر الذي فیھ لوز بتمر ال لوز فیھ، فھذا كلھ في الظاھر أن . ھذا صاع بصاع: قال لك
 الصاع بصاع، لكن ف

 
 
 
 

 األسئلة
 
 

...... 
 

 حكم بیع الذھب المرصع بغیر المرصع
 
 

ًھل یجوز بیع الذھب المرصع بفص أو بیع الماس بمثلھ متفاضال؟ وجزاكم هللا خیرا: السؤال أما بالنسبة للمسألة المذكـورة وھي : الجواب. ً
بیع الذھب المرصع بغیر المرصع، أو بیع الذھب المرصـع بالمرصـع، فإذا كان الذھب أو الفضـة مع جواھر أو ماس أو أشیاء أخرى من 

نھى : (ًھ ال یجوز بیعھ إال مفصال؛ ألنھ ثبت عن النبي صلى هللا علیھ وسلم في حدیث فضالة بن عبید رضي هللا عنھ وأرضاه أنھالحلي فإن
وأصل ھذه المسألة . ، وھذا یدل على أنھ ال یجوز بیع الذھب بالذھب إذا كان فیھ حلي من غیره إال بعد تفصیلھ)عن بیع القالدة حتى تفصل 

ً عنھ وأرضاه اشترى قالدة بعشرین دینارا في یوم خیبر، ثم لما فصلھا وجدھا أكثر من عشرین دینارا، فأخبر النبي أن فضالة رضي هللا ً
صلى هللا علیھ وسلم، فنھى عن بیع القالدة حتى تفصل، وھذا من بیوع الذرائع الربویة؛ ألن دخول غیر الربوي مع الربوي یفاوت في 

ھذا : لو قال لك: ًبد إذا بادل الذھب بالذھب أن یفصل الحلي، أو یعرف كم وزن الغریب الذي مع الذھب، فمثالفال: ًوبناء على ذلك. التماثل
أما لو جھل . الذھب وزنھ مائة جرام، والحلي الذي معھ عشرة جرامات، فحینئٍذ یجوز أن یبادلھ بذھب مثلھ في نفس الوزن ونفس الحلي

، وھي مستنبطة من ھذا )أن الجھل بالتماثل كالعلم بالتفاضل: (ي االثنین أو في واحد منھما، فالقاعدةًمقدار الحلي الموجود مع الذھب سواء ف
فأنت إذا بعت القالدة مرصعة بالحلي وجھلت كم نسبة ھذا الحلي الموجود، بمثلھا . الحدیث كما أشار إلى ذلك الحافظ ابن الملقن رحمھ هللا

لكن لو أنھ . ً فإن الجھل في أحدھما أو فیھما معا كالعلم بالتفاضل، وھذا یوجب المنع والتحریممرصعة بحلي مجھولة أو بمثلھا معلومة،
تشتریھا بالنقد الذي ھو الریاالت، فیجوز وال بأس أن تشتریھا : عرض علیك قالدة من ذھب وھي مرصعة بالحلي والجواھر، وقال لك

ً بالذھب مع وجود حلي آخر، أما لو كنت ترید أن تشتري ذھبا بفضة، كالریاالت بالنقد، إنما المحرم إذا بادلت الفضة بالفضة أو الذھب ّ
تشتري بھا قالئد الذھب أو تشتري بھا أسورة الذھب المرصعة بالحلي، فال بأس بذلك وال حرج فیھ؛ شریطة أن ال یكون على وجھ الجھالة 

  .الموجبة للغرض، وهللا تعالى أعلم
 
 
 
 

 حكم بیع الحدید بالتقسیط
 
 

ًبالنسبة لبیع الحدید بالحدید یجب أن یكون مثال بمثل، یدا بید، : ًھل یعتبر بیع أطنان الحدید بالتقسیط داخال في ربا النسیئة؟ الجواب: السؤال ً
بالطن من فیبیع الطن بالطن، أما الطن بالطن إال ربع أو بزیادة فإنھ یوجب الحكم بالربا، أعني ربا الفضل، لكن لو باع الطن من الحدید 

الحدید وتأخر أحد المتعاقدین في الدفع، فإنھ یقع ربا النسیئة، فال یجوز إال إذا كان في مجلس العقد، وال یؤخر أحدھما عن اآلخر، بل 
 .یتقابضان، وإذا حصل التقابض والتماثل فإنھ ال بأس بذلك، وهللا تعالى أعلم
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 ًحكم بیع المطعومات جزافا
 
 

ً فأشكل علي جواز الجزاف، فمن باع صاعا من بر بتمر جزافا -المكیل والوزن والجزاف: أي- لجنس جازت الثالثة إذا اختلف ا: السؤال ً ّ
بالنسبة لمسألة بیع المطعومات أو غیرھا البد من العلم بقدر المبیع، لكن إذا جرى العرف : الجواب. ألیس فیھ جھالة وغرر؟ بارك هللا فیكم

ھذه : ً بأن كانت من جنس المعدود لكنھا تباع باألكوام وتباع جزافا، وذلك مثلما یجري اآلن في البطیخ فیقولًفي بیع بعض األطعمة جزافا،
ًالسیارة بكذا، ویجري العرف بذلك، ویرید أن یبادل، مع أن البطیخ یباع بالعدد، لكن إذا جرى العرف ببیعھ وزنا فال یجوز، ویجري فیھ 

: ففي ھذه الحالة یقولون. ًٍذ لو بیع جزافا مثلما یقع أحواض السیارات، فإن حوض السیارة یخرص ویقدرالربا، لكن لو بیع بالعدد؛ فحینئ
فالبد فیھ من التماثل في الكیل  ًجنس المطعوم ال یجوز إال یدا بید، وأما إذا كان من جنس ما یكال ویوزن: ًیجوز إذا كان یدا بید؛ ألننا قلنا

ًكیال، وفي الوزن وزنا   .دعوانا أن الحمد  رب العالمین، وصلى هللا وسلم وبارك على نبینا محمد وعلى آلھ وصحبھ أجمعینوآخر . ً
 
 
 
 

 [3[ باب الربا والصرف -شرح زاد المستقنع 
كم بیع حكم بیع الربوي بجنسھ ومعھ من غیر جنسھ، وحكم بیع التمر إذا كان فیھ نوى بالتمر الذي ال نوى فیھ والعكس، وح: من مسائل الربا

وغیرھا من المسائل التي یدخل فیھا ربا النسیئة الذي أجمع العلماء على تحریمھ، أو ربا الفضل، وقد .. اللبن والصوف بشاة فیھا لبن وصوف
 .اختلف فیھ الصحابة إال أن الراجح تحریمھ

 حكم بیع الربوي بجنسھ ومعھ من غیر جنسھ
 
 

وصورة ھذه المسألة أن یقول ]. وال یباع ربوي بجنسھ ومعھ أو معھما من غیر جنسھما[: شرع المصنف رحمھ هللا في مسألة جدیدة فقال
ٍأبیع البر بالبر صاعا بصاع، وأستفضل لشيء آخر غیر ربوي معھما، فھل یجوز ذلك أم ال؟ ومن ھذا المقطع نبدأ في حدیث ثان من : قائل ً

وأول الباب قام على حدیث عبادة بن الصامت في . ضي هللا عنھ وأرضاهأحادیث الربا، وھذا الحدیث یقوم على حدیث فضالة بن ُعبید ر
. نعم: أینقص الرطب إذا یبس؟ قالوا: (إلى الخالص والمشوب والني والمطبوخ فإن ھذا قائم على حدیث األصناف الستة، ثم بعد ذلك لما جئنا

أنھ في یوم خیبر اشترى قالدة، والقالدة : وحدیث فضالة .  عنھ، ثم دخلنا في حدیث ثالث وھو حدیث فضالة بن ُعبید رضي هللا)فال إذن: قال
إلخ، وتارة تكون من ذھب خالص، فاشترى ... عادة ما تكون مرصعة بالخرز؛ بالجواھر وباألحجار الكریمة والمرجان واللؤلؤ والعقیق

 أنھ حضر النبي صلى هللا علیھ وسلم وھو ُیسأل عن ًقالدة وفیھا خرز، فلما عرضت القالدة اشتراھا باثني عشر دینارا، وفي بعض الروایات
وھذا لیس باالضطراب المؤثر، كما قرره الحافظ ابن حجر رحمھ هللا؛ ألن المعنى . بسبعة دنانیر: قالدة اشتریت بتسعة دنانیر، وفي روایة

یز، وھذا قد اتفقت علیھ كل الروایات، وھذا المستفاد من الحدیث متفق علیھ، وھو نھي النبي صلى هللا علیھ وسلم عن بیعھا حتى تفصل وتم
من حیث الحكم، لكن كم كانت قیمة القالدة؟ حمل على أنھا وقائع مختلفة، فھو رضي هللا عنھ ربما كانت لھ وقعة، وغیره ممن حضر سؤالھ 

ًحتى ولو كان اختالفا . والحكمكانت لھ وقعة أخرى، فیكون االختالف باختالف المسائل، ولیس االختالف من باب االضطراب في التحدید 
من باب االضطراب في التحدید، فكما ذكر الحافظ ابن حجر أن الرواة وإن كانوا ثقات فإنھ ینظر إلى أوثقھم، وتكون روایة غیره بالنسبة لھ 

ًعشر دینارا، فلما اشتراھا ھذا الحدیث وقع في أنھ اشتراھا باثني : ًإذا. ً معموال بھ-وھو الحكم-شاذة، ویبقى موضع الشاھد من الحدیث 
ًرضي هللا عنھ فصلھا فوجد فیھا أكثر من اثني عشر دینارا، والدنانیر مضروبة من الذھب، فأصبح ذھبا بذھب مع وجود الزیادة، والسبب  ً

من : منھما، أيومن ھنا صار من بیع الربوي بجنسھ، ومع أحدھما ما لیس . في ھذا أنھ لم یعلم قدر الذھب الموجود فیھا من غیر الذھب
ولذلك نجد التوافق بین الفقھاء والمحدثین،  .ًالربوي ما لیس بربوي، ومع أحدھما ما لیس بربوي، فأصبح ھذا الحدیث أصال في ھذه المسألة

لك حدیث فالمحدثون إذا ذكروا أحادیث الربا یبتدئون بحدیث عبادة، ثم یذكرون ما یقرر معناه كحدیث عمر رضي هللا عنھ في التقابض، وكذ
أبي موسى األشعري في التماثل والتقابض، ثم بعدما ینتھون من ھذا یذكرون أحادیث الربا، كحدیث فضالة بن ُعبید ، وحدیث النھي عن 

وھذا كلھ تقریر لألصول، فلما جاء ھذا الحدیث جاءنا في مسألة الربوي بالربوي ومعھ غیر الربوي؛ ألن حدیث عبادة ذكر الربوي . المزابنة
وھذه المسألة على . ًلربوي، وھنا ربوي بربوي ومعھما ما لیس منھما، ویلتحق بھذه المسألة أن یكون ربویا بربوي ومعھما ما لیس بربويبا

ًأن یعطي الربوي بالربوي ومع أحدھما ما لیس منھما من نفس النوع، ویحتمل أن یكون ربویا، ویحتمل أن یكون : الصورة األولى: صور
: عندي درھم اصرفھ لي، فیقول: ففي األثمان یصرف الدرھمین بدرھم وتمر، فیقول لھ. األثمان والمطعومات:  ذلكغیر ربوي، مثال

ًسأعطیك درھما لقاء الدرھم، ولیس عندي درھم آخر، فأعطیك بدال عنھ تمرا، وفي بعض األحیان درھم بدرھم وتمر، فیقول لھ ھذا الدرھم : ًً
ًسأعطیك درھما وتمرا: فیقول. ال أرضى: وذاك یقول. أصرفھ لك بدرھم: رفھ لي؟ فیقولعندي من النوع الجید بكم سوف تص ففي ھذه . ً

ًالحالة یكون الدرھم لقاء الدرھم تماثال، لكن وجود الزیادة ھو من غیر الفضة، فكأنھ یقرر بھذا أن الزیادة سواء كانت من الفضة أو من غیر  ً
ذھب مع زیادة طعام، أو فضة بفضة مع زیادة طعام مشتركة في البیع، وھذا ال یجوز؛ ألن فضالة الفضة فإنھا محرمة، فباعھ إیاھا كذھب ب

ًباع االثني عشر درھما بأكثر من اثني عشر درھما، وجاء في الروایة األخرى ما ھو أقل مع وجود الخرز، فصار فضل الخرز زیادة على  ً
وانظروا . مقصود الشرع المعنى وھو التعادل: ًرا؛ ألن التمر لیس بفضة؟ فنقولأصرف الدرھم بالدرھم وأعطي تم: فلو قال قائل. األصل

إلى التجانس بین مسألتنا والتي قبلھا، فإنھ لما باع الخبز المطبوخ بالني، والدقیق بالحب؛ ففي الظاھر ھناك تماثل، لكن صارت الزیادة في 
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، فھي )فال إذن: قال. نعم: أینقص الرطب إذا یبس؟ قالوا: (دة من الربوي؛ لقولھالصنعة، وھنا الزیادة من غیر الربوي، أما األول فإن الزیا
إن ذلك جائز؛ ألنني أعطیت : فدرھم بدرھم وتمر، الدرھم بالدرھم تماثل، فلو قیل. زیادة من مادة الربوي، وھنا زیادة من أجنبي دخل علیھما

ًإذا : بلى، فیقول: درھم بدرھم وتمر، ألیس الدرھم بالدرھم یكافئھ ویعادلھ؟ فنقولًدرھما بدرھم، والتمر ھذا من عندي، وأنا أرید أن أبیع ال
ًسواء كان من الربوي أو من غیر الربوي فالحكم واحد، وھذا ھو الذي دعا : فنقول. التمر ال یضر؛ ألنھ لیس بفضلة، وال من نفس الربوي

البد من التماثل، لكن ھناك حالة تستثنى : وعلى ھذا یقال). ن غیر جنسھماوال یباع ربوي بربوي بجنسھ ومعھ أو معھما م: (المصنف لیقول
ًسأشتري منك درھما بدرھم صرفا، وأشتري منك الدرھم الثاني بصاع من تمر: فقال. عندي درھمان :حالة الفصل، فلو قال لھ: وھي ً .

یفرق بین كونھما مجتمعین وبین كونھما : ًإذا. قة الواحدةفیجوز؛ ألنھ باع ھذا على حدة، وباع ھذا على حدة، واغتفر اجتماعھما في الصف
منفصلین؛ ألن النبي صلى هللا علیھ وسلم في حدیث فضالة نھى عن بیع القالدة حتى تفصل، فدل ذلك على أنھا إذا فصلت جاز البیع، وذلك 

ًاثنا عشر دینارا في مقابل وزنھا، فمثال: بأن یقول لھ سأشتري : ائة غرام، ودنانیر عشرة وزنھا مائة غرام، فقاللو جئنا إلى قالدة وزنھا م: ً
كم وزن الذھب الخالص؟ : لكن لو كان مع القالدة خرز، فقال لھ. منك ھذه القالدة عشرة غرامات بعشرة غرامات، فیصح البیع، وال إشكال

ًإذا أشتري منك المائة غرام من : ة، فقال لھفأصبح المجموع مائة وعشر. عشرة غرامات: والخرز الموجود؟ فقال: فقال. مائة غرام: فقال
ًالعشرة غرامات الخرز بجنیھ، أو مثال بریاالت موجودة، فال بأس؛ ألنھ فصل  الذھب بھذه المائة من الذھب، دنانیر أو غیرھا، وأشتري منك

ألن البیعتین إذا :  أو كان من غیره، قالواًوخفف في ذلك جمع من العلماء رحمھم هللا، سواء كان من جنس الربوي. ھذه البیعة عن ھذه البیعة
وفي عصرنا الحاضر . فصلھما عن بعض جاز، فال یجوز بیع الربوي بربوي ومعھما أو مع أحدھما من غیر جنسھما كدرھمین بدرھم وتمر

تى تشتري، فقال بعض ال أصرف لك ح: عندما تأتي إلى الرجل وترید أن تصرف عنده، فیقول لك: نمثل بأمثلة على مسألة الربوي بربوي
سأصرف لك الخمسمائة :  كیلو تمر وقیمتھ لایر، وقال لك- ًمثال-تدخل في مسألة بیع الربوي بالربوي؛ ألنھ إذا ألزمك أن تشتري : العلماء

 ریاالت لایر بشرط أن تشتري ھذا التمر، فإن قیمة الكیلو التمر في األصل نصف لایر، وھو سیربح نصف لایر؛ فكأنھ إذا صرف لك عشرة
 بعشرة كاملة، لكن لو جئت باختیارك وطلبت ذلك وابتغیتھ -التي ھي حقیقة قیمة التمر-كأنھ صرف لك تسعة ونصف لایر - بتسعة ریاالت 

یتورع، حتى ال یكون فیھ شبھة : ومن ھنا إذا جاء یعرض على اإلنسان منادیل تتمة لصرفھ أو كذا، قالوا. إن األمر في ذلك أیسر: فقالوا
وھذه المسألة حتى تكون الصورة أقرب لیست من . ل الذي سیربحھ من قیمة المنادیل، فیكون قد صرف العد بالعد مع فضل وزیادةالفض

ولذلك . بیوع الذرائع، وھي في ظاھرھا صحیحة؛ لكنھا في الحقیقة تئول إلى الربا؛ كبیع العینة ونحوه: جلیة الربا، إنما ھي مما یسمونھ
ع الذرائع الربویة، فھناك الربا المحض، وھناك ما ھو وسیلة وذریعة إلى الربا، والشریعة تحرم المقاصد المحرمة ھذا من بیو: یقولون

، فإن كانت الوسیلة إلى حرام فھي حرام، ثم تتفاضل الوسائل )الوسائل لھا أحكام مقاصدھا(ُووسائلھا المفضیة إلیھا، ولذلك قررت القاعدة أن 
تفاضل مقاصدھا، فما كان وسیلة إلى حرام أعظم فإنھا محرمة بحرمة الحرام األعظم؛ وعلیھ فما كان وسیلة إلى في الحرمة وفي الجواز ب

ًسواء كان من األثمان، أو كان ) وال یباع ربوي: (وقولھ رحمھ هللا. الربا فإنھ محرم، وال یجوز أن یتعاطاه، كما ال یجوز أن یتعاطى الربا
من جنسھ مع اتحاد النوع، : أي) بجنسھ: ( المنصوص علیھ، أو كان من الملحق بالمنصوص علیھ، وقولھًمن المطعومات، وسواء كان من

مع ) أو معھما(كمد ودرھمین بمدین ودرھم، ) ومعھ: (وقولھ. لكن لو كان الربوي بربوي مع اختالف الجنس، فیجوز التفاضل وال إشكال فیھ
 .......ودرھم، فإن الدرھم في مقابل الدرھم، والمد في مقابل الدرھمھذا وھذا من غیر جنسھما كدرھمین في مقابل مد 

 
 التفصیل في بیع التمر بال نوى بما فیھ نوى

 
 

ً أن یبیع تمرا -1: وال یجوز بیع تمر بال نوى بتمر فیھ نوى، وفي ھذه المسألة صور: أي] وال تمر بال نوى بما فیھ نوى: [قال رحمھ هللا
ًتمرا ونوى   أن یبیع- 5. ً أن یبیع تمرا ونوى بنوى-4.  أن یبیع النوى بالنوى-3. ًیبیع تمرا بال نوى بتمر بال نوى أن - 2. ونوى بتمر ونوى

والتمر في أصل الخلقة یكون في داخلھ نوى، والنوى یستخلص من أجل أن یباع للبھائم لتطعمھ . ً أن یبیع تمرا ونوى بال نوى- 6. بتمر
. ً كان التمر باقیا على أصل خلقتھ فھو تمر بنوى، وإذا نزع منھ النوى وبقي التمر وحده، فھو تمر بال نوىفإذا. وتسمن بھ كما ھو معروف

أما . فھذه ثالث صور إذا اتحد المثمونان.  نوى وحده- 3.  تمر بال نوى بتمر بال نوى-2.  تمر ونوى بتمر ونوى-1: الصور ھي كاآلتي: ًإذا
فأصبحت خمس صور، ثم خذ .  تمر ونوى بنوى-4.  تمر ونوى بتمر-3.  تمر ونوى بال نوى-2. وى تمر ونوى بن- 1: المقابالت فنقول
 -3.  تمر بال نوى بتمر بال نوى-2.  تمر ونوى بتمر ونوى- 1: ثم مرة ثانیة. فھذه ست صور. تمر بال نوى بنوى وحده: االثنین منفردین

 تمر بنوى بتمر - 2.  تمر ونوى بنوى-1: ونقول. ً المثمونان متقابلین تمامایكون: فھذه ثالث صور متكافئة، أي. نوى خالص بنوى خالص
: فھذه ست صور، ونرید أن نفصل في ھذه الست.  تمر بال نوى بنوى وحده-: تأتي كل منھا على انفراد أصبحت خمس صور، ثم. بال نوى

ًأرید أن تبادلني بھ سواء من السكري أو : ًلسكري مثال، وقالإذا باع التمر مع النوى بتمر مع نوى، كرجل جاء بصاع من ا: الصورة األولى
الصورة . ًالبد من التماثل والتقابض، فال یجوز التفاضل إذا كان تمرا بنوى بتمر فیھ نوى، فیجب التماثل والتقابض: فنقول. من غیر السكري

ًتمر منزوع النوى بتمر منزوع النوى، سواء اتحد نوعھ أو : ًأن یكون تمرا بال نوى بتمر بال نوى، الذي ھو صورة التماثل، أي: الثانیة
ًمثال بمثل، یدا بید: (، وقال في آخر الحدیث)التمر بالتمر: (اختلف، فنفس الحكم؛ ألنھ لما نص علیھ الصالة والسالم ، فھذا تمر بتمر، والتمر )ً

التمر على أصل خلقتھ بالنوى : ًوبناء على ذلك في الحالتین. الموجود مطعوم، وغایة ما فیھ أنھ استخرج منھ النوى الذي ال یأكلھ اآلدمي
أن یكون النوى وحده : الصورة الثانیة. النوى بتمر منزوع النوى، یجب فیھ التماثل والتقابض بتمر على أصل خلقتھ بالنوى، أو تمر منزوع

لبھائم فلیس من جنس مطعومات بني آدم، وإذا كان من جنس النوى من غیر المطعومات؛ ألنھ تأكلھ البھائم، وإذا كانت تأكلھ ا: بنوى، فنقول
ھل یجري فیھ الربا أو ال؟ فانظر ھل یوزن أم : غیر المطعومات فالقاعدة فیھ أن ننظر إلى الوزن، فأي شيء من غیر المطعومات إذا سئلت

فر، أو الرصاص، أو أي نوع من غیر المطعومات، فإن إذا ُسئلت عن الكتب، أو األوراق، أو األقالم، أو الحدید، أو النحاس األص: ًال؟ فمثال
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ًفھنا النوى من جنس ما ال یؤكل، فھل یباع وزنا أم كیال؟ نقول. ًكان ال یباع وزنا لم یجر فیھ الربا أي عرف - فإن كان العرف : فیھ تفصیل: ً
ًموزون، فال یجوز بیع صاع النوى بصاع النوى مطحونا ً والناس الذین یسألون عن ھذه المسألة یبیعونھ وزنا، وجب التماثل فیھ؛ ألنھ -البلد

ًأو على أصلھ إال مثال بمثل، یدا بید، إن كان یباع وزنا بالكیلو جرامات مثال، وأما إذا كان یباع كیال بالصاع، فإنھ ال یجري فیھ الربا؛ ألنھ  ً ًً ً
ً خالصا، أما إذا كان النوى یباع وزنا، فالبد من التماثل، فلو باعھ ھذا بالنسبة إذا باع النوى بالنوى. غیر موزون، فال یلتحق بالذھب والفضة ً

ًصاعا من النوى مطحونا بصاع من النوى غیر مطحون، فالحكم على ما درج علیھ المصنف أنھ ال یجوز؛ ألنھ ال یجوز بیع الحب بالدقیق،  ً
ًفإذا كان النوى مطحونا فالبد أن یكون اآلخر مطحونا، وھكذا إذا كانت ط : والخالصة. حونتھ ناعمة أو أخف، فالبد من التماثل من كل وجھً

 تمر بتمر منزوع النوى منھما، فیجب -2.  تمر بتمر في كل منھما النوى، فیجب التماثل والتقابض-1: أن بیع التماثل یقع في ثالث صور
ِ وإن لم یبع وزنا لم یجر فیھ الربا-. اً فإن كان یباع وزنا جرى فیھ الرب-:  نوى بنوى، وفیھ تفصیل- 3. التماثل والتقابض : الصورة الرابعة. ً

یجري فیھ الربا؛ ألن التمر األول : ھل یجري فیھ الربا أم ال؟ الجواب: ًأوال: بیع تمر فیھ نوى بتمر لیس فیھ نوى، فھل تتحقق المماثلة؟ نقول
تنا األولى وھي أن یبیعھ الربوي بالربوي ومع أحدھما من منصوص علیھ، والتمر الثاني منصوص علیھ، فكل منھما ربوي، فرجع إلى مسأل

وخفف . فال یجوز؛ ألنھ سیستفضل لو باع الصاع، فإن التمر الذي ال نوى فیھ سیكون أدق، ولذلك ال تتحقق فیھ المماثلة: غیر الربوي، قالوا
ًن النوى غیر مقصود، وقد جاء تبعا ولم یجئ قصدا، لكن ًإذا باعھ تمرا فیھ نوى بتمر ال نوى فیھ لم یؤثر؛ أل: بعض العلماء في ھذا، فقال ً

. ھذا یقول ضعیف، وسنبین مسألة التبعیة والقصد، وأن الربا فیھ قویة، فالبد في بیع التمر مع النوى بالتمر الذي ال نوى فیھ من التماثل
ي فیھ الربا؛ ألن الربا صار حینئٍذ من جنس ما فإن كان النوى مما یوزن فیجر: ًبیع تمرا ونوى بنوى، وفیھا تفصیل: الصورة الخامسة

فقد صارت مثل صورة تمر بنوى بتمر، وذلك إذا كان النوى مما یوزن، أما إذا  ًیقابلھ، موزونا بموزون، ومعھما من غیرھما بنفس الصورة،
ًكان مما یباع كیال، وھذا ھو الذي كان موجودا في زمن المصنف رحمھ هللا وكان مشھورا وإلى ع ً ھدنا اآلن، فإن األغلب في النوى أن یباع ً

ًفحینئٍذ إذا كان یباع كیال فإنھ یجوز، إذا باعھ تمرا ونوى بنوى، فإن التمر الذي ھو ربوي لم یعادلھ ربوي، وإنما تعادل غیر الربوي . ًكیال ً
ویباع النوى بتمر : (وقولھ. ل أو مع االختالفبغیر الربوي، فجاز التفاضل، وعلى ھذا یفصل في مسألة التمر والنوى إذا كان ذلك مع التماث

 ...... .وقد ذكرنا ذلك؛ ألنھ لیس من جنس الربویات) فیھ نوى
 

 حكم بیع لبن وصوف بشاة ذات لبن وصوف
 
 

المسألة من باب ترویض الذھن، وضبط القواعد واألصول، وقبل أن نبحث أي مسألة ] ولبن وصوف بشاة ذات لبن وصوف: [قال رحمھ هللا
ھل یباع اللبن : ًوثانیا ھل ھو مطعوم أم غیر مطعوم؟ ھو مطعوم،: ًبد أن نعرف جنس المبیع، ھل ھو ربوي أم غیر ربوي؟ فاللبن أوالال

ًكیال أو وزنا أو عددا أو ذرعا أو جزافا؟ الجواب ً ً ً و لتر، أ: لتر، أو نصف لتر، حتى الكراتین التي تباع في زماننا یكتب علیھا: بالكیل، فیقال: ً
ًاللبن یباع كیال، وال یباع وزنا، والحلیب یباع كیال وتارة یباع عددا، كما ھو موجود في علب النیدو: ًنصف لتر، وحتى الحلیب كذلك، إذا ًً ً .

ً لو كان عندك حلیب من اإلبل وعندي حلیب من اإلبل، وأردنا التبادل، فالبد أن یكون مثال: وحتى نقرر المسائل ونفھم مراد المصنف ھنا
ًحلیب من الغنم بحلیب من الغنم، مثال بمثل، یدا بید.. ًبمثل، یدا بید ًحلیب من البقر بحلیب من البقر، مثال بمثل، یدا بید.. ً وإن اختلفا كحلیب . ً

م بقر بحلیب غنم، فما الحكم؟ الجنس واحد وھو أنھ حلیب، لكن األصل مختلف كاللحم، فحینئٍذ یجب التقابض، ویجوز التفاضل، ویحر
ًكذلك الصوف یباع وزنا، وقد یباع جزافا في بعض األحیان، لكنھ یباع بالوزن، فالصوف . ًوبناء على ھذا فالحلیب واللبن مكیل. النسیئة ً

ولو باع . یعتبر من جنس الربویات؛ ألنھ غیر مطعوم، وعلتھ الوزن، فإذا كان یوزن، أو جرى العرف في وزنھ، فحینئٍذ یصبح من الربویات
فإن كان اللبن متماثل األصل؛ كلبن الشاة بلبن الشاة، فیجب التماثل والتقابض، : فیھ تفصیل: والصوف بلبن وصوف، فما الحكم؟ نقولاللبن 

فلو اشترى اللبن باللبن والصوف : ًوبناء على ھذا. وھكذا الصوف، لكن لو اختلفا؛ كلبن بقر بلبن غنم، جاز التفاضل ووجب التقابض
 فیھ الربا، لكن لو اشترى اللبن والصوف بشاة ذات لبن وصوف، ومعلوم أن اللبن والصوف في الشاة من جنس بالصوف، فإنھ یجري

الربویات، فإن الصوف یجز من الشاة ثم یوزن، واللبن الموجود یحلب ثم یكال، فمن دقة المصنف رحمھ هللا حینما ذكر األصل وھو بیع 
ال یجوز، فأراد أن یستثني مسألة التبعیة، وھي أن یكون الربوي غیر مقصود، : یرھما، قالالربوي بالربوي، ومعھما أو مع أحدھما من غ

فالتبادل لم یقع بین لبن . ًوإنما جاء تبعا، فقصد بشراء الشاة الشاة، ولم یقصد ال لبنھا وال صوفھا، فحینئٍذ عاوض الشاة بقیمة اللبن والصوف
ً مدا بمد، وھذا المد مقصود بالمد، لكن ھنا جاء الربوي تبعاًوصوف، مثل أن یبیع الربوي درھما بدرھم، أو ما ھذا التنظیر؟ : وقد یقول قائل. ً

ًوما ھذه األشیاء التي یقولھا العلماء تبعا وقصدا؟ فنقول ًالشریعة تفرق بین التبع وبین القصد، وقد یكون الشيء مقصودا محرما لكنھ تابع : ً ً
ُز بیع النخل والثمر قبل بدو صالحھ، لكن لو اشتریت بستانا وفیھ النخل الذي لم یبد صالحھ، وقلتأنھ ال یجو: زائد، والدلیل على ذلك ً :

ًأشترط أن تكون لي الثمرة، فإنھ یصح؛ ألن الثمرة جاءت تبعا ال قصدا؛ لقولھ علیھ الصالة والسالم ًمن باع نخال قد أبرت فثمرتھا للبائع : (ً
ًشترطھا المبتاع كانت لھ بالعقد والبیع، فجازت تبعا ولم تجز استقالال؛ ألنھ ثبت في الصحیحینفإذا ا) . إال أن یشترطھا المبتاع أن رسول : (ً

: رجل توفي والده، وقال: ًفمثال. ّالشریعة تفرق بین التبع واالستقالل: ًإذا) هللا صلى هللا علیھ وسلم نھى عن بیع الثمار حتى یبدو صالحھا
بادات البدنیة كالصالة، فباإلجماع أنھ ال یجوز أن یصلي الحي عن المیت، وال الحي عن الحي؛ بل ال تجوز أرید أن أصلي عن والدي الع

الصالة عن أحد إال في أقوال شاذة وردت، لكن إذا حججت عن الوالد، أو عن قریب توفي ولم یحج، أو اعتمرت عنھ، فستضطر لصالة 
إذا باع الصوف واللبن بشاة ذات صوف : فھنا نقول. ًجاءت تبعا: ً أم تبعا؟ الجوابًركعتي الطواف، لكن ھل ركعتا الطواف جاءت أصال

ولبن، فإن مقصوده الشاة؛ بدلیل أنھ یقدر قیمة الصوف واللبن الذي معھ ویكافئھ بقیمة الشاة، وال یكافئھ بقیمة الصوف واللبن الموجود في 
ًیس من جنسھما إذا كان الربوي تبعا ولم یكن أصالوعلى ھذا فیجوز بیع الربوي بالربوي ومعھما ما ل. الشاة ً. ...... 
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 العبرة في الكیل والوزن
 
 

ھذه مسألة مھمة، خاصة وأننا قد قررنا في باب الربا أنھ البد أن نعرف الموزونات والمكیالت ]. ومرد الكیل لعرف المدینة] :قال رحمھ هللا
ھل یكال، أو یوزن، أو یباع بالعدد : عنھ من الطعام أو من غیر الطعام فتنظرفأي شيء تسأل . یجري الربا أو ال یجري: حتى نقول

ًأرید أن أبیع العدس بالعدس جزافا كوما : ًفھب أن رجال جاءك وقال. أنت محتاج إلى مسألة الكیل والوزن: ًوالجزاف والذرع إلى آخره؟ إذا ً
بویات أم ال؟ وھذا یستلزم أن تعرف ھل ھو یكال ویوزن أم ال یكال ھل العدس من جنس الر: بكوم، فھل یجوز؟ وحینھا ستضطر أن تسأل

ًوال یوزن؟ فإذا كان طعاما یكال أو یوزن جرى فیھ الربا، كما قررنا ذلك على أصح أقوال العلماء؛ لكن لو كان الطعام یباع بالعدد، مثل 
مما :  ھي من جنس ما یكال أو یعد أو یوزن أو یذرع؟ الجوابھل: وكذلك المكرونة. الحلوى اآلن، فإن منھا ما یباع بالعدد؛ كحلوى العود

ًیوزن، ولذلك تجد مكتوبا علیھا مثال ًمائتین وخمسین جراما، وفي بعض األحیان األنواع الصغیرة قد تباع كیال بالصاع، لكن الموجود : ً ً
ًأرید أن أبادل كیسا من الفستق بكیسین، : لمكسرات، وقاللو سألك رجل یبیع الفستق وا: كذلك الفستق. والشائع في أسواقنا أنھا تباع بالوزن

ًبالوزن، وبناء على : ھل الفستق یباع بالكیل أو الوزن؟ الجواب: وھذا الكیس من نوع، وھذان الكیسان من نوع آخر، فھل یجوز أم ال؟ فتقول
ًالوزن في الطعام، ولنفرض أن شیئا كان یباع بالكیل، البد من الكیل أو : ًإذا. ذلك یعتبر من جنس الربویات، وقس على ذلك بقیة األمثلة

ًفأصبح في زماننا یباع جزافا بدون كیل وال وزن، أو أن شیئا كان یباع بالوزن، فأصبح في زماننا یباع جزافا بدون كیل وال وزن، أو أن  ً ً
ًشیئا كان یباع قدیما بالجزاف فأصبح یباع في زماننا بالكیل، أو بالوزن، وھذه المس ال أحكم بالربا إال إذا : ألة تحتاج إلى ضبط؛ ألنك تقولً

ًكان مكیال أو موزونا من الطعام، فمعناه : األول: الربویات تنقسم إلى قسمین: ًإذا. البد أن یكون السوق یتبایع بالوزن أو یتبایع بالكیل أنھ: ً
من النبي صلى هللا علیھ وسلم، فھناك أشیاء كانت موجودة ما كان في حكم المنصوص علیھا مما كان في ز: الثاني. ربویات منصوص علیھا

أن یكون : الحالة األولى: على عھد النبي صلى هللا علیھ وسلم وتباع بالكیل في زمانھ أو تباع بالوزن، فھذه األشیاء ال تخلو من حالتین
ًموجودا في زمان النبي صلى هللا علیھ وسلم فیكون إما مطعوما أو غیر مطعوم أن یكون غیر موجود في زمان النبي صلى : لة الثانیةالحا. ً

ًأما الموجود في زمان النبي صلى هللا علیھ وسلم وھو مما یباع وزنا في زمانھ كالذھب والفضة، فلو أنھ في زماننا ھذا بیع . هللا علیھ وسلم
أما بالنسبة . زمان، وھذا بالنسبة لغیر المطعوماتالعبرة بزمان النبي صلى هللا علیھ وسلم، ولو اختلف ال: ًالذھب مثال بالذرع، فنقول

للمطعومات، فنفس الحكم، فما كان في زمان النبي صلى هللا علیھ وسلم واختلف حال بیعھ في زماننا، فالعبرة بزمان النبي صلى هللا علیھ 
لوزن، فحینئٍذ نعتبر زمان النبي صلى هللا علیھ وسلم، ًفالتمر كان یباع كیال، لكن لو أنھ في زماننا أصبح یباع بغیر الكیل وا. وسلم ال بزماننا

أما غیر التمر، فلو كان ھناك شيء موجود في زمان النبي . إنھ منصوص علیھ، ویجري فیھ الربا، حتى ولو بیع بغیر الكیل والوزن: ونقول
ًوكان یباع كیال؛ فحینئٍذ لو أصبح الزبیب یباع في ًصلى هللا علیھ وسلم، مثل الزبیب، فقد كان موجودا في زمان النبي صلى هللا علیھ وسلم، 

مسألة الكیل والوزن البد لھا من ھذا الضابط، فإذا كانت : ًإذا. ًزماننا وزنا فإن العبرة بزمان النبي صلى هللا علیھ وسلم، ویجري فیھ الربا
ان النبي صلى هللا علیھ وسلم على حسب الحال، وھذا موجودة في زمان النبي صلى هللا علیھ وسلم من الطعام أو غیر الطعام، فالعبرة بزم

ًبالعرف الذي طرأ بعد زمان النبي صلى هللا علیھ وسلم، فلو أن البطیخ كان موجودا  العبرة: وھناك من العلماء من قال. ھو مذھب الجمھور
اننا یباع البطیخ بالوزن، فإذا كان بالكوم فإنھ ال ًعلى عھد النبي صلى هللا علیھ وسلم یباع مثال بالكوم، وال ینظرون إلى وزنھ، لكن في زم

ًیجري فیھ الربا؛ ألنھ مطعوم غیر مكیل وال موزون؛ ألنھ بیع جزافا، والجزاف یكون بالحصر والتخمین، وبناء على ذلك نقول ما كان من : ً
ً ووزنا، وما كان مما لم یوجد في عھد النبي صلى ًجنس الطعام وغیر الطعام یوجد على عھد النبي صلى هللا علیھ وسلم، فالعبرة بزمانھ كیال

ًهللا علیھ وسلم، فالعبرة بعرف السائل، ھذا وجھ، أو العبرة بمكة إن كان موزونا، وبالمدینة إن كان مكیال، وھذا وجھ آخر وقال بعض . ً
ًأي شيء جرى فیھ العرف ببیعھ كیال أو وزنا تقید بذلك العرف، فإن لم یكن لھ عرف: العلماء  رجعوا إلى مكة والمدینة بالكیل والوزن، وأما ً

: ًفمثال. العبرة في المكیالت والمطعومات بكیل المدینة: ٍوھناك وجھ ثان یقول .لو كان لھ عرف فالعبرة بعرف بلده، ھذا ھو الوجھ األول
یجري الربا؛ : نفیة الذین یرون الكیل، یقولونالطعام من جنس المكیالت، فأھل مكة یبیعونھ بالوزن، وأھل المدینة یبیعونھ بالكیل، فعند الح

: ًفالوزن من غیر المطعومات ھوما یقاس على الذھب والفضة، فمثال. ألن العبرة في الكیل بكیل المدینة، والعبرة في الوزن بوزن مكة
ًالحدید والنحاس والنیكل والرصاص والخشب، لو بیع وزنا في مكة وبیع ذرعا في المدینة جرى فیھ الر با؛ ألنھ من جنس الموزونات، ً

: ًنعتبر في الوزن وزن مكة، ونعتبر في الكیل كیل المدینة، إذا: وعلى ھذا یقولون. والعبرة بمكة في الوزن، وال عبرة بالمدینة في الوزن
األصل في الرجوع إلیھ فإذا قلنا بالعرف الذي ھو عرف البلد، ف. العرف، والرجوع إلى مكیال مكة والمدینة: عندنا ضابطان ال نص فیھما

ِولُھن مثُل الذي علْیھن بالمْعُروف : ، فإن هللا ردنا إلى العرف فقال)العادة محكمة: (القاعدة الشرعیة المشھورة َّ ِ ِ ََّ َ َْ ِ ِ َ ََّ ، واألدلة على ]228:البقرة[ْ
ً مثلھا ال وكس وال شطط، إن كانت بكرا، ولذلك رد النبي صلى هللا علیھ وسلم المرأة إلى مھر. اعتبار العرف من الكتاب والسنة كثیرة

ِفالبكر من مثلھا سواء كانت من أوساط الناس أو علیة الناس أو الدون، وھذا كلھ من الرجوع إلى العرف وعاشُروُھن بالمْعُروف  َّ َِ َ َْ ِ ً
قلنا بالرجوع إلى العرف، فمعناه لكن لو فرضنا أننا في المدینة، و. إلى غیر ذلك من النصوص التي وردت في اعتبار العرف] 19:النساء[

ًأننا نرجع إلى السوق، فجئنا إلى الكمثرى، وھي مطعوم، لكن ھل تباع كیال في سوقنا؟ أو وزنا؟ أو عددا؟ لو أن عرفنا جرى على بیعھا  ً ً
ً مكیال أو موزوناً لم یجر فیھا الربا؛ ألنھا مطعومة غیر مكیلة وال موزونة، وشرط جریان الربا أن یكون مطعوما- بالحبة- ًعددا  لكن لو كان . ً

سوق یبیعھا بالعدد، وسوق یبیعھا بالوزن، فإذا جئنا ننظر إلى الذین یبیعونھا بالوزن حكمنا بالربا، وإذا جئنا ننظر إلى : في المدینة سوقان
نغلب المجوزین؛ ألن : الحاظر، أو نقولنغلب المحرمین؛ ألنھ إذا اجتمع حاظر ومبیح قدم : الذین یبیعونھا بالعدد لم نحكم بالربا، فھل نقول

األصل الحل، والشریعة شریعة رحمة، وما خیر رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم بین أمرین إال اختار أیسرھما، أو أن األمر في تفصیل؟ 
ًوأكثر ارتیادا من الناس، فإن كان السوق الذي یبیع بالوزن ویجري على وجھھ الربا أكثر وأشھر وأغلب في المدینة، : فیھ تفصیل: قالوا

ھذا السوق سعتھ مثل : لكن إذا كان السوقان متماثلین. ٍفالعبرة بھ واآلخر الغ، وإن كان اآلخر ھو األكثر، فالعبرة بھ وال ربا مثلما ذكرت
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إذا : ا الحكم؟ قالواالنصف منھا یقضي في ھذا السوق، والنصف اآلخر یقضي في ذلك السوق، فم: ذلك السوق، والمدینة منقسمة إلى قسمین
اختلفا فإنھ یجري الربا في السوق الذي یباع بالوزن، وال یجري في السوق الذي ال یباع بالوزن، وھذا لیس بغریب؛ ألنك ربما تأتي اآلن إلى 

و دخل وأراد فیھ ًحدود الحرم، فلو أن رجال في التنعیم دخل خطوة، فصالتھ فیھا بمائة ألف صالة، ولو خرج لم تكن لھ ھذه الفضیلة، ول
ًمسألة التحدید ألن ھناك وصفا شرعیا مستنبطا من : ًإذا. اإللحاد بظلم أذاقھ هللا من عذاٍب ألیم، ولو تقھقر وخرج خطوة لم یكن لھ ھذا العذاب ً ً

؛ ألن )الكیل لعرف المدینةومرد : (ولذلك قال المصنف رحمھ هللا. ھذه ھي مسألة العرف: ًالنص، إذا وجد حكمنا بھ، وإذا فقد لم نحكم بھ، إذا
وھذا الحدیث صححھ غیر واحد من العلماء ) . العبرة بالكیل بكیل المدینة، والعبرة بالوزن بوزن مكة: (النبي صلى هللا علیھ وسلم قال

في ھذا المكان، رحمھم هللا، والعمل عند أھل العلم على ھذا الحدیث؛ ألن مكة والمدینة نزل فیھما الوحي، وكان التشریع ونزول الوحي 
اللھم بارك : (ًیرجع إلى ھذا العرف عند اختالف أعراف الناس، فیحتكم إلیھما في الكیل كیال بالمدینة؛ لقولھ علیھ الصالة والسالم: فیقولون

لنبي صلى هللا زمن ا: (وقولھ. ً، فكان األشبھ بھم كیال، والوزن یكون مرده إلى مكة، وعلى ھذا یفصل بھذا التفصیل)لنا في مدنا وصاعنا
، فقد رجح المصنف رحمھ هللا ھنا أن المكیالت والموزونات نرجع فیھا إلى عرف المدینة ومكة، إذا كانت موجودة في عھد النبي )علیھ وسلم

ًصلى هللا علیھ وسلم، مثل الزبیب، فقد كان موجودا في عھد النبي صلى هللا علیھ وسلم، وكان في المدینة، وكان یباع كیال، فن إنھ یأخذ : قولً
ما لم یكن على عھد : أي) وما ال عرف لھ ھناك اعتبر عرفھ في موضعھ: (قال رحمھ هللا. حكم المكیل ویجري فیھ الربا؛ ألنھ مطعوم مكیل

ي صلى إن المطعومات التي لم تكن موجودة على عھد النب: النبي صلى هللا علیھ وسلم رجع فیھ إلى العرف في بلده، كما ذكرنا أنھم یقولون
 ...... .وسلم هللا علیھ وسلم یرجع فیھا إلى عرف بالدھا، ویلغون عرف مكة والمدینة من بعد النبي صلى هللا علیھ

 
 تحریم ربا النسیئة والفضل

 
 

 .......[ویحرم ربا النسیئة: [قال رحمھ هللا
 

 معنى ربا النسیئة
 
 

ًإنما النسيُء زیاَدة في الكفر ُیضل بھ الذین كفُروا ُیحلونُھ عاما : نھ قولھ تعالىأنسأ الشيء إذا أخره، وم: مأخوذ من النسأ، كقولك: النسیئة َ َ َ َ ََ َ َُّ َِّ ِ ِ ُّ ِ ِِ ِِ ِْ ُ ْ ٌ َّ َّ
ُمونُھ عاما  ًوُیحرِّ َ َ فالنسیئة إما أن تكون . ً، حیث كانوا یؤخرون األشھر الحرم عن مواقیتھا؛ فألجل ھذا التأخیر وصف بكونھ نسیئا]37:التوبة[ََ

ین، وھذا أشد ما یكون، وإما أن تكون من أحد الطرفین دون اآلخر؛ كأن یعجل أحدھما ویؤجل اآلخر، فیعطیھ درھمین بدرھم، ینقد من الطرف
  .أحدھما وینسأ اآلخر

 
 
 
 

 األدلة على تحریم ربا النسیئة
 
 

 في الصحیح من حدیث عبادة رضي هللا عنھ الدلیل على التحریم قولھ علیھ الصالة والسالم فیما ثبت) یحرم ربا النسیئة: (وقول المصنف
ًالذھب بالذھب، والفضة بالفضة، والبر بالبر، والتمر بالتمر، والشعیر بالشعیر، والملح بالملح، مثال بمثل، یدا بید: (وأرضاه فقولھ علیھ ) . ً

ًختالفھ إال یدا بید، وقولھ علیھ الصالة والسالم في یدل على أنھ ال یجوز بیع الربوي بالربوي مع اتحاد الصنف أو ا) ًیدا بید: (الصالة والسالم
جاز لكم أن تبیعوا الذھب بالفضة : أي: ، منطوق النص واللفظ)ًفإذا اختلفت ھذه األصناف فبیعوا كیف شئتم إذا كان یدا بید: (تتمة الحدیث

. ً تبیعوا الذھب بالفضة بالنسأ والتأخیر إذا لم یكن یدا بیدال: ومفھومھ. ًكیف شئتم، كیلو بكیلوین أو بثالثة، إذا كان یدا بید، ھذا ھو المنطوق
جواز بیع الذھب بالفضة، وبیع البر بالتمر، والشعیر بالملح، الذي ھو واحد من األربعة بواحد آخر من األربعة، بشرط أن یكون : فالمنطوق

ً؛ فھمنا أنھ إذا لم یكن یدا بید فإنھ ال )ًیدا بید: (فلما قال.  الشرعمفھوم: ًإذا كان یدا بید؛ ألن المفاھیم عشرة، منھا: ًیدا بید، ومفھوم الشرع
 حدیث عمر في -الحدیث الثاني-ومنھا . یحل، وقد ذكرنا حدیث عبادة ألنھ أصل، وإال فھناك أحادیث أقوى وأصرح في تحریم ربا النسیئة

الذھب بالذھب ربا إال ھاء وھاء، والفضة بالفضة : (ة والسالمالصحیح، وھو من أشد األحادیث في تحریم ربا النسیئة وھو قولھ علیھ الصال
ھھ ھھ، فتعطي وتأخذ، وھذا یدل على التنجیز والتعجیل والنقد : أي) ھاء وھاء: (، فقولھ)ربا إال ھاء وھاء، والبر بالبر ربا إال ھاء وھاء

، فنص على كونھ ربا إذا )إال ھاء وھاء: (ر وال یقع فیھ إذا عجل؛ لقولھأنھ یقع في الربا إذا أخ: معناه) ھاء وھاء: (فقولھ: ًإذا. ًواإلعطاء حاال
، )ال ربا إال في النسیئة: (قولھ علیھ الصالة والسالم في حدیث أسامة  :من أدلة المنطوق وھي أقوى: الحدیث الثالث. أخر، وھذا من المنطوق

. وھذا من باب التعظیم. ال یجري الربا إال في النسیئة: ه حتى قیلفإنھ من أقوى األحادیث التي دلت على حرمة النسیئة، بل عظمت أمر
ال تبیعوا الذھب بالذھب إال : (ًحدیث أبي موسى رضي هللا عنھ وھو في الصحیح أیضا، أن النبي صلى هللا علیھ وسلم قال: الحدیث الرابع

ًبیعوا الفضة بالفضة إال مثال بمثل، وال تشفوا بعضھا على  بعضھا على بعض، وال ت-ال تزیدوا، من اإلشفاء: أي-ًمثال بمثل، وال تشفوا 
ًوال تبیعوا غائبا منھا : (فھذا نص على تحریم النسیئة وھو قولھ) . ًوال تبیعوا غائبا منھا بناجز: (- وھذا منطوق النص- ، ثم قال )بعض
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ال یجوز :  أولى أن تحرم إذا كانت من الطرفین، أيفحرم النسیئة من طرف، فمن باب: أنھا وقت النسیئة من طرف، قالوا: ، ومعناه)بناجز
ربا النسیئة مجمع على تحریمھ، ووقع : ًإذا .عین بعین مؤجلین، أو ذمة بذمة مؤجلین، نسیئة من الطرفین في ثالث صور: بیع الغائبین

 مجمع على تحریمھ أم ال؟الخالف في ربا الفضل بین الصحابة، وخالف فیھ بعض التابعین، وھنا نتعرض لمسألة ھل ربا الفضل 
 
 
 
 

 الخالف في حكم ربا الفضل
 
 

نحتاج إلى بیان مسألة ربا الفضل، وھل ھو مجمع ) ال ربا إال في النسیئة: (ًربا النسیئة مجمع على تحریمھ، لكن نظرا لورود الحدیث: ًأوال
 الفضل وانحصار الربا في ھذا النوع وھو النسیئة، أم یدل على جواز ربا) ال ربا إال في النسیئة: (على تحریمھ أم مختلف فیھ؟ وھل حدیث

ًأنھ ال یدل على ذلك؟ وھذه المسألة قد اختلف فیھا الصدر األول من الصحابة والتابعین ومن بعدھم إلى أواخر القرن الثالث تقریبا، ثم 
ًانقرض الخالف وأصبح قوال واحدا بتحریم ربا الفضل، لكن البد أن نتعرض لھذا الخالف ث : وحاصل ھذا. م نفند الشبھ في جواز ربا الفضلً

أنھ روي عن عبد هللا بن عباس، وعبد هللا بن عمر، وزید بن أرقم، وأسامة، عبد هللا بن الزبیر، ومعاویة بن أبي سفیان، والبراء بن عازب 
ًبدرھمین ال بأس إذا كان یدا  درھم: (ان یقولأما عبد هللا بن عباس فالروایة عنھ في الصحیحین أنھ ك. من أصحاب النبي صلى هللا علیھ وسلم

وكذلك عبد هللا بن مسعود صح . وأما عبد هللا بن عمر فصح عنھ؛ لكن صح عنھ أنھ رجع. ، فكان یجیز ربا الفضل ویحرم ربا النسیئة)بید
ریكھ لما سأل البراء، ولكنھ والبراء بن عازب كذلك صح عنھ أنھ قال بقولھ في قصة أبي المنھال مع ش. عنھ، ولكن صح عنھ أنھ رجع

ً كان جائزا في العصر المدني في أول التشریع، فحفظ بعض الصحابة الجواز، ثم اطلع على - وھو جواز ربا الفضل-رجع؛ ألن ھذا الحكم 
و أبي أسید وأما معاویة بن أبي سفیان رضي هللا عنھ وعن أبیھ، فقد جاء عنھ الخالف في قصتھ مع أبي الدرداء . أدلة التحریم فرجع

: سمعت رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم یقول: الساعدي المشھورة، وأن أبا أسید الساعدي عتب على معاویة ورد علیھ أمام الناس، وقال لھ
لدرداء ، وذكر الحدیث، وھكذا أبو الدرداء راجع معاویة ، فلما راجعھ امتنع معاویة من قول أبي الدرداء ، ثم رجع أبو ا...)الذھب بالذھب(

ارجع إلى ثغرك، وهللا ال خیر : وأخبره الخبر، فقال لھ.. إنھ كان كذا وكذا! یا أمیر المؤمنین: ما الذي أقدمك من ثغرك؟ فقال: فسألھ إلى عمر
ألن بعض في قوم لست فیھم، ثم كتب إلى معاویة ینھاه؛ فالظن بأمیر المؤمنین رضي هللا عنھ وأرضاه معاویة إذا بلغھ نھي عمر أن ینتھي؛ 

ِثم عبد هللا بن الزبیر ُیحكى عنھ، ولكن لم یأت في . الصحابة كان یقول بالجواز على ما كان یعلمھ من التشریع األول، ثم نسخ ذلك التشریع
ھذا مجمل الصحابة الذین حكي . ِوھكذا أسامة حكي عنھ، ولكن لم تأت روایة صحیحة عنھ. روایة صحیحة عنھ أنھ قال بجواز ربا الفضل

إن ابن عباس : فمنھم من یقول: ُعنھم الخالف، وقد رجعوا كلھم، وبقي ابن عباس وحده، ھل رجع أو لم یرجع؟ اختلف فیھ على ثالثة أقوال
رضي هللا عنھما رجع عن فتواه بحل ربا الفضل، وھذا یرویھ زیاد أنھ سأل ابن عباس رضي هللا عنھما قبل وفاتھ بسبعین لیلة فأفتى 

توفي وھو یقول بھذا القول، واحتجوا بما روى سعید بن جبیر رحمھ هللا وھو من أقرب الناس إلى ابن عباس  إنھ: م من یقولومنھ. بالتحریم
 وھناك -. وھذا ثابت في الصحیح) سألت ابن عباس قبل أن یموت بشھرین، فوهللا ما رجع عن قولھ بربا الفضل: (وأعلمھم بفتواه، أنھ قال

حیح أن ابن عباس رضي هللا عنھما لم یرجع عن فتواه بجواز ربا الفضل، بل توفي وھو یقول بذلك؛ وكان یتأول والص. قول ثالث بالتوقف
! اتق هللا یا ابن عباس : (ولذلك عتب علیھ الصحابة حتى قال لھ أبو موسى األشعري كما في صحیح مسلم. حدیث أسامة ویفتي بھ ویعمل بھ

فقال ) ًھل وجدت ذلك في كتاب هللا؟ أو شیئا سمعتھ من رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم؟: غفر هللا، فقال لھأست: أیأكل الناس الربا بقولك؟ فقال
وأما السنة فأنتم أعلم بحدیث رسول هللا صلى : (لم یجد في كتاب هللا ھذا الذي یقول بھ من الفتوى، قال: ، أي)أما كتاب هللا فال: لھ ابن عباس 
فقد كان الصحابة یحفظ الصغیر حق الكبیر، وكان یحفظ من كان عنده علم من ھو أعلم منھ، كان . ف الفضل إال أھلھ، ال یعر)هللا علیھ وسلم

ًیقدر بعضھم بعضا، فمع كونھا مسألة خالفیة وفقھیة لكنھا ما أذھبت الحقوق، وال أذھبت قدر الناس، وال جعلت اإلنسان عند مخالفتھ لغیره 
ً؛ ألنھم أعلم وأكبر سنا وأكثر شھودا لمشاھدة التنزیل)أما السنة فأنتم أعلم بحدیث رسول هللا: (ال لھ أمام الناسیحط أو ینزلھ من قدره، بل ق ً .

فھكذا كان الصحابة رضوان هللا علیھم، وھكذا كان التابعون والتابعون لھم بإحسان، وال زال أھل الفضل على ھذا النھج الصالح الذي یدل 
ال : (أن رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم قال: ولكن أخبرني أسامة : ثم قال. صاف والعدل والتقوى  سبحانھ وتعالىعلى صفاء القلوب واإلن

، فاحتج بالسنة، وفھم ابن عباس أنھ ال یقع الربا في الفضل، وأنھ یجوز أن تصرف اللایر بالریالین، والدرھم بالدرھمین، )ربا إال في النسیئة
المسلك . من ناحیة النسخ: المسلك األول: ًیكون یدا بید، والواقع أن ھذا الحدیث یجاب عنھ من مسالك ن؛ لكن بشرط أنوالدینار بالدیناری

المسلك . فھذه ثالثة مسالك أصولیة في الجواب عن ھذا الحدیث ومناقشتھ، وتوھین االستدالل بھ. الترجیح: المسلك الثالث. الجمع: الثاني
 المسلك یمیل إلیھ طائفة من العلماء وبعض أئمة الحدیث، كاإلمام الحمیدي وغیره، ویقوون النسخ؛ ألن البراء دعوى النسخ، وھذا: األول

كنا نتعامل بالفضل، : كنا نعطي الدرھم بالدرھمین، والدینار بالدینارین، أي: أي) قدم النبي صلى هللا علیھ وسلم المدینة وتجارتنا ھكذا: (قال
. ، وھذا المسلك من أقوى المسالك)ثم جاءتنا أحادیث التحریم ففھمنا أن األمر قد نسخ: (م ھكذا وأقرھم علیھا قالفلما قدم علیھم وتجارتھ

ًال یصار إلى الجمع متى كان أحدھما منسوخا؛ ألنھ ال یجمع إال بین نصین محكمین، ألن النصین : الجمع، لكن یقول العلماء: المسلك الثاني
ال ربا إال في : (قولھ: ًأوال: فأما مسلك الجمع بین النصین، فیجمع بینھما من وجوه. إمكان الجمع لى الترجیح معأحدھما منسوخ، وال یصار إ

ال ربا أكمل وأكثر وأشنع وأشد من ربا النسیئة، وھو من باب التھویل والتشدید، فلما كان ربا النسیئة ھو : یحمل على أن المراد بھ) النسیئة
فإنھ ال یسقط أركان الحج ) الحج عرفة: (، وھو كقولھ)ال ربا إال في النسیئة: (ي یظلم فیھ الفقراء من قبل األغنیاء قالربا الجاھلیة، وھو الذ

أن الصحابي حضر : من مسالك الجمع ما اختاره اإلمام الشافعي رحمھ هللا: ًثانیا. الباقیة، فخرج من باب التعظیم والتھویل والتشدید في أمره
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ھذا الذي تسأل عنھ : أي) ال ربا إال في النسیئة: (ر السؤال، فُسئل علیھ الصالة والسالم عن مسألة فیھا ربا نسیئة، فقال لھالجواب ولم یحض
ھو عین الربا، فحضر الجواب ولم یحضر السؤال، وھذا یقع في بعض النصوص، فیعمم فیما ھو مخصص، أو یطلق فیما ھو مقید، وقد 

إن : ًفأوال: فأما الترجیح من جھة السند: الترجیح، والترجیح ھنا من جھة السند ومن جھة المتن: مسلك الثالثال. ذكر ھذا العلماء واألئمة
أحادیث التحریم، كحدیث عبادة بن الصامت، وأبي موسى األشعري، وعمر بن الخطاب رضي هللا عن الجمیع، وغیرھا من األحادیث التي 

من روایة أصاغر الصحابة؛ ألن أسامة بن زید ) ال ربا إال في النسیئة: (بر الصحابة، وحدیثأثبتت تحریم ربا الفضل، ھي من روایة أكا
إذا تعارضت روایة األكابر مع روایة األصاغر؛ قدمت أحادیث األكابر على : (والقاعدة تقول. وعبد هللا بن عباس من أصاغر الصحابة

أن : والسبب في ھذا). أنتم أعلم بحدیث رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم مني(: ، وھذا نفسھ ابن عباس یسلم بذلك ویقول)أحادیث األصاغر
الصغار ربما كانوا متأخرین، وقد تخفى علیھم بعض السنن، ویحكون البعض ویغفلون عن البعض، وھذا ھو ما قرره العلماء، إال في بعض 

ًما تعدوننا إال صبیانا، : (األحادیث، كما قال أنس   على حسب ألفاظالمواطن التي تكون فیھا روایة األصاغر موثقة بداللة الحال أو السیاق،
فھذا فیھ أن النبي صلى هللا علیھ وسلم كان ). ًلبیك عمرة وحجا: لقد كنت تحت ناقة رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم یمسني لعابھا أسمعھ یقول

إن أحادیث : نقول: ًإذا. عقل ما كان من رسول هللا صلى هللا علیھ وسلمًقارنا بروایة األصاغر، لكنھ جاء بمقطع واضح على أنھ سمع بأذنھ و
إن أحادیث النھي متصلة؛ : ًثانیا. النھي من روایة األكابر، وأحادیث الجواز من روایة األصاغر، فترجح أحادیث النھي على أحادیث الجواز

وي بواسطة، ویحتمل أن یكون أسامة روى بواسطة ولم یرو سمعت رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم، و ابن عباس یر: ألن عبادة یقول
أن االستدالل : الوجھ األول: أما الترجیح من جھة المتن، فمن وجوه. تقدم الروایة المباشرة على الروایة بواسطة: مباشرة، ولذلك قالوا

، ونحن )ال ربا إال في النسیئة: (قال  علیھ وسلممن باب المفھوم ال من باب المنطوق؛ ألن النبي صلى هللا) ال ربا إال في النسیئة: (بحدیث
ومن . ًأنھ سكت عن ربا الفضل، فجاء منطوقا بھ في أحادیث أخرى، فیقدم المنطوق على المفھوم: نرى أن الربا یجري في النسیئة، ومفھومھ

 ًال یصح دلیال لـ) ال ربا إال في النسیئة: (المعلوم أن حدیث
< b> 

 
 
 
 

 [4[ باب الربا والصرف - شرح زاد المستقنع
ربا النسیئة محرم بالكتاب والسنة وإجماع علماء األمة؛ لما فیھ من الغرر والظلم، ویلحق بھ ربا الفضل؛ ألنھ ذریعة إلى النسیئة، وكل بیع 

و التي تكون وسیلة إلى فیھ جھل أو غرر أو ظلم فإنھ محرم، وفي ھذه المادة أنواع متفرقة ومسائل مختلفة من البیوع الربویة المحرمة، أ
 .الربا

 مسائل في ربا النسیئة
 
 

بسم هللا الرحمن الرحیم الحمد  رب العالمین، والصالة والسالم على أشرف األنبیاء والمرسلین، نبینا محمد علیھ وعلى آلھ أفضل الصالة 
 ...... .[ویحرم ربا النسیئة: فصل: [فیقول المصنف رحمھ هللا تعالى: أما بعد. وأتم التسلیم

 
 األدلة على تحریم ربا النسیئة

 
 

ّقصد المصنف رحمھ هللا بھذه الجملة أن یبین األحكام المتعلقة بالنوع الثاني من أنواع الربا، وھو ربا النسیئة، وقد جاءت النصوص الثابتة 
الذھب بالذھب، : (الم في األصناف الستةعلیھ الصالة والس عن النبي صلى هللا علیھ وسلم التي تدل على تحریمھ، واألصل في ذلك قولھ

ًوالفضة بالفضة، والبر بالبر، والتمر بالتمر، والشعیر بالشعیر، والملح بالملح، مثال بمثل، یدا بید ًمثال : (، فلما قال علیھ الصالة والسالم)ً
 وتحریم االفتراق قبل القبض من المتعاقدین ؛ دل على وجوب التقابض)ًیدا بید: (؛ دل على وجوب التماثل وتحریم التفاضل، ولما قال)بمثل

ًال تبیعوا الذھب بالذھب إال مثال بمثل، وال تبیعوا الفضة بالفضة إال : (وقال علیھ الصالة والسالم كما في الحدیث الصحیح. أو من أحدھما
ًمثال بمثل، وال تشفوا بعضھا على بعض، وال تبیعوا غائبا منھا بناجز یدل على تحریم تأخیر التقابض، ) ًغائبا منھا بناجزال تبیعوا : (، فقولھ)ً

وأجمع العلماء رحمھم هللا على أنھ ال یجوز تأخیر أحد الربویین إذا بیع باآلخر، وأنھ . وإذا حصل التأخیر في القبض فقد وقع ربا النسیئة
  .یجب على المتعاقدین أن یتقابضا في المجلس

 
 
 
 

 الربا في بیع الذھب بالذھب
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ھذه العشرة جنیھات من : ت الذھب بالذھب، كرجل عنده جنیھات من الذھب فأراد أن یبادلھا بجنیھات من الذھب، فقال أحدھمالو صرف
ًالسعودي بالعشرین من الجنیھات الفرنسیة، فیجب أن یتقابضا، وأن یكون ذلك یدا بید، وشرطھ محل العقد، فلو دفع أحدھما جنیھاتھ وتأخر 

وكذلك لو باع الحلي بالجنیھات، فأعطى . ًأعطیك اآلن وتعطیني غدا فھو ربا: وھكذا لو قال لھ.  فقد وقع ربا النسیئةاآلخر، وخرجا وافترقا
ًصاحب الحلي وأخر صاحب الجنیھات، وھكذا لو أن امرأة جاءت بحلیھا القدیم، وأرادت أن تشتري بھ حلیا جدیدا فتبایعت، ثم قال ال : ً

  .كلھ من ربا النسیئة في الذھبًأعطیك اآلن ولكن غدا، فھذا 
 
 
 
 

 الربا في بیع الفضة بالفضة
 
 

لو أنھ بادل الریاالت بالریاالت، كخمسمائة یصرفھا إلى مئات، أو المئات یصرفھا إلى ریاالت أو : ًوكذلك إذا صرف الفضة بالفضة، فمثال
ًعشرات أو نحو ذلك، فالبد أن یكون ذلك مثال بمثل، یدا بید، فلو أعطاه ا بعد ساعة سأعطیك صرفھا، أو أعطاه : لخمسمائة اآلن، وقالً

  .ًإن شاء هللا غدا سأعطیك صرفھا، فكل ذلك من ربا النسیئة: ًالخمسمائة حاال بید، فقال
 
 
 
 

 الربا في المطعومات
 
 

ًبویا بطعام ربوي مع االتفاق، كما ًویدخل في ھذا الطعام، فكما أن الربا یجري في الذھب والفضة فكذلك یجري في الطعام، فلو بادل طعاما ر
یقع في الذھب والفضة؛ كبر ببر، فلو جئت ببر أو تمر أو شعیر أو ملح أو غیرھا من األصناف المنصوص علیھا، أو جئت بشيء ملحق 

ًي أیضا، باألصناف المنصوص علیھا، ففي المنصوص علیھ لو كان عندك مائة صاع من السكري، وأردت أن تبادلھ بمائة صاع من السكر
ًفیجب أن یكون یدا بید، وأن ال تفترقا وقد أخر أحدكما أو أخرتما معا، فلو أعطاه المائة من السكري اآلن، وقال اآلخر تأتیني بعد ساعة أو : ً

ًغدا، أو ترسل لي أحدا یحمل عنك، فافترقا قبل التقابض، فقد وقع ربا النسیئة فضة بالفضة، والبر ھذا مع اتحاد المبادلة كالذھب بالذھب، وال. ً
  .ونحو ذلك... بالبر، والتمر بالتمر، والشعیر بالشعیر، والملح بالملح

 
 
 
 

 الربا مع اختالف الربویات
 
 

: كذلك مع اختالف الربویات؛ كأن یبادل الذھب بالفضة، فلو صرف الذھب بالفضة، كرجل عنده جنیھات وأراد أن یصرفھا بریاالت، فقال لھ
ًأعطیك الجنیھات اآلن وتعطیني غدا : بمائة لایر، فالریاالت أصلھا فضة، والجنیھات أصلھا ذھب، فتبادال، فقال لھكل جنیھ أبیعھ منك 

  .ًبعد ساعة أحضرھا لك، ثم افترقا قبل أن یحصل القبض، فیعتبر ھذا محظورا: الریاالت، أو العكس، فكل ذلك محرم؛ بل حتى لو قال لھ
 
 
 
 

 الربا عند تحویل العمالت
 
 

وكذلك لو جئت إلى رجل ومعك ریاالت وترید صرفھا بدوالرات، كرجل معھ مائة لایر یرید أن یحولھا إلى دوالرات، فینبغي أن یكون 
: ًأعطني الریاالت اآلن وأعطیك غدا الدوالرات، أو یقول: ًالصرف یدا بید، فتعطیھ الریاالت ویعطیك الدوالرات، فلو تأخر التقابض، وقال

ویدخل في ھذا لو جاء بألف لایر وأراد أن . ّن صرف، لكن مر علي بعد ساعة، ثم أخذ منك ولم تعطھ، فقد وقع ربا النسیئةلیس عندي اآل
أن یحولھا مع اتحاد العملة، كأن یحول ریاالت من المدینة إلى جدة أو : الحالة األولى: ًیحولھا إلى قریب لھ إلى دوالرات مثال، فھنا حالتان

أن یحولھا مع اختالف العملة، كأن یحول : الحالة الثانیة. ة متحدة وال إشكال فیھا، فیصبح عندنا عقد واحد وھو عقد الحوالةمكة، فھذه العمل
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ًمثال من ریاالت إلى دوالرات، أو من ریاالت إلى جنیھات، فإن الریاالت فضة والجنیھات ذھب، فیجب عند تحویلك للریاالت إلى جنیھات 
. تحویلك للمصروف من الموضع الذي أنت فیھ إلى الموضع اآلخر: العقد الثاني. صرفك للریاالت بالدوالرات: عقد األولال: أن تنتبھ لعقدین

أن تقبض المحول، فتعطي المائة لایر التي معك وتستلم عدلھا من الدوالرات، أو من الجنیھات، أو من أي عملة أخرى، وبعد أن : ًفیجب أوال
البد من القبض؛ ألنھ إذا صرف الفضة بالذھب، أو الذھب بالذھب؛ كجنیھات بدوالرات، دون : ًإذا. ل ما شئتتقبض ویتم عقد الصرف تحو

  .من التقابض، ثم بعد ذلك یكون عقد الحوالة: ًأن یحصل التقابض، فإنھ حینئٍذ یكون ربا النسیئة، فالبد أوال
 
 
 
 

 علة الربا في األصناف الربویة
 
 

الذھب والفضة، وعلتھا الوزن، والمنصوص علیھا في المطعومات علتھا : ربویات، والربویات المنصوص علیھا ھيیحرم ربا النسیئة في ال
ًإذا بادل غیر الطعام؛ كأن یبادل حدیدا بحدید، أو نحاسا بنحاس، أو خشبا بخشب، فھذه األشیاء : ًوبناء على ذلك. الطعم مع الكیل أو الوزن ً ً

: ًن ولو اختلفت، كأن یبادل طنا من حدید بطنین من نحاس، فإن النحاس والحدید كل منھما یوزن، فنقولمن غیر الطعام، فإن كانت توز
ًیجوز، ولكن ال بد أن یكون التقابض فوریا، فال یتأخر أحد المتعاقدین؛ ألنھ موزون ربوي، وقد قال صلى هللا علیھ وسلم في الموزون 

ّفبین صلى هللا علیھ وسلم أن الموزون والمكیل ). ًألصناف فبیعوا كیف شئتم إذا كان یدا بیدفإذا اختلفت ھذه ا: (الربوي والمكیل الربوي
) بالذھب، والفضة بالفضة الذھب(ًالربوي إذا اختلف وكل منھما یكال أو یوزن، فالبد أن یكون یدا بید، وإذا تأملنا حدیث عبادة بن الصامت 

الذھب بالذھب والفضة بالفضة، فلما جاء في آخر : ًجعل كال منھما مثل اآلخر) ذھب بالذھبال: (فقد ذكر جنس غیر المطعومات، ثم لما قال
ًفبیعوا كیف شئتم إذا كان یدا (، كذھب بفضة، وبر بتمر، وتمر بملح، وبر بشعیر، وشعیر بملح )فإذا اختلفت ھذه األصناف: (الحدیث قال

فالذھب والفضة العلة فیھما الوزن، فكأنھ . األربعة الباقیة: القسم الثاني. ذھب والفضةال: القسم األول: فھذه األصناف تنقسم إلى قسمین). بید
، فإذا تأملنا الذھب )ًفبیعوا كیف شئتم إذا كان یدا بید: (الذھب بالفضة : أي) فإذا اختلفت ھذه األصناف: (صلى هللا علیھ وسلم حینما قال

إن العلة الوزن : إذا قلت-كل موزون من غیر الطعام بیع بموزون الذي ھو الربوي، : الوالفضة وجدنا أن العلة فیھما ھي الوزن، فكأنھ ق
ً فكل ربوي بربوي كموزون، بموزون ال یباع إال یدا بید، إن اتفق وجب التماثل والتقابض، وإن اختلف وجب التقابض -فمعناه أنھ ربوي

یجوز التفاضل إذا اختلفا؛ ولكن : موزون من غیر الطعام؟ فیكون الجوابلو سئلت عن بیع الموزون بال: ًوبناء على ذلك. وسقط التماثل
ولما بینا أن العلة ). ًفإذا اختلفت ھذه األصناف فبیعوا كیف شئتم، إذا كان یدا بید: (ًبشرط أن یكون البیع یدا بید، لقولھ صلى هللا علیھ وسلم

م حینما أجاز لـعبد هللا بن عمرو بن العاص أن یبیع اإلبل بعضھا ببعض ھي الوزن فھمنا ذلك من السنة؛ ألن النبي صلى هللا علیھ وسل
أمرني رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم أن آخذ البعیر : (متفاضلة وإلى أجل، فھمنا أن المعدودات ال ربا فیھا، قال عبد هللا رضي هللا عنھما

لنسیئة، والبعیر بالبعیرین جائز، لكن الصاع بالصاعین غیر جائز، وفھمنا فجمع بینھ وبین ا) . بالبعیرین، والفرس باألفراس إلى إبل الصدقة
أن المعدودات تتكافأ بالعدد، فلربما یكون الواحد یعادل العشرة، فسقط الربا فیھا، ولكن : والسبب في ھذا. أن الصاع مكیل وأن البعیر معدود

ًالعلة عندنا الموزونات فھما من : لعلماء ھذه العلة المستنبطة من النص، فقالواومن ھنا أخذ ا. المكیالت تتكافأ في الكیل، فوجب التماثل فیھا
ًحدید بحدید، سواء كان جیدا أو ردیئا: إن العلة الوزن؛ وجب التماثل والتقابض إن اتحد الموزون، مثل: ھذه السنة، فإذا قلت ً ویجب . إلخ.. ً

أنھ لو بیع الموزون بالموزون اتفقا أو اختلفا : ٍمن كل ربوي بیع بجنسھ، فمعناهالتقابض إن اختلف الموزون، وھذا الذي جعلھ رحمھ هللا 
  .(ویحرم ربا النسیئة في بیع كل جنسین اتفقا في علة ربا الفضل: (وجب التقابض، ھذا ھو معنى قولھ رحمھ هللا

 
 
 
 

 ربا النسیئة في بیع الجنسین
 
 

ًذكرنا أنھ إذا بیع موزون بموزون، سواء كان من جنس الخشب أو من جنس ]: با الفضلفي بیع كل جنسین اتفقا في علة ر: [قال رحمھ هللا
ھنا یالحظ مسألة ) اتفقا في علة ربا الفضل: (وقولھ. ًالحدید أو النحاس أو الرصاص أو النیكل أو غیر ذلك؛ فإنھ ینبغي أن یكون یدا بید

 الموزون، وبالنسبة للطعام الكیل أو الوزن، فالمطعوم المكیل مع المطعوم الوزن في: أي) اتفقا في علة ربا الفضل: (االختالف، فقولھ
ًالمكیل، سواء اتفقا أو اختلفا، یدا بید، والمطعوم الموزون مع المطعوم الموزون، سواء اتفقا أو اختلفا، یدا بید ًً ًفإكان مطعوما موزونا متفقا، . ً ً ً

ًال ببرتقال البد أن یكونا مثال بمثل، فإذا باع الكیلو فیكون بكیلو، أو كیلوین بكیلوین، وأن یكون مثل البرتقال فإنھ یباع بالوزن إذا اتفقا، فبرتق
ًیدا بید، وھكذا التفاح إذا بیع وزنا مع االتفاق وجب التماثل والتقابض مع االختالف؛ كتفاح ببرتقال، فإن التفاح یوزن والبرتقال یوزن،  أما. ً

أرید أن أبادل :  بالموزون من المطعوم، ویجب التقابض ولم یجب التماثل؛ ألنھما مختلفان، فلو قال قائلوكالھما مطعوم، فیباع الموزون
التفاضل جائز؛ ألنھما لیسا بمتحدین في ربا الفضل، ولكن یجب أن یبادلھ التفاح : الصندوق من البرتقال بالصندوقین من التفاح؟ فنقول

ًقال یعتبر كال منھما موزونا مطعوماًبالبرتقال یدا بید؛ ألن التفاح والبرت ً ًفي الطعام ننظر إذا كان مكیال أو موزونا فالبد من التماثل : ًإذا. ً ً
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 .والتقابض إذا اتحدا، ویجوز التفاضل ویجب التقابض إذا اختلفا، ھذا بالنسبة للضابط على األصل الذي بیناه
 
 
 
 

 ًنقداحكم بیع الربویین المختلفین ببعضھما إذا كان أحدھما 
 
 

وإذا اختلفت ھذه األصناف : (للحدیث الوارد عن النبي صلى هللا علیھ وسلم أنھ قال]: ًلیس أحدھما نقدا كالمكیلین والموزونین: [قال رحمھ هللا
ًبرا بتمر، أو شعیرا بتمر، أو شعیرا بملح؛ فإنھ: ، فلو أنھ باع من األربعة المطعومة)ًفبیعوا كیف شئتم، إذا كان یدا بید ً  یجب التقابض على ً

ظاھر السنة، وھكذا لو باع الفضة بالذھب؛ لكن لو باع الذھب بصنف من األصناف األربعة، أو باع الفضة بصنف من األصناف األربعة، 
ًفعندنا ستة أصناف كلھا ربویة إن كان موزونا بموزون، أو مكیال بمكیل من المطعومات أو من غیر المطعومات،.. ًفصار أحدھما نقدا  فإذا ً

ًكان موزونا فإنھ یجب التقابض، لكن إذا بیع الذھب أو الفضة بواحد من األصناف األربعة، فھناك ربوي بربوي، ولكن إذا كان أحدھما نقدا  ً
أو بمائة لایر، وھكذا لو اشترى بالنقد ما ھو موزون من برتقال أو موز  فإنھ ال یشترط التقابض وال التماثل، كأن یشتري مائة صاع من بر

أن النبي صلى هللا علیھ وسلم قال في الحدیث الصحیح عن ابن عباس رضي : والدلیل على ھذا. تفاح أو نحو ذلك، فإنھ ال یشترط التقابض
تقدیم الثمن وتأخیر المثمن، بأن یعطیھ الدراھم : ، والسلف)من أسلف فلیسلف في كیل معلوم، ووزن معلوم، إلى أجل معلوم: (هللا عنھما

فدل على أنھ إذا بیع المؤجل . ًر معجلة على أن یأخذ منھ الطعام مؤجال، فأجاز النبي صلى هللا علیھ وسلم تأخیر المطعوم مع النقدوالدنانی
ًسیأتي ولدي كل یوم ویأخذ من عندك أغراضا فأعطھ، وفي آخر : ًوكان أحدھما نقدا، جاز وال بأس بھ، فلو جاء إلى صاحب البقالة، وقال لھ

ًیك دینك، فقد صار مطعوما مما یشترى بنقد نسیئة، فالمطعوم الذي ھو الطعام الموجود في البقالة، أو األغراض التي سیشتریھا الشھر سأعط
ًابني كل یوم سیأتي ویأخذ منك صاعا أو : من الطعام، بنقد نسیئة، فصار ولو كان من جنس الربویات، كأن یأتي إلى بائع تمر، ویقول لھ

إلى آخر الشھر، فصارا ربویین؛ ألن : فحینئٍذ أخذ الرجل الطعام الذي ھو التمر، وقال. ي آخر الشھر سوف أحاسبكنصف صاع فأعطھ، وف
الریاالت أصلھا فضة، والفرع آخذ حكم أصلھ، وبالنسبة للطعام الذي یدفع لقاء النقد الموعود بھ من جنس الربویات، فربوي بربوي، لكن 

ومن ھنا . ًدا فإنھ یجوز؛ ألن النبي صلى هللا علیھ وسلم علیھ وسلم أسلف الطعام بالنقد إلى أجل وأباح ذلكأحدھما نقد، فإذا كان أحدھما نق
ًأجمع العلماء رحمھم هللا من السلف والخلف على جواز تأخیر أحد الربویین إذا كان أحدھما نقدا واآلخر الذي ھو الثمن والمثمن نسیئة، لكن 

ًذا لو كان نقدا بجنسھ أو من جنس األثمان، كأن یشتري مثال كیلو من الذھب بالنقد الذي ھو الریاالت، فلم یجز، لو كانا نقدین فال یجوز، وھك ً
نقد وال حرج في تأخیره على ظاھر  لكن لو اشترى كیلو الذھب بألف صاع من تمر؛ جاز وصح؛ ألنھ ثمن لمثمن، وأحدھما الذي ھو األول

  .ماھیر العلماء على أنھ یجوز التأخیر، وال بأس بذلكوج. حدیث ابن عباس رضي هللا عنھما
 
 
 
 

 إذا تفرق المتبایعان قبل القبض بطل البیع
 
 

إنھ یحرم ربا النسیئة في الموزونین، والمكیل موزون بموزون ومكیل : ، وینبني على ھذا أننا قلنا]وإن تفرقا قبل القبض بطل: [قال رحمھ هللا
، والباطل والفاسد عند جمھور العلماء ھو الذي )بطل: (لو أنھما تفرقا قبل القبض؟ قال رحمھ هللا:  فیرد السؤالًبمكیل، سواء اتفقا أو اختلفا،

ًال یترتب علیھ أثر البیع الصحیح، فال یملك البائع الثمن، وال یملك المشتري المثمن، إذا كان بیعا مطلقا فالبیع إذا حكمنا بفساده وجب رد . ً
ھذا البطالن فیھ تفصیل، وسیأتي التفصیل بین أن یبطل في الجمیع ) بطل: (وقولھ. لبائع والمشتري، ویبطل البیع ویفسخالثمن والمثمن إلى ا

أو أن یبطل في البعض؛ ألن التأخیر في بعض األحیان یكون من الطرف بجمیع النقد، وتارة یكون بجزء النقد، وتارة یكون التأخیر من 
  .لطرفینالطرفین، وتارة یكون من أحد ا

 
 
 
 

 حكم بیع المكیل بالموزون
 
 

جاز نسیئة وجاز قبل أن یتقابضا، والمصنف رحمھ هللا یرجح : ، أي]ًوإن باع مكیال بموزون جاز التفرق قبل القبض والنسأ: [قال رحمھ هللا
یح أن العلة في الطعام ھي الكیل في علة الذھب والفضة الوزن، وفي علة الطعام الكیل، كما ھي إحدى الروایات عن اإلمام أحمد، والصح

ّوالوزن مع كونھ مطعوما، على ما اختاره شیخ اإلسالم، وھي الروایة الثانیة عن اإلمام أحمد، ویقول بھا طائفة من السلف، وقد بینا دلیلنا من  ً
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لطعام فیھ علة واحدة وھي الكیل، ؛ ألنھ یرى أن ا)ًوإن باع مكیال بموزون جاز: (وقولھ. حدیث معمر بن عبید هللا رضي هللا عن الجمیع
 بما لیس من جنس الربا من مطعوم - ًالذي ھو المكیل إذا كان طعاما-أنھ سیبادل ما ھو من جنس الربا : ، ومعناه)ًمكیال بموزون: (فقال

: األول: رید بیانھماوحتى تتضح الصورة ھنا أمران ن. ًموزون على ما رجحھ؛ ألنھ یرجح أن الطعام إذا كان موزونا ال یجري فیھ الربا
ًاختار المصنف أن الطعام یجري فیھ الربا إذا كان مكیال، ومفھوم ھذا أنھ إذا كان موزونا أو معدودا فإنھ ال یجري فیھ الربا، والموزون مثل ً ً :

بالصاع، فھو مكیل، ویجري فیھ إن العلة ھي الكیل، فمعناه أنھ ال یجري إال في المكیالت، كالتمر، والرز یباع : البرتقال والتفاح، فإذا قلت
ًلكن البرتقال یوزن ویباع أیضا عددا بالحبة، أو یباع بالصندوق، فإذا بیع بالعدد أو الوزن لم یجر فیھ الربا على قول من یقول. الربا بالكیل، : ً

لو بادل المكیل بالموزون :  ھي الكیلًفبناء على القول بأن العلة. وھذا ھو مذھب الحنفیة، وروایة عن اإلمام أحمد رحمة هللا على الجمیع
ًأنھ بادل النقد بالمطعوم مثال، كذھب ببر، أو ذھب بشعیر، أو فضة : أنھ بادل الربوي من المطعوم بالربوي من غیر المطعوم، ومعناه: فمعناه

كیل بالموزون فإنھ یجوز التفاضل، فحینئٍذ في ھذه الحالة إذا باع الم.  موزون والثاني مكیل-على ما اختاره المصنف- بتمر، فإن األول 
ّویجوز النسأ والتأخیر، وال یشترط التقابض، وقد بینا دلیل ذلك من حدیث ابن عباس رضي هللا عنھما؛ ألنھ ال یرى أن ھذا من جنس 

غیر المطعوم مطعوم ب: مكیل بموزون، فمعناه: ًالربوي، وھذا بناء على أن المصنف یرى أن الطعام یختص بعلة الكیل، فإذا قال لك
لكن على ما رجحناه في المطعومات، فإن . ًوالمطعوم، بغیر المطعوم سواء كان من جنس الربویات أو غیر الربویات فإنھ یجوز وال بأس بھ

ًاإلشكال ھو في المطعومات، فلو بادل الموزون منھا بالمكیل، أو ما یباع وزنا بما یباع كیال على أن كال منھما  ً ي ھو من الطعام الذ: أي-ً
ً علتھ الطعم مع الكیل أو الوزن، فحینئٍذ یجري الربا، فلو بادل البرتقال موزونا بالتمر المكیل، وجب التقابض فیھ؛ ألن جنس -جنس الربویات

ًالمطعوم المكیل، وجنس المطعوم الموزون كل منھما یحرص الشرع على إعطائھ یدا بید؛ بدلیل تحریمھ إذا تمحض كیال أو تمحض وزنا ًً .
كبرتقال ببرتقال، وتفاح بتفاح، وتمر بتمر، وشعیر بشعیر، : ًإن كل مطعوم من كیل أو موزون یجب فیھ التقابض، سواء اتفقا: ولذلك قالوا

ًكتمر ببر، أو اختلفا كیال ووزنا، كتمر بتفاح، وقس على ھذا: وأرز بأرز، ودخن بدخن، أو اختلفا یل إن العلة في النسأ الك: وعلى ھذا یقال. ً
ًالعلة وجوب الطعم، فال یجوز بیع الطعام بالطعام نسیئة مطلقا، سواء كانا مكیلین أو موزونین أو غیر ذلك، : مع الوزن، وبعض العلماء یقول ً

  .وعلى ھذا یختلف إذا باعھ من جنس المعدودات
 
 
 
 

 حكم النسأ فیما ال كیل فیھ وال وزن
 
 

ًأعطني ثوبا أو ثوبین أو ثالثة : الثیاب تباع بالعدد، فتقول]. الثیاب والحیوان یجوز فیھ النسأوما ال كیل فیھ وال وزن ك: [قال رحمھ هللا
ًأثواب، فلو بادل ثوبا بثوبین، أو ثوبا بثالثة، أو ثوبا بأثواب، أو ثوبین بثالثة، أو غیر ذلك؛ صح وال بأس بھ، وال یشترط التماثل وال  ً ً

ً غدا سأستلم منك الثیاب، فال بأس بھ؛ ألن ھذا معدود، وكذلك لو كان طاقات القماش؛ ألنھا تباع :فلو أعطاه الثوب اآلن، وقال. التقابض
بالذرع، فلیست بمكیلة وال موزونة، وإنما ھي مذروعة، فطاقات القماش إذا بیعت باألمتار، فإنھ یجوز أن یبیع الطاقة بالطاقتین، والطاقة 

لو بادلھ الكتاب بالكتابین؛ ألن الكتاب ال یباع : ًوكذلك أیضا. من جنس المكیالت والموزوناتبالثالث؛ ألنھا من جنس المعدودات، ولیست 
ًكیال وال وزنا، وإنما یباع عددا، فتقول ً أو أربعة مجلدات، فأنت تشتري الكتاب وال تكیلھ وال تزنھ،  ًأعطني كتابا أو كتابین أو ثالثة مجلدات: ً

ً أو الطاقیة بالطاقیتین أو الطواقي؛ جاز وصح البیع، سواء اختلف أو اتفق قماشھا، فكل ذلك جائز وال بأس ًولو اشترى مثال الغترة بالغترتین،
وھكذا لو بادلھ القلم بالقلمین، أو الدفتر بالدفترین، وغیر ذلك مما ھو موجود في زماننا، فكل ذلك جائز؛ ألنھ من جنس المعدودات التي . بھ

أمرني رسول هللا صلى هللا : (قول عبد هللا رضي هللا عنھما: لیل على أن المعدود یجوز فیھ التفاضل والنسأوالد. لیست مكیلة وال موزونة
إلى إبل : (ھذا تفاضل، ثم قال) آخذ البعیر بالبعیرین: (، والبعیر معدود ولیس بمكیل وال موزون، فقولھ)علیھ وسلم أن آخذ البعیر بالبعیرین

فدل على .  وأعطي البعیرین، فإذا جاء الناس لیدفعوا الزكاة أخذ من أبعرتھم ما یسد بھ الدین على بیت المالآخذ البعیر اآلن: أي) الصدقة
ًجواز بیع المعدود بالمعدود سلفا ودینا ونسیئة وتفاضال؛ ألنھ أجاز ً ًالبعیر بالبعیرین تفاضال، وأجاز البعیر بالبعیرین إلى أجل، فحصل النسأ  ً

وبعض العلماء یعلل . ما كان من غیر الموزون والمكیل فإنھ ال یجري فیھ الربا، فیجوز التفاضل ویجوز النسیئة: لواوالتأخیر، ومن ھنا قا
إن المكیالت العدل فیھا أن تتساوى، فالصاع بالصاع یتساوى، لكن الصـاع بالصاع إال ربع أو بنصف صاع ظلم لصاحب : ذلك ویقول

لكن جنس . كیالت تضرر الناس في أقواتھم، كما یقرر ذلك اإلمام ابن القیم في األعالم والزادلو جاز في الم: الصاع الكامل، وقالوا
ًالمعدودات غالبا ما یكون العدل فیھا بالتفاضل، فإذا جئت لتبیع الفرس بأفراس، فإنك تنظر إلى قیمة الفرس، ثم إذا قدرت الفرس بمائة أو 

أقبل فرسي بفرسین من مثل ھذا، لكن التمر حینما تأتي بكیلة : ًكانت قیمتھ خمسین ریاال فتقولًبألف لایر مثال فتنظر إلى فرس صاحبك، فإذا 
ًولذلك انضبطت بالكیل كیال وبالوزن وزنا، لكن في العدد انضبطت . ًمتكاملة منضبطة مع كیلة متكاملة منضبطة، فال تدخل حسابا بینھما ً

ل والموزون، وھذه خالصة من یقول بھذه العلة، وقد أشار إلیھا القاضي ابن رشد في بدایة بالتفاضل، فسقط الربا في المعدود وبقي في المكی
ًالمجتھد، وتكلم على ھذا بكالم دقیق جدا في مسألة إسقاط الربا في المعدودات؛ ألنھا إذا جاءت تتكافأ فإنھا تتكافأ بالتفاضل، فأنت إذا بعت 

 في الثوب من صفاتھ، وتحاول أن تقدر قیمتھ، ثم تنظر إلى عدلھ من األثواب وتقدر قیمتھا، الثوب باألثواب، فإنك تنظر إلى أشیاء موجودة
ومن ھنا تفاوت المعدود عن المكیل والموزون؛ لما فیھ من الجبر . ًفإن تكافأت رضیت، وإن تفاوتت طلبت الزیادة عدال للنقص الذي بینھما

  .تفاضال انعدم المعنى المقصود من الشرع من حصول التساوي بین المبیعینحین التفاضل، بخالف المكیل والموزون، فإنھما إذا 
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 حكم بیع الدین بالدین
 
 

كلھا من صیغ التحریم، )  یحرم- ال یجوز- ال یحل (ھذه من صیغ التحریم، ) وال یجوز: (قولھ]. وال یجوز بیع الدین بالدین: [قال رحمھ هللا
ُال یحل لك النساُء مْن بْعد : ى التحریم، كما قال تعالىفھي تدل عل) ال یحل: (ومن أقوى الصیغ َ َ َ َِ ُّ ِِّ ، فنفي الحل عن الشيء یدل ]52:األحزاب[َ

، الدین المؤجل یقابل النقد المعجل، والمراد بھذا أن تبیع )بیع الدین بالدین: (وقولھ. كذلك یدل على تحریمھ) ال یجوز: (على تحریمھ، وقولھ
نھى : (حكم ھذه المسألة مستفاد من الحدیث عن رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم أنھ: الحالة األولى:  تخلو من حالتینًدینا في مقابل دین، وال
ھو على شرط مسلم ، ولكن تعقب بأن فیھ من تكلم في : وھذا الحدیث رواه الدارقطني والحاكم وصححھ، وقال). عن بیع الكالئ بالكالئ

العلماء على تضعیفھ، لكن متنھ صحیح،  والعمل عند طائفة من. إنھ ال تحل روایتھ:  هللا عن بعض رواتھسنده، حتى قال اإلمام أحمد رحمھ
اإلجماع قائم على عدم جواز بیع الدین بالدین؛ ألن متن ھذا الحدیث یوافق : إجماع الناس علیھ، أي: حتى إن اإلمام أحمد لما ضعفھ قال

 یفضي إلى الربا والغرر والمخاطرة، فیدخل ضمن أصول عامة دلت الشریعة على اعتبارھا، وقد األحادیث الصحیحة؛ ألن بیع الدین بالدین
وممن حكى اإلجماع على عدم جواز بیع الدین بالدین اإلمام أحمد رحمھ هللا، وابن . أجمع العلماء والسلف رحمھم هللا على العمل بھذا الحدیث

ًفتارة بأن تبیع دینا : لبیع الدین بالدین صور: ما ھي صور بیع الدین بالدین؟ نقول: النظرویبقى . قدامة، وابن المنذر، وابن رشد وغیرھم
بدین على الشخص المدین نفسھ، فیحصل بیع الدین بالدین بین المتعاقدین بأن یكررا البیع، فیكون من باب بیع الدین بالدین مع الشخص 

إما مع اتفاق : فأما بیع الدین بالدین مع الشخص نفسھ فال یخلو. ص المدین األولوتارة یكون بیع الدین بالدین مع شخص غیر الشخ. نفسھ
ھذه األلف لایر أعطیك في : جاء رجل واستدان منك ألف لایر، ثم لما حضر التقاضي قال لك: مثال ذلك. جنس الدین األول، أو اختالفھ

: مثال آخر. ین، وقد باع األلف لایر في مقابل المائة صاع، فھو دین بدینمقابلھا مائة صاع من بر إلى نھایة العام، فاألول دین، والثاني د
ٍالذي كان في الثمن األول ببیع ثان جدید، ) الدین(ھذه المائة صاع أشتریھا منك بألف لایر، أو بألف ومائتین، فحینئٍذ باع الثمن : كأن یقول

وقعت صورة بیع الدین بالدین مع اتحاد المتعاقدین، فالعقد الثاني والبیع فالذي خاطب وتبایع معك ھو نفس الذي وقع علیھ الدین األول، ف
 تارة تكون بالثمن في مقابل الثمن، وتارة تكون -وھي اتحاد المتعاقدین-فھذه الصورة . الثاني ھو نفسھ الذي وقع فیھ الدین في البیع األول

وھذا  :أن تكون من بیع الثمن بالثمن: الصورة األولى. ، فھذه ثالث صوربالمثمن في مقابل المثمن، وتارة تكون بالمثمن في مقابل الثمن
: أشھر ما یقع فیھ ربا الجاھلیة، زد وتأجل، فیكون للشخص على الشخص عشرة آالف لایر، فإذا حضر وقت المطالبة قال لھ صاحب الدین

أو یقول الذي علیھ الدین . ً آالف األولى باثني عشر ألفا الثانیةبزیادة ألفین، فكأنھ باعھ العشرة: ًأأخرك عن ھذا الدین باثني عشر ألفا، أي
أنا أشتري منك ھذه العشرة آالف بمائة دوالر أو بمائتین إلى بعد نصف سنة أو سنة أو شھر أو شھرین، فبادلھ النقد بالنقد : لصاحب الدین

ًغالبا ما تقع : -وخاصة إذا كان في األثمان والنقود-ً كذلك أیضا .نسیئة من الطرفین، وحینئٍذ یكون من بیع الدین بالدین المفضي إلى الربا
یقع بصورة الربا ) ثمن بثمن(بیع الدین بالدین : ًإذا. الصورة ربویة مع اتحاد المتعاقدین، فتكون العلة فیھا من أقوى ما تكون مفضیة إلى الربا

ًأسقط عنك مائة منھا وأعطیك أجال زائدا، فحینئٍذ ھذا : أستطیع أن أسددھا، فقالھذه العشرة آالف ال : ًغالبا، إال أنھ یستثنى من ھذا لو قال لھ ً
ًدینھ، فاألمر خفیف، لم یقع فیھ؛ ألن العشرة ھي العشرة، ولم یقع بیعا ثانیا فھناك فرق بین مسألة اإلسقاط والمسامحة وبین مسألة . ً

ًالف أعطیك بدال عنھا عشرة آالف وخمسمائة، أو أعطیك بدال عنھا عشرة ھذه العشرة آ: المعاوضة، فإن المدین في الصورة األولى یقول ً
ًآالف ومائة، بشرط أن تصبر علي شھرا وأعطیك مائة فوق العشرة آالف، فأصبحت عشرة آالف ومائة، فصار دینا بدین ً ھذه ھي الصورة . ّ

بیع السلم، كأن یأخذ منك ألف : ویقع ھذا في صور عدیدة، منھاًأن یكون مثمنا بمثمن، : الصورة الثانیة. ًاألولى، وھي أن یكون ثمنا بثمن
ًلیس عندي مائة صاع، فسأعطیك بدال : لایر معجلة مقابل مائة صاع مؤجلة، مع مالحظة أن المائة صاع مثمن، فلما حضر أجل السلم قال

أعطیك عن المائة صاع البر مائة : ى ربوي، فیقول لھوقد یختلفان إل. عنھا مائة وعشرة، فھو مثمن بمثمن، وھو عین الربا، وھذا مع االتحاد
ًوعشرین من التمر، أو أعطیك مائة من التمر، فصار ربویا بربوي بدون قصد، فتدخل شبھة الربا، فحرم بیع الدین بالدین لوجود شبھة 

ًإذا كان قد أعطاه دینا ) الثمن بالمثمن(لدین بالدین یقع بیع ا: الثمن بالمثمن، قالوا: الصورة الثالثة. الربا، مع ما فیھا من المخاطرة في الدیون
ًسأعطیك بدال عنھا مائة صاع، من البر إلى نھایة : أعطني العشرة آالف، فقال: عشرة آالف لایر إلى نھایة السنة، فلما حضر األجل، قال

ّلسنة، أو ھذه العشرة آالف التي لك علي أعطیك  بمثمن إلى نھایة ا-الذي ھو العشرة آالف- الشھر أو إلى نھایة السنة، فعاوضة عن الثمن 
ًبدال عنھا سیارة في نھایة السنة من نوع كذا وصفة كذا، فعاوضھ بالمثمن لقاء الثمن، فصارت البیعة الثانیة دینا في مقابل دینھ األول، فصار  ً

الصور التي ذكرناھا في الثمن مقابل ثمن، ومثمن مقابل وعلى ھذا وقع بیع الدین بالدین مع اتحاد المتعاقدین، كما في . من بیع الدین بالدین
وقد یقع بیع الدین بالدین مع اختالف المتعاقدین، وھنا قد تقع علة الربا، وقد یقع بیع الغرر، فیكون فیھا نوع من . مثمن، وثمن مقابل مثمن

 كثیرة، فتارة یكون من ربح ما لم یضمن، وتارة یكون من األشبھ بأن بیع الدین بالدین یدخل فیھ علل: المخاطرة، ومن ھنا قال بعض العلماء
ًفأصبح مشتمال على المفاسد الموجبة لتحریم البیع؛ ألن قواعد تحریم البیع كما ذكرھا ابن رشد وغیره . بیع الغرر، وتارة یكون من الربا

ًوبناء . ًلشروط التي تئول إلى الربا أو إلى الغرر أو ھما معاإما تحریم عین المبیع، وإما الربا، وإما الغرر، وإما ا: والتي من أجلھا حرم البیع
فتارة یكون من الربا، وتارة یكون من الغرر، وتارة یكون من ربح ما لم یضمن، : إذا باع الدین بالدین مع اختالف المتعاقدین: على ذلك قالوا

ً سأعطیك بدال عنھ اثني عشر - وھو عشرة آالف- ك الذي على زید یا فالن، دین: لي على عمرو عشرة آالف، فقال لھ: فإذا قال زید من الناس
إلى : ًفحینئٍذ عاوضھ دینا بدین، فاالثنا عشر التي سیدفعھا لھ سیدفعھا بعقد دین؛ ألنھ قال لھ. ًألفا إلى نھایة السنة، وأنا آخذ من زید وفاء الدین

ً، وھذه دین، فصار من بیع الدین بالدین ربا؛ ألنھ اشتمل على التفاضل نھایة السنة في مقابل العشرة آالف التي یرید أن یأخذھا من زید
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ًوالنسیئة، فالعشرة آالف باثني عشر ألفا تفاضل، والعشرة آالف لایر باثني عشر ألف لایر ربوي من جنسھ نسیئة، فاجتمعت فیھ علة الربا 
 إلى نھایة السنة، وقبل نھایة -كما في الثمن-ن رجل مائة صاع وتارة یكون من باب الربا الموجب للنسیئة، كأن یشتري رجل م. من جھتین

ًأنا أشتري منك المائة صاع سلما لفالن من التمر، وأعطیك بدال عنھا مائة : السنة یبیع المائة صاع بمائة من البر، فیقول المشتري الجدید ً
نسیئة من ھذا، ونسیئة من ھذا، فصار من بیع الدین : طرفینصاع من البر، فالتمر مع البر كل منھما ربوي، ولكن وقع البیع نسیئة من ال

ھذه المائة : إنھ یقع في الثمن بالمثمن، فلو قال لھ: وكذلك قالوا. بالدین الذي حرمھ هللا ورسولھ، وال یجوز، وھذا یكون من المثمن بالمثمن
ًیة ھذا الشھر، ویكون الدین األول حاال في منتصف الشھر، ًألف التي لك دین على فالن أعطیك بدال عنھا سیارة من نوع كذا وكذا إلى نھا

 بالسیارة الثانیة، فاألول دین والثاني دین، وكلھا من بیوع الغرر، أو المخاطرة، - الذي ھو العشرة آالف والمائة ألف- فصار بیع الدین األول 
لدین بالدین ال یجوز، ومن ھنا اختار العلماء وجوب التقابض فیما أن بیع ا: الخالصة. أو اآلیلة إلى الربا، أو الجامعة بین الربا وبین الغرر

  .یشترط فیھ التقابض، فإن دخل في بیع الدین بالدین؛ انضافت علة الربا إلى بیع الدین بالدین مع علة الغرر والمخاطرة
 
 
 
 

 [5[ باب الربا والصرف -شرح زاد المستقنع 
 أن یفترقا إال وقد أعطى كل واحد منھما ما لآلخر علیھ، فإن افترقا قبل أن یقبض أحدھما ًإذا صرف شخص عند آخر نقدا، فال یجوز لھما

حقھ أو بعض حقھ، فإن العقد یبطل فیما لم یقبض؛ وذلك ألن ھذا یعتبر من ربا النسیئة المحرم، ویحصل االفتراق في كل مكان بحسبھ، والبد 
 .من التقابض قبل االفتراق
 قبض الكل أو البعضافتراق المتصارفین قبل 

 
 

بسم هللا الرحمن الرحیم الحمد  رب العالمین، والصالة والسالم على أشرف األنبیاء والمرسلین، نبینا محمد علیھ وعلى آلھ أفضل الصالة 
فإذا ]: یما لم یقبضومتى افترق المتصارفان قبل قبض الكل أو البعض بطل العقد ف: فصل: [فیقول المصنف رحمھ هللا: أما بعد. وأتم التسلیم

صرف الریاالت بالدنانیر أو بالدوالرات أو بالجنیھات، فإنھما متصارفان، كل منھما یرید أن یصرف ما عنده بالذي عند اآلخر، فقال رحمھ 
زء الثمن المدفوع فیھما، سواء في الریاالت أو الدوالرات، لكن لو لم یقبض أحدھما ج) بطل العقد(یقبضا  ولم) متى افترق المتصارفان: (هللا

إذا أراد أن : ًأوال: وبالمثال یتضح الحال. في مقابل نقده، أو لم یقبض اآلخر معھ، فإنھ یبطل في الجزء الذي لم یقبض دون الذي قبض
قلت معك خمسمائة لایر ترید أن تصرفھا مئات أو خمسینات، فجئت إلى رجل و: ًیصرف فإما أن یصرف مع اتحاد العملة كما ذكروا، فمثال

أصرفھا لك بخمسمائة، لكن لیس عندي اآلن، وسوف أعطیك بعد ساعة، فافترقتما ولم تتقابضا، فحینئٍذ : اصرف لي ھذه الخمسمائة، فقال: لھ
ُبطل الصرف، ووجب علیھ أن یرد لك الخمسمائة، فإن قبضت الخمسمائة في الیوم الثاني مصروفة وقع الربا الذي حرم هللا ورسولھ، فلعن 

ینبغي للناس أن یتنبھوا لمسائل الربا؛ ألن الربا ال یتوقف على لایر بریالین أو تسعة بعشرة، : ًإذا. والمأخوذ، نسأل هللا السالمة والعافیةاآلخذ 
إن الرجل قد یشیب عارضاه في : التي ھي الزیادة والفضل، بل یشمل حتى ربا النسیئة الذي یخفى على الكثیر، ومن ھنا قال بعض العلماء

الوجھ : فمسألة التقابض البد منھا، وللعلماء الوجھان المشھوران. سالم وھو یأخذ الربا، فیلعن صباح مساء؛ ألنھ قصر في العلم والفھماإل
لو صرفت الخمسمائة تأخذ بید وتعطي بأخرى، وھذا أكمل ما یكون في الصرف، وھو العدل الذي ال یظلم فیھ الصارف، وال من أخذ : األول

ًما أعطیتني شیئا، وأنكر؛ ألنھ نسي؛ فقد تكون جئتھ أثناء : ھو عین العقل والحكمة؛ ألنھ ربما رمى الخمسمائة في صندوقھ وقالمنھ، وھذا 
: خمسمائة، فیقول: كم أعطیتني؟ فتقول: وفي بعض األحیان یقول. ًما أعطیتني شیئا: شغلھ وأعطیتھ الخمسمائة فرماھا في الصندوق، وقال

العدل أن تعطي بید وتقبض بأخرى، وھذا ھو الذي أشار إلیھ : ًإذا. ائة أو أعطیتني خمسین أو أعطیتني عشرة أو خمسةال؛ بل أعطیتني م
إذا أعطیت الخمسمائة بید وقبضت الخمسمائة التي بیدك ضمنت  فأنت) . الذھب بالذھب ربا إال ھاء وھاء: (النبي صلى هللا علیھ وسلم بقولھ

ًتبایعان وتتعاوضان أنك كما أعطیتھ الخمسمائة یعطیك الخمسمائة؛ ألنك أعطیتھ حقھ كامال، فوجب أن یعطیك حقك، ومن العدل مادمتما ت
ًأنا آخذ الخمسمائة اآلن وتأخذ مني غدا، أو آخر النھار، أو لیس عندي اآلن صرف، فحینئٍذ یقع الربا ولو افترقا : فلو قال لك. ًحقك كامال

وھذه الحالة بالنسبة لمسألة االفتراق، وھي أن یعطي بید . ً یحصل المحظور الذي بیناه، فالبد إذا من التقابضلحظة واحدة، فبمجرد أن یتفارقا
 فأنتما في الدكان أو في الغرفة، -لم یؤخر إلى ما بعد المجلس: أي- أن یعطیك في مجلس العقد، ولم یؤخر : الوجھ الثاني. ویقبض باألخرى

ً لایر اصرفھا لي، فأخرج المئات وجلس یعدھا، أو أخرج مثال صندوقھ أو كیسھ أو نحو ذلك فتأخر، وأنت معي خمسمائة! یا فالن: وقلت لھ
یعد، أو یبحث عن نقده الذي معھ، أو یفك  قد أعطیتھ الخمسمائة، فربما قبضھا، وربما وضعھا في حجره، وربما وضعھا في جیبھ، ثم جلس

یجب أن یعطي بید ویأخذ بأخرى، : م یحصل التقابض لكنھما لم یفترقا، فمن العلماء من قالخزنتھ أو صندوقھ، ثم أخرج لك الخمسمائة، فل
ما داما في مجلس العقد فاألمر یسیر؛ ألن النبي صلى هللا علیھ وسلم لما سألھ : وھذا مذھب من شدد، وھناك من خفف وھو الصحیح، فقالوا

نعم، إذا كان بسعر یومھ، : (الدراھم ویقتضي بالدنانیر، قال النبي صلى هللا علیھ وسلمابن عمر أن یبیع بالدنانیر ویقتضي بالدراھم، ویبیع ب
ً، فجعل التحریم المنبني على عدم التقابض مركبا على االفتراق، فدل على أنھما إذا افترقا ولیس بینھما )وال یحل لك أن تفارقھ وبینكما شيء

ًمجلس العقد، فإذا أخذ منك الخمسمائة ثم تأخر قلیال، ولكنھ أعطاك الصرف قبل أن تفارقھ العبرة ب: ومن ھنا قال الجمھور. شيء فال بأس بھ
، وھذا ھو الصحیح  .......وقبل أن تقوم من مجلس العقد، فاألمر یسیر والحمد 

 
 بماذا یحصل االفتراق بین المتصارفین؟
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ة واحدة فاالفتراق أن یخرج أحدھما من الغرفة، وإذا كانا في مكان إذا كانا في غرف: االفتراق) متى افترق: (وقول المصنف رحمھ هللا
منحصر كصالة أو موضع معین، فخرج أحدھما من ھذا الموضع المعین، كما لو كانا داخل سیارة فخرج أحدھما من السیارة، مع أنھا لیست 

راق یختلف باختالف األمكنة واألحوال، وإذا لم یكن ھناك محل االفت: ًإذا. بغرفة لكنھا في حكم الغرفة، فبمجرد أن یخرج من بابھا فقد افترقا
منحصر كالصحراء، فیكون االفتراق بأن یعطي أحدھما ظھره لآلخر، فلو أعطاك ظھره فقد تمت الصفقة األولى في جمیع المسائل، ولو 

راق المتصارفین في الموضع الواحد یكون بأن یغادره افت: ًإذا. تعاقد مباشرة مع آخر فقد أوجب البیع األول وحل لھ أن یدخل في البیع الثاني
ًأحدھما، أو ھما معا، وفي المصارف اآلن إذا فتح باب المصرف وخرج، لكن لو كانت المصارف لھا مواضع معینة وكل صراف لھ غرفة 

 أن یأخذ من الصراف ویخرج مختصة بھ، فیكون االفتراق بالخروج من غرفة الصراف، حتى ولو كان داخل المحل فإنھ قد فارق، وحل لھ
ًإلى صراف آخر، ویعقد معھ عقدا ثانیا وال بأس بذلك ) متى افترق المتصارفان: (االفتراق یختلف باختالف األمكنة واألحوال، فقولھ: ًإذا. ً

یت الكتاب بعشرة لایر إذا اشتر: ًومن األخطاء التي تقع عند بعض الناس، مثال. ًسواء كان ذلك في النقد الواحد، أو في نقدین مختلفین
ٍما فرطنا في الكتاب مْن شْيء : وأعطیتھ قیمتھ مائة لایر صار عندك عقدان، والشریعة أعطت كل شيء حقھ َ َ َ َِ ِ ِ ِ َّْ ْ ، فكل صغیرة ]38:األنعام[َ

وأنھ سیصرف لك التسعین ًأنك اشتریت بعشرة كتابا، : وكبیرة لھا حكمھا في الشرع، فإذا أعطیتھ المائة لایر لیأخذ منھا العشرة، فمعناه
بتسعین، فھناك عقد بیع كتاب بعشرة، وھناك عقد صرف تسعین بتسعین، فمسألة الكتاب لیس فیھا إشكال، لكن اإلشكال في التسعین، فینطبق 

بض قبل أن ینبغي أن یكون التقا: ًوأیضا. فیجب حینئٍذ أن یعطیك تسعین بتسعین دون زیادة أو نقص علیھا ما ینطبق على قواعد الصرف،
إذا افترقتما وبینكما شيء، : أي) ومتى افترق المتصارفان: (تفارقھ، فلو خرجت من الدكان أو خرج ھو من الدكان فقد وقع ربا النسیئة، فقولھ

وهللا لیس : في الصرف، فإذا أعطیتھ مائة فأخذھا، وقال لك: ، أي)ال یحل لك أن تفارقھ وبینكما شيء: (كما قال النبي صلى هللا علیھ وسلم
فستخرج من الدكان وتفارقھ وبینكما شيء، وھذا الشيء في . ًعندي اآلن تسعون ولكن تعال غدا أو آخر النھار أو بعد ساعة وأعطیك التسعین

 الصرف؛ ألنك لم تبع لھ إنما ھو صرف، بادل الثمن بثمن، ویرید أن یعطیك تسعین في مقابل تسعین، أما مسألة بیع الكتاب فذاك بیع قد
ضع : ًما عندي، فحینئٍذ أنت بالخیار، فلك أن تسحب المائة وتعطیھ رھنا كساعة، وتقول لھ: البد أن تعطیني اآلن، فإذا قال: ًانتھى، فقل لھ إذا

 ھذا القلم، وھو جائز في الشریعة، فتعطیھ الرھن ثم تذھب وتصرف المائة وتعطیھ العشرة ًالساعة عندك رھنا للعشرة حتى أحضرھا لك، أو
اذھب : سأذھب إلى جاري وأصرفھا منھ، فاألصل یقتضي أنھ ال یجوز أن یفارقك وبینكما شيء، فتقول لھ: لكن لو قال لك. قیمة الكتاب

ًخذھا واصرفھا، فحینئٍذ صار وكیال بالصرف، ولیس بمالك للمائة إلى اآلن، وال : واصرفھا من جارك، فتأخذ المائة وتعطیھ إیاھا، وتقول لھ
لو مأل لك البنزین : ونرید أن نمثل بأشیاء موجودة حتى یكون اإلنسان على علم بالقواعد، مثل ذلك. العشرة التي فیھا إلى اآلنیملك حتى 

والفرق بین كونھ . اذھب واصرفھا، فقد وكلتھ: اذھب واصرفھا، فإذا قلت لھ: ال یوجد عندي اآلن، فتقول لھ: بعشرة، ثم أعطیتھ المائة فقال
ًأنك إن وكلتھ صار أمینا، فلو تلفت بدون تفریط تلفت على ضمانك وال تطالبھ، وفي ھذه الحالة یكون : ج وبین كونك توكلھھو بنفسھ یخر

ًوكیال عنك وحكمھ حكم الوكیل، فإذا جاء بالمائة وأعطاك ثم بعد ذلك تعطیھ العشرة وتخرج، فلیس ھناك ضیق على الناس أو حرج أبدا، بل  ً
ًوبناء على ھذا فالبد من الصرف یدا بید، فمتى افترق . ریعة، وقد تحرم الشيء لكن ھناك بدیل عنھ أفضل منھ وأزكىأي شيء فقد بینتھ الش ً

  .المتصارفان، سواء االثنان أو أحدھما، وولى ظھره لآلخر فقد تحقق االفتراق بینھما، وإن كان بینھما شيء فإنھ یقع ربا النسیئة
 
 
 
 

 القبضصور افتراق المتصارفین قبل 
 
 

: إذا قال لك رجل: مثال ما لم یقع القبض في الكل). ومتى افترق المتصارفان قبل قبض الكل أو البعض بطل العقد فیما لم یقبض: (وقولھ
ًدا، ًإذا أنا أعطیك غ: ًإذا أشتري منك ھذه المائة ألف بعشرة آالف دوالر، فقال: عندي مائة ألف لایر وأرید أن أبادلھا بدوالرات، فقلت لھ

ًوأنا أعطیك غدا، فھو نسیئة بنسیئة، فافترق المتصارفان، ولم یحصل القبض من الكل، فال ھذا أعطى وال ھذا أعطى، فوقع فوات : فقلت
عندي مائة ألف لایر : لو قال رجل: ومثال ما إذا وقع القبض من أحدھما دون اآلخر. ًالشرط منھما معا بالریاالت، وكذلك صاحب الدوالرات

 أن أبادلك بھا بعشرة آالف دوالر، فخذ المائة ألف وائتني بالعشرة آالف، ففارقھ ولم یعطھ، بل أعطى أحدھما وأجل اآلخر، فصار وأرید
ًعینا بذمة، إذا التأخیر إما أن یقع على الكل أو على البعض، أما التأخیر للكل، : ًإذا. ًیقع الربا، سواء حصل التأخیر منھما أو من أحدھما: ً

ًأعطیك غدا وتعطیني غدا، فھذا تأخیر للكل، وأما تأخیر البعض: قلنافكما  عندي مائة ألف لایر، فاشترھا مني بعشرة آالف : فكأن یقول لھ: ً
ًسأعطیك اآلن خمسة آالف دوالر، وأنت أعطني خمسین ألف لایر، وغدا أعطیك الخمسة آالف الدوالر الباقیة، وتعطیني : دوالر، فیقول
یبطل العقد : فقیل: فإذا وقع التأخیر للبعض دون الكل فللعلماء وجھان. الباقیة عندك، فصار ھذا التأخیر للبعض ولیس للكلًالخمسین ألفا 

یصح في الخمسة آالف المعجلة، وحینئٍذ فكل منھما ملك ما أخذ، : أي. یصح في المعجل ویبطل في المؤجل: وقیل. فیھما؛ ألن الصفقة واحدة
ًأنشئا عقدا جدیدا، فقد بطل العقد األول وال یجوز: الثاني لیأتوا بالباقي فنقولفإن جاءوا في الیوم  إذا اختلف السعر، فإذا اشترى : وفائدة ھذا. ً

ًمنھ مثال عشرة آالف دوالر بمائة ألف لایر، فأعطاه الخمسة آالف دوالر بخمسین ألفا وتقابضا، ثم قال ًغدا سأعطیك الباقي، فارتفع سعر : ً
ًالعقد عقد جدید، وأنشئا عقدا جدیدا، فلو باعھ في الیوم الثاني بضعف بیعھ في األول، أو نزل : أو ارتفع سعر اللایر، فحینئٍذ نقولالدوالر،  ً

: ھذا بالنسبة للمقبوض، وقد مثلنا بالریاالت؛ ألنھا أنشط وتعین الناس أكثر، أما في الطعام، فلو قال لك. السعر فباعھ بأقل، فھذا عقد جدید
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لیس عندي اآلن إال : ًوأنا عندي مائة صاع من البرحي، فیجب أن یكون یدا بید، فإذا قال: ندي مائة صاع تمر من السكري، وأنت قلتع
فأعطیتھ ثالثة أرباع الصفقة، وأعطاك ھو ثالثة أرباع . ًوأنا لیس عندي إال خمسة وسبعون صاعا: ًخمسة وسبعون صاعا، وقلت أنت

بطل العقد فیما : (وھذا معنى قولھ. یصح البیع بثالثة أرباع الصفقة، ویلغى في الربع الذي وقع الربا فیھ: متبقي، فیقالالصفقة، وبقي الجزء ال
. فإن لم یحصل التقابض بالكل بطل بالكل، وإن حصل التقابض في البعض صح في البعض، وبطل فیما لم یحصل التقابض فیھ) لم یقبض

ائة دوالر بعشرة آالف لایر، فأعطاك نصفھا، ثم ارتفع السعر أو نزل، فقد تحمل كل منكما المسئولیة بعد لو صرف لك الم: ًوبناء على ھذا
 .تصحیح العقد األول، وصح في جزء ما حصل القبض فیھ، وأما ما عداه فإنھ یحكم ببطالنھ

 
 
 
 

 حاالت المبیع
 
 

: الحالة الثانیة. ًأن یكون عینا: الحالة األولى: المبیع ال یخلو من حالتین].  تبدلوالدراھم والدنانیر تتعین بالتعیین في العقد فال: [قال رحمھ هللا
وكل من ھذه الثالث ال یخلو . ً أو عینا بذمة- 3.  أو ذمة بذمة-2. ً إما أن تكون عینا بعین- 1: ًوبناء على ذلك فالبیوع ال تخلو. أن یكون ذمة

فأصبحت البیوع . ً أو نسیئة من أحدھما ناجزا من اآلخر-3. ً أو ناجزا من الطرفین-2. ین نسیئة من الطرف-1: كل واحد منھا إما أن یكون
ًإما عینا بعین، وإما ذمة بذمة، وإما . ًلن تجد بیعا على وجھ األرض یخرج عن ھذه البیوع التسعة ألبتة: تسعة، ولذلك یقول بعض العلماء

والذمة بالذمة . ً ناجزا من أحدھما نسیئة من اآلخر-3.  نسیئة من الطرفین-2.  من الطرفینً ناجزا-1: والعین بالعین إما أن یكون. ًعینا بذمة
ً ناجزا من -1: والعین بالذمة إما أن یكون. ً ناجزا من أحدھما نسیئة من اآلخر- 3.  نسیئة منھما- 2. ً ناجزا من الطرفین- 1: إما أن یكون

أعطني : مثل أن یبیعك ھذا الكتاب بھذا الكتاب، فإذا قال: فالعین بالعین. نسیئة من اآلخرً ناجزا من أحدھما -3.  نسیئة منھما-2. الطرفین
ًفأعطى كل منھما عینا بعین، ناجزا من الطرفین. اآلن، وأعطیك اآلن نتعاقد على أن أسلمك بعد شھر وتسلم لي بعد شھر، فھذا : ولو قال. ً
ًك غدا، فصار عینا بعین، ناجزا من أحدھما نسیئة من اآلخرخذ الكتاب اآلن وأعطی: ولو قال. نسیئة من الطرفین ً فكأن یبیعك : أما ذمة بذمة. ً

ًكتابا من صحیح البخاري من طبعة كذا وعدد أجزائھ كذا وكذا، بكتاب من صحیح مسلم عدد أجزائھ كذا، من طبعة كذا، فأصبح ذمة؛ ألنھ 
ًوقد یكون ناجزا من الطرفین، كأن . ذه األوصاف المعینة، فصار ذمة بذمةموصوف، فالتزم في ذمتھ أن یعطیك ھذا الموصوف المقدر بھ

ًوأنا أنزلھ لك اآلن وأعطیك، وأنتما في مجلس واحد، فصار ناجزا من الطرفین، وھو ذمة : ًاآلن أنزلھ لك وأعطیك، وتقول أنت أیضا: یقول
ًأعطیك غدا وتعطیني غدا، أو أعطیك بعد شھر وتع: أما إذا قال. بذمة سأعطیك اآلن، : وإذا قال. طیني بعد شھر، فھذا نسیئة من الطرفینً
فكأن : أما عین بذمة. ًال أستطیع أن أعطیك اآلن، وإنما سأعطیك بعد غٍد أو بعد شھر، فصار ھذا ناجزا من أحدھما ونسیئة من اآلخر: فقلت

سخة من صحیح البخاري، فھذا الكتاب عین، والنسخة من أبیعك ھذا الكتاب بن: تأخذ واحد من األول في مقابل واحد من الثاني، فتقول
عین وذمة؟ فائدتھا العدل وإعطاء كل ذي حق حقھ، : وما فائدة قولھم. التزم في ذمتھ بھذه النسخة: صحیح البخاري موصوف في الذمة، أي

: لمتناھیة، حتى في المبیع، حینما تقولحتى نعلم أن الشریعة أعطت البیوع دقة لن تجدھا في أي قانون على وجھ األرض من ھذه الدقة ا
فلو أن ھذا الكتاب ظھر بھ عیب، أو وجد فیھ صفحات . أن اإلیجاب والقبول منصب على معین یفوت بفواتھ: بعتك ھذا الكتاب، معناه

. ال: فقلت. رجع لك الفلوسًأعطیك بدال عنھ، ولن أ: رد لي ھذا الكتاب؛ ألن ھذا الكتاب فیھ عیب، فقال لك: مطموسة وجئت للبائع، وقلت لھ
َمن تجده یفصل ھذا التفصیل ومْن . أنا أرغب في ھذا الكتاب بعینھ، واشتریت منك ھذا الكتاب بعینھ فرد لي الثمن؛ ألن البیع یفوت بفواتھ َ

ًأْحسُن من هللا ُحكما  ْ ِ َّ َ َِ َلكن لمن؟ لقْوم ُیوقنون ] 50:المائدة[َ ُ ِ ٍِ في أمورھم .. كل ذي حق حقھ في معامالت الناس، فا تعالى أعطى ]50:المائدة[َ
إذا : ومنھا ما ذكرنا في المبیعات، فقد دخل الفقھاء حتى في كیفیة البیع، فقالوا. في جمیع الشئون واألحكام.. في أمورھم المالیة.. الشخصیة

ًانصب على معین فات بفواتھ، فلو باعك كتابا واشتریتھ منھ بعینھ، ثم ظھر الكتاب مغصوبا ً، فإنھ قد وقع على عین لیست ملكا للبائع، فبطل ً
أعطني نسخة من صحیح : لكن لو جئت إلى صاحب المكتبة وقلت لھ. البیع، ووجب رد العین إلى صاحبھا، وال یبدل ھذا البیع ببیع آخر

 األولى التي أعطاك إیاھا معیبة، بعشرة، فقد التزم في ذمتھ أن یعطیك نسخة من صحیح البخاري بعشرة، فإن وجدت النسخة: فقال. البخاري
ًومن ھنا نجد بعض الناس إذا وجد عیبا في السلعة یغضب، . ًأنا التزمت لك، فإذا فاتتك األولى أعطیك بدال عنھا: كان من حقھ أن یقول

ھ ربح مالي، فإذا أصر ال أرید أن أتعامل مع ھذا الرجل، وال أرید أن أعطی: ًخاصة إذا وجد فیھا شیئا من التالعب والغش، فإنھ یقول
ولو لم نضع ھذه القواعد لما استطعنا أن . ًبل تأخذ بدال عنھ؛ فالبد أن یرجع إلیھ مالھ: وقال البائع. أعطني مالي: المشتري على موقفھ، وقال

حكام أن كل إنسان یأخذ حقھ، فھذا من تفصیل األ. ًنعدل بین اثنین، فالشریعة قد تجد فیھا نوعا من التشدد، لكنھا في الحقیقة فیصل بین الناس
فإذا جاء القاضي وھو یرید أن یفصل في الخصومة، وقد وضعت الشریعة ضوابط المبیعات والعقود، ال یوجد أي عائق یعوقھا عن إیصال 

 إن الدراھم :فھنا إذا وقع البیع على معین فات بفواتھ، فإذا صرف الدراھم والدنانیر وقلنا. لكل ذي حق حقھ الحق لكل ذي حق، فیوصل
  .والدنانیر تتعین بالعقد، فحینئٍذ إذا ظھرت معیبة أو مغشوشة مزیفة فات العقد بفواتھا
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: وقولھ. وال یستطیع أن یأتي ببدیل عنھا، ألنھا تعینت ففات البیع بفواتھا؛ ألنھا ملك ھذا المعین] وإن وجدھا مغصوبة بطل: [قال رحمھ هللا
ًكأن یستبدل دنانیر أو دراھم ویكون فیھا عیب في نفس ذات الدینار والدرھم، فإذا وجد فیھا عیبا فإن ]. ومعیبة من جنسھا أمسك أو رد[

ًالعیب ینقص المالیة، وینقص قیمتھا، كأن وجد فیھا غشا، ففي القدیم كان الذھب فیھ الخالص وفیھ المغشوش، فكانوا ربما زیفوا الدنانیر 
ًھم، فأدخلوا فیھا غشا وشوبا، وھذا یؤثر في قیمتھا؛ ألن المالیة والثمنیة الموجودة فیھا من الذھب ناقصة فتنقص بنقصانھا، فھذا عیب والدرا ً

ّینقص قیمتھا، فلو كان ھناك نوع من الدنانیر المغشوش الناقص، فباعھ كامال على أنھ من النوع الجید، فظھر أنھا معیبة، فالمشتري یخیر  ً
 ...... .أن یردھا ویبطل العقد ویفسخھ: األمر الثاني. أن یمسكھا وال أرش: األمر األول:  األمرینبین

 
 حكم التعامل بالربا بین المسلمین والكفار

 
 

لمسلم؟ أم التعامل بالمحرم یختص بالمسلم مع ا]. ًویحرم الربا بین المسلم والحربي وبین المسلمین مطلقا بدار إسالم أو حرب: [قال رحمھ هللا
ًإذا بعت الحرام من كافر، وكان مال الكافر ملكا لنا، فإنھ یصح ویكون ذلك : أن التحریم یشمل المسلم وغیر المسلم؟ فبعض العلماء یقول

ك فقد عصموا مني ال إلھ إال هللا، فإذا فعلوا ذل: أمرت أن أقاتل الناس حتى یقولوا: (ًجائزا لنا؛ ألن أموالھم كما قال النبي صلى هللا علیھ وسلم
، فجعل حرمة المال مقیدة باإلسالم، فإذا كان غیر مسلم فإنھ یمكن أن یأخذ اللایر )دماءھم وأموالھم وأعراضھم إال بحقھا، وحسابھم على هللا

ًمالھ ودمھ حراما؛ ًوغیر المسلم إن كان ذمیا فإن الذمة تجعل . بالریالین؛ ألن أصل مالھ لیس لھ حرمة، فھذا وجھ إدخال مسألة غیر المسلم
المسلمین والكفار، وأن الكافر إذا دخل بالد المسلمین بأمان فلھ  ألن عقد الذمة یعطیھم حق الحفظ، والشریعة تحترم ھذه المواثیق التي بین

 لو أن امرأة :، حتى قال بعض العلماء)ذمة المسلمین واحدة: (ومن ھنا قال صلى هللا علیھ وسلم في الحدیث الصحیح. أمان هللا ورسولھ
ًأجارت رجال فھو في ذمة المسلمین كلھم، كما في الصحیح أن أم ھانئ لما دخل ابن عمھا علیھا في یوم الفتح واستجار بھا، وأراد علي أن 

، فجعل  )ِقد أجرنا من أجرت یا أم ھانئ: (یقتلھ، فمضت إلى رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم واشتكت إلیھ، فقال النبي صلى هللا علیھ وسلم
فإذا دخل الكافر بالد المسلمین كان لھ أمان في دمھ وعرضھ ومالھ، وھذا بأصل عقد الذمة التي بینھ وبین المسلمین، وقد . حرمة الدم باألمان

َّ، فلو أن أصغر المسلمین أمن كافرا؛ بل حتى لو أم)ذمة المسلمین واحدة یسعى بھا أدناھم: (قال النبي صلى هللا علیھ وسلم ن أھل قریة ًَّ
بكاملھا فإنھا أمان من المسلمین كلھم، ال تخفر ھذه الذمة وال تنقض، وال یجوز أن یعتدى علیھا؛ ألنھم ما داموا قد دخلوا في أمان المسلم 

ھد ینبذ إلیھ فینبغي حفظ ھذا األمان؛ ألن المسلمین ال یغشون وال یخونون وال ینكثون، حتى إن اإلسالم إذا أراد أن یحارب من بینھ وبینھ ع
ٍوإما تخافن مْن قْوم خیانة فانبذ إلْیھم على سواء  َ َ َ َ ََ َْ ِ ِ ِ ِْ ْ َ َ َ َ َ ًَ ِ ِ َّ فمن . ، فاإلسالم ال توجد فیھ الخدیعة؛ بل أمره واضح أشد من وضوح الشمس]58:األنفال[ٍَّ

 في مالھ، وقد یحتال في غیر الذمي ممن لیس لھ ھنا إذا كان الكافر لھ ذمة في مالھ فإنھ یحرم التعامل مع الذمي بالربا؛ ألن الذمي لھ حرمة
الحربي مالھ حالل، ویجوز أن تأخذ مالھ بالعقد وبغیر العقد، فھنا لو تعاقد مع : أمان كالحربي؛ فالحربي مالھ حالل، فقال بعض العلماء

إلشكال أن العقد حرمھ هللا على لكن ا. حربي وأعطاه مائة على أن یردھا مائة وخمسین، حلت لھ الخمسون على أن مالھ ال حرمة لھ
تحریم أخذ الربا من المسلم : المسلمین، فلو قلنا بجواز ھذا ألجزنا بیع الخمر ألھل الذمة، ومذھب جماھیر العلماء على حرمة ھذا العقد، أي
با :والكافر على حد سواء، وھذا مبني على عموم األدلة؛ ألن هللا عز وجل أنزل من فوق سبع سماوات على رسولھ َ وأحل هللا البْیع وحرم الرِّ َ َ َ َ َ ََ َّ َّْ ُ َّ َ

ً، فكل مؤمن یؤمن با والیوم اآلخر ویتلو كتابھ، وُیلزم بھذا الكتاب، فإنھ یلزم بتحریم الربا مطلقا، ما فرق هللا بین مسلم وبین ]275:البقرة[
أنھ إذا حرم الربا مع الذمي كان أبلغ في إحیاء سنة : تفاد من ھذاومن الفوائد التي قد تس. كافر، وما فرق هللا بین ذمي وغیر ذمي، فالحكم عام

اإلسالم وإبطال ما خالفھ؛ ألن الذمي إذا أخذ منك الدین مائة ورده لك مائة؛ أحب اإلسالم، ونظر إلى الفرق بین معاملة المسلم ومعاملة غیر 
ْفلكم ُرُءوُس : أخذھا؛ ألن هللا أوجب علیھ أن یأخذ رأس مالھ فقطومن ھنا لو وضع مالھ في مصرف كافر وأعطاه علیھ فائدة فال ی. المسلم ُ َ َ

ْأْموالكم  ُ ِ َ ، ولو قیل بأخذ ھذه الزیادة حتى ال یستفید منھا الكافر، لنظر الكفار إلى المسلمین على أنھم یتعاملون بالربا كما [279:البقرة[َ
ال تصرف في : جھة ونخرب جھات، ونجد أن من یقول بأخذھا یحتار ویقولیتعاملون ھم، ولم یحسوا بسماحة اإلسالم وبمزیتھ، فنحن نصلح 

لماذا ال : ًإذا. بناء المساجد وال في األطعمة ونحوھا، وإنما تصرف في أشیاء بعیدة عن أجساد الناس، فمعناه أنھ یحس أن ھذا المال فیھ شبھة
َفلكم ُرُءوُس أْموالكم ال تظلُمون وال: نتمسك بالنص َ َِ ِْ ََ َْ ُْ ُ َ تظلُمون َ َ ْ ًونترك ھذا المال، ولو تركناه فعال فإن الكافر یشعر أن المسلم لھ ] 279:البقرة[ُ

ًفوجدت لھا أثرا بلیغا في نفسي؛ ألنھ كان في سفر، واحتاج أن یجلس : مزیة على غیره، ووهللا لقد فعلھا بعض أھل العلم من مشایخنا، قال ً
ال آخذ إال رأس مالي، فحاولوا معھ : ً المبلغ الذي معھ، وكان مضطرا إلى حفظھ عندھم، فلما قالفترة في بلد كافر؛ فأعطوه فوائد زائدة عن

ًإن دیني ال یسمح لي أن آخذ إال مالي، فظل مدھوشا، ثم : لماذا ال تأخذ الربح؟ قال: فما استطاعوا، ثم ذھبوا إلى مدیر المصرف، فقال لھ
إن العدل إذا أعطیتك عشرة : ثم صرت أشرح لھ اإلسالم، وأقول: قال! وتعجب! إلسالم یفعل ھذاا: قال. اإلسالم: ما ھي دیانتك؟ فقلت: قال

آالف لایر أن آخذ عشرة آالف لایر فقط، فأصبحت أقنعھ، فتعجب كیف أنھ یأخذ من الناس العشرة بزیادة؟ وكیف یأخذ من الناس الزیادة؟ 
ًن أیضا عملیة، والدروس العملیة قد تكون أبلغ؛ ألنك تترك لھ الفائدة فیحس بعزتك ًفأصبح ھذا درسا لھ، وكما أن الدروس تكون قولیة تكو

ْفلكم ُرُءوُس : فھناك عبر یمكن أن تستفاد، لكن عندما یلتزم باألصل الذي قال هللا. واحتفاظك بدینك، وأن الدنیا تحت قدمیك إن عارضت دینك ُ َ َ
َأْموالكم ال تظلُمون وال تظلُمون  َ َ ََ ْ ْ َُ ُِ َِ ُمع أن ھذه اآلیة نزلت في بقایا ربا الجاھلیة یا أیھا الذین آمنوا] 279:البقرة[ْ َ َ َ َِ َُّّ با  َ َاتقوا هللا وذُروا ما بقي من الرِّ َ َ َ َ َِ ِ َ َ َّ ُ َّ

َإْن كنتم ُمْؤمنین  ِ ِ ْ ُ ُ ْفإْن لم تفعلوا فأذنوا بحْرٍب من هللا ورُسولھ وإْن تْبتم فلكم* ِ ْ ُْ ُ ُ ُ َْ ََ َ َ َِ ِ َِ َ َ َ َ َِ ِ ِِ َّ َ ْ َ ُرُءوُس أْموالكم ال تظلُمون وال تظلُمون ُ َ َ ََ ْ ْ َُ ُِ َِ ، فدل ]279- 278:البقرة[ْ
َعلى أنھ یسحب رأس المال، ال تظلُمون  ِ ْ َلو سحب الرصید ناقصا وال تظلُمون ] 279:البقرة[َ ََ ْ ُ ، فكما أنك ال ترضى أن ینقص ]279:البقرة[ً

فرق هللا بین مسلم وبین كافر في ھذه المسألة، ولو قلنا بھذه العلة في أخذ مال الكافر لم ی: ًإذا. رصیدك، فینبغي لك أن ال تطالب بالزیادة
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َھذا غیر الملتزم ربما یستعین بالفائدة، ثم نخوض في الرأي إلى ما ال نھایة، فالنص إذا◌ أحمد : ًلدخلنا حتى للمسلم غیر الملتزم وقلنا أیضا ً
ًائدة، فإنھ سیجد في النص والتزام األثر والمنقول حكما أعظم من عللھ التي یستنبطھا، وأسلم وأدق، وإذا وجد الشخص في الرأي علة وف

َهللا ومْن أْحسُن من هللا ُحكما لقْوم ُیوقنون  وصدق َ َ َ َُ ِْ ِ ٍِ َ ً ِ َّ أن الربا ال یجوز بین المسلم والمسلم، وبین المسلم وغیر المسلم : فالخالصة] . 50:المائدة[َ
أن النبي صلى هللا علیھ وسلم لم : ومما یدل على ھذا. األدلة التي دلت في كتاب هللا وسنة النبي صلى هللا علیھ وسلمًأیا كان ذلك؛ لألمور و

یرخص للصحابة أن یتعاملوا مع الیھود الذین كانوا في المدینة بالفضل والزیادة، وكان ذلك أربح لھم وأكثر تجارة لھم، ولكنھ لم یبح لھم 
 ...... .لى رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم، فوجب العمل بعمومھ وعلى ظاھر ما وردذلك، ونزل النص عام ع

 
 األسئلة

 
 

...... 
 

 بذل المجھود في دراسة الفقھ
 
 

یجد بعض طالب العلم في أبواب المعامالت عامة وفي مسائل البیوع كصفة خاصة بعض الصعوبة وعدم الفھم لھذه المسائل : السؤال
ینبغي أن : ًأوال: الجواب. ًلطریق الصحیح الذي یسلكھ طالب العلم لكي یستطیع أن یفھم ویدرك ذلك؟ وجزاكم هللا خیراواألبواب، فما ھو ا

ًیعلم أن هللا تعالى فضل العلم وشرفھ وأعلى مقامھ ومقام أھلھ، وأثنى علیھم في كتابھ، وإذا كان العلم صعبا ویحتاج إلى عناء فاعلم أن 
فإتقان المسائل المستعصیة والصعبة یعلي هللا عز . األجر فیھ أعظم، وأن البالء فیھ یعلي درجة العبد أكثر من غیرهالرحمة فیھ أكثر، وأن 

وجل بھ قدر صاحبھ، وھذه ھي سنة هللا، فإن هللا تعالى إذا علم اإلنسان وفتح علیھ وتعب في تحصیل العلم، سیأتي الیوم الذي یجد فیھ ثمرة 
ي ھذه المسائل المستعصیة الدقیقة أعظم من المسائل السھلة، ویجد من نفع الناس وعظیم الخیر الذي یترتب على ھذه ما تعلم، فیجد بالءه ف

نعم، إن مسائل المعامالت صعبة، وأصعب من ذلك أن یتركھا طالب العلم، حتى تصبح . المسائل التي ضبطھا ما لم یجده في واضح المسائل
َوالذین جاھدوا فینا لنْھدینُھم ُسُبلنا : لناس في الحرام وھم ال یعلمون، فھذا من الجھاد في طاعة هللا عز وجلمنسیة وال تدرى أحكامھا، فیقع ا َ ََ َّ َْ َ َ َ َ َِ ِ ُِ َّ

فمن جھاد طالب العلم صبره على المسائل الصعبة، ومن سنن هللا تعالى أن یبتلي طالب العلم في بعض األحیان بالسآمة ] . 69:العنكبوت[
أصبر :  یجد من صعوبة المسائل، لكن إذا فتح هللا علیھ بطمأنینة الصدر، وأحس بفضل ھذا العلم وحاجة الناس إلیھ، وقالوالملل مما

وإني وهللا أقولھا وأشھد أن من تعب في ھذا العلم فإنھ سیجد من . وأحتسب وهللا یعین، فتح هللا لھ من أبواب رحمتھ ما لم یخطر لھ على بال
 یخطر لھ على بال، ولكل زمان رجال، وقد تأتي في بلدة أو قریة أو منطقة بل وفي مدینة ال یتقن ھذا الباب غیرك، أثره وبركتھ ما لم

ًوكفى بذلك شرفا وفضال، أن یأتي طالب العلم فیقرأ باب الفرائض، ومسائل . فتصبح الوحید الذي تقام بھ حجة هللا على عباده في ذلك المكان ً
یكون لھ بھ  قریة فیصبح ھو الوحید الذي یرجع إلیھ، فینال من دعوات الناس، وصالح ذكره، وجمیل ذكرھم، ماالمواریث، ویأتي إلى ال

ال تسأم من العلم وال تملھ، بل أحب كل كلمة وجملة فیھ، تحبھا  وفي هللا، وابتغاء . عاجل الخیر في الدنیا، وما ینتظره عند هللا أعظم وأجل
غفلت وفاتك، فإن التاجر اآلن إذا جاء موسم التجارة عمل وكدح وتعب، ثم جاءه تاجر مثلھ وقد ربح أكثر من مرضات هللا، وتحس أنك قد 

أین أنت عن التجارة الفالنیة؟ تقطع قلبھ حسرة على متاع الدنیا الزائلة الفانیة، ولربما مرض لما یجد من الغبن والحرقة في : ربحھ، وقال لھ
ولذلك وصف هللا یوم اآلخرة ! وما أعظم ثوابھا عند هللا سبحانھ وتعالى!  فال إلھ إال هللا ما أعظم صفقة اآلخرةنفسھ أنھا فاتتھ ھذه الصفقة،

ُبیوم التغابن، حتى أصحاب الخیر یغبنون بما فاتھم من الخیر، فمن كان ملتزما مسجده وعبادتھ غبن أنھ لم یكن من أھل العلم، الذین تعدى  ً
ت بھم األمة، مما یرى من مثاقیل الحسنات وعظیم الدرجات التي أعدھا هللا لصالح المؤمنین والمؤمنات الذین تعبوا خیرھم إلى الغیر، وانتفع

فالن : ًفأقول ھذا الكلمة شحذا للھمم، فاإلنسان یشحذ ھمتھ للخیر، واعلموا أنكم تعاملون هللا، ال تتعلم ھذا العلم لكي یقال. في تحصیل ھذا العلم
ً یضبط، أو فالن فقیھ، ولكن لكي تعذر إلى هللا أوال بتعلمك وضبط ھذا العلم، فتتقي ما حرم هللا، وتفعل ما أحل هللا لك، ثم تعلم عالم، أو فالن

عجبت من حدیث أبي ھریرة رضي هللا عنھ في الرجل الذي جر غصن الشوكة عن : قال بعض العلماء. غیرك، إن فعلت ذلك عظم أجرك
وهللا ألنحین ھذا عن طریق المسلمین ال یؤذیھم، فزحزحھ عن الطریق، فزحزحھ هللا بھ عن :  غصن الشوك، فقالمر على: (طریق المسلمین

ًإذا نظرنا إلى الجھد في سحب غصن الشوك وجدناه جھدا یسیرا، قالوا: قال بعض العلماء) . فغفر هللا لھ ذنوبھ: (، وفي روایة)نار جھنم ً :
أزحزح ھذا الغصن عن طریق الناس ال یؤذیھم بالشوك، فكیف بمن تعلم مسائل الربا لكي : لمسلمین، فقاللكنھ لما انطوى على نیة الخیر ل

یزحزح الناس عن نار جھنم؟ فھذا أجر من یزحزح غصن شوك من طریق المسلمین، فكیف بمن یتعلم ھذه المسائل لكي ینقذ األمة الحائرة 
ن لھ الخیر، بل حتى لو نوى بقلبھ ولم یتم ھذه المسائل، فإن المعامل كریم، هللا هللا أن یحتسب الجاھلة ویعلمھا ویوجھھا؟ أرجو من هللا أن یكو

ًوكم لقینا من المشقات ونحن ننتظر تجارة من الدنیا، وننتظر أمرا من ! طالب العلم ویصبر، كم سھرنا من اللیالي مع األصحاب واألحباب
وال نسھر وال نتعب على قال هللا وقال رسولھ، ھذا العلم ! وكم.. وكم! ن اللیالي في بناء المنازلكم سھرنا م! ًمباحات الدنیا، أو نبني منـزال

أصعب منھا أن أولي ظھري لھذا العلم، وأصعب : فال تمل وال وتسأم وال تضجر، وإن وجدتھا صعبة فقل. الذي قل من یطلبھ ویبحث عنھ
لحفظ فإن هللا یفتح لك من أبواب رحمتھ، وكرر فربما كان طالب العلم ضعیف الحفظ، ًمنھا أن أتقاعس؛ ال بل تتعب، فإن كنت ضعیفا في ا

قد یحفظ الحافظ في . ألن هللا یرید منھ أن یكرر المرة تلو المرة، تلو المرة فیسطر في صحیفة عملھ من الحسنات ما لم یخطر لھ على بال
ب لك ألوف الحسنات ومثاقیل الحسنات، ورب ضارة نافعة، لكن متى؟ إذا مرة واحدة، لكن أنت تجلس عشرین مرة أو ثالثین مرة لكي تكت

ًتعبت وجدیت وكدحت، فإیاك أن تجعل بینك وبین الخیر حاجزا، وصاحب الھمة الصادقة ال یبالي بالتعب؛ ألن ھذا في مرضات هللا تعالى 
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 .ورضوانھ
 
 
 
  

 [1[ باب بیع األصول والثمار -شرح زاد المستقنع 
 تعالى بخلقھ، ومن تیسیره ألسباب العیش في الحیاة بالدنیا أن جعل حاجات بعضھم عند بعضھم اآلخر، لتدور المنافع بینھم، من رحمة هللا

: ولیستمر كل أحد لمنافع اآلخرین، ولیتم تبادل ھذه المنافع على صور مختلفة منھا البیع والشراء، ومما تكثر الحاجة إلیھ في البیع والشراء
.. الثمار، وعندھا ینبغي على المسلم معرفة أحكام بیع األصول والثمار من صحة وفساد، وما یتعلق بھا من شروط واستثناءاتبیع األصول و

 .إلى غیر ذلك، من األحكام المتعلقة بھذا الباب
 تعریف األصول والثمار

 
 

فیقول : أما بعد. یاء والمرسلین، وعلى آلھ وصحبھ أجمعینبسم هللا الرحمن الرحیم الحمد  رب العالمین، والصالة والسالم على أشرف األنب
ًجمع أصل، واألصل ما انبنى علیھ غیره، كأساس الدار یسمى أصال؛ ألن : األصول]: باب بیع األصول والثمار: [المصنف رحمھ هللا تعالى

؛ ألن ]باب بیع األصول والثمار: [رحمھ هللا تعالىفقول المصنف . نتاجھ، وما یكون منھ: جمع ثمرة، وثمرة الشيء والثمار. الدار تبنى علیھ
ًمما جرت بھ العادة أن البائع إذا باع شیئا، أو اشترى شیئا، فتارة یقصد عین الشيء، وتارة یكون مقصوده الشيء ونتاجھ الموجود، ومن ھنا  ً ً ً

بعتك البستان، ولم أبعك :  بمائة ألف، ثم قال لھ البائعًقد یقع الخالف بین البائع والمشتري، كرجل باع بستانا وفیھ ثمرة، فاشتراه المشتري
ھل الفرع یتبع األصل، أو ال : فإنھما یختصمان فیرد السؤال. بل اشتریت األصل والثمرة؛ فالثمرة لي: وقال المشتري. الثمرة، فالثمرة لي

ع، وفي أحوال یحكم بكونھا للمشتري، واألصل في ھذا یتبعھ؟ ومن ھنا بینت الشریعة مسائل الفروع والثمار، ففي أحوال یحكم بكونھا للبائ
ًمن باع نخال قد أبرت فثمرتھا للبائع، إال أن یشترطھا المبتاع، : (الباب حدیث رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم الثابت في الصحیحین، أنھ قال 

ى هللا علیھ وسلم بین األصل والنتاج الظاھر الذي ال ففرق رسول هللا صل) ًومن باع عبدا ولھ مال فمالھ للبائع، إال أن یشترطھ المبتاع
َُیْستصحب مع العین، ومن ھنا ال بد من بحث مسألة الفروع، ومسألة ما یتبع الشيء، وما ال یتبعھ َّومن سعة الفقھ اإلسالمي أنھ بین مسائل . َ

بع المبیع، وما ال یتبعھ، سواء كان المبیع من العقارات أم كان من َّالتوابع في البیع، وفصل الفقھاء رحمھم هللا تعالى ھذه المسائل، وبینوا ما یت
ًالمنقوالت، فإنك قد تشتري دارا، فإذا تم البیع بینك وبین البائع فھناك أشیاء من حق البائع أن یأخذھا من الدار، وھناك أشیاء لیس من حقھ أن 

أرید أن آخذ متاعي الذي : ً یتبعھ؟ فلربما لو ابتعت دارا، وجاء البائع وقال لكیأخذھا، ومن ھنا فصل العلماء ما الذي یتبع البیع، وما الذي ال
ًفي الدار، فإن من حقھ أن یأخذ متاعا معینا وضع العلماء رحمھم هللا تعالى لھ الضوابط، وكذلك لو باع منقوال كالسیارة مثال، فتارة یكون من  ً ً ً

 بالسیارة، وھو الفرش الخاص بھ، وھكذا ما یكون من المتاع المتعلق بھ، كأن یضع حقھ أن یأخذ المتاع الموجود، كالفرش غیر الملتصق
أشرطة لھ یستمعھا، فإن األشرطة لیست تابعة للرقبة؛ ألنھ باعك السیارة، ولم یبعك ما فیھا من األشرطة، وھكذا لو كان لھ في داخلھا لباس، 

ة بما فیھا؛ ألن البیع وقع على السیارة، فیتبع البیع ما قد انصب العقد علیھ، وما لم قد اشتریت منك السیار: أو حوائج تختص بھ، فإنك ال تقول
ینصب العقد علیھ فإنھ ال یتبع والعكس، فلو أنھ باعك السیارة، ثم أراد أن یأخذ عدتھا الالزمة الموجودة فیھا، كاآلالت الموجودة الستصالح 

األدوات الخاصة التي تستصلح بھا السیارة من أجھزة وعدد ال تكون موجودة في األصل في لیس من حقك إال : السیارة ونحوھا، فإنھ یقال لھ
أما اآلالت التي توجد في طبیعة السیارة، كاآللة التي ترفعھا عند استصالح ما یكون . السیارة، وإنما اشتراھا لنفسھ، فإن من حقھ أن یأخذھا
لكن لو أنھ اشترى آالت معینة، . ًموجودة في المبیع أصال، وتابعة لھ من أجل االرتفاقفیھا من عطل، فإنھ لیس من حقھ أن یأخذھا؛ ألنھا 

ًإذا . ًوأجھزة معینة، الستصالح السیارة عند العطل زائدة عن المعروف والمألوف الذي یتبع عین السیارة، فإن من حقھ أن یأخذھا عند البیع
ًما الذي لك وما الذي علیك بائعا ومشتریا، وللناس أیضا، فإنھم یختلفون ویختصمون ھذه المسألة مسألة مھمة ُیحتاج فیھا لعلمك، فتعلم  ً ً

ویحتكمون إلى العلماء، للفصل بینھم، فیدعي البائع أنھ باع الرقبة ولم یبع ما فیھا، والمشتري یدعي أنھ اشترى الرقبة وما فیھا، فتارة یكون 
ًالبائع ظالما، وتارة یكون المشتري ظالما، ومن  ھنا وجب أن یعرف الحد الفاصل بین ملك البائع وملك المشتري، وھذا ھو الذي یجعلھ ً

 ...... .العلماء في باب بیع األصول والثمار
 

 عالقة باب بیع األصول والثمار بباب الربا
 
 

ینار بالدینارین، فقد ظلم صاحب الدینارین، الربا فیھ زیادة ظلم؛ ألنھ إذا باع الد: ما عالقة ھذا الباب بباب الربا؟ والجواب: ًلعل سائال یسأل
ًفأخذ زائدا عن حقھ؛ ألن الذي من حقھ الدینار، فإذا أخذ الزائد فھو الربا الذي حرم هللا تعالى، فإذا باع األصل والثمر وجب علیھ أن یعرف 

َ ألنھ إذا ُبیِّن ما الذي یتبع المبیع، وما الذي ال ما الذي لھ، حتى ال یأخذ الزائد المحرم، فاتفق ھذا الباب وتناسب أن یذكر بعد باب الربا؛
ًیتبعھ، أمكن أن ینصف الناس بعضھم بعضا بحكم هللا عز وجل، وبما استخرجھ العلماء من مقاصد الشریعة وأدلتھا وقواعدھا العامة، مما 

في ھذا الموضع سأذكر لك جملة :  رحمھ هللاكأنھ یقول. یدل على الحقوق في البیع والشراء، وھذا ما قصد المصنف بیانھ في ھذا الموضع
  .من المسائل واألحكام المتعلقة ببیع األصول والثمار
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 بیع الدور والبنیان وما یتبعھا
 
 

...... 
 

 ما یتبع الدور والبنیان عند بیعھا
 
 

 العمارة، أو ھذه الغرفة، فإن البیع قد انصب على بعتك ھذا البیت، أو ھذه: إذا قال لھ: أي]: ًإذا باع دارا شمل أرضھا: [قال رحمھ هللا تعالى
رقبة الدار، فذات الدار مملوكة بالبیع، ثم یشمل ذلك أصل الدار، وھي األرض التي بنیت علیھا، ویشمل سقفھا وھواءھا، أما ملكیتك ألرض 

قھ یوم القیامة من سبع ٍمن ظلم قید شبر: (الدار وما سفل منھا فلظاھر قولھ علیھ الصالة والسالم في الحدیث الصحیح َ من األرض طوِّ ُ
ً، فجعل الظلم في أخذ األعلى ظلما في أخذ األسفل، وجعل األسفل تابعا لألعلى، ومن ھنا قال جماھیر العلماء)أرضین ًمن ملك دارا ملك : ً

ًإنھ لو كانت لھ دار، فأراد أحد أن یستحدث من تحتھا معبرا لم یكن من حقھ: أسفلھا، وعلیھ قالوا ٌ حتى یستأذنھ؛ ألنھ ملك لھ، ومن حقھ أن ٌ
ًفمن ملك دارا ملك أرضھا، فالدار التي بیعت، والصیغة التي وقعت بین البائع . أو ضرره یأذن لھ، ومن حقھ أن یمتنع، لما یرى من رفقھ

ً عشرین مترا أو ذراعا، وعرضھا ّبعتك ھذه الدار وعینھا، وكان طول الدار: والمشتري على ھذا المكان المعین ملكھ بالعقد فإن قال لھ ً
عشرة، فإن ھذه الدار بھذا الطول المتفق علیھ ملك للمشتري إذا أوجب البیع، وتمت الصفقة بینھم، وحینئذ یملك الدار، ویملك أسفلھا، فإذا 

َومن ھنا خرج بعض العلماء مسألة. ًباع دارا، شمل أرضھا وما سفل منھا َّ فنزل في أسفلھ لم یبطل اعتكافھ؛ ًأنھ لو كان معتكفا في مسجد : َ
وھي عدم جواز :  خرج بعض العلماء المسألة المعروفة-ًأیضا-ومن ھنا . ألنھ لم یخرج عن المسجد، وجعلوا حرمة األسفل واألعلى بمنزلة

ات بالبیع والشراء، بناء المسجد فوق المتاجر؛ ألن األرض إذا كانت موقوفة ومسبلة للمسجد، كانت غیر مملوكة، وغیر مستصلحة للمعاوض
إذا قلنا ملك األسفل واألعلى، صح أن یملك أعالھا، فإذا : ًھنا أیضا ومن. ًّولیست محال للبیع والشراء؛ ألن حرمة األعلى واألسفل واحدة

 زال في حدود ًصعد إلى أعلى المسجد لم یكن اعتكافھ باطال، ولو حلف أنھ ال یخرج من المسجد، فصعد إلى سطحھ فإنھ غیر خارج؛ ألنھ ما
ًمن ملك دارا ملك : وقول العلماء. بعتك ھذه الدار، فإن ھذا ھو حد الدار، وحد البناء الذي وقع علیھ العقد: وعلیھ كأنھ لما قال لھ. المسجد

] ھا وبناءھاشمل أرض: [قال رحمھ هللا تعالى. أرضھا، من باب بیان االستحقاق، فحقك بھذا العقد الدار وأرضھا وأساسھا وأسفلھا ملك لك
ٌالبناء الذي علیھا، فلو كانت األرض فیھا غرف، فإنك تملك ھذه الغرف، ولو كانت علیھا عمارة ملكتھا، أو كان علیھا : ، أي]وبناءھا: [قولھ

ا أي بناء، كرجل باع قطعة في مخطط علیھا سور، فإن ھذا السور ملك لك إذا اشتریتھ، فلو أنھ باعك ھذه األرض في المخطط بضابطھ
وعینھا، وأخذتھا وضبطتھا، وعلمت أن ھذه األرض الفالنیة ذات الرقم الفالني ملك لك فأعطیتھ مئة ألف وھي قیمة األرض واتفقتما، وإذا 

لیس من حقك؛ ألنني أملك األرض وبناءھا، فلیس من حقك أن : باألرض علیھا سور، فجاء لكي یخلع السور الموجودة فیھا، فإنك تقول لھ
ًلسور، أو تھدم ھذا السور؛ ألنھ صار إلى ملكي، وال یستطیع أحد أن یحدث شیئا في ھذه السور، أو ینتفع بھذا السور إال بأذني، تخلع ھذا ا

ونحن - وھنا مسألة عصریة . البناء الموجود في الدار؛ فإنھ یشملھ البیع: وھكذا بناء الدار، أي]. شمل أرضھا وبناءھا: [ولذلك قال المصنف
ً وھي أنھ في بعض األحیان یبیع الشخص دارا وھو ال یملك األرض، وذلك في -أن نربط الموضوع بالوقائع الموجودة اآلنًنحب دائما 

عندي غرفة متنقلة، فإن ھذا ال یستلزم أنھ یبیعھ الغرفة بما ھي علیھ من األرض، فلو اتفقا : البیوت الجاھزة، والبیوت المتنقلة، فإذا قال لھ
ًملك أرضا ملك بناءھا  ال، من: خذ غرفتك قال:  بطول معین وعرض معین من نوع معین، فاشتراھا، ثم قال لھ- ًمثال-على غرفة متنقلة 

ال، لیس لك ھذا؛ ألنھ باعك إیاھا على وصف التنقل، فأنت تملكھا : وأرضھا، وھذه األرض في حكم الدار، فأملك األرض التي تحتھا، نقول
إنھ إذا طاف في : سقف الدار كذلك، فإن السقف یملك، وعلى ھذا قالوا]: وسقفھا: [قال رحمھ هللا تعالى. ألرضمتنقلة، وال تملكھا ثابتة على ا

َوطھِّْر بْیتي للطائفین : السطح األعلى من المسجد، كان كمن طاف في أسفلھ؛ ألن هللا تعالى یقول  َ َ َِ ِ ِ َِّ ، وجماھیر العلماء على أن ]26:الحج[َ
یصح : ولو صعد إلى الدور الثاني، أو صعد إلى الدور الثالث، قالوا. لبیت، فإذا طاف في داخل البیت صح طوافھالطواف ال یصح خارج ا

طوافھ؛ ألنھ طاف في داخل البیت، ولم یخرج عن حرم البیت، ولو كان معتكفا وصعد من داخل المسجد إلى أعلى المسجد في الدور األول 
ع على ھذا مسألة السعي بین ] وسقفھا: [فمعنى قولھ. ما زال في حرم المسجدوالثاني فإنھ ال یبطل اعتكافھ؛ ألنھ  أن السقف تابع لألسفل، وفرِّ

ًالصفا والمروة في الدور الثاني، فإنھ مفرع على مسألة من ملك أرضا ملك سماءھا وبناءھا بعد ]: والباب الملصوق: [قال رحمھ هللا تعالى. َّ
 یملك األرض، ویملك البناء، یأتي السؤال اآلن عن األشیاء الموجودة في جدران األرض، كرجل باعك غرفة، ّأن بین لنا رحمھ هللا تعالى أنھ

وھذه الغرفة بطول معین، وعرض معین، وسمك معین، فاتفقتما، وتم البیع، ثم لما تم البیع ودفعت المال، جاء یرید أن یأخذ الباب والنافذة، 
: ما بعت لك إال عین الرقبة، فھل من حقھ أن یقول ذلك؟ نقول: ذات، وما بعتك نوافذھا، وأبوابھا، ویقولأنا بعتك الغرفة للجرم وال: ویقول

ًفما كان من األبواب ُمسمرا، في نفس الغرفة، فإنھ یملك وینصب البیع علیھ، وما كان منھا منفصال، ولم یسمر، فإنھ لیس : ال، بل فیھ تفصیل ً َّ َ
تابعة لألصل وتابعة   للرقبة، وعلى ھذا لیس من حقھ أن یخلع الباب المسمر، وال النافذة المسمرة، وعلیھ تكونًمن الرقبة، وال یعتبر تابعا

ًلكن لو كان الباب مخلوعا، كما لو باعھ الغرفة ونظر إلیھا وبابھا مخلوع، فمعناه أنھ اشترى حاضرا ناظرا بھذه الصفة، وحینئذ یتم . للدار ً ً
استخدم الغرفة : ولو كان عنده غرفة لھا باب، وفي ھذه الغرفة ثالثة أبواب وضعھا البائع في الغرفة، أي. ن بابالبیع على أنھا غرفة بدو

ًال، فاألبواب فیھا تفصیل، فما كان منھا مسمرا یملك ویتبع العقد، : أنا أملك الغرفة واألبواب الموجودة، نقول: كمخزن، فجاء المشتري وقال
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السلم ھو الذي یصعد علیھ، وأما الرف فھو ]: والسلم والرف المسمرین: [قال رحمھ هللا تعالى. إنھ ال یتبع العقدوما كان منھا غیر مسمر ف
مثل الذي یوضع في دورات المیاه، على المغاسل لتوضع علیھ أشیاء، ففي القدیم كانوا یجعلونھا في الغرف ألجل أن توضع علیھا األشیاء، 

ًر منھا في الغرفة ال یخرج، ولیس من حقھ أن یأخذه، لكن لو كان الرف مخلوعا وموضوعا في مخزن أو تكون في الصاالت فإن المسم ً
البیت، أو موضوعا في غرفة من غرف البیت كمخزن، فمن حقھ عند البیع أن یأخذه؛ ألنھ غیر مسمر، وقد اشترى العین بصفاتھا الموجودة، 

قسم من الساللم ثابت، كأن یبیعھ : -خاصة في القدیم- والسلم ینقسم إلى قسمین . المسمروحینئذ یجب علیھ أن یترك المسمر، وأن یأخذ غیر 
ًدارا لھا دوران، الدور األرضي، واألول الذي فوق األرضي، فالذي فوق األرضي یحتاج إلى الصعود إلیھ بسلم، وھذا السلم ثابت موجود 

لیس من حقك خلعھ، ھذا : ا باعھ یتبع المبیع، فلو جاء لكي یخلعھ، نقول لھ مسمر، ومحفور ومرتكز، فإنھ إذ- ًطبعا- في نفس الدار، وھو 
مسمر وتابع للرقبة، وتابع للمبیع، وھناك قسم من السالم لیس بمسمر، مثل السلم الذي تضعھ في المكتبة من أجل أن ترقاه من أجل أن تجد 

و ذلك، أو تتناول بھ األشیاء العالیة، وھذا النوع من الساللم غیر مسمر،  مصابیح الكھرباء ونح-ًمثال-ًكتابا في األعلى، أو سلم تستصلح بھ 
وبناء على . ًفھذا من حقھ إذا باعك الدار أن یستخرجھ ویأخذه معھ، فھو غیر مسمر، وال یتبع الرقبة، وال یكون البیع منصبا علیھ مع ذاتھ

رقبة، وال یجوز فكھ، وال یجوز أن یأخذه البائع معھ، وإنما یبقى مع المبیع ًذلك یفصل في الساللم، فما كان منھا مسمرا فإنھ یتبع العین وال
ًویتبعھ، وما كان منھا منفكا ومتنقال غیر مسمر، فمن حقھ أن یأخذه معھ ھذا بالنسبة للساللم، فما الحكم في المصاعد؟ كما لو باعھ عمارة . ً

بعتني العمارة والمصعد تابع : جئ بالبائع یرید أن یأخذ المصعد معھ، فقال لھًفیھا مصعد كھربائي، واشتراھا منھ بنصف ملیون مثال، ثم فو
إن كان المصعد مسمرا، بمعنى أنھ في نفس العمارة ویعمل فحینئذ یصبح : ال، أنا بعتك العمارة، وما بعتك المصعد، فننظر: للعمارة، قال

مثبت في العمارة، فإنھ تابع للرقبة، فیكون الخطأ من البائع، فإذا أراد أن یستثني ًتابعا للعمارة، حتى ولو كان عاطال،ً ما دام أنھ مھیأ للعمل، و
ِأبیعك العمارة إال المصعد، إذا أراد أن ال یبیع المصعد، فإذا لم یستثن ودخل المشتري ورأى المصعد، ورأى العمارة بمصعدھا فكأنھ : فلیقل

ًلكن لو أنھ باعھ عمارة وفي حوشھا مصعد . ّصاعد في حكم الساللم المسمرة، ونحوھاأبیعك العمارة بمصعدھا، وعلى ھذا تكون الم: یقول لھ
ال؛ ألنھ غیر مسمر، وغیر موجود في العمارة، والبیع : ًمعطل، أو جاھز للعمل لكنھ غیر مركب، فھل یكون المصعد تابعا للعمارة؟ نقول

وكذلك الخابیة المدفونة : أي]: والخابیة المدفونة: [قال رحمھ هللا تعالى. ًوقع على العمارة، وھذا لیس متصال بھا وال في حكم المتصل بھا
  .تتبعھا، ویشترط الدفن؛ ألنھ كالتسمیر في األرفف

 
 
 
 

 ما ال یتبع الدور عند بیعھا
 
 

ً البیع ما كان مودعا في ال یشمل: استثناء، أي] دون: [قولھ رحمھ هللا تعالى] ٍدون ما ھو مودع فیھا من كنز وحجر: [قال رحمھ هللا تعالى
ًمحفوظا فیھ، فإذا كانت لك عمارة فیھا غرفة لك أشبھ بالمخزن، فما وضع في ھذه الغرفة مما ھو من حوائجك الخاصة واألشیاء : المبیع، أي

فما أودع في .  فیھااشتریت العمارة كلھا بما: التي لمصالحك ترید أن ترتفق بھا، فإنھا ملك لك، إذا كنت البائع، ولیس من حقھ أن یقول
أصلھ الترك، : والودع. ًالمبیع، فلیس بتابع للمبیع، وإنما یكون البیع على ظاھره، والمودع یكون ملكا لصاحبھ الذي أودعھ دون المودع فیھا

َما ودعك ربك : ومنھ قولھ تعالى َ َ َ َ َُّ ّلینتھین أقوام عن ودعھم  (:أي ما تركك، ومنھ قولھ صلى هللا علیھ وسلم في الحدیث الصحیح ] 3:الضحى[َّ
، نسأل هللا السالمة والعافیة، فالودع الترك، وسمیت (ّ أو لیختمن هللا على قلوبھم ثم لیكونن من الغافلین-یعني تركھم صالة الجمعة- الجمعات 

ْلم : بیانیة، كقولھ تعالى ] ز وحجردون ما ھو مودع فیھا من كن: [في قولھ] ِمْن[و. الودیعة ودیعة؛ ألن صاحبھا یتركھا عند من استودعھ إیاھا َ
ِیكن الذین كفُروا مْن أْھل الكتاب  ِ ِ َِ َ َْ ِ َ َ ََّ ِ من أمثلة ما یودع فیھا الكنز، : ، أي]دون ما ھو مودع فیھا من كنز: [وقولھ. ھنا بیانیة) من(، فـ]1:البینة[ُ

 فربما وضع الذھب في -ھناك أماكن یحفظون فیھا األموالوفي القدیم كان الناس یخافون على أموالھم، ولیس -كمثل رجل أخذ دنانیر ذھب 
كذلك في زماننا اختلفت الصورة، فلو . ٌصرة أو نحوھا وحفر لھا في الدار، ثم دفنھا، كأنھ یكتنزھا لنفسھ للحاجة، فھذا كنز أو في حكم الكنز

ًھب، أو فیھا جواھر، فھو یضع في ھذه الخزنة أمواال، فباع  مائة ألف، أو فیھا حلي، أو فیھا ذ-ًمثال- ًأن رجال عنده خزنة، وفي ھذه الخزنة 
: فلیس من حقھ، فالبائع یقول. ال، ھذه العمارة بعتني إیاھا بما فیھا، فالكنز لي: العمارة ثم جاء إلى الخزانة یرید أن یفتحھا، فقال لھ المشتري

ًما كان مكتنزا في العمارة، محفوظا ومودعا فیھا، : ، أي]من كنز: [ھبعتك العمارة ولم أبعك كنوزھا؛ ألن ھذا الكنز ملك لي، فھذا معنى قول ً
ٍومنفصل منھا كحبل ودلو: [قال رحمھ هللا تعالى. فإنھ ملك لبائعھا، لیس من حق المشتري أن یطالبھ بھ كحبل الدلو، فقد كانوا في : أي]: ٍ

ًحبل یحتاجھ من أجل أن یستقي الماء، وربما كان الحبل موجودا في القدیم یحفرون اآلبار في البیوت حتى یستقون منھا ویرتفقون بھا، فال
ًالمخزن، فالحبل إذا كان موجودا في الدار، لالستسقاء بالدلو، فھذا ال یعتبر تابعا للبیع، وإنما باعھ البئر، والبئر تابعة للرقبة، وھذا الحبل لیس  ً

. وھكذا البكرة التي یجري علیھا الحبل]: وبكرة: [قال رحمھ هللا تعالى. ًعا للمبیعبمسمر وال بمتصل، وھكذا الدلو الذي یغرف بھ ال یعتبر تاب
واحد األقفال، وكانوا في القدیم یضعون األقفال على األبواب، یقفلون بھا، فالباب لھ قفل یضعھ البائع : القفل]: وقفل: [قال رحمھ هللا تعالى

ًنعم؛ ألن القفل لیس متصال بالمبیع، فمن حقھ أن یأخذ األقفال، لكن : ھل من حقھ ذلك؟ نقولعلى داره، ثم لما باع الدار جاء وأخذ أقفالھا، ف
في زماننا ھذا تستخدم األقفال المتصلة، فإذا كانت األقفال متصلة فلیس من حقھ أن یأخذھا، لكن األقفال المنفصلة، ونحوھا الضباب التي 

ع، وھكذا السالسل التي توضع على األبواب تسفل بھا لتقفل، فإنھا تعتبر تابعة للبیع، فالمشتري ًتعلق تعتبر ملكا للبائع إال أن یشترطھا المبتا
... دون ما ھو مودع فیھا: [إذا اشترى یشتري القفل الذي یناسبھ، وھو یملك المتصل دون المنفصل، وھذا ھو ضابطھا كما قال رحمھ هللا

ع عمارة أو غرفة فمن حقھ أن یأخذ جمیع الفرش الموجودة فیھا، وحینئذ یقوم المشتري إذا با]. وفرش: [قال رحمھ هللا..]. ومنفصل منھا
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ًفرشھا إذا كان یریدھا لغیر الجلوس، فالمھم أن الفراش یكون ملكا للبائع، فإن الفراش لیس متصال  بفرشھا من جدید، أو االستغناء عن ً
ٌان الشيء المبیع مھیأ لكي ینتفع بھ المنتفع، كأن یبیعھ شیئا یقصد بھ نفع معین بالرقبة، وال یأخذ حكم المتصل، لكن في بعض األحیان إذا ك ُ ً ً

 مطبخا، أو باعھ على أنھ مطبخ، فإن جمیع ما یتعلق - ًمثال-ولھذا المبیع تھیئة خاصة تتعلق بھ، مثل ما یوجد في المحالت اآلن كما لو باعھ 
ًیأ مجھزا بذلك یكون تابعا للمبیعِبھذا المطبخ من ُعَدده وآالتھ ووسائلھ إذا كان مھ لكن إذا باعھ العمارة السكنیة، أو باعھ الغرفة، فإن ھذا كلھ . ً

: قال رحمھ هللا تعالى. ًال یعتبر فیھ الفراش تابعا، ویعتبر منفصال عن المبیع فمن حقھ أن یخلع الفراش ویقوم المشتري بفرشھا بما یشاء
ًي األقفال، فإذا كان القفل ملكا للبائع فمعنى ذلك أن المفتاح سیكون ملكا للبائع، لكن الكوالین الموجودة والمفاتیح كذلك، وھذا ف: أي]: ومفتاح[ ً

ٌاآلن، تعطى بالمفاتیح للمشتري؛ ألنھا متصلة بالمبیع، وھذا الذي ذكره المصنف رحمھ هللا كائن في المبیعات القدیمة، لكن نمثل بأشیاء 
ننا لو باع سیارة،، وكانت رقبتھا لیس فیھا أشیاء تخص المشتري فال إشكال، فحینئذ یتبع السیارة ما ھو فیھا من في زما: ًموجودة الیوم، فمثال

 بشيء موجود فیھا بالعرف، كأن یكون باعھ سیارة فأراد أن یستخرج مسجلھا -طالب أي البائع-آالتھا وعددھا المعروفة بالعرف، لكن لو أنھ 
ٌلیس من حقھ ذلك؛ ألنھ متصل بالمبیع ومسمر في المبیع، ووقع البیع أثناء العقد : یھا، فھل من حقھ ذلك؟ الجوابًمثال، أو المكیف الموجود ف ٌ

أبیعك ھذه السیارة وأشترط أن آخذ مسجلھا، أو : دون مسجلھا أو: على ھذا الشيء بعینھ، فإن أراد أن یستثني فعلیھ أن ینص على ذلك ویقول
ًكذلك أیضا لو باع دارا وقام على أجھزتھا الكھربائیة .  ذلك من األشیاء الموجودة فیھا مما ھو متصل بھامكیفھا، أو رادیھا، أو نحو ً
ھذه الدار المسلمة ھي التي بعتك إیاھا، أما بالنسبة لما فیھا من األدوات الكھربائیة فأنا ما بعتك إیاھا، فھل من : واستخرجھا وخلعھا، وقال

ًفما كان منھا متصال مثل المصابیح الكھربائیة، فھذه تبقى، ولیس من حقھ أن :  الكھربائیة أو ال؟ فیھ تفصیلحقھ أن یستخرج ھذه األجھزة
ًیستخرجھا، أما ما كان منفصال، كالثالجات والغساالت، فھذه تعتبر منفصلة، وفي حكم المنفصل، فمن حقھ أن یأخذھا؛ ألن لیست تابعة 

ٌإن التلفون ملك لصاحبھ؛ ألن التلفون :  فھل من حقھ أن یأخذ التلفون معھ؟ أو یترك لھ خط التلفون؟ نقولًفلو باعھ دارا فیھا تلفون،. للرقبة
في األصل صفة كمال في المبیع، ولذلك الدور منھا ما ھو موجود فیھا، ومنھا ما ھو غیر موجود، لكن الكھرباء موجودة في المبیعات، 

. أشتري الدار بما فیھا من التلفونات، كان من حقھ ذلك: خرجھ، لكن لو اشترط المشتري، وقالھذا التلفون من حقھ أن یست: وحینئذ نقول
ًما یكون متصال، خاصة بالعرف، وبین ما یكون منفصال عن الدار، فیتبع المتصل وال یتبع المنفصل، وكذلك  وبناء على ذلك، ُیفرق بین ً

ً عصرنا، فیحكم بكونھ ملكا للبائع، كما قرر العلماء رحمھم هللا تعالى أن فرش الدار ًأیضا من الفراش، فما یوجد من فرش الدار الموجود في
ًیكون ملكا للبائع، وال یحكم بكونھ تابعا للرقبة ً.  

 
 
 
 

 بیع األرض وما علیھا
 
 

...... 
 

 ًبیع األرض مطلقا یشمل الغرس والبناء
 
 

ًأبیعك مزرعة طولھا كذا، وعرضھا : ًلو أن رجال قال لك]:  شمل غرسھا وبناءھاًوإن باع أرضا ولو لم یقل بحقوقھا: [قال رحمھ هللا تعالى
مزرعتي ھذه، والمزرعة فیھا : كذا، في مكان كذا، فإنھ حینئذ أوجب الصفق على ھذا المبیع الموصوف في الذمة، أو المعین، كأن یقول

األرض الصالحة للزراعة، فمن حقي أن أخلع : المزرعة، أيبعتك األرض، فأنت تأخذ : زرع، فلما أوجب البیع وتمت الصفقة، قال لك
ًمن باع أرضا شمل غرسھا وزرعھا، ولیس من حق البائع : ُالنخل، وأخرج النخل، ومن حقي أن أخرج الزروع إال أن تعوضني عنھا، فیقال

ا فیھا، فحینئذ ال إشكال، إما أن یخلع النخل أو أبیعك ھذه المزرعة على أن آخذ جمیع م: أن یأخذ ذلك، إال إذا اشترط على المشتري، فقال لھ
  .یتراضى مع البائع على حسب ما یتفقا

 
 
 
 

 حكم الزرع الموجود في األرض المبیعة
 
 

الحبوب إذا زرعھا البائع فإن ھذه الحبوب ال تبقى وال تستدیم، وال ]: وإن كان فیھا زرع كُبر وشعیر، فلبائع مبقي: [قال رحمھ هللا تعالى
ً تابعة للمبیع، وتكون للبائع، لكن یستبقیھا إلى الحصاد، فیكون من حقھ إذا باع األرض أن یبقیھا، ویطالب المشتري ببقائھا وسقیھا حتى تعتبر

ٌیحصدھا، فإن ھذا الزرع مبقي للبائع إلى الحصاد، فإذا جاء الحصاد وجب علیھ أن یحصد، وتكون مئونة الحصاد، وكلفة الحصاد على 
ًوإن كان یجز أو یلقط مرارا، فحقولھ : [قال رحمھ هللا تعالى: ًما كان نتاجھ مرارا: ًثانیا.  بعد ذلك تبقى األرض والرقبة للبائعالمشتري، ثم
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ٌاآلن بین لنا أن الذي یبتاع الرقبة یملكھا وما فیھا مما ھو متصل بھا، والزرع في ]: للمشتري، والجزة واللقطة الظاھرتان عند البیع للبائع ّ
ًصل متصل باألرض، وكان ینبغي أن یكون تابعا للبیع، لكن العلماء رحمھم هللاأل فصلوا في ھذا؛ ألن السنة نبھت على ملكیة البائع لزرعھ  ٌ

من : (والدلیل على ذلك أن النبي صلى هللا علیھ وسلم لما قال. إذا كان لھ ثمرة في ذلك الزرع، فتخرج في ملكھ وال تخرج في ملك المشتري
الثمرة، فإذا أبرت النخلة فمعناه أن الثمرة حدثت في ملكي : ، أي)قد أبرت: (، فاألصل النخل، وقولھ صلى هللا علیھ وسلم)ًنخال قد أبرتباع 

أنا البائع، فلیس من حق المشتري أن یطالبني بھا، إال إذا اشترط، فإذا أبرت النخلة فمعناه أن ھذه الثمرة التي أبرت حدثت في ملكي 
َوبناء على ھذا تكون لي الثمرة في تلك السنة، لكن في السنة القادمة إذا أطلع .  فأنا أستحقھا ویتم البیع على األصل دون الثمرةوضماني، ً

من : (النخُل تكون الثمرة للمشتري؛ ألنھا وقعت في ملك المشتري، أكد ھذا النبي صلى هللا علیھ وسلم بالمفھوم، فلما قال بمنطوق النص، 
وعلى ھذا كأن الثمرة إن وقعت في ملك البائع فللبائع،  .ً، فھمنا أن من باع نخال لم تؤبر فثمرتھا للمشتري) قد أبرت فثمرتھا للبائعًباع نخال

ًوبناء علیھ ُیفصل في الثمار، فلو أنھ باعھ نخال قد أبرت، وقلنا. وإن وقعت في ملك المشتري فللمشتري َّ  عندنا ٌإنھا تابعة للبائع، فإن الموجود: َ
ًأصل وثمرة، فالذي دلت علیھ السنة أن المشتري یملك الثمرة لذلك العام وحده، ففرع علیھما ما كان ُیجز وُیلقط مرارا، فما یجز مرارا مثل  ً

ّالكراث، ومثل البرسیم، فالبرسیم إذا جززتھ نبت مرة ثانیة، والكراث إذا جززتھ نبت مرة ثانیة، أو یلقط كالعنب فإنھ یؤخذ ویل قط، والرطب ّ
ًإذا ال بد من . والبلح ونحو ذلك، ھذا كلھ یلقط، وقد یلقط ویتجدد، وقد یلقط على بطن ظاھر وبطن متخلف، كالقثاء، والباذنجان، ونحو ذلك

 البائع، ًالتفصیل في ھذه األنواع كلھا، فما كان لھ جزة واحدة كالحبوب، فإنھ إذا باع أرضا فیھا زرع، كالحب، فإنھ یكون قد حدث في ملك
أشترط أن : ًفلیس من حق المشتري أن یطالبھ بھذا الزرع الموجود، ویجزه البائع عند حصاده، ویكون ملكا لھ، إال إذا اشترط المشتري، وقال

دة، أما َّأن یكون مما یجز، والحظ أن األول یجز فال یعود، فجزتھ واح: الحالة الثانیة. ٌآخذ األرض بھذا الزرع الموجود فیھا فھي ملك لھ
الذي یجز ویعود، إن كان یجز مرة بعد مرة، كالبرسیم ، فإنھ ربما یبقى في األرض خمس سنوات، وربما إلى عشر سنوات، على حسب 
أنواعھ، وحسب جودة األرض، فإذا كان ھذا البرسیم یجز مرة بعد مرة فباعھ والبرسیم فیھ جزة ظاھرة فإنھا قد حدثت في ملك البائع، 

قال . ًبرسیم للمشتري والجزة الظاھرة للبائع، ولكن األصل للمشتري، فإذا جز البائع الجزة الظاھرة أصبح الكل ملكا للمشتريأصل ال: فنقول
ھذا الملتقط : الجزة الظاھرة لي، أو قال فیما یلقط: إن اشترط المشتري ذلك، فقال: أي]: وإن اشترط المشتري ذلك صح: [رحمھ هللا تعالى

ًمن باع نخال قد أبرت، فثمرتھا للبائع إال أن : (رة البستان ھذا لي، فإنھ یكون لھ؛ ألن النبي صلى هللا علیھ وسلم قاللي، أو قال في ثم
  .أنھا ملك للمبتاع إن اشترطھا: ، أي)یشترطھا المبتاع

 
 
 
 

 أحكام بیع النخل مع ثمره
 
 

َومن باع نخال تشقق طلعھ فلبائع مبق: فصل: [قال رحمھ هللا تعالى ٍي إلى الجذاذ، إال أن یشترطھ مشترً ھذا الفصل ینبني على ما قبلھ، ]: ٌ
وانظروا إلى سعة ھذه الشریعة ودقتھا، وكیف أن الحدیث الواحد یمكن أن تفرع علیھ أبواب، وتبنى علیھ فصول، وتبنى علیھ قواعد 

ًمن باع نخال : (یث حدیث ابن عمر رضي هللا تعالى عنھماوأصول؛ ألنھا شریعة كاملة، نبھت بالقواعد العامة وباألصول العامة، فھذا الحد
أصل عظیم في مسألة ما الذي ) قد أبرت فثمرتھا للبائع، إال أن یشترطھا المبتاع، ومن باع عبدا لھ مال، فمالھ للبائع إال أن یشترطھ المبتاع

فالزروع تكون ملحقة بالمعنى، والمنقوالت تكون ملحقة . یھیتبع المبیع وما الذي ال یتبعھ، وكل المسائل تفرعت على ھذا األصل، وانبنت عل
ًباألصل، وھذا ال شك یدل على عظم ھذه الشریعة، وأنھا شملت، فما تركت صغیرا وال كبیرا إال بینتھ، ویدل أیضا على أن القواعد الكلیة  ً ً

: یقول رحمھ هللا تعالى. بق مفرع على ھذا الحدیثفي الشریعة أصل معتبر؛ لكي یحكم بشمولیتھا، وعلى ھذا فما ذكرناه في الفصل السا
ًمعروف طبعا، وھذا النخل من حكمة هللا سبحانھ وتعالى، یراد لثمره وما یكون منھ، وھو ینقسم إلى : النخل]: ًومن باع نخال تشقق طلعھ[

، وھناك اإلناث التي فیھا الثمار المختلفة، الذكور واإلناث، فذكور النخل ھي الفحول التي یؤخذ منھا اللقاح لكي یلقح بھ األنثى: زوجین
اختلفت ألوانھا، واختلفت أشكالھا واختلف طعمھا، والكل ُیسقى بماء واحد، وھذا من أعظم الدالئل على وحدانیة هللا جل جاللھ، فھو دلیل 

ًعلى وحدانیتھ تعالى، ومن شواھد التوحید أنك إذا تأملتھ وجدتھ مختلفا أكلھ، ومختلفا أشكا ُ وثمره بعضھ . ًلھ، ومختلفا حتى في مواسم خروجھًُ
ًیؤكل بلحا، وال تستطیبھ وتجده ألذ ما یكون إال بلحا، وبعضھ ال تستعذبھ وال تجده لذیذا إال وھو رطب، وبعضھ ال تستلذه إال تمرا كامل  ً ً ً

إلى أحمر، وینقلب إلى أصفر، وینقلب إلى أبیض ًالیبس، وأیضا تجده مختلف األلوان، فإذا بدا اللون األخضر فیھ، الذي ھو األصل، ینقلب 
أشھب، وقد یبقى على خضرتھ، وھذا كلھ یدل على وجود هللا جل جاللھ ووحدانیتھ؛ ألن ھذه األشیاء لو حدثت بنفسھا كانت حدثت بلون 

 على حالة مختلفة مع أنھا تسقى واحد، وحدثت بشكل واحد، وبطعم واحد، وتجدھا تختلف باختالف المؤثرات؛ لكن هللا سبحانھ وتعالى جعلھا
ُل بْعضھا على بْعض في األكل إن في ذلك آلیاٍت لقْوم یْعقلون : بماء واحد وفي أرض واحدة، كما قال تعالى َُیْسقى بماء واحٍد ونفضِّ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َُ ِ ِ ِ ِ َّ ِ ٍِ َ َ ََ ََ ِ ِِ ُ ُُ ٍ ٍ

وھذا النخل من حكمة هللا سبحانھ وتعالى أن تطلع ثمرتھ من ! ىًفلیست آیة، بل آیات، لكن لمن یتأمل، فأعظم بھ سبحانھ وتعال] 4:الرعد[
عن شھرین، تستتم وتتخلق في  ًاألنثى، وتخرج ثمرتھ في وعاء كیزان تكون حافظة للثمرة بإذن هللا عز وجل، وتتخلق الثمرة فیما ال یقل

القدر الذي تكتمل إلیھ، ثم ینشق ھذا الوعاء بقدرة هللا داخل النخلة، ثم تخرج من بین الجرید وبین الجذع، وتستتم خروجھا حتى تكتمل إلى 
عز وجل، وقد یكون طلعھ في زمان بارد، فیوافق عند التشقق حرارة تعتریھ، وقد یكون الناس في شدة البرد، لكن یرسل هللا عز وجل علیھ 

ولو كان في شدة البرد، فإن هللا سبحانھ وتعالى كن، فیكون، : من الحرارة ما یكتمھ حتى یتشقق؛ ألن هللا سبحانھ وتعالى إذا قال للشيء
فالشاھد أنھ یخرج ذاك . وأعظم بھ! سبحانھ! یخرجھ، ولو كنت في شدة الحر، وأنت تتألم یفجر لك األنھار من الجبال عذبة باردة، سبحانھ
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ناطق، وعلى حسب النوعیة، ثم إذا بدأ یتشقق ًالكوز مكتمال، فإذا اكتمل تشقق، ویتشقق بعد یوم، أو یومین، أو ثالثة أو أسبوع على حسب الم
یأتي الفالح إلى الذكر، والذكر یطلع في الوقت الذي تطلع فیھ اإلناث، فتخرج كیزانھ مغلفة، فتقص وھي مغلفة، ثم یزال الغالف الخارجي، 

دتھ أكثر، فیتركونھ ینشر في وبعض الناس یلقح بھ وھو طري، وبعضھم ینشره في الشمس؛ ألن الشمس تقوي اللقاح وتغذیھ وتجعل فائ
رائحتھ كطلع النخل، سبحان : ولذلك تجد العلماء یقولون عن المني! وفیھ غبار، ورائحتھ كمني الرجل اآلدمي، سبحان هللا. الشمس لیستوي

إنھا من : في الصفات، فیقولون:  أي- !سبحان هللا تعالى-ًإن النخل تشبھ اإلنسان كثیرا، حتى إن فیھا الكریم وفیھا البخیل : ویقولون! هللا تعالى
ثم انظر . أشبھ ما تكون باإلنسان، فمن ھنا إذا وضع اللقاح خرجت وتشققت، وال یمكن أن تصلح ھذه الثمرة إال إذا لقحت ووضع ھذا الغبار

ام، وإذا برزت ولقحتھا بعد ًإلى أنواعھ، فبعض األنواع بمجرد ما تنشق تلقح، وبعضھا األفضل أن تبرد، وتنتظر یوما أو یومین أو ثالثة أی
البروز كانت ثمرتھا فاخرة، فإذا بادرتھا باللقاح في أول شيء جاءت ثمرتھا صغیرة، فلربما حشفت وجاء الشیط الذي ال نوى فیھ، فتجد 

ر إلى الشیص وتغیر، ثم منھ العكس، فبعضھ ما لم یبادر مباشرة بلقاحھ صا. بعضھا لیس فیھ نوى؛ ألنھ لم یلقح، أو بادره باللقاح قبل وقتھ
. یخالف بین األحوال حتى یدل على وجود هللا سبحانھ وتعالى، وأن ھذه األمور وراءھا أمر من هللا جل جاللھ، ومدبر یدبرھا سبحانھ وتعالى

خلق الثمرة، ثم بعد ذلك الكن الذي یكون قبل ت: ًإذا عندنا مراحل للنخلة. فالشاھد إذا جاء الفالح وغبر النخل، قالوا أبرھا، فھذا ھو التأبیر
ًالطلع بدایة الطلع، ثم بعد ذلك التشقق، ثم بعد ذلك التأبیر، فإذا أبرت وغبرت، فھنا جعل الشرع ھذا الحد فاصال بین ملك البائع وملك  ُ

ن ظھرت الثمرة؟ ؛ ألنھا إذا أطلعت وتشققت ففي ملك م)ًمن باع نخال قد أبرت، فثمرتھا للبائع: (المشتري، فقال صلى هللا علیھ وسلم
ًفي ملك البائع، فإن حدثت الثمرة في ملكي، فإذا بعت فقد بعت األصل، والثمرة ال زالت ملكا لي: الجواب فإذا لم ینصب العقد علیھا بالتبعیة ! ُ
إذا باعھ قبل : ق، فقالوالكن لو أنھ باع البستان، أو باع النخلة وھي لم تؤبر، أو بمجرد بدو الكیزان أو خروجھا ولم تتشق. بتبعیتھا لم یحكم

مرحلة التشقق والتأبیر فإنھا تتبع المبیع، وتصبح الثمرة حینئذ تشققت وتأبرت في ملك المشتري، وتصیر ملكھ، فھذا الفاصل بین مال البائع 
إال أن : [حمھ هللا تعالىقولھ ر). ًمن باع نخال قد أبرت فثمرتھا للبائع، إال أن یشترطھا المبتاع: (قال صلى هللا علیھ وسلم . والمشتري

ٌبعتك بستانا فیھ نخل : المبتاع الذي اشترى، فلو قال لھ: إال أن یشترطھا المبتاع ھو اللفظ الصحیح، أو المشتري بمعنى]: ٍیشترطھا مشتر ً
ملكھا باألصل، وعلى ھذا یتم لك ذلك، فحینئذ یملكھا بالشرط وال ی: أشترط أن تكون الثمرة تابعة للنخل، فقال لھ البائع: مؤبر، فقال المشتري

مقاطع : (، وقال عمر بن الخطاب رضي هللا تعالى عنھ وأرضاه)المسلمون على شروطھم: (البیع؛ ألن النبي صلى هللا علیھ وسلم قال
 ...... .أنھ إذا اشترط علیك فمن حقھ أن تفي لھ بشرطھ: ، أي)الشروط الحقوق عند

 
 رهبیع العنب والتوت والرمان ونحوه مع ثم

 
 

ِھناك نوع من الثمار یظھر من نْوره، ومنھا ما یتشقق من أكمامھ، ومنھا ]: وكذلك شجر العنب والتوت والرمان وغیره: [قال رحمھ هللا تعالى َ
 في ما یظھر من األرض، فھذا الشيء الذي تتفتح أكمامھ تكون العبرة بتفتحھ؛ ألنھا تفتحت الثمرة على ملك البائع، وھذا الشيء الذي یكون

َداخل النور كالتفاح ونحوه، إذا تساقط عنھ نوره، فإنھ حینئذ تظھر الثمرة بعد تساقط األنوار الذي فیھ، وھكذا اللیمون إذا تساقط زھره،  َّ
ھ یكون ت ًابعا ُفحینئذ تجعل لكل ثمرة ظھورھا، وھذا یختلف باختالف أنواع الثمار، فما كان منھا لھ أكمام ویتفتح فإنھ عند تفتحھ عن كمِّ

ًلألصل، فإن وقع البیع قبلھ فإنھ یكون ملكا للمشتري؛ ألنھ ظھرت الثمرة بعد البیع، وإذا ظھرت الثمرة قبل البیع یكون للبائع سواء أظھرت  ً
ِإلْیھ ُیرد علم الساعة وما تخُرُج مْن : بتفتح الكم أم بغیره؛ ألن الثمرات تخرج من أكمامھا، كما قال تعالى ِ َّ ِ ِْ َ َ َ َ َُ ْ ُّ َ َثمراٍت مْن أكمامھا ِ َ َ َِ ِْ َ ، ]47:فصلت[َ

فھناك نوع من الثمرات یخرج من أكمامھ، وبعضھا یتشقق كذلك عن قشره، وبعضھا یكون داخل وعائھ مثل اللوز، والجوز، ونحوه، فھذا 
ًل العقد، ویحكم بكونھ ملكا ًیرجع فیھ إلى أھل الخبرة في ظھوره، إن ظھرت عالمات وجوده فإنھ یحكم بكونھ ملكا للبائع إن كان ظھوره قب

ًھذه كلھا یحكم بكونھا ملكا للبائع إذا ]: وما ظھر من نوره كالمشمش والتفاح: [قال رحمھ هللا تعالى. للمشتري إن كان ظھوره بعد العقد
َظھرت من نْورھا قبل العقد، وتكون ملكا للمشتري إن ظھرت من نْورھا بعد العقد خرج من أكمامھ كالورد وما : [قال رحمھ هللا تعالى. ًَ

الورد یظھر وھو مستغلق األكمام، ثم بعد ذلك یخرج قلب الوردة من كمھا، فتظھر ثمرة الورد، ومن المعلوم أن المزرعة قد تباع ]: والقطن
والیاسمین ونحوھا وتكون مزرعة ورد، والورد یباع وینتفع بھ، ولھ ثمن ولھ قیمة، فتشتري منھ ھذه المزرعة التي فیھا ورود، أو فیھا الفل 

من الزھور التي لھا روائح وینتفع بھا، فإذا كانت ھذه المبیعات تفتحت وظھرت ثمارھا من أكمامھا أو من قشورھا، فتقشرت أو ظھرت، أو 
لمشتري إن ، فإنھ یحكم بكونھا للبائع إن كان الظھور وھي في ملك البائع أي قبل العقد، ویحكم بكونھا ل- كما في النخل- خرجت من كیزانھا 

ي قبل ظھور :ما كان قبل ذلك، یعن: أي] وما قبل ذلك: [قولھ]: ٍوما قبل ذلك والورق فلمشتر: [قال رحمھ هللا تعالى. كان جمیع ذلك بعد العقد
ثاني یختاره اإلمام العبرة بالتشقق، أو قیل العبرة بالتأبیر؛ ألن األول یختاره الجمھور وال: الثمرة، إما بتشقق الكیزان كما في النخل، إن قیل

َأحمد رحمة هللا علیھ، أو كان بظھوره من نْوره كالتفاح والمشمش ونحوه، أو كان بتفتح أكمامھ كالورد ونحوه من الزھور، فھذا كلھ إن وقع 
ًیعا وحدث فیھ ذلك، ما كان مب: فیھ الظھور للثمرة قبل العقد كان في ملك البائع، وإن كان بعده كان في ملك المشتري وما كان قبل ذلك، أي

ًفي بعض األحیان یكون ملكا للبائع مطلقا، إذا كان ] والورق: [قولھ. قبل البیع، فإنھ یكون ملكا ً للبائع؛ ألنھ حدث في ملكھ: أي) قبل العقد( ً
ھا مرة ثانیة لملك المشتري؛ الورق الظاھر مثل الحنا، فالحناء إذا بیعت یراد منھا الورق، فالورق الظاھر للبائع، فینتف ورقھا ثم تعید ورق

لكن ھناك ورق غیر مقصود، . ألن الورق األول كان في ملك البائع، فإذا باعھ الحنا كان من حقھ أن یقطف ورقھا؛ ألن الورق مقصود
ل الجرید، فالجرید ًكورق األغصان الذي لیس ھو بذاتھ یباع مثل ما یقع في النباتات، فھذا من حیث األصل أنھ إذا بیع یكون تبعا للمبیع، مث

ال؛ ألن ھذا الورق في : الورق للبائع، نقول لھ: ًیكون تابعا للنخلة، فلو باعھ نخلتھ ثم قام المشتري یرید أن یقص جمیع جریدھا، ویقول
لك في الذي یتجدد ًاألصل للمبیع، لكن لو باعھ شیئا یراد منھ الورق، فالورق الظاھر للبائع، والورق الذي ھو البطن الذي بعده للمشتري، وذ

ًوكذلك ورق العنب یقطف في موسمھ، ویكون ملكا للبائع في ھذه الحالة، ثم ما تجدد منھ یكون ملكا للمشتري. ورقھ ًإذا الورق فیھ تفصیل . ً



 1196 

 فنبھوا على على ما ذكرناه، وإطالق المصنف یحتاج إلى نظر، وقد نبھ بعض العلماء رحمھم هللا تعالى على ذلك كاإلمام الماوردي وغیره،
الورق : ًأن الورق منھ ما یكون مقصودا؛ ألن المبیعات منھا ما یقصد منھا ورقھا، ومنھا ما یقصد منھا ثمرتھا، ومنھا ما یقصد منھ األمران

أرید أن : عھ قالًكون المنفعة في الورق والثمرة، وعلى ھذا فإنھ إذا باعھ مبیعا لھ ورق، والورق حدث في ملك البائع، ثم لما با: والثمرة، أي
 ...... .آخذ ھذا البطن من الورق الذي حدث في ملكي ، كان من حقھ ذلك، فال یكون الورق للمشتري، وإنما یكون للبائع

 
 األسئلة

 
 

...... 
 

 الدار المشتركة وحكم أرضھا
 
 

، والصالة والسالم : ٍّإذا اشترك جماعة في بناء دار وأصبح لكل شقة من الدار، فلمن تكون األرض؟ الجواب: السؤال باسم هللا، والحمد 
فإذا اشترك جماعة في أرض، وكانت مشاعة بینھم مناصفة، كرجلین یملك كل منھما : على رسول هللا وعلى آلھ وصحبھ ومن وااله، أما بعد

ًنصف األرض، أو أثالثا، أو أرباعا، أو أخماسا على حسب الشراكة، وبنوھا بنفس السھم الذي لھم، فبن ً ٌّ بنصف ملیون، كل دفع -ًمثال-وھا ً
ًمائة ألف وھم خمسة، فحینئذ تكون األرض وبناؤھا وما علیھا بینھم أخماسا، كل یملك خمس األرض، فإن أمكن قسمتھا كأن تكون فیھا 

بل نحن نأخذھا، :  البقیةًآخذ الشقة السفلى؛ ألنھا أخف مؤنة وأقل عناء، وقال: ٍّخمس شقق، فلكل شقة ینتفع بھا، فإن تنازعوا فقال أحدھم
فتشاحوا فیھا، فإنھم یقترعون وتجري بینھم القرعة، ثم بعد ذلك تكون بینھم إذا أرادوا أن یسكنوھا، أما لو أرادوا أن یؤجروھا فإنھا تؤجر، 

ُنت العمارة فیھا ثالث شقق، ھذا بالنسبة للملكیة، وبالنسبة لبیع الشقة بعد وجود العمارة فلھ حكم خاص، فإذا كا. ٍّویكون لكل خمس أجرتھا
صح البیع، وحینئذ تكون األرض بذاتھا، وشققھا مشاعة . أبیع ھذه العمارة بینكم الثالثة: وأراد صاحبھا أن یبیعھا على ثالثة أشخاص، وقال

على أصح أقوال العلماء رحمھم أبیعك شقة من ھذه العمارة، وباع للثاني شقة، وباع للثالث شقة، فھنا ال یصح البیع : بینھم، لكن لو قال ألحد
إن الشقة تملك وحدھا، یكون ملك صاحب الدور األول الشقة األولى، وملك صاحب الدور الثاني : والسبب في ھذا أننا لو قلنا. هللا تعالى

یعھا على رابع، ثم یأتي الشقة الثانیة، وملك صاحب الدور الثالث الشقة الثالثة، فیبقى السطوح ال شقة فیھ، فیأتي ویحدث شقة رابعة، ویب
ًویحدث شقة خامسة ویبیعھا على خامس، ویصبح السطح لیس ملكا ألحد، بل ملك لھ متى ما شاء بنى فیھ؛ ألنھ إنما باع الشقق، وھو یملك 

لیھا، فیتصرف في ًاألرض ویملك سماءھا، فإذا قلنا بصحة البیع للشقة بذاتھا، فمعناه أنھ یملك بدرومھا وأساسھا وما فیھا، ویملك أیضا عا
 ثالث شقق، أو على أنھا -ًمثال-العالي كما شاء، وھذا ال شك یدخل فیھ الغرر؛ ألنھ یخاطر بأصحاب الشقق، فأنت إذا بنیت العمارة على أنھا 

 فھذه الشقة كم ستبقى؛ إنھ قد باع الشقة ویملك المشتري الشقة فقط،: ثم إن ھذه الشقة لو قلنا. ًثالثة أدوار، لیس كما لو أحدثت أدوارا فوقھا
ًألنھ سیملك الشقة وحدھا، فال ندري أیطول أجل العمارة وھي باقیة فیطول أجل الشقة؟ أم یقصر أجل العمارة؟ وقد تكون العمارة محكوما 

العقود ال بد أن ف. علیھا أنھا خالل عشرین سنة، أو ثالثین سنة ستنتھي، فإذا تھدمت فلمن تكون األرض؛ ألنھ باعھ الشقة وما باعھ األرض
: ھذه عمارة لك ربعھا، فكل یعرف حقھ، وكل یعرف نصیبھ، لكن أن یقول لھ: تحدد، فإن كان یرید أن یبیعھ فیبیعھ بالمشاع، كأن یقول لھ

نیت في أبیعك شقة من عمارة، وال یدرى كم تبقى، فكیف یصح ھذا؟ وصحیح لو أننا اشترینا العمارة كذلك، ال ندري كم تبقى؟ لكن حتى لو ف
وال أدري أقریب أم بعید، وال أدري كم بقاؤھا، ویخاطر ! ویزول ملكي بزوال الشقة! أقرب أجل، فإني أملك أرضھا، أما أني أملك شقة فقط

ًالبائع ویغرر بالمشتري فال، لكن لو ملكت األرض، أو جزءا من األرض، ویكون لي ربع األرض، فإني أنتفع بشقة، كأنھا ربع قسمة، كما 
أبیعك الشقة بعینھا فھذا غرر، وھذا على أصح قولي العلماء، واختیار : مات میت عن دار وقسمت بین الورثة فال إشكال، لكن أن یقاللو 

طائفة من مشایخنا رحمة هللا علیھم، أنھ ال یصح بیع الشقة لما فیھ من الغرر؛ ألن الملكیة تنصب على الشقة، وال یكون لذات األرض فیھا 
ًبیع الشقق المراد بھ أن یملك الشقة، فتقسم العمارة بحسب الشقق، فإن الدور الرابع لیس ملكا ألحد، فلو كان : قیل بملكیتھا كأن یقالوإذا . ملك

ًنحكم بأن لكل شقة، فتصبح األرض أثالثا، نقول: وللثاني شقة، وللثالث شقة، فإن قالوا ھناك ثالث شقق، فباع لألول شقة السطح لیس بمبیع، : ٍّ
كیف جعلت من ال شقة لھ یقاسم الذي لھ شقة؟ وكیف جعلت قیمة السطح الذي ال شقة فیھ : ًأقسمھا أثالثا، قلنا: بل السطح ملك للبائع، فإن قلت

ٌأدخل صاحب العمارة شریكا فتكون أرباعا؟ فحینئٍذ لیس ھناك تكافؤ؛ ألن السطح لیس فیھ بناء كما في الشقة: بقیمة الشقة؟ إن قلت ً  وإن! ً
ال أدخلھ، فإن األرض في األصل ملك لھ بكاملھا، وقد باع شقة ولم یبع سطحھا، ولم یبع ما : أدخلھ بجزء، فكم ھذا الجزء؟ وإن قلت: قلت

 ًحینئذ من باع شقة فإنھ یكون ما فوق الشقق تابعا لھذه الشقة، وھذا ال یستقیم من: ًإن سطح العمارة یكون تابعا للشقق، نقول: فیھا، فإن قلت
. إنھ یجوز أن تجزأ العمارة، ولذلك تقع مشاكل كثیرة في بیع الشقق، وبیع أجزاء العمائر من الشقق المملكة: ناحیة فقھیة، فال یستقیم أن نقول

ین، ٌالقول وجھتھ، ومن اشترى شقة یتأول على ھذا القول الثاني فال بأس، وھذا حكم مثل ما یختلف العلماء على قول ٍوھناك قول ثان، ولھذا
ًلكن نحن نبین ما ظھر لنا بالدلیل؛ فإننا ال نعرف في زمن السلف رحمھم هللا تعالى أنھم كانوا یبیعون دورا من العمارة، أو دورا من  ً

ًأدخل معك شریكا، فبكم تبیع ھذه : األرض، أو غرفة من الدار، إنما تباع إما بنسبة مشاعة، كنصف العمارة، أو ربعھا، أو ثمنھا، فیقول لھ
ًأنا أدفع نصف ملیون، ونصبح شركاء فیھا، وحینئذ ال تجد أي شبھة أو لبس، حیث یدخلون سویا في الغرم : بملیون، قال: العمارة؟ فإن قال

والغنم، وإذا جئنا نقسم األرباح نعرف كیف نقسمھا، فلھذا نصف ولھذا نصف، وإذا قسمنا األضرار نقسمھا بالنصف، لكن لو أن ھذه العمائر 
: م تبع بنسبة مشاعة حدث ضرر في مائھا، أو حدث عطل فیھا، فلن تستطیع أن تقسم، ال الغرم وال الربح، ویحدث إشكال، ولو أنھ قالالتي ل

الشقق وشققكم موجودة، وأرید أن أبني على العمارة، وقرر المھندسون أن العمارة تتحمل عشرة  أرید أن أبني على العمارة، فأنا بعتكم
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 ساكنان، الذي فوقك والذي تحتك، فإذا بك بعمارة فیھا عشرة أدوار، وأدخل علیك -ًمثال- اشتریت الشقة من العمارة وفیھا أدوار، فتكون قد
ٌعشرة ساكنین، فأنت إنما رضیت بالواحد ورضیت باالثنین، لكن لن ترضى بالعشرة، وتستضر بكثرة الجیران، وتحدث أضرار، فال تتأتى 

من ملك شقة، فحینئذ : ًمن ملك أرضا ملك سماءھا مثل ما قرر العلماء، وحینئذ نقول: بمحدد الملكیة؛ ألنھم قالواملكیة الجزء على وجٍھ لیس 
ملك الشقة بدون أرضھا، وبدون سمائھا، وما الدلیل على أنھ یملك الشيء بدون أرضھ وال سمائھ، فھذا الذي نرید لھ الدلیل، كیف وقد قال 

ّصب قید شبر من األرض طوقھ یوم القیامة من سبع أرضینمن اغت: (صلى هللا علیھ وسلم ًفھاتوا دلیال یستثني ! ً، فجعل األسفل تابعا لألعلى)ُ
ھذا أمر یحتاج إلى تقریر أصل شرعي یمكن أن یبنى علیھ جواز تجزئة العمارة  !ھذا النوع من البیع، وأن من ملك األعلى ال یملك األسفل

وعلى ھذا فالذي یظھر، والذي یتبین أنھ ال یصح بیع . ة العمارة بشققھا، یقال بصحة تجزئة البیوت بغرفھابشققھا؛ ألنھ إذا قیل بصحة تجزئ
ًھناك قول مخالف، ولھذا القول حجتھ ودلیلھ لكنھ لم یظھر لي؛ ألنھم یقولون، باعھ جزءا من العمارة، ویغتفرون ھذا : الشقق، ولكن نقول

السطح : ًتقسم أثالثا، عارضك صاحب الملك، فقال: ، فإذا كانت العمارة من ثالثة شقق كما ذكرنا، وقلتًال زال اإلشكال قائما: الجزء، وأقول
إن السطح لیس لھ، وإنما لصاحب الشقة الثالثة، فحینئذ صاحب الشقة األولى یملك سطح شقتھ فال یصح بیع الشقة الثانیة، : لي، وإن قلت

نقسم ھذه العمارة أثالثا بین الثالث :  ذكرت، وأظن ھذا من ناحیة فقھیة ال یستقیم، فإذا قالوصاحب الشقة الثانیة یملك سطح شقتھ، كما
سبحان هللا، شقة كاملة مبنیة مدفوع فیھا مئات : ًندخل صاحب العمارة شریكا، قلنا: الشقق، عارض صاحب العمارة بأن لھ السطح، وإن قلت

أدخلھ على أنھ باع األصل ولم یبع ما فوقھ، نقول : خل؟ وما وجھ اإلدخال؟ وإن قلتٍاأللوف، بسطح عار ال بناء فیھ وال شيء، كیف تد
ٍّفالذي یظھر أنھ ال بد من وضع حل، . ھذا الذي دفع قیمة الشقة لیست قیمتھا كقیمة السطح؛ ألن هللا تعالى جعل لكل شيء قدرا وحقا: حینئذ

. ن ھذا حفظ حقوق الناس، فالذي یشتري یعرف ما الذي یأخذه، وما الذي یعطیھًوالشریعة ما تركت شیئا ولیس في ھذا ضیق؛ ألن المراد م
ھذه العمارة معروضة للبیع، إن شاء شخص أن یشتریھا بأربعمائة ألف : الحل أن العمارة إذا كانت من أربع شقق یعرضھا، ویقول: فنقول

ًوتكون ملكا لھ فبھا ونعمت، وإن جاء أربعة یشترونھا فلھم ذلك، وبدال ً من أن تجزئ شققھا، بع بیعا شرعیا ال إشكال فیھ وال شبھة، فلماذا ً ً ِ
یعرضھا في أربع شقق على : كما ھو، ونقول ُنحدث ھذه البیوعات التي ما كنا نعرفھا ولم تكن موجودة بیننا؟ والبیع الشرعي أن نجعل البیع

ُأربعة شركاء، كل لھ ربع األرض، ثم إذا ملك ھؤالء األربعة الشرك اء كان لھم التصرف في العمارة كما یتصرف الشركاء في أموالھم، فھو ٌّ
أما لو باع الشقة قبل أن تبنى فھذا أمر أشد؛ ألنھ باع . بیع شرعي ومخرج شرعي ال شبھة فیھ وال إشكال، ھذا ما ظھر، وهللا تعالى أعلم

ًیصح ھذا البیع قیاسا : نبني الشقة، فالشقة لم توجد، فإن قالواسنبني العمارة، أو س: المعدوم وباع الشيء قبل أن یخلق ویوجد، فحین یقول
َعلى السلم، نقول ، فھو في )من أسلف فلیسلف في كیل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم: (السلم قال فیھ النبي صلى هللا علیھ وسلم: َّ

طولھ كذا :  فھي مذروعة، والبناء مذروع، ولذلك یقالُّوأما الدور فإنھا تباع بالذرع،. الموزونات والمكیالت، واختلف في المعدودات
ًوعرضھ كذا، ویحدد أجرامھ ُسمكا وطوال وعرضا، فھذا ال یدخل في السلم أنھ من بیع الغرر،  -وهللا تعالى أعلم-وعلى ھذا فالذي یظھر . ًً

خمسون شقة، ثم تؤخذ األموال، وبعد فترة إذا بھ قد قرر ًإننا سنبني ھذه العمارة فیھا مائة شقة، أو فیھا مثال : وبیع ما لم یوجد، ثم قد یقال
البیع على أنھا كل شقة بمائة ألف، فلما أراد المنفذ أن ینفذ إذا باألسعار قد غلت، وارتفعت قیمة المؤنة، فأصبحت بأضعاف القیمة التي 

: ع، فیغرر اإلنسان بنفسھ، ولو قال المقاول أو المالكرسمت، فھو بیع غرر؛ ألنك تدفع في زمان، وتنفذ في زمان، وإذا بالحقیقة تخالف الواق
 ٍأنا راض، فالشریعة ال ترضى؛ ألن الرضا الذي یأتي على خالف الشرع كبیع المخاطر

 
 
 
 

 [2[ باب بیع األصول والثمار -شرح زاد المستقنع 
 تفصیل في بدو الصالح وعالماتھ واختالفھ باختالف أنھ ال یباع ثمر قبل بدو صالحھ، على: من األحكام المتعلقة بباب بیع األصول والثمار

أنواع الثمار والزروع، وإن باع قبل بدو الصالح فالبد من شرط القطع، على تفصیل في اختالف أنواع الثمار والزروع وما یجز منھا وما 
 .یلقط

 بیع الثمار والزروع
 
 

 ...... :أما بعد. م على أشرف األنبیاء والمرسلین، وعلى آلھ وصحبھ أجمعینبسم هللا الرحمن الرحیم الحمد  رب العالمین، والصالة والسال
 

 اشتراط بدو الصالح في بیع الثمار وعلة ذلك
 
 

وال یجوز أن یباع ثمر قبل بدو صالحھ، والدلیل على ھذا ما ثبت في : أي]: وال یباع ثمر قبل بدو صالحھ: [فیقول المصنف رحمھ هللا تعالى
نھى رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم عن : (ل هللا صلى هللا علیھ وسلم من حدیث عبد هللا بن عمر رضي هللا عنھما، قال الصحیحین عن رسو

نھى البائع أن یبذل الثمرة على ھذا الوجھ، ونھى المشتري أن یدفع الثمن في ھذا : ، أي)بیع الثمرة حتى یبدو صالحھا، نھى البائع والمشتري
أن النبي صلى هللا علیھ وسلم نھى عن بیع الثمرة حتى تزھي، : (ثبت في الصحیح من حدیث أنس بن مالك رضي هللا عنھو. النوع من الثمار

ُّتحمار أو تصفار: وما تزھي؟ قال! یا رسول هللا: قالوا ، وثبت عنھ علیھ الصالة والسالم في حدیث زید بن ثابت رضي هللا عنھ في السنن )ُّ
وھو نوع من األمراض التي تصیب الثمرة -َأصاب الثمار الدماُن :  الثمار، ثم إذا حضر تقاضیھم قال المشتريأن الناس كانوا یتبایعون



 1198 

 والدمان مثل ما یصیب البلحة حین یأتیھا شيء مثل الحمار، أشبھ بلون الدم إلى اللون البني، فتصبح یابسة ال طعم لھا، وربما أفسد -فتتلفھا
ُأصاب الثمرة الدماُن، أصاب الثمرة القشام، ألمراض وعاھات یذكرونھا، فلما كثرت خصوماتھم، قال النبي : ريالثمرة بالكلیة، فیقول المشت َ

  .صلى هللا علیھ وسلم عن بیع الثمرة قبل بدو صالحھا
 
 
 
 

 عالمات بدو الصالح في النخل
 
 

ّالنخلة كما ذكرنا تطلع، وإذا أطلعت وتشققت وأبرھا الفالح، : یقعلمنا الحكم وعلمنا الدلیل فنحتاج إلى شرح ھذه المسألة، فنقول وبا التوف ُ
ًتبقى ما ال یقل عن شھرین، فأول ما یخرج الكوز فیھ الثمرة، وتنظر إلى العرجون الذي تراه حامال للثمرة بعد استوائھا ونضجھا، وإذا 

سقة بنظام عجیب بدیع غریب، وتتعجب من بدیع صنع هللا عز أخرجھا الفالح وغبرھا، فقبل ما یخرجھا تنظر إلیھا وإذا بھا حبات مرتبة من
ًوجل، فإذا حضر موسم التأبیر والتغبیر فاذھب إلى المزرعة وانظر؛ ألن ھذا مما یزید العبد إیمانا با جل جاللھ، وتحار العقول في بدیع 

َالذي أْحسن كل شْيء خلقُھ وبَدأ خلق اإل: صنعھ، قال تعالى ْ َ َ َ ََ ََ َ َ ََ ٍ َّ ُِ ٍنسان مْن طین َّ ِ ، حتى تحس بمعاني اآلیات التي في كتاب هللا جل ]7:السجدة[ِ
جاللھ، تنظر إلیھا وإذا بھا في ذلك الكوز، وتنظر إلى الكوز نفسھ فترى مادتھ الخشبیة العجیبة في سماكتھا وثخنھا من الخارج، ولطفھا 

 بیضاء ناصع لونھا نقیة لیس فیھا أي شائبة، أو أي خلل، أو أي ارتباك، بل ونعومتھا من الداخل، وكیف أنھ یحفظ الثمرة، وإذا بالثمرة تخرج
ووهللا إن ھذا ! سبحانھ ال إلھ إال ھو! ٌمتناسقة مرتبة منظمة، الثمرة بجوار الثمرة بطریقة عجیبة بدیعة، فسبحان من بیده ملكوت كل شيء

ِانظُروا إلى ثمره إذا أثمر وینعھ :  تعالى یقولیزید من إیمان اإلنسان، وینبغي لطالب العلم أن ینظروا؛ ألن هللا ِ ِْ َ َ َ َ َْ َ َُ َِ ِِ فا تعالى ندبنا ] 99:األنعام[َ
فإذا نظرت إلى ذلك وجدتھ بھذه الطریقة، فیأتي الفالح فیزیلھا عن بعضھا؛ ألنھا مرتبة متناسقة، ویبعدھا عن بعضھا حتى یدخل . إلى ھذا

 فیما بینھا، ثم یزیل ھذا الوعاء، وتبقى مفتحة، وتبقى على مر األیام بحساب دقیق عجیب غریب ال یمكن الغبار فیما بینھا، ویدخل لقاح الذكر
ومن أغرب ما یكون . ًأن یتقدم أو یتأخر، فإذا بھ مدة زمنیة معینة یكتمل كبر ھذه الثمرة، ونضجھا واستواؤھا، ال یسبق زمانھ وال یتعداه أبدا

 وبعضھا صغیر - نوع من أنواع التمر طویل-ًفیھ جرمھا وحجمھا، وبعض النخل یكون طویال كالعنبرة أن یكون لھا موسم معین، یكتمل 
الحجم كالعجوة، خاصة المسماة العجوة الثانیة، وھي التي تنطبق علیھا السنة، وھي الصغیرة، وھناك عجوة طویلة، وھي عجوة مستحدثة 

فالشاھد أنك تجد ھذه صغیرة الحجم، وتلك طویلة . السنة أكثر ھي العجوة الصغیرةوقعت شبیھة بالعجوة، لكن العجوة التي ینطبق علیھا 
ًالحجم، ثم تجد الوسط بینھما، كالصفاوي، ثم تجد ھذا حلوا شدید الحالوة، بحیث إنك إذا أكلتھ ال تستطیع أن تتمالك نفسك من قوة الحالوة، 

فھذا االكتمال إذا مرت األیام تبدأ . حموضة فیھ، وتجد ما ھو وسط بین االثنینوكذلك العكس، فتجد منھا ما عذوبتھ في حموضتھ، شيء من ال
ًھذه الثمرة تكبر شیئا فشیئا، وإذا رأیت الحبوب تجدھا بقدر حبة الذرة على أطراف الشماریخ، وتمر الفترة الزمانیة فتبدأ تكبر شیئا فشیئا،  ً ً ً

ُال الشْمُس ینبغي لھا أْن تدرك القمر وال اللْیُل سابق : تتأخر، وفي مثل ذلك یقول تعالىحتى یتناھى كبرھا في الزمان المعین، فال تتقدم وال  َِ َ َ َ َ َ َ َ ََّ ْ ِ ْ ُ َْ َ َِّ
ِالنھار  َ  فبعد أن یكتمل - وھذا أول شيء- ، وكل شيء مقدر، وهللا تعالى قدر لھ ال یزید وال ینقص، فإذا جاء وقت اكتمال جرمھ ]40:یس[َّ

ا الحمار ویضربھا الصفار، فتنظر إلیھا في األول وإذا بھا خضراء في حالة الخضرة، وھذا یسمى في عرف الجذر یأتي اللون، فیضربھ
وھي في الخضار قبل أن یضربھا اللون، فھذا األخضر الغالب في الثمار ال یؤكل؛ ألنك إذا أكلتھ وھو في خضرتھ، : الناس الصربان، أي

ًكأن سقما یضر اإلنسان، ویعطى علفا للدواب ً، ولكن مع كونھ ھكذا في الغالب فقد جعل هللا تعالى منھ شابا، فمنھ األخضر الذي إذا جنیتھ ً
أخضر یكون من ألذ ما یكون، وھو الذي یكون في صنف الحلوة المشھورة أخضرھا عذب ویؤكل، ولھ نكھة ولذة كما تجد اللذة فیھا وھي 

ِومْن كلِّ شْيء خلقنا زْوجْین :  سبحانھ وتعالى خالقھا، كما قال تعالىٌبسر أو ربط أو تمر؛ لكي یختلف الشيء فیدل على أن هللا َ ََ َ َ َْ َُ ٍ ] 49:الذاریات[ِ
. فلو األخضر ال یؤكل لكن هللا تعالى جعل بعض األخضر یؤكل، حتى ینبھ على أن هللا تعالى ھو الذي جعلھ ال یؤكل؛ وقادر أن یجعلھ یؤكل

بزمان یصلح فیھ األكل، ففي ھذه المرحلة تكون مرحلة قبل بدو الصالح، فإذا صار أخضر ضربھ أن ھذا األخضر ال یؤكل، ولیس : فالشاھد
اللون، وضربة اللون تكون عند بدایة الصالح، فإذا ضربھ اللون الحمار أو الصفار فإن الغالب أن یأمن العاھة بقدرة هللا عز وجل ویسلم، 

َّفرار، أما إذا اْحمر أو اْصفر فالغالب أن یسلم ویحفظ، إال أن تأتیھ آفة سماویة كإعصار، وأكثر الخطر یقع ما بین التأبیر واالحمرار واالص ََّ َ
وسلم نھى عن بیع الثمرة قبل بدو صالحھا، وھذا یشمل مرحلة الطلع، ومرحلة  فالمقصود أن النبي صلى هللا علیھ. إلخ... أو یأتیھ سیل

َّ، فجعل بدو الصالح باالحمرار، )تحمار أو تصفار: (ل صلى هللا علیھ وسلم وما تزھي؟ قالالتأبیر، ومرحلة ما قبل اإلزھاء، ولذلك لما سئ
ھذا بالنسبة . ومن ھنا أخذ العلماء رحمھم هللا تعالى أن بدایة الجواز لبیع الثمرة بعد بدو الصالح باالحمرار أو االصفرار. أو االصفرار

ً العاھة غالبا، ولذلك قال عبد هللا بن عمر رضي هللا تعالى عنھما نھى رسول هللا صلى للنخلة تحمر أو تصفر، فإذا احمرت أو اصفرت أمنت
  . یبدو صالحھا، نھى البائع والمشتري-إذا ظھر: یعني یظھر، من بدا الشيء-هللا علیھ وسلم عن بیع الثمرة حتى یبدو 

 
 
 
 

 عالمات بدو الصالح غیر الحمرة والصفرة
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اللون : صالح باللون، ففي بعض األحیان تكون النخلة خضراء، كالخضري اآلن، فالخضري ال یحمر وال یصفر؟ قلنافإذا كان بدو ال: قد یقال

تحمار أو : وما تزھي؟ قال! یا رسول هللا: حتى تزھي؟ قالوا: (عالمة بدو الصالح األولى، وقد أشار إلیھا النبي صلى هللا علیھ وسلم لقولھ
 قبل بدو الصالح وبعد بدو الصالح كالخضري، وھو نوع من التمر ونوع من النخل أخضُر ال یحمار وال ً، فإذا كان لونھا واحدا)تصفار

ًیحكم ببدو صالحھ بطیب أكلھ، فإذا أصبح حلوا وطاب أكلھ، فحینئذ یكون قد بدا صالحھ، أما : یصفار، فمتى یحكم ببدو صالحھ؟ الجواب
ًاألحیان یكون الفرق یوما واحدا، باألمس تمر على النخل فال تجد فیھا حبة صفراء، قبل اإلزھاء فال یمكن أن یكون حلوا، وفي بعض  ً

ٍُصنع هللا الذي أتقن كل شْيء : وتصبح في الیوم الثاني وإذا بھا قد اصفرت أو احمرت، قال تعالى َِ ََّ ُِ ْ َْ ََ َّ وفي ! سبحانھ ال إلھ إال ھو] 88:النمل[َّ
ًع سھیل تكون الثمرة موجودة ویكون البلح موجودا، فتأكل البلح باألمس لھ طعم، وإذا طلع النجم أكلتھا بعض األحیان عندنا في المدینة إذا طل ً

ًفي الیوم الثاني كأنھا لم تكن مرة، وھذا شيء جربتھ بنفسي؛ ألن هللا تعالى قدر كل شيء بوقتھ وزمانھ ًفالشاھد أنھ ربما یكون الفرق یوما . ّ
ًان بلونھ فبلونھ، وما لم یكن باللون یكون بالطعم، والدلیل على ذلك الحدیث أیضا، وھو صحیح وثابت أنھ نھى ًواحدا في بدو الصالح، فما ك

ً، وذلك بأن یكون طعمھا صالحا لألكل، وبناء على ذلك جاءت )ُحتى تطعم: (، وفي روایة)حتى تؤكل: (عن بیع الثمرة حتى تؤكل، فقولھ
فھناك عالمة بالطعم، وھناك عالمة باللون، وھناك عالمة ثالثة في النخل بالزمان، وھي طلوع .  بالطعمأن یكون بدو الصالح: العالمة الثانیة

أن هللا تعالى : ، أي)حتى یطلع النجم، وتؤمن العاھة: (الثریا؛ لحدیث أبي ھریرة وابن عمر رضي هللا عنھم أن النبي صلى هللا علیھ وسلم قال
 من االھتداء بالنجم الذي لیس بمحرم؛ ألن هللا -كما ذكر بعض العلماء رحمھ هللا تعالى- الثمار، وھذا جعل طلوع النجم بدایة لموسم صالح 

َوعالماٍت وبالنْجم ُھم یْھتدون : تعالى یقول َ َ َ َ َُ َ ْ ِ َّ طلوع الثریا، وھذا في بعض األماكن مثل المدینة والحجاز، : ، والمراد بطلوع النجم]16:النحل[ِ
ًبدأ الصالح، وفي المدینة غالبا إذا طلعت الجوزاء فإنھ یبدو الصالح، ویبدأ اإلزھاء في النخل فیحمر ویصفر، وھذا كما فإذا طلعت الثریا، ی

  !ذكرنا عالمة زمان، فسبحان هللا الذي بیده ملكوت كل شيء
 
 
 
 

 استباق العالمات وما الذي یعتبر بھ منھا
 
 

م، وعالمة بالزمان، فبالنسبة للطعم واللون والزمان فال إشكال إذا اتفق الكل، بمعنى طلع إذا علمنا أن عندنا عالمة باللون، وعالمة بالطع
النجم وجاء الزمان وبدا الصالح فأزھت النخلة فاحمرت واصفرت، أو طاب طعم ما كان أخضر منھا، لكن اإلشكال لو سبقت عالمة الزمان 

ر طلوع النجم، فھل العبرة بالزمان الذي وضعھ هللا تعالى سنة كونیة؛ للسالمة ُاالحمرار واالصفرار، أو سبقت عالمة االحمرار واالصفرا
العبرة بأي واحدة منھما؛ ألن السنة دلت على ھذا كما دلت على ھذا، : من العاھة في الغالب؟ أم العبرة بالحال والصورة؟ قال بعض العلماء

إنھ ال یسبق :  یسبق إال بالیوم أو الیومین والشيء الیسیر، وھذا بقول أھل الخبرةُّفأي العالمتین ظھرت أو سبقت فالعبرة بھا، والغالب أنھ ال
أن بیع الثمر إذا بدا صالحھ في النخل، سواء كان باللون أم بالطعم، أم بالزمان، فإنھ یحكم : فنخرج من ھذا بالخالصة. إال بالشيء الیسیر

ھذا بالنسبة للنخل، ویبقى غیر النخل، وفي الحقیقة . ًإنھ یعتبر موجبا للحكم بالجوازبجواز بیعھ، سواء اتفقت ھذه العالمات أم سبق بعضھا، ف
ُمن المستحب واألفضل لطالب العلم دائما أن یكون على إلمام بمثل ھذه األشیاء إذا كانت المسألة تتصل بالزروع والثمار؛ ألنك تسأل  ً

ًوتستفتى، وقد تكون في المدینة ال ترى شیئا من ھذا،  َُ ما حكم الشرع في : ًلكن افرض أنك یوما سافرت إلى قریة، فجاءك الفالحون یسألونكَ
بیع النخیل والزروع والثمار؟ فینبغي لطالب العلم أن یكون عنده إلمام بمثل ھذه األشیاء، فإذا جاء فصل التأبیر ذھب ونظر وعرف التأبیر، 

َأفال ینظُرون إلى اإلبل كْیف :  یخرج مع طالبھ، لكي یمتثل أمر هللا عز وجل بقولھ وكان الشیخ ابن إبراھیم رحمھ هللا تعالى برحمتھ الواسعة َ ََ َِ ِ ِِ َ ُ َْ
ْخلقت  َ ِ ّوكان رحمھ هللا تعالى یمسك بالبعیر، ویجسھ رحمھ هللا تعالى برحمتھ الواسعة، فُیعود اإلنسان نفسھ على أنھ یعرف ] 17:الغاشیة[ُ َ

وكان شیخ اإلسالم ابن تیمیة رحمھ هللا . لة متصلة بالزروع والثمار سأل أھل الخبرة بالزروع والثماراألشیاء على حقیقتھا، فإن كانت المسأ
تعالى، إذا ذكر المسألة أسھب فیھا، كأنھ یحسن ھذا الفن والعلم، وقد ذكر مسألة األھلة، فجاء یتكلم على منازل الھالل واختالف المطالع حتى 

ًقد درس علم الفلك؛ ألنھ ال یمكن أن یحكم بھذه األشیاء من كون المطالع تتفق أو تختلف، إال إذا كان متقنا ًإنھ فلكي، وفعال ھو : تكاد تقول
لعلمھا، فإتقان العلوم وضبطھا مھم، وعلیھ أن یرجع إلى أھل الخبرة وأھل النظر، لیصبح طالب العلم على بصیرة من أمره وعلى علم، حتى 

  .ً، فھذا أمر مھم جدایمكنھ ذلك من الترجیح في المسائل
 
 
 
 

 عالمات بدو الصالح في العنب وغیره
 
 

إذا عرفنا المسألة بالنسبة للنخل، فتنتقل إلى العنب، فالعنب أول ما یخرج إذا خرج في عناقیده یكون صغیر الحجم، وھذا الحجم الصغیر لو 
ًأخذت منھ حبة تكاد تكتوي من حموضتھا، ثم یستتم یكبر شیئا فشیئا، حتى  یبلغ قدره الذي قدره هللا تعالى لھ، فیبقى على خضرتھ الغامقة، ً
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ًوإذا أكلتھ أكلتھ حامضا، فإذا جاء وقت صالحھ تفتحت خضرتھ، وضربھ الماء فإذا بلونھ الیوم لیس كلونھ باألمس، وإذا بطعمھ الساعة لیس 
ًوإذا یكون صالح العنب بالطعم، وفي حدیث عند أحمد رحمھ . الحكطعمھ قبل أن یأذن هللا تعالى بحالوتھ، فیتموه، وھذا التموه ھو بدایة الص

، وھذا في نوع خاص من العنب، یكون باللون، لكن بالنسبة )ّأن النبي صلى هللا علیھ وسلم نھى عن بیع العنب حتى یسود: (هللا تعالى
ًاألحمر الذي یكون غامقا؛ فإن بدایة صالحھ تكون لضابطھ یكون بالطعم؛ ألنھ أخضر، فینظر الطعم بالنسبة للعنب إال في بعض أنواعھ، ك

ًأن یصبح حلوا بعد مرارتھ ویكون سكریا-ومما یبدو صالحھ بالطعم . بالحمرة الغامقة ُ قصب السكر، فقصب السكر إذا أكل قبل بدو - ً
بدو صالحھ أن یحلو : ًمستعذبا، فقالواصالحھ ال یكون لھ طعم، وال یوجد لھ طعم العذوبة السكریة الموجودة فیھ، فإذ بدا صالحھ كان طعمھ 

ًوفي بعض األحیان یكون بدو الصالح بلینھ بعد یبسھ، ومن أمثلتھ التین، فإن التین یبدأ یابسا، وتكون حیاتھ صلبة شدیدة، ثم بعد . بعد مرارتھ
َّذلك یبدو صالحھا فتلین شیئا فشیئا، حتى البطیخ، إذا كانت صلبة شدیدة فاتقھا، لكن إذا كا ً نت رخوة فمعنى ذلك أنھا قد بدا صالحھا، ولذلك ً

 -وانظر إلى قدرة هللا تعالى-وھناك ما ھو عكس . كالتین والبطیخ، یلین بعد شدتھ: تجدھم یضربون علیھا حتى یستكشفون ما فیھا، فقالوا
ًیبدأ یكون لینا، ولو أخذتھا  ، فإنھ أول مافھناك ما یطیب بشدتھ بعد لینھ، وھي العالمة الرابعة، مثل الحبوب، في السنابل، كالبر والشعیر

ًوعصرتھا لخرج مادتھ، ثم تبدأ تشتد شیئا فشیئا حتى تیبس، كما في الحدیث نھى رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم عن بیع الحب حتى : (ّ
وكالبطیخ ) الخیار(بر، أو الطول، كالقثاء وھناك ما یبدو صالحھ بانتھائھ في الك. اشتداده بعد لینھ عكس األول: ، فھذا االشتداد، قالوا)ّیشتد

ًوالخربز ونحوه، فإنھ ال یمكن أبدا أن یباع وھو صغیر، فھذا یتعاظم حتى یبلغ غایة عظمھ، فمنھ ما یكون بالطول مثل القثاء، ومنھ ما یكون 
صالح أن یتفتح عن أكمامھ، كالورد، فالورد ًكذلك أیضا یكون من بدو ال. بالحجم كالدباء، فالدباء تكون بكبر الحجم وھو الذي یسمى بالقرع

ًإذا تفتح من كمھ بدا صالحھ، لكن قبل أن یتفتح وھو مصكوك كثیرا ما تھجم علیھ الحشرات، أو تأتیھ اآلفات وال یتفتح، وال یغلب على الظن 
قال . فھذه من أشھر عالمات بدو الصالح. ھسالمتھ إذا لم یتفتح، إنما یغلب على الظن سالمتھ إذا بدأ یتفتح ، فھذا یكون بتفتحھ من أكمام

نھى رسول هللا صلى هللا : (وال یجوز بیع الزرع قبل اشتداد حبھ، كالشعیر ونحوه؛ لحدیث: أي]: وال زرع قبل اشتداد حبھ: [رحمھ هللا تعالى
ّیع الحب حتى یبیض، وإذا اشتد یبدأ وكذلك في الصحیح عن النبي صلى هللا علیھ وسلم أنھ نھى عن ب). علیھ وسلم عن بیع الحب حتى یشتد

ّیشتد ویشتد حتى یتساقط ما علیھ ویكتمل استواؤه: ییبس غالفھ الخارجي، وھذا ھو البیاض، أي ّ.  
 
 
 
 

 البیع قبل بدو الصالح
 
 

...... 
 

 بیع الثمر وما یجز ویلقط من الزرع
 
 

جان، دون األصل إال بشرط القطع في الحال، أو جزة جزة، أو لقطة وال رطبة وبقل وال قثاء ونحوه كباذن: [قال المصنف رحمھ هللا تعالى
ذكرنا أن السنة الثابتة عن النبي صلى هللا علیھ وسلم تدل على تحریم بیع الثمرة قبل بدو الصالح، ویشھد لذلك حدیث عبد هللا بن ]: لقطة

وذكرنا حدیث أنس بن . بدو صالحھا، نھى البائع والمشتريعمر رضي هللا عنھما أن النبي صلى هللا علیھ وسلم نھى عن بیع الثمرة قبل 
ومعناه أن الشریعة ال تجیز بیع الثمار، وال بیع محاصیل المزروعات إذا كان بیعھا على وجھ فیھ غرر . ًمالك رضي هللا عنھ أیضا بمعناه

ء أكانت من النخیل أم كانت من غیره من ال بد من بدو الصالح في الثمار، سوا: وبناء علیھ قلنا. وتغریر ومخاطرة على المشتري
لكن السؤال یتعلق ببعض المزروعات التي تجز محاصیلھا، وبعضھا تلتقط، كالرطبة، فإن أصلھا ثابت، ویجز . المزروعات، وبینا ھذا كلھ

جز ظاھره ویبقى أصلھ، ًظاھرھا، فتجز الجزة، ثم تنبت مرة ثانیة، ثم تجز، وھكذا بعض أنوع الجزر الذي یؤخذ ورقھ علفا للدواب، ی
ًوكذلك أیضا البرسیم یجز ظاھره ویبقى أصلھ في األرض، فإذا باع رجل برسیما، كأن یأتي رجل یرید حوض برسیم من صاحب مزرعة،  ً

ة، فال یجوز قبلت، فإنھ في ھذه الحالة قد اشترى البرسیم بالجزة الظاھر: أبیعك بمائة، قال: بعني ھذا الحوض من البرسیم، فقال لھ: فیقول لھ
أن یشتري البرسیم بأصلھ، وذلك ألنھ ال یعلم، وال ندري كم جزة ستكون فیھ، وال ندري كم سیكون بقاؤه في األرض، فبعض البرسیم قد 
یبقى سنة، وبعضھ قد یبقى ثالث سنوات، وقد یبقى إلى فوق خمس سنوات، كما في البرسیم الحجازي، فإنھ یجلس إلى أكثر من خمس 

ًما إلى عشر سنوات، فلو أنھ باعھ البرسیم الظاھر شیئا موجودا، ألنھ یكون في الظاھر في شيء موجود، لكن بالنسبة لما ھوسنوات، ورب ً 
ًباطن في السنوات والشھور واألیام اآلتیة فإنھ مجھول كبیع الثمرة في النخل سنین وأعواما، فإن رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم ثبت عنھ في 

أعني ثمرة -ھو بیع الثمرة : ح أنھ نھى عن بیع السنین والمعاومة، وبیع السنین والمعاومة كما فسره العلماء رحمھم هللا تعالىالحدیث الصحی
أشتري منك محصول مزرعتك من التمور ثالث سنوات، فال یجوز ھذا؛ ألنھ وإن كان في السنة األولى قد باع :  سنوات، فیقول لھ- النخل

ففي السنة الثانیة مجھولة وفي السنة الثالثة مجھولة، فكذلك لو باعھ البرسیم الذي یجز على مراتب، فلو كانت الجزة ثمرة قد بدا صالحھا، 
أبیعك : وعلى ھذا فإنھ ال یباع من الشيء الذي یجز مرات مع بقاء أصلھ إال الجزة الظاھرة، فتقول لھ. األولى ظاھرة فإن ما سیأتي مجھول

ً بمائة، أو أبیعك ھذه الخمسة األحواض بخمسمائة، فاشتراھا بخمسمائة ثم قام بجزھا علفا لدوابھ، فال حرج وھو ھذا الحوض الموجود اآلن
أشتري منك ھذا البرسیم مدة بقائھ في الحوض، لم یجز؛ ألنھ بیع مجھول، ویغرر بھ، فربما ظن أن ھذا البرسیم یبقى : جائز، لكن لو قال لھ
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ًأقل، وربما ظن البائع أنھ سیبقى سنة ثم سیبیع حوضا ثانیا، فإذا بھ یبقى خمس سنوات، فھو من بیع في الحوض سنة، فإذا بھ یبقى  ً
ًالمخاطرة، ثم ھو بیع للمجھول، ال یدرى أیوجد أو ال یوجد، وھل یخرج جیدا أو یخرج ردیئا أن المصنف ھنا یرید أن یطبق : والخالصة. ً

فالبرسیم لھ أصل، ولھ ثمرة ھي نتاجھ . وبیع الغرر في بیع األصول والثمار.  یجوز بیع الغررالقاعدة في بیع األصول والثمار، وھي أنھ ال
الظاھر، والجزة الظاھرة، وكذلك الرطبة لھا أصل، وھو الذي یسمى بالجزر، وھو غیر الجزر المعروف الذي یعصر، وإنما الجزر السمیك 

ًعلفا للدواب، ھذا النوع من الجزر، وھذا النوع من العلف الذي ھو البرسیم ال المتین ھذا الذي یباع ولھ ورق یزحف على األرض یقطع 
ًلكن لو باع المزرعة وكان فیھا صح تبعا، ولم یصح أصال، . یباع إال جزة ظاھرة، وال یباع أصلھ مع ثمرتھ؛ ألننا ال ندري كم ینتج األصل ً

 وبینا ذلك من حدیث رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم عن ابن عمر رضي هللا أنھ یجوز في التبع ما ال یجوز في األصل،: وقد بینا القاعدة
وال یجوز بیع الرطبة، وفي حكمھا كل شيء مما یكون مستتر األصل، ظاھر الثمرة فال یباع : أي]. وال رطبة: [قولھ رحمھ هللا تعالى. عنھما

]: وبقل: [قولھ. جزة، أو لقطة لقطة، كما سیأتي في لفھ ونشره رحمھ هللاإال الثمرة، وال یباع النتاج إال على الظاھر، أن یأخذ ظاھره جزة 
ًأنھ ال یجوز بیع الظاھر من البرسیم إال جزة جزة، ال یجوز أیضا بیع البقول إال لقطة : البقول كما ال یخفى تستتر في األرض، ولما قلنا

ّلقطة، ومن ھنا فال یجوز بیع الفجل، وال یجوز أیضا بیع الكراث،  ّإال إذا كان قد استخرج الفجل من األرض، وھكذا بالنسبة للكراث، تكون ً
ّالجزة الظاھرة ھي التي تباع؛ ألن الكراث كالبرسیم، إذا استتم طولھ جزه، ثم ینبت مرة ثانیة، ثم یجز فینبت مرة ثالثة، فال یبیع أصل 

أنھ ال یصح البیع إال لشيء معلوم ال یغرر فیھ بالمشتري، وإنما : كرناھاّالكراث وفرعھ، وإنما یبیع الجزة الظاھرة، وھذا على القاعدة التي ذ
یكون المشتري على علم وبینة، حتى یعلم أن المال الذي یدفعھ ھل ُیستحق لھذا الشيء، ویعلم ما الذي لھ وما الذي علیھ، فال یجوز إال لقطة 

]: وال قثاء: [قولھ. ًدفعا للضرر الذي اشتمل علیھ ھذا النوع من بیوع الغررلقطة بالنسبة لما یلتقط، وجزة جزة بالنسبة لما یجز، وھذا كلھ 
ًالقثاء معروفة، والقثاء إذا أثمرت یكون بعض الحبوب مستتم الخلقة، وبعضھا صغیرا، وبعضھا متوسطا، فمنھا ما استتم خلقھ، ومنھا ما لم  ً

ال یجوز بیع المجزوز إال جزة ظاھرة، جزة جزة، كذلك : ومن ھنا كما قلناال یبیع إال الذي استتم خلقھ، : یستتم، وبناء على ذلك یقولون
ًالملتقط ال یجوز بیعھ إال ما كان متأھال صالحا لاللتقاط، أما الذي لم یصلح لاللتقاط، فإن بیعھ كبیع الحب قبل اشتداده، وبیع الثمرة قبل بدو  ً

َفإذا◌ بعد أن قررت القاعدة فوردت في . ًبدو الصالح تؤمن معھ العاھة غالباصالحھا، والقاعدة واحدة، والشریعة جاءت بقاعدة، وھي أن  ً
ًالنخل، ووردت في الحبوب، فأصبح النخل أصال لما ظھر،والحبوب أصال لما یحصد، ھذا أصل، وھذا أصل، والمعنى في كل منھما أن ال  ً

ًفظة لحق المشتري، فكل یشتري الشيء بینا واضحا دون أن یغرر یغرر بالمشتري، ومن ھنا كانت الشریعة اإلسالمیة حافظة لحق البائع، حا ً
ذلك؛ ألن فیھ الصغیر ]: ونحوه كباذنجان: [قولھ. ًالبائع بأخیھ المسلم، ودون أن یشتري المسلم شیئا یجھلھ، فیغرر بمالھ ویخاطر بحقھ

وقال بعض العلماء في القثاء والباذنجان، كما .  فإنھ ال یجوزأبیعك محصول الباذنجان ھذا،: ُوالكبیر، وما بدا صالحھ وما لم یبد، فلو قال لھ
ًإذا بدا الصالح في بعضھ، قیاسا على النخیل، وال شك أن الغرر في الباذنجان  یجوز بیع كلھ: ھو مذھب اإلمام مالك رحمھ هللا تعالى وطائفة

ًفغالبا تؤمن العاھة فیھا كلھا، ولكن المحاصیل تختلف عن ذلك، والقثاء أعظم من الغرر في النخیل، فإن النخیل، إذا بدا الصالح في بعضھا 
إن الذي ھو صغیر، أو لم یظھر في حكم الظاھر، ولكن ھذا : وھذا معلوم بالتجربة، ورجح بعض العلماء قول من قال بالجواز، وقال

ا بخوف اآلفة والعاھة، وھذا المعنى موجود ضعیف، خاصة وأن رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم علل النھي عن بیع الثمرة قبل بدو صالحھ
  .في المحاصیل التي لم یستتم خلقھا

 
 
 
 

 البیع قبل بدو الصالح بشرط القطع
 
 

ُال یجوز بیع ما لم یبد صالحھ، وكذلك : بعد أن ذكر لنا الرطبة، وذكر لنا البقلة، وقال]: دون األصل إال بشرط القطع في الحال: [قولھ
وھنا مسائل سندخل فیھا تتعلق ببیع الشيء . مھ، ذكر أن ھذه األشیاء كلھا، ال یجوز بیعھا إال بشرط القطع في الحالالباذنجان وما في حك

قد قررنا أن الشيء الذي لم یبد صالحھ من التمور ومن المزروعات ومن الحبوب، ال یجوز بیعھ، والشریعة دالة على . ُالذي لم یبد صالحھ
ُأن یشتري ثمرة لم یبد صالحھا : الحالة األولى: لكن بیع الشيء الذي لم یبد صالحھ، لھ حاالت.  الحكمھذا، والنصوص واضحة في ھذا

فإن اشترى ثمرة بستان، لم . أن یشتریھا من أجل أن یستبقیھا لكي تصلح: الحالة الثانیة. ًبشرط أن یقطعھا في الحال، كأن یعطیھا علفا للدواب
ًللثمرة فورا فالبیع صحیح في قول  ًفورا، أو اشترط البائع على المشتري أن یجز ویقطع العراجین التي ھيُیبد صالحھا، واشترط أن یقطعھا 

أن من اشترى : ، وھو مذھب جماھیر السلف والخلف)األئمة األربعة(جماھیر العلماء، وھو مذھب الحنفیة والمالكیة والشافعیة والحنابلة 
ًطعھا فورا، صح البیع؛ ألن السنة الواردة عن النبي صلى هللا علیھ وسلم في النھي عن بیع الثمرة ثمرة بستان قبل بدو الصالح بشرط أن یق

ًقبل بدو الصالح بینت العلة، وھي أنھ ال یؤمن على الثمرة أن تفسد، فإذا كان یریدھا في الحال، ویقطعھا في الحال علفا للدواب، فقد زالت 
ذكرنا أن النخل یطلع وبعد الطلع یتشقق ثم یؤبر، ثم یجلس فترة ما بین التأبیر وما بین بدو الصالح، نحن : وإلیك توضیح ھذه المسألة. العلة

فھذه الفترة التي ما بین التأبیر وبدو الصالح، ھل یجوز فیھا بیع الثمرة أو ال؟ الواقع أن ھذه الفترة إذا وقع فیھا البیع ال یخلو من ثالثة 
ًأن یبیع بیعا مطلقا، أي: الحالة الثالثة. أن یبیعھا بشرط التبقیة: الحالة الثانیة.  بشرط القطعأن یبیع: الحالة األولى: أحوال ًخالیا من شرط : ً

ُفإذا بدت الثمرة فأبرھا صاحبھا، ولم یبد صالحھا، ثم باعھا قبل بدو الصالح، فإما أن یبیع بشرط القطع أو یبیع بشرط . القطع والتبقیة
ُفھي أن یبیع بشرط القطع، كأن یكون عندك بستان فیھ مائة نخلة أطلعت، ولكن لم یبد الصالح : أما الحالة األولى. ً مطلقاًالتبقیة، أو یبیع بیعا

في الثمرة، فاألصل الشرعي یقتضي عدم جواز البیع؛ ألن النبي صلى هللا علیھ وسلم ثبت عنھ في األحادیث الصحیحة أنھ نھى عن بیع 
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ھذه الثمرة التي في البستان ثمرة مائة نخلة أرید أن أشتریھا : ھذا األصل الشرعي، لكن لو جاءك رجل، وقال لكالثمرة قبل بدو صالحھا، 
ًوأقطعھا فورا علفا للدواب، وفي بعض األحیان إذا أطلع النخل ألول مرة فبعض أھل الخبرة یقطعون الثمر، ویقولون إن ھذا یفید النخلة : ً

ً األحیان حتى لو أطلعت وكان طلعھا كثیرا، وفیھا عراجین كثیرة، یقطعون بعض العراجین، ولو كانت في ًكثیرا ویقوي النخلة، وفي بعض
السنة الثانیة أو الثالثة أو بعد سنوات، فیقطعون بعض العراجین؛ ألنھ إذا قطع بعض العراجین قوي المحصول في اآلخر، وبقاؤه قد یؤثر 

ال تطلع، فیقطعون المحصول عنھا، حتى یخف العبء : ھا، فربما أجھلت في السنة الثانیة، أيعلى النخلة؛ ألن كثرة المحاصیل تؤثر علی
: على النخلة األم؛ ألنھ مثل الحمل في اآلدمیة، فیخففون عنھا، فھذا العرجون إذا قطعت ثمرتھ قبل بدو الصالح ھل یجوز بیعھ أو ال؟ نقول

. ًلقا، أما لو قطعھ وباعھ بعد قطعھ، أو اشتراه رجل واشترط أن یقطعھ، فإنھ یصح البیعًیحرم بیعھ على النخلة بشرط التبقیة، أو بیعا مط
والدلیل على ذلك ما ثبت في الصحیح عن رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم أنھ لما نھى عن بیع الثمرة قبل بدو صالحھا، قال علیھ الصالة 

وتأمل الحدیث فإنھ نھى عن بیع الثمرة قبل بدو الصالح، فلما أراد النبي ). ل أكل مالھأرأیت لو منع هللا الثمرة عن أخیك، فبم تستح: (والسالم
-ُلو بعت بستانك لرجل ولم یبد الصالح : ، یعني)أخبرني، لو منع هللا الثمرة عن أخیك: أرأیت أي: (صلى هللا علیھ وسلم أن یبین العلة، قال

ًجاءت اآلفة فعال، وتلفت : ، أي)أرأیت لو منع هللا الثمرة عن أخیك: (صلى هللا علیھ وسلم كما ذكرنا فقال - وقبل بدو الصالح ال تؤمن اآلفة
الثمرة، فبم تستحل أكل مالھ، فالثمرة تلفت؛ ألنھ قبل بدو الصالح ال یؤمن التلف، فإذا تلفت الثمرة صار المال لقاء ال شيء، وأصبح حینئذ 

، فأخذ الجمھور )أرأیت لو منع هللا الثمرة عن أخیك فبم تستحل أكل مالھ: ( صلى هللا علیھ وسلم ًالبائع یأخذ ماال بدون ثمرة في مقابلھ، فقال
ًمن ھذا الحدیث دلیال على أن العلة في تحریم بیع الثمرة قبل بدو صالحھا ھو خوف فسادھا، فإن كان یریدھا حاضرة ناضرة بحالھا ھذا، 

ًین بسببھم منع البیع خوفا من فسادھا قبل أن ینتفعوا بھا، جاز البیع، وھذا ال إشكال فیھ؛ ألن السنة ًلكي ینتفع بھا علفا للدواب، ال لآلدمیین الذ
ًواضحة الداللة علیھ، وھو مذھب صحیح؛ ألن القاعدة أن الحكم یدور مع علتھ وجودا وعدما، والعلة ھنا جاءت منصوصا علیھا في حدیث  ً ً

ھذا فمن باع ثمرة من بستان قبل بدو صالحھا، فإنھ یجوز إذا كان بشرط القطع، أو قطعھا إذا ثبت . رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم
ًوعرضھا للبیع فإنھ جائز؛ ألن العلة في ھذا التي من أجلھا حرم البیع قبل بدو الصالح غیر موجودة، واألصل حل البیع، وھذا یریدھا علفا 

ُیبیعھا بشرط التبقیة، كأن یكون عندك مائة نخلة ولم یبد صالحھا، فأطلعت وأبرتھا، وبعد أن : الحالة الثانیة. للدواب، وال یریدھا لآلدمیین
صیف ھذا البستان في ھذه السنة : أرید أن أشتري منك صیف البستان في ھذه السنة، قلت لھ: التأبیر وقبل بدو الصالح جاءك رجل، وقال 

یشترط القطع  شرط التبقیة، عكس األول، إذ األول: بدو صالحھا، فھذا یسمیھ العلماءًإذا أشترط علیك أن تبقیھا لي حتى ی: بمائة ألف، قال 
ُأنا أشتریھا، واآلن لم یبد صالحھا، ولكن شرطي علیك أن تبقیھا : یقول المشتري للبائع: والثاني یشترط التبقیة، والتبقیة تفعلة من البقاء، أي

ًلي حتى آكلھا بلحا، أو آكلھا رطبا، وآكلھا تم ففي الحالة األولى حالة اشتراط القطع فإن البائع ھو الذي یشترط . ًرا، فھذا یسمونھ شرط التبقیةً
وفي الحالة الثانیة حالة اشتراط التبقیة فإن الغالب أن یشترط . ًغالبا؛ ألن من مصلحتھ أن تقطع الثمرة حتى یرتفق النخل وینتفع بذلك

ل بدو صالحھا، واشترط في العقد أن تبقى إلى بدو الصالح، فاإلجماع على تحریم ھذا البیع؛ ففي الحالة الثانیة إذا اشترى قب. المشتري
لمخالفتھ لسنة رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم، وھذا ھو الذي حرم هللا تعالى ورسولھ صلى هللا علیھ وسلم، ففي حدیث ابن عمر رضي هللا 

فالعلة موجودة  ، فإذا باعھا قبل بدو صالحھا، واشترط بقاءھا) الثمرة قبل بدو صالحھانھى رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم عن بیع: (عنھما
لكن ھناك وجھ عند المالكیة خرجھ اللخمي من أصحاب اإلمام مالك رحمھ هللا تعالى، یقتضي . بخالف الحالة األولى التي فیھا العلة مفقودة

ًإذا في الحالة األولى إذا باع الثمرة . ومخالفتھ لنصِّ رسول هللا صلى هللا علیھ وسلموشذوذه لمخالفتھ اإلجماع، . الجواز، ولكنھ شاذ وضعیف
ًقبل بدو صالحھا بشرط القطع، فالصحیح قول الجماھیر ومنھم األئمة األربعة بصحة البیع، لظاھر السنة، وأن الحكم یدور مع علتھ وجودا 

جماع على عدم الجواز، وھناك وجھ شاذ عند المالكیة یقتضي الجواز، وھو باطل لمخالفتھ أن یبیع بشرط التبقیة، فاإل: ًوعدما، والحالة الثانیة
والبیع المطلق . ًأن یشتري الثمرة قبل بدو صالحھا ویكون البیع مطلقا: الحالة الثالثة. السنة الصحیحة عن رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم

أنا أشتریھا منك  : ُعندي مائة نخلة، وھذه المائة نخلة لم یبد صالحھا، قال: كأن یقولھو الذي ال یشترط فیھ القطع وال تشترط فیھ، : ھنا
. بمائة ألف، وسكت البائع، وسكت المشتري، فلم یشترط ھذا ولم یشترط ھذا، ھذا یسمى عند العلماء بالبیع المطلق؛ ألنھ عري عن الشرط

ًفإذا باعھ الثمرة قبل بدو صالحھا بیعا مطلقا، فما الح كم؟ جماھیر العلماء على عدم صحة البیع؛ ألن السنة الواردة عن النبي صلى هللا علیھ ً
نصحح البیع، ونلزم : یصح البیع، ولكن یجب على المشتري أن یقطع، فقالوا: وسلم حرمت بیع الثمرة قبل بدو صالحھا، وقال الحنفیة

ن رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم، والتي نھى فیھا عن بیع الثمرة قبل ًالمشتري بالقطع فورا، وھذا ضعیف؛ ألنھ مصادم للسنة الصریحة ع
بدو صالحھا، ولم یفرق بین الذي فیھ شرط التبقیة، وبین الذي فیھ شرط القطع، وبین الذي ھو بیع مطلق، وجاء االستثناء لشرط القطع 

، ) صلى هللا علیھ وسلم عن بیع الثمرة قبل بدو صالحھانھى رسول هللا: (بالعلة، فبقي ما عداه على األصل الموجب للتحریم؛ ألن السنة
وھو ما بین -أن بیع ثمرات النخیل قبل بدو الصالح، : ًإذا الخالصة. بالعلة وقیدت حال القطع، فبقي ما عداه على التحریم فجاءت السنة

طع، فیصح في قول الجماھیر، لظاھر حدیث أنس إما أن یبیعھ بشرط الق:  لھ ثالث صور- التأبیر، وما بین بدو الصالح الذي ھو اإلزھاء
ًأو یبیع بیعا . أو یبیعھ بشرط التبقیة، فال یصح بإجماع، وفیھ شذوذ ال یعول علیھ). أرأیت لو منع هللا الثمرة عن أخیك: (رضي هللا عنھ

  .ًمطلقا، فالجمھور على عدم الجواز لظاھر السنة، والحنفیة مخالفون، والصحیح مذھب الجمھور
 
 
 
 

 تابع بیع ما یجز ویلقط
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عھا على بیع الثمرة، وانظر إلى دقة المصنف رحمھ هللا تعالى، حیث جعل بیع النخل بشرط  بعد ھذا نرجع إلى مسألة بیع الرطبة والقثاء ونفرِّ
ّالكراث، أو الُجزر الذي ًالقطع أصال، فألحقت بھ الزروع والثمار والمحاصیل التي تكون في نفس المعنى، فإذا كان الزرع مما یحصد مثل 

ًیراد ورقھ، أو البرسیم، الذي یراد علفا، فال یجوز بیع أصلھ وفرعھ، لكن لو باعھ بشرط القطع على الجزة الظاھرة صح لھ ذلك وجاز؛ ألن 
قط كالقثاء والباذنجان، العلة من خوف الغرر غیر موجودة، ویلحق بھذا ما یلتقط، فكما أن الذي یجز یباع فیھ الجزة الظاھرة، كذلك الذي یلت

والقثاء یختلف؛ ألنھ ال یبدو صالحھ إال إذا تناھى في الطول، والباذنجان ال یبدو صالحھ إال إذا تناھى في الجرم والحجم، ولذلك قد تبیع 
ما في القثاء، وإما في في الطول ك ًالباذنجان وھو أخضر، ثم یصیر أحمر، فاللون لیس لذاتھ مؤثرا، ولكن المؤثر تناھي الحجم، والحجم إما

العرض كما في الباذنجان، وانظر كیف اختار المصنف رحمھ هللا تعالى، حتى نعلم أن الفقھاء حین یأتون بالتمثیل والتقریب یراعون األحوال 
ثاء إال ما تناھى كبره تلتحق بالقثاء، فإن الفقھاء نصوا على عدم جواز بیع الق: المختلفة، فإن سئلت عن ثمرة طویلة كالقرع المدیني تقول 

ال یصح بیعھ إال بعد : ًوأما ما كان من عرضھ ممتلئا فتقول. َّللقطة الظاھرة، فال یباع القرع المدیني إال بعد تناھي طولھ فیما تم طولھ وتناھى
صالحھ بعد تناھي كبره، ًتناھي كبره لبدو صالحھ في اللقطة الظاھرة، كالقرع غیر المدیني، وھو القرع الذي یكون مدورا، فھذا یكون 

ّذلك كالكراث، ]: أو جزة جزة. [ویكون للقطة الظاھرة، فیبیع ما صلح للقط، وأما ما لم یصلح فإن البیع فیھ بیع غرر، فینتظر إلى صالحھ
ضھا لم یصلح، ولم وذلك كما ذكرنا في األشیاء التي تلتقط ویكون بع]: أو لقطة لقطة: [قولھ. ًوكذلك أیضا البرسیم وأنواع العلف، والقصب

َیستتم صالحھ، أو لم یتناه كبره، فإنھ حینئذ یباع لقطة لقطة وال یباع ثمر قبل بدو صالحھ وال زرع : [والحظ عبارة المؤلف رحمھ هللا تعالى. َ
فأول شيء ].  لقطةقبل اشتداد حبھ، وال رطبة وبقل، وال قثاء ونحوه كباذنجان دون األصل إال بشرط القطع في الحال أو جزة جزة أو لقطة

فال یباع ثمر قبل بدو صالحھ، وحینئذ تعید ] دون األصل إال بشرط القطع في الحال: [ذكر لنا بیع الثمرة قبل بدو صالحھا، وأعاد علیھا قولھ
 وبقل، وال قثاء وال زرع قبل اشتداد حبھ وال رطبة: [ثم قال. ال یباع ثمر قبل بدو صالحھ إال بشرط القطع: ، أي]إال بشرط القطع[إلیھا 

ً، فجعل القطع عائدا إلى النخل، فیقطع ما علیھا من العراجین والشماریخ، ]أو جزة جزة أو لقطة لقطة: [وأعاد علیھا قولھ] ونحوه كباذنجان
.  أنھ یحصدًوالجز عائدا إلى الحب وإلى الرطبة، والحب یجز ویحصد ویقص من األرض، سواء باآلالت أم بالوسائل الموجودة اآلن، فالمھم

أو : [ًوأیضا كذلك الرطبة، قلنا أصلھا باطن وفرعھا مقصود، كالبرسیم یجز ظاھره، والكراث یجز، فال یباع إال جزة جزة، وبعد الجزة قال
:  أيوھذه أمور كانت من أوضح ما تكون،. ، كقثاء وباذنجان ونحوه؛ ألنھ یلتقط فأعاد اللقطة إلى الباذنجان والقثاء ونحوھما]لقطة لقطة

، وھذه )كان أصحاب النبي صلى هللا علیھ وسلم عمال أنفسھم: (الزروعات، وكان الناس عمال أنفسھم كما قالت عائشة رضي هللا عنھا
فیكون كالمھ على ھذا فیھ لف ونشر، فتعید القطع إلى النخل، والجز إلى الحب وإلى الرطبة، وااللتقاط إلى القثاء . األمور أصبحت تخفى

  .ھذه األمور كلھا مرتبة على حسب إیراد المصنف رحمھ هللا من األنواع األول: ًإذا. نوالباذنجا
 
 
 
 

 [3[ باب بیع األصول والثمار -شرح زاد المستقنع 
تبادل المنافع بالبیع والشراء حاجة من حاجات الناس، ولما كانت النفوس مجبولة على استیفاء حظوظھا والنظر في مصالحھا دون مصالح 

رین، فإن ھذا قد یؤدي إلى النزاع في البیع والشراء فیما یستحقھ كل منھما بالبیع، أو وقوع الغبن على أحدھما، فاقتضت تعالیم الشریعة اآلخ
إلى غیر ذلك مما یجب .. ًالمحكمة أن تضع شروطا وضوابط وموانع لما یباع، وبیان حقوق البائع والمشتري في البیع، وبیان بطالن البیع

 .سلم علمھ حال البیع، وفي ھذه المادة بیان لبعض ھذه التعالیم الغراء في بیع األصول والثمار خاصةعلى الم
 أحكام تتعلق بالبائع والمشتري

 
 

بسم هللا الرحمن الرحیم الحمد  رب العالمین، والصالة والسالم األتمان األكمالن على خیر خلف هللا أجمعین، وعلى آلھ وصحبھ ومن 
 ...... :[واللقاط على المشتري والحصاد والجذاذ: [فیقول المصنف رحمھ هللا تعالى: أما بعد. یھ واستن بسنتھ إلى یوم الدیناھتدى بھد

 
 من یلزمھ الحصاد والجذاذ واللقاط

 
 

 وقت جني المحصول، ونبدأ بالنخیل، فإن اشترى ثمرة مائة نخلة في ھذا الصیف بعد بدو الصالح والشروط متوفرة، وبعد أن تم البیع، وحان
وكما ھو معلوم النخل تارة . النخل نخلك، والثمرة اشتریتھا منك، فاحصده لي، فأنت الذي تجذ النخل، وعلیك الجذاذ: قال المشتري للبائع

ًیؤخذ بثرا، وھذا یحتاج إلى التقاط، ورطبا یحتاج إلى التقاط، وتمرا یحتاج إلى جذ، فیجذ العرجون كلھ ثم یحصد ما فیھ، ً أنا اشتریت :  فقالً
یا أخي أنا بعتك الثمرة، والحصاد والجذاذ : منك ثمرة بستانك فالذي علیك، أن تجذ لي النخل، وتلتقط لي الرطب، وتلتقط لي البثر، قلت لھ

اصة إذا وھذا النخل موجود فادخل وخذ ثمرتك، أما أنا فكیف أتكلف ھذا؟ ألن الحصاد یكلف بعض األحیان عشرات األلوف، خ! علیك أنت
ھل الحصاد والجذاذ على البائع، أو على المشتري؟ یقول رحمھ : فیأتي السؤال. ًكان النخل كثیرا وفیھ مؤنة ومشقة، وفي مثل مواسم الحصاد

دخول أنت أیھا المشتري علیك مؤونة جني الثمرة، فالثمرة ثمرتك وھو یمكنك من : ، أي]والحصاد والجذاذ واللقاط على المشتري: [هللا تعالى
ًالبستان لجني المحصول، ویكون ھذا بالمعروف، فإذا مكنك من ذلك فھذه ثمرتك، إن شئت تأخذھا بلحا وإن شئت تأخذھا رطبا، وإن شئت  ً

، الحصاد في الزروع، كحصد محصول ]والحصاد: [وقولھ. ًتأخذھا تمرا، فیخلي بینك وبین المبیع، أما أن تلزمھ بالجذاذ، فھذا لیس من حقك
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فتكون مؤونة . أنت الذي تحصد، فتأتي بمن یحصد لك ھذا الحب الذي اشتریت مني: والشعیر، ونحو ذلك، فیقول البائع للمشتريالحب، 
كذلك جذ النخل، فإذا أراد أن یجذ نخلھ والثمرة التي اشتراھا، تكون المؤونة واألجرة ]: والجذاذ: [قولھ. الحصاد على المشتري ال على البائع

ومثل الباذنجان والكوسة والبامیا،  كذلك اللقاط، وھو الجني، مثل القثاء یلتقطھا،] واللقاط على المشتري: [قولھ.  على البائععلى المشتري ال
  .ونحو ذلك من األشیاء التي تحتاج إلى التقاط، فإن مؤونة االلتقاط على المشتري، ال على البائع

 
 
 
 

 حاالت یبطل بھا البیع
 
 

ًوإن باعھ مطلقا، أو بشرط البقاء، أو اشترى تمرا ً قبل بدو صالحھ بشرط القطع، وتركھ حتى بدا، أو جزة أو لقطة : [قال رحمھ هللا تعالى
تقدم أن البیع المطلق ]: ًوإن باعھ مطلقا: [قولھ] فنمتا، أو اشترى ما بدا صالحھ وحصل آخر واشتبھا، أو عریة فأثمرت، بطل والكل للبائع

ًیبیعھ بیعا خالیا من الشرط، وینبغي على طالب العلم أن یتنبھ إلى أن سیاق الكالم ھنا : لتبقیة وال شرط القطع، أيھو الذي لیس فیھ شرط ا ً
الحكم أنھ ال یجوز بیع الثمرة قبل : فیرد السؤال]. وال یباع ثمر قبل بدو صالحھ: [ُفي الثمرة التي لم یبد صالحھا؛ ألن الكالم متصل بقولھ

ًبیعا مطلقا[قبل بدو الصالح، : ، أي]وإن باعھ: [صل وباعھ قبل بدو الصالح؟ قال رحمھ هللا تعالىبدو صالحھا، فلو ح ، فاألصل ]بطل... ً
ًیقتضي عدم جواز البیع، خالفا للحنفیة، إذ یرون أنھ لو باعھ بیعا مطلقا فإنھ یجوز، ویجب على المشتري أن یقطع فورا ً ً ًفلو باعھ بیعا مطلقا . ً ً

: ٌنھما مخالفا للسنة التي ذكرنا، ومضى الحال سواء علم الحكم أم ُجھل، ثم بعد أربعة أشھر لما بدا الصالح سأل أھل العلم، فقالواوتم البیع بی
ًھذا البیع ال یجوز، فماذا یكون حكمھ؟ الثمرة اآلن صالحة، فھل تكون الثمرة ملكا للبائع، بناء على أن البیع فاسد، واألصل أنھا ملك لھ ولم 

رج من یده؟ أم أنھا ملك للمشتري بناء على أنھ لم یتدارك الفساد؟ بین رحمھ هللا تعالى أنھا ملك للبائع، وھذا ھو الصحیح؛ ألن ھذا البیع تخ
ًفاسد من أصلھ، فلما تبایع معھ بیعا غیر شرعي، فمعناه أن الثمرة ما زالت باقیة في ملك البائع، وأن المشتري ال یملك ھذه الثمرة؛ ألن 

ُیلزم البائع برد : اإلیجاب والقبول والصیغة وقعت على وجھ غیر معتبر، فوجودھا وعدمھا على حد سواء، لكن ما الحكم حینئذ؟ الجواب
اآلن بدا الصالح فإذا أردت أن تشتري فلتشتر من جدید؛ ألن البیع األول فاسد، فإن أحببت : ھذا البیع منفسخ، ثم یقال للمشتري: الثمن، ویقال

نصرف بمالك فال إشكال، وإن أردت ھذه الثمرة فادفع حقھا اآلن؛ ألن اإلیجاب والقبول في بیعكما باطل ال قیمة لھ، فالثمرة ما زالت في أن ت
 - ًمثال-ٍفي بعض األحیان یبیعھ الثمرة قبل بدو صالحھا، على أن السوق غال، فتكون قیمتھا : ملك صاحبھا، ولكن ما الفائدة في ھذا؟ الجواب

ًة ألف، ثم لما بدا الصالح أصبح السوق كاسدا، فتنزل القیمة، فلربما اشتراھا بخمسین ألفا، فیكون أخف وأرفق بالمشتري، وربما یكون مائ ً
، أو ًإذا أردتما أن تنشئا العقد فأنشئا من اآلن، ولو أرادا أن ال ینشئا عقدا: فإذا بدا الصالح قلنا. العكس؛ ألن فیھا مخاطرة، فتكون القیمة أقل

ال أرید أن أبیع، أو رجعت عن بیعي وأرید أن آخذ الثمرة بنفسي كان لھ ذلك؛ ألن الثمرة ما زالت في ملكھ وھو أحق بھا، ویجب : قال البائع
ي الثمرة أشترط أن تبقي ل: الثانیة، اشترى قبل بدو الصالح، وقال لھ ھي الحالة]: أو بشرط البقاء: [قولھ. ًعلیھ أن یرد للمشتري مالھ كامال

حتى یبدو الصالح، فسواء علم الحكم أم جھلھ فالبیع فاسد، وحینئذ إذا رفع األمر إلى القاضي فإنھ یحكم بانفساخ البیع ووجوب رد المال إلى 
دك لو جاءك رجل وأنت عن: أي]: ًأو اشترى ثمرا قبل بدو صالحھ بشرط القطع وتركھ حتى بدا: [قولھ. المشتري، ورد الثمرة إلى البائع

قبلت، واشتراھا منك بعشرة آالف لایر : أنا ال أبیعھا إال بشرط أن تقطعھا، قال: أشتریھا منك، قلت لھ: ُمائة نخلة، لم یبد صالح ثمرھا، فقال
إن ھذا : على أنھ یقطعھا، ثم جاءتھ ظروف فلم یستطع القطع، أو تھرب وماطل، حتى بدا صالح ثمرھا، فما الحكم؟ الحكم حینئذ أن نقول

العقد الذي وقع بینكما وقع بشرط القطع مصححا، وإال األصل عدم صحتھ، فلما فات الوصف الشرعي المعتبر للتصحیح فإنھ یرجع إلى حكم 
ًاألصل ببطالنھ، فترد لھ المال، وال حق لھ بالمطالبة بالثمرة، وتنشئان بیعا جدیدا اء إذا ج: أي]: أو جزة أو لقطة فنمتا: [قولھ. إذا أردت البیع ً

ًواشترى منھ برسیما وھو على طول شبر، فالبرسیم على شبر لھ قیمة، والبرسیم على شبرین لھ قیمة، ففي بعض األحیان یأتي المشتري، 
بكم أشتریھ منك؟ فیقول : لیس عندي إال ھذا البرسیم الذي ھو في نصف االكتمال، فیقول: أرید البرسیم اآلن، فتقول لھ: وتأتیھ ظروف فیقول

قبلت، وأعطاه المائة، ثم إذا بھ یماطل ویتأخر، أو جاءه ظرف، حتى أصبح البرسیم فوق ذلك بكثیر، : عشرة أحواض بمائة، قال : ً مثالالبائع
فیصبح المبیع الحاضر غیر الذي أوجبا البیع علیھ من قبل، وقد تكلف البائع مؤونة سقیھ والقیام علیھ، فحینئذ ینفسخ البیع األول؛ ألن الجزة 

ًي تعاقدتما علیھا لیست بموجودة، ففاتت بتفویت المشتري، وحینئذ یتحمل مسئولیة فوات البیع وترد لھ القیمة، وینشئان بیعا جدیدا، وغالبا الت ً ً ُ
 بدو الثمرة إذا صلحت وبدا صالحھا، فقیمتھا غیر قیمتھا قبل: ًإذا. ما یكون البرسیم بضعفي قیمتھ؛ ألنھ لما نما كان غیر الذي اتفقا علیھ

الصالح، وال شك أن المشتري إذا أراد أن یتالعب، وفعل ذلك عن تالعب ال شك أن ھذا من خدیعة المسلم، ولذلك یمثل بعض العلماء بأن 
ِالغش كما یكون من البائع للمشتري یكون كذلك من المشتري للبائع، ومن غشِّ المشتري للبائع أن یشتري بشرط القطع، فإذا بھ یؤخر 

 تكتمل الثمرة، فیأتي ویأخذھا، وال شك أن ھذا إذا فعلھ على قصد التالعب، فإنھ معصیة  تعالى ورسولھ صلى هللا علیھ ویماطل حتى
ًوسلم؛ ألن هللا تعالى حرم أن یفعل المسلم بأخیھ ھذا، فیشتري منھ الشيء بنصف قیمتھ على أن یأخذه فورا، وھو یضمر ویرید منھ ما ھو  ّ

، فمما ینبغي للمسلم أن ینصح )الدین النصیحة: (ة أكثر، ولیس ھذا من النصح للمسلمین، وقد قال صلى هللا علیھ وسلم أكمل، مما یستحق قیم
من قثاء وباذنجان ونحوه، كالقرع والبامیا، : ، أي]أو لقطة[من كراث، أو برسیم ونحوه، : ، أي]أو جزة: [فقولھ. ألخیھ، وھذا لیس من النصح

ي تلتقط، فاشتراھا على ھیئة ثم تركھا حتى زادت، فالذي أوجب البیع علیھ غیر الذي صار إلى ھذه الحالة، فوجب أن ونحو ھذه األشیاء الت
إذا اشترى ما بدا : أي]: أو اشترى ما بدا صالحھ وحصل آخر واشتبھا: [قولھ. ینشأ العقد على الذي صار إلیھ الحال، ویلغى البیع في األول

، فما استطاعا أن یمیزا الذي اتفقا علیھ من الذي ]اشتبھا[دة على الذي اتفقا علیھ، واختلطت الزیادة باألصل، وزیا: صالحھ، وحصل آخر، أي
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لم یتفقا علیھ، فحینئذ یصیر المال ما بین حالل وحرام، والقاعدة أنھ إذا اشتبھ الحالل بالحرام، حرم الكل، ومن ھنا قال صلى هللا علیھ وسلم 
وإن أكل فال : (ُرضي هللا عنھ، في كلب الصید إذا أرسل للصید، وأكل الكلب من الفریسة، قال صلى هللا علیھ وسلم في حدیث عدي بن حاتم 

ویحتمل أنھ أمسك لنفسھ، فصیده  ؛ ألنھ إذا أكل من الفریسة فیحتمل أنھ أمسك لك فصیده حالل،)تأكل؛ فإني أخاف أن یكون إنما أمسك لنفسھ
فإذا أكل وجلس على الفریسة یأكل منھا فھذا ال إشكال فیھ؛ ألنھ أمسك لنفسھ، لكن إذا أكل منھا، ثم جاءك ). تأكلإن أكل فال : (حرام، فقال 

بفضلتھ فحینئذ یحتمل أن یكون صاد لنفسھ، ثم من باب الوفاء جاء لسیده بالباقي، أو أنھ صاد لسیده، فلما ذاق حالوة اللحم ولذة الفریسة نھش 
 ال ینطق وال یتكلم، وإنما یباح -أكرمكم هللا تعالى-ًده ال یضربھ وال یؤذیھ، فیحتمل أنھ صاد لسیده فعال، لكن الكلب منھا، كأنھ یرى أن سی

ْفكلوا مما أْمسكن علْیكم : صیده إذا صاد لك، ویحرم إذا صاد لنفسھ؛ ألن هللا تعالى یقول ُ ْ َُ َ َ َ َ َّ ِ ُ ك فدل على أنھ إذا لم یمسك لك ال یجوز ل] 4:المائدة[َ
األكل؛ ألن كالب الصید والجوارح، كالصقور، والبوازي، والشواھین والنسور ونحوھا، یصح صیدھا إذا لم تأكل، أما لو أكلت فال، فالصقر 

 إذا أرسلتھ وأكل من الفریسة فحینئذ ال یؤكل منھا؛ ألنھ اختلط الحالل بالحرام، فھناك موجب یقتضي الحل، وھو كونك أنت الذي - ًمثال-
 وذكرت اسم هللا تعالى، وأنت الذي حددت الفریسة، وھناك موجب یقتضي الحرمة؛ ألن شرط حل صیدھا أن ال یأكل، فلما أكل أرسلت،

ٌالقاعدة أنھ إذا اجتمع حاظر ومبیح، قدم : ولذلك نقول. اشتبھ أن یكون أمسك لنفسھ ولم یمسك لك، فإذا اشتبھ الحالل بالحرام، حرم الكل
السبب في ھذا أن الحاظر والحرام أمرك هللا تعالى باجتنابھ، والحالل لم یأمرك هللا تعالى بأخذه، فحینئذ تعارض األمر الحاظر على المبیح، و

إذا اشتبھت میتة بمذكاة حرمتا، وإذا : ومن ھنا قالوا. إذا تعارض الحاظر والمبیح، قدم الحاظر على المبیح: مع ما ھو دونھ، فقال العلماء
ًیة حرمتا، فلو كان ھناك امرأتان متشابھتان تماما وكانت إحداھما زوجة إلنسان، فجاء ودخل فوجد امرأتین كلتیھما شبھ اشتبھت زوجة بأجنب

لزوجتھ، ال یدري ھذه زوجتھ أو ھذه، وقد یقع ھذا في بعض األحیان كما كان یقع في القدیم في سفر القوافل، فقد كان یقع بعض اللبس، فإذا 
اجتمع الحاظر : ًإذا.  أنھا زوجتھ لم یجز لھ أن یقدم على غرة؛ ألنھ ربما وطئ في حرام، وهللا تعالى أمره باجتناب الحرامَّلم یتحر ولم یتأكد

وھنا إذا اشتبھ مالھ الذي اشتراه، وھو ملك للمشتري والمال الذي حدث في ملك المشتري وجب ترك . والمبیح، قدم الحاظر على المبیح
أن یباع الرطب : والعرایا. من العرایا، سمیت بذلك ألنھا تعرى من البستان: العریة]: أو عریة فأثمرت: [قولھ. أمكنالكل، وتصحیح العقد ما 

ًعلى رءوس النخل بخرصھ تمرا، ولیس الرطب بمجني؛ إذ المجني ال یباع؛ ألن النبي صلى هللا علیھ وسلم نھى عن بیع الرطب بالتمر، لكن 
ًرضنا أن رجال عنده تمر سكري، لكنھ أحب أن یأكل بدال منھ رطبا، ففي األصل ال یجوز بیع الرطب بالتمر؛ فلو ف. یباع على رءوس النخل ً ً

ًلعدم وجود التماثل، فرخص النبي صلى هللا علیھ وسلم أن تباع العرایا بخرصھا تمرا، في قدر خمسة أوسق، كما في حدیث زید بن ثابت 
ًأن یؤخذ منھ ثالثمائة صاع؛ ألن الوسق ستون صاعا، فیبیع : ة في خمسة أوسق فما دون صح، أيرضي هللا عنھ وأرضاه، فإذا كانت العری

ًفلو فرضنا أن النخلة فیھا عشرون صاعا، فخرصھا . ًنخال عرایا في حدود ثالثمائة صاع، فإذا نقص عن ذلك جاز، ولو زاد لم یجز
ًھذا الرطب إذا صار تمرا یصیر عشرین صاعا، : الخارص وقال ًإذا أعطیك عشرین صاعا من التمر الذي في األرض بھذه العریا : فقلت لھً ً

 ًالتي فیھا عشرون صاعا، واتفقتما ع
 
 
 
 

 ما یلزم البائع والمشتري عند بطالن البیع
 
 

أبقى الكل فالكل للبائع، ذكرنا أن المشتري إذا أخذ الثمرة بشرط القطع فإن ] والكل للبائع: [بطل البیع، وقولھ: أي] بطل والكل للبائع: [قولھ
والكل : [ًویرد لھ الثمن، لكن لو أنھ أخذ بعض التمرة وترك بعضھا حتى صار تمرا، أو ترك بعضھا حتى بدا صالحھ، فقال رحمھ هللا تعالى

ًأنھ ُیلغى البیع كلھ، ویرد الثمن كامال، ویصبح المثمن كامال للبائع، فیقدر الذي أخذه بقیمتھ، ویل: ، أي]للبائع . زم المشتري بدفع قیمة ما أخذً
ًوعلى ھذا في العرایا لو اشتراھا صفقة واحدة ثم أكل النصف رطبا وأبقى النصف تمرا، فمن العلماء من قال تتجزأ الصفقة، فتصحح في : ً

ًد الثمن كامال، وعلى ھذا الوجھ یلزم البائع أن یر. یبطل الكل؛ ألنھا بیعت بصفقة واحدة: النصف وتبقى في النصف، ومنھم من یقول
  .ویضمن المشتري للبائع قیمة ما أخذه بحقھ

 
 
 
 

 حكم البیع المطلق وبشرط التبقیة
 
 

ًوإذا بدا ما لھ صالح في الثمرة، واشتد الحب جاز بیعھ مطلقا وبشرط التبقیة: [قال رحمھ هللا تعالى إذا بدا ما لھ صالح في الثمر جاز : أي]: ّ
ًبیع الكل بیعا مطلقا وبشرط ا ًلتبقیة، فإذا بدا الصالح في النخیل فأزھت، فاحمرت واصفرت، فحینئذ یجوز بیعھا بیعا بشرط التبقیة، وبیعا ً ً َّ

ُقبلت، فمن : أبیعكھا بألف لایر، فقلت لھ: یا فالن بكم تبیعني ھذه المائة نخلة؟ فقال لك: كرجل عنده مائة نخلة وبدا صالحھا، فقلت. ًمطلقا
ًقبلت بشرط أن تبقیھا لي حتى تصیر تمرا، وإذا بدا الصالح تكون حبات التمر بلحا؛ والنخیل منھ ما : بقیھا، فتقولحقك أن تشترط علیھ أن ی ً

ًال یؤكل إال بلحا، ومنھ ال یؤكل إال رطبا، ومنھ ما ال یؤكل إال تمرا، وھناك ما یجمع الثالثة األحوال، كالتي تسمى أم جرذان، قیل ً إنھا التي : ً
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 أكل منھا، وھذه من أبكر أنواع النخیل الموجودة في المدینة - وكانت بقباء-  أنھ حین دخل النبي صلى هللا علیھ وسلم المدینة ورد في السیر
ًوتؤكل بسرا وبلحا ورطبا وتمرا ً ً فھذا النوع یؤكل بجمیع األحوال، لكن ھناك نوع إذا اشتراه المشتري یشترط بقاءه إلى التمر، وھناك ما . ً

ًورطبا وتمرا، لكن من مصلحة بیعھا أن تؤخر حتى تصیر تمرا، فقیمتھا تمرا أغلى من قیمتھا رطبا، وبعضھا قیمتھا رطبا أغلى ًیؤكل بلحا  ً ً ً ً ً
إذا : ومن ھنا قال رحمھ هللا تعالى. ًمن قیمتھا تمرا، فالذي یحتاج إلى تأجیل من أجل ربح السوق، فحینئذ یشترط بقاءه إلى الحصاد والجذاذ

ًد بدو الصالح یجوز أن یتم البیع بیعا مطلقا، دون أن یوجد شرط، ویكون من حق المشتري أن یبقیھا إلى القطع، ویجوز أن اشترى بع ً
: ًلو أن رجال اشترى منك مائة نخلة بعد بدو الصالح، فقلت لھ : وفائدة ھذه المسألة. أشترط علیك أن تبقیھا لي إلى الجذاذ: یشتریھا ویقول

تبقى إلى جذاذھا، وال یجوز لك أن تلزمھ بالقطع قبل الجذاذ، فلھ  ضر الناضج، فألزمك بقطعھا، لم یكن من حقك ذلك، بلأنت اشتریت الحا
ًحق أن یقطعھا فورا، أو أن یؤخرھا إلى منتصف الموسم، أو إلى آخر الموسم، وال یلزمھ أن یقطعھا فورا ً لكن الحنفیة یخالفون الجمھور في . ٌّ

ًن أنھ إذا اشترى الثمرة بعد بدو صالحھا یجب علیھ القطع مطلقا، سواء اشترط أم لم یشترط، وھذا مذھب مرجوح، ھذه المسألة، فیرو
والسبب في ھذا أنھم یرون أن بیع الثمرة على أن تبقى إلى بدو الصالح من بیوع الغرر، وبیوع اآلجال، وال یصححون ھذا النوع من البیع 

ًبیع المطلق إال أن یقطع فورا، ویلزمون المشتري بقطعھا فورا، وال شك أن مذھب الجمھور أصحبشرط التبقیة، وال یجیزون في ال ً.  
 
 
 
 

 حاالت بدو الصالح وآراء الفقھاء فیھا وفي حق المشتري
 
 

َّإذا بدا الصالح بسرا فاحمرت الثمرة، أو اصفرت: الحالة األولى: ًبناء على ما سبق عندنا األحوال التالیة أن ترطب، فیكون :  الثانیةالحالیة. ً
ھذه ثالثة أحوال بعد بدو . أن یتم استواؤھا ویكتمل، فتتھیأ للصرام والقطع: الحالة الثالثة. النضج في نصفھا، أو في ربعھا، أو في أكثرھا

ًأن تكون بلحا، وبسرا: الحالة األولى. الصالح ینتبھ لھا فإن بیعت النخلة في ھذه . ً أن تكون تمرا:الحالة الثالثة. ًأن تكون رطبا: الحالة الثانیة. ً
ًالثالث األحوال، إما أن تباع عند نھایة االستواء، فإذا بیعت بعد اكتمال استوائھا واكتمال نضجھا، فباإلجماع یصح البیع ویقطعھا فورا، 

. خذھا: المائة نخلة بمائة ألف، فقالأشتري منك ھذه : ًكرجل عنده مائة نخلة سكریة، وتركھا وحفظھا حتى صارت تمرا، ثم جاءه رجل وقال
أن تباع قبل أن تثمر، وقبل أن یكتمل استواؤھا، فجماھیر أھل العلم على جواز البیع وصحتھ،  :الحالة الثانیة. فإنھ یتم البیع باإلجماع ویصح

: ابن عباس رضي هللا عنھما، والثانيعكرمة بن عبد هللا ، صاحب : رجالن عالمان، وكالھما من التابعین، أولھما. وخالف في ھذه المسألة
ال یجوز البیع، فلم یصححا بیع ثمرة النخیل قبل االستواء الكامل، ولكن الصحیح : أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف ، الفقیھ المشھور، فقاال

نھى رسول هللا صلى : (ا، قال مذھب الجماھیر؛ ألن النبي صلى هللا علیھ وسلم ثبت عنھ في الصحیحین من حدیث ابن عمر رضي هللا عنھم
ووجھ الداللة من ھذا الحدیث أن النھي توقف عند بدو الصالح فدل على أنھ بعد بدو ). هللا علیھ وسلم عن بیع الثمرة حتى یبدو صالحھا

 حتى یبدو صالحھا، فالغایة :الصالح یحل البیع، وھذا على القاعدة األصولیة المشھورة أن ما بعد الغایة مخالف لما قبلھا في الحكم، فلما قال
، فمعناه أنھ بعد بدو الصالح، )نھى: (قبل بدو الصالح، وقبل بدو الصالح قال بدو الصالح، فمعناه أن الحكم بعد بدو الصالح یخالف الحكم

فعیة، والحنابلة، والظاھریة، فالمالكیة، والشا: َّإنھ یجوز بیعھا قبل أن تثمر، فھم على طائفتین: وإذا قلنا بقول الجمھور. یجوز وال بأس بھ
یصح : وقال الحنفیة. رحمة هللا تعالى على الجمیع، على أنك إذا اشتریت ثمرة بعد بدو صالحھا یجوز لك أن تبقیھا، وال یجب علیك القطع

ًبیع الثمرة بعد بدو صالحھا، ونلزم المشتري بقطعھا فورا، فإن بیعت ُبسرا وجب علیھ أن یقطعھا بسرا، وإن بیع ً ًت رطبا یجب علیھ أن ً
. والصحیح مذھب الجمھور؛ ألن رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم لم یشترط في حل ما كان بعد الغایة مفھوم القطع. ًیقطعھا حال كونھا رطبا

ًوعلى ھذا یكون الحكم أنھ یجوز بیعھا بعد بدو صالحھا بیعا مطلقا، وبیعا بشرط التبقیة، وبشرط القطع، ال بأس بذلك ك ً   .لھ، على ظاھر السنةً
 
 
 
 

 یلزم في بیع الحب ما یلزم في بیع ثمر النخل عند صحتھا
 
 

ًواشتد الحب جاز بیعھ مطلقا وبشرط التبقیة: [قولھ ًیكون طریا، حیث یكون فیھ ماء السنبلة، ثم یبدأ ییبس قلیال قلیال، . الحب أول ما یظھر]: ّ ً ً
أن یأتي المشتري یشتري منك الحب، كأن : الحالة األولى: ؤه جاز بیعھ، وبیع الحب على حالتینّحتى یشتد ویكتمل استواؤه، فإذا اكتمل استوا

أنا أشتري : تكون زرعت مزرعة كلھا حبوب، فیأتي فینظر إلیھا ویقدرھا، وتتوافر شروط البیع من العلم بقدر المبیع ونوعھ، وبعد ذلك قال
ًقبلت، فإن كان الحب طریا لم یشتد لم یجز، إال بشرط قطعھ فورا، كالنخل، كأن : فقلت لھًمنك ھذا الحب الموجود في مزرعتك بخمسین ألفا،  ًّ

ًأریده علفا اآلن، وال أرید بقاءه حتى ُیحصد، فلو اشتراه قبل بدو صالحھ واشتداده بشرط أن یقطعھ فورا، صح البیع: یقول ولو أخذه منك . ً
یبطل البیع على القاعدة التي ذكرناھا، فإذا اشترى الحب قبل بدو : الجواب  فما الحكم؟ّفي ھذه الحالة بشرط أن یقطعھ فأخره حتى اشتد،

فإن اشترى منك الحب : ّصالحھ، بشرط القطع صح، وإن اشتراه بشرط أن ال یقطعھ، بطل البیع، فإن بدا صالحھ، واشتد فحینئذ فیھ تفصیل
اء رحمھم هللا تعالى، لكن لو أن ھذا الحب حصدتھ، فأدخلتھ في البیدر، ومعھ وھو في سنابلھ وفي أرضھ صح البیع، وھذا قول جماھیر العلم
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الشوك، ولم یصف الحب بعد، فھل یجوز أن یشتریھ منك بالخرص قبل أن یكال؟ أو ھل یجوز أن یشتریھ بالكیل؟ أو یجوز أن یشتریھ غیر 
ھ فإنھ یكون من بیع الغرر؛ ألننا ال ندري كم یصفى من ھذا ال؛ ألنھ إذا حصد ووضع في البیدر، وأراد أن یأخذه بصفت: خالص؟ الجواب

ًبالخرص، لكنھ إذا خلط وأصبح محصودا ال ینفع فیھ الخرص، وال : قلنا ! ھذا الحب یجوز بیعھ، وھو في سنابلھ: الحب، فلو قال قائل
ّرءوس زرع مشتد في سوقھ، فإنھ یمكنھ أن یستطیع الخارص أن یحدد بدقة، أو بغلبة ظن ما ھو أقرب للحقیقة، بخالف ما إذا كان على 

یخرص، لكنھ إذا دخل في البیدر، تكون السیقان الطویلة، والصغیرة، ویختلط الحب بغالفھ، وبعد ذلك ال یمكن معرفتھ على الحقیقة أو قریب 
 تشتري الصاع فإنك تشتري الحب مع من الحقیقة إال إذا صفي، فال یجوز بیعھ بعد الحصد إال بتصفیتھ؛ ألنھ یفضي إلى الغرر؛ فإنھ حینما

وللمشتري تبقیتھ إلى : [قال رحمھ هللا تعالى. الشوك، وال یجوز بیع الشوائب لما فیھا من الغرر، إال بعد تصفیتھا، ما دام أنھ یمكن تصفیتھا
احصد اآلن، بل من حقھ أن یؤخر إلى : لھفإذا اشترى الحب بعد اشتداده، فإنھ ال یجوز لك أن تقول : ھذه ھي الحالة الثانیة]: الحصاد والجذاذ

ًاكتمال الحصاد، حتى ینشف نشافا كامال، ثم بعد ذلك یحصد، فإن اكتمل استواؤه، فقال إذا تمت : أرید أن أتأخر، فلیس من حقھ ذلك، أي: ً
  .ًالمدة وجاء موسم الحصاد یلزم المشتري بالحصاد؛ ألن ھذا قد یضر بالبائع، ولذلك یلزم بحصده فورا

 
 
 
 

 ما یلزم البائع بعد بیع الثمرة
 
 

بعد أن بین لنا رحمھ هللا تعالى مسائل البیع، شرع في ]: ویلزم البائع سقیھ إن احتاج إلى ذلك وإن تضرر األصل: [قال رحمھ هللا تعالى
وھذا كما ذكرنا أكثر من مرة من دقة مسائل الحقوق التي تتبع البیع، ولذلك الكالم على الفرع، وبیان الفرع بعد بیان األصل والكالم علیھ، 

ًالعلماء، إذ قد تصح البیوع ویأتي الناس یتقاضون في الحقوق، فتختلف األحوال فتارة یبیعھ النخل بیعا صحیحا، ویبیعھ الحب بیعا صحیحا،  ً ً ً
من حق المشتري إذا اشترى الثمرة بعد ماذا یكون : ًولكن یفرط البائع في حق المشتري، أو یمنع البائع حقا من حقوق المشتري، فیرد السؤال

یجب على البائع أن یحافظ على الثمرة، ویحافظ على األسباب التي تحافظ على الثمرة، وأھم تلك : كمال استوائھا، أو بعد صالحھا؟ الجواب
 على سقیھ، وبناء على ذلك لو أن ًاألسباب مسألة السقي، كسقي النخل، فإن الثمرة تتأثر بالماء، فإذا اشترى منھ نخال، وجب علیھ أن یقوم

المزارع الذي اشتریت منھ تعطلت آلة الماء عنده وجب علیھ أن یصلحھا، فإن لم یمكنھ أن یسقي بآلتھ، وجب علیھ أن یستسقي لك ماء یبقي 
قي الثمرة بالمعروف، معناه إنھ یجب على البائع أن یس: لك الثمرة، إلى أن یتم حصادھا، فإذا قصر فإنھ یتحمل مسئولیة التقصیر، فإذا قلت

أنھ لو قصر كأ، یكون النخل یسقى، النخل یسقى إلى ثالثة أیام، أو إلى یومین، إذا كان سقیھ بالري الكامل وبأحواض كبیرة، فأصبح یسقي 
 زالت تكلف الناس، كل أربعة أیام، أو كل خمسة أیام، أو كل أسبوع مرة؛ لكونھ فیھ كلفة على اآللة، وھذه أمور، كانت تكلف الناس، وال

ٌفیخفف على نفسھ؛ ألن الثمرة لم تعد ثمرة لھ، وإنما صارت ثمرة لغیره، فحینئذ ال یتضرر، وال یضره شيء، فیقوم بالتساھل في سقیھا، فقال  ً
ًإبقاء للفرع بھ النخل  أنھ مسئول عن سقي النخل، ویلزم بالماء الذي یستبقى: یجب على البائع السقي، أي: المصنف رحمھ هللا تعالى

المشترى، وھو الثمرة، فلو أنھ تساھل في السقي، ولم یستتبع النخل في السقي، أو تساھل عمالھ، فحینئذ یلزمھ الضمان، فلو أن الثمرة 
وھكذا لو أنھ تساھل في السقي، وتالعب في ذلك حتى ذھب . تضررت حتى ذھب العشر بسبب ضعف السقي، ُیلزم بضمان عشر القیمة

وإن تضرر : [قولھ. ة، یلزم بضمان نصف الثمرة، فإذا ألزمناه بالسقي ألزمناه بما یتبع التفریق للتساھل إذا كان ذلك بتساھل منھنصف الثمر
ًفي بعض األحیان یكون السقي مضرا باألصل، فھل نقول]: األصل نقدم حق المشتري ویجب علیھ السقي؟ أو نقول نقدم حق البائع؛ ألن : ّ

من المصلحة أن ال : ًعظم من الفرع؛ ألن ضرر النخل لیس كضرر ثمرتھ، ففي بعض األحیان یقول أھل الخبرة مثالاألصل الضرُر بھ أ
ًتسقي النخلة، وتحتاج أن تمسك الماء عنھا أسبوعا عالجا لھا من بعض األمراض، والنخلة تمرض كما یمرض اآلدمي؛ ألن لھا أمراضا  ً ً

إنھ یلزم : ًة، وال بد أن تمسك الماء عنھا أسبوعا، فحینئذ إذا أمسك الماء تضررت الثمرة، فنقولاألرض مختمر: ًتخصھا، فإن قیل لھ مثال
ًبالسقي بالمعروف ولو تضررت النخلة، لكن تضرر النخلة غالبا في مثل ھذه المسائل لیس تضررا ساریا إلى الثمرة، إنما ھو في التضرر  ً ً

  .المستقل
 
 
 
 

 ھااآلفات وأقسامھا وعلى من ضمان
 
 
ًإن تلفت بآفة سماویة، كما لو اشترى بستانا بمائة ألف، ثم أصابتھ جائحة، والجوائح ھي من : أي] وإن تلفت بآفة سماویة رجع على البائع]

آفات سماویة، وھي التي ال : األول: اآلفات واألضرار التي تصیب المحاصیل، وتصیب الزروع والثمار، وتنقسم إلى قسمین: حیث األصل
فمثل األعاصیر، كأن یأتي إعصار فیھ نار : أما اآلفات السماویة. وآفات غیر سماویة، ویكون فیھا للمكلفین دخل: الثاني. لمكلف فیھادخل ل

ًفیحرق محصول الحب، ومزارع الحب في بعض األحیان إذا كان ھناك إعصار تشتعل نارا، خاصة إذا كانت متأھلة للحصاد، فإذا اشتعلت 
ًأو الصواعق، أو جاء سیل فغمر المحصول كلھ وأتلفھ، فما الحكم؟ إذا كانت اآلفة سماویة، وال دخل للمكلف فیھا، فالسنة ًنارا باإلعصار، 
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محصول الزرع، ثم  مضت عن رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم بوضع الجوائح، فأخوك المسلم إذا اشترى منك ثمرة البستان، أو اشترى منك
ٌالثمرة جائحة سماویة لیس بیده وال بیدك دفعھا، فإنھ یجب علیك أن تضع الجائحة عنھ، بمعنى أنك ترد لھ أصاب ذلك المحصول، أو تلك 

المال، ویكون الضمان على حسب الجوائح، والدلیل على وضع الجائحة حدیث جابر بن عبد هللا رضي هللا عنھما في صحیح مسلم وغیره، 
: ومثل الحب النخل، فبعض المواسم یكون فیھا. ، فالسنة على أن الجوائح توضع)ضع الجوائحأمر رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم بو: (قال

غبار كثیر، والغبار یتلف ثمرة النخیل خاصة إذا كان عند التغبیر، أو قبل بدو الصالح، فتجد الثمرة منتفخة لیست بملیئة، وتصاب بأمراض 
وفي بعض األحیان تھب ریاح عاتیة قویة، فإذا تحرك النخل تساقط التمر . یاحبسبب الغبار، وتصاب بأمراض بسبب األعاصیر وسبب الر

على الماء، ویفسد التمر؛ ألن التمر یصیبھ الخمج إذا وقع في الماء، فتتحرك الریاح الیوم والیومین، وتلعب بجرید النخل فربما ال تبقي منھ 
إال ثلثھ، فحینئذ إذا جاءت الجائحة فأتلفت الثمرة كاملة وضعت القیمة كاملة، وإن ال تبقي منھ إال نصفھ، وربما ال تبقي منھ  إال ربعھ، وربما

: وكیف نعرف أنھا أتلفت نصف المحصول، أو ربعھ، أو ثلثھ؟ الجواب. أتلفت نصفھا وضع نصف القیمة، وإن أتلفت الربع وضع ربع القیمة
ترد . ھذا البستان تلف من محصولھ الربع، فإذا اشترى منك بأربعمائة ألف: یرجع إلى أھل الخبرة، فینظر أھل الخبرة في البستان، ویقولون

أن الجائحة باآلفة السماویة تضمن وترد القیمة إذا تلف المحصول : تلف النصف، فحینئذ ترد لھ نصف القیمة، أي: لھ مائة ألف، وإن قالوا
النسبة لآلفات السماویة، أما اآلفات غیر السماویة وھي ما یكون بفعل ھذا ب. ًكامال، أو تلفت الثمرة بكاملھا، وإن تلف الجزء فیرد بحسابھ

المكلف، مثل أن تحصل بین الناس خصومة، فیتلف بعضھم محاصیل بعض، یكون فقد كان في القدیم تقع الفتن والحروب فتتلف المحاصیل، 
: آفات اآلدمي تنقسم إلى قسمین : العلماء یقولونفإذا جاء رجل واشترى منك محصول حب، ثم جاء الغزاة وأحرقوا ھذا المحصول، فإن 

ًما یكون بالغلبة والمغاصبة والقھر، مثل أن تأتي الجماعة التي ال تغلب، فتعیث في القریة أو في المدینة فسادا وتتلف : القسم األول
. ، وإذا بسارق سرق ربعھ أو نصفھ أو ثلثھًما یؤخذ بالخلسة، كأن یكون محصولك جاھزا: القسم الثاني. محاصیلھا، فھذا بالغلبة والمغاصبة

ًفأما النوع الذي یكون من فعل اآلدمي فجمھور العلماء على أنھ ال توضع الجائحة فیھ؛ ألنھ یكون من تقصیر من نفس الشخص غالبا، وإذا 
توضح الجائحة فیھ، واألول أقوى، : ُغلب بالقھر فیكون ھذا من باب الغنم بالغرم، وبعض أصحاب اإلمام مالك رحمھم هللا تعالى، یقولون

أما لو أنك بعت ثمرة بستانك، فجاء السارق باللیل وسرق ممن اشترى منك، فاألفضل أن تخفف على أخیك، . والثاني من ناحیة العلة أظھر
وإن أتلفھ آدمي : [عالىقال رحمھ هللا ت. لكن ال یجب علیك ذلك، فھو الذي یلزم بالحفظ، ویلزم بالرعایة، وأنت لست بمسئول عن ضمان حقھ

ًھذا في حالة خاصة غیر ما ذكرنا أوال، وھو أن یأتي شخص ]: وإن أتلفھ آدمي: [قولھ]: ٍخیر مشتر بین الفسخ واإلمضاء ومطالبة المتلف
لف نصف ًبعینھ، كأن یكون صاحب المزرعة بینھ وبین رجل خصومة، فجاء ھذا الرجل وأتلف محصول المزرعة، ولم یبق فیھا شیئا، أو أت

أنت بالخیار، إن شئت فسخت البیع ورجعت بالمال كلھ على البائع إذا تلف : نقول للمشتري: المحصول، أو ثالثة أرباعھ، فما الحكم؟ الجواب
ففي بعض األحیان، : ٌوفي األمرین فرق. المحصول كلھ، وھذا یعتبر كالعیب الذي طرأ في المبیع، وإن شئت طالبت المتلف بضمان حقك

ل لھ أن یسترد القیمة األصلیة، كأن یكون اشترى بقیمة غالیة، فلما تم المحصول، ونزل إلى السوق وإذا بالقیمة رخیصة، فجاء المتلف األفض
بعد بدو صالحھا بمائة ألف، فلما  في رخص السوق، فاألفضل لھ أن یفسخ البیع، وتارة یكون األفضل لھ أن یطالب المتلف، فإنھ قد یشتریھا

متلف كانت قیمتھا مائة وخمسین، فإذا كانت قیمتھا مائة وخمسین، فاألحظ لھ أن یطالب المتلف بالضمان، فالمقصود أنھ إن شاء أخذ أتلفھا ال
  .ھذا، وإن شاء أخذ ھذا

 
 
 
 

 استباق الثمار في بدو الصالح وأحكامھ
 
 

...... 
 

 صالح بعض الثمرة دون بعضھا
 
 

مما ینبغي علمھ أن النخل إذا بدا صالحھ فیھ ال ]: رة صالح لھا ولسائر النوع الذي في البستانوصالح بعض الشج: [قال رحمھ هللا تعالى
یبدو دفعة واحدة، فأنت إذا نظرت إلى النخلة تجد أن فیھا أكثر من عرجون، وإذا نظرت إلى البستان ففیھ أكثر من نوع، وإذا نظرت إلى 

ٌبدو الصالح في عرجون واحد، كأن تظھر فیھ حبة واحدة فقط : ًأوال: نبحث مسائل جدیدةالمدینة والقریة ففیھا مئات البساتین، فحینئذ س
ثم إذا قلنا بجواز بیع . حمراء أو صفراء، فإذا بدا الصالح في حبة واحدة من عرجون واحد، فھل معناه أن العرجون كلھ یباع؟ فھذه مسألة

تباع النخلة، فھل یباع أمثالھا من نفس النوع في البستان؟ وھذه : وإذا قلت. ألة ثانیةھذا العرجون، فھل معناه جواز بیع النخلة كلھا؟ وھذه مس
وإذا . إنھ یباع ھذا النوع في ھذا البستان، فھل یجوز أن یباع في البساتین األخرى ھذا النوع نفسھ؟ وھذه مسألة رابعة: وإذا قلت. مسألة ثالثة

. ھذه مسائل كلھا تابعة لمسألة بدو الصالح. ل یقاس علیھ بقیة األنواع؟ وھذه مسألة خامسةقلت بجواز بیع ھذا النوع في ھذا البستان، فھ
 إذا بدا الصالح فیھ یتفاوت، فھناك ما یبكر صالحھ، وھناك ما یتأخر ویصبح في آخر -كما سبق-وحتى تكون الصورة واضحة، فالنخل 

اللونة والحلیا، وھما من أبكر ما یظھر صالحھ من : لمتقدم في بدو الصالحفمن أمثلة ا. النخل، وھناك ما ھو وسط بین المبكر والمتأخر
ویتأخر عنھما الربیع والروثان؛ ألن ثمرة الربیع والروثان صفراء، فال . تمور المدینة المنورة على صاحبھا أفضل الصالة وأزكى التسلیم
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المتوسط، وھناك ما یتأخر كالعجوة والصفاوي، :  من األنصاف، أيتصفر إال بعد وقت، وبقریب منھا الحلوة، فال تحمر إال بعد وقت، وھي
فإذا بدا صالح في حبة في عرجون، أو حبتین، وكان الزمان . ونحو ذلك، فعندنا نوع یبكر، وعندنا نوع یتأخر، وعندنا نوع وسط بینھما

ن وبیع سائر العراجین في النخلة، ویجوز بیع ھذا زمان صالح فإنھ یحكم ببدو الصالح في النخلة كلھا، وعلى ھذا یجوز بیع ذلك العرجو
وبالتجربة أنھ إذا بدا الصالح في أول النھار في . النوع في البستان كلھ، فلو ظھر صالحھ في نخلة واحدة، فھو كبدو الصالح في بقیة النخل

ي من الغد أو بعد الغد إال وقد انتشر في البستان كلھ من ھذا ًنخلة، فغالبا ال یأتي آخر النھار إال وقد بدا في نخلة أو نخلتین، أو ثالث، ثم ال تأت
لو ظھر الصالح عندك في : لكن ھل یجوز بیع بقیة البساتین؟ أي. ًالنوع، فتأخره قلیل جدا، وعلى ھذا یجوز بیع جمیع النوع في البستان

مان بدو الصالح نفسھ، ولذلك قال صلى هللا علیھ وسلم نعم؛ بز: ُبستانك، ولكن في بستان جارك لم یبد، فھل یجوز لجارك أن یبیع؟ الجواب
هللا سبحانھ وتعالى في ھذا الزمان، أنھ إذا  ، فمن حكمة)حتى تطلع الثریا وتؤمن العاھة: (في حدیث أبي ھریرة وابن عمر رضي هللا عنھما

ًبدا الصالح في واحدة أن یكون للجمیع، فھو زمان الصالح وأْمن العاھة غالبا، ومن ھ ِ ٌّإن بدو الصالح في نخلة بدو في : نا قال الجمھورَ َّ
جمیعھا، وبدو الصالح في ذلك النوع یوجب جواز بیع ذلك النوع في البستان كلھ، وكما جاز بیع ذلك النوع في البستان، یجوز بیعھ في بقیة 

ال یجوز أن یبیع :  ومزرعتھ مائة متر، فلو قلناالبساتین؛ ألنھ ربما كان جارك لیس بینك وبینھ إال الحائط، وقد تكون مزرعتك مائة متر،
ًجارك، فكیف بالذي عنده مزرعة فیھا مائتي متر، وبدا الصالح في نخلة واحدة؟ إذ العبرة بالزمان، والعبرة بغلبة الظن في السالمة وھي  ٍ

ًموجودة، والحكم یدور مع علتھ وجودا وعدما، فیجوز أن تبیع النخلة، وأن تبیع نوعھا في ال   .بستان، وأن یباع نوعھا في بقیة البساتینً
 
 
 
 

 صالح نوع دون نوع
 
 

ال، والعبرة في كل نوع بحسبھ، فال نبیع تمر الحلوة، إال إذا بدا : ھل یجوز بیع المتأخر إذا بدا الصالح في المبكر؟ الجواب: ھناك یقال
 ذلك الحلوة، ولو بدا في تمر اللونة، ال نبیع العجوة، وإذا بدا في الصالح ولو في واحدة منھ، لكن إذا بدا الصالح في الحلیا، ال نبیع في

فكل نوع بحسبھ، فإن من جرب النخیل، وجرب الزراعة یعلم أنھا تتفاوت في طلعھا، وتتفاوت في . السكري ال یباع الصفاوي وقس على ھذا
ذا ظھر الصالح في نوع غیره، وإنما یتقید بالنوع نفسھ، الذي وعلى ھذا فإنھ ال یحكم بجواز بیع النوع إ. تأبیرھا، وتتفاوت في بدو صالحھا

ھذه عالمة بدو الصالح، واألصل في ذلك حدیث ]: وبدو الصالح في زمن النخل أن تحمر أو تصفر: [قال رحمھ هللا تعالى. بدا الصالح فیھ
: وما تزھي؟ قال !یا رسول هللا: رة حتى تزھي، قالواأن النبي صلى هللا علیھ وسلم نھى عن بیع الثم: (أنس بن مالك رضي هللا تعالى عنھ،

العنب ]: ًوفي العنب أن یتموه حلوا: [قال رحمھ هللا تعالى. ، فھذا یدل على أن الحمرة والصفرة توجب الحكم ببدو الصالح)تحمار أو تصفار
ًیبدو صغیرا، وبعد ذلك یبدأ یكبر شیئا فشیئا، حتى تكتمل حبة العنب في الحجم، وھي  ً خضراء شدیدة الخضرة، ثم یضربھا الماء، فإذا ً

تموھت وصار الماء علیھ تفككت خضرتھا، فبمجرد ما ینظر إلیھا صاحب الخبرة یعلم أنھا قد نضجت، فإذا كانت شدیدة الخضرة، فھي 
ًلكن لو كان العنب أنواعا، . حامضة، وطعمھا حامض، ویبدو صالحھا بذلك، وإذا بدا الصالح في عنبة جاز بیع بقیة العنب في ذلك البستان

ٍفإذا تموه العنب من نوع، فال یحكم بجواز بیع غیره من نوع آخر إذا تفاوت : كالعنب الطائفي والحجازي والمشرقي، فھذه األنواع یفصل فیھا
 بدو الصالح، فمن األشیاء ما قد بینا فیما سبق عالمات]: وفي بقیة الثمار أن یبدو فیھ النضج ویطیب أكلھ: [قال رحمھ هللا تعالى. في النضج

ومنھا ما یكون بحالوتھ بعد مرارتھ كقصب . ومنھا ما یكون باشتداده بعد لینھ كالحب. بدو صالحھ بلینھ بعد اشتداده، كالتین والبطیخ یكون
  .ومنھا ما یكون بتفتح أكمامھ، كما ذكرنا في الورد، ویقاس على ذلك بقیة األنواع. السكر، والرمان ونحو ذلك

 
 
 
 

 بیع العبد وما یتبعھ
 
 

ًمن باع عبدا : (ھذا ألن النبي صلى هللا علیھ وسلم قال ]: ًومن باع عبدا لھ مال، فمالھ لبائعھ إال أن یشترطھ المشتري: [قال رحمھ هللا تعالى
َئع؛ ألن األصل أنھ ملك العبد والمال، فإذا ً، فإن البیع ینصب على الرقبة، فیبقى المال ملكا للبا)ولھ مال، فمالھ للبائع إال أن یشترطھ المبتاع ََ

أشترط أن : ًوقع البیع على العبد، فإن المال لیس بمتصل بھ، فیحكم بكون المشتري مالكا للعبد دون مالھ، فإن أراد أن یأخذ مالھ اشترط، وقال
]: ال، اشترط علمھ، وسائر شروط البیع، وإال فالفإن كان قصده الم: [قال رحمھ هللا تعالى. یكون لي مالھ، فإذا لم یشترط لم یكن لھ ذلك

فینبغي أن توصف ھذه . ًأشترط أن یكون مالھ تابعا لھ: ًوالمراد من ھذا، أنھ لو اشترى عبدا ولھ مال، وكان لدى العبد عمارة وقال للبائع
ًذي قصده بالبیع معلوما، واألموال إذا بیعت یشترط المال ال العمارة؛ ألنھ اشترى الرقبة وما یقصد منھا من االنتفاع بمالھا، فینبغي أن یكون

: قال رحمھ هللا تعالى. فیشترط فیھ ما یشترط في البیع. فیھا العلم، فنعلم نوع المال وجنسھ وقدره، وغیرھا من الشروط المعتبرة في البیع
ًلبسھا في العادة تكون تابعة للرقبة، وقد تكلمنا عند ھذا في إذا بیع العبد وعلیھ ثیاب، فالثیاب التي ی]: َوثیاب الجمال للبائع والعادة للمشتري[

ًثوبا زائدا عن المعتاد، فحینئذ : َبیع المبیع وما یتبعھ وما ال یتبعھ، وبینا القواعد فیھ والضوابط، لكن لو كان الثوب الذي علیھ ثوب جمال، أي ً
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فإذا . یتبعھ، فإن كان المتصل لھ خصوصیة، وھو ثیاب الجمال، فإنھ ال یتبعًال یكون المشتري مالكا لھ بالبیع وال یتبع؛ ألن المتصل بالعبد 
ًوأما إذا كانت ثیابا فارھة، وثیابا خاصة، كما . ًباع عبدا وعلیھ ثیاب فإنھا تتبع الرقبة؛ ألن ھذا ھو األصل في العادة، إذا كان ملبوسھا بالعادة ًً

ًرقاء، ویحتاجھم في معونتھ إذا ذھب إلى عملھ أو نحوه، فكان یلبسھم لباسا معینا لما كان في القدیم، إذا كان الرجل لھ ملك یمین من األ ً
یحتاجھم إلیھ، وھذه ثیاب جمال یتجملون بھا أثناء ذھابھم معھ لعملھ، أو لزیارة أناس، أو نحو ذلك، فھذه ال تتبع الرقبة في البیع، وأما بالنسبة 

ًنسأل هللا العظیم رب العرش الكریم أن یجعل علمنا خالصا لوجھھ الكریم، وموجبا . نھا متصلة بھلثیاب العادة فإنھا تكون تابعة للعبد؛ أل ً
ًلرضوانھ العظیم، وصلى هللا وسلم على سیدنا محمد وعلى آلھ وصحبھ وسلم تسلیما كثیرا ً. ...... 

 
 
 

 [1[ باب بیع السلم -شرح زاد المستقنع 
 الذي ھو بیع معجل بمؤجل، وھو مما فیھ توسعة على البائع والمشتري، والبد فیھ من انضباط من العقود التي أحلھا الشرع عقد السلم،

صفات المسلم فیھ من جھة قدره، ومن جھة جنسھ ونوعھ، ومن جھة أجلھ، وكذلك من جھة إمكان وجوده وقت التسلیم، وھذا كلھ حتى ال 
 .یدخل الغرر والجھالة في ھذا العقد

 عقد السلم
 
 

قال : أما بعد. الرحمن الرحیم الحمد  رب العالمین، والصالة والسالم على أشرف األنبیاء والمرسلین وعلى آلھ وصحبھ أجمعینبسم هللا 
ٍوھو عقد على موصوٍف في الذمة مؤجل بثمن مقبوض بمجلس العقد، ویصح بألفاظ البیع والسلم والسلف : باب السلم: [المؤلف رحمھ هللا ٌ

 انضباط صفاتھ بمكیل وموزون ومذروع وأما المعدود المختلف كالفواكھ والبقول والجلود والرءوس واألواني المختلفة :بشروط سبعة، أحدھا
ًالرءوس واألوساط كالقماقم واألسطال الضیقة الرءوس، والجواھر والحامل من الحیوان، وكل مغشوش، وما یجمع أخالطا غیر متمیزٍة 

م فیھ، ویصح في الحیوان والثیاب المنسوجة من نوعین، وما خلطھ غیر مقصود كالجبن وخل التمر فال یصح السل: كالغالیة والمعاجین
ًذكر الجنس والنوع وكل وصف یختلف بھ الثمن ظاھرا وحداثتھ وقدمھ، وال یصح شرط األردأ أو األجود بل : الثاني. والسكنجبین ونحوھا

ِذكُر قدره بكیل أو وزن أو : الثالث. لزمھ أخذه: و قبل محلھ وال ضرر في قبضھجید ورديء، فإن جاء بما شرط أو أجود منھ من نوعھ ول
ًذكر أجل معلوم لھ وقع في الثمن، فال یصح حاال وال إلى : الرابع. لم یصح: ًذرع ُیعلم، وإن أسلم في المكیل وزنا أو في الموزون كیال
ًأن یوجد غالبا في محلھ ومكان الوفاء ال وقت : الخامس. خبز ولحم ونحوھماك: الحصاد والجذاذ وال إلى یوم، إال في شيء یأخذه منھ كل یوم

 ...... .[فلھ الصبر أو فسخ الكل أو البعض ویأخذ الثمن الموجود أو عوضھ: العقد، فإن تعذر أو بعضھ
 

 أموال البیع
 
 

 یعتبر أحد أنواع البیوع المھمة والتي رخص هللا عز ، ھذا الباب)باب السلم: (فیقول رحمھ هللا] باب السلم: [قال المصنف رحمھ هللا تعالى
وجل لعباده فوسع علیھم فیھا، وقد بین العلماء رحمھم هللا وجھ التوسعة في ھذا النوع من البیع وذلك أن اإلنسان إذا باع السلعة ال یخلو من 

أن یؤخر المشتري الثمن، ویقدم البائع : والحالة الثانیة. ً معجالًأن یدفع المشتري الثمن نقدا، ویدفع البائع المثمن: الحالة األولى: ثالثة أحوال
ًھذه ثالثة أحوال للبیع، إذا دفعت المال حاضرا ودفع البائع لك السلعة . أن یقدم المشتري الثمن ویؤخر البائع المثمن: والحالة الثالثة. المثمن

ً فلو أردت أن تشتري سیارة مثال أو دارا فقال لكًحاضرة فإن ھذا النوع من البیع یكون الثمن فیھ مكافئا للمثمن، ً أبیعھا لك بعشرة آالف : ً
دون زیادة أو نقص،  أن السیارة تستحق ھذا المبلغ: ً مكافئا للمثمن، أيً-غالبا-ًنقدا، فإنك تراعي قیمة السیارة ویكون الثمن : حاضرة، أي
ًأن یكون المثمن مقدما والثمن متأخرا كرج: الحالة الثانیة ًل أراد أن یستلم سیارة، وطلب من البائع أن یؤخره سنة كاملة فمعنى ذلكً أن : ً

ًال أستطیع أن أعطیك المال حاضرا انتظرني سنة أو انتظرني سنتین، : المثمن معجل والثمن مؤجل، فإذا عجل البائع لك السلعة وقلت
تكون التوسعة على البائع في زیادة الثمن توسعة على المشتري : وعلیھ. فالغالب أنھ یثقل علیك في الثمن وتصبح القیمة قد زادت لقاء األجل

ًفي إنظاره وتأخیره، فیأخذ السیارة عاجال ویخف علیھ دفع القیمة آجال، وال یعتبر ھذا كالربا؛ ألن الربا جاءت الزیادة فیھ لقاء األجل  ً
ًیمتھا مؤجلة وقد جعل هللا لكل شيء قدراجاءت الزیادة لقاء السلعة، وقیمتھا حاضرة لیست كق: المحض، ولكن ھنا ٍ.  

 
 
 
 

 التوسعة في بیع السلم
 
 

ًوھي أن تدفع الثمن معجال ویؤخر البائع المثمن مؤجال، وھذا ھو الذي یقع في بیع السلم، مثال: تبقى الصورة الثالثة ً رجل عنده مزرعة، : ً
ًوھذه المزرعة یزرعھا برا أو یزرع فیھا شعیرا، أو فاكھة أو  ً غیر ذلك، ھذا المزارع لیست عنده سیولة ولیس عنده مال، وجاء الموسم ً
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ٍأنا أسلفك ألف لایر، وتعطیني مائة صاع في نھایة : للزراعة، ولیس عنده ما یشتري بھ البذر، وقد ال یوجد من یدینھ، فیأتي الرجل ویقول
ون الرفق بھذا المزارع، وسیكون التیسیر على ھذا المزارع حیث رجب أو في نھایة شعبان، فیقدم الثمن ویؤخر المثمن، في ھذه الحالة سیك

إنھ انتفع بأرضھ وقام بزرعھا واشترى ما احتاج من بذره، ثم انتفع المشتري؛ ألنھ یحتاج إلى المائة الصاع، إال أن ھذه المائة صاع لو أنھ 
ًا بقیمتھا لكان قیمتھا ألفا وخمسمائة، ولكنھ لقاء التعجیل جاء لھذا الفالح بعینھ ولم یستلف منھ وجاءه في نھایة رجب یرید أن یشتریھ

سیشتریھا بألف فقط، فأصبح السلم أن یقدم المشتري لك الثمن وتعده بالمثمن بكیل معلوم أو وزن معلوم إلى أجل معلوم، ویقع ھذا في 
 من -ًمثال- ھذه عشرة آالف لایر لقاء مائة صاع :المكیالت وفي الموزونات، وتقدم معنا ضبط المكیالت وضبط الموزونات، فلو جاءه وقال

ٍالتمر السكري في نھایة شھر شوال، فإن ھذا البیع تعجل فیھ الثمن وتأخر فیھ المثمن، ولو جئت في نھایة شوال تبحث عن تمر بھذه الصفات 
ًلوجدتھ بأحد عشر ألفا أو باثني عشر ألفا، ولكن هللا وسع على المشتري وخفف علیھ المئونة ؛ ألنك ستشتري والموسم لیس بحاضر، وأنت ال ً

ًترید السلعة اآلن إنما تریدھا إلى أجل، وكثیرا ما یقع ھذا البیع عند التجار، ویقع كثیرا ما بین التاجر والمورد، فیقول التاجر للمورد - أرید : ً
یدھا لصیف كذا وكذا، فیحدد الشھر ویحدد األجل  مائة صندوق من التمر بوزن كذا وكذا أو مائة صندوق من العسل أر-ًمثال في المكیالت

قد التزمت لك ھذه المائة صندوق من العسل أو من التمر أن أحضرھا لك في : الذي یرید أن یدفع لھ ھذا الملتزم ھذه السلعة فیھ، فیقول البائع
ٍجل المثمن، وذلك في موزون معلوم إلى أجل نھایة شھر شوال، وقیمتھا عشرة آالف لایر أو قیمتھا ثمانیة آالف لایر، فتعجل الثمن وتؤ ٍ

: ٍأرید مائة صاع من شعیر أو أرید مائة صاع من بر، أریدھا في نھایة شھر شوال بكم؟ قال لھ: معلوم، وكذلك إذا وقع في الكیل فتقول لھ
یك تحضرھا لي في نھایة شھر شوال، فأسلف في ًخذ ھذه الثالثة آالف لایر وھذه المائة صاع أكتبھا دینا عل: بألفین أو بثالثة آالف لایر، فقال

ًكیل معلوم إلى أجل معلوم بثمن معلوم، ویعطیھ الثمن نقدا، ھذا بالنسبة للمكیالت والموزونات، والمعدودات مثل ما یقع في بیع السیارات  ٍ
 الصنف أو من ھذا الصنف قیمتھا عشرة آالف ًالسنة القادمة ھناك نوع من السیارة سواء كانت من ھذا: ًالموجودة اآلن، یأتي ویقول لك مثال

ًلایر، أو قیمتھا مائة ألف لایر فتدفع المائة ألف لایر مقدما، قبل أن یأتي ما یسمى بالمودیل أو بأي اسم یعبر عن الصنف الذي یھیأ للسنة 
ا إذا قیل بجواز السلم في المعدودات؛ ألن القادمة تدفع المعجل مائة ألف أو مائتي ألف تدفع القیمة ثم یعطیك أوصاف السیارة كاملة، ھذ

من أسلف : (السیارة من المعدودات؛ وألن من العلماء من یرى أن السلم ال یقع إال في مكیل أو موزون؛ ألن النبي صلى هللا علیھ وسلم قال
ٍفلیسلف في كیل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم ؛ ألن النبي صلى هللا علیھ وسلم نبھ ، وھناك من یرى أن المعدود كالمكیل والموزون)ٍٍ

ًیبقى المعدود منبھا علیھ بالنظیر على نظیره، فإذا قلنا بأن : بالمثل على مثلھ، ولم یرد استثناء المعدود كما ورد في بیع الربا، ولذلك قالوا
ًدفعة من السیارات  السیارتین أو الثالث أو اشترى منھ مائة ألف لقاء السیارة أو لقاء -ًمثال- المعدود یقع فیھ بیع السلم، فحینئٍذ یمكن أن یعطیھ 

ًأشتریھ منك بملیون أو بنصف ملیون، كذلك أیضا ربما یقع في المعدودات : ھذا النوع إذا حضر فأنا: ٍمن نوع معین أو من صنف معین قال
 ھذه المائة غسالة أو المائة - ار بعضھم مع بعضمثل ما یقع بین التج-أرید منك مائة غسالة أو مائة ثالجة : من أدوات الكھرباء فیقول لھ

ٍثالجة أریدھا إلى أجل معلوم وھذا ثمنھا، فإذا ھذا البیع فیھ توسعة على البائع من جھة كونھ استفاد بثمن معجل أو استفاد بزرع أرضھ وأخذ  ٌ ً
ٌثمن معجل، وتوسعة على المشتري بتخفیف القیمة علیھ ٍ. 

 
 
 
 

 مشروعیة السلم
 
 

السلف، والسلف لغة أھل المشرق، والسلم لغة أھل الحجاز، واألصل في مشروعیتھ دلیل الكتاب : السلم ویقال: لسلف لغتان، یقالوالسلم وا
ُیا أیھا الذین آمنوا إذا تَداینتم بَدْین إلى أجل ُمسمى فاكتُبوهُ : في قولھ تعالى ْ ُ َُ ًَ َ َّّ ِ َُّ َ َ َ َ َ ٍَ َ ََ ِ ِ ٍِ  عنھما حبر األمة ، كان ابن عباس رضي هللا]282:البقرة[ْ

ویتلو ھذه اآلیة، وكأنھ یرى أن ھذه اآلیة نزلت في السلم؛ وذلك ألنھا نصت على الدین، ) أشھد أن هللا قد أحل السلم: (وترجمان القرآن یقول
َّوبیع السلم یكون على إسالم الثمن وتعجیلھ والسلف في الُمسلم وتأجیلھ، وأما دلیل السنة فما ثبت في الصحیحین  من حدیث ابن عباس رضي ْ

ٍمن أسلف فلیسف في كیل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم: (قال رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم: هللا عنھما قال كما یقول -، فھذا الحدیث )ٍ
الحنطة ویعطونھم من ٌ أصل في مشروعیة السلم، وكذلك حدیث األنباط من الشام أن الصحابة رضوان هللا علیھم كانوا یسلفونھم في - العلماء

فاتفقت ھذه . ما كنا نسألھم عن شيء من ذلك: ھل كان لھم زرع أو لم یكن لھم زرع؟ قال الراوي: ٍالغنائم إذا غنموھا إلى أجل معلوم، وسئلوا
. جواز بیع السلماألحادیث الصحیحة الثابتة عن رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم على مشروعیة السلم وجوازه، ومن ھنا أجمع العلماء على 

ومناسبة ذكر بیع السلم بعد باب النسیئة أن باب النسیئة ثبت فیھ التحریم لبیع الدین بالدین، وبینا فیھ أنھ ال یجوز بیع الدین بالدین ثم ذكرنا 
 البیوع المؤجلة، وكان ًالصرف وبینا في الصرف حرمة النسیئة من الطرفین أو من أحدھما، فلما كان الكالم متعلقا بالصفقات المشتملة على

ًبیع السلم بیعا مؤجال مرخصا فیھ ناسب أن یذكر المباح المستثنى من المحرم فیما سبق، ومحل بیع السلم إذا لم یكن في الربویات، فإذا كان  ًً
مائة صاع بر اآلن البر مع اتحاد الصنف ال یجوز، أو أعطیك  أعطیك مائة صاع من البر بمائة صاع من: في الصنف الربوي كأن یقول لھ

وتعطیني مائة صاع شعیر، أو أعطیك مائة صاع بر اآلن وتعطیني مائة صاع من التمر السكري، فھذا ال یجوز؛ ألنھ ال بد في البر مع 
ًالتمر أن یكون یدا بید، سواء اتحد الربوي أو اختلف، ھذا حاصل ما یقال في مقدمة باب السلم ً.  
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 تعریف السلم

 
 

ٍوھو عقد على موصوٍف في الذمة مؤجل بثمن مقبوض بمجلس العقد: [ تعالىقال رحمھ هللا ٍ یقول رحمھ هللا برحمتھ الواسعة وأنار قبره ]. ٌ
عقد الحبل إذا أدخل بعضھ في بعض، وعقدة : التوثیق واإلبرام، یقال: ، العقد في لغة العرب)ٌعقد(البیع السلم : أي) وھو: (بأنواره الساطعة

ٍعقد بیع أو عقد : یكون في المحسوسات كعقد الحبل وعقد العقال، ویكون في المعنویات، كعقدة النكاح وعقدة البیع فیقولونالحبل معروفة، ف
َوال تْعزُموا ُعقَدة النكاح حتى یْبلغ الكتاُب أجلُھ : نكاح قال تعالى ََّ َ َ ََ َ َ َِ ْ َُ َِ ِّ ْ نویات، وأما ، فالعقد یستعمل في المحسوسات ویستعمل في المع]235:البقرة[ِ

ھذا عقد، فاعلم أنھ إیجاب وقبول، إیجاب من البائع وقبول من المشتري، إن كان اإلیجاب : في االصطالح فالعلماء إذا وجدتھم یقولون
عقد : كان اإلیجاب والقبول على رھن، قلت عقد إجارة، وإن: عقد بیع، وإن كان اإلیجاب والقبول على إجارة قلت: ٍوالقبول على بیع قلت

أسلمتك ھذه : إیجاب وقبول على السلف، أو إیجاب وقبول على السلم، وعلى ھذا إذا قال: أي) ٌھو عقد: (فقال رحمھ هللا عن بیع السلم. رھن
قبلت، : أسلمتك ھذه العشرة آالف بالمائة صاع من البر إلى نھایة السنة، وقولھ: قبلت، فقول المشتري: ٍالعشرة آالف بمائة صاع من بر، قال

: الموجب والقابل، والعقد یتضمن الصیغة، والصیغة تستلزم وجود الطرفین: ٌجاب وقبول، وھذا عقد، والعقد یستلزم وجود الطرفینإی
حلیتھ وما یتمیز بھ، : محل العقد، وصفة الشيء: الموصوف المراد بھ) ٌعقد على موصوٍف في الذمة: (وقولھ رحمھ هللا. الموجب والقابل

أن اإلیجاب والقبول ینصب على شيء : أي) على موصوٍف في الذمة: (اف الحسیة أو األوصاف المعنویة، فقولھسواء كانت من األوص
ٍصاع، فیحددھا ویمیزھا، سواء من بر أو من تمر أو من : مائة فیذكر القدر، ثم یقول: ًمائة صاع، یقول أوال: قولھ: ًموصوف في الذمة، فمثال ً

ھذه :  السلم یكون على موصوٍف، وھذا الموصوف یكون في الذمة، فخرج العقد على المعین، كأن یقول لھًفإذا. إلخ... ٍشعیر أو من زبیب
العشرة آالف بھذا البر ھذا لیس بسلم ولیس بسلف؛ ألنھ حاضر وھو بیع معجل، وال یكون السلم إال في البیوع المؤجلة، لذلك بعض العلماء 

ھذا ینبني على ما ذكرنا في السابق ) على موصوٍف في الذمة: (المعجل بالمؤجل، وقولھ رحمھ هللابیع العاجل باآلجل وبیع : یقول في تعریفھ
سیارتي، وھو یعلم أنھ لیس لك سیارة : ھذا، وتحدده وتبینھ، أو تقول: أن المبیع إما أن یكون بالعین وإما أن یكون بالذمة، فالمعین أن تقول

فھو أن یصف الشيء ویحدده والذمة محل في اإلنسان قابل لاللتزام واإللزام، أي أن ھذا المحل غیرھا، ھذا معین، أما الموصوف في الذمة 
ٌموصوف في : (في ذمتي عشرة آالف، فالذمة لیست بشيء مشاھد كالرأس والید، بل الذمة وصف اعتباري، فقولھ: قابل أن یلتزم، فیقول لك

: قال. متھ بذلك الشيء أنھ یحضره لك، وأنھ یقوم بإنجاز ما وعدك بھ عند حلول األجلأدخل في ذمتھ وتعلقت ذ: أنھ في ذمتھ، أي أي): الذمة
ٍعقد على موصوٍف في الذمة مؤجل بثمن( ھذا بھذا، وعقود السلم تقوم على الثمن المعجل لقاء المثمن : الباء للمقابلة والبدلیة، تقول). ٌ

، - ِفلیعط، وھو الثمن المعجل: یعني-من أسلف فلیسلف، : (صلى هللا علیھ وسلم بقولھوالثمن ھو الذي أشار إلیھ النبي ) بثمن: (المؤجل، فقال
ًوھذا الثمن یكون حاضرا في مجلس العقد، وسیذكر المصنف رحمھ هللا لھ شروطا البد من . إلخ)ٍفي كیل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم ً

ٌتعریف السلف وبیانھ، وھذا مبني على أن الحكم على الشيء فرع عن تصوره، توفرھا لكي یحكم بصحة العقد واعتباره، فابتدأ رحمھ هللا ب ٌ
  .ًومن عادة العلماء أنھم یبدءون أوال بتعریف األشیاء ثم یبینون أحكامھا

 
 
 
 

 ألفاظ السلم
 
 

البیع :  یصح بألفاظ- و بیع السلموھ- ھذا النوع من البیع : یقول رحمھ هللا]. ویصح بألفاظ البیع والسلم والسلف بشروط سبعة: [قال رحمھ هللا
ُقد علمت أن بیع السلم عقد وعلمت أن العقد یقوم على اإلیجاب والقبول، فھذا اإلیجاب وھو قولھ: والسلم والسلف، فإذا سألك سائل وقال لك ُ :

ًأسلفت، ھل لھ ألفاظ مخصوصة؟ واإلیجاب یكون تارة من البائع وتارة یكون من المشتري  ً ًذا أوجب بالسلم وابتدأ بھ عرضا فالجواب أنھ إ-ٌ
قبلت : أسلمني عشرة آالف اآلن أعطیك بھا مائة صاع إلى نھایة السنة، قال: أسلمتك، أو قال: أسلفني، أو قال: أسلفتك، أو قال: وقال

السلم : د السلم یقوم علیھافاإلیجاب یقع بلفظ السلم، ویقع بلفظ السلف، ویقع بلفظ البیع، ھذه ثالثة ألفاظ اختار المصنف رحمھ هللا أن عق
  .والسلف والبیع، وغیر ذلك ال یصح بھ؛ ألن السلم رخصة وبیوع الرخص تتقید بألفاظھا

 
 
 
 

 شروط عقد السلم
 
 

البد من توفر ھذه الشروط لكي نحكم بصحة السلم، فھي شروط صحة، فإذا وجدت ھذه الشروط صح : أي]. بشروط سبعة: [قال رحمھ هللا
ًلك تاجر عن بیع تتأمل البیع، فإن كان الثمن مدفوعا لقاء مثمن معجل خرج عن كونھ سلما، لكن لو كان الثمن معجال والمثمن العقد، فإذا سأ ً ً ٍ
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ًمؤجال فانظر رحمك هللا ھل ھذا النوع من المعجل والمؤجل من جنس السلم المأذون بھ شرعا أو ال، فإذا جئت تحكم بأنھ سلم شرعي أو  ً
َى سبع عالمات، وھي التي سماھا العلماء بالشروط، وھذه العالمات إن وجدت حكمت بصحة السلم، وإن فقدت أو فقد غیر شرعي تحتاج إل

یجب بشروط فمعنى : یصح بشروط، فمعنى ھذا أنھا شروط صحة، وإذا قال: ، إذا قال)ویصح: (أحدھا حكمت بعدم صحتھ، فقال رحمھ هللا
شروط الصحة، وشروط الصحة عالمات : شروط الوجوب، وھذا نوع من الشروط یسمى: ھذا شروط وجوب، فھذا نوع من الشروط وھو

ٌوأمارات وضعھا الشرع، إن وجدت حكمنا بصحة العبادة والمعاملة وإن فقدت حكمنا بعدم صحتھا ولو فقد شرط واحد، على تفصیل في 
فالشروط عالمات وأمارات نصبھا الشرع، فإما أن تؤخذ من العبادات والمعامالت، وھذه الشروط یأخذھا العلماء من نص الكتاب والسنة، 

نص الكتاب أو من نص السنة أو یقع علیھا إجماع أو كان ثم نظر صحیح، نبھ هللا سبحانھ وتعالى في دلیل كتابھ أو سنة رسولھ على اعتبار 
 ...... .ھذا الشرط بالمعنى

 
 انضباط الصفات: الشرط األول

 
 

: ، أي)انضباط صفاتھ(وھو الشرط األول ) أحدھا: (یقول رحمھ هللا]. انضباط صفاتھ بمكیل وموزون ومذروع: أحدھا: [قال رحمھ هللا
، أن یكون من جنس ما ینضبط بالصفات، والسبب في ھذا أن النبي )انضباط صفاتھ بمكیل وموزون ومذروع(صفات الشيء المسلم فیھ، 

ٍ معلوم أو وزن معلومٍمن أسلف فلیسلف في كیل: (صلى هللا علیھ وسلم قال : ثم قال) ٍفي كیل: (ً، فقید الشيء المسلم فیھ بكونھ منضبطا فقال)ٍ
ًأنھ ال بد وأن یكون منضبطا بطریقٍة یندفع بھا التنازع واالختالف، مثال: ، ومعنى ھذا)ٍفي وزن معلوم: (قال ، ثم)معلوم( ٌلو جاء رجل تاجر : ً

أرید مائة وعاء أو :  فقال لھ- إذا كانت األواني منضبطة وقلنا بالسلم في المعدودات-رة األواني  یقوم بتجا-ًمثال- إلى رجل عنده مصنع أو 
كأس، أو مائة صندوق من الكأس من النوع الفالني، إن كان ھذا الكأس مثل ما ھو في القدیم یصنعونھ وال ینضبط، فإذا جاء الصانع یصنعھ 

ًربما كان واسعا وربما كان ضیقا وربما كان  ًطویال وربما كان قصیرا، فما ینضبط بصفٍة معینة، فإذا قلناً یجوز، فمعنى ھذا أنھ سیعطیھ : ً
ٍالعشرة آالف مثال في شيء قد یختاره المشتري حینما أعطاه العشرة آالف على أنھ متوسط أو جید فإذا بھ یأتي باألفواه الضیقة، أو یأتي  ً

أنت لم : أنا ما قصدت ھذا، فیقول ھذا اآلخر. ال: ف ویقع التنازع وتقع الشحناء فیقولبأكواب بعضھا كبیر وبعضھا صغیر، فیحصل االختال
ٌتقل إال ھذا، فھذا قد یحصل؛ ألنھ شيء غیر منضبط، فالبیوع والمعامالت من قواعد الشریعة، ومن األصول الشرعیة أن المعامالت إذا 

بغضاء حرمت، ألنھا تقطع أواصر األخوة بین المؤمنین، والدنیا أحقر من أن أفضت إلى التنازع أو كانت على وجٍھ یفضي إلى الشحناء وال
تفسد الدین، ومن ھنا حرم هللا بیع المسلم على بیع أخیھ، وحرم النجش، وحرم الغش؛ ألنھ متى ما دخلت المعاملة المالیة إلفساد الدین منع 

ًع مبلغ العشرة آالف في شيء ال ینضبط فقد یظن أن التاجر سیعطیھ شیئا ًالشرع منھا وحرمھا، فإذا لو أجزنا السلم وأجزنا للرجل أن یدف
ًكامال فیأتیھ بھ ناقصا، فیقول لھ : بلى، فیقول: ًألیس ھذا یسمى طبقا؟ فیقول: بلى، فیقول: ًألیس ھذا كأسا؟ فیقول: ھذا ناقص، فیقول! یا أخي: ً

ناك انضباط بالكیل أو بالوزن وال كان ھناك وصف ینضبط بھ الشيء فإنھ ال ًأنت طلبت مني مائة طبق وھذه مائة طبق، فإذا إذا لم یكن ھ
ٌیندفع التنازع وتقع الشحناء وتقع البغضاء فحرم الشرع ھذا النوع من المعامالت، فال یصح السلم إال إذا كان منضبطا، وھذا شرط أجمع  ً

ٍفي كیل معلوم ووزن معلوم: (ھ علیھ بقولھعلیھ جماھیر العلماء رحمھم هللا؛ ألن النبي صلى هللا علیھ وسلم نب َّ، فجعل المسلم فیھ مما )ٍ
ألن األصل حرمة السلف وجاء الشرع باستثنائھ، ولكن فیما ینضبط، : ما الدلیل على اشتراط ھذا الشرط؟ تقول: ینضبط، فلو سألك سائل

  .فوجب تخصیص الرخصة فیھ بمحلھا
 
 
 
 

 حكم السلم في األطعمة غیر المنضبطة
 
 

وأما المعدود المختلف كالفواكھ والبقول والجلود والرءوس واألواني المختلفة الرءوس واألوساط كالقماقم واألسطال الضیقة : [قال رحمھ هللا
قرر المؤلف ]. فال یصح السلم فیھ: ًالرءوس والجواھر والحامل من الحیوان وكل مغشوش وما یجمع أخالطا غیر متمیزٍة كالغالیة والمعاجین

، )كالفواكھ: (شرط في صحة السلم أن یكون بما ینضبط، ومفھوم ھذا الشرط أن الشيء الذي ال ینضبط ال یصح السلم فیھ، فقال رحمھ هللال
 في الموز، والموز -ًمثال-أسلمتك : ًإذا باعھ سلما في فواكھ فقال لھ: یعني) كالفواكھ: (وتعرفون أن مفاھیم الشرط في المتون معتبرة، فلما قال

ًمن المعلوم أن فیھ الصغیر وفیھ الكبیر، خاصة في القدیم حین كان یباع بالعدد، وفي البرتقال أو في التفاح أو في الكمثرى أو نحو ذلك من 
ًالفواكھ فقد كانت تباع عددا وإن كانت في زماننا تباع وزنا، لكن ھذا المسلم فیھ فیھ وھو الفواكھ ال ینضبط؛ ألن فیھ الكبیر وفیھ الوسط و ً

: قال رحمھ هللا. لم یصح: إذا كان من جنس األطعمة وال ینضبط كالفواكھ: الصغیر، فھو مختلف األحجام مختلف الرءوس، ولذلك قالوا
إذا نظرنا إلى المعدود من البقولیات والكراث ونحوھا فإنھا ال تنضبط؛ ألنھا من ناحیة الحجم فیھا الكبیر وفیھا الصغیر، وحینئٍذ ]. والبقول[
قع االختالف بین البائع و المشتري مثلما ذكرنا فیما لو أسلمھ في معدود ال ینضبط، وھذا من جنس األطعمة، وقد مثل المصنف بالفواكھ ی

لو أسلمھ في شيء من أنواع األطعمة األخرى : ًوالبقول، واألمر یشمل األطعمة األخرى فال ینحصر األمر في الفواكھ أو في البقول، مثال
أسلفتك ھذه األلف لایر في : الكمثرى أو الخیار أو القثاء أو الطماطم أو البطاطا أو البطیخ فإنھ ال ینضبط فلو قال لھ: ًنضبط، مثالالتي ال ت

ًأسلمھا في قرع فالقرع ال ینضبط كذلك، إذا  مائة من البطیخ، ویكون موسم البطیخ في أول رجب فإنھ ال یصح؛ ألن البطیخ ال ینضبط، ولو
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ًال یصح؛ ألنھ ال ینضبط، والسنة قد دلت على لزوم االنضباط دفعا للشحناء : ٌتاجر خضروات عن بیع السلم على ھذا الوجھ تقوللو سألك 
ٍیسلم في كیل معلوم أو وزن معلوم إلى أجل معلوم: (والتنازع كما یفھم من حدیث ابن عباس عن النبي صلى هللا علیھ وسلم قال ، وھكذا لو )ٍ

ًإن البقول ال تنضبط، أما لو انضبطت وكانت من الطعام المنضبط ألجزناه مثلما تقدم معنا، ومثال اآلن نجد بعض : ل تقولسأل بائع البقو
ًشركات األطعمة تتكفل بالطعام ویكون وزنھ معلوما وكیلھ منضبطا، وتوضع في أغلفة معینة ألحجام معینة، فھم یعطون المشتري عینة قبل  ً

ًھذه عینة ھذا النوع ونعطیك من ھذا النوع والصنف، وفعال إذا جاء األجل یسلمونھ بذلك النوع المعین أیا :  فیقولونأن یعطوه الشيء المسلم ً
حلوى من النوع الفالني مقابل  ھذه ألف لایر في: كان المطعوم، حتى ولو كان من الحلویات، فلو أنھ أسلمھ من الحلویات الموزونة وقال لھ

 خمسة صنادیق من النوع الفالني والصنف الفالني فیأتي التاجر إلى تاجر الجملة ویعطیھ ھذا المبلغ، في بعض -ًمثال-عشرة صنادیق منھا 
ًھذه البضاعة لیست موجودة عندي، والحظوا أن أكثر ما یقع ھذا النوع من البیع بین التجار في بیع الجملة؛ : األحیان یعطیھ إلى شھر ویقول

ًتورید ھذا الشيء من أجل أن یعرضھ على األفراد، وقلیال ما یقع في بیع األفراد، فأكثر ما یقع بیع السلم في بیع ألن ھذا التاجر یحتاج إلى 
ًالجملة وأكثر من یسأل عنھ التجار إذا اشتروا صفقات كبیرة؛ ألنھ غالبا ما یشتریھا إلى أجل معلوم وتكون منضبطة بصفاتھا ومنضبطة 

  .ًعاما فقد ذكرنا أن الطعام إذا كان من الفواكھ أو البقول التي ال تنضبط لم یصح السلمًأیضا بمواعیدھا، فإذا كانت ط
 
 
 
 

 حكم السلم في الجلود والرءوس
 
 

ً، الجلد منھ ما ھو رقیق ومنھ ما ھو ثخین، ومنھ ما یسلم من القد وما ال یسلم من القد، وبناء على ذلك ال یصح السلم في ]والجلود: [قال
ًوكثیرا ما یقع ھذا في تجارة - ًأنھ لو أن رجال في المسلخ یأتي :  الجلود ال تنضبط، ثم ال تنضبط أحجام الحیوانات نفسھا، أيالجلود؛ ألن

احفظ : یأتي إلى جزار ویقول لصاحب المجزرة- ًاألحذیة أكرمكم هللا فالتجار یحتاجون إلى الجلود لیصنعوا منھا حقائب وأوعیة أو غیر ذلك 
ًأرید عددا معینا من جلد البقر وھذه ألف لایر، ویحدد لھ العدد، ھل یصح؟ نقول: ً جلد من الغنم وھذه ألف لایر، أو مثالًلي مثال مائة ال : ً

یصح؛ ألن الجلد من الشاة المذبوحة أو البقرة أو الناقة المنحورة ال نعلم أھو من النوع الكبیر أم الصغیر، فما تستطیع أن تضبط أحجام 
ًن بسنھا قد تنضبط إذا كان المبیع داخال في البیع، لكن أنت ترید الجلد، وال ترید المبیع حیا وال ترید لحمھ موزونا، إنما ترید الحیوانات لك ً ً

الجلد، والجلد فیھ الصغیرة والكبیر فال ینضبط بوزنھ؛ ألنھ لیس من جنس ما یوزن إنما یراد بھ الحجم والجلد، ولذلك یمتنع السلم في الجلود، 
ال : ً مائة جلد غنم، وأعطیتھ ألفا حاضرة على أنھ سلم فھل ھذا جائز؟ تقول لھ- ًمثال-إذا طلبت من المسلخ : و سألك من یشتري الجلودفل

ِاشتر لي الجلود في موسمھا ثم لك عن كل جلٍد تحضره : الحل یسیر، وكل وكالة، وقل لھ: ھذه تجارة، فما الحل؟ قل لھ! یا أخي: یجوز، قال
االت أو ریاالن أو ثالثة ریاالت، فتعطیھ حقھ وتكون إجارة؛ فحینئٍذ الناس ال تتعطل مصالحھم، ویكون ھناك البدیل الشرعي الذي خمسة ری

- الذین یبیعون الرءوس المشویة مثل المندي : ًمثال]. والرءوس: [قال. ًیضمن فیھ السالخ حقھ والجزار حقھ ویضمن أیضا فیھ التاجر حقھ
 یأتي الرجل صاحب الحفرة -اضر كما كان یقع في القدیم، فكانوا یبیعونھ بھذه الصفة وكانت ھذه التجارة موجودة ومشھورةوھذا یقع في الح

أرید مائة رأس من الغنم من أجل أن أطبخھا وھذه ألف : الذي یشوي الرءوس، فال یستطیع أن یذھب ویحضر ھذه الرءوس، فیقول للجزار
ال یصح؛ ألن الرءوس ال تنضبط ولیست من جنس ما ینضبط، والحل أن یعدل إلى اإلجارة؛ ألن : نم، فنقولأسلمتكھا في مائة من رءوس الغ

الرأس ولو كان من الغنم وعلم جنسھ وعلم نوعھ لكن ال ینضبط فھناك رأس كبیر وھناك رأس صغیر فالرءوس ال تنضبط، وأحجامھا لیست 
ًبمنضبطة فال یصح السلم فیھا دفعا للتنازع ُ.  

 
 
 
 

 حكم السلم في األواني
 
 

بعد أن بین رحمھ هللا السلم بالمطعومات وبالجلود شرع رحمھ هللا في غیرھا كاألواني، واألواني تنقسم ]. واألواني المختلفة الرءوس: [قال
المصانع وانضبطت أما ما ینضبط من األواني فغالب ما في زماننا اآلن، حیث وجدت . منھا ما ینضبط ومنھا ما ال ینضبط: إلى قمسین

ًاألواني سواء كانت زجاجیة أو نحاسیة أو حدیدیة انضبطت بالصفات، حتى إنك تجد كل صنف من األواني لھ رقم معین، ولھ وصف معین 
تاجر والتجارة بھ معلومة، والمصانع التي تقوم بصنعھ ودقھ ونقشھ ونحو ذلك معلومة، فإذا كانت األواني منضبطة جاز السلم فیھا، فلو جاء 

ھذه عشرة آالف لایر أعطیكھا وأسلفھا لك لقاء مائة صندوق من صنف كذا من األواني الزجاجیة أو : األواني وقال لصاحب المصنع
ًفإذا كانت األواني معلومة النوع والصنف ولھا أرقامھا ولھا صفاتھا المنضبطة فیھا صح السلم أجال؛ ألن . قبلت: النحاسیة أو غیرھا فیقول

أما لو كانت األواني غیر منضبطة ومختلفة . ًأن یكون المسلم منضبطا معلوم الصفات وھذا متحقق في السلم على ھذا الوجھالمقصود 
ًالقماقم من النحاس، ففي القدیم كان النحاس إذا صنع صنعا یدویا یختلف بالصنعة، فتارة یوسع فوھة الصاع وتارة : الرءوس، مثل ما ذكر ً ً ً
ٍ المد فیضیق فوھتھ وتارة یوسعھا، فال تنضبط في ھذه الحالة، فمثل العلماء باألواني المختلفة الرءوس، فھناك أوان ًیضیقھا، وتارة یصنع ً
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ٍرءوسھا ضیقة وأوان رءوسھا واسعة، ثم األوساط، فبعضھا أوساطھا واسعة وبعضھا أوساطھا ضیقة، ومثل ذلك ما یسمى في عرفنا 
لفخار ونحوھا ھذه مختلفة الرءوس مختلفة األوصاف ال یمكن ضبطھا أما لو صنعت على وجٍھ المصنوع من الفخار وأواني ا) الزیر(

كالقماقم واألسطال الضیقة [، كذلك ]واألوساط: [قال. تنضبط بھ وأمكن ضبطھا جاز السلم فیھا على القول بجواز السلم في المعدود
ًالعروة، ویكون واسعا ویكون ضیقا، ومثلھاجمع سطل، والسطل من المعلوم أنھ تكون لھ : األسطال]. الرءوس الطشت، فاألسطال تضیق : ً

وتتسع، ورءوسھا تختلف، والقماقم أوساطھا تتسع وتضیق، فھذه وأمثالھا ال یصح السلم فیھا، فالقاعدة كلھا تدور حول الشيء المنضبط، 
ًن المسألة؛ ألن المسألة تقوم على التمثیل والتنظیر وھم تارة ّومثل العلماء رحمھم هللا بھذه األمثلة وطالب العلم ال یحس بفجوة بینھ وبی

ًیحكون مثاال من الطعام ومثاال من األواني؛ ألنھ لو مثل بالطعام ربما أعجزك سؤال في األواني، لكن حینما یجعل لك مثاال من الطعام  ً ًّ
ًومثاال من األواني، والطعام نفسھ یعطیك مثاال على ما اختلف في خلقتھ، و ًمثاال على ما یحصد مثل البقول بعد أن یحصدھا ویحزمھا، ً

فحزمة واسعة وحزمة ضیقة فیعطیك أمثلة للتنظیر حتى تستطیع أن تطبق ھذه النظریة على أفرادھا، وتضع القاعدة وتطبقھا على فروعھا، 
ًفالقاعدة كلھا تدور حول االنضباط، فإن كان المبیع منضبطا صح السلم فیھ مكیال كان أو ً موزونا أو معدودا على القول بجواز السلم في ً ً

 .المعدود، وإن كان غیر ذلك فال یجوز
 
 
 
 

 حكم السلم في الجواھر
 
 

الجواھر ال تنضبط ألنھا مختلفة الرءوس، ومختلفة األحجام في القدیم، لكن في زماننا الیوم أمكن تصنیعھا ووضع ضوابط ]. والجواھر: [قال
ًعون مثال لأللماس أحجاما معینة بأرقام معینة، بل حتى إن اآلالت التي تصنعھا لھا أرقام محفوظة ودقیقة، معینة، فتجار الجواھر یض ً

الذي أدركنا علیھ العلماء أن الجواھر ال یجوز فیھا السلم، والسبب : والتجار الذین یتعاملون بالجواھر یعلمون ذلك، فیأتي طالب العلم ویقول
جواھر ال یسلم فیھا، لكن حینما یعلم أن العلة ھي االنضباط یعلم أن مدار األمر على وجود ھذا الوصف وھو أننا قرأنا في الفقھ أن ال

االنضباط، فإن انضبطت الجواھر كما ھو موجود وكان تجار الجواھر لھم فیھا أرقام معینة یضبطونھا بھا صح السلم، وإن كانت اآلالت 
وكذلك األحجار الكریمة، حیث توجد اآلن بعض اآلالت التي تقص األحجار الكریمة . صح السلمالتي تصنع بھا یدیویة ال تنضبط بھا لم ی

ًقصا معینا بأحجام معینة، فإذا انضبطت ھذه األحجام صح السلم وإذا لم تنضبط لم یصح والحامل من الحیوان ]. والحامل من الحیوان: [قال. ً
في مائة شاة حامل في بطونھا أوالدھا ما یصح، وھكذا اإلبل وھكذا البقر؛ :  فلو أسلمكذلك، فھو مجھول وال یدرى قدره وال یعلم ما فیھ،

  .ألنھا مجھولة ال یعلم ما فیھا
 
 
 
 

 حكم السلم في المغشوش والمخلوط غیر المتمیز
 
 

ٌور ملحقة بھذا المعنى إن مختلف الحجم ال ینضبط تأتي أم: من دقة المصنف ذكر لك ما اختلف في حجمھ، فإذا قلت]. وكل مغشوش: [قال
عندنا العلبة التي یوضع فیھا العود، لو قال : ًلیست من جنس األحجام كالسوائل، فالسوائل ممكن ضبطھا بالوزن وممكن ضبطھا بالكیل، مثال

شكال، وھناك أنواع من أسلم في مائة علبة من العود، فھذا في حكم المكیل، وتكون معدودة بالعدد على القول بجواز السلم في العدد فال إ: لھ
ًكالكمبودي أو الھندي، فالنوع المخصوص الذي یریده، إذا وضع لھ ضابطا في ھذا النوع من العود ال إشكال، لكن لو أن السلم وقع : العود

قم من حیث ًعلى نوع من الطیب مخلوط، فإنھ ال ینضبط إذا كان مخلوطا، فإن طیب األخالط كما سیأتي مثل مختلف الرءوس ومختلف القما
جاء ]. ًوما یجمع أخالطا غیر متمیزٍة كالغالیة والمعاجین: [قال رحمھ هللا. المعنى، فاألمر ال یختص بالجوامد بل یشمل حتى السوائل

ًالمصنف رحمة هللا علیھ بأمثلة من الجوامد، فأعطى مثاال على الطعام، وأعطى مثاال على غیر الطعام، ثم بعد ذلك ذكر السوائل، قال ً وما : (ُ
یجمع أكثر من نوع فال ینضبط بھ، وال یمكن أن تحدد كم نسبة ھذا من نسبة ھذا فال یصح، ما السبب؟ ألنھ یوجب : ، یعنيً)یجمع أخالطا

الشحناء والنزاع، وال یمكن بھ حفظ الحقوق، ال حفظ حق البائع وال حفظ حق المشتري؛ ألن األخالط یقع فیھا الخطأ في التقدیر والضبط 
ً یكون متعذرا أو متعسرافیھا ًأما إذا تمیزت جاز، فمثال لو عندنا صنف من الطیب كصنف ]. ًأخالطا غیر متمیزٍة كالغالیة والمعاجین: [قال. ً

یخلط من العودة والورد، وكان للعودة نسبة معینة في العلبة، وھي نصف العلبة، فیخلط بطریقة معینة یتمیز بھا، كأن یكون نصف التولة من 
: قولھ. لم یصح: صح؛ ألن مدار المسألة على االنضباط فإذا لم ینضبط: د ونصف التولة من الورد، ویخلط، وأھل الخبرة یضبطونھ بذلكالعو

  .فال یصح السلم فیھ للعلة التي ذكرناھا). كالغالیة والمعاجین فال یصح السلم فیھ(
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 حكم السلم في الحیوان والثیاب المنسوجة من أنواع

 
 

ویصح السلم في الحیوان وذلك بذكر جنسھ ونوعھ وسنھ، فیقول : أي]. ویصح في الحیوان والثیاب المنسوجة من نوعین: [رحمھ هللاقال 
ًأسلم في مائة من اإلبل في سن البكر أو مائٍة خیارا رباعیا، أو مائة جذعة قالوا: ًمثال یصح، وھذا مبني على الخالف المشھور، وھو ھل : ً

یصح السلم في المعدودات؛ ألن رسول هللا صلى : في جنس السلم أو ال؟ وللعلماء في ھذه المسألة وجھان، قال جمھور العلماءالمعدود یدخل 
 معدودة؛ ألن -المخیطة: أي-الثیاب المنسوجة ]. والثیاب المنسوجة من نوعین: [قال. ًهللا علیھ وسلم ذكر الكیل والوزن تنبیھا على العدد

إن :  مخیطة فإنھا مذروعة ولیست بمعدودة، وحینئٍذ أدخل الثیاب في جنس المسلم في باب العدد، والثوب ال یخلو من حالتینالثیاب إذا لم تكن
 بیعة من الثیاب -ًمثال-ھذه مائة ألف، أرید : ٍكان من قماش واحد فال إشكال، مثل الموجود اآلن عند تجار القماش، یأتي إلى تاجر ویقول لھ

 في موسم رمضان في نھایة -ًمثال-أریدھا : ، قال)األصیل(الموجود اآلن عندنا، لو طلب مائة ثوب من ) األصیل (- ًمثال-المفصلة من نوع 
:  الذي یسمى في عرفنا-ًمثال-شھر شعبان، صحت على القول بالعدد، فیصفھ بأوصافھ ویحدد األوصاف الموجودة فیھ، أو كما یوجد 

 بیعة الفنائل أو الشماغ أو الغتر -ًمثال-أرید أن أشتري منك : قال لھ- ة اآلن، فیكون التطبیق أوضح ونحن نمثل بأشیاء موجود) الفنائل(
 مائة ألف أو أعطاه مائتي ألف لھذه البیعة صح وجاز؛ -ًمثال-ونحوھا، فحدد نوعھا وصنفھا وعددھا، وحدد األجل الذي یستلم فیھ وأعطاه 

: أرید ألوانھا بیضاء أو ألوانھا مختلفة أو أرید األلوان اآلتیة: وخام واحد وال إشكال فیھ، یقولألن الثوب منضبط إذا كان من مادة واحدة 
إلخ، ھذا .. واألطوال إلخ، یكون ھناك نوع من االنضباط التام ببیان الجنس والنوع والصنف والمقاسات... األبیض، األخضر، األصفر

 بالمعدود، والمصنف بعد أن انتھى من األشیاء التي تكون في األطعمة وتكون في یصح، وال إشكال عندنا فیھ على القول بصحة السلم
السوائل والجوامد شرع في الثیاب، فإن كانت الثیاب منسوجة من أكثر من نوع ونسجھا ال یمكن أن ینضبط ال یصح السلم، كما ذكرنا فیما 

 .ًتحدید كل خام وقدره معلوما عند أھل الخبرة صح السلم فیھ وجازتقدم إذا كان ال یمكن أن ینضبط، لكن إذا كان نسجھا ینضبط وكان 
 
 
 
 

 حكم السلم فیما خلطھ غیر مقصود
 
 

أي ویصح السلم في الشيء الذي خلطھ غیر مقصود، ولو ]. وما خلطھ غیر مقصوٍد كالجبن وخل التمر والسكنجبین ونحوھا: [قال رحمھ هللا
ادتھ من اللبن مع األنفحة، لكن ھذا الخلط غیر مقصود، فأنت عندما تشتري الجبن ما ترید كان الشيء جمع أكثر من مادة، كالجبن، فم

ًاألنفحة وال ترید اللبن منفصال، فالخلط فیھ غیر مقصود، فتشتري المادة من أجل الشيء الموجود دون النظر إلى الخلط الذي فیھ، وھكذا خل 
ًن مادة وال یكون المخلوط مقصودا بنسبھ؛ ألنھ إذا قصد بنسبھ فمعناه أنھ ینبغي أن نعطي التمر وھكذا الدبس، أو نحوه مما یكون فیھ أكثر م

كل نسبة حظھا وحقھا، لكن إذا كان الخلط فیھ غیر مقصود، أو كانت طبیعة صنعھ تقوم على ذلك فإنھ ال یؤثر وال یضر؛ ألن خل التمر ھو 
من المادة %) 20: (من المادة الفالنیة، وفیھ%) 80( كذا، فأرید خل تمر فیھ نسبة خل التمر فیھ مادة كذا ومادة: خل تمر، فال تأتي تقول

ًأنھ تختلف نسبھ، فخل التمر صفة واحدة وإن كان بعضھ جیدا وبعضھ أجود، لكن المادة واحدة، والخلط الموجود یراد بمادتھ : الفالنیة، أي ٌ
 من نوعین من الخام فإنھ یراد لذلك، ولذلك تجد ھناك ما فیھ صوف وغیر ًوال یراد بأجزائھ وأفراده، لكن إذا اشتریت القماش مركبا

الصوف، وتجد الصوف لھ قیمة وغیر الصوف لھ قیمة، كذلك الصوف لھ نسبتھ وغیر الصوف لھ نسبتھ، فالمقصود أنھ إذا كان الخلط غیر 
 أنھ یرید أن یسلم إلى تاجر في -ًمثال-سألك صیدلي نوع من الدواء، لو : والسكنجبین]. والسكنجبین ونحوھا: [قال. مقصود جاز وصح

 من الدواء الفالني عدد كذا، فیحدد العدد ویحدد صنف الدواء واألشیاء الموجودة فیھ، فإذا تمیز -ًمثال-ھذه مائة ألف أرید : األدویة یقول لھ
ًصح وجاز، وإن كانت األدویة في تركیبھا أخالطا، مثال  ً السعال، أو حبوبا لعالج القرحة فھذه األدویة مخلوطة،ًلو طلب منھ شرابا لعالج: ً

 بالسكنجبین - كما ذكر العلماء-لكن ھذا الخلط غیر مقصود، إنما انصب السلم على مادٍة مكتملة ھي التي تسمى باألسبرین أو ھي التي تسمى 
القاعدة عندنا أن المخلوط ال : ت مخلوطة، فال تقلوغیرھا من األدویة األخرى فھي أكثر من مادة، لكنھا بالخلط صارت مادة واحدة وأرید

ًیجوز السلم فیھ، والخلط في األدویة غیر متمیز فال یصح، ال، فقد ذكر رحمھ هللا السكنجبین أصال لألدویة التي تنضبط بأعدادھا أو بأوزانھا 
ٍأنھ یرید بیعة من دواء معین من شراب، أو یرید ًأو تنضبط مكیلة، ففي ھذه الحالة إذا انضبطت جاز وصح السلم فیھا، فلو سألك صیدلي 

ًبیعة من حبوب لعالج، وھذه البیعة بمائة ألف، وذكر لك الشيء الذي أسلم فیھ من األدویة وتمیز بصفاتھ، فذكره منضبطا بكیلھ إن كان مكیال  ً
ًأو بوزنھ إذا كان موزونا أو عدده الذي ال یختلف بأشكالھ إن كان معدودا صح وجاز، وا لعكس بالعكس، إن كان الخلط یراد فیھ المواد ً

  .یصح ذلك ولم یجز إال بعد االنضباط ًمنفصلة لم
 
 
 
 

 ذكر الجنس والنوع: الشرط الثاني
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-، فجنسھ )ونوعھ(جنس المسلم فیھ : أي) ذكر الجنس: الشرط الثاني: (یقول رحمھ هللا]. ذكر الجنس والنوع: الثاني: [قال رحمھ هللا تعالى
ھذه مائة ألف أسلمتكھا في مائة رأس من الحیوان، لم یصح حتى یبین نوع : من إبل أو بقر أو غنم، فلو قال لھ: بھیمة األنعام، ونوعھ: -ًمثال

: ُیحددمن الغنم، فإنھ : اإلبل أو البقر أو الغنم، فإذا قال: البد أن تذكر نوع بھیمة األنعام: من بھیمة األنعام قیل: جنس ھذا الحیوان، فإذا قال
ھل ھي عرابي أو بختیة، وكذلك البقر، ھل ھي من البقر أو من الجوامیس، ففي : من اإلبل، قیل: ھل ھي من الضأن أو من الماعز، وإذا قال

ذكر الجنس والنوع وكل : [قال رحمھ هللا. ًبعض األعراف یكون البقر والجوامیس كالشيء الواحد، فإذا البد أن یحدد الجنس ویحدد النوع
أن الشرط األول یحدد لك مكان السلم، ویخرج ما : إذا الفرق بین ھذا الشرط والشرط األول]. ًف یختلف بھ الثمن ظاھرا وحداثتھ وقدمھوص

 لكن لو لم یحدد كم عددھا وما ھو - ھذه في مائة رأس من الغنم: فقد یسلم في منضبط فیقول- مكان السلم المنضبط : ٍلیس بمحل للسلم، فإذا قلنا
ًمن اإلبل وال یحدد نوعھا عرابي أو بختیة وال یحدد سنھا، إذا البد للشيء : ا ومن أي أنواع الغنم، من الماعز أو من الضأن، أو یقولنوعھ

ٌالشرط األول شيء والشرط الثاني شيء آخر، والشرط الثاني مركب على الشرط األول، فإنھ : ًأن یكون من جنس ما ینضبط ثم یضبط، إذا
ًھل یطلقھ بدون أن یذكر ما ینضبط بھ أم البد من ضبطھ بالمكیل كیال والموزون : ط األول وھو كامل منضبط یرد السؤالإذا وجد الشر

  ًوزنا؟
 
 
 
 

 اشتراط ذكر األوصاف التي یحصل بھا االختالف في السلم
 
 

ًوصاف التي یختلف فیھا المبیع ثمنا وكذلك أي یشترط أن یذكر ھذه األمور واأل]. ًوكل وصف یختلف بھ الثمن ظاھرا وحداثتھ وقدمھ: [قال
ٌنوع قدیم ونوع جدید، كذلك التمر السكري: العودة الكمبودي أو الھندي ھناك نوعان منھ: -ًمثال- ًرغبة فیقول  یكون للعام الماضي وللسنة : ٌ

مة والحدیث لھ قیمة، وقد یكون القدیم أغلى من الحالیة، فالبد أن یبین ھل ھو قدیم أو حدیث؟ والبد أن یذكر ھذه األشیاء؛ ألن القدیم لھ قی
ِأربعة قدیمھن أجود خل وخل دھن عود عسجد الخل. ًالجدید، مثال دھن العود القدیم منھ أفضل من الجدید ُِ ٌ ٌَ ھو الصدیق، فالقدیم من األصدقاء : ٌ

ٌأجود من الجدید، وخل ُالخل القدیم أفضل من الجدید، دھن عوٍد: َ الذھب، الذھب القدیم أفضل من : ل من الجدید، عسجدالعود القدیم أفض: َ
ًجدیدا فإنھ یكون أقل وأردأ، والعكس وارد فھناك أشیاء جدیدھا أفضل من  ًالجدید، فھذه األشیاء تختلف في جودتھا قدما وحداثة، فإذا كان

ًھل ھو من القدیم أو من الجدید دفعا : البد أن یذكرًقدیمھا، كالتمور مثال، فإن التمور قدیمھا لیس كالجدید، فالجدید أفضل وأطیب، فحینئٍذ 
ًللتنازع، والقاعدة ھي القاعدة، وخذ ھذا أصال ال بد أن یسیر علیھ طالب العلم في المعامالت خاصة بیوعات المعاوضات أن كل شيء : ً

ًیختلف، سواء قدما وحداثة، كبرا وصغرا ونحو ذلك یختلف باختالفھ الثمن، فالبد وأن یضبط  ً ً البیع، وال یمكن أن یصح البیع إال إذا ضبط ً
وحدد، أما لو أطلق فإن ھذا مظنة التنازع ومظنة االختالف ومظنة ألكل أموال الناس بالباطل؛ ألنك تشتري وأنت ترید الجدید وتقصد لنفسك 

ًط علیھ الجدیدة، فإذا البد من بیان ما تنضبط وأنا بعت أواني قدیم؛ ألنك لم تشتر: اشتریت أواني جدیدة، قال: الجدید فیعطیك القدیم، تقول لھ
 .ًبھ صفاتھ وما یختلف بھ الثمن ظاھرا بقدم وحداثة ونحو ذلك

 
 
 
 

 حكم اشتراط أجود أو أردأ شيء في السلم
 
 

ف لقاء ألف ھذه عشرة آال: إنھ البد أن تستوي الصفات فقال: إذا قلنا]. ال یصح شرط األردأ أو األجود بل جید ورديء: [قال رحمھ هللا
وأشترط أن یكون أجود التمر السكري، لم یصح؛ ألن أجود أفعل، واألجود ما :  من التمر السكري من تمر ھذه السنة، قال-ًمثال- صندوق 

ینضبط، فأصبح المنضبط یئول بالشرط إلى ما ال ینضبط، فإن األجود عندي لیس كاألجود عندك، واألجود عند البائع لیس كاألجود عند 
ًري، وبناء على ذلك إذا أدخل شرطا یوجب الغرر فإنھ ال یصح، فإذا قالالمشت من الجید، فالجید وصف في السوق، وعندما یحصل التنازع : ً

أرید األجود، فاألجود : نعم، ھذا جید، لزم المشتري أن یأخذه، لكن لو قال: ھل ھذا جید؟ فلو قال أھل الخبرة: بینھما نسأل أھل الخبرة ونقول
یفرق بین األجود والجید؛ ألن الرديء وصف، وفي بعض : بط؛ ألن األجود عند المشتري لیس كاألجود عند غیره ومن ھنا قالواال ینض

مشرقي أو : - ًمثال-رقم واحد، أو اثنین أو ثالثة، أو درجة أولى، أو درجة ثانیة، أو باألماكن فیقال : طیب ورديء وإنما یقال: األحیان ال یقال
بي أو شمالي، فینضبط بالجھات ویضبط باألوصاف، كل ھذا یكفي إذا كان من جنس ما ینضبط، لكن إذا كان من جنس ما ال مغربي أو جنو

  .ینضبط ومما یوجب الغرر فإنھ یئول إلى األصل الذي ذكرنا أنھ یوجب التنازع الذي یحكم بسببھ بعدم صحة السلم
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  أو قبل الوقتحكم إتیان البائع بما ھو أفضل من المتفق علیھ
 
 

عرفنا ]. فإن جاء بما شرط: [قولھ]. فإن جاء بما شرط أو أجود منھ من نوعھ ولو قبل محلھ وال ضرر قي قبضھ لزمھ أخذه: [قال رحمھ هللا
ھذا في فاخر، و: أرید من التمر السكري الجید، یقولون: أنھ یشترط في المسلم فیھ أن یكون مما ینضبط وأن تذكر صفات ضبطھ، لو قال لھ

ّالري، فتكون الحبة من التمر ظاھر فیھا الري، وفي بعض األحیان تراھا : ًعرف الناس أن منھ الفاخر، والفاخر یمتاز بكبر حجمھ، وأیضا ٌ
كري، ھذا من جید الس:  من التمر الفاخر، وقال-ًمثال-كبیرة بسبب الكیماوي أو نحوه، لكن ما فیھا ما یدل على الغذاء والري، فإذا جاءه بھ 

جئتك بالجید : أنا اشتریت فاشترطت أن یكون من الجید، فقال لھ البائع: فإنھ یكون قد جاءه بأفضل من الجید وھو األجود، فإذا قال المشتري
ًن رجال لو أ: ًأعطاه صفتھ وزیادة إال إذا وجد الضرر في أخذه، مثال ما أرید إال الجید، فما الحكم؟ یلزم بأخذه؛ ألنھ. ال: وزیادة، قال لھ

ًقبلت أعطیك مثال مائة علبة منھ في نھایة : أرید الصنف الرديء الذي ھو الدرجة الثانیة، فقال لھ: ًاشترى نوعا من الطیب من العودة وقال لھ
ء الذي طلبت ما أرید؛ ألن ھذا أجود من الردي: اتفقنا، ففي نھایة شوال جاءه بجید أفضل من الرديء قال لھ: شوال بألف لایر أو بألفین، قال

ًوأنا أرید الرديء؛ ألنھ ھو المرغوب؛ ألنني أبیع بین أناس فقراء ال یعرفون كلمة الجید وال یرغبون الجید وأنا أتضرر، فمع كونھ جیدا، 
ف البضاعة ًإذا یلزم البائع بإحضار النوع الرديء؛ ألنھ وإن كان قد أعطاه الجید إال أنھ یفوت علیھ مقصوده من تصری: لكنھ یتضرر، فنقول

ًإذا لیست المسألة أنھ إذا جاء بدل الجید بأجود منھ أنھ ملزم بأخذه مطلقا، وانظروا إلى العدل وكیف أن . من محلھ، فیلزم بإحضار المثل ً
 یتصرف الفقھاء رحمھم هللا یضعون الضوابط لرد الحقوق إلى أصحابھا، فما دام أنھ یریدھا للتصریف والتجارة، ومثل ھذا إذا كان أجود ال

ٍمن تمر رديء، والتمر الرديء یرید أن یبیعھ علفا للدواب فجاءه بتمر جید، فقال لھ: ًفال یلزم بھ، كذلك أیضا ربما لو قال لھ أنا ال أقبل ھذا : ًٍ
ًالتمر؛ ألني أریده علفا للدواب، وال یمكن أن آخذ شیئا طیبا یأكلھ اآلدمي وأعطیھ علفا للدواب؛ ألن ھذا ال أراه یر ً ً ضي هللا عز وجل، ً

ولو قبل محلھ وال ضرر في : [قال. فاآلدمي أحق بھ، فامتنع، كان ھذا من حقھ، وحینئٍذ یلزم البائع بإحضار الرديء الذي اتفق معھ علیھ
: المشتري قالًأرید ھذا في نھایة شوال فجاءه بھ في نھایة رمضان، إذا البائع لم یقصر مع المشتري، : لو أنھ قال لھ) ولو قبل محلھ] (قبضھ

ال أریدھا اآلن وال : ّأرید مائة غسالة أو مائة ثالجة في نھایة شوال فجاءه بھا في رمضان، فھو أحسن إلیھ، فبدل أن یتأخر عجل، فقال لھ
ة ثالجة ال، لیست ھناك مصلحة، ھذه المائ: ھذه تجارة قد جاءت معجلة لماذا ال تقبضھا؟ قال! یا أخي: أقبضھا إال في نھایة شوال، قلنا

ًأریدھا للحج والموسم، وأرید أن أبیعھا، ولو أنني قبضتھا اآلن سأحتاج لمستودع أضعھا فیھ شھرا، وھذا یكلفني ویحملني عبئا، فمع كون  ً
ى ال یلزم المشتري، وینبغي أن یبقى البائع إل: ٍاألجل سبق، ومن المصلحة التعجیل، إال أن ھذا التعجیل یؤدي إلى ضرر للمشتري، فنقول

األجل المحدد فیدفع لھ ما اتفقا علیھ؛ ألنھ یستضر بھذا، وقد یكون البائع في بعض األحیان یرید أن یتخلص من ضرر وجود السلعة عنده 
إنھ ال یلزم المشتري باألخذ إال في : ًوحینئٍذ یصرفھا حتى یأتي بغیرھا، ویكون ھذا أخف مئونة علیھ؛ ولكنھ یثقل على المشتري وحینئٍذ قالوا

انظر دقة الفقھاء رحمھم هللا، وهللا ]. وال ضرر في قبضھ لزمھ أخذه: [قال. في الوقت الذي اتفقا علیھ والمكان الذي اتفقا علیھ: المحل، أي
تعجب كیف خرجت ھذه القیود وھذه االستثناءات؛ ألن بعض المتون الفقھیة عصارة فھم العلماء من خالل مخاصمات الناس ومن خالل 

 خالل األقضیة، وھذا الجھد الموجود في المتون الفقھیة حصیلة تعب وعناء ال یعلمھ إال هللا عز وجل، ولذلك تجد الترتیب في فتاویھم ومن
األفكار والدقة في التصریف وحسن الترتیب في التنظیر، وكل ذلك من فضل هللا عز وجل علیھم، وال شك أن ھذا توفیق من هللا عز وجل، 

وال ضرر في أخذه : ( العلماء وحسن احترازھم بالقیود ونحوھا من خالل ما عالجوه من مشاكل الناس، فقال رحمھ هللاوھذا كلھ یدل على دقة
: ھل ھذه سلعتك؟ قال! یا فالن: أن القاضي ال یلزم المشتري باألخذ حتى ینظر، ھل ھناك ضرر في قبضھ أو ال، فیقول: معنى ھذا) لزمھ

ما دعواك؟ : یقول للبائع: نعم، فإذا ثبت عند القاضي أن السلعة ھي السلعة انتقل إلى المسألة الثانیة: لعة؟ قالواتفقتما على ھذه الس: نعم، قال
ھل أنت اشتریتھا واتفقت مع  :دعواي أني أریده أن یقبض السلعة، ما دام أنھ اعترف أنھا سلعتھ فلیقبضھا؛ فیسأل القاضي المشتري: قال

إذا : رحمك هللا لماذا لم تأخذ؟ قال: ًإذا معنى ذلك أنھ قدم بشھر، قال لھ: نعم، قال: د بینكما كذا وكذا؟ قالفالن على كذا وكذا؟ وكان الوع
ًأخذتھا ففیھا ضرر علي، فالموسم لم یحضر بعد، ومعنى ذلك أنني سأتكلف حفظھا، وإذا كانت دوابا سأتكلف علفھا وسأتكلف مئونتھا  ّ

نعم، الموسم لم یحل بعد، : نعم، فسأل أھل الخبرة، فقالوا: ھذا الضرر یقع علیك؟ قال: رید ھذا الضرر، قالوحراستھا والقیام علیھا، فأنا ال أ
ًثبت عندي أن المشتري یستضر وعلیھ تصرف الدعوى بإلزام القبض فورا لوجود الضرر على : فوجد أن كالم المدعى علیھ صحیح، قال

ًرار، وما ظلم البائع أبدا؛ ألن االتفاق أن تسلم البضاعة في عشرین أو ثالثین من شوال، ال ضرر وال ض: والقاعدة في الشریعة. المشتري
ِیا أیھا الذین آمنوا أْوفوا بالُعقود : ھذا االتفاق الذي بینھما وقد قال هللا تعالى ِ ُُّ ُ ُْ ِ َ ََ َ َ عن االتفاق بقي النظر للمشتري، ویقول  ، فإن خرج]1:المائدة[ََّ

  .لیس لك أن تلزمھ بالقبول:  بالخیار، إن شئت أن تقبض فاقبض وإن شئت أال تقبض فال تقبض، ویقول للبائعأنت: القاضي للمشتري
 
 
 
 

ًتحدید قدر المسلم فیھ یعلم كیال ووزنا وذرعا: الشرط الثالث ً ً 
 
 

ًكر قدر المسلم فیھ بكیل إن كان مكیال أو ذ: الشرط الثالث: قال رحمھ هللا]. ِذكُر قدره بكیل أو وزن أو ذرع: الثالث: [قال رحمھ هللا تعالى
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ًوزن إن كان موزونا؛ لقولھ علیھ الصالة والسالم ، فبین أن المكیل یكون )ٍمن أسلف فلیسلف في كیل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم: (ٍ
ًمعلوما، وأن الموزون یكون معلوما، وقد تقدم معنا ضوابط العلم في شرط العلم بالمبیع، وبینا كی فیة ضبطھ من ناحیة الجنس ومن ناحیة ً

: إذا قلنا]. ٍأو ذرع ُیعلم : [ قال. النوع ومن ناحیة القدر والصفات المعتبرة التي یندفع بھا موجب الغرر، وقد شرحنا ھذا في أول شروط البیع
ًثال فیھا تسعة عشر مترا عشرون یاردة، أو م-ًمثال- وطاقة القماش فیھا -ًإن السلم یقع في المذروع أیضا، فالقماش مذروع   فإذا أراد تاجر -ً

ٍقماش أن یشتري بالجملة، فأسلف لھ مائة طاقة من القماش إلى أجل معلوم واتفقا على ذلك فالبد من تحدید جنسھا ونوعھا وقدرھا والصفات 
ًلو بین أنھا من نوع السلك مثال، ھذا النوع السلكي، إذا كان نوعا واحدا ال: ًالتي فیھا، مثال ً  إشكال، وإذا كان درجات فیذكر ھل ھو من ً

ًالدرجة األولى أو الثانیة أو الثالثة، ثم اللون ھل یرید لونا واحدا، أو ألوانا، فإذا كان یرید لونا واحدا فلیحدد اللون، وإذا كان یرید ألوانا یحدد  ً ً ً ً ً
ًة منھا من لون كذا، إذا البد وأن یكون المسلم فیھ معلوما ٌعشرة منھا من لون كذا، وعشر: ھي خمسون طاقة: األلوان ویحدد عددھا فیقول ًَ

ًمنضبطا بھذا االنضباط الكامل، في الكیل كیال  ً وفي الوزن وزنا وفي العدد عددا وفي الذرع ذرعا- كما ذكرنا- ً ً ً.  
 
 
 
 

 ًحكم السلم في المكیل وزنا أو العكس
 
 

تقدم معنا أن المكیل ال ینضبط بالوزن، وأن الموزون ال ینضبط ] لم یصح: ًوزون كیالًوإن أسلم في المكیل وزنا أو في الم: [قال رحمھ هللا
ًبالكیل غالبا، فمن ھنا تجدون العلماء في القدیم ال یحررون اآلصع في الفدیة والكفارات بالوزن؛ ألن التمر یختلف وزنھ، والحبوب یختلف 

ً السنة كما ھي؛ ألن االنضباط فیھا بالكیل كیال وبالوزن وزنا، وھذا ھو األصل، أن وزنھا، ومن ھنا جعلوا الضبط في المكیل بالكیل، وأبقوا ً
ًیبقى الكیل كیال حتى من باب فقھ الفتوى وفقھ السنة حتى ال یمیت الناس السنة فیأتي زمان ال یعرف فیھ الصاع، فلو جاءك شخص علیھ 

: علیك ثالثة آصع، یقول:  بین ستة مساكین، الناس الیوم لو جئنا نقول ألحدھمثالثة آصع یقسمھا: ًفدیة في الحج، كم صاعا یجب علیھ؟ نقول
الذي تخرجھ في آخر رمضان تقسمھ بین اثنین، یفھم، لكن لو أصبحنا نضبط الفدیات بالوزن لجاء زمان ال ! ما ھو الصاع؟ نقول لھ یا أخي

ذا من فقھ الفتوى، حتى ال یأتي زمان ال یعلم الناس ما ھو الصاع، یعلم الناس فیھ ما ھو الصاع، حتى ولو جاز ضبطھ بالوزن لما كان ھ
ًوتموت ھذه السنة؛ ولذلك ینبغي أن یبقى المكیل مكیال والموزون موزونا؛ ألن االنضباط في الكیل ال یكون بالوزن، والموزون غالبا ال  ً ً

 وصدقة الفطر ونحوھا بما وردت بھ السنة، ویضبطون ذلك ینضبط بالكیل، ومن ھنا تجد العلماء المتقدمین یحررون الفدیات والكفارات
ًبالسنة، إن كانت صاعا فصاعا، وإن كانت نصف صاع فنصف صاع فیضبطونھا بالمكیل كیال ویحددون ذلك، وعلى ھذا قال ً ال یسلم في : ً

ًالمكیل وزنا وال في الموزون كیال، ورخص بعض العلماء في اإلسالم في المكیل وزنا وفي المو ًزون كیال، واألولى ما ذكرناه؛ ألننا ذكرنا ًً
ًأن بیع السلم رخصة، والذین یجیزون بیع المكیل وزنا والموزون كیال یرون أن بیع السلم لیس برخصة وإنما یرونھ بیعا قائما برأسھ،  ً ًً

ھو رخصة واردة ثبت بھا النص عن وجماھیر العلماء رحمھم هللا وعلیھ الفتوى في المذاھب األربعة أن السلم جاء على خالف األصل، و
ًرسول هللا صلى هللا علیھ وسلم، فتعتبر مستثناة من األصل؛ ألن فیھا نوعا من الغرر، وكذلك فیھا نوع من الجھالة وبناء على ذلك قالوا ً إنھا : ً

ًاستثنیت لورود النص، وعلیھ یقدر المكیل كیال والموزون وزنا ً.  
 
 
 
 

 تحدید األجل: الشرط الرابع
 
 

ٍأن یكون السلم إلى أجل معلوم، فالبد أن یحدد ھذا األجل، فیبین السنة ]. ِذكر أجل معلوم لھ وقع في الثمن: الرابع: [قال رحمھ هللا تعالى
ویبین الشھر ویبین الیوم؛ فھناك سلم ال ینضبط إال بالیوم فیحدد األجل، وھناك بعض البیوعات یكون التحدید فیھا بالساعات، وقد یكون 

لتحدید بأول النھار وآخر النھار، فكل شيء فیھ غرر أو فیھ ضرر في المواقیت والمواعید وجب تحدیده إن كان مما یلزم الدقة فیھ لزم ا
التدقیق، وإن كان مما یتسع فإن األمر یبقى فیھ على السعة، لكن البد من ذكر األجل، أما الدلیل على اشتراط األجل فقولھ علیھ الصالة 

ٍفلیسلف في كیل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم: (ي حدیث ابن عباس رضي هللا عنھما عنھ قالوالسالم ف ، فالبد وأن یكون السلم إلى )ٍٍ
ذلك، بل البد أن یحدد األجل  لم یصح، ولم یجز: ٍأسلمتك ھذه المائة ألف لقاء ألف صاع من تمر متى ما جئتني بھا: ٍأجل معلوم، فلو قال لھ

أسلمتك ھذه األلف لایر لقاء مائة صاع في آخر : لھ أثر في الثمن، وال یصح أن یقول لھ: أي]. ٌلھ وقع في الثمن: [قال. یھ السلمالذي یكون إل
ٌلھ وقع في الثمن، حتى تتحقق الرخصة التي من أجلھا جاء : ٌالنھار، فإن آخر النھار أجل، لكنھ أجل لیس لھ وقع في الثمن، والسبب في قولھم

ِنھ إذا كان لھ وقع في الثمن معناه حصلت الرخصة من االتفاق بتعجیل الثمن فحینئٍذ یرخص المبیع، فصار ھذا من رحمة هللا عز السلم؛ أل
ًفال یصح حاال وال إلى الحصاد : [قال رحمھ هللا. وجل باألسواق مما یؤدي إلى رخصھا والرفق بالمشتري إذا اشترى على ھذا الوجھ

إلى نھایة : إلى نھایة الیوم أو بعد ساعتین أو بعد ثالث فھذا بیع معجل وأما إذا قال: إذا كان مثل ما ذكرنا، لو قال) ًال یصح حاال]. (والجذاذ
النخل، فالنخل  إلى حصاد: ًالحصاد فإن الحصاد ال ینضبط، ھناك حصاد معجل وھناك حصاد وسط وھناك حصاد مؤجل، فمثال إذا قال لھ
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ًیة استوائھ تمرا، ومنھ ما یتأخر إلى نشاف العرجون وقد یأخذ العرجون في النشاف ما یقرب من شھر كامل، فلو ًمنھ ما یجد مبكرا عند بدا
بل قصدت قطعھ من على النخل، أو قصدت تمام . ال: أنا قصدت أول الُیبس، فیقول اآلخر: إلى الحصاد فیبس الثمر، فإنھ یقول: قال لھ

وال إلى یوم إال : [قال رحمھ هللا. ع النزاع الصفات وغیر المنضبطة كذلك یقع في اآلجال غیر المنضبطةالیبس، فیقع بینھما التنازع، فكما یق
ًفي غٍد مثال، إال في مثل خبز یأخذه یومیا، مثال لو قال لھ: یقول) ٍوال إلى یوم]. (في شيء یأخذه منھ كل یوم كخبز ولحم ونحوھما ًً ھذه : ٍ

سأجعل لك عند : ًن ویأخذ منك عشرة آصع من تمر كذا، ویكون شخصا یتصدق على غیره، فیقول لوكیلھٍخمسمائة لایر، كل یوم یأتیك فال
بائع التمور الفالني عشرة آصع لمدة عشرة أیام، ھذه المائة صاع أریدك كل یوم تأخذ منھا عشرة آصع وتفرقھا على مساكین بني فالن، فھذا 

یأتیك ابني كل یوم ویأخذ كیلو :  یباع باللتر، فقال لھ- ًمثال-ًا في المكیالت، فالحلیب كذلك أیض. الوكیل الذي سیقبض، سیقبضھا مقسطة
ًحلیب، لمدة ثالثین یوما في الشھر، وھذه مائة وخمسون ریاال لقاء الحلیب، كل یوم تعطیھ كذا وكذا، ویقع أیضا في البقاالت، مثال یجد  ًً ً

 ھؤالء -إذا رخص بمعدود كالخبز-ذا الطعام من جنس ما ینضبط، فیقول لصاحب البقالة ًشخص أیتاما أو أرملة یحتاجون إلى طعام یوم، وھ
ًاألیتام سیأتونك كل یوم فأعطھم مثال بعشرة ریاالت، ثالثة ریاالت مثال لخبز من نوع كذا وكذا، وثالثة ریاالت للجبن من نوع كذا وكذا،  ً

  .ًقسطا، فھذا سلم مقسط في األیام فحینئٍذ یجوز وال حرجفیحدد المعدود والموزون والمكیل، فیأتي كل یوم ویأخذ 
 
 
 
 

 وجود المسلم فیھ وقت التسلیم: الشرط الخامس
 
 

ًیشترط في صحة السلم أن یكون المبیع موجودا في ]. ًأن یوجد غالبا في محلھ ومكان الوفاء ال وقت العقد: الخامس: [قال رحمھ هللا تعالى
ٍنا التمر، فالتمر یكون رطبا ثم یتمر، والرطب ال یوجد إال في زمان معین وفي موسم معین، لكن التمر یمكن عند: ًمحلھ في غالب الظن مثال ً

 لوجود الثالجات والبرادات أمكن إیجاد -بفضل هللا عز وجل-أن یوجد في زمان الصیف، ویمكن أن یوجد في زمان الشتاء إال أنھ في زماننا 
 القدیم الرطب غیر موجود في حال إكنان النخل، وھو عدم وجود الطلع، وكذلك في بدایة الطلع، الرطب في زمان غیر زمانھ، لكن في

فالرطب ال یوجد إال في زمانھ ووقتھ، فلو أنھ أسلم لھ في شيء ال یوجد في زمان فحدده إلى نھایة شوال، وفي نھایة شوال ال یوجد ھذا 
ة أو من جنس المبیعات األخرى، لم یصح السلم، والسبب في ھذا أنھ على ھذا الوجھ ًالشيء سواء كان من جنس األطعمة أو من جنس األقمش

  .یكون قد دخل في الغرر، وأصبح السلم غیر غالب على الظن وجوده، فمن ھنا ال یصح على ھذا الوجھ
 
 
 
 

 الحكم إذا تعذر الوفاء بالمتفق علیھ في السلم
 
 

إذا كان الشيء یوجد في زمن األجل، ثم لما جاء زمانھ أصابت ]. ر أو فسخ الكل أو البعضفإن تعذر أو بعضھ فلھ الصب: [قال رحمھ هللا
ً فتلف التمر، وكان قد أسلمھ تمرا إلى نھایة شھر معین یوجد فیھ تمر، فجاء الشھر والتمر غیر موجود، فإذا - والعیاذ با- الناس جائحة 

إنني قد قبلت منك ھذا المبلغ وأنا أظن أنھ یوجد، فإذا بھ لم یوجد، أو جاءت جائحة : ائعوقعت ھذه الحادثة واختصم البائع والمشتري فقال الب
أنت : إن شاء طالب البائع أن یأتي لھ بمثل ما اتفقا علیھ فیدبر أمره فیقال للبائع: فحینئٍذ یخیر المشتري بین أمرین. وأخذت التمور وأتلفتھا

أصبر علیك : فیذھب ویبحث حتى یجد مثل ما اتفقا علیھ؛ ألنھ حق من الحقوق، وإن شاء قال لھاتفقت معھ، فحینئٍذ تأتي بمثل ھذا الشيء، 
َوإْن كان ذو ُعْسرٍة فنظرة إلى : ھذه السنة، وإن شاء هللا السنة القادمة تعطیني ما اتفقنا علیھ، وأمھلھ وأنظره، وھذا ھو األفضل واألكمل لھ ِ ٌِ َ َ َ َِ َ َ َُ

َمْیسرٍة  َ فسخ ) أو فسخ الكل أو البعض(للمشتري : ، أي)فلھ الصبر]. (فلھ الصبر أو فسخ الكل أو البعض. [إن ھذا من العسر، ف]280:البقرة[َ
: أسلمتك بمائة صاع، فأعطاه خمسین ولم یستطع أن یوجد الخمسین الباقیة فحینئٍذ نقول لھ: إذا قال لھ: ًمثال) أو البعض(الكل إذا لم یوجد، 

ت الصفقة في نصف المبلغ المتفق علیھ، وتأخذ ما بقي أو تؤجلھ إلى سنة قادمة، وإن شئت ألغیت الكل فأنت أنت بالخیار إن شئت أمضی
ًأمض البعض، فحینئٍذ نترك الخیار لھ، فھذا الخیار یختلف باختالف الحال، ونظرا : بالخیار؛ ألنھ في بعض األحیان یتضرر إذا قلنا لھ ِ

قال . ًلى ھذا الوجھ، فھو بالخیار بین أن یمضي ویعذر أخاه ویصبر علیھ وبین أن یلغي العقد كلیةالختالف الحال والصفقة، والعقد لیس ع
ویوجد عوض عنھ فإنھ یأخذ العوض عنھ، حتى ولو كان  إذا كان الثمن لیس بموجود]. ویأخذ الثمن الموجود أو عوضھ: [رحمھ هللا

االت ولم یتیسر إال وجود الدوالرات عند فساد العقد والرد، فحینئٍذ یردھا ًبالصرف، لكن بشرط أن یكون حاال، كأن یكون أسلم لھ بری
  .ًدوالرات فیصرفھا في ساعتھا مثال بمثلھ
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 األسئلة
 
 

...... 
 

 حكم بیع المسلم فیھ قبل قبضھ
 
 

ٍ والمشتري على مسلم فیھ لم یجز إذا اتفق البائع: َما الحكم إذا باع المشتري المسلم فیھ إلى رجل آخر قبل أن یقبضھ؟ الجواب: السؤال َ
للمشتري أن یتصرف في الشيء المسلم فیھ إال بعد القبض، فال یجوز لھ بیعھ وال یجوز لھ ھبتھ وال یجوز لھ أن یرھنھ وال یجوز لھ أن 

 المائة صندوق بعشرة  مائة صندوق من التمر السكري وبعد أن اشتریت ھذه-ًمثال- لو أنك اشتریت : یحیل علیھ، إال بعد قبضھ، مثال ذلك
ھذه الصنادیق التي اشتریتھا من فالن أنا أشتریھا منك بعشرین، لم یصح حتى تقبضھ، وبعد أن تقبضھ یجوز : آالف لایر جاءك رجل وقال

لى هللا علیھ لك البیع، أما قبل القبض فإنھ ال یجوز، وھو من بیع اإلنسان ما لیس عنده، وفي حدیث حكیم بن حزام رضي هللا عنھ أن النبي ص
أنھ ال یصح بیع الطعام قبل ضمانھ وقبضھ؛  ، وألن ھذا الشيء المسلم فیھ لم یؤل إلى ضمانك، وقد بینا)ال تبع ما لیس عندك: (وسلم قال لھ

  .، وهللا تعالى أعلم)نھى عن بیع الطعام قبل قبضھ: (ألن رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم
 
 
 
 

 السلمالفرق بین عقد االستصناع وعقد 
 
 

ما الفرق بین عقد االستصناع وعقد السلم؟ عقد االستصناع أكثر من تكلم علیھ وفصل فیھ فقھاء الحنفیة رحمھم هللا، والفرق بینھ : السؤال
ًوبین عقد السلم أن عقد االستصناع یقارب اإلجارة كثیرا، ویكون في بعض األحیان الخام من البائع والعمل من البائع، ویقع مثال في  صنع ً

إنھ یجوز أن یكون ھذا من عقد االستصناع، وھو أقرب إلى اإلجارة منھ : أرید مائة خف على أن تصنعھا لي، قالوا: ًالخفاف، یقول لھ مثال
ة إلى السلم، ولكنھ دخل في بیع السلم وقارب بیع السلم النصبابھ على الذوات، وقارب اإلجارة النضباطھ على المنفعة، فھو یجمع بین المنفع

 مائة خف، فھذا إجارة، ومن جھة كون الخام من البائع ویلتزم بھ فھو -ًمثال-أرید أن تصنع لي : وبین البیع للذات، فھو من ناحیة الطلب یقول
 رب وآخر دعوانا أن الحمد . عقد االستصناع، وهللا تعالى أعلم: أشبھ بعقد السلم، ومن ھنا شرك بین البیع وبین اإلجارة، فأفردوه بقولھم

 .العالمین
 
 
 
 

 [2[ باب بیع السلم -شرح زاد المستقنع 
أن یقبض الثمن وأن یكون : َّعقد السلم من العقود المؤجلة التي رخص الشرع فیھا على خالف األصل، ولھذا اشترط لھ شروط خاصة، منھا

ًن العقد، كل ھذا تقیدا بمحل الرخصة في عقد السلم، ودفعا ًمعلوما، وأال یكون السلم في معین، وتحدید مكان الوفاء إذا لم یمكن الوفاء في مكا ً
 .للنزاع، ولھذا ال یصح بیع المسلم فیھ قبل قبضھ وال الحوالة بھ أو علیھ لنفس العلة

 تابع شروط عقد السلم
 
 

 ...... :أما بعد.  وصحبھ أجمعینبسم هللا الرحمن الرحیم الحمد  رب العالمین، والصالة والسالم على أشرف األنبیاء والمرسلین وعلى آلھ
 

 ًقبض الثمن تاما قبل التفرق: الشرط السادس
 
 

فال زال المصنف رحمھ هللا یبین الشروط ]. ًأن یقبض الثمن تاما معلوما قدره ووصفھ قبل التفرق: السادس: [قال المصنف رحمھ هللا تعالى
ض الثمن، فیشترط في صحة السلم، إذا اشترى التاجر الصفقة، وتم العقد وھو قب: المعتبرة لصحة السلم، ومن ھذه الشروط الشرط السادس

ًبینھ وبین من یبیعھ تلك الصفقة ووقعت سلما فإنھ یشترط أن یعجل لھ الثمن، أما الدلیل على ذلك فھو ما ثبت في قولھ علیھ الصالة والسالم 
بمعنى ) فلیسلف: (، فقولھ علیھ الصالة والسالم)ٍي كیل معلوممن أسلف فلیسلف ف: (في الصحیحین من حدیث ابن عباس رضي هللا عنھما

وعلى ھذا استنبط العلماء رحمھم هللا من ھذا الحدیث أنھ یشترط في صحة السلم أن یقدم الثمن، وأن یعطیھ في مجلس العقد، وھناك . ِفلیعط
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: أن یتأخر اإلعطاء عن العقد، أعني: ، والصورة الثانیةًأن یكون اإلعطاء عقب اإلیجاب والقبول مباشرة: الصورة األولى: صورتان لإلعطاء
قبلت، : أسلفتك مائة ألٍف لقاء سیارتین إلى نھایة رمضان من نوع كذا وصنف كذا، قال: قال لھ: عن اإلیجاب والقبول، مثال الصورة األولى

ھذه عشرة آالف أسلمتكھا : الصورة ًقول لھ أیضا في ھذهًفأعطاه بمجرد القبول المائة ألف، فوقع اإلسالم واإلعطاء عقب العقد مباشرة، أو ی
قبلت وقبض، فحینئٍذ ال إشكال إذا : ًلقاء مائة صندوق مثال من التمر البرحي أو من تمر العجوة أو من التمر السكري إلى نھایة رمضان، قال

ًوقع القبض واإلسالم واإلعطاء موافقا للعقد ومصاحبا لھ اخى عن اإلیجاب والقبول ویتحقق القبض قبل افتراقھما عن أن یتر: الصورة الثانیة. ً
أعطیك مائة ألٍف لقاء ألف صندوق من تمر العجوة أو مائة صاع من التمر البرحي أو الشعیر، فقال : مجلس السلم كأن یقول التاجر للتاجر

الساعة الثانیة، واإلعطاء تم في الساعة الثالثة، لكنھما قبلت، فیتأخر في إعطائھ ویحصل اإلعطاء قبل أن یفترقا، فاإلیجاب والقبول تم في : لھ
ًأن یقع اإلعطاء مصاحبا للعقد أو بعد العقد مباشرة وھذه : ًإذا عندنا صورتان، الصورة األولى. لم یفترقا إال بعد أن أعطاه، صح ذلك وجاز ً

بالقبض، وھي صحیحة؛ ألن النبي   ولكن ال یفترقان إالأن یتراخى عن اإلیجاب والقبول ویتأخر عنھ: باإلجماع جائزة، والصورة الثانیة
]. ًأن یقبض الثمن تاما معلوما قدره: [قال. صلى هللا علیھ وسلم صحح العقد ما دام أنھما لم یفترقا إال بعد وجود القبض فیما یشترط لھ القبض

قبلت، : لسكري، أو من التمر البرحي أو من تمر العجوة قالٍأسلفتك عشرة آالف لایر لقاء مائة صاع من التمر ا: أنھ لو قال لھ: ومفھوم ھذا
لم یصح؛ ألنھ یصیر من باب الدین : ًأعطیكھا غدا، أو أعطیكھا األسبوع القادم، أو أعطیكھا بعد ثالثة أیام: ولم یعطھ العشرة آالف، قال

ًجاب والقبول مباشرة أو أعطاه إیاه متراخیا عنھ قبل أن یفترقا ًبالدین، فال یجوز أن یفترقا إال بعد أن یعطیھ الثمن، سواء أعطاه إیاه بعد اإلی ً
عشرة آالف، : ً، الثمن یشترط فیھ ما یشترط في األثمان في البیوع، وأن یكون القبض تاما، فإذا قال)یقبض الثمن: (قال رحمھ هللا. عن العقد

ً، وكذلك أیضا أن یكون معلوما، فإذا قال لھیعطیھ العشرة آالف كاملة، وال یفترقان حتى یقبض منھ العشرة آالف تامة بعشرة آالف، یبین : ً
بعشرة آالف، فیحتمل أن تكون دوالرات وریاالت إذا كان ھناك أكثر من نوع من النقد، فالبد أن یبین نوع : ًنوعھا؛ ألنھ ربما مثال قال لھ

 مائة صندوق من العجوة أو أعطیك دنانیر أو أعطیك دراھم لم لو قال لھ أعطیك ریاالت في مقابل: وعلى ھذا. النقد وأن یبین جنسھ وقدره
یصح؛ ألنھ لم یبین قدرھا، فالبد من بیان القدر فیما ینضبط قدره، وكذلك یبین نوعھا إذا كان ھناك نوعان من النقد، كأن یذكر الجنیھات 

ل أن تكون جنیھات سعودیة وقیمتھا غالیة، ویحتمل أن أعطیك مائة جنیھ لقاء مائة صاع، أو ألف صاع من التمر السكري، فیحتم: فیقول لھ
تكون غیر سعودیة وقیمتھا رخیصة، فیكون ھناك جھالة، فالبد وأن یحدد نوعھا وقدرھا من حیث العدد كما ذكرنا في شرط العلم بالثمن 

 بحقوق الناس، ومن ھنا نھى رسول هللا والمثمن، وبینا دلیل ذلك من أن الشرع ال یصحح بیع المجھول؛ ألنھ یفضي إلى التنازع والتالعب
یصف ھذا الشيء ]. ووصفھ قبل التفرق: [قال. صلى هللا علیھ وسلم عن بیع الغرر الشتمالھ على الجھالة المفضیة إلى التنازع بین الطرفین

ًالذي أسلم فیھ وصفا منضبطا، وقد بینا ھذا كلھ في شرط العلم بھ؛ ألن السلم بیع، ویشترط فیھ ما یشت رط في البیع وزیادة، فللسلم شروط ً
ٌالشروط العامة، وھي شروط البیع، وشروط خاصة بالسلم، وھي التي بیناھا في المجلس الماضي، وال زال المصنف یذكر بعضھا، : تسمى

  .ًمسألة أن یكون الثمن معلوما، فھذا من شروط البیع ویعتبر من الشروط العامة: فھنا
 
 
 
 

 عض الثمنحكم السلم إذا تم قبض ب
 
 

ًأن یكون الثمن معلوما، وحدود : ھذا الشرط یتركب من أمرین، األمر األول]. وإن قبض البعض ثم افترقا بطل فیما عداه: [قال رحمھ هللا
ًالعلم كما ذكرنا أن یكون بالجنس والنوع والقدر، فال یكون مجھوال جھالة مفضیة إلى النزاع، فلو قال لھ مائة أسلمتك مائة ألف لقاء : ً

ٌإن كان لیس ھناك إال نقد واحد : قبلت، وقد قدمنا في البیوع أنھ إذا حدد الثمن على ھذا الوجھ ما الحكم؟ فیھ تفصیل: صندوق، قال
خذ مائة ألف أو أسلمتك مائة ألف أنھ منصب إلى الریاالت فیصح، لكن لو كان ھناك ثالث عمالت، الریاالت : كالریاالت، فنعرف أن قولھ

ً لم یصح، فالبد أوال من العلم بالثمن في جنسھ ونوعھ وقدره على ما ذكرناه، ثانیا-ًمثال- ات والجنیھات والدوالر أن یحصل القبض للثمن : ً
ًحتى ال یكون من باب الدین بالدین؛ ألنھما متى افترقا عن مجلس العقد بدون أن یحصل القبض فقد باع الثمن دینا بمثمن دینا، وقد نھى : (ًٍ

وعلى ھذا إذا قررت أنھ . ، وبینا أنھ على ظاھر ھذا الحدیث ال یجوز بیع الدین بالدین) صلى هللا علیھ وسلم عن بیع الكالئ بالكالئرسول هللا
ًإذا عقدت صفقة سلم فیجب أن تعجل الثمن، وال یجوز أن تعقد الصفقة سلما في سیارات أو أطعمة أو : یشترط في السلم القبض فتقول للتاجر

إما أن یدفع البعض ویؤخر البعض، وإما أن :  نحو ذلك إال إذا قدمت رأس المال ودفعتھ قبل أن تفارق مجلس العقد، فعندنا حاالتأكسیة أو
ّیؤخر الكل، أو یعجل الكل، فإذا عجل الكل صح، وإذا أخر الكل لم یصح ویلغى العقد، وإذا أخر البعض وقدم البعض ففیھ تفصیل، مثال 

خذ ھذه عشرة آالف، فحینئٍذ ال إشكال، حیث تم الشرط الذي اعتبره الشرع لصحة العقد، وإما أن یؤخر :  قال لھ- الكلوھو أن یعجل-األول 
ًأعطیك غدا أو أعطیك بعد أسبوع، أو أعطیك شیكا على أنھ سیصرف فیفترقان قبل القبض فال یصح، بل البد وأن یكون الثمن : ویقول ً

وعلى ھذا البد . ًه، ولو كان المبلغ كبیرا فإنھ یمكن أن یذھب معھ إلى البنك ویعطیھ إیاه، ولو كان بالنقلةًحاضرا في مجلس العقد ویسلمھ إیا
ٌ، وألن بیع السلم خارج عن األصل، وما خرج عن األصل )من أسلف فلیسلف: (من القبض؛ ألن النبي صلى هللا علیھ وسلم اشترط، وقال

دت بالنص، والذي ورد في النص اإلعطاء واإلسالم الفوري، وذلك في رأس المال فال یجوز یقید الحكم بجوازه بمثل الصورة التي ور
ًمؤخرا، ویكون أیضا ذلك الشيء الذي أسلم فیھ معلوما، فلو قال لھ ً خذ ھذه الصرة من الذھب أو خذ ھذه الصرة من الفضة وما فیھا لقاء : ً

ارٍة إلى نھایة شعبان أو نحو ذلك لم یصح؛ ألنھ ال یدرك كم بداخلھا، فال یصح مائة صندوق من العجوة أو مائة صاع من بر، أو لقاء سی
ًاإلسالم بمجھول سواء كان من الذھب أو الفضة ولو ُعلم نوعھ ذھبا أو فضة إذا لم یعلم قدر ذلك الثمن المسلم ِ فتبین أنھ إذا عجل الثمن كلھ . ً
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الخمسین : ًئة ألٍف لقاء ألف صندوق من العجوة، فأعطاه خمسین ألفا معجلة، وقال لھأسلفتك ما: صح، وإذا أجلھ كلھ لم یصح، لكن لو قال لھ
یبطل : فقال بعض العلماء: ًاأللف الباقیة أعطیكھا غدا، أو بعد أسبوع أو بعد شھر، فقدم البعض وأخر البعض فما الحكم؟ للعلماء وجھان

ي الخمسین المعجلة ویبطل في الخمسین المؤجلة؛ ألن األصل إعمال العقود یصح ف: السلم؛ ألن العقد واحد والصحة ال تجزأ، وقال بعضھم
ًما أمكن، فلما كان التأخیر في بعض الصفقة فإنھ یقید الحكم بالبطالن بالمؤجل، ویحكم بالصحة على المعجل سواء كان ذلك أنصافا أو أثالثا  ً ٌ

ًأو أرباعا، فأنصافا كأن یقول لھ ًقبلت، فأعطاه خمسین ألفا وأخر عنھ الخمسین :  من تمر قال-ًمثال-ف صندوق أسلمتك مائة ألٍف لقاء أل: ً
أسلمتك مائة ألف لقاء سیارة من نوع كذا وكذا إلى نھایة شعبان، : ًالباقیة، فیصح في النصف ویبطل في النصف، وأما أرباعا فكأن یقول لھ

م أو بعد شھر، فحینئٍذ إذا كانت السیارات أربع سیارات ولكل سیارة ًوھذه خمسة وعشرون ألفا وأعطیك الخمسة والسبعین الباقیة بعد یو
ًخمسة وعشرون ألفا حكمنا بصحة السلم في الربع وھو الخمسة والعشرون التي دفعھا، وألغینا صفقة الخمسة والسبعین الباقیة، متى ما فصل 

ألف في سیارة من نوع كذا وكذا، أو كانت الصفقة على سیارتین لكل سیارٍة قیمتھا، لكن لو كانت السیارة واحدة، وقال لھ أسلمتك المائة 
أسلمتك مائة ألٍف : ًإذا إذا جزأ وقال لھ. ًوأعطاه خمسة وعشرین وكل سیارة لھا خمسون ألفا، فحینئٍذ ال تقبل الصفقة التجزئة فیبطل في الكل

ًن قد دفع لھ خمسین ألفا صححنا في نصف الصفقة وأبطلنا ٍلقاء مائة صاع أو مائة صندوق وأمكنت التجزئة صححنا في األجزاء، فإن كا
ًالنصف الباقي، وإن كانت الصفقة ال تقبل التجزئة كما لو اشترى سیارة وأعطاه خمسة وعشرین ألفا من قیمتھا أو خمسین ألفا من قیمتھا أو  ً

ً ویبطل العقد، إذا البد وأن یكون معجال، فلو قدم البعض ًألفا من قیمتھا فھي ال تقبل التجزئة ًخمسة وسبعین ألفا من قیمتھا أو حتى تسعین ً
 .وأخر البعض وأمكنت التجزئة وتصحیح جزء العقد صح، وإن لم یمكن لم یصح

 
 
 
 

 حكم السلم في أجناس وآجال مختلفة أو متوافقة
 
 

ٍصح إن بین كل جنس وثمنھ وقسط كل : وإن أسلم في جنس إلى أجلین أو عكسھ: [قال رحمھ هللا بین ) إن أسلم في جنس إلى أجلین]. (أجلَّ
ًرحمھ هللا صحة السلم والشروط المعتبرة لھ، فإذا كان ماال في جنس واحد فال إشكال، لكن لو أن المال في جنسین، أو كان لكل جنس مثال  ًٍ

ھذه مائة : ًلھا صور، فتارة یقول لھحظھ وقیمتھ، أو أعطاه في ثالثة أجناس مختلفة األجل، أو أعطاه في أكثر من جنس متفقة األجل، ھذه ك
ٍألف أعطیكھا، منھا خمسون ألفا في سیارة من نوع كذا، وخمسون ألفا في تمر من نوع كذا، فحینئٍذ أسلم بمال واحد في جنسین مختلفین،  ٍ ً ً

ًوھذا كثیرا ما یقع من التجار حینما یشترون البضائع، مثال ّ ٍجر في بعض األحیان فیشتري من نوع إذا جئنا إلى تجار السیارات، یأتي التا: ً
ًالمال واحدا والجنس واحدا ولكن األنواع  ھذه مائة ألف لقاء عشر سیارات أو خمس سیارات من نوع كذا، فحینئٍذ یكون: واحد، ویقول ً

ًمختلفة، فإذا كان النوع مختلفا وحدد لكل نوع قیمتھ، فتارة یكون األجل واحدا، وتارة یكون األجل مختلفا ً ًً ً أرید خمس سیارات، :  فیقولٍ
ٍالسیارة األولى في شھر محرم، والثانیة في صفر، والثالثة في ربیع األول، والرابعة في ربیع الثاني، والخامسة في جماد، فأسلم في نوع 

ًواحد وفي أنواع متعددة، ولكن اآلجال أیضا متعددة، وتارة یقول كن إلى نھایة محرم، خمس سیارات من نوع كذا ونوع كذا ونوع كذا ول: ً
ٍفاألجل واحد، فإما أن یسلم في أنواع متعددة بآجال متعددة لكل سیارٍة قیمتھا فیصح، ولھ أن یسلم في أنواع بأجل واحد، فیستوي أن یكون في 

د األجل لكل ٍوالشرط یتوقف على صحة التجزئة، فإن أعطى كل نوع حظھ وحقھ فال إشكال، وھكذا إذا حد. أنواع إلى أجل واحد أو آجال
ٍصح إن بین كل جنس وثمنھ وقسط كل أجل: [قال رحمھ هللا. واحٍد صح َّإن بین كل نوع أو كل جنس وثمنھ وأجلھ صح مثلما ذكرنا، وفي ]. َّ

اع ھذه عشرة آالف لایر، خمسة آالف منھا لقاء مائة صاع من التمر في نھایة رمضان ھذا، وخمسة آالف لقاء مائة ص: بیع الطعام یقول لھ
من الشعیر إلى ذي القعدة فیصح؛ ألنھ بین لكل أجل قیمتھ، وحینئٍذ ال إشكال سواء اتحد الجنس واختلف األجل أو اختلف الجنس واتحد 

ھذه مائة ألف لقاء سیارة إلى نھایة محرم، فلو أنھ : األجل، فكلھ جائز ما دام أنھ قد جعل لكل مبیع حظھ وحقھ، فقد صححنا السلم إذا قال لھ
وھذه خمسمائة ألف في خمس سیارات، السیارة األولى في محرم، والثانیة في صفر، والثالثة في ربیع األول، والرابعة في ربیع : ل لھقا

الثاني، والخامسة في جماد، فتأخذ نفس الحكم؛ ألن المسألة مسألة تفصیل، یعني سواء اتفق النوع واختلف األجل، أو اختلف النوع واتحد 
ھذه عشرة آالف لایر في مائة صاع من التمر : تلف النوع واألجل، أو اتحد النوع واألجل، فاتحد النوع واألجل مثل أن یقول لھاألجل، أو اخ

ًأرید تمرا وبرا وشعیرا : ًوأما مثال اختالف الجنس مع اتحاد األجل، تقول مثال. إلى نھایة محرم، فاتحد النوع واتحد األجل، وھذه واضحة ً ً
نھایة رمضان، فاختلفت األجناس ولكن األجل واحد، فإذا اختلفت األجناس األربعة أعط لكل صنف حظھ وحقھ، حتى ُیعلم المائة ًوملحا، إلى 

لو وجد تاجر : وأما مثال اختالف األجل مع اتحاد الجنس. صاع من البر كم لھا وكذا التمر والشعیر والملح، فاختلفت األجناس واتحد األجل
أنا عندي ! یا أخي:  بالجملة، وأنت ترید أن تشتري منھ من أجل أن تبیع بالتجزئة كما في البقاالت ونحوھا، فتقول لھیبیع التمر السكري

ًفي ذي الحجة، موسم الحج، فأعطیك ھذه المائة ألف في التمر، فأشتري منك بخمسین ألفا : رمضان، والموسم الثاني: موسمان، الموسم األول
إلى موسم الحج، فعندنا : إلى نھایة شعبان، ھذا األجل األول، والخمسین األلف الثانیة إلى نھایة ذي القعدة أيمائة صاع أو مائة صندوق 

ٍكتمر وبر، فتقول: اختلف الجنس واختلف األجل مثالھ: الصورة الرابعة. الجنس واحد، واألجل مختلف أسلمك في مائة صاع من التمر، : ٍ
لى أن تعطیني مائة صاع تمر في رمضان ومائة صاع بر أو ملح في ذي القعدة، فحینئٍذ اختلف الجنس ومائة صاع من البر أو من الملح، ع
أن یتحد الجنس ویختلف األجل، وأن یختلف الجنس ویتحد األجل، أو یتحدا أو یختلفا، فإذا جزأ لكل : واختلف األجل، فھذه الصور األربع

  .واحد منھما حظھ وحقھ فال إشكال
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 أن یكون السلم في الذمة ال في معین: سابعالشرط ال
 
 

أن یسلم في (الشرط السابع من شروط السلم، والسلف : یقول رحمھ هللا]. أن یسلم في الذمة فال یصح في عین: السابع: [قال رحمھ هللا تعالى
ھذه مائة ألف لقاء ھاتین السیارتین إلى نھایة : ال یصح أن یسلم في المعین، وتقدم معنى بیان العین والذمة، فلو قال لھ: ، ولذلك قالوا)الذمة

لم یصح، : ھذه مائة ألف لقاء ھذه المائة كتاب إلى نھایة رمضان: لم یصح؛ ألن بیع ھذه السیارة بیع عین ولیس بیع ذمة وإذا قال لھ: رمضان
 نھایة رمضان أو نھایة شعبان، فیحدد األجل خذ ھذه المائة األلف لقاء ھذه الكتب وسآتي وآخذھا إن شاء هللا منك إلى: والحل أن یقول

ال یصح السلم بالعین إنما : ًأنھ لو باعھ المعین سلما لم یأمن أن یتلف المعین، وحینئٍذ قالوا: ًللقبض، أما أن یجعلھ سلما فال، والسبب في ذلك
ًویصفھا وصفا منضبطا أرید مائة كتاب من نوع كذا وكذا: ًیصح وصفا في الذمة فیقول لھ  كما تقدم معنا في المعدودات إن كان من ً

المعدودات، والكیل إن كان من المكیالت، وبالوزن إن كان من الموزونات، وبالذرع إن كان من المذروعات على القول بصحتھ في 
  .المعدودات والمذروعات

 
 
 
 

 أحكام متعلقة بالسلم
 
 

...... 
 

 محل الوفاء في عقد السلم
 
 

بعد أن بین رحمھ هللا المسائل المتعلقة بالشروط شرع في بیان ما یترتب على قضیة العین ]. الوفاء موضع العقدویجب : [قال رحمھ هللا
وإذا كان من ) بیع اآلجال(والذمة، إذا كان السلم ینبني على بیع الموصوف في الذمة بالثمن المعجل فمعنى ذلك أنھ سیكون من بیع الدین 

 على الحكم بجواز بیع األجل وھي قضیة القبض، فإذا اتفقت معك على صفقة وكان البیع بیع السلم وحل بیوع اآلجال فترد مشكلة مترتبة
األجل، فھل یجب علي أنا البائع أن أوصل المبیع إلیك أم یجب علیك أن تحضر إلي لقبض المسلم فیھ، أم أن األمر یتوقف على مكان العقد 

؛ ألن بیع السلم یقوم على شيء من الدین، كأنني التزمت في ذمتي أن )الوفاء: (عقد، وقالأنھ یجب الوفاء في مكان ال: ومحلھ؟ الجواب
ُیا أیھا الذین آمنوا : أعطیك التمر أو أعطیك السیارات المبیعة فلما التزمت ھذا لقاء ھذا المبلغ المعین لزمني الوفاء بھذا العقد، قال تعالى َ َ َ َِ َُّّ َ

ِأْوفوا بالُعقود  ُ ُْ ِ ، وانظر كیف أن العلماء یتأدبون مع الشرع، فیختارون في المتون الفقھیة المصطلحات القریبة من الشرع، فالعلماء ]1:المائدة[َ
یجب الوفاء؛ ألنھ إذا صار العقد :  یتأدبون حتى في ألفاظھم، قالوا-ًخاصة فقھ العلماء الذي یسیر على منھج السلف-رحمھم هللا في فقھھم 

ً علیھ الوفاء، فالوفاء ینبغي أن یكون في مكان العقد، فإذا اختصم التاجران، فإن كانا من مدینٍة واحدة فغالبا ال یقع باإلیجاب والقبول ترتب
إذا كنتما قد اتفقتما في مكة أو في المدینة أو في جدة فحینئٍذ الغالب أال یقع إشكال، لكن یقع اإلشكال في المبیعات التي تحتاج إلى : إشكال، أي
إنما : تحضر لي السلعة إلى بلدي، ویقول البائع: لفة في حملھا ویكون المتعاقدان من موضعین مختلفین، فیقول التاجر الذي اشترىمئونة وك

ًلو أعطیت رجال عشرة : ًعندي وتأخذ السلعة، فحینئٍذ یقع التنازع بینھما، مثال التزمت إذا حل األجل أن أعطیك، ومعنى ذلك أنك تحضر
ًصندوق من التمر السكري، وكان التبایع مثال في المدینة ومزرعتھ في المدینة وأنت من مكة، فلو وجب علیھ الوفاء بحیث آالف لقاء مائة 

یجب الوفاء في : (أنھ سیستأجر من یحملھا من المدینة إلى مكة، ویتحمل أعباء ھذه اإلجارة، فقال: إنھ یجب علیھ أن یوفر لك السلعة فمعناه
 أنھ ینظر إلى المكان الذي وقع فیھ العقد إن كان في المدینة، فالوفاء في المدینة، وإن كان في مكة فالوفاء في مكة، وإن :، یعني)موضع العقد

: كان في القصیم فالوفاء في القصیم، وإن كان في الریاض فالوفاء في الریاض، فیجب علیھ أن یفي في المكان الذي تمت فیھ الصفقة، أي
سواء كتبا أو لم یكتبا فإنھما یلزمان : ًا كان ھذا واجبا في مكان العقد، فھل یشترط أن یكتباه في نفس العقد؟ الجوابفإذ. اإلیجاب والقبول

بمكان العقد، وھذا أصل في البیوع، إذا وقع البیع بین اثنین، فإن الوفاء یكون في مكان العقد؛ لو أنھما تعاقدا في طرف المدینة الشرقي 
  .یكون الوفاء في مكان العقد الذي ھو شرقھا: جنوب المدینة والثاني من شمالھا، فنقول من -ًمثال-وأحدھما 

 
 
 
 

 حكم اشتراط الوفاء في غیر محل السلم
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یصح ویجوز لكال المتعاقدین إذا تعاقدا بالسلم أن یتفقا على أن التسلیم یكون في غیر مكان : أي]. ویصح شرطھ في غیره: [قال رحمھ هللا
ٍلو أن رجال اشترى من رجل مزارع فقال لھ: ًال اآلنالعقد، مث ٍ أسلمتك عشرة آالف لایر لقاء مائة صندوق من التمر السكري، وكان ھذا : ً
ًالسكري ال یوجد إال في القصیم غالبا، ولذلك نجعل -  في مكة، وكالھما من غیر مكة، فصاحب المزرعة مزرعتھ في القصیم، -ًمثال-االتفاق 

السكري موجود في :  فقال-ً؛ ألنھ معروف ومشھور، وال نمثل بالعدوي والبرحي، وإن كان البرحي مشھورا ًأیضاالتمثیل بالسكري
قبلت، : ًإذا حان الحصاد فإني غالبا أھیئھ في مزرعتي في القصیم، فألزمك أو أشترط علیك أن تأتي وتأخذه مني قال لھ: مزرعتي، یعني

قبلت، : ھذه عشرة آالف لایر لقاء سیارة من نوع كذا وكذا قال: - ًمثال- الذي اتفقا علیھ، أو قال لھ فیلزم بالذھاب وأخذ الصفقة من مكانھا
ًقبلت، حینئٍذ االتفاق وقع في مكة سواء في التمر أو في السیارة، لكنھما اتفقا بالتراضي : ولكن أشترط علیك أن أعطیك السیارة في جدة قال

 غیر موضع العقد فیصح ذلك، وكأن المصنف یرید أن یقرر لك أن وجوب الوفاء في مكان العقد من الطرفین أن یكون الوفاء في موضع
، فھما قد )المسلمون على شروطھم: (محلھ ما لم یتفقا على غیره، فإن اتفقا على غیره جاز، والدلیل على ذلك قولھ علیھ الصالة والسالم

  .یلزم الطرفان بما اتفقا علیھ وحصل الشرط علیھ: ا واختیارھما، وعلى ھذاٍاشترطا أن یكون ذلك في موضع غیر موضع العقد برضاھم
 
 
 
 

 محل الوفاء إذا كان العقد قد تم في مكان ال یضبط
 
 

ٍوإن عقدا ببر أو بحر: [قال رحمھ هللا ٍھذا من دقة العلماء، إذا كنت تقرر أن العقد إذا وقع في مكان وجب الوفاء فیھ، فافترض أن ]. شرطاه: ٍ
الصحراء التي لیست فیھا معالم، فال یمكن ضبط المكان، لكن في الصحراء لو أنھما اتفقا في : لعقد وقع في مكان ال یمكن ضبطھ، كالبرا

ٍموضع معین ومعلم معین مثل القرى التي تكون في الطریق، أو اتفقا في استراحة معینة في مكان معین، وجب الوفاء في مكان االتفاق، ما  ٍ ٍ
ھذه عشرة آالف لقاء مائة صاع من البر : البحر، فلو كان في سفینة أو مركب وقال لھ: ً على غیره، ھذا إذا كان ببر، ومثل البر أیضالم یتفقا

فقا ًقبلت، وكان االتفاق في البحر، فإنھ في ھذه الحالة ال بد وأن یحددا مكانا غیر المكان الذي اتفقا فیھ؛ ألن المكان الذي ات: أو من التمر، قال
 -ًمثال- ھذه عشرة آالف لایر لقاء : تاجرین كانا في طائرة، وقال أحدھما لآلخر فیھ ال ینضبط، وھكذا لو كان في الجو كما في زماننا، فلو أن

ن نوع من القماش أو من المزروعات، أو نوع من الطعام من المكیالت أو من الموزونات، وتمت صفقة السلم كاملة وھما في الجو فھذا المكا
نحن اآلن مسافران فیكون وفاؤنا في المدینة، أو وفاؤنا في مكة أو في : ًال ینضبط، إذا البد في العقد أن یتفقا على موضع للوفاء، فیقول لھ

  .موضع كذا، فیحددان المكان ویتفقان علیھ
 
 
 
 

 حكم بیع المسلم فیھ قبل قبضھ
 
 

ذا تمت ھذه الشروط المعتبرة للسلم، فاعلم رحمك هللا أنھ یترتب علیھا أحكام، ومن إ] وال یصح بیع المسلم فیھ قبل قبضھ: [قال رحمھ هللا
ًأحكام السلم أنھ ال یجوز لمن عقد عقد السلم أن یبیع الشيء الذي اتفق علیھ وأسلم من أجلھ قبل أن یقبضھ، فلو أن رجال اشترى سیارة سلما  ًْ ً َ ََ

ًال یجوز أن یبیعھا قبل قبضھا، وھكذا لو اشترى تمرا أو : یارة أرغبھا ھل تبیعھا لي؟ فنقولھذه الس: بمائة ألف من الوكالة، ثم قال لھ رجل
إن رسول هللا صلى : إن كان السلم وقع على طعام فإننا نقول: ًبرا أو غیر ذلك من المبیعات، لكن ما الدلیل على أنھ ال یصح أن یبیع؟ نقول

، وإن كان غیر طعام، )أرى غیر الطعام كالطعام: (، وقد قال ابن عباس رضي هللا عنھما)ھنھى عن بیع الطعام قبل قبض: (هللا علیھ وسلم
ًإنھ قد ربح ما لم یضمن، فإذا اشتریت سیارة من وكالة بعشرة آالف إلى نھایة رمضان ھذه السنة، : النص خاص بالطعام، نقول: وقلت

ًوبعتھا بأحد عشر ألفا أو بعتھا باثني عشر ألفا أو بعتھا  ًبثالثة عشر ألفا، فمعنى ذلك أنك قد بعت شیئا وربحت فیھ قبل أن یكون في ضمانك، ً ً
ربح ما لم یضمن، فتعلمون أن السیارة اآلن لو تلفت فإنھا تتلف على ضمان البائع الذي ھو الوكالة، فال یصح في : وھذا بیناه في مسألة

لنتاج، فانظروا إلى عدل هللا عز وجل بین عباده، فال یصح أن تتحمل الوكالة الشریعة أن یتحمل غیرك مسئولیة السلعة وأنت تأخذ الربح وا
ًمسئولیة ھذه السیارة وحفظھا وصیانتھا والقیام علیھا وتكون مسئولة عنھا، وأنت الذي تربح وتغنم، ھذا شيء من األنانیة، ولذلك ال تجیز 

ال یصح أن تبیع السیارة قبل قبضھا، : ھ وتأخذ ربحھ ونتاجھ، وعلى ھذاالشریعة أن تأخذ ربح شيء لم تضمنھ، لكن تتحمل مسئولیتھ وضمان
والنحاس والرصاص وغیرھا  ًوال یصح أیضا أن تبیع الطعام قبل قبضھ، وال یصح أن تبیع القماش إذا أسلمت فیھ قبل قبضھ، وھكذا الحدید

نتقل إلى ملكیتك إال بالقبض فاشترط القبض لصحة التصرف ًمن سائر المبیعات البد أن تقبض أوال، ثم بعد قبضھ بع وتصرف، وألنھ ال ی
  .فیھ
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 حكم ھبة المسلم فیھ قبل قبضھ
 
 

ھذا المسلم فیھ أرید أن أعطیھ : ًإذا كان ال یجوز لي أن أبیع حتى ال یحصل الربح قبل الضمان، فافرض أن شخصا قال لك]. وال ھبتھ: [قال
ًھذه السیارة التي اشتریتھا من الوكالة ھبة مني لك، لم یصح؛ ألن الھبة ال تصح شرعا ! ا فالنی: بدون عوض، كأن أھبھ ألخي، فأقول ألخي ٌ

ھبة األعضاء والتبرع : إال بعد الملكیة، والملكیة تتوقف على القبض، وال یصح التصرف في شيء بھبتھ إال بعد قبضھ وملكھ، ومن ھنا
ًأن تكون مالكا للشيء الذي تھبھ، : لى أن اإلنسان ال یملك أعضاءه؛ ألن الھبة شرطھاباألعضاء على القول بعدم جوازھا، بني ھذا القول ع

ًواإلنسان لیس مالكا لجسده، فھو ممكن أن یھب مالھ، وممكن أن یھب سیارتھ، لكن یده لیست ملكا لھ، وكذلك كلیتھ وأعضاؤه، وقرنیة العین  ً
إلى ملكیتھ الحقیقیة التي تبیح لھ  صحیح أنھ قد تعاقد، ولكنھ لم یصل: ، ومن ھنا قالوایشترط في الھبة الملكیة: ونحو ذلك ال یملكھا، فقالوا

ٍالتصرف فیھ، فاشترط القبض لھبتھ، فال یصح أن یھب السیارة وال أن یھب الطعام وال أن یھب القماش وال أن یھب أي شيء وقع علیھ 
  .السلم إال بعد قبضھ

 
 
 
 

 ھ قبل قبضھحكم الحوالة بالمسلم فیھ أو علی
 
 

أن یحیل بھذا الشيء الذي وقع علیھ السلم، فال یصح أن یحیل بھ، وال أن یحیل علیھ، ال یصح في كلتا : أي]. وال الحوالة بھ وال علیھ: [قال
ٍ تحیلك إلى مكان الحالتین، فحینما تدفع مائة ألف لقاء سیارة، فإن المائة ألف ھذه ال یصح للوكالة التي اتفقت معھا على أن تعطیك سیارة أن

ًآخر؛ ألنھ ال یصح للشخص الذي تعاقدت معھ سلما أن یحیلك إلى شخص آخر، وأنت أیضا ال یصح أن تحیل غیرك إلى ذلك الشيء الذي  ًٍ
ء سیارة ًیقع السلم علیھ؛ ألن الحوالة تكون على دین مستقر، والسلم ال یستقر دینا إال بعد حلول أجلھ وقبضھ، فأنت إذا دفعت مائة ألف لقا

خذ ھذا الدین الذي لي على الوكالة، ال یصح إذ الوكالة لیست بمدینة؛ ألن األجل لم یحل : ًوجئت تحیل شخصا لھ علیك مائة ألف وقلت لھ
كما قال صلى هللا ) من أحیل على مليء فلیتبع) ًأصال، وھذا بیع وصفقة خارجة عن الدیون، والحوالة شرطھا أن تكون على دیون كما سیأتي

ًعلیھ وسلم، فالحوالة تكون في الدیون المستقرة، وأنت تحیل على شيء ال یستقر دینا، وصحیح أن الصفقة أوجبتھ، لكنھ لم یستقر دینا، فال  ً
یصح للوكالة أن تحیلك على وكالة ثانیة، وال یصح لتاجر الحبوب أن یحیلك على تاجر آخر، وال یصح لتاجر التمر أن یحیلك على تاجر 

ًك أیضا ال یصح لك أنت أیضا أن تحیل على ھذا التاجر، فكما أنھ ال یصح لھذا أن یحیل على ھذا، فكذلك الطرف الثاني ال یصح آخر، كذل ً
رجل تعاقدت معھ على مائة صندوق من التمر في نھایة : ًالعوض عن ھذا المسلم فیھ، مثال: أي]. وال أخذ عوضھ: [قال. أن یحیل غیره علیھ

ًوهللا ما عندي مائة صندوق من التمر السكري الذي اتفقنا علیھ، فأرید أن أعطیك عوضا عنھا تمرا : األجل قال لكرمضان، فلما حضر  ً
ًبرحیا، لم یصح، وإنما یجب علیھ أن یحضر ھذا الذي اتفقتما علیھ وھو السكري، فإن كان لیس عنده یذھب ویحضره من الغیر، ولكن بعض 

ن ھناك جائحة اجتاحت التمور وأصبح ھذا الموسم لیس فیھ تمر من ھذا الصنف الذي اتفقا علیھ، فینفسخ إذا عجز، كأن یكو: العلماء یقول
ًأعطیك عوضا من : العقد، ویحكم بانفساخ عقد السلم، وفي ھذه الحالة یطالب برد المال، وال یطالب بالعوض؛ ألنھ غیر موجود، فلو قال لھ

ًنوع ثان، أو أعطیك بدل السیارة طعاما ٍ  مبني على أن السلم -كما ذكرنا- لم یجز، والبد أن یعطیھ نفس الشيء الذي أسلم فیھ، وھذا كلھ ٍ
رخصة خارجة عن األصل، والخارج عن األصل یتقید بالصورة الواردة و التي اتفقا علیھا وأوجدا العقد علیھا، وال یجوز التصرف في ھذه 

ُ ذلك خرج عن كونھ سلما إلى بیع آخر، وأصبح بیع السلم ذریعة إلى بیوع أخر، ومن ھناالعقود إلخراجھا عن حقیقتھا؛ ألنھ لو قلنا بجواز ً :
  .الرخص ال یتجاوز بھا محالھا، فما جاء على سبیل الرخصة یقید بصورتھ وال یصح إال بعقده

 
 
 
 

 حكم الرھن والكفالة بالسلم
 
 

ًأعطني رھنا، فیعطیك : ً، فإذا أخذ منك شخص دینا مائة ألف لایر، تقول لھالرھن لالستیثاق]. وال یصح الرھن والكفیل بھ: [قال رحمھ هللا
ًرھنا مثال ھذه العمارة رھن حتى أعطیك المائة ألف، أو ھذا كفیلي یكفلني في الدیون، فال یجوز أن یجعل السلم : أرضھ أو عمارتھ، فیقول: ً

ًرھنا، وكذلك أیضا قالوا یجوز أخذ الرھن في السلم، وبعضھم : ھذا فیھ خالف، فبعض العلماء یقولًال یجوز أن یجعل في السلم رھنا، و: ً
ھذه عشرة آالف لقاء مائة صندوق من التمر السكري آخذھا : ًرجل تعاقد مع غیره سلما في تمر، فقال لھ: ًیمنع من أخذ الرھن في السلم، مثال
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 ألف التي سأعطیك إیاھا، فمعناه أنھ سیأخذ الرھن لقاء الوفاء بالسلم، ًأعطني رھنا لقاء ھذه المائة: قبلت، قال: منك في نھایة رمضان، قال
ٌفرھان : آیة الدین لقولھ تعالى ال یجوز، وھذا مذھب بعض العلماء، وقال بعض العلماء بصحة الرھن فیھ وھو أقوى، وذلك لظاھر: فقیل َ ِ َ

ٌمقُبوضة  َ ًیجوز لھ أن یأخذ رھنا لقاءه، إال أنھ ُضعف، والحنابلة ومن وافقھم : ، فإذا كان الشخص ال یأمن وال یستوثق قالوا]283:البقرة[َْ
یجیبون بأنھ إذا لم یمكنھ الوفاء فإنھ یلزم بالمثل، وإذا لم یكن المثل فإنھ یلزم برد المال الذي ھو الثمن الذي أسلمھ إلیھ، فال داعي ألخذ الرھن 

ألنھا نزلت في السلم، وكان ابن عباس رضي هللا عنھ یحلف أن آیة الدین في السلم، بھ، والصحیح واألقوى ما ذكرنا؛ لظاھر اآلیة الكریمة؛ 
وفي آیة الدین ذكر الرھن؛ وألنھ قد یعجز عن الوفاء بالسلم، أو یتعذر وجود الشيء الذي اتفقا علیھ ووقع علیھ عقد السلم، وتصبح المائة 

ال یصح، : ًأحضر لي كفیال لیكفل قالوا: كذلك لو قال لھ]. والكفیل بھ: [قال. فعھ إلیھًألف دینا، فیكون حینئٍذ من حقھ أن یستوثق للمال الذي د
 .وصحبھ أجمعین والحمد  رب العالمین، وصلى هللا على محمد وعلى آلھ. والصحیح أنھ یصح كالرھن

 
 
 
 

 األسئلة
 
 

...... 
 

 الفرق بین عقد السلم وبیع الثمر قبل بدو صالحھا
 
 

َي بیع السلم مع بیع الثمرات قبل بدو صالحھا وبین بیع الرجل ما ال یملك؟ الجوابأشكل عل: السؤال ھذا إشكال جید، فقد تقدم معكم أن من : ّ
ًباع ثمرة قبل بدو صالحھا، فإنھ ال یصح البیع؛ ألنھ ال یأمن فساد الثمر، وبناء على ذلك یقولون كأنھ باع شیئا غیر موجود؛ ألنھ اشترى  ً ً

أن بیع الثمرة ینصب على : رة أثناء العقد صالحھا مفقود، فكیف صححنا السلم مع أن المبیع مفقود وغیر موجود؟ والجوابالثمرة، والثم
أنھ لما باع : ًأنھ یشترط في السلم أن یكون موصوفا في الذمة، ومعنى ذلك: معین، وبیع السلم انصب على غیر المعین، وھذا الذي ذكرناه

ًوت بفواتھ، ولكن في بیع السلم ینصب على غیر معین، فھذا الفرق، وبناء على ذلك إنما یرد االعتراض أن لو ٍالثمر انصب على معین یف
ًیجوز ھذا و یجوز ھذا وھما متفقان أیضا في الوصف، والواقع أن ھذا شيء وھذا شيء، فلما كان الغرر في بیع : اتفقا في الحكم، بحیث قلنا

ًتحریم حرمنا، ولما كان الغرر غیر موجب في بیع السلم، أو كان موجودا ولكنھ یسیر، وأجاز الشرع ًالثمرة قبل بدو صالحھا موجبا لل
  .أجزناه، والفرق بینھما من ھذا الوجھ ظاھر، وهللا تعالى أعلم

 
 
 
 

 الفرق بین السلم وبیع الرجل ما ال یملك
 
 

عام : بیع من الرجل لما لم یملك، ولكن ھذا كما قال العلماء: بیع السلم: ما الفرق بین بیع السلم وبیع الرجل ما ال یملك؟ الجواب: السؤال
عدم جواز بیع الرجل لما ال یملك؛ ألن النبي صلى هللا علیھ وسلم قال في : ٍال تعارض بین عام وخاص، فنقول القاعدة: وخاص، والقاعدة

اه النبي صلى هللا علیھ وسلم عن بیع ما لیس عنده جاء حدیث ابن ، فلما نھ)ال تبع ما لیس عندك: (حدیث حكیم بن حزام كما في حدیث السنن
ٌصح السلم؛ ألنھ فرد من أفراد العام المنھي عنھ، : ، فنقول)ٍمن أسلف فلیسلف في كیل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم: (عباس فقال

لیس بیع : ؛ لورود الرخصة فیھ، وقال بعض العلماءال تعارض بین عام وخاص، فبیع ما لیس عند اإلنسان محرم إال في السلم: والقاعدة
السلم من بیع اإلنسان ما لیس عنده؛ ألنھ من بیع الذمة، ولكن مذھب الجمھور على أنھ من بیع اإلنسان ما لیس عنده، والحق أن مذھب 

 .ٌلسلم مرخص فیھ من ھذا الوجھورخص رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم في السلم، وا: الجمھور أرجح والرخصة فیھ واضحة، ولذلك قال
 
 
 
 

 حكم الكتابة واإلشھاد في عقد السلم
 
 

ًفإذا كان الدین موثقا والحق ممكن توثیقھ : السلم من الدیون، والدیون یفصل فیھا: ھل تجب الكتابة واإلشھاد في السلم؟ الجواب: السؤال
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وأما إذا كان الحق ال یمكن الوصول . تعاقد باللفظ دون حاجة إلى إشھادلصاحبھ بكتابٍة، وثابت لصاحب الحق حقھ فال إشكال بأنھ یجوز أن ی
ًإلیھ إال باالستیثاق فیجب اإلشھاد، وإن كان االستیثاق بالكتابة وجبت الكتابة، ومن ھنا یفصل فیھ، فإذا كنت قد اشترى منك رجل سلما سلعة 

ئٍذ ال إشكال، أما إن كان عدم الكتابة سیؤدي إلى ضیاع الحق فإن الكتابة ًإن لفالن وفالن كذا وكذا سلما وثبت حقھ؛ فحین: وكتبت في وصیتك
واجبة، واإلشھاد علیھ واجب، والكتابة استیثاق إن حصل بدونھا فبھا ونعمت؛ كالشھادة المجردة باللفظ، وإن كان قد حصل االستیثاق بالكتابة 

أن النبي صلى هللا علیھ : (ض العلماء في ترك اإلشھاد لحدیث الیھوديمع اإلشھاد فھذا أكمل وأفضل على ظاھر آیة البقرة، وقد رخص بع
ولم یكتب في وصیتھ حقھ، وإنما ترك ذلك لمكان االستیثاق، ولكنھ ال : ، قالوا)وسلم توفي ودرعھ مرھون عند یھودي في صاعین من شعیر

  .یخلو من النظر لما ذكرنا، وهللا تعالى أعلم
 
 
 
 

 لى خیاطة ثوبحكم االتفاق مع الخیاط ع
 
 

الثوب من ھذا : ًأرید ثوبا من ھذا القماش، بكم؟ قال: إذا قال لھ: ھل العقد الذي یتم مع خیاط الثیاب یعتبر من عقود السلم؟ الجواب: السؤال
ًأرید ثوبا من ھذا القماش، فكم مترا: القماش بمائٍة أو مائة وعشرین، فإنھ حینئٍذ یكون عقد بیع وإجارة، فلو قال لھ ثالثة أمتار، :  یكفیني؟ قالً

ًإذا أشتري منك بمائة، لم یصح؛ ألنھ جمع بین اإلجارة والبیع مع الجھالة، فلم یعلم قسط اإلجارة من قسط : وأفصل، قال: وتفصلھا؟ قال: قال
: الثوب ثالثة أمتار، ثم قال لھثالثة أمتار، فحینئٍذ رغب أن یعطیھ من ھذا : ًكم مترا یكفیني من ھذا الثوب؟ قال: البیع، كیف؟ لما قال لھ

ًمائة، فجمع بین الثالثة األمتار المبیعة أوال وبین إجارة :  فقال- على البیع وعلى التفصیل: یعني-كم تأخذ علیھ؟ : وأفصل، قال: وتفصل؟ قال
ٌع منھ؛ ألنھ جمع بین عقدین في عقد وھذا ھو الذي دعا بعض العلماء أن یمن ًالخیاطة ثانیا على وجٍھ ال یدرى فیھ حق اإلجارة من حق البیع،

ًإذا أعطني ثالثة أمتار بثمانیة عشر : ًالمتر بستة ریاال، قال: بكم المتر من ھذا؟ قال: واحد على وجٍھ موجب للجھالة والغرر، أما لو قال لھ
لي، صح ذلك وأجازه العلماء وألحقوه بعقد ًإذا ھذه ثمانیة وأربعون، اقطع لي ثالثة أمتار وفصلھا : بثالثین، قال: ًریاال، وبكم تفصل؟ قال

 .االستصناع
 
 
 
 

 [1[ باب القرض -شرح زاد المستقنع 
یعتبر القرض من المعامالت المالیة التي یراد بھا اإلرفاق، وقد ثبت القرض بأدلة الكتاب والسنة وعمل السلف الصالح، فیستحب لمن وسع 

 فیوسع بھ على المكروب، ویفك بھ الغارم والمدیون، ومن جانب آخر على المقرض أن هللا علیھ أن یوسع على إخوانھ المسلمین بالقرض،
 .ًیحذر من إقراض من یستعین بالقرض على حرام أو مكروه؛ ألنھ حینئٍذ یكون شریكا لھ في وزره

 مشروعیة القرض
 
 

قال : أما بعد.  والمرسلین وعلى آلھ وصحبھ أجمعینبسم هللا الرحمن الرحیم الحمد  رب العالمین، والصالة والسالم على أشرف األنبیاء
ِالقرض والقرض، واألشھر]. باب القرض: [رحمھ هللا تعالى : بالفتح، لكن یصح الكسر، وأصل قرض الشيء االقتطاع منھ، ومنھ قولھم: َ

َیاه دینا، وأصل القرضًألن الشخص یقتطع من مالھ جزءا للمدیون، فیعطیھ إ: ًقرضھ فأر، إذا اقتطع منھ، وسمي القرض قرضا دفع المال : ً
ًإرفاقا، وقد اعتبروه من عقود الرفق؛ ألن الشخص یعطي مالھ : عند حلول أجلھ المتفق علیھ، وھذا النوع یسمیھ العلماء ًللغیر إرفاقا لیرده

-ٍن باب العاطفة، فیكون عادة، كشخص یحتسب الثواب عند هللا عز وجل ویرید الرفق بما أخذ منھ، فیكون حینئٍذ عبادة، وقد یدفع المال لھ م
ّأرید مائة ألٍف قرضا إلى نھایة السنة، فإنك قد تنظر إلى ظروفھ وما ألم بھ من الحوائج فتعطیھ المائة ألف، لكن لما :  جاءك وقال-ًمثال ً

 ما یقصد منھ -1: لى ثالثة أقسامأعطیتھ المائة ألف أعطیتھا من باب الرفق، وقد تقدم في أول كتاب البیوع أن عقود المعاوضات تنقسم إ
أما ما یقصد منھ القبض المحض فمثل .  ما یقصد منھ مجموع األمرین القبض والرفق-3.  ما یقصد منھ القبض المحض- 2. الرفق المحض

بنك؛ فإن قال البیع، فإذا جئت تشتري من المعرض أو جئت تشتري من التاجر إذا عرض علیك السلعة فأنت ترید أن تغبنھ وھو یرید أن یغ
بل بسبعین، ھو یرید أن یكون الغبن عندك وأنت ترید أن یكون الغبن : بل بتسعین، وإذا قال بثمانین، قلت: ھذه السلعة بمائة تقول لھ: لك

ة آالف، فھو بل بتسع: ًأجرتك داري ھذا بعشرة آالف سنة كاملة، فقلت: عنده، فھذه یسمونھا عقود الغبن في البیع وكذلك في اإلجارة، إذا قال
ًیرید أن یغبنك في األلف، وأنت ترید أیضا أن تغبنھ في األلف، فھذا یسمى عقد الغبن، كذلك لو اكتریت أحدھم من أجل أن یوصلك إلى 

 من بل بعشرة، فالغبن إما أن یكون في حق المستأجر أو األجیر، فھذا النوع. ال: من ھنا أذھب بك إلى الحرم بعشرین، تقول: الحرم فقال لك
ًالعقود یسمونھا عقود الغبن والشرع یشدد في شروط ھذا النوع، ولذلك تجد شروط البیع أشد من شروط غیره؛ ألنھ ما دام أن ھناك غبنا 

یحتاط للمتعاقدین في حقیھما، فال یصحح بیع المجھوالت وال یصحح بیوع الغرر : فالشرع یرید أن یحتاط للبائع وللمشتري، وبعبارة أخرى
! یا فالن: ًالھبة، كما لو أن شخصا جاءك وقال لك: عقود الرفق، ومنھا: النوع الثاني. ًا، كل ھذا احتیاطا لحق البائع، وحق المشتريبأحوالھ
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ٌھذا القلم ھبة مني لك، أو ھدیة مني لك؛ فإنھ یعطیك القلم وال یرید الثواب إال من هللا عز وجل،: إني أحبك في هللا، وأھدى لك ھدیة، أو قال ٌ 
أو یرید أن یكون ثوابھ المحبة والمودة، فھذا یسمى عقد الرفق المحض، ال یرید أن یغبنك وال ترید أن تغبنھ، فلیس ھناك غبن من الطرفین 

: ما جمع الغبن والرفق، ومن أمثلة ذلك: النوع الثالث من العقود. أو أحدھما، إنما یراد الرفق، فیشمل ھذا الصدقات والھبات بعوض
ندفع مائة ألف، أنت تدفع خمسین وأنا أدفع خمسین، ویكون ثالثة أرباع الربح لي، وربع الربح لك، تقول : ًفلو أن رجال قال لكالشركات، 

بل ثالثة أرباع الربح لي، وربعھ لك، فھناك غبن في الربح، وھناك رفق في التقوي بكال المالین؛ فإن المتاجرة بمائة ألف لیست . ال: لھ
ًسین، فأنت ترید أن تقوي مالھ وھو یرید أن یقوي مالك، فترى رفقا منك بھ وھو أیضا یرى رفقا منھ بك، فصار رفقا من كالمتاجرة بالخم ً ً ً

خذ ھذه العشرة آالف : ٍ، كرجل قال)المضاربة والقراض(عقد الشركة جامع بین الغبن وبین الرفق : ًالطرفین، ولكنھ غبن من الطرفین، فإذا
ًویكون لي ثلثا الربح ولك ثلث الربح، فتجد في المضاربة رفقا من الطرفین؛ ألن العامل یأخذ المائة األلف المجمدة واضرب بھا في األرض، 

والتي ال تستطیع أن تعمل بھا فیرفق بك بالمتاجرة، فأنت ارتفقت من ھذه الناحیة، والعامل ارتفق من جھة اكتساب صنعتھ وتنمیة خبرتھ، 
لي ثلثا : ٍصار عقد المضاربة عقد رفق من ھذا الوجھ وھو عقد غبن؛ ألنك ستقول: ً سیجده من المائة ألف، فإذاواستفاد من جھة الربح الذي

بل لي ثلثا الربح ولك ثلثھ، وكل منكما یرید أن یغبن اآلخر في حضھ من الربح، فصار عقد المضاربة والقراض جامع : الربح، وھو سیقول
 العقود التي یقصد بھا الرفق المحض، فإنھ یعطیھ القرض على سبیل أن یرفق بھ، جاءك رجل وعنده القرض والدین من. بین الغبن والربح

ًإني في ضائقة وحاجة، كرجل یرید إیجارا لشقتھ أو یرید عالجا لمریضھ أو عالجا لمرضھ؛ فإن ! یا فالن: كربة أو نكبة ال قدر هللا، وقال لك ً ً
:  على أن یرده، فلما قالوا- بقصد الرفق- ًدفع المال للغیر إرفاقا : لحاجة عن المحتاج، ولذلك قالواھذا كلھ یقصد بھ الرفق من دفع الشدة وا

 ...... .على أن یرده خرجت الھبة والصدقة، فصار القرض من عقود الھبات، والھبة من عقود الرفق
 

 أدلة مشروعیة القرض
 
 

ْیا أیھا الذین آمنوا إذا تَداینتم : ًلناس أموالك قرضا، فإن هللا سبحانھ وتعالى یقولالقرض مشروع بالكتاب والسنة وبإجماع األمة، إذا أعطیت ا ُ َُ َ َ َ ََ َ َِّ ِ ُّ َ
ٍبَدْین  ًمْن ذا الذي ُیقرُض هللا قْرضا حسنا : ، وقال تعالى]282:البقرة[ِ َّ ََ َ ًَ َ َ َّ ِ ْ فجعل معاملة المخلوق للخالق مركبة على القرض، ] 245:البقرة[ِ

ًفي حدیث رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم قوال وفعال على  كذلك دلت السنة. شبھھا بالمعروف والمعھود فدل على السننوشبھھا بالقرض، ف ً
، )من أخذ أموال الناس یرید أداءھا أدى هللا عنھ، ومن أخذھا یرید إتالفھا أتلفھ هللا: (فقد قال صلى هللا علیھ وسلم: جواز القرض، أما القول

قولھ صلى هللا علیھ :  فإن هللا یعینھ، قال بعض العلماء-ال أن یتالعب بحقوق الناس- من أخذ القرض وفي نیتھ أن یرده فھذا یدل على أن
ًیحتمل أن یوفقھ في الدنیا فیسدده، وقل أن تجد رجال یأخذ أموال الناس وفي نیتھ أن یردھا : األمر األول: ، یحتمل أمرین)أدى هللا عنھ: (وسلم

إذا مات ولم یسدد الدین، فإن هللا لما علم من حسن نیتھ یتكفل بإرضاء خصمھ : یحتمل أن یكون في اآلخرة، أي: األمر الثاني. دإال ویوفق للر
ًو األداء عنھ فضال من هللا عز وجل و تكرما لحسن نیتھ؛ ألن نیتھ كانت صالحة، وهللا ھو المطلع على الضمائر والسرائر، أما لو كانت نیتھ  ً

ل ُیكثر الذنوب وال یستطیع أن یسدد ویأتي إلى أخیھ المسلم ویخدعھ بالعبارات وبالكلمات الحسنة والوعود المكذوبة، وهللا یطلع سیئة، كرج
ًأعطني مائة ألف، وفي نھایة السنة تأتیني أموال ویعده وعودا كاذبة ویمنیھ : على ضمیره وسریرتھ أنھ كذاب، سیأتي إلى الرجل، ویقول لھ

ًأنھ في قرارة قلبھ لیس بصادق، وأنھ لیس عنده ما یستطیع أن یسدد بھ، ولیس صادقا فیما یقول من أنھ سیعطیھ، بل بعض األحیان وهللا یعلم 
ومن أخذ أموال الناس : (یعلم أنھ ستأتیھ األموال ولكن یبیت في قرارة قلبھ أن یأخذ الدین وال یرده، فمثل ھذا یقول النبي صلى هللا علیھ وسلم

، ولذلك ال یوفق للسداد، فتتراكم علیھ الدیون حتى یشتكى ویطالب، فیلبس لباس الذلة في الدنیا، وما ینتظره من عذاب )تالفھا أتلفھ هللایرید إ
ٌفالدین جائز ومشروع لظاھر ھذا الحدیث، وكانت أم المؤمنین میمونة رضي هللا عنھا تكثر . اآلخرة أشد وأبقى، نسأل هللا السالمة والعافیة

ما ھذا الذي : تتاجر وتبیع إنما كانت تفرج بھ الكربات، فكانوا یقولون لھا ن الدین فیلومونھا، وھي لم تكن تكثر من الدین من أجل أنم
 من أخذ أموال الناس یرید أداءھا أدى هللا: (ُال أدع ھذا الدین منذ سمعت رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم یقول: تفعلینھ؟ لماذا تتدینین؟ فقالت

فقد أجمع العلماء على مشروعیة القرض وجوازه وأنھ من األمور المستحبة : وأما دلیل اإلجماع. ، فھي تستدین للحاجة وتفریج الكربة)عنھ
  .والمندوبة، فیستحب لمن وسع هللا علیھ أن یوسع على إخوانھ المسلمین بالقرض

 
 
 
 

 مراتب القرض من حیث الجواز والمنع
 
 

ً، ویكون حراما، ویكون مندوبا، ویكون مكروھا، ویكون مباحاًوالقرض یكون واجبا ً ً ٍكرجل تاجر عنده قدرة ومال، : ًأما أنھ یكون واجبا. ً
ً ویطلبھ ماال یسیرا، وھذا المدیون الذي یرید الدین عنده كربة مثال فیھ مرض خطیر، وقد یھلك إذا -ًخاصة من األقرباء-ویأتیھ المكروب  ًَّ ً

ً ویرید منھ الدین من أجل أن ینقذ نفسھ، أو یرید ھذا القرض من أجل أن یشتري طعاما، أو یشتري شرابا البد منھ لحیاة بقي فیھ ھذا المرض، ً
ًنفسھ، فإنھ في ھذه الحالة یجب على ھذا الذي وسع هللا علیھ أن یفرج كربة أخیھ المسلم، خاصة إذا غلب على ظنھ أنھ إذا لم یفعل ذلك أنھ 

جل أمر المسلم أن ینقذ أخاه المسلم، وال یجوز لھ أن یقتلھ، فإذا لم یعطھ المال فكأنھ قتلھ؛ ألنھ تعاطى السبب لھالكھ سیھلك، وهللا عز و
ًولحوق الضرر بھ، ومثل ذلك لو جاءك المدیون یسألك العون، وعلمت أنك إذا لم تسدد دینھ فإنھ یتضرر، فیكون مثال احتاج إلى عشرة آالف 
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كاه في عشرة آالف لایر، وإذا لم یسدد العشرة آالف سیسجن، ثم إذا سجن في ھذه العشرة آالف كحق واجب علیھ فإن ًلایر؛ ألن رجال اشت
ًذلك یعرض أسرتھ وأوالده للضرر، وقد تتعرض زوجتھ للزنا والحرام، فالبد أن یضع المسلم األمر في حسبانھ، فإذا كان المدین قریبا لك 

ٍإما ابن عم لك أو ابن خال لك ً وأنت تستطیع تفریج كربتھ فإنھ یجب علیك أن تقوم بسداد ھذا الدین وتتحمل عنھ، خاصة - بینك وبینھ نسب- ٍ
ًقد یكون واجبا علیك أن تدفع لھ القرض، فإن لم تدفع فإنك تأثم، وتتحمل وزر ھذا المسلم، وھذا من : إذا غلب على ظنك أنھ سیسدد، قالوا
وھذا ھو قول الناس ! الحقوق كثیرة، سبحان هللا: ٍابن سبیل منقطع، قال لھ: جاء الملك لألقرع، قال لھكفر نعمة هللا عز وجل؛ ولذلك لما 

االلتزامات كثیرة، رجل یكون عنده عشرات األلوف، بل مئات األلوف، بل قد یكون عنده مالیین، وتأتیھ : عندما تأتي لشخص یقول لك: الیوم
ھذه المالیین وعشرات األلوف ومئات األلوف ال تفي لسداد ھذا : َّ، وعلي التزامات كثیرة، یعنيالحقوق كثیرة: في حاجة یسیرة فیقول لك

ًالدین الذي ال یعادل شعرة في مقابل ما عنده، ھذه النعمة التي أنعم هللا عز وجل بھا علیھ والمحروم من حرم الخیر، وھذا من كفر النعم نسأل 
قمة هللا العاجلة واآلجلة، فإن من كفر نعمة هللا عز وجل فإن هللا یلبسھ ثوب الذلة، ویسلبھ النعمة ویذیقھ هللا السالمة والعافیة، وال یأمن من ن

سوء العذاب الذي ذاقھ غیره ما دام أنھ یرى قریبھ ویرى المحتاجین على تلك الحال وال یعینھم، ھذه كلھا أمور ینبغي وضعھا في الحسبان 
ٌقرضا وأنت تعلم أنھ یریده لسكنھ أو لطعامھ ورزقھ ورزق أوالده وأنت قادر علیھ ینبغي علیك أن تفرج من جاء یطلب . عند الحكم بالقرض ً

یطلب القرض من أجل أن یفعل  ًكذلك یمكن أن یكون القرض حراما، كما لو جاء. كربتھ، وهللا في عون العبد ما كان العبد في عون أخیھ
رتكاب الحرام، والمسئول الذي طلب منھ القرض یعلم ویغلب على ظنھ أن ھذا المال سیصرف ًالحرام كأن یشتري بھ خمرا أو یسافر بھ ال

ًویكون القرض مندوبا، كأن . ًفي ھذا الحرام فال یجوز لھ أن یعطیھ، وإذا أعطاه كان شریكا لھ في وزره وإثمھ نسأل هللا السالمة والعافیة
ٍن تنقذه كطالب علم أو رجل یرید أن یسافر إلى أھلھ لیعف نفسھ أو نحو ذلك من ًیكون المقترض مسلما وجاءك في حاجة وال یجب علیك أ ٍ

ٌالمستحبات والمندوبات فأعنتھ على ذلك فھذا قرض مندوب، وھذا ھو الذي نبھ علیھ المصنف، وھذا عند انتفاء الموانع التي توجب حرمتھ 
! یا فالن:  مدیون یستطیع أن یأخذ منك الدین ویأخذ من غیرك، وقال لكلو جاءك: ًوانتفاء الدوافع التي ترفعھ إلى مرتبة الوجوب، مثال

أقرضني، وتعلم أنك إذا لم تقرضھ سیذھب إلى غیرك فال یتعین علیك في ھذه الحال ولم یجب علیك، ولكن من األفضل واألكمل أن تبذل لھ 
ٍویكون مكروھا إذا كان لشيء. ًالدین، ففي ھذه الحالة یكون القرض مندوبا  مكروه ال یصل إلى درجة الحرام، كأشیاء تشغلھ عن ذكر هللا وال ً

ٍویكون مباحا، كرجل جاءك یرید أن یأخذ المال من أجل . تصل إلى درجة الحرام ویقضي بھ وطره فیكون المعونة علیھ معونة على المكروه ً
فریج الكربات، إنما یرید أن یربح ویزید مالھ، ًأن یشتري صفقة وتجارة، فھو في األصل لیس مضطرا حتى یصل إلى درجة الوجوب، كت

ًفأنت استحیت منھ وأعطیتھ، كما یقع بین التجار بعضھم مع بعض، یأتي ویأخذ منھ السلعة دینا وھو قادر أن یسدده، ھذا یكون مباحا؛ ألنھ ال  ً
ًدوافع تجعلھ مندوبا أو واجبا وال موانع تجعلھ محرما أو مكروھا فصار مباحا، أو كر ً ً ً ًجل غني ثري یأخذ منك دینا فتستحي منھ وتعطیھ، فھنا ً ٍ

إن ھذا محرم؛ ألنھ لیس بحرام، فلیس في مقام المطلوبات : لیس ھو بمكروه، وال تستطیع أن تقول: إن ھذا تفریج، أي: ال تستطیع إن تقول
  .ًوال في مقام المحرمات، فیكون مباحا

 
 
 
 

 الجمع بین مشروعیة القرض وذم المسألة
 
 
ا طلب إنسان القرض ھل یدخل ھذا في ذم المسألة؟ لقد شدد النبي صلى هللا علیھ وسلم في المسألة ورغب في ترك سؤال الناس، وبین إذ

من یضمن لي أن ال یسأل الناس : (ًفضیلة ترك المسألة، وأن من ضمن أن ال یسأل الناس شیئا ضمن لھ النبي صلى هللا علیھ وسلم الجنة، قال
والسبب في ھذا االستغناء با جل وعال وصدق اللجأ إلى هللا سبحانھ وتعالى وكمال الیقین بھ، والمؤمن إذا صان ماء ) ھ الجنةًشیئا أضمن ل

فھل إذا استدان یدخل في المسألة المكروھة؟ . وجھھ عن أن یریقھ للناس كان ھذا أكمل في إیمانھ ومروءتھ، وھذا كلھ یقصده الشرع ویطلبھ
ب الدین ال یعتبر من المسألة المكروھة؛ ألن النبي صلى هللا علیھ وسلم طلب الدین، وتوفي كما في الصحیحین ودرعھ إن طل: الجواب

ذلك عمل السلف  مرھونة في صاعین من شعیر عند یھودي، وھذا یدل على أن طلب الدین لیس من المسألة المكروھة، وما زال على
، حتى إن محمد بن سیرین وھو من أجالء أئمة التابعین رحمھ هللا برحمتھ الواسعة، أصابتھ الدیون الصالح من الصحابة والتابعین رحمھم هللا

ًوعظمت علیھ حتى سجن في الدین، وأصبح مرھونا، ولما توفي أنس بن مالك رضي هللا عنھ أوصى أن یغسلھ محمد بن سیرین وكان 
لمسألة المحرمة، وال من المسألة المكروھة؛ ألنھ یأخذ الدین ویرده، ولیس بآخذ ًمسجونا في دینھ، وھذا یدل على أن مسألة الدین لیست من ا

  .ًشیئا بدون عوض
 
 
 
 

 أركان القرض المشروع
 
 

فھما المقرض والمستقرض، فالمقرض ھو الذي یدفع : العاقدان، ومحل العقد، والصیغة، فأما العاقدان: القرض یقوم على ثالثة أركان، وھي
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األھلیة، وھذه األھلیة تستلزم العقل، فال یصح أن یستقرض من :  ھو الشخص الذي یأخذ القرض، ویشترط فیھماالقرض، والمستقرض
كذلك یشترط في المقرض . مجنون، أو صبي غیر مأذون لھ بالتصرف في المال، ولو أقرض لم یصح القرض وجاز لولیھ أن یأخذه مباشرة

ًغیر مالٍك لھ لم یصح أن یقرضھ للغیر، والمال الذي یدفعھ للغیر قرضا إذا لم یكن مالكا لھ فقد ًأن یكون مالكا للمال الذي یقرضھ، فإذا كان  ً
ًتصرف في ملك غیره، ومن المعلوم أن القرض یصیر المال المقترض ملكا للمقترض، وعلى ھذا البد أن یكون الذي بذل مالكا ًِ َ ویتفرع . ََ

ُلو أن رجال أعط: على ھذا المسألة المشھورة ُي ماال لكي یزكیھ ال یصح أن یعطیھ قرضا؛ ألنھ أعطي المال وكالة، واإلذن لھ بالتصرفً ً في  ً
ًالمال وكالة في الزكاة، وعلى ھذا فال یجوز لھ أن یقرضھ، وكذلك أیضا ال یجوز أن یتصرف في مال الیتیم فیقرضھ للغیر؛ ألن نصب الولي 

ًتھ والقیام علیھ، فإذا أعطاه قرضا فإنھ قد خاطر بالمال؛ الحتمال أن یعجز الشخص الذي على الیتیم من أجل أن ینظر مصلحة المال في تنمی
ُأخذ القرض عن السداد، وإنما أذن للولي أن یتصرف في مال مولیھ وھو الیتیم إذا كان على وجھ اإلحسان والحفظ والصیانة، فإذا أعطاه 

ًقرضا كان ذلك مخالفا لألصل، فلم یصح وال یجوز لھ أقرضتك، أو أسلفتك، فإنھ یصح : ما الصیغة فإنھا تقوم على اإلیجاب والقبول، فتقولأ. ً
أن یعبر بالقرض ویصح أن یعبر بالسلف، لما ثبت في الصحیحین عن رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم من حدیث أبي رافع رضي هللا عنھ 

أسلفتك ھذه الدراھم، أو أسلفتك ھذه : تدل على جواز أن یقول) سلفاست: (، فقولھً)استسلف رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم بكرا: (قال
  .یصح أن تتركب الصیغة بلفظ القرض وبلفظ السلف: الریاالت، ومن ھنا قالوا

 
 
 
 

 الحكمة من مشروعیة القرض
 
 

إنھ من أفضل : ض العلماءِالقرض في مشروعیتھ حكم عظیمة، فھو یفرج كربات المكروبین، ویدفع ویقضي حوائج المحتاجین، حتى قال بع
القربات وأجلھا وأحبھا إلى هللا سبحانھ وتعالى؛ ألن المدیون ال یأتیك إال من حاجة، فإذا ضاقت علیھ السبل وأراد أن یطلب منك أن تعینھ 

یرك، أو بینك وبینھ ًبالقرض وھو موثوق ال یعرف بالتالعب وال بالكذب وال بالغش وال بالخدیعة للناس، وخاصة إذا كان غریبا ال یعرف غ
ًقرابة، فإنك إن فرجت كربتھ كان ھذا من أبلغ ما یكون من األثر واإلحسان إلى الناس، ومن ھنا قال صلى هللا علیھ وسلم مبینا فضل 

لعلماء وعلى ھذا استحب ا) ٍمن یسر على معسر یسر هللا علیھ في الدنیا واآلخرة: (اإلحسان إلى الناس في القروض والتوسعة علیھم فیھا
أن تیسر لھ إذا جاء یسأل، فال تعنفھ، وال توبخھ، : ًأوال: القرض، واستحبوا التیسیر على المقترض، ومن التیسیر على المقترض عدة أمور

ًوال تھینھ، وال تشعره بشيء من الحرج، كان السلف یملكون األموال ولكن كأنھا لیست ملكا لھم، بل ملكا لمن سأل، حتى قال ابن عباس ً :
إنھ اختارك من بین الناس كلھم، فكان الناس یوم كانوا یحسون : ووجھ فضلھ قالوا) رجل احتاج حاجة فجاء یسألنیھا: َّثالثة لھم علي فضل(

وھذا أمر یعظم وقعھ على الكریم الذي لھ نفس حیة وقلب حي، فیرد ھذا، . أن من جاء للحاجة والفاقة وقصدني فإنھ اختارني من بین الناس
ماذا ترید؟ ماذا تأمر؟ وال یسمح لك أن تقص حاجتك، وتریق : قد نزلت بي حاجة، فیقول لك! یا فالن: ھ یتحرج أن تأتي، وتقول لھحتى إن

ماء وجھك، یحس بأخوة اإلسالم وأن ما أصابك كأنھ أصابھ، ویحس أن الذي نزل بك كأنھ نزل بھ، فیستشعر حینما جئت إلیھ وفي وجھك 
دة والحاجة والفاقة كأنك ھو، فھو یحس بھذه اآلالم واألشجان ویتألم كما تتألم بھا أنت، فال یریدھا أن تستمر، فیقول ولسانك ما یدل على الش

ًما ترید، وال یسمح لك أن تذكر سببا للسؤال وللحاجة، فھذا من التیسیر على المعسرین، وھو یدل على كمال اإلیمان وشكر  أرجوك قل: لك
م المتفضل على العبد، فإن هللا إذا أعطاك نعمة وبارك لك فیھا شكرتھا، وإذا شكرتھا وجاءك المكروب أحسست كأنك نعمة هللا عز وجل المنع

ھذا من التیسیر عند ابتداء القرض، ثم إذا جئت تعطیھ القرض ال تشعره باألسلوب القوي العنیف، فھذا من التعسیر : وعلى ھذا قالوا. ھو
خذه بطیبة .. ًالمال مالك، وأسأل هللا أن یبارك لك فیھ، خذه مباركا: بآالمھ ولم یحسھا فیوسع علیھ، یقول لھعلیھ والتضییق؛ ألنھ لم یشعر 

ًنفس، أسأل هللا أن یفرج عنا وعنك، فیخرج المكروب والمنكوب میسرا علیھ وقد كان جاءك بھموم الدنیا وقد ضاقت علیھ الدنیا بما رحبت، 
خاطر، فال یملك إال أن یدعو لك بظھر الغیب ویذكرك بالخیر، وھذه ھي التي عناھا النبي صلى هللا علیھ فیخرج من عندك مجبور القلب وال

، فإن المال الصالح الذي جاء من طریق الحالل والكسب الطیب إذا جاء للرجل الصالح )نعم المال الصالح عند الرجل الصالح: (وسلم بقولھ
 هللا علیھ بھذا المال، فیصبح الناس یدعون لھ بظھر الغیب، كذلك من التیسیر على المعسر ما لو فستر بھ العورات وفرج بھ الكربات، أنعم

بل إن شاء هللا إلى أن ییسر هللا علیك، ! ال یا أخي: أعدك بالسداد في نھایة رجب، وأنت تعلم أنھ قد ضیق على نفسھ، فتقول لھ: ًقال لك مثال
فعلى العموم من أفضل األعمال وأحبھا إلى هللا ھذا القرض، وفي مشروعیتھ حكم عظیمة، . األجلًفھذا أیضا من التیسیر على المعسر في 

ومن حكمھ العظیمة أنھ یحقق األلفة والمحبة واألخوة بین . أن هللا عز وجل یعظم األجر والمثوبة لمن أعطاه هللا المال، فشكره بمثل ھذا: منھا
مثل المؤمنین في توادھم وتراحمھم وتعاطفھم كمثل : (ًبعضھم بعضا، وقد قال علیھ الصالة والسالم الناس، فإن الناس ال زالوا بخیر ما رحم 

فھذه من األمور التي تستفاد من القرض أنھ یجعل الناس ). تداعى لھ سائر الجسد بالسھر والحمى الجسد الواحد، إذا اشتكى منھ عضو
أصابتني ضائقة فذھبت إلى فالن وسألتھ عشرة آالف فأعطانیھا ویسر لي، فعل هللا بھ : متراحمین، وانظر إلى الرجل حینما یأتیك، ویقول لك

ًوفعل، فتحس أن الناس یشعرون أن الخیر ال یزال موجودا، ولكن نسأل هللا السالمة والعافیة، إذا احتاج المحتاج ونزلت الكربة بالمكروب 
ّ وذات الشمال یبحث عمن یعینھ فال یجد، بل یذھب ویریق ماء وجھھ عند وضاقت على المسلم األرض فأصبح یفكر، وینظر ذات الیمین

أنت : وهللا الحقوق كثیرة، والذین یتدینون كثیر وقل من یقضي، وكأنھ یقول لھ: الرجل ویشكو لھ حاجتھ وكربتھ وفاقتھ، فإذا بھ یقول لھ
وعلى ھذا . وجل، إما أن تعطیھ، وإما أن ترده بالتي ھي أحسنمثلھم، ھذه من األمور التي ال تحمد عقباھا، وھو من كفر نعمة هللا عز 

فالقرض فیھ خیر كثیر، وفیھ حكم عظیمة وتوسعة على الناس وتفریج لكرباتھم، وربما جاءك المكروب وھو یحتاج المال لسداد دین مسكنھ، 
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ُ كذلك أیضا ربما جاءك وقد ابتلي بغریم ال یحسن، یخرجون من مساكنھم إذا ضاقت علیھم الدنیا؟! فإذا لم تسدد عنھ كیف یكون حال الناس؟ ً
؛ ألن الحیي إذا جئتھ فإنھ )ال ترج من لیس لھ حیاء: (إذا رجوت فال ترج إال الحیي الذي یستحي، حتى قیل: ومن ھنا كانوا یوصون ویقولون

دة من قضاء الدیون، فإننا ندرك حكمة الشرع یستحي منك وأقل شيء أنھ إذا ردك ردك بالتي ھي أحسن، فإذا نظرنا إلى ھذه الحكم المستفا
َوما أْرسلناك إال رْحمة للعالمین : في تجویزه للقرض، وأنھ من الخیر والرحمة التي بعث هللا بھا رسولھ صلى هللا علیھ وسلم َ َ َ َ َ َ َِ َِ ْ ًْ َّ ِ َ ] 107:األنبیاء[َ

بعد أن عرفنا أن القرض یقوم ]. وھو مندوب: [وقولھ. لمعامالتفمن رحمة هللا ویسر ھذه الشریعة أن یسرت على الناس في ھذا النوع من ا
، )قبلت(و) أقرضتك(المال المدفوع وبدلھ، وعلى صیغة وھي اإلیجاب والقبول، : المستقرض والمقرض، وعلى محل وھو: على عاقدین

ولكن ھنا .  الذي یدفع ویعطي وھو المقرضالقرض وذلك بالنسبة للشخص: أي] وھو مندوب: [انتقل بعدھا رحمھ هللا إلى الحكم العام، فقال
ُمن المعلوم أن الواجبات أعظم أجرا من المندوبات والمستحبات، فمرتبة الواجب أعلى وأعظم، فإذا نظر إلى الدین : مسألة عارضة، وھي ً

مع أن التیسیر لیس بواجب، فإنھ مندوب، وإذا فرج عن أخیھ ویسر وسھل علیھ كان من أفضل األعمال وأحبھا إلى هللا سبحانھ وتعالى، 
ل ھذا المندوب على األصل من المطالبة، وھو إلزام الغریم بمطالبتھ، وعلى الصدقة، قالوا: فقالوا ألن ھذا فیھ معنى الوفاء وفیھ : ُإنھ فضِّ

  .زیادة، فكأنھ اشتمل على األصل الواجب والزیادة علیھ، فكان أفضل من ھذا الوجھ
 
 
 
 

 ا القرضاألشیاء التي یجري فیھ
 
 

األثمان والمثمنات، وعند العلماء : یصح قرض كل شيء یصح بیعھ، وعلى ھذا تشمل األموال: أي] وما یصح بیعھ یصح قرضھ: [وقولھ
ال یصح القرض إال إذا كان من المثلیات، المكیالت والموزونات والمعدودات المنضبطة، أما : خالف في ھذه المسألة، فبعض العلماء یقول

ًض شیئا ال ینضبط مثلھ لم یصح القرض، والسبب في ھذا أن القرض یلزم المدیون برد المثل، فإذا أخذ شیئا ال ینضبط فمعنى ذلك لو استقر ً
منھم : الوجھ األول: ًالبد وأن یكون منضبطا، واختلفوا في المنضبط على وجھین: أنھ یفضي إلى الغرر واالختالف والتنازع، وعلى ھذا قالوا

منھم من یجیز في الكل كالجمھور، ودرج المصنف على مذھب : الوجھ الثاني. كیل والموزون وال یجیز في المعدود كالحنفیةمن یخصھ بالم
والدلیل على مشروعیتھ ما ثبت في الصحیحین من حدیث أبي رافع رضي هللا :  أنھ یجوز حتى في العدد، قالوا-وھو الصحیح-الجمھور 

ًسلم استسلف بكرا فردھا خیارا رباعیاأن النبي صلى هللا علیھ و: (عنھ ً ًوالبكر من اإلبل معدود ولیس بمكیل وال موزون ورده خیارا ) ً
فدل على جواز السلف والدین والقرض في المعدودات، وأنھ ال ینحصر بالمكیالت ) ًإن خیر الناس أحسنھم قضاء: (ًرباعیا، وقال
ًقترض إال ما كان منضبطا بالوزن أو بالكیل، وأما ما عداه فال یجوز، وإذا قررنا ًوبناء على مذھب الحنفیة ال یجوز أن ی. والموزونات

ًھذه الحفنة من الطعام أعطیكھا قرضا، فإنھ إذا جاء یسدد ال : ًاإلجماع فكلھم متفقون على أن الذي ال ینضبط ال یجوز قرضھ، فمثال قال لھ ُ
ً ال ُیعلم كم بداخلھ أعطیكھ قرضا، فإنھ ال ُیعلم كم بداخلھ، ولو أعطاه جواھر؛ ألن ھذا كیس: یستطیع أن یعطي مثل الحفنة، وھكذا لو قال لھ

ًالمشكلة أنھ إذا أخذ ھذا الكیس سیستنفده، وال یدري كم ھو، فالبد وأن یكون الذي یأخذه منضبطا، ولو أخذ الجواھر وكانت مما ال ینضبط 
قال : ًفمثال] إال بني آدم: [وقولھ. ا الوجھ؛ ألنھ یفضي إلى االختالف والتنازعتتمیز بھ، فإنھ ال یصح قرضھا على ھذ ولم یكن لھا وصف

ًأقرضني ھذه األمة، وعندنا أن كل ما صح بیعھ فإنھ یصح قرضھ، والمملوك یجوز بیعھ، وبناء على ذلك یجوز قرضھ، ومن : شخص آلخر
ًحیث األصل أنھ إذا استقرض بعیرا مثال، كما ثبت عن النبي صلى هللا  علیھ وسلم أنھ استقرض البعیر ورد مثلھ وأفضل منھ، وعلى ذلك فإذا ً

خشیة إعارة الفروج، والسبب في ھذا أن القرض یراد : استقرض المملوك فإنھ یرد مثلھ في صفاتھ، فالسبب في منع قرض بني آدم، قالوا
إال بالقبض أو بالتصرف، فإذا تصرف فیھ ملكھ، وحینئٍذ ربما ًمنھ االنتفاع واالرتفاق، فإذا أخذه المقترض فإنھ یملكھ، وال یكون مالكا لھ 

إنھ وطئ في ملك : أخذه واقترضھ ووطئ المرأة قبل أن یتصرف فیھا أو وطئھا بعد قرضھا، وحینئٍذ یكون قد وطئ فیما یملك الغیر، قالوا
؛ ألنھ أخذھا للوطء، ثم جاء ببدل عنھا مكان الذي یصیر كأنھ أعار الفرج بالفرج: قالوا الغیر، فلو صححنا أنھ وطئ في شيء ملكھ بالقبض

والشافعیة . ًوبناء على ھذه العلة وھي عدم جواز إقراض بني آدم یصبح الحكم األشبھ فیھ أن یختص بالتي یمكن أن یطأھا: ارتفق بھ، قالوا
ء، أو ذات محرم كأن یقرضھ أختھ تكون قرض بني آدم إن كان مما ال یوطأ كصغیرة لم تبلغ سن الوط: دققوا في ھذه المسألة، فقالوا

ًأقرضني أختي دینا، فأخذھا قرضا ودینا فحینئٍذ قالوا: مملوكة، فقال لھ ً ًیصح؛ ألنھ لو أعطاه بدال عنھا فال تتحقق المفسدة؛ ألنھ إذا أخذ أختھ : ً
ة من إعارة الفروج لیست موجودة، بخالف ما إذا إن المفسدة المراد: ًقرضا عتقت علیھ، ثم إذا عتقت علیھ جاء بالبدل عنھا، وحینئٍذ قالوا

یفرق بین ذات المحرم وغیر ذات المحرم، ویفرق : أعاره أمة فأخذھا وملكھا فوطئھا ثم رد مثلھا، فكأنھ رد الفرج بالفرج، وعلى ھذا قالوا
ني آدم للنساء بعضھن مع بعض؛ ألن یجوز أن تستقرض المرأة المملوكة، فیجوز قرض ب: ًأیضا قالوا. بین ما یمكن وطؤه وما ال یمكن

ینبغي تقیید المنع بما وجدت فیھ العلة، وھذا ھو وجھ المنع : مفسدة إعارة الفروج لیست بموجودة؛ ألن المرأة ال تطأ المرأة، ومن ھنا قالوا
 على جواز قرض بني آدم ورد من استقراضھ، وإال فلو نظرنا أن النبي صلى هللا علیھ وسلم استسلف المعدود ورد المعدود فإن ھذا یدل

  .المثل إذا لم یكن ھناك مثل، أو رد العین إن كانت العین موجودة
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 ما یملك بھ اإلنسان القرض
 
 

العقد، وھو اإلیجاب : ویملك القرض بقبضھ، ھناك ثالث مراحل وسبق وأن نبھنا علیھا، وھي] ویملك بقبضھ فال یلزم رد عینھ: [وقولھ
ًبض والحیازة والتسلیم ونحو ذلك، وھناك التصرف سواء بالبیع، أو باإلجارة، أو بالھبة، أو بالعتق، وھذا كلھ تصرف في والقبول، وھناك الق

أقرضني : إذا قال لھ: قبلت، فقال بعض العلماء: أقرضني عشرة آالف لایر إلى نھایة رمضان، قال: قال لھ: ًالمبیع، فأما بالنسبة للعقد، فمثال
قبلت، فإنھ بمجرد اإلیجاب والقبول : قرضني ھذا الكتاب، أو أقرضني ھذه السیارة، أو أقرضني ھذه الدابة، وقال اآلخرعشرة آالف، أو أ

: تصیر إلى ملك المستقرض، وحینئٍذ من حق المستقرض أن یعطي البدل عن القرض، وفائدة المسألة سنبینھا في البدلیة، قال بعض العلماء
أقرضني مائة ألف إلى نھایة رمضان، قال : ًلو فرضنا ماال كمائة ألف لایر من فئة الخمسمائة، إذا قال لھ: ًفمثال. ال یقع الملك إال بعد القبض

أنھا : تصیر إلى ملك المستقرض بمجرد اإلیجاب والقبول، والقول الثاني: ھذه مائة ألف إلى نھایة رمضان ولم یقبضھا، فعلى القول األول: لھ
خذ المائة : قرض إال بالقبض، فإذا قبضھا فحینئٍذ لو طالبھ صاحب الدین؛ ألنھ في بعض األحیان یقول صاحب الدینال تصیر إلى ملك المست

قد رجعت عن دیني، أعطني إیاه اآلن، فیرید أن یفسخ، وسنبین ھل یلزمھ أن یبقى أم ال یلزمھ، لكن . ال: ألف إلى نھایة رمضان، ثم یقول
: إن من حقھ أن یرجع ولو كان بعد العقد مباشرة، فلو أنھا من فئات الخمسمائة لایر، فقلنا: ھ هللا وجماعةنقول على ما اختاره المصنف رحم

إنھا تملك بالقبض على القول الثاني الذي اختاره المصنف، فإذا قبض المستقرض القرض حینئٍذ ملكھ، فجاز لھ إذا طالبھ برده أن یرد المثل 
القول .  یصل إلى ملكیتھ إن شاء أعطى نفس الشيء وإن شاء أعطى مثلھ؛ ألنھ صار إلى ملكیتھ بمجرد القبضًبدال عنھ؛ ألنھ قد ملك وحینئٍذ

ال یصیر إلى ملكیة المستقرض إال بالتصرف، فإن تصرف في الدین فحینئٍذ ملكھ ولم یلزم رد عینھ، فالمسألة ھنا في رد العین، لو أن : الثالث
ًمسمائة والسوق األفضل أن تكون مفرقة فاستقرضھا مفرقة، فأراد أن یعطیھ بدال عنھا جملة وبرأسھا ھذا الشيء في بعض األحیان یكون خ

یملك القرض بالعقد، ویملك : ًإذا. إنھا بمجرد العقد: كما یقولون كان لھ ذلك؛ ألنھ ملكھا بالقبض وصح لھ أن یصرفھ إلى المثل، ھذا إذا قلنا
ًنھ قمحا ولم یتصرف فیھ وطالبھ صاحب القمح برده قبل التصرف لزمھ أن یرد عین القمح وال بالقبض، ویملك بالتصرف، فإن اقترض م

لو قبضھ وبعد القبض طالبھ لم یصح أن یطالبھ بعینھ، والعكس لو : ًیصرفھ إلى مثلھ؛ ألنھ لم یملكھ إذا لم یتصرف فیھ، وھكذا أیضا لو قلنا
إذا  ن الطعام الذي أخذ، وھكذا لو أنھ اقترض منھ سیارة أو دابة على أن یرد مثلھا، فإنھطالبھ قبل القبض وبعد العقد لزمھ أن یدفع لھ عی

ًاقترض منھ السیارة قرضا بعینھا ورقبتھا فإنھ یصیر مالكا لھا بمجرد العقد على القول األول، وبالقبض إذا ركبھا وقبضھا وساقھا على  ً
ًثالث، فإذا تصرف فیھا فباعھا أو أجرھا للغیر صارت ملكا لھ، فحینئٍذ یجوز أن یعطیھ القول الثاني، وإذا تصرف فیھا وبذلھا على القول ال

: عندنا ثالثة أوجھ للعلماء: ًإذا. ًبدلھا ویجوز أن یعطیھ عینھا، فالخیار لھ إذ ال یكون ملزما بالعین، ھذا بالنسبة لمسألة ما یملك بقبضھ
إنھ یملك بمجرد العقد، لكن : لجمھور كلھم على القبض والتصرف، وقال المالكیةفالجمھور یرجحون القبض، وغیرھم یرجح التصرف، وا

وھذه المسائل بناھا العلماء على . إنھ یملك بالقبض: الجمھور منقسمون على القبض وعلى التصرف، واختار المصنف رحمھ هللا قول من قال
ًأصول في الشریعة، فأنت حینما تعطي شخصا دینا فإن ھذا الدین بأ ًصل الشرع إذا أخذه كان من حقھ أن یتصرف فیھ، فمن أقرض قرضا ً

أن المقترض یملك القرض، بدلیل أنھ یذھب یأخذ منك المائة ألف فیشتري بھا عمارة أو سیارة ولیس من حقك أن  فإن اإلجماع قائم على
ھذه المائة ألف في : یبقى السؤال. لشرعي یدل على أنھ یملكھااإلجماع واألصل ا: ًتطالبھ بھذه العمارة أو السیارة إنما تطالبھ بالمائة ألف، إذا

َیا أیھا : األصل ھي ملك لي وأعطیتھا لك وحصل بیني وبینك إیجاب وقبول، فھل ملكیتك لھا تكون بمجرد اإلیجاب والقبول؛ لقولھ تعالى َُّ َ
ِالذین آمنوا أْوفوا بالُعقود  ُِ ُ ُْ ِ َ َ َ د العقد، أم أنھ البد من القبض وھذا أصل مفرع على المعاوضات؛ ألن الدیون ودل على أنھ یلزم بمجر] 1:المائدة[َّ

إنھ ملكھا ودخلت إلى ملكیتھ وتصرف : في البدایة فیھا شبھ بالعاریة وفي النھایة فیھا شبھ بالبیع؛ ألنھ إذا تصرف فیھا لزمھ البدل، فإذا قلت
شبھ من البیوع والمعاوضات؛ لكن في االبتداء ومن حیث األصل الدین لي والمال فیھا فحینئٍذ یضمن البدل، فھذا یقتضي أنھا معاوضة وفیھا 

البد أن نحدد متى ینتقل المال من عندي إلیك، : ًفإذا. إنھ من حقي أن أطالبك في أي وقت ولو قبل األجل: مالي، خاصة على قول من یقول
ًمدیون أیضا، وحتى نعلم أن ھذه الشریعة كاملة، وأنھا فاقت جمیع وھذا یترتب علیھ األحكام الشرعیة حتى ننصف صاحب المال وننصف ال

ٍولقد جئناُھم بكتاٍب فصلناهُ على علم : القوانین والتشریعات التي ھي من صنع البشر والتي ال تسمن وال تغني من جوع، قال تعالى ْ ِْ َّ َِ ََ ََ َ َ َ َِ ْ ْ ِ ْ
ل شيء یترتب علیھ ذمم الناس والحقوق والمسئولیات، فیفرعون قواعد صحیحة وأصول متینة، فالعلماء یدرسون ك] 52:األعراف[

ٍویفصلون حتى ُیعرف ما لكل ذي حق من حق، فیعطى كل ذي حق حقھ ٍفالفقھ میزتھ أنھ سبب لیعطى كل ذي حق حقھ، وھذه المسائل وإن . ٍ
 یأخذ الدقیق فیطحنھ أو یتصرف فیھ ثم یطالب كانت في البدایة غریبة لكنھا تنبني علیھا حقوق، فقد یأخذ المقترض الطعام فیطحنھ، وقد

لیس من حقھ، لماذا؟ ھذه كلھا أمور : من حقھ، لماذا؟ وإذا قلت: أو لیس من حقھ؟ وإذا قلت الرجل بعین مالھ، فھل من حقھ أن یطالب
ل السؤال، ویتیسر العلم إذا محسومة ومفصلة في كالم العلماء رحمھم هللا حتى یتیسر القضاء إن حصلت الخصومة، وتتیسر الفتوى إن حص

حصل الطلب، فالمراد أننا ندرس ھذه المسائل حتى نعرف بیان ضوابط القرض، وكذلك األموال حتى نعلم متى تنتقل من ملكیة المالك 
  .األصلي إلى ملكیة غیره
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ذمة : أي) في ذمتھ: (عائد إلى الدین، وقولھ) بدلھ(یثبت الدین والضمیر في : أي) بتبل یث] (ًبل یثبت بدلھ في ذمتھ حاال ولو أجلھ: [وقولھ
] في ذمتھ: [المدیون والذي استقرض، والذمة وصف یقوم باألشخاص قیام األوصاف الحسیة بمحسوساتھا، وھو وصف یقبل االلتزام، فقولھ

ولو : [وقولھ. ھذا فیھ خالف] ًبل یثبت بدلھ في ذمتھ حاال: [وقولھ. لتزم بھاأنھ البد وأن یكون الشخص الذي یقترض عنده ذمة قابلة بأن ی: أي
ًلو أن رجال أعطاك مائة ألف دینا، فھذه المائة ألف قلت لھ: ًوھذه المسألة نرید أن نبحثھا، فمثال. إشارة إلى خالف مذھبي: ولو] أجلھ أخذت : ً

ًقبلت خذھا دینا إلى نھایة السنة، نحن اآلن في رمضان، فإذا : إلى نھایة السنة، فقال لكًمنك ھذه المائة ألف أو آخذ منك ھذه المائة ألف دینا 
ًتدفع فورا، لو طالبك بھا في أي وقت : قبضتھا على القول بأن الملكیة بمجرد قبضك لھا یثبت في ذمتك لصاحب الدین مائة ألف حالة، أي

القرض كالعاریة بدلیل أنك ال تملكھ إلى األبد، صحیح أنك لما أخذت : لماذا؟ ألنھم یقولونولو قبل نھایة السنة تدفع، ولو اتفقتما على التأجیل 
َالمائة ألف تصرفت فیھا لكن ال تملكھا إلى األبد، بل تلزم برد مثلھا، فإذا◌ ھذا المثلي مملوك لك أم غیر مملوك، وباإلجماع إذا قلنا بثبوتھ : ً

ًنك إذا أخذت مائة ألف فھي لیست ملكا لك، إنما ملكت االنتفاع واالرتفاق بھا إلى األجل، ھذا من أ: ًعلى المدیون لیس ملكا لھ، فمعنى ذلك
أنھ أخذھا : ًإنھا كالعاریة، فلو أن شخصا أخذ منك السیارة یرید أن یصل بھا إلى الحرم المكي ویرجع، فمعنى ذلك: فإن قلنا. حیث األصل

ًوردھا، وھو لیس مالكا لھا، فإذا ًالدین یثبت في ذمة المدیون حاال ولو أجلھ : صحاب ھذا القول من الحنابلة والحنفیة رحمھم هللایقول أ: ً
یفسد الشرط ویلغى ویكون وجوده وعدمھ على حٍد : أشترط علیك أن یكون إلى أجل، قالوا: صاحب الدین فأعطاه مھلة إلى أجل، ولو قال لھ

أن الدین كالعاریة، ومن حقھ في أي وقت أن یرجع ویأخذ العاریة، فلو أنك : ًأوال:  لما یليسواء، ویلزم لو طالبھ في أي وقت أن یعطیھ دینھ؛
: ًثانیا. من حقھ أن یستردھا؛ ألنھا كالعاریة: أعطني سیارتي، قالوا: ًأخذت السیارة عاریة إلى الحرم فمشیت بھا مثال مائة متر فلحقك، وقال

د، والوعد لیس بملزم، وإن كان المسلم مطالب أن یفي بوعده، وإال فإنھ یأثم، لكن ما فیھ إلزامات خذھا إلى نھایة السنة فوع: أنھ إذا قال لك
َما : مترتبة على ھذا الوعد؛ ألنھ إحسان وتبرع محض، فقد یعطیك الدین على أنھ موسع ثم یرجع عن ذلك فیتذكر حقوقھ، وهللا تعالى یقول

ٍعلى الُمْحسنین مْن سبیل  ِ َ َ َِ ِ ِ ْ أنا أرید األجر والثواب ثم جاءه : ًوالذي بذل الدین محسن، فلو أعطاك قرضا إلى نھایة السنة وقال] 91:التوبة[َ
لو أنك تصرفت فیھا : أي. ًیثبت في ذمتك حاال: أن تعطیھ، وقالوا أعطني اآلن فعلیك: ظرف بعد شھر أو شھرین أو یوم أو ساعة، وقال لك

ً مباشرة معسرا یثبت في ذمتك حاال، فلیست القضیة أن تدفع فورا إذا كان فیھ إمكان، لكن ًوطالبك بالدفع فورا فأصبحت بعد التصرف ًً
. أن الدین ال ُیلزم بإبقائھ إلى األجل، ھذا ھو الذي درج علیھ المصنف واختاره، وھو مذھب الحنفیة والحنابلة والشافعیة رحمھم هللا: شاھدنا

بن تیمیة واإلمام ابن القیم رحمة هللا على الجمیع، أنھ إذا أجلھ فإنھ یلزم باألجل، وأنھ إذا اشترط وھناك قول للمالكیة واختاره شیخ اإلسالم ا
علیھ أن یسدد في رمضان لم یكن من حقھ أن یطالبھ قبل رمضان، ویلزم بالبقاء إلى نھایة رمضان، وھذا ھو الذي تطمئن إلیھ النفس؛ لقول 

یمكن أن : ًوھذا قد أخذ دینا، فلو سلمنا أن الدین كالعاریة في شبھھ، فإننا نقول) ون على شروطھمالمسلم: (رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم
: نسلم بھذا، لكن لما اشترط علیھ ألزم بشرطھ، والفرق بین ما اختاره شیخ اإلسالم ابن تیمیة رحمھ هللا واإلمام ابن القیم وبین مذھب المالكیة

اشترط أو ذكر األجل فإنھ یلزم بالتأخیر إلى األجل، والصحیح أنھ إذا : ذا اشترط، والمالكیة یقولونأن شیخ اإلسالم یجعلھ عند الشرط إ
أنھ إذا قبض المدیون الدین فإنھ : أي] ًویثبت في ذمتھ حاال ولو أجلھ: [وقولھ. اشترط علیھ أن یؤجل فلیس من حقھ أن یطالبھ قبل األجل

ًنھ ملكھ، فلو أخذ منك دقیقا وطحنھ وعجنھ وخبزه فإنھ یملكھ بقبضھ، فعلى ھذا یثبت في ذمتھ مثل یملكھ، فیجوز لھ بیعھ وھبتھ وإتالفھ؛ أل
یثبت مثلھ أو بدلھ، وھذا ھو الذي : الذي أخذ إن تصرف فیھ، وإذا لم یتصرف فیھ ووجد عین المبیع فمن حقھ أن یطالبھ بدفع العین، وقیل

تستلزم اتحاد الجنس واتحاد النوع واتحاد الصفة واتحاد القدر، وھنا : البدلیة] یثبت بدلھبل : [وقولھ]. ویثبت: [نص علیھ المصنف بقولھ
إبل عرابیة بعرابیة أو بختیة ببختیة، : ببر، واتحاد الصفة بر: طعام بطعام، واتحاد النوع: تستلزم المثلیة، والمثلیة تقوم على اتحاد الجنس

] یثبت بدلھ: [فقولھ. یعطیھ بصفتھا، واتحاد العدد والقدر كأن یأخذ منھ مائة ویرد مائة: ًام واحد، إذاوبختیة ما لھا سنامان، والعرابیة ما لھا سن
بدل الدین، وال یلزم برد العین إن طالبھ صاحب الدین، ففي بعض األحیان یستسلف دنانیر ذھب جدیدة ویقضیھا قدیمة، والجدیدة أفضل : أي

بوزنھا، والجملة أثقل من الصرف؛ ألن المصروف أفضل، وفي : ًر كل عشرة دنانیر على حدة، مثالمن القدیمة، وقد یستسلف خمسمائة دینا
أعطني : ًبعض األحیان الجملة أفضل، فلو أنھ أخذھا منك خمسمائة فجئت وطالبتھ بھا كان من حقھ أن یعطیك بدال عنھا تفاریق، وال تقل لھ

لو استدان رجل منك أي مال من األموال، : ًقرر المسألة عند الخالف إذا تنازعا، فمثال] دلھ یثبت ب: [ لما قال المصنف: ًإذا. ھذه الخمسمائة
لیس ] یثبت بدلھ: [ًأعطني دیني، وأنت ترید عین ما أخذ منك تورعا، فحینئٍذ على قولھ: ثم تبین أن ھذا الرجل في مالھ شبھة، فجئت وقلت لھ

ذا طالبھ بالعین ولو عند نھایة األجل یثبت عینھ إن كان موجود العین، فحینئٍذ یلزم بدفع عینھ، بأنھ إ: من حقك أن تطالب بالعین، وعلى القول
وال یجوز لھ أن یصرفھ إلى المثل والبدل، فلو كان عندك بعیر تحبة فجاءك من یطلبھ منك، فأعطیتھ إیاه فبقي عنده، ثم بعد ذلك جئت تطالبھ 

وعلى ھذا أثبت الحق لك بالبدل، إن شاء أعطاك عینھ، وإن شاء . ُأرید نفس بعیري: مثلھ، فقلت لھًخذ بعیرا : وإذا بالبعیر عنده، فقال لك
لزم : فإن رده المقترض: [وقولھ. ًأعطاك بدلھ، ھذه مسألة البدلیة، فقد یكون من األفضل أن یأخذ اإلنسان عینا وفي بعض األحیان العكس

أخذ المال وال یجوز لھ أن یمتنع والضمیر في : أي] قبولھ[لزم المقرض : أي] لزم[ض إن رد المقترض القر] فإن رده المقترض] [قبولھ
دفعت، وال یطالبھ بعین ما دفع، وعلى ھذا یقرر  أطالب بعین ما: عائد إلى البدل، فإذا رد البدل لزم المقرض قبول البدل، وال یقول] رده[

ًعینا فإنھ : ًذمة فإنھ یصبح مثلیا، وإذا قلت: تقل إلى الذمة سقطت العین، فإذا قلتالمصنف أنھ بمجرد قبضھ ینتقل األمر إلى الذمة، وإذا ان
إنھ یثبت عین الكتاب إن وجد أو بدلھ إذا لم یوجد یصبح : إذا أقرضت ھذا الكتاب فمعناه أننا إذا قلنا: ًفمثال. ًیصبح منحصرا في نفس الدین

إن الواجب علیك المثل، فمعناه أنھ في ذمتك، : ینصرف المعین إلى الذمة، أما لو قلنالیس من حق المقترض أن یلزمك بمثلھ إن وجد عینھ، ف
إنما یثبت البدل والمثل، والبدلیة تستلزم المثلیة في الجنس . یثبت عینھ، فإن لم یثبت عینھ فبدلھ، ال: ولم یقل] ویثبت بدلھ في ذمتھ: [ولذلك قال

  .والنوع والعدد والقدر والصفة
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 لدیون إن اختلفت العملةقضاء ا

 
 

ھذه المسألة كانت في القدیم حیث كانوا یضربون ] فلھ قیمتھا وقت القرض: ًوإن كانت مكسرة أو فلوسا فمنع السلطان المعاملة بھا: [وقولھ
ً الفلوس، وكثیرا ما تكون الدنانیر والدراھم في بیت المال ثم یتعامل الناس بھا، وھذه الدنانیر والدراھم یصاحبھا نوع ثالث من النقود وھي

كة بحیث تضرب من جدید،  َّمن النحاس، ویكون لھا رواج، ثم تلغى ھذه الفلوس التي من النحاس ویؤتى بفلوس أخرى، ویسمونھا السِّ
تعامل بالورق فحینئٍذ إذا منع السلطان ال. فیضرب نوع جدید غیر النوع القدیم، وفي زماننا یضرب ورق نقدي جدید غیر الورق النقدي القدیم

إذا كانت الریاالت ھي نفس الریاالت فال إشكال، فكما أنھ ینتقل إلى المثلي في أصل الدین : ًالقدیم وأحدث ورقا جدیدة، فحینئٍذ یلزم بمثلھا، أي
عد شھر وأعطاك المائة ًمن نفس العملة ینقل إلى العملة نفسھا إن صارت مثلیة، فمثال إذا أخذ منك مائة لایر على أن یردھا بعد شھر، فجاء ب

ًلایر، من نفس النقد، فكما جاز لھ أن یرد المثل من نفس النقد ومن نفس الریاالت جاز أن یرد ریاالت أیضا علیھا شكل آخر أو ضرب آخر 
ھ بالریاالت ُوعلى ھذا لو أنھ اقترض ریاالت قدیمة ثم ألغیت واستبدلت بریاالت جدیدة فإنھ یقضی. أو بصفة أخرى مادام أنھا ھي نفسھا

ًالجدیدة، فإن أعدمت الریاالت نھائیا وجاءت عملة أخرى بدال عنھا باسم جدید فحینئٍذ یقدر قیمة القدیم بالجدید إذا كانت حالة ً فعندنا ھنا . ُ
ُالدنانیر القدیمة تكون مثال بغلیة، ثم یؤتى بدراھم إسالمیة، فلو أنھ اقترض بالدرھم البغلي ثم ألغي حتى ال: حالتان ًفسواء -  یتعامل بھ الناس ً

ُ فحینئٍذ لو ألغي ھذا الدینار فإنھ ینزل الدینار الذي ضرب مكانھ منزلتھ، إن كان بوزنھ -ُتوقف الناس عن التعامل بھ أو ألغي من السلطان
: ھ المستند، ومن ھنا قالواحینما سحب أعطي بدل وبقدره وبحجمھ، كلایر الفضة القدیم مع لایر الورق الموجود اآلن، فإن لایر الفضة القدیم

ًإن النصاب ثالثة وخمسون ریاال؛ ألن ثالثة وخمسین ریاال من : إن المستند منزل منزلة رصیده فوجبت فیھ الزكاة، وھذا ھو وجھ من یقول ً
ُالفضة القدیمة تعادل السكة الجدیدة، فالفضة القدیمة ألغیت لكن أقیم المستند مقامھا فنزل منزلتھا، والعجز َّ ً عن الرصید یعتبر عذرا فنزلت َّ

ال رصید لھا فمعناه أن الزكاة ال تجب فیھا، وعلى : وعلى ھذا نوجب فیھا الزكاة، مع أن الورق ال تجب فیھ الزكاة، فلو قلنا. ًمنزلتھا حكما
دل المائتین درھم ثالثة ھذا وجبت الزكاة فیھا؛ ألن رصیدھا من الفضة، ویقوم رصیدھا بمائتي درھم الذي ھو أصل الفضة، فلما كان ع

ٍوخمسین ریاال من الفضة القدیمة بوزنھا یعادل الخمسة أواق من الفضة التي ھي النصاب، قالوا ًنزلت الثالثة والخمسون ورقا منزلة ثالثة : ً
ًوخمسین ریاال من الفضة، ولو جئت تبادل لایر الورق بلایر الفضة القدیم فإنك تبادلھ مثال و جئت تبادل لایر الفضة القدیمة ًبمثل، یدا بید، فل ً

ًبثالثة ریاالت جدیدة فھو عین الربا، كأنك بادلت رصیده من الفضة القدیمة ثالثا بلایر وھو عین الربا، ومن ھنا إذا ألغي القدیم وجاء الجدید 
ًمكانھ اسما وصفة وحكما واعتبارا وجب أن یبقى على ھذا األصل ً عامل العام الذي یكون بین الجماعات ألغي رصیده في الت: فلو قال قائل. ً

والجماعات، والدول والدول، ھذا إلغاء رصید، فأصبحت القیمة للمشتریات والصادرات والواردات باللایر الجدید، لكن قیمة اللایر في ذاتھ 
رصید وھذا المستند ال قیمة لھ ألغیت ال: ًوأصلھ وحقیقتھ مستند، ولو وضعت عندي كیلو من الذھب أمانة وأعطیتك مستندا علیھ، ثم قلت لك

ًلم یصح في حكم الشرع، فدل على أن إلغاء الرصید ال یلغي قیمة اللایر، وإذا كان ال یلغي قیمة اللایر، فوجب أن یصرف اللایر باللایر مثال 
ُفضة قدیمة، ألنھ إذا ألغي قدیمة بعشرة ریاالت  ًبمثل، یدا بید، وأنھ لو صرف تسعة ریاالت بعشرة ریاالت فھو كصرف تسعة ریاالت فضة

ًالقدیم ونزل الجدید منزلتھ اسما وصفة فإنھ یأخذ حكمھ، سواء بسواء، فلو قلت . إن الورق ال قیمة لھ، وال تجب الزكاة فیھ: إنھ ورق، نقول: ً
 وغیرھا من األوراق لھا قیمة؛ إن ورق كتب العلم لھ قیمة، والدفاتر لھا قیمة،: إنھ ورق لھ قیمة فنزل منزلة الذھب والفضة نقول: فإن قیل

إذا ألغي القدیم : ًوبناء على ذلك. ألنھا كلھا لھا قیمة شرائیة، فلو كانت مسألة القیمة توجب الزكاة لوجبت في األوراق؛ ألن العبرة بالرصید
 قدیمة قضاھا مائة من الفضة ًینظر في الجدید، فإن نزل منزلتھ من كل وجھ صار آخذا حكمھ من كل وجھ، فلو استدان منھ مائة لایر فضة

  .القدیمة إن وجدت، فإن لم توجد قضاھا بالورق، ونزل الموجود من الورق منزلتھا
 
 
 
 

 تسدید القروض المثلیة بالمثل
 
 

ًلو استلف بعیرا بكرا : ًمثلما ذكرنا أن المثلیة تستلزم الجنس والنوع والقدر والصفة، فمثال] ویرد المثل في المثلیات: [وقولھ ًأو خیارا فإنھ یرد ً
وابن لبون بابن .. جذعة بجذعة.. رباعي برباعي.. الجنس بالجنس، والنوع بالنوع، والسن بالسن الذي ھو القدر، فقدره في السن بكر ببكر

ًلبون، مثال بمثل، ذكر بذكر، أنثى بأنثى، فإذا ً ْوإْن تْبتم فلكم ُرُءوُس : یرد المثل في المثلیات، وعلى ھذا یكون العدل، وكما قال هللا تعالى: ِ ُْ ُ َُ َ ِ َ
َأْموالكم ال تظلُمون وال تظلُمون  َ َ ََ ْ ْ َُ ُِ َِ َتظلُمون(في مسألة الدیون، : أي) وإن تبتم] (279:البقرة[ْ ِ ْ الناس، حینما أخذتم رأس المال لم تأخذوا : أي) َ

َوال تظلُمون(ًزائدا عن حقكم،  ََ ْ  وحقیقة ما دفعتموه، وعلى ھذا البد من التماثل، ھذا في القدیم، ألنكم لم تبخسوا حقوقھم، فأخذتم رأس مالكم) ُ
ًمنھ سیارتھ أو أدوات أو فراشا، فإنھ ینظر إلى جنسھ ونوعھ وصفاتھ ویرد مثلھ في الصفات وفي  ونفس الشيء في الجدید، فلو اقترض

  .الجنس وفي النوع
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 تسدید القیمة عند عدم وجود المثل

 
 

ًفي المكیل كیال، وفي الموزون وزنا، وفي المعدود عددا، أما إذا تعذر أن یصیر إلى المثل حینئٍذ : المثلیات قالوا] یرھاوالقیمة في غ: [وقولھ ً ً
ُصار إلى القیمة، فالدراھم والدنانیر إذا ألغیت وجيء بعملة غیر العملة القدیمة بأن كانت القدیمة من الذھب فصارت من الفضة، فإنھ ینظر 

یعادل خمس جنیھات، فحینئٍذ ھذه الخمس جنیھات الموجودة اآلن : دل الذھب من الفضة في ذلك الزمان یوم القرض، إن قالواِإلى القیمة، ع
یعتبر یوم القرض، وبعضھم یعتبر بیوم : تقضى لھ خمس جنیھات، فینظر إلى المثلي یوم القرض؛ ألنھ فیھ خالف، فبعض العلماء یقول

فلو . إنھ یملك بالقبض فمعناه أن ذمتھ شغلت بالقبض، وعلى ھذا ینبغي أن یتقید بالقبض: ننا إذا كنا نقولالقبض، وھذا ھو الصحیح، وھو أ
أنھ اقترض سیارة في شھر رجب وھذه السیارة قبضھا منھ في شعبان، وكانت قیمتھا في رجب خمسة آالف، وفي شعبان قیمتھا أربعة آالف، 

ة حتى تلفت وال یوجد لھا مثلي، فحینئذ نصیر إلى القیمة، فإن نظرنا إلى العقد یوم القرض فحصل القبض في شعبان، ثم تصرف في السیار
فھو في شعبان وھو قبضھا في رمضان، فإذا جئنا یوم االتفاق والعقد في شعبان وكانت قیمتھا خمسة آالف، ویوم القبض والتصرف في 

رة بیوم القبض وھذا ھو الصحیح، أنھ إذا استلفھا منھ نظر إلى یوم القبض؛ ألن العب: رمضان كانت قیمتھا أربعة آالف اختلفت القیمة، قالوا
الملكیة تصیر إلیھ وتتعلق بذمتھ عند القبض، فصار مشغول الذمة وھذا ھو الذي تطمئن إلیھ النفس، ونص اإلمام أحمد رحمھ هللا على ھذا 

مثل السیارات التي ینقطع مودیلھا وال یوجد لھا مثیل فینظر ] ًفالقیمة إذا: مثلفإن أعوز ال: [وقولھ. كما ذكر ذلك اإلمام ابن قدامة في المغني
إلى قیمتھا، وال یصار إلى القیمة إال إذا أعوز المثل، ومن ھنا تتفرع المسألة في اختالف القیمة الشرائیة للُعمل، فإن استسلف شخص عملة 

 - عند القضاء-بعمائة، ثم أصبحت قیمتھ في عام ألف وأربعمائة وثمانیة عشر بالدوالرات، والدوالر قیمتھ عشرة ریاالت في عام ألف وأر
یجب أن یعطي المثل بغض : إنھ یجب أن یقضیھ نصف القیمة؛ ألنھ قد زاد عن األصل الذي أخذ بھ، أم نقول: عشرین، فحینئٍذ ھل نقول

أن الغنم : ًرخیصا، والسبب في ھذا قاعدة سبق وأن بیناھاًیجب أن یعطي المثل بغض النظر عن قیمتھ غالیا أو : النظر عن قیمتھ؟ نقول
في العملة؛ إذا استدان منك مائة دوالر إلى السنة القادمة فمعناه أنھ قد رضي بخسارتھا ورضیت أنت بخسارتھا، : ًوبناء على ذلك. بالغرم

 نقصت قیمتھا أن یأتي یطالبك؛ ألنھ لو زادت ورضي بما یكون من ربحھا وارتفاع سعرھا، ورضیت بربحھا وارتفاع سعرھا، فال یصح إذا
ًیتحمل المسئولیة، فأي شيء استدانھ وجاء لیحل ویفي رد مثلھ، بغض النظر عن كونھ غالیا أو : قیمتھا لطالبك بالمثل، ومن ھنا قالوا

یرد مثلھ، فإن وجد المثل وجب أن إن الشيء ملكھ : ًرخیصا، یطالب بالمثل؛ وعلى ھذا أصل شرعي، وھو أنھ إذا أخذ الشيء رده، فإن قلنا
یقضیھ ثالثة : نقول. لكن لو أنھ قبل خمسین سنة أخذ منھ ثالثة ریاالت فضة، ویمكن أن تصل قیمتھا الیوم ثالثة مالیین. ینصرف إلیھ

إن خیركم أحسنكم  (:ریاالت اآلن، لكن من باب الوفاء وحسن القضاء ال بأس أن یزیده لكن ال یجب؛ ألن النبي صلى هللا علیھ وسلم قال
ًرحم هللا امرء سمحا إذا قضى سمحا إذا اقتضى: (، وقال)ًقضاء فإذا أردت أن تقضي فتحسن وتتذكر فضلھ، وھذا من خلق الكرام، فإن ) ً

بر خاطر من الكریم إذا أكرمتھ رد الكرامة بمثلھا وزیادة، وعلى ھذا ال یلیق ولیس من المحاسن أن یرد نفس المال، وإنما یرد ویحاول أن یج
  .دینھ، خاصة وأن ھذا فیھ رد للجمیل

 
 
 
 

 حكم القروض التي تجر منافع
 
 

شروط : والقسم الثاني. شروط مشروعة: القسم األول: الشروط في القروض تنقسم إلى ثالثة أقسام] ًویحرم كل شرط جر نفعا: [وقولھ
شروط شرعیة وشروط جعلیة، والفرق بین الشروط : ن الشروطوھذا القرض لھ نوعان م. شروط مختلف فیھا: والقسم الثالث. ممنوعة

: أن الشرعیة ال یصح أن یكون القرض من مجنون أو ممن ال یملك المال، ولیس لھ حق التصرف فیھ، أما الجعلیة، أي: الشرعیة والجعلیة
إما أن تكون مشروعة، : ن تنقسم إلى ثالثة أقساموھذه الشروط الجعلیة من المتعاقدی. جعلھا المتعاقدان أو اشترطھا أحدھما ورضي بھا اآلخر

أعطیك ولكن : ًأعطني قرضا مائة ألف، قال: فالشروط المشروعة المتفق علیھا أن یقول لھ. ًوإما أن تكون ممنوعة، وإما أن تكون مختلفا فیھا
ًبشرط أن تحضر كفیال غارما یغرم، ھذا شرط اشترطھ رب الدین على المدین، وكما لو قال لھ : أقرضني مائة ألف إلى نھایة رمضان، قال: ً

بشرط أن نسجل ھذا الدین : أقرضني مائة ألف، قال: ًأقرضك ولكن بشرط أن ترھن دارك أو ترھن عندي رھنا، فھذا شرط، أو یقول لھ
یر ممنوع، وضابط ھذا دین بشرط، وھذا الشرط جعلي من المكلفین، ولكنھ مشروع غ: ًقبلت، فإذا: وأثبتھ علیك بكتابة وشھود، قال

أقرضك ھذه المائة ألف بشرط أن : ًأن ال یخالف مقتضى القرض وأن ال یفضي إلى محرم، فمثال لو اقترضت من شخص فقال لي: المشروع
ًال تشتري بھا شیئا، ومقتضى القرض في األصل أن أنتفع بھ وأرتفق، فإذا أخذت المائة ألف على ھذا الشرط فماذا أفعل بھا؟ فإذا  ھذا: ً

یشترط الرھن ویشترط الكفیل الغارم؛ ألن ھذا یحقق مقصود الشرع؛ ألن مقصود الشرع أن یفي المدیون : یخالف مقتضى العقد، وقالوا
النوع . للدائن، وأن ترد الحقوق إلى أصحابھا، فإذا اشترط علیھ الكفیل الضمان لالستیثاق بالرھن، فإن ھذا مما یوافق الشرع وال یخالفھ

أقرضك على أن ال : روط المحرمة وھي الممنوعة التي تخالف مقتضى عقد القرض، فإن عقد القرض یقصد منھ االرتفاق، فیقولالش: الثاني
: النوع الثالث. تتصرف في الدابة، بأن ال تركبھا وال تبیعھا وال تحلبھا، فھذا كلھ یخالف مقصود عقد القرض، فھذا نوع من الشروط المحرمة

ًا للربا مفضیا إلیھ، كأن یقول لھأن یكون الشرط متضمن فھذا من شرط الربا، وال %) 5(أو كل شھر %) 6(أشترط علیك فائدة في كل مائة : ً
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ًأن كل قرض اشتمل على شرط یجر نفعا فإنھ ال یجوز وھناك شروط اختلف فیھا العلماء فمثال: فالمقصود. یجوز آخذ منك ھذه : یقول لھ: ً
ً نھایة السنة، فھذا اشتراط التأجیل، فبعضھم یراه جائزا كالمالكیة ومن وافقھم، وبعضھم ال یراه جائزا المائة ألف بشرط أن أسددھا في ً

أقرضني : ًكالجمھور، وھناك مثال بعض الشروط ال بأس بھا وھي مشروعة، وفي بعض األحیان تكون ممنوعة بنص الشرع، كأن یقول لھ
، فھذا قرض خالف الشرع )نھى عن بیع وسلف: (یعني بیتك، فإن النبي صلى هللا علیھ وسلمأقرضك مائة ألف بشرط أن تب: مائة ألف، قال لھ

ًألنھ إذا اشترط علیھ البیع، فالبیع غالبا فیھ ربح، فكأنھ یعطیھ الدین بالدین مع زیادة الربح في صفقة البیع، : لورود النص فیھ بعینھ، قالوا
ومن ھنا . الواحد باثنین أو الواحد بثالثة:  ذرائع الربا، وال یشترط في الربا أن یقول لھوھذا ینبھ على أن الشریعة حرمت الربا، وحرمت

كل قرض اشتمل : ًإذا. كان الفقھ في مسائل المعامالت والمعاوضات مھم، فھي في بعض األحیان تتضمن المحذور بطریقة الذریعة والوسیلة
أسلفني مائة : ًا فیھ رفق بھ، فھذا فیھ تفصیل عند العلماء، ومن أمثلتھ مثال، لو قال لھًعلى شرط جر نفعا فھو ربا، أما لو أنھ اشترط علیھ م

أسلفتك وخذ خمسة : ًإذا: وهللا أنا ال أستطیع أن أسدد المائة ألف لكن أسدد لك ثالثة أرباعھا، قال لھ: أسلفك مائة ألف، قال لھ: ألف، قال لھ
ًوعشرین منھا ورد خمسة وسبعین، فإذا   .ھذا ال بأس بھ وال حرج فیھ: ثالثة أرباع الدین، قالوا فھ بشرط أن یحلھ من ربع الدین، ویرد لھأسل: ّ

 
 
 
 

 األسئلة
 
 

...... 
 

 اعتبار المقاصد في عقود البیع
 
 

، : ھل ھناك فرق في الصورة بین القرض وبین صرف األثمان مع النسیئة دون التفاضل؟ الجواب: السؤال والصالة باسم هللا، الحمد 
فإن المقاصد معتبرة في العقود، ولذلك تقوم العبرة في العقود بمقاصدھا، : .. أما بعد. والسالم على رسول هللا، وعلى آلھ وصحبھ ومن وااله

فلما كان العقد ًأسلفتك صار سلفا، : ًأسلمتك صار سلما، وإذا قال: ًصارفني كان صرفا، وإذا قال لھ: ًبعني كان بیعا، وإذا قال لھ: فإذا قال لھ
: ھذا مستثنى، ومن ھنا استثني أن یأخذ الدراھم ویردھا بعد مدة؛ ألنھ لم یقصد المصارفة وإنما قصد الدین، ومن ھنا قالوا: عقد سلف قالوا

ن المقصد الدین ًھذا مستثنى كاستثناء العاریة من المزابنة، ورخص فیھا رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم، وعلیھ فإنھ یعتبر المقصد، فإن كا
  .جاز، وإن كان المقصد الصرف والبیع لم یجز، وهللا تعالى أعلم

 
 
 
 

 حكم إنقاص المشتري من الثمن المتفق علیھ
 
 

ًرجل اشترى سلعة فاتفق مع البائع على ألف لایر، لكنھ لما أعطاه المال أعطاه تسعمائة وخمسین ریاال فقط فوافق البائع، فھل یجوز : السؤال
 -1: ًأعطیك تسعمائة وخمسین ریاال ورضي البائع جاز، والرضا ینقسم إلى أقسام: إذا اشتریت بألف لایر ثم جئت، وقلت لھ: جوابھذا؟ ال

: الرضا بطیب نفس ورضا خاطر، كأن تأتي ترید أن تعطي المال، فلما وصلت إلى تسعمائة وخمسین وأردت أن تخرج الخمسین، فقال لك
 الرضا الممكن الذي -2. ین األحبة واإلخوان، وتعلم من دالئل الحال وبساط المجلس ما یدل على أنھ یرید ذلكھذه تكفي، وھذا یقع ب. ال

: أعطني خمسین، فقال! یا أخي: شخص تأتي وتبیع علیھ بألف، فإذا جاء أعطاك تسعمائة وخمسین، فقلت لھ: یكون على حد سواء، مثل
ٍامحني، فتطالبھ، وإذا بك ترى أنك تزري بنفسك، وربما یكون بین أناسس: قال! أعطني حقي! یا أخي: سامحني، فنقول تستحیي أن تطالبھ  ُ

فھذا المأخوذ ! وما حیلة المضطر إال ركوبھا: اذھب، فكأنك اضطررت غلى مسامحتھ، فتقول بلسان الحال: أمامھم، فتضطر أن تقول لھ
 البركة لھ من الصفقة؛ ألنھ لم یأخذ بالسماحة، وإنما أخذ باألذیة وإحراج الناس، بسیف الحیاء ال خیر فیھ وال بركة فیھ، ومثل ھذا ینزع هللا

بكم ھذا؟ ویلتقط منھ ویأكل دون أن یستأذن، وربما أنھ أكل : ومثل ھذا ما یقع في فضول أموال الناس، كأن یأتي لبائع یبیع الطعام، فیقول لھ
فمثل ھذه األشیاء ینبغي اتقاؤھا، وھي إلى التحریم أقرب إن ُعلم أو غلب على الظن . أكلال ت! یا أخي: الشيء، فال یستطیع البائع أن یقول لھ

أن البائع ال یرضى، والبد أن یتحرى في رضاه، وأن یعلم منھ طیبة النفس ورضا الخاطر، فإذا غلب على ظنك أنھ بطیبة نفسھ ورضا 
ًومن یستعفف یعفھ هللا وما أعطي عبد عطاء : ( صلى هللا علیھ وسلم یقولخاطره فال بأس، وإن كان األفضل واألكمل العفة، فإن رسول هللا

ًال، ھذا حقك خذه كامال، وبارك : فالقناعة بما أعطى هللا عز وجل خیر للعبد، فإذا جاء أحد یستفضل علیك، قلت لھ) ًخیرا وأوسع من الصبر
وأما إذا كان بسیف الحیاء أو یكون البائع . س ویؤدي حقوقھم إلیھم كاملةهللا لك في مالك، فھذا ھو األفضل واألكمل للمسلم، أن یعامل النا

ًغریبا أو عامال مستضعفا، فیأتي ویقف یصیح علیھ بقوة ویرعبھ ویزعجھ، فإذا جاء وقت المطالبة أعطاه المال ناقصا ثم زجر بقوة فاضطر  ً ًً
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ذا الرضا وجوده وعدمھ على حد سواء، فینبغي أن ُیتقى في مثل ھذا، العامل أن یسكت، فإن ھذا من الظلم وأكل أموال الناس بالباطل، وھ
  .ًوأن یفصل فیھ، فما كان من الرضا مستوفیا بالصفات المعتبرة حكم بھ وإال فال، وهللا تعالى أعلم

 
 
 
 

 حكم بیع الدابة نسیئة
 
 

الدابة بالدابة معدود بمعدود :  أو من أي شيء آخر؟ الجوابأیجوز بیع دابة بدابة ویدفع المشتري أو البائع لصاحبھ زیادة من المال: السؤال
أمر عبد هللا بن عمرو بن العاص أن یأخذ البعیر بالبعیرین : (ًیجوز متفاضال ونسیئة، والدلیل على ذلك أن رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم

ًولو كان دینا لكان بعیرا ببعیر- عیر ببعیرین فھذا لیس بمحذور؛ ألنھ جمع بین البیع والدین، فھو بیع ألنھ ب) إلى إبل الصدقة  ودین من جھة - ً
وعلى ھذا یجوز لك أن تشتري السیارة بالسیارتین، والسیارة بالسیارة من نوعھا مع ) البعیر بالبعیرین إلى إبل الصدقة: (األجل؛ ألنھ قال

أعطیك سیارتي وتعطیني سیارتك : دة في المال، كأن یقولالزیادة، والسیارة بالسیارة من نوعھا مع زیادة من نوعھا أو صفاتھا أو بزیا
ًبغسالتین، أو مصباحا بمصباحین،  وأزیدك خمسة آالف أو عشرة آالف فال بأس، وھكذا بقیة المعدودات، فلو بادل ثالجة بثالجتین، أو غسالة

  .وقس على ھذا، فإن الكل جائز، وهللا تعالى أعلم
 
 
 
 

 كلمة توجیھیة حول طلب العلم
 
 

الدعوة إلى هللا عز وجل تحتاج إلى علم شرعي مبني على كتاب هللا عز وجل وسنة رسولھ صلى هللا علیھ وسلم، ومنھج سلف األمة : السؤال
الدعوة إلى : رحمھم هللا تعالى، فھل من كلمة توجیھیة تحث فیھا كل داعیة إلى هللا عز وجل على االھتمام بالعلم الشرعي، وفقكم هللا؟ الجواب

ِومْن أْحسُن قْوال ممْن َدعا إلى هللا وعمل صالحا وقال إنني مْن :  من أحب األعمال إلى هللا سبحانھ وتعالى، ویشھد لذلك قول هللا عز وجلهللا ِ ِ ِ َّ َِّ َِ َِ َ َ َ َ َ َ َ َ ََ ًَ ِ َّ ً َ
َالُمْسلمین  ِ ِ ھ إلى یوم القیامة ال ینقص من أجورھم ومن دعا إلى ھدى كان لھ أجره وأجر من عمل ب: (وقولھ صلى هللا علیھ وسلم] 33:فصلت[ْ

ومن حمل ھموم الدعوة إلى هللا وحمل أمانة الدعوة وتبلیغ رسالة هللا إلى عباد هللا فقد حمل أشرف األشیاء، وأحبھا إلى هللا سبحانھ ) ًشیئا
َقْل ھذه سبیلي أدُعو إلى هللا على بصیرٍة : وھو عبادتھ وال عبادة إال بالعلم وبالبصیرة وتعالى، بل إنھ الشيء الذي خلق هللا من أجلھ خلقھ َ َ َ َِ ِ ِ َِ َِ َّ ِ ِْ َ ُ

ما ھي الدعوة؟ وما ھي الرسالة التي یحملھا، واألمانة التي في عنقھ ألھلھا؟ فإذا عرف عظم : ًفالبد للداعي أن یستشعر أوال]. 108:یوسف[
ھ وتعالى، وأنھ یعقد الصفقة فیما بینھ وبین هللا بأن یكون أجره على هللا ال ھذه المسئولیة؛ علم أنھ یتكلم  وفي هللا، وابتغاء ما عند هللا سبحان

ْقْل ما سألتكم مْن أْجر فُھو لكم : على أحد سواه ُْ ُ ُ َُ َ َ ََ ٍ َ َِ ِوما أْسألكم علْیھ مْن أْجر إْن : وقال عن أنبیائھ نوح وھود وصالح وشعیب ولوط] 47:سبأ[ْ ٍ َ َ َِ ِ َ َ َ َْ ُ ُ
َأْجري إال على ربِّ ََ َّ ِ ِ َ العالمین َ َِ َ أجرك على من بیده خزائن السماوات واألرض ویده سحاء اللیل والنھار ال تغیضھا نفقة، ] 109:الشعراء[ْ

وكبیرة  على من یكتب لك الخطوة والتعب والنصب والسھر، ویكتب لك كل صغیرة.. أجرك على من یكتب لك الكلمة والجملة والحرف
 أجرھا وثوابھا فتوافیھ یوم توافیھ بمثاقیل الحسنات إن قبل عملك، وأجرك على من ال یضیع أجر من سبحانھ وتعالى، یحصیھا لك فیكتب لك

وعلى الداعیة أن یستشعر أن ھذا المقام أحب المقامات إلى هللا عز وجل وھو مقام األنبیاء والرسل، فإن . ًأحسن عمال وھو هللا جل جاللھ
یة العالم وال تكون دعوة إال بعلم، فمن أراد أن ینال فضل الدعوة على أتم وجوھھ وأن یكون في أكمل العلماء ورثة األنبیاء، وإنما یكون الداع

صوره فلیتم العلم، ولیأخذ من العلم، وینتھي من العلم ویحرص على مجالس العلم، ویكون من أھل ھذه الریاض التي تنشر فیھا رحمة هللا، 
یجد ویجتھد ویحتسب األجر عند هللا سبحانھ وتعالى في جمیع ذلك، حتى یبلغ من العلم أعلى ویبتغى فیھا ما عند هللا، ویصبر ویصابر و

وأول ما ینبغي على الداعیة طلب العلم، وإذا طلبت العلم تطلبھ بقوة وبعزیمة . مراتبھ، فإذا بلغ ذلك قام بالدعوة على أتم وجوھھا وأكملھا
 الدنیا وزینتھا وغرورھا وما فیھا من متاع زائل وغرور حائل، إنما تجد وتجتھد وأنت وھمة صادقة ال یثنیك عنھا شيء، فال تثنیك عنھا

تحس أنك أنت الرابح، وال یكون طلبك للعلم بضعف، فتشعر أن الدنیا ستفوتك، وأن أھل الدنیا یتاجرون ویربحون وأنت ال تتاجر وال تربح، 
في تجارتك مع هللا سبحانھ وتعالى، فقد طلب أقوام العلم فكفاھم هللا ھم الدنیا ًبل تدخل في العلم وتحس أنك أربح صفقة وأكثر ربحا . ال

حافي القدم، ولكنھ أغنى الناس با جل .. مرقع الثیاب.. واآلخرة، واقرأ في سیر العلماء، وهللا إن منھم من كان ال یجد إال طعمة یومھ
ًجاللھ، وأسعد الناس، وأشرحھم صدرا، وأثبتھم جنانا، وأص ًدقھم لسانا، وأوضحھم بیانا، أغنى الناس بالعلم الذي وضعھ هللا في قلبھ وفي ً ً

َوجعلنا منُھم أئمة یْھدون بأْمرنا لما صبُروا وكانوا بآیاتنا ُیوقنون : لسانھ َ َ َ َ َ َ َ َ َُ ُ ِْ ِ َّ َّ ِ َِ َ َ َِ َِ ِ َ َُ ً ْ لما صبروا في طلب العلم وتحصیلھ، فال یشتكي من ] 24:السجدة[ْ
فإذا جد طالب العلم في طلبھ علیھ أن یعلم أن منزلتھ عند . طلب العلم، إنما یبحث عن ھذا العلم بكل ھمة وصدق وعزیمةالسھر والتعب في 

هللا على قدر ما یحصل من العلم، فإن هللا یرفع بھذا العلم درجات، وقد تجلس في المجلس الواحد وتدرس فیھ مسائل قل من یضبطھا 
ً ثغرھا، فیكون أجرك عند هللا بمكان، فترفع درجتك على نفاسة ھذا العلم، وبقدر ما یكون علمك نفیسا ویحصلھا فتكفي األمة ھمھا وتسد

ًعظیما محتاجا إلیھ عظیم البالء بقدر ما تكون درجتك عند هللا أعلى وأسمى كما ینبغي أن تعلم أن ھذا العلم یحتاج منك إلى أمانة، فإذا . ً
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ًما سمعت، فال تزید من عندك شیئا، وال تحدث في دین هللا برأیك ما لم یكن عندك حجة أو برھان، جلست في مجالس العلم ضبطت وتقیدت ب
وتحرص في مجالس العلم على أن تسمع وتحفظ، ثم بعد ذلك تعمل بضوء ما علمت وتبلغ ما سمعت، وھذا أكمل ما یكون في العلم، أن یكون 

 وال تنقص، وإن استطعت أال تأتي بالمعنى إنما تأتي باللفظ نفسھ، فإذا بلغت ذلك كملت نظارة ًقلبك واعیا بكل ما یقال، وتتقید بالكلمة ال تزید
، فھذا أكمل ما )ًنضر هللا امرأ سمع مقالتي فوعاھا فحفظھا وأداھا كما سمعھا، فرب مبلغ أوعى من سامع: (وجھك، قال صلى هللا علیھ وسلم

ً على أكمل المراتب وأفضلھا، فعلیك أن تضبط العلم ضبطا تاما، وتحرص في مجالس العلم یكون في طلب العلم فإذا أردت أن تدعو إلى هللا ً
على أن تتقید بما سمعت، ثم بعد ذلك إذا تعودت على ھذا الضبط وضع هللا لك القبول، وثق ثقة تامة أن هللا مطلع على سریرتك وما في 

ًم وترجع مھموما محزونا ترید أن تضبط ھذا العلم وتضبط كل كلمة وعبارة قلبك، وإن نظر هللا إلیك في كل مجلس ودرس تحاول أن تفھ ً
العلم تسلو بھ األرواح واألنفس، فھذا أبو عبید القاسم بن سالم إمام من أئمة السلف ودیوان من دواوین العلم والعمل، . وجملة، أثابك على ذلك

آیة في الفقھ وھو صاحب كتاب األموال .. آیة في الحدیث والروایة باألسانید.. رآنآیة في لسان الق.. آیة في علم اللغة.. كان آیة في القراءات
إنھ : وصاحب الغریبین، ھذا اإلمام العظیم استوقفھ رجل بعد صالة العشاء، وكان قدم علیھ من خراسان، فسألھ عن مسائل في الفقھ، یقول

و یراوح بین قدمیھ فلم یشعر إال وقد أذن الفجر، وھذا لیس من ضرب الخیال، وقف معھ في شدة البرد، فقام معھ رحمھ هللا یذاكره ویسألھ وھ
وهللا إنك إذا ذقت لذة العلم فإنك تسمو عن كل شيء، إذا ذھبت في ھذه المعاني المستنبطة من كتاب هللا وسنة رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم 

رت عیونھم وتعبت أجسادھم من أجل أن یخرجوا لك ھذا العلم، فقد كان وھذا الكنز العظیم الذي خلف، تحس بالغبن أن سلفك الصالح سھ
إن ھمم كان النصیحة  وألمة اإلسالم رضي هللا عنھم . الرجل منھم إذا لم یجد إال صخرة لنقش العلم علیھا حتى ال یفوت على من بعده

 أجل أن نحفظ علومھم فمن الغبن وهللا، أن ننظر إلى كتبھم وبیننا كانت ھذه الھمة الصادقة بذلھا السلف لنا من ورحمھم برحمتھ الواسعة، فإذا
وبینھا حواجز ال نعلمھا؛ ألن علمنا علم سطحي لم نتعمق ونضبط ونجد ونجتھد، فطالب العلم الیوم یقف فقط عند الحكم دون أن یبحث عن 

تغوص في أعماق العلم، فإذا أصبحت بھذه المثابة بوأك الدلیل ووجھ الداللة، ھل ھو صحیح أو غیر صحیح؟ وإذا كان لیس بصحیح فلماذا؟ 
هللا من العلم أعلى المكانة، إذا تعبت الیوم وأصبحت تبحث عن كل صغیرة وكبیرة وتجد وتجتھد ال تشتكي من سھر لیل وال ظمأ الھواجر، 

ذھبت إلى األسواق في رمضان وفي ذي الحجة لو ! ال إلھ إال هللا. وال تشتكي من غربة وال من تعب وال نصب وإنما تحس أنك أنت الرابح
ھذا موسمي، ھذا رزقي من هللا عز وجل ال : تجد التجار یسھرون ویتعبون ویحسون بالنشاط والرجولة، والرجل تجده أمام أوالده، یقول لھم

لھ؟ فمنزلتك عند هللا على الدنیا، فكیف بمن یخوض في رحمة هللا جل جال أفرط فیھ، ویعتبر أنھ وضع الشيء في موضعھ وھو یبحث عن
ًقدر العلم الذي عندك، فابحث عن العلم المستنبط من الكتاب والسنة، فعلى المرأ رجال كان أو امرأة أن یطلب العلم ویجد ویجتھد، وال یقف 

ًفإذا تعبت في طلب العلم طالبا أراحك هللا مطلوبا، وإذا تعبت. عند الحدود بل یحاول أن یغوص في أعماق العلم ً في طلب العلم طالبا وذللت ً
ًذللت طالبا وعززت مطلوبا: (ًفیھ أعزك هللا مطلوبا، قال ابن عباس رضي هللا عنھما ، فكان رضي هللا عنھ یقف في یوم عرفة یفسر القرآن، )ً

ة آیة وكأنھ یغرف من ًلقد شھدت من ابن عباس مشھدا في یوم عرفة لو رأتھ الروم ألسلمت، وقف یفسر سورة النور آی: یقول بعض أصحابھ
بحور، كان إذا تكلم في اللغة خاض فیھا وفي لسانھا وبیانھا وأسرارھا ونكتھا وبالغتھا وفصاحتھا، وإذا ذھب في علوم القرآن رأیت منھ 

سنة فناھیك بھ ، وإذا ذھب إلى ال)في الدین وعلمھ التأویل اللھم فقھھ: (العجب وھو یستنبط، كیف وقد قال رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم
ًعلما وورعا وعمال مصاحبا للعلم رضي هللا عنھ وأرضاه ً فھذا ھو الذي یبحث عنھ اإلنسان، وما دمت قد عرفت شرف ھذا العلم فعلیك أن . ًً

 إذا تعبت تضحي بكل ما تجد من أجل بلوغھ، فإذا نظر هللا إلیك أثناء الطلب وأنت تتعب وتحصل، فاعلم أنھ ال أكرم وال أوفى من هللا، وهللا
الیوم فإن هللا سبحانھ وتعالى سیریك ثمرة تعبك، ولن تموت حتى یقر عینك بما ترى، إن كنت تعبت في الطلب وكنت تحرص على أخذ العلم 

ًكامال سخر هللا لك طالب علم یتعبون كما تعبت، ویحبون العلم كما أحببت، ویأخذونھ من فمك طیبا مطیبا كما أخذتھ من علمائك طیبا ً ً ً مطیبا، ً
ًوكما أقررت عین العالم الذي أخذت عنھ وھو یراك مجدا محصال فالبد وأن یقر هللا عینك في طالبك، وھذه سنة هللا عز وجل، وانظر في  ً

ًحال السلف فال تجد طالبا لزم عالما وأخذ عنھ وضحى معھ إال ونبغ بعد وفاتھ، وأصبح مكانھ یحاكیھ ویماثلھ، فلما توفي ابن عباس فإ ذا ً
ًطالبھ ھم سعید بن جبیر وطاوس بن كیسان ومجاھد بن جبر ، فإذا نظرت إلى تالمذة ابن عباس كدت ال تفرق بینھ وبینھم علما وعمال، البد  ً ِ

 اآلن انظر إلى الذین یأخذون الكتب ویقرءون من الكتب ولو كا. وأن یقر هللا عینك، وكلھ على قدر تعبك في طلب العلم
 
 
 
 

 [2[ باب القرض -نع شرح زاد المستق
مشروعیة القرض معلومة، وشروطھ منھا ما ھو مشروع، ومنھا ما ھو ممنوع، ومنھا ما ھو مختلف فیھ، كما أن القروض التي توضع في 
البنوك منھا ما ھي ودائع مشروعة، ومنھا ما فیھ احتیال وغرر، ومنھا ما ھو استثمار، وكل ھذا لھ ضوابط وحدود معروفة عند علماء 

مسلمین، وأما الجمعیات المعروفة فھي في حكم المشتبھ الذي ال یقطع فیھا بالحرمة وال بالجواز؛ ألن من نظر إلى ظاھر شروطھا یجدھا ال
 .ربویة، ومن نظر إلى مضمون شروطھا یجدھا جائزة لیس فیھا زیادة

 أنواع الشروط التي یجعلھا صاحب الدین على المدین
 
 

فإن : أما بعد. حمد  رب العالمین، والصالة والسالم على أشرف األنبیاء والمرسلین، وعلى آلھ وصحبھ أجمعینبسم هللا الرحمن الرحیم ال
: مشروعة، والثاني: األول: الشروط التي یجعلھا صاحب الدین على المدین، أو یجعلھا المدین على صاحب الدین تنقسم إلى ثالثة أقسام

صل أنھ ال یجوز أن یأخذ صاحب الدین على المدین زیادة على دینھ؛ ألن هللا سبحانھ وتعالى یقول في مختلف فیھا، واأل: ممنوعة، والثالث
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َوإْن تْبتم فلكم ُرُءوُس أْموالكم ال تظلُمون وال تظلُمون : كتابھ َ َ َ ََ َْ ْ َُ ُ ُ ُ ُِ َِ َْ ْ ْ األصل أن یرد لھ دینھ دون : فإذا ُسئلت عن قضاء الدین؟ تقول] 279:البقرة[ِ
 نقص؛ ألنھ إذا زاد فقد ظلم المدین، وإذا انتقص من الدین فقد ظلم صاحب الدین، فأنصف الشرع وعدل بین الطرفین، فأوجب أن زیادة أو

َفلكم ُرُءوُس أْموالكم ال تظلُمون وال تظلُمون: قولھ تعالى: یكون الرد مثل المأخوذ دون زیادة أو نقصان، وإذا ُسئلت عن دلیلھ؟ قلت َ َ ََ َْ ْ َُ ُ ُِ َِ َْ ْ 
ثم إن العلماء تكلموا على الفوائد واألمور التي تكون زائدة عن الدین، وفصلوا فیھا؛ ألن الشریعة منعت وأجازت، فمنعت من ]. 279:البقرة[

َفلكم ُرُءوُس أْموالكم ال تظلُمون وال تظلُمون : الزیادة في قولھ تعالى َ َ ََ َْ ْ َُ ُ ُِ َِ َْ  هللا علیھ وسلم حینما رسول هللا صلى وأجازت في حدیث] 279:البقرة[ْ
أعطیك مائة ألف بشرط كذا وكذا، وھذا الذي یشترطھ تارة : قضى الدین وزاد، والشرط في الدین أن یقول صاحب الدین للشخص المدین

: قول لھوتارة ی. أعطیك مائة ألف بشرط أن تردھا لي مائة وعشرة، فھذا شرط بزیادة: ًیكون ماال من جنس الذي دفع إلى المدین، كأن یقول
ًأعطیك مائة ألف ولكن بشرط أن تؤجرني دكانك أو تبیعني سیارتك أو عمارتك أو أرضك أو مخططك أو طعامك إلى آخره، فصار قرضا 

فإن كان صاحب : إن الفوائد المستفادة فیھا تفصیل: ًوبناء على ھذا یقول العلماء. ًوبیعا، وقد نھى النبي صلى هللا علیھ وسلم عن سلف وبیع
ًن اشترط منفعة زائدة على المدین أیا كانت المنفعة إما بالمال والنقد أو ما یكون مقدرا لھ قیمة فإنھ ال یجوز؛ ألن النبي صلى هللا علیھ الدی ً

ھذه عشرة آالف : فالزیادة ال تجوز ولو كانت ضمن عقد آخر، فإنھ لما نھى عن بیع وسلف، عندما یقول لك) نھى عن بیع وسلف: (وسلم
ال یجوز الشرط :  تبیعني سیارتك بثمانیة آالف تكون السیارة قیمتھا عشرة آالف، فتتنازل عن األلفین لقاء القرض، وعلى ھذا قالوابشرط أن
ًأعطیك مائة ألف مثال من الذھب، في القدیم الدنانیر تحتاج إلى حمل؛ ألنھا من : وھي وجود المنافع كأن یقول لك: ھنا مسألة. بالمنفعة

بشرط أن تعطیني المائة ألف في نھایة رمضان : ھب یوضع في األكیاس، واألكیاس البد من حفظھا، وإذا أعطاه في مكة، وقالالذھب، والذ
في المدینة، فإن حمل الذھب من المدینة إلى مكة فیھ مخاطرة ومئونة؛ ألنھ یحتاج إلى حملھ واالستئجار للدواب لوضعھ بھا ثم نقلھ إلى 

یك مائة ألف في مكة بشرط أن تقضیني إیاھا في المدینة أو الطائف، فھمنا أنھ یرید منفعة السالمة من الخطر، والنجاة أعط: المدینة، فإذا قال
الفوائد تكون ظاھرة : ًإذا. ًفإن كان الحمل یكلف خمسمائة لایر مثال، فكأنھ أعطاه مائة ألف لیردھا مائة ألف وخمسمائة. من ضمان الحمل

الودائع : ًمنافع، ومن ھنا نھي عن قرض وشرط، فالقرض الذي یكون معھ شرط فیھ فائدة فھو محرم، فمثالوتكون خفیة عن طریق ال
ِالمصرفیة كأن یودع في المصرف عشرة آالف على أنھا ودیعة، فیأخذ عشرة آالف وخمسمائة بعد أجل مسند، فیشترط علیھ المصرف 

؛ ألن الودائع المصرفیة التي علیھا فوائد البد أن تمكث مدة معینة، وكل سنة فیھا أن ال یسحب ھذه الودیعة قبل سنة: الشرط األول: شرطین
أن یعطیھ زیادة علیھا، فشرط األجل من المصرف : ًوثانیا. ، فمعناه أنھ اشترط علیھ بقاءھا إلى أجل على أن ال یطالبھ قبلھا%)6(ًمثال 

إذا كانت القروض تأتي بفوائد عینیة كمائة بمائة وخمسة، : ًوبناء على ذلك. ادةوشرط الزیادة من العمیل؛ ألن العمیل ھو الذي یطالب بالزی
أو مائة بمائة وعشرة فھذا واضح ال إشكال فیھ، وھذا یدعونا إلى دراسة ما یسمى بالودیعة المصرفیة؛ ألن الباب باب قرض، وفیھ قدیم 

الودائع بفوائد، وھو ال یدري : ًوال یعرف ما معنى ذلك، ویرى مثال) حساب جاري(وجدید، وطالب العلم قد یدخل إلى المصرف ویرى كلمة 
 ...... :عنھا، فالبد أنھ یعلم الحكم والموقف الشرعي من ھذا النوع من القرض، فنحتاج إلى مسائل

 
 الفرق بین الودیعة الشرعیة والودیعة المصرفیة

 
 

ًفإن كانت ودیعة سنبحثھا في باب الودائع، وإن كانت قرضا فسنبحثھا ھنا؛ ھل الودیعة المصرفیة قرض أو ودیعة حقیقیة؟ : المسألة األولى
فما ھي أنواع الودائع المصرفیة، وما ھي أحوالھا وأمثلتھا، وما موقف الشریعة اإلسالمیة من كل مثال وحالة؟ أما . ألننا في باب القرض

ً كان أو كثیرا ویدفعھ إلى المصرف، ونحن نعبر بالمصرف؛ ألنھا ًبالنسبة للودیعة المصرفیة فصورتھا أن یأتي العمیل بمبلغ معین قلیال
وھي أوضح في الداللة، وإن كان في المصطلح االقتصادي الموجود الیوم یوجد فرق بین مصطلح البنك وبین ) بنك(أفصح من عبارة 

مصرفیة یقوم العمیل فیھا بوضع مبلغ معین، الودیعة ال. مصرفیة تشمل المصرف بمعناه أو البنك بمعناه: مصطلح المصرف، لكن إذا قلنا
الذي ھو المصرف، على : الذي ھو العمیل، ومُوَدع عنده: ِمُودع: وھذا المبلغ المعین یكون فیھ اتفاق بین المصرف وبین العمیل، ففیھ طرفان

ھل :  على مدة معینة كما ذكرنا، والسؤالأن یلتزم المصرف بحفظ ھذا المبلغ ویلتزم بأدائھ للعمیل متى طلبھ، لكن في بعض األحوال یتفقان
ًوضع مائة ألف مثال في المصرف نعتبره ودیعة أم قرضا؟ إن أي مسألة عصریة إذا جئت تبحثھا بحثا فقھیا منھجیا أول ما یجب علیك أن  ً ً ً ً

 یفھمھا الناس أو یتعاملون بھا، تأخذ األلفاظ وتدرس معانیھا، ثم ھذه المعاني الموجودة في واقعك ومعیشتك وُعرفك وبیئتك على حسب ما
َودیعة، فالعلماء وضعوا للودیعة تعریفا ومصطلحا معینا◌، فطبق المصطلح على : ھل تتفق مع المصطلحات الشرعیة أو تختلف؟ فإن قالوا ً ً ً

لو جاءوا وسموا معاملة ما : ًالحقیقة والواقع، فإن اتفق أعطیتھا حكم الودیعة، وإن اختلف بحثت ما ھي حقیقتھ ولم تغتر باالسم الظاھر، إذا
فھو بیع، لكن لو كان منفعة بمال فھو إجارة، فالناس قد : ًما ھي حقیقة البیع؟ مبادلة المال بالمال، فھل ھذا مال مبادل بمال؟ إذا: ًبیعا، فنقول

صرف فیھ، فإذا جاءك بكیس ووضعھ فالودیعة في الشریعة تقوم على حفظ المال وأدائھ بعینھ دون ت. یخطئون في التعبیر بقصد أو غیر قصد
فلو فتح الكیس : عندك ودیعة، فمعناه أنھ ینبغي أن تحفظ نفس الكیس وما فیھ؛ ألنك أمرت بحفظ ھذا الشيء بعینھ دون أن تتصرف فیھ، قالوا

عینھ، فإن أخذ المال بأن ًانتقلت الودیعة من كونھا ودیعة إلى كونھا قرضا ویضمن؛ ألن الودیعة تستلزم أن تحفظ المودع بعینھ وترده ب
وكتبت علیھا ھذه ودیعة فالن بن فالن، فجاءك بعد : أعطاك إیاه خمسمائة لایر فأخذت الخمسمائة بعینھا ووضعتھا في الدرج وقفلت علیھا

ة التي لم عشر سنین وأعطیتھ العین نفسھا، فھذه ودیعة، ولو أنك وضعتھا فاحترق الصندوق والبیت واحترقت ھذه الفلوس بھذه الطریق
كل شيء لھ في الشرع ضوابط، فال یسیر اإلنسان على تعبیرات الناس وأھواء الناس، وھذا : ًإذا. تتصرف فیھا لم تضمن؛ ألن یدك ید أمانة

ًالفقھ ُعصارة أذھان أكثر من عشرة قرون، والعلماء یتعبون ویسھرون ویكدحون من أجل إعطاء كل ذي حق حقھ، فإذا  ودیعة: عندما نقول: ٍ
فعندنا ضابط معین، وھو أن یستلزم منك ذلك حفظ عین الشيء وأداءه بعینھ متى ما طلبھ دون مماطلة أو تأخیر، فلو أن اإلنسان جاء 

رد المثل، وال یوجد : بالعشرة آالف ووضعھا في المصرف فھل یلتزم المصرف بحفظ عین المال ورد العین أم بحفظھ ورد مثلھ؟ الجواب
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ولذلك ینبغي أن نتنبھ إلى أن التسمیة بالودیعة لیست . ًالمال ویرد لك عین المال، وإنما یأخذ ویعطي بدال عنھمصرف یأخذ منك عین 
ًصحیحة من ناحیة شرعیة، بل حتى في القوانین الوضعیة، وفي العرف االقتصادي الموجود المعاصر یسمون الودائع المصرفیة قروضا، 

إن الودیعة مشروعة، وإذا كانت : ًھذا، سواء كانت تسمیة ظاھرة أو غیر ظاھرة، حتى یقولوإنما سمیت ودیعة على حسب ما یقصد من 
ال یمكن أن نحكم بكون الودیعة : ًوبناء على ذلك. الودیعة مشروعة في األصل؛ فإنھ یترتب علیھا نوع من إضفاء الشرعیة على ھذا الشيء

االقتصادي یسلم بأن الودائع قروض، وإذا احترقت المصارف وصار علیھا المصرفیة ودیعة بمعناھا الشرعي الصحیح، حتى نفس العرف 
إذا ثبت أن الودیعة المصرفیة دین فھي قرض، وتكون . عارض لیس بیدھا، فإنھا تضمن المال الذي أودع فیھا؛ ألنھا ال تأخذ حكم الودائع

قة على أن یدفع لھ المال ویرد لھ مثلھ، ھذا من حیث الشكل معنا في الباقي على نفس الدراسة التي درسناھا، فأصبحت المعاملة في الحقی
العام والمضمون العام في الودائع، وإذا ثبت ھذا فمعناه أنك تبني علیھ جمیع األحكام الشرعیة المبنیة على القروض، وھذا یستلزم أن نقسم 

 ...... .الودائع المصرفیة إلى أقسام
 

 أقسام الودائع المصرفیة
 
 

 ...... .شھادات االستثمار: القسم الرابع. الودائع بالفوائد: القسم الثالث. الحساب الجاري: القسم الثاني.  الودیعة المستندیة:القسم األول
 

 الودیعة المستندیة
 
 

 معین في أن یقوم العمیل باستئجار صندوق: أما بالنسبة للودیعة المستندیة فمن الممكن أن نسمیھا ودیعة شرعیة، وھذه الودیعة حقیقتھا
المصرف أو البنك، ویمكنھ البنك من مفتاحھ، على أن یضع فیھ وثائقھ ومستنداتھ، ویتكفل البنك بحفظ ھذه الودائع والمستندات، ویمكن 
العمیل من أخذھا في أي وقٍت شاء، على أن یدفع أجرة معینة على حسب المتفق علیھ، وھذا النوع موجود اآلن في بعض المصارف الكبیرة، 

مونھا مستندیة؛ ألن الغالب أنھا تستأجر من أجل المستندات، یكون التاجر عنده صكوك یخشى علیھا السرقة أو االحتراق أو التلف، أو ویس
المفتاح،  عنده وثائق معینة ألعمالھ فیخشى أن یطلع إنسان علیھا فتفسد تجارتھ، فیأتي ویستأجر ھذا الصندوق ویحفظ فیھ وثائقھ ویقفلھ ویأخذ

لو سألت ھذا الصندوق الذي یضع فیھ العمیل حوائجھ، ھل یأخذ : ًإذا. ما جاء التزم المصرف بتمكینھ من أخذ ما شاء من ھذا المكانومتى 
ھي ودیعة وتأخذ حكم الودیعة الشرعیة، لكن : ًإذا. یأخذ العین، وھل أحد یتصرف في ھذه العین غیره؟ ال: عین المودع أم مثلھ؟ الجواب

ًالمصرف مع العمیل على أن یدفع مبلغا معینا شھریا أو سنویا ھل ھو جائز أم ممنوع؟ یمكننا أن نقولاتفاق : السؤال ً ً إنھا إجارة؛ ألنھ : ً
ًاستأجر المصرف لحفظ ھذا المبلغ خالل المدة المتفق علیھا، وبناء على ذلك یسري علیھ ما یسري على اإلجارة الشرعیة؛ ألنك قد تستأجر 

فاإلجارة من أجل الحفظ مشروعة باإلجماع؛ ألن القاعدة أن اإلجارة تجوز على . فظ لك مزرعتك أو یحفظ لك دوابكًشخصا من أجل أن یح
ًكل منفعة مباحة، كذلك حفظ الصكوك والمستندات مباح فإذا استأجره لحفظھا كان مباحا، وبعض الناس یأخذ ھذه الصنادیق ویضع فیھا 

یخشى علیھا السرقة فیضعھا ویقفل علیھا، ویأتي ویأخذ عین المجوھر وعین الشيء الذي لھ، وھذا موجودة عنده و ًمجوھرات وحلیا ونفائس
یأخذ نفس الحكم، سواء استأجرھا للوثائق وللمستندات أو للجواھر أو للحلي، بل حتى لو جاء ووضع مالھ في ھذا الصندوق وأخذه بعینھ فإنھ 

ًإذا◌.  مالھ بمال الغیر، ودون أن یسري علیھ أي شبھة أو أي محصولجائز ومشروع؛ ألنھا ودیعة شرعیة دون أن یختلط الودیعة : َ
المستندیة جائزة ومشروعة؛ ألنھا عقد إجارة على منفعة مباحة، وشروط اإلجارة مستوفیة، فھي إجارة على منفعة مباحة، في مدة معلومة، 

  .ًوبثمن معلوم، واستوفت جمیع الصفات المعتبرة شرعا
 
 
 
 

 الجاري والودائع بالفوائدالحساب 
 
 

ٍالحساب الجاري، وحقیقتھ أن یقوم العمیل بدفع مبلغ معین للمصرف، ثم یلتزم المصرف تجاه ھذا المبلغ المعین أن یمكن العمیل : القسم الثاني ٍ
أن یدفع :  الصورة األولى.ًمن سحبھ كلھ أو بعضھ أي وقٍت شاء، سواء سحبھ أصالة أو وكالة، والحساب الجاري في الحقیقة لھ ثالث صور

أن یدفع المبلغ ویعطیھ المصرف زیادة إذا بقي المبلغ دون أن یطلبھا : الصورة الثانیة. المبلغ، فیسحب على قدر مبلغھ دون أن یزید أو ینقص
 إلى ثالثة أشھر، وضع مائة ألف على أساس أن یسحبھا بعد شھر ثم تأخر سحبھ: ًھو، لكن إذا مضت فترة معینة حتى لو لم یقصد، فمثال

وبعض المصارف تعطي فائدة على مدة بقائھا ثالثة أشھر، ولو لم یكن ھناك اتفاق مسبق من باب المكافأة على وضعھا ھذه المدة، ففي ھذه 
ة، وھذا یقع بقاء المبلغ ھذه المد الحالة یكون المستفید ھو العمیل، واالستفادة وقعت بدون شرط، إنما أعطاه المصرف من باب المكافأة على

على بقائھا ثالثة %) 6(ًفي الخارج خاصة في أوروبا، فبعض البنوك تكافئ من یودع عندھا مدة معینة ویكون المبلغ كبیرا فتجعل لھ الزیادة 
ا في أشھر دون أن یسحب أو ینزل رصیده عن حٍد معین؛ ألنھم یستغلون ھذه األموال، ویحسون أن ھذا االستغالل البد أن یرد فائدة، وھذ

وھو العكس وھذا یقع في الدول الفقیرة، بخالف النوع الثاني فھو یقع في الدول الغنیة التي : الصورة الثالثة من الحساب الجاري. نظرتھم
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 تسحب ًإذا دفع مبلغا وبقي في المصرف أو البنك مدة وضعوا علیھ ضریبة، فإذا جئت: ًأما النوع الثالث فمثال. فیھا ثراء والسیولة فیھا كثیرة
ًالمال، ودفعت مائة ألف ومكثت سنة، فإنھم یأخذون ألفا، فتأخذ تسعة وتسعین ألفا إذا دفع المبلغ ثم سحب مثلھ والتزم أن : ًإذا الحالة األولى. ً

ام إذا یعطى قدر مبلغھ دون زیادة أو نقصان، فھذا قرض لیس فیھ فائدة، ولیس ھناك شرط فائدة وال زیادة وال ربا، ومن حیث األصل الع
ًخذ المائة ألف ھذه قرضا، قد أبعث لك ! یا فالن: ًأعطى شخص شخصا مائة ألف وجاء وسحب كل المال، أو التزم الطرف الثاني وقال لھ

ًشخصا في أي ساعة یسحبھا كلھا أو بعضھا فأعطھ، فھذا جائز، واألصل یقتضي الجواز، لكن اإلشكال من كونھ ذریعة معینة على الحرام، 
 كان یعطي المال للمصرف فھذا یفصل فیھ، فإن كان تعامل المصرف یكون بشيء محرم كان وضعھ على ھذا الوجھ معونة على فإنھ إذا

إذا كان : أما الحالة الثانیة. ًالحرام، فال یجوز، وإن كان ال یتعامل بالحرام كان جائزا؛ ألنھ یدفع المبلغ ثم یأخذه دون زیادة أو نقصان
أن النبي : (إذا جئنا ننظر إلى: ؟ الجواب) ًخیر الناس أحسنھم قضاء: (ِة بدون موعد وال عدة، فھل یجوز ذلك؛ ألنالمصرف یعطیھ الزیاد

ًصلى هللا علیھ وسلم استسلف بكرا ورده خیارا رباعیا ً  یجوز، لكن المشكلة أن ھذه العوائد تركبت من دیون باآلجال علیھا فوائد، فھو: نقول) ً
ًیعطي ألشخاص دینا،  إن ھذا : ًویأخذ عوائد ھذا الدین باقتراضھم منھ لكي یصرفھا في الفوائد، وبناء على ذلك صار أصلھ من حرام، فنقولٍ
ًیجوز في الحساب الجاري، لو سافر إلى بلد غني ووضع ملیونا، ثم سحب الحساب : لو قال قائل: الوجھ الثاني. الوجھ یقتضي التحریم

ألنھ عائد من حرام والفرع تابع ألصلھ، : ًإن ھذا من باب مكافأة الدین لم یصح، أوال: لو قیل: شرة، نقولًالجاري الملیون وأعطي ملیونا وع
ًأن المعروف عرفا كالمشروط شرطا، فلما جرت عادة المصرف بأنھ یكافئ على الوضع فیھ، فكأنھ حینما أودع فیھ اشترط مسبقا : ًوثانیا ً ً

ًرم؛ ألن كل شرٍط جر نفعا فھو ربا، واإلجماع منعقد كما حكاه ابن المنذر واإلمام ابن قدامة على المصرف أن یكافئھ، وھذا عین المح
أن عائده من : الوجھ األول: مسألة وضع المال وإعطاء الفائدة بدون شرط مسبق، یصح تحریمھا من وجھین: ًإذا. وغیرھم على تحریم ذلك

ً عرفا كالمشروط شرطا ولفظا كما یقول بعض العلماء، فكأنھ حینما جرت عادة أن المعروف: الوجھ الثاني. حرام والفرع تابع ألصلھ ً ً
ًلو أن شخصا جاء ووضع المال في ھذا : وھنا سؤال. المصرف بذلك فإنھ یكون عند وضعھ للمال كأنھ قد رضي بذلك وطلبھ فینزل منزلتھ

عندنا نصوص في الكتاب والسنة : تركھا أو یأخذھا؟ الجواب، فھل ی)مائة وخمسة(ًالنوع من المصارف، فدفع مائة ألف فأعطي أرباحا 
ًنرجع إلیھا إذا جئنا نحكم في المسائل ونركب بعضھا على بعض، وقد أثبتنا أن الودیعة والحساب الجاري یعتبر قرضا، وهللا تعالى یقول في 

ْفلكم : القرض ُ َ ْفلكم ُرُء: ھذا الذي تتملكونھ وھو من حقكم: أي] 279:البقرة[َ ُ َ َوُس أْموالكم ال تظلُمون وال تظلُمون َ َ َ ََ ْ ْ َُ ُِ َِ فھو إذا سحب ] 279:البقرة[ْ
ًرصیده حینئٍذ یكون قد حقق المأمور بھ شرعا، لم یظلم ولم ُیظلم، وھذا بالنسبة لألصل العام، أنھ إذا سحب رصیده وأصل مالھ فإنھ ال یظلم 

لو أخذ الزیادة واستفاد منھا بإنفاقھا : وقد یقول قائل.  أخذ الزائد عنھ فقد أخذ الحرامبھ، ودال على أنھ إذا وال ُیظلم والنص آمر بذلك وملزم
في مشروع خیر أو نحو ذلك، لكان أفضل من بقائھا، خاصة وأنھا إذا بقیت ربما أخذت ألمور تضر بالمسلمین، فھل یأخذھا وال یتركھا؟ 

ْفلكم: ھذا اجتھاد في مقابل النص، والنص یقول: نقول ُ َ َ ُرُءوُس أْموالكم ال تظلُمون وال تظلُمون َ َ َ ََ ْ ْ َُ ُِ َِ ثم لما اجتھدوا ھذا االجتھاد، ] 279:البقرة[ْ
ًلكن ال تصرفھا في بناء مسجد أو طبع كتاب، وال تفعل بھا أمورا فیھا طعام أو شراب : وقالوا بجواز أخذ المال مع زیادة عادوا فقالوا

ًحكمھ بأخذه كیف یتصرف فیھ؟ ودائما إذا خالف اإلنسان النص یقع في حیرة؛ ألنھ إذا التزم بالنص ما لمسكین، فیشتبھ ھو في ھذا المال بعد 
لھ أن یأخذ الزیادة حتى ال تبقى عند الغیر، عندئٍذ تحقق الربا، ولذلك : لو أنك أخذت رأس المال لم یقع الربا، فإذا قیل: عنده إشكال، ثم نقول

: لو أننا أخذنا ھذه الزیادة حتى ال یستضر المسلم بھا، فإننا نقول: ًزیادة محرمة فلماذا نفتي بجواز أخذھا؟ ثانیاما دام أن ھذه ال: ًإذا! احتار
تركھا أكثر منفعة للمسلمین؛ بل إنھ أبلغ في دعوة الكافر وتنبیھھ على فضل اإلسالم، فأنت إذا جئت لكافر یتعامل بالربا في مصرفھ وأخذت 

ًكیف تترك ربحا قدره عشرة آالف، فھم یكادون یعبدون المال من : یني یأمرني أن ال آخذ إال رأس المال، یقول لكد: رأس المال، وقلت لھ
شدة تعظیمھم لھ، وال یتعاملون إال بالدینار والدرھم، وال یعرفون إال المال، فإذا وجد أنك ال تأخذ المال الربوي وأحس بعزتك؛ ألن الكافر 

ھو بنفسھ : ًثالثا. ًتزا بدینھ، قوي الشكیمة في الحق، ال یرید إال دینھ وما أمر هللا بھ ورسولھ صلى هللا علیھ وسلمیغتاظ إذا رأى المسلم مع
دیننا : یشعر بفضل ھذا األمر الشرعي؛ ألنھ یأخذ الدین من غیره، وغیره یطالبھ بفائدة الدین فإذا وجد أنك ال تأخذ إال رأس مالك، وقلت لھ

ًس المال، فإنھ یتأثر ویحس أن ھذا الذي تقولھ ھو عین العدل، فقد یكون سببا في التأثیر علیھ، وقد یكون سببا في شعوره یأمرنا أن نأخذ رأ ً
ًبفضل اإلسالم، فالدعوة كما تكون باللسان تكون أیضا بالجوارح واألركان، ألنك بتعاملك معھ تعرفھ حقیقة اإلسالم، وأن اإلسالم دین عدل، 

اإلسالم یأمر بكذا، فال تزال تجتمع عنده محاسن اإلسالم حتى تكون :  ال یأخذ الفائدة، وآخر یأتي بموقف اجتماعي یقولفالیوم یأتي شخص
لماذا ال تأخذ : ولم أرض أن آخذ ھذه الزیادة، فطلبني المسئول، وسألني: ًسببا في ھدایتھ، وقد حكى بعض طالب العلم أنھ وقع في ذلك یقول

ألني أنا أعطیتك عشرة آالف فآخذ عشرة آالف فقط، فال : لماذا؟ فقلت لھ: یني یأمرني أن آخذ رأس المال فقط، قال ليد: الزیادة؟ فقلت لھ
فجعل یتعجب؛ ألنھ یأخذ الدین من غیره، وغیره یطالبھ بفائدة الدین، فالشاھد أننا إذا اجتھدنا لھذا فإن محاسن : أظلمك بأخذ الزیادة، قال األخ

وھي أن یدفع : س المال أجل وأكمل، وال نستطیع أن نجتھد في مقابل النص؛ ألنھ ال اجتھاد مع النص، فھذه الحالة الثانیةالشریعة بأخذ رأ
ضع المال عندي لمدة شھر : أن یدفع المال فیؤخذ من المال على قدر الحفظ، فإذا قال لھ: الحالة الثالثة. المال ثم یعطى الزیادة علیھ بدون عدة

خذ : ًرخص بعض العلماء رحمھم هللا إذا أعطاه قرضا، وقال لھ: المسألة األولى: بل حفظھ، فھذه المسألة تتفرع على مسألتینوآخذ منھ مقا
یجوز؛ ألنھ أبرأه وأسقط عنھ ذلك، لكن المشكلة لیست ھنا، المشكلة أن ھذا النقص : ًھذه المائة ألف قرضا وردھا لي تسعین، أو ثمانین، قالوا

محض تبرع، وھناك فرق بین الصورة األولى : یة الحفظ وھي غیر موجودة، فصار من أكل المال بالباطل، فالصورة األولىإنما أخذ بدعا
والثانیة، وقد ذكرت ھذا حتى ال یلتبس على بعض طالب العلم، وقد ذكر اإلمام ابن قدامة رحمھ هللا في المغني أنھ إذا أعطاه القرض وأسقط 

ك، وقد رخص في ھذا أئمة من السلف رحمة هللا علیھم، وروي عن ابن عباس نحو ھذا، لكن ھذا غیر ما نحن فیھ؛ ًشیئا منھ جاز لھ ذل عنھ
ًألن الذي نحن فیھ أن اآلخذ یدعي استحقاقھ للمال لقاء الحفظ، والحفظ غیر موجود، فصار من أكل المال بالباطل، فالذي یأخذه یأخذه ظلما، 

ْفلكم: ولذلك قال هللا تعالى ُ َ َ ُرُءوُس أْموالكم ال تظلُمون وال تظلُمون َ َ َ ََ ْ ْ َُ ُِ َِ ًولو ساغ للمدین أن یأخذ من الدین شیئا لما جعل هللا األخذ ] 279:البقرة[ْ
ًظلما، ولو ساغ للمدین أن یأخذ لقاء االستدانة شیئا لبین هللا سبحانھ وتعالى ذلك ولما جعلھ ظلما، فكما أنھ ال یجوز لرب المال أن یسقط ً  عنھ ً

ًفي الحفظ شیئا، ال یجوز أن یسقط عنھ فیما یدعیھ حفظا على ھذا الوجھ شیئا ً الصحیح في ھذه الحالة الثالثة أنھا لما كانت على سبیل : ًإذا. ً
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ْال تأكلوا أْموالكم بْینكم بال: التعاقد واإللزام كانت من أكل المال بالباطل، والدلیل على تحریمھا قولھ تعالى ُِ ْ ُْ ُ َُ ََ ََ َ ِباطل ْ ِ وألن النص أثبت ] 29:النساء[َ
َفلكم ُرُءوُس أْموالكم ال تظلُمون وال تظلُمون : أنھ ال یجوز للمدیون أن یأخذ لقاء وجود المال عنده على الدائن؛ لقولھ َ َ ََ َْ ْ َُ ُ ُِ َِ َْ فأمر هللا ] 279:البقرة[ْ
 .ًنھ شیئا فقد ظلمھ وال یجوز ذلكالمدیون والدائن أن یكون الوفاء برأس المال، فدل على أنھ إذا اقتطع م

 
 
 
 

 شھادات االستثمار
 
 

ًھناك مسألة الودیعة بزیادة مشترطة، وھي ما یسمى باالستثمار، فمثال یحدد المصرف مبلغا ما ویقول للعمیل ادفع ما ال یقل عن ستة آالف : ً
ًوال یزید عن عشرة آالف قسطا شھریا لمدة ثالث سنوات، فإذا مضت الثالث السنو البد أن : ًأوال. على المبلغ كلھ%) 6(ات أعطیناك زیادة ً

ما بین ألف إلى عشرة آالف، كأن ال تزید على عشرة آالف وال تنقص عن : یحدد المصرف الحد األقل للمبلغ المدفوع والحد األقصى، أي
ُألف، إن شاء یدفع ألفا شھریا قُ◌بل منھ، وإن شاء یدفع ألفین أو ثالثة آالف إلى أن یص ً ًسأدفع شھریا أحد عشر : ل إلى عشرة آالف، فلو قالً

یكون فیھا المبلغ أكبر والمدة محددة، ) أ(وھذه ھي الفئة الممتازة، فعندما تكون فئة . ال، ادفع فقط ما بین ألف إلى عشرة آالف: ًألفا یقولون
ًتدفع لمدة سنتین شھریا، فلو دفع ألفي لایر شھریا، : كفبعد أن یحدد المصرف أقل مبلغ یدفع یحدد لھ أكثر المبلغ، ثم تحدد المدة، یقال ل ً

ًوالسنة فیھا اثنا عشر شھرا، فمعناه أنھ سیدفع أربعة وعشرین ألف لایر، واألربعة والعشرون ألف لایر خالل ثالث سنوات یكون مجموعھا 
ًمعناه أنھ سیعطیھ تسعة وسبعین ألفا ومائتین، سبعة آالف ومائتین، : أي%) 10(اثنین وسبعین ألف لایر، وھذا المبلغ یحسب منھ فوائد 

ًیحدد المبلغ األقلي واألكثري على أن یكون الدفع بینھما، ویلتزم العمیل بالدفع شھریا وال یتخلف أي شھر : فكانت المعاملة على النحو اآلتي
ویقرضھا للناس، وھذه االلتزامات على العمیل حتى تتم المدة، ثم یلتزم بعدم السحب من الرصید لمدة ثالث سنوات؛ ألن المصرف سیأخذھا 

ثالث سنوات أو سنتین أو سنة ونصف، والتزام بعدم : التزام في المبلغ أن ال ینقص عن كذا وال یزید عن كذا، والتزام في المدة: مكونھ من
ھناك استثمار من فئة  :ًإذا. ئدة بنسبة معینةالسحب، ھذه ثالثة أشیاء، وبعد أن یتم االتفاق على ھذا الوجھ یلتزم البنك والمصرف بإعطائھ فا

ًیكون المبلغ كبیرا ویحدد بمدة ألصحاب األموال الكثیرة؛ ألنھم ) أ(، فئة )ب(عن فئة ) أ(، لماذا تتفاوت فئة )ب(واستثمار من فئة ) أ(
ًمبلغا أكثر، فیحددون مثالیعرفون طبقات المجتمع، ویریدون أن یستفیدوا من طبقات المجتمع، فیجعلون لمن كان راتبھ أكثر  من خمسة : ً

: ال یستطیع أن یدخل في ھذا االستثمار لمدة ثالث سنین بھذا المبلغ الكبیر إال إنسان مقتدر، النوع الثاني: ًآالف إلى عشرة آالف، طبعا
 آالف، فیكون التحدید أقل والمبلغ أقل ً، وھذه الفئة تتراوح المبالغ فیھا من ثالثة آالف لایر أو من ألفین شھریا إلى ستة)ب(یضعونھ، فئة 

من حیث المضمون ) ب(والفئة ) أ(ًمثال، فالتفاوت والتفاضل بین الفئة %) 5(وھنا الفائدة %) 10(ھناك تجد الفائدة : ًوأیضا الفائدة أقل، أي
قة حساب الفوائد، فھي تختلف من والجوھر، لكن من ناحیة شرعیة الحكم فیھما واحد، فال تضرك المسمیات؛ ألن ھذا شيء یرجع إلى طری

، )ج(ًأعطوا في الفئتین السابقتین االستثمار للطبقة العالیة والطبقة المتوسطة وبقي الطبقة الضعیفة، فتعطى استثمارا من فئة . طبقة إلى طبقة
ًتدفع من خمسین ریاال مثال؛ أل: من مائة لایر، أو مائتي لایر، أو ثالثمائة لایر، یقولون) ج(وفئة  نھم یعرفون أنھ سیشارك في ھذه الفئة عدد ً

ًتدفع مائتي لایر شھریا، فإذا : ًمن خمسین ریاال إلى ستمائة لایر لمدة ثالثة شھور، وفي بعض األحیان یحددون ویقولون: ًأكبر، فیدفعون مثال
لمصرف بردھا، ولكن یجمعون أسماء المشاركین یلتزم ا: ًدفع مائتي لایر شھریا لمدة ثالثة شھور ھذه ستمائة لایر، والستمائة لایر یقولون

كلھم، ثم توضع القرعة، ومن خرجت لھ القرعة أخذ الفائدة أو الجائزة الموجودة، وتقسم أرباح ھذه الفئة كلھا على عشرة أشخاص، یكون 
هللا السالمة  نسأل-، ھذه ثالث دركات )ج(وفئة ) ب(وفئة ) أ(فنالحظ أن عندنا فئة . إلخ... لألول ألف، وللثاني ألفان، وللثالث أربعة آالف

فسنركز علیھا أكثر؛ ألن البعض أفتى بجوازھا، وأدخل بعض الشبھات في الحكم ) ج(لھا دراسة مستقلة، أما فئة ) ب(وفئة ) أ( فئة - والعافیة
 ما بین خمسة آالف إلى عشرة تدفع: حینما یقال) ب(و) أ(فئة ). ج(على حدة، ثم بعد ذلك ندرس فئة ) ب(و) أ(بجوازھا، فسندرس فئة 

ًآالف، وتلتزم ببقاء المبلغ ثالث سنوات، وتلتزم أیضا بعدم السحب منھ وتعطى فائدة كذا، ما حقیقة ھذا العقد؟ أوال اشترط : ًھو قرض، وثانیا: ً
ْفلكم ُرُءوُس: فیھ وجود المنفعة والزیادة، وھذا بإجماع العلماء ربا محرم؛ وھو مخالف لقولھ تعالى ُ َ َ أْموالكم ال تظلُمون وال تظلُمون َ َ َ ََ ْ ْ َُ ُِ َِ ْ

آخذ منك ھذا الدین وأرده بزیادة كذا وكذا سواء قلت : ًسواء حدد المدة أو لم یحدد المدة مادام أنھ یقول- ، فإذا أعطاه بزیادة ]279:البقرة[
ً فإنھ الربا الذي حرم هللا ولو ریاال واحدا، فإن اشتراط ھذه ال- الزیادة أو كثرت ) ب(و) أ(األمر في . زیادة قلیلة كانت أو كثیرة ھو عین الرباً

المصرف أو البنك لم یلتزم أن ) ج(في فئة : ًأوال: ، فما ھي الشبھة وكیف جوابھا؟ قالوا)ج(ًواضح جدا وال إشكال فیھ، لكن اإلشكال في فئة 
حینما دخل العمیل في االستثمار لم یشترط على : ًربح، فإذاتدخل في القرعة، فیحتمل أن تربح ویحتمل أال ت: یعطیك فائدتك إنما ھو قال

وأصبحت الزیادة بدون اشتراط، فھي , خال عن قرض شرط فیھ النفع: ًالمصرف أن یربح ولم یشترط المصرف لھ أن یعطیھ الزیادة، فإذا
المكافأة على الدین جائزة، ھذا بالنسبة للشبھة جائزة، وغایة ما فیھ أن المصرف تفضل بإعطاء ھذه الزیادة وھذا الربح من باب المكافأة، و

، أنھ لم یلتزم بإعطاء الفائدة وإنما وقع ذلك على سبیل االحتمال، وإنما تحرم الزیادة إذا كانت على البت، كما لو أقرض )ج(التي تثار في فئة 
أن : والجواب عن ھذه الشبھة. فیجوز: عدمھا، قالواًالشخص شخصا یحتمل أن فیھ مكافأة ویحتمل أن ال یعطیھ مكافأة، فتردد بین الزیادة و

أن دخول العمیل في ھذا النوع من شھادات االستثمار إنما قصد منھ الربح والنماء، لم یدخل أحد في ھذا : الوجھ األول: یقال من وجوه
الوجھ . ذا كأنھ یدین من أجل أن یربحاالستثمار لمجرد أن یحفظ مالھ إنما دخل من أجل أن یربح، والمقاصد معتبرة في العقود، وعلى ھ

أن ھذا الربح لو كان مكافأة فإنھ مبني على أصل محرم، والمكافأة من المحرم فرع راجع إلى أصلھ، وما بني على حرام فھو حرام، : الثاني
 محرمة؛ ألنھا مأخوذة من فوائد من إنھ یعتبر من مال محرم، والمكافأة من المحرم: ًلو ُسلم جدال أنھ مكافأة، فإننا نقول: ًوبناء على ذلك
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اإلیداع ومكافأ بھا العمیل، وعلى ھذا فال یمكن التسلیم بأنھا من المكافأة؛ ألن العمیل دخل وقد علم المكافأة، وحددت لھ، وبینت لھ، ووضع 
ًربحا أو  الف یمكن أن أعطیك علیھاادفع لي عشرة آ: المال قاصدھا، وشرط المكافآت أن ال یكون ھناك علم أو تواطؤ أو إخبار، فلو قال لھ

أشترط علیك إن ظھر : أشترط علیك أنھ إذا یسر هللا تعطیني وإذا لم ییسر فال تعطیني، فھنا یقول: ًإذا: ال أعطیك لحرمت باإلجماع، قال لھ
ًاس أحسنھم قضاء، ھذا لیس بوارد، التذرع بأن خیر الن: ًفإذا. اسمي أعطیتني، وإن لم یظھر اسمي فال تعطیني، فال یوجد فرق بین الحالتین

إن ظھر : إنما یكون ذلك لو خال عن المقصد، وجاء بدون قصد وال عدة، وھنا جاء بقصد؛ ألنھ دخل وھو یرید، وجاء بعدة محتملة، أي
ق وأن نبھنا علیھا، اآلن عرفنا الشبھة وجوابھا، وعندنا شبھة سب. اسمك كان لك وإن لم یظھر فال، فالتذرع بمثل ھذا ال یصح وال یستقیم

أنھ یتذرع في شھادات االستثمار بأنھا من باب القراض، ولو فرضنا أن وجائز، كأن یدفع رب المال إلى العامل مالھ على أن یتجر بھ : وھي
رة فیھا، وھي والربح بینھما على ما شرطاه، القراض یكون عندك مائة ألف وأنت طالب علم لست بمھیأ للمرابحة بھذه المائة ألف أو المتاج

ًموجودة عندك كرصید مجمد، فمن رحمة هللا عز وجل وتیسیره أن أباح لك أن تعطیھا رجال عنده خبرة، یضرب بھا في األرض ویتاجر 
إذا ربح : الربح بیني وبینك مناصفة، أي: إما أن یقول.. فیستفید بخبرتھ، وینمي ھذا المال، فإن ظھر ربح كان بینكما على ما اشترطتما

ة آالف فإن لك ألفین وخمسمائة ولھ ألفین وخمسمائة، فیذھب ویتاجر بالمائة ألف في السیارات، أو األقمشة، أو األغذیة، أو األدویة أو خمس
احسب لي المضاربة، فیذھب ویبیع األشیاء الموجودة بمائتي ألف، ثم یدفع أجرة ! یا فالن: وبعد مضي المدة المتفق علیھا تقول لھ... غیرھا

ًاكین وأجرة األعباء وأجور العمال، فاستقر المبلغ على مائة وخمسین ألفا؛ ألن الربح ال یكون إال بعد رد الحقوق، فأنت دفعت مائة الدك
ًواتفقتما على أن الربح بینكما مناصفة وكان الربح خمسین ألفا، فیأخذ خمسة وعشرین ویرد لك مائة وخمسة وعشرین، ھذه ھي المضاربة  ً

ًإن القراض الذي ھو المضاربة، ویسمى قراضا ویسمى مضاربة، وسمي مضاربة؛ ألنھ من : من قال :ل شیخ اإلسالم رحمھ هللایقو. الشرعیة
ِوآخُرون یْضرُبون في األْرض : الضرب في األرض َ َ َ ََ ِ ِ ًالذي ھي التجارة، وسمي قراضا؛ ألنھ اقتطع من مالھ قرضا فسمي بھذا] 20:المزمل[َ ً .

إنھا ثابتة باإلجماع فقد وھم، إنما ھي ثابتة بالسنة؛ ألن النبي صلى هللا علیھ وسلم ضارب بمال خدیجة، وجاء اإلسالم : إن من قال: یقول
والقراض موجود ومعروف، ورحلة الشتاء والصیف تدل على أنھم كانوا یسافرون في الصیف إلى الشام وفي الشتاء إلى الیمن للتجارة، ثم 

ًإن الفوائد واألرباح تعتبر قراضا، وأعجب : یقولون.  ما یتفقون علیھ، فأجازت الشریعة ھذا النوع من العقودترد األرباح وتقسم على حسب
إن عقد القراض لیس فیھ نص من الكتاب والسنة بشروط معینة، وإذا كان لیس فیھ نص معین ال : حینما یأتي من یقول! فما تنفك من عجائب

جماع على شروط معینة، فإنھ یختلف باختالف األزمنة واألمكنة، فیصبح قراض األمس لھ حالة، من الكتاب وال من السنة ولیس فیھ إ
 زین لصاحبھ حتى یحل ما حرم هللا، فیضل ویضل ومن ثم - نسأل هللا السالمة والعافیة- وقراض الیوم لھ حالة، ھذا ھو الفقھ الجدید الذي 

رب المال، والعامل الذي یضرب بالمال ویتاجر، وھو الطرف الثاني، : ن وھيوالقراض في األصل یقوم على أركا. یھلك وُیھلك غیره
إذا جاء العمیل : یقولون. قارضتك على أن یكون الربح بیننا: والمحل الذي ھو المتاجرة، والصیغة التي ھي اإلیجاب والقبول، كأن یقول لھ

 ......للمصرف ودفع مائة ألف فإنن
 

 حكم اشتراط المنافع على القرض
 
 

في الدین إذا اشترط المنفعة فال یجوز؛ ألن اشتراط المنافع تارة یكون من المكر، كأن : أي] ویحرم كل شرط: [یقول المصنف رحمھ هللا
ًالعشرة آالف تردھا لي عشرة آالف وخمسمائة، وبعض األحیان یكون اشتراط المنفعة بالمعنى سواء كانت منفعة اعتباریة أو منفعة : یقول

ًعشرة آالف على أن تعمل عندي یوما، أو توصل ھذا لفالن، أو تفعل كذا وكذا، فصار قرضا جر نفعا،  أعطیك: نقد، كأن یقول لھمن غیر ال ً ً
ًأجمع العلماء على أن كل قرض جر نفعا من حیث الجملة إذا وقع على سبیل الشرط والمشارطة أنھ ال یجوز، : المسألة األولى: وفیھ مسائل

 ذلك ابن المنذر، ونقلھ اإلمام ابن قدامة رحم هللا الجمیع برحمتھ الواسعة، فمن حیث األصل ال یجوز القرض الذي یجر وحكى اإلجماع على
قدیمة : المسألة األولى: ًنفعا، ولكن إذا ثبت ھذا فھو یحتاج إلى شيء من التفصیل وفي عصرنا الحاضر عندنا مسألتان نحتاج إلى ذكرھما

 .......موجودة أو طرأت وكثر الكالم فیھا اآلن: سألة الثانیةوالم. وموجودة في زماننا
 

 مسألة السفتجة
 
 

أما السفتجة ففي القدیم كانوا یخافون . فھي جمعیات المال: المسألة الثانیة. فھي السفتجة وھي تنبني على الحواالت: أما المسألة األولى
في المدینة، أنھ إذا جاءك فالن فأعطھ مائة دینار، وإذا  ة ویعطیھ ورقة لوكیل لھالخروج باألموال في السفر، فیأخذ الرجل مائة دینار في مك

جئنا إلى صورة المسألة نجد أنھ دفع مائة دینار وأخذ مائة دینار، لكن الشخص الذي ھو رب المال دفع المال في مكة بشرط أن یأخذه في 
 الشرط في الحقیقة قصد منھ منفعة األمن من خطر حمل المال معھ، ومن ھنا المدینة، فاشترط أخذه في المدینة حتى یحیلھ إلى وكیلھ، وھذا

فإذا دفعت . ًاختلف السلف رحمھم هللا في ھذا النوع، وكان موجودا في زمان الصحابة رضوان هللا علیھم، فمنھم من رخص، ومنھم من منع
فتجات، وھي فارسیة معربة، ویبحثھا الفقھاء تحت ھذا المسمى الس: ًألحد ماال على أن تأخذه في مكان آخر، فال یخلو المال من حالتین

ًأن یكون المال المدیون یحتاج إلى مئونة حمل إلى المدینة، فمثال◌: الصورة األولى: السفتجة، والسفتجة من حیث األصل لھا صورتان یأخذ : ً
على وكیلك في المدینة وأستلمھا منھ، فإن كان نقل بشرط أن تحیلني : المدین من صاحب المال مائة صاع في مكة ویقول لھ صاحب المال

ًمائة صاع من المدینة إلى مكة یكلف دینارا أو عشرة دنانیر فصار كأنھ أقرضھ مائة صاع معھا عشرة دنانیر، فصار قرضا جر نفعا، وھنا  ً ً
من : (ما تنظر إلى قولھ علیھ الصالة والسالمالبد من دراسة؛ ألن المشكلة أن بعض العقود ترى في ظاھرھا أن ال شيء فیھا، لكن حین: نقول
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لذلك فالبد من دراسة المسألة حتى تفھم نھي النبي علیھ الصالة . فتجد أنھ البد من التأمل والنظر بعمق) ًیرد هللا بھ خیرا یفقھھ في الدین 
ًة في البیع؛ ألنھ ال یبیع أحد شیئا إال وفیھ والسالم عن بیع وسلف، فالسلف یعطي نفس المال، لكن لما أدخل البیع معھ ربما وجدت الزیاد

ًربح، ففھمنا من ھنا أن الشرع ال یقتصر على كون ھذا أخذ رأس مال ما لم یحقق في اشتراطھ علیھ، فلما اشترط شرطا فیھ الزیادة  ٍ
ًاما یحتاج إلى نقل ومئونة، فجماھیر أما لو كان المال المدفوع طع. ًوالمصلحة لھ فھمنا أنھ قرض جر نفعا واختلف فیھ الصحابة رحمھم هللا

ًالعلماء سلفا وخلفا على تحریمھ؛ ألنھ استفاد النقل، وسلم مئونة النقل، والمال صحیح أنھ ما نقل لكنھ اشترط شرطا على وكیلھ ھناك ولم یقل  ً ً
أن یكون المال لیس فیھ : ًثانیا. في المآلأدھا لي ھنا، فدل على أنھ قصد الھروب من مئونة الحمل، وداللة الحال قد تدل على المقاصد : لھ

ھذه المائة دینار أحلني على وكیلك في المدینة یعطیني المائة دینار وھذه المائة دینار، : یعطیھ مائة دینار في مكة، ویقول لھ: ًمئونة، فمثال
عشرة آالف : ًإلخ، فلو كانت أكثر، مثال... ھلیس في حملھا مئونة، فال تحتاج إلى أكیاس وإجارة، بل یضعھا اإلنسان في جیبھ، أو في خرج

، فتحتاج إلى صرر ویستأجر لحملھا وكرائھا، فھذا یدل على أنھ یرید أن یخرج من مئونة الحمل ومئونة - كما في القدیم- دینار من الذھب 
أن  تھرب من ھذا كلھ، فیشترطًالخطر في الطریق؛ ألنھ ربما ركب بحرا فغرق، وربما أخذت منھ في الطریق، فالمقصود أنھ یرید أن ی

فإن كانت ال مئونة فیھا فقد شدد فیھا بعض السلف ورخص فیھا البعض اآلخر، وممن . یأخذھا على وكیلھ حوالة، فصارت حوالة بمنفعة
بن الزبیر كما رخص فیھا علي بن أبي طالب وعبد هللا بن عباس وعبد هللا بن الزبیر وعبد هللا بن مسعود رضي هللا عن الجمیع، فقد كان ا

روى عطاء یأخذ المال من الرجل في مكة ویكتب ألخیھ مصعب في البصرة أن یقضیھ، وھذا على سبیل الترخص؛ ألنھ نفس عین المال 
ًوما فیھ مئونة، وبناء على ذلك رخص فیھا ھؤالء الصحابة، وكذلك قال بھذا القول جمع من التابعین رحمھم هللا، وھو روایة عن اإلمام 

ومنعھا بعض السلف على خالف بینھم، فمنھم من یفھم من كالمھ التحریم، ومنھم من یفھم من كالمھ الكراھیة، وھذا ھو مذھب . أحمد 
الشافعیة والمالكیة وطائفة من الحنفیة رحم هللا الجمیع، فیقولون بالمنع، إما على سبیل التحریم، وإما على سبیل الكراھة، وروي الجواز مع 

ًوبناء على ذلك یرد السؤال اآلن في الحوالة في األصل بنفس العملة وبغیر العملة، كأن ترید مثال . لك من وجھ یثبت عنھالكراھة عن ما ً
. ًتحویل عشرة آالف لایر من مكة إلى المدینة، فالعملة واحدة، وترید تحویل عشرة آالف لایر إلى دوالرات في غیر مكة خارج البالد مثال

ل ھي حوالة أم قرض؟ ھذا یحتاج إلى نظر، الحواالت الموجودة اآلن ھي قرض، وھي آخذة حكم السفتجات؛ ألنك والحوالة في األصل ھ
تأتي إلى المصرف وتعطیھ عشرة آالف، وحین یأخذ المبلغ فإنھ ال یحیلك بنفس المبلغ، وإنما حقیقتھ أنھ أخذ ھذا القرض في ذمتھ وأحال إلى 

ل إال لمصلحة، فكأنك أقرضتھ لمصلحتك، وھذا وجھ دخولھا في السفتجات؛ ألنھ یرید توصیلھا وفي وكیلھ أن یعطیك إیاه، وأنت ال تحی
توصیلھا مئونة، فإن جاء یسافر ھو بنفسھ فمئونة السفر مكلفة، وإذا استأجر الغیر فإنھ یدفع قیمة استئجار الغیر، فھي داخلة في حكم 

ي السفتجات، وھذا مع اتحاد العملة فال إشكال في الجواز، یكون في حكم السفتجة فعلى قول من قال من الصحابة بالترخیص ف. السفتجة
إن : جائزة على قول علي بن أبي طالب وعبد هللا بن عباس وعبد هللا بن مسعود ، والنفس تطمئن إلى ھذا القول، خاصة كما قال اإلمام مالك

ویبقى النظر في الحوالة مع . نوع من اإلرفاق وھو متفق مع مقصود الدینالناس یحتاجون إلى ذلك، فخفف فیھ لوجود المصلحة، وصار فیھ 
: العقد األول: اختالف العملة، إذا دفعت عشرة آالف فإنھا في األصل تكون ریاالت وترید تحویلھا إلى البلد الثاني بعملتھ، فھنا عقدان

أن تصرف وتبدل العملة إلى : ًعقد الحوالة، فیجب أوال: ثانيالصرف، وھو كونك تبدل العشرة آالف من ریاالت إلى دوالرات، والعقد ال
ًعملة أخرى، وتقبض یدا بید، فإذا حصل الصرف بصفتھ الشرعیة المعتبرة، ودخلت النقود في شیك أو حوالة وأحیلت فال إشكال في جوازھا 

 إلى فالن دوالرات، فحینئٍذ وقعت النسیئة والتأخیر حولھا: على قول من ذكرنا من السلف رحمھم هللا، لكن لو أعطاه عشرة آالف لایر، وقال
 .ًالمخرج والمباح أن یصرف أوال وبعد القبض یحیل ما شاء من المال: ًفي الصرف، وال خالف في أن وجود التأخیر یوجب التحریم، إذا

 
 
 
 

 مسألة الدین في الجمعیات
 
 

ً في الواقع ھي قرض جر نفعا، فلو دخلنا الجمعیة بخمسة آالف لایر، فكل -یھاإذا جئت تنظر إل- أما مسألة الدین في الجمعیات، فإن الجمعیة 
شخص یدفع الخمسة آالف على شرط أن یدینھ الثاني أو یدین من یدینھ، فأنت إذا دفعت الخمسة آالف وكل شخص دفع خمسة آالف، فمعناه 

ًلمحمد من أجل أن یقضك ویقرض الباقین أیضا، ودفعتھا ألولئك ًأن محمدا األول ھو الذي سیأخذ مجموع المال، فكأنك دفعت الخمسة آالف 
ًاألربعة الباقین بنفس الشرط، فصار قرضا جر نفعا، ولو علمت أنھم ال یعطونك المتنعت، فإذا ً أنت لم تدفع المال إال من أجل أن تستفید من : ًَّ

ومن ھنا حرم أن یستفید المدین، فأنت إذا . اء على أن الدین عقد رفققوة المبلغ، والدین إنما یدفع من أجل الرفق بالمدیون، وقد أجمع العلم
خذ مني الخمسة آالف اآلن بشرط أن تعطي الشھر القادم خمسة ! یا محمد: دفعت الخمسة آالف مع زید وعمرو وخالد لمحمد، كأنك تقول

ًولما أعطیتھ، وھذا یقتضي المنع، فصار قرضا جر نفعا، آالف لزید، والذي بعده لعمرو، والذي بعده لبكر، فلو علمت أنھ یمتنع لما دفعت  ً
َإنھ دفع خمسة آالف وأخذ خمسة آالف فلكم ُرُءوُس أْموالكم ال تظلُمون وال تظلُمون : وإن قلنا َ َ ََ َْ ْ َُ ُ ُِ َِ َْ ًدفع دینا وأخذ عین : یقولون] 279:البقرة[ْ

ٍة آالف وأخذ الخمسین ألفا ورد لكل دینھ بدون زیادة، وإن وجدت من الدین، فإن وجدت من یجیز ویفتي بالجواز فإنھ یرى أنھ دفع خمس ً
ًیحرم وجدتھ یرى شبھة زائدة على االرتفاق وھي كونھ یدین بشرط، وھذا سلف وشرط، فصار قرضا بشرط فیھ منفعة، إما لھ حقیقة أو 

ًتبعا، فحقیقة من جھة أنھ سیستفید الخمسین ألفا، وتبعا كأنھ یقول ً . أقرض من أقرضني، وأعط لمن أعطاني كما أنني أعطیتك! یا محمد: ً
فإذا جئنا ننظر  إنھا من جنس المشتبھ، فال أقوى على الجزم بالتحریم؛ ألن فیھا شبھة من الحالل، وفیھا شبھة من الحرام،: وعلى ھذا أقول

إنھ من المشتبھ، :  مالھ لقلنا بالجواز، فأنا أقوالإلى وجود الشرط فھذا شبھ من الحرام، وإذا جئنا لمضمون الشرط مع أنھ ال یأخذ إال رأس
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 من المشتبھ الذي ال یفتى بحلھ وال یفتى بحرمتھ، وهللا أعلم -الجمعیات: أي-ًوأنا ما أفتیت بحلھا یوما وال بحرمتھا، ولكن أرى أنھا 
 . وبارك على نبیھ وآلھ وصحبھ أجمعینبالصواب، وإلیھ المرجع والمآب، وآخر دعوانا أن الحمد  رب العالمین، وصلى هللا وسلم

 
 
 
 

 [3[ باب القرض -شرح زاد المستقنع 
ًالغایة من القرض ھي اإلرفاق بالمقترض والتیسیر علیھ، وھو من قبیل الدین وهللا سبحانھ وتعالى عدل بین صاحب الدین والمدین فألزم كال 

ًالمدیون أن یرد الدین لصاحبھ دون أن یزید علیھ إلزاما، لكن أن یزید منھما بإلزامات تمنع الضرر عن اآلخر، ومن ذلك أنھ أوجب على 
 .ًتكرما فال بأس، كما یحرم على الدائن أن یشترط زیادة على دینھ عند السداد

 مسائل في القرض
 
 

فیقول : أما بعد. معینبسم هللا الرحمن الرحیم الحمد  رب العالمین، وصلى هللا وسلم وبارك على نبیھ األمین، وعلى آلھ وصحبھ أج
ًتقدم الكالم على ھذه الجملة، وبینا أنھ متى اشترط صاحب الدین على المدین شرطا یتضمن ] ًویحرم كل شرط جر نفعا: [المصنف رحمھ هللا

ً إما أن یكون ربا محضا، كقولھ- : منفعة لھ فھذا ذریعة إلى الربا، وھو ط تمحض أشترط علیك أن ترد العشرة خمسة عشر؛ فإنھ شر: ً
واألصل في ذلك أن هللا . ً وإما أن یشترط علیھ شرطا فیھ منفعة تكون حینئٍذ الحرمة من جھة وجود الزیادة-. بالزیادة المحرمة وھي الربا

ن ًسبحانھ وتعالى عدل بین صاحب الدین والمدین، وأن الواجب على المدیون أن یرد الدین والحق لصاحبھ دون أن یزید علیھ إلزاما، لكن أ
یأثم بھذا الفعل إذا اشترط الزیادة، وال یجوز دفع ھذه : أي] ویحرم: [فقولھ: ًإذا. ًیزید تكرما فال بأس، وكذلك ال یجوز لھ أن ینتقص من حقھ

عشر، أشترط علیك أن ترد العشرة خمسة : الزیادة، فلو ترافعا إلى القاضي فإن القاضي ال یحكم على المدیون أن یدفع ھذه الزیادة، فلو قال
 ...... .فإن القاضي یحكم علیھ بأن یرد العشرة فقط

 
 مكافأة صاحب الدین بدون شرط

 
 

إذا بدأ المدیون بمكافأة صاحب الدین بدون شرط وال مواطأة جاز لھ ذلك، والدلیل على ھذا حدیث أبي رافع رضي هللا ] وإن بدأ بھ: [وقولھ
ًسلف من رجل بكرا، فقدمت علیھ إبل من الصدقة فأمر أبا رافع أن یقضي الرجل بكرة، أن النبي صلى هللا علیھ وسلم است: (عنھ في الصحیح

. أن المنفعة والزیادة جائزة إذا لم تكن بمواطأة أو بشرط: ومعنى ھذا) ًأعطھ إیاه فإن خیار الناس أحسنھم قضاء: ًال أجد إال خیارا، قال: فقال
ًإنك أحسنت إلي، وإني قد وھبتك داري شھرا، فھذه منفعة، : اك العشرة آالف، وقال لكوالمنفعة كرجل استدان منك عشرة آالف، فجاء وأعط ّ

المدیون، : أي] وإن بدأ بھ: [ًوھذا القرض جر نفعا لكنھ لیس على وجھ محرم؛ ألنھ جاء على سبیل اإلكرام بعد انتھاء الدین وقضائھ، وقولھ
المدیون لكن بعد القضاء والوفاء، فابتدأ من عند نفسھ دون أن یلزمھ صاحب الدین أو ًومعناه أنھ لم یكن النفع مشترطا من سابق، فیبدأ بھ 

ًرحم هللا امرأ : (یكون ھناك شرط بینھما، وإن بدأ بھ على ھذا الوجھ فإنھ جائز؛ ألن رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم قال في الحدیث الصحیح
ًسمحا إذا قضى، سمحا إذا اقتضى ًقضاء أن یزید ویستفضل، سواء كانت الزیادة باألعیان أو بالمنافع، فیرد لھ عینا فمن السماحة في ال) ً ً

أن یكون بعد : الشرط األول: ًأفضل من عینھ، أو یرد لھ حقھ من المال ویزیده منفعة أو ماال، ھذا كلھ دلت السنة على جوازه، ولكن بشرطین
أن یكون دون شرط أو مواطأة، بل تعطى الزیادة بطیبة نفس : الشرط الثاني.  ففیھ كالمتمام الوفاء، فال یكون قبل الوفاء، فإن كان قبل الوفاء

من محض اختیاره ومن عند نفسھ، لكن فصل بعض العلماء في الشخص : أي] بال شرط: [وقولھ. ورضا خاطر، فھذه جائزة وال بأس بھا
ن أمثال ھؤالء الغالب أنھم إذا استدانوا أن یكافئوا من استدانوا منھ؛ ألن الكرماء وأھل السخاء والجود، فإ: الذي تكون من عادتھ الزیادة، مثل

ًهللا جبلھم على الكرم، والكرم نعمة من هللا عز وجل، والكریم یشعر أنھ ال یملك ماال، وفي ھذه الحالة تجده یعطي الضعیف والمحتاج ومن 
ًیرضى أن یعطي نفس الذي أعطیتھ، وغالبا ما یرد بأفضل؛ ألن هللا جبلھ على یسأل، فكیف إذا كان الذي أمامھ قد أحسن إلیھ، فإن الكریم ال 

فھل ھذا المعروف من الكریم ینزل منزلة : ًإذا. إذا أعطى الدین لكریم فإنھ سیشعر أنھ سیكافئھ: ذلك، فالكرم من مظنتھ الزیادة، فیرد السؤال
تھ ورغبتھ وقرارة نفسھ یقصد أنھ إن أعطاه سیكافئھ وأحب أن یعطیھ حتى فیھ تفصیل، إن كان الذي أعطاه الدین في نی: الشرط؟ الجواب

ًالمعروف عرفا كالمشروط لفظا وشرطا، فحینما : یكافئھ فحینئٍذ تكون الشبھة، فمن العلماء من حرم ومنھم من كره، وعلى ھذا تنزل القاعدة ً ً
بالكراھة، كما أشار إلیھ اإلمام : وقال بعض العلماء. اد في عطائھعلم أنھ كریم وجواد وأنھ سیرد الشيء بأفضل فكأنھ أعطاه على أن یز

النووي رحمھ هللا في الروضة، واختاره بعض أھل العلم، ووجھ الكراھة أنھ تردد بین الحرام وبین الحالل، فإنھ إذا أعطاه الدین على أن 
، فإن سكت وُعلم ذلك من طبیعة الشخص ورغبة من أعطى یرده بنفسھ اقتضى ذلك الحل، وإن أعطاه الدین بشرط الزیادة اقتضى التحریم

ًكان مترددا بین الحالل والحرام، وھذا ضابط عند بعض علماء األصول أنھم یجعلون المكروه ما تردد بین الحرام والحالل، فیصفون بعض 
الحل یقتضي جوازھا وشبھ من الحرام المعامالت وبعض األفعال بكونھا مكروھة؛ ألنھا في مرتبة بین الحالل والحرام، فیھا شبھ من 

إنھ حرام، : بالحالل، وإن نظرنا إلى الداخل والنیة والقصد قلنا: فإن نظرنا إلى أنھ لیس ھناك شرط وال مواطأة وال وعد قلنا. یقتضي منعھا
، وإن كان أسفل من الكعبین فإنھ ًیصیر مكروھا، مثل ما ذكروا في الثوب، إن كان فوق الكعبین فھو حالل بالنسبة للرجل: ومن ھنا یقولون

حرام، وإن كان على الكعبین فھو مكروه، ألنھ لیس بالحرام المحض؛ ألنھ لم یرد نص بتحریمھ، إنما ورد النص بما أسفل الكعبین، ومفھوم 



 1247 

ا اشترط، فإذا لم یشترط اقتضى ًیشترط أن یكون حراما إذ: فالشاھد أننا عندما قلنا. ًأنھ یشترط في الحكم بكونھ حراما أن یكون أسفل) أسفل(
  .ًیكون مكروھا: ھذا الحل، وإذا جرت العادة نزلت منزلة الشرط، فإذا قصد ھذا المعتاد منھ قالوا

 
 
 
 

 حكم رد القرض بأفضل منھ
 
 

ًكأن یستدین منھ نوعا من اإلبل فقضاه بنوع أجود منھ، أو استدان منھ نوعا من الطعام فقض] أو أعطاه أجود: [وقولھ اه أجود منھ، أو استدان ً
إذا أخذ الجید ورد بأجود، أو أخذ الحسن ورد بأحسن، أو أخذ الفاضل فرد . ًمنھ نوعا من الثیاب واأللبسة واألكسیة فرد أفضل وأجود منھ

 صلى هللا علیھ وسلم باألفضل، فإنھ یجوز إذا لم یكن بشرط ولم یكن بعدة وال بمواطأة، أما الدلیل على جواز ذلك، فإن السنة عن رسول هللا
وكونھ ) ً فإن خیر الناس أحسنھم قضاء-سددوا دینھ واقضوا دینھ: أي-أعطھ : (صرحت بفضیلة القضاء باألحسن، فقال صلى هللا علیھ وسلم

ة واألحسن وإما أن تكون الجود. یدل على أنھ یكون أفضل، إما في الجودة والرداءة وفي الصفات الموجودة في المذروع وفي المعدود: أحسن
  .في القدر، وذلك كأن یستلف منھ خمسة ریاالت فیرد ستة ریاالت أو یستلف منھ مائة لایر فیردھا مائة وعشرة بدون شرط وبدون عدة

 
 
 
 

 الھدیة بعد وفاء الدین
 
 

، ثم جاءك وأعطاك المائة ألف أو أھدى إلیھ ھدیة بعد وفاء الدین جاز، كأن یستدین منك مائة ألف لایر: أي] أو ھدیة بعد الوفاء جاز: [وقولھ
ًبعد حلول األجل وأعطاك معھا ساعة أو كتابا أو قلما؛ ألنھ یرى أن لك معروفا علیھ، وأحب أن یكافئك على المعروف؛ لقولھ علیھ الصالة  ً ً

ٍولم یكن ذلك جار على عرٍف ھذه الھدیة لما جاءت بدون شرط وجاءت بعد تمام الوفاء : قالوا) ًمن صنع إلیكم معروفا فكافئوه: (والسالم
إنھ یجوز : وقد اختلف العلماء في مسألة المكافأة على الدین والرد بأفضل، وبعض العلماء یقول. یقتضي االشتباه جاز بدون حرمة وال كراھة

و مذھب اإلمام مالك رحمھ لو أخذ مائة لایر ال یجوز أن یردھا مائة وعشرة، وھذا ھ: ًأن ترد باألفضل في الصفات وال ترد في العدد، فمثال
ًهللا، یرى أن تكافئ في الصفات لكن ال تكافئ في العدد؛ ألن المكافئة في العدد صورة الربا، فإذا أخذ مائة لایر وردھا مائة وواحدا أو مائة 

َفلكم ُرُءوُس أْموالكم ال تظلُمون : ًأن یأخذ الواحد ویرده اثنین أو ثالثا، واستدل بقولھ تعالى: واثنین أو مائة وعشرة فھو ربا، فھو على صورة َِ ِْ ََ َْ ُْ ُ َ
َوال تظلُمون  ََ ْ ، فھذه المسألة فیھا خالف، وإن كان بعض الحنفیة یمیل مع المالكیة في بعض التفصیالت، لكن المشھور الخالف ]279:البقرة[ُ

ًبین المالكیة، وعن اإلمام أحمد أیضا روایة في رد المكافأة مطلقا لكن الصحیح ما ذ ْفلكم : في سداد الدیون: الدلیل األول: وعندنا دلیالن. كرناهً ُ َ َ
َُرُءوُس أْموالكم ال تظلُمون وال تظلُمون  َ َ ََ ْ ْ َُ ُِ َِ ًوھذا األصل یقتضي أن سداد الدین یكون مماثال، إن كان عین الدین فال إشكال، وإذا لم ] 279:البقرة[ْ

ًیكن عینا كان مماثال في العدد والصفة؛ ألنھ رأس ً المال، وإن لم یكن رأس المال حقیقة یكون حكما، وظاھر ھذه اآلیة الكریمة یمكن أن ً
الدین؛ ألن األصل یقتضي أنھ كما أخذ العشرة أن یرد العشرة، وقد جاء عن رسول هللا صلى  تجزم بأنھ ال یجوز ألحد أن یدفع مكافأة على

ًال أجد إال خیارا رباعیا، قال! یا رسول هللا: ( وجاء عند القضاء، فقالهللا علیھ وسلم أنھ لما استسلف البكر وھو نوع من اإلبل، أعطھ إیاه، : ً
إن ھذا الحدیث ورد في الصفة، فإن الخیار الرباعي أفضل من البكر، فیجیز في : فمن أھل العلم من قال) ًفإن خیر الناس أحسنھم قضاء

یات من الذھب والفضة واألطعمة، فال یجوز أن تعطي الصاعین مقابل صاع، المعدودات بأوصافھا والمذروعات بأوصافھا ویمنع في الربو
ألنھ یرى أن حدیث أبي رافع في المعدودات والزیادة عنده جاءت في الصفة، فال یجوز أن . وال یجوز أن تعطي الدرھمین مقابل درھم

ًفي الموزون وزنا بزیادة الوزن، فعلى ھذا القول ال یجوز لك ًنتوسع ونجیز القضاء في المعدودات الربویة، في المكیل كیال بزیادة الكیل، و
ًإذا استدنت كیلو من الذھب أن ترده كیلو ونصفا، أو ترده كیلو وربعا مثال، أي بزیادة ربع علیھ؛ ألنھ یرى أن األصل التحریم، والحدیث جاء  ً ً

یجوز أن یزید : بالجواز بصورة ھذا الحدیث، والجمھور قالوافي المعدودات وھي اإلبل وما في حكمھا، فعلى ھذا القول فإن الحكم یختص 
ًسواء كان في الذھب والفضة التي ھي األثمان أو في المطعومات، سواء المكیالت أو الموزونات، ویجوز أن یزید في المعدودات صفة 

ًوعددا، وعلى الوجھ األول عندھم أنك لو أخذت بعیرا فال یجوز أن تقضي بعیرین؛ ألن الحك م عندھم یختص بالصفة، والزیادة بالصفة مع ً
وجود االتحاد في العدد، فال یجیزون أن تقضي البعیر بالبعیرین، وال یجیزون أن تقضي الشاة بالشاتین وبالثالث؛ ألنھم یرون أن الحدیث 

ًا رباعیاإني ال أجد إال خیار! یا رسول هللا(الوارد عن رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم اختص بالصفة، فقال  ال یجوز أن : ، فمن ھنا یقولون)ً
الحدیث ورد فیما ذكرتموه، لكن في : لما أجازوا ھذا قالوا وأما الجمھور. تدفع بزیادة عدد لقاء عدد أقل، ھذا بالنسبة للقول األول الذي ذكرناه

عل األمر بالزیادة في الصفة والجودة مركب من فج) ًأعطھ، فإن خیر الناس أحسنھم قضاء: (الحدیث عبارة، وھي قولھ علیھ الصالة والسالم 
ًرحم هللا امرأ سمحا : (، فالتعلیل یفید العموم، فلما كان منشأ الحكم اإلحسان في القضاء، وأكد ھذا بقولھ)ًفإن خیر الناس أحسنھم قضاء: (قولھ ً

ًبدون وعد وال تواطؤ وال شرط، وبناء على ھذا نخرج فھمنا أن مقصود الشرع المكافأة على الدین، ما دام أنھ ) ًإذا قضى، سمحا إذا اقتضى
إنھ یجوز أن یقضي الشيء بأحسن منھ وأجود في الصفات، ویجوز أن یقضي الشيء بضعفھ : ویمكننا أن نقول. ما ذكره المصنف رحمھ هللا
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وبین إذا كان قد اقترضھ منھ، والطاقة من  بث-بصفاتھ المنضبطة-ًفي العدد، فیقضي البعیر بالبعیرین، والشاة بالشاتین، ویقضي أیضا الثوب 
أما إذا كان ). ًفإن خیر الناس أحسنھم قضاء: (ًالقماش بالطاقتین إذا استدان مذروعا، وقس على ذلك؛ ألن النبي صلى هللا علیھ وسلم قال

ذلك استدان واستدان منھ الناس وھم ًكریما، ومن عادتھ أن یكافئ على الدین، فإن رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم كان أكرم الخلق، ومع 
أسلموا فقد جئتكم من عند رجل ال یخشى الفقر، ما ُسئل عن ! یا قوم: یعلمون كرمھ وفضلھ علیھ الصالة والسالم وجوده وسخاءه، قال رجل

ًأنھ ولو كان كریما سخیا یجوز أن تتعام: شيء إال أعطاه، صلوات ربي وسالمھ علیھ إلى یوم الدین، فالمقصود ل معھ، لكن ینبغي أن ال ً
  .تجعل في نیتك أن یكافئك باألفضل، وإنما یكون ذلك على سبیل المسامحة واالرتفاق

 
 
 
 

 حكم الھدیة لصاحب القرض قبل سداد الدین
 
 

بي رافع بشرط عرفنا أنھ یجوز أن تزید عند القضاء بأفضل؛ لحدیث أ]. وإن تبرع لمقرضھ قبل وفائھ بشيء لم تجر عادتھ بھ لم یجز: [وقولھ
ًلو جئت تسدد الدین ال تقدم الھدیة، بل سدد الدین أوال وبعد أن یقبض : أن تكون الزیادة بعد انتھاء األجل وبعد الوفاء، حتى قال بعض العلماء

ًو اقرضت شخصا فجاء ل: ًدینھ أعطھ الھدیة، وال تجعل العطاء للھدیة سابقا لوفاء الدین، إنما تعطیھ بعد تمام الوفاء، فحینئٍذ یرد السؤال
ًوأعطاك شیئا قبل السداد فھل یجوز لك أن تأخذ من المدیون شیئا، سواء كان من األثمان أو األطعمة أو األكسیة أو المنافع ً كرجل استدان ... ً

و ھذه ألف لایر، أو ھذه خمسة آالف لایر مني لك أ! یا فالن: منك عشرة آالف لایر، وكان الدین إلى نھایة السنة، وجاءك في رمضان، وقال
ھذه مائة لایر، فأعطاك ھدیة من غیر جنس الدین، كأن یكون استدان منك عشرة آالف لایر ففوجئت بھ قبل تمام األجل وقد جاءك بشيء من 

دین ولم یسدد إني أحبك في هللا وھذه ھدیة مني لك، لكن بینك وبینھ ! یا فالن: غیر األثمان كطعام أو كساء أو ساعة أو قلم أو كتاب، وقال
: ًفحینئٍذ إذا أعطاك شیئا قبل الدین فإنك تتقیھ، وعلى ھذا وردت نصوص الصحابة والنقول عنھم متظافرة، وقد جاء عند ابن ماجة. الدین بعد

یث أن النبي صلى هللا علیھ وسلم نھى عن قبول ھذه الھدیة، لكن ھذا الحدیث متكلم في سنده، وذكر بعض العلماء أن لھ شواھد من ح
المضمون العام للمتن، وأما عن الصحابة فال إشكال، فإن أبا بردة بن أبي موسى األشعري لما جاء إلى عبد هللا بن سالم الصحابي الجلیل 

ًإنك بأرض أرى الربا فیھا فاشیا، فإذا استدان منك رجل دینا فأعطاك ھدیة أو حمال أو: رضي هللا عنھ وأرضاه، قال لھ ً  .فإیاك أن تقبلھ.. ً
عمر وابن عباس رضي هللا عنھما، فإن  ُفمنعھ من قبول الھدیة قبل تمام الدین، وأثر ھذا عن بعض أصحاب النبي صلى هللا علیھ وسلم كـابن

ًابن عباس سئل عن رجل استدان من آخر عشرین درھما، ثم صار المدیون یھدي للدائن السمك، فأھداه في المرة األولى سمكا، ثم مرة ثانیة  ً
ً سمكا، ثم المرة الثالثة أھداه سمكا، حتى وصلت قیمة السمك ثالثة عشر درھما، فأخبر ابن عباس رضي هللا عنھما أن الرجل استدان أھداه ً ً

ًمنھ عشرین درھما، وأھداه ھدیة تبلغ ثالثة عشر درھما فقال ًفاحتسب جمیع ما أھداه إلیھ، وعد ذلك محرما علیھ إال . خذ منھ سبعة دراھم: ً ّ
والسبب في ھذا واضح، فكأنھ قبل وفاء الدین تارة تتخذ الھدایا إلطالة األجل، فإذا جاء السداد تنكسر عین صاحب الدین . طى قیمتھأن تع

ًبالھدایا، وال یستطیع أن یطالب المدیون، ویؤخره ویؤجلھ، وكذلك أیضا فیھا ذریعة إلى الربا أن یمحض لھ األجل من نفس المبلغ، ومن ھنا 
نقول عن الصحابة رضوان هللا علیھم كـعبد هللا بن سالم وعبد هللا بن عباس رضي هللا عنھما، وغیرھما، ومن أئمة التابعین تظافرت ال

وقد ضیق السلف في ھذا حتى إن بعضھم . كـسعید بن المسیب وإبراھیم النخعي رحمة هللا على الجمیع، كلھم منعوا قبول الھدیة قبل الوفاء
ًف من ھذا بكثیر، فإن اإلمام أبا حنیفة رحمھ هللا استدان منھ رجل دینا، ثم جاء اإلمام أبو حنیفة یطالبھ بالدین، فوقف كان یتورع عما ھو أخ

ُعلى بابھ في شدة الظھر في الھاجرة، وكان مع اإلمام أبي حنیفة أصحابھ، فكان الرجل في داخل الدار وقرع علیھ الباب، فوقف اإلمام أبو 
ال وهللا، أخشى أن یكون : ھلم یا إمام إلى الظل، قال: ، ودخلوا تحتھا، وقالوا)الروزنة(اء أصحابھ إلى مظلة الباب حنیفة في الشمس وج

والفقھ في بعض األحیان یضیق على اإلنسان، لكنھ یثاب على ھذا، إذا تورع . َّفضل منھ علي، فلم یرض أن یأتي إلى ظل داره قبل وفاء دینھ
ن علیھ سلف األمة، واحتاط إلى ھذه الدرجة، بأن یدع ما ال بأس بھ خشیة من الوقوع فیما فیھ بأس، وھذا الورع بمثل ھذا الورع الذي كا

فالشاھد أنھ خشي أن یكون . أكمل ما یكون من الورع، شریطة أن ال یفضي ذلك إلى الوسوسة وتحریم ما أحل هللا عز وجل من الطیبات
ًمرتفقا بھذا الظل، وبناء علیھ ال تق أن تحتسب الھدیة : الحالة األولى: بل الھدیة من الشخص الذي لك علیھ دین قبل سداد الدین إال في حاالتً

من الدین، فلو كان رجل عنده لك عشرة آالف لایر، فأھداك ساعة بخمسمائة، فاقبلھا على أن الذي بقي لك علیھ تسعة آالف وخمسمائة، ولو 
أن یكون الرجل : الحالة الثانیة. ن تسعة آالف، فإذا كنت تقبل الھدیة على أنھا من الدین فال بأس بھأھداك ھدیة بألف، فاقبلھا على أن الدی

ًالذي أھداك الھدیة من عادتھ أن یھدیك، أو یكرمك، كرجل استدان منك دینا ومن عادتھ أنھ یھدي لك ھدیة في كل رمضان، فاستدان منك 
ضان وأعطاكھا، فإنھا خارجة كلیة عن الدین، واألورع واألفضل أن ال تقبلھا في ذلك العام، لكن الدین إلى نھایة السنة فجاءك بالھدیة في رم

التھمة ھنا منتفیة، ولذلك أجازوا للقاضي أن یستضیفھ من كان من عادتھ أن یستضیفھ قبل القضاء، فإذا دعاه إلى ولیمة خاصة أجابھ؛ ألننا 
ًنعلم أن بینھما ودا قدیما، وأنھ لم یستضف فالمقصود أنھ إذا كان من عادتھ أن یھدیك وأھداك على عادتھ . ًھ مبتلى بھذه األمانة وھذه الحقوقً

صحت ھدیتھ، لكن إن كان من عادتھ أن یھدیك وزاد في ھدیتھ في ذلك العام حرمت الزیادة؛ ألنھا خرجت عن المألوف والمعروف، ومن 
ًا أن یكون الطعام عاما، كأن یكون زاوج ابنھ أو ابنتھ فإن ھذه الدعوة ال یخصك بھا، ًھنا لو استدان رجل منك دینا ودعاك إلى ولیمة، فإم

وإنما أنت والناس فیھا على حد سواء، ویبعد أن تكون مكافأة عن الدین؛ ألن ھذا أمر عام یقصد منھ إشھار النكاح وال عالقة لھ بالدین، ومن 
ًیجوز أن تتخلف عنھا تورعا، إذا خشیت أن یكسر عینك بالزیادة في : ال بعض العلماءلكن ق. ھنا أجازوا للقاضي أن یجیب الوالئم العامة

اإلكرام في الحفالت العامة والوالئم العامة، فیحابیك محاباة خاصة، ویمیزك بھا، فإنھا في الظاھر دعوة عامة لكن فیھا شيء تتورع عنھ إذا 
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خاص واألعراف واألزمنة، وعلى المؤمن أن یتقي هللا، ویتورع عن مثل ھذه علمت ذلك، وھذا أصل عام یختلف باختالف األحوال واألش
اإلثم ما حاك في نفسك وكرھت : (الدعوات، وھذا ھو الذي فیھ طمأنینة القلب، ففي مثل ھذه المسائل یصدق قول النبي صلى هللا علیھ وسلم

ً لكن تجد أمورا وقرائن تدل على وجود الشبھة، فمثل ھذا تتقي ً، فإنھ في بعض األحیان یكون الشيء في ظاھره حالال)أن یطلع علیھ الناس
فیھ وتمتنع منھ، صحیح أنھ یدعوك دعوة عامة، إال أنھ یمیزك على من ھو أفضل منك، فتفھم من ھذا أن القدر المباح والمشترك زدت على 

من عادتھ أن یھدیك، : ادة تحرم، فالمقصود أنھم لما قالواحقك فیھ، كما لو أھداك ھدیة وكان من عادتھ أن یھدیك وزاد في الھدیة، فإن الزی
ًإلى الحرام، كأن یزید عن ھدیتھ، أو یفعل معك فعال یمیزك بھ في ولیمة عامة أو نحوھا، ولو  محل ذلك أن ال یكون فیھ شبھة أو ذریعة

لم یجز لك أن تأخذ الھدیة : أي] لم یجز: [وقولھ. دائھدعاك إلى دعوة خاصة لم یجز أن تجیبھ؛ ألنھا أشبھ بالمكافأة على الدین قبل وفائھ وأ
لم یجز ) ساعة(منھ قبل وفائھ للدین إال أن تنوي مكافأتھ على الھدیة، كرجل استدان منك عشرة آالف وذلك إلى نھایة السنة، ثم جاءك بھدیة 

اعة اآلن على أن ترد علیھ ھدیة مثل ھدیتھ أو أفضل من لك أن تقبلھا، إال أن تنوي مكافأتھ على الساعة، فتنوي في قلبك أنك ستقبل منھ الس
وھذا ما یسمى بھبة الثواب، وھي الھبة بعوض، وھذا ] إال أن ینوي مكافأتھ: [وقولھ. ھدیتھ، فتكون حینئٍذ قطعت الھدیة بمثلھا أو أفضل منھا

َوال : یكافئھ الغیر، وھو الذي عناه هللا عز وجل بقولھالنوع محرم على لسان رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم أن یفعلھ اإلنسان من أجل أن 
ِتْمنْن تْستكثُر  ْ َُ َ تستدعي الكثرة بطلبك لما ھو أكثر، وھذا : أي) تستكثر(تفعل الھدیة وتعطي الھدیة وما فیھ منة، : أي) وال تمنن] (6:المدثر[َ

إنھ إذا أھداه :  إذا أھدى للغني فمعنى ذلك أن یكافئھ، وعلى ھذا قالوایفعلھ الضعفاء، فیأتون لألغنیاء ویعطونھم ھدیة، ومن المعلوم أن الفقیر
كرجل یأتي ویعطیك ھدیة، فتقدر ھذه الھدیة ] أو احتسابھ من دینھ: [وقولھ. ونوى في قلبھ أن یرد ھدیتھ وأن یكافئھ علیھا جاز لھ ذلك

  .یة من قیمة الدین، فیجوز لك أن تقبلھابقیمتھا، وتنوي في قرارة قلبك أنھ إذا جاء یسدد الدین فإنك تسقط الھد
 
 
 
 

 حكم اشتراط تسلیم الدین في غیر مكان القبض
 
 

كذھب وفضة، دنانیر ودراھم، أو ] ًوإن أقرضھ أثمانا] [ًوإن أقرضھ أثمانا فطالبھ بھا ببلد آخر لزمتھ، وفیما لحملھ مئونة قیمتھ: [وقولھ
أنا جالس في مكة في رمضان، ولكنني أطالبك : ستدین منك عشرة آالف في مكة، فقلت لھأقرضھ ریاالت وطالبھ بھا في غیر البلد، كأن ی

لزم المدین أن یسدد الدین في الموضع الذي اتفقا علیھ، فھذا : ًبردھا لي مثال في الریاض في ذي القعدة، أو في جدة أو المدینة لزمھ ذلك، أي
وقد نص العلماء رحمھم هللا على أنھ إذا أعطاه األثمان في بلد ) .  على شروطھمالمسلمون: (من الشرط، وقد قال صلى هللا علیھ وسلم 

وطالبھ بقضائھا في بلد آخر، أنھ ال بأس بذلك ولزمھ أن یسددھا في البلد اآلخر، لكنھم فرقوا بین األثمان وغیر األثمان، كالطعام والكساء 
فیھ في بلد غیر بلده استضر المدیون، وصارت منفعة زائدة للدائن على المدیون، وغیرھا مما یحمل وفیھ مئونة؛ ألنھ إذا اشترط علیھ أن یو

أعطیك مائة دینار في المدینة وتقضیھا في مكة جاز ولزمھ أن : أما األثمان كالذھب والفضة، في القدیم إذا قال لك. فال یجوز وال یلزم بھذا
ماننا فیھ مئونة، خاصة إذا كان من بلد إلى بلد تختلف الُعمل فیھ، فإن الُعملة إذا یسدد الدین في مكة؛ ألنھ لم یكن في حملھ مئونة، لكن في ز

ھذه العشرة آالف دوالر أشترط أن تسددھا لي في المشرق أو في المغرب، : دوالرات، فیقول لھ وھو في مكة: ًكانت صعبة كأن یستدین مثال
ملھا إلى ھناك فیھ مئونة ومشقة، فكأن الدائن صاحب الدین اشترط منفعة والدوالرات في المشرق أو المغرب غالیة وعزیزة الوجود، وح

كذلك الذي في حملھ . إنھ ال یلزمھ ھذا الشرط، إذا كان على وجٍھ فیھ ذریعة إلى الربا: وصار أخذ الدین مع المنفعة الزائدة، وعلیھ قالوا
السداد یكون في المدینة، وھذا الدین قد ال : حاس وھو في مكة، وقال لھمئونة، كما لو استدان منھ طعام بر أو استدان منھ طن حدید أو طن ن

ًیوجد مثال في المدینة، كما في القدیم، إذا كانت البلدان مختلفة واألطعمة والمنافع كانت المثمونات مختلفة في األماكن، فیلزمھ ببلد غیر بلده، 
، وال یلزمھ دفع العین وال دفع المثل إذا كان المثل ال یتیسر في ذلك البلد وكان حملھ عندھا ُینتقل إلى القیمة: فیتحمل مشقة الحمل إلیھ، قالوا

إلى ذلك البلد فیھ مئونة، فأنت إذا تأملت أن حمل ھذا الشيء إلى جدة یكلفھ خمسمائة، فصار كأنھ استدان منھ مائة صاع فقضاھا مائة صاع 
لكن إذا اشترط علیھ في . فعة، والشروط التي تجر المنافع تعتبر محرمةًوخمسمائة، وصار یستفضل على دینھ، وصار شرطا جر من

إذا قال : ینتقل إلى القیمة، یرد السؤال: المثمونات التي في حملھا مئونة أن یسدده في بلد غیر بلده وفي حملھ إلى ذلك البلد مئونة، فحین نقول
ًقیمتھ بدال عن مثلھ، فالطن الحدید مثال في  إنھ یلزمھ أن یدفع: ینة، وقلناھذا الطن من الحدید تأخذه مني في مكة وتقضیھ لي في المد: لھ ً

من حیث األصل ال یلزم من استدان منك أن یعطیك ما في حملھ : المدینة قیمتھ أكثر من قیمتھ في مكة، فھل العبرة بمكة أو بالمدینة؟ الجواب
َمئونة في البلد الذي اشترطتھ، وإن ألزمتھ بذلك ُینتقل إ لى القیمة؛ ألننا إذا ألزمناه بالعین صار الحمل مئونة، وإذا ألزمناه بالمثل سیتضرر َ

ًبحمل المثل إلى بلد القضاء، وغالبا ما تقع ھذه المسألة، إذا كان البلد الذي اشترط علیھ القضاء فیھ لیس فیھ نفس الشيء، أما لو كان فیھ نفس 
ًى البلد ویقضیھ نفس الشيء، لكن حین ال یكون في البلد نفس ذلك سواء كان من طعام أو الشيء فال إشكال، یأخذ ھذا الشيء ثم یذھب إل

أنھ سیتحمل مئونة الحمل : اقضني في مكة وقد استدان منھ في المدینة، أو اقضني في المدینة وقد استدان منھ في مكة، فمعناه: غیره، فقال لھ
األمر إما أن : ًإذا. رم، وفي ھذه الحالة یعدل إلى القیمة، ویلزمك أن تدفع قیمة الدینإلى مكة، فصار فضل زیادة مشترطة في الدین وھذا مح

تكون قیمة الدین في مكة ھي قیمتھ في المدینة فال إشكال، فلو أن الطن الحدید الذي أخذه منك قیمتھ في مكة عشرة آالف لایر، وقیمتھ في 
ِلم یقع ظلم على المدین، ولم یطالب بأن یعطیك عین السلعة؛ :  لایر وال إشكال، أيالمدینة عشرة آالف لایر، فیلزمھ أن یدفع عشرة آالف ُ

ألنھا غیر موجودة؛ ألنھ استنفدھا، وال یلزمھ أن یعطیك المثل؛ ألنھ لو جاء یعطیك المثل في البلد المتفق علیھ فإنھ حینئٍذ یستضر بالحمل 
ًوصار قرضا جر نفعا، ولكن یلزمھ أن یدفع لك القیمة ، وإذا لزمھ أن یدفع لك القیمة فحینئٍذ یرد السؤال ھل العبرة ببلد القرض أم العبرة ببلد ً
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إن كانت قیمتھ في مكة ھي قیمتھ في المدینة ال إشكال، لكن إن اختلفت القیمة فحینئٍذ ھل : الوفاء؟ إن اتفقت القیمة ال یرد ھذا السؤال،بمعنى
إذا كان الدین ] إن لم تكن ببلد القرض أنقص: [وقولھ. العبرة ببلد الدین :أم العبرة ببلد الوفاء؟ الجوابالعبرة ببلد الدین الذي أعطاه فیھ الدین 

یدفعھا ببلد القرض الذي ھو مكة، فإن كانت أنقص في مكة بأن كانت قیمتھا عشرة آالف، : في بلد القرض أنقص فحینئٍذ تلزمھ القیمة، فقلنا
: خطأ، والصواب] إن لم تكن ببلد القرض أنقص: [ًفا، فحینئٍذ یدفع بقیمة بلد القرض، وقول بعض العلماءوفي المدینة قیمة القرض عشرون أل

أكثر، إن لم تكن ببلد القرض أكثر، وفي ھذه الحالة عكس المسألة وجعل البالء على المقرض وأعتد ببالء المقرض على حساب المقترض، 
ًإن العبرة ببلد القرض ال إشكال في صحتھ واعتباره زائدا أو ناقصا؛ ألن الحق ثبت في بلد : واألول لھ وجھھ والثاني لھ وجھھ، وإن قیل ً

  .ًالقرض، وبعض العلماء یرى أن العبرة ببلد الوفاء، ویلزمھ بقیمتھ في بلد الوفاء، سواء كانت أكثر أو أنقص
 
 
 
 

 األسئلة
 
 

...... 
 

 حكم تأخیر الدین
 
 

، والصالة والسالم على رسول هللا، وعلى آلھ وصحبھ ومن وااله: لجوابما حكم تأخیر الدین؟ ا: السؤال : أما بعد. باسم هللا، الحمد 
رحم : (ًفالواجب على المسلم إذا استدان من أخیھ المسلم دینا أال یؤخره، وأن یبادر بالسداد عند حلول األجل، ولذلك قال صلى هللا علیھ وسلم

ًهللا امرأ سمحا إذا قضى ن السماحة أن تُرد الدین في أجلھ، وأن ال تزید على ھذا األجل فتماطل وتؤخر، فتأخیر الدین عن وقتھ للقادر ، وم) ً
مطل الغني ظلم یحل لومھ : (الذي یستطیع السداد محرم، ویدل على ذلك ما ثبت في الصحیح عن رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم من قولھ

ً أن الرجل إذا استدان منك دینا، وحل األجل وھو قادر على السداد وامتنع أن یسدد، فھو آثم بھذا، في ھذا دلیل على: قال العلماء) وعرضھ
اردع : أبیھ أو قریبھ أو من لھ علیھ قوة، ویقول فالن ظلمني، أو یذھب إلى: فالن ظالم، فیجوز إذا اشتكاه أن یقول: ویحل لك أن تغتابھ وتقول

ِال ُیحب هللا الجْھر بالسوء : إنھ ظالم، فیھ أذیة ولكنھا تجوز لمكان الظلم، وفیھ سوء، وهللا تعالى یقول: ولھًفالنا وأمره أن یفي فإنھ ظالم، فق َ َُّ ُّ ِِ ْ ُ َّ
َمْن القْول إال مْن ظلم  ِ ُِ َ َّ ِ ِ َ : فتأخیر الناس في حقوقھم والمطل في ذلك محرم، كما أجمع العلماء على ذلك، وقال بعض أھل العلم]. 148:النساء[ْ

ومن : ( امتنع من سداد دیون الناس وھو قادر على السداد عند حلول آجالھا محق هللا البركة من مالھ؛ ألن النبي صلى هللا علیھ وسلم قالمن
مر األ. فتوعد من ظلم الناس في أموالھم وحقوقھم، وال شك أن من الظلم أن یمتنع اإلنسان من السداد) أخذ أموال الناس یرید إتالفھا أتلفھ هللا

أن تأخیر الدین والمماطلة بھ والتلوم فیھ مع القدرة على السداد یضر اإلنسان، فلربما كان صاحب الدین یحتاج إلى ھذا المال لعالج : الثاني
 ًأن كل من استدان دینا: األمر الثالث. أو طعام أو مصالح یرید قضاءھا فیعطلھ عن ھذه المصالح ویؤذیھ فیھا، وھذا ال شك أنھ ضرر عظیم

ولذلك ال ینفك ھذا الرھن إال بسداد الدین، ومن ) نفس المؤمن مرھونة بدینھ: (فإن نفسھ تتعلق بذلك الدین؛ ألن النبي صلى هللا علیھ وسلم قال
 في ًمن مات حلت دیونھ، فالمیت إذا مات وجب أن تسدد دیونھ فورا وتحل دیونھ؛ ألن النبي صلى هللا علیھ وسلم لما كان: ھنا قال العلماء

أن النبي صلى هللا علیھ وسلم أتي برجل علیھ دیناران لم : (ًأول اإلسالم كان ال یصلي على میت علیھ دین لم یترك وفاء، فقد ورد في الحدیث
لى هللا َّھما علي، فصلى علیھ النبي ص! یا رسول هللا: صلوا على صاحبكم فقال أبو قتادة : دیناران، قال: ما دینھ؟ قالوا: ًیترك وفاء، فقال

ال بعد : ھل أدیت عنھ؟ فأقول: ال بعد، فیقول: ھل أدیت عنھ؟ فأقول: فلم یزل یلقاني في سكك المدینة ویقول لي: علیھ وسلم، قال أبو قتادة 
: لوفي الصحیح عن رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم أنھ قا) اآلن بردت جلدتھ: نعم، قال :ھل أدیت عنھ؟ قلت: حتى لقیني ذات یوم، وقال

: قالوا) نفس المؤمن مرھونة بدینة: (وقد اختلف العلماء في قولھ. ، فھذا أمر عظیمً)یغفر للشھید كل شيء إال الدین أخبرني بھ جبریل آنفا(
ٌكل نفس بما كسبت رھینة : إنھ ینحبس عن النعم حتى یسدد دینھ، وھذا أمر عظیم، فالرھن أصلھ الحبس َ ْ َ َِ َُّ َ َ َ ِ ٍ ْ ھونة، فعلى ھذا مر: أي] 38:المدثر[ُ

ال یجوز أن یؤخر ویماطل، ومن السنن العجیبة أن الشخص إذا یسر هللا لھ القضاء فماطل وأخر فإن هللا ال یوفقھ للقضاء إال فیما ندر، ولذلك 
تستنفد تجارتھ قل أن تجد صاحب تجارة یأخذ األموال من الناس وال یبادر بسدادھا إال وجدتھ یدخل من دین إلى دین ومن دین إلى دین حتى 

ویصبح رأس مالھ في التجارة أقل بكثیر من الدین، فعلى اإلنسان أن یتقي مثل ھذه األمور، وإذا قدر على السداد أن یبادر بسداد أموال الناس 
  .ورد حقوقھم إلیھم كاملة حتى یكون ذلك من باب الوفاء وأداء الحقوق إلى أھلھا، وهللا تعالى أعلم

 
 
 
 

 ھو في رءوس النخلحكم بیع التمر و
 
 



 1251 

ًفي بیع الثمار یباع الثمر على رءوس النخل خرصا، : في بیع التمر وھو في رءوس النخل ألیس في ھذا جھالة في المقدار؟ الجواب: السؤال
نده خبرة یأتي الرجل الخبیر ویخرص، وكل فالح یعلم ھذا، أنھ إذا جاء أحد یرید أن یشتري ثمرة بستانھ، ال یأتي وحده إال إذا كان ع

ثالثة آالف : ًھذا النخل یخرج منھ مثال: ومعرفة، أما إذا لم تكن عنده خبرة فیأتي برجل لھ خبرة بالثمرة وبالسوق، فینظر في النخل ویقول
ًصاع، وھذه الثالثة آالف صاع غالبا تكون قیمتھا إن كان السوق طیبا مثال ً ًثالثین ألفا، وإن كان السوق وسطا تكون القیمة م: ً ًثال عشرین ً

ًألفا، وإن كان السوق ردیئا تكون القیمة عشرة آالف، فیعطیك سعرا تقریبیا، إذا ً ً ً إنما جاز بیع الثمر بعد بدو صالحھ على سبیل االستثناء، : ً
رر؛ ألن األصل ًبیع الثمرة على رءوس النخل مستثنى من بیع الغ: ومن ھنا قال العلماء رحمھم هللا. ولذلك ال یرد علیھ ما یرد على األصل

ُأن ُیعلم قدر المبیع، وأن یكون المشتري على علم بما یكون من الثمرة رطبا كانت أم تمرا، ولكن أبیح ذلك من باب التوسعة على الناس وھو  ً ً
  .ًمستثنى من األصل الذي ذكرناه، وهللا تعالى أعلم

 
 
 
 

 استغالل شھر رمضان
 
 

ا تبقى من شھر رمضان المبارك في طاعة هللا سبحانھ وتعالى وغیر ذلك من األعمال نطلب كلمة توجیھیة حول استغالل م: السؤال
نسأل هللا العظیم رب العرش الكریم أن یبارك لنا فیما بقي من ھذا الشھر الكریم، كما نسألھ تعالى أال یختم لنا ھذا : الصالحات؟ الجواب

ّعما سلف وكان، ومما أوصي بھ إخواني ونفسي تقوى هللا عز وجل، ومن غیب الشھر إال بعتق من النار، وفوز بالرحمة والمغفرة والعفو 
ْإْن یْعلم : النیة الصالحة في الخیر أعانھ هللا على الخیر، ومن كانت نیتھ على الطاعة والبر قوى هللا عزیمتھ وسدده ووفقھ وأرشده، قال تعالى َ َ ِ

ًهللا في قلوبكم خْیرا ُیْؤتكم خْیرا  ُ ً ُ َُ َْ ِْ ِِ ُ ُ فا تعالى اختار القلوب للنظر، فأول ما أوصي بھ أن تغیب في سریرتك لما بقي من ھذا الشھر ] 70:األنفال[َّ
فالحرص على : أما األمر الثاني. ًخیرا، وأن تعزم في قرارة قلبك أن تعمر ھذه األوقات والساعات واللحظات في طاعة هللا ومرضات هللا

لم لعمارة ما بقي من ھذا الشھر في الطاعات والتي من أحبھا كثرة تالوة القرآن، فطوبى ثم طوبى لمن التأسي برسول هللا صلى هللا علیھ وس
َإن ھذا القْرآن : وفقھ هللا لحب القرآن، وإذا أردت أن یبارك هللا لك فیما بقي من شھرك، بل ویبارك لك فیما بقي من عمرك، فالزم كتاب هللا َُ ْ َ َّ ِ

ْیْھدي للتي ھي أق َ َ َِ ِ ِ ُوم َِّ ، طوبى ثم طوبى لمن جعل هللا القرآن ربیع قلبھ، ونور صدره، وجالء حزنھ، وذھاب ھمھ وغمھ، وسائقھ ]9:اإلسراء[َ
ًوقائده إلى رضوانھ والجنة، طوبى لعبد عكف على كتاب هللا یتلوه قائما وقاعدا، یتلوه آناء اللیل، یتقرب بھ إلى هللا ویرجو بھ رحمة هللا، یقف  ً

فخیر ما ُیوصى بھ أن یكثر العبد من تالوة القرآن، فإن أكثرت من تالوة القرآن أصلح . یخشع لعظاتھ، ویتدبره ویتلوه حق تالوتھعند آیاتھ و
ِقد جاءتكم مْوعظة مْن ربِّكم وشفاء لما في الصدور : هللا قلبك، فإن هللا تعالى یقول ُ ُّْ ِ ِ ِ ِ َِ َ َ َ َ ٌَ َ َْ ُْ ُ ٌْ وجعل هللا القرآن ُوإذا شفي ما في صدرك، ] 57:یونس[َ

ًأنیسا لك وجلیسا، فعندھا انشرح صدرك للخیرات، واطمأن قلبك بذكر هللا والطاعات، وأصبحت مشمرا عن ساعدك في مرضات هللا جل  ً ً
ًجاللھ، وما فاز السلف رحمھم هللا إال بتوفیق هللا أوال وآخرا، ثم بتالوة القرآن، وانظر إلى أفضل الناس طاعة وبرا تجده مالز ً ًما لكتاب هللا ً

ًلیال ونھارا أال وإن في الجسد مضغة، إذا صلحت صلح الجسد : (القرآن مفتاح كل خیر، ومفتاح كل بر؛ ألن اإلنسان صالحھ كلھ في قلبھ. ً
 یوصى بھ من فخیر ما. ولن یصلح ھذا القلب إال بكتاب هللا جل جاللھ وبكالم هللا جل جاللھ) كلھ، وإذا فسدت فسد الجسد كلھ، أال وھي القلب

ٍأراد أن یبارك هللا لھ في رمضان وفیما بقي من أیامھ ولیالیھ أن یكثر من تالوة القرآن، وأن یحاول أال تمر علیھ ثالث لیال إال وقد ختم كتاب 
قص حتى یكملھ، ومن هللا عز وجل، مع التفكر والتدبر والتأمل، ومع اإلشفاق على النفس واإلزراء واإلحساس بما بینھ وبین كتاب هللا من الن

العیب حتى یستره، ومن الثلمة حتى یسدھا، فإذا تلوت كتاب هللا فسوف تستشعر أن هللا یأمرك ویعظك، فإذا كان حال اإلنسان مع القرآن في 
ید لیلھ ونھاره بورك لھ في شھره، بل بورك لھ في عمره، ولذلك نجد بعض الناس إذا خرج من رمضان خرج بحفظ القرآن، وكم من سع

وفق للسعادة باغتنام رمضان في القرآن حتى أصبح القرآن أنیسھ وجلیسھ، ال یفتر عن تالوة كتاب هللا وسماعھ وتدبره، فیحس أن سعادتھ 
. كلھا في كتاب هللا جل جاللھ، كان شیخ اإلسالم رحمھ هللا في آخر حیاتھ یبكي ویتحسر على كل لحظة فاتت في غیر كتاب هللا جل جاللھ

خیر كثیر، ولن تبحث في سیرة أحد من السلف الصالح إال وجدتھا مقرونة بالقرآن في قیام اللیل أو تالوتھ في النھار، قال بعض القرآن 
من مكة إلى المدینة وهللا ما فتر عن تالوة القرآن، كان  - صاحب اإلمام مالك- صحبت عبد الرحمن بن القاسم العتقي رحمھ هللا : السلف

ًن، وقد أدركت وهللا أقواما وھم ذاھبون إلى السوق تسمعھم یتلون كتاب هللا عز وجل، وإذا جن علیھم اللیل سمعت كتاب السلف یتلون القرآ
ًهللا من بیوتھم ومن حجراتھم، وأعرف أقواما في ضیق وشظف من العیش ومع ذلك تجدھم أسعد الناس بكتاب هللا جل جاللھ، أغناھم من 

. لخوف، وألبسھم لباس العافیة، فتجدھم أبعد الناس عن الشھوات والشبھات والمذالت بكتاب هللا جل جاللھالفقر، وأمنھم بفضل هللا من ا
ُواْعتصُموا بحْبل هللا جمیعا وال تفرقوا : لزوم ھذا القرآن: الوصیة الجامعة لخیري الدین والدنیا واآلخرة ًَّ ِ َِ َ ََ َ َ َِ َّ ِ فاالعتصام بكتاب ] 103:آل عمران[ِ

لھ والقرب من ھذا القرآن والحب لھذا القرآن واستشعار أنھ كالم هللا الذي ما نزل أحب إلى هللا وال أكرم على هللا في كالمھ مثل هللا جل جال
ھذا الكالم وھو القرآن، وقد أجمع السلف رحمھم هللا على تفضیل القرآن على سائر الكتب السماویة المنزلة، لفضلھ وعلو شرفھ ومكانتھ، 

فاإلنسان السعید الموفق الذي یرید أن . ت منھ من كنوز تحت العرش، وھذا فضل عظیم وخیر كثیر اختص هللا بھ ھذه األمةُوأنزلت آیا
ًیبارك هللا لھ حتى في حیاتھ وعمره یلزم كتاب هللا، وانظر إلى أي ملتزم وشاٍب صالح یستقیم على طاعة هللا لن تجده أقوى الناس التزاما 

ًھ مالزما لكتاب هللا یتلوه ویتفكر فیھ ویتدبره ویخشع لھ ویحب سماعھ، فال یفتر عن تالوة كتاب هللا وسماعھ وتدبره حتى وھدایة إال إذا وجدت
فینبغي اإلكثار من تالوة القرآن واإلحساس بفضل ھذا الكتاب، واإلحساس بعظیم . ینال السعادة ویجدھا في نفسھ، وھذا ھو حال أھل القرآن

لت مْن لدْن حكیم خبیر : ى ھذه األمة بھذا الكتاب الذيما أنعم هللا بھ عل ٍأْحكمت آیاتُھ ثم فصِّ ِ َ ْ ٍْ ِ ِ َِ َ َُ َ َ ُ َُّ ُ فالحرص على : أما الوصیة األخرى] . 1:ھود[ُ
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هللا خفیة، من إطعام الجائع، وكسوة العاري، وتفریج كربة المكروب، قال بعض  أن یكون لإلنسان في ھذا الشھر حسنة وصدقة بینھ وبین
ًإن هللا جعل رمضان لیتذكر الغني الفقیر، ویتذكر القوي الضعیف، ویتذكر الصحیح المریض، فیتفقد بعضنا بعضا، ویحسن بعضنا : لعلماءا

إلى بعض، فتجعل لك في ھذا الشھر الكریم بعض الصدقات الخفیة، وتجعل صیامك حینما جاعت أمعاؤك وظمئت أحشاؤك یذكرك 
ویذكرك باألرملة والیتیم، فتكفكف دموع الیتامى، وتجبر قلوب األرامل والثكالى، وتحتسب الثواب عند هللا بالمكروب والمنكوب والجائع، 

فإن المعروف ال یبلى، والخیر ال ُینسى، مات أقوام وما ماتت مآثرھم، مات أقوام وھم في الناس ) فاتقوا النار ولو بشق تمرة: (جل جاللھ
ًتجعل لك من ھذا الشھر زادا لإلحسان، فكما أنك تصلح في نفسك بالقرآن، تصلح لغیرك . لح الجلیلأحیاء، بالذكر الجمیل والعمل الصا

بحسنة أو بصدقة، فإن لم تستطع من نفسك وأمكنك أن تشفع عند من یقبل الشفاعة منك وتزكي نعمة الجاه التي أنعم هللا بھا علیك فتدخل 
ما ) الساعي على األرملة كالصائم الذي ال یفطر والقائم الذي ال یفتر(م ما صنعت، فإن السرور على بیت مسلم في ھذا الشھر المبارك فنع

دمت قد ذقت حر الصیام وألم الصیام ولذة عبادة الصیام، فإن تفریج كربة المكروب وإدخال السرور على األرملة یعادل ذلك الفضل، 
ذة ھذه العبادة فاعلم أنھ من الخیر لك بمكان أن تفرج عن أرملة أو یتیم، كالصائم الذي ال یفطر، فأنت اآلن عرفت قیمة الصیام، ووجدت ل

ًكذلك مما یدخل في ھذا قضاء الدیون وتفریج كربات المكروبین، فإذا علمت أن قریبا أو جارا لك . ولو بكلمة تشفع بھا عند من یمكنھ ذلك ً
 على الخیر وباغي الخیر مقبل، فتحتسب عند هللا جل جاللھ قضاء مدیون وتستطیع أن تذھب إلى غني خاصة في ھذا الشھر والنفوس مقبلة

فالشفاعة في مثل ھذا عظیمة ) فاشفعوا تؤجروا: (دین المدیون، فإذا علمت أن أخاك مدیون أو عنده كربة أو عنده حاجة أو عوز وضیق
ضاء دین علیھم أو تفریج كربة أو التوسعة علیھم، خاصة في ھذا الشھر الكریم؛ ألنك تدخل على بیت من بیوت المسلمین الفرحة والسرور بق

وھذا مما یحتسب عند هللا جل جاللھ، وقد كان بعض السلف یفضل السعي على الناس وتفریج كرباتھم على االعتكاف في العشر األواخر، 
فكم من أرملة . میزان العبد عند هللافكان یخرج من معتكفھ لتفریج كربة المكروب، وتنفیس نكبة المنكوب، فھذا من أحب وأفضل ما یثقل بھ 

إذا دخلت علیھا وقد ضاقت علیھا األرض بما رحبت، لیس عندھا من قریب وال صدیق وال حبیب یلتفت إلى حالھا أو یفرج ما یكون بھا من 
اء طعام وولیت ظھرك وھي بالئھا بإذن ربھا، فإذا دخلت علیھا في ظلمة لیل أو في ضیاء نھار، فأدخلت السرور علیھا بإعطاء مال أو إعط

-تشیعك بصالح الدعوات وما تسأل هللا لك من جمیل المكرمات فإن هللا ال یضیع تلك الدعوات؛ ألنھا تخرج من القلب الصادق، الكلب 
تقت لھ بخفھا، إسرائیل فاستقى، ومن شدة الظمأ كان یلھث الثرى، فنزلت البغي إلى البئر واس  لما مرت علیھ بغي من بغایا بني- أكرمكم هللا

، فكیف )فغفر هللا لھا ذنوبھا (-أكرمكم هللا- أن الكلب لم یستطع أن یشكرھا، عظم جمیلھا حتى عند الكلب : أي) فشكر هللا لھا: (وفي روایة 
 فیھم خیر وكان الناس) اشفعوا تؤجروا: (بالمسلمة وقد تكون أمة صالحة، وقد تكون أمة متعرضة للحرام یعفھا هللا عز وجل بشفاعة حسنة

وأنبھ على مسألة تفریج الكربات؛ ففي غالب األحیان تكون صدقاتنا للفقراء . كثیر عندما كانوا متراحمین، وكان القوي ال یغفل عن الضعیف
ات ًالمعروفین، ولكن ھناك من یغفل عنھم كثیر من الناس أال وھو الفقراء األخفیاء الذین ال یسألون الناس إلحافا، ركبتھم دیون وحاج

، وقد یكون معك زمیل لك وترى من حالھ البؤس  ًیفضلون أن یتعرضوا للموت على أن یمدوا كفا ألحد، قد جعلوا فقرھم إلى هللا وغناھم با
وتطعم من ذلك الطعام الضیق وال تتحرك في نفسك معاني الرحمة، ھذا أمر  والفقر وأنت غني ثري وسع هللا علیك، وقد تأتیھ على طعامھ

ًومسألة الشفاعة عند األغنیاء أیضا أجرھا عظیم خاصة في ھذا الشھر الكریم؛ ألن نفوسھم . منھ، فینبغي أن یحس بعضنا ببعضیشتكى 
  ًمھیأة للخیر، وال یزال الخیر موجودا في الناس إلى قیام الساعة، لكن إذا كان طالب العلم یدخل على أناس

 
 
 
 

 [1[ باب الرھن -شرح زاد المستقنع 
حفظ : رھن یعتبر من األبواب المھمة المتعلقة بأحكام الدیون، وھو مشروع وجائز بالكتاب والسنة واإلجماع، ولھ حكم عظیمة، منھاباب ال

ولھ أحكام یذكرھا .. حقوق الناس، وقلة الخصومات والمنازعات، وتسھیل المداینات، وإشاعة روح التكافل والتراحم والتعاطف بین الناس
 .العلماء في بابھا

 الرھن حقیقتھ ومعناه وأحكامھ
 
 

. بسم هللا الرحمن الرحیم الحمد  رب العالمین، والصالة والسالم على أشرف األنبیاء والمرسلین، سیدنا محمد وعلى آلھ وصحبھ أجمعین
یون، وذلك أن المداینات إذا وقعت ھذا الباب یعتبر من األبواب المھمة المتعلقة بأحكام الد]. باب الرھن: [فیقول المصنف رحمھ هللا: أما بعد

ّبین الناس، قد یحتاج فیھا صاحب الدین إلى شيء یستوثق بھ من حقھ، وھذا ھو الذي یقوم علیھ الرھن، فبعد أن بین المصنف رحمھ هللا  ٍ
 أو من یقوم مقامھم من ًوالرھون توضع غالبا عند أصحاب الدیون، .أحكام بیع السلم، وأتبعھا بأحكام القرض، بین بعد ذلك أحكام الرھن

الوكالء واألمناء، الذین یتفق علیھم الطرفان، وھذه الرھون ُیقصد منھا أن یستوثق صاحب الحق من حقھ، فلما فرغ رحمھ هللا من بیان أحكام 
ھ یدور حول الدوام فإن: لغوي واصطالحي، أما المعنى اللغوي: والرھن لھ معنیان. الدین، شرع في بیان أحكام الرھن، لتعلقھ بباب الدین

المنع والحبس، ومنھ قولھ : ومن معانیھ. راكد دائم ومستقر: محبوسة، وماء راھن، أي: نعمة راھنة، أي: والثبات واالستقرار، ومنھ قولھم
ٌكل نفس بما كسبت رھینة : تعالى َ ْ َ َِ َُّ َ َ َ ِ ٍ ْ ّفقد عرفھ بعض : االصطالحيوأما المعنى . ٍمرھونة ومحبوسة بما فعلت من خیر أو شر: ، أي]38:المدثر[ُ

من العین أو من : ، أي)لُیستوفى منھا: (فقولھم. استیثاق الدین بالعین، لُیستوفى منھا عند العجز عن السداد، أو االمتناع منھ: العلماء بقولھم
استیثاق الدین : (وقولھم. رحمھم هللاٌقید مھم، ولذلك ذكره طائفة من الفقھاء  ، ھذا)عند العجز عن السداد، أو االمتناع منھ: (وقولھم. ثمنھا

ًأرید منك مائة ألف لایر دینا، وأنت قد تخاف أن یعجز عن سداد ھذا المبلغ، وقد تخشى من : ًلو أن رجال جاءك وقال: ، معنى ھذا)بالعین
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ٍن دینك بعین تطالبھ برھنھا، ًمماطلتھ، أو من ُعسره مستقبال، وأنت محتاج إلى ھذا المال، وال تستطیع رده، ومن ھنا جاز أن تستوثق م
ٌأعطني رھنا، فكأنك ترید شیئا تستوثق بھ من حقك، فأنت مستعد للدین، وعندك الرغبة أن تدینھ وتعطیھ : ًأعطني رھنا، فإذا قلت: فتقول لھ ً ً

أو امتنع من السداد، أمكنك المال الذي طلب؛ ولكنك تخشى من عجزه عن السداد أو امتناعھ منھ، وحینئٍذ تطالب بھذه العین، حتى إذا عجز 
ًأن تبیع ھذه العین التي ُرھنت لقاء الدین، وتصل إلى حقك، من ثمنھا، إما كل حقك، أو بعض حقك على حسب الرھن الذي رضیت بھ كامال 

 فاستوثق صاحب -ًمثال- ھذا ھو استیثاق الدین بالعین، فعندنا دین وھو المائة ألف لایر، وعندنا عین مرھونة، وھي العمارة : إذا. ًأو ناقصا
الدین بالعین وھي العمارة، واألصل بینھما أنھ إذا عجز عن السداد وحضر األجل، فإنھ یحق لصاحب الدین أن یبیع العمارة، أو یكون ذلك 

:  حقك، فیقولّإذا لم أسددك في محرم فبع العمارة وخذ: عن طریق القضاء، فیرفع أمره إلى القاضي، أو بدون قضاء، كأن یقول المدیون لھ
لُیستوفى منھا، ھكذا بإطالق، ھذا : ولذلك عندما ُیقال. قبلت، فحینئٍذ استوثق من دینھ بالعین، لكي یستوفي من العین في حال عجزه عن السداد

ن السداد أو االمتناع عند العجز ع: ًخطأ؛ ألنھ قد یسدد المدیون الدین، وحینئٍذ ال نحتاج إلى بیع العمارة، إذا القید الذي ذكروه في التعریف
 ...... .منھ، قید مھم؛ ألنھ ال یتدخل صاحب الدین في ھذه العمارة فیبیعھا ویتصرف فیھا، إال إذا عجز المدین أو امتنع من سداده حقھ

 
 مشروعیة الرھن

 
 

لمعامالت المالیة شرعھ هللا في السنة، وإجماع األمة، فإن ھذا النوع من ا الرھن مشروع وجائز، وقد دل على جوازه دلیل الكتاب، ودلیل
ٌوإْن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرھان مقُبوضة : كتابھ، فقال تعالى َ َ َ َ َ َ َْ ُ ٌُ ًِ َ َ َِ ُ ِ ْ َْ ٍَ ٌفرھان مقُبوضة : ، فقولھ سبحانھ]283:البقرة[ِ َ َ َْ ٌ ِ ، یدل ]283:البقرة[َ

كما دل دلیل السنة عن رسول هللا . الرھن فإن ذلك مشروع وجائزداللة واضحة على أنھ إذا أراد صاحب الدین أن یستوثق بدینھ بالعین وب
ٍأنھ علیھ الصالة والسالم توفي ودرعھ مرھونة في آُصع من شعیر، : (صلى هللا علیھ وآلھ وسلم، وذلك كما في الصحیح من حدیث أنس 

ام، ورھن عنده درعھ، بأبي ھو وأمي صلوات هللا ، فقد استدان من الیھودي ھذا القدر من الطع)استدانھا علیھ الصالة والسالم من یھودي
ٌالرھن محلوب ومركوب بنفقتھ: (وقال علیھ الصالة والسالم. وسالمھ علیھ ّ، فبین أحكامھ وآثاره، فدلت ھذه السنة على مشروعیة الرھن، )ٌ َّ

ذلك، فاجتمع دلیل الكتاب ودلیل السنة القولیة ّوقد كان الناس في الجاھلیة یرھنون، وجاء رسول هللا صلى هللا علیھ وآلھ وسلم فأقرھم على 
فإن العلماء رحمھم هللا قد أجمعوا على أن الرھن مشروع، لكنھم اختلفوا في جواز الرھن في الحضر، : أما دلیل اإلجماع. والفعلیة والتقریریة

ًھو مشروع مطلقا، سواء كنت في سفر أو كنت في حضر، أي: فمنھم من یقول افرین أن یرھنوا، ویجوز للمقیمین أن أنھ یجوز للمس: ًٌ
ُیرھنوا، فلو أن اثنین في داخل المدینة استدان أحدھم من اآلخر ماال، فطلب منھ رھنا، شرع ذلك ً كما ھو قول مجاھد -وقال بعض السلف . ً

ّان، ورھن في الحضر، فدل إن الرھن ال یجوز إال في السفر، وھو قول ضعیف؛ وذلك ألن النبي صلى هللا علیھ وآلھ وسلم استد: - وغیره َ
أنھا : على مشروعیة الرھن في داخل المدن، وأنھ ال یختص جوازه بالسفر على ظاھر القرآن، والجواب عن آیة البقرة، وھي آیة الدین

 حكم الرھن ّأن اآلیة بینت: ال یعتبر مفھومھ، بمعنى أن النص إذا خرج مخرج الغالب، فإنھ: جاءت بالوصف الغالب، والقاعدة في األصول
ًفي السفر؛ ألن الغالب أن الرھن ُیحتاج إلیھ في األسفار، وأما بالنسبة للحضر، فغالبا ما یكون التعامل بین األشخاص الذین یأمن بعضھم 

أو .  إذا خرج مخرج الغالب لم ُیعتبر مفھومھ-كما سبق-ًببعض ویثق بعضھم بعضا، وتكون التجارات بینھم حاضرة في الغالب، والنص 
ّدل الكتاب على مشروعیة الرھن في السفر، ودلت السنة على مشروعیة الرھن في الحضر، فھذا نوع من الرھن، وھذا نوع من : نقول

  .الرھن، فال بأس أن یرھن في الحضر، كما ال بأس أن یرھن في السفر
 
 
 
 

 الحكمة من مشروعیة الرھن
 
 

بإجماع المسلمین، وبھذه األدلة الشرعیة، فقد شرع هللا عز وجل الرھن للناس لحكم إذا عرفنا أن الرھن مشروع وجائز : المسألة الثانیة
ِأن صاحب الدین یستوثق بدینھ، وھذا یجعلھ في طمأنینة، ومن ھنا لما ُوجد الرھن في الشریعة اإلسالمیة، وأمكن : وفوائد عظیمة، منھا

ز عن السداد، فإن ھذا یشجع الناس على الدین، ویجعل الثقة بینھم قویة، ومن ًللمسلم أن یجد شیئا یحفظ بھ مالھ، أو یحفظ بھ حقھ عند العج
َتسھیل المداینات، وإذا سُھلت المداینات انتفع أفراد : ومن حكم ھذا النوع من المعامالت. ھنا یكون صاحب الدین في مأمن من ضیاع حقھ

ن المسلم إذا وجد من یعطیھ المال في ساعة الحاجة، فإنھ یشكره ویحبھ المجتمع، وھذا فیھ نوع من التكافل، ونوع من التراحم والتعاطف؛ أل
من حقھ،  فمن ھنا استوثق صاحب الحق. ًویذكره بالخیر، وھذا یجعل القلوب یعطف بعضھا على بعض، ویحب المسلمون بعضھم بعضا

ًالدنیویة، ومصلحة دینیة؛ ألنھا تحدث شیئا من وانتفع أفراد المجتمع، فانتشر بینھم الدین، وھي مصلحة دنیویة؛ حیث یقضون مصالحھم  ُ
َّالمحبة واأللفة واألخوة، والشعور بالرحمة والمودة والتعاطف بین أفراد المجتمع، خاصة المعسر والضعیف إذا انتابتھ النوائب، ووجد من 

ھ یحفظ ماء وجھھ، ویمكنھ أن یستدین ممن شاء، أن المدین إذا كان لدیھ رھن، فإن: ومن الحكم. یفرج كربتھ بعد هللا عز وجل بإعطائھ المال
ِّأن الشرع یمكنھ من : أعطني المال وھذا رھن لقاء مالك، ولقاء دینك، وحینئٍذ یتمكن من الوصول إلى بغیتھ وحاجتھ بالدین، أي: فیقول لھ

 إذا شعر أنھ یخاطب الناس بما یضمن ِّحاجتھ، ویمكنھ من سد عوزه وفاقتھ عند النوائب، وذلك عن طریق استیثاق الدین بالعین، فإنھ
ًأن في الرھن عدال وقطعا للتالعب بالحقوق، : ومن الحكم. َحقوقھم، أمكنھ أن یسألھم حاجتھ، وال شك أن الرھن محقق لھذه الفائدة العظیمة ً
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ًفإن المدیون إذا دفع العین، سواء كانت سیارة أو أرضا أو طعاما، وجعلھا رھنا؛ فإنھ ربما كان م ً ً ً ًتالعبا بحقوق الناس، ویرید أن یأكل أموال ً
ادفع : ِالناس، فإذا وضع الرھن انقطع السبیل عنھ، وُمنع من التالعب بحقوق الناس، فإذا جاء من یتالعب بحقوق الناس لیستدین؛ قیل لھ

لرھن تقطع وتمنع من التالعب، ومن ھنا فإن شرعیة ا. الرھن، فإذا دفع الرھن؛ فإن معنى ذلك أنھ ال یستطیع أن یضیع حق صاحب الحق
ًإن فالنا ال یسدد، أو إن فالنا یتالعب بالحقوق، أو إن فالنا مماطل أو نحو ذلك، فإنھ إذا جاء یطلبك ربما أحرجك، وربما : ومتى ما قیل لك ً ً

مانع عندي أن أعطیھ الدین، ًأعطني رھنا، ال : ًجاءك بشخص ال تستطیع رد شفاعتھ، فحینئٍذ أعطاك الشرع شیئا تضمن بھ حقك، فتقول لھ
َولكن بشرط أن یعطیني رھنا لقاء حقي، فإذا قلت أرید الرھن؛ لم یعاتبك أحد، ولم یستطع أحد أن یصفك بالظلم؛ ألنك ال تطالب أكثر من : ً

ن إذا عجز عن السداد مع ًأن في الرھن منعا لألذیة واإلضرار؛ ألن المدیو: ومن الحكم. فال شك أن في الرھن الخیر الكثیر: حقك، وعلى ھذا
ِبع الرھن وخذ حقك، فالرھن یقطع أسباب الخصومة : ِعدم الرھن، فإن الخصومة، واألذیة تقع بین الناس؛ لكن إذا ُوجد الرھن، فسیقول لھ

ًوأیا ما كان فإن هللا عز وجل شرع الرھن، وتمت كلمتھ صدقا وعدال، فھو یعلم وال نعلم، ویحكم وال . وأسباب النزاع ً ْوتمت : ِّمعقب لحكمھً ََّ َ
ُكلمة ربِّك صدقا وعدال ال ُمبدل لكلماتھ وُھو السمیُع العلیم  ِ ِ َّ ِ ِ ِ ِ ِ َِ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َْ َُ َِّ ْ ًْ والحكم من مشروعیة الرھن كثیرة واألسرار ال شك أنھا موجودة، ]. 115:األنعام[ً
  .والحمد  الذي ھدانا لھذا وما كنا لنھتدي لوال أن ھدانا هللا

 
 
 
 
 ھمیة معرفة أحكام الرھنأ

 
 

في ھذا الموضع سأذكر لك جملة من األحكام والمسائل التي تتعلق بالرھون، وأنت : كأنھ یقول: أي) باب الرھن: (یقول المصنف رحمھ هللا
ّكطالب علم تحتاج أن تبحث ھذا الباب، وكدارس في الفقھ تحتاج أن تلم بھذه المسائل واألحكام، فإنھ یأتیك الرجل و ِ یرید أن یستدین من الناس ٍ

ما الذي یجوز رھنھ؟ وما الذي : ًفتنصحھ بالرھن، أو یأتیك الرجل ویرید أن یدین الناس فتنصحھ بالرھن، وكذلك أیضا إذا أراد الرھن سألك
ًا صاحب الدین ال یجوز رھنھ؟ ثم إذا ُرھن ھذا الشيء، فھل من حقي أنا صاحب الدین أن أنتفع برھني، أو لیس ذلك من حقي؟ كذلك أیض

ًالذي لھ الدین على المدین، ھل من حقھ أن ینتفع بالشيء المرھون عنده، أو لیس ذلك من حقھ؟ كذلك أیضا یسألك لو أن ھذا الرھن نما وزاد 
ا، ومن ھنا نجد ُوكثر، فھل تكون الزیادة المتصلة أو المنفصلة للدائن والمدین أو تكون ألحدھما؟ ھذا كلھ من المسائل التي ُیحتاج إلى بحثھ

  .باب الرھن: العلماء رحمھم هللا یقولون
 
 
 
 

 حكم الرھن وحاالت الدائن مع المدین
 
 

أن : الحالة األولى: وحكم الرھن الجواز، فلیس بواجب، وال فریضة، بمعنى إذا أراد الشخص أن یعطي الناس الدین، فإنھ ال یخلو من أحوال
ِّخذ مائة ألف، ومتى ما یسر هللا لك سدادھا فسدد، وھذا جائز : ئٍذ ال تحتاج إلى رھن، فتقول لھًیكون الذي یطلب الدین موثوقا بھ، فحین ّ

أن یكون الشخص الذي یأخذ منك المال ال تعرفھ، أو شخص تعرفھ بالمماطلة، وتخاف على المبلغ : الحالة الثانیة. بإجماع العلماء رحمھم هللا
ن شئت طلبت الرھن، وإن شئت ال تطلب الرھن، واألفضل إذا كنت تعلم أنھ محتاج وأنھ مكروب، الذي طلبھ منك، فحینئٍذ أنت بالخیار، إ

لھ المشقة والعناء، وقد  وأن ھذا المال الذي یطلبھ منك لیس فیھ ضرر لو تأخر في سداده، فاألفضل أن تعطیھ إیاه بدون رھن؛ ألن الرھن یحمِّ
ًمن ھنا ُیفرق في الرھن، فإن كان الذي یرید منك الدین رجال عاجزا، وال یستطیع أن یكون الشيء الذي یرید رھنھ غیر موجود عنده، و ً َّ

ًیعطیك رھنا؛ ألنھ لیس عنده شيء لھ قیمة حتى یضعھ رھنا عندك؛ فاألفضل واألكمل أن تدیِّنھ وال تطالبھ بالرھن، وكفى با عز وجل  ًٌ
ر ولن یمتنع في إبراء ذمتھًوكیال، فإن هللا یتكفل بحفظ حقك، وما دمت تعرفھ بال أما إن وجدتھ . صالح والخیر، فإنھ إن شاء هللا لن ُیقصِّ

ًمماطال، ووجدتھ رجال متالعبا بحقوق الناس، وأحرجك بالدین، أو جاءك بإنسان ال تستطیع أن ترد شفاعتھ، فاألفضل في مثل ھذا أن توقفھ  ً ً
تالعبھ بحقوق الناس، وأدعى لسد الباب من أن ُیضر بك في ادعائھ الحاجة إلى الدین؛ ًعند حده فتطالبھ بالرھن، حتى یكون ذلك مانعا لھ من 

حكم الرھن : فحینئٍذ یقول العلماء. ألن بعض الناس قد یدعي الحاجة إلى الدین، وھو لیس بحاجة إلیھ، وقد یطلب الدین وھو ال یرید السداد
كاألعمام، :  من الفقیر المعدم، ونحو ذلك ممن لھ فضل علیك، كخاصة القرابةجائز، ولكن في بعض األحیان األفضل أن ال تطالب بالرھن

واألخوال، ومن لھم حق كبیر، فإن طلب الرھن من ھؤالء فیھ إجحاف، وأما إذا كان من الصنف الذي ذكرنا؛ فإن األفضل أن یطالب 
  .اإلنسان بالرھن، وذلك راجع إلیھ على سبیل الفضل ال على سبیل الفرض
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 ركان الرھن وشروطھأ
 
 

َھناك ُمرتھن، وھو الشخص الذي یوضع عنده الرھن، وقد یكون صاحب : ًثانیا. ھناك راھن، وھو الشخص المدیون: ًأوال: للرھن أركان َ
َھناك شيء مرتھن، وھي العین التي توضع كرھینة: ًثالثا. الدین، أو من یقوم مقامھ لراھن، ا: فھذه أربعة أركان. ھناك صیغة: ًرابعا. ٌ

َوالمرتھن، والشيء المرتھن، والصیغة التي یقوم علیھا الرھن ََ ُّأما الراھن فیشترط أن یكون ممن لھ أھلیة التصرف في المال، فلو جاءك . َ
ُّأعطني عشرة ریاالت، وھذا القلم رھن عندك، فالطفل لیس من أھل التصرف، ولیس ممن یصح رھنھ، فإذا كان : طفل صغیر، وقال لك

.  في الكالم على الصبي المأذون لھ بالتجارة- إن شاء هللا- لم یبلغ، فإنھ ال یحق لھ التصرف في المال إال إذا قارب البلوغ، كما سیأتي الطفل 
ًوبناء على ذلك فال بد أن یكون بالغا عاقال، فلو أن مجنونا جاء بسیارٍة . ٍالرھن ال یصح إال من شخص ھو أھل للتصرف: ًإذا ًً ولو كان -ً
ِّ أو رجال في حال سكره، أو حال تعاطیھ لمخدر أو نحوه مما یزیل العقل -كھایمل  جاء ورھن عمارتھ في دین، أو نحو ذلك، - !والعیاذ با-ً

ُّكذلك یشترط أن یكون لھ أھلیة التصرف في الشيء الذي یرید رھنھ، فال یرھن مال . ٍفإن الرھن ال یصح ممن ھو لیس بأھل للتصرف
ًأعطني سیارتك ألذھب بھا إلى مكان ما، فأخذ سیارتك ثم ذھب واستدان عشرة آالف لایر، ووضع سیارتك رھنا، وحینئٍذ : غیره، كأن یقول

ٍلو ثبت عند القاضي أن السیارة سیارتك، فإنھ ُیسحب ھذا الرھن وُیلغى، ویطالب بالبدیل على تفصیل سیأتي إن شاء هللا في مسألة فوات 
ُّد في الشخص الراھن أن یكون أھال للتصرفًإذا ال ب. الشيء المرتھن َكذلك بالنسبة للمرتھن، وھو الشخص الذي یوضع عنده الرھن، . ً َ

ًیشترط أیضا أن یكون أھال للتصرف أعطني : أما بالنسبة للصیغة، فھي اإلیجاب والقبول، وھي التي یقوم علیھا عقد الرھن، كأن یقول لھ. ً
ِقبلت، ھذا ھو : سیارتي ھذه رھن، ھذا ھو اإلیجاب، وقول صاحب الدین: فقول الراھن. قبلت: فیقولٌمائة ألٍف وسیارتي ھذه رھن عندك، 

خذ كتابي، وقلمي، : والشيء المرتھن یشترط فیھ أن یكون مما یجوز بیعھ، فإذا كان مما یجوز بیعھ، فإنھ یجوز رھنھ، حتى لو قال. القبول
ً البقالة، وال یجد شیئا كبیرا یرھنھ، فیضع مثال شیئا لھ قیمة، كالنظارة ونحوھاوساعتي، بل حتى النظارة، كأن یأتي ویشتري من ً لدینا : ًإذا. ًً

ٌالعاقدان، والصیغة التي ھي اإلیجاب والقبول، والشيء المرتھن الذي ھو محل للرھن َ یمكن أن یقع : وبالنسبة للصیغة یقول بعض العلماء. َ
وقد قدمنا أن البیع . كما أن البیع یقع بالتعاطي، فإنھ ینعقد الرھن بالتعاطي دون إیجاٍب وال قبولالرھن بالتعاطي بدل اإلیجاب والقبول، ف

أعطني عشرة : لو جاء شخص وقال آلخر: ینعقد البیع بما یـدل على الرضا وإن تعاطى الكل ومثال التعاطي في الرھن: یجوز بالتعاطي
قبلت، أو رضیت، بل أعطاه العشرة مباشرة، فبإعطائھ العشرة : ین أخذ الساعة ولم یقلًدراھم دینا إلى غد، وخذ ھذه الساعة، فصاحب الد

نك العشرة، وقبلت الساعة رھنا إلى السداد: كأنھ قال ھذا بالنسبة لمجمل أركان .. یقع الرھن باألفعال، كما یقع باألقوال: ًإذا. ًقبلت أن أدیِّ
  .الرھن

 
 
 
 

 صحة الرھن في كل ما یجوز بیعھ
 
 
: ٍأن الرھن یمكن أن یكون في أي شيء یمكن بیعھ، ویشمل ھذا: أي) یصح: (قولھ]. یصح في كل عین یجوز بیعھا: [ال رحمھ هللاق

مبنیة أو غیر مبنیة، - ٌأرضي رھن، كأن یستدین مائة ألف ویجعل األرض : ًالعقارات، والمنقوالت، والمثمونات، فلو قال لھ مثال في العقارات
أعطني ألف لایر إلى نھایة ھذا : ً إلى السداد، فإنھ یصح وینعقد؛ ألن األرض یجوز بیعھا، وكذلك أیضا الطعام، فلو قال لھً رھنا-أو مزرعة

كالسیارات، : قبلت، فحینئٍذ كان الرھن من جنس المطعومات، وھكذا بالنسبة للمنقوالت: الشھر، وھذا الكیس من األرز رھن عندك، فقال
قبلت، فإن السیارة یجوز بیعھا، فیجوز رھنھا، وقس على : ٌعطني عشرة آالف لایر، وسیارتي ھذه رھن عندك، فقالأ: والدواب، فلو قال لھ

العین ال یجوز  أما لو كانت. ًھذا غیره، سواء كان الشيء المرھون لھ قیمة مرتفعة أو دون ذلك، فما دام أنھ یجوز بیعھ فإنھ یجوز رھنھ
َّأعطني ألفا وھذا الحیوان المحنط المیت رھن : لو قال لھ: یر، واألصنام، فإنھ باإلجماع ال یجوز رھنھا، مثالھبیعھا؛ كالمیتة، والخمر، والخنز ً

المیتات، الخمر، الخنزیر، واألصنام، ونحوھا، كل ھذه األشیاء ال : ًإذا. حتى أسددك، لم یصح؛ ألنھ ال یصح بیع المیتات، فال یصح رھنھا
أعطني عشرة آالف وأرھن عندك بعیري الشارد، أو عبدي اآلبق، فإنھ ال یصح؛ ألنھ : ًكذلك أیضا لو قال لھ. ایجوز بیعھا، فال یجوز رھنھ

ٍأعطني ألفا والسمك الذي في ھذا الماء رھن عندك، لم یصح؛ ألنھ غیر مقدور على : ال یجوز بیع البعیر الشارد وال العبد اآلبق، ولو قال لھ ٌ ً
 ...... .لتي ال یجوز بیعھا ال یجوز رھنھاُّتسلمھ، فكل ھذه األشیاء ا

 
 جواز رھن المكاتب

 
 

ًحتى المكاتب یجوز رھنھ، فإن الشخص المكاتب الذي كاتبھ سیده، وكانت قیمتھ مثال عشرة آالف لایر، : أي]. َحتى المكاتب: [قال رحمھ هللا َ َ َ
قبلت، ثم إن ھذا السید احتاج إلى دین مقداره :  لایر، فقال لھ السیدنفسي منك بعشرة آالف لایر، أدفع لك كل شھر ألف أنا أشتري: فقال لسیده

َّیجوز ذلك؛ ألن المكاتب عبد حتى یتخلص : ًقد رھنت عبدي فالنا، مع أن العبد مكاتب، قالوا: عشرة آالف لایر، فقال السید لصاحب الدین َ
ٌكم المملوك؛ ألنھ وما ملك ملك لسیده حتى یتم السداد على ما اتفقا علیھ، من الرق بدفع آخر أنجم الكتابة، أما إذا لم یدفعھا فإنھ یسري علیھ ح
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  .فعقد الكتابة في أولھ جائز، ولكنھ یئول إلى اللزوم عند تمام السداد
 
 
 
 

 صور الرھن
 
 

. الذي ھو الدین، أو بعدهٍیصح رھن كل شيء یجوز بیعھ مع الحق : أي) مع الحق وبعده: (قولھ]. ٍمع الحق وبعده بدین ثابت: [قال رحمھ هللا
فھناك صورة للرھن قبل الدین، وصورة للرھن مع الدین، وصورة للرھن بعد الدین، ھذه ثالث : ًوالعلماء رحمھم هللا یذكرون صورا للرھن

رھن بعد أن یستدین فإما أن یعطیھ الرھن قبل الدین، وإما أن یعطیھ الرھن أثناء الدین، وإما أن یعطیھ ال: صور، والقسمة العقلیة تقتضیھا
إني بحاجة إلى مائة : ًفھي أن یكون الرھن مصاحبا للدین، كأن تقول لرجل: -نبدأ بھا ألنھا ھي األصل والمشھورة-فأما الصورة األولى . منھ

ًألف دینا إلى نھایة السنة، وأعطیك سیارتي رھنا إلى أن أسددك  إذا أعطاك الدین ًفإن رھنك للسیارة وقع مصاحبا لطلبك للدین، فحینئٍذ. ً
فھي أن یكون الرھن بعد الدین، كما لو : أما الصورة الثانیة. ًأعطیتھ السیارة، فالرھن وقع مصاحبا للحق، وھذا باإلجماع جائز ومشروع

ي وھي رھن لقد أعطیتني مائة ألف، وھذه مفاتیح سیارتي أو عمارت: بعد یوم أو یومین: ھذه مائة ألف، فقال: ًتأخر وتراخى، فقال لھ مثال
إذا كانت لك سیارة عند محمد، : وھي أن یكون الرھن قبل الدین، فمن أمثلتھا قالوا: أما الصورة الثالثة. لسداد دینك عند العجز، وقد صح ذلك

ِّدیني : ٍخذ ھذه السیارة أمانة عندك، فأخذھا محمد أمانة عنده، ثم احتجت إلى مال من محمد، فجئتھ وقلت لھ! یا محمد: وقلت مائة ألف، ّ
ًالسیارة التي عندك، أجعلھا رھنا واستیثاقا للدین: بماذا تضمن لي حقي؟ فتقول لھ: فأعطاك المائة ألف وقال إن ھذا : قال بعض العلماء. ً

ابض مرة ًجائز، وتنتقل الید من ید اإلیداع إلى ید الرھن، وذلك بمجرد اإلیجاب والقبول، فتصبح رھنا بعد أن كانت ودیعة، وال یشترط التق
رحمھم  وسیأتي ھذا في باب الضمان، وھو االنتقال من ید األمانة إلى ید الضمان، وفیھ تفصیل عند بعض العلماء. ثانیة إللغاء الید األولى

في بعض إنھ ال یجوز سبق الرھن للدین، و: ّإن ھذا یجوز، وشدد فیھ بعض العلماء، كما درج علیھ المصنف رحمھ هللا وقالوا: هللا، لكن قالوا
ًالصور یقوى مذھب المصنف، وخاصة في الصور التي فیھا غرر أو فیھا جھالة، ولكن إذا كان األمر أقل غررا، أو كان الغرر یسیرا، فإنھ  ً

 .ِّیصح أن ُیقدم الرھن على الدین
 
 
 
 

 عدم صحة الرھن إال بدین ثابت مستقر
 
 

 یأتي ویأخذ منك مائة ألف، أما الدین غیر الثابت، فھو كالحقوق التي تتوجھ وال كأن: مستقر، ومثال الدین الثابت: أي) بدین ثابت: (وقولھ
ًلو أن شخصا ضرب إنسانا : مثال ذلك. تثبت إال بعد شرط أو بعد صفة، فقبل ثبوت الشروط وھذه الصفة ال یجوز الرھن على مثل ھذا الدین ً

ًمثال خطأ، أو صدم بسیارتھ رجال خطأ، فأتلف علیھ أحد األ ًً ًعضاء المثناة، أتلفھا إتالفا كلیا فحینئٍذ تستحق نصف الدیة، كما سیأتي ً إن شاء - ً
 في باب الدیات، فإذا لزمت الجاني نصف الدیة، فإن على العاقلة أن تتحمل فوق الثلث، كما ھو قضاء رسول هللا صلى هللا علیھ وآلھ - هللا

ت الدین واالستحقاق علیھم إال بعد ثبوت الجنایة، أما قبل ثبوت المطالبة على ھم عصبة الجاني، فھؤالء العصبة ال یثب: وسلم، والعاقلة
ٍالعاقلة، فإنھ حینئٍذ ال یستقر الدین، وال یثبت الحق، فلو أن شخصا یعلم أنھ إذا ثبتت ھذه الجنایة في المستقبل، أنھ سیصیر غارما بعشر من  ً ً

عل الرھن لقاء ھذا الدین، لم یصح للشخص المجني علیھ أخذ الرھن لقاء حقھ؛ ألن ٍاإلبل، أو خمس من اإلبل، فذھب إلى المجني علیھ، وج
ال یكون الرھن إال في دین : المجني علیھ لم یثُبت حقھ بعد، وحینئٍذ لیس من حقھ أن یطالبك بالرھن إال بعد ثبوت دینھ، فإن العلماء یقولون

 فإنھ ال یصح الرھن؛ ألنھ إیقاع للشيء قبل سببھ، واألشیاء ال تقع إال بأسبابھا، ثابت مستقر، وعلیھ فإذا كان الدین غیر ثابت وغیر مستقر
ًلو أن شخصا قبل أن یحول الحول األول الذي تثُبت بھ : ًوذلك كما لو أدى الزكاة قبل الحول، وذلك فیما لو كان في غیر التعجیل، فمثال

و أخرج زكاة الفطر قبل غروب یوم السابع والعشرین من رمضان، فإنھ ال یصح؛ َّالزكاة قدم زكاتھ، لم یصح؛ ألن السبب لم توجد، وكذلك ل
ًألنھ ال یصح إخراجھا إال قبل العید بیوم أو یومین، فإذا أخرجھا قبل وقتھا الموجب فإنھ ال یصح؛ ألنھ إنما یعتبر اإلخراج مجزئا إذا تم 

ّحتھ إال بعد صحة الدین وثبوتھ، فإذا كان الدین لم یثبت فإن الرھن یتركب فھنا بالنسبة للرھن ال نحكم بص. الشرط المعتبر لصحة اإلخراج
ٌإنھ ال بد من وجود دین مستقر، وإذا لم یكن ھناك دین مستقر، وأعطاه رھنا فلیس برھن، وإنما ھو دین آخر: من الدین، وعلیھ قالوا ً فلو أن . ٍ

َشخصا ارتھن قبل ثبوت الدین واستقراره؛ فإنھ في ھذه الح َ ًالة یصیر دینا ال رھنا، وال یجري علیھ حكم الرھنً ً.  
 
 
 
 

 لزوم بقاء الرھن في حق الراھن دون المرتھن
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ّذكرنا فیما سبق مسألة العقد الالزم، والعقد الجائز، وبینا العقود الالزمة من أول الحال، والعقود ] ویلزم في حق الراھن فقط: [قال رحمھ هللا
فقولھ رحمھ . ّبینا ھذا في أول الكتاب عند بیاننا ألحكام الخیارات.. زمة في آخر الحال، والعقود الجائزة في الحالینالجائزة في أول الحال الال

فإنھ : ھو الذي ال یملك أحد الطرفین فسخھ دون رضا اآلخر، وأما العقد الجائز: ھذا ھو العقد الالزم، وقد قلنا) ویلزم في حق الراھن: (هللا
افسخ الشركة التي بیني ! یا فالن: ًرفین فسخھ ولو لم یرض اآلخر، كالشركة مثال، فلو جئت في أي یوم من األیام وقلتٌیملك كل من الط

ٍوبینك، فھذا من حقك، بخالف البیع، فإنھ لو باعك رجل دارا بعشرة آالف وافترقتما دون خیار بینكما، ثم جاءك وقال ً ال أرید ھذا البیع، : ِّ
فإذا دفع الشخص إلیك الرھن . أن یفسخ ما تم االتفاق علیھ بینكما؛ ألن هللا تعالى أمر بالوفاء بالعقود، فھذا عقد الزملیس من حقھ : فنقول

: ًأعطني مائة ألف َدینا إلى نھایة السنة، فقلت لھ: ًلو أن رجال قال لك: ًفمثال. وقبضتھ فإنھ یلزمھ، وحینئٍذ لیس من حقھ أن یسترد ھذا الرھن
وتم بینكما االتفاق على ھذا، فأعطاك مفاتیح السیارة وقبض منك المائة ألف، . قبلت: أعطیك سیارتي ھذه، فقلت لھ: ًي رھنا؟ فقالماذا تعطین

قد رھنتك سیارتي الفالنیة، وھذه سیارة مثلھا، أو أرید سیارتي وسأعطیك بدل : وبعد أن خرج وافترق إذا بھ یأتیك في الیوم الثاني ویقول لك
ًالعمارة، سواء كانت مثلھا أو كانت أكثر أو أفضل منھا، فإنھ لیس من حقھ أن یسحب ھذه العین، أو أن ُیخلیھا من اتفاق الرھن الذي السیارة 

ال أرید : أنھ لیس لھ خیار، حتى یرضى الطرف الثاني، فلو أبیت وقلت لھ: أي) یلزم: (معنى قولھ: ًإذا. ًبینكما إال برضا من صاحب الدین
ً ھذه السیارة التي جئتني بھا، وال أقبل بدال عنھا، فھذا من حقك، ولیس من حقھ أن یسحب ھذه السیارة أو أن یأتي بعوض عنھا، ًرھنا إال

  .وتبقى مرھونة إلى أن یتم السداد
 
 
 
 

 صحة رھن المشاع
 
 

الحالة : یسة ونحو ذلك، ال تخلو من حالتیناألشیاء المملوكة كاألراضي والسیارات واألطعمة واألك]. ویصح رھن المشاع: [قال رحمھ هللا
ٍأن تكون ملكا لشخص واحد، كأرض یملكھا زید، أو عمارة یملكھا عمرو، فحینئٍذ ال إشكال، فالید واحدة وھي ملك لصاحبھا: األولى الحالة . ً
في بعض األحیان ھذا المشاع أو المشترك، المشاع، و: أن یشترك فیھا اثنان أو أكثر، فإذا اشترك فیھا اثنان أو أكثر، فھذا یسمى: الثانیة

ًإما أن یكون من الطرفین؛ كأن یدفعا مبلغا ویشتریا أرضا، فلو أنھما اشتریا أرضا بمائة ألف، ھذا دفع : یكون سبب الشیوع واالشتراك فیھ ً ً
 أن تكون ھذه الشراكة بدون اختیارك؛ وإما. خمسین وھذا دفع خمسین، فاالشتراك والمشاع جاء من جھة الطرفین، فقد دفعا المبلغ واشتركا

ًشخص توفي عنھ والده وترك لھ وألخ ذكر معھ دارا، وال وارث لھ غیرھما، فحینئٍذ تكون الدار بینھما، وھذا المشاع وقع : كاإلرث، مثالھ ٍ
فلو أن ابنین اشتركا في دار ًاالشتراك فیھ بدون اختیار من الطرفین، إنما ھو بحكم شرعي، فا عز وجل جعل ھذه الدار ملكا لھما، 

ًأعطني رھنا، : والدھما، حیث انتقلت ملكیة الدار إلیھما بعد موت أبیھما، فاحتاج أحد االبنین إلى مبلغ ما، كمائة ألف، فقال لھ صاحب الدین
قبلت، فحینئٍذ ھذا : ل لھلیس عندي إال إرث والدي، وھو نصف المزرعة، أو نصف العمارة، أو نصف ھذه السیارة، أو نحو ذلك، فقا: فقال

رھن المشاع، فكما یصح رھن غیر المشاع، یصح رھن المشاع؛ ألن الحكمة والعلة تدور حول إمكانیة رد الحق عن طریق الرھن، فھذا 
ًالنصف الذي تركھ الوالد للولد یمكن بیعھ وسداد الحق منھ، كما لو ترك لھ ماال منفردا كن بیعھ والسداد وكما أنك إذا ملكت الشيء لوحدك یم. ً

منھ، فكذلك إذا كانت األرض مشاعة بینك وبین إخوانك، فإنھ یجوز الرھن؛ ألنھ یمكن سداد الحقوق منھا، كما یمكن سدادھا من المملوكات 
  .التي ال اشتراك فیھا وال شیوع

 
 
 
 

 األسئلة
 
 

...... 
 

 مشروعیة كتابة الدین وعدم وجوبھا
 
 

ا مثل الرھن، وذلك أن من یؤمن السداد منھ ال ینبغي لھ أن یطالبھ بالكتابة، ومن خشي عدم سداده فإنھ یطالبھ ھل كتابة الدین حاالتھ: السؤال
ًبالكتابة، أم أن كتابة الدین مسنونة، وتشرع مطلقا أثابكم هللا؟ الجواب ، والصالة والسالم على رسول هللا وعلى آلھ : ُ باسم هللا، الحمد 

فإن هللا سبحانھ وتعالى شرع كتابة الدیون؛ ألن ھذا أمكن ألھل الحقوق، وأبعد عن الجحد والكذب، وكذلك : عدوصحبھ ومن وااله، أما ب
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ًالنسیان، وقد یكون الرجل الذي تعاملھ أمینا دینا صالحا، ولكنھ ینسى، وحینئٍذ قال العلماء ً إنھا تشرع، واألصل أنھا مشروعة، وال شك أنھا : ً
دیون الدین الذي علیھ للناس، ویوثق ھذا الدین بشاھدین عدلین ممن ترضى شھادتھ، فإن لم یكونا رجلین فرجل سنة، فالسنة أن یكتب الم

وأما بالنسبة ألحوال الناس من حیث اإلنكار وعدمھ، فكتابة الدین من حیث األصل ھي لالستیثاق، فإذا أمكن . وامرأتان ممن ُیرضى للشھادة
ّتجب الوصیة، ویجب أن یكتب وصیتھ إذا :  في وصیتھ ونحو ذلك فاألمر أخف، ولذلك قال بعض العلماءأن یستوثق لَدینھ بكتابة المدیون

لو جئت إلى صاحب بقالة، وأخذت منھ بلایر، فإنھ ال یجوز لك أن تبیت تلك اللیلة إال وقد : مثال ذلك. كانت علیھ دیون لم یستوثق أھلھ فیھا
نفس المؤمن : (من األجل، وھذا اللایر الذي یتساھل فیھ اإلنسان تتعلق نفسھ بھ، كما ورد في الحدیثًكتبت أن لفالن علیك ریاال؛ ألنك ال تأ

ٍ، وقال أبو قتادة رضي هللا عنھ في قصة الدینارین، حیث أتي علیھ الصالة والسالم برجل وعلیھ دیناران، أي)مرھونة بدینھ ًدینا علیھ، فقال : ُ
َّھما علي، فصلى ! یا رسول هللا: صلوا على صاحبكم، قال أبو قتادة رضي هللا عنھ: ال، قال: ً وفاء؟ قالواھل ترك: (صلى هللا علیھ وآلھ وسلم َّ

ال بعد، : ھل أدیت عنھ؟ فأقول: فلم یزل یلقني علیھ الصالة والسالم ویقول: ّعلیھ علیھ الصالة والسالم، فلما مضت األیام قال أبو قتادة 
نفس : (ٌفھذا أمر عظیم، حتى إن قولھ). اآلن بردت جلدتھ: نعم، قال: ھل أدیت عنھ؟ قلت: ني ذات یوم فقالھل أدیت عنھ؟ حتى لقی: فیقول

أنھ ال ُینعم، بل ُیوقف عنھ النعیم حتى ُیسدد : إنھ ُیرھن عن النعیم، بمعنى: اختلف فیھ بعض العلماء، فبعضھم یقولون) المؤمن مرھونة بدینھ
ّمحبوسة؛ ألن الرھن أصلھ الحبس والمنع، فإذا عبر بالرھن فمعناه أنھا محبوسة عن شيء، ونفس المؤمن ال : أي) مرھونة: (عنھ، ألن قولھ

ُتحبس إال عن خیر، وال تحبس إال عن فضل؛ ألن السیاق سیاق تخویف وتھویل، ولذلك قالوا . ٍإنھ ُیمنع عن النعیم أو عن شيء من النعیم: ُ
ّجربت الدین فوجدت فیھ البالء وحبس النفس حتى في : َّسة في ھذا الدین، بل قال بعض العلماءمحبو: لكن ظاھر النص أنھا مرھونة، أي

الدنیا، فإن الرجل یكون علیھ الدیون وعلیھ حقوق الناس، فلربما تأخر في السداد فدعا المظلوم علیھ، ولربما سھا في السداد، أو جاءتھ النفس 
:  فدعا علیھ صاحب الدین دعوة، وھو مظلوم؛ ألن مطل الغني ظلم، یقول علیھ الصالة والسالمَّاألمارة بالسوء، فأخر السداد وھو قادر،

ًفیدعو علیھ دعوة قد تكون سببا في حرمانھ : ، فإذا امتنع من السداد وھو قادر، فقد ظلم، والمظلوم مستجاب الدعوة، قال)مطل الغني ظلم(
ّفي نفسي وجربت ھذا أنني ما استدنت إال وجدت غم الدین على قلبي، حتى أؤدي وجدت : وكان بعض یقول العلماء. من كثیر من الخیر

ًإنني في بعض األحیان ال أجد نشاطا لطلب العلم، وال أجد راحة في العبادة، لما تتعلق نفسي بحقوق الناس، ولكن ما : حقوق الناس، ویقول
فالبعد عن . نني في نعمة؛ فال أحد یطالبني، ولیس ألحد علي من حقإن أنفك منھا وأسدد للناس حقوقھم، إال وجدت االنشراح، ووجدت أ

ًمذموم ذما یصل إلى التحریم، ال؛ ألن النبي صلى : ّوھذا ال یعني أن الدین مذموم أو محرم، بمعنى. حقوق الناس ما أمكن ھذا أفضل وأكمل ٌ
وهللا ال أدع الدین : (من بعده، وقالت أم المؤمنین رضي هللا عنھاهللا علیھ وآلھ وسلم استدان، وھو خیر األمة، واستدان أصحابھ والصالحون 

، )ّمن أخذ أموال الناس یرید أداءھا أدى هللا عنھ، ومن أخذھا یرید إتالفھا أتلفھ هللا: منذ أن سمعت رسول هللا صلى هللا علیھ وآلھ وسلم یقول
بالكتابة، فعلیك أن تكتب في وصیتك، وھكذا إذا تعاملت مع إخوانك لكن إذا كان للغیر علیك حق، وتعلم أنھ ال سبیل إلثبات حقھ إال 

ًوأصحابك، فعلیك أن تكتب ما لھم علیك من الحقوق، أو تستعیر كتابا من أخیك، أو تستعیر شیئا من أخیك، فتكتب أن ألخیك كذا وكذا، وإال  ً
ھ، حتى إذا توفاه هللا عز وجل جاء أصحاب الدین یسألون ًوانظر إلى رجل یأخذ أموال الناس َدْینا وال یكتب دین. ضاعت حقوق الناس

ثنا وصیة نعلم بھا حقوقكم، فماذا سیقول أصحاب الدیون؟ سیشتكون إلى هللا عز وجل، : حقوقھم، فقال لھم الورثة ّال نعرف شیئا، ما ترك مورِّ ً
 على العبد، فالواجب على المسلم أنھ یحتاط لدینھ ویستدرك، ٌوھذا ال شك أنھ خطر عظیم! وربما دعوا على المیت، نسأل هللا السالمة والعافیة

فإذا علم أن حقوق الناس ال سبیل إلثباتھا إال بالكتابة كتب، وإذا علم أن ورثتھ ربما أنكروا، أو ربما زیفوا الكتابة، أو امتنعوا من إعطاء 
ًالحقوق، كتب لكل صاحب دین◌ كتابا یستوثق بھ حقھ إن جاء یطلبھ یوما م ً ٍ   .ن األیام، وهللا تعالى أعلمِ

 
 
 
 

 توضیح صورة الرھن بعد الدین وحكمھا
 
 

وھي الرھن بعد الدین، فما توضیح : َ أن ھناك ثالث صور للرھن مع الدین، وذكرتم صورتین، وبقیت صورة-حفظكم هللا- ذكرتم : السؤال
ًعھ مثال على دین عشرة آالف لایر، ثم من الغد یعطیھ رھنا، فھو في أن یتفق م: الرھن بعد الدین كما ذكرنا: ھذه الصورة أثابكم هللا؟ الجواب ً

ًأثناء الدین لم یأخذ منھ شیئا، وبعدھا بیوم أو یومین أعطاه الرھن، فإن ھذا جائز ومشروع، سواء وقع أثناء العقد أو بعد العقد، وأما قبل العقد  ً
  . الصور مشروعیة ذلك وجوازه، وهللا تعالى أعلمففیھ التفصیل الذي ذكرناه، وإن كان األصح واألقوى في غالب

 
 
 
 

 حكم التصرف في الرھن عند استیفاء أجل الدین
 
 

َّمن الذي یتصرف في الرھن عند استیفاء أجل الدین، ھل ھو الدائن أم المدین؟ وإذا كان الدائن ھو الذي یتصرف، فربما ال ُیحسن : السؤال
ًالتصرف في الرھن كأن یبیعھ مثال بأ األصل أنھ إذا أعطاه الرھن فھناك : ُّبخس األثمان، فھل ھناك من قید لھذا التصرف أثابكم هللا؟ الجوابُّ
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ٌفھذا إذن مسبق، وحینئٍذ من حقھ إذا انتھى . ٌھذه الدار رھن عندك، فإذا لم أسددك فبعھا، وخذ حقك منھا: أن یقول لھ: الحالة األولى: حالتان
أن ال یأذن لھ، أو یسكت عن اإلذن، فحینئٍذ ُینتظر إلى تمام المدة، ثم : الحالة الثانیة.  مباشرة، وأن یأخذ حقھالوقت ولم یعطھ حقھ أن یبیعھا

ُیرفع األمر إلى القاضي، والقاضي ینظر إلى من لھم معرفة وخبرة، ومن بعد ذلك یحكم، أو یأذن لنفس الشخص إذا كان عنده خبرة ومعرفة 
: ُبكم تباع ھذه الدار؟ فإن قالوا: القاضي، فإن القاضي یسأل أھل الخبرة لو أنھ عرض األمر على: ًمفلوتة، فمثالأن یبیع، ولیست األمور ھكذا 

اذھب وبعھا بمائة ألف، فیذھب ویبیعھا، فإذا وجد أنھا ال تباع إال بثمانین، ألزمھ بالمائة؛ ألن ھذا قول أھل الخبرة، : بمائة ألف، فیقول لھ
، فال ُیظلم المدیون، وال ُیظلم صاحب الدین، وھذا ھو شرع هللا عز وجل، أنھ ُیعطى كل ذي حق حقھ، ال ُیظلم وُیعطى كل ذي حق حقھ

ُاإلنسان في حقھ إذا كان لھ على الغیر، ولیس من حقنا أیضا أن نظلم أصحاب الدیون المعسرین في ممتلكاتھم، فتباع علیھم بالبخس، وهللا  ً
  .تعالى أعلم

 
 
 
 

  الرھن أثناء عقد الدین أو بعدهجواز اشتراط
 
 

في نفس المجلس، أم للدائن أن یضیف شرط الرھن بعد ذلك، خاصة إذا : ھل اشتراط الرھن ینبغي أن یكون أثناء بذل الدین، أي: السؤال
ٌ ومشروع باإلجماع، وھكذا ٌإذا اتفق الطرفان على الرھن في عقد الدین، فإنھ ال بأس بذلك، وھو جائز: خشي عدم السداد أثابكم هللا؟ الجواب

إذا سألھ الرھن بعد أخذ الدین، وأراد أن یستوثق، فإن لھ ذلك، وال بأس بھ؛ ألن الناس تختلف أحوالھم، فلربما أعطیت الرجل وأنت تظنھ 
تستوثق وتطالبھ ًأمینا، ثم جاءك الثقة وأخبرك أنھ مماطل، وأنھ جحود، أو أنھ متالعب بالحق، فأردت أن تستوثق لحقك، فمن حقك أن 

ًواشتراط وجود الرھن في الدین، سواء كان في البیع أو كان في القرض، ھذا كلھ من المصالح، وُیعتبر شرطا شرعیا، فمثال. بالرھن ً ً إذا : ً
ن، أو بعد ًسواء كان أثناء عقد الدی نظرنا إلى ما یترتب على وجود الرھن من المصالح لصاحب الدین وللمدیون، فإننا نرى مشروعیة ذلك؛

عقد الدین، فالحكم واحد، والنتیجة واحدة، وال شك أن اإلنسان ربما وثق في أناس على ظاھرھم، ثم تبین لھ خالف ذلك، فیرید أن یستوثق 
َّأما لو وقع اشتراط الرھن أثناء عقد الدین، فإنھ یعتبر ملزما بالدین، وهللا تعالى أعلم. من بعد فیشترط الرھن، فھذا من حقھ ً.  

 
 
 
 

 حكم بیع ما زاد عن حاجة المدیون لقضاء دینھ
 
 

ِأشكل علي كالم ألھل العلم رحمھم هللا بعدم جواز مطالبة المدین بالدین عند حلول األجل إذا ُعلم ُعسره، فھل تباع داره أو دابتھ، أم : السؤال َّ
َّن هللا تعالى وسع على المعسر في عسره، فقال سبحانھ األصل الشرعي أ: أنھا من الضروریات فُینتظر إلى میسرتھ أثابكم هللا؟ الجواب

َوإْن كان ذو ُعْسرٍة فنظرة إلى مْیسرٍة : وتعالى َ َ َ َ َ ََ ِ ٌِ ِ َ َ ّ، والمؤمنون رحماء بینھم، ولو أن المسلم نزل نفسھ منزلة أخیھ المدیون، الذي ]280:البقرة[َُ
ُونحوھا، لو أنھ أنزل نفسھ منزلتھ لما رضي أن تباع داره، ولما رضي أن أصابتھ النوائب، وكثرت علیھ البالیا والمستلزمات والحاجیات 

ٍیؤذى في مالھ الذي ال بد لھ منھ، إال إذا كانت داره أكثر من حاجتھ، فلو أنھ سكن في دار قیمتھا مائة ألف، والدین الذي علیھ عشرة آالف، 
ًویمكننا بیع ھذه الدار وأن یسكن في دار بخمسین ألفا، فإنھا  ُتباع داره؛ ألنھ زاد عن حقھ المحتاج إلیھ بالمعروف بھذا القدر، فتباع داره ٍ ُ

، فإن كان الذي مثلھ یعیش في بیت بعشرین أو )ّالعادة محكمة: (ویترك لھ ما یسكنھ بالمعروف، وھذا مما یقضى فیھ بالقاعدة المشھورة
ًمسون ألفا، أو حتى بستین ألفا الذي ھو الضعف، وجاء واستدان، ثم قالًثالثین ألفا، وذھب ھو وسكن في بیت قیمتھ مائتا ألف أو مائة وخ ً :

ِأنا ُمعسر، وھو یسكن في ھذا المسكن الفاره، أو عنده سیارة یحتاجھا لنقل أوالده وعوائلھ، ولكن ھذه السیارة یستطیع أن یستبدلھا بما ھو 
ا الذي یزید في مالھ ما یمكنھ أن ُیحسن التصرف بھ، ویسد بھ عجزه ًأرخص؛ فإنھ ال ُیعتبر معسرا، وال یجوز دفع الزكاة إلى مثل ھذ

ُوإْن كان ذو : وعوزه، أما لو وجدت الحاجة والضرورة، وأصبح في عوز وشدة، فالحكم ال یخفى أنھ ُینظر إلى المیسرة؛ ألن هللا تعالى یقول َ ََ ِ
َُعْسرٍة فنظرة إلى مْیسرٍة  َ َ َ ََ ِ ٌ ِ َ   .أعلم، وهللا تعالى ]280:البقرة[َ

 
 
 
 

 ...فإن صدقا وبینا بورك لھما في بیعھما: معنى قولھ علیھ الصالة والسالم
 
 

ِالبیِّعان بالخیار ما لم یتفرقا، فإن صدقا وبینا بورك لھما في بیعھما، وإن كذبا وكتما ُمحقت بركة : (قال صلى هللا علیھ وآلھ وسلم: السؤال ِّ
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المحفوظ عند أھل العلم : لبیع ومحق بركتھ، فإن كذب أحدھما، فھل یشملھما أثابكم هللا؟ الجواب، شمل الحدیث البیِّعان في بركة ا)بیعھما
َّرحمھم هللا أن النبي صلى هللا علیھ وآلھ وسلم عبر بالمتعاقدین على أن یأتي الخیر منھما، أو الشر منھما، ومفھوم ذلك أنھ ال یكون ھذا من 

ُ تمحق البركة في جانبھ وحده دون الجانب اآلخر، ولو أنھ غش فإنھ تمحق البركة في - عیاذ باوال-جھة، بحیث لو أن أحدھما كذب فإنھ  ُ
ِجانبھ وحده دون الجانب اآلخر، ومن ھنا لو باع دارا مغشوشة، ودفع لھ مائة ألف، وسكنھا المشتري، وھو ال یعلم بھذا الغش؛ بارك هللا  ً

! ُالمال دون أن یغش البائع، ولكن تمحق البركة من مال البائع، نسأل هللا السالمة والعافیةللمشتري إن كان رضي بھذا الشيء؛ ألنھ أعطى 
، ھناك من أھل العلم من )ّفإن صدقا وبینا بورك لھما في بیعھما: (..فالذي یظلم ھو الذي یتعلق بھ محق البركة، وقولھ علیھ الصالة والسالم

ًیقول كالما غریبا في ھذا الحدیث، یقول نھ إذا كذب البائع، أو كذب المشتري، فمعنى ذلك أنھ سیحدث العیب في البیع، والعیب ُیستحق بھ إ: ً
ًیشمل الطرفین، لكن ھذا الجواب ال یخلو أیضا من : ًالرد، وحینئٍذ تعلق البالء بالطرفین، وبناء على ذلك یكون الحدیث على ظاھره، أي

س علیھ، فیرضى بھذا الغش ویرضى بھذا التدلیس، ویبارك هللا لھ في ھذه الصفقة؛ بل إن ّنظر؛ ألنھ في بعض األحیان ُیغش اإلنسان وُیدل
، فیبارك هللا لھ في ھذه الصفقة التي غبن  ِالرجل یشتري الشيء الغالي، ویرى من غشھ وكذبھ وبإمكانھ أن یؤذیھ ویضر بھ، فیترك أمره  ُ ّ

ِطلب العوض من هللا سبحانھ وتعالى فیما ینزل بھ من المصائب أو یحل بھ من ومن . ٍفیھا بأضعاف، وهللا عز وجل على كل شيء قدیر
ضھ، وفي هللا عوض عن كل فائت، وهللا یجبر الكسیر، ویجعل لھ من الخلف ما لم یخطر لھ على بال، فمن مستقل ومن  ِالنكبات؛ فإن هللا یعوِّ

ّ كمل هللا لھ الجبر، وكمل هللا لھ الخیر والبركةمستكثر، والناس في الرضا ببالء هللا على مراتب، فمن كُمل رضاه أنھ ال یمتنع : فالمقصود. ّ
ُأن تكون ھناك بركة في البیع إذا كان أحدھما مظلوما، وفوض أمره إلى هللا عز وجل، ورضي بما كان، وهللا سبحانھ وتعالى یخلف علیھ  ّ ً

  .بخیر، وهللا تعالى أعلم
 
 
 
 

 ورثةحكم تأخیر توزیع المیراث على ال
 
 

ال یجوز لمن یقوم على أموال الموتى : ما حكم تأخیر توزیع الورث على الورثة مع االستطاعة على التعجیل، أثابكم هللا؟ الجواب: السؤال
ٍ ال یجوز لھ أن یؤخر قسمة األموال دون وجود عذر شرعي، أو - ممن یلي األموال والتركات- وإرثھم، كاإلخوان الكبار واألعمام ونحوھم 

رضینا بأن نبقى شركاء في ھذه العمارة، أو رضینا أن نبقى شركاء في ھذه المزرعة، فھم : ًا من الورثة، فإذا رضي الورثة، وقالوارض
ورضاھم، وال بأس بإبقاء المال، ولو إلى سنوات، بل حتى ولو إلى أجیال، مادام أنھم رضوا بذلك فالمال مالھم، فكما یجوز لھم أن یشتركوا 

ًأما لو أن أحد الورثة طالب بحقھ، أو ُعلم أنھ محتاج، أو بقي محتاجا مدیونا، ویبقى إخوانھ . وز لھم أن یشتركوا بحكم الشراكةبالطلب، یج ً ِِّ
ثھ، فھذا  یكتسبون ذلك منھ مستغلین حیاءه وخجلھ، فیمتنعون من قسمة المواریث، ورد الحق إلى صاحبھ، وإعطاء كل وارٍث ما تركھ لھ مورِّ

ُ، خاصة النساء، فإن النساء ُیظلمن في ھذه الحقوق كثیرا، وتغفل حقوقھن، ولربما أكلت بالباطل، فال یجوز مثل ھذا، وعلى األولیاء من الظلم ً
ّواإلخوان أن ال یجاملوا في ھذا، ومن علم أن أخاه یرید حقھ، أو أن ظروف أخیھ تحتاج إلى مساعدة، وتحتاج إلى مال، وأن من المصلحة 

ً فإنھ ُیباع، لكن ھناك أحوال یؤخر فیھا البیع، كأن یكون ھناك ضرر على الورثة، كأن یكون السوق كاسدا، والمبلغ یسیرا، وفیھ بیع المال؛ ً َّ
َّضرر لو بیع، وُیرجى بعد شھر أو شھرین   أن یتحسن السوق، وأن ُیباع بما ھو قیمتھ، فحینئٍذ یجوز التأخیر في -دون أن یكون ھناك ضرر- ِ

ثھ ماال كثیرا، وھو وهللا یعیش حدوٍد وفي ثھم، بل لقد رأیت من الناس من ترك لھ مورِّ ً أحوال معینة، فال یجوز أن ُیمنع الورثة من مال مورِّ ً ٍ
ًكان الرجل بالغا رشیدا فھو أحق بمالھ، ومن كعیشة الفقیر المسكین من تضییق إخوانھ الكبار وأذیتھم لھ، ومحاولتھم احتوائھم لألموال، فإذا ً 

منعھ فقد ظلم، وظلم ذوي القربى أعظم من ظلم غیرھم، وعلى ھذا ینبغي على أولیاء األموال أن یتقوا هللا في إخوانھم، وأن یتقوا هللا في 
  .قرابتھم، وأن یقسموا بقسمة هللا عز وجل التي قسمھا من فوق سبع سماوات

 
 
 
 

 حكم رھن الموصوف في الذمة
 
 

، ھل الموصوف في الذمة ال یصح الرھن فیھ أثابكم )یصح في كل عین: (قصود من قول المصنف رحمھ هللاَّأشكل علي معرفة الم: السؤال
ُتقدم معنا مسألة العین، ومسألة الذمة، وبینا أن المعین یكون العقد علیھ ویفوت بفواتھ، وأن الموصوف في الذمة یصدق على : هللا؟ الجواب ّ ّ ّ

ٌفرھان مقُبوضة : لة قبض الرھن نص هللا عز وجل علیھا بقولھومسأ. ٍكل شيء ینطبق علیھ ذلك الوصف َ َ َْ ٌ ِ ، ولذلك فإن األصل ]283:البقرة[َ
وأما إذا سبق قبض . أرھنك سیارتي ھذه، أو أرھنك ساعتي ھذه، فھذا رھن األعیان: ًفي الرھن غالبا أن ال یكون إال بالحاضر، كأن یقول

ًالموصوف، وحینئٍذ یكون االستقبال واالستحقاق مستقبال ألخذ الدین وإعطاء العین من الرھن، الرھن على الدین، فإنھ یستقیم أن یكون في 
ًوعلى ھذا یكون في الذمة ابتداء، ولكنھ یئول إلى العین انتھاء عند التعاقد، وحینئٍذ ال بأس، خاصة على مذھب من قال إنھ یجوز أن یتقدم : ً

وآخر دعوانا أن الحمد  رب العالمین، . ه المسألة في المجلس الماضي، وهللا تعالى أعلمالرھن على الدین، وقد سبق أن أشرنا إلى ھذ
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  .وصلى هللا وسلم وبارك على نبینا محمد وآلھ وصحبھ أجمعین
 
 
 
 

 [2[ باب الرھن -شرح زاد المستقنع 
 وما ال یشترط فیھ القبض في بیعھ، فال یشترط جواز رھن المكیل والموزون والمعدود بشرط أن یقبض،: من المسائل المتعلقة بباب الرھن

عدم لزوم الرھن إال بالقبض، : عدم جواز رھن ما ال یجوز بیعھ، فال یرھن إال ما یجوز بیعھ، ومنھا: القبض في رھنھ، ومن تلك المسائل
الرھن وكسبھ وأرش الجنایة علیھ مسألة نماء : أنھ ال یجوز للراھن وال للمرتھن أن یتصرف في الرھن إال بإذن صاحبھ، ومنھا: ومنھا

 .ومئونتھ
 جواز رھن المكیل والموزون بشرط التقابض

 
 

فیقول : أما بعد. بسم هللا الرحمن الرحیم الحمد  رب العالمین، وصلى هللا وسلم وبارك على نبیھ األمین، وعلى آلھ وصحبھ أجمعین
تقدم معنا بیان مشروعیة الرھن، وبیان األركان ]. لموزون على ثمنھ وغیرهویجوز رھن المبیع غیر المكیل وا: [المصنف رحمھ هللا تعالى

ِّالتي یقوم علیھا عقد الرھن، وبینا جملة من المسائل واألحكام التي صدر بھا المصنف رحمھ هللا باب الرھن، وشرع المصنف رحمھ هللا في  ّ ّ
رھنتك كذا وكذا، فُیسمِّي الشيء الذي یرید :  المتعاقدین أن یقول الراھنھذه الجملة ببیان مسألة قبض الرھن، وعدم قبضھ، فأول ما یقع بین

ًرھنتك سیارتي، أو رھنتك داري، أو رھنتك أرضي، أو نحو ذلك مما ُیقال بیانا : -ًمثال- قبلت، فیقول : رھنھ، فإذا رضي من لھ الدین، قال
إما أن یكون مما ُیكال أو ُیوزن :  الدین، فإن ھذا الشيء ینقسم إلى قسمینّللمرھون، فإذا بین لك الشيء الذي یرید أن یرھنھ عندك حتى ُیسدد

ًفإن كان مما ُیكال أو ُیوزن أو ُیعد أو ُیذرع، فإن الرھن ال یتم وال یكون إال بالقبض، وبناء . أو ُیذرع أو ُیعد، وإما أن یكون من غیر ذلك
ًا الموزون، والمعدود، والمذروع قیاسا، فإن كان المرھون مما ال ُیكال، فإنھ ِّعلى ذلك فال بد أن یعطیك المكیل ویمكنك من قبضھ، وھكذ

ِأن یرتھن، أن یقبض الرھن عنده، فإن األصل في ذلك  حینئٍذ یصح رھنھ قبل قبضھ، واألصل في اشتراط القبض أننا نوجب على من یرید
ٌفرھان مقُبوضة : قولھ تعالى َ َ َْ ٌ ِ ُشیاء التي تجعل في الرھن، إنما ُجعلت من أجل أن یبیعھا، وعلى ھذا فال بد ، واألصل في ھذه األ]283:البقرة[َ

َأن تقبض إن كانت من جنس ما ُیشترط لھ القبض، وأما إذا كانت من جنس ما ال ُیشترط فیھ القبض، فیصح أن یرھنھا قبل قبضھا، وعلى  َ ُ
ُترط فیھ القبض، وما ال ُیشترط فیھ القبض، فما اشترط فیھ القبض في بین ما ُیش: -على ضوء ما تقدم معنا- ّھذا فرق العلماء رحمھم هللا 

المبیعات، بحیث ال یصح بیعھ منك إذا اشتریتھ حتى تقبضھ كالطعام المكیل والموزون، فال یصح أن ترھنھ قبل القبض، والعكس بالعكس، 
 ...... .فالشيء الذي ال ُیشترط فیھ القبض یصح أن ترھنھ قبل قبضھ

 
  المرھون عند العجز عن سداد الدینجواز بیع

 
 

ُّ، فإن ھذا المرھون حینما یوضع عند الشخص، إنما ُوضع من أجل أن ُیسدد بھ الدین عند العجز، وتعذر السداد في األجل، )على ثمنھ: (قولھ َّ ِ
لى ذلك یرھن على الثمن، ومن ھنا ًفلو استدان منك مائة ألف، وعجز عن سدادھا، فإنھ عن طریق ھذا الرھن تقوم بأخذ حقك منھ، وبناء ع

ّفرع العلماء مسائل الرھن على البیع؛ ألنھ إذا عجز الشخص المدین عن سداد الدین، كان من حقك أن تأخذ حقك من ھذا الرھن؛ ألن  ّ
 ...... .ُّالمقصود من الرھن الوفاء وسداد الدین عند التعذر، أو االمتناع من السداد

 
 حكم رھن ما ال یجوز بیعھ

 
 

ٍأن كل شيء یجوز بیعھ في األصل؛ فإنھ یجوز رھنھ، وكل شيء ال یجوز بیعھ؛ فإنھ : أي]. وما ال یجوز بیعھ ال یصح رھنھ: [قال رحمھ هللا ٍ
أن المقصود من الرھن عند العجز أن تقوم ببیع الرھن وأخذ : ًوالسبب في كون العلماء یجعلون المرھون مبنیا على المبیع. ال یجوز رھنھ

ب من الطرفین ببیع الرھن وسداد الدین حقك م ُنھ، أو یقوم القاضي إذا اشتكیت إلیھ ببیع الرھن وسداد الدین منھ، أو یقوم العدل الذي نصِّ
ًوبناء على ھذا لو كان الشيء الذي وضعھ عندك رھنا ال یمكن بیعھ؛ أو ال یجوز بیعھ، فإنھ ال یمكن أن تتحقق الحكمة التي من أجلھا . منھ ً

الرھن، حیث أنك إذا عجزت عن السداد لم یستطع صاحب الحق أن یصل إلى حقھ؛ ألن ھذا الشيء الذي وضعتھ عنده ال یمكن بیعھ، ُشرع 
ًوعلیھ فال بد أن یكون الشيء الذي تضعھ رھنا قابال للبیع، بمعنى أنھ یجوز . ًأنك وضعت شیئا وجوده وعدمھ على حٍد سواء: فمعنى ذلك ً

إنا ورسولھ : (ّ یجوز رھن ما یحُرم بیعھ، وذلك كاألعیان المحرمة، وھي التي وردت في حدیث جابر بن عبد هللا بیعھ، ویصح بیعھ، فال
َّفلو أعطاه میتة رھنا، كحیوان محنط من جنس ما ال یذكى، وقال لھ) ّحرم بیع المیتة، والخمر والخنزیر واألصنام إذا عجزت عن سداد : ً

ًقك، فإن ھذا الحیوان إذا كان میتة ال یجوز بیعھ، فال یصح أن یكون رھنادینك فبع ھذا الحیوان وخذ ح وھكذا إذا كان من األعیان المباحة، . ً
م الشرع بیعھا لوجود االستحقاق، كحق هللا عز وجل في الوقف، فلو كان الشيء الذي یرید رھنھ وقفا، لم یصح أن ُیرھن؛ ألن  ًولكن یحرِّ

ُیشترط أن یكون المرھون من جنس ما یجوز بیعھ، وما ال یجوز بیعھ ال یجوز رھنھ؛ : وعلیھ قالوا. ث األصلاألوقاف ال یجوز بیعھا من حی
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ت المقصود من الرھن  وكذلك بالنسبة للخنزیر، واألصنام، -على القول بعدم جواز بیع أمھات األوالد-وھكذا لو رھنھ أم الولد . ألنھ یفوِّ
أرھن عندك ما في داخل ھذا الكیس، والذي في داخل : ًولو رھنھ مجھوال، كما لو قال لھ: العلماءونحوھا مما ال یجوز بیعھ، قال بعض 

أرھنك الكیس نفسھ، كأن یكون : ًالكیس مجھول، فإنھ ال یصح رھنھ، لكن لو كان الذي بداخل الكیس معلوما، جاز الرھن وصح، ولو قال لھ
ّأعطني سلفا مائة، وأرھن عندك ھذا الكیس، صح: ًالكیس من جلد وقیمتھ مثال مائة لایر، فقال لھ ال یصح رھن المجھوالت، وال یصح : ًإذا. ً

 ...... .ما حُرم بیعھ ال یجوز رھنھ كالمیتة، والخمر، والخنزیر، واألصنام، وكل: َّرھن محرمات األعیان
 

 جواز رھن الثمر قبل بدو صالحھ بدون شرط القطع
 
 

ّتقدم معنا في باب بیع األصول والثمار، وبینا ھناك حكم ]. رع األخضر قبل بدو صالحھما بدون شرط القطعإال الثمرة والز: [قال رحمھ هللا ّ
أن : الحالة األولى: ِإن الثمرة إذا بیعت قبل بدو الصالح ال یخلو البیع من ثالثة أحوال: بیع الثمرة قبل بدو الصالح، وبعد بدو الصالح، وقلنا

ًأن یكون بیعا مطلقا: أن یكون بشرط البقاء، والحالة الثالثة: الثانیةیكون بشرط القطع، والحالة  فلو كان عندك بستان وفیھ نخل، وھذا النخل . ً
َالصیف، أردت أن تبیع الصیف، وھذا الصیف لم یبد صالحھ، فإن قلت: فیھ ثمرة، وأردت أن تبیع الثمرة كما یسمیھ الناس خذ الثمرة بمائة : ُ

ُبعني ثمرة بستانك ھذه التي لم یبد : ولو قال لھ. إن ذلك باإلجماع:  تبقیھا لھ حتى یبدو الصالح، لم یُجز، وقلناألٍف، واشترط علیك أن
ًیجوز في قول جماھیر العلماء، خالفا لبعض السلف، كما ھو قول سفیان : ًصالحھا، ولكني سأقطعھا، بمعنى أنني أریدھا علفا للدواب، فقلنا

ّ كما تقدم معنا وبینا أن الراجح مذھب الجمھور، وھو أنھ لو باعھ الثمرة قبل بدو الصالح بشرط القطع صح البیع؛ الثوري ، وابن أبي لیلى، ّ َّ
ًألن النبي صلى هللا علیھ وآلھ وسلم حرم بیع الثمرة قبل بدو الصالح خوفا من اآلفة، لحدیث أنس الذي في الصحیح أرأیت إن منع هللا : (ّ

أعطني مائة : فھنا لو قال. ً، فإذا كان یرید أن یقطعھا مباشرة، ویأخذھا وھي خضراء علفا للدواب، انتفت العلة)خیك؟الثمرة فبم تستحل مال أ
 وإذا - ُوثمرة البستان لم یبد صالحھا-أرھن عندك ثمرة بستاني إلى شھر : ًأعطني رھنا كي أعطیك ھذا القرض، فقال: ًألف دینا، فقال لھ

فإن اتفق معھ على أن . ّاقطع الثمرة وبعھا، صح الرھن؛ ألنھ یصح بیع الثمرة قبل بدو صالحھا بشرط القطعانتھى الشھر ولم أسددك، ف
أعطني مائة : فلو أنھ قال لھ. أن ما ال یجوز بیعھ ال یجوز رھنھ: اإلشكال أن القاعدة یقطع الثمرة، ورضي لھ بذلك، فال إشكال، لكن یبقى

ّالحھا رھن عندك، على أنني إذا لم أسدد انتظرت إلى صالحھا فبعت وأخذت حقك، فحینئٍذ لم یشترط القطع، ُألٍف، وھذه الثمرة التي لم یبد ص ِ ِّ ٌ
ال یصح أن یرھن الثمرة قبل بدو الصالح بغیر شرط القطع، وھذا على األصل الذي ذكرناه، وھو أنھ إذا : قال بعض العلماء: فللعلماء قوالن

أن : ًعھا بغیر شرط القطع؛ لم یصح البیع إجماعا، وھو البیع المطلق، وإذا كان لم یصح البیع فمعنى ذلككانت الثمرة قبل بدو الصالح وبا
ِّیجوز أن یرھن الثمرة قبل بدو صالحھا بغیر شرط القطع، كما درج علیھ المصنف، وھو الوجھ : وقال بعض العلماء. الرھن غیر صحیح

إنھ إذا لم یسدد المال فإنھ یأخذ حقھ من الثمرة، فإن :  الجمیع، وانتصر لھ غیر واحد، وقالواالثاني عند أصحاب اإلمام أحمد رحمة هللا على
َّإن یسر هللا : إذا رضي صاحب الدین، وقال: ًفسدت الثمرة، فإنھ ال ضرر على اإلنسان؛ ألنھ لیس البیع منصبا على الثمرة نفسھا، فقالوا

ِّ كان لھ ذلك، وھذا القول الذي درج علیھ المصنف واختاره غیر واحد؛ ألن العلة التي من وصلحت الثمرة، فإنھ حینئٍذ یكون حقي ببیعھا،
ِأجلھا ُمنع البیع ضعیفة في ھذه الصورة، وألن البیع لم یتم أثناء الدین، وأنت تعلم أنك إذا أخذت من صاحب المال مائة ألف، فإنھ ال یستحق 

ُبیع بستانك إال إذا عجزت، وربما كان عجزك  ثم لو أن ھذه الثمرة تلفت، . بعد بدو الصالح، ولذلك ال ُینظر إلى الحال، وإنما ُینظر إلى المآلَ
ِّفإن حقھ ال یلغى؛ ألنھ ُمطالب بحقھ كدین، بخالف ما إذا دفع النقد لقاء الثمرة، فالفرق بینھما واضح، وھذا القول الذي اختاره المصنف  ٍِّ ِ َ ّ

 ...... .أولى بالصواب إن شاء هللا تعالىٌواختاره جمع من العلماء، أوجھ و
 

 اشتراط القبض في لزوم الرھن
 
 

ٌعقد الزم، وعقد جائز: العقد ینقسم إلى قسمین]. وال یلزم الرھن إال بالقبض: [قال رحمھ هللا ھو الذي لیس من حق أحد : والعقد الالزم. ٌ
ِمن الطرفین اإلیجاب والقبول لزمُھما اإلیجاب والقبول، واألصل فیھ قولھ المتعاقدین أو أحد الطرفین أن یفسخھ إال برضا اآلخر، فإذا حصل 

ِیا أیھا الذین آمنوا أْوفوا بالُعقود : تعالى ِ ُُّ ُ ُْ ِ َ ََ َ َ قبلت، وافترقتما؛ لزمھ أن یدفع الثمن، ولزمك أن : ِ، فأنت إذا بعت بیتك، وقال المشتري]1:المائدة[ََّ
ًأعطني مائة ألف، وخذ داري رھنا عندك، أو اجعل عمارتي رھنا : ًلو أن رجال قال لك:  یرد السؤالإذا ثبت ھذا فإنھ. ِّتمكنھ من البیت ً

قبلت ورضیت، وخذ ھذه المائة ألف، واترك : َفإن قلت: ًعندك، أو اجعل سیارتي ھذه رھنا عندك، فإننا إذا نظرنا إلى ھذا العقد، فننظر
ِّأعطني مائة ألف، وھذه السیارة رھن عندك؛ فإنھ یلزمك أن تمكنھ من : إذا قلت لھ: لماء فمن قالمن الع: ًالسیارة رھنا عندي، فللعلماء قوالن ٌ

ّالسیارة فورا، بمجرد العقد، وھذا ھو مذھب طائفة من العلماء، منھم المالكیة، فھم یرون أن الرھن الزم بمجرد الصیغة، وھي اإلیجاب  ً
 األرض الفالنیة -ًمثال-  البیت بدل السیارة، أو خذ - ًمثال-ال، خذ : قبلت، ثم قلت: ذ السیارة، وقالخ: ًوالقبول، فلو أنك مباشرة بعد أن قلت لھ

فأصحاب ھذا القول یرون أنك ملزم بالرھن بمجرد اإلیجاب والقبول، ولیس من حقك أن . بدل السیارة، لم یكن من حقك ذلك على ھذا القول
ِّین، فإن أردت أن تبدل فلیس من حقك، كما إذا أردت أن تسحب السیارة فلیس من حقك، وتسري ترجع عنھ مادام أنكما اتفقتما على تلك الع

: ًال یلزم الرھن إال بالقبض، وبناء على ذلك فإنك إذا قلت لھ: القول الثاني. علیھ أحكام الرھن بمجرد اإلیجاب والقبول، ھذا القول األول
ًقبول ال یكفي حتى یقبض السیارة، فإن قبضھا فإنھ حینئٍذ یصیر الرھن الزما، ولو أنك قبل فاإلیجاب وال. قبلت: أرھنك ھذه السیارة، وقال َ َ ََ ِ

ًالقبض عَدلت عن الرھن، أو جئت ببدل عنھ، كان من حقك ذلك، وبناء على ھذا القول  ٍ وھو مذھب جمھور العلماء من الحنفیة والشافعیة -َ
ٌفرھان مقُبوضة : ن الرھن یكون بالقبض، ولذلك قال هللا عز وجل فإ- ِّوالحنابلة، كما اختاره المصنف ودرج علیھ َ َ َْ ٌ ِ ، فدل على أن ]283:البقرة[َ
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ٌصفة القبض مؤثرة في الرھن، وأن الرھن ال یكفي وحده ما لم یكن مصحوبا بالقبض، فلزومھ متوقف على القبض وھذا القول ھو الصحیح . ً
ٌأعطني مائة ألٍف وسیارتي رھن عندك، أو ھذه مائة صاع من الطعام رھن : ، فإذا قال لكإن شاء هللا، في كون الرھن ال یلزم إال بالقبض ٌ

ِّعندك، أو ھذا الكیس من الطعام رھن عندك، فإنھ من حقھ أن یْعدل وُیبدل مادام أنك لم تقبض، فإن قبضت لزمھ الرھن ِ َ القبض شرط، : ًإذا. ٌ
ینبغي أن تستأذن الراھن، فلو أن السیارة كانت : ل یكون القبض منك أو من الراھن؟ قالواوال یمكن أن یتحقق اللزوم بالرھن إال بالقبض، فھ

خذھا، فحینئٍذ تم الرھن بقبضك لمفتاحھا أو ركوبك فیھا، : إذا أذن لك وقال ِّموجودة، ولم یعطك مفتاحھا، ولم یمكنك منھا؛ فإنك لم تقبض، أما
أعطني : ًأعطني مائة ألف َدْینا إلى نھایة السنة، فقال: لو قال لھ: مثال آخر. ثال للقبضھذه صورة وم. أو نحو ذلك مما یتحقق بھ القبض

ًھذه عمارتي رھن عندك، فالعمارة ال تكون رھنا الزما إال إذا قبض صاحب الدین العمارة، والقبض في العمائر یكون بالتخلیة، : ًرھنا، فقال ً ٌ
ُّ قبض، فلو عَدل قبل ذلك لم یقع اللزوم، وال یلزم الرھن حینئذَّفإذا خلى بینھ وبینھا وأعطاه مفاتیحھا فقد َ : ًوبناء على ما سبق ھناك فوائد. َ

َأن الرھن ال یكون الزما إال بالقبض، ومن حق الراھن الرجوع والتبدیل، ومن حقھ أن یرجع وُیبدل مادام أنھ لم یلزمھ الرھن: الفائدة األولى ِّ ً .
ٌفرھان مقُبوضة : ًبض إذا كان الزما، یتوقف علیھ لزوم الرھن على ظاھر القرآنأن ھذا الق: الفائدة الثانیة َ َ َْ ٌ ِ ؛ فإنھ ُیشترط أن ]283:البقرة[َ

َیمكنك أو یأذن لك صاحب الرھن بأخذه وقبضھ ٍفلو أنك أنت من عند نفسك أخذت الرھن بالقوة أو بالحیلة أو بالغفلة، دون إذن منھ، لم : قالوا. ِّ
ٍال بد أن یكون القبض بتمكین وإذن من صاحب الرھن، فلو أنك من نفسك جئت وأخذت الرھن، كان وجود األخذ وعدمھ : ًاإذ. َیلزمھ ذلك ٍ

فق ال تلزم إال بالقبض كالقرض ونحوه، وقد بینا أن ھناك عقودا ُیقصد منھا الغبن المحض،  ًعلى حٍد سواء؛ ألن الرھن عقد رفق، وعقود الرِّ ّ
فق المحض، وعقودا ُیقصد منھا مجموع األمرینًوعقودا ُیقصد منھا ا فق؛ ألن المدین رفق بك . ًلرِّ فالرھن من العقود التي یقصد بھا الرِّ

ًفأعطاك الرھن لكي تستوثق من حقك، فلیس من حقك أن تعتدي على مالھ بأخذه دون إذنھ، فھو من عنده أعطاك إیاه رھنا، وإال فاألصل أن 
َّومن المعلوم أنھ إذا استدنت منھ مائة ألف فإن الذي لھ علي . المال، لكن ھذا المال غیر المال الذي أخذه منكتطالبھ عند حلول األجل بدفع  ُ

لیس من حقھ أن یعتدي على ھذه األمالك إال : ًمائة ألف، ولیس سیارتي وال داري وال مزرعتي وال أرضي، وبناء على ذلك یقول العلماء
أن الرھن ال : الفائدة األولى: ًإذا. مكنك من القبض، كان قبضك لھا باالعتداء وجوده وعدمھ على حٍد سواءبإذن من صاحبھا، وعلیھ فإن لم ی

 .......الذي علیھ الدین: أن القبض ُیشترط فیھ إذن المدین، أي: یلزم إال بالقبض لظاھر القرآن، والفائدة الثانیة
 

 كیفیة قبض الرھن
 
 

اقبض، وذھبت لتقبض، وقبل أن تقبض رجع عن إذنھ، فإنھ ال یصح قبضك، كما لو اعتدیت : ال لكلو ق: المسألة األولى: وھنا مسائل
ّإذا ثبت أن القبض معتبر فكیف یتحقق القبض؟ سبق أن بینا : المسألة الثانیة. مباشرة؛ ألن اإلذن قبل تحقق الفعل والرجوع عنھ یوجب بطالنھ

قق فیھا القبض بالكیل إن كانت مكیلة، وبالوزن إن كانت موزونة، وبالعد إن كانت معدودة، إن المبیعات منھا ما یتح: ھذه المسألة، وقلنا
ُأعطیك : ًأعطني رھنا، فقال: ًأعطني عشرة آالف لایر دینا، فقلت لھ: وبالذرع إن كانت مذروعة، وبالمناولة إن كانت مما ُیتناول، فلو قال لك

َتناول بالید، فإذا ناولك إیاھا، ووقعت في یدك تم قبضھا، ولو : كون قبضھا بالمناولة، أيھذه الجواھر؛ فإن ھذه الجواھر التي ھي رھن ی َ ُ
. ِّكانت في كیسھا ووعائھا فأعطاھا لك تم قبضھا، لكن المكیل ال یكون إال بكیلھ، والمعدود بعده، والمذروع بذرعھ، على التفصیل الذي ذكرنا

َّوبناء على ذلك یفرق في األشیاء بین ما  . كان من جنس المكیالت والموزونات، والمعدودات والمذروعات، وما ُیتناول بالطریقة التي ذكرناً
ِأعطیك عشرة من اإلبل رھنا، أو ھذه الناقة رھن عندك، فإنھ حینئٍذ ُیمك◌نك من قبضھا، فإذا قبضتھا أو : مثل اإلبل، كأن یقول: والمعدودات َّ َ ٌ ً

ِّكانت عمارة، فقْبُض العمارة یكون بالتخلیة، بأن یخلي بینك وبینھا بإعطاء المفاتیح، فإذا أعطاك ولو . قبضھا وكیلك فحینئٍذ لزم الرھن ِ َ َ
وقس على ھذا بقیة األمور، وھناك أشیاء یكون قبضھا . منھا، كان ھذا بمثابة القبض لھا َّمفتاحھا، أو خلى بینك وبینھا للدخول واالستیثاق

  .في كیفیة قبضھا، وقد سبقت اإلشارة إلى ھذه المسألة في مسألة القبض في أوائل كتاب البیعِبالعرف، فنرجع إلى أعراف التجار 
 
 
 
 

 استدامة قبض الرھن شرط في لزومھ
 
 

أن یبقى الرھن عندك، ویكون تحت یدك وفي حوزتك، فلو أنھ أعطاك السیارة : استدامة القبض شرط، أي]. واستدامتھ شرط: [قال رحمھ هللا
وم من األیام وأخذ مفتاحھا وقادھا من بیتك أو من مزرعتك، وأخرجھا من المكان الذي وضعتھا فیھ، فحینئٍذ یزول لزوم الرھن، ثم جاء في ی

ٌفرھان مقُبوضة : استدامة القبض شرط في لزوم الرھن؛ ألن هللا قال: ًإذا. ّفإن ردھا بعد ذلك رجعت الزمة بعد الرجوع َ َ َْ ٌ ِ ، وھذا ]283:البقرة[َ
ننظر إلى ابتدائھ؛ ألن بعض العقود ننظر إلى ابتدائھا، وبعض العقود ننظر إلى : ًالزم وباقي؛ ألن الرھن لیس بیعا بحیث نقولالوصف 

، )بالملیون(؛ فإنك لم تقصد بیع العمارة )ملیون(ًمآلھا، فالرھن ننظر إلى مآلھ؛ ألن الرھن ال ُیراد لذاتھ، أنت حینما تعطي العمارة رھنا لقاء 
كان من حقك بیعھا، ثم بعد ذلك تأخذ حقك، وعلى ھذا فالعمارة في األصل ملك للمدین، وعلیھ ) الملیون(إن عجزت عن سداد : َ قلت لھوإنما

ٌفرھان مقُبوضة : فلیست في حكم المبیع من كل وجھ، إنما ھي بمثابة االستیثاق، فال بد أن تبقى تحت ید المرتھن؛ لقول هللا عز وجل َ َ َْ ٌ ِ َ
ف بھا، وإنما ھي باقیة وأمانة، ]283:البقرة[ ٌ، فإن خرجت عنھ خرجت عن وصف الرھن؛ ألنھا لم تصل إلى المآل، بحیث بیعت أو تُصرِّ ٌ ُ ِ

  .ِوإذا ُسحبت منھ زال اللزوم؛ ألن وصف القبض المستصحب في الرھن قد زال
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 خروج الرھن باالختیار یزیل لزومھ فإن رد عاد لزومھ
 
 

المرتھن صاحب الدین، : أي) فإن أخرجھ: (قولھ]. إن أخرجھ إلى الراھن باختیاره زال لزومھ، فإن رده إلیھ عاد لزومھ إلیھف: [قال رحمھ هللا
ھذه : ًأعطني سیارتك رھنا، فقلت لھ: أقرضني عشرة آالف لایر، فقال: عندك سیارة، وجئت إلى رجل وقلت لھ: ًأخرج الرھن، فمثال: أي

َثم بعد ذلك جئت في یوم من األیام فقلت لھ. ن عندك وأعطني العشرة آالف، فأعطاك العشرة آالفالسیارة وھذه مفاتیحھا رھ عندي ! یا فالن: ِ
ٍخذھا، فإذا أخرجتھا فقد أخرجتھا باختیار منك ورضا منك، : ظرف، وأرید أن أسافر إلى المدینة بأھلي، فھل تأذن لي أن آخذ السیارة؟ فقلت

أرید السیارة ألسافر بھا أو أذھب بھا، : لكن لو جاءك وقال. ومثاب على ھذا الفعل، حیث قدرت ظرفھ وأعطیتھفیزول اللزوم، وأنت مأجور 
أعطیك، فذھب، ولما نمت جاء إلى مكانھا وأخذ المفتاح  ال: ُال أعطیك؛ كأن تعرف أنھ مماطل، أو رجل مخادع، ولم تأمن، فقلت لھ: فقلت لھ

ٍقد زال اللزوم؟ ھنا خرجت بغیر اختیارك، وفي ھذه الحالة یكون قبضھ لھا غیر الغ لصفة : ا، فھل نقولالذي عنده فقاد السیارة واستخرجھ
القبض األصلیة، ویبقى الرھن كما ھو؛ ألن اإلخراج من الید كان على سبیل القھر، والختل، والخلسة، وھكذا لو ھددك فأخذھا بالقوة والقھر، 

. ألحكام، بل تبقى؛ ألن خروجھ بغیر اختیارك، والشرط أن یكون الخروج باالختیار ال باالضطرارفإنھ ال یزول وصف القبض، وال تزول ا
فقد اشترط رحمھ هللا وجود االختیار الذي ینبني . فإن كان الخروج باإلكراه أو بالغصب أو بالخلسة والخدیعة، فوجوده وعدمھ على حٍد سواء

 بعد أن قضى منھ حاجتھ؛ - كالسیارة- إن رد الرھن : َّفإن رده إلیھ عاد لزومھ إلیھ، أي: (ھوقول. علیھ اعتبار اإلخراج، وعدم لزوم الرھن
  .رجع الرھن إلى حكم اللزوم: رجع اللزوم إلیھ، أي

 
 
 
 

 عدم نفاذ التصرف في الرھن من أحد الطرفین من غیر إذن اآلخر
 
 

َالسریان، وھناك شيء یسمیھ العلماء: النفاذ) وال ینفذ: (قولھ. ]وال ینفذ تصرف واحٍد منھما فیھ بغیر إذن اآلخر: [قال رحمھ هللا َ النفاذ : َّ
َھو الذي تتوفر فیھ األركان والشروط المعتبرة، فُیحكم بنفاذه وسریانھ، والعقد : ھناك عقد نافذ، وعقد موقوف، والعقد النافذ: والوقف، أي َ َ

ًنا في بیع وشراء الفضولي، على القول بصحتھ، لكنھ یبقى موقوفا على ھو الذي تعترضھ عوارض تمنع من سریانھ، كما ذكر: الموقوف
ُّأنھ ال ینفذ تصرف أحدھما في الرھن، فلو أنك أخذت الرھن وقبضتھ، ودفعت للرجل عشرة : ومعنى كالمھ رحمھ هللا. إجازة المالك الحقیقي

ُّ أخذ استمارة السیارة وباعھا، فإن ھذا التصرُف من الراھن في  وباعھ، أو- ًكصك البیت مثال-آالف لایر، ثم إن الراھن أخذ وثیقة الرھن 
ٌالرھن وعلیھ ید القبض تصرف الغ؛ ألن الرھن اآلن الزم وثابت ٌ ٍ ٌ َّومحتكر لحق األول، وھو صاحب الدین، فإذا تصرف صاحب الرھن في  ُّ ٌ

َّالرھن بالبیع مثال، فإنھ حینئٍذ قد عطل ھذا العقد الشرعي، ولو كان بیع  َ الرھن یصح، وھو مقبوض عند المرتھن؛ النعدمت المصلحة من ً
ُال ینفذ التصرف في : ًإذا. ٍالرھن، وألمكن لكل شخص أن یحتال على غیره، فتراه یرھن أرضھ، وسیارتھ، وعمارتھ، ثم یبیعھا وال یبالي

ًالرھن، فلو أن شخصا أعطاك بیتھ أو عمارتھ أو مزرعتھ أو أرضھ رھنا، وتم القبض المع ِتبر شرعا؛ فلزم الرھن، وفوجئت بعد شھر وقبل ً َ َ ً
ُالسداد وإذا بالراھن قد باع ھذه العمارة، أو األرض، أو المزرعة، فترفع قضیتك إلى القاضي، فتقیم الشاھدین العدلین على أنھا مرھونة، 

، وحینئٍذ إن فینقض القاضي بیعھ وُیلغیھ، وحینئٍذ ُیبقي العین مرھونة إلى تمام ما بین الراھن والمرت ّھن، فإن تمت مدة الدین وسدد فالحمد 
وعلى ھذا فلو . ًحق القاضي أن یبیع العین سدادا للدین، كما ذكرنا شاء باع وأتم صفقة البیع فال إشكال، فالمال مالھ، وأما إذا لم یسدد كان من

َتصرف بالبیع، أو تصرف مثال في المنافع؛ فإنھا تحبس، كما سیأتي، فلو ُ ً َّ ُ أجر العمارة، أو أجر المزرعة، فكل ھذه المكاسب تحبس في َّ ّ َّ
َّالرھن حتى ُیسدد الدین؛ ألنھ موقوف ومرھون لحق، ومستوثق لدین، فال یمكن أن ُیتصرف فیھ إال بعد تمامھ، ھذا كلھ إذا تصرف الشخص  َّ ٌ َّ

ًعشرة آالف دینا، وفوجئت أنھ قد باع ھذه السیارة، ادعى َّأما لو تصرف صاحب الدین، كما أعطیتھ سیارتك في . المدین الذي ھو الراھن
أنھا لھ وباعھا، فإنھ ال یصح البیع، ولیس من حقھ أن ُیقدم على بیع الرھن إال إذا تمت المدة ولم تسدد، فحینھا من حقھ أن یقوم بالبیع إن 

قد رھنت عندك ! یا فالن: آلخر لھ أن یبیع، كأن جاءه وقالإذا أذن ا: ، أي)بغیر إذن اآلخر: (وقولھ. أذنت لھ، وإال رفع إلى القاضي وباع
بعھا، فحینئٍذ یكون برضا الطرف : سیارتي أو أرضي أو عمارتي أو مزرعتي، وأنا محتاج لھذه األرض أن أبیعھا وأتصرف فیھا، وقال لھ

تھا من ملكیة الراھن لك ! یا فالن: ن یبقى الرھن في جزئھا، كأن یقولوفي بعض األحیا. اآلخر، ویصح البیع، ویزول الرھن؛ ألن البیع یفوِّ
ًعلي مائة ألف، والعمارة التي رھنتھا عندك قیمتھا مائتا ألف، سأبیع نصفھا وأبقي نصفھا رھنا عندك، فقال قبلت، فحینئٍذ یلتغي النصف : ّ

 ...... .دم معنا في رھن المشاعالمباع، ویبقى النصف غیر المباع على الرھن، وقس على ھذا من المسائل في المشاعات، كما تق
 

 حكم عتق الراھن للرھن
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یصح عتق الراھن مع اإلثم؛ ألن : أي) إال عتق الراھن: (قولھ]. ًإال عتق الراھن فإنھ یصح مع اإلثم وتؤخذ قیمتھ رھنا مكانھ: [قال رحمھ هللا

ِالعتق ال ُیمكن تداركھ، ولذلك عظم هللا عز وجل أمر العتاق والنذر والطال ُّثالث جدھن : (ق والنكاح، ومن ھنا قال صلى هللا علیھ وآلھ وسلمَّ
ًأنت حر، فإنھ ُیلزم وُیصبح حرا لوجھ هللا شاء :  لعبده- وھو یمزح-قال  ، فمن)النذر: -وفي روایة- النكاح والطالق والعتاق : جد وھزلھن جد
ِجده جد وھزلھ جد، ولو قال ل: كنت أمزح، فنقول: أو أبى، ولو قال ِ ًقبلت، فإنھ یصیر ملزما : ّزوجتك بنتي، وھو یمزح، وقال اآلخر: رجلُِّ

ُأنت طالق، فإنھا تطلق علیھ؛ ألن جد الطالق جد، وھزلھ جد، : -یمزح معھا-وھكذا لو قال المرأتھ . بالنكاح؛ ألن جد النكاح جد، وھزلھ جد ِ
ِم شھرا، لزمھ، ولو قالً علي أن أصوم غدا، أو أصو: - على سبیل المزاح-وھكذا لو نذر وقال  ِجده جد، وھزلھ جد: ُكنت أمزح، فنقول: ً ِ ُِّ .

ِّأربع جائزات إذا تكلم بھن: (قال عمر بن الخطاب رضي هللا عنھ ّوعلى ھذا فلو أنھ تلفظ بالعتق فأعتق ). النكاح، والطالق، والعتاق، والنذر: ُ َ
ّنھ تصرف على وجٍھ محرم، وألن ھذا لیس من النصیحة للمسلم، وقد غش أخاه ِالعبد المرھون، فإنھ ال یمكنھ أن یتدارك العتق، ویأثم؛ أل ّ َّ

ّالمسلم حینما جعل العبد رھنا عنده ثم فوت علیھ ذلك فالن : فإذا اشتكى صاحب الدین إلى القاضي، وقال). ًونؤخذ قیمتھ رھنا مكانھ: (وقولھ .ً
ِیسري العتق، وإذا سرى الع: رھنني عبده، ثم أعتقھ، قلنا ِالعتق ال ُیلغى، : ِتق بطل الرھن وفات، فماذا یفعل القاضي؟ ھل یلغي العتق؟ نقولِ

ًبل یقوم القاضي بإلزام المدین بوضع رھن بدیال عن الرھن، فمن العلماء من یقول ُینظر إلى الذي : ًیكون ثمن العبد رھنا، ومنھم من یقول: ٍ
أنھ ربما كان الثمن أكثر، وربما كان مثلھ أو أقل، والعكس، وحینئٍذ تكون : ن القولینوالفرق بی. ھو مثلھ، فیقوم مقامھ، واألول أوجھ وأقوى

ًقیمة الرقیق رھنا عند صاحب الدین، فإن عجز عن السداد أخذ منھا بقدر الدین وُسدد الدین، كما لو عجز وبیع الرقیق سدادا للدین ًِ ِّ ِ فھذا الذي . ُ
ِّ أن یعزره؛ ألنھ أذیة للناس ومعاملة لھم بالغش، فإن القاعدة أنھ إذا تعامل شخص مع أخیھ ًأعتق عبده إن كان قاصدا، فإن على القاضي

ّالمسلم بعقٍد شرعي، فینبغي على كل منھما رعایتھ، فإذا خدع أحدھما اآلخر فعلى القاضي أن یعزر الخادع بما یناسبھ، وھذا یختلف بحسب  ٍ
  .یرجع فیھ إلى العرف، وبابھ باب التعزیر، كما سیأتي إن شاء هللاختالف األحوال واألشخاص واألزمنة واألمكنة، و

 
 
 
 

 نماء الرھن وكسبھ وأرش الجنایة علیھ
 
 

َبعد أن بین المصنف رحمھ هللا المسائل المتقدمة في الرھن، شرع في ]. ونماء الرھن وكسبھ وأرش الجنایة علیھ ملحق بھ: [قال رحمھ هللا َ
ًلوم أن الرھن تارة یزید وتارة ینقص، فإذا رھن الشيء وھو على صفة، ثم زاد أثناء مدة الرھن، فھل الزیادة ومن المع. مسألة نماء الرھن

ُكل زیادة في الرھن تعتبر تابعة للرھن، : ًتكون للمالك الحقیقي أو تكون تابعة للرھن، أم أن ھناك تفصیال في المسألة؟ من أھل العلم من قال
ًمثل أن یعطیھ بعیرا : فالزیادة المتصلة. زیادة متصلة، وزیادة منفصلة: والزیادة تنقسم إلى قسمین. الجملةوھذا مذھب الجمھور من حیث 

ًویكون نحیفا ثم یصیر سمینا، وتصیر حالتھ أفضل من حالتھ حینما وضعھ عند الرھن، أو یعطیھ الرھن وھو بحالٍة ضعیفة، كأن یكون  ً
ًمریضا، فیصبح صحیحا، ونحو ذلك من الز مثل أن یعطیھ ناقة، ثم ظھر بھا حمل، فولدت، : وأما الزیادة المنفصلة. یادات المتصلة بالرھنً

ًفھل الولد یتبع األم أو ال یتبعھ؟ أو رھن عنده بستانھ سنتین، وللبستان ثمرة، وھذه الثمرة ھل تتبع قیمتھا البستان فتكون رھنا، أو ال تتبع 
: ً، وثمرة البستان خالل السنة قیمتھا مائتا ألف مثال، فخالل السنتین ستكون أربعمائة ألف، فھل نقولخالل السنتین؛ ألن البستان نفسھ مرھون

ِاألربعمائة ألف توقف ویمنع صاحب البستان منھا، وتكون تابعة للبستان في الرھن؛ حتى یأتي وقت السداد، فإن شاء سدد وإال أخذ من  ُ ّ ُ
إن الزیادة من حیث الجملة تكون تابعة، وبعضھم یرى أن الزیادة المتصلة تتبع، : -كما ذكرنا- قال الرھن على قدر الدین؟ من أھل العلم من 

ومن حیث األصول فإن األشبھ واألقوى أن الزیادة تابعة ألصلھا؛ ألنھ لما رھنھ رھنھ على جھة االستحقاق . والزیادة المنفصلة ال تتبع
ُعلیھ مسائل أخر في أبواب أخرى،  إنھا ال تتبع، فھذا ُیشكل وتنبني: ٌتابع ألصلھ، فلو قلناواالستیثاق، وأصول الشریعة تدل على أن الفرع 

وتنخرم القاعدة، فاألصل الشرعي أن ھذه الرقبة صالحھا وفسادھا مرھون إلى أن یأتي وقت السداد، وُیتوصل عن طریقھا إلى الحق، فإذا 
ً ونحن ال نظلمھ، فإن مالھ مردود علیھ، لھ حقھ الذي في الرقبة، سواء كان زائدا في ُجاء وقت السداد وسدد للناس حقوقھم وإال أخذ منھا، ً ُّ ٌ

ّفإن إبقاء النماء والزیادة تابعة لألصل ھو األشبھ واألقعد واألقیس واألقرب لألصول، فلما لم : وعلى ھذا. الرقبة أو في النماء الموجود فیھا
ّألرقاء، وال أوالد البھائم، وقد ُعلم أن البھائم تكون رھنا، فلما لم یثبت عن النبي صلى هللا علیھ یرد دلیل یستثني أوالد األمھات، إذا رھن ا ً

لكن لو كان . ًإنھ ینبغي إبقاء ھذا النماء تابعا ألصلھ: ّوآلھ وسلم استثناء للفروع والنماء، دل على أنھا باقیة وتابعة ألصولھا، وعلى ھذا ُیقال
سأسددھا بعد خمس سنوات، وھذا : ً، وُیحتاج إلى بیعھ، مثل ثمرة البستان، كما لو أخذت دینا مائة ألف، وقلتھذا النماء ال یمكن حبسھ

ٌالبستان رھن عندك، فإنك إذا رھنت البستان، فالثمرة خالل خمس سنوات ال یمكن أن نبقیھا في النخلة؛ ألن بقاءھا في النخلة ضرر وإفساد 
من حق صاحب البستان أن یقطعھا ویبیعھا؛ ولكن ُیطالب بجعل القیمة مرھونة، ھذا إذا كان :  ذلك نقولًلھا في بعض األحوال، وبناء على

النماء ال یمكن إبقاؤه، كثمرة البستان، فإنھ ال یمكن أن تبقى إلى وقت السداد، فتؤخذ قیمتھا مكانھا، أما لو أمكن بقاؤھا كأوالد البھائم، وأوالد 
كسب الرھن، : أي) وكسبھ: (وقولھ. َّفإنھا تبقى على حالھا وال ُیتصرف فیھا، كما ال ُیتصرف باألصول واألمھاتاألمھات إذا رھن األرقاء، 

ما عندي رھن إال ناقتي، أو ما : ًأرید رھنا، فقال: أعطني ألف لایر إلى نھایة السنة، فقلت لھ: ًفلو أن رجال استدان منك ألف لایر، وقال لك
ّ ما عندي رھن إال ھذه الشاة، فرھن الشاة أو الناقة وقیمتھا ثمانمائة لایر، فلما مضت األیام أصبحت قیمتھا ألفین، عندي رھن إال سیارتي، أو

ًأنا أعطیتك ھذا الرھن وقیمتھ ثمانمائة لایر، وسأعطیك بدال عنھ رھنا بقیمتھ، فنقول لھ: فجاءك وقال لك ً ًال، بل یبقى ویكون الكسب تابعا : ُ
، وإن لم تسدد فلن نأخذ منك إال قدر الدین الذي علیكًللرھن أیضا، وی : ًإذا. ًبقى مضمونا إلى أن یأتي وقت السداد، فإن سددت فالحمد 



 1266 

ًالنماء والكسب التي یكون في الرھن، كزیادة قیمتھ، أو یكون لھ منافع كرقیق، فقد كانوا في القدیم یضعون العبد رھنا، فإذا كان العبد صاحب 
، )وأرش الجنایة علیھ ملحق بھ: (وقولھ. نماء الرھن وكسبھ ملحق بھ: وعلى ھذا قالوا. ٌأن یتكسب، فھذا الكسب تابع للرھنحرفة، ویرید 

ٌھذه الناقة رھن عندك : ًفلو أن رجال جاءك وأعطاك ناقتھ، وقال: في القدیم یمثلون بالرقیق أو الدابة: مثال أرش الجنایة في القدیم والجدید
لقاء التلف الموجود فیھا خمسمائة لایر التي ھي أرش الجنایة، فأصبح  ُ، ثم إن ھذه الناقة جنى علیھا إنسان، فأتلف یدھا، وأعطيلقاء ألف لایر

ًأعطني عشرة آالف لایر دینا، : ًلو أن رجال قال لك: وفي الجدید نمثل بمثال معاصر. ھناك ناقة وأرش جنایة علیھا، فاألرش ُیحبس مع الناقة
ًأعطیك سیارتي رھنا، فقلت لھ: ً أعطني رھنا، فقال:فقلت لھ ِقبلت، فُوضعت السیارة أمام بیتك، في مكان محفوظ، فجاء شخص، وضرب : ُ

ِالسیارة بسیارتھ، وھذا التلف الذي أصاب السیارة قدر بثالثة آالف لایر، أرش جنایة، فدفعت الثالثة اآلالف، فنقول ُ ًھذا األرش یكون تابعا : ِّ
 ...... .(أرش الجنایة علیھ: (ھذا ھو معنى قولھ. ًبقى األرش محبوسا مع السیارة حتى یأتي وقت السداد وُیحكم فیھللرھن، وی

 
 تحمل الراھن مئونة الرھن

 
 

 وال ًإن هللا سبحانھ وتعالى عدل، ولن تجد على وجھ األرض أكمل من ھذه الشریعة، ال أكمل أحكاما،]. ومئونتھ على الراھن: [قال رحمھ هللا
ًوتمت كلمة ربِّك صدقا وعدال : ًأحسن نظاما ْ َْ َ َ َ َ ًَ ِ ِ َُّ َ ْ ، وھذه الشریعة ما دامت أصولھا كاملة، ففروعھا واجتھادات العلماء رحمھم هللا ]115:األنعام[َ

فكما أن ھذا . المساواةالمستنبطة من كتاب هللا وسنة النبي صلى هللا علیھ وآلھ وسلم قمة في الكمال، والبھاء، والجالل، وقمة في العدل و
ر من ُوضع عنده الرھن  ِالرھن كسبھ ونماؤه یكون لصاحبھ وُیحبس، كذلك الغْرم واألذیة والضرر یتحمل مسئولیتھا الراھن، ما لم یقصِّ ّ َّ ُ

ًتقصیرا یكون سببا في األذیة، أو سببا في حصول الضرر؛ فحینئٍذ یتحمل مسئولیتھ ً ال یغلق الرھن : ( وسلمومن ھنا قال صلى هللا علیھ وآلھ. ً
سیارتك، وأرضك، وعمارتك، ومزرعتك، ودوابك، وعبیدك ونحو ذلك : یكون الذي دفعتھ: أي) ال یغلق) (ممن رھنھ لھ غنمھ وعلیھ غرمھ، 

أو مما دفعتھ في الرھن، إن صار لھ كسب ونماء؛ فإنھ ُیحفظ مع رھنك، ولیس لمن لھ الدین، ولو أنھ حصل للرھن ضرر وآفة سماویة، 
لھ غنمھ وعلیھ : (ضرر بدون تعدي ممن وضعت عنده الرھن، فإنك تتحمل أنت مسئولیتھ، ویكون النقص علیك، وقولھ علیھ الصالة والسالم

الخراج : (- یقرر ھذه القاعدة في حدیث أبي داود -ومن ھنا قال صلى هللا علیھ وآلھ وسلم . َ، فالذي یغنم یغرم، وھذا ھو عین العدل)غرمھ
ربح الرھن یكون لصاحبھ، ولو حصل على الرھن ضرر أو أذیة : الربح لمن یضمن الخسارة؛ إذ لیس من العدل أن نقول: ، یعني)بالضمان

: ومن ھنا قال العلماء في القاعدة المشھورة. فإنھ یكون على المرتھن، فإن ھذا من الظلم، ومن ھنا عدلت الشریعة بین الناس، فالغنم بالغرم
الخراج : (وحدیث. ًما ھو إال تأدبا مع حدیث رسول هللا صلى هللا علیھ وآلھ وسلم) الخراج بالضمان: (القاعدة:  وقولھم)الخراج بالضمان(

الغنیمة : ، یعني) الغنم بالغرم: (ومنھم من یقول. أجمع العلماء على متنھ، والعمل بھ، كما حكى ذلك اإلمام أحمد رحمھ هللا وغیره) بالضمان
إن : فإن الراھن ھو الذي یأخذ النماء، وعلیھ البالء، أي: وعلى ھذا. یأخذ النتاج والربح والنماء من یتحمل الخسارة: ة، أيلمن یتحمل الخسار

ّحصل نقص تحملھ، وإن حصلت زیادة كانت لھ ٌ. ...... 
 

 تحمل الراھن كفن المرھون وأجرة المخزن إن احتاج إلى حفظ
 
 

: ًمثال) وأجرة مخزنھ: (وقولھ. ًإذا كان الرھن عبدا فمات، فقیمة الكفن على الراھن) وكفنھ: (قولھ]. وكفنھ وأجرة مخزنھ: [قال رحمھ هللا
ُأعطاك رھنا واحتاج إلى وضعھ في مخزن، فإن أجرة المخزن تكون على الراھن، ولیس على صاحب الدین؛ ألن الرھن في األصل لمن  ً

ُإن القبض إذا كان معدودا فإنھ یحتاج إلى عد، فھل تكون أجرة العد على الراھن : قد قلناو. ًعلیھ الدین، وعلى ھذا یكون متحمِّال ألجرة حفظھ ً
َوإذا كان منقوال یحتاج إلى نقلھ إلى بیت المرتھن، . تكون أجرة العد على الراھن، فھو الذي یتحمل أجرة العد: أو على صاحب الدین؟ قالوا َ ً

َفھل یكون النقل على المرتھن أم على الراھن  .یكون النقل على المرتھن: ؟ قالواَ
 
 
 
 

 األسئلة
 
 

...... 
 

 حكم أجرة الطبیب إذا لم یشف المریض
 
 

ًلو أن رجال دفع مبلغا للطبیب؛ وذلك من أجل العالج للمرض، فإذا لم ُیشف المریض، فھل ُیلزم الطبیب برد المبلغ للمریض أثابكم : السؤال ً
َفھناك مھمات تطلب من الطبیب، أو : من حیث األصل، فإن المھمات واألعمال الطبیة تنقسم إلى أقسامھذه المسألة فیھا تفصیل : هللا؟ الجواب ُ
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ًمن مساعد الطبیب، أو من الممرض، أو من یتوكل عنھم، وھي إدارة المستشفى، فتطلب ھذه المھمات بغض النظر عما تتضمنھ، مثال  َّ َ
الظاھرة التي یقوم بھا الطبیب والممرض، ونحوھم من مساعدي األطباء، فھؤالء یقومون ِكالتحالیل، وتصاویر األشعة، ونحوھا من المھمات 

ِبھذه المھمة على وفق ما طلب منھم، فھذه ال دخل لھا بمسألة الشفاء وعدمھ ُ افحصني، فقام : لكن الطبیب إذا دخل علیھ المریض، وقال لھ. ِ
ّبھا على وفق األصول المتبعة عند أھل االختصاص، وأداھا على وجھھا، ثم بعد ًبفحصھ، وتعاطى أسباب الفحص الواجبة علیھ طبیا، وقام 

ّذلك شخص المرض، فإنھ إن استأجره من أجل التشخیص، وأصاب في تشخیصھ؛ كان المال من حقھ، وأما إذا كان أخطأ في التشخیص، 
ھناك أنواع من : مثال ذلك. َّ خمن، أو ما إلى ذلكفإنھ یتحمل مسئولیة الخطأ، كأن خرج عن األصول المتبعة عند أھل االختصاص، أو

بالفحص بالوسائل المتبعة عند المختصین، وھناك نوعان -بعد هللا عز وجل-ُالمرض ال یمكن للطبیب أن یحكم بوجودھا إال بعد أن یستعین 
أشعر بألم في ھذا : ذا جاءه شخص وقالِّالعوارض الظاھرة، والعوارض الباطنة، فیمكن أن یشخص أنھا قرحة باالحتمال، فإ: من العوارض

بالسریریة؛ والفحص السریري ھو الذي یكون في البدایة، فھذا : المكان، وأشعر بحموضة، وأشعر بكذا وكذا، وجاء بالعالمات التي تسمى
لقرحة، مع أن بإمكانھ َّأنت مصاب بالقرحة، وشخص على أنھ مصاب با: ًیمكن أن یكون احتمالیا، فیحتمل أن تكون قرحة أو غیرھا، فقال

التصویر باألشعة؛ لكي یتحقق ھل ھو مریض بالقرحة أم ال؟ فأعطاه الدواء على أنھ مریض بالقرحة دون أن یتبع األصول المتبعة عند أھل 
َّاالختصاص؛ من إحالتھ إلى التصویر باألشعة، أو أن یحلل لھ دما أو نحو ذلك، للوصول إلى معرفة المرض الذي ال ُیتوصل  إلى الجزم بھ ً

َّأو غلبة الظن إال عن طریق ھذه الوسائل، فإن قصر على ھذا الوجھ، وشخص بالطریقة األولى، التي ھي التمھیدیة، أو الفحص السریري،  َّ
لوجھ ّأو الفحص المبدئي، فإنھ حینئٍذ إذا أخطأ تحمل مسئولیة الخطأ، وسقط استحقاقھ في األجر؛ ألن ھذا الفحص الذي قام بھ لیس على ا

َّالمتبع، ولیس على أصول متبعة ٍَّ ِأما لو أنھ قام بتعاطي األسباب، وبذل جھده، وفعال ُوجدت األمارات والدالئل، وبنى علیھا، فال إشكال، وإن . َ ً
َّكانت الدالئل محتملة فخالف أصول المھنة، كأن تأتي صورة لیست بواضحة، فاألصول المتبعة عند أھل المھنة لتصویر أنھ إذا جاء ا: ِ

ًھناك احتمال في الصورة أن عندك مرض كذا، ثم أعطاه دواء بناء : َواضح؛ فإنھ یطالب بإعادتھ، فلم یعد التصویر، وقال ًباألشعة مثال غیر
ل المتبعة عند أنھ إذا بذل ما یجب علیھ بذلھ، واتبع األصو: مدار المسألة: ًإذا. ّعلیھ، فإنھ یتحمل المسئولیة إذا تبین أنھ لیس عنده ھذا المرض

ضھ للخطر، فحینئٍذ یكون من حقھ أن یأخذ أجرة مثلھ، أو ما اتفق علیھ ِأھل االختصاص، ولم یجازف بالمریض، ولم یعرِّ إنھ : لكن لو قلنا. ُّ
لقیام بھ؛ ألن أنھ قام بغیر العمل الذي ینبغي ا: ًأوال: َّأخطأ وقصر، وخرج عن األصول المتبعة عند أھل االختصاص؛ فإنھ یكون ھناك أمران

ّالمریض ائتمنھ فیما بینھ وبین هللا، وحملھ المسئولیة أن یتقي هللا عز وجل فیھ فیعاملھ معاملة المثل، فإن خرج عن ھذه األمانة، فقد خرج عن 
ّا ترتب على خطئھ، مقتضى العقد بینھما، ومن ھنا ال یستحق األجرة، بل وتترتب علیھ مسئولیة الدنیا بمحاسبتھ ومعاقبتھ ومطالبتھ بضمان م

وھناك شيء قریب من اإلجارة الطبیة، . َعلیھ مسئولیة اآلخرة إذا لم یتب هللا عز وجل علیھ، فیعاقب عقوبة الدنیا وعقوبة اآلخرة وتترتب
ن الحدیث في وھي مسألة القراءة بالقرآن، فبعض العلماء یجعلھا من باب الُجعل ال من باب اإلجارة، وھناك فرق بین الجعل واإلجارة؛ أل

إن القراءة بالقرآن على المرضى والمصروعین والممسوسین ُجعل؛ فیكون األمر فیھا أشد، فإذا قرأ : ، فإذا قلنا)ًاجعلوا لنا جعال: (الصحیح
ا أخذ ُالقارئ على المریض، فإنھ ال یستحق المال إال إذا شفي؛ ألن النص الذي ورد باستحقاق أخذ األجرة على القراءة بالشفاء، وإنم

ومن ھنا فكون بعض القراء یفتحون عیادات، فتجدھم یأخذون مبالغ كالرسوم قبل أن یقرءوا . الصحابة رضوان هللا علیھم األجر بعد الشفاء
على المرضى، فھذا ال یخلو من نظر؛ ألنھ ال یتأتى فیھ الجعل وإنما ھو إجارة، ولیس ھذا من ضرب اإلجارة، وإنما تكون القراءة ھبة من 

لمن قرأه فأعطاه حقھ، وجعل هللا عز وجل ثمرة ھذا التوجھ إلیھ سبحانھ وتعالى )ًإن أحق ما أخذتم علیھ أجرا كتاب هللا: ( سبحانھ وتعالىهللا
ُّبقراءة القرآن اإلخالص، فإنھ یجعل لھ أجر الدنیا واآلخرة، فیجعل لھ عاجل البشرى من الدنیا إذا أعطي شیئا أن یأخذه للسنة، وإن أح ً ب أن ُ

ْقْل ما سألتكم مْن أْجر فُھو لكم : ال یأخذ وأن یختار أجر اآلخرة ُْ ُ ُ َُ َ َ ََ ٍ َ َِ ً، فھذا أكمل وأعظم أجرا، وھو أوجب لنزول البركة لھ إلى أن ]47:سبأ[ْ
َّیقبضھ هللا عز وجل، فقل أن تجد قارئا ال یأخذ من الناس إال وتأذن هللا ببقاء البركة والخیر في قراءتھ ً القراء یفتحون العیادات، فكون . ّ

ُّویكون ھناك أناس یقبضون أجرة معینة، ویجلس معھم الجلسة األولى لكي یبین أنھ ممسوس أو مسحور أو كذا، فھذا أمر فیھ توسع، ویحتاج  ّ
إن : (مسألةو. إلى إعادة نظر ودراسة شرعیة، یحصل من لقائھا الحكم بأن ھذا عمل شرعي؛ ألنھا تصبح أشبھ بالتكسب الدنیوي المحض

، ومن قواعد الشریعة أن ما كان من )ًاجعلوا لنا ُجعال: (إنما ھو في ُجعل، والُجعل ثابت في النص، قال)ًعلیھ أجرا كتاب هللا أحق ما أخذتم
ًإلجارة تستحق شیئا أن ا: باب الجعل فال یستحق إال بعد تمام الشفاء الكامل؛ ألن الُجعل یخالف اإلجارة، وسیأتینا ھذا، وھذا مقرر عند العلماء ُ

ًفشیئا، فلو قام بنصف العمل، فإنھ یستحق نصف األجرة، لكن في الجعل ال یستحق شیئا حتى یأتي بالعمل كامال، فإن كان قد جعل لھ ُجعال  ً ً ً
واب في القول ونسأل هللا العظیم رب العرش الكریم أن ُیلھمنا الص. على أن یقرأ على مریضھ فُیشفى، فال یستحق إال إذا شفي المریض

  .وآخر دعوانا أن الحمد  رب العالمین، وصلى هللا وسلم وبارك على نبینا محمد وآلھ وصحبھ أجمعین. والعمل، وأن یعصمنا من الزلل
 
 
 
 

 [3[ باب الرھن -شرح زاد المستقنع 
ھن، أما إذا تعدى المرتھن أو قصر فإنھ یضمن، أن ید المرتھن ید أمانة، ما لم یتعد أو یفرط ویقصر في حفظ الر: من أحكام الرھن ومسائلھ

أنھ إذا تلف : بیع الرھن عند انتھاء األجل سواء من المرتھن أو من القاضي، ومنھا: عدم انفكاك الرھن مع بقاء بعض الدین، ومنھا: ومنھا
 .بعض الرھن فباقیة رھن، وغیرھا من المسائل واألحكام المفصلة في ھذه المادة

 مانة ما لم یتعد أو یفرطید المرتھن ید أ
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. بسم هللا الرحمن الرحیم الحمد  رب العالمین، والصالة والسالم على أشرف األنبیاء والمرسلین، سیدنا محمد وعلى آلھ وصحبھ أجمعین
وھو أمانة في ید  (:قولھ]. وھو أمانة في ید المرتھن إن تلف بغیر تعٍد منھ فال شيء علیھ: [فیقول المصنف رحمھ هللا تعالى: أما بعد
فال  ُھل ھو أمانة أو مضمون؟ وھل ید المرتھن تعتبر ید أمانة: ، ھذه الجملة قصد المصنف رحمھ هللا أن یبیِّن فیھا ُحكم الرھن)المرتھن

ًتضمن إال إذا فرطت، أم أن یده ید ضمان فتضمن مطلقا؟ وتوضیح ھذه المسألة ٍ َّ َ ائة ألف أعطیكھا بعني بیتك بم: لو جئت إلى رجل وقلت لھ: َ
ٍقبلت، ولكن أعطني رھنا لقاء ھذا المال، فأعطیتھ سیارة، فھذه السیارة رھن، فلو أنھا تلفت في یوم من األیام، فإما أن تتلف : بعد سنة، فقال ً

كھا ثم حدث لھا حادث فتلفت، فحینئٍذ یده ید ضمان، ھذا إذا حرك الرھن دون إذن  ٍبسبب تعٍد منھ وتقصیر، كأن یحرِّ ھذا بالنسبة . من الراھنّ
ُّإذا تصرف في الشيء المرھون دون إذن من صاحبھ، فالتصرف بدون إذن من صاحبھ تصرف : للحالة األولى، وھي التي یقول عنھا العلماء ُّ ٍّ

ٌء شيء وأتلفھ بدون یوجب الھالك أو فساد السلعة، أو فساد العین، فإنھ في ھذه الحالة یجب علیھ الضمان، لكن لو أنھ وضع الرھن عنده، فجا
ٍاختیار منھ، كأن یكون مزرعة فاجتاحھا سیل، أو ثمرة فأصابتھا جائحة، فھذا الفساد والتلف الذي تلف بھ الرھن بدون تقصیر منك، وبدون  ٍ

ًمن وضع عندك رھنا، بیتا، أو أرضا: فبعض العلماء یقول: تعٍد، ھل تضمنھ أو ال تضمنھ؟ للعلماء قوالن في ھذه المسألة ً ، أو مزرعة، أو ً
ّمتاعا، أو طعاما، ثم تلف ھذا الشيء أو سقط، فإنك تضمن، وتكون یدك ید ضمان على ھذا القول ً فإنھ إذا كانت قیمة : ًوبناء على ھذا القول. ً

ِالبیت عشرة آالف لایر، والدین الذي دفع في مقابلھ الرھن خمسة آالف لایر، فحینئٍذ تكون یده ید ضمان للخمسة آالف ال تي ھي أصل الدین، ُ
ّمن وضع عندك رھنا ولم تتعد ولم : القول الثاني. ّوالخمسة آالف الزائدة یده ید أمانة، فال یضمن إال إذا فرط، وھذا مذھب الحنفیة رحمھم هللا ً

ط، بل حافظت على الرھن، فجاء بالء وأتلف ھذا الرھن، وفسد بسببھ ھذا الرھن، فإنك ال تضمن، ویدك ید أمانة ، فال تضمن إال إذا َتفرِّ
ِّفرطت، وھذا القول ھو مذھب جمھور العلماء رحمھم هللا، وھو الذي سار علیھ المصنف رحمھ هللا؛ ألن النبي صلى هللا علیھ وآلھ وسلم قال  ّ

)  ممن رھنھْال یغلق الرھن: (فقولھ). ْال یغلق الرھن ممن رھنھ، لھ غنمھ وعلیھ غرمھ: (-وھو حدیث أبي ھریرة -في الحدیث الصحیح 
لو تلف بآفة سماویة : یعني) وعلیھ غرمھ: (إذا زاد سعره فإنھ یزید على ملكھ وضمانھ، وقولھ: یعني) لھ غنمھ: (من الراھن، وقولھ: یعني

ِودون تعٍد، أو تلف بدون تفریط ممن ارتھن عنده، فإنھ یتحمل المسئولیة، أعني ّ ِ ف، وھو ِّوھذا القول ھو الذي اختاره المصن. صاحب الرھن: ُ
الرھن بما : (فیھ أن النبي صلى هللا علیھ وآلھ وسلم قال: الحدیث األول: أما أصحاب القول األول، فقد احتجوا بحدیثین ضعیفین. الصحیح

ُمن وضع عندك رھنا بعشرة آالف، ودینك علیھ عشر: معناه) الرھن بما فیھ: (ًوبناء على ھذا الحدیث قالوا. مرھون بما فیھ: أي)فیھ ً َ ة آالف، َ
وھو حدیث : الحدیث الثاني. وتلف ھذا الرھن، فإنك حینئٍذ ال تطالبھ بشيء، فالرھن تلف على ضمانك، ویدك ید ضمان على ھذا القول

َأن رجال رھن عند رجل فرسا على عھد رسول هللا صلى هللا علیھ وآلھ وسلم، ثم نفق الفرس، فجاء الرجل یشتكي : (ٌمرسل ضعیف، وفیھ َ ً ٍ ً
وھو من - أما الحدیث األول . ًأن الفرس ُیعتبر قیمة لقاء الدین: ، یعني)لیس لك علیھ من حق: ل هللا صلى هللا علیھ وآلھ وسلم، فقالإلى رسو

ً فإنھ ُیروى مرسال وموصوال، وروایتھ موصوال عند البیھقي بسنٍد ضعیف، وروایتھ مرسلة عند أبي داود في المراسیل -حدیث أبي ھریرة  ً ً َ
ًل صحیح، لكن المرسل ال ُیحتج بھ ما لم یكن متصال إلى رسول هللا صلى هللا علیھ وآلھ وسلم، وعلى ھذا فال یقوى االحتجاج بھبسند مرس ٍ .

ًأن من وضع عندك رھنا، فإن ھذا الرھن إذا : فالصحیح مذھب الجمھور: وعلى ھذا. ٌ فإنھ مرسل ضعیف-حدیث الفرس- وأما الحدیث الثاني 
ط ولم تت َّخذ ھذا البیت واعتبره رھنا لقاء األربعمائة ألف التي ھي لك علي، فأخذت البیت وسقط : ّعد فیھ فإنك ال تضمن، فلو قال لكلم تفرِّ ً

ًالبیت وانھدم، فإنك ال تضمن إذا كان سقوطھ بدون تفریط، لكن لو كان سقوط البیت وانھدامھ بتفریط منك، كأن یعطیك البیت رھنا، فوضعت 
ّ أثقل السطح فانكسر وانھدم، فإنك تضمن؛ ألنك في ھذه الحالة تعدیت، وحینئٍذ إذا تعدت ید األمانة ضمنتًمتاعا في السطح وخالصة ما . َّ

ط؛ فإنھ ال یضمن إذا تلف ذلك الرھن، سواء تلف كلھ أو تلف : سبق ًأن الرھن إذا ُوضع عند المرتھن ولم یتصرف فیھ ولم یتعد ولم یفرِّ ّ ِ
 .......بعضھ

 
 ھن مع بقاء المالیة وعدم بقائھاتلف الر

 
 

ًمثل أن یعطیك تمرا، ثم إن التمر فسد : فالتلف الذي ال تبقى معھ مالیة. ٌتلف ال تبقى معھ المالیة، وتلف تبقى معھ المالیة: والتلف على قسمین
بعضھ ویبقى بعضھ، فحینئٍذ ال تذھب ًكأن یعطیك عسال یفسد : وخمج، فإنھ تذھب قیمتھ وتذھب مالیتھ، ومثال الذي ال تذھب معھ المالیة

ًالمالیة، ویبقى الصالح منھ، أو یعطیك بیتا رھنا، فینھدم البیت، فإن أرض البیت ال زالت لھا قیمة، ولربما بقیة األنقاض لھا قیمة، فحینئٍذ  ً
ًأما إذا كان موازیا للدین، مثل أن یعطیك بیتا قیمتھ تقدر بم. یكون ھناك تلف مع بقاء المالیة لیون، ثم سقط ذلك البیت، وبقیت قیمة األرض ً

. ًمع األنقاض تقارب مثال نصف ملیون، والدین الذي لھ علیك نصف ملیون، فحینئٍذ ال إشكال، فتبقى المالیة كما ھي ویبقى الرھن كما ھو
ًوتارة یكون التلف ال یوازي كل الدین، ولكن یكون ُمذھبا لبعضھ، فیكون الدین مثال مائة ألف، فإ ذا تلفت العین صارت قیمتھا تسعین أو ً

  .ثمانین أو نحو ذلك
 
 
 
 

 أقسام األیدي وحكمھا
 
 

أن تأخذ : وید األمانة. فإما أن تكون یدك ید أمانة، أو ید ضمان: والید تنقسم إلى قسمین). أمانة(الرھن، : أي) وھو]. (وھو أمانة: [وقولھ
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رالشيء فتحفظھ وتقوم على رعایتھ، وال تتعدى وال ت ضع ھذه العشرة آالف ! یا فالن: رجل أعطاك عشرة آالف لایر، وقال: مثال ذلك. قصِّ
ًودیعة عندك، فإن أخذت العشرة آالف كما ھي، سواء كانت من فئة مائة، أو من فئة الخمسمائة، أو من فئة الخمسین أخذتھا كما ھي بغالفھا، 

وظ، وقفلت علیھا، وھذا الصندوق في مكان أمین، فإن یدك ید أمانة، ومتى ٍونفس األوراق التي أعطاك إیاھا، فوضعتھا في صندوق محف
ر؛ ألنك وضعتھا في نفس الصندوق الذي تحفظ في مثلھ ًجاءك یطلبھا أعطیتھ إیاھا، فأنت لم تتعد؛ ألنك لم تأخذ منھا شیئا، ولم تقصِّ أما لو . ّ

ُسأصرفھا، وعندما یطلب حقھ أعطیھ حقھ، :  أخذت منھ العشرة آالف قلتضعھا أمانة عندك، فلما! یا فالن: أعطاك عشرة آالف لایر، وقال
فأخذت العشرة آالف وأنفقتھا على مصالحك، وأنت في نیتك وتعلم أنھ متى ما جاء یطلبھا في أي یوم من األیام أن تعطیھ، فحینئٍذ إذا صرفت 

ة آالف، وتصبح یدك ید ضمان، وھذا التصرف منك یدخل العشرة آالف في أي شيء، فإن لك غنمھ وعلیك غرمھ، فتتحمل وتضمن العشر
ِّفي التعدي؛ ألنھ كان ینبغي علیك أن تأخذ العشرة آالف كما ھي وتقفل علیھا، فإذا أخذتھا لتجارة أو مصلحة خاصة فقد تعدیت، فإن استأذنتھ 

 التي أودعتھا عندي سأصرفھا في مصالحي، ومتى ما العشرة آالف! یا فالن: لو قلت لھ: ًصار قرضا، وانتقل من الودیعة إلى القرض، مثالھ
ًال بأس، ففي ھذه الحالة ُیصبح قرضا، في الحالة األولى ودیعة، والودیعة تحفظ كما ھي، وفي الحالة الثانیة تكون : طلبتھا مني أعطیتك، فقال

أخذتھا ووضعتھا على طاولتك أو مكتبك، وأنت في ًضعھا ودیعة عندك، ف! یا فالن: فكما لو أعطاك عشرة آالف، وقال: أما التفریط. ًقرضا
  .ّالعمل أو الوظیفة، ودخلت تتوضأ فجاء شخص وأخذھا، فحینئٍذ قصرت؛ ألن ھذا المبلغ بھذه القیمة ال ُیوضع في ھذا المكان

 
 
 
 

 تحول ید األمانة إلى ید ضمان
 
 

كأن یضع المبلغ في صندوق خشبي ُیمكن كسُره، فإن ھذا ُیعتبر : الحفظفالتقصیر في . التعدي أو التقصیر: ید األمانة تضمن في حالتین: ًإذا
ُأنا سأسافر، فضع سیارتي ھذه عندك حتى آتیك، ! یا فالن: جاءك رجل وقال: مثالھ. ّفكأن یأخذ األموال ویتصرف فیھا: ِّوأما التعدي. ًتقصیرا

اد أن یحرك السیارة وإذا بالسیارة تالفة ال تتحرك، فحینئٍذ ال تضمن ٍفأخذت السیارة ووضعتھا في مكان أمین، فلو أنھ جاء بعد السفر وأر
ر، فیدك ید أمانة لكن لو أعطاك السیارة وسافر، فجئت في یوم من األیام وحركتھا وخرجت بھا إلى حاجة من . ًشیئا؛ ألنك لم تتعد ولم تقصِّ

ّضمن؛ ألنك تعدیت، وفي ھذه الحالة تكون یدك ید ضمانٌ حادث، أو تلف شيء في السیارة، فإنك ت-ّال قدر هللا-حوائجك، فوقع  ھناك ید : ًإذا. َ
: تتحمل مسئولیتھا، واألشیاء التي تملكھا مثل ًواألصل في األشیاء التي تكون ملكا لك أنت أن. ید ضمان: ید أمانة، وھناك ید تسمى: تسمى

ًفلو أن رجال استدنت منھ عشرة آالف لایر . یك، ھذا ھو األصلأراضي، بیوت، أطعمة، أكسیة، فالشيء الذي تملكھ ربحھ لك وخسارتھ عل
ّخذ ھذه السیارة وضعھا عندك، فأنت في األصل الضامن، فإن وضعت سیارتك رھنا عنده، فإن یده ید أمانة، فإن تصرف في ھذا : وقلت لھ ً

ید المرتھن ید أمانة، ال تضمن إال : ًإذا). ویده ید أمانة: (ِّالشيء فحینئٍذ ینتقل بتعدیھ أو تفریطھ إلى الضمان، وھذا ھو معنى قولھ رحمھ هللا
ّإذا قصرت أو تعدت، وھذا على أصح قولي العلماء؛ لحدیث أبي ھریرة رضي هللا عنھ، وقد صححھ الدارقطني ، وقال الحافظ ابن حجر  ّ :

َال یغلق الرھن ممن رھنھ، لھ غنمھ وعلیھ : ( وسلم قالرجالھ ثقات، وغیر واحد من العلماء یمیلون إلى ثبوتھ، أن النبي صلى هللا علیھ وآلھ ْ َ
ط: أي) غرمھ فلو قال . غیر تعٍد منھ فال شيء علیھ إذا تلف الرھن من: أي). إن تلف بغیر تعٍد منھ فال شيء علیھ: (وقولھ. ما لم یتعد أو یفرِّ

ًا إلى نھایة الشھر، أو نھایة األسبوع وأسددك، فأخذت التمر ھذا التمر ضعھ عندك رھن: ًأعطني رھنا، فقال: أعطني مائة لایر، فقلت لھ: لك
َفوضعتھ في مكان حار، أو في مخزن حار، وقفلت علیھ، والتمر یفسد، إذا كان في مكان حار وخزن في مكان ُمنكتم، الغالب أنھ یحمض  ْ ِّ

كن لو وضعتھ في مكان ُیحفظ في مثلھ، وأراد هللا َّویفسد، فإذا فسد التمر فإنك تضمن؛ ألنك في ھذه الحالة قصرت في حفظ األمانة، ول
سبحانھ وتعالى أن یأتي السوس ویتلفھ، وھذا المكان لیس فیھ السوس، ولیس بمكان یوجد فیھ السوس، ولكن تلف بإرادة هللا عز وجل وقدره، 

ر ولم تتعد   .فأنت ال تضمن؛ ألنك لم تقصِّ
 
 
 
 

 عد أو تقصیرعدم سقوط شيء من الدین إذا ھلك الرھن دون ت
 
 

وھي أن الرھن إذا وضع عندك فھو أمانة، فإذا تلف فإنھ یتلف على : وھذه فائدة ید األمانة]. ٌوال یسقط بھالكھ شيء من دینھ: [قال رحمھ هللا
ّصاحبھ، وال یسقط من الدین شيء، فھذا الرھن إذا وضع عندك ولم تتعد، وتلف بآفة سماویة، كثمرة بستان قیمتھا ثالثون أل ًفا، والدین ثالثون ِ

ًألفا، فلو أن ھذه الثمرة التي في البستان جاءتھا جائحة، وأتلفت ھذه الثمرة، فإنك ال تضمن، وال یسقط من دینك على صاحب البستان شيء، 
َّلكن لو أن قیمة الثمرة في البستان ثالثون ألفا، وتعاطیت أسباب التعدي، فمنعت العمال من السقي، أو قصرت في حفظھ، ّ فإن تعدیت كأن ً

ًتمنعھم من أن یسقوه، فأصبحت قیمة الثمرة عشرین ألفا، فأنت تضمن ثلث القیمة، وتكون على دینك، فإذا كان دینك ثالثین ألفا فتسقط منھ  ً
أن یكون من : فمثالھأما بالنسبة للتقصیر . ھذا بالنسبة للتعدي. بسقي البستان عشرة آالف؛ ألنك تتحمل مسئولیة التعدي حینما منعتھ من القیام

َّعادة صاحب البستان أن یقفلھ، فأنت تركتھ مفتوحا، فجاء الُسراق، وسرقوا من ثمرتھ بقدر خمسة آالف لایر، فأنت تضمن ھذه الخمسة  ً
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 الدین شيء، إذا كانت یدك ید أمانة، فإنھ ال یسقط من: ًإذا. آالف؛ ألنك قصرت في الحفظ، ویدك ید أمانة، فینزل من الدین قدر خمسة آالف
فلو . وإن كانت یدك ید ضمان، فإنھ یسقط من دینك على قدر ما حصل من التفریط في الرھن، حتى لو استغرق الرھن كلھ فإنھ یسقط كلھ

ًكان تقصیر المرتھن في حدود أربعین ألفا، والدین أربعون ألفا، فإنھ یسقط ویصیر رأسا برأس، ویخرج وال شيء علیھ ً ً سألة ھذا بالنسبة لم.. ِ
ّبأن المرتھن ال یضمن إال إذا فرط أو تعدى، فمعنى ذلك أن یده ید أمانة : فلما كان المصنف رحمھ هللا یمیل إلى القول. ید األمانة وید الضمان ِ

التلف بتعٍد ، فإن كان )لھ غنمھ وعلیھ غرمھ: (كما ذكرنا، فإذا تلف كلھ أو بعضھ فإنھ على صاحبھ؛ ألن النبي صلى هللا علیھ وآلھ وسلم قال
ِمن المرتھن ضمن على قدر ما وقع من التلف، وأسقط من الدین على قدر ذلك الضمان ُِ ِ.  

 
 
 
 

 ًتلف بعض الرھن ال یخرجھ عن كونھ رھنا
 
 

لیة، فإن تلف یذھب المالیة، وتلف ال یذھب الما: ذكرنا أن التلف ینقسم إلى قسمین] ٌوإن تلف بعضھ فباقیھ رھن بجمیع الدین: [قال رحمھ هللا
ًإن كان الرھن قد فسد فسادا كلیا، : ویقول العلماء. كان التلف یذھب المالیة فحینئٍذ فسد الرھن، وفسد العقد؛ ألنھ فات المقصود من االستیثاق ً

بعیر رھن، فمات ھذه الشاة رھن، أو ھذا ال: ًأعطني رھنا، فقال: ًأعطني خمسمائة لایر دینا، فقال لھ: بحیث ال تبقى لھ مالیة، كما لو قال
البعیر أو ماتت الشاة، فحینئٍذ یفسد الرھن؛ ألن الرھن إنما شرعھ هللا عز وجل لكي تتوصل بھ إلى حقك إن امتنع المدیون من سداد الدین، 

ً، وأعطاك رھنا ًإذا بعتھ بیتا بعشرة آالف لایر: ومسألة البیع. وفي ھذه الحالة یكون لك الخیار. فإذا مات وذھبت المالیة فقد فسد عقد الرھن
سأسدد العشرة آالف لایر بعد سنتین، وأعطاك الرھن الذي قیمتھ عشرة آالف، ففسد الرھن وذھبت مالیتھ، : قیمتھ عشرة آالف لایر، وقال لك

قك في ھذه ِأنا ال أرید أن أبیعك، وترجع عن بیعك؛ ألن ح: فإن من حقك أن تطالبھ برھن جدید مكان الرھن القدیم، ومن حقك أن تقول لھ
فإن أقام مقامھ . ٌذھاب المالیة موجب للخیار: الحالة سیذھب، والحقوق إنما تضمن باالستیثاق، ویكون لك الخیار في ھذا، ولذلك یقول العلماء

بعني : أن یقول لكمثل ) ٌفباقیھ رھن بجمیع الدین: (وقولھ. ًرھنا یقوم بقدره وقیمتھ، فحینئٍذ ال إشكال، وإال فلھ الخیار في الرجوع عن البیع
أرھنك بستاني، : ًأعطني رھنا، فقال: اشتریتھا، ولكن سأعطیك الملیون بعد سنة، فقلت لھ: ھذه األرض بملیون، فقال: ًأرضا، فقلت لھ

ًفأعطاك البستان رھنا لھذا الملیون، فتلف النخل الموجود في البستان، وكانت قیمة البستان قبل تلف النخیل ملیونا، ثم لما تل فت صارت قیمتھ ً
ًنصف ملیون، إذا صار نصف قیمة البستان رھنا، فإن الباقي من المالیة یبقى رھنا، ومن حق صاحب الدین أن یعاملھ معاملة الرھن، فإذا لم  ً ً

ُیسدد باع ذلك القدر، وأخذ ما فیھ من المال، قل أو كثر ً مرھونا كلھ بالدین، أنھ إذا تلف بعضھ وبقي بعضھ فإنھ یصیر: مراده رحمھ هللا: ًإذا. ّ
 ...... .ًیبقى رھنا للدین: أي
 

 عدم انفكاك الرھن مع بقاء بعض الدین
 
 

ًرجل اشترى أرضا : آثار الرھن، ومثالھا: ھذه مسألة یسمونھا) وال ینفك بعضھ: (قولھ]. وال ینفك بعضھ مع بقاء بعض الدین: [قال رحمھ هللا ٌ
لیس : ھات ما تبقى علیك، فقال: ّ السداد، سدد نصف ملیون، وبقي علیھ نصف ملیون، فقلنا لھبملیون، ورھن مزرعة بملیون، فلما جاء وقت

ّإن الرھن ال ینفك، ولو أنھ سدد نصف الملیون قبل نھایة األجل بشھر، وطالب بفك نصف األرض فإنھا ال تنفك، : فنقول. عندي وأنا معسر
ِیا أیھا الذین آمنوا أْوفوا بالُعقود :  على المتفق علیھ، ال یظلم وال ُیظلم، وقد قال هللا تعالىًبل تبقى كل األرض رھنا حتى تتم المدة، ویتم السداد ِ ُُّ ُ ُْ ِ َ ََ َ َ ََّ

َفإن عجزت عن السداد، فقد أخذت العھد على . ، وھذا دین وفي ذمتك وحق واجب علیك، فحینئٍذ تؤدیھ على الوجھ المعروف]1:المائدة[ َ
ِّرھن ویأخذ حقھ، فإذا سددت بعض الدین، لم یكن من حقك إخراج الوثیقة كاملة، وال إخراج ما ُسدد إال في نفسك أن صاحب الدین یبیع ال

ٍأن یكون الرھن متعددا لدیون متعددة، فیقول : حالة واحدة، وھي عندي سیارتان، فأعطني عشرة آالف لایر، خمسة آالف آخذھا : -ًمثال- ً
ة آالف األولى رھنھا ھذه السیارة، والخمسة الثانیة رھنھا ھذه السیارة، فأصبحت الخمسة األولى لھا ًالیوم، وخمسة آالف آخذھا غدا، والخمس

رھن مختص، والثانیة لھا رھن مختص، فإن سدد الخمسة آالف كان من حقھ أن یفك الرھن عن األولى، لكن إذا كان المبلغ مع بعضھ، 
فإذا كان الرھن مجزأ علیھ بتجزئتھ، كان االستیثاق للحق : ّوعلى ھذا ُیفصل في الدیون. َوالرھن مستوثق للدین كلھ، فال ینفك بسداد بعضھ

ًأعطني ملیونا وأرھنك ھذه األرض على مائتین وخمسین ألفا، وأرھنك المزرعة التي في المدینة على مائتین : أن یقول: مثالھ. ٌّكل بحسبھ ً
َّالعمارة التي في جدة، فحینئٍذ ھذه رھون متعددة لدیون مفصلة، فإن سدد المائتین والخمسین ًوخمسین ألفا الثانیة، والخمسمائة الباقیة أرھن بھا 

ّاألولى؛ كان من حقھ أن یفك الرھن عن األرض األولى، وإن سدد المائتین والخمسین الثانیة؛ كان من حقھ أن یفك رھن المزرعة، وإن عجز 
ًینفك الرھن إذا كان مجزأ على الدین، أما إذا كان كال رأسا برأس، فال ینفك : ًإذا. لرھن فقطعن الخمسمائة الباقیة بقیت العمارة األخیرة ھي ا ً ً

وھذا من عدل هللا عز وجل بین عباده، فإن مقاطع الحقوق . ًإال بھ كلھ، فلو بقي منھ ولو لایر واحد، فال یمكن أن ُیفك إال بسداد الدین كامال
ًاشترط على نفسھ أنھ إذا لم یسدد فإنھ ُیباع الرھن ویسدد الحق، قلیال كان الباقي أو كثیراعند الشروط، وكأنھ حینما وضع الرھن  ً. ...... 

 
 جواز الزیادة في الرھن مع عدم جوازھا في الدین
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لو : المسألة األولى: وھنا مسألتان. تجوز الزیادة في الرھن: أي) وتجوز الزیادة فیھ: (قولھ]. وتجوز الزیادة فیھ دون دینھ: [قال رحمھ هللا

ًوضعت رھنا عند شخص لقاء دین، فھل یجوز أن تزید رھنا ثانیا في نفس الدین؟ مثال ً ً ًالدین، فأعطیتھ رھنا أرضا، ثم جئت فقلت: ً ! یا فالن: ً
َّأنا رھنتك أرضي، وأرید أن أعطیك رھنا مع األرض ھذه السیارة، أو أعطیك مع ھذه األرض أرضا ثانیة، فحینئٍذ تسم ُ ً مسألة : ى ھذه المسألةً

ًالزیادة على الرھن، ویكون الذي یزید رھنا ثانیا ھو المدیون، وھذا غالبا ما یصنعھ اإلنسان الذي عنده ورع وخوف من هللا سبحانھ وتعالى،  ً ً
َّأو إنسان یقدر حقوق الناس؛ ألن المفروض على المدیون أنھ إذا رأى غیره تسامح معھ ویسر لھ حاجتھ أن یحتاط  لحقھ، ومن كان عنده ورع ِّ

عنده ھذه األرض فلربما باعھا لمصلحة نفسھ، ولربما ماطل، أو تأخر  وخوف من هللا عز وجل، فإنھ یخاف من الدین، فیخشى أنھ لو بقیت
اس بحقوقھم، سداده، فیحتاط، أو یخشى أن یموت، فیتساھل أوالده وورثتھ في سداد الحقوق التي علیھ، فیرھن بكامل الحق حتى یستوثق للن

ًفأضاف إلى األرض أرضا ثانیة، أو أضاف إلى السیارة سیارة ثانیة، وسواء كانت الزیادة من جنس الرھن األول ونوعھ، كأرض مع  ً
ًأرض، أو كانت مختلفة، كأن تكون عقارا ومنقوال، كأن یقول لھ ُأضیف إلى ذلك : أرھنك أرضي لقاء الملیون، ثم جاء في الیوم الثاني وقال: ً

ًالرھن سیارة، فقد أضاف إلى العقار منقوال وشدد في ھذا بعض . الرھن األول من العقارات، والرھن الثاني من المنقوالت، فكلھ جائز: ًإذا. ً
من الرھن ال ُیزاد فیھ، والحق مستوثق بالرھن األول، وھذا قول زفر بن الھذیل ، وھو إمام مجتھد رحمة هللا علیھ، وقد كان : العلماء وقالوا

. كبار أصحاب اإلمام أبي حنیفة المجتھدین، وكان یرى أنك إن أدخلت الرھن الثاني دخل الشیوع، والشیوع عند الفقھاء ُیبطل العقد األول
َإذا تم العقد األول على رھن مثال بثمانمائة ألف، فقد صار الرھن األول مستوثقا بثمانمائة ألف، فلو أدخل الرھن الثاني أبطل ا: مثالھ ً لرھن ً

وحینئٍذ ال یصح أن یزید على الرھن األول؛ ألن الحق مستوثق بھ، وقد رضي صاحب الحق بھذا الرھن، : األول؛ ألنھ دخل في الشیوع، قال
 والصحیح ھو مذھب الجمھور؛ ألن الزیادة الطارئة كالزیادة المبتدئة؛ ألنھ كما اتفق العلماء أنھ یجوز أن ترھن بأكثر من. فال تجوز الزیادة

ًالدین، كما لو أعطاك دینا ملیونا، فیجوز أن ترھن أرضا قیمتھا أكثر من ملیون؛ فإذا كان یجوز ابتداء جاز؛ ألن ھذا بالتراضي، وما دام أنھ  ً ً ً
: ذلكوتوضیح . ال یجوز أن یزید في الدین: أي) دون دینھ: (وقولھ. ِرضي أن ُیدخل الرھن الثاني على الرھن األول، فھذا لھ وال بأس بذلك

ًلو باعك رجل أرضا بملیون على أن تدفع القیمة بعد سنة، فقال لك أعطیك عمارتي التي في المدینة الفالنیة في : ًأعطني رھنا، فقلت لھ: ٌ
ُالموضع الفالني رھنا لقاء ھذا الملیون الذي اشتریت بھ األرض، فلو أراد أن یستدین منھ أو یشتري منھ سلعة ثانیة، وأراد أن یجعل ال عمارة ً

ًالتي رھنھا أوال رھنا لھذا الدین أو الشراء الثاني، كأن یقول لقد : األرض الثانیة قیمتھا مائة ألف، فقال لھ: بعني أرضك الثانیة، فقال البائع: ً
ًلیونا ومائة ألف، م) الملیون(رھنتك العمارة وقیمتھا ملیون ومائة ألف، فأدخل ھذه الزیادة من المال على الدین األول، ویصبح الدین األول 

ِال یجوز ذلك؛ ألنھ إذا تم العقد بالرھن وقبض، : ًلقاء ھذه العمارة التي قیمتھا ملیون ومائة ألف، أو قیمتھا ملیون ومائتا ألف مثال، فقالوا ُ
ًأن الرھن قد ُحبس على الدین األول، وصار مستحقا ومستوثقا بھ الدین األول، وال یقبل حینئٍذ: فمعنى ذلك ًَ َ ََ َ  أن ُیصرف إلى الدین الثاني، ِ

ِبخالف الصورة األولى، وھي إدخال الرھنین، فإنھا لیست كإدخال دین على الرھن، ولو فتح ھذا الستضر الناس، وصار ھذا وسیلة إلى  ُ
ي ھذا القول. األذیة واإلضرار ًأنھ لو رھنھ عمارة قیمتھا ملیونا، وجاء لیزید في الدین،: ومن األمور التي تقوِّ ً  فربما نقصت قیمة العمارة، َ

خاصة إذا كان الرھن من العقارات، وكل شيء لھ قیمة فال بد أن تتفاوت قیمھ، والغالب أنھ مع مضي الزمن ینقص ال أن یزید، فھذا 
ِالنقصان األولى أن ال ندخلھ على الدین؛ ألن ھذا ُیدخل الضرر على صاحب الدین ُا أیھا الذین آمنوا َی: ًوأیا ما كان األصل في قولھ تعالى. ُ َ َ َِ َُّّ َ

ِأْوفوا بالُعقود  ُ ُْ ِ َّ، أن ھذا الرھن مستحق بالدین األول]1:المائدة[َ َ ِألغي الرھن األول : وھذا كلھ إذا امتنع، أما لو رضي صاحب الدین، وقال. َ ُ
ّوأعطیك إیاه، ثم تدخلھ رھنا بالدینین؛ صح ذلك وجاز ًِ بھ ومالكھ األول الذي ھو المدین، ثم عاد ثانیة ّفقد فك الرھن األول، ورده إلى صاح. ُ

ٍبعقد ثان غیر : وبھذا یمكن أن تدخل العمارة بالید الثانیة، أي. بالحیلة الشرعیة: ھذه العمارة لقاء الدینین، فإنھ یجوز، وھذا ما یسمى: وقال
 ...... .ًالعقد األول، وتكون رھنا لقاء الملیون والمائة ألٍف، وال بأس بذلك

 
 ھن المشترك وصورهالر
 
 

ًوإن رھن عند اثنین شیئا فوفى أحدھما، أو رھناه شیئا فاستوفى من أحدھما؛ انفك في نصیبھ: [قال رحمھ هللا وإن رھن عند اثنین : (قولھ]. ً
ّشیئا فوفى أحدھما األلف التي : لھماَأخذت من رجل خمسمائة لایر، وأخذت من آخر خمسمائة لایر، وقلت : ھذا ھو الرھن المشترك، مثالھ). ً

ًلكما لقاء ھذه الدابة، أو رھنت أرضا، أو رھنت سیارة، فالرھن لقاء دینین، فلو أن ھذه السیارة قیمتھا مثال ألف لایر، والدین ألف لایر،  ً
في نصیبھ، وبقي فسددتھ قبل انتھاء األجل، فإذا وقع السداد لحق عبد هللا انفك الرھن . فجئت إلى عبد هللا الذي ھو صاحب الدین األول

: ومسألة الشیوع في الرھن. أن یكون عند أحدھما دون اآلخر والرھن إذا كان للطرفین، فال یجوز. ًالنصف الثاني في نصیب اآلخر مرھونا
ًإذا أعطیت رھنا واحدا في دینین لشخصین، لم یكن ألحدھما أن ینفرد بالرھن دون اآلخر؛ ألنھ مشترك للحقین، وحینئٍذ یحفظانھ ع ند عدل، ً

شخصان یملكان سیارة، : مثالھ). ًأو رھناه شیئا فاستوفى من أحدھما انفك في نصیبھ: (وقولھ. أو یرضى أحدھما أن یكون الرھن عند اآلخر
ك ّواستدانا منك عشرة آالف لایر، ووضعا السیارة التي قیمتھا عشرة آالف لایر عندك، فحینئٍذ إذا سدد أحدھما خمسة آالف لایر، فإنھ ینف

 ...... .الرھن في نصیبھ، ویبقى الرھن في النصیب الباقي
 

 حكم بیع الرھن عند حلول األجل حال اإلذن واالمتناع
 
 

ّومتى حل الدین وامتنع من وفائھ، فإن كان الراھن أذن للمرتھن أو العدل في بیعھ باعھ ووفى الدین، وإال أجبره الحاكم على : [قال رحمھ هللا ِ
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ّتعھد المدیون بسداد الدین فیھ،  أن یأتي الوقت الذي: حل األجل، بمعنى: أي). ومتى حل الدین وامتنع من وفائھ: (قولھ]. نوفائھ أو بیع الرھ
ّأو تعھد المشتري بدفع قیمة الشيء الذي اشتراه، فإذا حل األجل، فنقول لھ ادفع المال؛ ألنھ التزم في ذمتھ بالعقد بینھ وبین صاحب المبیع أن : ّ

َما عندي، أو أنا معسر، فحینئٍذ یجوز للمرتھن أن :  القیمة عند حلول األجل، فلنا الحق إذا انتھى األجل أن نطالبھ بالسداد، فإن قالیدفع لھ َ
عقد البیع الذي فیھ أساس الدین، أو عقد القرض الذي : العقد األول: وھذا مبني على العقد؛ ألن عندنا عقدین. یطالب الراھن ببیع الرھن

ال : ِّسدد، فإذا قال:  بملیون على أن یسدده في نھایة السنة القادمة، فإذا انتھت السنة القادمة، قلنا لھ- كما ذكرنا-ًا، فھذا اشترى منھ أرضا بینھم
ًوینبغي أن ُیعلم إن كان صاحب الدین سمحا رضیا، فقال لھ-ِّھذه نصف القیمة وال أستطیع أن أسدد الباقي : أستطیع، أو قال  أن رضیت: ًّ

ّأنتظر شھرا أو شھرین، وأعطاه مھلة، فھذا األمر بالتراضي، ونحن ال نتكلم فیھ، إنما نتكلم عن الحقوق المطالب بھا  فإذا تم األجل ولم یؤد -ً
ین لدینھ استوثق صاحب الد: إنھ استیثاق، أي: الدین كما وعد، فننتقل إلى عقد الرھن، في ھذه الحالة یصیر الرھن كأنھ وثیقة، یقول العلماء

ًبالعین، فالعمارة التي رھنھا عندك وثیقة لقاء ھذا الدین، بمعنى أنھ إذا عجز عن السداد تبیعھا وتتحصل مالك علیھ، سواء كل الدین أو بعض  َّ
بھ صاحب الدین والمدیون، كأن یقول مثال: أما إذا كان ھناك عدل الذي ھو الطرف الثالث، والعدل. الدین ًیونا، أعطني مل: ًشخص ینصِّ
وأنا أرضى : أرھن عندك عمارتي، ولكن أرید أن تكون عند زید، فقال صاحب الدین: ًأعطیكھا لكن بشرط أن تعطیني رھنا، فقال: فیقول
ھو : العدل، والعدل: َّوھو العمارة عند زید، فزید ھذا ُیسمى: وھو الملیون على الشخص المدیون، وعندنا رھن: عندنا قرض: ًإذا. ًزیدا

ِعدل؛ ألنھ مرضي من الطرفین : المرضي، فیقولونالشخص  ّ من صاحب الدین ومن المدیون، فلما رضیا -حتى ولو لم یكن من العدول-َ
ِزیدا وُوضعت العمارة عند زید، فجاء األجل وھو نھایة السنة، فنقول أن : الحالة األولى: ال أستطیع، فھناك عدة أحوال: ِّسدد، فقال! یا فالن: ً

ّخذ عمارتي رھنا في دین عبد هللا الذي علي، فإن لم أسدد في الوقت فبعھا وأعطھ حقھ، فھذا ُیسمى: عمارة لزیدیقول صاحب ال ِ ِّ ُ ّ إذن الراھن، : ً
ّفإن أذن الراھن للعدل أن یبیع فیقوم العدل مباشرة عند ثبوت العجز ببیع العمارة، وسداد الدین كلھ أو ما تبقى من الدین، وھذا إذا كان الع ِّ دل ً

من حق صاحب الدین أن یرفعھ إلى القاضي، ویطالبھ إما : قد أذن لھ الراھن، لكن لو لم یأذن الراھن وامتنع من السداد، فبعض العلماء یقول
إن ّأده حقھ، ف: ال یؤذیھ وال یضره، وإنما یستدعیھ القاضي، ویقول لھ: وقال جمھور العلماء. بالسداد، وإما أن القاضي یأمر العدل أن یبیع

ُإذا تباع العمارة علیك وُیسَدد الدین، فإن قال للقاضي: ما عندي، قال: قال ال أرضى؛ فجمھور العلماء على أنھ ُیترك ویقضي القاضي بالبیع : ً
بوا من أجل رد: الجبري، والبیع الجبري ُھو أن تباع العمارة بدون إذنھ ورضاه؛ ألن الحق متعلق بھا، والقضاة والحكام إنما نصِّ ّ  الحقوق ِّ

ُال أسدد وال تباع العمارة، فحینئٍذ یفرض القاضي : فإذا كان ھذا یظلم ھذا، فھم یقومون بردع الظالم عن ظلمھ؛ ألنھ من الظلم أن یقول. للناس
ِتھن أن یبیع الرھن، ائذن للمر: لن أبیع، فقال لھ: ِبع، فقال: إذا طلبھ القاضي وقال لھ: القول الثاني. على العدل أن یبیع، ھذا ھو قول الجمھور

ومذھب . یفرض علیھ ذلك بالقھر والقوة: ِّال آذن، حینئٍذ یأخذه ویعزره، ولھ الحق أن یسجنھ، وأن یمنع الناس عنھ حتى یأذن بالبیع، أي: فقال
َّالجمھور أقوى، أنھ إذا لم یأذن فعلى القاضي مباشرة أن ُیصدر حكما بالبیع الذي ُیسمى ً تباع السلعة؛ ألن ھناك اتفاقا البیع الجبري، وحینئٍذ: ً ُ

ُمسبقا، والحق متعلق بھا، فتباع كما تباع سلع المفلس، ومن حق القاضي أن یبیعھا، وعلى ھذا فكما ذكر المصنف رحمھ هللا ُیباع الرھن  ًِّ
ًوُیسدد بھ ما بقي من الدین، أو یسدد بھ كل الدین إن لم یكن دفع منھ شیئا  أذن للمرتھن أو العدل في بیعھ باعھ فإن كان الراھن: (وقولھ. َّ

لھ، ! یا محمد: إذا قال الراھن: ، أي)ّووفى الدین َّإذا جاء أول محرم ولم أسددك فالعمارة بین یدیك بعھا وخذ حقك، وإن بقي علي شيء أكمِّ ّ ِّ
َّوإن لم یبق شيء فالحمد  حقك وصل إلیك، وإن زاد شيء فرده إلي َّ ِأذن عند عقد الرھن، أو أذن أثناء المدة، أو ًفھذا إذن مسبق، سواء . ُّ َِ َ

َأذن عند انتھاء األجل، فإذا أذن فال إشكال، سواء أذن للمرتھن أو أذن للعدل، فالحكم واحد َِ ِ ِ َِ َ وإال أجبره الحاكم على وفائھ أو بیع : (وقولھ. ًَ
 ...... .ن لم یسدد، فحینئٍذ یقوم ببیعھ بالبیع الجبري كما ذكرناِّسدد، فإ: على القاضي أن یجبر المدیون على وفائھ، ویقول لھ: ، یعني)الرھن

 
 جواز بیع الحاكم للرھن عن امتناع الراھن عند التسدید والبیع

 
 

ًباعھ الحاكم بیعا جبریا، وھذا النوع من البیع ھو الذي یقول العلماء: أي]. َّفإن لم یفعل باعھ الحاكم ووفى دینھ: [قال رحمھ هللا  فقد یجوز مع: ً
ْإال أْن تكون تجارة عْن تراض منكم : شرط التراضي؛ ألن هللا یقول ُ ْ ُِ ٍِ َ َ َ َ ََ ًَ َ َّ ، والبیع ال یصح إال بالرضا، لكن في ھذه الحالة رضا ]29:النساء[ِ

ًالمالك وعدمھ على حٍد سواء؛ ألنھ متعلق بھ حق للغیر، فحینئٍذ ُیستوفى ھذا الحق؛ ألن ھناك شرطا وعقدا بینھما،  ً ٌ َّوال بد من إبراء ذمتھ على ِّ
  .ھذا الوجھ

 
 
 
 

 األسئلة
 
 

...... 
 

 حكم االنتفاع بالرھن
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ًإذا انتفع المرتھن بالرھن، أال یشكل علیھ بأنھ قرض جر نفعا أثابكم هللا؟ الجواب: السؤال ّ ٌ ، والصالة والسالم على رسول : ِ باسم هللا، الحمد 
ًفإما أن یكون الرھن لقاء حق بالقروض، فحینئٍذ ُیعتبر قرضا جر : فإنھ ینقسم الحق إلى قسمین: بعدهللا، وعلى آلھ وصحبھ ومن وااله، أما 

ًنفعا، وعلى ھذا كره اإلمام أحمد رحمھ هللا رھن الدور، واعتبره من الربا المحض، خاصة إذا اشترط علیھ أن ینتفع بھ فإنھ یعتبر قرضا جر  ً
ُقیام علیھ، كما في الدواب التي تحلب وتركب، فھذا وردت السنة باستثنائھ، قال صلى هللا علیھ وآلھ وسلم وإما أن ینتفع بالرھن لقاء ال. ًنفعا ُ

، فھذا یدل داللة واضحة على أنھ یجوز، وذلك مثل ً)الرھن ُیركب بنفقتھ، ولبن الدر ُیشرب بنفقتھ إذا كان مرھونا: (في الحدیث الصحیح
ِالناقة تحتاج إلى علف، فتعلفھا ث ًم تأخذ بقدر ما علفت، فلو كان العلف قیمتھ مثال ثالثین، تأخذ من حلیبھا وتركب علیھا بقیمة الثالثین، وال َ

ًتزید على ھذا، وھذا عین العدل؛ ألنھ قدیما حینما كانت الدواب تركب وتحلب، من الصعب أنك إذا وضعتھا رھنا أن تأتي من مكان بعید من  ُ ُ ًَ
َبھا، فیسر هللا عز وجل وجعل الرھن ھذا ُیحلب وُیركب بالنفقة التي یدفعھا المرتھن علیھ، أما ما عدا ذلك فال أجل أن تضع العلف لھا وتحل َّ

ِومن ھنا أجمع العلماء رحمھم هللا على أنھ ال یجوز للمرتھن أن ینتفع بالرھن بدون إذن من ارتھنھ إال إذا كان بعوض، كأن یقول لھ. یجوز ِ :
ّبكذا وكذا، فأجرھا، فإن استأجرھا انتقلت وخرجت عن ید : أرید أن أسكنھا، فبكم تؤجرني إیاھا؟ قال: ًنا عندك، فقال لھُھذه الدار أجعلھا رھ

ًالرھن إلى اإلجارة، وھذا إن شاء هللا سنفصل أحكامھ في الفصل الثاني في مسألة منافع الرھن، سواء كانت بعوض أو كانت بغیر عوض، 
ُیحلب، أو یحلب وال یركب، أو ال ُیركب وال ُیحلب كالدور ونحوھا، ھذا  نس ما ُیحلب ویركب، أو یركب والًوسواء كانت المرھون من ج

  .وهللا تعالى أعلم.  سیكون الكالم علیھ في المجلس القادم، نسأل هللا التیسیر-إن شاء هللا- كلھ 
 
 
 
 

 حكم التصرف في األمانات
 
 

ّمن ُوضعت عنده أمانة فتعدى، : السؤال ِ األمانة : ھل یأثم بذلك مع العلم بأنھ قادر على أن ینقد المبلغ إذا طالب بھ صاحبھ أثابكم هللا؟ الجوابَ
ّأمُرھا عظیم، وخطبھا جسیم، یفر منھا الصالحون، وال یحفظھا إال األخیار المتقون، ولذلك یقول النبي صلى هللا علیھ وآلھ وسلم كما في 

فقد یمكن أن ُیكردس العبد في نار جھنم بأمانة ).  متن جھنم قامت األمانة والرحم على جنبتي الصراطِفإذا ُضرب الصراط على: (الصحیحین
ما أظنھ : أخاف على المسلم من خیانة األمانات وقطع األرحام، ویقول: ٍخانھا، أو برحم قطعھا، ولذلك بعض العلماء لما قرأ ھذا الحدیث قال

مانة والرحم على جنبتي الصراط، وإنھا تتمثل لصاحبھا یوم القیامة، فإذا جاء یأخذھا ھوت بھ في نار قامت األ: (ینجو من الصراط؛ ألنھ قال
ٍ، فاألمانة أمُرھا عظیم، فإذا اؤتمنت على شيء فانظر رحمك هللا)ّجھنم، فال یزال یطلبھا على قدر ما ضیع من حقوقھا ِ إن قدرت على أن ! ُ

 ، ج كربتھ، وتحسن تحفظھ وتقوم علیھ وتصونھ فالحمد  ُوأنت مأجور غیر مأزور، خاصة إذا كان أخوك محتاجا إلى حفظك ورعایتك، تفرِّ ً ٌ
أموال : خاصة في األمانات التي تكون للضعفاء والفقراء، مثل! إلیھ، وهللا یثیبك على ھذا، أما إذا علمت أن نفسك ضعیفة، فإیاك إیاك

ّ سیكونون خصومك بین یدي هللا عز وجل، في توزیعھا والقیام علیھا، فال تتقحم ھذا الزكوات، والتبرعات، فإن ھذه أمرھا عظیم؛ ألنھم
. ِّالشيء إال وأنت متمكن من أداء الحق على وجھھ، فكما أن في ھذا العمل الثواب العظیم واألجر الكبیر، ففي التفریط فیھ اإلثم الكبیر

.. أربع أسر.. عندي ثالث أسر: یكتب أسماء المستحقین، ویأتي إلى المزكي ویقولواإلنسان الذي یحتاط لدینھ إذا جاء ألمانة في الزكوات ف
خمس أسر؛ ألنھ سیتحمل بین یدي هللا عز وجل في عدم صرفھا، كأن ُیبقیھا عنده، فربما تأخر في صرفھا وجاءت دواخل النفس، ولیس 

ِؤتمنت على المال، فلیكن على قدر ما تستطیع، فالنفس أمارة بالسوء، فال فإذا ا. ھناك فتنة مثل المال والنساء، فھاتان الفتنتان من أعظم الفتن
ِتتحمل أمانة أحد من األموال؛ ألن النفس ضعیفة، وعلى ھذا ینبغي للمسلم أن ال یدخل نفسھ في مقام األمانات إال إذا وثق من نفسھ، فإذا 

أنا أحتاج ھذا المال، وال أرید أن أخون، وال أرید أن أضیِّع، : - ًاجاإن كنت محت-ًوضع شخص عندك أمانة كالمال مثال، فعلیك أن تقول لھ 
ّقد أذنت لك أن تتصرف : ِّوال أرید أن أبدل أمانتي، إنما أرید أن أكون من أھل الجنة، وممن غفر هللا لھم، فكانوا ألماناتھم حافظین، فإن قال

ُّوعلى ھذا فال یجوز التصرف في األمانات إال بإذن أھلھا، . ّأو تردھا إلیھ! مك هللاال آذن، فحینئٍذ تحفظھا یرح: فیھا، فال بأس، أما إذا قال لك
  .وهللا تعالى أعلم

 
 
 
 

 جواز اإلقالة في البیع للبائع والمشتري
 
 

یجوز ذلك : جوابھل للبائع بعد بیع السلعة أن یتراجع ویطلب من المشتري أن یقیلھ، أم أن اإلقالة خاصة بالمشتري أثابكم هللا؟ ال: السؤال
ّللبائع وللمشتري، إذا ندم وطلب اإلقالة فإنھ یجوز لھ أن یستقیل، ومن أقال نادما فلھ من هللا الثواب، وحسن العاقبة والمآب، فمن فرج عن  ًِ َ

 قد بعتك، ولكني نادم :ٍمسلم كربة فرج هللا عنھ كربة من كرب یوم القیامة، وشتان بین كربة الدنیا وكربة اآلخرة، فإذا جاءك أخوك وقال لك
ِعلى ھذا البیع، فقد یستضر في أھلھ، وقد یستضر في عرضھ، فبدل أن یكون ساكنا في عمارتھ فیذھب ویستأجر، فیخاف على عرضھ،  ًِ

فإن هللا ًویخاف على أھلھ، فھذه كربة عظیمة، خاصة وأن بعض البیوعات تتعلق بھا مصالح عظیمة للناس، فإذا جاءك البائع نادما، فإن أقلتھ 
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ھذه العمارة وھذا الثمن : ِّعز وجل یثیبك على ھذا، وھو من تفریج الكربة، وقدم آخرتك على دنیاك، فإن الشیطان حریص، فقد یقول لك
ط فیھا؟ ل لك، كأن یقول! والربح الكثیر كیف تفرِّ ول إنھ من الخطأ أن تغفر لھ أو تعفو عنھ، وآخر یق: وقد یأتیك من شیاطین اإلنس من یسوِّ

أنت كذا، ومنھم من .. أنت كذا.. أنت تضیع حقك، أنت تضیع الربح: أنت ضعیف، وآخر یقول لك: ھذا یتالعب بك، وثالث یقول لك: لك
، فلعل في ھذه : وھكذا، ویخذلك شیاطین اإلنس والجن، ولكن قل.. إن استمریت على ھذا فلن تربح في تجارة: یقول لك ال، واستعن با

ّفال أحد یعلم العواقب في األمور، وقل أن یأتیك مسلم في كربة إال وادخر هللا لك . صرفھ هللا عنك بتفریج كربة أخیك المسلمًالعمارة بالء ی
ٌمن وراء تفریجھا خیرا كثیرا، وھذا ضعھ أمامك كاألمر الیقیني، أنك لن ترحم مسلما إال رحمك هللا، ولن تقدم على أمر فیھ خیر إلخوانك،  ِ ُ ً ً ً

ي  ّوتؤثره على نفسك إال جعل هللا لك العاقبة كأحسن ما تظن، وفوق ما تظن، وھذا أمر مجرب، ونشھد  أنھ أوفى ما یكون لعھده، وتضحِّ
ِفإن هللا قد وعد من رحم أن ُیرحم، فأنت عندما تأتي وترحمھ في المال، قد تقع في مثل ما وقع فیھ، وإذا لم تقل فیھا ربما أصْبت بمرض في  ُِ َ ُ

ِوربما أصبت بنكبة في أھلك، ولكن هللا سبحانھ وتعالى یلطف بك ویرحمك كما رحمت أخاك المسلمنفسك،  فعلى المسلم أن یحسن إلى . ُ
وھذا قبل - ّأنھ مر على غالم ُیجر في السوق : وبالمناسبة، في ذات مرة حدثني رجل كبیر السن. إخوانھ، وما جزاء اإلحسان إال اإلحسان

ھذا رجل : ما بھ؟ فقال: فسألت الذي یجره:  قال-وقد توفي الرجل رحمھ هللا، وحدثني في آخر عمره وھو في الثمانیناتًثمانین سنة تقریبا، 
ما اسمك؟ : ًفأخرجت من جیبي ریاال ودفعتھ إلیھ، واحتسبتھ عند هللا، فصاح ھذا الغالم: علیھ دین یقدر بلایر، والغالم قریب من البلوغ، قال

ُطریق بلد، ثم اعتدي  فمرت األیام، وشاء هللا أن خرج في تجارتھ عن:  وال أظن أني في یوم من األیام سأحتاج إلیھ، قالفالن،: فقلت لھ: قال
فكنت في :  یقول-یحدثني بلسانھ- على تجارتھ، وھو معھا وفي ركبھا، ثم أراد هللا عز وجل أنھ یھیم على وجھھ في البر في لیلة شدیدة البرد، 

فلما قربت منھا ولفحني الضوء، إذا بصائح : ، فأصبحت أخاف حتى على نفسي من شدة ما أجد من البرد، فإذا أنا بنار، قاللیلة شدیدة البرد
ًفلما ذكرت لھ نكبتي، أحسن إلي، وقام معي وأكرمني، ورعى شئوني وتجارتي وحفظھا، وردني إلى المدینة سالما غانما، ! عمي أحمد: یقول ً َّ

فأنت لن تفرج كربة أحد إال سخر : ًإذا. أنا الغالم الذي دفعت عني اللایر یوم كذا وكذا: وهللا ما أذكرك، فقال: ؟ فقلتھل تذكرني: ثم قال لي
ًهللا لك من یفرج كربتك، أو جعل لك عاجل الدنیا وآجل اآلخرة، فیحتسب المؤمن، فإذا جاءك البائع نادما على بیعھ، أو المشتري نادما على  ً

ْخرتك، وهللا یبتلي أھل األموال والتجارات بمثل ھذه المواقف، وهللا تعالى ما خلقنا إال لالختبار ونْبلو أخباركم ِّشرائھ، فقدم آ ُ َْ َ َ ََ ُ ]. 31:محمد[َ
ًإال بمثل ھذه المواقف، فإذا جاءك أخوك نادما عن كلمة قالھا ! وكیف ُیعرف الرحیم من غیر الرحیم؟! َفكیف ُیعرف الصادق من الكاذب؟

فمثل ھذه المواقف الطیبة، ومثل ھذه المعاملة الحسنة، وكما أحسنت إلى الناس، فإن هللا . غفر هللا لي ولك: ُّأو تصرف أساء إلیك، فقلفیك، 
َوأْحسْن كما أْحسن هللا إلْیك : عز وجل یحسن إلیك، وهللا تعالى یقول َ َ َ ََ ِ ُ َّ َ ََ  . أجمعینوصلى هللا وسلم على نبینا محمد وآلھ وصحبھ]. 77:القصص[ِ

 
 
 
 

 [4[ باب الرھن -شرح زاد المستقنع 
یجوز للراھن والمرتھن أن یتفقا على أن یجعال الرھن عند أحدھما، ولھما أن یتفقا على أن یجعاله عند عدل یرضیانھ، وھذا العدل علیھ أن 

 أن یبیع الرھن، بشرط أن یأذنا لھ، وعلى یحفظ الرھن إلى أن یحل أجل تسدید الدین، ولھ عند حلول األجل وعجز الراھن عن تسدید الدین
 .العدل أن یحتاط لنفسھ وللراھن عند تسلیم الدین، بأن یكتب أو یشھد، فإن فرط فإنھ یتحمل المسئولیة، وللراھن الحق في مطالبتھ بالثمن

 اتفاق الراھن والمرتھن على عدل یأخذ الرھن
 
 

لصالة والسالم األتمان األكمالن على خیر خلق هللا أجمعین، وعلى آلھ وصحبھ ومن بسم هللا الرحمن الرحیم الحمد  رب العالمین، وا
َعند من اتفقا (الرھن : أي) ویكون: (قولھ]. ویكون عند من اتفقا علیھ: ٌفصل: [فیقول المصنف رحمھ هللا: أما بعد. اھتدى بھدیھ إلى یوم الدین

، وعلى ھذا لو )َعند من اتفقا علیھ: (ن یكون عند شخص ثالث یتفقان علیھ؛ لقولھیجوز أن یكون الرھن عند المرتھن، ویجوز أ: أي) علیھ
ال؛ فإنھ ال یلزم، فحینئٍذ ال بد أن : ًنعطیھ عمرا، فقال الطرف الثاني: ال؛ فإنھ ال یلزم، ولو قال اآلخر: ًنعطیھ زیدا، فقال الدائن: قال المدیون

فإذا ثبت أن الرھن یكون عند العدل الذي اتفقا علیھ، وقام الراھن . العدل: َّذا الذي ُیسمىًیكون الشخص الثالث مرضیا عنھ من الطرفین، وھ
ًوأعطى زیدا العمارة رھنا، على أساس أن زیدا عدل من الطرفین، ثم قال الراھن أو المرتھن ً - وذلك قبل سداد الدین، فھل من حقھ . ُعزلتك: ً

من حقھ أن یعزلھ، وال شيء : فمن أھل العلم من قال: لثالث قبل مضي المدة؟ للعلماء وجھان أن یعزل ھذا الطرف ا-الراھن أو المرتھن: أي
ِفي ذلك إذا عزلھ، لكن یكون الخیار لصاحب الدین، فلھ أن ُیطالب بالرھن بدیال عن العدل، ولھ أن یفسخ العقد؛ ألنھ لو فتح ھذا الباب  ُ ً

ًیكون الخیار دفعا لھذا، وھذا قول : - ًاستیثاقا للحقوق-الرھن منھ، فقالوا  م یعزلھ ویسحبلتالعب الناس بحقوق الرھن، فإنھ یرھن عند عدل، ث
وھو مذھب - إنھ لیس من حقھ العزل إال برضا الطرف الثاني، وھذا المذھب : وقال بعض أصحاب اإلمام مالك رحمھ هللا. جمھور العلماء

اضیا، فإنھ لیس من حق أحدھما عزلھ دون اآلخر؛ ألن إثباتھ جاء من الطرفین، فنقض ما دام الطرفان تر:  أحوط، وقالوا-المالكیة رحمھم هللا
الحالة . ھذا اإلثبات ال بد أن یرضیا بعزلھ، وفي بعض األحیان یتفقان على عزلھ، خاصة إذا بدرت منھ أمور تدعو إلى الریبة، ھذه حالة

ًینفسخ التوكیل ویقیمان من یرضیانھ بدال عنھ، فإذا :  السداد، فما الحكم؟ قالواأن یموت ھذا الطرف الثالث وھو العدل، فلو مات قبل: الثانیة
ًرضیا شخصا بدال عنھ أقاماه مقام ھذا العدل ً. ...... 

 
 إذن الراھن والمرتھن للعدل بالبیع بنقد البلد
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إذا أذن الطرفان للعدل ببیع : أي) وإن أذنا لھ بالبیع: (قولھھذه ھي أحكام العدل، ف]. وإن أذنا لھ في البیع لم یبع إال بنقد البلد: [قال رحمھ هللا

ًالرھن عند مضي المدة، فلیس لھ أن یبیع إال بنقد البلد الذي ھو فیھ، فإذا كان رھنھ أرضا في مكة، فإذا باع یبیع بنقد البلد، ویبیع بالقیمة في 
ًتكلف ذلك، إنما یبیعھا بنقد البلد، ویكون العدل المرضي بین الطرفین وكیال نفس المكان، فلو كانت القیمة متفاوتة في بلٍد آخر لم یكن لھ أن ی َّ

فلو باع بغیر نقد البلد، فإنھ لیس من . عنھما في البیع، فلو كان نقد البلد من الذھب باعھا بالذھب، ولو كان نقد البلد من الفضة باعھا بالفضة
ِنة؛ ألنھ وكیل، والوكیل ال یتصرف إال في حدود ما أذن لھ، وإذا أذن لھ بالبیع، فإن َّحقھ أن یبیع باختیاره ھكذا، إنما یبیع في حدود معی ُِ ُ

العرف أن یبیع بنقد البلد الموجود؛ ألن البیع یكون بالنقد ویكون بغیر النقد، والنقود واألثمان كالذھب والفضة، ویكون بغیرھا الذي ھو بیع 
العمارة بعمارة أخرى، أو یبیع العمارة بطعام، إنما علیھ أن یبیع بالنقد، ویكون  جوز، كأن یبیعالمقایضة، فلو باع بشيء فیھ ضرر فإنھ ال ی

وعلى ھذا فال یبیع . َّالنقد نقد البلد؛ ألن نقد غیر البلد یتكلف في صرفھ، ویكون فیھ مخاطرة، فربما نقصت القیمة، أو زادت بسبب الصرف
  .إال بنقد البلد

 
 
 
 

 في ید العدلحكم تلف ثمن الرھن 
 
 

، وبعد )بملیون(، لو أن ھذا العدل باع العمارة )وإن قبض الثمن: (قولھ] وإن قبض الثمن فتلف في یده فمن ضمان الراھن: [قال رحمھ هللا
تبرأ ذمة ٌالتلف على ضمان الراھن؛ ألنھ وكیل عنھ، وال : ِ، تلف في یده قبل أن یعطیھ صاحب الدین، فما الحكم؟ قالوا)الملیون(قبض ھذا 

وقد أثبتنا أن الرھن في ضمان الراھن؛ ألن النبي . ِالمدیون إال بعد أن یؤدي الوكیل األمانة إلى ما اؤتمن لھ، فھو في ھذه الحالة كأنھ راھن
فال ) ًملیونا(، ففي ھذه الحالة إذا استدان مني )ال یغلق الرھن ممن رھنھ، لھ غنمھ وعلیھ غرمھ: (صلى هللا علیھ وآلھ وسلم أثبت ھذا فقال

ُتبرأ ذمتھ من ھذا الملیون، حتى یأتي الوكیل العدل ویسلم لي المبلغ، لكن لو قلت لھ أنا ًبعھا واقبض عني، فقد صار وكیال عن الطرفین، : ّ ِ
ّوكیال عن الراھن وعن المرتھن؛ ألنھ في بعض األحیان تكون الیدان یدا واحدة، مثل ولي الیتیم، فلو كان عندك یتیم لھ  ً بیت، ورأیت من ً

ٍالمصلحة أن تبیع ھذا البیت، وأنت ترغب في ھذا البیت فاشتریتھ بقیمتھ لنفسك، فأنت بائع من وجھ ومشتر من وجھ، وھنا یدان ید بیع، وید : ٌ
ًشراء، فیدك ببیعھ ید بیع على ملك الیتیم، وید شراء على ملكك، فالوكیل یكون وكیال عن األول ووكیال عن الثاني، ھذا ف ً ي قول بعض ِ

  .العلماء رحمھم هللا
 
 
 
 

 آثار الرھن المترتبة علیھ
 
 

ّ أنھ ال ُیعطي الحكم فقط، وإنما یعطي الحكم واآلثار المترتبة علیھ، ففي -وھذه میزة من ممیزات الفقھ اإلسالمي-من عادة العلماء رحمھم هللا 
لم : ُقد سددتھ، ویقول صاحب الدین:  جحود وإنكار، كأن یقول العدلَّبعض األحیان إذا نصبنا العدل من أجل أن یبیع ثم یسدد، قد یحصل

من مسائل آثار الرھن، وھذه ھي مسألة : فھذه تسمى. ًبل أعطاني ناقصا: ًأعطیتھ المبلغ كامال، ویقول صاحب الدین: یسددني، أو یقول العدل
ًالمدعي والمدعى علیھ، وھذه مسألة مھمة جدا؛ ألنھا في القضاء وا َ َّ ِمن المدعي الذي یكون القول خالفھ، . لخصومات وفصل النزاعاتَِّ ّ

َوُیطالب بالبینة؟ ومن المدعى علیھ الذي یكون القول قولھ وال ُیطالب بالبینة، ولكن یطالب بالیمین عند اإلنكار؟ فعندنا مدعي وعندنا مدعى  ََ َّ
ًعلیھ، والمدعى علیھ أقوى من المدعي، فحینئٍذ لو أن شخصا أعطى ش ِ ًخصا عشرة آالف لایر دینا، ثم لما جاء األجل قال المدیونَ ّلقد سددتھ : ً

َما أعطاني شیئا، فھذا مدعى علیھ: ّوأعطیتھ العشرة آالف، فمعناه أنھ یدعي، وقال الذي لھ الدین َّ فعلت كذا ھو مدعي، : الذي یقول: ًإذا. ً
آالف، الیقین أنك مدیون بھا؛ ألن كلیھما متفق على أن المدیون أخذ العشرة ھذه العشرة : فنقول. َلم یفعل كذا، ھو مدعى علیھ: والذي یقول

فال بد من أجل إسقاط ھذا الحق أن نتأكد . آالف، وھو معترف بذلك، فنحن متأكدون أنھ قد أخذ العشرة آالف، وأن ذمتھ مشغولة بعشرة آالف
َأیضا أنھ سدد، فیكون صاحب العشرة آالف مدعى علیھ، والذي علیھ ّ َ الدین مدعي، وقد اختلف العلماء كیف نعرف المدعي والمدعى علیھ؟ ً ّ ِّ

َھو المدعى علیھ، واألصل براءة المتھم من التھمة حتى تثبت إدانتھ، وبراءتھ من شغل ذمتھ بالحقوق حتى : فالقوي: ألنھ عندنا قوي وضعیف ّ
ّلي على فالن ألف لایر، فإننا لو صدقناه لكان كل شخص یدعي : ًفلو أن شخصا جاء وقال. ھو المدعي: یثبت ما یدل على شغلھا، والضعیف ّ

ٍلو ُیعطى الناس بدعواھم الدعى أناس أموال قوم ودماءھم: (على اآلخر، وھذا ھو الذي أشار إلیھ النبي صلى هللا علیھ وآلھ وسلم بقولھ ٌ( ،
َعرف من المدعي والمدعى علیھ؟ قال بعض العلماءال بد أن ن: ًإذا. لي على فالن كذا: ألصبح األمر فوضى، فكل شخص یقول: أي ِ ّ :

َقد كان كذا وكذا، یعني ُیثبت، والمدعى علیھ: ھو الذي یقول: ِالمدعي ّ َفالمدعى علیھ الذي یقول. ھو الذي ینفي ما كان: ِ ما أعطیتني، : ّ
ِوالمدعي الذي یقول . فعلت كذا: ما فعلت، فالمدعي ھو الذي یقول: الٌأنت فعلت كذا، فأنت مسيء وظالم، فق: وإذا قال شخص. بل أعطیتك: ّ

ھذا أصل : ًإذا. َما كذبت، ھو مدعى علیھ: فالن كاذب، والذي یقول: ما كذبت، فالمدعي ھو الذي یقول: ٌفالن كاذب، فقال: ولو قال شخص
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َوقیل من یقول قد كان ادعى ولم یكن لمن علیـھ ُیدعى وھذا ھو ا: عند العلماء، قال الناظم ََّ ِالتي ُیضبط بھ المدعي  لضابط األول من الضوابطّ ّ
َوالمدعى علیھ َھو الذي قولھ یخالف العرف ویخالف األصل، والمدعى : َّالمدعي: یقولون: الضابط الثاني. كما ذكر الناظم) كان ولم یكن: (ّ ّ

ھذه ناقتي، ویقول : دواب كاإلبل، فیقول أحدھمًكانوا قدیما یختصمون في ال: مثال األعراف. ھو الذي شھد العرف أو األصل بتصدیقھ: علیھ
ّال، بل ھي ناقتي، فإذا كان أحدھما یركب في المقدمة والثاني في المؤخرة، فالعرف یشھد أن الذي في المقدمة صاحبھا مدعى علیھ، : الثاني ِّ ِّ

ٌال، بل ھي ملك لي، فحینئٍذ یكون : ل اآلخرٌھذه العمارة ملك لي، وقا: وكذلك البیت، فلو جاء شخص وقال. ّوأن الذي في المؤخرة مدعي
ِالذي داخل العمارة مالكھا، والذي یدعي من خارج، العرف یشھد أنھ لیس بمالٍك للعمارة َمدعى علیھ، والذي بالخارج : الذي بالداخل: فنقول. ّ ّ

ً رجل رجال بأي شيء، فإن األصل یقتضي -والعیاذ با-فحینما یقذف : شھادة األصل: الضابط الثالث. شھادة العرف: مدعي، وھذا یسمونھ ٌ
المتھم بريء ما لم تثبت إدانتھ، وھذا ھو األصل، فنحن ال نستطیع أن نتھم الناس، : ولذلك تقول القاعدة. سالمتھ، حتى یدل الدلیل على إدانتھ

؛ ألن من عرفناه من أھل اإلسالم، فلھ علینا ُّوال أن نطعن في الناس، ال في عقائدھم، وال في أخالقھم، وال في سلوكھم، وال في تصرفاتھم
ٍاألصل أنھ لیس فیھ ھذا الشيء، فلو جاء یتھمھ بالزنا، أو یتھمھ بشرب خمر : ًإذا. حق أن یسلم من ألسنتنا، وأن ال نتھمھ ما لم یثبت الدلیل

ْیا أیھا الذین آمنوا إْن جاءكم : ما تقول؛ ألن هللا یقولُأنت كاذب حتى تثبت : أو یتھمھ بكذب، أو یتھمھ بأي سوء، فنقول لمن اتھم! والعیاذ با ُ َُ َ َ َ َ َِ ِ َُّّ َ
ٌفاسق ِ ُ، فسماه فاسقا بنبإ فتبینوا ]6:الحجرات..)[َ ًَّ َّ ََ َ ٍَ فالن مجرم، األصل أنھ غیر : من یأتي بخالف األصل فیقول: ًإذا. َّتثبتوا: أي] 6:الحجرات[ِ

فھذا الذي یخالف األصل مدعي، والذي یتفق . األصل أنھ لیس بكاذب حتى یثبت أنھ كاذبفالن یكذب، : مجرم حتى یثبت أنھ مجرم، وقولھ
ِتمییز حال المدعي والمدعى علیھ جملة القضاء وقعـا فالمدعي : وھذه الضوابط الثالثة جمعھا بعض العلماء في قولھ. َّمع األصل ُمدعى علیھ ِّ ّ َّ

َّن یقول قد كان ادعى ولم یكـن لمـن علیــھ یدعى وھذه الضوابط الثالثة معمول بھا ْمن قولھ مجـرد من أصل أو عرف بصدق یشھد وقیل م ُّّ َ
دفعت المال : ما سددتني، أو قال: سددتك، فقال اآلخر: فیذكرون في مسألة الرھن إذا تنازع الطرفان فقال أحدھما. عند العلماء رحمھم هللا

ًما دفعت إلي شیئا، فحینئٍذ ال بد : إلیك، فقال أن نعرف من الذي ُیقبل قولھ، ومن الذي ُیطالب بالدلیل، ویكون المدعي من یشھد األصل أو َّ
  .العرف بخالف قولھ، وھذا ما سنبینھ في المجلس القادم بإذن هللا تعالى

 
 
 
 

 تسلیم الدین من العدل للمرتھن بدون بینة مع اإلنكار
 
 

قد سبق وأن ذكرنا أن الراھن والمرتھن إذا اتفقا على وضع الرھن عند ]. نكره وال بینةوإن ادعى دفع الثمن إلى المرتھن فأ: [قال رحمھ هللا
ّعدل أو شخص معین، فإن ھذا الشخص یقوم بحفظ الرھن، وحینئٍذ إذا انتھى األجل بینا أنھ یقوم ببیعھ إذا أذنا لھ بالبیع ٍ ٍ ّوفصل المصنف . ٍ

ًلو أن ھذا الرجل أعطي سیارة مثال رھنا، وحضر األجل، ولم :  وبعد ھذا یرد السؤال.رحمھ هللا في جملة من األحكام التي تتعلق بالعدل ً ً ِ ُ
ِیستطع من علیھ الدین أن ُیسدد الدین وھو الراھن، وقام العدل ببیع السیارة وقبض ثمنھا، فلو فرض أنھ باعھا بعشرة آالف، والدین عشرة  ُ

َ ادعى أنھ أعطاھا لصاحب الدین وھو المرتھن، فإذا ادعى أنھ أعطاھا للمرتھن، فال یخلو ّآالف لایر، فلما قبض ھذا العدل العشرة آالف لایر، َ ّ
ّقبضت العشرة آالف، وحینئٍذ فال إشكال، فیصبح العدل كالوكیل إذا سدد : أن یقول المرتھن الذي لھ الدین: الحالة األولى: األمر من حالتین ُ

لم : أن ُینكر من لھ الدین ویقول: الحالة الثانیة. ّ أقر صاحب الدین بأنھ أخذ حقھ فال إشكالِّعن موكلھ، ویسقط الدین عن المدین، ھذا إذا
ًھل عندك بینة تثبت صدق دعواك أنك أعطیت لفالن حقھ؟ وحینئٍذ فال یخلو من حالتین أیضا: ًیعطني شیئا، فإذا أنكر فحینئٍذ نسأل العدل ّ :

ًیقیم بینتھ على صدق قولھ، فال إشكال، فُیقیم شاھدین عدلین، أو رجال وامرأتین، أو أربع نسوة ّعندي بینة، و: إما أن یقول: الحالة األولى ّ
فإذا أثبت أنھ قبض ثمن الرھن، وأنھ أعطاه . على أنھ دفع الحق؛ ألنھا حقوق مالیة یجوز فیھا شھادة النساء منفردة ومجتمعة مع الرجال

أنھ قد احتاط لصاحب الحق في حقھ، فأنت حینما :  حینئٍذ قد برئت ذمتھ، والسبب في ھذاللمرتھن وأقبضھ حقھ، فال إشكال، ویصبح العدل
ًكان علیك الدین وأعطیت الرھن لھذا الرجل لكي یقوم علیھ، فإن الواجب علیھ إذا سدد أن یحتاط عند السداد، فیأخذ مثال كتابة وُیشھد علیھا، 

ِن، اكتب لي بھا سندا أنك قبضتھا، وُیقیم شاھدین عدلینھذه العشرة آالف التي لك على فال: ویقول للمرتھن فإن الناس قد : وبالمناسبة. ً
َّیتساھلون في الحقوق، وما ضاعت حقوقھم إال بسبب التساھل في السنة، وترك ما وصى هللا عز وجل بھ من الكتابة واالستیثاق، فإن اإلنسان 

الحالة . تعاقدان، وحینئٍذ تضیع حقوق الورثة، فمن السنة أن تكتب ما لك وما علیكالشخصان الم: ال یأمن األجل، وقد یموت الطرفان، أي
َالمفروض على العدل أنھ حینما یعطي صاحب الدین دینھ، وُیسلمھ المبلغ أن یحتاط؛ ألنھ في ھذه الحالة مؤتمن على حق مْن علیھ : الثانیة ِّ
اتفق : وصورة ذلك أو مثالھ. ّ شھادة، أو بدون بینة، فإنھ حینئٍذ یتحمل المسئولیةفإذا تساھل في ذلك كأن أعطى المرتھن المال بدون. الدین

ًالراھن والُمرتھن أن یكون الرھن عند محمد، وأنھ إذا عجز الراھن عن السداد فیقوم محمد ببیع الرھن وھو العمارة، والدین مثال ملیون، فلما  َ َ َ
، فجاء وأعطاھا لصاحب )ملیون(حمد ببیع العمارة وقبض قیمتھا، والقیمة مثل الدین حضر األجل ولم یسدد الراھن، وھو المدیون، قام م

الحالة : إني أعطیت صاحب الدین حقھ، فال یخلو من لھ الدین من حالتین: ِالدین ولم یكتب ولم ُیشھد ولم یستوثق، ففي ھذه الحالة سیقول
ٌن أنھ قبض من محمد قیمة الرھن فال إشكال، وثبت أن محمدا صادق فیما یقول، نعم أعطاني، فإذا أقر من لھ الدی: أن ُیقر، ویقول: األولى ً

ًلم یعطني محمد شیئا، أو یموت صاحب الدین، وینكر ورثتھ أن محمدا أعطى مورثھم الدین : أن ینكر ویقول: الحالة الثانیة. وحینئٍذ تبرأ ذمتھ ً
: ھل استوثقت بكتابة؟ فقال.. ما أشھدت: ھل أشھدت؟ فإذا قال! یا محمد: نقول لمحمدالذي كان ألبیھم على الطرف الثاني، فإن أنكروا فحینئٍذ 

عاقبة التقصیر ومسئولیة التقصیر؛ إذ كان ینبغي علیك أن تحتاط  ّإنك قد قصرت، وتتحمل: ًما فعلت شیئا، بل أعطیتھ الدین وكفى، فنقول
ّأننا لو صدقنا محمدا في ادعائھ أنھ سدد صاحب الدین، : والسبب في ھذا. ًدین كاماللحق أخیك، فتتحمل المسئولیة، فإن أنكر فإنھ ُیلزم بدفع ال ًّ
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ًبعت وأعطیت فالنا، واألصل أن الدین ثابت، وأن ذمة المدیون مشغولة بالدین، حتى نتأكد ونتحقق أن الحق : ًلصار كل من نقیمھ عدال یقول
ِكفي ما دام أن الذي لھ الحق أنكر، فالبینة على المدعي والیمین على من أنكر، لقد أعطیتھ، ھذا ال ی: فكونھ یدعي ویقول. وصل لصاحبھ َّ

ِأثبت أنك أعطیتھ، فإن : َّوتصور لو أن كل صاحب دین أنكر قبض المال والدین من العدل، لضاعت حقوق الناس، فنحن نقول لھذا العدل
ِما عندي إثبات، فیحلف الذي لھ الدین أنھ ما قبض، یحلف : قال َ ًیمین القضاء التي من حلفھا فاجرا متعمدا لقي هللا وھو علیھ غضبان، نسأل َ ً

الیمین الفاجرة؛ لقولھ علیھ : من أشد أنواع الیمین، وتسمى وھي الیمین الغموس التي تغمس صاحبھا في النار، وھي! هللا السالمة والعافیة
ٍمن حلف على یمین لیقتطع بھا مال امرئ مسلم: (الصالة والسالم ًوإن كان شیئا ! یا رسول هللا: ٍ بغیر حق لقي هللا وھو علیھ غضبان، قالواٍ

ً، فلو كان عودا تافھا حقیرا ال قیمة لھ عند الناس، فإنھ بھذه الیمین یكون شیئا عظیما، ویلقى هللا وھو )ًوإن كان قضیبا من أراك: ًیسیرا، قال ً ً ً ً
ّقل أن یحلفھا إنسان : ویقولون! نار جھنم وبئس المصیر، نسأل هللا السالمة والعافیةعلیھ غضبان، ومن یحلل علیھ غضب هللا فقد ھوى في  َ

ًأنھ یحلف أنھ ما قبض، فإن حلف أنھ ما قبض، فعلى القاضي أن یحكم بأن الدین ال زال ثابتا، : فالشاھد. ًمتعمدا ویحول علیھ الحول بخیر
ِّن ُمطالب بالدین، والعدل قائم مقامك على أساس أن یبیع الرھن ویسلم لصاحب لكن أنت الذي علیك الدی. وأنھ یجب على العدل أن یدفع ٌ َ

َالدین، فإذا ادعى العدل السداد، ولكن أنكر صاحب الحق أن العدل سدد الدین الذي علیك، فیرد السؤال ِھل ُیطالب صاحب الحق الوكیل أو : َّ
 لھ أن ُیطالب ھذا -وھو الراھن-یل مشغولة بحقھ، واألصیل الذي علیھ الدین أنھ یطالُب األصیل؛ ألن ذمة األص: یطالب األصیل؟ والجواب

ّال نقبل دعوى ھذا الوكیل والعدل أنھ سدد ما لم ُیقم بینة، أو یعترف صاحب الدین، فإن لم ُیقر : ًوبناء على ذلك یكون الترتیب كالتالي. الوكیل ِ
ّصاحب الدین ولم ُیقم بینة، وأنكر صاحب الدین وحلف  وإذا ثبت . ًأنھ ما قبض، فحینئٍذ یجب على القاضي أن یحكم بأن الدین ال زال ثابتاِ

أن الراھن لھ أن یطالب : القضیة الثانیة. ِّأن صاحب الدین یطالبك مطالبة شرعیة بأن تسدده: القضیة األولى: ّالدین فتكون عندنا قضیتان
ِیكون وجھ المرتھن على الراھن، : وھذا معنى قولھم. وأن یضمن الحق الذي عندهّالعدل بدعوى قضائیة، أنھ قام على المال بالبیع وفرط،  َ

یطالب الراھن؛ ألن األصل أن ذمة الراھن متعلقة بھذا  وكذلك صاحب الدین. ٌویكون وجھ الراھن على العدل، فكل منھما یطالب اآلخر
ِّھ من الدین، ثم ُیقیم اآلخر دعوى قضائیة على ھذا العدل أنھ لم یسدد كما ًال زال الحق ثابتا ولم یرتفع؛ فنطالبھ بسداد ما علی: الدین، فنقول ِ

ًأمره، وأنھ وكلھ في بیع داره، أو بیع أرضھ، أو سیارتھ، ویسدد فالنا دینھ، ولكنھ لم یقم بالسداد، فلھ أن یطالبھ بقیمة المبیع، ثم بعد ذلك یأخذ  ّ
ّكل منھما حقھ من خصمھ ٌ.  

 
 
 
 

 ن للمرتھن مع حضور الراھن وعدمھتسلیم العدل الدی
 
 

إن كان قد أعطاه حقھ بدون بیِّنة، وأنكر صاحب ) ولم یكن بحضور الراھن: (قولھ]. ولم یكن بحضور الراھن ضمن كوكیل: [قال رحمھ هللا
بحضور األصیل، وكان من الدین، فال نحكم باإللزام إذا كان اإلعطاء في حال حضور الراھن، فیكون التقصیر من الراھن؛ ألن الوكیل سدد 

ّأشھد على اإلعطاء، فلما سكت من علیھ الدین الذي ھو الراھن، كأنھ قد رضي أن یعطیھ بدون بیِّنة، : المفروض أن یقول األصیل للوكیل
ّفرضي بالتقصیر، ورضي بالتفریط، وحینئٍذ یكون ذلك الوكیل قد برئت ذمتھ ع اإلعطاء في حال إذا وق: الحالة األولى: فالتقصیر لھ حالتان. ِ

َغیبة صاحب الرھن وھو الراھن، فإن كان قد أشھد فال إشكال، وإن لم ُیشھد وال بیِّنة، فإنھ یتحمل المسئولیة إن أنكر المرتھن َ ّ : الحالة الثانیة. ِ
: ینبغي علیھ أن یقول لھّإذا كان قد أعطاه حقھ في حال حضور الراھن، فالراھن یرى ویسمع، ومعنى ذلك أنھ قد رضي بما یراه؛ ألنھ كان 

ّاكتب وأشھد على اإلعطاء، فلما سكت كأنھ رضي، فانتقل التقصیر من الوكیل إلى األصیل، وأصبح األصیل ھو الذي یتحمل المسئولیة،  ِ َ
َوھذا إذا لم توجد بینة وأنكر المرتھن َ ّ.  

 
 
 
 

 حكم اشتراط عدم بیع الرھن إذا حل الدین
 
 

ّأن ال یبیع الرھن، فھذا الشرط خالف الشرع، وعلى ھذا فإن من حقك إذا حل : أي] ّال یبیعھ إذا حل الدینوإن شرط أن : [قال رحمھ هللا
إذا حل األجل فال : یستوثق بھا صاحب الدین لقاء َدینھ، فإذا قال لھ: األجل ولم یسدد أن تقوم بالبیع؛ ألن أصل الرھن وثیقة، وھذه الوثیقة قلنا

! ود الرھن وعدمھ على حد سواء، فما فائدة الرھن إذا كنت ال تستطیع أن تسدد بھ الحق الذي لك على خصمك؟أن وج: تبع الرھن، فمعناه
ًوهللا تعالى إنما شرع الرھن من أجل أن یتوصل صاحب الحق إلى حقھ عند العجز، فإذا جاء یشترط شرطا یخالف مقتضى العقل، فإنھ حینئٍذ 

ًإذا ھذا الشرط وجوده وعدمھ على . ًوال ُیلزم بھ، فإذا حل األجل جرى المعروف شرعا وھو بیع الرھنیبطل، ویلغى ذلك الشرط وال ُیعتد بھ 
ّهللا، وصحح العقود، على تفصیل سبق أن بیناه في   ألغى الشروط المخالفة لكتاب- وھذه قاعدة-حٍد سواء؛ ألن النبي صلى هللا علیھ وآلھ وسلم 

 یخالف شرع هللا -كما ذكرنا- ون في عقد الرھن، كأن یشترط علیھ أنھ إذا حل األجل ال یبیع، وھذا وھذا الشرط یك. باب الشروط في البیع
ما بال أقوام یشترطون : (إن ھذا الشرط باطل، وقد قال صلى هللا علیھ وآلھ وسلم في الحدیث الصحیح: ویخالف مقتضى العقل، فنقول
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، )قضاء هللا أحق، وشرط هللا أوثق، وإنما الوالء لمن أعتق: (، وقال) فھو باطلًشروطا لیست في كتاب هللا، كل شرط لیس في كتاب هللا
َفجعل الشرط المستوثق بھ والذي ینبني علیھ الحكم إنما ھو الشرط الموافق لشرع هللا، ال الشرط المخالف لشرع هللا، فأنت إذا تأملت الرھن 

ل لصاحب الدین أن یأخذ منك الرھن؛ حتى یستطیع سداد العشرة آالف عند ًحینما تأتي وتأخذ قرضا عشرة آالف، فقد شرع هللا عز وج
ًأنھ قد فات المقصود من الرھن، فكأنھ یشترط علیھ شرطا یخالف مقتضى العقد، : عجزك، فإن كان ال یستطیع أن یبیع ذلك الرھن، فمعناه

 ...... . فاسدةًأن الشروط التي تخالف مقتضى العقد تعتبر شروطا: ّوقد بینا في شروط البیع
 

 حكم اشتراط أن یكون المرھون للمرتھن عند انتھاء األجل
 
 

اشتریت عمارة قیمتھا خمسمائة ألف، وقال : ًمثال) أو إن جاءه بحقھ: (قولھ]. أو إن جاءه بحقھ في وقت كذا وإال فالرھن لھ: [قال رحمھ هللا
لیس عندي مانع، أعطیك مھلة لمدة : لبھ أن یكون ھناك مھلة لمدة سنة، فقال لكما عندي نقد، وكل الذي أط: ادفع الثمن، فقلت لھ: لك البائع

ًسنة، ولكن بشرط أن تعطیني رھنا، فاشترط في البیع شرطا یوافق مقتضى العقد، وھو الرھن، وھنا أمور إن الشرط : قلنا: األمر األول: ً
ِندي أرض أجعلھا رھنا عندك، فقال المرتھنع: الذي یوافق مقتضى العقد صحیح، فلما اشترط علیك الرھن وقلت لھ َ أنا أقبل ھذه األرض، : ً

كأنھ أدخل  أن المعاوضة وقعت بین األرض، وبین القرض، وحینئٍذ: ولكن إن جاء األجل ولم تسدد فھي لي، فحینئٍذ ال یصح؛ والسبب في ھذا
ِإذا لم أعطك حقك في نھایة : شرط العجز عن السداد، فقد قال لھٌعقدین في عقد، وبیعتین في بیعة، البیع األول ومركب علیھ البیع الثاني ب ُ

ًأنھ قد أعطاه األرض لقاء مالھ، فكأنھ باعھ األرض بالدین، وحینئٍذ لم یبعھ بیعا مبتوتا فیھ، فنحن لم : شھر ذي الحجة فخذ األرض، فمعناه ً
إن اإلجارة التي تنتھي : اد متردد، فحصل تردد في العقد، ومن ھنا قلنانتحقق؛ ألنھ ال یقع ھذا البیع إال إذا عجز عن السداد، والعجز عن السد

ٌبالتملیك تردد في العقد، والتردد في عقد البیع موجب للغرر، فكأنھ یقول ِإن قضیت الدین فلست ببائع، وإن لم أقض فأنا بائع، فھذا لیس ببیع : ٌ ُ ُ
لو فرضنا أنھ عجز عن السداد، وارتفعت قیمة األرض، وحینما أعطاه القرض : ياألمر الثان. َعلى سنن المسلمین، فبیع المسلمین على البت

ًكانت قیمة األرض مثال خمسمائة ألف، فأصبحت قیمتھا ملیونا عند السداد، فمعنى ذلك ٍما یئول إلیھ من نماء  أنھ باعھ الشيء وھو ال یدري: ً
قبلت، وكانت األرض في : إن لم أسددك الدین فاألرض لك، فقال:  الراھنًقد یكون العكس أیضا، كأن یقول لھ: األمر الثالث. ومن خسارة

ٌ غالیة، فلما حضر السداد إذا باألرض رخیصة، إذا ففیھ نوع - الذي من أجلھ كان سبب الرھن- ذلك الیوم الذي وقع فیھ االتفاق والبیع األول  ً
ّعن السداد، فیقبل أرضا ال یدري إذا حل األجل ھل تعادل الدین أو ال ِمن الغرر، فالشخص الذي لھ الدین یخاطر بمالھ في حال عجز الراھن  ً

ًمن جھة تكییف العقد، حیث لم یجعلھ رھنا، وإنما جعلھ بیعا ثانیا، والرھن ال یدخلھ التشریك، فال یصح أن تقول: تعادلھ؟ األمر الرابع ً رھن : ً
ًبل إما رھنا على البت المعروف، أو یكون بیعا على ا. وبیع ِّلسنن المعروفة، أما أن تجعلھ رھنا من وجھ، وبیعا من وجھ، وتردده، وتقول لھًّ ً ً :

ُّال تقره الشریعة، ولذلك ال  فھذا النوع من التداخل والنوع من اإلرباك في العقود. ٌھو بیع إن عجزت، ورھن إن لم أعجز، فھذا ال یستقیم ِ ُ
ِمة مثل ھذا التردد؛ ألن الشریعة قفلت أبواب مثل ھذه المعامالت؛ ألنھا تفضي إلى تعرف في بیوع المسلمین أو في إجارات المسلمین القدی ُ

الخصومات والنزاعات، فإذا مات أحد المتعاقدین قبل تمام العقد األول وقع النزاع، وجاء ورثتھ یطالبون بما كان علیھ مورثھم، أو یطالبون 
 والنزاعات، ثم ربما تعاقدوا والمعقود علیھ على حال یرثى لھا، ثم یئول إلى حالة بإلغاء ما كان علیھ مورثھم، فیقع بین الناس الخصومات

وعلى ھذا فال تجیز الشریعة مثل ھذا؛ ألنھا تریدك إذا . أفضل، فیكون الغبن على البائع، أو یئول إلى حالة أردى فیكون الغبن على المشتري
ًأردت بیعا أن تعرف قیمة ما تشتریھ، إذا كنت مشتریا، ر بمن یشتري منك إن كنت ً ً وتعرف أیضا أنك إن بعت تبیع على البت، دون أن تغرِّ

 .......ًبائعا
 

 الشروط المشروعة والشروط الممنوعة في الرھن
 
 

دخل في قضایا الشروط، فھناك في الرھن شروط شرعیة توافق مقتضى العقد، وھي  بعد أن فرغ المصنف رحمھ هللا من مسألة العدل،
ٌعندنا شروط مشروعة، وشروط ممنوعة. مشروعة، وھناك شروط غیر شرعیة ال توافق مقتضى العقد، وھي الشروط الممنوعةالشروط ال ٌ .

ُإن انتھى األجل فقد أذنت لك أن تبیع الرھن: أن یقول لھ الراھن: فالشروط المشروعة أشترط علیك أنك إذا عجزت : أو یقول من لھ الدین. ِ
أرھنك أرضي الفالنیة، : ًھذه العمارة قیمتھا ملیون، فأعطني رھنا، فقال: وكذلك إذا قال لھ. قبلت: ك، فیقولعن السداد بعت وقضیت دین

قبلت، فمحمد العدل الصالح حینما یوضع عنده الرھن ُیقصد :  فقال-وھو رجل عدل- قبلت، ولكن أشترط علیك أن تكون عند محمد، : فقال
ًد منھ صاحب الدین أن ال یفوت الرھن، فھو یشترط شرطا یوافق مقتضى الشریعة من بقاء منھ المحافظة علیھ، فكأن ھذا الشرط قص

ًشرطا شرعیا: الرھونات، فھذا یسمى ًتسددني فیكون محمد مأذونا لھ  أشترط أن یكون عند محمد، وأنھ إذا تم األجل ولم: وھكذا لو قال لھ. ً
فكتب بینھم العقد على ذلك، فحینئٍذ احتاط من لھ الدین باحتیاطین، واشترط علیھ قبلت، : بالبیع، وال یحتاج أن یستأذن مرة أخرى، فقال

أن یكون الرھن عند فالن من الناس المعروف باألمانة والحفظ، فھذا شرط شرعي؛ ألنھ یوافق الشرع، ویوافق : الشرط األول: شرطین
ً ولم تسددني فیكون العدل مفوضا ومأذونا لھ بالبیع، فقبل اآلخرأنھ إذا تم األجل: الشرط الثاني. مقتضى عقد الرھن من المحافظة علیھ : ًإذا. ً

ھذا شرط شرعي، ولو كان : عندنا رھن، وعندنا شرطان، وكال الشرطین إذا تأملتھما وجدتھما موافقین لمقصود الشرع من الرھن، فنقول
ًالمرھون شیئا یسیرا، ونحن نمثل دائما باألشیاء الغالیة؛ ألنھا تلفت  ً النظر، وتجذب األنظار، لكن حتى في األشیاء الیسیرة فإنھ یأخذ نفس ً

ُأعطیك : أنا بحاجة إلى خمسمائة لایر إلى نھایة ذي الحجة من ھذا العام، قال لھ! یا فالن: ًالحكم، حتى لو رھنھ ساعة، كأن یقول لھ مثال
تكون عند محمد، أو عند زید، وأنك إن لم تسددني عند تمام األجل أشترط علیك أن : ٌھذه ساعتي رھن عندك، فقال: ًولكن أعطني رھنا، فقال
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ُإما أن توافق مقصود الشرع، وإما أن تخالف مقصود الشرع، : تنقسم إلى قسمین: ُالفقھ إذا ُسئلت عن الشروط في الرھن فقل: ًإذا. فإنھ یبیعھا
ُفنحن ال نبطل الشروط في الرھن، وال نثبتھا بإطالق، وإنما العدل ال َذي أمرنا هللا بھ أن ننظر فإن كانت ھذه الشروط قصد بھا العاقدان أو ُ َ

ٌھذه شروط شرعیة؛ ألن الشریعة قامت على ذلك؛ بل إن هللا سبحانھ لم یشرع الرھن إال لكي : أحدھما االستیثاق وإیصال الحق ألھلھ، فنقول
 كان الشرط یخالف مقتضى عقد الرھن، ویخالف شرع هللا عز ٌھذا شرط شرعي، أما لو: یصل كل ذي حق إلى حقھ، فإذا ثبت ھذا فنقول

ًوجل، فإنھ ال یكون شرطا شرعیا أو  ھل ُیلغى عقد الرھن؟: یبقى السؤال). لم یصح الشرط وحده: (ِّوحینئٍذ نص المصنف رحمھ هللا بقولھ. ً
اإلعمال أولى من : ؛ ألن القاعدة تقولًُیلغى الشرط ویصح عقد الرھن؟ نص المصنف على أن الشرط یبطل ویبقى عقد الرھن صحیحا

اإلھمال، فإعمال وإبقاء عقد الرھن ھو األصل، حتى یدل الدلیل على أنھ ُمھمل، وأنھ منفسخ بمثل ھذا الشرط، فحینئٍذ نحكم بانفساخھ، 
 ...... .الرھن في األصل إذا وقع بینھما واتفقا علیھ أنھ تام: واألصل بقاء ما كان على ما كان، فنقول

 
 صحة الشروط أثناء العقد وبعده

 
 

لو أنھ رھن عنده وجاءه بعد : ًوالشروط الشرعیة التي ذكرناھا تكون أثناء عقد الرھن، وتكون بعد الرھن بیوم أو یومین، أو بمدة، فمثال
ا حضر األجل أن یتولى محمد ًنحن اتفقنا على أن تكون السیارة عند محمد، ولكني أطلب منك شرطا وھو أنھ إذ! یا فالن: الرھن بیوم، وقال

ُالبیع دون أن ینتظر إذنا منك؛ ألنك رجل كثیر السفر، وأنا رجل أرید حقي؛ ألن ھذا الدین والمال الذي أعطیتكھ متعلق بأموال أناس أو  ِّ ً
َأتعطل، فأرید إذا حضر األجل أن ُیباع الرھن وُیعطى حقي، فقال لھ حقوق أناس، فما أرید أن  لم یقع أثناء العقد، وإنما وقع لك ذلك، فالشرط: ّ

  .ٌبعد العقد، فإن تراضیا علیھ في حال العقد أو تراضیا علیھ بعد العقد، فالحكم واحد، وھو شرط شرعي معتبر
 
 
 
 

 أحوال الشرط والعقد من حیث الصحة والبطالن
 
 

ح عقد الرھن، وفي: ، أي)لم یصح الشرط وحده: (وقولھ ِأننا نبطل الشرط، ولكن نصحِّ  بعض األحیان تأتي شروط في العقود، وتكون ُ
ًعلى أحوال فتارة یلغى الشرط مع العقد، وتارة یلغى الشرط ویصح العقد، وتارة یصح العقد والشرط: الشروط فیھا ح العقد . ً فإما أن تصحِّ

ح العقد والشرط، أو تلغي العقد والشرط، فھذه ثالثة أحوال ح الشریعة الشرط مع العقد، ففي بعض األح. ُوتلغي الشرط، أو تصحِّ یان تصحِّ
ًوھذا إذا كان شرطا موافقا لشرع هللا عز وجل، سواء في البیع، أو في النكاح، كأن یشترط شرطا یوافق الشریعة، ولیس فیھ غرر، ولیس فیھ  ً ًً

ح الشرط ح العقد الذي ھو عقد النكاح ونصحِّ ًإللغاء العقد؛ كأن یشترط شرطا ًوفي بعض األحیان یكون الشرط موجبا . أمر محرم، فنصحِّ
لزومھ، فیضاد الشرع، فمثل  ُِیوجب دخول الغرر في العقد، وھذا الشرط یمنع من مضي العقد، واألصل مضیھ، ویمنع من لزومھ، واألصل

ّھذه الشروط إذا وقعت في العقد وتركب العقد منھا، فإنھ ُیلغى الشرط وُیلغى العقد، ومن ھذا أبیعك ھذه : ًفلو قال لھ مثالالبیعتین في بیعة، : َ
ومنھا : ھذا ھو البیعتان في بیعة؛ ألن البیعتین في بیعة فیھا ما یقرب من أربعة أقوال للعلماء رحمھم هللا: الدار بشرط أن تبیعني دارك، فقالوا

ًھذه، ویكون مقابال للمال بالمال على أبیعك داري بشرط أن تبیعني دارك، فحینئٍذ كأنھ عاوض بین الربحین، وكأنھ یبیع ربح تلك بربح : قولھ
والبیع یفسد بحرمة عین المبیع، أو بالغرر، أو بالربا، أو بالشروط التي تئول إلى الربا، أو إلى الغرر، أو مجموع . ِوجٍھ ُیدخل شبھة الربا

ًوقد تقدمت معنا أمثلة في كتاب البیوع على الشروط الفاسدة المنھي عنھا شرعا، والت. األمرین أبیعك : ي توجب فساد العقود، كأن یقول لھَّ
ھذه الدار على أن ال تبیعھا ألحد، فإن ھذا الشرط یخالف مقتضى عقد البیع، ویخالف شرع هللا؛ ألن شرع هللا أنك إذا ملكت الدار فإنھ من 

ّالبیع فاسد؛ ألن البیع تركب من شرٍط یخالف أبیعك الدار بشرط أن ال تبیعھا ألحد، فحینئٍذ ھذا : إذا قال لھ: حقك أن تبیعھا، فیقول العلماء َ
وفي بعض األحیان ُیلغى . َّوبعض العلماء یصحح البیع وُیلغي الشرط، لكن الذي ذكرناه أقوى. مقتضى العقد، حیث تم العقد وتركب منھ

ًالشرط والعقد، وتارة ُیلغى الشرط ویبقى العقد صحیحا، كما فعل صلى هللا علیھ وآلھ وسلم في حدیث  بریرة رضي هللا عنھا، فإن بریرة ً
قضاء هللا أحق، : (اشترط أھلھا أن الوالء لھم، وھذا الشرط یخالف شرع هللا عز وجل؛ ألن الوالء لمن أعتق، فقال صلى هللا علیھ وآلھ وسلم

فإما : وط تأتي على ھذه الصور كلھاإن الشر: وعلى ھذا یقول العلماء. َّ، فصحح البیع وألغى الشرط)وشرط هللا أوثق، وإنما الوالء لمن أعتق
. َّأن توجب فساد العقد فیلتغي الشرط والعقد، وإما أن تكون موافقة للشرع، فُیصحح العقد ویلزم الشرط، وإما أن یصح العقد ویلتغي الشرط

البیع فاسد بھذا الشرط :  فقالٌأنھ وقع لھ بیع بشرط، فسأل بعض العلماء عن حكم ھذا البیع؟: ومن القصص العجیبة التي وقعت لبعض السلف
ّالبیع صحیح والشرط معتبر؛ ألنھ خفف في ذلك الشرط : ًالبیع صحیح والشرط فاسد، ثم سأل ثالثا، فقال لھ: ًالفاسد، ثم سأل ثانیا، فقال لھ

 علیھ وآلھ وسلم في قصة ثم لما رجع إلیھم، فوجد الذي یقول بصحة العقد وفساد الشرط یحتج بما ثبت عن النبي صلى هللا. ًواعتبره موجبا
َّبریرة ، حینما اشترطوا شرطا ال یوافق شرع هللا، فألغى الشرط وصحح العقد والذي قال بصحة العقد والشرط احتج بحدیث جابر رضي . ً

لشرط صحیح والعقد ا: هللا عنھما، لما باع جملھ من النبي صلى هللا علیھ وآلھ وسلم واشترط حمالنھ إلى المدینة، وھو في الصحیحین، فقال
نھى : (ٍوالذي قال بفساد العقد وفساد الشرط، احتج بنھي النبي صلى هللا علیھ وآلھ وسلم عن الثنیا في البیع، وعن بیع وشرط؛ لحدیث. صحیح

إن كان : كرنافكل منھم یحتج بسنة، والواقع أن ھذه السنة ال تتعارض، وذلك كما ذ). ٍرسول هللا صلى هللا علیھ وآلھ وسلم عن بیع وشرط
ح،  ًالشرط یخالف مقتضى العقد تماما، وینبني العقد علیھ مع فساده، فإن ھذا یدخل على العقد ویوجب فساده فیلتغیان، وإن كان موافقا ُصحِّ ًِ
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ّقد، وھذا ھو المعول َّوإن كان ال یدخل على العقد، وُیراد بھ منفعة أحد المتعاقَدین على وجھ یوجب الفساد، فإننا نقول بفساد الشرط وصحة الع
أن الرھن فیھ شروط مشروعة، وھي التي ال تخالف مقتضى : فالخالصة. ّعلیھ عند المحققین من العلماء رحمھم هللا في التفصیل في الشروط

 منھما ٌالعقد، ویشترطھا صاحب الدین لیستوثق بھا من دینھ، ونحو ذلك، وھناك شروط ممنوعة، وھي التي تخالف شرع هللا عز وجل، وكل
َفصلنا حكمھ، فإن كانت مشروعة شرعت ولزمت، وإن كانت ممنوعة بطل الشرط وبقي الرھن على ما ھو علیھ ِ َ ُ ّ.  

 
 
 
 

 قبول قول الراھن في قدر الدین والرھن ورده
 
 

سائل من اآلن مسائل قضائیة، ، الم)وُیقبل قول الراھن في قدر الدین: (قولھ]. ویقبل قول الراھن في قدر الدین والرھن ورده: [قال رحمھ هللا
كتاب القضاء، وكتاب القضاء : َّواألصل أن مسائل القضاء تؤخر إلى باب القضاء، فھناك كتاب جعلھ العلماء رحمھم هللا في األخیر یقال لھ

نات واألدلة والحجج، وتعارض ا نات والحجج، وأنواع ُیبیِّن العلماء رحمھم هللا فیھ آداب القاضي، وصفة الحكم بین الخصمین، والبیِّ لبیِّ
نات لكن من عادة العلماء رحمھم هللا أنھم ربما أدخلوا بعض المسائل في أفراد العقود وألحقوھا بھا، . إلى آخر ما یتبع كتاب القضاء... البیِّ

رونھ في القضاء، وإال فاألصل أنھا تقرر في باب القضاء، لكن قد یأتون في ا لرھن ویتكلمون على ھذه وإن كانت مندرجة تحت أصل سیقرِّ
ِسبق أن بینا في المجلس الماضي أن مسألة المدعي  المسائل؛ ألنھا مسائل خاصة، وھي في الحقیقة مندرجة تحت أصول كتاب القضاء، وقد َّّ

َوالمدعى علیھ ھي التي ینبني علیھا طلب الدلیل من المدعي، وطلب الیمین من المنكر، وھو المدعى علیھ، وقلنا َّ ّ ّ العلماء رحمھم هللا لما إن: ِّ
ّأن یعرف من المدعي ومن المدعى علیھ؟ فإذا میز بین : جاءوا إلى كتاب القضاء، ذكروا أن من أھم ما ینبغي على القاضي في كتاب القضاء َِ ّ ّ ِ

ِالمدعي والمدعى علیھ أمكنھ أن یقضي؛ ألنك إذا عرفت من المدعي ومن المدعى علیھ، قلت للمدعي ِ ِّ ّ ّ َّ َالدلیل، ھذا إذا أنكر المدعى أحضر : َ ّ
ما : ألك بینة؟ فإن قال: فنقول للمدعي. ال: ھل لھ علیك ألف؟ فإذا قال! یا فالن: لي على فالن ألف، فنقول: جاء شخص وقال: مثالھ. علیھ

ِلى المدعي والیمین على من البیِّنة ع: (لیس لك إال یمینھ؛ وذلك لما رواه البیھقي عن ابن عباس رضي هللا عنھما: عندي بینة، فنقول لھ َّ
ًتمییز المدعي عن المدعى علیھ مھم، ولو أن قاضیا لم یعرف من : ًإذا. َ، فإن حلف الیمین، فقد دفع بھا التھمة أو الدعوى عن نفسھ)أنكر َ ّ َِّ

َالمدعي والمدعى علیھ؛ لما استطاع أن یقضي؛ ألنھ إذا لم یمیِّز من الذي قولھ یوافق األصل، وقولھ  ّ یوافق العرف، وقولھ یوافق الظاھر؛ فإنھ َِّ
ّائتني ببینة؛ ولما عرف من الذي ُیخاطب بالبیِّنة، ومن الذي ُیخاطب بالیمین، فلما قال صلى هللا علیھ وآلھ وسلم: ال یستطیع أن یقول َ البینة : (َ

ِعلى المدعي والیمین على من أنكر ِ؛ لزم على القاضي أن یعرف ویمیِّز بین المدعي )َّ َوالمدعى علیھ، قال الناظمَّ تمییز حال المدعي : ّ
َوالمدعى علیھ جملة القضاء وقعا فالمدعي من قولھ مجرد من أصل أو عرٍف بصدق یشھد وقیل من یقول قد كان ادعى ولم یكن لمن علیھ  ّ ٍَّ ِ

ًُیدعى وقد شرحنا ھذا وبیناه، وبناء على ذلك نطبِّق ھذه القواعد التي سبق شرحھا ّ َدعى علیھ ُینكر، ویقولأن الم: َّ ِلم یكن، والمدعي یقول: َّ قد : َّ
 -وھو الراھن-قول من علیھ الدین : وھنا في مسألة الدین. َّأو یكون المدعى علیھ قولھ یوافق األصل، والمدعي قولھ یخالف األصل. كان

ّ أن أخر ھذه المسألة إلى آخر باب الرھن؛ والسبب ِّوالمصنف رحمھ هللا من دقتھ-عندما نأتي عند سداد الدین : وتوضیح ذلك. موافق لألصل
 فعندما نأتي عند سداد الدین فربما في بعض األحوال یقع - ھل الدین ألف، أو ألفان، أو ثالثة؟: أنھ عند بیع الرھن تقع الخصومات: في ھذا

ھل الذي : ن قول الراھن أو نقبل قول خصمھ؟ بمعنىھل نقبل في قدر الدی: بینھما اختالف في قدر الدین، فالسؤال اآلن الذي یحتاج إلى إجابة
ِأن المدعي ھو المرتھن، صاحب الدین، : والجواب. یحدد قدر الدین ھو الذي علیھ الدین، أو الذي أعطى الدین؟ ھذا سؤال ال بد لھ من إجابة َّ

َوالمدعى علیھ ھو الراھن فھنا وقعت الخصومة؛ ألن . ینك مائة ألفبل د: عند محمد ملیون، فقال محمد: مثل أن یقول صاحب الدین. ّ
بل ملیون، فإننا متحققون : إن الدین مائة ألف، وقال عبد هللا: محمد المدیون بل دیني ملیون، فإذا قال: صاحب الدین ادعى علیھ أكثر، فقال لھ

: ون على أن المائة ألف موجودة؛ فالذي قال متفق- ملیون: مائة ألف، والذي قال: الذي قال- ًوعلى یقین أن الدین مائة ألف؛ ألن كال منھما 
ًإن الدین مائة ألف، إذا الیقین أنھا مائة ألف، وشككنا فیما زاد علیھا، فھذا الزائد نقول : الدین ملیون قد أثبت وجود مائة ألف، وكذلك الذي قال

َفدائما نجد أن المدیون مدعى علیھ، وقولھ موافق لألصل؛. أثبت وجوده: لصاحب الدین ّ َھناك أمارات للمدعى علیھ، منھا:  ألننا قلناً أن : َّ
یوافق األصل كما في مسألتنا؛ ألن األصل براءة ذمتھ حتى یدل : یوافق قولھ األصل، أو یوافق العرف، أو یوافق الظاھر، فھنا ثالث حاالت

ًدیونا، لكن المبلغ الزائد، األصل براءة ذمتھ منھ، حتى فاألصل أنھ لما ثبت الیقین عندنا أنھ مدیون بمائة ألف، ثبت كونھ م. الدلیل على شغلھا
َیثُبت أنھ مدیون بھا؛ ونعتبرھا دعوى ُیطالب ْ . ال، بل لك علي مائة ألف: لي علیك ملیون، فقال: ولما قال لھ صاحب الدین. صاحبھا بالدلیل َ

َفإنھ منكر للزیادة، فیكون مدعى علیھ، فقولھ حینئذ ُمعتبر َ َّ َأنھ مدعى علیھ: القول قول فالن، فمعناه: لماءفإذا قال الع. ِ ًودائما نجد في باب . َّ
َأنھ مدعى علیھ، وأن خصمھ ھو الذي ُیطالب : القول قول فالن، ومعناه: الرھن، وفي باب الخصومات، وفي الحوالة، وفي العاریة َ ّ

 ...... .بالدلیل
 

 مسألة نفي الرھن وما یترتب علیھا من أحكام
 
 

ً قدر الدین، وأن یكون المدیون مقرا بأصل الدین، ولكن الخالف فیما ھو زائد، أما لو نفى كونھ رھنا، وقالھذا في مسألة إنما أعطیتھ : ً
ًعاریة، ولم أعطھ رھنا، ولیس لھ علي شيء، فحینئٍذ أنكر الدین أصال َّ بل أعطیتني ھذا الشيء : فإذا أنكر الدین، وقال لھ صاحب الدین. ً
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ٌرھنا، وأنت مدین ِإن الرھن وصف زائد على العاریة، فُیطالب من یدعي الرھن ویدعي كونھا:  لي، فبعض العلماء یقولً ِّ َّ َ ٌ محبوسة بالدلیل؛  ٌ
فنقول لمن یدعي أن ھذا الشيء . أنھ یرید أن ینقل عنھ الملكیة في المآل: ًألن األصل ملكیة الشخص لھذا الشيء، فإذا ادعاه رھنا، فمعناه

ًفتارة ینفي الدین، فإذا نفى الدین فُیطالب صاحب الدین بإثبات كونھ مدیونا؛ ألنھ یمكن : ستدان منك، وعلیھ فھناك عدة مسائلأثبت أنھ ا: رھن ً
: سأذھب بھا إلى قضاء حاجة وآتي، ثم بعد أن یعود تأتي فتقول لھ: في بعض األحیان أن یأتي شخص ویأخذ منك السیارة عاریة، ویقول

األصل عدم وجود الدین، واألصل عدم شغل ذمتھ بالدین، فلیس كل : ًإذا. ٌال، ھذه رھن بعشرة آالف لي علیك: أعطني سیارتي، فیقول
ّشخص أخذ متاع أحٍد، أو احتبس متاع أحٍد، أو كان واضعا یده على متاع أحٍد ُیقبل منھ ادعاء الرھن، فإذا أنكر الدین بالكلیة فالقول قول  َ ً

ُعة، ومالكھا، وُیطالب من یدعي كونھا رھنا بالدلیل، على نفس األصل الذي قررناه؛ ألنھ لو فتح ھذاِالمنكر، الذي ھو صاحب السل ً ّ كما - َ
أعطني سیارتك ألذھب بھا إلى حاجة، ثم یقبضھا ویذھب ویمتنع من إعطائھا :  الدعى أناس أموال أناس، فقد یأتیك شخص ویقول لك- ذكرنا

ِفحینئٍذ لن تستطیع أن تأخذ سیارتك؛ بل إنھ یدعي علیك شغل الذمة، فلو فتح ھذا . أو ما إلى ذلك.. الفًأعطیتنیھا رھنا بعشرة آ: لك، ویقول ُِ َّ
أن األصل براءة الذمة، وھذه : األصل أنك غیر مدیون؛ ألن القاعدة: ّالباب لتسلط الناس على أموال بعضھم، فالشریعة تقول في ھذه الحالة

ٍلو ُیعطى الناس بدعواھم الدعى أقوام أموال قوم ودماءھم: (هللا علیھ وآلھ وسلمقاعدة منتزعة من قول النبي صلى  ِ، فلو كل شخص یدعي )ٌ َّ
ًال نقبل ادعاءه بكونھ مدیونا، ھذا أوال، وثانیا: ًإذا. لذھبت أموال الناس وذھبت أعراضھم، وذھبت كذلك دماؤھم إذا أقر أنھ مدیون واختلفا : ًً

ًویقبل قول الراھن في قدر الدین قلیال . الیقین القدر الذي ذكره والزائد یحتاج إلى دلیل:  إلى قول المدیون، ونقولفي قدر الدین، فإننا نرجع
  .ًكان أو كثیرا

 
 
 
 

 إقرار المدین بالدین
 
 

إقرار، : فسھ، وھذا یسمىِنعم ھي ألف، فنقبل قولھ؛ ألنھ شھد على ن: ّلك علي ألف، وقال صاحب الدین: أنھ إذا قال: ًأوال: ثم ھنا مسألتان
وأقوى الحجج في القضاء ھو اإلقرار؛ ألن اإلقرار شھادة اإلنسان على نفسھ، فإذا شھد اإلنسان على نفسھ فإن الغالب أنھ ال یشھد على نفسھ 

ِبالضرر؛ ألن هللا جعل لإلنسان العقل، والعقل یعقلھ عن أن ُیدخل الضرر على نفسھ، وما دام أنھ عاقل، وأنھ أھل  للتصرف في مالھ، لیس ِ
ّإنسانا مجنونا، وال إنسانا عنده خفة وعتھ؛ فھذا اإلقرار حجة، ومن ھنا یقول العلماء كلمة مشھورة َّ ً ً أقوى الحجج؛ : إن اإلقرار سید األدلة، أي: ً

 قول الراھن في قدر الدین؛ ألنھ ًإنھ إذا أقر بكونھ مدیونا لزمھ، وُیقبل: وعلى ھذا نقول. ألنك لن تجد أصدق من شھادة اإلنسان على نفسھ
في القدر وكان األقل فھو یقین والزائد خالفھ،  ًُیقبل قولھ معارضا لقول خصمھ؛ ألن قولھ یقین، فإذا اختلفا: ًثانیا. شھادة منھ على نفسھ

  .َفُیطالب من زاد بالدلیل، واألصل براءة ذمتھ حتى یدل الدلیل على شغلھا
 
 
 
 

  الرھنقبول قول الراھن في قدر
 
 

ما : یقبل قول الراھن في قدر الرھن الذي أعطاه، وذلك عندما یعطي الراھن سیارتھ للمرتھن، ثم یقول المرتھن: أي). والرھن: (قولھ
قول یقبل فیھ : إن الرھن ُیقبل فیھ قول الراھن، وقال بعض العلماء: أعطیتني السیارة كاملة، بل أعطیتنیھا ناقصة، فحینئٍذ یقول بعض العلماء

ِالمرتھن، ألنھ مدعى علیھ، فإذا ادعى الراھن أن قیمة الرھن أكثر، فمعناه أنھ یدعي األكثر َّ ََّ ِ ح أنھ ُیقبل قول الراھن في . َ فبعض العلماء یرجِّ
ق بینھما؛ ألن الید في الرھن غیر الید في قدر الدین، ومن ھنا ففیھ  ُقدر الدین، ویقبل قول المرتھن في قدر الرھن، وفرِّ ٌإقرار ثابت بشغل ِ

ًالذمة في الدیون، وھذا یستلزم أنھ قد أثبت شغل ذمتھ، فیبقى االدعاء زائدا بالقدر، فیكون القول قول الراھن، بخالف المسألة الثانیة، ولھذا 
َأنھم یجعلون الراھن مدعى: وتوضیح ذلك أكثر. ِّفرق بینھما، واختار المصنف أنھ في قدر الرھن ُیقبل قول الراھن إن :  علیھ، فھو یقولَّ

ِإن الرھن كامل، فقال المرتھن: الرھن كامل، وذلك إذا وقع اختالف في النقص والزیادة في الرھن، فإذا قال الراھن فحینئٍذ . لیس بكامل: َ
َّنا، ثم ادعى أنھ رھنھ لو كان الدین ملیو: ًمثال. ًإن األصل كمالھ؛ ألنھ ال یمكن أن یعطیھ رھنا لقاء دین إال وھو كامل في الغالب: یقولون ً

َفُیقبل قول الراھن؛ ألن الراھن یكون ھو المدعى علیھ: قالوا. ًبل أعطیتني مزرعة بنصف ملیون: مزرعة بقیمة الملیون، فقال إمام : ویقول. َّ
ًالذي أعطاه مقاربا؛ فإننا نقبل قول َُینظر إلى وجود الشبھة، فإن كان الرھن :  یقول-وأمیل إلیھ في الحقیقة-دار الھجرة، اإلمام مالك رحمھ هللا 

ِ وإن كان الرھن الذي یدعیھ المرتھن أقل، فإننا نقبل قول الراھن، فیجعل التھمة معتبرة لترجیح أحد - یعني في القدر-أقربھما إلى ھذا  َ ِ َّ
 -ًمثال-فھذا . ً مقاربا للدین قبلنا قولھ- رتھنوھو الم-ً معادال للدین قبلنا قولھ، وإن كان الذي ینقص -وھو الراھن- القولین، فإن كان الذي یزید 

ًرھنتك مزرعة قیمتھا ملیونان، والدین ملیون، فیقبل ھنا قول الذي لھ الدین في أنھا بملیون؛ ألنھ یدعي علیھ أمرا زائدا في شبھة : یقول ً َّ
ي قول صاحب الدین، : فقالوا. ألقلقامت، على أن األصل واألقوى أنھا بملیون؛ ألن الغالب أن اإلنسان ال یرھن األكثر في ا إن ھذه شبھة تقوِّ

بل رھنتني مزرعة : رھنتك مزرعة قیمتھا ملیون، فقال المرتھن: وھذا الذي سبق أن ذكرناه باإلجمال، وأما إذا كان العكس، بأن قال الراھن



 1282 

ِقیمتھا ربع ملیون، والدین ملیون، فحینئٍذ یكون القول قول الراھن، وأما المرتھن فقو فھذا ترجیح وإعمال للظاھر مع وجود . لھ خالف الظاھرَ
ًوھذا التفصیل حقیقة فیھ قوة خاصة عند فساد الزمان؛ ألن الغالب أن الناس كل منھم یحتاط عند فساد الزمان، ویكون الرھن غالبا . الشبھ ٌ

ًمقاربا، إال أن القول الذي اختاره المصنف ینبني على احتمال أن الشخص یرھن شیئا  ِّ ًزائدا عن دینھ، وھذا یقع في بعض األحوال، لكن ً
ال بد أن ننظر : ًإذا. ًعند االختالف یرجع إلى الترجیح، وإن كان أحد الخصمین مظلوما: وعلى ھذا یقولون. الحكم للغالب والنادر ال حكم لھ

ِالبینة على المدعي: (ما قال الشرعًإلى األرجح، وإلى أكثر الصور رجحانا ونحكم بھا، وھذا منھج في التشریع معروف، ولذلك ل قد یكون ) َّ
ًالمدعي من أصلح خلق هللا، وال یكذب، ولو ُضربت عنقھ ما كذب، فھل تكون البینة على المدعي سواء الصالح والفاجر؟ فنقول ِ َِّ . نعم: َِّ

نــھ وحالـة: فالشریعة تنظر إلى أغلب الناس، ولذلك قال الناظم َوالمدعي مطالب بالبیِّ َ ِ نـھ قولھَّ : أي) والمدعي مطالب بالبینة: ( العموم فیھ بیِّ
ًبالدلیل، سواء كان فاجرا أو صالحا، وقولھ فنحن إذا . ًواضحة ظاھرة، وھذا مما اتفقا لفظا واختلفا معنى: یعني) وحالة العموم فیھ بیِّنة: (ً

ّالب قریبا من الدین، ھو الذي نحكم بھ، ویترجح قول اإلمام تنظر إلى الغالب، فكون الرھن في الغ نظرنا إلى أصل الشریعة العامة، فإنھا ً
مالك في ھذه المسألة، وھو الذي أمیل إلیھ، واختاره بعض العلماء رحمھم هللا، وبعض أصحاب اإلمام أحمد ، أنھ ُینظر إلى الشبھة، فإن 

ّة فإنھ یكون مدعیا فُیطالب بالبینةقویت الشبھة رجحت قول أحدھما، فیكون حینئٍذ القول قولھ، ومن كان قولھ أضعف شبھ َ ً َّ.  
 
 
 
 

 قبول قول الراھن في رد الرھن وعدمھ
 
 

ِّفمثال شخص لھ على المدیون ملیون، فسدد الدین، والحكم شرعا أنھ إذا ُسدد الدین، . كذلك یقبل قول الراھن في رد الرھن). ورده: (قولھ ً ً
ًص اشترى من شخص عمارة بخمسمائة ألف، وأعطاه أرضا رھنا على أن یسدد في شخ: فیجب على من لھ الدین أن یرد الرھن، مثال ذلك ً ٍ

َنھایة العام، فلما جاء األجل أعطاه الخمسمائة ألف كاملة تامة، فیجب على المرتھن أن یرد الرھن، فإذا قال الراھن أعطني رھني، فقال : َ
ِالیقین أن الرھن موجود عند المرتھن؛ ألنھ أخذه : ًأوال: و لم یرده؟ فنقولما أعطیتني، فاختلفا ھل رد الرھن أ: قد أعطیتك، فقال: المرتھن َ

ھل : فإذا قال القاضي للمرتھن. لقاء دینھ، واستوثق بھ لقاء دینھ، فنحن على یقین أن ذمتھ مشغولة بھذا الرھن حتى نتحقق من رده لصاحبھ
ّھل رد لك الرھن؟ : نعم، رددت لھ الرھن، وحینئٍذ سأل القاضي خصمھ: ھل رددت لھ رھنھ؟ فقال: نعم، قال لھ: ًأعطاك فالن رھنا؟ فقال

ًأعطیتھ رھنا : ً مشغولة؛ ألنھ اعترف أنھ أخذ رھنا، لكن لو أن الراھن قال-الذي ھو صاحب الدین- ًإذا نحن على یقین أن ذمة فالن .. ال: فقال
َما أعطاني رھنا، فنقبل قول المرتھن؛ أل: في دین، فقال المرتھن َ ًن األصل أنھ لم یأخذ رھنا حتى یقوم الدلیل على أنھ أخذ رھناً في : ًإذا. ً

َإثبات الرھن القول قول صاحب الدین وھو المرتھن، وبعد أن یثُبت الرھن، ففي رد الرھن القول قول الراھن؛ ألننا تحققنا من شغل ذمة  َ
ِالمرتھن، حتى یدل الدلیل على أنھا برئت ذمتھ، وأنھ سدد أو رد  ًفكما أنھ رد لھ حقھ كامال، فیجب علیھ كذلك أن یرد . الرھن إلى صاحبھَ

  .ًالرھن كامال على ما اتفقا علیھ
 
 
 
 

 األسئلة
 
 

...... 
 

 ًحكم شراء السلعة وجعلھا رھنا لقاء قیمتھا عند بائعھا
 
 

ُّ، وأذنت لھ في التصرف على أن ال یبیعھا حتى ینتھي ًما الحكم لو بعتھ سیارة بالتقسیط على أن یعطیني رھنا، فرھنني السیارة نفسھا: السؤال ِ
، والصالة والسالم على خیر خلق هللا، وعلى آلھ وصحبھ ومن وااله، أما بعد: السداد أثابكم هللا؟ الجواب فإن ھذا النوع : باسم هللا، الحمد 

ً لم یكن على سنن الرھن المعروف شرعا؛ ألن األصل في إن الرھن وقع على نفس المبیع، وحینئٍذ: من البیوع فیھ شبھة، وعلى ھذا ُیقال َ
ٍالرھن أن یكون بعین ُیستوثق بھا لقاء الدین، وأن تكون ھذه العین منفكة عن أصل التعاقد؛ ألن المقصود من الرھن إمضاء العقد األصلي، 

أنھ سُیبقي ھذه السلعة معھ، وإذا : ًا رھنا، فإن معنى ذلكوعلى ھذا فإنھ یقوم بإلغاء العقد األصلي، فھو إذا باعھ السیارة، وجعل السیارة نفسھ
َتم األجل وعجز عن السداد ستباع، وإذا بیعت فال شك أنھا ستكون أنقص قیمة، ولم یستفد المشتري من السلعة، فیكون قد اشترى العاجل  ُ

 وأن ُیعطى الرھن من أجل أن تتم الصفقة األولى، فالمقصود من الرھن إمضاء العقد األصلي،. والشبھة في ھذا ظاھرة. باآلجل مع التفاضل
إذا : ًوأكثر توضیحا نقول. فإذا صارت الصفقة نفسھا ھي الرھن، فحینئٍذ خالفت المقصود من الرھن، ولذلك فأصل الرھن إمضاء التجارات

ًأبیعك ھذا البیت بملیون مثال، على أن تدع البیت رھنا عندي، فإنھ في ھذه الحالة إذ: قال لھ ِّعلى أن تسدد الملیون في نھایة السنة، : ا قال لھً
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ًفإذا لم تسدد سأبیع البیت ثم أسدد وتدفع الناقص، فإذا تم البیع فلن یستطیع أخذ السلعة، ولن یستطیع إمضاء العقد األصلي، والرھن أصال 
ًإلمضاء العقد األصلي، فیبقى البیع نفسھ الذي من أجلھ شرع الرھن إلتمامھ معطال بال ِأدخل الرھن لنقضھ خاصة عند العجز عن : رھن، أيُ ُ

) الملیون(فإذا حضر نھایة السنة فإنھ سُیباع البیت بتسعمائة ألف، فیكون حینئٍذ أوجب علیھ  السداد؛ ألن اإلشكال كلھ عند العجز عن السداد،
البیت، وال یستطیع أن ینتفع بھ طیلة المدة كلھا، السابقة، ثم أخذ لقاءھا تسعمائة ألف، وخرج الرجل بال شيء؛ ألنھ ال یستطیع أن یؤجر 

ِفصار كالعقوبة علیھ لعدم السداد، ثم یلزم بدفع مائة ألف ألجل، وغالبا أن السلعة إذا ُرھنت على ھذا الوجھ أنھا تنقص قیمتھا، وال تبقى على  ً ٍ
ًرھن من أجل أن یكون ھذا إبقاء وإنفاذا للعقد األصلي أن هللا عز وجل إنما شرع ال: وخالصة األمر. نفس القیمة، فالشبھة في ھذا واضحة ً

َّأن الدار ھذه ُجعلت من أجل إن عجز عن سداد قیمة السیارة، تسدد القیمة : ًالذي ھو البیع، فإذا اشترى منھ سیارة ورھنھ دارا، فإن معنى ذلك ُ ِ
دخل صورة الرھن بشكل یخالف مقصود الشرع من مشروعیتھ، فإذا أ. من الدار فیتم البیع األول، فكأن مقصود الشرع أن یتم البیع األول

ٍوعلى ھذا ال یصح أن یكون الشيء مبیعا مرھونا، وإنما یكون الرھن بشيء یستوثق بھ إلتمام . َفإن ھذا لیس على سنن الرھن المعتبر ً ً
ي؛ ألنھ یمنع من االنتفاع بالسلعة، واألصل أنھ إذا ٌالصفقة األولى، ویدخلھ شبھة ما ذكرناه من بیع اآلجل بالعاجل، على وجٍھ فیھ ظلم للمشتر

أبیعك ھذه األرض على أن ال تؤجرھا ألحد، وعلى أن ال تبیعھا ألحد، فكل ھذا یخالف : فلو قال لھ. اشترى السلعة فمن حقھ أن یتصرف فیھا
كذا، فإن ھذا یخالف مقصود الشرع من كونھ إذا ال تبیعھ مدة : ّمقتضى الشرع، فالمؤقت بالممنوع كالمطلق بھ، فھو إذا أقت الممنوع وقال

  .اشترى الشيء كان حر التصرف فیھ، وعلى ھذا فاألظھر عدم صحة ھذا النوع من الرھون، وهللا تعالى أعلم
 
 
 
 

 مطالبة الراھن للعدل إن فرط في الرھن
 
 

َّذكرتم أن للراھن أن یقیم دعوى قضائیة على العدل إذا فرط، فمن المد: السؤال َعي ومن المدعى علیھ أثابكم هللا؟ الجوابَّ ّ إذا كان العدل قام : ِ
ِعلى الرھن، وطلب منھ بیع الرھن عند حلول األجل، وقبُض الثمن، وإعطاؤه للمرتھن، فباع عند حلول األجل، ثم أقبض بدون إشھاد، فإن  َ ِ ُ

ِالیقین والثابت أن ذمتھ شغلت بقیمة الرھن، ھذا لیس فیھ إشكال؛ ألنھ ھ ل كل َُّ ًو ُیقر ویعترف أنھ باع الرھن، وأنھ سدد فالنا؛ ألن القضاء یفصِّ ّ ِ
ًأعطیت فالنا؛ ألنھ ال : ًأني بعت الرھن ثم أعطیت فالنا، فحینئٍذ ُیمسك ویؤاخذ على قولھ: ًأعطیت فالنا، فمعناه: كلمة بمعناھا، فھو لما یقول

َّالثمن، وبعد قبضھ للثمن أعطى فالنا، سواء فصل ذلك أو أجملھ، فإن أجملھ ُیعطي إال بعد البیع، فكأنھ أقر على نفسھ أنھ باع وقبض  ً ً
ًفاإلجمال متضمِّن للمعنى البیِّن جملة وتفصیال، یؤاخذ بھ كما یؤاخذ بھ مفصال، كما لو قال ُبعت السیارة بعشرة آالف، ثم ذھبت إلى فالن : ًَّ ِ

ذمتھ مشغولة بالیقین بعشرة آالف لصاحب الرھن، ھذا یقین : فنقول. الن ھذا المبلغوأعطیتھ المبلغ، فقد أقر ببیعھا بعشرة آالف وإقباض ف
ًولیس فیھ إشكال، لكن ھل أعطى أو لم یعط، أو أعطى وأخطأ في اإلعطاء؟ فربما أعطى شخصا آخر، وربما أنھ أعطى فعال ولكن نسي من  ً

ًأعطاه، فیحتمل أن یكون صادقا ویحتمل أن یكون كاذبا، ونحن لم  نطلع على الغیب، وال نستطیع أن نستجلي حقیقة األمر، فحینئٍذ نطالبھ ً
ِبالبینة على أنھ أعطى، فنحضر صاحب الدین، ونقول ُ َ ما أعطاني، فھناك یقین أن الذمة مشغولة : ھل أعطاك فالن العشرة آالف؟ فإن قال: َ

ِبعشرة آالف؛ ألنھ لو فتح لكل عدل أن یقول ه، وانتھى األمر، فحینئٍذ نكون قد ظلمنا أصحاب الدیون، وامتنع أعطا: لقد أعطیتھ، ونقول: ُ
إن القول قول صاحب الرھن؛ ألن العدل یعترف بأنھ قبض  :أصحاب الدیون من الرھن؛ ألنھ ال تتحقق الحكمة والمقصود من الرھن، فنقول

ِعشرة آالف لایر، ویدعي، فھو معترف من جھة ومدعي من جھة، یدعي أنھ قد أعطا َِّ أنھ أقر أن : القضیة األولى: ھا لفالن، فصارت قضیتانَّ
في ذمتھ عشرة آالف لصاحب الدین، التي ھي قیمة الرھن؛ ألنھ في بعض األحیان تكون قیمة الرھن أن یباع بتسعة آالف أو یباع بثمانیة 

ًبعتھ بعشرة آالف، فقد ثبت شرعا في مجلس القضاء ویؤاخذ؛ ألن اإلقرار : آالف، فإذا قال ُ : فإذا قال. في مجلس القضاء یؤاخذ بھ اإلنسانِ
ِبعتھ بعشرة آالف، فقد أقر أن ذمتھ شغلت بعشرة آالف التي ھي قیمة الرھن، لصاحبھ؛ ألن العشرة آالف ملك لصاحب الرھن ُ ُ القضیة . ِ

ُأنھ ادعى أنھ أعطى فالنا العشرة آالف، فنحضر خصمھ، وتقام بینھما الدعوى، فیقال: الثانیة ما أعطاني، فنقول : عطاك؟ فإن قالھل أ: ً
، انتھت القضیة األولى، فإذا طالب صاحب الدین بحقھ، فنقول : ما عندي بینة، فنقول: ألك بینة؟ فإن قال: للعدل ؟ فإذا حلف با َأتحلف با

ففي مجلس .  اعترف وأقرسدد صاحب الدین العشرة آالف، ثم أقم الدعوى على خصمك الذي ھو العدل، وتصل إلى حقك؛ ألنھ: للمدیون
ٍالقضاء األول ثبت فیھ اإلقرار، ومن الممكن لو خاصمھ عند قاض ثان فإنھ یقول قد اعترف عند القاضي فالن أنھ قد باع بعشرة آالف، فلو : ٍ

ِضاع وما بعتھ، أو تلف، وما بعتھ، أو فالن سحب الرھن من عندي، فنقول للراھن: أنكر العدل بعد ذلك، وقال ما :  صحیح؟ فإن قالھل ھذا: ِ
ًھو صحیح، ھذا باع وقد اعترف بالبیع عند القاضي فالن، فإذا ثبت أنھ فعال أقر في مجلس القضاء؛ فإن اإلقرار في مجلس القضاء حجة، 

ِّأنھما قضیتان منفكتان، ویؤاخذ بإقراره؛ ألنھ حق متعلق للغیر: فالشاھد. ویؤاخذ بھذا اإلقرار وُیحكم علیھ بھ ٌ وانا أن الحمد  رب وآخر دع. ّ
 .العالمین، وصلى هللا وسلم على نبینا محمد وآلھ وصحبھ أجمعین

 
 
 
 

 [5[ باب الرھن -شرح زاد المستقنع 
ًقبول قول الراھن في الدین والرھن ورده، وفي كون الرھن ماال : مسائل االختالف في الرھن من أھم مسائل باب الرھن، ومما یتفرع علیھا
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ًمحترما شرعا،  إقرار الراھن بعدم ملكیتھ للرھن وما یترتب علیھ، وإقراره بجنایة الرھن على غیره، وأھم أمر ینبغي معرفتھ في : ومنھاً
 .من ھو المدعي والمدعى علیھ: ذلك

 مسائل االختالف في الرھن وأنواعھا
 
 

فیقول : أما بعد.  والمرسلین، وعلى آلھ وصحبھ أجمعینبسم هللا الرحمن الرحیم الحمد  رب العالمین، والصالة والسالم على أشرف األنبیاء
سبق أن ذكرنا أن ھناك مسائل یختلف فیھا قول الراھن ]. ویقبل قول الراھن في قدر الدین والرھن ورده: [ِّالمصنف رحمھ هللا تعالى

ِّوالمرتھن، وبینا أنھما یتنازعان في بعض األمور المتعلقة بالرھن، وأنھ ینبغي على طالب ّ َ َّ العلم إذا قرأ باب الرھن وأحكامھ ومسائلھ أن ُیلم َ ِ
أنھ إذا أردنا أن نبیِّن أحكام االختالف في الرھن، فالواجب : وذكرنا القاعدة عند العلماء. مسائل االختالف في الرھن: بالمسائل التي ُیقال لھا

ّعلینا أن نعرف من ھو المدعي ومن ھو المدعى علیھ، وبینا أننا إذا ق َِ ّ َفالن مدعى علیھ، فمعناه: لناَّ َّ أن القول قولھ، وإذا قال العلماء رحمھم : ٌ
َأن الراھن مدعى علیھ، وأنھ ُیقبل قولھ، حتى یقوم الدلیل على صدق قول من خالفھ: القول قول الراھن، فمعناه: هللا إذا : ًوبناء على ھذا. ّ

. ًبل لي علیك خمسة عشر ألفا، فحینئٍذ اختلفا في القدر: ل صاحب الدینلك علي عشرة آالف، وقا: اختلفا في قدر الدین، فقال الراھن
ًیكون الخالف في الخمسة عشر ألفا ھل ھي : ًفمثال. والخالف یكون في الجنس، ویكون في النوع، ویكون في القدر، ویكون في الصفات

الدین عشرة آالف، لكن اختلفا ھل ھي : ّر؛ ألن كلھم یقول؟ فیصبح الخالف في النوع، فیتفقان على القد)دوالرات( أو - أصلھا فضة- ریاالت 
، أو من الجنیھات، أو )الدوالرات(بل من : ھي من الریاالت، والدائن یقول: فھي أكثر؟ أو ھي ریاالت فھي أقل؟ فالمدیون یقول) دوالرات(

َنحو ذلك، فالذي یقول األكثر ال شك أنھ یدعي، والغالب أن األكثر یكون من المرت ِ ِھن، واألقل یكون من الراھن الذي ھو المدیون، وعلى ھذا َّ
ًیختلفان في قدر الدین، ویختلفان في نوعھ، فقد یتفقان في القدر ویختلفان في النوع، فھما یتفقان على أن الدین مثال عشرة آالف من حیث 

 ویختلفان في -كالفضة- االت؟ وقد یتفقان على النوع ھل ھي من الذھب جنیھات، أو ھي من الفضة ری: القدر، ویختلفان في النوع كما ذكرنا
فحینئٍذ اتفقا على النوع واختلفا في . بل لك علي خمسة آالف: -الذي ھو الراھن-لي علیك عشرة آالف، ویقول المدیون : القدر، فیقول أحدھما

ِوفي ھذه المسائل یكون المدعى علیھ ھو الراھن، والمدعي ھو المرتھن، أي. القدر َ ِ َ  أن صاحب الدین -كما ذكرنا- والغالب . صاحب الدین: ّ
بل لي علیك خمسة عشر، فنحن : لك علي عشرة آالف، وقال صاحب الدین: ًیذكر األكثر، والمدیون یذكر األقل، وحینئٍذ إذا قال الراھن مثال

أنھ ُیقر بأن العشرة آالف ثابتة، : إن معناهلي علیك خمسة عشر، ف: على یقین أنھ أخذ عشرة آالف، والخالف فقط في الخمسة؛ ألن الذي یقول
لك علي عشرة آالف، فالقدر المتفق علیھ عشرة آالف، والمختلف فیھ الخمسة، وقس على ذلك، فمحل النزاع إذا : ًوكذلك أیضا من یقول

: وإن قال. ى العشرة والخالف في األلفینًاثنا عشر ألفا، فاالتفاق عل: عشرة آالف، وقال اآلخر: اختلفا في قدر الدین یكون في الزائد، فإن قال
وھذا األلف الزائد نطالب صاحب الدین . فحینئٍذ االتفاق على العشرة، والخالف في ألف. بل لي علیك أحد عشر: لك علي عشرة آالف، فقال

لیس لك إال : دین أحد عشر، فحینئٍذ نقوللیس عنده كتابة وال شھود یشھدون أن ال: لیس عندي بینة، أي: ألك بیِّنة؟ فإن قال: بإثباتھ، ونقول لھ
َیمین المدعى علیھ، والقول قول الراھن َھذا بالنسبة لمسألة قدر الدین، فإننا نرجع في قدر الدین إلى الراھن؛ ألنھ مدعى علیھ. ّ وقد سبق أن . َّ

َّأن المدعي والمدعى علیھ لھما ضابط، فقلنا: ذكرنا َّقیل من یقول قد كان ادعى ولم یكن لمن : قول الناظمإما أن یكون بالنفي واإلثبات، ك: َِّ
َعلیھ یدعى فمن یثبت فھو مدعي، ومن ینفي فھو مدعى علیھ، فكیف نثبتھا ھنا؟ وكیف نطبق ھذه القاعدة؟ نقول َّ لي علیك : إن الذي یقول: َّ

. ك علي إال عشرة آالف، فھو مدعى علیھلیس ل: ِخمسة عشر فھو ُمثبت ومدعي، وھو صاحب الدین، والذي ینفي ھو الراھن الذي یقول
لم تكن خمسة عشر، إنما كانت عشرة : ولم یكن، أي: الذي وقع وحصل خمسة عشر ھو المدعي، ومعنى قولھ: قد كان، أي: من یقول: وقیل

َآالف، ھو المدعى علیھ وھو الراھن  الضابط الثاني وھو وكیف نطبِّق. ضابط النفي واإلثبات: وعلى ھذا ینطبق الضابط األول، وھو. َّ
ِاألصل؟ وكیف انتزعنا من ھذا الضابط أن الراھن مدعى علیھ، وأن المرتھن وصاحب الدین مدعي؟ نقول َ األمر واضح؛ ألن األصل براءة : َّ

لیة، فإن ذمتھ ذمة المدیون الذي ھو الراھن، فاألصل أن الخمسة لیست علیھ، والمتفق علیھ ھو العشرة آالف، فإذا أثبتنا وتیقنا أن ذمتھ خا
األصل براءة الذمة، فاألصل أنك غیر مدیون بالخمسة، واألصل : بریئة حتى یثُبت ما یدل على شغلھا، ولذلك یقول العلماء والفقھاء في كتبھم

ْأن ذمتك ال تشغل بالخمسة إال بدلیل، فإذا كان یقول ُلي علیك دین، فأنت تسلم أن لھ علیك دینا، لكن تسلم بالعشرة وت: ُ نازع فیما زاد، فحینئٍذ ًِّ
تكون الخمسة الزائدة األصل براءة ذمتك منھا، حتى یدل الدلیل على شغلھا، وعلى ھذا تنطبق الضوابط التي ذكرناھا على قول المصنف 

یبقى .  اتفقا فال إشكالأن قول الراھن ھو المقبول، وھو المعمول بھ في قدر الدین، ھذا إذا اختلفا، أما إذا: أي) ویقبل قول الراھن: (رحمھ هللا
لي علیك عشرة آالف جنیھات، فقیمتھا : إذا اتفق القدر واختلف النوع، فما الحكم لو اتفقا في القدر واختلفا في النوع؟ كأن یقول: السؤال

ِعرُف إن شھد بصدق فال. األصل أن نحتكم إلى العرف: بل لك علي عشرة آالف ریاالت، فحینئٍذ یتنازعان، فبعض العلماء یقول: أغلى، فقال
ِتمییز حال المدعي والمدعى علیھ جملـة القضـاء وقــعا فالمدعي : أحدھما فالقول قولھ، ألن العرف إذا كان بالریاالت، فقد ذكرنا قول الناظم َِ ّ

لي : قال لھ، فالعرف یشھد بصدق إحدى الدعاوى، فإذا )أو عرف بصدق یشھد: (ٍمن قولھ مجــرد من أصل أو عرٍف بصدق یشھد فقولھ
القول قول من قال بالریاالت؛ ألن : بل من الریاالت، والعرف یتعامل بالریاالت، فنقول: علیك عشرة آالف من الجنیھات، وقال اآلخر

في ھذا مما یستثنى . ِ، ُحكم بذلك العرف)بالدوالرات(العرف یشھد بأن الدیون تجري بالریاالت ال بالجنیھات، فإن كان العرف بالجنیھات أو 
ِمطلقا، لكن لو نظر إلى قواعد القضاء التي  إنھ ُیقبل قول الراھن: - كما اختاره المصنف-مسألة قول الراھن، لكن بعض العلماء یقول  ُ ً

ِذكرناھا، فیكون ھناك تفصیل، فنقبل قول الراھن إذا شھد األصل أو شھد العرف بصدقھ ِ. ...... 
 

 وردهتابع قبول قول الراھن في قدر الدین والرھن 
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ِإذا فرضنا أن الدین عشرة آالف لایر، فدفع . ًرھنتك سیارة، فلم تردھا: كما إذا قال لھ) ویقبل قول الراھن في قدر الدین والرھن ورده: (قولھ ُ
ِن لھ أن یطالب ّأن الراھن إذا سدد الدین الذي علیھ؛ فإ: سیارة في مقابل الدین، فإذا سدد الراھن، فإنھ یجب رد الرھن إلیھ، فصورة المسألة

ِّكما أنني وفیت لك بأداء دینك علي، وفِّ لي برد الرھن؛ ألن الرھن شرع من أجل االستیثاق، فإذا كان الدین قد أدي؛ وجب : بالرھن، ویقول ُ ِ ُ ّ َّ
باع رجل :  برد الرھن، مثالھإذا قام الراھن بسداد الدین الذي علیھ، وإبراء ذمتھ، فإن لھ أن یطالب: صورة المسألة: ًإذا. رد الحقوق إلى أھلھا

: أرھن عندك أرضي الفالنیة، أو عمارتي الفالنیة، فقال: ًأعطني رھنا، فقال :أمھلني سنة، فقال البائع: عمارتھ بملیون، فقال لھ المشتري
ٌ؛ ألن الرھن ملك للراھن وقبل انتھاء األجل سدد المدیون والمشتري جمیع الملیون، فإنھ یجب حینئٍذ على صاحب الدین أن یرد الرھن. قبلت

ِالمدیون، وإنما أخذ منھ حیطة واستیثاقا كالوثیقة، احتفظ بھا حق صاحبھا ُِ ً : لم تعطني أرضي، وقال صاحب الدین: أما إذا اختلفا فقال الراھن. ُ
ّبل رددتھا إلیك، فھل نقبل قول الراھن، أو نقبل قول المرتھن؟ أو من الذي ُیطالب بالبینة والدلیل على  ِالرد؟ ھل نطالب الراھن أو نطالب ِ

ِالمرتھن؟ في ھذه المسألة ننظر إلى األصول ِفاألصل أن الرھن موجود عند المرتھن، فتبین أن الرھن لیس في ید الراھن؛ ألن الكل متفق : َ َ ٌ
فإذا جاءك . ِّلم بأنھ قد أخذَأنھ ُیس: رددت لك، ومعناه:  یقول- الذي ھو المرتھن-على أن الراھن قد دفع األرض للمرتھن، وصاحب الدین 

فھذا . ًأنھ أقر أن علیھ لفالن ألفا: قد رددتھا علیھ، فمعناه: قد رددتھا علیھ، فإذا قال: لي على فالن ألف، فقال اآلخر: شخصان أحدھم یقول
صل أنك مطالب برد الرھن إلى الیقین أن الرھن في ذمتك، واأل: رددت الرھن إلیك، فإننا نقول: فإذا قال صاحب الدین. ینبغي أن ُیالحظ

ِنحن على یقین بأن ذمتھ مشغولة، ونطالبھ : ًإذا. صاحبھ؛ ألنك تسلم أن حقك رجع إلیك، وھو الدین، وتسلم بأن الراھن قد وضع عندك الرھن
ِ إشكال أن المرتھن یقر أن فالقاضي لیس عنده. أقوى الحجج؛ ألنھ شھادة من اإلنسان على نفسھ: بالدلیل، كما أنھ أقر، واإلقرار كما یقولون َ

ٍ بدلیل یدل على براءة ذمتھ، كما أنھ -وھو صاحب الدین- َالراھن أعطاه الرھن الفالني، فما على القاضي إال أن یبحث أو یطالب المرتھن 
رھا بصورة ثانیة، فتقول أن الرھن في ذمة : هًإذا معنا. القول قول الراھن: على یقین من أنھا مشغولة، وحینئٍذ تعكس القضیة أو تصوِّ

ِالمرتھن، حتى یثبت أنھ قد رد ذلك الرھن إلى صاحبھ َّما رددت الرھن إلي، : قد رددت الرھن إلیك، وقال: إذا قال لھ :وعلى ھذا قالوا. َ
: أي) ولم یكن(ُرددت، : صاحب الدین یقول: أي) قد كان(َّوقیل من یقول قد كان ادعى ولم یكن لمن علیھ ُیدعى : فحینئٍذ نطبِّق القواعد

َأن من ینفي فالقول قولھ، ومن ُیثبت ُیطالب : َّفإن القول قول الراھن، فتخرج على القاعدة التي ذكرناھا في الخالف. َما رددت: الراھن یقول ِ
حتى یدل الدلیل قد رددت علیھ أرضھ، فإن األصل أن ذمتھ مشغولة برھن األرض : بالدلیل، وكذلك إذا نظرنا إلى األصل، فإنھ حینما قال لھ

ًوعلى ھذا تستقیم القاعدتان اللتان سبق ذكرھما، ویصبح الراھُن مدعى علیھ، والمرتھُن مدعیا، وھذا من عدل هللا عز وجل . على براءتھا َّ ََّ
ِبین عباده؛ ألنھ ال یمكن أن نضیِّع الرھون، وقد تأكدنا وتحققنا أن ذمم أصحاب الدیون قد شغلت بھا ِ ّ ُُّ. ...... 

 
ًل قول الراھن في كون الرھن ماال محترماقبو ً 
 
 

ًوكونھ عصیرا ال خمرا: [قال رحمھ هللا َھذه المسألة تعرف]. ً أن : فإنھ یشترط في الرھن أن یكون لھ قیمة، أي. بإثبات القیمة ونفي القیمة: ُ
ًیكون ماال محترما شرعا ً إن هللا عز وجل ما شرع الرھن إال : ًحترما؟ فنقولًما الدلیل على اشتراطك أن یكون الرھن ماال م: فإن قال قائل. ً

من أجل أن ُیسدد الدین منھ، فالحكمة من مشروعیة الرھن أنھ إذا عجز المدیون عن سداد الدین، فإنھ ُیباع الرھن وُیسدد منھ، فمعنى ذلك أنھ 
ِلھا شرع الرھن، وعلى ھذا قال العلماءینبغي أن یكون الرھن لھ قیمة، فإذا لم تكن لھ قیمة فحینئٍذ تفوت الحكمة التي من أج ُیشترط في : ُ

ًالرھن أن یكون ماال محترما شرعا، أي ً ًلھ قیمة، وكل شيء لھ قیمة معتبرة شرعا، فإنھ یوصف بكونھ ماال: ً ً أرید : إذا قال الراھن: مسألة. ٍ
: ًمن العصیر مثال، والعصیر لھ قیمة، فقال لھ) الكرتون(أرھن عندك ھذا : ًأعطني رھنا، فقال: ًمنك أن تعطیني دینا خمسمائة لایر، فقال لھ

ًقبلت، فأخذ العصیر ووضعھ عنده رھنا، فلما تم حلول الدین وأخذ حقھ، ادعى صاحب الدین أنھ لم یرھنھ عصیرا، وإنما رھنھ   -والعیاذ با- ً
ًخمرا، كأن یكون الراھن كافرا، فالكافر الذمي الذي یكون بین المسلمین، قد یست دین منك وتطالبھ برھن، فعندھم الخمر لھا قیمة، وفي دینھم ً

ًوشریعتھم لھا قیمة، وإن كان ال یصح من المسلم أن یقبلھ رھنا، لكن ادعى المسلم أن الراھن سواء كان مسلما أو كافرا إنما رھنھ خمرا، فإذا  ً ً ًً
ِھن أو نقبل قول المرتھن؟ فإن قبلنا قول الراھن أثبتنا المالیة للرھن، ھل نقبل قول الرا: ًادعى المسلم أنھ رھنھ خمرا، فحینئٍذ یبقى اإلشكال َ

ِوإن قبلنا قول المرتھن جعلنا الرھن ذا قیمة، مع أنھ خمر ال قیمة لھ، فالُمرتھن یرید أن یفوت الرھن فھو یقول َِ ھو : إنما ھو خمر، أو یقول: َ
ن الخمر والمیتة والخنزیر ونحوھا مما ال قیمة لھ ال یأذن الشرع ببیعھ؛ ففي ھو خنزیر، بمعنى أنھ شيء ال قیمة لھ؛ أل: میتة، أو یقول
ومثال . أنھ ال قیمة لھ: إنھ میتة، فمعنى ذلك: ، فلو قال)إن هللا ورسولھ حرم بیع المیتة والخنزیر واألصنام: (حدیث جابر  الصحیحین من

كما سبق بیانھ في بیع - فحینئذ المحنط من المیتات . َّھنتني شاة محنطة میتةال، بل ر: ًرھنتك شاة حیة، فقال: لو قال لھ: ذلك في المیتات
شاة حیة، : أنھ ال قیمة لھ، ولو قال لھ: ّمحنط، فمعناه:  لیس لھ قیمة، وال یجوز بیعھ وال شراؤه، إذا كان میتة غیر مذكاة، فلو قال لھ-المیتات

ًأعطیتك رھنا لھ قیمة، وھذا : قول یقول: ًوبناء على ذلك أصبح عندنا قوالن. ٌ ألنھ میتةّفإن لھا قیمة، أما المحنط فال یجوز بیعھ وال شراؤه؛
ًلم تعطني شیئا لھ قیمة، إنما أعطیتني شیئا ال قیمة لھ، سواء كان خمرا أو میتة أو خنزیرا، : ٌالقول قول المدیون، وھو الراھن، وقول یقول ً ً ًً

ِّھن، ونطالب اآلخر الذي ھو الُمرتھن بالدلیل والبینة، أو العكس؟ قال المصنففما الحكم؟ ھل نقبل قول المدیون وھو الرا ّ ِ قول الراھن  ُیقبل: َ
ِفي كونھ عصیرا ال خمرا؛ ألنك تجد أن الراھن یثبت المالیة، وھو حق من حقوقھ، والمرتھن ینفي المالیة؛ ألنھ ُیسقط عن نفسھ تبعة أو  َ ً ً

. قول الراھن؛ ألن العصیر لھ قیمة، والخمر ال قیمة لھ، وعلى ھذا نطبِّق الضوابط التي ذكرناھامسئولیة ضمان الرھن، وعلى ھذا یقبل 
َوقیل من یقول قد كان ادعى ولم یكن لمن علیھ ُیدعـى فكون الراھن قال ، ً)كونھ عصیرا: (ًرھنتك شیئا لھ قیمة، ھذا ھو معنى قولھ: َّ

ِوالمرتھن یقول  فأصبح قول الراھن ھو المقبول باإلثبات والنفي، فحینئٍذ األصل إذا نظرت إلى النفي واإلثبات ًبل رھنتني شیئا ال قیمة لھ،: َ
ِال قیمة لھ، فالمدعي ھو المرتھن، فیكون الجواب حینئٍذ: ٌإنھ شيء لھ قیمة، فالمدعي ھو الراھن، وإذا قال: إنھ إذا قال لھ: قد تقول أن األصل : َ

ًقیمة، فتلغي ضابط النفي واإلثبات، وتثبت ضابط األصل؛ ألنھ ال یعقل أن إنسانا یقبل رھنا إال ولھ قیمةًأن من ارتھن فإنھ یرتھن شیئا لھ  ً ..
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ًإنھ خمر، أو كونھ عصیرا فیھ نفي من وجھ وإثبات من : ال؛ بل األصل األول ثابت؛ ألنھ في حالة كونھ یقول: وبعض العلماء یقول. ھذا وجھ
ح باألصل؛ ألنھ في ھذه الحالة لو قالٌوجھ، واآلخر لھ نفي من وجھ وإ إنھ عصیر، فھو یثبت : ثبات من وجھ، فتعارض النفي واإلثبات وُرجِّ

ًوعلى ھذا صار نفیا من وجھ وإثباتا من وجھ، . ًالمالیة وینفي كونھ ال قیمة لھ، وكذلك أیضا العكس اآلخر یثبت كونھ ال قیمة لھ وینفي المالیة ً
ًتا من وجھ، فرجح األصل ما ذكرناه؛ ألن األصل في اإلنسان إذا جاء یرھن فإنھ یرھن شیئا لھ قیمة؛ ألن الرھن ًواآلخر نفیا من وجھ وإثبا ًَّ

یقصد منھ الضمان، وھل یكون الضمان بما فیھ مالیة أو ال مالیة لھ؟ الضمان ال یكون إال بما فیھ مالیة، وعلى ھذا اعتضد قول الراھن، 
ِ المرتھنوأصبح القول قولھ، ولیس بقول َ.  

 
 
 
 

 إقرار الراھن بعدم ملكیتھ للرھن
 
 

ِوإن أقر أنھ ملك غیره أو أنھ جنى قبل على نفسھ وُحكم بإقراره بعد فكھ، إال أن یصدقھ المرتھن: [قال رحمھ هللا َ ِّ وإن أقر أنھ ملك : (قولھ]. ُِ
ن بأشیاء لیدفع عن نفسھ ضرر بیع الرھن، والتصرف فیھ، ًلو أن الراھن أعطاك رھنا، فربما یحتال صاحب الرھ: ھنا مسألة مھمة). غیره

ًھذا الرھن الذي عندك ملك لفالن، فحینئٍذ أقر بأن ھذا الرھن لیس ملكا لھ، أو اختصم ھو ورجل في األرض التي وضعھا : كأن یأتي ویقول ٌ
ًھل نقدم كونھ رھنا، ونحكم على ما جرى : فاألرض أرض فالن، فحینئٍذ یصبح ھناك شيء من االختال: ًرھنا، فلما حضر عند القاضي قال ِّ

ِّمن كونھ قدمھ رھنا، ونثبت الرھن، ثم نخلص صاحب الحق من حقھ، ویضمن لصاحب األرض قیمتھا، ویصبح وجھھ على صاحب  ً
ُّإن األرض ملك للغیر، فال یجوز التصرف فیھا، فیلغى الرھن وتعود السلعة إلى مالكھا؟ ھذا : األرض، أم أننا نقول والمصنف . محتمل أمرٌ

ًرحمھ هللا أدخل ھذه المسألة ھنا ألھمیتھا، واتصالھا بأساس الرھن؛ ألنھ حینما ذكر آخر مسألة بكونھ عصیرا ال خمرا، فھذا نفي للمالیة،  ً
مكان أن یرھن عمارتھ، ُفناسب أن یذكر الحیل التي ُیقطع بھا الطریق عن بیع الرھن وعن سداد الدیون، إذ لو فتح للناس ھذا الباب لكان باإل

ّادع أنھا ملك لك، ثم ُیقر عند القاضي أنھا ملك لھ، فیتخلص من ضرر الرھن: ثم بعد ذلك یقول البن عمھ أو قریبھ ٌ ِ ِ فھو عندما رھن ذلك . َّ
قھا، فھذا أمر ًالشيء، وصار الرھن محبوسا لذمة سابقة، وجاءت ذمة الحقة، ولم یثبت ما یدل على صدقھا، لكن لو ثبت ما یدل على صد

ًآخر، فلو اختصم مع شخص في أرض، فأقام ذلك الشخص شھودا، وثبت بالشھود أنھا لمالكھا الحقیقي، فلیس ھناك إشكال، إنما اإلشكال عند 
ِار قصد منھ حدوث التالعب والتحایل، وذلك بكونھ ُیقر بأنھا لیست ملكھ؛ ألنھ إذا أقر أصبح في ھذه الحالة عندنا شبھة، فیحتمل أن ھذا اإلقر ُ

 یحاول بشتى الوسائل أن ال ُیباع الرھن، -الراھن: أي-ًتفویت الحق على صاحب الدین، وھذا ما یقع كثیرا في الرھونات، فترى المدیون 
ھ واألصل أن الرھن ما شرع. ویحاول بشتى الوسائل أن یماطل أھل الحقوق في حقوقھم؛ حتى ال ُیباع الرھن، وھذا أمر ال تجیزه الشریعة
ھذه األرض التي رھنتھا لك : ًهللا عز وجل إال قطعا للتالعب في حقوق الناس، وحینئٍذ ال بد من إعمال األصل الشرعي، فھو إذا أقر، وقال

َأن صاحب الرھن ُیطالب ببیع ھذه األرض عند عجزه عن السداد؛ ألنھا مرھونة، : المشكلة األولى: ٌھي ملك لفالن، فحینئٍذ عندنا مشكلتان َ
ٌفرھان مقُبوضة : أنھ ما دفع لھ الدین إال من أجل أن حقھ موثق، وھذه وثیقة بحكم الشرع، قال تعالى: عنى ذلكوم َ َ َْ ٌ ِ ، فالراھن ]283:البقرة[َ

ِرھن، وقبض المرتھن الرھن، فحینئٍذ ثبت أن الرھن لصاحب الدین م ٍأنھ لما أقر لشخص آخر فإن اإلقرار حجة، وقد اختص: المشكلة الثانیة. َ
ٍأن المقر إذا أقر على نفسھ لمدع علیھ أنھ یؤاخذ بإقراره، مادامت شروط األھلیة لإلقرار موجودة، : معھ عند القاضي، والقاعدة في الشریعة َّ

ھل نقدم صاحب الدین وقضیة : ٌفاألصل یقتضي ما دام أنھ أقر لزید من الناس، أن نحكم بأن األرض ملك لزیٍد من الناس، فیقع اإلشكال
ْفي ھذه المسألة شبھة، واإلقرار حجة، ونسلم بذلك، لكن قد صحبتُھ الشبھة، : ِّرھن، أو نقدم المالك الحقیقي لألرض بإقراره؟ یقول العلماءال َ َِ ِّ

ّحق الراھن، وحق من أقر لھ في الدعوى الثانیة، وحق الراھن سابق، وھو یقیني ف: وإذا صحبتھ الشبھة وجب سد الذرائع، وعندنا حقان ِ لیس ُ
فیھ شبھة، والظاھر والمتبادر واألصل أن المدیون ال یرھن إال ما یملكھ، فكونھ یسكت ویترك األمر حتى یخشى بیع رھنھ، ویأتي وُیقر لزیٍد 

 وھوُنقبل إقراره لكن على نفسھ، ونبقي الرھن على حالھ؛ ألن األصل بقاء ید الرھن، : فقالوا. من الناس أو لعمرو من الناس؛ ھذا فیھ شبھة
ِفإذا انتھت المدة وسدد الدین، عرفنا أنھ رجل أقر بحق، فننزع األرض منھ ونعطیھا لمن أقر لھ، فقبل : ٌعقد الزم قد تم بین الطرفین، ثم ننظر ُ

ِّإقراره على نفسھ، واستوثقنا بالدین؛ ألن الدین أدي إلى صاحبھ، فإن مضت المدة ولم ُیسدد، فحینئٍذ األصل أنھا رھن وأنھا مل ُك لھ، فتباع، ثم ُ ٌ
َیحكم القاضي بأن فالنا فوت على فالن أرضھ بقیمتھ، فحینئٍذ ُیلزم بضمان ھذه األرض، فإما أن ُیطالب بشرائھا ممن انتقلت إلیھ، ویرد عین  ّ ً

ًه ملغیا لألصل الذي ّاألرض كما فوتھا على أھلھا، وإما أن یضمن قیمتھا لصاحبھا، وعلى ھذا ُیقبل إقراره على نفسھ، لكن ال ُیقبل إقرار
ًأعطني رھنا، فقام وأخذ مسجال على جاره أو أخیھ، ثم : ًلكن لو أن رجال استدان مائة لایر، فقال لھ صاحب الدین. ھذا في اإلقرار.. ذكرنا ً

ل علیھ عند ال: ٍرھنھ دون إذن منھ، فمعنى ذلك فأقر، فحینئٍذ  قاضيّأنھ اغتصبھ الرھن، فلما وضعھ في الرھن، ادعى األخ أو صاحب المسجِّ
ل لصاحبھ، فیبقى المسجل على األصل، أي ًیبقى رھنا، ھذا ھو الظاھر، ویكون إقراره فیھ شبھة، ثم بعد ذلك : یكون قد أقر بملكیة المسجِّ

ل بقیمتھ بال ل على الظاھر، مثلما فعلنا في األرض، ونرد لصاحب الحق حقھ، ثم نطالبھ بأخذ ھذا المسجِّ ًغا ما بلغ، أو نحكم ببیع المسجِّ
ل بخمسمائة لایر، والدین مائة لایر، فنأخذ منھا مائة ونسدد صاحب الدین، ونرد األربعمائة لھذا : ًفمثال. یضمنھ لصاحبھ ِلو بیع ھذا المسجِّ

ل ممن أخذه؛ ألن الشراء صحیح، وعلى ھذا فوالیة القاضي ببیعھ  كرھن والیة الشخص، ثم نقیم الدعوى الثانیة، ونطالبھ بشراء المسجِّ
ِصحیحة، ثم بعد ذلك نطالبھ بشراء المسجل ثانیة غالیا أو رخیصا ویرده إلى صاحبھ، فتبقى ید الرھن على ما ھي علیھ، وُضمن الحق  ً ً

ِلصاحبھ، وقبل اإلقرار، فأعملت جمیع الحقوق؛ ُرد إلى ھذا حقھ، وُرد إلى ھذا حقھ، وقبلنا إقراره على نفسھ ُ ِ ون فیھ ًونضرب مثاال آخر یك. ُ
ًأعطني مائة دینا، فقال لھ أعطني رھنا، فقال: لو قال لھ: ًالحكم مختلفا ً ل، ثم تبین أنھ : ً ل رھن عندك، فأخذ صاحب الدین المسجِّ ّھذا المسجِّ
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لھ ثم احتال علیھ ورھنھ، فطلبھ القاضي، وقال لھ ًملك لغیره، فادعى زید أن فالنا أخذ مسجِّ ّ . ال، ما أخذت: الًھل أخذت من فالن مسجال؟ فق: ٌ
ل- ٌفأنكر، فأقام زید  لھ، فحینئٍذ یحكم القاضي بنزع الید ورجوع -الذي ھو صاحب المسجِّ  البیِّنة وشاھدین عدلین على أن المسجل مسجِّ

ل إلى صاحبھ، ثم ُیطالب ھذا الراھن ببدیل عنھ یقوم مقامھ ٍالمسجِّ ًیفرق بین كونھ مقرا؛ لوجود شبھة، وحتى ال ی: ًإذا. َ تخذ طریقة للتالعب َّ
ٌلبیع الرھن، والرھن یكون استیثاقا لحقوق الناس التي ضمنھا الشرع بھذا النوع من العقود، وبین كونھ منكرا وثبت أن المال ملك للغیر؛  ً ًِ

ً فقط، وال یكون ملزما لزوال فإننا نقبل إقراره على نفسھ: وعلیھ. ھذا بالنسبة لمسألة اإلقرار، ومسألة اإلنكار.. وذلك لوجود البینة بعد اإلنكار ِ
 ...... .ید الرھن الالزمة

 
 إقرار الراھن بجنایة الرھن على غیره

 
 

ًقدیما كان الرقیق ربما یجني جنایة، وإذا جنى جنایة ففي بعض األحیان تكون الجنایة في قیمتھ، ولربما استوعبت ). أو أنھ جنى: (قولھ
ِالرقیق بكاملھ، فدفع إلى من جنى علیھ، و كذلك الدابة، فلو أن الدابة حصلت منھا جنایة على وجٍھ یوجب الضمان، فنأخذ نفس الحكم، فإذا ُ

ًكان قد ارتھنھا، فإنھ في ھذه الحالة إذا أقر بالجنایة مثلما إذا أقر بالملكیة، فكل القضیة في كونھ ُیدخل على الرھن یدا غیر الید األولى، وھذا  ِ ّ
ِ الشھود، أما لو كانت بالبینة فقد بینا الحكم، وھو أنھ یصیر فیھا ُموجب الضمان، لكن بالنسبة لمسألة إدخال باإلقرار ولیس بالبینة التي ھي ّ

ًلو رھن رقیقا، وھذا الرقیق جنى : مثالھ.. ٌالید الثانیة على الید األولى، في صورة ادعاء الملكیة، كأن ُیقر بأنھ ملك لغیره، أو ُیقر بأنھ جنى
قبلت : أترید المال أم الرقبة؟ فإن قال: تھ، كأن تكون قیمة الجنایة عشرة آالف لایر، وھي قیمتھ، فحینئٍذ یقال للمجني علیھجنایة تستوعب قیم

ِالرقبة، فإذا قبل المجني علیھ الرقبة، فھذا معناه أن الرھن سیفوت، فإن وقع بإقرار ُحكم كقضیة الملكیة السابقة، وإن وقع ببیِّنة فال إشكال ٍ.  
 
 
 
 

 ّوجوب رد الحق الذي أقر بھ الراھن إلى صاحبھ بعد فك الرھن
 
 

َفإن سدد الدین، وفك عن العین الرھن، فحینئٍذ یطالب برد الحق الذي أقر بھ إلى صاحبھ: أي). ِّقبل على نفسھ وُحكم بإقراره بعد فكھ: (قولھ ّ ُ .
عى رجل أن الساعة لھ، فأقر الراھن أنھا لھ، فننتظر إلى أن ینتھي األجل، ّاستدان مائتین، ثم رھنھ ساعة قیمتھا خمسمائة، فاد: لو قلنا: مثالھ

ُُیفك الرھن، وترد الساعة للراھن، ویحكم علیھ بإقراره فتنزع من الراھن وترد إلى صاحبھا، ھذا بالنسبة لقولھ: ّفإذا سدد الدین، فنقول ُ ُقبل : (ُ
  .ِّلرھن وفكھبعد رد ا) وُحكم بإقراره بعد فكھ: (، وقولھ)على نفسھ

 
 
 
 

 حكم من رھن مال غیره إذا صدقھ المرتھن
 
 

ِإال أن یصدقھ المرتھن: (قولھ أن بعض الناس تقبل منھ ذلك، وتعلم أنھ صادق ولو لم یقم بیِّنة، فالرجل الصالح التقي الورع الذي : أي). َ
ھذا المال لیس لي، فحینئٍذ ُیحكم بكونھ قد : ذا أقر لغیره، وقالتعاملھ وتعرفھ باألمانة، ربما أخطأ ورھن مال غیره، وھذا قد یقع، فحینئٍذ إ

ما : ًننظر إلى الشخص المالك، فإن قبلھ رھنا فحینئٍذ ال إشكال، كأن یقول لھ: رھن ما لیس لھ، فإن رھن ما لیس لھ، فبعض العلماء یقول
ًدمت قد أقررت أنھ مال لي، فأنا أقبل أن یكون ضمانا لدینك، فكما أنھ یجو ز أن یضمنھ بنفسھ، یجوز أن یضمنھ بمالھ، ھذا إذا رضي، ٌ

  .بل أرید مالي، فحینئٍذ ینزع ویطالب ببدیل عن ذلك الرھن: ویمضي الرھن على ھذا، وأما إذا قال
 
 
 
 

 األسئلة
 
 

...... 
 

 تعارض األصل والظاھر
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، والصالة والسالم على خیر خلق هللا، : بعند االختالف متى ُیحكم بالظاھر وُیترك األصل أثابكم هللا؟ الجوا: السؤال باسم هللا، الحمد 
فھذا سؤال جید، وفي الحقیقة مسألة تعارض األصل والظاھر مسألة دقیقة؛ بل تعتبر من أدق مسائل : وعلى آلھ وصحبھ ومن وااله، أما بعد

ومسألة الظاھر ومسألة األصل نقول . َّفالسؤال قوي ومركزالقواعد، وھذا من توفیق هللا للسائل، وال شك أن السائل أحسبھ من طالب العلم، 
ًإن الظاھر دائما یستدل بدالئل وعالمات وصفات معینة، فُیحكم بكونھ ظاھرا، فمثال: فیھا ً في قضیة النجاسات، إذا دخل الشخص إلى دورة : ًَ

الظاھر أنھ طاھر، ولیس ھنا قضیة أصل وعدمھ؛ ألنھ توجد المیاه، فإنھ یجد الماء على البالط، فإن كان في المكان المنفصل عن النجاسات، ف
ًصفات مؤثرة ومواضع تقوي شیئا إما الطھارة وإما النجاسة، فالظاھر یقوم دائما على الصفات، فإذا دخلنا إلى دورات المیاه، فبالنسبة  ً

ولكن إن كان الماء في داخل . س ثم دلیل على نجاستھًألماكن الوضوء إذا كانت مفصولة وجرى الماء فیھا، فإننا نحكم بكونھ طاھرا؛ ألنھ لی
في مكان قضاء الحاجة، فإن ھذه األماكن الظاھر منھا أنھا نجسة، فلو طار على اإلنسان رذاذ، فإن كان من المكان : دورات المیاه، أي

الذي یكون بعد المشي أو المسیر، فإنھ یحكم المحكوم بظاھر الطھارة فیھ فھو طاھر، وال یؤثر، فلو وطئ بقدمھ ثم وجد على ثوبھ أثر الماء 
ًبكونھ طاھرا؛ ألن الظاھر طھارتھ، ولو وطئ في موضع النجاسة، أو مثال سقط حجر في مكان النجاسة فتطایر الرذاذ، فإن الظاھر إذا  ً

یست في األصل، فإن األصل لھ جانب عندنا في الظاھر الداللة والعالمة التي ُیستند إلیھا في ظاھر الحال، ول: ًإذا. أصاب الثوب أنھ نجس
لو أن شخصین اختصما : مثالھ: والظاھر في المعامالت. ًآخر، وُیحكم بالظاھر في مسائل العبادات والمعامالت أیضا، فالعبادات كما ذكرنا

، فلمن تكون السیارة؟ تكون بل ھي سیارتي، وأحدھما في مقعد القائد والثاني بجواره: ھي سیارتي، والثاني یقول: في سیارة، فأحدھم یقول
ِللذي في مقعد القائد؛ ألن الظاھر یشھد بأنھا سیارتھ، وظاھر الحال یدل على صدق دعواه وكذب دعوى من خالفھ، وكذلك أیضا لو ُحكم  ً

ن فیھ، حتى یقوم الظاھر أنھ بیت من ھو ساك: ٌبالظاھر في البیت، كرجلین یختصمان في بیت، أحدھما ساكن فیھ، والثاني خارج عنھ، فنقول
 یعرف -كما ذكرنا- فإنھا تعرف بالمعاني، فالظاھر : أما مسائل األصل. ھذه كلھا تعتبر من مسائل الظاھر.. الدلیل على الید الخارجة

األصل أنھ طاھر : إذا جئت إلى ماء، وشككت ھل ھو نجس أو طاھر؟ فتقول: ًبالمحسوسات والصفات، ولكن األصل یعرف بالمعاني، فمثال
األصل طھارتھ حتى : ً فوجدت ماء على الطریق، ثم أصابك منھ شيء، فإننا نقول- ًمثال-تى یدل الدلیل على نجاستھ، ولو مشیت في طریق ح

ًتتحقق أنھ نجس؛ ألن األصل طھارة األشیاء حتى یدل الدلیل على نجاستھا، ولو كنت مثال في البیت، وھناك أطفال وتخشى أن تخرج منھم 
الیقین أنھا : راش البیت، وأردت أن تصلي، فشككت ھل أحد منھم دخل الغرفة وھو متنجس فنجسھا أو لم یدخل؟ فتقولنجاسة فتنجس ف

طاھرة، حتى تتحقق أنھ دخل ونجسھا، لیس دخل فقط، بل دخل وفیھ نجاسة وتطایرت النجاسة منھ، فبعد التحقق فعلیك أن تعدل عن األصل 
وقد یتعارض . ًالبا تتعلق بالمعاني والتقدیرات الموجودة في األشیاء، ولكن الظاھر یتعلق بالصفاتمسألة األصل غ: ًإذا. ٍإلى أصل آخر

َّفبعض األحیان یقدم األصل على الظاھر، وبعض األحیان یقدم الظاھر على األصل، وھذه المسألة الكالم فیھا : األصل والظاھر في مسائل َّ
َّعوبة بمكان أن نتكلم علیھا في ھذه العجالة، ففي بعض األحیان ُیرجح األصل، وفي بعض طویل، وتحتاج إلى شيء من التحریر، ومن الص

ّحینما حمل أمامة بنت أبي العاص ، وھو یصلي بالناس، فإنھ قدم األصل، وإن كان  األحیان یرجح الظاھر، فالنبي صلى هللا علیھ وآلھ وسلم
ي ثیابھم، ولذلك قدم علیھ الصالة والسالم األصل وھي الطھارة، ونجد كذلك في ظاھر أحوال الصبیان أنھم ال یسلمون من وجود أشیاء ف

السباع ترد على المیاه، قال صلى هللا علیھ وآلھ : بعض السنة عن النبي صلى هللا علیھ وآلھ وسلم أنھ قدم األصل وألغى الظاھر، مثال ذلك
لى الظاھر؛ ألن الظاھر من حال السباع في البراري أنھا تأكل الجیفة والنتن وھي ّ، فقدم األصل ع)ّإذا بلغ الماء قلتین لم یحمل الخبث: (وسلم

إذا بلغ : (نجسة، والسباع في البوادي الظاھر أنھا ترد المستنقعات وتشرب منھا، فلما سئل علیھ السالم عن الماء وما ینوبھ من السباع؟ قال
َّوكذلك عندما ُسئل علیھ الصالة والسالم عن بئر ُبضاعة وما ُیلقى فیھ من الحیض . ، فأبقى األصل وھو طھوریتھ)ّالماء قلتین لم یحمل الخبث ِ

ً وھو نجس، والنتن والقذر، والقذر یزیل الطھوریة إذا غیر لونا أو طعما أو - دم الحیض: أي-والنتن، فإن الظاھر أنھ لما ألقي فیھ الحیض  ً ّ ِ
 الذي یظھر أنھ إذا ألقیت النجاسة فإنھا تؤثر، وھذا ھو المعروف من الحال، ولذلك قال ًریحا، فرجع إلى األصل، فھنا الظاھر أنھ نجس؛ ألن

فھذه المسألة في الحقیقة تحتاج إلى شيء من التفصیل . ، فرد إلى األصل)ٌإن الماء طھور ال ینجسھ شيء: (صلى هللا علیھ وآلھ وسلم
القولین، وفي بعض األحیان ُیترك الترجیح ألفراد المسائل، ففي في بعض والتوضیح، وفي بعض األحیان تأتي النصوص مقویة لترجیح أحد 

ِّاألحیان الصحابة رضوان هللا علیھم یقدمون األصل ویلغون الظاھر، كما في حدیث األعرابي لما جاء إلى المسجد ورفع ثوبھ لیبول، 
، فلما رأوا النبي صلى هللا علیھ وآلھ وسلم لم ینكر، بادروا واألصل أنھ ال یجوز البول في المسجد، فسكت النبي صلى هللا علیھ وآلھ وسلم

، فكان )ال تزرموه: (باإلنكار، والظاھر أنھ إذا سكت فإن ھذا نوع من اإلقرار، فلم یلتفتوا إلى سكوتھ، وأنكروا علیھ حتى أسكتھم، فقال
َّظاھر، وبعض األحیان یقدم األصل، وھي مسألة في الحقیقة َّالظاھر على حقیقتھ من أنھ ال یرید اإلنكار علیھ، ففي بعض األحیان یقدم ال

ص . تحتاج إلى شيء من التحریر ًوكثیرا ما یكون الظاھر داخال على األصل فأشبھ االستثناء، وإذا كان داخال على األصل صار كالمخصِّ ً ً
القدیم واألصل الطارئ، وحینئٍذ نقدم األصل األصل : لذلك األصل، وكأنھ مستثنى، وتعطیھ حكم األصل الطارئ، فكأنھ بمثابة األصلین

الطارئ على األصل القدیم، ففي بعض المسائل یقدم األصل الطارئ على القدیم، وفي بعض المسائل یقدم األصل القدیم على األصل الطارئ 
؛ ألنھ لما كبر علیھ الصالة األصل الطارئ ھو القبض: إذا رفعت رأسك من الركوع ھل تقبض أو تسدل؟ تقول: ًفمثال. فتصحب حكم األصل

أن ھذه المسائل : الشاھد. َّوالسالم قبض، واألصل القدیم أنھ في الصالة ال أتكلف الحركة فأقبض، فیتعارض األصل القدیم مع األصل الطارئ
ي في المنثور في القواعد، تحتاج إلى دراسة، وإعطاء قاعدة فیھا أمر من الصعوبة بمكان، إال أن بعض العلماء ذكروا ھذا، فقد ذكره الزركش

ًفیرجع إلیھ في مسألة تعارض األصل والظاھر، كذلك أیضا أشار إلیھا السیوطي في األشباه والنظائر في قواعد وفروع الفقھ، وكذلك ابن 
روحات لجین رحمھ هللا في األشباه والنظائر، فقد ذكر مسألة تعارض األصل والظاھر، وھي مسألة جیدة وفیھا نصوص، ومن تأمل ش

: فیھ دلیل على تقدیم األصل على الظاھر، وبعض األحیان یقول: َّاألحادیث المطولة كشرح الحافظ ابن حجر ، فسیجد أنھ بعض األحیان یقول
ُولو تركت كل مسألة كي تبحث على حدة، فإن ذلك یكون أمعن وأدق في بیان وجھ الصواب، . وفیھ دلیل على تقدیم الظاھر على األصل ُِ
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 .تعالى أعلموهللا 
 
 
 
 

 حكم بیع الراھن للرھن دون إذن المرتھن
 
 

ًرجل رھن مجموعة قطع من األراضي ألحد التجار، ثم بعد مدة بدأ الراھن ببیع ھذه األراضي دون إذن المرتھن، علما بأنھ یخبر : السؤال ِ َ ٌ
لدین بعد سنتین، فما ھي مشروعیة ھذا البیع، وھل یأثم المشتري بحال ھذه األراضي وأنھا مرھونة، وسوف یضمن لھ المال إذا لم یتم سداد ا

التصرف في الرھن، والتصرف في الرھن في األصل ال ینفذ، وبعض العلماء یرى : ھذه المسألة تعرف بمسألة: المشتري أثابكم هللا؟ الجواب
اد إنفاذ البیع بعد سداده نفذ، كما لو باع مال غیره، ًأن التصرف في الرھن إذا كان من الراھن بالبیع یجعلھ موقوفا، فإذا تم سداد الدین، وأر

ال یصح، وھذا ھو األشبھ، أن الرھن ال یدخلھ بیع إال : ًكبیع الفضولي، فإنھ یبقى موقوفا على إجازة المالك الحقیقي، ومنھم من یلغیھ ویقول
 وقد سبق بیان ھذه المسائل واإلشارة إلیھا في .بإذن الطرف الثاني؛ ألن ھذا ھو األصل، وھذا ھو المقصود من حكمة مشروعیة الرھن

ُّمسائل التصرف في الرھن، وید الرھن، وید المرتھن على الرھن التي تمنع من تصرف الراھن فیھ ُِّ وآخر دعوانا أن الحمد  رب . َ
 .العالمین، وصلى هللا وسلم وبارك على نبینا محمد وآلھ وصحبھ أجمعین

 
 
 
 

 [6[الرھن  باب -شرح زاد المستقنع 
قسم یحتاج إلى مئونة وكلفة، فللمرتھن أن ینتفع بھ بقدر ما ینفق علیھ، ویكون ذلك في المركوب والمحلوب، وقسم : ینقسم الرھن إلى قسمین

ون إذن أن ینتفع بالرھن د:  األولى-: أن یكون الرھن لقاء الدین، ولھ ثالث صور: الحالة األولى: ال یحتاج إلى مئونة وكلفة، ولھ حالتان
أن ینتفع :  الثالثة-. ًأن ینتفع بالرھن بدون عوض، أو بأقل من عوض المثل، فھذا أیضا ال یجوز:  الثانیة-. الراھن، فھذا ال یجوز باإلجماع
مثل، أو أن یكون الرھن لقاء ثمن المبیع، ففي ھذه الحالة یجوز االنتفاع بالرھن بعوض ال: الحالة الثانیة. بالرھن بعوض المثل فھذا جائز

 .بدون عوض المثل، أو بدون عوض
 أقسام الرھن من حیث الكلفة والمئونة وعدمھا

 
 

: بسم هللا الرحمن الرحیم الحمد  رب العالمین، والصالة والسالم على أشرف األنبیاء والمرسلین، سیدنا محمد، وعلى آلھ وصحبھ أجمعین
ِوللمرتھ: ٌفصل: [هللا فیقول المصنف رحمھ: أما بعد ًھذا الفصل فصل مھم جدا في ]. َن أن یركب ما ُیركب ویحلب ما ُیحلب بقدر نفقتھ بال إذنَ ٌ

قسم یحتاج إلى مئونة وكلفة، وھذا الذي یحتاج إلى مئونة وكلفة قد : والرھون إذا أخذھا أصحاب الدیون فإنھا تنقسم إلى أقسام. باب الرھن
وبعض األحیان تكون فیھا منافع، كاألنعام التي تحلب كاإلبل، والبقر والغنم، ویكون منھا یكون فیھ فوائد، مثل الركوب، كالسیارات ونحوھا، 

 ...... .الصوف والوبر، فھناك منافع تكون في ھذه األعیان المرھونة
 

 الرھن الذي ال یحتاج إلى مئونة وكلفة
 
 

القسم .  ال تحتاج إلى مئونة في حفظھا، وال تحتاج إلى كلفةأن تكون من األعیان التي: القسم األول: فاألعیان المرھونة تنقسم إلى قسمین
ھو : أما بالنسبة لتصویر القسمین ثم الدخول في أحكامھما، فالقسم األول. أن تكون من األعیان التي تحتاج إلى مئونة وكلفة في حفظھا: الثاني

أعطني : قبلت، فقلت لھ:  ھذه العمارة بنصف ملیون، فقال لكأبیع لك: َبعني عمارتك، فقلت لھ: ٍالذي ال یحتاج إلى مئونة؛ كرجل قال لك
أرھن عندك أرضي التي في جدة، وھي األرض : ًأعطني رھنا، فقال: ما عندي اآلن ولكن سأعطیك في نھایة السنة، فقلت لھ: ثمنھا، فقال

ًالفالنیة، وجعل األرض بصكھا رھنا عندك، فاألرض التي رھنھا ال تحتاج إلى كلفة، فھذ ومثالھ . ا مثال في العقارات التي ال تحتاج إلى كلفةِّ
ًأعطني عشرة آالف دینا إلى : كالسیارات، فإن السیارة ال تحتاج إلى طعام وال إلى شراب، فإذا قال لك: في المنقوالت التي ال تحتاج إلى كلفة

ھي من جنس المنقوالت التي ال : ًإذا. دخلھا في مكان آمنأرھن عندك سیارتي، ویأتي بسیارتھ وی: ًأعطني رھنا، فقال: نھایة السنة، فقلت لھ
أرھن عندك ھذا الكیس من األرز، والكیس من : ًأعطني رھنا، فقال لك: ًأعطني مائة لایر دینا، فقلت لھ: تحتاج إلى كلفة، وكذلك لو قال لك

) البشت(أرھن عندك ھذا : ًأعطني رھنا، فقلت: مائة، فقالًأعطني دینا : لو قلت لھ األرز ال یحتاج إلى كلفة في غالبھ وأكثر أنواعھ، وكذلك
ًوالبد من فھم ھذا فھما . النوع األول ھو ما ال یحتاج إلى مئونة: ًإذا. أو الثوب ال یحتاجان إلى طعام وال إلى شراب) البشت(أو ھذا الثوب، و

ًجیدا؛ ألن التفصیالت التي ستأتي مھمة جدا في مسألة الرھن؛ ففیھا مداخل  ًللربا، ومداخل للقرض الذي جر نفعا، فنحن نقرر اآلن القسمین ً
األراضي، والدور، : أن یكون الرھن ال یحتاج إلى مئونة وال كلفة، ومن أمثلتھ في العقارات: فالقسم األول كما ذكرنا. ونضبطھما باألمثلة
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: ام وال إلى شراب، وھذا في العقارات، أما في المنقوالت مثلُوالعمائر ونحوھا، فإنھا تقفل وتصك أبوابھا ثم تترك، فھذه ال تحتاج إلى طع
 .البر، والشعیر، فھذه كلھا ال تحتاج إلى طعام وال تحتاج إلى مئونة: األطعمة، واألكسیة، والثیاب، واألغذیة مثل

 
 
 
 

 الرھن الذي یحتاج الى مئونة وكلفة
 
 

، والغنم، فھذا فیھ ما ُیحلب وُیركب، وفیھ ما ُیركب وال یحلب، وفیھ ما یحلب وال ما یحتاج إلى مئونة وكلفة؛ كاإلبل، والبقر: القسم الثاني
ًأن یكون مركوبا محلوبا، فھو یحتاج إلى مئونة وكلفة، ولكن فیھ : النوع األول: یركب، وفیھ ما ال یركب وال یحلب، فھو على أربعة أنواع ً

َ الناقة تحتاج إلى أن تطعمھا وتعلفھا، وھي تركب، فلھ أن یركب علیھا، وھي تحلب، الناقة، فإن: منفعة الركوب، ومنفعة الحلیب، ومن أمثلتھ ُ ُ
ًاألرقاء قدیما، : أن یكون مما ال یحلب وال یركب، مثل: النوع الثاني. ّفلھ أن یأخذ من حلیبھا ودرھا، ھذا بالنسبة للنوع األول من القسم الثاني

ًغنم، فإنھ ال یحلب، وأیضا ال یركب، والفحل من البقر لیس فیھ حلیب وال یمكن أیضا ركوبھ في التیس من الغنم والفحل من الشیاه وال: ومثل ً
أن یكون مما یحلب وال یركب، مثل الشاة، فإذا كان فیھا : النوع الثالث. الغالب، ھذا بالنسبة للنوع الثاني، أن یكون مما ال یحلب وال یركب

بھا، وكذلك البقرة فیھا حلیب ولھ أن یحلبھا، لكن ال یمكن أن یركبھا في الغالب، فھذا مما ُیحلب وال حلیب فلھ أن یحلبھا، لكن ال یمكن أن یرك
 .أن یكون مما یركب وال یحلب، كالفحل من اإلبل، فإنھ یركب علیھ ولكن ال یحلب: النوع الرابع. یركب

 
 
 
 

 حكم االنتفاع بالرھن الذي ال یحتاج إلى مئونة وكلفة
 
 

وبھذا نكون قد عرفنا أن الرھن فیھ ما . أن یكون من جنس ما یحتاج إلى مئونة وكلفة من طعام وشراب وقیام علیھ:  القسم الثانيھذا ھو: ًإذا
ِیحتاج إلى مئونة وكلفة، وفیھ ما ال یحتاج إلى مئونة وكلفة، فنبدأ بالذي ال یحتاج إلى مئونة وكلفة، كالبیوت والدور واألرضین إذا ُوضعت 

ِالذي ھو المرتھن-نھ ال یجوز أن یأخذ صاحب الدین ًرھنا، فإ ویرد . ِ أي منفعة منھا إال بحقھا، ھذا من حیث األصل، أو إذن صاحبھا-َ
: ال یجوز للمرتھن أن ینتفع بالرھن إذا لم یأذن لھ صاحب الرھن، مثالھ: فقالوا: التفصیل في ھذا النوع، وھو الذي ال یحتاج إلى مئونة وكلفة

خمسمائة ألف، ورھن في مقابلھا عمارة، فال یجوز لصاحب الدین أن یسكن العمارة، وال یجوز لھ أن یؤجرھا للغیر، وال أن رجل استدان 
إن األصل في الرھن أنھ : وما ھو الدلیل على أنھ یحرم علیھ أن یأخذ ذلك؟ نقول. ینتفع بأي منفعة موجودة في العمارة، ھذا من حیث األصل

وھو - إال بإذن أصحابھا ورضاھم، فإذا كان صاحب الرھن -من منافعھا: أي-دیون، واألمالك ال یجوز أن یؤخذ منھا ٌملك لك أنت أیھا الم
أما لو أذن لك أن .  لم یأذن لك بتأجیرھا، ولم یأذن لك بمنفعتھا، فال یجوز لك أن تأخذ منھا، وھذا بإجماع العلماء- الذي أعطاك العمارة

ر العمارة، ولكن : إما أن یأذن بحقھ، فیقول: الحالة األولى: ك أن تنتفع بھ، فال یخلو سبب الرھن من حالتینتتصرف في ھذا المال، وأذن ل أجِّ
انتفع أنت بالعمارة على أن : أرید أن أستأجرھا أنا، فقال لك: األجرة لي، ولیست لك، فأذن لك بتأجیرھا على أن تكون األجرة لھ، فقلت لھ

ھل : لكن السؤال. ٍِذ أنھ انتفع بالرھن بإذن صاحبھ، فإن أذن لھ بعوض فال إشكال في الجواز، وحینئٍذ تكون إجارةتدفع األجرة، فالحكم حینئ
ًاألصل في العمارة أنھا رھن أو عین مؤجرة؟ األصل أنھا رھن، وقد ذكرنا في أول باب الرھن یكون الزما بالقبض، فإذا قبض صاحب 

ًوإذا لم یقبض الرھن، وأردت أن ال تعطیھ الرھن، فإن ھذا من حقك؛ ألن الرھن ال یصیر الزما . ًزماالدین الرھن وحازه عنده فإنھ یكون ال
ُإال إذا قبض، فمثال لو قلت لك ً ِ ّأعطیك سیارتي، ولم تقبضھا، فمن حقي أن أرجع عن رھن سیارتي؛ ألن الرھن ال یصیر الزما علي إال إذا : ُ ً ِ

ًزما فلن یستطیع صاحبھ أن یغیِّره أو یبدلھ، لكن إذا لم یكن الزما جاز لھ أن یغیر ویبدلأنھ إذا صار ال: َقبضتھ، وفائدة ذلك فالعمارة إذا . ًِّ
ِقبضت من صاحب الدین فجاء وقال للمدیون ًأرید أن أستأجر منك العمارة، بدال من أن تكون فارغة فأنا أرید أن أسكن فیھا وأستأجرھا، : ُ

یزول : قال بعض العلماء: واز انتقلت من الرھن إلى اإلجارة، فإذا انتقلت من الرھن إلى اإلجارة فللعلماء وجھانذلك، وحینما قلنا بالج: فقلنا
ّاللزوم للرھن، وتصبح الید ید إجارة وھي ید ضمان، بخالف الید األولى فإنھا ید أمان ال تضمن إال إذا فرطت، فإذا انتقلت إلى عین مؤجرة 

ًأنھ إذا استأجرھا شھرا، والرھن لسنة، أنھ بعد شھر إذا انتھت اإلجارة، وأراد صاحب العمارة أن یمتنع من : ذلكوفائدة . ُألغیت ید الرھن
أن یأذن بغیر عوض، : الحالة الثانیة. ًتسلیمھا رھنا، كان لھ ذلك؛ ألنھ قد زال لزوم الرھن، وعلى ھذا ُیحكم بزوالھ لوجود االنتقال في الید

ًض جر نفعا، وكذلك لو انتفع بالرھن بإذن الراھن، لكن بأجرة فیھا شيء من المحاباة والمراعاة، فحینئٍذ ال یجوز؛ ألنھ فھذا ال یجوز؛ ألنھ قر
  .ًدخلت شبھة قرض جر نفعا
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 حكم انتفاع المرتھن بالرھن
 
 

ِفصل وللمرتھن أن یركب ما یركب ویحلب ما یحلب: (قولھ َ في بیان ما یتعلق باالنتفاع بالرھن، ومن شرع المصنف رحمھ هللا بھذه الجملة ). ٌ
ِالمعلوم أن الرھن تكون فیھ منافع، وقد یحتاج إلى مئونة یقوم بھا الراھن أو المرتھن، ومن ھنا یرد السؤال عن ھذه المنافع التي تكون في  َ

ًفتارة یكون من األشیاء التي ال تحتاج إلى : ھل یجوز للمرتھن أن ینتفع بالرھن أو ال یجوز؟ وقد سبق أن ذكرنا أن الرھن لھ أحوال: الرھن
ّمئونة، وتارة یكون من األشیاء التي تحتاج إلى مئونة، ثم فصلنا في النوع الثاني، وھو الذي یحتاج إلى مئونة، فذكرنا أنھ منھ ما یكون  ً

ًمحلوبا مركوبا، ومنھ ما یكون مركوبا غیر محلوب، ومنھ ما یكون محلوبا غیر مركوب، ومنھ م ً ً ا یكون غیر محلوب وغیر مركوب؛ ً
ًوالسؤال في ھذه المسألة یقوم على قضیة انتفاع المرتھن بالرھن ھل یجوز أو ال یجوز؟ فمثال. كاألرقاء ِ ًقد تضع سیارة عند شخص رھنا  :َ ٍ ً

ًأعطني مائة ألف قرضا إلى نھایة العام مثال، فقال لك! یا فالن: لقاء دین، فتقول ً السیارة، أو أعطیتھ أرضا، أو ًأعطني رھنا، فأعطیتھ: ً
ًأعطیتھ عمارة رھنا، فالسؤال ھل یجوز أن ینتفع صاحب الدین من رھنك الذي وضعتھ عنده أو ال؟ وكل الذي سنتكلم علیھ اآلن مسألة : ً

ٍ، أو عمارة، أو أرض، أو أجمع العلماء على أن منافع الرھن من سیارة: ًأوال. ٌانتفاع المرتھن بالرھن، وھناك قاعدة عامة ثم فروع تفصیلیة
ٍدابة، ملك للراھن في األصل، وال یحل مال المسلم إال بطبیب نفس منھ، فمن حیث القاعدة العامة، وأصول الشریعة، كلھا تدل على أن منافع  ٌ

ٌبھا بحجة أنھا رھن ال یجوز للمرتھن أن یعتدي علیھا، فینتفع : ًالرھن سواء كان من العقارات أو المنقوالت لیست من حق المرتھن، أي
ھذه العمارة أرید : أما لو استأذنك فأذنت لھ، كأن قال لك. عنده؛ بل إن یده ید أمانة كما ذكرنا، وینبغي علیھ أن یحفظ الرھن كما ھو بمنافعھ

ھل یجوز أن : لسؤالِأرید أن أستأجرھا سنة، فدفع العوض عن المنفعة، فا: أن أستأجرھا منك مدة الرھن، ومدة الرھن شھر، أو سنة، فقال
ل متى یجوز أن ینتفع المرتھن  ُیأخذ المنافع إذا أذنت لھ أو ال یجوز؟ واإلجابة على ھذا السؤال تستلزم بیان أنواع األشیاء التي ترھن، ثم نفصِّ

ًإذا أذن الراھن، ومتى ال یجوز أن ینتفع إذا أذن الراھن أیضا  یحتاج إلى مئونة، وھذا القسم ما ال: القسم األول: والرھن ینقسم إلى قسمین. ِ
ٍاألرضین، والدور، فالعمارة مثال إذا وضعتھا رھنا لقاء دین أخذتھ، فإنھا تقفل، ثم ھي ال تحتاج إلى مئونة، فال تحتاج إلى طعام وال : مثل ً ً

ٍتاج إلى كنس ونحو ذلك إذا كان إلى شراب، وإنما تغلق حتى إذا جاء وقت السداد فإن أعطاك الدین وإال قمت ببیع العمارة، صحیح أنھا تح
أرید أن أسكن : كأن یقول المرتھن: مثال آخر للذي ال یحتاج إلى مئونة. اإلنسان یرید أن ینتفع بھا، ھذا النوع الذي ال یحتاج إلى مئونة
وض، فھل یجوز؟ لذلك ِأرید أن أسكن العمارة، وھو یرید أن یدفع الع: ِالعمارة، وھو ال یرید أن یدفع العوض، فھل یجوز؟ أو یقول

 ...... :حالتان
 

 حكم االنتفاع بالرھن بعوض وبدون عوض
 
 

ًھذه العمارة التي رھنتھا عندي، أرید أن أسكنھا مدة الرھن، أو شھرا مثال، فھل یجوز إذا استأذنك؟ إن لم ! یا فالن: كأن یقول: الحالة األولى ً
فإن : إذا استأذنك وأذنت لھ أن یسكن بدون عوض، ففیھ تفصیل:  ذلك أم ال؟ الجوابتأذن لھ فال یجوز باإلجماع، لكن لو أذنت لھ فھل یجوز

الذي ال مئونة لھ إذا كانت لھ : ًإذا. كان الرھن لقاء دین فإنھ ال یجوز أن ینتفع بھ، وإن كان الرھن لقاء قیمة مبیع فإنھ یجوز االنتفاع بھ
إما أن یكون بدون عوض، وإما : وإن استأذنھ وأذن لھ فعلى صورتین. جوز باإلجماعمنفعة، وطلبھا المرتھن، ولم یأذن صاحب الرھن، فال ی

أعطني مائة : مثل أن تقول لھ: ًإما أن یكون قرضا، أو غیر قرض، فالقرض: فإن كان بدون عوض فال یخلو سبب الرھن. أن یكون بعوض
اشتریتھا منك بمائة ألف إلى : بمائة ألف، فتقول لھ: فیقولبعني أرضك ھذه، : مثل أن تقول لھ: ألف وعمارتي رھن عندك، وغیر القرض

الرھن إما أن یكون لقاء دین، أو غیر دین، فإن : ًإذا. إلخ... ھذه عمارتي، أو سیارتي: ًقبلت، ولكن أعطني رھنا، فقلت: نھایة السنة، فیقول
ًض جر نفعا، وھو من الربا، ووجھ ذلكِكان لقاء دین، وأذنت لھ أن یأخذ المنفعة بدون عوض، فإنھ ال یجوز؛ ألنھ قر ّ أن العمارة إذا سكنھا : ٌ

ًشھرا وقیمة أجرتھا ألف لایر، فكأنھ دینك مائة ألف وألفا، فیكون أخذ فائدة على ذلك القرض؛ ألنك إنما أعطیتھ لكونك مستدینا منھ، فصار  ً ًّ
ًقرضا جر نفعا ٍأو منفعة الشيء المرھون بدون عوض في لقاء قرض فال یجوز؛ ألنھ إذا كان یرید منفعة الدار : وعلى ھذا فالصورة األولى. ً

ًیئول إلى قرض جر نفعا بعوض، أو قلت : ھذه المنفعة وأسكن في الدار بأجرتھا، فإذا قال لك أنا أرید أن آخذ: أن یقول لك: الصورة الثانیة. ٍ
ًال أعطیك إال بعوض، فأیضا ال یخلو من ضربین: لھ . أجرة المثل، ال وكس فیھا وال شطط، فیجوز: كون بمثلھا، بمعنىأن ی: الضرب األول: ِ

ًأن تكون األجرة فیھا شيء من المراعاة والمحاباة، فدخلت شبھة قرض جر نفعا: الضرب الثاني ًسواء كان -مسألة االنتفاع بالرھن : ًإذا. ٍ
ِ إذا كان الرھن لقاء دین، فإنھ ال یجوز أن یأخذ المرتھ-ِبعوض أو بدون عوض ن العین المرھونة فینتفع بھا، أو بعوض دون مثلھا، فإنھ في َ

ٍأما لو أخذھا في رھن الدین بعوض مقابل لمثلھا ال ظلم فیھ، فإنھ یجوز. ًھذه الحالة ال یجوز االنتفاع بھا أیضا أن الرھن إذا : فالخالصة. ٍ
لھا جاز، ولكن إن طلبھا بدون عوض، أو طلبھا بعوض دون ُأعطي لقاء الدین، وكانت فیھ منفعة، وطلبھا صاحب الدین، فأخذھا بعوض مث

ًحقھا، لم یجز؛ ألنھ قرض جر نفعا   .أن یكون الرھن لقاء قرض: ھذا في الحالة األولى وھي. ٌ
 
 
 
 

 حكم االنتفاع بالرھن لقاء ثمن المبیع
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ًط ویشترط رھنا، فتعطیھ عمارة رھنا، فھذه العمارة ّأن یكون الرھن لقاء ثمن مبیع، مثل أن یبیعك قطعة من األرض في مخط: الحالة الثانیة ًً

ٍأعطیت رھنا لقاء قیمة مبیع، فإذا كانت لقاء قیمة مبیع فالمشھور أنھ یجوز أن یأخذ المنفعة بدون عوض، وأن یأخذھا بعوض مثلھا أو دونھ؛  ً
ھذا بالنسبة لحالة ما . المنفعة ال یضر على أصل االستحقاقكأنھ باعھ بالثمن المؤجل، ودخول : ألن شبھة الربا في ھذا منتفیة، ومن ھنا قالوا

أنھ إذا طلب صاحب الدین منفعة الرھن، فإن طلبھا بدون عوض أو بعوض : الخالصة: ًإذا. إذا كان للرھن منفعة وأراد المرتھن أن یأخذھا
القروض، فإن طلبھا بعوض مثلھا، أو بدون وأما في رھن غیر . ٍدون حق مثلھا في قرض لم یجز، وإن طلبھا بعوض مثلھا في قرض جاز

ًعوض مثلھا، أو بدون عوض أصال؛ فإنھ یجوز ٍ.  
 
 
 
 

 انتقال العقد من الرھن إلى اإلجارة
 
 

ًرجل أعطاك مائة ألف دینا فأعطیتھ عمارة، : إنھ یجوز لھ أن ینتفع بالرھن بعوض بعوض مثلھ في حالة القرض، فمثال ذلك: وإذا كنا نقول
رت في الموسم على من یرید استغاللھا مثال خمسون ألفا، فإذا أعطاك فطلب منك أن ً یأخذ منفعتھا في الموسم، وأجرة ھذه العمارة إذا أجِّ ً

ِخمسین ألفا فإنھ یجوز؛ ألنھ أخذ الرھن لقاء إجارة، وقد ذكرنا في أول باب الرھن أن ید المرتھن تكون ید أمانة، فھو اآلن أراد أن یستأجر  َ ً
ًنعم؛ ألنھ باإلجارة حینئٍذ یصبح ضامنا، فتخرج یده من ید أمانة إلى ید ضمان، : ھل تنتقل یده من ید األمانة إلى ید الضمان؟ الجوابالرھن، ف

الرھن، : العقد األول: إنھ تنتقل باإلجارة، ویجوز أن یستأجره، وھناك عقدان: ھذا بالنسبة إذا قلنا. ٌفلو تلف شيء في العمارة فإنھ یضمنھ
ًعقد اإلجارة، سواء استغرق عقد اإلجارة مدة الدین، كأن یكون مدة الدین سنة، وعقد اإلجارة سنة، فال إشكال، أما دون السنة : عقد الثانيوال

ًكشھرین، أو مدة الموسم، أو ثالثة أشھر، ففي ھذه الحالة، عندما أخذھا إجارة انتقلت الید وزالت ید الرھن، وأصبحت عینا مؤجرة، وإذا  ً
ًال، إذا انتھت المدة فإن صاحب العمارة بالخیار، فإن شاء ردھا رھنا، وإن شاء رھن غیرھا، وفائدة : ًتھت المدة فھل تعود رھنا؟ الجوابان

ًأنھ ربما ترھن العمارة وقیمتھا مثال خمسمائة ألف، وخالل الشھرین تصبح قیمتھا مثال ملیونا، ویكون من الضرر أن تجعلھا رھنا، وقد: ذلك ً ً ً 
ّترھنھا وأنت ال تحتاج إلى أن تستغلھا، ثم لما صار الشھر والشھران بانتفاعھا باإلجارة طرأ استغالل لك علیھا أو حاجة لك علیھا، فحینئٍذ 

ًبعد انتھاء المدة أنت بالخیار، فإن شئت أن تعید العمارة أعدتھا، وإن شئت أن تدخل عینا رھنا بدال عنھا كان لك ذلك، فكأن صاحب ال ً دین ھو ً
فإذا كانت الید دخلت علیھا اإلجارة، . أن اللزوم یستدیم فیھ ببقاء الید ّالذي ضیع حقھ بزوال الید، وحینئٍذ یزول لزوم الرھن؛ ألننا اشترطنا

رة وقیمتھا لو أنك رھنت العما: لزوم الرھن. ًوانتقل الرھن من كونھ رھنا إلى إجارة؛ فحینئٍذ یزول لزوم الرھن، ھذا ھو معنى لزوم الرھن
ًمثال مائة ألف، والدین لثالث سنوات، وبعد شھر أو شھرین أصبحت قیمتھا ملیونا، فتبقى الزمة علیك، أي ًتبقى رھنا، ولو أصبحت : ً

وھذا مذھب طائفة -بالمالیین، لكن إذا أدخلت اإلجارة علیھا ورضي صاحب الدین، فحینئٍذ انفك اللزوم؛ ألنھ قد سبق أن ذكرنا أن المذھب 
ً على أن الرھن یلزم إذا قبض واستدیم القبض، لكن عندما دخلت اإلجارة رفعت استدامة الید، وحینئٍذ ینتقل من كونھ الزما على - من العلماء ُِ

ًالمدیون، إال أنھ بعد انتھاء مدة اإلجارة فھو بالخیار، إن شاء أدخلھ رھنا مرة ثانیة، وإن شاء امتنع عن إدخالھ، وأدخل عینا أخرى م كانھ، ً
أن األصل العام أنھ ال یجوز : كالعمائر واألرضین، فخالصة ما فیھا ھذا بالنسبة إذا كانت العین ال تحتاج إلى مئونة. على ما یتفقان علیھ

ّلصاحب الدین أن یأخذ منفعة من الرھن إال بإذن صاحبھ، فإذا اعتدى على ذلك ضمن، ویتفرع تفرع على ھذا لو أنھ استأذنھ بعوض وكان ِ َ 
ٍوإن استأذنھ بعوض دونھ، أو بدون عوض في عین مرھونة لقاء دین لم . ًالعوض لمثل العین جاز، سواء كان في رھن القروض أو غیرھا ٍ

أن الحكم یدور مع : ًیجز؛ ألنھ قرض جر نفعا، وأما إذا كان في غیر رھن القروض، فإنھ یجوز؛ لزوال الشبھة الموجبة للتحریم، والقاعدة
ًعلتھ وجودا ً وعدما، فقد منعنا انتفاعھ بدون عوض أو بدون عوض المثل إذا كان في القرض؛ لخوف الربا، وذلك منتٍف في رھن غیر ّ

  .ًالقروض، فیصبح جائزا على األصل
 
 
 
 

 انتفاع المرتھن بالرھن المحتاج إلى مئونة إن أنفق علیھ
 
 

من اإلبل، أو البقر، أو الغنم، فھذه تحتاج إلى مئونة، فھي : من ھذه الدوابعندك : ًأن یكون الرھن یحتاج إلى مئونة، فمثال: القسم الثاني
فإن كانت العین : تحتاج إلى طعام، وتحتاج إلى شراب، ففي ھذه الحالة ھل یجوز لصاحب الدین أن ینتفع بھا؟ ھذه المسألة فیھا تفصیل

: أعطني ألف لایر، فقلت لھ: ًقة على عینھ، فال إشكال، مثال جاء وقال لكأنا أنفق علیھا، وقام بالنف: المرھونة تحتاج إلى نفقة، وقال صاحبھا
 یقوم على الناقة ویعلفھا، أو تكون الناقة -كأن یكون جارك-ھذه الناقة رھن حتى أسدد، فأخذت الناقة وأصبح كل یوم : ًأعطني رھنا، فقال

ھ، لكن المشكلة إذا كانت العین تحتاج إلى مئونة وصاحبھا غیر موجود، عنده ورضیت لھ بذلك على أن یعلفھا ویقوم علیھا، فھذا ال إشكال فی
أو یتعذر على صاحبھا أن یقوم بالنفقة علیھا، فأنت ترید الرھن أن یكون عندك، وصاحبھا في بلد غیر بلدك، فغیر معقول أنھ كل یوم یأتي 
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ي فیعلفھا ویقوم علیھا، فحینئٍذ إذا كانت العین المرھونة عندك تحتاج إلى ویعلفھا أو یقوم علیھا، وقد یكون في البلد الواحد، ومن المشقة أن یأت
أن تكون محلوبة : الحالة الثانیة. أن تكون محلوبة مركوبة، مثل الناقة: الحالة األولى: نفقة من طعام أو شراب أو نحو ذلك، فلھا أربع حاالت

أن تكون : الحالة الثالثة. ركوب علیھا، وكذلك البقرة تحلب ولكن ال یركب علیھاغیر مركوبة، كالشاة فإنھا تحلب ولكن ال یمكن االنتفاع بال
أن تكون غیر محلوبة وال مركوبة، مثل فحل الغنم، فإنھ غیر : الحالة الرابعة. مركوبة غیر محلوبة؛ كفحل اإلبل، فإنھ ُیركب وال یحلب

إذا كان صاحب الدین ُینفق على ھذه العین : ویرد السؤال. لمنافعفھذه أربعة أحوال وفیھ ھذه ا. محلوب وال مركوب، وكذلك األرقاء
المرھونة وھي الناقة، فھل یجوز لھ أن ینتفع في حدود نفقتھ أو ال یجوز؟ ذھب اإلمام أحمد رحمھ هللا إلى أن الرھن إذا كان ُیركب أو یحلب، 

ھذه : لو قال لك: مثال ذلك. بھ وتحلب منھ بقدر ما أنفقت علیھأو یجمع بین منفعة الركوب والحلیب، فإن من حقك إذا أنفقت علیھ أن ترك
ًالناقة رھن عندك مقابل األلف التي لك علي، فقمت على الناقة وعلفتھا بما قیمتھ مثال خمسون ریاال، فحینئٍذ یجوز لك أن تشرب من حلیبھا  ً ّ ٌ

 ثالثین -ًمثال-حلیب وبین الركوب بقدر الخمسین، فتجعل بقدر الخمسین، وأن تركب على ظھرھا بقدر الخمسین، ویجوز أن تجمع بین ال
َّللحلیب وعشرین للركوب، فتقدر أن ذھابك على ظھرھا إلى داخل المدینة والرجوع بعشرین، عشرة ذاھبا وعشرة آیبا؛ وھذا یتقدر بالُعرف،  ً ً

ِّفتقدر ما أنفقتھ . كون الثالثین مع العشرین مساویة لنفقتك علیھاثم حلیبھا ھذا الذي احتلبتھ في الیوم الذي أنفقت علیھا، قیمتھ ثالثون، فحینئٍذ ت ُ
ًوتركب وتحلب على قدر ما أنفقت، فإن كان مركوبا تمحض انتفاعك بالركوب، وإن كان محلوبا تمحض انتفاعك بالحلیب، وإن كان محلوبا  ً ًّ ّ

والدلیل علیھ ما ثبت . لنفقة، ھذا من حیث األصل الذي ذكرناهًمركوبا جمعت بین األمرین، أو أخذت منفعة من المنفعتین بقدر حصتھا من ا
ًالظھر یركب بنفقتھ إذا كان مرھونا، ولبن الدر یشرب بنفقتھ إذا كان مرھونا، : (في الصحیح عن رسول هللا صلى هللا علیھ وآلھ وسلم أنھ قال ً

ي حدود ما أنفق، وھذا ھو العدل الذي قامت بھ السماوات علیھ أن یعلف الدابة، ویقوم علیھا ف: ، أي)وعلى الذي یركب ویشرب النفقة
وعلى ھذا أخذ . ُواألرض، ال ُیظلم صاحب الرھن، وال ُیظلم صاحب الدین، وال تتلف العین؛ ألنھا لو تركت بدون طعام وال شراب لتلفت

ِالمصنف رحمھ هللا ھذا الحكم، فبین أنھ یجوز للمرتھن ومن لھ الدین أن یركب الرھن وأن َ   . یشرب منھ بقدر ما أنفق علیھ في طعامھ وشرابھّ
 
 
 
 

 جواز االنتفاع بالرھن المحتاج إلى مئونة بدون إذن الراھن
 
 

: ٌأن اإلذن موجود من الشرع؛ لقولھ علیھ الصالة والسالم: الفائدة ھنا أنھ ال یحتاج إلى إذن؛ والسبب في ذلك). بقدر نفقتھ بال إذن: (وقولھ
ً إذا كان مرھونا، ولبن الدر یشرب بنفقتھ إذا كان مرھوناالظھر یركب بنفقتھ( ٌ، فھذا إذن شرعي، وهللا عز وجل یملك العباد وما ملكوا، فا )ً

ُملكنا ذلك، وبین أنھ إذا رھن أحد عندك عینا تركب وتحلب، وأنفقت علیھا، وركبت وحلبت بقدر ما أنفقت؛ فقد عدلت وأقسطت، وهللا یحب  ً ٌ ّ ّ
  . تحتاج في ذلك إلى إذن المالك، ھذا بالنسبة للشرب والركوبالمقسطین، وال

 
 
 
 

 حكم انتفاع المرتھن بالرھن غیر المحلوب
 
 

غیر المركوب وغیر المحلوب إذا احتاج إلى نفقة، فھل ُیقاس على المركوب والمحلوب؟ جماھیر العلماء على أنھ ال ُیقاس وال : یبقى السؤال
ّ هللا لما قال بھذه السنة وعمل بھا، ُسئل عن غیرھا، فخصص الحدیث بما ورد؛ ألن األصل یقتضي أنھ ال ُیلحق، وحتى اإلمام أحمد رحمھ ِ

یجوز لك أن تنتفع بمال غیرك إال بإذنھ، وبحقھ، فلما جاءت السنة تستثني ھذا األصل فیما ُیركب ویحلب، بقي ما عداه على األصل الذي 
ِھذه خالصة ما ذكر.. وال یجوز لمن لھ الدین أن ینتفع إال بإذن المالك الحقیقيیوجب عدم ملكیة المنافع إال ألصحابھا،  أنھ یجوز : فالحاصل. ُ

ًفي القسم الثاني إذا كان الرھن یحتاج إلى مئونة وكان مركوبا محلوبا، جامعا بینھما، أو فیھ إحدى الخصلتین یجوز لمن لھ الدین أن ینتفع في  ً ً
حلوٍب وال مركوب، فإنھ ال یجوز أن ینتفع بھ، وحینئٍذ یفصل فیھ من ناحیة إذا أنفق فإنھ یحتسب قدر ما أنفق فإن كان غیر م. حدود ما أنفق

  .على ذلك المرھون، ثم یطالب المالك الحقیقي بنفقتھ، كما سیأتي إن شاء هللا
 
 
 
 

 اإلنفاق على الرھن بغیر إذن الراھن مع إمكان الرجوع إلیھ
 
 

إذا ) وإن أنفق على الرھن بغیر إذن الراھن مع إمكانھ: (قولھ]. نفق على الرھن بغیر إذن الراھن مع إمكانھ لم یرجعوإن أ: [قال رحمھ هللا
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كما كان في -استأذنھ فال إشكال، وقد ذكرنا المحلوب والمركوب، فالمحلوب والمركوب ال یحتاج إلى إذن، وغیر المحلوب والمركوب 
تاج إلى نفقة، فإنھ إذا أنفق علیھ بدون إذن صاحبھ مع إمكان أن یستأذنھ، فإنھ ال ُیعطى نفقتھ؛ والسبب في  إذا اح-األرقاء في القدیم ونحوھم

ّأن المطالب في األصل ھو المالك، فكونھ لم یستأذن ولم یأمره أحد أن ُیعطي بل أعطى تلقائیا، دل على أن العطیة محض تبرع، وھذا : ذلك ّ ً
إني : ًألن المالك الحقیقي موجود، فكونھ موجودا ویمكنھ أن یتصل بھ أو یرسل إلیھ، أو یأتیھ بنفسھ ویقول لھاالستناد إلى الظاھر؛ : یسمونھ

داللة الظاھر، وقد سبق أن ذكرنا الظاھر واألصل، فھذا من الظاھر : سأنفق على الرھن فھل تأذن لي؟ فكونھ لم یفعل ذلك، ھذا یسمونھ
ُیرجع إلى نیتھ، فإن كان نوى أنھا تحتسب احتسبت، وإن كان نوى أنھا ال تحتسب : قال بعض العلماءو. ّھذا محض تبرع: فُیعمل بھ، ویقال

رجع، : لیس من حقھ أن یرجع على المالك الحقیقي فیطالبھ، فیقولون: ، أي)لم یرجع: (والمراد بقولھ. فإنھا ال تحتسب، وتكون محض التبرع
ً أنھ إذا دفع مثال ما قیمتھ خمسمائة لایر نفقة، وكان بإمكانھ أن یستأذن المالك الحقیقي ولم لم یرجع، وعلیھ أن یرجع، ھذا ھو المراد بھ،

 ...... .یستأذنھ، فحینئٍذ لیس من حقھ أن یرجع ویطالب المالك الحقیقي بالنفقة
 

 النفقة على الرھن عند تعذر الرجوع إلى الراھن
 
 

إن تعذر علیھ أن یرجع إلى المالك الحقیقي، وإن لم ینفق : أي) وإن تعذر: (قولھ]. حاكمّوإن تعذر رجع ولو لم یستأذن ال: [قال رحمھ هللا
سافر الراھن، وتعذر أن یتصل بھ أو  ّصارت الدابة معرضة للموت، والوقت ضیق، فتعذر علیھ أن یرجع؛ وذلك لصعوبة االتصال بھ، أو

إنھ یرجع؛ ألنھ لما أنفق ھذا المال، : مة، واألصل أن نفقتھ محسوبة، وقد قلنا ھناًیجد وكیال عنھ، فقام وأنفق، فإنھ یرجع؛ ألن الشبھة ھنا قائ
ّفاألصل أن یرجع في ضمانھ، ھذا ھو األصل، ولما تعذر علیھ الرجوع سقط تأثیر الظاھر؛ ألن في الظاھر ما یدل على الشبھة لوجود 

ًفلو أنفق علیھ مثال في حدود خمسمائة . ن حقك أن ترجع علیھ بقدر النفقةإن م: یسقط حقك؛ بل نقول: العذر، وحینئٍذ ال نلزمھ، وال نقول لھ
: أعطني الرھن، فقال: لایر، وقیمة الرھن عشرة آالف لایر، والدین تسعة آالف لایر، فلما انتھى الوقت جاء وسدد تسعة آالف لایر، وقال لھ

ُبقي خمسمائة تكفلتھا نفقة على الرھن، فإن قال أعطني ھذه الخمسمائة وھي تابعة للدین، : ئٍذ من حقھ أن یطالبھ، ویقول لھال أعطیك، فحین: ّ
علیھ أن یستأذن الحاكم والوالي، والمراد بالحاكم : وبعضھم یقول. ًفُیلزم بإعطائھ، ویجب علیھ أن یعطیھ، سواء استأذن الحاكم أو لم یستأذنھ

ّ، فجعل القضاة والحكام إنما ُیرجع إلیھم إذا تعذر )لطان ولي من ال ولي لھفالس: (ھنا القاضي؛ ألن النبي صلى هللا علیھ وآلھ وسلم قال
ًإنھ یرجع إلى الحاكم فیستأذنھ أوال ثم ینفق، وال شك : الرجوع إلى األصل، فھم یقومون مقام الناس في القیام على مصالحھم، وعلى ھذا قالوا

  .أن الرجوع إلى القاضي متى أمكنھ الرجوع إلى القاضي أحوط
 
 
 
 

 النفقة على الودیعة مع إمكان االستئذان من المالك وعدمھ
 
 

ٌرجل أعطاك ودیعة، فإذا احتاجت ھذه الودیعة إلى نفقة، وأمكنك االتصال : إذا أنفق على ودیعة، ومثالھ: أي]. وكذا ودیعة: [قال رحمھ هللا
التفصیل الذي ذكرناه في الرھن، فمن حقك أن تطالبھ بنفقتك على بھ، فإنھ یجب علیك أن تتصل بھ وتستأذنھ، وإن لم یمكنك االتصال بھ على 

ّودیعتھ، سواء قلنا باستئذان الحاكم أو بدونھ، وأما إذا أمكنك أن تستأذنھ ولم تستأذنھ، فإن نفقتك على الودیعة تعتبر محض التبرع، ولیس من  ً
 ...... .حقك أن تطالب بالنفقة

 
 ذان من المالك وعدمھالنفقة على العاریة مع إمكان االستئ

 
 

ًإذا استعار شخص شیئا، واحتاج ھذا الشيء إلى نفقة، فإنھ یرجع إلى مالكھ الحقیقي ویستأذنھ، فإذا لم یستأذنھ : أي]. وعاریة: [قال رحمھ هللا ٌ
إنھا تضمن على التفصیل الذي ذكرناه مع إمكان االستئذان، فإنھ یتحمل مسئولیة النفقة، وأما إذا لم یمكنھ وتعذر علیھ االستئذان وقام بالنفقة، ف

 ...... .في استئذان الوالي وعدم استئذانھ
 

 النفقة على الدواب المستأجرة الھارب صاحبھا
 
 

وذلك مثل اإلبل في القدیم، فإذا أستأجرھا اإلنسان من أجل الركوب، ثم ھرب صاحبھا، فھذه ]. ودواب مستأجرة ھرب ربھا: [قال رحمھ هللا
ُعندك، وتكون یدك علیھا قائمة، ید حفظ، فتحفظھا ألخیك المسلم، وبعض العلماء ُیلزمك بالحفظ ھنا، وال خیار لك، تلزم الدواب ستبقى 

ًبحفظھا، وتقوم علیھا حتى یأتي ربھا وصاحبھا، ثم تنفق علیھا منھا، فإذا أنفقت علیھا منھا فال إشكال، وأما إذا لم تجد منھا شیئا وقمت أنت 
ًن مالك، فحینئٍذ یكون من حقك الرجوع على مالكھا الحقیقي إن جاء یطالبك یوما من األیام؛ ألنھ تعذر علیك أن تتصل بھ بنفسك وأنفقت م
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ُوتطالبھ، فیجوز لك حینئٍذ أن تؤاخذه بضمان؛ ألن ھذه العین التي ھي اإلبل أو الدواب التي تستأجر للركوب أو نحو ذلك مثل الثیران، فقد 
تأجر للحراثة، وفي زماننا لو كانت السیارة مستأجرة، ثم حصل ظرف لصاحبھا وغاب فجأة، وأصبحت السیارة عندك كانت في القدیم تس

واحتاجت إلى نفقة، أو إلى رعایة، فأنفقت علیھا مع تعذر االتصال بصاحبھا، فإنھ حینئٍذ إذا رجع طالبتھ بضمان ذلك الشيء الذي أنفقتھ على 
: ُن غرمھا وغنمھا على مالكھا الحقیقي؛ لقول رسول هللا صلى هللا علیھ وآلھ وسلم في الحدیث الصحیحأن ھذه العی: عینھ؛ ووجھ ذلك

ًیأخذ الغنم وعلیھ الغرم، فلما كان ربحھا لھ، كذلك أیضا غرمھا ونفقتھا وخسارتھا : ، فغرمھا وغنمھا لمن یضمن، أي)الخراج بالضمان(
 إذا لم یتیسر -في العاریة، وفي الرھن، وفي العین المستأجرة-ففي ھذه الحالة . ما یدك فإنھا ید حفظوأعباؤھا وتكالیفھا على مالكھا الحقیقي، أ

 ...... .ًاالتصال بمالكھا الحقیقي وكنت معذورا، جاز لك أن تقوم بالمعروف بالنفقة علیھا، ثم تطالبھ بضمان ما أنفقت
 

 ونحوھا تعمیر المرتھن لخراب الدور واألراضي المرھونة
 
 

ّولو خرب الرھن فعمره بال إذن رجع بآلتھ فقط: [قال رحمھ هللا كالمزارع، واألرضین - ضد العمار، فلو أن العین المرھونة : الخراب]. ِ
ً أصبحت خرابا، أو اخترب بعضھا، فقام المرتھن باستصالحھ، فإنھ في ھذه الحالة العین والرقبة موجودة، ویمكن أن تبقى وتبقى -ونحوھا
بحالھا، بخالف اإلبل والبقر والدواب، فإنھ إذا لم تنفق علیھا فستموت وتتلف وتذھب مالیتھا، فھناك فرق بین االثنین، ثم في ھذه مالیتھا 

الحالة یكون الدفع ھنا دفع إجارة، وفیھ مبایعة من جھة المئونة، فیلتزم بھ فقط بقیمة اآللة التي تم بھا االستصالح، وال یطالبھ بالفضل، ولیس 
ً أن یقایضھ على ذلك منفعة، وذلك بالعرف، فتكون مثال بناء ھذه الدار واستصالحھا بخمسین ألفا، وتكلفتھا بالعرف أربعون ألفا، وعشرة لھ ً ً

ًآالف تكون ربحا لمن یقوم باستصالحھا، فھنا لیس لھ أن یربح، وإنما یكون لھ فقط أجرة اآللة التي استصلح بھا، فیملك فقط المئونة، ولیس 
وھذا بالنسبة لمنفعة االستصالح، بخالف منفعة النفقة التي تبقى بھا العین، فھنا محض . ٌن حقھ أن یقایض على ما فیھ مصلحة ونماء زائدم

تبرع فیھ نوع من الفضل؛ فأرضي إذا انھدمت فإن من حقي أن أبنیھا أو ال أبنیھا، لكن الدابة إذا ماتت ففي الغالب أنني ال أرضى بموتھا، 
ھ في ھذه الحالة عندما خربت األرض أتى وعمرھا، فأنا قد أرضى أن تسقط وتخرب وتبقى على حالھا، لكن اإلبل والبقر والغنم التي فكون

فھناك فرق بین الحالتین، فالنفقة في األولى مستحقة والزمة، وتبقى المالیة علیھا، وكأنھ . حیاتھا ومالیتھا موقوفة على النفقة ال أرضى بتلفھا
التصرف الرشید، وفي موضعھ، أن تنفق لبقاء اإلبل والغنم والبقر ونحوھا من الرقاب المرھونة أو المستعارة أو المؤجرة، لكن في محض 

ًحالة ما إذا كانت العین دارا فانھدمت، أو مزارع مثال فعطشت، فأصلح آبارھا أو نحو ذلك، فإنھ ال یأخذ إال نفقة اآلالت التي بھا تحققت  ً
أما لو استأذن فإنھ یملك مطالبتھ بجمیع ما أذن لھ بھ، وذلك في حدود . ولیس من حقھ أن یقایض أو یطلب الربح أو النماء الزائدالمنفعة، 

 ...... .ابن ھذا دورین، فبناھما دورین على نفس الصفة المتفق علیھا، فلھ أن یطالبھ بالنفقة كاملة: ًاإلذن، فلو قال لھ مثال
 

 األسئلة
 
 

...... 
 
 واز إدخال اإلجارة على الرھن ومباینتھ لعقد البیعتین في بیعةج
 
 

َّأشكل علي انتقال ید الراھن من األمانة إلى الضمان، وذلك إذا استأجر الرھن، فھنا ابتدأ بعقد الرھن وانتھى إلى اإلجارة، فوسع ھنا : السؤال
بین البیع واإلجارة، فھل من حكمة في التوسیع ھنا، والتضییق ھناك؟ في ھذه المسألة، وحرم في البیوع عن بیعتین في بیعة، وتردد العقد 

، والصالة والسالم على خیر خلق هللا، وعلى آلھ وصحبھ ومن وااله، أما بعد: الجواب فأما بالنسبة لمسألة الرھن وانتقالھ : باسم هللا، الحمد 
ھذا وبین عقد البیعتین في بیعة، وعقد اإلجارة الذي ینتھي بالتملیك عقدان في ّإلى اإلجارة فلیس ھو على سبیل التشریك، فینبغي أن ُیفرق بین 

الرھن عقد منفصل لھ شروطھ ولھ ضوابطھ، واإلجارة عقد مستقل لھ شروطھ ولھ ضوابطھ، : أما الرھن مع اإلجارة فعقدان منفصالن. عقد
ًلو أنني أخذت رھنا : ًا الرھن باختیارھما ورضاھما فھذا جائز، فمثالفإذا تعاقدا على رھن وأبقیا ید الرھن على ما ھي علیھ فرھن، وإن رفع

َقد سامحتك، وأخذت الرھن، فإنھ : أنا محتاج للرھن وأرید أن أنتفع بھ، فھال سامحتني وأقلتني، فقلت لك! یا فالن: منك، ثم جئتني وقلت
لكن العقد في بیعتین في بیعة ھنا اجتمع العقدان في عقد واحد، . افانتقلت ید الرھن من الرھن إلى عقد آخر، دون أن یجتمع. یجوز باإلجماع

أبیعك ھذه الدار بعشرة آالف حاضرة، أو بعشرین إلى نھایة السنة، وتفترقا قبل التحدید، أما لو حددتما فلیس ھناك إشكال، : كأن یقول لك
فجمھور السلف رحمھم هللا . أما إذا بت فال إشكال: - وغیرهكما روي عنھ في مصنف ابن أبي شیبة -ولذلك قال ابن عباس رضي هللا عنھما 

بعني بمائة حاضرة أو بمائتین إلى أجل، وأخذ بإحدى البیعتین، فإنھ خرج عن بیعتین في بیعة، ولیس ھناك خالف إال : على أنھ إذا قال لھ
إال إذا افترقا، فإن افترقا، وقد أعطاه البیعتین ولم قول سماك وروایة عن طاووس رحمھما هللا؛ وذلك ألن العقدین ال یدخالن في عقد واحد 

 فإنھ لم یدخل العقدین في عقد؛ ألن عقد الرھن على حدة، ثم اتفقا على - في عقد الرھن واإلجارة- یحدد، فقد أدخل العقدین في عقد، أما ھنا 
ناك أي إشكال، فھذا شيء وھذا شيء، وال یعتبر ھذا من لیس ھ: ًإذا. انتقالھ من الرھن إلى اإلجارة، كما لو اتفقا على أن یعود على صاحبھ

ًاستأجر العمارة عشرین شھرا بعشرة آالف كل شھر، ثم بعد سنة تملكھا، فھو لیس بعقد إجارة، ولیس بعقد : وھكذا لو قال لك. تداخل العقود ِ
جارة بیع، وال شك أنھا نوع من البیع الذي ھو بیع ٍبیع محض، وإنما أدخل البیعتین في بیعة، أو أدخل العقدین في عقد، على القول بأن اإل
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َالمنافع، فأدخل البیعتین في بیعة من جھة بیع منفعة، وبیع عین، أدخلھما في عقد واحد، وقد استأجرت العمارة وفي نیتك أن تملكھا، والتزم 
أبیعك بعشرة حاضرة وبعشرین إلى : كذا لو قال لھوھ. َلك أن یملكك في نھایة العام، فأدخلتما عقدین في عقد واحد، فالغرر في ھذا واضح

من باع : (أجل، وافترقا قبل التحدید، فقد أدخال الصفقتین في صفقة واحدة، ولذلك قال صلى هللا علیھ وسلم في تتمة حدیث البیعتین في بیعة
ین إلى أجل، وفارقك قبل أن یحدد، فإما أن یعطیك بعني بمائة حاضرة وبمائت: ؛ وذلك ألنھ إذا قال لھ)بیعتین في بیعة فلھ أوكسھما أو الربا

ّأرید أن أشتریھا بمائة حاضرة، فضیع علیك المائتین إلى أجل، وأنت تحب أن تكون إلى : الوكس وأنت ترجو المائتین إلى أجل، فیقول لك
إلى أجل، فوقع في الربا، فعاوض عن المائة فجعلتھا  َّھال خففت علي: أجل، وھذا ھو أوكسھما، أو أخذھا وھو یرید أن یدفعھا مائة، ثم قال

من باع بیعتین في بیعة فلھ أوكسھما : (التي في نیتھ أن یشتري بھا إلى المائتین في أجل، فتحقق فیھ ما ذكره النبي صلى هللا علیھ وآلھ وسلم
لتقسیط، فلیس ھذا ببیعتین في بیعة؛ ألنھ لیس لھ َّ، أما لو بت، واشترى بمائة حاضرة أو بمائتین إلى أجل، كما ھو موجود في بیع ا) أو الربا

ّأوكسھما وال الربا؛ وألن العقد تم على سعر معین، فالسلعة قیمتھا حاضرة بمائة، وقیمتھا إلى أجل بمائتین، ستشتریھا بمائة حاضرة أو  ٍ
متین في الصفقة یدل على أنھ بیعتین في بیعة، إن كونھ یعرض علیھ القی: ولو قلنا. بمائتین إلى أجل، فھذا لیس من بیعتین في بیعة في شيء

بعني بعشرة : ال، بل بثالثین، كما لو قال لھ: بعني بعشرین، فیقول: لدخلت جمیع البیوعات في المساومات؛ ألنھ في المساومة یقول لھ
لبیعتین في بیعة، وال یعتبر ھذا الرھن كا وعلى ھذا ال ُیعتبر إدخال اإلجارة على. حاضرة أو بعشرین إلى أجل، فالمعنى في ھذا واضح

ٌموجبا لإلشكال؛ ألن الرھن مستقل وعقد قصد بھ االستیثاق على وجھ شرعي معتبر، وتم وبت على الصفة المشروعة، ثم اتفق الطرفان  ً
  .على إلغائھ وإنشاء عقد اإلجارة، ولیس ھذا من التداخل في شيء، وعلیھ فإنھ یزول اإلشكال، وهللا تعالى أعلم

 
 
 
 

 حكم تلف الرھن عند المرتھن
 
 

ًإذا رھن عندي رجل بعیرا، ثم مات ھذا الرھن عندي قبل السداد، ثم طالبني بھ، فما الحكم أثابكم هللا؟ الجواب: السؤال إذا مات البعیر، فال : ٌ
أن یموت بتفریٍط منك، : لحالة الثانیةا. أن یموت بدون تفریط منك، فلیس من حقھ أن یطالبك، ویدك ید أمانة: الحالة األولى: یخلو من حالتین

ًأعطني رھنا، فأعطاك ساعة : ًأعطني مائة لایر دینا، فقلت لھ: قال لك شخص: مثالھ. ّفإنك تضمن، وعلى ھذا یفصل في مسألة ضمان الرھن
ّأو مسجال أو كتابا، فتلفت الساعة، أو تلف الكتاب، أو تلف المسجل، فإنھ ال یضمن إال إذا فرط، فإن ك ً ان تلف ھذه األعیان بسبب تفریط منھ ً

ط في ذلك فإنھ ال ضمان علیھ، وحینئٍذ تكون یده ید أمانة على التفصیل الذي سبق بیانھ، وهللا تعالى أعلم   .فإنھ یضمن، وأما إذا لم یفرِّ
 
 
 
 

 حكم استصالح الدور المؤجرة من قبل المستأجر
 
 

ًیھا ما خرب، فھل ال بد أن یستأذن من المالك عموما، أم یصلح مرافقھا ویحتسب ما أنفقھ ًمن كان مستأجرا لدار، وأراد أن یصلح ف: السؤال
ُإذا استأجرت دارا فلیس من حقك أن تتصرف في عین الدار، فتغیر فیھا أو تحدث فیھا إال إذا استأذنت مالكھا، : من قیمة اإلیجار؟ الجواب ً

ًلھ، فإنك تفعلھ، فإذا كان ھذا الذي تفعلھ فیھ ضرر أو فیھ زیادة أو نقصا أو تغییر لصفة ًأما ما یكون من جنس المنافع ومن حقك عرفا أن تفع
ًفلو استأجرت دارا مكونة من أربع غرف، وكان باإلمكان أن تفتح كل غرفتین على بعضھا، فالبد أن . العین المؤجرة، فالبد أن تستأذن

 لو أردت أن تحدث أشیاء، كوضع المسامیر في الجدار أو نحوھا، فالبد أن تستأذن، ًتستأذن، وال تنقل الجدار الحائل إال بإذن، وكذلك أیضا
ّفإن لم یأذن لك وفعلت ذلك من عندك، فإنھ یجب علیك شرعا إذا فرغت الدار أن تسلمھا بالصفة التي استلمتھا علیھا وھذه مسألة من أعظم . ً

 -في ھذا الزمن-ِّلمساجد أن یذكروا الناس با عز وجل، فإن حقوق العیون المؤجرة المسائل التي یعظم فیھا الضرر، وأحبِّذ للخطباء وأئمة ا
ضائعة بین الناس إال من رحمھم هللا، فالمستأجر إذا انتھى وخرج من البیت، أو خرج من الدكان أو العین المؤجرة، فإنھ یخرج منھا بحالة قد 

ًیخفى أنھ قد تكون ھذه العین أو ھذه العمارة ملكا ألیتام، وقد تكون ملكا ألرامل تحتاج إلى استصالح یقارب نصف قیمة األجرة، ومما ال  ً
ّوقفا علیھم، ولذلك یعتبر ھذا المال الذي أفسده المستأجر في ذمتھ ورقبتھ یوم القیامة، فلو أفسد العین المؤجرة، وأحدث وغیر وتصرف فیھا،  ّ ً

 بھا، حتى ذكر العلماء الكنیف الذي ھو محل قضاء الحاجة، فقد كان في القدیم ینزح فإنھ یجب علیھ أن یعیدھا على الصفة التي استلمھا
وقد ذكر . بفضلتھ، وذلك كلھ من باب التشدید في الحقوق ًإذا استلمھ نظیفا، فالبد أن یخرج وھو نظیف، بمعنى أنھ ال یبقیھ: وینظف، فقالوا

م القیامة تطیش عقولھم من الذنوب والمظالم؛ ألنھ یؤتى بالمظالم مثل الخردلة أن الناس في عرصات یو: النبي صلى هللا علیھ وآلھ وسلم
َونضُع الموازین القْسط لیْوم القیامة فال تظلم نفس شْیئا وإْن كان مثقال حبٍة مْن خْرَدل أتْینا بھا وكفى بنا حاسبین: وأدنى من ذلك َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َِ ِ ِ ِِ ِ َّ ِ ِ ِ ِ َِ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ ََ ْ ٍْ ً ٌَ ْ ُُ َ ْ ْ ِْ ِ 

، وهللا عز وجل قد أمر العباد برد الحقوق إلى أھلھا، فھذا حق، فإذا استأجرت العین كاملة فتردھا كاملة، وإذا استأجرتھا سلیمة ]47:األنبیاء[
بیھ فینبغي تن. ًفتردھا سلیمة، أما لو أضر بأرضیتھا، أو بسقفھا، أو بجدارھا، أو بأي شيء فیھا، فإنھ یضمن ذلك ویرده كامال إلى صاحبھ

َّالناس في ھذا األمر؛ ألنھا من الحقوق التي تضیع بین الناس، وُینبھون على األمور التي ینبغي أن یراعیھا المسلم مع أخیھ المسلم في مثل 
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 الحقوق، وعدم الظلم، وعدم األذیة، وعدم اإلضرار، فلیتق هللا المسلم في حقوق إخوانھ، خاصة األوقاف المؤجرة؛ ھذه العقود؛ من ضمان
ِألنھا تكون ملكا ألناس مستحقین؛ كالضعفة والعجزة، وتصرف غلتھا علیھم، فإذا أفسدت ھذه األوقاف وُضیِّعت، فحینئٍذ تضیع حقوق من  ُ ّ ً

ِّوالناظر ھو المسئول أمام هللا عز وجل؛ ألن تساھل الناظر وسكوتھ یمكن المفسد من إفساده، فإذا جاء الناظر لیستلم العین . تصرف لھم
ّرة، فعلیھ أن یطالب المستأجر أن یسلمھا كما استلمھا، أما أن یتركھ یفسد فیھا ویغیر فیھا ویعبث على مرأى منھ ومسمع، فإذا سلمھا المؤج

سلمھا ناقصة، ثم صرف من غلة الوقف الستصالحھا؛ فھذا ظلم ألصحاب الحقوق، وینبغي التنبھ لمثل ھذه الحقوق والتنبیھ علیھا؛ لما فیھا 
 واإلضرار الذي نھى هللا عنھ ورسولھ صلى هللا علیھ وآلھ وسلم، نسأل هللا العظیم أن یجنبنا الزلل، وأن یعصمنا في القول والعمل، من األذیة

  .وهللا تعالى أعلم
 
 
 
 

 جواز انتفاع المرتھن بصوف البھیمة إن أذن لھ الراھن
 
 

ظاھر النص االنتفاع بالحلیب والركوب، ھذا الذي ورد : أثابكم هللا؟ الجوابّھل یدخل في االنتفاع صوف الشاة، فلھ أن یجزه ویبیعھ : السؤال
ًبھ النص، سواء أذن أو لم یأذن، ویبقى فیھ الحكم على التفصیل الذي ذكرناه، أما صوف البھیمة وشعرھا، فلیس من حقھ أن ینتفع بھ بدون 

  .لتفصیل الذي ذكرناه، وهللا تعالى أعلمإذن إذا أنفق علیھا؛ بل یبقى على األصل من وجوب االستئذان على ا
 
 
 
 

 حكم القراءة في الكتب المرھونة بإذن وعدمھ
 
 

ًإذا كان الرھن كتبا للعلم، فھل القراءة فیھا من باب االنتفاع، ویدخل في مسألة القرض الذي جر نفعا أثابكم هللا؟ الجواب: السؤال مسألة : ً
َقْل ما : ً ُیملك، فكالم هللا وكالم رسولھ صلى هللا علیھ وآلھ وسلم لیس ملكا ألحد، ولذلك قال تعالىقراءة الكتب، بعض العلماء یرى أن العلم ال ُ

ٍأْسألكم علْیھ مْن أْجر  َ َ َِ ِ َ َ ْ ُ القصة المشھورة : ومن ذلك. یجوز أن تقرأ في كتاب الغیر ولو لم تستأذنھ: -ًبناء على ھذا األصل-، فقالوا ]57:الفرقان[ُ
 عبد السالم الفقیھ المالكي المشھور، وبین أسد بن الفرات ، وأسد بن الفرات من الفقھاء األجالء الذین ارتحلوا إلى ابن بین سحنون وھو

ًالقاسم في مصر، وكان أسد بن الفرات یرید أن یلقى اإلمام مالكا بنفسھ ویسألھ، فتوفي اإلمام مالك وھو في مصر، فسأل عن أعلم أصحابھ، 
إني سائلك، فما كان عندك من قول مالك فأخبرني عنھ، وما ال قول لـمالك فیھ فأخبرني عن  :، فجاء إلى ابن القاسم ، وقالابن القاسم : فقیل

بالمدونة، ثم رجع إلى المغرب، فجاء سحنون ، وھو عبد : ّ، فأفتاه وبین ما ُیسمى-التخریج على القواعد واألصول: َّویسمى- األشبھ بقولھ، 
أن سحنون جاء إلیھ وقال : عبد السالم الشاھد: َوسین سحنون بفتح قد ترام وقد تضم واسمھ: َحنون و سحنون، قال الناظمُس: السالم ، ویقال

كتابي، ولي الحق أن أعطیھ : إنھ ال یجوز لك أن تخفي ھذا العلم عني، فقال لھ: ال أعطیك، فقال: ّأعطني مدونتك أنقل ما فیھا، فقال لھ: لھ
الكتاب كتابي، والمداد مدادي، والقلم : ًلكن العلم لیس ملكا لك، فاختصما إلى القاضي، فقال أسد بن الفرات : ن أشاء، فقالمن أشاء وأمنعھ مم

ٌأنا الذي كتبت، وھذا الشيء المكتوب ملك لي، فأنا ال أدعي ملك العلم، ولكني أدعي ملكیة الكتاب، والكتاب ُیملك، الذي ھو : قلمي، یعني
عون علیھ اآلن حقوق الطبعالصفحات واألور إن : فقال سحنون . ٌاق والجلد، والمداد ملك لي، والقلم الذي خط ملك لي، وھذا ھو الذي یفرِّ

، فلما قضى القاضي - ولكن ھذا لحكمة من هللا، وقل أن یبخل إنسان بالعلم إال محق هللا بركتھ-إن الكتاب كتابھ : العلم ال ُیملك، فقال القاضي
ّات ، ارتحل سحنون إلى ابن القاسم في مصر، فأخبره القصة، فدون لھ مدونة أخرى، ورجع عن مسائل في مدونة أسد ،وسأل لـأسد بن الفر ّ ّ

ّهللا أن ینزع البركة من مدونة أسد ، فتلفت وضاعت وما بقیت إال مدونة سحنون إلى یومنا ھذا ِ العلم ما یبخل بھ أحد إال محقت بركتھ، : ًإذا. ّ
إن العلم ال یملك؛ كان من حقھ أن یقرأ، ویقرأ باستحقاق شرعي : أن مسألة ملكیة الكتاب بذاتھ، إذا قلنا: فالشاھد. المة والعافیةنسأل هللا الس

وفي . إن الكتاب ُیملك، فحینئٍذ تكون العین مملوكة، ولیس من حقھ أن یفتحھا ویقرأ إال بإذن من المالك: خارج عن العین المرھونة، وإن قلنا
ره النصوص وتدل علیھ: قةالحقی وآخر دعوانا أن الحمد  رب العالمین، وصلى . النفس تمیل أكثر إلى أن العلم ال ُیملك، وھذا ھو الذي تقرِّ

  .هللا وسلم على نبینا محمد وآلھ وصحبھ أجمعین
 
 
 
 

  باب الضمان-شرح زاد المستقنع 
نفس والعرض والعقل، ومما یحفظ بھ المال ما ذكره الفقھاء في كتب الفقھ من الرھن الدین والمال وال: لقد جاء اإلسالم بحفظ الكلیات الخمس

والحوالة والضمان، فھذه كلھا عقود یستفاد منھا الرفق واستیفاء الحقوق، والضمان ھو أحد ھذه العقود، والذي یكون بإضافة ذمة إلى ذمة في 
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یصح الضمان إال من جائز التصرف؛ ألنھ لو ضمن غیر جائز التصرف لضاع دین أو عین، ولكي یثق اإلنسان من رجوع حقوقھ؛ فإنھ ال 
  .والضمان لھ أحكام ومسائل عدة بینھا أھل العلم. المال

 مشروعیة عقود االستیثاق
 
 

دیھ إلى یوم بسم هللا الرحمن الرحیم الحمد  رب العالمین، والصالة والسالم على خیر خلق هللا أجمعین، وعلى آلھ وصحبھ ومن اھتدى بھ
الحوالة، وإذا : الضمان، الباب الثالث: الرھن، الباب الثاني: ھنا ثالثة أبواب مھمة، الباب األول] باب الضمان: [قال رحمھ هللا: أما بعد. الدین

رغ من جاءت وراء بعضھا، ذكر المصنف الرھن، والرھن متصل بالقروض، فالمناسبة واضحة، وبعد أن ف تأملت األبواب الثالثة حیث
ًأحكام الرھن دخل في الضمان، وباب الضمان من أھم األبواب، وتعم بھ البلوى، والناس دائما یسألون عن أحكامھ، وھو موجود إلى زماننا 

فباب الرھن، وباب . كفالة مال، وكفالة وجھ، وكفالة حضور، كل ھذه مما تعم بھا البلوى حتى في زماننا: بالكفالة: الیوم، وھو ما یسمى
ففي الرھن یستوثق . یتوثق بھا في الحقوق: ضمان، وباب الحوالة، ثالثة أبواب توصف في الفقھ اإلسالمي بأنھا عقود استیثاق، یعنيال

ً من حقھ بالرھن، وفي الضمان یستوثق صاحب الحق أیضا بالرجل الكافل، أو الضمین -المال الذي دفعھ، أو العین التي باعھا-صاحب الحق 
ًالحمیل أو الزعیم، أو الغارم، كلھا بمعنى، یستوثق من حقھ، فیقول لك مثالأو الضامن، أو  ًأنا أعطیك مائة ألف، ولكن أعطني كفیال، مثلما : ً

ًأعطني كفیال، فھناك استیثاق بالعین، وھنا استیثاق باألشخاص والذمم، كذلك أیضا الحوالة فیھا نوع : ًأعطني رھنا، فھنا یقول: قال لك ً
ھ إذا عجز عن السداد، فإنھ یحیلك على شخص لھ دین علیھ، وقد یكون لیس لھ دین علیھ، فیحیلك لكي تستوثق من حقك وتصل استیثاق؛ ألن

ًفالضمان والكفالة والزعامة والحمالة، كلھا بمعنى، والضمین والحمیل والكفیل . ّإلیھ، فھذه ثالثة أبواب مرتبة على ترتیب المصنف رحمھ هللا
ًى، وإن كان في بعض األحوال یقع تفصیل، فالضمین الغالب أن یكون ضمینا في األموال، والكفالة تكون في األموال والزعیم كلھ بمعن ً

ٍوتكون في الوجھ وفي األبدان، فتتكفل بإحضار الشخص، وقد تكون في قصاص أو نحو ذلك، ھذا بالنسبة للكفیل، وأما بالنسبة للزعیم، فھو 
ًزعیم إال إذا كان في شيء باھضا، مثل شیوخ القبائل، وشیوخ العشائر إذا أصلحوا بین الناس في :  فال یقالالذي یتحمل األموال الباھضة،

ِولمْن جاء بھ : أنا أضمن ما وقع من الخطأ من طرف على آخر، ھذا بالنسبة للزعیم، ومنھ قولھ تعالى: أنا زعیم، یعني: الخصومات، یقول ِِ َ َ َ َ
ِحْمُل بعیر وأنا بھ ِ ِِ ٍَ َ َ ٌ زعیم َ ِ أما فیما یتعلق بالحمالة، فالحمیل . ّأنا بھ ضمین، وأنا بھ كفیل، وأنا أتحملھ، ھذا بالنسبة للكفالة: ، یعني]72:یوسف[َ

الصبیر، والقبیل، :  ھو الذي یتحمل الدیات، فالحمالة تكون في الدیات، وھناك ألفاظ مثل- وال زال إلى عھد قریب-في لغة العرب في القدیم 
ًوالقبیل یشمل ھذا كلھ، یكون صبیرا في األموال، یكون صبیرا في األنفس، فیقولفالصبیر  الصبیر أصلھ من الشاة : أنا صبیر، یعني: ً

ًوالقبیل یكون ندا ویتحمل، وكان ھذا موجودا وال یزال . ّالمصبورة المحبوسة، كأنھا مصبرة، فكأنھ حبس نفسھ ورھن نفسھ لقاء ھذا الحق ً
ً فحینما كان الخیر منتشرا بین الناس كانوا یتحملون، وال یكون للحماالت وال للضمانات إال -ن كان بصورة أقل في زمانناوإ- إلى زماننا ھذا 

لوال المشقة ساد الناس كلھم الجود . من یشاء، ویعتبر مثل ھذا من السؤدد ِأھلھا الذین ُعرفوا بالكرم وبقوة النفس، وھذا فضل من هللا یعطیھ
ّ قتـال فالسیادة والزعامة في الناس ال تكون إال ببذل الثمن والتضحیة، فكان في الناس من یتحمل ویتكفل، وتجد فیھ شھامة وقوة یعدم واإلقدام

ًنفس، وجلدا من أجل أن یتحمل ھذه الحقوق، وال شك أنھا مخاطرة، ولذلك یقولون إذا : أي: الناس تلومك، وأوسطھا ندامة: أي: أولھا مالمة: َ
أنھ بتحملھ وضمانھ وكفالتھ سیغرم، ولذلك ال یقوى على ھذا : أي: ّمدة یبدأ اإلنسان یندم، عندما یتكفل على أحد، وآخرھا غرامةانتصفت ال

وھذه األعمال من مكارم األخالق ومحاسن العادات، وھي من الشیم المحمودة التي یرفع هللا عز وجل أصحابھا ویعلي . إال من أعانھ هللا
ِ واآلخرة، ولذلك كم من أناس ماتوا وما ماتت مكارمھم، وھم أحیاء في مجالس الناس، مع أنھم قد قبروا وماتوا ربما من شأنھم في الدنیا

ًومآثرھم في قلوب الناس وعلى ألسنتھم جزاء وفاقا، وما جزاء  قرون، ولكن أبقى هللا لھم جمیل الذكر والثناء الحسن، وبقیت أخبارھم ً
لعلماء رحمھم هللا، ینصون على فضل الكفاالت والضمان، لكن على تفصیل في الحقیقة، ففي بعض األحیان تكون وا. اإلحسان إال اإلحسان

ًمحمودة ومشكورة، ویكون صاحبھا مأجورا، خاصة إذا قصد بھا وجھ هللا عز وجل، ففي بعض األحیان یعطیك هللا الدنیا ویبسط لك من 
ًین معقول ومقبول، كإنسان مثال استدان من بقالة لطعام أوالده، ثم حضر وقت القضاء، فتحمل ِالرزق فتنظر إلى من ھو محتاج قد غرم في د ٍ ٍ

أنا ضمین لك بھذا المال، أو أنا كفیل، فإن فعلت ذلك فإن هللا : ًمثال خمسمائة لایر، وأنت قادر على السداد عنھ، فتقول لصاحب البقالة
ٌأو على ضعفة أو نحو ذلك، فإن األجر في ذلك عظیم، والدین الذي استدان بھ الغریم دین یأجرك، خاصة إذا كان على أیتام أو على أرامل 

إلى هللا سبحانھ وتعالى؛ ولذلك قال  شرعي، ومقبول من الناحیة الشرعیة ومن الناحیة العرفیة، وھذه الكفالة وھذه الحمالة من أحب القربات
، وقال صلى هللا علیھ وآلھ )ن كرب الدنیا نفس هللا عنھ كربة من كرب یوم القیامةمن نفس عن مؤمن كربة م: (صلى هللا علیھ وآلھ وسلم

ً، فمن كان في حوائج الناس في مثل ھذه األمور، وعلم أن فالنا )وهللا في عون العبد ما كان العبد في عون أخیھ: (وسلم في نفس الحدیث
ٍ، لكن إن كان ھذا الدین على سفٍھ وطیش، أو كان على حرام، فإنھ إذا تاب تحمل الحق فأدى ذلك فھو على خیر عظیم، وثواٍب من هللا كریم َ

إلى هللا وأناب إلى هللا، وأردت أن تتحمل عنھ الستصالحھ واستقامتھ، وإرادة الخیر لھ في آخرتھ، فإن هللا یأجرك؛ ألنھ إذا تاب وندم فقد عفا 
ً للناس دیونا، وكان قد أنفقھا في حرام ثم تاب ورجع، وأردت أن تتحمل عنھ، فإن ھذا ِهللا عما سلف، ومن تاب تاب هللا علیھ، وحینئٍذ إذا غرم

َّوتارة ال یكون لك بھا أجر، وصورتھا أن تكون حمیة وعصبیة، ولیست حمیة دینیة، وإنما من . فیھ تفریج كربة ُیقصد منھا الخیر واإلحسان ً
إذا كان من أجل المحاباة والریاء والسمعة، فھذه ال أجر لك فیھا وال وزر، فإذا كان أجل أنھ قریب لك، أو من أجل أنھ أحرجك أو نحو ذلك، ف

اإلنسان یرید بھا المفاخرة في الدنیا، أو نحو ذلك، فإن هللا عز وجل یعطیھ متاع الدنیا، وھذه لیست مما یدخل في التعبدیات، ولذلك ال أجر لھ 
ِأما لو كان إنفاقھ على وجھ أحرج بھ، . قصد اآلخرة، بل ینال فیھا عاجل الدنیا؛ ألنھ أراد الدنیاوال وزر، ولذلك ال ینال فیھا أجر اآلخرة لعدم  ُ

ِفمثال لو أن قریبا إلنسان جاءه في دین، وأحرجھ بأناس، أو جاء المدیون وأدخل علیك بعض القرابة، وأحرجت، فأعطیت وأنت مكره، فأنت  ُ ُ ً ً
: ٍراض لیس كأجرك وأنت مكره، لكن تنوي اآلخرة، ومن ھنا تقاد إلى الجنة بالسالسل، یعنيًمأجور وإن كنت مكرھا، لكن أجرك وأنت 

تمیل النفوس إلى حب األموال، فإذا  ُوعلى ھذا فإن اإلنسان إذا أحرج وھو یحب ھذا الخیر، لكنھ في بعض األحیان. بالكره الذي تعرضت لھ
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ِأحرج من قبل قریب أو نحو ذلك فدفع فإنھ في ھذه ال حالة یكون أجره أقل ممن یدفع بطیبة نفس، لكن إذا دفع في حال اإلحراج من أجل ُ
َّتطییب خواطر من أحرجھ، فإنھ ال أجر لھ، فُیفرق بین كونھ ینفق  عز وجل، حتى قال الحسن البصري رحمھ هللا، لما سئل عن الرجل 

لھ أجران، أجر الخروج، : أن یطیب خواطرھم لما أحرجوه، قالیخرج في جنازة رجل ال یحبھ، وإنما خرج من أجل أھل حیھ، ومن أجل 
وأجر تطییب خواطر جیرانھ، فأنت إذا أحرجك قریب، فما فعلت ھذا إال من أجلھ، وما فعلت ھذا إال من أجل صلة الرحم، ففي مثل ھذه 

 كان السبب الحامل في األصل المودة الصورة یحصل الخلط والغلط عند بعض األخیار؛ ألنھم یظنون أن ھذا من الریاء، والواقع إن
ِوالقرابة، فھذه محاباة وال أجر فیھا، لكن كونك أنت تحب ھذا العمل الصالح وتفعلھ وأنت ترجو الثواب من هللا، ولكنك أحرجت ودفعت إلیھ  ُ ُ

 الذي جاءك في وجھھ، أو الخیر لوجود اإلحراج، فإنك تؤجر من الوجھین، أجر العمل نفسھ، وأجر تطییب خاطر ابن عمك ّفعجلت ھذا
 ...... .ًجاءك في شفاعتھ، فأحببت أن تكرمھ وتصل الرحم، فإنك تؤجر على ذلك، وتكون كفالتك من ھذا الوجھ أجرا لك في اآلخرة

 
 حقیقة الضمان واألحكام المترتبة علیھ

 
 

ّن، وھذا في المطالبة، والمراد بذلك أنھ إذا تحمل ّ، الضمان یقوم على إضافة ذمة إلى ذمة في دین أو عی)باب الضمان: (وقولھ رحمھ هللا
ًرجل دینا وقال صاحب الدین َأنا كفیل لھ، أو أنا ضمین لھ، فمعناه أنك تضیف ذمتك إلى ذمة المدیون، وأنت : ائتني بمن یكفلك، وأتیت وقلت: ٌ ٌ ٌ

ٍاربین من حیث المعنى، في كون كل منھما تحفظ بھ تتحمل سداد الدین إذا لم یسدد المدیون، ومن ھنا أصبح باب الرھن وباب الضمان متق
الحقوق ویستوثق بھ في الدیون، فكأن الكفیل یطمئن صاحب الدین، ویتحمل مع المدیون وتنشغل ذمتھ مع ذمة المدیون، ولذلك نجد العلماء 

ٍأنھ إذا امتنع المدیون من السداد؛ إما لعجز ّالكفالة ضم ذمٍة إلى ذمة، فأنت تضیف ذمتك إلى ذمة المدیون، وتعطي صاحب الدین ثقة : یقولون
أعطني : ًلو أن رجال قال لرجل: ًوقد یكون الضمان في العین، فمثال. أو لمماطلة أنك تقوم بالسداد عنھ، ھذا إذا كان الضمان في الدین

أعطني : أو بعد غد فقال صاحب السیارةّسیارتك، أریدھا لمصلحٍة معینة، أو أرید أن أذھب بھا إلى موضع كذا، أو أریدھا عاریة إلى غد، 
أنا أكفلھ بأن یرد لك السیارة، وأتحمل ذلك، ھنا ضمنتھ في عین، فالكفالة تكون في ضمان الدین، وتكون في ضمان العین، وقد : ًكفیال، فتقول

ّأنا أتكفل : ، فتقولًأعطني كفیال یكفل حضورك إذا حضر األجل: تتكفل بإحضار الشخص، كأن یقول صاحب الدین للشخص المدیون
بحضور فالن حال المطالبة، أو یوم المطالبة، وقد یكون الضمان بالحضور في الحقوق كالقصاص ونحو ذلك، كما كان یفعلھ وجھاء الناس، 

ل وغیر فیقع الضمان في األموا. أنا أتكفل بحضوره، فھذه كفالة: كأمراء القبائل، ومشایخ القبائل إذا وقع على أحد ضمان بحق، فیقول
األموال، وتقع الكفالة في األموال وغیر األموال، إال أن فقھاء الحنابلة رحمھم هللا جعلوا الضمان في األموال خاصة، ولذلك ال یتكلم 

ا في وجھي، أنا آتي بھ، أو أن: المصنف ھنا إال حول مسألة الضمان في األموال، وتركوا باب الكفالة وجعلوھا في ضمان الوجھ، حینما تقول
في باب الضمان سأذكر لك جملة من المسائل : أي]. باب الضمان[یقول رحمھ هللا . أتحمل إحضاره، ونحو ذلك، وجعلوھا في باب الجنایات

ِواألحكام، التي تتعلق في ضم الذمم بعضھا إلى بعض، عند المطالبة بالدیون، بناء على ھذا إذا تكفل رجل أو ضمن الكفیل المكفول، فمعناه  ٌ ًّ
 إذا حضر األجل فمن حقك أن تطالب المدیون، ومن حقك أن تطالب الكفیل، فأصبحت ھناك ذمتان، ذمة المدیون، وذمة من كفلھ، فأنت أنھ

بالخیار، إن شئت أن تطالب المدیون، فحینئٍذ تطالبھ ولك الحق؛ ألنھ أصیل، وإن شئت أن تطالب الكفیل، أو الضمین، فأنت بالخیار بین 
 ...... .ًتھما معااألمرین، أو طالب

 
 عدم صحة الضمان إال من جائز التصرف

 
 

: ال یصح الضمان إال من جائز التصرف، ففي الضمانة ھناك كفیل وھناك مكفول، والمكفول] ال یصح إال من جائز التصرف: [قال رحمھ هللا
و سداد الدین، أو إحضار المدیون، فھناك كفالة ّوھو الشيء الذي تكفلت بھ وھ: ٌوھو الشخص الذي ضممت ذمتك إلى ذمتھ، وھناك مكفول بھ

: تكفلھ كفالة غرم، أو كفالة حضور، تقول: نعم، یقولون لك: ھذا مدیون ھل تكفلھ؟ تقول: غرم، وھناك كفالة حضور، فإذا جيء وقیل لك
أكفل :  فھذه كفالة حضور، أو تقولأكفل حضوره،: أنھ إذا لم یسدد أسدد عنھ، فھذا نوع من الكفالة، أو تقول: أكفلھ كفالة غرم، بمعنى

فك بھ وباسمھ وبأھلھ، وكذلك موضعھ إلى آخره، فإذا قلت ذلك،  فك من ھذا الشخص الذي أعطیتھ الدین، أعرِّ التعریف بھ، یعني علي أن أعرِّ
 ...... .فوأن تتوفر األھلیة في الشخص الضامن والشخص الكفیل، فال یصح الضمان إال من جائز التصر أنھ البد: فمعناه

 
 جواز التصرف وصحة التصرف: معنى قول العلماء

 
 

ًجواز التصرف وصحة التصرف، فما معنى جواز التصرف وصحة التصرف؟ كثیرا ما ترد ھذه الكلمة : ترد كلمتان عند العلماء وھما
أما بذل . ن الشيء، أو یبذل منافعھّبذل الشيء وإعطاء الشيء، وتصرفك في الشيء یكون إما ببذل عی: التصرف. خاصة في باب المعامالت

وإما أن تبذلھا بدون عوض على . أعطیك ھذه السیارة بعشرة آالف فھذا بیع: إما أن تبذلھ بعوض، كأن تقول: عین الشيء فھو على حالتین
أما بذل . بة، فھذه ھدیةوإما على سبیل المح. ھذا الطعام لك، فتكون قد بذلتھ بدون عوض: قصد مرضاة هللا عز وجل فھذه صدقة، كأن تقول

خذ : ّأجرتك داري، فھذه إجارة، أو تبذل المنفعة بدون عوض، كأن تقول: إما أن تبذلھا بعوض، كأن تقول: منفعة العین، فال تخلو من حالتین
ا قال بعضھا تصرفات في األعیان، وبعضھا تصرفات في المنافع، فإذ: فھذه كلھا تصرفات. سیارتي واقض بھا غرضك، فھذه عاریة
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منھم من أجاز هللا : ّال تصح الكفالة إال من شخص تجوز تصرفاتھ المالیة، فالناس على قسمین: ال یصح إال من جائز التصرف، أي: العلماء
 یخرج الصبي،: فالبالغ. تصرفاتھ المالیة، فیبیع ویشتري ویتصدق، وال أحد یعترض علیھ، وھذا ھو البالغ العاقل الرشید غیر المحجور علیھ

ُوال تْؤتوا السفھاء أْموالكم : ٌفالصبي لو جاء وأعطاك ألف لایر ھبة منھ ال تصح؛ ألنھ محجور علیھ، وهللا تعالى یقول ُ ُ َُ َ َ َ ََ َ : ، وقال]5:النساء[ُّ
َواْبتلوا الیتامى حتى إذا بلغوا النكاح  َ َ َ َ ََ ُ َ َِّ َ ََّ ِ ْ م یبلغ، فدل على أنھ لو تصرف الیتیم كأن ھو الذي ل: ، فأمرنا بالحجر على األیتام، والیتیم]6:النساء[ُ

إن المجنون : فیخرج بذلك المجنون، فلو جاء مجنون نقول: العاقل. تصدق بمالھ، أو وھبھ وأعطاه للغیر لم تصح ھبتھ وال صدقتھ وال تبرعھ
ور علیھ في حكم المجنون والیتیم؛ فیخرج بذلك السفیھ المحجور علیھ، فإن السفیھ المحج: الرشید. ال تصح تصرفاتھ كما لو باع أو اشترى

فلو كنت : توضیح ھذه المسألة. ألنھ محجور علیھ لحق نفسھ، والمحجور علیھ یشمل المفلس، على خالٍف في المفلس ھل یكفل أو ال یكفل
ًقاضیا أو مفتیا وجاءك رجل وقال ًفالن یرید أن یكفل فالنا، فعلیك أن تسأل أھذا الكفیل بالغ؟ فإن قالوا: ً لیس : یصح، وإن قالوا: عم، تقولن: ٌ

الصبي ال یكفل؛ ألنھ لیس لھ حق التصرف في مالھ إال بإذن ولیھ، وأنتم تعلمون أن الكفالة فیھا شيء من التبرع، : ببالغ، بل ھو صبي، تقول
محجور علیھم ال یصح تبرعھم، ًألنك حینما تكفل رجال بعشرة آالف لایر، فمعناه أنك ستدفع ھذا المبلغ إذا عجز عن السداد، والصبیان وال

ًكما سیأتي إن شاء هللا، فإذن البد وأن یكون بالغا، وأن یكون عاقال، فلو أن رجال مجنونا سكران، أو خدره رجل، فجاء وكفل إنسانا، وثبت  ً ًً ً
ط صحة الضمان أن یكون ًكفل في حال جنونھ أو سكره، أو حال كونھ مخدرا، فكل ذلك ال یصح فیھ الضمان؛ ألن من شر عند القاضي أنھ

ٍالضمین وأن یكون الكفیل بالغا عاقال رشیدا غیر محجور علیھ ً ًھذا بالنسبة للشخص الذي یكفل، فإذا توفرت الشروط فكان رجال بالغا عاقال . ًً ًً
مفاسد، فإن علم من نفسھ أنھ ًرشیدا غیر محجور علیھ، فمعناه أنھ یدخل على الكفالة بأھلیة، وھذه األھلیة تجعلھ ینظر بھا إلى المصالح وال

ّیقدر على تحمل ھذه الكفالة أقدم علیھا، وإن علم من نفسھ أنھ ال یستطیع تحملھا أحجم عنھا، فإذن البد وأن تكون عنده األھلیة التي ال یدخل 
ًبھا الضرر على نفسھ وأھلھ؛ ألنھ لو تحمل حمالة وكفالة ال یطیقھا لربما أضر بأوالده، فلو رأیت رجال  ّقلیل المال تحمل كفالة بعشرة آالف، ّ

ّوھو لیس عنده دخل، وال یستطیع أن یسدد المبلغ كامال، فمعنى ذلك أنھ إذا تحمل العشرة آالف فسیغرم، وحینئٍذ یتعرض أوالده وأھلھ  ً
جواز الكفالة أن تكون من یشترط في : وعلى ھذا قالوا. للضرر، وھذا ال شك أن فیھ مفاسد، والشریعة جاءت بدفع المفاسد وجلب المصالح

  .ٍشخص صحیح التصرف، أو جائز التصرف والمعنى واحد
 
 
 
 

 الخیار لصاحب الحق في مطالبة المدیون أو الضامن ولو بعد الموت
 
 

ا في لصاحب الدین أن یطالب من شاء منھم: أي) ولرب الحق: (قولھ] ولرب الحق مطالبة من شاء منھما في الحیاة والموت: [قال رحمھ هللا
ًإذا جاء رجل إلى مؤسسة واشترى منھا سیارة أو أرضا، وقیمة السیارة أو األرض عشرة آالف لایر، وجئت وكفلت ھذا . الحیاة وبعد الموت ً

رضنا لو ف-أنا كفیل لفالن أنھ إذا لم ُیسدد أسدد عنھ، وثبتت الكفالة من جائز التصرف، فإنھ إذا حضر األجل إلى نھایة السنة : المدیون، وقلت
ّ فلما انتھت السنة تخیر المؤسسة وُیخیر صاحب الدین بین أمرین، إن شاءت خاطبت -أن المؤسسة أعطت فرصة للسداد إلى نھایة السنة ّ ُ

اطلبوا من المدیون فإن ھذا لیس من حقھ، بمعنى أنھ : المدیون وطالبتھ بالسداد، وإن شاءت خاطبت الكفیل، فلو خاطبت الكفیل فقال الكفیل
ّبل إن المؤسسة بالخیار إن شاءت طالبت ھذا أو طالبت ھذا، فإن تحمل الكفیل والتزامھ للكفالة . ًطالبوا فالنا: من حق الكفیل أن یقوللیس 

من حقھم أن : أي) في الحیاة والموت: (قولھ. معناه أنھ إذا حضر األجل فعلیھ أن یسدد، بشرط أن ال یكون المدیون قد سدد وأبرأ عن نفسھ
ًا ورثة الكفیل إذا حل؛ ألنھ دین مستحق علیھ، وحینئٍذ من حقھم أن یطالبوا المدیون والكفیل سواء كانا حیین أو میتین؛ فالحقوق ال یطالبو ٌ

ّتتغیر وال تتبدل بالحیاة والموت؛ ألن ذمتھ مرھونة ومشغولة بھذا الحق، فلو اتجھت المؤسسة إلى ورثة المیت وطالبتھم بالكفالة التي تحملھا 
 ...... .ورثھم، فإنھ من حقھا ذلك، كما أن من حقھا أن تطالب المدیون في حال حیاتھم
 

 براءة ذمة الضامن ببراءة ذمة المضمون عنھ ال العكس
 
 

الكفالة مبنیة على : ھنا مسألة) فإن برئت ذمة المضمون عنھ] (فإن برئت ذمة المضمون عنھ برئت ذمت الضامن ال عكسھ: [قال رحمھ هللا
- ً أصال، وجعلوا الكفیل والضمین -الذي تحمل الدین-عندنا أصل وعندنا فرع، فالعلماء رحمھم هللا یجعلون المدیون : اد، وحینئٍذ نقولالسد

ً فرعا مبنیا على األصل، وبناء على ذلك قالوا- ّالذي تحمل أن یسدد ً إذا برئت ذمة المدیون الذي ھو األصیل، برئت ذمة الكفیل، وإذا برئت : ً
ًأن تكون بسبب السداد، فمثال لو أن شخصا : األولى: البراءة ھنا لھا حالتان: توضیح ذلك.  الكفیل لم یستلزم ذلك براءة ذمة األصیلذمة ً

تھ أنا أكفل ھذا في العشرة آالف التي علیھ إلى نھایة السنة، قبل نھایة السنة قام المدیون بالسداد، فمعناه أن ذم: استدان عشرة آالف لایر، فقلت
ٌقد برئت، فإن برئت حكم الشرع ببراءة ذمتك أنت، ألن ذمتك مضمومة إلى ذمتھ، فإن كان الدین باقیا وذمتھ مشغولة بھ، فأنت ملزم بھ، وإن  ً

ب الحالة الثانیة، أن تكون بسب. برئت ذمتھ بسداد الدین سقط االلتزام منك، بمعنى أنك لست بملزم، وحینئٍذ تبرأ ذمتك ببراءة ذمة األصیل
فإنھ عندما عفا عنھ برئت ذمة المدیون، . الذي لي علیك قد أبرأتك منھ عفوت عنك، والمال: لو أن صاحب الدین قال للمدیون: ًالعفو، فمثال

لیس من : ٌفإذا برئت ذمة المدیون برئت ذمة الكفیل؛ ألن الفرع مبني على أصلھ، وإذا برئت ذمة األصل برئت ذمة الفرع، وعلى ھذا نقول
أنا سامحت صاحب الدین وأطالب الكفیل؛ ألن الكفیل ال ُیطالب إال بعد ثبوت الدین واستقراره على : احب الدین بعد ذلك أن یقولحق ص
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ًلو أن رجال جاء یستدین منك ماال، أو یشتري : مثال ذلك). ال عكسھ: (قولھ. األصیل، فإن برئت ذمة األصیل برئت ذمة الكفیل ال العكس ً
ّأعطني كفیال فأحرجك، وجاءك بابن عمك، أو جاءك بقریٍب لك، واضطررت أن تدینھ على أن قریبك ھو الكفیل، :  لھًمنك أرضا، فقلت ً

أنت في حل من كفالتك، إذا قلت ھذا الكالم، فإن ھذا ال یستلزم أن المدیون : وأنت ال ترید اإلحراج مع قریبك، فلما تم الدین، قلت لقریبك
برئت ذمة األصیل برئت ذمة الكفیل ال  إذا: لى ذلك فلك أن تبقي الحق والمطالبة على المدیون، ومن ھنا قالًتسقط وتبرأ ذمتھ، وبناء ع

أنھ إذا برئت ذمة الفرع ال یستلزم ھذا براءة ذمة األصل، وإذا برئت ذمة : الخالصة. إذا برئت ذمة الكفیل ال تبرأ ذمة األصیل: أي. العكس
 ...... .فرعاألصل استلزم ذلك براءة ذمة ال

 
 جواز الضمان مع عدم معرفة الضامن للمضمون عنھ

 
 

لو أنك دخلت على صاحب البقالة فوجدت : ًال یشترط معرفة الكفیل للشخص الذي كفلھ، وباإلمكان أن یكفل شخصا ال یعرفھ ومثال ذلك: أي
ًرجال مسكینا ال تعرفھ، ولكن ترى من حالھ وسمتھ ودلھ ما یدل على الفقر والحاج ما عندي شيء : ادفع حقي، فقال: ة، فوجدتھ یقول لھً

نعم، أنا أكفلھ إذا : قلت لھ. تكفلھ إلى نھایة األسبوع وإذا لم یسدد تسدد: أنظره، فقال لك! یا فالن: أدفعھ، أنظرني إلى نھایة األسبوع، فقلت لھ
فھل یصح ذلك؟ وھل یشترط في الكفالة أن تعرف المكفول؟ ًفأنت في ھذه الحالة تكفل شخصا ال تعرفھ، . لم یسدد نھایة األسبوع أسدد عنھ

ٍیصح ذلك، وال یشترط في الكفالة معرفتك للمكفول؛ ألن النبي صلى هللا علیھ وآلھ وسلم أتي برجل لیصلي علیھ فقال نعم: الجواب ِ أعلیھ : (ُ
أنا أتحمل ھذین الدینارین أن أعطیھما : یعني) َّ ھما علي!یا رسول هللا: صلوا على صاحبكم فقال أبو قتادة : نعم دیناران، فقال: دین؟ قالوا

أنھ ال : ّلصاحب الدین، فانظر إلى أبي قتادة كفل من ال یعرفھ، فقبل منھ النبي صلى هللا علیھ وآلھ وسلم ھذه الكفالة، وحینئٍذ فرع العلماء
ُإذا لم یسدد تلزم بالسداد : ذي ال تعرفھ، وعلى ھذا قالوایشترط في الكفالة معرفتك للشخص الذي تكفل عنھ، وأنھ یجوز أن تكفل الشخص ال

 ...... .سواء كنت تعرفھ أو ال تعرفھ
 

 جواز الضمان مع عدم معرفة المضمون عنھ للضامن
 
 

ال ًوال یعتبر أیضا معرفة المضمون لك، فھذا الشخص الذي تضمنھ ال یشترط أن یكون یعرفك، فال یشترط أن تعرفھ، و: أي] وال لھ: [قال
یشترط أن یعرفك، فبینكما أخوة اإلسالم، خاصة إذا قصدت من ھذه الكفالة التیسیر على المعسر، وتفریج عن كربة المكروب، فإن هللا 
یأجرك، وھذا من أعظم ما یكون من األجور في الكفالة، بشرط أن ال یدخل اإلنسان على نفسھ الخطر والضرر والغرر، أما إذا كان على 

ًلناس واإلحسان إلى الناس، فإن هللا سبحانھ وتعالى یلطف بصاحبھ، ویكون من أعظم ما یكون في الكفالة؛ ألنك تكفل إنسانا سبیل الرفق با
دون قصد المحاباة، وال یدخل علیك على سبیل اإلحراج، فأنت ال تعرفھ وھو ال یعرفك، ولكن تعلم أن ھذا العمل الذي تفعلھ إنما ھو من 

القربات لذي العزة والجالل، فتقدم علیھ رغبة فیما عند هللا من الثواب، ورھبة مما عند هللا من العقاب؛ ألنك تخشى أن صالح األعمال وأجلِّ 
ج كربتھ؟ یا : استطعمتك فلم تطعمني، فیقول! یا ابن آدم: (وفي الحدیث الصحیح أن هللا تعالى یقول! هللا یسألك عن ھذا المكروب، لماذا لم تفرِّ

 أما - یعني وأنت قادر على إطعامھ- أما علمت أنھ استطعمك عبدي فالن فلم تطعمھ : مك وأنت رب العالمین، فیقول هللا تعالىُكیف أطع! رب
ًفإذا وجد اإلنسان إنسانا ال یعرفھ، وھو یرى علیھ أثر الضعف، وأثر الفاقة والفقر، وأقدم على ). علمت أنك لو أطعمتھ لوجدت ذلك عندي

ًأي شخص تراه محتاجا أو ضعیفا أو كبیرا في السن، أو من ھذا الحي من : ا لو جاء إلى صاحب بقالة، وقال لھوھكذ. ذلك فإنھ یؤجر ً ً
ٌجیراني ال داعي أن تذكر لي اسمھ، أرید األجر والثواب، إذا علمت أنھ یستدین منك وفیھ فاقة وحاجة، فدیِّنھ واجعل سداده علي، فأنا كفیل 

فتسدد عنھ  . ًأي شخص، فھذه كفالة بالمجھول، فحینئٍذ ال یعرفك المدین؛ ألنك قلت لھ ال تخبر أحدا: ك قلت لھفأنت تكفل المجھول؛ ألن. لھ
َكفلتھ وھو مجھول ال تعرفھ وال یعرفك، فال یشترط معرفتھ لك، وال معرفتك لھ، فیجوز لك أن تكفل من یجھلك ومن : ًوفي هللا، إذا َِ

 ...... .تجھلھ
 

 بدون رضا الضامنعدم صحة الضمان 
 
 

ُالضامن، وعلى ھذا ال تصح الكفالة باإلكراه، فلو أن شخصا أكره على كفالة شخص  یشترط رضا: أي] بل رضا الضامن: [قال رحمھ هللا ً
ُیا أیھا الذین آمنوا ال تأك: وثبت عند القاضي أنھ مكره ال تصح الكفالة، بل یشترط الرضا؛ ألن هللا تعالى یقول ُْ َ َ َ َ َِ َُّّ َلوا أْموالكم بْینكم بالباطل إال أْن َ ََّ ِ ِِ ِ َ َ َْ ُْ ُْ َُ َ

ْتكون تجارة عْن تراض منكم  ُ ْ ُِ ٍِ َ َ َ َ ََ ّ، فحرم هللا عز وجل أكل المال بالباطل، واشترط الرضا في حل مال المسلم، فأنت إذا كفلت ]29:النساء[ًَ
ّألزمت بما تحملتھ والتزمتھ للناسًُیشترط أن تكون راضیا بھذه الكفالة، وعلى ھذا فإنك إذا كفلت بالرضا  ِ ُ. ...... 

 
 صحة ضمان المجھول إذا آل إلى العلم

 
 

ھذا الدین الذي یأخذه فالن منك : ضد المعلوم، وضمان المجھول أن تقول: المجھول] ویصح ضمان المجھول إذا آل إلى العلم: [قال رحمھ هللا
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ًَدیِّن فالنا، أو أعط فالنا: أنا أتحملھ، أو تقول ل بھ، فھو مجھول یئول إلى العلم، وقالواًِ ٌ، أو بع من فالن، وأنا متحمِّ ٌ إن الدلیل على ذلك قولھ : ِ
ٌولمْن جاء بھ حْمُل بعیر وأنا بھ زعیم : تعالى ِ ِ ِ ِ ِ َِ َِ ٍ َِ َ َ َ َ َ ، فإن حمل البعیر مجھول؛ ألن حمل البعیر كما ھو معلوم مجھول النوع ومجھول ]72:یوسف[َ

 ...... .یجوز أن یضمن المجھول الذي یئول إلى العلم: لى العلم؛ ألنھ یتقدر بالعرف، ومن ھنا قالواالصفة، ولكنھ یئول إ
 

 جواز ضمان العاریة
 
 

جمع عاریة، فالضمان كما یقع في الدین، یقع في العواري، كما لو جاء شخص یرید أن یستعیر سیارة، أو یرید : والعواري] والعواري: [قال
األواني للطبخ، أو : ًما یقع في بعض األحیان، یكون عند الشخص مثال أمتعة تصلح لقضاء األغراض والحوائج، مثلأن یستعیر أمتعة، ك

المفارش للجلوس علیھا، فجاء شخص عنده زواج أو عنده مناسبة، وھذا الشخص ال یعرفك وال تعرفھ، لكنھ یعرف أن عندك ھذه األشیاء، 
ّال أعرفك، ولكن ائتني بشخص یتكفل بضمان حقي، أو برد ھذه : ، أو أعطني ھذه األواني، فتقول لھأعطني ھذه المفارش! یا فالن: فقال لك

ًھي بذل المنفعة بدون عوض، وتقع أیضا في المنائح، : والعاریة. العاریة إذا أعطیتھا لك، فحینئٍذ إذا جاء بشخص یعرفھ، فقد ضمن العاریة
أعطني الفحل :  الشخص الفحل من اإلبل والبقر والغنم، فیحتاجھ جاره، أو یحتاجھ أحد فیقولكما في اإلبل والبقر والغنم، كأن یكون عند

راب، فیقول ًأعطني كفیال، أو أعطني حمیال، أو أعطني ضامنا، فیضمن المنیحة: للضِّ ً ٌوبھذا تضمن العواري، وكل ذلك جائز ومشروع؛ . ً ُ
 ...... .ألنھ كما ُضمنت العین تضمن المنافع

 
 مان المغصوبجواز ض

 
 

ًلو أن شخصا غصب سیارة، فخاصمھ صاحب السیارة إلى القاضي، فحكم القاضي : مثالھ. یجوز ضمان المغصوب: أي] والمغصوب: [قال
ال أرضى حتى یعطیني : ِسأحضُر المغصوب بعد یوم أو بعد أسبوع، فقال صاحب الحق: بأن على فالن أن یرد الغصب، فقال الغاصب

ًكذاب، أو رجل مماطل، أرید كفیال، فجاء بكفیل یضمن أنھ یحضر المغصوب بعد یوم أو بعد أسبوع، فھذا جائز في ًكفیال، ھذا رجل  ُ
 ...... .المغصوبات

 
 حقیقة المقبوض بسوم وصحة الضمان فیھ

 
 

عشرة آالف لایر في شيء تصح الكفالة في المقبوض بسوم، وھذا یقع في المزادات، كما لو رسا المزاد على : أي] والمقبوض بسوم: [قال
- أنا أقبض ھذا اللباس، وأریھ ألسرتي : لو كان من لباس النساء، والرجل لیس معھ أھلھ، فقال: من األلبسة، أو األغذیة أو نحوه، مثال ذلك

ذا التزم بھذه القیمة، ِّ فإن أعجبھم أخذتھ، وإن لم یعجبھم رددتھ، فھذا قبضھ بسوم؛ ألن قیمتھ ُحددت بسوم، وعلى ھذا إ- لزوجتھ أو أخواتھ
أعطیك ھذا الفستان أو ھذا اللباس، أو ھذا الشيء الذي : ورضیت أسرتھ بالمالبس فعلیھ أن یدفع القیمة، وإذا كان الشخص ال تعرفھ، فقلت لھ

ي، وحینئٍذ ًأنت رضیت أن تعرضھ على أھلك، ولكن بشرط أن تعطیني كفیال، فالمقبوض بسوم ثبتت قیمتھ والدین فیھ ثابت متى ما رض
ًیصح ضمانھ، لكن إذا كان غیر معلوم القیمة، ولم یثبت على قیمة فإنھ ال یصح ضمانھ، إذا البد من ضمانھ بعد ثبوت قیمتھ حتى تصح 

ھ نوع الكفالة بالمعلوم؛ ألنھ لو لم یقبض بسوم لم یتحدد ولم تتبین قیمتھ، بل یكون من ضمان المجھول الذي ال یئول إلى العلم؛ ألنھ یحدث فی
ِال ُیضمن إال إذا ثبتت قیمتھ وُعرف استحقاقھ، فیقول الكفیل لصاحب السلعة: من الغرر، وعلى ھذا قالوا ِأعطھ ھذا الثوب یریھ أھلھ، فإن : َ

ًأعجبھم ورضوا بھ، فأنا أتحمل لك أن یعطیك عشرة آالف قیمتھ، فإن لم یحضرھا لك غدا، أو إن لم یحضرھا لك بعد غد، فأنا كفیلھ  ّ
َحضرھا عنھ، وبناء على ذلك كفلت، وكانت الكفالة في مقبوض بسوم، وتكفلت على أن تدفع المبلغ الذي ثبت استحقاقھ، لكن لو كان غیر أ ّ ٍ ً ِ

ًمعلوم القیمة، تكفل ماذا؟ وكیف سیطالبك؟ وبناء على ذلك قالوا ُالبد أن یكون مقبوضا بسوم حتى تعلم قیمتھ، یعني: َ د فالمقصو. یتحدد قیمتھ: ً
نعم، : ًمقبوض بسوم، أن تتحدد القیمة، فخرج المقبوض الذي لم تثُبت قیمتھ بعد بأن یكون مترددا؛ ألنھ یحدث فتنة، فلربما قال لھ: من كلمة

 ٍال، بل قیمتھ ثمانیة آالف، فیحدث مثلما یحدث في بیع الغرر، فإذا لم تثبت قیمتھ وثمنھ على شيء: ھذا قیمتھ عشرة آالف، فیقول الكفیل
ِّمعین، فإنھ ال یصح ضمانھ، إنما یصح ضمان المقبوض بسوم وھو الذي ُحددت قیمتھ ّ. ...... 

 
 حقیقة عھدة المبیع وجواز الضمان فیھ

 
 

مسألة العھدة في القدیم من صورھا أنھم كانوا یبیعون الدواب ویبیعون األرقاء، ویحتاج ھذا المبیع إلى تجربة، فلربما ] وعھدة مبیع: [قال
بھ، فإن ظھر بھ أي عیٍب رددتھ علیھ ویضمنھ، وھذا معروف في ظھر ا لعیب فیھ، فكانوا یعطون العھدة ثالثة أیام، تأخذ ھذا المبیع وتجرِّ

كھا، بحیث یكون : ّزماننا بما یسمى ًبالضمان، فالسیارة إذا اشتریتھا تتعھد المؤسسة أنھا تضمنھا سنة، أنھ لو ظھر فیھا عیب، مثال في محرِّ
ِراجعا إلى ذات السلعة المبیعة، وناشئا من ذات الرقبة المبیعة، ولیس من تصرفك أنتالعیب  ُّ ً أنا أضمن لك : ًفمثال یعطیك سیارة، ویقول لك. ً

كھا، أو في ھیكلھا، راجعا  ًھذه السیارة سنة كاملة، أنك تقضي علیھا مصالحك، وتقودھا بالصفة المعتبرة، فإن حدث فیھا أي عیٍب في محرِّ
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ّسوء الصنعة ال إلى سوء االستخدام، فإنھ على ھذا الوجھ یضمن، وحینئٍذ یصح الضمان، ویتحمل المسئولیة بحیث أنھ إذا ظھر بھا عیب إلى 
َّفرع العلماء في . ھذا بالنسبة لمسألة الضمان في عھدة المبیع. ّعلى ھذا الوجھ، یستحق أن ُیرد المبیع، ویضمن الشخص الذي تحمل بالضمان

ُإنما تعرف العھدة بالمدة : الحاضر على مسألة عھدة المبیع، عھدة السیارات سنة، لكن بعض أھل العلم من المتأخرین ینازع، ویقولزماننا 
التي ال غرر فیھا، فال غرر في المدة الطویلة واألجل الطویل، كالسنوات ونحوھا، ولكن الحقیقة ھذا النوع من الضمان الموجود في 

ٌالحاضر لھ وجھ من الصحة، وأنھ إذا التزم بأن السیارة یستخدمھا سنة، فإن ظھر فیھا عیب من الصنعة ال من السیارات في العصر  ًٌ
ِاالستخدام ضمنھ، فإن ھذا لھ وجھ، وُیعتبر من الضمان الشرعي أنا أضمن أن ھذه السیارة إن ظھر بھا عیب تردھا : الخالصة أنھ لو قال لھ. َ

خذ ھذه : ركة تتحمل ھذا الضمان، ولیس عندنا إشكال، لكن في بعض األحیان یبیعك فرد أو شخص فیقول لكلي، ھذا إذا كانت مؤسسة أو ش
ًأعطني كفیال یضمن أنھ : ًالسیارة وأضمنھا لك شھرا، على أنھ إذا ظھر فیھا عیب من سوء الصنعة تردھا لي، لكن أنت ال تثق بھ، فتقول لھ

 ...... .عطیك الكفیل وتصح الكفالة على ھذا الوجھفحینئٍذ ی. إذا ظھر بھا عیب أردھا علیك
 

 حكم الضمان في األمانات
 
 

ید : ّجمع أمانة، وقد قدمنا أن الید تنقسم إلى قسمین: األمانات) ال ضمان األمانات: (یقول رحمھ هللا] ال ضمان األمانات: [قال رحمھ هللا
ًئولیة عنھ غنما وغرما، وإذا حدث بذلك الشيء ضرر فأنت المسئول عنأن تأخذ الشيء وتتحمل المس: ضمان، وید أمانة، وید الضمان ھذا  ً

ًفھي أنك ال تضمن إال إذا فرطت، وبناء على ذلك ذكرنا: الضرر، فھذا مفھوم ید الضمان، وأما ید األمانة ًأنھ إذا أخذ شیئا وكان من جنس : ّ
: ھي أن یأتي ویقول لك: ، فالعاریة لو أتینا بصورتھا في مثالما ُیضمن صح الضمان، وإن كان من جنس ما ال یضمن ال یصح الضمان

ًأعطني سیارتك أذھب بھا إلى مكان كذا، أو أستخدمھا یومین أو شھرا أو أسبوعا، ھذه عاریة، والعاریة فیھا قوالن أن الید فیھا ید : األول: ً
ّأن الید ید ضمان، والمصنف رحمھ هللا رجح أنھا ید ضما: أمانة، الثاني ن؛ ألن النبي صلى هللا علیھ وآلھ وسلم قال لصفوان بن أمیة رضي ِّ

: ھذا عندما أخذ منھ أدرعھ ومتاعھ لغزوة حنین، وقال في خطبة حجة الوداع) بل عاریة مؤداة: قال! ًأغصبا یا محمد: (هللا عنھ لما قال لھ
ًمضمونة، فلو أخذ شیئا عاریة فعلیھ أن : ، یعني)العاریة مؤداة: (، فلما قال)العاریة مؤداة، والمنیحة مردودة، والزعیم غارم، والدین مقضي(

ًإن الودیعة أمانة، فلو أن شخصا جاء وأعطى شخصا ساعة، وقال: یضمنھ، أما الودائع فقلنا : ھذه الساعة ضعھا ودیعة وأمانة عندك، قال لھ: ً
ًأعطني كفیال؛ : ه، فإنھ لیس من حق صاحب الساعة أن یقول لھفلما رضي الشخص اآلخر أن یضعھا أمانة عند. ُال بأس قبلتھا أمانة عندي

ألن الكفیل ال یقع في األمانات؛ ألن ید ھذا الرجل ید أمانة ولیست بید ضمان، إال إذا كان من جنس األمانات التي تئول إلى الضمان، فھذا 
ان یصح فیھا الضمان، وذلك في حال ما إذا صارت إلى إن األمانات التي تئول إلى الضم: استثناه بعض العلماء رحمھم هللا حیث قالوا

 ...... .الضمان أو إذا آلت إلى الضمان
 

 التعدي في األمانات یوجب الضمان
 
 

. قبلت: ھذه الساعة ضعھا أمانة عندك، قال: من حقك أن تقول لھ: فما معنى التعدي فیھا؟ یعني) بل التعدي فیھا: (قولھ] بل التعدي فیھا: [قال
َّلكن أحتاج إلى كفیل یكفلك بأنك إذا تعدیت فإنك تضمن، فاألصل أن یده ید أمانة، لكن تنتقل إلى الضمان متى؟ إذا تعدى فیھا، ومثال : فقل لھ َّ

. ًأنا قبلت أن نضع ھذا الذھب ودیعة عندي: ًإذا أعطیتھ مائة ألف لایر ودیعة عنده، أو أعطیتھ كیلو من ذھب ودیعة عنده، فقال لك: آخر
ًأعطني كفیال أنك إذا تعدیت وتصرفت فیھا فإنك تضمنھا، حینئٍذ صارت ضمانا وذلك بعد خروجھا من ید األمانة إلى ید الضمان؛ : ول لھفتق ّ َّ ً

ًلو أعطاه صندوقا مقفوال فإنھ أمانة، لكن لو فتش الصندوق المقفول انتقل من األمانة إلى: ِألنھ إذا تعدى في األمانة ضمن، ومن ھنا قالوا ً 
ّھي أمانة، واألمانة ال تضمن، لكني أرید كفیال بحیث لو تعدیت أو فرطت فیھا فھو یكفلك أو یكون : الضمان، فحینئٍذ أنت من حقك أن تقول ّ ً

 ...... .ًضمینا عنك، فحینئٍذ یصح ویجوز الضمان
 

 األسئلة
 
 

...... 
 

 جواز ضمان المجھول الذي یئول إلى العلم
 
 

، والصالة : الجواب  تحدید القیمة في المقبوض بسوم مع جواز ضمان المجھول أثابكم هللا؟أشكل علي اشتراط: السؤال باسم هللا، الحمد 
فإن سؤالك جید واستشكالك في محلھ، لكن ینبغي أن تتنبھ لمسألة ضمان : والسالم على رسول هللا، وعلى آلھ وصحبھ ومن وااله، أما بعد

المجھول المطلق، فالمجھول الذي یئول إلى العلم ھو الذي ُیضمن، صحیح :  إذا آل إلى العلم، ولم نقلُیضمن المجھول: المجھول، حیث قلنا
ًالمجھول الذي یئول إلى العلم، فھو مجھول ابتداء لكنھ یئول إلى العلم : ًُیضمن المجھول مطلقا لما صح ذلك، أما كوننا نقول: أننا لو قلنا
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ًانتھاء ومآال، وعلى ھذا فالجھالة  فیھ مغتفرة؛ ألنھا لیست بمستدیمة، وإنما یتقید الحكم بوجود الجھالة المستدیمة، أما الجھالة التي تزول فإن ً
وجودھا وعدمھا على حد سواء؛ ألنھا تئول إلى العلم، وعلى ھذا ال یستقیم اإلشكال إال إذا كان المجھول ال یئول إلى العلم، وتبقى الجھالة 

  .تعالى أعلم فالة وُیحكم بھا، أما إذا آل إلى العلم فإن الجھالة مرتفعة، وهللامستصحبة إلى أن تثُبت الك
 
 
 
 

 حكم تصرف المرأة في مالھا ومتى یحجر علیھا
 
 

اختلف أھل العلم في : ھل المرأة تعتبر من المحجور علیھم، وھل لھا التصرف في مالھا دون استئذان زوجھا أثابكم هللا؟ الجواب: السؤال
 المرأة بمالھا إذا كانت بالغة، فجمھور العلماء وجمھور السلف والخلف على أن من حق المرأة أن تتصرف في مالھا، حكم تصرف

ًوالنصوص دالة على ھذا، ولكن خالف في ھذه المسألة بعض السلف، كما روي عن شریح وھو قاضي أمیر المؤمنین عمر ، وكان قاضیا 
أبو أمیة شریح الكندي رحمھ هللا برحمتھ الواسعة، من أجالء القضاة وأھل العلم، وھو الذي قضى . لثالثة من الخلفاء، لعمر وعثمان وعلي 

ّعھد إلي : ھذا الفقیھ یقول. على علي بن أبي طالب ، فآمن الیھودي لما رآه قضى على أمیر المؤمنین، وكان ممن ال تأخذھم في هللا لومة الئم ِ
ّعمر أن ال أجیز المرأة عطیتھا حتى  ًتحول حوال أو تلد ولدا، فأخذ منھ بعض الفقھاء كما ھو مذھب المالكیة قالواُ المرأة یجوز لھا أن : ً

ِتتصرف في حدود الثلث، والزائد عن الثلث ینظر فیھ زوجھا، إن كان مصلحة أجازه، وإن لم یكن ثم مصلحة لم ُیجزه، ولذلك یقول بعض 
ُوزوجة في غیر ثلث ت: فقھائھم في ھذه المسألة فذكر المحجور . عترض كذا مریض مات في ذاك المرض حینما بین أصناف المحجور علیھمٌ

ّالمریض مرض الموت ُیحجر علیھ فیما زاد عن الثلث، إذا تصرف فیھ بالھبة، والمرأة فیما زاد : علیھم في حدود الثلث، فقسموه إلى قسمین
ًلبعض ھذا القول، وقد یكون مدخال لبعض أمراض النفوس، والواقع أن من وقد یستغرب ا-ّعن الثلث إذا تصرفت بالھبة، والسبب في ھذا 

 أن المرأة في القدیم كانت الزمة لبیتھا، ال تعرف الخروج وال تخالط الناس، حتى قالت - نظر في حال السلف یعرف مدخل ھذا القول وسببھ
ِأمرنا رسول هللا صلى هللا علیھ وآلھ وسلم أن نخرج العوات: (أم عطیة  ًفالمرأة التي لم تتزوج كانت ال تعرف شیئا، ماكثة ). ق وذوات الخدورُ

بیتھا، بل منھن من ال تخرج من بیتھا إال إلى بیت زوجھا، ال تعرف كیف تبیع، وال تعرف كیف تشتري، وال تأخذ وال تعطي، إنما جاھلة  في
ًبدنیاھا عالمة بدینھا، إذا ربت ربت رجاال على الصالح والدین واالس ّ ٍتقامة، حتى أثر عن بعضھن أنھا خرجت ذات یوم لحاجة فبكت أنھا ّ ِ ُ

ًرأت رجال؛ وذلك دلیل لما كن علیھ من العفة والصالح والدیانة، فكانت المرأة في بیتھا ربة بیت تمأل العین، تقوم على حقوق بعلھا، وبیتھا 
ُ وال تعرف ال بیعا وال شراء، فمن ھنا كانت المرأة غالبا ال تحسن على أتم الوجوه وأكملھا، ال تعرف الرجال، وال تخالطھم، وال تخاطبھم، ً ًً

ِالتصرف، ولذلك كانوا یجدون الحرج في اختبار الیتیمات، لقد كانوا یختبرونھن بالغزل وبیع ما یغزلن، فإذا باعت غزلھا نظر كیف  ُُّ
َواْبتلوا الیتامى :  یقولتتصرف في البیع، ھل تبیع بمثل القیمة أو بأقل، ثم ُیحكم برشدھا؛ ألن هللا َ ََ َْ الشاھد . ، فشمل الذكور واإلناث]6:النساء[ُ

أن المرأة كانت على ھذه الصفة من الجھل في التعامل، ولذلك تجد بعض من ال یعرف أحكام الشریعة یتمسك بھذا الحكم والقول، وال یعرف 
ال یعرفن ھذه األمور وال یخالطن الرجال، وال یتعاملن باألخذ والعطاء إال ّمغزاه، وال یعرف البیئة التي نشأ فیھا ھذا القول، فالنساء كن 

النزر القلیل، وكانت المرأة إذا جاءھا المال ُیصبح عندھا ویمسي وقد جعلتھ في آخرتھا، تتصدق بھ، وتصل بھ الرحم، وقد جاء عن أم 
ّاویة ستین ألف درھم وھي صائمة، فوزعتھا من ساعتھا، ثم أرادت المؤمنین عائشة رضي هللا عنھا أنھ أتاھا عطاؤھا من أمیر المؤمنین مع

ًھال أمسكت شیئا مما جاءك فقالت رضي هللا عنھا: ًأن تفطر فلم تجد شیئا تفطر بھ، فتقول لھا إحدى إمائھا هللا أكبر، . لقد نسیت ھال ذكرتني: ِ
ّة عن أمة، رضي هللا عنھن وأرضاھن، من الذي ثبت قلب النبي صلى هللا ّهللا أكبر، كن جاھالت بالدنیا، ولكنھن عالمات بالدین، وكانت المرأ ّ ُ

وسفیان الثوري . علیھ وآلھ وسلم بعد هللا عز وجل، إنھا خدیجة بنت خویلد ، تلك المرأة العاقلة الحكیمة، فكانت المرأة عن أمة من الناس
. إني أرید أن أسعى لطلب الرزق: فقال. یا بني اطلب العلم: قالت لھ أمھًرحمھ هللا برحمتھ الواسعة لما توفي والده وھو صغیر نشأ یتیما، ف

فكانت تغزل وتسھر وتكدح، كل ھذا من أجل أن یتعلم ابنھا العلم، فصار . ال، اطلب العلم وأنا أكفیك بمغزلي: یعني أكفیك الرزق، قالت
ت الذي كان آیة في العلم والعمل والصالح أن المعرفة، ھذا اإلمام اإلمام سفیان الثوري من أئمة السلف ومن دواوین العلم، فھو الحجة الثب
َّالعظیم حسناتھ في میزان حسنات أمھ الصالحة، فكانت المرأة عن أمة فالمرأة إذا تصرفت في مالھا بالرشد فإن المال مالھا والحق حقھا، . ُ

ر علیھا، وال یجوز لھ ذلك؛ ألن المال مالھا وال یجوز أن ولیس من حق الرجل والزوج أن یتدخل في راتب زوجتھ، ولیس من حقھ أن یحج
أن یظلمھا، وبالمناسبة، أنبِّھ على أن بعض األزواج یجرؤ على مال زوجتھ، حتى إن بعض النساء تعمل في تدریسھا  یضیق علیھا وال

ٍفإْن طْبن لكم عْن شْيء : إذا كان كما قال هللا تعالىًوتعلیمھا، ویطالبھا زوجھا بمالھا كامال، وھذا من أكل المال بالباطل، فال یجوز ذلك إال  َ ََ َْ ُ َ ِ ِ
ًمنُھ نفسا فكلوهُ ھنیئا مریئا  ًِ َ َِ ُِ ُ ْ َْ ّ، أما ما لم تطب بھ النفس، أو جاء عن إكراه، أو جاء عن إحراج، فإنھ الحرام الذي حرم هللا ورسولھ، ]4:النساء[ًَ ِ

ُّر بھن، وینبغي على المرأة أیضا أن تتقي هللا في إنفاقھا، وأن تكون رشیدة في تصرفھا وال یجوز االعتداء على أموالھن، واألذیة واإلضرا ً
ًفي المال، وبالمقابل فإنھ من حق الزوج إذا نظر من زوجتھ أنھا ال تحسن التصرف في المال أن یأخذ على یدھا، مثال عندما یكون راتب 

تستلف وتقترض، وتتحمل الدیون، ویجد أن ھذه الخمسة اآلالف تصرف في المرأة خمسة آالف لایر، وال یأتي نصف الشھر إال وھي 
ًالمظاھر والمالبس، وكل یوم لھا ملبس، وكل یوم لھا شيء تتجمل بھ، فھذا فیھ سرف ومن حقھ أن یحجر علیھا، أما إذا تصرفت تصرفا  َ

  .المین، وصلى هللا وسلم على نبینا محمد وعلى آلھ وأصحابھوآخر دعوانا أن الحمد  رب الع. ًرشیدا، فھذا مالھا وال یجوز أكلھ بالباطل
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  فصل في الكفالة-شرح زاد المستقنع 
كفالة األبدان، وإحضار الغریم إما لتسلیم ما علیھ من حقوق، وإما لمثولھ أمام مجلس : الكفالة لھا تعلق بمسألة إحضار الغریم، وتسمى

ود والقصاص ممن لدیھ القدرة على إحضار من علیھ الحق، كرؤساء العشائر وأشباھھم، والكفالة وتكون الكفالة فیما یتعلق بالحد. القضاء
. مشروعة كالضمان؛ لما فیھا من حفظ الحقوق للناس، وفي مشروعیة الكفالة حكم عظیمة وفوائد جلیلة، وبھا تجلب المصالح وتدفع المفاسد

 .بدان، ولھا أحكام عدة تتوقف علیھا صحتھا كرضا الكفیل وغیرھا من األحكاموتصح الكفالة في العواري والمغصوبات كما تصح في األ
 الكفالة معناھا ومشروعیتھا وما یتعلق بھا من أحكام

 
 

بسم هللا الرحمن الرحیم الحمد  رب العالمین، والصالة والسالم على خیر خلق هللا أجمعین، وعلى آلھ وصحبھ ومن اھتدى بھدیھ واستن 
شرع ] وتصح الكفالة بكل عین مضمونة وببدن من علیھ دین :ٌفصل: [فإن المصنف رحمھ هللا تعالى یقول: أما بعد. یوم الدینبسنتھ إلى 

المصنف رحمھ هللا بھذه الجملة في بیان األحكام المتعلقة بالكفالة، والعلماء رحمھم هللا كما تقدم، منھم من جعل الضمان والكفالة والقبالة 
ال فرق بین الكفالة : وعلى ھذا قالوا. الكفیل والضمین والحمیل والصبیر والقبیل كلھا بمعنى واحد: الة بمعنى واحدة، فیقولونوالزعامة والحم

قون بین الكفالة والضمان، فیجعلون الضمان لألموال ومن كان علیھ دین أو آلخر . والضمان، لكن فقھاء الحنابلة والشافعیة رحمھم هللا یفرِّ
تكون متعلقة : وأما الكفالة، فإنھم في الغالب یجعلونھا للحضور، أي. ھ یمكنك أن تضمن عنھ وذلك بأن تضیف ذمتك إلى ذمتھعلیھ حق فإن

والكفالة في لغة . َباألبدان واألعیان، وإن كان في بعض األحوال ُیلزم فیھا بالضمان، ولكنھم في األصل یجعلونھا متعلقة بالعین وبالبدن
ّكفل الشيء وتكفل بالشيء إذا قام بھ وضمھ إلیھ، قال: ، یقالٍالعرب تطلق بمعان َّوكفلھا زكریا : تعالى َّ ِ َ َ ََ ََ ّضمھا زكریا : ، أي]37:آل عمران[َّ

ْھْل أدلكم على أْھل بْیٍت یكفلونُھ لكم : إلیھ فقام علیھا، وقال تعالى ُْ ُ ْ َُ ََ ُ َ َ َ َِ َ َُّ فالكفالة . شأنھ، أي یقومون علیھ برضاعھ وما یتعلق من ]12:القصص[ُ
ْكفل، الكفل ھو العُجز من اإلنسان، ویطلق الكفل بالكسر على الحظ واألجر والثواب، كما قال : تطلق بھذا المعنى، كما أنھا بالتحریك یقال ِ َ َ َ َ َ

ُِیْؤتكم كفلْین مْن رْحمتھ : تعالى ِ ِ ِ َِ َ ِ َ ْ ًحظا وأجرا، قیل: ، أي]28:الحدید[ُْ ھي التزام رشیٍد بإحضار : الح، فالكفالةوأما بالنسبة لالصط. ًمضاعفا: ً
ویتعلق بھذا الخالف المشھور، . التزام رشید ببدن من علیھ الحق لربھ بمالھ أو ببدنھ: من علیھ الدین لربھ، وكذلك بعض العلماء یضیف إلیھا

حضاره للحدود والقصاص؟ كان ھذا یقع في َّھل الكفالة تكون فقط في األموال، أو تشمل األموال واألبدان، حیث یمكن أن ُیضمن أو یتكفل بإ
ًمعتدیا على الغیر بحق في عرضھ أو في نفسھ، فحینئٍذ یجب القصاص، أو ُیطالب بحٍد فیطلب من صاحب الحق أن  القدیم، فإذا كان الشخص

 السلف رحمھم هللا، وسیأتي إن ائتنا بمن یكفل حضورك، فھذا النوع اختلف فیھ العلماء واألئمة من: یذھب إلى أھلھ أو إلى عشیرتھ، فیقال
ِّوالمصنف رحمھ هللا ذكر أحكام الكفالة بعد الضمان، ویتعلق بھا مسألة إحضار الغریم، فإذا كان ھناك شخصان . شاء هللا اإلشارة إلیھ

ُأمھلني أسبوعا أحضر لك حقك: ألحدھما على اآلخر دین، وقال المدین لصاحب الدین ما لو إذا حصل أو حضر ًوغالبا ما تقع الكفالة فی. ًُ
آتیك بكفیل یتكفل بإحضاري إن غبت، خاصة إذا كان یرید أن یقاضیھ، فإنھ یحتاج إلى : ال أمھلك فیقول لھ: وقت السداد، فیقول صاحب الدین

 صورة من صور ھذه. ِّمتكفل بإحضاره: ِّأنا متكفل ببدنھ، أي: ائتني بمن یكفل حضورك، فحینئٍذ یقول الشخص: فیقول. من یكفلھ للحضور
الكفالة، واإلحضار إما أن تحضره لصاحب الدین، ویكون عند صاحب الدین قوة یستطیع أن یتوصل بھا إلى حقھ إذا حضر المدین، وإما أن 

ُأنا متكفل إذا لم یسددك الجمعة أن أحضره یوم السبت إلى مجلس القضاء، فھذه كفالة حضور،: یطالبك بإحضاره إلى القضاء، فتقول لھ ِّ 
یشرع أن یتكفل لك : فالكفالة كفالة ضمان بالحق، وكفالة حضور، وھذا النوع قال بھ جماھیر السلف رحمھم هللا واألئمة والخلف، فیقولون

والحاجة داعیة إلى ذلك، فإنھ ربما احتاج المدین إلى مھلة وإلى وقت، وال یثق صاحب الدین فیھ، : الشخص بإحضار من علیھ الدین، قالوا
لكفالة فیھ یسر على الناس ورحمة وتوسعة، ثم إن المدین قد ال یثق فیھ صاحب الدین، وقد تكون الحقوق بین أشخاص لیست بینھم ووجود ا

ًمعرفة، فیعطیھ كفیال أو یحضر لھ كفیال یعرفھ، ففي ھذا من التوسعة على الناس ما ال یخفى إن الكفالة لھا أصل من السنة في : وقالوا. ً
ًكفى با كفیال، : ائتني بكفیل یكفلك، قال: ًكفى با شھیدا، قال: ائتني بشھید، فقال:  استدان المال، فقال لھ صاحب الدینحدیث الرجل الذي

 فبعض الناس إذا تعامل بالدنیا رماھا وراء ظھره، - !وصالح الناس! وقوة الیقین با عز وجل! وھذا یظھر لنا صدق اإلیمان- فدفع إلیھ المال 
َّخرة نصب عینیھ، فإن قال صدق، وإن وعد وفى، فال یكذب وال یغش، وإذا أعطى كلمة ال یمكن أن یتراجع فیھا، فلما استشھد هللا وجعل اآل

ًوكفى با شھیدا، وجعل هللا كفیلھ، وكفى با كفیال ووكیال سبحانھ وتعالى، فمضى ذاك الرجل إلى بلده، ثم لما حضر أو قرب وقت السداد  ً ً
ًبة التمس سفینة یركبھا فلم یتیسر لھ ذلك، فلما أعیاه األمر أخذ جذعا من النخل، ثم احتفره ووضع فیھ المال، وكتب فیھ اسم صاحبھ، والمطال

ًإني قد جعلتك شھیدا وكفیال! اللھم: ثم وضعھا بین ذلك اللوح، ثم ألقاه في البحر، وقال . ثم رمى بھ في البحر وسأل هللا أن یوصلھ لصاحبھ. ً
ًلو أخذتھ حتى یكون حطبا : أن یأتیھ فإذا بھ یجد ذلك اللوح، فقال  إن صاحب الدین لما استبطأ الرجل خرج یلتمس حضوره، فكان ینتظرثم

وال شك أن من صدق مع هللا . ًألھلي، فلما جاء بھ إلى بیتھ وشطره إذا بھ یجد الكتاب والمال، فقرأ الكتاب وعد المال فإذا ھو حقھ كامال
ِّ معھ، فما ضر الناس إال ضعف اإلیمان با عز وجل، وإال لو أن القلوب صلحت  عز وجل، لرأت من تیسیره ومنھ ووفائھ صدق هللا

ِومْن أْوفى بعْھده من هللا : وبره وكرمھ سبحانھ وتعالى ما لم یخطر لھا على بال، ولذلك قال تعالى َّ َ َ َ َِ ِ ِ ِ َ وال : بمعنى ال، أي: َ، من]111:التوبة[َ
ًفأخذ الرجل حقھ، ثم لما حضرت السفینة على المدین، وھو یشك في كون المال وصل إلى صاحبھ، بناء على أن ذمتھ . أوفى بعھده من هللا

قد جاءني حقي، ثم ذكر لھ الخبر، وذكر : ًاعذرني فإني لم أجد مركبا، وجلس یعتذر إلیھ، فقال لھ: مشغولة، فجاء إلى صاحب الدین، وقال لھ
ائتني بكفیل، ھذا أصل من السنة على مشروعیة الكفالة، وأخذ بھ : فقولھ. ًكفى با كفیال: فقال. ائتني بكفیل: فالشاھد في قولھ. ةلھ القص

طائفة من العلماء، وترجم لھ اإلمام البخاري رحمھ هللا في صحیحھ، وھو أصل عند أھل العلم، ولذلك قال جماھیر السلف والخلف رحمة هللا 
شروعیة الكفالة، وإن كان ھناك اختالف في قول عن اإلمام الشافعي رحمھ هللا في مسألة الكفالة أنھا ال تصح، وصحح طائفة من علیھم بم
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وعلى ھذا فإن الكفالة مشروعة كالضمان؛ ألن المقصود من الكفالة . والصحیح ما ذھب إلیھ الجمھور. أصحابھ قولھ بجوازھا ومشروعیتھا
ًالناس، ووجود الكفالء ووجود من یضمن یعتبر شیئا من االستیثاق، وعلى ھذا تطمئن لحقك، فإنك قد تثق بزید ومن الضمان حفظ حقوق 

ًالكفیل أكثر من ثقتك بغیره، وفي مشروعیة ھذا النوع من المعامالت ال شك أن فیھ حكما عظیمة وفوائد جلیلة كریمة، فبھذا النوع من 
األولى ذكر فیھا ضمان الدیون  المسألة: ّوالمصنف رحمھ هللا من دقتھ ذكر المسائل التالیة. سدالمعامالت تتحصل المصالح وتدفع المفا

َالواجبة، ومثلنا لذلك وبینا دلیل مشروعیتھ واألصل فیھ، ثم بعد أن فرغ من بیان الدیون الواجبة والمستقرة شرع في ضمان الدیون التي تئول  ّ ّ
مانات إذا تعدى فیھا المتعدي، ثم كذلك أشرنا إلى النوع الثالث من الضمان، وھو ضمان الدیون إلى الوجوب، كما ذكرنا في العاریة واأل

ٌأعط فالنا ما یحتاجھ وأنا ضامن لك: المضافة إلى المستقبل، كقولك إذا أتاك صاحب عائلة، فأعطھ ما یحتاج، : لصاحب بقالة: كأن تقول. ً
الدیون : فعندنا ثالثة أنواع من الدیون.  فھذا ضمان بما یئول في المستقبل إلى الدینوأنا أضمن لك نھایة الشھر إن لم یسددك أسددك،

أنا أضمنھ أن یسددھا، في دین ثابت مستقر، والدیون التي تئول إلى الوجوب، وذلك : المستقرة الثابتة، كرجل لھ على آخر مائة ألف، فتقول
ًإلى الدین مستقبال، كما  وھو الضمان فیما یئول: كذلك النوع الثالث. انات إذا تعدى فیھاًكما في العاریة إذا تعدى علیھا، وكذلك أیضا في األم

ٍمثلنا بصاحب البقالة، فھذا ضمان بدین في المستقبل فلیس بحال وال ثابت وعلى ھذا بعد أن فرغ من الثالثة األنواع شرع في النوع الرابع، . ٌ
ّتتكفل بإحضار الشخص نفسھ ألخذ الحق منھ، فإن تكفلت بإحضاره، : ان الشخص نفسھ، أيوھو مضاف إلى ما قبلھ، وحقیقتھ أن تتكفل بضم

ًفحینئٍذ تكون ملزما شرعا بإحضار ھذا الخصم أو إحضار ھذا المدین لصاحب الحق، على حسب ما وقع االتفاق بینكما، ومن ھنا تكون  ً
ِیا أیھا الذی: الكفالة أشبھ بالعقد، وهللا تعالى یقول َُّّ َ ِن آمنوا أْوفوا بالُعقود ََ ُ ُ ُْ ِ َ َ ًأنا كفیل بأن أحضر لك فالنا في نھایة الشھر : ، فأنت إذا قلت]1:المائدة[َ ِ

ًإلى مجلس القضاء أو نحو ذلك، فقد ألزمت نفسك، وحینئٍذ یكون عقد الكفالة عقدا إلزامیا، فال تملك الخروج من الكفالة إال بصفة شرعیة، أو  ً
ِّأنا كفیلھ أو أنا متكفل بھ، فأنت ملزم : وهللا تعالى أوجب علینا أن نفي بالعقود، فأنت إذا قلت.  تخرج من ھذا االلتزامٍبإذن شرعي یبیح لك أن

ّبھ، ثم تقوم الكفالة على كافل، وھو الشخص الذي یتحمل، وھي اسم فاعل، فالكافل ھو الذي یفعل الكفالة ویقوم بھا، لذلك یقول علیھ الصالة 
یعني الذي یقوم بكفالة الیتیم، فالكافل ھو الشخص نفسھ، والمكفول ھو الذي علیھ الدین وعلیھ ) ا وكافل الیتیم في الجنة كھاتینأن: (والسالم

ًوقد یكون المكفول عینا كما یكون شخصا، كما تقول. الحق، أو الذي یجب حضوره إلى مجلس القضاء أنا متكفل بإحضار فالن، فقد تتكفل : ً
: أعطني سیارتك أرید أن أذھب بھا إلى مكان كذا، فیقول لھ: ٍلة بالعین مثلما یقع في العواري، كرجل جاء إلى آخر وقال لھبالعین، والكفا

ًأعطني كفیال بإحضارك لھا غدا، فیأتي الشخص بكفیل ویقول: قبلت، یقول لھ: ًأعطیكھا ولكن بشرط أن تحضرھا لي غدا، فقال لھ أنا : ً
ٌأنا متكفل بإحضاره، أو متكفل ببدنھ، أو متكفل : إذا قلت. ًلك غدا، فھذه كفالة بعین، فھناك كفالة للشخص وكفالة للعینٌمتكفل بإحضار السیارة  ٌ ٌ

 ......أنا كفیل برأسھ، أو كفیل بیده، أو ك: بذاتھ ال إشكال، لكن اإلشكال إذا أضفت الكفالة إلى الجزء، فقلت
 

 حكم الكفالة في الحد والقصاص
 
 

ٍبدن في الحقوق كالقصاص، وھذه كانت تقع في القدیم، ویحتاج إلیھا كثیرا، كرجل اعتدى على رجل، وحكم القاضي بالقصاص، كفالة ال ً
ًأرید مھلة أسبوعا قبل القصاص، أن : فالتمس من األولیاء الذین لھم الحق أن یذھب إلى أھلھ، ویبرئ ذمتھ من الحقوق التي علیھ، فقال لھم

ًأعطني كفیال یقوم : َّوفي ما علي من الحقوق، وأفعل وأفعل، فأولیاء المقتول، أو صاحب الحق الذي لھ القصاص، قالأذھب إلى أھلي وأست
ًوكثیرا ما كانت تقع ھذه الكفاالت من الوجھاء، كمشایخ العشائر ونحوھم . أنا كفیلھ، وأنا متكفل بإحضاره: ویتكفل بإحضارك، فیقول شخص

یصح ھذا النوع من الكفالة، : بعض العلماء یقولون: ھذا النوع اختلف فیھ العلماء على وجھین مشھورین. ممن لھم قوة على اإلحضار
ألنھ : ومذھب الحنابلة على عدم صحتھ، فھم یرون أن الكفالة ال تقع إال في البدن الذي علیھ دین، دون الذي علیھ حد أو قصاص، لماذا؟ قالوا

وقد أجاب . فإنھ یتحمل عنھ كالضمان، لكن إذا كان في قصاص فإنھ ال یمكننا أن نقتص من ھذا الكفیلًإذا كان كفیال ببدن من علیھ الدین 
ًإنھ ال یكفل إال من كان قادرا على إحضاره، وفي بعض األحیان یعجز : عنھم من قال بجوازه، وھم طائفة من السلف منھم المالكیة، قالوا

وع من الكفالة، كما یفعلھ وجھاء العشائر ونحوھم؛ وذلك الستطاعتھم، فأنت ترید أن تمھل ھذا غیره عن اإلحضار، فالناس بحاجة إلى ھذا الن
ِالخصم، ولكن ترید ما تستوثق بھ، فإذا ُوجد من یتكفل بإحضاره فال شك أنھ تتحصل بذلك المصالح العظیمة، ثم إننا ال نقتص من الكافل، 

أولیاء الحق في الحد   من الكفالة المعونة على إحضاره، والمعونة على الرفق، فإذا رضيوإنما نقتص من المكفول، إال أن فائدة ھذا النوع
أنا : كأن تقول. في ھذه الحالة تكون الكفالة في بعض األحیان بإحضار من علیھ قصاص إلى مجلس القضاء. والقصاص بذلك فال وجھ للمنع

ھذا بالنسبة لمسألة الكفالة . ًم كذا، ففي ھذه الحالة تكون متكفال باإلحضاركفیل بإحضاره إلى مجلس القضاء، أو إلى موضع القصاص في یو
ّنرجع إلى الكفالة التي اختارھا المصنف، وھي الكفالة بالبدن في مال مضمون كالدین ونحوه، إذا تكفل بالبدن فإنھ . في الحدود والقصاص َّ ٍ

ال حد وال : (قولھ] ال حد وال قصاص: [قال. ِّرئت ذمتھ، فتكون متعلقة بالبدنٌأنا كفیل بحضور فالن، فإذا أحضره إلى مجلس القضاء ب: یقول
ّال تقع الكفالة في الحد، وال تقع الكفالة في القصاص؛ ألنھ إذا تعذر في ھذه الحالة إحضار المكفول، فإنھ ال یمكننا أن نقتص : أي) قصاص

ود وال في القصاص، ولكن الفائدة عند من قال بمشروعیتھا أنھ یلزم بحضور إنھ ال تقع الكفالة ال في الحد: من الكافل، وعلى ھذا قالوا
ٌالمكفول، وفي ھذه الحالة یضغط علیھ القاضي، وعند المالكیة وجھ أنھ إذا ثبت عند القاضي أنھ قادر على إحضاره ولم یحضره، أو تساھل 

. وع من الكفالة ال شك أن القول بمشروعیتھ وجوازه فیھ قوةَّفي إحضاره عزره، ولربما اضطر إلى الضغط علیھ حتى یحضره، وھذا الن
ًھو العقوبة المقدرة شرعا، ویشمل ھذا الزنا والعیاذ با: ال حد، الحد: قولھ : والعقوبات في الشریعة تنقسم إلى. ففي الزنا عقوبة محددة! َّ

سمیتھا بالحدود، وسمیت بذلك والمناسبة فیھا واضحة، وأما عقوبة محددة، وعقوبة غیر محددة، فالعقوبات المحددة یصطلح العلماء على ت
بالنسبة للعقوبات غیر المحددة، فھذه ھي التعزیرات، وھي ترجع إلى نظر القاضي، إذ ینظر فیھا إلى حال الجریمة وحال المجرم، والزمان 

س ویقع في األطراف، ومذھب طائفة من العلماء القصاص أصلھ من قص األثر إذا تتبعھ، والقصاص یقع في األنف. والمكان والمعتدى علیھ
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ّفإذا ضمن أو تكفل بإحضاره من أجل أن یقام علیھ الحد، أو من أجل أن . أنھ تجوز الكفالة في الحد وتجوز الكفالة في القصاص: كما ذكرنا ِ
ثبت عند القاضي تمالؤه مع الخصم على الفرار ِیقام علیھ القصاص فإنھ كفیلھ، وحینئٍذ یحبس مكانھ إذا ُعلم أو ثبت عند القاضي تفریطھ، أو 

 ...... .وفائدتھا أنھا تعین على الوصول إلى الحقوق وتساعد على ذلك. ونحو ذلك
 

 عدم صحة الكفالة دون رضا الكفیل ال المكفول
 
 

 المسئولیة ویدخل على نفسھ الضرر، ؛ ألنھ یتحمل)ویعتبر رضا الكفیل: (قولھ رحمھ هللا] ٍویعتبر رضا الكفیل ال مكفول بھ: [قال رحمھ هللا
ًفالبد وأن یكون راضیا بذلك، وعلى ھذا فال تصح الكفالة باإلكراه، فلو ھدده وأكرھھ على أن یكفلھ، فإن الكفالة ال تثبت إذا ثبت ذلك عند 

ًالقاضي، كرجل مثال لھ على رجل مائة ألف، فقال لھ ًأعطني كفیال، أو إذا أحضرت فالنا من الناس ی: ٍ كفلك فأنا أعطیك ھذا الدین، فذھب إلى ً
ِوإذا ادعى ھذا الكفیل عند القاضي أنھ أكره على الكفالة، وثبت ذلك عند . ًلم تكفلني فإنني سأقتلك، فكفلھ مكرھا إذا: رجل وھدده، وقال لھ ُ

على نفسھ الضرر، فالبد وأن یكون على بینة من ًالقاضي فإن الكفالة ال تصح، فالكفالة ال تقع إال إذا كان الكفیل راضیا بالكفالة؛ ألنھ یدخل 
ًالشخص الذي ُیكفُل أیضا ال یشترط رضاه، كالوالد یكفل ابنھ، سواء رضي االبن أو لم یرض، ففي بعض األحیان ) ال مكفول بھ: (قولھ. أمره ً َْ

إن الرضا غیر معتبر في الكفالة : ر، یقولونال یرضى االبن بكفالة أبیھ؛ ألنھ یخشى على أبیھ الضرر فیمتنع، فرضاه وعدم رضاه غیر معتب
إنھ في ھذه الحالة یدخل : ًبالنسبة للشخص المكفول، سواء رضي أو لم یرض، إال أن بعض العلماء استثنى الكفالة من األب البنھ، فقالوا

ًوبالوالَدْین إْحسانا : الضرر على والده، ومن حقھ أن یمتنع؛ ألن هللا یقول َ َ َِ ِ ِِ ً، فال یكون المكفول سببا في أذیة والده واإلضرار ]83:البقرة[ْ
 ...... .بھ
 

 الحكم إذا مات المكفول أو تلفت العین بآفة سماویة
 
 

ٍإذا كنت كفیال بإحضار شخص ومات الشخص، فھذا عجز حقیقي، ) فإن مات: (قولھ] فإن مات أو تلفت العین بفعل هللا تعالى: [قال رحمھ هللا ً
ًینئٍذ لست مطالبا بھذا اإلحضار؛ ألنھ یتعذر إحضاره، فتسقط الكفالة وتصبح في ھذه الحالة غیر مطالٍب بضمان ویستحیل أن تحضره، وح

ًبل تتحمل الدین كما لو كان حیا، فموتھ ال : الدین، وھذا وجھ عند بعض العلماء، واختاره المصنف، والمذھب على ذلك، وقال بعض العلماء
فإذا . ّة على السنن المعتبرة حتى یحضر األجل، ویقام ورثتھ مقامھ وحینئٍذ تتحمل، ویكون رجوعك إلى ورثتھّیبرئ ذمتك، وإنما تبقى الكفال

ًكأن تكون مثال السیارة التي ) أو تلفت العین بفعل هللا تعالى: (قولھ. ِحضر األجل وضمنت ودفعت الدین، یكون لك وجھ المطالبة على ورثتھ
ّ ولیس بفعل آدمي، كأن یأتي سیل ویجتاحھا، ویكون الذي أخذھا واستعارھا غیر مفرط، أما لو فرط كأن ضمنت رجوعھا تلفت بآفة سماویة،

ّأوقفھا في مكان السیل، فإنك تضمن؛ ألنك تضمن تعدیھ، فإذا أوقفھا في أماكن ھي عرضة فیھ للتلف ولآلفات فإنھ یتحمل، وحینئٍذ تكون 
ٍأما لو أنھا تلفت بآفة سماویة، وبشيء ال دخل لآلدمي فیھ، ولم یكن ثم تفریط، فإنك ال .  الكفالةًمتحمال معھ؛ ألن ذمتك انضافت إلى ذمتھ في

 ...... .تضمن، وترتفع الكفالة بتعذر إحضار العین
 

 براءة الكفیل بتسلیم المكفول عنھ نفسھ إلى القضاء
 
 

ِول محرم، فإني ألتزم بإحضار المذكور إلى مجلس القضاء، أو ألتزم إذا جاء أ: لو قلت: ًفمثال] أو سلم نفسھ برئ الكفیل: [ قال رحمھ هللا
ّفلما حضر األجل جاء المكفول، وسلم نفسھ، فإنھ إذا سلم نفسھ سقطت الكفالة، وعلیھ فلو سلم نفسھ وفر . بتسلیم المذكور إلى صاحب الدین ّ ّ

ًبعد استالمھ لم تكن متحمال لشيء؛ ألنھ بتسلیمھ لنفسھ تكون قد سقطت  ِّالكفالة، وبرئت أنت من ھذه الكفالة؛ ألنھ إن فر بعد تمكن صاحب ّ ّ
. ّالحق منھ، أو فر بعد حضوره إلى مجلس القضاء، فالتفریط لیس منك، ولست بمتحمل مسئولیتھ، إنما یتحمل ذلك من فرط فیھ حتى فر

 ...... .وعلى ھذا فإنھ إذا سلم المكفول نفسھ برئ الكافل
 

 ھ نفسھ قبل األجلحكم تسلیم المكفول عن
 
 

أنا ألتزم بإحضار محمد في أول محرم، : وھي فیما لو سلم نفسھ، أو قمت بتسلیمھ قبل األجل، لو قال: لكن ھنا مسألة ذكرھا بعض العلماء
د قدمھ على إن كان ق: ال یبرأ الكفیل إال إذا حل األجل، وقال بعض العلماء فیھ تفصیل: فأحضره في شھر ذي القعدة، فبعض العلماء یقول

األجل على وجھ فیھ ضرر على صاحب الدین، فإنھ ال وجھ لھذا التقدیم، وأما إذا لم یكن ھناك ضرر على صاحب الدین وأحضره قبل 
لقد ذكرنا أن باب الضمان . األجل، فإنھ یتحمل المسئولیة حینئٍذ، وھذا القول الثاني أوجھ وأصح، ویختاره غیر واحد من العلماء رحمھم هللا

ًباب الرھن یجتمعان في مسألة االستیثاق، والحوالة أیضا تعین على الوصول إلى الحق، ونظرا لتجانس ھذه األبواب، باب الرھن، وباب و ً
  .ًالكفالة، وباب الضمان، وباب الحوالة، ذكرھا المصنف رحمھ هللا تباعا
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 نصیحة لطالب العلم بتعلم المسائل المعاصرة
 
 

ًرا منھا ما یقع في القدیم وبیناھا وتكلمنا علیھا، سواء مسائل الضمان أو الكفالة، لكن في عصرنا الحاضر، بعض لكن ھذه المسائل كثی ّ ً
جت على الكفالة القدیمة، وكثیرا ما تقع ھذه المسائل في الدیونات، وتشتھر في المعامالت الموجودة في  ًالمسائل الموجودة التي خرِّ ُ

ُ، ونحو ذلك من البطاقات التي تصَدر )الكمبیالة(لضمان البنكي، وخطاب الضمان، واالعتماد المستندي، وبا: المصارف، من ذلك ما یسمى
ًلالستیثاق بالدیون، ونظرا لوجود الحاجة، وتعلقھا باألبواب التي بحثناھا، والمسائل التي تعرضنا لھا، فإننا نحتاج لبیان ھذه المعامالت 

ًائل التي معنا، وال یمكن لطالب العلم أن یدرس المسائل القدیمة، فیقرأ مثال عن البر والشعیر والقمح، المعاصرة؛ ألن ھذا أمر متصل بالمس
ًثم لما یأتي یعایش الناس، وإذا بھ یجدھم یتعاملون بأشیاء وبمسمیات غریبة، وقد یقف حائرا، حتى إنھ لربما وقف حائرا في معاملة تتعلق بھ  ً

ًالتعامل الموجود، وما موقف الشریعة اإلسالمیة منھ، ولذلك كان لزاما على طالب العلم أن یدرس ھذه نفسھ، فال یدري ما حقیقة ھذا 
نة من أمرھا فیما یتعلق بنفسھ، وفیما یتعلق بالناس إذا سألوه ونحن إن شاء  المسائل، وأن یعرف حكم هللا عز وجل فیھا، حتى یكون على بیِّ

ًلضمان، ونبیِّن حقیقتھ، وتعریفھ، وكذلك أیضا االعتماد المستندي، والبطاقات، نبین حقیقتھا، ثم بعد هللا سنذكر في الدروس القادمة خطاب ا
ّذلك نبیِّن ھل ھي مخرجة على الكفالة؟ وإذا تخرجت على الكفالة، ما الذي یجوز من صورھا؟ وما الذي ال یجوز؟ ونفصل إن شاء هللا في  َّ

ًوأن یجعل ما نتعلمھ ونعلمھ خالصا لوجھھ الكریم، موجبا لرضوانھ ! ھمنا وإیاكم السداد والرشادتلك المسائل سائلین هللا عز وجل أن یل ً
 ...... .العظیم

 
 ما یجب على أھل مكة تجاه حجاج بیت هللا الحرام

 
 

ًأحب أن أنبھ على أمر مھم جدا، وھو أنكم تعلمون أن ھذه األیام یعیش الناس فیھا موسم الحج، ونظرا لما أكرمك م هللا عز وجل بھ من جوار ً
ٍھذا البیت الذي شرفھ هللا وكرمھ، وفضلھ على سائر البقاع، وجعلھ مثابة للناس وأمنا، فالناس ینظرون إلیكم نظرة إجالل وإكبار، ومن جاور  ً ّ ّ ّ

المجاور لبیت هللا الحرام، ٌھذا البیت خلیق بھ أن یحفظ حرمتھ، وأن یحفظ كذلك لعماره وحجاجھ حقوقھم، وأن یكون كأحسن ما یكون علیھ 
ْخاصة طالب العلم، فإنھم قدوة للناس، والناس تھتدي باألخیار، وتھتدي بالصالحین، وكم من سنن أْحییت، وكم من بدع أمْیتت حینما حرص  َ ِْ ُ ٍُ َ ِ

ال الكریمة، التي تدل على أن األخیار على بث الخیر، والتخلق بآداب األخیار في األقوال واألفعال، فظھرت منھم األقوال الحمیدة، والخص
ًوراء ھذه األقوال وھذه األفعال قلوبا تخاف هللا جل جاللھ، وترجو رحمتھ، وإن خیر ما ینتظره منكم الحاج والمعتمر في بیت هللا الحرام، 

م مطالب بأن یھتدي ویقتدي القدوة الصالحة، وخیر ما ینتظره منكم االھتداء بھدي رسول هللا صلى هللا علیھ وآلھ وسلم، وال شك أن المسل
فأوصیكم ونفسي بتقوى هللا عز وجل، . برسول هللا صلى هللا علیھ وآلھ وسلم، فكیف إذا كان بھذا الحال الذي یستوجب علیھ األمر أكثر

فإن هللا یرحمھ، والحرص على السنة، واالھتداء بھدي النبي صلى هللا علیھ وآلھ وسلم، ومن اھتدى برسول هللا صلى هللا علیھ وآلھ وسلم 
َواتبُعوهُ لعلكم تْھتدون : ویھدیھ ویوفقھ، ولذلك قال تعالى َ َُ َ َ ْ ُ َّ َ . ، فمن اتبع رسول هللا صلى هللا علیھ وآلھ وسلم فإنھ من المھتدین]158:األعراف[َِّ

یعامل إخوانھ وھو یرید ما عند هللا عز اإلخالص، فعلى اإلنسان المسلم أن : أولھا وأعظمھا وأكرمھا عند هللا: ًوھذا الفعل منا یستوجب أمورا
وجل، فالحجاج والمعتمرون یحتاجون إلى المعاملة الحسنة، التي یبتغي صاحبھا األجر والمثوبة من هللا، فالشخص الذي یتعامل معھم وھو 

لم أن یعامل هللا سبحانھ وتعالى حتى ٌفخلیق بالمس. ِّهللا، وأنھم أتوا طالبین لرحمة هللا، راجین لعفوه ومنھ وكرمھ ٌیستشعر أنھم ضیوف على
، وأراد ما عند هللا سبحانھ وتعالى، وكم من عمل قلیل عظْمتھ النیة، وبارك  َّیعظم أجره في ذلك، وال یزال الرجل بخیر إذا أخلص العمل  ٍ

فالكلمة .  أجرھا، ویرضى عنھا ربھاهللا فیھ بإخالص صاحبھ، والكلمة التي تخرج من القلب المخلص تقع في القلوب، وتؤتي ثمارھا، ویعظم
ِالتي تخرج  وفي هللا ھي التي تكون في میزان العبد، أفال یْعلم إذا ُبْعثر ما في القُبور  ُ ْ ِ َِ َ ََ ِ ُ َ َ ل ما في الصدور * َ ِوُحصِّ ُ ُّ ِ َ َ ٌإن ربُھم بھم یْومئٍذ لخبیر * َ ِ ِ َِ َ ِ َّ ََّ َ َْ ِْ

، وسلموا من زالت جوارحھ )فالمسلم من سلم المسلمون من لسانھ ویده: (لق الحسنالحرص على الخ: األمر الثاني]. 11-9:العادیات[
بقدرھا، ولكنھ لو تتبع  ًوأركانھ، ولذلك ینبغي للمسلم دائما أن یراقب تصرفاتھ وأفعالھ، وهللا إنھم ینظرون إلیكم نظرة قد ال یشعر اإلنسان

 فكم من أمور یراھا الحجاج ویراھا المعتمرون تثبت من الخیر والطاعة والبر، مشاعر الحجاج والعمار، لوجدھم یراقبونھ في كل تصرفاتھ،
حببت إلى قلوبھم حینما رأوھا من جیران بیت هللا الحرام، وھذا شيء نعرفھ من كالم الناس، ومن كثرة ما تناقلوه، فھم إذا قدموا على 

اھتدوا بھم، والعكس بالعكس، واألخالق ھي شیمة المسلم، إذا أراد هللا أن الحرمین ورأوا الخیر من أھل الحرمین أحبوا الخیر واقتدوا بھم، و
ٍما من شيء أثقل في میزان العبد یوم القیامة من تقوى هللا وحسن : (یثقل میزان العبد رزقھ الخلق الحسن، قال صلى هللا علیھ وآلھ وسلم

: وثبت في الحدیث الصحیح أنھ قال). تقوى هللا وحسن الخلق: (جنة قالولما سئل علیھ الصالة والسالم عن أكثر ما یدخل الناس ال). الخلق
عز وجل یثقل  ً، فالعبد إذا حسنت أخالقھ، وطابت شمائلھ، وكان ألیفا موطأ الكنف، فإن هللا)إن العبد لیبلغ بحسن خلقھ درجة الصائم القائم(

أال أنبئكم بأقربكم : ( فضل ھذه الخصلة الكریمة، والخلة الجلیلة العظیمةّموازین حسناتھ بذلك، ومن ھنا قال صلى هللا علیھ وآلھ وسلم مبینا
ًمني مجلسا یوم القیامة أحاسنكم أخالقا الموطئون أكنافا الذین یألفون ویؤلفون ً ، ھؤالء إخوانكم في هللا، وإخوانكم في اإلسالم، وإذا لم یتراحم )ً

وإذا لم یكن جیران بیت ! ة والمودة واألخوة اإلسالمیة، واألخوة اإلیمانیة، فأین تظھر؟المسلمون فیما بینھم، ولم یحصل بینھم األلفة والمحب
ھم ینتظرون منكم أن تفتحوا لھم صدوركم وقلوبكم بالمحبة والمودة، ال تنظروا إلى الناس بألوانھم، ! هللا الحرام یفعلون ذلك فمن الذي یفعلھ؟
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نظروا إلى الناس بمناصبھم وال بجنسیاتھم، ولكن انظروا إلى أخوة اإلسالم التي بینكم وبینھم، وال تنظروا إلى الناس بغناھم وثرائھم، وال ت
المسلم صدقة، فكیف وھم في غربة وبعٍد  وتنظر إلى كبیرھم كوالٍد لك، وتحبھم وتجلھم  وفي هللا، واالبتسامة التي تبتسم بھا في وجھ أخیك

ً جاء ولقي منك االبتسامة، وھو یراك شیئا كبیرا، كیف تقع ھذه االبتسامة في قلبھ، هللا أعلم كم من عن األوطان، مع مشقة السفر وعنائھ، فإذا ً
ًمھموم مغموم حینما یرى أخاه المسلم مبتسما في وجھھ، تتبدد عنھ أحزانھ وأشجانھ، االبتسامة التي تراھا یسیرة، ولكنھا عند هللا كبیرة، یقول 

، فإذا لقیھم المسلم یلقاھم باالبتسامة، وال یبتسم من )ً تحقرن من المعروف شیئا ولو أن تلقى أخاك بوجٍھ طلیقال: (صلى هللا علیھ وآلھ وسلم
ًأجل الغنى واللون والحسن والنسب، ال، ولكن  وفي هللا، ومن أكمل الناس خلقا الذي ال تفارق االبتسامة وجھھ ألصغر الناس وأكبرھم، 

ً یبتسم للناس جمیعا باإلسالم، ال بأحوالھم، وال بصفاتھم، وال بمراتبھم، وهللا یعلم منھ أنھ یحب الكبیر كما یحب وطالب العلم الكامل ھو الذي
الصغیر، فإذا بلغ المسلم ھذه المرتبة فھذه نعمة من هللا، كذلك الكلمة الطیبة؛ فقد تجد منھ ما یجرحك فتقابلھ بالكلمة الطیبة؛ ألنك تقدر 

ًعبھ ونصبھ وعناء السفر، كذلك أیضا ینتظرون منك األخالق الحمیدة في تفریج الكربات وستر العورات، ولعل هللا عز مشاعره في غربتھ وت
). اتقوا النار ولو بشق تمرة: (وجل أن یكف عن وجھك النار بصدقة تتصدق بھا على ضیفھ، فإن رسول هللا صلى هللا علیھ وآلھ وسلم یقول

أن امرأة دخلت على عائشة ومعھا صبیتان، فاستطعمتھا فأطعمتھا ثالث : ( صلى هللا علیھ وآلھ وسلموفي الحدیث الصحیح عن رسول هللا
ِتمرات، فأعطت كل واحدة تمرة، ثم أخذت التمرة الثالثة ترید أكلھا، فلما أدنتھا إلى فمھا استطعمتھا إحدى البنتین، فأعطتھا التمرة، فعجبت 

 صلى هللا علیھ وآلھ وسلم علیھا أخبرتھ بخبرھا، فنزل الوحي على رسول هللا صلى هللا علیھ وآلھ فلما دخل رسول هللا! عائشة من صنیعھا
حجبھا هللا بھا عن النار، فكیف إذا جئت  بتمرة واحدة). إن هللا حرمھا على النار بتمرتھا تلك! یا عائشة أتعجبین مما صنعت: وسلم فقال

أت حر ضمئھ، فدعا لك دعوة تسعد بھا في دینك ودنیاك وآخرتك، كیف إذا رأیت من كان منھم ًووجدت أحدھم ضامئا فسقیتھ الماء، فأطف
ِكبیر السن فتجده ضائعا ھائما على وجھھ، فتساعده كأنھ والدك، وكأنھ إنسان قریب منك بأخوة اإلسالم، فتضحي ألجلھ فُیكبر ھذا الشيء  ٌ ً ً

یا واآلخرة، ولربما ترى منھم المدیون، وترى منھم المعسر، فتفرج كربتھ، وتعینھ على ًمنك، فیدعو لك دعوة تكون سببا في سعادتك في الدن
عبادتھ، فھذا خیر كبیر وباب عظیم فتحھ هللا لك، وما علیك إال أن تحتسب األجر عند هللا عز وجل، ونسأل هللا العظیم أن یرزقنا وإیاكم 

یم الحجاج، فإنھم یحتاجون إلى التعلیم والتوجیھ، خاصة من طالب العلم، وأھم ما ًكذلك أیضا مما ینبغي الحرص علیھ تعل. السداد والرشاد
یجوز صرف حق هللا  اإلیمان، والتوحید، واإلخالص؛ ألنھ أساس الدین، فالبد من تعلیمھم حق هللا عز وجل، وأنھ ال: ینبغي االعتناء بھ

وما الفائدة من أن یأتي یحج وھو یستغیث بغیر ! یأتي یحج وھو یدعو غیر هللالغیره كالدعاء، و االستغاثة، واالستجارة، فما الفائدة من أن 
ٌویعتقد بغیر هللا، ھذا أمر عظیم ینبغي لطالب العلم أن ینتبھ لھ، فالعقیدة ھي أساس ! وما الفائدة من أن یأتي ویحج وھو یذبح لغیر هللا! هللا

ًكذلك أیضا علیك أن .  العامل إال بتحقیقھا، والقیام بحقوقھا، وتذكیرھم بحق هللا عز وجلالدین الذي ال یمكن أن یقبل هللا قول القائل، وال عمل
ّتبین لھم صفة حج النبي صلى هللا علیھ وآلھ وسلم، فإذا رأیت الجاھل علمتھ، وإذا رأیت المخطئ قومتھ وصوبتھ، نسأل هللا العظیم أن یرزقنا  ّ ّ

 ...... . القول والعمل، وهللا تعالى أعلموإیاكم اإلخالص، وأن یتقبل منا ومنكم صالح
 

 األسئلة
 
 

...... 
 

 المبادرة بسداد الدین عن المیت وإن لم یحل أجلھا
 
 

ًبعد سداد الدین، خصوصا إذا كان الدین على شكل أقساٍط  ّإذا ضمن األبناء دین أبیھم المتوفى فھل تبرأ ذمتھ بمجرد ضمانھم، أم: السؤال
، والصالة والسالم األتمان على خیر خلق هللا، وعلى آلھ وصحبھ ومن وااله، : ابكم هللا؟ الجوابشھریة تستمر لسنوات، أث باسم هللا، الحمد 

وفي الحدیث الصحیح عن )نفس المؤمن مرھونة بدینة: (فالدین أمره عظیم، وخطبھ جسیم، ولذلك قال صلى هللا علیھ وآلھ وسلم: أما بعد
ِأنھ أتي برجل من األنصار فقال: (ھ وسلمرسول هللا صلى هللا علیھ وآل : صلوا على صاحبكم، فقال أبو قتادة : نعم، قال: أعلیھ دین؟ قالوا: ُ

: فلما لقیني من الغد، قال:  فصلى النبي صلى هللا علیھ وآلھ وسلم علیھ، قال-الدینارین اللذین كانا على الرجل: یعني-! َّھما علي یا رسول هللا
ّنحن نتكفل بدین میتنا، فإنھ ال تزال نفسھ مرھونة حتى یسدد : ، فلو قال أولیاء المیت)اآلن بردت جلدتھ: نعم، قال: قلتما فعل الدیناران؟ 

ًمن مات حلت دیونھ، حتى ولو كانت أقساطا فإنھا تحل، وتسدد مباشرة، ما دام أنھ ترك سدادا یباع ذلك : الدین عنھ، ولذلك یقول العلماء ً ّ
ٌكل نفس بما كسبت رھینة : إنھ یرھن، والرھین المحبوس، قال تعالى: برأ ذمتھ، ویستریح في قبره، قال بعض العلماءالشيء ویسدد حتى ت َ ْ َ َِ َُّ َ َ َ ِ ٍ ْ ُ

معناه أنھ ال ینعم، ویحبس عن النعیم : ، قالوا)نفس المؤمن مرھونة بدینھ: (مرھونة ومحبوسة، فقولھ علیھ الصالة والسالم: ، أي]38:المدثر[
ِّد دینھ، وھذا أمر عظیم جدا، فعلى المسلم أن یبادر بسداد الدین، خاصة إذا توفي المیت وترك أشیاء یمكن سداد دینھ منھا، كأن حتى یسد ً

ًتكون ھناك سیولة من نقد، بل حتى ولو ترك مزارع أو بیوتا فتباع، ویسدد دینھ، وتبرأ ذمتھ؛ ألنھ بحاجة إلى ذلك، خاصة إذا كان من 
إن ھذا من أعظم البر بعد وفاة الوالد والوالدة، وھو المبادرة بسداد :  األوالد أن یبادروا بسداد دینھم، وكان بعض العلماء یقولالوالدین، فعلى

ِّالدیون، وھذا أمر عظیم، وینبغي أن یعتنى بھ، ونسأل هللا العظیم أن یسلمنا، ویسلم منا، وهللا تعالى أعلم ٌ.  
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 من حیث القیاسالتشابھ بین النذر والضمان 

 
 

ًھل من الممكن القول بأن النذر في العبادات مشابھ للضمان في المعامالت بجامع كون كل منھما التزاما في الذمة، بید أن النذر ال : السؤال ٍ ٌ
لضمان یلتزم فیھ ما ال ّالنذر ال شك أنھ إلزام للمكلف ما لم یلزمھ، وا: تراجع فیھ، والضمان من الممكن أن یتراجع عنھ أثابكم هللا؟ الجواب

، فالوفاء بالنذر واجب، )أوف بنذرك: (یلزمھ في األصل، وأما مسألة النذر فیلزمھ الوفاء بھ؛ ألن النبي صلى هللا علیھ وآلھ وسلم قال لـعمر 
نفك عنھ، فالتشابھ بینھما وأما بالنسبة لمسألة الضمان، فالضمان ال یستطیع أن ی. ما دام أنھ قد استوفى الشروط المعتبرة النعقاده وصحتھ

قوي من حیث القیاس، لكن اإلشكال لیس ھنا، اإلشكال في جھة نوعیة الحق، فإن حقوق هللا مبنیة على المسامحة، وحقوق المخلوقین مبنیة 
آلدمي آكد، على المقاصة، فمن ناحیة جنس الحقین ھناك تفاوت، ولذلك قد ُیعترض بأنھ قیاس مع الفارق في بعض الصور، إذا كان حق ا

  .وهللا تعالى أعلم
 
 
 
 

 عدم جواز ضمان العین المستأجرة بالمال
 
 

ٍھل من حق المؤجر أخذ ضمان على العین المستأجرة، بحیث یتم الخصم من الضمان إذا أخل المستأجر بالعین المستأجرة أثابكم : السؤال
أنا ضمین، أو یأتي : ًعطني ماال أخصم منھ، أو نحو ذلك، إنما یقولأ: بالنسبة للعین المؤجرة یضمن الشخص، لكن ال یقول: هللا؟ الجواب

ًأنا أكفل أن ترجع لك العمارة كما ھي، أو أكفل لك أن فالنا یرد لك الدكان أو البقالة كما أخذھا، فحینئٍذ تكون الكفالة من : بشخص یقول
  . إال على الصفة الشرعیة التي ذكرناھا، وهللا تعالى أعلمًالشخص، لكن أن یعطیھ ماال وسیولة فال، وعلى ھذا فإنھ ال تصح الكفالة

 
 
 
 

 لزوم عقد اإلجارة بمجرد العقد
 
 

ًعقد اإلجارة یعتبر الزما : ھل عقد اإلجارة ُیلزم بھ الطرفان لمجرد العقد، أم بالشروع فیما وقعت علیھ اإلجارة أثابكم هللا؟ الجواب: السؤال
ِیا أیھا الذین آمنوا أْوفوا بالُعقود : ئمة األربعة رحمة هللا علیھم، لعموم قولھ تعالىفي قول جماھیر العلماء، ومنھم األ ِ ُُّ ُ ُْ ِ َ ََ َ َ ً، وبناء على ]1:المائدة[ََّ

رني ھذه العمارة بمائة ألٍف شھرین، قلت لھ: ذلك لو قال لك شخص ِّقبلت، وافترقتما عن المجلس، فإنھ یلزمك أن تمكنھ من العمارة، : أجِّ
ال أرید أن أستأجرھا، یلزمھ : إنھ الزم، فلو عقدتما العقد وخرج من عندك، ثم قال:  أن یدفع المائة ألف، ھذا بالنسبة لمعنى قولناویلزمھ

َال أرید أن أؤجرك؛ تلزم بإجارتھا: القاضي باالستئجار، ولو خرجتما وافترقتما، فقلت وھكذا لو استأجرت من شخص شقة بستة آالف في . ُ
رني شقتك بستة آالف ھذه السنة، فقال: تما العقد، أو قلت لھالسنة، وكتب قبلت، وتم العقد، فلكما خیار المجلس ما دمتما في المجلس؛ لقولھ : أجِّ

ًواإلجارة بیع منافع، فإن افترقتما فحینئٍذ تلزم بدفع الستة آالف أجرة للشقة، ویلز). البیعان بالخیار ما لم یتفرقا: (علیھ الصالة والسالم مھ أن ُ
ًال أرید تأجیرھا وقد رجعت عن كالمي، وكان رجوعھ بعد االفتراق، فإنھ ُیلزم شرعا بالعقد، : ِّیمكنك من الشقة ألجل أن تسكنھا، فلو قال لك

یر الزم ٌإنھا عقد غ: إن اإلجارة عقد الزم، وھذا قول جماھیر العلماء رحمھم هللا ومنھم األئمة األربعة، ومن خالف فقال: ھذا معنى قولنا
  .فخالفھ شاذ كما أشار إلى ذلك بعض العلماء، وهللا تعالى أعلم

 
 
 
 

 النسیان ال یسقط الضمان: األقوال في قاعدة
 
 

ًھل تشمل من فعل محظورا من المحظورات ناسیا أثابكم هللا؟ الجواب. النسیان ال یسقط الضمان: القاعدة التي تقول: السؤال ھذا فیھ خالف : ً
ّال یسقط الضمان مطلقا، ومنھم من فصل: ًیسقط الضمان مطلقا، ومنھم من قال: حمھم هللا، منھم من قالبین العلماء ر إن : أما الذین قالوا. ً

لم أشعر فحلقت قبل أن أرمي، ! یا رسول هللا: (النسیان ُیسقط الضمان، فاستدلوا بما ثبت في الصحیح قال رجل للنبي صلى هللا علیھ وسلم
ِّ، فما ُسئل عن شيء قدم وال أخر مما ینسى اإلنسان )جارم وال حر: قال ُ ِّ كما في روایة عبد هللا بن عمرو بن العاص رضي هللا عنھما في - ِ
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، فلم یوجب علیھم الضمان بالترتیب؛ مع أن األصل في فعلھا أن تكون مرتبة وھي واجبة؛ لقولھ علیھ )افعل وال حرج: ( إال قال- السنن
فأسقط الضمان لھذا الواجب بسبب النسیان، ھذا على القول بوجوب الترتیب، كما یختاره طائفة من ). عني مناسككمخذوا : (الصالة والسالم

إن النسیان ال یسقط الضمان، فمن نسي وجب علیھ أن یضمن، وأكدوا ھذا بأن : القول الثاني. ًالعلماء رحمھم هللا خالفا للشافعیة والحنابلة
ُاب واحد، ولذلك لو قتل خطأ أللزم بالضمان، وھكذا لو نسي فحصل منھ حلق للشعر، أو تقلیم لألظفار، فإنھ النسیان والخطأ جاریان من ب ً

ل بین ما یمكن تداركھ وما ال یمكن تداركھ، فالذي یمكن تداركھ مثل الطیب : القول الثالث. ُیلزم بالضمان التفصیل، فبعض العلماء یفصِّ
ّاألشیاء إذا نسیھا ولبس عمامة على رأسھ وھو محرم، أو نسي ولبس ثوبا وھو محرم، فإنھ إذا تذكر وتغطیة الرأس، ولبس المخیط، فھذه  ً

أن : ( عن أبیھ-الثابت في الصحیح-في ھذه الحالة ال شيء علیھ، واحتجوا بحدیث صفوان بن یعلى بن أمیة : ونزعھا أمكنھ التدارك، قالوا
ّلم وھو بالجعرانة وعلیھ جبة علیھا أثر الطیب، فقالًرجال أتى رسول هللا صلى هللا علیھ وآلھ وس ٍما ترى في رجل أحرم ! هللا یا رسول: ّ

ًانزع عنك جبتك واغسل أثر الطیب الذي بك، وافعل في عمرتك ما كنت فاعال في : بالعمرة وعلیھ ما ترى؟ فقال صلى هللا علیھ وآلھ وسلم
: ھذا محظور یمكن تداركھ، فقال لھ: قالوا. ولبس الجبة، ومع ذلك لم ُیلزم بالضمان، فھذا الرجل أحرم بالعمرة وأخطأ عندما تطیب )حجك

، فلما نزعھا مباشرة أمكنھ التدارك، أما لو كان من جنس ما ال یمكن تداركھ، كتقلیم األظفار، فال یمكنھ أن یعید الظفر مرة )انزع عنك جبتك(
ٌ، فإنھ ُیلزم بالضمان، وھذا القول یختاره جمع من العلماء رحمھم هللا، وھو األشبھ ثانیة، وھكذا بالنسبة لحلق الشعر، ال یمكن أن یرده

  .واألقوى، وهللا تعالى أعلم
 
 
 
 

 استقبال الحجر األسود مع التقبیل وإن تعذر أشار
 
 

الثابت في السنة عن : ؟ الجوابھل یلزم المحرم أن یستقبل الحجر األسود بكلھ عند كل شوط، أم في بدایة الشوط األول أثابكم هللا: السؤال
رسول هللا صلى هللا علیھ وآلھ وسلم كما في حدیث جابر بن عبد هللا رضي هللا عنھما وغیره، أنھ ابتدأ طوافھ فاستلم الحجر، ومن ھنا وقع 

ّمنھ علیھ الصالة والسالم استقبال للحجر عند ابتدائھ، فاستلم الحجر وقبلھ، وكان من ھدیھ علیھ الصالة و ُّالسالم عند تعذر االستالم اإلشارة، ٌ
ّیستقبل الحجر ویقبِّل ویكون في حكم المقبِّل، وإذا تعذ◌ر علیھ أن یقبل، فإنھ یكتفي باإلشارة، وهللا : یكون استقبالھ بالتقبیل، أي: ومن ھنا قالوا ّ

  .تعالى أعلم
 
 
 
 

 صحة حج من علیھ دین مقسط مع االستئذان من الدائن وعدمھ
 
 

ًإنسان علیھ دین مقسط، فھو یسدد كل قسط في موعده، فھل یصح منھ الحج تطوعا أو فرضا أثابكم هللا؟ الجواب: السؤال ً ّ إذا كان علیھ دین، : ٌ
الدیون المقسطة إن دفع آخر قسٍط منھا وكان عنده سداد بحیث : واستأذن من صاحب الدین فال بأس، إال أن بعض العلماء رحمھم هللا یقولون

ط،  أو ال یعرِّض صاحب الدین لضیاع مالھ، فإنھ یصح منھ أن یحج ولو لم یستأذن، وھذا القول لھ قوة، إال أن األول أحوط، وهللا تعالى ال یفرِّ
  .أعلم

 
 
 
 

 حكم االستئجار للحج
 
 

لة اإلجارة على الحج، وھي ھذه داخلة في مسأ: من حج عن غیره، فھل لھ أن یأخذ ما زاد من المال الذي حج بھ أثابكم هللا؟ الجواب: السؤال
ًإجارة البالغ، وإجارة البالغ أن تتكفل بدفع النفقة ذھابا وإیابا، وتدفع ثمن الھدي ونحو ذلك مما : یسمونھا: القسم األول: تنقسم إلى قسمین ً

 ومصاریف الراحلة ّأنا أحج عن میِّتك فالن، وأنت تتحمل مصاریف الزاد،: یكون من مصاریف اإلنسان في العرف، فإذا قال الشخص
في ھذه الحالة، یقوم ھذا الشخص بفعل الحج، . ّوالركوب، صح ھذا النوع من اإلجارة، لقول جمھور العلماء رحمھم هللا، وال بأس بھ

ویستأجر ویركب ویأكل، وینتفع في حدود المعروف، فإن بذخ وتجاوز وزاد على المعروف فإنھ یتحمل مسئولیة ذلك الشيء الزائد، مثال 
لو أمكنھ أن یركب بخمسمائة ركوب مثلھ، فركب بسبعمائة، فالواجب علیك دفع خمسمائة، فأنت تتكفل بنفقة الركوب ونفقة الطعام : لكذ

ھذا بالنسبة لمسألة إجارة البالغ، إال أن ھذا النوع من اإلجارة لھ أحكام خاصة، فیما لو فسد الحج، أو . والشراب، وما یحتاج إلیھ مثلھ فقط
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. ِّمور في داخل الحج توجب فساده أو توفي إلى غیر ذلك من األمور التي قد تطرأ، وقد بحث العلماء رحمھم هللا جمیع ھذه المسائلطرأت أ
أنا أحج عنھ بخمسة آالف، إن زادت فلي ما : بإجارة المقاطعة، وإجارة المقاطعة أشبھ بالبیع والشراء كأن یقول لك: ما یسمى: الحالة الثانیة

ن نقصت فعلي تكمیل ما نقص، وھذا النوع ضعیف، واألشبھ عدم جوازه، والصحیح عند العلماء النوع األول، وھو أن تكون اإلجارة زاد، وإ
َففي النوع األول، إذا أعطیتھ ثالثة آالف وذھب وحج، وزاد في تكلفة حجھ خمسمائة لایر، وكان ذلك بالمعروف، فإنك تلزم بدفع . على الكلفة ُ ّ

خذھا، : وتكمِّل لھ ما نقص، ولو أخذ منك ثالثة آالف، فاستكفى بألفین وخمسمائة، لزمھ أن یرد الخمسمائة، وإن سامحتھ وقلت لھالخمسمائة، 
ٍفھذا أمر ال بأس بھ؛ ألنھ مال بطیبة نفس ورضا، وهللا تعالى أعلم ٌ ٌ.  

 
 
 
 

 ًجواز الفدیة بأنثى الماعز بدال عن الشاة
 
 

بالنسبة للشاة فیجزئ فیھا الذكر واألنثى من الشیاه والماعز، إال أنھا : ًى الماعز بدال عن الشاة أثابكم هللا؟ الجوابھل تصح الفدیة بأنث: السؤال
ًفي جزاء قتل الصید فیھا تفصیل عند العلماء رحمھم هللا، فإن كان الذي قتلھ من الصید ذكرا، وجب أن یكون مثلھ ذكرا، فمثال لو قتل ذكر  ً ً

ًوحش للزم ضمانھ بالذكر، وھو الثور، وإن قتل األنثى لزم الضمان باألنثى، إال أن ھناك خالفا إذا كانت األنثى حامال، وكان نعامة أو بقر ال ً ِ ِ
: إنھ یذبحھا ألن هللا یقول: ًإذا كان المقتول حامال، فإننا إذا أوجبنا علیھ بقرة حاملة، وقلنا لھ: قتلھ لحامل، فھل یضمن بقتل الحامل؟ قالوا

ِجزاء مثُل ما قتل من النعم َف َ َ َ َ ََّ ِ َِ َ َْ تكون من األنثى الحامل، : ، ھذا الجزاء المثلي ُیذبح بمكة وُیتصدق بھ على فقراء الحرم، فھل إذا قلنا]95:المائدة[ٌ
ًفھل ینحرھا إذا كانت بدنة حامال، أو بقرة حامال، أم أن الحكم فیھ تفصیل؟ من العلماء من قال أراد الذبح، فإنھ ال یذبحھا ًإن كانت حمال و: ًً

ًحامال، وأما إذا كان یریدھا قیمة تكون علیھ مقدرة حامال، ویدفع قیمتھا كما سبقت اإلشارة إلیھ في كتاب المناسك، وهللا تعالى أعلم وآخر . ًَّ
  .دعوانا أن الحمد  رب العالمین، وصلى هللا وسلم على نبینا محمد، وآلھ وصحبھ أجمعین

 
 
 
 

  باب الحوالة- المستقنع شرح زاد
عقد الحوالة من العقود التي أباحھا هللا لعباده، وھو من المعامالت المالیة التي یقصد منھا نقل الحق الثابت في ذمة اإلنسان إلى شخص آخر، 

الشتمالھ على براءة : ومناسبة ذكر المصنف لباب الحوالة بعد القرض والرھن والضمان والكفالة. وعلى ھذا فالحوالة عقد رفق واستیفاء
 .الذمة واستیفاء الحقوق، وباب الحوالة یشتمل على العدید من المسائل واألحكام الھامة التي البد من فھمھا واإلجابة بھا

ًتعریف الحوالة لغة واصطالحا ً 
 
 

وعلى آلھ وصحبھ ومن اھتدى بھدیھ بسم هللا الرحمن الرحیم الحمد  رب العالمین، والصالة والسالم على أشرف األنبیاء والمرسلین، 
مأخوذة من التحول، وأصل مادة التحول في لغة : الحوالة] باب الحوالة: [فیقول المصنف رحمھ هللا: أما بعد. واستن بسنتھ إلى یوم الدین

ستعمال، ولذلك قال بعض والحوالة تطلق بھذا المعنى في غالب اال. تحول إلى الشيء إذا انتقل إلیھ: العرب تطلق بمعنى االنتقال یقال
ًسمي الحول حوال؛ ألنھ یتحول اإلنسان فیھ وینتقل، فإذا مر العام ومرت السنة على اإلنسان تغیرت أخالقھ وأموره وأحوالھ، فقد : العلماء

وھو باب -لباب وھذا ا. ًیتغیر من الخیر إلى الشر وقد یتغیر من الشر إلى الخیر، ولذلك سمي الحول حوال من التحول بمعنى االنتقال
نوع من المعامالت التي أباحھا هللا عز وجل لعباده، وھي من المعامالت المالیة التي یقصد منھا نقل :  یقصد العلماء رحمھم هللا منھ-الحوالة

لحق من ذمة إلى الحوالة انتقـال ا: ًولذلك عرف العلماء رحمھم هللا الحوالة اصطالحا بقولھم. الحق الثابت في ذمة اإلنسان إلى شخص آخر
 -ًمثال-إذا كان إلنسان علیك دین عشرة آالف : والمراد بالحق ھنا الدین المستقر في الذمة، انتقال الحق من ذمة إلى ذمة: انتقال الحق. ذمـة

 ذمة اآلخر الذي فإما أن تقوم بسداده بنفسك وإما أن تحولھ إلى شخص آخر لك علیھ نفس المبلغ، وحینئٍذ إذا حولت ھذا الدین من ذمتك إلى
وھذا . لك علیھ عشرة آالف وصف ھذا النوع من المعامالت بكونھ حوالة، فھي حوالة شرعیة ولھا أحكام خاصة في الشریعة اإلسالمیة

سان بكونھ عقد رفق واستیفاء، أي عقد قصد الشرع منھ أن یرفق بالعباد، وذلك من جھة كون اإلن: النوع من العقود یصفھ العلماء رحمھم هللا
ًوھذا ال شك أن فیھ رفقا بالعباد، وفیھ تیسیر . بدل أن یتكلف بمطالبة من لھ علیھ الدین أحال الشخص الذي لھ علیھ دین إلى شخص آخر

معناھا : ًوبناء على ذلك فھناك مناسبة بین المعنى االصطالحي والمعنى اللغوي، فالحوالة. علیك وإبراء لذمتك، ووفاء وفكاك من الحقوق
ي االصطالح وأما في اللغة فإن معناھا عام؛ ألنھا في الحقیقة اللغویة صادقة على كل انتقال، فكل انتقال یوصف بكونھ حوالة خاص ف

 ...... .ًویوصف بكونھ تحوال، إال أن الحوالة في االصطالح انتقال مخصوص على وجھ مخصوص بكیفیة مخصوصة
 

 أدلة مشروعیة الحوالة
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فقد ثبت في : أما دلیل السنة: ما ھو الدلیل على مشروعیة الحوالة؟ ثبتت مشروعیة الحوالة بدلیل السنة وإجماع األمة: وعلى ھذا یرد السؤال

مطل الغني ظلم، وإذا أحیل أحدكم على : (الصحیحین من حدیث أبي ھریرة رضي هللا عنھ وأرضاه أن رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم قال
َمليء فلیتبْع َْ ْ ِفأتبْعُھ: (وفي روایة) َ وإذا أحیل : (ھذا الحدیث یدل داللة واضحة على مشروعیة الحوالة وذلك في قولھ علیھ الصالة والسالم) . ْ

وھي مشروعیة الحوالة، : المسألة األولى: دل على مسائل) إذا أحیل أحدكم على مليء فلیتبع(وقولھ علیھ الصالة والسالم ). أحدكم على مليء
: وأما المسألة الثانیة. لھ دین على غیره وأحال صاحب الدین على ذلك الغریم الذي لھ علیھ حظ فإن ذلك مشروع وجائزوأن اإلنسان إذا كان 

لي على فالن : فلو طالبك رجل بخمسة آالف لایر، وقال لك) فلیتبع: (فإن النبي صلى هللا علیھ وسلم ألزم المحال أن یقبل الحوالة في قولھ
َفلیتبْع: (واختلف العلماء في ھذا اللفظ وھو قولھ.  یلزمك أن تتبع غریمك- على ظاھر ھذا الحدیث-فإنھ حینئٍذ وخذھا،  خمسة آالف اذھب َْ ْ َ (

ِفأتبْعُھ: (وفي روایة لـابن ماجة  على أنھ للجواز؛ ألنھ أمر بعد حظر، ومذھب : ھل ھو على الوجوب أو على الجواز؟ جمھور العلماء) ْ
وھذا ھو الصحیح واألقوى أنك إذا أحلت على رجل مليء قادر .  من أصحاب اإلمام الشافعي على أنھ للوجوبالظاھریة والحنابلة وطائفة

على : (كذلك في قولھ علیھ الصالة والسالم. ولك على إنسان دین فأحالك على ذلك المليء القادر فإنھ یجب علیك أن تتبع المليء القادر
وقولھ علیھ الصالة . ك إذا أحلت على معسر أو أحلت على مماطل ومؤٍذ فإن من حقك أن تمتنعأن: صفة ومفھوم المخالفة في الصفة) مليء

مطل : (ًفالمماطلة تكون غیر مشروعة إذا كان اإلنسان قادرا على السداد؛ وذلك لقولھ علیھ الصالة والسالم) مطل الغني ظلم: (والسالم
إنھ : لم إذا كان علیھ دین أن یماطل في السداد إذا حل األجل، ولھذا قال بعض العلماءوعلى ھذا فال یجوز للمس. القادر أن یسددك: أي) الغني

ًإذا ماطل في السداد ولو مرة واحدة وھو قادر فإنھ یعتبر فاسقا؛ ألنھا كبیرة، ویوصف بكونھ فاسقا وتسقط عدالتھ وترد شھادتھ وقال بعض . ً
ًدالة أن یتكرر مطلھ، فال یكون مرتكبا للكبیرة في المرة الواحدة، بل البد وأن یتكرر إنھ یشترط في الحكم بسقوط الع: الجمھور رحمھم هللا

ًفھذا الحدیث دل على مشروعیة الحوالة كما ذكرنا، ودل إجماع العلماء على مشروعیة الحوالة أیضا، فقد أجمع أھل . منھ االمتناع والمماطلة
ا كان علیك دین ولك على شخص دین وأحببت أن تحیل من لھ علیك الدین على الشخص العلم رحمھم هللا على أن الحوالة مشروعة، وأنھ إذ

وفي مشروعیة الحوالة كما .  فإن ذلك جائز ومشروع-مستوٍف للشروط التي سنذكرھـا في الحوالة- اآلخر الذي تسألھ حقك وھو حق متماثل 
فسدة، فجلبت المصلحة لك من جھة إبراء ذمتك، ودرأت المفسدة عنك ذكرنا تیسیر على العباد؛ ألن الحوالة تتضمن جلب المصلحة ودرء الم

 ...... .من جھة أذیة مطالبة الغیر لك
 

 مناسبة ذكر باب الحوالة بعد األبواب السابقة
 
 

 العقود تسمى ذكر المصنف رحمھ هللا خمسة عقود أولھا القرض ثم یلیھ الرھن ثم یلیھ الضمان والكفالة ثم بعد ذلك باب الحوالة، وجمیع ھذه
عقود الرفق، وبعضھا یختلف عن بعض لكنھا تشترك من جھة إبراء الذمم واستیفاء الحقوق، فأنت إذا نظرت إلى القرض فھو منشأ ھذه 

 في الدیون، والرھن یتركب على الدین، ثم -ًسواء كانت كفالة حضور أو كفالة غرم- ًاألبواب التي ذكرنا فغالبا ما یقع الضمان والكفالة 
ولما كان عقد الحوالة یقصد منھ الرفق شابھ األصل . لحوالة تكون في الدیون، وھذه األبواب كلھا جاءت وراء بعضھا لوجود المناسبة بینھاا

ًوھو القرض، ویقصد منھ استیفاء الحقوق أیضا؛ ألنك لما تحیل على المدیون الذي لك علیھ دین قصدت أن یستوفي صاحبك حقھ من ذلك 
ًن عقود االستیفاء كالرھن، فإنك إذا وضعت السیارة رھنا أو األرض رھنا إنما قصدت إذا عجزت عن السداد أن یسدد حقھ من الدین، فھي م ً

إال أن باب الحوالة یختلف عن . فھذه األبواب كلھا المناسبة بینھا واضحة، وآخرھا باب الحوالة الشتمالھ على اإلبراء. تلك العین المرھونة
ً من جھة كون الحوالة ینتقل الحق منك إلى الشخص الذي أحلت علیھ، وبناء على ذلك ال یستحق أن -نا فیھا في آخر دروسناالتي ك-الكفالة 

ففي الكفالة إما أن . ولھ مطالبة أیھما شاء: یطالبك بعد الحوالة، لكن في الضمان والكفالة من حقھ أن یطالبك أو یطالب من كفلك، ولذلك قلنا
وعلى ھذا یختلف باب .  من كفلك، وأما في الحوالة، فال یستطیع، إنما یتوجھ مباشرة إلى الشخص الذي لك علیھ الحقیطالبك أو یطالب

الكفالة عن باب الحوالة من ھذا الوجھ، وھو أن الحوالة توجب براءة الذمة، ولكن في الكفالة ال یبرأ المكفول إال إذا أبرأه صاحب الدین على 
 ...... .[ال تصح إال على دین مستقر: [یقول المصنف رحمھ هللا. نھ واإلشارة إلیھسبق بیا التفصیل الذي

 
 أركان الحوالة

 
 

المحال :  والركن الرابع- . المحال علیھ:  والركن الثالث- . المحال:  والركن الثاني- . المحیل:  الركن األول-: الحوالة تتركب من أربعة أركان
فالحوالة تستلزم األركان السابقة، فلو فرضنا أن لي علیك .  ثم المحال، ثم المحال علیھ، ثم الرابع المحال بھالمحیل،: ًأوال: أربعة أشیاء. بھ

ًفإذا ھناك ثالثة . عشرة آالف لایر، ولك على زید عشر آالف لایر، ففي األصل أطالبك بالعشرة والدین الثاني مطالبتك لزید بنفس العشرة
ففي الحوالة تحیلني بالدین الذي .  علیھ الدین، ثم ھناك دین ثالث یتعلق بھ الرأس الثالث الذي قلنا ھو زیدمن كان لھ الدین، ثم من: رءوس
 ومحال -.  ومحال علیھ وھو زید-.  ومحال وھو أنا-.  محیل وھو أنت- : ًفإذا أركان الحوالة أربعة ھي.  على زید- وھو العشرة آالف-علیك 

 ...... .بھ وھو العشرة آالف
 

 وط صحة الحوالةشر
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 ......:ھناك شروط البد من توفرھا للحكم بصحة ھذه الحوالة

 
 أن تكون الحوالة على دین مستقر

 
 

 دین الزم - : الدیون تنقسم إلى ثالثة أقسام]. إال على دین مستقر[الحوالة : أي] ال تصح: [ذكر المصنف رحمھ هللا الشرط األول بقولھ
مثلوا لھ : وھو الدین الالزم المستقر: النوع األول من الدیون.  ودین الزم غیر مستقر- .  وغیر مستقر وعكسھ دین غیر الزم- . ومستقر

یكون الدین فیھا : أروش الجنایات: المثال األول. بأروش الجنایات، وقیم المتلفات، وثمن المعاوضات في المبیع المقبوض، ھذه ثالثة أمثلة
ًخطأ، كأن یكون صدمھ بسیارتھ أنھ فتلفت رجلھ أو یده فانشلت، فثبت حكم القاضي بأن علیھ ًمستقرا؛ رجل اعتدى على رجل ولو كان 

ًنصف الدیة، فإذا یثبت للمجني علیھ خمسون ألف لایر التي ھي نصف الدیة، فإذا حكم القاضي بذلك فمعناه أن المجني علیھ یطالب الجاني 
فبوجود السبب ینشأ المسبب، فال إشكال في ثبوت . ا األرش قد جعلھ الشرع مقابل الجنایةالزم ألن الجنایة ثابتة علیھ، وھذ. بدین الزم مستقر

ًالجنایة، وعلیھ ال إشكال في ثبوت الحق وھو نصف الدیة، فإذا أصبح الزما؛ ألنھ لیس من حق الجاني أن یقول ال أعطیك، بل یلزمھ : ً
ًفإذا أوال. بھ وسعیھًویطالب بھا رغما عن أنفھ؛ ألن ھذا من جنایة یدیھ ومن كس : ًھو الزم وال یملك أن یتصالح في االمتناع منھ، وثانیا: ً

ًمستقر ألنھ ال یئول إلى السقوط، ولیس بمتردد یحتمل أن یبقى وال یبقى، فإذا أروش الجنایات یكون الدین فیھا الزما ومستقرا ً : المثال الثاني. ً
ًفإذا ُیلزم بضمان ھذا . ًھا أو كسر بھا شیئا، فقدر أھل الخبرة ذلك اإلتالف بعشرة آالف لایرًلو أن رجال صدم سیارة رجل فأتلف: قیم المتلفات

ھذا الدین الذي تعلق بالذمة إذا قضى بھ القاضي الزم مستقر؛ ألنھ لیس : التلف الذي قدر أھل الخبرة أن قیمتھ عشرة آالف لایر، فنقول
ًكذلك أیضا ثمن : المثال الثالث. فھو ثابت بثبوت اإلتالف، كما ذكرنا في الجنایاتیلغى،  بالمتردد الذي یحتمل أن یبقى ویحتمل أن

ًاشتریت سیارتك ھذه بعشرین ألفا، وقدمنا : ًلو أن رجال اشترى منك سیارة بعشرین ألف لایر، قال لك: ًالمعاوضات في المبیع المقبوض مثال
قبلت لزمھ البیع، فیبقى خیار المجلس إذا افترقتما وقبض السیارة لزمھ أن یدفع : لفي البیع أن اإلیجاب والقبول ھو الصیغة للبیع، فإذا قا

ًفإذا صار عقدا الزما ألن البیع الزم، وقد بینا أنھ من العقود الالزمة، والعشرون ألفا التي ھي قیمة السیارة مستحقة بالقبض. ثمنھا ً ً  أروش - . ً
كما ذكرنا في المكاتبة : الدین غیر الالزم غیر المستقر مثالھ: النوع الثاني. ي المبیع المقبوض ثمن المعاوضات ف-.  قیم المتلفات-. الجنایات

ًكاتبتك باثني عشر ألفا تدفع كل شھر ألفا، لكن الكتابة من حیث ھي یحتمل أن یعجز العبد فیعود رقیقا ویحتمل أن یقوى : رجل قال لعبده ً ً
یشترط في صحة الحوالة أن تكون في الدیون المستقرة، فالكتابة من حیث ھي تعتبر :  یقولونولذلك .وتمضي الكتابة، فھي دین غیر مستقر

: كذلك الجعالة لو قال. ال أرید، فإنھ من حقھ وال یلزم بالكتابة: من الدیون غیر المستقرة؛ وغیر الزمة ألنھ في ھذه الحالة لو أن الرقیق قال
عثور على السیارة فإن ھذه العشرة آالف غیر مستحقھ، ویحتمل أن یعثر علیھا فیثبت الدین من عثر على سیارتي فلھ عشرة آالف، فقبل ال

من وجد سیارة : وغیر الزم ألن من حقھ أن یفسخ الجعالة قبل، لو أنھ قال. ویحتمل أال یعثر علیھا فال یثبت الدین، فھو دین غیر مستقر
ًیرجع؛ ألنھ عقد غیر الزم، فإذا غیر الزم والدین أیضا غیر مستقر، فھذا النوع رجعت، فإن من حقھ أن : ضائعة أعطیھ عشرة آالف ثم قال ً

بعتك عمارتي بعشرة آلف على أن لكل واحد منا : الدیون غیر الالزمة غیر المستقرة، وذلك كما لو قال لھ: النوع الثالث. الثاني من الدیون
حیث ھو، واألصل أنھ عقد شرعي صحیح وثابت ال إشكال فیھ، ولكن بالنسبة لھذا البیع الزم من : الخیار ثالثة أیام، ففي مدة الخیار نقول

وعلى ھذا لما أجازت الشریعة . الدین وھو قیمة العمارة یحتمل أن یرجع أحدھما في مدة الخیار ویحتمل أن ال یرجع، فھو دین غیر مستقر
فال تصح إال على دین . إنھا ال تصح إال في الدیون المستقرة: لة فقالواّھذه األنواع الثالثة من الدیون فصل العلماء رحمھم هللا في الحوا

 بمؤخر مھر المرأة أو إذا كان قبل الدخول، فلو أن امرأة عقد علیھا رجل بعشرة آالف، فلھا -ًمثال-مستقر، فال تصح بالمكاتبة، وال تصح 
فیحتمل أن یدخل بھا وتستحق . ال تستحق المبلغ إال إذا دخل بھاعلیھ عشرة آالف، لكن إذا لم یدخل بھا فھي ال تستحق العشرة آالف، و

العشرة آالف، ویحتمل أن ال یدخل بھا، فلو أرادت أن تحیل على زوجھا بھذا الدین لم یصح؛ ألنھ في ھذه الحالة لم یترك لھا استحقاق 
أن تكون بدین مستقر، وھذا الشرط راجع إلى الركن : الحوالة ًفإذا الشرط األول في صحة. العشرة آالف أو استحقاق المبلغ الذي ذكرناه

وال یعتبر : [قال رحمھ هللا. الثالث وھو المحال بھ، فإنھ ال تقع الحوالة إال في دیون مستقرة، فإن كان الدین غیر مستقر لم تصح الحوالة
لغیر، فمن حقك في ھذه الحالة أن تحیل على دین وھو الدین الذي لك على الشخص وترید أن تحیلھ على ا): المحال بھ] (استقرار المحال بھ

ًوبناء على ذلك فرقوا بین الزوج والزوجة، فإن . غیر ثابت؛ ألن المحال بھ في األصل غیر ثابت، ویجوز في ھذه الحالة أن یعاوض بالمثل
ن الدین لم یستقر ولم یثبت، لكن لو أن ھذا الزوجة إذا أحالت على الدین الذي لیس لھا حق المطالبة بھ إال بعد الدخول لم تصح حوالتھا؛ أل

المرأة إذا طالبت الرجل بعشرة آالف ولم : بمعنى. ًالدین وھو العشرة آالف لایر أحال بھ الزوج فإنھ یصح ویعتبر في ھذه الحالة صحیحا
 وإنما -دین الذي للزوجة على الزوجنفس ال یعني-یدخل بھا فأحالھا على رجل آخر صح؛ ألنھ في ھذه الحالة ال یشترط استقرار المحال بھ 

المحال بھ وھو الدین الذي تحیل علیھ : زیادة في التوضیح نقول. ٍمن حقھ أن یمتنع من اإلحالة، فیجوز لھ عندھا أن یحیلھا على طرف ثان
رأة تطالبھ بعشرة آالف، ًیشترط أن یكون مستقرا حتى ال تغرر بصاحب الحق، لكن عكسھ األمر فیھ خفیف، فإن الشخص نفسھ إذا كانت الم

 .ُولم یثبت بعد مطالبتھا فأحال بھ ذلك الدین صح؛ ألنھ في ھذه الحالة حتى لو رجع فإنھ یصح لھ الرجوع، فاألمر فیھ أوسع من غیره
 
 
 
 

ًاتفاق الدینین جنسا ووصفا ووقتا وقدرا ً ً ً 
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ًویشترط اتفاق الدینین جنسا ووصفا ووقتا وقدرا: [قال رحمھ هللا ً ً ًاتفاق الدینین جنسا ووصفا :  ھذا الشرط الثاني من شروط صحة الحوالة].ً ً
ً جنسا كذھب بذھب وفضة بفضة ودنانیر بدنانیر -الدین األول الذي تحیل بھ والدین الثاني الذي تحیل علیھ-أن یتفق الدینان : الجنس. ًوقدرا

حیل بذھب على فضة، وال یصح أن یحیل بریاالت على دوالرات؛ فال یصح أن ی. ودراھم بدراھم وریاالت بریاالت ودوالرات بدوالرات
ألن رصید الریاالت من الفضة ورصید الدوالرات من الذھب، وال یصح أن یحیل الریاالت بالجنیھات وال العكس؛ ألن رصید الریاالت من 

ٍلھ على شخص ثان مبلغ ألف دوالر، فالثالثة ًفلو أن شخصا لھ على آخر ثالثة آالف لایر، والمدیون . الفضة ورصید الجنیھات من الذھب
ال یصح أن یحیل : ولذلك قال العلماء .ال یصح؛ ألنھ في ھذه الحالة تدخلھ شبھة الربا: آالف لایر تعادل األلف دوالر، فأراد أن یحیل، نقول

 ولذلك العلماء اختلفوا في الحوالة على وجھین، .ًإال مع اتحاد الدینین جنسا، وھذا راجع إلى مسألة أن الحوالة فیھا شبھة بیع الدین بالدین
ُفأنت لك علي عشرة آالف دین، وأنا أحیلك على شخص . الحوالة من بیع الدین بالدین: قال بعض العلماء: وبعضھم یقسمھ إلى ثالثة أوجھ ّ

أنك إذا : وفائدة ھذا الوجھ. ء رحمھم هللاآخر لي علیھ عشرة آالف، فأصبح من باب بیع الدین بالدین، وھذا الوجھ یقول بھ طائفة من العلما
ًإن الحوالة من باب بیع الدین بالدین یثبت فیھا خیار المجلس، وتسري علیھا أحكام البیوع، ویعتبر عقد الحوالة بناء على ھذا القول : قلت

ًمستثنى من األصل وخارجا عن األصل، وھذا في الحقیقة من أقوى األقوال في المسألة وھو أنھ من بأنھا :  بیع الدین بالدین، فإن الذین قالواً
ولذلك إذا أحال على مليء فاحتال فإنھ ال یستطیع أن یرجع . عقد إرفاق أو عقد استیفاء لم یستطیعوا أن یطبقوا أوصاف االستیفاء في األثر

ولذلك . لرھونات، وإنما یقع في مسألة البیعإلیھ، فدل على أن الذمة قد انتقلت، وھذا ال یمكن أن یقع في مسألة االستیفاء كما ذكرنا في ا
إن ھذا : إذا كان الشرع قد حرم بیع الدین بالدین فكیف جازت الحوالة؟ قالوا: بأنھا من بیع الدین بالدین من القوة بمكان، والسؤال: القول

ن بالدین، ولكن جاز في الحوالة لورود ولذلك یجوز إخراج الخاص من العام، فاألصل العام یقتضي عدم جواز بیع الدی. مستثنى من األصل
ًإذن الشرع بھا ولھذا نظائر؛ فإن الشرع یضع الشيء فتبقى قاعدة ثم یستثني فروعا منھا، وقد یأتي الحكم في الشرع على سبیل العموم ثم 

ً وأن یكون الدینان متفقین جنسا البد: ًوبناء على ذلك تكون الحوالة فیھا صورة البیع، وعلى ھذا فإنھم یقولون. یخصص الشرع منھ ما شاء
ًكذھب بذھب وفضة بفضة، فال یصح أن یحیل ذھبا على فضة وال فضة على ذھب، كذلك أیضا البد أن یتفق الدینان صفة؛ ألن الدین یكون : ً

ًمعجال ویكون مؤجال؛ فإذا كان لك على شخص دین إلى نھایة محرم وأحالك على شخص علیھ دین مؤجل إلى نھایة محرم  صحت الحوالة، ً
ّلي على زید عشرة آالف في نھایة محرم، فالعشرة آالف التي لك علي في نھایة محرم أحیلك على الدین الذي لي على ! یا محمد: فلو قال لك

ًوكذلك تعجیال فلو أنھ أعطاك خمسة عشر ألفا وحل األجل في یوم خمسة عشر من ذي الحجة، . ًزید؛ صح ذلك التفاق الدینین تأجیال فجاءك ً
ًأنا لي على زید من الناس خمسة عشر ألفا، وقد حلت مثلما حل دینك، اذھب : ًلي علیك خمسة عشر ألفا أعطنیھا، فتقول! یا فالن: وقال لك

ًوخذھا من فالن فحینئٍذ یصح؛ ألن الدینین اتفقا صفة فالعاجل بالعاجل واآلجل باآلجل، لكن لو كان أحدھما ُمعجال واآلخر مؤجال لم یص ح، ً
ًفالبد من اتفاقھما تعجیال وتأجیال معلوم أن الدنانیر من الذھب تختلف، فھناك الدنانیر المصریة والدنانیر األمیریة والدراھم البغلیة : الوصف. ً

ًجنسا كذھب بذھب وفضة بفضة، ووصفا وعلیھ فدراھم مصریة بأمیریة ال یصح؛ ألن ھذه لھا صفة غیر صفة ھذه، أو دنانیر : فیقولون ً
مكسرة بدنانیر صحیحة، أو دراھم مكسرة بدراھم صحیحة ال یصح، لكن دراھم صحیحة، بدراھم صحیحة ودنانیر صحیحة بدنانیر صحیحة 

ًجنسا ووصفا : (ویدخل في الوصف التعجیل والتأجیل، وبعض العلماء یفرق التعجیل والتأجیل في الوقت كما صنع المصنف فقال. یصح ً
ًیل والتأجیل، والبد في المؤجل أن یتفقا قربا وبعدا، فال یصح أن یكون الدینان أحدھما أجلھ قریب والثاني أجلھ بعید، ھو التعج: الوقت). ًووقتا ً

كعشرة آالف بعشرة آالف وخمسة عشر، بخمسة عشر، لكن یجوز أن یحیلھ بعشرة : ًقدرا. بل البد وأن یتفق األجالن حتى تصح الحوالة
أعطھ منھا عشرة یصح، وال یؤثر وجود الفضل والزیادة، وتكون الحوالة في الحق الثابت :  فیقول لھآالف على شخص لھ علیھ عشرون،

ًعلى زید عشرون، اذھب وخذ منھا عشرة سدادا لدینك ووفاء لحقك ّلك علي عشرة آالف ولي: بالدین األول، فیقول لھ وال یؤثر : [ قال. ً
 . من لھ علیھ عشرونكما ذكرنا كأن یحیلھ بعشرة آالف على]. الفاضل 

 
 
 
 

 أن تكون الحوالة بمعلوم
 
 

أن تكون بالمعلوم فال تصح بالمجھول؛ ألنھا إبراء للذمم، فال یصح أن تكون بالمجھوالت، البد وأن : الشرط الثالث من شروط صحة الحوالة
ّیع؛ فالبیع ال یصح بالمجھول، وقد بینا اشتراط العلم إن فیھا شبھة البیع، فعلى القول بأن فیھا شبھة الب: یتحقق فیھا العلم، خاصة وأننا قلنا

 .بالمبیع
 
 
 
 

 أن تكون الحوالة برضا المحیل
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ًرضا المحیل، فإذا أراد أن یحیلك اشترط أن یحیلك برضاه واختیاره، وال یصح دون رضا المحیل مثال، لو كان لك على زید : الشرط الرابع

یتشرط فیھا : ًرو عشرة آالف لیس من حقك أن تذھب إلى عمرو مباشرة دون أن یحیلك زید، فإذاًعشرة آالف وأنت تعلم أن زیدا لھ على عم
) وال تصح: (ھذه أربعة شروط ھي التي تصح بھا الحوالة، وقد عبر المصنف بقولھ. رضا المحیل، وال یشترط رضا المحال كما سیأتي

ط صحة، وھناك شروط إجزاء، وھناك شروط نفاذ، وھنا قصد المصنف وھذا یدل على أن الشروط شروط صحة؛ ألننا قدمنا أن ھناك شرو
 الشرط -: ًفإذا ھذه األربعة شروط ال تصح الحوالة بدونھا وھي. ّأن یبین أن ھذا الشرط إذا لم یوجد ولم یتحقق ال نحكم بصحة عقد الحوالة

ً جنسا ووصفا ووقتا وقدراأن یكون الدینان متفقین:  الشرط الثاني- . أن یكون بدین ثابت مستقر: األول ً ً أن تكون بمعلوم ال :  الشرط الثالث-. ً
فقد حكى العلماء رحمھم هللا : ھذه أربعة شروط البد من توفرھا، أما رضا المحیل. أن تكون برضا المحیل:  الشرط الرابع- . بمجھول

ًلم یرض، إال خالفا شاذا حكي عن الحسن البصري أحد إنھا تقع حتى ولو : اإلجماع بھذه الصیغة بال خالف، فلیس ھناك أحد یخالف ویقول ً
  .أئمة التابعین رحمھ هللا برحمتھ الواسعة، ولكن جماھیر السلف والخلف على ھذا القول أنھا ال تصح إال برضا المحیل

 
 
 
 

 األثر المترتب على صحة الحوالة
 
 

فإذا صحت نقلت . الضمیر عائد إلى الحوالة): وإذا صحت]. (محیلوإذا صحت نقلت الحق إلى ذمة المحال علیھ وبرئ ال: [قال رحمھ هللا
ّفإذا كان لك علي عشرة آالف وأحلتك وصحت حوالتي انتقل حقك علي إلى ذمة زید الذي لي علیھ عشرة . الدین والحق إلى ذمة المحال علیھ ّ ّ

لم یضر وال نحكم باللزوم بمجرد الحكم كما ذكرنا في الرھن، ًوبناء على ذلك یالحظ أنھا إلى البیع أقرب، ولذلك لو أحالھ لالستیفاء . آالف
ولذلك قال صلى هللا علیھ . وعلى ھذا بمجرد وجود الشروط المعتبرة بصحة الحوالة لزمتھ، ولیس من حقھ أن یرجع ال المحیل وال المحال

ِفأتبْعُھ: ( عنھماوفي روایة لـابن ماجة عن ابن عمر رضي هللا) وإذا أحیل أحدكم على مليء فلیتبع: (وسلم ْ وھذا یدل على أنھا إذا صحت ) َ
وأنبھ ما على مسألة مھمة ستأتي إن شاء هللا، فنحن أخرنا مسائل من العقود . حینئٍذ نحكم بانتقال الدین من ذمة المحیل إلى ذمة المحال علیھ

سماء العقود الشرعیة وتوضع على األشیاء ویدعى أنھا المعاصرة التي إن شاء هللا سنتكلم علیھا بعد باب الحوالة؛ والمشكلة أنھ تؤخذ أ
منھم : شرعیة، ولذلك أحببنا أن ال نتعرض للمسائل المعاصرة إال بعد انتھائنا من العقود الشرعیة كي نتصورھا ونفھمھا، حتى إذا جئنا نقول

بط ھنا أو ال؟ بمعنى حینما یأتي رجل إلى المصرف أنتم تعرفون أن الحوالة ضابطھا كذا وكذا فھل ینطبق الضا: إنھا حوالة نقول: من یقول
 فھذه ال تعتبر حوالة -إلى دوالرات أو إلى جنیھات- ویعطیھ عشرة آالف لایر على أن یحیلھا إلى بلد في الخارج بقیمة غیر قیمة الریاالت 

ھذا ال یجوز؛ ألنھ یشترط : لة ولو جئت تقولفما سبق یطلق علیھ عامة الناس حوا. ًلعدم االتفاق في الجنس، ثم لیس فیھا دین مستقر أیضا
أھل العلم مما  ًال ھذا حوالة والحوالة جائزة شرعا، فالعقود الشرعیة البد وأن تضبط بما ضبطھا بھ: فیھ التقابض فھو بیع وصرف، قال

ًوكالة وصرفا، صرف ألنھ صرف العشرة ًإذا المسألة السابقة لیست من باب الحوالة، وإنما تكون في ھذه الحالة . استنبط من الكتاب والسنة
آالف لایر إلى دوالرات أو جنیھات أو إلى أي عملة أخرى، ثم وكل أن یعطى فالن في ذلك البلد، فھي إلى الوكالة أشبھ منھا بالحوالة؛ ألنھ 

حوالة، فالحوالة التي ذكرھا العلماء سبق ًلیس لھ على الطرف الثاني بالبلد الثاني دین، إذا لیس ھناك دینان فال یمكن أن ینطبق علیھا ضابط ال
ومن ھنا ننبھ . ذكرھا وذكر ضوابطھما، فانظروا كیف یكون االسم والمسمى في الظاھر شيء، ولكن في الحقیقة والجوھر واللب شيء آخر

 أي معاملة معاصرة ترید  وھي قضیة المسائل في المعامالت المعاصرة، ال تتحدث عن-وإن شاء هللا سننبھ علیھا أكثر- على مسألة مھمة 
ودیعة انظر ما ھو ضابط الودیعة عند المتقدمین، وبعد أن تفھم ما ھي الودیعة، وما ھي : تخریجھا على القدیم إال بعد ضبط القدیم، فإذا قالوا

 أردت أن أحیل عشرة آالف لو: حقیقتھا عند المتقدمین، انظر في صورة المسألة المعاصر ھل استوفت األوصاف المعتبرة أم ال؟ إذا قال قائل
ٍھذه المسألة لیست من باب الحوالة؛ ألنھ ما من دین ثان، یعني : من جدة إلى المدینة، فالدین واحد وھو عشرة آالف بعشرة آالف فحینئٍذ نقول ِ

ا من الحوالة، وھناك إنھا إلى الوكالة أشبھ منھ: ًوبناء على ذلك یقولون. ًأنت اآلن تتعامل مع شخص ھو نفسھ الذي سیفوض شخصا آخر
وجھ عند اتفاق المبلغ المحال جنیھات أو ریاالت أن یعطى حكم الحوالة، وسنبین ذلك عند حدیثنا عن أحكام الحواالت بعد االنتھاء من باب 

عتبرة للحوالة، ًإذا أحلت شخصا واستوفیت الشروط الم] نقلت الحق إلى ذمة المحال علیھ وبرئ المحیل: [قال. الحوالة إن شاء هللا تعالى
تكون عندھا نقلت الحق وھو العشرة آالف من ذمتك إلى ذمة من أحلت إلیھ، وبھذا تكون قد برئت ذمتك؛ لكن بالشروط التي ذكرناھا في 
 صحة الحوالة، وأن تكون الحوالة قد استوفي فیھا شرط اإللزام، كأن تحیل على مليء، فلو أحلت على مفلس أو أحلت على غیر مليء، فإنھ

إذا استوفت الحوالة شروطھا وكانت على مليء واحتال : ًفإذا من حیث األصل نقول. ال تبرأ ذمتك وال یلزم باالتباع، لكن لو قبل برئت ذمتك
 ...... .المحال فإنھا تبرأ ذمة المحیل

 
 حكم من أحال على مليء افتقر

 
 

ًنحن ذكرنا أن زیدا لو أحال عمرا على خالد بعشر: لكن ھنا مسألة ة آالف لایر، وخالد غني مقتدر وتمت الحوالة مستوفیة للشروط، وبعد ً
ألنھ إذا تمت الحوالة وكانت في وقتھا مستوفیة للشروط . ال: ًیومین أو ثالثة أیام افتقر خالد أو أصبح معسرا فھل یرجع إلى المحیل؟ الجواب
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نقطعت الصلة بینھ وبین من یطالبھ، فحینئٍذ یكون وجھھ على الطرف وحكمنا بصحتھا وبلزومھا برئت ذمة المحیل مباشرة، وإذا برئت ذمتھ ا
 ...... .الثاني وھو المحال علیھ

 
 المعتبر في الحوالة رضا المحیل ال المحال علیھ

 
 

أحیلك على ّأي ویعتبر رضا المحیل؛ ألنھ في الحقیقة إذا كان لك علي دین وأردت أن ]. ویعتبر رضاه ال رضا المحال علیھ: [هللا قال رحمھ
 الذي لي علیھ الدین من حقي أن أحیلك علیھ ومن حقي أن أسدد دینك من مالي، فكونك -الذي ھو خالد-شخص آخر فإن الشخص اآلخر 

یا خالد لي على محمد عشرة آالف : تذھب مباشرة إلى خـالد لیس من حقك وال تثبت لك بھ الحوالة، فلو أنك ذھبت مباشرة إلى خالد وقلت
ُّیلزم شرعا في ھذه الحالة بدفع العشرة آالف إلي !  أن آخذ منك العشرة آالف التي لمحمد علیك، وأعطاك خالد المبلغ، فإن خالدلایر أرید ً

ًإذا ال تصح الحوالة إال برضا المحیل، واعتبرناه شرطا . ّویضمن؛ ألنني لم أوكلھ ولم آذن لھ بصرفھا إلى ذلك الشخص الذي لھ علي الدین ً
وھذا بال خالف، وقد نقل ھذه الصیغة اإلمام ابن قدامة والشوكاني وغیرھما من األئمة رحمھم هللا بال خالف أن رضا المحیل كما ذكرنا 

 الذي لي علیھ -خالد-أنھ لیس من حق المحال علیھ أن یمتنع وھو الطرف الثاني : أصح قولي العلماء في] ال رضا المحال علیھ: [قال. معتبر
ال، إنما یلزم؛ ألن ذمتھ مشغولة لي، ولي حق أن أصرفھا إلى الغیر، فھذا : لتك على خالد فلیس من حق خالد أن یقولعشرة آالف، فلو أح

. یشترط رضا المحال علیھ: إال أن بعض العلماء یقول. ًحق مستحق علیھ سواء دفعھ لي أو دفعھ لغیري، ولیس من الالزم أن یرضى
إذا كان فیھ : ًحقوق، فقد أرضى أن آخذ الدین منك وتكون غریما لي وال أرضى بشخص آخر، فقالواأن للناس كرامة ولھم : والسبب في ھذا

وھذا القول في الحقیقة من جھة مقاصد . ّضرر كعدو یشمت بھ أو إنسان منان یتحدث أو یؤذیھ أو یضره فمن حقھ أن یمتنع من اإلحالة
ط المعامالت وأصول المعامالت والقواعد المقررة في شریعتنا في المعاملة لیس الشریعة العامة لھ وجھھ، لكن من جھة المعامالت وضواب

 وأن الحوالة - والقاعدة أن الضرر یزال-من حقھ أن یرضى، یعني رضاه أو عدم رضاه لیس بمشترط، بمعنى أننا إذا جئنا إلى وجود الضرر 
وإذا جئت تنظر من جھة استیفاء الحقوق أن الرجل ما .  علیھویشترط رضا المحال: ھنا تضمنت الضرر وقد شرعت للرفق ممكن أن تقول

ُظلم، وأن الحق الذي على خالد سیدفعھ لمحمد أو سیدفعھ لي على حد سواء، وغایة ھذا األمر أنھ نقل الحق من ذمة إلى ذمة ولیس في ھذا 
جوز أن یحیلھ بدون رضاه وكال القولین لھ یقتضي أنھ ی: ضرر، فكما أنھ مطالب بحق محمد فھو مطالب بحقي ھذا یقتضي الجواز، أي

 ...... .وجھھ
 

 ال عبرة في الحوالة برضا المحال
 
 

وإذا أحیل أحدكم على مليء : (ُأي ال یشترط رضاك إذا أحلت على مليء، وھذا لقولھ علیھ الصالة والسالم]: وال المحتال على مليء: [قال
ّالعشرة آالف التي لك علي أحیلك : لى غیر مليء فإن من حقك أن تمتنع، فلو قال لك رجلُأنك إذا أحلت ع) على مليء: (مفھوم قولھ) فلیتبع

ًعلى زید وأنت تعرف أن زیدا مفلس، أو أن زیدا مماطل، وأنھ مؤٍذ وال تستطیع أن تستوفي حقك منھ فمن حقك أن تمتنع، وھذا صحیح أنھ  ً
 ...... . الحوالة علیھال تلزمك الحوالة إال إذا كانت على مليء ال ضرر علیك من

 
 عدم نفاذ اإلحالة على مفلس إال برضا المحال

 
 

بمعنى أنھ ) رجع علیھ(یعني المحال ) ولم یكن رضي(یعني المحال علیھ، ) ًوإن كان مفلسا]. (ًوإن كان مفلسا ولم یكن رضي رجع بھ: [قال
ُأن ال ترضى، فلو أحلت على مفلس ولم :  الصورة األولى:ًفإذا إذا أحلت على مفلس فھناك صورتان. إذا رضي لیس من حقھ أن یرجع

أن تحال على مفلس وترضى، فلما رضیت : والصورة الثانیة. ترض، ثم ذھبت إلى المفلس فامتنع وأبى، فمن حقك أن ترجع إلى المحیل
 في الرجوع، فالمحال إذا رضي ًإذا الرضا یسقط الحق. وذھبت إلى المفلس وجدتھ سیتعبك فرجعت إلى المحیل، فلیس من حقك أن ترجع

 ...... .بالمفلس فإنھ لیس من حقھ أن یرجع
 

 الحكم فیمن أحیل بثمن مبیع ثم ظھر بطالن البیع
 
 

فلو بعت عمارة بخمسمائة ألف لایر، ولما بعتھا بھذا ]. ًومن أحیل بثمن مبیع أو أحیل بھ علیھ فبان البیع باطال فال حوالة: [قال رحمھ هللا
ً المشتري العمارة على أن یسدد لك المبلغ في نھایة السنة فالدین ثابت ومستقر، وأردت أن تحیل شخصا لھ علیك نصف ملیون المبلغ قبض

ًفھنا الدینان متفقان جنسا ووصفا . ّالنصف ملیون التي لك علي أحیلك على فالن الذي اشترى مني العمارة، فھذه الحوالة صحیحة: فقلت لھ ً
ًوقدرا ووقتا وقد  رضي المحال على أنھ في نھایة السنة سیذھب ویأخذ المبلغ، یصح أن تحیل على ثمن العمارة إذا كنت أنت البائع، ویصح ً

للمشتري منك الذي تطالبھ بنصف الملیون أن یحیلك على آخر، یعني بثمن العمارة الذي تطالبھ بھ وھو نصف ملیون، فیصح لكال الطرفین 
ل بدین علیھ یؤخذ من قیمة العمارة، ھذا بالنسبة للبائع، والمشتري یحیل البائع بدین العمارة وھي نصف ملیون البائع ُیحی. البائع والمشتري
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الحوالة، فالمبیع صحیح وال إشكال فیھ، ففي نھایة السنة ذھب صاحب العمارة  على شخص آخر لھ علیھ نصف ملیون، ھذا بالنسبة ألصل
العكس لو أن صاحب العمارة طالبھ .  نصف ملیون، فال إشكال؛ ألن الحوالة تمت وبرئت الذمةإلى ذلك الشخص الذي أحلتھ علیھ فأعطاه

أحال علیك رجل لھ علیھ نصف ملیون، فجاء في نھایة السنة وطالبك بنصف ملیون : ٍطرف ثان بنصف ملیون فأحال على المشتري، أي
لكن لو وقعت الحوالة في مبیع . ًنسبة إذا كان المبیع مستوفیا للشروطًوأعطیتھ إیاھا، فإذا صحت من البائع وصحت من المشتري، ھذا بال

ًباطل من أصلھ كمن باع خمرا أو باع میتة أو باع خنـزیرا فالثمن غیر مستحق في األصل، فإذا كان الثمن غیر مستحق في األصل فالدین  ً
فلو أنھ باعھ محرم . ًدین إذا كان أصلھ باطال لم تثبت المطالبةّغیر ثابت؛ ألننا بینا أن من شروط صحة الحوالة أن تكون بدین مستقر، وال

ًدین أصال، فلو أحال علیھ أو بھ لم تصح  العین بألف لایر، فإن ھذه األلف ال تثبت والذمة ال تنشغل بھا، فالبیع باطل من أصلھ ولیس ھناك
ًألصل ثابتا، وإذا كان البیع من أصلھ باطال لم یثبت الدین، وإذا لم ًإذا ُیشترط في صحة الحوالة كما ذكرنا أن یكون الدین من حیث ا. الحوالة ً

ھذا بالنسبة إذا بان أن البیع باطل، أو أن المبیع مستحق للغیر؛ كرجل باعك عمارة بنصف . یثبت الدین لم تصح الحوالة وُیحكم ببطالنھا
 ...... .، فالحوالة باطلة فلو أحال علیھ أو بھ لم تصحملیون، وتبین أنھ اغتصب العمارة أو أنھا ملك لغیره، فالدین غیر ثابت

 
 الحكم فیمن أحیل بثمن مبیع ثم انفسخ البیع

 
 

فرق العلماء بین بطالن البیع وفسخ البیع، وفقھ المسألة راجع إلى مسألة استقرار ]. وإذا فسخ البیع لم تبطل ولھما أن یحیال: [قال رحمھ هللا
تقدمة معنا حینما قلنا لیس من حق الزوجة أن تحیل على زوجھا في صداق قبل أن یدخل بھا؛ ألن الدین لم الدین، وھي أشبھ بالمسألة الم

ًكذلك ھنا فرقنا بین كون البیع باطال . آخر؛ ألن من حقھ أن یعجل المھر یستقر، ومن حق الزوج أن یحیل الزوجة بذلك الدین على شخص
. ًا ثم یطرأ الفسخ من المتعاقدین، أو یوجد سبب یوجب الخیار كخیار العیب ونحوه كما سنبینھمن أصلھ بحیث ال یثبت دین، وبین كونھ ثابت

ًلما قلنا للزوج في الحوالة أنھ إذا كان الدین مستقرا صحت الحوالة علیھ وبھ كما ذكرنا، وإذا كان غیر مستقر فإنھ یصح أن یحیل على طرف 
كان مھرھا عشرة آالف لایر فمن حقك أن تعطیھا عشرة آالف لایر قبل الدخول فتعجل لھا ذلك،  إذا -ًمثال-ٍثان في دین غیر مستقر فالمرأة 

ًھذه العشرة التي لك علي أو أعطیتك إیاھا مھرا أحیلك على : فكما أن من حقك أن تعطیھا العشرة آالف قبل الدخول فمن حقك أن تقول لھا ّ
ًفإذا فقھ المسألة كلھا في الدین المستقر، وھنا في البیع .  وھي تطالبك بدین غیر مستقرزید أو على عمرو الذي لي علیھ عشرة آالف؛ فأحلتھا

وثبت الدین صحت الحوالة من البائع ومن المشتري بالتفصیل  بعتك عمارتي بعشرة آالف لایر والعمارة صحیحة وقبضت: إذا جاء وقال لھا
ًبین أنھ باطل من أصلھ، فإذا لم یثبت استقرار الدین في الذمة فتبطل الحوالة؛ ألن ما الذي ذكرناه، فلو أن ھذا البیع الذي وقع بین الطرفین ت ّ

ّالعشرة آالف التي لك علي خذھا من زید وھو لیس لھ على زید عشرة آالف وادعى أن لھ على : بني على باطل فھو باطل، كما لو قال لك
طالن البیع فكأنھ أحالك على شخص لیس لھ علیھ شيء، لكن لو أن البیع صح ثم فھنا إذا بان ب. ًزید عشرة آالف، فإذا ھي باطلة من أصلھا

ّإن الطرفین اتفقا على اإلقالة؛ فحینئٍذ یفرق بینھما؛ ألن البیع أثبت الحق وإذا ثبت الحق فكونھما بعد ذلك یریان فسخھ المھم أنھا تثبت الحوالة 
ًفإذا إذا كان البیع بأصلھ . ًلة، ثم بعد ملئھ صار مفلسا، فیكون قد طرأ شيء وھذا ال یؤثرًإذا كان ملیئا أثناء الحوالة ثبتت الحوا: كما قلنا

. الذمة قد شغلت في األول إن صح البیع، فصح أن یحیل علیھ وبھ ًصحیحا ثم ظھر في المبیع عیب یقع بھ خیار العیب واستحق الفسخ، فإن
ّلفسخ ھذا أمر ال یلغي العقد؛ فحینئٍذ یصح أن یحیل بھ وأن یحیل علیھ، ففرق بین كونھ فكونھ بعد ذلك یطرأ ما یوجب الخیار ویختار أحدھما ا

إن شاء هللا بالنسبة للدرس القادم وما بعده . ًباطال في أصلھ وبین كون الطرفین قد اتفقا على فسخھ أو على اإلقالـة فانفسخ البیع بسببھما
على جملة من المسائل المتعلقة بالحوالة والضمان، نسأل هللا عز وجل أن یرزقنا سیكون الحدیث عن المسائل المعاصرة، نتحدث فیھا 

ًالمعونة، وأن یجعل العلم خالصا لوجھ الكریم موجبا لرضوانھ العظیم وسنبین فیھا بعض الفروع والمسائل؛ ألن ھذا متصل بموضوعنا، . ً
، وكوننا ندرس الفقھ القدیم دون أن یكون ھناك إلمام بالمسائل التي سمیت فالفقھ قدیمھ جدید وجدیده قدیم، فالشریعة صالحة لكل زمان ومكان

وال یخفى أن اإلنسان إذا قرأ الفقھ . بأسماء العقود القدیمة حتى نعرف صوابھا من خطئھا وحقھا من باطلھا ھذا ال شك أنھ یكون بمعزل
یفید، فلذلك البد من التعرض لھذه المسائل ومعرفة موقف الشریعة وكانت األمثلة قدیمة لم یستطع أن یستوعب، ولن یستطیع أن یستفید أو 

وھذا إن شاء هللا وبإذن هللا عز وجل سنسیر فیھ على منھج التصور، فإن كان عندنا عقد قدیم نتصوره، وإذا كان عندنا عقد جدید . منھا
المعروفة بعد ذلك یكون التخریج أو ما یسمى نتصوره؛ ألن الحكم على الشيء فرع عن تصوره، وبعد أن نتصوره بحقیقتھ وبطریقھ 

ًبالتكییف الفقھي، وھو معرفة كیفیة العقد وصورتھ الفقھیة ھل ھو مخرج على عقد شرعي؟ یعني إما أن یكون مخرجا على عقد شرعي قدیم 
لقدیم؟ وھل استوفى ھذا الجدید ًأو غیر مخرج، فإن كان مخرجا على عقد شرعي قدیم تنتقل إلى مسألة ثانیة وھي ما ھي شروط ھذا العقد ا

یعیننا  الشروط القدیمة؟ أم حصل تغییر في شروطھ وتغییر فیما ذكره العلماء من لوازمھ؟ كل ذلك إن شاء هللا سنبینھ، ونسأل هللا تعالى أن
 ...... .بحولھ وقوتھ، وأن یلھمنا الرشد والصواب، إنھ ولي ذلك والقادر علیھ

 
 األسئلة

 
 

...... 
 

 ما لو أحال المستأجر المؤجر بأجرتھ قبل استیفاء المنفعةالحكم فی
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علمنا أنھ یجوز أن یحیل الزوج زوجتھ بصداقھا قبل الدخول، فھل یماثلھا لو أحال المستأجر المؤجر من أجرتھ قبل استیفاء المنفعة؟ : السؤال
، والصالة والسالم على خیر خلق هللا، وعلى آل: الجواب اختلف العلماء رحمھم هللا في عقد : أما بعد. ھ وصحبھ ومن واالهباسم هللا، الحمد 

ًاألجرة الزمة بالعقد، وبناء على ھذا القول : بعض العلماء یقول: اإلجارة ھل األجرة الزمة بالعقد أو الزمة باالستیفاء؟ ھذان وجھان للعلماء
: ًلو استأجرت شقة سنة باثني عشر ألفا، فإن كل شھر لھ ألف لایر، قالواًمثال . تستحق األجرة بمجرد العقد، ویشمل ھذا إجارة المنافع والدور

ًإن صاحب الشقة یستحق االثني عشر ألفا مع أن المستأجر لم یستنفع : إن األجرة تستحق بمجرد العقد، فأشكل على ھذا القول كیف تقولون
زل فیھ المعدوم منزلة الموجود، یعني ما دام خلى بینھ وبین الشقة تمكین المؤجر للمستأجر من السلعة ین: بعد والمنافع غیر موجودة؟ قالوا

ًأن األجرة تستحق باالستیفاء، وعلى ھذا تستحق شیئا : والوجھ الثاني. ومكنھ منھا فمعنى ذلك أنھ سیستوفي فینزل المعدوم منزلة الموجود
ًفشیئا، فإذا تمت السنة استحق االثني عشر ألفا ًك األجرة مقدما فحینئٍذ أنت تستحقھا شیئا فشیئا شھرا فشھرا، وعلى لو أعطا: فائدة الخالف. ً ً ً ً ً

إنھا تستحق بالعقد فینشأ حولھا من القبض، فإن قبضت األجرة تصبح في ھذه الحالة : وأما إذا قلنا. ھذا ال تلزمك زكاتھا إال بعد االستحقاق
  .وهللا تعالى أعلم. المنافع فلكل شھر أجرتھ ولكل شھر حولھإنھا تستحق ب: ًتستقبل الحول باالثني عشر كامال، لكن إذا قلنا

 
 
 
 

 صیغة انعقاد الحوالة
 
 

الحوالة تنعقد بالصیغة الصریحة، أحلت على فالن، وھذا من صریح : ھل للحوالة صیغة معینة أم تنعقد بكل ما دل علیھا؟ الجواب: السؤال
ّخذ حقك من فالن أو خذ مالك علي من فالن فال : األلفاظ التي جرى العرف بھا كقولكاأللفاظ، وبعض العلماء أجاز أن تكون بلفظ الوكالة وب

أن صیغ العقود ال تتقید باأللفاظ المخصوصة، وإنما یرد : ذكر ھنا للحوالة، لكن ھذا یعتبر من الكنایات ورجح شیخ اإلسالم رحمھ هللا وطائفة
  .وهللا تعالى أعلم. لة، أخذت حكم الحوالة وإن لم یكن ذلك فالفیھا إلى كل عرف بحسبھ، فإن فھم الطرفان معنى الحوا

 
 
 
 

 حكم إحالة المحال علیھ إلى آخر
 
 

إذا ثبت الدین واستقر فإنھ في ھذه الحالة یكون الحق لألول وال یجوز صرفھ إلى : ھل للُمحال علیھ أن یحیل على آخر؟ الجواب: السؤال
خاصة إذا : ُلذلك تشرع بالحوالة األولى وال تنتقل إلى حوالة ثانیة لشبھة البیع كما ذكرنا، وقالواالثاني؛ ألن الحوالة خارجة عن األصل، و

وآخر دعوانا أن الحمد  رب .  ال یصح بیعھ قبل قبضھ- كما قال العلماء-كان من جنس ما یشترط فیھ القبض؛ ألن ما یشترط فیھ القبض 
 .محمد وعلى آلھ وصحبھ أجمعینالعالمین، وصلى هللا وسلم وبارك على نبینا 

 
 
 
 

 [1[ بعض المعامالت المالیة المعاصرة وبطاقة االئتمان -شرح زاد المستقنع 
ًونظرا . الفقھ اإلسالمي كل ما یتعلق بالمسائل المالیة، ومن ھذه المسائل ما یتعلق بالقرض والرھن والضمان وغیرھا من األبواب األخرى

شمول لكل ما یستجد في حیاة الناس، فقد أدرجت تحت ھذه األبواب بعض المعامالت المالیة المعاصرة والتي لما في الشریعة من المرونة وال
 .منھا بطاقة االئتمان، فبینت ما یتعلق بھا من أحكام، وفرقت بین ما یجوز فیھا من معامالت وما ال یجوز

 توطئة في المعامالت المالیة المعاصرة
 
 

حمد  رب العالمین، والصالة والسالم على أشرف األنبیاء والمرسلین، وعلى آلھ وصحبھ ومن اھتدى بھدیھ بسم هللا الرحمن الرحیم ال
فقد تقدمت معنا جملة من األبواب التي تتعلق بالمسائل الفقھیة المالیة، وكان آخرھا باب القرض والرھن : أما بعد. واستن بسنتھ إلى یوم الدین

وذكرنا أن العلماء رحمھم هللا من المحدثین والفقھاء ذكروا القرض؛  .وھذه األبواب ترتب بعضھا على بعضوالضمان والكفالة والحوالة، 
ثم ذكرنا . ٌألن الرھن ینبني علیھ فأتبعوه بالرھن، وكذلك الكفالة والضمان كل منھما متعلق بالذمم، ومن ھنا أتبعوا باب الرھن بباب الضمان

ٍن وشغل الذمم، فھو طریق إلبراء الذمة بإحالة صاحب الدین على مدین آخر، وذكرنا المسائل المتعلقة بھذه باب الحوالة؛ ألنھ یتعلق بالدیو
ًونظرا إلى أن بعض المعامالت المالیة المعاصرة تندرج تحت بعض ھذه األبواب، كان من األھمیة بمكان أن یعتنى ببیان حكمھا . األبواب
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 قدیم اإلسالم جدید وجدیده قدیم، وحكم هللا سبحانھ وتعالى في المسائل المالیة كحكمھ في المسائل الشرعي، وما یتعلق بھا من مسائل؛ ألن
ْالیْوم أكملت لكم : ّالمتعلقة بالعبادات، فاإلسالم دین كامل، ما ترك صغیرة وال كبیرة إال بین حكمھا وأصلھا، ولذلك قال هللا سبحانھ وتعالى ُ َْ ُ ْ َْ ََ َ

ُدینكم وأتمْمت ََ َْ َُ ْ ُ علْیكم نْعمتي ورضیتِ ِ ِ َِ َ َ َْ ُ ًلكم اإلْسالم دینا  َ ِ َ ِ ُ ُ ّ، فمن كمال ھذه الشریعة أنھا وفت للناس لبیان حكم هللا عز وجل في كل ] 3:المائدة[َ
 ولم تقف ّوقد اعتنت الشریعة اإلسالمیة واعتنى العلماء من المحدثین والفقھاء ببیان األحكام لكل ما جد وطرأ،. صغیر وكبیر، وجلیل وحقیر

ًالشریعة یوما من األیام عاجزة أمام مسألة أیا كانت المسألة، وإن قصرت أفھام بعض العلماء عن فھم بعض المسائل، فھذا ال یعني أن  ً
َوتمت كلمة ربِّك صدقا وعدال ال ُمبدل لكلماتھ وُھو السمیُع الع: الشریعة عاجزة عن بیان الحكم َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َْ ُِ َّ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ََّ َ ْ َِّ ْ ًْ ُلیم ً فكلمات هللا تامة، والقواعد ] 115:األنعام[ِ

التي جاءت بھا آیات الكتاب وأحادیث السنة الصحیحة عن رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم قواعد عامة جامعة شاملة، اندرجت تحتھا المسائل 
ّوأیضا تبعتھا النوازل؛ ولذلك لما شع ضیاء اإلسالم على مشارق األرض ومغاربھا، وكانت األ مة اإلسالمیة من المحیط إلى المحیط ما وقفت ً

ًیوما من األیام عاجزة عن بیان حكم من أحكام هللا عز وجل في مسألة أیا كانت المسألة وعلى ھذا كان من األھمیة بمكان لطالب العلم أن . ً
ّوإذا كانت المسألة قد طرأت وجدت في أي یربط بین المسائل المعاصرة والمسائل القدیمة، وأن یعرف حكم هللا عز وجل في ھذه المسائل، 

ًعصر من العصور، خاصة إذا كانت مسألة متعلقة بالمعامالت المالیة، فإن على طالب العلم أوال أن یعرف حقیقة المعاملة أو صورة 
لعلم أن یسأل أھل الخبرة المسألة، فأول ما ینبغي على طالب العلم في المسائل العصریة مرحلة التصور، ومرحلة التصور تحتاج من طالب ا

وأھل المعرفة عن ھذه المسائل، فإن كانت المسألة التي طرأت علیك في الفقھ متعلقة باألموال، رجعت إلى من عنده خبرة بمسائل االقتصاد 
للمختصین أن یكون والمال وسألتھ، وإن كانت المسألة متعلقة بالطب رجعت إلى األطباء وسألتھم، وخالل ذلك ینبغي على السائل عند سؤال 

سؤالھ ألوثق الناس وأعرف الناس وأعلم الناس في كل فن، وقد قرر ھذا شیخ اإلسالم رحمھ هللا وأئمة اإلسالم األعالم، أنھ یرجع في كل فن 
 تحتھ المسألة، إلى أھل العلم بھ، فإذا سألتھم وبینوا لك حقیقة المعاملة حینئٍذ تصورت، وبعد أن تتصور تكون قد درست الباب الذي تندرج

ًفإن كانت المسألة مالیة متعلقة مثال بباب الشركات تتصور ما ھي حقیقة الشركة المعاصرة، وقد بین الفقھاء رحمھم هللا في كتبھم كنوزا  ً
ذكروھا إذا عظیمة ینبغي لطالب العلم أن یعتني بھا أیما عنایة، فتجدھم یذكرون في كل باب أركانھ وشروطھ وواجباتھ، وھذه األمور التي 

 سألت فاستبانت حقیقة - وھي مسألة معاصرة- ّأتقنھا طالب العلم یستطیع في أي مسألة أن یلم بشتاتھا؛ ألنھ إذا كانت المسألة متعلقة بالشركات 
ما ھي : ءالشركة، وعرفت أطراف األفراد المشتركین فیھا، والمقصودة منھا، ومجال التعامل فیھا، ثم بعد ذلك رجعت إلى ما قرره العلما

أركان ھذه الشركة، وما ھي الشروط المعتبرة للحكم بصحة الشركة، وما ھي األمور التي ینبغي توفرھا للحكم بسالمة عقود الشركات، ثم 
ج یتعلق بما یسمى بالتخری: واألمر الثاني. یتعلق بالتصور: األمر األول: عندنا أمران: ًفإذا. ّبعد ذلك تبین ھل ھي جائزة أو غیر جائزة

ّفأنت إذا تصورت الذي أمامك مما جد ونزل من المسائل، بعد ذلك تكون عندك الخلفیة القدیمة للمسائل القدیمة التي قعدھا العلماء . الفقھي ّ
انھا؟ ًما ھي حقیقة الحوالة أوال؟ ثم ما ھي أرك: ًھذا عقد حوالة، وسموه حوالة مثال، ترجع إلى باب الحوالة في الفقھ، وتسأل: فتنظر، قالوا

وما ھي شروطھا المعتبرة للحكم بصحتھا؟ ثم تنظر في الذي أمامك ھل ینطبق علیھ تعریف الحوالة الذي ذكره العلماء؟ وما ھي األركان في 
 ّھذا العقد المعاصر للحوالة المعاصرة؟ فإن وجدتھ تنطبق علیھ الصفات حینئٍذ تفرع علیھ ما ذكره العلماء، وتكون حوالة إال أنھا اختلفت

في بعض األحیان قد تجد أن االسم شيء . ھذا بالنسبة لمسألة التخریج. باختالف األزمنة واألمكنة، إال أن الحقیقة والجوھر شيء واحد
ًھذه ودیعة، فترجع إلى أساس الودیعة وضابط الودیعة عند الفقھاء فتجده ال ینطبق على ما یسمونھ مثال ودیعة، : والحقیقة شيء آخر، فیقال

ًفإذا مسألة الخلط في الفتوى في المسائل .  ھذا العقد یسمى في زماننا بالودیعة، ولكنھ في الحقیقة قرض وآخذ حكم القروض:فتقول
ّالمعاصرة، تأتي بقصور في التصور، وھنا أنبھ على أنھ إذا كان طالب العلم یرید أن یتكلم في مسألة ینبغي أال یستعجل، وعلى العالم أال 

ً المسألة حتى یرجع ألھل الخبرة؛ ألن عرض الناس وسؤال الناس یؤثر في الفتوى أحیانا؛ فلربما دخل في السؤال یستعجل الفتوى في
عاطفة، أو دخل نوع من التحیل إلقناع العالم بالتحریم، ونحو ذلك من األخطاء التي قد یقع فیھا من یستعجل في فتواه دون الرجوع إلى أھل 

ّأن نعرف حكم هللا عز وجل، ولیس الھدف أن ینجر اإلنسان وراء عاطفتھ  تكلم في زید أو عمرو، إنما الھدفالخبرة؛ ألنھ لیس الھدف أن ن
بتحلیل أمر أو تحریم أمر یتحمل مسئولیتھ أمام هللا عز وجل، وإنما المھم أن ینصح  ولسنة رسولھ صلى هللا علیھ وسلم، ولھذا الدین 

ًفإذا البد من العنایة بھذه األمور التي حصل فیھا االختالف وتباینت فیھا وجھات النظر بسبب .  المسائلولألمة ببیان حقیقة الحكم الشرعي في
ًدخول العواطف، وینبغي إذا اخترت أحدا من أھل الخبرة أن یكون معروفا بالورع والعدالة، وقد قرر شیخ اإلسالم رحمھ هللا وكذلك اإلمام  ً

لرجوع ألھل الخبرة على حسب األوثق منھم، ولو كانوا من غیر دیننا، كأن یكون من أھل الكتاب وعنده أن ا: ّابن فرحون في تبصرة الحكام
ّخبرة ولكن یعرف باألمانة والنصیحة، وقد ذكر ھذه المسألة شیخ اإلسالم في الفتاوى المصریة، وبین رحمھ هللا أن النبي صلى هللا علیھ 

ًهللا بن أریقط وھو رجل من بني الدیل ھادیا خریتا وذلك  حابة باستطبابھ، وكذلك استأجر عبدوسلم كان یستطب الحارث بن كلدة ویأمر الص ً
. ٍلمعرفة الطرق، فإذا أعجز اإلنسان أن یجد العدل المأمون فال بأس أن یرجع إلى أمثل أھل الخبرة في كل فن ممن عرف باإلتقان والضبط

اقة االئتمان أو خطاب الضمان أو االعتماد المستندي أو الكمبیاالت أو األوراق التجاریة أو وإذا علم ھذا فإن المسائل المالیة المعاصرة كبط
فھم وتصور ماھیة المعاملة وحقیقتھا وأركانھا وما یتبع ذلك من : األمر األول: الحواالت المصرفیة، ینبغي أن نفرق في تصورھا بین أمرین

ي مسألة كیفیة العقود بطریقة مفصلة والتي ھي من شأن أھل االختصاص، ولیست من شأن عدم الخوض ف: األمر الثاني. شروط التعاقد فیھا
وقد اخترنا جملة من المسائل لتطبیق األبواب التي . سنتكلم إن شاء هللا على بطاقة االئتمان: ًوبناء على ذلك. طالب الفقھ أو طالب العلم

ًكفالة والحوالة، سنختار لباب القرض والرھن بطاقة االئتمان، وكذلك أیضا نختار ًذكرناھا سابقا، فعندنا باب القرض والرھن والضمان وال
للكفالة والضمان خطاب الضمان، وبعد ذلك نتكلم على جملة من المسائل المتعلقة بالتحویالت أو الحواالت، ونسأل هللا العظیم رب العرش 

ًعلمھ ونعلمھ خالصا لوجھھ الكریم موجبا لرضوانھ العظیم، وال حول وال قوة إال الكریم أن یرزقنا السداد وأن یلھمنا الرشاد، وأن یجعل ما نت ً ُِّ
 ...... .با وھو حسبنا وھو نعم الوكیل

 
 بطاقة االئتمان
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 نبذة تاریخیة عن نشأة بطائق االئتمان
 
 

إنھا أول ما نشأت في عام : لذي نحن في آخره، فیقالّبطاقة االئتمان نوع من المعامالت المعاصرة، جدت وطرأت في ھذا القرن المعاصر ا
، وكان التعامل بھا على مستوى الشركات، فكانوا یعطونھا ألفرادھم، ویقوم الفرد بالتعامل مع المحالت التجاریة بواسطتھا على )م1918(

إلى عام  (م1950(بطاقة في ما یقرب من عام ثم بعد ذلك تطورت ھذه ال. أن تلتزم الشركات بالدفع عنھ، وكانت أشبھ ما تكون بعقد الوفاء
؛ والسبب في ھذا أن الكتب التي تكلمت على تاریخھا تتكلم بالتاریخ المیالدي، لكن المھم التصور عن نشأتھا، في ھذه الفترة )م1958(

ًبطاقات؛ ألنھا تدر أرباحا وفوائد صدرت بطاقات من ھیئات مالیة، وكانت ھذه الھیئات قد وجدت الجدوى والفائدة في إصدار ھذا النوع من ال
ًوعوائد مالیة، فدخلت البطاقة إلى البنوك والمصارف في ھذه السنوات تقریبا، وصدرت بطاقات مشھورة في ھذه الفترة، ثم انتشرت من بالد 

  .ّالغرب حتى عمت أكثر أرجاء المعمورة كما ھو موجود في زماننا
 
 
 
 

 تعریف بطاقة االئتمان
 
 

ًت وھي بطاقات االئتمان لم یوضع لھا تعریف محدد، إال أن بعض المجامع العلمیة وضعت تعریفا یعتبر من أنسب التعاریف لھذا ھذه البطاقا
النوع من البطاقات، وتعریف بطاقات االئتمان أمر من األھمیة بمكان؛ ألننا ذكرنا أنك إذا عرفت حقیقة المعاملة والعقد المعاصر، أمكنك 

ًدم من أبواب الفقھ، وأیضا معرفة أركانھ وشروطھ على التفصیل الذي سنبینھ إن شاء هللاتخریجھ على ما تق مستند : فبطاقة االئتمان حقیقتھا. ّ
َیعطیھ مصدره لشخص طبیعي أو اعتباري، بناء على عقد بینھما یمكنھ من شراء السلع والخدمات من من یعتمد المستند، دون أن یدفع الثمن  ِ ِّ ً

ومن أنواع ھذا المستند : ّإلى ھذا الحد یتم تعریف البطاقة، إال أنھم ألحقوا بھذا التعریف جملة وھي. ِ التزام المصدر الدفع عنھًحاال، لتضمنھ
وھذا التعریف نرید أن نقف معھ وقفة نتصور بھا حقیقة ما یسمى ببطاقة . ِّما یمكن صاحبھ من صرف النقود أو سحبھا من المصارف

ور وھو في الحقیقة تعریف مجمع الفقھ اإلسالمي لبطائق االئتمان، وھو من أنسب التعاریف وأجمعھا وأفضلھا ویعطي االئتمان، وھذا التص
ھو عمدة الشيء، والمراد بالمستند ھنا ھو البطاقة، : والمستند) بطاقة االئتمان مستند: (فقالوا. ًتصورا شبھ كامل لما یسمى ببطاقة االئتمان

ًدا؛ ألن صاحبھ یستند إلیھ في التعامل، وبطبیعة الحال ھذه البطاقة تتمیز من باب التصور بشعار معین ومعلومات ّوُعبر عنھ بكونھ مستن
بطاقة االئتمان فیھا مصطلحات معروفة عند من ) ِمستند یعطیھ ُمصدُره: (قالوا. معینة یمكن من خاللھا معرفة حساب العمیل أو رقم العمیل

ِ المصدر، والمصدریتعامل بھا، فھناك شيء یسمى ھو الجھة التي تقوم بإصدار ھذا النوع من البطاقات، وتشمل في الغالب البنوك : ِ
لشخص طبیعي أو : (قالوا. یعني الجھة التي تلتزم بما في ھذه البطاقة مما ذكرنا) ِمستند یعطیھ ُمصدُره: (والشركات والمصارف، فقولھم

ِالمصدر وھو البنك أو الشركة أو المصنع، : الطرف األول: ، فعندنا في ھذه الحالة طرفانٍیعني ھذه البطاقة تعطى لطرف ثان) اعتباري
ّوھو الذي یستفید من ھذه البطاقة، ویسمى في االصطالح حامل البطاقة، ودائما ما یعبر عنھ بالحامل، یقال: وعندنا الطرف الثاني الحامل : ً

میل، إال أن ھذا العمیل جاء في التعریف أنھ یشمل نوعین من العمالء الذین یتعاملون بھذا ویلتزم الحامل وعلى الحامل، والمراد بالحامل الع
، الشخص الطبیعي ھو أنت أو أنا أو أي شخص زید أو عمرو من الناس، لكن )لشخص طبیعي أو اعتباري: (النوع من البطاقات، فقالوا

ّمصطلح حادث، جد وطرأ في العصور المتأخرة، : الشخصیة االعتباریة، فمن ھو الشخص االعتباري؟ )أو اعتباري: (الذي یھمنا قولھم
 إنما -یعني ذاتیة وحقیقیة-وتعاملوا بھ في االلتزامات وفي العقود لوجود الحاجة، والشخصیة االعتباریة في الحقیقة لیست شخصیة طبیعیة 

ّھي شخصیة مقدرة، وتنطبق على الشركات والمجموعات، فلو أن عشرة منا اجتم عوا واشتركوا في مؤسسة أو شركة، وھؤالء العشرة ّ
وتعدد أسماء المشتركین الذین قد یقاربون المائة .. اتفق محمد وعبد هللا وصالح وزید وبكر: ًتعاقدوا مع عامل مثال، فال تستطیع أن تأتي تقول

.. شركة السماحة.. شركة اإلصالح..  النورشركة: في بعض األحیان، أو أكثر من ذلك، فحینئٍذ یحتاجون إلى مصطلح یجمع ھؤالء كلھم
اتفقت شركة السماحة مع زید، فقدرت شركة السماحة : أنك لو جئت تقول: شركة كذا، فاسم الشركة یعتبر شخصیة اعتباریة، بمعنى

في االعتبار على كشخص، ھذا ما یسمى بالشخصیة االعتباریة، وھي في الحقیقة لیست بشخص معین ولیس لھا ذات أو حقیقة، وإنما نزلت 
ًالتزمت شركة السماحة، ففي الحقیقة ھذا االسم ال یلتزم وال ُیلزم، لكنھ قدر تقدیرا كأنھ شخص : أنھا منزلة الشخص الواحد، ولذلك یقول

ھا، وھذا البطاقة إما شخص بعینھ أو شركة أو مجموعة أو نحو الذي یحمل ھذه: ًفإذا. حقیقي، وھذا ما یسمى بمصطلح الشخصیة االعتباریة
وھو البنك - وبین المصدر -الذي ھو حامل البطاقة- العقد الذي بین العمیل ) بناء على عقد بینھما: (قالوا. ّما عبر عنھ بالشخصیة االعتباریة

لعادة أن یعطى یتقدم العمیل أو طالب البطاقة إلى البنك أو الشركة أو المؤسسة بطلب ھذه البطاقة، وجرت ا:  یتم على الصورة التالیة-الملتزم
األنموذج المشتمل على جملة من البیانات والشروط التي فیھا التزامات من جھة البنك والتزامات من جھة العمیل، وھذه االلتزامات 

ما والشروط یتفق علیھا الطرفان، فتعطى للعمیل ویقرأھا، فإذا وافق علیھا تقدم بالطلب، وتشتمل على معلومات كاملة، ویدرس ھذا الطلب فإ
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ًوالذي یھمنا أن ھناك اتفاقا، والبد لطالب العلم أن ینتبھ لھذه األمور كلھا؛ ألن طبیعة البطاقة وحقیقتھا فیھا . أن یوافق على منحھ وإال فال
ى بینة شيء من االلتزامات، ومعنى ذلك أنھ ال یدخل العمیل وال یدخل حامل البطاقة للتعامل بھذا النوع من البطاقات إال بعد أن یكون عل

  .بجملة من الشروط وطبیعة التعامل بھذا النوع من البطاقات
 
 
 
 

 االلتزامات المناطة بحامل بطاقة االئتمان
 
 

یلتزم ھذا العمیل أو ھذا الحامل للبطاقة بدفع : االلتزام الثاني. بأن یقوم بالسحب في حدود مبلغ معین متفق علیھ بین الطرفین: االلتزام األول
ًرسوم االشتراك في البطاقة، وھذا أمر مھم جدا؛ ألنھ إذا ثبت أن البطاقة نوع من القرض كانت الرسوم المعجلة : ًأوال: تضمنالرسوم التي ت

ُأشبھ بالفائدة الربویة المعجلة، فلذلك یلزم باالشتراك، فإذا كنت أرید أن أتعامل معك لماذا تلزمني بدفع قیمة وفائدة من أجل أن أتعامل معك،  ُ
ي الحقیقة أتعامل معك وتتعامل معي على أساس عقد معین، وعلى أساس منفعة لھا قیمة شرعیة معینة، فإذا كان العقد الذي بیني وبینك فأنا ف

یلتزم بدفع الرسوم التي تسمى برسوم التجدید، وھذه : ًثانیا. قرض، فالشریعة ال تجیز أن تأخذ على االقتراض منفعة ال مقدمة وال مؤخرة
الممتاز، یكون اشتراكھا ربما یقارب األلف، وإذا كانت من النوع العادي  إذا كانت البطاقة من النوع الذھبي أو: ًت بالھینة، مثالالرسوم لیس

ًیقارب خمسمائة، وھذا لیس بالسھل، فھذه البطاقة أدفع علیھا رسما سنویا لماذا؟ ال تجوز للمسلم أن : ألن الشریعة عندھا قاعدة! وبأي حق؟! ً
ھذا أمر البد من النظر فیھ، ! ّمال أخیھ المسلم إال بحق، فأنا حینما آخذ البطاقة وتمضي علي سنة فما معنى أن أدفع الرسم السنوي؟یأخذ 

 بدفع ھذه النسبة المعینة الذي یضعھا البنك أو یحددھا المصدر الذي -حامل البطاقة- لماذا نحن تعرضنا لمسألة العقد، فالعقد یلتزم فیھ العمیل 
ًیلتزم أیضا بدفع الرسوم المتعلقة بتجدید البطاقة على الفترات التي یحددھا المصرف أو المصدر لھا، فیدفع رسوما : ًإذا. قوم بإصدار البطاقةی ً

رأیت لو منع أ: ( والنبي صلى هللا علیھ وسلم قال- على البطاقة الذھبیة وثالثمائة أو مائتین على البطاقة العادیة-ًمثال- خمسمائة - على البطاقة 
ِھل فعال یقوم المصدر !! ما الذي یكون فیھا حتى تجدد؟! ، ھذه البطاقة تجدیدھا على أي أساس؟(!!هللا الثمرة عن أخیك فبم تستحل أكل مالھ؟ ً

میع الفواتیر یلتزم بدفع ج: ًثالثا. ّفإذا كان تجدید التعھد بال اقتراض كان أقبل للفائدة المعجلة!! بتجدید شيء فیھا لھ قیمة محسوسة؟
ًوالمستحقات على سحبھ بناء على ھذه البطاقة؛ ألنھ سیقوم بالسحب بناء علیھا، وإذا قام بالسحب بناء على ھذه البطاقة فسیلتزم بكل ما ینشأ  ً

كون مستحقة ًعن ھذا السحب من قیمة السلع التي اشتراھا أو الخدمات التي انتفع بھا، فھذه أیضا رسوم أخرى، وھي رسوم في األصل وقد ت
إذا جاء إلى فندق ونزل فیھ، وكلفت إقامتھ خمسة آالف، وسجلت في البطاقة، فیلتزم بدفع : ًفمثال. للمصدر على التفصیل الذي سنذكره

ًالخمسة آالف بطریقة معینة، ولیست كما ھي فعال في الدین، بل یدفع علیھا أیضا رسوم خدمة، فتدفع نسبة إضافیة على المبلغ نفسھ : ًعاراب. ً
فكل ھذه االلتزامات على كاھل . یلتزم العمیل بدفع قیمة الفواتیر المستحقة لالتصاالت أو نحوھا كما لو كانت ھناك تكالیف بریدیة أو نحوھا

ھا العمیل، ونحن نأخذ األغلب أو األكثر من الشروط؛ ألن الشروط الموجودة في البیانات وحسب االطالع على أنواع البطاقات المختلفة، من
رسوم .. ما ھو شرط خاص ومنھا ما ھو شرط عام، فنحن نأخذ أغلب الشروط العامة التي في الغالب تكون موجودة، مثل رسوم التجدید

ًتكالیف البطاقة وسحب البطاقة، فھذه شروط موجودة في البطاقات كلھا، لكن ھناك أیضا شروط خاصة، قد یكون المصرف عنده نوع من 
أنھ یلزم بتفویض المصدر بصرف العمولة بأي قدر یراه دون : ًسادسا. عامل أو نوع من الرسوم یفرضھ على العمیلالتعامل أو طریقة للت

ًاعتراض أو امتناع، فلو فرضنا مثال أنھ تعامل بالدوالرات، فنزل في فندق أو استأجر سیارة أو حافلة أو قطارا بالدوالرات، وھو قد اتفق مع  ً
ِأن ھناك عملیة صرف ما بین المصدر وما بین الجھة التي قامت ببذل ھذه المنفعة أو : لتعامل بالریاالت، فمعناهِالمصرف أو جھة المصدر با

ّ ثالثة آالف دوالر، ففي طبیعة الحال ستحول القیمة إلى -ًمثال- ّدفع ھذه السلعة المعینة، فلو كانت ھذه المنفعة التي قدمت لحامل البطاقة تكلف 
ًلمصرف أو المصدر سواء كان بنكا أو مصرفا أو شركة للتحویل بالصرف بأي قیمة یراھا، أي لو كان الدوالر یصرف ّالریاالت، فیفوض ا ً ِ

ًبأربعة ریاالت إال ربعا أو بثالثة ریاالت ونصف أو بثالثة ریاالت وربع، فعندنا قیم مختلفة، ویمكن للمصدر أن یصرف بأعلى قیمة؛ ألنھ 
. ً من جھة الخدمات، وھذا دون أي اعتراض، فمثل ھذا البند یفرض على العمیل، وال یمكن أبدا أن یراجع في ھذاأربح لھ وأكثر فائدة وعائدة

ًفإذا یفوض تفویضا كامال في أن یصرف العملة أو العمالت أیا كانت بأي قیمة یراھا، سواء كانت غالیة أو رخیصة ً ً ًھذا أیضا من . ًً
تختلف كما ذكرنا من مصدر إلى آخر،  ًكذلك أیضا ھناك التزامات أخرى قد. خاطرة، وفیھ غرر وضررااللتزامات، وھو ال شك التزام فیھ م

ِومما یجدر ذكره أنھ من حق المصدر أن یلغي . ًلكن ھذه من أھم االلتزامات، وفي بعض العقود یصل البیان إلى ما یقرب من عشرین بندا
ِ لم یشعر، لكن ال یحق للعمیل أن یلغي ھذه البطاقة إال بعد أن یتصل على المصدر ھذه البطاقة في أي وقت شاء، سواء أشعر العمیل أم

ِویشعره، ویمزق البطاقة أو یرسلھا إلى مكتبھا، فالحظوا الفرق بین الطرفین، فمن جانب المصدر یمكنھ في أي وقت أن یلغیھا وال یحاسبھ  ّ
  .ِار المصدر، ثم لو أنھ ألغاھا فإنھ یتحمل التبعات والمسئولیة الكاملة عن ھذا اإللغاءأحد، أما من جانب العمیل فإذا أراد إلغاءھا فالبد من إشع
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ِأما االلتزامات من جھة المصدر، فالمصدر یلتزم للعمیل بالتالي التزام البنك یلتزم لھ أن یقوم بالدفع عنھ، فیقوم عقد البطاقة على : ًأوال: ِ

بالدفع عن العمیل، ومن ھنا جاءت شبھة الكفالة وجاءت شبھة الضمان، وأنھا بطاقة تأخذ حكم الضمان، لكن ھذا أمر یحتاج إلى نظر سنبینھ 
 الخمسة ًإن شاء هللا في التخریج الفقھي، فلو أن العمیل قام بشراء سلعة قیمتھا خمسة آالف لایر یلتزم المصرف أو المصدر أیا كان بدفع

آالف لایر، لكن المشكلة لیست ھنا، فالمصدر الذي یصدر البطاقة لھ اتفاق مع جھات معینة، فال یمكن أن تستفید من ھذه البطاقة إال من 
نك أو خالل متاجر معینة ومحالت معینة، بینھا وبین المصدر اتفاق معین، ھذا االتفاق تقوم فیھ ھذه المحالت التجاریة بإبرام عقد آخر مع الب

السلع في الحدود التي اتفق علیھا، ثم یفتح ھذا المحل  المصرف أو مصدر البطاقة، على أن تمكن من یحمل البطاقة من شراء ما شاء من
ًحسابا في البنك، وإذا حسبت القیمة ال تحسب كاملة، فلو كانت العملیة التي تمت من العمیل مع المتجر تكلف خمسة آالف لایر، وھناك اتفاق 

 -ًوھذا أمر مھم جدا- فھو ال یعطي الخمسة آالف كاملة -على فرض أنھ یأخذ مائتي لایر-ًلى أخذ عمولة للبنك، فالبنك مثال یأخذ نسبة معینة ع
إن البطاقة نخرجھا على أنھ تكفل بدین على أن : ًوإنما یعطي أربعة آالف وثمانمائة لایر تدخل لحساب المحل الذي اتفق معھ، أیضا فلو قلت

یقوم العمیل بدفع ھذا الدین، فإن ھذا الدین یؤخذ بصورة ویدفع بصورة أخرى، ومن یتحمل ھذه الكفالة أو یلتزم ھذا االلتزام یأخذ عمولة، 
ًحتى على الطرف الثاني، وال یمكن أبدا أن نمكن المصدر أو البنك أو المصرف أو أي جھة من التعامل مع ھذه البطاقة إال إذا وضع شعارا  ِّ ًِ

ٍأنھ یجب أن یكون بینھ وبین المصدر اتفاق ثان، : ًمعینا في التعامل معھ، وال تستطیع أن تقدم ھذه البطاقة إال لمن یعتمد ھذه البطاقة، بمعنى ِ
 وبین فالمصدر یلتزم للعمیل بأن یمكنھ من شراء السلع والخدمات كما سیأتي، ویقوم بالدفع عنھ بالطریقة التي یتم االتفاق بھا بین المصدر

  .ِّیمكن الحامل للبطاقة: أي) ِّمستند یعطیھ مصدره لشخص طبیعي أو اعتباري بناء على عقد بینھما یمكنھ: (وفي التعریف قلنا. الطرف الثاني
 
 
 
 

 جوانب االنتفاع من بطاقة االئتمان
 
 

ّھذه العبارة تبین محل العقد، فالعقد منصب) ِّیمكنھ من شراء السلع والخدمات: (قالوا في شراء السلع، : الفائدة األولى:  على بطاقة لھا فائدتانّ
وھناك فرق بین شراء السلع وبین شراء الخدمات، وكل منھما لھ مصطلح فقھي خاص، فشراء السلع . في شراء الخدمات: والفائدة الثانیة

اء من األطعمة أو األدویة أو األكسیة أو ما شاء بیع، وشراء الخدمات إجارة، شراء السلع كأن یدخل بالبطاقة إلى محل یرید أن یشتري ما ش
ًمن القطع أو األشیاء التي یریدھا، فالبطاقة تدخل في عقود البیوعات، وتدخل أیضا في عقود اإلجارات وھذا ھو المعبر عنھ بشراء 

 خدمة السكن في الفندق، فإن الخدمات، إما في سكن أو ركوب أو غیر ذلك من المصالح التي تكون من الخدمات في اإلجارات، ومن ذلك
المائتین أو األلف مقابل السكن لیلة أو  نزول العمیل في الفندق وبقاءه اللیلة واللیلتین والثالث واألربع ھذا یسمى إجارة، ودفع العمیل المائة أو

ّطائرة أو سفینة أو عبارة أو سیارة لیلتین أو ثالث، ھذا یسمى شراء خدمة سكن، وھناك خدمة تنقل كأن یبرز البطاقة للركوب في قطار أو 
ِإذا البطاقة تقع في البیوعات واإلجارات، ویلتزم المصدر السداد . فھذا كلھ شراء منفعة تمكنھ من االنتقال من موضع إلى موضع بقیمة معینة ً

ال : یعني) ِمن من یعتمد المستند: (قالوا. بدفع الثمن في المعاوضات المتعلقة بالبیوعات ودفع الثمن في المعاوضات المتعلقة باإلجارات
ّیتعامل بالبطاقة إال مع من یعتمد المستند، فلو قدم البطاقة إلى محل ال یعتمدھا ال یمكن أن یقبلھا، وبطبیعة الحال إذا قدمت البطاقة إلى محل  ُّ

ة مدة صالحیتھا وعدمھا وأخذ المعلومات تجاري أو شركة نقل أو نحوھا فھناك آلة تقوم بفحص البطاقة وأخذ معلومات معینة عنھا، كمعرف
وفي االصطالح من یقوم بالخدمة مثل المحل التجاري أو السوبر ماركت أو ) ِمن من یعتمد المستند(ًالمتعلقة بھا، ثم تسجل في الفاتورة، فإذا 

  .نحوه ھذا یسمى بالمستفید
 
 
 
 

 عقد بطاقة االئتمان عقد مؤجل
 
 

أي أن الفائدة التي یریدھا العمیل أو العمالء أو حامل البطاقة في الغالب ھو األمن من حمل النقود، خاصة ) ًدون أن یدفع الثمن حاال: (قالوا
ًإذا كان في مواضع یخشى فیھا من حمل النقود، وكذلك أیضا سھولة االنتفاع بھا دون وجود كلفة أو عبء حمل األموال أو صرفھا، كما لو 

ًن عملة بلده أو نحو ذلك، فیستفید العمیل من ھذه الفائدة دون أن یدفع الثمن حاال وھو ثمن النقد، إذا كان في موضع تختلف فیھ العملة ع ً
تعاقد حامل البطاقة مع المتجر، : الجانب األول: معنى ذلك أن عقد البطاقة عقد مؤجل، وأصبح عقد البطاقة فیھ جانبان البد من التنبھ لھما

 معھ السعر ویحدد معھ السلعة التي یرید شراءھا وأخذھا، أو یحدد نوعیة الخدمة التي یریدھا، ونوعیة السكن ًوفعال قد تعاقد معھ؛ ألنھ یحدد
أن الطرف األول في العقد ھو الحامل، والطرف الثاني ھو الجھة التي تتكفل أو تقوم بتمكین العمیل من ھذه : الذي یرید أن ینزل فیھ، معناه

ح ھذا العقد الذي بین العمیل وبین المستفید الذي ھو التاجر أو نحوه، إما عقد بیع إذا كان على السلع، وإما المنافع، وھذا عقد مبرم، ویصب
َیمكنھ من شراء السلع والخدمات من من یعتمد : (قالوا: ًفإذا. وھو التزام البنك بالدفع: الجانب الثاني. عقد إجارة إذا كان على الخدمات ِ ِّ
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ًامتنع دفع العمیل للثمن نقدا وحاال لوجود التزام من المصدر : الالم للتعلیل، أي) ًثمن حاال لتضمن المصدر الدفع عنھَالمستند دون أن یدفع ال ً
ًبالدفع عنھ، وبناء على ذلك فھناك عقد ما بین البنك أو المصرف أو الشركة التي تقوم بإصدار البطاقة وبین المحل التجاري كما ذكرنا 

ًر الدفع عنھ، فیلتزم بدفع المال قلیال كان أو كثیرا وسواء كان بالعملة نفسھا أو بغیرھاِلتضمنھ التزام المصد وبھذا ینتھي التعریف، وتتضح . ً
  .الصورة للبطاقة وطبیعة التعامل بھا

 
 
 
 

 بطاقة ائتمان لسحب النقود فقط
 
 

ٍثان، ھذا النوع الثاني من البطاقات لسحب النقود، أي مع ھناك نوع ) ِّومن ھذه المستندات ما یمكن العمیل من سحب النقود: (لكن قولھم
ًوجود ما ذكر آنفا ھناك منفعة ثانیة وھي منفعة سحب النقود، فیمكنھ من سحب النقود وبنفس االلتزام، فإذا سحب من المصرف یلتزم طبعا  ِّ ً

ملة أو اختالف العملة، ویكون في كلتا الحالتین إذا قام بالسحب في حدود اإلطار المحدد المتفق علیھ بین الطرفین، سواء كان مع اتحاد الع
ِبالسحب أو قام بشراء السلعة أو شراء الخدمات ھناك أمر مھم جدا وھو أن المصرف أو المصدر یعطي العمیل فترة ما بین خمسة وعشرین  ً

ًیوما إلى خمسة وخمسین یوما في الغالب التي ھي أعلى حد لتسدید الثمن المقدم، وبعد ذ %) 2(أو %) 1(لك إذا لم یتم السداد تحسب الفائدة ً
االستفادة من البطاقة، وعندنا األثر المترتب  بدایة التعاقد بالبطاقة، وعندنا طبیعة: عندنا ثالثة جوانب: ًفإذا. عن كل یوم یتأخر فیھ عن السداد

ّوطبیعة التعاقد سبق أن بیناھا وبینا أصلھا، وأنھا . على التعامل بالبطاقة تشتمل على نوعین من العقود، والعقد الذي یكون بین العمیل وبین ّ
ّثم بینا طبیعة االستفادة التي یستفیدھا العمیل سواء كان في عقود . المصرف مع المستفید، والعقد الذي یكون ما بین المستفید وبین المصرف
قود فحینئذ تكون مشتملة على بیع الصرف في بعض الصور، وھو البیع أو اإلجارات، وإن كانت البطاقة من النوع الثاني الذي ھو دفع الن

یشتمل على إبدال العملة بالعملة مع وجود القرض، وأما بالنسبة لألثر فاألثر وجود الفوائد الربویة التي تتركب على التأخیر عن السداد 
  .والدفع

 
 
 
 

 التخریج الفقھي لبطائق االئتمان
 
 

ھذا النوع من المعامالت ھل ھو قرض، أم ھو حوالة، أم ھو كفالة؟ ھذا أمر یحتاج : ھي جزئیة التخریج الفقھيأما بالنسبة للجزئیة األخیرة و
) بعقد بیع أو إجارة(تعاقد مع المحل التجاري أو الشركة التي تقوم بالخدمة، : بالنسبة للعمیل: إلى نظر، فالبطاقة إذا تأملناھا وجدنا فیھا اآلتي

ن حیث األصل كونھ یشتري السلع أو كونھ یشتري الخدمات كأن ینزل في الفندق أو نحوه ھذا أمر ال إشكال في عقد البیع واإلجارة م
ّجوازه، كونھ مثال یستفید في شراء السلع أو كونھ یشتري الخدمات ھذه أمور إذا كانت من جنس ما أحل هللا ال كالم لنا فیھ، إنما الكالم في  ً

فعلى ھذا عندنا قرض وھو شراء . التزم بالدفع عن العمیل الحامل، والعمیل الحامل التزم بالدفع للمصرفمسألة االلتزام؛ ألن المصرف 
السلعة من المحل باألجل، وھذا األجل ال یدفع، بدلیل أن الحامل حینما اشترى البضاعة أو اشترى الخدمة؛ كما لو نزل في الفندق أو ركب 

ّك لم یدفع الثمن حاال، وإنما أنسأ الثمن وأخره، وبتأخیر الثمن صار بالبیع إلى أجل أو بالبیع المؤجل، السیارة أو القطار أو طائرة أو نحو ذل ً
فھنا حصل . ِوھذا البیع المؤجل لم یلتزم فیھ العمیل نفسھ بدفع المال وإنما أحیل صاحب المتجر أو صاحب المحل على المصرف أو المصدر

إن البنك أو المصرف تضمن والتزم في ذمتھ :  نعتبر ھذا النوع من الضمان ووجھ الضمان فیھ قالوا:خلط في بعض الفتاوى المعاصرة قالوا
ّأن یدفع عن العمیل، ونحن ذكرنا فعال في باب الضمان أنھ یجوز أن یضمن الدیون المجھولة التي تئول في المستقبل إلى العلم، وھذا یتخرج  ً

ًأعط محمدا ما شاء من البضائع، وأنا ألتزم بالدفع عنھ إذا لم یسدد، فكأن : احب البقالة ویقول لھأن یأتي إلى ص: على المسألة التي ذكرناھا
أعط حامل البطاقة ما شاء في الحدود التي اتفق علیھا في البطاقة، وأنا ألتزم بالدفع : صاحب البطاقة المصدر الذي ھو البنك یقول للمتجر

ًإذا فعال ھناك نوع من المشابھة . عنھ ًبناء على ذلك ھذا أشبھ ما : ًمن كونھا تدخل تحت الضمان؛ ألن المصرف فعال تضمن والتزم، وقالواً
یكون بعقد الضمان، وتسري علیھ أحكام الضمان أو أحكام الكفالة عند من ال یفرق بین الضمان وبین الكفالة، فإن شئت سمیتھا كفالة وإن 

نرید أن نحدد طبیعة عقد الكفالة ھنا، أصبح الكفیل الذي یغرم ھو البنك، والمكفول : ًإذا. رناهًشئت سمیتھا ضمانا، على نفس التفصیل الذي ذك
تدخل تحت الكفالة، ومن : ھو حامل البطاقة، والذي تكفل بھ البنك قیمة التعامل الموجود أو المعاملة التي تمت بین الطرفین، وعلى ھذا قالوا

ًلمون أن ھناك نوعا من البطاقات یكون فیھ للعمیل رصید، والذي ھو غطاء للتعامل، فرضا أنتم تع: حیث األصل الشرعي یبقى السؤال ً
ونعتبر الثمن : ھذا یأخذ حكم الضمان، قالوا: خمسة آالف، ھذا الغطاء في الحقیقة مثل الرھن، فھذه مسألة ثانیة تحتاج إلى بحث، فقالوا

ًلجاري أو غیره آخذ حكم الرھن، كأن العمیل أعطى البنك خمسة آالف رھنا لسداد ًالمدفوع مقدما الذي ھو الغطاء الموجود في الحساب ا
ّأن البنك لما التزم بالدفع عن العمیل صار في حكم الضمان، وتخرج على : الجانب األول: فإذن عندنا جانبان. الحقوق المستحقة على تعاملھ

ومن المعلوم أنھ یشرع في . فوع أو الرصید الموجود للعمیل یعتبر بمثابة الرھنوجود الغطاء البنكي أو المبلغ المد: ًثانیا. مسائل الكفالة
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ھل یجوز الرھن أن یكون من الذھب والفضة؟ صحح غیر واحد من العلماء أنھ : الدیون وجود الرھن، لكن عند العلماء خالف في مسألة
ٌرھان مقُبوضة َف: یجوز رھن الذھب والفضة والنقود لقاء السداد؛ ألن هللا تعالى یقول َ َ َْ ٌ وھذا نكرة عامة شاملة ألي شيء كان ] 283:البقرة[ِ

أجل السداد،  وألن المقصود من الرھن ھو الوصول إلى الحق، فإذا كان یجوز في السلع التي تباع من. ًمرتھنا، ولم یفرق بین النقود وغیرھا
أعط :  العلة في الرھن السداد، فأنت إذا استدنت عشرة آالف وقیل لكألن: ًفألن یجوز بالنقود التي تسدد فورا من باب أولى وأحرى؛ قالوا

ًفبدال من أن یبیع إذا عجز عن السداد ویكون الرھن : ًأعط رھنا حتى یتمكن من بیعھ إذا عجزت عن السداد، فقالوا: ًرھنا، إنما قصد من قولھ
إنھ ضمان واشتمل على الرھن، فھل یجوز الضمان : لو قلنا بطبیعة الحال: النقطة الثانیة. ًنقودا ال تحتاج إلى بیع، فیأخذ منھا حقھ وینتھي

ًأعطني رھنا، : اكفلني في عشرة آالف لایر، فقلت لھ: ًلو أن شخصا قال لك: ھل یجوز أخذ الرھن على الكفالة؟ أي: بالرھن؟ ھذه مسألة ثانیة
 الكفالة، ومن حقك أن تطالبھ برھن تصل بھ إلى حقك إذا غرر بك یجوز أخذ الرھن على: ھل من حقك أن تقول ذلك؟ قال طائفة من العلماء

ًوأنا أمیل إلى ھذا القول، وإنما ذكرت ھذه األقوال ألنھا فعال صحیحة؛ أوال. في كفالة، كما أن األصیل یجوز لھ أن یأخذ الكفالة لما ذكرناه  :ً
: وإذا ثبت ھذا أصبح عندنا تخریجان. جواز أخذ الرھن للكفالة: ًامن وجود األدلة التي تدل على جواز صحة الرھن بالذھب والفضة، وثانی

ھل ھما عقد : التزام البنك والمصرف بالدفع عن العمیل یعتبر في حكم الضمان أو الكفالة على التفصیل الذي ذكرناه: قالوا: التخریج األول
ًوجود الرصید بمثابة الرھن المعجل، الذي دفعھ العمیل ضمانا لحق یعتبر وضع الغطاء البنكي أو الدفع أو : واحد، أو عقدان؟ التخریج الثاني

جواز أخذ الرھن : والمسألة الثانیة. ًجواز أخذ الذھب والفضة رھنا: المسألة األولى: البنك عند عجزه عن السداد، ویتخرج ھذا على مسألتین
ً حكم الضمان، وفعال یسري علیھا حكم القرض، ففي ھذه الحال عندنا إنھا آخذة: إنھا كفالة، وقلنا: لكن یبقى اإلشكال إذا قلنا. عن الكفالة

قرض، وعندنا ضمان للقرض، وعندنا رھن یتوصل بھ إلى ھذا الضمان، لكن یبقى اإلشكال في أخذ الفائدة على الكفالة، ھل یجوز أخذ 
. دفع الرسم للسند: الفائدة الثانیة. دفع الرسم لالشتراك: األولىالفائدة . الفائدة على الكفالة؟ ھناك فوائد التزم بھا العمیل البد من النظر فیھا

الرسم الذي للدخول، وفائدة : والواقع بالنسبة لھذه الفوائد. وھناك فوائد مركبة على الدین عند العجز عن السداد. التجدیدات: الفائدة الثالثة
ّفائدة على الدین، ومخرج على ما ذكرناه من أنھ قرض جر منفعة، وقد التجدید السنوي، وفائدة الرسوم السندیة، كل ھذا یعتبر من أخذ ال

ًإما ربا صریحا أو في حكم الربا الصریح فھذه ) ًوأیما قرض جر منفعة فھو ربا(ذكرنا إجماع العلماء على تحریم القرض الذي جر منفعة،  ً
ن تكون مؤخرة صارت مقدمة أو معجلة، وألن ھذه الرسوم لیس الرسوم في الحقیقة ھي عبارة عن فوائد معجلة باسم الرسم أو نحوه، وبدل أ

ًفیھا استحقاق شرعي؛ فالعمیل ال یأخذ لقاءھا شیئا لھ قیمة معتبرة شرعا، وإذا قال قائل قیمة؛ ألن  ھذا الدین لیس لھ: یأخذ لقاءھا الدین، نقول: ً
وه یرى أن من حقھ أن یأخذ على الدین فائدة؛ ألنھ یرى أن الفوائد ِالدیون ال یجوز أخذ الفوائد علیھا، فقد یكون المصدر أو البنك أو نح

ًبعد أن ذكرنا التخریجات كلھا، وذكرنا أوال كونھ ضمانا محمال أو كون ھذا الضمان . ًالربویة تعتبر استحقاقا لھ على العمیل إذا تعامل معھ ًً
یجوز : إن الرھن مشروع، وقلنا: إن الضمان مشروع، وقلنا:  فقلناأننا صححنا أصول المسائل،: مبني على رھن، ترد ھنا مسألة مھمة وھي

الرھن بالمال الذي ھو الذھب والفضة، قررنا جواز الرھن المتقدم أو الضمان المتقدم، كل ھذا قررنا جوازه، لكن ال یعني ھذا صحة 
ًبسحب استحقاقھ مباشرة منھ، ھذا أمر مھم جدا؛ ألن أن المبلغ الذي ھو غطاء للسداد في الحقیقة المصرف ال یقوم : التخریج، وتوضیح ذلك

ًالمصرف من فائدتھ أال یسدد المبلغ مباشرة؛ لترتب الفوائد على التأخیر، والعمیل یعتبر بتأخره ملزما بدفع الفائدة المقررة والعائد المقرر 
ًالربوي على الدین بعد فوات األجل المحدد للسداد، فإذا مسألة كونھ رھنا لیست م بمجرد أن : ن كل وجھ صحیح؛ ألننا ال نجد المصرف یقولً

ًتمر خمسة وعشرون یوما أو خمسة وخمسون یوما ولم تسدد سنسحب من رصیدك المبلغ وانتھى اإلشكال، ال، بل إن لم تسدد بعد الفترة  ً
ً في الظاھر تراه رھنا، لكنھ في الحقیقة ً، ومعنى ذلك أنھ ال یعتبر رھنا بصورة الرھن الشرعي، فھو%)1(المسموح بھا سنحسب علیك فائدة 

-ّأن ھذا الدین تركب بعقد فیھ التزام أنھ إذا لم یسدد فعلیھ الفائدة، وھذا االلتزام محرم : المسألة األخیرة وھي المھمة. والتعامل لیس برھن
ًلتزم ذلك األمر المحرم؛ ألنھ یكون راضیا بغض النظر عن كونھ بادر بالتسدید، أو ترتب علیھ فائدة أو لم تترتب وال یجوز للمسلم أن ی

آخذ : وھنا بعض الناس یقول. ًبالمحرم، وھذا من الربا الذي نص صریح الكتاب والسنة على تحریمھ، وبناء على ذلك ال یجوز االلتزام
عقد؛ ألن العقد فیھ شرط والتزام بمحرم، رضاك بالعقد یعتبر في حكم الفعل لل: نقول. ً دینا وأسدد في األمد المحدد-با والعیاذ-العشرة آالف 

إن بطاقة االئتمان : ًأوال: وعلى ھذا خالصة ما نقول. - نسأل هللا العافیة- ًوبناء على ذلك یدخل في كتابة الربا المحرم الذي لعن فاعلھ 
إن المصرف التزم :  الضمان أن نقولالضمان فیھا لیس بصحیح من كل وجھ من جھة االلتزام، ووجھ بطالن ھذا: ًثانیا. تخریجھا الفقھي دین

ًبدین كامل بدفع دین ناقص؛ ألنھ یدفع إلى المستفید أقل مما یأخذ من الحامل، وھذا أمر یبطل التخریج بكونھ حوالة أو ضمانا؛ ألنھ لم یتوفر 
ًأنھ لو كان ضمانا ودینا على الصفة المعتبرة، فوجود شرط الفائدة الم: ًثالثا. فیھ الشرط الشرعي ركبة أو الرسم المقدم على الدین یدخلھ في ً

وبھذا یكون الحكم فیھ عدم الجواز على التفصیل الذي تقدم بیانھ، وهللا تعالى أعلم وأحكم، وھو . ًقرض جر نفعا، وھو محرم باإلجماع
  .المستعان وعلیھ التكالن

 
 
 
 

 األسئلة
 
 

...... 
 

 ود اإلجارةمدى صحة قیاس دفع رسوم اشتراك بطاقة االئتمان بعق
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ًھل یصح قیاس دفع رسوم تجھیز اشتراك البطاقة سنویا بعقود اإلجارة في كون الكل منصبا على المنفعة؟ الجواب: السؤال باسم هللا، الحمد : ً
فما .  إجارةدفع الرسم تخریجھ على أنھ: أما بعد. ، والصالة والسالم األتمان األكمالن على خیر خلق هللا، وعلى آلھ وصحبھ ومن وااله

عقد على المنافع بعوض، والمنفعة الموجودة في البطاقة دین، والعوض لقاء الدین ال یصح، فمسألة أن تخرج : ھي حقیقة اإلجارة؟ اإلجارة
 على أنھا إجارة لیست بصحیحة؛ ألنھ لم یستأجر البنك من أجل منفعة السكن أو الركوب أو ما في حكمھا، وإنما أخذ ھذه البطاقة لقاء

ّالبد من التصور ومعرفة حقیقة العقد حتى نعرف بعد ذلك ھل تخرج على ھذا : اقتراض والتزام بالدفع عنھ، وھذا ما یدعونا إلى أن نقول
اإلجارة بحال، فأصل اإلجارة معلوم ومحل اإلجارة معلوم، وال یعتبر ھذا النوع  ال یصح وال یستقیم تخریجھا على عقد: ًإذا. العقد أو غیره

  .وهللا تعالى أعلم. لتعامل من اإلجارات، وإنما ھو من الدیونات وآخذ حكم الدین بالتفصیل الذي ذكرناهمن ا
 
 
 
 

 حكم أخذ األجرة مقابل تحویل األموال من مكان إلى مكان
 
 

یل سنفصل فیھا، ألن مسألة التحو: في تحویل العملة من بلد إلى آخر، ھل یجوز أخذ األجرة في مقابل خدمة التحویل؟ الجواب: السؤال
بعض األحیان یحول من مصرف إلى نفس المصرف لفرع آخر، فیكون المصرف لھ فرع في نفس المكان الذي تحول : التحویل لھ صور

لبلد ًإلیھ، وھذا أشبھ ما یكون بالوكالة، وحینئذ یكون الوكیل الذي ھو الفرع الثاني منزال منزلة األصیل الذي ھو الفرع الذي تعامل معك في ا
وھناك نوع من الحواالت یحیل فیھا البنك أو المصرف أو الشركة إلى مصرف آخر غیر المصرف الذي یدفع لھ، وھذا النوع من . اآلخر

وهللا . كل ھذا یحتاج إلى تفصیل وھو مذكور في باب الحوالة. ًالحوالة أیضا یكون في بعض األحیان على دین، وتارة یكون على غیر دین
  .تعالى أعلم

 
 
 
 

 الفرق بین القاعدة الفقھیة والقاعدة األصولیة
 
 

القواعد : ما الفرق بین القاعدة الفقھیة والقاعدة األصولیة؟ وما ھو القدر الذي یحتاجھ طالب العلم منھما أثناء دراسة الفقھ؟ الجواب: السؤال
لیة التي یمكن من خاللھا فھم النصوص، فال تتعلق بالمسائل، ھي جملة من القضایا الك: الفقھیة تخالف القواعد األصولیة، القواعد األصولیة

آتوا ) (أقیموا الصالة: (ًاألمر للوجوب، فھذه قاعدة، فإذا وجدت أمرا في كتاب هللا أو سنة النبي صلى هللا علیھ وسلم: مثال ذلك لو قلت
ًا أصول الفقھ تتعلق بفھم األدلة، وكیفیة االستدالل منھا، أن األمر للوجوب، ھذه قاعدة أصولیة، ودائم: ھذا أمر، والقاعدة: تقول) الزكاة

َیا : ًوكیفیة االستدالل بھا، وحال المستدل الذي ھو المستفید، وھذا یقتضي أن تكون ھناك قواعد یستخدمھا األصولي فتأتي مثال للنص وتقول
ُأیھا الناُس اْعُبدوا ربكم ُ َّ َُّ َُ َّ ھذا : أن العام یبقى على عمومھ حتى یرد ما یخصصھ، تقول: القاعدة في األصولعام، و (یا أیھا الناس] (21:البقرة)[َ

أن المطلق یبقى على إطالقھ، ھذا منطوق وھذا مفھوم، إلى غیر ذلك من القواعد التي تتعامل بھا مع : ھذا مطلق، والقاعدة: عام، وتقول
ِب، فلم تأت في مسألة وضوء أو تیمم، إنما تتكلم على النص نفسھ أن األمر للوجو: النص ال مع المسائل الفقھیة، الحظ حینما تأتي وتقول

ًإنھ للوجوب، أن یأثم التارك ویثاب الفاعل، وأنھ ملزم شرعا بالقیام بما أمر هللا عز وجل بھ، : النص یدل على الوجوب، ویستفاد من قولك
وأما بالنسبة . صرفھ عن ذلك الظاھر، فھذه تسمى قاعدة أصولیةأن النھي للتحریم حتى یدل الدلیل على : ھذا نھي، والقاعدة: كذلك تقول

ًللقاعدة الفقھیة فھي ال تدرس إال بعد دراسة الفقھ كامال؛ ألن القواعد الفقھیة مثل الخالصة التي یستطیع أن یجمع اإلنسان بھا شتات الفقھ، 
أن األعمال : القاعدة في الشریعة: املھ یدرس القواعد، فیأتي ویقولالفقھ بك فبعد أن یقرأ الفقھ بكاملھ عبادات ومعامالت، وبعد انتھائھ من

األمور بمقاصدھا ال تختص بالوضوء وال بالصالة وال بالزكاة وال بالحج وال بالصوم بل : األمور بمقاصدھا، الحظ: بالنیات، وھي نفسھا
: ال عمل إال بنیة، فھنا الحظ: الوضوء عمل، والقاعدة: تقولھذا الوضوء عبادة، والعبادة تجب لھا النیة، و: تشمل جمیع العبادات، فتقول

األمر للوجوب، : الوضوء عمل وال عمل إال بنیة، فأنت تتحدث عن المسألة الفقھیة نفسھا بخالف القاعدة األصولیة، القاعدة األصولیة تقول
ً جامعة ألبواب المعامالت، وقد تكون ضابطا، وھناك فرق بین إال أن القاعدة الفقھیة قد تكون قاعدة جامعة ألبواب العبادات، وقد تكون قاعدة

الضابط في تأثیر النسیان في المحظورات أن یكون مما یمكن تداركھ وتالفیھ، : - ًمثال-القاعدة وبین الضابط، فالضابط یختص بالباب تقول 
ٍإذا تطیب المحرم وھو ناس یغسل الطیب، وإذا غطى رأسھ وھو ناس: ًمثال ٍإذا لبس الثوب وھو ناس یزیلھ؛ ألنھ ال یبقى أثر، لكن یزیلھ، و ٍ

ًإذا قلم األظفار أو حلق الشعر أو جامع استوى النسیان والعمد، فإذا الضابط ما یمكن تداركھ وما ال یمكن تداركھ، فكأنك جعلت ھذا الضابط 
من ھذه القواعد الفقھیة، إال أنھ في بعض األحیان أثناء دراسة فالذي لم یقرأ الفقھ بكاملھ ال یستطیع أن یستفید . یفرق لك في المسائل العدیدة

الفقھ قد تمر بك قواعد فقھیة تعینك على فھم الباب أو تعینك على فھم المسألة، وال بأس أن یستفاد منھا وأن یسأل على القاعدة، لكن ال یغرق 
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أیام الطلب نأخذ القواعد األصولیة والفقھیة بقدر المسألة، وال نتوسع فیھا؛ وقد كنا . طالب العلم فیھا، إنما یتركھا إلى الدراسة المركزة الدقیقة
ّألنك في بدایة الطلب تكون متقیدا بالدرس الموجود وتركز علیھ وتكرره المرة والمرتین والثالث واألربع والخمس إلى العشر وال تمل،  ً

توسع في أي شيء تتوسع، واألصل عندك ثابت بإذن هللا عز وجل، لكن شئت أن ت ًوتقوم وأنت تذكره ویصبح منسوخا في عقلك، بعد ذلك إذا
إذا جئت بمجرد ما تحضر الدرس تذھب إلى المغني أو إلى المجموع وتحضر وتدخل في الخالفات وفي أقوال العلماء وفي فروعھم فلن 

فالعلم باألصول تثبیتھا وتكریرھا ومراجعتھا، ًتستطیع أن تنتج شیئا، فال یثبت عندك ما قرأتھ في الدرس وال ما قرأتھ في مطالعتك، 
ًوالتركیز أثناء الدرس ثم المذاكرة مع طالب العلم مما یجب أوال، حتى إذا جمع هللا لطالب العلم بین قراءة سابقة مرتین أو ثالث للدرس، ثم 

ا أمكن، أو استماع الشریط المرة والمرتین التركیز أثناء الدرس ثم مراجعة بعد الدرس، خاصة المراجعة المنفردة بعد الدرس مباشرة م
والثالث ثم مذاكرة مع طالب العلم؛ بإذن هللا عز وجل لن ینسى مثل ھذا إال بمشقة وعناء، ویصبح لھ في كل شھر مراجعة ما استفاده من 

تھ، والفقھ إذا استولى على قلبك الشھر، وكل ثالثة أشھر یرتب لھ مراجعة دوریة متقنة، وبھذا یضبط الفقھ، وإذا ضبطت الفقھ وجدت حالو
ًووجدانك فتح هللا عز وجل علیك فتوح العارفین، وتصبح تفكر فیھ قائما قاعدا فتجد لذتھ وحالوتھ؛ ألنھ مما یزید اإلیمان با عز وجل، ھذه  ً

َوتمت كلمة ربِّك : األحكام الشریعة النظیفة النزیھة التي جاءت كاملة تامة َ َ َُ ِ ََّ ْ ًصدقا وعدال ال ) وتمت كلمات ربك: (وفي قراءة] 115:األنعام[َ ْ َْ َ ً ِ
ُُمبدل لكلماتھ وُھو السمیُع العلیم  ِ ِ َّ ِ ِ ِ َِ َ َ َ َ َْ َ َیقص الحق وُھو خْیُر الفاصلین : ، وقال سبحانھ] 115:األنعام[ِّ َ َ َ َِ ِ َُّ َْ َّْ ، فإذا أخذت حكم هللا عز وجل ]57:األنعام[ُ

 وجدت العجب في كمال حكمة هللا عز وجل، وكمال علمھ وكمال ھذه الشریعة -كم الحاكمینحكم خیر الفاصلین وأح-من الكتاب والسنة 
واستیعابھا للمسائل، وعندھا یصبح الفقھ شغلك الشاغل، وإذا نظر هللا إلیك وقد تعبت في ھذا الفقھ وتعبت في تحصیلھ فبإذن هللا سیبارك هللا 

ًقدر تعبك، ومن تعب الیوم فإن هللا یبارك لھ في نشره للعلم غدا، ویرزقھ هللا آذانا في علمك، ویبارك هللا عز وجل في فقھك بفضلھ على  ً
ًتصغي إلیھ، ویرزقھ قلوبا تطمئن لفتواه، ولربما یأتیك الرجل الذي ال یعرفك إال بالثناء ولربما لم یسمعك، ویأتي ویجلس معك ویستمع منك 

القلوب (بقولك ما ال یستطیع أحد أن یشتریھ بمالیین األموال؛ ألن ھذا الشيء بید هللا؛ وألن الفتوى، فیقذف هللا في قلبھ من الطمأنینة والرضا 
ً، وھذا كلھ مبني على التعب والجد في التحصیل، ولذلك لن تجد أحدا من أئمة اإلسالم ) بین إصبعین من أصابع الرحمن یقلبھا كیف یشاء

ونسأل هللا . تعب والعناء والمشقة والتضحیة في سبیل ھذا العلم، فالفقھ یحتاج إلى تعب وعناءودواوین العلم األعالم وضع لھ القبول إال بعد ال
العظیم رب العرش الكریم أن یرزقنا الفقھ في الدین، واتباع سنة سید المرسلین، وأن یحیینا على ذلك وأن یمیتنا على ذلك، وأن یحشرنا في 

وإن شاء هللا في المجلس القادم سیكون حدیثنا عن خطاب الضمان وبعض المسائل . ر علیھزمرة أھلھ والعاملین بھ، إنھ ولي ذلك والقاد
وآخر دعوانا أن الحمد  رب العالمین، وصلى هللا وسلم وبارك على محمد وآلھ وصحبھ . المعاصرة، ونسأل هللا العظیم التیسیر والسداد

  .أجمعین
 
 
 
 

 [2[ المعاصرة وبطاقة االئتمان  بعض المعامالت المالیة-شرح زاد المستقنع 
ّلقد اعتنت الشریعة اإلسالمیة ببیان األحكام لكل ما جد وطرأ من المعامالت المالیة المعاصرة، وما ذاك إال ألن قدیم اإلسالم جدید وجدیده 

ین كامل ما ترك صغیرة وال كبیرة إال قدیم، وحكم هللا سبحانھ وتعالى في المسائل المالیة كحكمھ في المسائل المتعلقة بالعبادات، فاإلسالم د
 .َّبین حكمھا وأصلھا، ومن المعامالت الطارئة التي تناولتھا الشریعة ببیان أحكامھا ما یسمى ببطاقة االئتمان وخطاب الضمان

 تفصیالت في التخریج الفقھي ألحكام بطاقة االئتمان
 
 

َالسالم األتمان األكمالن على خیر خلق هللا أجمعین، وعلى آلھ وصحبھ ومن بسم هللا الرحمن الرحیم الحمد  رب العالمین، والصالة و
ًفقد كان حدیثنا في المجلس الماضي عن نوع من المعامالت التي تعتبر مندرجة تحت : أما بعد. اھتدى بھدیھ واستن بسنتھ إلى یوم الدین

 ھذه البطاقة وتعریفھا، ثم بینا أركان عقدھا، وكذلك تعرضنا للحدیث بینا مسألة بطاقة االئتمان، وذكرنا حقیقة مسائل القرض وأحكامھ، وقد
ًونظرا لذلك سنتم الحدیث على جوانب . ًعن تخریج عقد بطاقة االئتمان، وكان حدیثنا منصبا على جزئیات من التصور أكثر منھا في األحكام

 ...... .مھمة یمكن بھا تلخیص التخریج الفقھي والحكم الشرعي لبطاقة االئتمان
 

 أركان البطاقة وأحوال حاملھا
 
 

ِسبق وأن ذكرنا أن عقد البطاقة یقوم على ُمصدر وھو البنك أو المؤسسة أو الشركة التي تقوم بإصدار البطاقة، كما یقوم عقدھا على طرٍف 
ًثان وھو العمیل الذي یوصف بكونھ حامال للبطاقة، وتقوم بطاقة االئتمان على عقد واتفاقات والتزام المصدر -ات بین ھذین الطرفین ٍ

ً إال أن ھناك طرفا ثالثا یعتبر وسیطا بین المصدر وبین العمیل -والحامل ً ً وھذا الطرف الثالث ھو المستفید الذي یكون تاجرا - حامل البطاقة-ً
. لبطاقة قد استفاد منھا في الخدماتویكون غیر تاجر إذا كان العمیل أو حامل ا إذا كان حامل البطاقة قد استفاد من البطاقة في شراء السلع،

. ًوعقد بطاقة االئتمان تم تصویره وبیان جزئیاتھ، إال أن ھنا أمرا البد من بیانھ لتصور الحكم الشرعي الذي سبق إیجازه وتلخیصھ فیما سبق
. َّأال یكون لھ رصید:  والحالة الثانیة.أن یكون لھ رصید لدى المصدر: الحالة األولى: َومن طلب البطاقة أو حمل البطاقة ال یخلو من حالتین

إما : الحالة األولى: ًفإن كان لھ رصید، فإن المصدر أو البنك أثناء قیامھ بتأمین وضمان ھذا الحامل في التزاماتھ، ال یخلو من حالتین أیضا
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وإما أن یقوم بتسدید ھذه االلتزامات : الثانیةالحالة . أن یقوم بالسحب من رصید الحامل للبطاقة للوفاء بااللتزامات والحقوق المترتبة علیھ
أن یكون لحامل البطاقة رصید في البنك أو : فحینئذ عندنا الحالة األولى. والفواتیر واالستحقاقات من عنده، ثم یطالب العمیل بالسداد

وق التي علیھ، وإما أن یقوم بالسداد من المصرف أو الشركة، فإن كان لھ رصید إما أن یقوم البنك أو الشركة بالسحب من رصیده لسداد الحق
  .عنده ثم تكون ھناك مخالصة بین البنك وبین حامل البطاقة

 
 
 
 

 التخریج الفقھي لبطاقة االئتمان لو قام البنك بتغطیة االلتزامات من رصید الحامل
 
 

أي كأن البنك : ة تكون طبیعة العقد والتعاقد وكالةفأما في الصورة األولى وھي أن یقوم البنك بالسحب من رصید العمیل، فإنھ في ھذه الحال
لو أن حامل البطاقة ذھب ونزل في فندق وكلفھ ذلك خمسة : ٌوكیل عن صاحب البطاقة في سداد الحقوق وااللتزامات التي علیھ، مثال ذلك

كنا قد سبق : لایر، ھذه الثمانیة آالف لایرآالف لایر، ثم اشترى جملة من السلع فكلفھ ذلك ثالثة آالف لایر، فأصبح المجموع ثمانیة آالف 
ُوأن ذكرنا أن التاجر أو صاحب الفندق أو من یتعامل معھ الحامل للبطاقة یقوم بإثباتھا في فاتورة، ومن ثم تدخل إلى حسابھ، فإذا قام البنك 

تزامات التي علیھ، وأشبھ بالشیك الذي یكتبھ بالسحب من الرصید، یكون بمثابة الوكیل عن الحامل في سحب ذلك المبلغ المعین للوفاء باالل
ًصاحب الرصید للبنك الذي یدفع لفالن كذا وكذا، فھو بمثابة الوكیل، لكن اإلشكال لیس ھنا، اإلشكال أننا لو اعتبرنا البنك أو المصرف وكیال 

ً كامال في التعامل مع ھذا الطرف الثاني، عن صاحب الرصید في الدفع فاألصل یقتضي أن یكون للموكل وھو العمیل أو حامل البطاقة الحق
أنھ لو كان العمیل قد : وطبیعة العقد ما بین البنك وبین حامل البطاقة تخلي صاحب البطاقة من كثیر من الحقوق، منھا ما سبقت اإلشارة إلیھ

ٍریاالت بالدوالرات بأي سعر كان،  یخول ویفوض البنك أن یصرف ال-عقد الصرف- ًاشترى بعملة غیر العملة المعروفة؛ فإن ھناك عقدا 
وھذا خالف الوكالة؛ ألن الوكالة تجعل النظر في األحظ للعمیل عند التحویل إلى عملٍة أخرى ال النظر في األحظ للبنك أو المصرف، بید أن 

- الرضا بكل صرف قام بھ المصدر  یلزم حامل البطاقة ب-البنك-التعاقد واألنموذج الذي تم االتفاق علیھ بین الحامل للبطاقة وبین المصدر 
لو صورنا : الشيء الثاني.  وھذا خالف الوكالة؛ ألن الوكالة في األصل، یكون الموكل ھو الذي لھ الحق الكامل، ھذا أول شيء- أعني البنك

ِتي دفعت للبطاقة كرسوم ھذا العقد على أنھ عقد وكالة، البد أن یوضع في الحسبان الرسم والمبلغ الذي دفعھ الموكل للمصدر، فالرسوم ال ُ
 حامل البطاقة، فیمكن أن نعتبر ھذا المبلغ الذي طولب بھ -المصدر- االشتراك المقدمة ورسوم الخدمة المؤجلة، فھنا رسمان طالب بھما البنك 

ًة ویعطیھ أجرة من قبیل أجرة، ومن المعلوم في الفقھ أنھ یجوز أن یوكل بأجرة، یعني یجوز للشخص أن یوكل غیره على أن یقوم بمھم
وھذه مائة أجرة لك على : ًاشتر لي بضاعة من نوع كذا وكذا بخمسة آالف، وأعطیتھ خمسة آالف وقلت لھ: لو قلت لرجل: علیھا، مثال ذلك

 إذا -ةوھي األجر-ًتعبك، حینئذ تكون تفویضا ووكالة مقیدة بأجرة وھي جائزة وال إشكال، لكن أین اإلشكال فیما نحن فیھ؟ أن ھذه الرسوم 
اعتبرنا العقد الذي بین حامل البطاقة وبین البنك وكالة بأجرة فینبغي أن تسري أحكام اإلجارة الشرعیة على ھذا النوع من الوكالة، فالبد من 

 أنك لو :توضیح ھذا الشرط حتى یمكن تطبیقھ. العلم باألجرة وبالمنفعة: النظر في شروط صحة اإلیجار الشرعي، والتي منھا باتفاق العلماء
ًاعمل عندي یوما وأعطیك ما یرضیك لم یجز باإلجماع؛ ألن الذي یرضیھ ال ندري : ًاستأجرت شخصا لكي یعمل أو یقوم بمنفعة لك فقلت لھ

كم ھو، فقد یكون في ظنك أن المائة ترضیھ وفي ظنھ أنھ ال تعطیھ إال مائة وخمسین فیحدث التشاحن، وباإلجماع ال یجوز أن تكون األجرة 
ًابن لي جدارا وأعطیك : ال یجوز أن تكون المنفعة التي تستأجره لفعلھا مجھولة، كأن تقول لھ: الشرط الثاني. ھولة، ھذا الشرط األولمج

ٌمائة، فال تصح اإلجارة حتى تحدد طول الجدار وعرض الجدار حتى یصبح كل على بینة، ویعرف ما لھذا األجیر من حق، وما لصاحب  ً
على العدل وإعطاء  ٍى كل ذي حق حقھ، فھذا منھج الشریعة وھذه قواعد الشریعة الواضحة في التعامل والتي قامتالعمل من حق، فیعط

ًوتمت كلمة ربِّك صدقا وعدال : الحقوق كاملة ْ َْ َ َ َ َ ًَ ِ ِ َُّ َ ْ ، المھم أنك تدفع المال لقاء شيء معلوم، وإذا ثبت ھذا فال یصح أن تكون ]115:األنعام[َ
ًجھولة، وال یصح أن تكون على عمل مجھول، وفي البطاقة إذا اعتبرنا أن البنك یقوم بالسحب من الرصید وكیال عن صاحب اإلجارة بقیمة م

ًالرصید فإنھ قد أخذ أجرة على ھذا السحب لقاء سحب مجھول، فال ندري كم قدر تلك السحوبات، وال ندري ھل تكون مثال في بلٍد قریب، أو 
ِبلد بعید فالعمل الذي دف ع الرسم لقاءه مجھول، وقد ال یستخدم البطاقة إال مرة واحدة، وقد یستخدمھا عشرین أو ثالثین أو أربعین مرة ُ

مجھول من جھة األجرة، وتوضیح ذلك أن األجرة عن البطاقة اشتملت على نوعین من : ًثانیا. واألجرة واحدة، فھذا مجھول من جھة العمل
ًمقدم الذي یكون في حال االشتراك وھذا قد یعفى منھ صاحب الرصید، فعال في بعض األحوال تعطى وھو الرسم ال: الرسم األول: الرسوم

وھو رسم الخدمة؛ وقد ذكرناھا عند استعراضنا لبعض البنود : البطاقة لمن لھ رصید بدون رسم الدخول، لكن بقي اإلشكال في الرسم الثاني
المصرف عند صرف ھذه البطاقة، فذكرنا أن العمیل یلتزم بدفع رسم الخدمة على كل التي تكون في العقد ویتفق علیھا كل من العمیل و

، فثالثة آالف لایر سیكون نصیبھا ما %)5(عملیة، فلو أنھ نزل في فندق وكلف نزولھ ثالثة آالف لایر، فھناك رسم الخدمة، ولو فرضنا أنھ 
 في وقتھا، فأصبحت األجرة التي تستحق لعمل البنك مجھولة، فھي وإن كانت یقارب من مائة وخمسین، فنحن في ھذه الحالة ال ندري بالنسبة

ّإذا كان للعمیل رصید وفوض : ًإذا فأصبحت الجھالة من وجھین. معلومة النسبة لكنھا مجھولة القدر، وھذا نوع من الجھالة یبطل اإلجارة
قد وكالة بأجرة، إال أنھ شابھ جھالة الثمن التي ھي األجرة، وجھالة ًالبنك في السحب من رصیده وفاء لاللتزامات والحقوق التي علیھ، ھو ع

وھي كون البنك یقوم بالسحب من الرصید لتغطیة االلتزامات تخرج على : ًبناء على ذلك في الحالة األولى. العمل والمنفعة المستحقة لقاءه
 .أنھا وكالة بأجرة وفیھا ما ذكرنا
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 ن لو قام البنك بتغطیة االلتزامات من غیر رصید الحاملالتخریج الفقھي لبطاقة االئتما
 
 

وھي أن یقوم البنك بالوفاء بااللتزامات من عنده ثم یقسط الحقوق على العمیل دفعات على ما یراه أو یتفق : الصورة الثانیة من الحالة األولى
بھ بالرھن والغطاء، فلو فرضنا أن العمیل لھ عشرة آالف ال یسحب من الرصید، ویكون رصید العمیل أش: مع العمیل علیھ، ففي ھذه الحالة

ٍلایر أو عشرین ألف لایر والبطاقة یسحب بھا في حدود خمسة آالف لایر، فالخمسة آالف الموجودة في الرصید ھي في الحقیقة غطاء 
لتي ال یتدخل فیھا البنك في الرصید إال بأمر ّفیمكن لنا أن نقیم الصورة الثانیة وھي ا. لعملیات البطاقة التي ھي في حدود خمسة آالف لایر

وإیعاز من العمیل، ویكون الرصید فیھا عبارة عن غطاء، وھذا ما سبق وأن سمیناه بالرھن؛ ألن الرھن یكون لالستیثاق من أجل أن یوفي 
 اشترى العمیل بمبلغ ثالثة آالف لایر، إذا: منھ صاحب الحق إذا لم یسدد وقد سبق شرطھ وبیان ضوابطھ، وفي ھذه الحالة البنك یقوم بالتالي

ًفالبنك لھ طرف من التعاقد مع التاجر كما بیناه سابقا، فھو یدخل لحساب التاجر مبلغ ثالثة آالف لایر، دون رسم الخدمة التي طالبھ بھا 
عات، كان طبیعة التعاقد أن البنك التزم إذا قام البنك بالسداد عن العمیل وتوجھ للعمیل ألخذ ما یستحقھ علیھ من دف: البنك، في ھذه الحالة

ًبالدفع عن العمیل وجعل رصید العمیل غطاء لوفاء العمیل، فلو تأخر العمیل أو امتنع من السداد فاألمر یسیر حیث یسحب من رصیده، 
ن الناحیة الفقھیة، لو أن اعتبرنا اآلن عرفنا طبیعة العقد، فیبقى السؤال م. والبنك في مأمن من اإلخالالت بھذه االلتزامات التي سبق ذكرھا

ًالرصید رھنا وغطاء للعملیات التي یقوم بھا العمیل بالبطاقة، فالسؤال األول أعني : أن الرھن من النقود: ما ھو نوع ھذا الرھن؟ والجواب: ً
لماء یجیزون رھن النقود، ونص ُالذھب أو الفضة، فھل یجوز أن ترھن النقود أم أن الرھن یكون في المثمونات دون األثمان؟ جمھور الع

مذھب الجمھور على : ًكل ما جاز بیعھ جاز رھنھ، وبناء على ذلك: على ذلك فقھاء الحنفیة والمالكیة والشافعیة، وھو مفھوم عبارات الحنابلة
لبیت عند عجز المدین عن أننا لو رھنا العقار كالبیت إنما قصدنا ضمان حق صاحب الدین، وسنبیع ا: جواز رھن النقود، والدلیل على ذلك

فألن یجوز رھن النقد المباشر من باب أولى وأحرى؛ ألنھ إذا جاز رھن البیت والعمارة والدابة واألرض لكي : السداد ثم نسدد، قال العلماء
 البطاقة، لكن اإلشكال لیس ًإذا ثبت ھذا فإن النقود تعتبر رھنا لعملیة. تباع عند عدم الوفاء، فمن باب أولى أن یرھن النقد نفسھ، وھذا واضح

أن الرھن الشرعي ال یجوز لصاحب : وھي ھب أن الرصید اعتبر رھنا، فقد تقدم معنا في باب الرھن: ھنا، إنما اإلشكال في المسألة الثانیة
توضیح .  عین الرھنالدین أن یغیره، أو یبدلھ، أو یتصرف فیھ، وھنا عند النظر في المبلغ المدفوع نجد أن البنك قد ضمن مثل الرھن ال

ًأعطني رھنا، فأعطیتھ سیارة عندك، : أجمع العلماء من حیث األصل على أنك لو استدنت من رجل عشرة آالف لایر، وقال لك الرجل: ذلك
لمحافظة تقدم معنا أن ھذه السیارة إذا وضعت عند صاحب الدین فال یحق لھ أن یتصرف فیھا وال أن ینتفع بھا، وذكرنا األحكام المتعلقة با

إن الرھن ال یتصرف فیھ، فطبیعة الرھن الشرعي : إذا ثبت ھذا وقلنا). ًكل قرض جر نفعا فھو ربا(على الرھن، كل ذلك ألجل الخوف من 
خذ ھذه سیارة مثل سیارتك، بل : أنك تأخذ العین وتردھا بعینھا، فإذا أعطاك سیارة ال یجوز أن تبدل السیارة بمثلھا، ثم تقول لھ إذا سدد

أن الرھن یضمن بعینھ، فإذا ثبت أن الرھن یضمن بعینھ، : الواجب أن تضمن لھ عین سیارتھ، وھذا ذكرنا فیھ األصول والضوابط وقررنا
ِھل الذي یضمن عین النقد الذي دفع أم :  إذا وضعت في الرصید-وھو حامل البطاقة- الخمسة آالف التي في رصید زید أو عمرو : فالسؤال ُ

أنھ یضمن مثلھ في القدر، فلیست عین الخمسة آالف المدفوعة؛ ألن الرھن یتعین وینبغي حفظھ بعینھ كما : لقدر؟ الجوابیضمن مثلھ في ا
إذا كان لھ رصید، وال یسحب البنك : بناء على ذلك في الصورة الثانیة من الحالة األولى. ذكرنا، وھنا ال یقصد بعینھ إنما یحفظ بقدره ومثلھ

ٌأن الرھن بالنقود جائز : المسألة األولى: یده بمثابة الرھن والغطاء لعملیات البطاقة وإذا كان بمثابة الرھن ففیھ مسألتانمن الرصید یعتبر رص
 ال یضمن وال یحفظ بعینھ، وإنما -الرصید- أنھ ُیشكل على ھذا أن رھن النقود : والمسألة الثانیة. في أصح قولي العلماء وھو قول الجماھیر

كل قرض جر منفعة : ًخرج عن ثمن الرھن في الشرع، لكن عندنا في ھذه الحالة أیضا إشكال، وھذا اإلشكال یقوم على قاعدةیضمن بمثلھ، ف
ًأننا سبق وأن ذكرنا في باب القرض أن العلماء ُمجمعون على أنھ إذا دفع رجل آلخر قرضا فال یجوز لھ أن ینتفع منھ : فھو ربا، وتوضیحھ

لى الربا، وقد بینا ذلك وذكرنا ما ورد عن السلف رحمھم هللا من تحریم المنافع لقاء القروض، إذا ثبت أن صاحب منفعة؛ ألن ذلك ذریعة إ
 وقام البنك بالسداد عنھ، فإن -كما في الصورة التي معنا- القرض ال یجوز لھ أن ینتفع لقاء قرضھ، فلو فرضنا أن صاحب البطاقة لھ رصید 

حالة قرض ما بین البنك وما بین العمیل، فكأن البنك أقرض العمیل قیمة االستحقاقات التي في بطاقتھ، والتي صاحب البطاقة یعتبر في ھذه ال
من : ًفرضنا أنھا خمسة آالف، لكن البنك لم یقبل على دفع خمسة آالف بدال عن رصید العمیل إال لوجود المنفعة التي سیجنیھا من الطرفین

أین المنفعة التي یستفیدھا البنك من التاجر؟ سبق وأن ذكرنا في عقد : والسؤال.  ومن التاجر-م المؤجلةوھذا ما سنبینھ في الرسو-العمیل 
أن المصدر الذي یصدر البطاقة یلزم العمیل أال یتعامل إال مع محالت معینة، وتجد شعارات البطاقة التي یرید أن یتعامل بھا : البطاقة

المحل الذي -أدینك بشرط أن تشتري من فالن وفالن : إذا ثبت ھذا فكأن البنك یقول لھ.  السلعموجودة، إما في الخدمات وإما في أماكن
ً والبنك مستفید؛ ألن بینھ وبین ھذا التاجر أو المستفید عقدا، مفاده أن كل عملیة یقوم العمیل بفعلھا كأن یشتري بثالثة آالف أو -سیشتري منھ

أن العملیة إذا تمت بخمسة : فمعنى ذلك%) 5(ًع للبنك رسم الخدمة، ورسم الخدمة لو فرضناه مثال أربعة آالف فإنھ یجب على التاجر أن یدف
ّأن البنك دین : ًفمعنى ذلك أن البنك سیستفید ما مقداره مائتین وخمسین ریاال، وعلى ھذا فتكون حقیقة األمر%) 5(آالف لایر، وعلیھا 

استفاد المائتین والخمسین التي سیجنیھا من التاجر، وأطبقھا على العمیل خمسة آالف؛ صاحب البطاقة األربعة آالف وسبعمائة وخمسین و
منفعة من العمیل وھذا : ألن المسجل عند البنك أنھا خمسة آالف، والذي یسجل في الفاتورة عند التاجر خمسة آالف، فأصبحت للبنك منفعتان

أن یكون البنك بمثابة المقرض : الحال في ھذه الصورة الثانیة: ًفإذا. تاجر والمستفیدإن شاء هللا من جھة الربا، ومنفعة من جھة ال ما سنذكره
أنھ سیقرض العمیل؛ ألن الخمسة آالف : للعمیل؛ ألنك إذا جئت تكیف المسألة من الناحیة العقلیة فكون البنك یلتزم بالدفع عن العمیل معناه
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عجل البنك بدفع الخمسة آالف، والواقع أنھ دفع أربعة آالف وسبعمائة وخمسین واستفاد مستحقة على العمیل ال على البنك، وفي ھذه الحالة ت
ھذا راجع إلى النظرة التي ینظرھا البنك بأنھ إذا أعطى العمیل البطاقة وعین لھ : منھا مائتین وخمسین، فھو یستفید من التاجر، وقد یقال

ًلمحل، ومن حقھ أن یستفید من ھذا المحل، طبعا ھذه وجھة نظر، لكن من الناحیة المحل الذي یشتري منھ یصبح عندھا للبنك حق على ھذا ا
ًالشرعیة تعتبر قرضا جر نفعا، ھذا بالنسبة للتخریج األول المتعلق ببطاقة االئتمان التي لھا رصید إن كان العمیل لھ رصید في : والخالصة. ً

إما أن یقوم بالسحب من مال : ترتبة على التعامل بالبطاقة من حالتین أو صورتینالبنك فال یخلو البنك في تأمینھ للحقوق وااللتزامات الم
شرط العلم باألجرة، والعلم بالمنفعة، فاألجرة مبنیة على النسبة وھي : العمیل وحینئٍذ ھو وكیل مستأجر، والوكالة بأجرة اختل فیھا ھنا

أعني إجارة الوكالة، من جھة جھالة المنفعة التي سیقدمھا : ًضا شابتھا الجھالةكذلك أی. معلومة من جھة القدر، لكنھا مجھولة من جھة القیمة
البنك للعمیل، حیث ال یدرى عدد العملیات وال یدرى ھل ھي في الداخل أو الخارج وھل ھي في المحالت القریبة أو البعیدة، وھذا حاصل ما 

  .یقال في مسألة إذا كان للعمیل رصید عند تحریر البطاقة
 
 
 
 

 التخریج الفقھي لبطاقة االئتمان لو قام البنك بتغطیة االلتزامات دون أن یكون للعمیل رصید في األصل
 
 

أال یكون للعمیل رصید، فإذا لم یكن للعمیل رصید، فحینئٍذ یكون البنك قد أعطى العمیل البطاقة وألزمھ بدفع الحقوق المترتبة : الحالة الثانیة
ًإما أن تعتبر البنك مقرضا للعمیل، فالبنك أقرض : األمر األول: بنك بالتسدید عن العمیل، فأنت بالخیار بین أمرینعلیھ في أمد معین، وقام ال

ًأن تعتبره كافال للعمیل، فكفل العمیل ثم بعد : األمر الثاني. العمیل وسدد عنھ ثم أخذ بعد ذلك حقھ باألقساط كما ھو متبع في بعض األحوال
 أنھ -ًالبنك مثال- ألن صاحب المحل التجاري لما رأى البطاقة لم یلتفت إلى العمیل، وإنما التفت إلى مصدر البطاقة كفالتھ للعمیل غرم؛ 

ًبناء . سیؤمن لھ حقھ، فیكون تخریجھا بالكفالة أقوى، وقد سبق وأن شرحنا الكفالة، وبینا أنھا ضم ذمة رشید إلى ذمة آخر في الوفاء والسداد
: العقد كاآلتي عندنا كافل وعندنا مكفول وعندنا شيء تكفل بھ ذلك الكافل، وإذا جئت تطبق ذلك على واقع الحالة تقولفتصویر ھذا  على ذلك

ًبناء على ذلك . سداد المبلغ الذي تم الشراء بھ أو أخذ الخدمات في مقابلھ: التاجر، والمتكفل بھ: العمیل، والمكفول لھ: البنك، والمكفول: الكافل
ًفالبنك تكفل للفندق أو تكفل للتجار أیا كانوا أن من حمل ھذه البطاقة أعطوه في حدود خمسة آالف، فكیف : مسألة الكفالةدعونا نطبق  ّ

أن یكون : وھي صورة مشھورة: الصورة األولى: نخرجھا على ما تقدم معنا في مبحث الكفالة؟ سبق وأن بینا أن الكفالة لھا صورتان
ًأنا أكفلھ أن یسددك في نھایة السنة، في ھذه الحالة تكون قد كفلت دینا : البھ صاحب الدین، فتأتي أنت وتقولالشخص الذي علیھ الدین قد ط

ًثابتا مستقرا وال إشكال وقد سبق معنا دراستھا في آخر باب الكفالة والضمان، وھي الدیون التي تئول إلى الضمان في : الصورة الثانیة. ً
ٌ تتكفل بدین مجھول یئول إلى العلم ومسألة الكفالة بالبطاقة على دین مجھول آیل إلى العلم تتخرج علیھا، فأنت أنھ یجوز أن وذكرنا. المستقبل

ًدین فالنا، وأعط فالنا ما یریده وأنا أتكفل بسداد حقھ : في مسألة الدین المجھول الذي یئول إلى العلم یجوز أن تأتي لصاحب البقالة وتقول لھ ً ّ
:  أو أنھ یسددك في نھایة الشھر، فذكرنا ھذا وبیناه وضربنا أمثلة على ذلك كأن تأتي وتتكفل نفقة أیتام أو نحو ذلك قلناأو أن حقك یعطى لك

ھذا ضمان لدین في المستقبل، وكفالة لدین في المستقبل، فموضوع البطاقة في الصورة التي ذكرناھا تتخرج على ھذه الصورة؛ ألن الدین 
المجھول :  معلوم، ولكنھ آل إلى العلم، لكن یجب أن نتنبھ إلى أن الكفالة غیر اإلجارة ففي اإلجارة ال یصح أن تقولحال إحضار البطاقة غیر

یئول إلى العلم، بینما في الكفالة یصح؛ ألن اإلجارة من عقود الغرر، أما الكفالة فمن عقود الرفق، وقد سبق عند كالمنا في بدایة أبواب 
ً ھناك فرقا بین عقود المعاوضات المبنیة على الغرر والغبن وبین عقود المعاوضات المبنیة على الرفق، وبینا ھذا أن: المالیة المعامالت

ُكفالة بمجھول یئول إلى العلم، واآلن أثبتنا أن البطاقة إذا أعطیت بدون رصید : وذكرنا وجھ منھج الشرع في كل منھما، ففي الكفالة
نھ، وخرجنا على أنھا كفالة، فالبد أن نعرف طبیعة ھذه الكفالة، ھل ھي بأجرة أو بدون أجرة؟ ھل البنك لصاحبھا، وتكفل البنك بالدفع ع

أن : ًحینما التزم أن یسدد عن صاحب البطاقة، التزم أن یسدد تطوعا على سنن الكفالة المعروفة أم أنھ التزم أن یسدد لقاء أجرة؟ والجواب
أن البطاقة بدون رصید جرى العرف على أنھا ال تعطى إال بعمولة، وھذ العمولة : وتوضیح ذلك. قدمالبنك لم یسدد إال لقاء أجرة ورسم م

الرسم الذي : النوع األول. ھي عبارة عن رسم االشتراك، ثم عمولة الخدمة بعد ذلك، فأصبح عندنا نوعان من األجرة تدفع على ھذه الكفالة
الرسم الذي یؤخذ على عملیات البطاقة، وھو الذي یسمى في العرف التجاري برسم الخدمة، : يیدفع قبل الدخول وأخذ البطاقة، والنوع الثان

ًانتھینا اآلن من تكییف عقدھا فقھا وتبین أنھا كفالة : ًإذا. أن عندنا كفالة بأجرة، فیرد السؤال في الحكم الشرعي: فإذا ثبت كل ھذا فمعنى ذلك
َّفالن لھ علي مائة ألف ویحتاج إلى كفیل، فاكفلني سنة أو : ت؟ ھل یجوز لشخص یأتیك ویقول لكبأجرة، فھل یجوز أخذ األجرة على الكفاال ٌ

والسبب في ذلك یتضح ببیان . ًسنتین وأعطیك ثالثة آالف أو أعطیك على كل سنة ألفا؟ ال یجوز بإجماع العلماء أخذ األجرة على الكفالة
ًخذ أجرة على الكفالة فإنھ في حال عجز المدین عن السداد یلزم شرعا أن یسدد عنھ، ًأنھ لو كفل شخص شخصا في مال أو دین، وأ: اآلتي

أن الكافل دفع : ًفلو سدد عنھ المائة ألف أصبح المكفول مدینا للكافل بمائة ألف باإلضافة إلى المبلغ الذي اتفق علیھ كأجرة، فتصبح المسألة
ة، ولذلك أجمع العلماء والسلف والخلف على تحریم أخذ األجرة على الكفاالت؛ ألنھا من مائة ألف وأخذ مائة ألف وزیادة، والزیادة ھي األجر

ًباب عقود الذرائع الربویة، ولیست بالربویة األصل؛ ألن الربا إما أن یكون أصال وإما أن یكون ذریعة، فھي من عقود الذرائع الربویة،  ً
َفالة لقاء الدین، وكأنھ أعطاه الدین بالدین مع الفضل، وھو مبلغ األجرةُویتذرع بھا ویتوصل إلى الربا، فصارت الكفالة بعوض ك لو : ًإذا. ً

قال بعض المتأخرین والمعاصرین . ًخرجناھا كفالة ال تصح وال تجوز؛ ألنھا كفالة بأجرة، وُحكي اإلجماع على عدم جواز الكفالة بأجرة
َّفالة، وھذا قول شاذ وباطل، ُیحكى وال یعول علیھ؛ ألن المعول على مذاھب یجوز أخذ األجرة على الك: ومنھم من توفي رحمة هللا علیھم ّ
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ًالعلماء واألئمة، واالجتھاد بعد ھذا الجمع العظیم من سلفنا الصالح وأئمة العلم ودواوین العلم بأن یأتي شخص ویحدث قوال جدیدا مخالفا  ً ً
حق على كل طالب علم أن تكون فیھ سكینة : قال اإلمام مالك . ما درج علیھ السلفلقول الجماھیر، فھذا ال یعد وال یلتفت إلیھ، ونحن علینا ب

َّومْن ُیشاقق الرُسول مْن بْعد ما تبین لُھ الُھَدى ویتبْع غْیر سبیل الُمْؤمنین نولھ ما تولى : ووقار واتباع ألثر من مضى قبلھ، وهللا تعالى یقول َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ ََ َ َِ ِ ِ َّ ِ ِ َّ ِِّ ْ ُْ ِ ِ ِ َِ َّ َ
، فال یجوز للمسلم أن ینحرف عن سبیل المؤمنین وسبیل ھذه األمة الصالحة التي مضت على قول، وال شك أن الحق في ]115:النساء[

إن البطاقة لھا رصید تخرج فیھا مسألة الرھن والوكالة، : إذا قلنا: ًأنھ إذا ثبت ھذا فإذا: الخالصة. قولھا؛ ألن هللا ال یجمع األمة على ضاللة
ھذا كل الذي بحثناه اآلن في العقد في مبتداه؛ لكن تبقى البطاقة في مآلھا ونھایتھا، . إنھا بدون رصید تخرج فیھا مسألة الكفالة بأجرة: قلناوإذا 

امل ِفإن البطاقة في مآلھا ونھایتھا علیھا رسم مترتب على الدیونات المستحقة، فإذا نظرنا إلى طبیعة التعاقد فإن البنك والمْصدر یعطي ح
ًالبطاقة مھلة ما بین خمسة وعشرین إلى خمسة وخمسین یوما، لیقوم بتسدید الجزء المستحق ثم بعد ذلك تتركب الفوائد الربویة على كل یوم 

ًیتأخر فیھ عن السداد، وھذا باإلجماع یجعل البطاقة عقدا ربویا بدون شك صید عندنا ھذه المسائل األولى التي ذكرناھا في أحوال الر: ًإذا. ً
نسقط الفائدة الربویة ونجري البطاقة على ھذا الوجھ لشابھ ما ذكرنا، : وغیر الرصید بحثناھا إذا خلت عن الفائدة، یعني لو جاء شخص یقول

ھي ٌویبقى اإلشكال إذا انضاف إلیھا علة ثانیة مما ذكرناه من وجود الفائدة المترتبة على التأخیر، ھناك جملة في تعریف بطاقة االئتمان و
الجملة األخیرة التي سنتعرض لھا وھي السحب بالبطاقة، أو ببطاقة الصرف الموجودة اآلن في ظاھر حالھا، وبطاقة الصرف ھذه إذا لم 

لو  ًتؤخذ علیھا عمولة مقدمة ولم تؤخذ علیھا عمولة مؤجلة فھي جائزة إال أن ھناك إشكاال قد یرد في مسألة قرض جر منفعة، وتوضیحھ أنھ
ًقة الصرف رصید، فرضنا عشرة آالف لایر، والشخص أخذ البطاقة، فقد قررنا أن الودیعة المصرفیة تعتبر قرضا وال تعتبر ودیعة كان لبطا

ًعلى أن الودائع المصرفیة تعتبر قرضا : في األصل، حتى إن المواد التجاریة المتعارف علیھا في العرف التجاري والنظام االقتصادي تنص
ًفھي قرض فإذا ثبت أن الودیعة ورصید اإلنسان في البنك یعتبر قرضا على البنك؛ یرد اإلشكال في أنھ أقرض ووضع ھذا وال تعتبر ودیعة، 

 إال -خاصة إذا كان في السفر وغیره-الرصید لینتفع بنقلھ وسحبھ من موضع غیر الموضع الذي وضعھ فیھ، فھو في األصل ما أخذ البطاقة 
ّكان غیر المكان الذي صدرت منھ فھذه تدخل تحت مسألة كل قرض جر منفعة فھو ربا، لكن في الحقیقة فیھا ألنھ یرید منفعة ومصلحة في م

ًوجھ للجواز، وأرجو من هللا تعالى أن یكون مغتفرا، خاصة وأنھ في بعض األحوال یأتي عرضا وال یأتي قصدا ً والباقي من كون اإلنسان . ً
ھ على ذلك الرصید إن شاء هللا یؤذن بالجواز، إذا كان اإلنسان یدفع ویأخذ، سواء سحب یسحب في حدود رصیده من كونھ ال ضریبة ل

رصیده أو سحب عملة من غیر الرصید األصلي، كأن یكون رصیده من الریاالت فیسحب دوالرات، فإن سحب من رصیده فال إشكال، وإن 
 - ًمثال-ًھاز طلبا لصرف ما قیمتھ عشرة آالف أو خمسة آالف سحب بعملة غیر عملة الرصید فالصرف سیكون في الحال؛ ألنھ أعطى الج

إن مجلس العقد الذي ھو المجلس الذي یكون فیھ اإلیجاب والقبول، وذكرنا صحة بیع المعاطاة، فإذا : ًفالصرف سیكون فوریا، ھذا إذا قلنا
ذا أنھ من باب الصرف في مجلس العقد، وحینئٍذ صح التعامل مع اآللة ونزلت منزلة الشخص الذي وضعھا أو منزلة المصدر یتخرج على ھ

  .یقوى القول بجواز أن تصرف بالعملة نفسھا وبعملة أخرى غیر العملة التي أودعت
 
 
 
 

 خطاب الضمان
 
 

ٍبعد انتھائنا من مسألة بطاقة االئتمان ھناك خطاب الضمان، وباختصار فخطاب الضمان ھو في األصل تعھد والتزام من مصدره لجھة 
 ...... .ف بینھ وبین طالب الخطاب التزامات على أن یقوم البنك بضمان ذلك الشخص للوفاء بھذه االلتزاماتوطر

 
 أركان خطاب الضمان

 
 

: والطرف الثاني. طالب الخطاب وھو الشخص الذي یطلب من البنك أن یكفلھ بخطاب الضمان: ًأوال: أركان خطاب الضمان كما یلي
وھي الجھة : الجھة الثالثة. إلخ..ة التي تصدر خطاب الضمان فتلتزم بما فیھ من التزامات لبنك أو لشركة المصدر وھو البنك أو الجھ

 وھي الجھة التي تطالب صاحب خطاب الضمان بحقوق والتزامات، وھناك ركن رابع في العقد وھو طبیعة االتفاق -المكفول لھ-ِالمخاطبة 
ًاب الضمان فغالبا ما یكون مؤسسة أو شركة أو مقاوال أو نحو ذلك، ویكون على مستوى فأما طالب خط. الذي یبرم بین ھذه األطراف ً

ینقسم ھذا الطلب . ِمنھ خطاب الضمان ھو المصدر الذي ھو البنك أو الشركة أو المؤسسة أو المصرف األفراد أو المجموعات، والمطلوب
 عملیة المناقصة یطالب بخطاب الضمان، لكي ُیضمن إمضاؤه للعملیة؛ إذا دخل الشخص في مناقصة ورست علیھ: النوع األول: إلى نوعین

ّألنھ فوت األطراف األخر والشركات األخرى التي تقدمت بالمناقصات، فإذا رست علیھ یطالب بضمان ویكون ھذا الضمان في حدود مبلغ  َ
برم في المناقصة، فإذا رست علیھ العملیة ووافق وتم ھذا، معین، یضمنھ بھ البنك على أنھ سیمضي في العملیة وسیتم ما یلزم تجاه العقد الم

ّھناك التزامات مبنیة على رسو المناقصة علیھ فیضمنھ البنك لیفي بالعقد، فإن أخل قام البنك بالسداد والضمان والدفع عنھ على أن تكون 
ال تدفع، لن یلتفت إلى اعتراضھ؛ ألن : ل للبنكفلو اعترض صاحب المقاولة أو صاحب الشركة وقا. ھناك مقایضھ بینھ وبین ھذا الطالب

 - طالب خطاب الضمان- خطاب الضمان ألزم البنك بالدفع للطرف الثالث، فأصبح ھناك طرف ثالث صاحب حق، حتى لو اعترض المكفول 
سمى بخطاب الضمان االبتدائي ال، ألغ الكفالة وألغ خطاب الضمان، لم یلتفت إلى معارضتھ، ودفع االستحقاق الذي اتفق علیھ، وھذا ی: وقال
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ًلو أن مقاوال دخل في بناء مشروع وھذا : وھو الخطاب النھائي، وصفتھ: النوع الثاني من خطابات الضمان. أو خطاب الضمان المؤقت
التي تم االتفاق المشروع من جھة ما خاصة أو عامة قد یفي بھ وقد ال یفي، إذ یكون ھناك بنود للمقاول ینبغي أن ینفذھا إلنجاز المقاولة 

ًعلیھا، وقد یأتي البناء ناقصا، فیخل عند ذلك بالتزامات اتفق علیھا بین الطرفین، وھذا النقص الذي یقع في الوفاء بالعقود وإمضاء العقود 
ود نصف ملیون یلزم بھ من أصدر خطاب الضمان، فیلتزم البنك الذي ضمن المقاول، فإذا ثبت أنھ أخل في ھذه العملیة بحدود ملیون أو بحد

 .كان من حق الطرف الثالث وھو الجھة التي طالبت بالمشروع أن تسحب ھذا المبلغ من البنك لقاء خطاب الضمان
 
 
 
 

 التخریج الفقھي لبطاقة الضمان
 
 

ًوإذا جئنا نخرجھ تخریجا ًعندنا كفالة في االبتداء وكفالة في االنتھاء، وخطاب الضمان إذا جئنا ننظر إلیھ مبدئیا كان في حكم الكفالة : ًإذا
ًفقھیا وجدناه كفالة بأجرة فكأن البنك تكفل أن یضمن فالنا  ً وأعطاه الخطاب لقاء األجرة التي دفعھا رسما لخطاب الضمان، وھذه -المقاول- ً

اع ال یجیزون الكفالة األجرة في الحقیقة تتخرج على مسألة الكفالة بأجرة، وقد ذكرنا أن جماھیر السلف والخلف الذین یبلغون حد اإلجم
ٍكذلك أیضا ھناك إشكال ثان في خطاب الضمان، وھو أن البنك إذا دفع ما قیمتھ ملیون . أخذ المبلغ على خطاب الضمان ال یجوز: ًإذا. بأجرة ً

 الضمان فأصبح عندنا ًلایر لقاء التزاماتھ بخطاب الضمان فإن العمیل مطالب بسداد ملیون وفائدة، فھناك أیضا الفوائد المترتبة على خطاب
فھذان . ًالفوائد المترتبة على أصل الدْین، وھذه أیضا محرمة؛ ألنھا ربا: األمر الثاني. الكفالة بأجرة وھذه محرمة: األمر األول: أمران

ء التي ًوقد جرت بعض المصارف اإلسالمیة على أنھا ال تأخذ أجرة بناء على فتوى بعض العلما. األمران حاصالن في خطاب الضمان
ًذكرناھا، وكذلك أیضا على عدم أخذ الفائدة مؤجلة، وھذا ال شك أنھ محمود تؤجر علیھ إن شاء هللا، وھو إحیاء للكفالة الشرعیة، إال أنھ 

نئٍذ َبطبیعة الحال أجیز أو أجازت بعض الفتاوى المعاصرة للمصارف اإلسالمیة أن تأخذ لقاء االتصاالت والكلفة التي تقوم بھا عمولة، فحی
ًإذا كفل أحد ما فالنا أو فالنة وتحمل لقاء كفالتھ أمورا ھل : أصبحت العمولة لیست بكفالة وإنما لقاء االتصاالت ونحوه، وھنا یرد إشكال ً ٌ

 یجب على المكفول ضمانھا؟ ھذا أمر لم أجد من العلماء من نص علیھ، وأساغھ وأجازه إنما المحفوظ أن حق الكافل على المكفول في حدود
ًااللتزام، أما ما زاد على ذلك فال أحفظ فیھ نصا عن أھل العلم؛ ولذلك أخشى أن یدخل ذلك في الكفالة بأجرة والسبب في ھذا واضح؛ ألن 
طبیعة عقد الكفالة من عقود اإلرفاق، ففیھ أجر اآلخرة أكثر من أجر الدنیا، ولذلك یلتفت فیھ إلى اإلحسان، لما كان من أبي قتادة في ضمانھ 

صلوا على صاحبكم، فقال أبو قتادة : دیناران، قال: كم دینھ؟ قالوا: (لدین المیت عندما امتنع علیھ الصالة والسالم من الصالة علیھ وقال
ففي الكفالة نوع من اإلرفاق ونوع من التضحیة، فإن دخلت ). فصلى علیھ النبي صلى هللا علیھ وسلم! ّھما علي یا رسول هللا: رضي هللا عنھ

ًى المقاصة والمطالبة فھذا أمر یحتاج إلى إثبات أو تقریر أنھا سائغة شرعا، وھذا األمر ال أحفظ فیھ نصا أو كالما ألھل العلم كما ذكرناإل ً ً .
ًونسأل هللا العظیم رب العرش الكریم أن یجعل ما تعلمناه وعلمناه خالصا لوجھھ الكریم موجبا لرضوانھ العظیم وهللا تعالى أعلم ً.  

 
 
 
 

 األسئلة
 
 

...... 
 

 حكم االقتراض بعملة والسداد بعملة أخرى
 
 

ًھل یجوز للمقترض أن یرد القرض بما یعادلھ بعملة غیر التي كان منھا القرض؟ وھل ھي مماثلة لمن صرف من الجھاز عملة : السؤال
من .. هللا وعلى آلھ وصحبھ ومن وااله؛ أما بعدباسم هللا، الحمد  والصالة والسالم على خیر خلق : أخرى غیر التي أودعھا؟ الجواب

ًاقترض من شخص ماال بعملة، وأراد أن یسدد بعملة أخرى فإنھ إذا كان ھذا االنصراف من العملة القدیمة إلى العملة الجدیدة طرأ أثناء  ٍ
ٍأال یفترقا إال وقد أعطى لكل ذي حق حقھ، : يوالشرط الثان. السداد واتفق علیھ حینما جاء یسدده، ھذا الشرط األول أن یكون ذلك عند السداد

كنت أبیع اإلبل في البقیع، أبیع بالدراھم : فإن فعل صح ذلك وجاز، والدلیل علیھ ما ثبت في الحدیث الصحیح، من حدیث ابن عمر، أنھ قال
لسداد أقتضیھا دراھم، وأبیعھا بدراھم فإذا جاء فإذا جاء ا ًأبیعھا دینا بدنانیر،: وأقتضي بالدنانیر، وأبیع بالدنانیر وأقتضي بالدراھم یعني

؛ یعني أجاز لھ، لكن بشرط أال )ال یحل لك أن تفارقھ وبینكما شيء: (السداد أقتضیھا دنانیر، فسألت رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم فقال
ًإذا أعطیك الدوالر بثالثة ریاالت ونصف، : لالعشرة آالف التي عندك أریدك أن تسددھا لي بالدوالرات قا: یتفرقا وبینھما شيء فلو قال لھ

ٌجائز ومشروع للحدیث الذي : ًقبلت واتفقا، وفي نفس المجلس أعطاه حقھ كامال وافترقا ولیس بینھما شيء، فھذا في قول جمھور العلماء: قال
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لمحفوظ عند أھل العلم على القول الصحیح ٌذكرناه، وھو حدیث ثابت عن رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم وفیھ إشكال في روایة سماك ، لكن ا
 أودعت - على ما ذكرنا- بالنسبة آللة الصرف إذا كنت . أنھ صحیح وثابت، وعلیھ فإنھ یجوز أن یقع ذلك وال بأس بھ، وهللا تعالى أعلم

ة الصرف الفوري، لكن بالریاالت وسحبت بالدوالرات أو العكس فإن ھذا جائز لكن بشرط أن یكون في نفس الموضع وھو مخرج على مسأل
ھل اآللة تنزل منزلة الشخص، في بعض األحیان ممكن أن تنزل لغالب السالمة، ولذلك لما كان الغالب سالمتھا، والغالب أنھا توفي الحقوق 

ًكاملة جاز، مثال اآلن حینما تشتري المبردات من مكائنھا الخاصة، فتشتري بلایر شیئا مبردا الغالب سالمتھ، لكن في ب ً عض األحیان تأخذ ً
ًلو أنھا أخذت ولم تعط فما الحكم؟ یعني لو أنك دفعت ریاال وامتنعت أن تخرج لك حقك وأنت : ًاآللة اللایر وال تعطي شیئا مقابلھ، والسؤال

، نعم، یجوز لك أن تكسر الزجاجة وتأخذ حقك، لكن تضمن قیمة الزجاج الذي كسرت: ترى أمامك الزجاجة ھل یجوز كسرھا؟ الجواب
وعلى ذلك فتنظر األحظ؛ فإن كانت قیمة المشروب أھون من قیمة الزجاج تقدم على ھذا، أما من ناحیة شرعیة فالغالب في الحقیقة سالمتھا، 
مثال ذلك السیارات التي یخشى أن یحدث فیھا ضرر، كالسیارة التي تستعمل للسفر، ربما تنفجر إحدى العجالت أثناء ذلك ویھلك اإلنسان، 

ھل یجوز الركوب؟ نعم؛ ألن الغالب سالمتھا، فالحكم في الشریعة للغالب ولإلمام العز بن عبد السالم كالم نفیس : خوف الضرر، فتقولففیھا 
ّأن الشریعة أناطت األحكام بالغالب ونوادر الظنون ال یلتفت إلیھا وال یعول علیھا في تقریر األحكام الشرعیة وقد أقر ذلك في كتابھ : وھو

  .قواعد األحكام ومصالح األنام وهللا تعالى أعلم: النفیس
 
 
 
 

 حكم إعطاء المكفول للكافل ھبة أو عطیة مقابل الكفالة
 
 

باسم هللا، الحمد  والصالة والسالم على خیر خلق هللا : علمنا عدم جواز األجرة على الكفالة فھل تجوز الھبة والعطیة؟ الجواب: السؤال
فیجوز للمكفول أن یكافئ من كفلھ بعد انتھاء الكفالة دون أن یكون بالشرط والمواضعة؛ وذلك ألن .. ه؛ أما بعدوعلى آلھ وصحبھ ومن واال

، كفلھ وسدد عنھ ثم جاءه بعد انتھاء الكفالة وأعطاه الحق الذي سدده عنھ ثم )ًمن صنع إلیكم معروفا فكافئوه: (النبي صلى هللا علیھ وسلم قال
ًا، وھذه ألف مني لك ھدیة أو ھذه ساعة مني لك ھدیة أحسنت بارك هللا فیك ودعا لھ بخیر فھذا من السنة؛ ألن النبي جزاك هللا خیر: قال لھ

ًأنھ استسلف بكرا فأراد أن : (، وفي الصحیح عن رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم)إن خیر الناس أحسنھم قضاء: (صلى هللا علیھ وسلم قال
، فكان ھدیھ )ًأعطھ فإن خیر الناس أحسنھم قضاء: هللا علیھ وسلم ال أجد إال خیار الرباعیة فقال صلى!  هللایا رسول: یقضیھ فقال الخازن

علیھ الصالة والسالم أن یكافئ على المعروف ویرد الحسن بأحسن، ویرد الخیر بأخیر منھ، وھذا ھو ھدي أھل الخیر، قال صلى هللا علیھ 
ًرحم هللا امرأ سمحا إذا ق: (وسلم ، فإذا قضى اإلنسان حقوق الناس بالسماحة والیسر ورد للجمیل جمیلھ فھذا ھو خلق )ًضى، سمحا إذا اقتضىً

  .القرآن وھو ھدي النبي صلى هللا علیھ وسلم
 
 
 
 

 حكم انتفاع البنك برصید بطاقة الصرف في أغراض غیر شرعیة
 
 

نحن نتكلم من حیث األصل : لمصدر انتفع من الرصید أثناء بقائھ؟ الجوابًبناء على القول بجواز بطاقة الصرف أال یشكل فیھ أن ا: السؤال
ًالعام، وقد نقرر أصال عاما في البطاقة من حیث ھي، أما إذا دخل اإلیداع في مسألة االستعانة بھ والتقویة بھ على المحرم فقد سبق وأن  ً

صل الشرعي أن یضع المسلم مالھ لیستعان بھ على الحرام؛ لقولھ ذكرنا حكم ذلك في باب الربا والصرف، وبینا أنھ ال یجوز من حیث األ
ِوتعاونوا على البرِّ والتقوى وال تعاونوا على اإلثم والُعدوان : تعالى َِ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َْ ْ ِْ ْ ِ َ َّ َُ ْ َُ ، وھنا في مسألة بطاقة الصرف لو أنك تعاملت مع بنك مأمون ]2:المائدة[َ

ھناك اتفاق بین الطرفین بطبیعة التعامل، فلو جئت تصرف من الطرف الثاني، فإنھ في ھذه الحالة مما ومع بنك یتعامل بالربا، فإنھ قد یكون 
بالفائدة ویأخذون مقدار ما سحبت من البنك الثاني یأخذه من البنك األول مع رسم الخدمة فیصبح  أنھم یقاضون: جرى بھ في غالب األحوال

، ھناك أحكام كثیرة مترتبة على مسائل الصرف فنحن نقرب من حیث األصل العام مسألة في ھذه الحالة یتعین علیك الصرف من المصدر
التفصیالت؛ ألن الھدف من ھذه الدراسة، إنما ھي دراسة لطالب العلم لكیفیة تخریج المسائل النازلة على المسائلة القدیمة، أما التفصیل 

ًكبار العلماء واضحة جدا في المسائل التفصیلیة، ولربما یكون لبطاقة االئتمان اآلن والبحث فھناك فتاوى للمجامع العلمیة ومجمع الفقھ وھیئة 
ًفتوى تفصیلیة تصدر من ھیئة كبار العلماء قریبا إن شاء هللا؛ ألنھا درست جمیع أنواع البطاقات وفصلت في أحكامھا؛ لكن نحن نتكلم في 

سة الفقھیة، كیف یخرج المسائل النازلة وكیف یبین حكمھا، وكیف یطبق القدیم على مسألة التخریج الفقھي، والذي یھم طالب العلم ھنا الدرا
أما من حیث التفصیل فال یمكنني أن أعطي فتوى في مسألة حتى استفصل . ًالجدید، وذكرنا ھذه األحكام بالنسبة لبطاقة الصرف إجماال

ًتفصیال بینا عن طبیعة التعامل بھا، وھذا أمر یحتاج إلى وقت طو   .یل، وهللا تعالى أعلمً
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 (ما خرج عن القیاس فغیره علیھ ال ینقاس: (شرح قاعدة
 
 

ھذه مسألة من مسائل األصول، وباختصار : ما خرج عن القیاس فغیره علیھ ال ینقاس؟ الجواب: نرجو منكم شرح القاعدة التي تقول: السؤال
أعاذنا هللا - ً عن سنن القیاس وھو الشيء المستثنى، فمثال اآلن عندنا القذف ًاألصل الذي ترید أن تقیس علیھ، ینبغي أن یكون معدوال بھ

ً لو أن رجال قذف رجال بالحرام، فباإلجماع على أنھ یطالب بأحد أمرین، إما البینة التي تثبت صدقھ أو یجلد حد القذف لما ثبت في -وإیاكم ً
ن من حدیث ابن عباس أن ھالل بن أمیة قذف امرأتھ بـشریك بن سحماء فقال كتاب هللا وسنة النبي صلى هللا علیھ وسلم، كما في الصحیحی

إن األصل في القذف أنھ إما أن یثبت القاذف قذفھ، وإال ُیجلد الحد، : خذ القاعدة: ًإذا) . ٌالبینة أو حد في ظھرك: (صلى هللا علیھ وسلم لـھالل 
ِالزوجة، فإذا قذف الزوج زوجتھ فإنھ یالعن، إما أن یأتي ببینة تثبت ما جاءت الشریعة وأخرجت طرفین من ھذا األصل، أخرجت الزوج و

قذفھا بھ أو یالعنھا، ھذا اللعان جاء بھ دلیل مخصوص كما في الصحیحین من حدیث عویمر العجالني رضي هللا عنھ وأرضاه أنھ جاء إلى 
رسول هللا صلى ! سل لي یا عاصم: قتلھ فتقتلوه، أم یتركھ؟ فقالًالرجل یجد مع امرأتھ رجال أی! یا عاصم : ٍعاصم بن عدي ابن عم لھ فقال

ما جئتني بخیر، كره : ما ذا قال لك؟ قال! یا عاصم: هللا علیھ وسلم عن ذلك، فانطلق عاصم فسأل النبي صلى هللا علیھ وسلم ثم جاء فقال
النبي صلى هللا علیھ وسلم یكره السؤال عن شيء لم یقع، فلما رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم مسألتك، إلى اآلن ما نزلت آیات اللعان، فكان 

الرجل یجد مع امرأتھ الرجل، أیقتلھ ! یا رسول هللا: (قال ھذه المقالة جمع عویمر ثیابھ وانطلق إلى رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم وقال لھ
أن األصل : الشاھد). ِرأتك قرآن، فانطلق فأت بھا، فجاء بھا، فتالعناإنھ قد نزل فیك وفي ام: فتقتلوه، أم ماذا یفعل؟ فقال صلى هللا علیھ وسلم

إذا قذف األخ أخاه أو أختھ، فإنھ یجب :  فقیھ أو عالم یقول-ًمثال-یقتضي إما بینة أو حد القذف؛ لكن اللعان خرج عن سنن القیاس، فلو جاء 
بین األخ وأخیھ والقریب وقریبھ كما یجري بین الزوج والزوجة بجامع یجري اللعان : ًاللعان قیاسا على الزوج والزوجة بجامع القرابة أي

ًاألصل خرج عن القیاس، األقیس دائما ھو الموافق لألصول، : القرابة بین االثنین، العلة واضحة، والقیاس في الظاھر صحیح؛ لكن نقول ھنا
أن المعدول : ن القیاس، فغیره علیھ ال ینقاس، ھذا معنى القاعدةفاألقیس الذي مشى على الطریق العام، فاللعان خرج عن القیاس، فما خرج ع

نسأل هللا العظیم أن یجیرنا وإیاكم یوم البأس، وأن . بھ عن سنن القیاس ال یقاس علیھ غیره، ما خرج عن سنن القیاس فغیره علیھ ال ینقاس
  . وسلم وبارك على نبینا محمد، وعلى آلھ وصحبھ وسلموصلى هللا. وآخر دعوانا أن الحمد  رب العالمین. یحسن لنا ولكم الختام

 
 
 
 

 [1[ باب الصلح -شرح زاد المستقنع 
الصلح معاقدة توجب رفع الخالف ودفعھ، وقد شرعھ هللا سبحانھ وتعالى في كتابھ وفي سنة رسولھ صلى هللا علیھ وسلم، وأجمع العلماء على 

د اإلصالح بین الناس أن یراعي حسن القصد، والعمل على تحري العدل وعدم المحاباة، وإذا كان األمر كذلك فإن على من یری. مشروعیتھ
 .وأن یتجنب وسائل اإلحراج والمیل ونحو ذلك

 تعریف الصلح
 
 

بسم هللا الرحمن الرحیم الحمد  رب العالمین، والصالة والسالم األتمان األكمالن على خیر خلق هللا أجمعین، وعلى آلھ وصحبھ ومن 
قطع النزاع ورفع : الصلح في لغة العرب] باب الصلح: [فیقول المصنف رحمھ هللا: ھتدى بھدیھ واستن بسنتھ إلى یوم الدین، أما بعدا

صالح الرجل الرجل، ُیصالحھ مصالحة، إذا وقع بینھم االتفاق على رفع الخصومة، ولذلك ال یختلف تعریفھ االصطالحي عند : ُیقال. الخالف
؛ ألنھا تكون )معاقدة: (وقولھم. معاقدة توجب رفع النزاع: الصلح: ومن ھنا قال بعض العلماء في تعریفھ. ماء عن المعنى اللغويالفقھاء والعل

َباالتفاق بین الطرفین، وھما المدعي والمدعى علیھ، وتكون بین مالك الشيء واألجنبي َّ النزاع : الخالف): توجب رفع الخالف: (وقولھم. ِّ
ٍبل ھو لي، أو یختلفان في جزئھ، كأن یكون شطر أرض، : ھذا لي، فیقول اآلخر: ختصم الرجالن في المال، یقول أحدھماوالخصومات، فی

األرض كاملة لي، فیقول اآلخر بل نصفھا لي، ونحو ذلك من الخصومات، فإذا وقع الصلح بین الطرفین، وتراضى الطرفان؛ : فیقول أحدھم
معاقدة توجب رفع : (النزاع، وتنقطع الخصومة، ومن ھنا قال العلماء رحمھم هللا في ھذا التعریففإن معنى ذلك أن یرتفع الخالف و

معاقدة توجب رفع الخالف ودفعھ، وھناك فرق بین الرفع والدفع، كما نبھ علیھ السیوطي في قواعد الفقھ، : وبعض العلماء یقول). الخالف
ًتارة ُیقصد منھ رفع الخالف بین  فإن الصلح. ٍرفع یكون لما وقع، والدفع یكون لشيء لم یقعوكذلك ابن نجیم في األشباه والنظائر، وھو أن ال

ٌالطرفین، كرجل خاصم رجال ووقع النزاع بینھما، فجاء رجل ثالث وأصلح بینھما، فإن الخصومة قد وقعت، ولكنھا بالصلح ارتفعت، فیقال ً ٍ :
بل لي، وقبل أن یقع بینھما : ھذه األرض لي، فقال اآلخر: اء رجل إلى رجل، وقال لھًوتارة یكون الصلح قبل النزاع، فإذا ج. رفع خالف

ًالشجار توسط ثالث فقسمھا بینھما، فحینئٍذ یكون دفعا للخالف، أي أن الصلح وقع في مرحلة سابقة للخصومة والنزاع ٌ ًوأیا ما كان فالصلح . ّ
ار واآلثار المترتبة، وقد یقع بعد ذلك، ولكن هللا سبحانھ وتعالى یدفع بھذا الصلح قبل وقوع النزاع والخالف والشج: یقع قبل الخصومة، أي

ًالنزاع، ویدفع أیضا عن عباده أثر وضرر العداوات والشحناء، وما یكون مترتبا على النزاع بینھم ً. ...... 
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 األدلة على مشروعیة الصلح
 
 

 علیھ وآلھ وسلم، وأجمع العلماء رحمھم هللا على مشروعیة الصلح بین وقد شرع هللا عز وجل الصلح بكتابھ، وبسنة رسولھ صلى هللا
 ...... .المتخاصمین

 
 األدلة من الكتاب

 
 

ْفاتقوا هللا وأْصلُحوا ذات بْینكم : أما دلیل الكتاب فإن هللا سبحانھ وتعالى یقول ُ ُِ َِ ََ َ َ َ َّ َّ لما ، فأمر هللا عز وجل أن نصلح ذات بین المسلمین، ]1:األنفال[َ
ًفي ذلك من خیر الدنیا والدین، فندب عباده وحثھم على ذلك، وقال سبحانھ وتعالى مبیِّنا فضل ھذا األمر وعاقبتھ الحمیدة ٌوالصلُح خْیر : ّ َ ْ ُّ َ

َوالصلُح خْی: ، فشھد من فوق سبع سماوات أن جمع القلوب وائتالف األرواح بالصلح فیھ خیر، ثم لما قال سبحانھ]128:النساء[ ْ ُّ ٌر َ
إنھ لعظم الخیر المترتب على الصلح، جاءت بھذه الصیغة؛ ألن : فمن ھنا قال بعض أئمة التفسیر. نكرة) خیر(، جاءت كلمة ]128:النساء[

ًفاْبعثوا حكم: وكذلك ندب هللا عز وجل إلى الصلح بین الزوجین فقال. فیھ خیر الدین والدنیا واآلخرة: النكرة تفید العموم والكثرة، أي َ ََ ِا مْن َُ
ِأْھلھ وحكما مْن أْھلھا إْن ُیریَدا ِ َ َ َِ ِ ِ َِ ًَ َإْصالحا ُیوفق هللا بْینُھما  َ َ ََ ُ َّ ِ ِِّ ٌ، فأخبر سبحانھ وتعالى أنھ معین وظھیر لمن سلك ھذا المسلك المحمود، ]35:النساء[ً

ِّوھو الصلح بین الناس، فإن هللا یعینھ ویوفقھ ویسدده، فیعینھ على عناء الخصومة، فتجد ه ینتقل من ھذا إلى ھذا، فیسھر لیلھ ویتعب في ِّ
نھاره، ویكثر الخصوم بین یدیھ اللغط واللجاج والصیاح، وھو مع ذلك صابر مصطبر لعلمھ بعظیم الثواب عند هللا، فیعینھ هللا، ثم إذا جاء 

ّیتكلم بین المتخاصمین سدد هللا قولھ، وقوم لسانھ، ألن المصلح یدعو إلى ما دعا هللا إلی ل لمقصود الشرع، ّ ٌھ من ائتالف القلوب، فھو محصِّ
ًوأما من كان مفسدا والعیاذ با فإنھ یدعو بدعوة الشیطان ولذلك یبوء بالخیبة والخذالن، فإذا نظرت إلى أھل الصلح وجدت . وھو داعي هللا

ه عند غیرھم، وال یزال الناس بخیر ما بقي فیھم عندھم من الصبر والتحمل، وبعد النظر، وسداد القول، والرشد، وحسن العاقبة، ما ال تجد
ِال خْیر في : ُوقد شھد هللا من فوق سبع سماوات أن من فضل المجالس أن تعمر بالصلح بین المتخاصمین، فقال سبحانھ وتعالى. أمثال ھؤالء َ َ

ٍكثیر مْن نْجواُھم إال مْن أمر بصَدقٍة أْو مْعُروٍف أْو إْصالح ِ ِ ِ ٍَ َ ََ َ َ َ َ ََ َ ََّ ْ ِ ً بْین الناس ومْن یفعْل ذلك اْبتغاء مْرضاة هللا فسْوف نْؤتیھ أْجرا عظیما ِ ًِ ِ ِ ِ ِ َِ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ ََ ُ َْ ِ َّ َ َ ِ َّ
، فأخبر سبحانھ وتعالى أن المجالس إذا ُعمرت بالصلح بین الناس، وبالدعوة إلى جمع القلوب، وائتالف األرواح؛ فإنھا مجالس ]114:النساء[

ٌعالى أنھ متكفل بثواب أھل الصلح، فقالخیر وبر، وأخبر سبحانھ وت َومْن یفعْل ذلك : ِّ َ َ َ َِ َ ِاْبتغاء مْرضاة هللا : ، ولكن بشرط]114:النساء[ْ َّ ِ َِ َ َ َ
ٌفیھ دلیل على أن الصلح طریق لرضوان هللا عن العبد، وھذا أمر ال : ًطلبا لرضوان هللا عز وجل، قال بعض العلماء: ، أي]114:النساء[

ًإن وجدت الرجل معروفا بجمع القلوب، وُیحبِّب الناس بعضھم إلى بعض، ووجدتھ یسعى في جمع المفترقین، ولم شمل ُیشك فیھ، فإنك 
ًمْن یفعْل ذلك اْبتغاء مْرضاة هللا فسْوف نْؤتیھ أْجرا عظیم: المتخاصمین، وجدتھ على خیر األحوال وأفضلھا وأصلحھا، فا عز وجل یقول ًِ ِ ِ ِ ِ َِ َ َ َ َ َ َ َ َ ََ ُ َْ ِ َّ َ ا َ

ٍ، وعظیما من هللا لیست بالھینة، فا إذا قال للشيء إنھ عظیم فھو عظیم، فال أعظم من شيء وصفھ هللا عز وجل بالعظمة، ]114:النساء[ ً
ًسوف نؤتیھ أجرا موصوفا بالعظم: والكبیر من هللا لیس بالھین، أي ولذلك تجد أھل الصلح في القدیم، وكذا من یعاصرك من إخوانك ممن . ً

ًفتجده محبوبا بین الناس، مقبول الشفاعة، مرفوع . ّف بالصلح ومحبة جمع القلوب، تجده في عاجل خیر هللا لھ من ھذا األجر العظیمُعر
َّالمكانة، حتى إن أقواما ماتوا من عشرات السنین، بل من مئات السنین وال یزال الناس في ذكرھم الحمید بما خلفوا من المآثر الكریمة من  ً

ْإنما الُمْؤمنون إخوة فأْصلُحوا بْین أخوْیكم : الناس، وهللا تعالى یقول فھذه آیات الكتاب كلھا تدل على فضل الصلح بین. ین الناسالصلح ب ُ ْ َُ َ َ َ َ ََ ََ َِ ٌِ ِ ِْ َّ
َّ، فجعلھم كالجسد الواحد، ال یرضى المسلم إلخوانھ أن یتفرقوا، وأن یتقطعوا، وأن یتمزقوا، فیتكلم ھذ]10:الحجرات[ َّ ا في ھذا، ویعادي ھذا ّ

  .ھذا، إلى غیر ذلك من المفاسد المترتبة على الخصومة والنزاع
 
 
 
 

 األدلة من السنة
 
 

ًودل دلیل السنة أیضا على مشروعیة الصلح، فھذا رسول هللا صلى هللا علیھ وآلھ وسلم یندب إلى الصلح، ویفعل الصلح، بل قد ثبت عنھ 
ًالصلح جائز بین المسلمین إال صلحا حرم حالال أو أحل حراما: (دیث عوف بن مالك رضي هللا عنھعلیھ الصالة والسالم أنھ قال في ح ًّ ًّ( ،

ّوھذا الحدیث رواه أبو داود ، والترمذي ، وابن ماجة ، وحسنھ غیر واحد من العلماء، وإن كان اإلمام الحافظ أبو عیسى الترمذي قد جزم 
ُبصحتھ، وأخذ علیھ ذلك، لكن العمل عند فھذه سنة قولیة تدل .  المحققین أنھ حسن لغیره؛ لتعدد الطرق، وكثرة الشواھد، وھو حدیث ثابتّ

وجاءت السنة الفعلیة عن رسول . على مشروعیة الصلح وقطع الخصومات والنزاعات بالصلح بین الناس، وتقریب قلوب بعضھم إلى بعض
ِأنھ تأخر عن الصالة بقباء لیصلح : (ح عن رسول هللا صلى هللا علیھ وآلھ وسلمهللا صلى هللا علیھ وآلھ وسلم بمشروعیة الصلح، ففي الصحی

ٌوكان بنو عوف من األنصار قبلي المدینة، جھة قباء، وكان بینھم شيء من الشحناء والخصومات، فكان رسول هللا ) بین حیین من بني عوف
ًلصلح، وكذلك ثبت عنھ علیھ الصالة والسالم أنھ كان معتكفا في صلى هللا علیھ وآلھ وسلم ال یسمع بخصومة بینھم إال سعى للجمع وا

ُالمسجد، وأري لیلة القدر، فتالحى رجالن، فكشف علیھ الصالة والسالم الستار عن قبتھ، ثم أشار لصاحب الدین أن یضع شطر الدین، 
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 .لى مشروعیة الصلحفالسنة القولیة والفعلیة دالة ع. فأصلح بینھما وھو في معتكفھ علیھ الصالة والسالم
 
 
 
 

 دلیل اإلجماع على مشروعیة الصلح
 
 

وأجمع العلماء وأئمة اإلسالم علیھم رحمة هللا عز وجل على مشروعیة الصلح وفضلھ، وأن من أعظم وأجل الطاعات وأحبھا إلى هللا سبحان 
ٌوتعالى إصالح ذات البین، وأن فعلھا مندوب إلیھ ومرغب فیھ، وقد یجب على المسلم  ِفي بعض األحیان أن ُیصلح إذا كان مقبول القول َّ

ٍومأمون الفتنة بالدخول في الصلح، وإذا لم ُیصلح ترتب على عدم صلحھ قطیعة األرحام، أو حصول ضرر عظیم كسفك الدماء وانتھاك  ِ
ذه الخصومة أن هللا یصلح ذات األعراض، واغتصاب األموال، فما ال یتم الواجب إال بھ فھو واجب؛ فإذا غلب على ظنھ أنھ لو دخل في ھ

بین المسلمین، وأن هللا یدفع ھذه الشرور وھذه الفتن، ولیس ثم ضرر علیھ بالدخول؛ فإنھ یتعین علیھ أن یسعى، ویتعین علیھ أن یصلح بین 
  .المسلمین

 
 
 
 

 أنواع الصلح وصوره
 
 

ٌلح بین الفئة العادلة والفئة الباغیة، وھو صلح بین المسلمین، والصلح أنواع، ویقع على صور، فھناك صلح بین المسلمین والكفار، وھناك ص ٌ
ٌوھناك صلح بین الزوجین، وھناك صلح على القصاص والدماء واالعتداءات على األجساد واألرواح، وھناك صلح بین المسلمین في أمور  ٌ ٌ

ّر؛ فھذا یتكلم العلماء علیھ في باب الھدنة، وقد تقدم في باب فأما الصلح الذي یقع بین المسلمین وبین الكفا. األموال، فھذه خمسة أنواع للصلح
وأما الصلح بین الفئة العادلة والفئة الباغیة، وھم البغاة الذین یخرجون على . ّالجھاد في سبیل هللا وبینا فیھ أحكامھ وما یترتب علیھ من مسائل
وأما الصلح في الشقاق والخالف . ء علیھ وعلى مسائلھ في باب أحكام البغاةوالي المسلمین وجماعتھم، فُیصلح بینھم وبینھ، فھذا یتكلم العلما

ٍالذي یقع بین الزوجین، فغالبا ما ُینبھ على ُجمل من أحكامھ في مسائل العشرة الزوجیة، ومسائل النشوز، ویعتني المفسرون ببیانھ في تفسیر  َ ّ ً
ي یقع على الحقوق المالیة، وھذا ھو الذي یعتني العلماء بذكره في ھذا الموضع، ًوكذلك أیضا بالنسبة للصلح الذ. آیة النساء السابق ذكرھا

ًباب الصلح، فغالبا ما یركزون على الصلح في الحقوق المالیة كالنزاع في األراضي : باب الصلح، أو قال المحدثون: فإذا قال الفقھاء
ًي األموال، فھذا غالبا ما ُیعتنى بھ في باب الصلح، أو كتاب الصلح، والبیوت والدور والمساكن، والنزاع في الحقوق العامة التي تقع ف

ًوأما الصلح عن الدم والقصاص ومسائلھ والدیات؛ فھذه ُینبھ على جملة من أحكامھا غالبا في باب القصاص . فیذكرون فیھ مسائلھ وأحكامھ َّ
 ...... .وباب الدیات

 
 مناسبة ذكر باب الصلح بعد باب الحوالة

 
 

لماذا ذكر المصنف باب الحوالة، ثم أتبعھ بباب الصلح؟ وما ھي : ًبعد باب الحوالة یورد سؤاال) باب الصلح: (المصنف رحمھ هللاوقول 
أن باب الصلح فیھ شبھ من الحوالة؛ ألن الحوالة أن تحیل صاحب الدین على شخص آخر لك  :مناسبة باب الصلح لباب الحوالة؟ الجواب

ٌنھ في باب الحوالة، فكأنك صالحت صاحب الحق عن حقھ عندك، فحینئٍذ تكون الحوالة فیھا شيء من الصلح، ومن علیھ حق، كما تقدم بیا
عادة العلماء أن ُیلحقوا الشبیھ بشبیھھ، والنظیر بنظیره، والمسائل المتقاربة، واألبواب المتجانسة والمتفقة في بعض المعاني، بعضھا ببعض، 

ًوالة، وإن كان بعض أئمة الشافعیة رحمة هللا علیھم یسلكون مسلكا آخر، لكن للمصنف رحمھ هللا عذره من ھذا فألحقوا باب الصلح بباب الح
 ...... .الوجھ

 
 الحث على الصلح

 
 

ًوالصلح إذا وقع فإنھ یقوم على طرفین متنازعین، وطرٍف ثالث یصلح بین الطرفین، وھذا الطرف الثالث تارة یكون من القضاة والحكام 
فأما بالنسبة للقاضي، فالقاضي موقفة في األصل حیادي، وال ینبغي . ًین یفصلون في القضایا، وتارة یكون من غیرھم من عامة الناسالذ

ًللقاضي أن یمیل ألحد الخصمین دون اآلخر، والصلح غالبا یكون فیھ شيء من اإلضرار بأحد الطرفین، ولذلك كان على القاضي أال یتدخل 
صل في الخصومة، فیعطي كل ذي حق حقھ على وفق حكم الشرع؛ ألنھ لو كان القاضي ُیغرق ویبالغ في مسائل الصلح؛ فإن إال بالحكم والف
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َّھذا ُیذھب ھیبة القضاء، وُینزع الثقة من القاضي؛ ألن الناس ال یصلون إلى القاضي غالبا إال وقد تقرح قلب المظلوم من الظلم، فھو یحتاج  ً ِ
ن من دعواه، أو یحاول أن یحط من حقھ الذي عند خصمھ؛ فإن ھذا ُیحدث إلى من ینصره ویعینھ ، فإذا جاء إلى القاضي فوجد القاضي یھوِّ

لو ارتفع : ًومن ھنا فاألصل أن القاضي ال یتدخل بین الطرفین إال في الفصل، فمثال. ًعند الناس شیئا من ردة الفعل الذي ال تحمد عقباھا
اذھبا فاصطلحا وامتنع من القضاء، وجاء المظلوم في شدة وفي حال، فإن ھذا كما : ّرد الخصمین، وقال: ، أيّالخصمان إلى القاضي فردھما

ینصف أن یتجھ إلى وسائل أخرى للوصول إلى حقھ، ومن ھنا قال  ًذكرنا قد ُیحدث ضررا فیجعل المظلوم إذا وصل إلى القاضي ولم
َّالصلح من القضاء ُیضیق قدره في حد: العلماء ورد عن عمر بن الخطاب رضي هللا عنھ أنھ كتب إلى أبي موسى األشعري رضي هللا . ودَ

ًعنھ كتاب القضاء المشھور، والذي شرحھ اإلمام المبارك ابن القیم شرحا مسھبا یعد من أنفس ما كتب في شرح ھذا الكتاب الذي اعتنى  ً
لخطاب رضي هللا عنھ منھج القضاء، كتبھ لـأبي موسى؛ ألن أبا موسى ّالعلماء بذكره، وھو كتاب القضاء، وھو كتاب بین فیھ عمر بن ا

األشعري رضي هللا عنھ كان قاضیھ على الكوفة، واله القضاء بالكوفة وناحیة الشرق، فكتب لھ ھذا الكتاب الذي یسمى بكتاب القضاء، رواه 
سى برد الخصوم حتى یصطلحوا، فإن الفصل بینھم یورث وفیھ أن عمر بن الخطاب رضي هللا عنھ أمر أبا مو. البیھقي وغیره في السنن

الضغینة والشحناء، فأمره أن یرد الخصوم إلى الصلح، ولكن كما ذكر العلماء ُیرد بقدر، یعني أن القاضي إذا نظر أن الخصوم عندھم سعة، 
لكن رخصوا . ٍّبت وفصل؛ فإنھ یبت ویفصلَّوباإلمكان أن یصلح بینھم؛ دعا إلى الصلح، وردھم إلى الصلح، وإن وجد األمر یحتاج إلى 

أن تستشكل علیھ القضیة فتصبح غامضة، وأدلتھا متشعبة، وال یستطیع أن یلم : الموضع األول: للقاضي أن ُیصلح بین الخصمین في مواضع
یة لكثرة األقوال فیھا وكثرة األدلة، فإذا أشكل علیھ الحكم ولم یتبین لھ وجھ الحق، والتبست علیھ القض. ھذا الشتات، فحینئٍذ یلتجئ إلى الصلح

إنما أنا : (وحصول شيء من التعارض والتضارب الذي ال یستطیع فیھ أن یتبین؛ فإنھ یرجع إلى الصلح وقد قال صلى هللا علیھ وآلھ وسلم
سان من الذكاء والفھم، فإنھ ُفالقاضي بشر، ومھما أوتي اإلن). ٌبشر مثلكم وإنكم تختصمون إلي، فلعل بعضكم أن یكون ألحن بحجتھ من بعض

قد یوقفھ هللا عز وجل في بعض القضایا مكتوف الیدین حتى یعلم فضل هللا علیھ، وأنھ تحت رحمة هللا، ومھما أوتي القاضي من علم وفطنة؛ 
أخبار القضاة ًبد وأن یقف في بعض المواقف حائرا بقدرة هللا عز وجل حتى یستكین ویذل  عز وجل، وھذا معروف ومشھور في  فال

ِوأقضیتھم، ففي ھذه الحالة إذا طغت الخصومة وتشعبت األدلة، ورأى القاضي من المصلحة أن یجمع بین الخصمین بالصلح، فحینئٍذ ُیصلح ّ .
 خاف أن ًعرفنا أن زیدا لھ على عمرو ألف لایر، وأصبح األمر ال لبس فیھ، فیجب علیھ أن یبت الحكم، إال إذا: بمعنى. وأما إذا تبین الحق

ّلو أن طرفین اختصما عند القاضي، وتبین للقاضي وجھ الحق، كأن : ًفمثال. إمضاء الحق ُیحدث فتنة أعظم، كما یقع بین ذوي األرحام
ّاختصموا في دم، أو عرض، وتبین للقاضي أن ھذه الفئة ظالمة لھذه الفئة ولكن لو أصدر الحكم وبین الحق، فستحدث آثار أسوأ وأعظم من 

حة المترتبة على قضائھ، فإن خاف حصول فتنة عظیمة، أو حصول شحناء فحینئٍذ یصلح، وقد أشار بعض العلماء رحمھم هللا إلى ھذه المصل
والصلح (والصلح یستدعي لھ إن أشكل حكم وإن تعین الحق فال ما لم یخف بنافذ األحكــام فتنة أو شحناء لألرحـام : االستثناءات بقولھ

): وإن تعین الحق فال(َغمض علیھ الحكم، : یعني): إن أشكل. (فیستدعي لھ الطرفین.  أن القاضي یصیر إلى ھذا الصلح:یعني): یستدعي لھ
ّألنھ إذا تعین لھ الحق، وُعرف أن فالنا ظلم فالنا وتبین الحق، فإنھ بدخولھ في الصلح یوجب الریبة، فكأنھ یشفع للظالم، وموقف القضاء  ًّ ً ِ

ففي . فتنة أو شحناء لألرحام.. ما لم یخف بنافذ األحكام: وقولھ. ًن حیادیا ال یمیل فیھ القاضي ألحد الخصمین دون اآلخرًدائما ینبغي أن یكو
َّبعض األحوال یكون القضاء بین أقوام ُجھال، أو بین أقوام بینھم فتنة عظیمة، وقلوبھم ملیئة بالشحناء والبغضاء، ولكن رأى القاضي أن 

ب  ِبین الطرفین، وأن ُیصلح بینھم فیعدل عن الحكم بالقضاء إلى الجمع بین الطرفین بذلك، ھذا بالنسبة لمسألة الصلح من األفضل أن یقرِّ
ّأما الصلح من عامة الناس، فالصلح یسعى لھ العلماء، ففي بعض األحیان یتدخل العالم بین طرفین، بین زوج . القاضي ومن في حكمھ

كذا یدخل العالم ویدخل طالب العلم، ویدخل الرفیع الذي لھ شأن كشیخ العشیرة، وأمیر القبیلة ونحو ذلك وزوجتھ، بین عامل ومستأجره، وھ
ُممن لھم فضل ومكانة، وعندھم عقل وحكمة، وقد یدخل أناس من عامة الناس عندھم شيء من العاطفة ومحبة الخیر للناس، فیختلف أنواع 

 ...... .الشفعاء
 

 صلح بین الناسأمور یجب مراعاتھا في ال
 
 

 ...... :ینبغي لمن یرید أن ُیصلح بین الناس أن یراعیھا: فننبھ على مسائل
 

 اإلخالص 
 
 

ُأن یعلم أوال أنھ یتردد بین نیتین إذا دعي للصلح بین طرفین، فإما أن تكون نیتھ  والدار اآلخرة، وإما أن تكون للدنیا، فالشخص : منھا ً
ِومْن یفعْل ذلك اْبتغاء مْرضاة هللا فسْوف نْؤتیھ : لمھ بعظیم الثواب عند هللا، وھو یستشعر قول هللا سبحانھ وتعالىینبعث للصلح بین الناس لع ِ ِ ِ ُِ َْ َ َ َ َ َ َ َ َ ََ ِ َّ َ َ

ًأْجرا عظیما  ًِ َ ِومن الناس مْن یشري نفسُھ اْبتغاء مْرضاة هللا: ، ویستشعر قول هللا سبحانھ وتعالى]114:النساء[َ َّ ِ ِ َِ َ َ َ َ َ َ ََ ْ َْ ِ ِ ِ وهللا رُءوف بالعباد َّ َِ َ َْ ِ ٌ ُ َّ
ِفإذا انبعث بھذه النیة الصالحة، فإن هللا عز وجل ُیعظم لھ األجر، ویجعل جمیع ما . فھو یبیع نفسھ لمرضاة هللا سبحانھ وتعالى]. 207:البقرة[

َّ بحسن النیة ُیوفق إلى السداد، وقل - ًأیضا-  وكذلك. یقع من العناء والتعب والنصب في میزان حسناتھ، وھذا بخیر المنازل عند هللا عز وجل
من أصلح ما بینھ وبین هللا أصلح هللا ما بینھ : (أن ُیصلح نیتھ إال ألھمھ هللا عز وجل أصلح األمور، ومن ھنا قال بعض العلماء رحمھم هللا

إذا : فمن أمثلة ذلك. ھ وبین الناس من الشئون واألحوال، فمن أصلح ما بینھ وبین هللا بالنیة الصالحة في األمور، أصلح هللا ما بین)وبین الناس
َدخل في الصلح فأصلح ما بینھ وبین هللا بحسن النیة؛ أصلح هللا ما بینھ وبین الناس، فعصم لسانھ عن الزلل، وعصم فعلھ عن الخلل، ووجھھ 
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ًوسدده، وكان لھ المعین والظھیر معینا على الخیر، وظھیرا لھ على الطاعة والبر،  اختصمت عائلتان لزوج وزوجة، : وفي ذلك وردت قصةً
ثم دخل بینھما مصلحان فلم یوفقا للصلح بینھما، وكانت القضیة عند أحد قضاة السلف رحمة هللا علیھم، وكان یعلم ھذا القاضي أن ھناك 

ّوهللا لو حسنت نیتكما لوفقكما هللا؛ : ال رحمھ هللاًمجاال للصلح، ولكن هللا لم یوفق الحكمین، فلما رجع الحكمان إلیھ وأخبراه أنھما لم یوفقا، ق
َإْن ُیریَدا إْصالحا ُیوفق هللا بْینُھما : ألن هللا یقول َ ََ ُ َّ ِ ِ ِِّ ً ھذه : ًثانیا. فالنیة ھي األساس والمنبعث الذي ینبعث بھ اإلنسان للصلح: ًأوال]. 35:النساء[ِ

فالن : ذي یدخل في الصلح ینتزعھ الشیطان إلى نیة الدنیا؛ ألن الناس یقولونالنیة لھا عوارض، فمنھا حب الشرف، وحب الجاه، فإن ال
فالن ھو : فیطرأ ذكر الخصومة إال قالوا أصلح بین فالن وفالن، وفالن وجھ الخیر، وفالن كذا، ینتظر من الخصمین أن ال یجلسا في مجلس

من :  من تعبھ ونصبھ ما أراد من الدنیا، وینادي منادي هللا یوم القیامةفھذا یطلب الریاء والسمعة، ویطلب المدح والثناء، فحظھ. الذي أصلح
ْھذا یْوم ینفُع الصادقین صدقُھم : كان عملھ لغیر هللا فلیذھب ولیأخذ أجره ممن عمل لھ، فإن یوم القیامة ال ینفع فیھ اإلنسان إال صدقھ ُُ ْ ِ ِ ِ ََّ َ َ ََ َ

 صدق هللا معھ، فالصلح إذا دخل اإلنسان فیھ بنیة السمعة ھلك، وصرفھ هللا عز فمن صدق مع هللا. ، فالصدق ھو اإلخالص]119:المائدة[
ًوجل، ولذلك تجده یتأثر في حدود السمعة، فلو كان أحد الطرفین قویا أو لھ مكانة، مال إلیھ والعیاذ با أكثر من الضعیف، وإذا دخل بنیة 

ُخصمین ممن لیس لھ مكانة في قلبھ ضغط علیھ وأحرجھ، وألجأه إلى أمور ال تحمد الریاء والسمعة انحرف عن صراط هللا، فإذا كان أحد ال
  . مفسد، وسنبین وجھ ذلك، وھو الظلم في الصلح-والعیاذ با- ًعقباھا؛ فھذا ال یأمن أن یكون بصلحھ مفسدا، فھو یظن أنھ مصلح والواقع أنھ 

 
 
 
 

 الحذر من الحمیة والعصبیة
 
 

ن یرید أن یصلح بین الناس أن ینتبھ للحمیة والعصبیة، فإنھ في غالب األحوال إذا دخل في الصلح بین القرابة، تنتزعھ ینبغي لم: ًوكذلك أیضا
نوازع الحمیة والعصبیة، فینبغي أن یحذر منھا، وأن ال یجعل العادات واألمور التي ھي من شأن الجاھلیة محكمة لھ في صلحھ، بل علیھ أن 

، وھذا یستلزم علیھ أن یرجع للعلماء، فإذا طرأت قضیة بین زوجین، أو طرأت قضیة بین متخاصمین، ولیس یجعل نصب عینیھ مرضاة هللا
َّغالبا ما ُیوفق المصلح إذا سأل العلماء، ألنك : عنده خلفیة عن بعض المسائل الشرعیة فعلیھ أن یتصل بالعالم، ویسأل العلماء، ولذلك یقولون ً

 في األمور كلھا التي تتصل بالعبادات والطاعات والقربات، وما تریده من أمور دینك؛ وفقت،وأنك ما - ة عامةوھذه قاعد-إذا سألت العالم 
بما قال لك إال بارك هللا فیما  ًاستشرت وال سألت وال استفتیت أحدا من أھل العلم وأنت ترجو ما عند هللا عز وجل بالرجوع إلیھ، وعملت

قل أن یشاور : وھذه فائدة الرجوع إلى العلماء، ولذلك قالوا. ًفإن هللا یدفع عنك أضرارا أكبر منھاأتیت، حتى ولو كانت ھناك أضرار، 
َفاْسألوا أْھل الذكر إْن كنتم ال تْعلُمون : ٌویستفتي أحد العلماء ویخیب في أمره؛ ألن هللا یقول ََ َ َْ ُ ْ ُ ِْ ِ ِّ َ ، ولم یأمر هللا بسؤالھم والرجوع إلیھم ]43:النحل[َُ

ًیر یعلمھ سبحانھ وتعالى في ذلك الرجوع وذلك السؤال، ولذلك شھد هللا أنھ لو ُرد األمر إلى أھلھ لكان خیرا، وكان الصحابة رضوان إال لخ
هللا علیھم إذا وقع بینھم شيء رجعوا إلى النبي صلى هللا علیھ وآلھ وسلم، وسار السلف الصالح على ذلك، وكانت األمة بخیر حینما كان 

طرأت علیھم أمور ال یستبدون باآلراء واألھواء، وإنما یرجعون ألھل العلم، ویقدرون أھل العلم، وعندما كان الناس یحمدون الناس إذا 
  .مشورة العلماء ویحبونھا كانت البركة، وكان الخیر في ذلك

 
 
 
 

ًالعلم بالقضیة علما تاما ً 
 
 

ًومنھا العلم بالقضیة علما تاما كامال، فال تدخل للصلح  ً بین طرفین حتى تكون على إلمام تام بالقضیة، وھذا یستلزم منك أن تسمع القضیة ً
فال تدخل للصلح بین المتخاصمین، وقد علمت بأطراف من القضیة دون أطراف، ألنك أشبھ بالحكم بین الخصمین فال ینبغي أن تسمع . كاملة

ِوإذا جاءك خصم وقد فقئت عینھ فال تعجلن، فلعل خصمھ قد فقئت . رمن أحدھما دون اآلخر، أو تنظر إلى قضایا ألحدھما دون قضایا اآلخ ُ ُ
تسمع القضیة كاملة من األصل، وھو الشخص : ًعیناه، فلذلك ینبغي أن تسمع القضیة كاملة، وحینئٍذ یتحتم علیك قواعد وأصول تنتبھ لھا، أوال

ًالمتھم صاحب الحق المدعي، فتجلس مع الشخص وتسمع منھ سماعا كامال ً ِ َّ یتھ في أن یقول جمیع ما عنده، ثم تنتقل إلى الطرف ّ ، وتعطیھ حرِّ
تشككھ فیما یقول، أو تمیل للطرف  الثاني بكل أمانة ونزاھة، فتسمع جمیع ما عنده، وال تقاطعھ إال إذا حصل استفھام أو سؤال، وال تحاول أن

َّفإن كثیرا ما تقع اإلحن في الخصومة والصلح، وال یوف. الثاني ضده ِ ق المصلحان متى ما نظر أحد الطرفین أن المصلح یمیل للطرف اآلخر ً
َّدونھ، فإذا جاء الطرف األول وجلس معك وأعطیتھ حریتھ، وكنت أثناء جلوسك معھ رجال عدال ترجو مرضاة هللا، وتعلم أن هللا حملك أمانة  ً ً

یتھ حتى یقول ما عنده، وإ ًومسئولیة أن تسمع سماعا كامال فتعطیھ حرِّ َذا كان كالمھ كثیرا لخصت النقاط التي قالھا وراجعتھ حتى تعرف ً ّ ً
ًوتضبط األمر ضبطا تاما ً فال تجلس الخصمین مع بعضھما، وال تسمع منھما وجھا لوجھ، واسمع -في ھذا الزمان-ولذلك إذا جئت للصلح . ً ُ

ِّ حدة، ثم تجلس مع اآلخر على حدة، وتلخص النقاط، فإن ًأرید فالنا یقول لي جمیع ما عنده، فتجلس معھ على: من كل طرف على حدة، وقل
أمكنك أن تصلح بینھما دون أن یتواجھا فھذا أفضل، وإذا أمكن الصلح وتقلیب وجھات النظر فیما قالھ ھذا وھذا فھو أفضل، خاصة في 
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َرات، أو سوءة من السوءات حمل الزوج علیھا ًمسائل الزواج؛ ألن الزوجین إذا جلسا فقالت المرأة سرا من األسرار، أو قالت عورة من العو
ّفي قلبھ، فلو حصل صلح في المستقبل ربما انعكست اآلثار على ھذه الكلمة التي قالتھا، ولربما حمل في قلبھ أن یعیدھا حتى ُیضر بھا  ٌ

ناء الجلوس، فكل یرید أن یكون ھو ًفینبغي للمصلح أن یكون حكیما خاصة مع كثرة الجھل في الناس، وعدم وجود شيء من األدب أث. وینتقم
فلذلك ینتبھ لھذه القضیة؛ صحیح أنك تحتاج إلى استفھام لبعض . صاحب الكلمة، وكل یرید أن یكون ھو المتكلم، وكل یدعي أنھ ھو المظلوم

ِالقضایا، وبعض القضایا تحتم علیك أن تجمعھما وجھا لوجھ حتى تعرف الصادق من الكاذب، لكن إذا ُرزقت بصیر ة العلم؛ فإنك تستطیع أن ً
ًتعرف صدق ھذا من كذبھ، وتعلم أیضا صدق الطرف الثاني من كذبھ من خالل الجلوس لسماع الخصم سماعا كامال، وال تحاول أثناء كالمھ  ً ً

ًأن تكون مع الطرف الثاني ضده، وإنما یكون كالمك استفھاما، واستبیانا، فال یكون تكذیبا وال تخطئة إال إذا كان ف ً یھ جور وظلم، وأردت أن ً
ْستكتُب شھاَدتُھم : الدنیا فانیة، وھذا الذي تقولھ ستحاسب علیھ بین یدي هللا، فإن هللا یقول! یا فالن اتق هللا: تذكره با عز وجل، فتقول لھ ُ ْ َُ ََ َ

َوُیْسألون  َُ ّ، إن كنت صادقا فإني أصدقك، وإن كنت كاذبا وصدقتك، فإنك ال تحم]19:الزخرف[َ ً ل وزر من ظلمت فحسب، بل حتى وزري ًِّ
فھ با ًفالسماع من الطرفین سماعا كامال یساعد على تصور القضیة. ِّأنا، ألني أصدقك فیما تقول، وتذكره وتخوِّ َّوإذا تصورت القضیة فال . ً

ة محضة، فإذا كانت المسألة دینیة إما أن تكون محضة وإما أن تكون مشوبة، والقضیة المحضة تكون دینیة محضة أو دنیوی: تخلو من حالتین
محضة رجعت للعلماء، وإذا كانت دنیویة محضة رجعت للعقالء وأھل البصیرة، وال مانع أن تستشیر بعض أھل العلم إن كان لھم علم 

ًفمثال إذا وقعت قضیة . ھذه األمور، وإن كانت جامعة بین الدین والدنیا، فحینئٍذ تجمع بین مشورة العلماء ومشورة أھل الخبرة وبصیرة بمثل
بین شخصین في أمر دنیوي في مسألة تجارة، فتحتاج إلى إنسان عنده خبرة في التجارة، أو بین عامل وصاحب العمل فإنھا تحتاج إلى إنسان 

قصود ھو تصور الم. ِّلھ خبرة في ذلك العمل، فترجع إلى دیِّن أمین صالح وتسألھ حتى تستطیع أن تعرف من المخطئ فتذكره با ثم تصلح
ًالقضیة تصورا كامال ثم حلھا عن طریق العلماء إن كانت دینیة، أو عن طریق العقالء إذا كانت دنیویة، أو تجمع بین األمرین إذا جمعت بین  ً

  .الطرفین
 
 
 
 

 العدل بین الخصمین
 
 

َّكذلك أیضا مما ینبغي أن ُیتنبھ لھ في الصلح دل بین الطرفین، فإذا دخلت في القضیة وأنت ترجو ما أن ُیبنى على تقوى هللا عز وجل بالع: ً
ًعند هللا، وتصورتھا تصورا كامال ثم استشرت العلماء وقالوا لك ً َ فالن المخطئ، وفالن المصیب، وفالن أخطأ في كذا وأصاب في كذا، : َّ

ًوسطا؛ بالجمع بین الطرفین بالحل الوسط، وھذا ًواآلخر أخطأ في كذا وأصاب في كذا، وأخذت نتیجة األمر؛ فحینئٍذ إما أن تحل القضیة حال 
ًوأما إذا بینت لكل ذي حق حقھ، وأردت أن تفصل بینھم بذلك، فالذي یفعل ھذا یسمى حكما، وھو الذي یعرف حق كل . ما یكون بھ الصلح َ ََ

ًلكن المصلح دائما ُیحدث قوال وسطا بین الطرفین،. ٍواحد من الطرفین، ثم یعطي كل ذي حق حقھ ًً  وھذا یستلزم تنازل صاحب الحق عن ِ
ِنعم أنت : لھا ٍشيء من حقھ، كأن تعرف أن المرأة مظلومة وأن الزوج ظالم، فتذھب إلى الزوج وتبیِّن لھ ظلمھ، وتذھب إلى الزوجة، وتقول

ِ إن صبرت علیھ واحتسبت مظلومة وأنت صاحبة حق؛ ألن هللا یقول، ورسولھ علیھ الصالة والسالم یقول، لكن یا فالنة ھذا زوجك وبعلك،
ِهللا سبحانھ وتعالى ال تخفى علیھ خافیة، فإن صبرت صبرك هللا، وإن احتسبت األجر عند هللا أثابك هللا، ونحو ! فلك األجر عند هللا؛ یا فالنة ِ ِ َّ ِ

 واألجر من هللا، وإذا خرجت من قلب وفي ھذه الكلمات مثوبة هللا،.. ًذلك من الكالم الطیب؛ فتلین قلبھا للعفو، وتجعل قلبھا لینا لإلصالح
صادق فإنھا تقع في األذن وتقع في القلب، فالكلمة التي تخرج من القلب تالمس شغاف القلب، وینبغي للمصلح أن یتخیر األلفاظ المناسبة 

ِوالعبارات المھذبة التي ال تسيء إلى مشاعر الناس، وال تجحف في حقھم ُ َّ.  
 
 
 
 

  وعدم اإلحراجاختیار األلفاظ المناسبة
 
 

ٍفإذا عرفت الحق وأردت أن یتنازل صاحب الحق عن جزء من حقھ حتى یقع الصلح؛ فینبغي أن یكون بطریقة مناسبة، وھذا ما أحببت أن  َ
في بعض األحیان یدخل الرجل في صلح بین طرفین، وأحد . أنبھ علیھ، فال ینبغي إحراج الناس، وظلم الضعفاء واإلضرار بمصالحھم

ًن قوي ظالم، والطرف الثاني ضعیف مظلوم، وقد یكون الخصم الضعیف أیتاما أو أرامل، فیأتي المصلح إلى الضعیف فیستغل نقاط الطرفی
وھذا . ال یأمن من یفعل ذلك من اإلثم في صلحھ: ضعفھ، ویضغط علیھ من جھة ھذه النقاط حتى یتنازل عن بعض حقھ، قال بعض العلماء

ُإذا أصلح بینھم على ھذا الوجھ فإن ھذا یعین الظالم على الظلم، ویجعلھ یتمادى في ظلمھ، والیوم ینتھي من لیس بصلح، بل ظلم وجور، و
إذا فرضنا أن : ًكذلك أیضا. ھؤالء الضعفاء لیقع فیمن ھو أضعف منھم، أو في غیرھم، ولذلك كان ھذا النوع من اإلحراج واإللحاح ال یجوز

ًد صاحب العمل، وصاحب العمل رجل غني وثري، وثبت أن ھذا العامل لھ خمسون ألفا◌ عند ھذا ًعامال اشتغل وكد فأصبح لھ حق عن ً
ِّالرجل الثري الغني الذي ال تضره الخمسون األلف شیئا، وھذا الرجل جلس السنة والسنتین في عملھ وكده وتعبھ ونصبھ، ولربما كان علیھ  ً
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ُتى یتنازل عن جزء من المبلغ، أو عن جملة من حقوقھ، ولربما أخذت أطراف من دیون وحقوق للناس، فنأتي إلى العامل ونضغط علیھ ح
ُقرابتھ وجماعتھ ممن یستحي منھم، فأخذت األموال بسیف الحیاء، فمثل ھذا ال یبعد أن یبوء صاحبھ باإلثم، وھذا لیس بصلح، بل إفساد 

 إمكاناتھم وطاقاتھم واألشیاء التي یمكن أن یضحوا بھا، فما كان في فینبغي النظر في أحوال الناس، والنظر في حدود. ومعونة على اإلفساد
وسعھم سألناھم أن یعفوا، ویكون السؤال بطریقة طیبة مھذبة، ال بطریقة اإللحاح واإلزعاج واإلحراج، ففي بعض األحیان یبلغ بالصلح أن 

ًحیان یكون المصلح رجال لھ مكانة وجاه، فإذا جاء إلى ابن ًالشخص یأخذ أطرافا أقویاء، ال یمكن أن یرد الشخص شفاعتھم، وفي بعض األ
ًكیف تطلبني شیئا فیھ إجحاف وإضرار بي، ولربما فیھ إجحاف ! وھذا الكالم ال یصلح.. َّطلبتك، وإذا طلبتك فال تردني: عمھ وقریبھ؛ قال لھ

 والبصیرة، فنعرف ماذا نجني إذا أصلحنا، ولو بأھلي وعرضي وزوجي وقرابتي، فھذا ال یصلح وینبغي أن یكون ھناك شيء من التعقل
أقیلوا ذوي : (حصلت غلطة أو ھفوة أو زلة من رجل معروف في الصالح واالستقامة، وأقلناه فمن باب قول النبي صلى هللا علیھ وآلھ وسلم

شخص أن یعفو عنھا، فھذا ممكن، لكن أن ، أو علمنا أن الرجل غلط ثم ندم، وممكن أن ُیصلح، أو كانت الغلطة في إمكان ال)الھیئات عثراتھم
ًوأیضا قد ُیختار أشخاص ال یمكن أن یتكلم اإلنسان معھم، فقد یأتیھ بعمھ أو بخالھ، فیأتي العم أو الخال . ندخل باإلجحاف واإلحراج فال

قدر وال وجھ، فھذا ال ینبغي، ومثل أھنتني أمام الناس، لیس لي عندك : لھ ویدخل بكلمات ُیحرج بھا قریبھ، وھذا ال یجوز، وإذا رفض یقول
ِھذه العبارات ینبغي أن تصرف عن الصلح، وینبغي أن یكون الصلح بشيء من الرضا، فاألخذ باإلحراج ال یجوز، أو أن یستعمل القوة كأن  ُ

ًن في مثل ھذا ظلما؛ ألن ھذا ًیكون موظفا عند مدیره، فیأخذ مدیره من أجل أن یعفو، فھذا ال یجوز، بل ال یجوز للمدیر أن یدخل إذا علم أ
ولذلك ثبت في الحدیث . إساءة في استخدام مكانة اإلنسان، ونعمة هللا التي أنعم علیھ، فینبغي أن یكون دخول اإلنسان بالتي ھي أحسن

ِالصحیح عن رسول هللا صلى هللا علیھ وآلھ وسلم في قصة بریرة عندما أعتقت فأصبح لھا الخیار في البقاء تحت زوجھ ا أو تركھ إذا كان ُ
أتأمرني؟ فقال رسول هللا ! یا رسول هللا: (ًعبدا فاختارت بریرة الفسخ، فلقیھا النبي صلى هللا علیھ وآلھ وسلم فسألھا أن تعود لزوجھا، فقالت

: ، أي)إنما أنا شافع: ( قال لھاأو أحرجھا، بل.. من حقي علیك: قال لھا ال أملك إال الشفاعة، فما: أي) إنما أنا شافع: صلى هللا علیھ وآلھ وسلم
ٍال أكرھك على عشرة ال تریدینھا، وال أكرھك على شيء ال ترغبین فیھ ُ وھذا ھو اإلنصاف والعدل والقسط الذي أمر هللا بھ، ولذلك یقول . ُِ

ْفاتقوا هللا وأْصلُحوا ذات بْینكم : هللا تعالى ُ ُِ َِ ََ َ َ َ َّ َّ   .[1:األنفال[َ
 
 
 
 

 یقبل صلحھسماحة النفس إذا لم 
 
 

ًینبغي أن یكون الصلح بتقوى هللا، وأن یكون في حدود طاقة الناس، وال یكلف هللا نفسا إال وسعھا، وعلى المصلح إذا لم تقبل شفاعتھ أن ال 
) ًن ُیبدي عذرالیس كل الناس یستطیع أ: (ًیحقد، وأن ال یحمل في نفسھ على من رد شفاعتھ، فإن اإلمام مالكا رحمھ هللا یقول قولتھ المشھورة

ًبل إن واحدا من مشایخنا رحمة هللا علیھم دخل في قضیة فشفع فلم ُیشفع، وكان الرجل صریحا معھ، . فلربما كان ھذا الرجل یحبك ویكرمك ًَّ
ًإن فالنا لھ ظرف : وھذا شأن العقالء. ال تغتب، وهللا إني أحببتھ لصدقھ: ًإن فالنا أساء برد شفاعتك، فقال لھ: فلما رجع قال لھ بعض طالبھ

َّفاإلنسان العاقل الحكیم یقدر ظروف الناس، والعالم علم بعذر ھذا الرجل دون أن یحدثھ الرجل فقدر ظرفھ، فینبغي .. وذكر ظرفھ.. كذا وكذا ِّ ِِّ
أحكام سنتكلم علیھا إن وفي الصلح مسائل و. یعفو فلم یفعل َّلمن ُردت شفاعتھ في الصلح أن ال یحقد وأن ال یحمل في نفسھ على من سألھ أن

ًشاء هللا في الدرس القادم، وأحببت أن یكون ھذا المجلس عن مقدمات الصلح؛ ألن أحكام الصلح مرتبط بعضھا ببعض، فنظرا ألن ھذا 
ا على الدرس سیكون إن شاء هللا آخر الدروس حتى ننقطع لالختبارات، رأیت من المناسب إن شاء هللا أن تكون أحكام الصلح مترتبة بعضھ

  .وصلى هللا وسلم وبارك على نبیھ وآلھ وصحبھ. بعض ومتصلة
 
 
 
 

 األسئلة
 
 

...... 
 

 ًحكم الكذب والحلف كذبا من أجل اإلصالح بین الناس
 
 

، والصالة والسالم على خیر خلق هللا: ِھل یجوز الكذب أو الحلف كذبا من أجل اإلصالح بین الناس؟ الجواب: السؤال ، باسم هللا، الحمد 
یجوز الكذب لإلصالح بین الناس، لما ثبت في الصحیحین عن النبي صلى هللا علیھ وآلھ وسلم أنھ : وعلى آلھ وصحبھ ومن وااله، أما بعد

ًلیس الكاذب الذي ینمي خیرا أو یقول خیرا: (قال ّ، قال جمھرة الشراح)ً یكذب بین المتخاصمین، : أي): ًأن ینمي خیرا: (المراد بالحدیث: ُّ
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زوجك : فالن یحبك، فالن یذكرك بخیر، فالن یثني علیك، فالن یذكر معروفك، ونحو ذلك من الكلمات، أو یقول للمرأة: قول ألحدھمافی
ًیحبك، وزوجك یریدك، وزوجك یثني علیك، وزوجك یحمد ما كان منك، ونحو ذلك من الكلمات، ولو كانت كذبا فھذا مما یستثنى من 

ًفال یجوز أن یحلف با كاذبا للصلح بین المتخاصمین؛ِأما الحلف با . المحرم : ألن النبي صلى هللا علیھ وآلھ وسلم قال في الحدیث الصحیح ِ
ً، فالتوریة في األیمان والكذب فیھا ال تجوز، فال یجوز أن یحلف با كاذبا، والحلف با كاذبا خاصة )یمینك على ما یصدقك علیھ صاحبك( ً

ً وعلى ھذا ال یجوز للمسلم أن یحلف با كاذبا، وإنما یقول الكالم المعروف - والعیاذ با- موس، تغمس صاحبھا في النار ٌفي الحقوق یمین غ
ب من القلوب بالصفة التي ذكرنا، وهللا تعالى أعلم   .الذي یقرِّ

 
 
 
 

 حكم إسقاط بعض الدین على سبیل الصلح
 
 

إسقاط بعض الدیون : ھذه مسألة: ّمدین أنھ إذا سدد نصف المبلغ أسقط عنھ الباقي؟ الجوابھل یجوز أن یصطلح صاحب الدین مع ال: السؤال
ّعلى سبیل الصلح، ویكون اإلسقاط لمعجل بمعجل، كأن یحل الدین وُیطالب بھ، ومؤجل بمؤجل، ومعجل بمؤجل، ومؤجل بمعجل، وكل ذلك  ّ ّ ّ ّ ّ ّ ّ

وعن حبر األمة وترجمان القرآن عبد هللا بن . ُّ ألن المسألة فیھا تشعب وكالم كثیرإن شاء هللا سنتكلم علیھ بالتفصیل في المجلس القادم؛
ُعباس رضي هللا عنھما أنھ أجاز لصاحب الدین أن یقول لمدینھ قبل حلول األجل إذا كان لھ مائة أن یقول لھ أعطني اآلن تسعین وأسقط عنك 

  .ھذه المسألة والكالم علیھا، وهللا تعالى أعلمالعشرة، فھذا إبراء وإسقاط، وسیأتي إن شاء هللا تفصیل 
 
 
 
 

 أھمیة اختیار الحكم األمثل لإلصالح بین الزوجین
 
 

َفاْبعثوا حكما مْن أْھلھ وحكما مْن أْھلھا : قول هللا تعالى: السؤال َ َ َ َِ ِ ِ ِ َِ َ ًُ ًَ َ ، ھل یشترط أن یكون الحكمان من أھل الزوجین دون األجنبي ]35:النساء[َ
ّإذا وجد من قرابة الزوج وقرابة الزوجة من ھو أھل ألن یكون حكما، فُیقدم على غیره، كأن یكون :  أسرار الزوجین؟ الجوابًحفاظا على ً ِ ِ

عم المرأة، أو خال المرأة، وعم الزوج، وخال الزوج، أو أخو الزوج، أو أخو الزوجة، ونحو ذلك من القرابات ، ویكون األقرب فاألقرب، 
ًر وأحفظ ألسرار الزوجیة، وأیضا في القریب شفقة تحملھ غالبا على أن ینظر األصلح، فإن األجنبي قد ال یدرك أحوال وال شك أن ھذا أست ً

ًالبنت أو األخت، ولذلك إذا كان من القرابة؛ فإنھ أعلم بمصالح قریبھ، وكذلك أیضا بالمفاسد المترتبة على الخصومة، فال شك أن القریب 
ٌمن ھو أھل لذلك قدم، لكن لو ُرشح شخص لعلمھ ودینھ وصالحھ، وتقواه   ھ إذا ُوجد من أقرباء الزوج أو الزوجةَّمقدم على الغریب، وأن ٌِّ ُِّ

ّسبحانھ وتعالى، وكان یتحقق فیھ المقصود، ألن الَدین الصالح یحفظ األسرار، وینصح كما ینصح القریب وأشد، ألنھ یخاف هللا عز وجل، 
  .ًه واستقامتھ ما یكون سببا بإذن هللا عز وجل لجمع القلوب وائتالف األرواح، وھذا جائز وسائغ، وهللا تعالى أعلموقد یكون من صالحھ وخیر

 
 
 
 

 األمر بالمعروف والنھي عن المنكر
 
 

إن األمر : ًھل األمر بالمعروف والنھي عن المنكر یندرج تحت باب الصلح، أم أن الفقھاء جعلوه مستقال عن الصلح؟ الجواب: السؤال
بالمعروف والنھي عن المنكر لیس من باب الصلح، وإنما ھو من باب اإلصالح، والدعوة إلى الخیر، ولھ مبحث مستقل یسمى بمبحث 
الحسبة، ویتكلم العلماء علیھ في باب الحسبة، ولیس لھ عالقة بمسألة الصلح، لكن إذا وقع أثناء الصلح ما یستدعي أن ینصح أحد الطرفین، 

فقد یأتي في باب الصلح ویقوم . ٍب أحد الطرفین في فعل خیر وبر، وترك ضر وشر؛ فإنھ من األمر بالمعروف والنھي عن المنكرِّأو یرغ
الصلح علیھ، لكن من حیث األصل، فإن باب األمر بالمعروف والنھي عن المنكر لھ قواعده وأصولھ في باب الحسبة، ویتكلم العلماء رحمھم 

معالم القربة : األحكام السلطانیة، وكذلك كتاب: م السلطانیة، ویفردونھ بمباحث مستقلة، كاإلمام الماوردي في كتابھ النفیسهللا علیھ في األحكا
فیشیرون إلى مسائل . الطرق الحكمیة: السیاسة الشرعیة، وكتاب اإلمام ابن القیم : في أحكام الحسبة، وكذلك كتاب شیخ اإلسالم النفیس

. روف، والنھي عن المنكر، وھي مباحث ومسائل مستقلة، وال ُیدخلونھا في باب الصلح الختصاص الصلح بالحقوقومباحث األمر بالمع
ًفمثال لو أنھ وقع شرب . فالحقوق تنقسم إلى حقوق  وحقوق للعباد، والصلح في حقوق العباد، ولذلك ال یدخل الصلح في حقوق هللا عز وجل

نصطلح معكم على إعطاء عشرة آالف وال تشھدوا، فھذا ضیاع لحق هللا : شرب الخمر، فقیل للشاھدینللخمر، فشھد شخصان على فالن أنھ 
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نعطیك عشرة آالف على أن ال تشھد، ألن : ًوھكذا لو أن شاھدا شھد في قضیة، فقالوا لھ. عز وجل، وال یقع بھ الصلح بإجماع العلماء
، فحقوق هللا ال یدخلھا الصلح، ما ُیصالح عنھ، وهللا تعالى :  وسنبین ھذا إن شاء هللا في مجال الصلح عند الكالم على ركنالشھادة فیھا حق 

  .أعلم
 
 
 
 

 وصایا لطالب العلم
 
 

أوصي الجمیع ونفسي بتقوى هللا عز وجل، ومن یتق : ما توجیھكم لطلبة العلم وھم على مقربة من االختبارات أثابكم هللا؟ الجواب: السؤال
َ كل ھم فرجا، ومن كل ضیق مخرجا، ومن اتقى هللا جعل لھ من أمره یسرا، فخیر ما ُیوصى بھ المسلم تقوى هللا عز وجل هللا یجعل لھ من ً ً ً

َالتي ما كانت في قلیل إال كثرتھ، وال كانت في یسیر إال باركتھ، والمسلم یحتاج في كل لحظة وفي كل ثانیة من عمره أن ُیوصى بتقوى هللا 
َوتزودوا فإن خْیر الزاد التقوى : رج من الدنیا بزاٍد أحب إلى هللا عز وجل من ھذا الزاد الذي قال هللا عنھعز وجل، ألنھ ما خ َ َْ َّ َِّ َّ ََّ َ َ َِ ]. 197:البقرة[ُ

، وأن أن یتوكل على هللا عز وجل: فأول ما ینبغي على طالب العلم. ُوأیام االختبار ینشغل فیھا طالب العلم ویكثر الھم والغم باالختبارات
ض األمور إلى هللا، وما نزلت بالعبد نازلة، وال ألمت بھ حاجة أو مصیبة، أو َكربة أو نكبة، أو ھم أو غم، فأنزلھ با إال جعل لھ من ذلك  ّیفوِّ

ًالھم والغم فرجا ومخرجا، ویوشك أن یأذن هللا لعبده بالفرج من حیث ال یحتسب  هللا، وتفویض التوكل على: األمر الثاني بعد تقوى هللا. ً
ُض أْمري إلى هللا إن هللا بصیر بالعباد : ًاألمور إلیھ، وال یبالغ اإلنسان، بل یجعل أموره دائما مفوضة إلى هللا ِوأفوِّ ِ ِ ََّ َ َْ ِ ِ ٌِ َ َّ َِّ َ ِ َ َ ، قال بعض ]44:غافر[ُ

حتى وأنت بعید عن أھلك حینما تھتم وتغتم بھم ثم إن هللا یبتلي العباد بالھموم والغموم والمسئولیات، حتى تتجھ القلوب إلى هللا، : العلماء
ب العبد إلى هللا، : تقول ٌحسبنا هللا ونعم الوكیل، توكلنا على هللا، فھذا أمر یحبھ هللا ویرضاه، وھذا من توحید هللا، ومن أعمال القلوب التي تقرِّ

ّز وجل، وأراك قرة العین وسرور النفس، وبھجة القلب فیما ّإنك ما كنت في جمیع أحوالك وشئونك مفوض األمور إلى هللا إال أحبك هللا ع
ض األمر كلھ  أن ال یعتمد على حولھ، وال قوتھ، وال ذكائھ، وال فھمھ، وال : ًثالثا. ّفوضت األمر فیھ  عز وجل، فینبغي للمسلم أن یفوِّ

ِّم من متكلم ھلك بكالمھ، فینبغي لإلنسان أن یعلم أنھ ال ٍتحصیلھ، فكم من مصیب أخطأ، وكم من جواد كبا، وكم من رام زل في رمیتھ، وك
؛ ألنھا تعني البراءة إلى هللا من )ال حول وال قوة إال با: (ولذلك كان من كنوز الجنة ھذه الكلمة العظیمة. حول وال قوة إال با العلي العظیم

، )ّأطت السماء، وحق لھا أن تئط: (لك، یقول صلى هللا علیھ وآلھ وسلمالحول والقوة، وهللا یحب من عبده أن یضُعف بین یدیھ، وحق للعبد ذ
ْوأذنت لربِّھا وُحقت : وقال تعالى ْ ََّ َ َ َ َِ ِ ، وانتظرت أمر هللا عز وجل]2:االنشقاق[َ ّ، أذنت وذلت، فالسماوات التي ھي من أعظم خلق هللا أذنت  َ ِ :

ْوأذنت لربِّھا وُحقت  ْ ََّ َ َ َ َِ ِ ، وكان من :أي]: 2:االنشقاق[َ ، فأنت تبرأ من حولك وقوتك وذكائك، وحفظك وتحصیلك، وتتجھ  ِ ُحق لھا أن تذل  ِ
وهللا قادر أن یعطي ). برحمتك أستغیث، أصلح لي شأني كلھ وال تكلني إلى نفسي طرفة عین! یا حي یا قیوم: (دعائھ علیھ الصالة والسالم

ًائھ خذلھ هللا في آخر لحظة من لحظاتھ، ولربما جاء إلى االختبار فسلط هللا علیھ مرضا في اإلنسان الذكاء والحفظ، فإذا اغتر بعلمھ وبذك ّ
ال مثابرا ًرأسھ، أو سلط علیھ مرضا في جسده فال یستطیع أن یكتب كلمة واحدة، فیتبرأ إلى هللا من الحول والقوة، مھما كنت مجدا محصِّ ً ًً ّ .

نفس خالل أیام االختبارات، وال یحملھا ما ال تطیق من السھر والتعب والنصب، فیعطي النفس ًكذلك أیضا ینبغي لطالب العلم أن یرفق بال
ّحقوقھا من الراحة، وطعامھا وشرابھا، ثم یأخذ ما یرید، فإن هللا حمل المسلم أمانة النفس، فقال علیھ الصالة والسالم لما قال سلمان رضي  ّ

 إن لنفسك: ، أي)صدق سلمان : (قال صلى هللا علیھ وآلھ وسلم كما في الصحیحین) سك علیك حقولنف: (هللا عنھ لـأبي الدرداء رضي هللا عنھ
فالسھر إلى ساعات متأخرة، وإرھاق النفس، وعدم إعطائھا حقوقھا في المطعم والمشرب والنوم، ال یجوز، فال تحمل نفسك ما ال . ًعلیك حقا

ًوحمل نفسھ ما ال تطیق، فمرض مرضا نفسیا، أو مرض مرضا في جسده، فال ھو تطیق، ولربما سھر إلى ساعات متأخرة، وأدمن السھر  ً ً ّ
إن المنبت ال : (أدرك االختبار، وال ھو أدرك صحة بدنھ، وقد أشار النبي صلى هللا علیھ وآلھ وسلم إلى ذلك في الحكمة المشھورة بقولھ

ًظھرا أبقى وال أرضا قطع  إلى صالة االختبار واالمتحان أن یتذكر امتحان اآلخرة، فھذا مخلوق ًكذلك أیضا أوصي طالب العلم إذا دخل). ً
ًضعیف یمتحنك، ولربما سألك سؤاال قرأتھ قبل االختبار بلحظات، ولكن ال إلھ إال هللا الذي یعلم السر وأخفى، ویعلم خائنة األعین وما تخفي 

شر كل ذلك أمام عینیك في كتاب ال یغادر صغیرة وال كبیرة إال الصدور، ویعلم أین نقاط ضعفك، ویعلم بماذا تجیب، وماذا تقول، وین
داخل على صالة االختبار في الدعة والسرور واألمور كلھا مھیأة من أجل أن یجیب في اختباره براحة  أحصاھا، فعلى اإلنسان وھو

ِوجل، وأنذْرُھم یْوم اآلزفة إذ القلوُب لَدى الحناجر فإنھ في اآلخرة یأتي وھو فزع خائف : وطمأنینة، أن یتذكر اآلخرة، وشتان ما بین الحالین ِِ َِ ََ َ َْ ُ َْ ُ ِ ِ ِِ َ ْ َ
َكاظمین ما للظالمین مْن حمیم وال شفیع ُیطاُع  ٍ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ َِ ََ َ َ َ ٍَ ُیْعلم خائنة األْعُین وما تخفي الصدوُر* َّ ُّ ِ ِْ ُ َ َ َِ َ َ ََ َ ِّوهللا یقضي بالحق * ُ َ َ َْ ِ ِ ْ ُ اإلنسان لو قیل ]. 20-18:غافر[َّ

ف أمام الناس وقل كلمتین، ارتعدت فرائصھ، ورجفت أقدامھ وأصابھ الخوف والعي فال یستطیع في بعض األحیان أن یتكلم، فكیف إذا لھ ق
ّدعي على رءوس األولین واآلخرین، حتى یقول حجتھ ویبیِّن طریقھ ومحجتھ؟ اللھم إنا نسألك رحمتك الواسعة، ونسألك بعزتك وجاللك ! ُ

اللھم ارحم في موقف  .اتك، نسألك اللھم بأنك أنت هللا ال إلھ إال أنت، أن ترحم في موقف العرض علیك ذل مقامناوأسمائك الحسنى وصف
صدقت، اذھبوا بھ إلى : صدقت، وقالت المالئكة: نسأل هللا العظیم رب العرش الكریم أن یجعلنا ممن قال هللا لھ. العرض علیك ذل مقامنا

اللھم إنا نسألك العفو، اللھم إنا نسألك العفو، اللھم إنا . الفضیحة على رءوس األشھاد، ربنا ال حول لنا وال قوةاللھم إنا نعوذ بك من . الجنة
  .نسألك العفو، وآخر دعوانا أن الحمد  رب العالمین، وصلى هللا وسلم وبارك على نبیھ وآلھ وصحبھ أجمعین
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 [2[ باب الصلح -شرح زاد المستقنع 
ع الحنیف على اإلصالح بین الناس، ورتب علیھ األجر العظیم، والصلح إما أن یكون عن دین أو عین، وإما أن یكون مع إقرار لقد حث الشر

أو إنكار، وإما بمعاوضة أو إسقاط، والمعاوضة إما بعین أو منفعة، واإلسقاط إما لجزء أو للكل، ولكل مما ذكر أحكام وتفریعات ضبطتھا 
 .انین محكمة تحقق للمكلف ما ینشده من صیانة حقھالشریعة وجعلت لھا قو

 أقسام الصلح
 
 

بسم هللا الرحمن الرحیم الحمد  رب العالمین، والصالة والسالم األتمان األكمالن على خیر خلق هللا أجمعین، وعلى آلھ وصحبھ ومن 
لماضي بیان المقدمات المتعلقة بباب الصلح، وذكرنا حقیقة فقد تقدم معنا في المجلس ا: اھتدى بھدیھ واستن بسنتھ إلى یوم الدین، أما بعد

ّالصلح في لغة العرب، وحقیقتھ عند العلماء رحمھم هللا، وكذلك بینا دلیل الكتاب والسنة وإجماع األمة على مشروعیة الصلح، وأنھ من أحب 
. و ذلك من المصالح العظیمة التي قصد الشرع تحقیقھااألعمال إلى هللا عز وجل خاصة إذا كان بین األقرباء، واشتمل على صلة الرحم ونح

ّوبینا في المجلس الماضي ما ینبغي على من أراد أن یدخل في الصلح من مراعاة حال الخصمین وإنصافھما، وحث صاحب الحق على 
ل واألحكام المتعلقة بھذا الباب وبعد ھذا ینبغي بیان جملة من المسائ. التنازل عن حقھ شریطة أن ال یوجد شيء من اإلحراج واإلضرار بھ

ٍالذي یحتاجھ الناس في كثیر من أحوالھم وشئونھم، والفقھاء رحمھم هللا اعتنوا ببیان المسائل المتعلقة بالصلح؛ ألن الكتاب والسنة اعتنى كل 
 في الصلح ینبغي أن ینتبھ إلى أن وعند النظر. ّمنھما ببیان األصول العامة، وفرع الفقھاء والعلماء على ھذه األصول المسائل واألحكام

مدعى علیھ، وتقع الخصومة : ٍمدع، والثاني: ًالصلح في األصل إنما یقوم على الخصومة، وبناء على ذلك فال بد من وجود طرفین، أحدھما
ور اعتباریة كحقوق في شيء من الحقوق، وقد تكون من الحقوق الحسیة المادیة، كالحقوق المتعلقة باألموال، وقد تكون الخصومة في أم

ّوإذا ثبت ھذا فمعناه أنھ ال بد من وجود دعوى بین الطرفین، وھذا ما یقع في حال الخصومة، فقسم العلماء رحمھم هللا . األعراض ونحوھا
الثانیة تتعلق الجزئیة األولى تتعلق باإلقرار، والصلح في حال اإلقرار، والجزئیة : باب الصلح إلى جزئیتین تعتبران بمثابة نوعین للصلح

. وبعض العلماء إذا قسم الصلح إلى ھذین القسمین ُیلحق بالقسم الثاني الصلح مع السكوت حیث ال إقرار وال إنكار. بالصلح في حال اإلنكار
مھا إلى ھذین القسمین أو إلى ثالثة أقسام، فإن قسمھا إلى ق : سمین، فالقسم األولّفإذا أراد طالب العلم أن ینظر إلى ھذه المسائل یمكن أن یقسِّ

. ٌصلح مع اإلقرار. أما إذا أراد أن یقسمھا إلى ثالثة أقسام فاألمر واضح. الصلح مع اإلنكار أو السكوت: الصلح مع اإلقرار، والقسم الثاني
ّولما كانت أحكام السكوت تتفرع على أحكام اإلنكار؛ ألحق العلماء الذین یق. ٌوصلح مع السكوت. ٌوصلح مع اإلنكار ولون بالنوعین النوع ّ

 ...... فما معنى صلح إقرار؟ وما معنى صلح إنكار؟ وما معنى صلح السكوت؟. الثالث بالنوع الثاني كما ذكرنا
 

 صلح اإلقرار
 
 

لي على محمد ألف لایر، فیتوجھ القاضي بالسؤال للخصم الحاضر وھو : أن یختصم الرجالن عند القاضي، فیقول أحدھما: صلح اإلقرار
ففي حال إقرار الخصم بالحق وثبوت . معناه أن الخصم ُیقر لخصمھ بالحق: ًإذا. نعم: ھل لفالن علیك ألف؟ فیقول: ماذا تقول؟ أو: محمد

  .صلح مع اإلقرار، ولھ فروع سنذكرھا إن شاء هللا: الدعوى علیھ، تأتي مسائل الصلح وتنبني على ھذه الحال، ھذا معنى قولھم
 
 
 
 

 الصلح مع اإلنكار
 
 

ًلي على محمد ألف لایر دینا علیھ، فسأل القاضي محمدا: قال زید: والصلح مع اإلنكار . فأنكر. ال: ھل لزید علیك ألف؟ قال! یا محمد: ً
ِفُیطالب القاضي المدعي بالبینة، فإن قال لیس عندي بینة، وجھ الیمین على من أنكر، فقبل توجیھ الیمین، ثم یتالفى الخصم توجیھ الیمین، : َّ

ِیكون عنده ورع وخوف من هللا عز وجل، وھو یعلم أنھ مقر، لكن ال یحب أن یحلف الیمین، وھذا یقع فیھ بعض الناس، وقد تحاشى ذلك 
أي في حالة -ولذلك بعض العلماء یرى أن الصلح في ھذه الحالة . ُالصحابة رضوان هللا علیھم، فیحدث الصلح بینھما في ھذه المرحلة

ُین عن الخصم، وقد وقع ھذا لبعض الصحابة رضي هللا عنھ، وأثر عن عثمان رضي هللا عنھ أنھ اندفعت عنھ الیمین  یدفع الیم-اإلنكار
  .بالصلح في حال المخاصمة، وسیأتي إن شاء هللا بیان أحكام ھذا النوع
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 الصلح مع السكوت
 
 

) ال(فُیقر، ولم یقل ) نعم(ھل لزید علیك ألف؟ فسكت ولم یقل : ًلي على محمد ألف، فسأل القاضي محمدا: أن یقول الخصم: النوع الثالث
ًفُینكر، فال ندري أھو منكر أو مقر، وھل ُیعتبر من سكت ُمقرا أو ال؟ والقاعدة عند العلماء ِ إال أن ھناك مسائل ) ال ُینسب لساكت قول: (َ

لكن في ھذه الحالة . لرضا، مثل سكوت األبكار ونحو ذلكّذكرھا العلماء رحمھم هللا ونصت الشریعة على اعتبار السكوت فیھا بمثابة ا
الصلح : للصلح ثالثة أحوال: ًإذا. الرجل لم ُیقر ولم ُینكر، فإن حصل الصلح قبل حدوث اإلقرار أو اإلنكار اصطلح الخصمان في ھذه الحالة

  .حال اإلقرار، والصلح حال اإلنكار، والصلح حال السكوت حیث ال إنكار وال إقرار
 
 
 
 

 صور الصلح مع اإلقرار
 
 

َّأصلھ من قر الشيء إذا ثبت، واإلقرار في عرف العلماء: اإلقرار. الصلح مع اإلقرار: الحالة األولى االعتراف، ویعتبر ھذا النوع من أقوى : َ
نسان بحكم ما أودع هللا فیھ من ، والسبب في ذلك أنھ شھادة من اإلنسان على نفسھ، واإل)حجة اإلقرار(الحجج القضائیة والتي یسمیھا العلماء 
ًولیس ھناك إنسان أعطاه هللا عقال، وھو في عقلھ وإدراكھ على ما یظھر لنا من حالھ یشھد بالضرر . نور العقل ال یشھد على نفسھ بالضرر

كما یقول بعض نعم، لھ علي ألف؛ فاألصل أنھ صادق، و: ھل لفالن علیك ألف؟ فقال: على نفسھ، فإذا شھد على نفسھ بحق فقیل لھ
لزیٍد علي ألف، ففي ھذه الحالة نحكم بثبوت : فإذا وقع اإلقرار واالعتراف من الخصم لخصمھ، فقال). اإلقرار سید األدلة: (المعاصرین

ِاأللف، واأللف كما ھو معلوم حق مالي لشخص معین وھو المدعي زید َّّ ً ألفا؛ إذا وقع اإلقرار وثبت أن لزید على عمرو: لكن السؤال اآلن. ٌ
 ...... :فماذا یقع؟ ال یخلو األمر من صور

 
 أن یتنازل المدعي عن حقھ: الصورة األولى

 
 

ِّأن یتنازل زید عن حقھ، وھي صورة اإلسقاط، فیقول ما دمت قد أقررت بحقي فأنا مسامحك، أو أنا متنازل عن حقي، أو : الصورة األولى
  .نحو ذلك من ألفاظ الھبة أو الصدقة

 
 
 
 

 ًمطالبة المدعي بحقھ كامال: ة الثانیةالصور
 
 

: نعم؛ فحینئذ ُیطالب القاضي الخصم أن یطالب خصمھ بدفعھا، فیقول: ھل لزید عندك ألف، فقال: ًإذا سأل القاضي محمدا: الصورة الثانیة
ِمادام أن محمدا قد اعترف بألفي فأرجو من القاضي أن ُیطالبھ بدفعھا، فیطالب وھذه الحالة عكس ال ِ  -الثانیة-حالة األولى فإنھ في ھذه الحالة ً

ھي : أبرأتھ وسامحتھ، أو: لزید علي ألف، فقال زید. نعم: ففي الحالة األولى إذا قال. ًأرید حقي كامال وھو األلف الذي على محمد: یقول
غیره أن صاحب الحق إذا تنازل عن حقھ ّھي ھبة مني لھ، فال إشكال بإجماع العلماء، وقد تقدم معنا في باب القرض و: صدقة مني علیھ، أو

ًأي أنھ من حقك إذا كان لك دین على أحد أن تسقط كل المال، كما أن من حقك أن تأخذ ھذا المال وتتصدق بھ، سواء أسقطتھ . فال إشكال فیھ ُ
سقطتھ على سبیل الصدقة ھو ھبة مني لك، لكن إن أ: ھو صدقة مني علیك، أو أسقطتھ عن طریق الھبة فقلت: بطریق الصدقة كقولك لھ

وھبتك ھذا المال، فحكمھ حكم الھبة، وتسري علیھ جمیع : فحكمھ حكم الصدقات، كما سیأتي إن شاء هللا، وإن أسقطتھ على سبیل الھبة فقلت
خر، فقد تنتقل إلى ُلكن أنبھ أن باب الصلح في ظاھره صلح، لكن أھم ما فیھ من المسائل أنك تنتقل من باب الصلح إلى أبواب أ. أحكام الھبات

فإذا كان الشخص قد أسقط حقھ الذي على خصمھ بطیب . باب البیع، وقد تنتقل إلى باب اإلجارة، وقد تنتقل إلى باب الصدقة أو باب الھبة
: ُفتسمى حالةأن یتنازل عن جمیع حقھ .. فھذه الحالة ال إشكال فیھا. إلخ... ًنفس منھ ناویا الصدقة فصدقة، وإن كان بقصد الھبة فھو ھبة

ًأن یطالب بجمیع حقھ، وال إشكال فیھا أیضا؛ ألنھ إذا ثبت في مجلس القاضي وحكم القاضي بإقرار : والحالة الثانیة. اإلسقاط أو اإلبراء
ء بھ الحق بأدائھ والوفا ًالخصم أن علیھ للمدعي ھذا المال؛ فالواجب شرعا أن یطالب المدین بسداد دینھ الذي علیھ، وُیطالب من حمل

  .ًلصاحبھ، ھذا في حالة ما إذا طالبت بحقك كامال
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 أن یصطلح الخصمان على المعاوضة بعین أو منفعة: الصورة الثالثة
 
 

الصورة : أن یقع بین الطرفین صلح یتفقان عن طریقھ بإسقاط الخصومة ورفع المطالبة، فیقع بینھما ھذا الصلح على صور.. مسألة الصلح
: صلح المعاوضة: فالصورة األولى. ًأن یكون جامعا بین المقابلة والمسامحة: الصورة الثانیة. المعاوضة عن الدین والحقأن یكون ب: األولى

ًإذا كان على سبیل المقابلة، فإنھما یصطلحان على مقابلة المال بشيء آخر، إما أن یكون عینا أو منفعة، ففي ھذه الصورة یتفق الطرفان على  ٍ
 سُیدفع في مقابلھا شيء تنتھي بسببھ الخصومة، وھذا الشيء الذي ُیدفع في مقابل األلف، إما أن یكون من األعیان، وإما -ًالمث-أن ھذه األلف 

ُأعطیك في مقابل األلف سیارة، أو أعطیك في مقابل األلف : فیكون من األعیان كأن یقول الشخص الذي لك علیھ ألف. أن یكون من المنافع
ً مقابلھا كتبا، أو غیرھا، فیعطیك عینا من األعیان، والمعاوضة على األعیان تكون بیعا، فإذا قال لكًأرضا، أو أعطیك في ً ُأعطیك في مقابل : ً

ًاأللف سیارة أو أرضا أو عمارة أو مزرعة، فینتقل األمر إلى ُحكم البیع، وفي ھذه الحالة یصبح الصلح صلح معاوضة على عین تسري  ًً
ھذه األلف التي لك علي، ما : یعاوضھ ویقابلھ بمنفعة، فیقول لھ: أن ُیعطیھ في مقابل الحق منفعة، أي: صورة الثانیةال. علیھا أحكام البیع

ًرأیك لو أنك سكنت في شقتي شھرا، أو سنة، أو نصف سنة، فأعطاه منفعة السكنى في شقتھ أو عمارتھ أوبیتھ سنة أو شھرا أو یوما أو ما  ً ً
ًصلح بالمعاوضة، إن أعطاه عینا عوضا عن حقھ فحكمھ حكم البیع؛ ألن فائدة ذكر العلماء لمسألة بذل العین لقاء الحق ففي حالة ال. اتفقا علیھ ًِ

ُأعطیك في مقابل األلف سیارة وسكت؛ لم یصح حتى ُیبین ما : في الصلح ھو التنبیھ على انتقال الحكم إلى مسألة البیع، وعلى ھذا فلو قال لھ
ًھذه األلف سأعطیك بدال عنھا مائة دوالر، فحینئٍذ یصبح الحكم حكم : لھ ولو قال. فاتھا على الشروط المعتبرة في البیعنوع السیارة وما ص

ِفتنتقل إلى باب الصرف، فتقول یصح إذا كان في مجلس العقد، وأعطاه إیاھا في مجلس العقد، فإن ) صرف الریاالت بالدوالرات(صرف  َ
ًھذه األلف أعطیك بدال عنھا طعاما، ولم یبیِّن نوع الطعام لم یصح؛ ألنھا بیع لمجھول، وبیع المجھول ال یصح؛ : فلو قال لھ. ّأخر كان نسیئة ً

ٍألنھ قد یتفقان على الطعام وھو یظنھ جیدا فیظھر ردیئا، أو یظنھ من نوع یحبھ فإذا بھ من نوع ال یحبھ، فننتقل من باب الصلح في النوع  ً ً
أعطیك في مقابل ھذه األلف مائة : فلو أنھ قال لھ. إلقرار بحال المعاوضة إلى باب البیع، ونطبق جمیع مسائل البیعاألول الذي یحصل فیھ ا

بعد ساعة، وافترقا قبل التقابض، فإن ذلك یلغى وتبطل المعاوضة، وال نحكم بصحة : قبلت، وسأحضرھا لك غدا، أو قال: دوالر، فقال
ًیئة في مثل ھذه المعاوضة، بل ال بد أن یكون یدا بید، فإنھ صلى هللا علیھ وآلھ وسلم في الحدیث الصحیح المعاوضة؛ ألن الشرع ال یجیز النس

ًال بد وأن یكون یدا بید حاال في : ًإذا). ال یحل لك أن تفارقھ وبینكما شيء: كنت أبیع بالدراھم، وأقتضي بالدنانیر، قال: (حدیث ابن عمر  ً
ً طعاما، لم یصح لمسألة مد عجوة - ًمثال-یك بدل ھذه األلف خمسمائة لایر، وأعطیك بدل الخمسمائة الثانیة أعط: مجلس العقد، فلو قال لھ

فائدة ذكر العلماء لھذا أن باب الصلح ینتقل بھ العقد من : ًإذا. ودرھم بدرھمین، وھي مسألة الذرائع التي سبق بیانھا معنا في باب الصلح
ًنى علیھ التراضي، فإن كان معاوضة على األعیان وقع بیعا وحكمھ حكم البیع، فلو أنھ باعھ أو تعاقد معھ مسألة التراضي إلى مسألة ما انب

ّعلى المعاوضة بشيء محرم، كما تقدم معنا إن هللا : (كالمیتة، أو الخمر، أو الخنزیر فال یصح البیع لحدیث جابر بن عبد هللا في الصحیحین.. ٍ
ًبدل األلف میتة أو خمرا أو خنزیرا أو أصناما أو نحو ذلك من  ُأعطیك: فلو قال لھ). تة، والخنزیر، واألصنامورسولھ حرما بیع الخمر، والمی ً ً ً

ّھذه األلف التي لك علي سأعطیك : أن تكون المعاوضة بالمنافع، كأن یقول لھ: الصورة الثانیة في حال المعاوضة. محرمات البیع لم یصح
ًبدلھا سكنى داري شھرا أو سنة رني بھا عمارتك، فیقول: أو قال لھ. قبلت: ، فیقولً رني بھا دارك، أو أجِّ قبلت، : ھذه ألف ثبتت لي علیك، أجِّ

وأجمع العلماء على جواز المعاوضة على المنافع المباحة، لكنھ في ھذه الحالة وھي الحالة . فإنھ یصح ذلك؛ ألنھا إجارة على منفعة مباحة
وإن قال . السكنى، الركوب، الزراعة، الحدادة، النجارة ونحوھا: والمنافع مثل.. رة، وتكون اإلجارة على المنافعالثانیة ینتقل إلى باب اإلجا

ّقبلت، تمت إجارة على : ھذه األلف التي لي علیك أرید في مقابلھا أن توصلني إلى مكة، أو أُحج معك في سیارتك ھذا العام، فإن قال: لھ
َّلف تنقل لي بھا بضاعتي من المدینة إلى جدة، صحت؛ ألنھا إجارة، ویجوز للمسلم أن یتعاقد على نقل بضاعتھ ھذه األ: أو یقول لھ.. النقل

والصورتان اللتان وقعت فیھا المقابلة . تسري علیھا أحكام اإلجارات، وتأخذ حكم باب اإلجارة: ًإذا. من بلد إلى آخر، وھذا بإجماع العلماء
ِأن یدفع العوض لقاء الحق، ویكون ھذا العوض : ِفإذا ُسئلت عن صلح المعاوضة تقول. صلح المعاوضة: لعلماءباألعیان والمنافع، یسمیھا ا

على صورتین، إما أن یكون من األعیان، وإما أن یكون من المنافع، فإن كان من األعیان فحكمھ حكم البیع، ویشترط في صحتھ ما ُیشترط 
 .كمھ حكم اإلجارة، ویشترط فیھ ما ُیشترط في اإلجارة الشرعیةفي صحة البیع، وإن كان على المنافع فح

 
 
 
 

 صلح الحطیطة: الصورة الرابعة
 
 

والحطیطة مأخوذة من . إذا كان الصلح على مقابلة مشتملة على معاوضة ومسامحة، فھذا النوع یسمیھ العلماء رحمھم هللا بـصلح الحطیطة
َّحط الشيء، والمراد بحط الشيء َأن ُیسقط: َ سامحتك عن جمیع المال، فھذه : َّوقد تقدم معنا أنھ لو قال الخصم لخصمھ. ً الدائن شیئا من الدینِ

لكن صلح الحطیطة . حطیطة بكل المال وال إشكال فیھا، فإما أن تكون ھبة فحكمھا حكم الھبات، وإما أن تكون صدقة فحكمھا حكم الصدقات
 أو یتنازل عن -أي النصف-بقي بعضھ، كأن یكون الحق ألف لایر، فیتنازل عن خمسمائة الذي ذكره العلماء ھو أن یُحط بعض المبلغ وُی
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ً فیتنازل عما بعض الدین قلیال كان أو كثیرا، یقول-ثالثة أرباع: أي- أو یتنازل عن سبعمائة وخمسین -الربع: أي-مائتین وخمسین  ً سامحتك : ّ
فبیع، وإما أن یعاوضھ  بنفس الصور المتقدمة معنا، فإما أن یعاوضھ على عینفي النصف والنصف الباقي أعاوضك علیھ، فیعاوضھ علیھ 

ھذا بالنسبة للصلح الذي جمع بین المعاوضة والمسامحة، وھو الذي یسمیھ العلماء رحمھم هللا بصلح الحطیطة، في جمیع . على منفعة فإجارة
: ه الصور، والدلیل على ذلك ما ثبت من األدلة الشرعیة التي سبق بیانھاوجماھیر العلماء والفقھاء رحمھم هللا على جواز ھذ.. ھذه األحوال

ٌوالصلُح خْیر : فمن الكتاب كقولھ َ ْ ُّ الصلح جائز : (، ومن السنة قولھ علیھ الصالة والسالم في حدیث أبي ھریرة رضي هللا عنھ]128:النساء[َ
ًبین المسلمین إال صلحا حرم حالال أو أحل حراما ًً الحدیث دلیل على أن ما اصطلح علیھ الطرفان وتراضیا علیھ دون أن یكون ، وفي ھذا )ّ

ّفیھ تحلیل لما حرم هللا، أو تحریم لما أحل هللا؛ فإنھ جائز ومشروع أن ھذا النوع من الصلح الذي ذكرناه إذا كان بمعاوضة : ومن النظر. ّ
بإجارة أو بیع،  ً جائزة، وإن كان جمعا بین المسامحة وبین المعاوضةوكان في حكم البیع فالبیع جائز، وإن كان في حكم اإلجارة فاإلجارة

ھذا بالنسبة للصلح مع اإلقرار، . فكل ذلك مما أذن هللا بھ، وأذن بھ رسولھ صلى هللا علیھ وآلھ وسلم، ولیس على المسلم حرج في جمیع ھذا
ٍإذا أقر لھ بدین أو عین فأسقط أو وھب البعض : [ول بقولھ رحمھ هللاَّوقد استفتح المصنف رحمھ هللا باب الصلح بھذا النوع، فبین النوع األ ٍ

ًلي على محمد ألف لایر أعطیتھ إیاھا قرضا، ألنھ ال بد أن تكون : مثلما ذكرنا، یقول للقاضي: بدین] ّوترك الباقي، صح إن لم یكن شرطاه ٍ
ھل لھ علیك : ذا كانت الدعوى مستوفیة للشروط قال القاضي لخصمھالدعوى مستوفیة للشروط، وسنبین ھذا إن شاء هللا في باب القضاء، فإ

 .ّألف؟ فإذا أقر أقر بدین، وفي ھذا الحالة یكون الخصم قد أقر بدین
 
 
 
 

 الصلح على المعاوضة عن عین
 
 

 ولم یردھا، فأنا أطالب ًإن محمدا قد أخذ سیارتي من نوع كذا وكذا، في یوم كذا وكذا،: كأن یرفعھ إلى القاضي، ویقول: واإلقرار بعین
. فقد أقر بعین، فھناك أقر بدین وھنا أقر بعین. نعم: ھل أخذت یا محمد سیارتھ؟ فإن قال: القاضي أن یرد لي حقي، فالقاضي یسأل الخصم

إذا قال : ًان عینا مثلمافإذا ك. ُّوفي حال اإلقرار بالدین والعین، یثبت الحق؛ ألنھ إذا ثبت في العین وجب ردھا، وإذا ثبت في الدین وجب رده
فسأل القاضي . صحیح مسلم، من طبعة كذا، ومن نوع كذا، ویذكر الصفات.. ٌلي على محمٍد كتاب بدایة المجتھد، أو صحیح البخاري: زید

ًك بدال عنھ نسخة ُأعطی: ًبعد أن ثبت أن لزیٍد على محمد كتابا بھذه الصفات التي وردت في الدعوى، قال محمد. وأقر بھ. نعم: ًمحمدا، فقال
كتابك الذي : أو قال لھ .(عین بعین(قبلت، فحینئٍذ تكون معاوضة لقاء عین : من صحیح البخاري، أو نسخة من صحیح مسلم، فإذا قال زید

. ى ذلككأن یقضي لھ حاجة، أو أن یحمل متاعھ وبضاعتھ أو غیر ذلك من المنافع التي لھا قیمة، فیتراضیا عل: ُلك علي أعطیك بدلھ منفعة
رني دارك شھرا في مقابلة الكتاب الذي عندك، فإن قال: أو یقول قبلت، فإنھ یجوز؛ ألن الكتاب لھ قیمة، وكأنھ دفع قیمة الكتاب لقاء : ًأجِّ

ن لي على محمد نسختا: إسقاط البعض والرضا بالبعض، كأن یقول لھ: وأما من ناحیة اإلسقاط. ًالمنفعة، فیكون صلحا ومعاوضة على منفعة
 فإن ثبت أن لھ علیھ مائة نسخة من بدایة -كما یقع بین أصحاب المكتبات-من بدایة المجتھد، أو ثالث نسخ، أو مائة نسخة من بدایة المجتھد 

فال . قبلت: أعطیك مائة من كتب منوعة، وقال: قبلت جاز، وإن قال لھ: ًأعطیك بدال عنھا مائة من صحیح البخاري، فإن قال: المجتھد فقال
ّبعد أن بین أنواع الكتب أنا أتنازل لك عن نصفھا، وأعطني نصفھا، فھذا صلح الحطیطة، في : فإذا قال. صح حتى یبیِّن أنواع ھذه الكتبی

ٍوالشاھد أنھ أقر بعین فأسقط البعض، ومن حقك أنھ لو كان لك على شخص ألف لایر وأردت أن تسامحھ عن . حال المعاوضة على األعیان
  .ز لك ذلك، فمن باب أولى أن یجوز إذا أسقطت بعض الدیناأللف كلھا جا

 
 
 
 

 حكم االشتراط في اإلسقاط والمعاوضة
 
 

ُال أقر لك حتى تتنازل لي عن نصف المبلغ، أو ال أقر : أي إذا قال لھ): فأسقط أو وھب البعض وترك الباقي صح إن لم یكن شرطاه: (قولھ ُ
ُوال أقر لك حتى تفعل كذا وكذا؛ لم یجز، ألنھ صالحھ ببعض مالھ عن البعض، وھذا الشرط لك حتى تستأجر بھذا المبلغ مني عمارتي، 

ًُیتوصل بھ إلى أكل أموال الناس بدون رضا منھم، ألنھ لیس من حقھ إذا كان مقرا لي باأللف أن ُیلزمني باستئجار داره، ولیس من حقھ أن  ً ّ
فإذا ألزمھ بھا لم یكن ذلك . س من حقھ أن یلزمني بشراء كتبھ أو شراء العین التي عندهُیلزمني باستئجار سیارتھ أو مركبھ أو عمارتھ، ولی

ًجائزا وال مشروعا والمسلمون عند شروطھم، إال إذا كانت الشروط تخالف شرع هللا، ولذلك قال صلى هللا علیھ وآلھ وسلم كما في الصحیح . ً
، )ًأقوام یشترطون شروطا لیست في كتاب هللا، كل شرٍط لیس في كتاب هللا فھو باطلما بال : (من حدیث أم المؤمنین عائشة رضي هللا عنھا

ًفأبطل صلى هللا علیھ وآلھ وسلم الشروط التي ُیتوصل بھا إلى أكل أموال الناس بالباطل، أو إلزامھم بشيء إكراھا وبدون رضا منھم ً ٍ : فقولھ. َّ
ِشارطة لم یصح؛ ألن الشرط ُمصادم للشرع وال ُیقر علیھ، وال ُیعمل بھإذا وقع الصلح على سبیل الم) صح إن لم یكن شرطاه( َ. ...... 
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 حكم صلح وإسقاط من ال یصح تبرعھ
 
 

ٍھذا أمر ثان في حال اإلسقاط] وممن ال یصح تبرعھ: [قال رحمھ هللا ّإذا قلنا إنھ یجوز للمسلم أن ُیسقط حقھ كلھ، ویجوز أن ُیسقط بعضھ، : ٌ
ٌواز التبرع واإلبراء من الدین أن یكون ھذا التبرع من شخص ھو أھل لإلسقاط واإلبراء، كما أنك في حال البیع فینبغي إذا قلت بج ٍ ُّ ُّ

ًُیشترط شروط البیع، وتشترط شروط اإلجارة؛ فینبغي أیضا في الھبات إذا أسقط مالھ كلھ أن یكون أھال لذلك: َوالمعاوضة قلت : قال: ًمثال. ً
وكان الذي سامح ممن ال . ما دمت قد أقررت لي باأللف فأنا مسامحك باأللف كلھا: َّنعم، لھ علي ألف، فقال: ل محمدلي على محمد ألف، فقا

ًیصح تبرعھ، فحینئٍذ لم یصح ذلك التبرع، وذلك كالمفلس ال یصح تبرعھ إذا كان محجورا علیھ للفلس وسیأتینا في باب الحجر الذي یلي . ُّ
منھم من حجر : منعھم من التصرف بأموالھم ببذلھا وھبتھا، وھم ینقسمون إلى قسمین: أي.  حجر الشرع علیھمًباب الصلح أن ھناك أشخاصا

ًعلیھ الشرع ومنعھ من الھبة والتبرع بمالھ كلھ أو بعضھ خوفا على نفسھ، أي ُّ حجر الشرع علیھ لمصلحتھ ھو، ومنھم من حجر الشرع علیھ : ِ
ًكالصغیر الیتیم، إذا توفي والده وترك لھ ملیون لایر إرثا، ولوالده حق على : ھم لمصلحة أنفسھمفالذین حجر الشرع علی. لمصلحة غیره

الغیر، وأصبح ھو مكان والده، فاعترف ذلك الغیر بالحق، فقال الصغیر سامحتك؛ لم یصح ذلك التبرع، ولم یصح ذلك اإلسقاط، بل ُینتظر 
ولذلك قال هللا .  أو حق المطالبة، أما وھو صغیر فإنھ ُیخدع وتأخذه العاطفة ویتنازل عن حقھًإلى بلوغھ، فإذا بلغ راشدا كان لھ حق اإلسقاط

ُوال تْؤتوا السفھاء أْموالكم : تعالى ُ ُ َُ َ َ َ ََ َ ًوكذلك إذا كان صغیرا . ، فالصغیر ال ُیحسن النظر لنفسھ، والشرع ال یجیز تبرع مثل ھذا]5:النساء[ُّ
ًمجنونا، ألن المجنون ال یحسن التصرف في مالھ، وھذا من رحمة هللا ولطفھ بعباده، فلو أن المجنون ُیعطى لمصلحة نفسھ كاألیتام، أو كان 

سامحتك فیما لي علیك؛ : ّمالھ، ألضاع مالھ في طرفة عین، ولربما حرق مالھ، ولربما قطعھ؛ ألنھ ال یعي وال ُیدرك، فلو قال مجنون آلخر
: ق الغیر ولحق نفسھ؛ كالسفیھ، وھو الذي ال یحسن األخذ لنفسھ وال اإلعطاء لغیره، فھؤالء الثالثةكذلك ُیحجر على اإلنسان لح. لم یصح

وھناك من ُیحجر علیھ لمصلحة غیره، مثل المریض مرض . ، ھؤالء الثالثة ُیحجر علیھم لمصلحة أنفسھم)الصغیر، والمجنون، والسفیھ(
ُّالموت، فإنھ إذا تبرع في مرض الموت، لم یصح تبر ّ فإن تبرع بأكثر من الثلث فھو حق للورثة، إن -ثلث المال فقط- عھ إال في حدود الثلث ّ

ًفلو أن رجال كان في مرض الموت وترك ملیون لایر إرثا، وقال. شاءوا أمضوا تبرعھ، وإن شاءوا ردوه تصدقوا بالملیون كلھا، فإنھ ال : ً
: قال. ال: إن لي مال ولیس لي ورثة إال ابنة، أفأتصدق بمالي كلھ؟ قال! ا رسول هللای: (ینفذ تبرعھ إال في الثلث، لحدیث سعد في الصحیحین

ٌالثلث والثلث كثیر، إنك أن تذر ورثتك أغنیاء خیر لك من أن تذرھم عالة یتكففون : افبثلثھ؟ قال: قال. ال: فبنصفھ؟ قال. ال: افبثلثیھ؟ قال
آخذ مالي وأتصدق بھ أفضل من أن أتركھ ألوالدي فیكون : ل إنسان ثري یقول عند موتھُفلو فتح الباب للناس أن یتصدقوا لصار ك). الناس

ّفلو أنھ في مرض الموت، وجاء شخص وأقر لھ ملیون لایر، . في ذلك إضرار بالورثة، والشرع جاء بالوسطیة، فأعطاه الثلث یتصدق بھ
ثنا في فراش الموت، وأقر لھ بحقھ، : بعد وفاتھ، وقالواسامحتك بالملیون التي لي علیك، ثم توفي، وطالب الورثة : فقال لھ فالن جاء لمورِّ

فأسقط عنھ وأبرأه من جمیع الدین، واإلبراء مستغرق للثلث وزیادة، فسألوا القاضي أن یصحح اإلبراء في الثلث، وأن یرد لھم ما زاد، فإن 
أنت تنتقل من باب إلى باب، ومن ھنا ترى أن الشریعة یرتبط وھذه تبین أھمیة باب الصلح، ف. القاضي یصححھ في الثلث ویرد ما زاد

بعضھا ببعض، كالبناء المحكم، وتجد كل كلمة وكل عبارة یتكلم بھا المكلف لھا حكمھا، وال ُیظلم الناس، وإنما ُیؤخذون بحقوقھم دون زیادة 
أو ممن ال یصح : (یصح فیما زاد عنھ، فھذا معنى قولھّفإن أبرأ وأسقط دینھ والحق لغیره والمال لغیره، صح فیما یملك، ولم . أو نقص

ھذا -فإن كان اإلسقاط والتنازل عن الدین من شخص ال یصح منھ اإلسقاط وال التنازل عن الدیون كلیة؛ أسقطنا ذلك الصلح على ) تبرعھ
 ...... .الشرع بھ ولم یصح فیما عداهٍ كلیة، وإن كان اإلسقاط واإلبراء من شخص یصح تبرعھ بالبعض دون البعض، صح فیما أذن - الوجھ

 
 ًحكم الصلح على تأجیل معجل أو تعجیل مؤجل أو على بعض المال عوضا عن بعض

 
 

...... 
 

 الصلح على اإلسقاط والتأجیل
 
 

ّوإن وضع بعض الحال وأجل باقیھ صح اإلسقاط فقط: [قال رحمھ هللا: قال رحمھ هللا ّین المؤجل، وبینا ذلك َّتقدم معنا مسألة الدین الحال والد] ّ
أقر بھ وصالحھ، فأسقط عنھ : أي. ًفلو كان الدین حاال وأجلھ. وذكرناه في باب القرض، وذكرنا األحكام المترتبة على حلول الدیون وتأجیلھا

ّنصفھ وجعل النصف الباقي مؤجال، صح اإلسقاط ولم یصح التأجیل؛ ألنھ ال یصح تأجیل الحال، وقد تقدمت معنا ھذه ال مسألة في مسألة ً
ًأننا في تارة : ومراد المصنف ھنا. ُّالقرض، أنھ ال یصح تأجیل الدیون الحالة لتعلق الذمم بھا، وقد بینا وجھ ذلك في موضعھ في باب القرض

ًنكون في باب البیع، وتارة نكون في باب اإلجارة، وتارة نكون في باب الھبة، وتارة نكون في باب القرض على نفس التفصی ً َّل الذي تقدم ً
جھا على أصلھا وتعطي الحكم على األصل الذي قرره الشرع في ذلك فأنت إذا . ِّمعنا، المھم أن المصنف یرید أن یعطیك مسألة بحیث تخرِّ

ٍعرفت أن الحال ال یتأجل، فإن كان الصلح قام على تأجیل الحال أو مؤجل ومعجل، فإنھ ال یصح، وكل ما سیذكره المصنف ال یخرج غ ّ ًالبا ّ
  .عن ھذا الذي ذكرناه
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 ًالصلح عن المؤجل ببعضھ حاال
 
 

ًوإن صالح عن المؤجل ببعضھ حاال أو بالعكس، أو أقر لھ ببیت فصالحھ على سكناه سنة، أو یبني لھ فوقھ غرفة، أو صالح : [قال رحمھ هللا
ٍمكلفا لیقر لھ بالعبودیة أو امرأة لتقر لھ بالزوجیة بعوض؛ لم یصح ھذه المسألة مثل المسألة ) ًّوإن صالح عن المؤجل ببعضھ حاال: (قولھ] ً

ًال یصح الصلح على أن یجعل بعض مالھ عوضا عن بعض، وال یمكن أن نسمیھ صلحا، ألنھ ال : ففي ھذه الحالة یقول العلماء. المتقدمة ً ِ
ٍیمكن أن تجعل مالك في لقاء مالك، وإنما یكون الصلح بشيء من خصمك لقاء شيء من ًك، لكن أن یكون الكل منك أنت، وتجعل ھذا مركبا ٍ

ًعلى ھذا، فلیس ھذا على الصلح الجاري على السند المعتبر شرعا  َ قبلت، : ھذه األلف لقاء سیارتك، فیقول: فإنھ إذا قال لھ). الصلح بالمقابلة(َ
ٌفالسیارة ملك للخصم، واأللف ملك لخصمھ، وحصلت المقابلة، فھي معاوضة وبیع تام،  لكن إذا جعل بعض األلف لقاء بعض، والكل لرجل ٌ

ٍواحد، فإنھ ال یصح أن یجعلھ بیعا؛ ألن المال كلھ لشخص واحد، وال أن یجعلھ إجارة أنا أعترف لك بالبیت على أن : فلیس من حقھ أن یقول. ً
ُأعترف لك بالسیارة وأقر لك : ًول أیضاأنا أعترف لك بالبیت على أن أسكنھ سنة، وال یصح أن یق: ًأسكنھ شھرا، ولیس من حقھ أن یقول

ًبالسیارة على أن أركبھا یوما أو شھرا أو أسبوعا أو سنة؛ ألن ھذا كلھ مقابلة بحقي لقاء حقي، وھذا ال یمكن أن تتحقق بھ المقابلة المعتبرة  ً ً
 بمعجل، فالذي تعجل أسقطھ في لقاء ّمعجل بمؤجل، أو مؤجل: وسواء جعلھ باألعیان مثل أن یقول لھ. ًشرعا، فالمسألة مسألة تنظیر

المؤجل، فالذي أسقطھ والذي أخذه كالھما حق من حقوقھ، فأین المقابلة؟ فال یصح معجل بمؤجل، وال یصح مؤجل بمعجل، ألن فقھ المسألة 
عجل على المؤجل یدور حول معاوضة بملكیة لشخص واحد ولطرف واحد وھو الخصم، وال یصح ذلك وال یتأتى بالمقابلة بأن صالحھ بالم

ًالعكس، أو على أن یعطي لھ معجال لقاء مؤجل أو ِ. 
 
 
 
 

 قاعدة ضع وتعجل
 
 

ًیا فالن، أعطني تسعین ألفا اآلن، : فأعطاه المائة ألف، وفجأة طرأ علیھ ظرف، فقال لھ-ھذه مائة ألف قرض لي علیك : إذا قال الرجل للرجل
ز، وھذا لیس داخل في مسألتنا، ألن ھذه المسألة فیھا نص وحدیث فال تدخل في باب وأسامحك في عشرة آالف، فأعطاه التسعین فھذا یجو

وفیھا حدیث بني النضیر حینما أجلى النبي صلى هللا علیھ وآلھ وسلم بني النضیر من . الصلح، إنما دخلت في باب القروض واإلرفاق
نحن اآلن سنرتحل، ولنا دیون على : أموالنا عند أصحابك، یعني! یا محمد: -المدینة، جاءوا یخاطبون الرسول صلى هللا علیھ وآلھ وسلم

ّضعوا بعض الدین وتعجلوا، فھذا ُجعل : أي). ّضعوا وتعجلوا: (فقال صلى هللا علیھ وآلھ وسلم.. أصحابك، وأنت نبي وال تظلم الناس حقوقھم
 وبھذا أفتى حبر األمة وترجمان القرآن عبد. بعض، صح ذلكفلو أنھ أسقط بعض الدین وأعطاه ال. عند العلماء أصل في اإلرفاق في الدیون

إنھ یجوز لصاحب الدین أن یأخذ : هللا بن عباس رضي هللا عنھما، واختار ھذا القول اإلمام ابن قدامة رحمھ هللا وطائفة من المحققین فقالوا
أعطني اآلن في رجب وأنا أسامحك عن :  فیقول لھًمن المدیون بعض الدین ویسامحھ في البعض، بأن یكون الدین مثال إلى شھر رمضان،

َّباقي دیني، فإنھ یجوز ذلك وال بأس بھ، إال إذا كان في التقسیط المركب على األجل، ألنھ إذا كان في التقسیط المركب على األجل تمحض  ّ
فیھا المشروع وفیھا الممنوع، وقد ) َّع وتعجلض(و. أن اإلسقاط لقاء األجل، وھذا عین المحظور الربوي الذي ذكرناه في مسألة ربا الجاھلیة

ًبینا ھذا في باب القرض، وأیا ما كان فإنھ إذا قال لھ ذلك على سبیل المصالحة والمعاوضة لم یصح، وإذا كان على سبیل اإلرفاق إسقاطا  ً ّ
 .ِصح؛ ألن لھ أن ُیسقط الكل، فیجوز لھ أن یسقط البعض

 
 
 
 

 الصلح عن عین على االنتفاع بھا
 
 

ٍ، في الحالة األولى كانت المقابلة والمصالحة بمعاوضة، فجعل بعض الدین لقاء بعض، ولكن ھنا ُیطالبك بجزء من )أو أقر لھ ببیت: (قولھ َ َ
بل لي، ولما ترافعتما إلى القاضي؛ أقر : العمارة لي، فقال: ّمنفعة العین المختلف فیھا، والتي أقر لك بھا، فأنت خاصمتھ في عمارة، وقلت

أو على أن أسكن ھذه العمارة سنة ثم أعطیھا .. ًأصالحك على أن أسكن ھذه العمارة شھرا ثم أخلیھا لك: عند القاضي أن العمارة لك، فقال لك
ًلك، أو على أن أركب ھذه السیارة شھرا، أو أن أصل بھا إلى مكة ثم أعطیكھا، فكل ھذا ال یجوز، ألنھ لو فتح الباب في مثل ھذا الغتصب 

اركب السیارة إلى مكة وأعطھ حقھ، ونحو ذلك، وھذا معروف، : ر من الناس أموال اآلخرین، فإذا ارتفعوا إلى القاضي قال المغتصبكثی
إنھ ال یصح؛ ألنھ في ھذه الحالة : فیصیر ذلك معونة على أكل أموال الناس بالباطل، فالشریعة أغلقت ھذا الباب، وحینئٍذ یقول العلماء
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ولذلك ال یحكم الشرع بصحة ھذا النوع من المصالحة . ن مالھ لكن بجزء من مالھ، وفیھ فتح ذریعة أكل المال بالباطلٍعاوضھ عن جزء م
المبنیة على المشارطة باستحقاق المنافع التي ھي جزء األعیان المستحقة، وكأنھ صالحھ بالبعض عن البعض، أو صالحھ ببعض مالھ عن 

ًجوز في حال ما إذا كان ناظرا لوقٍف أو كان ولیا ألیتام، ورأى أنھ إذا خاصم ھذا الخصم سیضیع المال ی: إال أن بعض العلماء یقول. كلھ ً
إن ھذا یجوز للضرورة، واستدلوا على ھذا بقولھ تعالى في قصة : كلھ، فاحتاج أن یصالحھ لیقع الضرر على بعض المال دون كلھ، فقالوا

َأما السفینة فك: الخضر مع موسى َ َُ ِ َّ َّ َانت لمساكین یْعملون في البْحر فأردت أْن أعیبھا َ َ َ َ َ َ َ َ َ َِ ِ ِ َِ َ َُ َ ْ َْ ِ ْ إن الخضر كسر جزء السفینة وھو : ، فقالوا]79:الكھف[ُ
ًیجوز إذا كان ناظرا للوقف أو ولیا ألیتام أن یضحي بجزء المال لقاء كسب المال كلھ، : اللوح، وأفسد جزء السفینة الستصالح الكل، فقالوا ً

فھو في الظاھر یجوز أن . بالنسبة لولي األیتام، ویكون المال مال األیتام، ولكن ال یجوز وال یحل لمن اغتصبھ وأخذه بدون حقفیجوز 
: فقولھ. ًترضى بھذا دفعا للضرر األعظم، وذلك من باب ارتكاب أخف الضررین، لكن ال یحل للخصم أن یأخذ ذلك إذا كان یعلم أنھ لیس لھ

المھم في كتب : ًفكل ھذا ال یجوز، وقد تقدمت األمثلة ونحن دائما نقول: أي] صالحھ على سكناه سنة أو یبني لھ فوقھ غرفةأو أقر لھ ببیت ف[
أنا : ، ممكن أن یقول لھ)بیت(، بدل )عمارة: (الفقھ أن نفھم القاعدة؛ ألن األمثلة تختلف باختالف األزمنة واألمكنة، ممكن اآلن أن یقول

ًعمارة على أن أسكنھا سنة، أو أسكنھا شھرا، أو بالسیارة، ألن المسألة مسألة المنافع، والقاعدة عندنا قاعدة المنافع، أصالحك على ھذه ال
والمھم لطالب العلم أن یكون عنده نوع من الفھم للضوابط واألصول العامة، حتى یستطیع أن یخرج المسائل النازلة علیھا، أما لو حفظ أنھا 

ًار، وأنھ بر أو شعیر أو ملح، وانحصر في األمثلة القدیمة؛ فلن یستطیع أن یطبقھا على األمثلة المعاصرة، فأیا ما كان غرفة، وحفظ أنھا د
 .ًفالعبرة أن یصالحھ بالبعض عن الكل إما عینا وإما منفعة

 
 
 
 

 الصلح على عبودیة أو زوجیة
 
 

لم یصح، ألن الحر ال ُیسترق إال بحكم : أي) لیقر لھ بالعبودیة(ًحرا، : أي) ً مكلفاأو صالح] (ًأو صالح مكلفا لیقر لھ بالعبودیة: [قال رحمھ هللا
ًوالصلح على ھذا الوجھ ُیحل حراما، ودلیل ھذه المسألة أن النبي صلى هللا علیھ وآلھ وسلم قال. الشرع ًإال صلحا أحل حراما: (ِ إن : ، فقالوا)ً

ًذن بھ الشرع، فیعتبر الغیا وفاسداالحرام استرقاق الحر على ھذا الوجھ الذي ال یأ ُأو امرأة لتقر لھ بالزوجیة بعوض لم : [قال رحمھ هللا. ً
ّكذلك لو أنھ صالح امرأة لتقر لھ بالزوجیة لم یصح، ألن ھذا لیس بنكاح شرعي، فھو یتوصل بھ إلى محرم؛ ألن المرأة أجنبیة : أي] یصح

ي وھي لیست بامرأة لھ، وخاصمھا عند القاضي على أنھا زوجة لھ، ولیس ھناك دلیل أصالحك على أن تعترفي بأنك زوجة ل: عنھ، فلو قال
ِعلى ھذا، فأوعز إلیھا أن تقر أنھا زوجة لھ من أجل أن ُیسقط حقھا، فإنھ ال یجوز ھذا، حتى لو اصطلح مع المرأة عن مخاصمتھ لھا على  ُ

جة لھ، ولم یحكم شرع هللا عز وجل بكونھا زوجة لھ، فال وجھ لتحلیل ما أساس أن تقر لھ بالزوجیة؛ ألنھا أقرت بحرام، ألنھا لیست بزو
ًإال صلحا أحل حراما: (وعلى ھذا فالمسألة مندرجة تحت قولھ. حرم هللا ، فھنا الصلح یحل الحرام، ألنھ یتوصل إلى رق الحر بدون وجھ )ً

ونسأل هللا العظیم أن یجعل عملنا . ّبر من تحلیل ما حرم هللاشرعي، ویتوصل إلى الزوجیة بدون وجھ حق، وذلك لم یحكم بھ الشرع، فُیعت
ًخالصا لوجھھ الكریم، وأن یرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، ویجعل ما تعلمناه وعلمناه موجبا لرضوانھ والفوز بعظیم رحمتھ وجنانھ، إنھ  ً

 .......ولي ذلك والقادر علیھ
 

 األسئلة
 
 

...... 
 

 رحكم الرجوع عن اإلقرا
 
 

، : من أقر بأمر فھل ُیلزم بإقراره وال یمكنھ التراجع، أم ُیستثنى من ذلك كمن أقر بالسرقة ونحوھا؟ الجواب: السؤال باسم هللا، الحمد 
فمن أقر بحق لخصم فإنھ ُیطالب ویؤاخذ بھذا اإلقرار، وھذه : هللا، وعلى آلھ وصحبھ ومن وااله، أما بعد والصالة والسالم على رسول

: والرجوع عن اإلقرار ال یصح إال في أحوال مستثناة، ومنھا. ُمسألة التي وردت في السؤال تعرف عند العلماء بمسألة الرجوع عن اإلقرارال
 فلو أنھ أقر أنھ زنا ثم رجع عن إقراره، فإنھ یصح ھذا الرجوع، -والعیاذ با- حالة اإلقرار بالحقوق الخاصة  عز وجل، كأن یقر بالزنا 

ن علیھ بإقراره أنھ زنا، س ًواء رجع قبل تنفیذ الحكم، أو رجع أثناء تنفیذ الحكم، مثال لو أن رجال بكرا أقر بالزنا، وثبت عند القاضي، ودوِّ ً ً
َّوقبل أن ُینفذ علیھ حد الزنا رجع عن إقراره، فإن الرجوع ینفعھ وُیحكم بذلك، ففي الصحیح من حدیث بریدة بن الحصیب رضي هللا عنھ 

: ًإني أصبت حدا فطھرني، قال! یا رسول هللا: أن ماعز بن مالك رضي هللا عنھ جاء إلى رسول هللا صلى هللا علیھ وآلھ وسلم وقال: (وأرضاه
ارجع فاستغفر هللا ! ویحك: ًإني أصبت حدا فطھرني، فقال! یا رسول هللا: ارجع فاستغفر هللا وتب إلیھ، فرجع غیر بعید، ثم عاد وقال! ویحك

أشربت : فكرر أربع مرات، والنبي صلى هللا علیھ وسلم ُیعرض عنھ ویدفعھ، فلما كانت الرابعة، قال صلى هللا علیھ وآلھ وسلم! تب إلیھو
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فمن شروط صحة . شم رائحة فمھ؛ ألنھ النبي صلى هللا علیھ وآلھ وسلم شك ھل ھو عاقل أو لیس بعاقل: یعني) ًخمرا؟ فقام رجل فاستنكھھ
ِأشربت خمرا؟ فقام رجل فاستنكھھ، فأخبر أنھ غیر سكران، فقال صلى هللا : (ًیكون المقر عاقال، فقال صلى هللا علیھ وآلھ وسلماإلقرار أن  ُ ً

ُ، فلما أقیم علیھ الحد رضي هللا عنھ وأرضاه، وُرمي بالحجارة؛ ألنھ كان )ُأبھ جنون؟ فأخبر أنھ لیس بمجنون، فأمر بھ فُرجم: علیھ وآلھ وسلم
ّ، فلما أدركھ حر الحجارة فر وھرب إلى الحرة، وھي الحرة الشرقیة التي تسمى حرة واقم، شرقي المدینة، فلما فر إلیھا أدركھ رجل ًثیبا ّ ّ

، فأنكر علیھم النبي )ھال تركتموه یرجع، فلعلھ یتوب فیتوب هللا علیھ: (فضربھ وقتلھ، فلما بلغ النبي صلى هللا علیھ وآلھ وسلم أنھ فر، قال
إنھ إذا أقر بحٍد كالزنا أو نحوه من : فقالوا.  هللا علیھ وآلھ وسلم ألنھم لم یتركوه؛ ألنھ رجع، فاعتبر فراره بمثابة الرجوع عن إقرارهصلى

ر ٍمن ابتلي بشيء من ھذه القاذورات فلیستتر بست: (ُحقوق هللا الخالصة، فإنھ إذا رجع عنھ قبل رجوعھ، ولذلك قال صلى هللا علیھ وآلھ وسلم
 ونحوھا من الجرائم الخاصة التي یكون الحق فیھا  عز وجل، وكشرب -أعاذنا هللا من ذلك- فالزنا والجرائم المتعلقة بھ كاللواط ). هللا

الخمر ونحوه؛ فإن األفضل فیھا أن یستر اإلنسان نفسھ بستر هللا، وأن یتوب فیما بینھ وبین هللا، ولیس بملزم أن یأتي ویقر ویعترف؛ ألن 
ٍمن ابتلي بشيء من ھذه القاذورات فلیستتر بستر هللا، فإنھ من أبدى لنا صفحة وجھھ أقمنا علیھ حق : (النبي صلى هللا علیھ وآلھ وسلم قال

یرد ًلكن إذا كان ھناك حق للغیر كجرائم السرقة مثال، فالسرقة فیھا حق المسروق منھ، فالتوبة منھ أن یتوب فیما بینھ وبین هللا، وأن ). هللا
ففي السرقة لو أقر ثم رجع عن إقراره لم ینفعھ الرجوع، . المال الذي سرقھ إلى صاحبھ، فلیست التوبة بینھ وبین هللا فقط، بل ھناك حق آلخر

فتقطع یده ویؤاخذ بإقراره، ویضمن المبلغ الذي سرقھ، فالسرقة لیست من جنس الحقوق التي تقبل الرجوع، وھكذا بالنسبة لحقوق القتل 
وأما بالنسبة لحقوق هللا عز وجل الخالصة كما یسمیھا العلماء . حوھا من الحقوق التي فیھا اتصال بالمخلوقین، فإنھ ال ُیقبل فیھا الرجوعون

رحمھم هللا، فإنھ ینفع فیھا الرجوع عن اإلقرار ویفید، وھكذا لو حصل لھ خطأ في اإلقرار، فرجع إلى القاضي وبین خطأه، وكانت ھناك 
نسأل هللا العظیم رب العرش الكریم أن . تدل على صدقھ، فإنھ ُیقبل رجوعھ على تفصیل قد یأتي إن شاء هللا بیانھ في باب اإلقرارقرائن 

  .الحمد  رب العالمین، وصلى هللا وسلم وبارك على نبینا محمد وآخر دعوانا أن. یرزقنا السداد والرشاد
 
 
 
 

 [3[ باب الصلح -شرح زاد المستقنع 
صلح مع اإلقرار، وصلح مع اإلنكار، وصلح مع السكوت، وقد تكلم العلماء رحمھم هللا على الصلح ومسائلھ : لصلح ینقسم إلى ثالثة أقساما

الحقوق المشتركة للمساكن والمزارع والدكاكین، : ومما یدخل في الصلح. وصوره وأحكامھ وبعض المسائل المتفرعة علیھ في باب الصلح
وھذه المسائل تھم كل مسلم، .  من التصرفات الجائز إحداثھا في الطرق العامة أو الخاصة من بلكونة ودكة ومیزاب ونحوھاوما یتعلق بذلك

 .أي أن معرفتھا مھمة لكل مسلم
 الصلح مع اإلنكار

 
 

فیقول : أما بعد. ھ وصحبھ أجمعینبسم هللا الرحمن الرحیم الحمد  رب العالمین، والصالة والسالم على أشرف األنبیاء والمرسلین، وعلى آل
ال زال المصنف ]: ومن ادعي علیھ بعین أو دین فسكت أو أنكر وھو یجھلھ ثم صالح بمال، صح: فصل: [اإلمام المصنف رحمھ هللا تعالى

 -. لح مع اإلقرار ص- : رحمھ هللا في معرض حدیثھ عن أحكام الصلح، وكنا في المجلس الماضي قد ذكرنا أن الصلح ینقسم إلى ثالثة أقسام
َّوذكرنا مقدمات كتاب الصلح وما یتعلق باألدلة الشرعیة التي دلت علیھ، وبعد ذلك بینا النوع .  وصلح مع السكوت- . وصلح مع اإلنكار

: ع اإلنكارفالصلح م. وھو الصلح مع اإلنكار: ثم شرع المصنف رحمھ هللا بھذه الجملة في بیان النوع الثاني. األول وھو الصلح مع اإلقرار
وحتى تكون صورة الصلح مع اإلنكار واضحة البد من معرفة منھج الشریعة في . ًأن یدعي شخص على آخر حقا ثم یرتفعان إلى القضاء

ًإذا ادعى شخص على آخر حقا فقال مثال: القضاء ًلي على فالن ألف لایر دینا، فإن القاضي یسأل المدعى علیھ: ً ھل لفالن علیك ألف لایر؟ : ٍ
ًلیس لھ علي شيء ولم أستدن منھ ألفا، فھذا یسمى إنكارا، فإذا أنكر : فحینئٍذ ننتقل إلى صورة الصلح مع اإلقرار، وإن قال. نعم: إن قالف ً َّ

. وسلم كان یسأل البینة في الدعاوى ائت ببینة تدل على صدق دعواك؛ ألن رسول هللا صلى هللا علیھ: الخصم طولب المدعي بالبینة ویقال لھ
والمدعي ). ألك بینة؟: (ففي قصة الكندي رضي هللا عنھ وأرضاه لما اختصما في البئر قال علیھ الصالة والسالم للمدعي عندما أنكر خصمھ

لیس عندي بینة، طولب خصُمھ المدعى علیھ بالیمین، فإذا وجھت الیمین إلى المدعى علیھ فقد یفتدي عن ھذه الیمین : مطالب بالبینة، فإن قال
ع عن نفسھ بالصلح، فیصطلح مع خصمھ قبل حلف الیمین؛ ألنھ إذا حلف الیمین انقطعت الخصومة، وإنما الصلح قبل حلف الیمین، ویدف

والمدعي مطالب بالبینھ وحالة العموم فیھ : قال صاحب التحفة في بیان ھذه المسألة في القضاء. فیصالح صاحبھ وتسقط عنھ الیمین وتدفع
ًمن ادعى شیئا طولب بالبینة : یعني..... ..... ..... ..... والمدعي مطالب بالبینھ : ٍلیمین في عجز مدع عن التبیین فقولھبینھ والمدعى علیھ با

َقْل ھاتوا ُبْرھانكم إْن كنتم صادقین : علیھ، قال تعالى َ َ َِ ِ ْ ُْ ُ ُ ُ ُِ  :، وقال صلى هللا علیھ وسلم في حدیث ابن عباس عند البیھقي وغیره]111:البقرة[َ
مطالب بالدلیل الذي یدل ویبیِّن صدق : أي..... ..... ..... ..... والمدعي مطالب بالبینھ : فقال الناظم رحمھ هللا) البینة على المدعي(

ًسواء كان رجال صالحا أو كاذبا، فلو كان أصدق الناس، ومعروفا بالصدق : مطالب بالبینھ وحالة العموم فیھ بینھ یعني... ……. ..دعواه ً ً ً
َّلي على فالن ألف لایر، فال تقبل دعواه إال ببینة، وھذا معنى قول الناظم: ال یكذب، فجاء إلى القاضي وقالو وحالة العموم : ..... ..... ..... ٍ

: قولنطالب المدعى علیھ أن یحلف الیمین، وی: ٍوالمدعى علیھ بالیمین في عجز مدع عن التبیین أي. یستوي فیھ الفاجر والبر: فیھ بینة أي
، وھي الیمین الغموس التي تكون في مقطع ) ّوهللا لیس لفالن علي كذا( ًوھذه الیمین إذا حلفھا صاحبھا كاذبا غمستھ في النار والعیاذ با

علیھ من حلف على یمین لیقتطع بھا حق امرئ مسلم ھو فیھا فاجر لقي هللا وھو : (الحقوق، وھي التي عناھا النبي صلى هللا علیھ وسلم بقولھ
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نسأل هللا السالمة والعافیة، ومن حلفھا فإنھ من الذین ال یكلمھم هللا یوم القیامة، وال ینظر إلیھم، وال یزكیھم ولھم عذاب ألیم، نسأل ) غضبان
الیمین وأراد ال أحلف الیمین، فإذا لم یحلف : فھذه الیمین أمرھا صعب، فالشخص إذا ادعى علیھ آخر قد یتورع ویقول. هللا العافیة والسالمة

 ...... .أن یخرج من مشكلة حلف الیمین خرج بالصلح، وھذا یسمى الصلح مع اإلنكار، وھو النوع الثاني
 

 الصلح مع السكوت
 
 

ھذه صورة تخالف الصورتین ]: سكت. [فذكر النوعین] ومن ادعي علیھ بحق فسكت: [الصلح مع السكوت، فقال رحمھ هللا: النوع الثالث
ھذا البیت الذي یسكنھ فالن ملك لي، : كما إذا قال رجل): بعین]. (ومن ادعي علیھ بعین أو دین: [صلھا كما یقول المصنفالسابقتین، وحا

لي؛ فأصبح الذي  البیت بیتي وھو ملك: فقال الذي في البیت. وأعطیتھ إیاه عاریة أو أعطیتھ إیاھا إجارة وانتھت اإلجارة فأطالبھ بالخروج
؛ فالبیت عین، والسیارة عین، )ھذه دعوى في عین: (ًلیھ، والذي خارج البیت مدعیا، فلما جيء إلى القضاء قیلًبداخل البیت مدعى ع

فھذه دعوى بدین، والمدعى علیھ لھ ثالثة . ًلي على فالن ألف لایر أخذھا قرضا مني: كقولھ): أو دین. (والمزرعة عین، واألرض عین
یا :  أن یسكت، والسكوت كأن یقول لھ القاضي-.  أن ینكر، كما بینا صورتھا-. ح في حال اإلقرار أن یقر، وقد تقدمت أحكام الصل-: أحوال
ًفالن یدعي علیك بألف لایر دینا، فھل لھ عندك ألف؟ فإن سكت ولم یجب بنعم أو ال، فلیس بالمقرر وال بالمنكر، وبعض العلماء یرى ! فالن

ً یتكلم بإقرار أو إنكار وإما منكرا؛ ألن هللا سبحانھ وتعالى لم یشرع القضاء إال للفصل في أنھ إذا سكت أجبره القاضي بقوة وفرض علیھ أن
ًیكلف باإلجبار أن یتكلم، إما مقرا أو : الخصومات وقطع النـزاعات، فلو كان كل شخص یدعى علیھ یسكت لتھرب الناس من القضاء، فقالوا

ٍالب بالبینھ وحالة العموم فیھ بینھ والمدعى علیھ بالیمین في عجز مدع عن التبیین ومن والمدعي مط: صاحب التحفة رحمھ هللا ًمنكرا، وقال
ُأبى إقرارا او إنكارا لخصمھ كلفھ إجبارا فإن تمادى فلطالب قضي بال یمین أو بھا وذا ارتضي  لم یقر ولم : أي): ًومن أبى إقرارا او إنكارا(ً

أن : وفي بعض األحیان یخشى الشخص النسیان فیقول. لقاضي ویجبره أن یثبت أو أن ینفيیضغط علیھ ا: أي). لخصمھ كلفھ إجبارا. (ینكر
ومن . أخشى النسیان فال أستطیع أن أثبت لھ وال أستطیع أن أنكر، فالذي سكت ولم یتكلم بإثبات وال بإنكار، فھذا قد أبى اإلقرار وأبى اإلنكار

ادى فلطالب قضي بال یمین أو بھا وذا ارتضي فإن تمادى وأصر على االمتناع، فتسمى ھذه ًأبى إقرارا أو إنكارا لخصمھ كلفھ إجبارا فإن تم
ًوستأتینا في القضاء إن شاء هللا، ویسمى ناكال عن الیمین، ویعطى حكم الناكل إذا امتنع عن الیمین ونكل عنھا، فقال بعض ) النكول(بحالة 
بل نعتبر : وقال بعض العلماء. نعتبر سكوتھ بمثابة اإلقرار، ونحكم علیھ:  بعض العلماءوقال. حكم الناكل وحینئٍذ نحكم علیھ یعطى: العلماء

. ًسكوتھ وامتناعھ عن اإلجابة واإلنكار قرینة، ونوجب على المدعي یمینا با مع دعواه فتعتضد الیمین مع إنكاره وتنزل منزلة الدلیلین
رجح : أي): وذا ارتضي. (ھو القول الثاني) أو بھا( بال یمین أو بھا وذا ارتضى فإن تمادى فلطالب قضي. الشاھدین، ونحكم بذلك: یعني

فالشاھد في ھذه الحالة أنھ إذا امتنع عن اإلقرار أو اإلنكار . القول الثاني، ویسمونھا یمین التھم، وسیأتي إن شاء هللا بیانھا في كتاب القضاء
 ...... .(الصلح على السكوت: (یسمى عند العلماء

 
 كم الصلح مع اإلنكارح
 
 

ال یجوز الصلح إال على اإلقرار، وأما على اإلنكار فإنھ من أكل أموال : قال بعض العلماء: اختلف فیھ العلماء على قولین: الصلح مع اإلنكار
ّلیس لك علي ألف : فقال. ٍلي علیك ألف لایر: أنھ إذا ادعي على شخص شيء قال فالن: وتوضیح ذلك: الناس بالباطل وال یجوز، وقالوا

ٍلایر، فأنكر، فإننا لو أجزنا لھ أن یصالح وھو یعلم أن لفالن عنده ألف لایر، فیسقط الحق األكثر باألقل الذي صولح علیھ، فأصبح الصلح في  ٍ
ً كاذبا والمنكر صادقا، إما المدعي أو المدعى علیھ، فإذا كان المدعي: ًوقد یكون أحدھما كاذبا. ھذه الحالة وسیلة ألكل أموال الناس بالباطل ً

ًفقد ادعي علیھ زورا وظلما، وإما أن یكون العكس فیكون المدعي صادقا والمنكر كاذبا، وفي كلتا الحالتین یؤكل المال بالباطل ً ً فإن كان . ً
كان المدعى علیھ المدعي یدعي والمدعى علیھ ینكر ثم اصطلحا والمدعي كاذب فمعناه أن المدعي سیأكل ما اصطلح علیھ بالباطل، وإن 

ًكاذبا فمعناه أنھ سیأخذ جزءا من مال المدعي زورا وظلما ویعاوض باألقل، ألن الصلح دائما یكون بأقل من الشيء الذي فیھ الخصومة ً ً ً ً .
وذھب جمھور . عالفقیھ المشھور رحمة هللا على الجمی ابن أبي لیلى: فھذا یقتضي التحریم، وھذا ھو قول الشافعیة، وقال بھ من السلف: قالوا

العلماء من الحنفیة والمالكیة والحنابلة وطائفة من أھل الحدیث رحمة هللا على الجمیع إلى القول بمشروعیة الصلح مع اإلنكار، واستدلوا 
إلنسان قد بعموم األدلة في كتاب هللا وسنة النبي صلى هللا علیھ وسلم التي تدل على مشروعیة الصلح دون فرق بین إنكار وإقرار، وألن ا

إن أحدھما كاذب، فجوابھ أن الصلح مع اإلنكار لھ : وأما قولھم. ًیكون ناسیا لحق الغیر فیرید أن یدفع عن نفسھ الضرر فیصالحھ عن حقھ
ًلما ًإما أن ینكر ویكون عالما أنھ مبطل فھذا ال یجوز لھ الصلح، والجمھور لما أجازوا صلح اإلنكار أجازوه بشرط أن ال یكون عا: حالتان

فاإلنسان بشر وقد ینسى، . فیحتمل أنھ صادق ویحتمل أنھ كاذب، ویرید أن یخرج من تبعة ھذه الیمین بالصلح. بالحق، كشخص ال یدري
ًكالتجار یعامل بعضھم بعضا ثم ینسون مع كثرة الحقوق وكثرة المعامالت، واألقرباء یعامل بعضھم بعضا، وأصحاب الصنعة الواحدة یعامل  ً

كما - ًإذا كان أحد الخصمین عالما بالحقیقة لم یجز الصلح، حتى أن الجمھور الذین أجازوا الصلح اشترطوا : ًا، فنحن نقولبعضھم بعض
ًوبناء على ذلك یجوز . ً أن ال یكون عالما بالحق، فإذا أصبح غیر عالم بالحق انتفى الذي ذكره أصحاب القول األول-سیأتي عند المصنف

أن یدعي وینكر، ویجوز لھ أن یصالح عما ادعى وعما أنكر إذا كان یعتقد أنھ على صواب وحق، وذلك لعموم لإلنسان على غالب ظنھ 
فإن ھذا النص الذي رواه الترمذي و ابن ماجة و أبو داود و ابن حبان ) الصلح جائز بین المسلمین: (السنة في قولھ علیھ الصالة والسالم

 یدل داللة واضحة على أن الصلح جائز على العموم، سواء كان على -سن بالطرق والشواھدوإن كان األقوى أنھ ح-وصححھ غیر واحد 
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ولیس ھناك دلیل یخصص صلح اإلنكار عن صلح ) أن العام یبقى على عمومھ حتى یرد ما یخصصھ: (والقاعدة. إقرار أو على إنكار
ح على اإلقرار، ودلیل النظر یدل على ذلك، فإن صلح اإلنكار اإلقرار، فترجح بھذا مذھب الجمھور أنھ یصح الصلح على اإلنكار كما یص

كصلح اإلقرار بجامع كون كل منھما یقطع الخصومة ویوجب دفع النزاع والضرر المترتب على الخصومة بین الطرفین، وعلى ھذا فیشرع 
 ...... .صلح اإلنكار، كما یشرع صلح اإلقرار

 
 حكم الصلح مع السكوت

 
 

والجمھور یقولون بالجواز، وینـزلونھ منـزلة صلح اإلنكار؛ ألن الساكت في . ال یجوز: ًالسكوت فالشافعیة أیضا یقولونأما بالنسبة لحالة 
فیجوز لھ أن یصالحھ مع السكوت، و ابن أبي لیلى مع أنھ وافق الشافعیة في عدم صحة صلح ) ال ینسب لساكت قول: (حكم المنكر، وقد قالوا

للجمھور :  مسألة صلح اإلنكار وفیھا قوالن-: أصبح عندنا مسألتان: ًإذا. جمھور في جواز وصحة صلح السكوتاإلنكار إال أنھ وافق ال
أن  ًصلح السكوت، وفیھ القوالن أیضا، إال: ومسألة. والصحیح قول الجمھور لعموم األدلة وقوتھا. وللشافعیة و ابن أبي لیلى المنع. الجواز

وعلى ھذا فمذھب . جمھور فقال بالجواز وقوى ذلك؛ ألنھ لیس بمنكر، وإنما ھو ساكت فیكون في حكم المقرابن أبي لیلى رحمھ هللا وافق ال
]: ومن ادعي علیھ بعین أو دین فسكت أو أنكر وھو یجھلھ: [قول المصنف. الجمھور جواز صحة الصلح مع اإلنكار والسكوت وھو الصحیح

ًشرط، أي والحال أنھ یجھلھ، فتصیر شرطا في جواز ) وھو یجھلھ(كلمة : ًإذا.  لم یجزولو كان یعلمھ: ھذا شرط، أي) وھو یجھلھ: (قولھ
محل ذلك : أین محل الخالف بین الجمھور والشافعیة في صلح اإلنكار وصلح السكوت؟ تقول: صلح اإلنكار وصلح السكوت، فلو سألك سائل

ًلح باإلجماع، بل الواجب علیھ شرعا أن یرد الحقوق إلى أھلھا؛ ألن النبي إذا كان الخصم یجھل، أما إذا كان یعلم فإنھ ال یجوز لھ أن یصا
: قال المصنف رحمھ هللا. فأمر برد المظالم ورد الحقوق إلى أصحابھا) من كانت لھ عند أخیھ مظلمة فلیتحللھ منھا: (صلى هللا علیھ وسلم قال

بل ملك لي، فأنكر فاختصما إلى القاضي، فقیل : ھا زید ملك لي، فقال زیدھذه الدار التي یسكن: قال عمرو: ذلك مثال]: ثم صالح بمال صح[
أصطلح مع خصمي، فصالحھ الخصم على أن یعطیھ عشرة آالف : فقال. احلف: قیل لزید. لیس عندي بینة: ألك بینة؟ قال: لعمرو المدعي

بعشرة آالف فتنتقل المسألة من باب الصلح إلى باب البیع، وتنطبق ًلایر بدال عن ھذه الدار التي یدعیھا، فحینئٍذ یصبح كأنھ باع حقھ في الدار 
ًتنطبق أحكام البیع فال بد وأن یكون الشيء الذي یعاوض علیھ معلوما بین الطرفین، وأن یكون من جنس ما یجوز : إذا قلنا. علیھا أحكام البیع

فلو أنھ صالحھ على شيء مجھول لم . ك من شروط صحة البیعًبیعھ، ویكون مملوكا، وال یجوز أن یصالحھ بشيء ال یملكھ، إلى غیر ذل
. ّھذه الدار التي تدعیھا علي أصالحك على شيء أرضیك بھ لم یصح، ألنھ شيء مجھول، وال تصح المعاوضة بالمجھول: یصح، ولو قال لھ

ًأعطیك بدال منھا : وقال. ّي ألف لایرلیس لك عل: فإن قال زید. لي على زید ألف لایر: ولو صالحھ على وجھ یقع بھ الربا، كأن یقول
ًأعطیك بدال عنھا ثمانمائة صار ربا فضل، ولو : تسعمائة، لم یصح؛ ألن األلف والتسعمائة ربا فضل فال یصح أن یعاوضھ بھا، ولو قال لھ

أعطیك بدل األلف ثالثمائة : ھً لو أن األلف تصرف بثالثمائة وخمسین دوالرا وقال ل- ًمثال-أعطیك عنھا ما یعادلھا من الدوالرات : قال
ًوجب أن تكون یدا بید؛ ألنھ صرف، تسري علیھ أحكام البیع والصرف على التصویر الذي ذكرناه في . قبلت: فإن قال. ًوخمسین دوالرا

 ...... .صلح اإلقرار
 

 مآل الصلح إلى البیع في حق المدعي وترتب أحكامھ علیھ
 
 

 ...... :[معیبھ ویفسخ الصلحوھو للمدعي بیع یرد : [قال رحمھ هللا
 

 الرد بالعیب وفسخ الصلح
 
 
فلما . قبلت: فقلت. ُأعطیك بدل ھذه الدار التي تدعیھا سیارة: ادعیت أن ھذه الدار التي یسكنھا زید ملك لي، فأنكر زید وقال): وھو للمدعي)

. وجدت السیارة معیبة وظھر بھا عیب فإني أملك ردھاًصار بیعا في حقھ، فلو أخذت السیارة سرت علیھا أحكام البیع، ولو . قبلت: قلت
فیفسخ العقد الذي بینھما على أنھ عقد بیع، وینفسخ الصلح وترجع القضیة من جدید، إما أن یصالحھ بعوض آخر یرضیھ، وإما أن تستمر 

اإلنكار ومعاوضة ونقلھ من حقھ إلى إذا جرى بین الطرفین صلح مع : ًإذا. القضیة ویطالب بحلف الیمین على األصل المعروف في القضاء
حق آخر برضا الطرفین، فإنھ تسري علیھ أحكام البیع إذا كان في صورة البیع، وتسري علیھا أحكام الصرف إن كان في صورة الصرف، 

  .وتسري علیھا أحكام اإلجارة إن كان في حكم اإلجارة أو في صورة اإلجارة
 
 
 
 

 األخذ بالشفعة في الصلح
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بل : فقال زید. ھذه الدار التي یسكنھا زید ملك لي: إذا قلت: یأخذ ھذا الحق بشفعة تسري علیھ أحكام البیع، مثال ذلك]: منھ بشفعةوُیؤخذ ]

ًأعطیك بدال عن ھذه الدار نصف أرضي : واختصمنا، فإن الدار دار زید حتى أثبت أنھا داري، فأنكر زید، واصطلحنا وقال لي زید. ملك لي
فحینئٍذ عاوضني عن الدار بنصف األرض، وإذا عاوضني بنصف األرض فكأنھ باعني نصف األرض فیسري علیھ . ین محمدالتي بیني وب

استحقاق : وقبل أن نبین صورة المسألة ھنا نرید أن نعرف ما ھي الشفعة؟ الشفعة. الشفعة لشریكھ، وسیأتینا إن شاء هللا في باب الشفعة
إذا كنت أنا وأنت في أرض، قد اشترینا ھذه األرض : ًمثال. راھا منھ بالثمن المتفق علیھ، دون أن یزیدالشریك انتزاع حصة شریكھ ممن اشت

ًبمائة ألف فدفعت أنت خمسین ألفا ودفعت أنا خمسین ألفا، فمعناه نصفھا لك ونصفھا لي، فلو أنك بعت نصیبك لطرف آخر كان من حقي أن : ً
من حقي أن أنتزع حصة شریكي ممن : أي) استحقاق: (فقولھم. عھ، سواء رضي أو لم یرضآخذ منھ ذلك بنفس المبـلغ الذي اتفقت م

. ًأنا شافع، وأعطیھ عشرین ألفا وأملك األرض بكاملھا: اشتراھا بنفس الثمن، فلو باعھا بعشرین ألف إلى صاحبھ فإني آتي وأقول للقاضي
ًوھذا فیھ حكمة من الشرع؛ ألنك قد ترضى بزید شریكا وال تر ضى بغیره، فدخول الشركاء على غیر الشراكة فیھ ضرر وأذیة، ألنك قد ِ

ترضى بشخص وال ترضى بآخر، فإذا باع شریكك كان من حقك أن تشفع، لكن بشرط أن تشفع مباشرة، فلو علمت وسكت سقط حقك، 
كما ذكرنا - عة أو غیرھا فالمصنف یرید التقعید فالمصنف یأتي باألمثلة، والمسألة لیست مسألة شف. وسیأتي إن شاء هللا تفصیل أحكام الشفعاء

 وبینا أن األمثلة التي تذكر في كتب الفقھ المراد بھا التقعید، ومعرفة أصل المسألة، فأصل المسألة أنھ إذا نقلك وحكمت بكونھ -ذلك غیر مرة
ًبیعا فإن البیع إذا كان فیھ صورة الشفعة جرت علیھ أحكام الشفعة، فلو أعطاك عوضا عن ًھ أرضا مشتركة بینھ وبین غیره، فإن ذلك الغیر ً

  .یملك انتزاعھ وتسري علیھ أحكام الشفعة
 
 
 
 

 الصلح في حق المدعى علیھ إبراء
 
 

اآلخر ھو المدعى علیھ، فھي للمدعي بیع، ولآلخر الذي ھو المدعى علیھ إبراء، فإذا كان ]: ولآلخر إبراء فال رد وال شفعة: [قال رحمھ هللا
  .ًره واألرض أرضھ وأنا دخلت علیھ، فإنھ إذا أعطاني بدال عنھا ما أرضى فقد أبرأ ذمتھالدار دا

 
 
 
 

ًالصلح ال یحلل حراما وال یحرم حالال ً 
 
 

، لم یصح في حقھ أخذه؛ ألن: أي]: ًوإن كذب أحدھما لم یصح في حقھ باطنا وما أخذه حرام: [قال رحمھ هللا  ًإن كان أحدھما كاذبا والعیاذ با
ُ َال تأكلوا :أموال الناس ال تنتزع بالحیل، واألصل أن ھذا المال ملك لصاحبھ حتى یدل الدلیل على جواز ملكیتھ لمن أخذه؛ لقولھ تعالى ُ ْ َ

ِأْموالكم بْینكم بالباطل  ِ َ َ َْ ِ ْ ُْ َُ َ لیست لھ، وصاحب شخص عنده سیارة، فجاء آخر وادعى أن السیارة لھ، وھو یعلم أن السیارة : ًمثال] . 188:البقرة[َ
ما دمت تدعي ! یا أخي: السیارة یرید أن ینتفع بالسیارة، لكنھ إذا دخل في الخصومات والنزاعات سیطول علیھ األمر، فلما جاءه قال قال لھ

ذھا وھو یعلم أنھ فإن الخمسة آالف إذا أخ. قبلت:  فإن قال-خمسة آالف: ًمثال-ًأن ھذه السیارة لك وھي سیارتي، أنا أعطیك شیئا في مقابلھا، 
ّإنكم تختصمون إلي فلعل : (الحرام بحكمھ، لقولھ صلى هللا علیھ وسلم َكاذب فھي سحت وحرام، ولو قضى بھا القاضي؛ فإنھ ال ُیستحل

ر ًبعضكم أن یكون ألحن بحجتھ من بعض فأقضي لھ بنحو ما أسمع فمن قضیت لھ من حق أخیھ شیئا فال یأخذه، فإنما أقضي لھ بقطعة من نا
. أن حكم القاضي ال یحل الحرام وال یحرم الحالل، فھو حكم في الظاھر، لكن في الحقیقة والباطن ال یتغیر الحكم: أي) فلیستقل أو لیستكثر

 لزید والعكس لو أن الذي في الدار یعلم أن الدار دار زید، وأنكر أنھا. لو أنھما اصطلحا وھو یعلم أنھ كاذب في دعواه فالمال علیھ حرام: ًإذا
ھي داري، أو أخذ السیارة ثم ادعاھا لھ، فإنھ في ھذه الحالة لو صالحھ عنھا بشيء فإنھ یصالح عن مال : وأنھ أخذھا إجارة ثم ادعاھا وقال

، وھذا تقدم معنا، وفي نص )الصلح ال یحلل الحرام وال یحرم الحالل: (وكأن المصنف یقول. سحت وحرام، وال یحل لھ بالصلح شيء
ًالصلح جائز بین المسلمین إال صلحا حرم حالال أو أحل حراما(الحدیث  ً) . ...... 

 
 الصلح في الحدود حكم

 
 

ًوال یصح الصلح بعوض عن حد سرقة، وزنا، وخمر ونحو ذلك؛ ألن الحدود فیھا ]: وال یصح بعوض عن حد سرقة: [قال رحمھ هللا تعالى
، فإذا كانت حدودا فیھا ح. حق للخصم: حقان . ًوإذا كانت حدودا خالصة فلیس فیھا إال حق واحد. قوق مشتركة یكون فیھا حقانًوحق 

، وفائدة قولھ: ًمثال. والحدود ستأتي إن شاء هللا أن شارب الخمر إذا تاب فإنھ یتوب فیما بینھ وبین ): إن الحق : (شرب الخمر الحق فیھ 
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 حق  بانتھاك -:  قذف امرأة واتھمھا بالزنا والعیاذ با وھو یعلم أنھ كاذب فھنا حقانهللا، وال یذھب إلى أحد ویستسمح منھ، لكن القاذف إذا
حد القذف : ًإذا.  وحق للمخلوق؛ ألنھ دنس عرض ھذه المرأة وآذاھا في عرضھا، فال توبة لھ إال إذا حللتھ من مظلمتھا-. الحد الذي حرمھ

أن   حق هللا عز وجل بمعصیتھ وانتھاك حدوده؛ ألن هللا حرم علیھ- : رق منتھك لحقینفیھ حقان، وكذا حد السرقة فیھ نفس الحكم، فالسا
فیجب علیھ رد المال الذي أخذه، ویجب علیھ التوبة فیما بینھ وبین هللا، .  وحق ألخیھ المسلم وھو المال الذي أخذه-. یسرق مال أخیھ المسلم

 إذا رفعت إلى القاضي وبلغت الحدود السلطان فلعنة هللا على الشافع والمشفع، ولو ھذا من حیث األصل العام قبل أن ترفع إلى القاضي أما
ًتنازل صاحب المال المسروق لم یسقط الحد؛ ألن صفوان رضي هللا عنھ وأرضاه كان نائما بالمسجد وتحتھ رداؤه، فجاء السارق وسرق 

ا إن شاء هللا في باب السرقة، فلما سرقھ استیقظ صفوان وأدركھ، وكون الرداء تحت الرأس فھذا حرز كما سیأتین-رداءه من تحت رأسھ، 
أسامحھ، : وارتفعا إلى النبي صلى هللا علیھ وسلم، فأمر النبي صلى هللا علیھ وسلم بقطع ید السارق، فلما علم صفوان أن فیھا قطع ید، قال

! ھال كان ھذا قبل أن تأتیني بھ؟:  فقال صلى هللا علیھ وسلم-أشفق على الرجل أن تقطع یده بھذا الرداء: أي-ھو لھ یا رسول هللا : وقال
الحدود واالعتداءات تكون قبل أن تصل إلى السلطان، كالزنا والسرقة والقذف؛ ألنھا مشتركة بین حق هللا وحق المخلوق،  فمسألة الصلح عن

ًلبھیمة، أو سبھ سبا ال یصل إلى الحد والقذف، أنت كا: ًلكن في الحقوق الخالصة كشخص سب شخصا ولم یصل إلى القذف، كأن قال لھ
بل : سامحتھ فحینئٍذ یسقط حقھ، وقال بعض العلماء: فرفعھ إلى القاضي یشتكیھ، ففیھ التعزیر، والتعزیر فیھ الحق للمخلوق، فإن قال للقاضي

 مسألة حق هللا وحق المخلوق، ففي السرقة لو :والشاھد. یعزره القاضي النتھاكھ حد هللا من وجھ آخر، وھو أن هللا حرم علیھ أذیة المسلم
خذ عشرة آالف : فقال لھ. بل أرفعك: فإن قال. ال ترفعني إلى القاضي! یا فالن: سرق مال أخیھ المسلم وجاء یرید أن یرفعھ إلى القاضي فقال

 یستحقھ بالسرقة ھو المال المسروق، فإن أخذ العشرة آالف، فالعشرة آالف سحت وحرام ال تحل لھ؛ ألن الذي. وال ترفعني إلى القاضي
ًوالزائد عن ذلك لیس ملكا لھ، فیأخذ المال المسروق ویستر أخاه المسلم، ولیس من حقھ أن یأخذ عوضا على ستره؛ ألن الستر لیس من جنس  ً

: عنده شھود وبینة، فقال لھسأرفعك إلى القاضي وكان : ًفلو قذف امرأة أو قذف رجال فقال: ًكذلك أیضا حد القذف. ما تدخلھ المعاوضات
أعطیك عشرة آالف وتتنازل عن قضیتك، فلیس من حقھ ھذا، فإما أن یسامحھ وأجره على هللا وإما أن یرفعھ إلى القاضي، أما أن یأخذ 

نئٍذ ال یصح ًعوضا بالمال على شيء لیس بمحل للمعاوضة فال؛ ألن ھذه الحقوق لیست بمحل للمعاوضة، ولیست بمحل للمقابلة المالیة، فحی
وإنما ذكر السرقة؛ ألن الحق فیھا مشترك، فإذا كان ھذا . ًكذلك، وزنا، وشرب خمر]: عن سرقة وقذف: [فقال رحمھ هللا. أكل المال لقاء ھذه

ٌفي السرقة الذي فیھا الحق المشترك فمن باب أولى في الزنا وشرب الخمر الذي فیھ الحق خالص  عز وجل، وھذا من دقة المصنف 
 ...... .رحمھ هللا أنھ نبھ على السرقة؛ ألن الحق فیھا مشترك بین المخلوق والخالق

 
 حكم الصلح على إسقاط حق الشفعة

 
 
ًلي أرض وشریكي فیھا زید، فبعت نصیبي إلى عمرو بخمسمائة ألف مثال، فلما اشتراھا عمرو : مثلما ذكرنا في الشفعة]: وال حق شفعة  ]

إن الشریك من حقھ أن یشفع فینتزع حصة شریكھ ممن اشتراھا بالثمن المتفق علیھ الذي ھو : ًیدا شریك لي، وقلناأراد زید أن یشفع؛ ألن ز
أنا أرغب في ھذه األرض وأرغب في ھذا النصف، فأرید أن تسكت : فلما أراد زید الذي ھو شریك لي أن یشفع قال لھ عمرو. خمسمائة ألف

. لایر، أو تسكت عن دعواك بالشفعة وأعطیك أرضي الفالنیة، مراضاة على ذلك، لم یصحعن دعواك بالشفعة وأعطیك عشرة آالف 
ًوالسبب في ھذا أن الشفعة شرعھا هللا دفعا للضرر عن الشریك، فإذا أخذ العوض دل على أنھ ال ضرر علیھ بدخول ھذا الشریك، فإذا تم 

: عا إلى القاضي أمره القاضي برد الخمسة آالف وأسقط حقھ بالشفعة؛ أيبینھما صلح وأعطاه الخمسة آالف على أن یسكت عن الشفعة وارتف
ألن : كیف أسقطنا الصلح؟ قالوا: في ھذه الحالة نقول. ًیصبح خاسرا من الوجھین، ال ھو رجع إلى الشفعة، وال ھو أخذ المال الذي اتفقا علیھ

ًاستحقاق االنتزاع مبني على خوف الضرر، فلما قبل بھ شریكا دل عل ى أنھ ال ضرر، وأن من مثلھ ُیقبل كشریك، فكونھ أسقط ورضي َ
بإسقاط الحق واعترف أنھ ال شفعة ورضي بذلك فإنا نسقط حقھ؛ ألن كل شریك سكت عن حقھ أو بان منھ ما یدل على الرضا بالشریك 

االنتزاع لیس من جنس ما یباع ویشترى، یسقط حقھ في الشفعة، ثم بعد ذلك تسقط الخمسة آالف ألنھا عوض عما ال معاوضة فیھ، فاستحقاق 
 ...... .فال یملك أن یعاوضھ عنھ

 
 حكم الصلح على ترك الشھادة

 
 
ولذلك یقول القاضي أبو أمیة . الشھادة نعمة من هللا سبحانھ وتعالى على الناس وعلى القضاء، وھي توصل الحق لصاحبھ]: بترك شھادة]

و عثمان و علي  ثة من الخلفاء الراشدین األئمة المھدیین رضي هللا عنھم وأرضاھم أجمعین، عمرًشریح الكندي رحمھ هللا، وكان قاضیا لثال
ًنارا وعذابا : یعني) إن القضاء جمرة: (وفي روایة) إن القضاء بالء: (وھو إمام من أئمة القضاء، وكانت لھ حكم عجیبة، یقول رحمھ هللا ً

فإذا جاء الشاھدان العدالن عرفت صدق المدعي في دعواه . لعودان ھما الشاھدان العدالنفالجمرة تدفعھا بعودین، وا) فنحھ عنك بعودین(
ُفإذا استخدم التزویر والكذب أو كتمت الشھادة ضاعت . فأوصلت الحق لصاحبھ، فالشھادة تعین على الحق، وتعین على الوصول إلى الحق ُ

ظالم على ظلمھ؛ ألنھ لو نطق بالحق لعرف القاضي الحق وأوصلھ إلى صاحبھ، ًالحقوق، فالذي یكتم الشھادة یظلم المظلوم ویكون معینا لل
. ًفھو ظالم للمظلوم، وظالم للقاضي، ألن القاضي سیحكم أن المدعى علیھ بريء، مع أنھ فعال متھم ومطالب، فلما سكت الشھود حكم بالباطل

ًحقھ، ومضرا بالقضاء، وخائنا لألمانة؛ ألن الشھادة أمانة، وهللا ًفیصبح الساكت عن الشھادة مضرا بصاحب الحق، حیث إنھ لم یتوصل إلى  ً
ْوال تكتُموا الشھاَدة ومْن یكتْمھا فإنُھ آثم قلُبُھ : ذلك بقولھ ّتعالى بین َ َ ٌَ ِ َّ َِّ َ َ َ َ َ َُ ْ ُ َوال : فشھد هللا عز وجل بأنھا مظلمة وأنھا إثم، وقال تعالى] 283:البقرة[َْ
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َتعاونوا على اإلثم و َ َ َِ ْ ِ َ ُ ِالُعدوان َ َ ْ ًوعلى ھذا فلو أن رجال شھد بالحق وھو یعلم أن فالنا . فھي معونة على اإلثم والعدوان إذا كتمت] 2:المائدة[ْ ً
نعطیكما عشرة آالف لایر، وتسكتا؛ فإنھا رشوة، فكما أن القاضي یأخذ المال رشوة للحكم : صادق في دعواه، فقال المشھود علیھ للشاھدین 

. شاھد أخذ المال لسكوتھ عن الشھادة فیتوصل بھا إلى ظلم المظلوم وإعانة الظالم، فال یجوز أخذ العوض على كتمان الشھادةبالباطل؛ فإن ال
ًمن رأى رجال یزني بامرأة فإن من حقھ أن یسكت، وإذا سكت وسترھما فإن هللا : ًمثال. لكن لو كانت الشھادة في حق یسع السكوت عنھ

: مشروعیة الستر، فلو قال لھ قائل وأجمع العلماء على) ًمن ستر مسلما ستره هللا: ( كما قال صلى هللا علیھ وسلمیستره، ویجوز ذلك ویشرع؛
إنھ إذا سكت في ھذه الحالة فإن الشھادة في األصل حسبة : فھل یجوز أن یأخذ؟ نقول كما قال األئمة رحمھم هللا. اسكت وال تشھد وأعطیك

السكوت، لكن إذا سكت عنھا من أجل المال، فقد أخذ المال بدون حق؛ ألنھا لیست من جنس ما یعاوض عنھ؛ ، فإذا سكت عنھا  قبل 
، والعبادات ال تجوز المعاوضة علیھا، ھذا بالنسبة لكتمان الشھادة إذا أعطاه المال من : یعني]: وتسقط الشفعة والحد. [وألن السكوت عبادة 

لحد، ویبوء بإثمھ والعیاذ با إن كان فیھ ظلم، وكذلك بالنسبة للشفعة فإنھ إذا رضي أن یناقل عنھا أجل أن یسكت عن الحد وسكت سقط ا
 ...... .وینتقل؛ فإنھ ال تصح المعاوضة وتسقط الشفعة، فال ھو أخذ المال وال ھو أدرك حقھ بالشفعة

 
 مسائل االزدحام في الحقوق

 
 

من ھذه الجملة فما بعد سندخل في مسائل جدیدة، وھي التي ]:  غیره أو قراره أزالھ وإن حصل غصن شجرتھ في ھواء: [قال رحمھ هللا
تسمى مسائل االزدحام في الحقوق، ومن دقة الفقھاء رحمھم هللا أنھم یذكرونھا بعد الصلح، حتى ذكر ذلك اإلمام الشافعي رحمھ هللا وھو من 

ًذكر عنھ مسائل االزدحام بعد الصلح، والمناسبة واضحة؛ ألن االزدحام دائما القرون األول من أئمة السلف، كما في مختصر المزني حیث 
فھم یذكرون الصلح كقاعدة عامة في اإلقرار واإلنكار، ثم بعد ذلك یدخلون مسائل االزدحام، وھذا منھج ورد . في الحقوق یقع فیھ الصلح

فلما فرغ رحمھ هللا من مسائل الحقوق الخاصة . ابلة وأتباعھم رحمة هللا علیھمعلیھ األئمة من الفقھاء من الحنفیة، والمالكیة، والشافعیة، والحن
الحقوق العامة فیھا مسألة االزدحام في الحق الخاص والحق العام، خاصة في الجیران، فلو كان لشخص شجرة . شرع في الحقوق العامة

ًلغصن بتساقط الورق، أو بشغلھ إذا أراد أن یرفع شیئا أو ولھذه الشجرة غصن، فأطل الغصن على أرض جاره، فالجار سیتضرر من ھذا ا
ًمن ملك أرضا ملك سماءھا، : ھناك قاعدة نذكرھا قبل أن ندخل في مسائل االزدحام. ًیضع شیئا فال یستطیع؛ ألن الھواء قد شغل بالغصن

ًواشتریتھا بمالك، فصارت ملكا شرعیا ثابتا، ) رعشرة أمتا× عشرة أمتار (فلو أنك ملكت . الذي ھو الھواء، وملك قرارھا الذي ھو الجـوف ً ً
دلیل ھذا . فأنت تملك الھـواء وتملك األرض، فلیس من حق أحد أن یزاحمك في ھوائھا، ولیس من حق أحد أن یزاحمك في قرارھا ھذا أصل

ًفجعلھ معذبا بأسفل األرض كعذابھ ) من ظلم قید شبر من األرض طوقھ من سبع أراضین یوم القیامة: (األصل قولھ علیھ الصالة والسالم
ًبأعاله؛ ألنھ باغتصابھ لألعلى كان مغتصبا لألسفل، فدل على أن أسفل األرض وأعالھا حكمھ سواء، وتفرعت على ھذا أحكام شرعیة في 

لى في أسفلھ، وأن أن من صلى في سقف المسجد الحرام نال أجر المائة ألف كما لو ص: ومن األحكام في العبادات. المعامالت والعبادات
ألنھ لم یخرج عن المسجد، شریطة أن یكون خروجھ للسطح من داخل  المعتكف لو صعد إلى سطح المسجد فإنھ یصح اعتكافھ وال یبطل؛

. المسجد ال من خارجھ، وتفرع علیھ مسألة الطواف في الدور الثاني؛ ألن الطواف كالصالة، والصالة تجوز في أعاله كما تجوز لمن أسفلھ
ًتفرع علیھ السعي في الدور الثاني إال أن السعي أضعف من الطواف، ولذلك اختلف العلماء المعاصرین فیھ؛ ألن ھناك فرقا بینھما من جھة و

َأْن یطوف بھما : قولھ َ َِ ِ َّ َّ َبھما(وھذه البینیة ] 158:البقرة[َ ِ ًتعد لصوقا واستع. بینھما؛ ألن الباء للظرفیة ومن معاني الباء: أي) ِ ن بتسبب وبدل َّ
ٍصحابا قابلوك باالستعالء وزد بعضھم ظرفا یمینا تحز معانیھا كلھا ھذه كلھا معان للباء، فلما قال ً ً َیطوف بھما : ً َ َِ ِ َّ بینھما، : أي] 158:البقرة[َّ

علیھما یسامت بخالف الطواف بالبیت فإنھ صالة، وجاء األصل الشرعي أنھ یجوز أن یصلي على أبي قبیس، وقعیقعان مع أن المصلي 
فدل على مشروعیة الطواف مع مسامتة الھواء دون مسامتة الجذر، لكن بالنسبة للسعي فال یشرع بمسامتة الھواء . الھواء وال یسامت الكعبة

 ھذا القول - وإن كان یعترض علیھ بالھرولة في الرمل-عند من یرى أن األرض مستحقة للسعي بدلیل الھرولة في ھذا الموضع المخصوص 
ھو قول لھ وجھھ - بأنھ یجوز السعي : فالشاھد أن المسألة عند من یقول. مردود؛ ألن الھرولة لیست للموضع وإنما ھي للسنة المتبعة بالرؤیة

ً ألنھ ینظر إلى أن األسفل كاألعلى وأن األعلى كاألسفل، فمن ملك أرضا ملك ھواھا، وملك علوھا وسفلھا، ویتفرع علیھا بطالن بیع -ودلیلھ
شقق؛ ألن الشقة إذا كانت في األرض وبیعت فسطحھا ملك لمن ملك الشقة، وإن استحدث شقة ثانیة فقد استحدثھا على ملك الغیر، وصار ال

ولذلك ما . على ھذا من ملك األسفل من الشقة ملك أعالھا وإن عال، فلو أنھ قیل لھ إنما یملك الشقة السفلى وال یملك العلیا ناقض األصل
ًوم من قیام البعض بشراء أرض ثم یبني علیھا عمارة، ویقسم العمارة على أربعة، وكل یأخذ دورا، فأصبحت العمارة منقسمة یعمل بھ الی

أنا ما بعت لھ إال الشقة، فأصبح الملك في ھذه : على أربعة ویصبح السطح للمالك الحقیقي، ثم یبني المالك الحقیقي شقة أخرى ویبیعھا ویقول
ًویصبح الملك قابال للزیادة، وقابال للغرر، وھذا یخالف مسألة أن من ملك أرضا ملك سماءھاًالحالة مترددا،  ً الشقة العلیا ال : فلو نازع وقال. ً

كیف تصحح االعتكاف لمن یعتكف بسطح المسجد مع أنھ لیس في قراره؟ ومعنى ذلك : تملك بالسفلى نوزع باألصول التي ذكرناھا، وقلنا
إن من ملك األرض ملك سماھا، : كیف تصحح الطواف بالدور الثاني، فمعناه أنك تقول: ًم األسفل، وتقول لھ أیضاأنك أعطیت األعلى حك

فالشاھد في مسألة سقوط الغصن في ملك الغیر، أن . بجواز بیع الشقة: وأن علوي األرض كأسفلھا وإال انتقض قولك في البیع، إذا قلت
عني،  الھواء ملك لي، فارفع ھذا الغصن: ھواء ملك لصاحب األرض، فإن قال صاحب األرضالغصن یكون قد جاء على ملك الغیر فال

ال أرید ھذا الغصن أن یطل على : حینئٍذ من حقھ أن یلوي ھذا الغصن، سواء لحقھ منھ ضرر أو لم یلحقھ، فمن حقھ أن یقول. لن أزیلھ: فقال
شاء، فإن أصر حل لھ أن یقطع ھذا الزائد من الغصن؛ ألنھ اعتداء علیھ أرضي، فھذه أرضھ، ومن حقھ أن یأذن لمن یشاء ویمنع من ی

وإال فلھ . [ یحرفھ ویصرفھ عن أرضھ: أي] فإن أبى لواه إن أمكن: [قال رحمھ هللا. واعتداء على ملكھ، لكن بعد أن یستوفي ما ذكرناه
 ...... .من حقھ أن یقطعھ وال یطالبھ صاحبھ بالضمان: أي]: قطعھ 
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 ستطراق في الدرب النافذحكم اال

 
 

الحقیقة أن من یقرأ كتب العلماء واألئمة خاصة في الفقھ یحس أنھم ]: ویجوز في الدرب النافذ فتح األبواب لالستطراق: [قال رحمھ هللا تعالى
ًجئت إلى باب الطیب مثال في إذا . تركوا ثروة عظیمة لنا فرحمة هللا علیھم، وفي بعض األحیان تنظر إلى الفقھاء فإذا بھم أئمة في كل شيء

ًالمؤثر في اإلحرام؟ ما كان أصلھ طیبا، وما كان الطیب فیھ تبع، وما یؤثر في الطعام،  محذورات اإلحرام تقرأ فروع الطیب، وما ھو الطیب
النفاس والوالدة، فإذا وإذا أخذت مسائل النفاس وأحكام . إن الفقھاء عطارون: وما یؤثر في البدن، وغیر ذلك من الفروع حتى تكاد تقول

أسقط المولود قبل تمام خلقتھ أو بعد تمام خلقتھ، تكاد تقول إنھم أطباء، ثم تأتي وتدخل في مسائل ازدحام الحقوق فتظنھم مھندسین، وھذا من 
ا ویقررھا على أصول التقعید والتأصیل وضبط المسائل، فرحمة هللا علیھم، ولكن ھذه الثروة تحتاج من یعتني بھا ویتأملھا، ویتمعن فیھ

الشریعة؛ ألنھم أئمة ما كانوا یأتون بشيء من عندھم، وإنما كانوا یستنیرون بنور الشرع، وھدي الكتاب والسنة في إعطاء األحكام، فجزاھم 
فیھ ومسألة الغصن لیست منحصرة في الغصن بل ھي أصل لغیره، فكل جار أطل على جاره بشيء . هللا عنا وعن اإلسالم خیر الجزاء

ھو كغصن الشجرة، وھذا ما : وتقول. ارفع ھذا عني: ضرر وأذیة فمن حقھ أن یمنعھ، وحتى لو لم یكن فیھ ضرر علیھ، فمن حقھ أن یقول
ھذه المسألة كمسألة الغصن، : یسمونھ بالتخریج، والتخریج أن تقرر المسألة القدیمة بكالم العلماء بدلیلھا ثم تأتي للمسألة المعاصرة وتقول

كان في القدیم نظام البیوت : الطریق النافذ: ًمثال. طي المسألة المعاصرة حكم المسألة القدیمة، وھذا من تخریج النازلة على المسألة القدیمةفتع
 واألبواب كلھا تطل على ھذا الحوش، ویوجد طریق - ًمثال- تطل على حوش واحد -ًعشرة بیوت مثال-أن یكون الحي والمجموعة من البیوت 

ً من ھذا الحي الذي فیھ األحواش إلى خارج المنطقة التي فیھا البیوت، ویسمونھ طریقا غیر نافذ، إذا كان بحي مغلق، وقد یكون الطریق ینفذ
ًنافذا لحي غیر مغلق، مثل أن یأتي الطریق في وسط األحیاء، مثل الشارع الذي یكون الیوم بین الفلل أو بین العمائر والبیوت، فھذا یسمونھ 

إال أنھ في حالة كونھ على حي أو على حوش أو حارة . ًریق النافذ، ففي ھذه الحالة إذا كان الطریق نافذا فإنھ یشترك فیھ عموم المسلمینالط
ًیسمى في القدیم خاصا، فحینئٍذ یكون حكمھ أضیق مما لو كان طریقا سابال للجمیع، فإذا كان على حي وحارة خاصة فإنھ یشرع ویجوز أن  ً ً

ً برضا أھل الحي، ولكن إذا كان طریقا عاما لم یكن اإلذن ألھل الحي؛ ألن الحق فیھ لیس لحي مخصوص وإنما ھو لعموم الناس، یستثنى ً
ًیجوز أن تفتح بابا من أجل أن یكون مخرجا لك على ھذا الطریق: أي. استفعال من الطرق): االستطراق(و. فھذا ھو الفرق بین الصورتین ً .

ًنفذ على طریق فیجوز ألي إنسان أن یفتح علیھا باب؛ ألن الطریق للجمیع، فلیس من حق أحد أن یمنعني أن أفتح بابا في لو أن عمارة لھا م
  .ھذا من حیث األصل العام. عمارتي أو بنایتي أو بیتي على ھذا الطریق

 
 
 
 

 حكم إخراج الرواشن والبلكونات
 
 
یمة وتكون من الخشب عادة، وإن كان أصلھا وقرارھا مثبت في نفس الجدار بخشب أو الرواشن موجودة في البیوت القد]: ال إخراج روشن]

؛ ألن الروشن إذا خرج زحف )ال إخراج روشن: (حدید أو نحوه، فملكیتك للبیت ھو األصل المسامت للقرار ال ما خرج عن ذلك، وإنما قال
فإذا أبرز الروشن فإنھ في ھذه الحالة دخل على ملك عموم على الطریق؛ وألن فضاء الطریق للطریق؛ وألن الفضاء تابع لألصل، 

إال أن بعض العلماء أجاز لھ أن . ال روشن: المسلمین، ولیس ھناك إذن لھ بھذا؛ ألنھ ینبغي أن یستأذن جمیع المسلمین، وھذا یتعذر، فقالوا
آلن في بعض األحیان یكون على نفس األرض، ویخرج یخرج الروشن إذا أذن لھ ولي األمر، مثل ما یسمى بالبلكونات، فنظام البلكونات ا

بلكونتھ على أرضھ فلیس فیھا إشكال، لكن لو أنھ أخرجھا زائدة عن حد أرضھ وملكیتھ فال بأس إذا كان بإذن، وإذا كانت بدون إذن فھذه 
شن؛ امتنع مرور ما كان بھذا العرض؛ ًلعموم المسلمین؛ ألنھ إذا أبرز الروشن وكان الطریق مثال عرضھ خمسة أمتار وأجزنا إبراز الرو

ًألنھ سیبرز الروشن مثال بمتر أو بنصف متر، فمعناه أنھ في الھواء ضیق الطریق من خمسة أمتار إلى أربعة ونصف، فلو أن أھل الحي في 
 .ًیوم من األیام احتاجوا أن یدخلوا شیئا بعرض خمسة أمتار تعذر علیھم اإلدخال

 
 
 
 

 حكم الساباط
 
 
ًالساباط یوجد في األحیاء القدیمة، وھو أن یخرج من البیت بروز، فقد یكون الرجل مالكا للبیتین وبینھما طریق، فیصل البیتین ]: وساباط]

بالساباط، كالكبري الذي یكون في الطریق، وال یستطیع أحد أن یمر إال إذا كان دون ھذا الساباط، فضیق على الناس في مرورھم إلى ھذا 
ًء ال یقصدون ساباطا أو روشنا أو غیره، فھذه أمثلة لقواعد كما ذكرنا، أرادوا من ذكر ھذه األمثلة أن تصبح نفسك مطمئنة والفقھا. الحد ً
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حتى یستبین لك ویتقرر عندك أن لك أن تحدث في : ًلشيء واحد، وھو أن ملك الغیر ال یحق لك أن تستحدث فیھ شیئا على وجھ یضر بھ، أي
  .ًغیر وما كان ملكا لعامة المسلمین فالحدود ملكك، أما ملك ال

 
 
 
 

 حكم بناء الدكة في الدرب العام
 
 
الدكة معروفة إلى زماننا ھذا، تكون أمام البیت متصلة بھ من حجارة أو غیرھا، یجلس علیھا، وتكون بمثابة مكان یستقبل فیھ الناس ]: ودكة]

  .الملك فال إشكالأو یجلس فیھ في بعض األوقات، لكن إذا كان الدكة في نفس 
 
 
 
 

 حكم إخراج المیزاب إلى الدرب العام
 
 
وتخرج منھ الفضالت من سطوح البیوت والمنازل والغرف على الطرقات، وھذا فیھ ) المرزاب(المیزاب ھو الذي یسمى بـ]: ومیزاب]

إذا نزل المطر ال یستطیع :  بحذر، قلنا لھإن صاحبھ ال یصب منھ إال: ضرر على الناس؛ ألنھ إذا صب فإنھ یصب على الناس، ولو قال قائل
وخاصة بعد أن نظمت الطرق الیوم، وھذا یؤكد . أن یتحكم فیھ، ففیھ ضرر، ومثل ھذه المیازیب ال یشرع فتحھا على الطرقات العامة

 الناس إلى الصالة وتسیل مشروعیة المنع من إشراع المیازیب على طرق الناس لما فیھا من الضرر واألذیة، فقد یكون فیھا نجاسة، فیخرج
ًالنجاسة في طرقاتھم، وإن كان والحمد  اآلن قد نظمت ھذه األشیاء، وإال فقد كان الناس یعانون من ھذا عناء ال یعلمھ إال هللا، خاصة إذا 

لقدیمة ونظر إلى أحوالھا یجد ولكن قد لطف هللا بعباده وتغیرت األحوال، فمن عاش القدیم وعرف األحیاء ا. كان صاحب المیزاب ال یتقي هللا
فیھا عظیم األذیة والضرر بھذه المیازیب، من جھة صبھا على الناس وما فیھا من النجاسات، أو ما فیھا حتى من الطاھرات المنتنة 

ا ال یھمھ ًوالمؤذیة، فالرجل لیس في ھمھ إال أن یخرج عنھ الضرر بغض النظر عن أن یكون في طریق الناس أو یكون مؤذیا للناس، فھذ
قال رحمھ . فالذي یعنیھ أن یدفع الضرر عن نفسھ، فكان ھذا من أعظم ما یستضر الناس بھ، ولكن هللا عز وجل وسع عن الناس والحمد 

فلو سلط المرزاب على جاره حق لھ أن یمنعھ، ولو سلط الروشن أو الساباط على ملك جاره حق لجاره ]: وال یفعل ذلك في ملك جار: [هللا
ال یجوز في الدرب المشترك أن یشرع علیھ المرزاب، وال یجوز ): ودرب مشترك] (ودرب مشترك بال إذن مستحق: [قال رحمھ هللا. عھمن

وإذا أذن أھل الحي أو أھل الحارة أو الذین یستفیدون من ھذا : قالوا. في الدرب المشترك أن یضع الدكة كمداخل األحیاء، إال بإذن مستحق
فھم إذا رضوا بالضرر فإن الضیف ال . حتى لو أذنوا؛ ألنھم قد یأتیھم الضیف من خارج: بعض العلماء منع وقال  وإن كانالدرب فال بأس،

یرضى؛ وألن الضیف سیطرق الطریق، والطریق حق عام للمسلمین، والعلماء رحمھم هللا ما جاءوا بشيء من عند أنفسھم، إنما یبحثون عن 
لو كان : ، حتى إن اإلمام الشافعي وطائفة من العلماء لما ذكروا مسألة سد الطریق النافذ إلى الحي، قالواصاحب الحق ومن لھ حق التنازل

فاعترض بعض . فمن حقھم سدھا: ًالطریق نافذا إلى حي ولھ طریق بدیل فاتفق أھل ھذا الحي أن یسدوا ھذا الطریق ویبقوا ھذا الطریق قال
: وقالوا. ھو مشرع إلى طریق عام الستضر من یحتاج إلى ھذا الطریق؛ فإنھ قد یحتاجھ غیر أھل الحيلو سد ھذا الطریق و: العلماء وقالوا

). من صاحب الحق: (كل ھذا التقعید المراد بھ. لو حدثت زحمة وفر الناس إلى ھذا الطریق، خفف الزحام عنھم، فإذا سد الطریق استضروا
، فإذا عرفت من )من صاحب الحق، ومن یملك اإلسقاط في ھذا الحق: (بحث عن مسألةولتدرك أن ھذه األمثلة ما جاءت من فراغ، فھي ت

نرید أن نفتحھ، فال یحق : لو اتفق أھل الحي على سد طریق وسدوه، ثم تراجع البعض فقالوا: ًصاحب الحق عرفت وجھ االستحقاق، فمثال
وكل ھذا تأصیل وتقعید لمسألة . على السد، فینبغي أن یتفق جمیعھم على فتحةلھم أن یفتحوه إال إذا اتفقوا كلھم على الفتح؛ ألنھم اتفقوا كلھم 

 .االستحقاق، وھذه المسائل ما جاءت عارضة، ولیس المراد منھا ذات المثال إنما المراد منھا بیان صاحب الحق، ووجھ االستحقاق
 
 
 
 

 حكم وضع خشبة على جدار الجار
 
 

ألن األصل أن الجار یملك : أي]:  حائط جاره إال عند الضرورة إذا لم یمكنھ التسقیف إال بھولیس لھ وضع خشبھ على: [قال رحمھ هللا
ًأن ال یكون محتاجا : الحالة األولى: فالجار لھ حالتان. جداره، ولیس من حق أحد أن یضع خشبھ على جداره إال بإذنھ، ویجوز إذا احتاج

یضع الخشب على جداره، وكانوا في القدیم ربما بنى الجار الدور األول بجدار، لوضع الخشب على جداره، فلیس من حقھ أن یحرجھ وأن 
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وفي الدور الثاني احتاج أن یضع خشبة على جدارك؛ ألن جدارك مھیأ لھذا، فھل من حقھ أم ال؟ یجوز لھ ذلك، وال یجوز لك منعھ؛ ألن 
وكان أبو ھریرة رضي هللا ) خشبة في جداره: (وفي روایة) في جدارهًال یمنعن جارا جاره أن یغرز خشبھ : (النبي صلى هللا علیھ وسلم قال

إنني أبِّرئ ذمتي وأبلغكم ما قالھ رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم : یعني) وهللا ألرمین بھا بین أكنافكم! ما لي أراكم عنھا معرضین: (عنھ یقول
مالي أراكم عنھا معرضین وهللا ألرمین : (وقیل في روایة. خشبھ في الجدارفمنعتم الجار من غرز : وأنتم تتحملون المسئولیة إن خالفتم السنة

ًتحقیقا لھذه السنة، وكالھما وجھ في الروایة، وھذا یدل على مشروعیة : یعني. ألجعلن الخشب حتى ولو على أكتافكم: أي) بھا بین أكتافكم
إذا احتاج المسجد أن یوضع سقفھ على جدار الجار فیوضع، أو : أي]: وكذلك المسجد وغیره: [قال رحمھ هللا. غرز الخشب في جدار الجار

لو أن الجار احتاج أن یضع خشبھ على جدار المسجد فإنھ یجوز؛ ألن السنة ماضیة، فجار المسجد جار، فیستوي في ذلك األوقاف : العكس
ھذه المسألة یقع تطبیقھا في ] آلخر معھ أجبر علیھوإذا انھدم جدارھما أو خیف ضرره فطلب أحدھما أن یعمره ا: [قال رحمھ هللا. وغیرھا

األمالك القدیمة، حیث یوجد جدار بین مزرعتي ومزرعتك بناه األجداد، وال تدري ھل جدك الذي بناه أو جدي، لكن المعروف أن ھذا 
: فقلت لي. أرید أن أبني الجدار!  یا فالن:الجدار فاصل بیني وبینك، فانھدم ھذا الجدار بالسیل أو الریح فسقط، فجئتك ألجل أن نبنیھ فقلت لك

. ًابنھ أما أنا فال أدفع شیئا، فمن ناحیة شرعیة تلزم بالدفع؛ ألن الجدار بیني وبینك، والحق مشترك بیننا، وال تتعطل مصالحي بتقاعسك عنھ
 الحقوق المشتركة، إذا امتنع أحدھما واستضر أي أنھ البد من وجود الفاصل بین الحدین، فیبنى الجدار وتكون القیمة بین الطرفین، وھكذا في

 ألنھا تسقي الجمیع، فلو احتاجوا -مثل العیون-نھر یسقي المزارع : ًمثال]: وكذا النھر: [قال رحمھ هللا. اآلخر بامتناعھ ألزم وأكره على ذلك
 المشتركة؛ ألن امتناعھ عن المساھمة یضر أن ینظفوھا ویوسعوھا وامتنع البعض من المساھمة فإنھم یلزمون بذلك، وھذا من باب الحقوق

أن الضرر الخاص یحتمل : (فالقاعدة. أنھ إذا امتنع تعطل الماء عن المزارع فتضرر الجماعة، فرضنا علیھ أن یدفع: بالجماعة وفقھ المسألة
ن الدفع یتجاھل مصلحتھ، فیلزم فنقدم ضرر الجماعة على ضرر الفرد، مع أنھ إذا دفع حصلت المصلحة، فكأنھ بامتناعھ ع (للضرر العام

ًوكذا في الطرقات فلو أنھ احتیج إلى طریق یكون مشتركا واستھموا كلھم إال واحدا، أجبر على أن یساھم إال أن . وكأنھ سفیھ بما فیھ رشده ً
: قال رحمھ هللا. المشاركةًیكون عاجزا فیكون بمثابة الدین علیھ، یجب أن یقضیھ متى تیسر لھ، فیعطي إخوانھ حقھم فیما توجب علیھ في 

القناة التي تجري فیھا المیاه، كأن تبنى ]: والقناة: [قال رحمھ هللا. العیون والخیوف: كذلك دوالیب السقي في المزارع ومنھا]: والدوالب[
 ...... .وتنظف ویجري فیھا الماء، فإذا امتنع البعض اجبروا على المساھمة معھم

 
 األسئلة

 
 

...... 
 

  النفس للعملحكم تأجیر
 
 

، والصالة والسالم : ًأن یؤجر نفسھ للعمل عنده شھرا الستیفاء حقھ؟ الجواب: ھل من صور المعاوضة بالمنافع: السؤال باسم هللا، الحمد 
ًر شیئا یملكھ فعلى القول بمشروعیة الصلح باإلجارة یستقیم أن یؤجر نفسھ أو یؤج: أما بعد. على خیر خلق هللا، وعلى آلھ وصحبھ ومن وااله

على أن : كسیارتھ أو داره أو نحو ذلك، وال فرق بین إجارة األشخاص والذوات وبین إجارة المنافع، فالحكم فیھا سواء، فیصح أن یقول لھ
ًأعمل عندك شھرا أو أسبوعا أو سنة، وھذا ما یسمیھ العلماء بإجارة المسانھة والمشاھرة والمیاومة، وكل ذلك جائز ومشروع ً  تعالى وهللا. ً

  .أعلم
 
 
 
 

 حكم الصلح على وجھ یقع بھ الضرر
 
 

الصلح كما ذكرنا ال یكون على سبیل الظلم، فالظالم ال یصالح : ٌما حكم الصلح إذا كان فیھ تماٍد واستمرار لصاحب الخطأ؟ الجواب: السؤال
ًعلى ظلمھ، إنما نتكلم على شيء محتمل أن یكون فیھ مصیبا ومحتمل أن یكون خاطئا ، فیصالحھ علیھ، على التفصیل الذي ذكره الفقھاء فیما ً

إذا وقعت خصومة بین اثنین وأحدھما معروف باألذیة واإلضرار، فقد سبق وأن : ًأما لو صالحھ على وجھ یكون فیھ ضرر فال؛ مثال. قد بیناه
َبینا أنھ ینبغي أن ُینصف المظلوم من ظالمھ وأن یقال للظالم ًفالنا، ویبین الحق، فھذا واجب علیھ؛ ألنھ من باب النصیحة، ِاتق هللا، وال تظلم : ّ

ًانصر أخاك ظالما أو مظلوما، : (وألن النبي صلى هللا علیھ وسلم قال كما في الصحیحین) الدین النصیحة: (وقد قال صلى هللا علیھ وسلم ً
ًأنصره إذا كان مظلوما فكیف أنصره إذا كان ظالما؟ قال! یا رسول هللا: قالوا وآخر دعوانا أن الحمد  ) . ظلمھ، فذلك نصر لھ  تكفھ عن:ً

  .وصلى هللا وسلم وبارك على نبینا محمد. رب العالمین
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 [1[ باب الحجر -شرح زاد المستقنع 
راد باب الحجر، وھذا الباب متضمن ألسرار وحكم عظیمة، وھو من محاسن الشریعة التي تحفظ مصالح األف: من أبواب الفقھ المشھورة

 .والجماعات، وتحفظ الحقوق ألھلھا، حتى ولو تطلب األمر منع شخص من التصرف في مالھ على تفصیل في أحكام المفلس
 تعریف الحجر ومشروعیتھ

 
 

بسم هللا الرحمن الرحیم الحمد  رب العالمین، والصالة والسالم األتمان األكمالن على خیر خلق هللا أجمعین، وعلى آلھ وصحبھ ومن 
حجره عن : المنع، یقال: الحجر في لغة العرب] باب الحجر: [فیقول المصنف رحمھ هللا: أما بعد. ھتدى بھدیھ واستن بسنتھ إلى یوم الدینا

ًالشيء، إذا منعھ وحال بینھ وبین الوصول إلیھ، ولذلك سمي الحجُر حجرا؛ ألنھ یمنع الطائف بالبیت من الدخول إلى ھذا الموضع الذي فیھ  ِ ِ
َھْل : ًمن البیت ال یصح الطواف إال باستیعابھ، وسمي العقل حجرا؛ ألنھ یمنع صاحبھ عن تعاطي األمور التي ال تلیق بھ كما قال تعالىجزء 

ٍفي ذلك قسم لذي حْجر  ِ ِ ِ ِ ٌِ َ ََ رف فھو منع نفوذ التص: وأما في االصطالح. لذي عقل یمنعھ ویحجره ویحول بینھ وبین ما ال یلیق بھ: أي] 5:الفجر[َ
أن من ُیحكم علیھ بالحجر ال ینفذ تصرفھ في : في األموال؛ فالحجر في الشرع إذا أطلق فالمراد بھ الحجر في التصرفات المالیة، بمعنى

 ...... .أموالھ ال ببیع وال بشراء وال بھبة وال بنحو ذلك من التصرفات، بل یكون علیھ ولي ینظر األصلح واألحظ في ھذه المعامالت
 

 لى مشروعیة الحجر والحكمة منھالدلیل ع
 
 

ُوال تْؤتوا السفھاء أْموالكم : األصل في مشروعیة الحجر أن هللا سبحانھ وتعالى قال ُ ُ َُ َ َ َ ََ َ فحرم هللا عز وجل علینا تمكین السفھاء من ] 5:النساء[ُّ
 وعندھا تضیع األموال وتحصل الخصومات َّاألموال؛ ألنھم ال یحسنون التصرف فیھا، وإذا تصرف السفھاء في أموالھم بذروا وأسرفوا،

 قسم -: والناس في التصرف في المال على قسمین .والنـزاعات بسبب البیوع التي ال تكون على السنن، ومن ھنا حكمت الشریعة بالحجر
من : الجانب األول: انبینمنھم رزقھ هللا حسن النظر وحسن التصرف، فإذا أعطاه هللا المال اتقى هللا في المال، فأحسن التصرف فیھ من ج

فیحفظ المال عن حرمات هللا أن ینفقھ في معاصي هللا، وكذلك ینفق المال في طاعة هللا، فھذا رشید في دینھ، فالرشد في المال : ناحیة الدین
ًفإنھ یكون رشیدا : لدنیاوأما رشد ا. من ناحیة الدین أن یحفظھ عن محارم هللا عز وجل، وأن ینفقھ في وجوه الخیر التي ترضي هللا عز وجل

في مالھ من ناحیة دنیویة إذا أحسن النظر، فأحسن األخذ لنفسھ واإلعطاء لغیره، فیشتري األشیاء بقیمتھا التي تستحقھا، ویبیع األشیاء بقیمتھا 
في مصلحة مالھ بحفظھ ًوكذلك أیضا من اإلحسان في التصرف في الدنیا أال یسرف في المباحات، وإنما یسعى . التي تستحقھا وال یغبن

من الناس أموالھم محفوظة ولھم الحق في  ھذا بالنسبة لرشد الدین والدنیا، فھذا النوع. وتنمیتھ ورعایتھ وصیانتھ، ویكون بذلك على السنن
ًالنظر في أموالھم؛ ألن من ملك ماال ملكا شرعیا فھو أحق بالتصرف فیھ، وال یحال بینھ وبین التصرف فیھ باألصلح ً ما القسم الثاني من أ. ً

فھم الذین ال یحسنون التصرف في أموالھم، وھؤالء یكون سبب عجزھم عن حسن التصرف إما الصغر أو ضعف العقل كالمجنون : الناس
وإذا . أال نمكنھم من التصرف في أموالھم: أو السفیھ الذي ال یحسن التصرف في مالھ، فھؤالء شرع هللا عز وجل أن یحجر علیھم، بمعنى

ًجر علیھم یقام علیھم شخص ینظر في مصالحھم، فاألیتام إذا توفي والدھم وترك لھم أمواال؛ فإن ھذه األموال لو مكنا األیتام منھا ُح
ألضاعوھا، فصغیر السن ربما جاءه شخص وبكى عنده واستعطفھ فأعطاه جمیع مالھ، ولربما جاءه شخص وأثنى على سلعة ما ورغبھ في 

فشرع هللا أن .  یعطى في تلك السلعة، فلیس عنده من العقل واإلدراك وحسن النظر ما یمكنھ من وضع المال في موضعھشرائھا فأعطاه ما ال
بعت واشتریت ووھبت وتصدقت ونحو ذلك، وھذا كلھ ال ینفذ، من ناحیة القول : ھؤالء من التصرف، والتصرف یكون بالقول كقولھ یمنع

ًوأیا ما كان فالذي . ّد، فداللة الفعل ھذه تنـزل منـزلة داللة القول كما بینا في البیوع في بیع المعاطاةومن ناحیة الفعل، كأن یعطي بیده ألح
والشریعة اإلسالمیة أعطت كل .  وقسم منھم ال یحسن النظر في أموالھ-.  قسم منھم یحسن النظر في أموالھ-: یھمنا أن الناس على قسمین

إن دماءكم وأموالكم : (ظر في مالھ یقوم على مالھ، وھو أحق بھ كما قال صلى هللا علیھ وسلمذي حق حقھ، فمن رزقھ هللا حسن الن
وقد . وأما القسم الذي ال یحسن النظر فیھ فالمصلحة تقتضي الحجر علیھ. فجعل حرمة مال اإلنسان كحرمة دمھ) وأعراضكم علیكم حرام

سر ورحمة، وفي الحجر على الناس تضییق وحرج، فإما أن تكون شریعتكم إن الشریعة شریعة ی: یسأل سائل أو ترد شبھة علیك ویقول
إن شریعتكم : أنتم تقولون:  وإما أن یكون الحجر غیر مشروع، فھو یلزمك بھذه الشبھة، ویقول-حاشاھا- شریعة عسر ولیست بشریعة رحمة 

َ وما أْرسلناك إال رْحمة للعال- وھذا صحیح-شریعة یسر ورحمة  َ َ َ َ َ َ َْ ِْ ً َّ ِ َ َمین َ َ، ُیرید هللا بكم الُیْسر وال ُیرید بكم الُعْسر ]107:األنبیاء[ِ َ َْ ُْ ُُ ُِ ُِ ُِ ُِ ] 185:البقرة[َّ
إن الشریعة كما ذكرتم شریعة یسر ورحمة، : والجواب أن یقال. لكن الحجر فیھ تضییق وعسر، ومنع للید أن تطلق وأن تتصرف في مالھا

 الصغیر إذا مكن من مالھ وھو صغیر؛ أتلف المال وندم عند كبره، فیتعذب بفوات مالھ وضیاع ومن الیسر والرحمة الحجر على الناس؛ ألن
والمجنون لو مكن من البیع والشراء واألخذ والعطاء في مالھ ألتلف المال وأفسده، فمن الرحمة أن . ًإرث أبیھ علیھ، فرحمة بھ یحفظ مالھ

ًإذا أوال نقول. یحجر علیھ لو : الوجھ الثاني. ضییق بل إنھ رحمة؛ ألنھ یحفظ األموال، فھو رحمة من جھة حفظ المالال نسلم أن الحجر ت: ً
 أن الحجر فیھ تضییق وحرج، فإن الحرج بإطالق أیدي السفھاء ومن ال یحسن النظر في مالھ أعظم من الحجر علیھ، -ًفرضا- سلمنا 

یھ تضییق وفیھ مشقة على الناس، وأشق من ذلك أن یمكن من ال نعم، إن الحجر ف: فنسلم لھم ونقول. والشریعة ترتكب أخف الضررین
أنھ لو أطلقت ید من ال یحسن التصرف في مالھ لحدثت : وتوضیح ذلك. یحسن النظر في مالھ أن یتصرف في المال فمفسدة ذلك أكثر

، وعندھا تحدث بین الناس الخصومات النـزاعات بین الناس؛ فالصبي یذھب ویشتري ویبیع، فیأتي ولیھ وینازع من اشترى أو ابتاع منھ
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  .والنـزاعات، فالحرج بإطالق أیدي ھؤالء أعظم من الحرج بالحجر علیھم، والشریعة ترتكب أخف الضررین، ھذا بالنسبة لمشروعیة الحجر
 
 
 
 

 أسباب ودواعي الحجر
 
 

فالحجر على اإلنسان .  أن تحجر علیھ لمصلحة غیره:والسبب الثاني. أن تحجر على اإلنسان لمصلحة نفسھ: السبب األول: الحجر لھ سببان
ًیشمل الیتیم والمجنون والسفیھ، فإن كال من الیتیم والمجنون والسفیھ إذا منعتھ من التصرف في مالھ فصار ال یبیع وال : لمصلحة نفسھ

وھم : ٍھناك نوع ثان من المحجور علیھمو. یشتري إال عن طریق ولیھ الذي ینظر فیھ، فإنما قصدت حفظ مالھ علیھ، فالمصلحة عائدة إلیھ
وھو الشخص الذي تكون دیونھ أكثر من رأس مالھ، كرجل علیھ دین : المفلس: ًالذین یحجر علیھم لمصلحة غیرھم، وھذا یشمل أنواعا منھم

 - ًوكان الدین حاال-ھ ملیونان، ورأس مالھ في تجارتھ نصف ملیون أو ملیون أو ملیون ونصف، فمثل ھذا إذا طلب غرماؤه أن یُحجر علی
حجر علیھ، فیحجر علیھ في التصرف في مالھ، ویبیعھ الحاكم في دینھ، فمثل ھذا المفلس حجرنا علیھ ومنعناه من التصرف في مالھ لمصلحة 

ن إذا مثل المریض مرض الموت، فإن اإلنسا: النوع الثاني ممن یحجر علیھ لمصلحة غیره. الغرماء أصحاب الدیـون وھم أصحاب الحقوق
مرض مرض الموت أحل هللا لھ أن یتبرع في حدود الثلث من مالھ، والزائد عن الثلث یستأذن فیھ الورثة، فال یحق لھ أن یتصرف في الثلثین 

 أرى أن: یعني-إني كما ترى ! یا رسول هللا: ( قال- رضي هللا عنھ وأرضاه-ًالباقیین بالصدقة والھبة والعطیة إال بإذن ورثتھ؛ ألن سعدا 
: أفبثلثھ؟ قال: قال. ال: أفأوصي بنصفھ؟ قال: قال. ال:  أفأوصي بمالي كلھ؟ قال-ًبنتا: یعني- ولیس لي وارث إال ابنة -المرض قد اشتد بي

إن : أي) إن هللا تصدق علیكم بثلث أموالكم: (، فأحل لھ أن یتصدق ویوصي بثلث المال، ولذلك قال صلى هللا علیھ وسلم)الثلث والثلث كثیر
أن الرجل لو حضرتھ المنیة وأطلق لھ : والسبب في ھذا. لمسلم عند حضور األجل وفي مرض الموت یتصرف في مالھ في حدوث الثلثا

إنك إن تذر ورثتك : (التصرف في المال لربما انتقم من ورثتھ، وربما تصدق بجمیع مالھ؛ فترك الورثة فقراء، وقد قال صلى هللا علیھ وسلم
ألنك إذا تركت المال لھم وقصدت بذلك حفظھم عن الحرام، وقصدت بذلك القیام ) . أن تذرھم عالة یتكففون الناسأغنیاء خیر لك من 

: وعلى ھذا. بحقوقھم علیك؛ فإن هللا یأجرك على ذلك، وتكون صدقة منك على ولدك، وإعطاء الصدقة للقریب أفضل من إعطائھا للغریب
:  مالھ، وإنما یسمح لھ في حدود الثلث، والحجر یكون في الثلثین الزائدین، قال الناظمیحجر على المریض مرض الموت أن یتصرف في

وزوجة في غیر ثلث تعترض كذا مریض مات في ذاك المرض وھذا على مذھب المالكیة من أن الزوجة تعترض في الزائد من تصرفھ عن 
ًلعبد المملوك، فإنھ بحكم الرق المضروب علیھ بناء على الكفر ُحجر علیھ ا: وأما بالنسبة للنوع الثالث ممن یحجر علیھ لمصلحة الغیر. الثلث

فھذا ُیحجر علیھ . ًالتصرف في مالھ وأصبح المال ملكا لسیده؛ ألن حدیث ابن عمر الذي تقدمت اإلشارة إلیھ غیر مرة أخلى یده عن الملكیة
وال شك أن منع السفھاء من . و یحجر علیھ لمصلحة غیرهأنھ إما أن یحجر على الشخص لمصلحة نفسھ أ: لمصلحة سیده، والخالصة

ًالتصرف في مالھم لھ عواقب حمیدة على المجتمع، فإن األموال إذا حفظت عن اإلھدار واإلسراف؛ فإن ذلك یعود بالخیر على الناس أفرادا 
 ...... .وجماعات

 
 أحكام المفلس

 
 

...... 
 

 حكم الرجل المعسر إذا لم یقدر على وفاء دینھ
 
 

الرجل المعسر الذي لیس عنده مال یسدد بھ دیونھ ال نطالبھ أن ]. ومن لم یقدر على وفاء شيء من دینھ لم یطالب بھ: [قال رحمھ هللا تعالى
ًیسدد؛ ألننا لو حكمنا بمطالبتھ وبوجوب أن یسدد كلفناه ما ال یطیق ولیس عنده مال، كرجل صاحب عائلة أخذ ماال من صاحب بقالة في 

فرفعھ إلى . ما عندي: فقال. أعطني مالي:  فجاء صاحب البقالة وقال-ًمثال-ً أوالده، وافتقر وأصبح مدیونا لصاحب البقالة بألٍف إطعام
أنظر أخاك إلى : القاضي، فنظر القاضي، فإذا بھ معسر ولیس عنده ما یسدد بھ صاحب الدین، إذا ثبت ھذا؛ فإن القاضي یقول لصاحب الدین

َیسر وإْن كا ِ َن ذو ُعْسرٍة فنظرة إلى مْیسرٍة َ َ َ َ َ ََ ِ ٌ ِ َ َ ًومن أحب القربات وأعظمھا عند هللا ثوابا . فأمرنا هللا عز وجل أن ننظر المعسر] 280:البقرة[ُ
أن ییسر على المعسر، ویغفر لھ، فیتجاوز عن دینھ أو یخفف عنھ؛ : ًوأحسنھا عاقبة ومآال، وصاحبھ في صالح حال في دینھ ودنیاه وآخرتھ

ومن یسر على معسر؛ یسر هللا علیھ في : (ّإن النبي صلى هللا علیھ وسلم فضل ھذا العمل وأخبر أن هللا عز وجل ییسر على صاحبھ فقالف
وحرم : (قولھ. ، فمثل ھذا ال یضغط علیھ وال یطالب بما لیس في یده)وهللا في عون العبد ما كان العبد في عون أخیھ: (وقال) الدنیا واآلخرة

سدد الناس، : ًألنھ شيء لیس بیده، وھو لیس برجل مماطل عنده قدرة، أما لو كان رجال عنده قدرة؛ فإن القاضي یحبسھ، ویقول لھ) حبسھ
  .فإن امتنع من السداد باع من مالھ ما یسدد بھ دینھ
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 حكم المفلس إذا كان مالھ قدر دینھ أو أكثر
 
 

الصورة . أن یكون دینھ أقل من مالھ: الصورة األولى: ھناك صور للمدیونین] م یحجر علیھومن مالھ قدر دینھ أو أكثر ل: [قال رحمھ هللا
كرجل علیھ : أن یكون دینھ أكثر من مالھ. ھذه ثالث صور. أن یكون دینھ أكثر من مالھ: الصورة الثالثة. ًأن یكون دینھ مساویا لمالھ: الثانیة

وأما . ًرة وأمور أخرى زائدة عن حاجتھ األصلیة تقدر بخمسین ألفا، فھذا دینھ أكثر من مالھدین مائة ألف، واألموال التي عنده من بیت وسیا
ومن ساوى دینھ مالھ، كرجل علیھ دین مائة ألف، . من كان علیھ دین مائة ألف، وعنده مال بمائتین أو ثالثمائة ألف، فمالھ أكثر من دینھ

: فأما الذي دینھ أقل من مالھ؛ فھذا ال یحجر علیھ، بل یطالبھ القاضي بالسداد بشرطین. ومالھ الذي عنده یساوي مائة ألف، ھذه ثالث صور
أنھ قادر على السداد، : دین أقل من مالھ، بمعنى فالشخص الذي علیھ. شكوى الغرماء: والشرط الثاني. مماطلتھ وامتناعھ: الشرط األول

ًكرجل أمھل رجال . ً بالسداد ویفرضھ علیھ إذا كان الدین حاال وطالب الغرماءوامتنع عن السداد، واشتكي إلى القاضي، فإن القاضي یطالبھ
ما أسددك، : سددني، قال! یا فالن: ًإلى نھایة شھر صفر وكان لھ علیھ عشرة آالف، فلما انتھى شھر صفر كان عنده عشرون ألفا، فقال

انتظر وھو قادر على السداد، فلما : ندي شيء وھو عنده، أو یقوللیس ع:  فیقول-والعیاذ با- انتظر لیس عندي شيء، فھو إما أن یكذب 
ألنھ لو لم یحل أجل الدین كأن یكون إلى - ماطل رفعھ إلى القاضي، فلما اشتكاه إلى القاضي استدعاه القاضي، وتبین أن أجل الدین قد حل 

 فإذا حل األجل واشتكى صاحب الدین؛ خیره -ل األجلنھایة السنة فلیس من حقھ أن یطالبھ، ولیس من حق القاضي أن یلزمھ بالسداد قب
یحبسھ ویسجنھ حتى یسدد للناس : وبعض العلماء یقول. إما أن یسدد، وإما أن یبیع من مالھ ما یسدد بھ أصحاب الدین: القاضي بین أمرین

لم یمنع من التصرف في أموالھ، ویترك : یعني، )لم یحجر علیھ(ھذا إذا كان دینھ أقل من مالھ ) لم یحجر علیھ وأمر بوفائھ: (قولھ. حقوقھم
، وإذا لم یسدد؛ وعظھ وزجره وذكره  في تجارتھ وبیعھ وشرائھ كما ھو، ولكن یأمره القاضي بالسداد بالتي ھي أحسن، فإن سدد فالحمد 

، فإذا طالب الغرماء حبسھ حتى یسدد للناس حقوقھم، والدلیل على ذلك فدل ) مطل الغني ظلم یبیح لومھ: (مقولھ علیھ الصالة والسال: با
ًعلى أن من منع الناس حقوقھم وھو قادر على السداد، وسألھ الناس حقوقھم ولم یعطھم إیاھا؛ فإنھ یعتبر ظالما، والمظلوم ینصر من ظالمھ، 

والشرط .  یكون الدین قد حلأن: ًإذا الشرط األول]. فإن أبى حبس بطلب ربھ: [قال رحمھ هللا. والقضاء جعل لنصرة المظلوم من ظالمھ
فإن أصر ولم یبع مالھ؛ باعھ الحاكم : [ قال رحمھ هللا. أن یطلب أو یشتكي أصحاب الدین: والشرط الثالث. أن یكون عنده السداد: الثاني

، فإن امتنع سجنھ: قلنا [وقضاه ً، فإن سجنھ یوما ویومین إن سدد فال إشكال، وإن امتنع من السداد دعاه القاضي وسألھ أن یسدد، وذكره با
إذا لم تبادر بسدادھم، سأبیع من مالك ما أسدد بھ دینك، فلم یبق إال ھذا یلزم بھ ویكره علیھ، : وثالثة فتضرر أصحاب الحقوق، فإنھ یقول لھ

ّویؤخذ من مالھ قھرا، وھذا بیع باإلكراه، لكنھ بیع بإكراه بحق، وقد بینا أن اإلكراه إذا كان بحق سرت علیھ  األحكام الشرعیة وال یعتبر ً
ًإكراھا موجبا لرفع الحكم : ًفإنھ إذا امتنع وأصر بعد سجنھ ومنعھ، فما على الحاكم إال أن یقوم ببیع مالھ على قدر السداد، فمثال: وعلى ھذا. ً

، فال ینصرف إلى العمارة ویبیعھا  ملیون، ودینھ عشرة آالف لایر-ًمثال-لو كان عنده سیارة قیمتھا عشرة آالف لایر، وعنده عمارة قیمتھا 
 وینبغي للقاضي عند حكمھ بالبیع أال یضر بالمدین، بل یؤدي لصاحب الدین دینھ، وال یضر. علیھ، وإنما یبیع سیارتھ التي تفي بسداد دینھ

َفلكم ُرُءوُس أْموالكم ال تظلُمون وال تظلُمون : بالمدین كما قال تعالى َ َ ََ َْ ْ َُ ُ ُِ َِ َْ  وما شرع لحاجة فإنھ یقدر بقدرھا، فإذا كان الدین بعشرة ]279:البقرة[ْ
فال یباع إال ) ما جاز لضرورة وحاجة یقدر بقدرھا: (آالف لایر فإننا ال نبیع من مالھ إال بحدود عشرة آالف لایر، والقاعدة الشرعیة تقول

أنھ لو رفعھ إلى القاضي واشتكاه، فأول ما ینظر إلیھ : معنىھذا من الشروط التي ذكرناھا، ب] وال یطالب بمؤجل: [قال رحمھ هللا. بقدر الدین
ًالقاضي ھل لھ علیھ دینا فعال، فإذا ثبت وأقر أن لھ علیھ دینا؛ یسألھ حل أجل الدین، جرت األحكام التي : ھل حل أجل الدین أو ال؟ فإن قال: ًً

ب وال تطالبھ إال في نھایة السنة؛ ألن الذي بینك وبینھ من العقد اذھ: الدین إلى نھایة السنة؛ فإنھ یقول لصاحب الدین: ذكرناھا، وإن قال
فال یطالب المدین بتعجیل الدین ما دام أن الدین مؤجل إال . والشرط أن تؤجلھ، وال یجوز لك أن تعاجلھ وتأمره بالتعجیل وقد رضیت بالتأجیل

  .إذا رضي بطیبة نفس منھ
 
 
 
 

 ًحاالحكم المفلس الذي ال یفي مالھ بما علیھ 
 
 

ھذا ) ًومن مالھ ال یفي بما علیھ حاال: (قولھ]. ًومن مالھ ال یفي بما علیھ حاال؛ وجب الحجر علیھ بسؤال غرمائھ أو بعضھم: [قال رحمھ هللا
و إذا كان أخرج ما ل) ًال یفي بما علیھ حاال: ( یدخل في الصورة الثالثة، حیث یكون مالھ أقل من دینھ، وقولھ-كما ذكرنا-النوع من الناس 

ًإن كان حاال فھذا الذي نبحثھ، وإن كان . ً وإما أن یكون مؤجال-. ً إما أن یكون الدین حاال- : وإذا كان الدین أكثر من المال ففیھ تفصیل. ًمآال
ھ دین ملیونان، ومالھ رجل علی: أن یكون الدین أكثر من المال، ومثالھ: ًإذا الصورة الثالثة. ًمؤجال فال نحجر علیھ، ونتركھ حتى یأتي األجل

: انتظروا إلى األجل، وإن قالوا: كلھ مؤجل، نقول: ھل الدین الذي علیھ حال أو مؤجل؟ إن قالوا: ًالذي عنده یساوي ملیونا؛ فحینئٍذ نقول
عض الملیونین معجل ب: علیھ ملیونان والذي عنده ملیون؛ فقالوا: لو قلنا -ًمثال-بعضھ معجل وبعضھ مؤجل؛ نظرنا في المعجل، فإن كان أقل 
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وبعضھا مؤجل، فما الحكم؟ ننظر في المعجل، إن كان المعجل أكثر من الملیون حینئٍذ یأتي الحكم بالحجر، وإن كان المعجل أقل من الملیون 
أن : ك أكثروتوضیح ذل. لم یحجر علیھ وإنما یطالب بالسداد في حدود المعجل، ویكون حكمھ حكم األول؛ ألن المعجل دخل تحت القسم األول

شخص علیھ ألفان وعنده مائة، أو علیھ عشرة آالف وعنده خمسة آالف ونحو ذلك، : في الصورة الثالثة یكون الدین أكثر من المال، ومثالھ
ًإما أن یكون الدین معجال، فقد حل الدین وطولب بھ، وإما أن یكون مؤجال لم یحل،: إذا كان الدین أكثر من رأس مالھ، نظرنا: فنقول  فإن ً

كان الدین كلھ لم یحل فال إشكال، وإن كان الدین كلھ قد حل ُحجر علیھ، وإن كان بعضھ قد حل وبعضھ لم یحل؛ فحینئٍذ ننظر في الذي حل، 
: بعض اإلخوان یقول: مالحظة. علیك وفاؤھم اآلن سدد ھؤالء الذین وجب: فإن كان أقل من المال؛ اندرج تحت الصورة األولى، ونقول لھ

ثل بمئات األلف والملیون، وإنما مثل بالقلیل حتى نفھم، لكن الواقع أن الملیون والكثیر یجذب االنتباه أكثر، ویكون الضبط بھ أكثر، حتى ال تم
ًلو أن سارقا سمعنا؛ لھجم علینا ولم یجد إال أوراقا وكتبا: كان بعض مشایخنا یمثل بھ ویقول ً قداره ًإن علیھ دینا م: فالمقصود أننا لو قلنا. ً

ھذه المائتان إذا كانت مؤجلة إلى نھایة السنة فلیس من حقھم أن یطالبوه؛ : أن الدین أكثر من رأس المال، فنقول: مائتان وعنده مائة لایر، أي
 قد وإن كان الدین كلھ. ألن القاعدة أنھ لیس من حق صاحب الدین أن یطالب المدیون قبل األجل؛ ألنھما اتفقا، والمسلمون على شروطھم

فالن لي علیھ مائتان، وقد اتفقنا على أن یعطیني إیاھا في نھایة صفر، وإلى اآلن لم یعطني، : رجل جاء یشتكي في القضاء ویقول: ًحل، مثال
ألنھ استوفى الشروط، لكن إن كان البعض قد حل والبعض  فھنا قد حل الدین وھو أكثر من المال وقد طالب الغریم بھ، فإن ھذا یحجر علیھ؛

فإن كان . لم یحل، كرجل علیھ مائتان، مائة منھا قد حلت في صفر، ومائة منھا تحل في نھایة العام، فتصبح المائة الحالة ھي الدین في المال
صار مطل غني، . ما أسدد: سدد، فإذا قال: الدین قابل المال أو كان أقل من المال طولب بالسداد، فیسري علیھ حكم الحالة األولى ونقول لھ

أما المائة التي لم تحل بعد فإنھ یمكن في . وھذا نفس الترتیب األول في المائة المعجلة والتي قد حلت. فیحبسھ القاضي، فإن أصر یبیع علیھ
نھایة السنة أن یصیبھ غنى، ونحن ال نبحث إال في الحاضر الذي فیھ حق المطالبة، فإذا حل األجل وكان الدین أكثر من المال، وطالب 

 لما جاء في باب الحجر قدم -رحمھ هللا- ه الحجر علیھ ُحجر علیھ، وھذا ھو النوع األول ممن یحجر علیھ وھم المفلسون، والمصنف أولیاؤ
المعروف أن الكالم عن الحجر على السفیھ والیتیم : الذین یحجر علیھم لحق غیرھم على الذین یحجر علیھم لحق أنفسھم، وحینئٍذ یرد السؤال

جر، وبعض الفقھاء یقدم الكالم في الحجر على األیتام والصغار على الحجر على المفلسین، ولكن لماذا قدم الحجر على ألصق بباب الح
أن الباب الذي تقدم ھو باب الصلح، وھو یقع في المنازعات، : المفلس على الحجر على األیتام والسفھاء والصبیان ونحوھم؟ والجواب

فإنھ یقع بین الغرماء وأصحاب الدین، ولذلك ناسب بعد نھایة باب الصلح أن یذكر مسائل اختالف الغرماء والحجر في المنازعات، وإذا وقع 
ھذا واضح بسؤال ) ًومن مالھ ال یفي بما علیھ حاال: (وقولھ رحمھ هللا. مع أصحاب الدیون، وعلى ھذا یقدم الكالم عن المفلس من ھذا الوجھ

إذا كان المال مثل الدین، فھل : ا كان الدین أكثر من المال، وإذا كان المال أكثر من الدین، والسؤالالغرماء، وقد ذكرنا التفصیل فیما إذ
دیونھ تساوي رأس  من كانت:  حاصل ھنا، فبعض العلماء یقول- رحمھم هللا-نعطیھ حكم الحالة األولى أو الحالة الثانیة؟ الخالف بین العلماء 

إذا ساوى الدین : لقاضي بالسداد وتسري علیھ أحكام الحالة األولى وال یحجر علیھ، وبعض العلماء یقولمالھ؛ فإنھ یطالب بالسداد ویأمره ا
 رأس مالھ فیھا -ًمثال-لو أن صاحب شركة : لكن ما فائدة الخالف؟ فائدة الخالف. رأس المال فإنھ یحجر علیھ، وھذا ما درج علیھ المصنف

نحجر علیھ، فحینئٍذ في ھذه الحالة تجمد الشركة وتعطل مصالحھ من أجل سداد الدین، : ، فإذا قلناملیون لایر، وعلیھ دیون تساوي ملیون لایر
فالحجر فیھ ضرر، . ال یحجر علیھ، فإن بإمكانھ أن یتسلف الملیون ویسدده، وتبقى الشركة كما ھي: ًوتباع الشركة سدادا لدینھ، وإن قلنا

 كل تصرفاتھ المالیة تجمد، وھذا یدل على قوة -كما سیأتي-دقات والھبات والبیع والشراء ولیس بھذه السھولة، فإن التصرف حتى في الص
الشریعة اإلسالمیة وأنھا ال تتساھل في الحقوق، ویدل على أھمیة رد الحقوق ألھلھا، وأنھ ال یمكن أن یترك الحبل على الغارب للمتالعبین 

إذا كان دینھ یساوي مالھ، : ًفإذا.  خاطر بأموال وحقوقھم فال بد أن یوقف عند حدهبحقوق الناس، فھو مھما كان في شركتھ ومالھ متى ما
فاألوجھ واألقوى من حیث األصل أال یحجر علیھ، فإذا كان بإمكان القاضي أن یبیع مالھ ویسدد غرماءه، فھذا ھو األشبھ، ولذلك قال بعض 

 .ً من أنھ یطالبھ بالسداد، فإن أصر حبسھ، وإن أصر باع مالھ سدادا لدینھال یحجر علیھ، وإنما یعامل معاملة الصورة األولى: العلماء
 
 
 
 

 حكم الحجر مع اتفاق الغرماء على المطالبة بھ أو اختالفھم
 
 

عندنا شخص علیھ مائتي لایر، وقد حلت واستوفت الشروط، والغرماء : ھنا مسألة). وجب الحجر علیھ بسؤال غرمائھ أو بعضھم: (وقولھ
لھ مائة وشخص لھ مائة ثانیة، أو كان الغرماء أربعة أشخاص، كل واحد لھ الربع من المائتین، فإذا أثبتنا أن من كان دینھ أكثر شخص : ھم

أن یتفقوا كلھم على سؤال : الصورة األولى: من مالھ یحجر علیھ واشترطنا سؤال الغرماء، ففي سؤال الغرماء ال یخلو األمر من صور
نرید أن تحجر على فالن في مالھ حتى یسدد حقوقنا، فإن اتفقوا فال إشكال أننا نحجر : أتي ویشتكي عند القاضي ویقولالحجر علیھ، فكلھم ی

أن یتفقوا على : الصورة األولى: فھذه صورتان. أن یطالب البعض، ویسكت البعض فال یطالبون وال یمتنعون: الصورة الثانیة. علیھ
تلفوا، فبعضھم یطالب وبعضھم ال یطالب، وقد یكون الذي سكت ولم یطالب ال یرید الحجر؛ ألنھ في بعض أن یخ: والصورة الثانیة. المطالبة

األحیان ال تطالب بالحجر؛ ألنك تعلم أن ھذا الرجل حكیم في بیعھ وشرائھ، وأنت تنتظره إلى الموسم حتى یبیع ویشتري وینمي مالھ ویسدد، 
توافق على الحجر؛ ألنك تعلم أنھ سیأتي بضرر أكثر؛ ألنھ إذا جمدت أموالھ، فسیباع الحاضر فترى أن من المصلحة أال یحجر علیھ، فال 

الموجود، وقد یكون ربع الدین أو نصفھ، بید أنھ لو نمى مالھ واستثمره ربما یصل بھ إلى سداد دینھ وربما زاد، فیكون من المصلحة 
ًفأیا ما كان سكوت البعض سواء كان معارضة أو كان لعدم مطالبة، ففي كلتا . السكوت، وقد یسكت؛ ألن ما عنده ال یضره حجر علیھ أم ال ً
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إذا طالب بعض الغرماء فإنا نعتبره : قال بعض العلماء: یسكت البعض عن السؤال، فھل یحجر علیھ أو ال یحجر؟ القول األول: الحالتین
ًفلو أن غریما لھ خمسون ریاال من بین دین قدره ثالثمائة أو . لمصنفبالغرماء كلھم، فنحجر علیھ بمطالبة البعض دون الكل كما درج علیھ ا ً

أن : وفقھ المسألة عند ھؤالء. أربعمائة أو ألف لایر، وطلب الحجر، وثبت عند القاضي أن ھذا الذي أمامھ دینھ أكثر من مالھ؛ حجر علیھ
نظر عن كون الكل یشتكي أو البعض، ففقھ المسألة راجع إلى الشخص إذا أصبح دینھ أكثر من مالھ دل على أنھ ال یحسن التجارة، بغض ال

یحجر علیھ بمطالبة البعض، وال یشترط : أنھ حینما أصبح دینھ أكثر من مالھ دل على فساد تصرفھ، ودل على أنھ ال یحسن التجارة، فیقولون
وإذا طالب حینئٍذ نقبل : ً من المال أو مساویا لمالھ، قالواًال نحجر علیھ بقول البعض، حتى یكون دینھم مقابال ألكثر: القول الثاني قال. الكل

لو كان صاحب الخمسین یطالب، وصاحب أكثر الدین ال یطالب، والمال الذي عنده : مثال. منھ، وإما إذا لم یتحقق الشرط فال نحجر علیھ
ن فغایة ما في األمر أنھ إذا طالب بحقھ فإنھ أكثر من الخمسین فإنھ ال یحجر علیھ؛ ألن األصل عدم الحجر، وإذا كان الشخص لھ خمسو

فھذا القول من حیث األصول أشبھ، والقول األول من حیث النظر . تصرف لھ الخمسون وینصرف، كما لو حل بعض الدین دون البعض
: عض، فقال بعض العلماءلكن لو أن البعض طالب وسكت الب. أقوى، وكال القولین لھ وجھھ، وإن كان القول الثاني أقرب لألصول كما ذكرنا

إذا طالب البعض وسكت البعض؛ فإنھ في ھذه الحالة ُیْحجر علیھ في حدود دین البعض كما ذكرنا، وأما على القول الثاني فیحجر علیھ بحق 
  .الجمیع

 
 
 
 

 حكم اإلعالن واإلشھار عن حجر المفلس
 
 

َّالذي ثبت عند القاضي أنھ مفلس یطاف بھ في األسواق ویعلن ویشھر ویستحب إظھار الحجر، فالمفلس ]: ویستحب إظھاره: [قال رحمھ هللا
وجرى على ذلك العمل عند أھل العلم رحمھم هللا، ومن ). یستحب إظھاره: (بھ حتى یحذر الناس التعامل معھ، وھذا لمصلحة الجماعة فقال

ًتاجرا، فحجر علیھ وأمر أن یطاف بھ في األسواق، أنھ حجر على رجل في مالھ، وكان : غرائب ما ذكروا عن القضاة رحمة هللا علیھم
بعت أو : ألن القاضي إذا أعلن للناس، ثم جاء رجل بعد ذلك یشتكي ویقول-ًإن فالنا ثبت عند القاضي فلسھ، وإن القاضي یعذر إلیكم : ویقال

الحكم علیھ والحجر علیھ أحد یطالب بشيء فإنھ أنھ إذا جاء بعد : والسبب في اإلظھار واإلعالن. اشتریت فإنھ ال یتحمل إال مسئولیة نفسھ
َ فطیف بھ كل الیوم ُیعلن عنھ أن ھذا سفیھ ال تعاملوه، وأن ھذا ال یحسن النظر في مالھ، وعندما رجع -یتحمل مسئولیة نفسھ لحصول اإلعذار

لدابة یطالب بقیمة الركوب علیھا؛ ألنھ طیف فصاحب ا! وما الذي كنا فیھ من صباح الیوم؟: أعطني حقي، قال: إلى بیتھ قال لھ صاحب الدابة
ًأنت كنت راكبا على : یعني. أعطني مالي:  فقال لھ-إنھ في ھذه الحالة یستحق المال من المحجور: وبعض العلماء یقول-بھ على الدابة  َ

ال أحد یعاملھ، : طیلة الیوم والقاضي یقول: یعني! ما الذي كنا نقولھ من صباح الیوم؟: دابتي، وھذه إجارة یوم ال بد أن تعطیني إیاھا، فقال لھ
أنھم كانوا یطوفون بھ، وھذا فیھ مصلحة للناس، وفي القدیم كان : فالشاھد. وأن من عاملھ یتحمل مسئولیة المعاملة، فأغفلھ وأعرض عنھ

یتقي الناس التعامل معھ، لكن اآلن یمكن ًیطاف بھ في األسواق؛ ألن السوق ھو الذي فیھ التجار، فینتشر بین التجار أن فالنا محجور علیھ، ف
مسئولیة المعاملة  أن یعلن عنھ ویمكن أن یشھر بھ عن طریق وسائل اإلعالن حتى یعذر إلى الناس، فإذا تعامل معھ أحد؛ فإنھ حینئٍذ یتحمل

  .معھ
 
 
 
 

 [2[ باب الحجر -شرح زاد المستقنع 
 عجز المدین عن السداد فإن الشریعة حفظت حتى الدائن بمنع المدین من التصرف في الدین حق للدائن ال یسقط إال بسداده أو العفو، فإذا

 .مالھ، وأبطلت جمیع تصرفاتھ المالیة التي تضر بحق الدائن، حتى یباع ما عنده، ویؤدي ألصحاب الحقوق ما یمكن أداؤه
 اآلثار المترتبة على الحجر في المحجور علیھ

 
 

 رب العالمین، والصالة والسالم األتمان األكمالن على خیر خلق هللا أجمعین، وعلى آلھ وصحبھ ومن بسم هللا الرحمن الرحیم الحمد 
 ...... :أما بعد. اھتدى بھدیھ واستن بسنتھ إلى یوم الدین

 
 حكم تصرف المحجور علیھ في مالھ بعد الحجر

 
 

:  الجملة شرع المصنف في بیان اآلثار المترتبة على الحجر، فإذا قلتبھذه]. وال ینفذ تصرفھ في مالھ بعد الحجر: [فیقول المصنف رحمھ هللا
ال : أي) ال ینفذ) :فقولھ) وال ینفذ تصرفھ في مالھ: (إنھ یحجر على المفلس، فما ھي ثمرة وفائدة وأثر الحجر على المفلس؟ فقال رحمھ هللا
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ًمن شرط نفاذ البیع أال یكون محجورا علیھ، : دھم في البیوع یقولونشرط نفاذ، فتج: ولذلك ھناك شيء یسمونھ. یمضي وال ُیحكم بھ وال یعتد
ًلو أن شخصا حجرنا علیھ لفلس، ثم بعد ذلك باع عمارة یملكھا، أو اشترى من شخص سیارة، ال ینفذ شيء : فیكون من شروط النفاذ، بمعنى

 .لھبة توقف، ویمنع من التصرف بالھبة والعطیة والصدقةًمن ذلك كلھ، ولو أنھ جاء وتصدق بمال أو وھب ماال أو أعطى مالھ؛ فإن ھذه ا
 
 
 
 

 حكم إقرار المحجور علیھ بمال لشخص بعد الحجر
 
 

من دقة العلماء أنھم یذكرون األصل وما یتبع األصل، فاإلقرار بالمال لیس بتصرف مباشر في المال، ] وال إقراره علیھ: [قال رحمھ هللا
ما إذا حجرنا على شخص علیھ دین مائتا لایر، فلما حجرنا علیھ وثبت عند القاضي فلسھ جاء رجل بعد ولكن یئول إلى التصرف في المال؛ ك

فإذا كان اإلقرار قبل حجره علیھ مضى ونفذ، وإن كان بعد الحجر علیھ؛ فإنھ ال یصح : فالن أقر لي بمائة، فننظر في اإلقرار: أسبوع وقال
ًصرف أصال ال ینفذ، فإقراره بالمال یصح من حیث األصل، ولكن ال یطالب بالسداد وال یؤخذ من وال ینفذ لوجود الشبھة والتھمة، وألن الت

ًفاإلقرار نؤاخذ بھ؛ ألن شروط اإلقرار متوفرة، لكن أن ینفذ ال، بل نوقفھ ویبقى موقوفا . مالھ سداد لھذا الحق إال بعد انتھاء الغرماء األولین
-أنھ لو كان ینفذ إقراره وكان عندنا : والسبب في ھذا. ًر من أجلھم أوال ثم بعد ذلك یسدد ھذا الدخیلعن النفاذ حتى یسدد الغرماء الذین حج

أقر لك بمال ودین :  دون الملیون وحجرنا علیھ، فبإمكانھ أن یأتي لشخص ویقول لھ-ًمثال-ً صاحب شركة علیھ ملیون دینا، وشركتھ -ًمثال
ًزورا وكذبا وتدخل تزاحم الغرماء، وحی ًنئٍذ ال تباع كل الشركة للغریم، وإنما یكون لي حصة بدخولك معھم، وممكن أن یدعي أن فالنا لھ ً

ولذلك قطع ھذا الباب وأقفل مع أن األصل أن إقراره نوع تصرف، . علیھ ملیون بدل ما ھي مائة ألف، فیدخل على الغرماء ویضر بھم
  .ر بھ للغیروالتصرف في مالھ موقوف حتى انتھاء الحجر علیھ إذا أق

 
 
 
 

 حكم رجوع من تعامل مع المحجور علیھ ببیع أو قرض في معاملتھ
 
 

ًمن باعھ سیارة أو باعھ دارا، : أي) ومن باعھ: (قولھ]. ًومن باعھ أو أقرضھ شیئا بعده، رجع فیھ إن جھل حجره وإال فال: [قال رحمھ هللا
ئولیتھ، ولیس من حقھ أن یرجع في البیع ویمضى على ظاھره، ویتحمل ھو فإنھ في ھذه الحالة إذا علم بحجره وتبایع معھ؛ یتحمل مس

إنھ یرجع في ھذه الحالة، ال : أننا لو قلنا: فائدة ھذا. َمسئولیة ھذا البیع، أما لو كان ال یعلم بالحجر فإنھ یفسخ ھذا البیع ویرد المال إلى صاحبھ
جع، دخل مال جدید على مالھ ویباع مع مالھ، وحینئٍذ یكون للغرماء، ثم یتحمل بعد ال یر: تدخل السیارة ضمن المال وال تباع، لكن إذا قلنا

ًلو أن شخصا حجرنا علیھ لمائة ألف، وحكم القاضي وشھر بھ، ] ًأو أقرضھ شیئا بعده: [قولھ. انتھاء الحجر سداد ھذا الذي عاملھ بعد الحجر
: ًیا فالن ھل تعلم أن فالنا محجور علیھ؟ فإن قال: ي ھذا الشخص ونقول لھًفلما حكم القاضي بذلك اشترى أرضا من شخص، فإننا ننظر ف

فحینئٍذ تكون األرض قد دخلت في ملكیة المحجور علیھ، وھذه األرض تباع مع المال ویسدد، ثم . أعلم أنھ محجور علیھ وقد بعتھ األرض
ٍفما دام أنھ راض بالتعامل معھ، . تحمل مسئولیة التغریر بنفسھینتظر ھذا الذي ھو صاحب األرض إلى ما بعد الحجر، وما یعطى حقھ؛ ألنھ 

ًھذا إذا كان عالما، وأما إذا كان غیر . فیبقى في ھذه الحالة المال للغرماء األولین، ویباع ویقسم بینھم، وبعد فك الحجر علیھ یطالبھ بحقھ
ا األرض عنده، وأنا ال أرجع عن بیعي، وإن شاء هللا ھو یسددني، ال، اتركو: عالم؛ فإن البیع ینفسخ ویرد لصاحب الحق عین مالھ، وإن قال

ألنھ في ھذه الحال یكون خیار ) رجع فیھ إن جھل حجره: (قولھ. ورضیت بذلك، فھذا أمر آخر، وتدخل على ملكھ، وتعامل معاملة أمالكھ
ًئع لألرض؛ ألنھ سیدخل أسوة للغرماء، وأیا ما عیب، وخیار العیب في الثمن مؤثر؛ ألن ھذا یضر بثمن األرض، ویدخل الضرر على البا

  .ًإن كان عالما) وإال فال: (قولھ. كان في ھذه الحالة لھ حق الرجوع
 
 
 
 

 حكم تصرف المحجور علیھ في ذمتھ أو إقراره بدین أو جنایة
 
 

وإن تصرف : (قولھ].  بعد فك الحجر عنھًوإن تصرف في ذمتھ أو أقر بدین أو جنایة توجب قودا أو ماال ًصح، ویطالب بھ: [قال رحمھ هللا
ّفالن لھ علي مائة ألف، وانظروا إلى دقة المصنف : یعني قال) أو أقر بدین: (قولھ. ًكأن یشتري بالدین وتعامل مع شخص دینا) في ذمتھ

رة كالبیع والشراء، فالحكم فیھا ما كان من التصرفات المالیة المباش: الجانب األول: رحمھ هللا، فنحن نتكلم عن آثار الحجر، وفیھ جانبان
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ھناك تصرفات غیر مباشرة، مثل أن یشتري : الجانب الثاني. ًبالتفصیل ما بین أن یكون عالما أو غیر عالم، ھذا بالنسبة للتصرفات المباشرة
ًى الغرماء غریما جدیدا أو یقر لشخص بمالھ، فحینئٍذ لیس بالتصرف المباشر وإنما یدخل عل-بالدین-ًمنھ دینا، أو یشتري على ذمتھ  : قولھ. ً

ًأو جنایة توجب قودا أو ماال( ًكأن یقر بجنایة توجب قودا، فھذه كلھا خارجة عن اإلضرار بالمال، ویلزم في ذمتھ للشخص، وھذا شيء ) ً
أنھ كسر سن رجل؛ فإن خارج عن المال ولیس لھ تأثیر في مالھ الذي حجر؛ ألن الحجر یختص بالتصرفات المالیة وما یلتحق بھا، فلو أقر 

ًفأي إقرار فیھ مال وتصرف مالي بحیث یدخل على مالھ غریما . ھذا اإلقرار في ظاھره جنایة، لكنھا تئول إلى المال، فھذا اإلقرار فیھ شبھة
ًجدیدا، أو یدخل على مالھ مستحقا جدیدا، فھذا ال ینقض من التصرف في مالھ، فإقراره كبیعھ وشرائھ إذا تضمن االعت ً راف بحقھ في المال ً

ال یلتفت إلیھ حال الحجر، : وإدخال غریم جدید، فإذا تضمن المال أو ما یئول إلى المال كما في مسألة الجنایات المالیة؛ فھذا كلھ ال یؤثر، أي
ًأو جنایة توجب قودا أو ماال صح: (وقولھ. فیصح اإلقرار بھ ثم بعد فك الحجر یطالب بما اعترف وأقر بھ نت الجنایة توجب القود، إذا كا). ً

ًكما إذا أقر أنھ قطع یدا أو رجال إلنسان؛ فإنھ سیقتص منھ ویقاد منھ، وھذا لیس وإن أقر بجنایة توجب . لھ عالقة باألموال، فاإلقرار صحیح ً
 یكون إال بعد فك الحجر لوجود إن اإلقرار بالمال كالتصرف المالي، فنقبل إقراره، ولكن ال: من العلماء من یقول: ًماال، فللعلماء فیھا وجھان

ألنھ لو فتحنا باب اإلقرارات المالیة ) ویطالب بھ بعد فك الحجر عنھ: (قولھ. الشبھة بل االستحقاق، وھذا ما درج علیھ المصنف رحمھ هللا
ّ فالن لھ علي مائة ألف، أو :ًفقد تحدث المغالطات التي تضر بالغرماء، وإقرار المال أصل عام سواء كان إقرارا بالمال مباشرة كأن یقول

ًأنا قطعت یده، فیستحق نصف دیتھ، وھي خمسون ألفا، أو أنا فعلت كذا ویستحق أربعین ألفا، فھذا وإن كان : ًإقرارا بالمال بالتبع، كأن یقول ً
لحجر، فنصحح اإلقرار؛ ألن شروط ًفكل إقرار یتضمن التزاما بمال؛ فإنھ یؤخر إلى ما بعد فك ا. في ظاھره جنایة لكنھ یئول إلى المال حقیقة

  .عنھ اإلقرار موجودة، فنحكم بصحة اإلقرار، ولكن ال یطالب بھ إال بعد فك الحجر
 
 
 
 

 أثر الحجر في مال المحجور
 
 

الشيء الذي  في األثر الثاني، فعندنا أثر یتعلق بالمحجور علیھ، وعندنا أثر ب-رحمھ هللا-شرع المصنف ] ویبیع الحاكم مالھ: [قال رحمھ هللا
 -وھو حجر الفلس- من حجر علیھ لحقوق أشخاص ). ویبیع الحاكم مالھ: (حجر عن التصرف فیھ وھو المال، فقال المصنف رحمھ هللا

ًواستوفى الشروط؛ فإنھ یباع مالھ بطلب الغرماء، فینظر أوال في السلع المعروفة بأعیانھا، فمن وجد سلعة بعینھا فال تباع، وبالنسبة للغرماء 
أن یكون المفلس قد تصرف في أموالھم التي : الحالة األولى: الذین یطالبون بالحجر ولھم على المفلس الدین؛ فال یخلو مال المفلس من حالتین

 استبدل بھا ولم تبق أعیانھا، بل بقي أشیاء مثلھا، كرجل استدان مائة سیارة، وباع - ًمثال-أخذھا منھم، ولم یبق منھا شيء، كأن یكون 
أخذھا، فإذا كان  یارات واشترى غیرھا وباع، فأصبح یتاجر في السیارات، فوجدت عنده سیارات، لكنھا لیست عین السیارات التيالس

ینظر القاضي إلى قدر حاجتھ ونفقتھ : ًأوال: وإذا بیع یكون الترتیب كاآلتي. المفلس لم یبق عنده عین المال الذي استدانھ فیباع وال إشكال
ینظر إلى المتاع : ًثانیا. من تلزمھ مئونتھ كزوجتھ وأوالده، فالذي یختص بنفقتھ ونفقة عیالھ وزوجھ وأوالده ھذا یخرج من البیعونفقة عیالھ و

الذي ال بد لھ وألوالده ومن یلزمھ القیام علیھ، ففراش بیتھ الذي ال بد منھ وحوائجھ األصلیة ھذه ال تباع وال تعرض للبیع، لكن الكماالت 
ًومؤثثة بأثاث غال جدا، لكن وضعھ ) فلة(إذا كان الرجل المدیون عنده بیت أو : الزائدة ھذه تباع؛ لكن یبقى سؤال یقتضي التفصیلواألمور  ٍ

الذي كان فیھ كصاحب شركة أو كذا یقتضي ھذا األثاث، ومثلھ یكون في ھذا األثاث، فھل ینظر لوضعھ من حیث ھو فال یمس أثاث بیتھ 
ینظر إلى حق المدیونین، وأنھ نزل من رتبة األغنیاء إلى رتبة الفقراء؟ الثاني األصح، فھو قد نزل إلى رتبة الفقراء ویعامل الفاره الغالي، أم 

لو كان عنده سیارة : ًمثال. بحقوق الناس؛ ألنھ ال یعقل أن نجعلھ یعیش عیشة األغنیاء وقد تشبع بما لم یعط؛ ألنھ في ھذه الحالة لیس بغني
یعامل معاملة من ھو في وضعھ ال تباع وتترك لھ، :  ألف، ومثلھ في وضعھ وحالتھ االجتماعیة یستحق ھذه السیارة، إن قیلقیمتھا مائة

 - ًمثال-یعامل معاملة المدیون، ینظر إلى سیارة تكفي للحاجة قیمتھا عشرة آالف لایر : واختاره بعض أصحاب الشافعي رحمھ هللا، وإن قیل
ًإذا كان متاعھ غالیا صرف من متاعھ الغالي، وأبقي على : ًفإذا. ًعون ألفا تدفع لسداد حقوق الناس، وھذا ھو األصحفھذا قدر حاجتھ، والتس

ھذا من . ًقدر الحاجة والكفایة، كذلك أیضا یترك على قدر الحاجة في طعامھ وقدر الحاجة في فراشھ وقدر الحاجة في ركوبھ ونحو ذلك
تدعو إلیھ   باع الحاكم أو القاضي وكان مالھ لم یوجد فیھ عین مال الغرماء؛ فإنھ یبیع الزائد عن الحاجة ویترك ماإذا: ًإذا. ناحیة ما الذي یباع

الحاجة، فال یبیع ثیابھ التي تستره وإنما تترك علیھ، لكن لو عنده فضل ثیاب بیع، وال یبیع فراشھ الذي ینام علیھ، ولكن إذا كان عنده فضل 
و یسكن في شقة من عشر غرف، ومثلھ في ضعف الحال من الفقر یكفیھ ثالث غرف، فإنھ یرد إلى شقة بثالث غرف، ھ: ًومثال. فراش بیع

الحالة . أنھ ینظر إلى قدر حاجتھ، ویباع ما استفضل أو زاد عن ھذه الحاجة: ویباع أثاث الغرف الزائد، وقس على ھذا، فالضابط عندھم
ًین متاعھم، كأن یكون باعھ سیارة؛ فوجد عین السیارة، أو باعھ أرضا وعین األرض موجودة، إذا كان أصحاب الدین وجدوا ع: الثانیة

من وجد متاعھ بعینھ : (فاألراضي والعقارات والمنقوالت الموجودة بأعیانھا ترد إلى أصحابھا، لقولھ علیھ الصالة والسالم كما في الصحیح
وآخر دعوانا أن الحمد  رب العالمین، .  المتاع بعینھ وال یباع المتاع في سداد الدینفدل على أنھ یستحق أخذ) عند رجل أفلس؛ فھو أحق بھ

 ...... .محمد وآلھ وسلم وصلى هللا على
 

 األسئلة
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...... 

 
ُوال تْؤتوا السفھاء أْموالكم: (الحكمة في نسبة المال لألولیاء في قولھ تعالى ُ ُ َُ َ َ َ ََ َ ُّ) 

 
 

ُوال تْؤتوا السفھاء أْموالكم : اآلیة للولي على أن المال مالھ وھو مال المحجور علیھ في قولھ تعالىكیف یكون الخطاب في : السؤال ُ ُ َُ َ َ َ ََ َ ُّ
، والصالة والسالم على خیر خلق هللا، وعلى آلھ وصحبھ ومن وااله: ؟ الجواب]5:النساء[ قضیة لماذا تأتي : ًأوال: أما بعد. باسم هللا، الحمد 

ال :  یشددون في ھذا، هللا تعالى یقول-رحمة هللا علیھم-ِكذا؟ أو یأتي لفظ القرآن بكذا ولم یأت بكذا؟ كان بعض مشایخنا اآلیة على صورة 
َُیْسأُل عما یفعُل وُھم ُیْسألون  َ َ َ َُ َ َْ ْ ت َوال یشك المؤمن وال یمتري، وال یمكن أن یخالجھ أي شك بأن كتاب هللا أحكمت آیاتھ، ثم فصل] 23:األنبیاء[َّ

لت مْن لدْن حكیم: من لدن حكیم علیم سبحانھ وتعالى ٍكتاب أْحكمت آیاتُھ ثم فصِّ ِ ِ ِ َِ َ َُ َ َْ ْ َُ َُّ ُ ُ ٍخبیر  ٌ ِ هللا سبحانھ وتعالى أحكم األمور ووضعھا في ] . 1:ھود[َ
ُوال تْؤتوا السفھاء أْموالكم : نصابھا، فقولھ ُ ُ َُ َ َ َ ََ َ إن إسناد المال إلى المخاطبین وإن كانوا في الحقیقة : یقول العلماء وبعض أئمة التفسیر] 5:النساء[ُّ

ًفالمال وإن كان في ظاھره ملكا للیتیم وللسفیھ لكنھ بسوء . لیسوا بمالكین لھ؛ ألن أموال المسلمین إذا تركت بأیدي السفھاء أضرت الجمیع
. ر على المجتمع، فكأن أموال المجتمع تذھبتصرفھ وصرفھ للمال في المواضع التي ال ینبغي صرفھ فیھا؛ سیضر بالجماعة، وھذا سیؤث

إذا انتشر في أي مجتمع السفھاء؛ فإنھم یؤثرون على العقالء، : ولتوضیح المسألة وحتى یتضح مقصود بعض المفسرین یقول بعض العلماء
ي المال، فأصبحت تشتري  إذا جئت إلى بیئة یكثر فیھا النساء، لو جاءت المرأة وسفھت في تصرفھا ف-ًمثال- وھذا واضح جلي، فاآلن 

ًبخمسین ألفا أو بعشرین ألفا أو بثالثین ألفا، وغارت منھا جارتھا فاشترت كما ً ًتشتري، ثم الجارة الثانیة ثم الثالثة حتى یصبح وضعا في  ً
 أنا أعرف أنھ خطأ، لكن ما نعم،: ًالمجتمع سائدا، بحیث إن العاقل لو جاء یمتنع من ھذا الذي ال یشك أنھ سفھ ال یقدر أن یمتنع؛ ألنھ یقول

ًلو أنھ في كل عید یشتري فراشا بعشرین أو ثالثین ألفا، لو : ًفمثال. الذي یصبرني على ھذا السیل الجارف من الزوجة واألم والبنت واألخت ً
نع أن یجدد لكن المشكلة في أنھ جاء في عید من األعیاد ولم یغیر فراش بیتھ، وھو في كل عید یغیر ویجدد بھذا المبلغ الباھظ، ونحن ال نم

ال أرید التجوید، تأتي الزوجة تلومھ، وتأتي األخت، وتأتي القریبة، وتأتي الجارة ثم تأتي قرابة المرأة، وھذا : الغلو واإلسراف، فإذا جاء یقول
ا لو أنفقت ھذا المال، فستضطر فإذا بك تجد أنك ستقع في شيء من اإلحراج أعظم مم... كذا، وھذا ال یحترمك، وھذا ال یقدرك، وھذا وھذا

ًمجاراة لھم ودفعا لذلك إلى عمل أنت تراه سفھا َوالذي أحدث ھذا كثرة السفھ، فالسفھ یضیع أموالنا نحن وال تْؤتوا السفھاء أْموالكم التي جعل . ً َ َ َ َ َ َِ َُّّ ُ ُ ُ َُ َ َ
ًهللا لكم قیاما  َ ِ ْ ُ َ ُ وإذا كان . م بھ مصالح الناس، فكثرة السفھ تعني التبذیر للمال في غیر موضعھًجعل هللا المال قیاما؛ ألنھ تقو: قالوا] 5:النساء[َّ

ًالشخص عاقال حكیما یشتري األشیاء بقیمتھا، فإنھ ال یضر غیره وال تذھب أموال الناس، فالمال وإن كان للیتیم لكنھ سیئول بتصرفھ، وإن  ً
أراد أن یشتري سیارة فقد تكفیھ سیارة بعشرة آالف، لكن لو رأى ابن الجار كذلك االبن لو . كان للناس فسیئول بتصرفھم إلینا ویؤثر فینا

ًاشترى سیارة بثمانین ألفا، فسیطالب بسیارة بثمانین ألفا، ثم ابن الجار الثاني والثالث والرابع، وإذا بابنك الذي لم یبلغ بعد یقف أمامك ویقول ً :
إذن ھذه سیارة بعشرة آالف، سیارة مستعملة تقضي بھا : تقول. نعم: على شأنك؟ یقولترید تقضي بھا مصالحك وتقوم : تقول لھ. أرید سیارة
فتأتي تفكر أنك لو . ًأرید، ویحس أنھ إذا لم تشتر لھ بثمانین ألفا أن األبوة قد زالت وأن معاني الحنان ذھبت وأن وأن ال ما: فیقول. مصالحك

بن، ولربما انقطعت األواصر بینك وبینھ، وربما حقد وربما وربما، فتضطر وأنت كاره جئت تعاملھ بالعقل وبما ینبغي أن یعامل بھ فاتك اال
ُوال تْؤتوا السفھاء أْموالكم : ٍوھناك وجھ ثان. فھذا وجھ عند بعض المفسرین في تفسیر اآلیة. إلى مجاراة الوضع وھكذا ُ ُ َُ َ َ َ ََ َ أسند ] 5:النساء[ُّ

ِخلى یده منھا، والمال مال هللا، وهللا ھو الذي یحكم في األموال وأنفقوا مما جعلكم ُمْستخلفین فیھ ًاألموال إلیھم لما أصبح مالكھا سفیھا فأ ِ ِ َّ ِ َِ َ َ ََ َْ ُ ُ َْ ْ َ
فكل رجل وكل امرأة أنصف في مالھ، فصرفھ في موضعھ، . فنحن مستخلفون على األموال، ومأمورون بصرفھا في مواضعھا] 7:الحدید[

ُاء ینفق المال في غیر موضعھ فلیس ھذا الذي استخلف من أجلھ ولیس ھذا الذي أعطي المال من أجلھ، فقد قام بحق االستخالف، فإن ج
ویتخرج على ھذا . وحینئٍذ تنتقل والیة المال إلى الغیر، فتصیر أموال معاشر األولیاء، كأنھا تنتقل بالسفھ إلى األولیاء ولم تعد إلى السفھاء

كما كان یقال . ر بالشيء یكون بما یئول إلیھ؛ ألن العرب تعبر بالشيء عما كان، وتعبر بالشيء عما سیكونالوجھ الثاني في اآلیة، أن التعبی
ًیتیم أبي طالب؛ ألنھ نشأ في حجر عمھ أبي طالب ، وسموه یتیما وھو بالغ وفي عقلھ علیھ الصالة والسالم : للنبي صلى هللا علیھ وسلم

ًواْبتلوا الیتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإْن آنْستم منُھم ُرشدا : یتیم، باعتبار ما كان، ولذلك قال تعالىال: باعتبار ما كان، فكانوا یقولون لھ ْ ْ ُ ِّْ ِْ َ َ َ ُ َ َِ َِ َ َ َ َ ََ ََّ ْ ُ
فلما كانت األموال ستئول إلى األولیاء وھم الذین یتصرفون فیھا صارت من . فُیسمى الشيء بما كان وُیسمى ویوصف بما سیكون] 6:النساء[

أنكم إذا تولیتم أموال الضعفاء فعدوھا كأموالكم واتقوا هللا فیھا : اد أموالھم، وكأنھ نوع من االستعطاف واالسترحام والتوجیھ لألولیاء، أيعد
  .وهللا تعالى أعلم. فأحسنوا فیھا وال تسیئوا، واستثمروھا وال تضیعوھا ونحو ذلك مما فیھ مصالح الحجر

 
 
 
 

 العمرة بعد المكث في جدة لفترةكیفیة اإلحرام لمن أراد 
 
 

 - ًمثال-من سافر من المدینة : ًمن سافر من بلده إلى جدة، وكان ناویا أن یعتمر بعد انتھائھ من عملھ في جدة، فمن أین یحرم؟ الجواب: السؤال
كد أن الوقت سیسعھ، بحیث إذا انتھى أن یتأ: الحالة األولى: وعنده حاجة في جدة سافر من أجلھا، وفي نیتھ أن یعتمر، فال یخلو من حالتین
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ًمن حاجتھ سیذھب إلى العمرة قطعا، فھو متأكد أنھ سیفعل العمرة، فھذا یجب علیھ أن یعتمر من المدینة؛ ألن النبي صلى هللا علیھ وسلم قال 
زم كل من مر بالمیقات یرید الحج فأل) ھن لھن ولمن أتى علیھن من غیر أھلھن ممن أراد الحج والعمرة: (في ذي الحلیفة والمواقیت األخر

: یجب علیك أن تحرم من میقات ذي الحلیفة، وأنت بالخیار بین أمرین: فنقول. والعمرة أن یحرم منھ، فدل على وجوب اإلحرام من المیقات
 وتذھب إلى جدة، وإما أن تذھب بعمرتك وتلبس إحرامك - . إما أن تحرم وتذھب للعمرة وتأتي بھا، ثم ترجع إلى جدة وتقضي حوائجك-

یذھب ویقضي حاجتھ، ثم : ال أستطیع أن أذھب بإحرامي، فنقول: فإن قال. وتقضي حوائجك، ثم بعد فراغك من حاجتك تمضي إلى العمرة
ب إلى جدة أن یذھ: الحالة الثانیة. إذا أراد أن یعتمر یرجع إلى میقات المدینة ویحرم منھ؛ ألن النبي صلى هللا علیھ وسلم ألزمھ باإلحرام منھ

شخص عنده معاملة في جدة، : ًال أدري ھل یسعني الوقت أو ال یسعني، فمثل ھذا یجوز لھ أال یحرم من میقات المیدنة مثال: ًمترددا، یقول
وال یدري ھل یسعھ الوقت فیعتمر أو ال یسعھ؟ فمن یشك في الوقت یجوز لھ أن یذھب إلى جدة وھو غیر محرم ویقضي حاجتھ في جدة، ثم 

فھذا الذي لم تتمحض ) . فمن كان دون ذلك؛ فإحرامھ من حیث أنشأ: (رم من جدة إذا أنشأ العمرة منھا؛ ألن النبي صلى هللا علیھ وسلم قالیح
ًنیتھ بالعمرة من المدینة وأصبح شاكا مترددا یعطى حكم األصل من أنھ ال یلزمھ اإلحرام حتى یتحقق من كونھ معتمرا ً وأحب أن أنبھ على . ً

 من حرصھ على الدروس والفائدة العلمیة یفرغ الدروس في مذكرات، وھذا ال - ًجزاھم هللا خیرا- بعض اإلخوة : لة حتى ال یضیق الوقتمسأ
شك أنھ خیر كثیر، فإن من یسمع ویقرأ ویكتب یضبط العلم، وهللا عز وجل یأجره على حروفھ إذا قصد بھا وجھ هللا عز وجل وابتغى ما عند 

عت على ما كتبھ بعض اإلخوان فوجدتھ یعلق على األحادیث ویعلق على المسائل، وھذه طریقة عقیمة، وال أسمح ألحد في أي لكن اطل. هللا
ًدرس أو محاضرة أن یعلق على دروسي أو محاضراتي إال بإذني؛ ألنھ ربما ذكر دلیال بإمكاني أن أجیب عنھ فیشوش على طالب العلم الذي 

ولیس من حق أحد أن یأتي على درس أحد من أجل أن یعقب أو یتكلم، .  یدري ھل ھو في الحاشیة أو في الصلبیقرأ مذكرة بھذا الشكل، فال
وال -ًإذا كان عنده شيء یذھب ویحدث درسا فیھ علم وفیھ فائدة ویبینھ، خاصة أن مسائلنا خالفیة، وفیھا أقوال العلماء، والحمد  ما شذذنا 

ً أننا قلنا قوال إال ولنا سلف ولنا حجة من كتاب هللا - و الحمد-تزمنا أال نقول بقول شاذ، وال نعرف على أنفسنا  وقد ال-نزكي أنفسنا على هللا
ًوبإجماع العلماء أنھ من اعتقد رأیا علیھ دلیل فلیس ألحد أن ینازعھ ذلك إال إذا كان طالب العلم عنده نظر . وسنة النبي صلى هللا علیھ وسلم

أما أن یأتي شخص ویأخذ مذكرة الدرس الفالني ویعلق علیھا، . حیث یستطیع أن یمیز بین قول فالن وفالن بالحجة والدلیلوعنده اجتھاد، ب
افرض أن ھذا التصحیح ال أقتنع بھ، فما دام الذي شرح الدرس لھ إلمام بعلم الحدیث وعلم الروایة، ولھ : ًفإن كان ضعف حدیثا صححھ، أقول

ِّج وھو أھل لذلك، وعنده من أھل العلم من رضي لھ أن یعلم، فلیس من حق طویلب علم أن یأتي یتعقب؛ ألنھ ربما ظن إلمام باألدلة ولھ منھ
ولذلك ال أسمح بھذا وال أرضى، وھو خصمي بین یدي هللا إذا كان یأتي إلى مذكرة ویعلق . أن ھذا الحدیث صحیح في اعتقاده وھو ضعیف

ًرید التعقب یفتح درسا یقرأ فیھا ما أقرأناه، ویذكر الحجة والدلیل، یسعھ ما وسع السلف، وما وجدنا في كتب وإذا كان ی. فیھا برأیھ وما یراه
ًالسلف أحدا جاء وأخذ كتاب شخص ألجل أن یعقب علیھ فیصحح ضعیفھ ویضعف صحیحھ، ویأتي بأقوال لمشایخ آخرین في الھوامش 

ویش لطالب العلم، نحن نرید طلب العلم بالطریقة الحكیمة التي سار علیھا سلف األمة، فمثل ھذا یحدث البلبلة والتش. تخالف قول المصنف
ًوال نعتقد أننا معصومون، ونبرأ إلى هللا أن نعتقد بأنفسنا عصمة، لكن وهللا ما نرضى أن أحدا یرد قولنا الذي اعتمدنا علیھ بالدلیل من الكتاب 

ًعتقد خطأه ویلزمنا خطأه؛ ألنھ أجمع العلماء على أنھ لیس من حق مجتھد أن یلزم مجتھدا والسنة بمحض رأیھ، أو یأتي یعتقد صواب شيء ن
القبلة ھكذا، أنھ ال یصلي : القبلة ھكذا، وقال اآلخر: على أن الرجلین إذا كانا في سفر، وقال أحدھما: ولذلك أجمع العلماء. آخر باجتھاده

نسأل هللا السالمة - ً یجوز أن یأتي طالب علم نال شیئا من العلم وحفظ كلمة أو كلمتین فال. أحدھما وراء اآلخر إال إذا اعتقد صحة قولھ
 ویأخذ مذكرات ویعقب فیھا من وراء حجاب، دون أن یأتي ویقارع بالحجة، ویسأل ویستبین، ھذا ال نعرفھ من طرق العلم وال - والعافیة

ًجھولة ال یعرف من الذي كتبھا أصال، وبعض العلماء یمنع من قراءة كتاب وھذا شيء من التعالم، وتكون مذكرة م. نعرفھ من منھج العلم
ًولیس ھذا خاصا بدروسنا بل مع أي . شخص ال ُیعرف ألنھ ال تعرف قیمتھ وال یعرف ھل شھد لھ أنھ أھل، لذلك ھذا یشوش فكر طالب العلم

المھ ویزاد أو ینقص علیھ شيء، وأن ینزل الناس منازلھم، وأن أحد، فأي شیخ لھ درسھ ولھ علمھ ولھ وزنھ ولھ قدره ینبغي أال یغیر في ك
فإذا كان الشخص یرى رجحان قولھ بدلیل، فلیعلم أن الذي خالفھ عنده دلیل، وأنھ إذا كان یرى لنفسھ أن یلزم الغیر . نتقي هللا في ھذا العلم

ك كذلك، وقد قرر اإلمام الحافظ ابن عبد البر وشیخ اإلسالم ابن تیمیة بدلیلھ، فللغیر أن یلزمھ بدلیلھ، فكما أنك تعتقد ھذا القول بالدلیل فغیر
ِأن كل من كانت عنده أھلیة وُعرف عنھ أنھ یلتزم دلیل الكتاب والسنة :  ودرج علیھ حال السلف-رحمة هللا علیھم- واإلمام ابن القیم واألئمة 

ًفاألصل أنھ ال یقول قوال إال بدلیل وحجة، فإن خالفھ أحد فال .  خالف قولھفي رأیھ في الفقھ ومسائل الفروع فھو لقولھ، حتى یستبین لھ الحق
ًما عھدنا من السلف أن إماما جاء من أجل أن . یخالفھ إال بالحجة، فیأتي ویقارع ویأخذ معھ ویعطي، فإما رجع عن قولھ، وإما بقي على قولھ

ًیھدم فقھ الذي قبلھ أبدا، إنما وجدنا أن كال یعتقد قولھ ب إذا اجتھد الحاكم : (دلیلھ وحجتھ، وھذه مسألة قال فیھا النبي صلى هللا علیھ وسلمً
فلیس من الحق وال من العدل أن تأتي وتقول بقول . فالحمد  على ھذا الفضل) فأصاب فلھ أجران، وإذا اجتھد فأخطأ كان لھ أجر واحد

بل ھناك حدیث صحیح وھو كذا وكذا، وھو صحیح . ال: دك ویقولَوتعتقد ضعف حدیث خالفھ، فیأتي إنسان ویشوش على طالب علم عن
وأنا ال أسمح بالمناسبة بأي مذكرة أن تخرج إال بالطریقة . ًعندك ولیس بصحیح عندي وأنت ملزم بھ ولست ملزما بھ، فھذا أصل عام

َاھیل ال نعرف من ھم وعمن أخذوا ومن ھم المعتبرة وبطریقة رسمیة معتبرة، أما بھذه الفوضى وأن كل طالب علم یأتي ویعقب، ویكتب مج
وهللا ما تعلمنا العلم لیھان العلم، وال تعلمنا العلم لُیرقى على أكتاف العلم، وهللا ال . رجالھم وما ھي أفكارھم، فھذا ال ُیسمح بھ وال أرضى بھ

 عند هللا، فال الناس یرفعنا إلیھا إن رضوا عنھا، وال  أن عندنا منزلة- وال نزكي أنفسنا على هللا-ًنقولھا غیرة ألنفسنا؛ ألننا نعلم ونوقن 
َّینزلوننا عنھا إن سخطوا علینا؛ ولكن نرید تقوى هللا عز وجل، نرید الكتاب والسنة، وما فھمناه من الكتاب والسنة أال یأتي إنسان بسیط العلم 

َقلیل البضاعة یستعجل في شيء یكون ھلكة علیھ وعلى غیره، فیضل وُیضل َِ ًال تسلم فكرك وال زمام رأیك في مسألة أیا كانت ! هللا! اف. ً
وأي طالب علم . ًشرعیة إال ولك حجة ترضاھا بینك وبین هللا، وال یسمح ألحد أن یسلك ھذا الطریق سواء في المحاضرات أو في غیرھا

وأسأل هللا العظیم رب . ي باإلعراض عن مثل ھذاجاءتھ مذكرة لیس علیھا توقیعي أو إقراري بالنسبة لي فأنا ال اعترف بھذا، ولذلك أوص
وصلى هللا . وآخر دعوانا أن الحمد  رب العالمین. العرش الكریم أن یعصمنا من الزلل، وأن یوفقنا في القول والعمل، إنھ المرجو واألمل
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  .وسلم وبارك على نبینا محمد وعلى آلھ وصحبھ أجمعین
 
 
 
 

 [3[ باب الحجر -شرح زاد المستقنع 
ًإذا كان الشخص مدینا وثبت إفالسھ فإنھ یحجر علیھ، حفظا لحقوق الدائنین، ثم یقسم ما بقي عنده من المال بینھم بالعدل، على تفصیل فیھ،  ً

 .لكن بدون أن ُیظلم المفلس، فال یطالب بما ال یلزمھ وال بما یحل أجلھ حتى یأتي وقتھ
 المفلسحكم األمتعة واألموال الموجودة بأعیانھا عند 

 
 

بسم هللا الرحمن الرحیم الحمد  رب العالمین، وصلى هللا وسلم وبارك على خیر خلق هللا أجمعین وعلى آلھ وصحبھ ومن اھتدى بھدیھ 
فقد تقدم أن الحجر على المفلس إنما شرع من أجل مصلحة الغرماء، وذلك أنھ إذا أفلس صار حق : أما بعد. واستن بسنتھ إلى یوم الدین

ًومن ھنا حكمت الشریعة بالحجر علیھ بالتصرف في مالھ، والكالم على ھذا الحجر یستلزم أوال بیان مشروعیتھ وسبب . ماء في مالھالغر
عند بیع الحاكم أو  وقد ذكرنا جملة من ھذه المسائل فیما تقدم، ووقفنا. وجوبھ، ثم بعد ذلك الحكم بالحجر، ثم اآلثار المترتبة على الحكم

 المفلس الذي ھو ثمرة للحجر، فإنھ إذا حجر على الشخص وتوفرت فیھ شروط الحجر على المفلس وحكمنا بالحجر، فھناك القاضي لمال
إنھ إذا حكم القاضي ببیع مال المفلس فإن ھذا الحكم یفتقر إلى بیان : أن القاضي یحكم ببیع مالھ وقلنا: آثار مترتبة على ھذا الحكم منھا

فرز أموال المفلس وتصنیف ھذه األموال، فھناك أموال من : فأول ما یقوم بھ الحاكم أو من یولیھ لبیع مال المفلس. ااألموال التي یحكم ببیعھ
الحیوانات وھناك أموال من العقارات وھناك أموال من المنقوالت، فتجمع ھذه األموال وتصنف، وُیْبدأ بأخذ األمور الضروریة التي یحتاجھا 

فكل غریم . موال، ثم بعد ذلك یخرج منھا األمتعة واألموال التي وجدت بأعیانھا وتدفع إلى أصحابھا من الغرماءالمفلس فتخرج من ھذه األ
في  ًباع إلى ھذا المفلس ماال ووجده بعینھ؛ فإنھ من حقھ أن یأخذ عین المال، وتوضیح ھذه المسألة أن النبي صلى هللا علیھ وسلم قال كما

ًأن أموال المفلسین یخرج منھا ما كان باقیا : وھذا الحدیث فیھ) ینھ عند رجل قد أفلس فھو أحق بھ من غیرهمن وجد متاعھ بع: (الصحیحین
 ...... :بعینھ من أموال الغرماء، فإذا طالب الغریم بھذا العیني فإن من حقھ أن یخرج ھذا المال ویرد إلیھ، وإذا رددنا ھذا المال فھنا صور

 
 لس بعینھ من غیر زیادة أو نقصانحكم من وجد متاعھ عند المف

 
 

لم یتغیر فیھا شيء : رجل باع سیارة لرجل ثم أفلس، فإذا كانت السیارة بعینھا ولم یتصرف بھا، أي: مثال ھذه المسألة: الصورة األولى
ھذه السیارة : رة أن یقولًبالزیادة أو بالنقص ولم یدفع شیئا من ثمنھا، كما ھي الشروط المعتبرة في ھذا المال فإن من حق صاحب السیا

فلو أن ھذه السیارة اشتراھا المفلس . سیارتي، ویثبت ذلك، ثم یأخذ السیارة بعینھا لقاء دینھ، فیسقط كامل دینھ الذي لھ من قیمة ھذه السیارة
أن : ًوعلى ھذا یشترط أوال. س والغریمإلغاء للبیع الذي وقع بین المفل ًخذ السیارة، والعشرین ألفا قد انتھت؛ ألن ذلك: ًبعشرین ألفا فإننا نقول

ًأال یكون قد أخذ شیئا من قیمتھ، فلو دفع المفلس : ًوثانیا.  مثلھ، فلو وجد مثلھ فلیس من حقھ أن یطالب بھ- ًمثال-یجد عین المتاع، فال یجد 
من وجد متاعھ : (ى هللا علیھ وسلم قالبعض القیمة فإنھ ال یستحق أن یطالب بعین المتاع، والدلیل على ذلك ظاھر الحدیث، فإن النبي صل

ًفدل على أنھ قد عاوضھ وساومھ على ذلك البیع دون أن یدفع لھ مقدما أو شیئا من . ولیرد ما أخذ: ولم یقل) عند رجل قد أفلس فھو أحق بھ ً
السیارة أو األرض أو العمارة إذا وجدت وأما بالنسبة لھذا المتاع ك. ًثمنھ، فإن دفع شیئا من ثمنھ فجماھیر العلماء على أنھ ال یستحق الرد

ًلو أن رجال اشترى سیارة بمائة ألف ثم أفلس بعد شھرین من البیع، أو اشتراھا : بعینھا، فإما أن تكون قیمتھا مساویة لقیمة بیعھا، مثال ذلك
ارتھ؛ ولو لم یطالب بالسیارة فسیدخل ضمن بمائتي ألف وأفلس بعد سنة والسیارة قیمتھا مائة ألف لم تختلف؛ فحینئٍذ ال إشكال وسیطالب بسی

ًسیدخل مع الغرماء مشاركا لھم، واألفضل لھ أن یأخذ السیارة ویبیعھا بدل أن یتركھا حتى : الدین ویكون لھ بعض قیمتھا ولیس الكل، أي
. لب صاحب المتاع أن ترد لھ ردتأن تكون القیمة لم تختلف، فالحكم أنھ إذا رضي صاحب المتاع وط: فالحالة األولى. تكون أسوة للغرماء

ًأن تكون القیمة أكثر، فلو أن ھذه السیارة باعھا الرجل أو الغریم بمائة ألف، ثم اشتراھا المفلس دینا إلى نھایة السنة وقبل نھایة : الحالة الثانیة
 بمقدار الثلث، فمن حقھ أن یطالب بعین ًالسنة حجر علیھ، فلما تمت سنة لھذه السیارة أصبحت قیمتھا مائة وخمسین ألفا، أي أنھا زادت

ولم ) من وجد متاعھ بعینھ عند رجل قد أفلس فھو أحق بھ: (السیارة ولو أصبحت بأغلى مما بیعت بھ؛ ألن النبي صلى هللا علیھ وسلم قال
ًیفصل بین كونھ أغلى أو أرخص أو مساویا، فأخذ جمھور العلماء من ھذا دلیال على أنھ یستحق رد السیارة  غالیة أو رخیصة وكأنھ إلغاء ً

ًأن تكون قیمة السیارة أنقص، كأن یبیعھ إیاھا بمائة ألف وتصبح قیمتھا ثمانین ألفا أو تسعین ألفا أو سبعین ألفا، : الحالة الثالثة. للبیع األول ً ً
رة لقاء دینك الذي ھو قیمة السیارة، وال أنت بالخیار بین أن تدخل أسوة للغرماء في أموالھ على قدر دینك، وبین أن تأخذ السیا: فنقول لھ

  .شيء لك من قیمة السیارة، وھذا على ظاھر السنة في الصحیحین من حدیث أبي ھریرة المتقدم
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ادة، فال یخلو النقص إما أن یكون لو أن ھذه السیارة نقص منھا شيء أو تغیر فیھا شيء بالنقص، أو تغیر فیھا الحال بالزی: الصورة الثانیة
. لیس من البائع وال من المفلس المشتري: النقص بآفة سماویة أو بسبب من المشتري الذي ھو المفلس، أو یكون النقص بسبب من أجنبي، أي

 رجل منھا، فھذا النقص أن یكون النقص بآفة سماویة، كرجل اشترى منھ رجل دابة ثم أصابھا الشلل، فشلت یمینھا أو شلت: الحالة األولى
ًأو كرجل اشترى منھ رجل أرضا، فجاء السیل واجتاح ثلثھا أو .  ولیس من أجنبي-المفلس- حصل بآفة سماویة ولیس بتفریط من المشتري 

وجد لو : أو كرجل اشترى منھ رجل مزرعة، فجاء إعصار فأحرق ربعھا، ھذه كلھا آفات سماویة، فالسؤال اآلن. نصفھا فھذه آفة سماویة
إن كان : أن یقال لھ: متاعھ على ھذه الصفة بالنقص فھل یطالب بالرد، ویطالب المشتري بالضمان، أم أنھ یأخذ عین المتاع؟ والجواب

النقص بآفة سماویة، فإنك تستحق عین المتاع، وال ضمان في اآلفات السماویة على المشتري، لتقریرنا ھذا في باب البیع حینما تكلمنا على 
أن : أنت بالخیار بین أمرین: ًوبناء على ذلك فإننا نقول لھ. العیوب في المبیعات، وأن من حقھ أن یستردھا دون أن یضمن المشتريمسائل 

ًتقبل ھذه السیارة وھذه الدابة وھذه األرض معیبة بحالھا ما دام أنھا بآفة سماویة وال ضمان في ھذه اآلفات ویسقط دینك كامال، فإذا كانت 
یارة مائة ألف، فإنھ یأخذھا بعد الخسارة التي فیھا بالمائة ألف على أنھ رد لعین المتاع، فیصبح كأنھ إلغاء للبیع الماضي أو البیع قیمة الس

 ففي ھذه الحالة -المفلس- أن یكون النقص بسبب المشتري : الحالة الثانیة. السابق على أن ال تكون ھناك مطالبة بالمال الذي بیعت بھ السلعة
فصل  إما أن یمكن:  أنھ إذا حصل النقص بإتالف للجزء ففیھ تفصیل-رحمھم هللا- كان النقص بسبب المفلس فمذھب طائفة من العلماء إذا

خذ الثانیة :  إحداھما وبقیت الثانیة؛ فحینئٍذ نقول لھ-المفلس- ًالمبیع، كأن یكون اشترى منھ سیارتین كل سیارة بخمسین ألفا فأتلف المشتري 
أنت بالخیار، إن أردت أن تأخذ متاعك فتأخذ الباقیة وھي السیارة، فلو كانت قیمة السیارتین مائة ألف، إحداھما :  من أصل البیع، أيبقیمتھا

. ًمن حقھ أن یأخذ الثانیة بخمسین ألفا وتسقط الخمسین، وھذا مبني على مسألة تفریق الصفقة: بخمسین والثانیة بخمسین وأتلف إحداھما قالوا
ًیارتان في صفقة واحدة، لكن یفرق بینھما بوجود العیب في الثانیة، فیبقى ضمان الثانیة على ملك المفلس، فیأخذ خمسین ألفا ویأخذ فالس

ًالسیارة لقاء خمسین ألفا، وتبقى ذمة المفلس مشغولة بالخمسین الباقیة، وقد یكون األحظ لھ واألفضل أن یفعل ھذا؛ ألنھ لو كان ھناك رجالن 
ًھما لھ مائة ألف على المفلس، فھو في ھذه الحالة إذا كانت لھ مائة ألف مقسومة بین السیارات كل سیارة بخمسین ألفا فمعناه أنھ لو أخذ كل من

السیارة السلیمة فإنھ سیستعید نصف دینھ، لكن إذا لم یأخذھا ودخل مع اآلخر فإنھ سیتحصل على ما یقرب من ربع الدین وھو خمسة 
؛ ألن السیارة ستباع ویكون لھ نصف المبیع وھو الشيء ونصفھ، وھو القیمة التي ذكرناھا، وھي ربع الصفقة خمسة وعشرون ًوعشرون ألفا

إذا كان النقص على ھذا الوجھ فإنھ یضمنھ : وعلى ھذا. فاألفضل لھ أن یأخذ السیارة ویبقى لھ نصف الدین أسوة مع الغریم اآلخر. ًألفا
ً أنھ إذا أتلف جزءا من السیارة، فإن -رحمھم هللا-أن یكون النقص بسبب أجنبي، فمذھب طائفة من أھل العلم : الحالة الثالثة. المشتري

 .الضمان حینئٍذ یكون على األجنبي، ثم یخیر مالك السیـارة بین الرجـوع على المشتـري أو على األجنبي الذي أتلف
 
 
 
 

 حكم من وجد متاعھ بزیادة عند المفلس
 
 

المبیع بالزیادة كجاریة حملت أو سمنت، أو اشترى منھ بقرة أو ناقة أو شاة وحسن حالھا وصلح، فإنھ إذا كانت الزیادة متصلة ال إذا تغیر 
وأما إذا كانت الزیادة منفصلة فاختلف العلماء . یمكن فصلھا عن المبیع؛ فإنھ یردھا، وال یطالب بقدر تلك الزیادة؛ ألنھا كانت على ضمانھ

، وقد قدمنا ھذا في مسألة خیار العیوب ھل تكون تابعة للمبیع أم ال، واألشبھ واألقوى أن تكون غیر تابعة للمبیع وذلك على حدیث رحمھم هللا
  .المصراة الذي ذكرناه

 
 
 
 

 حكم المطالبة بعین المتاع إذا وجد بعد موت المفلس
 
 

لو أن ھذا الرجل وھو المفلس مات، ) جد متاعھ بعینھ عند رجل قد أفلسمن و: (یبقى معنا من مسائل الحدیث في قولھ علیھ الصالة والسالم
یشترط شرط آخر السترداد المتاع وھو أال : ًإنھ إذا مات فحینئٍذ یصبح مالك المتاع مع الغرماء سواء بسواء، أي: فقال طائفة من العلماء

رحمھ -  وحینئٍذ یكون أسوة مع الغرماء، وھذا ما اختاره المصنف یموت المفلس، فإن طالب بمتاعھ بعد موت المفلس فإن المال ینتقل للورثة
أنھ إذا مات فإنھ یستحق الرد؛ ألن النبي : والصحیح ما ذھب إلیھ جمع من أھل العلم.  وطائفة من أصحاب اإلمام أحمد رحمة هللا علیھم- هللا

 أن لھ الید على متاعھ إن وجده - الغریم-لحدیث للمالك الحقیقي فأثبت بظاھر ا). من وجد متاعھ عند رجل قد أفلس: (صلى هللا علیھ وسلم قال
ٍمْن بْعد وصیٍة ُیوصي بھا أْو َدْین : بعینھ، ثم الموت ال یوجب النقل؛ ألن هللا تعالى قال في كتابھ في المیراث َ َ َ َِ ِ َّ ِ ِ فجعل ملكیة المال ] 11:النساء[ِ
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ذلك إن شاء -قال المال للورثة، وعلى ھذا تتعلق ذمة المیت بسبب ھذا الدین، وسنبین وعلى ھذا فالدین یمنع انت. للورثة بعد الوصیة والدین
إنھ إذا مات تسقط المطالبة؛ استدلوا : والذین قالوا. ھل یحل الدین بالموت أو ال یحل، وھي الجملة التي تلي ھذه الجمل:  في مسألة- هللا تعالى

ولكنھا روایة ضعیفة، واألصل بقاء الحدیث ) فإن مات فھو أسوة الغرماء: ( علیھ وسلمبمرسل أبي داود رحمھ هللا، وفیھ عن النبي صلى هللا
  .على ظاھره، ولم تصح روایة عن رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم بھذا اللفظ

 
 
 
 

 كیفیة بیع مال المفلس
 
 

یأمر ببیع متاعھ، وإذا أراد أن یبیع أو یأمر : یعني) یبیع (:القاضي، وقولھ: الحاكم) یبیع الحاكم: (قولھ]. ویبیع الحاكم مالھ: [قال رحمھ هللا
بالبیع فالجاري عند قضاة اإلسالم عادة أنھم یرجعون إلى أھل الخبرة، فالقاضي بنفسھ ال یتولى البیع، وإنما یبحث عن أناس من التجار 

یشرع للقاضي : وقال بعض العلماء.  علیھ ویتولون أمرهفیقومون. ھذا مال فالن قوموا علیھ: معروفین باألمانة والصدق والحفظ، فیقول لھم
ھؤالء الذین یتولون النظر في أموال المفلسین لبیعھا یكونون تابعین للقضاء ویفرض : أي. ًأن یجعل لمن یتولى بیع المال حظا من بیت المال

ً أن یكون المفلس حاضرا، وذلك لكي ینظر األحظ فإذا قام ھؤالء الذین ینظرون في ھذا المال، فاألولى. لھم شيء من بیت مال المسلمین
لمالھ، ویقام ھذا المال بأفضل األسواق، حتى ال یكون ھناك ظلم للمالك الحقیقي، فیلتمس أفضل األسواق؛ ألن ھذا فیھ مصلحة للمالك الحقیقي 

 ...... .اء یساوم ویزید إال ممن ال تھمة فیھثم بعد ذلك یعرض المال للبیع، وال تقبل الزیادة ممن ج. ومصلحة للغرماء حتى تسدد دیونھم
 

 كیفیة قسمة مال المفلس بین الغرماء
 
 

 كما في قصة العول، فإن امرأة -رضوان هللا علیھم-ھذه المسألة أجمع علیھا الصحابة ] ویقسم ثمنھ بقدر دیون غرمائھ: [یقول رحمھ هللا
فاستشار عمر بن الخطاب . یب الزوج النصف، وال یمكن أن ینقسم المال علیھمًتوفیت وتركت زوجا وأختین، فنصیب األختین الثلثان، ونص

یا أمیر المؤمنین ما أرى : (رضي هللا عنھ الصحابة رضوان هللا علیھم، فأمروه أن یرد المسألة إلى سبع، فقال الزبیر رضي هللا عنھ وأرضاه
عندنا : ًمثال: توضیح ذلك).  نقسم المال على قدر حصص أصحاب الدیونھذه المسألة إال كرجل مات وعلیھ دین عشرة وقد ترك سبعة، فإننا

مفلس بعنا متاعھ بملیون، والدیون التي علیھ ملیونان، والملیونان كل رجل لھ نصف ملیون، فالملیون التي تحصلنا علیھا من البیع ننظر 
لو أن : مثال آخر. ع بھا، ثم الذي لھ النصف اآلخر یأخذھاحصة كل غریم من أصل الدین، فالذي لھ نصف الدین یأخذ نصف الملیون التي بی

ًثالثة أشخاص لھم دین على رجل تسعین ألفا، كل رجل لھ ثالثون ألفا، فأصبح كل واحد منھم سھمھ ثلث المال فیستحق ثلث الدین، األول لھ  ً
ًالدین تسعون ألفا، والستون ال یمكن قسمتھا على تسعین، فحینئٍذ ًفلو أن ھذا المفلس بیع متاعھ بستین ألفا، ف. الثلث، والبقیة كل منھما لھ الثلث

 فیأخذ كل واحد منھم الثلث من مال المفلس؛ ألن ھذا ھو حقھ - ًعشرین ألفا-ًما العمل؟ نقسم الستین ثالثة أثالث، ویعطى كل واحد منھم ثلثا 
ف الدین، والثاني لھ الربع، والثالث لھ الربع، فحینئٍذ تقسم المال ولو كان ھناك ثالثة أشخاص أحدھم لھ نص. في أصل الدین أنھ یستحق الثلث

ًالذي نتج عن البیع على أربعة، تعطي من لھ النصف اثنین من أربعة الذي ھو النصف، وتعطي من لھ الربع كل واحد منھما واحدا من 
 ...... .أربعة، وھذا معنى یقسم على قدر دینھم

 
 لس المدینحكم الدین المؤجل عند الحكم بف

 
 

في ھذه المسألة قصد المصنف أن یبین أن الحكم بفلس المدیون ال یستلزم حلول الدین المؤجل، فلو أن ] وال یحل مؤجل بفلس: [قال رحمھ هللا
ًرجال مفلسا علیھ مائة ألف، خمسون منھا قد حلت ویثبت بھا الحجر، وخمسون منھا تحل بعد السنة، وكان عنده بیت قیمتھ ثالثون  ًألفا، ً

لكن لو جاء صاحب الدین الذي لم یحل بعد، فھل . فحینئٍذ طالب أصحاب الدین بأن یحجر علیھ، فنحجر علیھ لقاء أصحاب الخمسین الحالة
ًمن حقھ أن یزاحم أصحاب الدیون الحالة، أم ینتظر حتى حلول أجل دینھ؛ ألن الضرر قائم علیھ؛ ألنھ لو بیع البیت صار غریمھ مفلسا؟ 

أنھ إذا حكم بفلس إنسان فإنھ ال تحل الدیون المؤجلة علیھ، ھذا بالنسبة لمسألة حلول : أي) وال یحل مؤجل بفلس: (قول المصنف: بوالجوا
أن صاحب الدین قد رضي بتأجیلھ فال یحكم لھ قبل وقتھ، ونحن ذكرنا في الحجر على المفلس أنھ یشترط في الحجر : والسبب في ھذا. الدین

 ...... .لدین قد حل، فإذا كان دینھ لم یحل فلیس من حقھ المطالبةعلیھ أن یكون ا
 

 حكم الدین المؤجل إذا مات المفلس
 
 

كرجل علیھ . وال یحل إن مات المفلس: یعني) وال بموت: (قولھ]. وال بموت إن وثق ورثتھ برھن أو كفیل مليء: [قال المصنف رحمھ هللا
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ً، والذي علیھ خمسون ألفا، ولكن ھذه الخمسین إلى نھایة السنة، فھل تحل دیونھ؟ للعلماء قوالن دین مؤجل، ثم توفي وترك لورثتھ مائة ألف
من مات حلت دیونھ ویجب على :  فمن أھل العلم من یرى أن المیت تحل دیونھ بالموت ولو كانت مؤجلة، ولذلك قالوا-: في ھذه المسألة

ًالموت ال یخالف الحكم، فیبقى الحكم مستصحبا وساریا، فالدین المؤجل مؤجل:  وقال طائفة من العلماء-. ورثتھ المبادرة بالسداد : والصحیح. ً
نفس المؤمن معلقة بدینھ : (أن الدین یحل بالموت؛ ألن المیت ترھن نفسھ بھ، وھذا عذاب للمیت، ودل على ذلك قولھ علیھ الصالة والسالم

نفس المؤمن معلقة : (ھذا الحدیث مشكلة عند أھل العلم في قولھ: ال بعض العلماءفالمیت معلقة نفسھ بالدین، ولذلك ق) . حتى یقضى عنھ
یحبس عن النعیم ویحال بینھ وبین النعیم حتى یقضى دینھ، فنفسھ ال تتنعم إال بعد : فقال طائفة من العلماء) . مرھونة بدینھ(وفي روایة ) بدینھ

ٌكل نفس بما كسبت رھینة : الحبس، كما في قولھ تعالى: ھنوأصل الر) نفس المؤمن مرھونة: (قضاء دینھ؛ ألنھ قال َ ْ َ َِ َُّ َ َ َ ِ ٍ ْ : أي] 38:المدثر[ُ
ولذلك كره . دل على أنھا محبوسة وھي إما تحبس عن النعیم أو عن الفضل) نفس المؤمن مرھونة: (فلما قال علیھ الصالة والسالم. محبوسة
ًإنھ إذا كانت نفسھ مرھونة، ومالھ موجودا، والورثة ال یستحقون المال إال بعد : ، فقالوا الدین وشددوا فیھ لھذا الحدیث-رحمھم هللا-العلماء 

وفي الحدیث الصحیح عن رسول هللا صلى هللا . ًالدین، فالذي تطمئن إلیھ النفس أنھ یجب علیھم أن یبادروا بسداد دینھ ولو كان دینھ مؤجال
 أنھ یغفر للشھید عند أول قطرة من دمھ، فجاءه جبریل ونزل علیھ بالوحي فقال علیھ - وایةوفي ر-یغفر للشھید كل شيء : (علیھ وسلم أنھ قال

. یغفر لھ كل شيء إال حقوق العباد، فالذي علیھ من حقوق العباد نفسھ مرھونة بھ: یعني) ًإال الدین، أخبرني بھ جبریل آنفا: الصالة والسالم
ًلة عند هللا سبحانھ وتعالى، یغفر لھ عند أول قطرة من دمھ، ویبعث وجرحھ یثعب دما فإذا كان ھذا في الشھید وھو من أعظم الناس منز

وروحھ في حواصل طیر خضر في الجنة تسرح فیھا، تشرب من أنھارھا، وتأكل من ثمارھا، وتأوي إلى قنادیل معلقة بالعرش، ومع ذلك 
 أمره بھذا العظم، فلیس من الحق وال من العدل أن یبقى المیت مرھونة فھذا یدل على عظم أمر الدین، فإذا كان. یغفر لھ كل شيء إال الدین

فلذلك الذي یظھر أن المیت تحل دیونھ بالموت، وأنھ یجب على ورثتھ أن . نفسھ قد ترك السداد، وننتظر إلى حلول األجل حتى یسدد عنھ
َمْن بْعد وصیٍة توُصون: یبادروا بسداد دیونھ، خاصة مع قولھ تعالى َ َُ َّ ِ ِ ٍ بھا أْو َدْین ِ َ َ َمْن بْعد وصیٍة ُیوصي بھا : وفي اآلیة األخرى] 12:النساء[ِ َ َِ ِ َّ ِ ِ ِ

ٍأْو َدْین  ٍمْن بْعد وصیةٍ ُیوصى بھا أْو َدْین : وفي األخرى] 11:النساء[َ َ َ َ َ َِ َّ ِ ِ فھذه اآلیات كلھا صریحة بأن الدین مقدم على حقوق ] . 12:النساء[ِ
أنھ یجب علینا أن نبادر بسداد دین المیت؛ ألن ھذا مالھ وقد حلت دیونھ، فینبغي أن یبادر باألصلح : فمعناهالورثة، فإذا نظرنا إلى ھذا 

إن الدین المؤجل لیس من حق صاحب الدین أن یطالب المدیون بھ؛ ألن : ونحن نقول. واألوفر لھ؛ ألنھ لیس ثم مانع شرعي یمنع من ھذا
 نھایة السنة، فإن الرفق بك أن ننتظر إلى نھایة السنة، فمن مات الرفق بھ أن یعجل، فأصبحت الدین إذا كان صاحبھ قد أخره علیك إلى

ًولذلك جعل شرعا الحق أن تطالب بتأخیره بناء على األجل، وإذا ثبت أن الحق أن تطالب بتأخیره بناء على األجل . المسألة بالموت عكسیة ً ً
 ومن ھنا فإنھ یجب على الورثة أن یبادروا بالسداد، وقد ذكرنا ھذا غیر مرة، وھذا من .لمصلحة المدیون فالعكس بالعكس في حال الوفاة

ًأعظم ما یقع من المظالم، فإن الورثة یموت مورثھم ویترك لھم عمارة أو أرضا ولھا قیمة ویمكن بیعھا وسداد دیونھ، ولكن الورثة یمتنعون، 
ًت ولربما تبقى دھرا طویال، وھذا إن كان في الوالد والوالدة فھو من عقوق الوالدین ثم تبقى الدیون، ولربما حلت الدیون وتبقى إلى سنوا ً

ًنسأل هللا السالمة والعافیة، وإن كان في القریب فھو من وقطیعة الرحم، فكیف یبقى ھذا المیت مرھونا في قبره بدینھ وال یسدد عنھ ومالھ 
ٍمْن بْعد وصیٍة توُصون بھا أْو َدْین : د دینھ؛ ألن هللا تعالى یقولموجود، فال حق لھم أن یستمتعوا بھذا المال حتى یسد َ َ َ َ َِ ُ َّ ِ ِ فجعل ] 12:النساء[ِ

الفرائض وقسمة المواریث على أصحابھا، وجعل حق الوارث بعد الوصیة والدین، فدل على أنھ ینبغي المبادرة بسداد ھذا الدین وإبراء ھذه 
وھؤالء الورثة أغنیاء قادرون على سداد دیون مورثھم، فیجب علیھم أن یبادروا ) طل الغني ظلمم: (وقد قال صلى هللا علیھ وسلم. الذمة
توثیق الدین : ً ومن وافقھم شرطا في ھذه المسألة وھي-رحمھم هللا-جعل فقھاء الحنابلة ) إن وثق ورثتھ برھن أو كفیل: (قال رحمھ هللا. بذلك

. أمھلنا إلى نھایة السنة كما اتفقت مع مورثنا ونحن نعطیك دینك؛ ألن دینك مؤجل: ھن وقالوا لھفإذا جاءوا بر. برھن أو توثیقھ بكفیل غارم
ائتوا برھن أو ائتوا بكفیل أؤجلكم باألجل، ھذا على ما ذكره : ًال أرید دیني معجال، فاختصموا إلى القاضي، یقول القاضي للورثة: فقال

 ...... .ًبكفیل غارم مليء؛ فإنھ حینئٍذ یؤجل ویبقى الدین على حالھ مؤجالفإن جاءوا برھن أو جاءوا . المصنف رحمھ هللا
 

 الحكم فیما لو ظھر غریم بعد قسمة مال المفلس
 
 

أن یكون ھناك غریمان كل واحد منھما لھ خمسون : صورة المسألة] وإن ظھر غریم بعد القسمة رجع على الغرماء بقسطھ: [قال رحمھ هللا
ً بفلس زید من الناس، ولما حكم علیھ بفلسھ وبیع متاعھ بثالثین ألفا، فمعناه أنھ ستنقسم الثالثین علیھما، فیكون لكل واحد ًألفا وطالبوا بالحكم

فإن ظھر غریم ثالث لھ خمسون، فحینئٍذ أصبح لھ الثلث فیدخل معھم، ویطالب كل واحد منھما بثلث ما أخذ، فالذي لھ . ًمنھما خمسة عشر ألفا
 خمسة وتبقى لھ عشرة، واآلخر یعطي خمسة من خمسة عشر ویبقى لھ عشرة، وحینئٍذ یكون للغریم الجدید عشرة، خمسة عشر یعطي

وقال بعض . ویكون للباقین كل واحد منھما لھ عشرة آالف، فیدخل بقدر حصتھ، ھذا إذا ظھر بعد القسمة وھو مذھب طائفة من العلماء
لشافعیة والحنابلة كما ذكر المصنف أنھ إن ظھر غریم بعد القسمة دخل؛ ألن المال محبوس إنھ ال یستحق الدخول، وھو مذھب ا: العلماء

ال یقاسم وینشأ لھ حجر جدید، وال : وقال بعض العلماء. في المطالبة ًبالدین عموما ومتعلق بذمة المدیون، فیستوي فیھ من عجل ومن تأخر
 ...... .طھ، وھذا یقول بھ اإلمام مالك رحمھ هللایستحق أن یطالب؛ ألنھ ھو الذي فرط ویتحمل عاقبة تفری

 
 كیفیة فك حجر المفلس

 
 

ًوال یفك حجر المفلس إال حاكم وھو القاضي، والسبب في ھذا أنھ كما كان اإلثبات مفتقرا ]. وال یفك حجره إال حاكم: [قال المصنف رحمھ هللا
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 الحجر وفكھ، فمذھب جمھور العلماء أن المفلس إذا حكم علیھ بالحجر ال إلى حكم وقضاء، كذلك اإللغاء ورفع الحكم یحتاج إلى حكم لرفع
 ملیون، فأخذت أموالھ وبیعت - ًمثال-ما فائدة المسألة؟ فائدتھا لو أن صاحب شركة أفلس، ودیونھ : ًإذا. ٍیخرج من الحجر فإنھ إال بحكم ثان

إنھ یفك الحجر عنھ بمجرد سداد دیونھ : بل فك الحجر عنھ، فإن قیلوسدد منھا دینھ، ثم لما بیع متاعھ وبیع ما یملكھ اشترى من رجل ق
أنك إذا حكمت : یفك الحجر عنھ، ھذه فائدة المسألة إنھ یفتقد الحجر إلى فك، فال یصح ھذا البیع إال بعد أن: وإن قیل. فحینئٍذ البیع صحیح

 أو تبرع بذلھ أو بیع عقده ال یحكم بھ إال بعد فك الحجر ًبكونھ محجورا علیھ وال یفك حجره إال بحكم القاضي، فكل صدقة تصدق بھا
 ...... .عنھ

 
 األسئلة

 
 

...... 
 

 (ًإن القرض یثبت بدلھ في ذمتھ حاال ولو أجلھ: (وبین قولھ..) وال یحل مؤجل بفلس: (الجمع بین قول المصنف
 
 

إن القرض یثبت بدلھ في ذمتھ : (في باب القرض من قولھمع ما تقدم ) وال یحل مؤجل بفلس وال بموت: (ّأشكل علي قول المصنف: السؤال
فمسألة ثبوت الدین : أما بعد. باسم هللا، والحمد  والصالة والسالم على خیر خلق هللا وعلى آلھ وصحبھ ومن وااله: ؟ الجواب)ًحاال ولو أجلھ

 ذمتھ البدل، وال یؤجل وال ننتظر إلى األجل، فشغل الذمة أنھ بمجرد ما یأخذ المال یثبت في: ًفي الذمة حاال بالقرض نفسھ بیناھا، بمعنى
وھذا ھو الذي نفرع علیھ مسألة أن من مات حلت دیونھ؛ ألن المیت ما ألزمناه بسداد دینھ إال ألن ذمتھ . بالدین یكون بمجرد األخذ والقطع

ل وحلولھ، وبین مسألة ذمة الشخص الذي یأخذ الدین، شغلت، فھناك فرق بین مسألة المطالبة بحلول األجل، فال یطالب إال بعد تمام األج
ًفالشخص الذي أخذ الدین یثبت المال في ذمتھ حاال بمجرد قبضھ للمال، ویصبح بدل ھذا المال وعوضھ ثابتا في ذمتھ، كرجل استدان مائة  ً

وصف اعتباري قابل لإللزام وااللتزام، :  قلناألف، فإنھ قبل قبض المائة ألف ذمتھ بریئة، وبمجرد قبضھ للمائة ألف ثبتت في ذمتھ، والذمة
أما مسألة حلول األجل وعدم حلولھ، وھذا الذي في . فتصبح ذمتھ مشغولة بھذا الدین بمجرد القبض، فھذه مسألة قبض الدین وقد تم بیانھا

ذا مات أصبحت ذمتھ مرھونة وحقھ الذمة متى یستحق المطالبة بھ ومتى ال یستحق، فھذا مرتب على األجل، ثم بعد ذلك یفصل فیھ أنھ إ
  .وهللا تعالى أعلم. موجود، فكان من العدل واإلنصاف أن یبادر بإبراء ذمتھ

 
 
 
 

 التزام ابن المیت بدین أبیھ ھل یبرئ ذمتھ؟
 
 

الة في ھذه الحالة؟ إذا التزم ابن المیت لصاحب الدین بسداد دین والده، بأن یصبح االبن ھو المدین، فھل من الممكن أن تقع الحو: السؤال
إذا التزم االبن أو القریب أو الغریب بدین رجل، فإنھ في ھذه الحالة ال تبرأ ذمة المیت إال بالسداد، والدلیل على ذلك حدیث أبي : الجواب

فقال صلى هللا علیھ نعم دیناران، : ھل علیھ دین؟ قالوا: أن النبي صلى هللا علیھ وسلم أتي برجل لیصلي علیھ فقال: (قتادة رضي هللا عنھ
). ّھما علي یا رسول هللا، فصلى علیھ النبي صلى هللا علیھ وسلم: صلوا على صاحبكم، فقال أبو قتادة: قال. ال: ًھل ترك وفاء؟ قالوا: وسلم

 ال بعد، ھل أدیت؟ :؟ فأقول-سددت- ھل أدیت عنھ : فلم یزل یلقاني رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم ویسألني: (قال أبو قتادة رضي هللا عنھ
وھذا یدل على أمر . ، والحدیث في الصحیحین)اآلن بردت جلدتھ: نعم قال: ھل أدیت عنھ؟ قلت: ال بعد، حتى لقیني ذات یوم فقال: فأقول

 على أنھ ، وھذا یدل)بردت جلدتھ: (أنھ یحبس عن النعیم لقولھ: أي) مرھونة(أن معنى : یقوي قول بعض العلماء) بردت جلدتھ: (عظیم فقولھ
ّعلي دینھ فإنھ ال یبرأ إال بالسداد حتى یصل الحق لصاحبھ، فإذا أعطي الحق لصاحبھ برأت ذمتھ، وأما إذا لم یعط : لو قال شخص عن میت

  .وهللا تعالى أعلم.  فإنھ ال تبرأ ذمتھ-  كما في حدیث أبي قتادة - ًسواء بحوالة أو بكفالة-
 
 
 
 

 (أدى هللا عنھ: (معنى قولھ علیھ الصالة والسالم
 
 

: قولھ علیھ الصالة والسالم: نرجو من فضیلتكم شرح ھذا الحدیث؟ الجواب) أدى هللا عنھ: (ًمن استدان دینا یرید أداءه وفي الحدیث: السؤال
ات والمقاصد تؤثر في ھذا حدیث عظیم یدل على أن النی) من أخذ أموال الناس یرید أداءھا، أدى هللا عنھ، ومن أخذھا یرید إتالفھا؛ أتلفھ هللا(
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من أخذ أموال : (والمراد بھذا الحدیث. أمور العبد، وأن هللا یفتح لھ من أبواب التوفیق، وییسر لھ من سبل التوفیق على قدر نیتھ وصالحھ
وقد اختلف العلماء في . كرجل یأتي ویستدین مائة ألف، وهللا یعلم في قرارة قلبھ أنھ یرید أن یسدد، فإن هللا یؤدي عنھ) الناس یرید أداءھا

إنھ یتحمل هللا سبحانھ وتعالى عنھ فیرضي صاحب الدین عن دینھ؛ ألنھ : ًیوفقھ للسداد إذا كان حیا، فإذا مات قالوا: فقیل) أدى هللا عنھ: (قولھ
ِإْن یْعلم : ًه خیرا كما قال تعالىضمیره وقلبھ ونیتھ، فعلم أنھ یرید الخیر، فأعطا علم من نیة عبده أنھ یرید أن یسدد، وهللا عز وجل اطلع على َ َ ِ

ًهللا في قلوبكم خْیرا ُیْؤتكم خْیرا  ًَ َْ ُْ ُ ُِ ِِ ُ ُ كما یحصل من المتالعبین أنھم یأخذون األموال وال ) ومن أخذھا یرید إتالفھا: (وأما قولھ] . 70:األنفال[َّ
ًأسددك في نھایة السنة، فإن كان في نیتھ فعال أنھ في نھایة : فقالیریدون أن یسددوا، وال یفكرون في السداد، وتظھر ھذه النیة إذا حدد الدین 

السنة سیأتیھ بالمال ویسدد فھذا رجل أخذ أموال الناس یرید أداءھا، وأما إذا علم أنھ في نھایة السنة ال یكون عنده مال أو خدع صاحب المال 
أبشر إن شاء هللا في : ي إیجار، سیأتیني شيء، ومناه وعبث بحقھ فقال لھإن شاء هللا ستأتیني أموال بعد شھر، إن شاء هللا سیأتین: فقال لھ

نھایة السنة ستنفرج، سیأتي عوض، سیأتیني تعویض، سیأتیني كذا، فمناه بالباطل، فھذا أخذ أموال الناس یرید إتالفھا، فا یتلفھ فیمحق بركة 
ًمع أن بعضھم یكون غنیا قادرا على السداد وھو ال یرید أن - وال الناس ولذلك من المشاھد والمجرب في الناس الذین یأخذون أم. أموالھ ً
 وإن سلمت - نسأل هللا السالمة والعافیة- ولذلك تجده في أضیق حال .  أن هللا یمحق لھ البركة من مالھ ویلبسھ ثوب الفقر وھو في الغنى-یسدد

ًأموالھ من النكبات والضیق سلط هللا علیھ ھما یالزمھ وغما یتا حتى كان ) نفس المؤمن معلقة بدینھ: (بعھ؛ ألن النبي صلى هللا علیھ وسلم قالً
وفي بعض األحیان إذا كان صاحب الدین نفسھ غیر طیبة . ال تستدن قدر ما تستطیع: بعض العلماء مما یوصي بھ بعض طالب العلم یقول لھ

حتى إن بعض األخیار تراه یحب قیام . ن نفسھ مرھونة ومحبوسةوغیر راضیة وحل األجل فإن ھذا یؤثر على اإلنسان ویؤثر على حالھ أل
اللیل وصیام النھار فربما رھنت نفسھ وحبست، كما أنھا تحبس عن نعیم اآلخرة فال یمتنع أن تحبس عن نعیم الدنیا، وذلك بما یكون بسبب 

جة وبأمر فإنھ یستعین على ذلك بحسن النیة، فإن النبي وإذا اضطر إلى الدین بحا. تأجیل حقوق الناس، واألفضل أن اإلنسان یتقي ھذا الشيء
ًرحم هللا امرأ سمحا إذا قضى سمحا إذا اقتضى: (صلى هللا علیھ وسلم قال فالمسلم إذا كان فیھ السماحة وفیھ حسن النیة؛ فإن هللا یوفقھ ) ً

  .وهللا تعالى أعلم. ویرحمھ وییسر لھ من أبواب الفرج ما لم یخطر لھ على بال
 
 
 
 

 حكم تحمیل اإلمام ما ینساه المأموم من أركان الصالة
 
 

ًھل اإلمام یحمل األركان عن المأموم إن ترك المأموم ركنا ناسیا؟ الجواب: السؤال رضي هللا -األصل في ھذه المسألة حدیث أبي ھریرة : ً
ن، والمؤذن مؤتمن، اللھم اغفر للمؤذنین، وأرشد اإلمام ضام: ( عند أحمد و أبي داود في السنن أن النبي صلى هللا علیھ وسلم قال-عنھ

یحمل عن المأموم : ھو الحمیل، فكأنھ یتحمل عن المأمومین، ولذلك قالوا: ، الضمین)اإلمام ضامن: (ھذا الحدیث الشاھد فیھ قولھ) األئمة
: هللا لمن حمده، فیرفع المأموم وینسى أن یقولسمع : ًالواجبات وال یحمل األركان، فإذا كان المأموم قد نسي واجبا، كأن یرفع اإلمام ویقول

ًربنا ولك الحمد، أو یكبر اإلمام للسجود، فیسجد المأموم دون أن یكبر ناسیا، فیحمل اإلمام عنھ سھوه، وال یلزمھ أن یسجد سجود السھو، 
ن فإن اإلمام ال یحمل األركان؛ ألن النبي صلى وأما بالنسبة لألركا. وھكذا إذا نسي التسبیح في الركوع أو السجود فإن اإلمام یحمل عنھ ذلك

ّهللا علیھ وسلم بین في ھذا الحدیث أن اإلمام ضامن، وثبت عنھ علیھ الصالة والسالم في األحادیث الصحیحة أن المأموم یلزمھ قضاء ما 
وهللا . فدل على أن األركان تقضى) . قضوافا: (وفي روایة) فما أدركتم فصلوا، وما فاتكم فأتموا: (سبق كما في قولھ علیھ الصالة والسالم

  .تعالى أعلم
 
 
 
 

 ضابط اللغو في األیمان
 
 

أن ترى الشيء تظنھ على : لغو الیمین الذي أسقط الشرع المؤاخذة فیھ ینقسم إلى صور، منھا: ما ضابط اللغو في األیمان؟ الجواب: السؤال
ھذا وهللا محمد؛ ألن : ً أنھ كذا، ثم یتبین أنھ لیس كما ظننت، كرجل رأى رجال فقالحال، فیتبین بخالفھ، فتحلف با عند رؤیتھ ألول وھلة

ّأوصاف محمد كلھا موجودة فیھ، ثم لما اقترب الرجل إذا بھ زید، فھذا من لغو الیمین؛ ألنھ حلف على غلبة الظن ثم تبین كذبھا، لكنھ لم یكن 
ن ھنا فرع العلماء مسألة حلف الیمین في القضاء على غلبة الظن، فیجوز للمدعى علیھ وم. ًفي ذلك كاذبا في الحقیقة وإنما على ما ظھر لھ

وكذلك من لغو الیمین أن یجري ذلك مجرى الكالم الذي ال یقصد منھ . ًأن یحلف الیمین منكرا إذا كان غالب ظنھ أنھ لیس لفالن علیھ شيء
ب وهللا تتغدى وهللا تتعشى وهللا قم وهللا تقعد، وھذا الكالم أثناء اللجاج دون قصد وهللا تقعد وهللا تقوم وهللا ما تذھ: الحلف، كقولھ للضیف
وهللا تقعد وهللا تقوم بسرعة، بدون أن تستحضر الیمین أو تقصدھا، فھذا كلھ من لغو الیمین، وفي ذلك آثار عن ابن : للیمین، فتقول للرجل

  .وهللا تعالى أعلم. ابعینعباس رضي هللا عنھما من الصحابة، وغیره من أئمة الت
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ًحكم البیع حیاء ال رغبة في البیع ً 
 
 

ًإنسان لھ فضل علي بعد هللا سبحانھ وتعالى، وأراد أن یشتري مني سلعة، فبعتھ حیاء منھ ال رغبة بالبیع، فھل یجوز ھذا البیع؟ : السؤال ّ
وطھ فھو صحیح، وكونك غلبك الحیاء فھذا ال یؤثر في ظاھرك؛ ألنھ الحكم في الشرع على الظاھر، والبیع إذا استوفى أركانھ وشر: الجواب

لیس ثم أحد فرض علیك ذلك، ولیس ثم أحد أكرھك علیھ، وكونك تجامل أو تتنازل عن حقك ھذا بالنسبة لك أنت، فأنت الذي تتحمل 
ً البیع، وحینئٍذ یكون فضلھ منفكا عن مسألة ال أرغب في البیع، وبین أن تصبر على: بین أن تباشره وتقول: المسئولیة؛ ألنك بین نارین

الحقوق، وبین أن ترضى بالبالء فتبیع وتأخذ الثمن وهللا سبحانھ وتعالى یعوضك، لكن ینبغي على أھل الفضل كالعلماء وطالب العلم أال 
الزمان الذي أصبح  ھ لھ، خاصة في ھذاھذا أمر محتم، ینبغي على طالب العلم أن یتنب. یحرجوا الناس، وأال یتخذوا من علمھم وسیلة للدنیا

 أنھ -رحمة هللا علیھم- فیھ طالب العلم یأكل ویشرب بعلمھ، ویتعالى على الناس بعلمھ، ویحرج الناس بعلمھ وفضلھ، وأعرف من مشایخنا 
ًكان یتجنب إذا دخل السوق أن یشتري من شخص یعرفھ، كل ذلك خوفا من أن یكون قد أخذ بعلمھ شیئا من الناس  وھذا ھو الورع حیث .ً

ٍقْل ما أْسألكم علْیھ مْن أْجر : ینبغي أن یبتغى العلم لآلخرة َ َ َِ ِ َ َ َْ ُ ولذلك قال . فاإلنسان إذا تعلم العلم ینبغي أن یجعلھ  والدار اآلخرة] 57:الفرقان[ُُ
أنزلوا الصائم، افرشوا للصائم، : بك قالواًإذا كنت في السفر صائما فال یشعر بك من معك، إنھم إن شعروا : ( ابن عمر رضي هللا عنھما

فینبغي . ًأي ساعدوه، فتصبح كال علیھم بعبادتك فكأن العبادة أصبحت وسیلة للدنیا) ارفعوا رحل الصائم حتى یذھب أجرك في الصیام
ًمن الناس أجرا، إنما یكون لإلنسان ولطالب العلم وللفاضل وللورع أن یتقي مثل ھذا، خاصة الشیخ مع طالبھ أو ممن لھ فضل، فال یطلب 

ًأجره على هللا، والعلم إذا قصد بھ وجھ هللا وابتغي بھ ما عند هللا باركھ هللا لصاحبھ، وبارك هللا في ثمرتھ وعاقبتھ، وأصبح اإلنسان محفوظا 
ًفي علمھ، وأصبح العالم محفوظا في علمھ، وطالب العلم محفوظا في طلبھ ما اتقى هللا عز وجل في ھذا ال . علم وأراد بھ هللا والدار اآلخرةً

ً إذا اشترى شیئا - رحمة هللا علیھم- فینبغي للمسلم أن یضع ھذا نصب عینیھ، وأن یخاف شدة الخوف، وهللا إني ألعرف من بعض المشایخ 
د حضرت بعض ولق.  یذھب ویرسل من یسأل في السوق كم قیمتھا، كل ذلك خوف المجاملة- خاصة في الصفقات الكبیرة-من شخص یعرفھ 

ًمجالسھ أنھ یستحلفھ با أن قیمتھا كذا، كل ذلك من أجل أال یدخل إلى ذمتھ شیئا من حقوق الناس ویصبح كال علیھم، وإذا نظر الناس ألھل  ً
 جوا الدار اآلخرة؛العلم وطالب العلم والفضالء فوجدوھم ال یبالون بالدنیا، وأن الدنیا تحت أقدامھم وأنھم علموا  وابتغوا ما عند هللا ور

ًفإذا ُرئي العالم وطالب العلم عفیفا ) ازھد فیما في أیدي الناس یحبك الناس: (أحبھم هللا ووضع لھم القبول، ولذلك قال صلى هللا علیھ وسلم
ضك هللا أطیب منھ وأزكى ًعن أموال الناس، وعن حقوقھم، وعن مظالمھم، فإن هللا یحبھ ویبارك لھ، ووهللا ما تركت شیئا من الدنیا  إال عو

ًوھنیئا لمن وفقھ هللا فصان هللا بھ وجھ العلم، وصان بھ كرامة العلم، وعرف أنھ ال یتبلبل بعلمھ وأنھ ال یبیع ویشتري . لدینك ودنیاك وآخرتك
السفھاء والرعاع علیھ ما ولذلك تجد من یفعل ھذا الفعل یركبھ أھل الدنیا، ویجد من تسلط . بعلمھ، فیذھب إلى السوق والتجارات فیمتھن

فالواجب على المسلم أن یتقي هللا وأال یحرج الناس في حقوقھم، وأال یستغل منصبھ أو مكانتھ من . ًیكون ثمنا لھذا التنازل عن دینھ وعلمھ
ًكونھ معلما أو مدرسا فیأتي لطالبھ أو لمن ھو دونھ من أجل أن ینال عرضا من الدنیا ً لعرش الكریم أن یجعل اآلخرة ونسأل هللا العظیم رب ا. ً

أكبر ھمنا ومبلغ علمنا، وأال یجعل الدنیا أكبر ھمنا وال مبلغ علمنا وال غایة رغبتنا وسؤلنا، ونسألھ بأسمائھ الحسنى وصفاتھ العلى أن یرزقنا 
ًعلما نافعا، وأن یكفینا بحاللھ عن حرامھ، وأن یغنینا بفضلھ عمن سواه، إنھ واسع الفضل ا أن الحمد  رب العالمین، وصلى وآخر دعوان. ً

  .هللا وسلم وبارك على نبینا محمد وعلى آلھ وصحبھ أجمعین
 
 
 
 

 [4[ باب الحجر -شرح زاد المستقنع 
الحجر على : تكفلت الشریعة بحفظ مصالح اإلنسان، وفي حال قصوره وعجزه عن حفظ مصالحھ شرعت ما یحفظھا لھ، ومن ھذا الباب

ًجنون، حیث یحجر علیھ حفاظا لمصلحتھ حتى ال یضیع مالھ، وفي نفس الوقت حفظت مصلحة من یتعامل مع ھذه الصغیر والسفیھ والم
 .األصناف على تفصیل في ذلك

 بیان من یحجر علیھ لمصلحة نفسھ
 
 

حبھ ومن اھتدى بھدیھ بسم هللا الرحمن الرحیم الحمد  رب العالمین، وصلى هللا وسلم وبارك على خیر خلق هللا أجمعین، وعلى آلھ وص
ھذا النوع ]. ویحجر على السفیھ والصغیر والمجنون لحظھم: فصل: [فیقول المصنف رحمھ هللا تعالى: أما بعد. واستن بسنتھ إلى یوم الدین

، شرع  من الحجر على الشخص لمصلحة غیره وھو المفلس الذي یحجر علیھ لمصلحة الغرماء-رحمھ هللا-الثاني من الحجر، فبعد أن فرغ 
باب التفلیس، ویذكر أحكام : وبالنسبة للنوع األول فإنھ تختلف تسمیة العلماء لھ، فبعضھم یقول. في الحجر على الشخص لمصلحة نفسھ

 درج على -رحمھ هللا- المفلس، وبعضھم یجعلھ في باب الحجر، ویقدم ھذا النوع وھو الحجر لحظ نفسھ على الحجر لحظ غیره، والمصنف 
وھناك أنواع من الحجر لحظ الغیر غیر الحجر على .  لحظ الغیر-كما ذكرنا- وإدراجھ تحت باب الحجر، والحجر على المفلس تقسیم المفلس
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المفلس، فیدخل فیھا الحجر على صاحب الرھن في الرھن، وقد تقدم في باب الرھن، ویدخل فیھا الحجر على المریض مرض الموت أن 
فالمریض مرض الموت ال یجوز لھ أن یتبرع بما زاد .  في باب عطیة المریض- رحمھ هللا- ه المصنف یتبرع بأكثر من الثلث، وھذا سیذكر

حتى كان ابن عباس ) الثلث والثلث كثیر: (وقال لـسعد ) إن هللا تصدق علیكم بثلث أموالكم: (عن الثلث؛ ألن النبي صلى هللا علیھ وسلم قال
ولذلك قال . فھذا لحظ الغیر)) الثلث والثلث كثیر: ( الثلث فإن النبي صلى هللا علیھ وسلم قاللو أن الناس غضوا عن: (رضي هللا عنھما یقول

وزوجة في غیر ثلث تعترض كذا مریض مات في ذاك المرض أما بالنسبة للحجر على الشخص في : المالكیة في نظم ھذا النوع بعض
فھؤالء ثالثة أصناف یحجر . الصغیر: والنوع الثالث. المجنون: لنوع الثانيوا. السفیھ: النوع األول: مصلحة نفسھ فیشمل األنواع التالیة

أن المقصود أن یمنعوا من التصرف في أموالھم حتى ال یتلفوھا؛ ألنھ لیست عندھم األھلیة للنظر : والسبب في ھذا. علیھم لمصلحة أنفسھم
 ...... .لیھم أموالھم وحصلت المفاسد كما قدمنا في المفلسفي مصالح أنفسھم، فلو مكنوا من البیع والشراء خدعھم الناس وضاعت ع

 
 الحجر على السفیھ

 
 

ًسمي السفیھ سفیھا لخفة : الخفیف من األشیاء التي تسفھ الریح، وقالوا: الخفة، والسفساف: أصل السفھ) ویحجر على السفیھ: (قولھ رحمھ هللا
لسفیھ یكون خفیف العقل بالتصرف في مالھ من جھة األخذ ومن جھة اإلعطاء، وا. عقلھ؛ ألن العاقل كامل العقل یحسن التصرف في أموره

إما من جھة المال نفسھ إذا باع واشترى، وإما من جھة االستمتاع بالمال، فھناك جانبان یحكم بھما : ًویحكم بكون اإلنسان سفیھا من جھتین
. لثمن الذي یباع بھ الشيء، أو إذا اشترى بأكثر من الثمن الذي یباع بھ الشيءًیكون سفیھا إذا باع بأقل من ا: وقالوا. ًعلى كون اإلنسان سفیھا

أن یشتري بأكثر مما : ال یحسن األخذ لنفسھ. ھو الذي ال یحسن األخذ لنفسھ وال اإلعطاء لغیره: وھذا النوع من السفھاء یعرفھ العلماء بقولھم
أن تكون عنده سیارة قیمتھا عشرة آالف ویعلم أن : مثال ذلك. مما تستحق السلعةأن یبیع بأقل : تستحقھ السلعة، وال یحسن اإلعطاء لغیره

بعنیھا بتسعة آالف أو بثمانیة آالف، فیبیعھا وھو غیر مضطر، لكن لو كان عنده : قیمتھا عشرة آالف، فإذا جاء یبیعھا جاءه رجل وقال لھ
أبیعھا بثمانیة آالف، وهللا یعلم في قرارة :  فینوي الصدقة علیھ فیقولضرورة أو مقصد كأن یأتیھ شخص یرى علیھ آثار الضعف أو المسكنة

قلبھ أنھ ال یرضى إال بالتسعة أو تسعة آالف وخمسمائة وھي التي یمكن أن تباع بھا السیارة، وإنما قصد التصدق بما بین القیمتین، فإن هللا 
وكذا لو أنھ جاء . ًا تبعا ولیست بمقصد، فإذا كان مثل ھذا فإنھ مأجوریأجره، وھذا لیس بسفھ، ھذا رشد الدین وھو الذي تكون فیھ الدنی

ًالشيء بعشرة، ویرى علیھ آثار الضعف أو یراه محتاجا أو عامال عند الغیر فیعطیھ عشرة، ویزیده ریاال أو : ًیشتري شیئا فقال لھ البائع ً ً
عامل بالدنیا وانفكت الجھة في اآلخرة، فالریاالن اللذان دفعھما لم یكن ریالین من باب اإلحسان واإلكرام والرفق بھ، فھذا لیس بسفھ؛ ألنھ 

مقصوده منھما المعاوضة وإنما قصد منھما اآلخرة، فھذا ال یدخل في السفھ، إذ السفھ شرطھ أال تكون ھناك أسباب تقتضي الزیادة أو 
متھا مائة، وبعتھا بسبعین وأنا ال أقصد البیع حقیقة، وإنما ابن عمي لو جاء یشتري مني سلعة قی: ًالنقص، فإن وجدت األسباب فال، مثال

قصدت أن أبیع بالسبعین والعشرون أو الخمسة والعشرون التي ھي فضل القیمة قصدت بھا الصدقة على ابن العم أو صلة الرحم، أو أحببت 
بسفھ اإلنسان إنما السفیھ ھو الشخص الذي عنده تالعب فمثل ھذه األحوال ال یحكم فیھا . أن مالي یذھب إلى قریبي فھـذا یؤجر علیھ اإلنسان

وكذلك النوع الثاني من السفھ الذي یبذر لشھوة نفسھ، كرجل یدمن السفر، ویكثر في ھذه األسفار من إنفاق المال في . باألموال وتساھل فیھا
 مباحة كأن یشتري األشیاء الفاضلة الزائدة عن حاجتھ، متع مباحة، أما إذا كانت محرمة فباإلجماع أنھ سفیھ وال إشكال، لكن إذا كان في متع

ًفیكون بإمكانھ أن یشتري سیارة بخمسین ألفا فیذھب ویشتري السیارة بمائة ألف، فالسیارة شھوة وفیھا مصلحة، وصحیح أنھا في بعض 
ًلشھوة وھو یحب المظاھر، فتجده یشتري ثوبا ًاألحیان تكون حاجة لكن الزیادة على الخمسین في قیمتھا یعتبر سفھا؛ ألنھ تبذیر للمال في ا

ًقیمتھ مائة، وبإمكانھ أن یشتري ثوبا یستره بخمسین، فیأخذ ضعف الشيء، فمثل ھذا یعتبر سفیھا، وقد أشار إلى ذلك بعض العلماء  رحمھم - ً
 أنھ من باب أولى إذا كانت شھوتھ ولذتھ في دل على. في شھوة ولذة حالل: والسفھ التبذیر لألموال في شھوة ولذة حالل فلما قال:  بقولھ- هللا

ھذا السفیھ إذا ثبت سفھھ؛ فإنھ یحجر علیھ القاضي، بعد ثبوت سفھھ من خالل التعامل وشھادة شاھدین عدلین أنھ اشترى : ٍوعلى كل. حرام
واألصل في . كم بالحجر علیھ للسفھفإذا ثبت ذلك عند القاضي بشھادة العدول أو بإقراره ح. سلعة قیمتھا مائة ألف ومثلھا یباع بخمسین

ُوال تْؤتوا السفھاء أْموالكم : مشروعیة الحجر على ھؤالء قولھ تعالى ُ ُ َُ َ َ َ ََ َ   .[5:النساء[ُّ
 
 
 
 

 الحجر على الصغیر
 
 

حجر والصغیر ھو الصبي، وھو الذي دون البلوغ، والصبي مأخوذ من الصبى وھو ضد الحلم والبلوغ، واألصل في ال) والصغیر: (قولھ
ُوال تْؤتوا السفھاء أْموالكم : علیھ عموم قولھ تعالى ُ ُ َُ َ َ َ ََ َ ولذلك قال طائفة من أصحاب النبي صلى هللا علیھ وسلم والمفسرین من ] 5:النساء[ُّ

لصبي یستحق والیتیم من توفي أبوه وھو دون البلوغ، فلو كان ا. إنھ یدخل فیھم الصغار، ولذلك أمر بالحجر على األیتام: التابعین وغیرھم
ْواْبتلوا الیتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإْن آنْستم : أخذ مالھ ألخذه الیتیم، وهللا نھى عن إعطاء الیتیم مالھ، وأمر باختباره عند البلوغ فقال تعالى ُ َِّ َ َ ُ َ َِ َِ َ َ َ َ ََ ََّ ْ ُ

ْمنُھم ُرشدا فادفُعوا إلْیھم أْموالُھم  ْ َْ ََ َ ِ ِ َ َْ ً ْ ْ ِفإْن آ: فقال] 6:النساء[ِ ًنْستم منُھم ُرشدا َ ْ ْ ُْ ِْ وجعل االبتالء لما قبل البلوغ، واشترط لفك الحجر على ] 6:النساء[َ
ًأن یكون رشیدا بعد بلوغھ، فإن بلغ : والشرط الثاني. أن یبلغ، فدل على أنھ قبل البلوغ ال یزال تحت الحجر :الشرط األول: الیتیم شرطین
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الیتیم؛ ألن الصغیر یشمل الصغیر الذي أبوه موجود، : ولم یقل) الصغیر: ( قال المصنف.غیر رشید فإنھ یستمر الحجر علیھ كما سیأتي
) والصغیر: (یحجر على السفیھ والیتیم، ولذلك انظر إلى دقة العلماء قال: والیتیم الذي فقد أباه، وھذا صحیح، ولذلك من الخطأ أن نقول

  .ً الصغیر ذكرا كان أو أنثىوالصغیر أفضل ألن المراد بھ جنس) والصبي: (وبعضھم یقول
 
 
 
 

 الحجر على المجنون
 
 

ًسواء كان جنونھ متقطعا أو مستدیما، فھؤالء یحجر علیھم، أما المجنون المتقطع فإنھ إذا أفاق وكان رشیدا رد إلیھ ). والمجنون لحظھم: (قولھ ً ً ً
لمجنون والیتیم بإجماع العلماء یحجر علیھما، والخالف في السفیھ أن ا: الخالصة. ًمالھ، وأما إذا كان جنونھ مستدیما فإنھ یستمر علیھ الحجر

 -رحمة هللا على الجمیع-فقط، فجمھور العلماء على أن السفیھ یحجر علیھ، وھذا مذھب المالكیة والشافعیة والحنابلة والظاھریة وأھل الحدیث 
ُوال تْؤتوا السفھاء أْموالكم : ىًأن من كان بالغا وال یحسن التصرف في مالھ فإنھ یحجر علیھ لقولھ تعال ُ ُ َُ َ َ َ ََ َ وخالف في ھذه المسألة ] . 5:النساء[ُّ

. إن البالغ ال یحجر علیھ: ًال یحجر على من بلغ خمسا وعشرین، وقال:  فقال- علیھ من هللا الرحمة والرضوان-اإلمام أبو حنیفة النعمان 
یستمر : ًغ إحدى وعشرین سنة فال یحجر علیھ، وفصل في الیتیم إذا بلغ سفیھا فقالإذا بل: واحتج بآیات الكفارة، وقال في بعض الروایات عنھ

وأما من بلغ إحدى وعشرین ثم حصل منھ سفھ بعد الواحد والعشرین فال یحجر علیھ، واستدل بآیات . الحجر علیھ إلى خمس وعشرین
ن یكفر بعتق الرقبة، ففعل ھذا الجماع وھو صائم في نھار إن هللا تعالى أوجب على من جامع أھلھ في نھار رمضان أ: الكفارات، فقال

ًرمضان سفھ بل جمع بین سفھ الدین والدنیا، ومع ذلك خاطبھ هللا بعتق الرقبة وبإطعام ستین مسكینا، فدل على أنھ یملك المال وأن من حقھ 
ُ تْؤتوا السفھاء أْموالكم َوال: أن یتصرف في المال وأنھ ال یحجر علیھ، وھذا ضعیف؛ فإن اآلیة صریحة في قولھ ُ ُ َُ َ َ ََ َ وھي نص في ] 5:النساء[ُّ

ھذا عام وھذا خاص، ویستثنى من ذلك حقوق الكفارات كما : وأما مسائل الكفارات فإنھ ال تعارض بین عام وخاص، نقول. موضع النـزاع
ألن الرجل یمكن أن یصبح : الجد ال یحجر علیھ، یقولًإنھ إذا بلغ إحدى وعشرین صار جدا، و: المسألة الثانیة في قولھ. استثناھا الجمھور

 ویحجر علیھ، وھذا دلیل النظر والعقل، وھذا -وھو والد لولد وولد الولد- ًجدا وعمره واحد وعشرون سنة، فال یتأتى وال یلیق أن الرجل جد 
ًضعیف؛ ألنھ عقل في مقابل نقل، وثانیا أن مسألة كونھ جدا أو لیس بجد ال یؤثر فالعبر لم توافقون : ولو سألناھم. ة بإحكام النظر في المالً

إن ھذا الكبیر مع الیتیم شاركھ في عدم إحسان النظر في مالھ، فحجر علیھ : نقول. ألنھ ال یحسن النظر لنفسھ: على الحجر على الیتیم؟ قالوا
ًء كان بلغ إحدى وعشرین أو لم یبلغھا، ویستمر أنھ یحجر على السفیھ سوا: ًكما حجر على الیتیم، وأیا ما كان فالصحیح مذھب الجمھور

  .ًالحجر علیھ ولو بلغ خمسا وعشرین سنة
 
 
 
 

 معاملة وجنایة المحجور علیھم
 
 

فلو . یبقى األثر المترتب على الحكم بالحجر علیھم، وھو أنھ إذا عاملھم الغیر بتجارة أو إجارة أو غیر ذلك أنھ یتحمل مسئولیة المعاملة معھم
ّ باعھم متاعا كسیارة ثم علم أو تبین أن الذي تعامل معھ مجنون، فإن كان یعلم بأنھ مجنون؛ فإنھ یجب رد عین السیارة، فلو أن ھذه ًأن رجال ً

ًالسیارة تلف فیھا شيء؛ فإنھ ال یضمنھ المجنون إذا كان عالما بجنونھ ِ ًأن من عامل الصبي أو المجنون أو السفیھ عالما : والسبب في ھذا. َ
ًھ محجورا علیھ فإنھ یتحمل المسئولیة واألثر المترتب على ھذه المعاملة، فُیرد عین المبیع، وال یلزمھم الضمان، وبناء على ذلك فإن بكون َ ً

ّأما إذا كان غیر عالم كأن یتعامل معھم من یظنھم أھال للمعاملة، ثم یتبین لھ أن الذي . الشخص العالم بالحجر علیھم یتحمل مسئولیة الضرر ً
 .......تعامل معھ مجنون؛ فحینئٍذ یجب رد المال وضمانھ

 
 حكم التعامل مع المحجور علیھم

 
 

الحكم : إذا باع على الصبي تحمل المسئولیة، فلو أخذ الصبي ھذه السیارة بعشرة آالف لایر، فنقول]. ًومن أعطاھم مالھ بیعا: [قال رحمھ هللا
وفائدة ردھا بعینھا أنھ لو تلف فیھا شيء أو تضرر فیھا .  العشرة اآلالف وترد السیارة بعینھاُیلزم ھذا الشخص الذي تعامل معھ برد: حینئٍذ

فإذا أخذ الصبي السیارة وحصل لھ بھا حادث فأصبحت ال . ًشيء مع علمھ بكونھ محجورا علیھ؛ فإنھ ھو الذي یتحمل مسئولیة ذلك الضرر
ً یضمن شیئا؛ ألن الذي تعامل معھ أدخل على نفسھ الضرر، فمثل ھذا ال یتعامل معھ، تساوي إال خمسة آالف؛ فإنھ یرد عین السیارة دون أن

قال رحمھ . یرد عین المبیع وال یرد مثلھ: أي) ویرده بعینھ: (فإذا باعھ على ھذا الوجھ فالبیع فاسد، ویجب رد عین المبیع، وھذا معنى قولھ
ًضا، وكانت العشرة موجودة بعینھا، فإنھا ترد، وأما إذا أتلف منھا الصبي والدائن ًكأن یكون أعطى صبیا عشرة آالف قر]. ًأو قرضا: [هللا
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طالب برد عین : أي] رجع بعینھ: [قال رحمھ هللا. ًعالم بكونھ صبیا، فإنھ ال ُیرد لھ إال الذي ُوجد، لكن إذا كان غیر عالم؛ فإنھ یضمن حقھ
أخذ السیارة فأتلفھا، أو اشترى منھ عمارة فأفسد فیھا وأتلف : أي] وإن أتلفوه: [قولھ. الذي باعھ وعین الذي أخذه الصبي والسفیھ والمجنون

ًال یضمن الصبي وال المجنون وال السفیھ إذا كان الذي عاملھ عالما بسفھھ ] لم یضمنوا: [قال رحمھ هللا. فیھا، فإنھ في ھذه الحالة ال یضمن
  .وصباه، وبعدم أھلیتھ للتصرف

 
 
 
 

 حجور علیھم على غیرھمحكم جنایة الم
 
 

ًلو أن ھؤالء جنوا جنایة أفسدوا بھا مبیعا؛ فإنھ : ھذه مسألة ثانیة]. ویلزمھم أرش الجنایة وضمان مال من لم یدفعھ إلیھم: [قال رحمھ هللا
ت ھناك داللة ظاھرة یلزمھم ضمان أرش ھذه الجنایة لمن ال یعلم؛ ألنھ عمل على الظاھر، وظن أنھ أھل، فمثل ھذا لم یدخل الضرر، ولیس

منھ تدل على الرضا بالضرر، بخالف من عاملھم وھو یعلم، فمن عاملھم وھو یعلم یتحمل الضرر، وأما من عاملھم وھو ال یعلم فإنھ في 
ًلو أن صبیا أتلف سیارة رجل، أو مجنونا أتلف بیت رجل أو متاعھ، فإذ: مسألة ضمان الصبي والمجنون. ھذه الحالة ُیضمن لھ حقھ ا جئنا ً

ننظر إلى أصول الشریعة فإن الصبي والمجنون غیر مكلف، فاألصل یقتضي أننا ال نطالبھم بشيء؛ ألن الصبي والمجنون رفع عنھما القلم، 
ففي حقوق الناس واالعتداء على . لكن الشریعة فرقت بین أمرین؛ فرقت بین المؤاخذة كحق  عز وجل بحصول اإلثم وبین حق الغیر

السیارة تتلف أو البیت یھدم أو تفسد فیھ مصالحھ، فإنھ یجب ضمانھا، والمجنون لو أتلف سیارة رجل؛ فإنھ یجب ضمان التلف أموالھم، ك
أن ھذا مبني على الحكم الوضعي ال الحكم التكلیفي، فھناك : وھذا محل إشكال، كیف نؤاخذ المجنون؟ والجواب. الموجود في ھذه السیارة

فالحكم التكلیفي حكم من ناحیة الوجوب والندب واالستحباب والكراھة والتحریم واإلباحة، .  تكلیفي، وحكم وضعيحكم: جانبان في األحكام
لكن بالنسبة للحكم الوضعي فمن . ویتعلق بمن ھو مكلف وفیھ أھلیة التكلیف، فیؤاخذ بتركھ أو امتناعھ عن فعل الواجب أو وقوعھ في المحرم

أي إتالف وقع على مال إنسان بدون حق فإنھ یجب على المتلف أن یضمن، بغض : السبب، فالشریعة تقولالممكن أن یؤاخذ من باب وجود 
ًالنظر عن كونھ أھال أو غیر ذلك، فال تنظر الشریعة إلى ھذا، بل تنظر إلى الحق في المال، وجعلت الضمان على المتلف سواء كان أھال  ًً

ًلحكم الوضعي نرى أن اإلتالف سبب للضمان بغض النظر عن المتلف، سواء كان صغیرا أو ولذلك إذا نظرنا إلى ا. أھل للتكلیف أو غیر ً
ًكبیرا، إذ لو قلنا بعدم ضمان الصبیان ألمكن لكل مفسد أن یأخذ جملة من الصبیان ویوعز إلیھم أو یأمرھم باإلتالف واإلفساد، فھذا یفتح باب 

فالصبي إذا أتلف یضمن، وإذا كان لیس عنده یتحمل والده ویضمن . ً سببا ألذیة الناسًشر عظیم، ثم أیضا نفس الصبیة یتمردون ویكون ذلك
عنھ؛ فحینئٍذ كأن الشریعة تنظر إلى من یعین الصبي على إفساده، فإن أولیاءه متى علموا أنھ إذا أتلف یؤاخذون؛ فإنھم سیأخذون على یدیھ 

فال یأثم؛ ألن الصبي لم تتوفر فیھ أھلیة المؤاخذة، ولذلك قال صلى هللا علیھ وسلم : مأما من حیث الحكم التكلیفي من أنھ یأث. ویحافظون علیھ
إن : ومن ھنا قالوا. وذكر منھم الصبي والمجنون) رفع القلم عن ثالثة: (كما في حدیث أبي داود و أحمد في مسنده وھو حدیث صحیح

الحكم التكلیفي، كما أن الحكم الوضعي أن المتلفظ بالطالق یؤاخذ بلفظھ، الھازل إذا طلق یؤاخذ بطالقھ من باب الحكم الوضعي ال من باب 
المقاصد، :  في الموافقات في كتابھ النفیس- رحمھ هللا-وبھذا أجاب اإلمام الشاطبي . ًبغض النظر عن كونھ قصد إیقاع الطالق أو كان ھازال

 أن مؤاخذة الھازل بطالقھ من باب الحكم الوضعي ال من باب الحكم ذكر) األمور بمقاصدھا: (ّفإنھ لما تعرض للمقاصد والنیات ولقاعدة
فمسألة تضمین المجنون والصبي مبنیة على الحكم الوضعي، وھذا فیھ رحمة عظیمة بالناس، فإن الناس متى علموا أن األموال . التكلیفي

 هللا علیھ وسلم جعل حرمة المال مقرونة بالدم ولذلك النبي صلى. تضمن وتحفظ؛ حافظ بعضھم على أموال بعض، وأصبحت لألموال حرمة
فإذا أتلف الصبي أو المجنون مال الغیر ضمنھ؛ . فجعل حرمة المال مقرونة بحرمة الدم) إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم علیكم حرام: (فقال

أنھ محجور علیھ؛ فإنھ حینئٍذ یتحمل فإن كان الغیر الذي تعامل معھ ھو الذي مكنھ من المال وأعطاه وجعلھ عنده وھو یعلم أنھ صبي و
ًوالعكس بالعكس، فإن كان الذي تعامل معھم ال یعلم بكونھم محجورا علیھم، فیضمن لھ حقھ وال یؤاخذ . الضرر المترتب على تمكینھ

فإذا . وال المسلمینأن أموال الناس تضمن، ولذلك ُجعلت قاعدة الضمان في المتلفات صیانة لحقوق أم: فعندنا قاعدة وھي. المحجور علیھ
كان األصل أن أموال المسلمین محرمة ال یجوز االعتداء علیھا، فمتى ما اعتدى الصبي أو المجنون أو غیرھم على مال الغیر؛ وجب 

یعلم إن كان الصبي قد أخذ المال من شخص مكنھ منھ فالذي مكنھ یتحمل المسئولیة، وأما إذا كان ال : فإن كان ھذا ھو األصل نقول. ضمانھ
ًأنھ دون البلوغ، وال یعلم أنھ محجور علیھ، وظنھ بالغا رشیدا عاقال، فإذا بھ مجنون وسفیھ وصبي فھذا لھ عذره، وحینئٍذ یبقى األصل  ً ً

  .الموجب للضمان
 
 
 
 

 األسئلة
 
 

...... 
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ٌألْیس منكم رُجل رشید: (المقصود بالرشد في قولھ تعالى ِ َِ َ ٌَ ْ ُ ْ َ َ) 

 
 

ٌألْیس منكم رُجل رشید : ىفي قولھ تعال: السؤال ِ َِ َ ٌَ ْ ُ ْ َ ، والصالة والسالم على خیر خلق : من أي الرشد ھذا؟ الجواب] 78:ھود[َ باسم هللا، والحمد 
الصالح في الدنیا والصالح في الدین، وصالح الدنیا یشمل النظر في األمور في : الرشد معناه: أما بعد. هللا وعلى آلھ وصحبھ ومن وااله

ْألْیس منكم : سنھا، ولوط علیھ السالم استعطف قومھ وردھم إلى ما فیھ خیرھم ودعاھم إلى صالح دینھم ودنیاھم فأبوا علیھ فقالأصلحھا وأح ُ ْ ِ َ َ َ
ٌرُجل رشید  ِ َ ألیس فیكم من عنده رشد یمنعھ ویردعھ فیردع غیره وینصح غیره؟ ألن النصیحة إذا وجدت من : استفھام إنكاري، أي] 78:ھود[ٌَ

ا فإنھ سینصح غیره، ومن المعلوم عادة أن الشخص إذا نصح قد ال تقبل منھ النصیحة؛ لكن حینما یكون فیمن ُینصح رجل رشید یصغي لھ
َألْیس : (فالوعظ ال یكفي فقط، بل ال بد مع الوعظ من أن یتقبل الغیر ویتأثر فھو یقول. یتقبل النصیحة، فإنھ قد یدفع غیره إلى القبول فیتأثر َ َ

ْمنكم  ُ ْ ٌرُجل رشید ِ ِ َ اقبلوا دعوتي، واقبلوا ما أذكركم وأعظكم بھ، أو یكون : فھذا االستفھام إنكاري والمراد بھ رشد الدین، أي] . 78:ھود[ٌَ
. النظر في أصلح األمور وترك ما تكون عواقبھ وخیمة، ومن ذلك اإلعراض عن الدین واإلعراض عن هللا: رشد الدنیا، بمعنى: المراد بھ
  .ى أعلموهللا تعال

 
 
 
 

 حكم الصبي إن خرج منھ المني لمرض
 
 

ھناك فرق بین افتراض الشيء ووجود الشيء، یعني كما : لو خرج المني من الصبي بمرض أو غیر ذلك ھل یحكم ببلوغھ؟ الجواب: السؤال
كون إال في بالغ، ھذا المعروف عند ًإذا لم تغب الشمس ھل نصلي المغرب، فكیف یخرج المني دون البلوغ؟ أصال المني ال یت: لو قال قائل

ًالمھم أن المني ال یتكون وال یخرج إال من بالغ، وال أذكر كالما لعالم أو لطبیب في القدیم أو الحدیث یذكر . األطباء وھذا الذي ذكره األطباء
َخلق كل شْي: ًفال یمكن ذلك أصال؛ ألن هللا یقول. ًأن طفال خرج منھ المني حتى ولو بعلة ََّ ُ َ ًء فقدرهُ تقدیرا َ ِ ْ َ َ ََ َّ َُصنع هللا الذي أتقن … ]2:الفرقان[ٍ ََ ْ َْ ِ َّ ِ َّ

ٍكل شْيء  َ َّ فجعل كل شيء في موضعھ وفي مكانھ، ال تستطیع أن تقدمھ وال تستطیع أن تؤخره، ولن تستطیع أن تجد أكمل وال ] 88:النمل[ُ
ِبدیُع السموات: أبدع من صنع هللا جل جاللھ، وھو تعالى یقول َّ َِ َ ِ واألْرض َ ما ھو بدیع الخلق الذین ھم الناس والضعفاء فقط، إنما ] 117:البقرة[ََ

ٍ وأنبتنا فیھا مْن كلِّ شْيء مْوزون -السموات واألرض وما فیھا من تقدیر األشیاء- أخرج لنا ھذا الملك العظیم  ُ ُ ْ َْ َ َ ٍَ َ َِ ِ بدقة متكاملة ال ] 19:الحجر[َ
ًقد جعل هللا لكلِّ شْيء قدرا :  جعلھ هللا فیھًیمكن أبدا أن یزید شيء عن حده الذي ْ َْ َ ٍَ ُ ِ ُ َّ َ َ ً، وإذا جعل هللا ذلك فال یستطیع أحد أن یقدم شیئا ]3:الطالق[َ

فھذا الخلق للماء خلق تقدیري موجود في أعضاء اإلنسان التناسلیة، ومقدر ومرتب ومرتبط ببلوغھ، وال یمكن أن توجد ھذه الغدد . أخره هللا
ھذا أمر ینبغي وضعھ في البال، وفرق بین فرض الشيء ووجود الشيء، فالشيء . مرھا بإفراز ھذه المادة المنویة في الصبيأو تصدر أوا

لو أن : ًلكن مثال. فالشيء الذي لیس لھ أصل في التقدیر ما یحكم بھ. ًإذا نمد الرجلین: الذي لیس لھ حقیقة في الوجود كما قال اإلمام الشافعي 
نسأل هللا -بع عشرة سنة، ثالث عشرة سنة، اثنتا عشرة سنة، ھذه كلھا سنوات محتملة لخروج المني، وفجأة صار لھ فاجعة ًصبیا عمره أر

 ویقع ھذا، ففي الفاجعة أنزل، یحكم ببلوغھ؛ ألن الغدد ھذه تفتقر إلى قوة إما بالبلوغ، وھي القوة الذاتیة، وإما بقوة من - السالمة والعافیة
المریض إذا مرض تكون قد عجزت األشیاء : دن یستعان فیھ بعد هللا عز وجل بأشیاء من داخلھ وأشیاء من خارجة، یقولونولذلك الب. خارج

الداخلیة عن دفع ھذا المرض فیعطى العالج، وبعض األحیان تكون حمیة اإلنسان وسخونة البدن ونشاط اإلنسان یقوي ما فیھ بقدرة هللا عز 
 الناس یصاب بأمراض ال تؤثر فیھم كتأثیرھا في أشخاص آخرین، ویعلم األطباء ھذا، حتى إن بعض فتجد بعض. وجل ویدفع المرض

فلما جاءه . ًالعظماء لما أصابھ بعض األمراض وأعیت فیھ الحیلة، وجلب أطباء األرض، فما وجد عندھم دواء كتب إلى الرازي وجاءه
- أن تأمر أحد رجالك أن یكون بجواري، وأدخل أنا وأنت في الحمام : ًثانیا. سینأن تعطیني فر: ًأوال: عالجك في أمرین: ورأى ما بھ قال
وھو كذلك، فدخل معھ الحمام، فلما : قال.  وتأمر ھذا المولى أن یطیع ما أقولھ لھ، وال یعصیني فیھ، وال یطیعك إذا أمرتھ- الحمام الساخن

إنما فعلت بك ھذا ألقتلك، فلما قال ھذه المقالة اشتد : كاد أن یموت، قال لھأدخلھ صار یلكزه، فكلما أراد من شدة الحر یرتفع یمنعھ حتى 
غضبھ، فأوعز الرازي للمولى أنھ متى ما ركبت الفرس اتركھ یركب ورائي، ففر عنھ، وركب وراءه الفرس یرید أن یدركھ، فبعد ما ركب 

ًمن أجل شفائك فھل تجد شیئا من مرضك؟ .. إنما فعلت بك: بھ قالمع الحمیة والغضب والشدة سخن بدنھ وزالت عنھ العلة، فلما أدركھ وأصا
إنھ كانت بك فضالت، عجز البدن والدواء عن إخراجھا، فما بقي إال أن تقوى نفسك على نبذ ھذا الشيء وھو : ًما أجد لھ حسا، قال: قال

فالشاھد أن . ك إال إذا سخن جسمك واشتد غضبكوجود حمیة أو غضب، لكنك كنت في نعیم وترف فال بد وأن تخرج عما أنت فیھ ولیس ذا
اإلنسان قد یبلغ بسبب فاجعة تأتیھ أو أمر شدید علیھ أو أمر لھ ضرر فیفاجأ بھ، فمن شدة المفاجأة ینشط ما بھ فینزل، أو یقع منھ االحتالم، 

إن ھذه العالمة یحكم بھا إذا : ما كان نحن نقولًفأیا . حتى إن المرأة ربما ینفجر معھا الحیض عند فاجعة، ویقع ھذا ویحدث فتنشط أعضاؤھا
  .وهللا تعالى أعلم. كان السن لمثلھا وخرج، ولو خرج بفاجعة أو مرض، فإنھ یحكم ببلوغھ؛ ألن اإلنزال قد وقع
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 ًكیفیة صیام من نذر أن یصوم شھرا

 
 

ًامرأة نذرت صوم شھر، فھل تصومھ متتابعا أو متفرقا مع أن التفرق : السؤال ّ علي أن أصوم : إذا قالت: أیسر لھا لكبر سنھا؟ الجوابً
ًأن تسمي شھرا معینا، فیجب علیھا أن تصومھ كامال، ویستوي في ذلك أن یكون تسعة وعشرین یوما أو : الحالة األولى: ًشھرا فلھا أحوال ً ًً

ً علي أن أصوم شھرا دون أن تعین، فال یخلو : أن تقول: الحالة الثانیة. ثالثین، فإن كان تسعة وعشرین أجزأھا وإن كان ثالثین فال إشكال ّ
ً علي أن أصوم شھرا متتابعا فیلزمھا أن تتابع: إما أن تشترط التتابع وتقول: من ضربین ً . ًوإما أن تطلق فیجزئھا أن تصوم ثالثین یوما. ّ
 دام أنھا لما حلفت ونذرت لم تحدد ذلك ولم تقیده بالتتابع، ًیجوز لھا أن تصوم الثالثین یوما متفرقة أو تصومھا مجتمعة، ما: وعلى ھذا

  .وهللا تعالى أعلم. فیلزمھا أن تصوم الثالثین ویجزئھا أن تكون مفرقة أو متتابعة
 
 
 
 

 ًحكم حرق أوراق القرآن إذا كان ممزقا
 
 

شي علیھا الضرر، وھذا استنبطھ طائفة حرق المصاحف یجوز إذا تلفت وخ: ھل یجوز حرق المصاحف إذا تلف بعضھا؟ الجواب: السؤال
فدل ھذا . من العلماء من فعل الصحابة رضوان هللا علیھم، فإن عثمان رضي هللا عنھ لما نسخ المصحف اإلمام أمر بإحراق بقیة المصاحف

أما أن یتوسع . حرقھعلى أنھ إذا وجد ضرر على القرآن كأن یكون في موضع یمتھن فیھ أو موضع یخشى أن یتطایر ورقھ فیمتھن فیجوز 
في ھذا األمر وكلما وجدنا مصاحف قدیمة أخذناھا وأحرقناھا، فھذا وهللا من أعظم اإلساءة ومن أعظم اإلفساد، وربما في بعض األحیان تجد 

اف أھلھا ًالمصحف منزوعا منھ ورقة واحدة فیأتي مباشرة ویأخذه من المسجد ثم یحرقھ، وھذه المصاحف خاصة إذا كانت في المساجد أوق
بین یدي  فمن جاء إلى ھذه المصاحف وأتلفھا وأحرقھا بدون حق فقد ظلم، وھم خصومھ. ًالذین أوقفوھا ربما كانوا أمواتا یفتقرون لكل حسنة

في . ًهللا عز وجل، فال یجوز إخراج المصاحف من المساجد وال إحراقھا إذا كانت وقفا ما لم تتعطل مصالحھا بالكلیة، وال یمكن استبدالھا
َوال تفسدوا في األْرض بْعَد إْصالحھا : أحوال خاصة یحكم بجواز إحراقھا، أما ما عدا ذلك فال یجوز؛ ألن لكتاب هللا حرمة، وهللا تعالى یقول َ ِ َِ ِ ِِ َ ُ ْ ُ

ن، فإحراق كتب وأعظم المصالح مصالح الدی) إن قلع الشجر إتالف للمنافع والمصالح: (وكما قال مجاھد بن جبر رحمھ هللا] 56:األعراف[
ًویدخل في ذلك كتب العلم أیضا، فإن بعض الطالب إذا قرءوا وكتبوا المذكرات . العلم وإحراق المصاحف من إتالف تلك المصالح والمنافع

 وثالثون وانتھى االختبار أحرقوا ھذه المذكرات وأتلفوھا، ولربما یأتي إلى الكراس وفیھ الورقة والورقتان، أو قل عشر أوراق مكتوب فیھا،
 - هللا علیھم رحمة-ًأو أربعون ورقة لیس مكتوبا فیھا ویحرق الجمیع، ھذا كلھ من اإلفساد وال یجوز ذلك، ولقد أدركنا بعض علمائنا ومشایخنا 

ًیستشیط غضبا شدیدا لما یرى ھذا ویغضب، والورقة إذا كان بعضھا تالفا وبعضھا صالحا فإنھ ینزع التالف ویستفاد من الصالح  ً ً ألي غرض ً
ومن أعظم ما یكون أن یكون فیھ علم . یحتاجھ لكتابة فائدة أو یكتب علیھ أو یجرب علیھ القلم، المھم ال یرمى وھو صالح بل یكتب علیھ

اك فھذا المكتوب إذا كتبتھ ید. نافع، فإن هللا تعالى یأجر من كتب العلم ومن سمعھ، ومن شھد مجالسھ، كلھم لھم أجر وثواب من هللا عز وجل
ًفإن هللا عز وجل یكتب لك أجر الكتابة، فإن خلصت نیتك؛ بارك هللا لك فیما كتبت، وربما بقي دھرا طویال ینسخ منھ غیرك ولك في ذلك  ً

ھذا خیر وفضل عظیم، وما . أجر، ولربما تأتي إلى درس علم وتنسخھ وتفرغھ فتنتشر منھ مذكرات أو تطبع كتب فیعود علیك أجر ذلك كلھ
هللا بھ قدر السلف إال الصبر على ھذا العلم وكتابتھ والحرص على االنتفاع بھ، فال ینبغي لطالب العلم أن یحرق مثل ھذه الكتب الذي رفع 

كان السلف واألئمة واألولون إذا وجدوا الفائدة ولم یجدوا ما یكتبون علیھ؛ نقشوھا على الجدران، وربما نقشت على . المفیدة واألشیاء
ًوهللا تعالى أنعم علینا بھذه النعم والخیرات العظیمة، وكان الرجل ال یستطیع أن یكتب حرفا واحدا، . ك خشیة أن یذھب العلمالحجارة، كل ذل ً ْ

ما لم یجد الریشة التي تكتب وتكون صالحة، ولربما یعي في إصالحھا، أو یجد ما یصلح الكتابة، أو یجد ریشة إذا كتب بھا تكون خفیفة 
ًل مكانا كبیراالوضع حتى ال تشغ فا أعطانا من األقالم أدقھا وأبراھا وأجملھا وأحسنھا، بل لم یقف الحد عند ھذا حتى إنھا تساق لك من . ً

اللھم لك الحمد، اللھم لك الحمد ولك الشكر، وتضعھا في جیبك، وما كنت تستطیع أن تضع ما كتبتھ بل ال بد تنقل . مشارق األرض ومغاربھا
ك، وتنقل معك آالت الكتابة كما تنقل الكتاب، ویجدون في ذلك من الجھد والعناء ما هللا بھ علیم، وهللا تعالى جعلھ في معك محبرتك ودوات

ِألم تر إلى الذین بدلوا ن: فاإلنسان یحمد نعمة هللا عز وجل وهللا تعالى یقول. وتكتب بھ ما تشاء، ولربما كلت ید الكاتب جیبك طوع بنانك، ُِ َّ َ َ ََّ َ َِ َ ْ َْعمة َ َ
ِهللا كفرا وأحلوا قْومُھم َدار البوار  َ َ َ َ َ َْ ْ َ ُّ َ ً ْ ُ ِ فكل نعمة ینعمھا هللا علیك؛ ینبغي علیك أن تتأمل وأن تتدبر ھذه الكتب وھذه المصاحف، ] 28:إبراھیم[َّ

وا یتمنون أن یروا ھذا وكم من أناس كان. نعمة عظیمة، ولو كانت صفحة من كتاب هللا، فاحمد هللا عز وجل أن هللا أعطاك ھذه الصفحة
الصفحات، فلنحمد هللا على نعمھ ونشكره على فضلھ وكرمھ، ولنحسن في ھذه النعم، ونحاول قدر االستطاعة المحافظة علیھا وإحسان النظر 

  .وهللا تعالى أعلم. نسأل هللا تعالى أن یجعلنا وإیاكم بمنھ وكرمھ ذلك الرجل. فیھا حتى یبارك هللا فیھا
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ِأو الطفل الذین لم یظھُروا على عْورات النساء: ( بالطفل في قولھ تعالىالمقصود َ َ َ َ َ َ َِّ ِْ َِ َْ ِّ َْ َّ ِ ِ) 
 
 

ِأو الطفل الذین لم یظھُروا على عْورات النساء : ما المقصود بالطفل في قولھ تعالى: السؤال َ َ َ َ َ َ َِّ ِْ َِ َْ ِّ َْ َّ ِ فإن : ما المقصود بالطفل؟ الجواب] 31:النور[ِ
ًمن یبقى على سجیتھ وغفلتھ وفطرتھ، بعیدا عن الفتن، ال یتعرض للنساء، وال یحرص على :  القسم األول- : قسمون إلى قسمیناألطفال ین

على العكس من ذلك، عنده : والقسم الثاني. االطالع على عوراتھن، فمثل ھذا یبقى على األصل في العفو عنھ ما دام أنھ لم یبلغ الحلم
النظر إلى النساء، ولربما تحدث بأمورھن وظھرت منھ الریب، فمثل ھذا ُیحجب ولو كان دون البلوغ، كما استشراف وطلب وحرص على 
 وھم الذین ال یشتغلون بأمور النساء وفیھم نوع من العتھ أمرھم مخفف فیھ، فإن ظھرت -غیر أولي األربة-أن الكبیر الذي تكون فیھ غفلة 

ًلئن فتح هللا على نبیھ غدا الطائف ألدلنك على : هللا علیھ وسلم أنھ لما أراد غزو الطائف قال الرجلوثبت عن النبي صلى  .منھم الریبة حجبوا
وكان في األول یتسامح فیھ یظنھ لیس من ) ال یدخلن علیكم ھذا بعد الیوم: (ابنة غیالن تقبل بأربع وتدبر بثمان، فقال صلى هللا علیھ وسلم

الة والتحرش بالنساء والداللة على عوراتھن؛ حجبھ علیھ الصالة والسالم عن النساء، وأمرھن أن ال ذوي اإلربة، فلما سمع منھ ھذه المق
ًأیضا الطفلة : وعلى ھذا قال العلماء. ًففي بعض األطفال نوع من الذكاء ونوع من الجرأة، فمثل ھؤالء یمنعون ولو كانوا صغارا. یدخلنھ

تحجب وھي صغیرة؛ ألن الحكم یدور حول المصلحة : كبیرة فإذا نظر إلیھا فتنت، قالواالصغیرة ربما كان جسمھا وطبیعتھا تقارب ال
والمفسدة، فمثل ھذا یتقى وتطلب فیھ تقوى هللا عز وجل وتحصل المصالح التي یقصد الشرع تحصیلھا، وتدرأ المفاسد التي یطلب الشرع 

  .وهللا تعالى أعلم. درءھا
 
 
 
 

 (..إذا نام أحدكم عقد الشیطان على ناصیتھ: (وبین قولھ) من قرأ آیة الكرسي لم یقربھ شیطان: (لسالمالجمع بین قولھ علیھ الصالة وا
 
 

إذا نام أحدكم : (وبین قولھ صلى هللا علیھ وسلم) من قرأ آیة الكرسي لم یقربھ شیطان: (كیف یتم الجمع بین قولھ صلى هللا علیھ وسلم: السؤال
ًأما من حیث قراءة آیة الكرسي فینبغي أن یعلم أنھ ما من مسلم یقرأ شیئا في كتاب هللا أو سنة : ؟ الجواب) ًعقد الشیطان على ناصیتھ ثالثا

ًالنبي صلى هللا علیھ وسلم وكان فیھ وعد بخیر أو أمر إال وجب علیھ أن یسلم تسلیما، وأن یعتقد اعتقادا جازما أن ما ورد في ھذا النص من  ً ً
إذا ثبت ھذا فإن قراءة آیة الكرسي إنما یكون تأثیرھا .  فیھ، وأن هللا یعطیھ ما وعده، فإن هللا ال یخلف المیعادالكتاب والسنة حق ال مریة

ومن ھنا  .الكامل وتأثیرھا على أتم الوجوه وأكملھا وحصول الموعود على أتم الوجوه وأكملھ لمن قرأھا بإیمان وخشوع وحضور قلب
: حسب قوة الیقین أثناء القراءة واالعتقاد، ولذلك تجد بعض القراء كما قال صلى هللا علیھ وسلم في الفاتحةیتفاوت الناس في قوة التأثیر على 

فرجل یقرؤھا على مجنون فیشفى، ورجل یقرؤھا على لدیغ فیشفى، وقد یقرؤھا قارئ مرات وكرات ولكنھا ال تؤثر ) وما یدریك أنھا رقیة(
ك یختلف الناس في قوة العقیدة وقوة اإلیمان، وقد یأتي الرجل إلى الكرب العظیم والخطب الجسیم ولذل. قراءتھ، أما المقروء فإنھ مؤثر

إن من عباد هللا من . (باسم هللا الذي ال یضر مع اسمھ شيء في األرض وال في السماء، ویدخل بیقین با وال یمس بسوء لقوة یقینھ: فیقول
ًینھ وكملت عقیدتھ وإیمانھ وتوحیده، فإذا كمل اإلخالص والتوحید وأصبح القلب متوجھا إلى هللا ھذا الذي كمل یق) لو أقسم على هللا ألبره

أتي  بصدق، وإذا تال اآلیات تالھا بإیمان وإذا تلیت علیھ استجمع معاني اإلیمان والیقین، فإن هللا یجعل لھ أكمل الحظ وأكمل النصیب، فما
: ًأوال: فلیس فیھ معارضة للحدیث ألنھ یجاب من وجوه) یعقد الشیطان على قافیة أحدكم(حدیث أما من حیث ال. الناس إال من ضعف الیقین

بمطلق الحال، وال یمنع ھذا خصوص االبتالء في الثالث العقد التي ) ال یقربھ شیطان: (إما أن یقال ال تعارض بین عام وخاص، فیكون قولھ
 فإنھ ال یقربھ شیطان بأذیتھ في نومھ أو أذیتھ في ضجعتھ، فإن من نام یؤذى، ولذلك شرعت وحینئٍذ من قرأ آیة الكرسي. ال یسلم منھا النائم

أن العقد على القافیة : ًثانیا. ال یقربھ شیطان بالنسبة لغیر المستثنى بالنص: وعلى ھذا إذا قرأھا حفظ، فكان المراد بھ. قراءة األذكار قبل النوم
یھ بدون وجود القربان؛ ألن اقتراب الشيء من الشيء مالصقتھ، وقد یكون االقتراب على وجھ لیس لھ عالقة بالقربان، فإنھ یعقد عل
غیر المثبت بالعقد؛ ألن العقد قد یكون من بعید وقد ) لم یقربھ شیطان(ًوبناء على ذلك یكون المنفي . المداخلة، فالشیطان قد یداخل اإلنسان

ولذلك من نام یشعر بھذا، یشعر أن اللیل طویل، وأن . وي، وإن كان الصحیح أنھ العقد الحسيالعقد المعن: یكون العقد كما ذكر بعض العلماء
ولذلك الشیطان . الجواب األول، أنھ ال تعارض بین عام وخاص: والذي یظھر وهللا أعلم. ھناك من یمنیھ، فیكون من الوسوسة وحدیث النفس

ًعلى العموم مطلقا لشمل حتى من یوسوس، ولكن هللا تعالى ) لم یقربھ شیطان: (ولھمسلط على اإلنسان بالوسوسة وبحدیث النفس، فلو أخذ ق
من قرأ آیة الكرسي فھو محفوظ : وعلى كل حال. ًجعل اإلنسان مبتلى بحدیث الشیطان، وھذا ال یمنع ما ذكره النبي صلى هللا علیھ وسلم

ًمن أھل العلم من ذكر أنھ كان نائما وأحس باثنین :  قال- مة هللا علیھرح-وأذكر من مشایخنا . ٌمحفوظ، وهللا عز وجل حافظ لھ ال محالة
سمعت اثنین : وذات مرة ذكر بعض العلماء قال. لن تستطیعھ، إنھ تال آیة الكرسي قبل أن ینام: سمعتھ یقول لصاحبھ: یتكلمان بجواره، وقال

وھذه قد ثبت . لن تستطیع أن تدخل فیھ، إنھ قرأ المعوذات: یقولفي البیت لوحدي، أو في الغرفة لوحدي فسمعتھ  یتحدثان عند رأسي وأنا
نسأل هللا . ًفیھا النص عن النبي صلى هللا علیھ وسلم أنھ كان یقرأ المعوذات وینفث ثالثا كما في الصحیحین من حدیث أم المؤمنین عائشة 

الشیاطین، وأن یرزقنا عفوه ومغفرتھ ولطفھ وھو أرحم العظیم رب العرش الكریم بأسمائھ الحسنى وصفاتھ العلى أن یعیذنا من نزغات 
  .وآخر دعوانا أن الحمد  رب العالمین، وصلى هللا وسلم وبارك على نبینا محمد. الراحمین
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 [5[ باب الحجر -شرح زاد المستقنع 
صلحة نفسھ، ولھذا جعلت الشریعة عالمات من حجر علیھ ألجل مصلحة نفسھ، فإنھ ال یفك الحجر عنھ إال إذا تحقق أنھ یستطیع أن یرعى م

 .ًوأمارات تدل على أن المحجور علیھ قد صار أھال لتحمل المسئولیة، وبثبوت تحقق ھذه العالمات یفك الحجر عنھ وإال فال
 العالمات الموجبة لرفع الحجر عن الصغیر والمجنون والسفیھ

 
 

هللا وسلم وبارك على خیر خلق هللا أجمعین، وعلى آلھ وصحبھ ومن اھتدى بھدیھ بسم هللا الرحمن الرحیم الحمد  رب العالمین، وصلى 
ذكرنا غیر مرة أن الفقھاء یرتبون ] وإن تم لصغیر خمس عشرة سنة: [فیقول المصنف رحمھ هللا: أما بعد. واستن بسنتھ إلى یوم الدین

ّكمت بالحجر على السفیھ والصبي والمجنون وبینت األثر المترتب فأنت إذا ح. المسائل واألحكام، ویراعون الترتیب أو التسلسل المنطقي
متى یفك الحجر عنھم؟ فشرع في ھذه الجملة في بیان متى یفك الحجر؟ وھذا كمنھج القرآن في آیة النساء فإن هللا : على الحجر یرد السؤال

ُوال تْؤتوا السفھاء أْموالكم : عز وجل قال ُ ُ َُ َ َ َ ََ َ الیتیم وغیر الیتیم، وتشمل كذلك المجنون والسفیھ ثم : یة تشمل الصبي بنوعیھ، وھذه اآل]5:النساء[ُّ
ْواْبتلوا الیتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإْن آنْستم منُھم ُرشدا فادفُعوا إلْیھم أْموالُھم : قال ْ ْ َْ َ َ ََّ َ َ َ َ َ ََ ِ ِ ِ َِ َ َ َ َ ُ َ َْ ً ْ ْ ُ ِِّ َ ْ فعندنا ثالثة جوانب . فذكر فك الحجر عنھم] 6:النساء[ُ

: فھذه ھي الثالث المراحل في باب الحجر.  وفك الحجر-.  واألثر المترتب على الحجر- .  إثبات الحجر- : ینبغي لطالب العلم أن یتنبھ لھا
إذا حكمنا بالحجر لسبب السفھ والصبا والجنون، فما : من الذي یحجر علیھ، وما ھي األمور الموجبة للحجر؟ المرحلة الثانیة: المرحلة األولى

ذي یترتب علیھ؟ ذكرنا أن الذي یتعامل معھم إما أن یعلم وإما أال یعلم، فإن علم فوجود العقد وعدمھ على حد سواء فیجب رد عین المبیع، ال
متى ُیفك عنھم : المرحلة الثالثة. نقص فإنھ یرد بحالھ وال یضمنھ، وأما إذا كان ال یعلم فإنھ یضمن على األصل الشرعي وإذا حصل فیھ

ًفال بد أن یبلغ وأن یكون رشیدا، . البلوغ والرشد: ھناك أمران ال بد من توفرھما في الصغیر) وإن تم لصغیر: (فقال رحمھ هللالحجر؟ 
َواْبتلوا الیتامى حتى إذا بلغوا النك: فھاتان عالمتان متى ما وجدتا ُحكم بفك الحجر عن الصبي والیتیم، واألصل في ذلك قولھ تعالى ُ َ َِّ َ ََّ َ َ َ ََ ِ ْ ِاح فإْن ُ َ َ

ْآنْستم منُھم ُرشدا فادفُعوا إلْیھم أْموالُھم  ْ ْ َْ ََ َ ِ ِ َ َ َْ ً ْ ْ َحتى إذا بلغوا النكاح :  العالمة األولى-: فذكر عالمتین] 6:النساء[ُِ َ ََ ُِّ َ ََّ وصلوا سن النكاح، : أي] 6:النساء[ِ
ْفإْن آنْستم منُھم:  وأما العالمة الثانیة- . وھو قریب من طور الحلم ْْ ُِ َ ً ُرشدا َِ ْفعلق الحكم فادفُعوا إلْیھم ] 6:النساء[ْ ِ َ ِ َ ًوجاء مرتبا على ] 6:النساء[َْ

وبعض األطفال وبعض الصغار من . فقد یبلغ الصبي وھو سفیھ أو وھو مجنون، فالبد من بلوغھ ووجود الرشد فیھ. البلوغ والرشد: شرطین
سن النظر ما یسبق بلوغھ، فإذا أعطي المال وحصلت عنده خبرة ودربة على نعم هللا عز وجل علیھ أنھ ربما أعطي من الذكاء والفطنة وح

التعامل خاصة أبناء التجار، كما في القدیم حیث كان أبناء التجار ھم الذین یتولون بأنفسھم المعامالت، وكان آباؤھم یعودونھم على ذلك، فھذا 
ُحتى إذا بلغوا :  حكم الفطین البالغ، فا عز وجل اشترط شرطین قالّالتعود ربما یكسب الصبي من الفطنة ما یقارب البلوغ ویكون في َ ََّ ََ ِ

َالنكاح  َ  ...... .البلوغ والرشد: ولو أنھ بلغ غیر رشید لم ینفعھ، فال بد من وجود العالمتین. ًفلو أنھ كان رشیدا قبل البلوغ لم ینفعھ] 6:النساء[ِّ
 

 عالمات البلوغ
 
 

. یختبر بعد البلوغ: وبعضھم یقول. عند بلوغھ ومقاربتھ لھ: ینبغي أن یختبر قبل البلوغ، أي: بعضھم یقول: جھانفأما البلوغ فللعلماء فیھ و
ما ھو البلوغ؟ وما ھي عالمات البلوغ؟ ھناك عالمات تتعلق بالرجال، وھناك عالمات تتعلق بالنساء، وھناك عالمات تتعلق : فیرد السؤال

فأما بالنسبة للخاص فھو أقوى ما یكون في . إن عالمات البلوغ منھا الخاص ومنھا المشترك:  یقولون-هللارحمھم -بالجمیع، ولذلك العلماء 
النساء، فھناك الحیض والحمل بالنسبة للمرأة، فإذا حاضت المرأة أو حملت ُحكم ببلوغھا وبلوغ زوجھا، إن كان الحمل من زوج ھي تحت 

ٍخلق مْن ماء: عصمتھ؛ ألن هللا یقول َ ِ َِ ٍ َدافق ُ ِیخُرُج مْن بْین الصلب والترائب * ِ ِ ِ ُّ َِ َ َ ََّ ْ ِ وعلى القول بأنھ یخرج الطفل من بین صلب ]. 7:الطارق[ْ
ِمْن نطفٍة أْمشاج نْبتلیھ : المرأة وتریبتھا فإننا نستدل بآیة ِ َِ َ َ ٍَ َ ْ ، حیث جعل الخلق في آیة اإلنسان من الخلیط بین ماء الرجل وماء ]2:اإلنسان[ُ

فإذا حملت المرأة ُحكم ببلوغھا، وكذلك إذا . ًفأثبت أن الخلق منھما معا، فدل على أنھ كما یحكم بالبلوغ للرجل یحكم بالبلوغ للمرأةالمرأة؛ 
مكلفة بلغت سن : أي) ال یقبل هللا صالة حائض: (فقولھ) ال یقبل هللا صالة حائض إال بخمار: (حاضت ُحكم ببلوغھا، قال صلى هللا علیھ وسلم

فمراده بوصفھا . ًأنھا تكون حائضا أثناء الصالة؛ ألن الحائض ال تصلي: أي) ال یقبل هللا صالة حائض(یض وحاضت، ولیس المراد المح
 یعتبر من - وھذا بإجماع العلماء-فدل على أن الحیض والحمل . بالغة، وھذا كما درج علیھ األئمة، وفسروا بھ ھذا الحدیث: ًبكونھا حائضا أي

وأما العالمات الخاصة بالرجال فلیس ھناك إال إنبات الشعر في اللحیة والوجھ على القول بأن اإلنبات عام ولیس . غ عند المرأةعالمات البلو
  .بخاص بالعانة، وھذا فیھ نظر

 
 
 
 

 أقوال العلماء في السن المعتبرة للبلوغ
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: ھا عالمة السن، واختلف العلماء رحمھم هللا فیھا على قولینعالمات البلوغ من] وإن تم لصغیر خمس عشرة سنة: [قال المصنف رحمھ هللا

ًجمھور العلماء على أن السن عالمة من عالمات البلوغ، وأن للبلوغ سنا إذا وصل إلیھ الصبي حكم بكونھ بالغا إذا لم یر عالمة البلوغ قبلھ،  ً
 وعمره أربع عشرة سنة أو عمره ثالث عشرة سنة، أو أما لو رؤیت عالمة البلوغ قبل خمس عشرة سنة فال إشكال، كصبي أنزل المني

إن خمس عشرة سنة ھي عالمة البلوغ لمن لم تظھر منھ عالمة البلوغ قبل ھذا : فإذا قلنا. امرأة حاضت وعمرھا عشر سنوات فإنھا بالغة
ًالسن، فجمھور العلماء على أن ھناك سنا معینا إذا وصل إلیھ الصبي أو وصلت إلیھا الصبیة حكم  ببلوغ كل منھما، وإن لم تظھر عالمات ً

ّإن النبي صلى هللا علیھ وسلم اعتبر السن عالمة للبلوغ كما ثبت عنھ : واستدل الجمھور، فقالوا. البلوغ قبل ذلك، وخالف الظاھریة في ذلك ِ
یعني - بع عشرة سنة فلم یجزني ُعرضت على النبي صلى هللا علیھ وسلم یوم أحد وأنا ابن أر: (في حدیث ابن عمر رضي هللا عنھما قال

عرضت علیھ یوم أحد وأنا : (ھذه ھي الروایة التي في صحیح مسلم )  وعرضت علیھ یوم الخندق وأنا ابن خمس عشرة سنة فأجازني- للقتال
عرضت  (:لكن في روایة البیھقي یقول) ابن أربع عشرة سنة فلم یجزني، وعرضت علیھ یوم الخندق وأنا ابن خمس عشرة سنة فأجازني

على النبي صلى هللا علیھ وسلم یوم أحد وأنا ابن أربع عشرة سنة فلم یجزني، ولم یرني قد بلغت، وعرضت علیھ یوم الخندق وأنا ابن خمس 
إن النبي صلى : وعلى ھذا قالوا. فدل ھذا على أن الخمس عشرة سنة فاصل بین البالغ وغیر البالغ) . عشرة سنة، فأجازني ورأى أني بلغت

وذكر ) رفع القلم عن ثالثة: (لیس السن بعالمة؛ ألن النبي صلى هللا علیھ وسلم قال: وقال الظاھریة.  علیھ وسلم اعتبر السن عالمة للبلوغهللا
ما ذھب إلیھ الجمھور أن : والصحیح. لیس عندنا عالمة إال االحتالم فقط، وھو إنزال المني كما سیأتي: فقالوا) الصبي حتى یحتلم) :منھم

ما ھي السن المعتبرة للبلوغ؟ فذھب الحنفیة إلى التفریق بین الرجل وبین المرأة، فعند الحنفیة : والسؤال. لسن عالمة ُیستدل بھا على البلوغا
: لواأن المرأة إذا بلغت سبع عشرة سنة حكم ببلوغھا، والرجل إذا بلغ ثماني عشرة سنة، وال یحكم بالبلوغ قبل ذلك إذا لم تظھر العالمات؛ قا

. أن النساء في البلوغ أعجل من الرجال: ألن المرأة فیھا من شدة الشھوة والطبیعة والغریزة ما یجعل بلوغھا أبكر من الرجل، وھذا معلوم
: ثماني عشرة سنة ھي البلوغ، ودلیلھم اإلجماع؛ ألن أقصى سن اعتد بھ: نفرق بینھم بسنة وحول كامل، ووافقھم المالكیة، فقالوا: فقالوا

: ًإحدى وعشرین سنة؛ ألنھ یصیر فیھا جدا على مسألة الشافعي رحمھ هللا حیث یقول: ثماني عشرة سنة، إال طائفة من الظاھریة یقولون
تكون تزوجت وعمرھا تسع سنوات، وأنجبت في . الحیض نساء تھامة، رأیت ابنة إحدى وعشرین سنة وھي جدة أعجل من رأیت في

ا مرت علیھا تسع سنوات أخرى، فیصبح عمر األم تسع عشرة سنة والبنت تسع سنوات، فزوجت كأمھا وھي العاشرة، ثم ھذه التي أنجبتھ
أعجل من رأیت في الحیض نساء تھامة، رأیت جدة : فقال. بنت تسع، فحملت وأنجبت على العشرین، فتدخل في الواحد والعشرین وھي جدة

ھذا أقصى شيء، فأنا آخذ بالیقین، فیكون ھو السن الذي یعتبر للبلوغ، لكن : یقولفاإلمام ابن حزم رحمھ هللا . ابنة إحدى وعشرین سنة
أقصى سن ثماني عشرة سنة وما : بالنسبة لجماھیر العلماء یكاد یكون شبھ إجماع على أنھ ثماني عشرة سنة، والمالكیة والحنفیة یقولون

إنھا ثماني عشرة سنة، : ھذا بالنسبة لدلیل من یقول. ي فنبقى على الیقینوراءھا متفق على أنھ بلوغ، والخالف فیما قبلھ، والیقین أنھ صب
ًوكل تكلیف بشرط العقل مع البلوغ بدم أو حمل أو بمني أو بإنبات الشعر أو بثمانیة عشر حوال ظھر ھذا بالنسبة : ولذلك المالكیة یقولون

رحمة هللا على -  اإلمام أحمد و الشافعي وطائفة من أھل الحدیث والصحیح ما ذھب إلیھ. للمالكیة حیث ال یفرقون بین الرجال والنساء
 من أن خمس عشرة سنة ھي السن التي یفرق فیھا ویحكم فیھا بالبلوغ، وأنھ إذا بلغ الصبي أو الصبیة خمس عشرة سنة ولم یر - الجمیع

ولذلك لما بلغت ھذه السنة . ھ نص في موضع النزاععالمة البلوغ قبل ذلك؛ فإنھ ُیحكم ببلوغھم بخمس عشرة سنة للحدیث الذي ذكرناه، فإن
 كتب إلى -رحمھ هللا برحمتھ الواسعة-الصحیحة عن رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم أمیر المؤمنین الخلیفة الراشد عمر بن عبد العزیز 

سن البلوغ خمس عشرة سنة، : ذا نقولوعلى ھ. ًفعده بالغا. انظروا فمن وجدتموه قد بلغ خمس عشرة سنة؛ فاضربوا علیھ الجزیة: اآلفاق
ُویستوي في ذلك الرجل والمرأة، فالجاریة إذا بلغت خمس عشرة سنة ولم تحض ولم تحمل ولم تنبت ولم تنزل نحكم بكونھا بالغة ُ.  

 
 
 
 

 اختالف العلماء في اعتبار اإلنبات من عالمات البلوغ
 
 

اإلنبات، واإلنبات المراد بھ نبات الشعر، فیعرف بلوغ الرجل وبلوغ المرأة إذا : لثانیةالعالمة ا] أو نبت حول قبلھ شعر خشن: [قال رحمھ هللا
الشعر الضعیف الذي یكون عند أول الخلق، وھذا الذي : القسم األول: نبت الشعر حول العانة، ویكون حول القبل، والشعر ینقسم إلى قسمین

 أجاز العلماء رحمھم هللا حلقھ وجزه إن كان في الوجھ؛ ألنھ لیس بشعر لحیة وال یعد تسمیھ العرب بالزغب، فمثلھ ال یحكم فیھ بالبلوغ، حتى
ًالتفاتا وتنبیھا . أن ینبت الشعر الخشن: فھو الشعر الشدید الخشن، ولذلك یعبر بعض العلماء فیقول: وأما القسم الثاني من الشعر. من اللحیة ً

وھذه العالمة .  حكم ببلوغھ وبلوغھا-وھي أسفل الُسرة فیما بینھا وبین القبل-ول العانة على المؤثر، فإذا نبت الشعر الخشن حول القبل وح
اختلف فیھا العلماء رحمھم هللا، فالجمھور على أن اإلنبات عالمة، ودلیلھم حدیث محمد بن كعب القرظي ، فإن النبي صلى هللا علیھ وسلم لما 

ًحكم سعدا رضي هللا عنھ في بني قریظة حكم س َّ فلما حكم فیھم بھذا الحكم قال ). أحكم فیھم أن تقتل مقاتلتھم وأن تسبى ذراریھم: (عد فقالَ
فحكم . فأصاب رضي هللا عنھ الحق والصواب) لقد حكمت فیھم بحكم الجبار من فوق سبع سموات! والذي نفسي بیده: (صلى هللا علیھ وسلم

ًالذین ھم صغار ودون البلوغ، ویشمل ذلك أیضا النساء، فلما حكم : ، أي)سبى ذراریھموأن ت: (أن تقتل مقاتلتھم، والمقاتل ھو البالغ، وقولھ
فكانوا من وجدوه أنبت قتلوه، ومن لم ینبت تركوه، فوجدوني لم أنبت، فجعلوني في : (بأن تقتل مقاتلتھم وتسبى ذراریھم؛ قال محمد بن كعب 

فدل على . دلیل على قتل المقاتل البالغ، ففرقوا بین البالغ وغیر البالغ باإلنباتوحدیث محمد بن كعب القرظي حدیث صحیح، وفیھ ) . الذریة
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وھذا ھو . أن إنبات الشعر في ھذا الموضع یعد عالمة على البلوغ، وأن من نبت شعره في ھذا الموضع یؤاخذ وتسري علیھ أحكام البالغ
ضعیف، ولكن السنة قویة في داللتھا على أن اإلنبات عالمة من عالمات إن اإلنبات لیس بدلیل، وھذا : الصحیح، وخالف بعض العلماء فقال

ًھل یختص بشعر العانة أو یشمل أیضا شعر اإلبطین وشعر اللحیة والوجھ، فقال بعضھم بالتعمیم، وقال بعضھم : ثم اختلفوا. البلوغ
  .كم ببلوغھبالتخصیص، لكن األقوى أن یخصص ذلك بشعر القبل، فإذا نبت ھذا النوع من الشعر ح

 
 
 
 

 إنزال المني عالمة من عالمات بلوغ الصغیر
 
 

وھذا النوع من العالمات مجمع علیھ، واإلنزال عالمة مشتركة إضافة إلى عالمتي السن واإلنبات، فإذا بلغت ] أو أنزل: [قال رحمھ هللا
.  فال یختص ذلك بالرجال دون النساء وال العكسالمرأة خمس عشرة سنة حكمنا ببلوغھا، ولو بلغ الصبي خمس عشرة سنة حكمنا ببلوغھ،

ًكذلك أیضا اإلنبات یشمل الرجال والنساء، وكذلك أیضا االحتالم وھو خروج المني سواء في الیقظة أو المنام، فإن خرج حكمنا ببلوغ  ً ً
 الصبي حتى -وذكر منھم- عن ثالثة رفع القلم: (الشخص، ویستوي في ذلك الرجال والنساء، والدلیل على ذلك قولھ علیھ الصالة والسالم

ھذا بالنسبة للصبي، فإذا ظھرت أحد ھذه العالمات حكمنا ببلوغھ، ویضاف إلیھا ظھور الرشد متى ما بلغ . وھذا العالمة ُمجمع علیھا) یحتلم
  .الصبي

 
 
 
 

 الرشد والعقل من عالمات فك الحجر عن المجنون
 
 

تنتبھون إلى دقة المصنف، فالمصنف رحمھ هللا ذكر عالمة البلوغ، ثم أضاف إلیھا العقل ھنا ]. أو عقل مجنون ورشد: [قال رحمھ هللا
ًللمجنون، وكأنھ ینبھ إلى أن البلوغ وحده ال یكفي بل ال بد أن یبلغ عاقال؛ ألنھ ربما بلغ الیتیم مجنونا   أو یبلغ ما -نسأل هللا العافیة والسالمة- ً

ًقرن البلوغ بالعقل، ثم قرن كال منھما بالرشد، وھذا من دقتھ رحمة هللا علیھ، فالبد عندنا بالنسبة للصبي عنده عقل، فحینئٍذ ال یؤثر البلوغ، ف
یبلغ ویرشد؛ ألن الرشد یستلزم العقل فیكتفي بالعالمتین، لكن المصنف أدخلھما : وبعض العلماء یقول. من أن یبلغ ویكون عنده عقل ورشد

متى نفك الحجر عن الصبي؟ ومتى نفك الحجر عن المجنون؟ ومتى نفك الحجر عن السفیھ؟ ھذه ھي : فالسؤال. في بعضھما حتى ال یكرر
ًبینا أن الصبي ال بد أن یبلغ، وذكرنا عالمات البلوغ ویكون عند بلوغھ عاقال راشدا. الجمل اآلن ً ومعلوم أن الرشد یستعمل في الداللة على . ّ

َقد تبین : فالن رشید، إذا كان على صالح وخیر، ومنھ قولھ تعالى: فیقال. صد منھ رشد الدنیاٍمعان، فتارة یقصد منھ رشد الدین وتارة یق ََّ َ َْ
َالرشد من الغيِّ  َ ِ ُُّ ویستعمل . فالرشد وسبیل الرشد سبیل الحق والصواب والھدى، فھذا استعمال الرشد بمعنى الخیر والسداد] 256:البقرة[ْ

ْفإْن آنْستم منُھم ُرشدا فادفُعوا إلْیھم أْموالُھم : یا، وقد أشار هللا إلیھ بقولھحسن النظر في أمور الدن: الرشد بمعنى ْ ْ َْ ََ َ ِ ِ َِ َ َ َْ ً ْ ْ فالرشد المراد بھ ] 6:النساء[ُِ
إذا بلغ الصبي فیجب على الولي أن یختبره لكي یكتشف العالمة الثانیة وھي : ًوبناء على ذلك. ًھنا أن یكون رشیدا یحسن التصرف في مالھ

والرشد في الصبیان یختلف على حسب اختالف المحجور علیھم من الصبیان، فھناك رشد یتعلق بالنساء، وھناك رشد یتعلق . رشدال
ًبالرجال، فولي الیتیم یعطي الیتیم ماال معینا عند البلوغ أو مقاربة البلوغ یختبره بھ في تصرفھ إذا كان ھناك عید أو كانت ھناك : ًفمثال. ً

ً الصبي أن یشتري ثوبا أو حذاء أو نحو ذلك فإنھ یعطیھ ماال، ویقول لھمناسبة واحتاج ً اذھب واشتر لنفسك؛ وال یحدد لھ ما الذي یشتري، : ً
ًویعطیھ ماال معینا یكون بمثابة االختبار ًیمكن أن یشتري الحذاء بعشرة، فیعطیھ خمسة عشر ریاال حتى ینظر كیف یتصرف؛ ألنھ لو : ًمثال. ً

-ًفیعطیھ مثال . شرة فسیشتري الذي قیمتھ عشرة، فیعطیھ بطریقة لیس فیھا ضرر من كل وجھ على مالھ؛ ألن ھذا محتاج إلیھلم یعطھ إال ع
بل یعطیھ نفس : ً أو ثالثة عشر ریاال بحیث یكون ھناك سلعة بھذه القیمة وأقل، فینظر كیف یشتري؟ وقال بعض العلماء-ًاثني عشر ریاال

أنھ إذا أعطي نفس القیمة فسینظر ھل یستطیع أن یكاسر البائع ویرغم البائع ویدفع إغراء البائع بھ، فإذا اشتراھا : القیمة، والسبب في ھذا
ًما وجدت أحدا یبیعني بعشرة، أو ال أشتري بأكثر : ویضر بھ، فجاء یشتكي ویقول بعشرة علمنا بأنھ رشید، وإن ألح علیھ البائع لكي یختلھ

ًاألول، أنھ یعطیھ ویستفضل قلیال؛ لكي : والصحیح واألقوى. ال، سأشتریھا بخمسة عشر، علم سفھھ: اء یقولمن عشرة، علم رشده، وإن ج
ینظر كیف یحافظ على مالھ، ھذا بالنسبة للرجل، فُیختبر في شراء األشیاء التي تتعلق بالرجال كالمالبس ونحو ذلك، أما المرأة فقد كانوا في 

ًح شأنھن، أو بما یكون خاصا بھن من أمور الغزل وشراء الملبوسات ونحو ذلك، فإذا جاءت مناسبة أعطاھا القدیم یختبرون النساء بما یصل
. ًماال، ثم وكل إلیھا أن تشتري بھذا المال، فإذا ذھبت تشتري ثیابھا واشترت بسفھ؛ استمر الحجر علیھا، وإن اشترت برشد؛ رفع یده عنھا

ثالث مرات، فقد یعطي مرة ویشاء هللا أن تلك المرة یظھر لھ فیھا أنھا راشدة :  یضمن بھ أنھ مصیبًویكرر ھذا مرتین أو ثالثا، وأقل شيء
ًوربما تكون رمیة من غیر رام، فیكرر مرتین وثالثا حتى یتأكد ع، فتارة یعطیھ لیشتري حذاء، وتارة : وقال بعض العلماء. ٍ ًأحب أن ینوِّ

ًكتابا أو قلما، أو نحو ذلك، فیختبره بأنواع متعددة حتى یستمرئ التعامل مع الناس وُیكشف على ًیعطیھ لیشتري طعاما، وتارة یعطیھ لیشتري  ً
ُواْبتلوا : وھذا ال شك أنھ أبلغ في االحتیاط، وظاھر القرآن یدل علیھ؛ ألن هللا یقول. حقیقتھ َ : االختبار كما قال تعالى: واالبتالء] 6:النساء[َ
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َلیْبلوكم أیكم أْح َْ ُْ ُُّ َِ ًسُن عمال َُ َ َ ًأیضا . ال بد وأن یختبر ویكرر علیھ االختبار حتى یثبت رشده في الشراء والبیع: وعلى ھذا. یختبركم: أي] 7:ھود[َ
ًأن تختبر الصبیة والصبي بالبیع، فكما یختبر بالشراء یختبر بالبیع، فیعطى الصبي شیئا یبیعھ إذا كان أھال للبیع، فیقال : مما یشملھ االختبار ً

بعھا بالسوق، فیذھب، فإن أحسن بیعھا وأحسن :  خذ ھذه السلعة وبعھا في السوق، ویترك لھ األمر وال یحدد لھ قیمة، وإنما یقال لھ:لھ
، ویكرر لھ مرتین ًأو ثالثا حتى یثبت أنھ محسن للبذل؛ ألن الذي یأخذ المال ال یحكم بكونھ رشیدا فیھ إال من جانبین التصرف فیھا فالحمد  ً :

ًفقد یكون رشیدا في األخذ سفیھا في اإلعطاء، وقد یكون سفیھا في اإلعطاء . جانب اإلعطاء: والجانب الثاني. جانب األخذ: جانب األولال ً ً
ًرشیدا في األخذ، فبعض الناس إذا اشترى ال یمكن أن یغبن، لكن إذا باع یغبن، والعكس، فمن الناس من یغبن إذا اشترى وال یغبن إذا باع، 

ًفإذا تم لھ ذلك وأعطیناه السلعة فباعھا بقیمتھا أو قریبا من قیمتھا دون غبن . ً ال بد وأن یكون رشیدا في بیعھ وشرائھ، وفي أخذه وإعطائھًفإذا
ًظاھر فیھا؛ فإنھ یحكم برشده ویعطى المال إلیھ؛ ألنھ ثبت كونھ مصلحا للمال أخذا وإعطاء، بیعا وشراء ً ًً.  

 
 
 
 

 جر عن السفیھالرشد عالمة لفك الح
 
 

ًسبق وأن ذكرنا أن السفیھ ھو الذي ال یحسن األخذ لنفسھ وال اإلعطاء لغیره، فإذا حجرنا علیھ ثم صار رشیدا ] أو رشد سفیھ: [قال رحمھ هللا
َ تْؤتوا السفھاء َوال: في بیعھ وشرائھ وأخذه وعطائھ نفك الحجر عنھ؛ ألن ما شرع لعلة یزول بزوالھا، فاألصل أنھ یملك مالھ، فا یقول َ َ ُّ ُ ُ

ُأْموالكم  ُ َ َ   .فإذا زال وصف السفھ وجب رد مالھ إلیھ؛ ألنھ مالك لمالھ، وال یجوز أن یمنع من التصرف في مال یملكھ] 5:النساء[َ
 
 
 
 

 حكم رفع الحجر من دون الحاجة إلى حكم القاضي
 
 

 -.  نوع منھم ال یفك الحجر إال بحكم القاضي-: لیھم فیھا نوعانمسألة فك الحجر عن المحجور ع] زال حجرھم بال قضاء: [قال رحمھ هللا
عندنا السفیھ، مذھب طائفة من العلماء أنھ ال یفك عنھ الحجر إال بحكم القاضي؛ : ًفمثال. ونوع منھم یفك الحجر عنھم بدون حكم القاضي

، فال یحكم بفك الحجر عنھ إال بحكم القاضي، وقال بعض یحتاط: لالختالف في السفھ والخروج من السفھ واختالف األعراف في ذلك، فقالوا
الصبي والمجنون والسفیھ إذا رشدوا وزال عنھم وصف السفھ والجنون والصبا حكمنا بأھلیتھم للتصرف بدون حكم : ھؤالء الثالثة: العلماء

لیھ، وبلغ الیوم، وكان قد اختبره ولیھ عند البلوغ ًلو أن صبیا حكمنا بالحجر ع: ما فائدة الخالف؟ فائدة الخالف. القاضي ویرفع الحجر عنھم
إن الحجر : فال نصحح البیع؟ فنقول ھل ھذا رجل محجور علیھ: وإذا بھ رشید، فلما بلغ الیوم اشترى عمارة بنصف ملیون، ثم سئل فقیل

َفإْن آن: فإن هللا تعالى لم یشترط حكم القاضي وقال. علیھ زال بمجرد بلوغھ إیناس الرشد منھ ْْستم منُھم ُرشدا فادفُعوا إلْیھم أْموالُھم َِ ْ ْ َْ ََ َ ِ ِ َ َْ ً ْ ْ ] 6:النساء[ُِ
بعني مزرعتك بخمسمائة ألف؛ فباعھا بخمسمائة ألف، : ًكذلك لو أن مجنونا حجرنا علیھ وأفاق من جنونھ، فقال لھ رجل. ھذا في الصبي

ًل عنھ السبب الموجب للحجر علیھ رجع حرا في مالھ یتصرف فیھ كما إن ھذا المجنون متى ما زا: وقیمتھا تساوي خمسمائة ألف، فإننا نقول
وھكذا بالنسبة للسفیھ فإنھ ُیحكم بفك الحجر عنھ بدون حاجة إلى حكم القاضي، أما لو اشترطنا حكم القاضي، وتصرف . یتصرف العاقل

ًیھ فإنھ ینتظر إلى فك الحجر، ویبقى البیع معلقا ومردودا ًالصبي أو السفیھ أو المجنون فباع أحدھم شیئا الیوم وقد زال المانع من الحجر عل ً
ًأن الصبي بلغ رشیدا وتصدق في ھذا الیوم بألف،  لو: مسألة ثانیة من فوائد الخالف. إلى نظر الولي، فإن أجازه صح وإن لم یجزه لم یصح

د، فحینئٍذ صدقتھ نافذة، وعطیتھ صحیحة، والعكس ولیس فیھ غبن على مالھ، فإن قیل بأن الحجر یزول بمجرد وجود عالمة البلوغ والرش
ًلو أن ھذا الصبي بلغ الیوم وتصدق أو تبرع بألف ألخیھ، ثم توفي في حادث، ولم یكن مریضا مرض الموت، فھذه : ومثال آخر. بالعكس

قبل فك الحجر عنھ ال تصح، فترد إن الحجر علیھ ال یفك إال بحكم القاضي فھي الغیة؛ ألن عطیة المحجور علیھ : األلف عطیة، وإن قلنا
ھل نفك الحجر عنھ -ھذه المسألة : ًإذا. ُیفك عنھ بمجرد بلوغھ ورشده، فعطیتھ نافذة وتملك بمجرد القبض: وإن قلنا. األلف وتبطل العطیة

قاضي على ظاھر النص في أنھ ال یشترط حكم ال: والصحیح:  لھا فوائد ولھا آثار- بمجرد وجود عالمة الفك أم أنھ ال بد من حكم القاضي؟
  .التنزیل

 
 
 
 

 ما تخص بھ المرأة من عالمات البلوغ
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الحیض؛ ألنھ یكون بالنساء، فإذا حاضت : وتزید الجاریة األنثى بعالمة في بلوغھا وھي]. وتزید الجاریة في البلوغ بالحیض: [قال رحمھ هللا
  .ألن الحمل یكون عن حیض] وإن حملت حكم ببلوغھا: [قال رحمھ هللا. المرأة حكم ببلوغھا

 
 
 
 

 حكم رفع الحجر قبل تحقق الشروط
 
 

 البلوغ للصبي -: قبل وجود الشروط المعتبرة لفك الحجر، وھي: وال ینفك الحجر قبل شروطھ، یعني] وال ینفك قبل شروطھ: [قال رحمھ هللا
  .تعالى أن یجعلنا من الراشدین في الدین والدنیانسأل هللا .  والعقل في المجنون مع الرشد- .  والرشد في السفیھ-. مع الرشد

 
 
 
 

 [6[ باب الحجر -شرح زاد المستقنع 
الذي یحجر علیھ لمصلحة نفسھ ال یدرك مصلحتھ، ولھذا أوجبت الشریعة أن یكون ھناك من یتولى أمره ومصالحھ حتى یستطیع أن یتوالھا 

بحدود مصلحة مولیھ؛ ألن ھذا ھو المقصود من وضعھ في ھذا الملف، ولھذا بنفسھ، ولكن ھذا الولي ال یتصرف بما شاء، وإنما یتصرف 
 .جعل العلماء عدة ضوابط لتصرفات الولي

 وقت فك الحجر عن السفیھ والصبي
 
 

فقد : أما بعد. بسم هللا الرحمن الرحیم الحمد  رب العالمین، والصالة والسالم على أشرف األنبیاء والمرسلین، وعلى آلھ وصحبھ أجمعین
ّ ھذه الجملة لبیان فك الحجر عن السفیھ والصبي، وذلك بثبوت الرشد في كل منھما، وقد بینا أن الرشید في مالھ -رحمھ هللا-ذكر المصنف 

، ًومعنى ذلك أنھ إذا اشترى أو استأجر أو أخذ شیئا فإنھ ال یغبن كما ذكر المصنف رحمھ هللا. ھو الذي یحسن األخذ لنفسھ واإلعطاء لغیره
فإذا كان على ھذه الحالة أكثر من مرة، واختبر فبان أنھ یتصرف على . فال یباع علیھ الشيء بأكثر من قیمتھ؛ وال یبیع الشيء بأقل من قیمتھ

 ...... .یحسن األخذ لنفسھ ویعطي لغیره على وجھ معروف؛ فإنھ یفك الحجر عنھ: ھذا الوجھ
 

 ضابط الرشد عند السفیھ والصبي
 
 

ًبأن یتصرف في مالھ مرارا فال ُیغبن غالبا[حقیقة الرشد وضابط الرشد في الشرع ما ذكره : أي] والرشد: [قال رحمھ هللا ) ًمرارا: (قولھ]. ً
ًفلو أعطى ولي الیتیمة الیتیمة ماال فباعتھ أو اشترت بھ مرة وأصابت فإنھ ال یحكم برشدھا، بل ال بد من أن یتكرر ذلك أكثر من مرة؛ 

-وعلى ھذا فال بد وأن یختبر أكثر من مرة قبل بلوغھ . ًن أصابتھا في المرة األولى بدون قصد، كأن تكون حصلت موافقةالحتمال أن تكو
ًخذ بع ھذا أو اذھب واشتر بھذا المال لك ثیابا أو طعاما أو نحو ذلك، : ً أو عند بلوغھ، وإذا أراد أن یختبره أعطاه ماال وقال لھ- كما ذكرنا ً

الرشد یشترط فیھ أال یبذل ] وال یبذل مالھ في حرام: [رحمھ هللا قال. وكرر الشراء وكان على المعروف والسنن ُحكم برشدهفإذا كرر البیع 
ًفالمصنف ذكر المعصیة وھي الحرام، لكن أیضا یضاف . صاحبھ المال في غیر طاعة هللا عز وجل، أو یبالغ في إنفاق المال في الشھوات

 من اإلسراف في المباحات، كرجل یدفع المال الكثیر لقاء النزھة أو الفسحة، ویكون ذلك المال الذي أنفقھ في سفره إلیھا أن ینفق مالھ ویكثر
ًللنـزھة والفسحة كبیرا وكثیرا، فإنھ یحكم بسفھھ وبزوال الرشد عنھ، وإذا ثبت علیھ ذلك عند القاضي حكم بالحجر علیھ ًفإذا البد وأن یكون . ً

معروف، وذلك بإحسانھ لألخذ لنفسھ واإلعطاء لغیره، وعدم إنفاقھ للمال في الحرام أو إسرافھ في المباحات كما قال تصرفھ على الوجھ ال
وھو إنفاق المال في الشھوة -ّوالسفھ التبذیر لألموال في لذة وشھوة حالل وخرج العلماء على الوصف األخیر الذي ذكرناه : بعض العلماء

. مثلھا یشترى بمائة فیبالغ ویشتریھ بمائتین أو بثالثمائة یاء بأكثر مما تستحقھ أو بما ال تملك بمثلھ، كأن یكون أن یكون شراؤه لألش- الحالل
 فیذھب ویشتري سیارة بمائتین أو بثالثمائة، فمثل ھذا إذا أنفق المال -ًمثال-أو یكون یحتاج إلى سیارة ومركب، وتكفیھ سیارة بمائة ألف 

كذلك لو أنفق المال في غیر فائدة، كأمور ] أو في غیر فائدة: [قال رحمھ هللا. ً فأسرف فیھا، فإنھ ُیحكم بكونھ سفیھاوزاد وبالغ في المباحات
اللھو التي ال تعتبر محرمة وال مندوبة، وذلك اللھو المندوب اإلنسان مع فرسھ من أجل أن یتعود الفروسیة، أو لھوه بسالحھ من أجل أن 

فلو .  في سبیل هللا ونحو ذلك من المقاصد الشرعیة؛ فاللھو الذي یكون ال فائدة فیھ ویدفع المال فیھ فإنھ ُیحكم بسفھھیتعود ویعد نفسھ للجھاد
دخل لكي ینظر إلى مناظر طبیعیة بالغ أصحابھا في قیمتھا كأن ال یدخل لرؤیة ھذه المناظر إال بمائة لایر، فدخل ودفع المائة وذھب ینظر 

  .ًفائدة فیھ فإنھ یحكم بكونھ سفیھا فحینئٍذ إذا أنفقھا فیما ال!  الفائدة التي یعود بھافي ھذه المناظر، فما
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 وجوب اختبار الصبي قبل دفع المال إلیھ
 
 

ما ًوال یدفع المال إلى الصبي إذا كان محجورا علیھ حتى یختبر ویمتحن ك] وال یدفع إلیھ حتى یختبر قبل بلوغھ بما یلیق بھ: [قال رحمھ هللا
ْواْبتلوا الیتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإْن آنْستم منُھم ُرشدا فادفُعوا إلْیھم أْموالُھم : ذكرنا؛ ألن هللا أمر بذلك فقال سبحانھ ْ ْ َْ َ َ ََّ َ َ َ َ َ ََ ِ ِ ِ َِ َ َ َ َ ُ َ َْ ً ْ ْ ُ ِِّ َ ْ فأمرنا هللا ] 6:النساء[ُ

وإنما حكم العلماء بلزوم . رشدھم فإنھ یحكم بإعطاء األموال إلیھمسبحانھ وتعالى أن نختبر الیتامى وذلك عند بلوغھم، فإذا حصل أو ثبت 
  .االختبار؛ ألننا ال نحكم برشده إال بعد ثبوت ذلك الرشد باالختبار

 
 
 
 

 األحق بالوالیة على السفیھ والصبي أثناء الحجر علیھم
 
 

ًحجورا علیھ فإن الذي یتولى أموره وحفظ مالھ ھو والده، إذا كان الصبي م] وولیھم حال الحجر األب ثم وصیھ ثم الحاكم: [قال رحمھ هللا
 ماتت أمھ وتركت لھ مائة ألف، -ًمثال-ًوھذا إنما یتأتى إذا كان للصغیر مال، كأن تموت أمھ وتترك لھ إرثا، كصبي . وھو أحق الناس بذلك

ھذا بالنسبة لألشخاص الذي لھم حق الوالیة، وبعبارة . فالواجب على أبیھ أن یأخذ ھذا المال وأن یحفظھ، حتى إذا بلغ الصبي دفع إلیھ مالھ
من ھو الولي الذي ینصب على الیتیم؟ فذكر رحمھ هللا أن أولى الناس بالوالیة األب، ثم وصي األب إذا كتب اإلنسان وصیتھ وخاف : أخرى

ًون، فیجب علیھ شرعا أن یعھد ویوصي من  ویخشى علیھم أنھ لو مات عنھم أنھم یضیع-أطفال-على أوالده، كأن یكون عنده ذریة ضعیفة 
فال یجوز للمسلم إذا كان عنده أطفال أن یأمن الموت؛ ألن الموت یأتي اإلنسان دون أن یشعره ویعلمھ، وكم . یثق بدینھ وأمانتھ أن یحفظھم
في وصیتھ أن أوالده وأبناءه فالواجب على المسلم إذا كان عنده أطفال وذریة أن یكتب وصیتھ، وأن یكتب . من ضاحك قد نسجت أكفانھ

فإن كان ھناك من أبناء العم أو العشیرة . ًوبناتھ یلیھم فالن، سواء كان من القرابة أو من غیر القرابة، إال أن الوصیة من القرابة أولى وأحق
فھذا الوصي الذي . ئونھم ونحو ذلكأو القبیلة من ُیعرف فیھ الدین واألمانة والحفظ والرعایة فإنھ ینصبھ على أوالده لیقوم علیھم ویرعى ش

ِّیوصي إلیھ األب ھو أحق بالوالیة على أوالده إذا توفي، فیقوم ھذا الوصي مقام األب، وإنما قدم األب؛ ألن أكمل الناس شفقة على اإلنسان  ُ
لمثل لعظیم رحمة هللا عز وجل، ھم الوالدان، وال شك أن شفقة األم أعظم من شفقة األب، ولذلك النبي صلى هللا علیھ وسلم حینما ضرب ا

ًوأراد أن یبین للعباد عظیم حلمھ جل جاللھ ورحمتھ بعباده، ضرب لھم ذلك باألم حینما لقیت ولدھا وقد خافت أن یكون قتیال في الحرب،  ّ
 أرحم بعباده من ھذه : قال. ال: أترون ھذه طارحة ولدھا في النار؟ قالوا: (فلما لقتھ أخذتھ وضمتھ إلى صدرھا، فقال صلى هللا علیھ وسلم

فالوالدان أسكن هللا في قلوبھما الرحمة، ولذلك قال صلى هللا علیھ وسلم حینما دمعت عیناه على ابنھ إبراھیم وبكى علیھ الصالة ) . بولدھا
ي قلبھ رحمة لولده، واألم ال فالوالد ف) . رحمة أسكنھا هللا في قلوب عباده: (ما ھذا یا رسول هللا؟ قال: والسالم وعجب الصحابة وقالوا

تستطیع أن تتولى أمور البیع والشراء واألخذ والعطاء على األیتام، ولذلك األب مقدم، وفي األب من النصیحة ألوالده ما ال یخفى، فھو 
 بعد موتھ إال لشخص ًوكذلك أیضا یلیھ الوصي؛ ألن شفقة األب وحنانھ تجعلھ ال یوصي بأبنائھ. المقدم على غیره في والیة أمور الصغار

-وخاصة إذا وجد من القرابة  ًفالواجب على األب أن یفعل ذلك إذا علم أن ھناك أیتاما،. یرى أنھ یحل محلھ، وأنھ یكون مثلھ أو أفضل منھ
تھم، فإنھ یجب علیھ  من یعرف بالظلم واغتصاب األموال وأذیة األیتام، وال یبالي بالحقوق، فخاف علیھم من قراب-نسأل هللا العافیة والسالمة

یة ضعافا خافوا علْیھم فلیتقوا : أن ینصب األصلح الذي یخاف هللا عز وجل ویتقیھ فیھم، كما قال تعالى ُولیخش الذین لْو تركوا مْن خلفھم ذرِّ ُ ُ َّْ َ ََ َ َ َ َ َ َ َْ ْ َْ َ َ َْ ِْ ًِ َِّ َّ ِ ِ ًِ ُ
ًهللا ولیقولوا قْوال سدیدا  ِ َ َ ًَ ََّ ُ ُْ ن عندنا ذریة ضعیفة أن نتقیھ فیھم، والذریة الضعیفة ھم األطفال، ومعنى ذلك أن كل فأمرنا هللا إذا كا] 9:النساء[َ

ھذا الوصي الذي . إنسان عنده أطفال ینبغي أن ینظر ھذا النظر، وأال یأمن الموت، وأن یكتب وصیة لمن یقوم على أوالده في حالة موتھ
 الخیر كلھ، وینظر إلى تقواه  سبحانھ وتعالى؛ ألن المتقي أمین إذا استؤمن، دینھ، فالدین ھو عماد: توصي إلیھ أول شيء ما تنظر إلیھ فیھ

ًثم بعد ذلك تنظر إلى خلقھ من ناحیة أخالقھ ومعامالتھ، بأن یكون رجال دینا . وصادق إذا تكلم، وفیھ من الحفظ والرعایة ما لیس في غیره ً
ً خلق فیما بینھ وبین الناس؛ ألنھ ربما كان إنسانا دینا لكنھ عصبي وأخالقھ شرسة ال فیما بینھ وبین هللا یخافھ ویتقیھ ویحفظ حقوق هللا، وذا ً

یستطیع أن یأمن نفسھ؛ وتكون فیھ حدة الطبع، فإذا جاء الیتیم یستعطفھ في مال أو شيء ربما كھره، وربما أساء إلیھ وأغلظ علیھ وربما 
ُى الخلققھره، وقد یكون ذلك بدون شعور منھ، فینبغي أن ینظر إل ًینظر إلى عقلھ، فقد یكون إنسانا فیھ دین وصالح، لكنھ ناقص : ًوثالثا. ُ

أنھ أخرق ال یحسن التقدیر لألمور، وال یحسن النظر وال االجتھاد، فینبغي أن ینظر إلى عقلھ وبعد نظره وحسن تدبیره : العقل، بمعنى
ان عنده من الفطنة والذكاء والحذر والحزم ما یحفظ بھ أموال ھؤالء لألمور، حتى إذا طرأ شيء على أموال الیتامى أحسن التصرف، وك

فإذا استجمع ھذه الشروط فإنھ یعھد إلیھ ویوصي إلیھ، وحبذا لو أنھ یستدعیھ ویذكره هللا فیما بینھ وبینھ حتى یكون ذلك أبلغ في . الضعفاء
لى من سواه، وإن نصبھ القاضي؛ ألن األب أدرى بولده، وینصب األب فاألب ومن اختاره األب ألوالده یقدم ع. حفظھ لمالھ ورعایتھ ألیتامھ

ًمن یختار على أیتامھ سواء كانوا ذكورا أو إناثا، ولھ الحق أن یوصي بالذكور واإلناث ویقول ً فالن یلي أمور أیتامي، ویشمل ذلك ذكورھم : ً
األمر كالوالد للناس، یعطف علیھم ویقوم على شئونھم ویرعى وذلك ألن هللا جل وعال جعل ولي ] ثم الحاكم: [قال رحمھ هللا. وإناثھم

وعلى ھذا فلو مات إنسان وترك . ًمصالحھم، فالوالة نصبوا على الناس حتى ینظروا األصلح واألقوم واألھدى سبیال فیتبعوه ویأخذوا بھ
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 وألن لھ والیة النظر في المصالح، وھو منصب من ًأیتاما ولم یوص بھم ألحد، فإنھ یرفع أمرھم إلى القاضي؛ ألنھ یقوم مقام ولي األمر،
فیھم رجل فیھ من الدین والعقل واألمانة فیقدمھ على غیره؛  ھل: فیقوم القاضي ویسأل عن قرابة المیت. ولي األمر للنظر في مثل ھذه األمور

ناس من ھو كذلك، فینصبھ على ھؤالء األیتام، فإذا لم یجد في قرابة المیت من ھو أھل للقیام على أموال الیتامى، فإنھ ینظر من سائر ال
 ...... .ویوصیھ بتقوى هللا عز وجل، ویعظھ ویذكره ھذه األمانة، ثم یفوض إلیھ األمر بالنظر في مصالح ھؤالء األیتام

 
 كیفیة تصرف ولي أمر السفیھ أو الیتیم أو المجنون لھم

 
 

ّعد أن بین رحمھ هللا من الذي یولى على األیتام، شرع في بیان تصرف الولي، فإذا ب] وال یتصرف ألحدھم ولیھ إال باألحظ: [قال رحمھ هللا
الولي، والتصرف یشمل البیع : أي) وال یتصرف: (كان الولي ینصب على الیتیم والمجنون والسفیھ، فماذا ینبغي علیھ؟ قال رحمھ هللا

أن یتصرف :  في مال الیتیم إال باألحظ، واألحظ أفعل تفضیل بمعنىوالشراء واألخذ والعطاء من سائر المعامالت، فال یتصرف ھذا الولي
ًنفھم من ھذا أنھ لیس من حق الولي أن یتصرف تصرفا یضر : ذلك ًوبناء على. التصرف الذي ھو األفضل لمصلحة مال المحجور علیھ

ِ، فلو أنھ تصدق بالمال ضمن، ویجب علیھ أن یضمن ال یصح للولي أن یتصدق بالمال: فمن ھنا. بالمال كلھ أو ببعضھ، إال في مسائل مستثناة َ
فلیس لھ أن یتصرف بما . أنا ولیھم أتبرع بھذا المال ألمھم، لم یكن من حقھ ذلك: ًالمال كامال، وال یصح منھ أن یتبرع بھذا المال، فلو قال

ًإذا كان ملزما بالنظر باألحظ، فیشمل ذلك أن و. فیھ ضرر، فیتلف المال كلھ أو یتسبب في ذھاب منفعة المال، بل علیھ أن ینظر األحظ
لو كان الیتیم توفي عنھ أبوه وترك لھ عمارة، وھذا : فعلى ھذا. یتصرف بالبیع ویتصرف باإلجارة ویتصرف بغیر ذلك من مسائل المعامالت

إن : صة، وسأل أھل الخبرة فقالواالیتیم بقي لھ ثالث سنوات ویبلغ، والعمارة لو بقیت ثالث سنوات ستنـزل قیمتھا وتصبح قیمتھا رخی
لو أنھ توفي : كذلك العكس. العمارة سعرھا اآلن أفضل، فرأى المصلحة واألحظ أن یبیعھا، فیجوز لھ أن یبیع؛ ألنھ یلتمس األصلح واألحظ

ن، وعلم عن طریق أھل  عشرة آالف لو بیعت اآل- ًمثال-ًوترك ألیتامھ أرضا، وھذه األرض في مكان بعید، ولیس لھا قیمة اآلن، وقیمتھا 
والحظ الفرق بین الحالة . الخبرة أو عن خبرتھ ومعرفتھ، أنھا لو بقیت سیصل إلیھا الناس وتصبح قیمتھا أكثر فیمسكھا ویمتنع من بیعھا

البیع وفي حال فإنھ في ھذه الحالة إذا غلب على ظنھ أن األصلح بقاء األرض أبقاھا وأمسكھا، ففي حال البذل ب: األولى والحالة الثانیة
لو كان عند : في اإلجارة: ومثال آخر. اإلمساك إنما یروم ویقصد األصلح لألیتام، فإذا نظر وعلم األصلح واألفضل فإنھ یقدم علیھ ویعمل بھ

ًھم سیولة، فیحتاج ًاألیتام عمارة، إذا أجرت فإنھا تدر علیھم أمواال، وھذه األموال أنفع وأصلح لھم، خاصة وأنھم قد یتوفى أبوھم وال یترك ل
ولي األیتام إلى شيء ینفق منھ على األیتام، لشراء طعامھم وشرابھم ونحو ذلك، فرأى من المصلحة أال یبیع العمارة وإنما یؤجرھا فأجرھا، 

مانیة آالف  عشرة آالف، وآخرون یدفعون ث-ًمثال- لكن لو كانت ھذه العمارة تؤجر على قوم یدفعون . فإنھ حینئٍذ تصرف باألحظ واألصلح
ینظر إلى من سیدفع العشرة أھم أحفظ لمصالح العمارة أكثر ممن سیدفع الثمانیة أم ال، فقد یؤجر إلى أناس یتلفون : فإلى أیھم نؤجر؟ الجواب

لف ًمصالحھا ویضرون بھا، ثم بعد خروجھم یحتـاج إلى إنفاق أموال إلصالح ما أفسدوه وضیعوه، مع أنھ شرعا یجب على األجیر إذا أت
وھذه من األخطاء التي یخطئ فیھا أولیاء األیتام ونظار األوقاف، أن األجیر یخرج وقد أتلف . ًشیئا في العمارة أال یخرج إال وقد أصلحھ

المصالح واألعیان، وھذا ال یجوز؛ ألن ھذا من إضاعة المال، وفي الشرع لو أن ناظر الوقف تساھل وخرج المستأجرون وتركھم یخرجون 
ضمنوا ما أتلفوه، فإنھ یدفع من مالھ وجیبھ ما یصلح بھ ما أفسدوه؛ ألنھ ھو الذي مكنھم من ذلك، وقصر ولم یطالبھم بإصالح ما دون أن ی

ًأن الولي للیتیم والناظر للوقف ونحوھم كلھم ینظر األصلح للمال، سواء كان ذلك ببیعھ أو استئجاره أو إجارتھ أو نحو : فالمقصود. أفسدوه
لو كان لألیتام مائة ألف، وھذه المائة ألف لو بقیت في البنك أو عند الصبي فإنھا تأكلھا الزكاة؛ ألن علیھا زكاة؛ فحینئٍذ : ًیضاكذلك أ. ذلك

: القاعدة عندنا: ًإذا. تاجر بھذا المال: ینقص المال وال یبلغ إال وقد نقص المال، فنظر إلى أن األفضل واألحظ أن یتاجر بھذا المال فنقول لھ
سل الناس إذا كنت تجھل، أو اجتھد على قدر علمك ووسعك إذا : ن ینظر األصلح واألحظ، وكیف یتوصل إلى األصلح واألحظ؟ نقول لھأ

 ...... .كان عندك علم وخبرة تتمكن عن طریقھا من معرفة األصلح واألحظ للمال
 

 حكم اتجار ولي الیتیم بمال الیتیم لمصلحة الیتیم
 
 

ًویتجر في مال الیتیم مجانا، فال یأخذ أجرة مثلھ إال في مسائل ستأتي عند الحاجة، أما إذا اتجر بمال : أي] ًتجر لھ مجاناوی: [قال رحمھ هللا
وعند بعض العلماء ال یصلح أن یكون . الیتیم فإنھ ال یتعامل مع الیتیم، فال یشتري من مال الیتیم، وال یستأجر مال الیتیم؛ ألنھ محل التھمة

ًمستأجرا أو بائعا للیتیم أو مشتریا منھ في آن واحد، لكن ھذه العلة الثانیة ضعیفة؛ ألنھ یمكن أن یتزوج الیتیمة إذا عدل وأقسط ًمؤجرا أو  ً ً
إلیھا كما ھو مقصود التنزیل واختارتھ أم المؤمنین عائشة وقال بھ الجماھیر، أن ولي الیتیمة إذا عدل بمھرھا وأقسط فال بأس علیھ، فھو ولي 

ًوأیا ما كان فمسألة االجتماع قد ال تخلو من نظر كما ذكرنا، لكن ولي الیتیم یتاجر بمال الیتیم، أما مشروعیة التجارة لھ ففیھا .  زوجوھو
اتجروا في أموال الیتامى ال تأكلھا : ( حدیث ضعیف، والصحیح أنھ موقوف على عمر رضي هللا عنھ، فقد قال رضي هللا عنھ في خطبتھ

 مرھم أن یتاجروا بأموال الیتامى لئال تأكلھا الصدقة؛ ألن كل سنة علیھا زكاة، فالمال ینقص، وحینئٍذ ینبغي على ولي الیتیم أنفأ) الصدقة 
ًیحتاط لذلك، وبذلك أفتت وعملت أم المؤمنین عائشة رضي هللا عنھا، فكانت تلي أیتاما ألخیھا عبد الرحمن رضي هللا عنھما، وكانت تتاجر 

ًفإن تاجر الوصي فیتاجر مجانا، وال یأخذ أجرة عملھ، وعلى ھذا فإنھ یكون قائما على مال الیتیم وأجره على هللا، فإن من . لھملھم في أموا ً
ًأعظم األعمال أجرا وثوابا استصالح أموالھم والسعي فیما یعود علیھم بالخیر، فإن ھذا أجره عند هللا : اإلحسان إلى الیتامى، ومن اإلحسان: ً

ًوبناء على ذلك فقد أجمع الصحابة على جواز التجارة بمال الیتیم؛ ألنھ ال مخالف فیھ، والعمل علیھ عند أھل . وثواب اآلخرة أكبرأعظم، 
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  .العلم رحمھم هللا، وإذا ثبت ذلك فإنھ یتجر بدون مقابل
 
 
 
 

 حكم المضاربة في مال الیتیم
 
 

قررنا أن ولي الیتیم یتصرف باألحظ، وإذا كان یتصرف باألحظ فلھ أن یتاجر في ] ولھ دفع مالھ مضاربة بجزء من الربح: [قال رحمھ هللا
لو أنھ تاجر في المال فاحتاج إلى عمال أو إلى أناس یقومون بالتجارة، فھل الذین یقومون بالتجارة ال یعطى : المال، لكن تبقى مسألة وھي

س إلى العمال الذین یستأجرھم ویطالبھم للعمل، وإال لما أمكن أن یتاجر بأموال راجع إلى الولي ولی) ًمجانا: (ال، فقولھ: لھم أجر؟ الجواب
ًلكن یجوز أن یستأجر أناسا بالمعروف ! ًالیتامى؛ ألنھ إذا كان الولي ال یأخذ والعمال ال یأخذون فلن تقوم تجارة أصال، بل أین یوجد ھذا؟

 وال یظلمھم، ویعطیھم من مال الیتیم كما یعطى غیرھم من األجراء، وذلك ویعطیھم أجرة بالمعروف، وبما جرى علیھ العرف، ال یزیدھم
بعض العقود تبرم بین الشخص واآلخر : وإذا ثبت أن ولي الیتیم ال یجوز أن یضحي بشيء من مال الیتیم فیرد السؤال ھنا. جائز وال بأس بھ

والمضاربة من الضرب في -یتجر بھ وھو الذي یسمى بالمضاربة،  إذا دفعت مال الیتیم إلى رجل ل- ًمثال-ویكون فیھا نقص للمال، فأنت 
 فلو أنك دفعت مائة ألف من مال الیتیم إلى رجل من أجل أن یتاجر فیھا -األرض؛ ألن التجارة تحتاج فیھا إلى السفر والضرب في األرض

 الربح بین صاحب المال وبین العامل، فلو أنھ دفع ًأرید جزءا من الربح؛ ألن المضاربة تدفع المائة ألف ویكون: مضاربة، فإنھ سیقول لك
أنا آخذ نصف الربح، فحینئٍذ سینقص مال الیتیم، فبدل أن یكون الربح كلھ للیتیم سیكون نصف الربح لھ : مائة ألف إلى عامل، وقال لھ العامل

لھ أن : لذلك نص رحمھ هللا على ھذه المسألة فقالو. ٍھذا جائز وال مانع منھ؛ ألنھ جار على سنن المضاربة: والنصف اآلخر للعامل، فنقول
َّخذ ھذه المائة ألف واضرب بھا وتاجر بھا ونم المال والربح بینك وبین : یقول لشخص: یعني. یضارب في ھذا المال على جزء من الربح

 للیتیم والثلثان لك على حسب ما یرى فیھ الیتیم، أو ثالثة أرباع الربح للیتیم وربعھ لك، أو الثلثان للیتیم والثلث لك، أو العكس الثلث
ًوالحقیقة أن إتالف جزء من المال الستبقاء الكل صحیح شرعا، فولي الیتیم أو ناظر الوقف إذا أتلف جزءا من المال من أجل بقاء . المصلحة ً

ینة، أنكر علیھ موسى علیھ السالم، ولذلك لما ركب موسى علیھ السالم مع الخضر، وكسر الخضر لوح السف. المال فإن المصلحة تقتضي ھذا
َأما السفینة فكانت لمساكین یْعملون في البْحر فأردت أْن أعیبھا : ّولما بین لھ الخبر قال َ َ َ َ َ َ َ َ َِ ِ ِ ِ ِ َّ ََّ َ َ َُ َ ْ َ َ َ َْ ِ ْ ُ فھو قصد اإلتالف واإلفساد حتى ال تفوت ] 79:الكھف[ُ

إذا : (، وفي معناھا قولھم)ًیرتكب الضرر األخف دفعا للضرر األعظم: (ورةالسفینة بكاملھا؛ ولذلك أخذ العلماء من ھذا القاعدة المشھ
، فحینئٍذ فوات السفینة أعظم، وذھاب اللوح من السفینة أخف، فلولي الیتیم أن )تعارضت مفسدتان روعي ارتكاب أخفھما لدفع أعظمھما

  .وبین غیره بما یرى فیھ المصلحة للمال وللیتیمولھ كذلك أن یجعل الربح بین الیتیم . یضحي بجزء من المال الستبقاء الكل
 
 
 
 

 حكم أكل الولي الفقیر من مال مولیھ
 
 

إن العلماء رحمھم : ھذه المسألة مستثناة من األصل الذي ذكرناه، وقد قلنا] ویأكل الولي الفقیر من مال مولیھ األقل من كفایتھ: [قال رحمھ هللا
الولي : ویرد السؤال. ّمسائل التي تستثنى، فھنا عرفنا أن الولي ال یأكل من مال الیتیم وبینا ھذا األصلهللا یقررون األصل ثم یذكرون أفراد ال

ًأجره على هللا، والقاضي إذا نصب شخصا للنظر في مصالح الیتیم وصار ولیا علیھ، فإنھ سیتعطل عن : الغني لیس بحاجة، ویستقیم أن یقال ً
نعم، : ًن یطلب الرزق، فلو كان فقیرا واحتاج إلى أن یأكل من مال الیتیم فھل یجوز لھ ذلك؟ الجوابًمصالحھ، وقد ال یجد وقتا من أجل أ

ًوھذا قول جماھیر العلماء وأئمة السلف ودواوین العلم رحمة هللا علیھم أجمعین، أن ولي الیتیم إذا كان فقیرا فإنھ یجوز لھ أن یأكل 
َومْن ك: بالمعروف؛ ألن هللا تعالى یقول َ َان غنیا فلیْستْعفْف ومْنَ َ َ َِ ّ َِ َْ ً ِكان فقیرا فلیأكْل بالمْعُروف  َ َِ َ َْ ِْ ُ ْ َ َ فأحل هللا عز وجل لھ أن یأكل ] 6:النساء[ًَ

ًأنھ إذا كان ولیا على یتیم : یأكل األقل من أجرتھ وكفایتھ، أو یأخذ األقل من أجرتھ وكفایتھ، والمراد بذلك: وعلى ھذا قال العلماء. بالمعروف
ًن فقیرا واحتاج أن یأكل وھو قائم على مال الیتیم نقدر أجرة مثلھ، فلو كانت أجرة مثلھ في الشھر ألف لایر وكفایتھ في البیت ثمانمائة وكا

: الثانيو. ًكونھ قائما على المال، وھذا یقدر فیھ أجرة المثل: األول: فعندنا سببان. لایر فإنھ یأخذ الثمانمائة لایر، ویأكل في حدود الثمانمائة
ًكونھ فقیرا ومحتاجا، وكونھ تولى ھذا المال وقام على حفظھ ورعایتھ: فعندنا أمران. ًكونھ محتاجا وھذا یقدر فیھ دفع الضرر عنھ فھذان . ً

مثلھ أن یتساویا، فتكون أجرة : الحالة األولى: سببان كالھما یحل للشخص أن یأكل من مال الیتیم، لكن ال تخلو المسألة من ثالثة أحوال
 في -ًمثال-ًتولى المال وكان سیولة، ولم یتاجر بھ، فلو استأجرت شخصا من أجل أن یحرس المال ویحفظھ تقدر لھ : ًمثال. تساوي قدر كفایتھ

الشھر خمسمائة لایر، فلو قدرت لھ خمسمائة لایر كأجرة، ونظرت إلى قدر كفایتھ في طعامھ ونفقتھ في نفسھ فوجدت أنھ خمسمائة لایر، 
أن تكون األجرة أغلى : الحالة الثانیة. تساوت أجرة مثلھ مع حاجتھ؛ فحینئٍذ ال إشكال، فیعطى الخمسمائة وتتساوى األجرة مع الحاجة: لتقو

 ثالثة آالف في الشھر، وكفایتھ ألف، -ًمثال-  ینمي مال الیتیم ویتاجر فیھ، فمثلھ لو قدر أجرة عملھ فإنھ یعطى -ًمثال-من حاجتھ، كرجل 
یعطى األلف إذا كانت كفایتھ أقل من أجرتھ، والعكس لو كانت أجرتھ أقل من كفایتھ، كرجل عنده أوالد وأسرة كبیرة ینفق علیھم، : فنقول
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ولذلك ینظر األقل من . ألف؛ فحینئٍذ قدر كفایتھ أكثر من أجرة مثلھ، فیعطى أجرة مثلھ: ألفان، وأجرة مثلھ: وكفایة مثلھ في أھلھ وولده
فیعطى األقل منھما، وھذا نص علیھ جمھور العلماء رحمھم هللا؛ ألن األصل حفظ مال  نھ یأكل بسبب األجرة ویأكل بسبب الحاجةالسببین؛ أل

إذا كانت أجرة مثلھ أكثر من كفایتھ، لماذا ال نعطیھ : فیرد السؤال. الیتیم، وحل األكل إنما ھو لوجود الحاجة، وما أبیح للحاجة یقدر بقدره
ًأن الشرع لم یجعل ولي الیتیم أجیرا، ولذلك ال نستطیع أن نضحي بمال الیتیم ونعطي من یقوم علیھ األجرة بدون نص : الجوابأجرة مثلھ؟ 

وبدون أصل شرعي، وإنما قدرنا أجرتھ من أجل تعارضھا مع كفایتھ، فمن حیث األصل یحرم األكل علیھ، واألصل أنھ یلي أمر الیتیم 
ننظر إلى األقل من أجرتھ وكفایتھ : وعلى ھذا.  ھذا الباب ربما أكلت أموال الیتامى وذھبت قبل أن یبلغ الیتامىوأجره على هللا، إذ لو فتح

ًلو أن شخصا تولى على مال الیتیم وكان : ھنا مسألة ثانیة] ًأو أجرتھ مجانا: [قال رحمھ هللا. ًفنعطیھ، سواء كانت األجرة أو كانت الكفایة
ً خالل والیتھ على الیتیم سبعة آالف لایر، ثم لما قارب الیتیم البلوغ أصبح الولي غنیا، فكان فقیرا فأكل ثم اغتنى بعد ًفقیرا، وأنفق على نفسھ ً

ھل یضمن ما أكلھ؟ : رد للیتیم السبعة آالف؟ أي: ًذلك، سواء عند البلوغ قبل أن یدفع المال أو بعد بلوغ الیتیم وقد دفع المال، فھل نقول لھ
بعض العلماء یرى أنھ یدفع ویضمن ما أكلھ، وبھذا أفتى عمر بن الخطاب رضي هللا : للعلماء وجھان في ھذه المسألة]. ًمجانا: [قال رحمھ هللا

إني أنزلت نفسي من مال المسلمین كمنزلة ولي الیتیم، إذا اغتنیت تركتھ وإذا افتقرت أكلت، فإن أیسرت رددت ما : (عنھ، وقولتھ المشھورة
ما ذھب إلیھ الجمھور من أنھ ال یقضي، وبعض : والصحیح. لى أنھ یقضي بعد الیسر، فإذا یسر هللا علیھ واغتنى ضمن المالفدل ع). أخذت

أن یكون المال في تجارة ونماء، أما لو كان المال ال یجري ولیس في : العلماء یجعل أكل الولي من مال الیتیم في حال الفقر بشرط وھو
 ...... .ال یفتي بجواز أكلھ منھالتجارة وال في النماء ف

 
 األحوال التي یقبل فیھا قول الولي والحاكم بعد فك الحجر

 
 

ّإذا ثبت أن األصل عدم جواز التصرف في مال الیتیم، وبینا المسائل التي ] ویقبل قول الولي والحاكم بعد فك الحجر في النفقة: [قال رحمھ هللا
إذا دفع المال إلى الیتیم بعد بلوغھ وادعى الیتیم أن ولیھ أكل منھ، أو أن ولیھ : المعروف، یرد السؤالیجوز للولي أن یأخذ فیھا ویأكل فیھا ب

ظلمھ في المال فأنفق فیما ال ینبغي أن ینفق فیھ، أو دفع المال في شيء یشترى باألقل فاشتراه باألكثر، أو باع ما ال ینبغي بیعھ، أو اشترى 
إذا جاء وقت دفع المال إلى الیتیم : ً فھل نقبل قول الولي أو نقبل قول الیتیم؟ ھذه مسألة، كذلك أیضا-لھ واردألن ھذا ك-ما ال ینبغي شراؤه 

ًعند البلوغ ووجدنا الیتیم رشیدا في تصرفھ وحكم القاضي بدفع المال إلیھ، فسیحاسب الولي، ویقدم الولي بیانا لما دفعھ على الیتیم من  ً
أنفقت علیھ كذا وكذا، وكان مالھ مائة ألف، فأنفقت : وكسوتھ ومسكنھ وملبسھ إلى غیر ذلك، فیقدمھ ویقولالمصاریف في طعامھ وشرابھ 

ھذه العشرة آالف التي یدعي الولي . علیھ منھا عشرة آالف في طعامھ ومسكنھ وكسوتھ وغیر ذلك، فیذكر األمور التي أنفق فیھا على الیتیم
إذا حضر وقت : إذا ادعى الیتیم، والمسألة الثانیة: أو نطالبھ بالدلیل؟ ھذه مسألة ثانیة، فالمسألة األولىنقبل قولھ ھكذا : أنھ أنفقھا ھل نقول

ویقبل قول الولي : (الدفع ورد المال إلى الیتیم، ففي كلتا المسألتین یقبل قول الولي، والقاضي یقبل من ولي الیتیم ما یدعیھ، فقال رحمھ هللا
فإذا كان الحاكم ھو الذي یتولى أمر الیتامى، فإنھ یقبل قول الولي والحاكم بعد فك الحجر عن الیتیم في ).  النفقةوالحاكم بعد فك الحجر في

ًأنھ لو حصلت خصومة وقضاء فسیكون الولي مدعى علیھ والقول : ًأنھ یكون مدعى علیھ، ومعنى ھذا: یقبل قولھ، فمعناه: النفقة، وإذا قلت
َ قول فالن فخصمھ مدع، والذي ُیطالب بالبینة خصمھ وال ُیطالب ھو، فإذا جاء وقالالقول: قولھ، ألنھ إذا قیل َ أنفقت علیھ بعشرة آالف فال : ٍ

في طعامھ وشرابھ وكسوتھ : أي) في النفقة: (قولھ. ًأحضر شھودا وأدلة على أنك أنفقت العشرة، بل یقبل قول الولي والحاكم: نقول لھ
سبق وأن ذكرنا ضابط ] والضرورة: [قال رحمھ هللا. یت نفقة من النفاق؛ ألنھا تستنـزف المال وتأخذهومصالحھ التي احتیج إلیھا، وسم

ًالضرورة، وتعریفات العلماء للضرورة، لكن الضرورة ھنا لھا معنى خاص، فالیتیم ترك لھ أبوه عمارة قیمتھا ملیون، وترك لھ سیولة خمسة 
في ھذه . اج الیتیم أن یبحث عن دخل ومال من أجل أن ینفق علیھ، فقام ولي الیتیم ببیع العمارةآالف لایر، فأنفق ولیھ الخمسة آالف، فاحت

َلم بعت العمارة؟ سیقول: الحالة لو سألھ القاضي اضطررت إلى البیع وألجأتني الضرورة أن أبیع ھذه العمارة، فادعاؤه أنھ مضطر لبیع : ِ
. ؛ ألننا لو فتحنا الباب في عدم قبول قولھ لفر الناس من الوالیة وأصبح فیھا ضرر علیھمالعمارة أو أي مملوك للیتیم، كل ھذا یصدق فیھ

أنا : بل كان ینبغي، یعني: فكلمة. بل كان ینبغي بیعھا: باع عمارة والدي وما كان ینبغي لھ أن یبیعھا، فقال الولي: أن الیتیم إذا قال: فالشاھد
لو أن الیتیم : ًمثال. ولي یقبل قولھ، وھكذا إذا ادعاھا الحاكم فبنى علیھا بیع شيء أو إجارة شيءمضطر إلى بیعھا، والضرورة إذا ادعاھا ال

ما كان ینبغي أن یستأجر لنا : قال الیتیم. أنفقتھا في سكن: فیم أنفقتھا؟ قال: ادعى على الولي أنھ أنفق عشرة آالف لایر علیھ، فسألھ القاضي
إنھم مضطرون لدفع العشرة اآلالف إلسكانھم، لكن لو ثبت عند القاضي أنھ غیر ! كنون؟ في العراءأین أذھب بھم یس: ًسكنا، فیقول لھ

فإذا باع . مضطر، فحینئٍذ یضمن الولي على التفصیل عند العلماء رحمھم هللا، ویؤاخذه ویحاسبھ القاضي على ھذا إذ فیھ ضرر على المال
ً ترك لھ والده عشرین ألفا، ویكفي الیتیم منھا في حدود عشرة آالف، فإذا وجود العشرین ألفا الولي العمارة بحجة نفقتھا على الیتیم، والیتیم ً ً

 بعد سنة ستصبح - ًمثال-ًیمنع من الضرورة لبیع العمارة، فحینئٍذ یكون الولي مخطئا في بیعھا، لكن لو ادعى ضرورة ثانیة كأن یشتھر أنھ 
ھا لمصلحتھا للیتیم، فباعھا فخالفت الظنون وأصبحت غالیة، فادعى الیتیم على ولیھ أنھ فرط أنا مضطر إلى بیع: ھذه العمائر رخیصة فیقول

ًأنا نظرت إلى الحال واجتھدت، وفي ذلك الزمان كنت مضطرا إلى البیع؛ ألنني وجدت أن ھذا یضر بمصلحة مال : في ھذه العمارة یقول
 في األطعمة؛ إذا كان الیتیم -ًمثال-وقد یضطر الولي إلى البیع لخوف الكساد وھذا . قولھالیتیم، وأقدمت على البیع من ھذا الوجھ، فحینئٍذ یقبل 

ِترك لھ والده بضاعة وكانت من الطعام، وال یمكن أن تبقى شھرا دون فساد، فعرضھا في السوق ولكنھا لم تأت بقیمتھا وإذا تركت تفسد فال  ً
نعم ھذا : ًكیف تبیع بضاعة قیمتھا مائة ألف بخمسین ألفا؟ یقول: الیتیم أو القاضي ویسألھتأتي بشيء، فباعھا بنصف القیمة، فحینئٍذ یخاصمھ 

ًكذلك أیضا لو كان المیت ترك . ًالبضاعة لم یتیسر بیعھا إال بخمسین ألفا، ولو لم أبعھا فستتلف، وأنا مضطر إلى ذلك؛ فھذه ضرورة صحیحة
 من أجل أن تباع في موسم الحج بمائتین، وشاء -ًمثال-  التجار یشترون بضاعة بمائة ألف ًمتاعا، وھذا المتاع المراد بھ مثلما یحصل لبعض
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هللا أن یموت في شعبان، فھذه البضاعة سیتولى أمرھا الولي، فإذا تولى أمرھا فمعناه أنھ سیحفظ البضاعة إلى الحج، وحفظ البضاعة إلى 
ًفا ولم یجد إال ھذا المكان بثالثین ألفا، وإن بیعت البضاعة في وقتھا بیعت بخسارة أو ًالحج یحتاج إلى إجارة، فاستأجر لھا مكانا بثالثین أل ً

برأس مالھا، وإن بقیت بیعت بالضعف فاألصلح للیتیم أال تباع اآلن، وتبقى حتى تباع بالضعف، ووجد أن استئجار مخزن لھا بعشرة آالف 
ًال یمكن، فاستأجر مخزنا بثالثین ألفا وباعھا بمائتی ًن، فأصبح كاسبا سبعین ألفا، فإذا سألھ القاضيً أنفقتھا من أجل : أین أنفقت الثالثین؟ قال: ً

). والضرورة: (ًألن السوق كان كاسدا ونحو ذلك من األحوال، وھذا معنى قولھ. نعم: ًوھل كان حفظھا الزما؟ یقول: قال لھ. حفظ البضاعة
یقبل قولھ : لكن إذا أنكر الیتیم وقاضاه، فبعض العلماء یقول. بیع أو شراء فإنھ یقبل قولھفكل ما یدعیھ الولي من أنھ مضطر وملجأ إلیھ من 

یقبل قولھ مع الیمین، وھذا ما یسمى بیمین التھمة، وھو أن یحلف من أجل التھمة الموجودة، : ًمجردا وال یطالب بالیمین، وقال بعض العلماء
أخر بیع البضاعة إلى السنة : ًالذي ھو األصلح، فمثال إذا قال الیتیم: الغبطة] والغبطة: [ھ هللاقال رحم. یقبل قولھ مع الیمین: فحینئٍذ قالوا

إنما ذلك من أجل : ًالقادمة، فھذا أضر بي؛ ألني دفعت من مالي أجرة المخازن وأجرة نقل السلع وأنفق أمواال على ذلك، فقال ولي الیتیم
ألن ھذا أعلى : لماذا؟ قال: قیل لھ. بعتھا بملیون: بكم؟ قال بعت العمارة: ً الغبطة لو قیل لھ مثالومن. األحق وھي الغبطة، فحینئٍذ یقبل قولھ

إذا ادعى ] والتلف: [قال رحمھ هللا. ًسعر، وإذا بقیت فستباع بنصف ملیون أو بثالثة أرباع ملیون، فإذا الغبطة في بیعھا بملیون، فیقبل قولھ
ًلو أن یتیما ترك لھ أبوه مائة رأس من الغنم، وجاء سیل واجتاح نصفھا، فقال : ً منھ فإنھ یقبل قولھ، مثالأن بعض المال تلف ولم یكن بتفریط

ًالمال الذي تولیت الیتیم فیھ مائة رأس، واآلن یوجد خمسون رأسا منھا، وخمسون أخذھا : كم ترك والد الیتیم؟ قال الولي: القاضي للولي
] ودفع المال: [قال رحمھ هللا.  یقبل قولھ في الربح والغبطة، وفي الخسارة والتلف ونحو ذلك مما یدعیھ- ناكما ذكر-السیل فیقبل قولھ؛ ألنھ 

ً مائة ألف، واختبره عند البلوغ فوجده رشیدا فدفع لھ مالھ، وبعد سنة جاء الیتیم -ًمثال-رجل تولى على یتیم وكان مالھ : ھذه مسألة ثانیة
. ما أخذت: والیتیم یقول. دفعت: الیتیم أو نصدق الولي، الولي یقول وأن ولیھ لم یدفع المال إلیھ، فھل نصدقوادعى أنھ لم یقبض مال أبیھ، 

ففي الحقیقة إذا جئت تنظر إلى األصل، األصل أن المال عند الولي حتى یثبت أنھ دفعھ للیتیم، وفي ھذه المسألة ومسألة التلف یقوي بعض 
نا قویة وأمیل إلى ھذا القول؛ ألنھ خالف األصل، والتھمة فیھ قویة، وفي ذلك احتیاط لمال الیتیم، فإذا دفع العلماء فیھا الیمین، والیمین ھ

 ...... .إنھ یكون القول قول الیتیم أو ال یقبل قولھ إال بالیمین: وحینئٍذ یقوى أن یقال. المال إلیھ ولم یشھد فھو الذي فرط
 

 حكم دین العبد وما أتلفھ
 
 

 مبني على حدیث ابن عمر في - كما ذكرنا غیر مرة-العبد یتولى سیده أمر مالھ، وھذا ] وما استدان العبد لزم سیده إن أذن لھ: [قال رحمھ هللا
ً، لكن ذكر ھذه المسألة ھناك ألن فیھا شیئا من االرتباط بمسألة الوالیة )ًمن باع عبدا ولھ مال فمالھ للبائع إال أن یشترط المبتاع: (الصحیحین

ًإذا تعامل الرقیق مع الناس وأخذ منھم أمواال دینا، فسیده لھ حالتان) وما استدان العبد: (قولھ. لى المالع أو . إما أن یكون أذن لھ في التجارة: ً
إن شاء -تي وسیأ. فإن أذن لھ فإن سیده یتحمل مسئولیتھ، وحینئٍذ یلزمھ أن یدفع عنھ، وإن لم یأذن لھ یكون في رقبة الرقیق. أنھ لم یاذن لھ

فلو أن العبد ذھب واستدان مائة ألف، ثم جاء صاحب المائة ألف ] وإال ففي رقبتھ: [قال رحمھ هللا.  بسط ھذه المسائل في باب الرق- هللا
ذه لیس لك شيء، وتذھب أموال الناس بھ: إن الرقیق ال یملك المال، ونقول لصاحب المال: یطالبھ فإذا بھ لیس عنده مال، فاآلن ھل نقول

خذ الرقیق، والرقیق ملك لسیده بملك الشرع؛ ألن الرق مضروب بحكم الشرع؟ فحینئٍذ حصل تعارض بین ھذین : الطریقة، أو نقول
إما أن یدفع عنھ ویبقى لھ :  األمر األول-إذا لم یأذن لھ-فإذا كان السید علم بجنایة عبده أو باستدانتھ للمال، فإنھ یخیر بین أمرین . األصلین

 وإما أن یكون المال في رقبتھ، فیباع ویؤخذ منھ المال، ویرد الباقي إلى سیده؛ ألننا لو فتحنا ھذا الباب لكل رقیق أن یجني على مال عبده،
قال رحمھ . الغیر ثم بعد ذلك ال یؤاخذ بالجنایة وال یمكن أن یطالب سیده بھا، لفتح باب الضرر على الناس، ولذلك تكون جنایتھ في رقبتھ

إما أن تدفع عنھ وإما أن : وقیمة الشيء الذي أتلفھ، فنقول لسیده: أي] وقیمة متلفھ: [قال رحمھ هللا. وأرش جنایتھ كذلك] وأرش جنایتھ [:هللا
َّإن كان ثم باقي-یبیع القاضي ھذا الرقیق ویسدد دینھ من رقبتھ، ثم بعد ذلك یدفع الباقي من المال  وهللا تعالى .  إلى سیده الذي یملكھ- َ

 ...... .أعلم
 

 األسئلة
 
 

...... 
 

 حكم تولیة المرأة على مال الیتیم
 
 

، والصالة والسالم على خیر خلق هللا وعلى آلھ : ھل یجوز أن یجعل األب امرأة تلي أبناءه بعد موتھ؟ الجواب: السؤال باسم هللا والحمد 
ولذلك كانت أم المؤمنین عائشة  ه أجازھا طائفة من العلماء رحمھم هللا،فوصایة المرأة على مال األیتام في حجر: أما بعد. وصحبھ ومن وااله

أن المرأة لھا حق النظر في المال، فیجوز لھا أن تتولى النظر في أموال الیتامى، : رضي هللا عنھا تلي أمر أیتام عبد الرحمن أخیھا، وقالوا
  .وهللا تعالى أعلم.  أقرب للوالیة من المرأةوال شك أن الرجل أكثر مخالطة للرجال وأعلم بأحوالھم، ولذلك ھو
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 حكم أخذ ولي الیتیم الفقیر من زكاة مال الیتیم
 
 

یجوز لولي الیتیم أن یأخذ زكاة مال الیتیم إذا كان : ًھل یجوز لولي الیتیم إن كان فقیرا أن یأخذ زكاة مال الیتیم الذي یتوالھا؟ الجواب: السؤال
ُإنما الصَدقات :  وقد مكن هللا عز وجل من الزكاة األصناف الثمانیة وملكھا لھم فقال سبحانھ- الیتیم-مال مال غیره ًمستحقا لھا، وذلك ألن ال َ َّ َ َّ ِ

ِللفقراء والمساكین  ِ َِ َ َ ِ َْ َْ ٌوالذین في أْموالھم حق مْعلوم : ولذلك قال تعالى. فالالم للملك. اآلیة] 60:التوبة[ُ ُ َ َ َ َ ٌَّ ْ ِ ِ ِ َِ َللسائل و* َّ ِ ِ َّ ِالمْحُروم ِ َ ] 25-24:المعارج[ْ
لكن بشرط . فأثبت أنھ حق فھو یستحقھ بوصف الفقر، وهللا عز وجل أعطاه بھذا الوصف حقھ في الزكاة، فیجوز لھ أن یأخذ زكاة مال الیتیم

  .أال یقدم نفسھ مع وجود الغیر المستحق والذي ھو أولى منھ وإنما یكون ذلك بالمعروف، وهللا تعالى أعلم
 
 
 
 

 حكم أكل ولي الیتیم من مال الیتیم
 
 

ًھذه المسألة تقدمت معنا، فإذا كان ولي الیتیم فقیرا فإنھ یأكل : ھل یجوز لھذا الولي الفقیر أن یأكل من المال للحاجة؟ الجواب: السؤال
  .بالمعروف

 
 
 
 

 حكم تقدیم مصلحة األیتام على مصلحة الغرماء
 
 

أما بالنسبة للمال : أو مصلحة األیتام إذا مات والدھم ولم یترك ما یزید عن سداد حقوق الناس؟ الجوابمصلحة الغرماء : أیھما یقدم: السؤال
َمْن بْعد وصیٍة ُیوصى بھا أْو َدْین : فلیس لألیتام فیھ حق إال بعد سداد دیون المیت؛ ألن هللا تعالى جعل اإلرث بعد سداد الدین، فقال سبحانھ َ َ َ َِ َّ ِ ِ ِ

ٍمْن بْعد وصیٍة توُصون بھا أْو َدْین : اآلیة الثانیةوفي ] 12:النساء[ َ َ َ َ َِ ُ َّ ِ ِ ٍمْن بْعد وصیٍة ُیوصي بھا أْو َدْین (وفي اآلیة الثالثة ] 12:النساء[ِ َ َ َ َِ ِ َّ ِ ِ ِ
ألن هللا نص فھذا یدل على أن اإلرث واستحقاق اإلرث ال یكون إال بعد سداد الدیون، وذمة المیت مقدمة على ورثتھ في ھذا؛ ]. 11:النساء[

لكن ینبغي على التجار واألغنیاء . على أن اإلرث یكون بعد سداد الدین، فال یجوز أن تبقى ذمة المیت معلقة بل ینبغي أن یبادر بسداد دیونھ
ك عند هللا عز ًأن یترفقوا باألیتام، فإذا رأوھم أیتاما محتاجین إلى المال ألمور ضروریة، فاألفضل لھم أن یوسعوا علیھم، وأن یحتسبوا ذل

وجل؛ ألن ھذا من أفضل القربات وأحبھا إلى هللا سبحانھ، فإن اإلحسان إلى الیتامى أجره عظیم وثوابھ كبیر عند هللا سبحانھ؛ حتى قال صلى 
ًحسان، وكذلك أیضا فكفالة الیتیم فیھا إحسان، والصدقة على الیتیم إ) أنا وكافل الیتیم في الجنة كھاتین: (هللا علیھ وسلم في الحدیث الصحیح

وهللا تعالى . التوسعة على الیتامى إحسان، فاألفضل أال یضیقوا على الیتامى، وهللا تعالى یبارك لھم في أموالھم ویوسع لھم من واسع فضلھ
  .أعلم

 
 
 
 

 ًحكم تنصیب القریب لنفسھ ولیا على األیتام
 
 

: من حیث األصل: ، فھل للقریب أن یتصرف في أموالھم باألحظ لھم؟ الجوابإذا توفي الوالد ولم یوص ألحد بالوالیة على أیتامھ: السؤال
وإن وجد من قرابتھ كأعمام . یكون النظر للیتامى للقاضي، فالقاضي ینظر من كان األرشد واألتقى  عز وجل من قرابتھ فینصبھ علیھم

نھ یقدمھ على غیره؛ ألن القریب أكثر شفقة وأكثر رعایة للمال الیتامى وبني أعمامھم ونحو ذلك ممن ھو أتقى  عز وجل وأحفظ للمال فإ
ًوحفظا لھ من غیره، وألن الیتیم مع عمھ وابن عمھ یحس بشيء من الراحة فال یستحي أن یطلب حاجتھ، وال یستحي أن یسأل، فإذا كان من 

 إلى عورات، واالطالع على بعض األشیاء الخاصة في وألن الوالیة على الیتیم ال یخلو فیھا األمر من النظر. األقرباء فھو أفضل وأولى
الیتامى، فإذا كانت عوراتھم عند القریب فھو أولى أفضل، وینبغي على ولیھم أن ینظر من ھو األولى من القرابة فیوصي إلیھ، وكذلك على 
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إن وجود : لى الغریب، وعلى ھذا قالواولذلك قدم هللا عز وجل القریب ع. القاضي أن ینظر إلى األقرب فاألقرب ألنھم أولى من غیرھم
القرابة یدعو إلى الشفقة والرحمة، والقریب یضحي أكثر مما یضحي الغریب؛ فالقریب إذا وجد مشقة من أوالد أخیھ صبر علیھم وتحمل، 

 ال شك أنھ یحقق مصالح وإذا وجد العناء أو أوذي بسبب القیام على مالھم وضاقت علیھ األمور احتسب األجر، فعدھا من صلة الرحم، فھذا
  .وهللا تعالى أعلم. ًأكثر مما لو كان غریبا

 
 
 
 

 حكم ضمان ولي الیتیم إذا تاجر بمال الیتیم وخسر دون تفریط منھ
 
 

إذا تاجر ولي الیتیم في مالھ وخسر فإنھ ال یضمن إذا : إذا تاجر ولي الیتیم في مالھ وخسر دون تفریط منھ فھل یضمن؟ الجواب: السؤال
نت التجارة بالمعروف ولم تكن ھناك مخاطرة، أما إذا خاطر بالمال وغرر بھ فإنھ یضمن؛ ألنھ تعاطى سبب الضرر، وأما إذا كان الحال كا

  .وهللا تعالى أعلم. كما ذكر في السؤال من أنھ لم یفرط فحینئٍذ ال ضمان علیھ
 
 
 
 

 حكم إقراض الناس من مال الیتیم
 
 

بعض : مسألة اإلقراض من مال الیتیم فیھا وجھان للعلماء: ًیعطي من مال الیتیم قرضا لشخص آخر؟ الجوابھل یجوز للولي أن : السؤال
لكن الذین قالوا بجواز . وبعضھم یمنع وھو األقوى، وھو الذي تطمئن إلیھ النفس من والیة رب المال. یجوز أن یقرض: العلماء یقول

یجوز إذا أخذ الرھن واحتاط للمال، فإذا أخذ الرھن : ومنھم من یقول. ول بجوازه ویطلقفمنھم من یق: ًالقرض اختلفوا أیضا على قولین
إنھ أفضل : فقالوا. واحتاط للمال واستوثق جاز لھ أن یعطي القرض؛ ألنھ قد حفظ مال الیتیم، والقرض فیھ رفق بالناس وأجر للیتیم إذا بلغ

وهللا تعالى . رر على الیتیم یمكن أن یتالفى بالرھن، ولكن األول أشبھ وأقوىوأكمل خاصة لما فیھ من التوسعة على الناس، وخوف الض
  .أعلم

 
 
 
 

 ًحكم إعطاء العمال جزءا من ربح مال الیتیم
 
 

 ھذه مسألة ثانیة وھي مسألة المضاربة،: لكم ربع األرباح وھو المضاربة؟ الجواب: إذا تاجر ولي الیتیم بمالھ فھل لھ أن یقول للعمال: السؤال
أنھا : خذ مائة ألف وتاجر بھا والربح بیني وبینك، القراظ والمضاربة خارجة عن األصول، ومعنى كونھا خارجة عن األصل: تقول لشخص

أن العمل مجھول واألجرة مجھولة وغیر مضمونة، ففي القراض العمل : ًوتوضیح ذلك أوال. تجارة جاءت على غیر الوجھ المعروف
ًاضرب بھا في األرض، فیمكن أن یشتغل بھا شھرین ویمكن أن یشتغل بھا سنة أو سنتین أو ثالثا : لف وتقول لھمجھول؛ ألنك تعطیھ مائة أ

ًالربح نفسھ ال ندري كم سیكون قلیال أو كثیرا، وإذا ثبت ھذا : ًثانیا. فال یعلم مقدار العمل وال مدتھ، فالعمل مجھول والمدة مجھولة وھو -ً
ال یقاس علیھا غیرھا، وكأنھا  أنھ: ًإذا المضاربة خارجة عن األصول، ومعنى كونھا خارجة عن األصول: قالوا -جھالة العمل وجھالة الربح

وھذا مسلك طائفة من العلماء كما اختاره أئمة الحنفیة والمالكیة رحمھم . جاءت رخصة وتوسعة، فیختص الحكم بھا وال یقاس غیرھا علیھا
 المضاربة إجارة ونوع من الشركة، فھو یستأجره ویشاركھ في الربح، فیجوز على ھذا القول أن :ٍهللا وغیرھم، وھناك مسلك ثان یقول

أعطیك أجرة الشھر ألف لایر : ًلو قال لعامل في بقالة مثال: ًبناء على القول األول. ًتستأجر وتشارك وتجعل المضاربة نوعا من الشركة
بة، ولكن على الوجھ الصحیح من أن المضاربة خارجة عن األصل، فیعتبر إجارة وربع الربح، حینئٍذ یصح عندھم أن یقاس على المضار

ًبالمجھول ألننا ال ندري كم ربع الربح، وال ندري ھل یربح كثیرا أو قلیال ال یجوز اإلجارة بالمجھول، والذي ذكرتھ في : ًوبناء على ذلك. ً
یضاربوا بأنفسھم فال إشكال أن لھم ربع الربح أو نصف الربح على ما اتفق إذا كان العمال الذین دفع المال إلیھم على أساس أن : السؤال

كما ھو موجود اآلن -لكن أن یقال لعامل یشتغل في مال الیتیم لك أجرة ثمانمائة لایر في الشھر وأعطیك ربع الربح أو نصف الربح . علیھ
ًعلوم مجھوال، فھو وإن استأجره بألف لایر شھریا  فال یجوز؛ ألن إدخال المجھول على المعلوم یصیر الم-في بعض األعمال  -وھي معلومة-ً

ًوحینئٍذ یغرر بالعامل، فقد یظن العامل أن المحل سیربح كثیرا، فیدخل على أساس أنھ سیأخذ ربحا . لكن ربع الربح أو ربع الناتج مجھول ً
ًكثیرا، وإذا بالربع شيء یسیر والمحل ال یربح كثیرا، فحینئٍذ یكون من ال ولذلك األشبھ بالقواعد الشرعیة واألصول الشرعیة عدم صحة . غررً
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اشتغلوا ولكم ألف وربع الناتج أو نصف الناتج، أو خذ ھذه السیارة واعمل بھا الیوم ونصف ما تنتجھ بیني وبینك، ال یصح ألن : أن یقول لھم
ًھذا تغریر بھ، فیتعب یومھ كلھ، وقد ال یجد إال راكبا واحدا، والشریعة  . ال ترید ھذا، إنما تریده أن یعمل ویأخذ عرق جبینھ بالشيء الواضحً

خذ السیارة وأعطني مائة، ھذا جائز؛ ألنھا أجرة لك، ثم ھو یمأل بنزینھا ویعمل بھا خالل ساعات الیوم، ویحدد لھ اثني عشر : فإذا قلت لھ
خذھا ویكون البنزین علیك ولك ربع الناتج أو : ن یقول لھساعة أو عشر ساعات، وتصبح إجارة للزمان وال إشكال فیھا وھي جائزة، لك

وآخر دعوانا أن . ًنصف الناتج أو ثلث الناتج ھذا یعتبر من المجھول وال یصح؛ ألنھ إجارة بالمجھول، وإجارة المجھول ال تجوز إجماعا
  .الحمد  رب العالمین، وصلى هللا وسلم وبارك على نبینا محمد وعلى آلھ وصحبھ أجمعین

 
 
 
 

 [1[ باب الوكالة -شرح زاد المستقنع 
ًشرع هللا سبحانھ وتعالى الوكالة رحمة بالعباد ورفقا بھم، حتى یأخذ الناس حقوقھم، ویحافظوا على أموالھم، وال تكون الوكالة في كل شيء، 

 ً. أشیاء تصح فیھا الوكالة مطلقاًفھناك أشیاء ال تصح فیھا الوكالة مطلقا، وھناك أشیاء تصح فیھا الوكالة عند العجز، وھناك
 الوكالة تعریفھا وحكمھا

 
 

بسم هللا الرحمن الرحیم الحمد  رب العالمین، والصالة والسالم على أشرف األنبیاء والمرسلین، وعلى آلھ وصحبھ ومن اھتدى بھدیھ 
ذا الباب یشمل على جملٍة من األحكام والمسائل المتعلقة ھ]. باب الوكالة : [فیقول المصنف رحمھ هللا: أما بعد. واستن بسنتھ إلى یوم الدین

ٍبالنیابة، سواء كانت في العبادات أو في المعامالت، فیقیم المسلم غیره مقامھ، الستیفاء حق من حقوقھ، أو یقیمھ مقامھ في عبادٍة أذن الشرع  ً
لحجر یتولى فیھ ولي المحجور النظر في أموالھ ومصالحھ، وكأن كون ا: ٌوباب الوكالة متصل بباب الحجر بمناسبٍة ظاھرة وھي. فیھا بالنیابة

 ...... .ًالوكیل أصبح قائما مقام من تولى النظر في مصالح موكلھ، فالمناسبة ظاھرة
 

 ًتعریف الوكالة لغة
 
 

ِوعلى هللا: الحفظ والتفویض، وكذلك القیام على الشيء، قال تعالى: والوكالة في لغة العرب تطلق بمعنى َّ َ َ َ فلیتوكل الُمْؤمنون َ َ َُ ِ ْ ِْ َّ َ آل [َ
ًلیفوضوا أمورھم إلى هللا ال إلھ إال ُھو فاتخذهُ وكیال : أي] 122:عمران ِ َِ َ َْ َّ ََ َّ ِ ِفوض أمورك إلیھ، واجعل جمیع حوائجك إلیھ، وكْل : أي] 9:المزمل[ِ

َإني توكلت على: أمورك إلى هللا سبحانھ وتعالى، وقال سبحانھ عن نبیھ ََّ َُ َْ ِّ ْ هللا ربِّي وربِّكم ِ ُ َ َ َ ِ ، وقال تعالى: أي] 56:ھود[َّ : فوضت أمري كلھ 
ٌخالق كلِّ شْيء وُھو على كلِّ شْيء وكیل  ِ َِ َ َ ٍَ ٍَ َ ُ َُ وعلى ھذا دارت معاني الوكالة في الحفظ، وكذلك . فھو سبحانھ القائم على أمور عباده] 62:الزمر[َُ

  .لكفالةًأیضا التفویض، وكذلك القیام على الشيء وا
 
 
 
 

 ًتعریف الوكالة اصطالحا
 
 

في حیاتھ، كما ھو مسلك : استنابة جائز التصرف لمثلھ فیما یدخلھ النیابة، وقید بعض العلماء ھذا التعریف بقولھ: والوكالة في االصطالح
ًإما أن تقع من اإلنسان أصالة، وإما أن : نمأخوذة من النیابة، واألشیاء تقع على صورتی: ، االستنابة)استنابة: (فقولھم. الشافعیة رحمھم هللا

َالوكالة استنابة، فعندنا موكل، وعندنا موكل، وعندنا : ًتقع من اإلنسان نیابة، فإذا أسند اإلنسان الشيء إلى غیره فقد أنابھ وأقامھ مقامھ، فقالوا ِ
َموكل فیھ، وعندنا صیغة تقع بھا الوكالة، فاالستنابة تحصل من الموكل، وتطل ُ ِ ٌ ٌ  - اسم الفاعل- ھي من الموكل : ب من الوكیل، ولذلك یقولونَ

وأما بالنسبة . ًبع البیت لي، فقد أذنت لھ أن یبیع، وھو یقوم بالبیع رفقا بك: أنك إذا قلت لشخص: ْإذن، ومن الوكیل رفق، وتوضیح ذلك
أن : فھذا من إضافة المصدر إلى فاعلھ، ومعناه، (استنابة من لھ حق التصرف: (، وبعض العلماء یقول)استنابة جائز التصرف: (لقولھم

ًیكون شخصا بالغا عاقال حرا رشیدا، فھذه أمور أو صفات إذا توفرت في الشخص حكمنا بكونھ أھال للتصرف، والتصرف یشمل ًً ً ً البیع، : ً
ه من أبواب المعامالت، فحینما قال والشراء، واإلجارة، وسائر العقود التي سبق أن ذكرنا ضوابط التصرف فیھا في باب الحجر، وكذلك غیر

َّأن الذي یوكل ال بد وأن یكون أھال للتصرف فیما وكل فیھ: استنابة من لھ حق التصرف، فمعنى ذلك: الوكالة: العلماء ً إذا كانت : وعلى ھذا. ِّ
ًوكالة ببیع فال بد وأن یكون الموكل أھال ألن یبیع، وإذا كانت وكالة بإجارة فال بد وأن یكو ًً ًن الموكل أھال ألن یؤجر، وإذا كانت وكالة بغیر ِّ ً ِّ

ًذلك من العقود فال بد وأن یكون األصیل والموكل أھال للقیام بھا، فلو كان األصیل  ٍ لیس بأھل كأن یكون لیس ببالغ كالصبي -ِّوھو الموكل-ِّ
ھ ممنوع من التصرف في حق نفسھ فمن باب أولى أن بع داري أو أجر الدار لم تصح الوكالة؛ وذلك ألن: ٍوال عاقل كالمجنون وقال لغیره

استنابة من لھ حق . (یمنع من إنابة غیره؛ وألن النیابة تفتقر إلى وجود أھلیة في األصل حتى یتحقق إذن الشرع بالنیابة على الوجھ المرضي
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: ؛ ألن القاعدة في الشرع تقول)مثلھ: (ل، وقالواھذا الوكی) مثلھ(استنابة من لھ حق التصرف، ھذا بالنسبة للموكل : ، فقولھم)َالتصرف مثلھ
ً، فالفرع یستمد قوتھ من األصل، فإن كان عند األصل قوة كان الفرع قائما علیھا، وأما إذا )ٌالفرع تابع ألصلھ(، و)البدل یأخذ الحكم مبدلھ(

ً من یقوم مقامھ ال بد وأن یكون أھال للتصرف، ًكان األصل لیس لھ حق التصرف ولیس بأھل فإنھ حینئٍذ ال ینبني علیھ غیره، وكذلك أیضا
ًوعلى ھذا فلو وكلت شخصا بالبیع فالبد وأن یكون الشخص الذي یقوم بالبیع عنك أھال ألن یبیع لنفسھ؛ ألنھ إذا كان ال یصح بیعھ لنفسھ فمن  ً

ًلو وكل عاقل أو من ھو أھل للتصرف مجنونا: مثال ذلك. باب أولى أن ال یصح بیعھ لغیره لیس ممن :  لم تصح الوكالة؛ ألنھ لیس بمثلھ أيَّ
ًھو جائز التصرف، ولو وكل صبیا أو محجورا علیھ فإنھ ال یحكم باعتبار الوكالة؛ ألنھا لم تقع على الوجھ المعتد بھ شرعا، وھو أن یكون  ً ً ّ

ًمثلھ فیما تدخلھ النیابة، ھذا ھو محل الوكالة، فأنت توكل شخصا للقیام بأمر إثباتا و ٍنفیا في حق مالي أو غیر مالي، في حق  أو حق لعباده، ً ٍ ً
وكلتك أن تبیع داري فمحل الوكالة : وكلتك أن تبیع أرضي، فمحل الوكالة بیع األرض، ولو قلت لھ: ًفھذا كلھ یسمى محال للوكالة، فلو قلت لھ

 فإنھ حینئٍذ یكون محل الوكالة -ًا، وممن یعجز أن یحج لنفسھًوكانت الوكالة بالحج معتدا بھا شرع- وكلتك أن تحج عني : الدار، ولو قلت لھ
لم یصح؛ ألن الشرع ! وكلتك أن تصلي عني: ٌھذا قید یخرج ما ال تدخلھ النیابة، فلو قال شخص آلخر) فیما تدخلھ النیابة.. (ھو الحج وھكذا

وإال قد تكون فرض عین ال یقصد منھا -َّعین المكلف  فروض األعیان التي قصدھا الشرع من: قصد أن یصلي المكلف بعینھ؛ ولذلك یقولون
أنا أصلي :  ال تدخلھا النیابة، كالصالة حیث قصدھا الشرع من المكلف بعینھ، فال یمكن لشخص أن یقول- الشرع أن یقوم بھا المكلف بعینھ

 أن یوكل غیره في ظھار امرأتھ؛ ألن الظھار - رحمھم هللا-ًكذلك أیضا أن ال یكون محل الوكالة مما فیھ إثم، ومن ذلك منع العلماء . عنك
ِوتعاونوا على البرِّ والتقوى وال تعاونوا على اإلثم والُعدوان : األصل في ذلك قولھ تعالى: ٌمنكر من القول وزور، وقالوا َِ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َْ ْ ِْ ْ ِ َ َّ َُ ْ َُ ، فھو إذا ]2:المائدة[َ

خالف مقصود الشرع؛ ألن مقصود الشرع أن ال یفعل ھذا اإلثم وأن ال یتعاون علیھ، فلو ٍأقام غیره مقامھ في فعل إثم أو طلبھ أو تحصیلھ فقد 
: ًكذلك أیضا. ، فخرج الذي ال تدخلھ النیابة)فیما تدخلھ النیابة: (كانت الوكالة صحیحة فكأن الشرع یأذن لذلك فعل المحرم، ھذا بالنسبة لقولھ

سند إلیھ الفعل بعد الموت فھي وصیة، ولیست بوكالة، فلو عھد إلیھ أن یزوج أیتامھ أو یزوج ینبغي أن تقع ھذه الوكالة في الحیاة، أما لو أ
ِھذا حاصل ما ذكر في تعریف الوكالة، والوكالة . ٌبناتھ فإنھ في ھذه الحالة وصي ولیس بوكیل، فالوكالة في الحیاة والوصیة من بعد الموت ُ

ن الرفق و التیسیر ومحض اإلحسان، فإن اإلنسان قد یتعذر علیھ أن یقوم بتحصیل مصالحھ شرعھا هللا عز وجل وأباحھا لعباده لما فیھا م
بنفسھ، وقد یتعذر علیھ ذلك بسبب شغلھ، وقد یكون من الصعوبة أن یقوم بذلك بسبب مكانتھ كالعالم یتولى أمور البیع والشراء بنفسھ، فیقع 

ي تسلط السفھاء وأذیتھم ونحو ذلك، فشرع هللا عز وجل الوكالة حتى یدفع اإلنسان ٍفي حرج السوق، وربما یكون في أمر فیھ خصومة فیقع ف
ًعن نفسھ الضرر في مثل ھذا، ثم أیضا یحصل بھذه الوكالة المعونة على الحق والخیر، فلربما كان الموكل محتاجا إلى الوصول إلى حق من  ً

ّإنكم تختصمون إلي فلعل : (الستدالل لنفسھ، كما قال صلى هللا علیھ وسلمحقوقھ كما یقع في القضاء؛ ولكنھ ال یحسن الكالم وال یحسن ا
ًفبعض الناس یقلب الحق باطال والباطل حقا، ویستطیع بلسانھ وحلو مقالھ أن یؤذي الناس ویكون ) بعضكم أن یكون ألحن بحجتھ من بعض ً

تطیع أن یقوم بحجتھ، فیوكل من یرى أنھ أھل لبیان حقھ والدفاع ًالشخص مصیبا فیواجھ مثل ھذا، فحینئٍذ لو واجھھ غلب على ظنھ أنھ ال یس
  .ٌعن حقوقھ، ففي الوكالة رفق بالناس من ھذه الوجوه

 
 
 
 

 مشروعیة الوكالة
 
 

ُْبعثوا َفا: فإن هللا سبحانھ وتعالى قال عن أھل الكھف: وقد دل دلیل الكتاب ودلیل السنة ودلیل اإلجماع على جوازھا وصحتھا، أما دلیل الكتاب َ
َّأحَدكم بورقكم ھذه إلى المدینة فلینظْر أیھا أزكى طعاما فلیأتكم برزق منُھ ولیتلطْف  َ ََ َ َ َ ََ َ َ َ َ َ َ َ َ َْ ْ ْ ْْ ْ ُ ْ ُ ُِ ِ ُّ ِ ِ ِ ِ ٍِ ِ ِِ ِ ِْ ْ ْْ ً َ َ َ ُ أن هللا : ووجھ الداللة من ھذه اآلیة الكریمة] 19:الكھف[َ

ً فوكل أصحاب الكھف أحدھم أن یشتري لھم ویتولى عقدا من العقود - الوكالةوھو- تعالى حكى عمن قبلنا أنھم تعاطوا ھذا النوع من المعاملة 
ًفاْبعثوا أحَدكم بورقكم ھذه إلى المدینة فلینظْر أیھا أزكى طعاما: (المالیة َ َ َ َ َ َ َ ََ َ َ َ َْ ُ َُ َ ُ َ ُُّ ِ ِ ِ ِ ِْ ْ َ ِ ِْ َأیھا أزكى(، فوكلوه أن یشتري لھم الطعام وجعلوا الوكالة مقیدة، )ِْ ْ َ ََ ُّ (

ْفلیأتكم برزق منُھ(یب أیھا أط ْ ُِ ٍِ ِ ِ ْ ْ َ ْ َقال اْجعلني على : ًدلت اآلیة على مشروعیة الوكالة، وكذلك أیضا قال تعالى عن نبیھ یوسف: وعلى ھذا قالوا) َ َ َ َِ ْ َ
ٌخزائن األْرض إني حفیظ علیم  ِ ِ َِ َ ٌِ َِّ ِ ِ َ سف علیھ السالم سأل من إن ھذه اآلیة تدل على مشروعیة الوكالة؛ فإن یو: ، قال بعض العلماء]55:یوسف[َ

ٌملك مصر أن یجعلھ قائما على خزائن األرض، وإذا كان قائما فإنھ یقوم بالوكالة؛ ألنھ في ھذه الحالة وكیل عن الولي العام، وحینئٍذ دلت  ً ً
لعقود المالیة، وآیة سورة اآلیة على شرعیة الوكالة في تحصیل المصالح ودرء المفاسد، فاآلیة األولى تدل على شرعیة الوكالة في األموال وا

َّفإن رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم وكل، ومن ذلك ما : وكذلك السنة. یوسف تدل على شرعیة الوكالة فیما تدخلھ الوكالة في المصالح العامة
ً علیھ وسلم یوما من ثبت عنھ علیھ الصالة والسالم في حدیث عروة بن أبي الجعد البارقي رضي هللا عنھ وأرضاه قال لھ النبي صلى هللا

ًاشتر لنا من ھذا الجلب شاة، فذھب عروة وأعطاه دینارا، فذھب عروة إلى السوق فاشترى شاتین بدینار، ثم باع إحدى الشاتین بدینار : (األیام ً
حدیث عند الدارقطني ولفظ صیغة ال). ھذه شاتكم وھذا دیناركم! یا رسول هللا: فرجع إلى النبي صلى هللا علیھ وسلم بدینار وشاة، وقال

ائت الجلب فاشتر لنا شاة ! أي عروة : (ًعرض للنبي صلى هللا علیھ وسلم جلب فأعطاني دینارا وقال: عن عروة بن أبي الجعد قال: وأحمد 
 فبعت إحدى أقودھما، فلقیني رجل في الطریق فساومني: بھذا الدینار، فأتیت الجلب فساومت فاشتریت شاتین بدینار، فجئت أسوقھما أو قال

اللھم بارك لھ : صنعت كیف؟ فحدثتھ بالحدیث فقال: ھذه الشاة وھذا دیناركم فقال! یا رسول هللا: الشاتین بدینار، وجئت بالشاة وبدینار فقلت
ً بدال من شاة ًأعطاه دینارا فاشترى بھ شاتین) في صفقة یمینھ، فلقد رأیتني أقف في كناسة الكوفة فأربح أربعین ألفا قبل أن أصل إلى أھلي

إحداھما بدینار، فرجع بالدینار رأس المال،  اشتر لنا شاة واحدة، فذھب واشترى الشاتین بدینار، فلما اشترى الشاتین باع: واحدة وقال لھ
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لنا من ھذا ِاشتر : (الوكالة، حیث وكلھ النبي صلى هللا علیھ وسلم وقال لھ: ًورجع أیضا بالشاة، وھذا حدیث عظیم فیھ فوائد عظیمة منھا
عشر الثمن أو : أي%) 10(، وما یقولھ بعض العوام من أنھ ال یجوز أن یربح أكثر من %)100(جواز أن یأخذ الربح : ومنھا). ًالجلب شاة

نصف الثمن كل ذلك معارض للشرع، فالشرع أطلق البیع وأذن للمسلم أن یأخذ ولو أضعاف أضعاف قیمة المبیع؛ ألنھ اشترى بنصف دینار 
ًكذلك أیضا . ّفالحدیث دل على مشروعیة الوكالة بفعل رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم لھا: ، وعلى ھذا%)100( بدینار وھذا ربح وباع

ًحكیم بن حزام رضي هللا عنھ وأرضاه أن النبي صلى هللا علیھ وسلم أعطاه دینارا، وأمره أن یشتري شاة أضحیة، فھذا توكیل: حدیث كذلك . ً
هللا عنھ  ًبي رافع رضي هللا عنھ وأرضاه أن النبي صلى هللا علیھ وسلم وكلھ في نكاح میمونة ، وبعثھ سفیرا إلیھا رضيحدیث أ: ًأیضا

ومن الحكم . ٍوعنھا، فكل ھذه النصوص من الكتاب والسنة جعلت أمر الوكالة محل إجماع عند أھل العلم، فقالوا بمشروعیة الوكالة وجوازھا
 الرفق بالموكل، وكذلك حصول األجر للوكیل لما فیھ من المعونة واإلحسان، ویعتبر العلماء عقد الوكالة من عقود :المستفادة من شرعیتھا

ًأنھ لو وكل شخص شخصا فالمقصود من ھذه الوكالة الرفق؛ ألنك إذا توكلت عنھ بالبیع، وبعت عنھ فقد رفقت بھ في مصلحة : الرفق، بمعنى
في : أي) باب الوكالة: (یقول المصنف رحمھ هللا. ٍ أو نكاح أو غیره فقد رفقت بھ في تحصیل تلك المصلحةالبیع، ولو توكلت عنھ في إجارة

  .ًھذا الموضع سأذكر لك جملة من األحكام والمسائل المتعلقة بعقد الوكالة
 
 
 
 

 الصیغة التي تتم بھا الوكالة
 
 

...... 
 

 صیغة اإلیجاب من الموكل
 
 

، فالوكالة تكون بالقول، )ٍبكل قول یدل على اإلذن(الوكالة، : أي) تصح: (یقول رحمھ هللا]. ٍ قول یدل على اإلذنتصح بكل: [قال رحمھ هللا
: القسم األول: فالقول ینقسم إلى قسمین) ٍتصح بكل قول: (وتكون بالفعل، وبكل ما یدل على اإلذن بأن یقوم الشخص مقام موكلھ، أما قولھ

القول غیر الصریح، وھو الظني الذي یدل على أنھ وكلك بصیغٍة أو بلفٍظ غیر صریح بل : القسم الثاني. حالقول الصری: یسمیھ العلماء
ًیا محمد أو یا عبد هللا وكلتك أن تشتري لي سیارة من نوع كذا وكذا بعشرة : محتمل، لكنھ یتضمن معنى اإلذن، فأما إذنھ لك بالوكالة فیقول

: ٍتجد العامل إذا كان یعمل مع شخص في دكان فجاء إلى صاحب الدكان وقال: ًوقد یوكلك بالفعل، مثالآالف، فحینئٍذ وكلك بصریح القول، 
قد وكلتك أن : الدكان مائة من جیبھ ورماھا للعامل، ما معناه؟ معناه انتھى الماء عندنا، ومن عادتھ أن یشتري الماء بمائة لایر، فأخذ صاحب

وكلتك أن تشتري، بل ھذه داللة الفھم، فعندنا :  عھدت أو كان بیننا فیما تقدم، فھو لم یتكلم ولم یقل لھًتذھب وتشتري لنا ماء مثل ما كنت أو
وكلتك، أو یقول : خذ، وال یوكلھ بصریح القول: وكلتك، والضمني كأن یقول لھ: داللة القول وعندنا داللة الفھم، وداللة القول الصریح منھا

َّقم باألمر، تول األمر، انظر : وكلتك، واللفظ غیر الصریح: ِ یأت بصریح لفظ الوكالة، فعندنا اللفظ الصریحقم بالشيء، افعل الشيء، وال: لھ
ًكأن یلقي لھ المال داال على اإلذن بالشراء أو نحو ذلك من : ٌفي األمر، ونحو ذلك مما ھو متضمن لإلذن ولیس بصریح، وأما الفعل

: عندنا الوكالة فیھا]. ویصح القبول على الفور والتراخي بكل قول أو فعل دال علیھ: [ل رحمھ هللاقا. التصرفات التي تتضمن معنى النیابة
: ِّأحدھما موكل والثاني: فوكیل وموكل، وال تقع الوكالة إال بطرفین:  ومحل الوكالة، أما العاقدان-وھما العاقدان-صیغة، وموكل، ووكیل 

ھا، وتشتمل على اإلیجاب والقبول، والمحل یشتمل على المطلوب فعلھ من الوكیل، فأما بالنسبة َّموكل أو وكیل؛ أما الصیغة فالتي ذكرنا
صیغة الوكالة، صیغة الصلح، صیغة البیع، صیغة اإلجارة، فھناك جانبان ال بد : للمصنف رحمھ هللا فابتدأ بأحكام الصیغة، وإذا قال العلماء

: وكلتك، وھناك قبول من الطرف المقابل یقول: ول، فھناك إیجاب صادر من األھل وھو قولھاإلیجاب والقب: وأن یضعھما طالب العلم أمامھ
ٍتصح بكل قول : (اإلیجاب والقبول، فلما أراد المصنف أن یبین أحكام الصیغة ابتدأ باإلیجاب، وذلك بقولھ: قبلت، فالصیغة تقوم على جانبین

وھذا أصل سبق وأن نبھنا -الفعل، وقد قرر شیخ اإلسالم رحمھ هللا :  وفي حكم القولالصریح وغیر الصریح،: ، كما ذكرنا)ٍدال على اإلذن
القواعد النورانیة، وھو من أنفس ما كتب في القواعد الفقھیة التي قعدھا :  مسألة تنزیل األفعال منزلة األقوال، وذلك في كتابھ النفیس- علیھ

ّلزمنا في العقود بلفٍظ معین أو صیغٍة معینة إال إذا دل الدلیل على اإللزام، وأن الناس ونظرھا، وبین فیھا أن أصول الشریعة اإلسالمیة ال ت
ًیعتدون بما تعارفوا علیھ من الصیغ إیجابا وقبوال، وبناء على ذلك نأخذ صیغة الوكالة، فعندنا إیجاب وعندنا قبول، ونقول ً : القاعدة في ذلك: ً

بقي أن . لوكالة فھو وكالة، إن كان بالقول فقول، وإن كان بالفعل ففعل، ویعتبر صیغة للوكالةكل ما تعارف الناس علیھ أنھ یتضمن معنى ا
فال بد وأن یكون ) وكلتك: ( من الموكل، وقولھ- رحمھ هللا- القول في الوكالة وصیغة الوكالة یكون من الموكل والوكیل، فبعد أن فرغ : نقول

  .ھناك ما یقابلھ وھو القبول
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 ل من الوكیلصیغة القبو
 
 

یا : ویصح القبول من الوكیل على الفور وعلى التراخي، على الفور كأن یقول لھ]. ویصح القبول على الفور والتراخي: [فقال رحمھ هللا
قبلت، فھذا قبول على الفور، بمجرد ما انتھى من صیغة : وكلتك أن تبیع سیارتي بعشرة آالف عصر ھذا الیوم في السوق، فیقول! محمد

ًقبلت، فالصیغة إذا كان بھا جانب اإلیجاب والقبول فإما أن تكون على الفور أو على التراخي، فالفوریة أن یكون القبول مباشرا، : لوكالة قالا
وكلتك أن تزوج ابنتي من فالن، ! یا محمد: والتراخي أن یتأخر القبول إما عن المجلس فیختلف المكان، أو یتأخر بالزمان كأن یقول لھ

ِت، وفي بعض األمور إذا طلب منك أن تقوم مقام غیرك فالحكمة تقتضي أن ال تعجل، وأن تنظرفسك ھل تستطیع القیام بذلك األمر وھل : ُ
ھناك مصالح یمكن تحقیقھا، وما طلب منك ھل تترتب علیھ مفاسد أو ال تترتب؟ فتحتاج أن تنظر وتتراخى فیھ في القبول، والشریعة وسعت 

ھل األصلح أن توافق أو ال توافق؟ ثم بعد ذلك تقول ما ترى فیھ : قبلت، ولك أن تتأخر حتى تنظر: ك أن تقول مباشرةفي ھذا األمر، فل
ًأیضا من التراخي أن یكتب لھ كتابا. المصلحة إني وكلتك أن تبیع داري بالمدینة، فیخرج الكتاب من بلد الموكل إلى بلد الوكیل ! یا فالن: ً

ً سنة، أو یأخذ وقتا طویال ویتأخر الكتاب كما في القدیم، فلم یأت إال بعد شھور، فھل -ًمثال-ًق شھرا، أو یستغرق الذي فیھ الدار ویستغر ً ً
ًالصیغة باطلة؟ ھذا مراد العلماء، فتصح الوكالة إذا وقع القبول فیھا فوریا أو متراخیا، فال یؤثر في ھذا لو كتب لھ كتاب قبل شھور، : نقول ً

: قولھ. یصح القبول في الوكالة على الفور وعلى التراخي: ٌ ھذه وكالة غیر صحیحة، ألنھ قد وكلني قبل شھور، بل نقول:فال یأتي ویقول
صریح وضمني، : من صیغ العموم، فكما أن القول في اإلیجاب على قسمین) بكل(قبلت، : تقول) بكل قول]. (بكل قول أو فعل دال علیھ[

قبلت وكالتك، : وكلتك أن تبیع داري في المدینة بعشرة آالف، فتقول! یا محمد: ل الصریح كأن یقول لككذلك القبول صریح وضمني، فالقبو
القول الضمني في القبول ھو كالذي یعرف اآلن في . فھذا صریح ولیس فیھ إشكال، فإنك نظرت وقبلت وكالتھ بصریح اللفظ الذي ال یحتمل

ما یھمك، فھذه لیست بصریحة في قبول الوكالة، لكن درج العرف على أنھا :  بما تراه، فیقولًبع سیارتي مثال! یا محمد: أعرافنا، یقول لھ
ھذه كلھا عبارات لیست بصریحة - ما یھمك، أنا أتولى األمر عنك، اترك األمر لي، : تدل على الرضا والقبول، فتنزل منزلة الصریح، فقولھ

لتفویض والوكالة، فالقول الصریح والقول الضمني والفعل الدال یدخل في ذلك، والفعل في الوكالة، لكنھا تتضمن معنى القیام أو القبول با
قبلت؛ فإن حملھ للكتاب یدل على أنھ قد رضي : خذ ھذا الكتاب وأعطھ زیدا، فقام وأخذ الكتاب دون أن یقول! یا محمد: الدال كأن یقول

ي شيء للكتاب ترتبت علیھ أحكام الوكالة، وھل یضمن الوكیل أو ال عنده وافترق عنھ وحدث أ بالوكالة، فإذا حمل الكتاب وخرج من
  .القول الصریح وغیر الصریح والفعل في القبول سواء: ًفإذا نقول. یضمن، كما سیأتي إن شاء هللا

 
 
 
 

 محل الوكالة وأقسامھ
 
 

 الوكالة، ذكرھا رحمھ هللا بعد أن فرغ من الصیغة، محل: ھذه المسألة]. ومن لھ التصرف في شيء فلھ التوكیل والتوكل فیھ: [قال رحمھ هللا
فالموكل والوكیل بینا ضوابطھما في األصل، لكن نرید اآلن أن نعرف ما ھي األشیاء التي یمكن أن یوكل فیھا، واألشیاء التي ال یمكن أن 

أن یكون الشيء مما تجوز فیھ : القسم األول: أقسامًتكون محال للوكالة، أو ال یصح أن تقع فیھا وكالة، فتنقسم األشیاء من حیث الوكالة إلى 
أن یكون الشيء : القسم الثالث. أن یكون الشيء مما ال تجوز فیھ النیابة ال مع العجز وال مع القدرة: القسم الثاني. النیابة مع العجز والقدرة

 ...... .مما تجوز فیھ النیابة مع العجز وال تجوز مع القدرة
 

 ة مع العجز والقدرةما تجوز فیھ النیاب
 
 

 مما تجوز - ًسواء كان البیع أو اإلجارة أو الرھن أو المضاربة أو غیر ذلك من العقود- أن یكون الشيء الذي وقعت فیھ الوكالة : القسم األول
ًفیھ النیابة، سواء كنت أنت الموكل عاجزا أو قادرا، وھذا معنى قولنا ً عن فعل ذلك : أي: لعجز، ا)تصح فیھ النیابة مع العجز والقدرة: (ً

أن یكون الشيء تدخلھ الوكالة مع : ًالتمكن من القیام بذلك الشيء، وھذا غالبا ما یقع، فھذا ھو القسم األول من محل الوكالة: الشيء، والقدرة
الحقوق : النوع األول: وعینوھذا القسم ینقسم في األموال إلى ن. ًالعجز والقدرة، وھذا غالبا ما یقع في الحقوق المالیة، أو في المعامالت

ھل ھي وكالة شرعیة أو غیر شرعیة؟ فتنظر إلى ھذا الحق : ٍالمتعلقة با سبحانھ، فإذا وقع أحد في الوكالة في حق مالي وجاءك یسأل
، وھناك حقوق مالیة: المالي وتصنفھ، فال یخلو ، أو یكون حقا للمخلوق، فھناك حقوق مالیة  ٌإما أن یكون حقا  ً  للمخلوق، فأما إذا وكلھ في ً

آالٍف وكلتك  زكاتي عشرة: الزكاة والكفارات الواجبة، فلو قال رجل لرجل: ٍحق مالي  مما تجوز فیھ النیابة فإنھ تصح الوكالة، ومن ذلك
، لكنھا تقبل  النیابة والتفویض، فحینئٍذ یصح ٌأن تتولى صرفھا للمستحقین، فإنھا وكالة شرعیة، فالزكاة عبادة والحق المالي الموجود فیھا 

أن تصرفھا : ًأن تدفع زكاتي للمستحق، فأبھم من حیث الشخص وعین في الصفة، أو یحدد نوعا من المستحقین فیقول: التوكیل سواء قال لھ
. ا بالنسبة لحق الزكاةللفقراء فقط، أو لألیتام أو للمساكین، فھذا تفویض وتوكیل مخصص، وینبغي أن تكون الوكالة مختصة كما سیأتي، ھذ

كفر ! یا محمد: ًالكفارات، فلو أن رجال وجبت علیھ الكفارة لیمینھ، فقال: ومن حقوق هللا تعالى المالیة التي تدخلھا النیابة مع العجز والقدرة
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كین أو تكسوھم صحت ُوكلتك أن تطعم عني عشرة مسا: ًعني یمینا حنثت فیھا فأطعم عني عشرة مساكین أو اكسھم، فحینئٍذ إذا قال لھ
من  كذلك لو أنھ ظاھر. ال یجوز التوكیل في ھذا الحق؛ ألنھ من العبادات، بل ھذه عبادة وحق مالي تدخلھ النیابة: الوكالة، وال یقول قائل

ھرین ًامرأتھ، أو جامع في نھار رمضان وھو صائم، أو قتل خطأ فوجبت علیھ الكفارة التي تقوم على عتق الرقبة، فإن عجز صام ش
ٍكفر عني بعتق رقبة، فوكلھ في حق مالي تدخلھ النیابة فتصح : متتابعین في الظھار، فعتق الرقبة حق مالي متعلق  سبحانھ وتعالى، فقال لھ

ًالوكالة، فأعتق عنھ الرقبة لظھار أو قتل أو جماع في نھار رمضان صح، فھي حق مالي وتدخلھ النیابة، كذلك لو أنھ أصاب محظورا ٌ ٍ ٍ  في ٍ
ًالحج، فوكلھ في الفدیة، أو ترك واجبا فوكلھ في دم الجبران، أو وكلھ أن یشتري ھدي التمتع أو ھدي القران ویذبحھ ویتواله صحت الوكالة، 

سك أو من حقك أن تخرج الزكاة بنف: ال توكل إال إذا كنت عاجزا، بل نقول: لكن ینتبھ إلى أن ھذه الوكالة ال یشترط فیھا العجز، فال نقول لھ
ًتوكل، سواء كنت قادرا في الوكالة أو عاجزا، فھذا معنى قولھم حقوق هللا تعالى : ، فھذا النوع األول)تدخلھ النیابة مع العجز والقدرة: (ً

ي العقد، أو وكلتھ حقوق العباد، وحقوق العباد المالیة تدخلھا النیابة سواء وكلتھ وأنبتھ ف: النوع الثاني من الذي تدخلھ النیابة. لألموال بالنسبة
... البیع، اإلجارة، المضاربة، الشركة: فأما توكیلك لھ في العقد فالعقود المالیة تشمل. إلخ...ٍوأنبتھ في النقد، أو وكلتھ وأنبتھ في تحصیل رفق 
ٍإلخ، فأنت إذا وكلت شخصا في حق مالي لك  تبیعھا، ومن حقك أن السیارة من حقك أن : ً من حقك أن تتواله، فمثال - الذي ھو العقد- ً

.. اإلجارة.. البیع: ٌتشتریھا، فلك الحق أن توكل ببیعھا وتوكل بشرائھا، ھذا توكیل بالبیع وبعقد البیع، فھذا یسمونھ توكیل بالعقد ومن أمثلتھ
: الضرب الثاني.  العقودأن توكلھ في اإلنشاء، إنشاء: الضرب األول: إلى آخره، وھذا النوع من التوكیل في العقد على ضربین.. المضاربة 

ًأن توكلھ في ھدم العقود وھو ما یسمیھ العلماء بالفسخ، فیصح لك أن توكل في حق مالي في العقود المالیة إنشاء وفسخا، فالحقوق المالیة في  ً ٍ
ًالعقود تقبل التوكیل إنشاء وفسخا، ما معنى اإلنشاء؟ وما معنى الفسخ؟ یعني ي إبرام العقد، فتلتزم بما وكلتھ من حقك أن تقیم غیرك مقامك ف: ً

وكلتك أن تشتري لي سیارة من نوع كذا بعشرة آالف، : لو قال شخص آلخر: ًأن یلتزم بھ، وأیضا من حقك أن توكلھ في فسخ العقد، مثالھ
ي ھذا، أما الفسخ فالعكس، ھذا توكیل باإلنشاء، فینشئ عقد البیع ویدخل إلى ذمة موكلھ ھذا النوع من المبیعات، فالوكالة صحیحة ومعتبرة ف

ٍاذھب ورد لفالن ثوبھ ھذا وخذ الثمن منھ، فإنھ : وكلتك أن تفسخ ھذا البیع لوجود خیار، كأن یطلع على عیب في السلعة فقال لھ: یقول لھ
تصح : في حقوق األموالمعیب وال أرید أن أتم ھذا، والعیب یوجب خیار الفسخ، فحینئٍذ من حقھ أن یفسخ، فیوكلھ أن یفسخ العقد، فال نقول 

ًإنشاء وال تصح فسخا، بل نقول ًتصح إنشاء وفسخا، ھذا بالنسبة للتوكیل في العقد إذا كان حقا مالیا: ً ً : -في النقود والدراھم-التوكیل في النقد . ً
ًقرضا، أو یقول التاجر للعامل ًأعط فالنا مائة ألٍف : وھذا من أشھر ما یقع في عقد القرض والحوالة، فمن حقك أن توكل في القروض وتقول

ٌدین فالنا أو دین الضعیف وأعطھ شھرا أو شھرین، فأعطاه إذنا في أن یقرض الغیر، فھذه وكالة بالقرض، وقد یكون : الذي یكون في المحل ً ً ًّ ّ
ً أن تحیل فالنا على فالن، ھذا وكلتك:  من جھة الحوالة بالقرض، وھذا من جھة اإلثبات، فیحیل ویقول لھ-الذي ھو النقد-التوكیل في القرض 

ًتوكیل للقرض بالحوالة، وكما أن القروض تقع فیھا الوكالة إثباتا كذلك تقع الوكالة فیھا إبراء ومسامحة، ومن ھذا ما ثبت في الحدیث  ً ً
ًجدتم معسرا فتجاوزوا عنھ؛ إذا و: ٌأنھ كان فیمن قبلنا رجل یقرض الناس وكان یقول لغلمانھ: (الصحیح كما جاء عنھ علیھ الصالة والسالم

، فوجھ )نحن أحق بالعفو منھ تجاوزوا عن عبدي! یا مالئكتي: لعل هللا أن یتجاوز عنا، ففعلوا ذلك، فلقي هللا عز وجل، فقال هللا عز وجل
وعیة التوكیل في أنھ وكل عمالھ ومن تحت یده أن یسقطوا الدیون وأن یؤخروا وأن یوسعوا على المعسرین، فھذا یدل على مشر: الداللة

ًالقروض إسقاطا ومسامحة وتوسعة، وعلیھ ً تقع الوكالة في عقود األموال أو الحقوق المالیة : ًكذلك أیضا. فإن القروض تدخلھا الوكالة: ً
ھ عنك أن یستعیر یا فالن اذھب لفالن واستعر لي منھ كتابھ، فقد وكلت: العاریة والودیعة، العاریة تقول: المتعلقة بعقود اإلرفاق ومن أشھرھا

ًأریدھا یوما أو أریدھا لحاجٍة، فتكون وكلتھ أن یستعیر عنك، والعكس، : اذھب إلیھ وخذ منھ سیارتھ وقل لھ: ذلك الكتاب، وكذلك تقول لھ
ًخذ كتاب فالن وأعطھ إیاه، فھذه وكالة برد العاریة، فتقع الوكالة أیضا في عقود اإلر: فتوكلھ أن یرد العاریة، فتقول لھ ًفاق عاریة وودیعة، ٍ

الحقوق التي أذن الشرع فیھا : قد یتبع ھذا القسم. ھذا بالنسبة للحقوق المالیة المتعلقة با سبحانھ وتعالى والحقوق المالیة المتعلقة بالعباد
ً أن توكل فیھ فسخا، وكذلك ًبالتوكیل مع العجز والقدرة من غیر األموال، وذلك كما ھو في النكاح، فالنكاح یصح أن توكل فیھ إنشاء، ویصح

ٍرفعا، فتوكل في النكاح إنشاء كأن تقول لرجل ً ًاقبل نكاحي من فالن، وكلتك أن تقبل زواج فالنٍة عني، فھو وكیل، فینشئ العقد بدال عنھ، أو : ً ٍ
الطالق؛ ألن الطالق یسمى رفع ًوكلتك أن تزوج ابنتي من فالن، فھذا توكیل باإلنشاء، ویقع التوكیل في النكاح رفعا في : یقول رجل آخر

وكلتك أن تطلق فالنة طلقة، فھذا توكیل في رفع النكاح، ویقع التوكیل في فسخ النكاح وذلك : وكلتك أن تطلق نسائي، أو یقول لھ: وتقول
ٌوكیل بالخلع، فلو أن المرأة خالعني من زوجي وأعطھ المال والمھر، فھذا ت: وكلتك أن تخالع فالنة، أو المرأة تقول ألخیھا: بالخلع، فیقول لھ

ال بد وأن تحضر، بل إنھ تجوز فیھ الوكالة وال تلزم : وكلت أخاھا أن یتولى خلعھا من زوجھا، وجاء األخ إلى عند القاضي فال یقول القاضي
ًفالوكالة تسري في النكاح إنشاء ورفعا وفسخا، وكذلك تقع في النكاح استدامة، كما في ا: وعلى ھذا. بالحضور وكلتك أن : لرجعة، فلو قال لھً

ُ یصح في ذلك وتقع الوكالة، ھذا بالنسبة للحقوق التي تدخلھا النیابة مع العجز والقدرة وال یشترط عجز -ھذا في الرجعة-ترجع لي زوجتي 
  .اإلنسان

 
 
 
 

 ما ال تجوز فیھ الوكالة ال مع العجز وال مع القدرة
 
 

وق التي ال تقبل النیابة، ال في حال العجز وال في حال القدرة، وذلك كالصالة؛ فإن الصالة ال تصح أن تكون الوكالة في الحق: القسم الثاني
ٍوكلتك أن تصلي عني، وال یصح لشخص : فیھا الوكالة ال مع العجز وال مع القدرة، فال یصح لشخص قادر على الصالة أن یقول لغیره ّ
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ني، ھذا بالنسبة للصالة، وقد یقع ذلك على سبیل التبع ال األصل، كما في صالة وكلتك أن تصلي ع: ٍعاجز عن الصالة أن یقول لغیره
ًالركعتین في الحج والعمرة عن الغیر؛ فإنك تصلي عنھ لكن وقعت تبعا، ولم تقع أصال، ویجوز في التابع مما ال یجوز في األصل، وذكرنا  ً

فھذا النوع الثاني وھو الذي ال تصح فیھ النیابة ال في حال . الصحیحینھذه القاعدة وأدلتھا، ومنھا حدیث ابن عمر رضي هللا عنھما في 
عن الغیر، ھل یجوز الصیام عن الغیر في  لكن ھناك نوع من العبادة وھو الصیام. العجز وال في حال القدرة، باإلجماع ال تدخل فیھ الوكالة

. ل؟ ھل تدخل النیابة فیھ أو ال؟ ھذا فیھ تفصیل عند العلماء رحمھم هللاًحال العجز وھذا إذا كان میتا؟ فھل تدخل الوكالة في ذلك أو ال تدخ
یا فالن تطھر عني، فالطھارة تنقسم إلى :  لو قال لھ- َأما الصالة فال تقبل وكالة فلو وكل المصلي لم یصح- یبقى السؤال عن مسألة الطھارة 

 قام بتطھیر المحل دون أن ینوي األصل طھارة الخبث صح؛ ألننا ذكرنا طھارة الحدث، وطھارة الخبث، فأما طھارة الخبث، فإنھ إذا: قسمین
ًفي باب الطھارة أن إزالة النجاسة ال تشترط لھا النیة، وبناء علیھ فالمریض الذي یغشى علیھ فیطھر أثناء الغشیان، أو یكون مشلوال ویأتي  ً

ھو طاھر نظیف الموضع فیجوز أن یتوضأ مباشرة ویصلي، أو الغیر وینظف لھ محل األذى دون أن یستشعر أنھ ینظف ذلك، ثم یفیق و
ًیغتسل مباشرة ویصلي؛ ألن اإلزالة للخبث ال تشترط لھا النیة، ومحلھا قابل للتوكیل وممكن ألي شخص أن یقوم بذلك؛ ألنھ لیس بمحل 

بنیٍة من الشخص المغسول، فال یصح أن  فإنھا ال تصح إال -الوضوء-أما طھارة الحدث . تتعین فیھ النیة والخلوص الذي ھو اإلخالص
ًیوضئھ الغیر إال إذا نوى، فلو كان الشخص جالسا فصب رجل علیھ ماء على وجھھ وغسل الوجھ وصب على یدیھ وغسل لھ أعضاء  ٌ ً

  .وضوئھ دون أن ینوي لم یصح وضوءه، فإن نوى صح وضوءه وأجزأه
 
 
 
 

 ما تجوز فیھ النیابة مع العجز وال تجوز مع القدرة
 
 

وھو الذي تصح فیھ النیابة مع العجز دون القدرة، فھذا یكون في الحج والعمرة؛ فإنھ في الحج والعمرة، یجوز أن یقوم الغیر : القسم الثالث
ًمقامھ إذا كان عاجزا، أما لو كان قادرا فإنھ ال یصح أن یقوم الغیر مقامھ، بناء على ذلك ً شترط أن ی: لو وكلھ بالحج، أو وكلھ بالعمرة فقل: ً

: الحج عن الغیر والعمرة عنھ في حج النفل، فإن مذھب طائفة من العلماء: ًیكون األصیل عاجزا عن الحج والعمرة إال في مسألة واحدة وھي
ًأن حج النفل ال یشترط فیھ العجز، ویجوز أن تعطي رجال ماال لیحج عنك حجة نافلة، وفي ھذا نظر واألقوى واألصح االلتزام باألصل من ً 

  .عدم وجود النیابة إال فیما أذن الشرع فیھ بالنیابة
 
 
 
 

 األسئلة
 
 

...... 
 

 الفرق بین الوكالة والتفویض
 
 

، والصالة والسالم على رسول هللا، وعلى آلھ وصحبھ : ما الفرق بین الوكالة والتفویض وأیھما أقوى؟ الجواب: السؤال باسم هللا، والحمد 
ًنى التفویض، وال تكون الوكالة إال بشيء من التفویض، إال أن التفویض فیھ عموم؛ ألن من فوض إلى الغیر شیئا الوكالة فیھا مع. ومن واله

فإن التفویض : ًوجعل لھ ذلك الشيء، فإن ھذا یستلزم أن یقوم مقامھ من كل وجھ في تفویضھ، ولكن الوكالة غالبا ما تكون مقیدة، وعلى ھذا
ھي التفویض، : ن الوكالة، وإال فالتداخل موجود بینھما، حتى إن العلماء رحمھم هللا في تعریف الوكالة قالواأعم م: فیھ شيء من العموم، أي

ّاستنابة، فالتفویض والوكالة بینھما تداخل، ومن أوضح ما یقع الفرق بین التفویض والوكالة في مسألة الطالق، فإنھ إذا فوض : وبعضھم یقول
ا بیدھا لیس كما لو وكل، فإنھ إذا فوض إلیھ ذلك فلیس كالتوكیل؛ ألن التوكیل محدد وفیھ نوع من التقیید، الطالق للمرأة وجعل لھا أمرھ

بالنسبة للتفویض في مسألة . ویفتقر إلى شيء من االنضباط أكثر من التفویض، والتفویض أبلغ في اإلنابة وإقامة الغیر مقامھ وهللا تعالى أعلم
مھم هللا في مسائل غیر مسألة الوكالة التي معنا، ربما في الحقوق یكون التفویض فیھا أقوى من الوكالة، وھذا الوكالة ذكر بعض العلماء رح

یؤكد ما ذكرناه من أن التفویض أعم من الوكالة، ولذلك یستمد قوتھ من عموم المادة، وتفویض األمر إلى الشخص یجعل لھ صالحیة أن 
ن شاء أمضاه وإن شاء فسخھ لكن للتوكیل فیھ ھذا المعنى من بعض الوجوه، ومن أظھر ما یقوي ینظر، فإن شاء أتمھ وإن شاء نقضھ، وإ

ًوكلتك أن تفعل شیئا ثم مات الموكل فتنفسخ الوكالة مباشرة، لكن لو قال: ما لو قال لھ: ذلك فوضت إلیك، فالتفویض یختلف عن ھذا ویبقى : ً
  .أعلم ن أقوى من الوكالة من ھذا الوجھ، وهللا تعالىًمفوضا، ولو مات من فوضھ، فحینئٍذ التفویض یكو
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 التفصیل في تعارض الحقیقة الشرعیة مع الحقیقة العرفیة
 
 

ورد في السؤال األلفاظ التي یتعامل الناس بھا، : األلفاظ التي یختلف فیھا العرف والمعنى الذي یدل علیھ اللفظ فأیھما یقدم؟ الجواب: السؤال
تعارض الحقیقة الشرعیة مع الحقیقة العرفیة : ً عندھم، ویكون لھا معنى في الشرع، فأیھما یقدم؟ تعرف ھذه المسألة بمسألةًویكون لھا معنى

ٌأو الوضعیة، فإذا كان للناس عرف یتعاملون بھ في األلفاظ فإنھ یرجع إلى ھذا العرف، ویحتكم إلى ھذا العرف إال في المصطلحات الشرعیة 
ُكم في األیمان والنذور بما جرى علیھ العرف وتكون الحقیقة العرفیة قویة في كثیر من المسائل، وقد تقدم في حال تعارض المعینة، ولذلك یح

ًاألعراف للحقیقة الشرعیة ترجیحا ألحد العرفین على اآلخر، وأما من حیث األصل فاأللفاظ التي حددھا الشرع كالطالق ونحوه ال تخلو من 
فھذه ال یؤثر فیھا العرف الخاص، ویرجع فیھا إلى حكم الشرع وال  ًح اللفظ الذي جعلھ الشرع داال على المقصودإن كانت بصری: حالتین

ًأن الشرع جعل لفظ الطالق موجبا : إن ھذا الباب أشبھ بالحكم الوضعي، أي: یرجع فیھا إلى عرف الناس، حتى قال العلماء رحمھم هللا
ه، فما دام أنھم تلفظوا بھذه األلفاظ وقصدوا اللفظ فإنھم یؤاخذون بھ، حتى ولو جرى العرف بعدم للطالق بغض النظر عن قصده وعدم قصد

ٍاعتبار ھذا اللفظ طالقا، لكن لو أنھ قال كلمة بمثل لفظ الطالق ولم یقصد الطالق، وجرى العرف فیھا بشيء آخر، ووجدت قرائن، انصرف  ً ً
:  اصطلح أھل القریة على أن المرأة بمجرد خروجھا من الحمام یقال لھا- أكرمكم هللا-ن الحمام لو إذا خرجت م: اللفظ إلى ما قصد، مثال ذلك

أنت طالق، وھو قصده المدلول العرفي، ! یا فالنة: طالق، كأنھا كانت داخل الحمام مقیدة بحاجاتھا وبعذرھا، ثم درس ھذا العرف فقال لھا
ما یسمى عند العلماء ببساط المجلس  سواء، قصد أو لم یقصد، لكن وجود القرینة أوخرجت من الحمام، فھي طالق في حكم الشرع : یعني
ًتطلق قضاء وال تطلق دیانة، فبینھ وبین هللا ھي زوجتھ، ولكن لو ارتفع إلى القاضي تطلق علیھ، وھذا : ال تطلق، وبعض العلماء قالوا: قالوا

أن مسألة األلفاظ ھذه ذكرھا العلماء رحمھم : فالمقصود. العرف وأكد بساط المجلسٌترجیح للحقیقة الشرعیة على الحقیقة العرفیة ولو جرى 
وهللا ال آكل اللحم، والعرف الموجود عندھم أن اللحم مختص بلحم الدجاج، : النذور، لو قال: األیمان، ومنھا: هللا، وھناك جوانب كثیرة منھا

یشمل كل اللحم، ویحرم علیھ جمیع اللحم، فھل نقدم ما ) اللحم(كن المعروف أن لفظ وهللا ال آكل اللحم، فعرفھ مختص بلحم الدجاج، ل: فقال
ویتعارض العرف مع الشرع في . تعارفوا علیھ من تخصیص العرف اللغوي أو نقدم األصل الشرعي، ھذا من تعارض العرف مع اللغة

ًي بعض األحیان قد تقدم الحقیقة العرفیة، خاصة عند االحتمال مثل أنھ ف: ألفاظ الظھار، وألفاظ األیمان، وألفاظ العتاق، ونحوھا، فالمقصود
أنت خلیة، أنت بریة، أنت بتة، أنت بتلة، أنت الحرج، اخرجي، تقنعي، اغربي عن وجھي، لست لي : ًطالق الكنایات، فلو قال المرأتھ مثال

ٌنھ یطلق، وقد تجري في بعض األعراف على أنھا تأدیب بامرأة، ھذه كلمات قد تجري في بعض األعراف ویقصد منھا الطالق، وفي نیتھ أ
اخرجي لبیتك، : اذھبي إلى أھلك، واخرجي من بیتي، ودرج العرف المتعارف علیھ أن المرأة یقول لھا زوجھا: للزوجة، كما لو قال لھا

ًولم یقصد بذلك طالقا ال یقع طالقا، لكن إن یردھا، إذا اصطلحوا على ذلك وھو ال ینوي الطالق : لبیت أھلك، والیوم الثالث: والیوم الثاني ً
ًنواه طالقا وقع طالقا، فحینئٍذ احتكم للعرف مع وجود شبھة التطلیق بالكنایة المقصود أن الكنایات یقوى فیھا االحتكام إلى العرف، أما . ً

 وھذه المسألة راجعة إلى وضع اللغة، وقد ذكرھا بالنسبة لمسائل األلفاظ التي حددھا الشرع وعینھا فھذه یقوى فیھا تقدیم الحقیقة الشرعیة،
حتى ذكر شیخ اإلسالم -ًإن الواضع لھا ھو هللا عز وجل، فإذا كانت موضوعة من هللا سبحانھ وتعالى : علماء األصول، واللغة العربیة قیل

: أنت طالق وقال: ًن یغیر اسما منھا فلو قال فال یمكن لشخص أ-رحمھ هللا في المجموع وغیره أنھا لغة أھل الجنة، وھذا یقتضي أنھا تعبدیة
فعلى . ًأبدا ھذا وضع وضعھ الشرع ما تستطیع أن تحدث فیھ: ًالطالق لھ عندي معنى خاص ال یمكن أن یصرف إلى حل العصمة، نقول لھ

اء التي ھي األسماء المعینة لو اصطلح أھل البیئة في ألفاٍظ معینة على صرفھا عن ھذا لم یستقم، أما في أصل معاني األشی: ھذا الوجھ
واألسماء غیر المعینة فإنھ یمكن أن یحصل فیھا اختالف في العرف، ویمكن أن یحصل فیھا اختالف في األشخاص، فقبیلة تتلفظ بھذا اللفظ 

ًوتنوي وتعتد بھ طالقا، وقبیلة أخرى تتلفظ بھذا اللفظ وال تعتبره طالقا، ھذا یختلف باختالف األعراف والبیئات    .واألشخاص وهللا تعالى أعلمً
 
 
 
 

 ًابن الزوج لیس محرما ألم زوجة أبیھ
 
 

ًبالنسبة البن الزوج ال یكون محرما ألم زوجة أبیھ، فھذه المحرمیة تختص : ٌھل ابن الزوج محرم ألم زوجة أبیھ الثانیة؟ الجواب: السؤال
ھن باألصل دون الفرع، وفي بعضھا یختص بالفرع دون أصلھ، باألب دون االبن؛ ألن المحرمات من جھة المصاھرة یختص التحریم فی

ٌأم الزوجة، وبنت الزوجة، وزوجة األب، وزوجة االبن، فاآلن زوجة األب أمھا محرم لألب؛ ألنھا : فتختلف بحسب األربع التي بینھا القرآن
ٌ، ولكن أمھا لیست محرما البنھ، وبنت زوجتھ محرم لھ وھي الربی)أمھات نسائكم(من  ٍبة ولیست بمحرم البنھ، فھذا التحریم یختص باألب؛ ً

ٍفأم زوجة أبیھ لیست بمحرم لھ، وعلى ھذا وآخر دعوانا أن الحمد  رب العالمین، وصلى هللا . ال یجوز لھ أن یختلي بھا، وال أن یصافحھا: ّ
  .وسلم وبارك على نبینا محمد وعلى آلھ وصحبھ وسلم
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 [2[كالة  باب الو-شرح زاد المستقنع 
إن مقصود الشرع من الوكالة ھو اإلرفاق وتحقیق المصلحة، فلھذا جازت الوكالة فیما كان على ھذه الصفة، لكن إذا تضمنت الوكالة 

 .ًمحذورا، كأن تكون وكالة على محرم، أو كان الفعل ال یصح التوكیل فیھ، فعند ذلك یمنع الشرع من ھذه الوكالة
 كیلاألشیاء التي یصح فیھا التو

 
 

فقد : أما بعد. بسم هللا الرحمن الرحیم الحمد  رب العالمین، والصالة والسالم على أشرف األنبیاء والمرسلین، وعلى آلھ وصحبھ أجمعین
 بینھ جانب فیما بین المسلم وبین هللا، وجانب فیما: تقدم الحدیث عن األمور التي یجوز للمسلم أن یوكل غیره فیھا، وذكرنا أن ھناك جانبین

كالصلوات الخمس، والصیام، : وبین العباد، وذكرنا الجانب الذي بینھ وبین هللا عز وجل، وفیھ حقوق قصد الشارع أن یقوم المسلم بھا بنفسھ
ق التي الحقو: وأما النوع الثاني من ھذا الجانب الذي بینھ وبین هللا عز وجل. فال یجوز أن یوكل غیره فیھا، وال تصح الوكالة في ھذا النوع

قصد الشارع وصولھا ألصحابھا كالزكوات والكفارات، فیجوز للمسلم في الحقوق المالیة أن یوكل غیره فیھا، فیعطي عشرة آالف لرجل 
ٍادفع ھذه العشرة اآلالف للفقراء أو المستحقین للزكاة، فیوكلھ في حق فیما بینھ وبین هللا عز وجل، وذكرنا حكم ذلك، ثم حقوق : ویقول
 ...... .ین ذكرنا ما الذي تدخلھ النیابة وتصح، وما ھو في ضد ذلكاآلدمی

 
 التوكیل في العقود

 
 

یجوز لك أن توكل غیرك، : أي]. ویصح التوكیل في كل حق آلدمي: [ في بیان محل الوكالة فقال رحمھ هللا-رحمھ هللا- ثم شرع المصنف 
ًز لك أن تكون موكال، ویجوز أن تكون وكیالفي كال الجانبین یجو: ویجوز لك أن تقبل وكالة غیرك، یعني كل : یعني). ٍفي كل حق آلدمي: (ً

جمع عقد، والعقد ): العقود(بیانیة، ) من). (من العقود: (ٍأمر من األمور التي من حقك أن تقوم بھ، فیجوز أن توكل الغیر فیھ، فقال رحمھ هللا
ٍالعقد، فھو اإلیجاب والقبول، فیجوز لك أن توكل أي شخص بشرط أن یكون : ماءعقدة الحبل، وإذا قال العل أصلھ التوثیق واإلبرام، ومنھ

ًأھال للعقد الذي توكلھ فیھ، فیجوز لك أن تجعلھ نائبا عنك، مثالھ ٌاشتر لي سیارة من نوع كذا، فھذا توكیل بالشراء، یا ! یا محمد: أن تقول لھ: ً ً
: البیع، فیجوز لك أن توكل في العقود كالبیع واإلجارة، كأن تقول لصاحب مكتب العقارٌبع أرضي الفالنیة بعشرة آالف، فھذا توكیل ب! محمد

ًإلى آخره، فھذا توكیل باإلجارة، وكذلك أیضا توكلھ في القیام بالعقود .. ًوكلتك أن تؤجر عمارتي بعشرة آالف، أو بعشرین ألفا، أو بمائة  ٌ
یملك أن یبرمھ وینشئھ، وعندما قال : ، أي)ٍویصح التوكیل في كل حق آلدمي: (فیقول رحمھ هللا. األخرى كالشركات ونحوھا فھو وكیلك

یجوز أن : فسخ العقود، فإذا قلت: إنشاء العقود، وھناك جانب عكسي وھو: ما یسمى: الجانب األول: ، ھناك جانبان)من العقود: (رحمھ هللا
 غیرك في إثبات العقود وإنشائھا، فینشئ عنك البیعة ویلزمك، وینشئ في الفسوخ، فمن حقك أن توكل توكل في اإلنشاءات فیجوز أن توكل

افسخ عقد البیع الذي بیني وبین فالن، أو ! یا محمد: إلخ، وتوكلھ في الفسخ، فتقول لھ.. عنك اإلجارة وتلزمك، وینشئ عنك الشركة وتلزمك 
العقود عامة، وعلى ھذا فیجوز أن یتوكل عنك في عقد ]. لفسوخمن العقود وا: [قال رحمھ هللا. افسخ عقد اإلجارة الذي بیني وبین فالن

ًاقبل زواجي من فالنة، فتوكلھ أن یكون قابال لزواجك، لكن ما یستطیع أن یتوكل في الفعل وھو فعل النكاح، ! یا فالن: النكاح، فتقول لھ
ٍھ لیعف نفسھ عن الحرام، فال یكون التوكیل عن زوج ٌفإنشاء النكاح شيء، وفعل النكاح شيء آخر، فالشرع قصد من المكلف أن یفعل بنفس

وال عن زوجة في الفعل، لكن في اإلنشاء یجوز، ویجوز في اإلنشاء ما ال یجوز في األثر، فأثر النكاح االستمتاع، فھناك فرق بین إنشاء عقد 
ذلك، فیجوز أن یتوكل الغیر عنھا في قبولھا، وھكذا والعكس في المرأة ك. ًالنكاح وبین أثره، فتوكلھ إنشاء وال یصح أن یوكل فیما بعد ذلك

ًبالنسبة لولیھا یجوز أن یوكل الغیر، فعقد النكاح یجوز إنشاؤه وكالة، ویجوز إنشاؤه أصالة ً. 
 
 
 
 

 التوكیل في الفسوخ
 
 

العقود، فیجوز أن توكلھ، مثل ما یقع فسخ : الرفع واإلزالة، والمراد بالفسخ: فسخ الثوب إذا أزالھ، والفسخ: جمع فسخ، یقال) والفسوخ: (قولھ
ًفي أصحاب الشركات، وكل صاحب شركة أو مؤسسة كبیرة قد ال یكون عنده الوقت والفراغ لیبرم العقود، فیوكل شخصا معینا عن شركتھ،  ً

بیع وعقود اإلجارة، ولك ٌأنت وكیل عني في أن تبرم عقود ال: لك حق إبرام العقود وفسخھا یعني: فیكون ھذا الشخص یفوض إلیھ، ویقول لھ
ًالحق أیضا، وكلتك في أن أي عقد بیع ترى من المصلحة أن یفسخ تفسخھ، وكل عقد إجارة ترى من المصلحة فسخھ تفسخھ، ویستوي في 

  .ًذلك أن یكون الفسخ من أحد الطرفین أو منھما معا بالرضا من الطرف الثاني
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 التوكیل في العتق
 
 

فك رقبة إذا كانت مسلمة ومؤمنة، ولذلك قال صلى هللا علیھ وسلم : العتق كما ھو معلوم في مقصود الشرع). والعتق: (قال رحمھ هللا
ألنھا مؤمنة، فدل على أن مقصود الشرع عتق : ، أي)فإنھا مؤمنة(وجملة ) أعتقھا فإنھا مؤمنة: في السماء فقال: أین هللا؟ قالت: (للجاریة

وكلتك في عتق إمائي أو عتق عبیدي، ھذا عموم، أو عتق فالن من عبیدي ! یا فالن:  في عتق الرقبة، تقولالرقاب إذا كانت مؤمنة، فالتوكیل
  .أو فالنة من إمائي ھذا كلھ جائز، فیجوز أن یتوكل عنك في العتق كما أنھ یجوز أن یتوكل عنك في شراء األمة والعبد ونحو ذلك

 
 
 
 

 التوكیل في الطالق
 
 

وكلتك أن تطلق : ًیجوز أن یوكل غیره في تطلیق امرأتھ أو تطلیق نسائھ، سواء جعل لھ الطالق كلھ كأن یقول). طالقوال: (قال رحمھ هللا
ًوكلتك أن تطلق امرأتي، ویفوض لھ ذلك بأن یطلق طلقة أو طلقتین أو ثالثا وقد یقید : نسائي دون أن یقیده بطلقة أو بطلقتین، وإنما یقول لھ

 أو تطلقھا طلقة أو طلقتین ویقید عدد الطالق، ففي ھذه الحالة -فھذا تقیید في واحدة من نسائھ-طلق زوجتي فالنة وكلتك أن ت: ذلك فیقول
إما أن تكون مطلقة على السنة، فیطلق الوكیل على السنة، وإما أن یطلق : یجوز، لكن إن وكلھ في تطلیقھ لزوجتھ فال تخلو الوكالة من حالتین

ھل تطلق أو ما : ذكرنا في درس النكاح، كأن یطلقھا وھي حائض، فحینئٍذ یكون فیھ الخالف المشھور ویرد السؤالالوكیل لغیر السنة كما 
ُوھم جماھیر السلف والخلف رحمة هللا علیھم على ظاھر الروایات التي ذكرناھا عن ابن عمر -تطلق؟ فالقائلون بأن الطالق في الحیض یقع 

ً في التطلیق فطلقھا وھي حائض أثم الوكیل دون األصیل، ویمضى الطالق ویكون طالقا بدعیا، ویأثم إن وكلھ:  یقولون- رضي هللا عنھما ً
وكلتك أن تطلق زوجتي اآلن، أو تطلقھا :  فقال-وھي في الحیض- طلق زوجتي : الوكیل وال یأثم األصیل، ولكن الطالق نافذ، ولو قال لھ

ال یتوكل : قال بعض العلماء: أن الموكل قصد أن یوقع الطالق حیضھا فاختلف العلماءالیوم، أو تطلقھا وھي حائض وكانت في حیضھا، فك
طلقھا في : الوكیل عن األصیل في الحرام، فكما ال یصح التوكیل في الظھار كذلك ال یصح التوكیل في الطالق في الحیض، فلو وكلھ وقال لھ

ألن الوكالة عقد شرعي أذن بھ لألمور : لوكالة على ھذا الوجھ، قالواحیضھا، فنص على بدعیة ومحرم فال یجوز التوكیل، وال تصح ا
ِوتعاونوا على البرِّ والتقوى وال تعاونوا على اإلثم والُعدوان : المشروعة ال لألمور الممنوعة؛ ألن هللا یقول َِ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َْ ْ ِْ ْ ِ َ َّ َُ ْ َُ ، فھذا الطالق في حال ]2:المائدة[َ

ٌالحیض إثم واعتداء لحدود هللا َتلك ُحدود هللا فال تْعتدوھا : ؛ ألن هللا نھى في آیة الطالق فقالٌ َُ ُ َُ َ َ ِ َّ ْ ، فنص على أنھ من حدود هللا عز ]229:البقرة[ِ
طلقھا في الحیض، بطلت الوكالة في قول طائفة من العلماء، : لو قال لھ: ًوبناء على ذلك. وجل، وحدود هللا أن تطلق المرأة في غیر الحیض

الوكالة باطلة : وكلتك أن تطلق امرأتي حال الحیض فطلقھا وقلنا: ال تبطل، أنھ لو قال لھ: تبطل الوكالة وبین من یقول: ن من یقولوالفرق بی
الوكالة صحیحة فالطالق یقع على الوجھ الذي ذكرناه في قول الجمھور، وفي الحقیقة ال شك أنھ یأثم الموكل : فالطالق ال یقع، وإن قلنا

ند النظر في المقصود الشرعي من طالق الحیض فإنھ یقوى أن ینفذ علیھ طالقھ؛ ألنھ نفذ على األصیل، فمن باب أولى أن ینفذ والوكیل، وع
  .على الوكیل

 
 
 
 

 التوكیل في الرجعة
 
 

ًیجوز للمسلم إذا طلق امرأتھ طالقا رجعیا وھي الطلقة األولى أو الطلقة الثانیة: أي). والرجعة: (قال رحمھ هللا  وما زالت في عدتھا أن ً
الطلقة األولى : یراجعھا، وھذا فیما إذا كان بعد الدخول، وینبغي أن ینبھ أن الطالق الرجعي ال یكون إال بعد الدخول بالمرأة؛ ولذلك نقول

َّیا أیھا ال: والطلقة الثانیة بعد الدخول، فإذا وقعت الطلقة األولى قبل الدخول فلیس برجعي؛ ألن هللا یقول َ َُّ َّذین آمنوا إذا نكْحتم الُمْؤمنات ثم َ ُ ِ ِ َِ َ َْ ُ ُ َُ ِ َ َ
َطلقتُموُھن مْن قْبل أْن تمسوُھن فما لكم علْیھن مْن عدٍة تْعتدونھا  َ َ ََ َ َ َ َ َُّ َّ ِ ِ َّ َّ ُّ ِ َِّ َ َْ ُ ُ َْ ِ َّ فدل على أنھ ال رجعة في الطالق قبل الدخول، لكن الرجعیة ] 49:األحزاب[َ

د على المرأة ودخل بھا وطلقھا الطلقة األولى أو طلقھا الطلقة الثانیة وما زالت في عدتھا فإنھ یمتلك تكون إذا كان قد دخل بھا، فإذا عق
َوُبُعولتُھن أحق بردھن في ذلك  :رجعتھا؛ لقولھ سبحانھ َ َ َِ ِ َّ ِ ََّ ِّ ِ ُّ َ ُ َالطالق مرتان فإْمساك بمْعُروٍف أْو تْس: ؛ ألنھ قال في صدر اآلیة]228:البقرة[َ َ َ َُ َ َ َِ ٌِ َّ ٌریح َّ ِ

ٍبإْحسان  َ ِ ًوُبُعولتُھن أحق بردھن في ذلك إْن أرادوا إْصالحا : ، فقد جاءت اآلیة مقیدة لقولھ]229:البقرة[ِ ِ ِ ُِ َِّ َ َ َ ََ َِ ِ َّ ِ ََّ ُّ ُ : وعلى ھذا قال العلماء]. 228:البقرة[َ
ًراجعت فالنة أو :  الرجعة كأن یقولإنھ ما دامت الطلقة رجعیة فإنھ یمكنك استرجاعھا بدون إرضائھا، فلو أنھ ارتجعھا بنفسھ صحت
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وكلتك أن ترجع لي زوجتي، أو وكلتك في ارتجاع زوجتي، فإنھ وكیل فتصح الوكالة، فكما صحت ! یا فالن: راجعت زوجتي أو یقول
الرجعة إنشاء، : ولبعض العلماء یق: الوكالة في إنشاء عقد النكاح صحت الوكالة في استدامة عقد النكاح؛ ألن الرجعة استدامة وفیھا وجھان

أننا لو قلنا الرجعة استدامة وطلق المحرم حق لھ أن یراجع زوجتھ؛ ألنھا استدامة للنكاح، : استدامة، والفرق بین القولین: وبعضھم یقول
  .إنھا إنشاء فإنھ ال یمتلك أن یرتجع إال بعد أن ینتھي أو یفك إحرامھ: ومحرم على المحرم أن ینكح، وإن قلنا

 
 
 
 

 یل في المباحات المتملكةالتوك
 
 

جمع مباح، : وتجوز الوكالة في تملك المباحات، والمباحات: یقول رحمھ هللا). وتملك المباحات من الصید والحشیش ونحوه: (قال رحمھ هللا
ر في البراري، فإن ًفھناك أشیاء أحل هللا عز وجل لعباده أن یأخذوھا، والمباحات ھي التي ال تكون ملكا لواحٍد من الناس مثل األشجا

ًاألشجار في البراري ملك للناس ینتفعون بھا، ولیس ألحد أن یمتلك إال إذا زرعھا بنفسھ، فإذا زرعھا بنفسھ كانت ملكا لھ وإحیاء للموات،  ًٌ
الماء والكأل : ثالثالناس شركاء في : (الماء والكأل والنار المسلمون فیھ شركاء؛ ألن النبي صلى هللا علیھ وسلم قال: لكن من حیث األصل

، فأثبت الشراكة في ھذه الثالثة األشیاء، فمعنى ذلك أن الكأل والحطب مباح للجمیع، إال أن یكون من الحمى الذي حماه هللا ورسولھ، )والنار
رب، ولیس ألحد  مباح، وھكذا العیون الجاریة من حقك أن تأتي في أي مكان من ھذه العین وتغترف منھ وتش-احتشاش الحشیش- فھذا الكأل 

ٌھذه العین ملك لي إال إذا كانت في أرضھ، على خالف، إذا كان قد احتفرھا أو انفجرت من تلقاء نفسھا في أرضھ، فالمعمول بھ في : أن یقول
األعلى أن العیون ونحوھا یسقى بھا : ًقضاء الصحابة رضوان هللا علیھم استنباطا من قضاء النبي صلى هللا علیھ وسلم في قصة الزبیر 

فالماء ال یملكھ أحد إذا كان ) اسق یا زبیر ثم أرسل الماء: (، فجعل لھ أن یسقي ثم یرسل الماء)اسق یا زبیر : (فاألعلى، لكن ال تملك، قال
ل بعض قا: ھل من حقي أن أوكل فیھا أو لیس من حقي؟ للعلماء وجھان: وھذه األشیاء یرد السؤال. ًعینا جاریة، كالكأل والنار، وھو الحطب

ُحش لي كذا وكذا، أنت وكیلي في الحشیش، وال : الوكالة األصل فیھا أن ال تقع إال في شيء أملكھ، فال یستقیم أن تقول لشخص: العلماء
يء ًاألصیل مالكا للش أن یكون: أنت وكیلي في أخذ الماء من العین؛ ألن ھذا الشيء یملكھ من أخذه، والوكالة یشترط فیھا: یستقیم أن تقول لھ

ًحتى یوكل فیھ، وھذا سیملكھ بعد قبضھ، فمنع طائفة من العلماء في ھذه المسألة، وفقھا ونظرا مذھبھم صحیح؛ ألنھ ال یستقیم أن تقول ھذا  ً ٌ
حیازة، فإذا إن ھذا الحشیش أو ھذا الماء أو ھذا النار ال یملك إال بعد ال: أن الوكالة تكون فیما یملك، فقالوا من حیث النظر: ملك لي، قد ذكرنا

كانت ال تملك إال بعد الحیازة فال تصح الوكالة بھا إال بعد أن یكون لھ حق التصرف فیھا، فإنھ سیوكل في سبب الملكیة، والوكالة مفتقرة إلى 
ج علیھ وقال طائفة من العلماء كما در. حق التصرف في الذي فیھ الملكیة، فصار فیھ شيء من الدوران، فمنعوا الوكالة في ھذا النوع

ٌ في األصل ملك مشاع، ولكنھ یتعین لمن أخذه، فصار التوكیل في األخذ -الماء والكأل والنار: أي-إنھ : یصح التوكیل، وقالوا: المصنف
القول بأن التوكیل فیھ ال یقع إال في حالة واحدة، : والقول األول في الحقیقة لھ قوة، أي. وأصل االستحقاق وحق التصرف ینتزع من الشرع

ٌاحتش لي من حشیش ھذا الوادي ولك مائة أو لك ألف، فحینئٍذ ھي إجارة ! یا فالن: حالة التوكیل بأجرة أو ُبجعل، والجعل أن تقول لھ: وھي
  .ٌوتدخلھا وكالة في الملكیة فیستقیم، وأما بالنسبة لغیر الجعل واإلجارة فإن القول ال یخلو من نظر كما ذكرنا

 
 
 
 

 فیھا التوكیلاألشیاء التي ال یصح 
 
 

...... 
 

 التوكیل في الظھار
 
 

ًوإنُھم لیقولون ُمنكرا من القْول وزورا : ال یصح التوكیل في الظھار؛ ألن هللا تعالى یقول: أي]. ال الظھار واللعان واألیمان: [قال رحمھ هللا ًُ ْ َُ َ َ َ َِ َ َْ ُِ َ َّْ ِ
ً أمي، وكان معروفا في الجاھلیة، وأنكر اإلسالم ھذا القول وعده منكرا من ّأنت علي كظھر: ، والظھار أن یقول الرجل المرأتھ]2:المجادلة[ ً

ًأنھ یجعل الحالل حراما، فھو تحریم لما أحل هللا، حیث یجعل منكوحتھ التي أحل : ًثانیا. القول وزورا؛ وذلك ألنھ یفسد ما بین الزوج وزوجتھ
ِأنھ ُمنكر من القْول وأنھ زور: بوصفینهللا لھ نكاحھا في منزلة المحرمة علیھ؛ ولذلك وصفھ هللا  َ َْ َ ِ وقد أجمع العلماء على تحریمھ، وأن من . ْ

ًأن یعتق رقبة من قبل أن یتماسا، فمن لم یجد فیصوم شھرین : ٌظاھر من امرأتھ فھو آثم شرعا؛ ولذلك عاقبھ هللا بالعقوبة المغلظة وھي
ال یجوز التوكیل في الظھار؛ : وعلى ھذا قالوا. ًمتتابعین فإنھ یطعم ستین مسكینایتماسا، فمن لم یستطع صیام شھرین  متتابعین من قبل أن

ٌألن الوكالة عقد قائم على المشروع ال على الممنوع، قالوا فلو وكلھ أن یظاھر من امرأتھ وصححنا الوكالة لصححناھا في السرقات : ٌ
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 الوكالة ھنا صحیحة لصحت وقطعت ید الوكیل والموكل، فھذا ال اسرق لي عشرة آالف، فلو قلنا إن: والمحرمات، فلو قال رجل لرجل
ٌالوكالة في المشروع ال في الممنوع، ولذلك إذا صححت الوكالة في المحرم ترتبت علیھا أمور أخرى : یستقیم في أصل الشرع، ولذلك قالوا

ًال یحكم بھا شرعا، مثل ما ذكرنا في الجنایات وفي المحرمات من شرب خمر أو زنا  أو قتل ونحوه، فإن ھذا كلھ مما ال تدخلھ الوكالة، ًٍ
: وكلتك أن تظاھر لي من امرأتي فقال:  أن الظھار ال تصح فیھ الوكالة، فلو قال لھ-رحمھ هللا- ویتفرع على القول الذي نص علیھ المصنف 

ًامرأتك علیك كظھر أمك؛ فإنھ یكون قوال لفظا ال تأثیرا لھ، وال تلزمھ الكفارة وال  ً تسري علیھ أحكام الظھار؛ ألن الوكالة الغیة، ففائدة إلغاء ً
  .الوكالة أنھ لو تلفظ بالظھار لم یحكم بھ

 
 
 
 

 التوكیل في اللعان
 
 

المالعنة وھي مفاعلة من اللعن، والمفاعلة في لغة العرب تستلزم وجود شخصین فأكثر، كالمخاصمة : أي). واللعان: (قال رحمھ هللا
 یلعن نفسھ إن كان -والعیاذ با-المالعنة سمیت بذلك ألن الرجل : جل ال یخاصم نفسھ وال یشاتم نفسھ، وعلى ھذا قالواوالمشاتمة فإن الر

َوالخامسة أن لْعنة هللا علْیھ إْن كان من الكاذبین : ًكاذبا َ َ َ َ َِ ِِ ِ ِ َّ َِ َ َ َْ ُ َْ َ َِ َّ حلت علیھ لعنة هللا، ومن  فقد -والعیاذ با-ًأنھ إذا كان كاذبا : وھي محققة] 7:النور[َ
ٌأیمان مغلظة إذا اتھم الرجل امرأتھ بالحرام أو : واللعان. حلت علیھ لعنة هللا فإنھ تلعنھ المالئكة ویلعنھ الالعنون نسأل هللا السالمة والعافیة

، وقد یقول لد لیس بولده دون أن یتھم المرأة بالزنا، ھذا الو: نفى الرجل ولده؛ ألن الرجل في بعض األحیان یتھم المرأة أنھا زنت والعیاذ با
لو أنھ : ًھي زانیة، ویثبت أن الولد ولده، فمثال: ًھي زانیة وھذا الولد لیس بولدي، وتارة یثبت زناھا فیقول: ًوتارة یجمع بین األمرین فیقول

ًھ یالعن على زناھا وال ینفي الولد، وتارة یالعنھا جامع امرأتھ وحملت المرأة من مائھ وقبل الوالدة بفترة وقد تبین أن الحمل حملھ زنت، فإن
ً على األمرین، فیغیب عنھا مدة ثم یأتي فیجدھا ویطلع على زناھا، ویعلم بنفسھ زناھا فیكون اللعان على االثنین، وتارة یالعن -والعیاذ با-

ٍعلى الولد دون الزنا كأن یكون غائبا عن امرأتھ مدة وغلب على ظنھ بإخبار رجل ً  یثق بھ أنھا زنت، فال یستطیع أن یتھمھا بالحرام وھو لم ً
ستأتینا في مسائل - ، ولذلك شدد بعضھم )لقد رأیت بعیني وسمعت بأذني! وهللا یا رسول هللا: (یر ولم یسمع، والوارد في حدیث اللعان أنھ قال

ًنھا سنة أو سنتین، فھل یعد الحمل بینة تحملھ على اللعان، أم أن  في أنھ ال یقع اللعان إال إذا رأى أو سمع، ففي ھذه الحالة لو غاب ع- اللعان
قد یحصل في بعض األحیان أن تحمل المرأة ویعلق الولد، ثم یعتریھ شيء من الضعف، فیعلق : بعض العلماء یقول! ھناك احتماالت أخرى؟

أنھ لو غاب عنھا :  هللا عنھ وأرضاه، لكن المقصودھذا ذكره بعض العلماء وحصلت فیھ قضیة لـعمر رضي!! الولد وال یظھر إال بعد سنة
ًسنة أو سنتین أو غاب عنھا أكثر مدة، وھي في قول بعض العلماء أربع سنوات، ثم بعد األربع سنوات جاءھا فوجدھا حامال، فإنھ ال یستطیع  ً

نسبھ إلیھ ویحلف على أن ھذا الولد لیس بولده، لكن أن  على أنھا زنت، لكن ھذا الولد ال ی-نسأل هللا السالمة والعافیة-أن یحلف با العظیم 
نحن ذكرنا ھذه األحوال لماذا؟ ألن . في ھذه الحالة یالعن على الولد دون الزنا: یحلف على أنھا زنت فلم تر عینھ ولم تسمع أذنھ، قالوا

 فعلیھ لعنة هللا، وإن كانت المرأة كاذبة وھي زانیة - والعیاذ با-ًمقصود الشرع أن یبین صدقھ أو كذبھ، فأحد األمرین إن كان الرجل كاذبا 
 -ألن اللعان وقع في حادثتین- والعافیة، وبعد أن حلف الطرفان عویمر وزوجتھ وھالل بن أمیة وزوجتھ  فعلیھا غضب هللا، نسأل هللا السالمة

فإذا جاء یوكل . صود الشرع أن ُیعلم من الصادق ومن الكاذبً، فإذا مق)هللا أعلم، أحدكما كاذب، حسابكما على هللا: (قال صلى هللا علیھ وسلم
غیره أن یحلف فإنھ یدفع رھبة الشرع في حلفھ بالیمین؛ ولو ساغ ذلك ألمكن للشخص أن یفر من تبعة الیمین بتوكیل غیره، لكن األیمان ال 

صومة ال تدخلھا الوكالة، ولیس ألحٍد أن یحلف عن أحٍد إال في أیمان الخ: تدخلھا الوكالة، ولھذا أیمان اللعان ال تدخلھا الوكالة، وكذلك قالوا
إن شاء - أن یحلف الوارث عن مورثھ، فتقع مسائل مستثناة سنبینھا :  في كتاب القضاء واألیمان، مثل- إن شاء هللا-مسائل مستثناة وستأتینا 

   متى یحلف اإلنسان عن غیره؟- هللا
 
 
 
 

 التوكیل في األیمان
 
 

وكلتك أن تؤمن عني؛ ألن : وكذلك األیمان ال تدخلھا الوكالة، ال اإلیمان وال األیمان، فلیس ألحٍد أن یقول لشخص). واألیمان: (قال رحمھ هللا
مقصود الشرع أن یكون اإلیمان من المكلف بعینھ، فإذا وكل الغیر فوت مقصود الشرع كما ذكرنا في اللعان؛ ألن مقصود الشرع أن یرھب 

 وكذب الكاذب، ولذلك ثبت عن النبي صلى هللا علیھ وسلم في یمین اللعان أنھ لما شھد عویمر أربعة أیمان، أوقفھ عند فیظھر صدق الصادق
فضوح الدنیا أھون من فضوح اآلخرة، وعذاب الدنیا أھون من عذاب ! اتق هللا: (الخامسة وذكره النبي صلى هللا علیھ وسلم بربھ، وقال لھ

فضوح الدنیا أھون من : (مسة، فلما انتقل إلى المرأة وانتھت من الیمین الرابعة أوقفھا وقال علیھ الصالة والسالمفحلف الیمین الخا) اآلخرة
فحلفت ) ال أفضح قومي سائر الیوم: (، فكادت أن تعترف، فلما استزلھا الشیطان قالت)فضوح اآلخرة، وعذاب الدنیا أھون من عذاب اآلخرة

أیمان : أن ھذه األیمان رھبة، فكما أن أیمان اللعان رھبة كذلك أیمان الخصومات، والمراد باألیمان ھنا: قصودفالم. الخامسة والعیاذ با
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ألك بینة؟ : یقول للمدعي. ال: ٍھل لفالن عندك مائة؟ قال: لي عند فالن مائة، فسألھ القاضي: ًالخصومة، فلو أن رجال ادعى على رجل وقال
ًإذا یحلف خصمك الیمین، لكن لو لھ بینة ُحكم بھا، سواء كانت البینة : ماذا یتجھ؟ یتجھ إلى الیمین، یقول لھًما عندي بینة، إذا إلى : قال َ ِ ً

ًصادقة أو كاذبة، ما دام أنھا وثقت وُعدلت عند القاضي، فالشاھد أن زیدا ادعى أن لھ مائة عند عمرو فقیل لزیٍد ًّ ألك بینة وحجة وشھود؟ : ّ
، ومن حلف ھذه الیمین : لب عمرو بالیمین، وھذه الیمین تسمىفحینئٍذ ُیطا. ال: قال الیمین الغموس؛ ألنھا تغمس صاحبھا في النار والعیاذ با

علیھ السنة إال وتأتیھ مصیبة،  ال یحول علیھ الحول وال تمضي:  ال تمر علیھ السنة بخیر، یعني-ِمن السنن التي ُعرفت وشاعت وذاعت-ُیقال 
 قد -والعیاذ با-ًلو حلف فاجرا بھذه الیمین على شيء تافٍھ یسیر، فال یحلف ھذه الیمین وھو یعلم أنھ كاذب إال إنسان وھذا معروف، حتى و

ألك : ھي بئري وأنا حفرتھا، فقال صلى هللا علیھ وسلم! یا رسول هللا: (وھذه خصومة وقعت بین صحابیین في بئر فقال أحدھما. تقحم النار
لیس لك إال : الرجل فاجر ویحلف الیمین وال یبالي، فقال صلى هللا علیھ وسلم! یا رسول هللا: ًإذا لیس لك إال یمینھ، قال: ال، قال: بینة؟ قال

من حلف على یمین وھو فیھا كاذب لیقتطع بھا : الرجل فاجر ویحلف الیمین وال یبالي، فقال صلى هللا علیھ وسلم! یا رسول هللا: یمینھ، فقال
َومْن : وقد قال هللا عز وجل! ، تصور من لقي هللا وھو علیھ غضبان نسأل هللا السالمة والعافیة)ٍم لقي هللا وھو علیھ غضبانٍمال امرئ مسل َ

َیْحلْل علْیھ غضبي فقد ھوى  َ َ َ َْ َ َ ِ َ ِ ًوإن كان شیئا یسیرا! یا رسول هللا: (من هللا لیست بھینة، فقالوا عقب ھذا الوعید الشدید) ھوى(و] 81:طھ[َِ - ؟ ً
عود السواك، وكان ھذا یضرب بھ المثل على الشيء الحقیر، فدلت ھذه ) ًوإن كان قضیبا من أراك:  قال- وإن كانت الیمین على شيء یسیر

النصوص على أن مقصود الشرع ترھیب الخصم من الدعوى الكاذبة، وترھیب الخصوم من أكل بعضھم أموال بعض، واعتدائھم على 
صد منھا الشخص بنفسھ، فإذا جاء یوكل آخر مكانھ فوت مقصود الشرع إال فیما یستثنى من أیمان القضاء كما حقوق بعض، فكأن الیمین ق

  .سیأتي
 
 
 
 

 حقوق هللا التي یصح فیھا التوكیل
 
 

، بشرط: أي). وفي كل حق  تدخلھ النیابة من العبادات: (قال رحمھ هللا ٍوتصح الوكالة في كل حق  كما -، ویشمل ھذا أن تدخلھ النیابة: ُ
: الحقوق المالیة التي تدخلھا النیابة تنقسم إلى قسمین: وعلى ھذا.  الحقوق المالیة، فأما الحقوق البدنیة المحضة فال تدخلھا النیابة- ذكرنا

ًأیضا أن توكل فیھا، وأما الكفارات فیجوز . فأما الزكوات الواجبة فیجوز أن توكل الغیر كما ذكرنا. الزكوات الواجبة، والكفارات ونحوھا
ًكرجل حلق شعر رأسھ في الحج أو في العمرة لعذر من حجامٍة ونحوھا فأعطى رجال مائة، وقال لھ أخرج الكفارة عني أو أخرج ! یا فالن: ٍ

و صائم فوجبت الفدیة عني، فقد وكلھ في حق  تدخلھ النیابة فیصح التوكیل، وھكذا لو أنھ ظاھر من امرأتھ أو جامعھا في نھار رمضان وھ
ًفیشتري رقبة وینویھا عنھ كفارة لظھاره أو  ًاشتر رقبة وكفر عني، فتصح الوكالة،! یا فالن: ًعلیھ الكفارة فأعطى رجال ألف لایر وقال

ابة وھي أن حق هللا الذي ال تدخلھ النی: ومفھوم ذلك. جماعھ في نھار رمضان، فباإلجماع یصح، ھذا بالنسبة لحق هللا الذي تدخلھ النیابة
صم عني شھر رمضان ال یصح؛ ألن مقصود الشرع أن یصوم ! یا فالن: فروض األعیان من غیر األموال، ال یصح التوكیل فیھا، فلو قال

ال یصح صومھ عن : ّصل عني الصلوات الخمس لم یصح؛ ألن مقصود الشرع أن یؤدیھا بعینھ وعلى ھذا! یا فالن: المكلف بنفسھ، ولو قال
ٌضا صالتھ عن الغیر، وفي الحج تدخلھ النیابة لكنھا نیابة مشروطة، ویختص الحج بأنھ یصح التوكیل فیھ في حال العجز، وأما الغیر وال أی ً

ھل یجوز أن یوكل الغیر في حج النافلة أو ال؟ على وجھین مشھورین عند العلماء رحمھم : في حال القدرة فال إال في حج النافلة، فاختلف
یستوي أن یكون : أن الحج تدخلھ النیابة بشرط العجز، وفي الزكوات والكفارات: الزكوات الواجبة والكفارات وبین الحجهللا، والفرق بین 

ًالمكلف عاجزا أو قادرا ٌوحقوق تدخلھا . حقوق ال تدخلھا النیابة وال تصح الوكالة فیھا مثل الصلوات والصیام: فتقسم حقوق هللا إلى قسمین. ً
ٌوحقوق تدخلھا النیابة مع العجز والقدرة مثل الزكوات . ًحقوق تدخلھا النیابة بشرط العجز كالحج إذا كان فرضا: ى قسمینالنیابة وتنقسم إل

 ...... .والكفارات
 

 التوكیل في إثبات الحدود واستیفائھا
 
 

 وحد القذف ھذه كلھا حدود، وحد الشرع فیھا جمع حد، فحد الزنا وحد شرب الخمر،: الحدود]. والحدود في إثباتھا واستیفائھا: [قال رحمھ هللا
ٌأثر لحكم القضاء، والتوكیل إما في الجانب األول أو في : قضائي، والجانب الثاني: الجانب األول: عقوبة معینة، فھذه الحدود فیھا جانبان

ي وھو تنفیذ الحدود واستیفاؤھا، فالعلماء أثر للحكم القضائ: ھو إثبات الحدود، والجانب الثاني: الجانب الثاني، فالجانب األول القضائي
ٍلو أن رجال أراد أن یقیم دعوى على شخص لكي یحد حد الخمر فیجوز أن : الحد التوكیل یكون في إثبات الحد واستیفائھ، ففي إثبات: یقولون ً

ال یجوز التوكیل في إثبات الحدود، فعلى : ٌوقال طائفة من العلماء. ًیوكل غیره في إثبات ذلك عنھ، فیقوم من یدعي بدال عنھ ویأتي بالشھود
ًالوجھ األول یكون الحق  عز وجل وتدخلھ النیابة في إثبات الحدود واستیفائھا كذلك، فالقاضي إذا حكم بأن زیدا یجلد ثمانین جلدة حد 

 ذلك رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم، فقد ًالقذف فلھ أن یأمر وكیال أن یقف حتى ینفذ ھذا الحكم، وھذا یسمى توكیل في االستیفاء، وقد فعل
-وھو أعلم منھ وأعقل منھ-  وقال الثاني - وكان فیھ جھل- أناشدك هللا إال قضیت بیننا بالحق ! یا رسول هللا: (اختصم إلیھ رجالن، فقال أحدھما

ّھ یجب علي أن أفتدي منھ، فافتدى منھ بالمال،  وقد زنا بامرأتھ فأخبرت أن-ًأجیرا: یعني- ًإن ابني كان عسیفا عند ھذا ! نعم یا رسول هللا: 
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ُالغنم والولیدة رد علیك وعلى ابنك الجلد، واغد یا أنیس إلى امرأة ھذا فإن اعترفت فارجمھا، : فقال صلى هللا علیھ وسلم -فاعترفت فرجمھا-ٌ
؛ ألنھ جعلھ مكانھ یحل محل النبي صلى هللا علیھ )عترفتإن ا: (إثبات الحد فقال: ًأوال: ً، فوكل النبي صلى هللا علیھ وسلم أنیسا في الجانبین)

ھذا )  إلى امرأة ھذا فإن اعترفت فارجمھا-ِامض واذھب-واغد یا أنیس : (وسلم في البت في ھذه القضیة، فقال لھ علیھ الصالة والسالم
التوكیل في جانبین في إثبات الحدود، وفي فصار ) فإن اعترفت فارجمھا: (ثم وكلھ بالرجم. إن اعترفت فوكلھ في إثبات االعتراف: شرط

 في بعض الحدود، وفرق بین حد الحسبة وبین حد العباد -رحمھم هللا-استیفائھا، ھذا بالنسبة لما اختاره المصنف رحمھ هللا، ونازع الحنفیة 
ً من الشخص المقذوف وال تقبل حسبة  إال-في قول جمھور العلماء- ولذلك ال تكون الدعوى فیھ . كالقذف، فإن القذف فیھ شبھة حق للمخلوق

 ...... .ٌعلى القول بأنھ حق للمخلوق
 

 األسئلة
 
 

...... 
 

 في التوكیل في صدقة الفطر التفصیل
 
 

ٌرجل وكلني أن أدفع زكاة الفطر للفقراء، فلما أخرجتھا في وقتھا المعتبر طلب مني بعض الفقراء أن أضعھا عندي إلى أن یأتي : السؤال
، والصالة : الجواب. یوم العید، فھل العبرة بنیة دفعھا وإخراجھا، أم بقبض الفقیر لھا؟ نرجو التوضیحألخذھا في  باسم هللا، والحمد 

فإخراج زكاة الفطر ینبغي أن ینظر فیھ إلى األداء، وتوضیح ھذه المسألة : أما بعد. والسالم على رسول هللا، وعلى آلھ وصحبھ ومن وااله
لة الظاھر والباطن، فمن نوى إخراج زكاة الفطر فقد تحقق فیھ الباطن، ومن أخرجھا بالفعل فقد تحقق فیھ الظاھر والباطن، یستلزم بیان مسأ

فرض : (كما في حدیث ابن عباس رضي هللا عنھما) وأمر أن تؤدى قبل الصالة: (فاجتمعت نیتھ مع فعلھ، والشرع قصد األمرین، ولذلك قال
ُ وسلم صدقة الفطر من رمضان طعمة للمساكین، وطھرة للصائم من اللغو والرفث، وأمر أن تؤدى قبل الصالة، رسول هللا صلى هللا علیھ ًُ

ٌفمن أداھا قبل الصالة فھي زكاة مقبولة، ومن أداھا بعد الصالة فھي صدقة من الصدقات ًوبناء . فدل ھذا الحدیث على أن العبرة باألداء) ٌ
یا : ة الفطر فإن كان الفقیر جاء وأخذھا منك فال إشكال، أو وكل من یأخذھا منك فال إشكال، فلو قال للفقیرُإذا أردت أن تخرج زكا: على ذلك

فلو وكل الفقیر : وعلى ھذا. ُخذ عني زكاة الفطر من فالن، فإنھ إذا قبضھا منك وكیلھ صح ذلك إذا كان القبض قبل صالة عید الفطر! فالن
ء وھي زكاة، لكن لو أنك نویت إعطاءھا لھ وأخرجتھا وفرزتھا عن مالك، بل حتى لو أعطیتھا لشخص ًشخصا فدفعتھا إلیھ صح ذلك األدا

اذھب وأعطھا للفقیر، فالعبرة بالقبض ولیس العبرة بمجرد النیة وصورة األداء؛ ألن المراد وصولھا إلى الفقیر، فإذا وصلت إلى : وقلت لھ
ٌل الصالة أجزأت وإن كان بعد الصالة فھي صدقة من الصدقات، فإذا وكل الفقیر شخصا إن كان قب: الفقیر فإنھ حینئذ یحكم بحسب ذلك

وعلى ھذا فلو قبض الوكیل زكاة الفطر قبل صالة عید . إن الوكیل ینزل منزلة األصیل: وقبضھا عنھ فإنھ بمثابة قبض الفقیر نفسھ للقاعدة
ُطر ویذھب ویعطیھا للمسكین قبل صالة عید الفطر فال إشكال، حیث أعطیت إما أن یقبضھا قبل صالة عید الف: الفطر، فال یخلو من صور

ووصلت إلى الفقیر في الوقت، وإما أن یقبضھا و یؤخرھا إلى ما بعد الصالة أو یعطیھا أثناء الصالة ففي كلتا الصورتین ال تأثیر لتأخیره في 
  .ٌقد وكلھ فإنھ ینزل منزلة الفقیر وھي صدقة من الصدقات وهللا تعالى أعلماإلعطاء، بل حتى ولو أعطاھا للفقیر بعد شھر، ما دام أن الفقیر 

 
 
 
 

 حكم الوكالة العامة في األموال والتجارة
 
 

ٍھل یصح توكیل شخص لشخص في وكالٍة عامة دون تخصیص بأمر معین، كأن یقول لھ: السؤال وكلتك على القیام بجمیع شئوني : ٍ
ھذه بیانیة وفیھا ) من(من بیع وإجارٍة ما، : ال، ھو إذا قال: ٍ وغیرھا دون تخصیص بأمر معین؟ الجوابٍومتطلباتي من بیع وشراء وتجارٍة

شدد بعض العلماء في الوكالة المطلقة أو : وكلتك في كل شيء تدخلھ الوكالة، فھذا فیھ وجھان مشھوران للعلماء: شبھة التقیید، لكن إذا قال
الغرر؛ ألنھ یدخل على : قالوا: ًمومھا، وھذا موجود في مذھب الشافعیة والحنابلة أیضا، والسبب في ھذاال یصح حتى یبین ع: العامة وقالوا

: مثل ھذا فیھ غرر، وال یصح التوكیل في مثل ھذا، وقال بعض العلماء: ًنفسھ الخطر، فقد یدخل الرجل علیھ أمورا ال تحمد عقباھا، فقالوا
لیھ التصرف في األمور، وھذا قوي من حیث األصل، وكال القولین لھ وجھھ، لكن االحتیاط یرجع ًیجوز أن یوكلھ وكالة مطلقة، ویفوض إ

إلى قول القائل بأن الوكالة إذا كانت مفوضة ومطلقة من كل وجھ فالغرر فیھا قوي، وقد نھى النبي صلى هللا علیھ وسلم عن الغرر، وحدیث 
: ًف الضرر، وأیا ما كان فاالحتیاط واألولى واألفضل أن یحدد لھ العموم، یقول لھخو: ابن عمر في الصحیح في ذلك واضح، فكل اإلشكال

ًوكلتك في البیع والشراء عن المرفقات تبیع وتشتري، أو وكلتك في اإلجارات، ویحدد لھ ما وكلھ فیھ، فھذا ھو األشبھ وخاصة في ھذه 
الغرر أكثر، والضرر أكثر، وكم وقعت من الحوادث والمصائب في الوكالة األزمنة؛ فإن األزمنة المتأخرة ضعفت فیھا أمانة الناس، وأصبح 

فكم من أخت وثقت في أخیھا الذي ھو من لحمھا ودمھا ومن أقرب الناس إلیھا، ومع ذلك أكل أموالھا . ًالخاصة فضال عن الوكالة العامة
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عنھا ویوقعھا في الغرر العظیم الذي ال تعلم بھ، وإذا بھا تفاجأ وابتز حقوقھا، بل وصل األمر إلى ابن مع أمھ أن یبیع عنھا ویشتري، ویؤجر 
ٍفي یوم من األیام أنھ لیس لھا من مالھا شیئا، بل لربما فوجئت في یوم من األیام بأنھا مطالبة بحقوق، وقد ضاع علیھا ما ضاع، وھذا وقع،  ًٍ

ٍق في ابن من أبنائھا وتعطیھ وكالة على بیع، بل في بعض األحیان فتجد المرأة یموت عنھا قریبھا أو زوجھا ویترك لھا مئات األلوف، وتث
ًعلى عقار مخصوص ویبیعھ دون علمھا، ویتصرف فیھ ویأكل المال، ویفعل فیھ ما یشاء واألم جاھلة ال تعلم بشيء، حتى تفاجأ یوما من 

نسأل هللا -ٍق ما، فتسأل وإذا بوكیلھا قد خانھا في أمانتھا األیام وقد توجھت إلیھا دعوى في قضاء أو نحوه أنھا مطالبة؛ وقد أنھا مطالبة بح
 تنزع األمانة من الناس حتى ال یبقى إال األثر كجمر، یقول صلى هللا علیھ -والعیاذ با-أنھ :  وھذا من عالمات الساعة-السالمة والعافیة

بقى إال األثر الذي تحدثھ الجمرة، لكن لو استقرت أحرقت، لما تنزل الجمرة تدحرج على القدم ما ی: أي) كجمر دحرجتھ على قدمك: (وسلم
ًإن في بني فالن رجال أمینا: حتى یقال: (إشارة إلى ضعف األمانة وقلتھا في الناس حتى قال صلى هللا علیھ وسلم فھذا فیھ القبیلة : أي) ً

ًبكاملھا ال یجدون إال رجال واحدا یتمیز بینھم باألمانة، نسأل هللا السالمة و العافیة، فیرفع من الناس األمانة والخشوع، وعلى ھذا فالقول الذي ً
یقول بعدم فتح باب الوكاالت المطلقة خاصة في ھذه األزمنة من القوة بمكان، فیحدد لھ محل الوكالة، وھذا أفضل وأحوط وھو مقصود 

  .الشرع من فتح باب الوكالة، وهللا تعالى أعلم
 
 
 
 

 ودحكم الشھادة على شھادة الشھ
 
 

ھذه مسألة تعرف بالشھادة على الشھادة، : ًأشھد أن فالنا یشھد بكذا وكذا؟ الجواب: ھل تجوز الشھادة على شھادة الشھود كأن یقول: السؤال
 إن- ال یشھد إال الشاھد نفسھ، وال یتوكل الغیر عنھ إال في مسائل مستثناة، سیأتي : والشھادة على الشھادة في األصل ال تصح، في األصل

عندنا وقف عمره ثالثمائة سنة، وھذا الوقف فیھ حقوق : مثال ذلك. أن یموت األصیل:  بیانھا في باب الشھادات، ومن ھذه المسائل- شاء هللا
شھد بھا أناس وعمروا حتى بلغوھا لطبقٍة بعد طبقتھم، فشھدت الطبقة الثانیة في المائة الثانیة على الطبقة األولى أن ھذا الوقف یختص بآل 
فالن من بني فالن، ثم بقي الوقف یقسم على ھذا النوع من الناس، ثم توفیت الطبقة الثانیة فنقلت إلى الطبقة الثالثة التي بعدھا أن ھذا المال 

ًوقف على آل فالن من بني فالن، ففوجئوا في یوم من األیام وإذا آل فالن الذي ھو الفخذ العام یدعي أن لھ حقا في ھذا الوقف، فلما ٍ  ُرفع إلى ٌ
القاضي أقیم الشھود على الشھود، فحینئذ ال یمكن أن نأتي بالشھود األصلیین الذین شھدوا على الواقع، فتثبت الشھادة على الشھادة في إثبات 

ن تتركب من حجٍة على حجة، فیصبح كل شاھدی: وجود الشاھد األصل، والشھادة على الشھادة، قیل: األموال إذا تعذر ھذا الشرط، وھو
یشھدان على شاھد، فیكونون أربعة مقام االثنین، فاثنان یشھدان على واحد، واثنان یشھدان على واحد، وعلى ھذا یكون الشھود في الحقوق 

تقبل الشھادة على الشھادة، وقد حكم بھا جماھیر العلماء رحمھم هللا، لكن ال : ًالمالیة أربعة، وعلیھ یستقیم الحكم لوجود الحاجة، وھذه یسمونھا
الشھادة على شھادة الحدود؛ ألن الحدود تدرأ بالشبھات، وال تقبل الشھادة إال على رؤیة كالزنا ونحوه، فلو شھد ثمانیة على أربعة من الشھود 

ًبزنا فالن أو فالنة لم یحكم بھذه الشھادة، وأیضا ٍ في قتل ًلو شھد ثمانیة على شھادة أربعة أو على شھادة شاھدین مركبة بعضھا على بعض: ٍ
  .لم یحكم بھ؛ ألن الدماء واألعراض والحدود ھذه كلھا تتوقف على شھادة األصل، وال بد فیھا من شھادة األصل لثبوت الحد، وهللا تعالى أعلم

 
 
 
 

 ضابط الغبن الذي یثبت بھ الخیار في البیع
 
 

ّأضعاف ما اشترى بھ، فأشكل علي ذلك مع خیار الغبن، ًذكرتم أن في حدیث عروة البارقي دلیال على جواز أن یربح اإلنسان ب: السؤال
ًإشكال جید، ولكنھ وفق السائل، أوال: والذي یتضمن منع البائع من الزیادة الفاحشة، فما ھو التوضیح في ذلك؟ الجواب : لكي یتضح اإلشكال: ٌ

تاب قیمتھ مائتان، فدفعت لھ المائتین وأخذتھ، فلما ھذا الك: أن تأتي إلى السوق وتسأل عن كتاب، بكم قیمة ھذا الكتاب؟ قال: خیار الغبن
أنك قبلت : أن الرجل ظلمك باالسترسال، واالسترسال: ٌفارقت الرجل وتم البیع سألت عن الكتاب فإذا قیمتھ خمسون، ھذا غبن فاحش، أي

ًكالمھ واسترسلت معھ في البیع دون أن تكاسره، فلما باعھ لك غبنك غبنا فاحشا، فبعض العلما البیع صحیح وال خیار لك؛ ألنك قد : ء یقولً
قبلت ھذا : ّحینما سكت كأنك قلت لھ لك الخیار؛ ألنك: رضیت أن تدفع المائتین مقابل الكتاب، والبیع وقع عن تراض، وقال بعض العلماء

ًالكتاب بالعرف، وقد ائتمنتك على العرف في بیع ھذا الكتاب، فصار غشا وتدلیسا؛ ألنك سكت بناء عل ً ى أن العرف أن یباع بمائتین، فإذا ً
یجوز : تبین أنھ یباع بخمسین فقد ظلمك، وھذا الوجھ الثاني رجحھ غیر واحٍد من العلماء، وقد بینا ھذا في الخیارات، وإذا ثبت ھذا فنحن قلنا

 الشاتین بدینار، فمعناه أنھ ربح الربح أضعاف القیمة، وقد اشترى عروة شاتین بدینار، معنى ذلك أن قیمة الشاة نصف دینار، وباع إحدى
ربح الضعف، ولم ینكر علیھ النبي صلى هللا علیھ وسلم ذلك، فكیف نقول بخیار الغبن مع أن عروة البارقي اشترى الشاة : یعني%) 100(

غبن في الدینار لیس أن ال: أن الشاة تباع بدینار وتباع بدینارین على حسب العرف، أي: والجواب في ھذا! بنصف دینار وباعھا بدینار؟
ًفمثال في السوق  ًیستقیم أن یجاب بأن الدینار والدینارین قد یكون غبنا غیر فاحش،: بفاحش، ومحل خیار الغبن في الغبن الفاحش، فعلى ھذا
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إذا جئت واشتریت یباع الكتاب بخمسین ویباع بستین ویباع بسبعین ویباع بثمانین ویباع بمائة، على حسب قوة المشتري في المكاسرة، فأنت 
بستین فقد اشتریت بعرف، ولو اشتریت بمائة فقد اشتریت بعرف، فـعروة البارقي اشترى الشاة من الجلب، والجلب أرخص من السوق، ثم 

 ًال یمنع أن تكون قیمة الشاة جلبا خمسین، وقیمتھا في السوق مائة أو تكون قیمتھا في الجلب نصف دینار: باعھا في السوق، وعلى ھذا
ًوقیمتھا في السوق دینارا، وعلى ھذا ال یستقیم االعتراض، ویكون من باب بیعھ بالعرف، فیجوز أخذ األرباح الكثیرة إذا لم یكن في ذلك 

، ًالسیارة قیمتھا في السوق عشرة آالف، وأنا ال أبیعھا إال بثالثین ألفا! یا فالن: إنھ یجوز أن یقول لھ: الغبن الفاحش، كذلك یمكن أن تقول
؛  قیمتھا بالسوق عشرة وأرید أن أبیعھا بثالثین فحینئٍذ یستقم لنا أن نحتج بحدیث عروة البارقي: وھذا من حقھ، فإنھ لو كشف لھ األمر وقال
ًألن الشرع لم یحد ربحا معینا، فإذا قال لھ َإال أْن تكون تجا: ًرضیت أن أشتریھا منك بثالثین ألفا فإن هللا تعالى یقول: ً َِ ُ َ َ َّ ْرة عْن تراض منكم ِ ُ ْ ِ ٍ َ َ ََ ً

  .وھذا قد رضي دفع الثالثین فصح البیع وال یحكم بالفساد، وهللا تعالى أعلم] 29:النساء[
 
 
 
 

 أحكام الجاھلیة مردودة بحكم الشرع
 
 

ھذا من حكم الجاھلیة، : جواب؟ ال)الولیدة: (فما المراد بقولھ) ٌالولیدة والمال رد علیك: (ورد أثناء الدرس قولھ صلى هللا علیھ وسلم: السؤال
الولیدة والغنم رد : (ًحیث كان في الجاھلیة إذا زنى الرجل بامرأة الرجل یعطیھ ولیدة وھي الجاریة، یعطیھ ولیدة أو یعطیھ غالما، فقال لھ

 األمة الحامل أو بدون حمل على ً؛ ألنھ افتدى، فیصیر كأنھ حق للزوج الذي أفسد علیھ فراشھ، فیدفع لھ ماال كالغنم، ویدفع لھ الولیدة)علیك
الحقوق والسلوم، فأنكر النبي صلى هللا علیھ : حسب ما یتفقان، فھذا من حكم الجاھلیة، وھي األعراف التي كانت في الجاھلیة مثل ما یقولون

، فرد النبي صلى هللا )-رجمھافاعترفت ف-على ابنك جلد مائة، واغد یا أنیس إلى امرأة ھذا فإن اعترفت فارجمھا : (وسلم الحكم ورده وقال
ًعلیك الحق وتذبح شاة أو علیك الحق وتدفع ماال، أنھ من حكم : ُإذا ألزم الشخص في خصومة وقیل: علیھ وسلم ھذا المال، وفیھ دلیل على أنھ

انھ وتعالى، فھذا الحدیث أصل من الجاھلیة، ویكون من أكل المال بالباطل؛ ألن هللا ال یحكم بذلك، وأموال الناس ال تستحق إال بحكم هللا سبح
  .األصول في رد ھذه األحكام واألعراف ونحوھا، وهللا تعالى أعلم

 
 
 
 

 بطالن الوكالة في الرضاع
 
 

أرضعي عني : ًلو أن امرأة قالت المرأٍة: معناه:  عدم جواز الوكالة في الرضاع فما صورة ذلك؟ الجواب-رحمھم هللا-ذكر العلماء : السؤال
أنھ یكون ابنأ لألصیلة، وھي المرأة التي أمرت بالرضاع، : إن الوكالة صحیحة فمعنى ذلك: ٌفاالبن رضیع لمن ارتضع منھ، فلو قلناًفالنا، 

ِالوكالة باطلة، ویثبت أنھ ابن للمرأة الموكلة ال المرأة الموكلة، وعلى ھذا ال تصح الوكالة كحكم، أي: وعلیھ فیقال َ ال یترتب علیھا أثر : ٌ
ْوأمھاتكم الالتي أْرضْعنكم : ًع، وإنما یكون الولد ولدا للمرأة التي أرضعت لقولھ تعالىالرضا ُُ ُ َُ َ َ ََ ِ ََّّ فخص الحكم باألم التي أرضعت، ] 23:النساء[ُ

ًفكما ال یصح في النسب أن یثبت وكالة، كذلك ال یصح في الرضاع أن یثبت وكالة، وهللا تعالى أعلم ً.  
 
 
 
 

 في الركعة الرابعة ثم قام اإلمام للخامسةحكم من أدرك اإلمام 
 
 

رجل أدرك اإلمام في الرابعة ثم قام اإلمام للخامسة فسبح المأمومون فلم یعد، وقام معھم، فھل یعتد بھذه الركعة بالنسبة للرجل : السؤال
لظھر والعصر والعشاء، والرابعة في المغرب ًإذا زاد اإلمام ركعة في الصالة كالثالثة في الفجر، والخامسة في ا: فتكون ثانیة لھ؟ الجواب

ًأن قم، وخاصة إذا كانت سریة فتقوم؛ ألن الغالب أنھ نسي ركنا كالفاتحة : ًفتسبح لھ، فإن كان فقیھا وطالب علم یعلم األحكام وأشار إلیك ً
من طالب العلم، فسبحت لھ فإن كنت على یقین فیرید أن یخبرك لتقوم معھ وتتابع؛ ألن فیھ شبھة األمر بالمتابعة، أما إذا لم یشر، ولم یكن 

أنھ مخطئ فال تتابعھ وال تستمر معھ في ھذه الركعة، فمن تابع اإلمام في ثالثة في الفجر أو خامسٍة في الظھر والعصر والعشاء فإنھ تبطل 
ًصالتھ، ویلزم باإلعادة؛ ألنھ زاد في صالتھ عالما متعمدا،  السؤال أو جئت في الركعة الثانیة من الظھر ًوأما إذا كان مسبوقا كما ورد في ً

فقام اإلمام واستحدث بعدھا ركعة فإنھ یجوز لك أن تتابع اإلمام؛ ألن اإلمام معذور في ھذه الزیادة لحكم الشرع لھ أن یعمل بظنھ، وأن یترك 
 ینتھي اإلمام من الخامسة ویتشھد ویسلم بك؛ ظن غیره إذا استیقن، فحینئٍذ إذا كنت قد أتممت صالتك فإنك تجلس في التشھد، وال تسلم حتى
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ألنھ یجوز أن تفارقھ لعذر فتتقید بوجود العذر، وھو الزیادة، وأما التشھد فتشاركھ فیھ وتطول في الدعاء وتنتظر حتى ینتھي من خامستھ، ثم 
في صالة الخوف، حیث تشھد بالطائفتین ًیدعو ویتشھد، ویدعو ویسلم بك إلحاقا بصالة الخوف كما فعل رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم 

وأما بالنسبة لك أنت كمسبوق، فإنك تصلي معھ الخامسة، . وسلم، وانتظرتھ الطائفة األولى وسلمت بسالمھ فدل على أنھ ال ینقطع االقتداء
مفترض، ویجوز اقتداء یجوز اقتداء المفترض بالمتنفل، فھو في الخامسة متنفل، وأنت فیھا : وتصبح صالتك صحیحة على قول من قال

  .المفترض بالمتنفل في ھذه المسألة ونحوھا، وعلى ھذا فصالتك صحیحة، وصالة اإلمام على ھذا الوجھ صحیحة، وهللا تعالى أعلم
 
 
 
 

 دخول ربا النسیئة في الصرف عند عدم التقابض
 
 

ًھ دین، ثم أتیت وأخذت بھذا الدین شیئا، فھل ھذا صحیح؟ لو اشتریت وبقي لي مبلغ عند البائع، ولم یوجد عنده الباقي ونویت أن: السؤال
ًإذا اشتریت شیئا بثمن ودفعت أكثر منھ، فحینئٍذ یكون العقد مشتمال على عقدین، مثالھ: الجواب ٍ اشتریت بعشرة ودفعت خمسین، فحینئٍذ إذا : ً

: ٍین صرف، فأصبح عقد بیع وعقد صرف، وعقد الصرفاشتریت الكتاب بعشرة، فالعشرة مقابل الكتاب بیع، واألربعون الباقیة من الخمس
مبادلة المال بالمال في أحد النقدین الذھب أو الفضة، واألوراق النقدیة ُمنزلة منزلة أصولھا، ولذلك وجبت فیھا الزكاة، فھي إما ذھب وإما 

 األربعین الباقیة یجري علیھا حكم الصرف ٌفضة على حسب رصیدھا، فإذا جئت تدفع العشرة مقابل الكتاب فھذا بیع ال إشكال فیھ، لكن
الذھب : (ًأن یكون یدا بید، فتعطیھ الخمسین وتستلم، قال صلى هللا علیھ وسلم: الشرعي، فیجب علیك كما لو صرفت الخمسین بخمسین

ًبالذھب ربا إال ھاء وھاء، و الفضة بالفضة ربا إال ھاء وھاء : لیھ الصالة والسالم أنھ قال، فدل على لزوم التقابض، وفي الصحیح عنھ ع)ً
، وعلى ھذا فال یجوز أن تبقي الباقي عنده، فإن أبقیت الباقي )ً ھذه األصناف فبیعوا كیف شئتم إذا كان یدا بید-أي في الصرف-فإذا اختلفت (

ال : ( قال صلى هللا علیھ وسلمٌعنده فإنھ صرف بنسیئة، ومتى افترق المتصارفان دون أن یحصل القبض للثمنین أو ألحدھما فھو ربا النسیئة،
: إذا كان عندك خمسین ولیس عنده صرفھا فإنك تقول لھ: األمر األول: ، وعلى ھذا فأنت بالخیار بین أمور)یحل لك أن تفارقھ وبینكما شيء

ف وال إشكال ًاذھب واصرف، فیذھب وكیال عنك بالصرف فیصرف الخمسین ویعطیك صرفھا، فتعطیھ حقھ وتستلم حقك، ھذا توكیل بالصر
: ًإني ال مال عندي أعطیك اآلن إال ھذه الخمسین فإن شئت فاصرفھا وإن شئت فاجعل مالك دینا عندي أي: أن تقول لھ: الحالة الثانیة. فیھ

وقت، أو ًقیمة الكتاب وھي العشرة، فتفارقھ ثم تجعل العشرة دینا علیك فتذھب وتعطیھ إیاھا متى ما صرفت، على حسب ما تتفقان علیھ من ال
بیع وصرف، : انتظر حتى أصرف الخمسین وتذھب بنفسك وتصرف الخمسین ثم تأتي وتعطیھ مالھ، أما إذا بقي عنده شيء فیسمى: تقول لھ

لعن هللا آخذه : ( على تحریمھا، وھي أشد أنواع الربا الذي- رحمھم هللا- والصرف ھنا لیس فیھ تقابض، وھو عین النسیئة التي أجمع العلماء 
ًإنھ قد یشیب عارض الرجل في اإلسالم وھو ُیعلن الربا صباحا ومساء، : فأمرھا عظیم، ولذلك یقول العلماء) ھ وموكلھ وكاتبھ وشاھدیھوآكل ً
ًیتعامل بالربا وھو ال یعلم، حیث یقصر في السؤال واالستبیان، فال بد وأن تأخذ یدا بید، فإذا صرفتما ووقع التقابض فال نسیئة وإال : یعني
  . النسیئة التي حرم هللا، وهللا تعالى أعلمفھو

 
 
 
 

 الطریقة المثلى لضبط مسائل العلم
 
 

ٍإذا كان لطالب العلم أكثر من درس یواظب علیھ فعند الضبط والمراجعة تتداخُل علیھ الدروس، وتكثر علیھ المسائل، فما الطریقة : السؤال
ًد العلوم، واختالف المشایخ في الطلب فھذا یؤثر كثیرا على طالب العلم، وال یضبط العلم أما بالنسبة لتعد: المثلى لضبط مسائل العلم؟ الجواب

ًمثل االنحصار والتقید وكثرة المراجعة، وھذا معروف حتى في زمان السلف، فإنك لم تجد صحابیا من أصحاب النبي صلى هللا علیھ وسلم 
عد موت النبي صلى هللا علیھ وسلم، وأما في حیاتھ علیھ الصالة والسالم إال ولھ طالب یأخذون عنھ؛ ألن الخالف وقع في الصحابة ب

ًفالصحابة كانوا آخذین عنھ العلم، لكن بالنسبة للصحابة تجد لكل صحابي أصحابا، فتجد لـابن عمر أصحابا كـنافع وسالم ابنھ ونحوھم من  ً
م من تالمذتھ، وتجد لـابن مسعود علقمة وغیره من أصحابھ تالمذة ابن عمر ، وتجد أصحاب ابن عباس كـمجاھد وعطاء وعكرمة ونحوھ

فھذا التنوع الذي كان عند الصحابة رضوان هللا علیھم لما بذلوا علمھم انحصر التابعون، فأخذوا عن كل واحد؛ ولذلك ابن . رضي هللا عنھ
 عنھ ونبغ في علم التفسیر؛ ألن زید بن ثابت كان من عباس رضي هللا عنھما لما توفي رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم لزم زید بن ثابت وأخذ

ًأعلم الصحابة بالقرآن؛ ألنھ كان یكتب الوحي لرسول هللا صلى هللا علیھ وسلم، فلما توفي زید رضي هللا عنھ بكى أبو ھریرة بكاء شدیدا،  ً
ًلقد دفن الناس الیوم علما كثیرا ولعل هللا أن یجعل لنا ابن عباس خلفا ع: ( وقال ً ًفكان ابن عباس منحصرا في زید ؛ ألنھ لما توفي رسول ) نھً

ًهللا صلى هللا علیھ وسلم كان ابن عباس حدثا صغیر السن مقاربا للبلوغ، فأراد أن یطلب العلم فانحصر في زید وأخذ عنھ، فقال أبو ھریرة  ً :
عن من تثق بدینھ  راد بھ التعصب، إنما المراد أن تبحثعن زید فاالنحصار لیس الم: یعني) ًلعل هللا أن یجعل لنا ابن عباس خلفا عنھ(

 عن أھلھ واتصل سنده إلى رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم، ولیس ممن أخذ العلم عن الكتب فأخذ -ھذا الشرط-وعلمھ وأمانتھ ممن أخذ العلم 
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ت، فالذي أخذ العلم وطلبھ عن أھلھ ممكن أن ًعلما ال یوثق بھ؛ ألنھ إذا أخذ عن كتب تشتت وتعددت أصولھ، وتفرقت إشكاالتھ واختلف
أما إذا كان العلم ! ّفإذا نظرت أنك تستطیع أن تجمع بین درسین في األسبوع أو ثالثة باألكثر، وتضبطھا فحي ھال. ینحصر فیھ طالب العلم

الم وأخذت عنھ وارتویت من علمھ الذي تأخذه في الدرس یحتاج إلى ضبط وتكرار فال تضبط العلم إال باالنحصار، فإذا انحصرت في الع
وضبطت ما عنده انتقلت إلى غیره، وھذا ھو الذي كان علیھ العلماء رحمھم هللا واألجالء؛ ولذلك انظروا إلى أصحاب ابن عباس فإنك إذا 

وبھ قال نافع وسالم :  یقولون تجد القول عن عبد هللا بن عمر وعن عبد هللا بن عباس ، تجدھم-باالستقراء والتتبع- جئت إلى المسائل الخالفیة 
هللا ومجاھد بن جبر وسعید بن جبیر ، فیعدد أصحاب الصحابیین؛ ألنھم أخذوا الفقھ وضبطوه عنھم، المھم أن تأخذ بالدلیل، والمھم  بن عبد

 فإن خالفھ أحد وعارضھ ٍأن ال تتعصب لشیخك إذا خالف الدلیل، ولكن إذا أخذت عن شیخ یوثق بعلمھ بدلیل وحجة فاستمسك بالحجة والدلیل،
ٌھذا معارض للسنة؛ فلربما جاءك الغیر بدلیل یتوھم أنھ حجة وأنھ سنة، والواقع أنھ دلیل مطعون في سنده، أو مجاب بدلیل : أحد یقول لك

- ا الكبار عنھ أقوى منھ، وعلى ھذا تقول بقول العالم، وتنحصر في علمھ وتأخذ عنھ وتضبط، حتى تصل إلى ما وصل إلیھ، كمثل مشایخن
ِ ھؤالء العلماء األجالء األتقیاء الذین ُعرفوا بالخیر والصالح وزكتھم -حفظھم هللا وأدام هللا علیھم العفو والعافیة، وأبقاھم لإلسالم والمسلمین

لعلم باالتباع، وما جاء األمة، حینما یأخذ طالب علم عن عالم منھم، ویأخذ ھذا العلم بدلیلھ وحجتھ یلقى هللا عز وجل یوم القیامة وقد أخذ ا
ِبعلم من عنده فشذ، وجاء باآلراء الغریبة، فمثل ھؤالء العلماء الذین ُعرفوا باألمانة ال یأتون باألھواء وال یخبطون خبط عشواء، وإنما 

ء یعض على علمھم ٌیأخذون العلم بحجة، ویسلكون السبیل والمحجة، لھم قدم راسخة من سلٍف صالح، وأئمة یھتدى ویقتدى بھم، فمثل ھؤال
ٌبالنواجذ، فإن وجد قول یخالف قولھم بدلیل، وظھرت قوتھ، وأثرت أنواره وحجتھ، فإننا نعدل عن ھذا القول بحجة ھي أقوى وسبیل أبلغ في 

یحدث عند طالب الرضا، ونعتذر لعلمائنا ومشایخنا بما یلیق بھ االعتبار، وھذا ھو مسلك العلماء واألئمة، أما تعدد الدروس واختالفھا فإنھ 
ًالعلم ربكة، ویحدث عند طالب العلم االضطراب، خاصة فیما یشترط فیھ اتحاد في األصول، فالفقھ إذا قرأتھ على شیخ ینبغي أن ال تقرأ 

یرى أن أصول الفقھ إال بھذا الضابط؛ ألنھ ال یستقیم أن تقرأ الفقھ على عامل یرجح أن المفھوم حجة، وتقرأ أصول الفقھ على ید عالم ال 
ًتصحح قوال تخالفھ في الفروع والتطبیق وھذا ھو الذي جعل العلماء في المذاھب األربعة یھتمون بتقعیدھا  المفھوم حجة، فأنت في األصول

ًوبیان أصولھا، حتى یكون استنباطك للنصوص وعملك باألدلة على قاعدة صحیحة، وعلى ھذا درج سواد األمة األعظم، فلن تجد عالما إال 
ً أخذ الفقھ من أصل ومذھب بالدلیل ولم یتعصب أال للدلیل، فنحن نرید علما صحیحا موروثا عن رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم، مأخوذا وقد ً ً ً

نسأل هللا العظیم الجلیل أن . عن األئمة، لكن بدون شتات وفرقة حتى یستطیع طالب العلم أن یصل إلى الحق بأقرب سبیل، وأوضح معنى
واب والرشاد، وأن یجعلنا من أھل الصبر، وأن یثبتنا علیھ إلى أن نلقاه، وأن یحشرنا في زمرة نبیھ، وآخر دعوانا أن الحمد  یرزقنا الص

  .رب العالمین
 
 
 
 

 [3[ باب الوكالة -شرح زاد المستقنع 
.  غیره للقیام بھذا العمل، وھذا لھ حاالت وتفاصیلِّاألصل في الوكالة أن یقوم الوكیل بأداء ما وكل بالقیام بھ، لكن قد یحدث أن الوكیل یوكل

 .وأما الوكالة من حیث ھي فھي عقد جائز لیس بالزم؛ ألن المقصود بھا اإلرفاق، ولھا مبطالت كشأن سائر العقود
 حكم توكیل الوكیل لغیره

 
 

معین، وعلى آلھ وصحبھ ومن اھتدى بھدیھ واستن بسم هللا الرحمن الرحیم الحمد  رب العالمین، والصالة والسالم على خیر خلق هللا أج
فكان حدیثنا عن باب الوكالة، وال زال المصنف رحمھ هللا یبین المسائل واألحكام المتعلقة بھذا الباب الذي تعم : أما بعد. بسنتھ إلى یوم الدین

ٍل الوكیل لغیره، فقد تطلب من شخص ما أن یقوم ٍبھ البلوى، ویحتاجھ الناس في كل زمان ومكان، وشرع بھذه الجملة في بیان مسألة توكی
ٍنیابة عنك بأمر ما، وأنت تقصد أن یقوم بھ بنفسھ، فیفوض ذلك األمر ویكلھ إلى غیره، وحینئٍذ یرد ھل یجوز لھ أن یقیم ذلك الغیر : السؤال ً

فھل یضمنھ الموكل األصلي، أو یضمنھ الوكیل؟ ًحینما أقام ذلك الغیر مقامھ فلربما تصرف تصرفا فیھ ضرر، : ًمقامھ، أو ال یجوز؟ ثانیا
لیس للوكیل : [ومن ھنا بین رحمھ هللا القاعدة فقال. ٌھل ھو وكیل عن األول، أو الثاني؟ وھذا كلھ یحتاج الناس إلى بیان حكمھ: بعبارٍة أخرى

ِّأن یوكل فیما ُوكل فیھ بْع لي ھذه العمارة، فھذا األخ أو ھذا الصدیق قد : ً مثالقد تأتي إلى صدیق لك أو أخ لك وتقول لھ: أمثلة ھذه المسألة]. ِ
ًیتولى أمرھا بنفسھ، أو یذھب إلى مكتب عقار فیوكل صاحب المكتب بالبیع، ھذا مثال، وبناء على ذلك یرد السؤال ِّھل لك إذا ُوكلت من : ٍ

ٍإذا وكل الشخص في عمل أو ُوكل للقیام بمھمٍة من بیع أو شراء : ًأوال. ِّالغیر أن توكل فیما ُوكلت فیھ، أو ال؟ ھذه المسألة تحتاج إلى تفصیل ٍ ِّ ِّ
َّأو إجارٍة أو غیر ذلك، فال یخلو ھذا الشخص الذي یوكل وھو الوكیل من حاالت ًأن یوكل في شيء ال یقوم بھ مثلھ ُعرفا، : الحالة األولى: َ

ٍأن یوكل في شيء یمكنھ أن : الحالة الثالثة. یقوم بھ لكن بمعونة الغیرأن یوكل في شيء یمكنھ أن : الحالة الثانیة. وسنذكر مثال ذلك وحكمھ
إما أن یوكل في شيء جرى العرف أن مثلھ ال یقوم بھ، وإما أن یوكل في شيء یمكنھ أن یقوم بھ بنفسھ : فھذه ثالثة أحوال. یقوم بھ وحده

 أن یقوم بھ بنفسھ دون أن یحتاج إلى غیره، فھذه ثالثة أحوال ولكن بشرط أن یوجد من یعینھ على ذلك الشيء، وإما أن یوكل بشيء یمكنھ
 ...... .سنفصل أحكامھا

 
 ًان یوكل في شيء ال یقوم بھ مثلھ عرفا
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اكنس لي أو نظف لي ھذه العمارة، أو نظف : ٌلو قال شخص آلخر: ًأن یوكل في شيء ال یمكنھ أن یقوم بھ بنفسھ ُعرفا، مثال: الحالة األولى

 دورات العمارة، فالعلماء رحمھم هللا ذكروا ھذه الحالة؛ ألنھا توجد بین الناس، ومن الناس من یطلب من أخیھ أو صدیقھ أو -  هللاأكرمكم-لي 
نظف لي العمارة، أو اكنس لي العمارة فھمنا أنك تقصد أن یأتي : ٍرفیقھ أن یقوم بعمل لیس مثلھ یقوم بھ، ففي ھذه الحالة إذا قلت لشخص

ٍبذلك، فھي في األصل وكالة للشخص، لكن المقصود منھا أن یقیم غیره مقامھ، في ھذه الحالة إذا طلبت من شخص لیس مثلھ ٍبشخص یقوم 
یجوز أن یوكل غیره مقامھ، وفي : ًالوكالة باللفظ لھ، ولكنھا بالُعرف متضمنة لإلذن بالغیر، فعلى ھذا: یقوم بالعمل أن یقوم بذلك العمل، نقول

نظف لي العمارة، أو اكنس لي العمارة، أو اكنس لي البیت أو الدار، أو اكنس لي البركة، :  إجماع، أن الشخص لو قال آلخرھذه الحالة شبھ
ٌ ، أو أي شيء لیس مثلھ یقوم بھ فإنھا وكالة منصرفة في الظاھر إلى المخاطب، وفي الباطن إذن أن -أكرمكم هللا-أو نظف لي دورة المیاه  ٌ ٌ

ٍ، ما إذا كان وكل بشيء لیس مثلھ یقوم بھ، لكن اإلشكال )لیس للوكیل أن یوكل فیما وكل فیھ: ( فنستثني من قول المصنف.یقیم غیره مقامھ
ٍھل إذا قال لھ ھذه الكلمة وذھب وجاء بشخص آخر یقوم : اكنس لي العمارة، أو نظف لي العمارة، فیرد السؤال: لیس ھنا، وإنما حینما قال لھ

ًخص اآلخر الذي یقوم بھذا العمل وكیل عن األصل، أو وكیل عن الوكیل؟ وھذا أمر مھم جدا، فعندما تقول للشخصبالكنس، ھل ھذا الش ٌ ٌ :
ّأصلح لي الباب، ومثلھ لیس بنجار، أو أصلح لي السقف، ولیس مثلھ بناء لیصلح السقوف، أو أصلح لي السیارة ولیس مثلھ یصلح، فھل أنت 

فائدة ھذا السؤال . ًیصلحھا، فیصبح لك وكیال، الوكیل األول الذي خاطبتھ، والوكیل الثاني الذي یقیمھ مقامھاطلب من : بھذه الجملة قصدت لھ
ًإن الموكل حینما تلفظ وكل االثنین، فلو أنك طلبت منھ أن یصلح سقف البیت فأبرم عقدا لمدة شھر إلصالح السقف، وأثناء : أنك لو قلت ّ

وكلت االثنین، فال تنفسخ الوكالة، ویبقى العقد كما ھو، وإن : ً وكیال عنك، یعني- الذي ھو العامل- الثاني الشھر توفي ذلك الوكیل، فإن كان 
ِأبرم العقد وتم فال یحتاج إلى تجدید؛ ألنھ من : وقال بعض العلماء. تجدید؛ ألن الوكالة قد انفسخت ًكان وكیال عن وكیلك فحینئٍذ یحتاج إلى ُ

ًفي حالة ما إذا كان موكال للغیر وھذا الغیر ال یقوم بذلك كإصالح السیارات : ًقود اإلجارة، وبناء على ھذاالعقود الالزمة؛ ألنھ من ع
  .وإصالح البیوت وتنظیفھا أو نحو ذلك ولیس مثلھ ممن یقوم بھ فإنھ یصح لھ أن یوكل غیره ویقیمھ مقامھ

 
 
 
 

 َّأن یوكل في شيء یحتاج فیھ إلى معونة الغیر
 
 

العامل في المزرعة، أو الحارس : أن یكون األمر المطلوب یمكنھ أن یقوم بھ ولكن یحتاج إلى معونة الغیر فیھ، ومن أمثلة ذلك: انیةالحالة الث
ًنظف لي العمارة، فإنھ بطبیعة الحال سینظفھا ولكن یحتاج إلى من یعینھ إلى تنظیفھا، فمثال قلت لھ! یا فالن: ًفي العمارة مثال، تقول لھ  أرید: ّ

ًالتمس معك من یعینك على تنظیفھا، بناء على ذلك یصبح لك : تنظیف ھذه العمارة ھذا الیوم، فیفھم بداھة إذا كانت عمارة كبیرة أن للمقصود
 ًوكیال، الوكیل األول الذي خاطبتھ، والوكیل الثاني الذي یقیمھ معھ، وذھب جماھیر العلماء في ھذه الحالة إلى أنك لو قلت للعامل أو قلت

ٌفأنت موكل لالثنین، موكل للوكیل األصلي وموكل لمن یوكلھ معھ.. افعل لي كذا: لشخص تعلم أنھ یحتاج إلى معونة الغیر ٌلكن ھنا مسألة . ٌ
ا أنھ ال یصح لھذ: إذا كنا نقول في الحالة األولى والحالة الثانیة أن من حق الوكیل أن یوكل غیره، فال بد من بیان شرط مھم وھو: مھمة وھي

نظف لي العمارة أو ! یا فالن: ًالوكیل أن یقیم معھ الغیر أو یوكل الغیر إال إذا كان أھال للقیام بالعمل، فأنت ال تتحمل المسئولیة، لو قلت لھ
ًابن لي السقف أو ابن لي الجدار أو الغرفة أو ازرع لي الزرع، فذھب وجاء معھ بشخص آخر إذا كان مشاركا، أو طلب شخصا آخر یقو ً م ٍ

مسألة : الصفة الثانیة. أن تكون عنده أھلیة القیام بھذا العمل: الصفة األولى: بھذا العمل فإنك ال تتحمل مسئولیتھ إال إذا كان على صفتین
وم بذلك، ّابن لي الدار أو نظف لي الدار ولیس مثلھ یق: ٍفمسألة العلم بالعمل مھمة، فلو أنك قلت لرجل. العدالة فیما یحصل فیھ الضرر بفواتھا

أنت وكلتني وال بد أن تدفع : ًواستأجر أجیرا ال یحسن تنظیف العمارة وال الدار، ثم لما جاء یقوم بعملھ أخل بذلك العمل، فلما أخل بھ قال لك
ذھب :  مثال ذلكًال تكون ملزما إال أن یقدر مقدار عملھ الطیب الذي یستحق علیھ أجرة، والباقي ال تتحمل مسئولیتھ،: ففي ھذه الحالة. أجرتھ

لم ینظف :  أو أخذه مقاولة واتفق معھ على خمسمائة، فلما قام بتنظیفھا نظفھا بمقدار نصف العمل أي-بمائة لایر-ًواستأجر عامال بالیومیة 
ًتنظیفا متقنا، وإنما نظف تنظیفا مخال، بحیث أنك ترى الغرفة علیھا آثار الغبار وغیره، ألنھ ال یحسن العمل، فحینئٍذ ً ً  بعد إن انتھى من ً

ادفع لي خمسمائة لایر أجرة العامل، فذھبت تنظر في عمل العامل وإذا بعملھ لیس بمتقن، ولیس بأھل أن یأخذ علیھ ھذه : التنظیف قال لك
: لھھذا نصف التنظیف، أو اجتھدت وأنت تعرف أنك ما ظلمتھ فقدرت عملھ على أنھ نصف عمل تقول : األجرة، فسألت أھل الخبرة فقالوا

ًخذ مائتین وخمسین، فتعطي وكیلك المائتین والخمسین ریاال، ثم الباقي یتفاھم فیھ مع العامل، أما من حیث إلزامك أنت فال تلزم إال بما 
كیل في ًیستحقھ األجیر؛ ألنھ في ھذه الحالة لما أذنت لھ أن یقیم الغیر مقامھ بالعرف ال بد وأن یكون ھذا العامل أھال بالعرف، فلما قصر الو

لو أقام غیره مقامھ أو أقامھ : ًإذا نقول في ھذه الحالة. التحري في صفة العامل وقصر في جلب من ھو أھل لذلك یتحمل مسئولیة الضرر
كھرباء، ٍ جاء بعامل وھذا العامل ال یحسن العمل في ال-ًمثال- فلو أنھ . ًمعھ، فال تتحمل مسئولیة ذلك الغیر إال إذا كان أھال، ھذا الشرط األول

اذھب وانظر لي من ھو أھل للقیام بذلك، فذھب إلى السوق وجاء بمن ال یحسن : أصلح لي الكھرباء في العمارة أو البیت، بمعنى: وقلت لھ
 لم  في ھذه الحالة ال تتحمل المسئولیة؛ ألنك-ومات) شورت كھرباء(ًأصابھ مثال - العمل بھذا الشيء، فلما جاء لیقوم بھذا العمل أضر بنفسھ 

وكلتك : وكلتك أن تصلح الكھرباء أو الماء فیھا أو جدارھا أو أرضھا أو سقفھا كأنك تقول: تطلب منھ أن یقیم كل شخص، فأنت حینما قلت لھ
: ًإذا. ٍأن توكل من ھو أھل بالعرف، فكما أن العرف یصرف الوكالة عن الشخص نفسھ إلى شخص آخر، كذلك العرف یقیدھا بمن ھو أھلھ

ًأن من حق الوكیل أن یوكل غیره فإننا نشترط أن یكون أھال، وإذا لم یكن أھال فال یتحمل الوكیل األصیل : حینما قلنا في الحالتینالخالصة  ً
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ًأن یكون ممن توفرت فیھ األمانة والعدالة حتى ال یحصل الضرر باإلخالل، فلو أنھ أقام شخصا خائنا فجاء ووضعھ وائتمنھ : ًثانیا. مسئولیتھ ً
ّالمال فسرق المال، فحینئٍذ ھذه السرقة وقعت من الوكیل الثاني، وأنت حینما وكلتھ وكلتھ بالعرف، فیتحمل الوكیل المسئولیة عن السرقة على 

وال تتحملھا أنت؛ ألنھ وإن قلنا في ھذه الحالة أنھ من حقھ أن یأتي بوكیل، لكن بشرط أن یتحمل، والدلیل على أننا نلزمھ بالضمان أنھ في 
قواعد الشریعة وأصولھا دالة على أن من تحمل مسئولیة شيء ونزل مكان : ه الحالة قصر، والشرع یلزم من قصر بالضمان، ولذلكھذ

أن الوكیل الثاني كان األصل یوجب علیھ : األصیل فإنھ یتحمل الضرر الناشئ عن اإلخالل بذلك الشيء، وتوضیح ذلك أكثر بعبارة مختصرة
 یتحرى حتى یجد األھل لذلك فیقیمھ مقامھ، فلما قصر في السؤال والتحري تحمل مسئولیة اإلخالل، ولذلك أي أن یسأل في السوق، وأن

ًشخص یطلب منك أمرا أو یوكلك في أمر وأنت ال تحسنھ، وأردت أن تقیم مقامك غیرك، أو دل العرف على أنھ أراد أن تقیم غیرك مقامك، 
ما تحب لنفسك، وأن تكره لھ ما تكره لنفسك وال تذھب لكل أحد، فإنھ لو كان العمل لك ھل تقبل فینبغي أن تتحرى وأن تجتھد وأن تحب لھ 

ًكل عامل؟ وھل ترضى بكل عامل؟ فكما أن اإلنسان ال یرضى بالضرر على نفسھ فإنھ إذا كان وكیال عن غیره فعلیھ أن یتقي هللا، وأن یعلم 
 یشتري أدوات الكھرباء یسأل صاحب المحل عن -ًمثال- األمانة بالتحري والسؤال، فإذا جاء أنھ مؤتمن وأن الغیر ائتمنھ فعلیھ أن یؤدي ھذه

من الذي یستطیع أن یبحث لي عن عامل لي أمین؟ ویتحرى ویجتھد، فإذا بذل ما عنده فحینئٍذ ال یتحمل : أحسن من یوثق فیھ، أو یسأل
  .المسئولیة

 
 
 
 

 ة إلى غیرهَّأن یوكل في شيء یقوم بھ بنفسھ دون حاج
 
 

مكاتب العقارات اآلن، فتأتي إلى : ًبع لي السیارة أو بع لي األرض، أو مثال: ٍأن یوكل فیما یقوم فیھ بنفسھ، فلو قلت لرجل: الحالة الثالثة
تقوم ببیع عمارتي وكلتك أن : ًإذا سأقوم بذلك، فإذا قلت لھ: وكلتك أن تبیع لي عمارتي الفالنیة، قال! یا فالن: صاحب مكتب عقار وتقول لھ

وكلتك أن تبحث لي عن من یشتري : ٍالفالنیة، فذھب إلى مكتب عقار آخر واتفق معھ، وبیعت العمارة، وجاء یسألك األجرة وأنت قد قلت لھ
 آخذ منك: ألنھ ما یجوز أن أقول لك-عمارتي أو وكلتك أن تشتري لي عمارة وأعطیك خمسة آالف أعطیك ثالثة آالف أو أعطیك ألفین 

أرید : اثنین ونصف في المائة، وھذا سیأتینا إن شاء هللا في اإلجارة؛ ألنھ إذا كانت قیمة األرض مجھولة فھي إجارة بالمجھول كأن تقول
ًمن القیمة ما ندري، قد تكون قیمة األرض ملیون لایر وأخذ اثنین ونصف في المائة من الملیون لیس سھال، وقد تكون خمسمائة %) 2.5(

. -ھالة في األجرة موجبة للبطالن كما قررناه في مسائل البطاقات، وإن شاء هللا بإذن هللا سنفصل ھذه المسألة في باب اإلجارةألف، فالج
ًالتمس لي أرضا بصفة كذا وكذا أو في موقع كذا وكذا وأعطیك ألفین أو ثالثة آالف، فذھب صاحب : أنك لو قلت لصاحب المكتب: الشاھد

ًإني قد وجدت لك أرضا بنصف ملیون، ولكن فالن صاحب المكتب یطالبني بخمسة آالف؛ : تٍب آخر ثم جاءك وقالالمكتب وتقاول مع مك
أنا وكلتك والوكالة بیني وبینك، وھذا الوكیل الثاني : فتعطیني مع األلفین التي اتفقنا علیھا ألفین ثانیة أو خمسة آالف أو ثالثة آالف، فتقول لھ

 یختص بك أنت، وتستطیع أن تقوم بھ لوحدك، فحینئٍذ أنت الذي تتحمل مسئولیة من أقمتھ معك، وأنا ال أتحمل من لم أوكلك بھ؛ ألن العمل
ًالتمس لي من یستأجر عمارتي أو یشتري أرضي أو التمس لي أرضا أو عمارة : حیث األصل ما دام ھذا عملك وقد وكلتك، فمعنى قولي ً

رك، فھذا الغیر الذي أقمتھ معك أنت الذي تدفع أجرتھ، وأنت الذي تتحمل مسئولیتھ ولیس لي من فإنني في ھذه الحالة وكلتك ولم أوكل غی
ٍدخل في ذلك، ھذا إذا كان وكلھ على أن یقوم بعمل یمكنھ أن یقوم بھ لوحده؛ ألن مكتب العقار في األصل یقوم بالعمل لوحده، ولكن كونھ  ٍ

حاالت شاذة، لكن في األصل أن مكتب العقار ھو الذي یقوم بھذا العمل، وھو الذي یتحمل یستعین بالغیر ھذا في حاالت استثنائیة أو في 
ولیس للوكیل أن : [قال المصنف رحمھ هللا. ًشراء األشیاء وبیعھا وإجارتھا ونحو ذلك، وبناء على ذلك ال تتحمل أجرة ھذا الوكیل الثاني

ُِّیوكل فیما ُوكل فیھ : في ھذه المسألة في الحالة الثالثة بالخصوص، أما من حیث األصل إذا قال الوكیل لموكلھاختلف العلماء رحمھم هللا ]. ِّ
وكلتك وال أسمح لك أن : وكلتك وال أسمح لك أن توكل غیرك، فإن قال لھ: أن یقول لھ: الصورة األولى: وكلتك، فال یخلو من صورتین

وكلتك وال آذن لك أن توكل غیرك ففي ھذه الحالة باإلجماع ال : ھذا إذا قال لھّغیرك فباإلجماع لیس للوكیل أن یوكل فیما ُوكل فیھ،  توكل
وكلتك في بیع األرض، : صورة المسألة التي معنا، أن یقول لھ: الصورة الثانیة. ًیصح أن یوكل غیره معھ، وال یصح أن یوكل غیره بدال منھ

لوحده، فھل لمكتب العقار أن یوكل غیره من أفراد الناس أو جماعتھم أو من مثل ما ذكرنا في مكتب العقار، ومكتب العقار یمكنھ أن یتوكل 
 أنھ ال - ُرحمة هللا علیھم- جمھور العلماء من المالكیة والشافعیة والحنابلة : مكاتب العقار أو غیرھا؟ اختلف العلماء في ھذه المسألة على قولین

ًإن الوكالة منصبة على شيء، إما بذال وإما أخذا كمنفعة عین : وایجوز للوكیل أن یوكل فیما وكل فیھ من حیث الجملة، وقال إلخ على حسب ..ً
ٌالعقود، وھذا الشيء ملك لألصیل، فإذا أذن للوكیل فإن غیر الوكیل أجنبي ولیس للوكیل أن یقیمھ مقامھ؛ ألنھ أذن للوكیل وحده، فال یجوز 

ٌذن ھنا خاص بالوكیل ولیس لھ أن یوكل غیره، ھذا مذھب الجمھور وھو یستند إلى ٍالتصرف في أموال الناس وأمالكھم إال بإذن منھم، و اإل
ِّیجوز للوكیل أن ُیوكل فیما ُوكل فیھ، وھذا مذھب الحنفیة رحمھم هللا وروایة عن اإلمام أحمد ، وقال بھ بعض أصحاب : القول الثاني. األصل َِّ

َیجوز للوكیل أن یوكل فیما ُوكل فیھ، : فعلى القول الثاني قول الذین یقولون. لقول األولاإلمام الشافعي ، لكن مذھب الحنابلة والشافعیة على ا ّ ِّ
ًلو قلت لشخص مثال ّأجر لي داري أو مزرعتي، : بْع لي ھذه العمارة، یجوز أن یبیعھا بنفسھ وأن یوكل من یرضاه لیقوم مقامھ، ولو قلت لھ: ٍ

ّألنھ حینما وكل الوكیل فكأنھ فوض لھ أن یجلب المصلحة وأن یدفع الضرر، : توكیلھ وقالواوقام بتأجیرھا أو أقام غیره ممن ھو أھل صح 
 ال فرق بینھ وبین: ٌفكما أن المصلحة مجلوبة في األصل بالوكیل فھي مجلوبة بغیره، وكما أن المفسدة تندرئ بالوكیل تندرئ بغیره، أي

و وغیره في ذلك على حٍد سواء، والصحیح مذھب الجمھور رحمھم هللا لما فھ: غیره؛ ألن الھدف حصول المصلحة ودفع الضرر، قالوا



 1412 

  .ذكرنا
 
 
 
 

 حكم الوكالة وأحوال بطالنھا
 
 

 ...... .[والوكالة عقد جائز وتبطل بفسخ أحدھما وموتھ وعزل الوكیل وحجر السفیھ: [یقول رحمھ هللا
 

 الوكالة من العقود الجائزة
 
 

وكلتك أن تشتري لي سیارة، وأعطیتھ عشرة آالف لایر، وذھب لیشتري : حینما تقول لشخص). ٌلة عقد جائزالوكا: (یقول المصنف رحمھ هللا
ھذه مائة ألف ! یا فالن: لو قلت لشخص: ًال أرید سیارة، فھل من حقك الفسخ؟ كذلك أیضا: السیارة ثم بدا لك قبل أن یشتریھا أن تفسخ، وقلت

ًاذھب واشتر لي أرضا في الموقع الفال قبلت، فلما خرج من البیت ضاق علیھ الوقت : ني أو المكان الفالني أو في المخطط الفالني، فقالِ
ال أستطیع أن أفعل ذلك، فھل في ھذه الحالة أنت ملزم بإتمام الوكالة حتى یحصل المقصود أو ال؟ وھل ھذا الطرف الذي توكلھ إذا قبل : وقال

ال أستطیع ! یا فالن: قبلت، وذھب یرید بیعھا ثم رجع لك بعد ساعة وقال: بْع لي سیارتي قال: صالوكالة نلزمھ أن یمضیھا؟ حینما تقول لشخ
ما أسامحك خذ السیارة وبعھا، وألزمتھ وفرضت علیھ، فھل من حقك أن : لیس عندي عذر، قلت. ال: عندك عذر؟ قال: أن أبیعھا، قلت لھ

قبلت، ھل أنت ملزم بإتمام الوكالة، ولیس من حقك أن تفسخھا؟ وھل ھو : لتك قالوك: إذا حصل اإلیجاب والقبول فقلت: تفرض علیھ؟ یعني
إما عقود جائزة وإما عقود : تنقسم إلى قسمین: - قلنا- العقود ). ٌوالوكالة عقد جائز: (ملزم بإتمامھا ولیس من حقھ فسخھا؟ فقال رحمھ هللا

ٌعقد الزم : إذا قلنا) ٌالوكالة عقد جائز: (ا أنواع العقود، وھنا یقول المصنفالزمة، وبینا ھذا في أول باب البیوع، وضربنا األمثلة وبین
ال : قبلت، ثم افترقتما ثم جاء وقال: بعتك سیارتي بعشرة آالف قال: أنھ ال یملُك أحد الطرفین فسخھ إال برضا اآلخر، فلو قلت لھ: فضابطھ

ٌأستطیع فإنھ یلزم شرعا؛ ألن العقد الزم للطرفین، فلیس  من حقھ أن یرجع، ولیس من حقك أن ترجع إال برضا الطرف الثاني، لكن الوكالة ً
یملك أحد الطرفین فسخھ دون رضا اآلخر، فمن حقك أن تفسخ الوكالة في أي وقٍت شئت، ومن حق من : ٌعلى العكس، ھي عقد جائز، أي

َُوجد العذر أو لم یوجد، كرجل علم أنھ لو أخذ الوكالة سیضر، وأنھ ًسواء : وعلى ھذا. ِتوكلھ للقیام باألمر أن یفسخ الوكالة في أي وقٍت شاء
: قال رحمھ هللا. ٌال یمكنھ القیام بھا، فھذا عذر، أو جاءه شيء یشغلھ فھذا عذر، أو لم یوجد العذر كأن یرید أن یتخلى عن الوكالة ھكذا

ًل العلماء في تقریر كون الوكالة عقدا جائزاِیملك أحد الطرفین فسخھ دون رضا اآلخر، یقو: أي) ٌوالوكالة عقد جائز( إن الوكالة ننظر إلیھا : ً
الوكیل، : الموكل، والثاني: الشخص الذي یقبل والذي ھو الوكیل، األول: الشخص الذي یوكل، والجانب الثاني: الجانب األول: من جانبین

بع عمارتي فھذا إذن بالبیع، واإلذن لیس بالزم، : ْة منھ إذن، فإذا قال لكالوكال: ِّبالنسبة للشخص الذي یرید العمل ووكلھ الموكل قالوا: فقالوا
ًفإذا كان التوكیل من صاحب الحق إذنا للغیر : قالوا. ال: باإلجماع: لیس ھناك أحد ملزم أن یأذن للغیر، وھل اإلذن للغیر الزم؟ الجواب: أي ْ ِ

 ومن الوكیل -الذي ھو الموكل-ٌالوكالة من صاحبھا إذن : ًء على ذلك قالوافاإلذن من حقك في أي وقت أن ترجع عنھ، ولیس بإلزام، وبنا
ِخذ العشرة اآلالف واشتر لي سیارة، فأنت تعینھ على تحصیل مصلحة أو درء مفسدة، فحینئٍذ كأنك : الذي یقبلھا فسخ؛ ألنھ حینما یقول لك

ٍما على الُمْحسنین مْن سبیل : فسخ، وقد قال هللا في كتابھمن حقك أن ت: تتفضل علیھ، فالوكیل متفضل على األصیل؛ ولذلك قالوا ِ َ َ َ َِ ِ ِ ْ ] 91:التوبة[َ
المحاماة، لو : ًفالوكیل محسن، وھذا إذا كانت الوكالة بدون أجرة، أما إذا كانت الوكالة بأجرة فشيء آخر؛ ألن الوكالة بأجرة فیھا إلزام، فمثال

إذا جئتني بحقي ملیون لایر في ھذه األرض التي ظلمت : ي، فوكلھ بالخصومة وقال لھاذھب وخاصم عن: ًوكل محامیا في خصومة وقال لھ
ًفیھا وأثبت لي الحق أعطیك عشرة آالف لایر، فیصبح العقد ھنا عقد ُجعل، فال یستحق المحامي العشرة اآلالف إال إذا جاء بالملیون كامال، 

إذا استطاع أن یكسب : ً، فیكون جائزا من حقك أن تفسخ في أي وقت، وفي االنتھاءفإذا تم العقد بینھما فإنھ یكون عقد وكالة في االبتداء
ًالقضیة أو یكسب الحق یكون الزما، فیلزمك أن تدفع لھ العشرة اآلالف، فھو جائز في أول حال الزم في ثاني حال، وبناء على ذلك ٌ ٌ یستثنى : ً

ًأن یوكلھ على عمل إجارة، فإنھ حینئٍذ یكون وكیال من وجھ وأجیرا من وجٍھ آخرًحالة اللزوم في ثاني حال إذا وكلھ أو كان عقد إجارة، ك ً.  
 
 
 
 

 بطالن الوكالة بفسخ أحد الطرفین لھا
 
 

فسخ الثوب إذا أزالھ، وفسخ العقد أن یزیل تأثیره، یرفع ثبوت الوكالة، فیقول : اإلزالة، یقال: والفسخ]. وتبطل بفسخ أحدھما: [قال رحمھ هللا
ال تبع، وال تؤجر : ِلتك، أو رجعت عن وكالتي ال تبع، أو ال تشتر، أو ال تؤجر، ھذا كلھ فسخ، فالوكالة إذا فسخت انفسخت، فإذا قال لھأق: لھ

ًفسخت وكالتي، فتنفسخ في أي وقٍت یشاؤھا ربھا، وتنفسخ بفسخ أحدھما سواء كان : ًفإنھا تنفسخ في ھذه الحالة، أو یبعث لھ رجال ویقول
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  .أو الوكیلاألصیل 
 
 
 
 

 بطالن الوكالة بموت أحد الطرفین أو جنونھ
 
 

-ًوكلتك أن تشتري لي سیارة بعشرة آالف فمات الموكل : إذا مات أحد الطرفین انفسخت الوكالة، فلو قلت لشخص] وموتھ: [قال رحمھ هللا
اشتر لي سیارة : ٌقال رجل آلخر: ًموت لزم البیع، مثال انفسخت الوكالة، لكن لو وقع البیع قبل ال- الذي ھو نفس الشخص الذي یرید السیارة

بعشرة آالف، فذھب واشتراھا، وبعد أن اشتراھا بنصف ساعة بلغھ خبر موت من وكلھ بعد ثبوت البیع، فالبیع الزم ویلزم الورثة، ویمضي 
ًحد الطرفین جنونا مطلقا فإنھ تنفسخ الوكالة؛ ألنھ ّوتبطل الوكالة بعزل الوكیل، وموتھ وجنونھ، فلو جن أ. لوجھھ؛ ألنھ وقع حال حیاة الموكل ً

بعض العلماء : وھنا مسألة. ٍفاتت األھلیة، وإذا كان الموكل قد زال عنھ العقل فإنھ حینئٍذ یكون غیر أھل للتصرف في مالھ، فتنفسخ وكالتھ
والمجنون ال یصح منھ التصرف، فما رأیكم في النائم، تقولون إن الجنون یوجب فسخ الوكالة، فیرد اإلشكال، فإن الجنون زوال للعقل، : یقول

وكلتك أن تبیع بیتي بعشرة آالف، وباع وقت منام الموكل، ألیست زالت عنھ األھلیة باإلجماع؟ فالنائم لو تلفظ : ًفلو أنھ وكل شخصا وقال لھ
أن النائم إذا أیقظھ أحد استیقظ، :  عن ذلك بعدة أجوبة منھا، فما ھو الفرق بین النائم والمجنون؟ فأجابوا)رفع القلم عن ثالثة: (ما یؤخذ بلفظھ

ًوالمجنون ال یستطیع أحد أن یرد إلیھ عقلھ إال هللا وحده، وبناء على ذلك ھناك فرق بین االثنین في ضابط األھلیة، فالمجنون سلبھا وال 
وھو نائم، وأنتم تقولون عند : اضنا إذا وكل حال نومھ، أينحن نورد اعتر: فقالوا. یستطیع أحد أن یردھا، لكن في النوم تستطیع أن توقظھ

ًاإلیقاظ، وما عندنا مشكلة في ھذا، لكن لو أنھ وكلھ الساعة الثانیة ظھرا، ثم وضع رأسھ ونام، وخرج الرجل وابتاع الساعة الثانیة والنصف 
التقدیر تنزیل المعدوم منزلة : ( ھذا یرجع إلى قاعدة تقولبحیث یكون ما عنده أھلیة، فكیف یصح ھنا العقد؟: والموكل مستغرق في النوم، أي

قواعد األحكام، : ، وھذه القاعدة تكلم علیھا اإلمام العز بن عبد السالم رحمھ هللا في كتابھ المفید)الموجود، وتنزیل الموجود منزلة المعدوم
بلى، فھل : ًقتل مؤمنا؟ نقول: ًمنا ثم نام، وجاء رجل وقتلھ أال نقولكان مؤ: النائم إذا نام، نسألكم: كیف ینزل المعدوم منزلة الموجود؟ قالوا

ال، إنما نزلنا المعدوم في الظاھر منزلة الموجود، فاألھلیة الظاھرة وإن : عنده تصرف وعنده أفعال؟ قالوا: أثناء النوم اإلیمان موجود بمعنى
ٌأثناء نومھ صحیح أنھ لیس من أھل األھلیة، ولكننا نزلنا اإلذن قبل : الواكانت معدومة لكنھا في حكم الموجود، وھذا ما یسمى بالتقدیر، فق

أطفال المؤمنین، یأخذون حكم آبائھم مع أن : لھذه القواعد عدة فروع منھا: ولذلك قالوا. النوم واستصحبناه حال النوم، فصار من التقدیر
ھذا ابن للمسلمین، وعلیھ : ًیطا ال یعرف أبواه، إن كان في بلٍد مسلم فتقولًاإلیمان غیر موجود، فأنت عندما تأتي إلى بلد وتجد فیھ طفال لق

فننزل المعدوم منزلة : ِھل ھو مسلم؟ ألنھ لم یكن علیھ التكلیف، وقد ُرفع عنھ القلم كالنائم، قالوا: فتعطیھ حكم أبناء المسلمین، وال تقل
ًوھا من العقود یسري الحكم في حال النوم، كما لو كان مستیقظا التفاتا إلى األصل إنھ في الوكالة ونح: ًالموجود، وبناء على ذلك قال العلماء ً

  .من أن التقدیر تنزیل المعدوم منزلة الموجود
 
 
 
 

 بطالن الوكالة بعزل الوكیل
 
 

ًإذا كان وكل شخصا أن یبیع أو یشتري أو یؤجر ثم عزلھ، فإذا عزلھ انفسخت ال]. وعزل الوكیل: [قال رحمھ هللا   .وكالةّ
 
 
 
 

 بطالن الوكالة بالحجر
 
 

 من - وھو األصیل-ّأنتم تعلمون أن الوكالة تكون في األموال وغیر األموال، فإذا كان الرجل الذي وكل غیره ]. وحجر السفیھ: [قال رحمھ هللا
ھ، فال یصح أن یوكل غیره، ما ً فإننا حینئٍذ نصحح الوكالة، لكن لو كان غیر رشید ومحجورا علی- وھو الرشید-أھل التصرف في المال 

شرط الوكالة أن یكون : ألن المحجور علیھ ال یصح تصرفھ لنفسھ، فمن باب أولى ال یصح أن یقیم غیره مقامھ؛ ألنا قلنا: الدلیل؟ نقول
 في مال أجنبي، ًاألصیل أھال للتصرف، فال یستطیع أحد أن یوكل غیره وھو نفسھ ال یجوز لھ أن یتصرف في الشيء، إذ یصیر كما لو وكل

ًبع عمارة فالن، لم یصح؛ ألن عمارة فالن لفالن، ولیس ألحد أن یتصرف فیھا؛ ألنھا لیست ملكا إال لصاحبھا، : ًلو أن شخصا قال آلخر
ًفإذا كان محجورا علیھ فلیس بأھل للتصرف، ال أصالة وال وكالة: قالوا ً ٍ ً.  
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 األسئلة
 
 

...... 
 

 رة التأجیلًحكم بیع اللحم معجال في صو
 
 

ِزْن لي كیلو من اللحم وسأعود بعد ساعٍة وآخذ اللحم وأعطیك المال، فھل ھذا البیع صحیح، : ُإذا دخلت على صاحب اللحم وقلت لھ: السؤال
، والصالة والسالم على خیر خلق هللا، وعلى آلھ وصحبھ وم: أم ھو من جنس بیع النسیئة بالنسیئة؟ الجواب أما . ن واالهباسم هللا، والحمد 

فإنھ إذا دخل على صاحب المحل واتفق معھ على البیع وأوجب البیع وتمت الصفقة فالبیع صحیح إذا توفرت فیھ الشروط، وھذا البیع : بعد
عین وھو ًیعتبر نسیئة من الطرفین، إال أنھ من باب بیع العین بالذمة، ال: ًالمذكور یعتبر صحیحا من حیث الظاھر، إال أن بعض العلماء یقول

ًزن لي من ھذا اللحم نصف كیلو، فھذا بیع عین، بعشرٍة، بخمسین، بمائة، ھذا بیع ذمة، فأصبح ذمة : اللحم؛ ألنك قلت لھ  في -وھو النقد-ِ
بعد ساعة، : یجوز بیع العین بالذمة، إال أن اإلشكال فیھ كما ورد في السؤال كونھ یقول:  وھو بیع صحیح، أي-وھو اللحم- مقابل عین 

ًتعطیني بعد ساعة وأعطیك بعد ساعة، فھو لم یلتفت إلى كونھ منجزا من الطرفین؛ ألنھ لیس بمؤجل األجل المقصود، وإنما المراد بھ ف
التنجیز، إال أن التنجیز كان على العدة فأشبھ بیع النسیئة، لكنھ في الواقع ناجز من الطرفین، ویعتبر في حكم المنجز من الطرفین، وعلى ھذا 

  .بھ صحتھ، وهللا تعالى أعلمفاألش
 
 
 
 

 حكم أداء العمرة عن النفس وعن المتوفى في سفرة واحدة
 
 

ًخرجت من سفر إلى مكة ألداء عمرٍة عن نفسي، فھل یمكن لي أن أؤدي عمرة أخرى عن والدتي المتوفاة ولم تحج؟ الجواب: السؤال ھذا : ٍ
ج المواقیت وفي نیتك أن تعتمر عن نفسك وعن غیرك فیلزمك بعد فراغك من ٍإذا كنت خرجت من المدینة أو من مكان خار: فیھ تفصیل

عمرتك عن نفسك أن ترجع إلى المیقات؛ ألنك مررت بالمیقات وعندك نیتان، فیلزمك أن تحرم للنیة الثانیة كما یلزمك أن تحرم للنیة األولى 
ا وصلت إلى مكة تذكرت والدتك أو والدك وأحببت أن تعتمر عن أحدھما ًأن تدخل معتمرا عن نفسك، فلم: الحالة الثانیة. من المیقات األبعد

أو عنھما، فیجوز لك أن تخرج إلى التنعیم وتحرم من التنعیم؛ ألنك أنشأت العمرة عن الغیر بمكة، ومن أنشأ عمرتھ بمكة كان من أھلھا 
بالنسبة للوالدة یجوز أن .  من مكة، وهللا تعالى أعلملحدیث عائشة رضي هللا عنھا، وظاھر حدیث ابن عباس ، وحتى إن أھل مكة یھلون

یعتمر عنھا سواء حجت أو لم تحج؛ ألنھ ال یشترط في صحة العمرة عن الوالدة أو عن الوالد إذا كانت الوالدة متوفاة، أو كانت حیة ال 
 یستطیع أن یأتي بالعمرة والحج بنفسھ فیجوز حینئٍذ تستطیع أن تأتي بنفسھا، فإذا كانت الوالدة أو الوالد أو من ترید أن تحج عنھ وتعتمر ال

ال یضر أن تعتمر عن الوالدة وھي لم تحج بعد، لكن لو : ًأن تعتمر عنھ، سواء تقدمت العمرة على الحج أو تأخرت العمرة عن الحج، یعني
اجز، إال ما وقع فیھ الخالف في المسألة في الحج كانت الوالدة قادرة على أن تأتي بنفسھا فال تحج عنھا وال تعتمر وإنما یحج ویعتمر عن الع

  .ًعن الغیر إذا كان نافلة، وهللا تعالى أعلم
 
 
 
 

 بطالن وكالة المحجور علیھ لفلس
 
 

المحجور علیھ لفلس ال یصح أن یوكل في األموال، وإنما ینتظر إلى زوال الحجر : ٍالمحجور علیھ لفلس، ھل لھ أن یوكل؟ الجواب: السؤال
واألشبھ األول لقوة األصول الدالة على نزع التصرف في المال؛ . یجوز ویصح للمفلس أن یوكل غیره للتصرف: ال بعض العلماءوق. عنھ

ًألنھ لو أقام غیره مقامھ فإن ھذه اإلقامة ال معنى لھا؛ ألن ھذا الغیر ال یستطیع أن یتصرف، فأصبحت الوكالة لغوا، فإن ُصححت ظاھرا أو  ً
وكلتك أن تبیع داري، : تأثیر لھ في العقل؛ ألنھ ال یستطیع أن یبیع وال یستطیع أن یشتري، فیوكلھ بدون وكالة، فھو إذا قال لھًشكلیا فھذا ال 
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فھو بنفسھ ال یستطیع أن یبیع داره؛ ألنھ محجور علیھ للفلس، فھل ھذا الوكیل سیبیع؟ باإلجماع ال یبیع، وإذا كان ال یبیع عنھ فالوكالة 
  .ھا على حٍد سواء، فالخالف اللفظي ال تأثیر لھ، وهللا تعالى أعلموجودھا وعدم

 
 
 
 

 النھي عن السفر یوم الجمعة
 
 

فبعض : ھذه مسألة خالفیة بین العلماء رحمھم هللا: ٌھل النھي عن السفر في یوم الجمعة ألجل الصالة أم ھو عام للیوم كلھ؟ الجواب: السؤال
ًمن كان مسافرا في األصل كرجل سافر إلى : ًالجمعة حتى ال تضیع صالة الجمعة، وبناء على ھذا القولُنھي عن السفر یوم : العلماء یقول

ًمكة واعتمر، وأراد أن یرجع یجوز لھ أن یرجع في یوم الجمعة؛ ألن الجمعة لیست بواجبٍة علیھ أصال، وھكذا لو كانت امرأة وأرادت أن  ً
إن العلة ھي صالة الجمعة وخوف فواتھا، فمن ال تلزمھ الجمعة تتخلف فیھ العلة، : معة، فإذا قلناتسافر فإنھا تسافر؛ ألنھا لیست من أھل الج

ًفیجوز لھ السفر بناء على ھذا القول، وبناء على ھذا القول یجوز لھ أن یسافر بعد صالة الجمعة، فإذا صلى الجمعة جاز لھ السفر، وبعض  ً
: وأما القول الثاني فإنھ یقول. ة وصلى الجمعة في حال سفره فإنھ یجوز لھ ذلك وال یشملھ النھيلو سافر یوم الجمع: أصحاب ھذا القول قالوا

ًخاصیة ھذا الیوم وفضلھ، فیكون النھي أشبھ بالعبادة، كأن یوم الجمعة یوم عید للمسلمین وبناء على ذلك : النھي یشتمل على عدة علل منھا
: َالیوم حتى ال ُیشغل عن ذكر هللا وال ُیشغل عن الطاعة، فإن المسافر تمحق بركة أیامھ بالسفرفیھ شعیرة فال یخرج وال یسافر وینتظر ھذا 

السفر : (ُإیاك واإلكثار من أسفار فإنھا تمحق بركة األعمار فكثرة السفر تذھب بركة األیام وبركة األعمار، ولذلك قال صلى هللا علیھ وسلم
، )فإنھ یمنع أحدكم نومھ وشرابھ: (لم من سافر أن یعجل باألوبة إذا قضى حاجتھ، ولذلك قال، وأمر صلى هللا علیھ وس)قطعة من العذاب

ًإنھ إذا سافر یوم الجمعة شغل عن ذكر هللا، فالمسافر یكون مرھق البدن ُمتعبا، فال یستطیع أن یذكر هللا عز وجل في ھذا : فعلى ھذا قالوا ُِ
ة على النبي صلى هللا علیھ وسلم، ونحو ذلك من الفضائل التي تكون للحاضر، وعلى ھذا القول ًالیوم الذي ُسن فیھ الذكر خاصة كثرة الصال

ًفیشمل السفر في أول النھار وآخر النھار، والحقیقة ظاھر الحدیث العموم، فال یسافر یوم الجمعة سواء كان من أھل الجمعة أو لم یكن، 
فالنھي ظاھره العموم، واألولى واألشبھ بالمسلم أال ) فما نھیتكم عنھ فانتھوا: ( علیھ وسلمًإعماال أن ھذا أحوط وأبرأ للذمة، وقد قال صلى هللا

  .یسافر یوم الجمعة إال من ضرورة ملحة، وحاجة قصوى ونحو ذلك، وهللا تعالى أعلم
 
 
 
 

 جواز الجمع بین المرأة وبنات عمتھا وخالھا وخالتھا
 
 

 عمتھا، وكذلك بنت الخال والخالة أم أن الحكم یختص في الجمع بین المرأة وعمتھا وبین المرأة ھل یجوز الجمع بین المرأة وبنت: السؤال
َوأْن تْجمُعوا بْین : ھذه المسألة فیھا نص وفیھا اجتھاد، أما ظاھر القرآن فإن هللا حرم الجمع بین المرأة وأختھا، فقال تعالى: وخالتھا؟ الجواب َ َ ََ َ
َاألختْین إال ما ق ََ َّ ِ ِ ْ َد سلف ُ ََ ، وكذلك حرمت السنة الجمع بین المرأة وعمتھا والمرأة وخالتھا، ولم یزد النص الوارد في الكتاب والسنة ]23:النساء[ْ

ْوأحل لكم ما وراء ذلكم : على ھذه المحرمات، ثم جاء نص القرآن بقولھ تعالى ُْ ُِ َّ َِ َ َ َ َ ََ السنة ، فلما حرم لنا الجمع بین األختین ثم جاءت ]24:النساء[ُ
ْوأحل لكم ما وراء ذلكم : بزیادة المرأة وعمتھا والمرأة وخالتھا وقال هللا ُْ ُِ َّ َِ َ َ َ َ ََ ، أخذ من ھذا جمھور العلماء جواز نكاح المرأة وبنت ]24:النساء[ُ

كقطیعة بنت الخالة، عمتھا وبنت خالھا وخالتھا؛ ألن العمة والخالة لیست كبنت العمة وبنت الخالة، فاألمر أخف، وقطیعة الخالة لیست 
العلة خوف : وقال بعض العلماء. وقطیعة العمة لیست كقطیعة بنت العمة، ففرق بینھما من ھذا الوجھ، وھذا أقوى، وظاھر النص یدل علیھ

 عز أنھ یجوز وقد قال هللا: ٌقطیعة األرحام، فال یجوز أن یجمع على وجٍھ یخشى منھ وجود قطیعة الرحم، وھذا مذھب مرجوح، والصحیح
َإنا أْحللنا لك: (وجل َ َ ََّ ْ َ َوبنات عمِّك وبنات عماتك وبنات خالك : إلى أن قال) ِ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َِ ِ ِ َّ ِ َِ َ َ ولم یفرق على سبیل ) وبنات عمك: (، فھذا نص]50:األحزاب[َ

ْوأحل لكم ما وراء ذلكم : ًالجمع وعلى سبیل التفریق خاصة وأن آیة التحریم جاء فیھا ُْ ُِ َّ َِ َ َ َ َ ََ ، فاألصل الحل حتى یدل الدلیل على ]24:ساءالن[ُ
ٌالتحریم، لكن ینبغي للمسلم أن ینظر بعیدا، فإذا كان بین بنتي العم شدة حزازیة، أو أن ھذا سیصبح لھ حزازة في النفوس وأثر سيء في  ً

لظن حصول المفسدة، وحینئٍذ ال نحرم المستقبل على أعمامھ وعماتھ وأخوالھ وخاالتھ فلیتق هللا، فإن ھذا في بعض األحیان قد یغلب على ا
ٌمن أصل الجمع ولكن نحرم لعارض، أال ترى المرأة اآلن حالل لك أن تنكحھا وھي أجنبیة ولكن إذا علمت أن في نكاحھا مفسدة أو أنھا 

منا نكاحھا ألنھ سیضر بالرحم، تفسد الرجل على أمھ، أو أنھا تحدث الفتن بین األخوات أو بین النساء، وأنھا امرأة نمامة أو تنقل الحدیث حر
الجمع بین بنت العمة مع بنت العم ال بأس، وبنت العمة، مع بنت العمة وبنت العم مع بنت العم ال بأس، : ال لذاتھا وإنما للعارض، فنحن نقول

بنت العم الثانیة كلتاھما شریرة أن تعلم أن أم بنت العم ھذه وأم : لكن بشرط أن ال یغلب على الظن حصول الضرر في القرابة، من أمثلة ذلك
ً فإذا دخلت بنت ھذه مع بنت ھذه فھذا سیحدث ضررا بین أم ھذه وأم ھذه، فھذه ال یمكن أن ترتاح حتى تحدث مفسدة، وھذه أیضا ال - ًمثال- ً

یكون التحریم لعارض ال یمكن أن ترتاح حتى تحدث مفسدة، فالناس یقدرون األضرار والمفاسد والشرور المترتبة على مثل ھذا النكاح، ف
  .لذات الحكم، وهللا تعالى أعلم
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 مضاعفة الصالة في الثالثة المساجد عام في الفرض والنفل
 
 

صالة النافلة في المسجد الحرام أم في : على القول بأن الفضیلة في الصالة في المسجد الحرام مختصة بمسجد الكعبة فأیھما أفضل: السؤال
ٌصالة في مسجدي ھذا بألف : (أن النبي صلى هللا علیھ وسلم قال: األول: المسألة اختلف فیھا العلماء لورود حدیثینھذه : البیت؟ الجواب

، الحدیث، فھذا الحدیث یدل على أن الصالة في المساجد الثالثة مفضلة ومضاعفة، فجاء حدیث آخر یعارضھ، ..)صالة إال المسجد الحرام 
 في قیام رمضان حینما صلى فأحیا اللیلة األولى والثانیة، ثم امتنع من الخروج علیھ الصالة والسالم لما وھو قولھ علیھ الصالة والسالم

ّإنھ لم یخف علي مكانكم باألمس، ولكني خشیت أن تفرض علیكم، صلوا في بیوتكم فإن : (اجتمع الناس بعد ذلك، قال علیھ الصالة والسالم َ
الصالة في المنزل نافلة أفضل من الصالة في المسجد الحرام ومسجد النبي : ، فبعض العلماء یقول)ةخیر صالة المرء في بیتھ إال المكتوب

، نخص )إن خیر صالة المرء في بیتھ إال المكتوبة: (صلى هللا علیھ وسلم من المساجد المفضلة؛ ألن النبي صلى هللا علیھ وسلم لما قال
إن الحدیث : القول الثاني یقول. تشمل النوافل، فالنوافل األفضل أن تكون في البیوت، ھذا قولالمضاعفة في المساجد الثالثة بالمكتوبة، فال 

، فكل صالٍة شرعیة یصدق علیھا ھذا الوصف )صالة مكتوبة: (، ولم یقل)صالة فریضة: (، وھذه نكرة، لم یقل)ٌصالة في مسجدي ھذا: (قال
صلوا في بیوتكم فإن خیر صالة المرء في : (العموم فإن النبي صلى هللا علیھ وسلم لما قالوإذا ثبت : بالعموم فتشمل النافلة والفریضة، قالوا

ٌإن ھذه فضیلة من وجٍھ آخر، وھذا ھو الصحیح، أن المضاعفة تشمل الفرائض والنوافل، و أن أفضلیة البیت جاءت : ، قالوا)بیتھ إال المكتوبة
: ٌمحمد خیر من علي، أي: خیر وشر، بمعنى أفعل التفضیل، أخیر وأشر، فتقول: ب تقولأخیر؛ ألن العر: بمعنى) خیر(، و)فإن خیر(بلفظ؛ 

ًألم تعلموا أنا وجدنا محمدا نبیا كموسى خط في أول الكتب وأن علیھ في العباد محبة وال خیر : محمد أخیر من علي، ومنھ قول أبي طالب  ً
أخیر، فكأنھا خیریة : في لسان العرب بمعنى) خیر: ( بالحب، فإذا أثبت أنوال أخیر ممن خصھ هللا: ممن خصھ هللا بالحب أصل التقدیر

؛ ألن النافلة لیست )فإن خیر: (ٌراجعة إلى اإلخالص، فإن الرجل إذا صلى في بیتھ وجدناه یخلص أكثر، ومن ھنا قال صلى هللا علیھ وسلم
الحھ وتقواه وفضلھ، بخالف ما إذا صلى الفریضة، فالكل یصلي ًبفریضة، فلو جلس یتركع في المسجد فإن ھذا یحدث عند الناس شعورا بص

ٌإنھا من جھة اإلخالص و ھذا راجع : ، أي)صلوا في بیوتكم فإن خیر صالة المرء في بیتھ إال المكتوبة: (الفریضة، فقال صلى هللا علیھ وسلم
أن یتحد  :عدد، وشرط التعارض بین النصین عند األصولیینٌ، راجع إلى ظاھر ال..)ٌوصالة في مسجدي بألف صالٍة فیما سواه : (إلى الباطن

ٌراجع إلى اإلخالص والنیة، ویقول ) إن خیر صالة المرء في بیتھ: (المورد، فالذي یترجح أنھ لیس ھناك تعارض بین الحدیثین، وأن حدیث
ٍھناك خیر ثان وھو فضل الصالة في البیوت؛ ألن البیوت إذا كثرت فیھا ال: بعض العلماء صالة نزلت علیھا البركة والخیر، ویشھد بذلك أن ٌ

؛ ولذلك كان بعض )ٌإذا صلى أحدكم فلیجعل من صالتھ في بیتھ، فإن هللا جاعل لھ من صالتھ في بیتھ خیرا: (النبي صلى هللا علیھ وسلم قال
ٌفإن هللا جاعل لھ من صالتھ : ( علیھ وسلمالعلماء یوصي من كثرت عنده المشاكل الزوجیة أن یكثر من الصالة في بیتھ؛ ألن النبي صلى هللا

ًإنك ال تصلي في بیتك كثیرا، أنت تقتصر على : ، وكان بعض العلماء إذا اشتكى إلیھ الرجل بالفتنة بینھ وبین زوجھ یقول لھً)في بیتھ خیرا
. فتسلط علیھ الشیاطین وتكون الفتن فیھ أكثرالفرائض في المسجد والبیت أشبھ بالبیت الخرب؛ ألنھ ال یتلى فیھ كتاب هللا، وال یصلى فیھ، 

ٌأن المضاعفة في المسجد الحرام ومسجد الكعبة والمسجد األقصى أنھا كما ھي شاملة للفرض والنفل، وأما البیت فھو أفضل : فالذي یظھر
  .من جھة اإلخالص وهللا تعالى أعلم

 
 
 
 

 الحكمة من النھي عن التحلق یوم الجمعة
 
 

ٌنھي عن التحلق یوم الجمعة، ھل ھو خاص بالمسجد أم ھو عام في كل مكان حتى المنزل؟ الجوابحدیث ال: السؤال ٌ بعض : ھذا فیھ تفصیل: ّ
ًنھي عن الحلق یوم الجمعة؛ ألنھ یوم مخصوص للخطبة، فالناس إذا جاءوا یوم الجمعة ولم یشھدوا إال موعظة واحدة وتذكیرا : العلماء یقول ًُ ِ ٌِ َ

ْ الذكر، وأقبلت على ھذا الذكر، إذا لم تكن لھ من أول النھار إلى آخره إال موعظة واحدة وعى وتأثر وھیأ نفسھ للعمل، ًواحدا وأتى الناس ّْ ّ
؛ فإنھ في ھذه الحالة تشتت أذھان الناس، ..ثم بعده من یعظ.. ًلكن إذا كان في أول النھار جالسا في حلقة وفي موعظة، ثم في المسجد من یعظ

، فإذا كان ھذا في )كان النبي صلى هللا علیھ وسلم یتخولنا بالموعظة مخافة السآمة: (یبھا الملل والسآمة ولذلك قال الصحابيوالنفوس قد یص
ومن ھنا كره بعض العلماء أن یقوم الرجل بعد صالة الجمعة ویلقي كلمة أو یعظ؛ ألن موعظة اإلمام كافیة . الصحابة فمن باب أولى غیرھم

 أن تترك الموعظة لإلمام، لكن رخص بعض أھل العلم إذا كان اإلمام لیس بذاك في العلم، وجاء رجل زائر أو ضیف في األصل، وینبغي
ال بأس في ھذا، لكن أن یكون بمجرد ما ینتھي الخطیب یقوم شخص موجود في الحي ویأتي : وأحب أن یذكر الناس أو یعظھم فقالوا

ذلك المرة بعد المرة فھذا أشبھ بالبدع والحدث، فیترك ھذا الیوم لما شرعھ هللا عز وجل؛ ألن بموعظة ثانیة غیر موعظة الخطیب، وقد یكرر 
ًاإلمام لھ حق، وإذا قام بعد الجمعة فكأنھ یستدرك على اإلمام، وال بد أن تحفظ حرمة األئمة، وأن یحفظ حقھم، خاصة إذا كان اإلمام من أھل 
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ِأن الحلق :  عظیم، وعلى طالب العلم وغیرھم، وعلى من دونھم في العلم والمرتبة، فالمقصودالعلم والفضل، فمثل ھؤالء حقھم على الناس
ًأنھا عامة وتشمل حلق الذكر وغیرھا، وبناء على ھذا الوجھ قالوا: الوجھ الثاني. ًمن ھذا الوجھ تكون مخصوصة بحلق الذكر ْ َ كانوا في : ِ
 في ناحیة وكانت ھذه العادات موجودة في الجاھلیة، كانوا إذا جلسوا یجلس كل جماعة إلى من القدیم یجلسون أبناء العم أو القبیلة أو الجماعة

ِیألفون وإلى من یجالسوه، فیكثر اللغط والحدیث، فشرع في یوم الجمعة خاصة أن تقطع ھذه الحلق سواء كانت في ذكر أو كانت في الدنیا،  ًِ
ًوعلى ھذا یكون النھي عاما شامال لما قبل الصال ْة وما بعدھا، شامال للذكر وغیر الذكر على ھذا الوجھ الثاني، وظاھر الحدیث یدل علیھ، ً ً

  .وهللا تعالى أعلم
 
 
 
 

 وصیة في لزوم الصبر على طلب العلم
 
 

حبابھ، فا الصبر خصلة جلیلة كریمة ال یعطیھا هللا إال أل: الجواب. ھل من وصیٍة حول الصبر على طلب العلم؟ وجزاكم هللا خیرا: السؤال
َإن هللا مع الصابرین : یحب الصابرین وال یعطیھا إال أولیاءه َ َِ ِ َِّ ََّ ومن كان هللا معھ ثبتھ، وأعانھ ووفقھ وسدده، وال یزال لھ من هللا ] 153:البقرة[َّ

ً عبد عطاء أفضل من الصبرُوما أعطي: (، قال صلى هللا علیھ وسلم)ّومن یتصبر یصبره هللا: (ٌمعین وظھیر، قال صلى هللا علیھ وسلم ٌ( ،
وما یصبر اإلنسان إال بوازع من الرحمن وشعوره أن هللا معھ، وأن هللا یثبتھ، وأن هللا یوفقھ ویسدده؛ ولذلك من قرأ كتاب هللا وتدبر سیرة 

ٌبر ضیاء، ضیاء في كل ظلمة؛ ًأنبیاء هللا صلوات هللا وسالمھ علیھم أجمعین وجد الصبر سبیلھم، والصبر طریقھم، والصبر نورا لھم، فالص
هللا ثم بالصبر، فتضیق علیھم األرض بما رحبت، وتضیق علیھم  ولذلك تجد عزائم المؤمنین قویة، وشكیمتھم قویة في الشدائد والمحن بفضل

ي كربتھ وحزنھ وكأنھ في بما فیھا، ولكن هللا یوسعھا بالصبر، فتجد الرجل الواحد في وحشتھ كأنھ أبلغ ما یكون في أنسھ، وتجده في شدتھ وف
؛ ألن الصابر إذا )وجدنا ألذ عیشنا بالصبر: (ومن ھنا قال عمر بن الخطاب رضي هللا عنھ وأرضاه. قمة سعادتھ وفرحھ كل ذلك بتصبیر هللا

ٌصبر في تحصیل طاعة أو دفع كربة فإنھ إنما یجعل هللا نصب عینیھ، فا لھ عوض عن كل فائت، وهللا ُسلوة لھ في كل  حزن، وثبات لھ في ٌ
ٌكل قلق وكل أذیة وبلیة، فالصبر على طلب العلم صبر على طاعة هللا، وصبر على مرضاة هللا، وهللا أمرنا أن نصبر على طاعتھ، وخاصة  ٌ

َفاْصبْر كما صبر أْولوا العزم من ال: نبي األمة، وخیر خلق هللا، أحبھم إلیھ صلى هللا علیھ وسلم، وقال لھ َ َ َ َ َِ ِ ْ ْ ُ ُ َ ِرُسل َِ ، أمره أن یصبر ]35:األحقاف[ُّ
ٍالعلم أنعم هللا علیھ بشيء ھو أعز ما یطلب، وأشرف وأكرم وأفضل ما یرغب فیھ  وال یأمر هللا إال بما فیھ خیر الدین والدنیا واآلخرة، فطالب

ًوعلى ھذه األرض طالبا أشرف وأكرم أال وھو العلم والحكمة، والنور والرحمة، والھدى والصراط المستقیم، وھل وجدت على ھذه البسیطة 
ًفلن تجد مقاما أفضل من مقام العلم طلبا وتعلما وتعلیما وبذال وإعطاء للغیر، فالعلم رحمة، وإذا وفق هللا طالب العلم ! على هللا من طالب علم؟ ً ً ً ً ً

: ًقا إلى جنة هللا، قال صلى هللا علیھ وسلموشعر بالذي یطلبھ، وشعر بقیمة الشيء الذي یریده وأنھ یخوض في رحمة هللا، وأنھ یسلك طری
ًمن سلك طریقا یلتمس فیھ علما سھل هللا لھ بھ طریقا إلى الجنة( ً ٍ، صدق وبر صلى هللا علیھ وسلم، وعد من هللا، ما طلب طالب علم مخلص )ً ٍ

ًلوجھ هللا علما مما ُیبتغى بھ وجھ هللا إال سھل هللا لھ بھ طریقا إلى الجنة، وما وجدنا  أفضل من عطاء هللا للعلماء بعد األنبیاء، فھم بخیر ً
ٌ، فخلیق بمن أحس بقیمة العلم أن یصبر علیھ، فقد صبر أھل )العلماء ورثة األنبیاء: (المنازل بعد األنبیاء، ولذلك قال صلى هللا علیھ وسلم

لحیاة ومھانتھا من أجل المال والدینار والدرھم، حتى المال على التجارة فتغربوا عن أوطانھم، وذاقوا شظف العیش وشدتھ ونكبتھ، ومذلة ا
 فیحب من أجلھ، ویبغض من أجلھ، ویوالي فیھ ویعادي فیھ، - نسأل هللا السالمة والعافیة-إن الرجل إذا نظرت إلیھ كأنھ یعبد دیناره ودرھمھ 

 لربما دخل علیھ وھو كبیر في السن فال یحترمھ وال ویكرم من أجلھ ویھین من أجلھ، حتى إن ابن عمھ وقرابتھ الذي بینھ وبینھ لحمة النسب
 قام لھ وقبلھ وأجلسھ وأكرمھ؛ ألنھ یعبد الدینار والدرھم، فیصل البعید، ویقطع -ولربما یكون من الكافرین-یقدره لفقره، وإذا دخل علیھ رجل 

باطل في ھذه المودة والمحبة الصادقة للدنیا فو هللا إن القریب من أجل الدنیا، وهللا عز وجل جعل الدین أعظم من ھذا كلھ، فإذا كان أھل ال
ًمحبة أھل الدین أعظم، ومن عرف هللا وأحبھ صدق المحبة فلیجعل العلم نصب عینیھ، فمن تعب الیوم فإنھ یرتاح غدا، ولذلك قال بعض 

ٌمن كانت لھ بدایة محرقة كانت لھ نھایة مشرقة: (السلف  والمتاعب والمصائب، وعزفوا عن ھذه الدنیا ، فأھل العلم لما تحملوا المشاق)ٌ
ًوأقبلوا على اآلخرة إقباال صادقا فتح هللا لھم أبواب رحمتھ، وجعلھم یخوضون في ھذه الرحمات بالعلوم النافعة والشافعة، وھي علوم الكتاب  ً

قال هللا، : ین الناس، وأصبحوا یعیشون معٌوالسنة، وعلى ھدي السلف الصالح وسلف األمة، فأصبحوا یعیشون مع أقوام أموات وھم أحیاء ب
ال یعلم مقدار ما لھم من الحسنات والدرجات في مضیھم إلى مجالس العلم، وحضورھم ! قال رسولھ علیھ الصالة والسالم، فال إلھ إال هللا

ألنفسھم من أجل ھذا العلم، وكان حبر لمجالس العلم، وسماعھم للعلم، وتدوینھم للعلم، وحبھم للعلم وحرصھم على العلم إال هللا، وإذاللھم 
ًذللت طالبا : (عتبة البیت، فیذلل نفسھ للعلم حتى قال كلمتھ المشھورة األمة وترجمان القرآن رضي هللا عنھ عبد هللا بن عباس ینام على

 من صبر للعلم، وأدى لھذا العلم حقھ ً، ذللت طالبا وأنا أطلب العلم حینما صبرت، وال یمكن أن ینال ھذه المرتبة الشریفة إالً)وعززت مطلوبا
وحقوقھ، وحفظ للعلماء األحیاء واألموات حقوقھم، وأحبھم من كل قلبھ  وفي هللا، وأحس بكرامتھم التي أكرمھم هللا بھا حینما جعلھم 

ى هللا عز وجل، ولذلك قال بعض یحملون رسالتھ، ویبلغون أمانتھ إلى العباد؛ فإن العلماء بمنزلة ھي أعظم وأفضل وأشرف وأكرم منزلة عل
َفأْولئك مع الذین أنعم هللا علْیھم من النبیِّین : العلماء في تفسیر قولھ تعالى َ َ َ َ َ َ َِ َّ َ َِ ِ ِْ ِ ُ َّ َ ْ َ َّ ُ ، وھذه أعلى منزلة في الجنة، فلیس فوق النبي منزلة ]69:النساء[َ

َفأْول: َلولي وال لغیره، فأعلى منزلة منزلة األنبیاء، فقال هللا ُ َئك مع الذین أنعم هللا علْیھم من النبیِّین ثم بعدھمَ َ َ َ َ َ َ َِ َّ َِ ِ ِْ ِ ُ َّ َ ْ َ دیقین: َّ َوالصِّ َِ ، ]69:النساء] ِّ
ّھم العلماء العاملون الذین علموا وعلموا وعملوا بما علموا، فنفعھم هللا ونفع بھم أولئك الذین شھد هللا أنھم ال یخسرون، شھد هللا : والصدیقون

ُإال الذین آمنوا : ٌماوات أن خلقھ في خسارة إال قوم استثناھم فقالمن فوق سبع س َ َ ِ َّ َّ ، فھؤالء الذین أصلحھم هللا في أنفسھم وعملوا ]3:العصر[ِ
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ِالصالحات، إال الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصْوا بالحق وتواصْوا بالصْبر  َّ ِ ِ َّ ِ ِِ ِ َِ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ ََ ِّ َْ ُ ُ َّ صالح وتبلیغ رسالة هللا والداللة ، فھذا ھو اإل]3:العصر[َّ
ًومْن أْحسُن قْوال ممْن َدعا إلى هللا وعمل صالحا : على الخیر والفالح، ھؤالء ھم صفوة هللا، قال الحسن البصري رحمھ هللا في قولھ تعالى ِ ِ َّ َِ َ َ َ َ َ َ َِ َّ ًَ ِ َ َ

َوقال إنني من الُمْسلمین  َ َ َِ ِ ِ ِْ َّ ِ ھذا صفوة هللا من عباده، الذي علم وعمل ودعا إلى ما علم وعمل ! لي هللاھذا و! ھذا حبیب هللا: ، قال]33:فصلت[َ
ًبطالب علم خیرا رزقھ األسباب التي تعینھ على الصبر على ھذا العلم، فالغایة الشریفة تحتاج من صاحبھا أن  فإذا أراد هللا عز وجل. بھ

 أننا لو - أیھا األحبة-سأل هللا أن یعینك على ھذا العلم، واعلموا یقدرھا حق قدرھا، وأن یتعب من أجل تحصیلھا، فاصبر یصبرك هللا، وا
تأملنا حال السلف الصالح الحتقرنا أنفسنا الیوم، فالرجل ما كان یحضر مجالس الذكر فقط، إنما كانوا یقرءون العلم قبل المجالس، فال یمكن 

دیث واألحكام یقرؤھا المرة والمرتین والثالث واألربع، وأعرف من طالب ًیشھد مجلسا حتى یقرأ ما فیھ، إذا كان مما ُیقرأ منھ العلوم واألحا
ًالعلم من ال یجلس مجلس علم حتى یقرأ ما یرید أن یسمعھ من الشیخ ثالث مرات، یقرأ قراءة متأنیة متدبرا فیھا، یحاول أن یعي ھذا الكالم 

ًثم یصبر مرة ثانیة على مجلس العلم . وأن ھذا المجلس ال یتكرربشعوره بالمسئولیة، وأن كل حرف سیسأل عنھ وسیحاسب بین یدي هللا، 
فلربما جاءت أحكام غریبة، ولربما جاءت تفریعات كثیرة، فیصبر ویتحمل ففي الیوم األول تحس أن بینك وبین العلم فجوة، وفي المجلس 

ًتحس بالفجوة، ثم الیوم الثاني یقربك ویقربك حتى یصبح أنسا لك من الوحشة ولذة  لك تنسیك كل لذة، فسال أھل العلم عن لذة الدنیا بلذة العلم، ً
وهللا إنھم في نزھة، وفي رحمة ال یعلمھا إال هللا سبحانھ وتعالى، ھذا العلم نعمة عظیمة، فإذا صبرت وأنت في مجلس العلم صبرك هللا 

تھ تلك یراجع ما سمعھ إلى قرابة منتصف اللیل، ولربما وبلغت، ثم بعد مجلس العلم كانوا یكتبون ویدونون ویراجعون، ولربما یجلس في لیل
ّأبو عبید القاسم بن سالم رحمھ هللا قام مع أحد علمائھ ومشایخھ على باب المسجد وأراد أن ! ُسھر اللیل كلھ، رحمة هللا علیھم أولئك القوم

ٍع إلى فرع ومن مسألٍة إلى مسألة حتى أذن الفجر وال یشعر یذاكره مسألة، فقام في لیلٍة شاتیة فسألھ المسألة، ففتح لھ فروعھا فأصبح من فر
ومن صبر للعلم ! ، فكیف بمن أعطى العلم بعضھ؟)أعط العلم كلك یعطك بعضھ: (أناس كانوا یعطون العلم كلیتھم وقالوا! الشیخ وال تلمیذه

وعلیھ أن یعلم أنھ یعامل هللا جل ! ا هللا لطالب العلم أن یصبرصبره هللا وثبتھ، فوهللا لن یموت حتى یقر هللا عینھ بالعاقبة الحمیدة لما بذل، ف
ًشكر هللا على النعمة، فإن المجلس الذي تجلسھ لن یعود أبدا، و ھذا العلم الذي تعلمھ في : ومما ینبغي التنبیھ علیھ. جاللھ، وأن یحمد هللا

س الذي تجلسھ ھو آخر عھدك إما بالشیخ وإما بالناس، فال یدري الجزئیة تشرح من كتاب قد ال تشرح بعد الیوم،، وقد یكون ھذا المجل
فجاءه من شواغل الدنیا وفتنھا ما ! اإلنسان ربما یموت ھو أو ربما یشغل عن العلم، فكم من إنسان كان یتمنى العلم حیل بینھ وبین العلم

اسع في تحصیل ھذا العلم، وابذل كل ما تستطیع من حبھ  عن العلم وطلبھ، فاحمد هللا عز وجل على نعمتھ، و-نسأل هللا العافیة-یصرفھ 
، ال تفعل ذلك ریاء ًوال سمعة وال طلبا للدنیا، وإنما ابتغاء لمرضاة هللا، نسأل هللا العظیم رب العرش الكریم أن  ًوالصدق في روضتھ ولكن  ً ً

 في مجلس العلم وأردت أن یصبرك هللا على العلم فاجعل من ًیجعلنا ذلك الرجل، ودائما اإلنسان یرجو من هللا أفضل األشیاء، حتى لو كنت
 نفسك أن تكون خیر طالب في مجلس العلم وخیر طالب إذا سمعت، وخیر طا

 
 
 
 

 [4[ باب الوكالة -شرح زاد المستقنع 
ت معینة، مثل الوكیل إذا وكلھ ًأن هللا سبحانھ سخر أناسا للقیام بخدمة اآلخرین على وفق معاییر وتصرفا: من تعالیم وضوابط شرعنا الحنیف

موكلھ فإنھ یتردد بین الوكالة العامة المطلقة، والوكالة الخاصة المحددة، ولذلك بین الشرع ما یجوز للوكیل فعلھ وما یمنع الوكیل من 
 .التصرف فیھ

 ما یجوز للوكیل فعلھ وما یمنع منھ
 
 

فیقول : أما بعد. السالم على أشرف األنبیاء والمرسلین، وعلى آلھ وصحبھ أجمعینبسم هللا الرحمن الرحیم الحمد  رب العالمین، والصالة و
شرع المصنف رحمھ هللا بھذه الجملة في بیان مسألة ] ومن وكل في بیع أو شراء لم یبع ولم یشتر من نفسھ وولده: [المصنف رحمھ هللا

 ...... .اإلطالق والتقیید في الوكالة
 

 نفسھحكم بیع الوكیل وشراؤه من 
 
 

بع داري أو عمارتي أو : إذا وكل اإلنسان غیره أن یبیع أو یشتري فھل ھذا على اإلطالق وھل یشمل الوكیل أو ال یشملھ؟ فلو قلت لرجل
 فباعھا واشتراھا لنفسھ، فھل یجوز للوكیل أن یشتري من - ًمثال-أرضي أو مزرعتي أو سیارتي، فذھب وعرف أن قیمتھا عشرة آالف 

اشتر لي بعشرة آالف سیارة من نوع كذا، وعنده سیارة بنفس الصفات ونفس : فلو قلت لھ: ًلة، أو ال یجوز؟ والعكس أیضاموكلھ بالوكا
إذا وكل اإلنسان غیره : القیمة، فباعك ھذه السیارة من نفسھ فھل یصح ذلك، أو ال یصح؟ وقبل بیان الحكم حتى تتضح صورة التوكیل نقول

فأما الحالة األولى وھي أن یقید في . أن یطلق في وكالتھ: الحالة الثانیة. أن یقید في الوكالة: الحالة األولى: فال یخلو توكیلھ من حالتین
بع سیارتي ھذه بعشرة آالف إلى فالن، فإذا حدد لك الشخص الذي تبیع السیارة علیھ، أو حدد لك الشخص الذي تشتري : فیقول لك: الوكالة

ل أن ینصرف إلى غیره ال في البیع وال في الشراء، فإذا انصرف إلى غیره فقد خرج عن الوكالة، وصار منھ السیارة، فال یجوز للوكی
ًالتصرف تصرفا فضولیا، حكمھ حكم بیع الفضول وشرائھ، وقد تقدم معنا حكم بیع الفضولي وشرائھ، بناء على ذلك ً ًإذا كانت الوكالة مقیدة : ً
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ٍبشخص فال یجوز صرفھا إلى شخص آخر سو ٍبع سیارتي على فالن بعشرة آالف، : ًأن تقول لھ مثال: ًاء في البیع أو في الشراء، فمثال البیعٍ
أما . أو بع أرضي على فالن بعشرة آالف، فحینئٍذ یجب على الوكیل أن یتقید بھذه الوكالة، وأن ال یصرف البیع إلى الغیر، وال إلى نفسھ

ٍرة فالن أو اشتر لي عمارة فالن، فال یجوز أن یشتري عمارة غیره، وال یجوز أن یشتري اشتر لي سیا: فكأن یقول لھ: بالنسبة للشراء ٍ َ
ًعمارة نفسھ وجھا واحدا ًاشتر لي سیارة من نوع كذا وكذا بعشرة آالف، ولم یحدد لك المعرض ! یا فالن: أن یقول الوكیل: الحالة الثانیة. ً

إما : ٌٍذ یرد سؤال فقھي عن الوكالة مطلقة، فالوكالة المطلقة ال تتقید إال بأحد أمرینالذي تشتري منھ، وال الشخص الذي تأخذ منھ، فحینئ
ًاشتر لي سیارة بعشرة آالف، فھل ھذا اإلطالق مقید أو ھو : یدخل التقیید الشرعي، فإذا قال لك اللفظ، وإما العرف بالنسبة للمعامالت، وقد

بع لي عمارتي بعشرة آالف، أو بعھا بقیمة السوق، فإنھ قد : إذا قال لك: علماء یقولبعض ال: على األصل من أنھ مطلق؟ وللعلماء وجھان
بع، ومقصوده أن یحصل على الثمن، بغض النظر أن تكون أنت المشتري أو : أطلق، حتى لو أردت أن تشتري لنفسك فال بأس؛ ألنھ قال

ٌإن اإلطالق من صاحب السیارة مقید بالعرف، وكأنھ حینما قال :  یقولالمذھب الثاني. یكون غیرك، ھذا مذھب طائفة من العلماء رحمھم هللا
فإذا اشتریتھا أنت لنفسك خرجت عن : بعھا إلى غیرك، ولم یقصد أن یبیعھا لك أنت، قالوا: بع سیارتي بعشرة آالف، كأنھ یقول لك: لك

ًر أخذا أو إعطاء فإنھ یبقى على إطالقھ، حتى لو أردت أن تبیع وكلتك في أم: من قال لك: الوجھ األول یقول: فعندنا وجھان للعلماء. الوكالة ٍ
ًلو أن شخصا أراد أن یصور مذكرة أو كتابا، فقال لك: ًوتشتري من نفسك فال بأس، ویدخل في ھذا التوكیل في اإلجارات، فمثال ! یا فالن: ًً

ًھبت وصورت الكتاب كامال وقیمة التصویر في السوق صور لي ھذا الكتاب بمائة لایر، أو صوره بسعر السوق، وعندك آلة تصویر، فذ
ًالتصویر یكلف مائة، فأخذت منھ المائة، فھذه إجارة أیضا، وكذلك لو وكلك على شيء قمت بھ بنفسك، كما لو : مائة لایر، وجئت وقلت لھ

. و بنفسھ ورتبھا دون علم الموكل ودون إذنھٍرتب لي ھذه المكتبة بمائة أو بخمسین، فبدل أن یقوم ویأتي بشخص أجنبي قام ھ! یا فالن: قال
فالمسألة ال تختص بالبیع والشراء، بل حتى في اإلجارة حینما یوكلك شخص على إجارة معینة فتقوم أنت بنفسك وتستأجر المحل، ولو قال 

 استأجرتھا لولدك أو لزوجك أو ھذه شقتي أجرھا بعشرة آالف في السنة، فنظرت فإذا ھي طیبة وتستحق أن تسكنھا، فأخذتھا لنفسك أو: لك
الوكالة المطلقة تستلزم : من یقول من أھل العلم: ألحد قرابتك، لكنك أنت الذي تولیت العقد، ففي ھذه الصور كلھا یأتي الوجھان للعلماء

إن الوكالة : یقولالوجھ الثاني . ًحصول الغرض، بغض النظر عن الشخص الذي یرید أن یبیع أو یشتري معھ سواء كان الوكیل أو غیره
بع : الوكالة المطلقة مقیدة، فلو قال لك شخص: والذین یقولون. المطلقة مقیدة بالغیر، فال یصح للوكیل أن یدخل بین الموكل وبین األجنبي

بع : كرنا؛ ألنھ قال لكٌإن اإلطالق في اللفظ مقید بالعرف كما ذ: قالوا: الدلیل األول: السیارة، فال یجوز أن تشتریھا لنفسك، استدلوا بدلیلین
اشتر سیارتي بعشرة آالف، فكونھ یخاطبك على وجھ ! یا فالن: ولو كان المراد أن تشتریھا أنت لقال لك: سیارتي بعشرة آالف یقولون

ابى لنفسھ، أن التھمة تحصل للوكیل، فإن الوكیل ربما ح: الوجھ الثاني. ًاإلطالق، فھذا اإلطالق المراد بھ األجنبي عنك ولست داخال فیھ
الضرر على  فالنفوس مجبولة على جلب الخیر لھا ودفع الضرر عنھا، وعقود البیع والشراء فیھا غبن وغرر، والغالب أن اإلنسان ال یدخل

لو كانت السیارة قیمتھا عشرة آالف فستشترھا بتسعة آالف ونصف أو تشتریھا بتسعة آالف إال ربع، أو : نفسھ ألجل موكلھ، بعبارٍة أخرى
لو فتحنا للوكالء أن یبیعوا ویشتروا ألنفسھم ألضر ذلك بأموال الناس، والشریعة جاءت بدفع الضرر، ولیس كل : یشتریھا بتسعة، فقالوا

ًوكیل یكون أمینا في مثل ھذا، ھذا حاصل ما استدل بھ من منع یجوز لك أن تبیع وتشتري لنفسك، ویجوز لك أن تؤجر : ومن أجاز وقال. ٍ
، وھذا اإلطالق یشمل الوكیل؛ )المطلق یبقى على إطالقھ: (إنھ أطلق الوكالة، والقاعدة تقول: تولى الطرف الثاني للعقد، قالوالنفسك، وأن ت

الوجھ . ٌبع سیارتي، فكما أن غیره یدخل في ھذا اإلطالق، كذلك ھو داخل فیھ: من غیرك، إنما قال لھ: بع سیارتي ولم یقل: ألنھ قال لھ
صود من الوكالة ھو بیع العمارة أو بیع السیارة أو حصول المنفعة، ولیس ھناك في الشریعة نظر للشخص الذي سیقوم بتلك أن المق: الثاني

بع العمارة إلى فالن، بع العمارة إلى الضعفاء، : بع العمارة، لو كان لھ غرض في الشخص الذي یشتریھا لكان قال: المنفعة، فعندما قال لك
بع : ً للفقراء مثال، فلما كان مالك السلعة ال غرض لھ في الطرف الثاني ولیس لھ مقصود في الطرف الثاني، وقال لكأجر العمارة بخمسمائة

ّالعمارة، أو صور الكتاب، فالمقصود أن یحصل التصویر وأن یحصل البیع وأن یحصل الشراء بغض النظر عن الطرف الثاني، وھذا الوجھ 
ًیل أن یتولى الشراء بنفسھ والبیع لنفسھ وال حرج علیھ، فإذا أعطاك رجل ماال على أن تشتري عمارة أو أنھ یجوز للوك: الثاني ھو الصحیح ً ٌ

ًسیارة أو أرضا فال حرج أن تكون الطرف الثاني الذي یبیع، وال حرج علیك إذا أعطاك أرضا لكي تبیعھا أو شقة من أجل أن تؤجرھا أن  ً ً ً
إن التھمة تلحقھ؛ : قولھم: ًثانیا. إطالق اللفظ، واأللفاظ معتبرة في العقود: ًأوال: جر، والدلیل على ذلكتكون الطرف الثاني المشتري أو المستأ

بشرط أن ال یحابي نفسھ، وأما : نحن نشترط أن ال یكون الوكیل قد حابى نفسھ، فنحن نصحح البیع ولكن نقول: ألنھ ربما حابى نفسھ، نقول
 یستلزم البطالن؛ ألنھ ربما باع الوكیل إلى أحد قرابتھ، فلو أن الوكیل باع ألحد أقربائھ فإن التھمة إن التھمة موجودة، فھذا ال: قولھم

ًموجودة، لكن كونھ یبیع بثمن المثل ھذا ال تھمة فیھ، وبناء على ذلك نقول إذا اشتریت العمارة بثمنھا، والسیارة بحقھا، واألرض بقیمتھا، : ٍ
ًبائع من وجھ ومشتر من وجھ، بائع وكیال، ومشتر أصیال، بائع عن :  ھذا یكون فیك طرفان من العقدفبیعك صحیح، وشراؤك صحیح، وعلى ًٍ

ِغیرك ومشتر لنفسك، أو بائع لنفسك ومشتر لغیرك، إذا ُعرفت ھذه المسألة فھناك مسألة ثانیة ٍ ًیجوز للشخص أن یكون وكیال في : إذا قلنا: ٍ
ًالحقوق المتعلقة بالعبادات، لو أن رجال أعطاك مائة ألف، أو أعطى رجال مائة ألف : ًلمالیة؟ فمثالالبیع والشراء، فھل یشمل ذلك الحقوق ا

ُأعطھا للفقراء، أو للمستحقین زكاة، وكان الشخص الذي ھو وكیل فقیرا أو مدیونا أو مجاھدا فلھ سھم الفقر، أو سھم الغرم إذا كان : وقال ً ً ً ً
ً إن كان من المجاھدین، فھل یجوز لھ أن یأخذ من ھذا المال إذا وكل بالزكاة؟ للعلماء أیضا وجھانًمدیونا، أو سھم الجھاد في سبیل هللا ّ :

یجوز، وھو األقوى، إال : الوجھ الثاني. ال یجوز لھ أن یأخذ من ھذه الزكاة بل یدفعھا إلى الغیر حتى ولو كانت فیھ صفة الغیر: الوجھ األول
 واألفضل أن ال یأخذ؛ ألن المشكلة في الزكاة شبھة العبادة بخالف مسألة البیع والشراء؛ ألن مسألة البیع أن األورع واألشبھ أن ال یأخذ،

حصول الثمن، لكن الزكاة فیھا شيء من التعبد، فالذي دفع الزكاة دفعھا لغیرك بنیة الغیر ولم یدفعھا بنیة أن تكون لك، : والشراء المقصود
ًواألورع لإلنسان أن یتقي ذلك وإن كان أصل المسألة في الوكالة صحیحا؛ ألن المعنى الذي أجزنا بھ البیع ولذلك ھذه الشبھة تجعل األفضل 

یجوز للشخص إذا وكل ببیع الشيء وشرائھ أن : الخالصة. ٌوالشراء ضعیف في مسألة الزكاة، لذلك من حیث الورع األولى أن ال یأخذ
بع سیارتي في السوق فذھب إلى السوق وحرج على السیارة أو أقام علیھا : ال رجل لرجلیشتري لنفسھ، ولكن بشرط أن ال یحابي، فلو ق
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أنا أشتریھا، ودفع العشرة اآلالف صح ذلك، لكن اإلشكال لیس ھنا، فلو أنھ أقامھا في المزاد، وقیمتھا : ًمزادا ووصلت إلى عشرة آالف، فقال
ھل من حق الوكیل أن یأخذھا لنفسھ : أشریھا بعشرة آالف، فحینئٍذ یرد السؤالأنا : عشرة آالف، والذي زاد بالعشرة شخص معین، فقال

ال، حتى یزید علیھ؛ ألن ھذا الرجل الذي زاد بعشرة آالف یستحق السیارة، فإذا جاء الوكیل یزاحمھ فقد استغل وكالتھ، : بعشرة آالف؟ نقول
ًة والریبة، وھكذا لو كان المبیع عمارة أو أرضا أو مزرعة وكانت بالمزاد ًوأخذ لحظ نفسھ، فیدخل معھ في المزاد كسائر الناس دفعا للتھم ً ً

لماذا نصحح : یبقى السؤال. ووقف علیھ المزاد إال إذا نافسھ، فإذا نافسھ صح لھ ذلك فإن الوكیل ال یأخذ بآخر المزاد إذا كان ھناك من یرغب
ٍللوكیل أن یكون بائعا من وجھ ومشتر من وجھ ألیس ھذا تضا ٌدا؟ فاإلنسان إما بائع وإما مشتر، فكیف نقولً یبیع السیارة لنفسھ ویبیع : ً

ھذا ال إشكال فیھ؛ ألنھ یجوز أن یتولى الشخص الواحد طرفي العقد كما في ابن العم یتزوج الیتیمة : األرض لنفسھ ویشتري لنفسھ؟ قالوا
 تحت والیتھ؛ فإنھ زوج من وجھ وم

 
 
 
 

 لدهحكم بیع الوكیل وشراؤه من و
 
 

فال یجیز للوكیل أن : ُاإلمام أحمد رحمة هللا علیھ روي عنھ أكثر من روایة في ھذه المسألة؛ فتارة المنع]. من نفسھ وولده : [ قال رحمھ هللا
لمنع یتولى طرفي العقد، وفي مسألة الزكاة منع من أن یأخذ من سھم الزكاة إذا كان الذي أعطى الزكاة عمم، وھذه الروایة التي فیھا ا

ًاختارھا المصنف رحمھ هللا واختارھا القاضي، واختارھا جمھرة من أصحاب اإلمام أحمد ، أنھ ال یجوز للوكیل أن یكون بائعا أو مشتریا،  ً
ى أن ال یحابي نفسھ، ویتولى الزیادة عل: أنھ یجوز بشرط: لكن ھناك روایة ثانیة. ًوكذلك ال یكون مستأجرا كما ذكرنا التفصیل في المسألة

أنھ ال یجوز، والصحیح -وھناك روایة ثالثة ذكرھا الزركشي رحمھ هللا، والذي اختاره المصنف وصاحب المختصر الخرقي . السلعة غیره
لو : ًلنفسھ، فھل أوالده مثلھ؟ فمثال ال یجوز للوكیل أن یشتري لنفسھ وال أن یبیع: ما ذكرناه من أنھ یجوز، وإذا مشینا على ما قالھ المصنف

أنا آخذھا بعشرة آالف فھل لھ ذلك أو : ّأجر ھذه الشقة أو ھذه العمارة بعشرة آالف في السنة، فجاء أحد أبناء الوكیل وقال: رجل لرجلقال 
ٌفدل على أن الولد جزء من ) ٌإنما فاطمة بضعة مني: (كذلك الولد؛ ألن النبي صلى هللا علیھ وسلم قال في فاطمة : ال؟ عند من یمنع یقول

فال یبیع لنفسھ وال لولده، وال یشتري لنفسھ وال لولده، وھكذا قضیة المكاتب، : ً فإذا منعت الوالد من شيء تمنع أیضا ولده منھ، قالواوالده،
  .وكل الذي ذكره ھنا مبني على أن فرع الشيء كالشيء

 
 
 
 

 حكم بیع الوكیل بالعرض
 
 

بع عمارتي أو بع سیارتي : أن یقول لك شخص: ھذه المسألة في الوكالة مثالھا]. لبلدٍوال یبیع بعرض وال نسأ وال بغیر نقد ا: [قال رحمھ هللا
أن یحدد لك القیمة والثمن المدفوع مقابل المبیع، : الحالة األولى: أو بع مزرعتي، فوكلك في البیع، فإذا وكلك في البیع فال یخلو من حالتین

دد لك المال، وحدد لك نوعیة المدفوع وھو الثمن الذي ھو من الفضة، فال یجوز أن بع عمارتي بملیون لایر، فحینئٍذ ح: ًفیقول لك مثال
ٍینصرف الوكیل إلى الذھب، وال یجوز أن ینصرف إلى نقٍد ثان من حیث األصل، لكن إذا كان أفضل، فستأتي مسألة إذا كان الذھب أغلى، 

ذا أكثر من الملیون لایر، فھل یصح أو ال یصح؟ سیأتي إن شاء هللا، لكن من ًفبدل أن یبیعھ بملیون لایر باعھ مثال بأربعمائة ألف دوالر، وھ
بع بذھب أو فضة، فإنھ ال یجوز أن تنصرف إلى غیرھما وھو الذي یسمى : حیث األصل أنھ إذا حدد لك الذھب أو الفضة أو قال لك

العرض المنقول من غیر العقارات، كاألطعمة : الثاني. الفضةالثمن، وھذا یشمل الذھب و: بالعروض، فعندنا ثالثة أشیاء من المقابالت األول
ًأن یكون من العقارات، فإذا وكل شخص شخصا أن یبیع شیئا أو یشتري شیئا بشيء آخر فھذا : النوع الثالث. واألكسیة واألقمشة ونحوھا ً ً ٌ

ونحن نضرب أمثلة ألشیاء موجودة حتى تكون الصورة -بع ھذه الثالجة : الشيء اآلخر إما ثمن وإما مثمن، فإن كان حدد لھ الثمن وقال لھ
: ً فمثال لو قال لھ-أوضح؛ ألن ھذا ھو الذي تعم بھ بلوى الناس، وھذا الذي یسأل الناس عنھ، لكن لو مثلنا بأمثلة قدیمة قد یخفى على الكثیر

إذ یمكن أن یبیع السیارة بسیارة أخرى على سبیل بع ھذه السیارة بعشرة آالف لایر، فلیس من حقھ أن یذھب ویبیع السیارة بسیارة أخرى؛ 
بالعروض، فما مثالھ؟ مثالھ : ولو قال لھ. المبادلة، والسیارة األخرى عرض، فال یجوز إذا حدد لھ الذھب والفضة أن ینصرف إلى العروض
بع ھذه الثالجات الجدیدة : للعامل في المحلما ھو موجود في محالت االستبدال، كاستبدال السیارات، واستبدال األجھزة الكھربائیة، فلو قال 

الثالجة الجدیدة بثالجتین من نوع كذا وحدد لھ، فال یجوز أن یبیع بالنقد من حیث األصل؛ ألنھ أمره أن یبیع : بثالجات قدیمة مضاعفة، یعني
وكلتك أن تبیع : لى مكتب العقار، وتقول لھالثالجة بالثالجة ویشمل العقارات، كأن تأتي إ: ًإذا وكلھ بالعرض یشمل مثال: ًبالعرض، فإذا

عقار، فال : ًفإذا البدل ھنا. ًبدال عنھا) 30×30(أرید قطعة : ًفیقول مثال) 30×30(أرضي في المدینة ببدل عنھا في مكة، وتكون ھذه القطعة 
ًبل إما أن یكون من النقد ذھبا كان أو فضة، أو یجوز لمكتب العقار أن یبیع ویتصرف فیبیع بالنقد؛ ألنك عینت لھ المقابل من العقارات، فالمقا

بع مزرعتي ھذه بمزرعٍة في المدینة، بع عمارتي ھذه بعمارة في جدة، فھذا عقار : من العقارات كالبیوت والعمائر والفلل والمزارع، تقول



 1421 

أن یحدد لھ النقد : ى الحالة األولى وھينرجع إل. بعقار، وعرض بعرض كما ذكرنا، بع سیارة بسیارة من نوع كذا وكذا، فھذه ثالثة أحوال
ًبع مثال بالذھب، والذھب من أمثلتھ اآلن األرصدة، فمثال: من الذھب والفضة، إذا قال لھ رصیدھا : الدوالرات رصیدھا ذھب، الجنیھات: ً

عھا بألف جنیٍھ فقد عین الذھب، وإذا ب: ٍبع ھذه السیارة بألف لایر فقد عین الفضة، ولو قال لھ: رصیدھا فضة، فإذا قال لھ: ذھب، الریاالت
: بع سیارتي وسكت، فھذا إطالق، فھل نقول! یا محمد: عین الذھب أو عین الفضة فإنھ ینصرف إلى الذھب والفضة، لكن لو أطلق وقال لھ

یتقید ھذا المطلق بالعرف، فلو أتیت : یجوز لھ أن یبیعھا بالنقد، أو یبیعھا بالعرض، أو یبیعھا بالعقار أم أن ھذا المطلق یتقید بالعرف؟ الجواب
ًبع أرضي وسكت، فنعلم جمیعا أنھا تباع بالریاالت، وبناء على ذلك یتولى بیعھا بالنقد الذي ھو الثمن من الفضة: إلى مكتب العقار فقلت ً .

ٍد سواء، فإذا كانوا یتعاملون بعملتین عندنا ریاالت ودوالرات، والناس یتعاملون في بلٍد ما بعملتین على ح: ًلو كان ھناك عملتان فمثال لكن
ًبع سیارتي بعشرة آالف فھمنا أنھا ریاالت؛ ألنھا أكثر رواجا، لكن لو أن : ًكالریاالت والدوالرات فإننا ننظر إلى األكثر رواجا، فإذا قلت لھ

دولتان جارتان تتعامالن : ًفیھا بنقد البلدین، مثالالنقدین استویا مثل ما یقع اآلن في األسواق الحرة بین الدول، تكون ھناك أسواق حرة یتعامل 
ًإن الغالب عملة ھذا البلد أو ھذا البلد، فلو أن شخصا بعث شخصا إلى : مع بعضھما، وتكون ھناك سوق مفتوح بینھما، فما تستطیع أن تقول ً

رات؟ یتقید بعرفھ إن كان خاطبھ بعرفھ، فلو قال اشتر لي بعشرة آالف سیارة، فھل ینصرف إلى الریاالت أو إلى الدوال: ھذا السوق، وقال لھ
خاطبھ في نفس  لھ ذلك في بلٍد یتعامل بالریاالت فإنھ یتقید بالریاالت، وإن خاطبھ في بلٍد فیھ الدوالرات فإنھ یتقید بالدوالرات، أما لو أنھ

یصح بیعھ وینفذ إذا كان : وعلى ھذا. دوالرات بأیھما باعالسوق أو في الموضع الذي یتردد فیھ الثمنان فحینئذ یخیر الوكیل بین الریاالت وال
ًلو أن رجال اشتكى رجال وقال: ًبناء على ذلك) . وال یبیع بعرض: (فیقول رحمھ هللا. بالریاالت، ویصح بیعھ وینفذ إذا كان بغیرھا أعطیتھ : ً

وأنا قصدت أن یبیعھا بسیارة مثلھا، فھل تقبل دعواه؟ بع سیارتي، فذھب وباعھا بعشرة آالف لایر، : سیارتي یبیعھا في السوق، وقلت لھ
بع ھذه السیارة : ًال تقبل؛ ألن اإلطالق منصرف إلى الغالب، والغالب أنھا تباع بالریاالت، فالذي یرید عرضا ُیقید النادر بقیده فیقول: الجواب

 لو أن ھذا السوق معروف أنھ ال یتبایع إال بالبدل، مثل ما بعھا وسكت، فالجاري في العرف أن تباع بریاالت، لكن: بمثلھا، لكن لما قال لھ
بالبدل، فحینئٍذ إذا باع  ً في بیئة یعز فیھا وجود الذھب والفضة، وتجدھم غالبا یتبایعون-ًمثال- یقع في األسواق التي تختص بالمبادالت أو كان 

  .ضة فإنھ یقیده بالعروضبالبدل صح بیعھ؛ ألن العرف یقید ھذا اإلطالق، وكما یقیده بالذھب والف
 
 
 
 

 حكم بیع الوكیل إلى أجل
 
 

ِإنما النسيُء زیاَدة في الكفر : أنسأ إذا أخر، والنسیئة التأخیر، قال تعالى: التأخیر، یقال: النسأ). وال نسأ: (قولھ ِْ ُ ْ ِ ٌِ َ ََّ َّ ؛ ألن كفار قریش ]37:التوبة[ِ
بیع التقسیط وبیع األجل، وبیع التقسیط فیھ شبھ إجماع عند العلماء على جوازه، : ئةكانوا یؤخرون األشھر الحرم عن وقتھا، والمراد بالنسی

ٌشبھ اإلجماع على جواز بیع التقسیط، ولیس من بیعتین في بیعة، فھذا شيء، وبیع التقسیط شيء آخر، وال یكون بیع التقسیط من : یعني
 الصفقتین، أما إذا حددا ھل ھو بالنقد أو التقسیط فحینئٍذ ال إشكال، وھذا أفتى بھ بیعتین في بیعة إال إذا افترق المتعاقدان دون أن یحددا إحدى

ال بأس : (ِحبر األمة وترجمان القرآن عبد هللا بن عباس رضي هللا عنھما حینما ُسئل عن بیع الرجل بتسعة حاضرة وعشرة إلى أجل، فقال
السلف رحمھم هللا، وما جاء عن سماك ، فـسماك من أتباع   ابن سیرین عمل، كما رواه عبد الرزاق في المصنف وغیره، كما حكى)إذا عین

ًالتابعین، ولیس مثلھ معارضا لمن ھو أعلم منھ كأصحاب رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم والتابعین، وعلى ذلك األئمة األربعة كلھم، وكذلك 
بیعة بالنقد وبالتقسیط، وافترقا دون أن یحددا، : ما بیعتان في بیعة إذا قال لھالظاھریة، أنھ إذا حدد إحدى البیعتین فلیس من بیعتین في بیعة، إن
: ، یعني)وال نسأ: (بیع النسیئة كبیع التقسیط وبیع األجل، یقول المصنف: فأصبح عقدان في عقٍد واحد، أما إذا حددا فال إشكال، فنحن نقول

ة أو یبیع لك السلع إذا وكلتھ بالبیع فال یجوز أن یبیع بالدین إال إذا أذنت لھ، فإذا الشخص الذي تقیمھ في المحل أو في المتجر یبیع لك البضاع
َّبع، وسكت، فھل ھذا اإلطالق یبقى على ما ھو علیھ فیصح أن یبیع : ولو قلت لھ. أذنت لھ أن یبیع بالدین جاز، أما إذا لم تأذن لھ فال یجوز

إن اإلطالق ینصرف إلى الحلول، ھذه قاعدة عندھم في ھذه : -ند العلماء، ومذھب الجمھوروھذا ھو األصح ع- بالدین وبالنقد أو ال؟ قالوا 
ًبع سیارتي، فھذا اإلطالق منصرف إلى النقد، وبناء على ذلك : اإلطالقات، أن إطالق النسیئة والنقد ینصرف إلى النقد، فإذا قال شخص آلخر ٌ

بع سیارتي ھذه بعشرة آالف نقدا، أو بع بضائع ھذا المحل بالنقد وال تبع بالدین، : ل لھأن تقو: الصورة األولى: ال تخلو المسألة من صورتین
لو قلت : ًفال یجوز لھ أن یبیع بالدین، فإذا باع بالدین وقد نھیتھ عنھ لزمھ أن یدفع الثمن حاال، ویكون وجھھ على من باعھ بالدین، مثال ذلك

یصحح العقد، على القول بأن الضرر ال ینفي الصحة، ثم یلزم :  نسیئة، فقال طائفة من العلماءًبع ھذه السیارة بعشرة آالف نقدا فباعھا: لھ
إذا أقمتھ في : ٌوقال طائفة من العلماء. ألنھ تصرف خارج عن الوكالة: الوكیل بدفع العشرة آالف، ویبقى وجھھ لمن أعطاه إیاه نسیئة، قالوا

ًبع نقدا وال تبع نسیئة، ف: المحل وقلت لھ البیع، وھذا أقوى، أنھ یبطل البیع ویفسخ، ویرد المتاع إلى صاحبھ، وال یصحح العقد  ًباع نسیئة بطلً
  .ًعلى ھذا الوجھ، ھذا بالنسبة لمسألة النسیئة والنقد، وعلى ھذا فلیس من حق الوكیل أن یبیع نسیئة إال إذا أذن لھ موكلھ

 
 
 
 

 حكم بیع الوكیل بغیر نقد البلد



 1422 

 
 

ًالمعروف ُعرفا كالمشروط شرطا: (بع بعشرة آالٍف، فإنھا تنصرف إلى نقد البلد، ولذلك یقولون: إذا قال لھ). غیر نقد البلدوال ب: (قولھ ، فإذا )ً
  .ًبعھا بعشرة آالف، في بیئة تتعامل بالریاالت، انصرف إلى الریاالت وأصبح اإلطالق مقیدا بالعرف: قال لھ

 
 
 
 

 لمثل أو دون ما قدره لھ الموكلحكم الوكیل إذا باع بدون ثمن ا
 
 

وإن باع بدون ثمن المثل أو دون ما قدره لھ، أو اشترى لھ بأكثر من ثمن المثل، أو مما قدره لھ صح وضمن النقص : [قال رحمھ هللا
ة الثمن الذي یشتري بھ، ًھذه المسائل یخرج فیھا الوكیل إلى الضرر، فتارة یدخل الضرر علیك بزیاد). وإن باع بدون ثمن المثل]. (والزیادة

بع : أن توكلھ بالبیع أو بالتأجیر، فتقول لھ: الحالة األولى: ًوتارة یدخل الضرر علیك بالنقص في الثمن الذي یبیع بھ، فالوكیل لھ حالتان
ر لي سیارة بعشرة آالف أو اشت: السیارة بعشرة آالف أو أجر ھذه العمارة بعشرة آالف، ھذا كلھ توكیل بالبذل، وتارة توكلھ باألخذ فتقول لھ

اشتر : وقد یخرج عن قولك بضرر أو بمنفعة، كأن تقول لھ. استأجر لي عمارة بعشرة آالف، ففي كلتا الصورتین إذا التزم قولك فال إشكال
یھا لك بأحد عشر اشتر لي سیارة بعشرة آالف، فیشتر: لي سیارة بعشرة آالف، فیذھب ویشتریھا بتسعة آالف، ھذا خروج بمنفعة، أو تقول لھ

ٌأجر لي ھذه العمارة بعشرة آالف، فیؤجرھا بإحدى عشر ألفا، فھذا أخذ بمنفعة، فإن أجرھا بتسعة آالف فھذا : ًألفا ھذا أخذ بضرر، تقول لھ ً
أنت في المحل أو : لھٌأخذ بضرر، فإذا خرج الوكیل عن الوكالة التي وكلتھ إیاھا بالتقیید باللفظ أو بالعرف الذي علیھ ثمن المثل، كأن تقول 

وكلتك أن تجلس في المحل تبیع وتشتري فقد أطلقت لھ أن : في البقالة وكلتك أن تشتري بضائع الوكالة وتبیعھا للناس، فأنت إذا قلت لھ
ٍیتصرف في حدود المصلحة، فلیس من حقھ أن یشتري شیئا بأكثر من قیمتھ، ولیس من حقھ أن یبیع شیئا في البقالة بثمن أقل  ً من قیمتھ، ً

 بنصف ملیون، فأقمتھ یشتریھا، - ًمثال-لو أقمتھ في معرض سیارات، ووكلتھ أن یشتري ھذه السیارات وقیمتھا في السوق : فمثال األول
ًفذھب واشترى عددا من السیارات بستمائة ألف، فأدخل علیك الضرر في حدود مائة ألف في الشراء، أو یبیعھا وتكون السیارات تباع 

ومن عادة العلماء أن یبحثوا في - في باب الوكالة : في ھذه الحاالت یرد السؤال. یبیعھا بتسعمائة ألف فیدخل علیك الضرر بمائة ألفبملیون ف
ًالوكیل إذا تجاوز الحدود المعتبرة في الوكالة فأدخل الضرر آخذا أو معطیا، فھل الذي یتحمل الضرر ھو أنت : -ھذه المسائل صاحب المحل - ً
 أم أن الذي یتحمل الضرر ھو الوكیل؟ ألنك أذنت لھ فیما ال ضرر فیھ، فتصرف بما فیھ ضرر فھل یتحمل مسئولیة - الموكلواألصیل 

یحتاج األمر إلى التفصیل من حیث المنفعة والمضرة، فابتدأ المصنف رحمھ هللا بالضرر، وھو أن : وعلى ھذا. تصرفھ، ھذه ھي المسألة
: بع سیارة بعشرة آالف فیبیعھا بتسعة آالف، أو تقول لھ: ویدخل الضرر علیك في البیع والشراء، فتقول لھیتصرف الوكیل بالبیع والشراء 

وثمن  .(وإن باع بدون ثمن المثل: (بع سیارة، وتسكت، والسیارة تباع بعشرة آالف فباعھا بتسعة، فھل یضمن أو ال یضمن؟ قال رحمھ هللا
بعت، یقتضي التقید بالعرف، : ھذه السیارة، فاألصل یقتضي أن یبیع بثمن المثل، واإلطالق بقولكھو المعروف في السوق أنھ لمثل : المثل

، وھي إحدى القواعد الخمس التي انبنى علیھا الفقھ )العادة محكمة: (وھذا كلھ مندرج تحت القاعدة التي سبق التنبیھ علیھا والتي تقول
 عرف المسلمین وعوائدھم في متاجرھم وأسواقھم، ونحتكم إلى أھل الخبرة فیما یقولونھ في أننا نحتكم إلى: ، أي)العادة محكمة(اإلسالمي، 

ملیون، فباعھا بتسعمائة ألف، یتحمل ذلك : ھذه العمارة لو بیعت كم قیمة مثلھا؟ قالوا: البیوعات، وكذلك في الشراء في ثمن المثل، فنسألھم
إما أن تحدد لھ القیمة فیبیع بأقل، أو تطلق فیبیع بأقل من ثمن : عندنا صورتان).  قدره لھأو دون ما. (الوكیل الضرر الذي ھو المائة األلف

ًالمثل، لكن في الحقیقة كونك تقدر لھ الثمن أكثر من قضیة ثمن المثل؛ ألن ثمن المثل في بعض األحیان تكون قیمة العمارة ملیونا، وھناك 
أن : ًمة التي ھي الملیون، لكن قد یتسامح بعض الناس ویبیع بتسعمائة وخمسین ألفا، فمعناهشيء یسمى الغبن، فتكون العمارة تستحق ھذه القی

فیما یتغابن بمثلھ الناس، فال ننظر : الغبن بالمثل، أي: ثمن المثل، وعندنا شيء یسمى: ھناك شبھة في الخمسین األلف، فعندنا شيء یسمى
ًبرة، ونسأل أھل العقارات إن كان المبیع عقارا، وأھل األطعمة إن كان المبیع طعاما، فقط إلى قضیة الملیون، بل األمر یرجع إلى أھل الخ ً

 في حدود خمسمائة -ًمثال- یسأل عنھ أھل الخبرة، فإذا كان المبیع قیمتھ : ًوأھل السیارات إن كان المبیع سیارة، وھذا الذي یقول عنھ العلماء
ًفا، لكن ما یبیع بأقل من أربعمائة وخمسین إال رجل ال یحسن البیع، فإذا باع بأقل من ألف، وممكن لشخص أن یبیعھ بأربعمائة وخمسین أل

ًأربعمائة وخمسین ألفا كانت علیھ المؤاخذة، وإذا كان في حدود ما بین أربعمائة وخمسین إلى نصف ملیون فاألمر أخف، وھذا ھو الذي 
  .ثمن المثل وبین التخفیف یفرق فیھ بین

 
 
 
 

 ذا اشترى بأكثر من ثمن المثل أو مما قدره لھ الموكلحكم الوكیل إ
 
 

اشتر لي قطعة : قلت لرجل: ھنا إشكال). أو اشترى لھ بأكثر من ثمن المثل أو مما قدره لھ صح وضمن النقص والزیادة: (قال رحمھ هللا
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ًأرض في المخطط الفالني بمائتي ألف، فذھب واشترى لك أرضا في مخطط بمائتین وخمسین ألفا اشتریت لك قطعة : ، ثم جاء وقال لكً
إن جئنا ننظر إلى الوكالة فھي بمائتي ألف، : وكلتك أن تشتري لي بمائتین، فالسؤال اآلن! یا أخي: ًأرض بمائتین وخمسین ألفا، فقلت لھ

ذي اشترى األرض بمائتین فاألصل یقتضي أن البیع غیر الزم وغیر صحیح بالنسبة للموكل، لكن بالنسبة للوكیل الذي ھو مكتب العقار ال
صح البیع وتصبح األرض في : في الواقع أن ھذا المكتب كأنھ اشترى لنفسھ، فحینئٍذ نقول: نقول: الوجھ األول: ًوخمسین ألفا، فیھ وجھان

ًالحقیقة مشتراة لصاحب المكتب؛ ألن الوكالة ألرض بمائتي ألف، فإذا ذھب یشتري أرضا بمائتین وخمسین، بل لو كان ریاال ً واحدا زائدا ً ً
ًعن الوكالة فقد خرج عن الوكالة، كما لو اشترى شیئا أجنبیا یكون الوكیل ھو المتحمل لھذه األرض، ویصح البیع : ًبناء على ذلك: فنقول. ً

رمھا صاحب نصحح البیع؛ ألن الوكیل اشترى لفالن، والخمسون األلف یغ: الوجھ الثاني. ًعلى ذمتھ ھو، فتصبح األرض ملكا لمكتب العقار
ًمكتب العقار، ویكون البیع صحیحا ویضمن صاحب مكتب العقار الخمسین؛ ألنھ أدخل الضرر على نفسھ على بصیرة، فھو اشترى ونیتھ 
لفالن، فعلى ھذا كأنھ تنازل عن الخمسین لفالن، فإن شاء فالن أن یعطیھ الخمسین أعطاه، وإن شاء أن ال یعطیھ فال یعطیھ، فالعقد لما أبرم 

ًالصیغة لما وقعت بین الطرفین وقعت ملكا لفالن، وھذا من حیث األصل في الحقیقة قوي جدا، أن العقد تم على أن السلعة مباعة لفالن، و ً
ًوالبائع باعھا لفالن، والوكیل قبل عن فالن، فأوجب الصفقة وتمت بمائتین وخمسین ألفا، وقد رضي على نفسھ؛ ألنھ علم أن فالنا أعطاه  ً

ًفي األرض، فإذا ذھب یأخذھا بمائتین وخمسین ألفا فقد أدخل على نفسھ الضرر، وبناء على ذلك یضمن الزیادة وال یضمنھا الموكل، مائتین  ً
تصحیح العقود ما : (، وتفرع علیھا قولھم)اإلعمال أولى من اإلھمال: (وھذا ھو الذي اختاره األئمة رحمھم هللا ودرجوا علیھ، والقاعدة تقول

بمائتین وخمسین : بكم؟ قال: ھذه األرض لفالن، قال لھ! بعني یا فالن: صاحب مكتب العقار عندما یذھب یشتري لك األرض سیقولف). أمكن
ُیا أیھا الذین آمنوا أْوف: أن اإلیجاب والقبول عقد، وهللا تعالى یقول: ًقبلت، تم البیع بمائتین وخمسین ألفا لفالن، فمعناه: ًألفا، قال َُ ََ َ َ َِ ِوا بالُعقود َُّّ ُ ْ ِ

ِیا أیھا الذین آمنوا أْوفوا بالُعقود : ؛ ألن هللا یقول)اإلعمال أولى من اإلھمال: (فھذا اإلیجاب والقبول ال یسقط، وھذا معنى قولھم] 1:المائدة[ ِ ُُّ ُ ُْ ِ َ ََ َ َ ََّ
یاھا عطاه، وإال فلیس بملزم بإدخال شاء صاحب األرض أن یعطیھ إ فیصح العقد ویتحمل صاحب المكتب غرامة الخمسین، فإن] 1:المائدة[

ًبع بكذا مؤجال، فباع بھ حاال، أو اشترى بكذا حاال، فاشترى بھ : وإن باع بأزید أو قال: [قال رحمھ هللا. الضرر على نفسھ، وھكذا في البیع ً ً
لمسألة السابقة، األولى غرم، والثانیة غنم، ھنا المسألة على خالف ا). وإن باع بأزید: (قال رحمھ هللا]. ًمؤجال وال ضرر فیھما، صح وإال فال

ًبعھا بعشرة آالف، فباعھا بعشرین ألفا، وقلت :  فقلت لھ-وبعض الوكالء فیھ عقل وحسن نصیحة- واألولى خسارة، والثانیة ربح، أنت وكلت 
ًبع نسیئة فباع حاال، فھذا ال شك أن ثمن الحال أفضل من المؤجل؛ ألن المؤجل ربما أفلس الم: لھ دیون، ولربما ماطلك، ولربما تأخر في ً

ًبع ھذه السیارة بعشرین ألفا إلى ! یا فالن: ًسداد حقك بسبب غیاب أو سفر أو ظروف تلم بھ، فمن مصلحتك أن یكون الثمن حاال، قلت لھ
ًنھایة السنة، فذھب وباعھا بعشرین ألفا نقدا، من مصلحتك أن تأخذھا نقدا، فھنا المسألة على خالف المس ً ائل المتقدمة وھي مسائل الربح، ً

  .وھي تحتاج إلى شيء من التفصیل یأتي الكالم عنھ إن شاء هللا
 
 
 
 

 األسئلة
 
 

...... 
 

 التفصیل في خیار المجلس متى یثبت
 
 

باسم هللا، : بھل خیار المجلس یثبت في سلعٍة تحتاج إلى تجھیز ومئونة وكلفة من قبل البائع أم لیس من حق المشتري ذلك؟ الجوا: السؤال
، والصالة والسالم على رسول هللا، وعلى آلھ وصحبھ ومن وااله ٌفخیار المجلس ثابت للطرفین ما دام في مجلس البیع : أما بعد. والحمد 

أجل أن تنقل إذا تم اإلیجاب والقبول في مجلس العقد، وافترقا من : والشراء والعقد، فإذا كانت السلعة تحتاج إلى نقل فال یخلو من حالتین
ًالسلع، وذھب البائع والمشتري، وفارق أحدھما اآلخر فراقا مؤثرا فقد تم البیع ووجب، وانقطع خیار المجلس بع لي سیارتك : لكن لو قال لھ. ً

فات السیارة نوعھا كذا وكذا، وصفاتھا كذا وكذا، فلما أعطاه ص: ما نوعھا قال لھ: عندي سیارة بعشرة آالف قال لھ: بعشرة آالف أو قال لھ
ال أرید، مع أن الوصف : ًقبلت، فقاما سویا مع بعضھما، ونظرا إلى السیارة وقلب السیارة وتأمل فیھا ولم یفترقا، وبعد أن نظر فیھا قال: قال

 بینا، لكن عند خیار المجلس من وجھ، وخیار الصفة؛ ألن بیع الغائب فیھ خیار الصفة كما: لم یختلف؛ ألنھ في ھذه الحالة یكون فیھا خیاران
ٍیبقى خیار المجلس كما ھو مذھب الشافعي رحمھ هللا، فإذا كانا في مكان واحد ولم یفترقا ولو ساعات طویلة : من ال یقول بخیار الصفة نقول

  .وهللا تعالى أعلم) فرقاالبیعان بالخیار ما لم یت: (لتقلیب السلعة ونحوھا فإن البیع ال یلزم إال باالفتراق على ظاھر قولھ علیھ الصالة والسالم
 
 
 
 

 ًحكم من وكل شخصا في طلقة واحدة فطلق عنھ ثالث تطلیقات
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ًإذا وكل شخص آخر بتطلیق امرأتھ ولم یقید عدد الطالق ولكن في نیتھ أنھا تكون طلقة واحدة، ولكن الموكل طلق ثالثا، فما الحكم : السؤال ً ٌ
ًق توكل إلى القضاء، خاصة إذا كانت مسائل خالفیة، فمثل ھذه المسائل یقع فیھا إشكال بین في الحقیقة مسائل الطال: ًدیانة وحكما؟ الجواب

ال یقع الطالق، ویسأل : الناس، خاصة في األزمنة المتأخرة بسبب وقوع الفتن في الطالق، وتتبع الناس الرخص، فیأتي فیسأل ھذا فیقول لھ
ھي : ھي حالل، وأھل الزوج استفتوا من یقول: أمرھم، فأھل الزوجة استفتوا من یقولیقع الطالق، فیصبح الناس في حیرة من : ھذا فیقول

ًحرام، فحینئٍذ یحدث شيء من التضارب في الفتاوى، واإلزعاج للناس، إضافة إلى قلة األمانة إال عند قلیل من الناس في ھذه األزمنة بالنظر 
السؤال، وقدم في األلفاظ، ومسائل الطالق ربما حرف واحد یغیر  ّ أن یسأل غیر فيإلى السواد األعظم من الناس، فإنك تجد الرجل إذا أراد

ًأنت طالق طالق طالق، لیس كأنت طالق وطالق وطالق وھو حرف واحد، وأیضا لو قال: فتوى بكلھا فقول ٌ ٌ : أنت طالق، ثم سكت ثم قال: ٌ
سائل الطالق مسائل مھمة، وتحتاج إلى شيء من الرویة، ولذلك أنت طالق طالق طالق، فم: طالق، لیس كقولھ: طالق، ثم سكت، ثم قال

 كان یمتنع من الفتوى في الطالق، ویرد ذلك إلى القضاء؛ ألن - رحمة هللا علیھ-طالب العلم علیھم أن یكونوا على بصیرة، وأذكر أن الوالد 
 الرجل وتحضر المرأة، ویعرف ما الذي قالھ الرجل، وما ًذلك أبلغ في زجر الناس، فالبد أن تعرف حقیقة السؤال، وغالبا في القضاء یحضر

ًكذلك أیضا إذا كانت الفتوى عن طریق المفتي أو نحوه فیمكن معرفة حقیقة األمر على وجھ تندفع بھ المفسدة، ویؤمن بھ . الذي تلفظ بھ
ٌیر في سؤالھ وفتواه حتى ولو علم أنھا محرمة تالعب الناس بدین هللا عز وجل، فإن الناس ربما أخذتھم الحمیة والعاطفة فأصبح الرجل یغ

، ولقد جاءني من ذكر لي مسألة في الطالق یكاد یكون اإلجماع فیھا على تحریم المرأة، فسألني إیاھا بطریقة عجیبة ال تشك  علیھ والعیاذ با
ھ، لكن لما استقصیت حتى أعرف حقیقة األمر إذا ٌأنھا طلقة واحدة، وأنھا ال تحرم علیھ، ولكن تالعب في اللفظ وتالعب في الصیغة ولم أفت

ًباللفظ الذي قالھ أوال لیس كاللفظ الذي قالھ في أوسط الكالم، ولیس كاللفظ الذي قالھ في آخر الكالم، ھذا واقع وھذا موجود، ومن تعاطى ھذه 
ماء في مثل ھذه المسائل، وھذا الذي درج علیھ العرف ًالمسائل یعرف ذلك، ولذلك تأدبا مع مشایخنا والعلماء األجالء یترك األمر لكبار العل

تعریف الناس بقدرھم، فرجوع الناس إلى العلماء الكبار وسؤالھم : ًومن فائدة ھذا أیضا. أن تترك الفتوى للعلماء الكبار في مثل ھذه المسائل
ومثل مسألتنا ھذه بعض العلماء  دعو إلى مثل ھذا؛في المسائل التي تتصل بھا بیوتھم یشعرھم بحق العلماء ومكانتھم، فھناك عدة أمور ت

ٌإذا وكلھ فإنھا تطلق، فإذا طلق طلقة واحدة انقطعت وفسخت الوكالة؛ ألنھ وكلھ أن یطلق، وأقل ما یصدق علیھ الطالق طلقة واحدة، : یقول ً
ما یصدق علیھ الوصف أو بأقل ما یصدق علیھ ھل العبرة باأللفاظ واإلطالقات بأكمل : ینظر إلى األكثر، وھذا مبني على: ومنھم من یقول

  .الوصف؟ فإن قلنا باألقل فالعبرة بالطلقة الواحدة، وإن قلنا باألكثر فالعبرة باألكثر إال أن یقیدهُ بواحدة، وهللا تعالى أعلم
 
 
 
 

 بیان أن العقود ال تجري على صیغ معینة
 
 

ّن أن أصول الشریعة ال تلزمنا في العقود بلفٍظ معین أو صیغة معینة إال إذا دل الدلیل ّذكرتم أن شیخ اإلسالم ابن تیمیة رحمھ هللا بی: السؤال
ھذه المسألة تكلم علیھا شیخ اإلسالم رحمھ هللا في كتابھ : ًعلى ذلك، نرید من فضیلتكم بیانا عن ما دل علیھ الدلیل باإللزام في العقود؟ الجواب

ّقواعد الفقھیة وأصول أھل الحدیث، وأصول أھل الرأي، وبین رجحان مذھب أھل الحدیث في مسائل القواعد النورانیة، وذكر فیھ ال: النفیس
ٌالعبادات والمعامالت في كتابھ ھذا الذي یسمى بالقواعد النورانیة، وھو مطبوع موجود، فبالنسبة لمسألة التقید باأللفاظ في العقود فالرجل 

إن األمر یرجع إلى ما تعارف علیھ الناس، وال یحتاج األمر إلى لفظ معین یتقید : ٍأو بیع یقولوكلتك في شراء : حینما یوكل غیره ویقول لھ
إن السلف یكاد یكون كاإلجماع بینھم أنھم ینزلون األفعال منزلة األلفاظ الصریحة، فقد كان : قال رحمھ هللا: ًبھ، وضرب لذلك أمثلة، فمثال

قد أذنت لكم أن تصلوا فیھ، فإن فتحھ للباب وإشراعھ للناس دال على ! أیھا الناس:  یصیح ویقولالرجل یبني المسجد ویفتح أبوابھ للناس وال
، فلیس ھناك لفظ معین، كذلك من سبل السبیل من الماء، وأخرج الماء من بیتھ وأخرج الكیزان للشاربین فإنھ ال  ّأنھ قد أوقف المسجد  ٌ

ّفھذا اإلذن المطلق جاء بالفعل، ونزل الفعل منزلة القول، فلیست ! ب الماء حتى یأذن لي؟أین صاح: یحتاج كل من أراد أن یشرب أن یقول
ّھناك ألفاظ تعبدیة یتقیدبھا إال فیما دل الشرع على التقید فیھ باللفظ، وھذا معنى بالنسبة للنظر إلى األفعال الدالة على األقوال، وحتى األلفاظ 

ًلرجل كلمة جرى العرف فیھا على اإلطالق، مثالنفسھا، فالرجل في بعض األحیان یقول ل إني أرید ! یا فالن: تقول للعامل عندك في المحل: ً
َّتول وأنت وكیلي، فھذا العامل الذي یكون في العمل أو في محلك قال : اذھب واشتر، وال قلت لھ: ، ما قلت لھ)أرید(سیارة من نوع كذا وكذا 

ًاترك األمر لي ُعلم أنھ یرید منك تفویضا وتوكیال للقیام باألمر، فال یحتاج إلى صیغة: لاترك األمر لي، فسكت؛ ألنھ لما قا: لك ً وكلتك أن : ِ
ًتقوم بكذا وكذا؛ ألن كلمة اترك األمر لي، ال یھمك، درج العرف وجرى على أنھا دالة على التفویض، فإذا نقول إن األلفاظ والصیغ ال یلزم : ٌ

  . قام العرف بالداللة على المقصود والمراد، وهللا تعالى أعلمٍفیھا الناس بصیغ معینة متى ما
 
 
 
 

 ضابط الحنث في الیمین
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ًإذا حلف اإلنسان على أمر من األمور أن ال یفعلھ، ففعلھ تبعا وموافقة ال قصدا وال حیلة فھل یكون قد حنث في یمینھ؟ الجواب: السؤال ًً لیس : ٍ
ً أفعل، ففعلھ تبعا للناس أو فعلھ مجاراة للناس، أو فعلھ بإكراه أو إرضاء ألھلھ، عاطفة لزوجھ، فلیس وهللا ال: علیھ إال الكفارة، وھو یقول ً ً

ًعلیھ إال الكفارة؛ ألنھ حنث في یمینھ؛ والحنث غالبا ما یكون إال بشيء ال یختاره اإلنسان، فال إشكال في لزوم الكفارة علیھ، إال إذا أكره، 
ھل األیمان تجري مجرى األحكام الوضعیة التي ال یلتفت فیھا إلى القصد والنیة أم تجري مجرى األحكام :  علىفاإلكراه فیھ وجھان مبنیان

  .التكلیفیة فتؤثر فیھا النیة؟ وهللا تعالى أعلم
 
 
 
 

 حكم بیع ما ال یملك
 
 

:  فھل یعتبر ذلك بیع نسیئٍة من الطرفین؟ الجوابًانتھت اآلن، ولكن تعال غدا ونحضرھا لك،: ًإذا طلب المشتري سلعة فقال لھ البائع: السؤال
أن یتفق معھ على ثمن السلعة وقیمتھا، ویحدد لھ : الحالة األولى: ًأرید سلعة، ولیست عند البائع، فال یخلو البائع من حالتین: إذا قال المشتري

ٌأجال ألخذھا، فھذا ال یجوز إال إذا كان البائع لھ فرع آخر فیھ السلعة، فحینئٍذ  یصح البیع وإال فال؛ ألن النبي صلى هللا علیھ وسلم اشتكى لھ ً
إن الرجل یأتیني ویسألني السلعة ولیست عندي، فأبتاع معھ ثم أذھب فأشتریھا وأبیعھا علیھ وأعطیھ : حكیم بن حزام رضي هللا عنھ وقال لھ

إذا اتفق الطرفان وكان : ًوبناء علیھ.  والسالم عن بیع ما ال یملكفنھاه علیھ الصالة) ال تبع ما لیس عندك: (إیاھا، فقال صلى هللا علیھ وسلم
ًأرید القطعة الفالنیة، فقال ھذه القطعة قیمتھا مائتین، ادفع مائتین وغدا أحضرھا :  قطعة غیار لیست موجودة وانتھت، وقلت لھ-ًمثال-یرید 

ٍلك، فال یجوز؛ ألنھ باعك ما ال یملك، لكن لو اتصل على محل ثان ھ موجودة عندكم القطعة : ًو یملكھ أو مثال لھ بضائع في المستودع وقالٍ
ًھذه السلعة أحضرھا لك غدا، وال یبین لك ثمنھا : أن یقول لك: الصورة الثانیة. نعم، فباعھا منك، صح البیع ألنھ باع ما یملك: الفالنیة؟ قالوا

ٍفحینئٍذ ھذا وعد بالبیع ویجوز ذلك، ولست بملزم بھذا البیع؛ ًغدا تأتینا وتكون عندنا السلعة موجودة، أو ھناك : ً ألن البیع ما تم، فیقول لك مثالٌ
وھو إذا كان : ًنوع من السیارات یحضر بعد شھر، وإذا حضرت یكون خیرا، أو إن شاء هللا نتفق، أو نحو ذلك فال بأس، لكن ھناك حل

ضر لك ھذه السلعة وقیمتھا وكلفتھا علیك، ولكن آخذ منك عمولة عشرة ریاالت أنا أح: ًالتاجر السلعة لیست موجودة عنده فإنھ یقول للمشتري
ھذه السیارة جدیدة : ًلو جاء یطلبك سیارة لیست عندك فتقول لھ :مثالھ. إلخ یصح..على القطعة أو آخذ منك عمولة مائة لایر أو ألف لایر 

ٌف، صار بیعا وإجارة، فھو وكل لك أن تشتري بثمانین ألفا، وأنت أجیر تحمل ً ثمانون ألفا، وأنا أحضرھا لك من جدة بعشرة آال-ًمثال-قیمتھا  ً ً
في : ھذه السیارة وتتفق مع من یحملھا لھ من جدة إلى المدینة بعشرة آالف، فیصح ذلك وال بأس، وتترتب علیھ مسائل یطول الكالم فیھا، أي

  .ا إن شاء هللا في باب اإلجارات، وهللا تعالى أعلمھذه الصورة الثانیة، وھي مسألة التوكیل باإلجارة قد نتعرض لھ
 
 
 
 

َوإْن كادوا لیفتنونك عن الذي أْوحْینا إلْیك: (معنى اآلیات َ َ َ َ ََ َِ ِ َِ َ ََ ِ َِّ ُ ْ  في سورة اإلسراء...) ُ
 
 

ِوإْن كادوا لیفتنونك عن الذي: لم أفھم معنى قولھ تعالى لنبیھ صلى هللا علیھ وسلم: السؤال َِّ ِ َِ َ َ ََ َُ ْ َ ً أْوحْینا إلْیك لتفتري علْینا غْیرهُ وإذا التخذوك خلیال ُ ِ َِ َ َ َ َ ََ َ َ َ َ َ َُ ََّ َ ًَ ِ َِ ِ ْ
ًولْوال أْن ثبتناك لقد كدت تْركُن إلْیھم شْیئا قلیال *  ِ ِ ََّ َ َ َ َ ًَ َْ ِ َ َ َِ َ ْ ْ َ َْ َإذا ألذقناك ضْعف الحیاة وضْعف الممات ثم ال تجد لك علْینا ن* َ َ َ ََ َ ََ َ َ َ َ َ َ َ َ َُ ِ َّ ُ ِ ِ ِ ِْ ْ ْ َ َ ً ًصیرا ِ ، ]75- 73:اإلسراء[ِ

َفإْن كنت في شك مما أنزلنا إلْیك : صیغة الشرط ال تقتضي الوقوع والحدوث من كل وجھ كقولھ: ٌفما تفسیر ذلك وھل لھ قصة معینة؟ الجواب َ ِ َِ َ َ َْ ْ ْ َُ َّ ِ ٍّ ِ َ
ٌ، فھذا ال یقتضي أن النبي صلى هللا علیھ وسلم فعال كان في شك، وإنما ھو أسلوب ]94:یونس[ من أسالیب العرب؛ ولذلك قرر العلماء أن ً

ًإن كنت ال تعرفني فاسأل فالنا، فإن ھذا ال یستلزم أنھ ال یعرفك، فقد یكون عارفا بك، : صیغة الشرط ال تقتضي تحقق الوقوع كقولك للرجل ً
) ًذنبت ذنبا فاستغفري هللا ثم توبي إلیھإن كنت أ: (كما قال صلى هللا علیھ وسلم لـعائشة رضي هللا عنھا كما في الصحیحین في حادثة اإلفك

ٌ فاستغفري هللا ثم توبي إلیھ، فلیس معنى ذلك أنھا فعال قد وقعت في الحرام، بل ھذا معروف في لغة - حاشا-إن كان وقع منك الزنا : یعني ً
َوإْن كادوا لیفتنونك : العرب، ثم إن كاد، من أفعال المقاربة والشروع فقولھ َ ََ َُ ِْ َ ُ ما كدت : ًال یستلزم أنھم فتنوه فعال، ولذلك تقول] 73:اإلسراء[ِ

َإذا أخرج یَدُه لم یكد یراھا : أفعل كذا حتى كان أن یقع كذا، وقال تعالى َ َ َ َ َ َْ َ ْ َ ْ َ َ َوإْن كادوا لیفتنونك : ، فالتعبیر بھذه الصیغة]40:النور[ِ َ ََ َُ ِْ َ ُ ِ
ٍالصالة والسالم من أذیة الكفار لھ، وھو أسوة لكل داعیٍة إلى هللا، ولكل متبع لھ ، یكون من حكایة الحال في شدة ما عاناه علیھ ]73:اإلسراء[ ٌ

َّإن : تطلق الفتنة بمعنى العذاب، ومنھ قولھ تعالى: ٍالفتنة تطلق على عدة معان في القرآن): لیفتنونك(علیھ الصالة والسالم أنھ سیبتلى ویفتن  ِ
ْالذین فتنوا الُمْؤمنین والُمْؤ َْ َ َِ ِ ُِ َ َ ُمنات ثم لم یتوُبوا َّ َ ْ َ َّ ُ ِ . الذین عذبوا أصحاب األخدود: ، على أحد األوجھ في تفسیر آیة البروج، أي]10:البروج[َِ

ِوالفتنة أشد من القتل : الشرك كقولھ تعالى: وتطلق الفتنة بمعنى ْ َْ َ َْ ُ َْ َِ ُِّ  .كذاب: أي) ٌفالن فتان: (الكذب، ویقال: وتطلق الفتنة بمعنى]. 191:البقرة[َ
ًالصد، أو فعل ما یكون سببا في الصد عن دین هللا عز وجل، وھذا المعنى یقول بعض العلماء: وتطلق الفتنة بمعنى إنھ ھو العام، ومنھ قولھ : ّ
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ّھل تفعل ھذا الفعل حتى یكون فتنة وسببا في صد الناس عن: أي!) ٌأفتان أنت یا معاذ ؟! ٌأفتان أنت یا معاذ ؟: (علیھ الصالة والسالم !  الخیر؟ً
َوإْن كادوا لیفتنونك عن الذي أْوحْینا إلْیك : وقولھ. ألن الرجل اشتكى أنھ لم یصل من كثرة تطویل معاذ رضي هللا عنھ وأرضاه َ َ َ َ ََ َِ ِ َِ َ ََ ِ َِّ ُ ْ ُ

ً، كان كفار قریش ال یألون جھدا في أذیة رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم، والتضییق علیھ، وكان علیھ ا]73:اإلسراء[ لصالة والسالم مع ٍ
كمال رحمتھ وشفقتھ وحبھ لھدایتھم أنھم إذا سألوه األمر أن یفعلھ، ربما أحب وقوع ذلك األمر من أجل أن تحصل الھدایة لھم؛ ألنھ كان علیھ 

ھ وعلى حب الصالة والسالم قد جبل هللا قلبھ على الرحمة كما شھد بذلك من فوق سبع سماوات، فا سبحانھ وتعالى جبلھ على حب أمت
! یا رب: ارفع رأسك وسل تعطھ، واشفع تشفع، فیقول! یا محمد: فیسجد تحت العرش ویقال: (الخیر لھا في الدنیا واآلخرة كما في الحدیث

اذھب ! یا جبریل: لما أرسل هللا إلیھ جبریل وقد بكى من آیتي إبراھیم والمائدة، قال: (وفي الصحیح عنھ علیھ الصالة والسالم أنھ) أمتي أمتي
 ما الذي یبكیك؟ -وھو أعلم- إن هللا یقرأ علیك السالم ویسألك ! یا محمد:  ما الذي یبكیھ؟ فلما جاء جبریل وقال- وربك أعلم- ًواسأل محمدا 

، ً)إنا سنرضیك في أمتك وال نسوءك أبدا: قل لمحمد!  یا جبریل- كما في الصحیح- أمتي أمتي فأوحى هللا إلیھ : فقال علیھ الصالة والسالم
ًصلى هللا علیھ وسلم تسلیما، وزاده تشریفا وتكریما وتعظیما، وجزاه خیر ما جزى نبیا عن أمتھ وصاحب رسالة عن رسالتھ، فھذه اآلیة  ً ً ً ً
تحكي ما كان علیھ علیھ الصالة والسالم من حب ھدایة قومھ، ولیس المراد بھ أن یصدوه، وإنما كانوا یطلبون منھ التنازل عن بعض األشیاء 
ًحتى یكون قاسما مشتركا بینھ وبین المشركین؛ لكنھ علیھ الصالة والسالم ما كان لینطق عن الھوى، وما كان علیھ الصالة و السالم لیمیل  ً

 أن النبي صلى - والعلم عند هللا-شيء من قلبھ إلى كفار قریش، وإن كان ھناك بعض المفسرین قد مال إلى بعض األقوال، لكن الذي یظھر 
ًفإن اْستطْعت أْن تْبتغي نفقا في األْرض أْو ُسلما : ًیھ وسلم كان من كمال شفقتھ وحبھ للخیر حریصا على ھدایتھم، ولذلك یقول هللا تعالىهللا عل َّ ً ََ َِ ََ ِ َِ َ َ َ َ ََ ِ ِ

َفي السماء فتأتیُھم بآیٍة ولْو شاء هللا لجمعُھم على الُھَدى فال تكونن من َ َ َ َ َ َ َ َ ِ َِ َّ ِ َّ َِ َ َ َ َ َُ ْ َ َ َْ ُْ َّ ِ َ الجاھلین ْ َِ ِ ُإنما یْستجیُب الذین یْسمُعون والمْوتى یْبعثُھم هللا * ْ َّ ُ ُ َ َ َ َ َ َ َ َ َ ََ َْ ِ َّ ِ َّ ِ
أنھ كان علیھ الصالة والسالم یحب ھدایتھم ویحب الخیر لھم، وھذه الشفقة الجبریة الفطریة التي جبل علیھا : فالمقصود] 36- 35:األنعام[

جل من زیادة الرحمة وحب الخیر ألمتھ مما یدعوه لمحبة أن تأتي اآلیات من أجل أن یصدقوه؛ علیھ الصالة والسالم مع ما أعطاه عز و
ٍولذلك جاءت آیات األنعام في أكثر من موطن تبین للنبي علیھ الصالة والسالم أن األمر عندھم أمر جدال وعناد ولیس بأمر تحر وتقص 

ْوحشْرنا علْیھم : لو أنھ بعث لھم الموتى وأخرجھم من قبورھم وحشروا أمام وجوھھمللحق، ولذلك بین هللا تعالى أنھ لو حشر لھم كل شيء، و ِ َ َ َ ََ َ
ًكل شْيء قُبال  ُ ٍُ َ ُقبل وجوھھم یرونھم أمامھم ما كانوا لُیْؤمنوا إال أْن یشاء هللا : ، أي)ِقبال: (وفي قراءة] 111:األنعام[َّ َّ َ َ ََ ََ َّ ِ ُ ُِ -فكانوا ] 111:األنعام[ِ

ًوالقرآن دائما یكشف لنبیھ علیھ الصالة والسالم - مصرین على كفرھم وعنادھم، فتبین لھ علیھ الصالة والسالم جلیة أمرھم - والعیاذ با
ٍأخبار الناس، ویكشف لھ حقائق الدعوة، وكان هللا عز وجل مع نبیھ في كل أمر من أموره، وهللا عز وجل ال تخفى علیھ خافیة، وھو أعلم 

 -م بطبیعة اإلنسان وبسجیتھ من الكفر واإلعراض عن هللا عز وجل، والتكذیب بحججھ وآیاتھ، وھو أعلم بطبیعة البشربعباده وبخلقھ، وأعل
) ًإني ألرجو أن أكون یوم القیامة أكثرھم تابعا: (وقد كان یحاول ھدایتھم لما جبلھ هللا علیھ من محبة الخیر لھم، كما قال علیھ الصالة والسالم

لو : ھذا ملك الجبال یقرأ علیك السالم، ولو شئت أن تأمره فمره فقال: (تباع وكثرة المؤمنین، ویأتي جبریل ویقول لھفكان یحب كثرة األ
صلى هللا ) ًولكن أرجو أن یخرج هللا من أصالبھم من یعبد هللا وال یشرك بھ شیئا. ال: ُشئت أن أطبق علیھم األخشبین ألطبقت علیھم، فقال

  .إلسالم والمسلمین خیر الجزاء، وهللا تعالى أعلمعلیھ وسلم وجزاه عن ا
 
 
 
 

 حكم زواج األب وابنھ من أختین
 
 

ٌیجوز لألب أن یتزوج أخت زوجة ابنھ، وأخت زوجة االبن حرام على االبن : ھل یجوز لألب أن یتزوج أخت زوجة ابنھ؟ الجواب: السؤال
وجة مبني على مانع الجمع، ومانع الجمع مؤقت ولیس بمؤبد، وھذه المسألة حرمة مؤقتة، ولیست بحرمٍة دائمة؛ ألن تحریم نكاح أخت الز

من المسائل التي یجوز لألب فیھا نكاح ما ال یجوز لالبن أن ینكحھ، وقد یجوز لالبن أن ینكح ما ال یجوز لألب أن ینكحھ كالربیبة، فیجوز 
  .لالبن أن یتزوجھا وال یجوز لألب أن یتزوجھا، وهللا تعالى أعلم

 
 
 
 

 التفصیل في القيء متى یبطل الوضوء
 
 

أن یكون الطعام لم یتغیر ویكون من أعلى : الحالة األولى: ًھل القيء یبطل الوضوء وماذا لو كان یسیرا وابتلعھ؟ القيء لھ حالتان: السؤال
ا وصل إلى المعدة، فإذا وصل إلى ًالمعدة، وھو القيء الذي یكون قریبا من األكل، فھذا ال یبطل الوضوء؛ ألنھ لیس بنجس، والنجس م

المعدة، وھضم كان نجسا كالبراز، ولذلك فرق األئمة رحمھم هللا بین القيء الناشئ من المعدة، وبین القيء الذي یكون من األمعاء قبل 
 بطنھ فخرج منھا الطعام، ًالمعدة، فما كان متغیرا أفسد الوضوء؛ ألنھ یستوي أن یخرج من األعلى أو من األسفل، كما لو فتحت لھ فتحة في

فكما أن خروج الطعام من األسفل بعد ھضمھ یوجب انتقاض الوضوء كذلك خروجھ من األعلى یوجب االنتقاض في قول جماھیر األئمة، 
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 یكون قریب یتغیر كأن وأما إذا كان القيء لم. وفیھ حدیث ثوبان رضي هللا عنھ في قیئھ علیھ الصالة والسالم ووضوئھ بعد القيء، وفیھ كالم
ٌالعھد بالطعام فھذا ال یضر كالقلس، فإنھ طاھر وال یوجب انتقاض الوضوء، وآخر دعوانا أن الحمد  رب العالمین، وصلى هللا وسلم 

  .وبارك على نبینا محمد وعلى آلھ وصحبھ وسلم
 
 
 
 

 [5[ باب الوكالة -شرح زاد المستقنع 
ًھل فیشتري لموكلھ شیئا معیبا سواء كان یعلمھ أو یجھلھ، وربما یتساھل في دفع الثمن فیتلف، قد یطرأ على الوكیل شيء من الغفلة أو التسا ً

ًفھذا لھ حقوق وعلیھ حقوق في شرعنا الحنیف حسبما فصلھ أھل العلم، وأحیانا قد یطغى حب الموكل لوكیلھ فیفوضھ في شراء كل قلیل 
ًارع تجنبا للضرر الحاصل من وراء ذلك، وحفظا على عالقة المحبة والمودةوكثیر، أو شراء ما شاء وبأي ثمن شاء، فھذا منعھ الش ً. 

 التفصیل في مسألة إذا اشترى الوكیل سلعة معیبة
 
 

فقد : أما بعد. بسم هللا الرحمن الرحیم الحمد  رب العالمین، والصالة والسالم على أشرف األنبیاء والمرسلین، وعلى آلھ وصحبھ أجمعین
ًیل ینبغي علیھ أن یتقید في تصرفاتھ بما أذن لھ وكیلھ، وال یجوز لھ أن یفعل شیئا لم یأمره بھ وكیلھ، ولم یجر العرف بھ إذا تقدم أن الوك

ّأطلق لھ الوكیل، وبینا أن ھذا ھو األصل الذي تقتضیھ النصیحة للمسلم، وأنھ إذا ُوكل اإلنسان في الشيء فعلیھ أن ینظر إلى العرف وما 
ًإذا وكل شخصا أن یشتري لھ : السؤال ھنا. مصالح فیسعى في تحصیلھا، وما یقتضیھ من درء المفاسد فیسعى باجتنابھا وتركھایقتضیھ من ال

ًأو یبیع عنھ، فإنك إذا أمرت شخصا أن یشتري لك أو یبیع عنك فإنك تقصد أن یبیع بیعا صحیحا، وأن یشتري بالوجھ الصحیح المعتبر  ً ً
ًشرعا، وكذلك أیضا حینم ًا وكلتھ بالشراء فإنك إنما عنیت أن یشتري شیئا سلیما خالیا من العیوب، فلو أن رجال قال لرجلً ً ً ًاشتر لي أرضا : ً

إلخ، فالواجب على المشتري والوكیل أن یتحرى في ھذه األرض، وأن یتقي العیب .. بالمدینة، وأعطاه أوصافھا من طولھا وعرضھا 
ًمارة، فإن األصل یقتضي أن یشتري عمارة سالمة من العیوب، وأن ال یتساھل في عقده بحیث یقبل كل اشتر لي ع: المؤثر، كذلك لو قال لھ ً ً

ًلو قلت للوكیل اشتر لي أرضا أو سیارة أو مزرعة: ًوبناء على ذلك. مبیع دون أن یتحرى سالمتھ من العیوب ً إلى آخر ما یشترى، فإنھ ال .. ً
 ...... :یخلو من أحوال

 
ًرى الوكیل شیئا سالما من العیوبالحكم إذا اشت ً 

 
 

ًأن یشتري شیئا سالما من العیوب متفقا مع الشروط التي اشترطتھا، فالبیع الزم والشراء الزم، وحینئٍذ یلزمك أن تتم الصفقة، : الحالة األولى ً ً
ً فذھب واشترى السیارة بھذه الصفات سالمة ًاشتر لي سیارة من نوع كذا وكذا بعشرة آالف،: لو قلت لھ: وال وجھ ألن تمتنع منھا، مثال ذلك

  .من العیوب، فإنك تلزم بھا
 
 
 
 

ًالحكم إذا اشترى الوكیل شیئا معیبا ال یعلم بعیبھ ً 
 
 

ًأن یشتري السیارة التي أمرتھ بھا ویكون فیھا عیب، فالعیب إما أن یكون مؤثرا، وإما أن یكون غیر مؤثر، وبینا فیما تقدم من : الحالة الثانیة
ًمسائل البیوع العیب المؤثر والعیب غیر المؤثر، لكن محل الكالم ھنا أن یشتري شیئا معیبا عیبا مؤثرا، یعني ً ً : ًعیبا یوجب الرد، فلو قلت لھ: ً

ًاشتر لي سیارة، فاشترى سیارة فیھا عیب في محركھا مثال، وھذا العیب مؤثر، فحینئٍذ إذا اشترى على ھذا الوجھ فلھ صورتان ٌ ً ورة الص: ً
أن یشتري ھذه السیارة المعیبة وھو یعلم بوجود : الصورة الثانیة. أن یشتري ھذه السیارة المعیبة وھو ال یعلم بالعیب الموجود فیھا: األولى

ذا الشيء إما أن یشتري ھ: ًفي الحالة الثانیة إذا وكلتھ أن یشتري شیئا واشتراه وبھ عیب فال یخلو ھذا الوكیل من صورتین: ًإذا. العیب فیھا
ًالمعیب ولیس عنده علم بالعیب، حیث خدعھ البائع وباعھ سلعة معیبة، وإما أن یكون العكس، فیعلم بوجود العیب، ویشتري لك السلعة وبھا  ٌ

 إذا اشترى ًھذه السیارة التي طلبت مني شراءھا، ثم یتبین أن بھا عیبا، ما الحكم في الصورة األولى والصورة الثانیة؟: العیب، ثم یأتي ویقول
ًلك سیارة ال یعلم بعیبھا فإن األصل الشرعي یقتضي أن المشتري إذا اشترى شیئا معیبا فلھ حق الرد، وقد ذكرنا دلیل ذلك من الكتاب والسنة  ً

ِوال تأكلوا أْموالكم بْینكم بالباطل : واإلجماع لقولھ تعالى ِ َ َ َ َْ ُِ ْ ُْ ُ َُ ََ َ بالباطل، فإنھ إذا دفع عشرة آالف في شيء ، وبیع المعیب من أكل المال ]188:البقرة[ْ
ّال تصروا اإلبل وال الغنم، فمن اشتراھا فھو : (ُیستحق ثمانیة آالف فقد أكلت األلفان بدون وجھ حق وبالباطل، وقال صلى هللا علیھ وسلم

 من حیث المعنى والجملة، لكن إذا ، وذكرنا اإلجماع على ھذین النصین)ًإن شاء أمسكھا، وإن سخطھا ردھا وصاعا من تمر: بخیر النظرین
ًثبت أن العیب یوجب الرد فاشترى لك أرضا وتبین أن ھذه األرض بھا عیب تستحق بھ الرد قضاء، ولم یعلم وكیلك بھذا العیب فحینئٍذ  ً
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أن :  وھي التي تھمنا ھنا:الصورة الثانیة. تطالب الوكیل أن یرد ھذه األرض، ویجري في المسألة ما سبق بیانھ في باب البیوع في المبیعات
ًیشتري لك سلعة وھو یعلم بعیبھا، فالوكیل خان األمانة وتجاوز الحدود التي ینبغي أن یتقید بھا، فلو أنھ علم أن السیارة بھا عیب، أو أن 

! یا فالن: ھ البائعالكتاب معیب، أو أن المسجل معیب، أو أن أي شيء طلبت منھ أن یشتري بھ عیب، واشترى مع علمھ بالعیب، وقد قال ل
إذا : ًھل البیع صحیح؟ ثانیا: ًقبلت، فالسؤال اآلن إذا قبل وكیلك بالشراء واشترى المعیب، أوال: إن ھذه السیارة بھا عیب كذا وكذا، قال

ًصححنا البیع ھل یكون البیع الزما لك أم الزما للوكیل؟ فمن حیث األصل أن الوكیل حینما اشترى السیارة بعشرة آالف  وھو یعلم أن بھا ھذا ً
ٌومشتر والثمن والمثمن، كل منھما مباح من حیث األصل الشرعي، فأركان البیع وشروط صحتھ  العیب، فقد وقع اإلیجاب والقبول مع بائع ٍ

ن حیث متوفرة، فالبیع صحیح، فالبائع الذي باع السیارة باعھا لشخص یعلم بعیبھا، وباعھا لشخص مستوٍف لشروط صحة البیع، فالبیع م
ِیا أیھا الذین آمنوا أْوفوا بالُعقود : األصل صحیح، والقاعدة الشرعیة ِ ُُّ ُ ُْ ِ َ ََ َ َ ، لكنھ صحیح للوكیل ولیس لمن وكلھ؛ ألن الوكیل حینما ]1:المائدة[ََّ

 لنفسھ؛ ألنھ رضي بالبیع ھذا لموكلھ، فموكلھ لم یوكلھ بشراء ھذا الشيء، فیكون اشتراه: ًاشترى ھذا الشيء اشتراه معیبا، وإن قال في نفسھ
ّأن من اشترى المعیبات وقد وكل بالشراء دون أن یأذن لھ : ًوبناء على ذلك تأتي عندنا القاعدة. وقبل البیع فیصبح على ملكھ ومسئولیتھ

تبقى .  یرض الموكلموكلھ بشراء المعیب فإنھ یصح البیع على ذمتھ ال على ذمة من وكلھ، لكن یصح البیع على ذمتھ دون ذمة الموكل إذا لم
ًأنھ في نیتھ وعقیدتھ اشترى لموكلھ، وقد یصرح بذلك في عقده، فحینئٍذ من حیث األصل لما وكلھ موكلھ أن یشتري أرضا : مسألة ثانیة وھي

نظر في ھذه انظر في ھذه األرض وا: بمائة ألف أو بنصف ملیون أذن لھ أن یشتري فاشتراھا معیبة، فمعنى ذلك أن العقد تام، نقول للموكل
ًالسیارة وھذا الكتاب، فإن أعجبك ورضیتھ مع وجود العیب كان البیع صحیحا على ذمتك؛ ألنھ یكون من باب بیع الفضول، وقد ذكرنا أن 

ي أنھ یصح إذا أذن المالك الحقیقي، وذكرنا دلیل ذلك من حدیث عروة بن أبي الجعد البارق: أصح أقوال العلماء رحمھم هللا في بیع الفضول
إذا وكل الموكل وكیلھ أن یشتري السلعة واشتراھا دون أن یوجد بھا عیب فالبیع صحیح والوكالة تامة : الخالصة. رضي هللا عنھ وأرضاه

ًوإذا وكلھ فاشترى شیئا معیبا فإما أن یكون الوكیل عالما بالعیب أو غیر عالم، فإن كان غیر عالم بالعیب استحق أن یرد السلعة . وال إشكال ً ً
ال أرضى، : ھل ترضى ھذا الشيء؟ فإن قال: بالعیب فحینئٍذ نقول للموكل ًواستحق أن یأخذ أرش العیب وحینئٍذ ال إشكال، وإن كان عالما

نصحح البیع على ذمة الوكیل ونوجب رد المال إلى الموكل أو شراء أرض أخرى أو سیارٍة أخرى، وتصحیح الوكالة یكون على الوجھ 
 ً.المعتبر شرعا

 
 
 
 

ًالحكم إذا اشترى الوكیل شیئا معیبا یعلم بعیبھ ً 
 
 

: عندنا الصورة األخیرة ھي التي ذكرھا المصنف: ًإذا]. ّوإن اشترى ما یعلم عیبھ لزمھ إن لم یرض موكلھ فإن جھل رده: [قال رحمھ هللا
یع؛ فإنھ یشمل اإلجارات ویشمل بقیة المعامالت ، لكن ینبغي أن نعلم أن الحكم ال یختص بالشراء، وال یختص بالب)من اشترى ما یعلم عیبھ(

ًالتي ذكرنا فیھا الوكالة، فمن وكل وكیال لكي یقوم بمھمة أو عقٍد فینبغي على الوكیل أن یلتزم بالعرف، وھذا مراد المصنف من ھذا المثال  ّ
رف إلى السلیم وال تنصرف إلى المعیب، مثال إن العقود إذا أطلقت فإنھا تنصرف إلى الصحیح، وال تنصرف إلى الفاسد، وتنص: أن یقول لك

ًاستأجر لي شقة بمكة، وتكون ھذه الشقة بجوار الحرم أو على شارع كذا، وحددت لھ الوكالة، استأجر لي شقة بمكة، : ٍلو قلت لوكیل: ذلك
ًاستأجرھا لي مدة العشر األواخر، استأجرھا لي شھرا، استأجرھا لي سنة، فذھب واستأجر لك شقة، و ً لكن في سقفھا عیب یخر منھ الماء، أو ً

ٍأن الماء الموجود فیھا ملوث، فھذه عیوب كلھا تؤثر في اإلجارة، وتعیق المنفعة التي من أجلھا استأجرت، أو استأجر لك في موضع ال یمكن 
 أو نحو ذلك، المھم وجد العیب، ٍأن ترتاح فیھ، كجوار شيء مزعج أو نحو ذلك مما ال تستطیع أن تنام فیھ، وأنت أخذت ھذه الشقة للراحة

ًإذا استأجرھا عالما بالعیب لزمھ أن یدفع المال لك ویبقى وجھھ لمن أجره، وال تلزم بالوكالة بدفع األجرة، وإن استأجر وھو ال یعلم : فنقول
شراء، بل یشمل العقود التي تتعلق األمر ال یتوقف على البیع وال على ال: ًإذا. ًبالعیب فإنك ترد ھذه اإلجارة وتفسخھا وتأخذ حقك كامال

أن العیب یوجب : الوكیل، فإن جھل رد المبیع، وذلك للقاعدة واألصل الذي ذكرنا: أي). ّفإن جھل رده. (ٌبالمعامالت مما ھو محل للوكالة
ً، أو وكلھ أن یبیع مؤجال فباع ًفباع مؤجال ًومن وكلھ أن یبیع حاال: (تذكرون في آخر الفصل الماضي أنھ ذكر المصنف مسائل قال فیھا. الرد

إما : ، ذكرنا ھذه المسائل، وھذه المسائل كلھا تدور حول مخالفة الوكیل للوكالة، ومخالفة الوكیل للوكالة)ًحاال، أو یبیع بنقد البلد، فباع بغیره
وتخرج منھ ) ًومن اشترى معیبا: (ھ هللاًأن یخالف لفظ موكلھ، وإما أن یخالف عرفا جرى بالوكالة، ومن ھنا تأخذ ھذا المثال في قولھ رحم

إطالقات الوكالة ). (ٌأن إطالقات الوكالة في العقود مصروفة إلى الصحیح، وأن إطالق الوكالة في المحل مصروف إلى السلیم: (قاعدة وھي
ًإذا وكلتھ لیشتري فینبغي أن یشتري شراء صحیحا خالیا من موجبات الفساد، فإطالقا: یعني) في العقود ً ت الوكالة في المحل والثمن والمثمن ً

ًقال لي شخص خذ ھذه العشرة واشتر لي نسخة من صحیح : فممكن أن یأتي شخص ویقول. ًوالصیغة في العقد ینبغي أن یكون سلیما ٍ
ت وكلتني أن أشتري أن: سیقول لھ ال أرید ھذه النسخة، فإن الوكیل: ًالبخاري، فذھب واشترى نسخة معیبة وجاء بھا لصاحبھ، فقال لھ الوكیل

ٌھذا اإلطالق وإن كان باللفظ، لكنھ مقید :  ما قلت سلیمة أو غیر سلیمة، فتقول-أنت وكلتني أن أشتري وقد اشتریت: الحظ-وقد اشتریت لك 
على ھذا تعتبر أن یكون سلیما؛ ألن العرف أن ھذا ال یكون إال بشراء السلیم السالم من العیوب، والصحیح الذي ال عیب فیھ، و: بالعرف أي

ًالمعروف عرفا كالمشروط لفظا: (ھذه المسألة مفرعة على القاعدة التي سبق التنبیھ علیھا والتي تقول المعروف : (، وبعض الفقھاء یقول)ً
ًعرفا كالمشروط شرطا یقتضي ًاشتر لي نسخة من صحیح البخاري، فإن ھذا اإلطالق : حینما أقول لھ) ًالمعروف عرفا: (ً، وبناء على ذلك)ً

فإنھ ال وجھ لھ أن یستدل بمطلق الوكالة على شراء المعیبات : ًأن یكون سلیما، والعرف ینصرف إلى بیع السلیم ال بیع الفاسد، وعلى ھذا
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  .ونحوھا
 
 
 
 

 اإلذن للوكیل بالبیع ال یلزم منھ اإلذن بقبض الثمن
 
 

ًإذا وكلت شخصا أن یبیع أو وكلت :  ھنا مسألة من مسائل التصرفات].ووكیل البیع یسلمھ وال یقبض الثمن بغیر قرینة: [قال رحمھ هللا
صفقة البیع، وھي التي تثمر اإلیجاب والقبول، وما : المرحلة األولى: ًشخصا أن یشتري، فعندنا في البیع سبق التنبیھ على أن ھناك مراحل

ًلمبیع ثمنا ومثمنا، فمثالتسلیم ا: المرحلة الثانیة. یسمیھ العلماء بالعقد، وإتمام الصفقة بصیغتھا ً ًاشتریت أرضا بنصف ملیون فعندنا أول شيء : ً
عقد البیع بعد : قبلت شراءھا، فإذا وقع اإلیجاب والقبول وقع األصل األول وھو: بعتك ھذه األرض بنصف ملیون، تقول: أن یقول لك

بیع وھي اإلیجاب والقبول یفرغ لك األرض، وتعطیھ الثمن بعد اإلیجاب والقبول، ثم ھناك مرحلة التسلیم واالستالم، فألجل أن تتم صفقة ال
بغیر مجلس القضاء، وقد تقع قبل اإلفراغ، ثم بعد ذلك   مرحلة وقد تقع-وھي اإلیجاب والقبول والرضا بالعقد وإتمام العقد-ذلك، فالصفقة 

أن تفرغھا لھ، وتمكنھ منھا، وتوقفھ علیھا : سلمھ األرض بمعنىفعندنا في البیع تسلیم، وعندنا استالم فت. تنتقل إلى مرحلة التسلیم واالستالم
ٍھذه األرض وھذا الجار الشرقي وھذا الغربي، فیقع االستالم على وجھ خال من الشبھة ال إشكال فیھ، فاستلم األرض، ھذه : وتقول لھ

ي التي بمكة في حي كذا أو مخطط كذا بمائتي ألف، بع أرض: ًلو أن شخصا قال آلخر: فالسؤال اآلن. مرحلة التسلیم: المرحلة الثانیة وھي
ٍفھل إذا أذن لھ بالبیع یقبض الثمن؟ فإن البیع إذن بالعقد، لكن مسألة استالم الثمن ھذه مسألة أخرى، فقد تأذن لشخص أن یتم صفقة البیع وال 

ٌوكیل بقبض الثمن؟ ھذا بالنسبة للبائع، وھل التوكیل ًتأمنھ على مالك، وتوكل شخصا آخر أن یستلم المال فھل الوكالة أو التوكیل بالبیع ت
من الناس الذي یملكھا، فھل معنى ذلك أن ھذا  ھناك أرض بجدة سافر أبرم صفقتھا مع زید: شخص قلت لھ: ًبالشراء توكیل باالستالم؟ مثال

ھي المسألة، فبعد أن فرغ رحمھ هللا من األصل ٍالتوكیل یبیح للوكیل أن یستلم األرض، أو یكون إفراغ األرض أو تسلیمھا لشخص آخر؟ ھذه 
الذي ذكرناه في إطالقات الوكاالت وتقییدھا شرع رحمھ هللا في بیان تصرفات الوكیل، فإذا كان ھناك وكالة فما ھي الحدود التي ینبغي أن 

شراء ھل ھو توكیل باستالم المبیع؟ ونحو ذلك ّیتصرف فیھا الوكیل وال یجاوزھا؟ وإذا وكل بالبیع ھل ھو توكیل بتسلیم المبیع، وإذا وكل بال
بع لي أرضي بمكة، فانطلق الوكیل : ًفلو أن رجال قال آلخر). ووكیل البیع یسلمھ وال یقبض الثمن بغیر قرینة: (فقال رحمھ هللا. من المسائل

استالم الثمن، ھل من حقھ أن یطالب بالثمن؟ وباع األرض بمائة ألف كما طلب موكلھ، وأفرغھا، فإذا حصل البیع واإلفراغ وھو التسلیم بقي 
الوكیل بالبیع : المسألة، فقال رحمھ هللا ھل الذي اشترى منھ األرض یدفع المال لھذا الوكیل أو یدفع المال لألصیل؟ ھذه ھي: وبعبارة أخرى

القاضي یقبلھ إذا : یتم الصفقة، یعني: ثالثة أشیاءیتم الصفقة، وھذا باإلجماع، ویسلم المبیع، وھذا قول الجماھیر، لكن الثمن ال یستلمھ، فھذه 
ًیمكن شرعا من تسلیم األرض للمشتري، فأصبحت المرحلة األولى : ًجلس في مجلس القضاء، ویتم صفقة البیع باإلیجاب والقبول، وأیضا

كیف دخلت مسألة التسلیم :  السؤالوكلتك أن تبیع، والتوكیل بالبیع یقتضي التوكیل بصیغة البیع، لكن: وھي العقد من حقھ؛ ألنھ قال
ًواإلفراغ؟ دخلت؛ ألن البیع یتوقف على التسلیم، وتمام البیع ولزومھ یتوقف على التسلیم، وبناء على ذلك فتسلیم المثمن یتم صفقة البیع، 

، فاإلذن بالوكالة )ٌذن بالشيء إذن بالزمھاإل: (فكأنھ حینما أذن لھ بالبیع أذن لھ بأن یسلم المبیع، وھذا یتفرع على القاعدة الشرعیة التي تقول
یمضي صفقة البیع التي من أجلھا كانت  لعقد ما ھو في الحقیقة إذن لكل شيء یصحح ھذا العقد ویتمھ ویجعلھ نافذا، فلما كان تسلیم المبیع

فلیس من حق ) أن اإلذن بالشيء إذن بالزمھ(: ًالوكالة كان التسلیم معتبرا من ھذا الوجھ، وھذه قاعدة عمل بھا جماھیر أھل العلم رحمھم هللا
أتم الصفقة وسلم لھ المثمن، ولو امتنع الوكیل : ال أقبلھ أن یسلم المبیع، وإنما یقول لھ: المشتري أن یمتنع، ولیس من حق القاضي أن یقول

یسلم؛ فإن من حق القاضي أن یجبر الوكیل؛ إن الوكیل یتم الصفقة و: من التسلیم كان من حق القاضي أن یجبره؛ ألن العقد قد تم، فإذا قلت
ِیا أیھا الذین آمنوا أْوفوا بالُعقود : َألنھ أمر باإلفراغ وتسلیم المثمن، فوجب علیھ أن یتم الصفقة وهللا تعالى یقول ِ ُُّ ُ ُْ ِ َ ََ َ َ ، والوفاء بالعقد ]1:المائدة[ََّ

 ...... .یفتقر إلى ھذا األمر فوجب علیھ أن یتم
 

  الوكیل تسلیم الثمن ثم تلف علیھإذا أخر: مسألة
 
 

ًبنصف ملیون أرضا في جدة  أردت أن تشتري: مثال المسألة]. ویسلم وكیل المشتري الثمن فلو أخره بال عذر وتلف ضمنھ: [قال رحمھ هللا
ًوكلتھ بالشراء ففیھ إذن أیضا ٍاذھب إلى فالن واشتر أرضھ بنصف ملیون، وھذا نصف المبلغ أعطھ إیاه، فإنھ إذا ! یا فالن: أو المدینة فقلت ٌ

ٌبدفع الثمن سواء صرحت أو لم تصرح؛ ولذلك الفعل منك منزل منزلة القول، فإعطاء الثمن دال على أنك راغب في إتمام الصفقة، فإذا  ٌ ٌ ٌ
د االستالم؟ ھذا كلھ محتمل، إذا قال لھ أعطھ نصف الملیون ھل یعطیھ بمجرد العقد أم بمجرد االستالم أو بع: انطلق وأتم الصفقة یبقى السؤال

عندما یوكلك شخص أن تبرم صفقة شراء بسیارة أو كتاب أو أرض أو عمارة أو مزرعة، وأخذت المال وانطلقت من أجل أن تتم الصفقة 
عطاه المال یجب علیك أن تحتاط لحق موكلك، فال تعطھ المال إال بعد إتمام الصفقة حتى تضمن حق الموكل، فلو أن الوكیل ذھب وأ: ًفأوال

ینبغي للوكیل أن یدفع المال على الوجھ الذي ال غرر فیھ، وال غبن وال : ًقبل أن تتم الصفقة ودون أن یشھد فإنھ یتحمل مسئولیة التفریغ، فإذا
، فإذا أنا أشتریھا منك على أن نذھب عند القاضي ونفرغ: بنصف ملیون، قال: ھذه األرض بكم تبیعھا؟ قال: فإذا انطلق وقال لھ. ضرر

إذا أفرغت لي أعطیتك المال، ال شك أن ھذا بالغ في الحیطة لحق موكلھ، وفي بعض األحیان یكون : أفرغت لي أعطیتك المال، فقولھ
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ًاألحوط أن تعطیھ المال قبل اإلفراغ، وذلك من أجل تأكید صفقة البیع حتى ال یتالعب، فتشھد الشھود، وتبرم عقدا مبدئیا بینك وبینھ حتى  ً
 عند القاضي، فإذا رأیت المصلحة في ھذا فعلت، وإذا رأیت المصلحة في ذاك فعلت، فتنتظر حتى تدفع لھ عند القاضي، فإذا انتظرت تفرغ

حتى تدفع لھ عند القاضي وجاء الیوم وحضر عند القاضي ودفعت لھ المال فحینئٍذ ال إشكال في أنھ قد تمت الوكالة على الوجھ المعتبر، حیث 
ِخذ ھذا النصف ملیون واذھب بھ إلى فالن واشتر منھ : لموكلھ، فدفعت الحق لھ وأخذت الحق منھ، لكن المشكلة إذا قال لھأفرغ األرض  ٍ

موافق، فخرج من عندك وذھب وأتم الصفقة وأفرغ األرض باسمك، ثم ماطل صاحب : األرض فأعطھ حقھ، قال األرض، فإذا أفرغ لك
رق المال خالل األسبوع، من الذي یضمن؟ یضمن ھذا الوكیل؛ وفي األصل ھو ال یضمن حینما الحق، وأخر دفع المال إلى أسبوع، وس

لو أنك وكلتھ على أنھ یفرغ األرض، فإذا أفرغ األرض باسمك فإنھ یعطي البائع مالھ مباشرة، فذھب مع من ذھب ومعھ المال، : ًوكلتھ، مثال
ٍضوع في خزانة وفي مكان أمین، وجاء السارق بقوة وغلبھ وأخذه قبل اإلفراغ فإنھ ثم ُسرق المال منھ بدون تفریغ، وكان النصف ملیون مو

ًخذ ھذه العشرة واشتر لي كتابا من المكتبة الفالنیة، : ّال یضمن؛ ألن یده ید أمانة، وید األمانة ال تضمن إال إذا فرط، وھكذا لو قلت ألخیك
ًسأعطیك مالك غدا، وخرج والعشرة في جیبھ فُسرقت، فإنھ :  لصاحب المكتبةفذھب ودخل المكتبة، واشترى الكتاب وأخر الدفع، وقال

فقال رحمھ . لحقھ وحق المشتري والبائع فیعطیھ حقھ بعد تمام الصفقة ّیضمن العشرة ویلزم بدفعھا؛ ألنھ ماطل وفرط، وكان ینبغي أن یحتاط
ًإال إذا فرط، مثال. ال: إذا أخره بعذر، ھل یضمن؟ الجواب: بقى السؤالی). ویسلم وكیل المشتري الثمن فلو أخره بال عذر وتلف ضمنھ: (هللا ّ :

قیمتھ مائة : خذ ھذه المائة لایر واشتر لي كتاب كذا وكذا من المكتبة، فذھب إلى المكتبة ووجد الكتاب وسأل عن قیمتھ، قالوا: إذا قلت لھ
: ك الشراء وانتظر إلى الغد أو بعد الغد فسرقت المائة خالل ھذه الفترة، قلنالایر، فكان المنبغي أن یدفع المائة مباشرة ویستلم الكتاب، فتر

خذ ھذه األطعمة وبعھا واقبض ثمنھا، وذھب وتأخر : یضمن؛ ألنھ فرط وتأخر بإتمام الصفقة حتى حصل الضرر فیضمن، كذلك لو قلت لھ
یضمن في الشراء یضمن في البیع بالتفریط والتأخیر، لكن لو أنھ ًفي بیعھا فإنھ یضمن أیضا، فكما یضمن في البیع یضمن في الشراء، وكما 

ًإذا أفرغ لك األرض بعد الصفقة فأعطھ مالھ، فماطل البائع في إفراغ األرض؛ صار ھذا عذرا لھ أن : قلت لھ: ًأخذ المال ولم یفرط مثال
ِیؤخر الثمن، فتأخر في دفع الثمن لھ شھرا، وخالل الشھر ُسرق المال أو احترق  بیتھ بدون تعٍد، واحترقت معھ النقود، فحینئٍذ یعتبر خالي ً

ًالمسئولیة ویده ید أمانة؛ ألنھ أخر لعذر، حیث كان التأخیر إلفراغ األرض، وخشي من البائع أن یكون مماطال أو متالعبا فاحتاط لحقك فھذا  ً
 ...... .تأخیر لعذر

 
 مسائل تتعلق بالوكالة

 
 

ً بیع فاسد فباع صحیحا، أو وكلھ في كل قلیل وكثیر، أو شراء ما شاء أو عینا بما شاء ولم یعین لم یصحوإن وكلھ في: [قال رحمھ هللا ً]. ...... 
 

ًإذا وكل الوكیل في بیع فاسد فباع بیعا صحیحا ً 
 
 

یع الربا ونحو ذلك من البیوع إن وكلھ في بیع فاسد كبیع نسیئٍة في ما ال یصح بیعھ نسیئة، وب). ًوإن وكلھ في بیع فاسد فباع صحیحا: (فقولھ
ًالمحرمة، فباع بیعا صحیحا، فإذا باع بیعا صحیحا، فالسؤال ً ً ًألنھ حینما وكلھ أن یبیع بیعا  ال یصحح البیع؛: ھل یصحح البیع أم ال؟ الجواب: ً ّ

ًمحرما كانت الوكالة باطلة من أصلھا، فأصبح المال أجنبیا، فإذا تصرف فیھ   فھو غیر الزم وغیر صحیح، -ًاًولو تصرف تصرفا صحیح- ًً
بع ھذه المائة الكیلو من التمر بمائتین، : ًبع ھذا الطعام بطعام من نوعھ متفاضال، أو قال لھ: لو قال لھ: مثال ذلك. لكن یكون من بیع الفضول

ًھذا ربا فضل، فذھب وباع التمر، مائة بمائة، ھذا بیع صحیح، حیث تم یدا بید مثل بمثل، كما ھو األصل ّ الذي دل علیھ حدیث عبادة رضي ً
ّهللا عنھ، وقد تقدم معنا في باب الربا، فباع بیعا صحیحا، والذي وكلھ وكلھ في بیع مائة بمائتین، فلما قال لھ ً ًبع ھذا التمر مائة بمائتین كان : ً

ًبیعا محرما، وهللا تعالى یقول ِوال تعاونوا على اإلثم والُعدوان : ً َ َ َ َ َ َْ ْ ِ ْ ِ َ ُ ٍوالوكالة إذا كانت على محرم وباطل فھي باطلة، فإذا كانت ] 2:المائدة[َ ُ
الوكالة باطلة فكأن الوكیل یتصرف في مال أجنبي عنھ غیر مأذون لھ بالتصرف فیھ، وقد ذكرنا أن تصرف اإلنسان فیما ال یملكھ وفیما ال 

 فإنھ ال یصح، وقد بینا ھذه المسألة في مسألة بیع حق لھ للتصرف فیھ أن ھذا التصرف یعتبر من التصرف الفضولي، فإذا امتنع صاحبھ
ًأن من وكل وكیلھ أن یبیع بیعا فاسدا، فباع بیعا صحیحا فالوكالة في األصل تبطل، وإذا بطلت الوكالة صار المال : الخالصة. الفضول ً ً ً ّ

  .ًأجنبیا، وصار التصرف فیھ في غیر محل فال یصح
 
 
 
 

 یل وكثیرإذا فوض للوكیل بالوكالة في كل قل
 
 

أنت وكیلي في جمیع أموري، لم یصح، وقد بینا ھذا وتعرضنا لمسألة التوكیل بالوكالة : فقال لھ]. أو وكلھ في كل قلیل وكثیر: [قال رحمھ هللا
ٌالة فاسدة؛ ٍأن الوكالة المطلقة بأن یفوض لھ جمیع األمور أو یفوض لھ بأمر خطیر یعظم الغرر بالتفویض فیھ وك: المطلقة، والسبب في ھذا

ً، وخاصة في ھذا الزمان، فلھذا تكلم بعض الفقھاء في صحة )أنھ نھى عن الغرر: (ألنھا من الغرر وقد ثبت عن النبي صلى هللا علیھ وسلم
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ًالتوكیل المطلق، ولكن الصحیح واألشبھ عدم صحتة لحدیث ابن عمر في النھي عن الغرر؛ وألن ھذا یدخل على اإلنسان غررا عظیما  ً
ًرا كبیرا، فیقول لھوضر أنت وكیلي حتى في تطلیق نسائھ، فھذا ال شك أنھ یدخل الغرر : أنت وكیلي في كل شيء، حتى إن بعضھم یقول لھ: ً

إن الرضا إذا لم یكن في : إنھ رضي بإدخال الضرر على نفسھ، نقول: والضرر على الموكل، والشریعة جاءت بدفع الضرر، فلو قال قائل
ًوعدمھ على حٍد سواء، وخاصة في ھذا الزمان؛ ولذلك نجد بعض الناس قد یأمن البعض ویوكلھ وكالة، ثم ال یشعر إال موضعھ كان وجوده  ً

وقد أدخل علیھ من البالء ما هللا بھ علیم، بل وصل ذلك خاصة في ھذا الزمان إلى خیانة الولد ألمھ نسأل هللا السالمة والعافیة، فقد مرت بي 
ً وكلت ابنھا وكالة مفوضة، وجعلت لھ أن یتصرف في أمورھا كیف شاء، فكان كلما أراد شیئا أخذ منھا وكالة مطلقة ًإحدى القضایا أن أما ً

في نفس العقود التي تتصل بھذا الشيء فباع أمالكھا، وكانت بخیر ونعمة وتملك المالیین، فباع أموالھا، وتصرف فیھا، ومضت السنوات تلو 
ًض حقوقھا حتى جاءت الساعة التي فوجئت بدخول الضرر علیھا، وأن موكلھا قد أركبھا الدیون فضال عن السنوات وھو یماطلھا في بع

نسأل -  بل ذھب واشترى باسمھا، وعقد العقود -وھو مصیبة عظیمة-حقوقھا التي أضاعھا، فذھب مالھا، ولم یقف األمر عند قضیة ھذا المال 
بسفره وغیابھ فجأة، فأصبحت تسأل عنھ ثم لم تشعر إال بأصحاب الحقوق یطالبون بحقوقھم،  باسمھا، حتى فوجئت -هللا السالمة والعافیة

وھذا أمر عظیم، وھذا ال شك أن فتح الباب في مثل ھذه الوكاالت والتفویضات المطلقة، یفتح باب شر عظیم على الموكل، والشریعة جاءت 
یھ؛ ألنھا علمت أن مثلھ ال یحسن النظر لنفسھ، فأقامت علیھ من یحفظ مالھ، بدرء المفاسد وجلب المصالح، ولذلك أمرت بالحجر على السف

فال یجوز للمسلم أن یدخل على نفسھ الضرر على ھذا الوجھ، بل تقوم على مالك، وإذا أردت أن توكل فوكل في الوقت المناسب والشخص 
 الذي أعطاك إیاه واستخلفك، لكي تقوم علیھ بما ینبغي أن یقوم المناسب في الشيء المناسب؛ ألن هللا عز وجل أمرك أن تتقیھ حتى في مالك

أنت وكیلي في : بھ المسلم في مالھ من حسن النظر، وحسن الوالیة علیھ، فعلى ھذا ال یجوز إدخال الضرر بمثل ھذه الوكاالت بأن یقول لھ
  .لك مما فیھ الغررٍكل قلیل وكثیر، وأنت وكیلي في كل شيء حتى ولو كان بشيء فیھ ضرر علیھ ونحو ذ

 
 
 
 

 إذا فوض للوكیل شراء ما شاء بما شاء ولم یعین
 
 

أنت وكیلي أن تشتري ما شئت، فإن الشيء الذي یشاؤه قد ال تشاؤه وال ترضاه وال ترغبھ، : أن یقول لھ]. أو شراء ما شاء: [قال رحمھ هللا
أن تشتري بھذه المائة ما شئت، فھذا فیھ ]. ًأو عینا بما شاء: [ھ هللاقال رحم. فتختلف أھواء الناس ورغباتھم، فال یصح التوكیل على ھذا

اشتر : اشتر بھذه المائة، وھذه المائة عین وھذه األلف وھذه العشرة آالف ھذا عین، تقول: ًضرر، فربما اشترى شیئا ال یریده، فأنت تقول لھ
ًأنت وكیلي أن تشتري لي عمارة فبعض : الوكالة المبھمة، لكن لو قال لھ: یعني) ولم یعین]. (ولم یعین لم یصح: [قال رحمھ هللا. بھا ما شئت
ًاشتر لي طعاما من نوع : ًبما یرتفع بھ الضرر وبما یصح فیھ السلم فیقول لھ مثال: ًیحدد األوصاف بما یصح سلما، فیقول لھ: العلماء یقول

في المدینة أو في جدة أو في مكة، ویحدد لھ الوكالة على وجٍھ ال ) 30×30(أو ) 20×20(ًاشتر لي أرضا : ٍكذا وكذا مائة صاع، أو یقول لھ
  .ضرر فیھ وال غرر

 
 
 
 

 األسئلة
 
 

...... 
 

 اإلذن بالسكنى في البیت ال یستلزم اإلذن بالبیع
 
 

أنا لم آذن لك بالبیع فھل : یع وقالًاشتر العقار الفالني واتخذه سكنا لك، فلما اشتراه األخ باعھ، فأنكر علیھ ذلك الب: ٌقال رجل ألخیھ: السؤال
، والصالة والسالم على خیر خلق هللا، وعلى آلھ وصحبھ ومن وااله: من حقھ ذلك؟ الجواب فالوكالة جاءت : أما بعد. باسم هللا، والحمد 

ًاشتر العقار الفالني واتخذه سكنا لك، فأصبحت وكالة بالشراء، فالشراء صحیح، ووكالة أن یسكن،: مقیدة  فإذا تصرف بغیر ھذین فتصرفھ ِ
باطل، وبیعھ باطل إذا لم یأذن لھ الموكل ولم یرض، وعلى ھذا ینفسخ ھذا البیع، ویرد العقار للموكل، وال یصح ھذا البیع ألن تصرفھ 

، وقد آذن لھ أن فضولي لم یأذن بھ موكلھ، ومن أذن بالسكن ال یأذن بالبیع، ولذلك قد آذن ألخي أن یسكن في داري، وال أرغب في بیعھ
ًیبیت في مزرعتي أو یتخذھا سكنا أو یتخذھا مكانا یرتاح فیھ، ولكن ال أذن لھ أن یبیعھا ویفوت مصالحي فیھا وُملكیتي لھا، وعلى ھذا فبیعھ : ً

  .باطل ُمنفسخ إذا لم یرض بھ المالك الحقیقي، وهللا تعالى أعلم
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 تصرفات وكیل البیع في حال توكیلھ بالبیع
 
 
ًیمكن شرعا من تسلیم المبیع، فما ھو الثالث منھا؟ : ًیتم الصفقة، وثانیا: ًأوال:  أن وكیل البیع لھ ثالثة أمور- حفظكم هللا-ذكرتم : سؤالال

م للثمن  ثم التسلیم، ثم االستالم، وھو استالم الثمن، والتسلیم للمثمن وھو المبیع، االستال-وھو صفقة البیع-قبض الثمن، فعندنا العقد : الجواب
ٌوالعكس للمشتري، فالمشتري عنده الصفقة، وھي اإلیجاب والقبول، ثم بعد ذلك تسلیم الثمن، واستالم المثمن فھي عكسیة بالنسبة للتسلیم 

 .واالستالم، فالبائع یسلم المبیع ویستلم الثمن، والمشتري یسلم الثمن ویستلم المبیع، وهللا تعالى أعلم
 
 
 
 

 ن للتوكیل في البیععدم لزوم استالم الثم
 
 

فیستلم ) ٌاإلذن بالشيء إذن بالزمھ: (إن من الزم التوكیل للبیع تسلیم المبیع، أفال یكون استالم الثمن مندرجا تحت قاعدة: إذا قلنا: السؤال
 یسلم الثمن؛ ولذلك تسلیم المثمن َیصح البیع بتسلیم المثمن ولو لم یسلم الثمن، ویلزم البیع بتسلیم المثمن ولو لم: الثمن دون القرینة؟ الجواب

ًال یصح، إنما یصح أن لو كان معتقرا لمجموع األمرین معا، بحیث تقول: أقوى من تسلیم الثمن، وعلى ھذا ال یلزم البیع إال بتسلیم الثمن : ً
 .هللا تعالى أعلموالمثمن، والواقع أن تسلیم المثمن یوجب صحة البیع ولزومھ، وقد تقدم معنا شرح ھذا في كتاب البیوع، و

 
 
 
 

 حكم تراجع من نذر أن یطلق امرأتھ
 
 

من نذر أن یطلق زوجھ وأھلھ ورأى أن المصلحة أن ال یطلقھا : ٌلو نذر رجل أن یطلق امرأتھ فھل یمكنھ أن یتراجع عنھ؟ الجواب: السؤال
ًف على یمین فأرى غیرھا خیرا منھا إال كفرت عن إني وهللا ال أحل: (فإنھ یكفر عن نذره ویأتي الذي ھو خیر، قال صلى هللا علیھ وسلم ٍ

ً بیان ھذه المسألة وتقریرھا؛ ألن كال منھما قد عقد - إن شاء هللا- النذر والیمین بابھما واحد، وسیأتي : وعلى ھذا) یمیني وأتیت الذي ھو خیر
 : فإنھ لو قال: وسلم أن كفارة النذر كفارة الیمین، وعلى ھذاًفیما بینھ وبین هللا عقدا ینفك وینحل بالكفارة؛ ولذلك أخبر النبي صلى هللا علیھ 

ّعلي أن أطلق زوجتي غدا أو أطلقھا بعد غد، أو  علي أن أطلق زوجتي في نھایة الشھر أو نحو ذلك، فنظر لمصلحتھ فأمضى وأبقى العقد  ًّ
 .الیمین، وال شيء علیھ، وهللا تعالى أعلمكما ھو، ففي ھذه الحالة إذا حنث في نذره وامتنع من الوفاء بھ كفر كفارة 

 
 
 
 

 حكم نكاح بنت خالة األم
 
 

بنت شقیقة جدتھ ألمھ ھي بنت خالة بالنسبة لألم، وبنت خالة األم یحل : ھل یجوز للرجل أن یتزوج بنت شقیقة جدتھ ألمھ؟ الجواب: السؤال
َوأحل لكم ما : ٌنكاحھا؛ ألنھا داخلة في عموم قولھ تعالى َْ ُ َ َّ ِ ْوراء ذلكم ُ ُ ِ َ َ َ ، فإن هللا لم یذكر من المحرمات بنت خالة الوالدة، وال بنت ]24:النساء[َ

ِخال الوالد، وال بنت عم الوالدة، وال بنت عمة الوالد، وال بنت عمھ، فكل ھؤالء من النساء الالتي دخلن في عموم الحل، ولسن من المحارم 
  .بإجماع العلماء رحمھم هللا، وهللا تعالى أعلم

 
 
 
 

 حجر إسماعیل علیھ السالم من البیت
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جمھور أھل : حجر إسماعیل فیھ وجھان للعلماء رحمھم هللا في الطواف: ٌھل یعتبر حجر إسماعیل كلھ داخل في الكعبة؟ الجواب: السؤال
یصح الطواف إذا دخل بین الحجر : ةًالعلم على أن الطواف ال یصح إال إذا استوعب البیت كامال، ولم یدخل بین البیت والحجر، وقال الحنفی

ِولیطوفوا بالبْیت العتیق : وبین البیت، واستدل الجمھور بقولھ تعالى ِِ ِ ََّ َ َ َْ ْ ُْ ً، فوصف هللا جل جاللھ البیت بكونھ عتیقا، والعتیق فیھ أقوال؛ ]29:الحج[َّ
؛ ألنھا تبك أعناق الجبابرة )بكة(ز مقتدر؛ ولذلك سمیت مكة ٌألن هللا عتقھ من الجبابرة، فما قصده جبار إال قصمھ هللا وأخذه أخذ عزی: فقیل

إن البیت العتیق المراد بھ القدیم؛ ألنھ ھو الذي بناه إبراھیم على القواعد التي : - وھو الصحیح-كما فعل هللا بـأبرھة ، وقال بعض العلماء 
 فتركت -كما في الصحیحین من حدیث عائشة رضي هللا عنھا- یش عن قر بینھا هللا سبحانھ وتعالى لھ، وبنى البیت علیھا، ثم تقاصرت النفقة

ٌمن البیت أذرعا وھي الحجر، وھل جزء من الحجر في البیت أو ال؟ وجھان مشھوران عند العلماء رحمھم هللا، لكن من حیث الصحة ال  ً
: ت، فإذا دخل بین الحجر وبین البیت وقیلإلى ذراع من البی: یصح الطواف إال إذا طاف من وراء الحجر؛ ألن الذراعین والثالثة وقیل

وعلى ھذا ال بد وأن . ذراعان إلى ثالثة، والقول في ذلك مشھور وفیھ روایة في صحیح مسلم : ذراع، فیمكن أن یستوعب، لكن األشبھ
قول من قال من ِیستوعب البیت بالطواف، ومن دخل في طواف ركن كطواف اإلفاضة وطاف فیما بین البیت والحجر، ولم یكن یتأول 

ًالسلف رحمھم هللا بصحة الطواف على ھذا الوجھ؛ فإنھ یلزمھ أن یعید طواف الركن، وعلیھ أن یعید طواف العمرة أیضا، وال یزال متلبسا  ً
  .بعمرتھ لطواف الركن إذا لم یؤده كما تقدم في كتاب المناسك، وهللا تعالى أعلم

 
 
 
 

 الةالحكم إذا اجتمع سھو نقص وزیادة في الص
 
 

إذا تعارض المتصل والمنفصل فیقدم المتصل على المنفصل، فالسجود : إذا اجتمع سھو نقص وزیادة فلمن سیكون السجود؟ الجواب: السؤال
قبل السالم فیھ تدارك أكثر من السجود البعدي، ولذلك دخل السجود البعدي في القبلي كما في الصحیحین من حدیث ابن عباس ، وكذلك 

ًإذا صلى أحدكم فلم یدر واحدة صلى أو اثنتین فلیبن على : (عن أبي موسى األشعري عن النبي صلى هللا علیھ وسلم أنھ قالحدیث السنن 
ًواحد، فإن لم یدر اثنتین صلى أو ثالثا فلیبن على اثنتین، فإن لم یدر أثالثا صلى أو أربعا، فلیبن على ثالث ً ثم لیسجد : (، موضع الشاھد قولھ)ً

ً فالسجدتان ترغیما للشیطان، وإن كان ما صاله خمسا فالسجدتان - ًصالة تامة: یعني- ً أن یسلم، فإن كان الذي صاله أربعا سجدتین قبل ً
لعدم التحقق من الزیادة والنقص ُجعلت  ً، فعند الشك جعل النبي صلى هللا علیھ وسلم سجدتي الزیادة قبل السالم موجبة للجبر، ونظرا)تشفعانھ

ًدل على أن اشتراك الزیادة والنقص األشبھ فیھ واألصح ما اختاره جمع من العلماء من أن السجود یكون قبلیا، وھذا كلھ على قبل السالم، ف ٌ
ًإن السجود یكون بعدیا إذا كان عن زیادة، وقبلیا إذا كان عن نقص، وعلى مذھب من یقول: مذھب من یقول السجود على التفصیل، ال على : ً
  .جود كلھ بعد السالم أو السجود كلھ قبل السالم، وهللا تعالى أعلمالس: مذھب من یقول

 
 
 
 

 حكم الدم الخارج من فرج المرأة في حالة الطھر
 
 

ًإذا كانت المرأة حامال وأسقطت وخرج مع ھذا الجنین دم : ٍالدم الذي یخرج في حالة الطھر، ھل ھو دم نفاس أو دم فساد؟ الجواب: السؤال
ِنظر ًجنین الذي أسقطتھ فیھ صورة الخلقة أو بعد تخلقھ أو أصبح جنینا مكتمال فالدم في حكم دم النفاس على أصح قولي العلماءفإن كان ال: ُ ً ِ .

یوجب المنع من الصالة والصیام، وحكمھ حكم دم النفاس سواء : ِوأما إذا أسقطت ما ال صورة فیھ وال خلقة فإنھ دم فساٍد وعلة، فاألول
  .ٌ فساد وعلة، ال یوجب المنع من الصوم وال من الصالة، وحكمھ حكم دم االستحاضة، وهللا تعالى أعلمدم: بسواء، والثاني

 
 
 
 

 التفصیل فیمن یطوف نافلة وحضرتھ صالة الجنازة
 
 

 للطواف بالنسبة: من كان في طواف نافلة، وأراد الصالة على جنازة، ھل یجوز لھ أن یصلي علیھا ثم یستأنف الطواف؟ الجواب: السؤال
ِبالبیت فالثابت عن النبي صلى هللا علیھ وسلم أنھ جعلھ في حكم الصالة على أصح أقوال العلماء في حدیث ابن عباس الذي اختلف في رفعھ  ُ
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. ٌوإذا ثبت أنھ آخذ حكم الصالة فإنھ ال یقطع من أجل الجنازة على أحوط الوجھین عند العلماء رحمھم هللا). الطواف بالبیت صالة: (ووقفھ
تعارضت العبادة التي یمكن تداركھا والعبادة التي ال یمكن تداركھا، فالصالة على الجنازة ال یمكن أن یدركھا إذا : وقال بعض أھل العلم

 یقطع للصالة على الجنازة كما یقطع للصالة المفروضة، ثم یبني بعد فراغھ: فاتت، والطواف بالبیت یمكن أن یدركھ إذا قطعھ وبنى، فقالوا
أنھ ال ُیفعل في طواف ركن كطواف اإلفاضة وطواف العمرة حتى ال یعرض : إن ھذا أحوط، أي: من الصالة على الجنازة، ونحن حینما قلنا

طوافھ للشبھة، لكن إذا كان طواف نافلة ونحوه وأراد أن یختار القطع ویبني ویستأنف إذا انتھى من صالة الجنازة، فیقطع من أجل الفضیلة، 
عندما یقطع من أجل أن یصلي على الجنازة في النافلة ال یقطع لكي یعود ویبني، : لقطع في ھذه الحالة لیس من باب البناء، یعنيویصبح ا

وإنما یقطع من أجل أن یستأنف من جدید، فإنھ إذا قطع واستأنف من جدید حصل على الفضیلتین، حصل فضیلة الطواف على أتم وجوھھا 
ن بوجود العبادة المخالفة، وفي الفرض یجوز ما ال یجوز من أجل النفل؛ ألن الفریضة متعینة بخالف النافلة؛ ولذلك دون شبھة الحكم بالبطال

یقطع كالصالة المفروضة؛ ألن القطع للصالة المفروضة متعین، والقطع للنافلة متعین، لكن یقطع من أجل الفضائل، : ال یمكن أن نقول
یدرك العبادة التي ال یمكن تداركھا ثم بعد ذلك یستأنف الطواف، وھذا ال شك أنھ أبلغ في حصول الفضائل فیجوز أن یقطع من باب الفضیلة ف

  .على أتم وجوھھا وأكملھا، وكذلك وقوع العبادة على وجھھا الصحیح، وهللا تعالى أعلم
 
 
 
 

 معنى نھي النبي صلى هللا علیھ وسلم عن بیع الطعام حتى یحاز
 
 

ھذه المسألة :  صلى هللا علیھ وسلم عن بیع المبیع حتى یحوزه إلى رحلھ، ھل المراد القبض أم نقلھ من مكانھ؟ الجوابنھي النبي: السؤال
مسألة كیل الطعام، وجریان صاع البائع وصاع المشتري، قد تقدم بیان ھذه المسألة في كتاب البیوع في مسألة القبض، وبیناه خالف العلماء 

) نھى رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم عن بیع الطعام حتى یقبضھ: (، وبالنسبة لحدیث ابن عباس رضي هللا عنھماوتفصیلھم في شرح البلوغ
ٍ صاع تمر ثم یبیعھ لغیره، قال ابن عباس -ًمثال-اختلف العلماء فیھ، ففي القدیم كان الطعام كالبر والشعیر والتمر یباع بالصاع فیشتري 

أنھ إذا اشترى صاع الطعام بدینار ولم یكلھ ولم یقبضھ ثم باعھ بدینارین، : وتوضیح ذلك) إنھ یخشى الربا: (رضي هللا عنھما في علة ھذا
ًالصفقة في ظاھرھا بیع للتمر، وفي حقیقتھا بیع للدنانیر، ولم یكن یدا بید وال مثال : فكأنھ باع الدینار األول بالدینارین، فصارت حقیقة األمر ً ٌ

نھي عن بیع الطعام قبل قبضھ لخوف الغش، وذلك أنك : وقال بعض العلماء رحمھم هللا. ھما في ھذا شبھة الربابمثل، فرأى رضي هللا عن
عشرة آصع، على قول البائع األول، : ربما اشتریت الطعام على أنھ عشرة آصع والناس تأمنك، فإذا جئت تبیع إلى رجل وھو یأمنك وقلت لھ

ًكذلك أیضا . ًالقول الصحیح، واشترى منك الغیر، وكان ذلك طعنا في أمانتك، ھذا من جھة التجارةولم تكتل ولم تستوفھ بوجٍھ تضمن بھ 
ٌربما كان سببا للفتنة؛ ألنھ ربما بعتھ على شخصین أو ثالثة فوثق الثاني بك ووثق الثالث بالثاني، ثم باع الثالث وأصبح كل منھم یتھم أن  ً

ًا یحدث نوعا من الفتن والضرر، والبیع یحرمھ الشرع إذا أدى إلى المفاسد، كما نھى عن بیع النقص حصل عنده ولم یحصل عند غیره، وھذ
؛ )نھى رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم عن بیع الطعام حتى یقبض: (ًالرجل على بیع أخیھ، ونھى عن بیع الغش ونحو ذلك، أیا ما كان

ٌوالقبض سمة شرعیة النتقال الحكم بالضمان، وإذا قلت أنھ إذا : إنھ سمة شرعیة النتقال الحكم بالضمان، فإنھ تتفرع مسألة وعلة ثالثة وھي: ٌ
 إذا - وھذا یحدث اآلن في األسواق- ًبنى على الطعام قبل قبضھ وربح فیھ، كان رابحا لما لم یضمن، ووجھ ذلك أنھ لو اشترى منك مائة صاع 

ا تركھا عندك، فجعل حفظھا ورعایتھا علیك، وذھب وباعھا بربح، فأصبح اشترى منك صفقة، والصفقة تحتاج منك إلى حفظ ورعایة، ربم
أعطني مالي؛ ألنني لم أقبض، فیلعب على الطرفین، فالشریعة ال تجیز ذلك، ولیس : یأخذ ربح شيء ال یضمنھ؛ ألنھ لو تلفت الصفقة لقال لك

 هللا علیھ وسلم في حدیث عائشة رضي هللا عنھا عند أبي داود من العدل أن یضمن ویغرم أحد الطرفین واآلخر یأخذ المنفعة، وقد قال صلى
عدل من الشریعة،  الغرم بالغنم والغنم بالغرم، فمن یغرم الخسارة ھو الذي یأخذ الربح، وھذا: أي) الخراج بالضمان: (وھو مجمع على متنھ

ھذا یضرك أنت البائع في حفظھ، ویضرك في ضمانھ، ومع فإذا كان المبیع عند البائع ولم یقتضھ المشتري وذھب المشتري یساوم فیھ؛ فإن 
ٌذلك ال یتم البیع إال بقبضھ، فكأنھ یستفید منك فائدة یأخذھا دون دفع ثمنھا وحقھا، وھذا ظلم على الناس؛ ولذلك لم یجز البیع إال بعد القبض  ً

  . وسلم على نبینا محمد وعلى آلھ وصحبھ وسلموآخر دعوانا أن الحمد  رب العالمین، وصلى هللا. الموجود النتقال ید المشتري
 
 
 
 

 [6[ باب الوكالة -شرح زاد المستقنع 
َّالوكالة عقد ینبغي االلتزام بما یرد فیھ من تقییدات، وال ینبغي تعدیھا، فمتى قید الموكل وكالتھ بشيء لم یجز للوكیل أن یتعدى ھذا القید، 

 .صالحھموھذا من كمال حفظ الشریعة لحقوق الناس وم
 التوكیل في الخصومة

 
 

فیقول : أما بعد. بسم هللا الرحمن الرحیم الحمد  رب العالمین، والصالة والسالم على أشرف األنبیاء والمرسلین، وعلى آلھ وصحبھ أجمعین
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ملٍة من المسائل واألحكام شرع المصنف رحمھ هللا في بیان ج]. والوكیل في الخصومة ال یقبض والعكس بالعكس: [المصنف رحمھ هللا تعالى
ًوما الذي تقتضیھ الوكالة لفظا وما الذي تقتضیھ ! ٌالمتعلقة بلوازم الوكالة، فإذا وكل شخص آخر بشيء فما الذي یحق للوكیل أن یتصرف بھ؟

 ...... !ًعرفا؟
 

 حكم التوكیل في الخصومة
 
 

ٍشخص الذي تنفذه وكیال عنك للدفاع عن حق من حقوقكھو ال: الوكیل في الخصومة). والوكیل في الخصومة: (فقال رحمھ هللا ًسواء كان من  ً
الحقوق المالیة أو غیرھا على تفصیل عند العلماء رحمھم هللا في محل الوكالة في الخصومة، فیجوز للمسلم أن یوكل غیره في الخصومة 

أنھ یجوز للمسلم أن یوكل : المسألة األولى: مسائل منھاعلى جملٍة من ال) والوكیل في الخصومة أنھ ال یقبض: (عنھ، فدل قولھ رحمھ هللا
 أو في عمارة أو في سیارة -ًمثال- ٍغیره في الخصومة، والخصومة تقع في القضاء، فإذا وقعت بین شخص وآخر خصومة ونزاع في أرض 

 فإن جماھیر السلف والخلف رحمھم هللا ًأو في مال فأراد أحدھما أن یوكل شخصا آخر عنھ لكي یقوم بالمخاصمة أمام القاضي عن ھذا الحق،
على جوازه، وُحكي إجماع الصحابة على مشروعیة ھذه الوكالة، فیجوز لك أن توكل غیرك أن یخاصم، وقد جاء عن علي رضي هللا عنھ 

 بن عفان وقعت ّوأرضاه أنھ وكل عقیل بن أبي طالب أخاه في خصومة كانت عند أبي بكر رضي هللا عنھ وأرضاه، ولما كان زمان عثمان
ًإن في الخصومة إقحاما : (ٌخصومة أخرى فوكل علي رضي هللا عنھ عبد هللا بن جعفر أن یخاصم عنھ، وقال رضي هللا عنھ قولتھ المشھورة

: ھو الھالك، والمقحمة ھي: ، اإلقحامً)إن في الخصومة إقحاما: (فقولھ رضي هللا عنھ). وإن الشیطان یحضرھا، وإني أكره أن أحضرھا
ًإن في الخصومات والنزاعات قد یستزل الشیطان أحد الخصمین فیقول كالما یوجب غضب هللا علیھ وسخطھ، خاصة : المھلكة، وكأنھ یقول ً

، فلربما كان اإلنسان صاحب حق، فحینما یرى الظالم یتمادى في ً)إن في الخصومة إقحاما: (وأن الحقوق أمرھا عظیم، فقال رضي هللا عنھ
ًدعي أشیاء مكذوبة ملفقة ربما سبھ وشتمھ واستزلھ الشیطان في أمور قد تكون أعظم من قضیتھ، وكذلك أیضا لو كان ظالما ظلمھ ویكذب وی ً

فاألمر أشد، فإن الشیطان ربما منعھ من االعتراف بالحق واستزلھ حتى ال یقول الحق على نفسھ، ونحو ذلك مما یقع في الخصومات، فامتنع 
). ما كان لھ فلي، وما كان علیھ فعلي: (ّمجلس القضاء ووكل من یقوم عنھ، ولما وكل عقیل بن أبي طالب أخاه قالرضي هللا عنھ من شھود 

ّوكلتھ فجمیع ما یتمكن منھ بالخصومة من حقي فھو لي؛ ألن الفرع تابع لألصل، وجمیع ما یقر بھ أو یكون علي بسبب خصومتھ عني : یعني
. أن یكون بإمكانك أن تأتي إلى مجلس القاضي: الحالة األولى: ذي تقتضیھ الوكالة، والوكالة لھا حالتانفإني ألتزم بھ، وھذا ھو األصل ال

ًأن ال یكون بإمكانك إما لمرض أو سفر أو نحو ذلك، فھل یجوز لك أن توكل في كلتا الحالتین، سواء وجد العذر أم لم یوجد؟ : والحالة الثانیة ٍ
ًلمرض والسفر ونحوه مما یتعذر ویصعب معھ الحضور فیجوز عند العلماء أن توكل قوال واحدا، ولكن لو أما من حیث حالة وجود العذر كا ً

یجوز أن یوكل حتى ولو : ًكان اإلنسان قادرا على الحضور وھو في المدینة، فھل یجوز أن یوكل غیره أن یدافع عنھ؟ فقال جمھور العلماء
ًھ ربما لن تستطع أن تتفرغ لشھود مجلس القضاء، ولربما كان الخصم سفیھا أو إنسانا فیھ جرأة أن: ًكان قادرا على الحضور؛ والسبب في ھذا ً

ًعلى الفضالء واألخیار، ولذلك یمتنع اإلنسان عن مخاصمة مثلھ، ولربما كان إنسانا لھ مكانتھ یستحي اإلنسان من أن یخاصمھ، فحینئٍذ 
لموانع ھذه كلھا غیر موجودة، ولكنك ال تحب أن تجلس ھذه المجالس، وال تحب أن تشھد ًیضطر إلى توكیل غیره، وكذلك أیضا لربما كانت ا

ھذه المواطن لوجود حق العلم ونحو ذلك من الفضل، وإال فیجوز للمسلم أن یشھد مجلس القضاء وال إشكال في ذلك، وقد جلس الصحابة 
در اإلنسان؛ ألن شھود مجالس القضاء واإلذعان للحق واجب على كل والفضالء والعلماء رحمھم هللا في مجالس القضاء، وھذا ال ینقص ق

ًمسلم أن یلتزمھ، وأن یرضى بھ إذا دعي إلى حكم هللا ورسولھ صلى هللا علیھ وسلم، ولكن المراد أن ھناك حسنا وھناك أحسن، فإذا أمكن  ُ
ًلإلنسان أن یوكل جاز لھ أن یوكل سواء كان حاضرا أو كان غائبا ً ًأنھ ربما كان اإلنسان عاجزا عن : ً العلماء علة أخرى وھيكذلك ذكر. ً

ًالتعبیر وال یحسن إقامة الحجة لنفسھ، وكان خصمھ ذكیا فطنا ربما تصید العبارات أو الكلمات أو تصرف تصرفا یوجب ضیاع الحق من  ً ً
أنھ یجوز أن یوكل عنھ من یشھد القضیة : حیحًیشرع لإلنسان أن یوكل سواء وجد العذر أو لم یوجد، وھذا ھو الص: صاحبھ، فلذلك قالوا

 .ٌسواء كان عنده عذر أو لم یكن عنده عذر
 
 
 
 

 حكم التوكیل في المحاماة
 
 

ًوإذا ثبت أنھ یجوز التوكیل في الخصومة یتفرع علیھ مسألة المحاماة، فإذا أراد أن یوكل محامیا للدفاع عنھ فإن ھذا مشروع من حیث 
یدافع عن موكلھ ویقوم مقامھ على تفصیل في ھذه الضوابط وفي ھذا النوع من التوكیل، فإذا وكل المحامي فال األصل، ویجوز للمحامي أن 

ًأن یكون محض تبرع، كأن یكون المحامي یرید أ ن یدخل في ھذه القضیة إحقاقا للحق، وإبطاال : الحالة األولى: یخلو وكیلھ من حالتین ً
ًخذ أجرة، ودون أن یأخذ عمولة فھذا ال شك أنھ من نصرة المظلوم، وھو مأجور من هللا سبحانھ ًللباطل، وإنصافا للخصمین دون أن یأ

أنھ : ٌوتعالى، ومن آثر ثواب اآلخرة على ثواب الدنیا أعظم هللا أجره، وبارك لھ في علمھ، وبارك لھ فیما یكون منھ، وھذه سنة من هللا ماضیة
ً عز وجل عطاء من فضل ھذه الدنیا أو فضل اآلخرة من علوم الدین فیرفق بالناس ویعاملھم باآلخرة ًما من إنسان یعطیھ هللا علما ویعطیھ هللا

النوع الثاني من . ویرجو ثواب هللا عز وجل ویقدمھ على ما عندھم إال آجره هللا وأعظم أجره، وجمع لھ بین خیر الدین والدنیا واآلخرة،
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أن یقول : ٌقسم منھ یكون بُجعل، وقسم منھ یكون بإجارة، أما الذي یكون بالجعل فصیغتھ: نأن یكون بأجرة، وینقسم إلى قسمی: المحاماة
ًأثبت حقي أو إذا توصلت إلى حقي عند فالن أعطیك مائة ألف أو أعطیك خمسین ألفا، فھذا ُجعل، : المظلوم أو صاحب القضیة للمحامي

ِولمْن جاء بھ حْمُل: واألصل في الجعل قولھ تعالى ِ ِِ َ َ َ ٌ بعیر وأنا بھ زعیم َ ِ ِ َِ َِ ٍَ َ ِولمْن جاء بھ حْمُل : (فقولھ تعالى عن یوسف علیھ السالم] 72:یوسف[َ ِ ِِ َ َ َ َ
ٍبعیر ِ ٌوأنا بھ زعیم(ًجعال وعطیة على إحضار ھذا الصواع : یعني): َ ِ َِ َِ َ ، فھذا باإلجماع عند العلماء یعتبر ُجعالة، وأجمعوا على مشروعیة )َ

ْف عن اإلجارة، فاإلجارة تتجزأ، فإذا عمل العامل نصف العمل تعطیھ نصف األجرة، لكن في الُجعل لو عمل تسعة الجعالة، والجعالة تختل
، ورقي )ًاجعلوا لنا جعال: (ًأعشار العمل ولم یتمھ ال یستحق شیئا؛ فھناك فرق بین الجعل وبین اإلجارة، ولذلك حدیث الرقیة عندما قالوا

ال یجوز أخذ األجرة على الرقیة من : قصة المجنون لما شفي، ھذا كلھ في الجعل، ومن ھنا قال بعض العلماءُبالقرآن وشفي اللدیغ، وكذلك 
 على أن یتوصل إلى - بین صاحب القضیة والمحامي- ما لم یشف المریض، فإذا كان االتفاق بین الطرفین : باب اإلجارة للشبھة، والمقصود

وثبت أن الحق لصاحب القضیة، فإذا دافع المحامي عن ھذه القضیة ومكث سنوات ولم یستطع أن ٌحقھ لم یكن لھ شيء إال إذا كان الحكم، 
ًیتوصل إلى حق الرجل فال یستحق شیئا، ھذا إذا كان التوكیل في الخصومة بأجرة الجعل، أما إذا كان بإجارة فھذا فیھ تفصیل، وإن شاء هللا 

إلجارة من الشروط واألحكام التي ینبغي توفرھا العتبار اإلجارة على ھذا الوجھ سنبین ضوابط اإلجارة، ویسري علیھ ما یسري على ا
ًسواء كان الموكل وصاحب القضیة حاضرا أو غائبا عنده عذر أو . أنھ یجوز التوكیل في الخصومات: الصحیح، إذا ثبت ھذا فإن الخالصة ً ً

مسألة : ًثالثا. ْجرة وبدون أجرة على تفصیل من حیث الُجعل واإلجارةیجوز التوكیل بأ: ًثانیا. لم یكن عنده عذر في شھود مجلس القضاء
من وكل في الخصومة، ھل من حقھ أن یقبض أو لیس من حقھ ذلك؟ ھناك تنبیھ ینبغي أن ینبھ علیھ حینما قلنا : التوكیل في الخصومة

ًلجواب والحكم بجواز ھذا النوع أن یكون المحامي مقتنعا الشرط الذي ینبغي أن ینبھ علیھ أن محل ا: بمشروعیة المحاماة وأخذ األجرة علیھا
ً ظالما، وعلم ظلمھ وأراد أن یقلب الحق باطال، فإنھ -والعیاذ با- أن موكلھ صاحب حق، أما إذا كان موكلھ  ً یعتبر مالھ ُسحتا -والعیاذ با- ً

: ًفإذا. ھ في جمیع ما یترتب على ھذه المحاماة من إضرار بالخصمٌوإجارتھ محرمة؛ ألن هللا حرم التعاون على اإلثم والعدوان، وھو شریك ل
َقولنا بالجواز ینبغي أن ینبھ على أنھ ینبغي أن یكون المحامي مقتنعا بأن موكلھ صاحب حق، فإذا اقتنع بأنھ صاحب حق شرع لھ أن یدافع  ِ ُ ً

 .في حدود الحق الذي لھ، ال یزید وال یظلم
 
 
 
 

 ل بالخصومةقبض الوكیل في حال التوكی
 
 

: ًإذا وكلت شخصا في خصومة ھل من حقھ أن یقبض عنك أو لیس من حقھ؟ توضیح ذلك: إذا ثبت أن الوكالة بالخصومة مشروعة فالسؤال
ًلو وكلت شخصا أن یدافع عنك في مائة ألٍف تستحقھا على شخص، فلما أقام القضیة وأثبت أن لك عند فالن مائة ألف، وحكم القاضي بھذه 

ھل توكیلك في الخصومة : ة، ھل یجب على الخصم أن یدفع األلف إلى وكیلك أو ال یجوز أن یدفعھا إلیھ بل یدفعھا لك؟ وبعبارة أخرىالمائ
التوكیل في الخصومة : ً أو لیس إذنا بذلك؟ اختلف العلماء رحمھم هللا في ھذه المسألة فقال بعض العلماء-قبض الحق: أي-ًیعتبر إذنا بالقبض 

القاضي أبو یوسف القاضي ، واإلمام : ُحتى إن صاحبي اإلمام أبي حنیفة رحمة هللا على الجمیع: زم القبض، وھو مذھب الجمھورال یستل
من حقھ فقط أن یثبت  إنھ إذا وكلھ في الخصومة فلیس من حق المحامي والوكیل أن یقبض المال، وإنما: محمد بن الحسن یقوالن رحمھم هللا

ًإن شئت أن توكل شخصا آخر بالقبض، : لحق فھذا مرده إلى الموكل، وحینئٍذ یحكم القاضي بأن لك مائة ألف، ثم ننتظرالحق، أما استالم ا
وكلتھ في الخصومة وھو أن یقبض الحق الفالني في ھذه الخصومة، إذا ثبت ھذا، فالجمھور : وإن شئت أن توكل المحامي بالقبض تقول

التوكیل في : وقال اإلمام أبو حنیفة رحمھ هللا وطائفة من العلماء. تستلزم وكالة الخصومة القبضإنھ إذا وكلھ الخصومة، ال : یقولون
ما ذھب : الخصومة توكیل في القبض، والمحامي من حقھ أن یستلم ھذا المال، ومن حقھ أن یستلم ما حكم بھ القاضي من حقوق، والصحیح

ًقد ترضاه مخاصما وال تأمنھ على مالك، ویكون رجال یحسن الجواب والخطاب ولكن ال ًإلیھ الجمھور؛ ولذلك إذا وكلت أحدا في الخصومة ف ً
من وكل بالخصومة فإنھ غیر موكل بالقبض ال : تأمنھ على مالك، وحینئٍذ یفرق بین اإلذن بالخصومة واإلذن بالقبض، حتى قال بعض العلماء

ًلفظا وال عرفا، یعني ال عرف الناس یستلزم أن الخصومة تستلزم القبض، ولذلك لیس من حقھ أن یقبض ال لفظ الوكالة یستلزم أن یقبض، و: ً
  .ًالمال ولیس من حقھ أیضا أن یقبض ما حكم بھ القاضي لموكلھ

 
 
 
 

 التوكیل بالقبض توكیل بالخصومة
 
 

بض من حقھ أن یخاصم، والوكالة الوكیل بالق: ، یعني)العكس بالعكس]. (والوكیل في الخصومة ال یقبض والعكس بالعكس: [قال رحمھ هللا
الوكالة بالخصومة ال تستلزم القبض والوكالة بالقبض تستلزم : بالقبض تستلزم الخصومة، والوكالة بالخصومة ال تستلزم القبض، فیقال ھكذا

حقي منھ، فذھبت ٍاذھب إلى فالن واقبض : عندما یقول لك شخص: الخصومة، كیف جاءت مسألة الوكالة بالقبض تستلزم الخصومة؟ یعني
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ٍلیس لفالن عندي شيء، فجئت بشھود وخاصمت ثم قبضت الحق، ففي ھذه الحالة حینما ُوكلت بالقبض، ُوكلت بأخذ : إلى ھذا الرجل فقال لك
، فإذا )اإلذن بالشيء إذن بالزمھ: (ًأو فعل جمیع األسباب للوصول للقبض، فأصبح ھذا مندرجا تحت قاعدة شرعیة یعبر عنھا العلماء بقولھم
ًوكلت شخصا في شيء ما ولھذا الشيء لوازم، فمعنى ذلك أنك حینما أذنت بھذا الشيء فقد أذنت بلوازمھ إنھ إذا أذن : وعلى ھذا قال العلماء. َ

لھ أن یقبض حقھ فإن من الزم قبض الحق إذا امتنع الخصم من إعطائھ الحق أن یخاصمھ وأن یثبت ذلك الحق حتى یتوصل إلى ما وكل فیھ 
أن اإلذن بالخصومة ال یستلزم القبض؛ ألنھ زائد على معنى الخصومة، واإلذن بالقبض یستلزم : وھو القبض، وعلى ھذا ثبت ما ذكرناه

ٌالخصومة؛ ألن اإلذن بالشيء إذن بالزمھ وإذن بما یقتضیھ، ولما قلنا الوكالة أصلھا إذن، وقد بینا ھذا في تعریف الوكالة ) اإلذن بالشيء: (ٌ
ابذل جمیع األسباب ألخذ المائة األلف، فلما جاء : ٌذن بالتصرف، فإذا أذن لھ أن یقبض المائة األلف التي عند المستأجر الفالني، فمعناهأنھا إ

لیس لفالن عندي مائة ألف، فأحضر شاھدین یعلمان أنھ استأجر بمائة ألٍف ولم یدفع، فأقامھما، فلما جاء عند القاضي : إلى المستأجر قال لھ
ٌاإلذن بقبض المال إذن بالزمھ وھو الخصومة إن : ًمن الذي وكلك أن تخاصمھ؟ فأثبت أن فالنا وكلھ في قبض المال، ویقول: ال لھ القاضيق

ٌیكون وكیال بالخصومة كما أنھ وكیل بالقبض: احتیج إلیھا، وعلى ھذا ً.  
 
 
 
 

 ن ورثتھمن المسائل المتعلقة بتصرفات الوكیل تصرفھ في القبض من الشخص وم
 
 

:  مسائل تتعلق بالتصرفات-مثل ما ذكرنا-ھذا كلھ )]. الذي قبلھ(ال یقبض من ورثتھ إال أن یقول ) اقبض حقي من زید(و: [قال رحمھ هللا
ض اقب: (اللفظ الثاني). اقبض حقي من زید: (اللفظ األول: ، عندنا لفظان)اقبض حقي من زیٍد ال یقبض من ورثتھ إال أن یقول الذي قبلھ(

ً، ھذا اللفظ إذن بالقبض من زیٍد بعینھ؛ ألنھ سمى وحدد، فلو أن زیدا مات فإنھ لیس )اقبض حقي من زید: (بالنسبة لقولھ). ِحقي الذي قبل زیٍد ٌ
َمن حقھ أن یطالب الورثة؛ ألنھ أمر بالقبض من عین زیٍد، وإذا أمر بالقبض من عین زید فإن ھذا ال یستلزم القبض من الورثة وإنم ِ ا یحتاج ُ

واقبض حقي من : (فقال رحمھ هللا. ٍإلى إذن آخر أو إذن عام یدل على أن المراد قبض الحق بغض النظر عن كونھ من المیت أو من ورثتھ
ًأمثلة وألفاظا ال یقصدون المثال واللفظ، إنما یقصدون األصل، فھو حینما قال  نحن نبھنا غیر مرة أن العلماء رحمھم هللا یذكرون): زید : لكً

ٍ، فھذا تعیین، فاألصل أن الوكالة إذا ُعین فیھا التصرف وتعلق بشخص معین أو بصفٍة معینة أو بحالة معینة أو بزمان )اقبض حقي من زید( ٍ ّ
 ٌأنھ یقبض من زید وال یقبض من غیره، فلو مات زید: اقبض حقي من زیٍد، فمعناه: لو قال لھ: معین وجب أن تتقید الوكالة بذلك، وعلى ھذا

اقبض : عنده، والحق الذي عند زید، فلم یعین القبض من زید، إنما قال: یعني) اقبض حقي الذي قبلھ: (وإذا قال. ال یستحق أن یطالب ورثتھ
ًاقبض حقي الذي قبل زید، فلم یكن القبض معینا فیھ زید، وبناء على ذلك: من زیٍد، وإنما قال: حقي الذي قبلھ، والحق الذي عنده ولم یقل ً ِ 

اقبض : (أنھ قال لھ في اللفظ الثاني: ، وقبل الشيء ناحیتھ وجھتھ، فالمراد من ھذا)الذي قبلھ: (في قولھ: الصورة الثانیة. ُقصد منھ قبض الحق
 ...... .قصد إبراء ذمة زید، فیستوي في ذلك أن یقبض من زید أو یقبض من ورثة زید بعد موتھ: أي) حقي الذي قبل زید

 
 الودیعةحكم تضمین وكیل 

 
 

خذ ھذه المائة األلف اذھب وأعطھا : ّمن ُوكل في ودیعة، فإنھ إذا دفعھا وقال لھ: یعني]. وال یضمن وكیل اإلیداع إذا لم ُیشھد: [قال رحمھ هللا
ًخذ ھذا المال وأعطھ صالحا ودیعة عن: ًصالحا یجعلھا عنده ودیعة، فنحن ذكرنا أن ھذه كلھا تصرفات الوكیل، فإذا قال لھ ده، فإنھ من حیث ً

ھل یضمن في : ًالظاھر أن تصرفات الوكیل یحتاط فیھا، والوكیل إذا لم یحتط فیما ینبغي فیھ االحتیاط یضمن، وبناء على ذلك یرد السؤال
 من ھذا یختلف بحسب اختالف الموكل فیھ، كالوكالة في الودیعة، والودیعة مأخوذة: كل وكالة أو یضمن في وكاالت أخرى؟ قال العلماء

َما ودعك ربك وما قلى : ودعھ، إذا تركھ، ومنھ قولھ تعالى: الودع، وأصل الودع الترك، یقال َ َ َ َ َ َ َ َ َُّ ما تركك وما ھجرك، ومنھ : یعني] 3:الضحى[َّ
)  من الغافلین أو لیختمن هللا على قلوبھم ثم لیكونن-یعني تركھم للجمعات- عن ودعھم الجمعات  ٌلینتھین أقوام: (قولھ علیھ الصالة والسالم
ٍأن الودع ھو الترك، وسمیت الودیعة ودیعة؛ ألنك إذا أعطیت شیئا إلى شخص ودیعة عنده فینبغي أن : فالمقصود. نسأل هللا السالمة والعافیة ً

د یده إلیھ، یترك المال بعینھ وال یتصرف في ذلك المال، وإذا طلبتھ في أي وقٍت مكنك منھ، فیترك المال دون أن یتصرف فیھ ودون أن تمت
لو كان المال في كیس فال یجوز أن یفك رباطھ، وإذا فك رباطھ خرجت الودیعة إلى الضمان، وھذا لو فك الرباط : حتى قال بعض العلماء

ھذه مائة ألف ودیعة عندك، ! یا فالن: ًلو جاء شخص مثال وأعطاك مائة ألف وقال لك: ًفقط، فضال عن كونھ یتصرف فإنھ یضمن، فقالوا
ًواجب والمطالب بھ شرعا أن تأخذ ھذه األلف بعینھا خمسمائة، مئات، خمسینات، عشرات، ریاالت، تأخذھا، وتحفظھا بعینھا دون أن فال

تتصرف فیھا، ودون أن تغیر أو تبدل في ذلك المال بعینھ، ھذا أصل الودیعة؛ ولذلك بینا ھذا وقررناه في مسائل الودائع المصرفیة، وبینا 
، وكیف خرجت الودیعة من ید األمانة إلى ید الضمان لفوات ھذا األصل، فاألصل في الودیعة الحفظ، لكن ھذه الودیعة ضوابط الودیعة

 ید أمانة وال یضمن، وسیأتي تقریر ھذه المسألة وفیھا خالف بین - وھو الشخص الذي تضع عنده المال-الضمان فیھا ضیق، وید المودع 
إنھ إذا أعطى الوكیل : أنھ سواء أشھدت أو لم تشھد فلیس ھناك كبیر فائدة؛ ولذلك قالوا: ده ید أمانة فمعنى ذلكالعلماء رحمھم هللا، فإذا كانت ی

ًالمال لكي یضعھ عند شخص ما ودیعة، فإن الموَدع لو أنكر الودیعة لم یستطع أحد أن یطالبھ، فلیس ھناك شيء یدل على الودیعة؛ ولذلك  ٍ
ًلمال ودیعة عند شخص آخر یستلزم أن تكون یده ید أمانة، فقد رضیھ أمینا، وإذا رضیھ أمینا فید الوكیل إن إذن الموكل بدفع ا: یقولون ً ٍ ً
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خذ ھذه الخمسین : ًمثال، فقال الموكل لوكیلھ اآلن عندنا صالح، وعندنا وكیل وموكل، الوكیل عنده خمسون ألف لایر: بعبارٍة أخرى. خرجت
ًألفا وأعطھا صالحا ودیعة عنده، ً ِّ فصار عندنا موكل، وعندنا موكل، وعندنا موَدع، فالموكل صاحب المال، والوكیل ھو الشخص الذي ینقل ً َِّّ

ًالخمسین إلى صالح، والموَدع ھو صالح، فحینما اختار الموكل صالحا من أجل أن یودع عنده المال فقد رضي أمانتھ، وحینما اختار الوكیل  ِّ
ًانتقال المال من الوكیل إلى المودع لم یحدث شیئا : ًوبناء على ذلك. ضمن، فحینئٍذ كأنھ رضي الطرفینٍلحمل المال فالوكیل أمین، وال ی

ًجدیدا، بحیث إنھ انتقل من ید إلى ید، لم ینتقل من ید ضمان، وال من ید ضمان إلى ید أمان، فالید ھي واحدة، فھو ینقل بین شخصین رضي 
إنھ لم یفرط؛ فالتفریط وقع ممن وكلھ؛ فالذي وكلھ رضي ھذا الشخص من أجل أن :  ھذا الوكیل فنقوللو لم یشھد: ًأمانتھما، وبناء على ذلك

ًیحفظ المال، ورضیھ أیضا ألمانتھ فحینئٍذ لنا الظاھر؛ ألنھ مقر بأنھ أمین بدلیل أنھ دفع المال إلیھ، فاألصل أنھ سیقوم باألمانة ویؤدیھا على 
ِّلیھ ولم یشھد، فأنكر صالح الخمسین ألفا، وقد علم الموكل أن الوكیل أوصلھا، فأنكر صالح، فیرد السؤال، دفعت إ: الوجھ المطلوب، فإذا قال ً

ال یضمن الوكیل في ھذه الحالة؛ ألن : كان المفروض أن یحتاط الوكیل ویشھد على األصل الذي قررناه أن الوكالة تستلزم االحتیاط، قالوا
 بیان كون الودیعة - إن شاء هللا- إلى المودع وھو صالح یدل على رضاه باألمانة؛ ولذلك ال یضمن، وسیأتي ِّإذن الموكل بطرح المال أو دفعھ

 ...... .یدھا ید أمانة في باب الودیعة
 

 األسئلة
 
 

...... 
 

 في الدیون والتقسیط) ضع وتعجل(مسألة 
 
 

كذا، فما الحكم إذا كان ھذا االتفاق في مجلس العقد أو بعده؟ إن عجلت في دفع الدین نقصت عنك : إذا قال صاحب الدین للمدین: السؤال
، والصالة والسالم على خیر خلق هللا، وعلى آلھ وصحبھ ومن وااله: الجواب  إذا قال صاحب الدین للشخص: أما بعد. باسم هللا، والحمد 
ًتسعین ألفا سامحتك في عشرة آالف، وكان ھذا قبل حلول إن دفعت لي : عجل بالمال أسقط عنك نصفھ، أو أعطاه مائة ألف وقال لھ: المدیون

َاألجل، فذھب طائفة من أھل العلم رحمھم هللا إلى جواز ذلك في األصول، وبھ أفتى حبر األمة وترجمان القرآن عبد هللا بن عباس ، واختار 
ًیجوز أن ُیسقط رب المال جزءا من الدین ویتعجل ٌھذا القول جمع من المحققین كاإلمام ابن قدامة كما نص علیھ في المغني وغیره، أنھ 

أموالنا عند أصحابك فقال ! یا محمد: حینما أجلى بني قریظة فإنھم قالوا: الدین، وقد ثبت ذلك في الحدیث عن رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم
وھي أن یكون : الحالة الثانیة. نھا مستثناةفي ھذه الصفة أ) َضع وتعجل(فدل ھذا على مشروعیة ) ضعوا وتعجلوا: (علیھ الصالة والسالم

ھذه السیارة على سنتین ثم یأخذھا، وتكون ھناك زیادة بقدر خمسة آالف لایر مقابل : البیع بالتقسیط، وتتركب الزیادة باألجل، فیقول لھ
على األصل الذي ) ضع وتعجل(ز؛ ألنھ من عجل وأسقط عنك ربح السنة الثانیة ھذا ال یجو: السنتین، فیأتي عند نھایة السنة األولى ویقول لھ

ورد بھ دین الجاھلیة، وكانت الدیون المستفادة مركبة باآلجال، ولذلك ال یجوز في بیع التقسیط؛ ألن المسامحة ھنا مقابل األجل، ولكن ھناك 
أنھ حینما یكون أصل المال : رفي األصل یجوز لھ أن یخلي یده من أصل المال فجاز لھ أن یسامحھ عن كلھ أو بعضھ، وتوضیح ذلك أكث

ّعجل : الذي لك على المدیون مائة ألف لایر، فإن من حقك أن تسامحھ في المائة كلھا، ویجوز لك أن تسامحھ عن بعضھا، فأنت إذا قلت لھ
ًالتسعین ألفا وأسامحك بالعشرة، فقد أسقطت شیئا من مالك؛ ألن الدیون تستحق باألصل، وقد بینا ھذا في باب القر ض، وفي ھذه الحالة حینما ً

ًتكون المائة ألف كلھا ملكا لك، لم یكن شيء من المائة مركبا على أجل، بخالف بیع التقسیط، فبیع التقسیط حینما قسط على سنة زاد زیادة  ً
 وأسقط على الشرطیة، أو ّعجل: ًمتعلقة بالسنة وقسط على سنتین فزاد زیادة تناسب السنتین، فحینما یأتیھ في أثناء دفع األقساط ویقول لھ

ضع عني وأعطیك اآلن كذا، فإنھ ال یجوز؛ ألنھ مركب على دیون الجاھلیة، فصار : یأتي من اشترى السیارة ویقول لصاحب المعرض
 ).ضع وتعجل وزد وتأجل(اإلسقاط تمحض مقابل األجل، فأصبحت الشبھ ھنا أنھ مقابل األجل في شبھة الدین المعروف في دین الجاھلیة، 

ًإذا كان أصل المال كلھ مستحقا لك جاز لك اإلسقاط، وأما في مسائل الدیون التي تتركب فیھ الزیادة مقابل األجل فیحظر فیھا : على العموم
  .اإلسقاط، وهللا تعالى أعلم

 
 
 
 

 إذا تلفت السلعة قبل القبض أو بعده في حال اشتراط النقل
 
 

وھي : المسألة األولى: لى موضع كذا، أو اشترط حمالن السلعة فتلفت ھل یضمنھا البائع؟ الجوابإذا اشترط البائع حمالن الدابة إ: السؤال
كنت تعطي صاحب : ًإنھ في حال التقسیط وفي حال األجل ال یجوز، ویجوز إذا كان بعد القبض، فمثال: مسألة النقص مقابل التعجیل، قلنا

ً یقارب خمسین ألفا، إذا مكنتھ من الخمسین دون شرط ودون وعد وقبض الخمسین ًالمعرض أقساطا، وبقي لصاحب المعرض من األقساط ما
أنا متنازل عن خمسة فال بأس بعد قبضھ؛ ألنھ یجوز بالعطاء ومحض الفضل ما ال یجوز بالشرط كما ذكرنا في الزیادة على : ثم قال لك
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وقد قال ) ًإن خیر الناس أحسنھم قضاء: (أنس في الصحیحینالدیون، إذا لم تكن على سبیل الشرط عند القضاء، واألصل في ذلك حدیث 
ًرحم هللا امرأ سمحا إذا قضى، سمحا إذا اقتضى: (علیھ الصالة والسالم أخذ، فإذا سامحھ بدون شرطیة وبعد  إذا: ًفسمحا إذا اقتضى یعني) ً

ٍإذا اشترى دابة، واشترط حمالنھا إلى موضع : وھيأما المسألة الثانیة . القبض جاز، لكن أن یشترط في قبض المال أن یسامحھ ال یجوز
ًإذا اشتریت سلعة واشترطت من صاحب المحل أن یحملھا إلى موضع معین، فھذه مسألة البیع والشرط، وقد بینا ھذه : معین، ھذا فیھ تفصیل

ین، فعلى القول بجواز ھذه الصورة وھي مسألة البیع والشرط، والبیع والشرطین، وذكرنا خالف العلماء في مسألة الشرط والشرط: المسألة
 فلو أن ھذه السلعة التي اشتریتھا كالطعام وضعت في السیارة، ثم لما وصلت إلى -التوصیل للمنزل: مثل ما یسمى اآلن-أن تشتري وتشترط 

ة التي تحمل ھذا الشيء فیھا إن كانت قیادة السیارة والوسیل: بیتك وصلت تالفة كزجاج انكسر أو طعام فسد أو نحو ذلك، ھذا فیھ تفصیل
 الحالة. لو أن قائد السیارة یقودھا بسرعة حتى تكسر الزجاج، ھذا واضح أنھ فرط فیضمن في ھذه الحالة: ًتخریب فیضمن السائق، مثال

في اإلجارات، حتى لو أن یكون قائد السیارة لم یفرط، وھذا األمر جاء بآفة سماویة لیست بیده، وھذا یشمل جمیع ما یمكن أن یقال : الثانیة
 إسمنت، فمشت السیارة ثم أصابتھا السماء والمطر، وفسد اإلسمنت بھذا الماء الذي -ًمثال-أنك أرسلت سیارة من مكة إلى المدینة تحمل لك 

رط، فإذا جرى العرف أصابھ، فما الحكم؟ إذا كان النقل جرى العرف فیھ بأمور یتحفظ فیھا السائق والناقل، فالمسئولیة مسئولیة الناقل إذا ف
: أن ھذه السلعة تغطى بالغطاء ولم یغطھ فحینئٍذ یضمن، ویكون الضمان على السائق، لكن لو أن ھذه اآلفة والتلف حصل بدون تفریط، یعني

 إلیك إذا لو اشتریت بھائم، ووضعت في سیارة ماء، فلما وصلت: لم یفرط واحتاط السائق، ووقعت آفة سماویة أتلفت ھذا الشيء، مثال ذلك
ًأنھ ما في تعد، إنما ماتت قضاء وقدرا، فھل البھائم یضمنھا البائع؛ ألنھا لم تصل إلى المشتري، أو : نصفھا میت، وأثبت الطبیب البیطري ً

لبھائم، فجاء  وخال البائع المشتري بینھ وبین ا-وھذا ذكرناه في البیوع- إن قبضت البھائم : یضمنھا المشتري ألنھ أمر بحملھا؟ ھذا فیھ تفصیل
المشتري بالسیارة وتعاقد معھ، وحملت على ضمانھ، فحینئٍذ قد خلیت مسئولیة البائع بخروجھا من الزریبة أو من المستودع إذا كانت مبیعات 

: ع للمشتريمتعلقة بالمستودعات ونحوھا، فتبرأ ذمة البائع بإخراجھا من المستودع لما قبضھا المشتري، لكن إذا لم یحصل القبض وقال البائ
نحن نوصل ھذا الشيء إلى بیتك، أو ال یھمك إال والشيء قد وصل إلى بیتك، أو نحن نتكفل بتوصیلھ، فید المشتري لم تنتقل السلعة إلیھا، 

ك لو أن: وحینئٍذ یضمن البائع وال یضمن المشتري؛ ألن السلعة المباعة ال تضمن في ھذه الصورة إال إذا قبض المشتري، ومن أمثلة ذلك
ًبكم ھذه العلبة؟ قال بخمسة ریاالت، قلت لھ أنزل لي واحدة منھا أو أنزل لي ھذه، :  علبة من الزجاج قلت-ًمثال- دخلت إلى بقالة فوجدت فیھا 

ي شرطھ القبض، أو ما ف: فأخذھا البائع لینزلھا فانكسرت، من الذي یضمن؟ البائع؛ ألنك لم تقبض السلعة بعد، والضمان في المبیعات قلنا
یفرق في حكم ھذه المسألة بین : وعلى العموم. حكم القبض من التخلیة على حسب ما یجري بھ العرف في المبیعات، وقد قررنا ھذه المسائل

كون المشتري قد قبض المبیع أو لم یقبض، فإن كان قد قبض المبیع انتقل الضمان إلیھ، وإن لم یقبضھ فإن الضمان باق على البائع، وهللا 
  .أعلمتعالى 

 
 
 
 

 ضبط العلم مطلوب قبل الدعوة إلى هللا
 
 

یتعلق بشخصیة : الجانب األول: ھناك جانبان ینبغي التنبیھ علیھما: كیف یكون السیر في أمور الدعوة إلى هللا لطالب العلم؟ الجواب: السؤال
 مفتقر بإجماع -وھو الدعوة إلى هللا-لدعوة، والجانب الثاني یتعلق بالقیام بمسئولیة ا: طالب العلم، والداعیة إلى هللا عز وجل، والجانب الثاني

ِقْل ھذه سبیلي : ًالعلماء إلى الجانب األول، وال یمكن أن یؤمر بالدعوة إلى هللا إن كان جاھال، وقد أشار هللا إلى ھذا األصل في قولھ سبحانھ ِ ِِ َ َ ُ
َأدُعوا إلى هللا على بصیرٍة أنا ومن اتبع َ َ َ َ َ ََّ َ َِ َِ َ َِ ِ َّ َني وُسْبحان هللا وما أنا من الُمشركین ْ َ َ َ َ َ َِ ِ ِِ ْ ْ َ َ ِ ، فأثبت سبحانھ أن الدعوة تكون بعد العلم ]108:یوسف[َّ

َقْل إني على بیِّنٍة مْن ربِّي : والبصیرة، وكذلك قال تعالى َ َِ َ َ ِّ ما یتبین بھ الشيء ویتضح بھ األمر، : ، والبینة من البیان والوضوح أي]57:األنعام[ُِ
ٍفال بد لمن یدعو إلى هللا أن یكون على بصیرة وعلم ونور یفرق بھ بین الحق والباطل والصواب والخطأ، حتى یخرج إلى الناس :  ھذاوعلى

ًوأرضیتھ ثابتة ویكون ھادیا مھدیا؛ فإن استعجل وخرج للناس قبل العلم والبصیرة والنور من هللا ضل وأضل، وكان  ّ ممن زین -والعیاذ با-ً
فعلى طالب ! ّ عملھ فرآه حسنا، وكم من أمم ضلت وشقیت وبلیت بسبب تقدم الجھال وادعاء العلم من األدعیاء الذین ال بصیرة عندھملھ سوء

ٌفلْوال نفر مْن كلِّ فْرقٍة منُھم طائفة : العلم أن یعلم أن هللا لم یكلفھ الدعوة إال بعد العلم َ َ َ َ َِ ِ ِ َِ ْ ْ ُ َ ل العلم والدعوة إلى العلم ھذا النفیر من أج] 122:التوبة[َ
َفلْوال نفر مْن كلِّ فْرقٍة منُھم طائفة لیتفقُھوا في الدین ولُینذُروا قْومُھم إذا رجُعوا إلْیھم لعلُھم یْحذُرون : فقال تعالى َ َ َ َ َ َ َ ََ َّ َ َْ ْ ْ َْ َ َّ َِ ِ ِ َِ َ َ َ َ َ َ َِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِِّ ٌ ْ فجعل النذارة ] 122:التوبة[ُ

بطلب العلم والتأصیل لھذا الطلب، : ًفیبدأ أوال. التفقھ والتعلم، فال یمكن لنا أن نقوم بالدعوة إال بعد العلمًوالقیام برسالة الرسل مفتقرا إلى 
والتأصیل من جھة من یأخذ عنھ العلم والتأصیل للعلم الذي یأخذه، والتأصیل للطریقة والكیفیة التي یضبط بھا ھذا العلم، فإذا بنى علمھ على 

ًلم موروثا عن رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم بأخذه من العلماء العاملین األئمة المھدیین، الذین جمع هللا لھم بین أصل صحیح وكان ھذا الع
العلم والعمل، وبین الھدایة واالھتداء، والصالح واإلصالح؛ فإن هللا سبحانھ وتعالى سیبارك لھ كما بارك لھم، ویكون علمھ علم حق 

ًسھ، وسینفع بھ عاجال وآجالوبصیرة، وسینفعھ هللا في نف إن : ًھل الدعوة أوال أو العلم؟ أن نقول: ولذلك أول ما ینبغي أن نبحث في مسألة. ً
ٌالعلم ھو األساس واألصل، ونصوص الكتاب والسنة دالة على ذلك، وال یمكن أن یؤمر إنسان بالدعوة إلى هللا عز وجل حتى یكون على  ٌ

لمستثناة التي یقوم فیھا اإلنسان بالدعوة في حدود العلم الذي یتعلمھ، وھذه المسألة أظنھا ھي المقصودة ا علم، لكن ھناك ما یسمى باألحوال
ھل لطالب العلم أن یشتغل أثناء طلب العلم بشيء من الدعوة؟ فالحقیقة من حیث األصل واألفضل واألكمل والذي كان : بالسؤال، وھي مسألة

لعلم ینبغي أن یركز كل تركیزه واھتمامھ لطلب العلم، وال یمنع ھذا أنھ إذا كان علیھ فریضة أو وقف في أن طالب ا: علیھ العلماء رحمھم هللا
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ٍموقف یحتاج إلى بیان الحق أو إحقاق الحق أو إبطال الباطل أن یتكلم، إنما المراد أن یجعل شغلھ ضبط العلم؛ ألنھ سیخرج لألمة بخیر أكثر 
الب العلم من فرغ نفسھ لطلب العلم إبان طلبھ للعلم، فلما خرج لألمة وضع هللا لھ من القبول ما تدارك مما لو استعجل، ولذلك وجدنا من ط

ٍبھ أزمنة كان قد احتبسھا وادخرھا لطلب العلم، فقد تجد طالب العلم ینحصر ثالث سنوات في علم یتقنھ ویقوم بحقوقھ على أتم الوجوه فینفعھ 
یبقى إماما مھدیا، ویضع هللا لھ القبول؛ ألن كل من أنصت إلیھ وكل من نظر إلى علمھ وجد فیھ األمانة، و هللا عشرات السنین بھذا العلم،

ُووجد فیھ الضبط واإلتقان فأحب ھذا العلم، ونجد من ثمرات ھذه المحبة ما یعود بالخیر على األفراد والمجتمعات، فإذا نظر إلى مسألة 
أنھ إذا استعجل ربما استزلھ الشیطان، ولربما : ًثانیا. روج نجد أن ذلك یفضل بكثیر ما لو استعجلانحصار طالب العلم وعدم استعجالھ بالخ

 فلربما أفتى بغیر علم، ولذلك یھلك باالستعجال، ولذلك -نسأل هللا السالمة والعافیة-وقف في مواقف ال یستطیع فیھا أن یقف عما ال علم لھ 
 إذا استعجل أن یصاب بفتنة الظھور، كما قال اإلمام الشافعي إذا تصدر الحدث افتتن، وقالوا في إن الغالب في طالب العلم: قال العلماء

َحب الظھور قصم الظھور: (حكمتھم المشھورة ، فإذا استعجل وظھر للناس كلما تكلم أو تعلم كلمتین أحب أن یقف فیھا أمام الناس، أو كلما )َ
ًتعلم شیئا قلیال في علم أخذ یرد على األ - ئمة والكبار، وأخذ یقوم في المساجد والمجالس، ویتعقب ھذا، ویرد على ھذا، ویخطئ ھذا، حتى ً

ً یبتلیھ هللا بفتنة قد تكون سببا في ھالكھ وحرمانھ من الخیر في دینھ ودنیاه وآخرتھ، وسنة هللا معلومة في مثل ھذا، -نسأل هللا السالمة والعافیة
إنھ ال ینشغل بالدعوة أن ھذا منع أو تحریم :  الذي أوصي بھ ضبط العلم ما أمكن، لیس معنى قولنافطالب العلم علیھ أن یتحفظ، ولذلك

ُإنما المراد األفضل، إال أن بعض مشایخنا رحمة هللا علیھم وبعض العلماء المعاصرین یرى أن ھذا الزمان اختلف عن أزمنة . للدعوة، ال
ًن الحاجة ماسة جدا فقالالسلف، وأن الناس بحاجة إلى كل طالب علم، وأ ًصحیح أن ھدي السلف ضبط العلم أوال ثم الدعوة، ولكن ھذه : ٌ

األزمنة تستلزم أن یوجد طالب العلم وأن یوجد الدعاة أكثر، والمسألة فیھا اجتھاد، لكن من حیث األصل ال شك أن الناظر إلى حال السلف 
على بصیرة، وال خرجوا إال على علم وحقیقة تامة، وإذا كان بینك وبین هللا إخالص والناظر إلى حال األئمة یجد أنھم ما خرجوا للناس إال 

ًوكان بینك وبین هللا ورع أن تقف قبل الدعوة وتضبط العلم خوفا من أن یستزلك الشیطان، فاحتبست لطلب العلم، وصبرت على مجالس 
أو آجل بھذا العلم، وھذا أمر كان مشایخنا رحمة هللا علیھم یوصون بھ ٍالعلم وصابرت، فوهللا لن تموت حتى یقر هللا عینك بفتح منھ عاجل 

أننا ال نستعجل، ویعلم هللا كم رأینا من األقران ممن یحب أن یتكلم ویلقي الكلمات ویتقدم في المجالس حتى جاء الزمان الذي رأیناھم فیھ دون 
ًیكون مبنیا على الورع والخوف من هللا عز وجل، وحینئٍذ ننبھ على مسألة ًذلك بكثیر، ورأینا من صبر فوقھم بكثیر، وھذا ال شك كثیرا ما 

أننا إذا رأینا طالب علم تخصص في طلب العلم فینبغي أن ال نشوش علیھ، فبعض طالب العلم خاصة في مثل ھذه القضایا الفكریة : وھي
 فھذا یخطئ ھذا، وھذا یصوب نفسھ ویخطئ غیره، ینبغي أن نعلم ًیضیقون فیھا، ویكثر فیھا األخذ والرد، وأیضا یكثر فیھا الجدال والنقاش،

أن مثل ھذه المسائل اجتھادیة، وأن طالب العلم لم یبلغوا درجات االجتھاد في مثل ھذه المسائل، فعلیھم أن یسمعوا من العلماء، فمن اقتنع 
اضبط العلم، وأعطھ حقھ، وهللا یتولى أمرك في : عالم یقول غیر مأزور، ومن اقتنع بقول -إن شاء هللا-بقول عالم یقدم الدعوة ھو مأجور 

دعوتك بعد أن تضبط، ویشھد لك العلماء أنك أھل للفتوى والتعلیم، فإذا ترجح عنده ھذا القول فھو على خیر مأجور غیر مأزور، وال ینبغي 
ٍاإلخالص، فوهللا ما كان اإلخالص في قلیل إال كثره، وال ٌأن یثرب أحد من الطائفتین، ولكن نسأل هللا عز وجل أن یلھمنا رشدنا، وأن یرزقنا 

ًكان في أمر إال باركھ، ولیس ھذا مانعا أن یكون لطالب العلم نوع من النفع لعباد هللا، فمثال لو أنھ كانت لھ كلمة أسبوعیة أو جھد منحصر : ً
س أن یكون ذلك، شریطة أن یكون األصل ھو طلب العلم، وأن بأ بحیث یكون فیھ نفع كثیر فھذا ال بأس بھ، ال: ًبسیط جدا في الدعوة یعني

 أن یجد من صالح الدعوات من المؤمنین والمؤمنات -إن شاء هللا-یجعل ھذا بمثابة التنویع الذي یقویھ ویقوي عزیمتھ على طلب العلم، ولعلھ 
 ووعظھم وداللتھم على الخیر من أحب الطاعات، وأفضل ًما یكون سببا في رفعة الدرجات لھ في الحیاة وبعد الممات، فإن تذكیر الناس با

ٍالقربات، وفیھ خیر كثیر لإلنسان، وكم ینتفع اإلنسان بدعوات المسلمین لھ بظاھر الغیب، والحب لھ في هللا، والذكر لھ بالجمیل، إلى غیر 
ًیم أن یبارك لنا فیما نتعلم ونعلم، ویجعلھ خالصا لوجھھ ذلك مما جعلھ هللا من عاجل البشرى في ھذا العلم، نسأل هللا العظیم رب العرش الكر ّ
  .الكریم، وأن یعفو عنا فیما كان من الزلل والخلل إنھ المرجو واألمل، وهللا تعالى أعلم

 
 
 
 

ْمْن أْوسط ما تطعُمون أْھلیكم: (المراد بقولھ تعالى ُ ُِ ِ ِ َِ ْ ََ َ َ) 
 
 

ْمْن أْوسط ما تطعُمون أْھلیكم : ن في قولھما ھو المراد بقولھ تعالى في كفارة الیمی: السؤال ُ ُِ ِ ِ َِ ْ ََ َ َمْن أْوسط ما تطعُمون : ؟ الجواب]89:المائدة[َ َ َِ ِ ِْ َُ
ْأْھلیكم  ُ ِ ّاألمر راجع إلى المكفر وھو الذي حلف الیمین فینظر إلى أوسط طعامھ، فإن كان من : من العلماء من یقول: اختلف فیھ] 89:المائدة[َ

: ومنھم من قال. سط طعامھ في غناه، وإن كان من الفقراء نظر إلى أوسط طعامھ في فقره، فیخرج على قدر وسعھاألغنیاء نظر إلى أو
ْمْن أْوسط ما تطعُمون أْھلیكم: (من أوسط الطعام في أعرافكم؛ ولذلك جاء بصیغة الجمع: المراد بھ العرف، أي ُ ُِ ِ ِ َِ ْ ََ َ أنھ : والفرق بین القولین) َ

ًلو أن غنیا : كن للغني أن ینظر أوسط ما یكون لھ في الغنى ویكون الوسط ھذا للغني أرفع ما یكون في بیئتھ، مثال ذلكعلى القول األول یم
ًحلف الیمین فحنث في بیئٍة فقیرة، أوسط طعام فیھا بخمسین ریاال، لكن بالنسبة لھ ھو أوسط الطعام بمائتین، فحینئٍذ یكفر بالمائتین ویطعم 

نھ ھو المخاطب على القول األول، والعبرة بھ من أوسط طعامھ، ویكسو الفقراء والمساكین من أوسط كسوتھ ال من أوسط طعام المائتین؛ أل
یعتبر التحدید للشخص نفسھ، والعكس بالعكس، فلو كانت العبرة بالعرف وكان العرف أوسط الكسوة فیھ : كسوة العرف، وعلى ھذا القول

العبرة بھ أخرج كسوة بخمسمائة، وإن قلنا العبرة بالعرف أخرج كسوة :  ربما بخمسمائة لایر، فإن قلنابمائة لایر وھو غني، وأوسط كسوتھ
من أوسط ما یطعم في عرف الحالف فیخرج من أوسط الطعام، وھذا : بمائة، والعرف من أقوى ما یكون في ھذه المسألة؛ ألن المراد بھ
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ًفیكفر على حسب حال عرفھ في الوسط سواء كان طعاما أو كسوة، وهللا تعالى أعلمیختلف من مدینة إلى مدینة ومن قریٍة إلى أخرى  ً ً.  
 
 
 
 

 شبھة الرضاع المجھول عدده
 
 

إذا علمت : ًامرأة رضعت من أمي ولكن ال أعلم عدد الرضعات وأنا أجلس معھا على كونھا أختا لي فما الحكم في ذلك؟ الجواب: السؤال
، فإذا رضعت )األصل بقاء ما كان على ما كان: ( فإن الیقین ال یزال بالشك، فعندنا قاعدة تقول- یعتد بالعددعند من-الرضاعة وُجھل عددھا 

صبیة من امرأة فإن األصل أنھا أجنبیة عن أوالدھا حتى تثبت الرضاعة التي توجب المحرمیة، فإذا كان عدد الرضعات لم یتحقق أنھا خمس 
ال یحكم بالرضاعة وال تثبت، ھذا ھو األصل، وھو المعتبر والمعتمد :  یحكم بكونھا أجنبیة، وعلى ھذارضعات معلومات مشبعات فإنھ حینئٍذ

: في الرضاعة جانبان: في قول من قال بالتحدید في مذاھب الشافعیة والحنابلة رحمھم هللا ومن وافقھم؛ لكن ھناك من أھل العلم من یقول
إذا جئنا ننظر إلى المحرمیة نأخذ باألحوط أنھا : حل زواجھا وأنھا أجنبیة، فقالوا: الجانب الثاني. كونك تجلس معھا كأخٍت لك: الجانب األول

، فقولھ علیھ الصالة )كیف وقد قیل؟: (ٌأجنبیة، وإذا جئنا ننظر إلى الزواج منھا نأخذ باألحوط أنھا حرام علیھ، وھذا مبني على حدیث
ًإنھ یتقي نكاحھا لخوف أن تكون أختا من الرضاعة، : االحتیاط في المحرمیة ولذلك قالواصیغة تمریض اقتضت ) كیف وقد قیل؟: (والسالم

ًوتغلیظا لشبھة المحرمیة، یتقي محرمیتھا لعدم ثبوت المحرمیة واألصل أنھا أجنبیة، وھذا مما یتنازع في الشبھات، شبھة الحل وشبھة 
ًال یتزوجھا لخوف أن تكون أختا لھ، وال یجلس معھا؛ ألنھ لم یثبت : ًیاطا فیقولالتحریم، ولذلك یقول بعض العلماء بھذا المذھب الوسط احت

أن الرضاع لم یثبت؛ لكن في الحقیقة القول : فھي لیست بأختھ ویجوز لھ أن یتزوجھا إذا قلنا: أما على القول األول. الرضاع المحرم
كیف : (یقوي مثل ھذا؛ ألن النبي صلى هللا علیھ وسلم قال)  وقد قیل؟كیف: (باالحتیاط طیب، وظاھر السنة في قولھ علیھ الصالة والسالم

  .صیغة تمریض، ولذلك یقوى في مثل ھذا االحتیاط، وهللا تعالى أعلم): قیل(، و)وقد قیل؟
 
 
 
 

 متابعة المسبوق لإلمام في سجدتي السھو
 
 

إذا صلى المأموم :  أخطأ في فھم التكبیر فقام لیتم صالتھ؟ الجوابما الحكم إذا أدرك المأموم بعض الركعات فلما كبر اإلمام للسھو: السؤال
وراء اإلمام وأخطأ في فھم تكبیر اإلمام، فكبر اإلمام لسجود السھو فظن أنھ قد سلم فوقف، فالواجب علیھ أن یرجع من وقوفھ إلى السجود؛ 

عد سالم اإلمام، وقد قام قبل سالم اإلمام، فیجب علیھ الرجوع؛ ألن ٌألن ھذا الوقوف واقع في غیر موقعھ؛ ألن الشرع ال یطالبھ بالقیام إال ب
ًالقیام ھذا غیر مشروع وغیر مأذون بھ شرعا، فیلزم بالرجوع، ویتابع اإلمام في سجدتي السھو، فإن ترك سجدتي السھو عمدا بعد علمھ بأنھ  ً

ًا من واجبات الصالة یوجب بطالن صالتھ؛ ألنھ ترك الواجب إن كون سجدتي السھو واجب: أخطأ في قیامھ وتعمد ذلك فبعض العلماء یقول
وأما لو سھا فقام ووقف . إذا لم یرجع فإنھ تكون صالتھ باطلة: ًوراء اإلمام، أو أن انفراده في صالتھ عمدا یوجب بطالن صالتھ، فعلى ھذا

ر على جنازة أو یكبر لسجود سھو بعدي، وأتم صالتھ ًواستمر یقرأ ساھیا عن سجود اإلمام، كما لو كان خارج المسجد وظن أن اإلمام یكب
ال یشرع قضاؤه وقد فات بفوات : یقضي سجود السھو بعد المفارقة، ومنھم من یقول: منھم من یقول: على ھذا الوجھ، فللعلماء وجھان

  .المتابعة، وإن قضاه فإنھ أحوط وأقوى وهللا تعالى أعلم
 
 
 
 

 أزاحھ عن طریق المسلمینتوضیح حدیث الذي دخل الجنة في شوك 
 
 

ھل یدل على أن من رحم الناس فقد استوجب رحمة هللا ودخول الجنة كما في حدیث الذي ) إن هللا یرحم من عباده الرحماء(حدیث : السؤال
 عز وجل یعطیھ ما ًأزال الشوك من طریق المسلمین ال یؤذیھم فدخل الجنة؟ رحمة هللا واسعة، وفضل هللا عظیم، ومن ظن با خیرا فإن هللا

أنا عند حسن ظن عبدي : إن هللا تعالى یقول: (ظن بھ كما في الحدیث الصحیح الذي رواه أحمد في مسنده أن النبي صلى هللا علیھ وسلم قال
لك قال هللا ٌ، وعلى ھذا فحسن الظن با سبب في رحمة الرب لعبده وإحسانھ إلیھ في الدنیا واآلخرة؛ ولذ)ًبي، فمن ظن بي خیرا كان لھ

ًإْن یْعلم هللا في قلوبكم خْیرا ُیْؤتكم خْیرا : تعالى ًَ َْ ُْ ُ ُِ ِِ ُِ ُ َّ ِ َ ، أما من حیث االجتھاد وكون بعض األعمال الصالحة توجب العظیم من رحمة ]70:األنفال[َ
َوال یسأل عما یفعل، وهللا یْحكم ال ُمع هللا یحكم وال یعقب حكمھ، هللا یفعل: ًهللا فأوال َ َُ ُ ُ ِقب لُحكمھ وُھو سریُع الحساب َّ ِ ِ ِ َِ َ َ َ َْ ِ ْ ، وال یسأل ]41:الرعد[ِّ
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ُإن هللا یفعُل ما ُیرید : عما یفعل ونحن المسئولون والمحاسبون، هللا جل جاللھ وتقدست أسماؤه یفعل ما یرید ِ َ َ َْ َ َّ َّ ، فالواجب على المسلم ]14:الحج[ِ
ذكر عن : ( أجاب بعض العلماء في قضیة غصن الشوك، أن النبي صلى هللا علیھ وسلمًدائما أن ال یسأل عما یكون منھ سبحانھ وتعالى، لكن

وبعض -، في الحدیث أمر ینبغي أن ینتبھ لھ )وهللا ألنحین ھذا عن طریق المسلمین ال یؤذیھم: ّالرجل أنھ مر على غصن الشوك، فقال
أصول الشریعة فیفھمھا على ظاھرھا، والواقع أنھ ینبغي رد ھذه ٌالنصوص قد یقرؤھا بعض طالب العلم، أو یقرؤھا من لیس عنده إلمام ب

النصوص إلى العلماء، وأن ال نجتھد في تفسیرھا إال بالرجوع إلى األئمة الذین أعطوا أھلیة النظر في كتاب هللا وسنة النبي صلى هللا علیھ 
وهللا ألنحین ھذا عن طریق المسلمین ال : ( فالحدیث فیھ-علموسلم، وقد وصف هللا أمثال ھؤالء بالرسوخ، فأخبر أن من ھناك من رسخ في ال

ھناك أمر عقدي یرجع إلى القلب، وھناك أمر ظاھر وھو : أن قلبھ غیب الخیر لعموم المسلمین، یعني: معناه: ، قال بعض العلماء)یؤذیھم
ًولكن خوفا على المسلمین، فأعطي أجرا ًزحزحة الغصن من الطریق، فالذي زحزح الغصن لم یزحزحھ خوفا على رجل أو على رجلین،  ً

أن الرجل لو بات : (ًعظیما بالنیة؛ ألن عنده الشعور بحب الخیر للمسلمین، وقد ثبت في الحدیث الصحیح عن النبي صلى هللا علیھ وسلم
فھذا الشعور اإلیماني نابع ! ، فكیف بمن قد انطوى قلبھ وسریرتھ على دفع الضرر عن المسلمین؟)ٌولیس في قلبھ غل على مسلم دخل الجنة

عن حب الخیر للمسلمین، ولذلك كان العلماء یوصون بكثرة الدعاء للمسلمین، والترحم على أمواتھم، وحسن النیة لعباد هللا المسلمین، 
الذي ترفع بھ الدرجات، علیھ باأللفة والمحبة والتناصر والتآزر، ھذا ھو  والشعور بأخوة اإلسالم والترابط الذي أمرنا هللا عز وجل أن نكون

كم : (وتعظم بھ األجور، وتضاعف بھ الحسنات، فھذا الشعور الذي دعا العامل لھذا العمل الیسیر جعلھ عظیما، وھذا معنى قول بعض السلف
ًأیتم معسرا إذا ر: ًأن رجال كان یقرض الناس، فقال ألعوانھ: (وفي الصحیح عن النبي صلى هللا علیھ وسلم) ٍمن عمل یسیر عظمتھ النیة

ألنھ من : ، قالوا)نحن أحق وأولى بالعفو منھ، تجاوزوا عن عبدي: فتجاوزوا عنھ، لعل هللا أن یتجاوز عنا، فلقي هللا، فقال هللا عز وجل
نما الممكن أن الشخص یسامح المدیون من باب الشفقة والرحمة فھذا لھ منزلة، وممكن أن یسامح المدیون من باب الشكر للنعمة؛ ألنھ حی

تجاوزوا عنھ : ًأحس أن هللا أغناه وأفقر غیره ونظر إلى نعمة هللا علیھ تذكر أیضا قدرة هللا علیھ مع الغنى، فأصبح كأنھ لیس بیده شيء فقال
الباطن ینبغي أن ینظر إلى النص بجمیعھ بما فیھ من نیة  لعل هللا أن یتجاوز عنا، فأصبحت نیتھ صالحة موجبة لھذه العاقبة الحمیدة، ولذلك

َوربك یخلق ما یشاُء ویختاُر : وداللة الظاھر، وأما الفعل المجرد فإن األفعال قد یفضل هللا بعضھا على بعض، وقد قال هللا تعالى َ ُْ َْ َ َ َ َ َ َ َُ ُّ
 فإن أعمال ، فأفضل األعمال وأحبھا إلى هللا أعمال القلوب التي تتصل بالعقیدة من التوحید واإلیمان ولوازم ھذا اإلیمان،]68:القصص[

الجوارح ال تبلغ ما تبلغھ ھذه األعمال كحب هللا سبحانھ، واإلخالص  بالعبادة، وإفراده بالعبادة، وصدق اللجوء إلیھ بالرغبة والرھبة 
ھ فتفیض والخشیة والخوف، فاإلنسان إذا كان كثیر الخوف من هللا عز وجل والخشیة لھ ربما أنھ تمر علیھ لحظة وھو یستشعر عظمة هللا علی

عیناه من الدمع، فیغفر هللا بھذه الدمعة ذنوبھ كلھا، فاإلنسان إذا أعانھ هللا سبحانھ وتعالى ینبغي أن ینظر إلى فضائل األعمال، وأن یختار 
 ومن رحمتھ ُرحمة هللا لیس لھا منتھى،) فإن هللا یرحم من عباده الرحماء(منھا أجمعھا وأعظمھا على الخیر، وأما الرحمة التي سألت عنھا 

ٌإذا أراد المسلم أن ینظر إلى عظیم رحمتھ فلینظر إلى ما في ھذا الكون من رحمة الخلق بعضھم ببعض، فھو جزء من مائة جزء : سبحانھ
ًمن رحمة هللا عز وجل، فإن هللا عز وجل قسم الرحمة إلى مائة جزء، وأرسل للعباد جزءا واحدا، وھذا الجزء ھو الذي یراه اإلنسان من  ً
رحمة الوالدة لولدھا، ورحمة الوالد بولده، ورحمة الناس بعضھم ببعض، فإذا كان یوم القیامة جمع ذلك الجزء إلى ما عنده فرحم بھ خلقھ 
ا ًسبحانھ وتعالى، وأعظم ما یرحم هللا بھ عبده العفو والمغفرة، فإنھ من أعظم نعم هللا عز وجل على العبد، أن یتلقاه بعفوه ومغفرتھ، خاصة إذ

فاإلنسان حینما یتذكر أنھ ) لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني لغفرتھا لك وال أبالي! یا ابن آدم: (تاب العبد إلیھ وأناب إلیھ سبحانھ
لو أذن : یسيء ویظلم ویخطئ، ومن رحمتھ سبحانھ وتعالى أنھ ستر خطیئتھ وعیبھ وفضیحتھ، وأعطاه الحول والقوة ومكنھ، ومع ذلك

ًأن تخسف بھ النخسفت، ولو أذن للسماء ألرسلت قاصفا من الریح فأھلكھ، ولو شاء هللا عز وجل أن یمسخھ على مكانتھ فال یستطیع لألرض 
حیلة وال یھتدي سبیال، لقدر هللا على ذلك وال یعجزه شيء، ولكن من رحمتھ سبحانھ لم یفعل بھ ذلك كلھ، ثم إذا تاب وأناب ورجع إلى هللا 

فیفرح بتوبتھ، والعبد أفقر ما یكون إلیھ، وھو سبحانھ أغنى ما یكون عنھ، سبحانھ ما ! عفوه ومغفرتھ، فما أكرمھ وما أحلمھ وأرحمھتلقاه هللا ب
ًفنسأل هللا العظیم بأسمائھ الحسنى وصفاتھ العلى أن یرحمنا برحمتھ الواسعة، اللھم إنا نسألك رحمة من عندك ! أرحمھ، سبحانھ ما أرحمھ

ًقلوبنا وتجمع بھا شملنا، وتؤلف بھا بین أرواحنا، اللھم إنا نسألك رحمة تھدینا بھا فال نضل أبدا، وتصلح بھا أحوالنا فال تفسد أبدا، تھدي بھا  ً
وآخر دعوانا أن الحمد  رب العالمین، وصلى هللا وسلم وبارك على . وتثبتنا بھا على صراطك المستقیم، وسبیلك القویم یا أرحم الراحمین

  .بینا محمد وعلى آلھ وصحبھ أجمعینن
 
 
 
 

 [7[ باب الوكالة -شرح زاد المستقنع 
المقصود من عقد الوكالة ھو اإلرفاق، ولھذا كانت ید الوكیل ید أمانة ال ید ضمان، فال یضمن إال في حال التفریط أو التعدي، ثم إن وكالتھ 

 .تى ال یحصل النزاع بین الناسًال تقبل إال ببینة، وھذا حفاظا على الحقوق من الضیاع وح
 بعض األحكام المترتبة على الوكالة

 
 

بسم هللا الرحمن الرحیم الحمد  رب العالمین، والصالة والسالم على خیر خلق هللا أجمعین، وعلى آلھ وصحبھ ومن اھتدى بھدیھ واستن 
 ...... :أما بعد. بسنتھ إلى یوم الدین
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 ید الوكیل ید أمانة ال ید ضمان
 
 

ًفھذا الفصل عقده المصنف رحمھ هللا لبیان بعض األحكام واآلثار المترتبة على الوكالة، فقد توكل شخصا لكي یدفع ماال أو یحفظ طعاما أو  ًً
ٍأي شيء آخر یقوم بھ، ثم یأخذ ذلك الشيء منك ویتلف عنده قبل أن یقوم بأدائھ إلى شخص آخر إلى ًإذا أعطیتھ ماال على أن یدفعھ : ًفمثال. ٍ

: ھل نقول: ًیدفعھ صباحا، فسرق منھ في اللیل، أو جاءت آفة سماویة وأتلفت ھذا المال، فالسؤال حینئٍذ زید، فأخذ المال منك باللیل على أن
ٍإنھ رجل متبرع، وصاحب فضل وإحسان: ًإن ھذا الوكیل أخذ شیئا ویجب علیھ ضمانھ حتى یؤدیھ؟ أو نقول ِما على الُمْحسنین مْن: ٌ ِ َِ َ َْ ٍ سبیل َ ِ َ

إذا كان قد فرط وتساھل أو تعدى على المال فإننا : وعقد الوكالة ال یستلزم تضمینھ فنسقط الضمان عنھ؟ أو نفصل ونقول] 91:التوبة[
ًلو أن رجال أعطى آلخر : نضمنھ، وإذا حفظ المال وقام بحقوق رعایتھ على الوجھ المطلوب فإننا ال نضمنھ؟ ومن أمثلة ذلك في عصرنا

ٍ یبیعھا أو أعطاه سیارة لكي یوصلھا إلى شخص آخر، وقال لھًسیارة : قبلت: وكلتك أن تأخذ ھذه السیارة وتعطیھا إلى زید أو إلى فالن، قال: ً
ًفأخذ مفاتیحھا، ثم ركب ھذه السیارة وأوصلھا إلى منزلھ، فجاءت آفة فأتلفتھا أو أتلفت شیئا فیھا، أو أخذ السیارة وركبھا وصار یقضي بھا  ٌ

ٌأو أتلف جزءا منھا، أو أخذ السیارة من عندك وفي طریقھ إلى بیتھ أصابھا ضرر وعطل، ففي  صالحھ إلى أن تعرض لحادٍث أتلف السیارةم ً
ما حكم ھذا الوكیل؟ ھل یجب علیھ ضمان ھذه األعیان أو ال یجب علیھ؟ ھذا ھو الذي یبحثھ العلماء : جمیع ھذه الصور كلھا تسأل الناس

ٌید تسمى ید األمانة، وید تسمى ید الضمان، فإذا قلت: د الوكیل ھل ھي ید أمانة أو ید ضمان؟ فعند العلماءی: تحت مسألة الید ید أمانة، فإما : ٌ
یجب علیھا أن تضمن السلعة وأن تضمن المتاع : أن یحصل منھا تعٍد أو یحصل منھا تفریط، فإذا حصل منھا التعدي أو حصل التفریط تقول

ًإن الید ید ضمان فإنھ یضمن سواء فرط وتعدى : ارة واألرض، ویجب علیھا أن ترد ما أخذتھ على الوجھ المطلوب، وإذا قلتوالطعام والسی
ید الوكیل ید أمانة إال إذا تعدت أو فرطت، : ھل یده ید أمانة، أو ید ضمانة؟ قال بعض العلماء: وعلى ھذا یرد السؤال في الوكیل. أو لم یفرط

ًالید ید أمانة من الوكیل مطلقا، سواء :  فإننا ال نضمن الوكیل إال في حالة التعدي أو في حالة التفریط، فعند أصحاب ھذا القول:ًوبناء على ھذا ً
ًخذ سیارتي وأعطھا فالنا، أو وكلتك : كانت الوكالة بعوض أو بدون عوض، والوكالة بعوض سبق وأن ذكرناھا، مثل أن تقول لشخص

ٍبعشرة آالف ولك ألف أو مائة أو خمسمائة، فھذه وكالة بجعل، وحینئٍذ یكون الوكیل وكیال في مقابل مال أو منفعٍة سیارتي ھذه أن تبیعھا  ً
ًالوكیل أمین مطلقا، سواء كانت الوكالة بعوض أو بدون عوض: فبعض العلماء یقول. یأخذھا ًالوكیل یعتبر أمینا إال : وبعض العلماء یقول. ً

 فإذا كان یأخذ أجرة على وكالتھ كالمحامي أو نحو ذلك فھذا یده ید ضمان ولیست بید أمانة، فید الضمان توجب أن إذا كانت الوكالة بجعل،
یضمن الشيء، بغض النظر عن كونھ فرط أو لم یفرط، فالشيء الذي یأخذه یرده حتى ولو غصبھ الغاصب، كما لو ذھب بالسیارة ونزلت 

ً نھر بدون تعد وبدون تفریط منھ نضمنھ؛ ألنھ حینما اعتدى وأخذھا تحمل المسئولیة، فیصبح ملزما علیھا آفة سماویة أو اجترفھا السیل أو
ید الوكیل عند المصنف رحمھ هللا : ًبردھا بعینھا، فإن تعذر العین وجب علیھ رد المثل، وإن تعذر علیھ رد المثل وجب علیھ رد القیمة، فإذا

، ھذه الجملة تستلزم على ]والوكیل أمین: [فقال رحمھ هللا. نة، لكن یضمن الوكیل إذا تعدى أو فرط ید أما- وھو الصحیح-وطائفة من العلماء 
ًالوكیل أمورا وعلى الموكل أیضا أمورا، أما بالنسبة لألمور التي تتعلق بالوكیل إذا قلنا ً فالواجب علیھ أن یحفظ األمانة، : إن الوكیل أمین: ً

خذ ھذا المال وأده إلى فالن في العصر أو الظھر؛ فإنھ أمین : كالتھ على الصفة التي اتفق علیھا، فإذا قیل لھًونحكم بكونھ أمینا متى ما أدى و
متى ما أخذه وحفظھ بحفظھ وحرزه، وأداه في الوقت المطلوب، فإن خرج عن ھذه الحدود بتفریط أو بتعٍد خرج عن األمانة، ویعتبر في ھذه 

إن الوكیل : (ًبناء على مسألة) الوكیل أمین: (قال رحمھ هللا.  مثال التعدي ومثال التفریط- إن شاء هللا-بین ًالحالة متحمال للمسئولیة كما سن
خذ ھذه السیارة أو خذ ھذا الطعام وبعھ أو : أن الشخص إذا قال آلخر: ً، فإن الوكیل ینزل منزلة الموكل، والسبب أننا جعلنا الوكیل أمینا)أمین

ًشخص منزلتھ وحینئٍذ إذا نزلھ منزلتھ، فإن اإلنسان ال یضمن نفسھ؛ ألنھ من الناحیة الفقھیة أصبح الوكیل منزال منزلة أعطھ لفالن فقد نزل ال
اذھب بھا إلى المعرض وبعھا بعشرة آالف، فكأنھ نزل ھذا الوكیل منزلة نفسھ في بیع ھذه : األصیل فال یضمن، فلو أعطاه السیارة وقال لھ

ال یضمن الوكیل؛ ألن الوكیل : فلو حصل تلف بآفة سماویة لیس في مقدور الوكیل أن یحفظ السیارة عنھا، نقولالسیارة بعشرة آالف، 
كاألصیل وكأنھما كالشيء الواحد، واإلنسان ال یضمن نفسھ، لكن حینما یتعدى الوكیل على السیارة فیأخذ فیھا أوالده ویذھب یقضي بھا 

ًستخداما سیئا، فالسیارة حوائجھ، أو یأخذ السیارة ویستخدمھا ا  - ًمثال-بطاقة معینة وحدود معینة، فحملھا فوق طاقتھا فتعدى، أو  تحمل: -ًمثال-ً
خرج الوكیل عن األمانة وعن المعروف، فیتحمل المسئولیة؛ : أخذ السیارة وأوقفھا في مكان معرض للحوادث فقد فرط، ففي ھذه الحالة تقول

ٍبھذا األمر على المعروف، فإذا خرج عن المعروف فھو غیر أمین في خروجھ عن المعروف المألوف، َألنك حینما وكلتھ وكلتھ أن یقوم 
  .ٌالوكیل أمین؛ ألنھ مع موكلھ كالشيء الواحد، وضامن إن خرج عن حدود الوكالة والمعروف: وعلى ھذا قالوا

 
 
 
 

 الحالة التي یضمن فیھا الوكیل ما تلف بیده
 
 

الوكیل یده ید أمانة، ال : فتفسرھا وتقول) الوكیل أمین: (حینما قال) ال یضمن: (قولھ].  ما تلف بیده بال تفریطال یضمُن: [قال رحمھ هللا
الفرق بین ید األمانة وید الضمان یحدث في حالة حدوث : فینتقل من ید األمانة إلى ید الضمان إذا فرط، وقلنا: یضمن ما بیده إال إذا فرط أي

ماویة مثل المطر، والسیل الجارف، والصواعق، فمثل ھذه الكوارث إذا نزلت فلیس في مقدور المكلف أن یدفعھا، آفة س: شيء سماوي، أي
وكلتك أن تقوم على مزرعتي أو تقوم : لو قال لھ: ًالید ید ضمان یضمن، فمثال: الید ید أمانة فال تضمن في ھذا الشيء، وإن قلت: فإن قلت
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ٌفجاء إعصار فأحرق الحبوب، فیده ید أمانة ال یضمن شیئا، إذ ھذا قدر من هللا سبحانھ وتعالى، وحینئٍذ ال على ھذا الحد فتحصده ثم تبیعھ،  ً
ُأسبوعین، كان المفروض أن تحصد وتوضع  یضمن؛ ألنھ منزل منزلة من وكلھ، لكن لو كانت الحبوب قد آن حصدھا فتأخر في حصادھا

قد فرط بمجرد زیادتھ : فة خالل األسبوع أو األسبوعین الذین تأخر فیھما؛ فحینئٍذ نقولداخل المخازن وتحفظ، فجاءت الریح أو جاءت اآل
إنھ یضمن بھذا : عن المدة المعروفة والحد المعروف فدخل في الضمان، وخرجت یده من ید األمانة إلى ید الضمان، وعلى ھذا نقول

التساھل، وهللا عز وجل جعل األشیاء : إال إذا فرط، والتفریط في الشيء ھوأن الوكیل أمین، وال یضمن ما بیده : التفریط، فقرر رحمھ هللا
ًحقوقا وجعل لھا أقدارا، وإذا وضع المكلف األشیاء في حدودھا وفي أقدارھا دون أن یجاوز تلك الحدود ودون أن یقصر فإنھ قد أوالھا ما  ً

أنت وكیلي، مثل العامل في : ً طعاما وقال لھ-ًمثال-إذا أعطاه :  ذكرناتستحقھ، فإن قصر بھا وأنزلھا عن حقھا فقد ضیع ھذه الحقوق مثل ما
وكلتك أن تأخذ ھذا التمر وتبیعھ في السوق، وھذا التمر من العادة یحفظ في المخازن بطریقة معینة، فھذا العامل إذا أخذ : المزرعة تقول لھ

ًلو أعطاه طعاما في فصل شتاء : ًالمخازن ولم یضعھا فقد فرط، ومثالالتمر وكان صاحب المزرعة عنده تلك المخازن وأمكنھ أن یضعھا في 
ًأیضا مثال. ینبغي حفظھ وتبریده، فقصر ولم یحفظھ ولم یبرده حتى تلف الطعام فإنھ قد فرط، ویلزم بعاقبة تفریطھ : ًلو أعطاه سیارة وقال لھ: ً

ھا أو یوقفھا أمام بیتھ، فأخذھا وأوقفھا في مكان ُعرضة للسرقة، فسرق ھذه السیارة تأخذھا وتبیعھا، فأخذ السیارة وكان المفروض أن یدخل
أن المفرط یلزم : وفي الشریعة أصل وقاعدة. ٌمن السیارة شيء أو حتى سرقت السیارة كلھا فإنھ قد فرط، وھذه األحوال كلھا فیھا تفریط

ًیعتبر إخالال باألمانة وإضاعة للمسئولیة، وكأنھ قد تقحم ذلك بعاقبة تفریطھ؛ ألن تساھلھ في األمور وتعاطیھا على غیر الوجھ المعروف  ً
: الضرر على بصیرٍة وبینة، ومن تقحم الضرر على بصیرة وبینة فقد رضي بكل ما ینجم عنھ من ضرر، فیتحمل المسئولیة، قال رحمھ هللا

ھو أشبھ بالجنایة : ن یفرط وإما أن یتعدى، والتعديإما أ: ، یعني)وتعدى: (المفروض أن یضاف إلیھا). ال یضمن ما تلف بیده بال تفریط(
ًخذ السیارة وبعھا غدا في المعرض، فأخذ :  حینما یقول لھ-ًمثال- على الشيء، أو مجاوزة الحدود التي ینبغي أن یتقید بھا الوكیل، فاآلن 

خذ السیارة وأوقفھا في :  التعدي أن یقول لھكذلك من. السیارة وأخرھا یومین فإنھ في ھذه الحالة قد تعدى بتأخیره عن الوقت المعتبر
فنحن اآلن نمثل بأمثلة واقعیة؛ ألننا وجدنا أن األمثلة القدیمة . المعرض، فأخذھا وقضى بھا حوائجھ فقد تعدى باستعمالھا لحوائجھ الخاصة

عض العمال الشركة توكلھ بقیادة سیارة معینة لحمل  ب- ًمثال-ِبمعزل عن حیاتنا، ولربما ال یستطیع السائل أن یفھم ما یلزمھ في المسألة، فاآلن 
ًالمتاع بین بلدة وأخرى، وھذه السیارة طاقتھا حمل ألف كیلو، فالعرف یقتضي أن یكون تحمیلھ لھا في حدود طن مثال، فحملھا زیادة على  ً

أن :  وھذا مما جرى بھ العرف، ویعرف اإلنسانخذ السیارة واذھب بھا إلى المدینة،: لو كانت السیارة بطبیعتھا، وقلت لھ. ھذا تعٍد الطن،
ًالسیارة في منتصف الطریق إذا كان طویال، ینبغي أن یرفق بھا، وأن یریحھا، وإذا بھ قد سار بھا مرة واحدة حتى تلفت السیارة، كل ھذه  ً

 أن تحفظ فیھ المتاع أو ھذا المخزن تضع فیھ اسكن ھذا البیت أو وكلتك ھذا البیت: الصور وأمثالھا تعتبر تعدیات، كذلك البیت حینما تقول لھ
ًالمتاع، والمخزن لو فرضنا أنھ مكون من دورین، والدور الثاني یتحمل في حدود ألف كیلو الذي ھو طن، فحملھ ألفا وزیادة، فھذا تعد، كل 

التفریط، كأن یكون : ًكذلك أیضا. التعديًھذه الصور وأمثلتھا سواء كانت في السیارات أو العقارات أو المنقوالت األخر فإنھا تعتبر من 
ًخذ ھذا الكتاب واحفظھ عندك وأعطني إیاه غدا، أو : لو قلت لھ: ًالواجب على اإلنسان أن یحفظ الشيء في حد، فینزلھ عن ذلك الحد، فمثال

ألطفال بتمزیق الكتاب، فإن وضع ًھذه النقود على أن تأتیني بھا غدا، فأخذ الكتاب ووضعھ في غرفة فیھا أطفال، فقام ا وكلتك في حفظ
إن من وضع السالح كالسكاكین ونحوھا واآلالت الحادة أمام أطفال فقتل الطفل نفسھ، : ًالكتاب أمام األطفال یعتبر تفریطا؛ ولذلك قال العلماء

 في باب -إن شاء هللا بیانھا-ل، وسیأتي ًفإنھ في ھذه الحالة یعتبر مسئوال عن ھذا؛ ألنھا سببیة، وتعتبر ھذه الصور من الصور السببیة في القت
ًخذي ھذا الطفل واحفظیھ أو أرضعیھ، وغدا أحضریھ لي، : أن تأتي المرأة وتضع طفلھا، فتقول لجارتھا: ًومن التفریط أیضا. الجنایات

ٍفي مكان یؤمن فیھ الضرر، فأخذت طفلھا وتركتھ في مكان فیھ خزان أو فیھ ُحفرة دون أن تستر، ھذا تفریط؛ ألن الواجب أن تضع الطفل 
أو وضعتھ في جوار نار فاحترق، وھو طفل جاھل ال یستطیع أن یعرف مصالحھ، ھذه كلھا صور عند العلماء من صور التفریط التي 

وكیل ال فقرر رحمھ هللا أن ال. ًتوجب الضمان، و توجب تحمل المسئولیة سواء كان ذلك في الجنایات أو في األعیان أو نحو ذلك من المسائل
ًأحضر لي المال غدا، فیتأخر :  كأن یقول لھ-كما ذكرنا-التأخر في األزمنة : ومن التعدي: یقول بعض العلماء. یضمن إال إذا تعدى أو فرط

ًإلى بعد الغد، ففي الغد یكون أمینا، وبعد الغد صار ضامنا، فلو أن المال سرق في الغد یعني  سرق بعد قبل انتھاء الغد فإنھ ال یضمن، ولو: ً
  .ذلك فإنھ یضمن

 
 
 
 

 ِّأحوال اختالف الموكل والوكیل في تلف ما ُوكل فیھ
 
 

ّلو أن الوكیل والموكل : ذكرنا أنھ یضمن إذا تعدى وإذا فرط، لكن المشكلة]. ویقبل قولھ في نفیھ والھالك مع یمینھ: [قال رحمھ هللا تعالى
َّلم أفرط ولم أتعد، فھل القاضي یقضي بأن :  إن الوكیل فرط أو تعدى، وقال الوكیل:السیارة تلفت، فقال صاحب السیارة: ًاختصما، مثال

ًالوكیل ضامن بناء على قول موكلھ أم أنھ غیر ضامن بناء على ما یدعیھ من أنھ لم یفرط، ولم یتعد؟ ھذه المسألة تأتي على صور، فمثال ً ً :
السیارة ال تتلف : ي یده، وحینما تلفت السیارة قلت على حسب خبرتك ونظركًفرضنا أنك أعطیت سیارة لرجل وأخذ ھذه السیارة وتلفت ف

ًأبدا، أنت استعملت السیارة، ونظرا ألن : ًال، أو تلفت قدرا مثل أن تتعطل السیارة وقلت لھ: بل إنھا تلفت بآفٍة سماویة قلت: ھكذا، قال ً
من حیث األصل حتى تتضح : نصدقھ؟ ھذا فیھ تفصیل ن، فھل نصدقك أوأنھ أمی: ًاستعمالك كان مخال تلفت، فأصبح قولك أنھ ضامن وقولھ

أن : الحالة األولى: ھذه الصورة یذكر العلماء رحمھم هللا أن الوكیل إذا تلفت السلعة بیده، وادعى أنھ لم یفرط ولم یتعد فال یخلو من حالتین
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تھ سیارة وأخذ السیارة وأوقفھا أمام منزلھ أو ذھب بھا إلى المعرض لو أنك أعطی: یقیم الشھود والدلیل على أنھ لم یتعد ولم یفرط، مثالھ
السیارة معطلة، ما ! یا فالن: السیارة التي أرسلتھا معطلة، فاحضرت الوكیل وقلت لھ: ًمباشرة، ثم جاءك صاحب المعرض من الغد وقال

ٌكان معي فالن وفالن، : ًأعطني شھودا، قال: معرض، قل لھال أعرف، السیارة أخذتھا من عندك وأوقفتھا في ال: الذي عطل السیارة؟ قال لك
ًنعم، ساق السیارة سیاقة ال ضرر فیھا، وأیضا: وإذا باثنین كانا معھ فقالوا حفظ السیارة إلى أن أوصلھا للمعرض، فلم یتعد ولم یفرط، : ً

: الحالة الثانیة. بصدق الوكیل فال إشكال لبینة التي تشھدإذا قامت ا: ًإذا. فحینئٍذ یصدق الوكیل ویده ید أمانة والضمان على صاحب السیارة
ًسمعا وطاعة، فأخذ السیارة وذھب بھا إلى منزلھ وأوقفھا عند المنزل، : اذھب بالسیارة إلى المعرض قال: العكس، لو أن الوكیل قلت لھ

تالفة وأوقفھا في المعرض، فجاء الشھود وحصل الضرر في إیقافھا عند المنزل، ثم من الغد ذھب بھا إلى المعرض وھي مستضرة أو 
وأخبروك أنھ فعل كذا وكذا، وتعدى بالسیارة؛ ألنھ كان من المفروض أن یخرج من عندك إلى المعرض، فأخرجھا إلى بیتھ فتعدى، وكان 

الشھود الذین رأوه أنھ المفروض أن یوقفھا في مكان أمین فأوقفھا في مكان غیر صالح، فاستضرت ففرط، فشھد الشھود من جیرانھ أو شھد 
ًذھب بھا إلى منزلھ، وشھد رجل أنھ رآه أو شھد شھود أنھم رأوه في الموضع الفالني في اللیل مثال، فثبت عندك أنھ قد تعدى أو فرط، فإذا  ٌ

: قال تعدیت؟ ھل فرطت؟ھل : إنني لم أتعد ولم أفرط فھو كاذب، فتقیم الشھود علیھ، ویجب الضمان في ھذه الحالة، فالقاضي إذا قال لھ: قال
عندنا صورتان : ًإذا. ما تعدیت وال فرطت، فأقام الموكل شھوده على أنھ تعدى وفرط، فإنھ یلزم بذلك ویجب علیھ ضمان ما تلف من السیارة

 فرط فحینئٍذ یجب ٌبینة تشھد بصدق الوكیل أنھ لم یتعد ولم یفرط فال ضمان علیھ، وبینة تشھد بصدق الموكل أن الوكیل تعدى أو: في البینة
ھل تعدیت في : وإذا لم توجد بینة ولیس ھناك دلیل في حكم البینة فیضمن الوكیل إذا أقر على نفسھ أنھ تعدى أو فرط، یسألھ الموكل. الضمان

 من التعدیات، نعم حملتھا فوق طاقتھا، أخذت السیارة إلى خارج المدینة في زمان الحر أو في الظھر فاستضرت، أو نحو ذلك: السیارة؟ قال
ًفحینئٍذ یحكم بكونھ ضامنا، إذا الحالة . ًإذا قامت البینة أو االعتراف فإنھ یضمن، واإلقرار من البینات ویعتبر دلیال؛ لكن ذكرناه كصورة: ً

 لیل على أن یغدوخذ ھذا الذھب وبعھ لي بعشرة آالف أو بعھ بسعر السوق، فأخذ الذھب في ال: أن ال توجد بینة، امرأة قالت لرجل: الثانیة
: سرق مني، نقول: ھات الذھب الذي أخذتھ، قال: من الصباح ویبیعھ، فسرق ھذا الذھب من منزلھ، لما سرق قالت لھ المرأة أو قال لھ موكلھ

ًنعم، وضعتھ في خزنتي أو في مكان أمین، وجاء السارق وكسر الخزنة قھرا وأنا نائم، فھذا فیھ: ھل حفظتھ في مكان أمین؟ قال  شيء من ٍ
الغلبة وھو لم یفرط؛ ألنھ وضعھا في خزنة، فإذا قال ھذا، وادعى أنھ لم یفرط ولم یتعد، فإن استوفت القرائن أو كنت تثق بھ وصدقھ فال 

ًإشكال، بأن یكون رجال أمینا وتعرفھ في األمانة، وأنھ یقول الحق ولو كان على نفسھ، فقال لك  أخذت الذھب منك ووضعتھ في! یا فالن: ً
صندوقي أو الخزنة وجاء السارق وكسر الخزنة والغرفة مقفلة فكسر بابھا، المھم أن الوكیل لم یفرط، فصورة الحال تدل على أنھ لم یفرط 

ّما أصدقك، بل فرطت أو تعدیت وأنت ضامن لھذا الذھب والمال، فرط كأن یكون . ال: ولم یتعد، فإن صدقتھ فال إشكال، وإن كذبتھ وقلت لھ ٌ
یقبل قول :  أو نحو ذلك، فإذا لم تصدقھ فإن بعض العلماء یقول- والعیاذ با-بأمین، أو تعدى على الذھب فسرقھ  ذھب في مكان لیسوضع ال

إنني أعطیتھ الذھب لكي یبیعھ في السوق : إنھ تعدى أو فرط فإنھما إذا اختصما عند القاضي وقال الموكل: إذا قلت لھ: ًالوكیل مطلقا، یعني
: َھذا الذھب الذي أخذتھ من فالن حفظتھ أو ضیعتھ أو تعدیت فیھ أو فرطت؟ قال:  حتى سرق منھ، فسأل القاضي الوكیل وقال لھففرط فیھ

ًحفظتھ حفظا تاما، ولم أتعد ولم أفرط، فالسؤال حینئٍذ یطالب القاضي : ھل القاضي یحكم بقول الموكل أو یحكم بقول الوكیل؟ قال العلماء: ً
القول : ما عندي شھود یشھدون على أنھ تعدى أو فرط نقول:  والشھود على أن الوكیل قد فرط أو تعدى، فإن لم یقم البینة وقالالموكل بالبینة

ال نطالب الوكیل بالضمان، والقول : ًقول الوكیل، ولذلك طالبنا الموكل بالبینة؛ ألننا نطالب بالبینة من قولھ خالف األصل، وبناء على ذلك
أحضْر البینة، فإن عجز عن إحضار البینة قلنا : ال أصدقھ، فحینئٍذ نقول للموكل: فإذا كان القول قول الوكیل وقال الموكل. قول الوكیل

فیقبل الوكیل في نفي . القول قول الوكیل مع یمینھ إن كذبھ موكلھ: احلف الیمین على أنك لم تتعد ولم تفرط؛ ولذلك یقول العلماء: للوكیل
 فنحن نحكم بأنھ لم یتعد ولم یفرط حتى یقوم الدلیل على أنھ تعدى أو فرط، وھذا مفرع على قاعدة في باب القضاء التفریط والتعدي،

األصل براءة الذمة حتى یدل : (، وھذا ما یعبر عنھ العلماء بالقاعدة المشھورة)أن األصل براءة المتھم حتى یقوم الدلیل على إدانتھ: (وستأتینا
ًفأنت إذا وكلت شخصا لیقوم بأمر، وحكمنا بكون الوكیل أمینا فال نوجب على الوكیل الضمان، وال نوجب على الوكیل ، )الدلیل على شغلھا ًٍ

یقبل قولھ في ). والھالك مع یمینھ. (ٌتحمل المسئولیة إال إذا ثبت أنھ فرط أو تعدى، فذمتھ خالیة حتى یدل الدلیل على أنھا مشغولة بالضمان
  . براءة ذمتھ حتى یدل الدلیل على شغلھا-كما ذكرنا- یمینھ؛ ألن األصل   ونفي الھالك معنفي التعدي والتفریط

 
 
 
 

 دعوى الوكالة في قبض الحقوق وأحوالھا
 
 

ھذه المسألة من مسائل ]. ومن ادعى وكالة زید في قبض حقھ من عمرو لم یلزمھ دفعھ إن صدقھ وال الیمین إن كذبھ: [قال رحمھ هللا تعالى
ٌزید، فزید مدیون لك بعشرة آالف، فوجئ زید برجل اسمھ خالد : ًلك على رجل عشرة آالف لایر أخذھا منك دینا، ولنفرض أن اسمھ: الوكالة

إذا ). ومن ادعى وكالة زید في قبض حقھ من عمرو(َأرید العشرة اآلالف التي لعمرو علیك، وكلني أن آخذھا منك، : وقف علیھ وقال لھ
ھل من حق ھذا المدیون أن یدفع المال إلى ھذا الرجل : شخص في قبض مال أو قبض أي حق من الحقوق فالسؤالادعى شخص أنھ وكیل ل

ٌالذي ادعى أنھ وكیل؟ فرغ المصنف من أحكام الوكالة وآثارھا، وشرع في مسألة دعوى الوكالة، فإذا ادعى شخص أنھ وكیل عن شخص فال  ٌ
 ...... :یخلو من حالتین
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 كالة مع وجود بینة الشھوددعوى الوكیل الو
 
 

ال أعرفك ! یا أخي: العشرة اآلالف التي لزید علیك وكلني أن أقبضھا منك، قلت لھ :أن یقیم الشھود، جاءك رجل وقال لك: الحالة األولى
ًفالن وفالن یشھدان أن زیدا وكلني أن أقبض منك العشرة : ًوأحتاج إلى دلیل، أو أثبت لي أن زیدا قد وكلك، فقال اآلالف فجيء بالشھود ٌ

في تقاضي : ًوشھدوا أن زیدا وكلھ، فالحكم حینئٍذ أنھ یجب على المدیون أن یدفع المبلغ للوكیل، وقد ثبتت الوكالة، ویحكم بھا في مسألتین
ًاألفراد مع بعضھم، ویحكم بھا في مجلس القضاء، فالقاضي إذا ثبت عنده بالشھود أن محمدا وكل زیدا في قبض حقھ عند  عمرو، فإنھ یلزم ً

ٍلكن لو ظھر في المستقبل أن ھؤالء الشھود كذبوا، وأنھ غیر صادق، واغتر القاضي بظاھرھم . ًعمرا بدفع ذلك المال والحق إلى الوكیل
عن ھذه الوكالة وكانوا یعرفون بالعدالة والزھد على الظاھر، ثم تبین أنھم كذبوه، فإذا تبین كذبھم فإنھم یتحملون المسئولیة عن الضرر الناتج 

ّعند المدیون أن صاحب الحق قد وكل، فالحكم أنھ یجب دفع المال إلى الوكیل،  أن یثبت عند القاضي أو یثبت: فعندنا الحالة األولى. المكذوبة
  .ویجب العمل بھذه الوكالة؛ ألن صاحب الحق قد رضي بھذا الوكیل وأقامھ مقامھ، فاستحق أن یطالبھ وأن یدفع المال إلیھ

 
 
 
 

 دعوى الوكیل الوكالة دون بینة وال دلیل
 
 

: ًأن یدعي أن زیدا وكلھ في قبض حقھ منك ولیس عنده شھود وال دلیل، فإذا لم یكن عنده شھود وال دلیل فأنت على صور: الحالة الثانیة
ًإما أن تثق في الرجل وتعرف أن الرجل صادق، أو تعرف أن زیدا دائما یوكلھ وأن: الصورة األولى حینما یأتیك العامل : ًھ وكیل عنده، مثالً

ًالذي یعمل عنده دائما في محلھ ویوكلھ دائما، وجرت العادة أنھ یتولى أموره الخاصة، فعندك غلبة ظن أنھ صادق، أو تعرف ھذا الرجل  ً
ٍدعوى الوكالة وال تعرفھ ال بصدق أن یقوم ذلك الشخص ب: الصورة الثانیة. الذي جاءك باألمانة والصدق والعدالة وأنھ ال یكذب، ھذه صورة

إما أن تثق في الرجل وتعرف : ھذه ثالث صور. ًأن یكون ذلك الشخص معروفا بالكذب عندك: الصورة الثالثة. وال بكذب، فال إشكال
. رف صدقھ وال كذبھأن ال تع ًصدقھ، وإما أن یكون العكس فتعرف الرجل بالكذب والخیانة وأنھ دائما یأكل أموال الناس ویكذب علیھم، وإما

فإن عرفتھ بالصدق فأنت لست بملزم بدفع المال إلیھ، حتى ولو عرفتھ بالصدق، ما دام أنھ لم یقم بینة على أنھ وكلھ فمن حقك أن تمتنع؛ ألن 
تستند إلیھ، فلیس صاحب الدین ربما أنكر الوكالة في أي یوم من األیام، فكأنك إذا دفعت المال تخاطر بنفسك، ولیس عندك دلیل وال مستند 

ًھناك ما یدل على ثبوت الوكالة شرعا، واألصل عدم الوكالة حتى یدل الدلیل على ثبوتھا من كونھ صادقا، ھذا أمر یرجع إلیك، فإن شئت  ً
 فال - الباقیتانوھما الصورتان-وأما إن ظھر كذبھ أو أنت تعلم كذبھ، أو ال تعرفھ ال بصدق وال كذب . دفعت إلیھ، وإن شئت لم تدفع تدفع إلیھ

ومن ادعى وكالة زید في قبض : (قال رحمھ هللا. إشكال أنھ ال تدفع المال إلیھ، ومن حقك االمتناع، وال یجب على القاضي أن یلزمك بالدفع
ذي یدعي لھذا ال :لم یلزم الذي علیھ الدین والذي علیھ الحق أن یدفعھ، أي: یعني) لم یلزمھ). (حقھ من عمرو لم یلزمھ دفعھ إن صدقھ

الضمیر عائد إلى الحق الذي ھو ). لم یلزمھ دفعھ إن صدقھ. (ال یجب علیھ، فھو بالخیار إن شاء دفع وإن شاء امتنع: الوكالة، لم یلزمھ یعني
لم : ور، فمن باب أولى إن كذبھ أو لم یصدقھ ولم یكذبھ، فأصبح عندنا ثالث ص)إن صدقھ(دفع الحق، : ، أي)لم یلزمھ دفعھ(العشرة اآلالف، 

لم : (ھو بالخیار، ونبني على قولھ: یعني) لم یلزمھ: (ومفھوم قولھ. یلزمھ إن صدقھ، ومن باب أولى إن كذبھ، أو إن شك في صدقھ وكذبھ
أنك إن أعطیت : لیس من حق القاضي أن یلزمھ بدفع ذلك المال أو إعطائھ الوكیل؛ ألنھ سیتحمل المسئولیة؛ والسبب في ھذا: ، أنھ)یلزمھ
ُ دینا عشرة آالف لایر، فإنھ في ھذه الحالة یجب علیھ أن یضمن، وتعرفون ید المدیون ید ضمان، لھ غنم المال وعلیھ غرمھ، فإذا كان ًرجال ُ ً

ًضامنا للمال فإنھ في األصل یبرئ ذمتھ بإعطاء المال لصاحبھ، فإذا كان ھناك طرف آخر یدعي أنھ وكیل فینبغي أن تكون ھناك بینة حتى 
ٌمال وأنا مطمئن من وصولھ إلى صاحبھ، فإذا لم تقم البینة على الوكیل فإنني ال أستطیع أن أتحمل المسئولیة فأدفع المال ولو كنت أدفع ال

ًأعرف أنھ صادق، ألن معرفتي الشخصیة ال تسقط عني الحق؛ ألنھ ربما كان صادقا في حقیقة األمر فیكذبھ صاحب الحق، فأنت تعرض 
ٌن الشخص صادق وأمین ونزیھ، ولیس علیھ أي غبار، ولكن صاحب الدین رجل مماطل أو كذاب أو متالعب وافرض أ. نفسك للخطر

لم : ًبحقوق الناس، فیرسل لك أمینا تثق بھ وتدفع المال إلیھ على أنھ صادق، فإذا أخذ المال والعشرة اآلالف أنكر الوكالة من أصلھا وقال
لم یلزمھ دفعھ : ( الثقة ال تستلزم أن تخاطر بالمال وال تستلزم أن تخاطر بالحق؛ ولذلك قال رحمھ هللاًأوكلھ فإذا لم تسئ لو وثقت بھ، فإن ھذه

 لو أنك في مكة، ولك على محمد الذي في المدینة عشرة آالف لایر، فوجئ محمد -ًمثال- افرض ). وال الیمین إن كذبھ). (إلیھ، وإن صدقھ
ما أدفع، إما أن تأتي ببینة وأدفع لك وإما ال أدفع لك المال، : ٍ العشرة اآلالف التي لفالن علیك، قال لھادفع لي :الذي في المدینة بخالد یقول لھ

تصدق : بل أدفعھ إلى صاحبھ، فجاء ھذا الرجل الذي ھو خالد واشتكاه عند القاضي، فلما حضر الطرفان عند القاضي قال القاضي للمدیون
الدعوى من خالد أنھ وكیل، وأنكره المدیون، فھل : ال یلزمھ، فیرد السؤال: ق، فھل القاضي یلزمھ؟ قلنانعم أصدقھ وأعرفھ بالصد: ًخالدا؟ قال

ما عندي بینة، : أحضر البینة قال: البینة على المدعي والیمین على من أنكر؟ ھل نطالب المدیون أن یحلف الیمین؟ القاضي قال للوكیل: نقول
لیس من حقھ أن یطالبھ بالیمین؛ ألنھ في األصل ذمتھ : یمین، فھل من حقي أن أطالبھ بالیمین؟ قالولكن أطالب ھذا المدیون أن یحلف ال

إنھ لو امتنع عن الیمین لم یكن من حقھ أن : متعلقة بصاحب الدین، ولیست ذمتھ متعلقة بشخص آخر، ولیس ھناك قضاء بالنكول؛ ولذلك قالوا
ً ال یعتبر حجة بھذه الصورة؛ ألن ذمتھ مستحقة لصاحب المال األصلي -ینا في كتاب القضاءكما سیأت- یلزم بدفع المال؛ ألن النكول ھنا

ال یلزمھ الیمین إن كذبھ، فال یحلف الیمین في مجلس : أي) وال الیمین(ال یلزمھ أن یدفعھ إلیك : وعلى ھذا قالوا. ولیست متعلقة بھذا التوكیل
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یحلف الیمین لكان في ذلك ضرر علیھ؛ ولذلك یدفع الضرر ویبقى األمر على األصل من أنھ القضاء على نفي ھذه الوكالة، ولو كلفناه أن 
ٌملزم بدفع الدین إلى صاحب الدین، وھذا ھو األصل، حیث لم یقم الدلیل على إثبات الوكالة، فإنھ مطالب بالبقاء على األصل وأنھ ال یدفع إلى 

  .ھذا الوكیل المدعي للوكالة
 
 
 
 

 ر الموكل الوكالة لمن أخذ الدینمسألة إذا أنك
 
 

: ًلو كان شخص مدیونا لشخص، وجاء من یدعي الوكالة، قلنا: ھنا مشكلة]. فإن دفعھ فأنكر زید الوكالة حلف وضمنھ عمرو: [قال رحمھ هللا
صلي، فلو أنك خاطرت ودفعت إذا وجدت البینة فال إشكال؛ لكن اإلشكال إذا لم توجد بینة، فاألصل أنك ال تدفع ھذا المال إال لصاحبھ األ

ًما وكلت فالنا، : أعطیتھا لوكیلك فالن، قال: أعطني العشرة اآلالف التي لي علیك، قال لھ! یا فالن: المال، ثم حضر صاحب المال، وقال
ى الوكالة؟ أم ذمة المدیون برئت، ویجب على صاحب المال أن یكون وجھھ على من ادع: فأنكر صاحب الحق الوكالة فما الحكم؟ ھل نقول

المدیون حینما دفع المال لمن ادعى الوكالة بدون بینة قد فرط، وخاطر بالمال : ًأوال: الحكم كالتالي: نقول إن وجھھ على المدیون؟ قالوا
ن كان ً قد وكل عمرا، فإ-وھو صاحب الحق- ًأن المدیون ادعى أن زیدا : ٌوبنفسھ، فعرض نفسھ لتحمل المسئولیة؛ لكن یبقى شيء مھم وھو

ًزید ینكر الوكالة فشرعا نطالبھ أن یحلف الیمین أنھ لم یوكل عمرا، فإذا حلف الیمین وأثبت بیمینھ اعتضدت الیمین مع األصل؛ ألن األصل  ً
 ًإن الیمین دائما تعضد األصل، فیصبح األصل مع الیمین بمثابة شاھدین، األصل شاھد، والیمین شاھد، وقد جعل هللا: عدم الوكالة، وقلنا

الیمین تقوم مقام : ًفإذا. األیمان بمثابة الشھود، ولذلك في اللعان یحلف الرجل أربعة أیمان وشھادات با عز وجل حتى یجب الحد على المرأة
ًالشاھد واألصل مقام شاھد ثان، وإذا ثبت حلفھ وحلف الیمین فإننا نلزم ذلك الرجل بدفع الدین مرة ثانیة، ثم یقیم دعوى عند القا ًضي أن فالنا ٍ

ًكذب علیھ وادعى الوكالة وأخذ منھ عشرة آالف بدون حق، فیحضر ھذا الظالم إذا كان كاذبا في أمره، ویؤخذ منھ الحق لكن لو أن الكذب 
، فالموكل فعال وكل فأخذ العشرة آالف، ثم أخذ عشرة آالف ثانیة فحینئٍذ نحكم بوجوب دفع العشرة  ًكان من الموكل والعیاذ با اآلالف الثانیة ِّ

كما ذكرنا؛ ألن المدیون فرط، ثم یقوم الوكیل بدعوى ضد ھذا الذي كذب وأنكر الوكالة فیطالبھ؛ ألن المدیون سیطالب الوكیل، والوكیل 
ِّنحكم أوال بوجوب الیمین على الموكل أنھ ما وكل، فإن حلف الیمین أوجبنا ع: باختصار. ِّسیطالب الموكل فتجري على ھذا الوجھ لى المدیون ً

ًدفع العشرة آالف، فأصبح الموكل الكاذب قد حاز عشرین ألفا، فیكون المدیون دفع عشرین ألفا، والواجب علیھ عشرة آالف فكیف یكون  ً
المدیون یقتص من الوكیل الذي ادعى الوكالة؛ ألنھ في الظاھر كاذب، فیقیم علیھ الدعوى أنھ كذب في وكالتھ ویأخذ منھ : القصاص؟ قالوا

ًالعشرة اآلالف، ثم الوكیل ھذا الذي كذب في وكالتھ، یقیم دعوى أخرى أن فالنا قد أخذ منھ العشرة آالف، ثم بعد ذلك یقاصصھ بھا ویطالب  ُّ
وضمنھ . (أنھ ما وكلھ حلف زید با: أي). فإن دفعھ فأنكر زید الوكالة حلف. (ٍبالیمین، وعلى ھذا یكون قد وصل كل ذي حق إلى حقھ

  . وضمن الدین والحق عمرو وھو المدیون).عمرو
 
 
 
 

 مسألة إذا وجد الموكل ودیعتھ أخذھا ومسألة الظفر
 
 

ًإذا أودعت شخصا ودیعة، فالودیعة تستحق بعینھا، بخالف العشرة آالف واألموال التي ]. وإن كان المدفوع ودیعة أخذھا: [قال رحمھ هللا
َظ عند الشخص ودیعة من سیارٍة أو طعام فإن الحق متعلق بعین السیارة والطعام، فصاحب تكون مضمونة بالرمة، فإن كان الشيء الذي ُحف

ًالسیارة الذي یملكھا في األصل یأخذھا ممن شاء، سواء وجدھا عند الطرف األصلي الذي ھو الموَدع، أو وجدھا عند مدعي الوكالة؛ ألن 
دھا عند ھذا أو وجدھا عند ھذا، وھذا یرجع إلى مسألة الظفر، وھي مسألة تتعلق ًالحق مطالب بعینھ، فیأخذ الودیعة من أیھما شاء، سواء وج

ًافرض أن شخصا سرق منك سیارة، فإن ظفرت بالسیارة تأخذھا أنى وجدتھا؛ ألن حقك : ٌبالحقوق، بأن یكون لك حق على شخص، یعني
َوجزاُء : لسرقة، فمن سرق مالك جاز لك أن تسرق منھ المال نفسھحتى ولو با: ٌمتعلق بعین السیارة، فتأخذ ھذه السیارة كیفما وجدتھا قالوا َ َ

َسیِّئٍة سیِّئة مثلھا  َ َُ ْ ِ ٌ َ ًفإذا جاء وأخذھا خفیة منك كأن أخذ منك ثوبا وعلمت أن فالنا قد دخل البیت وأخذه بالسرقة وذھب، فدخلت ] 40:الشورى[َ ً ً
من ظفر بحقھ : حالة الظفر أي: ادئ ھو األظلم، وھذه الحالة یسمیھا العلماءًعلیھ خفیة وأخذت الثوب وما ظلمتھ فیكون رأسا برأس، والب

لیس من حقك أن تستخدم الحیل المحرمة للوصول إلى حقك؛ ألن الشرع قد أعطاك القضاء ومكنك من القضاء، : بعض العلماء یقول. أخذه
من حقك أن تأخذ : وقال بعض العلماء. خذه بالوجھ المعروففال یجوز أن ترتكب ما حرم هللا، فال تسرق وال تأخذه على غرضھ، وإنما تأ

ًلو أن عامال یشتغل عند رجل فظلمھ ومنعھ من حقوقھ، ولھ علیھ عشرة : حقك بأي وسیلة ما دام أنك ستصل إلى حقك وال تظلم الرجل وقالوا
ٌ دون أن یعلم من ظلمھم، فھل ذلك جائز أو ال؟ آالف، فصار یأخذ من مالھ في حدود عشرة آالف فھذه مسألة من ظفر بحقھ أو تمكن من حقھ

! یا رسول هللا: (ما ثبت في الصحیحین من حدیث ھند رضي هللا عنھا أنھا قالت: من حقك أن تأخذه، واستدلوا بأدلة منھا: قال بعض العلماء
خذي من مالھ ما یكفیك وولدك :  فقال صلى هللا علیھ وسلم-ال یعطیني مالي: أي- ّإن أبا سفیان رجل شحیح مسیك، وال ینفق علي 
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ھند وأوالدھا لھا حق على : قالوا: فقربوا المسألة كاآلتي) ما یكفیك وولدك بالمعروف: (، فأجاز لھا أن تأخذ من مالھ حقھا فقال)بالمعروف
 مالھ، وھذا أشبھ بالسرقة؛ ألنھا أبي سفیان ، وھذا الحق لم تستطع أن تصل إلیھ إال بحیلة، فأجاز لھم النبي صلى هللا علیھ وسلم أن تأخذ من

دل ھذا الحدیث على جواز أخذ : لكنھا ستصل إلى حقھا وال تظلمھ، فقال بعض العلماء: في األصل أخذت من المال دون علم صاحبھ، قالوا
 صلى هللا علیھ وسلم ال یجوز، واستدلوا بما ثبت في الحدیث الصحیح عن رسول هللا: وقال بعض العلماء. الحق إن وجده صاحبھ بأي وسیلة

: فمع أنھ خانني لم یجز لي الشرع أن أستخدم الخیانة، قالوا) ال تخن من خانك: (فقال) ّأد األمانة إلى من ائتمنك، وال تخن من خانك) :أنھ قال
َوجزاُء سیِّئٍة سیِّئة مثلھا : وقولھ تعالى َ َ َ َُ ْ ِ ٌ َ َ إذا : ألنھ ال یأمن الحیف، مثال ذلك قالواال یقتضي فعل السیئة، وإنما سمیت سیئة؛ ] 40:الشورى[َ

ًضربھ وأضر بھ فال یأمن أن یحیف؛ ألنھ عند االنتقام غالبا ما یكون ھناك نوع من القوة في الغضب، فلربما زاده في القصاص؛ ولذلك 
 وصفعھ على وجھھ، وأراد - ًمثال-سمى هللا القصاص سیئة مع أنھ لیس بسیئة؛ ألن صاحب القصاص ال یأمن من الحیف، فإذا ضربھ : قالوا

أن األقوى أنھ ال : ًمن باب المشاكلة، وأیا ما كان فالمقصود: ًأن یصفعھ، فالغالب أنھ یصفعھ، وعنده حمیة فسیزید؛ فسماھا هللا سیئة وقیل
ال : ( خاص والقاعدة تقولیأخذه؛ ألن الشرع قد مكنھ من حقھ بالقضاء، وأما مسألة حدیث ھند فنقبلھ وال نرده، ونعمل بھ وال ننكره، لكنھ

؛ وألنھ ال یأمن العامل وال یأمن غیره أن یثبت علیھ صاحب الحق أنھ، اختلس فیقع في ضرر أعظم، ولذلك ال )تعارض بین عام وخاص
 .یخاطب الناس على ھذا الوجھ، واألشبھ أنھ یطالب بحقھ على الوجھ المعروف

 
 
 
 

 تضمین المودع أو الوكیل إذا تلفت الودیعة
 
 
فإن تلفت الودیعة إن شاء ضمن الدافع، وإن شاء ضمن المدفوع إلیھ؛ ألن الدافع ). وإن كان المدفوع ودیعة أخذھا فإن تلفت ضمن أیھما شاء)

للودیعة إذ ا انتقلت الودیعة إلى الشخص اآلخر فإنھ ال یضمن، ویكون ضمان الودیعة على من ادعى الوكالة، فحینئٍذ إن شاء طالب من دفعت 
  .ھ الودیعة، وإن شاء طالب الدافع؛ ألن ید المودع ید أمانة كما بیناهإلی
 
 
 
 

 األسئلة
 
 

...... 
 

 مسائل الوصایا والحضانة وغیرھا متفرعة عن مسألة الوكالة
 
 

م على خیر خلق باسم هللا، والحمد  والصالة والسال: ھل الحكم في قبول دعوى الوكالة مثلھ في دعوى الحضانة والوصیة؟ الجواب: السؤال
فالوكالة والوصایا وكذلك ما یشابھھا من المسائل التي فیھا محض التبرع تأخذ حكم الوكالة، : أما بعد. هللا، وعلى آلھ وصحبھ ومن وااله

 یدعي فمسائل الوصایا والحضانة كلھا تتفرع على مسألة الوكالة؛ لوجود محض التبرع واإلحسان من الموكل أو الموصى إلیھ ونحوھم، وال
ھذه األشیاء وال تقبل الدعوى إال بدلیل وبینة؛ ألن األصل عدمھا حتى یقوم الدلیل على ثبوتھا، ویتحمل الوصي المدعي للوصایا الموصى 

 بیان ھذه - إن شاء هللا- إلیھ، وكذلك غیره ومن في حكمھ یتحمل المسئولیة إن ظھر كذبھ على التفصیل الذي ذكرناه في الوكالة، وسیأتي 
ًمسائل خاصة في باب القضاء، فنبین أحكام الدعاوى سواء كان في الحقوق العامة أو في الحقوق الخاصة، وهللا تعالى أعلمال ً.  
 
 
 
 

 الخطابات المختومة من القرائن التي تدل على الوكالة
 
 

أدلة إثبات الدعاوى تنقسم إلى : وكل؟ الجوابًإذا حمل الوكیل خطابا بخط الموكل وختمھ فھل یقوم مقام الشھود، فیدفع إلیھ ما للم: السؤال
ٌقسم منھا بینات شرعیة حدد الشرع ھذه البینات، وحكم باعتبارھا، ونصت نصوص الكتاب والسنة على وجوب العمل بھا، ویشمل : قسمین

نھ لیس ھناك أقوى من شھادة اإلنسان على سید األدلة وأقواھا؛ أل: ذلك اإلقرار والشھادة والكتابة الموثقة بالشھود، فأما اإلقرار فھو كما یقال
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الشھود، كما جعل هللا في شھادة الزنا : أما النوع الثاني من األدلة فھو. نفسھ، ولیس ھناك إنسان یشھد على نفسھ بالضرر إال وھو صادق
ًأربعة، وفي شھادة األموال وما في حكمھا شاھدین من الرجال، أو أربعة من النسوة، أو شاھدا من ال ً ًرجال وامرأتین، أو شاھدا ویمینا، وكلھا ً ً

الكتابة الموثقة بالشھود، كما : النوع الثالث من األدلة المعتبرة ھو. ثبتت بھا األدلة، فالشھادة حجة بالنسبة لألموال، وما یئول إلى األموال
رأتین ممن یرضى أو أربع نسوة، وھذا كلھ نص ً ویستشھد علیھ شاھدین من الرجال أو رجال وام-ًمثال- دلت علیھ آیة البقرة فیكتب الدین 

علیھ القرآن وال إشكال فیھ، وأما بالنسبة للشاھد مع الیمین فقد قضى علیھ الصالة والسالم بالشاھد مع یمینھ، فجعل الیمین بمثابة شاھد لكن 
 والحدود والجرائم ال تثبت باألیمان إال فیما ، فدل على أن الزنا)قضى بالشاھد مع یمینھ: (في األموال وما یئول إلیھا؛ ألن الصحابي قال

استثنى الشرع من لعان الرجل مع امرأتھ، وھذه قضیة خاصة، أما من حیث األصل فاألیمان ال دخل لھا في الحدود فھي قرائن ضعیفة، 
 الرجل ومكث معھا شھرین، وتبین أن المرأة إذا تزوجھا: ًفالقرائن القویة تكون بعض األحیان في الجنایات، وتكون في غیر الجنایات، فمثال

بعض . حملھا ألربعة أشھر أو ستة أشھر، فھذه تعتبر قرینة على أنھا قد زنت؛ ألن الزواج ال یمكن في مثلھ أن یكون الحمل على ھذا الوجھ
من حرام، لكنھا لیست ببینة على األحیان یدخل بھا وبمجرد ما یدخل بھا یجد علیھا آثار الحمل، فھذه قرینة على أنھ لیس من حالل وإنما ھو 

:  بیانھ في باب الزنا والحدود، الشاھد-إن شاء هللا-ھل یقتضي ثبوت الزنا أو ال؟ وفیھ خطبة عمر المشھورة وسیأتي : خالف في الحمل
ًلو أن رجال وجدناه متشحطا في دمھ : القرائن قد تكون قرائن في الدماء، قالوا ًمل السكین ملطخة بالدماء،  وعند رأسھ رجل یح- ًمقتوال: أي- ً

وثیابھ ملطخة بالدماء، وعلیھ آثار العنف أو ما یدل على أنھ متعاٍط للجریمة، فھذه لیست ببینة شھود أو إقرار، ولكنھا قرینة واضحة، ومثل 
 كل وجھ، ومن أقوى األدلة ھذه القرائن یعمل بھا في القضاء في حدود؛ ألن هللا أوجب علینا الرجوع للبینات، والقرائن ال تثبت الحكم من

على أن القرائن ال تثبت في الحكم من كل وجھ؛ أننا لو فتحنا باب القرائن السترسل الناس في ذلك، وأقوى األدلة على عدم اعتبار القرینة ما 
عویمر العجالني امرأتھ ثبت في الصحیحین عن رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم أنھ لما قذف ھالل بن أمیة امرأتھ بـشریك بن سحماء وقذف 
حسابكما على هللا، هللا : (بالزنا، وقام اللعان بینھما فحلف عویمر وحلفت زوجتھ، فلما وقعت بینھما أیمان اللعان قال صلى هللا علیھ وسلم

ھا إلى هللا عز وجل، إما الرجل كاذب وإما المرأة، فأصبحت القضیة من حكومة الدنیا إلى حكومة اآلخرة، فانتقل حكم) أعلم، أحدكما كاذب
، إلى آخر الحدیث، ...) فإن جاءت بھ خدلج الساقین -انظروا إلى الولد الذي ستأتي بھ-انظروا إلیھ : (فإذا بالنبي صلى هللا علیھ وسلم یقول

رجل الزاني ، فجاءت بھ على صفة ال)وإن جاءت بھ على صفة كذا وكذا فھو للذي ذكر(الزوج وھو كاذب : یعني) فھو لھ(فذكر الصفات 
، فقال صلى هللا علیھ وسلم كما في الصحیحین ًلو كنت راجما أحدا من غیر بینة لرجمت: (والعیاذ با ، مع أن القرینة واضحة على أنھا )ھذه ً

قرائن لو فتح بابھا ًوبناء على ذلك فال. زانیة، ولكن لم یحكم بھا ولم یستبح دمھا ولم یحكم بالجنایة؛ ألن الشرع أمرنا أن نقف عند حدود معینة
ًالسترسل القضاة في العمل بھذه القرائن، لكن قد تكون القرائن في بعض األحیان مدخال للقاضي أن یحلف المتھم، وأن یشدد علیھ في 

القاضي، ٌاالعتراف إذا تعلق بھ حق للغیر، فالكتابات التي ذكرت والتي علیھا الختم في بعض األحیان یعمل بھا كما في كتاب القاضي إلى 
ٍویعمل بھا في سجالت الحقوق، ویعمل بھا في سجالت التجار في إثبات الدین على التاجر إذا مات ووجد بخطھ أن لفالن علیھ ونحو ذلك، 

ال تأخذ حكم البینات من كل وجھ، وإنما یجب االقتصار على األدلة التي ثبتت النصوص بھا، : لكن ال تكون بینة من كل وجھ یعني
، والزائد على ھذا یرجع إلى حكمة القاضي، فیتعامل معھ في حدود معینة، ونطاق معین یلیق بالقرآن والحكم بھا واعتبارھا، وهللا وباعتبارھا
  .تعالى أعلم

 
 
 
 

 حكم تحویل المبالغ المالیة من بلد إلى آخر
 
 

ًبلغ وأحیلك في بلدك على شخص یعطیك بدال منھ بعملة أنا آخذ منك ھذا الم: ٍأردت إرسال مبلغ من المال إلى أھلي فقال لي أحدھم: السؤال ٍ
ًبلدك، فھل ھذه المعاملة جائزة شرعا؟ الجواب خذ مائة ألف لایر وحولھا، على شریطة : ًھذه المعاملة فیھا ربا النسیئة، عندما تقول لھ مثال: ٌ

عقد الصرف وھو تحویل العملة من : العقد األول: نأن تعطي أھلي عشرة آالف دوالر أو عشرة آالف جنیھ، فأصبح العقد یشتمل على عقدی
ًعقد التحویل، فالواجب شرعا أوال أن تصرف العملة ثم تقبضھا؛ ألنھ إذا : العقد الثاني. الریاالت إلى الدوالرات أو إلى جنیھات أو غیرھا ً

وآخر دعوانا أن الحمد  رب . الصرفًاختلف الذھب بفضة أو فضة بذھب فإنھ یجب أن یكون یدا بید، فتصرفھا وال تحول إال بعد 
  .العالمین، وصلى هللا وسلم وبارك على نبینا محمد وعلى آلھ وصحبھ وسلم
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  )2( كتاب البیع –شرح زاد المستقنع 
  مختار الشنقیطيالمحمد 

 
 ]1[ باب الشركة -شرح زاد المستقنع 

 
، وذلك لما یحصل بین المسلمین بسبب ھذه العقود من التكاتف والترابط، ودفع عقود الشراكة من تنظیمات اإلسالم الحكیمة وتعالیمھ السامیة

ومن أنواع . البطالة، والحرص على مصلحة الشریك، والشراكة لھا أنواع وأقسام، ومسائل وأحكام، فصلھا العلماء في كتب الفقھ المعتبرة
 فیھ ببدنیھما، ولھا شروط وأحكام ومسائل ینبغي على كل من أراد شركة العنان، وھي أن یشترك بدنان بمالیھما المعلوم لیعمال: الشركة

 .الشراكة أن یعلمھا
 

 مناسبة ذكر باب الشركة بعد باب الوكالة
 

بسم هللا الرحمن الرحیم الحمد  رب العالمین، والصالة والسالم على أشرف األنبیاء والمرسلین، وعلى آلھ وصحبھ، ومن اھتدى بھدیھ 
نوع من أنواع العقود التي تقع بین المسلمین، : الشركة]: باب الشركة: [فیقول المصنف رحمھ هللا تعالى: أما بعد. لى یوم الدینواستن بسنتھ إ

وھذا النوع من العقود یشتمل على التوكیل بین الطرفین، فكل واحد من الشریكین، أو كل واحد من الشركاء قد وكل صاحبھ ونظیره أن 
ًونظرا الشتمال الشركة على ھذا . ًح وكیال عنھ من وجھ، وھو وكیل عنھ في التصرف في مالھ الذي اشتركا فیھیتصرف في مالھ، فأصب
كونھا من عقود الوكاالت أو فیھا وصف الوكالة ناسب أن یعتني المصنف بذكر أحكامھا ومسائلھا عقب باب : النوع من العقود، أعني

حكام المتعلقة بالوكالة شرع في نوع خاص من التوكیل الضمني وذلك ببیان مسائل وأحكام الوكالة، فبعد فراغھ من بیان المسائل واأل
 ...... .الشركة

 
 تعریف الشركة وأنواعھا

 
َالشركة والشْركة أصلھا في لغة العرب َِّ ِ ًالجمع والخلط، فإذا جمع بین الشیئین فقد شرك بینھما، وإذا اجتمع الجماعة حسا أو معنى فقد : َّ ً َّ

َاشترك الرعاة، إذا جمعوا الدواب بعضھا مع بعض، وتسمى بالخلطة: كوا، تقول العرب في األشیاء المحسوسةاشتر ْ : وكذلك تقول العرب. ُ
اجتماع في : وأما في اصطالح العلماء فالشركة ھي.  إذا اجتمعوا على رأي واحد- وھذا تابع لالشتراك المعنوي- اشترك القوم في الرأي 

: النوع األول: فالشركة نوعان. فإذا اجتمع طرفان أو أكثر في استحقاق أو تصرف فإن ذلك یوصف بكونھ شركة. استحقاق أو تصرف
 ...... .االشتراك في التصرف: والنوع الثاني. االشتراك في االستحقاق

 
 )األمالك(االشتراك في االستحقاق 

 
 عقارات، كالبیوت والمزارع، فإن الورثة -لو فرضنا-م أو مورثھم وترك لھم الورثة، إذا مات والدھ: فمن أمثلتھ: أما االشتراك في االستحقاق

ْفإْن كانوا أكثر مْن ذلك فُھم : یشتركون في ھذه البیوت ویشتركون في ھذه المزارع كل على حسب نصیبھ، فھم شركاء، كما قال تعالى َ َ ََ َِ َِ َ ْ َُ ِ
ِشركاُء في الثلث  ُِ ُّ َ َ ِیكم هللا في أْوالدكم للذكر مثُل حظ األنثیْین ُِیوص: ، وقال تعالى]12:النساء[ُ َ ََ ُ ِّ ْ َِ ِ ِ ِِ َ َّ َّْ ُُ َّ، فشرك سبحانھ بین الورثة، وأعطى ]11:النساء[ُُ

، وشركة )شركة األمالك(فھذا النوع من الشركات یسمیھ العلماء بـ. سماوات كل ذي حق حقھ بقسمتھ سبحانھ من المواریث من فوق سبع
أن : والضرب الثاني. ًأن یكون االشتراك في ھذا النوع اختیاریا: الضرب األول: االستحقاق، وتنقسم إلى ضربیناالجتماع في : األمالك ھي

ًیكون اضطراریا قسریا جبریا ً ً. ...... 
 
 
 

 االشتراك االختیاري
 

ًكرجلین دفع كل منھما خمسین ألفا واشتریا منزال، فقد استحقا ھذا المنزل : فأما االشتراك االختیاري واستحقا ھذه األرض وھما شركاء في ً
ًشركة استحقاق؛ لكنھا جاءت بطیبة نفس وبرضا من الطرفین، وباختیار منھما، بمعنى أن اجتماعھما : ًملكیتھا، وبناء على ذلك فھذه الشركة

 في شراء أرض -كما ذكرنا -ین اجتماع الطرف: ًفي ھذه الدار أو اجتماعھما في ھذه األرض أو المزرعة لم یكن قھرا، وھذا النوع من أمثلتھ
ِأو شراء سیارة تكون مناصفة بینھما، فقد اشتركا في ملكیتھا، وقد یشترك الطرفان في المنافع، كرجلین استأجرا شقة، فإن ھذه الشقة إذا دفع  ُ

دھما نصف السنة األول، وللثاني ًبینھما مناصفة، كل منھما لھ حق االنتفاع بنصف ھذه المنفعة، فإن شاءا أن یحددا زمانا یكون ألح المبلغ
، وھذا النوع من الشركات ال نتكلم عنھ ھنا، )شركة األمالك(ھذا یسمى بـ. النصف الثاني، أو یقسما الشقة قسمة مھیأة كل منھما یأخذ نصفھا

 .)ألمالكشركة ا: ( بباب الشركة أو كتاب الشركة أن یبحثوا مسائل ھذا النوع، أعني-رحمھم هللا- ولیس مراد العلماء 
 

 االشتراك اإلجباري
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ك بین جماعة في حق، ویكون ھذا التشریك لیس : والنوع الثاني من شركة األمالك، وھي الشركة القسریة الجبریة َفتجمع بین اثنین، أو تشرِّ ُ

َّتقع شركة األمالك قسرا في المواریث، فإن اإلرث قسمھ هللا عز وجل من: اإلرث، قالوا: باختیارھما، مثل َّ  فوق سبع سماوات، فحینما نعطي ً
ًالزوج النصف أو نعطیھ الربع یكون إذا أخذ النصف شریكا للورثة بھذا النصف حتى یقسم المال ویكون قد جاءه ھذا النصف قسرا، ولم یأتھ  ً

ً إجارة، أو لو كان ھناك شخص ًكقوم اجتمعوا في دار شراء أو:  إما أن تكون اختیاریة- : شركة األمالك تنقسم إلى قسمین: ًإذا. باختیار منھ
أن تكون قسریة وبدون اختیار، كما في اإلرث، والوقف، :  والنوع الثاني-. عنده أرض فوھبھا لشخصین، فإن ھذه شركة أمالك اختیاریة

ِإذا أوقفت دارا على عشرة من المساكین، أو أْوقفت الداُر على المساكین، فإنھم ینتفعون بالسكنى: فالوقف َِ ًَ ا، أو ینتفعون بغلة الوقف، وھذا فیھ َْ
  .ًاالنتفاع وھذا التشریك في المنفعة والملكیة للمنفعة جاءت قسرا بدون اختیار الشركاء

 
 )شركة العقود(االشتراك في التصرف 

 
 ویكونون -: ان فأكثریجتمع فیھا طرف: وشركة العقود). شركة العقود(ما یسمى بـ: - وھو الذي یبحثھ العلماء ھنا- النوع الثاني من الشركات 

 أو یشتركا في جاھیھما، فتكون لھما وجاھة عند التجار، -.  أو یشتركا فیكون المال من أحدھما والعمل من اآلخر- . شركاء في المال والعمل
ھما، كما لو ً وقد تكون شركة بالبدن، كما لو اشتركا في ما ینتجان من صنعت- . فیستدین أحدھما، ثم یعمالن بالمال على حسب خبرتھما

َاشترك النجارون أو الحدادون أو نحوھم من أصحاب الحرف فھذا النوع من الشركات وھو شركة العقود تم باتفاق الطرفین، وتعاقد . ِ
تي ًالطرفان على أن یجتمعا، ویدفع كل منھما ماال، أو یدفع أحدھما المال والثاني یقوم بالعمل، أو على حسب ما یتفقان من أنواع الشركة ال

 ...... .سنذكرھا، فإذا اجتمعا وتعاقدا على ذلك فإنھا شركة عقود
 

 أقسام شركة العقود
 

. شركة المفاوضة: والقسم الثاني. شركة العنان: القسم األول: -رحمھم هللا- ھذا النوع من الشركات ینقسم إلى خمسة أقسام عند فقھاء الحنابلة 
ومباحث الشركات عند فقھاء الحنابلة رحمھم . شركة المضاربة: والقسم الخامس. شركة الوجوه: عوالقسم الراب. شركة األبدان: والقسم الثالث

َهللا تذكر فیھا ھذه الخمسة األنواع ْ ٍونازع غیر الحنابلة في أنواع كشركة .  والمضاربة- .  واألبدان- .  والوجوه- .  والمفاوضة-.  العنان- : ُ
ًاعتبار شركة المضاربة نوعا من الشركات؛ ألن المضاربة في الحقیقة لیست بشركة من كل ونازع بعضھم في . الوجوه، وشركة األبدان

إن المضاربة أو القراض ھو من اإلجارة المجھولة التي جازت على : فقد قال طائفة من العلماء. وجھ، وسیأتي بیان ھذه المسألة إن شاء هللا
أن : أن یشترك الطرفان بالبدن والمال: الحالة األولى: فجملتھا: ذه الخمسة األنواعأما بالنسبة لھ. خالف األصل، وسنبین وجھ ذلك ونقرره

ًیعمالن ویشتغالن في ذلك المال تنمیة لھ وحرصا على مصالحھ: یعني. ببدنیھما: یشتركا ببدنیھما ومالیھما كأن یدفع أحدھما : وبمالیھما. ً
ًخمسین ألفا والثاني یدفع خمسین ألفا؛ فقد اجتمعا با  وشركة -.  شركة العنان- : لمال وبالبدن؛ وإذا اجتمعا بالمال وبالبدن، فھذا یشمل نوعینً

ًوشركة المفاوضة أقوى من شركة العنان من جھة الشیوع وكثرة العمل وأیضا كثرة المال؛ ألن نطاقھا ومحل العقد فیھا أوسع من . المفاوضة
ِأْجمع على جوازھا، بخالف شركة المفاوضةوشركة العنان أقوى من المفاوضة؛ ألنھ . شركة العنان ھذان نوعان من الشركة یرجعان إلى . ُ

وھذه ھي شركة المضاربة، أو ما یسمى : أن یكون االشتراك ببدن أحدھما، والمال من اآلخر: الحالة الثانیة. االشتراك بالبدن والمال
 على تنمیة -فقط-  الثاني وھو العامل أو من عنده خبرة یقوم بالعمل  یدفع المال كمائة ألف، والطرف- وھو الغني-بالقراض، فأحد الطرفین 

ًھذا المال، وال یدفع شیئا، وإن ربح ھذا المال كان الربح بینھما على ما شرطا، وإن خسر العامل في تجارتھ وعملھ بدون تفریط وبدون سبب 
وھذا كما یقع في شركة األبدان، فیتفق اثنان یكون : تركا ببدنیھماأن یش: الحالة الثالثة. یوجب الضمانة؛ فإن الخسارة تكون على رب المال

 اثنان في صنعة النجارة، -ًمثال- یشترك . ھل یشترط اتفاق الصنعتین أو اختالفھما؟ سیأتي. أحدھما صاحب صنعة، واآلخر صاحب صنعة
ِان بأداء تلك األمور التي طلبت، والربح والمال بینھما ًفیتقبالن من الناس ما یریدون من أعمال النجارة، ویشتغالن سویا في المحل، ویقوم ُ

فھذا یسمى بشركة األبدان، وقد تقع في الغزو والجھاد في سبیل هللا، كأن یشترك اثنان أو ثالثة في الغنیمة، كما وقع لـسعد . على ما شرطا
أن : الحالة األخیرة. وم بدر، حیث اشتركوا في الغنیمةبن أبي وقاص ، و عبد هللا بن مسعود ، و عمار بن یاسر رضي هللا عن الجمیع في ی

ًیكون اشتراكھما وجاھة، فیطلب أحدھما المال من التجار أو من السوق، وذلك راجع إلى ثقة الناس بھ ومعرفتھم : یكون االشتراك في الجاه
ًل سویا، وكذلك أیضا یأخذان الربح على ما اتفقا علیھلھ، ثم یقومان باستثمار ھذا المال وتنمیتھ والربح بینھما على ما شرطا، ویضمنان الما ً .

  .ھذا حاصل أنواع شركة العقود
 

 األدلة على مشروعیة شركة العقود
 

ما ھو الدلیل على :  بذكر ھذه األنواع كلھا، وفصل في أحكامھا، وبین المھم من تلك األحكام، ویبقى السؤال-رحمھ هللا- وقد اعتنى المصنف 
َّنوع من العقود؟ شرع هللا عز وجل الشركة بین المسلمین بدلیل كتابھ وسنة نبیھ صلى هللا علیھ وسلم، وإجماع أھل العلممشروعیة ھذا ال َّ .
ُوإن كثیرا من الخلطاء لیْبغي بْعُضُھم على بْعض إال الذین آمنوا : فإن هللا سبحانھ وتعالى یقول: فأما دلیل الكتاب ُ ًَ َ َ َ َ َ ِ َ َِ ِ ِ ِ ََّّ َّ َِ ٍِ َ َ َْ ْ َوعملوا الصالحات وقلیل ما َ َ َ َ ٌَ ِ ِ ِ َّ َِ ُ

ِوإن كثیرا من الخلطاء : فقولھ]. 24:ص[ُْھم  َ ََ َ ُ ًْ ِ ِ ََّ ُلیْبغي بْعُضُھم على بْعض إال الذین آمنوا . الشركاء: أي: الخلطاء]: 24:ص[ِ َ َ َ َ َ َِ َِّ َّ ِ ٍ َ َذكر ]: 24:ص[َْ َ َ
ًشركة قائمة على الجور مذمومة، وشركة قائمة على العدل م ً ً ً ُإال الذین آمنوا : ًحمودة، فقالًَ َ َ ِ َّ َّ َفاستثنى من الجور والظلم، والخطأ ] 24:ص[ِ

وجاءت آیات المواریث بالتشریك؛ لكن ھذا . والخلل، فدل على شرعیة الشركة إذا قامت على العدل دون أن یبغي أحد الشریكین على اآلخر
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فقد جاءت : وأما بالنسبة للسنة. ك كما ذكرنا، وھو راجع إلى االستحقاقاتالنوع من الشركات في آیات المواریث إنما ھو في شركة األمال
عن رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم بعض األحادیث؛ لكنھا لم تخُل من كالم في أسانیدھا، فمن أھل العلم من جعل األحادیث لالستئناس، 

عاطون ھذا النوع من العقود، وھو الشركة، ومع ذلك أقرھم اإلسالم، أن الناس كانوا في الجاھلیة یت: وجعل دلیل السنة من جھة التقریر، أي
ًوترك ھذا النوع ولم یحرمھ، فیجعل دلیل السنة تقریریا، وال یجعلھ تفصیلیا بالقول والعمل؛ ألن األحادیث بالقول واألحادیث بالفعل لم تخل  ً

السائب بن أبي السائب رضي هللا عنھ أنھ النبي صلى هللا علیھ وسلم فھناك حدیث عن . من كالم في أسانیدھا، وإن كان بعضھا یقبل التحسین
ِوقد كان شریكا للنبي صلى هللا علیھ وسلم في الجاھلیة، وكان نْعم الشریك، وكان كثیر الصدقة واإلحسان- قال لھ  قال لھ النبي صلى هللا -ً

َنْعم الشریك، كنت ال تداري وال تماري: (علیھ وسلم ًوكذلك أیضا استدلوا بالحدیث القدسي، وھذا الحدیث سكت . لى شركتھفأثنى علیھ وع) ِ
َعنھ أبو داود في سننھ، وصححھ الحاكم ، وتعقبھ ابن القطان ، بأن فیھ سعید بن حبان ، وقد ذكره ابن حبان في الثقات، وسكوت أبي داود قد  َّ

أن النبي صلى هللا علیھ وسلم : یل إلى تحسین ھذا الحدیث، وفیھیقوي، حتى أن بعض العلماء یحكم فیھ بالتحسین، ولذلك بعض العلماء یم
ُأنا ثالث الشریكین ما لم یخن أحدھما صاحبھ، فإن خان أحدھما صاحبھ خرجت من بینھما: یقول هللا تعالى: (قال َ ُ ، وھذا الحدیث من جھة )ُ

َأنا ثالث الشریكین ما لم یخن أحدھما صاحبھ: (قولھ ُ إن : ًوكذلك أیضا قالوا. كة، وأنھا تقوم على العدل واألمانةدل على مشروعیة الشر) ُ
النبي صلى هللا علیھ وسلم تاجر بمال خدیجة في الجاھلیة، وفعل المضاربة في الجاھلیة، وجاء اإلسالم ولم ینكر ھذا النوع من المعامالت، 

ًائي وحسنھ غیُر واحد أیضا أن سعد بن أبي وقاص و عبد هللا جاء في حدیث أبي داود و ابن ماجة و النس: ًوقالوا أیضا. ًفكانت سنة تقریریة َّ
ِبن مسعود و عمار بن یاسر اشتركوا یوم بدر فیما غنموا، فجاء سعد بأسیرین؛ ألنھ قتل قتیلین فكان لھ سلبھما، ولم یجْئ عبد هللا بن مسعود  َ

ًوأیا . ا على مشروعیة شركة األبدان، وھي التي ترجع إلى العملفدل ھذ. َّوال عمار بن یاسر بشيء فشرك النبي صلى هللا علیھ وسلم بینھم َّ
ًما كان فإن السنة من حیث الجملة دالة على مشروعیة الشركة، خاصة إذا نظرنا أن ھذا العقد كان معروفا عند العرب، وال یشك أحد في  َّ

ذبت وبینت األحكام والحقوق والواجبات واألمانات وجوده، ومع ذلك لم ینكره النبي صلى هللا علیھ وسلم، وإن كانت الشریعة قد ھ
فاإلجماع من حیث الجملة على أن عقد : أما من حیث اإلجماع. على كال الطرفین أن یراعیھا في عقد الشركة والمسئولیات التي ینبغي

 الشركات التي حرمھا؟ ثم ھذا ما ھي أنواع الشركات التي أحلھا هللا؟ وما أنواع: ولكن ھناك خالف. الشركة جائز، وأنھ عقد مشروع
 ...... .ما ھي شروط حلھ وجوازه والحكم باعتباره؟ كل ذلك مما فیھ خالف بین العلماء رحمھم هللا: الحالل

 
 الغایة من إباحة الشركة ومشروعیتھا

 
تضمن المصالح العظیمة والغایات فإذا ثبت أن الشركة مشروعة من حیث الجملة، فإن هللا سبحانھ وتعالى حینما شرع ھذا النوع من العقود 

من فوائدھا : وباختصار. الكریمة، فعقد الشركة فیھ مقاصد نبیلة، وغایات وأھداف طیبة، منھا ما یرجع إلى الدین، ومنھا ما یرجع إلى الدنیا
وأن مالھ مع مال أخیھ كالمال أنھا تقوي أواصر األخوة والمحبة؛ ألن الشریك یشعر أنھ مع شریكھ كالجسد الواحد، : التي ترجع إلى الدین

ًالواحد، وھذا یحدث نوعا من الترابط والتكاتف والتعاطف والتآلف، وإذا وقعت الخسارة شعر كل منھما أنھ یتضرر كأخیھ، ومقصود اإلسالم 
یھ وسلم في الحدیث  أن یشعر المسلم أنھ مع أخیھ المسلم كالجسد الواحد، كما قال صلى هللا عل- من مثل ھذا الشعور-ومقصود الشریعة 

). مثل المسلمین في توادھم وتراحمھم وتعاطفھم كمثل الجسد الواحد؛ إذا اشتكى منھ عضو تداعى لھ سائر الجسد بالسھر والحمى: (الصحیح
 إذا قامت على ًفإن عقد الشركة یقوي التجارة، ویحدث نوعا من التكافل، ووجھ ذلك أن التجارات أو األسواق: وأما بالنسبة للمصالح الدنیویة

ًالشركة قویت؛ ألن مجال التجارة یكون أفسح وأكثر شیوعا مما لو كان العامل بمالھ مستقال، فأنت ترى أن مال الشركة یكون رأس المال  ً
 فإذا اجتمع ًكثیرا بخالف ما لو انفرد كل واحد منھم بمالھ؛ فإنھ ال یستطیع أن یخاطر، وال یستطیع أن یتجاسر على ما یتجاسر علیھ الشركاء،

إنھ إذا انتشرت الشركات في بیئة ومجتمع فإن : الثالثة واألربعة حصلت المصالح في السوق، ونشطت األسواق التجاریة، ولذلك قالوا
التجارة تقوى في ذلك المجتمع، ویكون الناس أقوى على استثمار أموالھم؛ ألنھ لو كان المال عند صاحبھ إذا مرض فإن ذلك یعطل مالھ، 

ا كانت مصالحھ مرتبطة بالموضع الذي ھو فیھ لم یستطع جلب المال من مكان بعید، ولم یستطع أن یسافر وال أن یتغرب؛ لكن إذا كان وإذ
ُّ فإن ھذا یعین ویشجع على االنتقال، ویشجع على سعة التجارة وتنوعھا وتعدد - أو كانوا أكثر من رجل-معھ شركاء أو كان معھ آخرون 

ًناحیة التجارة؛ فإن األفكار واألفھام تتالقح واألذھان ُیكمِّل بعُضھا بعضا، فھذا یكمل نقص ھذا بما یعود لمصلحة التجارة مجالھا، كذلك من  َ
إن ھذا یحقق من حكم مشروعیة ھذا النوع من العقود، أنھ یعین على صالح السوق، وانتشار : ومنفعة السوق، كما ال یخفى، فقال العلماء

 أن تحصل - في ذلك الزمان الذي دخل فیھ- ً التجارة، ثم إن فیھ نوعا من التكافل، فإن الرجل إذا دخل في التجارة وشاء هللا التجارة فیھ، وقوة
خسارة أو تنكسر السوق؛ فإنھ إذا كانوا شركاء انكسر على الجمیع، فخفت المصیبة، وحصل نوع من التكافل، وحصل نوع من الجبر 

ًھ كان الضرر متعلقا بھ، وكانت المفاسد بھ أكثر من غیره، إلى غیر ذلك من المصالح، وال شك أنھ ما من للضرر بخالف ما إذا تاجر بنفس
َّشيء یشرعھ هللا عز وجل ویبیحھ لعباده إال وفیھ الخیر في الدین والدنیا واآلخرة، وال یستطیع المخلوق أن یدرك حكم الخالق، ولذلك قال  َّ

َوهللا یْعل: سبحانھ وتعالى َ َُ َم وأنتم ال تْعلُمون َّ ََ َ ْ ُُ ْ ًوما أوتیتم من العلم إال قلیال : ، وقال سبحانھ]216:البقرة[َ ْ ِْ ِ ِ َِ َّ ِ ِ َ َ َْ ُ ، فال شك أن ھذا النوع من ]85:اإلسراء[ُ
 ...... .العقود الذي دلت األدلة على شرعیتھ، وأجمع العلماء رحمھم هللا على جوازه فیھ الخیر الكثیر في أمور الدین والدنیا

 
 
 

 حكم عقد الشركة
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 وھناك -. ً وھناك عقودا جائزة- . ً ھناك عقودا الزمة-: بالنسبة لعقد الشركة من حیث تكییفھ في الفقھ یعتبر من العقود الجائزة، وقد قدمنا أن
ًعقودا تجمع بین الجواز واللزوم، فتكون جائزة في أول الحال، الزمة في آخر الحال ً فعقد الشركة . ي مقدمات البیوعوبینا ھذا، وفصلناه ف. ً

أي من حق الطرفین أو كل واحد من أطراف الشركة أن یفسخ الشركة في أي وقت شاء، : ًمن العقود الجائزة، والمراد بكونھ جائزا كما قدمنا
فال . ال أرید: ال أحدھملو أن طرفین دفع كل منھما مائة ألف واتفقا على الشركة الیوم، وبعد ساعة من افتراقھما ق. فھو لیس بعقد الزم

ًنلزمھ، وال یكون ملزما بإتمام الشركة، كالبیع، وغیره من العقود الالزمة، وكاإلجارة ونحوھا، فھي عقد رفق، ویعتبر ھذا النوع من العقود  َ
ًین ألفا، فإن كال منكما قد ًإذا دفعت أنت خمسین ألفا ودفع الطرف الثاني خمس: ًالجامعة بین المعاوضة والرفق، فالشركة فیھا معاوضة، مثال ً

ًعقد معاوضة، ثم إن كال منكما یعمل في تنمیة المائة ألف، فھو في ھذه الحالة یعاوض  جعل الخمسین في مقابل الخمسین األخرى، فصار
 عقد ًصاحبھ، كما أن صاحبھ یعمل فھو أیضا یعمل، فصار عقد معاوضة من جھة المال ومن جھة العمل، إال في القراض، فالقراض

معاوضة بالتكافؤ، فرب المال یدفع المال، والعامل یقوم بالعمل؛ لكن شركة العنان، وشركة المفاوضة یكون فیھا نوع من المعاوضة، ونوع 
فھذا النوع من العقود فیھ معاوضة، وفیھ رفق، وقد ذكرنا أن عقود المعاوضات . من المقابلة للمال والعمل، كما سنبین إن شاء هللا تعالى

َّالبیع، واإلجارة، وبینا ذلك في مقدمة البیع:  إما أن تكون قائمة على الغبن المحض، مثل-: ًجماالإ  وإما أن تكون قائمة على الرفق - . َّ
َالمحض، كھبة الثواب، یعطیك ھدیة، فتعطیھ ھدیة، فحصلت المعاوضة؛ لكنك لم تقصد غبنھ، وإنما قصدت أن ترفق بھ، وقصد أن یرفق  َ َ

لي نصف الربح، : أن یقول أحدھما:  جامعة بین الغبن والرفق، وھذا مثل-وھذا النوع الثالث من عقود المعاوضات- ا أن تكون  وإم-. بك
بل لك ربع الربح، فھذا غبن یرید أن یجعل الربح األقل في حظ صاحبھ، والربح األكثر في حظھ، كالبیع، وفیھا رفق؛ ألن : ویقول الثاني

ًیا وعملك مع عمل شریكك أصبح قویا وصارا كالشيء الواحد، وبناء على ذلك رفق كل منكما بصاحبھمالك مع مال شریكك تقو ً ذكرنا في . ُ
كالبیع، یعتبر من عقد المعاوضة القائم على : ًمقدمة البیوع أن عقود المعاوضات التي تقوم على الغبن تشدد الشریعة في شروطھا، مثال

فمعناه أن . بثمانین: بل مائة، فیقول. ال: ًأشتریھ بثمانین ألفا، فتقول: أبیعھ بمائة ألف، فیقول المشتري: ولالغبن؛ ألنك إذا أردت بیع الشيء تق
ًھناك عشرین ألفا إما أن تضعھا غبنا على صاحبك، أو یضعھا غبنا علیك ً فالبیع عقد غبن، فھذا النوع من العقود كعقد البیع وعقد اإلجارة . ً

التي تكون بالمقابل وبالمعاوضة ال  أكثر؛ ألنھ یقوم على الغبن والخطر؛ لكن عقود الرفق، مثل الھبات والعطایاتجد الشروط الشرعیة فیھ 
أما العقود التي تجمع بین الغبن والرفق . یشترط فیھا ما یشترط في البیع؛ ألنھا قائمة على المكارمة واإلحسان، فتخفف الشریعة في شروطھا

ً في شروط عقود الشركات على حسب أنواعھا، فتارة -إن شاء هللا-دید، وفیھ نوع من التیسیر، وسنبین ھذا كالشركات ففیھ نوع من التش
 ...... .ًتكون الشروط لتحقیق مصلحة للطرفین، وتارة تكون لدفع الضرر عنھما أو عن أحدھما إذا أراد اآلخر أن یضر بمصالحھ

 
 شركة العنان

 
 

: وھي: [قال رحمھ هللا تعالى. ًفي ھذا الموضع سأذكر لك جملة من األحكام والمسائل المتعلقة بالشركات: يأ]: باب الشركة: [یقول رحمھ هللا
َّقد بینا ھذا االستحقاق ): اجتماع في استحقاق أو تصرف: (وقولھ. الضمیر عائد إلى الشركة): وھي]: (اجتماع في استحقاق أو تصرف َّ

یشترك بدنان  أن: فشركة عنان: وھي أنواع: [قال رحمھ هللا تعالى). شركة العقود(التصرف، شركة الورثة، وكذلك : مثل) شركة أمالك(
فقول ]: ًبمالیھما المعلوم ولو متفاوتا، لیعمال فیھ ببدنیھما، فینفذ تصرف كل منھما فیھما، بحكم الملك في نصیبھ، وبالوكالة في نصیب شریكھ

شركة العنان تعتبر من أھم أنواع الشركات، وقد أجمع العلماء على ]: فشركة عنان: [الشركات أو الشركة أنواع: أي): وھي: (المصنف
 .......جواز ھذا النوع من الشركة

 
 سبب تسمیتھا بشركة العنان

 
 

 إن شركة العنان سمیت بذلك من عنان الفرس،: في سبب تسمیة ھذا النوع من الشركة بشركة العنان، فقال بعض العلماء: اختلف العلماء
ھما الشریكان، وعنان الفرس إذا أطلقھ الفارس للفرس سبحت الفرس وأسرعت، وال یستطیع أحد : فالعنان الذي ُیحكم بھ الفرس یقول العلماء

ْأن یطلق العنان للفرس إال إذا كان فارسا، ولذلك بعض األفراس إذا كانت قویة العدو وقویة السرعة ال یستطیع أن یركبھا إال نوع خاص من  َ ً
فإطالق العنان للفرس . َّلخیالة وممن یحسن التصرف معھا؛ ألنھا ربما سبحت بھ وربما قتلتھ أثناء السبح من شدة خوضھا، ولربما سقط عنھاا

إنك إذا دفعت مائة ألف، ودفع اآلخر مائة ألف، فقد أطلقت العنان : فھذا العنان یتحكم في الفرس فقالوا: ًوبناء على ذلك. یجعلھا تسبح أكثر
ًلصاحبك وھو الشریك أن یتصرف في مالك، فأنت بموجب الشركة تجعل المائة ألف تحت تصرف شریكك، وبموجب الشركة أیضا یجعل 
َالشریُك المائة ألف التي دفعھا تحت تصرفك، فأنت تتصرف في المائة ألف التي لك بالملكیة، وتتصرف في المائة ألف التي لصاحبك 

ھذا الوجھ األول عند أھل العلم رحمھم هللا في . نان، وأطلق لك العنان، وھذا في محل الشركة ومحل العقدبالوكالة، فأطلقت لصاحبك الع
إن شركة العنان مأخوذة : وقال بعض العلماء وھو قول الفراء رحمھ هللا من أئمة اللغة. تسمیتھا بشركة العنان؛ أنھا مأخوذة من عنان الفرس

َمن عن الشيُء إذا ظھر، فقد ع َّعن لي: َّن، تقولََّ َّمن الشریكین قد عن لھ وظھر لھ  ظھر وبدا لي، وكأن كال الشریكین أو كل واحد: بمعنى. َ َ
ھذا عنان إذا : إنھا من قول العرب حین تقول: وقال بعضھم. أن المصلحة تقتضي بأن یمكن شریكھ من النظر في مالھ والتصرف في مالھ

َعارضُھ وكان معھ، فقالوا على الوجھ یكون كال الشریكین قد عارض اآلخر، ھذا یعارض ھذا، وھذا یعارض ھذا، ولیس المراد :  الثالثَ
بالمعارضة المقابلة، فالمقابلة بمعنى الدفع، وإنما المقابلة في التصرف، فأنت تتصرف في المائة ألف التي لصاحبك والمائة ألف التي لك، 

ًلو أنك دخلت في مكان الشركة، وجاءك رجل یرید أن یشتري شیئا من : ًلف التي لك، فمثالكما ھو یتصرف في المائة ألف التي لھ والمائة أ
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الشركة بألف لایر، فإنك تبیعھ ھذا الشيء بحكم الشركة، تبیعھ نصف الشيء بالملكیة، ونصفھ بالوكالة، وصاحبك إذا حضر في حال غیابك 
ان في عرض واحد وخط واحد، فأنت تباریھ وھو یباریك، وتعارضھ وھو ًیبیع كبیعك، فأصبح كل منكما معارضا لآلخر، كأنكما تسیر
المقابلة، وكل منھما یقابل : إنھا من المعارضة بمعنى: قالوا: ًوبناء على ذلك. ًیعارضك، فھو یفعل شیئا كما تفعلھ، ویفعل الشيء الذي تفعلھ

 -وھو شركة العنان- وابتدأ المصنف رحمھ هللا بھذا النوع . د الشركةاآلخر بتصرفھ، فكما یفعل اآلخر في مالھ یفعل ھو في مالھ على وفق عق
  .ًألھمیتھ، خاصة وأن العلماء قد أجمعوا على جوازه وإباحتھ

 
 
 
 

 حقیقة شركة العنان
 
 

]: ن یشترك بدنانأ: [فعندنا قولھ]: أن یشترك بدنان بمالیھما المعلوم]: [أن یشترك بدنان بمالیھما المعلوم: وشركة عنان: [قال رحمھ هللا
اشتراك الطرفین، ولذلك یقوم عقد شركة العنان على طرفین، وكل منھما شریك لآلخر؛ لكن ھذین الطرفین البد : اشتراك البدنین المراد بھ

یة الشركة؟ ما ھي أھل: وإذا جئت تقول. َّمن أن تتوافر فیھما أھلیة الشركة، فكال الطرفین البد أن یكون كل منھما قد حصل أھلیة الشراكة
ًفینبغي أن تنظر إلى أصل عقد الشركة، فأصل عقد الشركة یفتقر إلى ملكیة المال الذي ُیشارك بھ، فال یصح أن یشاركك بمال لیس ملكا لھ،  َ

ًكذلك أیضا ینبغي أن یكون الذي یشاركك أھال للتوكیل، فال یصح أن تشارك شخصا ال تصح منھ الوكالة؛ ألنھ سیوكلك عن المائة أ لف التي ًً
ًلھ، وأنت أیضا البد وأن تكون أھال للتوكیل ًفال یصح أن یشارك مجنونا؛ ألن المجنون لیس . یشترط فیھا ما یشترط في التوكیل: قالوا: ًإذا. ً

ًبأھل للوكالة، وال یصح أن یشارك یتیما وصبیا صغیرا؛ فإنھ لیس لھ حق التصرف في مالھ، ولیس لھ حق التوكیل في ذلك العقد؛  ً لكن لو ً
ًیجوز أن تشارك أصالة ووكالة على جھة : یعني. أنك شاركت وكیل الیتیم ووكیل المجنون أو ولي المجنون أو ولي الیتیم صحت الشركة ً

أرید أن  إخواني أیتام ولھم مائة ألف - ًمثال-أشاركك بمال الیتیم، عندي مائة ألف ألیتام، أو : ًالوالیة، فلو كان الذي تشاركھ ولیا ألیتام، فقال
ًأشاركك في ھذه المائة ألف التي ھي لألیتام، فإنھ في ھذه الحالة یكون شریكا لك، وفي الحقیقة أنت شریك لألیتام؛ لكن لیس للیتیم أن 

ملكیة المال، : یشترط فیھما ما یشترط من أھلیة الشركة، ومن ذلك]: أن یشترك بدنان: [قولھ. یتصرف في ھذه الشركة إال عن طریق الولي
أن یشترك بدنان ] :قال رحمھ هللا. َّأھلیتھما للتوكیل؛ ألن كل واحد من الشریكین قد وكل صاحبھ للنظر في مالھ والتصرف فیھ: ًوكذلك أیضا

 ٍلھا أكثر من عشرة معان، في لغة العرب، وھي من أوسع الحروف) الباء(؛ ألن )في: (بمعنى) الباء(قد تكون ]: بمالیھما]: [بمالیھما المعلوم
ًتعد لصْوقا واْستعْن بتسبٍب وبدْل صحابا قابلوك باالْستْعال وزد بعضھم یمینا تُحز معانیھا كل◌ا فھنا یحتمل أن یكون قولھ. معاني َّ ِ ِ ِ ُّ ُِ ْ ً ً ًَ َ َ َ َ َ ََ َ َ َْ ْ ِِّ ُ ُِ ] بمالیھما: [ٍّ

لما : ًوبناء على ذلك. ن تكون الشركة في المالینأ: فالمراد ھنا. في البیت: محمد بالبیت، أي: للظرفیة، تقول) الباء(في مالیھما، فتكون : أي
 وخرجت الشركة بالمال من -.  خرجت شركة األبدان، فإنھما یشتركان في عمل البدن-: یجتمع بدنان في مالیھما: أي] أن یشترك بدنان: [قال

] بدنان بمالیھما: [فقولھ رحمھ هللا. شركة الوجوه:  وخرجت الشركة بوجھیھما، وھي-. شركة المضاربة: أحدھما والعمل من اآلخر، وھي
وھذا المال لھ شروط، سیذكر المصنف ھذه الشروط، فیكون ھذا المال من النقدین، وھل یجوز أن یكون من العروض؟ . في مالیھما: أي

ن، فال یصح أن نشارك فخرجت الشركة بمالین مجھولی]: بمالیھما المعلوم: [ًواشترط شرطا في قولھ. عدم جوازه، وسنبین علة ذلك: الصحیح
. ھذا المجھول من الطرف الواحد! ادفع مائة ألف، وأدفع أنا ما في خزنتي، فإن الذي في الخزنة ال ندري كم ھو: بمال مجھول، كأن یقول لھ

 ھذا ال تشاركني بما في خزنتك، وأشاركك بما في خزنتي، على أنھا شركة عنان، والذي في خزنة: والمجھول من الطرفین كأن یقول لھ
َُیعلم، والذي في خزنة ھذا ال ُیعلم نشترك بمالین، وال یحددان قدر المالین، ونحو ذلك من الصور : أو یقول. فحینئذ تكون بمالین مجھولین! َ

إن الشریكین إذا اشتركا في مالین مجھولین حصلت الخصومة، وحصل البغي من بعضھم على بعض، : یقول العلماء. المبنیة على الجھالة
ًولربما ختل أحدھما اآلخر، فظن شریكھ أنھ سیدفع ماال كثیرا، فإذا بھ یدفع المال القلیل، ولذلك ال یجوز أن یشاركھ على ھذا الوجھ  ًُ

 ...... .المجھول
 

 حكم تفاوت رأس المال في شركة العنان
 
 

ھل یجوز أن یشتركا في شركة العنان برأس مال متفاوت؟ : فیةوھذه مسألة خال]: ًولو متفاوتا]: [ًبمالیھما المعلوم ولو متفاوتا: [قال رحمھ هللا
فالجمھور على أنھ یجب في شركة العنان أن یستوي رأس المال مع . إشارة إلى خالف مذھبي، وھناك خالف خارج المذھب] ولو: [فقولھ

یكون عند : ًوبناء على ذلك. س المال عن الربحالربح، وحینئذ یكون رأس المال مناصفة بینھما، ویكون الربح بینھما مناصفة؛ وال یختلف رأ
البد أن تكون شركة العنان مستویة، فال یجوز أن یكون : الجمھور كالحنفیة والشافعیة والمالكیة والحنابلة على أحد الوجھین أنھم یقولون

ًرأس المال متفاوتا إذا كان الربح مستویا، بل البد أن یتطابق الربح مع رأس المال . ھذه المسألة عند ذكر الشروط المتعلقة بالمالوسنفصل . ً
: الوجھ األول: وھذا یدل على أن شركة العنان فیھا اشتراك من وجھین]: ببدنیھما. [في المال: یعني] لیعمال فیھ]: [لیعمال فیھ ببدنیھما[

البد أن : ًوبناء على ذلك. مل فقط من العاملفیعمل كل منھما في الشركة، فخرجت شركة المضاربة؛ ألن الع. العمل: والوجھ الثاني. األموال
ًیعمل الطرفان، فإذا دفعت خمسین ألفا ودفعت أنا خمسین ألفا یكون العمل بیننا مناصفة، فتعمل مثل ما أعمل، وأعمل أیضا مثل ما تعمل،  ً ًُ َ

َولذلك یكون الربح بیننا مناصفة، فال یظلم أحد الشریكین صاحبھ  ...... .دوصلى هللا على سیدنا محم. ُ
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 األسئلة

 
 

...... 
 

 اإلیجاب والقبول في الشركة توكیل
 
 

، والصالة والسالم على خیر خلق : ًھل تندرج الوكالة تحت الشركة تلقائیا، بمعنى أن كل شریك وكیل؟ الجواب: السؤال باسم هللا، الحمد 
ُقبلت، : ُشاركتك، وقول اآلخر: دھا على الصیغة، وھذه الصیغة قولكال یخفى أن الشركة یقوم عق: أما بعد. هللا، وعلى آلھ وصحبھ ومن وااله

: فموجب قولك: ًوبناء على ذلك. ھي إذن بالتصرف، وھو توكیل) ُشاركتك: (ُونحو ذلك مما یدل على االجتماع، فھذه الصیغة وھي قولك
ًشاركتك یدل على أنھ قد صار وكیال عنك، وصرت أیضا وكیال عنھ حینما قال ًً ُلت، أو رضیت، أو أصبحنا شركاء، أو أنت شریكي، أو قب: َُ ُ

نحو ذلك مما یدل على القبول، وھذا یرجع إلى العرف، فكل عرف بحسبھ، فما دل على القبول یدل على اإلذن بالتوكیل، فكما أن اللفظ وھو 
ًاإلیجاب یدل على اإلذن بالتوكیل، كذلك أیضا القبول من الطرف الثاني یعتبر قبوال للوك ًالة وإذنا أیضا وتوكیال بالنسبة لما یتعلق بالشریك ً ً ً

 .وهللا تعالى أعلم. القابل
 
 
 
 

 حكم الشراكة بین األب وابنھ
 
 

األب مع ابنھ لھ أحوال، فمن حیث األصل فقد دلت : ًھل تقع الشركة بین األب وابنھ، علما بأن األب مالك لمال ابنھ؟ الجواب: السؤال
بن كالشيء الواحد، ویشھد لذلك ما ثبت في الصحیح عن النبي صلى هللا علیھ وسلم من حدیث فاطمة رضي هللا النصوص على أن األب واال

ًعنھا أنھا لما أراد علي رضي هللا عنھ أن یتزوج علیھا، وھذا الحدیث سببھ أنھ فھم منھ األذیة واإلضرار، ولذلك أرادوا أن یزوجوا علیا بابنة  ُِ
دل على أن األمر فیھ نوع أذیة وإضرار، فخرج عن كونھ تعدد من حیث !  یسكتون ویختارون ابنة عدو هللا؟أبي جھل ، فما الذي دعاھم

وهللا : (األصل، وقد أحببنا أن ننبھ علیھ؛ ألن البعض یحتج بھذا الحدیث في غیر موضعھ، فللحدیث أمر مھم، ولذلك قال صلى هللا علیھ وسلم
فھذا یدل على أن األمر كان فیھ نوع من األذیة ) رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم في بیت واحدال یجتمع دخان بنت عدو هللا مع بنت 

فخرج . إن الناس یتحدثون أنك ال تغار: (فالمقصود أن ھذه الحادثة لما وقعت، دخلت فاطمة رضي هللا عنھا على أبیھا وقالت لھ. واإلضرار
ھذه الكلمة تفرع عنھا ما ال ) بضعة مني: (فقولھ) َال آذُن، إنما فاطمة بضعة مني! َ آذُن، وهللاال! وهللا: علیھ الصالة والسالم وقال على المنبر

فھذه ) ُوأوتیت جوامع الكلم: (یقل عن ستین مسألة فقھیة، وھذا یدل على عظمة ھذا الدین، وصدق رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم حیث یقول
اء، واألبناء، والبنات مع آبائھم ومع أمھاتھم، وتنزیل االبن مع أبیھ، والبنت مع أمھا وأبیھا تفرعت منھا مسائل اآلب) بضعة مني(الكلمة 

یكون من الملكیات، فالشخص ال یشارك نفسھ، : إن ھذا الحدیث یدل على أنھ بمثابة الشيء الواحد، فقالوا: وعلى ھذا قالوا. كالشيء الواحد
إن : (أن النبي صلى هللا علیھ وسلم قال: ال، وأكد ھذا حدیث السنن عنھ علیھ الصالة والسالم وفیھًفبناء على ذلك یكون فیھا شبھة الملكیة للم

ًفجعل الولد مع والده كالشيء الواحد، وصور كسبھ كسبا لھ، فقال) من كسبكم، وإن أوالدكم من كسبكم: أحق ما أكلتم من : إن أحق ما أكلتم: (َّ
َّوُرد ذلك؛ ألن الشرع أكد ھذا، حتى إن الرجل . وفیھ دلیل على عظیم حق الوالد على ولده. ب أبیھ، وھذا دال على أن االبن من كس)كسبكم َّ

َلو اشترى والده في الرق عتق علیھ، ولذلك قالوا َ َمن ملك ذا رحم منھ فقد عتق علیھ: (إنھ یعتق علیھ، كما قال صلى هللا علیھ وسلم: َ َ َ ( ،
إنھا ملكیة نسبیة، فعلى ھذا الوجھ یتخرج أن یشارك االبن : وقال بعض العلماء. بن في حكم الملكیة لوالدهإن ھذا یؤكد على أن مال اال: فقالوا

  .وهللا تعالى أعلم. أباه، وأن یكون مع أبیھ في الشركة، ویكون حكمھما حكم الشریكین المختلفین
 
 
 
 

 السلعة الخارجة من الید العائدة إلیھا ملغاة
 
 

ھذه مسألة قعد بعض العلماء فیھا : َارجة من الید العائدة إلیھا بدون حیلة، ھل ُیْحكم بصحة البیع أم فیھ شبھة؟ الجوابالسلعة الخ: السؤال
ً، ھذه القاعدة تقع كثیرا في مسائل بیوع الذرائع، ومنھا ذرائع الربا، ومن )السلعة الخارجة من الید العائدة إلیھا ُملغاة: (القاعدة المشھورة

قبل تمام الصفقة -فالسلعة الخارجة من الید العائدة إلیھا (، فإن الرجل إذا باع السلعة وأخرجھا من یده )بیع العینة(ع ذلك في مسألة أشھر ما یق
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ً، فھو إذا باعھ السیارة بمائة ألف إلى نھایة السنة، ثم اشتراھا منھ نقدا حاضرة بثمانین ألف، قالوا) ُملغاة-األولى عقد - ُتلغى صورة العقد : ً
ًكأنھ أعطاه ثمانین ألفا حاضرة بمائة ألف إلى أجل، :  في األول والثاني، فقد خرجت السلعة ثم عادت، وذلك مع اتحاد الید، فقالوا- البیع

 عند عدم وجود ید خارجة، أما لو أنھ باعھا على شخص، ثم: عدم وجود المخالفة، یعني والسلعة الخارجة من الید العائدة إلیھا ُملغاة عند
. َّالشخص اآلخر باعھا على صاحب المعرض الذي قسط، فاألورع في مثل ھذا أن ینتظر إلى سداد المبلغ حتى ینتھي التقسیط ثم یشتریھا

وإن كان القول بجوازھا إذا بیعت إلى أجنبي دون مواطأة أنھ یجوز؛ ألن الید مختلفة، وقد قرر صلى هللا علیھ وسلم الحكم بالجواز عند 
یا : (، ولذلك بریرة لما أخذت الصدقة وغال بھا القدر، وجاء رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم لیأكل منھا قالت لھ أم المؤمنیناختالف الید

إذا اختلفت : فقال العلماء. فأوجب اختالف الید) ھو لھا صدقة، ولنا ھدیة: إنھا صدقة، أو إنھا لـبریرة، فقال صلى هللا علیھ وسلم! رسول هللا
ًقل الحكم، فإذا دخل األجنبي بدون مواطأة فإنھ في ھذه الحالة ُیحكم بكون الصفقة حالال للمعرض أو للبائع األول، أما لو كانت من الید انت َ

ومن . ُیلغى العقد في كلتا الصورتین: أي): ُملغاة(، ومعنى )الید العائدة إلیھا ُملغاة السلعة الخارجة من: (البائع األول فإنھا ینطبق علیھا قولھم
َّبیوع الذرائع التي یكون فیھا التحایل على ما حرم هللا عز وجل: ما یكون بالتواطؤ، فأشبھ ما تتحقق بھ ھذه القاعدة: أمثلة ذلك وهللا تعالى . َّ

  .أعلم
 
 
 
 

 السماحة في البیع والشراء
 
 

غي للمشتري والبائع تجنبھا؟ وما توجیھكم في السماحة لكال ًھل الغبن والمماكسة التي تكون في السعر معھودة دائما في البیع، أم ینب: السؤال
إن السماحة في البیع والشراء، واألخذ والعطاء، فیھا فضل عظیم، ولذلك دعا رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم لصاحبھا : المتبایعین؟ الجواب

ًرحم هللا امرأ سمحا إذا باع، سمحا إذا اشترى، سمحا : (بل ھو خبر، فقال علیھ الصالة والسالم فیما صح عنھ: بالرحمة، وقال بعض العلماء ً ً ً
َّوالسماحة من الُیسر، وهللا عز وجل یحب الُیسر، ومن یسر على الناس یسر هللا علیھ في الدنیا واآلخرة) ًإذا قضى، سمحا إذا اقتضى َّ َّ َّ .
تكون عند : فالسماحة الخاصة. ً وتارة تكون خاصة-.  في بعض األحیان تكون عامة في تعامل اإلنسان-: والمراد بالسماحة في البیع

ِالموجب، كأن یكون اإلنسان تاجرا یبیع السلع، فإذا رأى فقیرا ساعده ویسر لھ، ولو جاءه بربح قلیل قبل منھ ذلك القلیل وتسامح معھ، فھذه  َ َّ ً ً
َّسماحة خاصة، وال شك أن صاحبھا مرحوم من هللا عز وجل على قدر ما یكون منھ  ال یفرق فیھا : وقد تكون السماحة عامة. من إحسانَّ

صاحبھا بین غني وال فقیر، فبمجرد أن یقف علیھ أخوه المسلم تذكر ما بینھ وبینھ من أخوة اإلسالم، وأحب لذلك األخ مثل ما یحب لنفسھ، 
را في بیعھ وشرائھ، یبیع بطیبة نفس، فیكتب هللا لھ بالبركة في ًوأصبح طلق الوجھ، وُمیسِّ  ربحھ، فیرضى بأقل القلیل من الربح، فإذا جاء َ

لیست العبرة بكثرة األرباح، وإنما العبرة بوضع هللا : ولذلك قال العلماء. یعرض السلعة عرضھا، ولم یبالغ في ربحھا، واكتفى بالقلیل
ھم البركة فیما یجنون من أموال، وتجد للبركة، فكم من أرباح قلیلة بارك هللا ألھلھا فأصبحت كثیرة، وأنت ترى بعض التجار وضع هللا ل

أرباحھم معقولة، وتصرفاتھم في السوق مقبولة من الناس، وقد وضع هللا لھم القبول، فھم یرضون بالقلیل، فمثل ھؤالء توضع لھم البركة 
را سھال، فإذا جئت تشتري الشيء انظر فیھ، فإذا وجد ًبسبب الُیسر والسماحة، وإذا أصبح اإلنسان ُمیسِّ ً ت الشيء یستحق القیمة، كما ذكر لك َ

ٌالبائع، فإیاك أن تستغل ضعفھ، وإیاك أن تستغل حاجتھ، فبعض من الناس یعلم أن الرجل مدیون، وأنھ سیبیع عمارتھ، أو یبیع سیارتھ، أو 
ٌّیبیع أرضھ، فیغتنم فرصة الحاجة، فمثل ھذا إذا ضیق على أخیھ حري أن یضیق هللا علیھ، وحري أن  ٌّ َِّ َِ ینزع هللا البركة من السلعة التي َ

یأخذھا، ولذلك على المسلم أن یعلم أن هللا لیس بغافل عما یعمل وأنھ مطلع على ما یكون منھ، وأن هللا ابتاله بكثرة المال لكي یظھر صدق 
ًفمن وجده مدیونا یبیع مالھ، فإن إیمانھ، وكمال یقینھ، وشكره لنعمة ربھ وفضلھ علیھ، فإذا قابل ھذه النعمة بالشكر، وأخذ یسامح الناس، 

فالسماحة في . أھلھ استطاع أن یعطیھ المال أعطاه، وإذا لم یستطع اشترى منھ الشيء بحقھ وقدره، فھذا من السماحة، ومما یثیب هللا علیھ
ًكیف أصبحت ثریا غنیا في تجارتك؟ قال: (قیل لـعبد الرحمن بن عوف . البیع أن تقتصر على أقل الربح ، وھذا ) أرضى بأقل الربحُكنت: ً

ًنوع من سیاسة التجارة، ومن أعظم األسباب التي یصبح اإلنسان بھا حائزا على ثقة الناس، وأیضا حائزا على أكثر الربح؛ ألنھ إذا رضي  ً ً
فیكسب الوقت، بأقل الربح نفقت السلعة عنده، وأصبحت أرباحھ أكثر من غیره، وأصبح الذین یشترون منھ أكثر ممن یشترون من غیره، 

ویكسب كثرة من یشتري منھ، ویكسب الثقة بكثرة من یشتري منھ، وحینئذ یكون لھ أضعاف ما یكون لمن یبالغ في الربح، فالذي یبالغ في 
َالربح یجعل على السلعة ربحا مضاعفا، فیتأخر بیع السلعة، وقل من یشتري منھ إال الغني أو المحتاج الذي یضطر لشراء السلعة؛  ََّ ً لكن األول ً

َیشتري منھ الكل؛ ألن ربحھ معقول ًأن السماحة في البیع الرضا بالقلیل من الربح، وإذا علمت أن أخاك أعطاك ربحا معقوال، : فالمقصود. ُّ ً َ
 وقد جاء في !َّأال تسوم الشيء بأقل مما یستحق، فإیاك أن تظلم أخاك فتعطیھ أقل مما یستحق: وأما السماحة في األخذ والشراء. ِفبادر وبْع

َحدیث ابن ماجة واختلف في إسناده وإن كان ضعفھ بعُض العلماء رحمھم هللا َّ َِ ُ : أن أم ورقة اشتكت إلى رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم وقالت: ْ
حتى یصل إلى ما ًإني أدخل إلى السوق، فأرى السلعة، وأعلم أنھا تستحق ماال، فأعطي أقل مما تستحق، فإذا ساومني الرجل ! یا رسول هللا(

ُ وإن كنت أرید أن أبیع السلعة ُسمتھا -أنھا تسوم باألقل حتى تصل إلى القدر الذي تریده وتعلم أن السلعة تستحقھ: بمعنى-تستحقھ اشتریت 
أخذ، وإن شاء ادفعي مالك؛ فإن شاء أن ی: بأكثر، فال یزال یراجعني حتى یصل إلى القدر الذي یعطیھ، أفیحل لي؟ فقال صلى هللا علیھ وسلم

 ال تساومیھ بھذا الوجھ، فتظلمي السلعة حقھا؛ ولكن أعطي السوم الذي تریدین، وھذا ال شك أنھ یریح اإلنسان، ویختصر لھ: ، یعني)أن یبیع
، تسعة ثمانیة آالف، ثمانیة آالف ونصف:  قیمتھا عشرة آالف، فبدل أن تقول-ًمثال-ھذه سلعتك : إذا أنت جئت إلى رجل، وقلت لھ. الوقت

، وإذا كنت ال ترید أن تبیع فیفتح هللا، : آالف، ویضیع علیك الوقت، اختصر الوقت وقل لھ ھذه تسعة آالف، إذا كنت ترید أن تبیع فالحمد 
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ًوییسر هللا لي ما ھو خیر منھا، فإذا أراد أن یبیع أخذت وحمدت هللا، وإذا أراد أال یبیع انصرفت مباشرة وبمجرد أن تتجاوز ی َ ! یا فالن: قولَّ
ْتعال خذ َفاختصرت الوقت، وارتحت. ُ ٌولربما أثناء السْوم وقعت خصومة، فإن المشتري ربما ال یأمن الضرر، ففي بعض األحیان ربما أنھ . َ ْ ََ َّ

َلو سام بأقل مما تستحق السلعة لسفھھ الرجُل كما ھو شأن بعض الناس أنھ یكون فیھ حدة، فربما سفھھ، وربما ظن ََّ ََّّ ِ َ أنھ یرید أن یخذلھ ونحو َ ُ
ًأن اإلنسان األفضل لھ واألكمل أن یتعاطى السماحة، وأن یكون سھال میسرا في بیعھ وشرائھ، وأخذه وعطائھ،: فالمقصود. ذلك وهللا ما رأینا  ً

بل حتى في أقرب الناس منك، ًأحدا یعامل الناس بالسماحة إال وجدنا هللا یلطف بھ من حیث ال یحتسب، وانظر في التجار، وانظر في إخوانك 
ًانظر إلیھ في تعاملھ مع الناس، فإذا وجدتھ سمحا میسرا وجدت أموره میسرة كما یسر على الناس، وإن وجدتھ یدقق ویشدد ویضیق على  ً

! عسر، سبحان هللالناس ویأخذھم بالشدة والعنت ضیق هللا علیھ، حتى إنك تنظر في أحوال مرضھ وأحوال عافیتھ تجد األمور معھ في غایة ال
فتجد الرجل السمح إذا كان في مرض أو شدة وجدت من تیسیر هللا في شفائھ ودوائھ وطبیبھ وعالجھ ما یوافق ما یفعلھ . مثلما یفعل مع الناس

ًال یظلم هللا الناس شیئا أبدا(وتجد اآلخر الذي ینكد على الناس ویضیق على الناس تجد أموره منكدة، . مع الناس ً َ ً إن یطرق بابا إال أقفلھ ، ما)ُ
َّهللا في وجھھ، وأخره كما أخر الناس، وتأذى كما أذى الناس؛ ألن التضییق على الناس ربما  َّ َ ابتلي اإلنسان بسببھ بدعوة من ال -والعیاذ با- َّ ِ ُ

ُترد دعوتھ، ولربما نكد على الغیر وضیق علیھم وترك السماحة معھم، فدعي علیھ، فنزعت ا ُ ُُ َّ َّ ُّ لبركة من مالھ، أو نزعت البركة من علمھ أو َ
ًفینبغي للمسلم أن یكون سمحا في أموره، وأن یأخذ من ھدي رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم وتعاملھ ما . عملھ، نسأل هللا السالمة والعافیة

 تنساب وراء ً-ال شعوریا-نھ؛ فإنھ یجد نفسھ ًیعینھ على ذلك، فمن تذكر سنة النبي صلى هللا علیھ وسلم وجعل ھدیھ نبراسا لھ في أموره وشئو
ًذلك الخیر الكثیر من البساطة والُیسر والسماحة وحسن المعاملة مع الناس حتى یعیش حمیدا ویموت بالذكر الحمید، وھذا عاجل ما یكون لھ 

َفي الدنیا، ولما ینتظره عند هللا أجل وأسمى   .وهللا تعالى أعلم. َ
 
 
 
 

 ل زوجھا بغیر إذنھحكم أخذ المرأة من ما
 
 

ِھل في شكایة ھند للنبي صلى هللا علیھ وسلم تقتیر زوجھا في النفقة علیھا، وإذن النبي صلى هللا علیھ وسلم لھا باألخذ من مالھ : السؤال ْ
ًبالمعروف، ھل ھو خاص بھا أم عام لمثلھا، علما بأنھ قد تكثر طلبات الزوجة وال یستطیع الزوج تلبیتھا دائما؟ ال حدیث ھند رضي : جوابًُ

ْیك، أفآخذ من مالھ؟ فقال صلى هللا علیھ وسلم! یا رسول هللا: (هللا عنھا قالت ِإن أبا سفیان رجل شحْیح مسِّ ِ خذي من مالھ ما یكفیك وولدك : َ
ْھل أصابت أو ! هللا أعلمبل إنھا ادعت ذلك، و. ال: وقیل. -على ضوء الشكوى-ِّإن أبا سفیان كان یقتر علیھا : یقول أھل العلم). بالمعروف

ْوھذا ال یبُعد؛ ألن ھندا كانت من أشراف قریش وعلیة قریش، وأمثال ھؤالء من النسوة كان عندھن نوع من - ربما كانت : ْأخطأت؟ قالوا ِ ً
ْیك، وهللا أ ِالبذخ، واإلسراف في التعامل، فإذا صدمھا الزوج بوضع األمور في نصابھا وصفتھ بأنھ شحْیح وأنھ مسِّ ِ علم بما بین أبي سفیان و َ

خذي : (ونحن ال ندخل بینھما، فا أعلم؛ لكن الذي ذكره بعض العلماء أن النبي صلى هللا علیھ وسلم ربما فطن لذلك، ولذلك قال لھا! ھند 
فحدیث ھند : ًء على ذلكوبنا. فدل على أن األمر راجع للكفایة، وأنھ ال یجوز لھا أن تتجاوز المعروف) من مالھ ما یكفیك وولدك بالمعروف

في قول جماھیر العلماء رحمھم هللا على أنھ قاعدة عامة، وأن كل امرأة ظلمھا زوجھا وحرمھا نفقتھا یجوز لھا أن تأخذ من مالھ ما یكفیھا 
ًإذا كان الزوج مقترا في الطعام، وتحتا: ًحقوق النفقة، فمثال): ما یكفیھا وولدھا(وولدھا بالمعروف، والمراد بـ ج ألطفالھا إلى طعام، أو جاء ِّ

ُومْن قدر علْیھ رزقُھ : َّبنوع من الطعام الردئ، وھو قد فتح هللا علیھ، فالنفقة مقدرة بحال الزوج؛ ألن هللا أمر كل ذي سعة أن ینفق من سعتھ ْ ُِ ِ َِ َ َ َ َ
َقدر بمعنى] 7:الطالق[ ِ َُّضیِّق، ومْن قدر علْیھ رزقُھ فلُینفق مما : ُ ِ ِ ِ ِْ َْ ُ ْ ُِ َ َ َ َ َآتاهُ هللا ال ُیكلُف هللا نفسا إال ما آتاھا َ ََ َ َ ََّ ِ ً ْ ُ َُّ ، فدل على أن النفقة راجعة ]7:الطالق[َِّّ

ًإذا كان الزوج غنیا وضیق على زوجتھ، وأصبحت الزوجة ال تجد طعاما، أو تجد طعاما لكنھ مضیِّق : ًوبناء على ذلك. إلى حال الزوج ً ًَّ
ُومقتر فیھ أخذت ما یكفیھا، فلو ف ًألف وخمسمائة، وأعطاھا ألفا، فإنھا وأوالدھا قد ثبت استحقاقھم منھ : ِرض أن كلفتھا الشھریة في الطعامِّ

 مائتین، -ًمثال- خمسمائة، فتأخذ من مالھ بقدر الخمسمائة وال تزید، وھكذا بالنسبة للكسوة، فإذا كان لم ینفق علیھا في كسوتھا وأعطاھا 
َّ خمسمائة، فضیق علیھا وأعطاھا أربعمائة أو أعطاھا ثالثمائة، فتأخذ إلى تمام - من مثلھ في مالھ ووسعھ- والكسوة تستحق لمثلھا بالمعروف 

َّالخمسمائة، وھذا شيء بینھا وبین هللا عز وجل، تتقي هللا عز وجل في مال زوجھا، وعلى الزوج أن یتقي هللا في رعیتھ ََّّ أن سائر  والواقع. َّ
ًجات تحتاج إلى شيء من العدل واإلنصاف، واألفضل للزوج أن یكون سمحا وعلى الزوج خاصة إذا كانت المرأة النفقات بین األزواج والزو ً

َّصالحة وفیھا خیر أن یتقي هللا عز وجل فیھا، وأن یعینھا على أمور دینھا بإصالح دنیاھا، ولذلك كان السلف رحمھم هللا یتسامحون مع  َّ
نة واحتاجت إلى شھود بعض المناسبات وكانت من بیت أو من أسرة تحتاج - ًمثال-كانت المرأة األھل والزوجات في مثل ھذا، فإذا   صالحة دیِّ

ًإلى كثرة شھود المناسبات، وھو یعلم فیھا الدین والصالح، ویحس أن ثم إحراجا لھا أن تلبس نوعا معینا، وأنھا تحتاج إلى نوع من اللباس  ً ً َّ َ
ًوإن كان غالبا لكنھ یعیش طویال ٌ، والمرأة محافظة وفیھا صیانة، فال مانع أن یجبر خاطرھا، وأن یظھرھا بالمظھر الحسن، فكم تتجمل ً ٌ َ
ِوكم تحمل ھمھ عند إكرام ضیوفھ وقرابتھ ومن ینزل بھ، وكم حرصت على أن تظھره على أحسن ! الزوجة مع زوجھا في المناسبات ْ ُ

ثل، ولذلك إذا عامل اإلنسان زوجھ بنفس األحاسیس والمشاعر ضحت المرأة، وشعرت أنھا َھذه المشاعر ینبغي وأن تقابل بالم فمثل! األحوال
ْعند بعل كریم وعند زوج كریم، فكم من مواقف احتاج الرجل أن تسھر زوجتھ معھ فسھرت َ َِ وكم من مواقف احتاج فیھا أن تضحي الزوجة ! ُ

ْبالخدمة فضحت ْبر الزوجة على أبنائھ وأذیتھم وإضرارھم فصبرت وتحملتوكم من مواقف احتاج الزوج فیھا إلى أن تص! َّ وربما یمر ! ْ
علیك في العام ثالثة أو أربعة مواقف في مناسبات خاصة، فربما تكون ھذه المناسبة زواج أختھا أو زواج أخیھا وال تتكرر، فجبر خاطرھا 

طیب وتحتسب عند هللا أن یخلف علیك ما أنفقت، ویبارك لك - اف َّبمثل ھذه السماحة والتضحیة والتیسیر بشرط أال یصل إلى التبذیر واإلسر
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في زوجتك، وتحتسب عند هللا أن تكون دیِّنة تثبت على دینھا، فإن المرأة الصالحة إذا كانت دیِّنة في نفسھا ربما انھزمت أمام المجتمع، 
لھا من الضیق والحرج ما ال تتحملھ، وقد ال تستطیع أنت َّفلربما وقفت في المناسبات بحالة رثة، ورمقتھا األبصار ونظرت إلیھا، وحصل 

َّالرجل أن تتحمل ذلك، ولو تصورت نفسك وأنت تلبس جمیل الثیاب ومحاسن الثیاب وتتكلف بھیئتك وبزتك وثوبك بما ال تستطیعھ وأنت 
َرجل، فكیف بالمرأة التي تفتن بالمظاھر ْ ْلغیر لھا أو لمزھا أو الحط من قدرھاوكیف بالمرأة التي ال تستطیع أن تتحمل إھانة ا! ُ ھذه األمور ! َ

َّ التنبھ لھا، وأن ُیعامل الغیر مثل ما یحب أن ُیعامل من غیره، وال شك أن عماد األمور كلھا على تقوى هللا عز - ًوخاصة على األخیار-ینبغي  ِ َِ َ
ُّوال أزال أوصي وأكرر الوصیة بالصبر، خاصة على الصالحات والتجمل . َّوجل َّمعھن، واحتساب األجر عند هللا عز وجل في ذلكً نسأل . َّ

وآخر . هللا العظیم رب العرش الكریم أن یلھمنا السداد والرشاد، وأن یلطف بنا في اآلخرة والمعاد، إنھ ولي ذلك والقادر علیھ وھو رب العباد
 .دعوانا أن الحمد  رب العالمین، وصلى هللا وسلم وبارك على نبینا محمد

 
 
 
 

 [2[ باب الشركة -شرح زاد المستقنع 
تصرف الشریك في مال شریكھ بحكم الملك في نصیبھ والوكالة في نصیب شریكھ، ویترتب : من األمور المترتبة على عقد شركة العنان

 .و في الشرطعلى ھذا أحكام الوكالة من األمانة والنصح لمن یعاملھ ویشاركھ، والضمان عند التعدي واإلفراط، سواء في النقد أ
 تصرف الشریك في مال شریكھ

 
 

بسم هللا الرحمن الرحیم الحمد  رب العالمین، وصلى هللا وسلم وبارك على خیر خلق هللا أجمعین، وعلى آلھ وصحبھ، ومن اھتدى بھدیھ، 
تقدم معنا في المجلس . في المالین: يیعن]: فینفذ تصرف كل منھما فیھما: [فیقول المصنف رحمھ هللا: أما بعد. واستن بسنتھ إلى یوم الدین

ثم شرع المصنف رحمھ هللا في بیان ما یترتب على وجود عقد ھذه الشركة، . الماضي بیان حقیقة شركة العنان في اللغة واالصطالح
فإنھ یترتب على ذلك  ن،ھنا للتفریع والتفصیل، فإذا ثبت أنھ یجوز للطرفین أن یشتركا بمالیھما ویكون ذلك على سبیل شركة العنا) الفاء(و

أن ینفذ تصرف كل منھما في المالین، فلو دفع زید عشرة آالف لایر ودفع رجل آخر عشرة آالف لایر واشتركا، فإنھ حینئٍذ یحق لكل واحد 
فینفذ : [قولھُوإذا أثبت في . منھما أن یتصرف في مالھ؛ ألنھ یملكھ في األصل، ویحق لھ أن یتصرف في مال أخیھ وصاحبھ؛ ألنھ وكیل عنھ

عقد : فإذا قیل.  وفیھا ما ھو باطل-.  وفیھا ما ھو فاسد-.  وفیھا ما ھو صحیح-.  وفیھا ما ھو موقوف- .  فیھا ما ھو نافذ- : فالعقود]: تصرف
سبیل المعاوضة بین ھذا بیع نافذ فإننا حینئٍذ نحكم بملكیة الثمن والمثمن على : البیع، إذا قلنا: ًمثال. نافذ ترتبت علیھ األحكام الشرعیة

ًینفذ تصرف كل منھما، فھذه العشرون ألفا التي اتفقا علیھا واشتركا فیھا لو باع أحد : الطرفین، ونحكم باآلثار المترتبة على البیع، فإذا قلنا
وتاجر في العملة، وأصبح ًالشریكین واشترى بھذا المبلغ فإنھ ینفذ تصرفھ، فلو أخذ العشرین ألفا وأخذ منھا خمسة آالف، وصرفھا دوالرات، 

ًإن تصرفھ صحیح؛ ألنھ یتصرف في مال إما أصالة وھي العشرة آالف التي یملكھا، وإما وكالة : یربح من خالل متاجرتھ وصرفھ، قلنا ً
ًبالنسبة لنصیب صاحبھ، فأي مبلغ یسحبھ من الشركة التي ھي رأس مالھا عشرون ألفا، إذا سحب عشرة آالف من العشرین ألفا فخ مسة آالف ً

ًكذلك أیضا لو أنھما دفعا في شركة العنان خمسة مالیین، واتفقا على أنھما . یتصرف فیھا باألصالة، وخمسة آالف یتصرف فیھا بالوكالة
یتاجران بھذا المبلغ، فاشترى أحدھما عمارة لكي یستثمرھا، فإن ھذا الشراء والعقد الذي تم بمال الشركة عقد صحیح وینفذ وتترتب علیھ 
األحكام الشرعیة، فیصح شراؤه، ثم بعد مدة لو رأى أن ھذه العمارة من المصلحة أنھ اشتراھا بملیون على حساب الشركة وسیبیعھا بثالثة 
ًمالیین أو بأربعة مالیین فباعھا، فإن البیع صحیح كما لو باع مالھ ھو؛ ألنھ بمقتضى عقد الشركة صار إما أصیال یتصرف في المال أصالة،  ً

ًكذلك أیضا لو أنھما اشتریا عمارة بملیون، فھذه العمارة تكون ملكا للطرفین، ]. فینفذ تصرف: [ً أن یتصرف فیھ وكالة، ھذا معنى قولھوإما ًً
َّفلو أن أحدھما أجر ھذه العمارة في الموسم بخمسمائة ألف أو بملیون أو بأي مبلغ ما دام أنھ في حدود التصرف المعقول والمقبول وفق 

أن أملك من العمارة نصفھا فال تؤجرھا، : إن التأجیر الذي تم تأجیر صحیح، وعقده صحیح، فلیس لآلخر أن یقول: ل التجارة، نقولعرف أھ
ِالخمسة مالیین أملك نصفھا فال تشتر أیة عمارة، وال تشتر العمائر، لیس من حقھ، : ًالعمارة أملك نصفھا فال تبعھا، وال یقول أیضا: أو یقول ِ
 ...... .ا یتصرف في ھذا المال وفق المصلحة، ووفق ما فیھ خیر الشركة، وما یعود علیھما بالنفعكل منھم

 
 تصرف الشریك في مال الشركة بحكم الملك في نصیبھ

 
 

َالُملك أو الملك أو الملك]: (بحكم الُملك في نصیبھ، وبالوكالة في نصیب شریكھ: [قولھ نصیبھ،  يھو مثلث من المثلثات، بحكم الُملك ف) ِ
: وقول المصنف. وبحكم الوكالة في نصیب صاحبھ، إذا اشترك االثنان في مال الشركة فإن كالھما أصیل في مالھ وكیل في مال اآلخر

ًأن القاضي والفقیھ والمفتي یفتي ویحكم بصحة ھذا التصرف بناء على أن عقد الشركة یقتضي أنھ مالك لنصیبھ؛ ألنھ مالھ : یعني]: بحكم[
  .ًن مالھ، ویقتضي أیضا أنھ وكیل عن صاحبھوخرج م
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 تصرف الشریك في مال الشركة بالوكالة في نصیب شریكھ

 
 

  .ٌإن الشریك مع شریكھ وكیل، تترتب علیھ أحكام الوكالة: َوإذا قلت. بحكم الوكالة: یعني]: وبالوكالة في نصیب شریكھ: [قولھ
 
 
 
 

 في مال الشركة بالوكالةأحكام الوكالة المترتبة على تصرف الشریك 
 
 

ًفأول مسألة أن یده على مال صاحبھ ید أمانة، وقد قدمنا في باب الوكالة أن الوكالة تقتضي أن یكون أمینا على مال موكلھ، فإذا : ًوبناء علیھ َّ ُ
 ...... :فتقول. ُإن یده ید أمانة، تتفرع جمیع األحكام المتعلقة على ید األمانة: َقلت

 
 األمانة

 
 
ًأن یتصرف بكل نزاھة بعیدا عن الخیانة واإلضرار، فكل من الشریكین یجب علیھ أن یكون ناصحا لشریكھ، : ِمقتضى كونھا ید أمانٍة: ًوالأ - ً

ُوأن یكون قلُبھ وقالُبھ على وفق المصلحة، فال ُیظھُر أنھ شریكھ في الظاھر ویرید أن یضر بھ في الباطن ِْ ْ َ ھر بما ال یتعامل في الظا: ً ثانیا-. َ
 إذا كان في ظاھره أنھ ال یرید تنمیة مال التجارة، وال یرید تنمیة - .  ما یتعلق بقلبھ إذا غش أخاه- : عندنا جانبان: ًإذا. یخالف مقتضى األمانة

. میع األسبابًفإنھ یأثم شرعا؛ ألنھ دخل مع أخیھ على النصیحة للمسلم، وأنھ یرید أن یستثمر مالھ، فیجب علیھ أن یتعاطى ج. مال الشركة
ومقتضى ذلك أنھ لو كان ھناك عمل معین من التجارات یحسن القیام بھ والظروف مھیأة للقیام بھ، وعلم أن مصلحة مال : قال بعض العلماء

َّالشركة أن یدخل في ھذا المال فتأخر؛ فإنھ یعتبر خالف األمانة، وال یخلو من تبعٍة ومسئولیٍة◌ أمام هللا عز وجل، لماذا؟ أل َّ نھما حینما تعاقدا ِ
 قد تعاقدا أن ینصح كل منھما لآلخر، وتعاقدا على أن یبذل كل منھما ما -ٌوهللا مطلع على ھذا العقد وآمر لكل منھما أن یفي بمقتضى العقد-

  .ینبغي علیھ النصیحة لمن یعاملھ ویشاركھ: ًأوال: وعلى ھذا. في وسعھ لتنمیة المال كأنھ مالھ
 
 
 
 

 ي أو التقصیر في النقد والبیع والشراءالضمان عند التعد
 
 

َال یجوز لھ أن یتسبب في إدخال أي ضرر من خالل تصرفھ في مال الشركة، فكل تصرف من الشریكین ُیْضمن بضابط الوكالة، فإن : ًثانیا
ٍّكان التصرف الذي قام بھ معتبرا عند أھل الخبرة، ولیس فیھ تعد وال تفریط فال ضمان علیھ، وإن تعدى  أو فرط من خالل تصرفھ فإنھ ً

ومثال ذلك لو أن اثنین اشتركا بملیون الستثماره في :  بیع النسیئة-أ. ً الشریُك متحمال المسئولیة-في ھذه الحالة-یضمن المال، وال یكون 
َّالتجارات، ثم شاء هللا عز وجل أن أحدھما أخذ من الملیون نصفھا  یبیعھا بالنسیئة واألجل وال یبیعھا ً واشترى نوعا من السلع، وأصبح - ًمثال-َّ

ًنقدا، أو یبیع بعضھا نسیئة وبعضھا حاضرا ونقدا، فنقول ً فلو أنھ : وعلى ھذا. إن الوكیل ال یجوز لھ أن یبیع نسیئة إال إذا أذن لھ موكلھ: ًً
ً بملیون لایر سلعا، فباع نصفھا نقدا ونصفھا نسیئة، نقول لشریكھ-ًمثال- اشترى  ً لم یستأذني : ذه المسألة؟ ھل استأذنك؟ فإن قالما رأیك في ھ: ً

َّفإن مقتضى الوكالة أال یبیع نسیئة حتى یستأذن صاحبھ، فإن عَدل عن ھذا األصل فقد تعدى وفرط َّ َ َ ًبالنسبة لما بعتھ نقدا فھو بینك : فنقول. ً َ
ًوبین أخیك، وما بعتھ نسیئة فإنك تتحمل المسئولیة عن جمیع المبلغ، والمقدار الذ ًي یتعلق بشریكك تدفعھ لھ وال یتحمل قیمة ذلك نسیئة، ھذا َ

ولو أن اثنین :  البیع عن طریق فیھ مخاطرة-ب. ھذا إذا كان بیع النقد وبیع النسیئة. بیع، وأنت تصرفت فیھ من عند نفسك، وتتحمل مسئولیتھ
ً بھ محال تجاریا، كأن یكون محل طعام، أو محل دفع كل منھما عشرة آالف لایر، فأصبح رأس مال الشركة عشرین ألف لایر، واشتریا ً

 یكون - : ومن المعلوم أن البیع. ٍأو نحو ذلك، فقام أحدھما وباع وأصبح یصرف البضاعة عن طریق فیھ مخاطرة.. أدویة، أو محل أكسیة
ن الحق؛ ولكن الذي عن طریق لیس كالذي ھو نقد، فالنقد مضمو والذي عن طریق الشیكات.  عن طریق الشیكات-ًمثال- ویكون -. ًنقدا

فإذا . ًالشیك ال یأمن أن یكون الشیك بدون رصید، وأیضا ال یأمن ضیاع الشیك، أو تحمل المسئولیة في ھذا الشیك، ففیھ نوع من المخاطرة
ید، فقد تكون ھناك لكن لو أنھ باع بالشیك، ثم تبین أن الشیك بدون رص. باع وأخذ وقبض المبلغ فال إشكال، وال ضرر على الشریك اآلخر

 سیضطر إلى انتظار تسدید المبلغ من ھذا الشخص، فلو كان - الذي ھو بدون رصید- مسئولیة، وال شك أنھ سیتحمل المسئولیة، فھذا الشیك 
ة ًھذا الشخص قد تحمل عشر عملیات أو ثالث عملیات أو أربع أو خمس، بھذه الطریقة، فسیصبح مدیونا لخمسة أو ستة، فلو دخلت الشرك

فحینئٍذ . في ھذا الدین ربما جلست سنوات، وھذا مفلس، لو فرضنا أنھ مفلس، وأعطى الشیك بدون رصید، فستتضرر الشركة بتأخر سداده
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: معھ، وقال ما دمت قد أعطیت على ھذه الوجھ الذي فیھ وجھ النسأ فإنك تتحمل المسئولیة لوحدك، وإذا رضي الشریك أن یدخل: نقول
لم أسمح لك أن تبیع بھذه الطریقة، وقد بعت بھا؛ فإنك تتحمل المسئولیة، وحینئٍذ تغرم : یة فال إشكال، أما إذا قال الشریكأتحمل معك المسئول

ً بخمسة آالف لایر، فإن للشریك فیھا ألفین وخمسمائة لایر تعطیھ إیاھا نقدا قیمة - ًفرضا- للشریك حصتھ، فلو كانت الصفقة التي أتممتھا 
إنھ بحكم الوكالة في مال صاحبھ یستلزم ھذا أن تترتب مسائل الوكالة على : حینما قلنا: ًإذا. ثم وجھھ على ھذا الذي ماطلًالمبیع حاضرا، 

أن العلماء قدموا باب الوكالة على باب الشركة؛ ألن ھناك مسائل في الشركة تترتب على الوكالة، وألن : ھذا النوع من المعاملة، وھذه فائدة
ًوعا من أنواع الوكالة؛ وألن كال من الشریكین ینظر إلى المصلحة في مالھ أو في الجزء الذي یتعلق بھ من مال الشركةالشركة تعتبر ن  - ج. ً

ِیطرد في جمیع المسائل، فلو أن الوكیل باع بغیر نقد]: وبالوكالة في نصیب شریكھ: [وقول المصنف: البیع بغیر نقد البلد : ًالبلد، مثال َّ
أننا نتعامل بالریاالت، فباع بالدوالرات، والبیع بالدوالرات مشكلتھا أنھ إذا باع بغیر نقد البلد لم یأمن أن تكون القیمة ناقصة، المعروف عندنا 

بألف  السلعة بثالثة آالف لایر، فإذا باعھا فسیبیعھا - ًمثال- قیمة الدوالر ثالثة ریاالت، وقد تكون في الغد ریالین، فحینئٍذ تكون -ًمثال- فالیوم 
البیع بغیر نقد البلد فیھ مخاطرة، فربما ترتفع قیمة النقد فیكون أربح : ًإذا. ِدوالر الیوم؛ ولكن المبلغ إذا ُصرف في الغد فسیصرف بألفین

یبیع نسیئة، أن : ففي جمیع ھذه المسائل. إذا باع الوكیل بغیر نقد البلد ضمن: ًوبناء على ذلك. للشركة، وربما نزلت قیمة النقد فأضر بالشركة
: أي-ِوأن یبیع بغیر نقد البلد، وأن یخاطر، كل ھذه المسائل یتحمل الشریك فیھا المسئولیة إذا لم یجر الُعْرف بذلك، ولم یكن ھناك شرط 

ًنحن لو أننا لم نبع إال نقدا ألضررنا بمصلحة الشركة، فأرى من م! یا فالن:  فلو أنھ استأذن صاحبھ وشریكھ وقال لھ- استئذان صلحة الشركة ِ
ومن كثرة من یتعامل معنا أن األفضل واألصلح أن نقبل ھذه الشیكات أو أن األفضل واألصلح أن نبیع بالنسیئة واألجل إلى سنة أو إلى 

النسبة لو ھذا ب. ًولو أن ھذا المماطل والمفلس جلس سنوات فإنھما یتحمالن المسئولیة معا. ًقبلت فیتحمالن المسئولیة معا: سنتین، فإن قال لھ
أرید أن أبیع بالدوالرات، أو ثمة أناس سیأتونني بجنیھات فھل أبیع فقط بالریاالت؟ أو أبیع بالعملة ! یا فالن: كذلك لو قال لھ. استأذنھ

وھذا . ارةًولو باع بأیة عملة، فغلت العملة أو رخصت فإنھا تكون على مال الشركة ربحا وخس. ِبْع بأیة عملة، فھذا تفویض: األخرى؟ فإن لھ
  .[وبالوكالة في نصیب شریكھ: [معنى قولھ رحمھ هللا

 
 
 
 

 الضمان عند التعدي أو التفریط في الشرط
 
 

 مخالفة المكان - أ. كما أن النقود وصفة البیع والشراء یتحمل فیھا الوكیل المسئولیة، كذلك یتحمل المسئولیة عن شرط الشركة: قال العلماء
! یا فالن: وقال. لو أن اثنین دفع كل منھما خمسة آالف لایر، فأصبح رأس مال الشركة عشرة آالف لایر: ًفمثال: المشروط لعمل الشركة فیھ

-؛ ولكن أشترط أن تكون شركتنا في المدینة، أو أشترط أن یكون عملنا في مكة، أو أشترط أن یكون عملنا -ھذه شركة بیننا: یعني- نشترك 
ُقبلت وقع االتفاق بینھما : نھا، فأنا أرى أنھ من الخطر أن نخاطر ونخرج بشركتنا إلى مكان آخر، فإن قال في ھذه القریة، وال نخرج ع-ًمثال

َّعلى أن عمل الشركة یكون في المدینة، أو في مكة، أو في أي موضع، ویجب على الشریك اآلخر أال یجاوز ھذا االتفاق، فلو أنھ خرج 
ِبالمال من مكة التي اتفق على البیع ف وعلى . المال من الوكالة إلى باب الضمان یھا فبمجرد خروجھ من مكة ُیصبح المال في ذمتھ، ویخرجُّ

ِھذا ال یتاجر إال في حدود ما اتفق علیھ ھذه عشرة آالف لایر؛ ولكني ال أستطیع أن ! یا فالن: كذلك لو قال لھ:  مخالفة السلع المشروطة- ب. ُّ
ال أرید إال العود، وال : في تجارة الطیب فقال: -ًمثال- ًالعود أو في تجارة الطیب عموما، فإن قال لھ أعمل بھذه العشرة آالف إال في تجارة 

أرید إال الخشب من العود، أو أرید الدھن من العود، أو أرید الدھن من األطیاب، أو أرید ثالثة أنواع من الطیب، فبمجرد خروجھ عن ھذا 
َالمتفق علیھ خرج عن الشركة، وأصبح ً متحمال المسئولیة بذلك التصرف وضامنا للمالَّ وھكذا بالنسبة :  مخالفة نوع التعامل المشروط-ج. ً

ِوكل ما اتفق علیھ من بنود الشركة . َّفباع بالمفرق، فإنھ في ھذه الحالة یضمن. نتعامل مع التجار، ویكون بیعنا بالجملة: للتعامل، فإذا قال لھ ُّ
 - :  مخالفة العرف فیما یوجب الضرر-د. ً فإنھ یصبح الزما للطرفین-َّ یتضمن الغرر، وأال یتضمن الضررَّبشرط أال-ًوصار بینھما شرطا 

ُ لو أن شخصا اتفق مع آخر، فدفع أحدھما عشرة آالف، واآلخر -ًمثال- اآلن . ًقد یكون العرف داال على تضمین الشریك: بالعرف: ًأیضا ً
َ، فاحتْیج أن یتاجر في القماش، فقال أحد الشریكین لآلخرًعشرة آالف، فأصبح رأس المال عشرین ألفا َ سأسافر وأحضر القماش الذي نرید : ِ

َسافْر، فسافر واشترى صفقة من القماش بعشرة آالف، فأراد أن یأتي بھا، ویجلبھا إلى المكان المتفق علیھ بین : فقال لھ. أن نتاجر فیھ َ ِ
ٌیلة أكثر خطرا وضررا، ووسیلة أقل خطرا وضررا، ووسیلة بینھما، وال ُیقدم أحد على النقل وس: الطرفین، فإذا بھ متردد بین ثالث وسائل ِ ْ ً ً ً ً

 نقل البضاعة عن طریق البحر غیر مأمون، فحینئٍذ یعدل إلى البر، - ًمثال-بالوسیلة التي ھي أكثر مخطارة إال ویتحمل المسئولیة، فإنھ لو كان 
، فلو غرقت السفینة غرقت علیھما، فإن لم یستأذنھ فالعرف قاض أنھ إذا یستأ: فإن أصر على نقلھا بالبحر نقول ٍذن شریكھ، فإن أذن فالحمد  َ ِ

ُیعطى حكم الوكالة، فھذا یوجب الدخول في جمیع : كوننا نقول: ًإذا. سلك ھذا الطریق فقد خاطر وغرر بمال الشركة، فیتحمل المسئولیة
َال الشركة یتصرف بھ وفق ما ھو معروف وبمجرد خروجھ عن المعروف المألوف یتحمل فكل ما یتصرف بھ الشریك في م. التصرفات

  .وقس على ھذا ما یكون من مسائل التجارة بمال الشركة. المسئولیة، وبمجرد خروجھ عن الشرط المتفق علیھ بین الطرفین یتحمل المسئولیة
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 شروط شركة العنان
 
 
ما یسمى بشركة : القسم األول: الشركة تأتي على أقسام]: ًین المضروبین، ولو مغشوشین یسیراویشترط أن یكون رأس المال من النقد]

.  والمفاوضة-.  العنان- : فشركة األموال تشمل نوعین. یسمى بشركة الوجوه: والقسم الثالث. یسمى بشركة األعمال: والقسم الثاني. األموال
 في شركة المفاوضة؛ ألن األمر أوسع منھ في -إن شاء هللا- لنقود، على تفصیل سیأتي من ا: -في كل من العنان والمفاوضة- ورأس المال 

شركة العنان، وأما بالنسبة لشركة األموال فالبد من أن یجتمع الطرفان أو الشریكان أو الثالثة الشركاء أو األربعة في المال، بخالف شركة 
 ...... .شركة أبدان: مضاربة، والثاني:  أو یكون العمل من االثنین، فاألولاألعمال، فقد یكون العمل من أحدھما والمال من اآلخر،

 
 شروط متعلقة بالشریكین

 
 

الذي ھو المال المتفق علیھ، وما ینتج  فبعضھا یتعلق بالشریكین، وبعضھا یتعلق بمحل الشركة: بالنسبة لمسألة الشروط المتعلقة بشركة العنان
  .ریكین فقد ذكرنا أنھ ُیشترط فیھما أھلیتھما للشركة، وذكرنا ھذه األھلیة وضوابطھافأما بالنسبة للش. عنھ من الربح

 
 
 
 

 الشروط المعتبرة في محل الشركة
 
 

مكان التعاقد، فإذا تعاقدا على شركة العنان، فینبغي أن یكون لھا ضوابط : ما ھو الشرط المعتبر في محل الشركة؟ محل الشركة: یبقى السؤال
ٍأشاركك بمال، ولم یبین نوع : فلو قال لھ: ًوبناء على ذلك: ًرأس مال، وأن یكون معلوما: الشرط األول: س المال المعلوم رأ-أ: وشروط

 على أن شركة العنان إذا - رحمھم هللا- وأجمع العلماء . المال وال جنسھ وال قدره وال صفتھ، فإن الشركة ال تصح؛ ألنھا شركة بمجھول
وأما .  فحینئٍذ تصح-أشاركك بعشرة آالف مني وعشرة آالف منك، فالعشرة آالف لایر معلومة: كقولك: ل المعلوموالما-وقعت بمال معلوم 

ْبالنسبة للجھالة فیستوي أن یكون جھالة جنس، أو جھالة نوع، أو جھالة قدر، وقد فصلنا في أنواع الجھاالت في باب البیوع َ َ َ لكن من . َ
ْفضة؛ ولكنھ لم یحدد قدر  :ذھب، أو قولھ: اركك بذھب، أو أشاركك بفضة فقد حدد الجنس، وحدد النوع بقولھأش: فإن قال لھ: النقدان:أمثلتھا َ

ِالذھب وقدر الفضة، وال نوع الذھب والفضة، ھل ھو تْبر أم مصوغ أم مضروب، فحینئٍذ تكون جھالة، فھذا النوع من الجھالة یقتضي عدم  ْ َ
یوجب ارتفاع الجھالة، وقد ذكرنا ضوابط التعیین وما ینبغي أن یلتزم بھ المتعاقدان إذا اشترطنا العلم ًفالبد أن یعین تعیینا . صحة الشركة
َ ُینزل منزلة الثمن والُمثمن في البیع، ألن المراد -وھو رأس المال-إن محل الشركة الذي اتفق علیھ الطرفان : یقول العلماء. بالثمن والُمثمن ْ َّ َ

َمن الثمن والُمثمن في  ُالربح، وكذلك في الشركة حینما دفعت أنت خمسة آالف، ودفعت أنا خمسة آالف، فمقتضى ذلك : المعاوضة بینھماْ َ َ
یشترط في صحة عقد : الخالصة: ًإذا. ًأن تربح ھذه العشرة، فتربح في نصیبك، ویربح أیضا من یشاركك في نصیبھ: والمقصود من ذلك

یصح أن یكون بالمجھول، ورأس المال إما أن یكون من النقدین؛ الذھب والفضة، أو یكون من غیر ًالشركة أن یكون رأس المال معلوما، فال 
َالنقدین، وسنبین حكم شركة العنان بغیر النقدین، كالُعروض، فمثال◌ ِّلو جاء ُیمثل بالنقدین عرفنا المثال؛ لكن من غیر النقدین، مثل أن یقول : ً َ

، فلو دفع أحدھما -ى القول بصحة شركة العنان بالُعروض، وسنبین ما ھو الصحیح في ھذه المسألةعل-أشاركك بھذا الكیس من األرز : لھ
إذا كان مجھول الكمیة ال یصح؛ ألنھ ربما ظن صاحبھ أن ھذا : كیس أرز، والثاني كیس سكر، على أن یباع وبقیمتھما تكون الشركة، فقالوا

ًین، وإذا بھ أقل من ذلك، فإذا كان الطعام جزافا وكان غیر معین وزنا وال كیال فإنھ حینئٍذ الكیس سعتھ مائة كیلو، ولربما ظن أنھ مائة وخمس ً ً
ًال یصح أن ُیشارك علیھ؛ لكن لو ُعرف أن ھذا النوع من األكیاس فیھ مائة كیلو فالمعروف عرفا كأنھ تلفظ بھ؛ لكن نتكلم إذا كان مجھول  ِ

فالسیارة التي  .أشاركك بسیارة من عندي بقیمة سیارة من عندك: أو یقول لھ. ا كان من الُعروضالقدر، فھذا مثال الجھالة في رأس المال إذ
: أنھ یشترط أول شيء: الخالصة! عنده أو قیمة ھذه السیارة مجھولة، ال ندري ھل ھي غالیة فتكون كما یرجو الشریك، أو تكون دون ذلك؟

ویشترط أن : [ أن یكون رأس المال من النقدین المضروبین-ب. نعم. ًالعنان مجھوالالعلم برأس المال، وال یصح أن یكون رأس مال شركة 
الذھب والفضة، وسبب تسمیتھما بالنقدین كما قال بعض : النقدان ھما: ھذا ھو الشرط الثاني]: یكون رأس المال من النقدین المضروبین

َ أو دفعت الدنانیر وھي من الذھب، فإنھا تنقد وتختبر؛ ألنھا ربما كانت أنھم كانوا في القدیم إذا دفعت الدراھم وھي من الفضة،: العلماء َْ ُ ْ ُ
ًزائفة، وربما كانت مغشوشة، فقد یكون ظاھرھا ذھبا؛ ولكنھا مغشوشة في داخلھا، ویعرف ذلك بإنكسارھا عند محاولة كسرھا، كذلك تختبر 

نان على شركة عنان برأس مال من ذھب أو رأس مال من فضة من فإذا اتفق اث. بالضرب على األرض، والصیارفة لھم ذوق وحس في ذلك
ِأو الدنانیر، وفي زماننا الریاالت أصلھا فضة، والدوالرات والجنیھات واللیرات والدنانیر أصلھا ذھب، فھذه الُعملة إذا اتفق  النقدین، الدراھم ُّ

ِعلى أي نوع منھا ننظر إلى رصیده وأصلھ، ننظر إلى األصل، فإذا اتف ق في الریاالت فشركة العنان ھذه بفضة، وإذا اتفق على الجنیھات ُّ
فھي شركة عنان بذھب، فإذا اتفق الطرفان على شركة عنان بذھب بقدر معلوم، فإن الشركة تصح بإجماع العلماء، وكل العلماء متفقون على 

 الطرفین أو فضة من الطرفین فإن شركة العنان صحیحة، أن الشریكین إذا دفعا من النقدین من الذھب أو الفضة واتفق النوع أنھ ذھب من
ولیس ھناك خالف بین أھل العلم، وقد حكى ھذا اإلجماع غیر واحد من العلماء رحمھم هللا وأشار إلى ذلك اإلمام ابن قدامة ، واإلمام ابن 
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 أن اإلجماع -وفي زماننا الُعملة على حسبھا- أنھ إذا اتفق الطرفان على ذھب مضروب أو فضة مضروبة: المنذر وغیرھما رحمة هللا علیھم
ًذھبا من الطرفین، أو فضة من الطرفین، أو أیة عملة أخرى متحدة من الطرفین كان: قائم؛ ھذا إذا اتحد یعني ًأما لو أن أحدھما دفع ذھبا . ً

ُواآلخر دفع فضة فحینئٍذ شدد طائفة من العلماء ونسب ھذا القول إلى الجمھور، فقالوا  یصح أن یدفع أحدھما بالذھب والثاني بالفضة؛ ألنھ ال: ّ
ألنھ إذا دفع أحدھما : قالوا: وتوضیح ذلك. ًإذا وقع العقد على ھذه الصورة فإنھ یتضمن عقدین في عقد واحد، وأیضا ربما تضمن الغرر

َّ یمكن أن تكون الشركة ُمقدرة حتى إما إلى صرف الذھب، أو إلى صرف الفضة؛ ألنھ ال: الذھب ودفع اآلخر الفضة؛ فمعناه أننا سنضطر َ
 -ًمثال-  لو كان الرواج للذھب إلى أن نصرف الفضة بالذھب، فإذا كانت الدراھم في یوم الشركة نقول -ًمثال- نعلم قدر رأس المال، فنحتاج 

َإذا اتفق الیوم : د تأتي في الغد بأكثر، وقیلِالثالثة دراھم أو الخمسة دراھم بدینار، فلو ُصرفت الثالثة بدینار فإنھا قد تأتي في الغد بأقل، وق َ َّ
َفإن الصرف غدا یختلف، وحینئٍذ یتفقان على رأس مال بقیمة، وفي الغد تختلف القیمة، فال یؤمن الغرر، وحینئٍذ یدفع رأس مال معلوم أم  ً

ًكون الصرف غالیا، وال نضمن أن یكون ْمجھول، صحیح أنھ في الظاھر معلوم؛ لكنھ سیئول إلى جھالة، إذ ال نضمن أن ی: مجھول؟ قیل
ًالصرف رخیصا، وكذلك في زماننا، لو دفع أحدھم بالریاالت، ودفع اآلخر بالدوالرات فمعنى ذلك أنھ یحتاج إلى صرف الدوالرات 

لصرف ال ُیضمن؛ ألنھ بالریاالت إذا كان الرواج للریاالت، أو یحتاج إلى صرف الریاالت بالدوالرات إذا كان التعامل بالدوالرات، وھذا ا
ادفع ثالثین ألف لایر، وأدفع أنا عشرة آالف دوالر؛ ألن الصرف الیوم للدوالر بثالثة ریاالت، فحینئٍذ یكون قد اتفق معھ على : إذا قال لھ

َشيء ال تْضمن نتیجتھ، فالیوم كما ذكرنا ربما تكون بثالثة ریاالت، وآخر النھار ربما یرتفع وربما ینخفض، وربما  فرأس . بقي على حالھُ
فلذلك شدد فیھ طائفة من العلماء رحمھم هللا؛ لكن على القول بأنھ یجوز أن . واحدة المال متردد ومتذبذب وال یمكن أن ُیضمن بقاؤه على حال
قد، وھذا یكون احتساب الصرف بیوم الع: كیف تطبق األحكام؟ قالوا: فالسؤال. یدخل في الشركة بذھب مقابل فضة، وبفضة مقابل ذھب

َّالمبلغ ُینزل على یوم العقد، وعند التقاضي ُیرجع إلى القیمة یوم االتفاق ویوم التعاقد ًوھذا ال شك أنھ یوجد شبھة. َ والذي ذكره أصحاب . ِ
ًالقول المانع، حتى نسب إلى الجمھور، وشبھتھم قویة؛ ألنھ لو أرادا أن یتخذا رأس مالیھما خاصة عند حصول ضرر أو حصول مفس دة أو ُ

ًحصول أمر یوجب انفساخ الشركة فجأة، فإننا قد نصرف األربعة ریاالت بدوالر، وحینئٍذ یكون ُرُبُع المال مستھلكال للطرف الثاني، مثال ً َ لو : ِ
ًخمسون ألفا من ھذا، وخمسون ألفا من ھذا، فالخمسون ألف: أن الشركة دخلت بمائة ألف لایر، وھذه المائة ألف في األصل مقسومة ًا من ً
حصل فیھ ما یوجب فسخ الشركة ورجوع كل منھما برأس مالھ  ِأحدھما كانت دوالرات فُصرفت ریاالت في یوم التعاقد، وفي الیوم الذي

على صاحبھ أو على مال الشركة یوجب أن نعرف كم لھذا من الدوالرات، فحینئٍذ سنضطر لو أنھ صفیت الشركة على المائة ألف نفسھا؛ 
ئة ألف في ذلك الیوم كانت الدوالرات غالیة، فسیدخل قدر من صاحب الدوالرات على صاحب الریاالت؛ ألنھ ال یستطیع أن لكنھا نفس الما

ًیعاوضھ إال بحصول نقص في رأس المال، وكذلك أیضا العكس، فلو أنھا صرفت في النقص؛ فحینئٍذ سیأخذ صاحب الریاالت ربحا؛ ألنھ  ً
رضنا أنھ في یوم التصافي بینھما، وعندنا الخسارة وعندنا الربح، فأنت إذا جئت تنظر إلى مائة ألف سیحصل ھناك نوع من الفضل، فلو ف

ًلایر، فإن خمسین ألف لایر منھا لكل واحد منھما، فال تستطیع أن تؤمِّن رأس مال ھذا إال بأكثر من خمسین ألفا، في حالة ما إذا جئت 
  یحصل الضرر فیدخل أحدھما على اآلخر في حال الزیادة، وفي حال النقص لو أنتصرف دوالرات حتى ترد لھ رأس مالھ، وحینئٍذ

كانت بأربعة ریاالت حینما اتفقا على الشركة، وحینما فسخا الشركة كانت قیمة الدوالر ریالین، فإذا : الدوالرات ُصرفت بنصف قیمتھا، یعني
ح المائة ألف فیھا ما ھو ربح، فُیقسم رأس المال وُیعطى ھذا الدوالرات التي كانت قیمة الدوالر ریالین فمعناه أن ھذا نصف القیمة، وستصب

 على 1(لھ، وُیعطى ھذا الریاالت التي لھ، ویبقى نصف قیمة الدوالرات الذي یعادل الثمن؛ ألنھ یدخل بتشطیر المبلغین، ھذا الثمن سیأخذ 
دخول العملتین المختلفتین في شركة بھذا الوجھ : ًإذا. ن قیمة الدوالراتفي األصل م) 16 من 1(الطرف المقابل، وھذا القدر الذي ھو ) 16

ًیوجد نوعا من التداخل ونوعا من اإلضرار ألحد الشریكین في مال اآلخر، وفي حال الغالء قد یتضرر الطرف الذي بالعملة الثابتة، وفي  ً
إنھ البد : وعلى ھذا فإنھ یقوي مذھب من قال.  مال الشركة بھاِحال الرخص یتضرر الطرف الذي شارك بالعملة غیر الثابتة، والتي ُصرف

صحة شركة : المسألة األولى: فیھ مسألتان]: من النقدین: [وقولھ رحمھ هللا. الذھب بالذھب، والفضة بالفضة: أي. من اتحادھما في النوع
 إجماع؛ أنك لو اتفقت مع أخیك على ریاالت أو دوالرات -اكما ذكرن-وھذا . على التفصیل الذي ذكرناه: العنان إذا كانت من الذھب أو الفضة
َفلو أنھ اتفق معھ بذھب : یشترط أن یكونا مضروبین): النقدین(المسألة الثانیة في :  النقد المضروب-ج. فإنھ ال إشكال في صحة شركة العنان َّ

 البناجر، عندي مائة بنجرة من الذھب،: ًیا وأساور، مثلأدفع حل: لو قال أحدھما: ًأو فضة من غیر النقد المضروب لم تصح الشركة، مثال
 
 
 
 

 حكم الشراكة بالعروض
 
 

: فلما قال رحمھ هللا.  في كتب الفقھ یعتبرون المفھوم-رحمھم هللا-المفھوم، وقد ذكرنا أن العلماء ]: من النقدین: [یتفرع على قولھ رحمھ هللا
ُیرد السؤال] من النقدین[ ِ أن یقول : ما صورة المسألة، وما مثالھا؟ صورة المسألة: ًركة العنان من غیر النقدین؟ أوالھل یجوز أن تكون ش: َ

ما دام أن شركة العنان جائزة فلنشترك في شركة العنان بسیاراتنا، تدفع أنت سیارتك، وأدفع أنا سیارتي، ثم بعد ذلك نشترك ونساھم : لھ
عندي طن آخر من : عندي طن من الحدید، واآلخر یقول: ھ في المعدودات، أو یقول لھونتاجر ونستثمر ھذا المال الذي دفعناه، ھذا مثال

سیارة مقابل سیارة، وطن حدید في مقابلھ طن حدید، حدید بحدید، نحاس بنحاس، طعام بطعام، ھذه كلھا من : ًإذا. الحدید، فنجمعھما
في الذھب والفضة أن یتحدا ویختلفا كذلك في الُعروض، یتحدا أن تكون مختلفة، مثل ما ذكرت : ھناك صورة ثانیة للُعروض. الُعروض

عندي : عندي طن من الحدید، فیقول اآلخر: یقول أحدھما: ویختلفا. كسیارة بسیارة، وطعام بطعام، وثیاب بثیاب، ونحو ذلك: یتحدا. ویختلفا
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َیاب أو أقمشة، فأرادا أن یجمعا العرضین ویستثمرا عندي ث: عندي سیارة، ویقول اآلخر: أو یقول أحدھما. طن من النحاس، أو من الخشب َ
َھذین العرضین في تجارة شركة العنان َ. ...... 

 
 أقوال العلماء في الشراكة بالعروض

 
 

الذھب، والفضة، وھذا : ال یجوز أن یكون رأس المال من غیر النقدین: قال جمھور العلماء:  القول األول-أ: للعلماء في ھذه المسألة قوالن
ًالقول قال بھ طائفة من السلف رحمھم هللا من أئمة التابعین، كاإلمام محمد بن سیرین ، وقال بھ أیضا سفیان الثوري وھو مذھب أھل الرأي، 

وقد اختار ھذه الروایة غیر واحد من -والشافعیة، والحنفیة، والحنابلة على إحدى الروایتین عن اإلمام أحمد رحمھ هللا ورحم الجمیع 
من : ال یجوز أن تكون شركة العنان إال بذھب أو فضة، وُیشترط في الذھب والفضة أن تكون مضروبة، یعني:  ھذا القول یقول- أصحابھ

وھذا القول قال بھ بعض المالكیة رحمھم هللا، وبعض . یجوز أن یكون رأس المال من الُعروض:  القول الثاني- ب. النقود كالدراھم والدنانیر
َّھبھم، وال تخلو النسبة من بعض النظر؛ ألن فیھ وجھا، فبعض المالكیة رحمھم هللا نص وأطلق على جوازھا بالُعروضالعلماء ینسبھ لمذ ً .

أنھ مذھب المالكیة وبعض الحنفیة، وروایة عن : فالمالكیة یوافقون اإلمام أحمد في روایة، وھو قول بعض أصحاب اإلمام أبي حنیفة ، یعني
یجوز أن یتفق االثنان بالُعروض من األطعمة : فقالوا.  الروایة شیخ اإلسالم ابن تیمیة رحمة هللا على الجمیعاإلمام أحمد، واختار ھذه

ألنھ إذا شاركھ : إذا كان رأس المال من الطعام ال یجوز، قالوا: واألكسیة وغیرھا؛ لكن عند المالكیة ال یجیزون إال في حدود معینة، فقالوا
ًألنھ إذا دفع في الُعروض طعاما في مقابل شيء آخر من الُعروض األخرى، أو دفع : كیف؟ قالوا.  قبل قبضھبطعام یكون من بیع الطعام

ًكأن أحد الشریكین قابل اآلخر معاوضة، وكأن رأس المال ھذا في مقابل : ًطعاما في مقابل طعام، قالوا في صورة مقابلة الطعام بالُعروض َ َ
معاوضة قبل القبض؛ ألن الشریك اآلخر لم یقبض حصة شریكھ، وحینئٍذ یكون عند المالكیة شرط في رأس المال اآلخر، فحینئٍذ تكون ال

ال یصح أن تقع الشركة إال بعد أن یكون الماالن قد أطلقت یدا الشریكین علیھما، : أنھ البد من إطالق الید على المالین، یعني: شركة العنان
َكأن ُیْوضعا في دكان واحد، أو ُیْوضعا  ًفي متجر واحد، فیوضع الطعام في متجر واحد، فحینئٍذ إذا وضعت الید علیھما كان ذلك موجبا َ

إن الطعام ال یمكن أن توضع الید علیھ؛ ألن الشركة لم : وحینئٍذ قالوا. لالعتبار أو الحكم بالصحة؛ لكن قبل أن توضع الید علیھما ال یصح
فھما یشتركان في الطعام بقیمتھ، وھذا منصوص علیھ، فإذا كانت الشركة بقیمة الطعام كما تكن على الطعام، إنما وقعت على قیمة الطعام، 

ذكرنا في مسألة قیمة الدوالرت والریاالت، إذا كانت الشركة بقیمة الطعام، فأنت تنظر إلى أن الطعام سُیباع قبل الدخول في الشركة، وقبل 
ِبیُع وبیُع عوضھ بطعام ولم یقبض الطرف الثاني الطعام، فیصبح حینئٍذ من بیع الطعام قبل فحینئٍذ یكون ال. تنفیذ الشركة واستثمار األموال َِ

ال یصح : ھناك قول یقول: الخالصة. قبضھ، وبیع الطعام قبل قبضھ منھي عنھ كما في الصحیحین من حدیث ابن عباس رضي هللا عنھما
یجوز ویصح أن یكون رأس مال شركة العنان : وھناك قول یقول. لعلماءوال یجوز أن یكون رأس المال من العروض، وھو مذھب جمھور ا

  .من الُعروض
 
 
 
 

 حجج القول بالجواز والمنع في الشراكة بالعروض
 
 

إننا إذا بعنا العروض سنبیعھا بقیمة، وإذا جئنا عند :  یقول- وھو قول الجمھور- الذین أجازوا والذین منعوا، ما ھي حججھم؟ القول األول 
 أو طرأ الفسخ فجأة، فإننا سنبیعھا بقیمة قد تختلف عن القیمة التي كانت في حال االتفاق، أو إذا جئنا نقیم بقیمة - فسخ الشركة: یعني-سخ التفا

 - ھاالسیارة التي شارك ب-لو أن السیارة بیعت أثناء االتفاق : مثال ذلك: موافقة للقیمة التي كانت في حال االتفاق فإننا سنظلم أحد الطرفین
. ال: ًبخمسین ألف لایر، ثم بعد سنتین حصل التفاسخ، فحینئٍذ كم قیمة السیارة بعد سنتین؟ ھل ستبقى قیمة السیارة خمسین ألفا؟ الجواب
ًوبطبیعة الحال ستنزل قیمة السیارة، لو بیعت أثناء التفاسح لوجدنا قیمتھا عشرین ألفا أو خمسا وعشرین ألفا، فكأنھ یظلمھ في نصف الق ً یمة، ً

ًفسیرجع الشریك بخمسین ألفا، وُیطالب بالخمسین ألفا التي ھي قیمة السیارة أثناء االتفاق على الشركة، مع أنھ أثناء التفاسخ لو جئنا نقدر  ً
ًقیمة مثلیة لما دفعھ في الشركة لوجدناھا بنصف القیمة، فیدخل على شریكھ بخمس وعشرین ألفا، واألصل أن ھذه الخمسة والعش َّ ِ ِْ ًرین ألفا ً

ًوعلى ھذا لو كان رأُس مالھ مائة ألف، وعند التفاسخ كان مائة وخمسة وعشرین ألفا، فكانت مائة ألف، . ینبغي أن تكون من أرباح الشركة ً َ ِ
َوعند التفاسخ حصل التراد، فإننا نرد ألحد الشریكین وھو صاحب السیارة أو صاحب العرض جزءا من الربح؛ ألن قیمة العرض نزل َ َ ت إلى ًَ

أنا شریكك بھذه السیارة، فإنك حینئذ تنظر إلى مثل السیارة : ًلو أن شخصا جاءك بسیارة وقال لك: یعني. النصف؛ ألن العروض تقدر بمثلھا
ًبأوصافھا وذاتھا، وتقدرھا، فإذا قدرتھا بخمسین ألفا ودخل معك الشركة أصبحت الخمسون ألفا ھي رأُس مالھ ً  قد وفي الحقیقة أن المسألة. َ

ًبخمسین ألفا حقیقة، ولم یدخل بسیارتھ إن صاحب السیارة دخل الشركة: یعترض فیھا معترض على الجمھور ویقول إن من دقة : والجواب. ً
َّالجمھور أنھم نظروا إلى االتفاق؛ ألن الصیغة واالتفاق تما والعین موجودة، یعني َّحینما اتفقنا كطرفین، ھل الذي قدمھ حین قدمھ خمسی: َ ن َّ

َّألفا أو أنھ قدم سیارة؟ الجواب َ لن تجد على وجھ األرض حكما أتم وال أكمل من ھذه -وھذا من دقة الشریعة- َفأنت إذا نظرت . َّقدم سیارة: ً َّ ً
ًالشریعة، ینظر العلماء إلى كلِّ شيء، الوقت، والزمان وغیر ذلك، وكل كلمة لھا قیمتھا وداللتُھا، لن تجد تشریعا ولن تجد من ُ ًھجا یعطي ُّ

إن : فھم یقولون. العقود حقھا وقدرھا بكل تفصیل، ویقف مع كلمة المتعاقدین ومقصودھم یقف مع أعراف الناس، مثل الشریعة اإلسالمیة
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 ونحن ال ننظر إلى أن السیارة قد بیعت؛ ألن بیعھا وقع بعد). اإلیجاب، والقبول: (األصل في الشریعة أنھ إذا حصل التعاقد یكون بالصیغة
َاالتفاق على الشركة؛ لكن رأس مال الشركة أثناء التعاقد وقع على ماذا؟ على عرض، وتم االتفاق على عین وھي السیارة، ولم یتم االتفاق  َ

ُ، وإنما حصلت الخمسون ألفا واستغلت الشركة؛ ألنھ یقالً)الخمسون ألفا(على النقد وھي  ُستباع الُعروض وتستثمر أموالھا، فتستغل : ً ُ ُ
فالبد أن نقف مع العقد؛ ألن الشریعة لو أجازت االنصراف عن العقد لدخلت كثیر من . ركة؛ لكنھا في األصل وقع علیھا العقدالش

اتفق : ولذلك وقف الجمھور عند ھذا األصل، فقالوا. االعتراضات على بقیة العقود التي أعملت فیھا الشریعة اتفاق الطرفین في العقد
 فإنھ عند التراد وعند فسخ الشركة -ًبیعت بخمسین ألفا-، فلو أنھا بیعت أثناء التعاقد أو بعد التعاقد ولو بساعة الطرفان على ھذه العروض

ُستباع بأقل أو أكثر، وقل أن نجد عرضا بعد سنتین أو ثالث سنوات بنفس الثمن، ولربما فسخت الشركة بعد عشرین سنة، وبعد عشرین سنة  ً َُ َ
إنھ إذا اتفق الطرفان : قالوا: ًثانیا. الضرر موجود: ًإذا.  كما في األشیاء النادرة، ولربما كانت القیمة أقل وأرخصًربما كانت القیمة أضعافا

على ھذه الشركة، وأعطى أحدھما سیارة بخمسین، وأعطى اآلخر سیارة بخمسة وعشرین، على أن الشركة متفاوتة في الرءوس، أو أعطى 
طى سیارة بخمسین فربما أن سیارة أحدھما الیوم تباع بخمسین؛ ولكنھا في الغد ستباع بعشرین، أو بخمسة أحدھما سیارة بخمسین واآلخر أع

وعشرین، أو بثالثین، فال نضمن قیمة العروض، ولربما دخل أحدھما الشركة بطعام، ودخل اآلخر بعطور، والعطور قیمھا ثابتة، واألطعمة 
إننا ال نمنع إال من موجب، وھو خوف الضرر، وھذه الجھالة التي قد توجب اإلضرار بأحد الطرفین : أنھم قالوا: فالمقصود. قیمھا غیر ثابتة

وأما الذین أجازوا فلھم تعلیل، . وھذا ال شك أنھ أقوى وأرجح. في حال الغالء أو في حال الرخص، وحینئذ ال تصح الشركة على ھذا الوجھ
والذي تطمئن إلیھ . بھذه القیمة فقد رضي عما ینشأ من خسارة وربح، وھذا ال یخلو من نظرإن االتفاق على القیم، ثم إنھ إذا رضي : قالوا

ُالقول بجواز شركة العنان بالعروض ال یخلو من نظر، والشبھة فیھ قویة، وسیأتي مزید : یعني. النفس أن االتفاق على العروض فیھ شبھة
 إذا كانت على - التجارة- ِكانت القراض أو المضاربة، وھي من الضرب في األرض ِ في المضاربة، وھي القراض، إذا -إن شاء هللا-ٍتفصیل 

العروض فإن جماھیر العلماء رحمھم هللا اختلفوا على منعھا، وسنذكر ھذا ونبین وجھ ذلك وأن العلة فیھ أشبھ بالعلة التي ذكرناھا في شركة 
  .العنان

 
 
 
 

 حكم الشراكة بالمال المغشوش
 
 
ألن الذھب مادة ضعیفة، وتحتاج إلى شيء یعین على ]: ً رأس المال من النقدین المضروبین، ولو مغشوشین یسیراویشترط أن یكون]

َّتماسكھا، فتخلط بالنحاس، فیكون مخلوطا بالنحاس، ولربما خلط بمعادن أخرى، فالدراھم والدنانیر فیھا الصحاح وھي ضد المكسرة، وفیھا  ُ ً ُ
ً ھناك المغشوش غشا یسیرا-: إن المغشوش على مراتبثم . السلیمة وھي ضد المغشوشة ً وھناك المغشوش غشا متفاحشا-. ً فالمغشوش . ً

َغشا یسیرا یتسامح فیھ العلماء، وھذا التسامح مبني على باب ذكره العلماء، وھو باب االستحسان، فتسامحوا في ھذا الیسیر من الغش،  ً ً
ًة عنان بذھب أو فضة مغشوش كل منھما غشا یسیرایجوز أن یتعامال أو یتعاقدا على شرك: وقالوا ًأما لو كان الغش فادحا فإننا ال ندري كم . ً

ًنسبة الذھب في الدینار، وال ندري كم نسبة الفضة في الدرھم، فأحدھما یعطي ذھبا مغشوشا، وقد یكون غشھ كثیرا بحیث ال ً یتعادل مع  ً
لو أن ھذا : أي. ً شركة العروض؛ ألنھ إذا كان الغش قویا دخل أحدھما على مال اآلخراآلخر، فعند التقاضي یحصل الظلم مثل ما ذكرنا في

ًالذھب مغشوش غشا یصل إلى الثلث، أو إلى الربع، فھذا الغش لیس بیسیر، فحینئذ یكون ثالثة أرباعھ ذھبا، والربع مغشوشا، فربع القیمة  ً ً ٌ
، وعند التفاسخ سیكون ھناك ضرر على قیمة الدنانیر والدراھم التي ستؤخذ في تصفیة لھذا الدینار دخلت على الشركة، فعند التقاضي والتراد

ًالحقوق، فُیعطى دینارا سلیما، فإذا أعطي دینارا سلیما فمعناه أنھ سیأخذ من الربح جزءا ً ً ً َإذا كانت نسبة الغشِّ الرُبع فمعنى ذلك أنھ إذا : یعني. ً ُّ ِ ُ
 الشركة فھناك نسبة الربع ستدخل على الربح، ویأخذ صاحب الدراھم المغشوشة والدنانیر المغشوشة جئنا لنفسخ الشركة أو ننظر إلى ربح

َنسبة غشھ من الذھب والفضة، مع أنھ لم یدفعھا ذھبا ولم یدفعھا فضة، فیدخل على ربح الشركة، ویظلم الطرف اآلخر باستحقاق شيء لیس  ََ ً ً
 ...... .من حقھ

 
 ضوابط االشتراك في الربح

 
 

ً جزءا من الربح مشاعا معلوما، فإن لم ُیذكر الربح، أو شرطا ألحدھما جزءا معلوما، أو - لكل منھما- وأن یشترطا : [قال رحمھ هللا تعالى ً ً ً ًْ
بح ًوأن یشترطا لكل منھما جزءا من الر: ( فقولھ رحمھ هللا- ]: دراھم معلومة، أو ربح أحد الثوبین لم تصح، وكذا مساقاة ومزارعة ومضاربة

ًمشاعا معلوما فأما بالنسبة لرأس المال . ِرأُس المال الذي سیستثمر، ثم العمل والربح الذي ُینتُج وُیثمُر: الشركة تقوم على ثالثة أشیاء مھمة): ً
العنان وبالنسبة للعمل فستأتي بعض األحكام التي سنذكرھا وننبھ فیھا على اختالف بعض الشركات؛ لكن من حیث شركة . فقد ذكرنا شروطھ

ًلو أننا اشتركنا بعشرین ألفا دفع كل واحد منا : ًفإن العمل یكون من الطرفین، ویجوز أن یعمل أحدھما ویسامح اآلخر، وال بأس بذلك، فمثال
ًعشرة، ثم اشترینا بھذه العشرین محال تجاریا، فكان أحد الشریكین دود یأتي إلى المحل بما یقارب من العشر ساعات، ویأتي اآلخر في ح ً

فبالنسبة لشركة العنان فیھا . ٍساعة، فھذا ال یضر، ما دام أنھما متفقان وبینھما تراض فال إشكال؛ لكن في أصل الشركة العمل یكون بینھما
ًاشتراك في المال وھو رأس المال، واشتراك في العمل الذي ُیستثمر بھ رأس المال؛ لكن من ناحیة الربح فالربح بین الطرفین، وبناء عل ى َ
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أشاركك بعشرة آالف منك وعشرة آالف مني على أن الربح لي وحدي، فھذا : ذلك ال یصح في شركة العنان أن ینفرد أحدھما بالربح فیقول
أشاركك بعشرة آالف منك وعشرة آالف مني والربح كلھ لك، ال یصح، فالبد أن یكونا شریكین في الربح؛ ألن : ال یجوز، أو یقول لھ

: لكن یرد السؤال. ضي ھذا، وأجمع العلماء رحمھم هللا على صحة شركة العنان إذا وقع االتفاق على االشتراك في الربحمقتضى الشراكة یقت
ًما ھي ضوابط االشتراك في الربح؟ اشترطنا في الربح االشتراك؛ ألن الربح في األصل ناتج عن رأس المال، وإذا كان الربح ناتجا عن 

ًوكذلك أیضا ینبغي أن یكون ھذا الربح الذي یتفق .  كما تستحق، فال یجوز ألحدھما أن ینفرد بھ كما ذكرنارأس المال فمعناه أنني أستحق
ًعلیھ الطرفان ربحا مشاعا، فیقول لھ ھذا . تدفع عشرة آالف وأدفع أنا عشرة آالف، على أن الربح بیننا، فلك نصف الربح ولي نصف الربح: ً
ًس المال متساویا، والعمل متساویا، والربح متساویا، فبإجماع العلماء على أنھا شركة شرعیة، وال إشكال النوع من شركة العنان، إذا كان رأ ً ً

ٍفیھا، إذا اتفقا على رأس مال متساو، والعمل كان بینھما، وكان نسبة الربح بینھما متساویة، فباإلجماع على أنھا شركة جائزة، وال حرج في 
: وقال بعض العلماء. ال خالف: وقد قال بعض العلماء.  أن أحدھما اشترط الربح دون اآلخر فذلك ال یجوزلكن لو. ھذا النوع من التعامل

، وبعضھم یحكي اإلجماع )اإلجماع(وبعضھم یحكي اإلجماع بصیغة . أجمع كل من نحفظ عنھم العلم أنھ ال یجوز ألحدھما أن یستأثر بالربح
الربح : إنھ إذا قال لھ: فإننا نقول: ًوبناء على ھذا. من حقھ أن یستأثر بجزء من الربح: ماء یقول، فلیس ھناك أحد من العل)ال خالف: (بصیغة

ًوھذا الجزء من الربح ینبغي أن یكون مشاعا، والمشاع ھو المشترك . َالربح بیني وبینك، فإنھ یجوز وُیشرع: وإذا قال لھ. كلھ لي، فال یجوز
لنصف، أو لي ثالثة أرباع الربح، ولك الربع، أو لي الثلثان ولك الثلث، فإن الثلث والربع والنصف لي النصف ولك ا: على الشیوع، یقول لھ

لك جزء من : إذا قال لھ: ًإذا. لك جزء من الربح وال یحدد: ِكل منھا جزء مشاع، وعلى ھذا ال یجوز أن ُیدخل نسبة مبھمة، كأن یقول لھ
ًأرضیك من الربح، فإن ھذا یعتبر جھالة موجبة لعدم صحة الشركة، وعدم صحة :  أو قال لھ.ًالربح، أو أعطیك من الربح شیئا، فال یجوز ً

 ...... .التعاقد على ھذا الوجھ الموجب للغرر، بل البد أن یعلم نسبتھ من الربح، وكم لھ من ذلك النتاج الذي یكون من استثمار الشركة
 

 األسئلة
 
 

...... 
 

 بب الحذاقة والخبرة في الشركةحكم اشتراط الزیادة في الربح بس
 
 

ًإذا عمل شریكان بأبدانھما في عمل واحد، وكان عملھما متشابھا وفي وقت واحد، إال أن أحدھما أحذق من اآلخر، وأكثر حرفة منھ، : السؤال
، والصالة والسالم على خیر خلق هللا، و: ًفھل لھ أن یشترط زیادة على شریكھ؟ الجواب أما . على آلھ وصحبھ ومن واالهباسم هللا، الحمد 

َفال یجوز أن ُینظر في الشركة إلى مثل ھذا من حیث الجملة، والسبب في ھذا أن الشركة إذا دخل االثنان على ربح فیھا أو على اشتراك : بعد
بر ضعف ھذا، وال نأتي حذق ھذا یج: في النتاج الذي یكون منھا، فإن الحذق من أحدھما والضعف من اآلخر بمثابة الشيء الواحد، یعني

نمیز بینكما بالحذق؛ ألنھ أثناء الشركة یرید هللا سبحانھ وتعالى أن ھذا الذي تقل زبائنھ ویقل حذقھ، یكون عملھ أكثر من الحاذق، : ونقول
إذا اشترك االثنان في : ًأن الشخص یتحمل مسئولیة المخاطرة، مثال: َّفي الربح والنتاجً یدخل غالبا: فالمسألة لیست بمضمونھا، ولذلك یقولون

العمل، مثل الصیادین، والنجارین، والحدادین، ربما تجد الرجل من أمھر خلق هللا؛ لكن ال یأتیھ أحد أثناء مدة الشركة إال الرجل والرجالن، 
ھذا بھذا، فالحذق وكثرة : قولًوتجد اآلخر أضعف حاال منھ؛ لكن یرید هللا أنھ في زمان الشركة جاءه أناس أكثر من اآلخر، فال نأتي نقیس ون

َالزبائن وكثرة العمالء ال یلتفت إلیھا؛ ألنھا مدخولة على الخطر، وكل منھما قد حمل اآلخر، وأصبح الضمان في العمل كالشيء الواحد، إذ  ْ ُ
تحمل عن اآلخر، ولذلك لو أن ًلو جئنا ننظر إلى حذقھما لم تكن شركة؛ ألننا أعطینا كل واحد منھما حقھ، فالشراكة تقتضي أن كال منھما ی

أحدھما دخل وھو أقل خبرة وشاء هللا أنھ لم یربح، وانكسرت التجارة، ثم دخل الثاني بعده، وشاء هللا أن یكون أكثر خبرة، ونمت التجارة 
َھذا ضابط عام من حیث الجملة في الشركة ال ُیلت. الربح لي أنا الذي نمیت المال، ویكون: ُواستثمرت، فال یقل َفت إلیھ؛ ألنھ لو جئنا نلتفت ْ

إلیھ خرجنا عن مقصود الشركة؛ ألنك ما شاركت إال وأنت ترید أنك مع شریكك كالشيء الواحد، وأن موجب الشركة یحتم علیك أن تتحمل 
ما كان لھ من شریكك ما یتحملھ منك، وأن تضمن من شریكك ما یضمنھ منك، وكل منكما یجبر كسر اآلخر، وكل منكما یحسن إلى اآلخر ب

ًفأیا ما كان ھذا النوع ال ُیلتفت إلیھ، ولو جئنا ننظر في الشركات إلى القوة والخبرة فمعنى ذلك أننا سندخل في تفصیالت كثیرة، . من نتاج
وسنخرج عن أصل الشركة، وھذا أمر من حیث األصل العام في الشركة غیر مقبول، ولذلك حینما ذكروا شركة األبدان والعمل ذكروا 

دیث االشتراك في غزوة بدر، فإن فیھ أن عبد هللا بن مسعود وعمار وسعد بن أبي وقاص رضي هللا عنھم اشتركوا، فجاء سعد بأسیرین، ح
َّأنا الذي أبلیت وأنا الذي حصلت، ولو قال ھذه الكلمة فإنھ : ِولم یأت صاحباه بشيء، و سعد لھ بالء في الجھاد أكثر من غیره، فما جاء یقول

َ عن كونھ شریكا؛ ألنھ في ھذه الحالة أصبح منفردا عن اآلخرین بما كان من عمل، ومقتضى الشركة أن تدخل على الخطر، فإن قد خرج ً ً
َّكان فتح هللا عز وجل ألخیك وشریكك فھذا خیر لكما بمقتضى االتفاق، وإن فتح هللا عز وجل علیك ولم یفتح على شریكك فھو شریك معك؛  ََّّ َّ

  .وهللا تعالى أعلم. َفال ُیلتفت إلى مسألة الحذق وعدمھ. َّ وجل قد جعلكما كالشيء الواحد بموجب ھذا العقد واالتفاقَّألن هللا عز
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 في مصطلحات المتون) لو(معنى كلمة 
 
 

ِمعناھا في ھذا اللفظ المبارك إشارة إلى الخالف، فھل ھذا ُمطرد في جمیع المتون) لو(مر معنا أن كلمة : السؤال ُیشار إلیھا ) لو: (؟ الجوابَّ
القسم : بالخالف المذھبي؛ لكن تختلف؛ ألن المتون تختلف مصطلحاتھا، وبعض العلماء المصطلحات في متونھم الفقھیة فیھا على قسمین

مالكیة، الحنفیة، وال: ویجوز ذلك على المشھور، فالمشھور مصطلح في جمیع المذاھب: المصطلحات المشھورة والغالبة، كقولھ: األول
الذي عمل بھ األكثر في : والشافعیة، والحنابلة، وكلھم یستخدمون ھذا المصطلح، والقول المشھور ھو الذي علیھ العمل والفتوى، قیل

ًكذلك ربما یكون المصطلح مصطلحا . إنھ األقرب للدلیل أو ألصول اإلمام، على حسب الضوابط عند العلماء رحمھم هللا: المذھب، وقیل
ًند الجمیع، وفي متون المذاھب كلھا ربما یكون المصطلح خاصا، فقد یأتي عالم ویضع مصطلحا خاصا لمتنھ، یخرجًشائعا ع ً فیھ عن  ً

: یقول صاحب المختصر خلیل بن إسحاق : المصطلحات المشھورة، فإذا قرأت المتن تتقید بھذا بمصطلحھ الذي ذكره، على سبیل المثال
ل(للمدونة، وبـ) فیھا(ًمشیرا بـ َأوِّ لـابن یونس ) الترجیح(للمانذلي ، وبـ) القول(لـابن رشد ، وبـ) الظھور(إلى اختالف شارحیھا في فھمھا، وبـ) ُ

ال یجوز وھذا قول في المذھب؛ لكن في الفنون األخرى، قد : َّالمدونة، أو یقول: أي. وفیھا ال یجوز: ًمثال إذا قال. للخمي ) االختیار(، وبـ
ًعني قوال أصالوال ت) فیھا(تكون  ل(وبـ. ھذا مصطلح خاص لصاحب المتن: ًإذا. ً وقد تجد بعض العلماء : إلى اختالف شارحیھا في فھما) ُأوِّ
ًقوالن أو وجھان؛ لكن قد ُیْصطلح على التأویل بمعنى خاص مثل ما : مثل قولھ) تأویالن(وھل یجوز ذلك أو ال یجوز؟ فیھ تأویالن، : یقول َ َ

َّتأویالن أو ثالثة، إشارة إلى أنھ اختلف في فھم عبارة المدونة، فمنھم من أولھا على الجواز، ومنھم من أولھا على : ذكرنا، فیكون قولھ َّ َّ َِ َ ُ
َالتي نقل فیھا القول عن اإلمام، تكون محتملة للتحریم وللكراھة، فمنھم من أخذ بظاھرھا فحرم، ومنھم من ) َّالمدونة(التحریم، أو تكون عبارة  ََّ َِ َ ُ

َأخذ بالمعنى وباألصول العامة وفھمھا على ضوء األصول العامة فقال ِ َ َ ال : ھذه كلھا ضوابط ُیْرجع إلیھا، ولذلك یقولون. ُیكره كراھة تنزیھ: َ
حد أن  اعتنوا ببیان المصطلحات في المقدمات، وال یمكن أل-رحمھم هللا- یمكن ألحد أن یستفید من كتاب الفقھ حتى یقرأ مقدمتھ، فإن العلماء 

ًیضبط ھذه الكتب إال بالرجوع إلى المقدمات، وینبغي أن ُینتبھ لھذا األمر، خاصة وأن بعض طالب العلم في ھذا الزمان یرجع إلى كتب  َ َ ْ
 ًربما یأتي إلى كتاب وینقل منھ إجماعا: یعني. العلماء مباشرة، دون سبق قراءة لمقدمة ھذه الكتب ومعرفة الضوابط والقیود، والمصطلحات

. قیل بالوجوب: اختلف أصحابنا، ھل یجب ھذا التكرار أو ال یجب في ھذه المسألة على قولین: اإلمام النووي یقول: ًولیس بإجماع، مثال
. ًال تجب المسألة إجماعا، وینقل عن اإلمام ھذا: فیأتي ویقول. ًومحل الخالف إن وجد الشرط، فإن لم یوجد فال یجب إجماعا. وقیل بعدمھ

إجماع أصحاب القولین، وھذا إجماع داخل المذھب، واإلجماع المذھبي ال عالقة لھ باإلجماع العام الذي ھو حجة، فینقل :  یعنيًفإجماعا
َّإجماعات بدون إجماع، فتجد مثل ھذه العبارة، وقد ُیعبر باالتفاق، فیقول ٌوھل یجوز أو ال یجوز؟ قال قول بالجواز، وینسب القول إلى : َ

ً فإن كان مخفیا أو غیر ظاھر فاتفقوا على عدم -إن ظھر الشيء: ًمثال-ول بعدم الجواز، ومحل الخالف بین القولین إن ظھر صاحبھ، وقال ق
َوفي بعض األحیان نجد بعض العلماء ُیعبِّر باإلجماع . الجواز، واتفقوا صیغة إجماع؛ لكنھا في ھذا الموضع تعني اتفاق أصحاب القولین

األئمة األربعة، وھذا لیس بإجماع؛ ألن األئمة األربعة : واتفق العلماء، المراد: إذا قال: التفاق التفاق األئمة األربعة، یعنيَكإجماع، وُیعبِّر با
البد : ًإذا. إذا اتفقوا فلیس بإجماع، فقد یتفقون على أمر مجمع علیھ، وقد یتفقون على أمر یخالفھم غیرھم، كاإلمام داود الظاھري رحمھ هللا

واختار : رفة المصطلحات، ومعرفة عبارات العلماء، وطریقة تناول ھذه العبارات، مثل كلمٍة أو وصٍف ففي بعض األحیان تجد عبارةمن مع
ًواختار الشیخ عدم الجواز، فھو شیخ اإلسالم رحمھ هللا، فقد أصبح مصطلحا : الشیخ عدم الجواز، في كتب الحنابلة رحمھم هللا إذا قالوا

ً المصطلحات الخاصة تكون لألئمة لجاللة قدرھم، وعلو شأنھم، وألنھم أبلوا بالء عظیما في العلم، ومثالًخاصا بھ، وھذه ً تجد مصطلح : ً
قال القاضي عند المالكیة : قال القاضي فھو القاضي أبو یعلى رحمھ هللا، وقد یقال: ال یجوز، فعند الحنابلة إذا قیل: وقال القاضي) القاضي(

من  فھذه عبارات البد. عیاض ، وقد یطلق عند المالكیة ویراد بھ القاضي ابن رشد ، الجد أو الحفید على حسب النقلویراد بھ القاضي 
نسأل هللا العظیم أن یرزقنا العلم النافع، والعمل الصالح، وأن یتقبل ذلك منا، . معرفتھا، والبد من الرجوع إلى مصطلحات العلماء رحمھم هللا

  . هللا وسلم وبارك على نبینا محمدوصلى. إنھ سمیع مجیب
 
 
 
 

 [3[ باب الشركة -شرح زاد المستقنع 
أصل عقد الشركة یقتضي المشاركة في الربح والنتاج، ولھذه المسألة شروط وضوابط وأحكام فصلھا العلماء في معرض بیانھم للشروط 

 .التي ینبغي توافرھا للحكم بصحة الشركة
ًكون الربح مشاعا معلوماأن ی: من شروط صحة شركة العنان ً 

 
 

بسم هللا الرحمن الرحیم الحمد  رب العالمین، والصالة والسالم على خیر خلق هللا أجمعین، وعلى آلھ وصحبھ، ومن اھتدى بھدیھ، واستن 
حة شركة العنان، ومن فال زال المصنف رحمھ هللا في معرض بیانھ للشروط التي ینبغي توافرھا للحكم بص: أما بعد. بسنتھ إلى یوم الدین

ًمسألة الربح، فإن الشریكین إذا دفع كل واحد منھما ماال واتفقا على المتاجرة بالمال الذي اشتركا فیھ، فإنھ ینبغي أن یحددا نسبة ربح : ذلك
احد منھما، فلو دفع كل ال یجوز أن یكون الربح كلھ لو: ًوبناء على ھذا. لكل منھما، وذلك ألن أصل عقد الشركة یقتضي المشاركة في الربح

وقد .  واتفقا على أن الربح ألحدھما لم یصح؛ ألن مقتضى الشراكة أن یكون لكل منھما نصیب من ھذا الربح- ًمثال-آالف  واحد منھما عشرة
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ًبین المصنف رحمھ هللا أن لكل واحد من الشریكین حظا من الربح، ثم ھذا الحظ من الربح، البد أن یكون مشاعا معلوما ً ً ] ًمشاعا: [، فلما قالَّ
أعطني عشرة آالف وأدفع أنا عشرة آالف وتكون الشركة بیننا، : دل على أنھ ال یجوز أن یستبد بھ أحدھما دون اآلخر، كما یقول رجل آلخر

ع عشرة آالف، وأنا ادف: ًكذلك ینبغي أن یكون ھذا المشاع معلوما، فلو قال لھ. والربح كلھ لي أو الربح كلھ لك، فإنھ غیر مشاع، وال یجوز
ً، على أن لي جزءا من الربح، ویسكت، وال یحدده، وال یبین كم قدر ذلك الجزء من -ًمثال-أدفع عشرة آالف، ونشترك في تجارة العود 

ًفالبد أن یكون الربح مشاعا ومعلوما. الربح، فإنھ ال یجوز؛ ألنھ مشاع غیر معلوم : ًومعلوما. خرال یستبد بھ أحدھما دون اآل: أي: ًومشاعا. ً
ًنشترك بعشرین ألفا، تدفع عشرة آالف، وأدفع عشرة آالف، ولك جزء : في الربح تكون بالنصیب نفسھ، كقولھ غیر مجھول، والجھالة: أي

، وقد ًمن الربح نتفق علیھ الحقا، أو سوف نتراضى على الربح، أو نقتسم الربح بیننا بعد ذلك بما ُیرضي كل منا اآلخر، كل ھذا من الجھالة
تكون الجھالة : ًإذا. ًقال جماھیر السلف والخلف بعدم جواز ھذا النوع من الشركة، وھو أن یكون نصیب كل واحد منھما مجھوال في الشركة

 لي نصف الربح ولك نصفھ، أو لي ثلثا الربح ولك:  وتزول ھذه الجھالة بالتحدید، كقولھ-نسبة كل واحد منھما من الربح- بعدم تحدید النسبة 
النصف، أو الثلثان، أو الثالثة أرباع والربع، كلھ مشاع معلوم؛ ألن نسبة النصف : فقولھ. ثلث، أو لي ثالثة أرباع الربح ولك الربع، وھكذا

ًھل ینبغي أن یكون الربح متعلقا برأس المال؟ فمثال: معلومة، ونسبة الثلث والربع معلومة، على خالف بین العلماء إذا دفعنا رأس مال : ً
الربح بالسویة؟ فمن دفع النصف من رأس المال یكون لھ النصف من الربح، ومن دفع الثلثین،  مشترك بیننا بالسویة، فھل ینبغي أن یكون

 بالصواب، وھو أن الربح یتعلق برأس المال، وذلك ألن شركة -إن شاء هللا-یكون لھ الثلثان من الربح؟ ھذا ال شك أنھ أحوط األقوال وأوالھا 
أنھ البد : واألقوى واألشبھ باألصول. ن ال تشبھ شركة المضاربة كما یقول بعض الفقھاء، فیجیز تفاضل النسبة في الربح بتفاضل العملالعنا

ًأن تكون نسبة الربح على نسبة رأس المال، فإذا اشتركا بعشرین ألفا ودفع كل واحد منھما عشرة آالف، فالربح ینبغي أن یكون مناصفة  ً
َا كان المبلغ أربعین ألفا دفع أحدھما ثالثین ألفا، ودفع اآلخر عشرة آالف، فالربح یكون بینھما أرباعا، ثالثة أرباع لمن دفع بینھما، وإذ ِ ً ً ًُ

وإن كان بعض العلماء یجیز التساوي في رأس المال مع التفاضل في الربح، كأن تدفع خمسین ألف لایر، ویدفع . ثالثین، والربع یكون لآلخر
 -إن شاء هللا-مسین ألف لایر، ویكون ألحدكما ثلثا الربح، فقد تفاضل الربح مع تساوي رأس المال، وإن كان األوجھ واألقرب اآلخر خ

ٌللصواب التساوي؛ ألن القیاس ھنا ُمْعترض علیھ، وسنبین  َ  في باب المضاربة أنھ قیاس على الخارج من األصل، وال یستقیم -إن شاء هللا-َ
 ...... .على ھذا الوجھ

 
ًصور عدم كون الربح مشاعا معلوما ً 

 
 

ًفإن لم یذكرا الربح، أو شرطا ألحدھما جزءا مجھوال، أو دراھم معلومة، أو ربح أحد الثوبین، لم تصح: [قال رحمھ هللا تعالى ً َ]: ...... 
 

 عدم تسمیة الربح
 
 
ًن ألفا ودخال في الشركة ولم یحددا نسبة ربح كل منھما من المال، فإنھ نشترك بأربعی: إذا لم یذكر الطرفان الربح وقاال): َفإن لم یذكرا الربح)

) محل العقد: (إن الربح محل العقد في الشركة، ومعنى قولھم: والسبب في ھذا أن العلماء رحمھم هللا یقولون. ال یجوز، وال تصح الشركة
ًنشترك في شركة بخمسین ألفا، تدفع نصفھا، : في السیارات، وتقولحینما تتفق مع شخص على التجارة : ًأن العقد ورد عن الربح، فمثال: أي

ًوأدفع أنا نصفھا، ونتاجر في السیارات، نشتري السیارات ونبیعھا ونستثمر، فإنكما إذا اتفقتما على الخمسین ألفا أن تتاجرا فیھا، فإن محل 
محل العقد منصب على الربح، ومنصب على رأس المال، : ًذاإ. ًعلى الخمسین ألفا وعلى ربحھا ونتاجھا) نشترك(العقد ومورد الصیغة 

َوإذا كان العقد منصبا على محلھ، وھو الربح، فال یجوز أن یكون الربح مجھوال، كما ال یجوز في البیع أن یكون الثمن والُمثمن : قالوا ْ ً ً
مجھول، كذلك ھنا ال یصح أن یتعاقد الشریكان بدفع كل ًمجھوال، وقد بینا في البیع أنھ ال یصح أن یتعاقد الطرفان في المعاوضة على شيء 

منھما لمال، وھو ال یدري كم ربحھ من ذلك المال، ثم إن وجود الجھالة في الربح تفضي إلى الخصومة والنزاع، وتفضي إلى األذیة 
خر، ولربما وقعت في ذلك الشحناء، وقد ًواإلضرار؛ ألن كال منھما سیحاول بعد ذلك أن یكون لھ األحظ من الربح، وحینئٍذ یظلم أحدھما اآل

بینا أن الشریعة ال تجیز الوسائل المفضیة إلى المفاسد المحرمة، كالشحناء ونحوھا من الخصومات والنزاعات التي تترتب على الجھالة، وقد 
  .فصلنا ھذه المسألة، وبیناھا وبینا مقاصد الشریعة حینما تكلمنا على بیع المجھول

 
 
 
 

ًحدھما جزءا مجھوالأن یشترط أ ً 
 
 

ًأو شرطا ألحدھما جزءا مجھوال: [قولھ َلي شيء من الربح، فالشيء من الربح مجھول، ما ُیدرى أھو كثیر أو قلیل، فھذا ال : مثل أن یقول]: ً
  .یجوز
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 أن یشترط أحدھما دراھم معلومة
 
 

إذا حدد ]: أو ربح أحد الثوبین، لم تصح: [وقولھ. ن الربح، فال یجوزنشترك ولي ألف، أو لي عشرة آالف م: كقولھ]: أو دراھم معلومة: [قولھ
ًأحد الشریكین شیئا من الشركة على أن یأخذ ربحھ، فإنھ محرم وال یجوز؛ ألنھ قد ال یربح إال ھذا الثوب، ولذلك نص العلماء رحمھم هللا 

ًرطا ألحدھما جزءا مجھوال، أو دراھم معلومة، أو ربح أحد الثوبین، َفإن لم یذكرا الربح، أو ش: [فقولھ. على تحریم ھذا النوع من االشتراط ً
 ألف لایر، أو یكون لي في نھایة الشركة -ًمثال-ًنشترك بعشرین ألفا، ویكون لي كل شھر : والدراھم المعلومة في زماننا كقولھ]: لم تصح

َك بعشرین ألفا، منك نصفھا، ومني نصفھا، على أن آخذ عشرة آالٍف أشارك: َّعشرة آالف؛ الحتمال أال تربح الشركة إال ھذه، فإنھ لو قال لي َ ُ ً
ًمن الربح، أو آخذ عشرین ألفا، أو آخذ خمسة آالٍف، أو آخذ ألفا، فإنھ إذا حدد شیئا معینا من المال فإنھ غرر، وقد نص جماھیر العلماء حتى  ً ً ُ ُ ً َُ َ ََ

ًترط ماال معینا كألف لایر أو عشرة آالف درھم أو نحو ذلك أن الشركة باطلة، وال إن ابن المنذر رحمھ هللا یحكي اإلجماع على أنھ إذا اش ً
ًیجوز أن یحدد ماال معینا أو جزءا معینا؛ ألنھ یحتمل أن الشركة ال تربح إال ھذا الشيء ً ً  -ًمثال-أن یشتركا : ومن أمثلة ھذا النوع في زماننا. ً

ًعود خشبا ودھنا، ویكون رأس المال خمسین ألف لایر، اتفقا ودفعا الخمسین ألفا، ھذا خمسة نشترك في تجارة ال: في تجارة العود، فیقول لھ ً ً
أشترط أن یكون لي ربح عود الخشب، ویكون لك ربح : وعشرون، وھذا خمسة وعشرون، فلما أرادا التعاقد على إتمام الشركة قال أحدھما

د الدھن، فُیظلم أحدھما بنصیبھ، ویستفید اآلخر من نصیب صاحبھ دون أن یعاوضھ َّفھذا ال یجوز؛ الحتمال أال یربحا إال عو. عود الدھن
. َّلي ربح الخشب، فإنھ یحتمل أال یربح إال الخشب، فحینئٍذ ُیظلم الطرف الثاني الذي یكون لھ ربح الدھن: فلو قال لھ: بحق الشركة، والعكس
ٍاعا بینھما، فال یحددان نسبة معینة، وال ربحا من جزء معین، وال من نتاج معین یدخالن في الشركة ویكون الربح مش: وعلى ھذا قال العلماء ٍ ً ًً ً

ًوقد حكى ابن المنذر رحمھ هللا اإلجماع على أنھ لو ذكر مع النسبة شیئا معینا كقولھ. من الشركة، بل یكون على أصل الشیوع الذي ذكرناه ً :
أدخل معك، ونشترك في تجارة العود، أو تجارة السیارات؛ ولكن أشترط : قول لھلي ألف لایر كل شھر، أو لي خمسمائة كل شھر، كأن ی

ًأنني آخذ كل شھر ألف لایر، أو آخذ كل شھر خمسمائة لایر، فإنھ ال یجوز؛ ألن فیھ غررا، ولذلك خرج عن مقتضى الشركة بالتمیز عن 
  .صاحبھ بھذا القدر

 
 
 
 

 اشتراط ما یوجب الضرر والغرر
 
 
ُتأخذ أنت ربح الثوب القطن، وآخذ أنا ربح : ھذا إذا اشتركا في شراء ثوبین، فقال أحدھما: لي ربح أحد الثوبین: قولھ]: الثوبینأو ربح أحد ] ُ

 أن العلماء والفقھاء رحمھم هللا - كما ذكرنا غیر مرة-وھذه أمثلة . الثوب الصوف، فھذا ال یجوز؛ ألنھ یفصل ربح الشركة عن الطرفین
ًوالمسألة لیست في الثیاب، إنما المسألة أنھ ال یجوز أن یعطیھ ربحا مجھوال. قصدون منھا التقعیدیذكرون أمثلة ی : وفي حكم الجھالة. ً

، فیشتریا بنصف المال أقمشة من القطن، وبالنصف اآلخر أقمشة من الصوف، -ًمثال- التغریُر، كأن یدخال في الشركة في تجارة األقمشة 
ُ اشترینا القماش، فتأخذ أنت ربح الصوف، وآخذ أنا ربح القطن، فال یجوز، فكما أن الجھالة تكون في األول، كذلك اآلن: فیقول أحدھما لآلخر ُ

ُتأخذ ربح كذا، وآخذ ربح كذا، فال یجوز: فإذا قال لھ. ًتكون أیضا في األخیر، وتكون في األثناء لو أنھما اشتركا بمائة ألف لایر : وفي زماننا. ُ
ُة، وكان من عادتھما أن یسافر أحدھما إلى الخارج لیجلب التجارة، فالشركة بینھما تستلزم بضائع تستورد ثم تباع، فقال ودخال في الشرك َ َ

السفرة األولى لي ربُحھا، والسفرة الثانیة لك ربُحھا، تسافر أنت وتأخذ الربح، أو أسافر أنا وآخذ الربح، أو لي ربح السفر إلى : أحدھما
القصر على الثیاب أو على مسألة البضائع إذا ) لي ربح أحد الثوبین(لیس مراد العلماء في مسألة : ًإذا.  السفر إلى المغربالمشرق، ولك ربح

فلو : ًوبناء على ذلك. أن الشركة تستلزم دخول الشریكین مستویین، من بدایة العقد إلى نھایة العقد: إنما ھي قاعدة. كانت من الثیاب، ال
ًى اآلخر نصیبا معینا، مثلاشترط أحدھما عل ُلي ربُح أحد الثوبین، أو لي ألُف لایر كل شھر، أو لي عشرة آالٍف كل سنة، أو لي من الربح : ً ٍ ِ

ٍصافیا خمسة آالف◌، ثم نقسم الربح بیننا، كل ذلك مما یوجب الجھالة، ومما یغرر بالطرف اآلخر الذي فرض علیھ الشرط ِ ُ وعلى ھذا ال . ً
ْ أن یحدد ربح سفرة من السفرات، أو یقول لھ-كما في زماننا- من أحد المبیعات، وال یجوز ًیجوز أن یحدد ربحا َّْ ْإذا كانت السفرة إلى جھة : َ َّ

ًكذا كان لي ربحھا، وأنت إلى جھة أخرى یكون لك ربحھا، أو تكون التجارة صیفیة شتویة، فیقول ً لي ربح الصیف، ولك ربح الشتاء، : ُ
ندفع مائة ألف ونشتري التمر ونبیعھ، ونشتري الرطب ونبیعھ، فما كان من نتاج الرطب فلك : ، فیقول لھ- ًمثال- كتجارة الرطب والتمر

ً في العطورات عموما، وكان -ًمثال- وھكذا لو أن الشریكین دخال في الشركة، على أن یتاجرا . ربحھ، وما كان من نتاج التمر فلي ربحھ
أسافر وأجلب العود وأبیعھ ولي ربحھ، وأنت : بقیة األصناف، فشاء هللا أن الذي یعرف العود قالأحدھما أعرف بالعود، واآلخر یعرف 

ًألن مقتضى عقد الشركة یستلزم دخولھما سویا في الربح، وأن یكون : ًلماذا؟ أوال. ھذا كلھ ال یجوز. تسافر لألنواع األخرى ولك ربحھا
َّجزنا ھذا النوع لغرر أحدھما باآلخر؛ الحتمال أال یربح إال الوجھ الذي حدده، واحتمال أال یربح ألننا لو أ: ًثانیا. ًأحدھما حامال لكسر اآلخر َّ

َإال الصفقة أو العرض الذي خصھ، وفي ذلك ضرر على الطرف الثاني َ.  
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 جھل الربح في المساقاة وأحكامھ
 
 
ٌوكذا ُمساقاة، وُمزارعة، وُمضاربة] ٌَ َ أن یدفع رب األرض التي علیھا النخل وما : والمساقاة. من الزرع: لمزارعةوا. من السقي: المساقاة]: ٌ

 أن یدفع النخل إلى العامل على أن یقوم بسقیھ وإصالحھ ورعایتھ، والثمرة بینھما - وسیأتي إن شاء هللا بیان ما الذي یلتحق بالنخل- في حكمھ 
مل فیھ، أو لیست عندك خبرة بإدارة ھذا البستان، فتأتي إلى عامل وتقول عندك بستان ووقتك ال یسمح لك بالع: ومثال ذلك. على ما اشترطا

ً وأصلح النخل، ثم الثمرة الموجودة في النخل بیني وبینك مناصفة، وقد -النخل الموجود فیھ: یعني- ِاشتغل في ھذا البستان، واسق زرعھ : لھ َ َ
أن النبي صلى هللا : ( الصحیحین من حدیث ابن عمر رضي هللا عنھمافعل رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم ذلك بیھود خیبر، كما ثبت في

 یعملون في النخل، ویصلحونھ، ویرعونھ بالسقي، ویقومون على -الیھود: أي-، فكانوا )علیھ وسلم عامل أھل خیبر على شطر ما یخرج منھا
استمر ذلك بعد وفاة النبي صلى هللا علیھ وسلم في عھد أبي ُرعایتھ حتى تخرج الثمرة، فتقسم بینھم وبین رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم، و

َأن المساقاة أن یدفع رب األرض للعامل األرض على أن : الشاھد. بكر، وفي عھد عمر رضي هللا عنھ، أخرجھم وأجالھم، كما ھو مشھور
ِاسق : ن یقول رب المال أو رب األرض للعاملكیف نقدر المساقاة على مسألتنا؟ مثال ذلك أ. ًخذ جزءا من الثمرة: یعمل فیھا، ویقول لھ

َاألرض وأْرضیك ِ ُوإذا بطلت ینقلب العامل إلى . یدخل المساقاة على جھالة، وھذا ال یجوز: ًإذا. ال یھمك، نتفق: كم لي؟ فیقول لھ: فیقول. ُ
إدخال المجھول على : ومن جھالة النسبة. سبةھذه ھي جھالة الن. أجرة المثل، فیقدر تعبھ، ویأخذ أجرة المثل، وسوف نبین ذلك إن شاء هللا

ٌاسق األرض، ولك نصف ما یخرج، وھدیة من عندي، أو رْضوة من عندي، فالرْضوة مجھولة، وصحیح: المعلوم، كقولھ َ َ ََّ أن نصف الثمرة  ِ
َّأعطیك ھدیة أو رْضوة، صیرت ال: أعطیك نصف الثمرة، فھذا معلوم؛ لكن إذا قال: وإذا قال. معلوم ً َ َ دخول : (ًمعلوم مجھوال، والقاعدة تقولً

ًالمجھول على المعلوم ُیصیِّر المعلوم مجھوال َ َ، فصحیح أنھ حدد النصف أو الربع؛ لكنھ حینما أدخل الھدیة والرْضوة المجھولة أصبح )َ َ َّ َ ٌ
ًالنسبة المعلومة، أو ُیدخل معلوما مفروضا ًفنحن ذكرنا أن یجھل النسبة، أو ُیدخل مجھوال على . ًالمعلوم مجھوال، ولذلك ال یجوز ھذا النوع ً

ًمعلوما مفروضا: ًأو معینا من األرض . ِاسق األرض ولك نصف الثمرة، وأعطیك كل شھر مائة، أو أعطیك خمسین، أو نحو ذلك: یقول لھ: ً
إن سقیت : ً أو برحیا، فیقول للعاملً سكریا- ًمثال-ِاسق نخلي وزرعي وأعطیك الثمرة التي في النوع الفالني، فقد یكون نخلھ : أو یقول لھ

َّفھذا ال یجوز؛ الحتمال أال تخرج إال ثمرة السكري، فُیظلم رب األرض؛ ألن ھذا مالھ، ولھ . المزرعة فلك ثمرة البرحي، ولي ثمرة السكري
 نتیجة، فھذا مما فیھ غرر وفیھ ضرر، َّالحق أن یأخذ منھ، واحتمال أال یخرج إال البرحي، فُیظلم العامل، فیكدح طیلة عامھ بدون ثمرة وبدون

ًوكما ذكرنا في الشركة أنھ إذا حدد جزءا معلوما فال وقد قیل في حدیث رافع بن خدیج رضي هللا عنھ والذي وقعت فیھ الخصومة بین . ً
 حتى إن زید بن ثابت الصحابة رضوان هللا علیھم والخالف في نھي النبي صلى هللا علیھ وسلم عن شراء المزارع، وعن إجارة األراضي،

ً، وكذلك جاء عن رافع ما یدل فعال على أن النھي )أنا أعلم بحدیث رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم منھ: (رضي هللا عنھ استغفر لـرافع وقال
ُاسق األرض وآخذ الذي ھو قریب من الماء، وتأخذ البعید من الماء: المراد بھ أن یقول إنما : (یحین؛ یقولوھذا فسره رافع كما في الصح. ِ

 فمن المعلوم أن القناطر كانت من التراب، وكانوا یزرعون، وبطبیعة الحال كان الثمر الذي) ِكانوا یؤاجرون على الماذیانات، وأقبال الجداول
، وأنت أیھا العامل أنا آخذ الذي یلي الجدول: ًُیزرع أو البذر الذي ُیزرع بجوار القنطرة أجود وأفضل، وغالبا ما یسلم، فیقول رب األرض

التي تجري فیھا : یعني- وأقبال الجداول -في القناطر- ِكانوا یؤاجرون على الماذیانات : (تأخذ الذي ھو بعد الجدول، قال رضي هللا عنھ
وأما : لیھ وسلم وقال، فنھاھم النبي صلى هللا ع- ًالبعید عن الماء للعطش أو یخرج ضعیفا- ، ویھلك ھذا - الذي عند الماء: أي-  فیسلم ھذا -المیاه

ولك نصف الثمرة، : حینما یقول لھ: ًما كان ال غرر فیھ وال ضرر ویدخل الطرفان فیھ فال بأس، مثال: یعني) ما كان بشيء معلوم فال بأس
ُدخل االثنان، الصالح منھا وغیر الصالح، ودخل االثنان في غنمھا وغْرمھما وز للشریكین أن وعلى ھذا ذكر المصنف رحمھ هللا أنھ ال یج. ُْ

یغرر أحدھما باآلخر؛ ألن مقتضى عقد الشركة قائم على نصیحة كل منھما لآلخر، وال یمكن أن تصلح الشركة وأحدھما یستفضل نفسھ على 
اآلخر، وال یمكن لشریك أن یعامل شریكھ بأمانة ونزاھة ونصیحة وحرص على المصلحة للشركة إذا كان یعلم أن شریكھ قد غبنھ؛ ألنھ 

ُ أنھ مظلوم، ولربما تأثره بظلم شریكھ یضر بمصالح الشركة، ولذلك البد أن یدخال وھما مستویان في الغنم والغْرمیحس ُْ وھذا على األصل . ُّ
الذي ذكرناه، فال یغرر رب المال، وال یغرر الشریك بشریكھ بتعیین ربح شيء معین، وال نسبة مجھولة على الصفة التي بیناھا 

 ...... .وقررناھا
 

 جھل الربح في المزارعة وأحكامھ
 
 

ٌوُمزارعة: [قولھ كذلك المزارعة، كأن یكون عندك أرض زراعیة وال تحسن زراعتھا، فتسلمھا لرجل عنده خبرة، وھذا من سماحة ]: َ
ئع حكیمة عالیة اإلسالم، وإن تبجح المعاصرون الذین ال یدینون بدین اإلسالم أنھم نظموا أمورھم، فكم في اإلسالم من تنظیمات وشرا

ومن الذي ینظر إلى ھذه الشریعة نظرة تأمل، فیدرك فیھا العدل واإلنصاف، وإقامة األمور على أتم الوجوه ! سامیة؛ ولكن من الذي یفقھھا؟
 الذي تكون فانظر إلى العامل العاطل الذي لیس عنده عمل، إذا بالشریعة تؤمِّن لھ ذلك عن طریق ھذه العقود الشرعیة، فالعامل! وأكملھا؟

ًعنده خبرة في الزراعة، قد یبقى ھكذا بدون عمل؛ ألنھ ال یملك أرضا یزرعھا، فإذا بالشریعة تجیز للرجل الذي عنده أرض؛ وربما كانت 
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األرض ألیتام ال یحسنون زراعتھا، ولربما كانت لمعتوه أو نحو ذلك، أو كانت إلنسان كثیر الشغل، أو لطالب علم، أو لعالم ال یتفرغ 
ُلزراعتھا، وال یحسن زراعتھا، فإذا بھذه األعمال تؤمن، وتقول الشریعة لرب األرض َّادفع أرضك لھذا العامل، لیستثمرھا، فاستغلت : َّ َ َ

وھل . َّطاقات الناس، وأمنت المجتمع من البطالة، فدعت إلى أن یدخل مع رب المال في ھذه األرض، فیزرعھا ولھ جزء مما یخرج منھا
أن األرض أصبحت شراكة بین : فالشاھد.  في باب المزارعة- إن شاء هللا-ب األرض أو على العامل؟ ھذا على تفصیل سیأتي البذر على ر

ٍخذ األرض وازرعھا، وما كان من نتاج : ذاتھا، إنما یشتركان في ما یخرج منھا، فیقول لھ الطرفین في ما یخرج منھا، ولیس في الرقبة
خذھا وازرعھا، ولي الزراعة التي بجوار الماء، أو لي الزراعة أو الثمرة التي تخرج من :  فإذا قال لھ-صفةالذي ھو المنا-فبیني وبینك 

ُّشرقيِّ األرض ولك غربیھا، أو لي قْبلیھا ولك جنوبیھا، أو نحو ذلك، لم یصح ولم یُجز، على التفصیل الذي ذكرناه في الشركة ُّ ِ ِ ُّ. ...... 
 

 كامھجھل الربح في المضاربة وأح
 
 

ٌوُمضاربة: [قولھ ٌوكذلك المضاربة، ُمفاعلة من الضرب في األرض للتجارة، وسیأتي ]: َ  الكالم على عقد المضاربة وحقیقتھ -إن شاء هللا- َ
ٌوُمضاربة: [لكن مراد المصنف بقولھ. ومشروعیتھ وأحكامھ ومسائلھ إن شاء هللا تعالى مثل الذي مضى من الحكم بالتحریم في حال : أي] َ

خذ مائة ألف واضرب بھا في األرض : إعطاء نسبة من الربح مجھولة ینطبق على عقد المضاربة كما ینطبق على عقد الشركة، فلو قال لھ
للتجارة، وما كان من ربح فسأرضیك منھ، أو سأعطیك ما یسرك، فھذا مجھول؛ فإنھ ال یدري ما الذي یسره، فقد یكون الذي یسر العامل 

، والذي یسره عند رب المال ربع الربح، وقد یسره النصف بالكثیر، فھذا ُیدخل المفاسد والشرور؛ وقد ذكرنا ھذا في مقدمة ثالثة أرباع الربح
ًالبیوع حینما بینا أن بیوع الجھالة تفضي إلى النزاع والخصومة، كذلك أیضا لو قال لھ َّ - اضرب بمالي في األرض، فاشترى عشرین سیارة : َّ

َّھذه العشرون، لي منھا فقط ربح سیارتین، والباقي لك ربحھ، فھذا ال یجوز؛ ألنھ یحتمل أال تربح إال : یتاجر بھا، فقال لھ، وأراد أن -ًمثال
ُھاتان السیارتان، واحتمال أال تربح السیارتان وتربح بقیة السیارات، ولذلك یدخل على غرر، فالبد أن یشتركا في الغنم والغْرم، وعلى ھذا  ُْ َّ

ً یحددا نسبة مشاعة معلومة، كما قلنا في الشركةفالبد أن  -ًمناصفة: یعني- اضرب بمالي في األرض، والربح بیني وبینك : ولو قال لھ. ً
 ...... .أو أرضیك بزیادة، لم یجز وأعطیك مع الربح إكرامیة، أو ھدیة،

 
 الخسارة في الشركة على قدر رأس المال

 
 

على قدر ما دفعھ الطرفان، فمن دفع النصف فعلیھ : أي] على قدر المال. [الخسارة: أي] وضیعةوال]: [والوضیعة على قدر المال: [قولھ
وھذه المسألة تتعلق بالنكسة والمصیبة التي تحدث للشركة، فالطرفان دفعا مائة ألف، ودخال في تجارة قماش أو طعام أو . الخسارة بالنصف

، سلمت خمسون وبقیت خمسون، ً)بخمسین ألفا( وخسرا في البیع، ووقعت الخسارة سیارات أو غیر ذلك، ولما دخال في التجارة اشتریا
ًھذه الخمسون ألفا التي وقعت فیھا الخسارة، وحصلت فیھا النكسة للشركة، ھل نجعلھا على أحد الشریكین، أو نجعلھا على : فالسؤال اآلن

أن الوضیعة تكون على نسبة رأس المال، في : بنسبة رأس المال؟ الجوابالشریكین؟ وإذا جعلناھا على الشریكین ھل نجعلھا بنسبة الربح أو 
قول جماھیر العلماء رحمھم هللا، فمن دفع نصف مال الشركة یتحمل نصف الخسارة، ومن دفع ثالثة أرباع مال الشركة یتحمل ثالثة أرباع 

ُّالخسارة، فلو أن الشركة بأربعین ألفا، وھم أربعة أشخاص فقط، وكل شخص  ُ دفع عشرة آالف، وخسرت الشركة أربعة آالف لایر من ً
ُّ، وبعد ذلك تجزأ الخسارة، وكل واحد منھم یغرم - األربعة: أي- یقسم بینھم -وھو ستة وثالثون-األربعین، فإن ما بقي من رأس مال الشركة  ُ َّ َ ُ

ُألف لایر؛ ألنھ َدفع ُرُبع رأس المال، فیتحمل ُرُبع الخسارة، فاألربعة آال َ َ َِ ف لایر ُرُبُعھا ألف، فكل واحد منھم یتحمل ألف لایر، فتصبح حینئٍذ َ
 ...... .الخسارة مقسمة على الرءوس بحسب النسبة التي دخل بھا الشركاء في شركتھم

 
 حكم خلط المال في الشركة

 
 

ًفي شركة العنان إذا دفع أحدھما ماال ): لینفال یشترط خلط الما]: (وال یشترط خلط المالین، وال كونھما من جنس واحد: [قال رحمھ هللا تعالى
یجب أن یخلط الشریكان مالیھما حتى یصیرا كالمال الواحد، :  القول األول-: واآلخر دفع مثلھ، كأن یكون خمسین بخمسین، فللعماء قوالن

ُ الخلطة، وھو أن - : بد عندھم من شرطینال : ًإذا. َّوأكدوا ھذه الخلطة بأن یختلط الماالن على وجھ ال یمكن تمییز مال أحدھما من اآلخر
ًأال یكون أحد المالین متمیزا عن اآلخر: ً ثانیا-. َیجتمع الماالن في مكان واحد، وُیخلطان مع بعضھما لو اشترك االثنان فدفع أحدھما : ًفمثال. َّ

ل ال بد أن یدخال بالریاالت فقط أو الدوالرات ریاالت، واآلخر دفع دوالرات، فإن الدوالرات متمیزة عن الریاالت، فعند ھؤالء ال یصح، ب
الدرھم اإلسالمي والدرھم البغلي، فالدراھم البغلیة نوع، والدراھم اإلسالمیة نوع، فلو خلطت ُعرف : ولو دخال بالدراھم القدیمة، مثل. فقط

ِیشترطون الخلطة على أتم الوجوه وأكملھا، وھذا ھو ف. أن الدراھم البغلیة لفالن، والدراھم اإلسالمیة لفالن، فالواجب أن تكون بدراھم معینة ِّ َ ُ
 لفظ الشركة وصورة الشركة وحقیقتھا في األصل تقتضي المشاركة، بحیث ال نستطیع -: وأكدوا ھذا بأن. أشد المذاھب، وھو مذھب الشافعیة

لو أن المالین دخال مع بعضھما فإن :  قالوا-). األولھذا الوجھ (ًأن نمیز مال ھذا من مال ھذا، فإذا كان أحد المالین ممیزا لم تقع الشركة 
ًذلك أدعى لنصیحة كل من الطرفین لآلخر، فإن الذي دفع مالھ خمسین ألفا حینما یراھا مع خمسین ألفا أخرى ال یستطیع أن یمیزھا ویحس  ً

َّلو أن المال تمیز وعرفت الدوالرات من أن مالھ مع مال أخیھ كالشيء الواحد، وھذا أدعى للحفظ، وأدعى لقوة النصیحة للمال؛ لكن 
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، فإنھ حینئٍذ ال یبُعد أن -كما في القدیم-الریاالت، والدراھم من الدنانیر، والدراھم بعُضھا من بعض، والدنانیر المشرقیة من الدنانیر المغربیة 
ُتشترط الخلطة، وھذا مذھب الحنفیة والمالكیة على أنھ ال : الجمھور:  القول الثاني-). ھذا الوجھ الثاني. (یضر أحدھما بمصلحة اآلخر

في صندوق واحد أو حانوت  إال أن المالكیة رحمھم هللا یشترطون وجود نوع من الخلطة تكون فیھ إطالق الید، كما لو كان الماالن. والحنابلة
ولعل مسألة . المذھب الثالث یختلف في ھذاو. وھذا المذھب توسط بین المذھبین. واحد، وكال الشریكین یعمالن في المتاجرة بھ واستثماره

الخلط؛ وال شك أن الشریكین إذا أرادا أن : األصل: قلنا] وال یشترط خلط المالین: [قال رحمھ هللا. الشركة بالعروض لھا تأثیر في ھذه المسألة
 ...... .ھذا ھو األفضل واألكمل. ًیخرجا من الشبھة فلیخلطا مالیھما خلطا ال یتمیز

 
  اشتراط أن یكون المال في الشركة من جنس واحد:مسألة

 
 

. ال یشترط كون المالین من جنس واحد، فیمكن أن یكون أحدھما من الدراھم، والثاني من الدنانیر: أي]: وال كونھما من جنس واحد: [قولھ
ما فضة، وأنھ ینبغي إذا كانا من الذھب أن ال ًوقد فصلنا في ھذه المسألة حینما تكلمنا عن الشروط، وبینا أن الصحیح أن یكونا إما ذھبا وإ

یكون مما یدخلھ الصرف، وبینا الشبھة في كون أحدھما من الدراھم، والثاني من الدنانیر؛ الحتمال اختالف الصرف، وبینا أن من األسباب 
-اني من الریاالت، وكان العرف الموجود ، والث-كما في زماننا-  لو كان مال أحدھما من الدوالرات -ًمثال- أنھ : التي تدعو إلى خوف الضرر

 عندنا ھنا بالریاالت، فلربما دخال في الشركة والدوالر قیمتھ ثالثة ریاالت، وإذا تفاصال وفسخا الشركة صارت قیمة الدوالر أربعة -ًمثال
الھ من الدوالرات، وھذا یضر بمصلحة ریاالت، فیدخل الشریك على الربح بنسبة زائدة في قیمة الدوالر؛ ألنھ سُیرد لھ رأُس مالھ، ورأس م

ًأحد الشریكین، إن كان الدوالر غالیا أضر بالربح، وإن كان الدوالر رخیصا أضر بالشریك، فإذا كانت قیمة الدوالر ریالین فإنھ في ھذه  ً
وعلى ھذا قلنا أنھ . وحینئٍذ یتضررًالحالة سیخسر ریاال؛ ألنھ دخل وقیمة الدوالر ثالثة ریاالت، ویخرج من الشركة وقیمة الدوالر ریاالن، 

 ...... .َال بد من اتحاد العملة، واتحاد النقدین على وجھ یؤمن فیھ الضرر والغرر
 

 األسئلة
 
 

...... 
 

 حكم الخسارة بسبب تفریط أحد الشریكین
 
 

،: لو كانت الخسارة بسبب تفریط أحد الشریكین، فما الحكم؟ الجواب: السؤال  والصالة والسالم على خیر خلق هللا، وعلى باسم هللا، الحمد 
فإذا كانت الخسارة بسبب تفریط من أحد الشریكین، فإنھ یتحمل مسئولیة ذلك التفریط، وبینا ذلك باألمثلة، : أما بعد. َآلھ وصحبھ ومن وااله

َة والتقسیط، ثم شاء هللا أن الذي بْیع لھ مفلس، وھذا نتفق على أن البیع ال یكون إال بالنقد، فباع باألجل، وباع بالنسیئ: أن یقول الشریكان: منھا ِ
فیھ ضرر على الشركة؛ ألن الدفع یتأخر وتدخل الشركة أسوة للغرماء في مال المفلس، وھذا فیھ مماطلة وفیھ تأخیر وإجحاف بمال 

أرضى، فحینئٍذ : ى بما فعل؟ فإن قالھل ترض: فنقول للشریك اآلخر. الشریكین، فحینئذ ھذا الضرر أدخلھ أحد الشریكین دون رضا اآلخر
مال الشریك،  ال أرضى، فحینئٍذ یتحمل الشریك عاقبة ھذه الخسارة، ویصبح الدین في: أما لو قال. یثیبھ هللا على صبره، وھذا من اإلحسان

ًیغرم قیمة المال والربح نقدا، فمثال: فقال بعضھم: ویغرم لشریكھ قیمة المال وربحھ، واختلف العلماء ً باع سیارة بعشرة آالف لایر نسیئة :ً
ًالذي ھو التأخیر بالتقسیط، والسیارة لو بیعت نقدا فستباع بخمسة آالف، ورأس مال الشركة في السیارة أربعة آالف لایر، فمعنى ذلك أن 

، دون الربح؛ ألن الصفقة ألغیت یغرم األربعة آالف فقط، بمعنى أنھ یرد لشریكھ ألفین: فبعض العلماء یقول. الربح للشركة سیكون ألف لایر
ُالبیع تمت فیھ صفقة ربح رضي فیھا الشریك، . ال: وبعض العلماء یقول. یرد األصل فقط: من أصلھا وألن البیع لم یكن بیع ربح، فقالوا

 شریكھ، فیدفع َّوكان باإلمكان أن تكون بربح معجل، ففرط الشریك، فأدخل الربح المؤجل بالضرر، فیضمن الخمسمائة التي ھي نصیب
 األلفین -في مثل ھذه الصورة-ًلشریكھ ألفین وخمسمائة، التي ھي قیمة البیع بخمسة آالف نقدا، وھذا ھو األصح واألوجھ، أنھ یضمن لشریكھ 

ن وجھھ ًجزء الشریك من رأس مال الشركة في الصفقة، ویضمن لھ الربح من نفس العین المباعة نقدا، وأما بالنسبة للشریك فیكو التي ھي
  .وهللا تعالى أعلم. على المشتري ویتحمل مماطلتھ وتأخیره

 
 
 
 

 حكم زكاة األموال المضارب بھا
 
 

ُ، وبعد عامین فسخت الشركة، فھل علي زكاة المال الذي اشتركت بھ مدة السنتین التي مكث )مضاربة(اشتركت مع آخر في شركة : السؤال
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اربة تجب فیھ الزكاة، والمال المعد للتجارة األصل وجوب الزكاة فیھ، حتى یدل الدلیل على مال المض: المال فیھا عند الشریك؟ الجواب
ْیا أیھا الذین آمنوا أنفقوا مْن طیِّبات ما كسْبتم : إسقاطھا، وهللا تعالى یقول ُ ُ َُ َ َ َ َ َ ََ ِ ِ ِ ِ َُّ ََّ وھذه اآلیة احتج بھا أئمة السلف رحمھم هللا، كـمجاھد ] 267:البقرة[َ

من األئمة األربعة، وفقھاء المدینة السبعة كـسعید بن المسیب ، والقاسم بن محمد بن أبي بكر الصدیق وغیرھم على أن عروض ومن تبعھ 
ْیا أیھا الذین آمنوا أنفقوا مْن طیِّبات ما كسْبتم : التجارة تجب فیھا الزكاة؛ ألن هللا عمم وقال ُ ُ َُ َ َ َ َ َ ََ ِ ِ ِ ِ َُّ ََّ فاألصل في . لتجارة، والكسب كان با]267:البقرة[َ

إن الشخص اكتسب، إنما ھو في الشيء الذي یكون فیھ الكسب والربح، فھذه اآلیة : ھذه اآلیة أن تكون في التجارة؛ ألن الغالب عندما یقال
یھم على الفتوى عند أئمة السلف وجماھیر السلف والخلف رحمة هللا عل: وعلى ذلك. من أقوى الحجج على إثبات الزكاة في عروض التجارة

َأن عروض التجارة تجب فیھا الزكاة، وُضعِّف خالف من خالف في ھذه المسألة؛ ألن األدلة فیھا قویة، واألصل أنھ مال، فكیف ال نوجب في 
فمن تاجر بمالھ فإنھ من باب أولى وأحرى أن یزكي، وأقل ما ! عروض التجارة الزكاة وقد أوجبنا الزكاة على من حدث مالھ بدون تجارة؟

ًوعلى ھذا تجب الزكاة في المضاربة تفریعا على مسألة . إنھ یجب علیھ زكاة رأس المال؛ ألن رأس المال في حكم المال المدخر: قولن
ًعروض التجارة؛ ألن مال المضارب مال قد دخل فیھ صاحبھ من أجل أن ینمیھ، ویقصد منھ الربح والنتاج، كعروض التجارة سواء بسواء، 

ّمن الدین الذي إذا أراد أن یفسخھ فسخھ، فیقوم ما عنده على   بعض العلماء یرى أنھ-: وللعلماء تفصیل في ھذا.  الزكاةوعلى ھذا تجب علیھ َّ
على .  ومنھم من یرى أن الربح غیر مضمون، فیزكي رأس المال، وال یزكي الربح-. رأس الحول ویزكیھ، ویقومھ كتقویم عروض التجارة

  . عند بیان مسائل المضاربة- إن شاء هللا-تفصیل عند العلماء، سیأتي 
 
 
 
 

 حكم البیع في المسجد
 
 

إذا اتفقوا على قیمة السلعة، ! سبحان هللا: الجواب! ھل االتفاق على سعر السلعة في المسجد یدخل تحت النھي عن البیع في المسجد؟: السؤال
فال ! ًھذا أتم ما یكون بھ البیع، وإذا لم یكن ھذا بیعا فأي شيء یكون البیع؟إذا اتفقوا على أن السلعة بخمسمائة ف: یعني! فماذا بقي في البیع؟

َّشك أنھ یدخل في البیع، وھذه من الغفلة عن هللا؛ ألن المساجد بنیت لذكر هللا عز وجل، وال شك أن النھي عن البیع وحدیث الدنیا  : أعني-َّ
شرع، وقد قرر اإلمام الشاطبي رحمھ هللا في الموافقات أنھ ینبغي أن یكون ً خاصة إذا غلب مقصود ال-كراھیة حدیث الدنیا في المساجد

َّفماذا قصد الشرع من المساجد؟ قصد هللا عز وجل من بناء المساجد وعمارتھا ما بینھ في . المكلف في أموره وشئونھ على وفق قصد الشرع َّ
ِفي ُبُیوٍت أذن هللا أْن تْرفع وُیذكر ف: كتابھ ِ َِ َ َ ََ َْ َ َُ ُ َمن سمعتموه ینشد ضالتھ في المسجد : (قال صلى هللا علیھ وسلم ، ولذلك]36:النور[َیھا اْسُمُھ َّ

َمن : مكروب، مفجوع في مالھ، حلت بھ المصیبة، والشریعة شریعة رحمة وتیسیر، یقوم یناشد الناس! هللا أكبر) ال ردھا هللا علیك: فقولوا
ال ردھا هللا : اسكت، بل یقال لھ: ال یقال لھ فقط: یعني) ال ردھا هللا علیك: فقولوا(، ) األحمرَمن رأى البعیر: (رأى ضالتي، كما في الحدیث

َعلیك، وھذا یدل على عظم خطر الحدیث في أمور الدنیا في المساجد، وإخراج المساجد عن مقصودھا، بل ینبغي أن تعظم وتجل، وهللا إذا  ِ
ُإجاللھ وتعظیمھ؛ ألنھ ال ُیعظم المسجد إال من یخاف هللا جل جاللھ، وال یعظم المسجد إال ًأحب عبدا من عباده قذف في قلبھ حب المسجد و َّ ِّ َ

ِذلك ومْن ُیعظم شعائر هللا فإنھا مْن تقوى القلوب : من یتقي هللا سبحانھ، كما قال تعالى ِ ِ ُِ ُْ َْ َ َ َ َ َ َ ََ َ ََّ ِ ِ َّ ْ ِّ وإذا أردت أن تنظر إلى الرجل الذي یحب ]. 32:الحج[َ
ِّعز وجل صدق المحبة، ویعظمھ كمال التعظیم فانظر إلیھ هللا  َ َّ  ولكن منذ أن یخرج من بیتھ، وھو خاشع متخشع، - لیس عند دخول مسجده-َّ

َّمتذلل متضرع، ذاكر لربھ، مقبل على هللا عز وجل، ال تلھیھ تجارة، وال تلھیھ شئون الدنیا، قد أقبل على هللا ورمى بالدنیا وراء ظھره، فإذا  َّ
َّخل بیت هللا عز وجل دخلھ بصدر منشرح، وقلب مطمئن، مقبل على هللا عز وجل بكلیتھ، وكأنھ أسعد الناس في المسجد، وھذه نعم ینعم هللا د ََّّ َّ

رة بھا على من یشاء، والمحروم من حرم، فما جعل هللا السنن الرواتب، والتبكیر إلى المساجد، وانتظار الصالة بعد الصالة إال من أجل عما
َّومن تعلق قلبھ بھا، فأحبھا وأكثر من غشیانھا، وأصبح قلُبھ معلقا بھا صدق التعلق فقد تأذن هللا أن یظلھ في ظلھ یوم ال ظل إال . ھذه المساجد ً

ُظم منزلتك إذا أردت أن تْع: فالمساجد ما بنیت للقیل والقال، وھذه وصیة خاصة لطالب العلم. ًظلھ، وهللا تعالى ال یضیع أجر من أحسن عمال
ًعند هللا سبحانھ وتعالى فأعط كل عبادة حقھا وقدرھا، سواء في الزمان أو في المكان، فمثال ً ٍإذا كان الزمان زمان عبادة، كعشر من ذي : ِ

فإن هللا الحجة، والعشر األواخر، وقیام األسحار، ونحو ذلك من األوقات المفضلة، فإن استطعت أن تري هللا منك الجد واالجتھاد فافعل، 
وإذا أردت أن تعرف منزلتك عند هللا، ومكانتك عند هللا، فانظر إلى مقدار حرصك . ُِیعلي قدرك، وُیْعظم أجرك، ویفتح علیك من واسع فضلھ

ًعلى ھذا الخیر، فإن كنت كلما دخلت المسجد وجدت في قلبك تعظیما لبیوت هللا، ووجدت أنك تطمئن، وأنك تنشرح، وأن ھموم الدنیا كل ھا َ
فإذا بلغت ھذه المنزلة فاحمد هللا، . وراء ظھرك، وأنك في أنس وسعادة وغبطة، وتحس إذا خرجت من باب المسجد أنك في عذاب وشجى

ًفإن هللا قد أعطاك من فضلھ شیئا عظیما، وإن هللا ال یعطي الدین إال لمن أحب، وأما الدنیا فیعطیھا لمن أحب وكره فنسأل هللا العظیم رب . ً
ومما كان یوصي بھ بعض المشایخ رحمة هللا علیھم أنھ إذا دخل اإلنسان . أوفر حظ ونصیب  الكریم أن یجعل لنا ولكم من ذلكالعرش

 أن یتذكر المریض الذي ُحبس عن بیت هللا -.  أن یتذكر المحروم من ھذه المساجد-: المسجد فمن األمور التي تعین على تعظیم ھذه المساجد
ُه ویتألم ویتمنى أنھ في بیت هللا جل جاللھَّفي مرضھ، فھو یتأو َّ ً وأن یتذكر من ُحرم من الطاعة كلیة، زاغ قلبھ فأزاغ هللا فؤاده-. َّ ِ فیحمد هللا . َ

كذلك مما یعین . أن هللا شرح صدره لإلسالم، وأن حببھ للطاعة والقیام، فیدخل ھذه المساجد وھو یحس أن الفضل كلھ  وحده ال شریك لھ
ُأن یحس اإلنسان أنھ ربما تكون ھذه ھي آخر صلواتھ وطاعاتھ، فیدخل إلى المسجد وھو منكسر القلب  جل جاللھ لعل هللا : ظیمھاعلى تع َّ

، فإن اإلنسان )ِّصلِّ صالة مودع: (ِسبحانھ وتعالى أن یجبر كسره، وأن ُیْعظم أجره، فیحسن في عبادتھ وذكره وشكره، وھذا في معنى قولھم
كأنھا آخر صالة یصلیھا، ولربما تكون آخر صالة یصلیھا في المسجد، فكم من صحیح سوي قوي خرج من المسجد فأصابھ الشلل إذا أحس 
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ًفلم یعد إلیھ أبدا، وكم من صحیح سوي صلى عشاءه وأصبح وھو في لحده وقبره، فالمسلم الصالح الموفق یجعل مثل ھذه األمور والعبر 
َعظْمت شعائر هللا ثم إذا . والعظات أمام عینیھ َّ َ لوجدت االنشراح في المسجد، في حلق الذكر، في - َوھذا من األمور التي یبارك فیھا للعبد-َ

َّبیوت هللا، وألحسست أن ھذه ھي الدنیا، وأن ھذه ھي السعادة، وال تحس أن غیرك أفضل منك، فمن عظم نعمة هللا تأذن هللا لھ بالبركة فیھا َ .
فالشعور بمكانة المساجد، وما .  بزوال نعمتھ عنھ-والعیاذ با-جلس علم ال یشعر بنعمة هللا علیھ، حتى یتأذن هللا فكم من طالب علم في م

َّفھنیئا ثم ھنیئا لمن عفر جبینھ بالسجود بین یدي هللا. فیھا من الخیر مطلوب ً َّوھنیئا لمن رزقھ هللا عز وجل حب اآلخرة والشوق إلیھا، فأقبل . ً َّ ً
ُیحس أنھ أسعد الناس بربھ جل جاللھ ت هللا یعمرھا بذكره وشكره، وھوإلى بیو ما الذي یجعل المصلي بمجرد انتھائھ من الصالة مع . َّ

ٌلغدوة أو : (ألنھ ما عرف قیمة ھذه النعمة التي ھو فیھا، ولذلك یقول صلى هللا علیھ وسلم! الجماعة ینطلق كالسھم وكأنھ مسجون في مسجده؟ َ ْ َ َ
ٌرْوحة  َ ًفي الطاعات یستشعر اإلنسان أنھ لربما ھذه اللحظة من رضوان هللا عز وجل تكون سببا في ) في سبیل هللا خیر من الدنیا وما فیھاَ َّ َّ

َما قَدْرنا هللا حق قدره، ولو شعر اإلنسان بعظیم ما یعده هللا ألولیائھ وأحبائھ وأھل ! وهللا یا أیھا األحبة. ًسعادة ال یشقى بعدھا أبدا طاعتھ من َ
ُرحمتھ وبركاتھ ومنھ وكرمھ ألصبح العبد معلقا با جل جاللھ ال یفتر عن ذكر هللا طرفة عین، لكنا ما شعرنا بقیمة الطاعة، والمسلم لو  َّ ً ِّ

ذا بھذه الصالة في ًتأمل حالھ وھو موسد في قبره، وحید فرید، ال مال وال بنون، ال ینفعھ جاه وال سلطان، وال أحد یغني عنھ من هللا شیئا، وإ
َّفي ظلمة القبر ال أم ھناك وال أب وال صدیق ثم یؤنسني فامنن . ًذلك الضیق، وفي تلك الظلمة تتفتح بھا أركان القبر فتصبح نورا لھ في قبره ٌَّ ٌ ٌ

ًرا لھ في الدنیا علي بفضل منك یا أملي ما لي سواك إلھي من یخلصني من شعر أن ھذه العبادة في ھذا البیت من بیوت هللا تكون نو
َّواآلخرة، ونورا لھ في قبره، حسنھا وأتمھا، وقال َ ُالحْمد  الذي ھَدانا لھذا وما كنا لنْھتدي لْوال أْن ھَدانا هللا : ً َّ ََّ َ َ ََ َ َ َ َ َ ََ َ َِّ ِ ِ ُِ َ َّ ِ ِ ُ فلنقدر نعمة ]. 43:األعراف[ْ

ُهللا، ولنشعر أننا أسعد الناس با جل جاللھ، ولیشعر كل من دخل  المسجد أنھ لیس بحاجة إلى أن یضیع وقتھ في البیع والشراء واألخذ َّ
والعطاء، وإنھ لمن العار على طالب علم وفقھ هللا فعلم الحالل والحرام وشرائع اإلسالم، وأصبح قدوة أمام الناس واألنام أن ُینظر إلیھ وھو 

وقد كان السلف الصالح . واسم المفضلة، كالعشر األواخر ونحوھاجالس في المسجد یضحك مع ھذا ویلھو مع ھذا، ولربما وقع ذلك في الم
فقد كان ابن عمر من أخشع الناس في طوافھ، . إذا دخلوا المساجد دخلوھا بقلوب مطمئنة، خاشعة متخشعة، كما روي عن عبد هللا بن عمر 

لھ وكان رضي هللا عنھ وأرضاه ربما بقي في الشوط الواحد قدر خمسمائة آیة، وھذا من ط ول ما كان؛ ألنھ كان ال یجاوز الحجر حتى یقبِّ
رضي هللا عنھ وأرضاه، وھذا الصحابي الجلیل روى عنھ أبو نعیم أن عروة بن الزبیر دخل علیھ وھو یطوف فسألھ عن بنتھ رمانة ، وكانت 

ن النبي صلى هللا علیھ وسلم أنكح الواھبة نفسھا بنت عبد هللا بن عمر ، وُیثني علیھا بالخیر، فأراد عروة أن ینكحھا، والنكاح للنفس جائز؛ أل
ًمن الرجل، وقال لھ إنھ یخطب رمانة إلیھ، فلم یلتفت إلیھ ابن عمر ولم یرد علیھ شیئا، وإنما أعرض وانصرف في ذكره وعبادتھ، فظن 

أتى إلى  بن عمر كان في المدینة، وكان قدعروة أنھ ال یأبھ بھ، وأنھ ال یرید إنكاحھ وتزویجھ، ثم مضى ابن عمر وسافر إلى المدینة؛ ألن ا
لقد : مكة إما في حج أو عمرة، فلما مرض ابن عمر إبان قدومھ من المدینة، جاء عروة یعوده، فلما دخل علیھ قال لھ ابن عمر رضي هللا عنھ

ٍإنك قد سألتنیھا في مقام : ال لھ یعتذرنعم، فقام فزوجھ إیاھا، وق: ھل أنت على رغبتك وطلبك؟ قال: ذكرت لي أنك ترید رمانة أكما أنت؟ أي
ُال یحب أن یراه هللا . وھو مقام اإلحسان) أن تعبد هللا كأنك تراه: (والمراد بذلك ما ثبت في الصحیحین من حدیث عمر . ُّیتراءى للعبد ربھ

- خاصة، یتوجب علیھم أن یدخلونھا ُوھو یلتفت إلى القیل والقال، وال یحب أن یرى هللا منھ ما ال یرضیھ، وطالب العلم وأھل الفضل
ً بقلوب مطمئنة شاكرة ذاكرة تثني على هللا بما ھو أھلھ، فإذا بالناس ینظرون إلیھم قدوة، وكم من طالب علم سوي تقي نقي ذكي - المساجد

  العرش الكریم، أن یجعلنا وإیاكمنسأل هللا العظیم رب. وھذا كلھ من توفیق هللا. َھدى هللا بھ من نظر إلیھ في بكائھ وخشوعھ، فدلھ على ربھ
 سبحانك اللھم وبحمدك، نشھد أن ل. وآخر دعوانا أن الحمد  رب العالمین. ًھداة مھتدین، غیر ضالین وال مضلین

 
 
 
 

 [4[ باب الشركة -شرح زاد المستقنع 
تقل بھا من المخاطرة إلى العدل واإلنصاف، وقد عقد المضاربة من عقود الشركة التي كانت في الجاھلیة وأقرھا اإلسالم وھذب أحكامھا، فان

دلت السنة واإلجماع على مشروعیة المضاربة، لما في ھذا العقد من الحكم العظیمة والمقاصد الجلیلة، فھو یعد من عقود الرفق؛ لما فیھ من 
 .حكام وأعطوا كل ذي حق حقھتكثیر لمال المضارب من جھة، وتوفیر عمل للمضارب من جھة أخرى، وقد فصل العلماء في ھذه األ

 المضاربة: النوع الثاني من الشركة
 
 

بسم هللا الرحمن الرحیم الحمد  رب العالمین، وصلى هللا وسلم وبارك على نبیھ األمین، وعلى آلھ وصحبھ، ومن اھتدى بھدیھ، واستن 
 ...... .المضاربة: النوع الثاني من أنواع الشركات ھو: أي: ]المضاربة: الثاني: [فیقول المصنف رحمھ هللا: أما بعد. بسنتھ إلى یوم الدین

 
 تعریف المضاربة

 
 

یستلزم وجود طرفین فأكثر، والمراد بھما في ھذا النوع من  مفاعلة، من الضرب في األرض، وأصل المفاعلة في لغة العرب: والمضاربة
َالمضارب، وھو رب المال، والمضارب، وھو العامل، ویسمى ھ: العقود : إنھ نوع شراكة یسمى: ذا النوع من عقود الشركات عند من یقولِ

المضاربة مأخوذة من الضرب في : قال بعض العلماء: فللعلماء فیھا وجھان: فأما تسمیتھ بالمضاربة). بالقراض(، ویسمى )بالمضاربة(
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َوآخُرو: ضرب في األرض إذا سافر من أجل التجارة، كما في قولھ تعالى: األرض، ویقال ِن یْضرُبون في األْرض یْبتغون مْن فْضل هللا َ َّ ِ َ ُ َِ َِ َ ِ َ َ ََ ِ
ِیْضرُبون في األْرض: (فالمراد من قولھ] . 20:المزمل[ َ ََ ِ َیْبتغون: (یسافرون فیھا من أجل التجارة، وقولھ: بمعنى) ِ َُ ِمْن فْضل (یطلبون : أي) َ َ ِ

ِفإذا قضیت : من الرزق، كما في قولھ تعالى: أي) ِهللا َِ ُ َ ِ ِالصالة فانتشُروا في األْرض واْبتغوا مْن فْضل هللا َ َّ ِ َ ُ َ َ َ ُِ ِ ِ ََّ ِ . اطلبوا الرزق: أي] 10:الجمعة[َ
: ًأن كال من العامل ورب المال قد ضرب لھ بسھم من الربح، ولذلك یقال: المضاربة مأخوذة من الضرب، بمعنى: وقال بعض العلماء

خذوا، : - وفي روایة-كلوا : (ُّومن ذلك قولھ علیھ الصالة والسالم في الرقیة والُجْعل فیھاًاجعل لي قدرا في الربح، : اضرب لي بسھم، أي
 إما أن تكون -: فالمضاربة. الربح: ًأن یقتطع جزءا من المال لحسابھ، والمراد من المال: فالضرب ھنا المراد بھ) واضربوا لي معكم بسھم

 وإما أن تكون مأخوذة من الضرب، بمعنى أن یضرب كل منھما -. رض إذا سافرضرب في األ: مأخوذة من الضرب بمعنى السفر، فیقال
قیل مأخوذ من القرض، كما : والقراض. وھي لغة أھل المشرق) ِالقراض(إن المضاربة تسمى بـ: وقال بعض العلماء. ًلآلخر جزءا من الربح

ًوأیا ما كان فھذا . ًمال والعامل اقتطع كل منھما جزءا من الربحكأن رب ال: قالوا. قرض الفأر من الثوب إذا اقتطع من ذلك الثوب: یقال
ًالنوع من العقود سواء سمي بعقد المضاربة، أو عقد القراض فحقیقتھ واحدة، وھذا العقد كان موجودا في الجاھلیة، ثم جاء اإلسالم فأقره؛  ً

كل ذي حق حقھ، فانتقل عقد القراض والمضاربة من ولكن ھذب أحكامھ، وقد فصل العلماء رحمھم هللا في ھذه األحكام، فأعطوا 
ًالمخاطرات إلى اإلنصاف والعدل، ومعرفة كل من المتعاقدین لحقھ، وھذا النوع من العقود كان موجودا فأقر اإلسالم التعامل بھ، وقد نص 

إن األصل في : َّ وضعف ھذا القول؛ فقالُإن القراض شرع باإلجماع،: شیخ اإلسالم رحمھ هللا في مجموع الفتاوى أن بعض الفقھاء یقولون
مشروعیة القراض السنة، وذلك أن رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم لما ُبعث كان أھل الجاھلیة یتعاملون بھذا النوع، بدلیل أن رسول هللا 

كانت ھذه الرحالت على ھذا صلى هللا علیھ وسلم ضارب بمال خدیجة ، وكانت لقریش رحلة في الشتاء للجنوب ورحلة في الصیف للشمال ف
النوع من التجارة، وكان أھل مكة یجمعون ما عندھم من األرزاق التي یرغب فیھا أھل الشام إذا سافرت إلیھم العیر، ویأخذون ما عندھم من 

م التعامل بھ من حیث ًفھذا النوع من المعامالت كان موجودا في الجاھلیة، وأقر اإلسال. ُالمصالح واألدم ونحوھا، فیبعثون بھا في تجارة
  .الجملة، وإن كان ھناك خالف بین المضاربة في الجاھلیة والمضاربة في اإلسالم

 
 
 
 

 األدلة على مشروعیة المضاربة
 
 

أما السنة فما قدمنا من ھدي رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم . وأما من حیث المشروعیة فقد دلت السنة ودل اإلجماع على مشروعیة القراض
 بعث علیھ الصالة والسالم والناس یتعاملون بالمضاربة والقراض، فأقر ذلك ولم ینكره، وكان جده عبد المطلب یتعامل مع الناس بھذا حیث

. النوع، كما روى عبد هللا بن عباس عن العباس أنھ كان یفعل ذلك كما كان یفعلھ والده عبد المطلب فكان یعطي المال لمن یتاجر بھ مضاربة
إجماع : ً ثانیا-. إجماع الصحابة: ً أوال-: إن اإلجماع دل على مشروعیة القراض والمضاربة، وھذا اإلجماع ینقسم إلى قسمین: لواوكذلك قا
فأما إجماع الصحابة فقد وقع في قصة حدثت في زمان عمر بن الخطاب رضي هللا عنھ وأرضاه، وحاصل ھذه القصة أن عبد هللا . َمن بعَدھم

ً وھو أخوه كانا عند أبي موسى بالكوفة، وأرادا أن یسافرا إلى المدینة، فقال أبو موسى وكان أمیرا على الكوفة لـعمر بن بن عمر وعبید هللا
لیس عندي شيء أعطیكما إیاه؛ ولكن ھذه إبل أو مال تاجرا فیھا في الطریق ثم أدیا رأس المال : (الخطاب رضي هللا عن الجمیع قال لھما

، فأعطاھما مجموعة من اإلبل وھي من إبل بیت المال، وأمرھما أن یتعامال ویتاجرا بھذه اإلبل في الطریق، ) وخذا الربحإلى أمیر المؤمنین،
َفیكسبا ویربحا، فیؤدیان رأس المال ویأخذان الربح، وھذا نوع من اإلحسان من أبي موسى البني أمیر المؤمنین عمر بن الخطاب رضي هللا 

 وعبید هللا ، وتاجرا في المال، وربحا، وغنما، فلما أتیا إلى المدینة أعطیا عمر رأس المال، فقال عمر بن فمضى عبد هللا. عن الجمیع
ِّأم كنتما ابني أمیر المؤمنین، أدیا المال كلھ إلى بیت المال فلما : قال. ال: أكل المسلمین أعطاھم مثلما أعطاكما؟ قاال: (الخطاب رضي هللا عنھ َ

ً هللا حییا فسكت، وأما عبید هللا فإنھ كان جریئا وقالقال ذلك، كان عبد منا إیاه؟  لو أن ھذا المال الذي! یا أبتاه: ً تاجرنا بھ خسرناه ألست تغرِّ
فاستدل عبید هللا بأصل ) الخراج بالضمان: (وھذا یستلزم أن الربح یكون لمن یضمن الخسارة؛ ألن النبي صلى هللا علیھ وسلم قال). بلى: قال

كیف نضمن الخسارة، وتأخذ الربح : ومتفق علیھ، ودلت السنة على اعتباره، وھو أن الربح لمن یضمن الخسارة، فكأنھ یقول لھصحیح 
أنصفنا فإن ھذا المال نغرمھ : فرد عبید هللا بنفس الكالم، وكأنھ یقول). أدیا المال إلى بیت المال: (ًكامال؟ فلما قال ذلك رد علیھ عمر وقال

ُولیس في الشریعة غْرم بدون غنم، وال غنم بدون غْرم، والقاعدة وال نغنمھ،  ُ ُ ُْ ْأن الغنم لمن یغرم(ْ : ، ولذلك قرر العلماء األصل المشھور)ُ
اجعل المسألة : ، یعنيً)اجعلھ قراضا! یا أمیر المؤمنین: (فلما قال ذلك وأصر علیھ، قال الصحابة رضوان هللا علیھم). الخراج بالضمان(

ً، وھذا ھو الصحیح، وُوفق الصحابة في ذلك، فجعلوه قراضا، فلما جعلوه قراضا قسموا الربحمسألة قراض ً بین عبید هللا و عبد هللا من وجھ،  ِّ
، وأقره الخلیفة الراشد عمر ، ولم ینكره أحد من الصحابة، دل على إجماع ً)اجعلھ قراضا: (فلما قالوا. وبین بیت مال المسلمین من وجھ آخر

وأجمع العلماء من بعد ذلك بإجماع الصحابة، ولیس ھناك خالف في . واتفاقھم على مشروعیة ھذا النوع من التعامل باألموالالصحابة 
المضاربة والقراض عقد شرعي جائز؛ لكن ھذا العقد شرع في اإلسالم لحكم عظیمة، ومقاصد جلیلة كریمة، وإذا . مشروعیة القراض

 فإنھ یكون عندك مال، كمائة ألف ولیس عندك الوقت لكي تستثمر ھذا المال، أو لیس عندك خبرة في نظرت إلى حقیقة القراض والمضاربة
ًالمتاجرة، ویكون ھناك رجل عنده خبرة في التجارة، فبدل أن یجلس المال مجمدا ویؤخذ منھ للزكاة ونحوھا من المصارف والنفقات شرع 

ًالك، وتفوض إلیھ أن ینمي ھذا المال بخبرتھ ومعرفتھ دون أن تضیق علیھ تضییقا هللا لك أن تبحث عن رجل عنده خبرة، وتأمنھ على م
أنھا حققت مصلحة أرباب :  الوجھ األول- : وعلى ھذا أصبحت الشریعة فیھا رفق في ھذا النوع من العقود من وجوه. للخطر یعرض تجارتھ
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أن ھذا العامل وھو الذي سیأخذ المال :  الوجھ الثاني-. تھا وتبعاتھااألموال، فأصبحوا یجدون الربح في أموال قد تذھب علیھم بكثرة زكوا
منك وینمیھ، لو لم یجد ھذا المال لتعطلت خبرتھ، وتعطلت معرفتھ، فعززت الشریعة من إنماء ھذه الخبرة، وھذا یدل على سمو منھج 

َت لمصالح العباد في دینھم ودنیاھم وآخرتھم، فأمرت من الشریعة حتى في أمور االقتصاد، وتعامل الناس بالمال، وأنھا شریعة كاملة، جاء
فرفقت برب المال من جھة، ورفقت بالعامل من جھة، ورفقت بالمجتمع؛ . عنده السیولة والمال أن یدفعھا لمن ھو أھل لتنمیتھا واستثمارھا

موال، ولو أن رءوس األموال ُجمدت ألضر ذلك ألن المجتمع ینتفع من خبرة الخبیر في إدارة التجارة، وینتفع المجتمع بتنمیة ھذه األ
 ...... .ًبرب المال، وبالعامل، وبالناس جمیعا: ٌفأصبح في ھذا النوع من العقود رفق بكال الطرفین. بمصالح الناس

 
 صور المضاربة

 
 

َّأن یدفع رب المال للعامل المال على أن یتجر بھ، والربح بینھما على ما : والمضاربة حقیقتھا َ ِ ِ أن عندنا في عقد : ومعنى ھذا. شرطاُّ
العامُل الذي یرید أن یقوم على المال فینمیھ ویستثمره حتى یحصل الربح والخیر : والثاني. ُّھو رب المال: الرجل األول: المضاربة رجلین

 على مالك، وتثق بخبرتھ فأما بالنسبة لرب المال، فالمثال أن یكون عندك عشرة آالف لایر، وأما العامل فھو شخص تأتمنھ. للطرفین
سافر فیھا للتجارة، أو ابحث عن أي مجال : ھذه عشرة آالف اضرب بھا في األرض، أي! یا محمد: ومعرفتھ فتعطیھ العشرة آالف، وتقول

ل بخبرتك ومعرفتك یكون األصلح لتنمیة ھذه العشرة آالف، فیأخذھا منك فیذھب ویضعھا في أي تجارة یرى أن من المصلحة وضع الما
ًفیھا، فلو كانت عنده خبرة في الطعام، فذھب واشترى طعاما من بلد، وجلب الطعام للبلد الذي ھو فیھ، أو اشترى طعاما من بلد فیھ كثرة في  ً

ِالطعام والسعر رخیص، وجلبھ إلى بلد یقل فیھ الطعام، وباع بسعر أعلى، فربح وغنم، أو یتاجر في األراضي، كأن تعطیھ   نصف -ًمثال-َ
ًھذه النصف ملیون تاجر بھا، فھو عنده خبرة في األراضي، فلو أخذ النصف ملیون واشترى بھا أرضا بورا أو أرضا : ون، وتقول لھملی ً ً

َبیضاء لعلمھ أن ھذه األرض بعد شھر أو شھرین أو ثالثة لھا سوق، وأنھا تغنم، فاشتراھا وباعھا بأكثر، أو بدل أن یشتري العقار اشترى 
 أو المعتمرین أو - ًمثال-ھذه خمسمائة ألف تاجر بھا، فنظر أن المصلحة أن یستأجر بھا عمائر إلسكان الحجاج : كأن تقول لھمنافع العقار 

الزوار، فأخذ الخمسمائة ألف واستأجر بھا عشر عمائر أو خمس عمائر واستغلھا في إجارتھا لمن یستأجرھا، فھذا یعود علیھ بالنفع، فبعد 
 ...... .ًأصبحت ملیوناانتھائھ من اإلجارة 

 
 أركان عقد المضاربة

 
 

ًحقیقة المضاربة أن تعطیھ المال وتطلق یده بالتصرف؛ لكن من حقك أن تشترط علیھ شروطا ترى أنھا من مصلحة القراض، وقد تكون ھذه 
حقیقة القراض :  قال العلماء:ًالشروط من مقتضیات عقد القراض، أو تقصد من ھذه الشروط دفع الضرر عن مال القراض، وبناء على ذلك

َأن یدفع رب المال للعامل المال، فأصبح عندنا أركان العقد كالتالي : والركن الثاني.  والعامل-.  رب المال- : وھما: العاقدان: الركن األول: ُّ
ًل یكون طبعا من رب المال للعامل، إلخ، وھذا الما.. المال المدفوع، عشرة آالف أو مائة ألف، أو خمسمائة ألف: ومحل العقد ھو: محل العقد

وأما بالنسبة لما ینشأ عن المال من الربح فعلى ما تتفقان؛ سواء اتفقتما على أن یكون مناصفة . ویكون محل العقد في تنمیة المال واستثماره
وأما . حسب ما یتفق علیھ الطرفانلك النصف ولھ النصف اآلخر، أو لك ثلثا الربح ولھ الثلث، أو العكس للعامل الثلثان ولك الثلث، على 

تاجر بھ، أو ھذا المال قراض بیني وبینك ربحھ : خذ ھذا المال واضرب بھ في األرض، أو: أن تقول لھ: فھي اللفظ: بالنسبة للصیغة
 ...... .العاقدان، ومحل العقد، والصیغة: أركان عقد المضاربة ھي: ًإذا. بالنصف، أو نحو ذلك

 
 ة المضاربةشروط في صحة عقد شرك

 
 

...... 
 

 شروط الشریكین
 
 

ًوُیشترط في رب المال أھلیتھ للتصرف، فال یصح أن یكون القراض من صبي، فلو أن صبیا أعطى عشرة آالف لرجل وقال لھ َْ خذھا : َ
ِوتاجر لي فیھا، لم یصح؛ ألن الصبي لیس من حقھ أن یتصرف في المال إال إذا أذن لھ، وھذا أمر آخر، ولو كان ا ًلذي یملك المال مجنونا ُ

خذ عشرة آالف واضرب بھا في األرض، فإنھ ال یصح ذلك، وال یثبت القراض لعدم أھلیة رب المال، ولو كان رب المال ال : فقال لرجل
 ال یصح على ًھذه المائة ألف خذھا واضرب بھا، وھي لیست ملكا لھ، فإنھ: ًیملك المال، ولیس لھ حق التصرف فیھ، فأعطاه ماال بعینھ، وقال

ٍھذا الوجھ، وإنما یقارض بمال یملكھ ال بمال غیره من مغصوب◌ أو سرقٍة ًكذلك العامل یشترط فیھ أن یكون أھال للوكالة؛ ألن العامل في . ِ
رھا وكلتك في ھذه المائة ألف تستثم: اضرب بھا، كأنك تقول لھ: حقیقة األمر وكیل عن رب المال، فأنت إذا أعطیتھ مائة ألف وقلت لھ

ًال بد أن یكون أھال للوكالة، فلو كان مثلھ ال یوكل كالصبي والمجنون والمحجور علیھ، وكذلك إذا مثلھ ال یوكل لوجود مانع : ًإذا. باألصلح
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 .ھذا بالنسبة للعامل ورب المال. یمنع من قیامھ باألمور المالیة؛ فإنھ ال یصح
 
 
 
 

 شروط المحل
 
 

فإذا دفع إلیھ المال یكون من الذھب أو من الفضة المضروبة، دراھم أو . لمال الذي ُیتاجر بھ من النقدینوبالنسبة للمحل فینبغي أن یكون ا
َّدنانیر، أو ما یقوم مقام الدراھم والدنانیر، كالفلوس على خالف بین العلماء في النحاس، وفي زماننا األوراق النقدیة تنزل منزلة الذھب  َ ُ

ًه في كتاب الزكاة، والصرف، وقررنا فیھ أن كل عملة یلتفت فیھا إلى رصیدھا، إن كانت ذھبا فحكمھا حكم والفضة على التفصیل الذي بینا
ضاربتك بسیارتي، : ًالبد أن یكون المال من النقدین، فلو أنھ دفع لھ عروضا كأن یقول لھ: ًإذا. الذھب، وإن كانت فضة فحكمھا حكم الفضة

والسبب . قیمتھا وتضرب بھا، ثم بعد ذلك تشتریھا لي، أو تشتري لي مثلھا، ثم نقتسم الربح، ال یجوزعلى أن تذھب وتبیعھا وتأخذ فلوسھا و
ألنھ في ھذه  خذ سیارتي، أو خذ ھذه األرض وبعھا، وضارب، ثم بعد ذلك رد لي األرض، ونقسم الربح بیننا؛: في عدم جواز أن یقول لھ

 بالمائة ألف واستثمرھا سنة، فبعد سنة لربما أصبحت قیمة األرض مائة وخمسین، فإذا الحالة لو أعطاه األرض وقیمتھا مائة ألف، وذھب
 مائتي ألف، وأصبح المال مائتي ألف، فحینئذ من ناحیة شرعیة دخل بمائة -ًمثال- أراد أن یرد األرض یردھا بالمائة والخمسین، مع أنھ ربح 

مسین للعامل، وخمسین لرب المال، فلما أراد أن یرد األرض، وإذا باألرض قیمتھا خ: ألف، والمنبغي أن تقسم المائة الثانیة على الطرفین
ًمائة وخمسون، فحینئذ دخل رب المال بخمسین ألفا ظلما على العامل؛ ألنھا جزء من الربح، والمفروض أن تكون مقسومة على ثمن الربح  ً

مر المائة ألف وأصبحت مائتین، ثم إذا باألرض قد نزلت قیمتھا فأصبحت المتفق علیھ، والعكس، فلو أخذ األرض وباعھا بمائة ألف، ثم استث
ًقیمتھا خمسین، فحینئذ سیكون ھناك خمسون، ھي فضل زائد في األصل قیمة لعین األرض التي دفعت، فیدخل العامل شریكا بخمسة من 

 على أنھ ال یجوز أن - من حیث األصل- والخلف خمسین لیس من حقھ أن یشارك فیھا، وإنما ھي ملك لرب المال، ولذلك جماھیر السلف 
خذ دكاني ھذا الذي فیھ العطور واشتغل فیھ، والربح بیني وبینك على أنھ قراض لم یجز؛ ألن : یكون القراض في العروض، حتى ولو قال لھ

ولو جلست المائة ألف عنده عشر سنین، القراض ینبغي أن ُیعلم؛ فإنك إذا دفعت مائة ألف للعامل لكي یتاجر بھا، فإنھ یتاجر ما شاء هللا، 
أرید أن أفسخ القراض، فھذا حقك في أي : َوأنت ساكت وھو ساكت، والتجارة ماشیة حتى بلغت المالیین، ثم بعد عشر سنین فجأة قلت لھ

ق التي تتعلق بالمال، ًوقت تشاء، فلو جئت تفسخ القراض ینبغي أن یرد رأس المال أوال، وبعد رد رأس المال ُینظر في النفقات والحقو
َّفتسدد، ثم ُینظر في الفضل والزائد وھو الربح وُیقسم على حسب الشرط واالتفاق ًإذا أثبت أن العامل یأخذ منك المائة ألف أوال : ًإذا. ُ

فسخ القراض أرید أن ت: َویضرب بھا في األرض، وبعد أن یضرب بھا في األرض أردت أن توقف المضاربة، أو العامل نفسھ جاء وقال لك
ًالذي بیني وبینك، ونصفي حقوقنا، فلیس من حقك أن تعترض في أي وقت إال في حال وقوع الضرر، فلو أنك أعطیت رجال المائة ألف في 

ًاذھب وتاجر بھا، فذھب واشترى تمورا، أو اشترى غنما، أو بقرا، أو سیارات، والسیارات في رمضان رخیصة السعر : رمضان وقلت ً ً -
كن إذا اقترب الموسم في شوال، أو في ذي القعدة یكون سعرھا أغلى، والرغبة إلیھا أكثر، فلو أنك أعطیتھ المائة ألف في رمضان، ؛ ل-ًمثال

ًولما اشترى بھا السیارات واشترى بھا الغنم، أو اشترى بھا التجارة التي یرید أن یدخل بھا أصبح سعر التجارة رخیصا، فالغنم سعره 
ت التي اشتراھا رخص سعرھا في شوال، وھو ینتظر أن یأتي شھر ذي القعدة من أجل أن یبیع، فجئتھ في شوال، وقلت رخیص، أو السیارا

ِبع اآلن، فلو باع اآلن فربما ال یبیع إال برأس المال، أو بأقل من رأس المال، وھذا فیھ ضرر، ومذھب طائفة من العلماء أنھ لیس من : لھ
ًبیع إذا وجد الضرر، وكان االنتظار ال ضرر فیھ علیك، وعلى ذلك تكون ملزما باالنتظار، وھي الحالة التي حقك أن تلزمھ باإلسراع في ال

إذا ثبت ھذا فإنھ ال یمكننا أن نقسم الربح بین الطرفین إال بعد رد رأس المال، وإذا . تستثنى من جواز عقد القراض والمضاربة وعدم لزومھ
ًالمال، فإن رأس المال إذا كان ذھبا وفضة فال إشكال، وإنما اإلشكال إذا كان من العروض، كاألقمشة كان الربح ال ُیرد إال بعد رأس 

واألطعمة والسیارات والعقارات، فإن أسعارھا ترتفع وتنخفض، فلربما أعطاه العقار وقیمتھ غالیة، ولما حضر وقت التقاضي وفصل شركة 
قال جماھیر السلف والخلف، حتى : ًوبناء على ذلك. قار، وبالعكس یتضرر العاملالقراض أصبحت القیمة رخیصة، فیتضرر صاحب الع

  .ھذا من جھة المحل، ومن جھة ما ُیتاجر بھ أو ُیدفع للعامل. أنھ ال یجوز أن یقارضھ بتعیین العروض: ُحكي اإلجماع على ذلك
 
 
 
 

 شروط الصیغة
 
 

َخذ ھذه المائة ألف واتجر بھا، وما ربحت : ًقراضا والربح بیني وبینك، أو یقول لھضاربتك، أو خذ ھذه المائة ألف : یقول لھ: أما الصیغة َّ
لكن لو أن ھذا العامل أخذ منك مائة ألف، وخرج یتاجر، فانكسر في التجارة وخسر ولم یرد لك إال خمسین، . فبیني وبینك، ھذا بالنسبة للربح

 المضاربة أن العامل یأخذ منك المال ویتاجر فیھ بالمعروف، فإذا قام بالتجارة على فأصل: فیھ تفصیل: فھل یضمن الخمسین الباقیة؟ الجواب
ومن ھنا تنظر إلى عدل . الوجھ المعروف عند أھل الخبرة ولم یفرط ولم یغرر؛ فال ضمان علیھ، وإنما یكون ضمان المال على رب المال
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اضرب بھا في األرض، فإنك : حینما تعطي مائة ألف إلى العامل وتقول لھفأنت . الشریعة اإلسالمیة، وكونھا عدلت بین العامل ورب المال
ال تقوم بأي عمل، بل العمل كلھ على العامل، فھو الذي یتحمل مشقة العمل، وبالمقابل فأنت تتحمل الخسارة، فخطورة العمل والخطر الذي 

ملھ، والعامل یقوم بتنمیة المال بالمعروف، فإن حصلت ینتج عن العمل بحصول كساد في السوق أو انخفاض في األموال أنت الذي تتح
فإن رب : ًوبناء على ذلك. الخسارة كانت على رب المال، وإن حصل الربح كان للعامل حظھ من الربح، فأعطت الشریعة كال الطرفین حقھ

أن تكون : واألصل في المضاربة. ال وتنمیتھالمال یتحمل مسئولیة المال إذا خسر، والعامل یتحمل تنمیة المال والقیام على رعایة ھذا الم
ًعلى الثمن المعروف، فینبغي لكال المتعاقدین أن یراعي المضاربة الشرعیة، فال یشترط على اآلخر شروطا تغرر بھ، فلو قال رب المال 

َّھذه مائة ألف وأشترط علیك أال تشتري إال من فالن، وأال تبیع إال إلى فالن، وأال تشت: للعامل َّ َّري إال في شھر محرم، وأال تبیع إال في َّ
َصفر، فأخذ یقیده ویضیق علیھ، لم یصح؛ ألن ھذه الشروط تضر بمصلحة التجارة، وتكبل العامل، وتضیق علیھ حدود العمل، وإن كان قد  َ

ر على ال: من حقھ، والصحیح مذھب من قال: تسامح فیھا بعض الفقھاء، وقالوا ق علیھ في لیس من حق رب المال أن یحجِّ عامل ویضیِّ
أنا أسمح لك أن تتاجر بالمال في مكة، وال أسمح لك أن تنتقل إلى المدینة، أو إلى بلد آخر، لعلمھ : تجارتھ إال إذا خاف الضرر، كأن یقول لھ

نواع أو أربعة أنواع أسمح لك أن تتاجر في ثالثة أ: أن السوق في مكة أضمن وأربح، ولكن في غیره فیھ مخاطرة، كذلك من حقھ أن یقول لھ
ال أسمح لك بالمائة ألف إال : ال أسمح إال بتجارة الطیب، أو یقول لھ: أو خمسة أنواع، ویحددھا؛ لعلمھ أن كل نوع یجبر اآلخر، لكن لو قال

ا في األرض، دخل ھذه المائة ألف اضرب بھ: أن تتاجر في العود فقط، فإنھ یحتمل أنھ یدخل في تجارة العود وتنكسر؛ لكن حینما تقول لھ
َ، أو خرج من تجارة الطیب كلیة إلى تجارة األرض، فجبر - ًمثال-في تجارة العود، فلم یكسب، فخرج منھا إلى تجارة الورد، وكانت أربح  َ َ

َكْسر تلك بنماء ھذه، وجبر فساَد تلك بصالح ھذه َ َ َ ر على العامل، فاأل: ولذلك قال العلماء. َ صل في القراض لیس من حق رب المال أن یحجِّ
أعطیك ھذه المائة ألف، : ًكذلك األصل في القراض أن یكون الربح مشاعا بین الطرفین، فال یقول للعامل. ُّأن یكون على السنن الشرعیة

ي بین: ( بعض العلماء یقول-: الربح بیني وبینك، فللعلماء فیھ وجھان: اذھب وتاجر بھا، وسأعطیك ما یرضیك، فھذا مجھول، ولو قال لھ
 -. ، ومن أخذ أي جزء من الربح فھو بینھ وبین من اتفق معھ)بیني وبینك(ھذا مجھول؛ ألن من أخذ ثالثة أرباع وترك الربع، فھو ) وبینك

خذ المال واضرب بھ، وأعطیك كل شھر : لو قال لھ: ًوكذلك أیضا. والشبھة موجودة. نصفین، فیجوز: بیني وبینك أي: وقال بعض العلماء
ا لیس بقراض، وإنما ھو إجارة، وحینئذ یستحق العامل األلف، ولیس لھ دخل في الربح، فھناك شروط ربما لو أنھ أدخلھا ألخرجت ًألفا، فھذ

  .ًالقراض عن طبیعتھ إلى عقد آخر، كعقد اإلجارة، أو ربما صار فیھا وكیال بالبیع أو نحو ذلك
 
 
 
 

 حكم التحایل والتالعب بعقد المضاربة
 
 

فھذا العقد ینبغي أن یتقید فیھ بما اتفق علیھ العلماء، أو جرى العمل بھ عند السلف، وال یجوز تلفیق القراض والتالعب بشروطھ، وأیا ما كان 
 ...... .َوالتحایل على المعامالت المحرمة تحت اسم القراض، حتى ُیحل للناس ما حرم هللا، باسم أنھا مضاربة شرعیة

 
 بةأمثلة على التالعب بعقد المضار

 
 

اذھب واختر ما شئت من السلع، وأنا أشتریھا لك، أو اذھب :  یقولون-وھذا من أغرب ما یكون-أن البعض من المتأخرین : ومن أمثلة ذلك
َواستثمر فیما شئت من العمائر أو نحوھا، وأنا أدخل معك بملیون أو نصف ملیون، أو كذا من المال، على أن آخذ نسبة من ربحك، مثال ذلك 

ًلو أن شخصا أراد أن یبني فندقا لالستثمار، فیدخل معھ المصرف ویقول لھ: -ا یقع وھذ- نحن نشاركك في ھذا االستثمار باسم المضاربة : ً
 تكمل بھا بناء ھذا الفندق، ونستثمر ھذا الفندق -ًمثال-ًنعطیك عشرین ملیونا : ما صفة ھذه المضاربة، یقول المصرف: اإلسالمیة، فیقول

إن ھذه المضاربة إسالمیة؛ ألنھم أعطوه المال فاستثمره في بناء : ثم بعد ذلك نرد لك الفندق، فأصبحوا في ھذه الحالة یقولونعشر سنوات، 
ًھذا العقار، كما لو أعطى العامل المال فاستثمره في أي عمل تجاري، وأصبح الربح والنماء منقسما بین الطرفین، من جھة أن المصرف أخذ 

ات أو أربع سنوات، وسكت عن الملكیة، أو عفا عن الملكیة، فأصبحت أشبھ بالھبة وبمحض التبرع، ولفقوا العقود على ھذا النماء ثالث سنو
نأخذ رأس المال الذي دخلنا بھ، وألن : ًوال شك أن حقیقة ھذا العقد مبنیة على اقتراض عشرین ملیونا بأرباح؛ ألن المصرف یقول. الوجھ

ًنأخذ العشرین ملیونا أوال، ثم بعد العشرین ملیونا نأخذ األرباح سنتین أو ثالث سنوات أو : لمال رأس المال، فقالالمضاربة یأخذ فیھا رب ا ًً
تحققت بأن : كیف تحققت المضاربة؟ قالوا :أربع، ونترك لك ملكیة العقار، فھم یتذرعون بأن ھذا نوع من المضاربة الشرعیة، ولما سئلوا

ًا، فنعتبرھا رأس مال، فدخل صاحب الفندق بمثابة العامل، فاستثمر العشرین ملیونا في بناء الفندق، بعد ذلك المصرف دفع العشرین ملیون ً
. ًنعتبر رد العشرین ملیونا كرد رأس مال المضاربة، ونعتبر فضل السنوات إذا كانت أربع سنوات أو خمس سنوات بمثابة الربح لرب المال

ً أنھ قرض مبني على المنافع والفوائد، فحقیقة األمر أن العشرین ملیونا كانت بصورة القرض، - من التعاملإذا تأمل ھذا النوع-وال یشك أحد 
ًأنھ ُیلزم برد العشرین ملیونا : واألغرب من ھذا. ولیست بمضاربة؛ ألن المضاربة یعطى للعامل مطلق التصرف فیھا، أما ھذه فمحدودة

ًمضاربة ال یلتزم العامل فیھا برد رأس المال إذا خسر، فھم یلزمونھ برد العشرین ملیونا، ثم بعد ویضمنھا، فخرج عن ثمن المضاربة؛ ألن ال
ثم تعجب حینما تقول لبعض المعاصرین الذین . ذلك یلزمونھ بأخذ إیجار أو منافع أو مصلحة ھذا العقار لمدة ثالث سنوات أو أربع سنوات
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ھذا عقد شرعي أجمع العلماء على أنھ البد أن یكون على ! یا أخي:  أنھا من الحرام، تقول لھَیجتھدون في تحلیل بعض المسائل التي ال ُیشك
القراض عقد اجتھادي، واالجتھاد یختلف باختالف األزمنة واألمكنة، وھذه الشروط ! ًأبدا: فیقول لك. الصفة المذكورة المعینة، وھي كذا وكذا

ًأن ھذا من التحایل على ما حرم هللا، وقواعد االجتھاد لیست محال في ھذا؛ ألن : فالمقصود. ماجتھادیة، فكما اجتھد األوائل نجتھد من بعدھ
ًاالجتھاد معروفة ضوابطھ وشروطھ، ومعروف محلھ، فحینما تدفع أي جھة مبلغا لشخص على أن یلتزم برده، فإذا التزم برده كان قرضا،  ً ُّ ٌ ُ ُ ٌ

لتزم فیھا العامل لرب المال، فالعامل یعمل وإن خسر فعلى رب المال، وإن ربح فحینئذ ولیس من المضاربة في شيء؛ ألن المضاربة ال ی
أن عقد المضاربة عقد شرعي، وینبغي أن تجري المضاربة الشرعیة على وفق ما قرره العلماء : فالمقصود. على ما اتفقا في تقسیم الربح

  .وأجمع السلف علیھ
 
 
 
 

 لي أو فرعي؟ھل القراض والمضاربة عقد أص: مسألة
 
 

ًھل القراض والمضاربة عقد أصلي أو عقد فرعي مستثنى على سبیل الرخصة؟ ھذه المسألة خالفیة، ولھا : ومن ھنا ترد المسألة المشھورة
أنھ : ًالقراض عقد شرعي مستثنى وھو فرع عن اإلجارة، أي: وإن قلت. القراض عقد شرعي أصلي، فتقیس علیھ غیره: فأنت إذا قلت: فوائد

ھذا عقد شرعي مستقل، كفقھاء : في القراض من یقول: توضیح ذلك. ًنوع من أنواع اإلجارة بالمجھول؛ فھو مستثنى وال یجوز القیاس علیھ
إن رب المال دفع للعامل عشرة آالف، والعامل قام بتنمیة العشرة آالف على ما جرى :  ومن وافقھم، ویقولون كالتالي- رحمھم هللا-الحنابلة 
ًعرف، فأصبح رب المال ُیشارك العامل في الربح، والعامل یشارك رب المال في الربح أیضا؛ لكن كل منھما شارك بشيء، فالعامل علیھ ال

الشركة إما أن یكون المال من الطرفین، ویشمل نوعین من : ًشارك بالعمل، ورب المال شارك بالمال، فأصبحت نوعا من الشركات، وقالوا
المال : ونوع آخر من الشركات. فالمال ھنا من الطرفین، والعمل من الطرفین، وھو نوع من الشركات.  والمفاوضة-.  العنان-: الشركات

من الغیر، والعمل من الطرفین، كشركة الوجوه، فإنھ یكون العمل فیھا من الطرفین، والمال من طرف آخر، فیضمنان بجاھیھما ما یأخذان 
المضاربة، فالمال من رب المال، والعمل من :  أن یكون المال من طرف، والعمل من طرف آخر، مثلمن المال، والعمل من الطرفین، وإما

َالعامل، فأصبحت الشراكة ماال لقاء عمل، فإذا قلت ً َإنھا شراكة، فقس علیھا غیرھا، مثال ذلك: ُ الشركة في المنافع، ففي زماننا اآلن لو أن : ِ
َّالسیارة ُمنزلة :  ھذه السیارة واشتغل بھا، وما ینتج من عملك بیني وبینك مناصفة، فحینئذ یقولونخذ: ًرجال عنده سیارة أجرة، وقال لرجل َ

منزلة المال، والعمل بالسیارة لقاء الیوم أو األسبوع أو الشھر مثل عمل العامل بالمال النقدي، والربح بینھما وھو نتاج السیارة وأجرتھا، 
عیف؛ ألن الصحیح في القراض أنھ إجارة بالمجھول، خرجت عن سنن اإلجارة كالمساقاة وھذا نوع من القیاس، وھو مرجوح وض

ًخذ السیارة واشتغل فیھا شھرا، وأعطیك ألفا، وتعطیني جمیع : والمزارعة فال ُیقاس غیُرھا علیھا، فإذا أراد أن یؤجر السیارة یقول لھ كاآلتي ً
 في مزرعة لیقوم على مصالحھا، فربحھا وخسارتھا علیك، وأما بالنسبة ألجرتھ َّما ینتج، وربحھا وخسارتھا علي، كما لو استأجرتھ

أعطیك سیارتي : خذ السیارة واشتغل فیھا باألسبوع، أو بالشھر، أو تقول لھ: لو أردت أن تؤجر على ھذا الوجھ فتقول لھ: ًإذا. فمضمونة
 فیكون كما لو أخذ -لكن ال تقولك من األجرة- على أن یكون لي مائتان تشتغل فیھا باألسبوع، فتأخذ ما یحصل لك،: ًبمائتین أسبوعا، یعني

أن یعطیھ السیارة : فالبدیل عن ھذا النوع من القیاس المرجوح. السیارة منك لمصلحتھ التي یقضیھا، فحینئذ یكون استأجر السیارة منك
خذھا، واشتغل فیھا : تقول لھ:  الصورة األولى-:  صورتانفھناك. یشتغل فیھا بأجرة من رب السیارة ومالكھا بأجرتھا، أو العامل نفسھ

ًبالشھر، كل شھر لك ألف، وحینئٍذ◌ الذي تأخذه قلیال كان أو كثیرا ملك لي ً فحینئذ یلزمك نفقة السیارة، فالوقود علیك، وزیتھا علیك، . ِ
تكالیفھا كلھا علیك؛ ولكن أجرة ا لمصالح والقیام ًوإصالحھا علیك، وال تلتزم إال بأجرتھ، كما لو وضعت عامال في المزرعة، فوقودھا و

أنا آخذ السیارة منك وأعطیك كل :  أو یقول لك العامل نفسھ-. علیھا تعطیھا للعامل، ھذا نوع من إجارة السیارات، إذا أردنا البدیل المباشر
ًلسیارة منك ُمیاومة، أو ُمسانھة ًیوم مائة، أو أعطیك كل أسبوع مائتین، أو أعطیك كل شھر خمسمائة، فیكون قد استأجر ا ًَ َ ًُمیاومة-ََ َ یعني : َ

ًبالیومیة، ُمسانھة َ ًبالسنة، أو ُمشاھرة: َ َ أما أن یقاس .  في باب اإلجارة- إن شاء هللا- فیستأجرھا على أي نوع من اإلجارة، وسیأتي -بالشھر: َ
َما خرج عن سنن :  األصول ال ُیقاس علیھا، ولذلك یقولونعلى ھذا العقد الذي خرج عن سنن القیاس فال؛ ألن الرخص والمستثنیات من

 .......القیاس فغیره علیھ ال یقاس
 

 !ھل القراض عقد جائز أم الزم؟: مسألة
 
 

ُقرأت باب القراض أو المضاربة، فھل لو اتفقت مع رجل : عقد القراض فیھ مسألة مھمة، وھي مسألة اللزوم والجواز، لو سألك سائل وقال َ
ضارب لھ في مالھ، واتفقنا على أن یدفع لي مائة ألف ال تجز فیھا، والربح مناصفة بیننا، وأخذتھا منھ، فإذا فارقتھ وتم العقد فھل على أن أ

َّیصبح لزاما علي أن أمضي في العقد وأن أتمھ وأن أتاجر بالمال أو لیس بالزم، كأن یعطیك رجل مائة ألف، لتضرب بھا في األرض،  ً
العقد الذي بیننا انفسخ، أو ال أستطیع، أو عندي ظرف، أو أراد : ربح بینك وبینھ، فقام من عندك ورجع بعد ساعة، وقالوتتاجر بھا، وال

َال أرید، فھل ُیلزم بإتمام العقد أو ال ُیلزم؟ اإلجماع منعقد على أن عقد القراض عقد جائز، والعقد الجائز : فسخھ بدون سبب، وقال لك َْ كما -ْ
عقد القراض لیس بعقد الزم، ومن حقك أن : ًإذا. الذي یملك كل واحد من الطرفین فسخھ بدون رضا اآلخر:  ھو-ات البیوعقدمنا في مقدم
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َّبْع التجارة وُرد لي رأس المال وانظر لي الربح: تأتي في أي وقت وتقول لھ ومن حق العامل في أي وقت أن یفسخ عقد المضاربة . ِ
 .......ذا محل إجماع بین العلماء رحمھم هللاوالقراض وال ُیلزم بإتمامھ، وھ

 
 الربح بین الشریكین على ما شرطا

 
 

ببعض . (َّالضمیر عائد إلى المال، لمتجر بالمال) یتاجر بھ(أي مستثمر، (: َّلمتجر]: (َّالمضاربة لمتجر بھ ببعض ربحھ: [قال رحمھ هللا
َ، وعندنا متاجرة تثمر وتنتج الربح، فرأس المال یدفعھ ربھ، ومن یتاجر ھو أي ببعض ربح المال المدفوع، فأصبح عندنا رأس مال): ربحھ

جھالة، : قال بعض العلماء: الربح بیننا، فوجھان للعلماء: إن قاال] فنصفان: والربح بیننا: فإن قاال: [قال. العامل، والربح بینھما على ما شرطا
َیشمل المناصفة والمرابعة والمثال) الربح بیننا) ألن َ : بل إن قولھ: وقال بعض العلماء. ثة، وغیرھا، فأي قسط وأي حظ من المال فھو بینھماَ

وإن : [قال. َّنقسم بالعدل، لك مثل ما لي، وھذا ھو الذي مال إلیھ المصنف رحمھ هللا ورجحھ: بیننا، أي: معروف أنھا بالمناصفة، یعني) بیننا(
َّخذ ھذه المائة ألف واتجر بھا، ولي من : إذا قال رب المال للعامل: ھنا مشلكة]: قي لآلخرلي أو لك ثالثة أرباعھ أو ثلثھ، صح والبا: قاال

، نفھم مباشرة أن العامل لھ النصف )لي النصف: (إذا قال للعامل: قال بعض العلماء: ، اختلف العلماء)لي النصف: (لما قال. الربح نصفھ
، سكت عن حكم النصف الثاني، فیحتمل أن یكون یعطیھ نصف النصف الذي )لي النصف(: بل إنھ حینما قال. ال: وقال بعض العلماء. اآلخر

َّبین نصیبھ ولم یبیِّن نصیب ) لي النصف: (المھم أنھ لما قال. ھو الربع، والنصف اآلخر الذي ھو الربع الثاني یضعھ في صدقة أو ھبة
لك : (أو قال لھ) لي النصف: ( وفیھ وجھ عند الحنابلة، أنھ لو قال لھوھذا یختاره بعض أصحاب الشافعي رحمھ هللا. الطرف الثاني، فلم یجز

، )لك النصف، ولي النصف: (َّ، وسكت، ال بد أن یبین حق الطرف الثاني، وال یصح إال إذا بین كم للعامل وكم لرب العمل، فیقول)النصف
وھذا المذھب . البد أن یبیِّن: وحینئٍذ قالوا. یدفع الشك، ویقطع الریب، فیحسم األمر، و)لك الثلثان ولي الثلث(، )لك الربع، ولي ثالثة أرباع(

، )لك الربع: (، نفھم أن النصف الثاني للعامل، أو قال لھ)لي النصف: (أحوط وأسلم، وإن كان المذھب الثاني لھ وجھ من القوة أنھ إذا قال
 ...... .نفھم أن الثالثة أرباع لرب المال

 
 ضاربةصور الشروط في عقد الم

 
 

ٌفلعامل، وكذا مساقاة ومزارعة: وإن اختلفا لمن الشروط: [قال رحمھ هللا ٌ ٍ  ...... :الشروط تقع في عقد المضاربة على صور]: ِ
 

 الشروط المشروعة
 
 

الشرع من ِمن اعتبارھا، كالشروط التي تواكب وتحقق مقصود  ِأن الشرع یأذن بھا، وال مانع: ِبمعنى: ًتارة تكون من الشروط المشروعة
ًكذلك أیضا لو قال . أشترط أن یكون الربح بیننا على شرط شرعي؛ ألن القراض یقوم على قسم الربح بین الطرفین: فلو قال لھ. المضاربة

ًأشترط أن تبیع نقدا وال تبع نسیئة، فھذا یحقق المقصود من دفع الضرر؛ ألن الدیون ربما یماطل أھلھا في أدائھا، وقال بعض الع: لھ ِ إن : لماءً
أشترط علیك أن تعمل في بلد كذا وكذا، وخاف من بقیة البلدان؛ : ٌھذا شرط شرعي عند من یجیز اشتراط النقد على العامل، كذلك لو قال لھ

أشترط علیك أنك إذا سافرت بمالي ال تركب البحر؛ ألن : ألنھا منكسرة والتجارة فیھا تشتمل على مخاطرة، فھذا شرط شرعي، ولو قال لھ
أشترط علیك أنك إذا أردت أن تسافر تتعامل مع فالن، والتعامل مع غیره : البحر غیر مأمون؛ ألنھ ربما تغرق السفینة، ویستضر، أو قال

القراض أو تتفق مع مقصود القراض فال  فمثل ھذه الشروط التي یقصد منھا رب المال مصلحة. ًغالبا مظنة الخسارة أو االنكسار أو الضرر
أشترط أن تحدد نسبتي من الربح، ھذا في األصل قائم : ًوكذا العامل لو اشترط شروطا تحقق مقصود الشرع في العقد كأن یقول. إشكال فیھا

أشترط أن أكون مطلق : كذلك لو قال لھ. نسبتك النصف، أو نسبتك الثلثان، فھذا لیس فیھ إشكال بل من مقتضى العقد: علیھ القراض، فقال لھ
اإلجارة وباالستثمار والرھن والقضاء، ونحو ذلك من أنواع االستثمارات، كان من حقھ ذلك؛ ألن من مصلحة القراض أن التصرف بالبیع وب

ًمثل ھذه الشروط شروط شرعیة، سواء وقعت من : فقالوا. یكون مطلق الید بالتصرف، حتى إذا انكسر في شيء یجبره بشيء آخر ٌ
َالمضارب الذي ھو رب المال، أو المضارب    .ھذا بالنسبة للشروط الشرعیة. وھو العاملِ

 
 
 
 

 الشروط الممنوعة
 
 

خذ المال، واضرب بھ في : یقول لھ. ًوتارة تكون الشروط ممنوعة وھي التي تضر بالقراض، أو تضر بالطرفین، وتخالف مقتضى العقد
: د االشتراك في الربح، وفیھ ظلم للعامل، فلو قال لھَّاألرض بشرط أال یكون لك شيء من الربح، فھذا یخالف مقتضى العقد؛ ألن مقتضى العق
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ًخذ المال واضرب بھ في األرض وأنت المسئول عن خسارتھ، فھذا ظلم؛ ألن العامل یتحمل العمل، ویتحمل أیضا الخسارة، ورب المال ال 
ًیتحمل شیئا فحینئذ خرج عن سنن القراض، ویعتبر شرطا غیر شرعي، ونص طائفة من العلماء على  أنھ یوجب فساد الشرط وفساد العقد؛ ً

َّأشترط علیك أال تتعامل بھذه المائة ألف إال بنوع : فلو قال لھ. ونحو ذلك من الشروط. وأن ھذا النوع من الشروط فاسد لنفسھ ومفسد لغیره
ِخاص من الطیب؛ وال تشتر إال من فالن، وال تبع إال من فالن، وال تشتر إال في شھر كذا، وال تبع  ِِ بھ،  إال في كذا، لم یجز؛ ألن ھذا یغررِ

فلربما كان فالن الذي یتعامل معھ المعاملة معھ كاسدة، أو موجبة للخسارة، فھذا كلھ مما یخالف مقتضى عقد القراض، فال یصح ھذا النوع 
ة في الربح، كأن یقول إن أوجب نقض أصل من أصول القراض كما في الجھال: وھل یوجب الفساد أو ال یوجب؟ فیھ تفصیل. من الشروط

ال یجوز ھذا : ًقبلت؛ ولكن أشترط أن آخذ ألف لایر شھریا، فنقول: خذ ھذه المائة ألف واضرب بھا في األرض، والربح بیني وبینك، قال: لھ
ستئجار ونحو كاشتراط البیع واال: أن الشروط منھا ما یوافق مقتضى العقد: فالمقصود. الشرط، وال یصح أن یشترط ھذا النوع من الشروط

ًكأن یشترط علیھ أن ال ربح لھ، أو یشترط علیھ ربحا مجھوال، فالسنة في : ومنھا ما یخالف مقتضى العقد. ذلك من مطلقات التصرف ً
ًالقراض أن یكون الربح معلوما، وأجمع العلماء على أنھ لو اشترط ربحا مجھوال، أو أدخل على الربح جھالة لم یصح ً ً  ھذا: ولذلك قالوا. ً

  .ًالنوع من الشروط قد یوجب فساد عقد القراض كلیة
 
 
 
 

 ھل الشرط یوجب فساد القراض أو یفسد الشرط وحده: مسألة
 
 

اضرب بھا في : ًلو أن شخصا أعطاه مائة ألف، وقال لھ: الشرط یوجب فساد القراض، أو یفسد الشرط وحده؟ مثال: ما الفائدة حینما نقول
أنھا ربحت الضعف، فإذا كان قد اشترط في الربح : ائة ألف، وأصبحت قیمة السیارات مائتي ألف، فمعناهاألرض، فاشترى عشر سیارات بم
خذ المائة ألف واضرب بھا في األرض، والربح بیني وبینك على ما نتفق علیھ فیما بعد، فحینئذ یصیر : ًشرطا یوجب الجھالة، كأن یقول لھ

ًالربح مجھوال، فإذا صار الربح مجھوال ف سد القراض؛ لكن المشكلة أن الرجل اشترى العشر سیارات، وأتم الصفقة وأصبحت قیمة السیارات ً
ِمائتي ألف، وبعد بیعھا وأخذ المائتي ألف جاءوا یتصافون فاختلفوا، فلما اختلفوا ارتفعوا إلى القاضي، فالقاضي یحكم بفساد الشرط وفساد  ْ

نعطیھ عن كل سیارة ألفین، : من اشترى عشر سیارات وباعھا كم تعطونھ؟ فإذا قالوا:  الخبرةالعقد، وحینئذ ننظر أجرة العامل، فنقول ألھل
ًفحینئذ یكون استحقاق العامل عشرین ألف لایر، فیأخذ من المائتي ألف عشرین ألف لایر، وتكون مائة وثمانون ألفا ملكا لرب المال؛ ألن عقد  ً ٌ

 -ًمثال-لشریعة إذا بطل عقد القراض ینظر إلى تعب العامل ویقدر، ففي بعض األحیان القراض یبطل، فترجع إلى اإلجارة، ومن عدل ا
فلما جاء العامل یرید أن یرد المال لرب . ًیشتري عشر سیارات، وإذا بالعشر سیارات كسدت وأصبحت قیمتھا خمسین ألفا، فخسر النصف

ًادفع أیضا :  القاضي بفساد القراض، وإذا فسد القراض یقول لرب المالًأبدا ال أرغب، فارتفعوا إلى القاضي، فقضى: المال قال رب المال
ًعشرین ألفا أجرة للعامل، فیخرج رب المال بثالثین ألفا؛ ألنھ غرر بنفسھ، فال یستحق إال ثالثین ألفا، والعامل یأخذ عشرین ألفا لقاء تعبھ؛  ً ً ً

ِألنھ استخدم بعقد غیر شرعي، فال یستحق رب المال تعبھ عل ْ . العقد یفسد؛ فیعطى العامل أجرة المثل إن: ًوبناء على ھذا إذا قلنا. ى ھذا الوجھُ
أنھ إذا اشترط على وجھ : ھذا الفرق بین قولھم. ًالعقد یبقى صحیحا فُیقسم الربح بینھما على ما شرطا، وُیلغى الشرط الفاسد فقط: وإذا قلنا

تبقى القسمة على ما اتفقا علیھ : ً وجھ یفسد فیھ الشرط، ویبقى فیھ العقد صحیحا، قلناوإن اشترط على. یوجب فساد العقد رجعنا إلى اإلجارة
 .......من الربح ویلغى الشرط وحده فقط

 
 إذا اختلف الشریكان في المضاربة قدم قول العامل

 
 

ٌفلعامل، وكذا مساقاة ومزارعة: وإن اختلفا لمن الشروط: [قال ٌ ٍ ٍروط؟ فلعامللمن الش: وإن اختلفا: (قولھ]: ِ القول قول العامل؛ ألنھ : یعني): ِ
ھل القوُل قوُل ربِّ المال؟ أو قوُل العامل؟ یكون القول قول : إنھا من مسائل القضاء في الدعاوى: ًمدعى علیھ، وقد قررنا ھذه المسألة وقلنا

ًب؛ ألنھ یكون مدعى علیھ غالبا، فلو قالالعامل، وفي بعض األحیان یكون القول قول رب المال، وإن كان القول للعامل على األغل : لھ ً
َیكون العامُل المدعى علیھ فُیطالب رب المال بالبینة، فنقول : ًوبناء على ذلك. لم تشترط، فاألصل عدم االشتراط: اشترطت علیك كذا، فقال

لیس (احلف الیمین، : ده شھود، قلنا للعاملوإذا لم یكن عن. فإذا أحضر الشھود حكمنا بقول رب المال. ًأحضر شھودا على أنك اشترطت: لھ
ٍوالمدعى علیھ بالیمین في عجز ُمدع عن التبیین فإذا .  أن المدعى علیھ مطالب بالیمین-كما ذكرنا- وھذا األصل في القضاء ) لك إال یمینھ َّ ِ

. لیس لك إال یمینھ: (لم قال كما في الصحیحعجز المدعي عن إقامة البینة، فإن المدعى علیھ ُیطالب بالیمین؛ ألن النبي صلى هللا علیھ وس
ٌوكذا مساقاة ومزارعة: [قال). لیس لك إال یمینھ: قال علیھ الصالة والسالم! الرجل فاجر یحلف وال یبالي! یا رسول هللا: قال وكذا الحكم في ]: ٌ

ً، واختلف مع من أخذ األرض ُمزارعة، فالقول المساقاة وستأتي، وكذا الحكم في المزارعة، أنھ إذا اختلف رب األرض مع عامل الُمساقاة َ
 ...... . بیان ھذه المسائل في المساقاة والمزارعة- إن شاء هللا-قول العامل، ولیس بقول رب المال، وسیأتي 

 
 األسئلة
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...... 

 
 الضمان في المضاربة

 
 

َّأشكل علي في قصة عبد هللا و عبید هللا ابني عمر رضي هللا عنھم : السؤال َ ْ أجمعین، قوُل عبید هللا لـعمر ؛ أنھم لو خسروا لضمنوا، مع أن َ
، والصالة والسالم على خیر خلق هللا، : الجواب. نرجو التوضیح! المضاربة إذا خسر فیھا العامل ولم یفرط لم یضمن باسم هللا، الحمد 

ي محلھ، ولذلك إذا نظرت أن عبید هللا وعبد هللا كانا ضامنین وال شك أنھ إشكال ف! فللھ درك من سائل: أما بعد. َوعلى آلھ وصحبھ ومن وااله
من جھة الربح؛ ألن العقد في األصل ) ًقراضا! اجعلھ یا أمیر المؤمنین: (للمال، واألصل یقتضي أن المضارب ال یضمن؛ لكن الصحابة قالوا

َأْن كنتما ابني : (الشبھة في تخصیصھم بالمصلحة، فقالأن عمر رضي هللا عنھ رأى : والمشكلة في ھذه القضیة. لم یقع على أنھ عقد قراض
. من حیث اعتراض عمر في األصل لھ وجھھ؛ لكن اإلشكال في ید الضمان التي اعترض بھا عبید هللا : ًإذا). أمیر المؤمنین؟ أدیا المال

ُإنھ صلح، شبِّھ بالقراض من جھة : تقولإما أن : تنصیف عمر للربح على وجھین: والحل في المناصفة في الربح تأتي على وجھین، یعني
دخول رب المال مع العامل بالمشاركة، وھذا ھو الذي تطمئن إلیھ النفس، وبعض مشایخنا رحمة هللا علیھم اختاروا ھذا الجواب، لقول 

 هللا ؟ فاألصل یقتضي أن كلھ ؛ ألن الخالف في الربح، ھل كلھ یكون لبیت المال، أو كلھ یكون لـعبد هللا و عبیدً)اجعلھ قراضا: (الصحابة
. یكون لـعبد هللا و عبید هللا من جھة تحمل الخسارة؛ لكن من جھة تمیزھم واختصاصھم بھذا الفضل یقتضي أن یكون لبیت مال المسلمین

ولھما، فأصبحت ید عبید أن أبا موسى لیس لھ الحق أن یمكلھما ویخ: ٍیكون عمل عبد هللا وعبید هللا في مال ال ُیملك، یعني: ًوبناء على ذلك
المال ید شبھة، وھي التي أدخلت عمر في االعتراض، فحینئذ كأن قسم الربح بینھما أشبھ بالصلح، والصلح یقع بغبن أحد  هللا وعبد هللا على

ِاجعلھ على سنن القراض فیما أشكل، وھو الربح، ال تجعلھ: ، أيً)اجعلھ قراضا: (الطرفین، ولذلك كأنھم لما قالوا ْ ُ ً قراضا من حیث األصل، َ
ًوھذا فیھ فرق، فكونك تجعلھ قراضا من حیث األصل وتجعلھ قراضا من حیث الربح، فالخالف في الربح ولذلك فھذا ھو الذي تطمئن إلیھ . ً

ِفھذا إشكال من أبدع ما یكون وما یفقھ لھ إال القلیل، وأذكر من كان من بعض مشایخنا رحمة هللا علیھم لما اعتر. النفس ض علیھ بعض َ
ًفاألصل یقتضي أن الربح یكون بین الطرفین بشرط أن یكون رب المال ضامنا . وأعجب؛ ألن ھذا نوع من الدقة!  درك: طالبھ بھذا قال لھ

َ، أكنت أرأیت لو خسرنا المال! یا أمیر المؤمنین: (أن عبید هللا ضخم األمر، فقال: ووجھ آخر. ھذا وجھ. للمال؛ لكن عبید هللا اعترض ھنا
نا إیاه؟ نا: ، من جھة تضخیم األمر، یعني)َّتضمِّ : كأن عبید هللا یرید أن یقول لھ: ًوبناء على ذلك. َّأننا إذا فرطنا أو تساھلنا في المال فإنك تضمِّ

في -  الوجھ الثاني وھذا. لیس من حقك أن یكون الربح كلھ لك، ولنا نوع من المسئولیة أو تحمل مسئولیة الضمان، ال أنھ ضامن لكل المال
 كما لو اختصم رجالن في عین، -كما ھو معلوم-ً مرجوح، والوجھ األول أقوى؛ أنھ صلح، والصلح دائما ُیظلم فیھ أحد الطرفین -الحقیقة

ًفالغالب إذا حدث الصلح أن یكون صاحب المال األصلي مستضرا بالصلح؛ ألن الصلح یكون فیھ نوع من التنازل عن بعض الحق، وعلى 
َجرى صلحا، وأجري على سنن القراض، ال أنھ قراض من كل وجھ: ھذا قالوا اللھم لك الحمد، ما دام أن في طالب العلم . وهللا تعالى أعلم. ً

ن َ البد أن یوجد من طالب العلم وأھل العلم من عنده نوع من الدقة فیھا، فالفقھ فال یمكن لطالب العلم أ-في الحقیقة-كھذا؛ ألن مسائل الفقھ 
ًیتقن باب المعامالت إال إذا ربط الفقھ بعضھ ببعض، ولن تستطیع أن تجد أھمیة فقھ المعامالت إال حینما تنظر ألبواب المعامالت مرتبطة 

ٍبعُضھا ببعض ولقد جئناُھم بكتاٍب فصلناهُ على علم  ْ ِْ َّ َِ ََ ََ َ َ َ َِ ْ ْ ِ ً، وتمت كلمة ربِّك صدقا وعدال ]52:األعراف[ْ ُْ َْ َ َ َ َ ًَ ِ ِ ََّ ْ ، من التمام أن الشریعة ]115:األنعام[َ
ًفتجد أصول الشریعة وأصول العلماء في مسائل البیوع أصوال مترابطة متناسقة تامة، وھذا الفرق بین فقھ السلف وفقھ . كالبناء الُمحكم

ِلفقھ على عالم بحیث یعرف الخلف، فقد تجد بعض المتأخرین یأتي وینظر لمسألة القراض، ال یبحث إال في مسألة القراض؛ لكن ھل قرأ ا
َكیف تْربط األبواب بعضھا ببعض؟ ھل قرأ الفقھ على سبیل التأصیل المعروف عند األولین حتى یعرف وجھة نظر العالم إذا قال بالُحرمة  ُ

ًرعایة ألصل عام في الشركات، أو رعایة ألصل عام في شركة األموال؟ ھل قرأ ھذه األصول أو لم یقرأھا؟ فإذا لم یقر أھا وجاءه قول یربط ً
َربما استخف بھذا القول، وظن أن ھذا القول مرجوح، دون أن یفقھ علتھ، ویعلم أصلھ، فإذا ُضبطت األصول في  ھذه األصول بعضھا ببعض ِ

! طیب: العلم یسألًاجعلھ قراضا، فتجد طالب ! یا أمیر المؤمنین:  نحن مرت علینا القصة، قالوا-ًمثال- اآلن . ًاألبواب أصبح طالب العلم دقیقا
ھذه المضاربة شرعیة، أو مرابحة، أو مواضعة، أو : القراض ما حقیقتھ؟ وھذا ھو الذي نفتقر إلیھ الیوم، إذا جاءك أي شخص وقال لك

یة، أننا نرید فقط اسم اإلسالم لنعلق علیھ كل معاملة؛ مضاربة شرع: ما ھي حقیقة المرابحة في الشرع؟ والذي ضرنا الیوم: تولیة، تسأل
ِما ھي حقیقة المرابحة الشرعیة التي اتفق العلماء علیھا؟ وانظر في ھذا الجدید الذي ألحق : اذھب واقرأ في كتب سلفك. مرابحة إسالمیة ُ

یحتمل؟ ًبذلك القدیم، ھل فعال تنطبق الصفات واألركان والشروط الموجودة في العقد القدیم على ھذا الجدید، أم أنھ ُحمِّل كالم العلماء ما لم 
َویأتي الشخص یفھم الشيء على حسب فھمھ، ویفھم الباب على حسب ذوقھ ھو، بل وجدت من المتأخرین من یقول ِ لو تعارض عندي أصل : ُ

یحرم وأصل یبیح في البیوع والمعامالت فإنني أتبع من یحلل، وھذا أصلھ باالجتھاد أنھ یبحث عمن یحلل، وال یختلف عالم أن ھذا النوع من 
الشریعة فیھا أصول محكمة، وسلفنا الصالح رحمة هللا ). من تتبع الرخص فقد تزندق: (اد ھو عین تتبع الرخص، الذي قال عنھ العلماءاالجتھ

ٌعلیھم ما جاءوا بھذه المسائل مھدرة ھكذا، إنما جاءت موزونة وبأصول صحیحة، فحتم على كل طالب علم إذا أراد أن یتكلم في باب أو  ْ َ
لن تستطیع أن تعرف فقھ العالم إال في باب : (ا إلى أصلھا، وأن یعرف األصول، وكان الوالد رحمة هللا علیھ یقول ليمسألة أن یردھ

ُوإشكالھا في ربط األصول بعضھا ببعض، ولذلك تجد : المعامالت؛ ألن العبادات األدلة فیھا كثیرة، لكن اإلشكال في المعامالت، قال لي
مع أنھ یأتي في موضع ) ًإعمال العقد أولى من إھمالھ، وأبقي العقد صحیحا، وأقسم الربح: ب ھنا شبھة الربح، ویقولِّأغل:  یقول- ًمثال-العالم 

ِّثان من المعامالت ویغلب شبھة التحریم، ویلغي العقد، ویوجب فساده، فیتناقض في أصلھ، ولذلك البد من التأصیل، والبد لطالب العلم إذا  ٍ
ما ھي حقیقة المرابحة؟ حتى یكون على بصیرة : ھذا مرابحة أن یسأل: ما ھي حقیقة القراض؟ وإذا قیل لھ: ألھذا قراض أن یس: قیل لھ
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  .وهللا تعالى أعلم. ونسأل هللا العظیم أن یرزقنا ذلك. وبینة من أمره
 
 
 
 

 ضوابط وأصول عامة في العقود
 
 

ھذا السؤال یتعلق بباب الشركة كلھ؛ لكن : وما صفات الشریك المسلم؟ الجوابما األمور التي ینبغي أن یتعاطاھا من أراد الشراكة؟ : السؤال
ًھناك ضوابط وأصول عامة ینبغي التنبیھ علیھا في العقود مطلقا، فمن أراد أن یشارك، أو أراد أن یبیع، أو أراد أن یتعامل في اإلجارات أو 

فقد أجمع العلماء على أنھ یجب علیھ الرجوع إلى : الرجوع إلى العلماء: ًأوال: العقارات فینبغي أن یسأل، وعلیھ أمور یجب أن یتعلمھا
ھل ھو حرام أو ال؟ وال : َّالعلماء، وأنھ ال یجوز ألحد یتعامل بالشركات أو بالبیوع أن یأتي ویدخل إلى السوق ویفعل ما عن لھ دون أن یسأل

َمشتكى، حینما أصبحت األمور تْعرف بالُعْرف، فالشيء المعروف ھو یجوز لھ أن یقدم على أي عقد حتى یسأل أھل العلم، وإلى هللا ال ُ
َّالحالل، وحینئذ قل أن تجد من یسأل العالم، وقل أن تجد من یستشیر أھل العلم أو یرجع إلى أھل ََّ ووهللا إن القلوب لتتقرح حینما تجد . العلم َ

َ الخبیر؟ ومن الذي عنده معرفة؟ ومن ھو الذي یستشار؟ فأخذ یقلب في َمن ھو: التاجر إذا أراد أن یقیم أي صفقة أو أي عمل فإنھ یبحث َ
َالمستشارین ومن یسألھم، وال یمكن أن یجول بخاطره أن یسأل عالما، أو یبحث عن حكم ھذا؛ أحلُھ هللا أو حرمھ؟ وھذا من غربة اإلسالم َ َ ََّ ُ َّ ً :

ًبدأ اإلسالم غریبا، وسیعود غریبا كما بدأ( َّ ُیقدرون من الناس، وكان الرجل وكان العلماء). ً ًووهللا إني أعرف أناسا في المدینة من كبار - َ
 ال یمكن أن یتعامل بأي معاملة في دكانھ أو محلھ حتى یسأل العلماء، حتى إنھ بعد وفاة الوالد رحمة هللا علیھ كنت أجالس - السن وأھل الفضل

ة غریبة، فوهللا إنا كنا نستفیدھا من العوام الذین لیس لھم إلمام بدقائق المسائل؛ لكنھ سألت الشیخ عن مسألة كذا، وتكون المسأل: البعض فیقول
َسأل عن ھذه المسألة العالم فأفتاه فیھا، فانتفع طالب العلم بفتواه وكانوا ال یقدمون وال یؤخرون إال بسؤال العلماء؛ ولذلك وضع هللا لھم . ِ

 في تجارتھ منذ أربعین أو خمسین سنة ناعم البال، مطمئن النفس، وال تجد عنده القلق وال البركة والخیر والرزق، حتى إن الرجل تجده
ًالھوس وال التعب وال االكتئاب وال المصائب؛ ألنھ لم یعرض عن هللا، وكانت خطواتھ في تجارتھ مدروسة بحكمة، مقرونة بسئوال أھل 

ًأما الیوم فقل أن تجد من یسأل عالما، والبعض إذا . ن منھ من الصدقات واإلحسانالعلم والبصیرة، فبارك هللا عملھ ومالھ، ھذا غیر ما یكو َّ َ
َأراد أن یسأل العلماء تتبع من یسأل، وعرف من الذي یرخص، ومن الذي یشدد، ومن الذي یكون بین بین َ َ َ َ َ َِّ ِّ َّ َ َفإذا اشتھى أمرا مخففا سأل عمن . َ ً ًَّ

 وزره یوم لقاء هللا، وهللا ال یخطئ، كما قال ابن عباس رضي هللا عنھما للسائل -والیعاذ با- حمل یخفف لھ، حتى یجعلھ بینھ وبین ربھ، لی
َفتجده ال یحسن اختیار العالم الذي یسألھ، أما إذا أراد أن یبحث عن مستشار  .فا مطلع على الضمائر والسرائر). إن هللا ال یخادع: (لما سألھ ِ

مور المال أخذ یقلب في سیرتھ حتى یعرف أنھ أھل للسؤال، لكن یتھاون في سؤال العلماء، فقد یأخذ الفتوى في ذوي الخبرة یستشیره في أ
والشخص إذا لم یكن عنده خوف من هللا سبحانھ وتعالى ومراقبة واستشعار أن ھذا . من كاتب عنده في تجارتھ؛ ألن الدین عنده رخیص

َّعز وجل-ول قدماه بین یدي هللا المال سُیسأل عنھ قلیلھ وكثیره، وأنھ لن تز ھل أحل هللا لھ ھذا المال الذي أخذ، أو حرمھ علیھ؟ :  حتى ُیسأل-َّ
والعكس بالعكس، . ًفإذا أصبح یستشعر أنھ مسئول بین یدي هللا، لربما وجدت العالم یفتیھ بالرخصة فال یقبلھا خوفا من هللا سبحانھ وتعالى

ًلدنیویة ال یسأل أحدا من أھل العلم، ال یسأل إال أھل الثقة، وال یستشیر إال من یؤتمن، ویتعب في السؤال، فتجده إذا أراد السؤال عن األمور ا
َبینة في تجارتھ، ھذا لحظ الدنیا، بْل تْؤثُرون الحیاة الدنیا  ولربما یسافر إلى أماكن بعیدة، كل ذلك من أجل أن یكون على َ َ َ َْ ُُّ َ ْ ٌواآلخرة خْیر * ِ َ ُ َ َِ

َوأْبق َ ًوإذا جاء لیسأل ربما دعا العالم أن یأتیھ، وھذه من العزة التي أصبح یعتز بھا الناس على العلماء، وقل أن تجد إنسانا ] 17-16:األعلى[ى َ َّ َِ َ
ِكبیرا أو عظیما یرضى لنفسھ أن یقف على باب العالم أو یسألھ، وأغرب من ھذا أنھ یطلبھ أن یأتیھ مع أنھ ھو صاحب الحاجة، وال ی ً جد من ً

: ًنفسھ أن یذھب ویسأل، وإذا أراد أن یسأل عالما بعث من یسأل، وقال لعامل من عمالھ، أو عامل في مكتبھ، ولربما یكون من أبسط الناس
ر العلماء ِوھذا ھو الواقع المر الذي نعیشھ، ولما ُحرم الناُس تقدی. ًاذھب واسأل لي فالنا، وال تقل لھ أني أرسلتك، فكل ذلك اعتزاز على العالم

نزع هللا البركة من حیاتھم، فأصبحوا في الھم والقلق واالكتئاب، والمصائب والحوادث، والنكسات والفجائع، لما أعرضوا عن هللا، فلیس بین 
ان فانظر إلیھ فإذا أردت أن ترى عزة اإلنس. الناس وبین هللا حسب وال نسب، وإنما بینھم ھذا الدین، وصفوة هللا من خلقھ لھذا الدین العلماُء

َّمع أھل العلم، فإذا نظر إلى أھل العلم أنھم مؤتمنون على دین هللا فقدرھم وأجلھم رفع هللا شأنھ، حتى قیل في صالح الدین األیوبي ، وكم من  َّ َ َ
 ما هللا بھ علیم، فلو قرأت أناس كانوا لھم فضل من قواد المسلمین ممن كان لھم عظیم البالء؛ لكن ھذا القائد جعل هللا لھ من المحبة والقبول

ًفي سیرتھ لوجدت أن مجلسھ ال یكون إال بالعلماء، وكان ال یجلس المجلس وال یبرم األمر حتى یكون في مجلسھ ما ال یقل عن عشرین عالما 
ًومن عرف فضلھم فإن هللا عز وجل یتأذن لھ بالمحبة والقبول، واقرأ في سیر الناس فلن تجد تاجرا وضع. یسألھ َّ  تجارتھ بین یدي العلماء، َّ

 أحجم وتأخر، إال بارك هللا في رزقة، وبارك لھ في تجارتھ، ووضع هللا لھ من المحبة بین: تقدم، ویتأخر إذا قیل لھ: فأصبح یتقدم إذا قیل لھ
. ا، ومن لم یعرفھا فسیعرفھاوھذه سنة من هللا، من عرفھا فقد عرفھ. الناس والتقدیر على قدر ما جعل هللا في قلبھ من المحبة ألھل العلم

ِأن بعضھم إذا ذھب إلى العالم لیسألھ، أو إذا جلس في مجلس العالم یسأل تجده یعتز بنفسھ أن ُیشعر العالم أنھ محتاج لعلمھ، وھذا : والعجب ْ
ِمر ورأیناه، وإن كان الواجب علیك كطالب علم لما ترى مثل ھذه النوعیة تزجره وتشعره أنھ یسأل ل َّ َّْ ُ َ ِیعلم ولیس أھال ألن یناقش أو یعترض، َ ً

ًوھذا مر بنا كثیرا-فتجد البعض ممن یسأل  َّ ُعندي مسألة قد سمعت من یحرمھا؛ ولكن في رأیي لیس فیھا شيء ویعطیك الجواب :  یقول لك- َ
وموسى علیھ . اجة إلى أھل العلمقبل أن یسأل، ویعطیك الخالصة قبل أن یستشكل ویستفتي، ولم یعد ھناك تقدیر ألھل العلم، وال شعور بالح

ًقال لُھ ُموسى ھْل أتبُعك على أْن تعلمن مما ُعلْمت ُرشدا : السالم یقول ْ َُ ِّ َِّّ ِ ِ َِ َ َ َ َ َ ََ ََ َّ َ یؤتى بالتكبر، وأھل العلم إذا تعالینا  ، ھل أتبعك؟ العلم ال]66:الكھف[َ
 قلبھ كتاب هللا وفي صدره سنة النبي صلى هللا علیھ وسلم ویحمل ھذا علیھم تعاظمنا على الدین؛ ألن العالم صاحب رسالة وأمانة، یحمل في
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َأتمنى حفظ القرآن وال ُیبلغ، فمن الذي وفق ذاك : النور والعلم، وكم من إنسان یكون من أذكى خلق هللا وال یستطیع أن یحفظ آیة، ویقول ََّ
فمثل ھؤالء إذا . ِ أنھ أذكى من ذاك العالم؟ وإن هللا یختار من یشاءللحفظ وفتح علیھ، وجعل صدره آیات بینات من العلم، وصرفھ عن ھذا مع

أصبحنا نتعاظم ونتعالى علیھم حرمنا البركة، وإذا جاء الغني والتاجر وصاحب الشركة یسأل وكأنھ یرید أن یفرض رأیھ، ویرید أن یفرض 
إال من -ولذلك أصبح العلم في زماننا في كثیر من األحوال . آراءما یرید من التحلیل، فحینئذ تذھب كرامة العلماء، ویصبح العلم أشبھ بأنھ 

على عالم من علماء السلف لجثا   لو ُعرضت- وهللا- ُ إذا عرض للعامة ُیعرض كرأي من اآلراء، ولربما تطرح القضیة الدینیة التي -رحم هللا
ُعلى ركبتیھ خوفا من هللا أن یتكلم فیھا، تطرح للعامة، وكل ُیدلي برأیھ، َ فلربما تأتي مسألة موت الدماغ؛ ھل ھو موت أو ال؟ فُیستفتى فیھا ً

َّكل أحد، ولربما تنشر لكل أحد، ویؤخذ فیھا رأي كل أحد؛ ولكن بین یدي هللا عز وجل سیكون الموعد، ویعرف الناس فضل أھل العلم، وما  َّ ُ
فینبغي الرجوع إلى العلماء، وإشعار العلماء عند . سھ وقیمة غیرهأوجب هللا علیھم من الرجوع إلى العلماء، وعندھا یعرف اإلنسان قیمة نف

، ونقول رني! أجبني: السؤال أنھم علماء وأنھم أمناء على دین هللا، نسألھم بكل ذلة، ولیست لھم بذاتھم وإنما  ! َّفإنھ قد أشكل علي األمر، بصِّ
فینبغي على المسلم الرجوع إلى العلماء وسؤالھم، واستفتائھم بالصورة . فع والحقًجزاك هللا خیرا، ونحو ذلك، فالعلماء ال یریدون بذلك إال الن

َسمْعنا : قال هللا، قال رسولھ، إال أن یقول: ٌیقول لھ أحد فال ینبغي ألحد: التسلیم: ًثانیا. التي تلیق بحرمة العلماء، وتلیق بمن یبحث عن الحق ِ َ
َوأطْعنا غفرانك ربنا وإلْیك َ َ َ َ ََ ِ َ َ ُ ََّ ْ َ ِ المصیُر َ َ رأیي، وفي نظري، وفي اجتھادي، وعلى طالب العلم أن یزجروا أمثال ھؤالء : ، فال یقول]285:البقرة[ْ

َّدین هللا لیس فیھ مجال للرأي، وشریعة هللا عز وجل لیس لكل أحد أن یقول فیھا برأیھ، ولذلك قال أبو الدرداء : السفھاء، وأن یقولوا لھم َّ :
، وترك معاویة )ًما أرى بھذا بأسا، وهللا ال أصحبك لیلة واحدة: قال رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم ویقول لي: لھعذیري من رجل أقول (

وهللا ال أصحبك لیلة : ًما أرى بھذا بأسا، فقال لھ: (ًرضي هللا عنھ بالشام حینما قال لھ حدیثا من رسول هللا، فقال معاویة رضي هللا عنھ
َكانت عنده الغیرة على الكتاب ). ارجع إلى ثغرك فوهللا ال خیر في قوم ال تكون فیھم: قال لھ المقالة، فقال لھواحدة، ورجع إلى عمر و

فإذا جئنا نطرح المسألة للعلماء نطرحھا بأمانة، فال یطرح السائل المسألة وقد خفیت : االستیثاق: ًثالثا. فینبغي علینا التسلیم بعد الحكم. والسنة
ر المسألة بطریقة ذكیة تجعل العالم یقتنع بجوازھا، وبالتفصیل فیھا، فعلیھ أن یتقي هللا، وأن یطرح األمر جوانب منھا، وال ِ یحاول أن یحوِّ

  .وصلى هللا وسلم وبارك على نبینا محمد. وآخر دعوانا أن الحمد  رب العالمین. بكل أمانة، فإنھ إن فعل ذلك وفق للرشد، وألھم الصواب
 
 
 
 

 [5[ باب الشركة - المستقنع شرح زاد
في شركة المضاربة ألزم الشارع المضارب أال : ًلقد اعتنى الشارع الحكیم بالعقود ووضح أحكامھا، لتتحقق الغایة والمقصود منھا، فمثال

زم فیھا الشریكان بما یدخل مضاربة جدیدة تضر بمال األول إال بإذنھ، وفي شركة الوجوه بین الشارع أن ھذه الشركة قائمة على الذمة، یلت
 .أخذا من أموال الناس، ویتقاسمان الربح بینھما على ما اتفقا في عقد الشراكة

 حكم مضاربة العامل لشخصین فأكثر
 
 

بسم هللا الرحمن الرحیم الحمد  رب العالمین، وصلى هللا وسلم وبارك على خیر خلقھ أجمعین، وعلى آلھ وصحبھ، ومن اھتدى بھدیھ، 
فقد شرع المصنف ] وال یضارب بمال آلخر إن أضر األول ولم یرض: [یقول المصنف رحمھ هللا: أما بعد. نتھ إلى یوم الدینواستن بس

ھذه : فإذا اتفق شخصان على عقد مضاربة، فقال أحدھما آلخر. رحمھ هللا في ھذه الجملة في بیان ما یجب على العامل في عقد المضاربة
َّقبلت، فالواجب على العامل أال یلتزم بمضاربة أخرى لشخص : ً، والربح بیني وبینك مناصفة، وقال اآلخرمائة ألف اضرب بھا في األرض ُ

والسبب في ھذا أنھ یضر بمصالح األول في أغلب األحوال؛ ألنك إذا أعطیت المال إلى مضارب وعامل؛ فإنھ إذا تمحض لك بالعمل . آخر
ًح، وأكثر نماء، وحینئذ إذا تدخل مضارب آخر أو صاحب مال آخر، فإنھ یضر بمصالحھ، فإن كان ذلك أدعى لإلتقان، وكان ذلك أغلب للرب

العامل إذا تفرغ لك أمكنھ أن ینصح ویقوم بأعباء العمل بقوة أكثر مما إذا كان بین شخصین أو أكثر من شخصین، ولذلك من حیث األصل ال 
ضرر، فإذا ُوجد ضرر على صاحب المال األول، فإنھ ال یجوز لھ أن یضارب، ُیشترط أن یوجد ال: یضارب غیرك؛ لكن بعض العلماء یقول

ًإنھ ربما أخذ مبلغا یسیرا في المضاربة األولى، فضارب : قالوا: تفصیل ذلك. وأما إذا لم یوجد الضرر فیجوز لھ أن یضارب  بألفین، -ًمثال-ً
، وھذه الثیاب یقوم ببیعھا في ساعتین في أول النھار، فھذا الذي یتیسر في -ًمثال- ًوھذان األلفان أخذ بھما تجارة أو أخذ بھما عروضا كثیاب

ًعرضھا، فإنھ یبقى بقیة الیوم بدون عمل، فإذا ضارب شخصا آخر ولم یضر بمصالح األول، جاز لھ أن یضاربھما معا، فیضارب بمال  ً
وإذا لم یكن ھناك ضرر، جاز لھ أن یضارب شخصین أو : قالوا. األول، ویضارب بمال الثاني، والربح یأخذه من األول، ویأخذه من الثاني

أن عقد المضاربة بینك وبین العامل : وتوضیح ذلك). الضرر ُیزال: (فأصبح فقھ المسألة یدور على القاعدة المعروفة. أكثر من شخصین
بالمصالح المترتبة على العقد بینكما من حقك أن َّیستلزم أن ینصح لك وأال یضر بمصالحك، فكل عقد یدخلھ على العقد الذي بینك وبینھ یضر 

: قالوا. تعترض علیھ، فال یجوز لھ أن یعقد بین ربي المال أو ثالثة أو أربعة مضاربة من ھذا الوجھ، فأصول الشریعة تقتضي دفع الضرر
ارب األول، فدخول المضارب الثاني فإذا وقع العقد بینھ وبین شخص فمعناه أنھ یبذل جمیع األسباب لما یعین على الربح والخیر للمض

 -ًمثال- والثالث یؤثر على المضاربة؛ لكن ذكرنا أنھ لو ضارب بمبلغ یسیر، كألفین أو ثالثة آالف، في شيء یمكنھ أن یتفرغ بعده، كأن یكون 
 آخر بألفین أخرى بسیارة ًاشترى سیارة بألفین، وصار یضارب بھا یرید أن یبیعھا، فلربما یجلس أكثر النھار بدون عمل، فضارب شخصا

، فالعقد بینكما على )الضرر ُیزال(أن : فمدار المسألة على الضرر، والقاعدة في الشریعة: ًإذا. ثانیة دون أن یستضر األول، صح ذلك وجاز
َأعطیتھ مائة : -ًالمث- أن ینصح كل منكما لآلخر، فال یدخل عقد على عقد على وجھ یوجب الضرر على العقد األول؛ لكن لو كانت المضاربة 
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ًاضرب بھا في األرض، فاشتر بھا قماشا أو اشتر بھا سیارات، وھذا القماش أو ھذه السیارات أو أي عرض اشتراه : ألف لایر، وقلت لھ
ًیستلزم منھ أن یكون أكثر الیوم معھ، وأن یكون محافظا علیھ، مراقبا لسوقھ، ویستلزم العمل أن یكون فیھ أغلب الیوم، ر الیوم بحیث ال أو أكث ً

ًیتفرغ لعمل آخر، ففي ھذه الصورة لو أعطیتھ ماال كثیرا أو كان المضارب األول قد ضاربھ بمال كبیر یستلزم الفراغ األكثر، ودخل  ً
 ًالمضارب الثاني، فإن دخول المضارب الثاني ال ُیشك أنھ ضرر على األول، وسیؤثر على الربح، وسیؤثر أیضا على المصالح، فقد تكون

ًبعض التجارات إذا تفرغ لھا العامل أتقنھا وحصل الربح األكثر؛ لكن لو أدخل مضاربا ثانیا وزاحم األول فانقسم العامل في عملھ بین  ً َّ
عملین، فأصبح في ھذه الحالة ال یستطیع أن یقوم في المضاربة األولى على الوجھ األتم األكمل فحصل الضرر، فإما أن یحصل الضرر في 

ھذا العامل إذا جلس في المحل أمكنھ أن یصرف : ًمثال: مثال نقص الربح. ح، وإما أن یحصل الضرر في حصول الخسارةنقص الرب
ھذه السلعة بمائة، فإن كاسره المشتري : فیأتي ویقول %). 50( و-  %). 75( و- %). 100( ربح - : البضاعة بین ثالثة أنواع من الربح

ً؛ لكن لو وكل عامال ال یستطیع أن یقول لھ َإلى خمس وسبعین أو إلى ثمانین باع  قد یحدد لھ إلى ثمانین، فالمكاسر والمشتري ربما -ًمثال- َّ
یرید بخمس وسبعین مع أن مصلحة المضاربة بخمس وسبعین، فحینئذ یتضرر غیابھ عن العمل؛ ألنھ سیترك العمل ویذھب إلى العمل 

أسمُح لك : إذا رضي المضارب األول وقال لھ: ومن ھنا قالوا. صلحة المضارب األولَفشتات العامل بین مضاربین فأكثر یضر بم. اآلخر
ُأن تعمل مع غیري، أذنت لك أن تجمع بین مضاربتي ومضاربة فالن، فال بأس، فھو حین یأذن فمعنى ذلك أنھ رضي بسقوط حقھ، والحق 

لكن لو أنھ ضارب من ورائھ، فحینئذ ننظر إن اشتملت . روفمشترك بینھما، فجاز للعامل ولرب المال أن یتفقا على ھذا الوجھ المع
ًالمضاربة الثانیة على الضرر على المضاربة األولى كرجل أعطى عامال مائة ألف، واستلزمت البضائع والعروض وجود العامل أكثر 

ستضرت أو خسرت أو انكسرت، وربح ًالوقت وأغلب الوقت، فتشتت وأصبح وقتھ مشتتا بین المضاربتین، فنقص ربُح المضاربة األولى وا
ًأخذ مائة ألف وضارب بھا، ولو أنھ تفرغ لربح خمسین ألفا؛ : ًفمثال. في الثانیة، ألزم بوضع الربح الذي كسبھ في الثانیة للمضاربة األولى

ر النھار ثم ضارب في الثانیة، ، والضرر في ھذا الربح العشرة آالف، وكان سببھا أنھ اشتغل ساعات في آخ-ًمثال- ًولكنھ ربح أربعین ألفا 
ًوفي المضاربة الثانیة ضارب زیدا بعشرین ألفا وربح مع العشرین عشرة، وأصبحت الثالثین ألفا خمسة آالف لھ، وخمسة آالف لصاحب  ً ً

سران، ویرتفع بھا المال، فتؤخذ الخمسة آالف التي حازھا العامل من المضاربة الثانیة، وتضم في مال المضاربة األولى، لُیجبر بھا الخ
م على ھذا الوجھ  ُالربح، وحینئٍذ تقسم بینھما؛ ألن ھذا الوقت وھذا الجھد في األصل مستحق للمضاربة األولى ولیس للمضاربة الثانیة، فغرِّ

فتتفرع على . لأنھ ال یجوز للعامل أن یضارب إال بإذن صاحب الما: وحاصل األمر. الذي اختاره غیر واحد من أھل العلم رحمة هللا علیھم
َّفلو أن شخصا استأجر أجیرا یعمل عنده بالشھر، فالواجب على األجیر أال یعمل مع الغیر، وھذا مثل ما یقع اآلن، : اإلجارة: منھا: ھذا مسائل ً ً

المال، فلیس من احمل لي ھذا المتاع، أو ضع لي ھذا الشيء، فتلزمھ بعمل آخر وتعطیھ : ربما تأتي إلى عامل یعمل أثناء عملھ، وتقول لھ
حقھ ذلك، وال من حقك أن تتفق معھ حتى ولو كان یكنس القمامة في الشارع، لیس من حقك؛ ألن ھذا الوقت مستحق لغیرك، وقد أخذ علیھ 
ًالمال من غیرك، فإذا جئت تستغلھ في عمل وجب أن تستأذن رب العمل األصلي في ھذا الوقت؛ ألنك لن ترضى أن یكون عامال عندك، 

ًلو وضعت عامال في مزرعة على أن : مثال.  شخص آخر ویكلفھ بعمل في مدة عملھ عندك، ولو لم یكن عنده عمل في ھذه الساعةفیأتي
الثالث ساعات التي تكون فیھا بدون عمل تعال : یحرسھا ویقوم على مصالحھا، ففاضت لھ ثالث ساعات بدون عمل، فجاء جارك وقال لھ

 أو بمائة لایر أو نحوھا، فلیس من حق الجار أن یفعل ذلك؛ ألن ھذا الوقت كلھ مستحق لرب العمل األول، ًواعمل عندي فیھا بثالثین ریاال
ًسواء كان كفیال لھ أو كان بینھ وبینھ عقد، فال یجوز لھ ذلك، ومن ھنا تخرج إذا التزم بعمل في المصلحة العامة، فإذا كان عامال في مصلحة  ًَّ ً

، فإن أوقات فراغھ بعد دوامھ وعملھ لراحتھ، فإذا التزم فیھا بأعمال خاصة أو أعمال للغیر جاء إلى عملھ عامة من بیت مال المسلمین
ًاألصلي منھكا مرھقا وأضر ذلك بمصلحتھ األصلیة ٍأي عمل یلتزم بھ شخص مع شخص آخر، وارتباطھ بعمل ثان مع ھذا العمل : ًفإذا. ً

الثاني إال بإذن األول؛ ألن أصول الشریعة دالة على أنھ ال یجوز للمسلم أن یتعاطى أسباب یضر بمصلحة األول، ال یجوز أن یعقد العقد 
َّأال تتضمن اإلضرار، فإذا تضمنت اإلضرار ُمنع منھا؛ ألن العقد حینئذ یكون من باب التعاون على : الضرر، والعقود الشرعیة شرطاھا

ما تعاقد مع العامل اعتدى على العقد األول، واعتدى على مصالحھ، واعتدى على حقوق اإلثم والعدوان، فالعاقد الثاني في العقد الثاني حین
ِوإذا تقرر ھذا فیرد اإلشكال في مسألٍة معاصرة. ًومن ھنا ال یجوز للعامل أن یضارب شخصا آخر. َّأخیھ المسلم، فوجب أال یفعل ذلك ُ ِ : منھا: َ

المشكلة أن المصرف یلتزم مع مئات األشخاص، وحینئذ یرد السؤال، وتبقى . الإذا دفع مالھ في المصرف على أن المصرف یضارب بالم
إذا دفعت مائة ألف لمصرف إسالمي على أن یضارب بھا، فھل من حقھ أن یأخذ من غیرك؛ ألن : المسألة قائمة وداخلة تحت ھذا األصل

أقدر على الربح مما لو كان عنده أكثر من شخص، ھذا قد یضر بمصالحك؟ وال شك أنھ عند معاملتھ لشخص أو أشخاص معینین یكون 
ًولذلك تحتاج ھذه المسألة إلى بحث واجتھاد معاصر؛ ألنھا مفرعة على األصل الذي ذكرناه، فال یجوز إذا عامل طرفا من مصرف أو غیره 

َّالمصلحة؟ ثم بعد ذلك تقرر لیس من  أن یتعامل ھذا المصرف مع الغیر حتى یثبت ھل من المصلحة أن یتعامل مع الشخص الثاني، أو َ ُ
َّالمسألة وتخرج على األصل الذي قرره العلماء رحمھم هللا َ أي تضارب ): فإن فعل: (قولھ]: فإن فعل رد حصتھ في الشركة: [قال رحمھ هللا. ُ

ملھ عند كافلھ، وجب وعلى ھذا یتخرج أن العامل لو عمل عند شخص آخر غیر كافلھ في وقت ع): رد حصتھ في الشركة: (قال. مع الثاني
َأن یرد المال إلى من كفلھ، ووجھ ذلك َ َ ً قد اشتري فیھ، فأنت إذا أخذت عامال وتعاقدت معھ شھرا كامال فمعناه -جھد العامل- أن ھذا الوقت : َ ًً ُ

 عند شخص آخر أن ساعات الشھر كلھا التي ھي وقت العمل ووقت القیام بالمھمة تستحقھا لمصالحك، فإذا قام وعاوض على ھذا الوقت
َالعمل عمل العامل، فكیف آخذ المال منھ؟ یتخرج ھذا على أن الوقت والجھد مستحق لرب : وقد یقول قائل. فأنت الذي تستحق ھذا المال

- النھار  ًالعمل األول، فأنت إذا استأجرت العامل شھرا في المزرعة، فمعناه أن ساعات الشھر بالمعروف التي یقوم فیھا العامل كساعات
 ...... لسقي المزرعة والقیام على مصالحھا، فھذه الساعات قد اشتریتھا من العامل، وُجھد العام-ًمثال

 
 حكم المقاسمة بین الشریكین قبل تصفیة الحقوق
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َّوال ُیقسم مع بقاء العقد إال باتفاقھما: [قال رحمھ هللا َ َوال ُیقسم: (قولھ]: ْ ): َّإال باتفاقھما. (عقد المضاربة): مع بقاء العقد. (المال في المضاربة): ْ

خذھا، اضرب بھا في األرض وتاجر بھا، فأخذھا ووضعھا في : ًلو أعطاه عشرین ألفا، وقال لھ: صورة ھذه المسألة. باتفاق الطرفین: أي
عشرون رأس المال، : ً ألفا أربعین- ًمثال-، وبعد شھور ربحت ھذه العشرون ضعفھا، وفي ھذه الحالة لو أصبح المال - ًمثال-تجارة العطور 

ٌوعشرون ربحا، فھذه العشرون التي ھي ربح موجودة في أعیان، عشرة منھا نقد وسیولة، وعشرة منھا في المحل، فأصبح رأُس مال المحل  ٌٌ ٌ ً
ًثالثین ألفا، وعشرة آالف سیولة، فقال العامل لرب المال األصل الشرعي یقتضي ! علیھ؟اتفقنا  لو أن ھذه العشرة قسمناھا بیننا بما! یا فالن: ً

ُأن المضاربة ال ُیقسم فیھا المال إال بعد أن تصفى الحقوق، وُیرد رأس المال إلى رب المال، ثم ُیجبر ما في المال من حقوق، وتفك  َْ
َالرھونات وغیر ذلك من االستحقاقات من الدیون وغیرھا، ثم ُیقسم بعد ذلك الربُح؛ لكن لو أن الطرفین اتفقا على  ھذه العشرة آالف أن ْ

لیس من حقھما : وقال بعض العلماء. من حقھما ذلك؛ ألنھ لو حصل انكسار فسیكون على الطرفین: یقسماھا بینھما فحینئذ قال بعض العلماء
العشرة ٌذلك؛ ألن المضاربة ال زالت قائمة، فلربما حصل انكسار إلى درجة دخول االنكسار على رأس المال، صحیح أنھما االثنان أخذا 

ًآالف مقاسمة، فقد یكون ھناك خسارة حتى تدخل على رأس المال، والخسارة التي تدخل على رأس المال ال حظ فیھا على العامل، وال یغرم 
نھ ال شك أ وھذا القول. ِوفي ھذه الحالة إذا حصلت القسمة قبل تصفیة الحقوق ولم یجر على سنن المضاربة ففیھ مخاطرة: فیھا العامل، فقالوا

أورع وأحوط وألیق وألزم لألصل؛ أنھ ال یقتسم ولو رضي الطرفان؛ لكن إذا أرادا أن یقتسما فیفسخان عقد المضاربة األولى ویصفیانھا ثم 
 ...... .ینشئان مضاربة جدیدة، أما والمضاربة األولى قائمة، ففیھ تغریر ومخاطرة على الوجھ الذي ذكرناه

 
 اربةصور الخسارة واالنكسار في المض

 
 

ٌإذا أعطى رجل إلى ]: وإن تلف رأُس المال أو بعُضھ بعد التصرف أو خسر ُجبر من الربح قبل قسمتھ أو تنضیضھ: [قال رحمھ هللا تعالى
 ...... :َآخر مالھ لیضارب بھ، فحصلت خسارة أو انكسار فھذا یكون على صور

 
 قبل الدخول في التجارة

 
 

تري بھ العروض، وبمجرد شراء العروض تنزل أسعارھا وینكسر سوقھا قبل تصریفھا وبیعھا، فتصبح أن یعطیھ المال فیش: الصورة األولى
. من المصلحة أن نضارب في السیارات: فقال. اذھب وضارب بھا:  ملیون لایر وقال لھ- ًمثال-أعطاه : مثال ذلك. الخسارة والعروض قائمة

ُ اشترى العشر سیارات من ھذا النوع كسد سوقھا، وأصبحت بنصف قیمتھا، فحینئذ فاشترى عشر سیارات، كل سیارة بمائة ألف، فبمجرد ما
َّأن تباع السیارات وُیقصد النقد، فنض : العین موجودة وھي السیارات، والخسارة محكوم بھا قبل البیع والتصریف والتنضیض، والتنضیض َ

  .إذا حصلت الخسارة وقعت قبل الدخول في التجارة:  ففي ھذه الحالة.َّأن العروض تصفى بالنقدین إما الذھب وإما الفضة: َالمال بمعنى
 
 
 
 

 بعد الدخول في التجارة
 
 

بمجرد دخولھ : یعني: ًفتارة تكون الخسارة مباشرة: وإذا كانت بعد الدخول في التجارة. تكون الخسارة بعد الدخول في التجارة: والحالة الثانیة
: مثال األول. السوق وتحصل الخسارة إما بانكسار بعض البضائع دون بعض، أو بانكسار كل البضائعوبیعھ وشرائھ تنكسر البضائع ویكسد 

ًأن یشتري طعاما وقماشا، فالطعام یربح، والقماش ینكسر على وجھ یأخذ ربح الطعام وزیادة، فحینئٍذ تكون الخسارة في األمرین فإن كانت . ً
یبیع ھذه األعیان ویجب على العامل أن یبیع، : ، فحینئٍذ ال إشكال، ویكون الواجب كاآلتيالخسارة والعروض قائمة والعقد على عرض معین

َّأنا لیس لي مصلحة في ھذه المضاربة، بل إنھا خسارة، وھو واثق أنھ سیخسر؛ ألن العامل ال یأخذ شیئا إال إذا ربح، فإذا : فال یقول العامل ً
بتصریف البضائع وبیعھا  ًید أن أبیعھا؛ ألنھ ال مصلحة لي في البیع، فُیلزم شرعاال أر: علم أن السیارات خسرت قد یعترض ویقول

َبع السیارات، وامتنع، أجبره القاضي على البیع، وألزمھ بالجلوس في المحل : رده بالنقدین، فلو قال لھ رب المال: وتنضیض المال، أي
ل من ھذا الوجھ؛ ألنھ دخل على أساس أن یتحمل مسئولیة المتاجرة، ًوتصریف البضائع تصریفا على الوجھ المعروف وال یضر برب الما

ًفیبیع ویشتري رابحا وخاسرا ًفي حالة شراء األعیان إذا كان العامل امتنع عن بیعھا بعد كسادھا وخسارة سوقھا، ُیلزم شرعا بذلك، فلو : ًإذا. ً
ًامتنع العامل امتناعا كلیا، وقال ما كلفني األمر، فزجره القاضي ووعظھ وخوفھ با أن األصل في العقد بینھما ال أبیع مھما كان األمر، ومھ: ً

ًال أبیع، وامتنع امتناعا كلیا، في ھذه الحالة یقیم القاضي شخصا یبیع السلع ویبیع البضائع ویلزمھ بدفع أجرة ذلك : یحتم علیھ ذلك، فإن قال ً ً
فیھ، وھذا سیأخذ مني  ًال مصلحة لي، وال أبیع شیئا فیھ خسارة ال حظ لي: ل وقالفي حال الكساد والخسارة لو امتنع العام: ًإذا. الشخص

ًشھورا أو یأخذ مني وقتا لیس من حقك ذلك، بل إن أصل االتفاق بینك وبین رب المال یحتم علیك أن تقوم بتصریف البضاعة كما : نقول. ً
وھذه تأتي على صورة، كأن یقوم صاحب المال : خول في البیع والشراءقد تحصل الخسارة بعد الد. اشتریتھا، ھذا بالنسبة لحال األعیان
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ُویعطي للمضارب ماال كأن یعطیھ مائة ألف ویتنوع في البضائع، وتحصل الخسارة كما ذكرنا، في بعض البضائع دون بعض، فتجبر  ً
نصفھا في األراضي، فالنصف الذي في السیارات ًلو أعطاه ملیونا، فجعل نصف الملیون في السیارات، و: البضائع بعُضھا ببعض، مثال ذلك

ًخسر النصف، فأصبحت السیارات تباع بمائتین وخمسین، والنصف الذي في األراضي والعمائر والدور ربح مائتین وخمسین ألفا فُیضم ربح 
ھذا فآخذ، أو خسرت في ھذا وال إنني ربحت في : وال یقول. ًھذا إلى خسارة ذاك، ونوجب على العامل رد الملیون كاملة إلى صاحب المال

ھذه خمسمائة ألف ضارب بھا، فدخل بھا في األراضي، ثم جاءه : لكن لو أنھ قال لھ. المال واحد، والمضاربة واحدة: أتحمل، بل نقول
صین، كان للعامل ًبخمسین ألفا ثانیة، فدخل بھا في الطعام، فالتي في األراضي خسرت، والتي في الطعام ربحت، على أنھما منفصلین كالشخ

 خمسمائة ألف اضرب بھا في -ًمثال-ھذه : ًأعطاه ملیونا وقال لھ: ربح الثانیة، ورد المال الخاسر في العقار إلى رب المال، مثال ذلك
األرض، فذھب واشترى بھا قطعتین من األرض كل قطعة بمائتین وخمسین، فخسر في ھاتین القطعتین، وأصبحتا تباعان بنصف القیمة، 

على نصف القیمة ورأس المال، فلو أنھ وھو : صبح المبلغ الذي تبقى من التجارة ومن المضاربة في األراضي ھو مائتان وخمسون، یعنيوأ
ھذه عقدھا منفصل عن عقد األولى، فأخذ : اضرب بھا في تجارة أخرى، یعني: یتاجر في األراضي أعطاه المائتین والخمسین الثانیة، وقال

 فربح في الطعام ما یعادل مائتین وخمسین، فتصبح تجارة الطعام صفت على -كما ذكرنا-لثانیة وضرب بھا في الطعام الخمسمائة ألف ا
ھذه المائتان والخمسون ال ُیجبر بھا كسر األرض؛ ألن : ًسبعمائة وخمسین ألفا، خمسمائة رأس المال، ومائتان وخمسون الربح، فنقول

ًألولى، كالمضاربة بین شخصین، ویكون حینئٍذ الربح في الثانیة مستحقا على ما اتفقا علیھ، وللعامل حظھ المضاربة الثانیة خالف المضاربة ا
ًونصیبھ، ویرجع في مضاربة األرض فیرد رأس المال ناقصا نصفھ، ویكون الغرم على رب المال وحده، ھذا في حالة ما إذا انفصل عقدا 

ًإذا أعطاه مال المضاربة ماال واحدا بعقد واحد فال إشكال، فلو ربح بعض ھذا العقد : نقول: ًإذا. المضاربة في حال الخسارة وحال الربح ً
وخسر البعض یوفق بین الكل وننظر النتیجة، ھل فیھا ربح أو خسارة؟ فإن كان فیھا ربح قسم بینھما على ما اتفقا، وإن كان فیھ خسارة فإنھ 

ًأعطاه جزءا مضاربة ثم أنشأ مضاربة ثانیة فحصل ربح في األولى دون الثانیة، أو : َّجزأ، أيیرد لرب المال مالھ، وأما إذا أعطاه المال ف ً
وعلى ھذا یكون ھناك عقدان للمضاربة، فما حصل فیھ . العكس، لم ُیجبر خسران ھذه بربح تلك، فتكون كل مضاربة على ما اتفقا علیھ

ًوبناء . لخسران رد فیھ العامل المال إلى ربھ، وال یقسم الربح إال بعد رد رأس المالالنماء والربح قسم الربح على ما اتفقا، وما حصل فیھ ا
األصل الشرعي یقتضي أن العامل ال یطالب بربح إال بعد أن یصفى مال المضاربة، فتباع : ًأوال: على ھذه المسألة تترتب مسائل، فنقول

ًطیتھ ملیونا فاشترى خمس عمائر، فأصبحت بخمسة مالیین، فیقول لك أع- ًمثال-ِجمیع األعیان وھو تنضیض المال، فال یأت عامل  أعطني : َ
فال تحصل القسمة، وال یطالب ال رب . حتى تبیعھا، وتحضر لي الخمسة مالیین، وبعد ذلك تأخذ حقك وآخذ حقي. ال: فتقول لھ. ربحي اآلن

ِبع: المال وال العامل بشيء من الربح إال بعد تنضیض المال، فنقول لھ ثم بعد البیع  ً المال، حتى ولو كان اآلن رابحا، فإنھ یجب علیك البیع،ِ
 %) 100(ًفلو أنھ أعطاه ملیونا على أن یضرب بھا في تجارة األطعمة، فدخل في ھذه التجارة، وربح : والتصفیة، یكون الحكم كاآلتي

إلى السیارات، وإلى الطعام الموجود، وجدناه یعادل الملیونین، وأصبح الملیون ملیونین، فلما جئنا ننظر إلى األراضي التي ھي للشریكین، و
ُفتباع األراضي؛ ألنھ لو . ِبْع ھذه األعیان: العامل لھ خمسمائة ألف، بل نبدأ ونقول: فمعناه أن المضاربة ربحت مثلھا، فال نقول مباشرة

: ًمارة، أو اشترى دكاكین یبیع فیھا، أو استأجر، فنقول أول ما نقول إلى أرض یبني علیھا لتجارٍة ما، أو اشترى ع-ًمثال-ًأعطاه ملیونا یحتاج 
ُیجب تصفیة المال برد الحقوق، فتباع العقارات، وتباع وتصرف العروض من األطعمة واألقمشة أو غیرھا، وبعد تنضیض المال ووجود 

َالسیولة ننظر إلى الدیون المستحقة على المضاربة، فتسدد الدیون، وتفك الرھون ُ  إذا كان ھناك أعیان مرھونة، كسیارات ونحوھا، وبعد فك ُ
لو أنھ باع أعیان أو عروض : - ًمثال-فال نقول . اقسم: الرھون ورد الحقوق وإعطاء األجرة للعمال، وتصفیة الحقوق كاملة، بعد ھذا كلھ نقول

ألف الزیادة ال تقسم إال بعد معرفة الحقوق الواجبة،  بملیون والشركة في األصل كانت بخمسائة ألف، فالخمسمائة -شركة المضاربة- الشركة 
 أن عندنا عشرة من العمال استغلھم ھذا المضارب والعامل أثناء التجارة والعمل، وكل - ًمثال-ھل ھناك حقوق ودیون أو ال؟ فلو فرضنا 

تسدد دیون العمال وتسدد فواتیر وأجرة ًعامل لھ عشرة آالف، فھذه خمسون ألفا َدین على المضاربة، وال یمكن أن نحكم بالقسمة حتى 
رد رأس المال إلى ربھ : المحالت، وحینما ُیسدد جمیع الحقوق المستحقة على شركة المضاربة، بعد ذلك تكون الخطوة الثانیة، وھي

ًفُیبدأ أول شيء برد رأس المال إلى صاحبھ، فإذا كان دفع لھ ملیونا وربح ملیونا، نقول. وصاحبھ الملیون األولى التي ھي رأس ًادفع أوال : ً
ًالمال إلى صاحبھا، وبعد رد الملیون إلى صاحبھا ُیقسم ما بقي وفضل عن رأس المال على الوجھ الذي اتفقا علیھ، إن كان مناصفة فمناصفة،  ً َ َ

ًوإن كان أثالثا فأثالثا، إلى آخره ً.  
 
 
 
 

 شركة الوجوه: النوع الثالث
 
 

والوجھ والجاه معناھما واحد، فإن اإلنسان . شركة الوجوه: النوع الثالث من أنواع الشركات]: شركة الوجوه: الثالث: ٌفصل: [قال رحمھ هللا
َّإذا كان لھ مكانة عند الناس فإن تلك المكانة جاه لھ من هللا عز وجل وضعھ لھ بین عباده، فالشخص یكون لھ الجاه بما جبلھ هللا عز وجل  ََّّ َّ ٌ

، كاألمانة، والصدق والنصیحة ونحو ذلك من األمور التي یضع هللا بھا القبول للعبد، فمن كان صادق اللسان، علیھ من األخالق الفاضلة
َّمعروفا باألمانة والنزاھة فإن هللا عز وجل یضع لھ ھذا الجاه والقبول بین العباد َّ إن ھذه الشركة تقوم على الجاه وعلى : ولذلك یقول العلماء. ً

َّ، والسبب في ھذا أنھا تقوم على الدین، والدین متعلق بذمة الشریكین، والذمة وصف اعتباري في )شركة الذمم(شركة بـالوجھ، وتسمى ھذه ال َّ
ًالناس سیولة وأمواال، ویعمال بھذه األموال بمعرفتھما  الشخص قابل لاللتزام واإللزام، فالشریكان یتفقان فیما بینھما على أن یأخذا من ً
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فھذه : ًوبناء على ذلك. من المال المأخوذ فھو بینھما على ما اتفقا، وما بیع وحصل من الربح فھو بینھما على ما اتفقاوخبرتھما، فما كان 
: الشركة یمكن تصنیفھا في الصنف الذي ذكرناه، أن یكون المال من غیر الشریكین، والعمل من الشریكین؛ ألن الشركة تنقسم إلى أنواع

. ل والعمل من الشریكین، وھذا یشمل شركة العنان وشركة المفاوضة، فالمال من الطرفین، والعمل من الطرفینأن یكون الما: النوع األول
شركة الجاه، یكون المال من : النوع الثالث. أن یكون المال من أحدھما والعمل من اآلخر، وھذا مثل شركة المضاربة والقراض: النوع الثاني

ًندھما سیولة ونقد، فیتفقان على ذھابھما للتجار، فھذا یأخذ خمسین ألفا، وھذا یأخذ خمسین ألفا، فأصبحت فھما لیس ع. غیرھما والعمل منھما ً
ف ھذا ما یستطیع، فیردان  ف ھذا ما یستطیع، ویصرِّ ًمائة ألف، أو یأخذان بضاعة بخمسین ألفا بینھما مناصفة، ثم ھذه البضاعة یصرِّ ً

أتفق أنا : تج بعد ذلك، وھذا النوع من الشركة قد یتفق الطرفان فیھ على نسبة متساویة، فتقول لشخصًالخمسین ألفا، ثم یقسمان الربح النا
َوأنت على أن نشتري العروض أو نأخذ العروض بجاھینا مناصفة، فإذا قلت لھ أن أي شيء یشتریھ تضمن نصف : ًبجاھینا مناصفة، معناه: ً

َلو اتفقتما على شركة الوجوه، وقلت : مثال ذلك. أنت فإنك تأخذ نصفھ ویأخذ ھو نصفھقیمتھ ویضمن ھو النصف اآلخر، وأي شيء تشتریھ 
ًأي شيء نشتریھ فإنھ بیننا مناصفة، أو الربح بیننا مناصفة، فذھب واشترى سیارة◌، وھذه السیارة قیمتھا مائة ألف، على أنھا شركة : لھ ً ً

واجبة علیھ یضمنھا في ذمتھ، فإذا اشترى ھو بجاھھ، وإذا اشتریت أنت بجاھك، ًفخمسون منھا واجبة علیك تضمنھا في ذمتك، وخمسون ألفا 
ًأنا أتحمل نصف ما تشتري ونصف ما تأخذ والربح أیضا بیننا مناصفة، فحینئٍذ ال إشكال، وفي بعض األحیان تقول لھ: فتتفقان وتقول لھ أنا : ً

شتریھ ثالثة أرباع قیمتھ ألتزم بھا وربع قیمتھ تلتزم بھ أنت، والربح بیننا ثالثة أتحمل ثالثة أرباع، وأنت تتحمل الربع، فكل شيء تشتریھ أو أ
ًأي شيء تشتریھ بیني وبینك أثالثا : أرباعھ لي وربعھ لك، أو أي شيء تشتریھ فأتحمل قیمة الثلثین، وتتحمل أنت قیمة الثلث، فلو أنك قلت لھ

ًثا على حساب رأس المال، فذھب واشترى عودا بثالثمائة ألف لایر، فإنك تضمن مائتي ألف، ألتزم أنا بثلثیھ، وتلتزم بثلثھ، والربح بیننا أثال ً
بعتم العود بمائة : ًویضمن ھو مائة ألف، فلما اشترى العود وتاجر بھ انكسرتما في التجارة، فأصبحت قیمة العود مائة وخمسین ألفا، أي

ًرم مائة ألف، وھو یغرم خمسین ألفا؛ ألنك ضمنت الثلثین، وضمن ھو الثلث، والمائة وخمسین، فحینئٍذ بقي الدین علیكما االثنان، أنت تغ
ًوالخمسون المستحقة على الشركة تقسم أثالثا، فكل ثلث بخمسین ألفا، فتضمن المائة ألف وھي الثلثان، ویضمن ھو الخمسون ألفا وھي  ً ً

فال . ًة أن الناس ال تعطي لك أموالھا َدینا إال بالجاه،، والجاه سمعة اإلنسانفشركة الوجوه قائمة على الذمة، وھي وجوه من جھ: ًإذا. الثلث
ًیمكن أن شخصا یعطي شخصا َدینا إال وھو یعرف منھ الصدق والوفاء، وإذا عرف منھ الصدق والوفاء حینئٍذ یعطیھ ماال؛ ألنھ لیس ھناك  ً ً ً

َعاقل یعطي مالھ لشخص ُیعرف بالكذب أو ُیعرف بالخیانة أو  ھي شركة وجوه، : فإذا جئت تقول. نحو ذلك من األخالق الردیئة والعیاذ باَ
كأن الجاه : ًإذا. ًتنظر إلى أنھا ال یمكن أن تقع إال إذا دفع الناس أموالھم، والناس لن تدفع المال إال بناء على الثقة، والثقة لم تكن إال بالسمعة

َلعرض الذي علیھ قامت الشركة افتقر إلى جاه وسمعة، فصارت شركة جاه وسمعةوالسمعة أساس في ھذه الشركة، فرأس المال وھو ا وإذا . َ
َّجئت تنظر إلى كون الشریكین التزما بالدین الذي یترتب على كون أحدھما أخذه، تقول التزم في ذمتھ أن  ًھي شركة ذمة؛ ألن كال منھما: َ

، وھذا أشھر )شركة الوجوه(ت شركة ذمة، فیسمیھا بعض العلماء بـیدفع قدر حصتھ، فصارت شركة وجوه، وصارت شركة جاٍه، وصار
كأن یشتركا في األقمشة أو األراضي، فلو كان االثنان معروفین .  واحد-كما ذكرنا-، والمعنى )شركة الذمم(أسمائھا، ویسمیھا بعضھم بـ

ُن من ربح فبیننا مناصفة، وما كان من غرم لرأس المال نشتري األراضي ونبیع فیھما، فما كا: بالخبرة في تجارة األراضي والعقار، فقاال
ًألخذ األراضي من الناس فبیننا مناصفة، فأي عمارة أو أي مزرعة أو أي أرض أو مخطط ُیشترى فبینھما على ما اتفقا علیھ غْرما  ُ

ًوغنما◌ َ ْ ُ. ...... 
 

 اشتراط الشراء بذمة الشریكین في شركة الوجوه
 
 

أن یشتریا في : الشرط األول: ًإذا): أن یشتریا في ذمتیھما بجاھیھما]: (یا في ذمتیھما بجاھیھما فما ربحا فبینھماأن یشتر: [قال رحمھ هللا
المعنویات، فھو ال ُیرى وال ُیلمس، وإنما ھو من   وصف اعتباري؛ ألنھ لیس من قبیل المحسوسات، إنما ھو من-كما قلنا-الذمة . ذمتیھما

َ لك ألف لایر، والذمة ال نراھا، ولیست بشيء محسوس، وإنما ھو وصف اعتباري مقدر قیاُمھ باإلنسان قیام في ذمتي: المعنویات، فتقول ٌ
ذمة : في ذمتنا، أي: إذا قلنا. في ذمتي ألف، علیك ألف في ذمتك، ھذا كلھ وصف اعتباري: األوصاف المحسوسة في موصوفاتھا، فتقول

شخص على أن تشتري على ذمة الشركة، فلو أنك اتفقت معي على أن نشتري بذمتنا والربح الشریكین، فخرج من الشركة ما لو اتفقت مع 
البد في الشركة أن یشترى الشيء على : ًإذا. ًبیننا مناصفة فذھبت أثناء الشركة واشتریت ثالجة لبیتك؛ لكن على ذمتك، فال تدخل في الشركة

ِذمة الشریكین، أما لو اشتري على ذمة أحدھما لم یدخ ِل في الشركة، وال تقع الشراكة إال إذا وقع الشيء أو اشتري على ذمة الشركة وقلناُ ُ :
أشتریھ تلتزم بنصف  أي شيء تشتریھ فإني ألتزم بنصف قیمتھ، وأي شيء: قد تكون الذمم متساویة، كأن تقول: ، الظرفیة ھنا)في ذمتیھما(

أحدھما یلتزم بثالثة أرباع، ..  مختلفة، أحدھما یلتزم بالثلثین واآلخر یلتزم بالثلث تكون- كما ذكرنا-ًقیمتھ، فذمتھ لك وذمتك لھ مناصفة، أو 
أنا طاقتي في حدود الربع، فإذا خسرت الشركة أستطیع أن ألتزم بالربع، وال أستطیع أن أتحمل أكثر من : واآلخر یلتزم بالربع، تقول لھ

ال أرید أن أغرر بك، وأحملك المسئولیة؛ ولكن یمكن : ى حالھ، فترى أنھ فقیر فتقولالربع، لعدم وجود المال والسیولة عندي، أو أنت تنظر إل
ذمة الشریكین، إما متساویة إن ): في ذمتیھما: (ًإذا. أن تتحمل معي الربع، ونحو ذلك من األمور التي یتفق فیھا الطرفان على اختالف الذمة

 ...... .اتفقا على المساواة، وإما متفاوتة على حسب االتفاق
 

 صور الشراكة بالجاه
 
 



 1488 

أن یؤخذ من الشخص المال : الصورة األولى:  السمعة، ویقع ھذا على صورتین- كما ذكرنا-الجاه ): بجاھیھما]: (في ذمتیھما بجاھیھما: [قال
َأو العرض بجاه أحدھما، على أنھ نتفق اآلن : تقول: ثال األولم. أن یؤخذ بجاه الشریكین على ذمتیھما: والصورة الثانیة. في ذمة الشریكین َ

َعلى أن ما ُیشترى على ذمتینا، فقلت لھ َ نرید أن نشتري سیارات، ووجدنا السیارات الطیبة التي لھا سوق عند زید من الناس یعرفك وال : ْ
ُّیشمل ما إذا كانا معا في تقبل ): ابجاھیھم: (فقولھ. حینئٍذ الجاه الذي سُیعطى لقاءه المال، إنما ھو جاه أحد الشریكین دون اآلخر: ًإذا. یعرفني ً

َالسلع، أو كان أحدھما دون اآلخر، فلو أن صاحب المعرض یعرفك وال یعرفني فاشتریت السیارة على ذمتي وذمتك، فجاھك في السیارة 
حب المعرض ال یعرف إال ًمثال إذا كانت قیمة السیارة مائة ألف، وصا. كلھا من ناحیة البذل؛ لكن ذمتك في السیارة على األصل في نصفھا

ًأحد الشریكین، فإذا كان ال یعرف إال أحد الشریكین، فال یمكن أن ندخل جاھین، وإنما سندخل جاھا واحدا، فاشترى السیارة بمائة ألف،  ً
 في -طیت السیارة لھوھي التي لصاحب الجاه الذي أع-ُھذه السیارة اشتریت بجاه أحدھما؛ ولكنھا بذمة الطرفین، فتكون الذمة األولى : فنقول

ًالخمسین ألفا التي ھي نصف قیمة السیارة أصال، فیتحملھا الخمسین باألصل، ویتحمل الخمسین الثانیة كفالة، فھو أصیل عن نفسھ بجاھھ،  ً ً
ًھما معا وكفیل عن صاحبھ؛ لكن صاحب المعرض من حیث األصل سیطالب من یعرفھ، وال یطالب من ال یعرفھ، إال إذا اتفقا في العقد علی

َأن یكون المال المدفوع والعرض : تشمل الصورة األولى): بجاھیھما: (ًإذا. ًویكون حینئٍذ كافال لھ، فھو مدیون من وجھ، وكفیل من وجھ آخر َ
 جاھي وجاھك على أن نشتري في األراضي، وأي شيء تشتریھ أو! یا فالن: جاءا یشتریان عمارة، فقال لھ: ًالمدفوع بجاه أحدھما مثال

ًأشتریھ فبیننا مناصفة والربح بیننا مناصفة، فجاءا إلى عمارة، ووجدا أن ھذه العمارة تباع بملیون، ومن المصلحة أن یشتریا ھذه العمارة ثم  ً
: العقدًیبیعانھا بأكثر، فأخذا ھذه العمارة َدینا على الطرفین، فإذا أخذھا أحدھما وھو معروف من صاحب العمارة دون اآلخر، فإن قال لھ في 
أنا ال : أنا وفالن شركاء، سنأخذ منك ھذه العمارة بملیون، فحینئٍذ معناه أن صاحب العمارة اتفق مع الطرفین؛ لكن یقول لھ صاحب العمارة

ًأكفلھ؛ ألننا شركاء، فحینئٍذ یكون أصیال عن نفسھ كفیال عن صاحبھ: أعرف صاحبك، ھل تكفلھ؟ فیقول وه ففي أي عقد من عقود شركة الوج. ً
ُأحدھما أصیل عن نفسھ كفیل عن اآلخر، وإذا كان یعرفھما معا فقد اشتري المال بجاھیھما ًوكالھما في ھذه الحالة المال بینھما كفالة . ً

ًوغْرما، وحینئٍذ یبتاعان ویكون بینھما الربح على حسب االتفاق ما؛ بسبب جاھیھ: بجاھیھما، الباء للسببیة، أي: یمكن أن تقول): بجاھیھما. (ُ
ِفكال أخذنا بذنبھ : السببیة، كقولھ تعالى: ألن الباء من معانیھا ِ ِْ َُ ََّ َ َْ َ بسبب ذنبھ، وقد تكون للتعلیل، والمراد بھا التعلیل، وھو : ، أي]40:العنكبوت[ً

 ...... .قریب من المعنى األول
 

 الربح بین الشریكین على ما شرطا
 
 

إذا أخذت العین بالجاه وعلى الذمة، وبیعت بفضل وربح، فإنھا بینھما على ما اتفقا علیھ، إن كانت : أي): فما ربحا]: (فما ربحا فبینھما: [قال
ًمناصفة فمناصفة، وإن كانت أثالثا فأثالثا ً لكن مثل ما ذكرنا في شركة المضاربة نذكر في شركة الوجوه، أنك ال تقسم ربح شركة الوجوه . ً

ًمارة بملیونین، وقد اشتریت بملیون، ال تقسم الملیون الثانیة إال بعد رد الدین كامال لصاحبھ، الحتمال إال بعد رد الدین لصاحبھ، فإذا بیعت الع
وھكذا بالنسبة . فلذلك یرد المال، والربح الزائد وھو الملیون یقسم بینھما.  أن یحصل مماطلة أو یحصل ضرر على أحد الشریكین- ًمثال-

ًاشتریا العمارة بملیون، وھذه العمارة حینما اشتریاھا بملیون أجراھا سنة كاملة، فالمعلوم أنھما اشتریا  -ًمثال- لتصفیة رأس المال، لو أنھما 
ْالعمارة نسیئة ودینا، وخذھا قاعدة ُ ً بالدین؛ ولذلك دخلت الذمة؛ ألن عقدھا قائم على الدین،  ًفي شركة الوجوه ال یباع بالنقد غالبا، إنما یباع: ً

ًو عمارة أو سیارة غالبا یشتریان إلى أجل، بعد سنة أو سنتین أو ثالث سنوات على حسب ما یریانھ من المصلحة ًفإذا اشتریا أرضا أ ً ً
للشركة، فإذا اتفقا على شراء العمارة بملیونین، وتسدد بعد سنتین، فخالل السنتین اشتریا العمارة وقاما بتأجیر العمارة خالل السنتین، ثم 

َ خالل السنتین بملیون، وبیعت بعد السنتین برأس مالھا الملیون، فترد الملیون إلى صاحب العمارة، ثم تقسم بیعت بعد السنتین، فأجرت ُ
الملیون الفاضلة على ما اتفقا علیھ؛ لكن ال تقسم إال بعد دفع الحقوق، فلو كان على العمارة حقوق من فواتیر كھرباء وماء كلفت قرابة مائتي 

، وُیخصم من الملیون مائتي ألف للفواتیر، ولو أن ھذه العمارة أجر أشخاص لتنظیفھا ورعایتھا ونحو ذلك، فإننا ألف، فإنھا تكون من الربح
إلى أصحابھ فبعد ذلك یقسم الربح، مثل ما ذكرنا  ندفع قیمة أجرتھم من الربح، فإذا تم تصفیة الحقوق الواجبة على الشریكین ورد رأس المال

ال یكون القسم وال یكون تمییز : كن جعل المناسبة بین شركة الوجوه والمضاربة من ناحیة التنضیض، یعنيفي المضاربة، وعلى ھذا فیم
قال رحمھ . ًالربح وإعطاء كل ذي حق حقھ من الربح إال بعد رد رأس المال وأیضا معرفة الحقوق الواجبة على الشركة وسدادھا والوفاء بھا

كل واحد منھما وكیل عن صاحبھ وكفیل عنھ بالثمن، بأي شيء یشترى؟ فكل منھما ]: فیل عنھ بالثمنوكل واحد منھما وكیُل صاحبھ وك: [هللا
ًیشتري أصالة عن نفسھ، ووكالة عن صاحبھ، وھو كفیل یغرم عن صاحبھ كفیل في حالة ما إذا أعطاه صاحب المال الذي ال یعرف . ً

: قال. ًخر ماال بجاھھ، فھو وكیل في األخذ عن صاحبھ، وكفیل لھ إذا لم یسددًصاحبھ، فإن الشریك یكون كافال لصاحبھ، وكذلك لو أخذ اآل
ًیكون أرباعا أو أثالثا أو مناصفة،ً◌ على ما اتفقا علیھ: أي]: بینھما على ما شرطاه: والملك[ ً ً. ...... 
 

 الوجوه الخسارة في شركة
 
 

لو أنھما دخال في الشركة وحصل االتفاق على أن ُیقسم المال، دخال : ًكشركة العنان، مثال]: على قدر ملكیھما: والوضیعة: [قال رحمھ هللا
ًباألثالث، فكان الربح أثالثا، فالوضیعة تكون أثالثا ًلو أنھما اشتریا سیارة وقیمة السیارة ثالثون ألفا واتفقا على أن عشرین ألفا : مثال ذلك. ً ً ُ ً

ه السیارة، بحیث ال تباع بأي شيء، فحینئٍذ تكون خسارة، وصاحب السیارة وھي الثلثان على َدین، وعشرة آالف على عمل، فتلفت ھذ
ًیطالبھما معا بثالثین ألفا، فالوضیعة والخسارة تكون حینئٍذ أثالثا، یغرم صاحب الثلثین ثلثي القیمة، ویغرم اآلخر الثلث، وھكذا لو كانت  ً ً



 1489 

َالربح ُیرد إلى رأس المال، : بعض العلماء یقول]: على ما اشترطاه: والربح: [قال. الوضیعة في نفس رأس المال، تنقصھ عن التمام والكمال
ًالربح بینھما على ما اشترطاه؛ ألنھ ربما كان أحدھما أقوى جاھا من اآلخر، وربما كان أحدھما : كما ذكرناه في شركة العنان، وبعضھم یقول

 ...... .ارتباط الوضیعة والربح برأس المال: - كما ذكرنا- ى واألشبھ ًأكثر عمال من اآلخر، وفي ھذا القول نظر؛ ألن من ناحیة األقو
 

 األسئلة
 
 

...... 
 

 حكم بیع ما ال تملك
 
 

ِ، إذ إن من الممكن إذا طلبت مني سلعة لیست عندي أن )ِال تبع ما لیس عندك: (وقع إشكال عندي في شركة الوجوه مع الحدیث: السؤال ُ
، والصالة والسالم على خیر خلق هللا، وعلى آلھ وصحبھ ومن : الجواب! ًرا ثم أبیعھاأذھب إلى التاجر وآخذھا بوجھي فو َباسم هللا، الحمد 

ال : ًفإذا جاء طالب العلم یستشكل شیئا فینبغي أن یحسن فھم النصوص واألحادیث ثم یطبقھا على اإلشكال الذي عنده، یعني: أما بعد. وااله
، وھو حدیث صحیح من حدیث حكیم بن حزام حینما )ِال تبع ما لیس عندك: (الحدیث یقول. وابط واألصولًتستشكل شیئا إال بعد معرفة الض

، )ِال تبع ما لیس عندك: (ذكر للنبي صلى هللا علیھ وسلم أنھ یأتیھ الرجل ولیس عنده المتاع، فیتفق معھ، ثم یذھب ویشتریھ ویبیعھ، فقال لھ
الطرفان لم یبیعا ولم یتفقا مع أي شخص آخر، ثم : لكن شركة الوجوه من حیث األصل. ماءوھو حدیث صحیح صححھ غیر واحد من العل

ِطلبت مني سلعة لیست : أي). أذھب وآخذ وأبیع: (َإنھ قد یقع اإلشكال بین الحدیث وبین الشركة؛ لكن الذي ذكرتھ في السؤال: أنت تقول ُ
لكن شركة . فھذا ال یقع في شركة الوجوه فقط، بل یقع في كل شيء.  الشخصًعندي فأذھب إلى التاجر فآخذھا بوجھي فورا وأبیعھا على

ِإن الشخص یتفق مع الطرف الثاني على أن یشتري شیئا لم یبعھ ألحد، وعقد الشركة یقع بین الطرفین على شراء األعیان على : الوجوه قلنا ً
واآلن نتكلم عن طرفین یتفقان على عقٍد معین لشراء األشیاء على ِذمتھما، ومسألة البیع على الطرف الثاني لم تأت، ولیس لھا عالقة، 

َّیعارض شركة الوجوه، أو ُیشكل في شركة الوجوه غیر ُمحرر، وینبغي أن : الحدیث یعارض عقد الشركة؛ ألن قولك: ذمتھما، وأنت تقول َ
. ًلعلم دائما ال یرتقي إلى الكماالت والضبط إال بالتنبیھوجود السؤال ھذا خیر وبركة؛ ألن طالب ا. االعتراض بالحدیث على العقد نفسھ یكون

ینبغي على طالب العلم أن یتنبھ لألحادیث والنصوص، وبخاصة اآلیات واألحادیث، فال تحمِّل النص أكثر مما یحتمل، وال : وأقول وأكرر
لى بیعھ ما لم یملكھ بعد، كأن تتفق مع نص واضح، وھو فیمن یتفق مع شخص ع) ِال تبع ما لیس عندك: (تصرفھ عن وجھھ، النص یقول

ِاشتر لي سیارة من نوع كذا بعشرة آالف وقیمتھا تسعة آالف، : شخص على أن یبیعك سیارتھ بتسعة آالف، فیأتیك شخص آخر ویقول لك
والخطأ .  فیھ أي إشكالٌفتأخذ ربح األلف وأنت لم تقبض السیارة ولم تضمنھا، فھذا بیع لما لم تملك، وربح لما لم یضمن، ھذا واضح لیس

فما عالقة عقد شركة الوجوه مع . تأخذ معنى الحدیث وتأخذ عقد شركة الوجوه: ُیشكل الحدیث على شركة كذا، معناه: أنك إذا جئت تقول
بح بینھما على یتفق الطرفان على شراء األعیان بذمتھما، على أن الر: ؟ لیست ھناك عالقة، فعقد شركة الوجوه)ِال تبع ما لیس عندك: (قولھ

ولو أن الطرفین أثناء الشركة اتفقا مع الناس على السلع . ؟ لیست ھناك أي عالقة)ِال تبع ما لیس عندك: (ما عالقة ھذا بقولھ. ما اتفقا علیھ
ظن السائل أن عقد ال ی: وتبایعا، ثم ذھبا واشتریا، فھذا أمر یرجع إلى عقد البیع، أما تصرف الشریكین فقد تصرفا ببیع ما لم یملكا، یعني

ال یقسم : َّشركة الوجوه یسلتزم بیع ما لیس عنده؛ ألن عقد شركة الوجوه ال یحصل إال بعد الملكیة والقبض، وھذا قررناه وبیناه، بل حتى قلنا
یملكا السلعة، فھذا ال عقد الشركة لیس فیھ إشكال؛ لكن لو أن الشریكین تبایعا مع الناس قبل أن : ًإذا. الشریكان إال بعد تصفیة رأس المال

َّیشكل علي : وحینئٍذ ال تقول. یختص بشركة الوجوه، ویمكن أن یقع في شركة العنان، ویقع في شركة المفاوضة، ویقع حتى في المضاربة
 من الممكن أن َُّیشكل علي أن شركة الوجوه قد تفضي إلى الربا؛ ألنھ: الممكن أن یقول قائل مع شركة الوجوه؛ ألنھ من) بیع ما لیس عنده(

ًیتفق الطرفان، ویصرفا المال صرفا ربویا، فال نقول من ناحیة االعتراض، فلیس ھناك تعارض : ًإذا. إن ھذا الربا ُیشكل على عقد الشركة: ً
ًریكین معا بین عقد شركة الوجوه وبین بیع اإلنسان ما ال یملك؛ لكن قد تقع بعض صور البیع من الشركة؛ سواء من أحد الشریكین أو من الش

على صورة بیع ما ال یملك، بل ربما وقع عقد الشریكین مع طرف آخر على وجھ محظور، كالبیع بطریقة الربا، أو أن یتبایعا بیع غرر، أو 
أن یبیعا بیع غش وتدلیس، فھذا ال یؤثر في عقد الشركة، بل ھو عارض بتصرف أحد الشریكین على غیر الوجھ المعروف؛ لكنھ ال یؤثر في 

لو اتفق : یعني. ًصل عقد الشركة، ویؤثر في نفس الصفقة، لكن إذا جئت تعترض، فشرط االعتراض أن یكون مؤثرا في نفس عقد الشركةأ
نؤمِّن لك ھذه السیارة بمائة ألف، والسیارة قیمتھا : وقاال للمشتري  على بیع سیارة،-ًمثال- الطرفان على شركة الوجوه وذھبا واتفقا مع الناس 

ً ألفا، ثم ذھبا واشتریا بجاھیھما سیارة بثمانین ألفا وباعاھا بمائة ألفثمانون وحینئٍذ من . عقد البیع باطل ولیس عقَد الشركة: نقول حینئٍذ. ًً
إذا ورد االعتراض على آحاد الصور التي ھي لیست مركبة من صورة العقد، وال یستلزمھا أصُل العقد، وال من : ناحیة أصولیة منطقیة

وھذا أمر ینبغي لطالب العلم . ھ ولوازمھ التي ال یمكن أن تنفك عنھ، فحینئٍذ یكون االعتراض على التصرف ولیس على أصل العقدمقتضیات
أن یتنبھ لھ، وھو أن االعتراض على التصرف ولیس على أصل العقد، ومن الممكن أن أي شركة تقع بین الطرفین یتصرف أحد الطرفین 

ًتصرفا خاطئا فنقول طأ في التصرف ولیس في عقد الشركة؛ ألنھا لیست من لوازم الشركة، وال من حقیقة عقد الشركة، فلیس من حقیقة الخ: ً
ُوأكدت في . عقد الشركة أنھ قائم على بیع اإلنسان ما ال یملك، ولیس من لوازمھ أن یبیع أحد الشریكین ما ال یملكھ ویأخذ ربح ما ال یضمن

ًإلشكاالت یستفید منھا طالب العلم كثیرا، بل إن علم األصول من حیث ھو إذا جئت تنظر إلى كالم العلماء ھذه القضیة بأن االعتراضات وا
َومطوالتھم فیھ تجد أن الغرض منھا تمرین الذھن، وریاضة الفھم على كیفیة فھم االعتراضات ورد اإلشكاالت، والجواب عنھا ولذلك . َ
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 یحرر االعتراض، خاصة إذا كان االعتراض فیھ مصادمة نص أو آیة أو حدیث أو إجماع؛ ینبغي على طالب العلم إذا اعترض أن: نقول
َیكون عنده نصف تصور، فیستعجل الفھم، فُیحدث : إن الشخص إذا كان نصف عالم ربما ھلك، والھالك بنصف العلم یعني: ألنھم یقولون ُّ

ونسأل هللا العظیم أن یلھمنا السداد . َرسوخ في العلم، لم یبق لھ إشكالاالعتراضات واإلشكاالت على نفسھ؛ لكن لو حرر األمور وثبت على 
  .وهللا تعالى أعلم. والرشاد

 
 
 
 

 حكم المقاسمة قبل انتھاء عقد المضاربة
 
 

كم؟ اخصم ھذا من الربح، وال أدري ھل سأربح أم أخسر، فما الح: ًفي المضاربة غالبا ما یأتي إلي صاحب المال ویقترض ویقول: السؤال
َھذه المسألة مفرعة على مسألة القسم قبل نھایة المضاربة، وذكرنا ھذه المسألة وبینا أن األشبھ واألقوى عدم جواز ذلك، وأنھ ال : الجواب َّ

رب یشترط أن یرضى : ًوبناء على ھذا فعند من یقول بالجواز. ًیكون للعامل مطالبة إال بعد االنتھاء من المضاربة تماما، وبینا وجھ ذلك
اخصم ھذا من المال، أو من الربح، واعترض رب المال، فمن حقھ أن یعترض، ولیس من حق العامل أن یأخذ؛ ألن : المال، فإذا قال لھ

  .مقتضى العقد بینھما على ذلك، وهللا تعالى أعلم
 
 
 
 

 حكم قسمة التركة قبل الوفاة
 
 

ھذا الفعل رخص : یھكم في ھذا الفعل؟ ھل من األفضل فعلھ أم تركھ؟ الجوابھل یجوز للمسلم أن یقسم تركتھ قبل وفاتھ؟ وما توج: السؤال
َلو أن شخصا قام بتوزیع تركتھ قبل موتھ، وأعطى ورثتھ حقوقھم، قالوا: فیھ غیر واحد من العلماء رحمھم هللا، وقالوا ًال بأس بذلك، خاصة : ً

 إن ھذا األمر فیھ شيء من التغریر؛ ألنھ ربما طرأ الوارث الذي یكون :وقال بعض مشایخنا رحمة هللا علیھم. ًإذا كان قریبا من الموت
ًمستحقا ویتعذر للمیت أو للشخص أن یوفي لھ حقھ؛ كما في حال القسمة لو قسم في أول محرم من العام الماضي، وأعطى كل ذي حق حقھ، 

ُالسنة، ال یمكن أن یسترد المال؛ ألن المال قبض وأخذ، على أن یرى أنھ یعدل بینھم، فأعطاھم على مقتضى قسمتھ، ثم طرأ وارث في ھذه  ُ
كما لو وھبھم وأعطاھم في حال حیاتھ، ألیس من حق الوالد أن یعطي ابنھ ھذا : إنھ یأخذ حكم الھبات؛ ألنھم یفرعونھا ویقولون: فإن قلنا

 كان من حقھ أن یھب فمن حقھ أن یقسم، وتكون إذا: قالوا. بلى، من حقھ ذلك: عشرة وھذا عشرة ویعطي أبناءه بالقسمة وبالعدل؟ نقول
ُلو أنھ أعطاھم ثم طرأ وارث بعد ذلك لم یملك أن یأخذ؛ ألن الھبة تملك بالقبض، وھؤالء قد قبضوا : قالوا في ھذه الحالة. القسمة أشبھ بالھبة

بتھ، وقد حرم النبي صلى هللا علیھ وسلم الرجوع في فقد رجع في ھ. ردوه: وإذا قال لھم. تستقر ملكیتھم للموھوب: ًما ُوھبوا، وبناء على ذلك
َّلیس لنا مثل السوء: (الھبة، وقال َ في ھذه الحالة ال یمكن، وھذا ھو الذي : فقالوا. كما في الصحیح) العائد في ھبتھ كالكلب یعود في قیئھ: َ

الصالح، فإن النبي صلى هللا علیھ وسلم لم یأمر الناس تطمئن إلیھ النفس، فعلى المسلم أن یتأسى برسول هللا صلى هللا علیھ وسلم والسلف 
ث َبذلك، صحیح أنھ علیھ الصالة والسالم ال ُیْورث وال ُیورِّ َ ًنحن معاشُر األنبیاء ال نْورث، ما تركناه صدقة: (ٌ َ ؛ لكنھ لم یأمر الناس ولم یدلھم )ُ

ًوأیضا لما كانت المواریث قد . لصالة والسالم القسمة في حال الحیاةعلى ھذا، ولو كان ھذا من سنتھ لدل علیھ، فلیس من ھدیھ وسنتھ علیھ ا
َتولى هللا قسمتھا من فوق سبع سماوات، ولم یكلھا إلى ملك مقرب وال إلى نبي مرسل؛ فالواجب الوقوف عند الشرع َ َْ : وأنبھ على مسألة وھي. ِ

حتیاط، وال صیانة للحقوق، وال أداء لھا أتم وال أكمل مما بینھ هللا أن بعض الناس یتكلف بعض األمور ویستعجلھا قبل أوانھا، ولیس ھناك ا
ھذا أفضل أو ھذا أكمل حتى ال یختلفوا من : في كتابھ وعلى لسان وھدي رسولھ صلى هللا علیھ وسلم، فال تحاول أن تفعل ھذا الشيء وتقول

، واترك األمر لقسمة هللا عز ُ وجل، فإنك لو فعلت ھذا لربما حصل أمر ال تحمد عقباه، ومن أوجھ َّبعدي وحتى ال یتنازعوا، فاترك األمر  َّ
َّخمسین ألفا، ثم شاء هللا عز وجل أن  -ًمثال- ما ُیعترض بھ على ھذا أنھ لربما قسم مالھ في أول السنة، وكان لھ ابن ذكر، فأعطى ابنھ الذكر  َّ ً

ًالواقع أنھ جاء وقت اإلرث ولیس بمستحق من اإلرث شیئا، فحینئٍذ أعطى من ھذا االبن الذكر توفي قبل أبیھ، فھو یعطیھ على أنھ سیرثھ، و ِ
إنھا ستئول : وقد یقول قائل. ًال یستحق في اإلرث من حیث األصل، والخمسون ألفا لربما أخذھا االبن وأضاعھا في أموره، وال یمكن تداركھا

، والنصیب یختلف، فنصیب األخت مع أخیھا لیس كنصیبھا كبنت، فاألمر لكن اإلرث من االبن لیس كاإلرث من األب: نقول. ًمیراثا للبقیة
یحتاج إلى شيء من التأني والرویة، واتباع ھدي السلف الصالح رضي هللا عنھم ورحمھم أجمعین، وال نجاوز ھذه الحدود، فال یقسم الرجل 

وكان بعض مشایخنا . وھذا ھو الذي تطمئن إلیھ النفس. َّجلَّتركتھ قبل موتھ بل یوقف على الشرع، فإذا توفي ترك ورثتھ لحكم هللا عز و
ًربما أعطى أحد أبنائھ أرضا على أنھا بمائة ألف، وبعد یوم أصبحت قیمتھا عشرة آالف لایر؛ ألنكم تعرفون : رحمة هللا علیھ یعترض ویقول

تستحق العمارة : ً نصیبك من التركة مائة ألف، إذاأنت: قسمة المواریث قد یكون فیھا نوع من الغرر، فیقدر العمارة بمائة ألف، ویقول
الفالنیة فیأخذھا، ثم مباشرة ینزل ویكسد سوقھا، أو عند قسمة اإلرث تكون إحدى األعیان قیمتھا أكثر من األخرى، فكل ھذا فیھ غرر 

َّ لقسمة هللا عز وجل، وھذا ھو األفضل واألكمل، وهللا-كما ذكرنا-فینبغي ترك القسمة . ومخاطرة   . تعالى أعلمَّ



 1491 

 
 
 
 

 حكم من أكل من وجھ حرام بذریعة االضطرار
 
 

اشتمل ھذا : بعض الناس إذا اضطر واحتاج مد یده إلى ما حرم هللا، فما نصیحتكم؟ وبماذا یتصبر من ابتلي بالدین أو الفقر؟ الجواب: السؤال
َّفھو الدین : وأما الجانب الثاني. بأكل المال الذي حرمھ على المسلماعتداء حدود هللا، وغشیان محارمھ، : الجانب األول: السؤال على جانبین

فأما بالنسبة للمسلم فعلیھ . ُالذي ال شك وال مریة في عظیم بالئھ إذا ابتلي بھ العبد، فھو ھم اللیل وذل النھار، نسأل هللا العظیم أن یعیذنا منھ
ًني بحالل هللا إال أغناه، وما من عبد یستغني با إال كفاه، فانعم وطْب نفسا بما أحل أن یعلم أن الحالل أكثر من الحرام، وأنھ ما من عبد یستغ ِْ َ

ًفعلیك أن تعلم أن الحرام عواقبھ وخیمة، فإن أضحك یوما . فإن الحرام كثیره قلیل، وعظیمھ حقیر، وجلیلھ یسیر! هللا لك، وإیاك إیاك والحرام
فمن ! َفكم من لقمة حرام قذفھا العبد في جوفھ، سلط هللا شؤمھا وبالءھا على لسانھ وجوارحھ وأركانھًأبكى أیاما، والحرام یقود إلى اآلثام، 

أكل مال الیتامى فلربما ختم هللا على قلبھ، فأصبح قاسي القلب یتھاوى في الدركات والسیئات حتى یأخذه هللا أخذ عزیز مقتدر، ومن استغنى 
. ء النھار استزلھ الشیطان وأخذه إلى ما ھو أعظم وأشد حتى ال یبالي هللا بھ في أي أودیة الدنیا ھلكبالحرام وأصبح یطلبھ آناء اللیل وآنا

َفكم من أقوام جمعوا أموالھم من الحرام فتمتعوا وضحكوا ولُھوا وأصابوا لذة عاجلة، فساءت خواتمھم . ِفإن السعید من ُوعظ بغیره! واعتبر
وكم من رجل جمع الحرام وجمع المال من حلھ ومن حرمتھ، ! أوا بأم أعینھم ما تتقرح العیون برؤیتھوساءت عواقبھم وما ماتوا إال وقد ر

ًولم یبال بما ُیدخلھ على أھلھ وولده، فأصبحت آثار اآلثام وطعمة الحرام تظھر في أھلھ وولده یوما فیوما وشیئا فشیئا حتى تمرد علیھ أبناؤه،  ً ً ً ُ ِ ِ
وكم تسمع من القصص ومن األحداث ما فیھ عبرة ! َلھ، حتى آذوه في المال الذي جمعھ من أجلھم ً أعداءوتمردت علیھ أزواجھ، وأصبحوا

َوال تْحسبن هللا غافال عما یْعمُل الظالُمون : فإن هللا تعالى یقول! لكل معتبر َ َ َ َ َ َِ َّ ِ ََّّ ًَّ َ َ . ، فا سبحانھ وتعالى لیس بغافل، وإنما یملي للظالم]42:إبراھیم[َ
، وثق ثقة تامة أنك إن استغنیت با جل جاللھ فإن هللا یسد فقرك، ویقضي دینكفال ُواجب على المسلم أن یستغني با َّ ًِ فما من عبد نزلت بھ . ْ

ًحاجة، فأنزلھا با عز وجل، ووجھ وجھھ للحي القیوم الذي ال تأخذه سنة وال نوم، ووجھ قلبھ للذي فطر السماوات واألرض حنیفا م َّ ًسلما َّ
ًومْن یتق هللا یْجعْل لُھ مْن أْمره ُیْسرا : یدعوه ویرجوه، إال فتح هللا لھ أبواب الفرج من حیث ال یحتسب ِ ِِ َ َ ََّ َ َ َ ََ َّ ِ، ومن یتق هللا یجعل لھ من ]4:الطالق[ِ

ًكل ھم فرجا ویجعل لھ من كل ضیق مخرجا ِ حدود هللا ومحارمھ، ولكن استغن ُأن تسوء ظنونك با إلى درجة تعتدي فیھا على! فإیاك إیاك. ً
ًاللھم اكفني بحاللك عن حرامك، وأغنني بفضلك عمن سواك، قد وعدك هللا إن دعوتھ صادقا من قلبك، أن یفتح لك أبواب : با یغنك، وقل

َّوھو أمر الدین، فالواجب على المسلم أال یحمل نفسھ فوق طاقتھ،: وأما األمر الثاني. الفرج وأن ییسر لك َّ وأال یریق ماء وجھھ فیحملھا من َّ
الدیون ما ال تحتمل، وال ینبغي لھ أن یغرر بأموال الناس، ومن أخذ الدیون من الناس وهللا یعلم من قلبھ أنھ یرید سدادھا وأنھ مھتم بقضائھا، 

تحمل عنھ الحقوق في اآلخرة، وفسروا ذلك فإن هللا ی: یسر هللا لھ السداد، ولو دھمھ األجل ونزل بھ الموت قبل أن یسددھا قال بعض العلماء
فالواجب على المسلم أن ). من أخذ أموال الناس یرید أداءھا أدى هللا عنھ، ومن أخذھا یرید إتالفھا أتلفھ هللا: (في قولھ علیھ الصالة والسالم

جال، وإذا أراد المسلم أن یجتنب الدین، فعلیھ أن یتقي الدین ما أمكنھ، ولذلك استعاذ النبي صلى هللا علیھ وسلم من غلبة الدین، ومن قھر الر
ًیتدبر في أمره، وأن ینظر في حالھ، وأن یرضى بالقلیل، فمن رضي بالقلیل جعل هللا قلیلھ كثیرا، فال قلیل مع البركة، وال كثیر إذا نزعت 

اللھم ال ! اتك ورحماتك وخیراتك یا أرحم الراحمیناللھم بارك لنا في أموالنا، وبارك لنا في أمورنا وأحوالنا، وزدنا من برك. منھ البركة
َربنا ظلْمنا أنفسنا وإْن لم تغفْر لنا وتْرحْمنا لنكونن من الخاسرین . تحجب عنا عظیم فضلك وإحسانك بسوء ما یكون منا َ َ َ َ َ َِ ِ ِ َّ ِ ََّ َ َ َ َ َ ْ َ َ َ َْ ُ َُ َ َ َْ ِ َ ]. 23:األعراف[َ

 . وسلم وبارك على نبیھ وآلھ وصحبھوصلى هللا. وآخر دعوانا أن الحمد  رب العالمین
 
 
 
 

 [6[ باب الشركة -شرح زاد المستقنع 
شركة األبدان تقوم على عمل الشریكین بأبدانھما، وسمي ھذا النوع من الشركات بشركة األبدان؛ ألنھا منشأ األعمال، وألن المقصود منھا 

 .لشركات مسائل وأحكام ینبغي اإللمام بھاأن یكون النماء لمال الشركة من عمل الشریكین، ولھذا النوع من ا
 شركة األبدان: النوع الرابع من الشركة

 
 

بسم هللا الرحمن الرحیم الحمد  رب العالمین، والصالة والسالم األتمان األكمالن على خیر خلق هللا أجمعین، وعلى آلھ وصحبھ، ومن 
فھذا النوع من أنواع الشركات یسمیھ ] شركة األبدان: الرابع: [لمصنف رحمھ هللاقال ا: أما بعد. اھتدى بھدیھ، واستن بسنتھ إلى یوم الدین

جمع بدن، وسمي بھذا االسم؛ ألنھ یقوم على عمل الشریكین، فكل منھما لھ صنعة وحرفة یقوم بھا، : ، واألبدان)شركة األبدان(العلماء بـ
ویكون الربح بینھم على ما   أكثر على أن یقوموا بعمل الحرف ونحوھاویتفقان مع بعضھما، وقد یتفق أكثر من شخص كثالثة أو أربعة أو
؛ ألنھ یقوم على عمل البدن، فیسمى بشركة األبدان؛ ألنھا )شركة العمل(شرطوا، وھذا النوع من الشركات یسمیھ بعض العلماء رحمھم هللا بـ

 ...... .عمل الشریكینمنشأ األعمال، ویسمى بشركة العمل؛ ألن المقصود منھ أن یكون النماء من 
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 مشروعیة شركة األبدان

 
 

ما روى أبو داود و األثرم وغیرھما رحمة هللا علیھما عن أبي عبیدة بن عبد هللا بن مسعود أن : األصل في مشروعیة ھذا النوع من الشركة
بدر فیما یصیبون من المغنم، وھذا عبد هللا بن مسعود وعمار بن یاسر وسعد بن أبي وقاص رضي هللا عنھم أجمعین اشتركوا في غزوة 

وھذا النوع من الشركات یتمحض االشتراك ). فجاء سعد بأسیرین، ولم أجئ أنا و عمار بشيء: (االشتراك كان على سنن شركة األبدان، قال
ًوتارة تكون بالعمل . العنانًتارة تكون بالمال والعمل، كشركتي المفاوضة و: بین الشریكین ویقوم على العمل، ولذلك ذكرنا في الشركات أنھا

ًوتارة تكون على البدن والعمل، كما في . ًوتارة تكون على الوجاھة والذمة، كشركة الوجوه. والمال من اآلخر، كشركة المضاربة من أحدھما
جائز ومشروع، وھو مذھب وھذا النوع من الشركات في قول جمھور العلماء ]: شركة األبدان: النوع الرابع: [یقول رحمھ هللا. شركة األبدان

الحنفیة والمالكیة والحنابلة، ووافقھم على ذلك أصحاب الرأي، وھو قول لطائفة من السلف، منھم اإلمام سفیان الثوري رحمة هللا على 
 ...... .ال بأس أن یشترك االثنان فأكثر على أن یقوما بعمل أو بحرفة، والكسب بینھما على ما اتفقا علیھ: الجمیع، قالوا

 
 اتحاد الصنعة واختالفھا في شركة األبدان

 
 

ھل جواز ھذا النوع من الشركة یتوقف على اتحاد الصنعة واتحاد الحرفة؟ أم أنھ یمكن للشریكین مع اختالف صنعتھما : وعند العلماء تفصیل
ًالعمل ویقوما بالعمل سویا مثل صناعة األبواب إذا كان ھناك حدادان أو نجاران فاتفق الحدادان على أن یتقبال من الناس : أن یتفقا؟ مثال ذلك

وصناعة الشبابیك من الحدید ونحوھا من أعمال الحدادین، فاتفقا على أنھ یتقبل كل واحد منھما من الناس، ثم ُیدخالن ھذه المواد الخام من 
ِّالحدید وُیصنعانھا في محلھما وأن ما یكون من النتاج والربح مقسوم بینھما بالمناصفة،  ھذه شركة أبدان، قائمة : فاتفقا على ذلك، فحینئٍذ تقولَ

كذلك في النجارة، لو . ًعلى اتحاد الصنعة؛ ألن كال منھما حداد، وإذا كانا متفقین في الصنعة، فجماھیر العلماء على أن شركة األبدان تجوز
بات، ویقوما مع بعضھما بصناعة األبواب ونجارة األبواب أن اثنین یحسنان عمل النجارة، واتفقا في ورشتیھما على أن یتقبال من الناس الطل

والشبابیك أو ما ُیطلب منھما، أو ما یكون من عمل الدیكورات الموجودة اآلن من خشب، فكل ھذا إذا اتفق فیھ الطرفان فأكثر مع اتحاد 
شركة األبدان یصحح ھذا النوع من الشركات؛ الصنعة، فكل منھما یحسن النجارة، وكل منھما یحسن الحدادة فال إشكال، ومن یقول بجواز 

ًلكن اإلشكال إذا كان أحدھما یتقن صنعة غیر صنعة اآلخر، كأن یكون أحدھما حدادا واآلخر نجارا، فیتفقان على أن ھذا یعمل في الحدادة،  ً
وبعضھم .  مذھب الحنابلة، ووافقھم الحنفیةبعض العلماء یجیز، وھو: فللعلماء في ھذه المسألة قوالن. وھذا یعمل في النجارة، والربح بینھما

نفس الجمھور الذین یقولون بجواز شركة األبدان یختلفون إذا اختلفت الصنعة، وھذا مثل ما یقع في : یعني. یمنع، كما ھو مذھب المالكیة
ً المختلفة، كحداد ونجار، وتارة ًالمجمعات الصناعیة، إذا كان ھناك محالن، ویختلف المحالن في الصنعة، فتارة تكون من شركة األبدان َّ َّ

وتطبیق ھذه الشركة في زماننا لھا مجاالت . تكون من شركة األبدان المتفقة، كالحدادین والنجارین، فإنھ یجوز أن یشتركا على ھذا الوجھ
ي خراطة الحدید اتفقا فیما بینھما، لو أن صاحبا محلین ف) خراطة الحدید( محالت الخراطة -ًمثال- ما ذكرنا في الحدادة، فاآلن : منھا: عدیدة
. أن یتقبال من الناس الطلبات، ثم یقوم كل منھما مقام اآلخر في التقبل وفي العمل، فال بأس، وتقع شركة األبدان على ھذه الصورة على

 الحداد ویأخذ الساللم من الحدید أو  أبوابھا الخشبیة، ویأتي-ًمثال-واآلن في زماننا یأتي المقاول فیأخذ بناء العمارة، ویأتي النجار ویأخذ 
َیمكن لمقاولین أن یتفقا فیما بینھما على أن یقوما بالمقاوالت، ویتقبال األعمال المطلوبة : نحوھا، وینبغي مع شركة األبدان اتحاد الصنعة تقول

ما، أو یقوما ببناء الفیال أو نحو ذلك مع ًمنھما ویعمالن سویا، فیمكن أن یتفقا مع بعضھما بھذه الشركة ویقوما ببناء العمارة مع بعضھ
ًكذلك لو أنھما اتفقا مع بعضھما على الحدادة، فأخذا عمارة كاملة على أن یقوما بصنع . بعضھما، حینئٍذ تكون شركة أبدان مع اتحاد الصنعة ً

یتفقا  أن! شركة األبدان على الصورة الثانیة؟ھذه شركة أبدان؛ لكن كیف تكون : ساللمھا أو نحو ذلك مما یستلزمھ عمل الحدادة، فحینئٍذ نقول
فیما بینھما مع اختالف الصنعة، فمن الممكن أن یأخذا عمارة واحدة، أحدھما مقاول یبني، والثاني حداد للحدید الذي ُیبنى بھ وُیصب علیھ، 

ُنجار ألعمال النجارة، فیتفقون جمیعا وتكون شركة، وتبنى العمارة على ھذا األساس : وثالث من الشركة، وُیقسم مال ونتاج العمارة بینھم، ً
القول الذي یقول بأنھا تكون : وفي الحقیقة. وال یمكن أن نحكم بالجواز إال إذا كانا في عمل واحد. ھذا إذا قلنا بجوازھا مع اختالف الصنعة
قد تحدث الفتنة في كثیر من الصور وكثیر من  في حال اختالف الصنعة الغرر قوي، و-في الحقیقة- مع اتحاد الصنعة من القوة بمكان؛ ألنھ 

األحوال الختالف الصنعتین؛ لكن إذا اتحدت الصنعتان وكان كل منھما یمكن أن یقوم مقام اآلخر، فھو یعمل كعملھ، ویمكن أن یقسم العمل 
یكون ھناك نوع من الغرر ونوع من َّبینھما، ویمكن أال یضر أحدھما اآلخر؛ لكن في حالة اختالف الصنعة، أحدھما نجار والثاني حداد ف

ولذلك النفس . ولربما تیسرت أعمال الحدادة أكثر من النجارة، أو النجارة أكثر من الحدادة، فیحدث شيء من الشحناء وتغیر القلوب الغبن،
ألبدان تكون مع اتحاد الصنعة، شركة ا: ًفنقول إجماال. تطمئن إلى جوازھا في حال اتحاد الصنعة، أما في حال اختالف الصنعة فالشبھة قائمة

إن شركة األبدان : وتكون مع اختالف الصنعة، وھي في اتحاد الصنعة أولى بالجواز منھا عند االختالف؛ لكن بقیت مسألة، إذا كنا نقول
جھ؛ لكن ینبني تكون مع اتحاد الصنعة، فعند اتحاد الصنعة تكون األعمال متفقة بحیث ُیبنى بعُضھا على بعض، فھي ال تتفق من كل و

ًنحن ذكرنا أنھ إذا اختلفت الصنعة، فكان أحدھما حدادا واآلخر نجارا ال یجوز، ولو أن حدادا اتفق مع نجار : مثال ذلك. بعضھا على بعض ً ً
حیث األثر َالبد أن یكونا حداَدین أو نجارین، فلو فرضنا أن العمل اتحد من : فاألشبھ عدم الجواز، والغرر موجود في ھذا؛ لكن لو قلنا

ًالغزل من أحدھما والخیاطة من اآلخر، فإذا كان أحد العملین مبنیا على اآلخر، : والنتاج واختلف في الوصف والمھمة التي یقوم بھا، مثل
محالت : ًمثال. ًفاألمر أخف؛ ألن المقاولة تكون في ھذه الحالة على عمل واحد، وحینئٍذ إذا كان أحد العملین مبنیا على اآلخر فاألمر أخف
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إنھما : ًالخیاطة، قد یوجد خیاطان یكون أحدھما ماھرا في قص القماش وتھیئتھ للخیاطة، واآلخر ماھر في خیاطة القماش، یمكن أن نقول
ل والثاني یخیط، نقول ال بأس بذلك والغرر ھنا یسیر؛ ألن العمل المتقبل واحد، وشبھة : ًیشتركان وإن كان العمل مختلفا، فأحدھما یفصِّ

وھكذا في اتفاقھما في الزراعة، إذا كانا مزارعین، أو كانا نجارین أو حدادین، . لضرر في ھذا النوع من اتفاق الصنعة خفیفة إن شاء هللا
في الحدادة وفي النجارة تقطیع األشیاء التي ُیراد لحامھا في الحدید أو تسمیرھا في : ًمثال. ًوكان عمل أحدھما قائما على اآلخر، فال بأس

علیك التسمیر، أو علیك اللحام، أو نحو : ًالخشب، فلو كان أحدھما متكفال بأخذ األطوال ونحوھا وھو یجید ذلك، وماھر فیھ، وقال لآلخر
ًوھذا النوع من الشركات ال شك أن فیھ تیسیرا لألمة وخیرا كثیرا، . ذلك، فال بأس بھ، كما نص على ذلك طائفة من العلماء رحمة هللا علیھم ً ً

ن أصحاب الحرف إذا اجتمعوا واشتركوا ائتلفت القلوب وحصل نوع من التعاون والتالحم والتكاتف والتعاطف، وشعر كل منھما أن عملھ فإ
ألخیھ، وأن عمل أخیھ لھ؛ لكن إذا كان ھذا لھ محل حدادة، وھذا لھ محل حدادة، ربما وقع التنافس وربما وقع التباغض وربما وقع التحاسد، 

ًنما یكون محلھما واحدا وأعمالھما واحدة ونشاطھما واحدا، فإن ھذا ال شك أنھ یعین على تحقیق األخوة وقوة أواصر المحبة بین فحینئٍذ حی ًً
أنھ یعین على األخوة، ویحقق مقاصد الشریعة بالجمع بین : فمن الحكم التي تستفاد من جواز ھذا النوع من الشركات. أفراد المجتمع

 ...... .المسلمین
 

 الشراكة في المال والعمل
 
 

في كل كسب ینشأ من عمل البدن : إذا اتفق الطرفان على أن یشتركا فیما یكتسبانھ، یعني]: أن یشتركا فیما یكتسبان بأبدانھما: [قال رحمھ هللا
: قال. لیس في العمل المحضمنھما، فخرجت الشركة المال في المفاوضة والعنان بھذا القید؛ ألنھا تقوم على االشتراك في المال والعمل و

ًإننا نتقبل، أو أحدنا یتقبل واآلخر یعمل، أو نعمل سویا، أو نتقبل سویا ونعمل سویا، : إذا اتفقا على ذلك، وقاال: یعني]: یكتسبان بأبدانھما[ ً ً
جئت تطلب نجارة طن من الخشب على إذا : ًفمثال. ًفاألمر في ذلك كلھ سواء، ویكون حینئٍذ كل واحد منھما قائما مقام أخیھ في ھذه الشركة

َأن ُیصنع أو ُیفعل فجاء أحدھما واتفق معك والشركة قائمة، فقال َْ ًأنا أصنع ھذا الطن من الخشب شبابیك أو أبوابا بمائة ألف، على أن یفصل : َّ
ًابا أو شبابیك، فإذا أبرم العقد معك ففي  مائة باب أو مائتي باب، فاتفقتما على تفصیل الخشب أو المادة الخام من الخشب، وتفصل أبو- ًمثال-

ًالحقیقة یكون قد أبرمھ عن نفسھ أصالة وعن شریكھ وكالة، فھو عن نفسھ أصیل، وعن شریكھ وكیل، فیمكن أن یتقبال معا، ویمكن أن یتقبل  ً ً
ما : إنھ اتفق مع أحدھما، وإنما نقول: ولأحدھما على ذمة اآلخر معھ، ویستوي الحكم، فإذا جاء الزبون أو العمیل ألحدھما واتفق معھ فال نق

ًدامت الشركة قائمة فاالتفاق علیھما وااللتزام علیھما معا، ولو أن المادة الخام من الخشب دخلت ثم حصل ضرر من الشركة یوجب الضمان 
 ...... .ًعلیھما معا على سنن الشركة واألصول التي تقدم بیانھا في مسائل ضمان الشریكین

 
 ل في شركة األبدانصور التقب

 
 

من (نكرة؛ تشمل أي عمل؛ لكن في حدود الشركة، ولیس مراده ) من عمل: (قولھ]: فما تقبلھ أحدھما من عمل یلزمھما فعلھ: [قال رحمھ هللا
ً؛ ألنھ من الممكن أن یتقبل عمال خارجا عن الشركة)عمل . ارج عن الشركةھذا خ: إذا كانا نجارین وتقبل أحدھما عمل حدادة، نقول: ًمثال. ً

ًمن عمل متعلق باتفاق الشركة، أما لو تقبل عمال : ھنا عام أرید بھ الخصوص، یعني) فما تقبلھ أحدھما من عمل) :لكن مراد المصنف بقولھ
یتقبال مع أن :  الصورة األولى-: والتقبل یكون على صورتین. ال عالقة لھ بالشركة، فإنھ ال تقع الشركة علیھ وال یلزم الشریك اآلخر بھ

َّأرید ھذا القماش ُیخیط، أو أرید ھذا الخشب ُیفصل أو أرید ھذا : أن یكونا جالسین في الدكان أو في المحل ویأتي العمیل ویقول: بعضھما أي ََّ َ
َّالحدید ُیفصل، فیقومان مع بعضھما ویتفقان ویبرمان العقد بینھما وبین ذلك العمیل، فحینئٍذ ال إشكال دھما في حال غیبة اآلخر،  أو یتقبل أح- . َ

 ...... . أصیل عن نفسھ وكیل عن شریكھ-كما ذكرنا-فإنھ في ھذه الحالة 
 

 جواز شركة األبدان في االحتطاب وما شابھھ
 
 

. شركة األبدان تقوم على الصناعات والحرف الیدویة وما في حكمھا]: وتصح في االحتشاش واالحتطاب وسائر المباحات: [قال رحمھ هللا
كن أن یتفقا حتى في الغزو والغنائم، وما كان في أیام الجھاد في سبیل هللا، الذي ھو التلصص على دار المشركین إذا كانوا غیر ویم

ُمسالمین، فیجوز حینئٍذ أن یتفقا مع بعضھما على أخذ الغنیمة، كأن یغزوا مع بعضھما، فإذا غنم أحدھما غنیمة قسمت بین الطرفین على ما 
لم یسمع من أبیھ : ألنھا وردت في قصة عبد هللا بن مسعود ، والحدیث فیھ انقطاع؛ ألن أبا عبیدة وھو ابن عبد هللا بن مسعود قیلاتفقا علیھ؛ 

االحتشاش : ھذه المسألة التي ذكرھا المصنف.  متن الحدیث قوي وتشھد األصول بصحتھ واعتباره-في الحقیقة-لصغر سنھ؛ لكن 
ًلو خرج إنسان معھ آلھ الحش، فوجد حشیشا في أرض غیر محرمة :  والحطب مما ُیباح وُیملك باألخذ، یعنيٌّواالحتطاب، وكل من الحشیش

َ وحش حشیشھا، فیكون قد ملك الحشیش بحشھ؛ ألن النبي صلى هللا علیھ وسلم قال-التي ھي الحمى ونحوھا- المسلمون شركاء في الماء : (َ
َأل، وأنھ ال حمى إال ما حمى هللا ورسولھ صلى هللا علیھ وسلم، فأثبت أنھم شركاء في الك)والكأل والنار فإذا ثبت أن الحشیش مباح، وأنھ . ِ

ِیجوز للمسلم أن یأخذ الحشیش متى وجده، فحینئٍذ یرد السؤال ھل یجوز أن یشترك الطرفان فأكثر على االحتشاش؟ أخذ الحشیش في بعض : َ
ًیش یمكن أن یباع علفا للدواب، فُیشترى من الطرفین، فلو أنھما اتفقا أن یخرجا إلى البر في أیام َّاألحیان یكون فیھ مصلحة؛ ألنھ إذا ُجز الحش
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ونحوھا، لو أنھما اتفقا ) المساند(الطرف الذي یستخدم في : في زماننا. الربیع ونحوه على أن یحشا الحشیش ویجمعانھ ویبیعانھ جاز ذلك
كذلك الحطب لو . ًلطرف ثم یجعالنھ في أكیاس ویبیعانھ، فھذا أیضا تجوز علیھ شركة األبدانعلى أنھما یخرجان إلى البر، ویجمعان ھذا ا

ثم بعد ذلك یقطعانھ ) والسمر(ًأن كال منھما یعرف طریقة الحطب واالحتطاب، فاتفقا على أن یخرجا إلى البر ویحتطبا الخشب والشجر 
 شدد في ھذه المسألة الحنفیة رحمھم هللا ومنعوا من االشتراك في المباحات، فال لكن. ًویفصالنھ، أو یحرقانھ فیجعالنھ فحما كل ذلك جائز

تجوز شركة األبدان عندھم في االحتطاب، وال تجوز في االحتشاش، وكذلك في جلب الماء، فإن جلب الماء واستخراجھ من اآلبار یعتبر من 
َالمباحات؛ ألن من نزح ماء من بئر فقد ملك ھذا الماء َ  لو اتفق صاحبا نقل المیاه على أنھما یعمالن مع بعضھما في نقل -ًمثال- زماننا وفي . ًَ
أنا وأنت نتقبل من الناس الطلبات وكل منا یقوم مقام اآلخر في تلبیة ذلك، ! یا فالن: الماء، وكل منھما عنده سیارة لنقل الماء، قال أحدھما

ًواتفقا على ذلك، وأخذا یعمالن شھرا كامال، واجتمعت   التي تم بھا جلب الماء، واتفقا على -أو نحوھا- مائة ألف لایر من ھذه الوایتات -ًمثال-ً
 أو - كما ذكرنا-وكذلك مثلما تكون الشركة على االحتطاب . قسمة المال بینھما، فُیقسم المال بینھما بالسویة، أو على االتفاق الذي اتفقا علیھ

ًأھل الرأي، خالفا لإلمام أبي حنیفة رحمة هللا علیھ  ھو مذھب المالكیة والحنابلة، وطائفة مناالحتشاش، وھذا على أصح قولي العلماء، كما 
: الذي خالف الجمھور مع أنھ رحمھ هللا یقول بجواز شركة األبدان؛ لكنھ ینازع في ھذا النوع من الشركة وال یجیزه، والسبب في ھذا یقول

ولكن أجیب عن ذلك بأن . ه ملكھ، وحینئٍذ ال تقع علیھ الشركة، على ما اختاره رحمھ هللاإن الحشیش والحطب ُیملك بمجرد األخذ، ومن أخذ
ولذلك رد أصحاب القول األول الذي ذكرناه على ما اختاره المصنف . ھذا االحتشاش واالحتطاب یمكن أن تدخلھ الملكیة بدلیل اإلجارة علیھ

ًباالتفاق علیھ إجارة، فلو أعطیت رجال مائة لایر على أن یحش لك أرضا محددة وقلت رحمھ هللا بأنھ ُیملك باألخذ على أصل السنة، ویملك  ًً ً
ًُحش ھذا الحوض ولك مائة لایر، صحت اإلجارة، وصار تابعا لك، فإذا كان باإلجارة بموجب عقد اإلجارة واالتفاق، كذلك أیضا تصح : لھ ً َّ

عمل أحدھما صار في مقابل عمل اآلخر، وعلى السنن الذي ذكرناه في أول باب بموجب عقد الشركة؛ ألن الشركة فیھا وجھ معاوضة، فكأن 
 ...... .الشركة

 
 حكم األمور الطارئة على عقد الشركة

 
 

من عادة العلماء بعد تقریر األصل أن یتكلموا على شيء یسمى في مصطلح العلماء ]: وإن مرض أحدھما فالكسب بینھما: [قال رحمھ هللا
 وبعدما یبینون أركانھ وشرائط صحتھ - .  ثم یبینون أركانھ وشرائط صحتھ- . یثبتون لك العقد، وأنھ مشروع: ً أوال-: صحیحةبآثار العقود ال

 وبعدما یبین لنا متى تكون شركة -. یبینون ما یخالف الشرائط والصحة، وھي شرائط الفساد أو موجبات الفساد، كما یسمیھا بعض العلماء
كون فاسدة؟ یرد السؤال على األمور الطارئة، فالمرض من طوارئ عقد الشركة، ومن طوارئ العقود، فلو أن األبدان صحیحة؟ ومتى ت

اثنین اتفقا، وكالھما حداد أو نجار أو نحو ذلك من أصحاب الحرف والصنائع، اتفقا على أن یعمال بأبدانھما، ومرض أحد الشریكین، 
لعمل على أحدھما دون اآلخر، وحینئٍذ اتفقا إذا كانا صحیحین؛ لكن إذا مرض أحدھما أو ُّفبطبیعة الحال سیقوم اآلخر مقامھ وسینصب ا

نصف الشركة سیتعطل، فھل مرضھ یؤثر في عقد الشركة؟ نحن بین : أصابھ الضرر تعطلت المصلحة في الشركة بمقابل النصف، یعني
َیبقى عقد الشركة، وُیلزم الطرف :  أو نقول-.  أو موت أحدھمایفسخ عقد الشركة بھذا المرض، كما یفسخ بجنون:  إما أن نقول-: أمرین ْ ُ
ألن الجنون والموت لیسا كالمرض، فإن الجنون والموت یخالفان، ألن األھلیة تزول بالكلیة؛ لكن : فاألول ال یمكن. وھذا باطل. الثاني

فھو عاقل بالغ؛ لكن أصابھ المرض في یده التي یعمل بھا، المریض أھلیتھ موجودة، وصفة األھلیة للعقد وموجبات أھلیة العقد موجودة فیھ، 
تبقى : یعني: العقد صحیح: فنقول. َّأو في رجلھ التي یمشي بھا، أو ُحمى، أو إصابتھ نحو ذلك من األمراض التي تعطلھ عن القیام بالمصلحة

أن أفسخ  أرید:  فإذا قال- إن أحببت-تفسخ الشركة إما أن : أنت بالخیار بین أمرین: ولكن نقول للشریك الثاني. الشركة صحیحة كما ھي
الشركة انفسخت الشركة؛ ألن الشركة عقد جائز، والعقد الجائز أثبتنا في أول باب الشركة أحد الشریكین یملك فسخھ بدون رضا اآلخر، فإذا 

ًما دمت مریضا : قال ك العافیة، وأنا ال أستطیع أن أتحمل إحراج  فإني أرید أن أفسخ الشركة، وأسأل هللا ل-ًوقد یستغرق المرض شھورا- َ
ًففسخ الشركة، فحینئٍذ نفسخ عقد الشركة، سواء ذكر عذرا أو لم یذكر عذرا، فھو بالخیار، إن شاء فسخ العقد، . الناس، فأرید أن أفسخ الشركة ً ً

ًذا من أفضل ما یكون وھو من الوفاء، وغالبا أن أنت شریكي في السراء والضراء، وأسأل هللا لك العافیة، وأنا أتحمل عنك، فھ: وإن شاء قال
وهللا في عون : (هللا تعالى یبارك لھ وییسر لھ، وال یزال لھ من هللا معین وظھیر ما دام أنھ في عون أخیھ؛ ألن النبي صلى هللا علیھ وسلم قال

َ، فا في عون المسلم متى رفق، وھذا من الرحم)العبد ما كان العبد في عون أخیھ َ الر : (ة، وقد ثبت عن النبي صلى هللا علیھ وسلم أنھ قالَ
ال مانع، اجلس وأنا أتحمل عنك وأقوم عنك، فھذا ال شك أنھ ُیثاب : ٍّ، فإذا رحم أخاه ونظر إلى ما فیھ من ُضر وقال)احمون یرحمھم هللا

ًأْحضُر شخصا یقوم : ًن سأقیم عامال یقوم مقامي، یعنيإني مریض ولك! یا فالن: أن یقول الشریك الثاني الذي مرض:  الصورة الثالثة-. علیھ ِ
ًمقامي، فأْحضر شخصا یقوم مقامھ، فال بأس، وتمضي الشركة وتستمر على االتفاق الذي بینھما َ إن مرض أحدھما وأراد أن یفسخ : ًإذا. َ

خر مقامھ فأقامھ، فإن لھ ذلك، أو طالبھ بھ، فإنھ ًاآلخر، فلھ ذلك، أو أراد أن یتحمل وحده، فلھ ذلك، أو أراد أو طلب منھ أن یقیم شخصا آ
. مكانھ: أي): مقامھ. (ًأن یقیم شخصا: أي]: وإن طالبھ الصحیُح أن یقیم مقامھ، لزمھ: [قال رحمھ هللا. ًیلزم الثاني أن یقیم مقامھ شخصا آخر

ًلزم المریض أن یقیم مقامھ شخصا آخر؛ ألن مقتضى العقد یستلزم ذلك، : أي): لزمھ(  -المریض: أي- والعقد واالتفاق بین الطرفین على أنھَ
ًیقوم بھذه األعمال مع شریكھ، حدادة ونجارة إلى آخره، فإذا مرض فالعقد ال یزال یطالبھ أن یقوم بھذه الحدادة، أو یقوم بھذه النجارة؛ فإذا  ً

 ...... . ألن مقتضیات العقد تستلزم ھذاتعذرت منھ وأقام غیره مقامھ فحینئٍذ ھو وكیل عنھ، ویقوم مقامھ، وال بأس بذلك؛
 

 شركة المفاوضة: النوع الخامس
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من التفویض، كما : شركة المفاوضة، والمفاوضة قیل: النوع الخامس من أنواع الشركات]. شركة المفاوضة: الخامس: [قال رحمھ هللا تعالى

ُض أْمري إلى هللا إن هللا بصی: قال تعالى ِوأفوِّ ََّ ََ َّ َِّ ِِ َ ِ َ َ ِر بالعباد ُ َِ ْ ِ َّ، ومن فوض أمره إلى هللا فقد وكلھ إلى هللا عز وجل]44:غافر[ٌ َّ َ َ فكأن : قالوا. َ
الشریكین كل واحد منھما قد خول صاحبھ وفوضھ أن یكون مكانھ ویقوم مقامھ في أمور الشركة، وھذا النوع من الشركات بعض العلماء 

مھ، وبعضھم یخصِّصھ فالذین یعممون . أن یعمموه من كل وجھ، وإما أن یعمموه في حدود معینة من أنواع الشركاتوالذین یعممونھ إما . یعمِّ
والذین یخصصون . ٍالحنفیة والحنابلة، وھذان المذھبان من أوسع المذاھب في مسألة شركة المفاوضة على تفصیل یأتي: شركة المفاوضة ھم

الشافعیة رحمة هللا علیھم، فال یجیزون : والذین یمنعونھا وال یجیزونھا بالكلیة. انالمالكیة، ویجعلونھا شبھ متفقة مع العن: شركة المفاوضة
یشترك : فھم یقولون: أما بالنسبة للحنفیة. ًعقد المفاوضة، وھم ال یجیزون أیضا شركة األبدان، وھذان النوعان منع منھما الشافعیة للغرر

َعلى المالین، فیكون مالي كمالك، بمعنىٍالطرفان برأس مال بینھما، وتكون ید الشریكین مطلقة  ِ ٌما یكون ھناك مال خارج عن مال الشركة: َ ٌ .
ًأن یشتركان في مائة ألف أو خمسین ألفا، وقد یكون عندك ملیون، فأنت : فشركة العنان: فاختلفت عندھم شركة المفاوضة عن شركة العنان

الشیوع، وفاض الوادي إذا سال بكثرة وشاع، : ارك بجمیع مالك، وأصل اللفظلكن شركة المفاوضة تش. َتشارك بمائة، وتبقى تسعمائة ألف
ٌأنھا من الشیوع، فشاع التصرف، وكل منا شریك لآلخر في : -وھذا الوجھ الثاني في شركة المفاوضة-فھم یقولون . وفاض الخبر إذا شاع

َمالھ، فُیطلقان أیدیھما على المالین وال ُیستثنى شيء من مالھ، فیصبح ًفي النقدین، ویصبح شریكا لھ في تجاراتھ : ً شریكا لھ في السیولة، أيِ
من محالت تجاریة وأسواق تجاریة، فیكونان شریكین تامي الشراكة، وھذا یقع في بعض األحوال، خاصة مع : وأعمالھ الموجودة یعني

یتصرف في مال اآلخر كما یتصرف اآلخر في : خر، یعنيالقرابة، كبني العم واإلخوان مع بعضھم، فقد یجمعان المال كل منھما على ید اآل
َّمالھ، وال یمكن أن ُیمیز مال أحدھما من اآلخر؛ لكن الذي یعرفانھ أن لھذا نصف المال، ولھذا نصف المال، وتنطلق تصرفاتھما في : َ

لرجل الواحد، وھذا كان یقع إلى عھد قریب في العقارات من الدور واألراضي ونحوھا بحیث یكونان كا.. في المزارع.. في الدواب.. النقدین
في بعض األماكن، یشتركان شراكة تامة كاملة، وال شك أن ھذا النوع من الشركة صعب تحقیقھ، وصعب أن یوجد في كل األحوال، ولذلك 

ال تقع عندھم إال على ھذا إن مذھب الحنفیة رحمھم هللا في ھذا الباب مذھب فیھ نوع من الشدة والتشدد، حیث إن شركة المفاوضة : قالوا
الوجھ، أما الحنابلة رحمھم هللا ومن وافقھم الذین أجازوا شركة المفاوضة أجازوھا على أساس أنھا جمع لشركة العنان وشركة األبدان 

نده مصنع عندنا رجالن، أحدھما حداد، أو ع: ًوشركة الوجوه، فشركة المفاوضة عندھم أن تجمع الثالث شركات في شركة واحدة، فمثال
َللحدید، واآلخر عنده مصنع للحدید، فاتفقا فیما بینھما على رأس مال، وعلى أن یكون المصنعان متقبلین لما یكون من الطلبات ونحوھا، 

ًواتفقا فیما بینھما أیضا أن یتقبال من الناس أو یأخذا من الناس أمواال أو تجارات ویبیعانھا مع بعضھما، فتجدھما شریكین شراكة ع نان في ً
مائة ألف من كل واحد منھما، وشركة أبدان بالنسبة لعمل المصانع الموجودة عندھما، وشركة وجوه بالنسبة لتقبل البضائع التي : النقدین، أي

شركة أبدان، وفي : لو كان عندھما محالت للقماش أو للطعام أو للسیارات أو للورش، فتستطیع أن تقول في الورش: ًتأتي من الخارج، مثال
ًاألكسیة واألغذیة والسیارات تكون شركة وجوه من جھة جلب األرزاق دینا وبیعھا وتخلیص أصحاب الحقوق، فتكون شركة وجوه، ویمكن 

ال مانع على ھذا الوجھ أن تجتمع الشركات وكأنھا شركة أم للشركات : ًإذا. ف البضائع ونحوھاأن تعتبرھا شركة أبدان بالنسبة لتصری
ھذه الشركات جائزة منفردة فتجوز : الحنابلة كأنھم یقولون: ًالعنان واألبدان والوجوه، وھذا في الحقیقة یدفع كثیرا من الغرر، یعني: الماضیة

ا على ھذا الوجھ، وھذا یقع حتى في زماننا اآلن تجد شریكین یتفقان فیما بینھما على الدخول في مجتمعة، وال مانع یمنع الشریكین أن یتفق
ًاألعمال التجاریة، ویتقبالن البضائع من الخارج توریدا على الذمة، فتكون شركة وجوه، ویكون عندھما سیولة ونقد لبناء المحالت التي یتم 

دھما سیولة لشراء السیارات التي تصرف البضائع، وتكون عندھما سیولة الستئجار العمال، فیھا عرض ھذه البضائع وتصریفھا، وتكون عن
 على أن یستغاله في ھذا العمل التجاري، وتكون شركة أبدان -النقد من كل منھما-فتكون شركة عنان، وكأنھما دخال برأس مال النقدین 

د السیارات، وعند تورید ھذه السیارات تقتصر فقط على ل: ًمثال. بالنسبة للتصریف إذا كانت ھناك مصانع أو محالت ٌو كان ھناك شركة تورِّ
لكن . إنھا شركة وجوه وشركة عنان؛ لكن لیس فیھا تصلیح للسیارات، فلیست بشركة أبدان: التورید والبیع، فھذه الشركة تستطیع أن تقول

ًفي بعض األحیان تجد موردا یورد السیارات، ویفتح محال لتصلیح ا إن الشریكین إذا اشتركا : لسیارات وبیع قطع الغیار، فتستطیع أن تقولً
في ھذا النوع من الشركة، تصیر شركة عنان بالسیولة التي دخال بھا، وشركة وجوه بالنسبة لتقبل السیارات القادمة من الخارج كونھما 

جھ، والشركة شركة وجوه، وشركة أبدان بالنسبة لتصلیح ویعتبران فیھ متقبلین على الو. موردین أو وكیلین لھذا النوع من السیارات
لو اشترك مھندسان أو : المحالت المیكانیكیة ونحوھا الموجودة في زماننا یمكن أن نقول. السیارات، وتقبل السیارات التي تحتاج إلى تصلیح

 بعضھما، وأن یقوما بالعمل مع بعضھما، ویتفقا على أكثر في ھذه األعمال المیكانیكیة فقد نحكم أنھا شركة أبدان، وال مانع أن یتقبال مع
أما الشیوع واإلطالق من . ھذا بالنسبة لتطبیقات شركة المفاوضة على ما ذكره المصنف رحمھ هللا من مذھب الحنابلة. ًالربح مقسوما بینھما

ھا الحنفیة وغیرھم، فھذا قول مرجوح، كل وجھ، واشتراط المساواة، واشتراط اتحاد رأس المالین أو نحو ذلك من الشروط التي ذكر
أن یفوض كل منھما ] :قال رحمھ هللا. والصحیح أنھ ال بأس من جمع شركات العنان والوجوه واألبدان مع بعضھا على أنھا شركة مفاوضة

ًفیتصرفان بیعا وشراء، وَدینا ورھنا ونحو ذلك من التص]: إلى صاحبھ كل تصرف مالي وبدني من أنواع الشركة ً لو أن أحد : أي. رفات كلھاًً
َّالشریكین اشترى بضاعة من الخارج، واالتفاق بینھما على تورید البضائع من الخارج، واتفقا فیما بینھما على ھذا النوع من الشركة، فورد 

ٌصحیح . لغ وذمتھما واحدةَإن الشریكین یعتبران مطالبین بھذا المب: نقول. أحدھما بضاعة بملیون، والشركة مناصفة، فاتفقا على ھذا الوجھ
ھذا في حال . ذمتھما واحدة: ًإذا. أن أحدھما ھو الذي سافر وأبرم العقد؛ لكن الطرف الثاني بموجب العقد واالتفاق ملزم بدفع ھذا المبلغ

ات، ویتفقان ویدفعان  رجالن لھما خبرة بتصلیح السیار-ًمثال-یتفقون مع بعضھم، فیدخل : ومثل ما یقع من بعض المھندسین. تورید البضائع
ًمائة ألف، فیشتریان أرضا لمكان الشركة أو التصلیح، ثم یقومان على تصلیح ھذه األرض وبنائھا ووضع مواضع اآلالت ومواضع 

لك التصلیح، وشراء اآلالت التي یصلح بھا، فھذا االتفاق والتعاقد بین الطرفین یعتبر من حیث األصل شركة أبدان، ولو أنھما أضافا إلى ذ
موجب العقد من كونھما یقومان باألعمال مع بعضھما، ویلتزمان في ذمتھما بشراء قطع الغیار على أن ذمة أحدھما كذمة اآلخر فتكون حینئٍذ 
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ھذه شركة : نقول. نحن فقط نصلح! یا فالن: ففي بعض األحیان تجد شریكین ومھندسین یتفقان على التصلیح فقط، یقول لھ. شركة وجوه
ویمكن أن تجزأ، . نصلح السیارات ونشتري قطع غیار، وكل واحد منا یشتري قطعة غیار فاآلخر شریك لھ فیھا: ن لو قال لھلك. أبدان

أي قطعة غیار تشتریھا فإني ألتزم بثلث قیمتھا وعلیك الثلثان، أو ألتزم بنصف قیمتھا وعلیك النصف، مثل ما تقدم معنا في شركة : سیقول لھ
یمكن أن یتفقا في الورشة الواحدة شركة أبدان من وجھ، وشركة : ًإذا. على ما اتفقا علیھ، والربح بینھما على رأس المالالوجوه، ویتم العقد 
یضیفا إلى ذلك شركة العنان فیما لو إذا كان في المحل بیع لقطع الغیار، وبیع قطع الغیار یحتاج إلى شراء  ویمكن أن. وجوه من وجھ آخر
 فإذا اشتریا اتفقا على أن یدفعا مائة ألف، فالمائة ألف شركة عنان بینھما في ھذا النوع من العروض، فتكون شركة .قطع الغیار ثم بیعھا

 ...... .عنان من وجھ، وأبدان من وجھ آخر، ووجوه من وجھ ثالث
 

 الربح والخسارة في شركة المفاوضة
 
 

بقدر . (الخسارة: یعني): والوضیعة]: (والوضیعة بقدر المال: [قال.  اتفقا علیھالربح بینھما على ما]: والربح على ما شرطاه: [قال رحمھ هللا
 -شركة مفاوضة-لو أن شریكین دخال في شركة بثالثة مالیین، وتمت الشركة : ًمثال. فإذا اتفقا مناصفة فالخسارة بینھما بالنصف): المال

لموجودة من الشریكین، التي ھي ثالثة مالیین، فنعتبرھا في ھذه الحالة شركة ودخل فیھا التزام بالذمم، وعمل باألبدان، واستغالل للسیولة ا
ًمفاوضة، لو دخلت الشركة وانكسرت وخسرت، وكانت الخسارة على النصف فأخرج من الثالثة مالیین ملیونا ونصفا بعد تصفیة الحقوق  ً

ًوبناء على ذلك یكون الربح . ا على قدر حصتھما من رأس المالورد الدیون ونحو ذلك، بقي الملیون والنصف، ُیقسم الملیون والنصف بینھم
: والخسارة بین الشریكین، وال یجوز أن ینفرد أحدھما بالربح أو ینفرد أحدھما بالخسارة، كما تقدم معنا في قولھ علیھ الصالة والسالم

 ...... .(الخراج بالضمان(
 

 حكم الغرر في شركة المفاوضة
 
 

َأدخال فیھا كسبا أو غرامة نادرین أو ما یلزم أحدھما من ضمان غصب أو نحوه فسدتفإن : [قال رحمھ هللا ِ ًفإن أدخال فیھا كسبا أو غرامة ]: (ً
َنادرین أن تجري شركة المفاوضة على الثمن الذي تقدم معنا في الشركات : النوع األول: ھناك نوعان. فإن أدخال في شركة المفاوضة: أي) ِ

وھو أن ھذه الشركات كما : بدان، والعنان، فحینئٍذ ال إشكال في جوازه، وتخرج الجواز على قاعدة وأصل شرعيالوجوه، واأل: الماضیة
: لكن ھناك نوع من شركة المفاوضة محرم وال یجوز، وھو ما ینبني على الغرر، یقول لھ .جازت منفردة تجوز مجتمعة، وال بأس بذلك

ًثل الركاز، أو أي شيء أجده فھو بیني وبینك مناصفة، وأي شيء تجده فھو بیني وبینك أفاوضك على أن أي كسب نادر مثل اللقطة وم
ًمناصفة، وأي إرث تستحقھ فھو بیني وبینك مناصفة، أو أي إرث أستحقھ فھو بیني وبینك مناصفة، وأي وصیة تكون لك من مال أو متاع  ً ً

ال یجوز، واألصل عدم جوازه حتى یدل الدلیل على جوازه، وال دلیل؛ ألن ًفبیني وبینك مناصفة، فھذا ال یجوز، وھذا النوع من الشركات 
الغرر فیھ واضح وبیِّن، ولیس ھناك عمل من أحدھما لقاء اآلخر، ولیس ھناك التزام من أحدھما لآلخر كالتزامھ، وإنما ھو نوع من الدخول 

أو ما یلزم أحدھما من ضمان غصب أو نحوه : [قال. ذا النوععلى حقوق الناس على وجھ غیر شرعي، ولذلك ُحكم ببطالن المفاوضة على ھ
ْالشركة كسب وخسارة، وربح ووضیعة، وغْرم وغنم، فھو یقول لھ] فسدت ُ أي خسارة : ًمناصفة، یمكن أن یقول لھ أي كسب بیني وبینك: ُ

أنا وأنت أخوان، ونرید أن : شخص یقول آلخر: َّعلي تكون بیني وبینك، وأي خسارة علیك تكون بیني وبینك، فھذا نوع من المخاطرة، یعني
ًنتفق اتفاقا یدل على محبتنا ومودتنا ومواالة كل واحد منا لآلخر، فأي كسب یأتیك فبیني وبینك، وأي كسب یأتیني فبیني وبینك، وأي خسارة 

ًلو أنھ ذھب وصدم بسیارتھ شخصا : یعني. َّأو مصیبة أو بالء یحل علي أو علیك فبیني وبینك، فھذا ال یجوز؛ ألنھ یخاطر كل منھما باآلخر
وقتلھ، فوجبت علیھ الدیة، یصبح بمقتضى ھذا النوع من الشركة یدفع نفس الدیة، مع أن الذي جنى لیس ھو، وھذا الخلل لیس منھ وإنما من 

 ...... .فھذا النوع من الشركات فیھ مخاطرة وفیھ غرر، وال یجوز وال یصح. شریكھ
 

 األسئلة
 
 

...... 
 

 الشراكة في حمل األمتعة
 
 

إن اشتركا على أن یحمال على دابتیھما واألجرة بینھما، صحت؛ ولكن إن أجراھما بأعیانھما على حمل شيء بأجرة معلومة : السؤال
، والصالة والسالم على رسول هللا، وعلى: فما الفرق بینھما؟ الجواب. واشتركا على ذلك، لم تصح الشركة  آلھ وصحبھ باسم هللا، الحمد 

بالنسبة لما ورد في السؤال، فالسائل حكم بالصحة وعدم الصحة، وفي الحقیقة نحن لم نتعرض لھذه المسألة بالتفصیل، : أما بعد. َومن وااله
ا لو كانا حمالین إذا اتفقا على أن یحمال األمتعة، ویكون الربح بینھما، كم: المسألة األولى: وقد ذكر مسألتین: فكلتا المسألتین لم نفصل فیھما
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إن أجراھما بأعیانھما مثل ما : الصورة الثانیة. ِنشترك، وأي ربح أو مال یأتینا من الحمالة فھو بیننا مناصفة، فھذا یصح: في السوق فقاال
. مال بینھما لم یصحَّوالحماالن إذا اشتركا على أن یحمال على دابتیھما واألجرة بینھما صح، وإن اتفقا على أن یعمال ببدنیھما وال. ذكرنا

ھذا صحیح وھذا صحیح، وكما صح ھذا یصح ھذا؛ لكن ھناك فرق بالنسبة لدخول شركتي : الصحة في االثنین، یعني: وبعض العلماء قال
أو ًالوجوه واألبدان مع بعضھما في الصورة الثانیة التي ُحكم فیھا بعدم الصحة عند من ال یرى صحتھا؛ لكن القول بجوازھا إما أبدانا 

أحدھما حرام، والثاني جائز، فھذا قد یكون : أما الفرق بأن یقال. ًوجوھا، وكلھا جائزة، والذي یظھر أنھ ال فرق بینھما، والجواز في ھذا كھذا
  .فیھ نظر، وهللا تعالى أعلم

 
 
 
 

 شركة األبدان
 
 

ً اآلخر الصنعة، مع العلم أن اإلدارة تتحمل أعماال لو أن الشركة قامت بین رجل وصاحب صنعة على أن علیھ إدارة العمل، وعلى: السؤال
إذا كان كل منھما یتقن العمل واتفقا على أن أحدھما یتقبل، والثاني : الجواب! كثیرة من تجھیز أعمال وعمال، فھل ھذه من شركة األبدان؟

أنا أفتح : مھندس والنجار والحداد، واآلخر یقول لھلكن أن یكون أحدھما ھو الذي یعمل ویتقن العمل كال. یعمل، فال بأس، إذا اتفقا على ذلك
ر الزبائن ونحو ذلك فال یجوز؛ ألن الصنعة اختلفت، وإن كان بعض مشایخنا رحمة هللا  المكتب وأدیر المكتب وأجري االتصاالت أو أحضِّ

ِن نظر؛ ألن مسألة ترتب أحدھما على عندي فیھ نظر؛ الحتمال أن تجوز من باب ترتب أحدھما على اآلخر، وھذا ال یخلو م: علیھم یقول ُّ
 اآلخر ال یكون إال عندما یكون العمل من أصل الصنعة، كما ذكرنا في الغزل، وكما ذكرنا في قص القماش مع الخیاطة، فالعمل یتركب

ًمنھما معا، والمال مركب علیھما؛ لكن إحضار الزبون لیس لھ عالقة بذات العمل، فقد ُیْحضر زبونا وال یواف ق، ولذلك من جھة عملھ ًِ
فإحضاُر الزبون ال ینبني علیھ العمل من كل وجھ، ولیس ھو العمل بعینھ؛ ألن إحضار الزبون للعقد والتعاقد؛ لكن التعب والعناء والمشقة 

  .ولذلك تكون الشبھة في ھذه الحالة قویة، والقول بالمنع ھو أحوط وأشبھ، وهللا تعالى أعلم. ستنصب على العامل
 
 
 
 
 كم أجرة العامل إذا تركھا ولم یرجعح
 
 

ًإذا ترك العامل جزءا من أجرتھ ومضت فترة ولم یرجع، فماذا ُیعمل بھذا المال، خصوصا إذا كان مما ینمو؟ الجواب: السؤال إذا اتفقت مع : ً
ضیاع ھذا الحق، فتكتب وصیتك العامل على أن یقوم بعملھ، وأعطیتھ أجرة؛ فإن ھذه األجرة حق من حقوقھ، وال یجوز لك أن تتسبب في 

ِوتشھد على ھذا المال أو تنبِّھ ورثتك على أن ھذا المال لفالن العامل، ثم تتعاطى جمیع األسباب الممكنة لك في االتصال بھ والبحث عنھ،  ْ ُ
. تحفظ لھ حقھ وتنبھ علیھفإذا استنفذت جمیع الوسائل وجمیع األسباب فحینئٍذ . وتوصیة من یمكن أن یوصلك إلیھ، ونحو ذلك من األسباب

ِابن لي ھذه الغرفة بصفة كذا وكذا، وأعطیك خمسة آالف : -ًمثال- أن تكون على الذمة، كأن تقول لھ : القسم األول: واألجرة تنقسم إلى قسمین
ُلایر، فقام ببناء الغرفة وأخذ منك ألفین مقدمة، وبقیت لھ ثالثة آالف، ثم غاب الرجل وفقد، ففي ھذه الحالة  تبقى : األجرة غیر معینة، یعنيً

في ذمتك ثالثة آالف غیر معینة، وسننبِّھ على معنى التعیین، بحیث أنك تلتزم بدفع ثالثة آالف فقط، ولیس ھناك نماء للثالثة آالف، وال 
-الحالة الثانیة . ي ذمتكً یكون مستحقا للمبلغ الذي بقي لھ ف- ولو بعد عشرین سنة ولو بعد مائة سنة-یتصل بھا ربح، وفي أي وقت یأتیك 

ً شیئا وأعطیك ھذین الرأسین من الغنم أو إذا بنیت ھذه الغرفة فھاتان الشاتان أو ھذا - ًمثال-افعل : -ًمثال-أن تقول لھ : -وھي أصعب الحاالت
ا عین ما ُسمي لھ، وفي ھذه الحالة لو البعیر أو ھذه الناقة لك، فھذا یسمى التعیین واألجرة العینیة المعینة، واألجرة المعینة یستحق العامل فیھ

ًأنھ ملك رأسین من الغنم، وھذان الرأسان تكاثرا، وحصل منھما النسل والدر، فإنھ مالھ، ویستحقھ بنمائھ ولو أصبحت ألفا من الغنم؛ ألنھ مالھ  ُ َّ َ َ
فلن تجدوا على وجھ األرض أدق من ھذا ! َبعینھ، وقد سمیت األجرة، وھذا ھو الفرق، وانظروا إلى حكمة ھذا الشرع ودقة ھذه الشریعة

وإذا جئت إلى أي محل تجاري . َّأعطیك ھذین الرأسین من الغنم، فقد عینت: فأنت إذا قلت لھ. الحكم اإللھي الذي أعطى كل ذي حق حقھ
اردد لي : من حقك أن تقول لھًبكم ھذه العلبة؟ فأخذت ھذه العلبة بعشرة ریاالت، ثم ذھبت إلى البیت فوجدت في العلبة عیبا، ف: وقلت لھ

ًأعطیك علبة بدیلة لھا فلیس من حقھ؛ ألن البیع انصب على عین، وھذا شيء یجھلھ كثیر من الناس؛ لكن : ولو قال لك. العشرة ریاالت
یكون : عنيی-أعطني علبة، أعطني كذا : لكن لو قلت لھ. إذا انصب العقد على شيء معین، فال یمكن أن ینصب على غیره: الشریعة تقول

. ًال أعطیك العشرة، ولكن أعطیك بدال عنھا بالصفة المتفق علیھا:  فحینئٍذ إذا رددت علبة من حقھ أن یقول-الكالم على موصوف في الذمة
ًالعامل إذا كانت أجرتھ معینة فیستحقھا بعینھا، وما نتج منھا من نتاجھا منفصال ومتصال: ًإذا ین، فحینئٍذ وأما إذا كانت أجرتھ من دون تعی. ً

الحكم على ما ذكرناه، من أنك تكتب الوصیة وتثبت لھ الحق وتستنفد جمیع األسباب والوسائل، فإذا جاء في أي یوم أعطیتھ حقھ، وھذا من 
إذا طال العھد وغلب على الظن عدم تیسر الرجوع فلك أن تتصدق بالمال على : فإذا لم یجئ فقال بعض العلماء. حق المسلم على المسلم

  .ًذمتھ، وھذا أفضل وأكمل، وإن أكلت ذلك المال فإنھ أصال مبني على اللقطة، وهللا تعالى أعلم
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 تلقي الركبان
 
 

تلقي الركبان یكون في : ھل یعتبر ما یصنعھ بعض الناس من الحضور إلى المنزل بشراء األثاث ونحوه من تلقي الركبان؟ الجواب: السؤال
ق، وكان أھل البادیة في القدیم یأتون بسلعھم من البادیة مثل األرزاق كالسمن والدواب واللبن ونحو ذلك، فإذا ُالسلعة التي تجلب إلى السو

قدموا بھذه السلع تلقاھم التجار قبل دخولھم السوق، مستغلین عدم معرفتھم لحقیقة أسعار السلع، فیشترون منھم السلع بأرخص مما في 
َّ لما فیھ من المخادعة وهللا عز وجل حرم ھذا النوع من التلقي؛ ألن شیمة المسلم ال تقبل أن -لب السلعةحینما یج-فھذا ظلم للبادي . السوق َّ َّ

ًیضر أو یتسبب في الضرر ألخیھ المسلم، وھو في نفسھ ال یرضى أن أحدا یشتري منھ سلعة یمكنھ أن یبیعھا بأكثر فأصبح التجار الذین . ً
وقال بعض  .إن النھي ھنا لمصلحة الجالبین لألرزاق: ومن ھنا قال بعض العلماء.  یضرون بالركبانیخرجون من السوق ویتلقون الركبان

أن النبي صلى هللا علیھ : (روایة ابن عمر في الصحیح: ومما یدل على أنھ لمصلحة الجالبین. لمصلحة الجالبین ومصلحة السوق: العلماء
، وھذا یقوي أن العلة دفع الضرر عن البادي )ین المطالبة بأصل القیمة وبین إمضاء البیعوسلم جعل للركبان الخیار إذا ھبطوا إلى السوق ب

بختلھ؛ ولكن ال یدخل في ھذا أن یذھب ویشتري المتاع في البیت؛ ألن صاحب البیت قد رضي بذلك، وقد رضي بالسعر، وال بأس في ذلك، 
ٍذ یجوز مثل ھذا، إال إذا كان فیھ ختل، أو صور ُیقصد منھا الختل والغش، وإذا رضي بالقیمة التي تعرض بھا، فإنھ قد أسقط حقھ، وحینئ

  .فیتقید الحكم بتحریم تلك الصور بعینھا دون غیرھا، وهللا تعالى أعلم
 
 
 
 

 كفارة الیمین
 
 

نت علیھ أكثر من كفارة في من كا: الجواب. علي كفارات كثیرة من كفارات الیمین، فھل یصح أن أكفر عنھا مرة واحدة؟ أثابكم هللا: السؤال
الیمین، فإنھ یجب علیھ أن یبادر إلبراء ذمتھ، ویجوز لھ أن یخرجھا مجتمعة إذا تحقق مقصود الشرع من وجود العدد، فلو كانت علیھ عشر 

ذلك الحكم، بل كفارات وأطعم مائة مسكین، فإنھ یجزئھ، ولو أخرجھا في ساعة واحدة، ولو كانت علیھ عشر كفارات، فكسا مائة مسكین فك
نفس المؤمن : (ینبغي علیھ أن یبادر، والتأخیر في الكفارات شغل للذمة بالدین، ولذلك كان بعض العلماء یقول في قولھ علیھ الصالة والسالم

ًأما الدین فیضر باإلنسان، وتتعلق بھ نفسھ حتى في الحیاة، ولذلك قد یكون سببا في حصول بعض الضرر علی). مرھونة بَدینھ ھ، فإذا تعلقت َّ
َّذمتھ بالدین وخاصة الدیون التي ھي  عز وجل، فالواجب علیھ أن یبادر بقضائھا بسرعة َّ إذا كانت علیھ كفارات في األیمان وانتظر : ًفمثال. ً

فیبادر بإبراء ). قضىدین هللا أحق أن ُی: (سنوات مع إمكانھ أن یكفر مباشرة، فإنھ ال یأمن من حصول الضرر علیھ، قال صلى هللا علیھ وسلم
َّذمتھ وسداد حق هللا عز وجل الواجب علیھ، وهللا تعالى أعلم َّ.  

 
 
 
 

 دور األم في تربیة أوالدھا
 
 

ُفي عصرنا الحاضر شغلت بعض األمھات عن تربیة أوالدھن فتركنھم عند المربیات والخادمات، وھذا مما یسبب الخلل في األسرة، : السؤال
الولد نعمة من هللا سبحانھ وتعالى، وهللا تعالى جعل في األوالد قرة العین، وال یكون الولد قرة عین : سلمة؟ الجوابفما توجیھكم لألم الم

َّلوالده ووالدتھ إال إذا حرص كل منھما على القیام بحقوقھ، ورعایة ما أمر هللا عز وجل برعایتھ من واجباتھ، وهللا سائل األب كما ھو سائل  َّ
َّأحفظ كل منھما أو ضیع، ولن تزول أقدامھما بین یدي هللا عز وجل حتى ُیسأال عن حقوق الولد، حتى تسأل األم عن : ھااألم عن حق ولد ََّّ

ُّفاألمر جد عظیم، وقد قال علیھ الصالة والسالم. بكاء صبیھا وعلى األم أن تعلم أن هللا تعالى أسكن ). ٍكلكم راع وكلكم مسئول عن رعیتھ: (ِ
حمة لولدھا، وإذا أرادت أن یبارك هللا لھا في ھذا الولد، وأن یقر عینھا بھ في حال الكبر فلتحسن إلیھ في الصغر، فإن هللا تعالى في قلبھا الر

ٌجعل جزاء اإلحسان اإلحسان، ولتنظر إلى ھذه الذریة الضعیفة، كیف لو كانت مكان ھذه البنت، أو مكان ھذا الولد، وقد استلمتھ ید غریبة،  ْ َ ََ َ ِ
 تحن إلیھ، وال تعطف وال تشفق علیھ كشفقة أمھ، ولربما كانت الخادمة ترید التخلص من الولد بأي وسیلة، فھو إذا بكى تریده أن یسكت ال

َّبأي وسیلة ولو بضربھ، وإذا اشتكى ترید سكوتھ ولو بقمعھ، وكل ذلك تسأل عنھ األم بین یدي هللا عز وجل  فكونھا تدع الولد عند الخادمة ال. َّ
ًیبرئھا من المسئولیة، إذ الواجب في ھذه الخادمة إذا وكلتھا لحفظ الولد أن تكون كمثلھا من كل الوجوه رعایة وقیاما على حقوق الولد، وھي  ً
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فعلى كل أم أن تعلم أن الواجب األصلي أن تكون ھي المرضعة لولدھا، وأن : وعلى ذلك. ال تستطیع أن تزكي خادمتھا على ھذا الوجھ
ًھذه المسئولیة بكثرة الخروج من المنزل خاصة   األصلي أن تكون ھي الحاضنة المتكفلة بالولد، وأنھ ال یجوز لھا أن تتھرب عنالواجب

َّللزیارات والمناسبات واللقاءات دون شعور بما أوجب هللا علیھا وفرض من حق ھذا الولد، فعلیھا أن تحسن تربیة الولد وأال تخرج إال من 
َّوإذا أرادت الخروج ووكلتھ إلى غیرھا أن تتقي هللا عز وجل فیھ، وأن تضعھ في ید أمینة، تحفظھ وال تضیعھ، وتكرمھ وال ضرورة وحاجة،  َّ َْ َ َ َ

ٌتھینھ، وتحسن إلیھ وال تسيء إلیھ، ید تستطیع أن تلقى هللا سبحانھ وتعالى وتقف بین یدیھ وھي شاھدة لھا وحجة لھا ال علیھا، وعلى كل أم 
ًر المسئولیة، وأن تعلم أن األمور لن تمر ھكذا، فما خلق اإلنسان ُسدى، وال أوجد هللا ھذه النعمة عبثاأن تستشع ُفكم من أبناء دمِّروا وبنات . ُ

تت وكم من أم صالحة ضحت بأمور الدنیا وبفضائل الدنیا لقاء إحسانھا إلى ولدھا، فما ما! َُضیِّْعن بسبب تقاعس األمھات عن القیام بالواجبات
إن األم الصالحة التي تعرف حقوق ولدھا وواجبات أبنائھا وبناتھا، وتنظر إلى ھذه الذریة أنھا ستضیع إن ! حتى أقر هللا عینھا بصالح ولدھا

َوكلتھا إلى خادم أو خادمة، تغار على ھذه الذریة، وبینھا وبین هللا أنھا ترید أن تحسن إلى ھذه الذریة، وبینھا وبین هللا أنھا ت َ رید شكر نعمة َ
هللا وإحسانھ إلیھا، فتحفظ ولدھا وتضمھ إلى صدرھا، وتفیض علیھ من حنانھا ورحمتھا لعل هللا أن یرحمھا كما رحمتھ، وأن یحسن إلیھا كما 

وات ما أحسنت، فھي بخیر، ولن تموت حتى ترى من ولدھا ما یقر هللا بھ عینھا، وإن ماتت قبل ذلك فسُیتبعھا هللا بالرحمات وصالح الدع
َّیكون لھا خیرا في قبرھا ولحدھا، وحشرھا ونشرھا ووقوفھا بین یدي هللا عز وجل َّ َّعلى األمھات أن یتقین هللا عز وجل في حقوق األبناء . ً َّ

ًحاسب العبد حسابا والبنات، وأن یتذكرن أن هللا سائلھن، وعلیھن أن یعلمن علم الیقین أن الدنیا فانیة زائلة حائلة، وأن هللا سبحانھ وتعالى سی
ُإما عسیرا وإما یسیرا، وحقوق الناس تحاسب على الحساب العسیر؛ ألنھا حقوق بالقصاص، ونضُع الموازین القْسط لیْوم القیامة فال تظلم  َ ْ ُ ً ًَ َِ ِ ِ َِ َ َ َ َ َ َ َْ ْ ِْ َ ِ

َنفس شْیئا وإْن كان مثقال حبٍة مْن خْرَدل أتْینا بھا وكفى بن َ َ َ َ َ َ َ َ َِ ِ َِ َ َ َ َ ََ ٍْ ِ َّ ِ ً َا حاسبین ٌْ َِ ًكفى با حسیبا، وكفى با شھیدا، فھو المطلع ! ، إي وهللا]47:األنبیاء[ِ ً
ٌعلى التضییع وعلى التفریط والالمباالة واإلھمال، وكل ذلك ستلقاه األم بین یدي ذي العزة والجالل، وولدھا خصم لھا بین یدیھ ُّیْوم یفر : ُ ِ َ ََ

ِالمْرُء مْن أخیھ  ِ َِ َ ِوأمِّھ * ْ ُ ِوأبیھ َ ِ َ ِوصاحبتھ وبنیھ * َ ِ ِ ِ َِ َ َ َ ِلكلِّ اْمرئ منُھم یْومئٍذ شأن ُیغنیھ * َ ِ ِ ِ ِْ ٌَ ْ َ َ ْ ْ ٍُ یا : ، فالولد ینسى عاطفة والدیھ فیقول]37- 34:عبس[ِ
خذ سل أمي عن تضییعھا لحقوقي، فیحاسبھا عن كل صغیرة وكبیرة، ویرى أمام عینیھ كل ما كان من إساءة والدتھ إلیھ، وكل ذلك یؤ! رب

َّفعلى األمھات أن یتقین هللا عز وجل، وأن ینظرن كیف تفككت األسر، إن . من الحسنات أو یؤجب السیئات، نسأل هللا السالمة والعافیة َّ
ًالمجتمعات تَدمر إذا فقدت العاطفة، وإذا تقطعت أواصر الرحمة بین أفراد المجتمع ُیَدمر المجتمع تماما، ولذلك نجد في بالد الكفر  َُّ أن الرجل َّ

ًوحدثني من أثق بھ أن رجال من أھل الكفر كان یعلم أمورا دنیویة، جاء . ربما غاب عن أمھ السنوات وال یسأل عنھا، نسأل السالمة والعافیة ً
-ن ذلك فعجب طالبھ م. ً رسالة تسأل عن حالھ، فمزق الرسالة ولم یجبھا-البعید-أرسلت لھ أمھ : ًإلى طالبھ یوما من األیام یفتخر ویقول

الوقت عنده . ھذه تضیع وقتي: قال! كیف یكون ھذا، وھذه أمك؟:  فلما سألھ طالبھ وقالوا- وانظروا كیف ینقلون السموم إلى أبناء المسلمین
ألن الواحد منھم یتربى على أسلوب لیس فیھ حنان وال رعایة، فالمرأة . نعم. ِغال وعزیز إلى درجة أنھ لم یلق نظرة على كلمات من أمھ

َخراجة والجة، ذاھبة آتیة، ال تبالي بولدھا ضاع أو ُحفظ، أكرم أو أھین، فلما كبر عاملھا كما عاملتھ، وضیعھا كما ضیعتھ، وأھانھا كما  َ ََ َ َ َ َ َ َ َ َ ََّ َّ ِ ِ ِ ِ ََّ َ ُ ُِ ْ ٌ ٌ ٌ ٌَّ
َأھانتھ، فكما كانت ُمضیِّعة لھ في الصغر ضیعھا هللا بھ في الكبر َ َ ََّ ً ًاء، فعلى كل أب أن یكون قریبا من أھلھ وولده، فھكذا األمھات وھكذا اآلب. َ

إن سھرك خارج البیت قد یدمر البیت، فكثرة السھر وإضاعة األبناء والبنات، من اآلباء واألمھات قد یضیع األسر ویشتتھا، ولو كان ! ووهللا
ُاإلنسان في بعض األحیان یعتذر باألعذار؛ لكن غلبة السھر إلى درجٍة یفقد فیھا ا ِ ْ َ ََ َ لولد رؤیة الوالد قد تدمر البیت، فرؤیة الوالد في البیت لھا َ

والبیوت التي تجد اآلباء محافظین فیھا على الحضور وتجد شخصیة األب متواجدة . آثار نفسیة من ناحیة الرحمة، والود، والعطف، والحنان
والبیوت التي یغیب فیھا اآلباء بالساعات ویسھرون . وظةأكثر الیوم أو أغلب الیوم تجد وشائج الرحمة والصلة، وھیبة الوالد ومكانتھ محف

َّفعلى كل والد ووالدة أن یتقي هللا عز وجل وأن یعلم أن هللا سائلھ ومحاسبھ. ًوال یبالون بحقوق األبناء والبنات تجدھا على العكس تماما نسأل . َّ
جاوز عنا ، ونسأل هللا العظیم أن یجعل ما وھب لنا قرة عین في الدنیا اللھم تب علینا وت. هللا العظیم رب العرش الكریم أن یسلمنا ویسلم منا

وآخر دعوانا أن الحمد  رب العالمین ، وصلى . واآلخرة، وأن یرزقنا صالح أبنائنا وبناتنا، وأھلینا وزوجاتنا، إنھ ولي ذلك والقادر علیھ
  .هللا وسلم وبارك على نبیھ محمد

 
 
 
 

 [1[لمساقاة  باب ا-شرح زاد المستقنع 
ًمن رحمة هللا سبحانھ وتعالى بعباده أن یسر لھم أمورا مشروعة، وأباحھا لھم لكي ینتفع بعضھم من بعض، ومن ذلك المساقاة على كل شجر 

یھ وقد اختلف العلماء فیما تجوز عل. لھ ثمر كالنخیل والعنب والزروع، وذلك بضوابط شرعیة یحفظ بھا حق المالك والعامل في نفس الوقت
المساقاة، وقد وضح الشیخ سبب اختالفھم، ودلل ألقوالھم، وبین أن عقد المساقاة من العقود الجائزة، ثم ذكر بعض ما یترتب على ذلك من 

 .أحكام
 مشروعیة المساقاة والحكمة من ذلك

 
 

آلھ وصحبھ ومن اھتدى بھدیھ واستن بسنتھ بسم هللا الرحمن الرحیم الحمد  رب العالمین، والصالة والسالم على خیر هللا أجمعین، وعلى 
َالُمساقاة] باب المساقاة: [فیقول المصنف رحمھ هللا: أما بعد. إلى یوم الدین َ ٌمفاعلة من السقي، والمراد بالسقي ري األرض: ْ وإنما سمیت . ٌ

َالُمساقاة بھذا االسم؛ ألنھم كانوا بالمدینة وبالحجاز یحتاجون َ ًالماء یكون في اآلبار غالبا، ومن ھنا كان أھم ما إلى سقي المزروعات؛ ألن  ْ
َُیحتاج إلیھ في ھذا العقد سقي النخل والقیام علیھ، ومن ھنا سمیت مساقاة، وإال ففي األصل أنھا تشمل سقي النخیل والقیام علیھ وغرسھ 
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المساقاة أن یدفع : َّعرفھ بعض العلماء بقولھوھذا النوع من العقود . ورعایتھ، وبذل كل ما یمكن أن یكون من أجل صالح الثمرة وخروجھا
ٍإنسان شجرهُ إلى آخر لكي یقوم بسقیھ وما یحتاج إلیھ على جزء من الثمرة َ ٌ....... 

 
 أدلة مشروعیة المساقاة

 
 

هللا بن عمر أما دلیل السنة فقد روى الشیخان عن عبد : وھذا النوع من العقود مشروع بدلیل السنة وإجماع الصحابة رضوان هللا علیھم
، والمراد بھذا الحدیث أن النبي صلى هللا علیھ )أن رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم عامل أھل خیبر بشطر ما یخرج منھا: (رضي هللا عنھما

َفنظر ع. ٌجزء من ثمرتھا دعنا في ھذه األرض نقوم علیھا ونصلحھا ولنا! یا محمد: وسلم حینما فتح خیبر وأذعنت لھ یھود، قالوا لیھ الصالة َ
والسالم فوجد أن المصلحة تقتضي بقاءھم في خیبر، وقیامھم على النخل بالسقي؛ ألن األنصار والمھاجرین سیرجعون معھ إلى المدینة، ومن 

من ًھنا رأى علیھ الصالة والسالم أن المصلحة في إبقاء النخل، یقومون على سقیھ ورعایتھ فتخرج الثمرة ویبقى األصل، ثم یأخذون جزءا 
ًالثمرة، وحینئٍذ تكون مصلحة اإلسالم في المعاملة بھذا النوع من العقود، فأقرھم علیھ الصالة والسالم، ولما سألوه أن یبقوا في األرض بقاء  َّ

أن یشاء هللا عز ًأننا نبقیكم ولیس العقد مؤبدا، وإنما ھو مؤقت إلى وقت : ، أي)نقركم فیھا ما أقركم هللا: (ًمستدیما قال علیھ الصالة والسالم
ًوجل فنخرجكم منھا، ولذلك نفذ عمر بن الخطاب رضي هللا عنھ وأنجز وصیة رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم فأبقاھم صدرا من خالفتھ، ثم 

 .علیھ الصالة والسالم فالشاھد أن ثمر خیبر ونخلھا كان ُیحتاج إلى صیانتھ ورعایتھ، فأقرھم. أخرجھم عن خیبر وأجالھم منھا
 
 
 
 

 أركان عقد المساقاة بین النبي ویھود خیبر
 
 

ِالُمساقي ھو رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم وھو الركن : فأصبح عقد المساقاة بین النبي صلى هللا علیھ وسلم وبین الیھود على النحو اآلتي ْ
َاألول في عقد المساقاة؛ ألنھا تستلزم مساقیا، وُمساقى، وُمساقى علیھ وھو المحل،  ََ َ وصیغة یتم بھا العقد، فالنبي صلى هللا علیھ وسلم ھو ً

َثم الُمساقى . َوالمساقى ھم الیھود، وھم العمال الذي یقیمون باستصالح األرض. صاحب األرض ألنھ ولي المؤمنین والقائم على مصالحھم َ
فعاملھم، ). نقركم ما شاء هللا: (قرھم فیھا وقالوأما الصیغة فإن النبي صلى هللا علیھ وسلم أ. علیھ وھو نخل خیبر وما كان فیھا من زروع

أن : والجانب الثاني. أن یقوم العامل بالعمل: الجانب األول: ًوكان االتفاق بینھ وبینھم على أنھم دائما یوفون بعقد المساقاة الذي یستلزم جانبین
َلعامل وھو رعایتھ للنخل وسقیھ لھا، وسنبین ما الذي ُیطالب بھ عندنا عمل ا ًفإذا. یلتزم رب النخل بإعطاء األجرة والمقابل لھ بعد تمام عملھ

ِإذا قام العامل بسقي النخل ورعى المزرعة رعایة تامة كاملة على الوجھ المعتبر استحق األجرة التي اتفق . من القیام على مصالح النخیل ُّ ُ ً
ِ النخل وأخرجت منھ ثمرتھ وُحصد فإنھ یأخذ الثمرة المتفق علیھَّعلیھا، وھي نصف الثمرة أو ربعھا الثمرة أو ثلثھا أو غیره، فإذا ُجذ ِ ْ ًوبناء . ُ

ولذلك أجمع الصحابة رضوان هللا علیھم على . َّعلى ذلك عقد علیھ الصالة والسالم ھذا العقد على ھذا الوجھ، فدلت السنة على مشروعیتھ
علم، ونقل اإلمام ابن قدامة رحمھ هللا عن أبي جعفر اإلمام محمد بن جواز ھذا النوع من العقود، وقد حكى إجماعھم غیر واحٍد من أھل ال
عامل رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم أھل خیبر ثم أبو بكر ثم عمر : (علي بن الحسین بن علي بن أبي طالب رضي هللا عنھ وأرضاه أنھ قال

ًدل على أنھ كان أمرا معروفا وشائعا ذائعا بی) ثم المسلمون من بعدھم ً ً فتبین أن جماھیر السلف من الصحابة والتابعین ومن . ن المسلمینً
َّبعدھم على جوازه، لكن خالف في ھذه المسألة اإلمام أبو حنیفة رحمة هللا علیھ، وعد عقد المساقاة من العقود التي فیھا غرر، ووافقھ على  َ

حیح ما قالھ جماھیر السلف والخلف وأئمة الصحابة والتابعین ذلك صاحبھ زفر بن الھذیل رحمھ هللا، فقال بعدم مشروعیة المساقاة، والص
ِوأما ما قالھ من الغرر فإن الشریعة قد أذنت بھذا النوع على سبیل الرخصة، . ٌرحمة هللا علیھم أجمعین؛ أن عقد المساقاة عقد مشروع

ًتخرج الثمرة؟ وال ندري ھل تخرج كاملة أو ناقصة؟ ٌواألصل یقتضي أنھا إجارة بمجھول جھالة الزمان وجھالة العمل؛ ألننا ال ندري متى 
ًوبناء على ذلك فالقول المعتبر قول من . َوال ندري ھل تسلم من اآلفات أو ال تسلم؟ فھو عقد فیھ مخاطرة ولكن الشریعة اإلسالمیة أجازتھ

ُتستفاد من جواز عقد المساقاة عظیم الرفق الذي ِومن الحكم التي . قال بجوازه، لداللة السنة وإجماع الصحابة رضوان هللا علیھم على ذلك
ًجعلھ هللا في ھذا العقد، فإنك ربما ملكت مزرعة ال تستطیع القیام بھا، وقد ال تستطیع دفع النقود وسیولة المال للعامل، وأنت ترید أن تبقى 

ِوعنایة، وخبرة ودرایة، فلیس كل إنسان ُیحسن ھذه المزرعة، كأن یكون عندك مائة من النخل، فإن النخل یحتاج إلى جھٍد عظیم، ومشقة  ٍ
ربما ال توجد عندك السیولة التي . ًاستأجر عامال: فإذا كان ھذا النوع من المال عندك فإنھ لو قیل لك. القیام على مزارع النخیل كما ال یخفى

ًاعمل وخذ جزءا من الثمرة، : وقالت للعاملتستأجره بھا، وال تجد من یتبرع، وال تستطیع بنفسك، فجاءت الشریعة بالسماحة والیسر، 
ًفأصبحت ھناك مصلحة لرب البستان ومصلحة للعامل، وھذا النوع ال شك أنھ یقضي على البطالة؛ ألنھ ربما وظفت عامال لم یجد عمال،  ً ٌ

َّوأیضا فیھ نوع من التكافل واستغالل األموال وتنمیتھا دون أن تبقى معطلة ٌ قول بمشروعیتھ تتضمن الخیر لألفراد وعلى ھذا فال شك أن ال. ً
والجماعات، ثم بقاء ھذا البستان وخروج ثمرتھ وحصول منفعتھ؛ منفعٍة للمجتمع، فإن المجتمعات تنتفع بالنخیل وبالثمار التي تكون من 

ِلتي ذكرناھا، ومنھا الُمساقي، ًإذا ثبت القول بمشروعیة عقد المساقاة، وأن فیھ حكما عظیمة، فعقد المساقاة یستلزم األركان ا. المزروعات َ
ًوھو صاحب المزرعة، وقد تكون المزرعة ألكثر من شخص، كرجلین اشتریا مزرعة واستأجرا عامال لیقوم بسقیھا على أن یعطیھ جزءا  ً

ِمن الثمرة، فیكون الُمساقي أكثر من شخص َ ء المزرعة، أو ال وقد تكون المزرعة عند شخص ثم یموت ویتركھا لورثتھ، والورثة یحبون بقا. ْ
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ِیرغبون في بیعھا، فحینئٍذ یكون الُمساقي أكثر من شخص وھم الورثة، ویوكلون من یقوم عنھم إلبرام العقد مع العامل َ : والركن الثاني. ْ
ًالمساقى، وھو العامل، وقد یكون عامال واحدا وقد یكون أكثر من شخص، كأن تساقي شخصین أو ثالثة وتقول لھم ً َ  ھذه المزرعة اعملوا في :َ

َواسقوھا وقوموا برعایتھا، ولكم نصف ما یخرج منھا، فحینئٍذ یكون الطرف الثاني في العقد وھو الُمساقى أكثر من شخص، ویتفق ھؤالء  َ
ًالثالثة أو األربعة على القیام بالمزرعة، خاصة إذا كانت كبیرة ال یستطیع شخص واحد أن یقوم بھا وإنما یقوم بھا أكثر من شخص ً. 

 
 
 
 

 من شروط المساقاة أن تكون على جزء معین من الثمر
 
 

ٌجانب لك وجانب علیك، : ًكذلك تستلزم المساقاة محال، وھو مورد العقد، ویشمل ذلك جانبین؛ فاالتفاق بینك وبین العامل یستلزم جانبین ٌ
ٌوالعامل جانب لھ وجانب علیھ  یقوم بتنظیف النخل وإصالحھ ورعایتھ وسقیھ على فأما الذي لك أنت صاحب النخل، فحقك عند العامل أن. ٌ

والحق الذي للعامل علیك أن تدفع لھ ما . الوجھ الذي تحصل بھ الثمرة على أتم الوجوه وأحسنھا، ھذا بالنسبة للحق الذي لك على العامل
ً معلوما، فال یصح أن تقول لھ مثالاتفقتما علیھ من نصف الثمرة أو ربعھا أو جزء منھا، وال بد من أن یكون ھذا الحق الذي للعامل اسق : ً

ُالمزرعة وأعطیك جزءا منھا، أو أعطیك شیئا منھا، أو أرضیك بثمرٍة منھا أو نحو ذلك ً ًوبناء على ذلك تتمحض المساقاة في كونھا على . ً
ما یقع في النخل الصغیر، وھو ما یسمى ٍقد یكون االتفاق على نخل لیس لھ ثمرة في الحال، وإنما في المستقبل، ك. ٍجزء مما یخرج من النخل

بفسائل النخل، فإنھا قد تتأخر في الطلع وتحتاج إلى سنتین أو ثالث، وذلك یختلف باختالف جودة الصنف والفسیلة، ووجود الرزق فیھا من 
ِكونھا تطلع بعد سنة أو سنتین، فتقول لھ ْ ك نصفھا، فقد یجلس أربع سنوات وھو ُقم على ھذا النوع من الفسائل وإذا خرجت ثمرتھ فإني أعطی: ُ

ٌفمحل العقد من حیث األصل لك فیھ حق . یعمل ثم تخرج الثمرة بعد أربع سنوات، ویستحق نصف الخارج أو ربعھ كما سیأتي إن شاء هللا
ًوللعامل حق أن تدفع لھ جزءا من الثمرة متفقا ع. وسنبین ذلك. من حیث إصالح ثمرتك ورعایتھا بالسقي وما یلزم لیھ، لكن ال یجوز أن ً

ٍاسق المزرعة وأعطیك ألف لایر في الشھر ولك نصف الخارج: ًتجمع لھ بین النقد وبین الجزء الخارج، فتقول لھ مثال ًوبناء على ذلك . ُ
ٌفاإلجارة ھنا تتمحض في جزء من الخارج وال یكون معھ مال خارج عن ھذا العقد؛ ألنھا من العقود المستثناة ووردت على سب ٌ یل الرخصة، ٍ

قال رحمھ هللا . ٌوألنھا إجارة في مجھول وھذا مسلك طائفة من العلماء كما ھو مذھب الحنفیة والمالكیة، وھو أصح القولین في ھذه المسألة
ٍتصح على كل شجر لھ ثمر یؤكل، وعلى ثمرٍة موجودة، وعلى شجر یغرسھ، ویعمل علیھ حتى یثمر، بجزء من الثمرة: [تعالى ٍ حمھ قولھ ر] ٌٍ

أفادنا أن عقدھا من العقود الجائزة والمشروعة، وھذا كما قلنا قول جماھیر العلماء، ودلیل ) تصح: (وعندما قال. المساقاة: أي] تصح: [هللا
. فدل على الجواز والمشروعیة) أن رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم عامل أھل خیبر بشطر ما یخرج منھا: (ھذه الصحة حدیث ابن عمر 

إذا كان عندك مزرعة وفیھا نخل فإنك قد : یجوز للمسلم أن ُیساقي على أرضھ، فتصویر المسألة: إذا قلنا. ھذا عموم) على كل شجر: (وقولھ
ًتختار في بعض األحیان أن تأتي بعامل وتعطیھ مبلغا شھریا أو أسبوعیا أو سنویا وتقول لھ ً ً  ٍقم على ھذه المزرعة ولك في كل یوم خمسون: ً

ًأو كل أسبوع مائة لایر، أو كل شھر ألف لایر، أو كل سنة اثنا عشر ألف ریاال مثال، ھذا النوع من العقد یسمى عقد إجارة؛ ألن العمل ًریاال،  ً
فإنھ أما بالنسبة للمساقاة فإنھا تختلف، .  وسیأتي إن شاء هللا بیان أحكام اإلجارة-بالسنة- أو بالمسانھة -بالشھر- فیھ بالمیاومة أو بالمشاھرة 

ًیكون المقابل للعامل جزءا من الثمرة، وبناء على ذلك تقوم على السقي؛ ألنھ األغلب كما ذكرنا وإن كان عقدھا ال ینحصر علیھ؛ ألنھ یستلزم  ً
  .ٍالتأبیر والقیام على الثمرة بمصالحھا، أما من حیث األصل فإن المساقاة ال تكون بالنقود وإنما تكون بجزء مما یخرج من الثمرة

 
 
 
 

 الثمار التي تجوز فیھا المساقاة وشروط المساقاة فیھا
 
 

ٍكل نخل وكل شجر لھ ثمر تجوز المساقاة علیھ، وھذا : من أھل العلم من یقول: واختلف العلماء رحمھم هللا في عقد المساقاة على أقوال ٍ
 جمیع المزارع التي تشتمل على مزروعاٍت فیھا أن أصحاب ھذا القول یرون مشروعیة المساقاة على: المذھب یوصف بمذھب العموم، أي

ثمار، فیصح أن تساقي على مزرعة النخیل ومزرعة العنب، ومزرعة اللیمون، ومزرعة التفاح والبرتقال والتین والمشمش، ونحوھا مما لھ 
ثم إن ھناك . ؤكل ومنھ ما ال یؤكلًوبناء على ھذا القول یصبح العموم في جنس ما لھ ثمر؛ ألن المزروعات یكون لھا ثمر، منھ ما ی. ثمر

مزروعات ال ثمر لھا مثل أشجار الزینة، فینحصر عند أصحاب ھذا القول االتفاق في المساقاة على المزارع التي تشتمل على ما لھ ثمر، 
ٌٍة فیھا مزروعات لھا أثمار كل مزرع ُوھذا القول ھو اختیار الحنابلة رحمھم هللا، واختاره بعض أئمة الحدیث، أعني أنھ یجوز أن تساقي على ٌ

ال : وقال بعض العلماء. فھذا قول الحنابلة وھو الذي درج علیھ المصنف رحمھ هللا. تؤكل، فیشمل النخیل والعنب والحمضیات بسائر أنواعھا
على النخیل فقط، فال تصح ألن النبي صلى هللا علیھ وسلم عامل أھل خیبر : تصح المساقاة إال على النخیل فقط، وھذا مذھب الظاھریة قالوا

ٌوقول ثالث عند من یجیز المساقاة في الثمار أنھا تصح على . المساقاة إال على النخیل دون بقیة المزروعات، وھذا القول ال شك أنھ مرجوح
یل في أكثر األحكام كما في ِإن النخیل واألعناب یجوز أن یساقى علیھا؛ ألن العنب یأخذ حكم النخ: وقالوا) َالكْرم(النخیل واألعناب : نوعین
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ال یصح أن یقع عقد المساقاة إال على مزرعة تشتمل على نخیل أو : ًوبناء على ذلك قالوا. الزكاة ونحوھا، وأشبھ المزروعات بالنخیل العنب
لى رعایتھا، فعلى ھذا ویقوم ع ًعلى عنب أو علیھما معا، فلو سأل سائل وعنده أشجار حمضیات كبرتقال أو لیمون، وأراد أن ُیساقي علیھا

والشافعیة یخصونھ بالنخیل، والعنب عندھم ملحق . ُّفالظاھریة یخصون المساقاة بالنخیل لظاھر الحدیث. القول ال یجوز، وھو مذھب الشافعیة
َوالحنابلة نظروا إلى نص الحدیث ومعناه، ومذھبھم أقوى وأرجح إن شاء هللا، وھو أن المساقاة تشرع. ًبالنخیل قیاسا  وتجوز على كل ُ

َالمزروعات التي لھا ثمرة تْؤكل، فإن كانت المزروعات لھا أثمار ال تْؤكل مثل القطن، فإنھ ال یصح أن یساقى علیھا َُ وھذا شبھ إجماع على . ٌُ
ًقائما برأسھ، إذ لو كان ًوھذا یؤكد أن عقد المساقاة لیس عقدا . أن المزروعات التي ال ثمرة لھا أو لھا ثمرة ال تؤكل ال تجوز المساقاة علیھا

ّعقدا قائما برأسھ النصب على كل ما فیھ منفعة، ولكن قولھم ً ًإذا لم یكن لھ ثمرة ال یساقى، یدل على أنھ مستثنى من األصول، ولذلك : ً
إن النبي : نك تقولالنص فإ ُوإذا أردت أن تجري السبر والتقسیم في األوصاف المعتبرة في. انحصر في النخیل وما في حكمھا من جھة الثمر

ًصلى هللا علیھ وسلم عامل أھل خیبر على سقي النخل، وال شك أن العنب كان موجودا؛ فیكاد یحصل الجزم على أن أرض خیبر كان فیھا 
ِالعنب، وھذا أمر ال یمكن ألحد أن ینكره، ولذلك فالغالب أنھ ساقاھم على النخل وغیره، وذكر النخل فقط؛ ألنھ أغلب، وإال فقد  كانت ُ

ِالمزروعات موجودة، وكل ذلك كان معروفا، حتى إن الیھود لما قدموا من الشام كانوا یعرفون الحمضیات، وكانت أرض الشام فیھا  ً
ٌالحمضیات، بل إنھ یقوم أكثرھا على زراعة الحمضیات، وعلى ھذا فإن الصحیح أنھ یجوز أن یساقى على كل شجر لھ ثمر یؤكل فاستفدنا . ٍ

ٍأن المساقاة تصح على كل شجر بشرط أن تكون لھ ثمرة تؤكل، فال تصح على كل شجر ال : ًثانیا. لمساقاة، ودلیلھا ما ذكرناهمن ھذا صحة ا ٍ
ٌثمرة لھ، أو على كل شجر لھ ثمرة ال تؤكل، وال تنحصر في نوع من المأكوالت والثمار أو من األشجار التي لھا ثمار تؤكل دون غیرھا ٍ ٍ .

ٌتصح على كل شجر لھ ثمر یؤكل[وقولھ رحمھ هللا  بنص الحدیث في النخل، وفي حكم النخل سائر األشجار التي تؤكل، وذلك من جھة ] ٍ
إن ھذا خاص بالنخل فإن ھذا : توضیح ذلك أن النبي صلى هللا علیھ وسلم ضمن حق العاملین بالمساقاة بجزء مما یخرج، فإذا قلنا. المعنى

ًالعنب واللیمون والبرتقال فإن حق العامل محفوظ، كما لو عامل على النخل، وبناء على ذلك فالقول ضعیف؛ ألنھ إذا عامل على التین و
ًمن یرد هللا بھ خیرا یفقھھ في : (ٌبكونھا خاصة بالنخل جمود على الظاھر، والشریعة تعتبر الظاھر والمعنى، ولذلك قال صلى هللا علیھ وسلم

َ هللا علیھ وسلم قصد من المساقاة أمرینفنحن نفقھ ونفھم أن النبي صلى). الدین بقاء النخل عند مصلحة النخل لمن یملكھ ویعجز عن القیام : َ
 ...... .بھ، وضمان حق العامل، وھذا یقع في الحمضیات وأشجار الثمار التي لھا ثمرة تؤكل كما یقع لغیرھا من بقیة المزروعات

 
 حكم وجود الثمرة في عقد المساقاة

 
 

ھذا أمر كان -وأرید أن أنبھ على أن األفضل لطالب العلم والذي ینبغي علیھم . وھذه مسألة خالفیة] وعلى ثمرٍة موجودة: [رحمھ هللا قال
 إذا درسوا أن یرجعوا إلى أھل الخبرة، فإذا كان الدرس یتعلق بالزروع رجعت إلى أھل الخبرة في -یفعلھ السلف واألئمة رحمة هللا علیھم

ًمن باع نخال : (فأنت إذا قرأت حدیث رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم. یقة ھذا الشيء؛ حتى تستطیع أن تعرف أحكامھالزرع وسألت عن حق
ال تستطیع أن تفھم ھذا الحدیث حتى تفھم ما ھو النخل؟ ومتى تكون مرحلة التأبیر؟ وتعرف ما ) ُقد أبِّرت فثمرتھا للبائع إال أن یشترط المبتاع

، كما في حدیث أنس وابن عمر في )نھى النبي صلى هللا علیھ وسلم عن بیع الثمرة حتى یبدو صالحھا: (لكوكذ. یترتب على ذلك
ّالصحیحین، فال تستطیع أن تعرف ھذا المحرم من المبیعات حتى تعرف متى یبدو صالح الثمرة؟ وتعرف مراحل بدوھا، فكنا ننبھ على 

فلما أتقنوا تصور . ء والفقھاء رحمھم هللا عجبت من عنایتھم بمثل ھذه األبواب إللمامھم بھااإللمام بھذه األشیاء، وإذا قرأت في كتب العلما
ًكذلك أیضا عندما تقرأ . المحكوم علیھ والجزئیة التى یراد الحكم علیھا جاءت أحكامھم واضحة، وجاءت تفریعاتھم من أجمل وأكمل ما تكون

َوما :  یصاد، بل حتى في شروط جواز الصید أكرمكم هللا بالكالب والطیور، فالقرآن قالفي قتل الصید للمحرم، وما الذي یصاد وما الذي ال َ
ِعلْمتم من الجوارح  ِ َ َ َ َْ ِ ْ ُ ، وأطلق ولم یبین ذلك، فأنت تسأل حتى تعرف كیف یعلم الصقر الصید؟ وكیف یعلم النسر والباشق ]4:المائدة[َّ

 یمكن استغاللھا؟ وما ھي الطیور الجارحة والسباع التي یمكن تعلیمھا للصید، وكیفیة والشواھین من الطیور الجارحة وأنواع الطیور التي
فالمساقاة تحتاج من . تعلیمھا؛ فتستطیع أن تعرف حكم هللا عز وجل وتتفھم ھذه األحكام بصورة واضحة جلیة وتفھم كالم العلماء رحمھم هللا

ُن ھنا مسألة المساقاة على نخل بدا ثمره والمساقاة على نخل لم یْبد ثمرهَطالب العلم أن یفھم ویعرف كیف ُیساقى على النخل، وم َ إذا : ًأوال. ٍ
أن تتفق معھ والثمرة لم : الصورة األولى: كان عندك مزرعة فیھا مائة نخلة وأردت أن یقوم العامل علیھا، فإن ھذا یكون على صورتین

ھناك ما یقرب من : َّى أشھر الكن، وقد بینا ھذا في بیع النخیل قبل بدو الصالح، وقلناًتخرج بعد؛ ألن النخیل یكون لھ ثالثة أشھر تقریبا تسم
 وانتظار ثمرة العام القادم، ثم بعد ذلك تبدأ تطلع -قطف ثمرة العام الماضي-ثالثة أشھر تستكین فیھا الثمرة، وھي المرحلة التي ما بین الجذاذ 

ًشیئا فشیئا حتى یكتمل خروجھا، ثم تتشقق و ًتؤبر كما فصلنا ذلك في باب البیوع، وبعد تأبیرھا تبدو الثمرة، فتأخذ تقریبا فترة ثالثة أشھر، ثم ً َُّ
َیبدو صالحھا فتزھو وتحمار أو تصفار، ثم تصیر رطبا، ثم تصیر تمرا، ثم تجذ ُ ً إذا وقع عقد المساقاة، إما أن یقع قبل خروج الثمرة : ًفإذا. ً

فإن وقع قبل بدو الثمرة فھذا ھو الذي وقع بین . األشھر التي تستكین فیھا الثمرة، وإما أن یقع بعد بدو الثمرةالتي ھي مرحلة الكن، الثالثة 
ًالنبي صلى هللا علیھ وسلم وبین یھود خیبر، فإن النبي صلى هللا علیھ وسلم عاملھم على ثمرة غیر موجودة أثناء العقد، وبناء على ذلك فإنھم 

ولذلك فجماھیر العلماء على أن رب المال إذا تعاقد مع العامل على . ایتھا والقیام علیھا حتى تخرج، فھذا ھو األصلیحتاجون إلى سقیھا ورع
ّإذا بدت الثمرة فلیس ثم جھد سیقوم بھ : إذا بدت الثمرة؛ فبعض العلماء یقول: الصورة الثانیة. ٌالنخیل قبل بدو الثمرة فإنھ جائز ومشروع

ٍد خرجت، وبناء على ذلك یبقى األصل من حرمة العقد لوجود نوع من الجھالةالعامل؛ ألن الثمرة ق وھو الصحیح كما -وقال بعض العلماء . ً
یجوز أن یساقیھ بعد بدو الثمرة، بل حتى بعد بدو : - اختاره المصنف واختاره بعض أئمة الشافعیة، وھو قول لإلمام الشافعي رحمھ هللا

َّاصفرت واحمرت، وغلب على الظن سالمتھا، فاستدعى العامل َوأزھت ف صالحھا، فلو ظھر البلح  وقال -ًوكان الشھر شھر رمضان مثال- َّ
أن النص ورد عن : واستدل أصحاب ھذا القول باآلتي. صح ذلك. قبلت: اسق لي ھذا النخل، وقم علیھ حتى نجده ولك نصف الثمرة، فقال: لھ
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ة غیر موجودة، فمن باب أولى وأحرى أن یصح العقد على ثمرة موجودة؛ ألن الخطر في النبي صلى هللا علیھ وسلم في المساقاة على ثمر
فإذا . غیر الموجود أعظم، فإذا جاز والثمرة غیر موجودة فمن باب أولى أن یجوز بعد وجود الثمرة، وھذا ما یسمیھ العلماء بقیاس األولى

من أھل العلم وھو الصحیح، فدلیلك أن الشریعة أو السنة دلت على األدنى كنت تقول بھذا القول كما اختاره المصنف رحمھ هللا وطائفة 
  .إذا وجدت الثمرة فالحكم بالجواز أولى وأحرى: أجازت في حال عدم وجود الثمرة وكأنھا تقول: ونبھت بھ على األعلى أي

 
 
 
 

 حكم المغارسة
 
 

ٍوعلى شجر یغرسھ ویعمل علیھ حتى یثمر، بجزء م: [قال رحمھ هللا ّتصح على كل شجر لھ ثمر، وقد بینا الحكم فیما إذا لم توجد ] ن الثمرةٍ ٍ ّ ِ
أن الغالب خروج : الضورتان الماضیتان إذا نظرت إلیھما وجدت أن النخل سیطلع، فمعناه: یبقى السؤال. الثمرة، وفیما لو ظھرت الثمرة

، وبعضھم یقول إنھا عربیة من )الصنو(ى في عرف العامة الیوم لكن النخل الصغیر وھو ما ُیسمى بالفسائل ووالئد النخل، وتسم. الثمرة
َومن باب العلم فإن ھذه األصنیة تؤخذ وتقص من أمھا بطریقة معینة، وال تقص إال بعد بدو العرق فیھا، وذلك كما أن ). أصنیة النخل( ُ

ومن .  خرج العرق من أسفل الصنو صلح قصھ، وإال ماتالجنین ال یولد إال بعد اكتمال خلقتھ، فالصنو ال ُیقص إال بعد تكون العرق، فإذا
َباب المعرفة والعلم فإن النخل الذي یؤخذ من تحت أمھ ُیقص ویقلع ثم ُیوضع في فقر، وقد جاء في حدیث سلمان الفارسي رضي هللا ِ عنھ  َ

، )ففقرت لھا: حتى أضعھا بیدي، قال سلمان اذھب یا سلمان، فإذا فرغت فآذني أكون معك : (فقال لي رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم: قال
ًفالنخل إذا أخذ من األم، ووضعتھ في ھذه الفقر یبس، إال إذا كان قد أطلق العروق واخضر، فحینئٍذ یكون بقیال، وإنما یسمى . یعني الفسائل ِ ُ

ًلكن إذا كان عالیا عن األرض أو قریبا من األرض و. بالبقیل إذا نجا أو كان الغالب نجاتھ العروق فیھ صغیرة فیحتمل موتھ بعد نقلھ من أمھ؛ ً
فإذا أخذ من أمھ ووضع في الفقرة، فیحتمل أن ینجو وأن یموت، فأخذھا علیھ الصالة والسالم . ًألنھ فقد التغذیة من أمھ ولم ُیطلق عروقا

ٌوفقرت الثالثمائة صنو، فما مات منھا صنو واحد، وھذا من معجزاتھ علیھ الصالة والسال َ ِّ م، وقد تأخذ ألف صنو فتموت جمیع األصنیة وال ُ
اغرس لي األصنیة، : مسألة الصنو تحتاج إلى مخاطرة، فقد تأتي بالصنو وتقول لرجل: ًفإذا. ًینجو منھا واحد؛ ألن هللا لم یكتب لك فیھا رزقا

ًإذا كان النخل موجودا والثمرة : ھما مساقاة، وھمافالصورتان اللتان ذكرنا. فإن أطلعت قم علیھا، وثمرتھا بیني وبینك، وھذا یسمى بالمغارسة
یكون النخل فیھا بین السالمة والھالك، ثم إنھا سیأخذ فترة، : لكن الصورة التي معنا. ًغیر موجودة، أو كان النخل موجودا والثمرة موجودة

َاغرس لي األصنیة ثم إذا أطلعت: ِوقد ُیطلع السنة القادمة أو بعد سنوات، فیقول لھ َ . ً فالثمرة بیني وبینك، وھذا یقع غالبا في المزارع الجدیدةَ
أن یغرس النخل على أن : فاختلف العلماء ھل تصح المغارسة أم ال؟ فمذھب جمھرة العلماء القائلین بجواز المساقاة یجیزون المغارسة وھي

َیكون لھ جزء من ثمرتھ إذا أطلع ًفمثال عندك : وھذا یقع على صورتین] ھ حتى یثمرٍوعلى شجر یغرسھ ویعمل علی: [فقال رحمھ هللا. ٌ
 مزرعة، وھذه المزرعة فرضنا أن طولھا مائتا متر، مائة متر منھا مزروعة وفیھا نخل كبیر، فأنت ترید أن تحیي األرض بكاملھا، فتحتاج

عاملتك على أن تأخذ ھذه الفسائل : قول لھإلى أن تضع بعد النخل المزروع النخیل الجدید فتأخذ بنات القدیم وتضعھا في األرض الجدیدة، فت
ِّوُیفقر لھا ویغرسھا ویقوم علیھا-وتقلعھا من األمھات ثم تغرسھا في ھذه األرض البكر   والثمرة بیني وبینك مناصفة، فھذه تسمى -َ

ًشمل أیضا العنب، فالعنب یؤخذ الحكم ال یختص بالنخل فالمسألة ت: فإذا كنا نقول. على أن یغرس ویكون لھ جزء من الثمر: بالمغارسة، أي
َمن عقده، ویقص بطریقة معینة، ثم تؤخذ ھذه األغصان، وتقص في موسم معین ثم تزرع وبقدرة هللا عز وجل تنمو ْ ُ وبعض األحیان . َُ

َیأخذون غصن العنب ینزلونھ إلى األرض، ثم یحفرون لھ في األرض ویدفنوه في موسم معین، فیطلق ھذا الغصن عروقا فُیقص  فیما بینھ ً
ِّكذلك شجرة اللیمون تأخذ منھا غصنا وتدلیھ إلى األرض، أي. ٍوبین أمھ القدیمة، ثم ُینقل ھذا الجدید إلى موضع آخر، ھذا بالنسبة للعنب ً :

تعكس الغصن إلى األرض إذا كان یحتمل ذلك،وتحفر لھ بطریقة معینة، ثم تضعھ على األرض في نفس الحفرة ھذه فیخرج طرفھ من 
ًكان الثاني ویكون جزؤه متصال باألم یرتوي منھا، ثم الجزء اآلخر خارجا من بعد الفقرة التي حفرتھا، ثم تدفنھ وتضع علیھ طوبة أو الم ً

ًحجرا، ثم یمكث ما شاء هللا عز وجل، فإذا رأیت أن الغصن أصبح أمتن من الغصن الخارج من األم، علمت أنھ قد تھیأ وتمكن من األرض 
وال یمكن أن تضع ھذا ! ًفسبحان من خلق كل شيء فقدره تقدیرا! وھذا عجائب قدرة هللا. ھ وال یضره؛ ألنھ قد اعتمد على نفسھفتقطعھ من أم

ًالغصن إال في زمان معین وبطریقة معینة، وممكن أن تلقح شجرة اللیمون لكي تصیر برتقاال، والمشمش ممكن أن تلحقھ بالمشمش؛ فھذه 
ُونسأل هللا العظیم أن یزیدنا من اإلیمان؛ فإن ھذا كلھ مما یزید من اإلیمان، والواجب على كل مسلم أن ینظر في ! أشیاء تحار فیھا العقول ٍ

. مثل ھذه األشیاء في المقصود منھا، وھو اإلیمان با وزیادة التوحید إلى درجة الیقین؛ حینما یرى عظمة هللا سبحانھ وتعالى في خلقھ
ِّعاملتك على أن تأخذ بنات النخیل وتفقر لھا، وتزرع لي ھذه األرض، وإذا اتفق معھ : عنده مزرعة نخیل یقول لھأنھ إذا كان : فالمقصود

ُیحدد لھ األرض التي یرید أن یغارسھ علیھا؛ : ًثانیا. مائة فسیلة أو مائتان أو حسب العدد الذي یریده: ِّعلى ھذا ُیحدد عدد الفسائل فیقول لھ
ِّن الجھالة الموجبة للغرر، كذلك في اللیمون والبرتقال والحمضیات ممكن أن ُیفقر لھا ویزرعھا وتكون الثمرة بینھ حتى یكون ذلك أبعد ع َ

  .وبین رب األرض والمزرعة
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 المساقاة من العقود الجائزة ال الالزمة
 
 

ٌع أن العقود منھا ما ھو عقد الزم، ومنھا ما ھو عقد ٌالمساقاة عقد جائز، وقد تقدم في مقدمات البیو: أي] ٌوھي عقد جائز: [قال رحمھ هللا ٌ
ّجائز، وبینا أن العقد الالزم ھو العقد الذي ال یملك أحد الطرفین فسخھ إال برضا اآلخر، فال یستطیع أحد أن یتخلى عن ھذا العقد من طرٍف 

رة واشتراھا منك الغیر ال تستطیع أن ترجع عن بیعك إذا بعت سیا: ًفمثال. واحد، بل ال بد وأن یستأذن الطرف الثاني، ویوافق على فسخھ
وھناك عقود جائزة ممكن أن تفسخھا في أي وقت، وسواء عندك عذر أو ال . بعد حصول االفتراق حتى یرضى ذلك الغیر؛ ألن العقد یلزمك

ھل عقد : یبقى السؤال. رضا اآلخرعذر لك، مثل المضاربة ومثل الشركة، وھي العقود التي یملك فیھا كل واحد من الطرفین الفسخ دون 
ٌالمساقاة عقد الزم أم جائز؟ وجھان للعلماء رحمھم هللا، واألكثرون على أن عقد المساقاة عقد الزم، وذھب طائفة من العلماء واختاره اإلمام  ٌ ٌ

. ل بالجواز فیھ قوة، لكن قد یئول إلى اللزومٌابن قدامة رحمھ هللا وھو روایة عن اإلمام أحمد إلى أن عقد المساقاة عقد جائز، والحقیقة أن القو
ولذلك قد یجمع بین القولین كما اختاره بعض أصحاب الشافعیة؛ أنھ في بدایتھ جائز ولكنھ یئول إلى اللزوم بالشروع والدخول، فإذا دخل 

عامل، وھذا ھو الذي دعا جمھور العلماء  فلو قلنا من حق رب المال أن یفسخ العقد فإنھ سیضر بال- قام علیھ: أي- العامل، وتمكن من العمل 
ًعقد المساقاة عقد الزم، فلو كان جائزا لضر بالعامل، ألنھ یمكن أن یأتي رب المال فجأة قبل طلوع الثمرة وبعد أن یعمل : إلى أن یقولوا ٌ
مل، ولكن إذا قیل بالجواز إلى اللزوم فإنھ فسخت العقد بیني وبینك، فھذا فیھ ضرر على العا: أو ثالثة ثم یقول لھ.. أو شھرین.. ًالعامل شھرا
َّأن ُیخرج العامل في ھذه المسألة، وبین أن ذلك  وأجاب اإلمام ابن قدامة رحمھ هللا عن ھذا اإلشكال بأنھ لیس من حق رب المال. أشبھ وأقوى ِ

 یعترض على الفسخ، وھذا القول الذي ٍمثل المضاربة، فھي عقٍد جائز، ولكن إذا اشتمل فسخھا على ضرر أحد الطرفین كان من حقھ أن
 ...... .القول بالجواز كما ذكرنا، وإن كان یئول إلى اللزوم فھو أشبھ وأقوى: اختاره اإلمام ابن قدامة فیھ قوة، أعني

 
 إذا فسخ المالك أو العامل عقد المساقاة قبل ظھور الثمرة

 
 

اسق لي : ًفلو أن شخصا قال لعامل. ٌالفاء للتفریع، والمعنى أنھا عقد جائز]  األجرةفإن فسخ المالك قبل ظھور الثمرة فللعامل: [قال رحمھ هللا
ُالمزرعة والثمرة بیني وبینك فسقى ثالثة أشھر، وكاَدت الثمرة أن تخُرج قال لھ فإذا فسخ رب . وفسخ المساقاة. انتھى العقد بیني وبینك: َ

ًوبناء على ذلك لو أن العامل اشتغل ثالثة أشھر، . امل ثالثة أشھر، وُیعطى أجرة المثل طولب بأجرة الع-على القول بالجواز- المال المساقاة 
ِإما أن تبقي العقد كما ھو : أنت بالخیار بین أمرین: كل شھر ألف لایر، فنقول لرب المزرعة وعند أھل الخبرة والمعرفة كانت أجرة مثلھ في ُ

ًصیانة لحق العامل، وإما أن تعطیھ أجرتھ تامة ك ًفنقدر ما الذي عملھ؟ وما الذي یستحقھ؟ فأحیانا تكون أجرة . املة خالل الثالثة األشھرً ِّ
ًالعامل كل شھر ألفا، ولكن في بعض األحیان تكون ألفا وخمسمائة، فمثال ً ًالمواسم التي یكون فیھا النخل ساكنا ال یحتاج إلى عمل كثیر، وقد : ً

، لكن یكون الجھد أكثر في تأبیر النخل، وبرش النخل الذي ھو إزالة الشوك، وإصالح األقنیة یحتاج إلى حراثة األرض وتسمیدھا ونحو ذلك
ًوبناء على ذلك ال بد . ًوتعدیلھا إلى غیر ذلك، فتكون أجرة العامل في مثل ھذه الشھور ألفین لایر ولكن في بدایة العقد أیام الكن قد تكون ألفا

ًإما أن تبقي العامل على عقده وحقھ، وإما أن تعطیھ أجرتھ تامة كاملة من الیوم : أنت بالخیار:  المالِّأن نقدر لھ أجرتھ بالمثل، ونقول لرب
، ومن عادة العلماء واألئمة رحمة هللا علیھم أنھم )ٌوھي عقد جائز: (قال المصنف. الذي عمل فیھ إلى یوم فسخ العقد، ھذا إذا فسخ رب المال

 فإنھم یبحثون جمیع الجوانب واآلثار المترتبة على ھذه الفتوى واألصل، لكن ربما في - ھ عند المتقدمینوھذه میزة الفق-ًإذا قرروا حكما 
َبعض األحیان یعطیك الفتوى بأنھ یجوز، وقد تتفرع على القول بالجواز عشر مسائل، وھل ینتظر حتى یشتكي الناس من العشر المسائل  ْ َ

فالمصنف . لمسألة الثالثة والرابعة؟ كان األولون من دقتھم وضبطھم یقررون األصل وما ینبني علیھویأتي لیبحث مرة ثانیة المسألة الثانیة وا
ً، فإذا كانت عقدا جائزا فإن ذلك ُیحدث ضررا بین المتعاقدین؛ ألنھ ممكن لرب المال أن یقول للعامل)ٌھي عقد جائز: (رحمھ هللا قال ً اسق : ً

ألنھا عقد لیس بالزم، ومن حقي أن : لماذا؟ قال: اخرج من مزرعتي، فإذا قال لھ:  إذا بھ یقول لھَّولك النصف، فلما سقى مدة ثالثة أشھر
ًإذا كان عقدا جائزا وأراد : فقال العلماء. ِیرضى العامل وسیطالب بحقھ، فتقع الفتنة وتقع الخصومة ففي ھذه الحالة لن! أخرجك في أي وقت ً

اضمن للعامل حقھ، وال یجوز أن تضیع أجرتھ خالل األشھر الماضیة، : رض فحینئٍذ نقول لھأحدھما الفسخ ففیھ تفصیل، إن فسخ رب األ
ِال أرید أن أتم العقد، أو حدثت لھ ظروف یرید أن یسافر وقال: وإن فسخ العامل فقال ِال أستطیع أن أتم العقد، فھل نعطیھ أجرتھ أو ال : ُ ُ

لثمرة، فإذا أدخل الضرر على نفسھ فإنھ ال یلزم رب المال بأجرتھ، وبذلك نضمن لكل واحد ٍإن رب المال التزم لھ بجزء من ا: نعطیھ؟ قالوا
من حق رب المال أن یفسخ وال یعطیھ األجرة : من حق العامل أن یخرج ویذھب ضاع حق رب المال، وإذا قالوا: فإذا قال العلماء. حقھ

إن خرجت فال شيء لك، فأنت : ن نضمن حق رب المال، فُیقال لھذا العاملضاع حق العامل، فكما ضمنا حق العامل في حال الفسخ ینبغي أ
لكن یمكن العامل أن ُیقیم غیره مقامھ في اختیار بعض العلماء إذا كان عنده ظروف حالت دون القیام، . الذي رضیت بالضرر على نفسك

ًال یكلف هللا نفسا إال : ھ، فإذا أقام غیره مقامھ نقول لھبشرط أن یكون ذلك الغیر في المھارة والخبرة والضبط والعلم مثلھ أو أفضل من
ادفع أجرة األشھر؛ ألنھ لم یتفق معك باألشھر، وإنما أعطیناك حقك من األشھر : وسعھا، فنحن ال نكلف رب المال فوق طاقتھ فال نقول لھ

 أن تمضي معھ على الشرط، وإما أن تقیم غیرك ٌألن رب المال سیضرك، أما اآلن فلم یضرك أحد ورب المال ملتزم بعقده وشرطھ، فإما
ًمقامك على أن یكون مثلك في األداء والكفاءة، وحینئٍذ تضمن حق رب المال، وتضمن أیضا حقك، وإال انصرفت راشدا لیس لك أي شيء ً .

لعامل أنھ یعطى أجرة المثل، فإن إن فسخ العامل المساقاة؛ ألن الجملة قبلھا تعود على ا: أي] وإن فسخ ھو فال شيء لھ: [قال رحمھ هللا
ٍفي حكم إضاعة العامل لحقھ في أن ُیساقي على شجر ال ثمرة لھا،: وھنا مسألة. فسخھا ھو فال شيء لھ خذ ھذا : فقال لھ رب األرض ِ

ساقاة؛ ألنھا شجرة ال ثمرة العقد باطل؛ ألنھ لیس بعقد م: ًأوال: الكافور واسقھ وأعطیك ما یرضیك، فإذا دخل في ھذه المساقاة فللعلماء وجھان
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لو أننا أفسدنا ھذا العقد، والعامل اشتغل ثالثة أشھر وھو یسقي ھذا الكافور، فھل نعطیھ أجرة الثالثة األشھر إذا أبطلنا : لھا، لكن یبقى السؤال
ل العامل إذا انسحب، فألحقوا ھذه ٍال ُیعطى ألنھ حینما عقد ھذا العقد على شجر ال ثمر لھ رضي بسقوط حقھ، مث: العقد؟ قال بعض العلماء

ٍإذا عامل العامل على شجر أو زرع ال ثمرة لھ فقد أسقط حقھ فال شيء لھ: المسألة بھذه المسألة وقالوا ُیضمن لھ أجرة : وقال بعض العلماء. ٍ
  .المثل

 
 
 
 

 األسئلة
 
 

...... 
 

 من آداب طالب العلم
 
 

: إن العقد الالزم ال یصح إال على مدة معلومة بخالف الجائز؟ الجواب:  ھل یمكننا أن نقولفي ضابط العقد الالزم والعقد الجائز،: السؤال
، والصالة والسالم على خیر خلق هللا، وعلى آلھ وصحبھ ومن وااله فالمدة المعلومة قد تكون واردة في كثیر من : أما بعد. باسم هللا، الحمد 

 الزم ویحتاج إلى مدة معلومة، ونحوه من العقود المبنیة على اآلجال، لكن ھذا الضابط ضعیف، العقود، ألن عقد البیع الزم، وعقد اإلجارة
إن العقود الالزمة ھي العقود التي تحتاج إلى مدة معینة أو تؤقت بمدة معینة، فھذا یصدق : ألنھ غیر جامع، والسبب في ذلك أنھ حینما تقول
ْ على الُمدد، والعقود التي تقوم على المدد ھي اإلجارات مثل السكن ونحو ذلك، والعاریة تقوم على جزء من العقود؛ ألنھ لیس كل العقود تقوم

قد تتأقت بالعمل مثل بناء البیوت وتشییدھا، وبناء الجدران  ًعلى مدة لكنھا لیست بالزمة، وأیضا اإلجارات جزء منھا یقوم على المدة، وإال
ّلو ضبطت العقد الالزم بكون مدتھ معلومة فھذا ضابط فیھ قصور، ویسُعك ما یسع : ًفإذا. مةونحو ذلك، فھذه ال ترجع إلى مدد، وھي الز

من الخبرة الضعیفة في الفقھ، ومما قرأناه على مشایخنا وعلمائنا، والذي أدركنا علیھ أھل : ُوفي الحقیقة أنبِّھ على مسألة. علماءك وأئمتك
ِالعلم، أن األفضل لإلنسان في مسائل طرقت و َُضبطت للعلماء أن یأخذ عمن تقدم، وأن یأخذ عن األئمة، وأن یعلم أنھم قد كفوه المئونة فیما ُ َ َّ ِ

َُّبحث وُمحِّص، ألن ھؤالء العلماء قل أن یتركوا جزئیة متصلة باألمر إال وقد بینوھا فكون اإلنسان یأتي في القرن الرابع عشر لكي یضع . ِ
القاعدة كذا، بل حتى تجد بعض طالب العلم أو بعض المعاصرین :  فیھ نظر، یأتینا طالب علم یقول-لیوموما أكثر القواعد ا- ًضابطا أو قاعدة 

ًمن طالب العلم ونحوھم یأتي ویستدرك في تعاریف دقیقة جدا مضت علیھا قرون، وعقول العلماء مضت على ھذا التعریف أو الضابط، 
ًویأتي ُیضیف قیدا من أوضح الواضحات ً، العبادة أصال ما )ُّبنیة التقرب إلى هللا(وھذا التعریف قاصر یحتاج زیادة : ات یأتي یقولففي العباد. ِ

َّأنھ قل أن توجد لھم ثغرة، .. ثقوا ثقة تامة. سمیت عبادة إال للتقرب بھا إلى هللا، فالعلماء األولون تركوا مثل ھذه الضوابط للعلم بھا بداھة
ًكثر من عشرة قرون وأذھان األئمة الذین توفر لھم من اإلتقان والضبط ما لم یتوفر لغیرھم، أوالنحن ال نقول إنھم معصومون، لكن مر أ َّ :

ًإتقان العلم وتحصیلھ على األئمة الكبار الذین وضع هللا لھم القبول حتى جاء سواد األمة األعظم تبعا لھم، ثم ھذه : ًصفاء ذلك الزمان، ثانیا
َّالمؤلفات تدرس في المساجد وا َّلمدارس والبیوت، وتدرس من األشخاص والجماعات، وُیؤلف علیھا المؤلفات من الشروح والحواشي، ُ َّ ُ

َأكثر من عشرة قرون وأذھان العلماء تعصر في العبارة، اآلن.. والتقریرات في درس الفقھ نحن نجلس بین المغرب والعشاء، سلفنا رحمة  ُ
شرح الغریب، ُیسأل كل طالب عما ضبط من ھذا : ًأوال. ٍذان الظھر، وھم في شرح سطر واحدهللا علیھم كانوا یجلسون من بعد الفجر إلى أ

َّالغریب، ثم ُیفرع ھذا الشرح وُیبین معناه، ثم تذكر األدلة لألحكام، ثم ُیبین وجھ داللتھا، ثم ُیبین ھل المسألة خالفیة أو إجماعیة، ثم َّ َّ .. ثم.. َُّ
: ھذا ھو واقعنا، ووهللا أقولھا محبة للخیر لكم، نحن ال نقول.  ندرس بین المغرب والعشاء، ونصبح أئمةحتى یؤذن الظھر، ونحن ما شاء هللا

إن العلماء معصومون، صحیح إذا خالف العالم النص أو الحجة، فالحجة لكتاب هللا وسنة النبي صلى هللا علیھ وآلھ وسلم، لكن ال ینبغي ألحد 
َ، وھو مثل لمن یضع نفسھ في )تزبب قبل أن یتحصرم: (زبب طالب العلم قبل أن یتحصرم، كما یقال في المثلأن یستھین بعلم العلماء، وال یت

ِالشيء قبل أن یكُمل فھمھ وضبطھ، فمن كُمل فھمھ وعلمھ عرف قدر العلماء، وكنت أعرف دقة العالم من تحفظھ في نقد غیره، وأعرف  َ
َتھور من یكتب أو یؤلف في ُجرأتھ على تخط ًوكم من عـائٍب قوال سلیما وآفتھ من الفھم السقیـم ووهللا إنك لترى الثغرات في مثل : ئة الغیرُّ ً

وضع القواعد لیس باألمر السھل، فالقواعد كلیات، : ھذا النقد بسبب عدم وعي كالم العلماء المتقدمین، وعدم الضبط والتمحیص، ولذلك نقول
د لھ، فمثال. من الكتاب والسنةًوغالبا ما توضع القاعدة تحت أصول عدیدة  ًثم ینبغي في القاعدة أول شيء أن تفھم األصل الذي ترید أن تقعِّ ُ :

ما یجمع بین الجواز واللزوم، فبعد ما تفھم النظائر الثالث : ٌاللزوم، ما معنى الزم؟ وما ضده؟ الذي ھو الجواز، وھل ھناك قسیم بینھما؟ أي
َّتعرف حقیقتھ وتتصوره، وتتصور أضداده، : یلھ، حتى تفھم مقصود الشرع فتضع الشيء على أساسُتنظر في حقیقة اللزوم، وأصلھ، ودل

ًوتعرف دلیلھ الشرعي، ومستنده الذي أخذ منھ، ھل ھذا اللزوم یجعلھ الشرُع خاصا ُ ھل اللزوم خاص بعقد معین أم أنھ یشمل : ًأو عاما؟ أعني ِ
ًعقودا؟ ثم إذا كان عاما ھل ھو عام في جنس  معین مثل العقود المالیة أو عام في العقود المالیة وغیرھا؟ فالنكاح عقد الزم، وعلیھ فاللزوم ال ً

ِّبعد ما تفھم ھذا كلھ تأتي وتنظر كیفیة وضع . ًیختص بالعقود المالیة، بل یشمل األنكحة مثال، فتنظر إلى لزومھ من جھة األصل العام
ًالضابط، فیحتاج أوال إلى عبارة دقیقة جدا ، یمكن من خالل ھذه العبارة بإضافتھا إلى غیرھا أن تكون جامعة لھذا اللزوم مانعة من دخول ً

ِّالقاعدة شيء، والضابط شيء؛ القاعدة قضیة كلیة ال تختص بباب، كأن تقول! في الحقیقة یا إخوان. غیره ). المشقة تجلب التیسیر: (ٌ
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ًتیمم إذا كنت عاجزا: فتستخدمھا في الطھارة، فتقول ًوتستخدمھا في الصالة نفسھا، فتصلي قاعدا إذا لم تستطع القیام، وتستخدمھا . ُ عن الغسلّ
. فھذه قاعدة؛ ألنھا كلیة ال تختص بباب، وال تختص بمسألة، لكن الضابط یختص بباب أو یختص بمسألة. في كثیر من العقود والمعامالت

اع تختص برمضان، وفي حال القتل العمد على تفصیل، ھذا الضابط تستفید منھ لو سألك الكفارة عند الحنابلة والشافعیة في الجم: ًفتقول مثال
الضابط عندي أن الكفارة ال تجب إال في الجماع في نھار رمضان، فال یأخذ : جامع الرجل في قضاء رمضان ما كفارتھ؟ فتقول: سائل وقال

ًفتدُرس الباب مثال . ذلك فالضوابط تحتاج إلى نوع من الدقة في نفس البابالقضاء حكم األداء في ھذه المسألة، فھذا ضابط، لكنھ خاص، ول
وإذا نظرت إلى وجود االنتھاك . ّالكفارة وجبت عندنا في نھار رمضان لحرمة الشھر، والنتھاك الواجب: الحنفیة والمالكیة یقولون: وتقول

نھار رمضان في صیام واجب مثل صیام الكفارات أو قضاء تجد أن الحنابلة یشترطون الجماع في نھار رمضان، فلو جامع في غیر 
لكن الحنفیة والمالكیة عندھم األصل . ال كفارة، ألن الكفارة عندھم ال ُیقاس علیھا وتختص بنھار رمضان: رمضان، أو نذر جامع فیھ فتقول

ارة، فصار الضابط عندھم الصیام الواجب، ٍأن الذي جامع في رمضان قد انتھك حرمة صوم واجب، فكل من جامع في صیام واجب فعلیھ كف
ِفلم یختص برمضان ولم یتقید بھ، وإنما شمل كل صیام ألن ھذا ضابط لھم یضبطون بھ الحكم ٍ ِ َّ . ًفإذا الضوابط لھا منھج، والقواعد لھا منھج. َ

ّون تعصٍب إذا صح الدلیل بخالف ھذا القول، افقھوا نصوص الكتاب والسنة، وافھموا ما قالھ العلماء في ھذه المتون د! ولذلك یا طالب العلم ُّ
وافھموا كالم العلماء واضبطوه، وسیفتح هللا علیكم من واسع فضلھ، وستجدون إن شاء هللا من أبواب الخیر التي یمكن أن یبُرز بھا طالب 

مثلما . ًذل من أراد وجھھ في ھذا العلم أبداالعلم الشيء الكثیر، فیفتح هللا لك من أبواب رحمتھ، ونشھد  من واسع فضلھ وكرمھ أنھ ال یخ
فتح هللا على األولین رحمة هللا علیھم في التأصیل والتقعید سیفتح هللا على من بعدھم، ومن بعدھم إلى قیام الساعة، كما قال ابن المنیِّر رحمھ 

ًوفضل هللا عظیم، ومن ظن أنھ محصور في بعض العصور فقد حجر واسعا، واللیال: هللا َّ فا عز وجل فضلھ . ي حبالى یلدن كل غریبٌ
دون كذا، ثم یفتح هللا علیك في الفھم والتحصیل، ولكن باإلخالص وإرادة وجھ هللا عز وجل والبعد عن الغرور،  عظیم، فقد یكون األولون یقعِّ

د ُوإیاك أن تضع نفسك في موضع تستدرك فیھ على العلماء حتى تنظر فیما أنت فیھ من األھلیة، وتن ٌظر إلى شھادة أھل العلم أنك أھل أن تقعِّ
َّأو تنظر، أما الیوم فاقرأ وتعلم، ومثلما قالوا ِأول شيء یأخذ اإلنسان ویتلقى، وال یكتب وال یؤلف، فإذا حرص على .. َّیتعلم اإلنسان ثم یتكلم: ِّ ِّ َّ

لعلم أن ال یستعجل فیھ، كذلك التدریس والفتوى والحرص على ینبغي لطالب ا.. أن التقعید والتفریع.. وبالمناسبة. ذلك فإن هللا یبارك لھ
مشایخنا  الظھور قبل الضبط، وكنا نرى من بعض األقران والزمالء من یحرص على أن یفتي بمجرد ما یقرأ مسألة لیبرز، فكان بعض

ًشاء هللا إن وضع هللا لك قبوال في الفتوى أن ٌال تستعجل، واترك الفتوى في زمانك لمن ھو أھل لھا، فحري بك إن : رحمة هللا علیھم یقول لھ
َّیرجع الناس إلیك، وأن ال یزاحمك الغیر كما لم تزاحم من ھو أھل للفتوى وأحق بھا منك، انتظر وأتقن واضبط، ثم بعد ذلك تفرغ للتدریس  ٌ

 بمجرد ما یقرأ كتاب الطھارة أو كتاب الصالة -أصلحھم هللا-وھذا مما أحببت أن أنبھ إلیھ بمناسبة ھذا السؤال، فبعض طالب العلم . والتعلیم
َّأخرج المذكرة وعلق علیھا، وأضاف ونقح، وزاد فھذا كلھ من اآلفات التي ینبغي لطالب العلم أن یتجنبھا، وأن یحفظ حقوق أھل العلم، ال ! َّ

ًن حریصا على إرادة وجھ هللا؛ ألن العلم فیھ فتنة، وینبغي لإلنسان أن یكو. یختص ھذا بعالم، إنما یشمل كل أھل العلم المتقدمین والمتأخرین
ِوالشیطان حریص، ومما ذكره العلماء أن الدین ُیفسده نصف فقیھ وعابد جاھل ِّفنصف العالم عنده علم، لكنھ لم یكتمل علمھ، فُیلفق، فھو ما . ِّ

ًبین الھالك والنجاة، فتارة یأخذ قوال صحیحا فُیعجب الناس من صحتھ وصوابھ، ث ً إنھ أخطأ في ھذه : م یوردھم المھالك، فإذا قال لھم أحدً
ولذلك ینبغي لطالب العلم أن ال یستعجل، ونصف العالم ونصف الفقیھ یقع في . ال، قد أصاب في غیرھا فھو من أھل العلم: المسألة، قالوا

َّأول العلم فیھ غرور، فإذا ثبت هللا قدم ). كسارٌأول العلم طفرة وھزة، وآخره خشیة وان: (ِأثناء الطلب، ولذلك كان من الحكم المشھورة
ٍصاحبھ ومشى فیھ حتى أتمھ، وحرص على أنھ ال یخرج وال یكتب وال یتصدر للناس إال على أرض ثابتة، وبیِّنة من ربھ، فإ َّ َّ 

 
 
 
 

 حكم الضمان إذا تلفت الثمرة بتفریط أو آفة سماویة
 
 

ِإذا فرط العامل وتلفت الثمرة، أ: السؤال ، والصالة والسالم على خیر : ِو تلفت بآفة سماویة، فما الحكم أثابكم هللا؟ الجوابَّ باسم هللا، الحمد 
َّفإن العامل كما نص العلماء في المساقاة أمین، وبناء على ذلك ال یضمن إال إذا فرط، فإذا : خلق هللا، وعلى آلھ وصحبھ ومن وااله أما بعد ً

ْإذا تشقق النخل أطلع وبدا الطلع فیھ، ھناك نخل یحتاج إلى أن تبكیر في تأبیره، ونخل یحتاج إلى .. مثال ذلك. َّفرط في الثمرة فإنھ یضمن ّ َ ْ َ
ِتأخیر، فھناك أنواع بمجرد ما یخرج الكوز على النخلة حتى ولو لم یتشقق تأتي وتشقھ وتؤبره، وھذا ما ُیسمى بالشره من النخل، وإذا لم 

فھناك نوع آخر ینتظر حتى یتشقق، ثم ینقسم .. والعكس. تتشقق تخرج الثمرة صغیرة، ولربما ال تخرج الثمرةتفعل ذلك فانتظرت إلى أن 
إلى أنواع، فمنھ نوع بمجرد ما یتشقق تؤبره، ومنھ ما تنتظره یومین، ومنھ ما تنتظره ثالثة أیام، ومنھ ما تنتظره أربعة أیام، ومنھ ما ال یقبل 

إن من أعظم األدلة التي تدمغ الطبیعیین : وكل ھذا یدل على الوحدانیة، ولذلك یقولون. لریح بقدرة هللا عز وجلًالتأبیر أصال، بل تؤبره ا
ًالذین یقولون إن الحیاة طبیعیة، وال إلھ، وكل شيء ُوجد ھكذا طبیعة، ھو ھذا االختالف، فاختالف األشیاء یدل على وجود من وضعھا بھذا  ِ

.. تثمر من نفسھا، والثمرة تخرج من نفسھا لكانت على وتیرة واحدة، ولكن كون بعضھا یحتاج إلى تبریدالترتیب، إذ لو كانت النخل 
ٍوبعضھا یحتاج إلى وبار بین بین، فإنھ یدل على أن .. ٍوبعضھا یحتاج إلى وبار قلیل.. َوبعضھا یحتاج إلى وبار كثیر.. وبعضھا إلى استعجال

ٍھ، ُصنع هللا الذي أتقن كل شْيء ھناك قدرة إلھیة، فخلق كل شيء وأتقن َِ ََّ ُِ ْ َْ ََ َّ ، أشھد أن ال إلھ إال هللا، وأشھد أنھ أحسن الخالقین، وتبارك ]88:النمل[َّ
ً یحتاج إلى تبكیر في التأبیر، فمثال الروثانة -ًمثال-والتفریط یضمن العامل، فلو كان یعلم أن ھذا النوع  ولذلك عند التساھل. هللا رب العالمین

َاج إلى تبرید ثالثة أیام، فأخرھا إلى سبعة أیام، فھذا قد یفسد الثمرة، فیضمنتحت ًكذلك أیضا ھناك انواع كالخشیمي یحتاج إلى مبادرة، فھذا . ّ
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حكم َّفالشاھد أن كل نوع لھ حالھ وحكمھ، فإذا قصر العامل ضمن، وال یمكن أن ن. ًالنوع لو تأخر وتركھ یوما أو یومین أو ثالثة فإنھ یفُسد
ّبتقصیر العامل إال بشھادة أھل الخبرة، فإذا قال أھل الخبرة بأن ھذا النخل ُیبكر وما بكر، وھذا یحتاج إلى تأخیر ولكن العامل عجل ونحو  َّ َّ َ

ولیس لھ ِأما لو تلفت بآفة سماویة فمذھب بعض العلماء أنھا تنفسخ . ذلك؛ فإنھ یضمن ویتحمل المسئولیة، ھذا إذا كان عمل العامل بتفریط
  .شيء، وهللا تعالى أعلم

 
 
 
 

 وصیة في التفكر في آیات هللا الكونیة
 
 

إن التفكر في اآلیات المنثورة في الكون والفلوات مما یزید من إیمان العبد، وقد كان النبي صلى هللا علیھ وآلھ وسلم إذا قام من اللیل : السؤال
سعادة الدنیا وبھجتھا وسرورھا وأنسھا بذكر هللا جل جاللھ، وأسعد الناس : ؟ الجوابَّتال أواخر آل عمران، فھل من وصیة حول ھذا األمر

َفي ھذه الدنیا من عمر هللا قلبھ بذكره، وال حالوة وال لذة لھذه الدنیا إال إذا عرف العبد ربھ، وبمعرفة هللا جل جاللھ بأسمائھ وصفاتھ، ودالئل 
ِوحدانیتھ، وشواھد قدرتھ وعظمتھ، تحبھ صدق َّ المحبة، وتخافھ كمال الخوف، ومن عرف هللا أحبھ وھابھ ومن أحب هللا وھابھ تكفل هللا لھ ُ َّ َّ

ُیا أیھا الذین آمنوا : ِولذلك أمر هللا بذكره، وندب كل مؤمن یؤمن با والیوم اآلخر أن ُیكثر من ذكره سبحانھ. ًبسعادة ال یشقى بعدھا أبدا َ َ َ َِ َُّّ َ
ْاذكُروا هللا ذك ُِ َ َّ ًرا كثیرا ْ ًِ ًوسبُِّحوهُ ُبكرة وأصیال  *[41:األحزاب[َ ِ َ َ َ َ ًَ َُھو الذي ُیصلي علْیكم ومالئكتُھ لُیخرجكم من الظلمات إلى ]* 42:األحزاب[ْ َِ ِ ِ ِ ِ َِ َ َ َ َ َ َ َُ ُِّّ ْ ُْ ْ ُ ُِ َ َّ

ِالنور  ِّل ھذا الكون كلھ یذكر بھ سبحانھ فھذا اإللھ العظیم، من عظمتھ جل جاللھ، بل من عظیم كرمھ وجوده علینا، أن جع]. 43:األحزاب[ُّ
وتعالى، فإذا نظرت أمامك أو نظرت خلفك، أو عن یمینك أو عن شمالك أو من فوقك أو من تحتك؛ وجدت شواھد عظمتھ ودالئل ألوھیتھ 

د . ووحدانیتھ سبحانھ وتعالى بالملكوت والجبروت ٍوفي كل شيء لھ آیـة تدل على أنھ واحـد وفي كل شيء لھ دلیل وشاھد على أنھ المتفرِّ
ِّسبحانھ وتعالى، فإذا نظرت إلى السماء وھي مظلمة في اللیل تتألأل كواكبھا ونجومھا، وكیف قدرت ونظمت وُرتبت ُ ُِّ السماء لیس فیھا .. ِّ

ّفطور، تتعاقب علیھا اللیل والنھار، وتتابعت علیھا الدھور والعصور، وما اختلفت، وال تغیرت وال تبدلت، وال أصبحت ض عیفة بمرور ّ
َُصنع هللا الذي أتقن كل شْيء إنُھ خبیر بما تفعلون : األزمان َ َ َ َُ ْ ُ ْ َْ َ َ َِ ِ ٌِ َّ ٍ َِّ َِ َّ كوني على أتم : كوني، أي: سبحانھ وتعالى؛ ألن هللا خلقھا وقال لھا] 88:النمل[َّ

رت إلیھا وقد أشرقت شمسھا، واستبان ضوؤھا، وإذا نظ. الوجوه وأكملھا، فكانت وما زالت على أتم الوجوه التي صنعھا هللا وقدرھا علیھا
ٍوكیف أصبح اإلنسان في وضح النھار یرى عظمة هللا سبحانھ وتعالى في كل شيء یراه بعینھ، أو یسمعھ بأذنھ، أو یحسھ في جسده، كل ذلك 

وقف . تعالى جعل اآلیات حتى في النفسسعادة المؤمن أن ال یغفل عن هللا جل جاللھ، وهللا سبحانھ و. یدل على عظمة هللا ووحدانیتھ وقدرتھ
ًاألطباء حائرین أمام عظمة إلھ األولین واآلخرین، وقفوا أمام العین وھي جزء من البدن، تجدھم یبحثون ویتعبون ویكدحون دھورا وقرونا  ً

َفي كل زمان جدید، وفي كل زمان ُمكتش. وأزمنة تلو األزمنة، ومع ذلك یقفون على طرف البحر ولم یخوضوه من  ّف، ومع ذلك قل أن تجدَ
، فإذا نظرت إلى العین فقط ودالئل عظمة هللا سبحانھ وتعالى فیھا كیف أنھا تمیِّز بین : وقل أن تجد من یقول! ال إلھ إال هللا: یقول آمنا با

ق بین األشكال واألحجام، تتصور األشیاء ثم تنقل ھذه الصورة إلى دماغ ا! األلوان ِوكیف أنھا تفرِّ َّ یقفون أمام . إلنسان في أقل من طرفة عینُ
الكمبیوترات والمصنوعات التي خلقھا المخلوق الضعیف، والذي إذا أخطأ وقف كل شيء، وال یقفون أمام عظمة هللا جل جاللھ، وال 

وقف األطباء . إلى عظمة هللاولذلك فسعادة المسلم أن ینظر . یسبحون هللا وال یمجدونھ سبحانھ وتعالى، بل أكثر الناس عن آیات ربھم غافلون
ُأمام العین وھي مریضة سقیمة، فعجبوا من أمراضھا المتعددة، وأسقامھا المختلفة، وما تصاب بھ على اختالف اإلصابات، وإذا بكل مرض  ِ

ّلھ حدود، ولھ قدر، ولھ مكان، ألن هللا قدره وحدده، ال یزید وال یمكن أن ُیجاوز ھذا الحد بعینھ َّ َانھ ودلھم، فإذا بھم یحارون من ّعلمھم سبح. ْ ّ
ّھذه العین وھي سلیمة، ویحارون منھا وھي سقیمة، ثم بعد ذلك كلھ تفضل وتكرم فأعطاھم الدواء، ودلھم على عظمتھ ووحدانیتھ وقدرتھ،  ّ َّ

ٌأنھا إذا تعطلت فھو قادر على أن یعیدھا، وقادر على أن یجعلھا كأحسن مما كانت علیھ، فیقفون في طب الق ٌ دیم أو طب الحدیث أمام عروقھا ّ
ّوأعصابھا فیعالجونھا بدوائھا، فإذا بھا قد تفتحت وأبصرت، وإذا بالمواعید التي تحدد للعملیات الجراحیة وللعالجات محددة، مقدرة ُ : ُیقال.. ّ

إن هللا ھو . ل، وإذا بھا بعد ثالثة أیام تشفىوافع.. ، وال تفعل كذا، واحجبھا عن النور، وافعل..افعل كذا ثالثة أیام.. ضع ھذا الدواء ثالثة أیام
ِعلمنا طب : ثم لما تفضل علیھم بذلك اغتروا فقالوا. ٍالشافي، ووهللا ال طبیب وال مداو یستطیع أن یجاوز قید شعرة من عظمة هللا جل جاللھ

أعیدوا لھ البصر، فإذا بھم یقفون : ، فقال لھمخذوا من عظمتي ودالئل وحدانیتي، فأوقفھم حائرین أمام كفیٍف ال ُیبصر: العیون، فقال لھم
ُخلقك هللا أعمى فال نستطیع أن نرد لك البصر، فجاءھم بصحیح كان ُیبصر باألمس، وفجأة طفئ نوره : أمامھ، ویصفقون األیدي، فقالوا

فتجد أقوى طبیب . ھذا حدود الطب. المینآمنا با رب الع: ردوا البصر إن كنتم قادرین، فقالوا: فأصبح ال یرى، وانفصلت شبكیتھ فقال لھم
ًال أملك لك شیئا، فعلنا المستحیل وال نستطیع أن نجاوز عظمة هللا الجلیل، وقفوا حائرین أمام عظمة هللا جل جاللھ في : یقف أمامھ ویقول لھ

ُ جمیع أجزاء الجسم، تنقل لو قرأت عن عالم الطب في األعصاب، وما جعل هللا في ھذا الجسم من األعصاب الدقیقة في. كل شيء
َالحار والبارد ُینقل إلى دماغ اإلنسان في أقل من طرفة عین، وتقف أمام أي موقف فتنقل أحاسیسك إلى الدماغ، فلو كنت أمام .. األحاسیس ُ

ّفر.. ارجع:  من الدماغِأنني أمام نار، وإذا بالدماغ یفھم أن النار ُمحرقة، فیأتیك األمر: َنار فإن ما تراه العین ُینقل إلى الدماغ ابتعد، خذ  ..ِ
 في دراستي لبحث الدكتوراة، جلست مع طبیب متخصص في مسألة التخدیر - َجھاز العصب- ھذا الجھاز . الماء، وذلك في طرفة عین

 سبحان هللا رب :ًالجراحي، كان متخصصا فقط في مسألة األعصاب وكیفیة تخدیرھا، وهللا حار العقل من عظمة هللا جل جاللھ، فیقف ویقول
ووهللا إن التفكر في عظمة هللا ودالئل وحدانیة هللا ھو لذة الدنیا وسرورھا، ینتقل المؤمن من فكرة إلى فكرة، ومن ! العالمین، ما أغفلنا عن هللا

، وعندھا یطمئن ویرضى با ، إن أصابتھ ضراء صبر، َّعبرة إلى عبرة، وال یزال یتفكر في ملكوت هللا حتى یمأل هللا قلبھ بالمعرفة با
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ّوأحس أن الكون كون هللا، فلم یجزع ولم یتسخط، ألنھ یحس بعظمة هللا جل جاللھ، ویفر من هللا إلى هللا، وإن أصابتھ سراء ذل  جل  َّ
ًجاللھ، فإذا بك تراه غنیا في ثوب فقیر، وإذا بك تراه عزیزا في ثوب ذلیل، فیقول على هللا  ِفُیثني..  وهللا أوالني..وهللا أغناني.. هللا أعطاني: ً

ٌبما ھو أھلھ، فإذا ھي كلمات تفتح لھا أبواب السماوات، یراھا أمام عینیھ في یوم ال ینفع فیھ مال وال بنون إال من أتى هللا بقلٍب سلیم ٍ ّ إن . ُ
ّفإذا وف◌ق هللا العبد لذلك فقد أعطاه سعادة ٌالتفكر في عظمة هللا وملكوتھ، أمر ینبغي للمسلم أن ال یغفل عنھ في جمیع الشئون واألحوال،  ّ

اللھم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تمأل قلوبنا باإلیمان بك، اللھم إنا نسألك حالوة اإلیمان ولذة الیقین، ونسألك . الدنیا واآلخرة
. ٍر الحظ والنصیب، حتى تتوفانا وأنت راض عنابعزتك وأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تجعل لنا من ذكرك وشكرك وحسن عبادتك أوف

  .وآخر دعوانا أن الحمد  رب العالمین، وصلى هللا وسلم وبارك على نبیھ وآلھ وصحبھ
 
 
 
 

 [2[ باب المساقاة -شرح زاد المستقنع 
، وھو عقد یلتزم فیھ كل من الطرفین من حكم هللا سبحانھ وتعالى أن جعل الناس یتعایشون، وقد شرع هللا المساقاة لمصلحة المالك والعامل

وقد فصل الشیخ في بیان ما . بأعمال وأمور تضمن حق الطرف اآلخر، وتساعد على تحقق النفع للطرفین، وعلى صالح الثمرة والشجرة
 .یجب على العامل والمالك حتى یتحقق مقصود ھذا العقد الشرعي

 األحكام المترتبة على عقد المساقاة من جھة العامل
 
 

بسم هللا الرحمن الرحیم الحمد  رب العالمین، والصالة والسالم على خیر خلق هللا أجمعین، وعلى آلھ وصحبھ، ومن اھتدى بھدیھ واستن 
فقد شرع المصنف رحمھ هللا في ھذه الجملة في بیان بعض األحكام المترتبة على عقد المساقاة، وقد ذكرنا غیر : أما بعد. بسنتھ إلى یوم الدین

مرة أن العلماء والفقھاء رحمھم هللا إذا بینوا العقود الشرعیة من حیث اللزوم وعدم اللزوم فإنھم یشرعون بعد ذلك في بیان اآلثار المترتبة 
المالك لألرض والنخیل أو األعناب مع العامل على سقي العنب والنخیل، وتمت المساقاة بالصورة : على ھذه العقود، فإذا اتفق طرفان

ما ھو الواجب على العامل أن یقوم بھ بناء : یة؛ فإن ھناك التزامات على العامل، وھناك التزامات على رب األرض، فیرد السؤالالشرع
على ھذا العقد؟ وما ھو الواجب على رب األرض صاحب النخل بناء على ھذا العقد؟ فعقد المساقاة عقد مقابلة ومعاوضة، فكل واحد من 

ًئا ویأخذ مقابل ذلك شیئا آخر، فالعامل علیھ التزامات، وضبط بعض العلماء ھذه االلتزامات بأنھ یجب علیھ القیام الطرفین یعطي لآلخر شی ً
بكل ما یتكرر في العام مثل تأبیر النخل وتصلیحھ، وتصلیح العراجین التي فیھا ثمرة النخل، ومثل تقلیم العنب، وغیر ذلك من األمور التي 

ًوعلى رب األرض ومالكھا أیضا التزامات ینبغي أن یقوم بھا، فاآلن سیشرع .  هللا تعالى، فھذه األمور تتجددسنبینھا ونفصلھا إن شاء
االلتزامات حتى ال یدخل العامل على حق رب المال، وال یدخل رب المال على حق العامل، وال یلزم  المصنف رحمھ هللا في بیان ھذه

فیلزم العامل كل شيء فیھ مصلحة الثمرة .  معرفة ما الذي على العامل وما الذي على رب األرضالعامل بشيء ال یلزمھ بالعقل، فال بد من
ًوھذا یشمل أمورا منھا ما یتعلق بالنخلة ذاتھا أو شجرة العنب نفسھا، حیث یقوم بأشیاء معینة ھي من مصلحة الثمرة، بحیث إذا أخل بھا 

 لم یحسن تأبیر النخل أضر بالثمرة، فھو ملزم بناء على حق المساقاة أن یقوم بالتأبیر وتصلیح ًفعندنا مثال تأبیر النخل، لو أنھ. أضر بالثمرة
كذلك ھو ملزم في تقلیمھ للعنب وقیامھ على مصالح الثمرة بجمیع ما . النخل بالطریقة المعروفة والمتبعة، والتي یسیر علیھا الناس في العرف

 إصالح ھذه الثمرة، ھذا بالنسبة لنفس الشجرة، فیشمل ھذا إزالة الشوك الذي یسمى في جرى بھ عرف المزارعین، وأصحاب األعناب في
أما . ، ویلزم بالتأبیر)تعدیل األقنیة(األقنیة، والذي یعرف في عرف العامة الیوم  برش النخیل، ویشمل إصالح) البرش(عرف العامة الیوم 

مراد بذلك ضربھا بمسحاة وقلب ظھرھا وإخراج بطنھا حتى یشمس، ووضع بالنسبة لما یتعلق بأرض النخلة فیلزمھ حرث األرض، وال
ًفاألرض إذا سقیت وكانت أرضا . السماد، وإزالة الحشیش، وھذا سنبین أسبابھ؛ ألن ھذه األشیاء كلھا إذا قام بھا العامل انتفعت الثمرة

 األرض بقدرة هللا عز وجل وتساعد على صالح ثمرة المزروع فیھا زراعیة فیھا غذاء، وفیھا القوة، فإن الثمرة تكون قویة، والقوة التي تعین
ًال بد من تعاطي أسبابھا، فعندما تحرث األرض ویقلب بطنھا ظاھرا وتأتي الشمس علیھ تنتفع األرض أكثر وتتفكك، وحینئذ تقوى عروق 

ذت األرض، بحیث إذا امتصت جذور النخیل النخل على امتصاص الماء، كذلك یضع السماد فیھا، فإن السماد إذا وضع في األرض اغت
ًعذقا أو عذقین أو ثالثة قد تخرج  امتصت غذاء فانتفعت الثمرة، فیكبر حجمھا ویجود طعمھا، ولربما كثرت الغلة، فبدل أن تخرج النخلة

 لكن نلزمھ بالعرف عند أھل النخل، مادام أن حرث األرض یصلح الثمرة فإنھ یلزم العامل،: ًفإذا. عشرة، وھذا كلھ یعرفھ أھل الخبرة بالنخیل
ًمثال أنھا تحرث مرة في السنة فنلزمھ بمرة في السنة، وإذا جرى العرف في المزارع التي حصلت فیھا مساقاة أنھا تحرث مرتین فحینئذ 

اصة إذا كان في تارة بنفسھ یضرب بالمسحاة، وھذا أشق ما یكون من عناء، خ: احرثھا مرتین، وھذا الحرث یكون على صورتین: نقول
) عزق(باآللة، آلة الحرث من بقر أو ما یوجد في زماننا من اآلالت التي یستعان بھا بعد هللا عز وجل في ) یعزق(مزرعة كبیرة، وتارة 

ًإذا حوض النخلة یحتاج إلى إصالحھ بالسماد وإصالحھ بالمسحاة بعزقھ، وربما أیضا تحتاج النخلة إل. األرض وقلب بطنھا إلى ظھر ى ً
ًإصالح الحوض لحفظ الماء، وھو ما یسمى بالعقوم، فیقوم بعقم األحواض، وكل نخلة لھا عقم، فتارة یكون صغیرا، وتارة یكون كبیرا، فلو  ً
أن ھذا العقم تساقط مع مرور الشھر والشھرین خاصة مع الریاح إذا كانت األرض جافة، فینزل العقم وإذا نزل كانت نسبة الماء قلیلة وال 

ًأنت مطالب برفع ھذه العقوم، وإذا كانت العقوم تحیط بالنخلة فعلیھ أن یرفعھا رفعا یعین : ي بھا النخلة، وإذا قل الماء قلت الثمرة فنقولترتو
وھناك . على إصالح الثمرة ویتحقق بھ النتاج على أتم الوجھ وأكملھا، ھذا بالنسبة لألمور التي نطالب بھا العامل في حوض النخلة واألرض

أمور نطالبھ بھا في جریان الماء ووصولھ من البئر إلى النخیل أو األعناب، فإذا كان ھناك جداول فإنھ یطالب بإصالح الجداول، والتي 
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ویسمى في القدیم الجدول، ) المقمطرة(، وقمطرة الماء تحتاج إلى كتفین یجري بینھما الماء وھو الذي یسمى بـ)القمطرة(تعرف في زماننا 
ھذه المزرعة ما دمت قد التزمت بسقیھا فأنت مطالب بكل ما یعین على سقیھا ووصول الماء إلى النخیل، : طالب بھ، فنقول لھفكل ھذا ی

ًفیطالب بإقامة ھذه العقوم، ویطالب بتقسیمھا بین النخیل من أجل أن یجعل لكل نخلة حوضا، ویجعل لكل مجموعة من األعناب حوضا  ً
َإن الجدول ُیطالب بھ رب األرض؛ ألن الجدول سیبقى في األرض بعد : البنا بمصلحة الثمرة، وال یقول العاملًأیضا، فإذا طالبناه بذلك ط

: ال؛ ألن العقد تم على السقي، والقاعدة تقول: رب األرض ھو المطالب بالجدول، نقول لھ: خروج العامل وانتھاء المساقاة، فقد یقول العامل
، فلما كان التزامك في العقد بینك وبین رب األرض أن تسقي النخیل وسقي النخیل مفتقر إلى إقامة ھذه )واجبما ال یتم الواجب إال بھ فھو (

تتعلق باستخراجھ من البئر، فالعامل مطالب باستخراج الماء : المسألة األولى: كذلك بالنسبة لھذا الماء فیھ مسألتان. الجداول، فأنت مطالب بھا
ًجریانھ من الموضع الذي استخرج منھ كالبركة أو نحوھا، ووصولھ إلى النخیل، وإلى األعناب، فنطالبھ أوال ًمن البئر، ومطالب أیضا ب

باستخراج الماء فما یكون من اآلالت التي تحتاج إلى إدارة مثل ما ھو موجود في زماننا من المكائن الزراعیة فإنھ یطالب بتشغیلھا والقیام 
 ویخرج الماء، وإذا كانت تسقى بالنضح والدلو والرشاء، فنطالبھ بالجلب إن كانت تسقى بالسواني، ونطالبھ علیھا من أجل إدارتھا حتى تدار

بإدارة السواني، فھو یطالب فقط بتحصیل أو بإدارة ما یمكن من خاللھ وصول الماء، لكن بالنسبة لآللة نفسھا التي ھي السانیة أو المكینة 
رب األرض یحضر المكینة ویلزم بإصالحھا إذا تعطلت : فنقول.  إدارتھا وتشغیلھا یطالب بھ العاملالزراعیة فھي على رب األرض، ولكن

ویلزم بوقودھا وبكل ما یعین على إدارتھا وتشغیلھا، فلو تعطلت وكان عطلھا بدون تفریط من العامل طولب رب األرض بإصالحھا، ھذا 
ھناك آبار : في القدیم كان ھناك ما یسمى بالعیون، وكانت اآلبار تنقسم إلى قسمین: لماءقال بعض الع. بالنسبة لمسألة إخراج الماء من البئر

التي تعرف في زماننا باآلبار االرتوازیة، فھذه بقدرة هللا عز وجل الماء یكون فیھا بإصابة العین؛ ألن الماء یجري تحت األرض بعیون 
َفأْسكناهُ في األْرض وإنا على ذھاٍب بھ لقادُرون :  عن الماءولربما یكون مثل البحر على حسب كثرتھ وقلتھ، قال هللا َ َ َ ِِ ِ َِ َ ََ َ َّ َِّ َِ َ فا ] 18:المؤمنون[َ

وأنا أقول ھذا الكالم حتى . ًأسكن الماء في األرض وأجراه عیونا، ثم ھذه العیون واآلبار االرتوازیة الموجودة في زماننا لیست كالقدیمة
العلماء فیما سیأتي؛ ألنھ لیس المراد أن نحفظ القدیم، إنما المراد أن نفھم كیف نخرج المسائل المعاصرة یتصور طالب العلم ویعرف كالم 

على المسائل القدیمة؛ ألننا إذا قرأنا الفقھ بالطریقة القدیمة فلیست موجودة اآلن، وإذا قرأنا بالطریقة الجدیدة دون أن نخرج على القدیم 
ئل وتخریجھا، فال بد من الربط بین القدیم والجدید وھذا ما یقولھ العلماء، نبدأ من حیث انتھاء السلف رحمھم أصبحنا ال نحسن فھم ھذه المسا

المیاه إذا جرت في األرض تجري في : نقول. ھم قعدوا لنا فنفھم تقعیدھم وتأصیلھم، ثم نخرج الموجود في زماننا على ما ذكروه: هللا، أي
فإنھ یحفر بقدر معین ونسبة معینة، فإذا أصاب العین جاء الماء، وإذا لم یصب العین فال ماء، فیمكن أن عیون، فإذا حفر البئر في زمان 

تجري العین وبینھا وبین البئر الذي ُحفر شبر واحد وھم ال یدرون، وقد یخسر مائة ألف أو مائتین وال یجد الماء؛ ألن هللا لم یوفقھ على 
ٌوُھو الذي مرج البْحرْین ھذا عذب فرات وھذا ملح أجاج : ي في األرض أشار هللا تعالى إلیھا بقولھالمجرى نفسھ، فھذه العیون التي تجر ٌ ٌَ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َُ ْ ِْ َِ َ ٌَّ ُ ْ ِ

ومن قدرة هللا عز وجل أنھ في بعض األحیان تجري العینان متساویة مع بعضھا، فتجري عین مالحة وعین عذبة في مجرى ]. 53:الفرقان[
ل جاللھ، ال تستطیع أن تجد ملوحة الماء المالح األجاج في الماء العذب الذي كالسكر، وال تستطیع أن تجد عذوبة الماء واحد أجراه هللا ج

العذب في الماء األجاج فبینھما برزخ، ال یوجد بینھما حاجز وال حائل لكن هللا بقدرتھ وضع ھذا البرزخ، وقد ذكر لي من رأى ذلك بعینھ من 
وهللا شربت فكان من جانب ماء عذب ومن ألذ وأعذب ما یكون، وجانب ملح أجاج ال تستطیع أن تدخلھ في : ًصغیرا یقولالمشایخ حینما كان 

ًفمك، وھذا من قدرة هللا، ففي العصر الحدیث ھذه اآلبار االرتوازیة ال یستطیع العامل أن یدخل في البئر ویصلح شیئا فتخریج الماء من 
اآلبار القدیمة وھي التي تحفر بقطر معین على حسب كثرة : النوع الثاني. ح معین ما ھو موجود في القدیماآلبار االرتوازیة على اصطال

ًالماء في األرض وقلتھ، ففي بعض األحیان یكون الماء سطحیا، فقد یحفر مسافة األربعة أمتار ویصبح بئرا یخرج منھ الماء، ویسقى منھ  ً
عات یعود مرة ثانیة ویمتلئ؛ ألن الماء كثیر، فھذا البئر الذي ھو ثالثة أمتار أو أربعة أمتار یكفي الزرع، ثم بعد ثالث ساعات أو أربع سا
 ......طریق السواني وھو الدلو، فھذا النوع من اآلبار ال یمكن أن ینتفع لسقي المزرعة، لكن قد یكون السقي عن

 
 ما یلزم بھ العامل في المساقاة

 
 

 ...... .[امل كل ما فیھ صالح الثمرة من حرث وسقي ودباغویلزم الع: [وقال رحمھ هللا
 

 حرث األرض
 
 
بعمل أي شيء فیھ مصلحة للثمرة، مما جرى العرف : ، أي)یلزم العامل كل ما فیھ صالح الثمرة: (بیانیة، والقاعدة تقول" من) "من حرث)

أن تضرب األرض بالمسحاة : ، وصورتھ)العزق(س أن العمال یقومون بھ من حرث وغیره، والحرث یسمى في زماننا وفي عرف النا
وتحفر، من أجل قلب بطنھا إلى ظھرھا، فاألرض إذا مضت علیھا سنة أو سنتان أو أكثر من سنة وھي لم تقلب أصبحت صلبة، وحینئذ 

لماء إلى أسفل بقي الماء الجذور الموجودة في النخلة تمتص الماء بصعوبة، وإذا أصبحت صلبة قل نزول الماء إلى أسفل، وإذا قل نزول ا
والضرب بالمسحاة ) العزق(ًعلى وجھ الحوض أكثر مدة فتبخر مع الشمس، ونزلت نسبة ضئیلة إلى عروق النخلة، فإذا تحتاج األرض إلى 

ألرض ھشة تفكیك ھذه التربة حتى تستطیع جذور النخلة أن تمتص الماء أكثر، ولذلك إذا ضربت بالمسحاة وأصبحت ا: األمر األول: ألمرین
ًبمجرد ما تسقیھا یذھب الماء تماما؛ ألن األرض أصبحت مھیأة للسقي، فتشرب جذور النخلة بكثرة ویكون ھذا فیھ مصلحة للثمرة؛ ألنھا إذا 

أن ھذا الحرث یقتل األعشاب الذي : األمر الثاني. كان من مصلحتھا فیطالب بحرث األرض: شربت بكثرة جادت ثمرتھا وكثرت، یعني
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إذا انتشر في األرض فإنھ یشرب الماء على النخلة، وھذا یضر بكثرة الثمرة وجودتھا ألن نسبة الماء التي ) النجیب(، فھذا )النجیب(ـیسمى ب
أنت مطالب بعزق األرض، ثم تخرج ھذا العشب : تصل إلیھا قلیلة، وتزاحم جذور العشب لجذور النخلة فال یصل للنخلة إال القلیل، فنقول لھ

من األرض وتحرقھ بالطریقة المعروفة المتبعة، ثم إذا حرث یقوم بالتسمید، والسماد یطالب بھ رب األرض، ووضع السماد في ) بالنجی(أو 
ًوكلفتھ وشراؤه إذا كان طاھرا على المالك، ونحن بینا في مسألة بیع السماد أنھ إذا كان ) الزبل(العامل، فإحضار السماد  األرض یطالب بھ

ًوز بیعھ، وإذا كان نجسا ال یجوز بیعھ، فلو كان السماد فضلة إبل أو بقر أو غنم فھو طاھر؛ لكن لو كان من فضلة الحمیر ًطاھرا فإنھ یج
ونحوھا مما ھو نجس فال یجوز شراؤه، فإذا وضع ھذا السماد الطاھر في األرض فإنھ یجب حینئذ أن تكون مئونة إحضاره إلى األرض 

  .ونة وضعھ وتقسیمھ على أحواض النخل فھذا على العاملوشراؤه على رب األرض، وأما مئ
 
 
 
 

 سقي المزرعة
 
 

وذلك على الصورة التي ذكرناھا، فیطالب أول شيء بأمور في البئر نفسھ، ویطالب بوصول الماء من البئر إلى ]. وسقي : [قال رحمھ هللا
ة في زماننا، لكن یطالب العامل بتقسیمھا ورعایة الماء أثناء النخل، وتصلیح أحواض النخل، في زماننا، فتوجد جداول اإلسمنت الموجود

  .جریانھ فیھا، وسقي األحواض مرتبة حتى یستطیع أن یعطي كل نخلة حقھا من السقي
 
 
 
 

 زبار األشجار
 
 
راف العنب وتقص، فإذا وھو تقلیم أطراف العنب، فإن العنب یقلم في كل سنة مرة، وھذا التقلیم في فصول معینة من السنة تؤخذ أط] وزبار]

قصت األغصان الیابسة أنتجت وخرجت ونشط انتشار العنب وأصبح المحصول إذا انتشر العنب وامتد أكثر، وھذا من مصلحة الثمرة، لكن 
ماننا تقلیم إذا بقیت أطراف العنب ولم تقلم ولم تزبر فإنھا ال تزداد ثمرتھا، فتبقى ثمرتھا أقل مما إذا استصلحت، وھذا الزبار یسمى في ز

وذكرنا في المجلس الماضي أنھ إذا استنبت العنب . أخذ األطراف الیابسة المیتة ونحو ذلك حتى یكون ذلك أدعى النتشاره: العنب، وھو
ًأرخى غصنا من أغصان العنب في األرض، ثم حفر لھ ودفن طرفھ وأخرج طرفھ اآلخر وقملھ، فإذا قامت ما زالت تشتد، وھي تحتاج أن 

ًتى تزحف على األرض مسافة متر مثال، حتى یكون ساقھا قویا ثم ترفع، وھي الجنة المعروشة، فھذا من خلق هللا عز وجلتترك ح فالعنب . ً
ًمن الزروع التي ال بد لھا من العریش، والعریش یحتاج مثال إلى أغصان األثل أو ما یسمى بالطرفة الموجود في زماننا، ولذلك تجد في 

 یقص أغصانھ ثم تقطع على طول متر أو مترین، ثم تقام في األرض وتشجر -الذي ھو األثل- د من وجود الطرفة، فالطرف المزارع أنھ ال ب
أنك تستطیع جني محصولھا؛ ألنھ ال یمكن لمحصول العنب أن یكون : األمر األول: فإذا رفعت األغصان على العروش فذلك من أجل أمرین

نھ یفسد، فیفسد بالماء أو یفسد باآلفات ونحوھا، فیحتاج العنب إلى رفع، فنطالب العامل بعمل ھذه على األرض، وإذا كان على األرض فإ
العروش؛ ألنھ من مصلحة الثمرة ثم نطالبھ بتسقیفھا، ثم توضع ھذه العروش علیھا بالصفة المعروفة عند أھل الخبرة، فالزبار في العنب 

  .لب بتھیئة العروش وحمل ھذه األغصان من العنب على ھذه العروشًیشمل التقلیم وأیضا مما یحتاجھ العنب، فیطا
 
 
 
 

 تلقیح النخیل
 
 

التلقیح، من اللقاح، والنخل بقدرة هللا عز وجل ال بد أن یلقح، وبینا ھذا في مسائل بیع النخلة إذا أبرت، وبینا صفة ] وتلقیح: [قال رحمھ هللا
والتغبیر؛ ألن العبرة بغبار الذكر، فا بقدرتھ جعل .. وتلقیح النخل.. خل ویسمى تغبیر النخلأنت مطالب بتأبیر الن: التأبیر، فنقول للعامل

النخیل على زوجین ذكر وأنثى، فالذكر یسمى بالفحول، ویخرج منھ ما یسمى بالكیزان المغلقة والتي فیھا مثل ماء الرجل وماء المرأة الذي 
وھذا اللقاح لھ عدة . النخیل مثل الماء الذي یكون بین الذكرین في اآلدمیین، فال بد من ھذا اللقاحھو اللقاح، كذلك ھذا الغبار بالنسبة ألنثى 

ًطرق، تارة یؤخذ من الفحول وینشر على الشمس حتى یتماسك؛ ألنھ إذا كان طریا تساقط غباره وذھب، فیقوم الفالح بأخذ ھذا العرجون 
ًطع واحدة واحدة أو اثنتین أو ثالثا على حسب صغر حجمھا وكبره، وبعد أن تقطع تنشر في الذي فیھ أكثر من مائة مشجر من أشجاره، ثم تق

ًالشمس حتى تضرب، فإذا ضربت بالشمس انكمشت، وإذا انكمشت حفظت الغبار الموجود فیھا، وبعضھم یأخذه طریا ویلقح بھ طریا ھذا . ً
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الغبار من العام الماضي یحتاط بھ الفالح؛ ألنھ ربما خرجت العراجین من الغبار یؤخذ من الفحول ویوضع في اإلناث، وبعض األحیان یكون 
فإذا أخرجت الفحول ھذا اللقاح طولب العامل بترتیب ھذا اللقاح . ًاإلناث قبل أن یتیسر لھا اللقاح فیحتاط بوضعھ من العام الماضي لقاحا

العرف، إن كانت النخلة تحتاج إلى تعجیل عجل، وإن كانت تحتاج إلى وتصلیحھ وتھیئتھ لكي یلقح بھ، ثم إذا تشققت اإلناث لقح كل نخلة ب
. أن یلقح بالعدد والكمیة والوقت والزمان المعروف عند أھل الخبرة: والثاني. لقاح النخلة: األمر األول: تأخیر أخر فھو مسئول عن أمرین

وھذا من مصلحة  ًباشرة، وإنما تؤخر یوما أو یومین أو ثالثة أو أربعةفقد تحتاج النخلة إلى یومین أو ثالثة وھو ما یسمى بالتبرید فال تلقح م
ًالثمرة، فال یجوز أن یبكر ویلقح مباشرة بل ینتظر، فإذا یفعل في اللقاح ما ھو مقتفى ومعروف عند أھل الخبرة، فلو أن لرب المال بستانا  ً

أنت مطالب بإحضار اللقاح، :  لكن ال یوجد لقاح ذكر؟ نقول لرب البستانُأنا مستعد ألقح: لیس فیھ ذكر وجاء العامل وقال: لیس فیھ لقاح أي
ًوالعامل مطالب بوضع ھذا اللقاح في النخل، فإذا من حیث األصل العامل لیس مطالبا بتأمین اللقاح، إنما ھو مطالب بوضع اللقاح وتھیئتھ إن  ً

  .ًكان موجودا في البستان
 
 
 
 

 تشمیس األرض والثمرة
 
 
یشمل تشمیس األرض وتشمیس الثمرة في بعض األحیان إذا جذت، وقلنا إن المراد بتشمیس األرض یحتاج أن " والتشمیس"] وتشمیس]

تعزق وتترك الیومین أو الثالثة أو األربعة من أجل أن تضربھا الشمس وإذا ضربتھا الشمس فھذا یقتل جراثیمھا واألوساخ الموجودة فیھا، 
حھا أكثر، وتغتذي بقدرة هللا بھذه الشمس، وكم في ھذه الشمس من أسرار، وفي أشعتھا من حكم تحار فیھا ویھیئ بقدرة هللا عز وجل صال

وال یصح أن نقول علماء الشمس؛ ألن العلم وصف شرف مختص بالدین والشرع، وھذا ھو المنبغي، -العقول، وأھل األبحاث والدراسات 
دارسین، وأما العلم فوصف شرف .. باحثین: وا بھ أھل العلم الشرعي، أما غیرھم فیقالفینبغي على أھل الشریعة إذا ذكروا العلم أن یخص

َیْرفع هللا الذین آمنوا منكم والذین أوتوا العلم َدرجاٍت  َ َ َ َ َ ََ ْ ِْ ِ ِ ُِ ُ ْ ُُ َّ َّْ ُ َّ ِ ھذا وصف شرف ال یقال إال لمن علم العلم الذي أوصلھ إلى رضوان هللا ] 11:المجادلة[َ
علماء كذا، حتى أصبحنا ال نعرف شرف أھل العلم في الدین من أھل الدنیا، وأصبح : ن عنده خبرة ومعرفة بالدنیا فیقولونأما إنسا. والجنة

العالم خشعت القلوب من ذكره؛ ألن المراد بھ عالم اآلخرة، : ًوصف العلم مستویا وكان إلى عھد قریب ال یعرف العلم إال عند أھلھ، وإذا قیل
إن ھناك من الفوائد ما تغتذي بھ األرض وتنتفع بھ من شعاع : دارسین، باحثین في أشعة الشمس، فھم یقولون: فنقول. ھمفھذا ینبغي أن ُیف

فالتشمیس مطالب بھ، وقد ذكره المصنف رحمھ هللا . ًالشمس، ویكون سببا في صالح الثمرة سواء كانت للنخیل أو المزروعات األخرى
نھم یشمسون األراضي من أجل استصالحھا، وفي بعض األحیان یكون التشمیس للثمرة، فالثمرة إذا ودرج أھل الفالحة والزراعة على أ

جذت وقطعت تكون مستویة، ولكن فیھا الطري وھذا الطري یحتاج إلى تشمیس، فبقدرة هللا تقوم أشعة الشمس بسحب الطراوة وتبقى الثمرة 
ًا بقدرة هللا عز وجل بقوة الشمس، وفي بعض األحیان أشعة الشمس تجعل الیابس مائعا ًنوعا ما، وھذا التماسك والیبس الذي یكون فیھ یابسة
وھذه قدرة تحار فیھا العقول فیمكن أن تضع ثمرة فتصبح بعد یبسھا لینة بالشمس، وممكن أن تضع ثمرة وھي لینة فتصبح بأشعة . ًولینا

على عظمة هللا سبحانھ وتعالى، وأن هللا حینما وضع ھذه الشمس وضعھا الشمس یابسة، وكل من تعاطى الفالحة یعرف ذلك، وھذا كلھ یدل 
فالتشمیس یطالب بھ العامل، . بقدرة وبترتیب عجیب بدیع، حتى إن تشمیس الثمرة یحتاج إلى طریقة معینة وأیام معینة حتى یتحقق جفافھا

ًحراثة، یعزق األرض ویتركھا أسبوعا، أو یتركھا ثالثة أیام، والسبب في مطالبتھ مصلحة الثمرة، فإن كان التشمیس لألرض فھذا یكون في ال
أو أربعة أیام، على حسب الفصول؛ ألنھ یحتاج إلى سقي، وأما بالنسبة لتشمیس الثمرة، فتشمیس الثمرة على الصفة التي ذكرناھا إذا كانت 

ال یمكن إخراج الزكاة من التمر إلى بعد یبسھ واكتمال نضجھ، الثمرة تحتاج إلى تیبیس وفیھا طراوة؛ ألنھ ال یمكن بیع التمر إال بعد یبسھ، و
ًومعلوم أن النخل بقدرة هللا عز وجل إذا استوت تكون بلحا، ثم . وھذا یستلزم أن توضع في الشمس خاصة إذا جذت الثمرة قبل تمام النضج

فیھ الرطب من أعلى، وھناك بلح یسري فیھ الرطب ًتكون رطبا، تبدأ تذبل من أسفلھا ویسري فیھا الرطب من األسفل، وھناك بلح یسري 
ًمن النصف، حارت عقول الباحثین في ھذا حتى یعلمھم هللا أن ھناك قدرة وأن ھناك إلھا؛ ألنھ لو كانت األمور تجري بالطبیعة مثلما یقولون 

تأتي إلى الروثان فتجده یأتیھ الرطب ! ن تحار ألتت الرطب إما من أسفل وإما من أعلى وإما من الوسط، لك-األمور طبیعیة والحیاة طبیعیة-
ًمن أسفل، وتأتي مثال إلى الربیعة فیأتیھا الرطب من أسفل ومن فوق، ومن على جنب ومن جمیع الجوانب، وقد تأتي في الربیعة لذعة یسیرة 

ین وقد رطب أسفلھا، ال یمكن أن یزید شعرة ُمثل حبة الذرة، ثم ال یأتي آخر النھار إال وھي مستویة، وتأتي إلى الروثانة تمكث یومین كامل
ًوالشاھد أن الرطب إذا سرى في الثمرة واكتمل نضجھا فإنھا تصیر تمرا، وھي ! واحدة، كل ھذه دالئل وحدانیة هللا عز وجل وقدرتھ

ًویا، وإذا استوى واكتمل أن یثمر العرش من النخلة فیصبح مست: المرحلة األولى: ًالمرحلة األخیرة عند صیرورتھا تمرا، وھناك مراحل
 إلى قطعھ، بل ینتظر إلى أن ییبس العرش، -ًیعني تمرا-استواؤه وھو أخضر، فالفالح الجید الذي عنده خبرة ال یبادر بمجرد رؤیتھ أسود 

ًفإذا یبس العرش تماما وأصبح العرجون یابسا فتلك جودة تمره؛ لكن قد یستعجل الشخص بأن یكون مثال قرب زمن األمطا ً ر فیخشى على ً
ًالتمر فیبادر بقصھ، فإذا بادر بقصھ فحینئذ یكون بقي ربع العرجون طریا لم یكتمل یبسھ، فإذا جئنا نكیل في الصاع أو نخرج الزكاة أو نقسم 

تشمیسھ حتى أنت مطالب ب: لم نستطع؛ ألن ھذا القدر ال یمكن وضعھ في الصاع؛ ألنھ لم ییبس، فھذا القدر یحتاج إلى تیبیس، فنقول للفالح
جذ النخلة وبكر، واتفقا : یكتمل، وعندئذ یمكن االنتفاع بھ، فمسألة التشمیس إن كانت للثمرة فالغالب أن المراد بھا ما بعد الجذاذ، فإذا قال لھ

  .على أن یجذا مبكرین، فحینئذ یطالب بالتشمیس حتى یكون ذلك أدعى لیبس الثمرة وكمال االنتفاع بھا
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 شجرإصالح موضع ال
 
 

  .وإصالح مواضع النخیل، فیطالب بإصالحھا مثل ما ذكرنا بالعزق ورفع العقوم وغیر ذلك: أي] وإصالح موضعھ : [ قال رحمھ هللا
 
 
 
 

 إصالح جداول الماء وطرقھا
 
 

فھا من األشیاء التي تعیق التي ھي الجداول والماذیانات ونحو ذلك، یطالب بتنظیفھا من العشب، ویطالب بتنظی] وطرق الماء: [قال رحمھ هللا
وأنا أوصي بذلك -فیفضل لطالب العلم . وصول الماء، ویطالب بسد الحفر، ویطالب باستصالح فتحات الماء على األحواض ونحو ذلك

ایخ  أن یخرج ویتعرف على ھذه الفالحة من باب معرفة األحكام، فتخرج وتنظر وتسأل الفالح، فإنك حینما تنظر إلى األئمة ومش-ًكثیرا
) زبار وحرث وتشمیس: (اإلسالم رحمة هللا علیھم عندما یتكلمون عن ھذه األشیاء تجد أنھم كانوا یعرفون كل شيء، فانظر المصنف یقول

كیف عرف ھذا؟ ما عرفوه إال بسؤال أھل الخبرة، وإذا كان قد تعاطى بعضھم الفالحة، فممكن في بعض األحیان أن یكون اإلنسان عنده 
ًطى األشیاء، لكن كون طالب العلم یتكلم عن شيء یفھمھ ویعرفھ فھذا شيء طیب جدا، وھذا أدعى إلى معرفة الحكم الشرعي، خبرة إذا تعا

  .یستطیع أن یتصور كالم العلماء رحمة هللا علیھم وبھ
 
 
 
 

 الحصاد
 
 

ً العامل مكث ما یقرب من أحد عشر شھرا وھو ًوالحصاد حصاد الثمر الذي ھو مثال جذاذ النخل، فلو أن] وحصاد ونحوه : [ قال رحمھ هللا
إني قد سقیت والعقد بیني وبینك عقد مساقاة، فاآلن قص الثمرة : یسقي النخیل ویقوم علیھ، ثم اكتمل نضج النخیل، فجاء لرب البستان وقال لھ

المال مناصفة، فكل واحد منھما یجذ الجذاذ نصفھ على العامل، ونصفھ على رب : علیك، ولیس بیني وبینك أي شرط، فبعض العلماء یقول
العامل مطالب بالجذاذ، ثم یقسم الحق على ما اتفقا : وقال بعض العلماء. ًحقھ، ھذا مذھب بعض العلماء، وأن العامل لیس مطالبا بالجذاذ

 بجذ النخیل، ثم بعد جذه یفعل ما أنت الذي تطالب: علیھ، وإن كان األقوى في الحقیقة أن العامل مطالب بالجذاذ، وبناء على ذلك نقول للعامل
فالعنب یحتاج إلى قص، تعرفون أن العنب الذي تروه في السوق وتشاھدونھ . في مصلحتھ من التشمیس أو نحوه من التفصیل الذي ذكرناه

 الثمرة وما یكون على أطراف أغصان، وھذه األغصان تحمل ثمرة العنب، وتتصل ثمرة العنب باألغصان بواسطة الخیط المعروف ما بین
بین الغصن، وھذا الخیط یقص ویقلم ویقطع، ثم تؤخذ ثمرة العنب وتزبب ویكون ھذا أشبھ بجذ ثمرة النخیل، فیطالب العامل فقط بقص ھذا 
ًالقدر من المحصول وال یطالب بتفریقھ، إنما یطالب فقط بالقص، ثم صیرورة العنب زبیبا ھذه تحتاج إلى نظر، من حیث األصل فالجذاذ 

ًكون للعنب، لكن إذا أرادوا أن یقسموا العنب فال یمكن تقسیمھ إال إذا كان زبیبا، أما لو قسم عنبا وھو موجود على حالھ ووضعھ ال یمكن إال ی ً
ھذه العشرة العروش من العنب ثالثة منھا محصولھا یعادل السبعة الباقیة، : ًعن طریق الخرص وھذا یحتاج إلى أھل الخبرة فیقولون مثال

ًیعطى كل منھما حقھ بالقسم، أو تقص ثم یقسم بینھما بالطریقة التي تقوم بتنشیفھ وصیرورتھ زبیبا، أو ینتظر حتى ییبس فإذا صار زبیبا ف ً
  .كیلھ وقسمتھ بین العامل وبین رب المال فقسمھ سھل ألن الزبیب یمكن

 
 
 
 

 ما یلزم بھ رب المال في عقد المساقاة
 
 

أن ما یصلح الثمرة على : االلتزامات التي تلزم رب النخیل ما یصلحھ، وھذه قاعدة: أي] ب المال ما یصلحھ وعلى ر: [ قال رحمھ هللا
العامل، وما یصلح المال والنخیل والعنب على رب المال، فنطالب العامل بما فیھ صالح الثمرة، ونطالب رب المال بما فیھ صالح النخل من 
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تھیئة كل األسباب لحفظ الثمرة، وحفظ النخل من االعتداء علیھ أو نحو ذلك مما سیفصلھ المصنف حیث المحافظة علیھ، ولذلك نطالبھ ب
 ...... .رحمھ هللا

 
 سد الحیطان

 
 
ًأن یكون الحائط من البناء، فإذا كان الحائط مبنیا وحفظ النخل والعنب فال : القسم األول: حیطان البستان تنقسم إلى قسمین] كسد حائط]

ًإذا لم یكن مبنیا فالغالب أن یكون مثال من أغصان الشجر، أو الجرید یوضع بعضھ وراء بعض، أو یضعون أعواد : م الثانيالقس. إشكال ً
أنت مطالب بوضع السیاج : دخول اآلدمیین، نقول لرب المال األثل، ویوضع بینھا الشوك أو األشیاء التي تمنع من دخول الدواب، وتمنع من

نھ ال یمكن للعامل أن یأتي ویشتغل في المزرعة والمزرعة یدخلھا كل من ھب ودب، ولربما جاء في مزرعة عنب المحافظ على النخل؛ أل
. یرید أن یستصلحھا ویسقیھا طیلة العام وحدودھا وحیطانھا مفتوحة، فتأتي الدواب في اللیل وتأكل العنب وینتھي كل شيء، وھذا فیھ ضرر

وسدھا، فإذا قصر في شيء من ذلك یلزم بسداده، فلو أنھ قصر ودخلت بھیمة وأفسدت فإنھ یتحمل نطالب رب المال بحفظ الحیطان : ًإذا
بعض العلماء یرى أن سد الحیطان على العامل إذا . المسئولیة ویضمن حق العامل، وبناء على ذلك ال بد أن نطالب رب المال بحفظ المال

  . ولیس على العاملكان من األغصان ونحو ذلك، والصحیح أنھ على رب المال
 
 
 
 

 إجراء األنھار
 
 

إذا كان النھر بجوار المزرعة ویحتاج إلى مدخل یدخل منھ إلى المزرعة، فھذا المدخل یحتاج إلى عامل ] وإجراء األنھار : [ قال رحمھ هللا
نقول ما وراء ذلك من دخول النھر إلى : أو یحتاج إلى مؤنة وكلفة مثل المواسیر في زماننا أو محابس الماء التي تدخل الماء على المزرعة،

ًالمزرعة أنت مطالب بھ، وأما بالنسبة لداخل المزرعة یطالب بھ العامل، فنعطي كال منھما الواجب الذي علیھ، ونلزمھ في ھذه الحالة إجراء 
جري فیھ الماء، فنقول لرب المزرعة أنت ًفمثال لو كانت المزرعة تبعد عن النھر مسافة ثالثة أمتار فتحتاج إلى مجرى ی. النھر إلى المزرعة

مطالب بحفر ھذا المجرى أو مطالب بوضع المواسیر أو وضع المواطیر التي تسحب الماء إلى المزرعة، فالعامل ال یطالب بشيء من ذلك 
 .ال یطالب بھ العاملًالخارج عن المزرعة، وفي حكم ذلك مثال إذا نقل الماء عن طریق السیارات ونحوھا، فإنھ یطالب بھ رب المال و

 
 
 
 

 شراء الدوالیب الحاملة للماء
 
 
ھذه الدوالیب وشراؤھا وإحضارھا المزرعة، : السواني كانت في القدیم تقوم على الدوالیب التي تحمل الماء فنقول] والدوالب ونحوه]

 . من وقود ونحوهوالدواب التي تحركھا أنت مطالب بھا، في زماننا المكائن، یطالب بإحضار المكینة ومؤنتھا
 
 
 
 

 األسئلة
 
 

...... 
 

 حكم تقلیم أغصان النخیل والعنب وقلع العشب في حرم مكة والمدینة
 
 

ألجل صالح الثمرة یجب على العامل قطع األغصان والحشائش، فھل ھذا الحكم یسري فیما كان داخل حدود الحرم، أثابكم هللا؟ : السؤال
، والصال: الجواب فحرم مكة والمدینة یجوز قطع : أما بعد. ة والسالم على خیر خلق هللا، وعلى آلھ وصحبھ ومن واالهباسم هللا، الحمد 
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األغصان فیھا والتصرف في المزروعات المستنبتة من اآلدمیین، فھذه مزرعتك یجوز لك قلع نخیلھا ومزروعاتھا، وتقلیمھا، وبرش النخیل، 
، وإنما المحظور فیما ینبت خلقة، وأما بالنسبة لما یستنبتھ اآلدمي فمن حقھ أن یقلع، ومن حقھ ًوال حرج علیك في ذلك ألن ھذا یعتبر ملكا لك

أن یعید؛ ألن ھذا ھو شأن المزارع ولم ینكر النبي صلى هللا علیھ وسلم ذلك على أھل بساتین مكة، ولذلك یختص الحكم بما نبت طبیعة وال 
الذي تنبتھ بنفسك فأنت حر في التصرف فیھ بما ترى فیھ من : یعني) دون المستنبت( العلماء یشمل ما استنبتھ اآلدمي، وبذلك نجد في عبارة

  .المصلحة، وهللا تعالى أعلم
 
 
 
 

 البیع المحرم والجائز في شماریخ البلح
 
 

ً النخلة محمال بالثمرة وأراد إذا كان عذق: ًإذا أراد شخص أن یشتري بلحا فھل یشتري بالشماریخ، وكذلك العنب أثابكم هللا؟ الجواب: السؤال
أبیعك ھذا الشمروخ بمائة لایر، فھذا یجوز، إذا عرف الشمروخ ونظر فیھ : أن یبیعھ بالعدد ویقول: الحالة األولى: بیعھ ال یخلو من حالتین

ا العذق كل كیلو بخمسة ریاالت أبیعك ھذ: لو قال لھ: الحالة الثانیة. وتفقده وفحصھ، وھذا في حكم بیع الطعام الجزاف لكن بحكم المعدودات
ًأو ھذا العذق مثال مائة كیلو، وأبیعكھ بخمسمائة لایر فال یجوز بیع العذق والشماریخ على ھذه الصورة؛ ألنھ اشترى الثمرة والشماریخ وال 

أبیعك : یان تأتي وتجده یقولفائدة فیھا، وال نعلم وزن الثمرة من الشماریخ، ولذلك ال یجوز بیعھ بالوزن، وھو موجود اآلن في بعض األح
ھذه الشماریخ أبیعك إیاھا بلایر : لكن إذا قال لھ. بالوزن الكیلو بعشرة، فھذا ال یجوز حتى یفصل الثمرة عن الشمروخ إذا كان یرید أن یبیعھ

الشماریخ أو بالعراجین فال یجوز؛ أبیعك ھذا الكیلو بخمسة ریاالت ب: فإنھ یجوز، وھذا العذق أبیعك إیاه بخمسین فإنھ یجوز، لكن أن یقول لھ
ألنھ أدخل المعلوم والمجھول، وھو یرید الثمرة وال یرید العذق ألنھ لیس بھیمة العذق ھذا ما تأكلھ إال البھائم وال یأكلھا اآلدمي إذ لیس لھ 

، فیعتبر من الغرر والجھالة؛ فالشمروخ لیس بمقصود وال مطلوب. فیھا مصلحة، ولذلك فھو یأخذ الشمروخ ویخرج منھ الثمرة ثم یرمیھ
ًألنك إذا اشتریت الكیلو بخمسة ریاالت فقد اشتریت الثمرة، وأدخل ھذا الشمروخ نسبة بالوزن مجھولة فصیر المعلوم مجھوال، فال یجوز 

كل شمروخین بریالین أبیعك كل شمروخ بلایر أو أبیعك : بیعھ على ھذا الوجھ، لكن لو باع الشماریخ بدون وزن فال بأس بذلك ویجوز، یقول
وقد حدد الشماریخ ورآھن المشتري، أما إذا كانت خفیة وفیھا الطویل والقصیر وفیھا عدد كثیر أو قلیل فال یجوز؛ ألن فیھا جھالة ومدار 

  .األمر كلھ على انتفاء الغرر، وهللا تعالى أعلم
 
 
 
 

 حراسة اللیل على رب المال وال یلزم بھا المزارع
 
 

النھار یسقي ویعزق ! ما شاء هللا: ًب على العامل أن یحرس الثمرة لیال أم أن ذلك على رب المزرعة، أثابكم هللا؟ الجوابھل یج: السؤال
إن سد الحیطان یطالب بھ رب المال : ھناك أسباب لحراسة النخل، وقلنا: نحن قلنا! ویحرث وفي اللیل سھران على الحراسة، ھذا مستحیل

تحرس باللیل فالحراسة المطالب بھا رب المال، لكن بالنسبة لحفظ الثمرة أو النخل في : هللا إنھا مصیبة لو قیل لھوال یطالب بھ المزارع، و
الداخل مثل مراقبة النخل والعنب من بعض اآلفات والجراثیم، مراقبة الثمرة ھذه حراسة لمصلحة الثمرة، یراقبھا ویتابعھا ویراقب العراجین 

مرة، ھو مطالب بالمراقبة التي لمصلحة الثمرة، أما بالنسبة للحراسة فمن مھمة رب المال، وعلى رب المال أن متى تتفتح الكیزان بالث
  .یتعاطى أسباب الحراسة وهللا تعالى أعلم

 
 
 
 

 لزوم التفكر في مخلوقات هللا سبحانھ
 
 

َانظُروا إلى ثمره إذا : ا، ھل ھو مستنبط من قولھ تعالىفي توجیھكم لطالب العلم بالنظر إلى الثمرة، ومعرفة صفاتھ! فضیلة الشیخ: السؤال َِ ِِ ِ َ َ ُ
َأثمر  َ ْ َانظُروا إلى ثمره إذا أثمر : ؟ الجواب]99:األنعام[َ َ َْ َ َُ َِ ِِ ِ ، ومن ] 99:األنعام[َ ال شك أن ھذا مما یزید من توحید هللا عز وجل واإلیمان با

 أراد هللا أن یشھد العبد مأل قلبھ بالتفكر، فھو من فكرة إلى فكرة، ومن عبرة إلى عبرة، أعظم نعم هللا على العبد، بل ومن دالئل الشھادة إذا
، وھو على یقین أن مكانتھ ومنزلتھ في ھذه الدنیا  وھذا ھو الواجب على ولي هللا المؤمن؛ أنھ ال تمر علیھ لحظة إال وزادتھ من اإلیمان با

 وجل، فإذا أصبح یتفكر في كل شيء وینظر في ملكوت السماوات واألرض وما خلق هللا عز بل وفي اآلخرة موقوفة على اإلیمان با عز
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َوجل في ھذا الكون، ویتخذ من ذلك معینا على اإلیمان با وعظمتھ، وهللا إن العقول لتحار انظُروا إلى ثمره إذا أثمر  َ َْ َ َُ َِ ِِ ِ َ تجد ] 99:األنعام[ً
ًھذه النخلة، تسقى بماء واحد، وھذه ثمرتھا من ألذ ما یكون إذا كانت بلحا، وھذه ثمرتھا من أمرِّ ما نخلتین متجاورتین، ھذه النخلة بجوار 

ًیكون إذا أكلتھا وھي بلح، ثم تجد األخرى تؤكل بلحا وھذه تؤكل تمرا، السكري اآلن إذا أردت أن تأكلھ بلحا ال تستطیع أن تأكل حبة واحدة  ً ً
ًضھا حلو وھو بلح، وحلو وھو رطب، وحلو وھو تمر، الحلیة لو أكلتھا بلحا ال تشبع من حالوتھا ولذتھا، ألنھا مرة كالحنظل وھي بلح، وبع

ًوتأكلھا رطبا وتأكلھا تمرا، والحلوة تأكلھا وھي خضراء وتأكلھا وھي حمراء، وتأكلھا وھي رطب، وتأكلھا وھي تمر، ولكن ال تستطیع أن  ً
تصعد إلى النخلة وتجني ثمرتھا فتخرج رطبھا وبلحھا وتمرھا وأنت الذي . یزید من اإلیمانتأكل غیرھا على ھذه المراحل وھذا كلھ 

عز وجل كل األسباب لخروج ھذه الثمرة، ولكن هللا عز وجل لم یجعل لك فیھا  غرست، وأنت الذي سقیت، وأنت الذي تعاطیت بإذن هللا
ا إلى السوق، فإذا بمسافر غریب مر على المدینة أو على مكة فیحمل ھذه ًرزقا وال طعمة، فإذا بك تخرجھا وتضعھا في الصندوق، وتنزلھ

ًالثمرة طعمة لرجل في أقصى الشرق أو أقصى الغرب؛ ألن هللا جعل لھ في ھذه الطعمة رزقا، كتب هللا عز وجل لھذه الثمرة متى تخرج؟ 
ثم متى تجنى، ویجنیھا عبده فالن في الدقیقة ! مرة! حلوة! قصیرة! وكیف تخرج؟ والزمان الذي تخرج فیھ، والصفة التي تخرج علیھا طویلة

الفالنیة والثانیة الفالنیة واللحظة الفالنیة، وتوضع في الكیس الفالني وفي الموضع الفالني، ویحملھا فالن، وتنقل إلى فالن، فال إلھ إال هللا ما 
 على شجرة إال علیھا ملك یكتب خضرتھا وماءھا ویبسھا وذبولھا، ومتى وهللا الذي ال إلھ إال ھو ما من ورقة: (یقول ابن عباس ! أعظم هللا

هللا إال هللا وحده ال شریك لھ؛ والكون مع أنھ متناثر، لكن  ؛ كل ذلك مكتوب، وما یعلم جنود)وأین حملتھا الریاح.. وكیف سقطت.. سقطت
ذه أمور تحار فیھا العقول، الثمرة تسقى بماء في مكة، ویطعمھا لیس فیھ مثقال خردلة وال أدق من ذلك إال وھو في علم هللا جل جاللھ، وھ

إنا نقولھا ویقولھا المؤمن، . ًرجل في أقصى الشرق وأقصى الغرب؛ ألن هللا جعلھا طعمة ورزقا لھ، فا سبحانھ وتعالى قدر األشیاء
نخرج من الدنیا وما بنینا وال ملكنا، وال أصبحت األموال وهللا ال نأسف على أموال، وال نأسف على أننا : والواجب على كل إنسان أن یقولھا

بأیدینا، وال ثراء الدنیا، وهللا ما نأسف وال نتألم وال تتقرح القلوب إال إذا خرجنا من الدنیا وما قدرنا هللا حق قدره، وهللا لیس األسف على 
 األسف كل األسف أن یخرج العبد من ھذه الدنیا وما قدر هللا حق الدنیا وال على جاھھا وال على مالھا وال على عزھا وال على كرامتھا، بل

، لحظة  قدره، وإذا بالصالحین واألخیار والموحدین من المؤمنین الكاملین في إیمانھم وتوحیدھم یخرجون بمثاقیل الحسنات في اإلیمان با
ًبعدھا أبدا، ألنك إذا عرفت هللا أمنك من الخوف، وأعزك من من التفكر في ملكوت هللا عز وجل قد یفتح هللا لك بھا باب سعادة ال تشقى 

وهللا إن العبد . الذل، وأكرمك من المھانة، ورفعك من الضعة، وأغناك من الفقر، وأوالك وأعطاك؛ ألنك ما خلقت إال من أجل أن تعرفھ
في كل ! نھ وتعالى، ومع ذلك ما أغفل الخلق عن الخالقتفكر في ساعات ھذا الكون ولحظاتھ كلھا، جعلھا هللا لكي تذكره بتوحیده سبحا! لیحار

یوم تغرب الشمس، ولو وقفت قبل غروبھا بلحظات لجار عقلك من عظمة هللا جل جاللھ في ساعة مغیبھا وطریقة غروبھا، ومع ذلك فھي 
سبحان ذي ! بیده ملكوت كل شيءسبحان الذي : ال إلھ إال هللا، ویقول: في كل یوم تغیب وما أحد وقف أمام الشمس وھي تغیب فیقول

فإنا إن تفكرنا في عظمتھ لم  فیقدر هللا حق قدره، ولكن هللا حلیم واسع الرحمة، وال یبالي سبحانھ بنا،! سبحان ذي العزة والجبروت! الملكوت
وعزة ربي ) ًزاد في ملكي شیئایا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما : (ًنزد في ملكھ شیئا

ربما تقف في موقف معین من آیة زمانیة أو آیة مكانیة تدلك على . إنھ لغني عنا ونحن أفقر ما نكون إلى التفكر في عظمتھ جل جاللھ
 هللا سبحانھ وحدانیة هللا عز وجل، یصبح عندك من رسوخ اإلیمان ماال تبالي معھ بھذه الدنیا أقبلت أو أدبرت؛ ألن الذي یعرف عظمة

، وال جاء القلق والضعف  ًوتعالى یھون عنده كل شيء، ویصبح الخوف عنده أمنا؛ ألنھ یحس بعظمة هللا، وما جاء الخوف إال من الجھل با
ْوال الخور إال بسبب ذلك، الذین آمنوا ولم یلبُسوا إیمانُھم بظلم أْولئك لُھم األْمُن وُھم ُم ُ ْ َْ َ َ َ َ َ ََ َ َ َِ ُِ ٍ ْ ُْ ِ ِ َِ ُ َْھتدون َّ ُ : تكفل هللا عز وجل لك بأمرین] 82:األنعام[َ

، فإن من  فأسعد الخلق من! األمن والھدایة وتفكر في حال عبد سعید جعل هللا لھ األمن والھدایة جعل هللا لھ األمن والھدایة بالمعرفة با
عض علمائنا ومشایخنا رحمة هللا علیھم یأخذ الثمرة ویبكي، عرف هللا أصبح في غایة األمن على قدر معرفتھ با سبحانھ، وهللا إنا أدركنا ب

: یأخذھا وھي خضراء ویبكي من عظمة هللا عز وجل، یتفكر ویقلبھا ویتدبرھا فال تملك عینھ إال أن تفیض من خشیة هللا جل جاللھ، قلت
.. وفعلوا كذا.. اكتشفوا كذا:  في المجالس نقولالواحد منا یتبجح في الصناعات واالختراعات، ونأتي! ثمرة تزید من إیمان ونحن في غفلة

الناس تتحدث ! وما أغناه عن عبیده! فما أحلم هللا عن خلقھ! والملكوت والجبروت والعزة والعظمة في حق هللا ال یتكلم عنھا أحد! سبحان هللا
حدثت منھا من الكوارث ما ال یعلمھ إال بالمخترعات والموجودات، ضعف الطالب والمطلوب، وإذا حصل فیھا أقل خلل ارتبكت ودمرت، و

وانظر إلى السماء تمر علیھا القرون تلو القرون ما ! ًهللا سبحانھ وتعالى، ولكن خلق هللا عز وجل ما اختل یوما من األیام وال اضطرب
فعلى طالب ! بحان هللا جل جاللھتشققت وال تبدلت وال غیرھا الدھر وال أثر فیھا الزمان، بل ھي باقیة ناصعة كأنھا خلقت من ساعتھا، فس

، ومن  ًالعلم واألخیار دائما أن یكونوا في مقام ألیق بھم، فنحن أحوج ما نكون إلى التعرف إلى هللا عز وجل، وسعادة الدنیا كلھا بالمعرفة با
 والبعد عن محارمھ، والسعي عرف هللا أحبھ، ومن عرف هللا ھابھ، ومن عرف هللا طلبھ ورغب فیھ، وجد في الطلب بإقامة فرائض هللا

ًبالصالحات والتشمیر في الخیرات، ونسأل هللا بعزتھ وجاللھ أن یجعلنا وإیاكم ذلك الرجل، اللھم إنا نسألك إیمانا كامال، ویقینا صادقا ً فمن . ًً
ان فقد أصاب سعادة الدنیا رزق اإلیمان رزق حالوتھ، وإن لإلیمان حالوة تنسي كل حالوة، ومن خرج من الدنیا وقد لقي حالوة اإلیم

واآلخرة، فاإلیمان با كلھ موقوف على المعرفة با سبحانھ وتعالى، ولذلك فمن عرف هللا فھو بخیر الدین والدنیا واآلخرة، وما قص هللا 
الب العلم أن یتفكر ویتدبر، فعلى ط. عز وجل قصص األنبیاء وال ذكر ھذا الھدى العظیم الذي كانوا علیھ إال بالمعرفة با سبحانھ وتعالى

ًولیس األمر مخصوصا على الزرع، بل كل شيء یجعل حالھ من فكرة إلى فكرة، ومن عبرة إلى عبرة، فإذا أحیا هللا قلبھ بذكره فإن هللا 
ًالذي یصبح دائما في من أكثر من ذكر هللا في قلبھ وضع هللا لھ المحبة بین الخلق، : سبحانھ وتعالى سیفتح لھ أبوب رحمتھ، كانوا یقولون

تفكر في عظمة هللا عز وجل یتأذن هللا لھ بالمحبة بین الناس، وأغفل الناس عن هللا أبعدھم عن محبة الناس؛ ألن من أكثر من ذكر هللا بقلبھ 
  .أحبھ هللا، وإذا أحبھ هللا وضع لھ القبول بین عباده، وهللا تعالى أعلم
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 يء زائد عما أذن لھحكم تصرف الوكیل في مال الموكل بش
 
 

ًما الحكم إذا وكلني شخص لبیع سلعة بعشرة، فبعتھا بخمسة عشر ریاال، وكذلك إذا وكلني ببیع سلعة بثمن مؤجل فبعتھا بثمن : السؤال
، والصالة والسالم على خیر خلق هللا، وعلى آلھ وصحبھ ومن وااله: حاضر أثابكم هللا؟ الجواب فھذه المسألة : عدأما ب. باسم هللا، والحمد 

ًسبق شرحھا وتفصیلھا قبل دروس قلیلة كانت معنا في الوكالة، وبینا أن الوكیل إذا خرج عن الوكالة فإنھ یضمن، فإذا باع السلعة مؤجال 
ال ًطولب بدفع قیمتھا معجال، وبعض العلماء یرى بطالن البیع؛ ألنھ تصرف في غیر المال لكن لو رضي رب السلعة وأقره على ذلك ف

ًبعھا بعشرة ریاالت فباعھا بخمسة عشر ریاال فإنھ ال یصح لھ أن یبیع بأكثر إال إذا أجاز المالك الحقیقي وأتم : إشكال، وھكذا لو قال لھ
  .أعلمالصفقة، فحینئذ یجوز، وأما إذا لم یجز فترد الخمسة إلى المشتري ویكون البیع بالعشرة؛ ألنھ وكل بالبیع على ھذا الوجھ، وهللا تعالى 

 
 
 
 

 ضابط كالم الشیخ الشنقیطي في ترجیح األقوال وتصحیح األحادیث
 
 

ال " األظھر واألقوى"قول : األظھر واألقرب واألقوى ھل ھذا ترجیح، أثابكم هللا؟ الجواب: في قولكم حفظكم هللا! فضیلة الشیخ: السؤال
یح، لكن األقوى یعبر بھ في بعض األحیان عن أصل أقوى من أصل، الذي یترجح في نظري، فھذا ھو الترج: یستلزم الترجیح، لكن لو قلت

ھذا أقوى، وھذا القول أولى، وھذا القول أظھر، وھذا ال یستلزم الترجیح أعني أني إذا عبرت باألظھر واألقوى ولم أنص على : فنقول
ًالقول الصواب والقول األرجح؛ ألنھ ال یعبر بھذا غالبا الترجیح فإنھ لیس بترجیح، إال أنني ال أعبر باألقوى إال وھو أقرب إن شاء هللا من 

والسبب في ھذا أنھ ربما كانت ھناك أصول . إال لوجود أمارة أو دلیل یدل على قوة ھذا القول، وقربھ من الرجحان، لكن ال یستلزم الترجیح
وى وھذا أظھر ونحو ذلك فإنھ ال یستلزم الترجیح، لكنھ یدل أق ھذا: تشكل أثناء التعبیر ال یستطیع اإلنسان أن یصرح بالترجیح، ولذلك إذا قلنا

على قوة ھذا القول وقربھ إلى الصواب، فینتبھ لذلك في جمیع الدروس والفتاوى، فمنذ أن تكلمت في ھذا العلم التزمت ھذا المنھج، وھو أني 
الحمد أعرفھ منذ أن بدأت في طلب العلم والفتوى فعلى أظھر؛ ما لم أنص على الترجیح فلیس بترجیح، وھذا و : أقوى، أو قلت: إذا قلت

أقوى : طالب العلم أن یتنبھ لھذا سواء في الدروس الحدیثیة أو شروح األحادیث وشروح الفقھ، أو في الفتاوى أو في المحاضرات؛ إذا قلت
ثبت في الحدیث، وصح في الحدیث وھو : ، إذا قلتًفإنھ ال یستلزم الترجیح، فالترجیح لھ عبارة الترجیح، وھذه ھي التي التزمھا كذلك أیضا

: ورد أو جاء أو روي فھذا ال ألتزم فیھ الصحة، منذ أن تكلمت ال ألتزم الصحة إال إذا قلت: حدیث صحیح، فھذا ألتزم تصحیحھ لكن إذا قلت
الترجیح إال إذا قلت فیھا الراجح، وال ألتزم ب ثبت، وھذا قد نبھت علیھ غیر مرة، فعلى طالب العلم أن یتنبھ إلى أنني ال ألتزم: صح، وقلت

جاء عن .. روي عن رسول هللا صلى علیھ وسلم.. ورد عن رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم: ثبت أو صح، أما إذا قلت: الصحة إال إذا قلت
إلى من روى الحدیث، وحكایة رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم، روى ابن ماجة ، روى أبو داود ، ولم أنص على التصحیح، فھذا إیكال 

ًالحدیث ال تستلزم تصحیحا وال إثباتا للحدیث، وهللا تعالى أعلم ً.  
 
 
 
 

 العقاب المترتب على اإللحاد في الحرم
 
 

ٍومْن ُیرد فیھ بإلحاٍد بظلم نذقُھ مْن عذاٍب ألیم : في قولھ تعالى: السؤال ٍِ ِ ِ ِ َِ َُ َ َ َ َْ ُ ْ ِْ ِ ِ ْ یة الشرك أم الكبائر أم سائر ھل المقصود في ھذه اآل] 25:الحج[ِ
ھذه اآلیة من أعظم اآلیات التي رجفت لھا قلوب المؤمنین والمؤمنات في تعظیم الحدود والحرمات، فقد : ًأوال: المعاصي، أثابكم هللا؟ الجواب

تلزم من المؤمن والمؤمنة إذا دخل ھذا بین هللا تعالى في ھذه اآلیة حرمة البلد الحرام، ونبھ عباده إلى أن مكة شرفھا هللا لھا حقوق عظیمة تس
ًواإلرادة توجھ القصد؛ ألن ھناك ھما للشيء وعزیمة ) ومن یرد(قولھ : فمما خص هللا بھ البلد الحرام. الموضع الحرام أن یستشعر حرمتھ

ِفیھ: (ھو إرادة وتوجھ إلى ذلك الشيء، وقولھ واإللحاد من اللحد، ): بإلحاد بظلم(رم، بحدود الح: ھذه للظرفیة، والمراد بھا ظرفیة المكان أي) ِ
المیل عن طاعة هللا، والمیل عن طاعة هللا نسبي، فھناك میل بالمعصیة، وھناك میل بالفسوق، وھناك میل : المیل، والمراد باإللحاد: واللحد

د بالمیل عن طاعة هللا عز وجل بأقل ما بالشرك والكفر، فھذه ثالث مراتب لإللحاد، وأقصى ما یكون ھو اإللحاد بالشرك والكفر ویقع اإللحا
ٍبإلحاٍد بظلم نذقُھ مْن عذاٍب ألیم : وقولھ تعالى. یكون بھ اإللحاد بالظلم ٍِ ِ َِ َُ َ َْ ُ ْ ِْ ِ یتوعد سبحانھ وتعالى أن من فجر في الحرم والعیاذ با ] 25:الحج[ِ

 في الدنیا وتقع في اآلخرة، ویجمع هللا فیھا بین عقوبة الدنیا واآلخرة، إن ھذه العقوبة تقع: وألحد أنھ یذقھ من العذاب األلیم، قال بعض العلماء
فإما إن یعذب في الدنیا ویغفر هللا لھ في اآلخرة، وإما أن یجعل هللا لھ العذاب األلیم في اآلخرة دون الدنیا، فیمھلھ ویتركھ حتى یأخذه أخذ : أي
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 فأما عقوبة الدنیا فیسلط علیھ. أو یجمع هللا لھ بین العذابین والعقوبتین، وھذا معروفعزیز مقتدر، ویجعل عقوبتھ والعیاذ با في اآلخرة، 
، ویسلط هللا علیھ في أھلھ وولده وعرضھ، فإذا ألحد وظلم فا عز وجل قد یبتلیھ ببلیة في نفسیتھ، فتتسلط علیھ  في رزقھ ونفسھ والعیاذ با

وقد یكون ذلك بسبب انتھاكھ ! أنا في ھم وغم:  تجد الرجل وھو في جوار بیت هللا الحرام یقولاألمراض النفسیة والھم والغم والنكد، ولذلك
. ًلحد من حدود هللا وحرمة من حرمات هللا في بلد هللا الحرام، ولذلك كان أمر ھذا البیت عظیما، فینبغي على المسلم أن یتقي الحرمات

ي أخرجتھ في آخر عمره أنھ خرج عن حرمة الحرم، وإن كان الذي یظھر أنھ خرج وذكروا عن ابن عباس رضي هللا عنھ من األسباب الت
یا أھل : (لسبب آخر، فالشاھد أن حرمة البیت عظیمة، وكان عمر بن الخطاب رضي هللا عنھ إذا انتھى الناس من الحج یصیح فیھم ویقول

ولذلك تجد من قدم إلى ھذا البیت من ) ذھب حرمة البیت من قلوبھمأخشى أن ت: یمنكم، ولما سئل عن ذلك قال! شامكم، ویا أھل الیمن! الشام
ًالغرباء ممن لیس من أھل مكة من شتى بقاع األرض، إذا قدم إلیھ یقدمھ وھو معظم لحرمات البیت، ویحس بعظمتھ، ولكن قلیال قلیال حتى  ً

على المسلم أن یحذر من ذلك، وأن یتقي هللا عز وجل وھو فالواجب . یألف البیت، ولربما تصبح عنده مكة شرفھا هللا وغیرھا على حد سواء
إنھ قل أن یعظم أحد ھذا : في جوار الحرم، وأن یستشعر عظیم نعمة هللا علیھ وجمیلھ، وجلیل فضلھ لدیھ، وأن یعطي ھذا البیت حقھ، وقالوا

ًأن تجد عبدا صالحا یجاور ھذا البیت وھذا الحرم، وھو البیت إال بارك هللا لھ في رزقھ، وبارك لھ في عمره، وبارك لھ في أھلھ وولده، وقل  ً
یحفظ حرمات الحرم إال وجدتھ في خیر في أھلھ وولده ومالھ ورزقھ، مطمئن القلب، مرتاح البال، وكل ذلك من تعظیم شعائر هللا، ومن 

یم أن یسلمنا وأن یسلم منا، وأن یتوب علینا وأن نسأل هللا العظیم رب العرش الكر. یعظم شعائر هللا فإن ذلك خیر لھ في دینھ ودنیاه وآخرتھ
  .یتجاوز عنا، وآخر دعوانا أن الحمد  رب العالمین، وصلى هللا وسلم وبارك على سیدنا محمد

 
 
 
 

 [3[ باب المساقاة -شرح زاد المستقنع 
ما وضح للناس أمرھا وعلموا ما یحل وما یحرم لقد منع المصطفى صلى هللا علیھ وسلم المزارعة في بادئ األمر لوجود الضرر والجھالة، فل

فتصح المزارعة على جزء معلوم النسبة مما یزرع من األرض، وعلیھ . ًمنھا، أجازه صلى هللا علیھ وسلم، وذلك رفقا باألمة، ورحمة بالعباد
 .جرى عمل الناس في عھد الخلفاء الراشدین رضي هللا عنھم وأرضاھم ومن بعدھم

 كم المزارعةخالف العلماء في ح
 
 

بسم هللا الرحمن الرحیم الحمد  رب العالمین، والصالة والسالم على خیر خلق هللا أجمعین، وعلى آلھ وصحبھ، ومن اھتدى بھدیھ، واستن 
 أحكام المساقاة فقد شرع المصنف رحمھ هللا في بیان ما یتعلق بعقد المزارعة، فبعد أن فرغ رحمھ هللا من بیان: أما بعد. بسنتھ إلى یوم الدین

 أنھم إذا فرغوا من بیان أحكام المساقاة أن یتبعوھا - خاصة في مذھب الحنابلة-شرع في بیان أحكام المزارعة، ومن عادة العلماء رحمھم هللا 
ا بالنسبة بالمزارعة، وھذا ترتیب صحیح، والمجانسة بینھما واضحة، فإن المساقاة تكون في النخل والثوابت، والمزارعة تكون في حكمھ

مالك : مفاعلة من الزرع، وعقدھا یقع بین شخصین أحدھما: المزارعة] تصح المزارعة: [قولھ رحمھ هللا. للحبوب وأمثالھا مما یزرع
العامل، فالطرف المالك لألرض یدفعھا للعامل على أن یقوم بزراعتھا، ثم یتفقان بعد ذلك على أن الخارج منھا یكون : األرض، والثاني

خذ ھذه : لو كان عندك أرض زراعیة، وفیھا ماء، تقول للعامل: مثال ذلك. الربع، النصف، الثلث، على حسب ما یتفقان:  مقاسمةبینھما
األرض وازرعھا، ثم إذا زرعتھا فنصف ما یخرج لي، والنصف اآلخر لك، فھذا النوع من العقود ذھب جماھیر السلف والخلف إلى جوازه 

ما : ل إلى الخلفاء الراشدین والصحابة رضي هللا عنھم، حتى قال بعض أئمة السلف كما نقلھ اإلمام البخاري ومشروعیتھ، ونسب ھذا القو
إن آل أبي بكر وعمر وعثمان وآل علي : من بیت في المدینة إال وأھلھ یزارعون ودرج على ذلك السلف في أزمنة الخلفاء الراشدین وقالوا

ًلمذاھب األربعة فمذھب الحنابلة على جوازھا، والشافعیة أجازوھا تبعا للمساقاة، وأما المالكیة فأجازوھا وأما بالنسبة ل. كلھم كانوا یزارعون
ًإذا كانت في حدود الثلث تبعا للسقي، وخالف في ھذه المسألة الحنفیة رحمھم هللا كما ھو قول اإلمام أبي حنیفة، وإن كان الصاحبان القاضي 

إذا ثبت ھذا فإن السنة دالة على جواز المزارعة، والدلیل . سن رحمة هللا على الجمیع قاال بقول الجمھورأبو یوسف واإلمام محمد بن الح
أن النبي صلى هللا علیھ وسلم عامل أھل خیبر بشطر مما یخرج (على ذلك حدیث عبد هللا بن عمر رضي هللا عنھما في الصحیحین، وفیھ 

لكن . شروعیة صحة عقد المساقاة، وھذا ال إشكال فیھ؛ ألنھ في األصل منصب على عقد المساقاةوھذا الحدیث یستدل بھ العلماء على م) منھا
من أرض خیبر، فشمل ھذا ما یخرج من النخیل : یعني) بشطر مما یخرج منھا) :بالنسبة للمزارعة في ھذا الحدیث فیمكن أن تؤخذ من قولھ

ال العلماء ال یمكن أن تخلو من أرض بیضاء، وال یخفى على الجمیع أن واألعناب، ومن الزروع، وتوضیح ذلك أن أرض خیبر كما ق
المزارع من عادتھا أن تكون فیھا نخیل، ویكون ھناك البیاض الذي یتركھ صاحب المزرعة للمواسم فیزرع فیھ الحبوب كالقمح والشعیر 

إنھ ال یمكن بحال أن تكون : ما یمكن زرعھ، فقالواونحو ذلك في فصول السنة التي یزرع فیھا، أو یزرع فیھا الخضروات أو نحو ذلك م
ًخیبر نخیال وعنبا فقط، وإنما من المعلوم والمعھود والمعروف أن ھناك زروعا ً ًفإذا ال یشك أن الحدیث فیھ وجھ لدخول المزارعة، وبناء . ً

ك بأن أم المؤمنین عائشة رضي هللا عنھا حینما إن النبي صلى هللا علیھ وسلم عامل أھل خیبر على ھذا الوجھ، وأكدوا ذل: على ذلك قالوا
 فاختارت األرض، وبقیة أمھات المؤمنین اخترن الحبوب، فمعنى -نتاج الزرع: یعني-خیرھا عمر رضي هللا عنھ بین األرض وبین الزرع 

فتقوم بنفسھا أو تستأجر من یقوم ًذلك أن ھناك أرضا تزرع ولیس فیھا نخیل، فـعمر خیر أمھات المؤمنین ما بین أن تأخذ الواحدة أرضھا 
بزراعتھا، وبین أن تبقیھا على شرط المزارعة والمساقاة الموجودة على عھد النبي صلى هللا علیھ وسلم، فاختارت أم المؤمنین األرض وبقي 

ى عھد عمر بن الخطاب ًبقیة أمھات المؤمنین یأخذن نصیبھن من الحبوب، فدل على أن ھناك مزارعة، وأن عقد المزارعة كان موجودا إل
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وھذه المسألة من أوسع المسائل؛ ألنھ یدخل فیھا عقد المزارعة مع عقد إجارة األراضي، فھناك ما یسمى بعقد . رضي هللا عنھ وأرضاه
إجارة األرض، فھل یجوز للمسلم أن یؤجر أرضھ للزراعة؟ لو كانت عندك أرض زراعیة فأحب شخص أن یأخذھا منك ویستأجرھا سنة أو 

نتین یزرع فیھا، فھل یجوز ذلك أو ال؟ فأدخلوا مسألة إجارة األراضي مع مسألة المزارعة، والسبب في ذلك أن صورة المزارعة التي س
قبلت، فمعنى ذلك أنھ استأجر األرض : أنا أزرع ھذه األرض وأعطیك نصف ما یخرج، قال: إلى رب األرض ویقول لھ معنا أن یأتي العامل

ً؛ فإذا المزارعة نوع من اإلجارة، فمن ھنا تتداخل ھذه المسألة مع مسألة إجارة األراضي، وفي مسألة إجارة األراضي بنصف ما یخرج منھا
لكن الذي یھمنا ھنا األحادیث التي اعترض بھا على جواز . ما یقرب من سبعة أقوال، وھو خالف بین السلف قد نشیر إلیھ في باب اإلجارة

ة مما یحتمل تحریم المزارعة، فقد ثبت عن النبي صلى هللا علیھ وسلم في حدیث رافع بن خدیج، وھذا الحدیث المزارعة، وما ورد من السن
ًمن أكثر األحادیث إشكاال عند العلماء رحمھم هللا، وھو حدیث صحیح وال إشكال في ثبوتھ عن النبي صلى هللا علیھ وسلم، لكن المشكلة في 

أن النبي : (فـرافع بن خدیج رضي هللا عنھ یحكي عن بعض عمومتھ من الصحابة رضوان هللا علیھم. ثفھم أو معرفة المراد من ھذا الحدی
ر قولھ :والمخابرة) صلى هللا علیھ وسلم نھاھم عن المخابرة أن یؤجر ) عن المخابرة: (ُأصلھا من الخبر، وھي األرض الزراعیة، وفسِّ

 فسر النھي -نھى عن المزارعة: یعني-ن خدیج كما في الصحیح أنھ لما نھى عنھا ًوجاء أیضا عن رافع ب. األرض بجزء مما یخرج منھا
ھذه ) إنما كانوا یؤاجرون على الماذیانات، وأقبال الجداول، فیسلم ھذا ویھلك ھذا، وأما ما كان بشيء معلوم مضمون فال بأس بھ: (وقال

ً خدیج تارة یحرم عموما ویفھم منھ التحریم العام، وأنھ ال یجوز لك أن الروایة الثانیة فسرت نھي النبي صلى هللا علیھ وسلم، فـرافع بن
وبعض الروایات . ًتعطي أرضك الزراعیة لشخص من أجل أن یزرعھا ویأخذ جزءا منھا وھذا نفھمھ من بعض الروایات من حدیث رافع

ثم آخذ النصف : ي على وجھ الغرر، أن تقول للشخصاألخرى نفھم منھا أنھ ینھى عن المزارعة إذا كان العقد على وجھ الغرر والعقد الذ
ال یجوز ألنھ یحتمل أن یسلم النصف الذي : الغربي وأنت تأخذ النصف الشرقي، أو آخذ النصف الجنوبي وأنت تأخذ النصف الشمالي فقالوا

إنھ : رر أحدھما باآلخر، ومن ھنا قالوایأخذه ھذا ویھلك النصف اآلخر، فال بد أن یكون الطرفان قد دخال في عقد المزارعة على وجھ ال یغ
وذلك أن حیاض الماء إذا كانت قریبة ) على الماذیانات وأقبال الجداول(یؤجرون : یعني) إنما كانوا یؤاجرون(المقصود بقولھ رضي هللا عنھ 

ًمن القنطرة التي تجري فیھا المیاه فالغالب أن یكون زرعھا جیدا ونتاجھا سلیما، وإذا ابتعدت عن  الحوض أو عن القنطرة القریبة التي فیھا ً
إنما كانوا یؤاجرون على : (ًالماء الكثیر فإما أن یموت الزرع لقلة الماء، وإما أن یخرج ضعیفا، فھذا ھو الذي یحكیھ رافع ، وھو معنى قولھ

: ا شيء من الغش، وصاحب المزرعة یقولفمعناه أنھم یؤجرون إجارة فیھا غرر، وفیھ). الماذیانات وأقبال الجداول، فیسلم ھذا ویھلك ھذا
ھذا یفضي إلى الخصومة،  حرم النبي صلى هللا علیھ وسلم ھذا؛ ألن: أنا لي القریب من الماء وأنت تأخذ البعید من الماء، ومن ھنا قالوا

قال رافع رضي هللا . م عن ذلكوالمسلم ال ینبغي لھ أن یعامل أخاه المسلم على وجھ فیھ غرر ومخاطرة، فنھاھم النبي صلى هللا علیھ وسل
معنى ذلك أن تحریم النبي صلى هللا علیھ وسلم الذي رواه رافع في الحدیث األول مفسر : ًإذا) وأما ما كان بشيء معلوم فال بأس بھ: (عنھ

 في سننھ، وذلك أنھ لما بلغ وھناك حدیث زید بن ثابت رضي هللا عنھ عند أبي داود. بالحدیث الثاني، ھذا بالنسبة للوجھ الثاني لحدیث رافع 
ًزیدا أن رافعا یحرم إجارة األراضي على الصورة التي ذكرناھا أنكر ذلك وقال یغفر هللا لـرافع أنا أعلم بالحدیث منھ، إنما كانوا یؤاجرون : (ً

 المزارع ونھى عن المخابرة، ال تكروا: (على الثلث والربع فكثرت خصومتھم عند النبي صلى هللا علیھ وسلم، فقال علیھ الصالة والسالم
ما دام أن الزراعة تفضي بكم إلى الخصومة والنزاع والشقاق فاإلسالم ال یحب الخصومة وال : ، یعني) ھذا شأنكم ال تكروا المزارع: فقال

إجارتھا وجاء اللفظ مادامت األرض والدنیا تفسد ما بینكم من أخوة اإلسالم فال تؤجروا، ونھى عن : أي) ھذا شأنكم: (یحب الفرقة، قال
وقد كان اإلمام أحمد رحمة هللا علیھ دقیق النظر في . ھذا بالنسبة لألحادیث) نھى عن المزارعة والمخابرة والمزابنة: (بروایة أخرى

ن السنة واآلثار عن األحادیث، ولذلك جمع هللا لھ من العلم بالسنة ما لم یجمعھ لألئمة من قبل، فإن اإلمام أحمد بشھادة العلماء جمع هللا لھ م
الصحابة ما لم یجمعھ إلخوانھ المتقدمین من العلماء كاإلمام أبي حنیفة واإلمام مالك والشافعي رحمة هللا علیھم، كلھم أئمة ولكن اإلمام أحمد 

یث رافع الذي یحرم رحمھ هللا تأخر عنھم واطلع على كثیر من السنن واألحادیث وكان لھ فقھ في سر األحادیث واختبارھا، فلما جاءه حد
 المزارعة ونظر إلى حدیث ابن عمر الصحیح الثابت في الصحیحین الذي یجیزھا أخذ بحدیث ابن عمر ؛ فلما قیل لھ بحدیث رافع قال رحمھ

 أحمد وجاءت الروایة األخرى عن اإلمام. أن حدیث رافع ما جاء على طریقة معینة وإنما جاء بأوجھ متعددة: حدیث رافع ألوان، أي: هللا
 ......عدم اتفاق الروایات على وج: حدیث رافع فیھ اضطراب، ولیس المقصود االضطراب القادح ولكن االضطراب الفقھي وھو: قال

 
 ما تصح بھ المزارعة

 
 

.. النصف.. بعالر.. مما ھو معلوم للنسبة الثلث] وتصح المزارعة بجزء معلوم النسبة مما یخرج من األرض لربھا أو للعامل: [قال رحمھ هللا
فھو جزء من ) أعطیك بعض الخارج: (فإنھ إذا كان مجھول النسبة فإنھ ال یصح، كأن یقول) معلوم النسبة: (ثالثة أرباع، فمفھوم قولھ

ًاألرض لكنھ مجھول، وقد تكون النسبة معلومة لكن یدخل علیھا شیئا مجھوال فیقول لھ أعطیك النصف وأحواض من عندي، ھذا النصف : ً
ً واألحواض مجھولة، وال ندري كم یخرج فیھا، فأدخل المجھول على المعلوم، فیصیر المعلوم مجھوال، فبھذا ال بد أن تكون النسبة معلوم

من زرعھا لربھا أو للعامل، وھذه المسألة مبنیة : أي] مما یخرج من األرض لربھا أو للعامل: [وقولھ. تكون مجھولة معلومة، وال یجوز أن
والنصف اآلخر لك، فبعض : خذ األرض وازرعھا ونصف الزرع لي ثم یسكت وال یقول: مت في الشركة، بعض الناس یقولعلى مسألة تقد

وال بد أن ینص على : والنصف اآلخر لك؛ ألنھ لم یحدد لھ حقھ، فحدد نصیبھ وسكت عن حق اآلخر قالوا: ال یجوز حتى یقول: العلماء یقول
لي الربع، فإن : ولك النصف اآلخر، ولو قال: لي النصف صح ولو لم یقل: إذا قال لھ: بعض العلماءحق الشریك اآلخر وھو العامل وقال 

. بجزء معلوم النسبة مما یخرج من األرض لربھا أو للعامل: أي] لربھا أو للعامل: [الثالثة األرباع تكون لآلخر، فھذا معنى قولھ رحمھ هللا
أستأجرھا وأعطیك مائة صاع من األرز، واألرض فیھا زرع آخر دون األرز، فھذا :  قال لھخرج بھذا لو) مما یخرج من األرض: (وقولھ
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ًمائة صاع من أرز فإنھ من الربا؛ ألنھ زرع األرض حبا أو طعاما من  أجر لي مزرعتك سنة وأعطیك: لو قال لھ: منعھ بعض العلماء وقال ً ّ
ًعاوضھ طعاما بطعام من جنس واحد وصنف واحد، وصار نسیئة للتأخیر وفضال الطعام اآلخر، فإن كانت من جنس الذي یعطیھ إیاه فكأنھ  ً

أعطیك مائة صاع وتخرج األرض ثالثمائة صاع، فصار كأنھ أعطى مائة صاع من األرز في مقابل ثالثمائة : للزیادة؛ ألنھ ربما قال لھ
ً وأیضا أعطاه مائة صاع معجلة بثالثمائة مؤجلة، وھذا عین صاع من األرز، وھذا عین الربا كما بیناه في باب البیع، ویسمى ربا الفضل،

ًوإن كان من غیر الصنف كأن یزرعھا قمحا ویعطیھ أرزا فإنھ . ربا النسیئة، وقد بیناھا في باب الربا، ھذا إذا كان بجزء من غیر األرض ً
من األرض : یعني] بجزء مما یخرج من األرض: [ هللایقع الربا من وجھ واحد وھو ربا النسیئة؛ ألنھ أنسأ وأخر، ولذلك قال المصنف رحمھ

إذا حدد مالھ وسكت عن المال اآلخر علم بداھة أنھ قصد النصف : أي) والباقي لآلخر] (لربھا أو للعامل والباقي لآلخر. [التي اتفق علیھا
ھذه مسألة ]. ون البذر والغراس من رب األرضوال یشترط ك: [قال رحمھ هللا. ولك ثالثة أرباع: لي الربع، أي: اآلخر لھ، وھكذا إذا قال

إذا دفعت األرض الزراعیة للعامل على أن یزرعھا، فیجب على رب المال أو رب األرض أن یقوم بكلفة : بعض العلماء یقول: خالفیة
ھذا وجھ، وھو ) بالشتل(ا وھو ما یسمى في زمانن) الشتالت(ًالحبوب والبذر، فیحضر للعامل البذر ویجب علیھ أیضا أن یحضر لھ الغراس و

أنھ ال یشترط وھو الصحیح؛ فإن النبي صلى هللا علیھ وسلم لم یبعث ألھل خیبر : ٍوھناك وجھ ثان. روایة عن اإلمام أحمد رحمة هللا علیھ
ًقا بشطر أو نصف ما بالبذر، ولم یتكلف صلوات هللا وسالمھ علیھ ذلك، فدل على أنھم كانوا یقومون بھا وأنھم كانوا یكفونھم المئونة مطل

 ...... .على ذلك عمل الناس: أي] وعلیھ عمل الناس. [یخرج منھا
 

 األسئلة
 
 

...... 
 

 النسبة بین العامل ورب األرض مما یخرج من الحبوب أو الثمر
 
 

باسم هللا، : ؟ الجوابھل النسبة التي بین رب األرض والمزارع في المحصول من الزرع أو في قیمة المحصول بعد بیعھ أثابكم هللا: السؤال
، والصالة والسالم على خیر خلق هللا، وعلى آلھ وصحبھ ومن وااله ھل الحصاد والجذاذ على العامل أو على رب : أما بعد. الحمد 

لنخیل من األرض؟ ھذا فیھ التفصیل الذي سبق وتقدم في المساقاة، لكن عماد القسم على الناتج وعلى الحبوب نفسھا، وعلى ما یخرج من ا
ًالثمر كما بینا فیما تقدم، ولیس في القیمة، وإنما یمكن العامل رب المال من نصف الخارج، ویمكن أیضا رب المال العامل من النصف 

  .اآلخر، ویعطي كل واحد منھما اآلخر حقھ من عین المستحق من الثمرة سواء كان في المساقاة أو المزارعة، وهللا تعالى أعلم
 
 
 
 

  في ربا الفضل أو النسیئة في المزارعةالتفصیل
 
 

ثبت في الحدیث الصحیح من حدیث : لم أفھم كیفیة وقوع ربا الفضل والنسیئة في المزارعة، فأرجو التوضیح أثابكم هللا؟ الجواب: السؤال
ة بالفضة، والبر بالبر، والتمر الذھب بالذھب، والفض: (سمعت رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم یقول: عبادة بن الصامت رضي هللا عنھ قال

: وفي بعض الروایات) سواء بسواء، فمن زاد أو ازداد فقد أربى: ًبالتمر، والشعیر بالشعیر، والملح بالملح، مثال بمثل، ید بید، وفي روایة
 في حصر الربویات، فدل على أن إنھ أجمع األحادیث: ھذا الحدیث أصل وقلنا) ًفإذا اختلفت ھذه األصناف فبیعوا كیف شئتم إذا كان یدا بید(

ًفإذا باع برا ببر أو شعیرا بشعیر أو ملحا بملح أو تمرا بتمر، فیجب . المطعومات األربعة التي ذكرھا یجب فیھا التماثل والتقابض إذا اتحدت ً ً ً
إذا كنا قد فھمنا : ًفإذا. ا لیس فیھ إشكالًالتماثل صاعا بصاع، والتقابض بأن یعطي بید ویأخذ بید، أو یتقابضان في المجلس قبل أن یفترقا، فھذ

ًمن السنة أن البر بالبر یدا بید مثال بمثل فلو قال لھ ًأعطني أرضك أزرعھا برا وأعطیك مائة صاع بر اآلن فصار كأنھ اشترى البر أو : ً
طیھ اآلن على أن یأخذ نتاج األرض بعده عاوض البر الذي سیأخذه من األرض زراعة بالبر الذي نجزه، فقابل الطعام بالطعام نسیئة؛ ألنھ یع

فصار نسیئة، ثم إذا خرج الخارج من األرض على ثالثة أحوال إما أن یماثل المائة صاع التي دفعھا فحینئذ ال یقع ربا الفضل، وإما أن یكون 
ًأكثر فربا الفضل، وإما أن یكون أقل فربا الفضل، فإذا ال یمكن أن یستأجر للبر مزرعة یزرعھا برا  وال یمكن أن یستأجر باألرز مزرعة ً

ًأعطني أرضك أزرعھا وأعطیك مائة صاع من التمر ثم زرعھا أرزا، فالتمر واألرز : أما لو اختلفا فقال لھ. ًیزرعھا أرزا، ھذا إذا كانا اتحدا
فیكون قد أعطى مائة صاع ) ًت یدا بیدإذا اختلفت ھذه األصناف فبیعوا كیف شئتم إذا كان: (مختلف الصنف، فالنبي صلى هللا علیھ وسلم یقول

 .وهللا تعالى أعلم. ًمن التمر في العقد ثم یستلم المقابل بعد ذلك كما یكون من نتاج األرض مزارعة، برا وھذا ھو وجھ المنع فیھا
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 [1[ باب اإلجارة -شرح زاد المستقنع 

لناس فیھا، وھي مشروعة بالكتاب والسنة وإجماع العلماء، وھي عقد تعتبر اإلجارة من أھم العقود، وھي من األبواب التي یكثر تعامل ا
 .معاوضة على منفعة معلومة مباحة بعوض معلوم، ولھا أحكام معلومة في بابھا، ذكر الشیخ ھنا بعضھا

ًتعریف اإلجارة لغة واصطالحا ً 
 
 

 هللا أجمعین، وعلى آلھ وصحبھ ومن اھتدى بھدیھ واستن بسم هللا الرحمن الرحیم الحمد  رب العالمین، والصالة والسالم على خیر خلق
العوض، وقد یطلق على : مأخوذة من األجر، وأصل األجر: اإلجارة]. باب اإلجارة: [فیقول المصنف رحمھ هللا: أما بعد. بسنتھ إلى یوم الدین

: فقولنا. نفعة معلومة مباحة بعوض معلومعقد معاوضة على م: واإلجارة في اصطالح الشریعة. المحسوسات وقد یطلق على المعنویات
َّأجرتك، والقبول : ھو اإلیجاب والقبول، واإلیجاب ھو قول صاحب البیت أو صاحب السیارة أو صاحب األرض: العقد) عقد معاوضة(

قد إجاره البد فیھ مفاعلة من العوض، والمفاعلة تستلزم وجود شخصین فأكثر، فكل ع: والمعاوضة. إلخ.. قبلت أو رضیت واستأجرت: قولك
أجرتك : مؤجر ومستأجر، والمعاوضة تقع بین المؤجر والمستأجر، وھذه المعاوضة من العوض؛ ألنھ في اإلجارة لو قال لھ: من طرفین

ً مقابل السكنى شھرا، فصار ھناك نوع من التقابل ونوع من -وھي العوض واألجر-ًعمارتي بمائة ألف شھرا، فإننا نجعل المائة األلف 
. إنھا معاوضة من ھذا الوجھ، فاألجرة مقابل العمل والمنفعة، كما سیأتي إن شاء هللا في بیان أنواع اإلجارة: لمعاوضة، قال بعض العلماءا

خرج بذلك المضرة التي ھي ضد المنفعة، والمنافع في اإلجارة تشمل منفعة السكن، مثل أن تؤجر العمارة أو الشقة أو ) على منفعة: (وقولنا
ابن لي : مثل السیارات والقاطرات والطائرات والباخرات، ومنفعة العمل في البناء كأن تقول: ومنفعة الركوب. رفة في الفندق أو نحوهالغ

ًأرضا، أو ابن لي حائطا، أو ابن لي بیتا، أو ابن لي عمارة؛ فالبناء والحدادة والنجارة والسباكة كلھا منافع ً البیع، فالبیع : ًوخرج أیضا. ً
قبلت، خذھا بعشرة : أرید أن أشتري منك ھذه السیارة بعشرة آالف لایر، قال: ًاوض على الذات، فأنت مثال إذا جئت إلى شخص وقلت لھتع

آالف لایر، وتم البیع على ذات السیارة وعینھا، فتملك ذات السیارة ومنفعتھا من ركوبھا وغیر ذلك من مصالحھا، لكن في اإلجارة ال یكون 
أرید أن أصل إلى الحرم، أو أرید أن أصل إلى البیت، أو أرید أن أصل إلى المحل الفالني، فاستأجرت السیارة، : ارة أن تقول لھذلك، فاإلج

ًخذھا واركب علیھا، وخذھا بالمعروف یوما أو شھرا : فملكت الركوب فقط فیھا، وھذه منفعة الركوب، وقد یعطیك السیارة بالیوم ویقول لك ً
وكذلك خرج . إلخ، فھذه منفعة ركوب... ًخذھا وانتفع بھا ركوبا مائة كیلو متر، أو ألف كیلو متر:  بالكیلو مترات، كأن یقولًأو أسبوعا، أو

ًالمضرة، فال تجوز اإلجارة على ما فیھ ضرر، فلو أجره من أجل أن یقلع سنا من أسنانھ ال یحتاج إلى ) عقد معاوضة على منفعة: (بقولنا
ًر بالجسد، ولو أجره على أن یفعل بھ فعال في جسده فیھ مضرة، أو على أن یسقیھ دواء فیھ ضرر، أو على أن یعمل بھ قلعھا، فإن ھذا ضر

وخرج . عملیة جراحیة فیھا مخاطرة والغالب ھالكھ؛ فال تكون ھذه إجارة شرعیة؛ ألن اإلجارة الشرعیة تكون على النفع ال على الضرر
على منفعة مقصودة؛ ألن المنافع قد تقصد وقد ال تقصد، فمن الممكن أن یقول شخص : جد بعض العلماء یقولًأیضا ما ال منفعة فیھ، ولذلك ن

ً أنا أرید أن أفتح محال أأجر فیھ التفاح للشم، فال یصح ھذا؛ ألن شم التفاح لیس فیھ منفعة مقصودة، فال یوجد شخص عاقل -كما یذكر الفقھاء-
ویدخل في ھذا أن یؤجره من أجل : إن ھذه منفعة غیر مقصودة، وبعض العلماء یقول:  التفاح، ولذلك قالواًیأتي ویدفع ماال من أجل أن یشم

أن یستظل بالشجرة؛ ألن االستظالل بالشجرة منفعة غیر مقصودة عندھم، وإن كان الصحیح أنھ یجوز أن یستأجر للظل، وقال بعض 
كتاب فقط؛ كأن ینظر في شكل الكتاب وجرمھ، لكن الصحیح أنھ إذا اشتمل النظر على أن ینظر في ال: ومن المنفعة غیر المقصودة: العلماء

منفعة فیصح، كأن یشتمل على منفعة دینیة كاالتعاظ واالعتبار ونحو ذلك، أما إذا لم یكن ھناك منفعة فإنھ ال یجوز، ومن ھنا لو أن الكتاب 
ًكان قدیما جدا، وھو من التراث، وقال لھ : ادخل واطلع في مكتبتي ھذه القدیمة الساعة بمائة، قالوا:  على ذلك الكتاب، فقالأرید أن أطلع: ً

ًوكذلك أیضا شدد بعض العلماء في . یجوز؛ ألنھا منفعة مقصودة، واالتعاظ واالعتبار مقصود، فإن كان لغیر منفعة وال مصلحة لم یجز
ًتأخذ مثال حلیا أو قالدة تتزین بھا، فھذه صحیح أنھا منفعة للمظھر لكنھا إجارة الحلي للزینة؛ كأن ترید أن تذھب المرأة إلى فرح وزواج ف ً

غیر مقصودة، فلیس لھا منفعة حقیقیة تترتب علیھا، ومن ھنا لو أنھ استأجر من أجل أن ینفخ الھواء في شيء، أو ینظر إلى شيء ال مصلحة 
یشترط في اإلجارة أن تكون : ًإذا. ال تكون إجارة على السنة: عة فیھا، فقالوافي النظر إلیھ، مثل ما یقع في ألعاب األطفال ونحوھا التي ال منف
 أن من -إن شاء هللا-خرجت المنفعة المجھولة، وسنبین ) معلومة: (وقولنا. على منفعة، فخرج الذي ال منفعة فیھ، وخرج الذي فیھ ضرر

 أو أجرتك الشقة بعشرة آالف لایر، ولكن إذا أردت أن أخرجك أجرتك بیتي: شرط صحة اإلجارة أن تكون المنفعة معلومة، فلو قال لھ
! یا أخي: اخرج، فیقول: فاخرج، فال ندري ھذه المنفعة كم مدتھا، فإن مدتھا مجھولة فربما أخذ منھ المال وبعد أسبوع أو أسبوعین یقول لھ

ألسبوع، ومن ھنا تقع الشحناء والبغضاء، وقد بینا علة ذلك أنا أعطیتك العشرة اآلالف وأنا أرید أن تبقیني سنة، وما كنت أظنك أنك تقصد ا
، فلو )على منفعة معلومة مباحة: (وكذلك ینبغي أن تكون المنفعة مباحة، ولذلك قالوا. في كتاب البیع حینما بینا اشتراط العلم بالثمن والمثمن

ًحا كضرب الدف في العرس لألفراح، بشرط أن یكون ضربا ال استأجره على منفعة محرمة كالغناء المحرم، فال یجوز، أما لو كان غناء مبا ً
محظور فیھ وال محرم فیھ من أقوال الخنا ونحوه، فإذا أجر المرأة باللیلة كاملة أو بالساعة، فإن ھذا ال بأس بھ؛ ألن ضرب الدفوف فیھ 

وھي ضرب -ًشرعا، فكیف إذا كانت المنفعة مقصود شرعي، وقد نص العلماء على أنھ أجمع على جواز اإلجارة على المنفعة المباحة 
وإذا كانت اإلجارة على منفعة محرمة، مثل ). أعلموا النكاح واضربوا علیھ بالدفوف: (ً مقصودة شرعا، كما قال صلى هللا علیھ وسلم-الدف

ى روح المیت، واستئجار الساحر والكاھن  على المیت، واستئجار القراء في الثالثة األیام لیقرءوا عل-والعیاذ با-االستئجار على النیاحة 
  والمحرمات؛ فإن ھذا محرم، ولذلك نھى النبي صلى هللا علیھ وسلم عن ثمن الكلب، وحلوان-والعیاذ با- والعراف، واالستئجار للزنا 

وعقد . اإلجارة الشرعیةھذا بالنسبة لحقیقة .. الكاھن، ومھر البغي، فیشترط في اإلجارة أن تكون على شيء مباح ال على شيء محرم
اإلجارة یعتبر من أھم العقود، وطالب العلم إذا أتقن ھذا الباب فإنھ ینتفع لنفسھ وینفع الناس، فقل أن یمر على اإلنسان زمان إال وھو مؤجر 
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ً تجد الناس كثیرا ما یسألون ًأو مستأجر أو مسئول عن إجارة، فإتقان ھذا الباب مھم جدا وھو من األبواب التي تعم بھا البلوى كالبیع، ولذلك
 ...... .عن ھذا النوع من العقود وھو عقد اإلجارة

 
 مشروعیة اإلجارة

 
 

َ َإْن أْرضْعن :أما دلیل جواز اإلجارة من الكتاب فإن هللا سبحانھ وتعالى قال في كتابھ: وقد شرع هللا ھذا العقد بدلیل الكتاب والسنة واإلجماع َ َ ِ
ُلكم فآتوُھن أُج َّ ُ َُ ْ َّورُھن َ أن هللا أحل إجارة المرضعة، وأمر بإعطائھا أجرھا، فدل على : ، ووجھ الداللة من ھذه اآلیة الكریمة]6:الطالق[َ

َإني أرید أْن : مشروعیة اإلجارة، وكذلك قال سبحانھ وتعالى حكایة عن نبیھ شعیب علیھ السالم على أصح أقوال العلماء في تفسیر اآلیة ُ ِ ُ ِّ ِ
ِأنكحك إْح َ َ ِ ََدى اْبنتي ھاتْین على أْن تأُجرني ثماني حجج فإْن أتمْمت عشرا فمْن عندك ُ َ َ َ َ َ َ َ َِ ِ ِ ِ ِ ِ َّْ ْ َْ َ َ َ َ ًَ َ َ َِ ٍِ َ ْ َعلى أْن : (اآلیة، وقد اختلف في قولھ] 27:القصص[َ َ َ

ٍتأُجرني ثماني حجج َ َ َ َِ ِ َِ ْ  ابنتي، فبناء على ذلك استأجره من تعمل عندي ثماني سنوات وأزوجك إحدى: أي) تأجرني: (، فقال طائفة من العلماء)َ
جمع ) ثماني حجج(ًأجل أن یعمل في رعي الغنم على الصحیح ثمان سنوات، وإن أتمھا عشرا فمن عنده، وھذا القول ھو الصحیح، فتكون 
ِحجة أو حجة، والحجة والحجة وصفت بذلك ألن العرب تطلق على العام الكامل حجة؛ ألن الحج ال یتكرر في السنة أ َِ كثر من مرة واحدة، َ

الحج، : أي) على أن تأجرني ثماني حجج: (الوجھ الثاني في اآلیة. ثمان سنوات: أي) ثماني حجج: (ِحجة، فقولھ: َحجة، ویقولون: فیقولون
لى الحج، ھذه اآلیة تدل على جواز اإلجارة ع: بیت هللا الحرام، وھو قول مرجوح في تفسیر اآلیة الكریمة، وقالوا وقصد بذلك الحج إلى

ھذا بالنسبة لقولھ تعالى حكایة عن شعیب علیھ السالم في قصتھ . ولكنھ قول مرجوح كما حكاه اإلمام الماوردي رحمھ هللا في الحاوي وغیره
أكبرھما، وإذا : أي األجلین قضى؟ فقل: إذا سئلت: مع موسى، ولذلك استأجر موسى نفسھ من شعیب وأتم عشر سنین، قال بعض العلماء

ومن . أصغرھما، فقد تزوج أصغر البنتین، وأتم أوفى األجلین علیھ وعلى نبینا الصالة والسالم، وھذا شأن الكرام: أیھما نكح؟ فقل: سئلت
ًقال لْو شئت التخذت علْیھ أْجرا : قولھ سبحانھ وتعالى حكایة عن نبیھ موسى علیھ السالم یخاطب الخضر حینما رفع الجدار: األدلة َ ِْ َِ َّ ََ ََ ََ َْ

ًلتخذت علْیھ أْجرا: (وفي قراءة] 77:الكھف[ َ ِْ َ ََّ َ إنك حینما رفعت الجدار كان باإلمكان أن تطالب أھل القریة : ، أيً)التخذت علیھ أجرا: (، فقولھ)َ
وأما دلیل . تابإن اإلجارة ثابتة بدلیل الك: ومن مجموع ھذه األدلة من الكتاب قال العلماء. ھذا على مشروعیة اإلجارة أجرة رفع الجدار، فدل

فما ثبت في صحیح البخاري عن النبي صلى هللا علیھ وسلم أن هللا تعالى : أما األحادیث القولیة: فھناك أحادیث قولیة وأحادیث فعلیة: السنة
ًرجل أعطى بي ثم غدر، ورجل باع حرا ثم أكل ثمنھ، ورجل استأجر أجیرا: ثالثة أنا خصمھم، ومن كنت خصمھ فقد خصمتھ: (یقول ً 

أخذ : أي) فاستوفى منھ(ًعامال، : أي) ًورجل استأجر أجیرا: (ووجھ الداللة في قولھ! نسأل هللا السالمة والعافیة) فاستوفى منھ فلم یوفھ أجره
ًالعمل كامال ولم یوفھ أجره، حتى ولو أنقصھ شیئا بسیطا من أجرتھ فإن هللا خصمھ یوم القیامة، فلیست القضیة أن یمنعھ من األجرة ً ، أما إذا ً

، فدل ً)استأجر أجیرا: (ًمنعھ من األجرة ولم یوفھ فھذا أعظم، حتى لو أنقصھ شیئا من أجرتھ فإنھ داخل في ھذا الوعید، ووجھ الداللة في قولھ
ل النبي فھو حدیث اختلف العلماء في سنده، وقد حسن بعض العلماء إسناده، وھو قو: وأما الدلیل الثاني. على جواز اإلجارة ومشروعیتھا

، وھذا یدل على حفظ حقوق األجراء، وأنھ ینبغي الوفاء لھم، وفیھ دلیل على )أعطوا األجیر أجره قبل أن یجف عرقھ: (صلى هللا علیھ وسلم
: ھ قالفإن النبي صلى هللا علیھ وسلم استأجر وفعل اإلجارة، ففي الصحیح عنھ علیھ الصالة والسالم أن: أما السنة الفعلیة. مشروعیة اإلجارة

، وھذا الحدیث صحیح )نعم، كنت أرعى الغنم ألھل مكة على قراریط: قال! حتى أنت یا رسول هللا؟: ما من نبي إال ورعى الغنم، قالوا(
یجوز أن : ، والرعي منفعة؛ ولذلك قالوا)كنت أرعى الغنم ألھل مكة على قراریط: (وثابت عنھ علیھ الصالة والسالم، ووجھ الداللة أنھ قال

كنت أرعى الغنم على : (جر العامل أن یرعى اإلبل أو الغنم أو البقر ویقوم علیھا وعلى مصالحھا، فإن النبي صلى هللا علیھ وسلم قالتؤ
إن قراریط موضع بمكة كان یرعى فیھ، وھذا قول إبراھیم الحربي رحمھ هللا، : فقیل) قراریط على: (، واختلف في قولھ)قراریط ألھل مكة

: أي) على قراریط(الغالب أن قولھ : أن القراریط ال تطلق على الفضة، واستعظموا أن تكون من الذھب والدنانیر، فقالوا: اوالسبب في ھذ
موضع بمكة، وقد ضعف ھذا القول اإلمام ابن حجر رحمھ هللا، إال أن األرجح واألقوى وأنھ على قراریط من دنانیر، ولكن لم یرد عن النبي 

فإن رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم ثبت عنھ في : أما الدلیل الثاني الفعلي عن النبي صلى هللا علیھ وسلم. تعیین ذلكصلى هللا علیھ وسلم 
ًأنھ لما أراد الھجرة من مكة إلى المدینة استأجر رجال من بني الدیل ھادیا خریتا، وھذا الرجل یقال : حدیث صحیح عن أم المؤمنین عائشة ً ً

قط ، وكان من األزد، وقد كان على دین كفار قریش، فاستأجره رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم في الھجرة من أجل أن عبد هللا بن أری: لھ
ًیدلھم على الطرق التي ال یسلكھا الناس، فسلك بالنبي صلى هللا علیھ وسلم مسلكا حذرا، ووجھ الداللة من ھذا الحدیث أنھ استأجره، تقول : ً

ًاستأجر النبي صلى هللا علیھ وسلم وأبو بكر رجال من بني الدیل یقال لھ عبد هللا بن أریقط، وواعداه غار ثور بعد : (عائشة رضي هللا عنھا
، فدل على أنھ استؤجر والنبي صلى هللا علیھ وسلم دفع إلیھ المال، وھذا بعد الوحي، فدل على مشروعیة )ثالث لیال، ودفعا إلیھ راحلتیھما

فقد أجمع العلماء على مشروعیة اإلجارة، ولكن خالف في ذلك األصم وابن علیة، وھما محجوجان : اإلجماعوأما . اإلجارة وجوازھا
باإلجماع قبلھما كما قال األئمة، وقد شدد بعض العلماء في خالف ھذین العالمین لمشروعیة اإلجارة، حتى قال بعضھم مقالة صعبة، كقول 

أنھ رد السنن واألحادیث الصحیحة، : ومراده من ذلك.  شرعیتھا إال األصم فكان عن دلیلھا أصمولم یخالف في: اإلمام أبي بكر بن العربي 
أنھ تصامم وھذه : كان عن دلیلھا أصم، أي: وقد كان العلماء یشدون على من یرد األدلة الواضحة القویة فیحرم ما أحل هللا عز وجل، وقولھ

فلیس المقصود !) عقرى حلقى أحابستنا ھي؟: (كقول النبي صلى هللا علیھ وسلم ألم المؤمنینإنما ھي كلمات ال یقصد منھا العلماء حقیقتھا؛ 
أبو : ًحقیقة الشتم، وإنما المراد تنبیھ طالب العلم على أنھ ال یقبل قول أحد كائنا من كان إذا صادم الكتاب والسنة، ولذلك قال اإلمام أحمد 

ة المشرك المشھورة، وكل ھذا من باب التشدید والتشنیع على المخالف للسنن، واألدلة مسألة ذبیح: أي. ثور في ھذه المسألة كاسمھ
الواضحة، والذي یأتي بالشذوذات المخالفة لمذھب الصحابة والتابعین واألئمة، فـاألصم و ابن علیة رحمھم هللا كان قبلھما إجماع الصحابة 

وھذا النوع من العقود . ل الكتاب، ومع ھذا كلھ شدد العلماء رحمھم هللا في خالفھمواألئمة، والسنن واآلثار في ذلك واضحة، إضافة إلى دلی
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تشتریھ، فخفف هللا عز وجل عنك بأن تستأجره  فیھ رحمة بالناس وتیسیر على العباد، فأنت إذا احتجت إلى مأوى أو سكن فقد ال تستطیع أن
ًنت ال ترید البقاء إلى األبد، وإنما ترید أیاما أو ساعات، فحینئٍذ خفف هللا عز وجل مدة بقائك، وقد تنزل بالمدینة والقریة والمكان المعین، وأ

ویسر على العباد بشرعیة اإلجارة، فتقضى بھا المصالح، وتتحصل بھا المنافع، وتدرأ بھا المفاسد، فأنت لو كانت عندك مزرعة ال تستطیع 
فینتفع األجیر وتنتفع أنت، فتتحقق بذلك المصالح لعموم المسلمین، ففیھا الرفق حراستھا، أو كان عندك إبل ال تستطیع رعیھا، فتستأجر، 

. في ھذا الموضع سأذكر لك جملة من األحكام والمسائل المتعلقة بعقد اإلجارة: أي) باب اإلجارة: (وقولھ رحمھ هللا. ًبالناس أفرادا وجماعات
رة، فلما فرغ رحمھ هللا من اإلجارة الخاصة بالمزارعة شرع في اإلجارة العامة، أن المزارعة نوع من اإلجا: ومناسبة ھذا الباب لما قبلھ

وھذا من باب التدرج من األدنى إلى األعلى، وھذا مسلك العلماء رحمھم هللا، أنھم ربما یذكرون الخاص قبل العام حتى یتمكن اإلنسان من 
 ...... .معرفة األحكام العامة لعقود اإلجارة

 
 األسئلة

 
 

...... 
 

 بیان استئجار شعیب لموسى علیھ السالم
 
 

ِإْحَدى اْبنتي ھاتْین : في قولھ تعالى: السؤال َِ َ ََ : لم یخصص أي واحدة منھما فھل في عقد اإلجارة جھالة، أثابكم هللا؟ الجواب] 27:القصص[َّ
تخیر : ني أرید أن أنكحك إحدى ابنتي ھاتین، أيإ: البنتان معروفتان لموسى علیھ السالم، فقد خرج معھما، ورجع معھما، وقال لھ أبوھما

أرید أن أنكحك إحدى ابنتي ھاتین، وھو یختار من شاء : منھما ما شئت، فھذا وجھ لبعض العلماء أنھ خیره بین الثنتین المعلومتین وقال لھ
َقال ذلك بْیني وبْین: منھن، فاختار أصغرھما؛ ألن النص سكت، فال یبعد أن یقول لھ ََ َ َ َ َِ ِ ُك أیما األجلْین قضْیت فال ُعدوان علي وهللا على ما نقوُل َ َ َ ُ ََ َ َ َ َ َ َ َ َ ََ َ َُ َّ َّ َّْ ِ َ َ

ٌوكیل  ِ َ، فلما سكتت اآلیة وجاءت للمقصود فلما قضى ُموسى األجل ]28:القصص[َ َ َ ََ َ ََّ في سورة القصص، وبین هللا سبحانھ ] 29:القصص[َ
ًر مبتوت فیھ من العقد؛ ألن العقد لما جاء مجمال فھمنا من األمور أنھا مرتبة ومعلومة، وتعالى أنھ قضى األجل وسار بأھلھ؛ دل على أن األم

والشك أن من خیر بین الصغیر والكبیر فإنھ یختار األفضل، فاختار األفضل لحفظ نفسھ؛ ألنھ یرید إعفاف فرجھ عن الحرام، وھذا شأن كل 
ث عن الشيء الذي یتحقق بھ مقصود الشرع على أتم الوجوه وأكملھا، فلیس في إنسان یرید أن ینكح، وشأن كل إنسان عاقل یرید أن یبح

اآلیة ال : نقول: ًإذا. وقوعھ: ُّاآلیة أنھ بقي على اإلبھام إلى ما بعد ثماني سنوات، بل الذي وقع بعد ثماني سنوات ھو بت النكاح وانتھاؤه أي
قبلت، لم یصح؛ ألن شرط : أزوجك إحدى بناتي بعشرة آالف لایر، فقال: ا قال الرجلإذ: یمكن االستدالل بھا على الجھالة، ولذلك قال العلماء

أرید أن : (مجھول یؤول إلى العلم، فھو قال إنھ: صحة النكاح تعیین الزوجین، وقد بینا ھذا في باب النكاح، فبناء على ذلك إما أن نقول
ًج وأزوجك، فاختار إحدى االبنتین، وھذا ھو تمام اآلیة؛ ألن القرآن دائما اختر إحدى ابنتي بثمانیة حج: وكأنھ یقول) أنكحك إحدى ابنتي

 -یجمل عندما یذكر القصص، وھذا من أروع ما یكون، حتى إن جھابذة من یكتب في القصص وممن یعجب بكتابة ما یسمى بفن القصص
 والسنة، وھذا یعرفھ كل أحد، حتى إنك حینما تتأمل في ًكثیر منھ مأخوذ من الكتاب والسنة، منتزع انتزاعا من علوم المسلمین من الكتاب

منھج القرآن في ذكر القصص، واألحداث المھمة في القصص، والتركیز على المقصود من القصة، وإغفال الجوانب التي ال عالقة لھا 
فا عز وجل قد . ید سبحانھ وتعالىبجوھر الموضوع؛ تجد القرآن في أتم الصور، وأجمل الحلل وأبھاھا وأتمھا؛ ألنھ تنزیل من حكیم حم

افرض أنھا مجھولة، فھذا شرع من : نقول: األمر الثاني. بین المقصود من ھذه اآلیة، فال یصح االستدالل باآلیة على جواز اإلجارة المجھولة
 .وهللا تعالى أعلم. حدى الزوجینقبلنا، وشرعنا بخالف ذلك، وھو أنھ ال بد فیھ من التعیین، واإلجماع منعقد على أنھ ال بد من تعیین إ

 
 
 
 

 حكم بیع دور مكة وتأجیرھا
 
 

ھذه المسألة ثابتة في : أثابكم هللا؟ الجواب) وھل ترك لنا عقیل من رباع؟: (ھل ھناك خالف في تأجیر دور مكة؟ وما معنى حدیث: السؤال
وھل ترك لنا : ( واضح، فإن النبي صلى هللا علیھ وسلم قالالسنة، فقد دلت السنة الصحیحة على جواز بیع دور مكة وإجارتھا، والنص فیھا

، وعاوض عمر رضي هللا عنھ أھل مكة حینما ھدم بیوتھم في توسعة المسجد، فعمل الخلفاء وظاھر السنة على مشروعیة )عقیل من رباع؟
  .بیعھا وإجارتھا، وھذا الذي علیھ العمل، وهللا تعالى أعلم
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 ات من الثمرحكم أكل ما سقط في الطرق
 
 

الثابت في السنة عن النبي صلى هللا علیھ وسلم : ما حكم أكل الثمر الذي یكون على الطرقات وال یعرف صاحبھ أثابكم هللا؟ الجواب: السؤال
صحابھ في ، ورخص علیھ الصالة والسالم أل)لوال أني أخاف أن تكون من تمر الصدقة ألكلتھا(أنھ مر على تمرة فقال علیھ الصالة والسالم 

مثل ھذا، وھو الذي یسمى باللقطة الیسیرة التي ال تتبعھا ھمة صاحبھا، فما كان من الحبات ونحوھا من األطعمة الیسیرة التي تسقط من 
أصحابھا، ویغلب على الظن أن صاحبھا ال تتبعھا ھمتھ، فإنھ یجوز أن یأكلھا اإلنسان ما لم یكن ممن تحظر علیھ الصدقة، فإنھ یتركھا 

  .وهللا تعالى أعلم. ًرعا إذا وجدت فیھا شبھة الصدقةتو
 
 
 
 

 حكم تخصیص رجب بشيء من العبادات واالعتقادات
 
 

، )رجب مضر(شھر رجب من األشھر الحرم، وھو الذي یسمى بـ: ھل ثبت في فضل رجب شيء من الطاعات أثابكم هللا؟ الجواب: السؤال
ًجة الوداع بین أن عدة الشھور عند هللا اثنا عشر شھرا، منھا أربعة حرم، قال علیھ الصالة فإن النبي صلى هللا علیھ وسلم في خطبتھ في ح

ذو القعدة وذو الحجة : ، فأما السرد فھي الثالثة التي تأتي تلو بعضھا وھي)ثالثة سرد وواحد فرد: (والسالم كما في الحدیث الصحیح
ر كانت تعظم ھذا الشھر وتراعي حرمتھ من دون سائر العرب، وكانوا ؛ ألن مض)ورجب مضر: (والمحرم قال صلى هللا علیھ وسلم

رجب مضر، وھذا الشھر شھر حرام، واألشھر الحرم معلوم أن اإلجماع منعقد على تعظیمھا من حیث األصل، واجتناب ما حرم : یقولون
ْفال تظلُموا فیھن أنفسكم : هللا عز وجل في قولھ تعالى ُ ُ َْ َ َّْ ِ ِِ َ كلھا، بعض المفسرین  إن الضمیر عائد إلى األشھر: قال بعض العلماء، و]36:التوبة[َ

فإن تعظیم ھذا الشھر وتخصیصھ بعبادة معینة أو بذكر معین أو تخصیصھ جمعھ أو لیالیھ أو أیامھ، كل ذلك مما : وبناء على ذلك. یرى ھذا
أول جمعة من جمع رجب بصالة الرغائب من البدعة فتخصیص . ال أصل لھ ال في كتاب هللا وال في سنة النبي صلى هللا علیھ وسلم

والحدث، وقد نص على ذلك األئمة والعلماء رحمھم هللا، ودواوین اإلسالم على أن ھذا من الحدث الذي أحدث في اإلسالم مما ال أصل لھ ال 
ال فرع وال ( وسلم عنھا كما في الصحیحین ًفي الكتاب وال في السنة، كذلك أیضا الذبح لرجب، وھي العتیرة التي نھى النبي صلى هللا علیھ

ٍكذلك تخصیص لیال معنیة كلیلة سبع وعشرین من رجب، وبالمناسبة لم یثبت دلیل صحیح یدل . ، ففسرت العتیرة بأنھا ذبیحة رجب)عتیرة
ق صحیح ھذا تكلم علیھ بعض على تعیین لیلة اإلسراء، إنما حكى بعض أھل السیر أنھا لیلة سبع وعشرین من رجب، لكن التعیین بدلیل موث

العلماء رحمھم هللا، وبینوا أنھ لیس ھناك دلیل على أن اإلسراء والمعراج وقع في لیلة السابع والعشرین من رجب، وإنما یحكى في السیر 
أصل لھ من األدلة واألخبار بشرط أن ال یكون وسیلة العتقاد معین، وأن ال یكون ذریعة لحكم، فإذا كان كذلك فإنھ یرد، ویبین أنھ ال 

الصحیحة، وینبغي على طالب العلم واألئمة والخطباء أن یوجھوا الناس وأن یبینوا لھم المحدثات في ھذا الشھر، فتخصیص ھذا الشھر 
صوص وعلى المسلم أن یعتقد داللة الن. للعمرة وللذكر واألدعیة، واالعتقاد بفضلھ؛ كل ذلك مما لیس على ھدي النبي صلى هللا علیھ وسلم

في كتاب هللا وسنة النبي صلى هللا علیھ وسلم، والعمل بذلك، والعمل بما كان علیھ النبي صلى هللا علیھ وسلم والصحابة، فإن النبي صلى هللا 
ھذا أمر علیھ وسلم ما ترك لألمة من باب خیر إال دل علیھ، وال سبیل رشد إال ھدى إلیھ، فكون اإلنسان یحدث في دین هللا ما ال أصل لھ فإن 

ًھو أشنع وأفضع، وأشد خطرا منھا، فإن الرجل إذا كان ال یبالي في دینھ، فیتقبل من كل من ھب  محرم وخطیر، فإن البدعة تقود إلى ما
ودب، ویعتقد في دین هللا عز وجل ما لیس لھ نص صحیح من كتاب هللا وسنة النبي صلى هللا علیھ وسلم، لم یؤمن علیھ أن تزل قدمھ بعد 

ًفعلى المسلم أن یتقي هللا عز وجل، وأال یعتقد في ھذه الشھور اعتقادا خاصا، وأال یخصھا بذكر وال . ھا نسأل هللا السالمة والعافیةثبوت ً
اع، بجلسات وال بأذكار معینة، وال یعتقد في لیالیھا وال في أیامھا، بل علیھ أن یتبع سنة النبي صلى هللا علیھ وسلم، فالخیر كل الخیر في االتب

  .وهللا تعالى أعلم. والشر كل الشر في االبتداع، نسأل هللا العظیم رب العرش الكریم أن یرزقنا التمسك بالسنة، وأن یعیذنا من الحدث والبدعة
 
 
 
 

 استحباب ذبح العقیقة عن المولود
 
 

السنة للوالدین أن : د موتھ، أثابكم هللا؟ الجوابما حكم من مات ولھ ولد لھ من العمر ثمانیة أشھر، ولم یعق عنھ، فھل یعق عنھ بع: السؤال
، فالسنة أن تذبح العقیقة في السابع، وعلى )كل غالم مرھون بعقیقتھ تذبح عنھ یوم سابعھ: (یعقا عن الولد؛ ألن النبي صلى هللا علیھ وسلم قال

 فإذا أنعم هللا علیك بالنعمة وأقر عینك بالولد فاشكر ھذه !المسلم أن یحمد نعمة هللا علیھ ومنتھ، وفضلھ لدیھ، فكم من عقیم تمنى أن یولد لھ
: النعمة بالعقیقة، وقم بما أمرك هللا عز وجل بھ، وقد ووردت بھا سنة النبي صلى هللا علیھ وسلم وھدیھ، ولذلك استنبط بعض العلماء من قولھ

 الشعیرة وھذا السنة، وأال یقصرا فیھا، وقد اختلف العلماء إنھ ینبغي على الوالدین أن یحافظا على ھذه: والرھن الحبس، فقالوا) مرھون(



 1524 

أن من العلماء من : رحمھم هللا ھل العقیقة شعیرة مخصوصة تفوت بفوات زمانھا المحدد أم أنھا شعیرة الزمة باقیة إلى األبد؟ وتوضیح ذلك
فالعقیقة إذا خرجت عن السابع، واألیام المسماة فلیست : األضحیة إذا خرجت عن أیام التشریق فلیست بأضحیة، قالوا: ألحقھا باألضحیة فقال

إنھا ال تفوت بفوات السابع، وال الواحد والعشرین، وال األربعین، بل تبقى؛ ألن : وقال بعض العلماء. بعقیقة، وإنما ھي صدقة من الصدقات
یشرع للولد إذا علم أن والدیھ لم یعقا عنھ أن یعق : قالوا؛ حتى إن بعض أھل العلم رحمة هللا علیھم )مرھون: (النبي صلى هللا علیھ وسلم قال

فیشرع أن یفك رھن نفسھ، وعلى ھذا القول فإنھ یشرع والذي : قالوا) كل غالم مرھون: (عن نفسھ؛ ألن النبي صلى هللا علیھ وسلم قال
  .ى أعلمتطمئن إلیھ النفس أنھ یعق عنھ بعد ثمانیة أشھر، وال بأس بذلك إن شاء هللا وهللا تعال

 
 
 
 

 جواز التخفیف في الصالة دون قطعھا لعذر المطر
 
 

إذا ھطل المطر بغزارة : ھل من األعذار التي تبیح قطع الصالة إذا ھطل المطر بغزارة وكنا نصلي في العراء، أثابكم هللا؟ الجواب: السؤال
، وخاصة إذا كان ذلك في الصیف وأصابتك سحابة صیف )بھإنھ حدیث العھد بر(فإن ھذه نعمة من هللا عز وجل، قال صلى هللا علیھ وسلم 

ًفأرعدت وانتعشت، فإنھ خیر كثیر، خیر دین ودنیا، فكون اإلنسان واقفا بین یدي ربھ ال یشرع لھ أن یقطع في مثل ھذه الحالة، لكن إذا 
الصفق، یعني یصفق في جسده، أو یكون ًحصل الضرر فبعض العلماء یرى أن الضرر الذي یؤدي بالنفس إلى الھالك أو مثال یحدث منھ 

ھناك خطر كسیل، أو شعر بسیل من المطر، فإذا خاف على نفسھ فال بأس أن یقطع الصالة، وأما إذا لم یخف على نفسھ فإنھ یخفف الصالة؛ 
الصالة أمرھا عظیم، وقد  ألن النبي صلى هللا علیھ وسلم نص على التخفیف في الصالة عند وجود الحاجة، أما أن یقطع الصالة، فال؛ ألن

ًكان الرجل ربما رأى األمر العظیم فال یمكن أن یقطع الصالة التي بینھ وبین هللا عز وجل أبدا، ویصبر ویصابر، وقصص السلف رحمة هللا 
 أن یتسبب في علیھم في ذلك عجیبة، فینبغي على المسلم أن یعلم أھمیة ھذه الشعیرة، وأنھ إذا دخل في فریضة من فرائض هللا فلیس لھ

 إذا لم یكن بوسعھ أن -قطع الصالة-وھذا الكالم الذي ذكرناه عن الصالة من حیث القطع . قطعھا دون أن یكون ھناك موجب شرعي للقطع
یتحول، أما لو كان بوسعھ أن یتحول، كرجل یصلي وبجواره مظلة، والمكان الذي یصلي فیھ ال مظلة فیھ، وأمكنھ أن یمشي خطوات إلى 

ة، فیشرع لھ أن یمشي الخطوات حتى یدفع عن نفسھ ضرر ھذا الماء أو ضرر المطر، وال بأس بذلك؛ ألن النبي صلى هللا علیھ وسلم المظل
أنھ أتاه الشیطان بشھاب من نار، وكان الصحابة یصلون وراءه، : (مشى في صالتھ لدفع الضرر، كما في الصحیح عنھ علیھ الصالة والسالم

 فتكعكع الصف األول، وإذا برسول هللا صلى هللا علیھ وسلم كالممسك بشيء -یتأخر: أي- صلى هللا علیھ وسلم یتكعكع  ففوجئوا برسول هللا
أما إنھ : فقال.. إنك فعلت كذا وكذا! یا رسول هللا: ثم لما سلم، قالوا! ألعنك بلعنة هللا! ألعنك بلعنة هللا! أعوذ با منك! أعوذ با منك: یقول

فدل ھذا على جواز الحركة من أجل المصلحة، وذلك لدفع الضرر عن نفسھ، فإذا : ، فذكر الحدیث، قالوا... )ان بشھاب من نارأتاني شیط
أما قطع الصالة فكما ذكرنا أنھ ال . ًكان ھناك ضرر من كونھ مصلیا تحت المطر، وأراد أن یتحول فال بأس بھذا، ویجوز لھ أن یتحول

، فوكف )ولقد أریت صبیحتھا أني أسجد على ماء وطین : (ض العلماء في مسألة المطر حدیث لیلة القدریقطع، ومن أنسب ما ذكر بع
ً فسجد علیھ الصالة والسالم على الماء والطین، ولم یجعل خرور المسجد والماء موجبا لالعتذار، فدل على - خر المسجد بالماء: أي-المسجد 

ْوال تْبطلوا أْعمالكم : الصالة، وأن األصل یحتم علیھ إتمام الصالة، خاصة وأن هللا تعالى یقول ًأن خرور ماء ونزول المطر لیس موجبا لقطع ُ َُ َ ََ ُ ِ
ًفالصالة عمل، وبناء على ذلك فال ) استقیموا ولن تحصوا، واعلموا أن خیر أعمالكم الصالة: (، وقد قال علیھ الصالة والسالم]33:محمد[

  .وهللا تعالى أعلم. ن ضرورة، ووجود أصل شرعي یقتضي لھ أو یبیح لھ ذلكیبطلھا بقطعھا والتسلیم منھا إال م
 
 
 
 

 جواز تكرار العمرة ألھل مكة
 
 

، والصالة والسالم على خیر خلق هللا، وعلى آلھ وصحبھ : ھل ألھل مكة أن یكرروا العمرة أثابكم هللا؟ الجواب: السؤال باسم هللا، الحمد 
ل ألھل مكة أن یكثروا من الطواف بالبیت، ھذا ھو األفضل؛ ولذلك كان بعض السلف رحمھم هللا یشدد في فاألفض: أما بعد. ومن وااله

أمرھم في الخروج للتنعیم؛ ألنھم یرون أن المقصود من العمرة زیارة البیت، وأنھ مادام بمكة فإنھ یمكنھ أن یستغرق ھذه الخطوات لدى 
 أن یجعل ھذه الخطوات في الطواف بالبیت؛ ألن االشتغال بالمقصد أفضل من االشتغال خروجھ إلى التنعیم وتكرار الخروج، فاألفضل

بالوسیلة، وأما من حیث الجواز فالذي یظھر جوازه، وھو قول طائفة من أھل العلم رحمة هللا علیھم، وینسب إلى جمھور العلماء رحمھم هللا 
مكة، ومع ذلك   علیھ وسلم أمر عائشة أن تعتمر من التنعیم، فكانت في حكم أھلأنھ یجوز ألھل مكة أن یعتمروا، بدلیل أن النبي صلى هللا

  .وهللا تعالى أعلم. أحل لھا أن تخرج إلى التنعیم وتعتمر
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ًمن قتل مورثھ عمدا أو خطأ فال یرث منھ ً 
 
 

ة خالفیة بین العلماء؛ ألن اإلرث لھ أسباب وموانع، ھذه مسأل: ّھل ُیورث الولد الذي تسبب في وفاة والده بالخطأ أثابكم هللا؟ الجواب: السؤال
النكاح، والنسب، والوالء، فإذا كان ھناك موجب من ھذه الموجبات فإنھ یرث الشخص ما لم یكن ھناك : فاإلرث یكون بواحد من ثالثة أسباب

، قال الناظمالرق، والقتل، والردة، وا: ما یوجب حجبھ، وأما بالنسبة للموانع فیمنع الشخص من المیراث ویمنع الشخص من : لعیاذ با
المیراث واحدة من علل ثالث رق وقتل واختالف دین فاعلم فلیس الشك كالیقین أما بالنسبة للقتل فقد نص النبي صلى هللا علیھ وسلم على أن 

ً، فإنھ ال یرث منھ، ولو قتل أخ أخاه عمدا فإنھ ً عمدا- والعیاذ با-أن یقتل شخص مورثھ؛ كأن یقتل االبن والده : القاتل ال یرث، والمراد بذلك
إن القاتل ال یرث؛ ألنھ لو فتح ھذا الباب لطمع الناس في اإلرث،  :ًال یرث منھ؛ ألنھ سیموت األول المقتول، ویكون أخوه حیا بعد ذلك، فقالوا

إلى الدیة، ویكون إرثھم من المقتول أكثر من الدیة فأصبح الشخص یقتل قریبھ وھو یعلم أن ورثتھ ال یقتلونھ، وأنھم سیسامحونھ فیعدلون 
 یقتل قریبھ ویرث منھ ثالثمائة ألف، وتكون دیة القتیل مائة ألف، فحینئٍذ ربما سول لھ الشیطان أن یقتل قریبھ، -والعیاذ با-نفسھا؛ كشخص 

ة، فیعطیھم مائة ویرث المائتین، فإن كان القتل قتل عمد، مع علمھ أن أبناء عمھ أو قرابتھ لن یقتلوه، فیتنازلون عن قتلھ ویصیرون إلى الدی
ًفوجھا واحدا أنھ ال یرث وھو محل إجماع أنھ یشمل قتل ) القاتل: (وقد اختلف العلماء رحمھم هللا في قتل الخطأ، وظاھر السنة في قولھ. ً

  .وهللا تعالى أعلم.  األشبھ فیھ أنھ ال یرثالخطأ وقتل العمد، وھو أقوى من حیث داللة العموم؛ ألنھ تسبب في قتلھ، ولذلك فإن
 
 
 
 

 طالب العلم والتخصص في فن من فنون العلم الشرعي
 
 

من أعظم األسباب التي تعین : متى یكون التخصص في فن من فنون العلم؟ وھل یستطاع الجمع بین فنون العلم أثابكم هللا؟ الجواب: السؤال
 على أیدي العلماء، الذین ورثوا العلم من األئمة الذین اتصل سندھم إلى رسول هللا صلى هللا بعد اإلخالص وطلب العلم-على ضبط العلم 

ً أن یكون طالب العلم منحصرا، فاالنحصار یعین على الضبط، وھذا ھو ھدي -علیھ وسلم، وھو العلم الشرعي المبني على الكتاب والسنة
 علیھم كانوا منحصرین، فھذا ابن عباس رضي هللا عنھما لما توفي رسول هللا السلف الصالح رحمة هللا علیھم، فإن الصحابة رضوان هللا

ًصلى هللا علیھ وسلم وأراد أن یطلب العلم بعد وفاتھ، انحصر في زید، واختار زیدا من بین الصحابة، فالزمھ والزم بابھ حتى كان ینام على 
 والظھیرة، والزمھ مالزمة عظیمة، حتى عرف ابن عباس بـزید ، ولما بلغت عتبتھ في شدة الظالم، وینام على عتبة بابھ في شدة الھاجرة
ًلقد دفن الناس الیوم علما كثیرا، ولكن لعل هللا أن یجعل لنا في ابن عباس منھ : (وفاة زید رضي هللا عنھ إلى أبي ھریرة بكى أبو ھریرة وقال ً

كـسعید بن جبیر، وعطاء بن أبي رباح، و مجاھد بن جبر، وطاوس بن كیسان ، ًوكذلك التابعون، فإن ابن عباس مثال لزمھ أصحابھ؛ ). ًخلفا
فھؤالء لزموا ابن عباس وأخذوا عنھ مع وجود غیره من الصحابة؛ ألن االنحصار یجعلك تأخذ الشيء على أساس معتبر، شریطة أال یكون 

 إذا كنت تثق بدینھ وعلمھ وضبطھ وإتقانھ، فتأخذ عنھ وتضبط الذي تنحصر فیھ قد خالف الدلیل، فأنت تعمل بقول ھذا العالم بحجتھ ودلیلھ
ھذا العلم بالدلیل، فإذا لقیت هللا عز وجل لقیتھ وأنت تعمل بالدلیل من الكتاب والسنة، فإذا خالف ھذا العالم الدلیل سألتھ عنھ، فإن وجدت عنده 

ًجوابا مقنعا لھ وجھھ من األصول المعتمدة عند العلماء فال إشكال،  ًوإن لم تجد عنده جوابا فأنت تحب العالم، وحبك للحق ینبغي أن یكون ً
. أحب من حب ذلك العالم، فالحق أحق أن یتبع، والحق أن یرضى، ولیس ألحد قول مع قول هللا عز وجل وقول رسولھ علیھ الصالة والسالم

 فـابن عمر رضي هللا عنھما كان لھ سالم بن عبد هللا بن عمر وبناء على ھذا االنحصار جاء االھتمام بضبط العلم، وھكذا وجدنا أئمة السلف،
فإذا كان طالب العلم ینحصر ویأخذ العلم بضبط على ید العالم ویأخذ ما عنده، ثم ینتقل إلى . ابنھ، وكذلك نافع مواله وغیره ممن أخذ عنھ

ثم انتقل وقرأ على غیره بعد أن ضبط ما عند مالك ، ورجع عن ًغیره، فھذا أضبط وأكثر إتقانا، ولذلك أخذ اإلمام الشافعي عن اإلمام مالك، 
. أقوال وبقي على أقوال، وظھر لھ الصواب في أقوال قالھا اإلمام مالك ، وظھر لھ الصواب في أقوال لم یقل بھا، وھكذا كان أئمة السلف

درس الفالني والدرس اآلخر، وھذا العالم یرى أن ًفالھدف أن یعرف الحق، أما التشتت كأن یأخذ مثال الفقھ من فالن وفالن، ویحضر ال
ًمفھوم المخالفة حجة، وھذا یرى أن مفھوم المخالفة لیس بحجة، وھذا یرى نوعا من أنواع المفاھیم حجة، وھذا ال یراه حجة، فتارة یعمل 

فالذي یحث علیھ . وھكذا...  بأصلین متناقضینبھذا الدلیل، وتارة ال یعمل بھ، وفي العبادات ربما تكون المسألة في الباب الواحد یعمل فیھا
العلماء ھو لزوم االنحصار، ولیس المراد بھ التعصب، كما یفھمھ البعض فیتعصب لقول العالم حتى في وجھ الدلیل، إنما المراد بھ الضبط 

ئمة، ولذلك فإن العلماء والجھابذة حتى تتعبد هللا عز وجل بدلیل واضح، وبأصل بین، وتلقى هللا عز وجل بالحجة على سبیل درج علیھ األ
ًاألئمة كلھم أخذوا العلم باالنحصار، ولم یوجد عالم غالبا إال ولھ أصل یعتمده، فنجد الفقھاء والمحدثین، وحتى أھل الظاھر لھم أصولھم ولھم 

 أئمتھم وعلمائھم لھم أصولھم أئمتھم وعلماؤھم ومجتھدوھم؛ كاإلمام ابن حزم وغیرھم رحمة هللا علیھم، وكذلك نجد أھل الحدیث من
ًكـإسحاق بن راھویھ وغیرھم من العلماء واألئمة، ونجد أیضا األئمة األربعة اإلمام أحمد والشافعي ومالك واإلمام أبا حنیفة رحمة هللا علیھ 

تاب والسنة على أصول رأى كلھم كان لھم أصحاب، وكلھم كان لھم أتباع، وكلھم قرر وبین وحكم وأفتى وقضى بما استبان لھ من دلیل الك
ًصحتھا واعتمدھا، ونصح لألمة فیھا، فنسأل هللا العظیم رب العرش الكریم أن یجزیھم عن اإلسالم والمسلمین خیر ما جزى عالما عن علمھ، 



 1526 

 أن یمأل قلوبنا من ونسأل هللا العظیم أن یعظم أجورھم، وأن یثقل موازینھم، وأن یرزقنا حبھم وإجاللھم وإكبارھم، ونسألھ بعزتھ وجاللھ
ًحبھم فیھ، وأن یجعل ھذا الحب شافعا نافعا یوم ال ینفع مال وال بنون إال من أتى هللا بقلب سلیم أوصي بحب العلماء من أئمة : وبالمناسبة. ً

نبي صلى هللا علیھ وسلم السلف، ومن سار على نھجھم، فحب العلماء قربى  عز وجل، وإذا رأیت العالم الذي التزم كتاب هللا تعالى وسنة ال
فالتزم محبتھ، وأحبھ بحبھ لكتاب هللا وسنة النبي صلى هللا علیھ وسلم، وإذا نظرت إلى أئمة السلف ودواوین العلم فعلیك أن تعیش في ھذا 

ًالعلم طالبا للعلم، معظما لحرمات هللا عز وجل، وإیاك أن تحتقرھم ! ھم والحط من أقدارھموإیاك أن ترضى بنبذھم وانتقاصھم وسبھم وشتم! ً
ًفلیس ھذا من خلق العلماء، فإن من عرف العلم عرف فضل العلماء، وإذا وجدت الرجل في كتابتھ أو في كالمھ أو في دروسھ حریصا على 

یعرف الفضل إال سب العلماء وانتقاصھم، ویبقى على أكتاف العلماء؛ فاعلم أنھ لیس بعالم، فوهللا ال یعرف فضل العلماء إال من علم؛ ألنھ ال 
أھل الفضل، ومن اكتحلت عیناه بالسھر وقرأ في دواوین العلم، وعرف بالء األئمة وتعبھم وشدة نصحھم ألمة محمد صلى هللا علیھ وسلم، 

ذلك العلم ووهللا أنك إذا قرأت . وأدرك عظیم فضل هللا على ھذه األمة بھؤالء العلماء، واعتقد أن هللا سبحانھ وتعالى اختارھم لھذه األمة
الناصع المبني على دلیل الكتاب والسنة وفھم النصوص؛ عرفت أن هللا علمھم ما لم یكونوا یعلمون، وأن هللا فھمھم، وفتح علیھم، وأن هللا 

نوازل ، فكم من معضالت ومشكالت ومسائل و)ًمن یرد هللا بھ خیرا یفقھھ في الدین: (أراد بھم الخیر؛ ألن النبي صلى هللا علیھ وسلم قال
ولوال هللا ثم ھؤالء العلماء لما استطعنا أن نرقى المنابر، ولما استطعنا أن نجلس ! ًنزلت على طالب العلم لم یجد لھا حال إال في كتب العلماء

ًوإذا قرأت في كتاب العالم وھو یثلب زیدا وعمرا، ویأتي إلى الفقھ أو إلى ا. بین الناس، ومثل ھؤالء ینبغي أن نعتقد فضلھم لحدیث أو إلى ً
غیره من العلوم ویرقى على أكتاف من قبلھ، فال تغتر بأوھامھ، وھذا من أخطائھ ومن أوھامھ، ولیس ھذا من أدب العلماء، وننبھ على ھذا؛ 

ى إجالل وما وجدنا كتب العلماء إال عل. ألنھ قد شاع وذاع، خاصة في األزمنة ھذه األخیرة، نسأل هللا السالمة والعافیة من مضالت الفتن
وال یجوز ذلك عندنا، وعند أبي : العلماء في دواوین العلم، فتجدھم یردون على من خالفھم في المسائل االجتھادیة بكل أدب واحترام، فیقولون

ُّ ُیحب ال: ھذا من أوھامھ أو من أخطائھ، وال تعول علیھ، وغیر ذلك من السب والذم: أنھ منسوخ، ولم یقل: حنیفة یجوز؛ ودلیلھ كذا وجوابھ ِ
َهللا الجْھر بالسوء من القْول إال مْن ظلم  ِ ِ ُُّ َ َ ِ َ ََّ ِ ِِ َُ ْ ْ فھذا الثلب واالنتقاص لألئمة والعلماء والحط من أقدارھم والجرأة على االنتقاص منھم ]. 148:النساء[َّ

لثمار، وأن یلقي الحطب في النار، وأن ھذا من درن العلم ومن زغل العلم، وعلى طالب العلم أن یأخذ ما صفا وأن یدع ما كدر، وأن یجني ا
یعلم علم الیقین أن من الواجب على خلف ھذه األمة أن یحفظ حرمة السلف، وأنھ ال خیر فینا إذا أصبحنا نربي طالب العلم على انتقاص 

نسأل هللا العظیم رب العرش الكریم ف. العلماء، وأصبح طالب العلم ال یمكن أن یعرف أنھ طالب علم إال بسبھ للعالم الفالني، واإلمام الفالني
ًأن یرزقنا حبھم، وأن یجعل ذلك الحب خالصا لوجھھ الكریم، موجبا لرضوانھ العظیم وآخر دعوانا أن الحمد  رب العالمین، وصلى هللا . ً

  .وسلم وبارك على سیدنا محمد وآلھ وصحبھ أجمعین
 
 
 
 

 [2[ باب اإلجارة -شرح زاد المستقنع 
ة األجرة في عقد األجارة ویستثنى من اشتراط معرفة األجرة؛ أن یكون ھناك عرف یحدد األجرة، كركوب السیارات البد من معرف

ًوالطائرات وغیرھا، فیسكت العاقدان عن تحدید األجرة، فعند ذلك یرجع إلى العرف؛ ألن المعروف عرفا كالمشروط شرطا، ویجوز  ً
 .وةاستئجار األجیر والمرضعة مقابل طعام أو كس

 أركان عقد اإلجارة
 
 

بسم هللا الرحمن الرحیم الحمد  رب العالمین، والصالة والسالم على خیر خلق هللا أجمعین، وعلى آلھ و صحبھ ومن اھتدى بھدیھ واستن 
أكثر، اللذان یتفقان على وھما الشخصان ف: فإن عقد اإلجارة یقوم على أمور البد من توافرھا، فھناك العاقدان: أما بعد. بسنتھ إلى یوم الدین

 من أن تتوفر فیھما أھلیة اإلجارة، وذلك بأن یكونا عاقلین، بالغین، -المؤجر والمستأجر-إبرام عقد اإلجارة، والبد في ھذین العاقدین 
ًمختارین غیر مكرھین، حرین، فال تصح اإلجارة استئجارا وال تأجیرا من صبي إال إذا كان ممیزا وأذن لھ بالتصرف ً لو أراد : فمثال ذلك. ً

ًالصبي أن یؤجر عمارة یملكھا إرثا من والده، فإنھ ال تصح إجارتھ، مع أنھ ھو المالك الحقیقي لھا، وال یصح لھ أن یؤجرھا إال بإذن ولیھ، 
وإذا . أن یأذن لھ ولیھًفإذا أذن لھ ولیھ صحت اإلجارة، وكذلك لو كان عنده مال فأراد أن یستأجر بذلك المال شیئا فإنھ ال تصح إجارتھ إال 

ًكان یشترط في المؤجر أو المستأجر أن یكون بالغا عاقال، فال تصح اإلجارة من مجنون، وكذلك أیضا یكون حرا، إال إذا كان عبدا مأذونا لھ  ً ً ً ًً
ًومعنى أن یكون كل من المؤجر والمستأجر مختارا، أي. بالتصرف ولم یكن ذلك عن كره، أنھ أقدم على عقد اإلجارة باختیاره ورضاه، : ٌ

والعلماء رحمھم هللا . ًفاإلكراه یسقط االعتبار لعقد اإلجارة، فلو أن شخصا أجبر على تأجیر داره أو عمارتھ أو سیارتھ فإن العقد ال یصح
جره، فال یجوز كذلك یشترط ملكیة المؤجر للشيء الذي یؤ. من أھلیة التصرف: یشترط في العاقدین ما یشترط في البائعین، یعني: یقولون

ًوال یصح أن یؤجر اإلنسان مال غیره إال إذا كان وكیال عن ذلك الغیر، أو ولیا قائما على شئونھ، أو یكون القاضي قد نصبھ لرعایة مصالح  ً ً
 ...... .ھذا بالنسبة للمؤجر والمستأجر.. المالك الحقیقي كما في المحجور علیھ

 
 شروط أركان اإلجارة
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فمحل عقد اإلجارة ھو األجرة والمنفعة، فالعاقدان یتفقان على تأجیر شيء لقاء ثمن مدفوع، أو لقاء أجرة : عقد اإلجارةأما بالنسبة لمحل 
الفنادق والعمائر : مثل-ُّمعینة، وبناء على ذلك ینصب إیجاب كل من المؤجر والمستأجر على محل، ھذا المحل إذا كان المنفعة السكنى 

انصب عقد اإلجارة من إیجاب وقبول على منفعة ھي : فھنا. قبلت: فیقول. أجرني شقتك سنة بعشرة آالف: قول لھ فی-والفلل والشقق والغرف
عقد اإلجارة ینصب على المنفعة والعوض المبذول لقاء المنفعة، سواء : ًفإذا. سكنى الشقة لمدة سنة، وعلى أجرة وعوض وھو العشرة آالف

وأما بالنسبة للمنفعة التي ھي محل . عة الركوب كركوب السیارات والقاطرات والطائرات ونحو ذلككانت المنفعة السكنى، أو كانت المنف
للعقد فلھا شروط، سیبینھا المصنف رحمھ هللا؛ منھا أن تكون منفعة مقصودة، وأن تكون مباحة غیر محرمة، وأن تكون معلومة غیر 

ًفكل ما صح ثمنا في البیع صح ثمنا في األجرة، فیجوز أن : أما الثمن واألجرةو. مجھولة، ونحو ذلك من الشروط التي سیبینھا رحمھ هللا ً
أستأجرھا بمائة : وھذه فضة، أو یقول. أستأجرھا منك العمارة بعشرة آالف لایر: تكون األجرة من النقد، وھو الذھب أو الفضة، فیقول لھ

فحینئذ یكون العوض وتكون األجرة . جرني عمارتك ھذه سنة بھذه السیارةأ: وقد تكون األجرة من المثمونات، كأن یقول لھ. جنیھ من الذھب
اإلیجاب : أما الركن األخیر فھو. ھذا محل العقد، وینصب عقد اإلجارة على منفعة وعلى عوض مدفوع لقاء ھذه المنفعة. من األعیان

أجرتك داري، أجرتك سیارتي، أجرتك : م على اإلیجاب، فصیغة عقد اإلجارة تقو)صیغة عقد اإلجارة(والقبول، وھو الذي یسمیھ العلماء 
عقد اإلجارة یقوم على ھذه : ًإذا. قبلت أو رضیت، ونحو ذلك مما یدل على القبول والرضا: إلخ، ویكون ھناك قبول من قولھ... أرضي

ن توفرھا للحكم بصحة عقد اإلجارة، ولكل من ھذه األركان شروط البد م. األركان التي تشمل العاقدین، ومحل العقد، وصیغة عقد اإلجارة
وھذه الشروط ھي جملة من العالمات واألمارات التي نصبھا الشارع لكي یحكم بصحة عقد اإلجارة واعتباره، وقد تقدم تعریف الشرط لغة 

یسمى بشروط الصحة، یشترط لعقد اإلجارة شروط البد من توفرھا للحكم بصحتھ؛ فھذا النوع من الشروط : ًواصطالحا، وإذا قال العلماء
فأنت . وإذا أردت ضبطھا فھي جملة من األسباب والعالمات واألمارات التي نصبھا الشارع للمكلف حتى یحكم بصحة عقد اإلجارة أو عدمھ

كیلومترات، فأنت السیارة بكذا وكذا لمدة شھر أو لمسافة ألف من ال اتفقنا على تأجیر ھذه: إذا سألك رجالن اتفقا على عقد إجارة، وقاال: ًمثال
حینئٍذ تنظر في ھذا العقد واالتفاق بین الطرفین ھل استوفى شروط الصحة، فإذا وجدت األمارات والعالمات التي نصبھا الشارع، وأنھ 

 ألنھ حددھا ًالركوب، وھذه منفعة، وھذه المنفعة مأذون بھا شرعا، ثم ھذه المنفعة معلومة؛: ًاستأجر منھ السیارة شھرا، فالسیارة المراد بھا
عقد : ًألف كیلو متر، وكذلك وجدت العاقدین على الصفات المعتبرة شرعا لألھلیة، فبعد وجود ذلك كلھ تقول: بشھر أو حددھا بالمسافة فقال

نى ھذا ھو مع. اإلجارة صحیح، فأنت تحكم بصحة اإلجارة من خالل ھذه العالمات واألمارات التي نصبھا الشرع للحكم بصحة عقد اإلجارة
شروط صحتھا، فكل ذلك یقصد منھ أن تبین العالمات التي ینظر الفقیھ من خاللھا إلى العقد، وكذلك ینظر القاضي والمفتي، : قول العلماء

  .فیحكم بصحة عقد اإلجارة وعدمھ
 
 
 
 

 أمثلة توضح شروط صحة العقود
 
 

فأول ما تنظر في شروط الصحة، وعندك شروط تتعلق . عتيعندي عقد إجارة لبیتي أو عمارتي أو سیارتي أو مزر: لو جاءك شخص وقال
ًبالشخصین اللذین اتفقا على ھذا العقد، وشروط تتعلق بالمنفعة نفسھا والتي ھي سكنى الدار، والمقصود ھل ھذه السكنى مأذون بھا شرعا أو 

جدت العالمات واألمارات المعتبرة للحكم ًغیر مأذون بھا شرعا؟ ھل ھي معلومة أم مجھول؟ ونحو ذلك من الشروط المعتبرة، فإذا و
جاءك رجالن : ًمثال. العقد غیر صحیح: وإن وجدت أي شرط من ھذه الشروط قد اختل تقول. العقد في حكم الشرع صحیح: بالصحة قلت

عن العقد وامتنع من قبول اتفقنا على أن أؤجره سیارة بعشرة آالف لمدة سنة، فلما اتفقنا دفع المال، وبعد أن أحضرت السیارة رجع : وقاال
ھل وصفت السیارة صفة تزول بھا الجھالة؟ فإن : قلت لھ. ال: ھل السیارة كانت معلومة ومعروفة عند المستأجر؟ فإن قال: السیارة، فتقول لھ

بھ أن یرجع؛ ألنھ انصب عقد اإلجارة على شيء مجھول الذي ھو السیارة، ومن حق المستأجر حینما نظر إلیھا فلم تناس: قلت لھ. ال: قال
ولو . فأنت حكمت بفساد ھذا النوع من العقد لجھالة العین المؤجرة: ًإذا. یریدھا لمنفعة قد یرى في غالب ظنھ أن مثلھا ال یقوم بھذه المنفعة

معھ ودفع لھ لكن لم یحدد مكانھا، فاتفق .. أؤجرك شقة في داخل مكة بعشرة آالف، فیھا أربع غرف، بصفات ھي كذا وكذا وكذا: قال لھ
فإذا اختصما إلیك فإنك . أنا ال أرضى بھذه الشقة: ًجزءا من األجرة، فلما مضى لكي یریھ الشقة وإذا بھا نائیة أو بعیدة عن الحرم، فقال لھ

تأجیر عمارة أو ولو أنھما اتفقا على . اتفقتما على إجارة شيء فیھ جھالة، وكان المنبغي أن تحدد مكان الشقة وأن تحدد مكان العمارة: تقول
أؤجرك عمارة بجوار الحرم بعشرة ألف، وھذه العمارة من صفاتھا كذا وكذا وكذا، ووصف العمارة : سكن، ووصف ھذا السكن فقال لھ

ًوصفا تاما، فلما جاء إلى العمارة وجد أن ھناك صفات لم توجد، وأنھ ذكر لھ صفات لم یرھا في العین المؤجرة، فقال لھ فإنك . ال أرید: ً
نعم، ھذا من حقھ؛ ألن اإلجارة ال تصح إال على شيء معلوم، ولما وصف لك المؤجر العین المؤجرة واختلفت الصفة فلك خیار : تقول

ًفإذا أجر شیئا حاضرا ناظرا، وقال. الرؤیة مثلما تقدم معنا في البیع ً أؤجرك ھذه العمارة، وأشار إلیھا، أؤجرك ھذه السیارة؛ فحینئذ إذا : ً
ن یستجدیھا ویعرف صفاتھا فإنھ یستجدیھا ویعرف صفاتھا، ولذلك فإنھ البد من معرفة العین المؤجرة، وخلو العقد من الجھالة في استطاع أ

: حینما یقرأ-حینما یذكر الفقھاء ھذه الشروط ینبغي لطالب العلم قبل أن یدخل في الشروط . ًالعین المؤجرة معتبر، فإذا البد من وجود صفات
: األمر األول:  ینبغي أن یعلم أن ھذه الشروط یقصد منھا أمران-  عقد اإلجارة، یشترط لصحة الحج، یشترط لصحة الصومیشترط لصحة

ھذه الشروط في : ًفإذا. معرفة ما أذن هللا بھ من العقود وما حرمھ: واألمر الثاني. رفع الظلم عن العباد في الحقوق والمعامالت التي تقع بینھم
لماذا تشترط أن تكون العین : لو قال لك قائل: ًن فراغ، وال تأتي إال بدلیل شرعي أو أصل شرعي یدل على اعتبارھا، مثالاألصل ال تأتي م
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ًألن الشریعة شریعة عدل، وال تجیز للمسلم أن یأكل مال أخیھ المسلم بالباطل، فالمستأجر إذا استأجر شیئا مجھوال : المؤجرة معلومة؟ تقول ً
فظن أنھا بمكان طیب، فظھر . قبلت: قال. أؤجرك عمارة بمائة ألف: لفساد أن یأكلوا أموال الناس بالباطل، فیأتیھ ویقول لھفتح الباب ألھل ا

أنھا في مكان غیر طیب، وقد قررنا ھذا وبیناه، وبینا وجھ اشتراط الشریعة وتشدیدھا في عقود المعاوضات عند كالمنا على شرط العلم 
جملة من العالمات واألمارات التي نصبھا الشارع للحكم بصحة العقد، وبناء : أن شروط الصحة ھي: فالحاصل. عبالثمن والمثمن في البی

والقسم . شروط ورد النص بھا وبینھا نص الكتاب والسنة: القسم األول: على ذلك؛ فھذه الشروط التي سیذكرھا العلماء تنقسم إلى قسمین
و مقاصدھا العامة، أو نبھ الشرع بالنظیر على نظیره، وهللا عز وجل جعل األشیاء معتبرة بعللھا إذا شروط فھمت من أدلة الشریعة أ: الثاني

ًكانت معللة، وھذه العلل یقصد منھا اإلنقاص، ویلحق بھا ما ھو شبیھ بھا في تلك العلة، فإذا وجدنا عقد اإلجارة آخذا حكم عقد البیع؛ ألن 
البائع والمشتري دفع كل منھما ما بیده لقاء اآلخر، فأصبحا من عقود المعاوضة، فكما أن الشریعة المستأجر دفع المال لقاء المنفعة، و

ال تصح اإلجارة إذا :  عن بیع الغرر، نقول-كما في الحدیث الصحیح-اشترطت في البیع العلم وانتفاء الجھالة، ونھى صلى هللا علیھ وسلم 
تعالى حرم علینا أن نأكل أموال الناس بالباطل، فنبیع التجارة على سبیل الكره أو على سبیل وكما أن هللا سبحانھ و. كانت على وجھ الغرر

الغش الذي یؤكل بھ المال كلھ أو بعضھ بالباطل، كذلك ال یجوز للمؤجر أو المستأجر أن یأكل مال أخیھ بالباطل، فھو إذا أجره عمارة على 
- فتبین أنھا ناقصة وأن مثلھا یستحق الخمسة اآلالف -ھذا المال ھو أجرة مثلھا في الكمالو- أنھا موصوفة بصفة كاملة، فدفع لھ عشرة آالف 

من : (ھذه الشروط إما أن تكون منصوصة كقولھ علیھ الصالة والسالم: ًفإذا.  فیكون قد أكل النصف الباقي بالباطل-التي ھي نصف األجرة
 باألجرة، وإما أن تكون ملحقة بالمنصوص علیھ؛ ألن الشریعة قواعدھا كلیة وأصولھا فبین أنھ البد من العلم) ًاستأجر أجیرا فلیعلمھ أجره

  .عامة، والفرع تابع ألصلھ، وكذلك یلحق النظیر بنظیره عند وجود العلة المقتضیة لإللحاق
 
 
 
 

 شروط صحة اإلجارة
 
 

. ھذا شرط الصحة: فتقول) تصح: ( قرن الشروط بقولھ].كسكنى دار: معرفة المنفعة: تصح بثالثة شروط: [قال المصنف رحمھ هللا تعالى
ال : تكون في العبادات فتقول: تكون في العبادات وتكون في المعامالت: ألن ھناك شروط صحة وھناك شروط وجوب، فشروط الصحة

یشترط : املة مثل أن تقولویكون شرط الصحة في المع. تصح الصالة إال من العاقل، وال تصح الصالة إال بطھارة الثوب والبدن والمكان
 ...... .لصحة البیع العلم بالثمن والمثمن، فمتى وجد حكم بصحة البیع، ومتى فقد حكم ببطالنھ
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ا، وعقد اإلجارة ینبغي إذا اتفق العاقدان على إجارة فالبد من أن یحددا المنفعة التي اتفقا على اإلجارة من أجلھ]. معرفة المنفعة: أولھا: [وقولھ
ًعلى طالب العلم أن یعلم أنھ ینصب على المنافع المباحة والمأذون بھا شرعا كلھا، فیشمل أي منفعة مباحة فیجوز أن تستأجر شخصا من  ً

 وأن تستأجر یحمل المتاع، ویجوز أن تستأجره لتنظیف الدار، ویجوز أن تستأجره للحدادة والنجارة، وأن تستأجر الخادمة للطبخ، أجل أن
البد أن نعلم أن عقد : ًإذا. لبناء الدار، وأن تستأجر إلصالح المزرعة، وأن تستأجر لرعي الغنم، وأن تستأجر لكل شيء من المنافع المباحة

ة ینصب اإلجارة ینصب على المنفعة، أي أن محل العقد مصلحة ومنفعة یریدھا أحد العاقدین لقاء مبلغ وعوض یدفعھ، فإذا كان عقد اإلجار
أي اتفاق بین طرفین في شيء متردد بین أشیاء : وھناك قاعدة. ال نصحح عقد اإلجارة حتى تحدد المنفعة: ًعلى المنفعة فینبغي فقھا أن نقول

ة؛ أنھ لو اتفق الطرفان على شيء محتمل ألشیاء متعددة متفاوت: عدیدة غیر متكافئة وغیر متساویة فإن الشرع ال یأذن بھ؛ والسبب في ھذا
والسیارات فیھا الجید وفیھا الرديء، . بعتك سیارة من سیاراتي: فإنك ال تأمن الخصومة بین الطرفین، وھذا ذكرناه في البیع حینما یقول لھ

یئة؟ كیف تبیع لي ھذه الرد: خذ ھذه الردیئة، فیقول لھ: ًفإذا ال یصح البیع؛ ألنھ یحتمل أن یدفع العشرة اآلالف لقاء سیارة جیدة فیقول لھ
: لو اتفق العاقدان في عقد اإلجارة على منفعة مجھولة، حیث قال أحدھما لآلخر: ًفإذا. أنت اتفقت معي على سیارة، فألزمك بأي سیارة: یقول

ظن ھذا ال یجوز؛ الحتمال أن یكون : فتقول. عمل أطلبھ منك فعلیك أن تعملھ: هللا أعلم، أي: ماذا أعمل؟ قال: تأتي وتعمل عندي؟ فقال لھ
ال یصح أن : ًفإذا. ًاألجیر في شيء یعلمھ ویحسنھ، فإذا بھ في شيء ال یحسنھ، واحتمال أن یكون في شيء یظنھ خفیفا علیھ فإذا بھ ثقیل علیھ

 أن یدخل لإلجارة -وھو األجیر-یقع عقد اإلجارة إال على شيء معلوم، وھذا یدل على سمو منھج الشریعة اإلسالمیة، وأنھا ترید العاقد 
أنھ لو اتفق الطرفان على شيء مجھول ال : ثم انظر إلى حكمة الشریعة. طمئن القلب مرتاح النفس والبال، یعرف ما الذي لھ وما الذي علیھم

فحینئٍذ ال یستطیع أن . ًأستأجرك یوما لتعمل عندي بمائة: ألنھ ال یعلم مدى العمل المطلوب منھ، فھو یقول لھ یستطیع العامل أن یقدر أجرتھ
ال یجوز : ًعلم ھل العمل الذي یطلبھ منھ یستحق المائة أو ال یستحق، فلربما ظن أن العمل یستحق المائة، فإذا بھ عمل یستحق المائتین، فإذای

: فقولھ. أن یغرر أحد العاقدین بالعاقد اآلخر في شيء محتمل للسالمة وعدمھا، أو في شيء محتمل للجودة والرداءة، بل البد من التحدید
أو نحوھا من أجل الركوب، ) تاكسي(حینما تؤجر سیارة . سكنى الدار، وركوب الدواب، وغیر ذلك: المنافع عامة، تشمل) عرفة المنفعةم(

ونحن نمثل بأشیاء معاصرة؛ ألن طالب العلم إذا ضربت لھم األمثلة بالدواب وباألشیاء القدیمة ال یستطیعون تطبیقھا على ما یعیشون، 
إجارة السیارات للركوب، إجارة الباخرات للركوب، إجارة القاطرات : دة والتي یمارسھا كثیر من الناس الیوم ھيفالمنافع الموجو
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بنفسھا، وال الباخرة بنفسھا وال القطار بنفسھ وال السیارة بنفسھا، وإنما أردت مصلحة  والطائرات، فكلھا إجارة؛ ألنك ال ترید شراء الطائرة
تأجیر السیارة : كانت المنفعة معلومة، وھي. أرید منك أن تؤجرني سیارتك: لو قال لھ: ًفإذا. ھا من ھذه العینمعینة ومنفعة معینة تأخذ

ماذا : قال. أستأجرك على أن تعمل عندي كل شھر بألف: الشرط أن تكون المنفعة معلومة، فال یصح بمنفعة مجھولة، فلو قال لھ. للركوب
: ًمنفعة مجھولة، فھل ھو عمل بناء أو عمل حدادة أو خیاطة أو نجارة أو غیر ذلك؟ إذا) ي عملأ: (فقولھ. أي عمل: أعمل عندك؟ قال

ًھذا تمثیل، و ینبغي أن ننتبھ أن عندنا ترتیبا في الشروط، ]. كسكنى دار: [قولھ. المنفعة مجھولة فال تصح اإلجارة، فالبد من العلم بالمنفعة
ًفعة ھناك أیضا شروط في المنفعة نفسھا، وبعد ذلك نستطیع أن نحكم ھل العقد یصح على ھذه المنفعة معرفة المنفعة، وبعد معرفة المن: ًفأوال

وبدأ . أو ال یصح، فالعلماء ذكروا المنفعة من أجل أن یحدد طالب العلم الشروط المتعلقة بالمنافع، وعندنا شروط تتعلق بالعاقدین كما بینا
البیع ینصب العقد : ما الفرق بین البیع واإلجارة؟ تقول:  عقد اإلجارة المنفعة، ولذلك إذا سألك سائلرحمھ هللا بشرط المنفعة؛ ألن األصل في

فأنت تشتري عین السیارة وذاتھا، وتملك ركوبھا واالنتفاع بھا، وتشتري العمارة واألرض لذاتھا، وتملك . على الذات، والمنفعة تتبعھ
عقد اإلجارة ینتھي إلى :  في اإلجارة فإن العقد ینصب على المنفعة، ومن ھنا ال یصح أن نقولأما. التصرف في منافعھا من سكنى ونحو ذلك

عقد إجارة ینتھي بالبیع، فیجمع : التملیك؛ ألن ھذا ال یعرف في الشریعة، إما عقد إجارة واضح بین، وإما عقد تملیك واضح بین، أما أن تقول
فعقد البیع للذات، والمنفعة تبع، وعقد اإلجارة للمنفعة دون الذات، وسنبین ھذا ونقرره إن : حددفال یصح، والبد وأن ت.. عقد بین بیع وإجارة

شاء هللا ونوضح كالم العلماء رحمھم هللا في مثل ھذا، إذ لو فتح الباب للتالعب بالحقائق والمصطلحات الشرعیة ألحدث الناس ما ال یحصى 
ًإنما یخشى من نصف الفقیھ؛ ألنھ یضبط شیئا وال یحسن تخریجھ، فھو یأخذ : كان العلماء یقولونمن العقود الفاسدة، وتذرعوا وخلطوا؛ لذلك 

لكن . ًإذا یجوز أن تنتھي اإلجارة بالبیع، ألن اإلجارة مشروعة والبیع مشروع:  وعقد البیع وھو مشروع؛ فیقول- وھو مشروع-عقد اإلجارة 
ً فإذا ال یصح أن یركب الشخص شیئا ثالثا ال یعرف في الشریعة وھو عقد خلیط بین العقدینهللا أذن باإلجارة لوحدھا، وأذن بالبیع لوحده؛ ً ً .

أن عقد اإلجارة منصب على المنافع وال ینصب على الذوات، وسیقرر ھذا في الفصل الثاني إن شاء هللا، : معرفة المنفعة فمعناه: لما قال: ًفإذا
فالعمارة أو البیت إذا أجرت ). كسكنى دار: (قال رحمھ هللا. لعلماء بین ھذین النوعین من العقودوسیأتي الكالم على ذلك ونبین لماذا فرق ا

ًفإنھا تؤجر ألغراض متعددة، فیمكن للشخص أن یؤجر العمارة للسكن، ویمكن أن یؤجرھا مستودعا یحفظ فیھ أشیاءه، ویمكن إذا أجرھا 
ًإذا البد من تحدید محل العقد، فمثال تقولللسكن أن یؤجرھا لنفسھ، ویمكن أن یؤجرھا لولده؛ ف أنا أستأجر منك ھذه العمارة للسكن؛ ألنھ لو : ً

أستأجر ھذه :  فھو إذا جاء یستأجر فإنھ البد أن یقول-یضر العمارة: یعني-استأجرھا لوضع متاعھ فیھا ربما كان ذلك أضر بالعین المؤجرة 
ئ مالك العمارة بعد أن أجرھا وتم العقد بینھما، أنھ قد جاء بأمتعة وأدخلھا في العمارة، فلو أنھ استأجرھا وسكت، ثم فوج. العمارة للسكنى

ال، أنا استأجرت العمارة ودفعت : قال. إنما أجرتك العمارة من أجل السكنى: وجعل العمارة كالمستودع ألغراضھ، فقال لھ مالك العمارة
ما تكلمنا :  على أن تؤجر للسكنى أو تؤجر من أجل حفظ المتاع الذي ھو االستیداع؟ قالھل اتفقتما: فنقول. العشرة اآلالف، والعمارة ملك لي

إذا لم تتكلما على شيء، فھل ھناك عرف وبیئة موجودة جعلت مالك العمارة یسكت؟ ففي بعض األحیان قد تسكت؛ ألن : نقول. على شيء
قد اعتدیت وخرجت عن : فنقول للمستأجر. نعم، العمائر تؤجر للسكنى: لوافإذا قا. األمر شائع وذائع بأنك إذا أعطیت العمارة أنھا للسكن

معرفة المنفعة كسكنى دار، : ًإذا. البد من رضا صاحب العمارة بإجارتھا على ھذا الوجھ، وإال فسخ العقد بینكما: العرف، وبناء على ذلك
أستأجر ھذا الدكان من أجل أن : كین، إذا أجرت ھذه الدكاكین، فیقولًأستأجر منك ھذه العمارة للسكنى، وكذلك أیضا الدكا: البد أن یقول لھ

ًأفتح محال، أو أستأجرھا من أجل أن أحفظ حوائجي فیھ، فإذا البد أن یحدد المنفعة، وھذا كما ذكرنا كلھ من باب فصل األبواب المفضیة : ً
:  أنھ استأجر سیارة، فقال-ًمثال- لو فرض : أي. بأعیان الناسللنزاع؛ ألنھ ربما استأجر الشخص بطریقة وانتفع بطریقة أخرى، وھذا یضر 

خذ ھذه : إما أن یقول لك: كما ھو موجود اآلن في إجارة السیارات، وإجارة السیارات على طریقتین. ًأستأجر منك ھذه السیارة یوما بمائة
واء جعل العقد عن طریق المسافة أو جعل العقد عن طریق وكلھ جائز، س. السیارة الیوم بمائة، أو خذ ھذه السیارة كل مائة كیلومتر بمائة

اعمل في ھذا الجدار : فیجوز إذا قدرت عملھ بالزمان، أو تقول لھ. اعمل في بناء ھذا الجدار الیوم بمائة: الزمان، مثل العامل حین تقول لھ
ً أمتعة وحمل فیھا أغراضا -ًمثال- السیارة فحمل فیھا ًفلو أخذ السیارة واستأجرھا بمائة لایر یوما، ثم أخذ . وأعطیك على كل متر خمسین

أنا استأجرت السیارة، ومن حقي أن : ما ھذا؟ قال:  فقال لھ مالك السیارة- والسیارة معدة للركوب-شخصیة تؤثر على السیارة وتضر بھا 
ي الضرر وتنتفي الخصومة، لكن إذا لم یحددا المنفعة حینما یحددان المنفعة ینتف: ًإذا. یشترط معرفة المنفعة: نقول. ًأنتفع بھا یوما كما أشاء

استئجار الفلل : سكنى الدار، أما في زماننا: في القدیم. أضر أحدھما باآلخر، وأفضى ذلك إلى خصومة الطرفین، فالبد من معرفة المنفعة
 المعاصرة وإیجار الفنادق تتخرج على ما ذكره فمسائل الفنادق. ًوالعمائر والشقق والغرف والفنادق، وكل ھذا یعتبر آخذا حكم سكنى الدار

یجوز أن یستأجر : ًالعلماء في إجارة وسكنى البیوت؛ ألن المراد بھا منفعة السكنى، فجنس المنفعة ونوع المنفعة واحد، وبناء على ذلك نقول
أؤجر لك ھذه الغرفة لكي :  السفر، فلو قال لھمنھ العمارة للسكنى، أو یستأجر الدار والفلة للسكنى، أو یستأجر الغرفة مثل االستراحات في

إذا حصل : ًتستریح فیھا أنت وعائلتك الساعة بعشرة لایر، فھذه إجارة جائزة ومشروعة؛ ألنھ حدد المنفعة وھي السكنى، وبناء على ذلك
 من منافع العقارات، شرع في منافع ًبعد أن ذكر مثاال]. وخدمة آدمي: [قال رحمھ هللا. االتفاق بین الطرفین على منفعة معلومة فال بأس

َوإن الدار اآلخرة لھي : المراد بھ الحي، سواء كان من اآلدمي أو غیره؛ ألن هللا وصف بالحیوان مطلق الحیاة فقال: الحیوان، والحیوان َ َ َِ َ َ َِّ َّ ِ
َالحیواُن  َ َ ًأستأجرك یوما بمائة : ة كخدمة اآلدمي، فتقول لرجلیشترط أن تكون المنفعة معلوم: أي. لھي الحیاة الحقیقیة: یعني] 64:العنكبوت[ْ

 على أن تخدمني أو تخدم وا
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من المعلوم أن ھناك منفعة وھناك أجرة في مقابل المنفعة، واألجرة مأخوذة من األجر، وأصل ]. معرفة األجرة: الثاني: [قال رحمھ هللا
ً كان عوضا من الدنیا أو كان عوضا من اآلخرة، ولذلك سمى هللا ثواب اآلخرة أجراالعوض عن الشيء، سواء: األجر ً وأما بالنسبة لألجرة . ً

اعمل : ًما یدفع لقاء المنفعة، وھذه األجرة إما أن تكون من النقدین الذھب أو الفضة، أو تكون من غیر النقدین، فیقول لھ مثال: ھنا فالمراد بھا
وقد تكون األجرة من غیر الذھب والفضة، . ً ھذه أجرة بأحد النقدین، أو اعمل عندي شھرا بعشرة جنیھات من الذھب.ًعندي یوما بمائة لایر

ًاعمل عندي یوما وأعطیك صاعا من التمر من نوع كذا وكذا: أن یجعل األجرة من المنقوالت كاألطعمة كما یقول لھ: مثل الشرط : ًإذا. ً
من : (صلى هللا علیھ وسلم قال  لقاء المنفعة معلومة، فال تصح اإلجارة على أجرة مجھولة؛ ألن النبيأن تكون األجرة المدفوعة: الثاني

لیعلمھ ویبین لھ حقھ؛ وذلك لیتحقق العدل، فینظر العامل ھل األجرة التي تدفع لقاء عملھ مناسبة أو غیر : أي) ًاستأجر أجیرا فلیعلمھ أجره
ل تعبھ وعرق جبینھ وكده ونصبھ یستحق ھذا األجر أو ال یستحقھ، فإن شاء رضیھ وإن شاء طالب مناسبة، ھل یرضى بھا أو ال یرضى، وھ

ًاألجرة البد وأن تكون معلومة، فمثلما حفظت الشریعة حق المستفید واآلخذ بالمنفعة حفظت أیضا حق األجیر وحق مالك العین : ًفإذا. باألكثر
ًاعمل عندي شھرا وأعطیك : فلو قال لھ. فیشترط أن تكون األجرة معلومة. ء المنفعة التي یبذلھابأن یكون على علم بالثمن والمال المدفوع لقا

ًھذه جھالة، فقد یكون رب العمل الذي طلبھ بخیال شحیحا، وقد یكون العامل ) أرضیك(أرضیك، فال یصح؛ ألن : كم أجرتي؟ قال: قال. أجرة ً
ًشرھا طماعا، فلیس ھناك قاسم مشترك یمكن من خ ومن الخطأ ما یقع بعض األحیان عندما . الشریعة ال تجیز ھذا: ًاللھ معرفة الحق، فإذاً

ما یھمك، المال مالك، : كم األجرة؟ یقول: یأتي إنسان ویركب السیارة ویستأجرھا دون أن یعلم األجرة، وفي بعض األحیان تأتي وتقول لھ
ما : وقد یقول لك العامل. ع المشاكل بھذا األسلوب، ویقع اإلنسان في نوع من الحرجًھذا ال ینفع، ولذلك كثیرا ما تق: نقول. والحالل حاللك

ثم تقول . قد ظلمتني: فإذا جاء یشتغل عندك وأعطیتھ أجرة مائة لایر التي ھي أجرة مثلھ قال. إن شاء هللا أنت كریم وأنت كذا: یھمك، یعني
وھو نوع من التالعب . ال آخذ منك إال یوم القیامة:  ُیستغل بمثل ھذا، فیقول لھال آخذ، والشخص الذي یخاف هللا قد: فیقول. خذ حقك: لھ

وھذا یجعلنا نعلم أن ھذه الشروط ما . ًبعواطف الناس وأذیة لھم، فھذا یفتح بابا لضعاف النفوس أن یستغلوا الغیر، فالشریعة ال تجیز ھذا
 ..یشترط: لماذا تشددون على الناس بقولكم: نما یقرأ ھذه الشروط یقولجاءت من فراغ، وطالب العلم أو من ال یحسن فھم الشریعة حی

ھذه حقوق، وینبغي أن تعلم ما الذي لك وما الذي علیك، ویدخل األجیر والمستأجر إلى عقد اإلجارة على بینة وبصیرة : یشترط؟ نقول
َالذي لھ وما الذي علیھ فلكم ُرُءوُس أْموالكم ال تظلُمون وال وطمأنینة قلب، فالعامل یعلم ما الذي لھ و ما الذي علیھ، ورب العمل یعلم ما  َ َِ ِْ ََ َْ ُْ ُ َ

َتظلُمون  َ ْ فال یجوز للشخص أن یأتي إلى عقد إجارة مجھولة . َ، فاآلیة جاءت تبین أن مقصود الشرع أال یظلم العبد وال ُیظلم]279:البقرة[ُ
أبشر، إن : ویقول. ما یھمك: كم ستعطیني؟ یقول:  وھكذا العامل إذا جاء قال لھ.سنتفق ولن نختلف إن شاء هللا، وأنت طیب وكریم: ویقول لھ

. سأرضیك: وینبغي على المسلم أن یتفق مع العامل وینظر مدى رضاه، فإنھ إذا قال لھ. ویستغل ضعفھ، فھذا كلھ ال یجوز. شاء هللا أرضیك
  . ال یرضیھ شيء، وابن آدم لو كان لھ وادیان تمنى الثالثالتزم بأن یرضیھ وهللا یعینھ، فبعض الناس یرضیھ القلیل وبعضھم

 
 
 
 

 حكم اإلجارة والرضاع بالطعام والكسوة
 
 

) بطعامھما وكسوتھما: (وقولھ. المرأة المرضعة): والظئر(ھو العامل ): األجیر]. (وتصح في األجیر والظئر بطعامھما وكسوتھما: [وقولھ
، أو اشتغل عندي على طعمة بطنك، فال بأس؛ ألن أبا ھریرة رضي هللا عنھ كان یعمل عند آل اشتغل عندي وأطعمك وأكسوك: إذا قال لھ

فإنھ في ھذه الحالة یطعمھ . اشتغل عندي على أن أطعمك وأكسوك: لو قال لھ: إن الطعام لھ قیمة، أي: ًصفوان بذلك، وكذلك أیضا قالوا
تجوز اإلجارة :  یكون لھ طعامھ بالمعروف وما درج علیھ العرف، وعلى ھذابالمعروف ویكسیھ بالمعروف، فلھ طعام مثلھ وكسوة مثلھ،

أوصلني إلى الحرم : ومثل أن یحدد لھ األجرة بالمنقوالت، فال تختص باألطعمة، ویمكن بالكساء، لو قال لھ. بالمنقوالت مثل األطعمة
ال یختص عقد اإلجارة بالذھب : كل عوض مباح، أيفإنھ یصح، صحیح أن العرف ما درج بھذا، لكن الشریعة تجیز . وأعطیك غترتي

أن ترضع صبیھ على أن : ًوالفضة، وال یختص بالطعام وال بالكساء فقط، وإنما یشمل كل عوض مباح مأذون بھ شرعا، فیجوز أن یقول لھا
ام غیر معلوم وفیھ جھالة؛ فإنھ ال لكن إذا كان الطع. لھا الكسوة، فیكسوھا بالمعروف كسوة الشتاء وكسوة الصیف، وھكذا بالنسبة للعامل

. اشتغل عندي الشھر بثمانمائة لایر وطعامك علي: لو قال لھ: یصح؛ ألنھ ال بد من أن یحدد لھ نوعیة الطعام الذي یطعمھ، وبناء على ذلك
یرتفق بإدامھ إذا جرى العرف  األرز بدون لحم، یكون قد ظلمھ؛ ألن العامل یكون عنده أرزه و-ًمثال- فحینئٍذ إذا جاءه بطعام كأن یعطیھ 

. ھذا ھو طعامك، فھذا ال یجوز: اصنع طعامك، أو جاءه بطعام خفیف مثل المكسرات ونحوھا، وقال لھ: بذلك، فلو جاء لھ باألرز وقال لھ
فیحدد لھ حتى . ًعمك لحماً كل یوم دجاجا، أو أط-ًمثال-أطعمك : ویسكت، بل یحدد ویقول لھ. أطعمك: الطعام البد من تحدیده، ال یقول لھ: ًإذا

ًیعرف حق العامل، أما إذا لم یحدد وكانت فیھ جھالة فإنھ ال یصح ذلك حتى یحدد نوعیة الطعام، ویكون ذلك بالمعروف دفعا للضرر عن 
  .العامل
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 الرجوع إلى العرف في قدر األجرة

 
 

ًوإن دخل حماما أو سفینة، أو أعطى ثوبھ قصارا أو خیاطا بال: [وقولھ ً یطلق الحمام في زماننا ) ًوإن دخل حماما]. ( عقد؛ صح بأجرة العادةً
الحمام كان موضع االغتسال، وكانت ھذه الحمامات على طریقة معینة وال تزال توجد إلى زماننا، : على مكان قضاء الحاجة، لكن في القدیم

م أن یغتسلوا في بیوتھم فیحتاجون إلى ھذا النوع من األماكن یسخن فیھا الماء ویغتسل فیھا، فكانت البیوت ضیقة، وكان الناس یصعب علیھ
یغتسلون فیھ ویتنظفون، وخاصة العمال ونحوھم ممن یصعب علیھ وجود مكان یغتسل فیھ، فھذا النوع من األماكن كان یؤجر، فیدخل 

أمامنا الحمام : ًكیف تقرر جوازه؟ مثال. ویستأجر الحمام، فیحدد لھ الماء ویحدد لھ االغتسال، فھذا النوع من اإلجارة صحیح وجائز
ًمأذون بھ شرعا أم  ھل غسل البدن: السؤال الثاني. غسل البدن: ما ھي المنفعة المقصودة من الحمام؟ فالجواب: ًلالغتسال، فأنت تسأل أوال

: ًإذا. فعة مقصودة یطلبھا العقالءإنھ من: ھل ھو منفعة مقصودة أو غیر مقصودة؟ فیكون الجواب: ثم تسأل. ًمأذون بھ شرعا: ال؟ فالجواب
المصنف رحمھ هللا قرر أنھ ال تصح اإلجارة حتى نعلم األجرة، فلو أنھ دخل الحمام ولم یحدد األجرة، أو : السؤال. ھي جائزة وال بأس بھا

ناس في مكان یؤجر وأنت مع یرجع فیھا إلى العرف، فحینما تدخل مع ال: ركب السیارة ولم یحدد األجرة، أو نحو ذلك من األعمال، قالوا
ًمثلي مثل الناس، ویكون علیك أجرة مثلھم، فلو كانت إجارة الحمام، الساعة بعشرین ریاال، ثم جاء یطالبك بخمسة : الناس كأنك تقول

اس یدفعون ولو جاء المستأجر یدفع خمسة عشر وبقیة الن. ال أدفع إال العشرین: ًوعشرین ریاال، فلیس من حقھ ذلك، ومن حقك أن تقول
كما جاء -إذا سكتا عن األجرة رجع في ذلك إلى العرف، وكان بعض السلف : ًإذا. عشرین، فلیس من حقھ ذلك، بل یجب علیك دفع العشرین

ً أنھ استأجر دابة من رجل واتفق معھ قبل أن یأخذھا، فلما مضى حمل لھ متاعھ وأعطاه األجرة، -عن ابن سیرین كما ذكره اإلمام البخاري 
جاءه بعد أیام وأخذه إلى نفس العمل ولم یتفق معھ، ألنھ قد حصل قبل أنھما اتفقا باألجرة، فسكت رب الدابة؛ ألنھ راض باألجرة المعروفة، ف

ًفالمعروف عرفا كالمشروط شرطا إذا سكت الطرفان عن شيء معروف مثل السیارة یركبھا أحدھما إلى مكان، وھو یعلم أن أجرتھ : ًفإذا. ً
 األفضل واألكمل أن یكون الشخص على بینة من أمره، فتحدد األجرة، وذلك - كما قلنا-ًلایر أو خمسة عشر ریاال فال بأس، ولكن عشرة ال

في : ًالقاطرة والطائرة إذا جاء وركبھا، مثال: وھكذا السفینة، وفي زماننا]. أو سفینة: [وقولھ. أضمن لحق األجیر وأضمن لحق مالك العین
 الباصات الموجودة في زماننا ثم یطالب بدفع األجرة - ًمثال-كب ثم یدفع األجرة، وفي بعض األحیان تركب القاطرة أو یركب القطار اآلن یر

لیس من حقك ذلك؛ ألنك ركبت، ولما ركبت رضیت بما تعارف علیھ الناس، : فنقول. ًلن أدفع إال ریاال:  فقال-وكانت األجرة ریالین-
وھي -، والمراد بھذه القاعدة )العادة محكمة: (وقد قرر العلماء رحمھم هللا القاعدة الشرعیة التي تقول. ًرطاًفالمعروف عرفا كالمشروط ش

أن ما تعارف علیھ المسلمون، وأصبح عادة : -إحدى القواعد الخمس التي قام علیھا فقھ اإلسالم، ودارت علیھا كثیر من مسائل الفقھ وأحكامھ
ولو . لشرعیة أو یخالف الشرع؛ فإنھ یحتكم إلیھ، فتقدیر األجور وتقدیر المستحقات یرجع فیھا إلى العرفبینھم دون أن یعارض األصول ا

َّولُھن مثُل الذي علْیھن : إن هللا تعالى قال: ما ھو الدلیل الذي یثبت أننا نرجع في تقدیر الحق إلى ما تعارف الناس؟ تقول: سألك سائل ِ ِ َِّ َ ََ ََّ ْ
ِبالمْعُروف  َ ْ فجعل حقوق المرأة، والحقوق الواجبة على المرأة، وكذلك الحقوق التي تدفع للمرأة بالمعروف، فرد ذلك إلى ] 228:رةالبق[ِ

فإن الحقوق تقدر بما تعارف علیھ الناس، وما جرت علیھ عادة المسلمین، فالشخص إذا اتفق مع غیره على إجارة : العرف، وبناء على ذلك
ًفلو أن شخصا ركب . ان، فإننا ننظر إلى أھل الخبرة، ونسأل أھل السوق والتجارة والمعرفة بھذه األمورشيء أو تأجیر نفسھ وسكت الطرف

یلزمك أن تدفع : فنقول.  مائة-ًمثال- أجرتھ : كم أجرتھ؟ یقولون: سیارة من الموضع الفالني إلى الموضع الفالني وسكت الطرفان، فنسأل
ن المؤجرة بأكثر لم یكن من حقھ ذلك، ولو أراد المستأجر أن یدفع األقل لم یكن من حقھ ذلك، فإذا طالب صاحب السیارة أو العی. المائة

فیرجع إلى العرف؛ ألن سكتوھما یوجب رد المعاملة إلى األغلب واألكثر، فما درج علیھ الناس في تعاملھم وكان علیھ أغلب التعامل فالحكم 
كم : ًقة ولم یتفقا على األجرة، ثم اختصما في النھایة، فنسأل أھل الخبرة وأھل العقار، ونقولًولو استأجر منھ بیتا أو ش. إلیھ والمصیر إلیھ

وال یجوز لھ أن ینقص عنھا، . ادفع عشرة آالف لایر: لایر، فنقول للمستأجر أجرتھا عشرة آالف: أجرة الشقة التي تكون بھذه الصفات قالوا
أعطیك ما یرضیك، : وھكذا لو استأجر العامل وعمل عنده وجلس في عملھ سنة، وقال لھ. روال یجوز لرب الشقة وصاحبھا أن یطالب باألكث

إذا عمل العامل سنة كاملة في : أو نحو ذلك من العبارات، فرضي العامل بذلك، نقول ألھل الخبرة... ًوسنتفق الحقا، أو ال یكون إال الخیر
یجب علیك أن تدفع : نقول. ً عشرون ألفا- ًمثال-أجرتھ : ة فكم أجرتھ؟ قالواسقي األرض أو رعي الدواب في ھذا الموضع وبھذه الطریق

وبذلك نكون قد أنصفنا الطرفین، فنحن لم نطالب رب العمل بأكثر مما یجب علیھ، ولم نعط العامل . وقس على ھذا المسائل. ًعشرین ألفا
 العمل ما طالب باألقل، فإن ذلك یوجب البقاء على المعروف كون العامل ما طالب بأكثر من العرف، وكون صاحب: أكثر من حقھ، ونقول

یرجع فیھا إلى أھل : والشائع والغالب، وھذا یكون فیما یحتكم فیھ من مسائل إلى أھل الخبرة، وھذه المسألة تعتبر من مسائل أھل الخبرة، أي
ًأو أعطى ثوبھ قصارا أو خیاطا بال عقد صح بأجرة ال: [وقولھ. الخبرة والنظر : ًلو دفع ثوبا لغسال لكي یغسلھ، ثم قال الغسال: ًمثال]. عادةً

ًفنطالبھ بالعشرین ریاال، ویدفع . أجرة غسل ھذا الثواب عشرون: فسألنا أھل الخبرة فقالوا. ما أعطیك إال عشرة: قال. ًأعطني عشرین ریاال
ًمعروف عرفا كالمشروط شرطا، فإذا سكت المتعاقدان رجع إلى ال: ًإذا. ھذا المبلغ الذي جرى علیھ العرف، وھكذا بالنسبة لبقیة المسائل ً

لو كان أجرة السیارة في العرف والشائع مائة لایر، ولكن صاحب . العرف، وھذا ال ظلم وال ضرر فیھ، ال على رب المال وال على العامل
أنا أوصلك : بكم تذھب بي إلى المدینة؟ قال: رة وقال لھلو جاء إلى رب السیا: ھذا من حقھ، أي: نقول. أنا ال أؤجرھا إال بألف: السیارة قال

ذلك فیلزمك أن تدفع ھذه األجرة ألنك  إذا اتفقتما وتراضیتما على: واألجرة المعروفة مائة لایر، نقول. رضیت: قال. إلى المدینة بألف لایر
أن یذھب إلى المدینة بمائتین، أو تكون عند صاحب رضیت بذلك؛ ألن ھذا عقد، وهللا أمر بالوفاء بالعقود، فالشخص قد ال یرضى لنفسھ 

حتى . أنا ال أرضى إال بثالثمائة لایر: السیارة ظروف أو مصالح، فلو جلس قد یحصل على مائتین لایر بدل أن یسافر ویتعب، فقال لھ
ًكان الذھاب إلى الحرم بعشرین ریاال، لو : ًوكذلك تقدر األجرة بالمواسم، فمثال. یضحي بظروفھ ویستطیع أن یتحمل مشقة الذھاب ونحو ذلك
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ًلكن في األیام الحرجة والضیقة یكون بأربعین ریاال، وركب معھ ثم أعطاه عشرین، فمن حقھ أن یطالبھ باألربعین؛ ألن ذلك الوقت في شدة 
 والبیوت ونحوھا تقدر في الزحام وشدة المواسم لھا أجرة تخصھا، فھذا الذي جرى علیھ العرف وھذا الذي من حقھ، كذلك إجارة الدور

  .المواسم بأجرة مثلھا
 
 
 
 

 األسئلة
 
 

...... 
 

 توضیح لمسألة اشتراط معرفة األجرة في صحة العقد
 
 

أشكل علي أن معرفة األجرة من شروط صحة اإلجارة، مع أننا نرجع إلى العرف إذا لم تسم األجرة، فھل یعني أنھ ال یبطل العقد إذا : السؤال
ًاستأجرتك على أن أعطیك ذھبا أو أعطیك فضة، : معرفة األجرة تشمل معرفة الجنس والنوع والقدر، فإذا قال لھ: ة؟ الجوابلم تعرف األجر

إذا كان ھناك عرف یقدر بھ الشيء فال شك أنھ : فیرجع إلى التفصیل بالعرف، وبناء على ذلك. أو أرضیك بالریاالت، أو أرضیك بالفضة
وتوضیح ذلك . ي حال وجود الجنس والنوع والقدر في العرف، وتصبح مسألة الشرطیة للصحة كأصل عامیجوز، فتصبح مسألة العرف ف

: ًاألصل أن اإلجارة ال تصح إال إذا عرفت األجرة، لكن إذا كان ھناك عرف، ومعلوم أنھ لیس كل إجارة فیھا عرف، فمثال: أكثر كاآلتي
فیھ الحدید، ویمكن أن یستأجره في عمل ال یوجد ھذا العمل ولیس لھ عرف في یمكن أن یستأجره في حمل الحدید في موضع ال یحمل 

لكن أجرة المثل تقدر إذا تمت اإلجارة وأتم العامل العمل، ثم بعد ذلك طالب باألجرة؛ فحینئذ تقدر . موضعھ، فاإلجارة باطلة من حیث األصل
لو اتفق معھ على إجارة بمجھول : یر فإن اإلجارة باطلة، وبناء على ذلكبالمثل، لكن إذا لم یكن لھا عرف من حیث األصل ولم یكن لھا تقد

ًلكن لو أتما ھذا العقد الباطل ومضیا فیھ وقام العامل بالعمل، فإنھ یستحق ماال ویستحق حقا، فیقدر بأجرة المثل، وھذا الذي . فإن العقد باطل ً
ینبغي لطالب العلم أن : أي. فة األجرة، وال تعارض بین عام وخاصجعل المصنف رحمھ هللا یخصص سكوت العاقدین، لكن عمم شرط معر

ًصحیح أنھا ال تصح، لكن المعروف عرفا : یعلم أن األصل عدم صحة اإلجارة باألجرة المجھولة، لكن لو أنھ دخل وھناك عرف، فنقول
ألنھ  بز وأنت تعلم أن قیمة رغیف الخبز لایر؛ًكالمشروط شرطا، ھذا بالنسبة لألشیاء التي فیھا عرف شائع، كأن تأتي وتسحب رغیف الخ

ألن ھذا درج بھ العرف وانتھى . أشتري منكم رغیف الخبز بنصف لایر، أو بعني رغیف الخبز بنصف لایر: شاع وذاع، فال تأتي وتقول
ن أن یتفقا على إجارة من األمر، فإذا وجد للشيء عرف وسكتا من أجل ھذا العرف فإنھ یصح، أما من حیث األصل فإنھ ال یجوز للعاقدی

  .مجھول، فلو أتم العامل العمل فإنھ یقدر بأجرة مثلھ كما ذكرنا
 
 
 
 

 من شروط استئجار الظئر
 
 

البد من ھذا، وسیأتي إن : ھل یشترط عند استئجار الظئر أن تعلم مدة الرضاع ومعرفة عمر الرضیع وموضع الرضاع؟ الجواب: السؤال
أن ترضع الصبي في أول : إذا كانت ھناك إجارة للمرضعة فإنھا تجري على سنن اإلجارة، فالمرضعات لھن سننشاء هللا في تقدیر العمل، و

النھار، وترضعھ في أوسط النھار، وترضعھ في آخر النھار، فھذا أمر درج بھ العرف، وترضعھ إذا احتاج إلى الرضاعة، فھذا أمر فیھ 
  .ف، وهللا تعالى أعلمعرف، ولذلك یحتكم في تقدیره وضبطھ إلى العر

 
 
 
 

 حكم اإلجارة على منفعة مجھولة تئول إلى العلم
 
 

إذا آلت إلى العلم على وجھ ال غرر فیھ فال بأس : إذا كانت الجھالة في المنفعة تئول إلى العلم، فھل تجوز اإلجارة علیھا؟ الجواب: السؤال
ًبذلك، فیجوز أن یستأجر أمرا مجھوال یئول إلى العلم عند  الشروع في العمل أو عند ابتدائھ، ویكون ذلك على سبیل الخیار للعامل عند ً
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. أرید أن أرى ھذا العمل: قال. عندي عمل في البیت، وأعطیك مائة لایر على أن تعمل ھذا العمل: ابتدائھ، مثلما یقع اآلن، تقول للعامل
وم بھ، فنظر إلى ذلك وآل األمر إلى العلم، فال بأس بذلك، وھكذا إذا كان فأخذتھ إلى البیت ونظر إلى تكسیر المحل أو الشيء الذي ترید أن یق

  .على سبیل الخیار على الصفة التي ذكرناھا في مسألة خیار الرؤیة والصفة، وهللا تعالى أعلم
 
 
 
 

 وقت إلزام العاقدین بعقد اإلجارة
 
 

عقد اإلجارة الزم، ولزومھ : ما البد من استالم العین المؤجرة؟ الجوابھل یلزم عقد اإلجارة بمجرد االتفاق والتفرق من المجلس، أ: السؤال
باإلیجاب والقبول واالفتراق عن المجلس على أصح أقوال العلماء، مخرج على خیار المجلس في البیع، وسنذكر ھذا إن شاء هللا، ولم یخالف 

َیا أیھا : ج جمھور العلماء على لزوم عقد اإلجارة بعموم قولھ تعالىفي لزوم عقد اإلجارة إال بعض العلماء رحمھم هللا وقولھم مرجوح، واحت َُّ َ
ِالذین آمنوا أْوفوا بالُعقود  ُِ ُ ُْ ِ َ َ َ . رضیت: فإذا اتفقت مع رجل على استئجار شقة، أو اتفقت مع رجل على أن یعمل عندك وقال لك] 1:المائدة[َّ

فلیس من حقھ الرجوع، ویلزمھ أن یتم اإلجارة، إال في أحوال . ن قوليرجعت ع: وحددتما األجرة وتمت الشروط، ثم قال بعدما أوجب
  .العین عن إجارتھا، وهللا تعالى أعلم مستثناة سنبینھا إن شاء هللا، وھي األحوال التي یجوز فیھا رجوع األجیر، وكذلك رجوع رب

 
 
 
 

 حكم طلب زیادة في األجرة بعد االتفاق لظروف طرأت
 
 

ع الراكب بمبلغ معین، ثم حصل ھناك تأخیر بسبب زحام شدید أو بعد الطریق غیر المتوقع، فھل یجوز لي أن أطلب إذا اتفقت م: السؤال
بالنسبة للزحام وما یقع من المشقة ھذا لیس من حق صاحب السیارة أن یطالب فیھ باألجرة الزائدة؛ والسبب في : زیادة على االتفاق؟ الجواب

. العرف أن تكون الشوارع میسرة وتكون الشوارع مغلقة على حسب أحوال الناس وما جرت بھ عادة الناسأنھ مما جرى بھ العادة و: ذلك
ًإذا ركب معھ ثم وجد زحاما طالبھ بزیادة في األجرة أو نحو ذلك فھذا ال یجوز، وھذا من غرم المنافع التي یتحملھ من ربح : أما أن یقال

لو كان الطریق فیھ عطل وتأخر، فإنھ ال یطالب بأجرة زائدة على أجرتھ؛ ألنھ لم یزد : لى ذلكًاألجرة، فلھ غنمھا وعلیھ غرمھا، وبناء ع
أنت استأجرتھ لسبعة أو عشرة كیلومترات، فأوصلك العشرة الكیلومترات، فكونھ یتأخر أو ال یتأخر ھذا : ًمثال. على العمل الذي طلب منھ

ًقة لھ باإلجارة، ولست بمتحمل لذلك، وھذا شيء لیس بیدك وال بیده، وبناء على أمر یختلف بحسب اختالف األحوال والظروف، وال عال
لو أنھ اتفق معھ على بناء مسكن بملیون، ثم ارتفعت أسعار المواد، : ًمثال. یتحمل ھو المسئولیة، فكما أن لھ غنم اإلجارة فعلیھ غرمھا: ذلك

نحن اتفقنا على أن تبني، لو أن ھذه األشیاء . ال: تقول لھ.  والقیمة كذا وكذاأنا اتفقت معك: فتصبح قیمتھا ثالثة أضعاف، فجاء وقال لك
أنھ : وھذا أصل شرعي. رخصت فلیس من حقي أن أطالبك بالنقص، وإذا غلت لیس من حقك أن تطالبني بالزیادة، فلك الغنم وعلیك الغرم

وال یمكن أن یقاص أحد . خذ الزائد:  أجرتھم فال یأتي ویقول لھفلو أن األشیاء رخصت والعمال رخصت. یتحمل غرمھا كما أنھ یأخذ غنمھا
ًأحدا بھذا، فالشریعة لو فتحت ھذا الباب لحصل بین الناس من الفوضى ما هللا بھ علیم، ولذلك إذا اتفقا على شيء فال بد أن یتم ما اتفقا علیھ، 

قع من األمور الطارئة، وذلك مثلما یقع في البیع، فإنھ قد یشتري ولھ غنمھ وعلیھ غرمھ، وال یتحمل بعد ذلك رب العمل وال العامل ما ی
العمارة بملیون، وفي الیوم الثاني بعد أن اتفقا وتم البیع تصبح قیمتھا عشرة آالف لایر، ولو اشترى العمارة وقیمتھا ملیون، وفي الیوم الثاني 

 یرجع ما دام أنھما قد اتفقا، وكأنھما حینما اتفقا على أن یبني لھ  فلیس من حق أحد الطرفین أن- ًمثال-جاء مشروع بقیمة عشرة مالیین 
ًعمارتھ بعد سنة أو بعد شھر یكون قد تحمل مسئولیة الثمن وتحمل مسئولیة الشھر غرما وغنما، وھذا التحمل والتبعة والمسئولیة متعلق  ً

وآخر دعوانا أن الحمد  رب العالمین، وصلى هللا . إتمام الصفقةبالطرفین، فكما أن رب المال ملزم، كذلك العامل والمقاول ونحوھما ملزم ب
  .وسلم وبارك على نبینا محمد

 
 
 
 

 [3[ باب اإلجارة -شرح زاد المستقنع 
ًاإلباحة في المنفعة، فال یجوز استئجار األجیر لیفعل أمرا محرما، كما أنھ ال یجوز تأجیر عقار : من شروط صحة عقد اإلجارة كمنزل أو -ً

والمرأة قد حافظ علیھا الشرع وأكرمھا وحصنھا، .  لمن سیستخدمھ في فعل محرم، كبیع الخمور، أو لمن یتخذه كنیسة أو ما شابھ ذلك- رضأ
ًوجعل نفقتھا والقیام علیھا مفترضا على الرجل، وجعل للرجل علیھا حقوقا، فإذا أرادت أن تؤجر نفسھا فعلیھا أن تستأذن زوجھا ً. 

 من شروط اإلجارة
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فقد : أما بعد. بسم هللا الرحمن الرحیم الحمد  رب العالمین، والصالة والسالم على أشرف األنبیاء والمرسلین، وعلى آلھ وصحبھ أجمعین
جملة من العالمات واألمارات التي : تقدم أن اإلجارة ال تصح إال إذا توفرت فیھا الشروط الموجبة للحكم بصحتھا، وأن ھذه الشروط ھي

ا الشارع للحكم بصحة عقد اإلجارة، فھناك عالمات وأمارات متى ما وجدت حكمنا بصحة العقد، ومتى ما فقدت أو فقد بعضھا حكمنا نصبھ
الشرط : وذكرنا أن ھذا النوع من الشروط یسمى بشروط الصحة، وقد ذكر المصنف رحمھ هللا لإلجارة ثالثة شروط. بفساده وعدم اعتباره

وحینما ذكرنا معرفة األجرة ذكرنا أن األصل الشرعي یقتضي أنھ ال یصح عقد . معرفة األجرة: والشرط الثاني. معرفة المنفعة: األول
ثم ذكرنا أنھ . اإلجارة إال إذا كان العامل على علم بمقدار األجرة المدفوعة لھ، وكذلك األجیر یعلم قدر العوض الذي یأخذه عن إجارتھ

ك عرف یجري بتحدید الثمن، فإذا كان ھناك عرف یجري بتحدید الثمن في المركوبات ونحوھا، وتعاقد یستثنى من ھذا األصل أن یكون ھنا
الطرفان على اإلجارة، ولم یذكرا األجرة ألنھا معروفة معلومة عند الطرفین فإن ھذا مغتفر، لكن األصل یقتضي أننا ال نحكم بصحة عقد 

أنھ متى ما كانت األجرة مجھولة فإن ھذا یفضي إلى : ین، ذكرنا أن العلة في ذلك والسبباإلجارة إال إذا كانت األجرة معلومة عند الطرف
ًالنزاع وإلى الخالف بین الطرفین كالحال في البیع، وأن جھالة الثمن في البیع توجب مفسدة الخالف وھضم الحقوق، كذلك أیضا الجھالة في 

ًوجب الظلم أیضا، فلربما دخل العامل واألجیر وھو یظن أنھ ینال أجرة كبیرة، فإذا بھا األجرة بین الطرفین، فإنھا توجب النزاع والشقاق، وت
أن تكون معلومة ومعروفة : ما ھو األصل في األجرة؟ تقول: فلو سأل سائل. البد من معرفة األجرة: أقل مما كان یتوقع، وبناء على ذلك قلنا

ما : ولو سألك. السند والبیع، وأن ھذا األصل إذا فقد في اإلجارة فإننا نحكم بفسادھاالقدر، یذكر جنسھا وقدرھا ونوعھا بما تنضبط بھ في 
یستثنى من ذلك أن یكون ھناك عرف یحدد األجرة، كركوب السیارات أو القاطرات أو الطائرات، فعلم أن أجرة التذكرة : الذي یستثنى؟ تقول

ًن المعروف عرفا كالمشروط شرطا أو كالمشروط لفظا، ھذا من حیث األصلبخمسین أو بمائة، فال بأس أن یركب وال یحدد األجرة، أل ً ً .
وجوب معرفة الثمن ومعرفة : في الشرط الثاني عندنا أصل واستثناء، وھذا یلتبس على بعض طالب العلم، لكن ینبغي أن یعلم أن األصل: ًإذا

 األجرة من الطرفین في ھذا النوع الخاص من اإلجارات ال یؤثر األجرة، وأن االستثناء یكون عند وجود عرف یحدد األجرة، والسكوت عن
 ...... .ًوال یضر؛ ألنھ معلوم بداھة، فھو وإن كان مجھوال في الظاھر لكنھ معلوم من حیث الباطن عند الطرفین

 
 أن تكون منفعة اإلجارة مباحة: الشرط الثاني

 
 

أن یكون العقد على منفعة أذن : اإلباحة في منفعة العین، فیشترط لصحة اإلجارة: يأ]. اإلباحة في العین: الثالث: [قال المصنف رحمھ هللا
الشرع بھا، والمنافع منھا ما أذن هللا بھ ومنھا ما حرمھ هللا عز وجل، فال یجوز أن یبرم عقد اإلجارة على أمر حرمھ هللا عز وجل؛ ألن 

 نحكم بصحة عقد إجارة حتى نعلم ما ھي المنفعة التي قام علیھا العقد، فإذا علمنا ال: ًفإذا. تصحیح عقد اإلجارة یدل على اإلذن بھذه المنفعة
مأذون : ً فالبد أن نعلم كذلك ھل ھذه المنفعة أذن بھا الشرع أو لم یأذن، وبناء على ذلك تنقسم المنافع إلى- وھو الشرط األول- ما ھي المنفعة 

ًبھ شرعا، وغیر مأذون بھ شرعا ً شرعا كالسكنى وركوب الدواب والطب والعالج ونحو ذلك من األمور التي أذن هللا بھا، فأما المأذون بھ. ً
تداووا عباد : (ًھذا العالج مأذون بھ شرعا إذا كان بشيء غیر محرم، لقول النبي صلى هللا علیھ وسلم: نقول. یستأجر الطبیب للعالج: ًفمثال

ًركوب الدابة مأذون بھ شرعا، والسفر إلى مكان : لو استأجر للركوب، نقول: ًكذلك أیضا). هللا، فإن هللا ما أنزل من داء إال وأنزل لھ دواء
ًمباح للصید أو النزھة إذا لم تكن على وجھ محرم من حیث األصل مأذون بھا شرعا، والركوب لذاتھ مباح شرعا وھكذا بالنسبة لخیاطة . ً

إذا : لكن. ًعقد اإلجارة جائز ومأذون بھ شرعا:  المنافع التي أذن الشرع بھا، نقولالثیاب وغسلھا وكذلك بالنسبة لسكنى الدور وغیر ذلك من
محرمة، أو كانت منافع العین لم یأذن بھا الشرع؛ فإننا ال نصحح عقد اإلجارة، فیشترط لصحة عقد اإلجارة أن تكون  اشتمل على منفعة

: فلو استأجره لضرر ومفسدة؛ لم یجز، ولو قال لھ. المنفعة، واإلباحة: ناك أمرانفھ. المنفعة التي من أجلھا استأجر اإلنسان قد أذن بھا الشرع
أرید منك أن تھدم دار جاري وأعطیك عشرة آالف لایر لم یجز؛ ألن ھدم الدار إفساد في األرض، وھو كذلك ال یملكھا، بل ھو معتد وظالم، 

ولو استأجره ألمر .  حتى ولو قام بھذا الفعل؛ ألنھ فعل ال یأذن بھ الشرعًفإذا استأجره لذلك فھذه إجارة محرمة، واألجیر ال یستحق شیئا
حرام فیھ ضرر بجماعة أو فرد، فھذه إجارة غیر مشروعة وباطلة؛ ألن المنفعة ال یأذن بھا الشرع، فوجود ھذا العقد وعدمھ على حد سواء؛ 

ًكون النفع مأذونا بھ شرعایشترط أن یكون ھناك نفع، وأن ی: ًإذا. فال یستحق مطالبتھ باألجرة ًقد یكون النفع غیر مأذون بھ شرعا، فالخمر . ً
ًمنافع وفیھا إثما، وأن إثمھا وضررھا أكبر من منفعتھا، والشریعة تحرم عند غلبة المفاسد أو الستجماع الشيء  أخبر هللا عز وجل أن فیھا

ًمھ الشریعة لمفسدة أعظم موجودة في الشيء، فالخمر مثال في قد یكون الشيء في ظاھره مصلحة ولكن تحر: للمفاسد، ولذلك یقولون
ظاھرھا الھزة والنشاط والطرب ونحو ذلك مما یعتري شاربھا لكن األضرار والمفاسد التي تترتب علیھا أعظم مما فیھا من منافع، حتى ذكر 

فالحاصل أن اإلجارة إذا كانت على . فیھا نفع: علم قالواالعلماء أن هللا تعالى لما حرمھا سلبھا منافعھا فأصبحت من الضرر، إال أن أھل ال
اھدم ھذه الدار، : ًشيء فیھ ضرر فإنھا ال تجوز، وھي محرمة، وال یستحق العامل الذي عمل ھذا الضرر أجرة، فلو طالب من قال لھ

ثم إن الشریعة تجیز المنافع المباحة . ً بھا شرعاًالبد وأن تكون المنفعة مأذونا: ًإذا. باألجرة التي وعده بھا، فإنھا سحت وحرام وال یستحقھا
! إذا انتفخ الھواء في البالون فما المنفعة: المقصودة، فخرجت المنافع غیر المقصودة، فحینما یستأجره لنفخ الھواء في بالون أو نحوه، نقول

البد وأن تكون : ًفإذا! ما المصلحة وما الفائدة؟وھكذا لو استأجره لضرب حدید في بعضھ مثل ألعاب األطفال أو نحوھا، ف! وما المصلحة؟
المنفعة مقصودة؛ حتى یقع علیھا اإلذن الشرعي واإلباحة؛ ألنھا لو كانت في ظاھرھا منفعة ال مصلحة فیھا وال تقصدھا العقول السویة كان 

وإذا رأى الحدید ! دید ببعضھ فأي فائدة یستفیدھا؟بذل المال فیھا من إضاعة المال، فالصبي إذا نفخ الھواء أي فائدة یستفیدھا؟ وإذا ضرب الح
ًمرتفعا أو موضوعا فأي فائدة یستفیدھا؟ ًالبد أن تكون ھناك منفعة مأذون بھا شرعا، فإذا كانت المنفعة غیر مأذون بھا شرعا فھذا : ًإذا! ً ً
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].  والزمر والغناء، وجعل داره كنیسة أو لبیع الخمراإلباحة في العین، فال تصح على نفع محرم كالزنا: الثالث. [سیفصلھ المصنف رحمھ هللا
الجاھلیة في جاھلیتھم یستأجرون اإلماء، وكانت ھناك بیوت للدعارة وللبغاء، فحرم هللا  كان أھل]. وال تصح على نفع محرم كالزنا: [فقولھ

ِذلك، وأنزل آیة النور المشھورة وال تكرُھوا فتیاتكم على البغاء إْن ِِ َ َ ََ ْ َ ْ ُ ْ ُِ َ َ َ أردن تحصنا لتْبتغوا عرض الحیاة الدنیا ِ َ َ َ َ َ َ َ َْ ُّ ِ ِ ُّْ ُ َ َ ًَ ْ فا عز وجل حرم ] 33:النور[َ
، فنص العلماء رحمھم هللا على أنھ ال تجوز اإلجارة لفعل الزنا، ونصت : علیھم أن یؤجروھن من أجل ھذه الجریمة وھي الزنا والعیاذ با

أنھ حرم ثمن الكلب، ومھر البغي، : (لتحریم، ففي الحدیث الصحیح عن النبي صلى هللا علیھ وسلمًالسنة أیضا على ما نص علیھ الكتاب من ا
، فلو أنھ استأجر امرأة من أجل أن یطأھا على ): ومھر البغي: (وقولھ) وحلوان الكاھن ھو ما یعطى للمرأة من أجل أن تزني والعیاذ با

أة ھذا المال، بل إنھ مال محرم بإجماع العلماء رحمة هللا علیھم، فلو استأجر على فعل وجھ محرم فإن المال سحت وحرام، وال تستحق المر
  .الزنا، فھذا نوع من أنواع المنافع المحرمة، وھذا یتعلق باألفعال

 
 
 
 

 حكم اإلجارة للزمر والغناء
 
 

النسبة للزمر والغناء فقد حرمھما هللا عز وجل؛ ولذلك یكون بآالت اللھو، وب: الزمر النفخ في المزامیر، والغناء). والزمر: (قال رحمھ هللا
ٌومن الناس مْن یشتري لْھو الحدیث لُیضل عْن سبیل هللا بغْیر علم ویتخذھا ُھزوا أولئك لُھم عذاب ُمھین : توعد هللا عز وجل أھلھ فقال ٌ ًِ َ ََ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َْ َ َ َّ َ َِّ ِ ِ َّ ِ ِ ِ ِ ُِ ُ ٍْ ْ ِْ َِ ِ ِ ِِ َّ ِ َ

وعبد هللا بن مسعود قد تلقى . یمة كان عبد هللا بن مسعود رضي هللا عنھ یحلف با الذي ال إلھ إال ھو أنھ الغناءوھذه اآلیة الكر] 6:لقمان[
ًالقرآن من فم النبي صلى هللا علیھ وسلم غضا طریا كما نزل، وما كان یقرأ عشر آیات حتى یتعلمھن ویعلم حاللھن وحرامھن، وكان أعلم  ً

ًما من آیة إال وأعلم أین نزلت، ومتى نزلت، وفیم نزلت، ولو أعلم رجال أعلم بكتاب هللا : (رضي هللا عنھ یقولبكتاب هللا عز وجل، وكان 
وھذا یدل على عظیم مكانتھ وجلیل منزلتھ رضي هللا عنھ وأرضاه في ضبط كتاب هللا ومعرفة ما فیھ،  .(مني تعمل إلیھ المطي لذھبت إلیھ

ى أن ابن مسعود رضي هللا عنھ من أئمة الصحابة الذین ھم أھل لتسطیر كتاب هللا عز وجل، و لھ تفسیراتھ وقد أجمع العلماء رحمھم هللا عل
وهللا الذي ال إلھ إال ھو، إنھ : (المشھورة، فعبد هللا بن مسعود رضي هللا عنھ وأرضاه فسر ھذه اآلیة، وحلف با الیمین المغلظة وقال

یأتي في آخر الزمان أقوام : ( علیھ وسلم قال في الحدیث الصحیح الذي رواه اإلمام البخاري في صحیحھأن النبي صلى هللا: ًثانیا). الغناء
فھذا الوعید الشدید قد نص العلماء رحمھم هللا ) یستحلون الحر والحریر والمعازف والقیان، ما ھم بمؤمنین، ما ھم بمؤمنین، ما ھم بمؤمنین

إنھا : وأما بالنسبة للمعازف فإذا قال). یستحلون الحر: (عتقد حل الزنا فإنھ كافر بإجماع العلماء؛ ألنھ قالأن المراد بھ نفي اإلیمان، لكن من ا
وقول علیھ . ًمتأوال قول من قال من أھل العلم، وھو قول شاذ وضعیف لبعض المتقدمین، فإن كانت عنده شبھة فتزال عنھ ھذه الشبھة. حالل

ما ھم بمؤمنین، ما ھم : (ًوأیضا رتب على ھذا االستحالل قولھ. یدل على أن األصل أنھ حرام) والحریریستحلون الحر : (الصالة والسالم
ًأن كل فعل أو قول رتب علیھ عقوبة في الدنیا أو في اآلخرة أو فیھما معا، أو : ومن القواعد والضوابط عند العلماء رحمھم هللا). بمؤمنین

وھذا الضابط نص علیھ جمع من أئمة السلف، وھو قول حبر . و لعنة فإنھ یعد من كبائر الذنوبرتب علیھ الوعید بنفي إیمان أو غضب أ
األمة وترجمان القرآن عبد هللا بن عباس رضي هللا عنھما، وقد اختاره اإلمام أحمد في إحدى الروایات عنھ، وشیخ اإلسالم ابن تیمیة ، 

ً كتاب هللا وسنة النبي صلى هللا علیھ وسلم مقرونا بعقوبة الدنیا أو عقوبة اآلخرة أو واإلمام ابن حزم رحمة هللا على الجمیع، فما ورد في
 أو فیھ وعید بنفي إیمان أو غضب أو لعنة أو نحو ذلك فإنھ یعد من كبائر الذنوب التي توجب تفسیق -عقوبة الدنیا واآلخرة: أي- ًعقوبتین معا 

 ...... !صاحبھا، والعیاذ با
 

 اإلسالمیة وقول الشعرحكم األناشید 
 
 

الغناء بالمعازف محرم ولكن یستثنى من ذلك التغني على سبیل النشید، فإن النشید الذي ال معازف فیھ، وھو حكایة الشعر، وتكون تلك 
تطیع المسلم أن الحكایة خالیة من المجون والفسق والعھر، فإن ھذا أقره رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم وأذن بھ، واألحادیث صحیحة فال یس
وھو في عمل -یحرف ما ثبت في السنة من جوازه واإلذن بھ، ففي الحدیث الصحیح عن رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم أنھ كان یبني مسجده 

إن األلى بغوا وهللا لوال هللا ما اھتدینا وال تصدقنا وال صلینا :  وكان الصحابة یرتجزون بأبیات الشعر- الطاعة والقربة في تشیید ذلك المسجد
وكذلك دخل علیھ الصالة . ویرفع بھا صوتھ). أبینا، أبینا: (یقول) أبینا: (علینا وإن أرادوا فتنة أبینا فكان صلى هللا علیھ وسلم إذا بلغوا قولھ

ًضربا یزیل الھام عن خلوا بني الكفار عن سبیلھ الیوم نضربكم على تأویلھ : والسالم مكة ومعھ عبد هللا بن رواحة آخذ بخطام دابتھ یقول
وثبت عنھ علیھ الصالة والسالم أنھ كان في السفر، وكان أنجشة یحدو اإلبل . مقیلھ فكان یقولھ بین یدي النبي صلى هللا علیھ وسلم وبإقراره

 .بین یدیھ، وھو یقر علیھ الصالة والسالم وال ینكر
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 الدعوة إلى هللا بالكتاب والسنة ال باألناشید
 
 

كان من باب الترویح عن : ا الفعل منھم رضي هللا عنھم وأرضاھم من باب الدعوة أم من باب الترویح عن النفس؟ الجوابھل كان ھذ
النفس، فالخطأ أن یظن أن نشید الشعر من وسائل الدعوة، فلیس ھناك وسیلة للدعوة إال كتاب هللا عز وجل وسنة النبي صلى هللا علیھ وسلم، 

 فیھ أي إشكال، لكن لك أن تنشد الشعر من باب دفع السآمة وجلب الترویح عن النفس، أو من باب االستجمام؛ وھذا نص مجمع علیھ ولیس
وكان حبر األمة وترجمان القرآن عبد هللا بن عباس رضي هللا عنھما في . ألن النفوس ضعیفة، فإذا خفف عنھا بالمباح استجمت وقویت

فیأتي بأغزل بیت في ). روحوا عنا: (سائل وكثرت علیھ المباحث الفقھیة والمسائل والنوازل قالصحن بیت هللا الحرام، فإذا كثرت علیھ الم
الشعر الذي كان یتحاكاه العرب ویتحدث بھ، ویظرف مع أصحابھ رضي هللا عنھم ورحمھم هللا، وھذا كلھ في بیت هللا الحرام؛ لكي یبین أن 

ن باب الترویح، لكن ال نعتقد أنھ البد أن ندعو بھذا الشيء، أو أن ھذا الشيء طریق للدعوة، فھذا م. ًھناك أمورا أذن الشرع بھا وال بأس بھا
یجوز ویباح؛ ألن النبي صلى هللا علیھ وسلم الذي ال یمكنھ أن یسكت عن حرام أقر ذلك، وقیل بین یدیھ فأقره علیھ الصالة : إنما نقول

أنھ من حیث األصل یجوز إنشاد الشعر، لكن من یتتبع السنة :  وقرروه- رحمھم هللا-العلم لكن الذي ذكره أھل . والسالم ولم یحرمھ ولم یمنعھ
ویتتبع ھدي النبي صلى هللا علیھ وسلم ویفقھ النصوص یجد أن األحادیث وردت عن النبي صلى هللا علیھ وسلم بإنشاد الشعر في حال السآمة 

سیر اإلبل، وھذا یعرفھ كل من یعرف اإلبل، اإلبل ال یمكن أن تسیر إال بحاٍد، وإذا حدا وفي حال الملل، أنشد الشعر بین یدیھ في السفر أثناء 
ًرفقا : (صلوات هللا وسالمھ علیھ: الحادي مشت اإلبل وسرت واستجمت، ولذلك كان ھذا بین یدي النبي صلى هللا علیھ وسلم حتى قال

في بناء المسجد؛ ألن البناء فیھ ثقل على النفس، والبناء فیھ أثر على النفوس، ، وأنشد الشعر بین یدیھ صلوات هللا وسالمھ علیھ )بالقواریر
كأن : ًولذلك روح النبي صلى هللا علیھ وسلم بالمباح، وأنشد الشعر بین یدیھ في حفر الخندق كما جاء عنھ علیھ الصالة والسالم في السیر، إذا

ھذا األمر من : أال ندخلھ ونقحمھ على الدعوة ونقول: األمر األول: فعندنا أمران. امھذا اإلنشاد من باب الترویح عن النفس ومن باب االستجم
فھذا أمر ینبغي أن یتنبھ لھ اإلنسان؛ أن الدعوة ال یمكن أن تكون إال بكتاب هللا وسنة النبي صلى هللا علیھ وسلم وھدي السلف . وسائل دعوتنا

أفعل ھذا من باب : ما بالنسبة للترویح عن النفس فروح بالمباح وال حرج في ذلك، و تقولأ. الصالح رضوان هللا علیھم ورحمھم هللا أجمعین
الترویح عن نفسي، فقد روح عن نفسھ من ھو أفضل منا، واإلنسان مخلوق ضعیف، فال بأس أن یروح عن نفسھ بالذي أذن هللا بھ وأحلھ 

النفس، ویضعف اإلیمان في القلب؛ ألن اإلنسان إذا أكثر من اللھو المباح فإن لكن اإلكثار من ھذا الشيء والمواظبة علیھ یؤثر على . لعباده
َ إنما یأخذ منھ بقدر أفد طبعك المكدوح -نسأل هللا السالمة والعافیة- ھذا یضعف إیمانھ، ولذلك یجوز المزح، فإذا أكثر منھ ربما أمات قلبھ  ْ

ِبالجد تارة بجم وعللُھ بشيء من المزح ولكْن إذا أ ِ ْ ٍ ّ ًعطیتُھ المزح فلیكْن بمقدار ما تعطي الطعام من الملح فتعطي النفس شیئا من االستجمام ٍ ِ َ ِ َ َ
والراحة في ھذه الحدود، إال أن الشعر الحماسي، وھو الذي یقوي النفوس، ویشحذ الھمم للجھاد، أو یحكي مآثر السلف، أو نحو ذلك مما 

نفوس؛ فإن ھذا إذا كان اإلنسان یضع ھذا الشعر قربة  سبحانھ وتعالى، ویقولھ قربة یقصد بھ النصرة على األعداء وإیراث الحماسة في ال
 عز وجل فإنھ یثاب على ذلك؛ ألن عبد هللا بن رواحة رضي هللا عنھ أنشد الشعر الحماسي في صحن بیت هللا الحرام، وأنشده بین یدي 

ً أعداء اإلسالم مقصودة شرعا، فمن قصد بذلك إغاظة عدو هللا وتربیة النفوس النبي صلى هللا علیھ وسلم من باب إغاظة األعداء، فإغاظة
ولقد نص هللا في كتابھ على أن الشعراء یتبعھم . ًعلى الحماسة وعلى الخیر والبر ومآثر اإلسالم، فإن ذلك ال شك أن لھ أثرا على النفوس

َإال الذین آم: الغاوون، ثم استثنى سبحانھ وتعالى فقال َ ِ َّ َّ َنوا وعملوا الصالحات وذكُروا هللا كثیرا وانتصُروا مْن بْعد ما ظلُموا وسیْعلم الذین ِ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ َّ َِّ َُ َ ُ َ َ ًَ َ َّ ُ ُ
َظلُموا أي ُمنقلٍب ینقلُبون  َِ ََّ ََ ََ الوا الشعر أنھم إذا كانوا من أھل اإلیمان فق: أي) یتبعھم الغاوون إال الذین آمنوا: (فانظر إلى قولھ] 227:الشعراء[َ

نص النبي صلى هللا علیھ وسلم لما جاءه كعب بن مالك وحسان بن ثابت : ًنصرة لإلسالم اتبعھم المھتدون وال یتبعھم الغاوون، ومن ھنا
ِإال الذین آمنوا وعم: صلى هللا علیھ وسلم وأنزل فیھما قولھ إن هللا أنزل في الشعر ما أنزل، فاستثناھما النبي: وقاال َِ َ َ َُ َّ َّ َلوا الصالحات وذكُروا هللا ِ َّ َ َ َ َِ ِ َّ ُ

ِكثیرا وانتصُروا مْن بْعد ما ظلُموا  ِ ِ ُِ َ َ َ ََ البد لطالب العلم أن یعلم أن التحلیل والتحریم یحتاج إلى نص، وأن النصوص إذا : ًفإذا]. 227:الشعراء[ًَ
ً ذلك الشيء، وأن النصوص إذا حرمت شیئا ال أسفرت واتضحت بجواز شيء ال یستطیع المسلم أن یتحمل بین یدي هللا مسئولیة تحریم

قد وردت النصوص في كتاب هللا : ًفإذا. یستطیع أحد یؤمن با والیوم اآلخر أن یتقحم نار هللا على بصیرة فیحلل للناس ما حرم هللا علیھم
بت عن رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم ًوسنة النبي صلى هللا علیھ وسلم على إباحة الشعر المأذون بھ شرعا، وجاءت السنة الصحیحة تث

توسع : ًاإلنشاد، ووقع بین یدي النبي صلى هللا علیھ وسلم فأقره، فنجد ذلك من باب المباح المأذون بھ شرعا، وأما بالنسبة للتوسع فیھ فنقول
ا وتشجیعھا على الخیر، فذلك النص فیھ في المباح، ما لم یكن یراد بھ إیراث الحماس الذي یقصد منھ إلھاب النفوس على طاعة هللا وتقویتھ

أن یكون بآالت اللھو : الحالة األولى: إذا استأجره من أجل الغناء فیشمل ذلك حالتین: أي) والغناء: (وبھذا یقول المصنف. واضح وظاھر
ت ولكن یكون إنشاد شعر، فإذا جاء أن یكون بدون آال: والحالة الثانیة. فھذا محرم، و بإجماع العلماء أنھ ال تجوز اإلجارة على غناء محرم

بالشاعر أو بمن یقول الشعر واشتمل شعره على مفسدة محرمة كاإلغراء بالحرام، ووصف امرأة معینة أو نحو ذلك مما حرم هللا عز وجل، 
 تجوز اإلجارة على أو یتناشد الشاعران كل منھما یسب اآلخر ویشتمھ ویعیبھ وینتقص من قومھ ویحط من قدرھم، فذلك مما حرم هللا، وال

أما لو جاء بالمرأة من أجل أن تضرب الدف في زواج وعرس وتقول المباح الذي أذن هللا بھ، فإن ھذا ال بأس بھ وھو جائز، وقد . ھذا الوجھ
الدف في الزواج لما كان ضرب : أجمع العلماء رحمھم هللا على جواز اإلجارة على المنافع المباحة، وإذا جئت تقرر ھذه المسألة فإنك تقول

ًمباحا شرعا، بل إن النبي صلى هللا علیھ وسلم ندب إلیھ وحث علیھ، ولم یستطع اإلنسان أن یجد من یضرب لھ الدف إال بمال، وأراد أن  ً
 منفعة یستأجر، فال بأس أن یستأجر المرأة من أجل أن تزف المرأة في حال زواجھا، أو من أجل أن تضرب الدف فذلك مما أذن هللا بھ، وكل

  .مباحة أذن هللا عز وجل بھا ورسولھ علیھ الصالة والسالم تجوز اإلجارة علیھا ما لم یقم الدلیل على استثنائھا
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 حكم االستئجار لفعل محرم
 
 

 كالغناء ال قد بین المصنف رحمھ هللا أن استئجار الشخص لألفعال المحرمة كالزنا والزمر، ولألقوال المحرمة]. وجعل داره كنیسة: [وقولھ
وكذلك . النیاحة، فلو استأجر امرأة من أجل أن تنوح على میت فإنھ ال یجوز، وتعتبر اإلجارة فاسدة: یجوز، ویدخل في األقوال المحرمة

عملیة ًلو استأجر طبیبا أن یقوم بعملیة جراحیة، وھذه ال: ًاألفعال، كما إذا استأجر شخصا على فعل محرم، ومن األمثلة المعاصرة على ذلك
الجراحیة ال یأذن بھا الشرع؛ إما لكون ضررھا أكبر من نفعھا، أو لكونھا تعارض مقصود الشرع، فإذا كان ضررھا أكبر من نفعھا، مثال 

لیة مع غلبة ظن الطبیب أن ھذه العم. اعمل لي ھذه العملیة: ًالعملیات الجراحیة التي تكون نسبة النجاح فیھا ضئیلة جدا، فلو قال للطبیب: ذلك
أن المریض أغرى  ستفضي بھ إلى الھالك أو تفضي إلى تلف عضو، أو أنھا تضر بھ وبصحتھ؛ فال یجوز للطبیب أن یقدم علیھا، فلو

افعل لي ھذه الجراحة، أو افعل بي ھذا النوع من التداوي وفعلھ؛ فإنھا إجارة فاسدة؛ ألنھ خرج عن أصول المھنة، و : الطبیب بالمال وقال لھ
ًنة ال توجب اإلذن للطبیب بالقیام بمثل ھذا النوع من األعمال الطبیة، فصار أمرا محرما متمحضا في الضرر، أيأصول المھ ً أن الضرر : ً
كذلك لو استأجره لعمل جراحي دون وجود موجب، مثل قطع اإلصبع الزائد دون وجود ألم ودون وجود ضرر، فإن أي عضو . فیھ واضح

ى أو لم یكن فیھ ضرر فإنھ ال یجوز قطعھ وال إبانتھ من الجسد؛ ألنھا خلقة هللا عز وجل، وال یجوز التدخل في اإلنسان إذا لم یكن فیھ أذ
ًبجسد اآلدمي بزیادة شيء أو نقص شيء إال إذا أذن الشرع بھ، فلو قطع منھ ھذا العضو فإنھ حینئٍذ یعتبر آثما شرعا واإلجارة فاسدة ولو . ً

 جعلھ هللا - وھي اللوز - إن ھذا العضو الموجود في الجسد : الموجودة اآلن، واألطباء وأھل الخبرة یقولون) ناللوزتی (- ًمثال-أخرج : قال لھ
لو یعلم الناس ما في ھذا العضو :  السموم عن البدن، حتى قال بعض الباحثین الكبار في مجال الطب- بقدر هللا- وجل حمایة للجسم، فینفي  عز

فلو أنھ فعل ذلك .  وحفظ البدن من الكثیر من السموم واألضرار التي تنزل بھم ما أقدم أحد على إخراجھ- روھو رجل كاف- من النعمة والخیر 
 فاستخرج اللوزتین بدون التھاب لم یجز، أما إذا التھبت اللوز وأصبح ھناك ضرر من تقیحھا وإضرارھا - ویسمونھا الجراحة الوقائیة-

ال یجوز؛ ألنھ لیس :  فنقول- الجراحة الوقائیة: كما تسمى- ھناك ضرر وفعل ذلك من باب الوقایة بالقلب أو الجسد فال بأس، لكن إذا لم یكن
ًجراحة التجمیل، لو استأجره من أجل أن یجملھ فیصغر شیئا كبره هللا، أو یكبر شیئا : كذلك. ھناك إذن شرعي بفعل ھذا النوع من الجراحة ً

ستأجره بمبلغ من أجل أن یقوم بھذا النوع من الجراحات، فكل ذلك محرم؛ ألن المنفعة غیر صغره هللا عز وجل، أو جراحة تغییر الجنس، وا
ًھل المطلوب من عقد اإلجارة مأذون بھ شرعا أم ال، فإن : أن على طالب العلم أن یبحث أول شيء: المراد من ھذا كلھ :ًإذا. ًمأذون بھا شرعا

وجعل داره : (وقولھ.  علیھا حالل، وإن كانت منفعة حرمھا الشرع فال تجوز اإلجارة علیھاكانت منفعة أذن بھا الشرع وأجازھا فعقد اإلجارة
استأجر منھ بیتھ من أجل أن یكون كنیسة، وھذا یقع في المواطن التي یكون فیھا أھل الكتاب، وقد بینا في باب عقد الجزیة : أي) كنیسة

 بالد المسلمین وال بناؤھا وال تشییدھا، وذكرنا ھذا وبینا األدلة على ذلك، وبینا وأحكام الھدنة والصلح أنھ ال یجوز استحداث الكنائس في
فإذا استأجر منھ الدار لكي یجعلھا كنیسة فال یجوز؛ ألنھ ال یجوز استحداث ذلك وإنشاؤه في بلد مسلم، فإذا . كالم العلماء رحمة هللا علیھم
العلماء یذكرون األمثلة للتنویھ، فھو ذكر األفعال، وذكر إجارة اآلدمي للمحرم، إما نحن نبھنا غیر مرة أن . فعل ذلك فإن اإلجارة فاسدة

وھو النفخ بالمزمار، وإما بقول مثل الغناء، فذكر األمرین المتعلقین باآلدمي؛ ثم ذكر إجارة الدور والعقار كدار  بفعل، فذكر الزنا والزمر
، فجمیع األمور التي یستأجر فیھا من أجل المنافع المحرمة أو المفاسد المحرمة فإن یستأجرھا من أجل أن تكون كنیسة، فتقیس على أمثالھ

في حكم التأجیر ألي شيء یضر بالعقیدة أو یكون من البدعة والحدث في الدین، ) وجعل داره كنیسة: (وھنا مسألة في قولھ. اإلجارة فاسدة
ً یجوز شرعا؛ فإنھ ال یجوز أن یعینھ على فعل ذلك الشيء وال أن یمكنھ منھ؛ فإذا علم أنھ یرید أن یفعل ھذا الشيء وھو محرم حدث أو ال

]. أو لبیع الخمر: [وقولھ. أن الوسائل تأخذ حكم مقاصدھا، فما كان وسیلة لمحرم فھو محرم، وما كان وسیلة لمباح فھو مباح: ألن القاعدة
 من باع الخمر، ومن حملھا ومن حملت إلیھ، ومن أكل ثمنھا، ومن اشتراھا أو یستأجره لبیع الخمر، وقد لعن النبي صلى هللا علیھ وسلم: أي

كل ھؤالء لعنھم رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم كما في الحدیث الصحیح، فال یجوز أن یؤجر  ...وعاصرھا ومعتصرھا، وساقیھا ومسقاھا
جر نفسھ لحملھا أو لتصنیعھا أو ترویجھا، فكل ذلك من نفسھ لحمل الخمر أو لصنع الخمر، وفي حكم الخمر المخدرات، فال یجوز أن یؤ

 ...... .اإلجارات المحرمة
 

 حكم إجارة حائط لوضع أطراف خشبة علیھ
 
 

أن یكون لك جار وعندك بناء بجوار جدار الجار، وھذا : صورة المسألة]. وتصح إجارة حائط لوضع أطراف خشبھ علیھ: [قال رحمھ هللا
ًفإذا أردت أن تشید جدارا ربما كلفك وأضر بك، وأنت ترید ھذا المكان مؤقتا لمصلحة من مصالحك، فقلت لجاركالبناء یحتاج إلى تسقیف،  ً :

ثبت في السنة عن النبي صلى هللا علیھ وسلم في الصحیحین من حدیث أبي ھریرة رضي هللا عنھ أنھ . أرید منك ھذا الجدار أضع علیھ خشبة
ما لي أراكم عنھا معرضین، وهللا ألرمین : (ثم قال أبو ھریرة رضي هللا عنھ وأرضاه)  خشبھ في جدارهال یمنعن جار جاره أن یغرز: (قال

عن ھذه السنة المرویة عن رسول هللا صلى هللا : أي) ما لي أراكم عنھا معرضین). (ألرمین بھا بین أكتافكم: بھا بین أكنافكم، وفي روایة
إنھ أراد أن یضع خشب داره على جداره فامتنع، فحكى لھ ھذه السنة عن رسول هللا :  ولذلك قیلال تقبلونھا،: أي) معرضین(علیھ وسلم، و

صلى هللا علیھ وسلم، وبین لھ ھدي رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم أن الجار ال یمنع جاره، فإذا أراد جارك أن یضع سقفھ على بیتك أو على 
أال یضر بالجار، فإذا حصل : علیھا شيء من خشب الجار لغرفة أو غیرھا، شریطةجدار بیتك، أو كانت الحیطان في المزارع یوضع 
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الضرر : ومن قواعد الشریعة) ال ضرر وال ضرار: (الضرر حق لك أن تمتنع؛ ألن الشریعة ال تأذن بالضرر، وقد قال علیھ الصالة والسالم
واز وضع الخشب على جدار الجار مشروط بأال یكون ھناك فج. فال ضرر و ال ضرار، والشریعة ال تأذن للجار أن یضر جاره. یزال

فإذا ثبت في . لو وضع خشبھ أن ذلك یضر بجدارك فلك حق من االمتناع ضرر، فإذا كان الجدار ال یتحمل الخشب، وغلب على ظنك أنھ
ًا، ومنفعة االستظالل بھذا أن وضع الخشب على جدار الجار مأذون بھ شرع: السنة اإلذن للجار بوضع الخشب على جدارك فمعنى ذلك

یحدد عدد الخشب : كیف تتم اإلجارة؟ فالجواب: فإذا سأل سائل. تجوز اإلجارة على ذلك: ًالسقف مأذون بھا شرعا، فإذا ثبت ھذا فإننا نقول
ذا، وذلك مدة عام بألف أستأجر منك ھذا الجدار وأضع علیھ عشرة من الخشب من نوع كذا وك: ًوالمدة التي یرید أن یستفید منھا، یقول مثال

 ...... .ًفتكون إجارة مشروعة بقول جمھور العلماء خالفا لإلمام أبي حنیفة رحمة هللا علیھ. لایر أو بخمسمائة لایر
 

 حكم عمل المرأة بدون إذن زوجھا
 
 

بأحكام الشریعة ویضبطھا فعلیھ في كل مسألة یرجع فیھا إلى األصل، ومن أراد أن یلم ]. وال تؤجر المرأة نفسھا بغیر إذن زوجھا: [وقولھ
أي أنھا -ًالمسألة أصال برأسھا أو كانت جاریة على أصل  كل مسألة أن یسأل عن أصلھا، فإذا أخذ المسائل من األصول وعرف ما إذا كانت

ي األقیسة، واستطاع  أو مستثناة من األصل؛ استطاع أن یعرف األحكام وأن یعرف مواطن األقیسة، ویعرف مقاصد الشریعة ف- فرع لغیرھا
 أن یعرف كیف یقیس المسائل الجدیدة -بإذن هللا-كذلك أن یلم بكثیر من المسائل واألحكام التي ذكرھا العلماء رحمھم هللا، كما أنھ یستطیع 

 وسنة النبي صلى ًالمرأة خلقھا هللا عز وجل سكنا للرجل، والنصوص في كتاب هللا: فمسألة إجارة المرأة أو عملھا من حیث األصل. والنازلة
ًهللا علیھ وسلم واضحة الداللة على أن من حكمة هللا سبحانھ وتعالى وعلمھ أن جعل المرأة سكنا وتشریفا وتكریما للرجل، فجعل الرجل ھو  ً ً

ع للرجل، وأنھ ال وھذا یدل على أنھا تب. المخلوق األول الذي خلقھ بیده، ونفخ فیھ من روحھ، وأسجد لھ مالئكتھ، ثم خلق المرأة من ضلعھ
یمكن أن تستقیم مصالح ھذا الكون إال إذا قامت المرأة برسالتھا وواجبھا، وذلك برعایة حق بعلھا وزوجھا، وھذه ھي الفطرة، ولن تجد امرأة 

ولذلك . ت غیرھاتسیر على فطرة هللا التي فطرھا هللا علیھا إال استقامت أمورھا، ولكن إذا خرجت المرأة عن ھذه الفطرة عذبت نفسھا وعذب
ًلن تجد المرأة أعدل وال أحكم من دین هللا عز وجل الذي أعطاھا حقھا وقدرھا ولم ینقصھا شیئا، فإن الولد تابع لوالده، وقد یفضلھ هللا عز 

ًوجل بصالحھ وتقواه، ویكون خیرا من والده الذي كان سببا في وجوده قدر المرأة إذا ھي إن المرأة تبع للرجل؛ ال ینقص من : قولنا: ًفإذا. ً
اتقت ربھا وعرفت حقھا وحق بعلھا، وقامت برسالتھا على أتم الوجوه وأكملھا، وھذا أمر واضح، ومن یتتبع نصوص الكتاب والسنة یجده 

ًجلیا واضحا، فإذا كانت المرأة تنظر إلى الفطرة وجدت أن هللا سبحانھ وتعالى حمل الرجل أن ینفق ویقوم علیھا، فحملھ النفقة،  وجعل ً
المسئولیات والتبعات على الرجل، وھذا یدل على أن رسالتھا في بیتھا، وأنھا إذا قامت بھذه الرسالة وحفظت ھذه األمانة ورعتھا حق 

لیس ھناك فرق بیني : لكن إذا خرجت المرأة عن ھذه السنن، وقالت. رعایتھا، فإن األمور ومصالح العباد تستقیم على أتم الوجوه وأكملھا
َولْیس الذكُر كاألنثى : هللا تعالى یقول. الرجل، حصل الخللوبین  ْ ُ َ َ َّ َ وهللا عز . إني مثل الذكر، وأنا والذكر سواء: وھي تقول] 36:آل عمران[ََ

ٍأومْن ُینشأ في الحلیة وُھو في الخصام غْیُر ُمبین : وجل یقول ِ َ ِ َ َ َ َ َ َِ ِ ِ ِ ِْ ْ ْ ُ َّ َ . الذكر واألنثى سواء: ولوفرق بین الذكر واألنثى، وھي تق] 18:الزخرف[َ
ودین هللا وشرع هللا في أحكامھ وتشریعاتھ واضح الداللة، فإنھ جعل أمور الزوجیة ومقالیدھا بید الرجل، من مھر وعقد وطالق وغیره، وكل 

ھا حتى فتحت مشارق وقد كانت األمة اإلسالمیة في أوج عظمتھا وعزھا وكرامتھا، وقد قادت جحافل. ذلك لحكمة یعلمھا هللا سبحانھ وتعالى
ًاألرض ومغاربھا، وقادت تلك القلوب التي صقلتھا روحانیة الكتاب والسنة، فقادت العالم من مشرق األرض إلى مغربھا، وما تعطلت یوما 

 ...... .من األیام عن الوفاء بمصالحھا
 

 ًالمرأة خلقت سكنا للزوج
 
 

ًا بمصالحھ خارج بیتھ، وكان النساء في مكانھن، والرجال في مكانھم، وكل یعرف لما كانت المرأة تقوم على بیت زوجھا، وكان الرجل قائم
البد أن أعمل، والبد أن : فإذا جاءت المرأة وقالت. حق اآلخر وقدره وفضلھ؛ استقامت أمور األمة ولم تستقم إال بھذا؛ ألنھ الموافق للفطرة

 نصف المجتمع، وھذه -كما یقولون-ن امرأة إال إذا كانت كالرجل، وكانت أخرج، وجعلت ذلك فریضة واعتقدت أن المرأة ال یمكن أن تكو
أال تخرج : وفي الواقع أنھ ال شك أن المرأة لھا رسالتھا ولھا مكانتھا ولھا حقوقھا ولھا فضلھا ولھا مكانتھا، لكن بشرط. عبارة فیھا مغالطة

َّوقْرن في ُبُیوتكن : عن فطرة هللا التي فطرھا علیھا ِ ُِ َ فأمرھا بأن تقر في قرارھا، وأن تلزم بیتھا؛ ألن هللا حملھا بیت الزوجیة ] 33:ألحزابا[ََ
َوجعل منھا زْوجھا : وإذا لم یكن لھا أبناء وبنات فالرجل محتاج إلى دفئھا وحنانھا وسكنھا؛ ألن هللا قال وحملھا أبناءھا وبناتھا، َ َ َ َ َ ََ ْ ِ

َلیْسكن إلْیھا :  فقال- وھو أعلم وأحكم- علل ھذا الذي خلق سبحانھ خلق من ھذه النفس زوجھا، ثم: أي] 189:األعراف[ َ ََ ِ ُ ] 189:األعراف[ِ
فالمرأة سكن للرجل، فإن خرجت من بیتھا فأین یسكن الرجل؟ فمن حیث األصل المرأة عملھا في بیتھا، ورسالتھا في بیتھا، وھذا ھو الذي 

لكن لو أن المرأة احتاجت للعمل، أو .  األمة، واألمر الذي ال شك فیھ وال مریةدلت علیھ نصوص الكتاب والسنة وھدي السلف الصالح لھذه
أرادت أن تعمل ألیتام عندھا، أو تطلب الرزق المباح أو العمل المباح فال بأس بذلك، لكن لو كانت متزوجة أو عندھا زوجھا فال تعمل إال 

بر النبي صلى هللا علیھ وسلم حینما أذن للمرأة أن تحز نخلھا فتنتفع وتنفع بإذنھ، فإن أذن لھا زوجھا فإنھا تعمل وال بأس بذلك، كما أخ
ًیكون عملھا بعیدا عن الرجال، بعیدا عن فتنتھا في دینھا، وفیھ المحافظة على حقوق أوالدھا، وغیر  أن: غیرھا، فال بأس أن تعمل، بشرط ً

ً من حیث األصل خلقھا هللا عز وجل سكنا للرجل بنص كتاب هللا عز فالحاصل أن المرأة. ذلك من الشروط التي یتحقق بھا مقصود الشرع
َّوقْرن في ُبُیوتكن : وجل، وأن األصل أن تقر في بیتھا كما قال تعالى ِ ُِ َ وإذا ثبت ھذا فإنھ یجوز لھا أن تخرج عن ھذا األصل ] 33:األحزاب[ََ
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وإذا أرادت سعادتھا وسعادة دینھا ودنیاھا . قق ھذه المصالحفي حدود المصالح، فإن ترتب على خروجھا مصلحة فال بأس أن تخرج وتح
وآخرتھا فطمعت بما آتاھا هللا، ورضیت بقسمة هللا، ولزمت بیتھا، وحنت على أوالدھا، وخافت من هللا عز وجل فیھم، و تفكرت واعتبرت، 

 وتتعذب بغیابھا، من دون وجود حاجة لغیاب وتدبرت ونظرت أن لو كانت مكان ھذه الطفلة وھذا الطفل، ھل ترضى أن تغیب عنھا أمھا
األم؛ لعلمت عند ذلك أن الخیر كل الخیر أن تحفظ وأن ترحم صغیرھا، وأن تقوم على حقھ ورعایتھ على الوجھ الذي یرضي هللا عز وجل، 

في -  صلى هللا علیھ وسلم قال فإذا أرادت أن تعمل وكان عندھا بعل فعلیھا أن تستأذنھ، والدلیل على ذلك أن النبي. ھذا من حیث األصل
فدل على أن ) ال تمنعوا إماء هللا مساجد هللا: (وقال كما في الصحیح) إذا استأذنت امرأة أحدكم إلى المسجد فلیأذن لھا: (-الحدیث الصحیح

زوج فیھا إلى إعفاف المرأة ال یجوز لھا الخروج إال بإذن زوجھا؛ وألن عملھا قد یضر بمصلحة الزوج، وقد یكون في ساعات یحتاج ال
فإذا تزوج وعندھا عمل، فإنھ إذا أراد أن یبقیھا في عملھا . نفسھ، وقد یكون في ساعات یحتاج فیھا زوجھا إلى القیام برعایتھ ونحو ذلك

رأة قد قام الرجل كل ھذا إذا كانت الم. اجلسي في بیتك وأقوم على نفقتك، فال بأس بذلك: أبقاھا، وإذا أراد أن ینظر إلى األصلح ویقول لھا
بحقوقھا، أما لو ضیع الرجل حقوقھا، ومنعھا من نفقتھا، وأصبحت عرضة ھي وأوالدھا للضیاع، فمن حقھا أن تطلب الرزق لھا وألوالدھا، 

وجدت  للمرأة أن تخرج وتجد نخلھا حتى في عدتھا، وھذا یدل على أنھ إذا - كما في الحدیث الصحیح- ألن النبي صلى هللا علیھ وسلم أذن 
الحاجة لعملھا فال بأس وال مانع، خاصة إذا كان عملھا فیھ خیر ونفع للمسلمین كتعلیم بناتھم، وخاصة إذا كانت امرأة صالحة وأرادت أن 

األصل في المرأة أن عملھا : ًإذا. تعلم أو توجھ أو یكون في عملھا منفعة ومصلحة أو نحو ذلك من األمور التي فیھا خیر لھا ولغیرھا
لتھا في بیتھا، وأن علیھا أن تلزم قرارھا، وأنھ ال بأس بخروجھا إذا وجدت مصلحة، ولكن إذا أذن لھا زوجھا في ذلك أو احتاجت، فإذا ورسا

  .أذن لھا زوجھا أو احتاجت فال بأس أن تخرج وتعمل بما فیھ خیر لھا وألوالدھا أو لھا ولغیرھا
 
 
 
 

 القوامة للرجال على النساء
 
 

جاُل قواُمون : ال تؤجر نفسھا لخدمة أو عمل أو نحو ذلك إال بإذن زوجھا، قال تعالى]. تؤجر المرأة نفسھا بغیر إذن زوجھاوال : [فقولھ َالرِّ ََّ َ
ِعلى النساء  َ َِّ فعلى الزوج أن ینتبھ؛ ألن الزوج راع ومسئول عن . فمما جعلھ هللا عز وجل على الرجل أنھ یقوم على أمر امرأتھ] 34:النساء[َ

یتھ، والمرأة من رعیتھ، فإذا نظر أن المصلحة في خروجھا للعمل أذن لھا وأعانھا، وخاصة في ھذا الزمان، فكم من صالحة ینفع هللا رع
وال ینبغي للرجال أن یجحفوا بحقوق النساء أو یظلموھن أو یضیقوا ! بخروجھا للتعلیم أو التوجیھ أو نحو ذلك مما فیھ خیر لھا ولألمة

ما من امرأة ! أى أن الخیر لھا أن تمتنع فأوصي المرأة أن تحمد هللا عز وجل، وأن تطیع زوجھا، فوهللا الذي ال إلھ إال ھوعلیھن، وإذا ر
ً واحتسابا للثواب عند هللا عز وجل إال -وخاصة إذا وجدت منھ غیرة وحب الخیر لھا-ًتؤمن با والیوم اآلخر تسمع وتطیع لبعلھا إیمانا با 

وعلیھا أن تسلم وترضى، وأال تتعالى على حكم هللا عز وجل، بل ترضى بذلك وتقنع بھ بنفس مطمئنة، فمن . عینھا في الدنیا واآلخرةأقر هللا 
رضي فلھ الرضا، وهللا عز وجل قد وعد من سمع وأطاع بالفالح والفوز، وھذا شامل لفالح الدین والدنیا واآلخرة، وفوز الدین والدنیا 

لمرأة أن تنظر في حالھا، فإنھ ما من ساعة وما من یوم یمر علیھا وھي تسمع لزوجھا وتطیع بالمعروف إال وجدت في واآلخرة، وعلى ا
وكم من الحوادث والقصص رأیناھا في النساء الصالحات الالتي أمرھن أزواجھن فأتمرن، ! سمعھا وطاعتھا لھ من الخیر ما هللا بھ علیم

وكم من فتنة تنتظر المرأة في خروجھا، فیسلط هللا !  لھن في ذلك األمر والنھي من الخیر ما هللا بھ علیمونھاھن أزواجھن فانتھین؛ فجعل هللا
زوجھا فیمنعھا من الخروج، فإذا اتقت حبسھا هللا عن فتنة ربما لو أنھا خرجت لضلت وأضلت، ولكن هللا لطف بھا بالسمع والطاعة، وھذا 

أما األمر : ما رأیت مثل أمرین في األمر والنھي من عصیان األمر والنھي فیھما: هللا علیھم یقولمجرب، ولذلك كان بعض المشایخ رحمة 
ًفقل أن تجد ابنا بارا أو بنتا بارة بأبیھا أو أمھا، فتؤمر بشيء أو تنھى عن شيء . ففي الزوجة مع زوجھا: وأما األمر الثاني. فالوالدین: األول ً ً

ًلعاقبة، إن عاجال أو آجال، وقل أن تجد امرأة یأمرھا زوجھا أو ینھاھا وتسمع وتطیع في غیر معصیة هللا عز من والدیھا إال جعل هللا لھا ا ً
ومن أفضل ما كان . وجل إال جعل هللا لھا العاقبة في دینھا ودنیاھا وآخرتھا، فالمرأة ینبغي أن تتلقى ذلك بالصدر الرحب وبالنفس المطمئنة

لظن، فال تنظر المرأة إلى أن ھذا استبداد من الرجل، بل علیھا أن تفسره بأنھ غیرة ومحبة، والرجل الكامل أن یحسن ا: یوصى في مثل ھذا
أنھ : فالمقصود. الغیور إذا غار على مصلحة امرأتھ فال یالم على ذلك؛ ألن ھذا من كمال رجولتھ، ومن كمال مكانة المرأة في قلب زوجھا

  .قى الزوج ربھ فمنع أو أمر فإنھ إذا أصاب كان لھ األجران، وإذا أخطأ كان لھ األجر الواحدینظر في األصل نحو األفضل، فإذا ات
 
 
 
 

 األسئلة
 
 

...... 
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 حكم تأجیر بیت لكافر یسكن فیھ
 
 

ذا أذن لھ، تجوز إجارة الدار للذمي والكافر في بالد المسلمین إ: ًھل یجوز تأجیر الدور للنصارى إذا أرادوھا سكنا لھم؟ الجواب: السؤال
 لھ ما للمسلمین وعلیھ ما على المسلمین، فإذا عاش بین - ًمثال-ًأنھ یجوز إذا كان مأذونا لھ، كالذمي : وھذا مبني على األصل الشرعي

، وعلیھم ما إن لھم ما للمسلمین: فإذا قلنا. اإلذن بالشيء إذن بالزمھ: المسلمین وأجر لھ الدار لیسكنھا فال بأس، ولذلك القاعدة الشرعیة تقول
أن یحققوا مصالحھم من السكن : على المسلمین، فإن من الزم اإلذن لھم أن یسكنوا، ومن الزم كونھم یعیشون بین المسلمین في ذمتھم

أن المعابد شعار، وھذا من ناحیة عقدیة، : وھناك فرق. والمأوى، فال بأس بإجارتھ، وإذا استأجر فإنھا إجارة شرعیة إذا كانت للسكن
  .نیسة شعار لھم وبیت لعبادة، وال یجوز تأجیر البیوت لكنیسة وال لبیت نار كما نص العلماء رحمھم هللا على ذلك، وهللا تعالى أعلمفالك

 
 
 
 

 حكم تأجیر الكتب للقراءة
 
 

 بین العلماء، فبعض العلماء ھذه مسألة خالفیة: ًھل یصح أن أؤجر كتابا لیقرأ، أو مكتبة یقرأ فیھا الكتب وأنتفع بتأجیرھا؟ الجواب: السؤال
ًأن العلم الذي داخل الكتاب لیس ملكا لصاحبھ، واإلجارة تكون لشيء تملكھ، واآلیات : ال تجوز إجارة الكتاب، والسبب في ذلك: یقول

ن یقرأ فیھا، وقیل والنصوص والمعاني واألحكام المستفادة من الشریعة ال تملك، لكن لو كان علوم دنیویة، وأراد أن یدخل مكتبة من أجل أ
ًفھذا یجوز، فتكون المنفعة منفعة االطالع، وھذه المنفعة مباحة شرعا إذا كان االطالع في علوم وفنون . كل ساعة في المكتبة بعشرة لایر: لھ

دخل الرجل المكتبة یجوز إجارة الكتاب من أجل القراءة فیھا، فی: وقال بعض العلماء. ودراسات یستفاد منھا، فال بأس في ذلك وال حرج فیھ
 فیحدد لھ وتحدد الكتب التي - ًوالیوم مثال بالساعات المعینة-ویستأجر بالساعات، فیمكث فیھا ما شاء هللا أن یمكث، كل ساعة أو كل یوم 

  .هللا تعالى أعلمھذه مكتبة، وتكون اإلجارة لألعیان، فھذا ال بأس بھ في قول طائفة من أھل العلم رحمة هللا علیھم، و: یطالع فیھا، ویقال
 
 
 
 

 مسألة في اشتراط معرفة األجرة
 
 

َّفي اشتراط معرفة األجرة، أشكل علي ما صح عن علي رضي هللا عنھ أنھ أجر نفسھ بأن كل دلو بتمرة، فھو لم یعلم كم دلو : السؤال
ن البئر كل دلو بتمرة ھذا الحدیث لیس فیھ قضیة استئجار علي رضي هللا عنھ لنزح الدلو م: سیخرج، أم أن ھذا سیئول إلى العلم؟ الجواب

أما غایة العدد ونھایة العدد فقد رخص فیھ العلماء؛ ألن . إشكال؛ ألن األجرة التمرة، وكل دلو بتمرة، فاألجرة معلومة والمنفعة معلومة
لتمرة، والمثمن والمنفعة التي عوض ھو ا: الثمن. األجرة معلومة والمنفعة معلومة، ولیس ھذا من جھالة الثمن في شيء، بإجماع العلماء

: انزح البئر وكل دلو بلایر، أو كل دلو بدرھم، فال بأس، ھذا من النقد، أو قال لھ: لو قال لھ: نزح الدلو، ولذلك قالوا: علیھا أو استأجر علیھا
یؤثر؛ ألن األجزاء إذا علمت تكون  ھ فھذا الًكل دلو بصاع، فھذا جائز أیضا؛ ألن األجرة معلومة والمنفعة معلومة، أما غایة ونھایة ما ینزح

مؤقتة بأجزائھا، فكل دلو ینزحھ یستحق األجرة، ثم بعد نھایة كل دلو إن شاء یتم ویتفقا على اإلتمام أتم، وإن شاء أن یوقف أحد الطرفین 
  .كل دلو بتمرة مما علمت أجرتھ وعلمت منفعتھ، وهللا تعالى أعلم: اآلخر فعل، فأصبح قولھ

 
 
 
 

 حكم االستشھاد بالشعر في خطبة الجمعة
 
 

الشعر إذا كان فیھ طاعة وذكر  عز وجل فھو حكمة، كما أخبر : ھل االستشھاد بالشعر في خطبة الجمعة أمر محمود؟ الجواب: السؤال
 بالخیر والنھي عن الشر فإنھ ًفالشعر الذي یكون مشتمال على األمر) إن من الشعر لحكمة: (النبي صلى هللا علیھ وسلم في الحدیث الصحیح

ال بأس بھ، وال حرج في ذلك؛ ألن الخطبة مدارھا على الحكمة، والدین كلھ مداره على الحكمة، فإذا اشتملت األبیات من الشعر على 
یحتاج إلى ذلك موعظة، وكان لھا أثر في النفوس، وكانت عظیمة الوقع في القلوب فال بأس، وقد ذكر بعض العلماء واألئمة أن الخطیب قد 

. من باب التنویع، فإنھ ربما وعظ الناس بأسلوب فملوه، فیأتیھم بأسلوب آخر حتى یذكرھم با عز وجل بالطریقة التي تؤثر في نفوسھم
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ظر أن یحرص الخطیب على التذكیر بكتاب هللا وبسنة النبي صلى هللا علیھ وسلم، وال شك أن كل خطیب موفق، قد ن: ولكن الخیر كل الخیر
إلى عظیم الثواب وجزیل ما أعد هللا في المآب لمن تال آیات الكتاب وتدبر سنة النبي صلى هللا علیھ وسلم؛ فإنھ لن یرضى لنفسھ بالدون 

 القلوب، ًلو أنك نثرت أشعار الدنیا الملیئة بالحكمة فإنھا لن تبلغ شیئا مما یؤثره كتاب هللا وسنة النبي صلى هللا علیھ وسلم في: فانظر. واألقل
وكم من آیة في كتاب هللا ھزت القلوب، ولربما سمع المؤمن الصالح آیة من كتاب هللا فاستقرت في قلبھ الیوم والیومین واألسبوع، والشھر 

لیھ والشھرین والعام، ولربما استقرت في قلبھ إلى لقاء هللا عز وجل، فالموفق السعید الذي یحرص على كتاب هللا وسنة النبي صلى هللا ع
فإذا كان ھناك حاجة لذكر أبیات من الشعر في موعظة فیھا أثر فال بأس بذلك، ولذلك حكى الصحابة الشعر . وسلم والوعظ بھذا النور العظیم

وقالوه، حتى في المواعظ المؤثرة، مثل قضیة أبي الدحداح رضي هللا عنھ وأرضاه، وغیره من القصص التي وقع فیھا، وكذلك أبیات حسان 
ال تدخلوھا إال من ثنیة : ( عنھ التي كان لھا وقع وأثر في النفوس، حتى إن النبي صلى هللا علیھ وسلم لما أراد دخول مكة قالرضي هللا

عدمنا خیلنا إن لم تروھا تثیر النقع موعدھا كداء فأراد أن یحقق ما قالھ : أن حسان بن ثابت رضي هللا عنھ یقول: ، والسبب في ذلك)كداء 
خل مكة من الثنیة العلیا، وھذا أحد األوجھ عند العلماء، والثنیة األولى ھي من جھة قبور المعالة، الفج الذي یشق القبور شقین، حسان ، فد

ومنھم من . دخلھا من أجل بیت حسان رضي هللا عنھ وأرضاه: ھذه الثنیة ثنیة كداء دخل منھا علیھ الصالة والسالم، فمن العلماء من یقول
دخلھا ألن سور مكة كان في ھذه الجھة، : وقیل. علیھ الصالة والسالم؛ ألنھا من جھة باب الكعبة، ولذلك جاء من جھة البابدخلھا : یقول

فال . أنھ قال بیت شعر فصدقھ علیھ الصالة والسالم، وھذا یدل على مكانة الشعر: فالشاھد. والمدن عندما یدخلھا اإلنسان یدخلھا من أبوابھا
یستشھد ببیت من الشعر ویعظ بھ ویذكر، وفي أشعار السلف الصالح من الصحابة رضوان هللا علیھم والتابعین أبیات مانع أن الخطیب 

  .أال یغلو اإلنسان فیھ وال یتوسع فیھ أكثر مما یستحق، وهللا تعالى أعلم: مؤثرة، فال بأس بذلك ولكن بشرط
 
 
 
 

 حكم امرأة المفقود
 
 

ھذه : الجواب.  ولم یرجع لسنوات عدیدة وال یدرى أمره، وقد تقدم إلیھا من یخطبھا، فما الحكم؟ أثابكم هللامرأة خرج عنھا زوجھا: السؤال
المسألة تعرف عند العلماء رحمھم هللا بمسألة امرأة المفقود، وفیھا قضاء عن الصحابة رضوان هللا علیھم عن عمر بن الخطاب رضي هللا 

لمسائل مردھا إلى القضاء، فتحتاج إلى نظر قاض فینظر في أمر المرأة وأمر غیاب الزوج، والموضع عنھ، ولكن ال یحكم فیھا؛ ألن ھذه ا
الذي غاب فیھ الزوج، فھناك غیبة یمكن معرفة الزوج أو حال الزوج فیھا، وغیبة ال یمكن معرفة حالھ، وغیبة غالبھا السالمة، وغیبة غالبھا 

فصیل، ومثل ھذه المسائل تحتاج إلى قاض، فلیس كل مسألة تصلح للفتوى والجواب عنھا، ألن الھالك، وھذه أمور كلھا تحتاج إلى نظر وت
المسائل التي فیھا حق لطرفین البد أن یسمع من الطرفین، والبد عند غیاب أحد الطرفین من أن ینظر القاضي في دعوى الطرف الثاني، 

  .لقضاء في مثل ھذه المسائل، وهللا تعالى أعلمویطبق علیھا األصول الشرعیة، ولذلك البد من الرجوع إلى ا
 
 
 
 

 حكم أخذ مال الزوجة بدون رضاھا
 
 

: ًأموال المرأة التي تكتسبھا من عملھا لو أنفقت على المنزل ھل تكون دینا على الزوج، أم تكون مساھمة منھا مع زوجھا؟ الجواب: السؤال
لمال مالھا، وال یجوز للزوج أن یتدخل في راتب زوجتھ، وال أن یعتدي على ذلك المال، المرأة إذا عملت وكان لھا مال استفادتھ من عملھا فا

ًفھذا ال یصنعھ كریم، وال یجوز شرعا لھ أن یفعل ذلك، . اعلمي وراتبك لي: ولیس من حقھ ذلك، ولیس من حقھ أن یتعب المرأة ویقول لھا
ویأخذ عرق جبینھا وتعبھا ونصبھا، وقد ثبت في الحدیث . اعملي: رأةلكنھ ال یجوز للرجل أن یقول للم. ورخص فیھ بعض أھل العلم

ًورجل استأجر أجیرا فلم ... ثالثة أنا خصمھم، ومن كنت خصمھم فقد خصمتھ: (الصحیح عن النبي صلى هللا علیھ وسلم أن هللا تعالى یقول
الزوج یملك االستمتاع ! لیھ الغیر فأخذه بدون وجھ حقفانظر كیف عظم هللا عز وجل مال األجیر ومال العامل إذا اعتدى ع) یوفھ أجره

بالمرأة، وإذا أراد أن یأذن لھا بالعمل واتفقا فیما بینھما على تقسیم الراتب بینھما، فھذا شيء یرجع إلى المرأة باختیارھا وبرضاھا بدون 
كراه ال یستحق، وھكذا إذا غلبھا بسیف الحیاء فأحرجھا، إكراه، وإذا أكرھھا الزوج على ذلك وظلمھا فإنھ ال یستحق ھذا المال، والمال باإل

فأي رجل یحرج امرأتھ ویأخذ من مالھا فإن هللا ینتزع البركة من المال الذي یأخذه، مع ما ینتظره بین یدي هللا عز وجل من السؤال 
 الناس، وخاصة إذا كانوا من األقربین، فإن الظالم ًوإذا أراد اإلنسان أن یسلم وأن یكون بعیدا من البالء فإیاه أن یتعرض لحقوق. والمحاسبة

ألھلھ وولده یخشى علیھ، فإن عواقب الظلم لألقربین عواقب وخیمة، حتى ذكر بعض العلماء أن عقوبتھا معجلة، ولذلك تجد الذي یعق والدیھ 
ًكثیرا ال یأتیھ البالء آجال بل یكون عاجال ً لألكل والطعام والمال، وال شك أن من أعظم الظلم أن فالمظالم لألقربین سیئة، وخاصة بالنسبة . ً

 في بیتھ ثم یأمر زوجھ بالخروج والكد والتعب علیھ، وھو یأكل ویشبع -الذي یمكنھ أن یتكسب ویمكنھ أن یعمل- یجلس الرجل السوي القوي 
المرأة أن یسكتوا على مثل ھذا الزوج الظالم ویروى من كسب امرأتھ، فھذا لیس من خیر الرجال، بل ھو من أألم الرجال، وال یجوز ألولیاء 
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فمثل ھذه األمور التي انتشرت وذاعت . إذا رأوا أنھ یأكل مال أختھم أو قریبتھم، بل علیھم أن یذكروه با وأن یرفعوا الظلم عن قریبتھم
نسان في دینھ وخشوع قلبھ واستقامة بسبب ضعف اإلیمان، وقلة الخوف من هللا عز وجل ومراقبتھ عواقبھا وخیمة، ومن أخطر ما یضر اإل

طعمة الحرام، فكم من آكل وطاعم قذف في جوفھ طعمة حجب هللا بھا قبول صالتھ وزكاتھ واستجابة دعائھ، فلیتق هللا المسلم، ولیحذر : عملھ
الرضا وبطیبة النفس، وأنفقت المرأة وإذا اتفق الزوجان ب. من الطعم الحرام، ومن أذیة المرأة في حقھا ومالھا، فھذه أمور ینبغي التنبھ لھا

برضاھا وطیبة نفس منھا؛ فإن هللا یأجرھا، ولتعلم المرأة المسلمة الموفقة الصالحة أن هللا إذا وفقھا فاكتسبت، وحفظت زوجھا وأعانتھ على 
وھذه امرأة مباركة، !  فنعم المرأة طالب علم یحتاج إلى نفقتھا فحملتھ وقامت علیھ،- ًمثال-طلب العلم، كأن تكون ھي موظفة ویكون زوجھا 

وعلى الزوج أن یحفظ ھذا الحق وھذا الجمیل، وأن یعلم أن هللا عز وجل إذا علم منھا أنھا منفقة علیھ بطیبة نفس فقد أنعم علیھ بھذه المرأة 
 علیھ وقامت علیھ حتى یطلب العلم، فإذا أنفقت. ًالصالحة، فلیحفظ ھذا الجمیل وال یضیعھ، ویكون كریما، یحسن وال یسيء، ویكرم وال یھین

أو أنفقت علیھ وقامت علیھ بسبب عجز أو عاھة فھذه ال شك أنھا من أصلح النساء وامرأة مباركة، وھذا المال الذي تنفقھ سیخلفھ هللا علیھا، 
لت المرأة خمسھا، وصامت إذا ص: (ولتبشر بكل خیر ما دامت أنھا في رضا هللا عز وجل ثم في رضا زوجھا، قال صلى هللا علیھ وسلم

إذا كانت المرأة صالحة، وتنفق على زوجھا وبیتھا، فھذا ) ادخلي الجنة من أي أبوابھا شئت: وزوجھا عنھا راض؛ قیل لھا شھرھا، وماتت
وأراد أن یعمل ًكان سفیان الثوري رحمھ هللا، یتیما توفي أبوه وھو في الصغر، . شأن النساء الفاضالت، وھناك نماذج طیبة من ھذا النوع

فكانت رحمھا هللا برحمتھ الواسعة تغزل وتبیع من . ِاطلب العلم أكفك بمغزلي! یا بني: ویكسب لینفق على نفسھ وعلى إخوانھ، فقالت لھ أمھ
ًغزلھا حتى قامت على البیت وعلى ولدھا، فأصبح سفیان دیوانا من دواوین العلم والعمل، وإماما من أئمة المسلمین، وال شك   -إن شاء هللا- ً

وطابت تلك األم التي رزقھا هللا القلب الحنون والقلب الصالح حتى سعت وكدت وتعبت من ! أنھ في میزان حسناتھا، فطابت تلك الید الطیبة
زوجیة، وإذا أنا أنفق على بیت ال: فال بأس أن المرأة تتحمل نفقات بیت الزوجیة وتتحمل تبعاتھ، لكن لو أنھا قالت لزوجھا. أجل سعادة ابنھا

ًفال بأس بذلك، فإن ھذا أشبھ بالدین، ویكون حقا على الزوج، فتنفق على بیت . فتح هللا علیك رددت إلي مالي أو رددت علي ما أنفقت
  .الزوجیة مما یجب علیھ، ثم بعد ذلك یقضي لھا حقھا بالمعروف، وهللا تعالى أعلم

 
 
 
 

 وعةكیفیة االتفاق مع عامل على القیام بأعمال متن
 
 

: ھذه المسألة فیھا تفصیل: ًإذا كانت في بیتي أعمال كثیرة متنوعة، وأرید أن أستأجر لھا عامال، فكیف أصیغ العقد معھ؟ الجواب: السؤال
) مواسیر(السباكة، قد تریده لتسبیك حوض، أو عمل : ًأن تكون تحت أصل معین، مثال: القسم األول: األعمال المتنوعة تنقسم إلى قسمین

علق بنقل الماء من أعلى الدار إلى أسفلھ، وھذه السباكة كلھا أعمال متنوعة، ومھامھا مختلفة، ولكنھا تحت أصل واحد وھو السباكة، فإذا تت
 أریدك أن تصلح لي: ًفي النجارة، لو أراد أن یصلح أبوابا ونوافذ، فتقول لھ: ًأردت أن تتفق معھ فعلیك أن تحدد األشیاء التي تریدھا، فمثال

إذا كانت اإلجارة محددة : أي. إذا عمل بالیوم والشھر ال تحدد عدد األبواب والنوافذ. ًأبوابا ونوافذ، فتعمل عندي بالیوم أو تعمل عندي بالشھر
تحدد عدد فعلیك أن . ًأریدك أن تعمل لي أبوابا: بالزمان فال یلزمك تحدید عدد األبواب والنوافذ، وإذا كانت اإلجارة محددة بالعمل وقلت لھ

أما إذا كانت األعمال مختلفة كحدادة ونجارة . األبواب وعدد النوافذ، فھي وإن اتفقت في األصل لكن البد أن یحدد أفرادھا وأن یبین أنواعھا
عرف وسباكة ونحو ذلك، فالبد أن تبین ما الذي یطلب في الحدادة، وما الذي یطلب في النجارة وما الذي یطلب في السباكة، فإن جرى ال

أریدك أن تبني لي عمارة من دورین، ثم فصل لھ الدورین، وھناك بناء ونجارة وسباكة، فھذه : بجمعھا كلھا تحت مسمى واحد، كأن یقول لھ
أعمال متعددة، لكنھ حدد المطلوب، وحدد عدد الغرف، وحدد البناء وطولھ وعرضھ وارتفاعھ، والذي یسمى في عرفنا بالمخططات 

دة، ودرست دراسة یعرفھا أھل الخبرة، فتجوز اإلجارة على ھذا الوجھ؛ ألنھا عرفت بالطریقة المتبعة عند أھل الخبرة، والمواصفات الموجو
وآخر دعوانا أن الحمد  رب  .ھذا بالنسبة لألعمال المختلفة إذا جمعھا األصل الواحد أو جمعت مع اختالف أنواعھا تحت مسمى واحد

  .ارك على نبینا محمدالعالمین، وصلى هللا وسلم وب
 
 
 
 

 [4[ باب اإلجارة -شرح زاد المستقنع 
ًمعرفة العین المؤجرة بالنظر إلیھا عیانا، أو أن توصف وصفا دقیقا، ویستثنى من : للعین المؤجرة شروط ینبغي توافرھا، ومن ھذه الشروط ً ً

 .ًزائھا، ویشترط أیضا قدرة المؤجر على تسلیم العین المؤجرةثم عقد اإلجارة إنما یجري على منفعة العین المؤجرة ال على أج. ذلك الدور
 شروط العین المؤجرة

 
 

فإن : أما بعد. بسم هللا الرحمن الرحیم الحمد  رب العالمین، والصالة والسالم على أشرف األنبیاء والمرسلین، وعلى آلھ وصحبھ أجمعین
ا، وینبغي في ھذه المنافع التي یتفق الطرفان على إجارتھا أن تتوفر فیھا جملة من عقد اإلجارة یقوم على المنافع التي تتم المعاوضة علیھ
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ًالشروط، قصد الشارع من ھذه الشروط المحافظة على حق المستأجر، بحیث یستأجر شیئا یمكن حصول المقصود منھ، فالمسلم إذا دفع مالھ 
ًمستأجرا دارا من أجل أن یسكنھا، فینبغي أن یكون على بینة م ن أمره، فیعرف الدار وصفاتھا، وكذلك األمور الذي یتوصل من خاللھا إلى ً

ًأما إذا استأجر شیئا ال یعرف حقیقتھ، أو یكون غیر مملوك لمن أجره، أو یكون مما یتعذر أن . المنفعة الموجودة في تلك الدار المؤجرة
شیاء التي ال توجد فیھا المنفعة، كاستئجار المریض من أجل العمل، فإن یستوفي منھ كالبعیر الشارد والعبد اآلبق، أو یكون ذلك الشيء من األ

فكل الشروط . الغالب على الظن أنھ ال یستطیع أن یقوم بالعمل الذي اتفق علیھ ونحو ذلك، وكاستئجار األرض للزراعة إذا كان ال ماء فیھا
ًلطرفین، وأن یكون عقد اإلجارة خالیا من الغش ومن أكل أموال الشرعیة قصد منھا المحافظة على حق المستأجر، وقصد منھا العدل بین ا

الناس بالباطل وقد تقدم معنا في كتاب البیوع أن الشریعة تحافظ على حق الطرفین في المعاوضات، سواء كان في البیوع أو اإلیجارات، 
أنھ یشترط : معناه. یشترط في المنفعة: وإذا قیل.  العقدفھذه جملة من الشروط ذكرھا المصنف رحمھ هللا، كلھا متعلقة بالمنفعة التي ھي محل

 ألننا قدمنا في تعریف اإلجارة أن العقد بین الطرفین منصب على المنفعة، ففي اإلجارة ینصب العقد على -عقد اإلجارة: أي- في محل العقد 
ھا منافع یقصد منھا أن یتحصل المستأجر على سكنى الدور، واألعمال والحرف كالحدادة والنجارة والسباكة، ونحو ذلك وكل: المنفعة

 ...... .المصلحة التي یریدھا من ذلك الشيء المستأجر
 

 معرفة العین المؤجرة بعین أو صفة
 
 

العین المؤجرة تستوفى منھا المنافع، وال ]. معرفتھا بعین، أو صفة في غیر الدار ونحوھا: و یشترط في العین المؤجرة: [یقول رحمھ هللا
ًأن یستأجر دارا دون أن یكون قد رآھا وشاھد : ًلإلنسان أن یستأجر محال ال یعرفھ ولم یوصف لھ، فھذا مما فیھ الغرر، ومن أمثلة ذلكیمكن 

غرفھا ومنافعھا لكي ینظر ھل تصلح لھ أو ال تصلح، فإذا تم التعاقد بین الطرفین على عین من أجل اإلجارة، فإنھ البد وأن تكون العین 
فھذه كلھا أعیان ... الدابة.. السیارة.. المزرعة.. الفلة.. الشقة.. العمارة.. البیت: مثل: أي) أن تكون العین المؤجرة: (ال رحمھ هللامعروفة، ق

إذا أجرك البیت من أجل تسكن، فالمنفعة ھي السكنى، أو أجرك األرض من أجل أن تزرع، فالمنفعة ھي . مؤجرة یقصد من ورائھا المنافع
وحتى لو كانت اإلجارة بالیومیة فقد یؤجر دیوان مزرعتھ من أجل أن تجلس فیھ للراحة واالستجمام ونحو ذلك، فتكون المصلحة الزراعة، 

أنھ لو : البد أن تكون العین التي ھي محل التعاقد بین الطرفین معروفة للمستأجر؛ والسبب في ھذا: ًإذا. والمنفعة ھي االرتفاق بھذا الموضع
وظن المستأجر أنھا جیدة، فإذا بھا ردیئة، فلربما كان یظن أن فیھا منافع قد یرتاح إذا ركبھا، فإذا . أؤجرك سیارة: ھلھ وقال لھًأجره شیئا یج

 :فیقول. أنا استأجرت منك السیارة لمنافع معینة، وھذه السیارة لیس فیھا تلك المنافع! یا فالن: بھ یفاجأ بالسیارة لیست فیھا تلك المنافع، فیقول
فیحدث التشاحن والبغضاء بین الطرفین، فالشریعة ترید من الطرفین إذا تم التعاقد بینھما على عین مؤجرة أن  .أجرتك السیارة، وقد قبلت

لو كان لك جار عنده سیارة، وھذه السیارة یؤجرھا : مثال ذلك) برؤیة. (تكون العین معروفة إما برؤیة، أو بصفة في غیر الدار أو نحوھا
ًفأنت تعرف سیارتھ وتعرف صفاتھا، إذا یصح، . أوصلك بسیارتي: فقال. أرید أن توصلني إلى المدینة:  فأردت أن تسافر، فقلت لھللسفر،

وأنت قد سبق وأن رأیتھا، . أؤجرك أرضي الزراعیة التي في موضع كذا: أو قال لھ. سبق لك وأن رأیت سیارتھ: وھذا ھو معنى الرؤیة، أي
ویصفھا . أؤجرك عمارة بجوار الحرم أو على شارع كذا: یقول لك) أو بصفة. (أنت المستأجر للعین المؤجرة بسبق رؤیةالمعرفة منك : ًإذا

ًلك وصفا تاما بحیث إن ھذا الوصف یخرج فیھ اإلنسان من الغرر الذي یترتب على الجھالة، فإذا وصفھا كذلك فحینئٍذ یصح، لكن یستثنى  ً
 تختلف في الزمن القدیم، ولم تكن مثل زماننا الیوم، حیث تخطط، وتكون أطوال الغرف دقیقة ومفصلة، بل من ھذا الدور؛ ألن الدور كانت

البد وأن تشاھدھا؛ ألجل دفع الغرر، وسنأتي : كانت في القدیم تختلف في أطوالھا وأحجامھا، ویصعب فیھا الوصف؛ ولذلك قالوا في الدور
د أن تتقدم معرفة العین، إما برؤیة كأن تكون قد عرفت سیارتھ أو عمارتھ أو فلتھ أو شقتھ، وسبق أنھ الب: األصل عندنا. إلى ھذا المستثنى

أرید منك أن توصلني إلى : السیارة فیھا الكبیر وفیھا الصغیر، فقد تقول لھ. أجرتك سیارة: المعرفة یكون إما بالرؤیة أو بالوصف، یقول لك
فربما تقبل بعائلتك أن تركب في سیارة خاصة، لكن ال ترضى أن تركب . قبلت: قلت.  واحد بمائتین كل-ًمثال-أوصلك وعائلتك : قال. المدینة

البد أن یحدد ھل ھي سیارة مشتركة أو سیارة منفصلة؛ ألنك قد تتضرر بالركوب مع غیره، وھل ھي مكیفة أو غیر مكیفة، : ًمع غیره، إذا
ًبینة ال غرر فیھا، ویكون مطمئنا أن یدفع المال في شيء  ن یدخل في عقد اإلجارة علىصغیرة أو كبیرة؛ ألن الشریعة ترید من المستأجر أ

أوصلك إلى المدینة : علمنا أنھ البد من الرؤیة أو الصفة، فحینئٍذ لو أجر سیارة بدون رؤیة أو صفة فقال لھ: ًإذا. یرى في نظره أنھ یستحق
ًودفعا للمفسدة، وھكذا لو أراد أن یستأجر السیارة بالیومیة مثلما ھو موجود اآلن، فیأخذ ًبسیارتي، لم یجز ذلك حتى یبین ویحدد؛ دفعا للضرر 

ًالسیارة ویستأجرھا یوما بمائة، أو كل مائة كیلومتر بألف لایر مثال، فإذا أراد أن یستأجر ھذه السیارة فالبد أن تحدد الشركة المؤجرة نوعیة  ً
ومسألة معرفة العین المؤجرة بالرؤیة أو الصفة یترتب . ًیكون حقھ مضمونا من ھذا الوجھالسیارة وأوصافھا؛ حتى یخرج من الغرر؛ و

ًأنھ لو وصف لك السیارة، أو كنت تعرفھا سابقا بالرؤیة، وتبین األمر على خالف ما عھدت أو خالف ما وصف : علیھا حكم شرعي، وھو
فقلت . أؤجرك سیارتي الفالنیة إلى المدینة بألف :قال لك شخص: جرة، مثال ذلكلك؛ فحینئٍذ یثبت لك خیار الرؤیة بعد تبین حقیقة العین المؤ

ًوعھدك بالسیارة أنھا مكیفة ونظیفة، فجئت وإذا بالسیارة مختلفة تماما عن ذلك، عند ذلك لك خیار العین، فمن حقك أن ترجع . قبلت: لھ
دیئة تعطلك عن المصالح بالتأخر، ولربما یخشى اإلنسان منھا الضرر ألن السیارة إذا كانت ر. إنني أعرفھا جیدة فأصبحت ردیئة: وتقول

إذا اختلفت العین المؤجرة عما عھدت من سبق الرؤیة كان لك خیار، وخیار الرؤیة یثبت في بیع الغائب كما ذكرناه في : ًإذا. أثناء قیادتھا
 رؤیة فاختلفت عما كان یعھدھا علیھ، أو وصفھا لھ فاختلفت كان لھ سبق: ورؤیة. البیوع، ویثبت في العین المؤجرة الغائبة إذا وصفت

من حقھ أن یفسخ عقد اإلیجار؛ ألن : ًفلما ركب معھ إذا بھا غیر مكیفة، إذا. مكیفة. نعم: السیارة مكیفة؟ قال المؤجر: الصفة، قال المستأجر
ًھذا یعتبر تدلیسا وغشا، وبعض العلماء یقول فیلزم الطرف الثاني بتھیئة ھذا  ًبدال عما وصف،: أي. ا وصفإنھ یلزم بتأمین سیارة مثل م: ً
إما : یشترط في المنفعة أن تكون العین التي تكون منھا المنفعة معروفة عند المستأجر: ًإذا. النوع من السیارات على الصفة المتفق علیھا



 1544 

البد في إجارة الدور من : اختالف أحجام المنافع، فقالواالدور تختلف بحسب اختالف أحجام الغرف و: برؤیة، أو بصفة في غیر الدار، وقلنا
الرؤیة والمشاھدة، فلو أنھ أجره شقة بالوصف على ھذا القول لم یصح من حیث األصل حتى یقف ویرى الشقة على حقیقتھا؛ ألنھا تختلف، 

ًوال یمكن أن توصف وصفا خالیا من الغرر قدیم، وقد ذكرنا ھذا؛ ألنھم في القدیم كانوا یؤجرون أما بالنسبة لنحو الدور فمثل الحمامات في ال. ً
ًالحمامات من أجل االغتسال، فالحمام یختلف حوضھ صغرا وكبرا، ویختلف من حیث النظافة ونحوھا، فقالوا ولذلك نجد . البد من الرؤیة: ً

ا شيء طیب؛ ألن ھذا یمكن المستأجر من أن وھذ. شاھد الغرفة: اآلن في بعض الفنادق إذا استأجر المستأجر یعطونھ المفتاح ویقولون لھ
  .یكون على بینة من الشيء الذي یستأجره، ویكون على بینة من الشيء الذي یرید أن یرتفق بھا، وھكذا بالنسبة إلجارة المحالت ونحوھا

 
 
 
 

 العقد على نفع العین المؤجرة دون أجزائھا
 
 

أن : أن یكون العقد على منافع العین ال على أجزائھا، والسبب في ذلك: الشرط الثاني]. اوأن یعقد على نفعھا دون أن أجزائھ: [قال رحمھ هللا
أنھ إذا اتفق الطرفان على إجارة الدار أو إجارة السیارة أو إجارة : اإلجارة عقد على المنفعة، ولیست على الذات، وقد بینا في كتاب البیوع

سیارة وسكنى الدار وخدمة العامل، وال یملك رقبة السیارة وال رقبة الدار وال رقبة العامل، العامل، فإن المستأجر یملك المنفعة من ركوب ال
ٍّفالعقد لیس ُبمنصب على الذات، وإنما ھو منصب على المصلحة المترتبة الموجودة في ھذه العین، سواء كانت من العقارات أو غیرھا َ. 

 
 
 
 

 حكم عقد اإلیجار المنتھي بالتملیك
 
 

ال یصح أن یعقد على : وبناء على ذلك. القطعة منھ والبعض منھ: ًد وأن یكون العقد واردا على المنفعة ال على األجزاء، وجزء الشيءالب: ًإذا
. بعتك: دار إجارة وھو یرید أن یملكھ أجزاءھا، وھو مثل ما یسمى اإلجارة بالتملیك، ألن اإلجارة شيء والبیع شيء، فإذا أراد أن یبیع قال

أجرتك وبعتك، فال یمكن؛ ألن الشریعة ال ترید تداخل العقود؛ ألن تداخل : بعتك وأجرتك، أو: أما أن یقول. أجرتك: اد أن یؤجر قالوإذا أر
ًالعقود البد فیھ من اإلضرار بمصلحة المستأجر أو المؤجر أو ھما معا؛ وتداخل العقود في الشریعة یوجب فوات الحقوق، وخثل أحد 

ًفالرجل إذا اتفق مع الغیر أن یستأجر بیتھ فإنھ ال یملك إال السكنى، ولیس من حقھ أن یتصرف في ذلك البیت خارجا عن . الطرفین ال محالة
نفھم من ھذا أن العلماء ال : ًثانیا. إن عقد اإلجارة على المنفعة ولیس على الذات وال على أجزاء الذات: ًأوال: ًھذا العقد، وبناء علیھ نقول

أنھا تأخذ حكم البیع من كل وجھ، بل إن اإلجارة واردة على المنفعة، والبیع وارد على الذات، فاإلجارة ال : جارة كالبیع، أيإن اإل: یقولون
ًأؤجرك البرتقال لتأكلھ؛ ألن أكل البرتقال ملكیة لذات البرتقال، وأیا كان ذلك : ترد على الذوات وال ترد على األجزاء، وال یمكن أن یقول لھ

ًإن ھذا المطعوم إذا بیعت أجزاؤه وانتفع بأكلھ، فإن أكلھ یكون استھالكا للذات وھذا بیع، واإلجارة استھالك للمنفعة ولیست باستھالك الطعام ف
: فإن عقد اإلجارة المنتھي بالتملیك في العقارات أو في المنقوالت من سیارات أو غیرھا ال یصح، وذلك ألسباب: ًوبناء على ذلك. للذات
أن ھذا النوع من العقود یؤدي إلى عقدین في عقد : ًثانیا. أن اإلجارة تستلزم ملكیة المنفعة، وھذا العقد منصب على المنفعة مع الذات: ًأوال

أنھ : ًأؤجرك ھذه السیارة أربعة وعشرین شھرا، ثم تدفع خمسة آالف وتملكھا، فحینئذ معناه: أنھ یقول لھ: وتوضیح ذلك. على وجھ الغرر
ًضمن منھ أن یستأجر أربعة وعشرین شھرا، ثم بعد ذلك یملك السیارة بعد األربعة والعشرین شھرا، فنسألیرید أن ی ھل العقد عقد بیع أو : ً

ًإن األربعة والعشرین شھرا لو امتنع المستأجر في أول الفترة أو في نصفھا أو بعد شھر أو شھرین، : قلنا. ھذا عقد بیع: عقد إجارة؟ إذا قال
ًھ مالك السیارة السیارة، فأصبح إجارة ولیس بیعا؛ ألن اإلجارة ھي التي یملك فیھا البیع ویملك استرداد العین عند تعذر اإلجارة، ثم أخذ من

أنھ خیره، فقال : ھو بیع في المآل، أي: فلو قال قائل. ًلیس ببیع، وإن كان بیعا في الظاھر، لكن في الحقیقة ال تنطبق علیھ أوصاف البیع: ًإذا
ًباعھ بعد أربعة وعشرین شھرا شیئا : نقول. ًبعد األربعة والعشرین شھرا إذا أردت أن تملكھا فادفع خمسة آالف: ھل  فال -الذي ھو السیارة-ً

ًندري ھل تبقى بعد أربعة وعشرین شھرا أو یأتي شيء یتلفھا، وال ندري ھل تبقى على الصفات الكاملة، أو خالل األربعة والعشرین شھرا  ً
بعتك سیارتي :  بیوع اآلجال، كأن یقول لھ-كما قلنا-وال تصح . ال یشك أحد في وجود الغرر: ًالستھالك تتغیر أوصافھا وتتضرر، إذامع ا

ًبعد ثالث سنوات أو بعد أربع سنوات، ال یمكن ھذا؛ ألنھ بیع لشيء ال ندري ھل یسلم أو ال یسلم، وإذا سلم ھل یبقى كامال أو ناقصا : ًثالثا. ً
باعھ بشرط أن :  فنقول- إلى بعد سنة أو سنتین: أي-لو صح البیع إلى أجل : نقول. ن البیع صحیح، وھب أنھ في الظاھر عقد بیعھب أ

ًأنھ باعھ مجھوال ال یدري عن حالھ، : ًتداخل العقود، وثانیا: ًفھنا أمور أوال. یستأجر، وقد نھى رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم عن بیع وشرط
م تطبق أحكام البیع على المبیع خالل مدة اإلجارة، فھو بائع وغیر بائع، بائع في العقد لكن في الحقیقة والمضمون لو عجز المستأجر ل: ًوثالثا

فھذا ال : وإنما سموه إجارة من باب ضمان األقساط، ونحن نقول. أن أضمن األقساط: المقصود: وقد یقال. ألزمھ برده، وھذا ھو المقصود
ًة؛ ألنھ إذا اتفق مع شخص على بیع سیارة بعشرین ألف لایر، وأعطاه إیاھا أقساطا على عشرین شھرا، وتعذر على المشتري تجیزه الشریع ً

أن یدفع األقساط لعسرة، فنظرة إلى میسرة، أو یعطى حكم الخیار على التفصیل المعروف في البیع، وعندنا حلول شرعیة أفضل من ھذا 
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ًجر خالل ھذه المدة فإنھ قد أسس لھ حقا بعد أربعة وعشرین شھرا، فال ندري إذا مات ھل ھذه السیارة ملك لھ وأتم وأكمل، فلو مات المستأ ً
أنھا تیسر للقاضي الحكم عند : من أعجب ما وجد في شروط الشریعة: ًوتأخذ حكم المیراث أم لیست ملكا لھ؟ ولذلك یقول بعض الفقھاء

ود، فإذا انطبقت شروط اإلجارة وشروط البیع، ووقعت اإلجارة على السنن، ووقع البیع على السنن؛ الطوارئ، فتقفل أبواب الجھالة في العق
ًلو أن أجیرا استأجرتھ شھرا كل یوم بكذا ومات أثناء الشھر، : مثال. فال یمكن أن تقع خصومة في بیع أو إجارة إال وعرفت حق كل ذي حق ً

لیھ، لكن لو مات الذي في عقد اإلجارة المنتھي بالتملیك في سیارة أو أرض، فال ندري حینئٍذ ھل ًفحینئٍذ یكون معروفا ما الذي لھ وما الذي ع
ھو مالك لألرض فتكون قد دخلت إلى ملكیة الورثة، ونلزمھم بالدفع فیما بقي، فننزلھ منزلتھ على أن البیع قد تم في األول، أو ھو لیس بمالك 

تعاقدین، وھل یلزم الورثة بإتمام العقد أو ال؟ فیحدث نوع من االشتباه في العقود، ولذلك فالغرر بل مستأجر، ثم تنطبق مسألة موت أحد الم
أن المبیع ال : ًوثالثا. تداخل العقود على وجھ یوجب الخصومة والشحناء: ًوثانیا. إنھ بیع: موجود من حیث الجھالة في صفة المبیع إذا قیل

 بیع، فإنھ بیع وشرط، وقد نھى رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم عن بیع وشرط، ولذلك ال یعرف ھذا ولو قلنا إنھ. ندري عن حالھ بعد األشھر
ًالنوع من العقود عند المسلمین، ولم یذكر العلماء رحمة هللا علیھم شیئا یسمى إجارة تنتھي بتملیك أبدا، وھذه دواوین العلم وكتب الفقھ  ً

ًموجودة، ومن أراد أن ینسب عقدا شرعیا  فإنھ ال ینعقد عقد اإلجارة على : وعلى ھذا. إلى الشرع فعلیھ أن یتتبع كالم العلماء وأصولھمً
  .األجزاء

 
 
 
 

 حكم تأجیر ما ال تبقى عینھ
 
 

 یجوز لك أن تشتري الطعام لتأكل بإجماع العلماء، ویجوز بیع الطعام، فال أحد یحرم بیع]. فال تصح إجارة الطعام لألكل : [ قال رحمھ هللا
ُیا أیھا الذین آمنوا أْوفوا : الطعام، ومعناه أن العلماء رحمھم هللا یریدون الوفاء بالعقود، وھذا كلھ ینبني على كلمة واحدة وھي قولھ تعالى َُ ََ َ َ َِ َُّّ

ِبالُعقود  ُ ْ ا اتفقا على شيء البد ھذا حالل وھذا حرام، كل ذلك لمقصد، وھو أن الطرفین إذ: فالشریعة حینما تضع الشروط وتقول] 1:المائدة[ِ
ًوأن یكون شیئا بینا واضحا، فال یجوز إجارة الطعام لألكل؛ ألنھ إذا استأجر الطعام من أجل أن یأكلھ فحینئذ استھلك ذاتھ، وإذا استھلك ذاتھ  ً ً

ًك األعیان بذاتھا فیعتبر بیعا، فالذوات تضمن بالقیمة وال تضمن باألجرة؛ ألن الشيء المستأجر تؤخذ منفعتھ وترد عینھ، وأما بالنسبة الستھال
وال تجوز إجارة الشمع لیشعلھ، كانوا في القدیم یضیئون بالشموع، وإذا قال  .[وال الشمع لیشعلھ: [وقولھ. وتسري علیھ شروط البیع المعتبرة

، وأؤجرك إلیقاد ھذه الشموع أشتري منك مائة شمعة، وكل شمعة بعشرة لایر: لم یصح، إنما یقول. أستأجر منك مائة شمعة توقدھا اللیلة: لھ
فأصبحت مائة شمعة، وكل شمعة بعشرة لایر، فیصبح المجموع ألف لایر، وكل شمعة توقدھا بلایر، فھذا لیس فیھ أي . كل شمعة بلایر

 .إشكال
 
 
 
 

 تأجیر الحیوان لیأخذ لبنھ
 
 

: ھناك حیوانات تستأجر من أجل الركوب، وھي. ب أو یأخذ لبنھوال یجوز إجارة الحیوان لیشر]. وال حیوان لیأخذ لبنھ إال في الظئر: [وقولھ
ویدخلھا في مسائل الكراء كما ھو مذھب المالكیة، فیجعلون إجارة الدور والسفن والنواقل ) الكراء(إجارة الظھر، ویسمیھا بعض العلماء بـ

یكون منھ : وبالنسبة للحیوان. المراد بھا ھذا النوع من اإلجاراتف. األكریة: ًوالدواب من الكراء، ویسمونھ كراء في األكریة، فإذا قال المالكیة
: ًالركوب، ویكون منھ الحلیب، والحلیب من بھیمة األنعام یرتفق بھ طعاما، یشرب ویغتذى بھ وینتفع، فإذا تعاقد مع شخص على حلیب، وقال

أشتري : یصح؛ ألن التعاقد على ذات الحلیب بیع، فعلیھ أن یقوللم . أستأجر منك حلیب ھذه الناقة، أو حلیب ھذه البقرة، أو حلیب ھذه الشاة
أستأجر منك ھذه الناقة الیوم من : لكن أن یقول لھ. ًوھذا یعتبر بیعا. أشتري منك مائة لتر بألف لایر: منك كل لتر من ھذه البقرة أو یقول لھ

أستأجر منك ھذه الدابة : لمعاوضة علیھا بیع، وال یصح أن یقول لھال یصح؛ ألن الحلیب ذات، والتعاقد على الذوات بیع، وا. أجل أن أحلبھا
 .یفرق بین المنفعة والذات: لحلبھا، لكن لركوبھا یصح، وعلى ھذا

 
 
 
 

 حكم بیع لبن اآلدمیة وتأجیرھا على الرضاع
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: ضعة، والرضاعة تكون من اآلدمي، یعنيالمر): الظئر. (إخراج لبعض ما یتناولھ اللفظ: ھذا استثناء، واالستثناء) إال في الظئر: (وقولھ
 - استئجار المرأة للرضاع: وھو-إن ھذا النوع من العقود : یستأجر امرأة من أجل أن ترضع طفلھ، فقال طائفة من العلماء رحمة هللا علیھم

ِفإ: یعتبر مستثنى من األصل، فھو یسمى إجارة، لكنھ في الحقیقة بیع، واستثنیناھا لورود القرآن بذلك َّْن أْرضْعن لكم فآتوُھن أُجورُھن َ ََّ َ َُ ُ َُ ْ َ َ
بل فیھ معاوضة، وتكون أجورھن : ، ھذا نص من كتاب هللا على اعتبار اإلجارة على الرضاع، وإن كان بعض العلماء یقول]6:الطالق[

التنبیھ علیھما في مسألة استئجار المرأة وعندنا مسألتان ینبغي . أشبھ بالعوض، ولیس المراد بھ اإلجارة، لكن جماھیر العلماء على أنھا إجارة
للرضاع، فقد یحتاج الرجل إلرضاع صغیره، إما لموت أمھ، أو وجود آفة أو ضرر، أو تعذر إرضاع أم الطفل للطفل، فیحتاج أن یسترضع 

فاللبن .  یكون على عقد البیعأن: والوجھ الثاني. أن یكون على عقد إجارة بالمدة: الوجھ األول: لولده، وھذا االسترضاع یكون على وجھین
وتمت الموافقة، فھذه إجارة وحكمھا . أرضعي طفلي سنة وأعطیك كذا وكذا، أو أرضعیھ الشھر بألف: الذي تخرجھ المرضعة إذا قال لھا

ال : فقالت. بیيأرضعي ص: أن تحلب المرأة حلیبھا، وتضعھ في وعاء أو في كأس ویحتاجھ لصبیھ، أو یقول لھا: النوع الثاني. حكم اإلجارة
فعندنا عقد بیع وعندنا عقد إجارة، والبد من التفریق بین العقدین، فأما ما كان من . أرضعھ، لكني أحلب الحلیب في الكأس وأبیع الحلیب

، ھناك فرق بین لكن بالنسبة لبیع لبن اآلدمیة. السنتین، فھذا ال إشكال فیھ، ونص القرآن فیھ واضح.. السنة.. الشھرین.. اإلجارة لمدة الشھر
أبیعك ھذا الكأس بمائة فللعلماء : لبن اآلدمیة ولبن الحیوان، فلبن الحیوان یجوز بیعھ باإلجماع، لكن بیع لبن اآلدمیة اختلف فیھ، فإن قالت لك

واإلجارة نوع بیع، فإذا یصح بیع لبن اآلدمیة، وال بأس بذلك؛ ألن هللا تعالى أحل المعاوضة علیھ باإلجارة، : قال طائفة من العلماء: قوالن
ًصحت المعاوضة علیھ إجارة صحت المعاوضة علیھ بیعا من باب أولى وأحرى؛ ألن اإلجارة مستثناة من األصل، فمن باب أولى إذا كان 

َّفإْن أْرضْعن لكم فآتوُھن أُجورُھن : العقد على صورة البیع الحقیقیة، واستدلوا بقولھ تعالى ََّ َ َُ ُ َُ َْ َ َ یجوز : القیاس، فقالوا: الدلیل الثاني]. 6:الطالق[ِ
أنتم : وبالنسبة لھذا القیاس یقولون. بیع لبن اآلدمیة إذا حلب كما یجوز بیع لبن بھیمة األنعام، بجامع كون كل منھما فضلة حیوان ومباحة

م، ھذا فضلة حیوان وھذا فضلة حیوان، وكل تجیزون بیع لبن اإلبل والبقر والغنم باإلجماع، وال فرق بین لبن اآلدمیة ولبن اإلبل والبقر والغن
ال یجوز بیع لبن اآلدمیة : وخالف في ھذه المسألة الحنفیة رحمة هللا علیھم، ووافقھم بعض الحنابلة فقالوا. منھما فضلة مباحة، فال بأس بذلك

ولذلك ال یجوز بیع اآلدمیة كما ال یجوز بیع واحتجوا بأن لبن اآلدمیة جزء من اآلدمي، واآلدمي ال یجوز بیع أجزائھ أو أعضائھ؛ . إذا حلب
ًأعضاء اإلنسان اآلدمي، بجامع كون كل منھما جزءا من البدن، واإلنسان ال یملك نفسھ وال یملك أجزاء نفسھ فال یجوز أن یبیعھا؛ ألن البیع 

د نھى النبي صلى هللا علیھ وسلم عن بیع اإلنسان ال یصح إال بشيء یملكھ، فإذا كان اإلنسان ال یملك أجزاءه فال یصح أن یبیع ما ال یملك، وق
ْولقد : إن بیع اآلدمي فیھ امتھان، وهللا یقول: قالوا: ًثانیا. أن أجزاء اآلدمیة ال یجوز بیعھا: إذا ثبت ھذا فالحنفیة كالمھم صحیح. ما ال یملك َ َ َ

َكرْمنا بني آَدم  ِ ََّ َ رقیق فھذه مستثناة لورود النص، لكن من حیث األجزاء لیس عندنا نص یجیز أما مسألة ال. ًفإذا ینبغي أن یكرم]. 70:اإلسراء[َ
ًالبیع، فإذا ثبت أن أجزاء اآلدمي لیست محال للبیع، فإذا ال یجوز بیع أعضاء : فكما أنكم تقولون. لبن المرأة مثل یدھا ورجلھا وأعضائھا: ً

إن أعضاء اآلدمیة لیست كاللبن، : واعترض علیھم الجمھور وقالوا. البدنًاآلدمیة فإنھ ال یجوز بیع لبنھا، بجامع كون كل منھا جزءا من 
فما : نعطیكم أجزاء تستحلب من البدن: فاللبن فضلة سائلة، وینفصل من البدن ویخرج منھ، واألعضاء ال تنفصل إال بضرر، فقال الحنفیة

: ال یجوز بیعھا، قالوا:  الفضالت السائغة ھل یجوز بیعھا؟ قالوارأیكم في دموع اآلدمیة أو دمھا؟ وما رأیكم في البصاق واللعاب وغیرھا من
. إن الدموع والفضالت ال فائدة فیھا، ولكن اللبن فیھ فائدة: قیل لھم. ًإذا لبن اآلدمیة ال یجوز بیعھ كما ال یجوز بیع دموعھا ودمھا وفضالتھا

 تعالى أحل دفع العوض على اللبن، وھذا یدل على أنھ محل فالذي یظھر أن مذھب الجمھور بجواز صحة البیع ھو األقوى؛ ألن هللا
أن استئجار المرأة للبن إن كان على : ًإذا الخالصة. العوض علیھ في البیع للمعاوضة، فكما جاز استحقاق األجر علیھ باإلجارة جاز استحقاق

ًأرضعي ولدي ساعة، أو یوما، أو شھرا: كقولھ- المدة  َّفإْن أْرضْعن لكم فآتوُھن أُجورُھن : ھ في قولھ تعالى فھو جائز، وھو منصوص علی-ً ََّ َ َُ ُ َُ َْ َ َ ِ
لو كان الحلیب في ثدي المرأة، فقالت : تبقى مسألة. ًوأما إذا كان العقد واردا على ذات اللبن فھذا بیع، وفیھ التفصیل الذي ذكرنا] 6:الطالق[

أن الذي في الثدي مجھول، وال ندري أھو قلیل أم كثیر، فتحریمھ من :  والسببلم یجز بإجماع العلماء. أبیعك ما في ثدیي من اللبن: المرأة
 .جھة الجھالة

 
 
 
 

 نقع البئر وماء األرض
 
 

أنھ یتشرط في المنفعة : ذكرنا في الشرط الذي معنا. ھذه المسألة في مسألة إجارة األرضین]. ًونقع البئر وماء األرض یدخالن تبعا: [وقولھ
ًلو أن شخصا عنده أرض زراعیة لیس فیھا زرع، ولكن فیھا بئر وھي : فیرد السؤال.  على منفعة الشيء ال على أجزائھأن تتعاقد مع أخیك

وتم العقد بینھما؛ . قبلت: فقال. أرید أن أستأجر منك ھذه األرض من أجل أن أزرعھا السنة بمائة ألف: صالحة للزراعة، فجاءه رجل وقال
وذلك لحدیث رافع بن خدیج في . سألة إن شاء هللا تعالى، وھو قول جماھیر العلماء رحمة هللا علیھمجاز ذلك وصح، وسنذكر ھذه الم

ما كان من إجارة األرضین الزراعیة بالذھب أو الفضة فال بأس بھ؛ ألن النبي صلى هللا : الصحیح، أن ما كان بذھب وفضة فال بأس، أي
أنتم تجیزون إجارة األرض للزراعة، : ألرضین للزراعة فقد یعترض المعترض ویقولوإذا ثبت أنھ یجوز إجارة ا. علیھ وسلم رخص فیھ

أن العقد وقع على : أن األرض فیھا ماء، وال تصح إجارة األرض للزراعة إال إذا كان فیھا ماء، والماء یستھلك بذاتھ، فمعنى ذلك مع
أال یتم العقد على أجزاء العین المؤجرة، فكیف تصححون إجارة األرضین اإلجارة یشترط فیما : األجزاء ولم یقع على المنافع، وأنتم تقولون

أن القاعدة تقدمت معنا في باب البیوع، وذكرنا دلیلھا من : للزراعة مع أن الماء المستھلك في زرعھا جزء من العین المؤجرة؟ والجواب
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ً ھنا تبع لألرض، ویجوز أن یباع الشيء تبعا لكنھ ال یجوز فالماء. یجوز في التابع ما ال یجوز في األصل: حدیث ابن عمر في الصحیحین
ًأن یباع استقالال، ویجوز أن یكون تابعا بإجارة أو نحوھا لكنھ ال یجوز أن یكون أصال في اإلجارة، فجاز تبعا، وبینا أن ھذه القاعدة صحیحة  ًً ً

نعقد على أن المسلم ال یجوز لھ أن یصلي عن المیت، وأن المیت إذا أن اإلجماع م: في العبادات والمعامالت، وذكرنا من أمثلتھا في العبادات
لو أنھ حج : ولكننا قلنا. مات ال تجوز العبادات البدنیة عنھ إال ما استثناه الشرع من الصیام عنھ على التفصیل الذي ذكرناه في باب الصیام

ً ولم تقع أصال، فصحت العبادة تبعا ولم تصح أصالًعن میت فطاف، وأراد أن یصلي ركعتي الطواف فإن الصالة وقعت ھنا تبعا وذكرنا . ًً
ًمن باع نخال قد أبرت فثمرتھا للبائع إال أن یشترطھا : (ُفي بیع النخل قبل بدو صالحھ إذا باعھ وقد أبِّر، فقد قال علیھ الصالة والسالم

ا بیع، مع أنھ ال یجوز بیع الثمرة قبل بدو صالحھا إذا كانت مؤبرة ًفصحح علیھ الصالة والسالم وقوع الثمرة بالبیع تبعا للبستان إذ) المبتاع
إن : وإذا ثبت ھذا فنقول. یجوز في التابع ما ال یجوز في األصل: ًوقبل أن یبدو صالحھا استقالال، فھذا كلھ مفرع عن القاعدة التي ذكرناھا

االستئجار في الفنادق؛ في غرفة الفندق : ًسائل معاصرة، فمثالونفرع على ھذا م. الماء الموجود داخل األرض الزراعیة تبع ولیس بأصل
المنادیل والصابون ونحوھا من األشیاء التي یرتفق بھا، فوقع استھالك ھذه : منافع في دورات المیاه، ویجد فیھا منافع في مكان جلوسھ، مثل

ًاألعیان تبعا ولم یقع أصال، فإن وقع أصال ال یجوز، لكن إذا وقع تبعا  ًً فتتفرع ھذه . فإنھ یصح؛ ألنھ یصح في التابع ما ال یصح في األصلً
 علبة المنادیل، وقد جرى العرف أن توضع علبة المنادیل في السیارة، فلو -ًمثال-المسألة من أخذ المنافع، فلو أنك ركبت سیارة أجرة، فستجد 

. ً، فأنت تستحقھا بالركوب رفقا، لكن ھذا تبع ولیس بأصلأخذت من منادیلھا فال زالت منادیلك، فكل شيء لھ قیمتھ وكل شيء لھ حقھ
فاستھالك الذوات التي جرى العرف باستھالكھا كالماء في األرض والزرع، وھكذا بالنسبة للمنافع واألعیان الموجودة في منافع األشیاء 

  .المؤجرة في المركوبات والعقارات، كلھا جائزة على سبیل التبع ال على سبیل األصل
 
 
 
 

 القدرة على تسلیم العین المؤجرة
 
 
ًأنت حینما تستأجر شیئا ینبغي أن تضمن حقك في الوصول . ًأن یكون قادرا على تسلیم المنفعة: ھذا ھو الشرط الثالث]. والقدرة على التسلیم]

- هللا علیھ وسلم عن الغرر، وسنبین  في المجلس القادم، وھو مبني على نھي النبي صلى-إن شاء هللا- إلى المنفعة، وھذا الشرط سنفصل فیھ 
  . وجھ اشتراط العلماء رحمھم هللا للقدرة على تسلیم المنافع في اإلجارة- إن شاء هللا

 
 
 
 

 األسئلة
 
 

...... 
 

 مسألة في اإلجارة على الفحوصات
 
 

ًھذا سؤال مھم جدا وفیھ : ؟ الجوابنرجو بیان األحكام المتعلقة باإلجارة على الفحص، كالفحص على اآلالت والفحوص الطبیة: السؤال
فمسألة اإلجارة على . أن یكون ھناك فھم للمسائل الموجودة حتى یكون ذلك أمكن للتصور: فائدة، ولذلك من أفضل ما یكون في دراسة الفقھ

ًالشخص إذا أراد أن یفحص متاعا أو شیئا یملكھ أو یفحص نفسھ : الفحص ًكاما ینبغي أن یعرفھا المسلم  فإن لھذا الفحص أح-كما في التداوي- ً
: القسم األول: فاإلجارة الطبیة تنقسم في األصل إلى قسمین:  بفحص األشخاص في الطب-ًمثال-فنبدأ . حتى یعرف ما الذي لھ وما الذي علیھ

 أن یستأجره من أجل أن فالطبیب إذا استأجره اإلنسان أو المستشفى إما. اإلجارة على التداوي: والقسم الثاني. اإلجارة على الفحوصات
ًیفحص لیشخص مرضا أو داء، وإما أن یستأجره لعالج داء، فأما السؤال فإنھ ینصب على االستئجار للفحوصات الفحوصات في األصل . ً

 بطن ًما یسمى بالفحوصات المبدئیة، وھذا النوع من الفحوصات غالبا ما یقوم الطبیب بنفسھ، مثل قرع: القسم األول: تنقسم إلى قسمین
ونحو ذلك، وھذا یسمونھ الفحص السریري أو الفحص المبدئي، وھو جملة ) جس النبض: (التصنت إلى أماكن معینة مثل: المریض، ومثل

من اإلجراءات والتي یقوم بھا الطبیب للمعرفة المبدئیة ألعراض األمراض، فإن هللا من حكمتھ أن جعل لكل مرض ولكل داء عالمات 
- فھذا الفحص المبدئي لھ حكم، وھناك الفحص التكمیلي، والفحص التكمیلي أعمق في األحكام؛ ألنھ یستعین فیھ األطباء . وأمارات یعرف بھا

 بوسائل أدق من وسائل الرؤیة والمشاھدة واللمس بالید، ونحو ذلك من الفحوصات المبدئیة، فتكون المسائل أحوج للتفصیل -بعد هللا عز وجل
من أجل أن یكشف :  إذا أراد أن یستأجر من أجل الكشف علیھ، فإذا قال-الفحص المبدئي-ففي النوع األول .  األولفي النوع الثاني أكثر من

إما أن یفحص من أجل أن یعرف وضع البدن، وإما أن یعرف ما : ھذا شيء، ومن أجل تشخیص المرض شيء آخر، وھناك أمران. علیھ
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 ھذا ال یقصد بھ كشف الداء، بل یفحص -الفحص الوقائي: مثل-ي یقصد بھ معرفة وضع البدن الفحص الذ: ًفمثال. الذي یتسبب في ھذا األلم
الدم ویفحص الخارج من اإلنسان من بول أو براز أو غیر ذلك، وال یقصد منھ معرفة مرض معین أو شكوى معینة، إنما المراد منھ معرفة 

أن یظھر للمریض طبیعة بدنھ، والحد الذي ھو فیھ : ن المنفعة المقصودةًوضع البدن عموما، وھذا نوع من الفحص البد من معرفتھ؛ أل
وھذا النوع من الفحوص یقوم الطبیب فیھ باإلجراء المتبع عند أھل الخبرة على حسب . البدن، سواء كان على حد الخطر أو على حد السالمة

عارف علیھ عند األطباء، فإذا فحصھ على وضعھ طلب المریض، فإن طلب منھ فحص الدم من حیث وضعھ، فإنھ یفحصھ على وضع مت
 دون أن یتصرف في ذلك، فعند ھذا القدر تنتھي مھمة - من تصویر باألشعة والتحالیل-المتعارف علیھ وأخرج نتائج األجھزة واآلالت 

الكشف عن : نوع من الفحوصات ھيالمنفعة في ھذا ال: ًإذا. الطبیب ولیس لھ عالقة بالعالج أو التداوي، إنما فقط أن یكشف لھ طبیعة بدنھ
 في األذن أو لماذا - ًمثال-ما الذي یحدث : أو تقول. أرید أن أعرف سبب ھذا األلم: أن تقول للطبیب: النوع الثاني من الفحص. طبیعة البدن

ً الحالة الثانیة لو استأجرت طبیبا أنھ في: ًأجد ألما في بصري؟ ففي ھذه الحالة یتحمل الطبیب مسئولیة معرفة عین الداء، والفرق بین الحالتین
لمعرفة مرض في بدن وشخصھ أنھ مرض وتبین أنھ غیره؛ لم یستحق األجرة؛ ألنھ في األصل یستحق إذا كشف، وتكون لھ جعالة إذا قلت 

، فإذا استأجر  فیستحق األجرة بالعمل، فھناك فرق بین األمرین-مثلما ذكرنا-لكن من أجل أن یفحص لك . من أجل أن تكشف المرض: لھ
ًفلو أراد أن یعرف ألما : وتتضح الصورة أكثر في األشعة. الطبیب من أجل معرفة دائھ ومرضھ فال یستحق إال بالتشخیص الواضح البین

فالمصور یستحق األجرة على . صور: فإذا قال لھ. صور لي یدي: ًموجودا في عظامھ ھل ھو كسر أم ال؟ فجاء إلى مصور األشعة وقال لھ
مع أن المرض ظاھر وال یحتاج . یدك تحتاج إلى تصویر: لكن لو أن الطبیب قال لھ. صویر فقط، ولیس لھ عالقة حتى لو خرجت سلیمةالت

إلى تصویر، وتبین أنھ خدش عارض أو التھاب عارض في الجلد جرى عرف األطباء أنھ ال یصور فأمره بالتصویر، فإنھ ال یستحق أجرة؛ 
تتم بین الطرفین مقرونة بالعرف الطبي، فأي تصرف یطلبھ المریض من طبیبھ ینبغي أن تكون األجرة مقیدة بذلك ألن كل اإلجراءات التي 

ومن ھنا حصلت الشبھة في مسألة التداوي بقراءة القرآن وأخذ األجرة والمال على القراءة؛ فإن الصحابة . العقد واالتفاق بین الطرفین
أنا :  الممسوس والمجنون فأعطاھم األجرة بعد شفائھ، فمن أراد أن یقرأ وأعطي قبل الشفاء أو قالرضوان هللا علیھم قرءوا على المریض

َّفال بأس إذا اشترط الجعل، لكن أن یفتح عیادة كالطبیب، وكل من دخل وشخص حالتھ أخذ منھ األجرة، فھذا ال . آالف آخذ إذا شفي خمسة
كلما تدخل عندي تدفع خمسین من أجل أن نقرأ ونعرف ھل ھو : عندما یقول لھ: ًفإذا. شفھایجوز؛ ألن مسائل األرواح ال یستطیع أحد أن یك

ال یصح؛ ألن األمور الروحیة ال یمكن بھا إدراك أصل الداء، فقد یكون ھذا الشيء لعارض من غضب أو .. مس أو ھل ھو سحر أو كذا
یة المشخصة التي یمكن الوصول فیھا إلى حقیقة المرض، فاختلف نحوه من أمور ال عالقة لھا بالمس والسحر، بخالف األمراض العضو

: ًاجعلوا لنا جعال، والجعل غیر اإلجارة، لكن إذا قال: أنھم قالوا: األمر بین الصحابة رضوان هللا علیھم، وھم أخذوا األجرة لكن بالجعل، أي
لم یصح؛ ألنھ نقلھ من الجعل إلى . ى المریض آخذ خمسینًال تدخل عندي حتى تدفع خمسین ریاال، وكل جلسة أجلسھا وأقرأ القرآن عل

ونرجع إلى . إنھ مسحور وھو لیس بمسحور: إنھ معیون وھو لیس بمعیون، وقد یقول: اإلجارة، واإلجارة على مثل ھذا ال تصح، وقد یقول
د أن أعرف حقیقة ھذه الشكوى، فإذا التزم  من ألم في موضع كذا، فأری-ًمثال- شخص لي المرض، أو إنني أشتكي : مسألة الطبیب إذا قیل لھ

الطبیب بكشف وتشخیص المرض فإنھ یستحق أجرة التشخیص، وإذا التزم بالعالج والمداواة فإنھ یستحق أجرة المداواة، فتصبح عنده 
قة األمراض وفحص فكشف حقی: إن اتفق معھ على التشخیص فھذا شيء، وإن اتفق معھ على التداوي، فھذا شيء آخر، وعلى ھذا: مرحلتان

مثل السیارات، : أما اآلالت. األمراض في الطب یستحق الطبیب األجرة فیھ إذا شخص على وفق األصول المتبعة عند أھل الخبرة واألطباء
فھذا . یارةأصلح لي الس: فھذا شيء، وإذا قال لھ. اكشف لي عیب ھذه السیارة: -ًمثال- ًإذا جاء وأحضرھا عند مھندس مثال، فإذا قال للمھندس 

أریدك أن تكشف : حدد وقال اكشف لي عیب السیارة، صارت إجارة على فحص السیارة، فیفحص جمیع ما فیھا، وإذا: إذا قال لھ. شيء آخر
على شيء معین في السیارة، فھنا یتم العقد على شيء معین، ویكون مورد العقد على شيء معین، وفي ھذه الحالة إذا قام المھندس بالكشف 

فیجب علیك دفع أجرة مثلھ، أما أن یأتي بسیارتھ ویكلفھ . ال أرید أن أصلحھا عندك: ھا وحدد ما بھا، وكان یطمع أن تصلحھا عنده فقلتعند
الكشف علیھا ویخدعھ كأنھ یرید أن یصلحھا عنده ثم ینطلق ویصلحھا عند غیره، فللعامل وللمھندس حق خبرتھ ونظره وتعبھ، وال یجوز أن 

فیكون المھندس أو . أصلح لي الساعة: لو أن الساعة تعطلت فجاءه وقال لھ. إال وقد حدد لھ أجرتھ، وھذا بالنسبة لكشف اآللةیأمره بذلك 
: قال لھ. بھا عیب كذا: فإن قال لھ. معرفة كیفیة إصالحھا: ًمعرفة منشأ الفساد وحقیقتھ، وثانیا: األمر األول: ًالخبیر بإصالحھا مطالبا بأمرین

 أصلحھا بخمسین - فلو فرضنا أنھا عقارب الساعة-ھذا العیب لھ قطعة، وھذه القطعة إن اشتریتھا أنت : ھذا العیب بكم تصلحھ؟ فقالًحسنا، 
ًعقارب الساعة موجودة عندي، والثالثة العقارب بثالثمائة لایر، وتركیبھا بخمسین ریاال، فأصبح المجموع ثالثمائة : ًریاال، ولو قال لھ

فھذا ال شيء فیھ، وخاصة على القول باجتماع اإلجارة والبیع فیما یخف، وھذا مما یخف، ففي الفحص وإصالح اآلالت . ًوخمسین ریاال
أما بالنسبة للمسائل المتعلقة . ًیكون األمر موقوفا على معرفة الفساد وما یستلزمھ إصالح الفساد، فیحدد أجرة المعرفة وأجرة اإلصالح

ھل : التصویر باألشعة البد أن تحدد نوعیة األشعة: ً فھذه تحتاج إلى تفصیل، فمثال-الذي ھو الفحص الطبي-ن بجزئیات الفحص على األبدا
ھي أشعة مقطعیة أم سینیة أم أشعة باللیزر؟ فیحدد ما الذي یرید أن یتصور بھ، ثم یحدد العضو الذي یرید أن یصوره، وتكون مھمة 

بشرط أن تظھر األفالم واضحة، فلو أنھ قصر ولم تكن واضحة فمن حقھ أن یطالبھ بإعادة المصور أن یصور على وفق األصول الطبیة، 
ً بكتابة تقریر التصویر؛ ألن التقریر یعتبر تابعا -إذا اتفق معھ على التصویر وتشخیصھ- یطالب المصور  :ًوأیضا. التصویر مرة ثانیة

ًالبد وأن یكتب تقریره، فلو كان التصویر باألشعة قیمتھ خمسین ریاال، : ًلإلجارة، وقد جرى العرف على أن المصور یكتب تقریره، فإذا
ًوالتقریر كتابتھ بعشرین ریاال، فلو أنھ صور لھ ولم یكتب استحق الخمسین، وھذا شيء طیب وحسن في المستشفیات، فنجد عندھم نوعا من  ً

أنك : والمقصود.  على الید قیمتھا كذا، واألشعة على الرجل قیمتھا كذااألشعة المقطعیة قیمتھا كذا، واألشعة: ًالتفصیل، فتجده مثال یقول لك
وإذا قرأ طالب العلم . تدخل إلى العقد وأنت على بینة، وھذا الذي تریده الشریعة للمتعاقدین؛ أن كل متعاقد یعرف ما الذي لھ وما الذي علیھ

ھم؛ وجد سماحة الشریعة، وخاصة عند التطبیق ستظھر أمور جلیة، وكم ھذا المسائل وطبقھا على ما یعیشھ وعلى ما یبتلى الناس في أعراف
ًمن مسائل قرأناھا في المتون ولما طبقناھا في واقع الناس وفي حیاتھم وجدنا لھا فوائد وحكما وأسرارا؛ ألن الشریعة تنزیل من الحكیم  ً
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ر وفوائد ال تظھر إال عند التطبیق والممارسة؛ ولذلك كانوا وكم من أسرا! ًالحمید، وربما العلماء یقولون حكمة، ولكن كم من حكم تخفى
من أفضل الشروح في الفقھ شرح الفقیھ القاضي أو المفتي؛ ألنھ من خالل فتاوى الناس إذا جاء لیشرح فإنھ یشرح بعمق، ویشرح : یقولون

قھم، فیعرف قیمة شروط الشریعة التي تحدد حقوق والفقیھ القاضي؛ یعرف خصومات الناس وحقو. بفھم، و عنده إلمام باألصول والمستثنیات
  أن اإلجارة إذا كانت على الفحص فالبد فیھا من تحدید المنفعة: فالمقصود من ھذا. المتعاقدین

 
 
 
 

 مسألة تداخل العقود
 
 

عدة شرعیة؟ وما ھو المراد  أن تداخل العقود في الشریعة یوجب فوات الحقوق ویستلزم ختل اآلخر، ھل ھذه قا-حفظكم هللا-ذكرتم : السؤال
نھیھ علیھ : أن یجمع بین عقدین فأكثر على وجھ یتضمن الغرر، ومن أمثلة تحریم الشریعة لھذا النوع: تداخل العقود: بالعقود ھنا؟ الجواب

ً نقدا، وبمائتین إلى نھایة أبیعك ھذه السیارة بمائة ألف: الصالة والسالم عن بیعتین في بیعة، فأدخل العقدین في العقد الواحد، فإذا قال لھ
وافترقا قبل أن یحددا، فأصبح وقد باعھ بمعجل ومؤجل، باعھ بعقدین وأدخلھما في عقد واحد، فأتم صفقة السیارة بقیمتین مختلفتین . السنة

فإذا لم یبتا ولم یحددا ھل ) افلھ أوكسھما أو الرب: (إحداھما أضر من األخرى، ولذلك قال صلى هللا علیھ وسلم إذا افترقا قبل تحدید البیعتین
ًھو بالنقد أو بالتقسیط صار ترددا في العقدین، فال ندري ھل نطبق على ھذا البیع اآلجل أو العاجل؟ فبین النبي صلى هللا علیھ وسلم أن ھذا 

د أن یأخذھا مؤجلة، فرجع لھ بعد ساعة ألنھ ربما باعھ وھو یری: قالوا) لھ أوكسھما). ( أوكسھما أو الربا- للبائع: أي- فلھ : (التداخل في العقد
أنھ باعھ وفي نیتھ أن : أي) أو الربا. (أقلھما: أي): فلھ أوكسھما (-األقل: أي- ال أریدھا مؤجلة، ولكن أریدھا معجلة، فأعطاه الوكس : وقال لھ

ًیدفع لھ معجال، فظھر أنھ یریده مؤجال، فكأنھ عوض المعجل بالمؤجل مع الزیادة، وھو ربا الف ال یجوز ذلك، وقد بین النبي : ضل، فقالواً
ًوأیا ما كان فإن تداخل العقود إذا كان على وجھ یوجب الغرر فإنھ من حیث األصل والمبدأ . صلى هللا علیھ وسلم ھذه العلة لمكان التداخل

  .أمر متفق علیھ بین العلماء رحمھم هللا، وهللا تعالى أعلم
 
 
 
 

 ما ال یجوز في األصلیجوز في التابع : توضیح لقاعدة
 
 

وھو أن العطر بھ مادة كحولیة وھي تابعة، . یجوز في التابع ما ال یجوز في األصل: حصل عندي إشكال في القاعدة التي ذكرتموھا: السؤال
علیھ وسلم حرم أن ننظر في الدلیل، فالنبي صلى هللا : من حیث األصل:  ما بھ من كحول؟ الجواب-ًأصال- فھل عندما نشتریھ لم نكن قصدنا 

) إن هللا ورسولھ حرما بیع المیتة والخمر: (بیع الخمر، وفي الصحیح عنھ صلى هللا علیھ وسلم أنھ خطب في الیوم الثاني من فتح مكة وقال
ت أن التحریم فجعل حكم القلیل والكثیر في الخمر سواء، فإذا ثب) ما أسكر كثیره فملء الكف منھ حرام: (ولم یفرق بین قلیلھا وكثیرھا، وقال

ًفي الخمر تعاطیا و تجارة شامل للقلیل وللكثیر؛ فإنھ ینبغي في تحریم البیع أن نحرم القلیل والكثیر تابعا أو أصال؛ ألن هللا یقول ً َإنما الخْمُر : ً ْ َ َّ ِ
ِوالمْیسُر واألنصاُب واألزالم رْجس مْن عمل الشْیطان فاْجتنُبوُه  ِ َِ َ ِ َ َّ ِ َ َ َ َ َ َ ٌَ ِ ُ ْ َ َ فأمر باالجتناب الكلي ولم یفرق بین قلیلھ وكثیره؛ فاستوى ] 90:المائدة[ْ

على أنك إذا تأملت النصوص وجدت أن النصوص . یجوز في التابع ما ال یجوز في األصل:  في قاعدة-بالمناسبة-وأنبھ . الحكم فیھما
ء، وإما أن یحصل إجماع بین العلماء على االستثناء، ًاستثنت، ولذلك ال نطبق ھذه القاعدة إال في حدود ضیقة جدا، إما أن یشھد نص باالستثنا

فقد . ھذا تابع فیجوز، وھذا تابع فیجوز: أو ینقدح دلیل من قواعد الشریعة العامة وأصولھا العامة على ھذا االستثناء، أما أن كل شخص یقول
الفقھیة والقواعد الخاصة والضوابط ال ینبغي لكل أحد وسبق وأن ذكرنا أن قواعد العلماء والقواعد . یحرم ما أحل هللا عز وجل بھذه الحیلة

أن یتولى تطبیقھا، بل علیھ أن یطبقھا من خالل كالم العلماء واألئمة المجتھدین، وأنبھ على أن أي شخص یطبق قاعدة لم یسبق لھ دراستھا 
 على فروعھا؛ فإنھ یحرم علیھ أن یطبق ھذه القاعدة؛ بدلیلھا وأصولھا على عالم متمكن منھا، ولم یسبق لھ أن تعلم كیفیة تطبیق ھذه القاعدة

وكم نسمع بعض األحیان من أن بعض . ألن تطبیقھا اجتھاد، واالجتھاد ال یجوز إال لمن ھو أھل، وینبغي على طالب العلم أن یتورعوا
أن تعرف علم : ًز، وینبغي علیك أوالطالب العلم یسمع بعض الفتاوى من المشایخ ثم یطبقھا على المسائل التي یسأل عنھا، فھذا ال یجو

القواعد الفقھیة، ثم تعرف دلیل ھذه القاعدة، ثم تعرف ھل ھذه القاعدة خرجت من أصل عام تنطبق على جمیع الفروع أو لھا مستثنیات، فقد 
ومن الورع واألورع، بل .  األمورالبد لطالب العلم أن ینتبھ لھذه: ًفإذا. تجتھد في شيء مستثنى، وقد تجتھد في مستثنى أجمع على استثنائھ

أن تستثني وأمامك عالم وحجة بینك وبین هللا تستثني بھ، أما أن یستثني طالب العلم : العلم الحقیقي ھو العلم الموروث، والعلم الموروث: قالوا
ثقة تامة أن العلم ال یكون بالتشھي وثق . من عنده، وبمجرد أن یقرأ القاعدة أو یقرأ المسألة یأتي ویطبقھا، فقد تقحم النار على بصیرة

َأثارٍة مْن علم إْن كنتم صادقین : والتمني، ولكن یكون بالقدم الراسخة حینما تضعھا على أثر ممن تقدمك من العلماء؛ ألن هللا یقول َ َِ ِ ِ ِْ ُ ْ ُ ِ ٍ ْ َ َ
والقواعد فیھا الزالت . ة ودلیل وأثرفالعلم الصادق الموروث والذي ینجي صاحبھ أمام هللا عز وجل ھو المبني على حج] 4:األحقاف[

ِولْو كان مْن عند غْیر هللا : العظیمة، وأقول ھذا بالتجربة، فإن طالب العلم من خالل القواعد قد یحرم ما أحل هللا؛ ألنھا مشكلة، كما قال هللا َّ ِ َ ِ ِ ِْ َ ََ َ
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ًلوجدوا فیھ اختالفا كثیرا  ِ ِ ِ َِ ً ْ ُ َ َ  في ھذه االجتھادات أال یتناولھا إال عالم على قدم راسخة، یعرف ما الذي القواعد اجتھادات، وینبغي] 82:النساء[َ
وعلم القواعد ھذا . ورد على ھذه القاعدة، وكم من القواعد قرأناھا، ثم بعد أن قرأنا المطوالت وجدنا لھا مستثنیات ووجدنا لھا ضوابط وقیود

ًیضبط علم الفقھ كامال، ثم بعد ذلك تأتي مسألة القواعد الفقھیة، ألن القواعد یستطیع أحد أن یتقن علم القواعد إال بعد أن  علم مستقل، وال
ومن أجل أن یبارك هللا لطالب العلم في علمھ وال یتحمل المسئولیة أمام هللا عز . الفقھیة المراد منھا استخالص أو خالصة الفقھ الذي قرأت

، أو أخذ العلم وطریقة تطبیق القواعد وإلحاق الفروع باألصول من العلماء؛ فھذا ھو ًوجل؛ علیھ أال یستخدم القواعد إال وقد سمع عالما طبقھا
  .الذي یعذره أمام هللا عز وجل، وهللا تعالى أعلم

 
 
 
 

 حكم سجود التالوة في الصالة
 
 

أن یسجد اإلمام : الظھر والعصریشرع في الصالة السریة ك: في الصالة السریة إذا مر اإلمام بآیة السجدة ھل یسجد أم ال؟ الجواب: السؤال
إذا قرأ آیة سجدة، وإن خاف أن یلتبس األمر على المأمومین أو تحصل مفسدة وأراد ترك السجدة فال بأس؛ ألنھا لیست بعزیمة، وقد جاء عن 

 آیة فیھا سجدة فتھیأ عمر بن الخطاب رضي هللا عنھ أنھ خطب الناس یوم الجمعة، وقرأ آیة في سجدة فقرأ وسجد، ثم قرأ الجمعة التالیة
ًأنھ إذا كان مسنونا ویخشى منھ حدوث مفسدة أعظم، وأحب تركھ من : فمن فقھ اإلمام). على رسلكم، إنھا لیست بعزیمة: (الناس للسجود فقال

  .علمباب خوف المفسدة األكبر من حدوث الخلل في الصالة والتشویش على المصلین واضطرابھم فال بأس أن یتركھ، وهللا تعالى أ
 
 
 
 

 ال مدة محددة بین عمرتین
 
 

لیس ھناك نص یحدد ما بین العمرتین، والذي ذكره بعض العلماء رحمھم هللا أنھ إلى : ھل من مدة محددة بین عمرتین؟ الجواب: السؤال
ذا حلق الشعر، لكن ممكن أن ًإذا وجد شعرا یحلقھ، وھذا إ: نبات الشعر، وقدرھا بعضھم باألربعین؛ ألن الغالب فیھا أن ینبت، وقال بعضھم

ًوأیا ما كان فلیس ھناك تحدید لما بین العمرة . یعتمر ویقص شعره، فعلى ھذا الضابط قد یؤدي عمرتین ولیس بینھما إال فاصل یسیر
) كفرة ما بینھنالعمرة إلى العمرة م: (والعمرة، ومذھب جمھور العلماء جواز تكرار العمرة في السنة؛ ألن النبي صلى هللا علیھ وسلم قال

  .فھذا ال قید فیھ وال تحدید، وهللا تعالى أعلم) تابعوا بین الحج والعمرة؛ فإنھما ینفیان الكفر والفقر كما تنفي النار خبث الحدید: (وقال
 
 
 
 

 عدم الیأس في النصیحة
 
 

الصالة عماد الدین، : جیھكم نحو ھذا؟ الجوابسائل یشكو من عدم اھتمام أھلھ بالصالة رغم ما أسداه إلیھم من النصیحة، فما تو: السؤال
ومن حرمھ هللا الصالة فقد حرمھ الخیر، وما سمیت صالة إال ألنھا صلة بین العبد وربھ، وما ذكر هللا شرائع اإلسالم وقواعده العظام إال 

ولقد ثبت عن النبي صلى هللا علیھ وسلم . ال بعمودهاستفتحھا بشھادة اإلسالم ثم أتبعھا بإقامة الصالة التي ھي عمود اإلسالم، وال قیام للبناء إ
استقیموا ولن : (ما یدل على تعظیم أمرھا وشأنھا، حتى أخبر صلى هللا علیھ وسلم أن أول ما یحاسب علیھ العبد بین یدي هللا الصالة، وقال

بل . ظیم شأنھا وعلو مرتبتھا عند هللا عز وجلدلیل ظاھر على ع) خیر أعمالكم الصالة: (وقولھ) تحصوا، واعلموا أن خیر أعمالكم الصالة
إن النصوص دلت على ما ھو أعظم من ذلك، وھو بیانھ علیھ الصالة والسالم أن العبد قد یضیعھ هللا عز وجل بإضاعة الصالة، ففي الحدیث 

سجودھا وخشوعھا إال صعدت ما من مسلم تحضره الصالة فیتم طھورھا وركوعھا و: (الصحیح عن النبي صلى هللا علیھ وسلم أنھ قال
حفظك هللا كما حفظتني، ومن ضیع : وعلیھا نور، ففتحت لھا أبواب السماء، حتى تنتھي إلى ما شاء هللا أن تنتھي إلیھ، تشفع لصاحبھا وتقول

قد : لعلماء یقولوكان بعض ا). ضیعك هللا كما ضیعتني: حقوق الصالة فإنھا تلف كما یلف الثوب الخلق، ویضرب بھا وجھ صاحبھا، وتقول
ًتمر علي النكبة في الیوم فأخشى أنني أضعت في الصالة خشوعا أو أمرا من حقوقھا فدعت علي ً فكم ) ضیعك هللا كما ضیعتني: (ألنھا تقول. َّ

 أقول ھذا حتى تحرص على ھدایتھم، وتستنفذ كل! وكم من عبد مضیع ضیعھ هللا بإضاعة الصالة! من عبد محفوظ حفظھ هللا بصالتھ
الوسائل لدعوتھم على المحافظة على الصالة، واستدم دعاء هللا أن یھدي قلوبھم، وخذ باألسباب التي تعینھم على حب الصالة، ورغبھم فیھا، 
وذكرھم وبصرھم بما عند هللا من المثوبة لمن أقامھا والعقوبة لمن ضیعھا، وال تیأس وال تعجز، فإنھ ال یزال لك من هللا معین وظھیر ما 
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وت إلى هللا، وال تزال في البیت على خیر، فخیر الناس في بیتھ وأھلھ من أمرھم بما أمر هللا ونھاھم عما نھى هللا عنھ، وال خیر في العبد دع
ًقر عینك یوما فأمرھم بما أمر هللا، وانھھم عما نھى هللا عنھ، وال تیأس، فلعل هللا سبحانھ وتعالى أن ی. إال إذا أقام حق هللا وأمر بما أمر هللا بھ

ًمن األیام بھدایتھم، ونسأل هللا العظیم بمنھ وكرمھ أن یجعل ذلك عاجال ال آجال ونسألھ تعالى أن یمن علینا وعلى المسلمین بإقام الصالة، . ً
وبارك على نبینا وصلى هللا وسلم . وأن یجعلنا من أھلھا المحافظین علیھا المتمین لركوعھا وسجودھا وخشوعھا، إنھ ولي ذلك والقادر علیھ

  .محمد
 
 
 
 

 [5[ باب اإلجارة -شرح زاد المستقنع 
مما یشترط في العین المؤجرة مع القدرة على تسلیمھا للمستأجر اشتمالھا على المنفعة، وكذلك ملكیة المؤجر لھا أو اإلذن لھ بالتصرف فیھا، 

ًویجوز لمن استأجر عینا ما أن . ستبرئ لدینھ إن أقدم على ذلكوإلجارة األراضي الزراعیة أحكام مھمة ینبغي أن یتعلمھا المسلم حتى ی
 .یؤجرھا لشخص یكون مثلھ أو أقل منھ في الضرر، وتجوز إجارة الوقف على تفصیل مذكور في ھذه المادة

 حكم تأجیر عین ال یقدر على تسلیمھا
 
 

فمما : أما بعد.  األنبیاء والمرسلین، وعلى آلھ وصحبھ أجمعینبسم هللا الرحمن الرحیم الحمد  رب العالمین، والصالة والسالم على أشرف
ًأن یكون المؤجر قادرا على تسلیم المنفعة للمستأجر، فال یجوز إجارة شيء ال یتمكن صاحبھا من تمكین المستأجر : یشترط لجواز اإلجارة

النبي صلى هللا علیھ وسلم، وعلل  ن بیوع الغرر التي نھى عنھامن منفعتھ، ولذلك یعتبر العلماء رحمھم هللا بیع البعیر الشارد والعبد اآلبق م
ًال یجوز أن یستأجر شیئا ال یتمكن من منفعتھ، أو ال : كذلك في التجارة. بأنھ یدفع الثمن في شيء ال یمكن أن یضمنھ استالمھ: العلماء ذلك

ال : ًإذا.  أمثلة، فیعتني المصنف رحمھ هللا بذكر شيء منھایستطیع صاحب الملك أن یمكنھ من منفعتھ، وقد ذكر العلماء رحمھم هللا لذلك
إن ھذا من الغرر، و : تصح اإلجارة إال إذا كانت على منفعة مقدور على تسلیمھا، فإن كانت على منفعة غیر مقدور على تسلیمھا فإنك تقول

ن تسلیمھ، كذلك ال یجوز بیع المنفعة التي ال یمكن قد نھى النبي صلى هللا علیھ وسلم عن الغرر، وكما ال یصح بیع الشيء الذي ال یمك
فال تصح إجارة عبد آبق، وھو ]. وال تصح إجارة اآلبق والشارد: [قال رحمھ هللا تعالى. تسلیمھا، بجامع كون كل من العقدین عقد معاوضة

ً ھذا البعیر یوما بمائة، واتفقا على إجارتھ في أؤجرك:ًالذي فر وھرب من سیده، وال تجوز إجارة بعیر شارد، فالبعیر إذا كان شاردا وقال لھ
الغد، فإن البعیر غیر موجود، فیحتمل أن یتمكن من أخذه والقبض علیھ حتى یتمكن المستأجر من أخذ المنفعة ویحتمل أال یتمكن من ذلك، 

ال یجوز إجارة : وعلى ھذا قالوا. باطلفصارت إجارتھ على ھذا الوجھ من إجارة الغرر، وقد حرم هللا ورسولھ الغرر ألنھ أكل للمال بال
ًالبعیر الشارد وال إجارة العبد اآلبق، فالبد إذا استأجر شیئا أن یكون مقدورا على منفعتھ، وھذا من العدل، فإن هللا سبحانھ وتعالى حفظ للناس  ً

ً ال ترضى لنفسك أن تدفع ماال في شيء ال ًحقوقھم، وجاءت الشریعة بحفظ الحقوق للعباد، فإذا استأجر أخوك المسلم منك شیئا فإنك كما
 ...... .ًتضمنھ، كذلك ینبغي أال ترضى ألخیك المسلم أن یدفع ماال في شيء ال یضمنھ، وال یتمكن من أخذ حقھ واستفیائھ منھ

 
 اشتمال العین المؤجرة على المنفعة

 
 

ًحیوانا أو إنسانا أو دارا أو موضعا  ین على المنفعة، فإذا استأجریشترط كذلك اشتمال الع]. واشتمال العین على المنفعة : [ قال رحمھ هللا ً ً ً
ًلمنفعة فال یمكن أن نحكم بصحة ھذه اإلجارة إال إذا كانت المنفعة المقصودة موجودة في الشيء المؤجر، ومن ھنا إذا استأجر بیتا وال یمكنھ 

السكن، إذا كانت الدار مسكونة بالجن ونحو ذلك فھذا : -قالوا- مثلة ذلك أن یسكنھ فإن المنفعة غیر ممكن أن یتوصل إلیھا المستأجر، ومن أ
فیھ ضرر، فال یستطیع أن ینتفع بھ، فذكر اإلمام ابن قدامة رحمھ هللا وغیره من األئمة أنھ ال تصح اإلجارة، ألن المنفعة ال یتمكن منھا، 

فالبھیمة الكبیرة والتي یكون فیھا مرض ال یمكن ]. ارة بھیمة زمنة للحملوال تصح إج: [وذكر المصنف رحمھ هللا لذلك أمثلة، فقال رحمھ هللا
أجرني بعیرك أحج بھ، والبعیر : معھ أن تتحمل الحمل، ال یمكن إجارتھا لحمل األثقال، وال یمكن إجارتھا لحمل الناس، فلو أنھ قال لھ

ًالذي قبلھ بینھما توافق؛ ألن كال منھما  ھذا الشرط والشرط: ًإذا. رةمریض، فإن العین المستأجرة ال یمكن أخذ المنفعة منھا، فال تصح اإلجا
توصل المستأجر إلى حقھ، فكما ال تجوز إجارة العین الغیر موجودة والتي ال یقدر على تسلیمھا لكي یتمكن المستأجر من : المقصود منھ

ة منھا، أو یغلب على الظن عدم قدرتھا على القیام بالمنفعة كالبعیر االنتفاع بھا، كذلك ال یجوز إذا كانت العین موجودة وال یمكن أخذ المنفع
المریض والبعیر الزمن والھرم، إذا استأجره لعمل شدید وعمل یحتاج إلى تعب وعناء، والبعیر ال یطیق ذلك؛ فإن اإلجارة ال تصح، وھذا 

 ...... .مفرع على ما تقدم؛ ألنھ یؤدي إلى أكل المال بالباطل
 

 قة بتأجیر األرض للزراعةمسائل متعل
 
 

ًإما أن تكون أرضا زراعیة، وھي األرض الصفراء الصالحة للزرع وما في : األرض تنقسم إلى قسمین]. وال أرض ال تنبت للزرع: [وقولھ
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ً فإنھا ال تنبت كأل األرض السبخة كثیرة األمالح، فإنھ مھما بذر اإلنسان فیھا: ًوإما أن تكون أرضا غیر صالحة للزرع، ومن أمثلتھا. حكمھا
ًومن حكمة هللا سبحانھ وتعالى أنھ ما من شيء جعل هللا فیھ المنفعة إال وجعل لھ نظیرا یتعذر منھ المنفعة، وهللا . وال تنبت العشب وال الزرع

 صدفة كذبھم هللا إن ھذا الزرع أوجدتھ الطبیعة أو وجد ھكذا: ًعز وجل لحكمتھ جعل من األرض ما ال ینبت زرعا، حتى إذا قال الناس
ًباألرض التي ال تنبت، وكذبھم هللا باألرض التي یصب علیھا الماء ویغدق آناء اللیل وأطراف النھار ومع ذلك ال تنبت شیئا، وھذا یدل على 

ا ما ال ینبت، فاألرض من حكمة هللا سبحانھ وتعالى أن جعل فیھا ما ینبت وجعل فیھ. عظمة هللا سبحانھ وتعالى، ولذلك خالف بین األشیاء
وجعل فیھا ما یمسك الماء وجعل فیھا ما ال یمسك، فھذا االختالف في األرض جعل االختالف في الحكم على مقصد إجارة األرض، فمن 
ًاستأجر أرضا وقصده منھا أن یزرع فھذه تعرف بمسألة إجارة األرض للزراعة، وفي ھذه المسألة كالم طویل للعلماء رحمھم هللا، واختلف 

منھم من حرم : القول األول: علماء في ھذه المسألة وفي تفاریعھا إلى ما یقرب من خمسة أقوال مشھورة عن أھل العلم رحمة هللا علیھمال
ًال یجوز للمسلم أن یستأجر أو یؤجر أرضا، فدفع المال إلجارة األرض ال یجوز مطلقا، واستدل : ًإجارة األرض للزراعة مطلقا، وقال ً

من كانت لھ : (قال علیھ الصالة والسالم: وفي روایة) نھى رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم عن كراء المزارع: ( الصحیحبحدیث جابر في
نھي، والنھي یدل على التحریم، فدل على تحریم إجارة األرض ) وال یؤاجراھا: (فقولھ) أرض فلیزرعھا أو لیزرعھا أخاه، وال یؤاجرھا

واختلفوا على أقوال . تجوز إجارة األرضین: وقال جمھرة السلف والخلف رحمھم هللا. طائفة من أھل العلمللزراعة، وھو مذھب الظاھریة و
یجوز إجارتھا بكل شيء إال بالطعام، ووجھ ھذا القول أنھ إذا : منھم من یقول: القول الثاني: تقرب من أربعة أقوال، فحاصل ھذه األقوال

ًام ویقصد منھا الحب والثمر، فكأنھ یبادل الطعام بالطعام، فبادل الربوي بالربوي نسیئة ومتفاضال أجرھا بالطعام، فاألرض یقصد منھا الطع
: وھذا ھو القول الثاني فھؤالء قالوا. إذا اتحد نوعھ وجنسھ، أو ربوي بربوي نسیئة إن كان من نوع مختلف، ھذا إذا كانت إجارتھا بالطعام

منك ھذه األرض بمائة صاع من التمر، أو بمائة صاع من البر، أو بمائة صاع من الشعیر أو أستأجر : یجوز بكل شيء، إال أن یقول لھ
ومنھم من حرم تأجیرھا إذا كان بجزء من : القول الثالث. الدخن، فھذا ال یجوز؛ ألنھ جعل األجرة والقیمة من الطعام، فیستثنون فقط الطعام

من الطعام الذي یخرج منھا فال یجوز؛ ألنھ في ھذه الحالة إذا استأجر بجزء مما یخرج یجوز إجارتھا، ولكن إذا كان : الخارج منھا، فقال
ًمنھا فقد عاوض الطعام الذي أخذه بالطعام الذي دفعھ، فكان أیضا من الطعام بالطعام ربویا متفاضال ونسیئة ً : ومنھم من قال: القول الرابع. ً

ومنھم من أجاز إجارتھا بكل شيء، : القول الخامس.  وال یجوز إجارتھا بما عدا ذلك-ینبالنقد: أي- إنھ یجوز إجارتھا بالذھب والفضة فقط 
والذین حرموا الصور التي ذكرناھا مجاب عنھم، وذلك أن حدیث رافع بن خدیج رضي هللا عنھ وأرضاه في . وھذا ھو األقوى والصحیح

أن الحدیث الذي ورد بالنھي عن إجارة األراضي المراد بھ أحد : ًأوال: الصحیح جاء على ألفاظ مختلفة، فالذي یظھر من ھذه األحادیث
إنما كانوا یؤاجرون : (ًإما أن یكون المراد بھ خاصا، وھذا محمول على حدیث رافع الذي فسر التحریم، فعندنا حدیث عن رافع یقول: أمرین

َّأن النبي صلى هللا علیھ وسلم حرم : ضي هللا عنھ وأرضاهمراد رافع ر) األرضین على الماذیانات وأقبال الجداول، فیسلم ھذا ویھلك ھذا
نأخذ الزرع الذي ینبت : إجارة األرضین على الصحابة رضوان هللا عیھم؛ ألنھم كانوا في أول األمر یؤجرون األرض ویقولون للمستأجر

خذ : یقول صاحب األرض: المراد منھ) جداولیؤاجرون على الماذیانات وأقبال ال: (فقولھ. على الحیاض وعلى المیاه، وأنت تأخذ البعید
قال رضي هللا . ًأرضي وازرعھا، ولكن كل شيء ینبت بجوار قنطرة الماء أو على جدول الماء أو قریبا من الماء فھو لي، وما زاد فھو لك

 فكأنھ نوع من الغرر، فھو - من الماءالبعید : أي-  ویھلك ھذا -الذي على الماء؛ ألنھ قریب من الماء ومنتفع من الماء: أي-فیسلم ھذا : عنھ
یختلھ ویخدعھ، فیجعل األحض لنفسھ، واألدنى للعامل الذي تعب على زراعة األرض، فحرم هللا عز وجل ذلك، وحرمھ رسولھ علیھ الصالة 

ني وبینك، فیجوز؛ بشرط خذ األرض وازرعھا وھي مناصفة بی: أما لو قال لھ). فیسلم ھذا ویھلك ھذا: (والسالم ألنھ من الغرر، ولذلك قال
ًأال یحدد نصفا معینا؛ ألن الغرر منتف في ھذه الحالة إنھما خرجا : حدیث رافع وحدیث جابر رضي هللا عنھما نستطیع أن نقول: ًفإذا. ً

ًمخرجا واحدا، والمراد بھما ًأن یحدد صاحب األرض للمستأجر مكانا معینا یأخذ زرعھ، ویكون أجرة ألخذ األرض، ھذا ال: ً وجھ األول في ً
أن النبي صلى هللا علیھ وسلم لما قدم المدینة كان : أن یكون حدیث جابر رضي هللا عنھ في التحریم والنھي سببھ: أما الوجھ الثاني. الجواب

ا في أول معھ المھاجرون، وكان المھاجرون حینئٍذ فقراء، فوسع النبي صلى هللا علیھ وسلم علیھم، وجعل من أخوة اإلسالم أنھم ما دامو
حدیث النھي عن ادخار لحوم األضاحي فوق ثالث لیال، فھو : وھذا لھ أصول ومنھا. العصر المدني أن منع األنصار من إجارة األرضین

أمر معروف معھود من الشریعة، فحرم هللا عز وجل في ابتداء األمر إجارة األرضین لمكان الحاجة ثم أبیحت، وھذا الوجھ یختاره بعض 
یقوي أن تحریم النبي صلى هللا علیھ وسلم إلجارة األرضین كان بسبب : والوجھ األول یقویھ حدیث زید بن ثابت رضي هللا عنھ، أيالعلماء، 

وكان زید بن ثابت رضي هللا عنھ من أعلم الصحابة، وھو من أئمة الفتوى، ولذلك لما توفي رحمھ هللا . التخصیص لقطعة من األرض
ًلقد دفن الناس الیوم علما كثیرا: ًكى أبو ھریرة بكاء شدیدا وقالوبلغت وفاتھ أبا ھریرة ب فكان رضي هللا عنھ وأرضاه من أعلم الناس . ً

یغفر هللا : (ًبالقرآن ومن أعلم الناس بالسنة، فلما نھى رافع الناس عن إجارة األرضین في مسألتنا وبلغ ذلك زیدا ، قال زید رضي هللا عنھ
یث منھ، إنما كانوا یؤاجرون بعض األرض على أن یسلم البعض ویھلك البعض، فحرم النبي صلى هللا علیھ وسلم لـرافع ، أنا أعلم بالحد

أما اإلمام أحمد رحمة هللا علیھ فإنھ رجح حدیث اإلجارة، وھي الروایة الصحیحة، وكذلك ما جاء في ). علیھم ذلك؛ ألنھم كانوا یختصمون
: ود خیبر حینما أخذوھا مساقاة، رجح ذلك على حدیث رافع ، وقال رحمھ هللا كلمتھ المشھورةحدیث ابن عمر في إجارة األرض على یھ

أما ما كان بشيء معلوم فال : (أن حدیث رافع جعل الوجوه كثیرة، ولذلك كان رافع رضي هللا عنھ وأرضاه یقول: یعني). حدیث رافع ألوان(
نقود، ویحرم علیھم إذا استأجروا بجزء من األرض، وتارة یروي الحدیث بالنھي ، فكان یخفف على الناس إذا استأجروا األرض بال)بأس

ًعموما، فإما أن یكون النھي العام المراد بھ الخاص، وھذا ھو الصحیح، والسنة یفسر بعضھا بعضا، فیترجح قول من قال بجواز إجارة  ً
وأن األحادیث التي وردت بتحریم إجارة األرضین إما منسوخة؛ أن إجارة األرضین جائزة، : الخالصة: ًإذا. األرضین، وھذا ھو الصحیح

خذ األرض وازرعھا، : ًإجارة الغرر، بأن یحدد جزءا من األرض، كأن یقول لھ: ألنھا في أول التشریع المدني، وإما أن یكون المراد بھا
كل الكالم . فھذا ال یجوز وھو محرم.  الغربيوتكون أجرة أرضي أن آخذ منك نصفھا الذي یلي الماء، أو لي نصفھا الشرقي ولك نصفھا

أن تستأجر األرض للزراعة؛ ألن األرض قد تستأجر من أجل أن تكون للرعي، وتستأجر لوجود الدواب فیھا، وتكون : الذي نتكلم علیھ اآلن
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تستأجر  كلھ؛ ألنھ یجوز باإلجماع أنًزریبة لدابة أو تكون مستودعا ألغراض أو نحو ذلك كما ھو موجود في زماننا، فنحن ال نتكلم عن ھذا 
 ...... .األرض لذلك، لكن محل الخالف في إجارة األرضین للزراعة

 
 من أقسام األراضي الزراعیة

 
 

إذا استأجر األرض للزراعة فإما أن تكون األرض فیھا ماء : ًإذا ثبت جواز إجارة األرضین للزراعة، فاألرضین تنقسم إلى أقسام، فمثال
، وإما أال تكون كذلك، فإن كان في األرض ماء مستقر دائم، كأن یكون بھا عین ماء، أو یكون فیھا بئر والماء فیھ غزیر، أو مستقر دائم

ًتكون بجوار نھر، فالماء مضمون بإذن هللا عز وجل، أو یستأجرھا شھرا أو شھرین، والمدة التي یرید أن یستأجرھا الغالب فیھا وجود الماء، 
علماء الذین یقولون بجواز إجارة األرضین تجوز إجارتھا؛ ألن المنفعة وھي الزراعة ممكنة؛ ألن الماء موجود، واألرض فھذه بإجماع ال
كأن یكون الماء غیر موجود، أو كانت األرض غیر صالحة للزراعة كاألرض السبخة فال یجوز؛ : فإذا اختل أحد الشرطین. صالحة للزرع

كذلك .  واألرض سبخة فإنھ ال یجوز، وقد غرر بھ، وال یستطیع أن یتوصل للذي من أجلھ استأجر األرضألنھ إذا استأجرھا بقصد الزراعة
ًبأن كانت األرض زراعیة، وكان الماء موجودا ومستقرا : لو كانت األرض زراعیة ولكن ال ماء فیھا فإنھ ال یتمكن، فإذا تحقق األمران ً

ًوثابتا في األرض؛ فإنھ تجوز إجارتھا وجھا  لكن إذا لم یكن فیھا ماء، فتارة تكون إجارتھا على . ًواحدا عند العلماء على التفصیل الذي ذكرناهً
أن یجلب الماء إلیھا، كأن یكون مثل ما ھو موجود في زماننا یتمكن من نقلھ بوسائل النقل إلى ھذه المزرعة، أو قطعة صغیرة یرید أن 

ًوھكذا لو كان جارا لألرض . ت، فحینئذ یجوز؛ ألن المنفعة التي یریدھا لھا وسیلة یتوصل بھاًیجعلھا محمیة، فیجعل فیھا نوعا من المزروعا
وعنده أرض فیھا ماء، وھذه بجوار أرضھ، ویرید أن ینقل الماء الذي في أرضھ إلى ھذه األرض فإن ذلك یجوز، ھذا إذا لم یكن في األرض 

الریاض : یكن فیھا ماء، أو تكون ھذه األرض في موضع والغالب نزول الماء علیھ، مثلأن یجلب الماء إلیھا إذا لم : الصورة الثانیة. ماء
إذا كان الغالب نزولھ، أو كانت : فبعض العلماء یقول. أستأجر منك ھذه األرض: التي تكون في الجبال، ویأتي في موسم المطر، فیقول لھ

ً قحطا، والغالب عدم النزول أو مشكوك في نزولھ فھذا من الغرر؛ ألنھ األرض معروفة بكثرة األمطار فھذا یجوز، لكن إذا كانت األرض
یحتمل أن ینزل الماء ویحتمل أال ینزل، فإن نزل الماء زرع، فحقق المنفعة التي من أجلھا استأجر، وإن لم ینزل الماء لم یستطع زراعتھا، 

أن یكون استأجرھا في مواسم الغالب على الظن : ن وجود الماء، مثلإذا كان یغلب على الظ: قالوا. یكون قد أكل مال أخیھ بالباطل: ًفإذا
إذا استأجر منھ األرض في موضع : أي. یجوز في ھذا: النزول، أو كان في نصف الموسم ونزلت أمطار، واألرض ممكن زراعتھا قالوا

كون لھا ارتواء مثل ما ذكروا، أن تكون الغالب نزول المطر فیھ، أو یغلب على ظنھ أنھا تمطر، أو كان ھناك في األرض ممكن أن ی
أو نحوھا ) المواطیر(األرض فیھا واحة أو فیھا غدیر ماء مثلما یقع في بعض الریاض، حیث تكون قریبة من غدران المیاه، فیضعون علیھا 

 أنھ إذا كانت األرض فیھا ماء وھي :الخالصة: ًإذا. فھذا یجوز، وقد ذكروا ھذا حینما یذكرون األرض العامرة والغامرة: لسحب المیاه، قالوا
ًأرض زراعیة جاز إجارتھا للزراعة وجھا واحدا على التفصیل الذي ذكرناه، وأما إذا كانت األرض ال ماء فیھا، فإننا ننظر إذا كان یمكن  ً

 إلیھا، فإنھ تجوز إجارتھا؛ ًجلب الماء إلیھا، سواء عن طریق مزرعتھ أو عن طریق وسائل النقل، أو حفر لھا خلیجا یصل الماء عن طریقھ
وھناك نوع من األرضین ذكره العلماء، ونبھ علیھ األئمة كاإلمام . ألن الغالب حصول المنفعة، أما إذا كان على الظن واالحتمال فال یجوز

واسم التي یكون فیھا النووي رحمھ هللا والماوردي وغیرھم رحمة هللا علیھم، وھو أن تكون األرض مغمورة بالماء مثلما یقع في بعض الم
ًفیضانات، ویفیض الماء فیھا كثیرا حتى إلى المزارع ویغطیھا، فجاء رجل عنده أرض زراعیة ولیس فیھا زرع، لكنھا صالحة للزراعة، 

ء وأراد أن یستأجرھا شخص منھ وھي مغمورة بالماء، واألرض إذا غمرت بالماء والسیل فإنھ یمكن زراعتھا بمجرد أن ینزل منسوب الما
إن كان انحسار : إلى حد معین، فإنھا تزرع وممكن أن تنبت؛ فھل إذا أجرھا في حال غمرھا بالماء یكون من الغرر؟ في المسألة تفصیل

ًالماء غالبا، كأن جرت العادة أن ھذه األرضین في موسم األمطار تغرق، ثم إذا جاء الربیع وانحسرت المیاه وقلت فإنھا تنكشف، فإذا كانت 
ب على الظن انحسار الماء عنھا صحت اإلجارة، وحینئذ یؤجرھا، وتكون إجارتھا على الموسم الذي ینحسر فیھ الماء لیتمكن من مما یغل

زراعتھا، فإن أجرھا وشملت إجارتھ وقت الماء لم یصح؛ ألن وقت الماء ال یمكنھ زراعتھا، ولذلك تكون إجارتھا وقت الماء من أكل المال 
أجرني ھذه األرض للزراعة : ًلو جاء إلى أرض مغمورة بالماء، ویستغرق نزع الماء عنھا وانحساره شھرا، وقال لھ: مثال ذلك. بالباطل
فاتفق معھ على أنھ یكون الشھر األول الذي ینحسر فیھ الماء من ضمن العقد، لم یصح ذلك؛ ألنھ یأخذ منھ أجرة شھر كامل دون أن . شھرین

وعلى ھذا یفصل في إجارة األرضین بھذا . ، فالمنفعة متعذرة؛ ألنھ ال یمكن زراعة أرض مغمورة بالماءیتمكن المستأجر من حصول المنفعة
التفصیل، فیفرق بین أن تكون صالحة للزراعة أو غیر صالحة، ثم تكون إجارتھا بغلبة الظن بسقیھا الماء أو ال یكون فیھا ماء على التفصیل 

بأن تكون األرض ال ماء فیھا أو غیر صالحة للزرع إذا قصد منھا الزراعة، أما لو قصد من : لمنفعةفمثل المصنف رحمھ هللا ل. الذي ذكرناه
  .ًاألرض غیر الزراعة، وكان ذلك المقصود ممكنا في األرض صحت إجارتھا

 
 
 
 

 اشتراط ملك المؤجر للمنفعة أو اإلذن لھ فیھا
 
 

ًیشترط في صحة إجارة المنازل أن تكون ملكا للمؤجر أو مأذونا لھ ].  لھ فیھاًوأن تكون المنفعة للمؤجر أو مأذونا: [وقولھ رحمھ هللا ً
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: وقد تقدم في كتاب البیوع أنھ ال یجوز للمسلم أن یتصرف في مال أخیھ المسلم على األصل؛ ألن هللا حرم األموال، وقال. بالتصرف فیھا
ِوال تأكلوا أْموالكم بْینكم بالباطل  ِ َ َ َ َْ ُِ ْ ُْ ُ َُ ََ َ فالحقوق التي لإلنسان . وجعل رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم حرمة مال المسلم كحرمة دمھ] 188:قرةالب[ْ

في العقارات أو المنقوالت والمنافع الموجودة فیھا ال یجوز ألحد أن یتصرف فیھا إال بإذن المالك الحقیقي، فمن كان عنده بیت فإنھ ال یجوز 
ً یكون مالكا لھ أو قد أذن لھ المالك الحقیقي بالتصرف، أو لھ والیة شرعیة بالتصرف في ھذا البیت ألحد أن یأتي ویؤجر ھذا البیت دون أن

أجمع العلماء رحمھم هللا على أنھ ال یجوز للمسلم أن یؤجر مال غیره، فإذا أجر مال الغیر فإن اإلجارة باطلة، فلو : ًوبناء على ذلك. بإجارتھ
وھو ال یملك العمارة، ولیس لھ حق التصرف فیھا بوالیة وال وكالة، فإن ھذه اإلجارة .  لمدة سنة كاملةأجرتك ھذه العمارة بملیون: قال لھ

یكون من حقھ أن یتصرف في المنفعة إجارة وكذلك ھبة، فإذا ملك المنفعة وأمكنھ أن : ًباطلة، وعلى ھذا البد وأن یكون مالكا للمنفعة، أي
 ...... .یتصرف فیھا صحت إجارتھ

 
 ًمن استأجر عینا ثم أجرھا لغیرهحكم 

 
 

ھذه مسألة لطیفة، إذا أثبتنا أنھ من حقك أن تؤجر بیتك وعمارتك ]. ًوتجوز إجارة العین لمن یقوم مقامھ، ال بأكثر منھ ضررا: [وقولھ
لكن لو سأل . لك منافعھاوسیارتك، وكل ما أنت مالكھ من المنافع، ویجوز لك أن تأخذ العوض على منفعتھ، وكما أنك تملك العین فإنك تم

استأجرت عمارة ودفعت أجرتھا، وأخذت ھذه العمارة سنة كاملة بملیون، فلما تم العقد أردت أن أؤجر العمارة على شخص : سائل وقال
 حقك أن آخر، اآلن المالك الحقیقي ھو المؤجر للعمارة، وھو الذي یملك منفعتھا، فأنت اشتریت ھذه المنفعة بملیون سنة كاملة، فھل من

تبیعھا للغیر؟ ھذه المسألة فیھا خالف بین العلماء، وجمھور السلف والعلماء واألئمة وھو قول طائفة من أئمة التابعین وأتباع التابعین، وھو 
 مقامھ في یجوز لھ إذا استأجر أن یقیم غیره: ًقول جمھرة أتباع األئمة األربعة؛ أنھ یجوز للمسلم إذا استأجر عینا أن یؤجرھا لغیره، أي

ًأن یكون مثلھ أو دونھ في الضرر، فال یكون ضرره أكثر من ضرره، وإذا كان أكثر ضررا فإنھ ال یجوز، وھذا : االستیفاء واألخذ، بشرط
ًلو استأجر رجل منك موضعا على أن یكون محال للبیع : ًمثال: كلھ لھ أمثلة  فیھ فإن) بقالة( والمحل في العمارة إذا أجر -بقالة أو نحوھا-ً

ًمنفعة وفیھ مضرة، ولكن قد یكون الضرر یسیرا، لكن مثال ًلو أنھ بعد أن اتفق معك على أن یفتحھا بقالة، ثم أراد أن یفتحھا محال إلصالح : ً
ً مكانا للنجارة أیضا- ًمثال-السیارات، فإن في محالت إصالح السیارات من اإلزعاج واألذیة ما ال یخفى، وإذا أراد أن یجعل المحل   فإن في ً

 لو أنھ جاء فأجره - ًمثال-ومن أمثلتھا . ًأعمال النجارة ضررا، فالضرر یكون على العین مثل اآلالت التي تھز العمارة، وتؤثر في مرافقھا
ذا ًمحال على أنھ بقالة، فأراد أن یضع فیھا مكینة لصیاغة الذھب، مكینة الذھب ھذه تؤثر في أساس العمارة، وتؤثر في راحة سكانھا، وھ

ضرر أعظم، فیشمل ضرر العین، والضرر المجاور للعین، فاألضرار التي تكون بنقل اإلجارة إلى بدیل تمنع من الجواز إذا كانت أكثر من 
ًیجوز لإلنسان إذا استأجر عینا أن یؤجرھا لغیره بشرط أن یكون أقل منھ ضررا أو مثلھ، : فعلى ھذا. الضرر الموجود في اإلجارة األصلیة ً

ال شك أنھ أحفظ للحقوق، فبالعقل اتفقت معھ على أن سكنى العمارة سنة كاملة قد اشتریتھا منھ، ومن اشترى الشيء ملكھ، فكما أنھ وھذا 
 أن تقیم -ًأیضا- یجوز لك بالملك أن تسكن العمارة یجوز لك أن تؤجر من غیرك، وكما أنھ یجوز على سبیل المعاوضة باإلجارة؛ فإنھ یجوز 

ًلو استأجر شقة في عمارة وأراد أن یسكن ضعیفا أو مسكینا مكانھ؛ صح ذلك وجاز لھ، لكن : ى سبیل الھبة، ومن أمثلة ذلكغیرك مكانك عل ً
ًوقد یكون الضرر معنویا وقد یكون حسیا، فال یختص الضرر . ًلو أن ھذا الذي یرید أن یسكنھ مكانھ ھبة أو إجارة أعظم ضررا لم یجز ً

 مصالحھا فقط، بل حتى الضرر الذي یؤثر على أعراض الناس ویحدث لھم فتنة، فمن حق المؤجر أن یلغي بكونھ یؤثر في العمارة أو
فإذا أجر لرجل لھ عائلة والعمارة كلھا عوائل، فال یجوز لھ أن یأتي . اإلجارة، ومن حقھ أن یطالبھ أن یستأجر بنفسھ أو یحضر من ھو مثلھ

وي، ویخشى فیھ على أعراض الناس، وفیھ فتنة وضرر، حتى أن الرجل ال یستطیع أن یخرج بأناس عزاب ویسكنھم مكانھ، فھذا ضرر معن
وأما بالنسبة للضرر الحسي فكما ذكرنا، . فمن حقھ أن یعترضً ویترك أھلھ، وال یستطیع كذلك أن یخرج أھلھ، فلذلك إذا كان الضرر معنویا

 أن ینتبھ طالب العلم لھذا األمر، فلربما جاء الرجل وزوجھ فرضیت أن تؤجر فكما إذا أجر عمارة أو شقة لرجل وراعاه في سعرھا، فالبد
أنا لم :  في عمارتك لم تؤجر، وتقول لھ- ًمثال-لھ، ولربما جاء الرجل وأطفالھ فلم تؤجر لھ، لعلمك أن األطفال یفسدون ویزعجون، فأنت 

إما أن تسكن أو تسكن من :  ذلك من حقك أن تعترض وأن تقول لھفإن ذھب وأجر لرجل لھ أطفال، فعند. أؤجر إال لكونك ال أطفال عندك
إذا اشترط علیھ أال یسكن من ھو : ھو مثلك أو دونك في األذیة والضرر، وإال أخرج من أسكنتھ، وھذا من الناحیة الشرعیة ال إشكال فیھ، أي

ًإذا كانت الدابة یطیقھا رجل وال تطیق أن تحمل رجال : لةذكر العلماء من ھذا أمث. ًأكثر منھ ضررا، أو لم یشترط علیھ وجاء بمن ھو أضر
فال یمكن؛ ألن ھذا یضر بالدابة، ولربما ال تطیق الدابة حملھ، فمثل ھذا أجاز العلماء . ھذا مكاني: آخر، فلو جاء برجل أقوى منھ وأثقل وقال

أنھ یؤجر على من : ًا فإني أمتنع من إجارتھ، فالشاھدأؤجرك وأؤجر من ھو مثلك، أما من كان أكثر منك ضرر: أن یعترض علیھ ویقول لھ
فلو استأجر رجل عمارة وأجرھا في المواسم ونحوھا فإن علیھ أن یراعي ذلك، وعلى المسلم إذا استأجر . ھو مثلھ أو ھو دونھ في الضرر

ن بعض مشایخنا رحمة هللا علیھم یقول في من أخیھ المسلم أن یتقي هللا، فإذا غلب على ظنھ أن ھذا الذي یؤجر جار سوء أو فیھ ضرر، فإ
من أجر داره إلى رجل سيء ویعلم بسوئھ أو اطلع على سوئھ، وسكت على ذلك وأقره ومكنھ، فإنھ شریك لھ في اإلثم في كل ما یكون : ذلك

فینبغي لإلنسان في مسألة إقامة . من أذیة الجار، ألن ھذا من البوائق والمصائب، سواء فعلھ اإلنسان بنفسھ أو بمن یرضى بفعلھ بأذیة الجار
أو فیھا  الغیر مقامة أن یراعي حقوق الجیران وحقوق إخوانھ المسلمین، وأن یراعي حقوق المالك، وباألخص إذا كانت العین ال تحتمل ذلك

ًأن یكون مؤجرا لمن ھو : لثانيا. ًأن یكون مالكا لھا: الشرط األول: فھناك شرطان. ضرر، فإن كانت ألیتام أو أرامل أو نحو ذلك فاألمر أشد
إذا كان اإلنسان قد وھبھ سكنى : ًفمثال. إجارة ما ال یملك إال بالھبة: ویتفرع على مسألة الملكیة مسألة مھمة، وھي. مثلھ أو دونھ في الضرر

 ...... .ًالدار شھرا، وقصده بعینھ، ففي ھذه الحالة ال یجوز أن یؤجر إذا كان مقصود الواھب عین الرجل
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 حكم إجارة الوقف
 
 

المصنف رحمة هللا علیھ والعلماء وأئمة الفقھ من عادتھم أن یذكروا المسائل الخاصة في مواضعھا المناسبة، ]. وتصح إجارة الوقف: [وقولھ
إجارة . لقة باألبوابًفالوقف مسائلھ تنتثر في العبادات والمعامالت، ولكن قد یذكر العلماء رحمھم هللا أفرادا من المسائل في المواضع المتع

إذا كان ھناك وقف، وھذا الوقف أوقفھ مالكھ وقصد بھ تسبیل منفعتھ كالمزارع والدور، فإذا قصد أن تكون المنفعة بعینھا مستحقة : الوقف
ا الثلث، وینبغي ثمرة المزرعة ثلثھا یتصدق بھ في سبیل هللا، فحینئذ ال یجوز بیع ھذ: فحینئذ ال إشكال، كأن یتصدق بثمرة المزرعة ویقول

وأما إذا أوقف على . على الناظر أن یبحث عن الضعفاء والفقراء، ویؤدي إلیھم حقوقھم كاملة على الوجھ الذي أمر هللا بھ، وبھذا تبرأ ذمتھ
اء هللا في َّأشخاص معینیین على أن یأخذوا منفعة األعیان كأوالده وأوالد أوالده، سواء خص الذكور أو اإلناث على تفصیل سیأتي إن ش

تؤجر، فأجرت، فالقیمة وثمن : ًمسألة الوقف، فإذا جعل ھذه األرض أو جعل ھذه العمارة وقفا على أوالده واتفقوا على إجارتھا، وقالوا
في الحقیقة الوقف من حیث األصل یخرج عن ملك اإلنسان وال . المنفعة وما دفع فیھا یكون لكل وارث بحقھ وثمنھ، فتجوز إجارة األوقاف

ًیتصرف فیھ إال في حدود ما اشترط فیما بینھ وبین هللا عز وجل، ولذلك ال یملك الواقف الرجوع عن الوقف، ومن أوقف شیئا فقد أخرجھ 
كما في الصحیح من حدیث عمر بن الخطاب رضي ) إن شئت حبست األصل وسبلت الثمرة: (هللا علیھ وسلم عن ملكیتھ، ولذلك قال صلى

أنھ إذا أوقف المسجد احتكره، فیفتحھ متى شاء ویغلقھ متى شاء، وتصرف فیھ وكأنھ دار أو :  یخطئ فیھا البعض، وھيوھنا مسألة. هللا عنھ
: شيء یملكھ، والواقع أنھ لیس بملك لھ، ولیس من حقھ إذا أوقف المسجد أن یتصرف فیھ إال في حدود المصلحة، وھذا كلھ مفرع على مسألة

ن ذمتھ، وھذا الذي جعل العلماء رحمھم هللا في مسائل األوقاف یردونھا إلى القاضي؛ ألن بیع األوقاف ال أن من أوقف الشيء فقد أخرجھ م
یمكن أن یتم إال عن طریق القضاء؛ ألنھ في ھذه الحالة لیس ھناك مالك للوقف بعینھ، و إنما یكون فیھ إذن من الوالي ینزل فیھ منزلة 

أنھ تجوز إجارة الوقف، كما نص على ذلك جمھرة : فالمقصود. ظر فیھا القضاة النظر في األوقافالمتصرف الحقیقي، فمن المصالح التي ین
 ...... .العلماء رحمھم هللا

 
 خصھ الواقف بھا حكم تأجیر إمام المسجد لشقتھ التي

 
 

یقوم باإلمامة أو باألذان فیھ، فلو أن یكون ھناك مسجد وأوقفت منافع على ھذا المسجد لمن : عندنا مسألة شاعت وذاعت في ھذا الزمن، وھي
فاألصل یقتضي أن یسكنھ اإلمام، ومقصود صاحب المسجد أن . كان ھناك سكن تابع للمسجد، وھذا السكن وقف على اإلمام فأراد أن یؤجره

أدعى للقیام بحقوق ینال األجر بوجود اإلمام، وخاصة وأن وجود السكن بجوار المسجد مقصود؛ ألن ھذا أدعى للمحافظة على الصلوات، و
ًالمسجد، ومراقبتھ وتفقد مصالحھ، وفي المساجد التي یكون اإلمام فیھا قریبا یعظم نفع ھذا اإلمام للناس، فیمكن سؤالھ ویمكن الرجوع إلیھ، 

نفعة بحیث یستحق أن ًویمكن استفتاؤه إذا كان من أھل العلم أو من طلبة العلم، فإذا خرج عن ھذا السكن وأجره للغیر، فھل یكون مالكا للم
أنھ لیس من حق اإلمام أن یؤجر مسكنھ، : یعاوض علیھا؟ الذي اختاره جمع من العلماء وكان یفتي بھ جمع من مشایخنا وتطمئن إلیھ النفس

مصالح أن یسكن فیھ أو یمكن من ھو أحوج إلى ھذا السكن منھ؛ ألنھ وقف قصد بھ عین، ألنھ بتأجیره یخرج األجر، وكذلك یعطل ال فإما
من شھود الجماعة والمحافظة علیھا ونحو ذلك من : ًالتي قصدھا صاحب المسجد؛ ألنھ ببعد سكنھ عن المسجد یفوت كثیرا من المصالح

أنھ لیس بمالك للمنفعة، فھو موقوف علیھ من باب األجر إذا سكنھ وارتفق بھ، فإن : ولذلك فالذي تطمئن إلیھ النفس. المصالح التي ذكرناھا
ًر ساكن مكن غیره من طالب العلم ومن یقوم مقامھ أن یسكن ھذا السكن، وأن یكون للمیت حظھ من األجر، بدال من أن یؤجر كان غی

وعلى ھذا . ویعاوض؛ ألنھ ال یملك عین المنفعة، ولیس لھ حق التصرف فیھا إال أن ینتفع بھا، فكأنھا موھوبة لعینھ، فال یقیم غیره مكانھ
  . أن یؤجر للغیر وینتقل إلى سكن أوسع، وإنما علیھ أن یبقى في ھذا السكن ویرتفق بھإنھ لیس من حقھ: یقال

 
 
 
 

 حكم عقد إجارة الوقف بعد موت المؤجر
 
 

في مسألة األوقاف، األوقاف یكون ھناك بطن، : یعني] فإن مات المؤجر: [فقولھ]. فإن مات المؤجر وانتقل إلى من بعده لم تنفسخ: [وقولھ
: ًیستحق الوقف، فیؤجر البطن ھذه العمائر ثالث سنوات، ثم یموت البطن المستحق ویأتي بطن آخر فیستحق ھذا الوقف، فمثالوھذا البطن 

لو أنھ أوقف عمارتھ على أوالده، على أن تأكل الطبقة العلیا وال تستحق الطبقة التي بعدھا إال بعد فناء الطبقة العلیا، فبقي من الطبقة العلیا 
یصبح البطن الجدید من حقھ أن یفرض أجرة : ُإن اإلجارة تنفسخ استئنف العقد، یعني: أجر سنة ثم توفي أثناء السنة، فإن قلناشخص واحد و

إن اإلجارة ال تنفسخ بالوقف، وأن المنفعة مملوكة للبطن األعلى وقد أجرھا، وھذا ھو الصحیح، ویقویھ غیر واحد، ومشى : وإنا قلنا. جدیدة
أن البطن األعلى یؤجر، وتتم إجارتھ، والمنفعة مملوكة وقد تمت المعاوضة علیھا، ونزل المعدوم منزلة الموجود : مھ هللاعلیھ المصنف رح

على القاعدة المعروفة، فمنزلة المنافع المعدومة أثناء العقد بمنزلة الموجودة، ولذلك صح التعاقد علیھا، فحینئذ إذا باع البطن األول المنفعة 
أجر البطن : ًثناء السنة؛ فإن اإلجارة األولى تمضي حتى یتم العقد األول ویأخذ البطن الثاني نصیبھ من األجرة الباقیة، فمثالسنة وتوفي أ
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ًاألول العمارة باثني عشر ألف لایر، ثم توفي في نصف السنة، فالستة اآلالف الباقیة تكون ملكا للبطن الثاني، وعلى ورثة البطن األول أن 
فإن : أي]. فإن مات المؤجر وانتقل إلى من بعده لم تنفسخ: [فھذا ھو الذي عناه المصنف رحمھ هللا بقولھ. طن الثاني من األجرةیمكنوا الب

إن توفي في ربع السنة األول فلھ ]. وللثاني حصتھ من األجرة: [وقولھ. مات المؤجر للوقف وانتقل الوقف إلى من بعده لم تنفسخ اإلجارة
وصلى هللا وسلم على محمد وعلى آلھ . اقي، وإن توفي في النصف األول من العام فلھ أجرة نصف العام الباقي، وھلم جراثالثة أرباع الب

  .وصحبھ
 
 
 
 

 األسئلة
 
 

...... 
 

 حكم تأجیر العین المؤجرة بمبلغ یزید على ما استأجر بھ
 
 

ھذه المسألة مفرعة على المسألة التي ذكرناھا :  لھ أن یزید؟ الجوابھل یجب على المستأجر أن یؤجر بنفس القیمة التي استأجرھا أم: السؤال
إذا أجر بنفس القیمة فال إشكال، لكن الخالف إذا أجر بقیمة أكبر من الذي : بعض العلماء یقول. في إجارة المستأجر للعین التي استأجرھا

كأنھ باع النقود : بخمسة آالف لم یجز أن یؤجر بستة آالف، قالوافمن أھل العلم من منع إذا كانت األجرة أكثر، فلو استأجر . استأجر بھا
أنھ یجوز لھ أن یؤجر بالقیمة وبأكثر، : والذي یظھر. وھذا قول ضعیف. بالنقود؛ ألن المنفعة لم یستلمھا ولم یملكھا، فكأنھ باع النقد بالنقد

لمعدوم، وقد سبق أن ذكرنا أن المنافع وإن كانت غیر موجودة وھذا ینبني على األصل المقرر في اإلجارة التي خرجت بھ عن أصول بیع ا
ومسألة تنزیل المنافع غیر الموجودة أثناء العقد منزلة الموجودة، ھي التي وقع فیھا اإلشكال في كثیر . في العقد لكنھا منزلة منزلة الموجود

ألن المنفعة غیر موجودة؛ :  بعدم مشروعیة اإلجارة قاالمن مسائل اإلجارة، حتى في شرعیة اإلجارة، فإن األصم وابن علیة حینما قاال
 لكنھا -كما أشار إلیھ ابن رشد وغیره في البدایة-ولكن أجاب الجمھور بأن المنافع وإن كانت غیر موجودة أثناء العقد . ًفصار بیعا للمعدوم

ًھ ملكھا، ثم إذا عاوض على ذلك كان معاوضا على منزلة منزلة الموجودة، وإذا كانت منزلة منزلة الموجودة ودفع العوض علیھا فكأن
ًأنھ إذا استأجر دارا وأراد أن یؤجرھا بأكثر فال بأس، : الخالصة. موجود ال على مفقود، وعلى ھذا یبعد ما قالوه من أنھا معاوضة مال بمال

ا أشیاء تزید من قیمة إجارتھا، وھذا استحبھ ًأن یزید في الدار شیئا، كأن یصلح فیھا أشیاء، أو یھیئ فیھ: بشرط: لكن بعض السلف یقول
أنھ ال : ًبعض السلف، ولإلمام أحمد رضي هللا عنھ روایة أنھ یزید في الدار شیئا، ویؤجر بأكثر من القیمة التي استأجرھا بھ، والذي یظھر

  .بأس، سواء غیر أو لم یغیر، وهللا تعالى أعلم
 
 
 
 

 حكم تأجیر الفضولي
 
 

بالنسبة إلجارة الغیر ما ال یملكھ : ین مسألة إجارة المستأجر للغیر دون إذن المالك، ومسألة تصرف الفضولي؟ الجوابما الفرق ب: السؤال
ًلو كانت لك عمارة، وفوجئت بأخ لك قد أجرھا وأنت ال تعلم بعشرین ألفا لمدة معینة، وجاءك : ًممكن أن تفرع على مسألة الفضولي، مثال

وھذا یقع بین كثیر من الناس، وخاصة بین األصدقاء والقرابة إذا رأى المصلحة أو . یت من المصلحة أن تؤجرعمارتك رأ! یا فالن: وقال
إذا تصرف ورضیت فعلھ صح؛ ألن : أجرتھا باثني عشر، فرضیت فعلھ؛ صح، أي: وجد منفعة أن یؤجر لھ داره أو سیارتھ، فجاءك وقال
وضتھ بالبیع، فلئن یصح في اإلجارة من باب أولى وأحرى؛ ألن البیع على الذات النبي صلى هللا علیھ وسلم صحح الفضولي في معا

والمنفعة، واإلجارة على المنفعة، وكثیر من مسائل اإلجارة فرعت على البیع، ولذلك إذا تصرف الفضولي فأجر ورضي المالك الحقیقي 
  .صحت إجارتھ، وهللا تعالى أعلم للعین المؤجرة

 
 
 
 

  المستأجر إبقاء ما یحدثھ في العین المؤجرةحكم االشتراط على
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ال : ما حكم إجارة األرض بمبلغ من المال، واشترط على المستأجر أن یترك ما یحدثھ فیھا من عمارة أو بئر أو سور؟ الجواب: السؤال

قھ أن یخرج كل ما أحدثھ، ففي ھذه كل ما تحدثھ فیھا تتركھ؛ فھذا من الظلم؛ ألنھ ما من مسلم إال من ح: ًیجوز أن یؤجر أرضا ویقول لھ
ًقد یستأجر عینا ویحدث فیھا جماال في صفاتھا، بحیث لو جاء یخرج ھذا الجمال أضر بالعین، كما إذا استأجر منھ دكانا . الحالة لیس من حقھ ًً

 ھذه الحالة لو وجدت المصلحة المرسلة؛ ًوألبس جدرانھ رخاما، فلو جاء وقلع الرخام أضر بالجدار، ثم لو قلع الرخام فإنھ ال یستفید منھ، ففي
لھ : نھي الناس عن أن یقلع المستأجر للدكان أو للدار ما أحدثھ مما یضر بالعین إذا أخذ، ومما ال ینتفع بھ آخذه إذا أخذه، فھذا لھ وجھ، أي

ًیھا شیئا ال یقصده، فھذا ذكره بعض أنھ إذا بنى أو أحدث ف: مسألة وأما. وجھ ال من باب المعاوضة ولكن من باب دفع الضرر عن العین
العلماء رحمھم هللا أنھ من اإلجارة بالمجھول؛ ألنھ أجره األرض بالنقود وبما یكون فیھا مما یحدثھ فیھا من البنیان، فصار إجارة لمعروف 

  .أعلمًومجھول، وقد بینا أن دخول المجھول على المعلوم یصیر المعلوم مجھوال؛ ولذلك ال یجوز، وهللا تعالى 
 
 
 
 

 إصالح المستأجر للضرر الذي أحدثھ في العین المؤجرة
 
 

ھل أصلح الضرر دون إخبار صاحب المنفعة، أم البد من إخباره واستئذانھ؟ : أشكل علي فیما لو حصل ضرر في منفعة مؤجرة: السؤال
ب احتمال أن یسامحھ، فإذا أردت أن تحتاط إذا أحدث الضرر وقام بإصالحھ فھذا ھو األصل، ولكن إخبار صاحب العین من با: الجواب

وتخرج من الشبھة وتقوم بإصالح كل ما حدث في العین من ضرر، فھذا ال شك أنھ أبرأ للذمة وأكمل في القناعة، وأرضى عند هللا عز 
ھ، لكن إذا استأذنتھ وجل، وصنیع أھل المروءات وأھل الفضل أنھم یردون الشيء بأكمل أو أفضل أو على حالھ، وال ینتظرون إذن صاحب

ًأحرجتھ، فتصور لو أن إنسانا أتلف شیئا، وقد یكون الشيء في نظرك یسیرا فتستأذنھ وھو كبیر علیھ ً فلذلك كان األولى أن ترد العین كما . ً
 معلوم بداھة، استلمتھا، وال حاجة إلى أن تستأذن، فاالستئذان یحرجك ویحرج صاحب العین وخاصة إذا كانت بینك وبینھ مودة، وھذا أمر

َفإن على الید ما أخذت حتى تؤدیھ، وهللا فرض علیك إذا أخذت عینا أن تردھا كما أخذتھا، ال تظلم وال تظلم، وترد عین المال كما أمرك هللا  ِ ً
یك، وهللا عز وجل، فإن كان فیھ تلف ولم تستطع أن ترد عینھ على الوجھ الذي كان علیھ أصلحت ما فیھ من النقص، وھذا ھو الواجب عل

  .تعالى أعلم
 
 
 
 

 حكم االشتراط على المستأجر نسبة عند تأجیره للغیر
 
 

ما فیھا إال الحرام : إذا أردت أن تؤجر العمارة بعد استئجارھا مني فلي نسبة من األجرة، فما الحكم؟ الجواب: لو قال صاحب العمارة: السؤال
وذلك ألن ھذا فیھ ! إذا أجرتھا للغیر فلي نسبة خمسة في المائة؟: بأي حق تقول لھفقط، الرجل إذا استأجر منك الدار فقد ملك منفعتھا، 

إنھ إذا أجر : أنك لو قلت: ًثانیا. أنھ إذا استأجر ملك المنفعة، وإذا ملك الشيء لیس من حقك أن تتدخل في ملكھ: المحظور األول: محظوران
یر، وحینئذ تصبح األجرة المتفق علیھا بین الطرفین األولین وإن كانت معلومة، للغیر آخذ منھ خمسة في المائة، فال ندري بكم سیؤجر للغ

: أنھ باعھ المنفعة ولم یبعھ، كما لو قال لھ: الناحیة األولى: لكنھا بدخولھا ھذا المجھول تصیر مجھولة؛ ولذلك یدخل علیھا الفساد من ناحیتین
أن من باع الشيء فقد ملكھ : وھذا ال یجوز؛ ألن األصل الشرعي مسة في المائة،أبیعك ھذه الدار بملیون، فإذا بعتھا لغیرك آخذ منك خ

ًآخذ منك نسبة أو آخذ منك ثمنا معینا فھذا شرط لیس في كتاب هللا وال في سنة النبي صلى هللا : ًالمشتري، وحینئٍذ إذا جعل لھ یدا وقال لھ ً
ًتضى العقد؛ ألن مقتضى عقد اإلجارة أن تملك المنفعة، وھذا صار لك شریكا في علیھ وسلم، ویعتبر عند العلماء من الشروط التي تخالف مق

وال یعرف في الشرع إجارة یملكك فیھا منفعة . بعتك إذا كانت لك، وشاركتك إذا كانت لغیرك: بعتك المنفعة وشاركتك: المنفعة، فھو یقول لك
ًمن وجھ، ویكون لك شریكا من وجھ آخر؛ أبدا، فإما أن یبیعھ  بعتك نصف المنفعة وأنا شریك لك في : ًألبتة، وإما أن یكون لھ شریكا فیقولً

إذا بعتھا للغیر فلي خمسة في المائة، : ویتم عقد اإلجارة على الصفة الشرعیة، ثم یقول. بعتكھا وملكتكھا: لكن أن یقول لك. النصف اآلخر
أنھ لو جاز لكان : الثاني. لمنفعة یمكنھ من أخذ قیمتھا إذا باعھا للغیر كما ذكرناألنھ أكل للمال بالباطل، ألن شراءه ل: األول: فال یجوز لسببین

بالمجھول، ألنھ في ھذه الحالة أدخل نسبة مجھولة على المبیع األصلي، وھي األجرة المدفوعة في المنفعة إذا كان یرید أن ینتفع بھا لنفسھ، 
وعلیھ أن یرد ھذا المال إلیھ، وھو . فإن أجرتھا لغیرك فلي خمسة أو عشرة في المائةأجرتكھا بكذا وكذا، : ال یجوز أن یقول لھ: وعلى ھذا

  .ًشرط باطل ال یستحق بھ المالك األصلي شیئا، وهللا تعالى أعلم
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 الخیارات التي تثبت في اإلجارة

 
 

ًارة خیار المجلس قیاسا على البیع، ویثبت في یثبت في اإلج: ھل جمیع الخیارات التي تثبت في البیع تثبت في اإلجارة؟ الجواب: السؤال
ًاإلجارة خیار الرؤیة والصفة كما لو أجره عینا على الصفة أو عینا رآھا، ثم بعد ذلك ینظر إن كانت على الصفة التي وصفھا، أو كانت : ً

 یثبت في اإلجارة خیار العیب، فإذا -ًاأیض-كذلك . على الصفة التي عھدھا بالرؤیة صح وتمت اإلجارة، وإال كان لھ خیار الرؤیة بعد ذلك
وكذلك یثبت في اإلجارة خیار التدلیس والغش، . ثبت في العین عیب یمنع من استیفاء المنفعة فإن من حق المستأجر أن یلغي عقد اإلجارة

وكذلك یثبت في .  فمن حقھ أن یردفإذا غشھ ودلس علیھ، ثم تبین أن العین المؤجرة ال یمكن استیفاء المنفعة منھا على الصفة التي دلس بھا
وكان لھ الخیار في فسخ  ًاإلجارة خیار الشرط، فلو اشترط علیھ شرطا ال یخالف مقتضى عقد اإلجارة، وال یشتمل على حرام، كان من حقھ

فلم . ًة كذا وكذا أسبوعیاأستأجر منك ھذه الدار على أن تؤمن لي الماء بسع: لو قال لھ: مثال ذلك. عقد اإلجارة إذا لم یقم المؤجر بشرطھ
وتم التعاقد على . أستأجر منك عمارة: ًوكذلك أیضا لو قال لھ. یؤمن لھ الماء وتضرر، كان من حقھ ذلك؛ ألن ھذا مستحق للشرط

كل . نھ ال ماء فیھاأو على أن یكون فیھا الماء، وتبین أ. وتبین أنھ ال كھرباء فیھا. أن تكون ھذه العمارة فیھا كھرباء: بشرط: العمارة،وقال لھ
ًھذا خیار شرط، فإذا اشترط علیھ شیئا معینا في العین المؤجرة، وكان الشرط ال یخالف الشرع، ولم یجد ھذا الشرط، فمن حقھ أن یفسخ عقد  ً

  .اإلجارة، ھذه كلھا خیارات تثبت في عقد اإلجارة، ومن حق المستأجر أن یلزم بھا المؤجر، وهللا تعالى أعلم
 
 
 
 

 [6[ باب اإلجارة -اد المستقنع شرح ز
اتفق العلماء على جواز اإلجارة بالمدة القصیرة، ولكنھم اختلفوا في اإلجارة بالمدة الطویلة، وبین العلماء شروط استئجار األشخاص ألعمال 

 .ما، وكذلك شروط استئجار الدواب لركوب أو حمل متاع
 تحدید زمن االستئجار بدایة ونھایة

 
 

قال : أما بعد. من الرحیم الحمد  رب العالمین، والصالة والسالم على أشرف األنبیاء والمرسلین، وعلى آلھ وصحبھ أجمعینبسم هللا الرح
شرع المصنف رحمھ هللا في مسألة ]. وإن أجر الدار ونحوه مدة ولو طویلة یغلب على الظن بقاء العین فیھا صح: [المصنف رحمھ هللا تعالى

ًارة، وھذه المسألة تتعلق بإجارة الدور والمساكن ونحوھا، فإنھ إذا استأجر من شخص دارا لیسكنھا فإن إجارة ھذه الدار مھمة من مسائل اإلج ٍ
أجرتك بیتي، أو أجرتك داري، أو أجرتك عمارتي، وفي زماننا الشقق، : فإذا قال لھ. تفتقر إلى تأقیت حتى تنقطع الخصومة وینقطع النزاع

ما : القسم األول: حوھا، فكلھا تتأقت باألزمنة، وإذا استأجرت الدور والمساكن بالزمان فإن إجارتھا تنقسم إلى قسمینأو ن أو غرف الفنادق،
ًأن تكون مدتھ طویلة، كأن یستأجر أرضا : والقسم الثاني من اإلجارات للدور. كانت مدتھ قصیرة، كالساعة والیوم واألسبوع، ونحو ذلك

ًأنھ إذا استأجر شیئا أو أجره فإنھ ینبغي أن : واألصل في الشرع.  عشرین سنة، ونحو ذلك من المدد الطویلةًعشرین سنة، أو یستأجر دارا
ًأجرتك داري زمانا، ولم یحدد المدة؛ لم یصح، : یكون ھناك تحدید حتى تنقطع الخصومة، ویعرف المستأجر ما لھ من ذلك العقد، فلو قال لھ

ثم إن ھذا التحدید ینقسم إلى أمد طویل وأمد . ال بد من التحدید: ًك في مكة؛ لم یصح؛ ألنھا مجھولة، إذاأجرتك داري مدة جلوس: ولو قال لھ
قصیر، فإذا أردنا أن نفصل في األحكام المتعلقة بتحدید اإلجارة بالزمان في األمد الطویل واألمد القصیر، فإن ھذا یفتقر إلى ضرب األمثلة، 

فاإلجارة القصیرة . مثلة یعیشھا الناس وخاصة في ھذا الزمان؛ حتى یكون ذلك أبلغ في الفھم والوضوح بضرب أ-إن شاء هللا-وسنحاول 
أجرتك ھذه الغرفة الساعة بعشرة أو بخمسة ریاالت؛ فھذا : كالساعة والیوم واألسبوع، ففي الساعات ما یجري في االستراحات، یقول لھ

فیحدد بدایة الساعة . أجرتك ساعة: أنھ إذا قال لھ: بغي أن ینبھ على مسألة مھمة، وھيالنوع من اإلجارة ال إشكال في جوازه، ولكن ین
أجرتك ھذه : ًأجرتك ھذه الدار ساعة بعشرة من الثانیة ظھرا، صح العقد، لكن لو قال لھ: ًونھایتھا، فلو كانت الساعة الثانیة ظھرا وقال لھ

ً الخصومة، فقد یكون مرادك أن یستأجر من الساعة الثالثة ظھرا أو الرابعة، وھو یقصد وسكت ولم یحدد بدایتھا، فإن ھذا یوجب. الدار ساعة
ال بد من تحدید بدایة الزمان ونھایتھ، وھو إن حدد ساعة أو ساعتین أو ثالث أو أربع، لكن ال بد وأن : ًإذا. أن یستأجرھا عقب العقد مباشرة

ًكان دخولھ أثناء الساعة، كأن یأتي مثال الساعة الثانیة والربع، الساعة الثانیة والثلث، الساعة إذا  :وھنا مسألة وھي. یحدد بدایة العقد ونھایتھ
أستأجر منك ھذه الدار ساعة بعشرة من الساعة الثانیة والنصف، نفھم أن العقد سینتھي عند الثالثة والنصف، : الثانیة والنصف، فإذا قال لھ

الثانیة والنصف، فإنھ یعلم بداھة أن العقد ینتھي عند الرابعة والنصف، والعقد صحیح وال إشكال ساعتین بعشرین من الساعة : ولو قال لھ
ًإجارة الفنادق، فیأتي الرجل إلى الفندق ویستأجر یوما بمائتین، فعند الفنادق ترتیب معین، : ومن أشھر ما یكون في ذلك: اإلجارة بالیوم. فیھ

سأستأجر ھذه : ین، فیفھم منھ أن الشخصین بأربعمائة وأن الثالثة بستمائة، فإذا حدد بالیوم یقولمبیت الشخص بمائت: ًبحیث یقولون مثال
الغرفة ثالثة أیام، فتحدد من یوم السبت واألحد واإلثنین، فتحدد البدایة وتحدد النھایة؛ ألنھ إذا أطلق العقد فعند ذلك تحدث خصومة، بحیث ال 

تحدید قیمة المدة، كالساعة : ما ھو الشرط في إجارة الزمان؟ تقول: لو سألك سائل: ًإذا. ً متراخیا عنھندري ھل مراده بعد العقد مباشرة أو
 ...... .بعشرة، أو الیوم بخمسین، ثم تحدید بدایة االستئجار ونھایتھ
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 تحدید الزمن في استئجار غرف الفنادق
 
 

ًإذا جاءت الساعة الثانیة ظھرا فقد انتھى أمد : ًساعة الثانیة ظھرا، ویقولونلكن في إجارة الفنادق جرى العرف فیھا أن الیوم ینتھي عند ال
ًاإلجارة، وانتھى العقد، فإذا جرى العرف أنھ في الثانیة ظھرا یغادر النزیل، فھذا عرف معتبر، وینبغي تنبیھ النزیل قبل نزولھ إلى أن الیوم 

ًأستأجر منك یوما كامال، ولم ینبھھ ولم یكن ھناك : ًالثانیة ظھرا، أما لو أطلق وقالفي عرف الفنادق ینتھي عند ھذه الساعة التي ھي الساعة  ً
عرفنا أنھ بالیوم ال بد من تحدید بدایتھ ونھایتھ، ما لم یكن ھناك عرف بتحدید النھایة، فلو أن . عرف، فإنھ ینصرف إلى أربع وعشرین ساعة

ًجرت العادة أنھ إذا جاءت الثانیة ظھرا ینتھي موعد التأجیر، إذا تبتدئ إجارتھ من الیوم : العرف أثر في نھایة الیوم كما أثر في البدایة، أي ً
ًلكن لو جرى العرف أن النزیل لو حضر بعد الساعة العاشرة صباحا، أو بعد التاسعة . ًالسابق وتنتھي في الثانیة ظھرا من الیوم الالحق

: ً الثانیة ظھرا إلى الیوم الذي بعده، فحینئٍذ سیكون للنزیل یوم وزیادة، فما الحكم؟ الجوابًصباحا، فإنھ ال یحسب ذلك الیوم، وإنما یحسب من
ًال بأس، وھو جائز إذا جرى العرف أن النزیل إذا حضر قبل الساعة الثانیة ظھرا بساعتین أو ثالث ساعات، وتسامح الناس وعرفا بھذه  ً

: ً العرف أنھ ال یحسب الیوم كامال فإنھ ال بأس بذلك، فلو جاء بعد صالة الفجر وقال لھالساعة أو الساعتین، أو جاء بعد صالة الفجر وجرى
ًأحسبھ لك یوما كامال من الثانیة ظھرا، ولكن حضورك بعد صالة الفجر أحسبھ نصف یوم عرفنا أجرة الساعات، : ًإذا. قبلت، فیجوز: وقال. ًً

: ت، أما أجرة الشھور، فھذه تقع في الغرف والشقق والعمائر والمساكن، فیقول لھوأجرة الیوم، فتبقى عندنا أجرة الشھر وأجرة السنوا
ًأستأجر منك ھذه الشقة شھرا بمائة، فإذا حدد الشھر وحدد بدایتھ ونھایتھ فال إشكال فیھ، ولكن نحتاج إلى تفصیل في مسائل متعلقة باإلجارة 

  :بالشھور
 
 
 
 

 العبرة بالشھر القمري عند اإلطالق
 
 

فالعبرة : ًإذا أطلقت الشھور في عرف المسلمین فإنھا تنصرف إلى الشھور القمریة ال الشھور الشمسیة، وبناء على ذلك: سألة األولىالم
ًإذا كانت العبرة بالشھر القمري، فینبغي أن یعلم أنھ إذا حدد شھرا معینا فإن اإلجارة تتعلق بذلك الشھر تاما: المسألة الثانیة. بالشھر القمري ً ً 

ًأو ناقصا، فالشھر القمري یكون تسعة وعشرین یوما ویكون ثالثین یوما ً أما الدلیل على أن الشھر یكون تسعة وعشرین ویكون ثالثین، فإن . ً
ِیْسألونك عن األھلة قْل ھي مواقیت للناس : هللا تعالى یقول َِّ ِ ِ ِ ِ ُِ ََ َ َ َ َ َُ َّ َ ُ ي مؤمن تعاقد مع أخیھ المسلم ً، فجعل هللا الھالل میقاتا للشھر، فأ]189:البقرة[َ

ًعلى شھر معین، كشھر شوال مثال، فإننا نحتسب شوال بثبوت دخولھ بالھالل، ونحتسبھ خروجا عند ثبوت نقصھ تسعا وعشرین، وعند عدم  ً ً
إنا : (لسالم في الصحیحینًعلى أن الشھر یكون تسعا وعشرین فقولھ علیھ الصالة وا أما الدلیل الثاني من السنة. ًوجود رؤیتھ یتم ثالثین یوما

، وروایة قال )الشھر ھكذا وھكذا: (روایة قال فیھا علیھ الصالة والسالم: فجاءت روایتان) أمة أمیة ال نكتب وال نحسب، الشھر ھكذا وھكذا
إنا أمة : ( الصالة والسالم، فقولھ علیھ)ًوعد تسعا وعشرین وقبض اإلبھام في المرة الثانیة- وھكذا :  ثم قال- وعد ثالثین-الشھر ھكذا : (فیھا

ًیدل على أنھ ال عبرة بالتقویم، إنما العبرة بثبوت نقص الشھر ثبوتا صحیحا، فإذا لم تثبت الرؤیا أن الشھر تسعة ) أمیة ال نكتب وال نحسب ً
شھر ربیع األول، وثبت فلو أن اثنین اختصما في شھر، واستأجر منھ الدار شھر ربیع األول، ومكث في . ًوعشرون فإنھ یتم ثالثین یوما

ًأنا استأجرت شھرا كامال: ًبالرؤیة أنھ تسع وعشرون یوما، ورئي الھالل لربیع الثاني، فقال المستأجر . الشھر تسع وعشرین: وقال المؤجر. ً
ٍلیوم الثالثین الغ بحكم إن ا: ًالشھر ثالثون یوما، نقول: یتم بھ ثالثین، وقال ًفالتزم المستأجر أن یبقى في البیت أو یبقى في السكن یوما

إنھ : والعكس، فلو أن الشھر لم یثبت نقصھ فقال المؤجر للمستأجر. الشھر، ویلزمك الخروج، وتسلیم الدار بمجرد ثبوت نقص الشھر السابق
ًوما؛ ألن النبي ولیس من حقك أن تخرجھ حتى یثبت نقصھ برؤیة ھاللیة، وحینئٍذ یكون ثالثین ی: ناقص في الحساب الفلكي والتقویم، نقول

علم أن الشھر ال بد من ) أكملوا العدة: (، فلما قال)ّصوموا لرؤیتھ وأفطروا لرؤیتھ؛ فإن غم علیكم فأكملوا العدة: (صلى هللا علیھ وسلم قال
مان والنذور ومسائل وھذه المسألة مھمة؛ ألنھ یتفرع علیھا أكثر من خمسین مسألة في المعامالت والعبادات، واألی. تمامھ وكمالھ بالثالثین

فاألصل الشرعي الذي علیھ جماھیر السلف والخلف . في الطالق، ومسائل في العدد واإلحداد، كلھا تترتب على مسألة نقص الشھر وكمالھ
ًواألئمة كلھم، إال قوال شاذا عن ابن سریج رحمھ هللا علیھ من أصحاب ًالشافعي؛ على أن العبرة في الشھر تاما وكامال بالرؤ ً یة، وأنھ إذا لم ً

صوموا لرؤیتھ وأفطروا لرؤیتھ، فإن : (ًیر الھالل فإنھ یلزم تمام الشھر ثالثین یوما؛ ألن النص في ھذا واضح، وقال علیھ الصالة والسالم
والغد عشرة في - ًأجرني ھذه الدار شھرا من غد : لكن لو قال لھ. فھذا دلیل على أن الشھر ال یكمل إال بالثالثین) غم علیكم فأكملوا العدة

ًیتم ثالثین یوما باإلجماع؛ ألن األصل في الشھر أنھ ثالثون یوما: ً فھل یتم ثالثین یوما، أم أنھ یكون فیھ التفصیل؟ الجواب-الشھر وتتفرع . ً
ص ربیع وربیع الذي یلیھ، إذا صام شھرین متتابعین، فإذا ابتدأ من ربیع وثبت نق: كفارة القتل: ًعلیھ مسائل كما ذكرنا مثال في الكفارات، مثل

أنھ یصوم : فالشھران إذا جاءا ناقصین، فمعنى ذلك. ال تأتي أربعة أشھر متعاقبة بالنقص: ألنھ قد یأتي شھران متعاقبان ناقصین، لكن قالوا
ًثمانیة وخمسین یوما وتجزیھ، لكن لو أنھ ابتدأ صیام الكفارة شھرین متتابعین من عشرة في الشھر األول فینتھي  ًبتمام ستین یوما یصومھا ً

ًأستأجر منك ھذه الدار شھرا أو شھرین، وكان ذلك بعد دخول : یفصل في اإلجارة على نفس ھذا التفصیل، أنھ إذا قال لھ: ًإذا. تامة كاملة
ًالشھر بیوم، فإننا نحتسب لھ المدة ستین یوما في الشھرین، وثالثین یوما في الشھر الواحد، وما زاد فبحسابھ، وھ  إذا - كما ذكرنا-ذا كلھ ً

استأجر الدار أو المستودع أو الغرفة أو المنزل أو الحوش ونحو ذلك مدة، فإننا نقول بجوازه، سواء كانت المدة بالساعات أو باألیام أو 
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 فحینئٍذ تصح السنة من إنھ استأجر من أول ربیع وأسندھا إلى سنة معینة،: لكن بالنسبة لإلجارة بالسنوات، فإذا قال. باألسابیع أو بالشھور
أستأجرھا من اآلن سنة كاملة فإنھ : بدایة محرم إلى نھایة ذي الحجة من السنة نفسھا، وھذا إذا أسند اإلجارة إلى سنة معینة، أما إذا قال لھ

  .الذي وقعت فیھ اإلجارة ھذا بالنسبة للمدة القصیرة ًیحتسب ثالثمائة وستین یوما كاملة إلى حسابھا من الشھر
 
 
 
 

 اختالف العلماء في اإلجارة بالمدة الطویلة
 
 

أما اإلجارة بالمدة الطویلة فھي أن یستأجر منھ الدار عشرین سنة، أو یكتب العقد على أرض یأخذھا للزراعة ثالثین سنة، أو نحو ذلك من 
م رحمھم هللا، ومن حیث األصل فجماھیر فمسألة إجارة األرضین والدور واألشخاص مدة طویلة فیھا خالف بین أھل العل. المدد الطویلة

أن یغلب على الظن بقاء العین المؤجرة، وإمكان االنتفاع بھا، : العلماء من السلف والخلف على جواز اإلجارة مدة طویلة؛ لكن بشرط
ة من حیث الجملة المسأل: ًإذا. أال یكون ھناك غرر في ارتفاع األسواق وانخفاضھا على شكل مؤثر على المستأجر والمؤجر: وبشرط

ًعلى أنھ یجوز أن تؤجر الدار أو األرض أو المساكن مددا طویلة إلى عشرین سنة أو : فالجماھیر من السلف والخلف: باإلجارة للمدد الطویلة
أن : لشرط الثانيوا. أن یغلب على الظن بقاء العین، وإمكان االنتفاع مدة اإلجارة: أولھما: إلى ثالثین سنة، لكن بالشرطین الذین ذكرناھما

العبرة عندي بالشرط األول دون الثاني، وفي : ولكن بعض العلماء یقول. ُیؤمن الضرر والغرر الموجود في ارتفاع األسواق وانخفاضھا
ألول أھم أن قولھ وجیھ، أن العبرة بالشرط األول دون الثاني؛ ألن الغنم بالغرم في قواعد الشریعة في الشرط الثاني؛ لكن الشرط ا: الحقیقة

ھو بقاء العین وحصول االنتفاع الذي من أجلھ دفعت األجرة والتزم المؤجر والمستأجر : من الشرط الثاني؛ ألن المقصود من عقد اإلجارة
من وجود فإذا غلب على الظن بقاء العین إلى ذلك األمد المتفق علیھ بین الطرفین، فال إشكال بالجواز، وھذا إذا كنا قد تحققنا . بعقد اإلجارة

الشرط؛ لكن لو كانت الدار متھدمة، أو كانت الدار ضعیفة البنیان، أو كانت األرض بحالة یغلب على الظن عدم سالمتھا للمدة المتفق علیھا، 
وإذا إن األصل یقتضي عدم جواز الغرر، : فإنھ یكاد ینعقد اإلجماع على أنھ ال یصح التعاقد على ھذا الوجھ، وإذا ُسكت عن الدلیل فتقول

ًأجره دارا قدیمة یغلب على الظن سقوطھا وتھدمھا قبل تمام المدة المتفق علیھا بین الطرفین فقد غشھ وغرر بھ، والغرر ال یجوز؛ ألن النبي 
إذا كانت المدة طویلة في إجارة الدور واألرضین فحصل : من حیث األصل: ًإذا. صلى هللا علیھ وسلم نھى عن الغرر كما في الصحیح

ً من غلبة الظن بالسالمة وبقاء المنافع، وغلبة الظن أیضا بالسالمة من حصول الضرر باالنتفاع وعدمھ عند من یقول باشتراط ھذا الشرط
یجوز إجارة الدور والمساكن : اختلف العلماء، فجماھیر العلماء یقولون: ھل ھذه المسألة فیھا خالف أو إجماع؟ إذا قلنا: الشرط، فیبقى السؤال

ال یجوز إجارة الدور والمساكن : وقال بعض العلماء كما ھو في مذھب المالكیة والشافعیة. غلبة الظن ببقائھا، كما ذكرنا: لة، بشرطمدة طوی
ًال یجوز مطلقا أن یؤجر الدار أكثر من سنة، وإذا كان یرید أن : قیل: ًمددا طویلة، ومنھم من یطلق، ومنھم من یقید، فعند الشافعیة قوالن

یجوز بشرط أن تكون ھناك مدة معینة كثالثین سنة، وإذا جاوزھا فال یجوز، : والقول الثاني یقول. فیؤجرھا سنة فقط وال یزید علیھایؤجرھا 
أن الدار قد تتھدم، وأن : والذین منعوا من أصحاب القول الثاني وانقسموا إلى الوجھین الذین ذكرناھما، حجتھم. وإذا كان أقل منھا یجوز

ال یجوز للمسلم أن یؤجر على ھذا الوجھ؛ لما فیھ من الغرر، ومن :  تتغیر، والمنافع تتضرر بحصول المدة الطویلة، ولذلك قالواالمساكن قد
  .تعریض مال المسلم إلى أكلھ بالباطل

 
 
 
 

 أدلة جواز اإلجارة بالمدة الطویلة
 
 

قال هللا تعالى حكایة عن نبیھ : أما دلیلنا من الكتاب: بي صلى هللا علیھ وسلمدلیلنا كتاب هللا وسنة الن: أما الجمھور لما قالوا بالجواز، فقالوا
ٍإني أرید أْن أنكحك إْحَدى اْبنتي ھاتْین على أْن تأُجرني ثماني حجج : شعیب َ َ َ َ َ َ َ َِ ِ ِ َّ َِ ْ ُ َُ َ َ ََ ََ ِ ِ ُِ ِ فأسند اإلجارة إلى أكثر من عام، مع أن : ، قالوا]27:القصص[ِّ

. فع فیھا سعر اإلجارة وقد ینخفض، ومع ذلك أقر الشرع مثل ھذا، وشرع من قبلنا شرع لنا ما لم یرد شرعنا بخالفھالثمانیة الحجج قد یرت
إن األحادیث التي استدل بھا على جواز اإلجارة من حیث األصل العام لم تقید بمدة وال : أما دلیل السنة فقالوا. ھذا من حیث دلیل الكتاب

ھذا بالنسبة . ى إجارة مدة معینة، وھذه المدة تبقى فیھا العین ویحصل فیھا النفع، فإنھ یجوز ذلك العقد وال بأس بھبزمان، فكل طرفین اتفقا عل
أنھ یجوز إجارة الدور والمساكن واألرضین ولو أكثر من ثالثین سنة :  صحة مذھب الجمھور، أي-وهللا أعلم-والذي یظھر . لدلیل الجمھور

وقد نبھ المصنف رحمھ هللا إلى ھذا القول الراجح حینما حكى غلبة . لبة الظن ببقاء العین، وحصول النفع فیھاغ: بالشرط الذي ذكرناه وھو
  .[وإن آجر الدار ونحوھا مدة ولو طویلة یغلب على الظن بقاء العین فیھا صحت: [بقولھ: الظن بقولھ رحمھ هللا
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 البناء على غالب الظن في بقاء العین أو عدمھا

 
 

أنھ لو أجرت مدة قصیرة فباإلجماع : آجر الدار ونحوھا مدة ولو طویلة، معنى ذلك: إشارة إلى خالف، یعني) ولو(، )مدة ولو طویلة: (لھوقو
ھذه المسألة تعرف عند العلماء ) یغلب على الظن). (یغلب على الظن بقاؤھا: (أنھ ال بأس بذلك؛ لكن الخالف إذا كانت المدة طویلة، لكن قال

الظن في مصطلح علماء قواعد الفقھ، وكذلك : ة غالب الظن، وغالب الظن ھو ترجح أحد االحتمالین، واالحتمال الراجح یقال لھبمسأل
والشریعة اإلسالمیة تبني األحكام على غالب الظن، وھناك كالم جید لإلمام الشاطبي في . غالب الظن: ًمصطلح األصولیین، ویقال لھ أیضا

قواعد األحكام في مصالح األنام، أقر رحمھ هللا أن الشریعة تبني أحكامھا : مام العز بن عبد السالم في كتابھ النفیسالموافقات، وكذلك لإل
وجل بھ في أعظم األشیاء، فإن المفتي  ّعلى غالب الظن، وأنھا ال ترتب األحكام على الظن المرجوح، وأن غالب الظن تعبدنا هللا عز

أحكامھ الشرعیة بغالب ظنھ، وھذا یدل على أن غالب الظن لھ اعتبار في الشرع ویحكم فیھ ویعمل بھ، والقاضي یفتي ویقضي ویحكم ب
یغلب على الظن : والمجتھد ال یبني اجتھاده إال على غالب الظن، وعلى ھذا نقول) إذا اجتھد الحاكم فأصاب: (ولذلك قال صلى هللا علیھ وسلم

الصورة . أن یغلب على الظن بقاء المنفعة: الصورة الثانیة. أن یستیقن بقاء المنفعة: الصورة األولى: بقاء العین، فأصبحت المسألة فیھا صور
. أن یحتمل األمرین، وال ترجیح: الصورة الخامسة. أن یغلب على الظن ذھاب المنفعة: الصورة الرابعة. أن یستیقن ذھاب المنفعة: الثالثة

 ویجري المثال، أو یغلب على ظنھ بقاء المنفعة ویجري المثال، ففي كلتا الصورتین یجوز، على أن یستیقن بقاء المنفعة: فالصورة األولى
یجوز للیقین؛ ألن إجارة العشر السنین والعشرین سنة والثالثین سنة ما دامت المنفعة موجودة، : فتقول. األصل الذي قرره المصنف

ال ظالم وال مظلوم، وھذا أخذ حقھ وھذا أخذ حقھ، فإذا ثبت أنھا باقیة بالیقین أو : ًفإذاوالمستأجر سیأخذ المنفعة وقد دفع المال لقاء المنفعة، 
ًلو غلب على الظن أو تیقن ذھاب المنفعة فإنھ ال یجوز وجھا واحدا للعلماء: غالب الظن فال إشكال، والعكس أما إذا احتمل األمر، كأن . ً

ًتكون دارا متھدمة نوعا ما، فیحتمل أن تبقى ویح تمل أال تبقى، والحكم أنھ إذا لم یغلب على الظن فإنھ ال تصح اإلجارة؛ ألن ھناك قاعدة ً
ًیغلب على الظن بقاؤھا، فھذا كالقید الذي نعتبره شرطا نفھم منھ أنھ إذا لم یغلب على : ، فحینما قال لك الشرع)مفاھیم المتون معتبرة: (تقول

یغلب : (فالحظ قولھ) مدة ولو طویلة یغلب على الظن بقاؤھا: (من كالم المصنف، حینما قالوفھمنا الخمس صور . الظن بقاؤه فإنھ ال یجوز
بمدة یغلب ) :، وھذا یدل على دقة العلماء رحمھم هللا في اختصار المتون، فكان المفروض أن یأتي بالخمس صور، لكنھ لما قال)على الظن

ن باب أولى إذا استیقن وأصبح األمر مائة في المائة في بقائھا، فھنا صورتان فھمت األحكام الخمسة، إذ تفھم أنھ م) على الظن بقاؤھا
تأخذ أنھ إذا غلب على الظن عدم البقاء فإنھ ال یجوز، وھذه ھي الصورة الثالثة، فإذا كنت تفھم أنھ إذا ) یغلب: (وبالمفھوم لما قال. بالمنطوق

وبقیت الصورة الخامسة وھي التردد وأن یكون .  استیقن، وھذه ھي الصورة الرابعةغلب الظن بعدم البقاء فإنھ ال یجوز، فمن باب أولى إذا
أنھ إذا لم یغلب على الظن فال یجوز، ) یغلب على الظن: (لم یثبت الحكم، ففھم من قولھ: احتمال البقاء واحتمال عدمھ في مرتبة واحدة، فتقول

وھذا أمر مھم ینبغي أن ). یغلب على الظن بقاؤھا: ( خمس صور نأخذھا من جملةسواء تردد أو كان ھنالك ترجح الحتمال عدم البقاء، وھذه
المصنف نص على غالب الظن ولم ینص : ینبھ علیھ؛ ألن قراءة المتون لمعرفة منھج العلماء لكي تستطیع أن تفھم األحكام؛ فربما یقول قائل

وھذا قصور من : ق الكتب القدیمة على تعقب المصنف، یقولعلى غیره، ولذلك تجد بعض المتأخرین یعملون في التعلیق على تحقی
وھذه الكتب ألفت وما كان یقرؤھا إال جھابذة العلماء، فلو نبھ . المصنف؛ ألنھ تكلم على غالب الظن، والقسمة العقلیة تقتضي خمس صور

ًعلى الخمس لُعد تطویال، وتوضیح الواضح یعتبر إشكاال، ولذلك ال یعتنون بھذه األشیاء ، فالعلماء لھم منھج دقیق في اختصار المتون، فھم ً
  .ینبھون على صورة بحیث یفھم منھا ما ھو أولى منھا أو ما ھو في حكمھا، ویفھم حكم العكس بالعكس

 
 
 
 

 العبرة بالشھر القمري عند اإلطالق
 
 

العبرة : ً ال الشھور الشمسیة، وبناء على ذلكإذا أطلقت الشھور في عرف المسلمین فإنھا تنصرف إلى الشھور القمریة: المسألة األولى
ًإذا كانت العبرة بالشھر القمري، فینبغي أن یعلم أنھ إذا حدد شھرا معینا فإن اإلجارة تتعلق بذلك الشھر تاما : المسألة الثانیة. بالشھر القمري ً ً

ًأو ناقصا، فالشھر القمري یكون تسعة وعشرین یوما ویكون ثالثین یوما ً ًلیل على أن الشھر یكون تسعا وعشرین ویكون ثالثین، فإن أما الد. ً
ِیْسألونك عن األھلة قْل ھي مواقیت للناس : هللا تعالى یقول َِّ ِ ِ ِ ِ ُِ ََ َ َ َ َ َُ َّ َ ُ ً، فجعل هللا الھالل میقاتا للشھر، فأي مؤمن تعاقد مع أخیھ المسلم ]189:البقرة[َ

ًبثبوت دخولھ بالھالل، ونحتسبھ خروجا عند ثبوت نقصھ تسعا وعشرین أو عدم ًعلى شھر معین، كشھر شوال مثال، فإننا نحتسب شوال  ً
ًعلى أن الشھر یكون تسعا وعشرین وتلزم وبھ المستأجر فقولھ علیھ الصالة  أما الدلیل الثاني من السنة. ًوجود رؤیة یتم بھا ثالثین یوما

: روایة قال فیھا علیھ الصالة والسالم: فجاءت روایتان) ھكذا وھكذاإنا أمة أمیة ال نكتب وال نحسب، الشھر : (والسالم في الصحیحین
، )ًوعد تسعا وعشرین وقبض اإلبھام في المرة الثانیة- وھكذا :  ثم قال-وعد ثالثین-الشھر ھكذا : (، وروایة قال فیھا)الشھر ھكذا وھكذا(

ًأنھ ال عبرة بالتقویم، إنما العبرة بثبوت نقص الشھر ثبوتا صحیحا، یدل على ) إنا أمة أمیة ال نكتب وال نحسب: (فقولھ علیھ الصالة والسالم ً
فلو أن اثنین اختصما في شھر، واستأجر منھ الدار شھر ربیع األول، ومكث في . ًفإذا لم تثبت الرؤیا أن الشھر وعشرون فإنھ یتم ثالثین یوما

ًأنا استأجرت شھرا كامال:  لربیع الثاني، فقال المستأجرًشھر ربیع األول، وثبت بالرؤیة أنھ تسع وعشرون یوما، ورئي الھالل وقال . ً
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: ًثالثون یوما، نقول: ًفالتزم المستأجر أن یبقى في البیت أو یبقى في السكن یوما یتم بھ ثالثین، وقال الشھر. الشھر تسع وعشرین: المؤجر
والعكس، فلو أن الشھر لم یثبت نقصھ . رد ثبوت نقص الشھر السابقٍإن الیوم الثالثین الغ بحكم الشھر، ویلزمك الخروج، وتسلیم الدار بمج

ولیس من حقك أن تخرجھ حتى یثبت نقصھ برؤیة ھاللیة، وحینئٍذ : إنھ ناقص في الحساب الفلكي والتقویم، نقول: فقال المؤجر للمستأجر
أكملوا : (، فلما قال)ّلرؤیتھ؛ فإن غم علیكم فأكملوا العدةصوموا لرؤیتھ وأفطروا : (ًیكون ثالثین یوما؛ ألن النبي صلى هللا علیھ وسلم قال

على أن الشھر ال بد من تمامھ وكمالھ بالثالثین، وھذه المسألة مھمة؛ ألنھ یتفرع علیھا أكثر من خمسین مسألة في المعامالت ) العدة
 كلھا تترتب على مسألة نقص الشھر وكمالھ، فاألصل والعبادات، وفیھا األیمان والنذور ومسائل في الطالقات، ومسائل في العدد واإلحداد،

ًالشرعي، جماھیر السلف والخلف واألئمة كلھم، إال قوال شاذا عن ابن سریج رحمھ هللا علیھ من أصحاب الشافعي  على أن العبرة في : ً
ًالشھر تاما وكامال بالرؤیة، وأنھ إذا لم یر الھالل فإنھ یلزم تمام الشھر ثالثین یوما؛ أل : ن النص في ھذا واضح، وقال علیھ الصالة والسالمًً

ًفمسألة أننا نعتبر الشھر ناقصا . فھذا دلیل على أن الشھر ال یكمل إال بالثالثین) صوموا لرؤیتھ وأفطروا لرؤیتھ، فإن غم علیكم فأكملوا العدة(
أستأجر منك ھذه العمارة شھر : ى شھر مسمى، كأن یقولأن یسند الطرفان اإلجارة إل: ًأو كامال في الصورة األولى من إجارة الشھور، وھي

والغد عشرة في -ًأجرني ھذه الدار شھرا من غد : فإننا نحتسب الشھر بتمامھ وكمالھ، على التفصیل الذي تقدم، لكن لو قال لھ. رمضان
وتتفرع . ً؛ ألن األصل في الشھر أنھ ثالثین یوماًباإلجماع یتم ثالثین یوما: ً فھل یتم ثالثین یوما، أم أنھ یكون فیھ التفصیل؟ الجواب-الشھر

إذا صام شھرین متتابعین، فإذا ابتدأ من ربیع وثبت نقص ربیع وربیع الذي یلیھ، : كفارة القتل: ًمسائل مثلما ذكرنا مثال في الكفارات، مثل
أنھ یصوم : فالشھران إذا جاءا ناقصین، فمعنى ذلك. ال تأتي أربعة أشھر متعاقبة بالنقص: ألنھ قد یأتي شھران متعاقبان ناقصین، لكن قالوا

ًثمانیة وخمسین یوما وتجزیھ، لكن لو أنھ ابتدأ صیام الكفارة شھرین متتابعین من عشرة في الشھر األول فینتھي بتمام ستین یوما یصومھا  ً ً
ًك ھذه الدار شھرا أو شھرین، وكان ذلك بعد دخول أستأجر من: یفصل في اإلجارة على نفس ھذا التفصیل، أنھ إذا قال لھ: ًإذا. تامة كاملة

ًالشھر بیوم ینتقص بھ عددا وال یتعین فإننا نحتسب لھ المدة ستین یوما في الشھرین، وثالثین یوما في الشھر وما زاد فبحسابھ، وھذا كلھ  ً ً-
ة، فإننا نقول بجوازه، سواء كانت المدة بالساعات أو  إذا استأجر الدار أو المستودع أو الغرفة أو المنزل أو الحوش ونحو ذلك مد- كما ذكرنا

إنھ استأجر من واحد ربیع وأسندھا إلى سنة معینة، فحینئٍذ تصح : لكن بالنسبة لإلجارة بالسنوات، فإذا قال. باألیام أو باألسابیع أو بالشھور
أستأجرھا من اآلن سنة : رة إلى سنة معینة، أما إذا قال لھالسنة من بدایة محرم إلى نھایة ذي الحجة من السنة نفسھا، وھذا إذا أسند اإلجا

 ...... .ًكاملة فإنھ یحتسب ثالثمائة وستین یوما كاملة إلى حسابھا من الشھر الذي وقعت فیھ اإلجارة
 

 اختالف العلماء في اإلجارة بالمدة الطویلة
 
 

تأجر منھ الدار عشرین سنة، أو یكتب العقد على أرض أن یأخذھا للزراعة ھذا بالنسبة للمدة القصیرة، أما اإلجارة بالمدة الطویلة فھي أن یس
فمسألة إجارة األرضین والدور واألشخاص مدة طویلة فیھا خالف بین أھل العلم رحمھم هللا، . ثالثین سنة، أو نحو ذلك من المدد الطویلة

أن یغلب على الظن بقاء العین المؤجرة، :  طویلة؛ لكن بشرطومن حیث األصل فجماھیر العلماء من السلف والخلف على جواز اإلجارة مدة
المسألة من : ًإذا. على شكل مؤثر على المستأجر والمؤجر أال یكون ھناك غرر في ارتفاع األسواق وانخفاضھا: وإمكان االنتفاع بھا، وبشرط

ًأن تؤجر الدار أو األرض أو المساكن مددا طویلة إلى على أنھ یجوز : فالجماھیر من السلف والخلف: حیث الجملة باإلجارة للمدد الطویلة
. أن یغلب على الظن بقاء العین، وإمكان االنتفاع مدة اإلجارة: أولھما: عشرین سنة أو إلى ثالثین سنة، لكن بالشرطین الذین ذكرناھما

العبرة عندي بالشرط األول :  العلماء یقولولكن بعض. أن ُیؤمن الضرر والغرر الموجود في ارتفاع األسواق وانخفاضھا: والشرط الثاني
أن قولھ وجیھ، أن العبرة بالشرط األول دون الثاني؛ ألن الغنم بالغرم في قواعد الشریعة في الشرط الثاني؛ لكن : دون الثاني، وفي الحقیقة

اع الذي من أجلھ دفعت األجرة والتزم ھو بقاء العین وحصول االنتف: الشرط األول أھم من الشرط الثاني؛ ألن المقصود من عقد اإلجارة
المؤجر والمستأجر بعقد اإلجارة، فإذا غلب على الظن بقاء العین إلى ذلك األمد المتفق علیھ بین الطرفین، فال إشكال بالجواز، وھذا إذا كنا 

رض بحالة یغلب على الظن عدم سالمتھا قد تحققنا من وجود الشرط؛ لكن لو كانت الدار متھدمة، أو كانت الدار ضعیفة البنیان، أو كانت األ
إن األصل یقتضي عدم : للمدة المتفق علیھا، فإنھ یكاد یكون باإلجماع على أنھ ال یصح التعاقد على ھذا الوجھ، وإذا ُسكت عن الدلیل فتقول

ین الطرفین فقد غشھ وغرر بھ، والغرر ًجواز الغرر، وإذا أجره دارا قدیمة یغلب على الظن سقوطھا وتھدمھا قبل تمام المدة المتفق علیھا ب
إذا كانت المدة طویلة في إجارة الدور : قلنا من حیث األصل: ًإذا. ال یجوز؛ ألن النبي صلى هللا علیھ وسلم نھى عن الغرر كما في الصحیح

رر باالنتفاع وعدمھ عند من ًواألرضین فحصل الشرط من غلبة الظن بالسالمة وبقاء المنافع، وغلبة الظن أیضا بالسالمة من حصول الض
یجوز : اختلف العلماء، فجماھیر العلماء یقولون: ھل ھذه المسألة فیھا خالف أو إجماع؟ إذا قلنا: یقول باشتراط ھذا الشرط، فیبقى السؤال
ال یجوز : الكیة والشافعیةوقال بعض العلماء كما ھو في مذھب الم. غلبة الظن ببقائھا، كما ذكرنا: إجارة الدور والمساكن مدة طویلة، بشرط

ًال یجوز مطلقا أن یؤجر الدار أكثر من : قیل: ًإجارة الدور والمساكن مددا طویلة، ومنھم من یطلق، ومنھم من یقید، فعند الشافعیة قوالن
ھناك مدة معینة كثالثین یجوز بشرط أن تكون : والقول الثاني یقول. سنة، وإنما إذا كان یرید أن یؤجرھا فیؤجرھا سنة فقط وال یزید علیھا

والذین منعوا من أصحاب القول الثاني وانقسموا إلى . سنة، وإذا جاوزھا فال یجوز، وإذا كان أقل منھا یجوز، فأصبح عند أصحاب ھذا القول
ال یجوز :  ولذلك قالواأن الدار قد تتھدم، وأن المساكن قد تتغیر، والمنافع تتضرر بحصول المدة الطویلة،: الوجھین الذین ذكرناھما، حجتھم

 ...... .للمسلم أن یؤجر على ھذا الوجھ؛ لما فیھ الغرر، وفیھ من تعریض مال المسلم إلى أكلھ بالباطل
 

 شروط استئجار الدواب لركوب أو عمل
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من، وبالنسبة إلجارة ُعرفنا أن في إجارة الدور ینبغي أن تحدد المدة والز]. وإن استأجرھا لعمل كدابة وركوب إلى موضع معین: [وقولھ

ّاألشخاص وإجارة الدواب ونحوھا، فینبغي أن یحدد العمل الذي وقع عقد اإلجارة علیھ، فمثل المصنف بأمثلة متعددة ھي أشبھ بالقواعد 
 معین، من أجل عمل: استأجر دابة لعمل، والالم للتعلیل، أي: أي) كدابة: (فلما قال. لغیرھا، أو یلتحق بھا غیرھا مما ھو في حكمھا

ًواستئجار الدواب مثال في القدیم، فقد كانوا یركبون الخیل واإلبل، وكانوا یستأجرونھا، إما لحملھم أو لحمل متاعھم، وإما لالثنین معا، 
 یقول فیستأجر منھ الخیل أو اإلبل لنفسھ، كأن یركب من المدینة إلى مكة، أو یحج معھ على دابتھ ومعھ متاعھ، أو یستأجره لنفسھ فقط، كأن

 خذ ھذه: أریدك أن تنقلني من طرف المدینة الشرقي إلى طرفھا الغربي، فھذا نقل للذات، أو یستأجره للمتاع وحده، فیقول لھ: ًلھ مثال
إما للركوب، وإما لحمل المتاع، وإما لركوبھ : البضاعة واذھب بھا إلى وكیلي بجدة أو وكیلي بمكة، فأصبحت ثالث صور في إجارة الدابة

العلماء رحمھم هللا في القدیم وضعوا ضوابط یحفظ بھا حق المستأجر عند المؤجر، فال بد في العین التي تؤجر وتستخدم في . مل المتاعمع ح
أریدك أن تنقلني إلى جدة، أو إلى مكة، ال بد وأن یحدد العمل المطلوب من الدابة : ًاإلجارة أن یحدد العمل المطلوب منھ، فھو مثال إذا قال لھ

تنقلني من المدینة إلى مكة من أجل : ًلى وجھ یزول بھ الغرر، فإذا استأجرھا للركوب فال بد أن یحدد بدایة الركوب ونھایتھ، فیقول مثالع
أنھ تقدم معنا في أول باب اإلجارة أنھ ال بد من تحدید العمل : والسبب في ھذا. الحج، أو لعمل المناسك، أو للقیام بأشیاء معینة محددة

ًلوب دفعا للخصومة ورفعا للضرر، فإذا حدد لھ بدایة العمل ونھایتھ، وحدد لھ ما یراد منھ فال إشكال في الجوازالمط : ًلكن لو قال لھ مثال. ً
تنقلني إلى مكة أو جدة بألف، لم یجز؛ ألنھ ردده بین : ًأو قال لھ مثال. أریدك أن تنقلني إلى بلد بمائة، لم یصح العقد، فإن البلد مجھول

كذلك علیھ أن یحدد الشيء . موضعین، فال ندري ھل یذھب بھ إلى جدة أو یذھب بھ إلى مكة، وقد اختلفت مسافتھما، ھذا بالنسبة للركوب
ّفإن كان من الطعام فیبین أنھ طعام ویبین كذلك نوع ھذا الطعام الذي . تحمل متاعي: أو یقول. تحملني: الذي سیحمل على الدابة، فیقول

ًان من الكساء واللباس فیحدده أیضا، فال بد من التحدید دفعا للضرر؛ والسبب في ھذایحمل، وإن ك انقل : أن المحمول یختلف، فلربما قال لھ: ً
ًلي ھذه البضاعة من المدینة إلى جدة، وتكون البضاعة مثال من الحدید، فحمل الحدید لیس كالقماش؛ ألن القماش أخف في العبء على 

ة التي تحملھ، فإذا لم یحدد المحمول ربما ظن صاحب السیارة أو صاحب الدابة أن المحمول خفیف وظھر لھ بعد ذلك أنھ الدواب أو على اآلل
ال بد وأن یحدد المكان وأن یحدد : ًفإذا. ثقیل؛ ألن المحمول الثقیل لھ أجرة والمحمول الخفیف لھ أجرة، فال بد من تحدید نوعیة المحمول

أما بالنسبة . ًفسھ، أو متاعھ، أو ھما معا، فإذا تم ذلك على وجھ تام ولیس فیھ غرر فال إشكال، وھذا في القدیمالمحمول ھل ھو الشخص بن
ًأحملك بنفسك، أو راكبا : احملني، فال إشكال أن تقول لھ: لعصرنا الحاضر، فإذا أراد أن یسافر وأراد أن یركب سیارة أو یستأجرھا وقال لھ

ًاحد، إال إذا حصل ھناك اختالف من حیث الجنس بالذكورة واألنوثة، وأن یكون ھذا االختالف موجبا الختالف آخر یقوم مقامك، فالحكم و
ًالقیمة وموجبا للتعب أكثر، كأن یكون المحمول مثال مریضا، وھذا المریض سیشق على السائق؛ وربما تعب علیھ في الطریق، أو ربما  ًً

اك وجھ للغرر، وكل ذلك بموجب الشروط التي ذكر العلماء أن القصد منھا المحافظة على حق انتظر، فال بد وأن یحدد حتى ال یكون ھن
أو استأجر البقر للحرث، فقد كانوا في القدیم یحرثون األرض بالبقر، فیوضع : أي .[أو بقر للحرث: [وقولھ. الطرفین؛ المؤجر والمستأجر

فتوجد آالت معینة تقوم بالحرث، وھذه من نعم هللا عز وجل على عباده، فإذا المحراث ثم یجر البقر المحراث، أما في العصر الحاضر 
استأجر من أجل حرث األرض، فال بد وأن یحدد العمل الذي یرید منھ في تلك الحراثة، ألن الحراثة درجات، ولھا طرق معینة، فإذا كان لھا 

 بالدرجة األولى أو بالدرجة الثانیة، أو تحرث لي حرثتین، فإذا اتفق ًتحرث لي مثال: أكثر من طریقة فلكل طریقة قیمتھا، وینبغي أن یقول
]. أو دیاس زرع: [وقولھ. كل ھذه الجمل یقصد المصنف منھا تحدید العمل المفروض من المستأجر لألجیر. معھ على حرث فلیحدد العمل

ن یعرف الحبوب إذا یبست ویبس سوق الحب فتمر علیھ ًكانوا في القدیم إذا حصدوا الحصاد كالحبوب مثال، فالواحد منھم یحتاج إلى أ
وفي زماننا لو . فإذا استأجر أحدھم الدابة فعلیھ أن یحدد العمل المطلوب منھا. الدواب وتدوسھ، حتى تأتي الریاح وتأخذ القش ویبقى الحب

یحدد بالساعات، وبعض األحیان یحدد باألیام، كان ھناك عامل التزم أن یقوم بتصفیة الحب، فإنھ ینبغي تحدید وقت العمل، فبعض األحیان 
ّأرید أن أشتغل عندك یوما في تصفیة ھذا الحب، والیوم بمائة، یجوز ذلك، فإذا حدد لھ بالزمان یصیر ال إشكال، لكن یبین لھ : ًفیقول لھ مثال ً

 بطریقة معینة - ًمثال-بدأ بھا، فقد تكون تصفیتھ ما الذي یفعلھ؛ ألن تصفیة الحبوب درجات، فإذا كانت ھناك درجات فیحدد لھ الدرجة التي ی
أن اإلجارة : وخذھا قاعدة. یحددھا لھ، فالمھم أنھ أي عمل یتردد بین عملین فأكثر ینبغي أن یحدد للعامل حتى ال تقع خصومة بین الطرفین

األمر واضح؛ ألنھ : لماذا؟ قلت:  بھذا األمر، فإن قیلإذا ترددت بین شیئین اثنین متفاوتین في القیمة؛ فال یجوز للطرفین أن یبرما العقد بینھما
من الطرفین سیحرص على أن یأخذ باألحظ لنفسھ،  إذا أبرم العقد على ھذا الوجھ فإنھ سیؤدي إلى الخصومة وإلى األذیة واإلضرار، فكل

أنھا تحرص : الفقھ اإلسالمي، فمن ممیزاتھاتستطیع أن تتحدث عن میزة الشریعة في : ومن ھنا. وھذا ال شك أنھ یفتح باب الشقاق والنزاع
على أخوة اإلسالم حتى في التعامل الدنیوي، ولذلك نھت عن بیع المسلم على بیع أخیھ، ونھتھ أن یبیع أو یؤجر على وجھ فیھ غرر وضرر؛ 

فیقول لھ . ضعفاء في إجارتھمألن ھذا یحدث الخصومة، ویوغر القلوب على بعضھا، ویدفع أصحاب النفوس الضعیفة الستغالل الفقراء وال
خذ وصفھ بخمسین، : ِّخذ ھذا الحب وصفھ، والحب إذا صفي بدرجة كبیرة زاد لھ مائة، وإذا صفي بأقل كان لھ خمسون، فیقول لھ: ًمثال

ن لكن شرط أن خمسو: أنت أعطیتني خمسین فقط، قال: إنما قصدت التصفیة العالیة، فإذا قال لھ: فعندما یأتي یصفیھ بدرجة معتادة یقول
فال یبرم العقد بین الطرفین على شيء متردد إال . فیحدث بینھما النزاع والشقاق، ولذلك قفلت الشریعة ھذا الباب. تصفیھ بدرجة عالیة

 ...... .بالتعدید والبت، فإذا بت الطرفان انقطع السبیل لحصول الخصومة والضرر
 

 شروط استئجار األشخاص
 
 

، فیجوز )بالدلیل(أو یسمى ) خریت(كانوا في القدیم إذا سافروا فإنھم یحتاجون إلى من یدلھم، فھذا یسمى ].  طریقأو من یدلھ على: [وقولھ
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ًأن تستأجر شخصا لكي یدلك على طریق، وقد یستأجر الرجل شخصا یدلھ على المشاعر والمناسك، فھذا ال بأس بھ، فھذه الداللة ثبت عن  ً
استأجر النبي صلى هللا علیھ وسلم وأبو بكر : (علھا، ففي الصحیحین من حدیث عائشة رضي هللا عنھا قالتالنبي صلى هللا علیھ وسلم أنھ ف

ً ھادیا خریتا-واسمھ عبد هللا بن أریقط -ًرجال من بني الدیل  ًدلیال في األسفار، وكان یعرف الطریق بین مكة والمدینة فاستأجراه : أي( ، )ً
ًهللا علیھ وسلم وأبو بكر رجال من بني الدیل ھادیا خریتا، ودفعا إلیھ براحلتیھما، وواعداه غار ثور بعد فاستأجر رسول هللا صلى . للھجرة ً ً

ًأرید القریة الفالنیة، أو أرید مثال بئر فالن أو أرید الموضع : إجارة أشخاص من أجل الداللة، فتقول لشخص ثالث لیال، فدل ذلك على جواز
أذھب بك بخمسمائة وأردك بخمسمائة، فھذه ألف، فحینئٍذ تم العقد بینكما : فیقول. عي حتى أصل إلیھ وتردنيالفالني فدلني علیھ، وتذھب م

أرید أن تدلني على الطریق إلى مكة، فینبغي علیھ أن یحدد زمان الخروج، ویحدد الطریق : وال إشكال، وھذا جائز، فإذا استأجر وقال لھ
ًأرید طریقا مختصرة، أو أرید طریقا یسلكھ الناس؛ ألنھ ربما ذھب بھ إلى طریق : ًیق، مثال قال لھالذي سیسلكھ إذا كان ھناك أكثر من طر ً

 ...... .مضر، فنص المصنف على أنھ ال بد من تعیین العمل
 

 استئجار الطبیب للفحص أو العالج
 
 

في زماننا . د وأن یعرف على أي الطرق التي سیسلكھاالذي استأجر رجل من أجل الداللة، ال ب: ًمثال]. اشترط معرفة ذلك: [قال رحمھ هللا
ًنفرع مسائل على ھذه األحكام التي ذكرھا المصنف، فمن أشھر ما یوجد اآلن مثال اإلجارة للعمل الطبي، كطیب للعالج، فالطبیب إذا أراد : ّ

وإذا . أفحصك وآخذ مائة: ، فإن كان لفحص یقول لھأن یعالج وأراد المریض أن یتعاقد معھ، فإنھ ینبغي أن یحدد العمل الطبي الذي سیقوم بھ
فھنا یحدد نوعیة الفحص، ھل ھو لعضو معین، أو ھو الكتشاف مرض معین، أو ھو لفحص وقائي، فیحدد . أفحصك وآخذ مائة: قال لھ

ك فحص أعمق كالتحالیل أفحصك فقط؛ ألن الفحص فیھ ما یسمى بالفحص االبتدائي، وھنا: وال یجوز أن یقول لھ. العمل الذي سیقوم بھ
ًأفحصك، ربما ظن المریض أنھ سیفحصھ فحصا تماما كامال، فیتفق معھ ویأخذ األجرة، ثم : والتصویر باألشعة والمناظیر ونحوھا، فلو قال ً ً

التكمیلي، ًوالفحص المبدئي ال یكشف كثیرا من األمراض، بخالف الفحص العمیق الذي یسمونھ بالفحص . أنا قصدت الفحص المبدئي: یقول
ُضرب على یده فشك أن یده مكسورة أو ال، : ًوقد یكون ھناك أكثر من وسیلة یفحص بھا، فمثال. فیشترط في الفحص أن یحدد نوعیة الفحص

ال بد وأن : ویسكت، وعلى ھذا. أفحصھا: فال بد أن یحدد الوسیلة، فال یقل. أصورھا لك باألشعة: أرید أن تفحص لي یدي، فقال لھ: فقال
ثم إذا أراد أن یستأجر لغیر الفحص، بل للمھمات الطبیة، فینبغي أن یحدد ھذه المھمة، والحمد  أن ھذا موجود في . دد الوسیلة للفحصیح

ًفھذه األشیاء مھمة جدا، وھي تحقق مقصود الشرع من معرفة المستأجر بحقھ، . كثیر من المستشفیات، فتجد كل عمل یضعون أمامھ األجرة
ال بد من تحدید المھمات الطبیة، واألجرة المدفوعة في مقابلھا، وإذا حددت المھمة الطبیة في : ًبناء على ذلك. حق المستأجرویضمن بھا 

في بعض األحیان یكون عندنا تصویر باألشعة وعندنا كتابة تقریر الصورة، إذا : بعض األحیان یكون ھناك تحدید على وجھ فیھ غرر، أي
لصورة تابع للتصویر فحینئٍذ إذا تعاقد معھ بمائة علیھما وجب على خبیر األشعة أن یقوم بالتصویر، ثم على جرى العرف بأن تقریر ا

وبالنسبة للمھمات الطبیة التي فیھا أعمال كقیامھ بعالج . بكتابة التقریر من خالل قراءة صورة األشعة الطبیب الذي تعاقد معھ أن یقوم
ًإذا كان یریده للجراحة واستئصال اللوزتین، أو مثال قطع البواسیر، أو استئصال الزائدة، : ًك ویبنیھ، فمثالالجسم، فال بد وأن یحدد الطبیب ذل

ًأو نحو ذلك، فال بد وأن یحدد العمل الجراحي، وفي بعض المستشفیات یقوم الطبیب بشرح العمل الذي سیقوم بھ للمریض شرحا تاما كامال،  ً ً
أما أن یكون . خمسمائة دوالر أو آخذ علیھا خمسة آالف لایر أو نحو ذلك، فیحدد المھمة وما یقوم بھ وأجرتھآخذ على ھذا : ًفیقول لھ مثال

ھناك تعاقد مبھم، ویأتي المریض ویدخل على الطبیب وال یحدد ما الذي یریده؛ فھذا ال یجوز، بل ینبغي التحدید، حتى الطبیب عندما تدخل 
یة الطبیب، ھناك طبیب الذي ستكشف عنده، فیختلف الكشف والعالج عنده عن الذي دونھ، فھذا لھ قیمتھ ًالمستشفى فالبد أیضا أن تحدد نوع

المستشفیات التي تكون باألجرة، یكون فیھا رجل استقبال واستعالم، . وھذا لھ قیمتھ، وھذا أكثر ما یقع في المستشفیات التي تكون باألجرة
فال بد أن یجرب ھل ھو أخصائي أو استشاري، حتى یكون . ًیلك على طبیب أخصائي بسبعین ریاالأح: ًفعندما ترید أن تفتح ملفا یقول لك

ال بد أن یحدد للمریض من ھو : ًالمریض على معرفة؛ ألنھ ربما كان المرض الذي معھ قد كشف علیھ من قبل من ھو بھذه المرتبة، فإذا
]. وضبطھ بما ال یختلف: [وقولھ. ً بینة ویكون العقد خالیا من الغرر والجھالةالطبیب ونوعیتھ ونوع العمل الذي سیقوم بھ حتى یكون على

ًوضبط العمل بما ال یختلف، فإذا كان العمل مترددا كما قلنا بین أكثر من شيء، فإنھ ینبغي التحدید على وجھ یزول بھ الغرر الذي یخشى 
  .وقوعھ على المستأجر أو المؤجر

 
 
 
 

 األسئلة
 
 

...... 
 

 أجیر المستأجر للعین المؤجرة قبل دفعھ إیجارھاحكم ت
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، والصالة : ھل یجوز أن یؤجر المستأجر سلعة استأجرھا قبل دفع قیمة االستئجار لصاحب السلعة؟ الجواب: السؤال باسم هللا، الحمد 

ھل للمستأجر أن یؤجر ما :  على مسألةّھذه المسألة الحقیقة مفرعة: أما بعد. والسالم على خیر خلق هللا، وعلى آلھ وصحبھ ومن وااله
منھم : ّاستأجره؟ أثبتنا في المجلس الذي قبل ھذا المجلس أنھ یجوز للمستأجر أن یؤجر، وبینا أن ھذه المسألة اختلف فیھا العلماء رحمھم هللا

ّمن یمنع مطلقا، ومنھم من یجیز، ومنھم من یفصل بین كون المستأجر یؤجر بنفس القیمة أو بأكثر بجواز أن : لكن على كل حال فالذین قالوا. ً
- ًوفي الحقیقة ھذه المسألة مھمة جدا؛ ألنك إذا استأجرت . بأنھ بالعقد ملك المنفعة: یؤجر المستأجر ما استأجره قبل أن یأخذ المنفعة، قالوا

عشرة آالف، فھذه ھي القیمة، وعندنا عوض إن المنفعة التي ھي سكنى الشقة بعشرة آالف سنة، فعندنا :  شقة بعشرة آالف لایر، وقلت-ًمثال
إن المنفعة یملكھا المستأجر بمجرد العقد : عن العشرة آالف وھو السكن سنة، فالمنفعة وھي السكن سنة یقابلھا عشرة آالف لایر، فإذا قلنا
أن المؤجر :  علیھ قول آخر، وھویترتب: ًفیجوز أن یبیعھا، ویجوز أن یؤجرھا على شخص آخر، وھذا بیع المنفعة، وبناء على ھذا القول

ًیكون المال ملكا لھ ویحتسب زكاتھ، بحیث إنھ لو تركھ عند المستأجر وأخذه في نھایة السنة لزمتھ الزكاة؛ ألن المال دخل على ملكھ الذي 
ّلعقد لكنھا منزلة منزلة أن المنافع وإن كانت معدومة أثناء ا: وقد قرر وأشار ابن رشد رحمھ هللا وغیره من العلماء. امتنع عن قبضھ

  .الموجود
 
 
 
 

 فسخ اإلجارة
 
 

الفسخ في اإلجارة فیھ تفصیل سیأتي في الفصل الذي یلي ھذا الفصل، وھي مسألة تحتاج إلى : متى یكون الفسخ باإلجارة؟ الجواب: السؤال
ما إذا استأجره : د تفسخ بسبب شرعي، مثلوھناك أسباب شرعیة وأسباب حسیة، فق. نظر؛ ألنھا تختلف بحسب اختالف الموجبات واألسباب

للحج، ثم جاء عذر شرعي یمنع من الحج، كتعطل في الطریق حتى ذھب یوم عرفة ولم یمكنھ إدراك الوقوف، فحینئٍذ تفسخ اإلجارة؛ ألن 
 قلع الضرس إال عند وجود إذا استأجره لقلع ضرس فیھا ألم وزال األلم، فالشرع یمنع من: ومن أمثلة ذلك. مقصود الشرع من اإلجارة ذلك

ًوقد یكون السبب عادیا مثال. األلم والضرر، وقرر الطبیب أنھا طبیعیة ویمكن أن تبقى على حالھا فال یجوز القلع ًاستأجر دارا للسكنى لمدة : ً
 وسیأتي إن شاء هللا تفصیل. سنة، فانھدمت الدار أو سقطت، فحینئٍذ تنفسخ اإلجارة؛ ألنھ سبب حسي عادي، واالستفادة من المنفعة متعذرة

  .وهللا تعالى أعلم. ھذه المسائل وبیانھا
 
 
 
 

 حكم تبییت نیة الصوم في كل لیلة
 
 

ھذه المسألة فیھا خالف بین العلماء، وأصح أقوال العلماء في ھذه المسألة قول : ھل یجب تبییت نیة للصوم في كل لیلة؟ الجواب: السؤال
من لم یبیت النیة باللیل فال صوم : (ي اللیل لكل یوم؛ لعموم قولھ علیھ الصالة والسالم في الحدیث الصحیحمن وجوب تبییت النیة ف: الجمھور

  .وهللا تعالى أعلم. ، وھذا یدل على أنھ یجب أن یبیت النیة بالصوم لكل لیلة بحسبھا)لھ
 
 
 
 

 حكم من رأت دم الحیض بعد صالة المغرب
 
 

حیض بعد صالة المغرب ولم تعلم ھل كان ذلك قبل الغروب أم بعده، فما الحكم بالنسبة لصالتھا وصیامھا؟ ًامرأة رأت شیئا من دم ال: السؤال
ٍإذا رأت الدم وغلب على ظنھا أنھ سابق للغروب، فال إشكال أن صوم ذلك الیوم الغ ویلزمھا قضاؤه، وأما إذا كانت قد غلب على : الجواب

وأما إذا .  فال إشكال في صحة صومھا ولزوم صالة المغرب إذا طھرت فإنھا تقضیھا وتصلیھاظنھا أن الدم طري وأنھ حادث بعد المغرب
، فاألصل صحة الصوم حتى یدل الدلیل على عدم صحتھ، )ینسب ألقرب حادث: (ترددت وشكت فالقاعدة عند العلماء رحمھم هللا تقول

ًواألصل أنھا صامت یوما كامال، وذمتھا بریئة حتى نتحقق من وجو د ھذا المؤثر، فحینئٍذ یحكم بصحة صومھا، وأما الدم فال یؤثر في ذلك ً
ال یصح صومھا لم یكن ھناك قضاء المغرب، : یصح صومھا لزمھا قضاء المغرب، وإن قلت: الیوم، وتبقى المسألة عكسیة، ألنك إذا قلت

ًبة للحائض، وال یكون معتدا بآخر الوقت كما یقولھ فإن سلمت من الصوم لزمھا قضاء المغرب؛ ألن دخول الوقت موجب لشغل الذمة بالنس
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وآخر دعوانا أن الحمد  رب العالمین، وصلى هللا وسلم وبارك على نبینا محمد، وعلى آلھ . فقھاء الحنفیة وبعض أصحاب اإلمام أحمد 
  .وصحبھ أجمعین

 
 
 
 

 [7[ باب اإلجارة -شرح زاد المستقنع 
 على األذان وتعلیم القرآن والفتوى وغیرھا من القربات، فمنھم من قال بالجواز، ومنھم من قال بالتحریم، اختلف العلماء في حكم أخذ األجرة

ویلزم المؤجر تجھیز كل ما یلزم في العین المؤجرة . وطائفة فصلوا في ھذه المسألة، ولكل صاحب قول أدلتھ، ولكن الراجح القول بالجواز
 .العرفحتى یتم للمستأجر االنتفاع بھا حسب 

 ٍحكم أخذ األجرة على األذان أو تعلیم القرآن ونحوھما
 
 

قال : أما بعد. بسم هللا الرحمن الرحیم الحمد  رب العالمین، والصالة والسالم على أشرف األنبیاء والمرسلین، وعلى آلھ وصحبھ أجمعین
 شرع المصنف رحمھ هللا في بیان جملة من المسائل ].وال تصح على عمل یختص أن یكون فاعلھ من أھل القربة: [المصنف رحمھ هللا

أن : أعمال القربة التي یختص فاعلھا بالتعبد، وتوضیح ذلك: َّواألحكام التي تتعلق بمحل اإلجارة، فبین أن مما یمتنع وال یصح أن یؤجر علیھ
ذا النوع من العبادات ال یستقیم أن یقیم غیره ما ھو فرض عین على المكلف، قصد الشرع أن یقوم المكلف بفعلھ بنفسھ، فھ العبادات منھا

إن ھذا النوع من العبادة ال تدخلھ النیابة من حیث األصل، فیشمل ذلك الصالة، فال یجوز : مقامھ، وبعبارة أخرى كما یقول العلماء رحمھم هللا
بادات والتي یسمیھا العلماء بفرائض العین، فھذا النوع من الع. أن یصلي شخص مكان آخر، وال أن یقوم بفعلھا نیابة عن قریب أو غریب

وفرض العین ھو الذي قصد الشرع أن یقوم المكلف بھ بعینھ، فحینئٍذ لو دخل بدیل عن ھذا المكلف فإن مقصود الشرع ال یتحقق، فلو قال 
یستأجره للقیام بفریضة ال یصح أن : ًفإذا. صل عني الصلوات الخمس أو بعضھا وأعطیك عن كل صالة كذا وكذا؛ لم یصح: رجل آلخر

ًالعین؛ ألن الشرع قصد أن یقوم بھا المكلف بنفسھ عینا، فال یستقیم أن یقوم غیره مقامھ، ال على سیبل التبرع وال على سبیل العوض، ھذا 
لقیام بھذه العبادات، وھناك قربات أخر دل الشرع على جواز النیابة فیھا، وباإلمكان أن یقوم شخص مقام آخر في ا. بالنسبة لفرائض األعیان

األذان، وتعلیم القرآن، واإلمامة في الصلوات، : ًأو تكون الطاعة نفسھا مما یتقرب بھ إلى هللا عز وجل، ویكون قربة للشخص نفسھ، فمثال
ًصا أراد أن یستأجر ونحو ذلك من األمور المتعلقة بالطاعات والعبادات في تعلیمھا والقیام بھا، فلو أن شخ... والتعلیم والتدریب والفتوى

ًشخصا لألذان، أو أراد أن یستأجره للقیام بالفتوى أو اإلمامة أو التدریس ونحو ذلك، فھل تجوز اإلجارة على ھذا النحو من القربات؟ للسلف 
ال یستأجر على : ولالقول األ: رحمھم هللا في ھذه المسألة ثالثة أقوال، وھي المسألة التي ذكرھا المصنف رحمھ هللا وصدر بھا ھذه الجملة

ھذه الطاعات والقربات، فال یجوز أن تدفع المال من أجل أن یؤذن، وال یجوز أن تدفع المال من أجل أن یعلم القرآن، وال یجوز أن تدفع 
ھم، وقال بھ أبو القربات التي ذكرنا، وھذا القول قال بھ طائفة من السلف رحمة هللا علی المال إلیھ من أجل التعلیم واإلمامة ونحو ذلك من

قالبة عبد هللا بن زید الجرمي وكذلك قال بھ ابن المنذر ، وقال بھ إسحاق بن راھویھ ، وھو روایة عن اإلمام أحمد رحمھ هللا، وھو مذھب 
ًأنھ ال یجوز أن یستأجر الغیر للقیام بالطاعات التي ذكرناھا، ال أذانا وال صالة وال إمامة وال تدریسا وال: الحنفیة، أي  نحو ذلك من الطاعات ً

. ًلو انعقدت اإلجارة بین الطرفین على فعل ھذه األمور فإنھ ال یستحق األجیر شیئا، وال تكون اإلجارة شرعیة: ًبناء على ھذا القول. والقربات
لشافعیة وروایة عن اإلمام یجوز أن یستأجر الغیر للقیام بھذه األعمال والطاعات، وال بأس بذلك، وھذا ھو مذھب المالكیة وا: القول الثاني

علم : أنھ یجوز أن تستأجر الشخص للقیام بتعلیم القرآن، وتقول لھ:  ولذلك ینسبھ بعض أھل العلم إلى الجمھور- رحمة هللا على الجمیع-أحمد 
 تبینھ لھ، وال بأس بذلك ، أو بروایة حفص ، أو بروایة ورش عن نافع ، ونحو ذلك من االتفاق الذي ابني ھذا الجزء من القرآن بروایة نافع

: قال: التفصیل: القول الثالث. وال حرج، ویجوز أن تستأجره لألذان ولإلمامة وللتدریس والتعلیم ونحو ذلك، وھو مذھب الجمھور كما ذكرنا
 تعطیني المال، أنا ال أدرس حتى: ومرادھم بكونھ بشرط أن یقول الشخص. إن وقع العقد بالشرط فال یجوز، وإن وقع بدون شرط فھو جائز

أنھ جعل العوض واألجرة : فھذا النوع یسمى المشارطة، أي. أو ال أؤذن حتى تعطیني كذا وكذا، أو ال أؤم الناس حتى تعطیني كذا وكذا
قول : تحصل معنا أن في ھذه المسألة ثالثة أقوال. ًشرطا للقیام بالطاعة، وھذا القول ھو روایة عن اإلمام أحمد ، رحمة هللا على الجمیع

ًبالمنع مطلقا، وقول بالجواز مطلقا، وقول بالتفصیل یأتي الشخص : حالة التفصیل یجیزون إذا لم یشترط الشخص، ومثال عدم االشتراط. ً
جعل ًالستمر في أذانھ أو في إمامتھ، فھو إذا ال ی. ال نعطیك األجرة: قائل لألذان أو لإلمامة، فیعطى األجرة بدون أن یشترط ذلك، ولو قال لھ

ًاألجرة قصدا أو ھدفا من إمامتھ، بل یكون مستعدا أن یقوم بالفعل والطاعة قربة  عز وجل، فصار أجر الدنیا تبعا وال قصدا، ھذا بالنسبة  ً ً ً ً
 ...... .للتفریق بین المشارطة وعدمھا

 
 أدلة من یقول بعدم جواز أخذ أجرة على تعلیم القرآن وغیره

 
 

إن القرآن نص على تحریم عقد األجرة : أما دلیلھم من كتاب هللا عز وجل فقالوا: لجواز بدلیل الكتاب والسنة والعقلاستدل الذین قالوا بعدم ا
َوما أْسألكم علْیھ مْن أْجر إْن أْجري إال على ربِّ العالمین : على الوحي، قال تعالى َ َ َ َ َ َ َِ ِ َِ َ َْ َُّ ِ ِ ٍِ َ َ َ َْ ِقْل ما سألتكم م].. 109:الشعراء[ُ ْ ُ ُ ُْ َ َ ْْن أْجر فُھو لكم َ ُ َ َ َ ٍ ] 47:سبأ[َ

ًإلى غیر ذلك من اآلیات التي نصت على أنھ ال أجر وال حظ لقاء القیام بھذا الوحي، فشمل ذلك القرآن تعلیما وتدریسا وبیانا، وكل ما یتصل  ً ً



 1567 

ًت رضي هللا عنھ وأرضاه علم رجال من أن عبادة بن الصام: ودلیل السنة ھو. بالقرآن من المنافع التي یراد بھا التقرب  سبحانھ وتعالى
ًأھل الصفة شیئا من كتاب هللا عز وجل فأھدى إلیھ قوسا، قال إن أحببت أن یقلدك هللا بھ : فأتیت النبي صلى هللا علیھ وسلم فسألتھ، فقال: (ً

ى أخذ األجرة من الطاعة والقربة المتمثلة أن النبي صلى هللا علیھ وسلم رتب الوعید عل: ووجھ الداللة من ھذا الحدیث) ًقوسا من نار فتقلده
: فقالوا: أما الدلیل الثالث. ًبتعلیم القرآن، فدل على أنھ ال یجوز أن یأخذ الشخص أجرة على تعلیمھم القرآن، ویتبع ذلك تعلیمھم العلم عموما

 فأھدى إلیھ خمیصة، فلما أھدى إلیھ ًأنھ أھدى إلیھ رجل علمھ شیئا من كتاب هللا: (حدیث أبي بن كعب رضي هللا عنھ وأرضاه، وفیھ
وھذان الحدیثان في إسنادھما كالم عند أھل العلم رحمة هللا ). ًلو أنك لبستھا لكساك هللا بھا ثوبا من النار: الخمیصة قال علیھ الصالة والسالم

اقرءوا القرآن : ( علیھ وسلم عن األكل بالقرآنًأیضا ھناك دلیل فیھ نھي النبي صلى هللا. علیھم، فھما ضعیفا اإلسناد كما سنبینھ في الترجیح
فھذا مجموع دلیلھم . ًوفیھ كالم أیضا، وإن كان بعض العلماء قد حسن إسناده، لكن الكالم فیھ قوي) وال تغلوا فیھ، وال تأكلوا بھ وال تستكثروا

تعلیم القرآن والتعلیم واإلمامة واألذان ونحوھا من : أي- ال تجوز اإلجارة على ھذه القربات: من الكتاب والسنة، أما دلیلھم من العقل فقالوا
ًأنتم تتفقون معنا على أنھ ال یجوز أن یستأجر شخص شخصا من أجل أن :  كما ال تجوز اإلجارة على الصالة والصیام، یقولون- الطاعات

ذا كنا متفقین على أنھ ال یجوز أن یستأجر ًیصوم عنھ، وتتفقون معنا على أنھ ال یجوز أن یستأجر شخص شخصا من أجل أن یصلي عنھ، وإ
تعلیم القرآن واألذان وتعلیم العلم كالصالة، ألیس المراد بھا أن یتحصل صاحبھا على : شخص آخر للصالة وال أن یستأجره للصیام، فنقول

أصل األجرة على ھذه القربة یحرم أصل ما دام أنھ یرید تحصیل األجر والمثوبة والكل قربة، وكما حرم : قالوا .بلى: األجر والمثوبة؟ قلنا
مسألة األذان ال : ًأیضا قالوا. ھذا بالنسبة للدلیل العام الذي ورد. األجرة على ھذه القربة بجامع كون كل منھما طاعة وقربة  عز وجل

وأرضاه، وكان قد بعثھ النبي یجوز أخذ األجرة علیھا لثبوت الحدیث الخاص، وھو حدیث السنن، عن عثمان بن أبي العاص رضي هللا عنھ 
ًوكان آخر ما عھد إلي النبي صلى هللا علیھ وسلم أن اتخذ مؤذنا ال یأخذ على أذانھ : (صلى هللا علیھ وسلم إلى الطائف، قال رضي هللا عنھ

د نص على عدم أخذ األجرة إذا كان النبي صلى هللا علیھ وسلم ق: فھذا نص، وركبوا منھ دلیل العقل فقالوا: والحدیث صحیح، قالوا) ًأجرا
على األذان وھو من القربة والطاعة، كذلك ال یجوز أخذ األجرة على التعلیم، وال یجوز أخذ األجرة على الفتوى، وال غیر ذلك من األمور 

  .أدلة أصحاب القول األول من النقل والعقل ھذه ھي محصل. التي یقصد بھا القربة والطاعة
 
 
 
 

 خذ أجرة على تعلیم العلم والقرآنأدلة من یقول بجواز أ
 
 

أما دلیلھم من السنة . أما دلیل من قال بالجواز، فقد استدلوا بأدلة ثابتة في السنة عن رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم وأدلة من القیاس والنظر
 أن یأخذ المسلم أجرة على القیام بھذه عندنا عدة أحادیث وردت عن النبي صلى هللا علیھ وسلم، كلھا تدل على أنھ یجوز: الصحیحة فقالوا

 في قصة المرأة التي وھبت نفسھا للنبي صلى -وھو ثابت في الصحیحین- حدیث أبي ھریرة رضي هللا عنھ : الدلیل األول: الطاعات والقرب
إن لم تكن لك بھا حاجة ! یا رسول هللا: هللا علیھ وسلم وھو في المسجد، فصعد فیھا النظر وصوبھ علیھ الصالة والسالم، وقال لھ رجل

ملكتكھا بما معك من : أنكحتكھا، وفي روایة أخرى: زوجتكھا، وفي روایة: إلى أن قال.. ھل معك شيء تصدقھا إیاه؟: (فقال لھ. فزوجنیھا
أنكحتكھا بما معك : (فالرجل یحفظ عدة سور، فزوجھ النبي صلى هللا علیھ وسلم من ھذه المرأة على أن یعلمھا ھذه السور، حیث قال) القرآن

ًفإذا تأملت ھذا الحدیث وجدت أن رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم جعل تعلیم القرآن عوضا وصداقا لنكاح المرأة، فدل ذلك على ). من القرآن ً
ًجواز أن یكون التعلیم عوضا عن شيء دنیوي، وأنھ ال بأس أن یأخذ علیھ أجرا من الدنیا ما دام أن نیتھ األصلیة ھي ابت غاء هللا عز وجل، ً

ًفال یضر، ألنھ ینوي الطاعة والقربة بتعلیمھم القرآن، ولكن كونھ یأخذ شیئا من الدنیا فذلك من تیسیر هللا عز وجل لھ حتى یستعین بھ : فقالوا
. لى تعلیم القرآنحدیث أبي ھریرة دل على جواز أخذ األجرة ع: ًإذا. على المئونة، ویستعین بھ على طلب العلم، ویستعین بھ على الخیر

فإذا : قالوا. بلى، یدفع المال من الذھب والفضة: ألیس المرأة إذا أراد الرجل أن یتزوجھا یدفع المال من الذھب والفضة؟ قلنا: ًطبعا ھم یقولون
 أنھ یجوز أن یكون ًكان یدفع المال من الذھب والفضة فإن النبي صلى هللا علیھ وسلم نزل تعلیم القرآن عوضا عن مھر المرأة، فدل على

: حدیث أبي سعید في الصحیح عن النبي صلى هللا علیھ وسلم: فقالوا: أما الدلیل الثاني. لقاء عوض وبدل: ًتعلیم القرآن معاوضا علیھ، یعني
فكنت : بالرجل، قالإنكم أتیتم من عند ھذا الرجل فھل عندكم من راق؟ فأتي : أنھم نزلوا بحي من أحیاء العرب، وفیھ رجل بھ ألم، فقیل لھم(

فشفاه هللا عز وجل بما جعل هللا في ھذا القرآن : ، أي)فكأنما نشط من عقال) ثالثة أیام(أقرأ علیھ بفاتحة القرآن، فأجمع رقیقي ثم أتفل علیھ 
ِكتاب أنزلناهُ إلْیك ُمبارك لیدبُروا آیاتھ : من البركة، كما قال تعالى ِ َّ ِ َِ َ َ َ ََّ ٌ ٌَ ِ َ َ َْ  عز وجل فیھ البركة؛ فشفي سید القوم، فجعلوا لھم فجعل هللا] 29:ص[َ

ًفجعلوا لھم قطیعا من الغنم، فلما جعلوا لھم ). ًال نرقي حتى تجعلوا لنا جعال: (ًقطیعا من الغنم، وفي بعض الروایات أن أبا سعید اشترط وقال
فلما رجعنا : (قال أبو سعید . حة الكتاب؛ فشفاه هللا عز وجلاللدیغ حینما لدغ وقرءوا علیھ بفات ومثلھ قضیة. الجعل قرأ ورقى فشفي سید القوم

إنكم أكلتم برقیة حق، وإن :  فقال علیھ الصالة والسالم- سألناه عن أخذ العوض عن القرآن والرقیة: أي-إلى النبي صلى هللا علیھ وسلم سألناه 
ًأحق ما أخذتم علیھ أجرا كتاب هللا، كلوا واضربوا لي معكم متاعا فأحل لھم العوض، ) خذوا واضربوا لي معكم بسھم: (روایةوفي ) ً

ًوالعوض وقع لقاء الرقیة، والرقیة نوع من الطاعة والقربة؛ ألنھا ال تقع القربة إال إذا تال القرآن معتقدا فیھ التقرب  عز وجل، كما لو أذن 
ًمعتقدا وكما لو علم معتقدا، وھكذا إنھ یجوز أخذ العوض؛ ألن النبي صلى هللا علیھ وسلم أجاز : یھمفقال أصحاب ھذا القول رحمة هللا عل. ً

ًكذلك أیضا لھم دلیل ). ًإن أحق ما أخذتم علیھ أجرا كتاب هللا: (لھؤالء الصحابة أخذ الجعل، وعده غیر قادح في كون العمل قربة، وقال
ذان واإلمامة والفتوى ونحو ذلك من القربات، كما یجوز أخذ یجوز أخذ األجرة على تعلیم القرآن وعلى األ: النظر والعقل، قالوا: ثالث، وھو
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ًاألجرة على بناء المسجد وكتابة العلم، والكل متفق على أنھ لو استأجر شخص لیبني مسجدا فإنھ یجوز باإلجماع، وبناء المسجد یقع قربة 
فیجوز أن یأخذ العوض علیھ من ھذا : وأجر اآلخرة، قالواممكن أن ینوي بھ القربة ویحصل أجر الدنیا : ویقع عادة من العادات، ولذلك قالوا

  .الوجھ
 
 
 
 

 أدلة من یفصل في مسألة أخذ أجرة على تعلیم القرآن
 
 

إن اآلیة التي حرمت نص فیھا هللا عز وجل : الذي قال بالفرق بین المشارطة وعدمھا فإنھم یجمعون بین األدلة، ویقولون: وأما القول الثالث
ْ للمشارطة قْل ما سألتكم على أن التحریم ُ ُ ُْ َ َ ٍ، قْل ما أْسألكم علْیھ مْن أْجر ] 47:سبأ[َ َ َ َِ ِ َ َ َْ ُ ٍ، وما أْسألكم علْیھ مْن أْجر ] 57:الفرقان[ُُ َ َ َِ ِ َ َ َ َْ ُ ، ] 109:الشعراء[ُ

ٍوما تْسألُھم علْیھ مْن أْجر  َ َِ ِ َ َ َ َْ ُ منع جاء بصورة خاصة وھي أن یسأل، فالسؤال مشارطة، فجعل المشارطة مؤثرة في الحل، فال] 104:یوسف[َ
قیل لإلمام . أقبل أن أصلي بكم الشھر بخمسمائة: یقول. ًصل بنا إماما: یقولون لھ. ًال أصلي حتى تعطوني ألفا: والمشترط سائل، فكأنھ یقول

فما دام أنھ ! من یصلي وراء ھذا؟! أعوذ با: قال. ال أصلي بكم التراویح حتى تعطوني كذا وكذا: ًإن رجال یقول: أحمد رحمة هللا علیھ
ًإنھ إذا شارط كان سائال، : ًفإذا قالوا. أنھ ال یرید الصالة وال یرید العبادة إال من أجل المال: معناه. ال أصلي بكم حتى تعطوني كذلك: یقول

 األمة صلى هللا علیھ وسلم فمن ًوهللا نھى ومنع وحرم، وجعل السؤال لألجر لقاء الوحي محظورا على المرء، وكما أنھ محظور على نبي
إن الجواز دلت علیھ األدلة : ًوكذلك أیضا قالوا. ًبعده قائم مقامھ في كونھ ممنوعا من ھذا األمر؛ لما فیھ من اإلخالل بحق الدعوة والتعلیم

. اشترط منع، ومن لم یشترط ال یمنعمن : الواردة عن النبي صلى هللا علیھ وسلم، والتحریم دلت علیھ أدلة أخرى، فنجمع بین الدلیلین ونقول
إننا نجمع بین أدلة الجواز والتحریم، فما رأیكم بحدیث أبي سعید والرقیة، فإن : أنتم تقولون: واعترض على ھذا المذھب باعتراض، قیل لھم

 نقره وال ننكره، ونقبلھ وال نرده، نعم، حدیث أبي سعید: فقالوا. ًفجعلوا الشرط موجودا) ًال نرقي حتى تجعلوا لنا جعال: (حدیث الرقیة فیھ
إن حدیث أبي : وأجابوا من وجھ آخر فقالوا. ولكنھ بین مسلم وكافر؛ ألن ھؤالء كفار ولیسوا مسلمین، وإنما حظر إذا كان بین مسلم ومسلم

 الدنیا مع وجود القربة سعید رضي هللا عنھ خرج مخرج المداواة؛ ألن الرقیة نوع من العالج والتداوي، والعالج والتداوي فیھ شبھة
داء المس، فیمكن أن یقع طاعة ویمكن أن یقع غیر طاعة، فوسع فیھ أكثر من غیره، فخففوا من حدیث أبي سعید : والطاعة، فصار مثل

  .رضي هللا عنھ من ھذا الوجھ
 
 
 
 

 الراجح في مسألة أخذ األجرة على تعلیم القرآن ونحوه
 
 

نھ سیجد أن دلیل من قال بالجواز أصح وأقوى من حیث اإلسناد والثبوت عن رسول هللا صلى هللا علیھ إذا تأمل المتأمل فإ: وفي الحقیقة
وأما مسألة األذان فیشكل على حدیث األذان حیث قال النبي . وسلم؛ ولذلك فاألشبھ واألقوى القول بالجواز، وخاصة إذا كان من بیت المال

: فإن ھذا الحدیث یعارض بحدیث أبي محذورة رضي هللا عنھ وأرضاه، وفیھ) ًخذ على أذانھ أجراًواتخذ مؤذنا ال یأ: (صلى هللا علیھ وسلم 
: أن النبي صلى هللا علیھ وسلم حینما قفل من الطائف بعد قسمھ لغنائم حنین بالجعرانة، وجاء أبو محذورة رضي هللا عنھ وأذن األذان، قال(

ًواتخذ مؤذنا (األشبھ في قولھ :  علیھ وسلم لھ صرة من فضة، فأخذ على أذانھ األجر، فنقولفألقى النبي صلى هللا). فألقى إلي صرة من فضة
عند المشارطة یقع الحظر والمنع، ولذلك القول بأنھ : أنھ یدخل تحت ما قلناه: ال یطلب على أذانھ األجر، أي: أي) ًال یتخذ على أذانھ أجرا

ًوبناء على . فھذا في النفس منھ شيء. ال أفعل حتى تعطوني: شارط، أعني إذا كان یقولیجوز ھو األصل، وفي النفس شيء إن كان الرجل ی
األقوى واألشبھ الجواز، : وقوى بعض العلماء في ھذه المسألة جوانب، قالوا. فاألشبھ الجواز، وخاصة إذا كان من بیت مال المسلمین: ذلك

بیت المال، أو یغلب على ظنھ أنھ إذا لم یتفرغ للتعلیم على ھذا الوجھ فإنھ سیتعرض كأن یكون طالب العلم ال دخل لھ إال ھذا الذي یأخذه من 
لذل المسألة، أو یتعرض ألمانات الناس ویضیعھا، ولذلك كان اإلمام أحمد یفضل التعلیم بالمال على نحوه من التكسب الذي فیھ تحمل 

ًینبغي لإلنسان أن یوطن نفسھ إذا كان مؤذنا أو إماما : وقال بعض العلماء. ألمانات الناس وحقوقھم، فلعلھ أال یتمكن من ذلك فیضیع حقوقھم ً
وأخذ األجر، أن یحرص في االبتداء أال یأخذ، ویحاول قدر استطاعتھ أال یتقبل العطاء، فإذا فرض علیھ نوى في قرارة قلبھ أنھ لو قطع عنھ 

فینقطع؛ فحینئٍذ تكون الشبھة فیھ . نقطع عنك راتبك الذي تأخذه: فلو قیل لھ: قالوا. الستمر في عملھ وطاعتھ، وأن ذلك ال یقطعھ عن الخیر
ٍإن اآلیات التي منعت قْل ما أْسألكم علْیھ مْن أْجر : وبناء على ذلك نقول. قویة؛ ألنھ یرید حظ الدنیا، نسأل هللا السالمة والعافیة َ َ َِ ِ َ َ َْ ُ ] 57:الفرقان[ُُ

ٍقْل ما سألتكم مْن أْجر  َ َِ ْ ُ ُ ُْ َ ْفُھو لكم َ ُ َ َ وأما حدیث . إلى غیر ذلك من اآلیات محمولة على من اشترط وقصد المال وقدم الدنیا على اآلخرة] 47:سبأ[َ
أن الضعیف ال یقوى على : ًإنھا أحادیث فیھا ما فیھا من حیث السند، وھي أضعف إسنادا، والقاعدة: أبي وحدیث عبادة بن الصامت فنقول

إن أبي بن كعب رضي هللا عنھ وأرضاه ابتدأ تعلیم : ناك جواب یختاره بعض مشایخنا رحمة هللا علیھم، فیقولوھ. معارضة ما ھو أصح منھ
ًالتعلیم قاصدا بھ وجھ هللا، فجاءتھ ھدیة أو جاءه شيء من الدنیا كأنھ رغب  الرجل لوجھ هللا، ثم جاءه بعد ذلك بقوس ھدیة، فحینئٍذ من ابتدأ
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باالنخراط فصرفھ النبي صلى هللا علیھ وسلم إلى األكمل ) ًإن أحببت أن یقلدك هللا بھ قوسا من نار: (باد، وقال لھعن ثواب هللا إلى مثوبة الع
إرادة ما عند هللا عز وجل، فیفرق بین من ابتدأ وھو ینوي اآلخرة، ونشأت علیھ الدنیا، وبین من یكون في األصل لھ حظ : واألحظ، وھو

فرغب في ) ًمن قتل قتیال فلھ سلبھ: ( علیھ وسلم رغب في الجھاد مع كونھ قربة وطاعة بحظ من الدنیا، وقالالنبي صلى هللا: وقالوا. الدنیا
  .الطاعة، فقویت الحمیة وقویت الشوكة في ذات هللا بحظ من الدنیا، وھذا یدل على أنھ إذا أراد حظ الدنیا لم یؤثر

 
 
 
 

 حاالت من یعطى أجرة على تعلیم القرآن وغیره
 
 

ًمن طلب العلم وأعطي راتبا، أو ترتب على كونھ یأخذ العلم منزلة أو مرتبة أو شھادة ینال بھا شیئا من الدنیا ففیھ ثالث : ومن ھنا نقول ً
أن : یةالحالة الثان. ًإن أعطي شیئا وإال لم یتلفت إلیھ. أن تكون نیتھ اآلخرة محضة، وحظ الدنیا ال یلتفت إلیھ بالكلیة: الحالة األولى: حاالت

ًیكون قصده اآلخرة، ویجعل حظ الدنیا تبعا ال أساسا، بحیث لو قیل لھ الستمر واستدام، فحینئٍذ نیة . ال نعطیك ھذه الدرجة وال ھذه الشھادة: ً
، فتكون نیتھ ھ: الحالة الرابعة. أن یستویا: الحالة الثالثة. اآلخرة راجحة ونیة الدنیا مرجوحة . ذه المنزلة من الدنیاأن یكون العكس والعیاذ با

فأما إذا كانت نیتھ اآلخرة، وكان قصده من تعلمھ أن یتعلم ما فرض هللا علیھ ویعلم أبناء المسلمین، ویعمل بما علم؛ فھو بخیر المنازل؛ ألنھ 
یھ أجره وال یضیع أراد وجھ هللا عز وجل، وقد نصت نصوص الكتاب والسنة على أن من أراد هللا والدار اآلخرة فإن هللا عز وجل یعط

ًأنا فعال أرید أن أتعلم، وأعمل بما : ًأن یكون أصلھ اآلخرة وجاءت الدنیا تبعا، بحیث یقول: الحالة الثانیة. عملھ، ھذا إذا كان أصلھ اآلخرة
اس، ومنھا علمت، وأعلم الناس بعد ذلك، وأحب أن تكون لي شھادة، وأن تكون لي وظیفة منھا أنفع الناس، وأكف وجھي عن سؤال الن

عنده طلب للدنیا، لكنھ أقل من طلب اآلخرة، فإذا كانت نیة : ًفإذا. أسترزق حتى ال أتعرض لذل الدین وفاقتھ وأعرض أھلي وعیالي للذل
أھل أما دلیل الكتاب فإن هللا عز وجل قال عن . ًاآلخرة ھي األساس ووقعت نیة الدنیا تبعا لم یضر، والدلیل على ذلك دلیل الكتاب والسنة

ْوإذ یعدكم هللا إْحَدى الطائفتْین أنھا لكم وتودون أن غْیر ذات الشْوكة تكوُن لكم : بدر ْ ُُ ُ ُ َُ َّ َ ََّ َ َ َ َِ ِ َّ ِ َِ َ َ َ َ َ َ ََ َُّ َ ِْ ِ َِّ َُّ وهللا سبحانھ وتعالى المطلع على القلوب ] 7:األنفال[ُ
َوتودون: (في أھل بدر والضمائر یقول َ َُّ إما الجھاد : إن هللا وعدني إحدى الحسنیین: (قال: الصالة والسالممن باب قولھ علیھ ) تتمنون: (أي) َ

ًولیس معنى ذلك أنھم یفضلون الدنیا على اآلخرة، إنما كان شیئا . فخرجوا رضوان هللا علیھم وھم یتمنون أنھا تكون العیر) وإما العیر
ْوتودون أن غْیر ذات الشْوكة تكوُن لكم : هللا عز وجل، فقالیریدون بھ كسر شوكة أعدائھم، وارتفاقھم بالدنیا لعزة وغلبة یرجونھا لدین  ُ َُ ََّ َ َِ ِ ََّ َ َ َ ََ َُّ

: -في الصحیح-فكانوا یودون العیر، ومع ذلك جعل هللا ألھل بدر ما لم یجعلھ لغیرھم من أھل الغزوات، قال صلى هللا علیھ وسلم ] 7:األنفال[
الدلیل . ًفھذا كلھ یدل على أن نیة الدنیا إذا وقعت تبعا لم تضر)  ما شئتم فقد غفرت لكماعملوا: وما یدریك لعل هللا اطلع على أھل بدر فقال(

ًوھذا في الجھاد، فجعل لإلنسان إذا قتل رجال من األعداء أنھ ) ًمن قتل قتیال فلھ سلبھ: (أن النبي صلى هللا علیھ وسلم قال: الثاني من السنة
 فھذا السلب منفعة ومصلحة دنیویة، رغب في طاعة وقربة بمصلحة - د كما قدمنا في كتاب الجھادیأخذ سلبھ، وھو ما علیھ من السالح والعتا

ًدنیویة، لكنھا كانت تبعا ولم تكن أساسا، وھذا من أدق ما قالھ العلماء في ھذه المسألة، وھو اختیار األئمة كاإلمام أبي جعفر محمد بن جریر  ً
اختاره أئمة من المتأخرین كشیخ اإلسالم ابن تیمیة ، واإلمام الحافظ ابن عبد البر من المتقدمین، الطبري إمام المفسرین رحمة هللا علیھ، و

كیف تطلب العلم وأنت ترید كذا؟ قل : ولذلك قد یأتي بعض طالب العلم ویشوش علیك فیقول. وكذلك اإلمام الحافظ ابن حجر من المتأخرین
ًة الدنیا تبعا وال أجعلھا أساسا ومقصداأطلب العلم  وللدار اآلخرة، وأجعل نی: لھ ً أن تستوي : الحالة الثالثة. وھذا ھو الفصل في ھذه المسألة. ً
على اآلخر، فھذا ھو فاتحة الشر   النیتان، وتصبح إرادتھ للدنیا كإرادتھ لآلخرة، وحظ الدنیا عنده كحظ اآلخرة ال فضل ألحدھما- والعیاذ با-

ًنازل أن یجعل مع هللا ندا في محبتھ وطلب مرضاتھ، فیحب الدنیا كما یحب اآلخرة، فھذا نیتھ مؤثرة، كما قال على اإلنسان، وفاتحة شر الم
فھذا یدل على أنھ ال یجوز ) ًأنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عمال أشرك معي فیھ غیري تركتھ وشركھ: (تعالى في الحدیث القدسي

وأما بالنسبة للحالة األخیرة، وھي أن تكون نیتھ الدنیا ھي األساس . دنیا مع اآلخرة على سبیل االستواءفي الطاعات والقربات أن تشرك نیة ال
ًأنھم لو یعلمون عظما سمینا أو مرماتین حسنتین لشھد (ًونیة اآلخرة تبعا، فھذا كما حكى هللا عز وجل عن المنافقین وھو شأن أھل النفاق  ً

َوإذا قاُموا).. أحدھم العشاء َ ِ ً إلى الصالة قاُموا كسالى ُیراُءون الناس وال یذكُرون هللا إال قلیال َ َِّ ِ ََّ ََّ ِ َِ َ َ َ َ َ َ َُ ُْ َّ َ فھذا في شر المنازل، نسأل هللا ] 142:النساء[َ
 ...... .السالمة والعافیة

 
 تقدیم اإلخالص في القربات والطاعات

 
 

الطاعات، مع كون العلماء رحمھم هللا یقررون الجواز ویبینونھ، لكن ینبغي أمر اإلخالص في القربات و: ینبغي التنبیھ على أمر مھم، وھو
، وأن یحتسب ثوابھ عند هللا عز  ، وأن یصلي  ، وأن یؤذن المؤذن  التنبیھ على أن األفضل واألكمل لطالب العلم ولمعلم الناس أن یعلم 

وجھ هللا عز وجل، ومن استغنى با أغناه، ومن جعل اآلخرة أكبر ھمھ ومبلغ وجل، وأن یقوم بسائر القربات التي ذكرنا وال یرید بھا إال 
علمھ وغایة رغبتھ وسؤلھ؛ جعل هللا الدنیا تحت قدمیھ وجاءتھ ذلیلة صاغرة، ومأل هللا قلبھ بالغنى، فلو عاش مرقع الثیاب حافي القدمین 

لك لما دخل سلیمان بن عبد الملك رحمھ هللا إلى مكة وطاف بھا وأدى عمرتھ، ولذ. لوجدتھ في عزة وكرامة ال یبلغھا أغنى األغنیاء في الدنیا
! یا أمیر المؤمنین: فقال. سلني حاجتك! یا عطاء :  فقال-ًكان معھ عطاء بن أبي رباح، وھو عطاء ، وكان دیوانا من دواوین العلم والعمل
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إني ألستحي أن :  الذین عرفوا كیف یعاملون هللا سبحانھ وتعالى، فقالھؤالء العلماء. ًألستحي أن أسأل مخلوقا في بیت هللا عز وجل إني
وال شك أن ھذا من فضل سلیمان ، وكانوا یتفقدون أھل العلم ویحبون إكرامھم، وھي فضل لـسلیمان . ًأسأل مخلوقا في بیت هللا عز وجل

 ولقلوب ملئت بمحبة هللا عز وجل فنسیت ما سواه، وامتألت وفضل لـعطاء ، فكل على خیر، ولكنھا مواقف تكتب بماء الذھب ألئمة اإلسالم،
یا أمیر : قال. ھا قد خرجنا فسلني حاجتك! یا عطاء : فلما خرج قال. ًبالغنى با عز وجل فلم تعرف للفقر سبیال؛ ألنھا غنیة با جل جاللھ

فقال لھ . لتك أن تسألني من أمور الدنیا ال من أمور اآلخرةإن ھذا لیس بیدي، إنما سأ: فقال. إن حاجتي أن یغفر لي ربي ذنبي! المؤمنین
 ...... .فرحمھ هللا برحمتھ الواسعة! ما سألت الدنیا ممن یملكھا أفأسألھا ممن ال یملكھا؟! یا أمیر المؤمنین: رحمھ هللا

 
 فضل االستغناء با

 
 

ًعا، حتى في قضایا وأمور العوام، فمن أنزل حاجتھ با فإن هللا عز وجل ًومن عرف هللا عز وجل فإن هللا یغنیھ، ودائما أمور الدنیا تأتي تب
قصة ذلك الرجل الذي دخل المسجد على عظیم من عظماء الدنیا، وكان من األئمة : یتأذن لھ بالفرج العاجل واآلجل، ومما ذكره األئمة

لرجل الخلیفة بعدما صلى رفع كفھ یدعو ربھ، فلما رآه یرفع والخلفاء، فانتظره حتى صلى الفجر ثم صلى بعدما طلعت الشمس، فوجد ھذا ا
، واعتقد في قرارة قلبھ أنھ ینبغي أن ! ھذا یسأل ربھ وأنا أسألھ حاجتي! سبحان هللا: یدیھ إلى هللا عز وجل قال فلما رأى ذلك استغنى با

 خرج رجع إلى عیالھ وولده فأدركتھ الھاجرة والظھیرة في یكون فقره إلى هللا ال إلى شيء سواه، فانصرف من المسجد وفي نیتھ ذلك، ولما
فلما أراد أن یضع رأسھ إذا بھ في مكان ! كھف، فدخل الكھف وھو في شدة اإلعیاء والتعب وفي حیرة من أمره كیف یقول ألھلھ وولده

 انكسر فوقعت یده على جرة مملوءة مشرف ومرتفع، فأراد أن یسوي حتى یضع علیھ ما یرتفق بھ من فراشھ، فإذا بھ بشيء كالفخار قد
ومن ألذ المقامات وأھنأ الساعات وأشرف اللحظات لحظة االستغناء با جل . ًذھبا، فحصل من خیر الدنیا، مع ما حصلھ من أجر اآلخرة

ل على التوحید، ولذلك قال جاللھ؛ ألنھا تعني معاني كثیرة، فانظر كیف محبة هللا لمن یدعوه، وانظر كیف یحب هللا السؤال؛ ألن السؤال ید
، وأن الغنى )الدعاء ھو العبادة: (النبي صلى هللا علیھ وسلم ً؛ ألن الذي یرفع كفھ سائال  معناه أنھ یؤمن بوجود هللا، ویؤمن بأن األمر كلھ 

فإذا كان العبد في مقام عرضت . ل سواهالعز من هللا، وأن أمان خوفھ من هللا، وأن كرامتھ وعزتھ من هللا؛ فرفع الكف إلى هللا الذي ال یسأ
علیھ الدنیا وعرضت علیھ اآلخرة فآثر اآلخرة؛ فإن هللا سبحانھ وتعالى یعوضھ عن الدنیا مع ما حصل من قصد التوحید؛ ألن انصرافك عن 

  . سبحانھ وتعالىالدنیا باعتقادك أنك مع هللا وأن هللا سیغنیك، ھي منزلة من منازل التوحید، ومنزلة من منازل الیقین با
 
 
 
 

 استغناء اإلمام البغوي عن سؤال الناس
 
 

ذكروا عن اإلمام البغوي رحمھ هللا أنھ لما كتب تفسیره المشھور، وكانوا في القدیم یعییھم كتابة العلم، وكانوا یستنسخون النساخ، فسمع ھذا 
ًتفسیره معھ واستأجر مركبا في دجلة حتى ینزل إلى الخلیل، ثم بعد ذلك اإلمام بعظیم من العظماء یكرم العلماء، وأنھ یحب كتب العلم، فأخذ 

فما كانوا یریدون . ًیسافر إلى ھذا الرجل ویسألھ حاجتھ في نسخ الكتاب، وما یرید شیئا من الدنیا، إنما یرید أن ینسخ الكتاب وینتشر العلم
َبْل ُھو آیات بیِّنات في ُصدور الذین : ذا عرفوا هللا سبحانھ وتعالى، قال تعالىًالدنیا أبدا، بل یثق كل إنسان أنھ لیس ھناك أغنى من العلماء إ َ َ َ َِ َِّ ِ ُ ٌ ٌَ

َأوتوا العلم  ْ ِْ ُ ًفنظرت فرأیت رجال یمشي بالساحل والطریق، فأمرت : فلما ركب المركبة قال. فھم أعرف الناس با عز وجل] 49:العنكبوت[ُ
إلى أین أنت ذاھب؟ : قال لھ. أنا فالن بن فالن البغوي : من أنت؟ قال: عنا قال لإلمام البغوي صاحب المركب أن یأخذه معنا، فلما ركب م

فقال لھ . ًبلغني أن فالنا من العظماء یكرم العلماء، فأخذت ھذا التفسیر حتى ینظر فیھ ویأمر بكتابتھ ونسخھ ونشره للناس حتى ینتفعوا بھ: قال
ِإیاك نْعُبد وإیاك نْستعیُن : یر قولھماذا قلت في تفس! سبحان هللا: الرجل َّ ََّ َ ََ َ َِ ؟ ففسر لھ اآلیة وعلم مراده، فعقد العزم على أن یرجع إلى ]5:الفاتحة[ُِ

ً أنك كتبت كتابا -الخلیفة: أي-ًبلغ فالنا : بیتھ من ساعتھ، فلما رجع إلى بیتھ لم تمض ثالثة أیام إال ورسول الخلیفة یقرع علیھ الباب ویقول لھ
لعلم یحب أن یراه، فأخذ الكتاب منھ، ثم لما رآه وقرأه وأعجبھ ونظر إلى علمھ رحمة هللا علیھ؛ أمر أن یوضع في كفة، وأن یصب في ا

إن هللا یحب أولیاءه ویصونھم عن ذل السؤال لغیره، ولكن یكون ذلك . الذھب في الكفة األخرى، وأن یبعث بھذا الذھب إلى اإلمام البغوي 
فنحن إذا ذكرنا . هللا عز وجل فإن هللا تعالى یعینھ ویوفقھ، ویفتح لھ من أبواب الفرج ما لم یخطر لھ على بال نھ، ومن عرفإذا عرفوه سبحا

جواز مثل ھذه األمور؛ فھناك الجواز وھناك األفضل واألكمل، وال یعني ھذا التواكل وترك األسباب، إنما ھي في مواطن یصون اإلنسان 
من یضمن لي أال یسأل : (ماء وجھھ؛ حتى یكون ذلك أبلغ في إكرام دین هللا وصونھ، حتى قال صلى هللا علیھ وسلمبھا علمھ، ویصون بھا 

ًوكان الصحابي إذا سقط سوطھ لم یسأل أحدا أن یرفعھ . ًمنزلة من منازل اإلیمان والتسلیم أال یسأل الناس شیئا) ًالناس شیئا وأضمن لھ الجنة
ً اإلیمان، فمع كون العلماء رحمھم هللا یقولون بالجواز، لكن ینبغي أن نعلم أن ھناك حظوظا عظیمة، فتصور إذا لھ، فھذه منزلة من منازل

وكم لھ في ركوعھ وسجوده وغیر ذلك من طاعاتھ وقرباتھ ! ًتقدم اإلنسان إماما وھو یتلو آیات هللا عز وجل كم لھ في كل حرف من الحسنات
وقد .. بخ.. من قرارة قلبھ أنھ یرید وجھھ ویرید ماعنده، وأنھ قصد من ذلك كلھ أجر هللا سبحانھ وتعالى، فبخوإذا علم هللا ! وتذكیره ووعظھ

ربح البیع وعظمت التجارة كما أخبر هللا عز وجل عن الذین یتلون كتابھ آناء اللیل وأطراف النھار وھم یریدون وجھھ؛ أنھم یرجون تجارة 
ومن غریب ما یكون أن هللا . توفیة األجرة، والزیادة من الفضل: سیزیدھم من فضلھ، فأخبر عن أمرینلن تبور، وأنھ سیوفیھم أجورھم و
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تكفل في كتابھ أن من أراد اآلخرة ضمن لھ الدنیا، وأن من عمل  عز وجل وإرادة اآلخرة، فإن هللا یجعل حظھ في اآلخرة أكبر من حظھ 
النبي صلى هللا علیھ وسلم متظافرة وكثیرة، ولكن نسأل هللا بعزتھ وجاللھ أن یجعل غنانا بھ، في الدنیا، وھذه النصوص في كتاب هللا وسنة 
  .وأن یجعل فقرنا إلیھ، إنھ ولي ذلك والقادر علیھ

 
 
 
 

 ما یلزم المؤجر عند التأجیر
 
 

حمال والمحامل، والرفع والحط، ولزوم وعلى المؤجر كل ما یتمكن بھ من النفع كزمام الجمل ورحلھ وحزامھ، والشد علیھ، وشد األ: [وقولھ
عقد اإلجارة عقد بین طرفین، وكل واحد من الطرفین ملزم بالتزامات، وینبغي أن یوفي كل مسلم ألخیھ ما ]. البعیر، ومفاتیح الدار وعمارتھا

أن یمكنھ من االنتفاع بھذه :  فالواجب.أجرتك ھذه العمارة سنة بعشرة آالف لایر: ًالتزمھ، فالمؤجر التزم بتأجیر الدار مثال، حیث قال لھ
أنھ ینبغي أن : وفرع العلماء على ھذا األصل. العمارة، وأن یمكنھ من سكناھا، وأن یھیئ كل األسباب التي تعین على االنتفاع بھذه العمارة

ً إذا انھدم، فمثال لو أنھ استأجرھا سنة، ونصوا على أنھ یبني ما انھدم منھا. تكون العمارة بحالة یتمكن من خاللھا المستأجر من أخذ المنفعة
. ابن ھذا الجدار وأعده كما كان: وأثناء السنة سقط جدار في البیت بدون تفریط من المستأجر، وبدون تسبب من المستأجر، فنقول للمؤجر

 أو مرافق الكھرباء، فإنھ ولو أن األرض تغیرت بدون إضرار من المستأجر فنلزم المؤجر بإصالحھا، وھكذا إذا تعطلت مرافق الماء،
أال تكون قد تعطلت بسبب من المستأجر، أما إذا كان بتفریط من المستأجر، وھو الذي كسر ھذه األدوات أو : یطالب بإصالحھا ولكن بشرط

حل على الدابة وھكذا بالنسبة إلجارة الدواب كما ذكر المصنف رحمھ هللا من الر. أخل بھا فال، فإنھ یطالب بضمان؛ ألن الید ید أمانة
 وشد -شداد البعیر) الشداد(الذي یسمى في عرف الیوم - والزمام، ألنھ ال یمكن أن یقود البعیر إال إذا كان بزمامھ، وكذلك الرحل والشداد 

لحج، وإذا كان قد استأجر صاحب سیارة من أجل أن یركب للحج، فیطالب بكل شيء جرى عرف السیارات بتھیئتھ في إجارة ا. ًالمتاع أیضا
فلو أنھ استأجره لنقلھ من المدینة إلى مكة ومعھ عفشھ أو متاعھ، وھذا العفش والمتاع جرت العادة أن یوضع على سطح السیارة وأن یشد 

یلزمك شداد ویلزمك شده وتغطیتھ؛ ألنھ لو لم یغط ربما استضر بالمطر، ولو لم یغط ربما مع الھواء یطیر، وربما یتفسخ : ویغطى، فنقول
كال الطرفین ینبغي علیھ أن یوفي بالتزاماتھ، : الشریعة تقول: ًفإذا. یلزمك شداده ویلزمك غطاؤه؛ ألن العرف جار بھذا: ر، فنقولویتضر

وتتفرع على ھذا جمیع مسائل االنتفاع واالرتفاق بالعیون المؤجرة واألشخاص والدواب، وكلھا ینبغي للمؤجر أن یفي للمستأجر بجمیع 
ً یمكنھ من األعیان على وجھ یستطیع أن یحصل المنفعة التي استأجر من أجلھا، سواء كانت للسكنى أو للركوب أو لغیر االلتزامات، وأنھ
ًفلو أن رجال استأجر رجال من أجل أن یوصلھ إلى مكان فركب معھ، نقول. ذلك من المنافع كل شيء یتعلق بمركبھ، ینبغي أن یھیئھ وأن : ً

جھ ال یضر فیھ أخاه، وأن یمكن الذي دفع األجرة لھ أن یكون على الوجھ المعروف، وال یضر بھ، فلو أن یحافظ علیھ، وأن یكون على و
یلزمك : المركب الذي یركب علیھ تعطل، أو المركب الذي یركب علیھ ال یستطیع أن یرتاح فیھ فیستضر أثناء مشي الدابة أو السیارة، نقول

لو كان نوع السیارة التي استأجرھا والقیمة التي دفعھا لسیارة ینبغي أن تكون مكیفة، فینبغي أن : ًضاكذلك أی. ًأن تھیئ لھ مركبا ال یستضر بھ
فلھذا الرجل أن ینقص من أجرتھ، وتكون أجرتھ أجرة السیارة الذي لیس فیھا ھذا النوع من التكییف؛ . المكیف عطالن: ًیھیئ مكیفا، فلو قال

كذلك ذكروا في مسألة وضع األمتعة أنھم كانوا في القدیم متعارفین . ات یعطى لھ ھذا النوع من األجرةألن العدل والقسط أن مثل ھذه السیار
كنت أخدم آل غزوان، : (على أن رائد البعیر أو الجمال الذي یقوم بقیادتھ ھو الذي یضع األمتعة وینزلھا، قال أبو ھریرة رضي هللا عنھ

: في زماننا. وھذا یدل على أن المؤجر في األصل یلزم بمسألة حط الرحل ورفعھ على الدابة). اأقودھم إذا ركبوا وأحمل نساءھم إذا نزلو
ھذه كلھا أمور مقررة، جرى العرف أن السائق ھو الذي یقوم . أنت الذي تضع األمتعة: وضع األمتعة على السیارة، ال یأتي یقول للراكب

لو أنھ ركب : ًفھذه كلھا التزامات، ولكن ھناك أمور ال تلزم، فمثال. ذي جرى بھ العرفبوضع ھذه األمتعة ورصفھا والقیام بھا على الوجھ ال
صاحب : نقول. أرید أن أجلس في ھذه االستراحة ساعة وعلیك أن تدفع األجرة لي: في سیارتھ ثم نزلوا في محطة أو استراحة، فقال لھ

یس لھ عالقة بالركوب، لكن مسألة رفع وإنزال المتاع كلھ تابع للركوب، ًالسیارة لیس ملزما بھذا، ألن ھذا خارج عن منفعة الركوب، ول
وعلیھ القیام بحفظ الدابة ورعایتھا كما سیذكر المصنف رحمھ هللا في قیادتھا والقیام برعایتھا حتى یتمكن المستأجر من أخذ منفعتھ على 

فإذا أجره . ھذا مفتاح الدار: یعطیھ مفتاح الدار، فإذا أجره یقول لھوبالنسبة للدور ف]. ومفاتیح الدار وعمارتھا: [وقولھ. الوجھ المعروف
، ما لم یكن )الكوالین(أنت ملزم بإصالح ھذه :  معطلة، فنقول-كما ھو موجود في زماننا-) كوالینھا(وأعطاه مفتاح الدار، وكانت الدار 

؛ ألنھ رضي بالشيء الموجود، وحینئذ إذا أراد أن یضع من المستأجر قد دخل إلى الدار ورأى كوالینھا معطلة ورضي بذلك، فلیس بملزم
ًأجرتك شقة أو عمارة في الموضع الفالني بصفة كذا وكذا، ولم یجد بھا حفظا أو حدا : عنده كوالین فلیضع، ولكن إذا كان ال یعلم، وقال لھ ً

لبلوى، كما لو نزل في فندق أو نزل في استراحة فلم یجد ونحن نقصد بذكر األشیاء الموجودة اآلن ألنھا تعم بھا ا. ألبوابھا، فیطالبھ بھا
ًأنت ملزم؛ ألنھ ال یمكن ألحد أن ینتفع بھذا المنزل إال إذا كان ماؤه میسرا، وإذا كان البیت ال سخان بھ : سخان الماء في زمان بارد، فنقول

البد أن یكون المؤجر قد ھیأ جمیع : ًفإذا. ًال سخان فیھ مثالإن ھذه االستراحة أو ھذا المنزل : فیكون في ھذه الحالة قد أضر ما لم یقل لھ
]. فأما تفریغ البالوعة والكنیف فیلزم المستأجر إذا تسلمھا فارغة: [وقولھ. األسباب للمستأجر حتى یتحصل على حقھ على الوجھ المعروف

أكرمكم - في القدیم قبل الصرف الصحي، تكون ھناك بالوعات  وھي أماكن تحفر، وكانوا-أكرمكم هللا- ) َّالبیارات(ھذا ما یسمى في بزماننا بـ
والذي . مجاري الماء التي تفضي إلى البیارات ونحوھا، فكان یقع الشجار بین المؤجر والمستأجر على تنظیف البیارات:  والبالوعات- هللا

ى یتمكن المستأجر من االنتفاع بالعین، فإذا استلمھا  ینبغي أن تكون نظیفة حت-في األصل-أن البیارات : اختاره جمھور العلماء رحمھم هللا
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أنت الملزم بتفریغھا وتسلیمھا كما استلمتھا، لكن في زماننا اآلن یوجد الصرف الصحي، : نظیفة مفرغة ثم مألھا المستأجر، فنقول للمستأجر
خل المستأجر فیلزمھ المؤجر بدفع قیمة الصرف فإذا كان للصرف الصحي مال وكلفة، فیدفع المؤجر الكلفة قبل دخول المستأجر، ثم إذا د

 ...... .خالل مدة اإلجارة، وقس على ذلك بقیة الحقوق المتعلقة باالستھالك
 

 األسئلة
 
 

...... 
 

 ھدي النبي صلى هللا علیھ وسلم في العشر األواخر
 
 

 إن العشر األواخر ھي أفضل ما في ھذا الشھر؛ :ما ھو ھدي النبي صلى هللا علیھ وسلم في العشر األواخر من رمضان؟ الجواب: السؤال
: ألن فیھا لیلة القدر، وقد ثبت عن النبي صلى هللا علیھ وسلم أنھ أحیا لیالي العشر، والتفضیل للعشر من جھة اللیالي ال من جھة األیام، بمعنى

 أیام عشر من ذي الحجة أفضل من العشر األواخر؛ إن: أن الفضیلة في العشر من جھة إدراك لیلة القدر، ومن ھنا قال العلماء رحمھم هللا
ِوالفْجر : ألن فضیلتھا شاملة للیل والنھار، ولذلك لما أقسم هللا عز وجل وقال َ ْ ٍولیال عشر * َ ْ َ َ ٍَ خص الفضیلة باللیالي العشر، ] 2-1:الفجر[َ

زرة وأحیا لیلھ، فالعشر األواخر فضلھا باللیل، وجعلت فضیلة العشر األواخر من جھة اللیل؛ ولذلك شد النبي صلى هللا علیھ وسلم مئ
ًفیحرص المسلم على إحیاء ھذا اللیل؛ طلبا والتماسا للیلة القدر النبي صلى هللا علیھ وسلم في بیان ھدیھ في ھذه  وقد جاءت النصوص عن. ً

نھ جاءه جبریل حینما اعتكف العشر الوسطى العشر، فقد كان علیھ الصالة والسالم یبین فضلھا ویرغب فیھا كما ثبت في الحدیث الصحیح؛ أ
إن لیلة القدر التي تطلبھا لیست في النصف األوسط من رمضان وإنما ھي في : أي) إن الذي تطلبھ أمامك! یا محمد: (من رمضان، وقال

ل قبل غروب الشمس من لیلة أنھ یدخ: وكان من ھدیھ علیھ الصالة والسالم. العشر األواخر، فاعتكف علیھ الصالة والسالم العشر األواخر
وكان . إحدى وعشرین، فیدخل علیھ الصالة والسالم إلى مسجده، ویدخل قبتھ بعد فجره صلوات هللا وسالمھ علیھ؛ ألنھ البد للنفس من راحة

ا وترك البعض فإنھ یعتكفھا تامة، وھذا أفضل وأكمل، وأما لو اعتكف بعضھ: من ھدیھ علیھ الصالة والسالم البقاء في ھذه العشر تامة، أي
ال بأس بذلك، وھذا شبھ إجماع بین العلماء رحمھم هللا أنھ ال بأس باعتكاف العشر كاملة أو اعتكاف بعضھا أو االعتكاف في سائر أیام السنة، 

لیالي الوتر؛ لقولھ علیھ وأفضل ما في ھذه العشر ال. ًأما األفضل واألكمل فأن یعتكف العشر تامة كاملة تأسیا برسول هللا صلى هللا علیھ وسلم
وكان مما نص العلماء رحمة هللا علیھم من فضلھ وما ). تحروھا، فمن كان متحرھا فلیتحرھا في الوتر من العشر األواخر: (الصالة والسالم

قائم في صالتھ، بأن كثرة تالوة القرآن، وإذا كان باللیل فإن األفضل لھ واألكمل أن یتلو القرآن وھو : ینبغي على المعتكف أن یشتغل بھ
وبین النبي صلى هللا علیھ وسلم السنة والفضل لمن أدرك لیلة القدر أن یكون من دعائھ أن یلتمس . یجعل تالوة القرآن في لیلھ في الصالة

، فقد قالت عائشة رضي عفو هللا عز وجل، فإن أعظم نعمة ینعم هللا بھا على العبد بعد اإلیمان والتوحید أن یغفر لھ ما تقدم من ذنبھ وما تأخر
اللھم إنك عفو تحب العفو  :قولي: ماذا أقول لو أني أریتھا؟ قال علیھ الصالة والسالم! یا رسول هللا: (هللا عنھا للنبي صلى هللا علیھ وسلم

اللھم إنك عفو : (الحاجة، فقالًفاستفتح علیھ الصالة والسالم بتمجید ربھ والثناء علیھ بما ھو أھلھ، وجعل الثناء مجانسا للمسألة و) فاعف عني
فیستشعر المسلم أن ھذه العشر لیال مفضلة، وأنھ ال ینبغي لھ أن یكون أخسر الناس صفقة من رحمة هللا عز وجل، ). تحب العفو فاعف عني

: كان من سؤال المسلمفإن الغبن غبن اآلخرة، وأما غبن الدنیا فإنھ یسیر، وهللا یجبر كسرھا، ولكن لیس لكسر اآلخرة من جبران، ولذلك 
اللھم ال تجعل مصیبتي في دیني، فاإلنسان یستشعر أن ھذه العشر أیام نفحات ورحمات وبركات ودرجات ومغفرات، وغیر ذلك مما ینزل 

، وأن تقبل علیھ. هللا عز وجل من الخیرات  فاستشعر أال تكون أخسر الناس صفقة في جنب هللا عز وجل، بل علیك أن تحسن الظن با
بصدق ورغبة وقوة یقین في هللا جل جاللھ، فإن هللا یحب من عبده أن یحسن الظن بھ، ولذلك قال صلى هللا علیھ وسلم عن أعز المواطن 

فاألفضل أن تدخل العشر على اإلنسان وھو یحسن ). ال یموتن أحدكم إال وھو یحسن الظن با: (- ًوأشدھا كربا على العبد وھي حالة الموت
 عز وجل، أنھ ال أرحم وال أكرم منھ سبحانھ، وأنھ سبحانھ وتعالى ربما یغفر لإلنسان في لحظة من لحظات الخشوع، ولربما دمعة الظن با

تغسل ذنوب العبد، فھذه شربة ماء لكلب من بغي من بغایا بني إسرائیل غفر هللا بھا ذنوبھا، وغصن شوك یزحزح عن طریق المسلمین غفر 
، بأنھ ال أكرم ال أعظم من هللا سبحانھ . ل بھ الجنة، وهللا كریمهللا بھ الذنب وأدخ فینبغي أن تدخل العشر على المسلم وھو یحسن الظن با

وتعالى في بره وإحسانھ ورحمتھ، ویثني على هللا بما ھو أھلھ، ویتذكر العبد أنھ مسيء ومخطئ ومذنب، وأنھ ال ملجأ وال منجى لھ من هللا 
فیوصى المسلم في اتباعھ لھدي النبي صلى هللا علیھ وسلم باإلخالص، فإذا أراد أن یعتكف العشر األواخر فلیدخل : مر الثانيأما األ. إال إلیھ

ًیرید وجھ هللا، وال یعلم أحدا بأنھ معتكف، ویحرص على أال یراه أحد من الناس، وأال یشعر الناس أنھ معتكف؛ حتى یكون  المعتكف وھو
دتھ لوجھ ربھ، وأن یكون كل ما یصدر منھ من قول وعمل وتالوة وركوع وخشوع وخضوع وسجود وإنابة وغیر أبلغ في إخالصھ وإرا

ًذلك من ذكر هللا عز وجل، خالصا لوجھ هللا، لیس فیھ ألحد سواه حظ وال نصیب، فإذا بلغ ھذه المرتبة المنیفة تقبل هللا أقوالھ وتقبل هللا 
ینبغي علیھ أن یھیئ : ًكذلك أیضا. ًطالوة، ووجد لھ أثرا في قلبھ، وبارك هللا لھ في ساعات لیلھ ونھارهطاعتھ، ووجد العتكافھ لذة وحالوة و

األسباب لعمارة الوقت بذكر هللا عز وجل، فھو یتصور لو أن ھذه اللیلة التي اعتكفھا ھي آخر لیلة یعتكفھا، ویتصور ھل یدرك رمضان آخر 
ًھل یكون مشغوال أو غیر مشغول، فیحس أن هللا أنعم علیھ بنعمة إذ فرغھ لھذا الخیر، فیحرص على أم ال یدركھ، ولو أدرك رمضان اآلخر 
ینبغي علیھ أن یحرص في حال اعتكافھ على كمال المراتب، : ًكذلك أیضا. دقیقة وكل ثانیة وكل لحظة أال یغبن في ھذه المھلة، وأن یغتنم كل

خشوع، والخشوع سر بین العبد وبین ربھ في قلبھ، فإنھ إذا خشع قلبھ  سبحانھ وتعالى سكنت وأكمل ما یكون اإلنسان في ذكره لربھ في ال
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، وھو مقام الخشوع الذي أثنى هللا على أھلھ، ووعدھم  جوارحھ واستكانت وتذللت  سبحانھ؛ فأحب هللا مقامھ، وھذا من مقامات العبودیة 
ًفإن كمال العبادة أن یكون المرء حریصا على اإلخالص وكثرة الذكر، وإذا صحب . رةبجنات عدن، ووعدھم بالمنازل الحسنى في اآلخ

إذا جاء یصلي وراء اإلمام فلیستشعر أنھ ینافس غیره، ویسأل هللا أن یكون أخشع الناس عند . ھذین األمرین خشوع صادق فإنھ بخیر المنازل
جل أن یكون أخشع الناس في مقامھ في تلك الساعة وتلك اللحظة، فیسأل هللا سماع ھذا القرآن، وإذا جاء یصلي وھو وحده یسأل هللا عز و

علیھ إذا أدى العبادة أال یفرح وأال یغتر، فإن األمور : وكذلك. عز وجل منازل العلى في طاعتھ، ویھیئ لنفسھ األسباب من االستكانة والذلة
لمة یقولھا وكل طاعة یتقرب بھا إلى هللا فالفضل فیھا كلھ  سبحانھ وتعالى، مدارھا على القبول، وأال یحس أنھ یدل على هللا بطاعتھ، فكل ك

فكلما انتھى من طاعة أثنى على هللا بما ھو أھلھ، وعلیھ أن یسأل هللا سبحانھ وتعالى أن یتقبل منھ، ونسأل هللا العظیم رب العرش الكریم أن 
وفي كل رحمة ینزلھا، وفي كل بركة یقسمھا، وأال یحول بیننا وبین فضلھ ًیجعلنا من أوفر عباده حظا في ھذه العشر وفي كل فضل، 

  .ورحمتھ بما یكون من ذنوبنا، إنھ ولي ذلك والقادر علیھ، وهللا تعالى أعلم
 
 
 
 

 حكم االشتراط في االعتكاف
 
 

: یاس عبادة على عبادة، حیث قالوااالشتراط في االعتكاف مذھب قیاسي مبني على ق: ھل یصح االشتراط في االعتكاف؟ الجواب: السؤال
: یجوز االشتراط في االعتكاف كما یجوز االشتراط في الحج، واالشتراط في الحج والعمرة أصلھ حدیث ضباعة رضي هللا عنھا أنھا قالت

صل فیھ ما فیھ، وھذا األ) فإن لك على ربك ما اشترطت. أھلي واشترطي أن محلي حیث حبستني: فقال لھا. إني أرید الحج وأنا شاكیة(
ًولكن المنبغي واألفضل أن اإلنسان یدخل المعتكف وقد ھیأ لنفسھ أن یعتكف اعتكافا تاما كامال، فإن جاءه ظرف ضروري خرج لھذا  ً ً

أما االشتراط فمسألة مبنیة على القیاس، ومن قال بھا من أھل العلم فقولھ صحیح على . الظرف الضروري وقطع اعتكافھ واستأنف بعد ذلك
أن األصل في االعتكاف اللزوم، واألصل الذي قیس : حسب قواعد العلماء بأن مذھب القیاس على األصل الصحیح صحیح، ولكن اإلشكال

أن ما : ھذا الفرع مختلف فیھ؛ ألن االشتراط في الحج جاء على صورة خاصة، وخرج عن القیاس، والقاعدة في األصول علیھ وألصق بھ
ِوأتموا الحج والُعْمرة  : أن األصل تمام الحج، ولذلك قال تعالى: وتوضیح ذلك. ھ ال ینقاسخرج عن القیاس فغیره علی َِّ َ َ َ َ َْ َّْ ُّ ِ فلما ] 196:البقرة[َ

أن حالتھا حالة مرض، ومع ذلك كلفت نفسھا مع وجود المرض : معناه) إني أرید الحج وأنا شاكیة: (جاءت ضباعة رضي هللا عنھا وقالت
ولذلك قوي مذھب من یقول إنھ خارج ) أھلي واشترطي: ( النبي صلى هللا علیھ وسلم رخصة لوجود ھذا العذر، وقال لھاأن تحج، فأعطاھا

عن األصل، وھذا الذي یطمأن إلیھ كما قدمناه في كتاب المناسك، وذكرنا أقوال العلماء في ھذا الحدیث، ووجھنا ھذا الحدیث، وبینا أن 
أن تفقھ وتفھم المراد من نفس النص، :  تقییدھا بالنص النبوي الوارد؛ ألن القاعدة في التعلیل واألقیسةاألقوى واألشبھ في ھذه الرخصة

مع أنھ في الحج والعمرة لو ) محلك حیث حبسك: (ًفالنص إن جاء أصال بذاتھ قست علیھ غیره؛ ألن األصل إتمام الحج، وھنا یقول لھا
 بدون دم، وھذا یقوي على أنھ خارج عن األصل، ولذلك مذھب طائفة من العلماء ومذھب أحصر بالعدو فإنھ یتحلل بالدم، وھنا یتحلل

ولذلك لو جئنا نقیس االعتكاف، فاالعتكاف من . الجمھور على أنھ یتقید بما ورد، وأنھ ال یقاس علیھ من لم یكن علیھ حاجة من مرض ونحوه
امھا على محبة هللا ومرضاتھ على وجھ تام كامل لتحصیل فضیلة لیلة حیث ھو عبادة خاصة لھا أصل شرعي قصد منھ تھذیب النفس وقی

أنا أقول ھذا كمسلك . القدر، فھو إذا جاء یشترط ویخرج في اللیل أثناء االشتراط خالف المقصود؛ ألن المقصود لزوم المساجد للعبادة
 باالشتراط ورأیت قولھ؛ فال بأس أن تعمل بھ، لكن فیما ًالكالم على المسألة كمسألة أصولیة، لكن لو أنك سألت عالما وقال: أصولي، أي

قیاسي بال إشكال، قاسوا االعتكاف على الحج  یظھر من ناحیة األدلة ومن ناحیة النظر في النصوص الواردة أن مذھب االشتراط مذھب
أنا أقتصر : مسلك یقول: اط فقد سلكوا مسلكینثم إذا قلنا في الحج والعمرة بجواز االشتر. والعمرة، والحج والعمرة نفس االشتراط فیھ خالف

على النص، فالنص جاء في ضباعة، وھي مریضة، فالمریض الذي عنده مرض ودخل الحج والعمرة وھو مریض یشترط، أما من كان 
إن حبسني :  وما قالًصحیحا فإنھ ال یشترط، بدلیل أن النبي صلى هللا علیھ وسلم أتى إلى ذي الحلیفة بعد قضیة ضباعة، وأھل مع الصحابة

ما قالھ إال المرأة شاكیة . إن حبسني حابس فمحلي حیث حبسني: اشترطوا على أنفسكم: حابس فمحلي حیث حبسني، ولم یقل لمن أراد النسك
عند وجود األصل إتمام الحج والعمرة، ونفعل كفعل النبي صلى هللا علیھ وسلم، وال نشترط إال : نقول. عندھا عذر، فنعمل كل نص كما ورد

أنھ إذا جاء النص على وجھ خاص خارج عن القیاس واألصل وفیھ ما یشعر بتخصیص الحكم بھ؛ وجب تخصیص الحكم : العذر، والقاعدة
فأنت إذا رأیت االشتراط تخفیف ومخالف لألصل الملزم باإلتمام، ومسقط للدم الواجب عند الحصر، فذلك كلھ خالف نصوص واردة، أما . بھ

ِوأتموا الحج والُعْمرة  : ي ألزمنا بھ فلنصھ تعالىاإلتمام الذ َِّ َ َ َ َ َْ َّْ ُّ ِ فإنھ یرید أن یتحلل . إن حبسني حابس: وھذا ال یتم؛ ألنھ إذا قال] 196:البقرة[َ
ًفمْن كان منكم مریضا أْو بھ أذى : أنھ ال یتم للمرض، واألصل في المرض: ًثانیا. مباشرة َ َِ ِِ ً ِ َ َ َْ ُ ْ َ فدیتھ، ولھ ارتفاقھ في المرض، لھ ] 196:البقرة[َ

فجاء ألن وجود ھذا المرض الذي یحول بینھ وبین إتمام الحج أن یشترط ویحج، فخالف األصول، فإذا جئنا نقیس فینبغي أن نقیس على أصل 
فیھ ھل ھو عام بحیث حتى في نفس العبادة التي ھو فیھا مختلف : لذاتھ یمكن القیاس علیھ، أما بالنسبة ألصل مختلف في عمومھ لذاتھ، أي

یشترط في كل حج وعمرة، ولكل شخص أن یشترط؟ أم ھو خاص بمن كان عنده حاجة وضرورة ودخل الحج والعمرة؟ ولو أردت أن 
ممكن أن یشترط المعتكف إذا كان عنده مرض أو عنده ضرورة، حتى یكون ھناك نوع من التوافق في تركیب : ًتحرر القیاس صحیحا فتقول

أشترط أن أخرج لالتصال على والدتي، وأشترط أني بعد المغرب أتصل على أھلي، : صل، أما أن یأتي الرجل السوي ویقولالفرع على األ
قد كان علیھ الصالة والسالم یمر على المریض وال یعرج علیھ كما في حدیث عائشة . ھذا كلھ خالف األصل..! وأشترط أنني كذا وأنني كذا
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األصل في االعتكاف؛ بل االعتكاف أصلھ یدل على اللزوم : فنحن نقول. لصالة والسالم ال یخرج إال لحاجةرضي هللا عنھا، وكان علیھ ا
والمالزمة للعبادة، فإذا أصبح الشخص یخرج كل حین، فیخرج لقضاء حاجتھ، ثم یشترط فطوره، ثم یشترط سحوره، وإن تیسر بینھما أكلة 

الشخص ینام النھار من بعد الفجر إلى الظھر، ثم بعد الظھر إذا ذھب وتوضأ ربما أنھ یجلس بین بین األكلتین فال بأس أن یشترط، فتجد اآلن 
وقعت لھ في وضوئھ أو زحامھ، أو ما رآه أثناء خروجھ ودخولھ، ثم إذا أذن العصر قرأ  الظھر والعصر یحدث أخاه عن بعض األمور التي

ًوره، ثم إذا انتھى من الفطور رغب في أن یأكل شیئا ما إن تیسر، وبعد العشاء یصلي ما تیسر لھ من القرآن، وقبل المغرب ینشغل بتھیئة فط
ثم یذھب ! وھذا واقع، حتى عدنا ال نجد لالعتكاف لذة. ًالتراویح، فإذا انتھى من التراویح أصبح محتاجا كل حین إلى الذھاب إلى دورة المیاه

ًتراویح وبین التھجد شیئا یعین على التھجد، وكأنھ جاء إلى أمر فیھ كرب شدید أو لقضاء حاجتھ، ولربما یكون قد اشترط أن یأكل بین ال
وأبو ذر رضي هللا عنھ مكث . خطب عظیم، فال یوجد استشعار أن االعتكاف مدرسة یراد بھا تھذیب النفوس باالستغناء با عز وجل

عام وطعم وشفاء سقم، فال حاجة في االعتكاف ألن یخرج للسحور؛ ألن عنده ط: ًأربعین یوما على ماء زمزم، فلو أننا أخذنا بالفتوى وقلنا
وإذا خرج بعد التراویح إلى طعامھ وأكل ما تیسر ثم صلى التھجد فیحتاج ). إنھ طعام طعم وشفاء سقم: (النبي صلى هللا علیھ وسلم یقول

وھذه ! ؟..فأین االعتكاف..! ھاق والتعب، ثم یؤذن الفجرًأیضا أن یذھب لقضاء حاجتھ، ثم إذا انتھى من التھجد اضطجع؛ ألنھ یحس باإلر
عبادة یراد بھا قوة الشكیمة في الطاعة، وأناس خرجوا من االعتكاف وھم یحبون القرآن وختمھ كل ثالث لیال؛ ألنھ في أثناء االعتكاف وطن 

، والمداومة على )ھ إال هللا وحده ال شریك لھال إل: (نفسھ على ذكر هللا عز وجل، وأناس یعتكفون فیخرجون من االعتكاف بالتھذیبات
. ، والمداومة على أذكار الصباح والمساء، حتى أنھ حفظھا أثناء العشرة األیام؛ فأصبحت دیدنھ للعام)سبحان هللا وبحمده، سبحان هللا العظیم(

تجد المعتكف الكامل االعتكاف الذي یدخل وھو فھذه األوقات معینة یقصد منھا تھذیب النفوس، وال یقصد منھا الجلوس مع زید وعمرو، فقد 
، وحالوة األنس با سبحانھ وتعالى، حتى إن أكره ساعة عنده أن یأتي أحد یقطعھ عن ذكره  سبحانھ وتعالى، فیقول  یحس بلذة المناجاة 

وخاصة في اللیل، ففي اللیل ال أعرف ! وجل؟طیلة العام وأنا بین الناس، ألیست ھذه ساعات وسویعات أتفرغ فیھا لذكر هللا عز : في نفسھ
ولیس معنى ذلك أنھ یھین البدن، لكن ینبغي أن یھیئ اإلنسان نفسھ لھذه المدرسة وھذه العبادة، بحیث . ًأحدا، وأستغني با سبحانھ وتعالى

.. إلى الصیام.. إلى القیام.. فانظر إلى العلمتكون شكیمتھ في الطاعة قویة، وعلى قدر الجد واالجتھاد في الطاعات والقربات تتبوأ المنزلة، 
َّإلى الذكر، فأي عبادة جعل هللا فیھا مراتب كاملة وحصلھا المكلف على أتم وجوھھا فإنھ یجد ثمرتھا على أتم الوجوه وأكملھا؛ فلذلك ینبغي 

، وجماع الخیر كلھ في تقوى هللا سبحانھ وتعالى ًلطالب العلم وعلى العامة أن یعلموا، كیف یكون اإلنسان معتكفا على أتم الوجوه وأكملھا
نسأل هللا العظیم رب العرش الكریم أن یجعلنا ممن اتقاه، والتمس رضاه، ووفقھ فیما رجاه، ونسأل هللا العظیم رب . واألنس بھ جل جاللھ

ًالعرش الكریم أن یجعل ما تعلمناه وعلمناه خالصا لوجھھ الكریم، وموجبا لرضوانھ العظیم، و آخر دعوانا أن الحمد  رب العالمین، وصلى ً
  .هللا وسلم وبارك على نبینا محمد

 
 
 
 

 [8[ باب اإلجارة -شرح زاد المستقنع 
العقود إما أن تكون الزمة أو غیر الزمة، وقد تكون الزمة لطرف جائزة للطرف اآلخر، وعقد اإلجارة من العقود الالزمة للطرفین، فال 

ین، أو بتلف العین المؤجرة، أو بموت المرتضع أو المرضعة، أو یموت الراكب في الطریق، وال ینفسخ العقد بضیاع تنفسخ إال برضا الطرف
ھذه مسائل تعتبر قواعد تحتذى في معرفة أحكام فسخ اإلجارة، وقد ذكر الشیخ أمثلة من الواقع المعاصر، وأمثلة على . نفقة المستأجر

 .ل مسلم معرفتھااإلجارات الطبیة، وھي مسائل یھم ك
 أنواع العقود

 
 

فیقول : أما بعد. بسم هللا الرحمن الرحیم الحمد  رب العالمین، والصالة والسالم على أشرف األنبیاء والمرسلین، وعلى آلھ وصحبھ أجمعین
 عقد اإلجارة، والعقود التي شرع المصنف رحمھ هللا في ھذا الفصل في بیان ما یتعلق بنوعیة]. وھي عقد الزم: فصل: [المصنف رحمھ هللا

تقع بین الناس منھا ما أوجب هللا عز وجل على المتعاقدین أن یمضیا ویتما العقد على الوجھ الذي اتفقا علیھ، ومنھا ما خیر هللا فیھ الطرفین، 
ھو الذي فرض : ع األول من العقودفالنو. فكل منھما بالخیار بین أن یتم العقد و یمضیھ وبین أن یتراجع عنھ، سواء ُوجد السبب أو لم یوجد

فھو : وأما النوع الثاني. هللا على كل واحد من المتعاقدین أن یمضي فیھ وال یتراجع عنھ إال برضا من الطرف الثاني، ویسمى بالعقد الالزم
اء وجد سبب أو لم یوجد، وھذا الذي خیر هللا سبحانھ وتعالى فیھ كال المتعاقدین، فجعل لھ حظ النظر في أن یمضي في العقد أو یلغیھ، سو

وھي العقود التي تكون الزمة لطرف وجائزة بالنسبة لطرف ثان، فھذا النوع من العقود : وھناك نوع ثالث من العقود. یسمى بالعقد الجائز
البیع، :  فمثال النوع األول.فرض هللا على أحد الطرفین دون اآلخر أن یتم ما التزم بھ، والطرف الثاني بالخیار؛ إن شاء أتمھ وإن شاء امتنع

وأما النوع . فإذا أوجب المتعاقدان الصفقة وأتما العقد، فكل منھما مخاطب من هللا سبحانھ أن یتم االتفاق والعقد على حسب ما وقع بینھما
ى الشركة، ثم قلت بعد ساعة أو أدفع مائة ألف وتدفع أنت مائة ألف، واتفقتما عل: ًفمثل الوكالة والشركة، فإذا شاركت شخصا وقلت لھ: الثاني

فلك ذلك، وھذا . ال أرید:فلك ذلك، ولو جئت بعد سنة في أي لحظة من لیل أو نھار تقول. ال أرید: بعد نصف ساعة أو بعد كالمك مباشرة
یوجد، ولیس من لك فسخھ ولك حظ النظر في الفسخ و اإلمضاء في أي وقت وأي ساعة، سواء وجد العذر أو لم : یسمى بالعقد الجائز، أي

. الخیار لي، أفسخ سواء وجد العذر أو لم یوجد، فلست بملزم: بل لك أن تقول لھ. ال أفسخ:  أن یقول-وھو ندك ونظیرك- حق الطرف الثاني 
لسیارة ًفكال الطرفین بالخیار، لكن لو أن شخصا وجد ا. من أحظر سیارة مفقودة فلھ عشرة آالف: الُجعالة، فمن قال: ومثال النوع الثالث
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وجدھا قبل أن یتراجع عن ھذا العقد، فحینئذ نلزمھ بالعشرة اآلالف، : المفقودة عند وجدانھا تراجع صاحب السیارة عن الكالم الذي قالھ، أي
 أو مثل ضمان. ًالجعل یكون الزما لطرف دون طرف ثان: ًإذا. لست بملزم بأخذھا، إن شئت أخذتھا وإن شئت تركتھا: ونقول للطرف الثاني

فكل نوع من ). عقد الزم(اإلجارة : أي) وھي: (وأما بالنسبة لإلجارة فقال المصنف. األموال باالستھالك، وكالكتابة، ونحو ذلك من العقود
لیس من حقك الرجوع عن ھذا العقد إال برضا الطرف : أنواع اإلجارات وقع بین طرفین فأكثر فإننا نلزم كال الطرفین بإمضاء العقد، ونقول

وأتم العقد وأوجب، وافترقا؛ على القول باشتراط خیار . قبلت: وقال. أجرتك عمارتي بمائة ألف سنة كاملة ابتداء من غد: فلو قال لھ. نيالثا
وال من حق الذي . تراجعت: المجلس أو لم یفترقا على القول الثاني؛ فإنھ إذا تم العقد لزم الطرفین، ولیس من حق صاحب العمارة أن یقول

: أنت ملزم بإتمام الصفقة، ویجب علیك أن تسلم العمارة في المدة المتفق علیھا، ونقول للمستأجر: نقول للمؤجر. تراجعت:  أن یقولیستأجر
اخدم ھذا البیت، أو اعمل : ًولو استأجر شخصا لعمل عنده في البیت فقال لھ. ھذا في إجارة الدور. یجب علیك أن تمضي في استئجار العمارة

لك في الشھر ألف : أو استأجره لحراسة مزرعة أو القیام علیھا، فقال لھ. ًبیت، وقم على مصالح بیتي؛ وأعطیك ألفا في كل شھرعندي في ال
فكال الطرفین ملزم بھذا العقد، ولیس من حق صاحب . قبلت: فقال. لایر، أو تعمل عندي ھذا الشھر ابتداء من كذا إلى نھایة كذا بألف

، )عقد الزم. (عقد اإلجارة بجمیع صور اإلجارة: أي) وھي: (المصنف حینما قال: ًفإذا. ال من حق العامل أن یتراجعالمزرعة أن یتراجع، و
أجرني سیارتك إلى : ًھو العقد الذي ال یملك أحد الطرفین الرجوع عنھ أو فسخھ إال بإذن اآلخر، فلو أن شخصا جاء لرجل وقال لھ: والالزم

ظرف، وأریدك أن  طرأ عندي: ت الصفقة بینھما، ثم جاءه بعد ساعة أو بعد فترة أو في نھایة المجلس وقالوتم. قبلت: فقال. مكة بألف
فإنھ یلزم باإلجارة ویلزم بإتمام العقد على الصفة التي . ال أقیلك: حینئذ تنفسخ اإلجارة، لكن لو قال. أنت في حل: تقیلني من ھذه اإلجارة، قال

 ...... .اتفق علیھا الطرفان
 

 عقد اإلجارة من أنواع العقود الالزمة
 
 

 فھي مسألة عامة شاملة لجمیع أنواع اإلجارات، فلو سألك -وھي مسألة لزوم عقد اإلجارة-أما ھذه المسألة ). وھي عقد الزم: (قال رحمھ هللا
ھل لھ حق الرجوع أو لیس : رف الثانيالطبیب والمھندس والخیاط والنجار والحداد عن أي صفقة من صفقات اإلجارة أتمھا وأوجبھا مع الط

األصل أنك ملزم والطرف الثاني ملزم بإتمام ھذا العقد الذي اتفقتما علیھ، ولیس لك حق الرجوع إال بإذن صاحبك، : لھ حق الرجوع؟ تقول
ھل لزوم اإلجارة محل إجماع أم فیھ : ىالمسألة األول: بقیت مسألتان. إال فیما یستثنى من األسباب الموجبة للفسخ كما سیأتي إن شاء هللا بیانھا

جماھیر السلف والخلف واألئمة ودواوین العلم كلھم رحمة هللا علیھم على أن عقد اإلجارة عقد الزم، ولم یخالف في ھذه : خالف؟ الجواب
جماع، واإلجماع على أن عقد المسألة إال بعض الفقھاء، وھو قول لألفراد، ویحكى عن بعض أئمة التابعین، ولكنھ قول شاذ ال یقدح في اإل

فإن : أما دلیل النقل: ما ھو الدلیل على أن عقد اإلجارة عقد الزم؟ دل على ھذه المسألة دلیل النقل والعقل: المسألة الثانیة. اإلجارة عقد الزم
ِیا أیھا الذین آمنوا أْوفوا بالُعقود : هللا یقول في كتابھ ِ ُُّ ُ ُْ ِ َ ََ َ َ أن هللا أمر بالوفاء بالعقد و إتمامھ، : لة من ھذه اآلیة الكریمةووجھ الدال] 1:المائدة[ََّ

ِأْوفوا بالُعقود: (والمضي فیھ على الوجھ الذي اتفق علیھ الطرفان، وكذلك عمم، فقال ُ ُْ ِ ً، ولم یستثن عقدا، فدخلت اإلجارة تحت ھذا العموم، )َ
ن نتمھا ونمضیھا على وجھھا، فلیس ألحد الطرفین الرجوع عن ھذا العقد اإلجارة الزمة ألنھا عقد، وهللا فرض علینا في العقود أ: ونقول

وتوضیح ھذا . اإلجارة عقد الزم كالبیع؛ بجامع كون كل منھما عقد معاوضة: فالقیاس الصحیح، قالوا: أما دلیل النظر. الذي اتفقا علیھ
: یع، والحكم لزوم العقد، والعلة التي تربط بین الطرفین كاآلتيأن الفرع الذي یستدل لھ ھو اإلجارة، واألصل المقیس علیھ ھو الب: القیاس

ًنحن متفقون جمیعا على أن عقد البیع عقد الزم، وال یجوز للمسلم إذا أتم البیع أن یتراجع عنھ إذا حكم بلزومھ، إال ما یستثنى من حاالت 
 والبیع أنك في البیع تعاوض، فتدفع المال لقاء السلعة والعین والذات، وجھ الشبھ بین اإلجارة. الفسخ، وإذا ثبت أن البیع الزم فاإلجارة كالبیع

وفي اإلجارة تدفع المال لقاء المنفعة، فكما أنھ یجب الوفاء في ذلك العقد من عقود المعاوضات كذلك یجب الوفاء في ھذا العقد من عقود 
نلزمك أن : الكلمة كما نلزمھ إذا خرجت منھ وھو ملتزم بالبیع، فنقولالمعاوضات، فالمسلم خرجت منھ كلمة التزم بھا أن یؤجر، فنلزمھ بھذه 

یلزمك أن تدفع الثمن وتمضي اإلجارة، كما یلزم المشتري دفع الثمن وإمضاء : وھكذا نقول للمستأجر. أن تبیع وتسلم المبیع تؤجر كما یلزمك
. ما ذكرنا، ولیس من الالزم الذي یكون ألحد المتعاقدین دون اآلخرفاللزوم ھنا لكال الطرفین ك). وھي عقد الزم: (قولھ رحمھ هللا. البیع

لزوم اإلجارة إذا تأملھ المسلم وجد فیھ الخیر الكثیر، وعلم علم الیقین أن ھذه الشریعة شریعة رحمة بالعباد، وأن هللا سبحانھ : المسألة األخیرة
، لكان من أراد أن یؤجر عمارة في موسم أو نحوه، فجاءه رجل وأعطاه وتعالى دفع عن الناس الضرر، فلو كانت عقود اإلجارة غیر الزمة

! فسیكون علیھ ضرر بفوات موسم التأجیر. ال أرید: كلمة على أنھ یستأجر منھ، ثم بعد یوم أو یومین أو ثالثة أو بعد فوات المستأجرین قال
ر بمصالح الناس وأذیة بعضھم لبعض، فیتربص التجار بعضھم وضرر في فوات المتعاقدین والطالبین للسلعة، ثم یكون ذلك وسیلة لإلضرا

ال شك أن لزوم عقد اإلجارة : فعلى ھذا. معھ اإلجارة وعقدھا، ثم یتراجع عند فوات سوق تلك العین المؤجرة ببعض، فیرسلون لرجل من یتم
 وألدى ذلك إلى استغالل اإلجارة كوسیلة للضرر، ًإن عقد اإلجارة الزم لتالعب الناس بحقوق بعضھم بعضا،: فیھ حكمة عظیمة، ولو لم نقل

 ...... .إلى غیر ذلك مما ال تحمد عقباه... ًوأدى ذلك إلى فوات حقوق الناس، وأدى ذلك أیضا إلى الشحناء والبغضاء والعداوة
 

 حكم منع المؤجر تسلیم العین المؤجرة بعد االتفاق
 
 

في ). ًفإن أجره شیئا ومنعھ كل المدة أو بعضھا(للتفریع، : الفاء]. ة أو بعضھا فال شيء لھ ًفإن أجره شیئا ومنعھ كل المد: [ قال رحمھ هللا
إن عقد اإلجارة عقد الزم ینبغي أن تفرع على ھذه القاعدة وھذا األصل؛ أن تفرع الالزم : مؤجر ومستأجر، فأنت إذا قلت: اإلجارة طرفان
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منع المالك من االنتفاع من : أي) فإن منعھ: (فقال.  بالمستأجر، فابتدأ رحمھ هللا بالمؤجرالذي یتعلق بالمؤجر، وأن تفرع الالزم الذي یتعلق
ھذه العمارة اتفقت معك أنھا بملیون وال أرید أن : العین المؤجرة، وال یمنع إال إذا أخلف وعده بإتمام الصفقة، فھو یمتنع من إتمام العقد ویقول

فمنعھ أن یستوفي حقھ، فإذا منع المؤجر فھو باإلجماع یعتبر .  لك عندي شيء، أو ال أعطیك مفاتیحھاأعطیكھا، أو ال تستلم العمارة، أو لیس
ًوإذا ثبت عند القاضي أن شخصا أتم عقد إجارة وتالعب وأخلف وعده، فإن من حق القاضي أن یعزره، ثم التعزیر یتفاوت على . ًظالما

إن منعھ : ًفإذا. ح عظیمة وأضرار كبیرة یعزر فیھا أكثر من اإلجارات التافھة والیسیرةحسب الضرر الذي یلحق، فاإلجارات التي فیھا مصال
إذا : ثم یبقى السؤال. یأثم؛ ألن هللا فرض علیھ وأوجب علیھ بعدما أتم العقد أن یمضي، وأن یفي بما التزم بھ وما أخذه من العھد على نفسھ

 النظر عن مسئولیة الدنیا من حیث فوات المصلحة، وامتناع صاحب العین من تمكین ًحكمنا بكونھ آثما فاإلثم مسئولیة اآلخرة، فیبقى
ًلو أن رجال استأجر عمارة بمائة ألف : مثال ذلك. نحكم بإثمھ، ونحكم بقھره على ھذا العقد إن كان في بدایة المدة: المستأجر من حقھ، فنقول

أعطني المفتاح في لیلة واحد : جاءه المستأجر وقال لھ:  في یوم بدایة العقد، أيلشھر ذي الحجة، فلما جاء المستأجر یرید أن یستأجر منعھ
فمن ناحیة شرعیة یفرض علیھ، ویلزم بتمكین المستأجر من . لیس لك عندي شيء: فقال. ذي الحجة حتى أستفید من العمارة التي استأجرتھا

أنت تمنع صاحب الحق من حقھ؛ ألن منفعة سكنى العمارة :  ویقول لھ، بل یفرض علیھ..ھذا آثم وظالم: حقھ، وال یقف القضاء عند قولھ
ًخالل الشھر لیست بملك لك، فقد بعتھا وأصبحت ملكا للغیر، فأنت بامتناعك من تسلیم المفتاح والتمكین من اإلجارة منعت حق غیرك، وھذا 

فریع، یتفرع على قولنا باللزوم أننا نلزمھ ونقھره بالقوة على للت): الفاء: (ًفإذا. لیس بملك لك، وقد خرجت عن ملكیتك خالل شھر ذي الحجة
ًبھا المستأجر، سواء كانت أرضا أو دارا أو سیارة أو أي شيء اتفق علیھ، فنلزمھ بذلك دفع العین لكي ینتفع فإذا منعھ لم یخل ھذا الفعل من . ً

فحینئذ إذا رفع إلى القضاء یفرض . عندي شيء، وأنا راجع عن اإلجارةلیس لك : أن یمنعھ قبل ابتداء العقد ویقول لھ: الحالة األولى: أحوال
فإذا اشتكى إلى القاضي وأحضر القاضي خصمھ وألزمھ، وابتدأت . علیھ القضاء التمكین، ویمكن تالفي ھذا الخطأ بإلزامھ في مدة اإلجارة

ًال تأخذ شیئا، ولیس لك عندي : أن یقول لھ: الحالة الثانیة. اءًاإلجارة وأخذ حقھ كامال فال إشكال؛ ألنھ منع من حقھ وتوصل إلى حقھ بالقض
فألغى العقد من طرف واحد، فالرجل حاول معھ وأراد أن یقنعھ فلم یستطع حتى مضى شھر ذي الحجة، . شيء، والعقد الذي بیني وبینك الغ

إنھ إذا : قد یقول لك قائل.  على المنفعة، وقد منع المنفعةًفإذا مضى شھر ذي الحجة لم یستحق ھذا المانع شیئا من األجرة؛ ألن األجرة مركبة
) أد األمانة إلى من ائتمنك، وال تخن من خانك: (منعھ ومضت المدة نلزمھ بدفع األجرة، فكون ھذا خان وامتنع فعلى اآلخر أن یفي وال یمتنع

ًء منفعة، والمنفعة المشتراة غیر موجودة، كما لو باعھ شیئا التزم المائة ألف لقا: نقول. وقد التزم أن یعطیھ مائة ألف على شھر ذي الحجة
أن یمنعھ بعض : الحالة الثالثة. لما كانت مستحقھ لشيء ومبنیة على شيء، فإنھا تفوت بفواتھ، ھذا إذا منعھ المدة كلھا: ًولم یعطھ إیاه، فإذا

ً عشرة أیام وبقي عشرون یوما سكنا، فیستحق أجرة العشرین ال أؤجرك، والعقد الذي بیني وبینك الغ، فمضى من الشھر: المدة، فقال لھ ً
ًولو منعھ عشرین یوما وتمكن من حقھ في العشر األواخر من الشھر یكون لھ ثلث األجرة، ولو منعھ خمسة عشر یوما وتمكن من حقھ . ًیوما ً

إما : ًوھذا یختلف تبعا ألحوال الناس. جرة نصف الشھرلھ أ: ًفي الخمسة عشر یوما، أو سلم لھ واقتنع بعد نصف الشھر وسلمھ المفتاح، نقول
ًحقھ من ابتداء المدة، ویستوفي حقھ كامال، فال إشكال، وإما أن یمنعھ وال یتمكن من حقھ بالكلیة فال یستحق  أن یمنعھ كلیة، ولكنھ یتمكن من

 األیام، ویستحق األجرة بقدر ما استفاد المستأجر من األجرة، وإما أن یمنعھ عن بعض األیام دون بعضھا، وحینئٍذ یستحق بقدر ما أخذ من
لو أنھ اتفق معھ على أن یؤجره شھر ذي الحجة، وكل یوم من شھر ذي : لكن ھنا مسألة. األیام، إن كان نصف الشھر فنصف األجرة وھكذا

ًن ألفا لقاء شھر ذي الحجة، وتم العقد على ھذه ثالثو: كل یوم بألف، بل قال لھ: الحجة بألف، فاتفق معھ على شھر ذي الحجة، ولكن لم یقل
ًھذا، ثم شاء هللا عز وجل أنھ منعھ من الخمسة عشر یوما األولى، ثم مكنھ من بقیة الشھر، وكان الشھر ناقصا، فھل یستحق الخمسة عشر  ً

ًألفا أو یستحق األربعة عشر ألفا؟ الجواب ًنقصان الشھر إلى تسع وعشرین یوما في ًیستحق أربعة عشر ألفا، وال یستحق الخمسة عشر؛ ألن : ً
ًإنھ في ھذه الحالة ال یستحق إال عن أربعة عشر یوما؛ ألنھا : صورة التمام والكمال، وال تكون في صورة البعض، ولذلك قال بعض العلماء

نھ من االنتفاع ولم یمنعھ، وظھر ًتجزأت بتجزؤ المنفعة المستوفاة، فلھ حق كل یوم بحسبھ، لكن لو أنھ أوجب الصفقة عن الشھر كامال، ومك
ًأن الشھر تسعة وعشرون یوما، فھذا استحقاق مبني على الشھر المسمى، ولیس على أجزاء الشھر، وفرق بین االتفاق على األجزاء وبین 

ًرین یوما، فتصح كفارة ًّاالتفاق على الكل، وكذلك لو صام شھرین متتابعین وابتدأ من أول الشھر، فإنھ قد یصوم كال من الشھرین تسعة وعش
ًلھ عما أوجب هللا سبحانھ وتعالى، لكن لو ابتدأ أثناء الشھر وابتدأ في الیوم الثاني فالبد وأن یصوم ستین یوما قوال واحدا عند العلماء ففي . ًً

ھ ذلك أن العقد تم على ًبل یستحق خمسة عشر ألفا، ووج: وقال بعض العلماء. ھذه الحالة یكون المؤجر ھو الذي أدخل على نفسھ النقص
المدة التي استوفي فیھا، ویكون لھ نصف الشھر؛ ألن العقد باسم الشھر  الشھر نفسھ، فإن كان قد مكنھ من النصف كان نصف المسمى لنفس

ماء كما ولكن القول األول أوجھ وأصح؛ ألنھ حینما منعھ أضر بمصلحة نفسھ، وانتقل إلى التجزئة بحسابھا، وھذا أصل عند العل. نفسھ
 ...... .ذكروھا في الفسوخات، وذكروھا في األمور الطارئة التي توجب زوال عقد اإلجارة

 
 حكم رجوع المستأجر عن اإلجارة بعد البدء في العقد

 
 

على المؤجر فإنھ فرع األحكام في لزوم عقد اإلجارة : ھذا من دقة المصنف رحمھ هللا]. وإن بدأ اآلخر قبل انقضائھا فعلیھ األجرة: [وقولھ
ًقد یقع االمتناع ویقع النقض للعھد والعقد المتفق علیھ بین الطرفین من الشخص المستأجر، فلو أن رجال جاء واستأجر . وعلى المستأجر

وتم العقد بین الطرفین على أنھ یستأجر شھر رمضان بعشرة . قبلت: فقلت لھ. أجرني بیتك ھذا بعشرة آالف في شھر رمضان: بیتك، وقال
ًحتى مضى شھر رمضان كامال وقد سلمتھ المفاتیح ومكنتھ، أو مكنتھ من . العقد الذي بیني وبینك الغ: ف، فامتنع من سكنى البیت، قالآال

العقد الذي بیني وبینك كما ھو، وھذا بیتك في شھر رمضان، ترید تأتي فھذا حقك، وترید تتخلف فإن البیت باسمك وال : تسلمھا، وقلت لھ
إن كان ھذا الشخص اآلخر امتنع بالكلیة وقد . فبقیت على التزامك.  ولست بمسئول عنھ؛ ألنني بعت منفعتھ وال آخذ حق الغیرأؤجره ألحد،
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مكنتھ فإنھ یلزم بدفع األجرة كاملة؛ ألن هللا فرض علیھ العقد، وأنت قد مكنتھ من حقھ، فتستحق األجرة كاملة، وھو الذي أدخل الضرر على 
أما لو أنھ أثناء .  اإلجارة، وھو الذي فوت على نفسھ مصلحة االرتفاق بھذه العین المؤجرة، فعلیھ أن یتحمل مسئولیة نفسھنفسھ بامتناعھ من

 ثم جاء في -النصف األول-سكن أول رمضان : العقد استأجر شھر رمضان، فامتنع من أول الشھر وجاء في نصفھ الثاني، أو العكس
أنت ملزم بالعقد  :ولیس ثم عیب یوجب الفسخ، ولیس ھناك أمر یستحق بھ ما قالھ، ففي ھذه الحالة نقول. ما أرید بقیة الشھر: النصف وقال

 ...... .على مدتھ التامة الكاملة، ولیس من حقك الفسخ؛ فإن بدأ فیدفع األجرة كاملة
 

 أمور ینفسخ بھا عقد اإلجارة
 
 

ًرتضع، والراكب إن لم یخلف بدال، وانقالع ضرس أو برئھ ونحوه، ال بموت وتنفسخ بتلف العین المؤجرة، وبموت الم: [قال رحمھ هللا
 ...... .[المتعاقدین أو أحدھما، وال بضیاع نفقة المستأجر ونحوه

 
 ینفسخ عقد اإلجارة بتلف العین المؤجرة

 
 

زالھ وأماطھ عن بدنھ، فلما ذكر المصنف فسخ الثوب إذا أ: اإلزالة، یقال: في لغة العرب) الفسخ]. (وتنفسخ بتلف العین المؤجرة: [فقولھ
. رحمھ هللا لزوم عقد اإلجارة ناسب أن یتكلم عن األحوال التي تستثنى، ویكون حكم الشرع فیھا بجواز فسخ ھذا الشيء الذي لزم الطرفین

 -تلفت العین- فلو انھدم البیت . قبلت: لوقا.  ھذه السنة-ًمثال- أجرني ھذا البیت بمائة ألف : كالبیت، فلو قال لھ: أي) العین المؤجرة: (وقولھ
فقد فاتت المنفعة التي اشتراھا المستأجر، وبفوات المنفعة یفوت عقد اإلجارة؛ ألنھ ال یمكنھ أن یسكن في ھذا البیت وھو منھدم، وقد اتفق 

ساخ العقد، وكما أنھ لو باع دابة ثم ماتت الطرفان على أنھ مؤجر لھ بسكنى ھذه الدار، فإذا أصبحت الدار غیر موجودة فإنھ حینئٍذ یحكم بانف
وكذلك إذا . ًالدابة قبل إتمام الصفقة، أو بستانا، ثم جاء إعصار و أحرق البستان قبل إتمام الصفقة؛ فإن ھذا یوجب الفسخ؛ فكذلك في اإلجارة

فلما أراد أن ینزلھا البائع سقطت من یده . اشتریت: فقال. بخمسة ریاالت: بكم؟ قال: بعني ھذه العلبة من الطعام أو نحوه، فقال: قال لھ
: وانكسرت، فال یمكن أكل ھذا الطعام الذي انكسرت علبتھ أو أریق على ھذا الوجھ، وفي ھذه الحالة ال یمكن االنتفاع بھذه العین، فتقول

إذا فاتت العین المقصودة التي : ًفإذا. خ البیعوحینئٍذ یعقد معھ على عین أخرى إذا أراد وإال فس. انفسخ عقد البیع على ھذا المعین وفات بفواتھ
وتلف العین مثل انھدام الدار، وموت الدابة والبعیر في القدیم، ومثلھ في زماننا . تم العقد علیھا، فإنھ حینئٍذ یحكم بانفساخ عقد اإلجارة

نة، ثم في الطریق تلفت مكینة ھذه السیارة، حتى ال السیارات، فلو أنھ اتفق معھ على إجارة سیارة بعینھا إلى مكة أو إلى جدة أو إلى المدی
أن تتلف العین قبل ابتداء : الصورة األولى: وإذا تلفت العین فلھا صور. یمكن أن یتم بھا العقد على الوجھ المعتبر، فحینئٍذ یحكم بفوات العقد

فینفسخ العقد بالكلیة، وإذا كان قد : تلف العین قبل ابتداء اإلجارةفأما في حالة . أن تتلف العین أثناء مدة اإلجارة: الصورة الثانیة. مدة اإلجارة
ًكان ساكنا في الدار فسقطت الدار : ًوأما إذا تلفت العین أثناء االنتفاع، مثال. قبض الثمن وجب علیھ رد الثمن إلى صاحبھ، وھذا ال إشكال فیھ

بستان أو نحو ذلك من المؤجرات، فحینئذ یحكم بلزوم أجرة ما مضى وانھدمت، أو سكن نصف شھر وانھدمت في نصفھ الباقي، أو احترق ال
ًلكن أیضا ھناك تفصیل عند العلماء رحمھم . وفسخ اإلجارة فیما بقي، ویستحق األجرة بقدر ما أخذ، ثم الباقي یحكم بانفساخ عقد اإلجارة فیھ

حنابلة رحمھم هللا على أن انھدام الدار یوجب انفساخ عقد اإلجارة، لكن هللا في مسألة تلف العین؛ فجمھرة أھل العلم من المالكیة والشافعیة وال
أنھ إذا انھدمت فینظر فیھا، فإن بقي شيء من : فقھاء الحنفیة رحمھم هللا وبعض الفقھاء من أصحاب اإلمام أحمد واإلمام الشافعي یقولون

الدار التي لھا فناء وحوش، فإذا استأجر : من أمثلة ذلك.  الذي فیھ المنفعةالدار فیھ منفعة انفسخت اإلجارة فیما ال منفعة فیھ، وتبقى في القدر
إذا سقطت الفلة وانھدمت، أو سقطت الفلة وبقي جزء منھا صالح للسكن، فإننا نقدر قیمة ھذا الجزء : ًدارا بحوشھا، مثل الفلل اآلن، یقولون
ألنھ یمكن أن یستغلھ لحفظ المتاع، ویمكن أن یستغلھ : بھذا الفناء والحوش؛ قالواانتفع بما بقي، وانتفع : المنھدم من األجرة، ونقول للمستأجر

فحینما اتفق الطرفان على بناء وفناء، : قالوا. لحفظ الحیوان، ویمكن أن یستغلھ في مصالحھ؛ ألن الحوش یمكن االرتفاق بھ بخالف البناء
ات السكن بقي عقد الفناء كما ھو، وھذا في الحقیقة إذا نظر إلیھ من حیث األصول أنھ یرید للسكن ویرید االرتفاق بالفناء، فإن ف: فمعنى ذلك

األصل بقاء : والقاعدة المشھورة تقول. اإلعمال أولى من اإلھمال: فلھ قوة، أعني أنھ من حیث الرأي والنظر صحیح؛ ألن القاعدة تقول
نفسخ فیما انھدم؛ ألن ما شرع لعلة یتقید بھا، فإذا كانت العلة ھي كون الدار ًإذا ت: نقول. انھدمت الدار: فلو جاء شخص یتكلم ویقول. العقود

َّمنھدمة فإن االنھدام ھو الذي ینفسخ في عقد اإلجارة، وُیتقید بھ إال أن القول األول أدق وخاصة في المصالح، ألنك إذا جئت تنظر إلى . َ
 قوي؛ ألنك قد تستسمح الفناء وترضى بھ لوجود البناء، وقد ترضى بالبناء مصالح الناس وإلى الضرر، فال شك أن القول أنھا تنفسخ كلیة

ًلوجود الفناء، فإذا كان رضا اإلنسان بالبناء وكان الفناء تبعا، فال ینبغي أن نجعل التابع أصال، ولذلك قالوا من الصعوبة بمكان أن نلزم في : ً
ًامل، وإذا ذھب بعضھ فإنا ال نلزمھ بھ؛ ألن المستأجر استأجر شیئا كامال ال شیئا ھذه الحالة، فمادام أنھا انھدمت فالمتفق علیھ الشيء الك ًً

أجرني الدار كاملة، فبأي حق : لكن ھو قال. أجرني غرفة: ًلو كان یرید جزءا من الدار لقال. أجرني فناءك: ًناقصا، ولو كان یرید الفناء لقال
نفسخھا في الجزء الذي : وكل من القولین لھ وجھ، فإن من قال.  ما اتفق معھ على فناءنلزمھ بالبعض وقد اتفق على شيء كامل متكامل، فھو

إنھا تنفسخ كلھا، فلقولھ حظ من حیث األصل الذي : انھدم وال نفسخھا فیما بقي، فقولھ أشبھ بالقواعد من جھة النظر واألصول، ومن قال
  .لبھ، ولما فیھ من الضرر على الناسأن العقد تم على شيء كامل یفوت بفوات بعضھ أو أغ: ذكرناه
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 ینفسخ عقد اإلجارة بموت المرتضع
 
 

وتنفسخ اإلجارة بموت المرتضع، عندنا المرتضع والمرضعة، وقد ذكرنا أن هللا سبحانھ وتعالى أحل ]. وبموت المرتضع: [قال رحمھ هللا
ُفإْن أْرضْعن لك: اإلجارة على الرضاع، وقال سبحانھ و تعالى َ َ َ َ ِ َّم فآتوُھن أُجورُھن َ ََّ ُ ُ َ فأثبت األجر واستحقاق األجرة بالرضاعة، فدل ] 6:الطالق[ْ

إذا استأجر امرأة إلرضاع بنتھ، فاتفق معھا على أن ترضعھا : فمن الصور التي تنفسخ فیھا اإلجارة. على مشروعیة التعاقد على الرضاع
بتداء اإلجارة، فإن ماتت قبل ابتداء اإلجارة انفسخت ولیس للمرضعة شيء، وإن سنة كاملة، فماتت الصبیة في منتصف العام، أو ماتت قبل ا

ماتت أثناء المدة استحقت المرضعة بقدر ما أرضعت من الزمان، فلو ماتت في ثلث السنة األول كان لھا أجرة الثلث، وإن ماتت بعد تمام 
. أنھا تقسط على حسب المنافع المتفق علیھا: ، وھذا أصل في اإلجارةوھكذا، تقسط األجرة.. النصف األول فإنھ یكون لھا حظ النصف األول

أن المنفعة فاتت اإلجارة؟ ونحن نحكم بالفسخ إذا فاتت : ًأیضا إذا ماتت المرضعة وھي المرأة التي ترضع، فإنھ ینفسخ العقد؛ والسبب في ھذا
 والمنفعة السكنى، فإذا -البناء-ًوعندنا منافع، فإذا استأجر بیتا فالذات البیت ًالمنفعة المشتراة، ودائما تكون المنافع تحت األعیان، فعندنا ذوات 

وكذلك لو استأجر دابة للركوب وماتت، كانت . انھدم البیت انفسخ العقد؛ ألنھ لم یعد ھناك منفعة وھي السكنى بعد انھدام البیت وسقوطھ
تنفسخ بتلف العین المؤجرة، وھذا : فالمصنف رحمھ هللا قال. حینئٍذ تفوت بفواتھااإلجارة على عینھا وذاتھا، ولم یمكن إقامة غیرھا مقامھا، ف

 فإذا ماتت -من اآلدمي والحیوانات- وتنفسخ بموت المرتضع، وھذا مثال للحیوان . مثلما ذكرنا في البیوت والمساكن من غیر الحیوانات
الفقھاء ونص المصنف رحمھم هللا على أن  حكم:  وقد یسأل سائل ویقول.المرأة المرتضعة أو الرضیع الذي یرتضع فإنھ یحكم بفسخ اإلجارة

ال یمكن؛ : تصحیح العقود ما أمكن؟ قالوا: عقد اإلجارة ینفسخ إذا مات المرتضع، ألیس باإلمكان أن یؤتي برضیع آخر ویقام مقامھ، ونقول
 تأتي بصبي یرضع كرضاعتھ، ویحن لھذه األم مثلھ، ویأخذ منھا ألنھ حینما استأجر المرأة إلرضاع ھذا الصبي بعینھ فإنھ ال یمكن بحال أن

ھناك مسائل ستأتینا وال نحكم فیھا بانفساخ العقد؛ ألنھ یمكن تحقیق . من اللبن بقدر ما یأخذه األول، فال تستطیع أن تقیم الغیر مقامھ بالعدل
ًفھو إذا أقام رضیعا آخر ال . العقد على صورة ومنفعة بحدود قیدت بھاأنھ إذا تم : المنفعة وتحقیق العدل بین الطرفین، وھذا من دقة الشریعة

ًیمكن أبدا أن یأتي رضیع آخر مثل الرضیع األول، فالناس یختلفون في الشبع والري، ویختلفون في الرضاعة، ویختلف حال الصبي من 
 تحرم علیھ المراضع فال یقبل بالمرضعة، وقد یكون بین امرأة ألخرى، فقد یرتضع من امرأة ویحب لبنھا ویرضى بھا ویقبل على ثدیھا، وقد

وعلیھ فتفوت المنفعة بموت المرتضع، وبحكم ! ًبین، تارة یقبل وتارة یدبر، فكیف تقیم طفال مقام طفل مع اختالف الطبائع واختالف األحوال؟
 إال إذا كان ھناك عدل بین الطرفین، واستیفاء للحقوق كما بانفساخ العقد لتعذر إتمامھ على الوجھ الذي كان علیھ األول، وال یتم عقد اإلجارة

كذلك لو ماتت المرأة المرضعة فلن تستطیع أن تجد امرأة لبنھا كلبن ھذه المرأة في خصائصھ وطبائعھ وكمیتھ؛ ألنھا . اتفق علیھ المتعاقدان
رة وال في ثالث مرة، والمرأة المتوسطة لیست كالمرأة البكر، تختلف، فالمرأة التي تحمل ألول مرة وتدر لبنھا، لیست كالمرأة التي في ثاني م

  .وھكذا، فاالنضباط متعذر، فیتعذر أن تقیم الغیر مقام األصل الذي اتفق علیھ، فیفوت العقد بفوات األصل
 
 
 
 

 انفساخ عقد اإلجارة بموت الراكب في الطریق
 
 

 یقوم مقامھ فال بأس ویتم العقد، ففي القدیم كانوا یركبون للحج، فنص اإلمام أحمد إذا كان لھ وارث: أي]. ًوالراكب إن لم یخلف بدال: [وقولھ
إذا استأجر البعیر في الحج ومات الراكب في الطریق؟ أنھ یحكم بانفساخ العقد، وإذا حكمت بانفساخ العقد فتقدر أجرة : رحمھ هللا حینما سئل

إذا حكمت بالفسخ تفرع علیھ .  مات فیھ الشخص، ویستحق صاحبھ قسط ھذه األجرةھذا البعیر من الموضع الذي سار منھ إلى الموضع الذي
استحقاق األجرة فیما مضى، ویتفرع علیھ جواز أن یؤجره للغیر، فیأتي براكب آخر ویؤجره، ویستفید مما بقي من المتفق علیھ في عقد 

  .اإلجارة
 
 
 
 

 حكم عقد اإلجارة عند ذھاب األلم والمرض
 
 

ھذه مسألة طبیة، وھذا من دقة الكتب الفقھیة، وقد نبھنا غیر مرة أن الفقھاء یذكرون بعض األمثلة، ]. قالع ضرس أو برئھ ونحوهوان: [وقولھ
ًوقد یأتي من ال یحسن فھم العلماء رحمھم هللا، و ال یقدر ما قدمھ ھؤالء األئمة، وخاصة في الفقھ، فإن الفقیھ قل أن یكتب متنا إال وقد ابتلي  ّ

ًفلن تجد أحدا یكتب متنا فقھیا إال وقد اشتغل . إما أن یكون ابتلي بالقضاء، أو بالفتوى، أو بتدریس الفقھ: ً ھذه األشیاء أو بھا جمیعابأحد ً ً
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اء من ًأن تجد فقیھا اشتغل بالقضاء والفتوى والتعلیم؛ ألن من الفقھ: ومن أنفس وأدق ما یكون في الفقھ. بواحدة من ھذه الثالث أو بھا مجتمعة
فتح هللا علیھ في القضاء ولم یفتح علیھ في الفتوى، ومنھم من فتح هللا علیھ في الفتوى ولم یفتح علیھ في القضاء، ومنھم من فتح هللا علیھ في 

وأئمتھم الذین وتجد دواوین العلم ونوابغ الفقھاء . التدریس ولم یفتح علیھ في الفتوى، ومنھم من فتح هللا علیھ في الفتوى والتدریس والقضاء
یشار إلیھم بالبنان، وتقبل تحقیقاتھم وتحریراتھم، وینظر إلیھا نظرة اإلجالل واإلكبار، ویكون لھا وزنھا وقدرھا حینما یكونون قد ابتلوا بھذه 

صل عندك األصول، أن القضاء ُیدخل علیك المسائل الغریبة واألمثلة العجیبة، فتتأ: األشیاء، فتجد األئمة الكبار قضاة، والسبب في ھذا
وتنضبط عندك الفروع، وتتضح القواعد والضوابط، وكذلك الفتوى، فإن الناس تأتي بعجائب مسائلھم وغرائب نوازلھم، فال یحسن التصدر 

ي الفقھ ولذلك كان غالب من یتصدر إلى الفتوى في سن مبكرة ینبغ ف. ً راسخا في العلم-كما وصف هللا-فیھا إال من أنار هللا بصیرتھ، وكان 
في فترة وجیزة؛ ألن الناس تدخل علیھ المسائل، وھذه األمثلة التي نراھا في كتب الفقھ ھي حصیلة تجارب، وإن كان البعض یظن أنھا 

لیس المراد انقالع ) وانقالع ضرس: (فحینما یقول المصنف. ًمجرد آراء، وھو ال یعلم أنھا حصیلة ذھن العلماء وكدھم وعنائھم قرونا طویلة
ًضرس فقط، إنما المسألة دخلت في مسائل اإلجارة الطبیة، وھذه الكلمة تستطیع أن تفرع عنھا مشروعیة اإلجارة الطبیة عموما، وأن ال

الفقھاء یعتبرون جواز كون الطبیب یأخذ أجرة على عملھ لیقلع الضرس، وھذا عمل طبي، وتأخذ منھا جواز اإلجارة الطبیة خاصة، وھي 
 قلع الضرس نوع من أنواع الطب وھو الجراحة، وتأخذ منھا جواز قطع العظام الزائدة عن البدن إذا كان فیھا ضرر، مسألة الجراحة؛ ألن

وتأخذ منھا مسألة إزالة األعضاء من غیر العظام؛ . وجواز قطعھا بشرط وجود الحاجة الداعیة وھو األلم، وعدم جواز قطعھا إذا زال األلم
كما جاز قلع الضرس لوجود الضرر واأللم، فیجوز قطع األصبع الذي فیھ ألم إذا تعذر عالج ھذا األلم، أو ألن النظیر یأخذ حكم نظیره، 

خشي سریان ھذا األلم، فالمصنف حینما تكلم عن فوات العین ومثالھ العقارات، ثم بعد ذلك موت المرضعة وھو مثال للحیوان، ثم انقالع 
ى الكل نبھ على الجزء، وتعلق اإلجارة بالجزء، مع أن الرضاع تعلقت اإلجارة بالجزء وھو الضرس بجزء الحیوان، فأصبح بعدما نبھ عل

ًإذا استأجر طبیبا لكي یقلع ضرسھ، وكانوا في القدیم : یعني) وانقالع ضرس: (فقولھ. اللبن، وھنا تعلقت اإلجارة بالجزء وھو الضرس
ً وجد فیھ األلم، ووجدت الحاجة الموجبة للقلع، وال یجوز ألحد أن یقلع سنا لكبرھا وال یجوز للمسلم أن یقلع ضرسھ إال إذا. یحتاجون إلى ذلك

فیھ برد وتحجیم ): والوشر(أو بشاعة منظرھا كما في جراحة التجمیل، ولذلك لعن رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم الواشرة والمستوشرة، 
فال ) المغیرات خلق هللا: ( وفي الصحیح عنھ علیھ الصالة والسالم أنھ قال.لألسنان، وھذا یدل على أن تغییر خلقة هللا عز وجل ال یجوز

هللا  یجوز العبث بھذه الخلقة، مادام أن هللا سبحانھ وتعالى أوجدھا على ھذه الصفة، وشھد من فوق سبع سماوات أنھ خلقھ فأحسن خلقتھ تبارك
َلقد خلقنا اإلنسان في أْحس: أحسن الخالقین، فقال َ ََ ِ ِ َ َ َْ َ ٍن تقویم َْ ِ ِْ فجعلھ على أحسن صورة وأتم صورة، فلذلك ال یجوز لھ أن یقلع أو یزیل ] 4:التین[َ

َإزالة اللوز(ومن ھنا تفرعت مسألة عدم جواز . ًشیئا من البدن إال عند وجود حاجة بدون حاجة، وھي التي تسمى بالجراحة الوقائیة؛ ألن ) ِ
ع الضرس إذا برأ الضرس، فدل على أنھ ال یجوز أخذ شيء من البدن إال عند وجود الحاجة الفقھاء نصوا على انفساخ عقد اإلجارة في قل

إذا صعب : یشترط وجود األلم وعدم القدرة على احتمالھ، ولذلك تجد بعض الفقھاء یدقق ویقول: الداعیة لذلك، فقال العلماء في قلع الضرس
وكان - اقلع ھذا الضرس : فلو قال لھ. از، أما إذا أمكن عالجھ فال، ھذا بالنسبة لقلعھاأللم ولم یمكن عالجھ، أي ال یوجد عالج وال دواء لھ ج

 فقد كانوا في القدیم ال یتیسر لھم ما ھو موجود اآلن من الوسائل التي أنعم هللا بھا على عباده من تقدم الطب، وفتح هللا على -الضرس یؤلمھ
ً وھو على كل شيء قدیر، وكل ذلك لیشكروه ویحمدوه، ویعتقدوا اعتقادا جازما بعظیم عباده من واسع رحمتھ وبره وفضلھ سبحانھ وتعالى، ً

ففتح هللا لھم ھذه العلوم التي یستطیع الطبیب أن یعرف ھل المصلحة بقاء ھذا الضرس أو . فضلھ ومنتھ، وأن األمر كلھ  سبحانھ وتعالى
إذا برأ انفسخت اإلجارة، لكن في زماننا لو كان الضرس فیھ آفة في داخلھ، : لواعدم بقائھ، فاآلن الوضع یختلف، صحیح أنھم في القدیم قا

لیس من حقھ أن یفسخ؛ ألن العذر موجود، وإن كان ینفسخ في القدیم؛ لعدم : وھذه اآلفة باقیة، لكن األلم یذھب ویأتي، وتم العقد، فإنا نقول
لكن في زماننا ھذا لما تقدم الطب فإنھ إذا وجدت العلة واآلفة، . للثة ونحوھاتمكنھم من االطالع على خفایا الضرس، وما فیھ من أمراض ا

وقرر األطباء أن ھذا النوع من اآلفات والعلل ال عالج لھا إال الجراحة واالستئصال، واتفق مع المستشفى أو مع الطبیب على أنھ یستأصل، 
وعلى ھذا سنذكر . إذا امتنعت وجب علیك أن تدفع أجرة الطبیب: وجودة، ونقول لھفإنا نلزمھ؛ ألن العلة م. ما أرید: فقال. ذھب األلم: ثم قال

 ...... .مسألة تمكین الطبیب من نفسھ؛ ألنھ إذا مكن الطبیب المریض من نفسھ ولم یأخذ منفعتھ؛ فإنھ یلزم المریض بدفع األجرة كاملة
 

 حكم عقد اإلجارة بعد موت المتعاقدین أو أحدھما
 
 

: مثال. -إذا مات المؤجر والمستأجر: یعني-ال تنفسخ اإلجارة بموت المتعاقدین وال بأحدھما، : أي]. موت المتعاقدین أو أحدھماال ب: [وقولھ
: واتفقا وتم العقد بینھما، ثم مات المؤجر والمستأجر، نقول للورثة. قبلت: فقال. أجرني دارك ھذا الموسم شھرین بمائة ألف: قال زید لعمرو

ًوم مقام مورثھ، فیستفیدون من ھذه العین إما بأنفسھم، أو یؤجرونھا على الغیر، واألصل في العقد شرعا أنھ تام الزم، فینزل كل وارث یق
رحمھم هللا، والصحیح مذھب الجمھور أنھا ال  ھذا مذھب الجمھور، وخالف في ھذه المسألة بعض الفقھاء. منزلة مورثھ في االستحقاق

 ...... .ًما وال بموت أحدھما، ما لم یكن ذلك موجبا لفوات المنفعة كما ذكرناه في المرتضع والرضیعتنفسخ بالموت، ال بموتھ
 

 حكم عقد اإلجارة عند ضیاع نفقة المستأجر
 
 

یارتھ، ثم إذا استأجره من أجل أن یحج بھ في س: ًخالف في ھذه المسألة الحنفیة رحمھم هللا، فمثال]. وال بضیاع نفقة المستأجر ونحوه: [وقولھ
والجمھور . من حقھ أن یفسخ: فالحنفیة یقولون: النفقة لیست معي: ضاعت منھ النفقة، سقطت في الطریق وضاعت منھ، فجاءه وقال لھ
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ا من لیس من حقھ، فھذا بالء أنزلھ هللا على المستأجر، لیس لھ عالقة في العقد نفسھ، فلیس بمفوت لعین المنفعة وال لذاتھا وال لما فیھ: یقولون
لكن ھناك مسائل استثنى منھا بعض . المصالح، والمستأجر قد مكنھ من اإلجارة، فحینئٍذ یلزم بدفع األجرة وإتمام العقد على الصفة المعتبرة

ن ال ًعندما تستأجر شخصا لكي یذھب بك إلى الحج، ثم یتأخر علیك وال یأتي إال في زما: ًإذا فاتت المصلحة المقصودة، مثال: الجمھور، منھا
ًیمكن معھ إدراك الحج، فإن اإلجارة تنفسخ، مع أن المؤجر والمستأجر والعین موجودة، لكن أنت ترید منفعة مقصودة، فھذه أیضا تلتحق 

 ...... .بمسألتنا
 

 األسئلة
 
 

...... 
 

 نصیحة لطالب العلم بدراسة كل عقد على حدة
 
 

الحقیقة مسألة الضوابط ومسألة تقریر العلم ال : زة، فما ھو الضابط في ذلك؟ الجوابأشكلت علي مسألة العقود أیھا الزمة وأیھا جائ: السؤال
ًینبغي لطالب العلم أن یشتغلوا بھا كثیرا، فالبد أن تتعب وتحفظ وتدرس كل عقد على حدة، وأنت بنفسك تضع جدوال لما درست وتعلمت،  ً

 للطرفین ثم یترجح أمر آخر بعد ذلك، لیس ھناك أفضل لطالب العلم من أن  یترجح عندي أن عقد كذا الزم-ًمثال-ألنھ قد أقول لك الیوم 
ًوكان الوالد رحمة هللا علیھ یعتني كثیرا بعدم إعطاء الضوابط والقواعد، وإن كان سھال إعطاؤھا، لكن یقول. یضبط بنفسھ أریدك أن تتعب، : ً

وأجره من أجل أن یستوفي القصاص ودفع . ِاستوف لي القصاص: ل لھاستیفاء القصاص، إذا قا: ًفمثال. أریدك أن تدرس كل شيء على حدة
ونحن ما جئنا إلى باب استیفاء القصاص، ولكن یمكن أن أعطیك إیاه كمثال على أنھ عقد جائز في أول - لھ المال، كما كان یجري في القدیم 

ة العلم وحالوتھ في التعب والنصب، فتدرس كل شيء على حدة، فلذلك لذ.  ثم یتبین لي أنھ الزم في أول حال-ًمثال-الحال الزم في ثاني حال 
ًوتضع بقلمك شیئا فھمتھ وشیئا قرأتھ وشیئا ضبطتھ، وعرفت ما ترتب على لزومھ، وتأخذ كل شيء ً صحیح ممكن أن یكون ھناك الزم ثم . ً

 لطالب العلم أن یتعب، وكان والدي رحمھ هللا لكن یفضل. یكون ھناك مستثنیات للجواز، أو جائز ومستثنیات للزوم، فھذا أمر یستفاد منھ
ًكثیرا ما یعتني بھذه القضیة، حتى من الغرائب أن المعجم المفھرس أللفاظ الحدیث لم یدخل مكتبة الوالد رحمھ هللا حتى توفي؛ والسبب في 

ً وقتا طویال، لكن یقولوال شك أننا نستفید من المعجم وغیره وأنھ یختصر. طالب العلم الكسل إنھ یعود: قال: ھذا أنھ تذھب وتفتح دواوین : ً
كثرة التخریج والرجوع إلى معرفة -َالسنة، وتخرج الحدیث، وتكتحل عینك بالسھر، وُیضنى جسدك حتى تصل إلى الشيء، وتتعود من 

شف لطالب العلم ویجعل عنده  على معرفة طریقة الترتیب لألحادیث واختالف األلفاظ واختالف الرواة وتعدد الطرق، ھذا ھو الذي یك- النسخ
ًوذكروا عن بعض أھل العلم رحمھم هللا أنھ كان مولعا بالكتب، وكان شغوفا بجمعھا، وكان في القدیم یتعذر علیھ نسخ الكتب؛ . ملكة قویة ً

لتي ھو فیھا، فأخذوا ألنھم كانوا یجدون مشقة كبیرة في ذلك، وكان ھذا من العلماء المشھورین، وسافر ذات مرة وتعرض اللصوص للقافلة ا
ماذا ترید بكتبك؟ : قال لھ. كل ما ترید أعطیك وأعطني كتبي: جمیع ما في القافلة، فجلس یبكي على كتبھ، وجاء على قائد األعداء وقال لھ

بمعنى أنھ ! لمعلم تحملھ وتخاف علیھ لیس بع: فقال لھ. الكتب ھي علمي وحصیلة عمري ألن ھذه: لماذا أنت تعتني بھذه الكتب؟ قال: یعني
ًیمكن لطفل أن یأتي ویشعل نارا في الكتب فینتھي ھذا العلم، فھو لیس بعلم، بل العلم ما حوتھ الصدور ال ما كتب على السطور، العلم ھو 
 علم الرجل في قلبھ، فعندما یذھب بنفسھ ویتعب، بخالف ما إذا جاءه سھل میسر من حصیلة غیره، فیقلد كالم غیره، وقد یقع السقط

والتصحیف والتحریف، فالمطلوب من طالب العلم أن یكون على مرتبة من قوة الشخصیة والعنایة في البحث والتقصي والتعب، وال شك أن 
ثم ال یستعجل، ألنك عندما تدرس عقد اإلجارة، وھل ھو الزم أو غیر . ھذا فیھ عظیم األجر والثواب، ثم تتربى كذلك في طالب العلم الملكة

س اللزوم في عقد اإلجارة، وما یتفرع عن ھذا اللزوم في عقد اإلجارة، یصفو ذھنك وینحصر تركیزك على جزئیة معینة ألممت الزم، وتدر
عندنا عقود الزمة : ًمثال. ًبھا وأدركت آثارھا ومحاسن الشریعة في اإللزام بھا، وذلك خیر مما إذا جمعت لك خمسة عشر أو عشرین عقدا

زمة ألحد الطرفین، وعندنا عقود جائزة للطرفین، وعندنا عقود جائزة في أول األمر الزمة في آخر األمر، وكلھا للطرفین، وعندنا عقود ال
ًعقود فیھا خالفات وفیھا أقوال، وھي ال تقل عن ثالثین عقدا، وذكرھا لك صعب جدا ینبغي لطالب العلم أن یدرس كل جزئیة على : ولذلك. ً

دراسة قواعد الفقھ وضوابط الفقھ تكون بعد االنتھاء من متن الفقھ؛ ألنك : ان بعض العلماء رحمھم هللا یقولحدة، وال شك أنھ أتم وأكمل، وك
ًإذا انتھیت من المتن كامال تجمع الشتات الذي قرأتھ وتضع لھ ضوابط، لكن من البدایة تأخذ ھذه القواعد، فھذا یشتت طالب العلم كثیرا، وال  ً

ًأنا أطیل في ھذه الجزئیة ألنھا منھجیة، وكنت أنبھ كثیرا على أن األفضل أن یدرس طالب العلم كل عقد على و. شك أنھا قد تضر بمصالحھ
. هللا عز وجل یكون ذلك أفضل وأكمل حدة قبل العنایة بالقواعد والضوابط، وخاصة إذا كان قد التزم الفقھ على منھج أو على طریقة، فبإذن

ًلماذا أصبح جائزا ھنا والزما ھنا، ولماذا لزم الطرفین : لفرق بین العقود، وأصبح عندك نوع من الفھمثم إذا قرأت كل عقد وأدركت وجھ ا ً
ومن الفوائد . ھنا ولم یلزم ھنا، ولماذا لزم أحد الطرفین دون اآلخر؟ حتى تنجلي وتنقدح عندك األسرار والعلل في التفریق بین ھذه العقود

 فالغالب لزومھا، وأن العقود المتمحضة -عقد اإلجارة وعقد البیع: مثل- غرر ومبنیة على الغبن المحض أن العقود التي فیھا: التي ذكروھا
في الرفق والتي لیس فیھا غبن الغالب جوازھا، مثل الھبات والعطایا، ولكن العقود التي یكون فیھا الغبن في حال والرفق في حال تكون 

ونسأل هللا عز . لكن إذا درس كل عقد على حدة فال شك أنھ أضبط وأمكن. ًس على ھذا اختصاراالزمة في ثاني الحال ال في أول الحال، وق
  .وجل أن یفتح علینا وعلیكم فتوح من أراد وجھھ وابتغى ما عنده، وهللا تعالى أعلم
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 إلزام المؤجر بإقالة المستأجر
 
 

إذا أقالھ فإنھ ملزم باإلقالة، ولیس : أم للمستأجر إلزامھ بھذه اإلقالة؟ الجواب! ؟إذا أقال المؤجر المستأجر، فھل لھ أن یعود في اإلقالة: السؤال
: اإلقالة اختلف فیھا في البیع فقط. من حقھ الرجوع، ومن حق المستأجر أن یلزمھ بما التزمھ من اإلقالة، وقد ارتفع لزوم العقد بھذه اإلقالة

إن اإلقالة في البیع بیع : ھل یثبت فیھا خیار المجلس؟ ألنك إذا قلت:  البیع فوائد، منھاھل ھي فسخ أو بیع جدید، فترتب على ھذا الخالف في
بعني ھذه العمارة : لو جاءه وقال: جدید ثبت فیھ خیار المجلس، فمن حقھ الرجوع عند من یقول بخیار المجلس في البیع، وصورة ذلك

فما داما في المجلس فمن حقھ . أقلتك: قال. أنا اشتریت منكم العمارة بملیون، فأقلني: وافترقا، ثم جاءه بعد شھر وقال لھ. بعتك: بملیون، فقال
حكم الصرف، حینما یأتي إلى محل ذھب أو : ًعلیھا أیضا ویترتب. ھذا على أن اإلقالة بیع مستأنف. رجعت عن إقالتي في البیع: أن یقول لھ

أقلتك، لكن بشرط أن أعطیك تسعة : فقال البائع. أقلني ھذا البیع: م جاء وقال للبائعلو أنھ اشترى سلعة بعشرة ریاالت، ث: ًإلى أي محل، مثال
ًإنھا بیع جدید فإنھ یجوز؛ ألنھا قد بیعت بیعا ثانیا، وال یكون من أكل أموال الناس بالباطل، :  فإن قلت-ًأنقص ریاال من القیمة: یعني- لایر  ً

لو كان في النقود، فإنھا تأخذ حكم الصرف، فینبغي أن تكون متساویة فیما یشترط : ًوأیضا. لةفینبغي أن یرد العشرة كام. إنھا فسخ: وإن قلت
لكن ما عندي إال : قال. قبلت: فقال. أقلني: لو أنھ جاء وقال لھ: وعلى ھذا. ًفیھ التساوي والتماثل، وأن تكون یدا بید فیما یشترط فیھ التقابض

ز؛ ألنھ عاوضھ بتسعة عن عشرة، ھذا في الفسخ، وفي البیع یجوز؛ ألنھ بیع مستأنف، وقس على ھذه لم یج. التسعة، فأقلني وأرد لك التسعة
أما بالنسبة لإلجارة فالقول المشھور والذائع أنھ لیس . أو ھل ھي بیع وأظن أن ھذا تقدم معنا في البیع، وذكرنا ھل اإلقالة فسخ. من المسائل

. سامحتك: ا، فقد رفع صفة اللزوم، وإذا ارتفعت صفة اللزوم فإنھا ال تعود إال بعقد جدید، وإذا قال لھأن یرجع فیھ. أقلتك: من حقھ إذا قال لھ
  .وهللا تعالى أعلم.. فلیس من حقھ الرجوع، ویلزم بھذا، وینفسخ عقد اإلجارة؛ ألنھ أوجب فسخھ فیلزم بقولھ. ما سامحتك: ثم رجع وقال

 
 
 
 

 رةحكم منع المؤجر تسلیم العین المؤج
 
 

إذا امتنع المؤجر من تسلیم العین المؤجرة فترة من العقد، وترتب على ھذا التأخیر ضرر على المستأجر كفوات سوق ونحوه، فھل : السؤال
ًھذه المسألة لھا صور، كأن تكون استأجرت عینا ما لمدة : یحق للمؤجر أن یلزمھ بإتمام اإلجارة باقي المدة، أم للمستأجر الحفظ؟ الجواب

ًر مثال، ولكن أھم شيء في ھذا الشھر الخمسة األیام األولى، وأنت رضیت بالخمسة والعشرین التابعة ألھمیة ھذه الخمس، فمثل ھذه شھ
 اتفق -ًمثال- فشخص . المسائل یرجع فیھا للقاضي، والقاضي ھو الذي ینظر ویقدر الضرر، ویقدر ھل كان بإمكانھ أن یعوض أو لیس بإمكانھ

ًونقل أغراضھ إلى جدة، وتحمل ھذه المشقة، وال یستطیع أن یجد بدیال، فحینما یأتي بأغراضھ فإنھ یأتي بھا دفعة واحدة مع شخص في مكة 
ویتضرر، ففوات السوق وحصول األضرار في إجارات المباني وإجارات الحیوانات والمركوبات والعقارات ونحوھا كلھا یرجع األمر فیھا 

ر؛ ألن قطع الخصومات والنزاعات في القضاء مرده النظر في مثل ھذه، ویعسر وضع قاعدة معینة في ھذا، للقضاء، فالقاضي ھو الذي ینظ
أنھ إذا منعھ ال یكون إال بقدر ما منعھ، وباقي المدة یكون على ملك المستأجر، ویلزم بدفع أجرتھ إذا انتفع بھا، وهللا : لكن من حیث األصل

  .تعالى أعلم
 
 
 
 

 المستأجرةحكم ھروب الدابة 
 
 

إن ھربت الدابة المستأجرة، وأقام المستأجر مثلھا : إن ھربت الدابة المستأجرة فھل لصاحبھا أن یدفع للمستأجر دابة مكانھا؟ الجواب: السؤال
م حیث كانت تقع وفائدة ھذه المسألة في القدی. في المشي، ومثلھا في القوة، ومثلھا في التحمل فاإلجارة ماضیة، وإذا وجد البدیل فإنھ یلزم

حینما یستأجرون من مكة إلى المدینة، وتحمل الدابة منتصف الطریق وتھرب في النصف الثاني، ففي ھذه الحالة إذا : ًعلیھا مسائل، فمثال
. العقد باق: ھربت الدابة، وأردنا أن نقیم غیرھا مقامھا، فقد تكون أجرة غیرھا عندما یقام في ذلك الموضع تساوي األجرة كلھا، فإذا قلنا

مصیبة فوات دابتھ، ومصیبة اإلجارة الزائدة على أجرتھ التي فیھا األجرة، فال : فالضرر سیكون على صاحب الدابة، فتكون علیھ مصیبتان
ربع لو أنھ استأجر من موضعھ فیمكن أن یستأجر ب: ًوفي بعض األحیان یكون العكس، مثال. بقیت لھ دابتھ وال انتفع بمالھ، فھاتان مصیبتان

انفسخ العقد، وأرید أن : القیمة، ویكون قد قطع نصف المسافة، فیستأجر بربع القیمة فیزداد لھ الربع الزائد، فقد یقول المستأجر في ھذه الحالة
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ولكن األصل یقتضي بقاء العقد، والمركوبات یمكن . وذلك حتى یكسب الربع المضمون الذي ھو الربح في النصف الباقي. أستأجر بنفسي
عویضھا ال الراكب، إال إذا وجد بدیل عنھ من وارث ونحوه، فالمركوب الذي یمكن تعویضھ یوجب إتمام العقد على ما ھو علیھ، وھذا أصل ت

  .مقرر عند العلماء، وهللا تعالى أعلم
 
 
 
 

 عند اإلحرام) لبیك اللھم عمرة(حكم نسیان 
 
 

مع أنھ قصد بنیتھ العمرة، فما . لبیك اللھم عمرة: لمعروفة، ولكنھ لم یقل في أولھارجل عندما حاذى المیقات أحرم ولبى بالتلبیة ا: السؤال
ًإحرامھ صحیح، وتكفیھ نیتھ وما انعقد علیھ قلبھ من نسك الحج أو العمرة، أو ھما معا إذا نوى القران، وال یشترط تلفظھ : الحكم؟ الجواب

لیھ وسلم، وقد جاء عن أكثر من خمس وعشرین من أصحاب النبي صلى هللا علیھ بذلك، ولكنھ سنة نبویة ثابتة عن رسول هللا صلى هللا ع
ومنھا ) لبیك عمرة وحجة: كنت تحت ناقة النبي صلى هللا علیھ وسلم یمسني لعابھا، أسمعھ یقول: (وسلم منھم أنس رضي هللا عنھ، الذي قال

َّأھل في ھذا : أتاني اللیلة آت من ربي وقال: (صلى هللا علیھ وسلمحدیث عمر رضي هللا عنھ وأرضاه في صحیح البخاري، وفیھ یقول النبي 
نسأل هللا العظیم رب العرش الكریم أن یرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وأن یجعل ما تعلمناه ). عمرة في حجة: الوادي المبارك، وقل

ًوعلمناه خالصا لوجھھ الكریم، وموجبا لرضوانھ العظیم   . الحمد  رب العالمین، وصلى هللا وسلم وبارك على نبینا محمدوآخر دعوانا أن. ً
 
 
 
 

 [9[ باب اإلجارة -شرح زاد المستقنع 
ینفسخ عقد اإلجارة بتلف العین المؤجرة أو بظھور عیب مؤثر فیھا، فإن كان قد مضى على استئجارھا مدة قبل تلفھا أو ظھور عیب مؤثر 

 .دة، وأما إذا تلفت أو ظھر عیبھا قبل البدء في االستئجار فال یلزمھ دفع شيءفیھا لزم المستأجر دفع أجرة تلك الم
 أحكام انفساخ عقد اإلجارة

 
 

فیقول : أما بعد. بسم هللا الرحمن الرحیم الحمد  رب العالمین، والصالة والسالم على أشرف األنبیاء والمرسلین، وعلى آلھ وصحبھ أجمعین
ًى دارا فانھدمت، أو أرضا لزرع فانقطع ماؤھا أو غرقت انفسخت اإلجارة في الباقيوإن اكتر: [المصنف رحمھ هللا شرع المصنف رحمھ ]. ً

هللا في ھذه الجملة في بیان ما یتعلق بالتزامات المؤجر، فإن الواجب على من أجر غیره أن یلتزم بتمكینھ من المنفعة، وعقد اإلجارة منصب 
ھذه المنفعة، فإذا حصل  تأجر دفع المال لتحصیل ھذه المنفعة، فالواجب على المؤجر أن یمكنھ منعلى منفعة مطلوبة بالمعاوضة، فالمس

العذر الطارئ الذي یمنع من استیفاء ھذه المنفعة، وال یتمكن المستأجر من أخذ حقھ من العین المستأجرة؛ فإنھ حینئذ ینفسخ عقد 
 .......اإلجارة

 
 تلف العین المؤجرة

 
 

ًذا استأجرت دارا من أجل أن تسكن فیھا، فإنك إنما طلبت ھذه اإلجارة من أجل منفعة السكنى، فلو أن ھذه الدار التي استأجرتھا  إ-ًمثال- فأنت 
سقطت وانھدمت فإنھ یتعذر ویمتنع علیك أن تستوفي حقك، وحینئذ فإن المنفعة التي ھي محل العقد بین الطرفین قد فاتت بفوات العین؛ 

 في العقارات، كدار استأجرھا من أجل أن یسكنھا فانھدمت، فإذا - كما مثل المصنف رحمھ هللا- إلجارة، ویكون ھذا ولذلك ینفسخ عقد ا
أن تنھدم قبل استیفاء المنفعة، وحینئذ ینفسخ عقد اإلجارة، حیث ال یمكن استیفاء المنفعة، ویجب : الحالة األولى: انھدمت الدار فلھا حالتان
استیفاء المستأجر مدة ما من العقد، كأن  أن یحصل العذر الطارئ باالنھدام عند بدء: الحالة الثانیة. ل للمستأجرعلى المؤجر أن یرد الما

إذا : یستأجر الدار سنة، وتنھدم الدار في الربع األول أو في النصف األول من السنة، أو بعد مضي ثالثة أرباع السنة، ففي ھذه الحالة
لك عند المستأجر أجرة المدة التي : ًستأجر شیئا منھا فإن اإلجارة تتبعض بتبعض ذلك الشيء، فنقول للمؤجرانھدمت الدار وقد استوفى الم

یجب : ً-إن كان قد أخذ األجرة مقدما-وأما بالنسبة للمؤجر فنقول لھ . استوفاھا، سواء بلغت نصف المدة أو كانت دونھا أو زادت على ذلك
فلو استأجر الدار بعشرة آالف لسنة كاملة، وانھدمت بعد نصف سنة من سكناه، فنقول . نفسخ العقد بینكماعلیك دفع الزائد على ھذه المدة، وی

رد للمستأجر الخمسة اآلالف التي أخذتھا، وتملك نصف األجرة : -إن كان قد أخذ العشرة آالف-ونقول للمؤجر . ادفع خمسة آالف: للمستأجر
استأجرت الدار أو العمارة  فإذا. المثال األول في الدور، والمثال الثاني في األرضین والمزارع: نوقد مثل المصنف بمثالی. التي دفعت إلیك

وإذا استأجرت أرضھ من أجل الزراعة، وكان في األرض بئر، فغار ماؤھا . أو الشقة من أجل السكنى فال إشكال، ویكون التمثیل باالنھدام
 واجتاح ھذه األرض وأغرقھا بحیث ال یمكن زراعتھا، ألنھا إذا غمرت بالماء تعذر زرعھا ًوانقطع، أو استأجرت أرضا للزراعة فجاء سیل
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إال إذا انكشف وانحسر الماء عنھا، فحینئٍذ إذا كانت األرض معدة للزراعة فإنھ ال یصح أن تعقد اإلجارة علیھا من أجل الزراعة إال إذا كان 
ًإن أي عقد للزراعة على أرض ینبغي أن یكون الماء موجودا، فإذا اتفق : لیل علیھ، وقلناًالماء موجودا فیھا، وقد ذكرنا ھذا، وذكرنا الد

الطرفان على أنھ یستأجر منھ ھذه األرض للزراعة سنة كاملة، ثم في منتصف السنة غار الماء وانقطع، فإنك لن تستطیع أن تحصل المنفعة 
عقد  لم أن تبقى على ھذا العقد فیأخذ المال منك وأنت ال تأخذ حقك، فینفسخالتي من أجلھا عاوضت باإلجارة على ھذه األرض، فمن الظ

اإلجارة في النصف الثاني من السنة، ویصحح عقد اإلجارة في النصف األول من السنة؛ ألن النصف األول قد أخذت المنفعة تامة كاملة، 
ذ منك ما استوفیت، وحقك منھ أن تأخذ منھ ما لم تستطع استیفاءه، والنصف الثاني قد حیل بینك وبین ھذه المنفعة، فحق مالك األرض أن یأخ

إذا : القاعدة: ًإذا. وإذا غار الماء بعد ذھاب ثلثي السنة فالحكم كذلك، تدفع أجرة الثلثین ویرد إلیك أجرة الثلث. فینفسخ العقد في نصف السنة
إما أن یكون قبل : ض وانقطاع الماء عن األرض فال یخلو من حالتینامتنع استیفاء المنفعة وتعذر ذلك بسبب انھدام الدار أو غرق األر

وإما أن یقع ھذا وقد مضى شيء من المدة، . استیفاء المستأجر ومضي شيء من العقد، فحینئذ ینفسخ العقد من أصلھ، وترد القیمة كاملة
ًمن مدة اإلجارة، سواء كان نصفا أو أكثر على التفصیل تتبعض اإلجارة؛ فیجب على المؤجر أن یرد من القیمة بقدر ما بقي : فحینئٍذ نقول
أرید أن أستأجر منك ھذه األرض ألزرعھا، وإذا : ؛ ألن الماء ھو الذي ینمو بھ الزرع، لكن لو أنھ قال لھ)فانقطع ماؤھا: (قولھ. الذي ذكرناه

ة بانقطاع الماء فإنھ یكون من حقھ أن یستوفي عن طریق فحینئٍذ أعطاه أمرین، فلو فاتت مصلحة الزراع. ًلم أزرعھا فسأجعلھا محال للدواب
ًجعلھا محال لدوابھ كما ذكر، وال یكون ھذا التفصیل إال إذا تمحض العقد من أجل الزراعة، أما إذا لم یكن من أجل الزراعة فال إشكال، 

ًففي بعض األحیان لو أنھ استأجر أرضا من أجل أن تكون مستودعا لھ، فج: وحینئٍذ ننظر اء السیل وأغرقھا، فھذا لھ نفس حكم انقطاع الماء، ً
ًوھكذا لو أنھ استأجر أرضا لمصلحة، ثم إن ھذه المصلحة تعذرت، فمثال ًلو أنھ استأجرھا من أجل أن یضع فیھا دوابھ، فصارت أرضا : ً

ذكرناه، والمثال ما ذكره العلماء رحمھم هللا فالقاعدة والضابط ما . مسفعة تھلك الدواب، فال یمكن أن ینتفع ویرتفق بھا على الوجھ المعتبر
وھذا . أن یتعذر االستیفاء: من انھدام الدار وغرق األرض، وھذه أمثلة، لكن المھم لطالب العلم أن یعرف قواعد المسائل، وقاعدة ھذه المسألة

إذا : لفت السیارة، وقد ذكرنا أن بعض العلماء یقوللو أنھ استأجر سیارة بعینھا على أن یركبھا إلى موضع معین، ثم ت: وفي زماننا. في القدیم
وبعض العلماء . بھذه السیارة: تعطلت العین وكانت معینة یفوت العقد بفوات المنفعة منھا، فال یمكن أن یقوم غیرھا مقامھا إذا عین، وقال لھ

الذي -ذه السیارة قد تعطلت، یمكن أن ینفذ بقیة العقد صحیح إن ھ: إذا كان یمكن إیجاد مركوب بنفس الصفة فال ینفسخ العقد، فنقول لھ: یقول
على التفصیل الذي تقدم معنا في مسألة تلف العین . ائت بسیارة مثلھا في األوصاف، وأمض العقد وتمم:  فنقول حینئذ- ھو نصف المسافة

: ، وھذا فیھ مسألتان)انفسخت اإلجارة في الباقي: (في الحقیقة أنھ من دقة المصنف أن قال]. انفسخت اإلجارة في الباقي: [وقولھ. المستأجرة
أنھ أعطاك حكم ما إذا وقع الخلل والعذر الطارئ أثناء المدة، فتفھم منھ أنھ إذا وقع قبل التنفیذ واالستیفاء فإنھ یجب رد المال : المسألة األولى

حسن اختصاره؛ ألن المتون تقوم على االختصار، فبدل ًكامال، وھذا من أجمل ما یكون في المتون الفقھیة، وبھا یدرك فقھ صاحب المتن و
: انفسخ العقد من أصلھ، ووجب رد القیمة كاملة في حال ما إذا كان العذر قبل التنفیذ وقبل استیفاء شيء من المنفعة، ویقول بعد ذلك: أن یقول

أنھ یجب :  على حكم المسألتین، فعندك شيء مصرح بھ، وھوًوأما إذا حصل ذلك أثناء المدة انفسخ العقد فیما بقي؛ جاء بالجملة األخیرة منبھا
رد ما بقي من القیمة، ونفھم من ھذا أنھ إذا لم ینتفع بشيء وجب رد القیمة كاملة؛ ألنھ إذا وجب رد بقیة القیمة لعدم التمكن من االستیفاء فیما 

إذا : إن القاعدتین: واالختصار أن نقول.  بالنسبة لحكم المسألتینبقي من المدة وجب رد القیمة كاملة إذا لم یتمكن من االستیفاء كلیة، فھذا
إما أن یكون : االستیفاء من العین، أو من ھذا الشيء الذي تقوم علیھ المصلحة التي من أجلھا استأجر المستأجر، فال یخلو من حالتین تعذر

ًقبل أن یأخذ شیئا من المنفعة، وإما أن یكون بعد أن أخذ شیئا من المن ینفسخ العقد ویجب رد : فعة أو مضى شيء من المدة، ففي الحالة األولىً
  .یدفع المستأجر على قدر ما استوفى من المنافع وحصلھ: ًالمال كامال، وفي الحالة الثانیة

 
 
 
 

 ظھور عیب في العین المؤجرة
 
 

 في التزامات المؤجر، فإذا - كما ذكرنا-ھذا كلھ ].  مضىوإن وجد العین معیبة أو حدث بھا عیب فلھ الفسخ، وعلیھ أجرة ما: [قال رحمھ هللا
أنھ یمكنك من العین حتى تستوفي، : اتفق معك على إجارة سیارة أو أرض أو دار، فإنھ یجب علیھ الشيء الذي التزم بھ بموجب العقد، ومنھ

في العین عیب، فھي لم تتلف، ولكن فیھا عیب ال تستطیع إذا وجد : یبقى مسألة. البد أن تكون العین موجودة ویمكن استیفاء المنفعة منھا: ًإذا
 أنھم یأتون بالمؤثر من كل وجھ، أو یأتون -وقد نبھنا على ذلك غیر مرة-أن تستوفي المنفعة بالشكل المطلوب، وانظروا إلى دقة العلماء 

ًلمستأجر دارا وانھدمت الدار فإنھ ال یمكن االستیفاء من قد علمنا إذا استأجر ا: ًفكأن سائال سأل. بالمؤثر األكبر، ثم بعد ذلك المؤثر األصغر
في المنفعة، كتسرب الماء من السقف  كل وجھ، لكن لو وجد في الدار عیب ال یمنع من استیفاء المنفعة، ولكنھ یضر بمصلحة المستأجر

: ًعاب فالن فالنا إذا انتقصھ، فأصل العیب: یقالھو النقص، : العیب: ًأوال: ونحوه، فما الحكم؟ فإذا نشأ ھذا السؤال فیكون العیب على صور
كل شيء یؤثر في مالیة : وأما بالنسبة في اصطالح العلماء إذا ذكروا العیب في البیع واإلجارة ونحوھا من عقود المعاوضات، فھو. النقص

ؤجرة والمنفعة التي علیھا عقد اإلجارة، فھذا الشيء الذي ینقص من قیمة العین المبیعة، أو ینقص من قیمة العین الم: العین أو المنفعة، أي
ًیعتبر عیبا، أما إذا لم ینقص من القیمة ولم یؤثر في المالیة فلیس بعیب، ولذلك ذكر اإلمام ابن قدامة رحمھ هللا في المغني ضابط عیب 

ة سنة بالخمسة اآلالف تستحق ذلك، ولكن إذا أجرك شقة بخمسة آالف، وھذه الشقة التي استأجرتھا مد: ًأنھ ما أنقص المالیة، فمثال: اإلجارة
 ثالثة أرباع القیمة، ھذا بالنسبة للشقق، وفي القدیم -ربما في بعض األحیان-تشقق سقفھا فإنھا تؤجر بألف أو بخمسمائة، فأنقصت المالیة 
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ًت، أو جموحا إذا ركب علیھا الشخص ربما مثلوا لذلك بالدابة والظھر، كأن یستأجر ناقة من أجل أن یركب علیھا، والناقة فیھا عیب إذا مش
ھناك عیوب في العین المؤجرة، وبناء على ذلك قال : ًإذا. تسقطھ، واإلسقاط ھذا قد یقتلھ، كما في الرجل الذي وقصتھ دابتھ وھو واقف بعرفة

ًإن كل شيء ینقص المالیة وینقص من القیمة، فیعتبر عیبا مؤجرا: العلماء رحمھم هللا ً.  
 
 
 
 

 م العیوب في العین المؤجرةأقسا
 
 

عیوب نفسیة، وعیوب ذاتیة، وھناك ما یسمى عیوب كماالت وعیوب نفسیة، فمثلوا : وتنقسم العیوب بالنسبة للحیوانات واآلدمیین إلى قسمین
ًكما لو استأجر رجل شخصا مجنونا، أو رجال شدید الغضب ال یستطیع أن یتفاھم معھ، وال یستطیع أن ی: في القدیم ً حصل منفعتھ منھ كما ً

ًینبغي، أو استأجر خادما من أجل أن یخدمھ فإذا بھ شدید الغضب، ال یستطیع أن یحصل مصالحھ، كثیر السخط وكثیر التضجر، فھذا یؤذي 
 الرجل الرجل ویجحف بھ وبأھلھ، وبالمصلحة، فھو كلما أراد أن یطلب المصلحة أو یریدھا فإنھ یعیقھ عن طلبھا وأخذھا واستیفاء حقھ من

ُلسوء خلقھ، فھذا عیب في النفس وفي الخلق كأن یكون بھ مرض في جسده، بحیث لو طلبت منھ منفعة جاءك بالمنفعة : وعیب الذات. ُ
ًمتأخرة، أو جاءك بھا ناقصة، فمثل ھذا بدال من أن تستأجره بألف لوجود العیب فیھ تكون أجرتھ خمسمائة لایر؛ ألن ھذا عیب مؤثر؛ ألنھ 

: ًإذا. أجرتھا خمسة آالف: أجرتھا عشرة آالف؛ بل یقولون: عند أھل الخبرة أن ھذه العین المؤجرة فیھا مثل ھذا العیب فال یقولونإذا ثبت 
: ًكل شيء أثر في نفسھ أو أثر في الذات فھو عیب، وأصبح تأثیر النفس أو تأثیر الذات ضابطا تبني علیھ نقص المالیة، ومن ھنا قال الفقھاء

ثم قسموا الذي أنقص المالیة إذا كان في الحیوانات كاآلدمي والبھائم إلى عیب ذات وعیب نفس، وعیب النفس في .  أنقص المالیةالعیب ما
ًالبھائم ھو الجموح، فإذا كانت دابة وجاء یركب علیھا فإنھا تنفر وال یستطیع أن ینتفع منھا، وكذلك أیضا قد تكون مؤذیة مثل ما ذكر اإلمام 

ً وھو یرید أن یستوفي منفعتھا، فإذا رآھا عضوضا خاف، وھذه -وھي الدابة التي تعض-  رحمھ هللا، ومثل لذلك بالدابة العضوض ابن قدامة
ففیھا : وبالنسبة للبیوت. طبیعة البشر، وقد یكون عنده من أطفال أو یكون ھو بطبعھ یخاف، فھذا ینقص المنفعة وال یمكنھ من االستیفاء

ً مسكونا، وھذا أمر ثابت، وقد ذكر -والعیاذ با-أن یكون البیت : ، والبیوت لیس لھا نفوس، لكن مما ذكر العلماءعیوب ذات وعیوب نفس
ًوجود السكن في البیت، فإذا وجد في البیت سكن وأذیة من الجان صار عذرا، : اإلمام ابن قدامة رحمھ هللا في المغني وغیره من األئمة

لیس من حقك أن تفسخ عقد اإلجارة، فقد أجرتك : ألن ذات الدار كاملة، فلو جاء الرجل الذي أجر الدار یقول لكویعتبر من العیوب النفسیة؛ 
ال، ھذا عیب مؤكد، ویمنع الرجل من استیفاء المنفعة : تقول. ًدارا بغرفھا ومصالحھا ومنافعھا، فكونھا مسكونة أو غیر مسكونة ھذا ال یعنیني

ھذه الدار : حتى ولو كان الجار جار سوء وفیھ أذیة، وخاصة إذا كان على العرض، كأن یقول لھ: لعلماءویزعجھ ویؤذیھ، وقال بعض ا
إن ھذا الحي أو :  فیھ سكن من العزاب، فھذا یضر بھ إذا جاء بأھلھ، وكان ینبغي أن یقول لھ قبل اإلجارة-ًمثال-أؤجرك إیاھا والحي كلھ 

أو من یسكن العمارة من العزاب، وعلى ھذا فإنھ إذا وجد ما یضر بمصلحة المستأجر ویضیق جارك الذي بجوارك  جارك الذي یواجھك أو
استأجرت من : كل ھذه العیوب یقضي فیھا القاضي، ویفتي فیھا المفتي بمجرد عرض المسألة، فإذا عرضت المسألة وقال. علیھ فھو عیب

ًفالن دارا یتسرب من سقفھا الماء، أو استأجرت دارا سقفھا ی ً أو استأجرت دارا تبین أنھا -ونحو ذلك كما في البیوت القدیمة-سقط منھ التراب ً
إما أن : أنت بالخیار: مسكونة، وثبت ذلك وقامت البینة علیھ؛ فإن القاضي یقضي بانفساخ عقد اإلجارة، ویعطي المستأجر الخیار ویقول لھ

تتفق مع الرجل على إنقاص القیمة بقدر وجود ھذا العیب، وتمضي ذلك تفسخ عقد اإلجارة، وإما أن تمضي فیھ وترضى بھذا العیب، أو 
-ھناك عیوب ھي في الحقیقة لیست مؤثرة في األصل، لكنھا مؤثرة في الشرط، ونحن قررنا أن العیب الذي یكون . العقد كما اتفقتما علیھ

ن في الدار ثقب یسیر في الجدار، فھذا عیب لكنھ لیس بعیب إ: لو قال قائل:  في الدار في سكنھا أو منافعھا أنھ یضر، یبقى السؤال-ًمثال
: ویمضي العقد؛ ألن القاعدة تقول) الماسورة(أصلح : تسرب الماء ویمكن إصالحھا، فنقول للمؤجر) ماسورة(وھكذا لو أنھ وجد . مؤثر

 فإذا عقد إجارة بین طرفین فال نتعرض للفسخ )إعمال األصول بما أمكن: (ولذلك تفرع على ھذه القاعدة القول) اإلعمال أولى من اإلھمال(
ِیا أیھا الذین آمنوا أْوفوا بالُعقود : إال بعیب مؤثر؛ ألن األصل في الشرع عندنا یقول ِ ُُّ ُ ُْ ِ َ ََ َ َ فا ألزم الطرفین وأوجب على المتعاقدین أن ] 1:المائدة[ََّ
د أن یفسخ ھذا العقد أو یعطي الخیار بفسخھ للمستأجر إال إذا كان العیب لیس من حق أح: یتما صفقتھما بعقد اإلجارة وغیره، وعلى ھذا نقول

العیب یوجب : العلماء یقولون:  اقتلعت في الدار، فقال-ًمثال من األمثلة-) بالطة(وھكذا لو أنھ جاء فوجد . ًمؤثرا، والعیب ھنا غیر مؤثر
 تالفیھ وتداركھ، فلیس كل عیب یوجب الفسخ، لكن ھذه العیوب البسیطة ال، ھذا عیب یمكن :نقول. الفسخ، وھذا عیب، فافسخوا عقد اإلیجار

ًلو أن رجال استأجر دارا، وبعد أن تم العقد بین الطرفین وجد خلال : ًقد توجب الخیار إذا كانت في الشرط مثل ما تقدم معنا في البیوع، فمثال ًً
ًفي أحد األبواب، من حیث األصل ال یعتبر ھذا عیبا مؤثرا، فن أشترط : لكن لو قال لھ في بدایة العقد. وانتھى. أصلح ھذا العیب: قول لھً

ًفإن ھذا یعتبر عیبا مستحقا بالشرط، ھو في الحقیقة عیب لیس بذاك المؤثر، لكنھ لما اشترط . أال یوجد أي عیب في األبواب أو النوافذ: علیك ً
ً كان المعقود علیھ ومحل العقد سالما من العیب بالصفة التي اتفق علیھا علیھ كأن العقد ترتب على وجود ھذا الشرط، فال نلزمھ إال إذا

أن : إني متفق معك وملتزم بما التزمت بھ بشرط: فكأنھ یقول) المسلمون على شروطھم: (الطرفان؛ ألن النبي صلى هللا علیھ وسلم یقول
أنھ إذا اشترط علیھ وقبل، فإن في ذمة المؤجر : فمعنى ذلك.  قبلت:فقال لھ اآلخر. تكون ھذه الدار أو ھذه العین المؤجرة سالمة من العیوب

أن تجعل أبوابھا بلون : أستأجر منك ھذه الدار بشرط: أن یعطیھ الخیار إذا ظھر ھذا العیب، ولو أن العیب في األصل ال یؤثر، ولو قال لھ
أو قد ضربت بلون معین، أو أن الدار تضرب بلون معین أو ترخم،  أصلحت األبواب، -ًمثال- كذا وكذا، وما یبتدئ عقد اإلجارة بیننا إال وقد 

في المواسم . للمستأجر الحق في فسخ عقد اإلجارة: فاتفقا على ذلك، فجاء وقت التنفیذ وجاء أمد اإلجارة ولم یحدث شيء من ذلك، فنقول
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لكن أشترط أنھ ما یأتي یوم : قال. قبلت: قال.  ذي الحجةأنا أستأجر منك ھذه العمارة بمائة ألف شھر: یأتي شخص یستأجر العمارة، فیقول لھ
ًواشترط شیئا معینا، فجاء یوم ثمانیة وعشرین وھي لیست بمكتملة أو . ثمانیة وعشرین من ذي القعدة إال وھي مفروشة ینوع كذا وكذا ً

ًذه العقود، وقد ترى ھذا شیئا یسیرا، ألنھ لو أخلت والشریعة تحترم ھ لك الخیار؛ ألنھ التزم،: فرشت كلھا إال القلیل منھا، فنقول للمستأجر ً
ًإن الفراش سھل تدبیره، لكن قد یشترط علیھ أمورا تكون بالمالیین، و لذلك : -ًمثال- الشریعة بشرط یسیر فستخل بما ھو أعظم، ألنھ قد تقول 

أنا ألتزم أال یأتي یوم ثمانیة وعشرین أو أال یأتي بدایة : وقالكما أن الشریعة تلزم بالیسیر من المال فإنھا تلزم بالكثیر من المال، فإذا التزم 
لك الخیار، : العقد إال وقد ھیأت ھذه العمارة بالصفة الفالنیة أو بالشكل الفالني، وتم العقد، وجاء الوقت ولم یؤد ما التزم بھ، نقول للمستأجر

عیب یستحق بالعقد، وعیب یستحق بالشرط، فالعیب الذي یستحق : فأصبح العیب عندنا على قسمین. وھذا عیب، لكنھ عیب مستحق بالشرط
عندنا في العرف أن البیوت في داخل المدن تكون مؤثثة ومجھزة، وفیھا منافع ما، فلو أنھ أجر : ًبعض األحیان یخضع للعرف، فمثال: بالعقد

أنا التزمت لك أن أؤجرك عمارة، لكن : ء فیھا، فقال لھأؤجرك عمارة في داخل البلد على صفة كذا وكذا، فجاء ولم یجد الكھربا: وقال لھ
ًالمعروف عرفا كالمشروط شرطا(ًأبدا، : أنت ما اشترطت أن یكون فیھا كھرباء، نقول ھو : ًفإذا. ًكالمشروط لفظا: وكما یقول بعض العلماء) ً

أستأجر منك عمارة في داخل :  الشرط تقول لھًفي الحقیقة لم یشترط، لكن نعتبر العرف دلیال على الشرط، كأنك وعند سكوتك عن ھذا
ًالمدینة على ما جرى علیھ عرف أھل ھذه المدینة، فأي إخالل یعده أھل ذلك العرف إخالال فإننا نعتبره موجبا للخیار، ونقول ھذا عیب، : ً

. العرف في ذلك البلد والموضعصحیح أنھ لم یشترط ذلك صراحة، لكن سكوتھ ورده ذلك إلى العادة یدل على أنھ قد رضي بما جرى بھ 
ففي زماننا الكھرباء أو الماء، فلو قال ). العادة محكمة: (ومنا ھنا تفرع ھذا المسألة في العیوب المستحقة باألعراض على القاعدة المشھورة

إن كان الحي الذي فیھ : ھا، فننظراتفقنا، ثم تبین أنھ ال ماء فی: بعشرة آالف مدة سنة كاملة من كذا إلى كذا، قال) الفیال(أجرتك ھذه : لھ
ھذا عیب یوجب : یصل إلیھ الماء، نعرف أنھ سكت المستأجر ألنھ علم أو سأل أو غلب على ظنھ أن ھذا الموضع فیھ ماء، فنقول) الفیال(

ء، فذلك لیس كوجوده  السقا- ًمثال-خیار المستأجر؛ ألن كلفة إحضار الماء مئونة ومشقة، حتى ولو كان قد التزم لھ أن یحضره عن طریق 
ًدائما في البیت، فھذا یؤثر على مصالح المستأجر ویكون عیبا مؤثرا، لكنھ عیب مستحق بالعرف، ولیس مستحقا بالشرط وصریح العقد ً ً ً .

  .فإن العیوب تعتبر موجبة للخیار، وفصلنا القول في أنواع العیب: وعلى ھذا
 
 
 
 

 عقد اإلجارةاألدلة على أن العیوب تثبت الخیار في فسخ 
 
 

ِوال تأكلوا أْموالكم بْینكم بالباطل : قولھ تعالى: ًأوال: واألدلة على أن المستأجر یكون لھ الخیار إن وجد العیب ما یأتي ِ َ َ َ َْ ُِ ْ ُْ ُ َُ ََ َ وجھ ] 188:البقرة[ْ
ًأنھ إذا استأجر المستأجر عینا تامة كاملة، وأوجب الصفقة والعق: الداللة من ھذه اآلیة الكریمة د مع المؤجر على أنھا تامة كاملة وأعطى ً

القیمة، فقد رضي بإعطاء القیمة المتفق علیھا على شيء تام، فإذا ظھر العین في المؤجرة العیب فإن العیب ینقص القیمة، فأصبح المال 
 فدفع لھ عشرة آالف، وتبین أن لو أجره شقة أو عمارة تستحق في السنة عشرة آالف على أنھا تامة،: وتوضیح ذلك بمثال. ًمأخوذا بالباطل

ًبھا عیبا ینقص قدر األلفین، فحینئٍذ تكون مستحقة في األصل ثمانیة آالف، فتكون زیادة األلفین غیر مستحقة بالعقل، فلو أننا لم نعط الخیار 
َوال تأكلوا أْموالكم بْینكم بالبا: بالعیب ألكلت األلفین بالباطل، ألن قولھ تعالى َ َ َْ ُِ ْ ُْ ُ َُ ََ َ ِطل ْ بدون وجھ حق، فاأللفان : أي) بالباطل(ومعنى ] 188:البقرة[ِ

التي أكلھا المؤجر أكلھا بدون وجھ حق؛ ألنھ لیس لھا قیمة في العین المؤجرة، ولیس لھا مقابل في العین المؤجرة ومنافعھا، وعلى ھذا قال 
ِوال تأكلوا أْموالكم بْینكم بالباطل : الىًإن وجود العیوب في البیوع واإلجارات یكون مندرجا تحت قولھ تع: العلماء ِ َ َ َ َْ ُِ ْ ُْ ُ َُ ََ َ ألن وجود ] 188:البقرة[ْ

ًالعیب ینقص المالیة، وإذا أنقص المالیة فإن صاحب العقد الذي یملك العین سیأخذ المال كامال، والواقع أنھ الیستحقھ كامال، فإذا أعطیت  ً
رضیت، فحینئذ رضي ببذل : قال. إن أحببت أن تمضي العقد وترضى بھ، فھذا لك: الخیار للمستأجر فإنك أسقطت ھذا الباطل؛ وقلت لھ

 فھو اإلجماع،: أما الدلیل الثاني. ًرد المال إلیھ؛ فكان ذلك منعا من أكل المال بالباطل. ال أرضى: األلفین، وھذا محض الخیار منھ، وإذا قال
ًال نعلم خالفا أنھ : م ابن قدامة وابن المنذر رحمھم هللا، حیث قال اإلمام ابن قدامة وقد حكى ھذا اإلجماع غیر واحد من العلماء، وحكاه اإلما

یستحق : وأما بالنسبة للقیاس والنظر الصحیح فإننا نقول. إذا وجد عیب في الشيء المكترى أنھ یستحق المكتري الخیار بوجود ذلك العیب
ؤجرة كما یستحقھ المشتري إذا وجد العیب في السلعة المشتراة؛ بجامع كون كل منھما ًالمستأجر الخیار بالعیب إذا كان موجودا في العین الم

 إذا ظھر العیب في العین المؤجرة، كما اتفقنا على - خیار العیب- إنھ یستحق المستأجر الخیار : عقد معاوضة، وتوضیح ھذا القیاس أن نقول
إذا : أي-ًمن اشترى شاة مصراة ثم أمسكھا ثالثا فھو بالخیار : (لم قال في البیعأنھ في البیع یستحق الخیار؛ ألن الرسول صلى هللا علیھ وس

فقولھ علیھ الصالة ) ً وإن سخطھا ردھا وصاعا من تمر-رضي بالعیب وأمضى العقد فال إشكال:  أي-إن شاء رضیھا-اكتشف أنھا معیبة 
 وقد تقدم معنا ھذا وبیناه، وذكرنا األدلة النقلیة والعقلیة علیھ، فنحن دل على أن العیب یوجب الخیار في البیع،) وإن سخطھا ردھا) :والسالم

فلو سئلت عن الرابط بین الفرع واألصل . كما اتفقنا في البیع على أن العیب یوجب الخیار، وكذلك في اإلجارة العیب یوجب الخیار: نقول
 معاوضة، فكما أنھ في البیع دفع المال لقاء السلعة فوجد العیب فاستحق ًالعلة الرابطة أنھ في البیع عقد معاوضة، واإلجارة أیضا عقد: تقول

یثبت خیار العیب في اإلجارة، إن أحببت : وعلى ھذا. الخیار، كذلك في اإلجارة دفع المال لقاء المنفعة، فیكون لھ الخیار إن وجد العیب فیھا
. ون كل منھما عقد معاوضة، فالعیب موجب للخیار في اإلجارة كالبیعالعیب مؤثر في اإلجارة كالبیع؛ بجامع ك: أن تختص بالقیاس تقول

وفي اعتبار الشریعة اإلسالمیة لخیار العیب في العین المؤجرة دلیل على سماحة ھذه الشریعة وكمالھا وسمو منھجھا، فإن هللا عدل، وجعل 
َّوتم: ھذه الشریعة الكاملة التامة قائمة على العدل، فقال سبحانھ وتعالى َ ُت كلمة ربِّك صدقا وعدال ال ُمبدل لكلماتھ وُھو السمیُع العلیم َ ِ ِ َّ ِ ِ ِ ِ ِ َِ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َْ َُ َ ِّْ ْ ًْ ً
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فمن عدلھ سبحانھ أن جعل لھذه العقود ما یضبطھا دون أن یتوصل أحد الطرفین إلى أذیة اآلخر واإلضرار بحقھ، فكما أنھما ] 115:األنعام[
ثبت النقص، فكما أن المؤجر یشتكي من المستأجر إذا أخل بعینھ كذلك المستأجر یشتكي من العین اتفقا على الكمال فإنھ یجب الرد إذا 

ًالمؤجرة إن ظھر العیب فیھا، فالعدل قائم للطرفین، وكما أن ھذا یأخذ حقھ كامال فكذلك اآلخر یجب أن یأخذ حقھ كامال ً. ...... 
 

 ظھور العیب بعد مضي فترة في اإلجارة
 
 

ھذا قبل العقد، وقبل ) وإن وجد العین معیبة]. (وإن وجد العین معیبة أو حدث بھا عیب فلھ الفسخ، وعلیھ أجرة ما مضى: [قال رحمھ هللا
إن اتفق معھ بعد صالة العصر على أن یستأجر منھ عمارتھ الشھر القادم، وكان ذلك في الیوم التاسع والعشرین، وبعد : ًاستیفاء المنفعة، فمثال

ھذا إذا . ینفسخ العقد:  في لیلة العقد یرید أن ینظر في العمارة نظرة ثانیة، وبعد أن رآھا تبین لھ وجود العیب المؤثر، فنقولأن اتفقا وجاء
أما إذا وجدھا معیبة بعد االستیفاء، كأن یكون استأجر منھ العمارة نصف شھر، وكان قد اتفق معھ مدة سنة . وجدھا معیبة قبل االستیفاء

أجرھا ومضى شھر كامل، ثم بعد مضي الشھر تبین أن العمارة فیھا ضرر في تسلیك الماء الموجود فیھا، وھذا یضر بھا، كاملة، أو است
ً على سقفھا في مواضع دورات المیاه مثال، أو وجد -أكرمكم هللا- وربما سقطت وقتلت من بداخلھا، فھذا العیب مؤثر، أو وجود النجاسة 

الفسخ فیما بقي :  أو ثالثة شھور كما لو جاء فصل المطر فتسرب السقف، فتبین أنھا معیبة، فنقول لھالسقف یتسرب بعد شھر أو شھرین
  .یكون لھ الخیار، ولكن یجب علیھ أن یدفع قیمة ما مضى على التفصیل الذي ذكرناه

 
 
 
 

 األسئلة
 
 

...... 
 

 حكم المزروع عند انفساخ عقد اإلجارة
 
 

: طع ماؤھا انفسخت اإلجارة، فھل ما غرسھ المستأجر یدفع لھ المؤجر، أم لھ أن یقلع ما غرس؟ الجوابذكرت أن األرض إذا انق: السؤال
ًیجب على المستأجر أن یقلع الغرس، فإذا غرس نخال قلعھ إلى أرض ثانیة، ویمكن للنخل إذا قلع من ھذه األرض أن یحیا في غیرھا، 

غرس ربح للمستأجر فخسارتھ علیھ؛ ألن الخراج بالضمان كما بینھ علیھ الصالة والضمان على المستأجر ال على المؤجر؛ ألن ھذا ال
وھذا بینا فیھ إجماع العلماء أن الربح لمن یضمن الخسارة، كما أن ربح الزرع للمستأجر كذلك خسارة ) الخراج بالضمان: (والسالم بقولھ

 تعتبر من اإلتالفات التي لیست في ید المؤجر وال یملك دفعھا، ومثل الزرع في األمور الطارئة كالفیضانات والسیول إذا غطت الزرع كلھا
اإلعصار إذا أحرق الزرع، والریاح العاتیة إذا أفسدت المحصول، فكل ھذا یضمنھ صاحب الزرع وال یضمنھ صاحب األرض؛ ألن ھذا 

  .على من أجر، وهللا تعالى أعلمًالزرع نماؤه وربحھ لصاحبھ، وكذلك أیضا خسارتھ وفساده بالجوائح على من استأجر ال 
 
 
 
 

 اشتراط المؤجر عدم ضمان وجود الماء
 
 

ًمن استأجر أرضا لزراعتھا، وكان قد اشترط علیھ المؤجر أن البئر ینضب ماؤھا في فترة انقطاع األمطار، فوافق المستأجر، فھل : السؤال
ومنھم اإلمام النووي واإلمام ابن قدامة وكذلك -رنا أن العلماء رحمھم هللا ھذه المسألة تحتاج إلى نظر؛ ألننا ذك: شرط المؤجر معتبر؟ الجواب

أؤجرك ھذه : ً نصوا على أن إجارة األرض للزراعة شرطھا وجود الماء، وبناء على ذلك لو قال لھ-الماوردي رحمة هللا على الجمیع
. لمستأجر؛ فإن ھذا العقد من العقود الفاسدة في األصلاألرض للزراعة والماء غیر مضمون وغیر موجود صار من الغرر، حتى لو رضي ا

ًإذا كان الماء موجودا في غالب السنة، ویمكنھ أن یحصل منافع أخرى غیر منفعة الزرع، فإذا اتفقا على ذلك فال : إال أن بعض العلماء قال
الزرع، مثل األمر المحتمل المتردد، فھذا ال إشكال بأس، أما إذا كان غالب السنة ال یوجد الماء، ووجوده مخاطر بھ، وھو یریدھا من أجل 

في عدم جوازه، والشرط باطل؛ ألن الشرط على ھذا الوجھ یتوصل بھ إلى تحلیل الحرام؛ ألنھ في ھذه الحالة یرید المؤجر أن یأخذ مال 
د فنضب البئر في الیوم الثاني من العقد، وقد فلو فرضنا أنھ اشترط علیھ أنھ إذا نضب البئر ال دخل لھ في ذلك، فتم العق. المستأجر بدون حق

استأجر منھ ثالث سنوات، وإجارة األرضین للزراعة قد تكون في بعض األحیان خمس سنوات، وتصور إذا قلنا بتصحیح ھذا، وھو شرط 
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اس بالباطل، وال یكون یؤدي إلى أكل المال بالباطل، وصحة الشروط موقوف على كونھا ال تعارض الشرع، وال تفضي إلى أكل أموال الن
ًالشرط موجبا للغرر واإلضرار، وھذا ال یتحقق في مثل ھذا الشرط، فالشرط وجوده وعدمھ على ھذا الوجھ سواء وال یؤثر، وال یعتبر 

  .ًالمؤجر وال المستأجر ملزما بمثل ھذه الشروط، وهللا تعالى أعلم
 
 
 
 

 حكم أجرة العامل إذا مرض
 
 

من :  فمرض وتغیب عن عملھ بضعة أیام، فھل لھ أجرة من حیث اإلمكان، أم لھ بعدد األیام التي عملھا؟ الجوابًمن استأجر عامال: السؤال
حیث األصل إذا مرض العامل فإنك لست بملزم بدفع أجرتھ؛ ألن العقد واالتفاق بینك وبینھ على أن یقوم بالمصلحة، وبناء على ذلك فمرضھ 

ھذا من حیث األصل الشرعي، لكن لو أن صاحب العمل تسامح، أو جرى العرف بالمسامحة، وكان ذلك على نفسھ، ویتحمل مسئولیة نفسھ، 
أما إذا كان العامل قد أصابھ المرض . عن طیبة نفس من المالك الحقیقي، فإنھ ال إشكال في ھذا، وللمالك الحقیقي أن یفرق بین مرض وآخر

فیقیم غیره مقامھ، وحینئذ یمضي العقد على ما اتفقا . أقم غیرك مقامك: لھذا العاملوتعطلت مصالح صاحب العمل، فال إشكال أننا نقول 
أقم غیره مقامھ، ولك الحق أن تستوفي ذلك من األجرة التي اتفق علیھا، وهللا تعالى : علیھ، فإذا لم یقم غیره مقامھ فإننا نقول لصاحب العمل

  .أعلم
 
 
 
 

 راء السیارةمسألة تطبیق حدیث الشاة المصراة على ش
 
 

الشاة لھا حلیب، والرسول صلى هللا : ھل یصح أن یطبق حدیث الشاة المصراة في شراء سیارة بدون شرط على البائع؟ الجواب: السؤال
بط ثدیھا وال یمكن تبین وجود العیب إال إذا احتلبھا ثالثة أیام، والشاة المصراة ھي التي یر) أمسكھا ثالثة أیام: (علیھ وسلم أثبت ھذا، وقال

ًویحبس الحلیب فیھا، فأنت إذا جئت تشتریھا من السوق فإنك تراھا منتفخة الضرع، فتعجبك وترغب في شرائھا؛ ألنك تریدھا حلوبا، فإذا 
ًاشتریتھا تجد في أول یوم أن الحلیب والخیر كثیر، لكن في الیوم الثاني سیظھر نوع من النقص، ولن تستطیع في الیوم الثاني أیضا أن 

البد أن یكون فیھا حلیب، ولذلك أثبت النبي صلى هللا علیھ وسلم الخیار في الشاة : ًكتشف نقصھا، ولن تستطیع ذلك إال في الیوم الثالث، إذات
ًثابتة، ویكون األمر واضحا لھ، ولذلك كان بعض  وینبغي على طالب العلم أن تكون عنده موازین! المصراة، وأنا ال أعرف سیارة مصراة

أنا ال أعرف أن السلف كانوا إذا مروا بأحد : العلم إذا مر على أحد بسیارتھ یقرع الجرس الذي في السیارة ویسلم، فقیل لھ في ذلك فقالطلبة 
فھناك أشیاء یمكن قیاسھا وإلحاقھا بالمنصوص علیھ إذا اتفق وجھ الشبھ، أما إذا كان وجھ الشبھ ! شدوا زمام البعیر من أجل أن یصیح

ال یمكن ھذا، فلیس في السیارة ما یشابھ الحلیب حتى : وعلى العموم. ًوال یمكن تحقیق العلة التي من أجلھا ورد النص فھذا بعید جداًمتعذرا، 
ًإذا وجدت في السیارة عیبا فإن من حقك الرد، لكن بشرط أن : ًترد السیارة وصاعا من تمر، فلیس ھناك شبھ، وال یستقیم القیاس، وعلى ھذا

ًكأن یكون مثال عیبا مؤثرا في سرعة السیارة ودفعھا، أو یكون العیب مؤثرا إذا . إن ھذا العیب مؤثر: - وھم المھندسون-  الخبرة یقول أھل ً ً ً
ركب اإلنسان فإنھا تضر بھ، كأن یكون ھناك ما یمسك السیارة ویمنعھا من المسیر بحیث ال یعمل، ونحو ذلك من العیوب المؤثرة، فإذا قرر 

  . أن مثل ھذا العیب مؤثر؛ فحینئذ یكون لك الخیار، وهللا تعالى أعلمأھل الخبرة
 
 
 
 

 حكم تحدید عقد اإلجارة بنھایة شھر ھجري
 
 

وھو متعارف علیھ . من غرة رجب إلى الثالثین من جمادى اآلخرة: ًنحن نؤجر شققا ومحالت تجاریة في السنة، ونكتب في العقد: السؤال
من غرة رجب إلى الثالثین من : إذا قلتم: ً العقد صحیح، أم البد من كتابة ثالثمائة وستین یوما؟ الجوابوال یعترض علیھ أحد، ھل ھذا

ًفھذا یعتبر عقدا محتكما إلیھ باالتفاق، یعني. جمادى اآلخرة اتفقتما على أن یوم ثالثین من جمادى اآلخرة ینتھي عقد اإلجارة، فحینئٍذ أنتم : ً
فھذا أفضل؛ ألنھ ال یوجد شيء . إلى نھایة جمادى: لو أنكم قلتم: لكن اإلشكال فیھ. ًن یوما، ھذا من حیث األصلغیر ملزمین بثالثمائة وستی

ًیثبت أن جمادى یكون ثالثین یوما، ربما كان جمادى تسعة وعشرین یوما، فحینئذ یرد السؤال ًھل من حقھ أن یستفضل یوما زائدا ألنك : ً ً
ًفإن كان جمادى اآلخرة ناقصا أو تاما فال إشكال، لكن . إلى نھایة جمادى اآلخرة: شكال، فلذلك األفضل أن تقولإلى الثالثین؟ فھذا فیھ إ: قلت ً
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ًلیس عندك من دلیل یدل فعال على أن الشھر سیكون تاما، وحینئذ تكون فیھ شبھة، وإن كان الحقیقة مثل ما ذكر . إلى ثالثین جمادى: أن تقول ً
  .إلى نھایة شھر جمادى: األورع واألفضل أن تقول: لكن على العموم.  أن المراد بالثالثین نھایة الشھرًالسائل أنھ یتعارف عرفا

 
 
 
 

 حكم استئجار اآلبار
 
 

على الذات، ومن یستأجر : على المنفعة، والبیع: البئر ال یؤجر؛ وھذه فائدة التعریفات، فاإلجارة: ما حكم استئجار اآلبار؟ الجواب: السؤال
ال یرید أن یسكن البئر، وال یرید أن یأخذ منفعة معینة من البئر، بل یرید ذات الماء، ولذلك ال یكون عقد إجارة، بل یكون عقد بیع البئر 

ن ًال یقال في عقد اآلبار أنھ عقد إجارة أبدا، ومن ھنا ال یمكن أن ندخل اإلجارة مع البیع، مثل اإلجارة المنتھیة بالتملیك؛ أل: للماء، وعلى ھذا
أنھما متضادان، فعقد اإلجارة ینصب على المنفعة على أن الذات ملك : اإلجارة تكون للمنفعة والبیع یكون للذات، وال یجتمع االثنان، أي

فھذا تضاد، وال یمكن الجمع بین الضدین . مالك وغیر مالك: للمؤجر، والبیع على أن الذات ملك لمن اشترى، وال یمكن أن تقول للمستأجر
نھى عن بیع فضل الماء، و ھذه مسألة  فمسألة بیع ماء البئر فیھا نص أن النبي صلى هللا علیھ وسلم: وعلى ھذا. اقضین على ھذا الوجھالمتن

كما ھو موجود في القدیم، یحتاجھ إلبلھ وغنمھ أو یحتاجھ -أنھ إذا جاء الرجل المحتاج للماء في البر والفالة : فیھا تفصیل للعلماء رحمھم هللا
أن هللا تعالى یقول لمن منع فضل : ( فال یجوز أن یمنعھ صاحب البئر، ویمكنھ من فضل الماء، ففي الحدیث الصحیح-نفسھ وھو في السبیلل

ال یجوز لإلنسان إذا كان عنده فضل ماء أن : ولذلك. نسأل هللا السالمة والعافیة) إنك منعت فضل مائك، والیوم أمنعك فضلي كما منعتھ: مائھ
ً وخاصة من یحتاج إلى ذلك، كأن یأتي یستقي، أو مثال الكأل في المزرعة، تأتي المرأة ترید أن تحتش للبھائم، أو یأتي الرجل الكبیر یمنع،

من المسلمین كالشیخ الحطمة، أو یأتي الصغار ویریدون أن یحشوا دون أن یضروا بالبستان، فیمكنھم؛ ألن مثل ھذا فضل هللا عز وجل أنعم 
والرحمة والمحبة التي أوجب هللا  فیمكن الناس من مثل ھذا، وال ینبغي أن یكون ھناك أنانیة وشح ومادیة تطغى على معاني األخوةبھ علیھ، 

لكن لو أن . ًعز وجل أن تكون بین المسلمین، والمسلمون رحماء بینھم، ولو كنت مكان أخیك لما رضیت أن أحدا یساومك على مثل ھذا
) الوایتات(ً اآلالت التي تنقل، وأراد أن یمأل مثال - مثل ما ھو موجود في زماننا-ًلف في حفرھا أمواال، ووضع علیھا ًشخصا حفر البئر، وتك

 بمائة لایر؛ ألن ھذا -ًمثال- على غیره، فیمكن أن یتفق الطرفان على أن كل خزان ) الوایت(أو یمأل خزانات الماء من أجل أن یبیع سائق 
تحمل المشقة ) الوایت(تعطیھ إیاه ال على سبیل ارتفاق النفس، وإنما على سبیل المتاجرة، فإذا تاجر بھ فإن سائق سیبیعھ على غیره، فأنت 

في الخروج إلى البئر، وھذا قد یكون على مسافات بعیدة من المدینة، وتحمل االنتظار، وتحمل حمل الماء وعبء السیارة، وتحمل نفقة وقود 
إن ھذا من باب ما یتكلفھ في الجني، ولذلك قال العلماء في قولھ : ا أمور یستحق في مقابلھا الماء، فحینئٍذ نقولالسیارة، وغیر ذلك، ھذه كلھ

ًبشرط عدم الحیازة، فمن حاز شیئا من ھذه األشیاء وضمھ إلى : قالوا) الماء والكأل والنار: المسلمون شركاء في ثالثة: (علیھ الصالة والسالم
المعاوضة على الماء : وبناء على ذلك نقول. ، فإنھ في ھذه الحالة من حقھ أن یساوم علیھ، وھو أحق بھ من غیرهنفسھ وتكلف مشقة الضم

  .بیع، ولیست بإجارة؛ ألن ضوابط اإلجارة ال تنطبق علیھا، وإنما ینطبق علیھا ضوابط البیع، وهللا تعالى أعلم
 
 
 
 

 ًاإلعمال أولى من اإلھمال في المعامالت غالبا
 
 
اإلعمال أولى من اإلھمال في المعامالت أكثر : ھل لھا صور في العبادات؟ الجواب) اإلعمال أولى من اإلھمال: (القاعدة التي تقول: لسؤالا

بحیث إذا أمكن التدارك، لكن : منھا في العبادات، لكن قد یحتاج الفقیھ إلى مثل ھذا الذي ھو الحكم ومحاولة تصحیح العبادة ما أمكن، أي
روف أن ھذه القاعدة أكثر ما تكون في المعامالت، واألشبھ في ذلك عقود المعاوضات كما ذكرنا في اإلجارات، والعقود التي فیھا الغبن المع

أكثر، فھذه ال شك أن اإلعمال فیھا أولى من اإلھمال؛ ألنھا مبنیة على حقوق المخلوقین، وھي مبنیة على المشاحة والمقاصة، وقد اتفق 
لتزما، بخالف العبادات التي تكون بین المخلوق والخالق، فھي مبنیة على المسامحة، فاألمر فیھا أوسع من قضیة المعامالت، الطرفان وا

ًوقد یكون تطبیق القاعدة ممكنا في مسائل الخالفات التي . فلذلك یختلف الحال ما بین العبادات والمعامالت من ھذا الوجھ، وهللا تعالى أعلم
إن تصحیح العبادة أولى من : اء رحمھم هللا في األیمان والنذور والعبادات في الصالة والزكاة والصوم والحج، قد یقول الفقیھتقع بین العلم

إن قولي بصحة العبادة مع وجود الضمان في مثل ھذا، : إبطالھا، وإتمامھا أولى من إلغائھا، یمكن ھذا ویقع، ویستند على ھذا األصل ویقول
إذا قال : ًمثال. ي عبادتھ أولى من قولنا بإبطالھا؛ ألن بقاء العبادة وأصول التعبد  عز وجل والطاعة أفضل من اإللغاء كلیةأو یستغفر وتمض

 في - ًمثال-إن من أقیمت علیھ الصالة وھو یصلي الراتبة، أو یصلي تحیة المسجد، وبقي من الصالة شيء یسیر كأن یكون : بعض العلماء
أتم صالتك : بقاء العمل واعتباره على ما ھو أولى من إلغائھ، فنقول: ي السجدة الثانیة، ویمكنھ أن یدرك الصالة، فنقولالتشھد، أو یكون ف

ال، اإلعمال أولى من ! اتركھا ودعھا، وسلم من صالتك وأبطلھا: فھنا اإلعمال أولى من اإلھمال، نقول لھ. رحمك هللا، وأدرك الجماعة
جمھور العلماء . ًلبیك حجا: مسألة ما لو أحرم بالحج قبل دخول أشھر الحج، كرجل جاء في رمضان وقال: الحجمن أمثلتھا في . اإلھمال
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ٌالحج أشُھر مْعلومات : على أن الحج مؤقت، وهللا یقول َ َ َُ ٌْ ْ َ كما صح عن ابن مسعود وابن -وأجمعوا على أن بدایة ھذه األشھر ] 197:البقرة[ُّ
 من ھالل شھر شوال، والذي ھو لیلة العید، -هللا عنھما، وقد ذكر ذلك ابن جریر الطبري بسند صحیح عنھمعمر وعبد هللا بن عباس رضي 

فالظاھریة . لبیك حجة: فلو جاء في یوم تسعة وعشرین من رمضان أو ثالثین من رمضان، أو قبل غروب شمس آخر یوم من رمضان وقال
إنھ یبقى بھذه النیة ویتم حجھ، ویمكن أن یفسخھا :  یصححون نیتھ بالحج، ویقولونوالجمھور. الحج باطل وفاسد وتفسد عبادتھ: یقولون

إنھ إذا أحرم بالحج قبل زمانھ، كأن یكون في آخر رمضان، فإنھ ال تصح لھ النیة بالحجة؛ ألنھ قبل : بعمرة، وبعض العلماء كالشافعیة یقولون
ُھ بالحج، وأصحح ھذه النیة وأُعملھا؛ ألنھ في األصل دخل المسجد، فأصححھا  فأبطل نیت-كما لو أحرم بصالة الظھر قبل الزوال- زمانھ  ِ

ھذا رجل اختار النسك، وعندنا حج أصغر : ًفإذا أعمل ولم یھمل، فـالشافعي ھنا یعمل النیة ویقول. یذھب بعمرة ویتحلل منھا: بعمرة، وأقول
لو أنھ أحرم بالفجر على أن الفجر قد تبین، ثم اتضح أن الفجر : لصلواتومن أمثلتھا في ا. وحج أكبر، وتعذر األكبر فینصرف إلى األصغر

ًیمتنع فجرا وقد نوى الفجر، فال ینتقل إلى غیره، فیھمل وتبطل : ما تبین، فإحرامھ بالفجر دخول في العبادة والصالة، فإذا جئت تھمل وتقول
ا قبل الفجر، وتعذر كونھا نافلة ألنھ لم ینو أنھا نافلة، وإنما نواھا فریضة صالتھ وال تنعقد لھ، ال فریضة وال نافلة، تعذر كونھا فریضة ألنھ

اعتبار  ًفإذا یمكن. تنقلب نافلة، واإلعمال أولى من اإلھمال: لكن الجمھور یقولون). وإنما لكل امرئ ما نوى: (وقد قال علیھ الصالة والسالم
  .ه القاعدة، وهللا تعالى أعلممثل ھذه المسائل خاصة في مسائل الخالف، ویمكن تطبیق ھذ

 
 
 
 

 حكم وجود أثر الدم في الفم في نھار رمضان
 
 

: استیقظت من النوم وأنا في نھار رمضان، ووجدت أثر الدم في فمي ولم أجد طعمھ في حلقي، فھل صومي صحیح أم ال؟ الجواب: السؤال
 ولیس من الداخل، كما لو تمضمضت فإن المضمضة باإلجماع ال الصوم صحیح إن شاء هللا، وال یؤثر وجوده في الفم؛ ألنھ من الخارج

  .تؤثر، وعلى ھذا وجود الدم والمفطر في الفم ال یؤثر، وهللا تعالى أعلم
 
 
 
 

 حكم الجھر في سنة المغرب
 
 

ھل : لھ، فالسؤالًرجل یصلي سنة المغرب بعد أن صلى الفرض في المسجد، فجاء رجل لم یصل المغرب وصلى معھ، وجعلھ إماما : السؤال
ویجوز على ھذا الوجھ . یصح: عند من یصحح صالة المغرب وراء صالة العشاء في السفر یقول: یجھر بصالتھ في ركعتیھ أم ال؟ الجواب

وظة كما یختاره بعض أئمة الشافعیة رحمھم هللا، فیجوز على ھذا الوجھ أن یجھر بالقراءة؛ ألن صالة اللیل یجوز فیھا الجھر، وھي سنة محف
عن رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم، بل یجوز الجھر حتى في النھار، وھو محفوظ عن السلف كـعائشة رضي هللا عنھا، فقد كانت في صالة 

  .وهللا تعالى أعلم.. الضحى ربما جھرت رضي هللا عنھا وأرضاھا
 
 
 
 

 ًحكم من حلف أیمانا كثیرة ال یعلم عددھا
 
 

إن الحقوق التي بین المخلوق والخالق إذا تعذر ضبطھا : ال أعلم كم عدد الحلف، فكم كفارة علي؟ الجوابحلفت أكثر من مرة، و: السؤال
إن ھذه : على التعیین لزم التقدیر، فتطالب بتقدیر ذلك حتى یغلب على ظنك أنك قد استوفیت العدد الذي تحصل بھ الطمأنینة، فنقول لك

غالب الظن أنھا ال تزید : تقول. ًخمس وسبعون یمینا: فنقول. قلیل: فتقول. ًخمسون یمینا: فنقول. كثیر: تقول. إنھا مائة یمین: األیمان لو قلنا
ًاعتبرھا خمسا وسبعین یمینا، وقس على ھذا بالنسبة لبقیة الحقوق المتعلقة بالمكلف، فإذا كان یجھل قدرھا : فنقول. ًعن خمس وسبعین یمینا ً

  .جھ یغلب على ظنھ أنھ قد حصل العدد الذي یجب علیھ، وهللا تعالى أعلمفإنھ یطالب بالتقدیر، ویكون على و
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 مسألة تقدیم السعي على الطواف للحائض
 
 

في ) افعلي ما یفعل الحاج غیر أال تطوفي بالبیت: (َّأشكل علي حدیث عائشة رضي هللا عنھا في قول النبي صلى هللا علیھ وسلم: السؤال
ھذه المسألة فیھا ضرورة : ًطواف بالنسبة للحائض، ھل یكون دلیال على جواز تقدیم السعي على الطواف؟ الجوابمسألة تقدیم السعي على ال

كان : یحتاج إلى إثبات أن عائشة رضي هللا عنھا سعت قبل الوقوف بعرفة، مع أن بعض مشائخنا رحمة هللا علیھم یقول: ًلـعائشة ، وأوال
ًافت ثم سعت رضي هللا عنھا، وعائشة رضي هللا عنھا انقلبت إلى كونھا قارنة؛ ألن حجھا وقع قرانا سعیھا رضي هللا عنھا بعد طھرھا، فط

كانت ھي ناویة للتمتع وجاءت بعمرة، ثم إنھا لما حاضت في سرف قبل دخولھا إلى مكة، : كحج النبي صلى هللا علیھ وسلم، ولذلك قالوا
عنھا قد حاضت  بح الیوم الثالث من ذي الحجة حینما كانوا بسرف، وھي رضي هللاودخل علیھا رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم في ص

نقلھا من العمرة إلى الحج ) ما یبكیك؟ ذاك شيء كتبھ هللا على بنات آدم، اصنعي ما یصنع الحاج غیر أال تطوفي بالبیت: (فوحدھا تبكي، فقال
 إذا تعذر علیھ الوصول إلى البیت قبل الوقوف بعرفة فینتقل إلى القران، وبناء على إنھا تنقلب قارنة، والمتمتع: وبناء على ذلك قالوا. ًقرانا
ًإذا انتقلت قارنة فالقارن یجوز لھ أن یسعى سعي الحج یوم النحر، ولو سعاه بعد طواف القدوم؛ ألن سعیھ عند قدومھ یصح تأسیا : ذلك

ث عائشة ما یدل على أنھا سعت قبل یوم عرفة، لكن یبقى لفظ الحدیث؛ ألن فإنھ لیس في حدی: برسول هللا صلى هللا علیھ وسلم، وعلى ھذا
فأجاز العلماء الذین یقولون بوجوب . فكونھا حتى ولو تأخرت إلى یوم العید فعندھا رخصة وإذن) اصنعي ما یصنع الحاج: (الحدیث قال فیھ

ر علیھا الطواف لعذر، فال یصح إلحاق غیر المعذور بالمعذور؛ تقدم الطواف على السعي، أجابوا بأن عائشة رضي هللا عنھا وأرضاھا تعذ
فإن ) سعیت قبل أن أطوف(وأما حدیث . ًألن الرخص ال یتجاوز بھا محاال، إنما یستقیم االستدالل إن لم یوجد عذر، أما وقد وجد العذر فال

فأثبت ) لم أشعر: (ًإن مالكا وغیره قال: ھذا الحدیث قالولذلك فإن اإلمام أحمد في روایة عنھ حینما سئل عن ) لم أشعر(ھذا الحدیث فیھ 
التخفیف : والحكم) لم أشعر: (ً مؤثرا في شرعیة الحكم، وھو قولھ- یقول األصولون كما أشار إلى ذلك اإلمام الحافظ ابن دقیق العید -ًوصفا 

ھ ینظر إلى تنوع األسانید واختالف الرواة، وكان یدقق  رحمة هللا علی- لفقھھ-والرخصة، والرخصة مرتبطة بعدم الشعور، وكان اإلمام أحمد 
في الروایات ویشدد فیھا حتى عن الصحابة أنفسھم، ولذلك لما أشكلت مسألة حدیث رافع بن خدیج رضي هللا عنھ في إجارة األرضین 

وانھ من األئمة، وإن كانوا قد شاركوه في وھذه میزة یمتاز بھا عن بقیة إخ-وكان رحمھ هللا . حدیث رافع ألوان: والمزارعة والمساقاة، قال
 عنده دقة وإلمام عظیم بأسانید الروایات واختالفھا، وما تضمنتھ تلك الروایات من األلفاظ -شيء منھا لكنھ قد فاقھم بشھادة كل منصف

هللا علیھ تأخر عن بقیة إخوانھ من وخاصة إذا انفرد عن العلماء رحمھم هللا بروایة وأثر، فمن المعلوم أن اإلمام أحمد رحمة ! والعبارات
وھذا . لوال الشافعي ما عرفت ناسخ الحدیث من منسوخھ: ًاألئمة الثالثة، فتتلمذ على الشافعي فحصل علوما كثیرة في األصول، وكان یقول

ھ، وأول من دون علم أنھ تفقھ على الشافعي في علم األصول واستفاد من: من الورع والحفظ الجلیل وحفظ الحق للعلماء ومعنى كالمھ
األصول في الكتب ھو اإلمام الشافعي ، وكان آیة رحمة هللا علیھ في المدرسة النقلیة التي كان یقوم فیھا الخالف بین أئمة الحنفیة وبین 

ًا منھ، ثم زاد على ًفأخذ من اإلمام الشافعي وحصل منھ كثیرا من الضوابط األصولیة ومدرسة العقل، واستفاد كثیر. الجمھور رحمة هللا علیھم
 في أربعین لیلة، وكان اإلمام الشافعي -یقال- ذلك؛ ألن اإلمام الشافعي تتلمذ على اإلمام مالك ، فحصل الشافعي فقھ مالك ، وحفظ الموطأ 

فحصل من . ةقوي الحفظ، وكان ال یجلس المجلس إال استوعب ما یقال فیھ رحمة هللا علیھ من قوة علمھ وفضلھ رحمھ هللا برحمتھ الواسع
ًالشافعي ما حصلھ من مالك أثرا ونظرا، ثم أعطاه هللا عز وجل اطالعھ على األسانید واطالعھ على آثار الصحابة، فتجد في بعض األحیان  ً
ًینقل من المرویات عن الصحابة ما ال یقل عن اثني عشر صحابیا، وفي بعض األحیان عن عشرین صحابیا من أصحاب رسول هللا صلى  ً

ًعلیھ وسلم، وكان رحمھ هللا من ألثر الناس اتباعا ألصحاب رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم، وإجالال لھم رضي هللا عنھم وأرضاھم هللا 
ًفكان رحمھ هللا من فقھھ أنھ یدقق في مثل ھذا، وال شك أنھ أمر ینبغي لمن یتعامل في مسائل الخالف أن یراعیھ، رحمھم هللا جمیعا . أجمعین

  .ثوابھم في الدنیا واآلخرة، وهللا تعالى أعلم لواسعة، وأنار قبورھم بأنواره الساطعة، وأعلى مراتبھم وأجزلبرحمتھ ا
 
 
 
 

 حكم نساء جد الزوجة
 
 

جد الزوجة إن كان لھ أكثر من امرأة ھل كلھن محارم للزوج، وھل مثلھا إن كان ألبي الزوجة أكثر من امرأة، فكلھن محارم : السؤال
جد الزوجة ال تعتبر زوجاتھ محارم لذلك الزوج إال األم التي أنجبت ھذه الزوجة، فیختص التحریم بمن أنجبت ھذه : جوابللزوج؟ ال

ًلو أن محمدا كانت لھ زوجة اسمھا خدیجة، ولھ ثالث زوجات غیر خدیجة، فأنجبت خدیجة عبد هللا، ثم عبد هللا أنجب : ًالزوجة، فمثال
فإنھ یختص التحریم بأم عائشة وال یشمل بقیة زوجات الجد؛ ألن زوجات الجد لسن بمحارم، ولذلك یعتبرن عائشة، وعائشة تزوجھا علي، 

: یعني- لكن ھؤالء محارم بالنسبة لذریتھ وأوالده، فأوالده ھم الذین ال یختص التحریم في زوجات أبیھم بأمھن . أجانب بالنسبة لذلك الزوج
وإنما یشمل بقیة زوجاتھ، فلو أن الجد كان لھ أربع نسوة، سواء بقین في عصمتھ أو طلقھن، أو مات  - أمھن التي أنجبتھن، والتي ھي الجدة

َوال تنكُحوا ما نكح آباُؤكم من النساء إال ما : وھن في العصمة فھن محارم لذریتھ وأوالده وأوالد أوالده وإن نزلوا، لعموم قولھ تعالى عنھن ِ َ َ َ َ َ ََّ ِ ِّ ُِ ِْ َ َ َ
َقد سلف  ََ ْ  فیشمل كل امرأة عقد علیھا، بغض النظر -وھو الجد وإن عال-ًفجعل التحریم مختصا بكل امرأة عقد علیھا األب وأبوه ] 22:نساءال[َ

  .وآخر دعوانا أن الحمد  رب العالمین، وصلى هللا وسلم وبارك على نبینا محمد. عن كونھا ھي التي أنجبت ذلك االبن أو غیرھا
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 [10[ باب اإلجارة -شرح زاد المستقنع 
عاقبة اإلجارة إما سالمة وإما ضرر، وحاالت الضرر تسمى بمسائل الضمان في اإلجارة، وھي مما تعم بھ البلوى، والضمان في اإلجارة ال 
 ًیختص باألجیر في كل أحوالحا؛ ألن الشارع حفظ حقوق كل من األجیر والمستأجر، فجعل األجیر ضامنا في األحوال، كما جعلھ غیر

كما أن الشارع جعل أھل الحجامة والطب والبیطرة غیر ضامنین لما . ًأال یتعدى وال یقصر، وأن یكون العمل مأذونا بھ: ضامن بشروط منھا
 .تجنیھ أیدیھم إذا عرف حذقھم

 من صور اإلتالفات
 
 

ن، وعلى آلھ وصحبھ ومن اھتدى بھدیھ واستن بسم هللا الرحمن الرحیم الحمد  رب العالمین، والصالة والسالم على خیر خلق هللا أجمعی
وال یضمن أجیر خاص ما جنت یده خطأ، وال حجام وطبیب وبیطار لم تجن : [فیقول المصنف رحمھ هللا: أما بعد. بسنتھ إلى یوم الدین

لسالمة، فتستأجر األجیر فیقوم أن تكون على ا: الحالة األولى: اإلجارة إذا وقعت بین الطرفین لم تخل من حالتین]. أیدیھم، إن عرف حذقھم
أن تستأجر األجیر، وأثناء قیامھ بمھمة : والحالة الثانیة. بالعمل على الوجھ المطلوب دون حدوث أي ضرر من ھذه اإلجارة، فحینئذ ال إشكال

ًاإلجارة المطلوبة یحدث الضرر، كأن تستأجر عامال لیقوم بعمل فیصلح شیئا في الدار أو نحو ذلك، فیكسر ذل ك الشيء، فیتلفھ بالكلیة أو ً
ھل األجیر یتحمل المسئولیة عن العین التي تطلب منھ المنفعة : یتلف بعضھ ویعطل المنافع الموجودة فیھ، ففي ھذه الحالة یرد السؤال

ي المركوبات أو ًبإصالحھا والقیام علیھا؟ وھذا یشمل كثیرا من اإلجارات، سواء كان ذلك في األشخاص أو كان في الحیوانات، أو كان ف
ً فیحدث ضررا بطبھ، - كالطبیب یقوم على إصالح بدن اإلنسان-كان في العقارات، فأنت إذا استأجرتھ ربما أنھ یستأجر إلصالح اإلنسان 

ً سببا في عالج موضع ولكن یحدث - بإذن هللا عز وجل-ًفیعطل منفعة العضو الذي یراد عالجھ، أو یحدث ضررا في مكان آخر، فیكون 
ر في موضع آخر، ھذا في إصالح اآلدمیین، وربما تستأجره إلصالح حیوان كالبیطار، فیقوم بعالج الدابة فیفسدھا، أو تعتل صحتھا الضر

بسبب األدویة والعقاقیر أو نحو ذلك، أو تستأجره إلصالح جدار فینھدم أثناء إصالحھ، أو إصالح زجاج فینكسر ویتھشم، أو إصالح األمور 
فكل ھذه صور قد تقع في بعض األحیان، فاإلجارة إما سالمة وإما ضرر، ففي حال . فق المتعلقة بالبیوت والدور ونحو ذلكاألخرى من المرا

السالمة ال یسأل السائل، ولكن یرد السؤال في حال الضرر، وحاالت الضرر تسمى بمسائل الضمان في اإلجارة، فمسائل الضمان في 
ًا أنك تستأجر سیارة للنقل فیكون في السیارة ضرر یؤثر على صحة الراكب، أو تستأجر شیئا من أجل اإلجارة ال تختص باألجیر، بل لربم

أن تقضي مصلحة منھ، فیخرج ذلك الشيء من المصلحة إلى المضرة، وكل ھذه المسائل تسمى بمسائل الضمان في اإلجارة، وتعم بھا 
: م إلى معرفة أحكامھا وموقف الشریعة اإلسالمیة الذي أنصفت فیھ الطرفینالبلوى، وتكثر منھا األسئلة والشكوى، ویحتاج طالب العل

ما ھي الضوابط؟ وما ھي األمور المعتبرة التي ینبغي العمل بھا في مسائل : فیرد السؤال. فأعطت األجیر حقھ، وأعطت المالك حقھ
ن اآلثار المترتبة على اإلجارة، وقد تكون ھذه اإلتالفات الضمان؟ فشرع رحمھ هللا في بیان ھذه المسائل؛ ألن بیان اإلجارة یستلزم بیا

واألضرار الناجمة تعطل اإلجارة فیما بقي من المدة، وكل ھذا یبحثھ العلماء ویبین مسائلھ الفقھاء رحمھم هللا برحمتھ الواسعة، فشرع 
غرامة الشيء التالف إما بمثلھ أو بقیمتھ، : الضمان). نوال یضم: (فقولھ. المصنف رحمھ هللا في بیان ھذه المسائل والداللة على ھذه األحكام

. أنھ یأتي بمثل الشيء الذي أتلفھ إن كان لھ مثلي، أو یأتي بقیمتھ إن تعذر وجود المثلي: بمعنى. علیھ الضمان: فالعلماء رحمھم هللا إذا قالوا
ً كلیا أو كان جزئیا فإنھ إذا فعل شخص بمال غیر بدون أن الضمان یفتقر إلى وجود إتالف وضرر، وھذا اإلتالف سواء كان: وتوضیح ذلك ً

حق فإن هللا عز وجل ألزمھ أن یضمن ألخیھ المسلم حقھ، فمن أتلف الشيء حتى تعطلت منافعھ بالكلیة ولم یمكن االرتفاق بھ على وجھ، 
الوجھ فقد تعدى وظلم، فیجب علیھ ضمان وذلك ألنھ إذا أتلف الشيء على ھذا . اضمن مال أخیك: ًوأصبح تالفا بدون وجھ حق، نقول لھ

ٌكل نفس بما كسبت رھینة : تعدیھ وظلمھ، فعلى الید أن تضمن جنایتھا كما قال تعالى َ ْ َ َِ َُّ َ َ َ ِ ٍ ْ فلما اكتسب الجنایة وأتلف مال غیره وجب ] 38:المدثر[ُ
تأتي بمثل : سیارة ألخیھ المسلم بدون وجھ حق، نقول لھلو أتلف : ًفمثال. علیھ أن یضمن ذلك المال، وتعین علیھ أن یقوم برد مثل ذلك المال

غرامة : ًفإذا الضمان. تضمن بقیمتھا: فإن تعذر وجود مثل ھذه السیارة نقول. ھذه السیارة في مواصفاتھا، وبمثلھا في شكلھا وتعطیھا ألخیك
ًالمثلي بالكیل كیال وبالوزن وزنا، فإذا كان مكیال  إما بمثلھ إن كان لھ مثلي، ویضمن -أنھ البد من وجود شيء تالف: أي-الشيء التالف  ًً

ًیضمن بمثلھ كیال وبمثلھ وزنا وبمثلھ جودة ورداءة وغالء ورخصا ًً  ...... . في الضمان-إن شاء هللا- إلى آخره كما سیأتي ... ً
 

 الفرق بین األجیر الخاص واألجیر العام
 
 

ما یسمى باألجیر : ما یسمى باألجیر الخاص، والقسم الثاني: القسم األول: یناألجیر ینقسم إلى قسم]. وال یضمن أجیر خاص: [وقولھ
فھو الذي تعاقدت معھ على مدة معلومة تستحق منفعة ھذا األجیر : - ویسمیھ بعض العلماء األجیر المنفرد-فأما األجیر الخاص . المشترك

ًشھرا، فإنھ یسمى باألجیر الخاص، فإنھ خالل الشھر تكون مدة ًخالل المدة كلھا، كأن تستأجر شخصا لیعمل عندك في بیتك أو مزرعتك 
. األجیر الخاص: ًالشھر كاملة مستحقة لك أنت، وال یجوز لھ أن یصرف ھذا االستحقاق والمنفعة لشخص آخر؛ فصار مختصا بك، فیقال لھ

: ًمختصا بك، وإنما یقوم بعمل لك ولغیرك، ومثلالخیاط الذي یخیط الثیاب فھو لیس : وھو األجیر العام والمشترك، مثل: وھناك نوع ثان
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أن األجیر الخاص : ًغالبا ما یكون الفرق بین األجیر الخاص والعام: النجار والحداد ونحوھم ممن یقومون بإجارة العمل، ولذلك یقول العلماء
ًا ما یكون في األعمال مثل الحدادة والنجارة فاألجیر العام غالب. ینصب العقد ویتعلق بالمدد، وأما األجیر العام فإنھ یتعلق باألعمال

والمقاوالت ونحوھا، ھذا أجیر عام؛ ألنھ یعمل لك ولغیرك، وبإمكانھ أن یشتغل لثالثة أشخاص في یوم واحد، بل ولربما لعشرین أو لثالثین 
ًیستوجب علیھ أن یكون مفرغا لك ًشخصا، فھو ال یختص بشخص معین، إنما لك علیھ أن یقوم لك بالعمل فقط، فھذا أجیر مشترك، وال 

ًفاألجیر الخاص فیھ شبھة من جھة كونھ مختصا : ھناك فرق بین االثنین في الضمان. ًبعینك، أما األجیر الخاص فالبد أن یكون مختصا بك
ضمن إال إذا فرط، فیصبح فقھ  أن الوكیل أمین ال ی- كما تقدم معنا في الوكالة- ًبك والغالب في قیامھ باألعمال أن یكون وكیال عنك، وتعلمون 

أنك إذا جئت بعامل أو خادم إلى البیت، فإن ھذا الخادم أو العامل إذا عمل في البیت صار كالوكیل عنك في : المسألة في األجیر الخاص
لعمل نفسھ لكن فیھ األعمال التي طلبت، بخالف األجیر المشترك، فإن األجیر المشترك لیس فیھ ھذا المعنى، وإن كان فیھ خصوص التوكیل ل

وال : (ففرق طائفة من العلماء رحمھم هللا في مسائل الضمان في اإلجارة بین األجیر الخاص واألجیر المشترك، فقال رحمھ هللا. ضمان
ھ الخدامة في البیت، لو أنھا قامت بإصالح مكان طلب منھا إصالحھ، فقامت بعملھا على الوج: مثل). یضمن أجیر خاص ما جنت یده خطأ

ً بالقفل المعتاد، ولكن سقط الباب وعلمنا أنھ سقط قدرا أكثر -ًمثال- المطلوب فانكسر الزجاج أو تھشم أو انكسر الباب، فإنھا إذا قفلت الباب 
كما لو أنھا مسحت فانكسر؛ ألنك وكلت، فھي في كونھا مستحقة خالل المدة وأعمالھا ھذه منحبسة لك . ال تضمن: ًمن سقوطھ فعال، فنقول

 ...... .صارت كالوكیلة عنك؛ ولذلك ال تضمن، لكن ھناك شروط لعدم ضمان العامل
 

 األحوال التي ینتفي فیھا ضمان األجیر الخاص لما جنت یداه
 
 

و حدث لو جئت بعامل في مزرعة فقام على مكینتھا إلدارة الماء، فأدار المكینة بالطریقة المعتادة المتبعة عند أھل الخبرة فانكسرت المكینة أ
كما لو أدرتھا بنفسك فتعطلت؛ ألنھ في ھذه الحالة لیس ھناك تأخیر، فالعمل الذي قام بھ قام بھ بأمرك، فأنت الذي أمرتھ، : بھا عطل، نقول

فكل فقام بھا على الوجھ المعتبر، . أنت في المزرعة تقوم على مصالحھا وتؤدي مصالحھا: فحینئٍذ كما لو أنك أنت الذي أدرتھ، فلو قلت لھ
ًعمل یقوم بھ على الوجھ المعتبر كأنك قائم مكانھ، فما یضمن إال إذا تعدت یده أو فرطت، فإن تعدت یده أو فرطت خرج عن كونھ وكیال لك 

ًإلى كونھ متعدیا مفرطا؛ فیضمن  فإنھ أو دار أو غیر ذلك، إذا أقمتھ للقیام بعمل لمدة معینة في مزرعة: فقھ المسألة في األجیر الخاص: ًإذا. ً
 ...... :قال المصنف رحمھ هللا: وعلى ھذا. ال یضمن إال إذا حصل منھ التعدي أو التفریط

 
 ًأن یكون عمل األجیر مأذونا لھ فیھ

 
 
ًأن یكون مأذونا لھ في ھذا الفعل، فمثال: ما وقع بسبب فعلھ، لكن بشرط: یعني) ما جنت یده) : ًلو أن عامال قام بعمل في نخل، وقد قلت لھ: ً
ًذه النخلة ال تفعل فیھا شیئا، فجاء وفعل، فإنھ یضمن؛ ألنھ لیس عنده اإلذن الذي یكون بھ وكیال یسقط عنھ الضمان فتكون یده ید أمانة، فلما ھ ً

 ال یضمن إذا قام بما طلب منھ، وكان قیامھ على الوجھ المعتبر الذي ال إفراط فیھ وال: وعلى ھذا نقول. یضمن: عصاك وتجاوز حینئذ نقول
ًوھذا قول جماھیر العلماء، وھناك من خالف وقال بتضمین األجیر مطلقا، وفیھ أثر عن . تعد، وعلى ھذا یعتبر األجیر الخاص غیر ضامن

الناس  كأنھ یرى أن حقوق: أي. ال یصلح للناس إال ھذا: علي رضي هللا عنھ، حتى إنھ أثر عن علي رضي هللا عنھ أنھ ضمن األجراء وقال
ولكن األثر عنھ . إن األجیر یضمن؛ فیكون ھناك نوع من الصیانة: األجراء ال یضمنون؛ تلفت أموال الناس، لكن حین یقالإن : لو قیل

فإن العمل على أن األجیر الخاص ال یضمن؛ ألن النبي : مرسل، والصحیح عنھ رضي هللا عنھ أنھ لم یضمن األجیر الخاص، وعلى ھذا
 یدل على أن من قام باألعمال - سنبینھ إن شاء هللا- وھذا النص لھ مفھوم ) ب ولم یعلم منھ طب فھو ضامنمن تطب: (صلى هللا علیھ وسلم قال

على الوجھ المعتبر، وكان ذلك بدون تفریط وبدون تقصیر، فإنھ ال یلزم بضمان ما وقع من یده؛ ألنھ األشبھ فیھ أنھ قضاء وقدر، وإذا كان 
 یقتضي عدم تضمین أمثال -كما قررناه في كتاب الوكالة-ًر الصحیح واألصل الصحیح من كونھ وكیال ًخاصا ففیھ شبھة الوكالة، ولذلك النظ

  .ھؤالء
 
 
 
 

 أن ینتج اإلتالف عن خطأ ال عن تعٍد أو إھمال
 
 

: رر، فإذا قلتفھناك الخطأ وھناك التعمد وھو القصد لإلتالف والض) ًما جنت یده خطأ]. (ًوال یضمن أجیر خاص ما جنتھ یده خطأ: [وقولھ
 - ھذا األمر األول-أسقطت عنھ المؤاخذة من المكلفین . ال یضمن: إذا قلت. ًیترتب أمران أیضا. یضمن: یترتب أمران، وإذا قلت. ال یضمن

 ونصح لك -وھو األجیر الخاص-وأسقطت عنھ المؤاخذة من رب العالمین، فالشخص الذي تقیمھ للقیام بعمل معین في مزرعة أو أرض 
ى هللا فیما أمرتھ، وأدى ذلك الشيء الذي أمرتھ بھ على الوجھ المعتبر؛ فإنھ إذا وقع منھ خطأ بدون قصد وال تعد وال تفریط؛ فلیس من واتق

ًحقك أن توبخھ أو تسبھ أو تشتمھ، فإن فعلت ذلك فقد ظلمتھ؛ ألنھ غیر ضامن أصال، وما من وجھ شرعي یخولك األذیة واإلضرار، فیصبح 
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وھذا أمر یفرط فیھ كثیر من الناس إال من رحم . قھره وأذیتھ وتوبیخھ من االستطالة في عرض المسلم واستباحتھا بدون حقسبھ وشتمھ و
ًهللا، ونحب أن ننبھ علیھ إن كثیرا من أصحاب األعمال بمجرد ما یقع الخطأ من عاملھ بدون تقصیر یقوم بتوبیخة وسبھ وشتمھ، وھذا ال 

 یحملھا على ظھره، فال یجوز أن یستباح عرض العامل أو -والعیاذ با-تم إما حسنات تؤخذ منھ أو سیئات یجوز، وكل ھذا السب والش
َال ُیحب هللا الجْھر بالسوء من القْول إال مْن ظلم : األجیر ما لم یفرط، فإن هللا تعالى یقول ِ ِ ُّ ُّ ُِ َ َ ِ َ ََّ ِ ِِ َُ ْ ْ وصاحب العمل غیر مظلوم، فحینئذ ] 148:النساء[َّ

س من حقھ أن یظلم أخاه المسلم بالسوء، ھذا بالنسبة للمخلوق، وأما بالنسبة لحكم هللا عز وجل وشرعھ فإنھ ال یطالب بالضمان في الدنیا، لی
ًوال أیضا تتعلق مسئولیة اآلخرة؛ ألنھ إذا أدى ما وجب علیھ خلیت نفسھ وبرئت ذمتھ من اإلثم في اآلخرة كما برئت ذمتھ من تبعة الدنیا 

 بالزجاج ومسحھ بطریقة عفویة فانكسر الزجاج، قلنا في ھذه -ًمثال-خرج القصد كما ذكرنا، فلو جاء ) ًخطأ: (فقولھ. وط الضمان عنھلسق
من مسائل الخطأ . یضمن؛ ألنھ في الحالة األولى أخطأ، وفي الحالة الثانیة تعمد: ًلكن لو جاء بالزجاج قاصدا وكسره، نقول. ال یضمن: الحالة
ً لو أنھ حمل الزجاج فزلجت یده وسقط الزجاج وانكسر، أو تھشم بعضھ، أو حصل منھ ضرر على فراش أو نحوه، أو حمل مائعا ً:أیضا

فانكب على فراش فأفسده أو أتلفھ أو أضر بھ، وكان ھذا الحال كلھ على سبیل الخطأ، إن زلجت یده ولم یتعاط أسباب التفریط، لكن لو كانت 
جة، أو غسل الزجاج بمادة لزجة، ثم جاء بعد لزوجتھ وأخذه، فھنا نوع من التساھل والتفریط لھ حكمھ الخاص الذي یده مبلولة وفیھا لزو

یأتي : ًأال یفرط؛ ألنھ قد یخطئ وھو مفرط، اآلن مثال: ًالبد من أن یكون ذلك من قبیل الخطأ، وأال یكون قصده الضرر، وثانیا: ًإذا. سیأتي
إنھ مقصر، فھو : ًولكنھ ترك الباب مفتوحا، فھذا تساھل وتقصیر؛ فحینئذ نقول.  المساء فعلیك أن تقفل باب المزرعةإذا جاء: العامل وتقول لھ

. ً الخطأ، وعدم التقصیر إذا أدى العمل على وجھ معتبر فجاء شيء وأتلفھ قضاء وقدرا-عدم التعدي- وعكسھا . إما أن یتعدى وإما أن یقصر
  . ال یمكن أن تحملھ المسئولیة إال إذا تعدى أو قصراألجیر الخاص: ًإذا على ھذا

 
 
 
 

 أمثلة في تعدي وتقصیر األجیر في عملھ
 
 

یجاوز الحدود، كأن یأتي إلى شيء یحمل برفق فیحملھ بعنف، أو یأتي إلى شيء یوضع برفق فیضعھ بقوة، نحن نعلم في ): یتعدى(ومعنى 
فلو . تضمنھا؛ ألن ھذا من باب التعدي: ة، فتمزقت الكتب، فھذا تعد وإساءة، فنقول لھ حینئذًھذه الحالة لو أنھ حمل كتبا ثم جاء ورماھا بقو

إن ھذا تعد واعتداء؛ ألن مثل ھذا ما یوضع بقوة، وإنما یوضع برفق، فمسائل : حملت المرضع أو الخادم الصبي ثم رمتھ بقوة، فنقول
أال یوجد تعد وأال : ن أمثلة على حسب اختالف اإلجارات، وإال القاعدة فیھاالضمان ال تنحصر من حیث الصور واألمثلة، وإنما نذكر نح

یوجد تقصیر، فإذا وجد التعدي أو التقصیر فقد فتح العامل واألجیر على نفسھ باب المسئولیة، ویتحمل تبعة كل ما ینشأ على تعدیھ وكل ما 
إن : القول: یعني-تي إن شاء هللا ذكره في الحجام والبیطار، وھذه األمور ًما لم یتعد أیضا؛ ألنھ سیأ) ما جنت یده خطأ. (ینشأ على تقصیره

أمر تصدره لألجیر فإن مقتضى عقد اإلجارة یلزمھ بالتقید بذلك األمر، فلو طلبت منھ :  تضبط بضوابط معینة، أي-األجیر لم یتعد ولم یقصر
-تب على ذلك ضرر ضمن؛ ألنھ في ھذه الحالة قصر؛ فإن فعل ذلك وكان ًأن یفتح شیئا في حدود معینة ففتحھ أكثر من ذلك الحد أو أقل وتر

ً یكون جنایة وعدوانا، لكن إذا - والعیاذ با-لو أنھ فتحھ أكثر مما یستحق عن قصد فترتب الضرر، فحینئذ :  عن قصد ونیة، أي-والعیاذ با
ھذا بالنسبة للتعدي في تنفیذ األوامر، . یضمن: ل الضرر، فنقولفتح الشيء وھو غافل ففتحھ أكثر مما یستحق، أو أنقصھ عما یستحق فحص

وقد یكون التعدي من جھة العرف، فقد ال تأمره بشيء، فتأتي بشخص یقوم بعمل وأنت ال تعرف ھذا العمل، كالكھربائي والنجار والحداد، 
یرید  بط أھل الخبرة في عملھ على ھذا الشيء الذيفحینئذ یتعدى إذا خرج عن ضوا. أصلح لي ھذا الشيء: وما عندك أمر إال أن تقول لھ

یمر بمرحلتین، فأصلحھ على مرحلة واحدة وتركھ، فھذا : ًإنھ یصلح بطریقة معینة، فمثال: إصالحھ، فلو قال أھل الخبرة وأھل الصنعة
أصلحھ على مرحلتین : م تقل لھتقصیر، وعلیھ فلو جئت تشغل الجھاز ففسد فھنا یضمن؛ ألنھ قصر في إصالحھ، صحیح أنك لم تخاطبھ ول

: أو افعل فیھ كذا وكذا؛ ألنك ال تعلم، لكن العرف یخاطبھ وأصول الصنعة ومقتضیات المھنة تلزمھ أن یتقید بھذا العمل، فأنت حینما قلت لھ
وقد یكون . ف علیھ الناسأصلح رحمك هللا بما جرى علیھ العرف؛ ولذلك المسكوت عنھ في العقود مردود إلى ما تعار: كأنك تقول لھ. أصلح

ً قصد العدوان، فتعطیھ أمرا أن یصلح شیئا وھذا الشيء ال یمكن استصالحھ إال بالرفق، فجاء بالعنف والقوة -والعیاذ با-التعدي من جھة  ً
 یقدم على إتالف - والعیاذ با-ًقاصدا إتالفھ، فإنھ یجب علیھ ضمان ما ترتب على ذلك القصد السیئ من الضرر، فبعض العمال واألجراء 

ٌعمل معین وھو یرید بذلك أن ینتقم، وهللا سبحانھ وتعالى ھو المطلع على الضمائر، وكل نفس بما كسبت رھینة  الشيء في موقف معین أو َ ْ َ َِ َُّ َ َ َ ِ ٍ ْ ُ
ٍوهللا عزیز ذو انتقام ]... 38:المدثر[ َ ِ ْ ُ ٌ ِ َ َُ ذا الفعل عن قصد وأذیة فإنھ یصبح في ھذه الحالة فا ال تخفى علیھ الخوافي، فإذا فعل ھ] 4:آل عمران[َّ

ًبینھ وبین هللا مؤاخذ، وبینھ وبین هللا یجب علیھ ضمان ھذا الحق كامال، وعلیھ إخبار صاحب الحق عن حقھ والتحلل منھ، وإال تحمل 
 لھ عقوبة في الدنیا قبل أن یلقاه في مسئولیتھ، فھو إن لم یضمن في الدنیا فسیضمن في اآلخرة، وإذا لم یحلل نفسھ في الدنیا فسیعجل هللا

فلذلك من حیث التعدي قد یكون التعدي باألوامر فیجاوز ھذه األوامر، أو قد یكون على ما یضبط بالعرف، فھناك أشیاء تحفظ . اآلخرة
خل بسبب الجھل، فكل كذلك ھناك شيء من الضمان ید. بدرجات معینة ونظام معین وترتیب معین، فیخرج العامل عن ھذه األصول فیضمن

أھلھا، أو كان من أھلھا ولكن جاءه عمل خارج أو مجاوز لحدود علمھ، فإن أي شيء یترتب من الضرر على  شخص ادعى صنعة ولیس من
ًلو أن رجال ادعى أنھ یحسن الكھرباء، فجئت بھ من أجل إصالح : ً في ضمان األطباء، فمثال- إن شاء هللا-فعلھ یضمنھ، وھذا سنقرره 

ھزة، وھو ال یعرف إصالحھا، فأفسدھا وأتلفھا أو عطل بعض منافعھا، فإنھ یضمن تعدى أو لم یتعد، كل ذلك یوجب الضمان علیھ، أج
ً وھو یتقن قسما وال یتقن قسما آخر، والقسم الذي ال یتقنھ -كصنعة الكھرباء-كذلك لو كان من أھل ھذه الصنعة . فالجھل موجب للضمان ً
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أن الضمان لألجیر الخاص : ھذا من حیث األصول العامة. أما إذا أقحم نفسھ فیھ فإنھ یضمن. ال أعلم ھذا الشيء: قولًیجب علیھ شرعا أن ی
ًفإنھ یجب على المسلم أوال أال یحكم بكون األجیر الخاص ضامنا إال : وعلى ھذا. إذا وكلتھ فإن یده ید أمانة، وال یضمن إال إذا تعدى أو قصر ً

 ...... .ضمان، ووجدت األمارات والعالمات والشروط التي یجب توفرھا للحكم بضمانھإذا توفرت دواعي ال
 

 ال ضمان على الحجام إذا عرف حذقھ
 
 

إخراج للدم الفاسد من البدن بالمص، ولھا مقامعھا المعروفة وطریقتھا المشھورة، وتكون متعلقة باألوعیة : الحجامة ھي]. وال حجام: [وقولھ
صد، فإنھ یكون للعروق، وكالھما ثبتت السنة عن رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم بشرعیتھ، ودل الحدیث الصحیح عنھ علیھ الدمویة، وأما الف

ًوكذلك أیضا الفصد، ) إذا اشتد الحر فاحتجموا، ال یتبیغ بكم الدم فیقتلكم(الصالة والسالم باعتباره، كما في الحجامة أنھ احتجم وأمر بالحجامة 
ًلصحیح أنھ أرسل إلى أبي بن كعب رضي هللا عنھ طبیبا، فقطع منھ عرقا ثم كواه علیھ، وھذا یدل على مشروعیة الفصدثبت عنھ في ا ً .

ًفالحجامة صنعة ال ینبغي ألحد أن یقوم بھا إال إذا كان من أھلھا، وھي تحتاج إلى معرفة بالطب، ولیس كل من أخذ محاجما فھو حجام، وقد 
فھي سالح ذو حدین، إذ أن ھناك مواضع في الجسد لو حجمت أھلكت اإلنسان، وھناك !  ال یعلمھ إال هللا عز وجلًتدخل على اإلنسان ضررا

مواضع في البدن لو حجمت استقامت صحتھ، وھناك أوقات ال تحسن فیھا الحجامة وال تصلح، وھناك أوقات تصلح فیھا الحجامة، فھي علم 
ا في الحجامة الكتب، فھي لیست صنعة لكل من ھب ودب؛ ألنھا تتعرض ألخطر األشیاء بعد الدین وأطباء المسلمین المتقدمون ألفو. مستقل

إنھ :  على الطب، ولذلك كان اإلمام الشافعي رحمھ هللا یقول في الطب- بعد هللا عز وجل- وھو الجسد؛ ألن أجساد الناس وأرواحھم متوقفة 
فالطب . ًال أعلم علما بعد الحالل والحرام أنبل من الطب: ل رحمھ هللا قولتھ المشھورةوكان یقو. ضیعوا ثلث العلم: ثلث العلم، وكان یقول

 كثیر -والعیاذ با- لیس بالسھل، فأرواح الناس وأجسادھم أمانة عند الحجام، فھناك مواضع لو حجمت أذھبت ذاكرة اإلنسان، وأصبح 
، فھي خطیرة ولیست بالسھلةالنسیان، وھناك مواضع لو حجمت لربما أصابتھ بالشلل والعیا ال یجوز ألحد أن یتعاطى الحجامة  :ًفإذا. ذ با

ًإال إذا كان عالما بالمواضع التي تحجم وكیفیة الحجامة، فالبد أوال من العلم بالمواضع؛ ألنھ قد یعرف كیف یحجم، ویعرف لون الدم الفاسد  ً
یقة التشریط، وطریقة المص، قد یعرف ھذا، لكن ال یعرف المواضع، من الصالح، ویعرف زمان اإلمكان بسحب المحاجم وتركھا، وطر

ًوھذا أكثر ما یقع فیھ الجھل، فقد تجد حجاما یحسن الشرط ویحسن المص، لكن ما یحسن معرفة المواضع، ولذلك ینبغي أن یكون عالما بھذه  ً
ًإذا كان عالما یجب علیھ شرعا أن یؤدي: ًثانیا. المھمة على الوجھ المطلوب ً العمل وفق المتبع عند أھل الخبرة؛ ألنھ قد یكون عالما ولكن ال ً

ًأنھ متساھل، فإذا كان جاھال بالصنعة ضمن، وإذا كان عالما بالصنعة جاھال بتطبیقھا : ًیحسن التطبیق، وقد یكون عالما وال یتم التطبیق؛ أي ًً
كلھا مداخل للضمان؛ لكن إذا  :ًإذا. على الوجھ المتبع عند أھل الخبرة ضمنًضمن، وإذا قام بالصنعة وكان عالما بتطبیقھا ولكنھ لم یتم العمل 

أدى الحجامة على الوجھ المعتبر، وعرف الموضع الذي یحجم، وأتم الحجامة على الصورة والصفة المعتبرة، فال ضمان علیھ؛ ألن النبي 
من ) (من تطبب ولم یعرف منھ طب فھو ضامن: (أنھ قالصلى هللا علیھ وسلم ثبت عنھ في سنن أبي داود وغیره في الحدیث الصحیح 

ًتحلم وتصبر إذا لم یكن من أھل الحلم لكنھ تكلف الحلم، وكذلك أیضا تصبر، ھذه الصیغة تدل على أنھ تكلف : تكلف، مثل: تفعل، أي): تطبب
العالمة ابن القیم رحمھ هللا برحمتھ الواسعة في عام، ولذلك قرر اإلمام ) من تطبب: (وقولھ علیھ الصالة والسالم. الطب ولیس من أھل الطب

عام، وأن الطب بجمیع ) من تطبب: (قرر أن قولھ) زاد المعاد في ھدي خیر العباد(وھو منتزع من ) الطب النبوي(كتابھ النفیس العظیم 
من یقوم بأي مھمة طبیة ال یعرفھا، ، وأنھ من جوامع كلمھ بأبي وأمي صلوات هللا وسالمھ علیھ، فكل )من تطبب: (فروعھ یدخل تحت قولھ

یمكن أن یكون : فقال. أو یعرفھا ولكن لیس تمام المعرفة المعتبرة التي تؤھلھ بشھادة أھل الخبرة للقیام بذلك الشيء الذي قام بھ فإنھ متطبب
ًمة؛ ولذلك یعتبر متطببا إذا تعاطى ألنھ إذا تعاطى ذلك فإنھ قد دخل في الطب، صحیح أن الطب عام، ولكن من الطب الحجا. ًالمتطبب حجاما

إذا تعاطى الفصد وال یعرفھ فقد تطبب، وكذلك الجراح إذا تعاطى الجراحة وھو ال یعرفھا : ًالحجامة وال یعرفھا، وكذلك أیضا الفصاد، قال
لفالني، أو افعل بالعشب الفالني، خذ العشب الفالني، أو ضع العشب ا: -ًمثال-وھكذا بقیة األطباء، حتى علم األعشاب، لو قال ... فقد تطبب

یدل على ) من تطبب: (قولھ علیھ الصالة والسالم: ًإذا. فإنھ تطبب إذا لم یكن على بینة وعلم. أو العشبة الفالنیة عالج لكذا ودواء لكذا
). من تطبب: (ة والسالمتضمین الحجام؛ ألن الحجامة من الطب، وعالج یتادوى بھ، ومن مجاالت الطب، فیدخل في عموم قولھ علیھ الصال

أن یشھد لھ : ًوثانیا. ًأن یكون عالما بالحجامة: ًأوال: ویشترط في الحجام ما یأتي. إذا حجم بالصفة والطریقة المعتبرة ال ضمان على الحجام
ًكان عالما، وكان مستطیعا للتطبیق، فلو أنھ . أن یؤدي ھذه الحجامة بالطریقة المتبعة عند أھل الخبرة: ًوثالثا. أھل الخبرة أنھ أھل للقیام بھذا ً

وطبق ما علم في حدود أھل الخبرة، ولكنھ قام بالعمل بدون إذن صاحبھ، فجاء إلى شخص وحجمھ بدون إذنھ، فھذا یضمن؛ ألن اإلذن ھو 
طبیق ذلك العلم على الوجھ العلم بالحجامة، والقدرة على ت: الذي فیھ التوكیل الذي یسقط الضمان، فأصبح ھناك أربعة شروط البد من توفرھا

الصحیح، وأن یقوم بالمھمة وفق األصول المتبعة عند أھل العلم بالحجامة، وأن یأذن الشخص المریض أو ولیھ بفعل الحجامة، وھذا الشروط 
ًفإذا كان جاھال لیس من حقھ شرعا أن یعرض أرواح المسلمین وأ. ًأن یكون عالما: قلنا: األربعة على التفصیل اآلتي جسادھم للتلف، ً

ًاآلن ربما تقرأ كتابا في الحجامة وتتصور الحجامة، وربما تقرأ كتابا في الجراحة الطبیة . ًأن یكون قادرا على التطبیق: ًثانیا. فیضمن ً
البد مع وتتصورھا، لكن لو وقفت أمام الدماء والعروق واألشالء والقطع لما أحسنت التصرف؛ ألن التطبیق شيء والعلم شيء آخر، ولذلك 

ن أعرف  ًالعلم من القدرة على التطبیق، وأن یكون ھذا التطبیق الذي طبقھ موافقا لألصول المتبعة عند أھل الخبرة؛ ولذلك نستطیع أن نضمِّ
برة، الناس بالطب إذا خرج عن السبیل المتبع عند أھل الخبرة، فعلمھ وقدرتھ على التطبیق محكومة بالضوابط واألصول المتبعة عند أھل الخ

ًفإذا خرج عنھا صار متحمال للمسئولیة، وخارجا عن السنن الذي جعلھ هللا عالجا ودواء لألجساد، والنبي صلى هللا علیھ وسلم یقول ً ً تداووا : (ً
والمعرفة، فھذا الجعل نعرفھ عن طریق أھل الخبرة ) جعل لھ شفاء ودواء: (فقال) ًعباد هللا؛ فإن هللا لم یجعل داء إال وجعل لھ شفاء ودواء

ًفلما جاء وخرج عن حدود أھل الخبرة وتطبیقاتھم فقد خرج عن السنن الذي جعلھ هللا سبحانھ وتعالى عالجا، فصار مخاطرة ومجازفة 
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 أنا أفضل أن تكون في النقرة الیمنى وال تكون في: لو أن المریض یحجم في نقرة الرأس، فجاء وقال: مثال. ًواجتھادا یتحمل مسئولیتھ وتبعتھ
ًفانحرف یمینا أو شماال، أوال. الوسط ً لم یطبق وفق أصول أھل : ًعنده قدرة على التطبیق، ثالثا: ًعنده علم، ثانیا: ھو یعرف كیف یحجم، أي: ً

أن یحدد الموضع ویحدد المكان للحجامة، فیقوم بالحجامة، : ًمن أمثلتھا أیضا. الخبرة؛ ألن أصول الخبرة تستلزم أن یضع في ھذا الموضع
ولكن المتبع عند أھل الخبرة أنھ یعالج الجرح بعد انتھاء الحجامة وینظفھ قبل الحجامة؛ ألنھ إذا جاء یجرح ینبغي أن یكون قد قام بتنظیف 
مكان الجرح، فإذا لم یحتط وعاجل بجرحھ قبل تنظیف المكان فتسمم المكان، أو حدث ضرر بسبب ھذا التفریط والخروج عن األصل المتبع 

ھذا خروج؛ مع أنھ عالم وقادر على : إال بعد تنظیفھ وتھیئتھ للحجامة، فنقول الخبرة، وھو أنھ ال یمكن أن یقوم بحجم موضععند أھل 
أن یوجد اإلذن، فإذا وجد اإلذن : األمر الرابع. التطبیق، وعنده معرفة، ولكن خرج عن السنن المتبع عند أھل الخبرة، وھذه ضوابط مھمة

 فإنني في ھذه الحالة وكلتھ لعالج نفسي، فكأني أنا الذي أعالج نفسي؛ وألني إذا أذنت تحملت مسئولیة اآلالم، ورضیت وأذنت لھ أن یحجم لي
. بالضرر المترتب على وجود األلم والمشقة المترتبة علیھ، فإذا لم آذن لم أرض لنفسي ھذا الضرر، فعند إقدامھ علیھ بدون وجود إذن یضمن

ًغمى علیھ، أو كان صبیا صغیرا ال یحسن النظر في مصلحة نفسھ، یقوم ولیھ مقامھ، فللولي أن یقوم مقامھ ویأذن، فإذا لو كان المریض م: ًإذا ً
ًوكان أبوه أو عمھ وھو قائم على أمره حینئذ یعتبر إذنا موجبا لسقوط الضمان. احجم ھذا الصبي: جاء ولیھ وقال لھ ً. ...... 

 
 مسائل في عدم ضمان الطبیب

 
 

وال ضمان على الطبیب، والطب ھو حفظ الصحة الموجودة واسترداد الزائلة بإذن هللا عز وجل، والطب : أي]. وطبیب وبیطار: [ھوقول
وھذا ما یسمى -إما أنھ یحرص على بقاء الصحة كما ھي : فالطبیب ال یخرج عن ھذین األمرین. طب وقایة، وطب عالج ودواء: نوعان

. السوداء، والصفراء، والبلغم:  بسبب المرض، وفي الجسم ثالث خصائص-بقدرة هللا عز وجل-ً شیئا زال  وإما أن یسترد-بالطب الوقائي
فإذا اعتدلت واستوت فالجسم في صحة وعافیة بقدرة هللا عز وجل، وال یصیبھ مرض إال إذا خرج أو إذا زاد أو طغى أو بغى واحد من ھذه 

فھناك عالج بالدواء، وھناك عالج بالجراحة، والعالج : طباء من حیث ھم ینقسمون إلى أقسامفھذا الطب یقوم على الجانبین، واأل. الثالثة
 على فروع وأقسام، منھ ما یتعلق باألعضاء، ومنھ ما یتعلق بالنفس والروح، فالطب النفسي شيء والطب الجسدي شيء -ًأیضا-بالدواء 

أشخاص ینزلون منزلة الطبیب وھم  ثم إذا قلنا بالطب فھناك. جمیع ھذه األقسامیشمل ) وال طبیب: (آخر، وكلھا مجاالت في الطب، فإذا قال
 في القیام بالمھمات الطبیة، - بعد هللا عز وجل-ونحوھم ممن یستعان بھم ... مساعدو األطباء كالممرضین والمحللین والمصورین باألشعة

ًرة واالختصاص، فالطبیب ال یضمن بشرط أن یكون عالما بالطب، فھؤالء كلھم لھم علوم ولھم ضوابط ولھم أصول معروفة عند أھل الخب
ًأن یكون قد شھد لھ أھل الخبرة أنھ أھل للقیام بالعمل الطبي، عنده معلومات تؤھلھ للقیام بالمھمات الطبیة، عالما، قادرا على التطبیق : بمعنى ً

ذا وجدت ھذه الشروط في شخصھ انضاف إلیھا في المریض وجود إذن أن یطبق وفق األصول المتبعة عند أھل الخبرة، فإ: ًكما ذكرنا، ثالثا
لكن الشرط األخیر في اإلذن بالمداواة تستثنى منھ الحاالت الطارئة، فاألطباء في الحاالت . من المریض بالمداواة، فأصبحت أربعة شروط

ًشرط وجود اإلذن العام، مثل ما یوجد مثال في المستشفیات من الطارئة لھم الحق أن یعالجوا، ولھم الحق أن یداووا إذا لم یوجد من یأذن لھم ب
حینما یأتینا المریض مغمى علیھ، قد ال نعرف عنوان أولیائھ، ولو غرمنا عنوانھ واتصلنا : ًاللجان الطبیة التي تأتیھا الحوادث العاجلة، مثال

وھذا ذكره بعض العلماء رحمھم هللا، . فیھ إذن عام: یة لھا، فھذا نقولبأولیائھ فقد ال یحضرون إال بعد وفاتھ، فتكون حالة البد أن تجرى العمل
ًویعتبر إذن ولي األمر العام إذنا لألطباء، ما دام عند األطباء إذن عام من الولي العام بمعالجة مثل ھذه الحاالت الطارئة فیستلجأ إلى اإلذن 

تقد فیھا من یلي حفظ النظر، فولي األمر لھ الحق أن یفوض لھذه الجھات أن العام؛ ألن السلطان ولي من ال ولي لھ، والحاالت الطارئة یف
ولذلك القاضي ومن في حكمھ ممن لھ والیة عامة ینظر . تعالج الحاالت الطارئة ولو لم یوجد الولي، ولم یوجد إذن من المریض نفسھ

ھذه أربعة شروط . من أجل مصالحھم، فھذا یسمى باإلذن العامًلمصالح الناس وإن كانوا غیر موجودین؛ ألنھ ما جعل ولیا ألمر الناس إال 
ًأن یكون الطبیب عالما، فإذا كان الطبیب جاھال ضمن؛ لقولھ علیھ الصالة والسالم: البد من توفرھا من تطبب ولم یعرف منھ طب فھو : (ً

 ...... .(ضامن
 

 وسیلة معرفة حذق الطبیب في مھنتھ
 
 

نھ عالم بالطب؟ ھذا یفتقر إلى جھات لھا حق أن تأذن للطبیب وتشھد لھ أنھ أھل للطب، وفي زماننا الشھادة متى نحكم للطبیب بأ: وھنا سؤال
لو جاء شخص : ًالطبیة بمزاولة المھنة الطبیة من الجھات المعتبرة تعتبر دلیال على علمھ، موجبة لسقوط الدعوى علیھ أنھ جاھل، بمعنى

إن الطبیب ال یحسن، ساقط؛ ألن أھل : ًأبدا، قول المریض:  شھادة من جھة معترفة معتبرة، نقولوعند الطبیب. ھذا ال یعرف الطب: وقال
-وكما ذكره اإلمام ابن قدامة وغیره من األئمة كـالماوردي واإلمام النووي . الخبرة شھدوا لھ أنھ طبیب، وأذنوا لھ بمزاولتھ لمھنة الطب

اإلمام - والمصنف ھنا . بشھادة أھل الخبرة:من وجود معرفة وعلم، وفصل بعض العلماء وقال كلھم قرروا أنھ البد - رحمة هللا على الجمیع
فیدل على أنھ قد اختبر، ولذلك الجھات المتخصصة في الطب ال تعطي ھذه الشھادة إال بعد ) إن عرف حذقھم: ( یقول-ابن قدامة رحمھ هللا

ھذا إذا شھد لھ ). من تطبب: (ھذه الشھادة موجبة لزوال التبعة والمسئولیة في قولھاختباره في العلم النظري والعلم التطبیقي، فنحن نعتبر 
في بعض األحیان قد تثبت خبرة اإلنسان وحذقھ بالتجربة، وھذا أمر ذكره العلماء رحمھم هللا في أحوال مستثناة، وھذا في . أھل الخبرة

ي بیت معروف بالطب، وأخذ عن والده ھذا الطب، وعرفنا أنھ في أغلب عالجھ رجل نشأ ف: ًمثال. القدیم، ومثل ما یقع في الطب الذي یزاول
ًھذا رجل معروف بالحذق، فننزل المعروف عنھ عرفا منزلة : ألھل القریة وأھل المدینة أنھ یصیب، وجاءت حالة معینة وأخطأ، فنقول
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للطبیب بجواز  یحكم:  فھذا أمر آخر یستثنى، لكن نحن نقولشھادة تزكي علمھ، ما لم یكن ھناك شيء معین یدل على أنھ تعدى أو أنھ تجاوز
ھذا : ًأن یكون قادرا على التطبیق، وقلنا: التطبیق: ًثالثا. ًأن یزاول ذلك العمل عند شھادة أھل الخبرة بثبوت كونھ عالما بھذه المھنة الطبیة

أن كل : تتفرع المسألة:  إلى شھادة أھل الخبرة، وبناء على ذلكیعرف بالتجربة، أن یطبق وفق األصول المتبعة عند أھل الخبرة، وھذا یحتاج
ًدعوى ضد طبیب أنھ أخطأ ینبغي الرجوع فیھا إلى األطباء المتخصصین في ھذا المجال، فلو أنھ عالج عینا أو أذنا أو قلبا وادعى المریض  ً ً

خبرة بھذا المجال الذي ھو فیھ، فإن قال أطباء العین أو أطباء یسأل أھل ال: أنھ أخطأ، وأنھ تجاوز األصول المتبعة عند أھل الخبرة، فنقول
إنھ عمل ما لزم، وأدى عملھ وفق األصول : القلب أو أطباء النظر أنھ أخطأ، أو أنھ تجاوز األصول المتبعة عند أھل المھنة ضمن، وإن قالوا

یسقط عنھ  ًذا البد من توفر ھذه الشروط كلھا فیھ حتىالمتبعة عند أھل الخبرة سقط عنھ الضمان، وما نوجب الضمان علیھ، فالطبیب إ
دل على أن من عرف منھ ) یعرف: (فلما قال...) من تطبب ولم یعرف منھ الطب: (الضمان، واألصل في ذلك قولھ علیھ الصالة والسالم

وجود : طوق وفیھ مفھوم، فمنطوقھالطب بالتجربة وشھادة أھل الخبرة أنھ ال یدخل في الصنف المذكور في الحدیث؛ ألن الحدیث فیھ من
وھو الذي ]. وبیطار: [وقولھ. ال ضمان على الطبیب العالم الذي عرف منھ إحسانھ وإتقانھ للطب: الضمان على الطبیب الجاھل، ومفھومھ

  .یداوي ویعالج الحیوان
 
 
 
 

 أمثلة في تعدي الطبیب أو تقصیره
 
 

ًفي الجراحة لو كان یقطع عضوا تالفا من المفصل، فزاد عن المفصل، فحینئذ یضمن ھذه : ًمثالأنھا لم تتعد، : بمعنى]. لم تجن أیدیھم: [وقولھ ً
صارت جنایة، وفیھا القصاص إن أمكن القصاص، ولذلك فإن ضمان الطبیب إما أن یوجب القصاص إذا . قصدت أن أؤذیھ: الزیادة، ولو قال

ًأنھ یرید قتلھ، فیجب علیھ القصاص، وھذا باإلجماع؛ ألنھ خرج عن كونھ طبیبا إلى ًكانت متعمدا، كأن یسقیھ دواء یعلم أنھ یقتلھ واعترف 
ًكونھ قاتال وقاصدا القتل وضعت لھ جرعة في حدود : - ًمثال-في بعض األحیان لو لم یقر، وجاءت الدالئل الواضحة، یقول : األمر الثاني. ً

. نعم: وتعلم أنھا قاتلة؟ قال. نعم: وضعت لھ سبعین؟ قال: أنھا قاتلة، وقیل لھً، والسبعون غراما عرف في علمھ وطبھ -ًمثال-ًسبعین غراما 
كونك تعترف بالقتل أو ال تعترف ال یھمنا؛ ألنك تعلم أنھ إذا سقي ھذه الجرعة فسیموت، فإذا كانت الجرعة في الغالب : نقول في ھذه الحالة

ًتقتل، فعندھا یصبح قاتال متعمدا سواء أفضت إلى الموت أ -، فإذا جنت یده )ما لم تجن أیدیھم(و لم تفض، ھذا بالنسبة للضمان في الجنایة ً
قد یسقط عنھ القصاص إذا لم یقصد قتلھ وتعاطى الطب عن جھل ولكن : ًثانیا.  أوجب القصاص، الذي ھو القود كما تكلمنا-قصد القتل: یعني

لكن لو أنھ . تدفع نصف الدیة:  المریض فیھا نصف الدیة، نقول لھتضمن، ویكون الضمان، إذا أتلف ید: أخطأ، وحصل الضرر، نقول لھ
دفع نصف الدیة ھل ینتھي كل شيء؟ ال، الطبیب الجاھل ال یجوز تركھ، بل یعاقب، ونص األئمة والعلماء على أنھ یجلد ویشھر بھ إذا كان 

لسھل، فیجلد ویشھر بھ، ویعزر على قدر الجنایة وعلى قدر التشھیر یردع غیره؛ ألن ھذا أمر یتعلق بأرواح الناس وأجسادھم، واألمر لیس با
فادعاء معرفة العلوم الطبیة التي تؤدي إلى الخطر، مثل العقاقیر السامة، والعملیات الخطرة، لیس كادعاء العملیات . العلم الذي ادعى معرفتھ

لم تجن : (فقولھ. ع إلى القاضي وسیأتینا في باب التعزیرالبسیطة والعالج باألشیاء البسیطة، كل شيء لھ تعزیره الذي یناسبھ، وھذا یرج
 وھذا یوجب القصاص، وتجني یده بالمجاوزة للحدود المعتبرة عند أھل الخبرة، فیأتي إلى -والعیاذ با- فتجني یده بالقص والعدوان ) أیدیھم

 فھذه جنایة؛ ألن العین لیست من تخصصھ، ًلو أن طبیبا متخصص في األذن جاء لعالج عین: ًشيء یجھلھ خارج عن تخصصھ، فمثال
صحیح أن األطباء یلمون بالمعلومات العامة في الطب، وكل طبیب البد أن تكون عنده معلومات عامة ثم یتخصص، لكن نحن نتكلم إذا انتقل 

ضوابط معینة یحتكم إلیھا من العین إلى األذن؛ ألن ھذا فیھ تخصص، فعالج األذن ال یمارسھ إال من تخصصھ، لكن ھناك عند األطباء 
ویرجع إلیھا، وھي المواد والقوانین التي وضعت بالتجربة واالستقراء ووضعھا أھل الخبرة والمعرفة، إذا خرج الطبیب عن تخصصھ إلى 

 لكن ھناك أحوال. ًتخصص لیس لھ، وتعاطى أو عمل أو زاول شیئا یجب علیھ فیھ الرجوع إلى المتخصص وإحالة المریض إلیھ یضمن
أننا نضمن الطبیب إذا جنى بالجھل، : الشاھد. طارئة، وھناك أحوال مستثناة لھا أحكامھا وضوابطھا المعروفة في عرف الطب یرجع إلیھا

ًوإذا تجاوز حدود معلوماتھ أو تكلف شیئا، أو فعل شیئا ال ینبغي فعلھ، أو قصر في حفظ صحة المریض فتلفت صحة المریض اآلن : ًمثال. ً
ة معینة توضع بترتیب معین عند األطباء، فعالج المریض وقصر في ھذا الترتیب، أو لم یخبر المریض بطریقة استعمال الدواء، عندنا أدوی

]. إن عرف حذقھم: [وقولھ. أو أعطاه الجرعات على مواعید متباینة، كل ھذا جنایة، لكنھا مبنیة على التقصیر ولیست على التعدي والقصد
؛ لخطورة األجساد واألرواح، فال ینبغي لكل طبیب أن یتولى الطب، )إن عرف حذقھم: (ًنھ ماھرا فیھ، وقال رحمھ هللاحذق الشيء إتقانھ وكو

ًفي المستشفیات األھلیة أو نحوھا أن تضع طبیبا إال إذا كان على درجة من  ًبل ینبغي أن یكون حاذقا، وھذه أمانة ومسئولیة؛ ولذلك ال یجوز
تعامل مع كثیر من الناس، فینبغي على صاحب المستشفى أو نحوه أن ینصح  ولعامة المسلمین، فال یأتي بكل الحذق، خاصة إذا كان ی

طبیب، وهللا سائلھ ومحاسبھ إذا وقف بین یدیھ إن فرط في اختیار األطباء لعالج الناس؛ فال یختار للناس إال من یرضاه لنفسھ ویأمنھ على 
ًھ على أنفس المسلمین وعلى أرواحھم، وال یذھب لیأخذ طبیبا ال یعرف منھ حذق، ویأتي ویضعھ في موضع نفسھ، فكما یأمنھ على نفسھ یأمن

ًیعلم أن كثیرا من الناس سوف یراجعونھ ویحتاجون إلیھ، فینبغي في ھذه الحالة أن یعرف حذق الطبیب وإتقانھ؛ نصیحة لألمة، ودفعا  ً
  .للضرر المترتب على غیر الحاذق
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 ي تعدي الراعيمسألة ف
 
 

ًال ینبغي أن یتعدى في رعایتھ للغنم، وھو یعتبر أجیرا : ًأوال: الراعي الذي یرعى الغنم أو البھم لھ ضوابط]. وال راع لم یتعد: [قال رحمھ هللا
ھو یعلم أنھا مسفعة أن یرعى الغنم في أرض مسفعة، فھذه األرض المسفعة إذا أدخل الغنم فیھا و: ًخاصا ال یضمن إال إذا فرط، والتفریط

. فإنھ ال یضمن؛ ألن الضمان یسقط عن الراعي باإلذن. ارعھا ھنا، وقم بالرعي في ھذا الموضع: ضمن، لكن لو أمره صاحب الغنم وقال لھ
تقصیر في سقي الغنم، وحفظ األغنام المریضة، أو قصر في إرضاع صغیر الغنم : ًكذلك أیضا یتحمل الراعي الضمان إذا قصر، مثل

صغیر البھم، فكل ذلك یوجب الضمان، فیتقید الراعي باألصول المتبعة في إجارة الرعي، فإذا قصر في ھذه األصول وتساھل فیھا حتى و
حصل الضرر ضمن، وإذا تجاوز الحدود التي حددت لھ وحصل الضرر ضمن، فھو إما أن یتعدى وإما أن یقصر؛ ألن أغلب مسائل 

إن جماھیر السلف والخلف : ال یضمن الراعي، ویقال: أي) وال راع: (التعدي والتقصیر، فقال رحمھ هللا: الضمان تدور على ھذین األصلین
ًال یعرف أحدا ضمن الراعي، فالراعي أجیر خاص؛ ألنك وكلتھ : یعني. ًال أعرف أحدا ضمنھ: قالوا بعدم تضمین الراعي، وقال الشافعي

ًبالرعایة فیكون أجیرا خاصا، ال یعرف تضمینھ  ...... .، وعلى ھذا فإن یده تعتبر ید أمانة ما لم تتعد أو تفرط كما قررناه فیمن قبلھً
 
 
 

 [11[ باب اإلجارة -شرح زاد المستقنع 
من مسائل اإلجارة مسائل تتعلق باألجیر المشترك، كالغسال والخیاط والنجار الذین یستأجرھم الناس في أعمالھم، وقد بین الفقھاء رحمھم هللا 

 . أحكام الضمان المتعلقة بھم، وفرقوا بین ما یتلفھ األجیر بیده وما یتلف عنده بغیر عملھ، وھذه المادة تشتمل على بیان ذلكتعالى
 ضمان األجیر المشترك

 
 

 واستن بسم هللا الرحمن الرحیم الحمد  رب العالمین، والصالة والسالم على خیر خلق هللا أجمعین، وعلى آلھ وصحبھ ومن اھتدى بھدیھ
تقدم معنا أن من المسائل المتعلقة باإلجارة ] ویضمن األجیر المشترك ما تلف بفعلھ: [قال المصنف رحمھ هللا: أما بعد. بسنتھ إلى یوم الدین

ًمسائل الضمان، ومسائل الضمان مما تعم بھا البلوى لما یترتب علیھا من الحقوق، سواء كانت حقوقا راجعة إلى المستأجر أم إلى ا ألجیر، ٌ
ٍوھناك نوع ثان من الضمان یتعلق باألجیر الذي یشترك فیھ الناس، وھذا األجیر الذي یشترك فیھ . ّوبینا ما یتعلق بتضمین األجیر الخاص

ِولذلك یشترك فیھ أكثر من شخص كما في الغسال، وكذلك الحداد والنجار، ونحوھم من أصحاب الحرف . الناس تقوم إجارتھ على األعمال ّّ ّ
ُذین یقومون باألعمال للناس، فھم لیسوا أجراء لشخص معین كاألجیر الخاص، فالخادم في المنزل والراعي وحارس المزرعة ھذا أجیر ال

ًلكن بالنسبة لمن یكون مشتركا بین الناس؛ فیضع الناس عنده ثیابھم من أجل أن یغسلھا . ّخاص، وقد بینا أحكامھ وما یتعلق بتضمینھ
الناس عنده أقمشتھم من أجل أن یخیطھا كالخیاط، فمثل ھذا األجیر یضمن ما تلف عنده، فیضمن األجیر المشترك من ّكالغسال، أو یضع 

ٍّحیث األصل ما كان للناس، ولكن على تفصیل عند أھل العلم رحمھم هللا تعالى بین ما فیھ تعد أو تفریط، وبین ما ال تفریط فیھ وال تعد ٍّ. ...... 
 

 ًترك بتعدیھ مطلقا وبتقصیرهضمان األجیر المش
 
 

-ھذا األجیر المشترك تارة یكون إتالفھ مع حضور مستأجره وتارة یتلف الشيء مع غیبة مستأجره، فتختلف أحوالھ؛ ولذلك شرع المصنف 
ألجیر الخاص في َفخالف األجیُر المشترُك الذي اشترك فیھ الناس ا]. ویضمن المشترك ما تلف بفعلھ: [ في بیان مسائلھ فقال-رحمھ هللا

ًالضمان، فاألجیر الخاص ال یضمن، واألجیر المشترك یضمن، وبناء على ذلك لو أعطیت غساال ثوبا، فلو أنھ أراد أن یغسلھ فأتلفھ أثناء  ً ً
ًالغسیل، أو أتلف ُجزءا منھ، أو أعطیت خیاطا قطعة من القماش على أن یخیطھا لك ثوبا، فلم یحسن خیاطتھا، ولم یحسن ضبطھا ً  فإنھ ً

ًولو أعطیت الغسال ثوبا فغیر لونھ باألصباغ، أو وضع علیھ مواد أحرقتھ، أو أحرقت جزءا . یضمن، ویلزمھ رد مثل ذلك الشيء الذي أتلفھ ً ّ
 وھكذا الخیاط، لو أنك أمرتھ أن. منھ، أو بقیت فیھ عالمات ھذه المواد، أو أراد أن یكویھ فأحرقھ فتلف الثوب لزمھ أن یضمن مثل الثوب

  .یخیط الثوب، ثم أثناء الخیاطة أتلف الثوب، أو لم یحسن خیاطتھ، أو خاطھ على غیر الوجھ الذي أمرتھ بھ، فإنھ یضمن
 
 
 
 

 عدم ضمانھ في غیر التعدي أو التقصیر
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 بفعلھ وبین ما یقع ھناك فرق في ما تلف عند األجیر المشترك بین ما یقع]: وال یضمن ما تلف من حرزه أو بغیر فعلھ وال أجرة لھ: [قال
وھكذا . أما ما وقع بفعلھ فیضمنھ، كما إذا وقع ذلك أثناء كي الثیاب بأن أحرق الثوب، وأثناء خیاطة الثیاب بأن لم یحسن التفصیل. بغیر فعلھ

ًقبل من الناس عموما ًإذا طلبت من حداد أو نجار أن یصنع لك بابا أو نافذة، ومن یھندس السیارات كما في زماننا، فھذه الورشات التي تت
ًوبناء على ذلك لو أعطیتھ السیارة لیعمل فیما یتعلق بالكھرباء، أو یتعلق بجرم السیارة، أو یتعلق بلون السیارة . تأخذ حكم األجیر المشترك

ن بفعلھ فإنھ یضمن، كمن فما كا. ًلیصبغھا، أو یحسن سمكرتھا، أو نحو ذلك، فأتلف شیئا أثناء قیامھ بھذا العمل، فإنھ ضامن ویلزمھ الضمان
جاء یصلح جھازھا من كابح للسیارة أو نحو ذلك  جاء یصبغھا فأخطأ في اللون فإنھ یضمن، ولو جاء یصلحھا بسمكرة أو نحوھا فأخطأ، أو

، إال أنھ حین فأخطأ، فإنھ یضمن جمیع ما أتت علیھ یده من األخطاء، فیضمن ما جنت یده وما وقع بفعلھ وإن كان في الحقیقة یرید اإلصالح
لكن لو أنك وضعت عنده السیارة، ثم سرقت السیارة وكان قد حافظ علیھا محافظة . أخطأ یتحمل المسئولیة، ویتحمل ضمان ما أتلفت یداه

تامة، فكسر قفلھ وأخرجت السیارة ثم سرقت، ففي ھذه الحالة یكون قد وضع الشيء في حرزه وتعاطى أسباب الحفظ ولم یقصر، فإذا تعاطى 
ًلكن إذا أتلف شیئا بفعلھ فإنھ یتحمل مسئولیة اإلتالف؛ ألنھ من جنایة یده، فھناك فرق بین ھذه . ًأسباب الحفظ كان أمینا، واألمین ال یضمن

فلو أنھ سرق من . الحالة وبین أن تتلف السیارة، أو یتلف الثوب أو یتلف الحدید أو الخشب المأمور بصنعھ بسبب غیر جنایتھ أو تفریطھ
كاألمین؛ ألنك وضعت  لھ وكان قد أقفلھ وأوثقھ وأحسن حرزه وأتقن ذلك ولم یقصر في شيء من ذلك، فإنھ ال یضمن؛ ألنھ في ھذه الحالةمح

وإذا كان في حكم األمین فإنھ إذا لم یقصر في حفظ السیارة فسرقت فإنھ . السیارة عنده ودیعة والودیعة في حكم األمانة كما سیأتي إن شاء هللا
َیضمن، ولو أنھ عمل في السیارة واشتغل فیھا فأدى عملھ ولكن جنت یده أثناء القیام باإلصالح فإنھ یضمن؛ ألنھ من كسب یده ومن فعلھ، ال  َ

وأما إذا . فإذا جاء یشتغل في السیارة أو في القماش أو في الحدید أو في الزجاج، ففي ھذه الحالة یتحمل مسئولیة عملھ وما یترتب على عملھ
تنتقل : ن التلف والضرر قد جاء بسبب سرقة، أو أخٍذ من السیارة فلم تسرق كلھا وإنما سرق بعضھا بعد تعاطي األسباب نقول حینئٍذكا

المسألة إلى مسألة الودیعة؛ فالسیارة في داخل ورشتھ، والحدید في داخل ورشتھ، والخشب في داخل ورشتھ أمانة، فإذا جاء وقت العمل، فإنھ 
وأما إذا غاب عنھا، فإنھ إن قصر یضمن، وإن غاب ولم یقصر فأقفل بابھ، وتعاطى جمیع أسباب الحفظ فسرقت . ر فیھا بعملھیضمن ما أث

فال شيء علیھ؛ ألنھ أمین وقد تعاطى أسباب الحفظ، فوضع السیارة في حرز مثلھا، وأغلق علیھا الباب، وتعاطى جمیع أسباب الحفظ المھیئة 
ٌلكن لو أنھ قصر؛ مثل أن یترك أبواب محلھ مفتوحة، فسرق من السیارة شيء أثناء عملھ، سواء . سیارة، فال یضمنًعرفا لحفظ مثل ھذه ال

یأتي الضمان : ًوبناء على ذلك نقول. ًأكان موجودا أم غیر موجود فإنھ یضمن؛ ألنھ فرط في الحفظ، واألمین إذا فرط في حفظ أمانتھ یضمن
في األجیر المشترك التفصیل، فما كان : وعلى ھذا فإنھ یقال.  من جھة التعدي المقصود أو غیر المقصودمن جھة اإلخالل أو یأتي الضمان

ًمن الضرر مترتبا على فعلھ ضمن، وھذا مأثور عن عمر بن الخطاب و علي بن أبي طالب ، وشریح القاضي ، وھو من أئمة التابعین، 
فكان یضمن .  و عمر و عثمان و علي ، كلھم ولي لھم القضاء رحمھ هللا برحمتھ الواسعةًوكان قاضیا ألربعة من الخلفاء الراشدین أبي بكر

ال یصلح للناس إال ھذا، یعني أن یحفظوا أموال الناس ویقوموا علیھا، وھذا األثر تقدم : األجراء المشتركین، وكان علي رضي هللا عنھ یقول
ففي ھذه الحالة رتبنا . ، فإنھ محمول على األجیر المشترك ال على األجیر الخاصالكالم على سنده، لكن على القول باعتباره والعمل بھ

ًكل أجیر مشترك یكون مسئوال من حیث األصل عن ودائع الناس، ویترتب على ھذا أننا نضمنھ فیكون مسئوال عن أموال : المسألة فقلنا ً
، وال نضمنھ إذا حفظ الشيء في مكانھ ثم سرق أو أخذ كلھ أو بعضھ، الناس التي عنده، فنضمنھ إذا كان الضرر بفعل یده، قصد أو لم یقصد

ًعندنا تضمینھ في حالة تعدیھ قاصدا، وفي حالة تعدیھ مخطئا، وفي حالة التساھل في : ًفإذا. ّونضمنھ في مسألة الحفظ إذا قصر في الحفظ ً
  .حفظ أمتعة الناس وحقوقھم

 
 
 
 

 ن األجیر بعد المدةتحدید موعد للتسلیم ھل یرفع المسئولیة ع
 
 

ِھذا الثوب أغسلھ لك وأنا مسئول عنھ في حدود أسبوع، فإذا لم تأت : ومما یتفرع عن ھذا المسألة الموجودة اآلن أن بعض الغسالین یقول لك
بى؛ ألن ُبعد أسبوع فلست بمسئول عنھ، فشرطھ ھذا شرط باطل وال عبرة بھ، ولو حضرت بعد عشر سنوات فثوبك أمانة عنده شاء أم أ

ولو قال . ًلست مسئوال عنھ بعد أسبوع معناه أنھ قد أخلى یده كلیة عن الثوب، والثوب أمانة عنده، ال تزول یده عن األمانة إال بالتسلیم: قولھ
اب هللا أن كل شرط لیس في كتاب هللا فھو باطل وإن كان مائة شرط؛ ألن الذي في كت: قلنا لھ! إنھ قد اشترط والمسلمون على شروطھم: قائل

أخاك المسلم قد استودعك ھذا، فھب أنھ جاءه ظرف فعطلھ عن أن یأتیك خالل أسبوع، أفتسقط حقوق الناس وتضیع أموالھم بمثل ھذه 
بالشروط إذا كانت موافقة للشرع ال مضادة لھ  ًالشروط؟ فإذا وجود الشرط وعدمھ على حد سواء؛ ألنھ شرط لیس في كتاب هللا، فالعبرة

إن هللا كره لكم قیل وقال، وكثرة : (ولذلك قال صلى هللا علیھ وسلم. ضیاع أموال الناس، وقد حرم هللا عز وجل إضاعة المالًموجبة ل
َّإن الغسال من : ًوھذا من إضاعة أموال الناس، ولذلك ال یعتبر ھذا الشرط ملزما وال یترتب علیھ تبعیة، فنحن نقول) السؤال، وإضاعة المال

لب بأن یبذل ما في وسعھ لغسل الثوب، والخیاط مطالب بأن یبذل ما في وسعھ لخیاطة الثوب؛ فإن أردت أن تضمنھ حیث األصل مطا
ًأن یأتي بضرر ناشئ عن فعلھ، كأن تعطیھ زجاجا من أجل أن یقصھ، أو یصنعھ على شكل معین، أو : الوجھ األول: ضمنتھ من وجوه ٍ

ن یده وانكسر، أو انكسر أثناء عملھ، أو أثناء قصھ، فإنھ یضمن مثل ھذا الزجاج؛ ألنھ تلف یضعھ في نافذة فلما جاء یحمل الزجاج سقط م
ھذا في  ّوھذا ألن على الید ما أخذت حتى تؤدیھ، فیلزمھ أن یضمن مثلھ، فإذا لم یوجد مثل ذلك الزجاج؛ فإنھ یضمن قیمتھ، وقد بینا. بفعلھ

  .تفصیل الذي تقدمت اإلشارة إلیھمسائل الضمان بالمثل، والضمان بالقیمة، على ال
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 حكم األجرة مع التلف بعد لزوم المثل أو القیمة
 
 

ًلو أن غساال غسل ثوبا، ثم بعد أن قام بمھمة الغسیل : قد عرفنا متى یضمن األجیر المشترك ومتى ال یضمن، وھنا یقال]: وال أجرة لھ: [قال ً ّ
شبكھ ویتعاطى أسباب الحفظ، فضاع الثوب، ففي ھذه الحالة یضمن؛ ألن المفروض عند نشره في مكان، ثم جاءت الریح وأخذتھ دون أن ی

أو وضعھ في مكان النشاف الموجود في اآلالت، فلو أنھ زاد النشاف فأحرق الثوب أو أفسده، أو جاء . ھبوب الریح أن تحتاط لثیاب الناس
أنا أضمن الثوب وقد غسلتھ وكویتھ، فیعطیني أجرة الغسیل : فإن قالیكوي فزاد عیار الكھرباء فأحرق الثوب، ففي ھذه الحالة یضمن، 

ال أجرة لك؛ ألن العمل إنما تستحق علیھ األجرة إذا سلمتھ، صحیح أنك قمت بالعمل، لكنك : قلنا! والكي، وأعطیھ قیمة الثوب أو مثل الثوب
فھنا البد من االنتباه لھذا األمر، فال یستحق األجرة إال إذا سلم . متھًلم تسلمھ، فقیامك بالعمل ال یعتبر موجبا الستحقاقك األجرة إال إذا سل

أي ال یستحق ]: وال أجرة لھ : [ وعلى ھذا قال رحمھ هللا. إنھ یلزمھ دفع األجرة: العمل؛ فالعمل الذي قام بھ لم یستلمھ المستأجر حتى نقول
ُد لصاحب الثوب األجرة، ولیس من حقك أخذ ھذه األجرة؛ ألنك ال تستحقھا إال ُر: األجرة، فلو دفع المستأجر األجرة مقدمة فإننا نقول لألجیر َّ

  .بتسلیم العمل، وقد قمت بالعمل ولم تسلمھ، فال حق لك في ھذه األجرة
 
 
 
 

 متى تلزم األجرة لألجیر
 
 

ًوبناء . اإلیجاب والقبول: أعني). قبلت(و) رتكأج(إن العقد كلمة : اإلجارة عقد، وقلنا]: وتجب األجرة بالعقد إن لم تؤجل : [ قال رحمھ هللا
لزمھ أن یدفع العشرة آالف، فھذا . قبلت: أجرتك داري لسنة بعشرة آالف، وقال: على ذلك فكل إیجاب وقبول بشيء ھو عقده، فلما قال لھ

 ...... .الزم بأصل العقد، وأما متى تستحق؟ ومتى یجب دفعھا؟ فھذا فیھ تفصیل
 

  العقد في إجارة المنافعلزوم األجرة بمجرد
 
 

ِیا أیھا الذین آمنوا أْوفوا بالُعقود : فالعقود محترمة، والشریعة تحترم اللفظ الذي بین المتعاقدین لقولھ تعالى ِ ُُّ ُ ُْ ِ َ ََ َ َ فالمؤجر والمستأجر ]. 1:المائدة[ََّ
ًزامھ بدفع عشرة آالف أجرة لھذه الدار سنة كاملة، إذا بینھما إیجاب وقبول، فإذا صدر ھذا اإلیجاب والقبول فقد ثبت في ذمة المستأجر الت ً ً

ٌتجب األجرة بمجرد العقد؛ فاالتفاق والعقد بین الطرفین یوجب ثبوت األجرة، سواء أكان ھذا في إجارة الدور أم األرضین أم السیارات أم 
صف المدة، أو بعد مدة طالت أو قصرت على حسب االتفاق بعد سنة، أو بعد شھر، أو في منت: ًفلو قال لھ مثال]: إن لم تؤجل: [وقولھ. غیرھا

تجب األجرة بالعقد حتى تخرج من بیع الدین بالدین؛ ألنھا : وأما األصل فإنھا الزمة بالعقد، ولذلك قالوا. بینھما، فإذا اتفقا على التأجیل تأجلت
ّئ بالكالئ، وقد قدمنا ھذه المسألة وبینا أن أصول الشریعة ال ًلو لم تجب بالعقد لصار الثمن مؤجال، والمنافع مؤجلة، فتصیر من بیع الكال

. أجمع المسلمون على العمل بمتنھ: تصحح بیع الكالئ بالكالئ، والنھي عنھ في حدیث ضعیف أخرجھ أبو داود في سننھ، وقال اإلمام أحمد 
 جاءنا حدیث یأمر بالصالة وھو ضعیف السند فھو ضعیف السند لكنھ صحیح المتن، وقد یكون الحدیث ضعیف السند صحیح المتن، فلو

العمل بمتنھ ال نعتقد أنھ مرفوع  أن: فمعنى صحیح المتن. ھذا ضعیف السند لكنھ صحیح المتن، فلیس ضعف سنده یوجب رد العمل بھ: نقول
ًإذا تجب األجرة . ال بھذا الحدیثإلى رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم، ولكن ھناك أصول وأدلة تغني عنھ وتشھد بصحتھ، فتشھد تلك األصول 

ًاألجرة في المنافع تثبت شیئا فشیئا، وبناء على ذلك لو استأجر دارا یوما فإن اإلجارة تثبت ساعة فساعة على : بالعقد، قال بعض العلماء ً ً ًً
ًمعھ على مائة وعشرین ریاال على أن ًأجزاء المنافع، فكل ساعة سكنھا كان مقابلھا جزءا من األجرة العامة المتفق علیھا، فلو أنك اتفقت 

تسكن اثنتي عشرة ساعة، فكل ساعة تمضي یكون لھا عشرة ریاالت، فھو یستحق كل عشرة مقابل كل ساعة تمضي من ذلك الیوم والنھار 
  .(ھذا في إجارة المنافع(
 
 
 
 

 إجارة الذمة تستحق أجرتھا بتسلیم العمل
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ھذا بالنسبة إلجارة الذمة فإنھا تستحق فیھا األجرة بتسیلم العمل مثلما ذكرنا، ففي حال اتفاقك ]: مةوتستحق بتسلیم العمل الذي في الذ: [قال

ًمع شخص على أن یبني لك عمارة، أو على أن یصلح لك سیارة، أو على أن یصلح لك جھازا كثالجة أو غسالة، فال یستحق أجرة ذلك إال 
فإذا أتم العمل وسلمك ما عملھ ثبت االستحقاق، أما . و یبني العمارة، أو غیر ذلك مما اتفق علیھبعد أن ینھي اإلصالح الذي طلبتھ فیما فسد، أ

 لقولھ صلى -كما ذكرنا في مسألة التضمین-قبل أن یسلمك كما ذكرنا في مسألة التضمین فإنھ إذا لم یسلم فإنھ ال یجب علیك دفع األجرة لھ 
یدل على أنھ في إجارة المنافع ال تلزم األجرة إال ) قبل أن یجف عرقھ: (فقولھ) . أن یجف عرقھأعطوا األجیر أجره قبل : (هللا علیھ وسلم

عند انتھاء األعمال؛ ألنھ قبل أن یجف عرقھ معناه أنھ عمل فسال عرقھ من شدة اإلعیاء والتعب، فیعطى قبل أن یجف عرقھ، فیعني أنھ 
  .ًمالانتھى من كل شيء، فتعطیھ حقھ، بعد أن سلمك حقك كا

 
 
 
 

 اإلجارة الفاسدة واألجرة الالزمة فیھا
 
 

ّكل الذي تقدم معنا كان في اإلجارات الصحیحة، وقد بینا ]: ًومن تسلم عینا بإجارة فاسدة وفرغت المدة لزمھ أجرة المثل: [قال رحمھ هللا
فاسدة، مثل أن یتفقا على إجارة دار مجھولة بثمن لو أن اثنین اتفقا على إجارة : المسائل المترتبة على القعد الصحیح، لكن یرد السؤال

وقد قدمنا أنھ یشترط في صحة اإلجارة . مجھول، أو على أن یتفقا بعد العقد على الثمن، ففي ھذه الحالة العین المؤجرة ھي الدار مجھولة
تفاق ولم یسكنھا وقد مكنھ المؤجر من سكنھا، العلم بالدار المؤجرة، فلو أنھما اتفقا على دار مجھولة ثم جاء وسكن الدار، أو مضت مدة اال

ألنھ إذا سكنھا وأخذ منافعھا، استحقت األجرة من جھة المنافع، وھذا قد تقدم معنا في مسائل . یلزم المستأجر أن یدفع أجرة المثل: نقول
سدة، ثم یتفق الطرفان على أنھا لشھر أو لسنة، فا حینما یؤجره داره وتكون اإلجارة: البیوع حینما ذكرنا مسائل العیوب، وقلنا في ھذه الحالة

وتعطیل المنافع . إن ھذه المنافع قد حبست لمصلحة المستأجر: وتمضي السنة أو یمضي الشھر، ثم یتبین فسادھا بعد انتھاء العقد، نقول
ملھ لمسئولیة استھالك ھذه المنافع یوجب ضمانھا، وقد رضي بذلك، فھو وإن لم یصح عقد اإلجارة إال أن التزامھ بضمانھ ورضاه بذلك وتح

. ٌعلى حسابھ، سواء تحقق ذلك بالفعل أم لم یتحقق، ُیلزمھ ضمانھا من جھة الضمان ال من جھة اإلجارة، فإذا ضمن فإنھ یضمن بأجرة المثل
فھناك فرق بین .  یضمن أجرة المثلفلو كانت تستحق باألجرة للزمتھ األجرة المتفق علیھا بین الطرفین، لكن الواقع أن اإلجارة فاسدة، فحینئٍذ

. األمرین، إذ لو كانت اإلجارة صحیحة أللزمناه بدفع األجرة المتفق علیھا بینھما، لكن لما كانت اإلجارة فاسدة ألزمناه بدفع أجرة المثل
ًا یؤجر في السوق بعشرین ألفا لسنة، ھذه الدار مثلھ: ھذه الدار التي مضت علیھا سنة بھذا العقد الفاسد كم أجرتھا في السوق؟ فیقال: فنقول
 ...... .ًیلزمك دفع عشرین ألفا من باب ضمان الحقوق كما ذكرنا: فنقول

 
 األسئلة

 
 

...... 
 

 حكم توقیف العامل عند عدم اإلعجاب بعملھ
 
 

ي عملھ وأوقفتھ، فھل أعطیھ أجرة ًإذا اتفقت مع عامل على أن یعمل عندي شھرا بمبلغ من المال، وبعد مضي أیام من عملھ لم یعجبن: السؤال
ِیا أیھا الذین آمنوا أْوفوا بالُعقود : إن هللا تعالى یقول: الجواب. ًاألیام التي عملھا، أم أجرة الشھر كامال ِ ُُّ ُ ُْ ِ َ ََ َ َ فبینك وبین أخیك المسلم ] 1:المائدة[ََّ

إن كان : لم یعجبني عملھ، ھذا القول فیھ تفصیل: وأما قولك. يعقد إجارة شھر كامل، فالبد من إتمام ھذا العقد إال إذا وجد العذر الشرع
ًإما أن تؤدي العمل تاما بدون تفریط، : مرادك أنھ لم یقم بالعمل على الوجھ المعتبر وأنھ یقصر ویضیع ویفرط، فمن حقك أن توقفھ وتقول لھ

لو أنك استأجرت : مثال. ھ فیما مضى، فال یأخذ األجرة كاملةًومن حقك أیضا أن تقدر أجرة مثل. وإما أن ألغي اإلجارة فیما بقي من الشھر
ًشخصا ألجل القیام بمصلحة النجارة أو الحدادة، فجاء نجار على أنھ نجار، وعمل نصف ما ینبغي أن یعمل مثلھ، كأن یكون بطيء العمل، 

خمسین وأنت أعطیتھ مائة، فمن حقك أن تعطیھ ثقیل الید، ال یحسن اإلدارة للعمل، حتى أصبح نصف العمل قد سقط، فمثلھ یستحق أجرة 
إما أن تلتزم بأداء العمل بما یستحق مثلك ممن یأخذ مائة، وإما أن تفسخ العقد، وتعطیھ مھلة : على األعمال الماضیة أجرة خمسین، وتقول لھ

ود واالتفاقات محتكم إلیھا؛ ألن هللا أوجب أن العق: والسبب في ھذا التفصیل. یوم أو یومین حتى یستقیم وتنظر، إن أتم العمل فبھا ونعمت
علینا أن نفي بھذا المتفق علیھ، فأنت اتفقت معھ على أن یقوم بعمل یستحق المائة، لكن العمل الذي قام بھ یستحق الخمسین، فیصبح أخذه 

ذا لم یؤد العمل الذي یستحق بمثلھ للخمسین الزائدة من أكل المال بالباطل، سواء كان في مزرعة أو ورشة أو شركة، أو في أي مجال، فإ
األجرة التي خصصتھا لھ، كان من حقك أن ترده إلى أجرة مثلھ، وأن تخیره فیما بقي من الشھر؛ إما أن یتم العمل الذي یستحق بھ المائة 

، وأصبحنا مع العامل ضد وإما أن یفسخ العقد، ھذا من حقك، وما ظلمتھ، ألننا لو جئنا نفتح ھذا للناس فإننا قد حدنا وصار من الجور
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ًصاحب الحق، وال یجوز أن یكون حكم الشرع مائال إلى أحدھما، بل البد من العدل، فما دام اتفق معھ على أن یقوم بالعمل الذي یستحق بھ 
طاقة التي یستحق بھا لكن لو أن ھذا العامل أدى الطاقة التي یستحق بھا المائة، لكن ال. مائة فینبغي أن یؤدي عملھ الذي یستحق بھ المائة

إذا جئت بھ في ورشة فإن طاقتھ اإلنتاجیة التي یستحق بھا المائة لایر أن ینتج ثالثة : ًالمائة فیھا مرتبة كمال ومرتبة وسط ومرتبة دنیا، فمثال
التي ھي دون -مل، الطاقة الوسطى أشیاء من العمل الذي طلبتھ، ھذه الثالثة األشیاء إذا أنتج الثالث منھا ینتجھ بصفة كاملة إذا كان على األك

 ینتج من الثالث ثالثة أرباع، الطاقة الدنیا أن ینتج من الثالث نصفھ، فأنت أعطیتھ مائة على أساس الطاقة اإلنتاجیة من حیث األصل -الكمال
ال :  یوجب إسقاط العقد، فقولكھي مرتبة اإلجزاء، فكون األكمل یأتي بثالث وھو عجز عن الثالث فھذا ال: المعتبر أنھا اثنین ونصف، أي

قد یراد بھ الكمال، وإذا أردت بھ الكمال فلیس من حقك أن تنقص أجرتھ وال أن تلغي العقد فیما بقي من الشھر إال برضاه؛ ألن . یعجبني
لمزرعة بسقي الماء والقیام ًاألصل الذي اتفق علیھ یستحق بھ المائة، وھو االثنین والنصف، واألكمل لیس مطالبا بھ، مثل المزارع یقوم في ا

 والقیام على البھائم وتقلیم - الذي ھو إدارة الماء-ًعلى البھائم الموجودة في المزرعة، فاألكمل في مثل ھذا الشھر أن یقوم بھذا العمل أوال 
فیھ تفصیل، والعجب . لم یعجبني: فقول. الشجر، فلم یعجبك؛ ألنھ أدى االثنین ولم یؤد الثالث، فلم یأت في مرتبة اإلعجاب وفي مرتبة الكمال

الحق أن تحتكم أنت والعامل إلى الحق، فالعجب واستعجاب الشيء ومحبتھ تختلف موازینھا وتختلف : عند الناس مراتب، لكن نحن نقول
لیك إتمام ما بقي من ضوابطھا، وال ینبغي لك أن تلغي ھذا العقد إذا كان قد أتى بما یجزیھ وما یستحق علیھ األجرة المتفق علیھا، ویجب ع

  .الشھر، إال إذا اتفقتما برضا منكما على فسخ العقد، وهللا تعالى أعلم
 
 
 
 

 الشبھ بین تصرف األجیر بغیر إذن وبین تصرف الفضولي
 
 

تشبھ : بذكرنا أن األجیر الخاص لو قام بعمل دون إذن صاحبھ فإنھ یضمن، فھل ھذه المسألة تشبھ مسألة تصرف الفضولي؟ الجوا: السؤال
مسألة تصرف الفضولي إذا كان الفضولي عنده إذن أصل، وأما إذا لم یكن عنده إذن في األصل فإنھا ال تشبھھا؛ ألن األجیر عنده إذن من 

ِاشتر : إذا قلت لھ: مثالھ في الفضولي. حیث األصل، وأما بالنسبة للفضولي فلیس عنده إذن في بعض الصور وعنده إذن في بعض الصور
ًأصل، وھو التوكیل بالشراء، لكن خرج إلى كونھ فضولیا في السیارة الثانیة، واألجیر . ِاشتر: فاشترى سیارتین، فقولك. رة واحدةلي سیا

أجیر، لكنھ إذا زاد عن الحد المعتبر یصبح في ھذه الحالة لم تأذن لھ بشيء زائد، یصبح عنده أصل عام وزیادة، والفضولي یشاركھ إذا وجد 
ن الفضولي في بعض األحیان ال یكون عنده أصل عام، مثل شخص أخذ منك سیارة على أن یذھب بھا إلى الجامعة ویذھب بھا أصل عام؛ أل

: بع ھذه السیارة بعشرة آالف، ورأى من المصلحة أن یبیعھا لك بعشرة آالف فباعھا، أنت ما قلت لھ: ًإلى المسجد، ثم وجد رجال یقول لھ
فشبھ . فقد یتصرف الفضولي ولیس عنده أصل عام، وقد یتصرف وعنده أصل عام، وھناك فرق بین المسألتینبعھا، ولیس عنده أصل عام، 

 لكنھ خاص أرید بھ الخصوص - األصل: یعني- مسألة إجارة الفضولي عند وجود أصل عام یمكن أن یستند إلیھ، وھو عام من حیث الشكل 
  .ًتصرف الفضولي مشابھا لھذه المسألة في القید الذي ذكرناه، وهللا تعالى أعلمالذي ھو الشراء في الحدود المعینة، وعلى ھذا یكون 

 
 
 
 

 حكم الدعاء عند الطواف والسعي بغیر العربیة
 
 

ال بأس بالدعاء عند الطواف بالبیت بغیر اللغة : ھل یصح الدعاء عند الطواف والسعي بلغة أخرى غیر اللغة العربیة؟ الجواب: السؤال
كان ال یحسن اللغة العربیة، وإذا دعا بلغتھ فإنھ یجزیھ، وال یشترط أن یدعو باللغة العربیة؛ ألنھ مكان ذكر وثناء على هللا عز العربیة إذا 

ًوجل، وسؤال لھ من فضلھ، وھذا یشمل الدعاء بغیر العربیة كالدعاء بالعربیة، إال أن الدعاء باللفظ العربي تأسیا برسول هللا صلى هللا علیھ 
في ھذا الموضع إذا كان یتقنھا ھو األصل، فلما تعذر في مثلھ لعدم إمكانھ أو عدم معرفتھ باألدعیة المأثورة فال بأس أن یدعو بلسانھ، وسلم 

  .وهللا تعالى أعلم
 
 
 
 

 حكم عدم الوقوف عند المشعر الحرام
 
 

مزدلفة كلھا مشعر حرام، فما دام أنك : لي؟ الجوابصلیت الفجر في مزدلفة، ثم اطرحت ولم أقف عند المشعر الحرام، فماذا ع: السؤال
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ألنھ قبل عرفات، ) المشعر الحرام: (وقفت في أي موقف من مزدلفة فأنت في المشعر الحرام، والمشعر كل شيء أشعر هللا بتعظیمھ، وقیل لھ
 وادي عرنة، ثم عرفات، فالمشعر الحرام فعرفات بعده خارجة عن حدود الحرم، فمزدلفة یأتي بعدھا حدود الحرم، ثم تأتي نمرة، ثم یأتي

المشعر (، وقیل لھا )منى(ألنھ داخل حدود الحرم، لكنھا اشتھرت باسم ) المشعر الحرام(من المشعر، و) مشعر(داخل الحرم، وقیل لھ 
ین منى، ولذلك ھي كلھا ألنھا وسط بین ما في الحرم وبین ما ھو خارج عن الحرم، ولكنھا من الحرم؛ ألن مزدلفة بین عرفات وب) الحرام

ِمشعر حرام فاذكُروا هللا عنَد المشعر الحرام  َ َ َ َْ ِْ ْ ْ ُِ َ َّ ْ : عنھ علیھ الصالة والسالم بلفظ مزدلفة كلھا كما جاء في الحدیث الصحیح: أي] 198:البقرة[َ
أما بالنسبة لمزدلفة ) ن بطن عرنةوقفت ھاھنا وعرفة كلھا موقف، وارتفعوا ع: (وأما اللفظ اآلخر) مزدلفة كلھا موقف إال وادي محسر(

الكالل، : من الحسر، بمعنى: فاستثنى وادي محسر، وھو الوادي الذي حسر هللا فیھ الفیل، وقیل) مزدلفة كلھا موقف إال وادي محسر: (فقال
َّكل إذا أعیا؛ ألنھم كانوا یدفعونھ إلى الحرم فیمتنع حتى أرسل هللا عز وجل علیھم العذاب في ذلك: یقال أن وادي : فالمقصود.  الموضعَ

محسر لیس من منى وال من مزدلفة، وھو فاصل بین منى ومزدلفة، والمشعر من فج المأزمین إلى وادي المحسر كلھ مشعر، وفج المأزمین 
، ھذا ھو عند اإلفاضة في جھة المسجد والجبالن الصغیران اللذان بحذاء المشعر، الجبل الصغیر الذي ھو جبل قزح بحذائھ فج المأزم
الذي ھو -المدخل الذي یؤتى من طریق المأزمین؛ ألن طریق المأزمین بین جبلین غربي القناة المعروفة في حضن الجبل، ھذا الطریق 

 في نھایتھ وفي رأسھ عند مشعر المزدلفة ھو بدایة مزدلفة، ثم تنتھي مزدلفة من جھة منى عند وادي المحسر، فمن وقف -طریق المأزمین
وأما من دخل إلى حدود وادي المحسر فإنھ لیس من مزدلفة، . الحدود فقد وقف في مزدلفة، ومن بات فیھا للحج فقد بات في مزدلفةعند ھذه 

ًمضطرا أو مختارا، ولذلك ال تسري علیھ األحكام الشرعیة؛ ألنھ مأمور بالتحري واالحتیاط، ومأمور بالسؤال، واألعالم موجودة، وكل  ً
ال أعرف حدود عرفة وال أعرف : فھذا كلھ تالعب وتساھل، فشخص یأتي ویقول. أنا أجھل:  من عذر أن یقولشيء معروف، ولیس لھ

أنا : حدود مزدلفة وال أعرف حدود منى، وھي واضحة، ویمكنھ السؤال، والمعالم واضحة، والناس متواجدون ومتكاثرون، ومع ھذا یقول
ذا لیس بجھل، ھذا تقصیر وتالعب وتساھل، فالشخص الذي یتالعب ویتساھل ویقصر ھ: فنقول. ھذا جاھل لیس علیھ شيء: ویقال. جاھل

یضمن : فإذا كنا في حقوق اآلدمیین نقول لھ) فدین هللا أحق أن یقضى: (یضمن الحق، والنبي صلى هللا علیھ وسلم یقول في الحدیث الصحیح
أن من وقف في ھذا المكان الخارج عن حدود مزدلفة فلیس : أن یراعىفینبغي ! فما بالك بحق هللا عز وجل الذي ھو أجل وأعظم؟. إذا قصر

بمزدلفة، أما لو أنك صلیت الفجر ووقفت في أي موضع من مزدلفة، فقد وقفت في المشعر الحرام وذكرت هللا فیھ، أسأل هللا أن یتقبل منا 
  .وهللا تعالى أعلم.. ومنكم ومن جمیع المسلمین

 
 
 
 

 حجیة اإلجماع
 
 

 أن انعقاد اإلجماع المنضبط ال یكاد یقع بعد عھد الصحابة، وال یخفاكم قول -كما تعلمون- معلوم أن اإلجماع أحد أدلة الشرع، ولكن :السؤال
وبناء على . إن في حكایة ابن المنذر وابن عبد البر وغیرھما اإلجماع فیھ نظر: وقول العلماء. من ادعى اإلجماع فھو كاذب: اإلمام أحمد 

ًاإلجماع الذي یحكى في كتب العلماء ال یعتبر باعتباره إجماعا غیر منضبط؟ وھل یرى فضیلتكم أن اتفاق العلماء في المجمع ھل : ذلك
ْومْن ُیشاقق الرُسول مْن بْعد ما تبین لُھ الُھَدى : اإلجماع حجة، قال تعالى: ًالفقھي في العصر الحاضر یعتبر إجماعا وحجة؟ الجواب َ َ َ َ َ َ َ ََّ ِ ِ َّ َِ ِویتبْع َِ َّ َ َ

ًغْیر سبیل الُمْؤمنین نولھ ما تولى ونْصلھ جھنم وساءت مصیرا  ِ ِ ِ ِ ِ َِ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َْ ََ َّ ُ َُّ ِّ ْ ِ ِ فتوعد هللا من ترك سبیل المؤمنین، وكان الصحابة رضوان ] 115:النساء[َ
علھ النبي صلى هللا علیھ وسلم وفعلھ أبو ف: على عھد أبي بكر وعھد عمر فیقولون هللا علیھم یحتجون بإجماع من قبلھم، فیحتجون بما كان

اتفاق جمیع مجتھدي األمة في عصر بعد وفاة النبي صلى : اإلجماع: ًأوال: أما مسألة من ادعى اإلجماع. فیحتجون بذلك. بكر والصحابة معھ
الجمیع، وإنما المراد اشتھار فھو من حیث األصل اتفاق جمیع المجتھدین، إال أنھ قد یتعذر ضبط . هللا علیھ وسلم على أي حكم شرعي

ٍالمسألة ونص العلماء علیھا في كتبھم وتناقلھم، وھذه الكتب مشھورة معروفة وال یعرف من أنكرھا أو خالفھا؛ ألنھ لو وجدت دواع للنقل 
اعلم : فنحن نقول. كم إلیھًوالبواعث على النقل موجودة ولم یوجد من ینقل عنھ المخالفة دل ذلك على عدم الوجود غالبا؛ ألن غالب الظن یحت

ًإما أن یكون مراده رحمھ هللا شیئا خاصا، بمعنى : على حالتین. من ادعى اإلجماع فقد كذب: رحمك هللا أن اإلجماع حجة، وقول اإلمام أحمد  ً
ا صحیح؛ ألنھ ال ًیعني بھ اإلجماع بكل شخص من األمة بغض النظر عن كونھ مجتھدا أو غیر مجتھد، فھذ. من ادعى اإلجماع: أن قولھ

من ادعى اإلجماع : یمكن اتفاق كل األمة وإجماع كل األمة، وھذه عبارات تأتي عن بعض األئمة یقصد منھا المصطلحات الخاصة، یعني
هللا  فقد كذب؛ ألنھ ال یستطیع إثبات أن كل األمة أجمعوا على ذلك، وقد كان اإلمام أحمد رحمة -وھو اتفاق العلماء- بغیر المصطلح الخاص 

ال : ینبغي أن یكون عندك ورع، أي! یا من تحكي اإلجماع: علیھ كإخوانھ من األئمة، لكن لھ مواقف عجیبة بدیعة في الورع، فكأنھ یقول
ولیس المراد أن اإلجماع لیس بموجود؛ ألنھ ھو نفسھ احتج باإلجماع، وال یختلف اثنان أن مذھب اإلمام أحمد . تعتقد أن األمة كلھا أجمعت

 أن اإلجماع حجة، ونص الكتاب والسنة لم یخالفھ رحمة هللا علیھ، بل إنھ لما ذكر المساقاة والمزارعة حكى فیھا إجماع الصحابة ومن على
ًأحمد ویعرف تماما اإلمام أحمد  بل اإلمام أحمد بن حنبل نفسھ رحمة هللا علیھ یحكي اإلجماع ویحتج باإلجماع، فمن یعرف فقھ اإلمام. قبلھم

 بالورع رحمھ هللا برحمتھ، فكأنھ ینبھ كل من یحكي اإلجماع أال یعتقد أنھ إجماع لكل األمة بمعناه الحقیقي، فمن ادعى اإلجماع بمعناه یعرفھ
أن : الحقیقي ال معناه االصطالحي فقد كذب، لیصبح من یدعي اإلجماع ویقول اإلجماع من الفقھاء عنده ورع وعنده تحفظ، وھذا ھو العلم

یضعون أشیاء اصطالحیة وأشیاء أصلیة مبنیة على اللفظ؛ ألن اإلنسان مؤاخذ بلفظھ، واإلمام أحمد كان یتورع حتى في اللفظ، حتى العلماء 
رحمتھ هللا برحمتھ الواسعة، وجزاه عن أمة محمد صلى هللا . ھذا حرام: وكان ینفض یدیھ، وكان یتغیر وجھھ؛ أن یقول. أكرھھ: الحرام یقول
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نحن عندنا النصوص واضحة في أن اإلجماع حجة، وأما مسألة أن : الشيء الثاني.  الجزاء، فكان على ورع عظیم رحمھ هللاعلیھ وسلم خیر
بعض العلماء یتسامح في نقل اإلجماع، فاعلم رحمك هللا أن اإلمام ابن عبد البر حینما ینقل اإلجماع لیس من باب التساھل وال من باب 

بھ لكلمات العلماء وحذر الشیوخ من اإلجماع عن ابن عبد البر بالسماع لیس المراد بھ أن الحافظ اإلمام الحجة التالعب، وینبغي لك أن تنت
ًابن عبد البر كان متساھال، كال وهللا، ولیس من أھل التساھل، بل ھو القدم الراسخة في العلم، فھو الثبت الحجة رحمھ هللا برحمتھ الواسعة، 

كان باألندلس، ویحكي اإلجماع على قدر علمھ، فیخفى علیھ خالف أھل المشرق، وكان أھل المغرب یخفى علیھم ولكن كان لھ عذره؛ ألنھ 
فإن اإلمام النووي إمام فقیھ وحجة، ولھ باعھ العظیم في حكایة اإلجماع ومعرفة خالف ! وإما إجماع النووي فإیاك إیاك. خالف أھل المشرق

ویكثر من حكایة أقوال أصحابھ في خضم المسائل . واختلف أصحابنا: اإلمام النووي یقول! لنووي ؟العلماء، ولكن من الذي یفھم كالم ا
وكل ھذا إذا لم یقصر، : ثم یقول. واختلفوا ھل یجوز أو ال یجوز على وجھین وعلى قولین، واألظھر والصحیح واألصح: الخالفیة، فیقول

فیأتي من ال . في مذھبھ: لیس فیھ قوالن وال وجھان أي: إجماع أصحاب القولین، أيإجماع مذھبنا و: یعني. فإن قصر فباإلجماع ال یجوز
وھو ال یرید اإلجماع . اإلمام النووي حكى اإلجماع في ھذه المسألة، وقد أخطأ، وقد خالف المالكیة وخالف الحنابلة: یحسن النظر ویقول

أما اإلجماع فإنھ حجة، وال شك أنھ یحتاج إلى نوع من التحري . لماءخارج المذھب، وھذه أوھام یقع فیھا من ال یحسن تتبع كالم الع
وأقل ما یقال، . ًوالضبط، وال شك أن نقل العلماء المعروفین وتواتر النقل عنھم بأن ھناك إجماعا یوجب للمسلم أن یعمل بمثل ھذا اإلجماع

فإذا جاءك مثل اإلمام النووي أو اإلمام ابن قدامة رحمة . واد األعظمإنھ الس: ھب أنھ لیس بإجماع، فإن أقل ما یقال فیھ: وھو ختام ما نقولھ
هللا علیھما ممن اشتغل بالخالف واكتحلت عیناه بالسھر وھو یقلب في دوواین العلم، ووجد أن كل دواوین العلم تحكي ذلك، ولم یجد مخالفة، 

ال یجوز، مثل أن نسأل مشایخنا نسأل هللا أن یحفظھم : منھما قال لكعالمین جلیلین فاضلین وسألتھما، وكل  فماذا تقول؟ وأنت لو ذھبت إلى
وأن یجري أعمارھم بعفو وعافیة ویجزیھم عن اإلسالم والمسلمین خیر الجزاء، لو ذھبت إلى عضوین من أعضاء ھیئة كبار العلماء 

لعلم ودواوین السلف الذین كانوا آیة من آیات هللا عز فعند ذلك تحدث في نفسك طمأنینة ورضا، فما بالك بأئمة ا. ال یجوز: وسألتھما، وقاال
إذا حكي اإلجماع ! إیاك.. وجل في العلم والعمل، إذا كان سوادھم األعظم على ھذا القول، ھل ترضى نفسك أن تشذ عنھم وتخالفھم؟؟ فإیاك

ھؤالء العلماء كما قال اإلمام مالك ؛ فحق على كل من العلماء الجھابذة األثبات، فإنك تأمن بھذا وترتاح نفسك وتطمئن، وتتبع سبیل أمثال 
مجمع الفقھ مجمع لھ مكانتھ، وإذا اتفق العلماء في مجمع : والنقطة األخیرة. طالب علم أن تكون فیھ سكینة ووقار،واتباع آلثار من مضى قبلھ

الفقھ وھیئة كبار العلماء بالتتبع والمعرفة أنھم ال یبحثون فإن مجمع : لھا منزلتھا، وبالمناسبة الفقھ فلیس بإجماع، لكنھ لھ منزلتھ والفتوى منھ
إیاكم أن تظنوا أن ھذه : مسألة وال یفتون في مسألة وال یسقط قرار إال بعد تعب شدید في تحري المسائل وتتبعھا، وسؤال أھل الخبرة، وأقول

ًانا بعض المسائل تدرس إلى ما یقرب من عشرة أشھر، وقد الفتاوى التي تصدر من ھیئات كبار العلماء والمجامع الفقھیة أنھا سھلة، أحی
ًتطول إلى اثني عشر شھرا، وترجع وتؤخر الستكمال النظر فیھا، رزق هللا ھذه البالد علماء عرفوا بالصالح والخیر، ووضع هللا لھم القبول 

وھذه ذمة على . زیھم عن اإلسالم والمسلمین خیر الجزاءووضع هللا لھم الثقة بین الناس، فنسأل هللا العظیم أن یوفقھم وأن یسددھم، وأن یج
ًأن یدعو لھم؛ ألن ھؤالء ھم الذین یحملون الخیر لھذه األمة، ویحفظون ثغورا عظیمة، فیكثر من الدعاء لھم، ویحسن الظن بھم، : كل مسلم

َ یْوم ال ینفُع مال وال بنون حبھم، وأن یجمعنا بھم في دار كرامتھ ونسأل هللا العظیم أن یرزقنا. ویوثق في أقوالھم َ َ َ َ َُ ٌْ َ َإال مْن أتى ] * 88:الشعراء[َ َ َ َّ ِ
ٍهللا بقلٍب سلیم  ِ َ ْ َ ِ َ   .وآخر دعوانا أن الحمد  رب العالمین، وصلى هللا وسلم وبارك على نبینا محمد]. 89:الشعراء[َّ

 
 
 
  

  باب السبق-شرح زاد المستقنع 
القوة وأسبابھا، ولذلك أمر باإلعداد للجھاد في سبیل هللا عز وجل، واعتنى باإلعداد إلى حد أنھ من ممیزات اإلسالم أنھ دین یحرص على 

ًأباح ألتباعھ أن یتسابقوا على عوض في الخیل واإلبل والسھام، وأباحھ في غیره بدون عوض، وبالتالي فعلى المسلم أن یكون عارفا بأحكام 
 .ھذه المسألة وما یتعلق بھا وشروط جوازھا

ًتعریف السبق لغة واصطالحا ً 
 
 

أما . بسم هللا الرحمن الرحیم الحمد  رب العالمین، وصلى هللا وسلم وبارك على أشرف األنبیاء والمرسلین، وعلى آلھ وأصحابھ أجمعین
ا، وھذا الباب ذكره العلماء السبق من المسائل التي اعتنى الشرع ببیان جملة من أحكامھ]: باب السبق: [فیقول المصنف رحمھ هللا تعالى: بعد

رحمھم هللا الشتمالھ على الحقوق، فإن المتسابقین، خاصة إذا كان السباق بینھما بعوض، ووقعت المنافسة بینھما على جائزة أو نحو ذلك، 
 إذا تقدم علیھ، فالسبق في أصل ًسبق فالن فالنا: یقال. عن األحكام المتعلقة بھذا النوع من العقود یكون فیھ نوع استحقاق، وحینئٍذ یرد السؤال

ًالتقدم على الشيء، وال یختلف المعنى االصطالحي عن المعنى اللغوي، فحقیقتھ اصطالحا ھي حقیقتھ لغة، فالسابق ھو : اللغة المراد بھ ً
یسابق على أشیاء، ولم تجز لھ أن بیان األحكام المتعلقة بالمنافسات، فإن الشریعة أجازت للمسلم أن : وھذا الباب المراد بھ. المتقدم على غیره

ما ھي األشیاء التي یجوز أن یسابق فیھا وعلیھا؟ وما ھي األشیاء التي ال یجوز أن یقع السباق : ومن ھنا یرد السؤال. یسابق على أشیاء أخر
 ...... :علیھا؟ وھذا الباب الكالم في مقدماتھ

 
 مشروعیة السبق واألدلة على ذلك
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ُقالوا : أما دلیل الكتاب فقد قال تعالى حكایة عن إخوة یوسف. شرع السبق بدلیل الكتاب، ودلیل السنة، واإلجماع: لسبقفي مشروعیة ا: ًأوال َ

َیا أبانا إنا ذھْبنا نْستبق وتركنا ُیوُسف عنَد متاعنا  َ َ َ ُ َ َ َ َِ َِ َ َ َ َ َ َْ ْ ِ َِ َّ ُإنا ذھْبنا نْستبق : فقولھم] . 17:یوسف[َ َ َ َِ َِ َ سابق، وھذا شرع من قبلنا، نت: أي] : 17:یوسف[َّ
فإن النبي صلى هللا علیھ وسلم أثبت . وشرع من قبلنا شرع لنا، ما لم یرد شرعنا بخالفھ، ولم یرد شرعنا بخالف ذلك، بل جاء بمشروعیتھ

بق ثبت بفعلھ علیھ فالس. العوض المدفوع في المسابقة: المسابقة، والسبق بالفتح: مشروعیة السبق بالقول وبالفعل، والسبق بإسكان الباء
فقد صارع علیھ الصالة والسالم ركانة ، وسابق أم المؤمنین عائشة رضي هللا عنھا حین خرج معھا إلى : أما بفعلھ: الصالة والسالم، وبقولھ

بقتھ رضي هللا مسجد قباء، وكان إذا خرج معھا یسابقھا علیھ الصالة والسالم في الطریق، فكان یسبقھا، فلما كبر علیھ الصالة والسالم س
ًوكذلك أیضا ثبت أنھ أقر صحابتھ . صلوات هللا وسالمھ علیھ) ھذه بتلك: (فقال علیھ الصالة والسالم) فلما أخذه اللحم سبقتھ: (عنھا، قالت

ًأیضا بین وسابق بینھم، فقد سابق بین الخیول، وسابق بین الرجال، وسابق بین سلمة بن األكوع وبعض الصحابة رضوان هللا علیھم، وسابق 
. الخیل المضمرة وغیر المضمرة، فسابق بین الخیل المضمرة من الحفیاء إلى ثنیة الوداع، وذلك ما یقرب من ستة أمیال إلى سبعة أمیال

وسابق . ھي الخیل التي تسقى وتعلف، ثم یمسك عنھا العلف حتى تضمر، وتكون أسبق وأخف في العدو وفي السرعة: والخیل المضمرة
ِة والسالم بین الخیول، وشجع أصحابھ رضوان هللا علیھم على ھذه الفروسیة لما فیھا من معاني الجھاد والقوة على الجھاد في علیھ الصال

وكذلك أجمع العلماء رحمھم هللا على مشروعیة السباق من حیث الجملة، وأنھ ال بأس بالمسابقة على التفصیل الذي سنذكره إن شاء . سبیل هللا
 ...... .هللا تعالى

 
 إباحة السبق المقصود بھ الوصول إلى طاعة هللا عز وجل

 
 

لكن الذي ینبغي أن ُیعلم أن هللا تعالى أحل ھذا النوع من المنافسات لحكمة عظیمة، وأسرار جلیلة كریمة، فقبل أن یدخل طالب العلم في ھذا 
نھ یحدث الشحناء ویحدث البغضاء ویحدث إغارة الصدور بعضھا ًالباب ینبغي أن یتنبھ إلى أن أي شيء فیھ منافسة فإن فیھ ضررا، وذلك أ

ولكن الشریعة نظرت إلى مصلحة أعظم، فإن الجھاد في سبیل هللا یحتاج إلى قوة في البدن، وقوة في العدد والعدة، وھذا یستلزم . على بعض
ولذلك نص العلماء على السباق فیما . ٌاد لما ھو أعظم منھًتھیئة البدن للجھاد في سبیل هللا عز وجل، فالسباق لیس مرادا لذلك، وإنما ھو مر

ولذلك نجد النصوص انصبت . یستعان بھ على القوة في سبیل هللا عز وجل، ال في مطلق المسابقة، وھذا أمر ینبغي لطالب العلم أن یتنبھ لھ
ِوأعدوا لُھم ما اْستطْعتم مْن قوٍة ومْن رباط الخْیل : على ما یقوي المسلم على الجھاد في سبیل هللا عز وجل؛ ألن هللا أمر باإلعداد فقال َ َْ ِ ِ َّ ِ َِ َ َ َِ ُ ُْ َْ َ ُّ َ

ْتْرھُبون بھ عدو هللا وعدوكم  ُ َُّ َّ ِ ُِ َُ َ َ َِ َّ المسلم إذا سابق ونافس غیره صارت  تھیئة النفوس لمثل ھذا، فإن: ومن اإلعداد. فأمر باإلعداد] 60:األنفال[ِ
فإذا دخل إلى میدان الجھاد في سبیل هللا، فھو بطبعھ وبما أخذ من تجربتھ ومرور الحوادث المتكررة علیھ في عنده النفسیة المتقبلة للمنافسة، 

ولذلك خصت بالذكر ثالثة أشیاء لوجود العوض فیھا، ولم یبق السبق على . السباق، تجعلھ في قوة وجلد في الجھاد في سبیل هللا عز وجل
لثالثة األشیاء أوغر الصدر، وجعل المسلم یتمنى أن أخاه ینكسر، ویتمنى أنھ یسبقھ أو نحو ذلك، ولكنھ إطالقھ؛ ألنھ لو خرج عن دائرة ھذه ا

إذا كان في الجھاد في سبیل هللا عز وجل، وبقصد االستعانة على طاعة هللا، ارتفع عن ھذا إلى ما ھو أسمى وأعلى، وصار قربة وطاعة  
فإن السباق فیھ فوائد : أما من حیث األصل العام. ًف ما إذا كان محضا لما یراد بھ من أمور الدنیاعز وجل، فیؤجر المسلم علیھ ویثاب، بخال

تعود على بدن اإلنسان، وعلى قوتھ مثل قوة الرمي، ومثل قوة الخیل على العدو في سبیل هللا عز وجل كما ذكرنا في الجھاد، ثم إن ھذا 
ًو بنفسھ إلى المكان األعلى، وفیھ أیضا تشجیع لمن أعطاه هللا عز وجل القوة وشدة الكلد أن یبقى ًالتنافس یجعل المسلم دائما یطمح إلى السم

وقد أجمع العلماء على شرعیتھ من حیث الجملة، . على قوتھ وكلده، حتى یستعان بھ على طاعة هللا عز وجل إلى غیر ذلك من المصالح
 .لكنھم اختلفوا في التفصیل

 
 
 
 

 أنواع السبق
 
 

سباق یكون باألبدان، الذي ھو سباق األشخاص، وإذا كان باألبدان فإما أن یكون بالعدو، وإما أن یكون بالقوة، فإن كان بالقوة فھو وال
ًویكون أیضا السباق بالدواب، وإذا كان بالدواب . المصارعة كأن یصطرع معھ، أو یكون بالعدو وھو الجري، فھذا السبق باألقدام ونحوھا

  . بذوات الحافر أو الخف كالخیول واإلبل، وإما أن یكون بغیرھا، فإذا كان بغیرھا كالبغال ونحوھا فھذا فیھ تفصیلفإما أن یكون
 
 
 
 

 السبق بالعوض ومتى یصح؟
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فھناك فرق بین . ّالنصوص الشرعیة بینت ما یقع بھ السبق، وما یصح أن یكون بھ السبق بعوض وما یجوز بھ المسابقة بدون عوض

ة التي تكون بعوض، والمسابقة التي تكون بدون عوض، فالمسابقة التي تكون بعوض خصھا رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم بثالثة المسابق
: وعلى ھذا نقول. فھذه ثالثة أشیاء مشروعة للسباق بالجوائز، وتكون علیھا الحوافز) ال سبق إال في نصل أو خف أو حافر: (أشیاء فقال

و، والسباق بالمصارعة، وغیرھا من األشیاء األخر من حیث األصل العام ال تدخل في العوض، لكن یجوز أن تسابق السباق بالجري والعد
) ال سبق: (غیرك بالعدو والجري، بشرط أن ال یكون ھناك عوض؛ ألن النبي صلى هللا علیھ وسلم سابق عائشة على غیر عوض وقال

ًوبناء على . الذي یشمل الخیل وما في حكمھا) أو حافر(الذي یقصد بھ اإلبل ) أو خف(ح الذي ھو الرم) إال في نصل(بالتحریك أي بعوض 
ھذا حاصل . إما أن یكون بعوض، وإما أن یكون بغیر عوض، فیفصل فیھ على ھذا التفصیل فانقسم إلى ھذین النوعین إن السبق: ذلك نقول

ٍما یقال في مقدمات السبق، وفي كل أحكامھ التي سیذكرھا ا جمع قدم : األقدام]: یصح على األقدام: [قال رحمھ هللا تعالى. لمصنف رحمھ هللاَّ
ما : الدلیل على ذلك. نرید أن نتسابق، لننظر من یسبق، وكان ذلك بغیر عوض، فتسابقوا فال بأس: والمراد بذلك الجري، فلو أن جماعة قالوا

قال .  رضي هللا عنھا، فالسباق باألقدام لیس فیھ بأس، إذا كان بدون عوضثبت في السنة عن النبي صلى هللا علیھ وسلم أنھ سابق عائشة
 ونحوھا من سائر الحیوانات، ویمكن أن یتسابقوا بالمراكب -أكرمكم هللا-وذلك كالبغال، والحمیر ]: وسائر الحیوانات : [ رحمھ هللا تعالى

وكذلك ]: والسفن: [قال رحمھ هللا تعالى. نئٍذ، إذا كان السباق بدون عوضالموجودة اآلن كالدراجات فیمكن أن یتسابقوا بھا، وال بأس بھا حی
فلیس في ھذا بأس، ھذا من حیث األصل العام، أنھ یكون السباق بما كان من الثالثة وغیرھا إذا لم یكن  یكون السباق في المراكب والسفن،

ًفالن فالنا إذا رماه، وأصلھا رماح یرمى بھا وتكون قصیرة مثل زرق : الرمي یقال: الزرق]: والمزاریق: [قال رحمھ هللا تعالى. بعوض
ًالحربة، وكانوا في القدیم یترامون بھا، وینظرون أنھم أبعد رمیا، ھذه المزاریق، وھي بخالف النصل الذي ھو السھم، فالسھام یراد برمیھا 

ًن یرمي شخص حجرا، ویرمي آخر حجرا، وینظران أیھما أبعد ًإصابة الھدف، لكن المزاریق تراد للبعد، وذلك ممكن أیضا بالحجارة، مثل أ ً ٌ
ًرمیا، فالمزاریق من جھة الرمي للبعد، والنصل من جھة تحدید ھدف معین، أو غرض معین یصاب، فیكون السباق فیھا من جھة تحدید 

  .اإلصابة ومكان اإلصابة ونوعیة اإلصابة، وھذا سنذكره إن شاء هللا تعالى
 
 
 
 

 في سبق اإلبل، والخیل، والسھام دون غیرھایجوز العوض 
 
 

َال سبق: (ھذا ظاھر الحدیث لقولھ صلى هللا علیھ وسلم]: وال تصح في عوض إال في إبل: [قال رحمھ هللا فھذا معنى ال تصح، فقولھ صلى ) َ
َال سبق: (هللا علیھ وسلم َال سبق: (السبق بالتحریك ما فیھ عوض، وقولھ صلى هللا علیھ وسلم) َ ، المراد بھ اإلبل، ولذلك قال ) إال في خفَ

، وإذا كانت في إبل فلھا شروط، فال بد من تعیین ھذه اإلبل بأوصافھا، وذواتھا، فھل ھي من العرابي التي لھا )في إبل: (رحمھ هللا تعالى
قولھ . فتحدد اإلبل التي یراد أن ینافس علیھاھذه الناقة وھذه الناقة، : السنام الواحد، أو بختیة ذات السنامین، ویحدد المركوب منھا، فیقول

]: وسھام: [قولھ رحمھ هللا تعالى. ، المراد بھ الخیل)أو حافر: (، فقولھ)أو حافر: (في حدیثھ صلى هللا علیھ وسلم قال]: وخیل: [رحمھ هللا
، ] تصح في عوض إال في إبل، وخیل، وسھاموال: [جمع سھم، فھذه الثالث جائز دفع العوض في المسابقة فیھا؛ ولذلك قال المصنف: السھام

وھذا یدل على االختصاص؛ . أي ال تصح المسابقة بجعل عوض من أحد المتسابقین، أو من غیرھما، إال في ھذه الثالثة، لورود السنة بذلك
.  العوض في غیر ھذه الثالث، فكأنھ ینھى علیھ الصالة والسالم عن إعطاء)ال سبق إال في نصل أو خف أو حافر: (ألنھ المفھوم من قولھ

أن اإلبل یستعان بھا على الجھاد في سبیل هللا عز وجل، والخیل یستعان بھا على الجھاد في سبیل هللا عز وجل، : ّوقد بینا السبب في ذلك
سبة للنصل فإنھ یستعان بھ ًوكذلك أیضا بالن. والحدیث صحیح) الخیل معقود بنواصیھ الخیر إلى یوم القیامة: (ولذلك قال صلى هللا علیھ وسلم

ّوكما بینا أن العوض یوغل ). أال إن القوة الرمي أال إن القوة الرمي أال إن القوة الرمي: (على الجھاد، ولذلك قال صلى هللا علیھ وسلم
 على المفسدة، الصدور، ویحدث الشحناء والبغضاء، إال أن وجود المصلحة في الجھاد أعظم من ھذا كلھ، وھذا من باب تقدیم المصلحة

ًإن درء المفاسد وإن كان مقدما على : ویمكن أن یقال. إنھ في بعض األحیان من حیث األصل تقدم المفسدة على المصلحة: ولذلك یقولون
ون جلب المصالح، إال أن جلب المصالح قد یقدم على درء المفاسد، وذھب بعض العلماء إلى أن الجھاد في سبیل هللا درء لمفسدة أعظم، فیك

ھذا من باب درء المفسدة األعظم بارتكاب األخف، وعلى ھذا فإن مصلحة الجھاد وإن كان مصلحة في الظاھر، لكنھا في الحقیقة رد لكلف 
  .العدو وأذیتھ للمسلمین، وھذا درء للمفسدة، وھذا وجیھ، والقول األول ھو أوجھ

 
 
 
 

 شروط السبق فیما یؤخذ فیھ العوض
 
 

...... 
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 بتعیین المركو

 
 

البد لصحة المسابقة من تعیین المركوبین، ھذه الناقة وھذه الناقة، فالبد أن یعین : أي]: والبد من تعیین المركوبین: [قال رحمھ هللا
ًأما لو كان المركوب مبھما وغیر . المركوبین، ویعین جنسھما ونوعھما، ویكون ھناك نوع من التكافؤ، كما سیذكره المصنف رحمھ هللا

والتعیین ضد . إنھ ال یصح، فالبد من تعیین المركوبین، ھذا إذا قلنا بأنھ یرید أن یسابق في خف، أو حافر فالبد وأن یكونا معینینمعروف، ف
  .اإلبھام، فال یصح أن یكونا مبھمین، أو مجھولین، بل البد أن یعینھما ویحددھما

 
 
 
 

 اتحاد المركوبین
 
 

یمكن أن یسبقني : ٌاد المركوبین من حیث إنك تجعل االثنین یدخالن إلى المسابقة، وكل منھما یقولاتح]: واتحادھما: [قال رحمھ هللا تعالى
وھو - أما لو كانا مختلفین، كأن یكون أحدھما من اإلبل العرابیة، والثاني من اإلبل البختیة؛ فحینئٍذ اختلف النوع، والجنس واحد . نظیري

َیصح السبق مع اختالف النوع واتحاد الجنس: فقال بعض العلماء: اختلف العلماء فإذا اختلف نوعھما فقد -كونھما من اإلبل وقال بعض . َ
 فإن القول بأنھ ال یشترط االتحاد قوي - من حیث الدلیل- وفي الحقیقة . ال یصح إذا اختلف النوع مع اتحاد الجنس، كما نص المصنف: العلماء

ھناك وجھ من - ین األشبھ فیھ أنھ ال یشترط، لكن یشترط أال یأمن أحدھما أن یسبق اآلخر فاتحاد المركوب. ًجدا، وھذا یختاره بعض العلماء
فرسھ سابق،   حتى یتحقق العدل؛ ألنھ إذا كان السبق بعوض، ودخل اإلنسان بفرس، وال یشك أن- جھة االشتراط أنھ عدم أمن أن یسبقھ

ًوبناء . ینئٍذ ال شك أنھ سیأكل المال بالباطل؛ ألنھا لیست مسابقة حقیقیةوفرس اآلخر مریض، أو ھزیل، أو كبیر، وال یشك أنھ سیسبقھ؛ فح
البد وأن یكونا متحدین في القوة متحدین في العدو، وبینھما اتحاد من جھة الوصف، ھناك فرق بین اتحاد النوع واتحاد الوصف، : على ذلك

وعلى ھذا . سھ صحت، أما إذا كان االتحاد المراد بھ اتحاد النوعین فالفإذا اتحدا على وجھ ال یأمن معھ أن یسبق زمیلھ، أو رفیقھ أو مناف
ًأن یكون أحدھما عرابیا والثاني بختیا وتكون البختیة ثقیلة، : ًفإنھ إذا كان اختالف النوعین مؤثرا صح ما ذكره المصنف في حالة فقط وھي ً

أنھ من حیث : فالخالصة. نھ على سبیل الخصوص ال على سبیل العموموالعرابیة سریعة العدو؛ فحینئٍذ یترجح قول المصنف رحمھ هللا، لك
  كلھا من اإلبل، ولو أن ھناك-ًمثال-أن تكون : فاتحاد الجنس: االتحاد، عند اتحاد الجنس، واتحاد النوع، واتحاد الصفة، ھناك ثالث مراتب

ًجنسا عاما وجنسا خاصا، فالمراد ھنا أنھا من جنس اإلبل الخاص ً ً اتحاد النوع فإن اإلبل فیھا العرابیة وفیھا البختیة، فالعرابیة لھا سنام وأما . ً
ولكن الصحیح أنھ یجوز أن .  اتحاد النوع، فحینئٍذ ال یصح أن یسابق بین عرابیة وبختیة- ًأیضا- یشترط : واحد، والبختیة لھا سنامان، فإذا قلت
ن السبق، كما ذكرنا، وفي ھذه الحالة نشترط اتحادھما في الصفات من جھة اتحاد القوة، وعدم أم: یسابق بین العرابیة والبختیة، بشرط

أو : (عموم قولھ علیھ الصالة والسالم: والدلیل على أنھ ال یشترط االتحاد. السرعة والعدو، ولیس المراد اتحادھما من جھة النوع، كما ذكرنا
نبي صلى هللا علیھ وسلم في المسابقة بین ذوات الخف، سواء أكانت ، فاإلبل إذا كانت عرابیة أو بختیة فھي ذات خف، وقد عمم ال)خف

  . أنھ ال یشترط اتحادھما من جھة النوع- والعلم عند هللا-فالذي یظھر . متحدة النوع أم مختلفة النوع، فیبقى على ھذا العموم
 
 
 
 

 تعیین الرماة
 
 

فالن، وفالن، أو نترامى أنا وأنت : ٍجمع رام، وتعیین الرماة كأن یقال: الرماةالبد من تعیین الرماة، و: أي]: والرماة: [قال رحمھ هللا تعالى
البد من تحدید الرماة حتى یتحقق ما ذكرناه من عدم أمن السبق، : قلنا. ومعنا فالن، فیتحدد األشخاص الذین یریدون أن یتسابقوا على الرمي

خاص الرماة حتى یغلب على ظننا تكافؤھم، وحینئٍذ یتحقق المقصود من المسابقة، ویكون ھناك نوع من التكافؤ بین الرماة، فالبد أن نعلم أش
ًأما لو كان أحد الرامیین مریضا ھزیال مثلما ذكرنا في الخیل فال یتأتى؛ ألنھ ال ُیشك حینئٍذ أنھ سیحوز سبقھ وسبق صاحبھ ً.  

 
 
 
 

 تعیین المسافة وتعیین الھدف
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ویجب تعیین المسافة، وھذا في حالة الرمي، فیجب تعیین الرماة، وتعیین المسافة التي : أي]: قدر معتادوالمسافة ب: [قال رحمھ هللا تعالى

إن النصل عام یشمل رمي : كما قال بعض العلماء- ً فإذا أرادوا أن یصیبوا ھدفا، أو یتراموا بالبعد، -مثلما ذكرنا في المزاریق-ُیرمى لھا 
تحدید ھذا الھدف، فما : ًأوال: ً-یشمل رمي الھدف والبعد، فإنھ ینبغي في ھذه الحالة إذا أرادوا أن یرموا ھدفاإنھ :  فإذا قلنا-الھدف ورمي البعد

الدائرة األولى، الدائرة الثانیة، الدائرة :  دوائر، یقال-ًمثال- تحدید مكان اإلصابة، فتحدد : ًھو الھدف، أو الغرض الذي یراد أن یرمى ثانیا
على إصابة ھذا شيء، وعلى إصابة ما في ھذا العمود شيء آخر، فالبد من تحدید : ٌشيء في داخل الغرض، ویقالأو یوضع ... الثالثة
إن النصل للھدف وتعیین : وإذا قلنا. وكذلك البد من تحدید قدر اإلصابة، وعدد اإلصابة، كتحدید الرمي بعشر طلقات لكل واحد. الھدف

تضرب عشر :  فإنھم إذا تراموا إلصابة ھدف معین، فتارة یكون كل شخص أمامھ غرضھ فیقال-ادألن ھذا مما یستعان بھ على الجھ- الھدف 
لك عشر طلقات، فانظر كم تصیب منھا، إما أن : فتحدد عدد الطلقات، ویقال.  مواضع مرتبة فیضرب فیھا-ًمثال-طلقات، ویكون ھناك 

ترمي : وتارة یقول أحدھما لصاحبھ. كن حینئٍذ التفاضل من جھة كثرة اإلصابةتصیبھا كلھا، أو تصیب أكثرھا، فننظر أیھما أكثر إصابة، فیم
ًطلقة وأرمي طلقة، على أن نصیب غرضا معینا، أنا أرمي ثم ترمي أنت، وترمي أنت ثم أرمي أنا فاألول على عدد اإلصابات، والثاني . ً

 جرحھ، وإصابة الھدف بجرحھ، وإصابة الھدف بخزقھ، وكلھا على مطلق اإلصابة، ثم قد یتحدد مطلق اإلصابة، فھناك إصابة الھدف دون
فھو إذا رمى . فالمقصود في الجھاد في سبیل هللا عز وجل قوة الرمي بحیث إذا رمى في سبیل هللا یكون رمیھ قوي الوقع. لھا مراتب معینة

 فھذا سھم نافذ، وھذا أبلغ ما یكون في اإلصابة، أن یصیب السھم ویخرق وینفذ،: المرتبة األولى: بالسھم حال السبق فلقوتھ ثالث مراتب
النوع الثاني من . ًال یعطى العوض إال لمن یخرق سھمھ، فإذا أصبح شرطا، فال عوض وال سبق إال لمن خزق وخرق ونفذ السھم: فیقال

الدرجة . الدرجة الثانیة من اإلصابةًأن یصیب ویبقى في نفس الشيء المصاب، فال یخزق، لكن یتعلق بھ، فیكون السھم معلقا، وھي : اإلصابة
ًأن یصیب ویسقط فال یثبت؛ ألنھ یشد الوتر، فإذا كان رمیھ قویا فإنھ یثبت؛ ألن النصل یثبت في الھدف، فإذا كان الرمي : الثالثة من اإلصابة

ًقویا خزق كما ذكرنا، وإذا كان دونھ في القوة ثبت، وإذا كان ضعیفا ضرب ثم سقط، فإن ضرب ثم سقط ًفإذا .  فتارة یجرح، وتارة ال یجرحً
كل ھذه تفصل وترتب، وفي زماننا قد یكون ھناك نوع آخر من اإلصابة، كما ھو معلوم في علم الرمایة، على حسب ما ھو معروف في 

 وحددت إصابة الھدف، فالمھم أنھ البد من التعیین؛ ألن التعیین ینفي التنافس وینفي الشحناء، فإذا حدد الھدف،. أعراف الرماة وتراتیبھم
  .ًوعدد اإلصابة، وطریقة اإلصابة، فإنھ ال یأخذ السبق حینئٍذ إال من كان مصیبا على الوجھ الذي اتفق علیھ بین الطرفین

 
 
 
 

 التكییف الشرعي للسبق والعوض فیھ
 
 

...... 
 

 السبق جعالة
 
 

َولمْن : الُجعالة من الُجعل، واألصل فیھا قولھ تعالى) ُجعالة. (مسابقةأي ال): وھي]: (وھي ُجعالة لكل واحد فسخھا: [قولھ رحمھ هللا تعالى َِ
ٌجاء بھ حْمُل بعیر وأنا بھ زعیم  ِ ِ ِ ِ َِ َِ ٍ َِ َ َ َ ، فقد جعل یوسف علیھ السالم لمن جاء بصواع الملك حمل بعیر، وھذا من باب الُجعل، والُجعل ]72:یوسف[َ
أحضر بعیري الشارد أعطیھ مائة، أو من أحضر ساعتي الضائعة، أو قلمي المفقود، أو من : ًتقول مثال. یكون لألشیاء المحتملة الوقوع

كتابي الضائع، أو ابني، أو سیارتي، أو أي شيء ضائع منك، من أحضره فلھ كذا وكذا، فالشيء الذي تجعلھ ھو الُجعل، ویقع في كثیر من 
اجعلوا لنا : (أبا سعید وأصحابھ على أخذ الجعل كما في حدیث الرقیة قالواأن النبي صلى هللا علیھ وسلم أقر : وأصلھا من السنة. األشیاء

ًُجعال فجعل لھم الجعل قطیعا من الغنم .  بیان أحكامھا ومسائلھا-إن شاء هللا-هللا علیھ وسلم على ذلك، فالُجعالة سیأتي  فأقرھم النبي صلى) ً
إنھا جعالة تسري علیھا أحكام :  فحینئٍذ یكون الجعل ھو المائة وھي جعالة، إذا قلتإذا سبقتك فلي مائة، وإذا سبقتني فلك مائة؛: فإذا قال لھ

  .الُجعالة
 
 
 
 

 من أحكام الجعالة
 
 

إذا أحضرت سیارتي المفقودة أعطیك : ولذلك لو قلت لشخص. أنھا ال تستحق إال بالقیام بالشيء المشروط على التمام: ومن أحكام الُجعالة
ًسنوات عن السیارة، فال یستحق شیئا إذا لم یأت بھا، فال یستحق اإلنسان الُجعل إال إذا قام بالعمل تاما كامالعشرة آالف، فبحث خمس  ً ًِ .
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 :وعلى ھذا تتفرع مسائل منھا
 
 
 
 

 عقد الجعالة ھل ھو جائز أو الزم؟
 
 

زمة وغیر الالزمة، أن عقد الجعالة من العقود أن عقد الُجعالة كما سبق وأن ذكرنا في أول كتاب البیوع، عندما ذكرنا أنواع العقود الال
تسابقني على مائة، أو نتسابق : ًوبناء على ذلك لو قال لھ. ھو جائز ویئول إلى اللزوم: الجائزة في أول الحال، الالزمة في آخر الحال، أي

رجعت، فمن حقھ؛ ألنھا لیست بالزمة إال إذا : ة قالثم بعد دقیق. قبلت: على ألف، فاأللف ُجعل، فإذا قلت إنھا ُجعالة في ابتداء العقد لو قال
 فال تلزم إال إذا سبقھ، -ًأیضا على ھذا القول الذي اختاره المصنف-فال تلزم إال إذا حصل السبق، فإذا دخل في المسابقة . دخل في المسابقة

ُأنا رجعت، قبل أن یسبقھ، : یھ، فلو قال أثناء المنافسةفإذا سبق أحدھما اآلخر، وجاء اآلخر یرید أن یرجع، فلیس من حقھ، ولزمھ ما اتفقا عل
ًفإذا تكون جائزة ما لم یسبق أحدھما اآلخر، فإذا تقدم أحدھما على اآلخر لزمتھ وصارت مستحقة، وھذا إذا كانا مع . كان لھ حق الرجوع

 الزمة بدخول المحلل؛ ألنھ طرف أجنبي التزم لھ، تصیر: أما لو دخل المحلل بینھما، فقال بعض العلماء. بعضھما، وكان الُجعل من أحدھما
ًوھذا القول طبعا في المذھب على أنھا ُجعالة سواء أدخل . ًتبقى ُجعالة؛ ألن الُجعل أیضا للمحلل كما ھو لواحد منھما: وقال بعض العلماء

 عقد المسابقة من حیث األصل الزم من أول :المحلل أم لم یدخل، وھذا من حیث األصل، لكن قال بعض العلماء من مذھب المالكیة وطائفة
لزمھ الوفاء بما اتفقا علیھ؛ لعموم قولھ . قبلت: نستبق على كذا وكذا، وقال اآلخر: الحال، ویرون أن االثنین إذا اتفقا على المسابقة وقال األول

ِیا أیھا الذین آمنوا أْوفوا بالُعقود : تعالى ِ ُُّ ُ ُْ ِ َ ََ َ َ   .ا عقد الزم من أول الحال وثاني الحال، ولیس من حقھ الرجوعفیرون أنھ] 1:المائدة[ََّ
 
 
 
 

 المناضلة وحكمھا
 
 

...... 
 

 المناضلة یقصد بھا التقوي على الرمي في سبیل هللا عز وجل
 
 

مناضلة، شرع المصنف رحمھ هللا تعالى في بیان مسألة ال] وتصح المناضلة على معینین یحسنون الرمي: [قال المصنف رحمھ هللا تعالى
وھي الرمي بالسھم التام، الذي لھ نصل وریش في قول بعض العلماء رحمھم هللا -وھي من المسائل المتعلقة بباب السبق، وذلك أن المناضلة 

 كما في الحدیث الصحیح الذي- المقصود منھا أنھا تعین على الرمي في سبیل هللا عز وجل، وقد ثبت عن النبي صلى هللا علیھ وسلم -تعالى
والرمي بالسھام ). إال في نصل: ، والشاھد منھ قولھ علیھ الصالة والسالم)ال سبق إال في نصل أو خف أو حافر: ( قولھ- تقدمت اإلشارة إلیھ

اق َّیتقوى بھ المسلم على الجھاد في سبیل هللا تعالى، ولذلك ال یراد من السباق أن یغلب أحد المتسابقین اآلخر، ولیس المقصود من وجود السب
في الرمي تنافس الفریقین، إنما المقصود تقویة النفوس وشحذ الھمم على مراعاة ھذه الخصلة التي ھي من فروسیة الجھاد في سبیل هللا عز 

َوأعدوا لُھم ما اْستطْعتم مْن قوٍة ومْن رباط الخ: وجل، ولذلك ثبت عن النبي صلى هللا علیھ وسلم في قولھ تعالى َْ ِ ِ َّ ِ َِ َ َ َِ ُ ُْ َْ َ ُّ ِْیل تْرھُبون بھ عدو هللا َ َّ َّ ِ ُِ َ َِ ُ ِ
ْوعدوكم  ُ َّ ُ َ ، وھذا الحدیث الصحیح ) أال إن القوة الرمي، إال إن القوة الرمي، إال إن القوة الرمي: (أنھ قال علیھ الصالة والسالم] 60:األنفال[َ

ٌیدل داللة واضحة على أن استعانة المسلم بقوة الرمي في سبیل هللا عز وجل مقصودة شر ومن ھنا أجاز الشرع المسابقة بالرمي، وقال . ًعاً
َإنھا من أفضل أنواع الفروسیة، وذلك ألن النكایة بھ في العدو أبلغ، ولذلك أدخل هللا تعالى الجنة بالسھم الواحد ُیرمى بھ في : بعض العلماء

َمن صنعھ یحتسب أجره عند هللا عز وجل، ومن براه یحتسب : ًسبیل هللا عز وجل ثالثة  َأجره عند هللا سبحانھ وتعالى، ومن رمى بھ في سبیلَ
هللا عز وجل یحتسب أجره عند هللا سبحانھ، وھذا یدل على فضل ھذه الخلة والخصلة من خصال الفروسیة، لما فیھا من عظیم الثواب عند 

ن شخصین، أو أكثر من شخصین، ثم إذا كانوا وتقع المناضلة والمسابقة إما بی. تصح المناضلة: هللا سبحانھ وتعالى، وعلى ھذا قال العلماء
ّأكثر فإما أن یكون كل شخص على حدة، وإما أن یكونوا طوائف ومجموعات، وكل ذلك جائز ومشروع، ولذلك بین المصنف رحمھ هللا 

د الغرض، وتحدید مقدار فلو أن شخصین أرادا أن یتسابقا في الرمي بالسھم، فحینئذ ال بد من تحدی. جوازھا، وشمولھا لھذه األحوال كلھا
وكذلك معرفة من ھو اآلخر ومن ھو . ًالرمي، عدد الرمیات وعدد اإلصابة، وتقدم معنا بیان وجھ اشتراط ذلك، دفعا للتنازع والخصام

ك یفتقر إلى السابق؛ ألنھ إذا كان المقصود المسابقة فال بد أن یظھر أحد االثنین على اآلخر، أو تظھر إحدى المجموعتین على األخرى، وذل
یجعلون غرضین، یصاب الغرض، ثم یصاب الغرض الثاني، : الغرض، بعض العلماء یقول تحدید اإلصابات ونوع اإلصابة، وإذا حدد

، ولكن الحدیث ضعیف، وأثرت بعض )ما بین الغرضین روضة من ریاض الجنة: (وحملوا ذلك على قولھ صلى هللا علیھ وسلم في الحدیث
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تصح : نبي صلى هللا علیھ وسلم أنھم كانوا ینتضلون، ویترامون بالسھام، والمصنف رحمھ هللا أطلق المسألة وقالاآلثار عن أصحاب ال
  . أن تصحیحھا مبني لتقویة النفوس على الجھاد كما قلنا- من حیث مقصود الشرع-المناضلة، وال شك 

 
 
 
 

 التشجیع في المناضلة وطلب العلم
 
 

دمین رحمھم هللا تعالى على أنھ ال یجوز أن تجعل المناضلة وسیلة إلثار الشحناء والبغضاء، فإذا حضر نبھ بعض العلماء، وبعض المتق
ِالمناضلة أشخاص آخرون غیر المترامْین فال ینبغي أن یشجع أحدھم اآلخر على وجھ یوغر بھ صدر اآلخر على أخیھ، ولذلك قالوا إنھ : ِ

ن ال على الفرقة، وال على الشحناء وال على الخالف، وال على إغارة الصدور بعضھا على ینبغي أن یكون ذلك على وجھ یعین على اإلحسا
بعض؛ ألنھ إذا ذموا المقصر وأھانوه وأذلوه، أوغر ذلك صدره على أخیھ المسلم، فبدل أن تحصل المصلحة للجھاد في سبیل هللا عز وجل 

اجتماع القلوب، یصبح العكس، وهللا تعالى قرن : -ومن أعظم ذلك-  عز وجل من اجتماع القلوب واجتماع المسلمین على القوة في سبیل هللا
ْوال تنازُعوا فتفشلوا وتذھب ریُحكم : افتراق القلوب بالفشل فقال سبحانھ وتعالى ُ ِْ َ َ َ َْ َ َ َ َ َ َ إذا كانت المسابقة في الرمي بالسھام  :ومن ھنا]. 46:األنفال[َُ

ولذلك نبھ العلماء رحمھم . ذا یؤدي إلى مفسدة قد تفوق المصلحة التي من أجلھا شرع الرميفیھا إغارة للصدور بعضھا على بعض، فإن ھ
َّهللا تعالى على أنھ ال یجوز عند االنتضال بالسھام أن ُیذم من قصر، وأن یمدح الذي أصاب على وجھ تحدث بھ الفتنة، وفرعوا على ذلك  َ

لذم لمن قصر من طالب العلم، وھذه المسألة اختلفت فیھا أقوال العلماء رحمھم هللا مسألة المدح لطالب العلم إذا أصاب وا: مسائل، منھا
األفضل للعالم واألتم لھ واألكمل أن ُینقي علمھ، وأال یمتحن طالبھ بالسؤال؛ ألنھ ربما سأل الطالب أمام الناس : تعالى، فمن أھل العلم من قال

 الناس، وفي ذلك مفسدة قد تفوق المصلحة التي من أجلھا شرع العلم، وألنھ ال یؤمن علیھ وفتن، وأصابھ العجب وأصابھ الریاء بالجواب أمام
صغیر السن، وإذا  من العجب، وغیر ذلك من المفاسد التي قد تترتب على بروز الشخص وظھوره، وقد یكون الذي یجیب عند طرح السؤال

وألن طالب العلم إذا لزم في مجالس العلم : ، قالوا)إذا تصدر الحدث افتتن (:تصدر الحدث افتتن، كما قال اإلمام الشافعي رحمھ هللا تعالى
ًالسكینة والوقار واالستماع، فإن ذلك أتم للخشوع وأكمل للوقار، وأعظم في ھیبة العلم، وأعظم في السكینة، خاصة وأنھ یكون بعیدا عن 

والغالب من ھدي النبي صلى هللا علیھ وسلم وفعلھ أنھ لم یكن : ًا أیضاوقالو. ًالریاء، وبعیدا عن ما یشوش فكره عن التركیز لفھم المراد
یمتحن أصحابھ، ولم یكن یسألھم، وإنما كان یلقي العلم، وألنھ ربما سأل طالب العلم، وكان في ذلك الوقت مشغول البال بھم أو غم أو كرب 

فال یأمن أن یكون من خیرة طالب : ًال عن مجلس العلم، قالوانزل بھ، أو شرد ذھنھ بسبب ضعف البشر، فإن اإلنسان یسھو في صالتھ فض
ًاألفضل واألكمل أن یقتصر على إلقائھ للعلم، وأن ال یكون السؤال سببا : العلم فیسألھ أمام الناس فیحرجھ، وألجل ھذه المفاسد كلھا قالوا

ویتحقق أنھم فھموا ووعوا، وذلك ألن السؤال فیھ إحراج إنھ یستحب أن یسأل العالم طالبھ حتى یتأكد : ومن أھل العلم من قال. للفتنة
وتوسط بعض العلماء في . ٌلإلنسان، فإذا أحرج المسئول خاف غیره السؤال، وھذا مجلس للعلم، إلى غیر ذلك مما ذكروه من مقاصد

بط، فاألفضل أن تقوم على السؤال إذا كانت المجالس لخاصة طالب العلم، ویقصد منھا الض: المجالس العامة، والمجالس الخاصة، فقالوا
والمحاورة، والمذاكرة والضبط، وأما إذا كانت عامة فیھا من یحسن ومن ال یحسن، فال شك أن القول بعدم السؤال أبلغ وأتم؛ ألن النبي صلى 

إن ھذا : العامة، وقالواهللا علیھ وسلم سأل الصحابة عن الشجرة، وسألھم عن مسائل خاصة في المجالس الخاصة، ولم یسأل في مجالسھم 
إن المفاسد في ذلك عظیمة، واألفضل واألكمل أن یكون : أبلغ وأبعد عن الریاء، فالشاھد في مسألة مدح من یجید وذم من یخطئ أنھم قالوا

 غلب على إال أنھ ال بأس أن یمدح طالب العلم إذا. دون تعرض لمدح من أحسن وذم من أصاب على ھدي السلف الصالح من إلقاء العلم،
الظن أن ذلك یشجعھ على طلب العلم، ویقوي نفسھ ویشحذ ھمتھ، وتؤمن الفتنة، أما إذا غلب على الظن أنھ سیفتن، وسیغتر، وأنھ یحب 
الظھور ویحب المدح، فال شك أنھ ال تجوز إعانتھ على ما ال یرضي هللا عز وجل، ومن تأمل ھدي النبي صلى هللا علیھ وسلم وھدي األئمة 

َأفھمت؟ ؛ : ال أحب للعالم أن یسأل طالب العلم: ف فإنھ یجد أن ھدیھم على إلقاء العلم دون تعرض للسؤال حتى كان بعض العلماء یقولوالسل
ُفاألفضل واألكمل أن یدعھ  تعالى، وال شك أن طالب العلم إذا ترك  . فھمت، فیكذب، فیحملھ على الكذب: ألنھ ُیخشى أن یجاملھ فیقول

 على قدر ما فاتھ من -والعیاذ با-ُ، وترك أمره فیما بینھ وبین هللا عز وجل، ال شك أنھ سیصیبھ الخیر إن أخلص، ویحرم عز وجل
  .اإلخالص

 
 
 
 

 شروط المناضلة
 
 

حدید، تحدید وعلى ھذا فإنھ تصح المناضلة وتشرع، وتوضع على ذلك الجوائز، وال بأس بوضع الحوافز للمتسابقین في الرمي، وال بد من الت
أن یكون : الشرط الثاني. فالن وفالن، وھذا الشرط األول: المجموعتین، كما تقدم معنا في شروط الرمي، أنھ ال بد من تحدید الرامیین، فیقال

ًالذي ینافس ویسابق قادرا على الرمي وعنده إحسان للرمي، فلو كان جاھال بالرمي، وال یحسن الرمي فإنھ ال یسابق؛ ألن الغا لب أنھ ً
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أن یحدد الھدف الذي یصاب، ونوعیة اإلصابة : الشرط الثالث. ًسُیغلب، وبذلك تكون المسابقة على غیر وجھا، فال بد أن یكون محسنا للرمي
وقد ذكرنا أن نوعیة اإلصابة تختلف بقوة الرمي، فھناك إصابة بالسھم تجرح الغرض، وال یثبت السھم في المكان، وھناك . وعدد اإلصابة

 ابة یثبت فیھا السھم وال ُیخرق الھدف، وھناك إصابة یخرق فیھا الھدف، وفي زماننا یشرع أن تكون المسابقة على إصابة الغرضإص
ُوالھدف بالطلقة الناریة الموجودة في زماننا، وتعلُ◌م ذلك ُیعتبر من الفروسیة، ویعتبر من األمور المحمودة؛ ألن المسلم یستعین بذلك على  ّْ َ

  . سبیل هللا عز وجل، ویكون فیھ ما ندب إلیھ من إعداد القوة، كما أمر هللا سبحانھ وتعالى بذلك في كتابھ المبینالجھاد في
 
 
 
 

 األسئلة
 
 

...... 
 

 استحقاق األجیر المشترك األجرة مع ضمان التلف
 
 

، والصالة والسالم على خیر خلق هللا، باسم هللا، و: في حالة عدم تضمینھ لما تلف من حرزه، فھل یأخذ األجرة؟ الجواب: السؤال الحمد 
فاألجیر المشترك ال یستحق األجرة، ال في حال التفریط وال عدم التفریط ما لم یسلم العین المتفق على : أما بعد. وعلى آلھ وصحبھ ومن وااله

ًلعمل، فیستوي أن یكون مفرطا أو غیر مفرط؛ ألن ًوبناء على ذلك تفوت أجرتھ بفوات العمل؛ ألنھ لم یسلم ا. العمل فیھ، والقیام بھ فیھا
تسلیم العمل، فإذا لم یسلم العمل فإنھ ال یستحق األجرة سواء أكان فوات المحل بتفریط، أم : التسلیم للعمل لم یقع، والقاعدة عندنا في األجرة

  .وهللا تعالى أعلم. بدون تفریط
 
 
 
 

 الحوافز في العلم الشرعي
 
 

أما من حیث العلم الشرعي، فال شك أن : فضل بالنسبة لتعلیم الصغار ونحوھم، من حیث إعطاء الحوافز وعدمھ؟ الجوابما ھو األ: السؤال
تربیة الصغیر والكبیر على اإلخالص  الذي ھو عماد الدین، والذي ال یقبل هللا القول والعمل إال بھ أن ذلك ھو األساس، والذي ینبغي 

 فإن النشء الصغیر إذا نشأ من صغره على محبة ھذا العلم، وإرادة وجھ هللا عز وجل وأن ال یأخذ على علمھ .التعویل علیھ والحرص علیھ
فالواحد من مثل . ًشیئا إال مرضاة هللا سبحانھ وتعالى، فإن ذلك یشجعھ ویحفزه على مواصلة علمھ، وطلبھ العلم لوجھ هللا، وابتغاء ما عند هللا

ال یمكن أن یستقیم أمر العلم إال باإلخالص، وال یمكن أن یستقیم أمر العلم إال بإرادة وجھ هللا وحده ال شریك لھ ف. ھؤالء یعدل أمة من غیره
َقْل ما أْسألكم علْیھ مْن أْجر وما أنا من الُمتكلفین: كما قال تعالى َ َ َ َ َِ ِ ِ ِِّ ْ َُ َ َ َ َ َ ٍَ َ ْ ُ ، فاإلنسان إذا تربى من صغره على أنھ یرید وجھ هللا] . 86:ص] ُ  ویتعلم 

، ویرید ما عند هللا عز وجل، كان ذلك توطئة لنفسھ على الخیر، ومحبة المعاملة مع هللا عز وجل ، ویكتب  فتجده أصبر على . ًویقرأ 
اؤھم، وھكذا تربى السلف، وتربى أبن. طاعة هللا، وأقوى على مرضاة هللا، ومنذ الصغر وھو ال یعرف إال إرادة وجھ هللا سبحانھ وتعالى

ولكن إذا دخلت الحوافز، ودخلت الدنیا، وھم . وتربى صغارھم، وتربى على ذلك صغیرھم ونشأ علیھ كبیرھم، وھم ال یریدون إال وجھ هللا
في الصغر فلیس في عقولھم ما یمنعھم من حقد بعضھم على بعض، وإغارة صدور بعضھم على بعض، وكراھیة بعضھم لبعض، ولقد 

ًزمالء حینما كانوا یتنافسون في بعض المسابقات یحقد بعضھم على بعض، ویشتم بعضھم بعضا، ووهللا لقد سمعت رأیت بعیني من بعض ال
ًبأذني ممن ھم من حملة القرآن، إذا تنافسوا في مسابقتھ، سب بعضھم بعضا، وعاب بعضھم قراءة بعض، بسبب دخن الدنیا، حتى إنني 

كل ھذا من فتن الدنیا، . ّ، وأن ال تتقدم علي، وأن ال یكون كذا، وأن ال یبارك لك في ما تأخذّسأدعو هللا أن ال تتفوق علي: سمعت من یقول
ما الفقر أخشى علیكم، ولكن أخشى علیكم ما یفتح هللا من زھرة الدنیا فتتنافسوھا كما تنافسھا من قبلكم فتھلككم (كما قال صلى هللا علیھ وسلم 

فإذا أراد وجھ هللا وامتأل قلبھ با سبحانھ . یجد لذة ھذا العلم إال بالمعاملة مع هللا وحده ال شریك لھ، فال یمكن لإلنسان أن )كما أھلكتھم
وتعالى، سھرت عیناه وتعب جسده، وتغرب وھو یجد أنھ في لذة ال یعلمھا إال هللا سبحانھ وتعالى، وخرج من أجل أن یعلم الناس، ولو مشى 

ألنھ یعلم أن ھذه . ًطار واألمصار وھو یتلذذ بكل ثانیة؛ ألنھ یعلم أن هللا ال یضیع أجر من أحسن عمالآالف الكیلو مترات، ولو إلى األق
وال یكذبون، ویلقاھا  ُّالخطوات، وأن ھذا التعب والعناء والجد والتحصیل، أن ذلك كلھ ُیخط في صحیفتھ وتخطھا مالئكة حافظون ال یغشون

فاإلنسان ال یمكن أن یربي نفسھ في ھذا العلم، وأن یقیم علمھ على الصراط المستقیم، وأن یقوم . مأمام عینھ في یوم ینفع الصادقین صدقھ
، وإذا : (قال الحسن البصري رحمھ هللا. بحق ھذا العلم إال باإلخالص وإرادة وجھ هللا سبحانھ وتعالى ال یزال الرجل بخیر إذا قال قال 

َیْرفع هللا الذین آمنوا منكم والذین أوتوا العلم َدرجاٍت : دین العلم الذي قرنھ هللا باإلیمان، فقالفأساس األمور كلھا في ال.( عمل عمل  َ َ َ َ َ ََ ْ ِْ ِ ِ ُِ ُ ْ ُُ َّ َّْ ُ َّ ِ َ
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ُیْرفع هللا: (وذلك لشرفھ وعلو مقام أھلھ عند هللا سبحانھ وتعالى، وتكفل بأجره فقال. فما رضي بشيء یقرن بتوحیده إال العلم] 11:المجادلة[ َّ ِ َ َ 
ْالذین آمنوا منكم ُ ْ ُِ َِ َ َوالذین أوتوا العلم َدرجاٍت: (ثم قال) َّ َ َ ََ ْ ِْ ُِ ُ أنھ لیس لھم الفضل في ھذا العلم حتى یدخلوه في الدنیا، أو یتكالبوا بھ ) أوتوا(فمعنى ). َّ

فالواجب على . لك كلھ من هللا سبحانھ وتعالىعلى الدنیا، وإنما أرید بھ وجھ هللا، فھو عطیة من هللا، ویبتغى بھ ما عند هللا، والثواب في ذ
ٍّطالب العلم صغارا وكبارا تربیة أنفسھم على قصد وجھ هللا عز وجل، وینبغي على كل معلم، وكل مرب أن یوطن طالبھ ومن یربیھم على  ً ً

ن یحفظون الكتب، حتى ولو لم یحفظ إرادة وجھ هللا عز وجل، فتجد الواحد من أمثال ھؤالء الذین یتربون في مدرسة اإلخالص یفوق أمة مم
ًالقرآن، فلو حفظ مثل ھذا عشر آیات طیبة زاكیة خالصة، وقلبھ فیھ تقى لربھ سبحانھ وتعالى، كان ھذا خیرا من الدنیا وما فیھا، ممن یحفظ  ً

 القرآن، ویحفظھ العشرات، فلذلك تمحق البركة، وتذھب البركة، وتجد الشخص یحفظ. ًالقرآن كلھ من أجل أن ینال شیئا من عرض الدنیا
ووهللا ال یجتمع في قلب عبد آخرة . ٌویحفظھ المئات، لكن لیس لھذا الحفظ أثر وال بركة؛ ألنھ إذا دخلت الدنیا ودخلت دواخل الدنیا أفسدتھ

ًودنیا إال غلبت إحداھما؛ فإما أن یرید اآلخرة ویكون تقیا نقیا، وإما أن یرید الدنیا العلم، لیس في التحریر فحسب وھذا في كل شيء من . ً
ولیس في الكتابة فحسب، ولیس في مجالس العلم فحسب، بل في كل مجلس تحضر فیھ مجالس العلم فلتفتح عما في قلبك، لترى ھل ترید ما 

العفو، اللھم إني قد اللھم إني أستغفرك وأتوب إلیك، اللھم إني أسألك : عند هللا؟ أو غیر ذلك؟ فإن وجدت غیر هللا فاتق هللا واستغفر، وقل
ما وجدت مثل نیتي إنھا : (أذنبت، اللھم إني قد أسرفت، فقد كان السلف یتھمون أنفسھم في اإلخالص، فكان سفیان الثوري رحمھ هللا یقول

كن أن یحصل اإلنسان نحمسھم، فال تجد إال مبررات، وال یم: ًنشجعھم، وتارة نقول: ًتتقلب ألوانا من فتن الدنیا، ونحن تارة نقول) ّتتقلب علي
على اإلخالص إال إذا سار على منھج السلف الصالح رحمھم هللا، فقد كان لحافھم السماء، وبساطھم األرض، مرقعة ثیابھم، وكانوا حفاة 

ة، والرجل یمسي وإرادة وجھ هللا، فحفظوا دواوین العلم وحفظوا دواوین السن األقدام، ولكنھم أغنیاء با سبحانھ وتعالى، أغنیاء باإلخالص
 كانوا یجلسون، فربما یمضي على الرجل الیوم - رحمھم هللا برحمتھ الواسعة- ُویصبح وھو جائع ال یجد الطعمة، حتى أن طالب الحدیث 
س إن الشیخ فالن قد عقد مجلس الحدیث فیترك طعامھ وینتقل إلى ذلك المجل: الكامل وال یجد طعامھ، فیجلس من أجل أن یھیئ الطعام فیقال

ًجائعا، من أجل أن یحفظ ألمة محمد صلى هللا علیھ وسلم حدیثا من أحادیث رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم ھذا اإلخالص الذي سمت بھ . ً
 األمة وزكت، وأصبحت علومھا خالدة تالدة؛ ألن هللا نظر إلى قلوب أھلھا فعلم أنھم ال یریدون إال وجھھ، وما أرید بھ وجھ هللا بقي، وما أرید

فال یمكن أن نصلح األبناء والصغار والكبار إال بالتوحید واإلخالص، فھذه ھي . بھ ما عند هللا كُمل وشُرف وحُسنت عاقبتھ في الدنیا واآلخرة
إذا لكن إذا أصبح الطفل یتحمس لحفظ ھذه السورة بمال، ثم بعدھا بمال، ثم . العقیدة وھذا ھو األساس الذي ینبغي أن ینبني علیھ ھذا العلم

حفظ السور نافس غیره للمال، أصبح جمیعھم منذ الصغر وأنفسھم متربیة على محبة المنافسة وإظھار النفس على األقران، والطبع یغلب 
: فتجده كلما جلس في مجلس أراد أن یتمیز على غیره، وأن یغلب غیره، حتى ولو لم یجد منافسة بمال ومسابقة جلس معك فقال. التطبع

؛ ألنھ فتن في شيء ال یستطیع أن یملكھ، خاصة إذا كان من الصغار، فلذلك ینبغي علینا أن نربي وأن ننشئ الصغار على أسمعني وأسمعك
فھذه األمور . لو لم یبق إال واحد یرید وجھ هللا، فھو بملء األرض ممن ال یریدون إال الدنیا: قلنا! لن یبقى أحد: فإن قال قائل. اإلخالص

نسأل هللا بعزتھ وجاللھ أن . ، والتنشئة علیھا وھي أساس الدین، إذ أساسھ التوحید واإلخالص وإرادة وجھ هللا عز وجلینبغي التربیة علیھا
ًیجعل ما نتعلمھ ونعلمھ خالصا لوجھھ الكریم، اللھم اجعلھ خالصا لوجھك الكریم، وما كان من دخن وما كان من خطأ وخلل، نسألك اللھم یا  ً

وهللا تعالى . عنا وأن تسامحنا، وأن ترحمنا فیھ، وال تعذبنا، وأن تسامحنا فیھ وال تؤاخذنا، إنك ولي ذلك والقادر علیھعفو یا كریم أن تعفو 
  .أعلم

 
 
 
 

 جھة إعطاء الُجعل في السباق
 
 

ل من أحد المتسابقین، سیأتي تفصیل ھذه المسألة، وبیان الصور التي یكون فیھا الُجع: الُجعل ممن یكون في حال السباق؟ الجواب: السؤال
ھذه كلھا صور للُجعل، وإذا كان الجعل من خارج . ًوتارة یكون من خارج عنھما، وتارة یكون الُجعل منھما معا، ویدخل المحلل بینھما

 السبق ًعنھما، فتارة یكون من بیت المال وتارة یكون من غیره، فمن سبق أحرز نصیبھ ونصیب صاحبھ، وتارة یدخل المحلل بینھما فیكون
  .وهللا تعالى أعلم. ًبینھما مع وجود المحلل الذي ال یدفع شیئا على التفصیل الذي سنبینھ إن شاء هللا

 
 
 
 

 الفرق بین الرھان والسبق
 
 

رحمة جمھور أھل العلم : الجواب. نرجو توضیح مسألة ما إذا دخل اثنان في منافسة على أن یدفع كل واحد منھما لآلخر؟ أثابكم هللا: السؤال
هللا علیھم على أنھ لو تنافس الشخصان على أن یدفع كل منھما لآلخر إن سبقھ، فإنھ في ھذه الحالة ال بد من دخول المحلل، وھو شخص 

ًأنھ ال یؤمن سبقھ؛ فإذا كان یؤمن سبقھ وكان ضعیفا فیكون وجوده وعدمھ على حد : ثالث عنده قدرة على أن یسبقھما، ھذا الشرط األول



 1612 

قبلت، فال : أعطیك عشرة آالف إن سبقتني، وتدفع لي عشرة آالف إن سبقتك، قال: لو أنھما تسابقا بفرسین، فقال أحدھما: ًمثال.  یفیدسواء فال
ًبد من دخول المحلل؛ ألنھ إذا لم یدخل كان قمارا، وھذا مذھب جمھور العلماء رحمة هللا علیھم، وفیھ حدیث تكلم العلماء على سنده، لكن 

أنھ ال بد من دخول المحلل بینھما، لما في ذلك : یھ عند جمھرة أھل العلم، وھذا ھو الصحیح الذي علیھ العمل والفتوى عند الجمھورالعمل عل
ًأن ال یدفع ألحد الطرفین، یكون محلال ویدخل بدون دفع شيء، فإن : الشرط الثاني. من قطع معنى القمار والغرر، والمخاطرة بین الطرفین

إن سبقتني لك عشرة آالف، وإن سبقتك لي : لو قلت: بمعنى.  السبقین، وإن سبق أحدھما أحرز الذي وعد بھ، وسبق صاحبھسبقھما أحرز
وبناء على . ًعشرة، فإن سبقتني لك مني العشرة التي وعدتني بھا، وأخذت العشرة مني، والعكس أیضا فإن سبق ھذا الثاني أحرز السبقین

ًل المحلل بینھما قطعا للقمار، وال شك أن صورة القمار ظاھرة فیھ ما لم یدخل المحلل بینھما، والعمل على ھذا إنھ ال بد من دخو: ذلك قالوا
الحدیث؛ ألن الضعف فیھ من جھة الحفظ، ولیس من جھة الوضع والكذب على رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم، ومعناه صحیح ومتنھ قوي، 

  .فین، وهللا تعالى أعلمولذلك ال بد من دخول المحلل بین الطر
 
 
 
 

 وصایا في طلب العلم والثبات على طاعة هللا عز وجل
 
 

: أوصیك أخي في هللا: ًأنا شاب ملتزم قریبا، وأنا في حیرة، فبم تنصحني في كتابة العلم؟ ومع من أسیر في ھذا الطریق؟ الجواب: السؤال
 ھداني لھذا، وما كنت ألھتدي لوال أن ھداني هللا، وإن هللا تعالى قد تأذن بالزیادة لمن الحمد  الذي: أن تحمد هللا سبحانھ وتعالى، قل: ًأوال

فاحمد هللا عز . شكر، فقرن المزید بشكره، ووعد سبحانھ وتعالى أنھ ما من عبد یشكره بقلبھ وبلسانھ، وبجوارحھ وأركانھ إال أتم نعمتھ علیھ
ى النور، واحمد هللا سبحانھ وتعالى أن وجدت الشيء الذي طالما یتمناه كل مخلوق خلقھ وجل واشكر ھذه النعمة أن أخرجك من الظلمات إل

فأوصیك بالثبات على طاعتھ، فإن من دالئل البركة في النعم أن یثبت : أما األمر الثاني بعد شكر هللا عز وجل. هللا تعالى من أجل عبادتھ
ولذلك كان ابن عمر رضي هللا عنھما كما ثبت عنھ في . فیھا، تممھا بالثبات ، وأن یبارك لكاإلنسان علیھا، فإذا أراد هللا أن یتمم علیك النعمة

اللھم إنك أمرتنا بدعائك، ووعدتنا أن تستجیب، وإنك ال تخلف المیعاد، : (الروایة الصحیحة، كان إذا رقى على الصفا قال دعاءه المشھور
فكان یسأل هللا عز وجل أن یثبتھ على الحق، وأن ال یزیغ قلبھ؛ وھذه ). تى تتوفاني علیھًاللھم كما ھدیتني لإلسالم فال تنـزعھ مني أبدا ح

ِربنا ال تزغ قلوبنا بْعَد إذ ھَدْیتنا وھْب لنا مْن : دعوة الصالحین، واألبرار المتقین، كما قال هللا سبحانھ وتعالى في كتابھ المبین حكایة عنھم ََّ َ َ َ ََ َ َ َ َ َ َْ ِ ُ ُْ ُِ
َلدنك رْحم َ َ ْ ُ َّة إنك أنت الوھاُب َ َ َْ َ ْ َ َّ ِ : ومن أعظم األمور التي یثبت هللا عز وجل بھا من اھتدى. ، فعلیك بالثبات على ھذا الخیر] 8:آل عمران[ً

ِكثرة ذكر هللا عز وجل، فأكث: االستكثار من طاعة هللا، والجد واالجتھاد في مرضاة هللا، أال وإن أفضل ما یستكثر بھ العبد من طاعة هللا ر من َ
إن اإلنسان ربما تمضي علیھ عشر دقائق یستطیع أن یستغفر فیھا ما ال یقل عن مائة مرة، . ذكر هللا باالستغفار والتسبیح والتحمید والتكبیر

ولربما تجلس ربع ساعة وأنت تسأل الرجل كیف حالك، كیف أھلك؟ كیف إخوانك؟ ووهللا قد تبلغ في بعض األحیان مئات من التسبیح 
ًحین تكون جالسا للحظاٍت یسیرة، وتستطیع في بعض األحیان أن تستغفر عشرة آالف مرة في . فار والتحمید والتكبیر، وجرب ذلكواالستغ

خالل ساعة، أو ساعة ونصف، فھي كنوز عظیمة وأجر عظیم ونحن في غفلة عنھا، ومثل ھذا الذكر ھو الذي یثبت هللا بھ قلب العبد على 
ْاذكُروني أذكْركم َف: طاعتھ، فإن هللا یقول ُ ُ ُْ َ ٍوال یزال العبد في حرز من الشیطان، وحرز من الخذالن، وحرز من الخیبة ] . 152:البقرة[ِْ

َیا أیھا الذین آمنوا اذكُروا هللا : والخسران، ما ذكر العظیم الرحمن، فلذلك أوصى هللا بذلك عباده المؤمنین فقال سبحانھ َّ ُ ُْ ََ َ َ َِ ، وما ]41:األحزاب[َُّّ
ًاذكُروا هللا ذكرا كثیرا : قال وقف عند ھذا حتى ًِ َِ ْ َُ َّ ًوسبُِّحوهُ ُبكرة وأصیال * ْ ِ َ َ َ َ ًَ . ، فأكثر من ذكر هللا عز وجل واستكثر من الخیر]42- 41:األحزاب[ْ

رة ذكرك  عز وجل برك لوالدیك، فبعد ذكرك وكث: ومن أھم األسباب التي تعین على الثبات، وتجعلك على خیر، وتفتح لك أبوب ھذا العلم
باالستغفار والتسبیح والتحمید، وغیر ذلك مما شرعھ هللا من ذكره، وقراءة القرآن، تبر والدیك، فإن هللا یفتح لك أبواب الرحمة، فرضي هللا 

ك، وعملك، وظاھرك، باإلخالص الذي یبارك هللا بھ في قول: ًأوال: َّأما ما سألت عنھ من العلم فأوصیك أخي في هللا. َّعمن أرضى والدیھ
ومن اإلخالص أن ال تخرج من بیتك ألي مجلس من . وباطنك، ولیلك، ونھارك، فال یبارك لطالب العلم في علمھ إال باإلخالص، كما ذكرنا

ًمجالس العلم، وال تخرج لمحاضرة، وال تخرج لزیارة أخ لك في هللا، إال وأنت ترید ما عند هللا عز وجل، ودائما تتھم نفسك با لتقصیر، وإذا ٍ
إذا رزقك هللا : ًثانیا. وجدت في نفسك التقصیر فالجأ إلى هللا سبحانھ وتعالى أن یجبر كسرك، وأن یغفر ذنبك، فإن هللا غفور لمن استغفر

 في ًاإلخالص، فعلیك أخي في هللا أن تحرص على كل كلمة تسمعھا، فإن أرفع الناس منزلة في العلم من جمع فأوعى، وأعظم الناس أجرا
ولذلك دعا النبي صلى هللا علیھ وسلم لمن حفظ ھذا العلم على أتم الوجوه وأكملھا، فقال علیھ . ھذا العلم من ضبطھ على أتم الوجوه وأكملھا

ًتقنا، ًفیحفظ اإلنسان ھذا العلم حفظا م) . نضر هللا امرأ سمع مقالتي فوعاھا فأداھا كما سمعھا، فرب مبلغ أوعى من سامع: (الصالة والسالم
واعلم أن من . ُوأنت تعلم أن هللا یرضى عنك ذلك، وأن هللا یحب منك ذلك، واعلم أن من دالئل اإلخالص إتقان ھذا العلم، فال تضع منھ كلمة

 ما من أنت حتى تفھم كل: ًأال تنتقص نفسك وتحقرھا؛ ألن الشیطان دائما یقول لك: األمور التي تعینك على عدم تضییع شيء في مجلس العلم
ًیقولھ الشیخ؟ ومن أنت حتى تضبط كل ھذا المجلس؟ أبدا وهللا لقد جلسنا في العلم ونحن ال نفقھ شیئا، ونقول ھذا اعترافا بفضلھ سبحانھ  ً ً

ًوعلمك ما لم تكْن تْعلم وكان فْضُل هللا علْیك عظیما : وتعالى، ووجدنا قولھ تعالى ِ َ َ َ َ َ َ َ َ َ ََ َ َِ َّ َ َ َ َُ ُْ  إذا علم من قلبك أنك تحب إتقان العلم فا] . 113:النساء[َّ
، فإذا جلست للعلم فال تقل ال : فتح علیك، ویسر لك وأعانك، فال معین غیره، وال میسر سواه؛ فلتكن عندك ھمة صادقة في حسن الظن با

ًأفھم ھذا الكالم كلھ، فقد جلسنا في مجالس العلم وكنا صغارا ولم نكن نفھم كثیرا مما یقال، فما مض ت فترة إال وأصبحت ھذه الكلمات مثل ً
، ولو أن أي . الغذاء ألرواحنا، نھلك إذا جعنا ونحس بالظمأ إذا افتقدناھا ًفاإلنسان ینبغي علیھ أن یوطن نفسھ دائما على حسن الظن با
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نت ھذا الشيء سیحدث كذا، أو یصیر إذا ما أتق: ًشخص إذا أتى إلى أي مسألة، أو مھمة، أو عمل، وھو ال یفقھ في ھذا العمل شیئا، وقیل لھ
ًفالنفس فیھا طاقة، وفیھا قوة، ولكن اإلنسان ینبغي أن یعلم أن ھناك شیطانا یخذلھ، وأن ھناك عدوا . كذا، فإنھ سیحصل كل صغیرة وكبیرة ً

،: ًمن أنت حتى تفھم؟ من أنت حتى تعلم ؟ ومن أنت حتى تكون عالما؟ قل: ًلدودا یقول لھ  فالفضل كلھ  سبحانھ وتعالى، إن الفضل كلھ 
فقد كنا نسمع بعض المسائل ونحن في ابتداء طلب العلم، وما كنا نظن أننا سنسأل عنھا وكان المشایخ . وإنما علیك أن تحسن الظن با تعالى

ُي الیوم الذي نبلى فیھ ھذا البالء ُیوصون بضبطھا وإتقانھا، حتى سئلنا عنھا في األمم، وأفدناھا وانتشرت بین الناس، وما كنا نظن أنھ یأت
ولكن من تعب وجد واجتھد، وكانت لھ البدایة المحرقة، فإن هللا یجعل لھ النھایة المشرقة، فمن جد وجد، ومن زرع حصد، وإن . الحسن

 صغیر، فأنت كبیر بھمة إني: فتتقن ھذا العلم، وال تقل. ُالمعروف ال یبلى والخیر ال ینسى، وهللا جل وعال ال یضیع أجر من أحسن عمال
 عواقب ھذا الجد واالجتھاد حینما تمضي كل -بإذن هللا عز وجل- صادقة وبنیة صادقة مخلصة لوجھ هللا عز وجل، وبجد واجتھاد، وترى 

كثیر ھذا علم : أما لو جلس طالب العلم في مجالس العلم وھو ضعیف وبنفس منھزمة، ویقول. فترة وأنت تحس أنك تبني على أساس مستقیم
والشیخ مستواه كبیر فلن ینتفع، فما علیك إال أن تجد وتجتھد، وتفرض على نفسك الواقع الذي تراه، وتحس برحمة هللا بكل كلمة تسمعھا، 

یم، ًنسأل هللا العظیم رب العرش الكریم أن یرزقنا العلم النافع، والعمل الصالح، وأن یجعل ھذا العلم خالصا لوجھ الكر. وفي كل حكمة تعلمھا
  .وآخر دعوانا أن الحمد  رب العالمین، وصلى هللا وسلم وبارك على نبینا محمد وعلى آلھ وصحبھ أجمعین. ًموجبا لرضوانھ العظیم

 
 
 
 

 [1[ باب العاریة -شرح زاد المستقنع 
وى؛ ألن الناس یحتاج بعضھم إلى بعض، شرع هللا تعالى جملة من األمور ینتفع بھا الناس، والعاریة عقد من عقود المنافع التي تعم بھ البل

 .وھي مشروعة بالكتاب والسنة واإلجماع، وھي مباحة أو مندوبة أو واجبة أو محرمة بحسب ما تستخدم لھ من وسائل
 أحكام باب العاریة

 
 

أما . ى آلھ وأصحابھ أجمعینبسم هللا الرحمن الرحیم الحمد  رب العالمین، وصلى هللا وسلم وبارك على أشرف األنبیاء والمرسلین، وعل
 ...... .[باب العاریة: [قال المصنف رحمھ هللا تعالى: بعد

 
 تعریف العاریة

 
 

فنوع من العقود یقصد منھ تمكین الشخص من : وأما في االصطالح. العاریة مأخوذة من اعتوار الشيء، وھو تردده مرة بعد المرة وتكراره
: إباحة منفعة العین، وعرفھا بعض أئمة الحنفیة والمالكیة بأنھا:  بأنھا- رحمھ هللا-وعرفھا المصنف منفعة الشيء على سبیل البر واإلحسان، 

تملیك المنافع المؤقتة بدون عوض، وھناك فرق بین : ًتملیك المنافع مجانا، والمالكیة یقولون: تملیك المنافع بدون عوض، فالحنفیة یقولون
: وطائفة تقول. العاریة إباحة: طائفة تقول: ة الحنفیة والمالكیة من وجھ آخر، فعندنا طائفتان من العلماءأئمة الشافعیة والحنابلة من وجھ، وأئم

ًأعرتك بیتي تسكنھ شھرا، أو : ًأن الشخص لو كان عنده بیت فأراد أن یعطي شخصا منفعة السكنى، فیقول لھ: وتوضیح ذلك. العاریة تملیك
فحینما یأخذ السیارة من الشخص . ارتي تركبھا ھذا الیوم، أو أعرتك سیارتي تذھب بھا إلى المدینةأعرتك سی: تكون عنده سیارة فیقول لھ

خذ : إذا قلت لھ: فإنھ یملك منفعتھا، ولیس لھ حق بیع السیارة وال ھبتھا، وال التصرف فیھا بغیر االنتفاع بالمنفعة، فبعض العلماء یقول
. ً أو أعرتك السیارة إلى المدینة، أو بكل لفظ دال على العاریة، صراحة أو ضمنا؛ فقد ملكتھ المنفعةالسیارة، أو أعطیتك السیارة إلى المدینة،

العاریة إباحة، فلیس من حقك : العاریة تملیك یكون من حقك أن تعطي ھذه المنفعة لشخص آخر، وإذا قلنا :أننا إذا قلنا: والفرق بین القولین
ً شخصا سیارة من أجل الركوب علیھا والذھاب بھا إلى المدینة ثم الرجوع، فأعطاھا غیرك، فعلى أن تعطیھا لشخص آخر، فأنت إذا أعرت

ًوبناء على . القول بأنھا تملیك فإنك إن ملكت منفعتھا جاز لك أن تتنازل عنھا ألخیك، وعلى القول بأنھا إباحة فقد أباح لك ولم یبح لغیرك
ى المدینة ورجع فإنك تدفع قیمة األجرة، وتغرم لصاحبھا أجرة مثلھا من مكة إلى المدینة، لو أعطیتھا لغیرك فركبھا وذھب بھا إل: ذلك

أنھا لو : والسبب في ھذا. واختیار المصنف رحمھ هللا ومن وافقھ من أنھا إباحة أصح وأقوى. إما إباحة، وإما تملیك: فالعاریة فیھا وجھان
أن النبي : ًلتملیك المطلق فیھ غرر، ولذلك وجب تقییدھا لو كانت تملیكا، والثابت في السنةًكانت تملیكا لكانت مؤقتة، وال تصح مطلقة؛ ألن ا

: حدیث صفوان حینما استعار منھ النبي صلى هللا علیھ وسلم أدرعھ یوم حنین، وقال صلى هللا علیھ وسلم استعار بدون تأقیت، كما في
وھذا لما أراد النبي صلى هللا علیھ وسلم غزو الطائف واحتاج إلى ) عاریة مضمونةال، بل : ؟ قال- علیھ الصالة والسالم-ًأغصبا یا محمد (

السالح، وكان الذین خرجوا معھ من مكة من المسلمین عددھم كبیر؛ ألن الجیش الذي خرج بھ من المدینة ازداد عدده بفتح مكة، وخرجت 
ًھل تأخذ مني السالح غصبا، !) ًأغصبا یا محمد؟: (ال لھ صفوان معھ قریش حمیة؛ ألنھ یرید غزو الطائف؛ لذا طلب عاریة صفوان ، فق

عاریة إلى شھر، أو إلى شھرین، وألقت وحدد، ولكن رسول هللا صلى هللا : ً، فلو كانت العاریة تملیكا لقال)بل عاریة مضمونة. ال: (قال 
إن شاء - أباح المنافع ولم یملكھا، وعلى ھذا یأتي التفصیل علیھ وسلم لم یؤقت ولم یحدد؛ فدل على أنھا إباحة، وأن الشخص حینما یعیر فقد

  . فیما لو أجر الدار لغیره، أو تصرف المستعیر في العاریة، وھل یضمن أو ال یضمن؛ كل ذلك یترتب على ھذا الخالف- هللا
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 أدلة مشروعیة العاریة
 
 

َعالى یقول في كتابھ في معرض الذم والتوبیخ لمن وھبھ نعمتھ فحرمھا واألصل في مشروعیة العاریة كتاب هللا عز وجل؛ فإن هللا سبحانھ وت َ َ
َویْمنُعون الماُعون : غیره َ َ َ َْ فجاءت ھذه اآلیة في سیاق الذم لمن منع غیره أن ینتفع مما أعطاه هللا سبحانھ وتعالى، وذكر الماعون ] 7:الماعون[َ

أكثر، وألن الحاجة إلى الماعون عظیمة فھو یحتاج إلیھ في صنع الطعام وإعداده، ًألنھ شيء یسیر غالبا، وھو تنبیھ إلى ما ھو أكبر منھ و
فیكون في منعھ وحبسھ المشقة على الغیر، ففي ھذه اآلیة الكریمة الدلیل على مشروعیة العاریة، ولذلك فسرھا بعض أصحاب النبي صلى 

بأنھم كان یمنعون الماعون أن :  هللا بن مسعود رضي هللا عن الجمیعهللا علیھ وسلم كحبر األمة وترجمان القرآن عبد هللا بن عباس وعبد
دلت اآلیة الكریمة على مشروعیة اإلعارة؛ ألنھا لو لم تكن مشروعة لما ورد الذم والتوبیخ لمن حرم الغیر أن ینتفع : وعلى ھذا. یعار

أنھ استعار من صفوان أدرعھ كما في : الصحیحة، منھاوكذلك دلت السنة عن رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم في األحادیث . بالماعون
: وكذلك ثبت عنھ علیھ الصالة والسالم في حدیث المخزومیة التي كانت تستعیر المتاع ثم تجحده، ووجھ الداللة من الحدیث. الحدیث المتقدم

  .أنھ نقم علیھ الصالة والسالم منھا جحد المتاع ولم ینقم منھا عاریة المتاع
 
 
 
 

 لعاریةحكم ا
 
 

 على أن العاریة مشروعة، ولكن اختلفوا في حكمھا، ھل یجب علیك أن تعیر األشیاء، أو یندب لك، أو یباح، ھناك -رحمھم هللا- أجمع العلماء 
وھذا ھو الصحیح، . لیست مباحة فقط بل مندوبة: إن العاریة مباحة من حیث األصل، وجائزة، ومنھم من یقول: بعض العلماء یقول: أوجھ

أنھ ینبغي للمسلم أن یحرص علیھا، وال یفوتھ خیرھا وبرھا، ولذلك ثبت في الحدیث الصحیح عن النبي صلى هللا علیھ وسلم أن العبد : بمعنى
 أن هللا تعالى -وھذا في غیر العاریة كما ھو معلوم-إذا مر بھ أخوه المسلم وھو في الطریق واحتاج إلى الماء فمنعھ وھو قادر على أن یعطیھ 

فھذا یدل على أنھ ال ینبغي للمسلم أن یمنع إخوانھ ) سألك عبدي أن تعطیھ الماء فمنعتھ، فالیوم أمنعك فضلي كما منعتھ فضل مائك : (یقول
مي أعرتك كتابي أو قل :المسلمین من االنتفاع باألشیاء التي ال یحتاج إلیھا، والتي یكون في سعة منھا، حتى ولو كان ذلك مدة معینة، فیقول لھ

وقد تكون العاریة واجبة، وذلك إذا احتاج إلى شيء . أو سیارتي، ویحدد ذلك على حسب ما یمكنھ أن یبذلھ من منفعة ذلك الشيء المعار
ًعندك توقف علیھ إنقاذ نفس محرمة، فلو أن غریقا سقط في بئر وال یمكن إخراجھ إال بحبل عندك ولیس موجودا عند غیرك، وبإمكانك أن  ً

ً وال ضرر علیك؛ فإنھ إذا امتنع في ھذه الحالة یعتبر آثما في قول جماھیر العلماء رحمة هللا علیھم؛ ألن ما ال یتم الواجب إال بھ تعطي الحبل
ًفھو واجب، فا أوجب علینا إنقاذ النفس المحرمة من الھالك، فإذا كان إنقاذھا واجبا فقد توقف تحقق ھذا الواجب على فعل وھو إعارة 

ً الشيء الذي یمكن تخلیصھ بھ، كذلك لو احتاج جارك أو صدیقك شیئا لمریض عنده أو مكروب أو نكبة نزلت بھ أو نحو ذلك، فإنھ الحبل أو
یجب علیك ویتعین أن تعطیھ؛ ألنھ لیس ھناك غیرك، ویجب علیك في ھذه الحالة أن تبذل ما تستطیعھ إلنقاذ ھذه النفس المحرمة أو دفع 

عاریة مندوبة إذا كان فیھا توسعة على الجار وعلى األخ والقریب، وتختلف درجات الندب، فإعارة الشيء للقریب وتكون ال. الضرر عنھا
ًأعظم أجرا من إعارتھ للغریب، ففیھا أجران، أجر العاریة وأجر صلة الرحم، ومن وصلھا وصلھ هللا عز وجل، كما ثبت في الحدیث 

ارة الجار لیست كإعارة غیر الجار، فإذا أعرت الجار كان األجر أعظم، ولذلك قال صلى هللا الصحیح عن النبي صلى هللا علیھ وسلم، وإع
ال تحتقر أمة هللا عز وجل ما تقدمھ ألختھا المسلمة من : یعني) ال تحقرن جارة لجارتھا ولو كفرسن شاة: (علیھ وسلم یخاطب نساء المؤمنین

ًلذي یكون بین أظالف الدابة، فھذا شيء حقیر جدا، ولكن ھذا الحقیر عند هللا عظیم األجر؛ جیرانھا ولو كان كفرسن شاة، وھو اللحم الیسیر ا
ولو أنك نظرت إلى الشيء الذي یعار؛ فإعارة ما فیھ مصالح دنیویة أجره أقل من إعارة ما فیھ مصالح دینیة، . لما فیھ من اإلحسان للجار

ً، وینتفع بھا، فإن ھذه اإلعارة أعظم أجرا والندب فیھا آكد من اإلعارة لشيء دنیوي، ومن ذلك إعارة كتب العلم لمن یحفظھا ویحافظ علیھا
ًفإذا العاریة تتفاوت من . ًوإعارة السیارة لطالب علم یذھب لطلب علم والمعونة لھ على طلبھ للعلم، أعظم أجرا من إعانتھ على أمر دنیوي

بھ من الشخص وعدم قربھ، وعظیم حقھ على الشخص، وذلك على حسب تفاوت من جھة الشخص الذي یستعیر؛ من حیث قر: ًأوال: جھتین
من جھة الشيء الذي یستعار، فإن كان الشيء الذي یستعار لمصلحة أفضل فاألجر فیھ أعظم، وإذا كان : ًثانیا. الناس في مراتبھم في الحقوق

 على قطیعة - والعیاذ با- حرمة إذا أعارھا لشيء حرام یعینھ بھا وتكون العاریة م. لمصلحة مفضولة فاألجر فیھ أقل، ھذا بالنسبة للمندوبة
ًلو أن شخصا خرج إلى سفر ووالداه لم یأذنا لھ بالسفر، وھما بحاجة إلیھ، وقد خرج في نزھة أو صید، وأنت : ًمثال. رحم، أو عقوق والدین

تكون العاریة : ًفإذا. إذا مكنتھ من سارتك فقد مكنتھ من العقوقٍتعلم أن والده ال یأذن لھ وغیر راض على خروجھ، فخروجھ عقوق لوالدیھ، ف
فإن كانت العاریة وسیلة إلى واجب فواجبة، ) الوسائل تأخذ حكم مقاصدھا: (ًحراما إن توصل بھا إلى حرام، وتصبح المسألة تابعة لمسألة

كانت وسیلة إلى محرم فمحرمة، وإن كانت خلیة من وإن كانت وسیلة إلى مندوب فمندوبة، وإن كانت وسیلة إلى مكروه فمكروھة، وإن 
 - رحمھم هللا-ھذا بالنسبة لحكم العاریة من حیث األصل، وھذا الباب یعتني العلماء . الدوافع وسلمت من الموانع فإنھا مباحة مستویة الطرفین
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رتب على العاریة، ویعتبر ھذا الباب مما تعم بھ البلوى، ًفیھ ببیان حقیقة العاریة، وما تجوز إعارتھ وما ال تجوز، وكذلك أیضا بیان األثر المت
فالناس یستعیر بعضھم من بعض، ویحتاج بعضھم إلى الحوائج الموجودة عند البعض، یقضون بھا مصالحھم، ویرتفقون بھا في معاشھم، 

رد السؤال من الناس عن كثیر من ھذه فلذلك تنشأ األسئلة عن ھذا النوع من العقود، وقد تحدث ھناك أضرار في الشيء الذي یستعار، فی
  .المسائل واألحكام

 
 
 
 

 حكم العاریة عند المصنف
 
 

قال رحمھ . في ھذا الموضع سأذكر لك جملة من األحكام والمسائل التي تتعلق بأحكام العواري: أي] باب العاریة: [یقول المصنف رحمھ هللا
بعد استیفاء النفع، والمراد ببعد : یعني) إباحة نفع عین تبقى بعد استیفائھ(العاریة : أي) وھي]. (وھي إباحة نفع عین تبقى بعد استیفائھ: [هللا

تقدم أن المراد باإلباحة أن تجیز للشخص أن ینتفع بالشيء وال یملك المنفعة، ) إباحة(العاریة : أي) وھي. )بعد أخذ المنفعة: استیفاء النفع
ر غیره، وال أن یبیع ھذه المنفعة للغیر، فیؤجرھا على الغیر بثمن وعوض، وإذا ثبت ھذا فإنھ وبناء على ذلك فلیس من حق المستعیر أن یعی

ً فإنھ یضمن ویغرم، وتصبح یده ید ضمان، خاصة على القول بالتفریق بین الضمان واألمانة، وكذلك أیضا یكون -كما سیأتي-لو أعار الغیر 
تدل ھذه العبارة على أن . بعد استیفاء النفع: یعني (بعد استیفائھ(العین، ) تبقى. (لمبذولة للغیرًملزما بدفع األجرة التي تجب لقاء ھذه المنفعة ا

ًلو أن شخصا أعطى غیره تفاحة لیأكلھا، : تبیح المنافع وال تبیح الذوات، بناء على ذلك: العاریة تدخل في المنافع وال تدخل في الذوات، یعني ً
ن ھنا ال تبقى، وإذا كانت العین ال تبقى بعد االستیفاء فإنھا لیست بعاریة وإنما ھي ھبة، وتعطیھا حكم ھذه عاریة؟ ال؛ ألن العی: ھل نقول

وبناء علیھ ال بد من أن . الھبات أو صدقة إن قصد بھا القربة  سبحانھ وتعالى، فھي ھبة أو عطیة أو صدقة على التفصیل الذي ذكرناه
البیت، : مثل: منفعة عقار. فإما أن تكون منفعة عقار أو منفعة منقول. كون في العقارات والمنقوالتتكون العاریة في المنافع، والمنافع ت

ًأعرتك بیتي تسكن فیھ شھرا أو سنة، أعرتك مزرعتي أو الدیوان أو : والمزرعة، والمسبح، والدیوان، والحوش، ھذه كلھا عقارات، تقول لھ
بال عوض؛ ألنھ تملیك، لكن :  وھذا االستیفاء یكون بدون عوض، ولذلك قال الحنفیة والمالكیةھذه كلھا إباحة منفعة تستوفیھا،... المسبح

اإلذن بالشيء بدون وجود عوض فیھ، وعلى ھذا : إباحة، معناه: بال عوض؛ ألن قولنا: فلم یحتاجوا إلى قید. إباحة: الشافعیة والحنابلة قالوا
  .ا سیأتي إن شاء هللافلیس فیھا عوض، وتكون العین مضمونة بالرد كم

 
 
 
 

 ما یباح إعارتھ من المنافع
 
 

ًوتباح إعارة كل ذي نفع مباح، إال البضع، وعبدا مسلما لكافر وصیدا ونحوه لمحرم، وأمة شابة لغیر امرأة أو محرم: [قال رحمھ هللا ً قال ] ً
عام، ویشترط في ھذا الشيء الذي ) كل: (وقولھ. فعة مباحةتباح إعارة الشيء الذي فیھ من: أي). وتباح إعارة كل ذي نفع مباح: (رحمھ هللا

ًویكون النفع أیضا مباحا؛ ألنھ قد یكون . یعار أن یكون لھ نفع، فال یعار الشيء الذي فیھ ضرر؛ ألننا بینا أن العاریة فیما فیھ مضرة محرمة ً
 ...... .فھذه كلھا ضوابط للشيء الذي یعار: ًمحرما، وعلى ھذا

 
 ةأركان العاری

 
 

ًھو الشخص المحتاج إلى ھذه المنفعة رجال : المستعیر: ًأوال: ھذا عند جمھور العلماء. مستعیر، ومعیر، وشيء یعار، وصیغة: أركان العاریة
ًكان أو امرأة، لكن ال شك أنھ ال بد فیھ من وجود العقل، فال یعار مجنون أو صبي ال یؤمن منھ الضرر إال إذا كان ممیزا یحسن التصرف 

ال بد أن : المعیر: ًثانیا. ًیستعیر من إنسان شیئا یرتفق بھ؛ فیجوز أن تعیر الصغیر والكبیر، فال تختص العاریة بالبالغین ي األمور، كأنف
ھلیة ًیكون أھال للتبرع، فال تستعیر من صبي غیر ممیز؛ ألن مثلھ لیس لھ حق أن یھب المنافع، فالبد أن تكون فیھ أھلیة الھبة، فإذا كان فیھ أ

أعرني ھذا الكتاب، : ًالھبة للمنفعة صحت إعارتھ، أما لو لم تكن فیھ أھلیة بأن كان مجنونا فإنھ ال تصح إعارتھ، فلو جاء إلى مجنون فقال
بد وأن ًال تصح حتى یكون أھال للھبة واإلعارة، كذلك تكون العاریة باالختیار ال باإلكراه، فلو أكرھھ لم یصح ولم یجز، فال. أعرتك: فقال لھ

، وعلى ھذا ال بد أن یكون الشخص )ال یحل مال امرئ مسلم إال بطیبة نفس منھ: (یكون بطیبة نفس منھ، كما قال صلى هللا علیھ وسلم 
عة ، فخرج الذي فیھ مضرة والذي ال منف)كل ذي نفع: ( فقال ھذه القاعدة- رحمھ هللا-فصلھ المصنف : الشيء المعار: ًثالثا. المعیر فیھ األھلیة

ًالنفع مباحا غیر محرم، وإذا ثبتت ھذه القاعدة فتحتاج إلى أمثلة لما لم تتوفر فیھ الشروط، والذي ال تصح إعارتھ، فمثل المصنف  فیھ، ویكون
 . باألمثلة التي أراد بھا تقریر ھذه القاعدة- رحمھ هللا-
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 حكم عاریة البضع
 
 

العام، وإذا أردت أن تضبط ) كل(إخراج بعض ما یتناولھ اللفظ، وھو ھنا اللفظ : ستثناءاستثناء، واال) إال). (إال البضع: (قال رحمھ هللا
البیوت والمساكن : مثل: منفعة العقارات. منفعة منقول: الثاني. منفعة عقار: األول: القاعدة، فإن الشيء الذي ُیعار ینقسم إلى قسمین

فعة القراءة فیھا، والقلم ومنفعة الكتابة بھ، واللباس والسالح الذي یحتاجھ، وینتفع الكتب ومن: مثل: ومنفعة المنقوالت. واألراضي والمزارع
ًبھ لدفع الضرر عنھ، إلى غیر ذلك مما یرتفق بھ من المنقوالت، فإما أن یكون عقارا، وإما أن یكون منقوال ویجوز إعارة المنقوالت . ً

ي عامة شاملة، لكن بشرط أن یكون كل من العقار والمنقول فیھ نفع، وأن یكون والعقارات؛ إذ لیست العاریة مختصة بأحد النوعین، إنما ھ
ًلو أن شخصا : ًحرام، فمثال َّوھو أنك إذا وھبت ھذه األشیاء وأعطیت منافعھا، یشترط أال تكون وسیلة إلى: ًثم ھناك أمر مھم جدا. ًالنفع مباحا

؛ ألن یده مرتفعة عن الصید، وإعارتھ تخالف نص الشرع بتحریم الصید -ا سیأتيكم- ًكان محرما بالحج أو العمرة، فإن الصید علیھ حرام 
القاعدة من حیث : علیھ، فیحرم تمكینھ من الصید، سواء على سبیل العین أو على سبیل المنفعة، وعلى ھذا فالبد من التفصیل في ھذه المسألة

یذكرھا المصنف كلھا وسائل لمحرم، واألمثلة مختلفة باختالف األشخاص إباحة كل شيء فیھ نفع مباح، لكن األمثلة التي س: األصل العام
فرج المرأة : البضع المقصود بھ): إال البضع: (قولھ. واألزمنة واألمكنة، وعلى ھذا لك أن تمثل بكل مثال تكون فیھ العاریة وسیلة إلى حرام

  .امرأتھ لكن ال یجوز لھ أن یعیر البضع آلخر فال یجوز أن یعیره آخر، فالزوج یجوز لھ أن یستمتع ب-أكرمكم هللا-
 
 
 
 

 حكم استئجار األبضاع ألجل الحمل
 
 

تتفرع المسألة الموجودة في زماننا من استئجار األبضاع من أجل الحمل، فیؤخذ ماء الرجل وماء المرأة ویخصب في فرج : ًبناء على ھذا
وف، وھذا ال شك أنھ محرم، لما فیھ من عدة محاذیر، فإن ھذا التلقیح ال یمكن أجنبي، ثم ینقل على صور مختلفة في التلقیح المعاصر المعر

أن الغالب فیھ أن ھذا : ّاألدھى واألمر من ذلك كلھ: ًرابعا. اللمس للعورة: ًثالثا. اإلیالج: ًثانیا. النظر إلى العورة: ًأوال: أن یكون إال بأمور
اذیر ال تجوز إال عند الضرورة، ومسألة الحمل وطلب الولد لیست من الضروریات، ومن وكل ھذه المح. العمل ال یكون إال من قبل الرجال

الخوف على النفس أو على عضو من : إنھا من الضروریات ال شك أنھ قد أبعد، فللضروریات قواعدھا المعروفة عند العلماء، وھي: یقول
ولذلك جعل هللا سبحانھ . عضو من أعضائھ، فلیس في مقام الضرورةاألعضاء، والشخص إذا لم یولد لھ ولد ال یخاف على نفسھ وال على 

إذا كانت المرأة عاجزة عن الحمل واإلخصاب وال تستطیع أن تحمل لضعف في البویضات ونحو ذلك فیشرع : وتعالى العقم ابتالء منھ، نقول
 بالطریق الممنوع، لكن أن نتصرف ونولج في الفرج عالجھا وإعطاء الدواء لھا لتقویة ھذه البویضات وحصول الحمل بالطریق المشروع ال

ونغیر ونبدل فال؛ ألن ھذا الفرج ال یستباح إال بنكاح شرعي صحیح، ضوابطھ معروفة وأصولھ مقررة، ومن أراد أن یطلب ھذا الحالل من 
ُفمن اْبتغى وراء ذلك فأْولئك ُھم : تعالىوجھھ حكمنا بالحل، ومن طلب غیر ذلك حكمنا بأنھ قد طلب ما لم یأذن بھ هللا، وینطبق علیھ قولھ  َ َ َ َ َ َِ َِ ُ َ َ ََ َ ِ

َالعادون  َُ ھذا : ھذا یرید الولد، نقول لھ: أي وراء الشيء الذي أحلھ هللا وأباحھ، إذا قال قائل: أي طلب، وراء ذلك: من ابتغى] 31:المعارج[ْ
، نقول للطبیب حدود معینة فال تعالج ھذه المرأة، وتعالج ھذا الرجل من خالل الشيء تقف عند : أمر هللا عز وجل، كما أن العقیم یسلم أمره 

ًالمباح، من دواء أو تقویة لھذه البویضات، أما أن ننقل من فرج إلى فرج، ویعبث بالفروج واألنساب، فإن ھذا كلھ ال یجوز شرعا، وقد ثبت 
ذت اإلماء؛ حرم النبي صلى هللا علیھ وسلم وطء الحوامل حتى في الحدیث عن النبي صلى هللا علیھ وسلم في قصة سبي أوطاس أنھ لما أخ

ًیضعن ما في بطونھن، فأراد رجل أن یطأ امرأة حامال وھي أمة، مع أن الولد للذي قبلھ، فقال علیھ الصالة والسالم لما رآه كأنھ یھم أن 
ا جامعھا وأنزل المني فإن ھذا المني سیكون لھ أثر في أنھ إذ: یعني) أیغذوه في سمعھ وبصره(إذا جامعھا؟ : یعني) أیغذوه: (یصیب األمة

أیغذوه في سمعھ وبصره، لقد ھممت أن ألعنھ لعنة تدخل معھ في : (اغتذاء الجنین بماء الثاني بعد ماء األول، فقال علیھ الصالة والسالم
یتورع في الفتوى، وأن ال یستعجل ویتقي هللا عز الفروج أمرھا عظیم، وینبغي على اإلنسان أن یتوقف وینتبھ، وعلى طالب العلم أن ) قبره

وجل، وأن یجعل الجنة والنار نصب عینیھ، ھذه أمور عظیمة، ولو قرأ طالب العلم ما الذي كتبھ العلماء في كیفیة ختان المرأة، وكیف 
تشتري أمة من : بعضھم یبالغ ویقولشددوا في ذلك حتى إن . یستباح النظر إلى عورتھا؛ لرأى كیف تعظم الفروج عند العلماء رحمھم هللا

ًأجل أن تختنھا وال تختنھا امرأة أجنبیة، كل ذلك تعظیما لحرمة الفرج، وكانت الفروج تسال دونھا الدماء، ویضحي اإلنسان فیھا بنفسھ 
ًوروحھ وال یوصل إلى مساس حرمة من حرمات عرضھ، فعجبا فضال عن أن یستباح الكشف عنھ من قبل الرجل، ویكون  . ذلك بتكرارً

المسألة تحتاج إلى نظر وتفصیل وإلى وضعھا على الضوابط الشرعیة، ولو نظر اإلنسان إلى مجمل المحاذیر التي تتكرر مرة بعد مرة حتى 
ًإن الطبیب یصبح عنده النظر إلى الفرج شیئا مألوفا معتادا، ال یعظم فیھ حرمة من حرمات هللا، وال یتورع فیھ عن أمر حرمھ هللا  ً عز وجل، ً

أن ھذا كلھ معارض ومصادم للشرع، حتى إن المرأة تألف نظر الرجل إلیھا، والمرأة إذا أصبحت صائنة  ولربما وقع المحظور، وال شك
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ًلدینھا وعرضھا، وال یمكن أن یكشف علیھا رجل، حفظ هللا لھا دینھا، وعصمھا وجعل لھا من ھمھا فرجا ومخرجا، وھذا مشاھد ومجرب،  ً
 نزع الحیاء من -والعیاذ با- ن ما إن تفتح لنفسھا أبواب الرخص، وتألف ھذا الشيء حتى إن الرجل یكشف علیھا، لربما ومعروف، لك

وجھھا، ولربما وقعت في الفتنة فأصبحت تعاني بالءھا مدى حیاتھا، حتى إنھا تجد في بعض األحیان أنھا ال تستطیع أن تمتنع من ھذا 
فإجارة األبضاع محرمة، وال یجوز إعارة البضع، وھذا أمر محل إجماع بین . ٍّذا أمر ال بد من وضع حد لھالشيء، ألنھا غلبت علیھ، فھ

وعلى ھذا فإنھ ال یجوز إخصاب األجنة، ونقل الماء من الرجل إلى المرأة واستعارة الفرج؛ ألن ذلك مخصوص بإباحة . العلماء رحمھم هللا
  .عز وجل على ذلك في كتابھ المبینمعینة، ال یجوز في غیرھا كما نص هللا 

 
 
 
 

 تحریم إعارة العبد المسلم للكافر
 
 

ًوعبدا مسلما لكافر: (قال رحمھ هللا أن في ذلك عزة : وثانیا. إذا أعاره للكافر أھانھ وأذلھ: ًوال یجوز إعارة العبد المسلم للكافر؛ ألنھ أوال). ً
َولْن یْج: للكافر على المسلم، وهللا تعالى یقول ًعل هللا للكافرین على الُمْؤمنین سبیال ََ َِّ َ َ َ َ َ َِ ِ ِ ِْ َْ ِ َ والعزة للمؤمن على الكافر ال للكافر على ]. 141:النساء[ُ

تفھم أن المسألة مبنیة على الوسائل، فلما كانت إعارة المسلم للكافر وسیلة إلھانتھ وإذاللھ وتسلط الكافر علیھ حرم، وصار كل : المؤمن، وھنا
 .ة یفضي بھ إلى ھذا المحظور أو أمثالھ فإنھ محرمشيء فیھ إعار

 
 
 
 

 تحریم إعارة الصید للمحرم
 
 

وال تجوز إعارة الصید ونحوه لمحرم فقد حرم هللا على المحرم الصید، فال یجوز لھ أن یصید، وال ( ًوصیدا ونحوه لمرحم : (قال رحمھ هللا
رجل حالل لم یجز للمحرم تنبیھ الحالل الغافل، ولذلك قال صلى هللا علیھ وسلم في أن یعین على الصید باإلشارة أو بالكالم، فلو كان ھناك 

: ؛ ألنھ سقط قوس أبي قتادة رضي هللا عنھ، فسألھم أن یعینوه فلم یعینوه، فقال)ال: ھل أحدكم أعانھ؟ قالوا: (حدیث أبي قتادة في الصحیحین
ًى أنھم لو أعانوه أو أشاروا إلیھ أو مكنوه من الرمي فیعتبر فعلھم ھذا انتھاكا لمحظور ، فدل عل)فكلوا: ال، قال: ھل أحدكم أشار إلیھ؟ قالوا(

الصید، وقد حرم هللا صید البر دون صید البحر، فال یجوز للمحرم أن یصید وال أن یصاد من أجلھ؛ ألن الصعب بن جثامة رضي هللا عنھ 
وعلى ذلك ) ّإنا لم نرده علیك إال أنا حرم: (صید علیھ، وقال صلى هللا علیھ وسلموأرضاه لما صاد من أجل النبي صلى هللا علیھ وسلم رد ال

أنھ ال یجوز للمحرم أن یستدیم : من المسائل المتفرعة على الصید. ترجم اإلمام البخاري رحمھ هللا في صحیحھ وتقدم بیان ھذه المسألة
 المحظورات تجوز استدامتھا وال یجوز ابتداؤھا، وبعضھا ال تجوز استدامتھا الصید، كما ال یجوز لھ ابتداؤه، وھذه مسألة یختلف فیھا فبعض

وال یجوز ابتداؤھا، فالرجل لو كان عنده زوجة قبل اإلحرام یجوز أن یستدیم النكاح، وتبقى زوجة لھ وھو محرم بالحج والعمرة، لكن ال 
ال یجوز أن یبتدئ ویجوز لھ أن : ًإذا. ال: النكاح وھو محرم؟ الجوابیجامعھا، إنما المراد بقاء عقد النكاح، لكن ھل یجوز أن یبتدئ عقد 

یجوز للمحرم أن یراجع زوجتھ؛ ألن المراد أنھ لو طلقھا أثناء العمرة، ثم أراد أن یرتجعھا، فھل االرتجاع ابتداء : یستدیم، ومن ھنا قالوا
لكن في الصید ال تجوز  . لھ أن یعقد علیھا بعد خروجھا من عدتھااستدامة، فیجوز لھ أن یراجعھا، وال یجوز: للنكاح أو استدامة؟ قالو

االستدامة وال االبتداء، فلو كان عنده صید قبل اإلحرام بالحج والعمرة وجب علیھ إطالقھ بمجرد أن یدخل في نسك الحج والعمرة، فلو صاد 
: لیك إطالق الصید؛ ألنھ ال یستدام وال یبتدأ، فھھنا نفس الحكمیجب ع: لبیك عمرة، نقول لھ: ًحمامة أو وعال أو نحو ذلك من الصیود، ثم قال

ال یجوز أن تعطیھ ھذا المصید وھو محرم، فالمسألة مفرعة على أن المحرم ال یستدیم الصید كما ال یجوز لھ أن یبتدئ وینشئھ، فال تجوز 
  .إعارة الصید للمحرم

 
 
 
 

 حكم إعارة األمة الشابة
 
 

فال تجوز إعارة األمة الشابة، وخرجت المرأة واألمة العجوز؛ ألن الغالب أن المفسدة ]. ابة لغیر امرأة أو محرموأمة ش: [قال رحمھ هللا
وفي زماننا الخدامة، فإذا كان . یا فالنة أعطنا األمة التي عندك: تحصل بإعارتھا لغیر امرأة، وكانوا في القدیم یستعیرون اإلماء، فیقولون

إن كانت ھذه الجارة ھي التي ترید الخدامة للعمل، : ھ، وطلب الجار أو طلبت جارة خدامة جارتھا، ففیھ تفصیلعند الشخص خدامة في بیت
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ورضیت الخدامة؛ ألن الخدامة جاءت لعقد معك أنت فال یجوز أن تعیرھا للغیر، وبناء على ذلك إذا طلبت أن تنتقل لتعمل عندھا ورضیت 
ي شيء طارئ، إن كانت امرأة مثلھا، و غلب على الظن السالمة من الفتن؛ فال بأس وتكون الخدامة بذلك ألمر عارض، كمساعدتھا ف

ً فاجرا وھي تعینھ على الفجور فإنھ ال یجوز - والعیاذ با- العاریة حینھا مندوبة، لكن إذا غلب على الظن وقوع المحظور، أو كان زوجھا 
إنھ یفصل في : ًوال یعتبر داخال في الوعید الوارد في منع العاریة، وعلى ھذا نقولویحرم حینئذ أن تعیرھا، وال یعتبر من منع الماعون، 

  .اإلعارة على حسب ما یترتب علیھا من المصالح والمفاسد
 
 
 
 

 األسئلة
 
 

...... 
 

 حكم العائد في الھبة والعاریة
 
 

لیس لنا مثل السوء؛ العائد : (، كما قال صلى هللا علیھ وسلم العائد في ھبتھ مذموم: ھل العائد في إعارتھ كالعائد في ھبتھ؟ الجواب: السؤال
إن الھبة ھنا : والھبة تقع في الذوات وتقع في المنافع، فإذا قلنا. ، وھذا یدل على ذم العودة في الھبات)في ھبتھ كالكلب یقيء ثم یأكل قیئھ

أن : الحالة الثانیة. أن تكون مؤقتة: الحالة األولى:  من حالتینًبالمعنى العام، شملت العاریة، لكن إذا أعار شخص شخصا ال تخلو العاریة
خذ سیارتي وانتفع بھا، ومتى ما أردت أخذتھا، فھذه عاریة مطلقة، فالعاریة المطلقة إذا أخذھا : فإن كانت مؤقتة قال لھ. تكون مطلقة

لكن اإلشكال إذا . لھبة مطلقة، وتصدق على أقل ما تقع بھ العاریةالمستعیر وانتفع بھا ولو مرة واحدة ثم طلبتھا منھ، فإنھ ال بأس بذلك؛ ألن ا
ًاسكن في داري شھرا، فقد وھبتھ السكنى شھرا وقیدت، فحینئذ ال یكون الرجوع قبل تمام الشھر، فإن أتاه في نصف الشھر أو قبل : قلت لھ ً

إن كان الرجوع بسبب عارض ألم بك، فأنت معذور :  تفصیللكن ھذا الرجوع فیھ. ًتمام الشھر ولو بیوم فإن ھذا یكون رجوعا في العاریة
: ًلو أن شخصا وھب سیارتھ ثم احتاجھا ألھلھ أو ألمر طارئ علیھ، وقد وھبھا حینما لم تكن عنده حاجة ثم طرأت لھ حاجة؛ وقال لھ. فیھ

وأما . ًل تورعا لھذا الحدیث أن ال یسألھ ذلكطرأت لي ظروف وأرید أن آخذھا، فینبغي على األخ الثاني أن یقدر، وإن كان األفضل واألكم
لو سألھ فعنده وجھ إذا اضطر إلى ذلك، وأما إذا لم یضطر وكان ذلك على سبیل الرجوع فھذا ال شك أنھ مذموم، ویشملھ الحدیث لعموم الھبة 

  .من الوجھ الذي ذكرناه، وهللا تعالى أعلم
 
 
 
 

 حكم االنتفاع بالعاریة ومنافعھا التابعة لھا
 
 

: الھبة إذا كانت للبن والصوف الذي على الناقة، أو قال لھ: لو أعاره ناقة لیحمل علیھا، فھل لھ أن ینتفع بصوفھا وبلبنھا؟ الجواب: السؤال
للبن؛ أما إذا قید العاریة بالركوب ولم یذكر ھبة للصوف وال للوبر وال . أعرتك ھذا البعیر، ووھبتك صوفھ أو وھبتك لبنھ، جاز االنتفاع بھ

خذ ھذه الناقة وسافر بھا إلى المدینة، فإن : ًوھناك شيء یمكن أن یستفاد من اإلبل ضمنا، فلو قال لھ. فال یجوز أخذ شيء من ذلك إال باإلذن
خاصة في - كة ًنفھم من ھذا أنھ إذا حلبت لیس معقوال أن یحفظ الحلیب حتى یرجع إلى م. ًالناقة إذا كانت حلوبا أو فیھا لبن یمكن أن ینتفع بھا

وأما إذا لم . ال بأس:  قد یحتاج إلى وقت وقد یفسد اللبن قبل أن یعیده، فنفھم من ھذا أنھ قد وھبھ األصل ومنافعھ المترتبة علیھ، فنقول- القدیم
  .مال المسلم، إال بعد إذنھ، وهللا تعالى أعلم یفھم ذلك، ولم یكن فیھ دلیل فإنھ یبقى على األصل من حرمة

 
 
 
 

 لحج عن المریض إذا حصل لھ الشفاء بعد الحجحكم ا
 
 

إذا كان المرض الذي أصاب : حججت عن والدي وھو رجل مسن مریض ثم شفي من مرضھ، فھل ینبغي لھ أن یحج؟ الجواب: السؤال
ال یرجى برؤه وشاء الوالد مما یرجى برؤه فحینئذ ال یستقیم أن یحج عنھ، وال یسقط حج الفرض على ھذا الوجھ، وأما إذا كان مرضھ مما 
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أن نظن بقاء العذر على المكلف، ثم :  في مثل ھذه المسألة، وھي-رحمھم هللا- هللا بقدرتھ وشفاه، فحینئذ یقع الحالف المشھور بین العلماء 
وبراءة الذمة، فتارة یشفى بعد تمام الحج : یزول العذر ویتمكن، فھل یوجب ذلك الرجوع إلى األصل أو ال یوجبھ؟ ولھذه المسألة عدة صور

إما أن یشفى بعد وقوع أركانھ، وإما أن یشفى قبل وقوع األركان، فھذا كلھ فیھ تفصیل ویتفرع : وتارة یشفى أثناء الحج، وإذا شفي أثناء الحج
ًإذا كان الظن صحیحا وكان مرضھ ال یرجى برؤه غالبا أو غلب على الظن: من أھل العلم من قال. على المسألة التي ذكرناھا  أنھ ال یسلم، ً

إن الشرع یجیز ھذا الحج لوجود العذر، ثم إذا قام المكلف بالحج عن والده على ھذا الوجھ، فقد : یا بني حج عني، فحججت عنھ، قالوا: وقال
ن سقطت الفریضة عن الوالد؛ ألن اإلذن الشرعي یوجب سقوطھا، فإذا سقطت الفریضة وتم الحج وزال العذر بعد تمام الحج فال وجھ أ

ومن أھل . كما أذن لھ في األصل؛ فإن ھذا اإلذن یستلزم صحة الحج وبراءة الذمة: ھذا وجھ لبعض العلماء، ویقول. نطالبھ بالحج مرة ثانیة
 ، فھو إذا ظن أن والده ال یشفى ثم شفي فإنھ حینئذ یرجع إلى األصل؛ ألن األصل أن)ال عبرة بالظن الذي بان خطؤه: (القاعدة: العلم من قال

ًیحج عن نفسھ، وقد رخص هللا عز وجل أن یحج الغیر عنھ إذا عجز، وھذا لم یعجز ألن العجز كان عارضا ومؤقتا، كما لو مرض مرضا  ً ً
ًمؤقتا فإنھ ال تسقط عنھ فریضة الحج وال یجوز لھ أن یوكل، وال شك أن القول ببراءة الذمة من حیث األصول فیھ قوة، لكن إذا كانت البراءة 

ھل العبرة باالبتداء أم العبرة باالنتھاء؟ فمنھم من : لحج وكان شفاؤه أثناء الحج فھذا أمر آخر؛ ألن الذین قالوا بأنھ تبرأ ذمتھ اختلفواأثناء ا
یتم وال مسألة ما لو رأى الماء أثناء الصالة وقد تیمم؛ ألنھ ابتدأ لعذر، فیصح لھ أن : منھا. إذا وجد العذر عند االبتداء یسقط ولھ صور: یقول

التیمم ال یقطع، : بناء على ھذا لو شفي بعد دخولك في الحج فیتفرع على مسألة زوال العذر أثناء العبادة، فإن قیل في المسألة. یقطع الصالة
ھ أضعف، ال یقطع حجھ ویتمھ، وال شك أنھ في أثناء الحج یختلف األمر عما لو شفي بعد تمام الحج وبراءة الذمة؛ فإن الخالف فی: كذلك ھنا

  .وهللا تعالى أعلم
 
 
 
 

 حكم حج من ھو في خدمة والدیھ
 
 

ًإذا كان الوالدان یتضرران ضررا یخشى : إذا كان لوالدي حاجة ال تقوم إال بي، فھل یشترط إذنھما للذھاب إلى الحج؟ الجواب: السؤال
ن في السن، یحتاجان إلى دواء وعالج، وال بد من وجودك علیھما منھ، بأن یخشى ھالكھما، مثل أن یكونا في منطقة نائیة، أو شیخین كبیری

بجوارھما لعارض ینتاب أحدھما مثل العوارض التي تكون في األمراض النفسیة أو نحوھا، ویغلب على الظن أنھ یحصل ضرر عظیم 
أما لو كان حجك نافلة فال .  الحجببعدك عنھما، فحینئذ یرخص لك في ترك الحج ما دام أنھما ال یستطیعان أن یعیشا بدونك، وال یجب علیك
أقبلت من الیمن ! یا رسول هللا: (شك أن بر والدیك أفضل عند هللا من حجك وعمرتك، ولذلك ال إشكال في تقدیم بر الوالدین على الحج، قال

الزم : نعم، قال:  أمك؟ قالأحیة: (وفي الحدیث الصحیح ) ففیھما فجاھد: نعم، قال: أحي والداك؟ قال: أبایعك على الھجرة والجھاد، قال
فالذي یرید أن یحج حجة نافلة ال یحج إال بإذن الوالدین، ورضاھما حتى ولو كان الوالدین قویین، ومستطیعین وال ) رجلھا؛ فإن الجنة ثم

: إال بإذن والده، لحدیث فال تحج، ویكتب لك أجر الحج ألن العذر شرعي، وال یجوز للمسلم أن یسافر . ال تحج: یحتاجان للولد، فإذا قاال لك
رده ) ارجع إلیھما فأضحكھما كما أبكیتھما، وأحسن صحبتھما: (وفي الحدیث الصحیح اآلخر) ففیھما فجاھد: نعم، قال: أحي والداك؟ قال(

 على أنھ ال - رحمھم هللا- ولذلك نص العلماء . عن الجھاد في سبیل هللا وشراء الجنة وبیع نفسھ في سبیل هللا عز وجل من أجل بر الوالدین
ال تسافر مع ھذه الرفقة، وقد تكون لك : یجوز للولد أن یسافر بدون إذن والده، لما في ذلك من المشقة والعناء النفسي، وقد یقول لك الوالد

نیاھم بفضل هللا فتنة في ھذا الرفقة، فإن أطعت والدك حفظك هللا من الفتن، وكم من حوادث وقعت ألناس عصموا فیھا من البالء في دینھم ود
ًأن شابا صالحا كان بارا بوالدیھ، وكانت معھ رفقة فیھا بعض أقربائھ، وكانوا یخفون الشر : قص لي بعض األخیار. وجل ثم ببر الوالدین عز ً ً

ًكان عاقا  ویتعاطون بعض المخدرات، فزعموا أنھم خارجون لعمرة، وسألھ أحد إخوانھ أن یخرج معھم، وخرج ھذا األخ و-والعیاذ با-
أنا ال أخرج إال بعد أن یرضى والدي، فقال : أنا سأخرج معھم رضي الوالدان أو لم یرضیا، وأما الثاني فقال: لوالده، لم یأذن لھ والده، فقال

ھا، وذلك من شؤم  بغیتھم التي یریدون،ثم وقع في ھذه الجریمة، وابتلي ب-نسأل هللا العافیة-ال تخرج، فلما خرج وإذا بھم أخذوه إلى : والداه
َوخرجت رفقتھ فانقلبت بھم السیارة، فلم تبق , وكم من شاب صالح بر والدیھ، وامتنع من الخروج. عقوق الوالدین، والحوادث في ھذا كثیرة

إلیمان با فا یحفظ اإلنسان ویصونھ بفضلھ سبحانھ ثم بطاعتھ، والطاعة فیھا خیر كثیر، وأحب الطاعات إلى هللا بعد ا. فیھم نفس تطرف
سألت النبي صلى : (في الصحیحین عن عبد هللا بن مسعود رضي هللا عنھ. بر الوالدین، فال شك أن بر الوالدین أفضل من الحج، ومقدم علیھ

ھاد في سبیل الج: ثم أي؟ قال: بر الوالدین، قلت: ثم أي؟ قال: الصالة على وقتھا، قلت: أي العمل أحب إلى هللا عز وجل؟ قال: هللا علیھ وسلم
أما لو كان الحج والعمرة فریضة فحینئذ ال یستأذن . فال شك أن برك لوالدیك أفضل من حجك وعمرتك إذا كان حجك وعمرتك نافلة) هللا

الوالدان في الفریضة إال إذا حدث الضرر وھناك ظروف على نفس الوالدین، كما ذكرنا، ویغلب على الظن أن الوالدین یتعرضان للھالك 
فالفرائض : في األحوال التي تطرأ علیھما إن كانا شیخین كبیرین في السن، ویتضرران بغیاب الولد، فھذه مسألة مستثناة، أما األصلكما 

وآخر دعوانا أن الحمد  رب العالمین، وصلى . العینیة من الحج والعمرة والصالة ال یستأذن فیھا الوالدان وال یشترط فیھا إذنھما، كما قدمنا
  . وسلم وبارك على نبینا محمد وعلى آلھ الطیبین الطاھرینهللا
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 [2[ باب العاریة -شرح زاد المستقنع 

العاریة تفضل وإحسان ممن یعیر، وھذا اإلحسان ال ینبغي أن یقابل إال باإلحسان، ولھذا إذا حصل تلف للعاریة فإن المستعیر یضمن ھذا 
 .مل مؤنة ردھا، وھذا كلھ من مقابلة اإلحسان باإلحسانالتلف، وكذلك إذا أخذھا فإنھ یردھا ویتح

 مسائل تترتب على العاریة
 
 

فیقول : أما بعد. بسم هللا الرحمن الرحیم الحمد  رب العالمین، والصالة والسالم على أشرف األنبیاء والمرسلین، وعلى آلھ وصحبھ أجمعین
فقد تقدم بیان جملة من المسائل واألحكام التي تتعلق بالعاریة، ثم شرع ]. قطًوال أجرة لمن أعار حائطا حتى یس: [المصنف رحمھ هللا

ًالمصنف رحمھ هللا في بیان بعض المسائل التي تترتب على العاریة، ومن ذلك لو أن جارا احتاج إلى وضع خشبھ على جدار بیتك؛ فإن 
ًالنبي صلى هللا علیھ وسلم أمرنا أال یمنع بعضنا بعضا من ذلك، وأن ً یكون بیننا من إخوة اإلسالم والمحبة في ھذا الدین ما یجعل الدنیا تبعا َّ

ال یمنعن جار : (ًوال تكون أساسا للعبد، فإذا سألھ أخوه ھذه المصلحة أعانھ علیھا ویسر لھ السبیل للوصول إلیھا، فقال علیھ الصالة والسالم
فدل ھذا الحدیث الصحیح عن أبي ھریرة رضي هللا عنھ وأرضاه ) ى جدارهًأن یغرز خشبة عل: (وفي لفظ) جاره أن یغرز خشبھ على جداره

ھذا الجدار الذي لجارك إذا : وھنا یرد السؤال. أنھ ال ینبغي للمسلم إذا طلبھ جاره معونة بوضع الخشب على جداره أن یمتنع من ذلك
استناد .. لخشب على جداره، وتكون ھذه المنفعة منفعةوضعت علیھ الخشب فإنھ یأخذ حكم العاریة؛ ألنك استعرت من الجار منفعة وضع ا

إذا ثبت أنھ یشرع للمسلم أن یمكن جاره من وضع خشبھ على جداره، فلو أنھ وھبھ في االبتداء فلما . بیتك أو سقف بیتك على ھذا الجدار
 ...... . من حقھ أن یرجع؟ ھذا ھو السؤالمنعتك من ذلك، إما أن تدفع األجرة وإما أن ترفع الخشب، فھل: وضع الخشب وبنى بیتھ قال لھ

 
 أقسام العاریة

 
 

من حیث األصل الشرعي أن من .  وقسم غیر مؤقت، وھي العاریة المطلقة-.  قسم مؤقت-: العاریة تنقسم إلى قسمین: من حیث األصل
َرجعت عن عاریتي، وكنت سألتھ السیارة : ال لكًأعطاك شیئا تنتفع بھ كالسیارة والبیت للسكنى؛ فإن من حقك أن تنتفع بھ ما لم یرجع، فلو ق
ال أریدك أن تذھب بھا، فرجع عن العاریة مثل : أن تسافر بھا إلى المدینة فأعطاك إیاھا الظھر، ولما أردت أن تخرج العصر جاءك وقال

ص في كتاب هللا عز وجل یدل على ًصاحب الجدار رجع عن عاریتھ، من حیث األصل فالمسلم ال ینبغي لھ أن یھب شیئا ویرجع فیھ؛ لكن الن
َما على : ًأن من تبرع بالشيء لیس علیھ من سبیل، فلو بذل الشيء كامال ثم طرأت لھ ظروف وأخذ الشيء فلیس علیھ من شيء، قال تعالى َ َ

ٍالُمْحسنین مْن سبیل  ِ َ َِ ِ ِ لیس لنا مثل السوء؛ العائد في : (ھ وسلم، أما إذا لم یوجد لھ عذر فیقبح منھ فعل ذلك، كما قال صلى هللا علی]91:التوبة[ْ
َما على : إذا ثبت أنھ من حقك أن ترجع في العاریة من حیث األصل العام. نسأل هللا السالمة والعافیة) ھبتھ كالكلب یقيء ثم یعود یأكل قیئھ َ َ

ٍالُمْحسنین مْن سبیل  ِ َ َِ ِ ِ   .ن ھناك ضررففي بعض العواري ال یكون ھناك ضرر وفي بعضھا یكو] 91:التوبة[ْ
 
 
 
 

 أحوال الرجوع في العاریة وحكمھا
 
 

إما أن یكون ھذا الرجوع ال ضرر فیھ، : ًفكل من أخذ منك شیئا إعارة وأردت أن ترجع في ھذه العاریة فال یخلو الرجوع من حالتین
فإن كان ال ضرر ولم یرتبط شيء بذلك وإما العكس؛ . وأصبحت مصلحة اإلنسان لیست بمتعلقة بھ على الوجھ الذي سنذكره في القسم الثاني

خذ : لو قلت لھ: مثال: الصورة األولى. الشيء الذي وھبت منفعتھ فیجوز لك الرجوع، ولیس من حقھ أن یمتنع، ویجب علیھ أن یرد لك العین
 علیھ أن یتحول، ولك الحق یرحمك هللا تحول عن مسكني؛ فإنھ یجب: ًبیتي أو شقتي واسكنھا شھرا، ثم طرأت لك الظروف أثناء الشھر فقلت

أن تعطیھ سفینة یركبھا فلما صار في : أن یحصل الضرر إذا رجع، مثال: الصورة الثانیة. ًفي الرجوع، وھكذا لو أعطیتھ سیارة أو أرضا
وانقل بھ متاعك  ركبھذا الم: یرحمك هللا تحول عن السفینة، فال یمكن ھذا؛ فإن الغالب أنھ یھلك، أو كان لھ متاع فقلت لھ: وسط البحر قلت

لیس من حقك أن ترجع، : أرجعھ وھناك خطر علیھ وضرر، حینھا نقول: من طرف النھر إلى الطرف اآلخر، فلما صار في وسط النھر قلت
إذا وضع الخشب على الجدار : وكذلك في مسألة الجدار. وعلیك أن تبقى على عاریتك حتى ینتقل إلى الشق الثاني، ویخرج من لجة البحر

ًارفع الخشب؛ ألن في ھذا ضررا، وقد رضیت على نفسك بالضرر ابتداء فلزمتك العاریة ولزمك البذل إلى أن : لیس من حقك أن تقول لھف ً
 وال یلزم الجار بدفع األجرة ولو جلس الجدار مائة -كما سیأتي- یسقط الجدار، فإذا سقط الجدار بنفسھ فحینئٍذ ال شيء على صاحب الجدار 

: من أمثلتھا. خشب علیھ، ألنھ قد التزم بذلك، لكن لو سقط الجدار فجأة فحینئٍذ تنقطع العاریة وتنتھي، ھذا بالنسبة لما فیھ ضررسنة یبقى ال
: تحول عن سفینتي، ومن أمثلتھ: الخشب على الجدار، والسفینة في وسط البحر، لكن لو كانت السفینة على طرف البحر فمن حقھ أن یقول لھ

ادفنوا فیھا موتاكم، أو أذن لمیت أن یدفن في ھذا الموضع ثم أراد أن یبنیھ ورجع عن : كان عنده أرض، وقال للناس فلواألرض للدفن؛ 
 -في قول طائفة من العلماء- ًلیس ھذا من حقك حتى یبلى المیت، فإذا بلي المیت وصار ترابا : انقلوا المیت من أرضي، نقول: عاریتھ، وقال
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من حقك أن ترجع لمصالحك، لكن بشرط أن ال تتسبب في الضرر على الغیر، وإذا أثبتنا أنھ : ًإذا القاعدة في العاریة. صح الرجوع، وإال فال
من حقك الرجوع، لكن یقبح بك أن ترجع بدون : أن ال یكون ھناك ضرر، فنقول: القسم األول: من حقك الرجوع فینقسم الرجوع إلى قسمین

: إذا وضع الخشب على الجدار فلیس من حقھ أن یقول: وأما إذا وجد الضرر فحینئٍذ نقول...) ثل السوءلیس لنا م: (عذر؛ للحدیث الصحیح
السفینة إذا ركبھا : القسم الثاني. ادفع األجرة، أو ارفع خشبك؛ حتى یسقط الجدار؛ ألنھ قد رضي ببقائھ على ذلك الجدار فلزمھ ما التزم بھ

ًفلجج بالبحر، إذا كان مكانا غریقا  أرید أن أزرع : ال یمكن التحول فیھ، واألرض للدفن، واألرض للزرع وفیھا تفصیل، لو قال لك قائلً
أعرتك إیاھا ھذه السنة تزرعھا، وال أرید منك أجرة على ذلك، فأخذ األرض فزرعھا فلما : أرضك الفالنیة أو روضتك الفالنیة، فقلت لھ

رع وأخرجھ عن أرضي، فحینئٍذ رجعت عن العاریة والرجوع یتضمن الضرر وفساد اقلع الز: زرعھا ونمى الزرع وقبل الحصاد قلت لھ
اقلع الزرع إال إذا : ال نقول لھ) من حقك أن ترجع: (وقولنا. من حقك أن ترجع: الحصاد، وإذا كان على ھذا الوجھ فقال طائفة من العلماء

لیس : تبقى إلى الحصاد، ومن العلماء من یقول: قیة الزروع مثلھ، فنقولكان باإلمكان نقل الزرع، لكن إذا كان مثل الحب فال یمكن نقلھ وب
وھذا ھو الصحیح، مثل قضیة الجدار، والسفینة، فالقیاس من حیث وجود الضرر أنك حینما سمحت بزراعة . من حقك الرجوع إلى الحصاد

من حقك : ا بقول بعض أئمة المذھب رحمھم هللا الذین یقولونلكن لو قلن. األرض فأنت متحمل لجمیع التبعات واآلثار المترتبة على ھذا اإلذن
ًأن ترجع، ال تفھم أنھا تنتقل المسألة من العاریة إلى اإلجارة، ویصبح ھذا الذي أخذ األرض مستأجرا◌ بعد أن كان مستعیرا، مثال ذلك لو : ًَ

 على ھذا القول یدفع أجرة الشھرین الباقیین، أخذ األرض لزرع یستغرق أربعة أشھر فمضى شھران، فرجع صاحب األرض وبقي شھران،
أنھ لیس من حقھ أن : ِأبق الزرع ولكن تلزمك أجرة بقیة األشھر أو المدة الباقیة؛ ألنھ انتقلت من اإلعارة إلى اإلجارة، والصحیح: ونقول

  .یخرجھ حتى یحصد الزرع، لألصول التي ذكرناھا
 
 
 
 

 نھسقوط الخشب الموضوع على جدار الجار وضما
 
 

قررنا أنھ إذا وضع الخشب على الجدار فلیس من حقھ أن یرجع، وإذا . الخشب: ، أي)وال یرد]. (وال یرد إن سقط إال بإذنھ: [قال رحمھ هللا
تصبح ید إجارة بعد ید العاریة؛ ألن ید : لیس من حقھ أن یرجع، ال أجرة لھ، أي: وجدت عدة عبارات، تقول. لیس من حقھ أن یرجع: قلت
ًأنھ لو حصل ضرر یضمن إن كان مستعیرا وال یضمن إذا كان مستأجرا كما : وفائدة المسألة. ریة ید ضمان، وید اإلجارة ال ضمان فیھاالعا ً

إذا وضع الخشب على الجدار فلیس من حقك أن ترجع حتى یسقط الجدار؛ فإن سقط الجدار فال یخلو : تقدم في اإلجارة، إذا ثبت ھذا فقد قلنا
إما أن یسقط الجدار بدون وجود سبب من المالك؛ كأن تأتي الریح فتسقطھ وینھدم البیت، فإذا سقط الجدار وتلف بسبب : التینسقوطھ من ح

لو تلف : فیرد السؤال اآلن سقوطھ الخشب فحینئٍذ یكون ھناك سببیة في التلف، وھو أن سقوط جدارك ھو الذي تسبب في إتالف الخشب،
ال ضمان على مالك الجدار مادام أنھ لم یتلفھ بنفسھ، لكن لو أن مالك : لجدار قیمة الخشب أو ال؟ قالواخشب الجار فھل یضمن صاحب ا

رد لصاحب الخشب مثلھ؛ : اھدم ھذا الجدار، فلما ھدمھ انكسر الخشب بسقوطھ فحینئٍذ یضمن مثل الخشب، ونقول لھ: الجدار قال لشخص
قدروا قیمة الخشب یوم سقط الجدار وانكسر، فإن كانت : ع نادر أو قدیم، نقول ألھل الخبرةألنك أتلفتھ فإذا كان الخشب لیس لھ مثلي ونو

العبرة بیوم : قیمة الخشب في الوقت الذي سقط فیھ الجدار ألف لایر، ولما وقعت الخصومة بین الطرفین كانت تساوي ثمانیة آالف، نقول
إذا تلف الخشب بفعل : جار، ویتحمل مسئولیة ما ینشأ عن سقوطھ وعلى ھذا نقولإذا سقط الجدار فالجدار ملك لل: الخالصة. سقوط الجدار

ًأحضر خشبا مثل ھذا الخشب في : السقوط فاألصل یقتضي أنھ یضمن، إال أنھ إذا لم یتسبب في اإلسقاط فال ضمان علیھ، فإذا ضمن نقول لھ
ھل یضمن : إنھ یضمن القیمة، فالسؤال: اضمن قیمتھ، وإذا قلنا: لھوجودتھ ورداءتھ وعدده وقدره، فإذا لم یوجد مثلھ نقول  نوعھ وصفتھ

القیمة من یوم سقوط الجدار، أو یضمن قیمة الخشب یوم بناء الجدار، أو یضمن قیمة الخشب یوم الخصومة عند القاضي؛ ألنھ قد تختلف 
ًالقیمة، وقد یكون غالیا فیصبح رخیصا والعكس؟ فنقول  ألنھ لما سقط شغلت ذمة المالك للجدار لضمان حق علیك الضمان یوم السقوط؛: ً

 .أخیھ المسلم، فوجب علیھ ما كانت علیھ القیمة في ذلك الوقت الذي ترتب علیھ الضمان
 
 
 
 

 ضمان العاریة
 
 

ًص منك شیئا إذا استعار شخ: ھذه المسألة مسألة خالفیة، وھي]. وتضمن العاریة بقیمتھا یوم تلفت ولو شرط نفي ضمانھا: [قال رحمھ هللا
علیھ الضمان أو ال ضمان علیھ؟ قبل الدخول في ھذه : ھل یضمن أو ال یضمن؟ كشخص استعار منك السیارة ثم تلفت في الطریق، ھل نقول

 فھذا بإجماع العلماء یضمن فیھ. إما أن یكون التلف بالتعدي والتفریط: القسم األول: المسألة ینبغي أن نعلم أن التلف ینقسم إلى قسمین
ٍیضمن، فكل شيء فیھ تعٍد◌ وإساءة وإضرار تنتقل فیھ ید األمانة إلى : المستعیر، فلو خرج بالسیارة وساقھا على طریق فیھ ضرر نقول

أن یأخذ منك : القسم الثاني. الضمان بإجماع العلماء؛ فإذا أخذ منك أي شيء ولم یحسن التصرف أثناء أخذ منفعتھ المأذون بھا فإنھ ضامن



 1622 

یتعدى ویحسن االنتفاع بھ؛ فتأتي آفة سماویة أو معتٍد مجھول ویفسد ھذا الشيء، كما لو أخذ منك السیارة ثم أوقفھا في مكان الشيء وال 
ًھل یضمن أو ال یضمن؟ إن أخذ منك كتابا فجاء شخص وأتلفھ ولم نعلم من : أمین، فجاء شخص وأخذ منھا أشیاء ففي ھذه الحالة یرد السؤال

في ھذه األحوال كلھا إذا كان فیھ تعٍد . وهللا إن الكتاب الذي أخذتھ منك سرق: إذا لم نعلم، وقال:  علمنا لضمناه، لكن السؤالالذي أتلفھ، إذ لو
كل عاریة تؤخذ من صاحبھا فإنھا مضمونة حتى ترد، : القول األول: یلزمك الضمان، لكن إذا لم یفرط ھل یضمن أو ال؟ قوالن عند العلماء

العاریة ال تضمن إال إذا : القول الثاني. مذھب الشافعیة والحنابلة وطائفة من أھل الحدیث وأئمة السلف رحمة هللا على الجمیعوھذا القول ھو 
تعدى، وھذا مذھب المالكیة والحنفیة، والمالكیة عندھم تفصیل بین الشيء الظاھر والشيء الخفي، لكن من حیث الجملة متفقون مع الحنفیة 

ما رواه أبو داود والترمذي وابن ماجة : الدلیل األول: إن العواري تضمن فقد استدلوا بأدلة: أما بالنسبة للذین قالوا. ال تضمنعلى أن العاریة 
 الحسن عن سمرة عن النبي صلى هللا - وفیھ الخالف المشھور في سماع- والنسائي وأحمد في مسنده وصححھ الحاكم وغیره من حدیث سمرة 

الشخص الذي أخذ، فذكر الجزء وأراد الكل، وھذا ) على الید: (والصیغة صیغة إلزام ومعنى) د ما أخذت حتى تؤدیھعلى الی: (علیھ وسلم
َتبت یَدا أبي لھٍب: معروف في لغة العرب كقولھ تعالى ََ ِ َ ْ َذلك بما قدمت یَداك ].. 1:المسد)[ََّ َ َ َ َْ ََّ ِ ِ : ، یعني)على الید: (كلك، فقولھ: والمراد] 10:الحج[َ

أنھ ضامن، : ، معناه)علیھ: (ً اإلنسان الذي أخذ أن یؤدي الذي أخذه، فإذا أخذ منك قلما یكتب بھ؛ یلزمھ أن یرد ذلك الشيء، فلما قالعلى
ما ثبت عن النبي صلى : الدلیل الثاني. أنھ متكفل بذلك الشيء؛ بحیث لو طرأ علیھ أي ضرر فإنھ یتحمل مسئولیتھ: متحمل للمسئولیة، ومعناه

أنھ لما أراد الخروج إلى غزوة حنین استعار من صفوان رضي هللا عنھ وأرضاه أدرعھ؛ ألن : علیھ وسلم وصححھ غیر واحد من العلماءهللا 
النبي صلى هللا علیھ وسلم لما أراد غزو حنین خرج معھ المسلمون والمؤلفة قلوبھم من مكة، فزاد عدد الجیش الذي خرج من المدینة مع 

 الفتح، فاحتاج رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم إلى مثل ھؤالء أن یكون معھم سالح زائد، فاستعار من صفوان رضي هللا الذین أسلموا یوم
: ھل أخذت مني ھذه العاریة بالقوة والغصب والقھر، فقال علیھ الصالة والسالم: یعني!) ًأغصبا یا محمد: (عنھ سالحھ وأدرعھ فقال صفوان 

:  بل سأقضي بھا حاجتي ثم أردھا إلیك، ثم قال- وما كان صلى هللا علیھ وسلم لیأخذ حقوق الناس-ما أخذت حقك : أي) بل عاریة مضمونة(
أن كل عاریة تأخذھا فأنت مسئول عنھا حتى : فھم من ھذا الفقھاء رحمھم هللا الذین یقولون بالضمان. أتحمل ردھا إلیك كاملة: أي) مضمونة(

: فائدة ھذا الحدیث في داللتھ على ھذه المسألة. ك العقار كالبیوت ونحوھا أو المنقوالت كالسیارات ونحوھاتردھا كاملة إلیھ، یستوي في ذل
سأرد لك ھذا : أي) بل عاریة مضمونة: (أننا نلزمك برد الشيء الذي أخذتھ حتى ولو تلف بدون اختیارك أو تفریط منك، وھذا معنى قولھ

: بأنھ ال یضمن، استدلوا بالقیاس، وقالوا: الذین قالوا: القول الثاني. فیھ حتى یعود إلیك كما أخذتھالشيء الذي أخذتھ منك عاریة وال أفرط 
أن العاریة كالودیعة، وكما أن الودیعة أمانة وال تضمن إال إذا فرط من استودع، كذلك العاریة ال یضمن : األصل العام في قواعد الشریعة

فإنك . إنھا مضمونة: أننا إذا قلنا: فائدة الخالف. ضرر، والصحیح وال شك ھو وجود الضمان وثبوتھالمستعیر إال إذا فرط فیھا وعرضھا لل
ًلو أعطیت سیارة أو دارا وحصل أي ضرر على ھذه السیارة أو الدار ولو لم یكن للمستعیر فیھ دخل ولم یكن بتفریط منھ فإنھ یلزمھ 

) بل عاریة مضمونة: (وقال) على الید ما أخذت حتى تؤدیھ: ( صلى هللا علیھ وسلم قالالضمان، وكما أخذھا كاملة یردھا كاملة؛ ألن النبي
 .......ھذا بالنسبة لمسألة الضمان

 
 االستعارة بشرط عدم ضمان العاریة حكم

 
 

ًشخصا أراد أن یستعیر إذا كانت مضمونة؛ فلو أن : أن العاریة مضمونة بداللة السنة على ذلك، لكن یرد السؤال: عرفنا أن القول الراجح ھو
أستعیره بشرط أني ال أضمنھ، ھل من حقھ ذلك أو ال؟ وھل ھذا الشرط الذي اشترطھ عند االستعارة یسقط الضمان أو ال : ًمنك كتابا وقال

للسنة، والسنة الشرط باطل؛ ألنھ مصادم : القول األول: یسقطھ؟ على القول بأن الضمان ثابت، یصبح الخالف عند الشافعیة والحنابلة قوالن
كل شرط لیس في كتاب هللا فھو باطل، : (، ودل على أن شأن العواري أن تضمن، وقد قال صلى هللا علیھ وسلم)بل عاریة مضمونة: (تقول

 ، فالشروط التي تعارض الشرع ال یلتفت إلیھا؛ ألن النبي صلى هللا علیھ وسلم وصف ھذه العاریة بكونھا مضمونة، فال)وإن كان مائة شرط
أستعیر منك السیارة : أن العاریة إذا قلنا بضمانھا یمكن إسقاط الضمان بالشرط، فتقول لھ: القول الثاني. یمكن أن نلغي ھذا الوصف بالشرط

. وھذا مسلم قد اشترط أنھ ال یضمن عاریتك) المسلمون على شروطھم: (بشرط أن ال أضمنھا إذا تلفت؛ ألن النبي صلى هللا علیھ وسلم قال
أن الشرط فاسد؛ ألن السنة دلت على وصف العاریة بأنھا مضمونة، وأن من شأنھا أن تضمن؛ فإذا اشترط أنھ ال یضمن فقد : صحیحوال

على الید : (ال نعرف العاریة في الشرع إال مضمونة، خاصة وأن رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم قال: خالف شرع هللا عز وجل، ولذلك نقول
...) كل شرط لیس في كتاب هللا: (ثم إننا وجدنا رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم یفصل في الشروط فیقول.  فألزم الرد)ما أخذت حتى تؤدیھ

فإذا كان ) أال وإني أوتیت القرآن ومثلھ معھ: (، لیس في الكتاب والسنة؛ ألن السنة من كتاب هللا كما قال)لیس في كتاب هللا: (والمراد بقولھ
: األمر الثاني. فإننا نقول بالضمان) على الید ما أخذت حتى تؤدیھ: ( ویخالفھا ورسول هللا صلى هللا علیھ وسلم یقولالشرط یعارض السنة
أنھ كما ترجح من جھة األثر یترجح من جھة النظر، فإن صاحب الشيء المستعار الذي أعطاك سیارتھ أو كتابھ قد : مما یرجح ھذا القول

ًوأیضا تضمن التلف، بل العدل : ل علیھ غرمین، فھو لم یأخذ أجرة مقابل المنفعة، ولیس من العدل أن نقولتفضل وأحسن، وال یمكن أن نجع
لو اشترط المستعیر على المعیر أن ال یرد فقد أجحف بھ : أن ھذا یأخذ العاریة وینتفع بھا ویتحمل مسئولیة ردھا ویضمنھا؛ بناء على ذلك

إنھ إذا : المستعیر والمعیر، ونقول: یھ ھذه الشریعة؛ وبناء على ذلك البد من عدل بین الطرفینوأضر، ولم یتحقق العدل الذي قامت عل
  .اشترط فإن الشرط مجحف وفیھ ضرر؛ فال یلتفت إلیھ وال یعول علیھ
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 مؤنة العاریة وأجرة ردھا

 
 

ھذه المسألة تقع في األشیاء التي تحتاج إلى . رد العاریةوعلى المستعیر مؤنة ]. وعلیھ مؤنة ردھا إال المؤجرة وال یعیرھا: [قال رحمھ هللا
أرید : شخص جاءك وقال: كلفة النقل، وفي زماننا توجد اآلالت التي یكون حملھا فیھ مؤنة أو یكون ما استعاره نقلھ من بلد إلى بلد، مثال

إن : ائت خذ ماكینتك أو خذ اآللة التي أعرتني، تقول لھ: منك ھذه الماكینة الزراعیة فأخذھا وانتفع بھا سنة ثم جاءك بعد السنة، وقال لك
ما دمت أنك قد أخذتھا من مزرعتي فأنت ملزم بردھا إلى الموضع الذي أخذتھا ) على الید ما أخذت حتى تؤدیھ: (َّالشرع یلزمك بردھا إلي

أنا نقلتھا : لمصنف، أنھ یدفع مؤنة حملھا، فلو قال لكتفرعت العبارة التي ذكرھا ا. إنھ ملزم: وإذا قلنا. منھ، وال یلزم بشيء زائد على ذلك
إن النبي صلى هللا علیھ وسلم : ًفقیھا یقول ًإلى مزرعتي؛ ألني محتاج إلیھا، واآلن أنا لست محتاجا بل أنت الذي تحتاجھا فعلیك ردھا، لو كان

بل عاریة : (ھا، وعلى ذلك قال صلى هللا علیھ وسلم، فدل على أنھ یرد العاریة، وأنھ ملزم برد)على الید ما أخذت حتى تؤدیھ: (قال
، فنلزمھ بالرد إلى الموضع الذي أخذ منھ العاریة، فلو أخذ العاریة من طرف المدینة وأوصلھا إلى المكان الذي أخذھا فیھ وقال )مضمونة
لزم بإحضارھا إلى الموضع الذي أخذتھا ًلست ملزما بذلك بل أنت م: ال أقبل حتى تحضرھا إلى بیتي، نقول: خذ عاریتك، قال: لصاحبھا

 ...... .منھ، ھذا بالنسبة لما فیھ كلفة ومؤنة النقل
 

 حكم رد العین المؤجرة
 
 

لو أخذ منك سیارة واستأجرھا لكي یقضي علیھا : ًإخراج بعض ما یتناولھ اللفظ، مثال: ھذه العبارة استثناء، واالستثناء). إال المؤجرة: (ثم قال
العین المؤجرة ال یلزم المستأجر ردھا إلى صاحبھا ومؤنة . نعم: خذ سیارتك، نقول: السیارة وأوقفھا في مكان ما، وقال لكمصلحة، وجاء ب

من : الرد علیھ، مثل الشركات الموجودة اآلن، لو استأجر ھذه السیارة من الشركة على أن یذھب بھا إلى المدینة والشركة في مكة، نقول
إلى المدینة والشركة ملزمة برد سیارتھا؛ ألن العین المؤجرة ال یضمن فیھا المستأجر بردھا إلى الموضع الذي ناحیة شرعیة یذھب بھا 

ًوبناء على ذلك . علیھ أن یردھا إلى الموضع الذي فیھ الشركة: أخذھا منھ، لكن لو كان االتفاق أنھ یرجع ما استعار، ففي ھذه الحالة نقول
ًصل العام ال نلزم المستأجر برد العین المؤجرة وُیلزم فقط بالمحافظة علیھا؛ ألن ھناك فرقا بین رد العین من حیث األ: یفصل في اإلجارة ْ

ًالمؤجرة ومؤنة ردھا وبین المحافظة علیھا، وتقدم في كتاب اإلجارة أن المستأجر یجب علیھ شرعا أن یرد العین التي استأجرھا مثلما 
ًو دارا یردھا كاملة إن أخذھا كاملة ویردھا ناقصة إن كانت ناقصة، فإذا أخذھا واستأجرھا سنة فأتلف أخذھا، فإذا استأجر عمارة أو شقة أ

ھذا من جھة . ًشیئا في جدرھا أو نوافذھا أو أبوابھا فإننا نلزمھ بإصالح ذلك الذي أتلفھ كلھ، ویجب علیھ أن یرد العین كاملة كما أخذھا كاملة
  .تناالمحافظة، ولیس لھ عالقة بمسأل

 
 
 
 

 األسئلة
 
 

...... 
 

 حكم العاریة إذا مات المستعیر قبل انتھاء مدة اإلعارة
 
 

، والصالة : ًرجل أعار أرضا ثم مات ولم ینتھ الزمن الذي قد حدده، فھل للورثة رد العاریة قبل الموعد؟ الجواب: السؤال باسم هللا، والحمد 
ًفمن استعار شیئا، وكانت العاریة مؤقتة بزمان، وقال لھ صاحب : أما بعد. من واالهوالسالم على خیر خلق هللا، وعلى آلھ وصحبھ و

خذ ھذه األرض سنة، وتوفي في نصف السنة، فإن العاریة إذن بالمنفعة ولیست بتملیك، وتتخرج على نفس المسألة التي ذكرناھا، : األرض
حقیقي؛ ألنھم ال یقومون مقام مورثھم، ولیس للمستعیر أن یقیم غیره مقامھ، وفي ھذه الحالة یجب على الورثة أن یردوا األرض إلى المالك ال

علیكم دفع أجرة الزرع في النصف الباقي من السنة، فتنتقل العاریة من كونھا عاریة إلى كونھا إجارة إال : فإذا وجد فیھا زرع نقول للورثة
  .وفي ھذه الحالة ال إشكال، وهللا تعالى أعلم. أعرتكم كما أعرت مورثكم: إذا طابت نفس المالك الحقیقي وقال
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 وجوب الضمان للعاریة حتى ولو لم یوجد تفریط
 
 

إذا استخدم السیارة : ٍھل تضمن العاریة في حالة وقوع التلف أثناء االستخدام حتى ولو لم یكن في استخدامھ تعٍد◌ أو تفریط؟ الجواب: السؤال
خرج بالسیارة من المدینة إلى جدة وفي الطریق حصل تلف في السیارة، : ً الذي فیھ الخالف، مثالبدون تعٍد أو تفریط وحصل تلف فھذا ھو

تضمن سواء كان التلف بسببك أو بدون : ًلیس استعمالھ مؤثرا، إنما ھو تلف عارض، فنقول في ھذه الحالة: فھذا التلف أھل الخبرة یقولون
إذا كان التلف بغیر سببھ ھل یضمن أو ال یضمن؟ والصحیح أنھ : ن، ومحل الخالف فقطسببك؛ ألنھ إذا كان التلف بسببھ فباإلجماع یضم

ھناك قاعدة دلت علیھا السنة عن رسول صلى هللا علیھ وسلم من . یضمن لظاھر السنة عن رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم، وهللا تعالى أعلم
عمل بمتنھا، وھو من األحادیث التي تكلم في سندھا وصح متنھا، وقد قرر حدیث عائشة في سنن أبي داود، وھي مما أجمع العلماء على ال

شیخ اإلسالم وأئمة الحدیث أن من السنة ما صح متنھ وضعف سنده؛ فأغنت صحة متنھ وشھرتھ بین العلماء عن طلب السند، ألن األصول 
لو جاء حدیث ضعیف یأمر بالصالة فضعف سنده ال ًتصححھ وتقویھ، فلو كان سنده ضعیفا فإن األصول الشرعیة تدل على ثبوتھ، كما 

ًیوجب رده وقد یكون المتن صحیحا فنعمل بالمتن، لكن ضعف السند یمنعنا من نسبة الحدیث إلى رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم، فھناك فرق 
ابط التي قررھا أھل العلم رحمة هللا ولذلك تجد البعض یشنع على من یقول بأحادیث ضعیفة، فیغفل عن ھذه القواعد والضو. بین القضیتین

ًعلیھم، فإن الحدیث إذا كان ضعیفا وحكاه أھل العلم وأشاروا إلى ضعفھ أو عزوه إلى من أخرجھ، كان ذكره من باب االستشھاد بالمتن الذي 
أجمع العلماء على العمل : يحدیث عائشة اإلجماع على العمل بھ، یعن) الخراج بالضمان: (یقول اإلمام أحمد في حدیث. شھدت لھ األصول

تضمن ھذه العین التي أنت آخذ منفعتھا إذا حصل الضرر : بمتنھ، فھنا في العاریة من الذي یأخذ المنفعة، من الذي یستفید؟ المستعیر، فنقول
األثر للحدیث الذي ذكرناه، ًفحتى مع أصول الشریعة القول الذي یقول بالتضمین یستقیم من جھة النظر، ویستقیم أیضا من جھة . مدة االنتفاع

  .فسواء فرط أو لم یفرط فھو ضامن حتى یرد العین كما أخذھا، وهللا تعالى أعلم
 
 
 
 

 ًحكم تضمین العامل إذا أتلف شیئا على الزبائن
 
 

:  المحل؟ الجوابًلي محل إلصالح األجھزة، فأتلف العامل جھازا ألحد الناس على وجھ الخطأ، فمن الذي یضمن، العامل أم صاحب: السؤال
ًاألجیر أو العامل في المحل تارة یكون عامال عند صاحب المحل باألجرة، وتارة یكون شریكا معھ، وھذا یقع على : األمر األول: ھنا أمران ً

مل الذي لم اختالف العلماء في مسألة الشراكة، إذا كان العامل الذي في الدكان یعمل ویأخذ أجرة شھریة، فصاحب الدكان یتحمل ضرر العا
یخرج فیھ عن أصول المھنة، وكل ضرر یقع من العامل بدون تفریط أو خروج عن أصول المھنة یضمنھ صاحب المحل؛ ألن صاحب 

لكن لو أن العامل تساھل فحمل الزجاج ویده مبللة . المحل یأخذ ربح المحل فیتحمل الخسارة التي تقع في المحل على القاعدة التي ذكرناھا
یضمن العامل؛ ألن المباشرة تسقط حكم السببیة، وعلى ھذا فقد باشر العامل اإلتالف بتفریط، وذلك عن طریق حمل : ، نقولفسقط وانكسر

ھذا الشيء بطریقة محتملة للضرر ولم یتعاط أسباب المحافظة، وھذا تقصیر وإھمال، ولو أن العامل جاء لكي یضع الغطاء على الشيء 
ًأو أتلفھ أو عطل شیئا فیضمن العامل؛ ألن فعلھ وطریقة وضعھ ال تتفق مع أصول المھنة، ولو جاء العالم الذي أصلحھ فوضعھ بقوة فكسره 

إذا كانت أصول :  في األفیاش الكھربائیة فاحترقت األجھزة وكان ھناك شيء في داخل الجھاز، نقول- ًمثال-باألجھزة الكھربائیة فشبكھا 
ھ أن یفتش الجھاز الذي یرید إصالحھ فلم یفتش عن ذلك وجاء مباشرة وشغلھ حتى احترق فإنھ العمل عند الكھربائي أنھ كان ینبغي علی

كل ھذا فیھ . یضمن ألن االحتراق وقع بفعلھ، حینما أدخل ھذا الفیش واشتعل الجھاز بسبب شبكھ للفیش، فھو الذي باشر ویلزم بالضمان
إنھ مھمل أو غیر مھمل إال عن طریق :  فعل العامل أي شيء ال نستطیع أن نقولقواعد وثوابت تدور حول إھمال العامل وعدم إھمالھ، فإذا

العامل في الحدادة نرجع إلى الحدادین، النجارة النجارین، أي صنعة نرجع إلى أھل الخبرة فیھا، وھذا شيء تكلم  أھل الخبرة، فإن كان
ًالعلماء علیھ كالما نفیسا، وھي مسألة رأ الفقھ اإلسالمي یعلم عزة ھذه الشریعة وعظمتھا وسموھا، ویدرك أن كل ومن ق. شھادة أھل الخبرة: ً

شيء وضعھ العلماء واألئمة فھو في موضعھ؛ ألن ھذه األحكام تفرعت وبنیت على شریعة كاملة، وما بني على التمام والكمال كان لھ حظ 
ًمن ذلك الوصف، فالشيء الذي یبنى على قواعد یكون شیئا مقربا وثابتا ً علیك : ًفالعامل إذا عمل شیئا خالف ما قرره أھل الخبرة نقول. ً

ًالضمان، إذا عمل عمال لیس موافقا لكالم أھل الخبرة، وإذا حصل شيء قضاء وقدرا فإنھ یضمن صاحب المحل وعلیھ الضمان بالشرط  ً ً
  .الذي ذكرناه، وهللا تعالى أعلم

 
 
 
 

 الرجوع إلى العرف في االنتفاع بالعاریة
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ًإذا كانت العاریة إذنا بالمنفعة ولیست ملكا للمنفعة، فأشكل علي أن النبي صلى هللا علیھ وسلم استعار أدرعا من صفوان رضي هللا : لالسؤا ً ًَّ
 درك، ھذا سؤال جید واستشكال جید، وھذا قررناه وبیناه في مسائل : عنھ وأعطاھا الصحابة ولم ینتفع بھا ھو علیھ السالم؟ الجواب

وكلتك في تنظیف العمارة، فإن الوكیل لیس لھ أن یوكل غیره، لكن العرف والمعروف أن مثلھ لیس ھو : عندما تقول لشخص: ًة، مثالاإلجار
أن العطاء للعاریة إن كان : وكلتك أن تأتي بمن ینظفھا، فھذا شيء لھ ضوابطھ وثوابتھ: وكلتك في تنظیفھا، یعني: الذي ینظف، ولما قلت لھ

، وهللا تعالى أعلمعلى وجھ جرى  ًبھ العرف واقتضى تقییدا وإطالقا قید وأطلق بھ وال إشكال في ھذا، والحمد  ً.  
 
 
 
 

 حكم تكرار العمرة للمتمتع قبل الحج
 
 

السنة، العمرة جائزة في سائر : ًرجل تمتع بعمرة إلى الحج، ثم أراد أن یعتمر تطوعا قبل الیوم الثامن، فھل یجوز لھ ذلك؟ الجواب: السؤال
ًولیس ھناك محذور في إیقاع العمرة وزیارة البیت في أي وقت ما لم یكن اإلنسان متلبسا بنسك الحج في وقت یمتنع علیھ أن یأتي بالعمرة 

ي كتاب فیھ، واختلف العلماء رحمھم هللا في الحاج إذا تحلل وأراد أن یأتي بالعمرة في أیام التشریق، وھي مسألة خالفیة تقدم الكالم علیھا ف
لو جاء بعمرة من بلده ثم بقي بمكة ثم أنشأ عمرة ثانیة وھو بمكة؛ فإن ھذا جائز من حیث األصل العام، : المناسك، لكن بالنسبة لمسألتنا

ر؛ ویستوي في ذلك أن تكون العمرة لھ أو لغیره، كأن ینشئ عمرة عن والده المیت الذي لم یعتمر، أو عن والدتھ، أو عن إنسان آخر لم یعتم
فأراد أن یبرئ ذمتھ فھو مأجور على ذلك، أما عن نفسھ فإن األشبھ واألولى أن ال یفعل ذلك، لكن لو فعلھ فلیس ھناك دلیل یدل على التحریم 

یة؛ ألن العمرة أن التمتع واقع بالعمرة األولى ال الثان: لو فعل العمرة الثانیة فھل التمتع باألولى أم بالثانیة؟ والجواب: والمنع، لكن یرد السؤال
ٍاألولى أنشأھا في أشھر الحج وھو ناو للحج من عامھ، وكان المنبغي علیھ بعد انتھائھ من عمرتھ وعند إرادتھ للحج أن یرجع إلى المیقات، 

إلحرام بحجھ ًفصار وجوب الدم علیھ مبنیا على سقوط السفر إلى المیقات، فاستوى أن تدخل عمرة أو ال تدخل؛ ألن العبرة بكونھ لم یسافر ل
إن العمرة الثانیة ال تقطع : من المیقات، ولذلك إذا رجع إلى بلده أو إلى میقاتھ أو مسافة القصر سقط عنھ دم التمتع، وعلى ھذا فإننا نقول

  .العمرة األولى على الوجھ الذي ذكرناه، وهللا تعالى أعلم
 
 
 
 

 سقوط طواف الوداع عمن دون مسافة القصر
 
 

من كان خارج حدود :  فھل علیھم طواف وداع؟ الجواب-كأھل حي البحیرات-ًساكنا بمنطقة مكة وخارج حدود الحرم من كان : السؤال
كأھل - فھؤالء لیس علیھم طواف وداع، وأما إذا كانوا فوق مسافة القصر - كأھل الجموم-إن كان دون مسافة القصر : الحرم ففیھ تفصیل

  .اع، وهللا تعالى أعلم فھؤالء یلزمھم طواف الود- عسفان وقدید
 
 
 
 

 حكم القارن إذا لم یستطع سوق الھدي
 
 

ظاھر السنة عن رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم أنھ : ًرجل یرید الحج قارنا ولم یستطع سوق الھدي، فھل یصح ھذا النسك؟ الجواب: السؤال
إني قلدت : ( عن رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم، ولذلك قالساق الھدي، وال یجوز للقارن أن یترك ھذه السنة التي أطبقت فیھا األحادیث

فدل ھذا على أن األصل في القارن أن یسوق الھدي معھ وھي سنة رسول هللا صلى هللا علیھ ) ھدي ولبدت شعري؛ فال أحل حتى أنحر
بة لكونھ یترك ھذه السنة ویأخذ الھدي من وسلم، ثم العبرة بأن یوقف الھدي معھ، فإذا حصل ذلك أجزأه حتى ولو أخذه من مكة، وأما بالنس

خذوا عني : (ًیكون آثما لمخالفتھ ھدي رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم الفعلي الذي قال: مكة وھو قادر على سوقھ، فقال بعض العلماء
  .فالبد من سوق الھدي في القارن على الوجھ الذي ذكرناه، وهللا تعالى أعلم) مناسككم
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 ى الحج عن الغیرأخذ المال عل
 
 

لنفقة الحجة نعم، أما لتسدید الدیون فال : إذا أردت الحج عن الغیر بمقابل مال لنفقة الحج ولتسدید الدیون، فھل ھذا یجوز؟ الجواب: السؤال
ًرانا، أما أن ًیجوز، فالصحیح أن الحج ممكن أن تأخذ علیھ أجرة بقدر ما أنفقت من مركب ومسكن ومنزل وھدي إذا كان الحج تمتعا أو ق

ًیكون الحج محال للمزایدة والبیع والشراء، أحج عن میتك بخمسة آالف، ال بسبعة آالف، كأنھا بیع وشراء فال، وھذا النوع من اإلجارة یسمیھ 
إلى مكة، العلماء باإلجارة على المقاطعة، واألول یسمونھ اإلجارة على البالغ، واإلجارة على البالغ؛ أن یتحمل الورثة بالغ الحاج 

ًفیتحملون نفقة الركوب واألكل والملبس الذي یحتاج إلیھ لعمرتھ وحجھ، وتحتسب النفقة ذھابا وإیابا، ویكون الضابط فیھا العرف لمثلھ؛ فإذا : ً
ًالتزموا بذلك وأعطوه مبلغا ونقص المبلغ وجب علیھم أن یكملوه، ولو أعطوه مبلغا وزاد المبلغ وجب علیھ أن یرد الزیادة، ف لو أعطیت ً

ًشخصا عشرة آالف على أن یحج عن میتك فحج وكلفھ الحج أربعة آالف وجب علیھ رد الستة آالف، ولو أعطیتھ ثالثة آالف وحج واشترى 
الھدي وبلغت تكالیفھ خمسة آالف تعطیھ األلفین، ھذا بالنسبة لألجرة على البالغ، وھي التي یمكن أن یقال بھا دون ما ذكرناه، وهللا تعالى 

  .أعلم
 
 
 
 

 توجیھات لطلبة العلم في التعامل مع الحجاج
 
 

الشك أن تعلیم الحجاج : بعض الحجاج یستفتي بعض طلبة العلم فما ھو الطریق الصحیح لطالب العلم في مثل ھذه الحالة؟ الجواب: السؤال
ف على هللا سبحانھ وتعالى، والضیف یكرم وال وداللتھم على الخیر من أعظم الطاعات وأحبھا إلى هللا سبحانھ وتعالى، فإن الحجاج ضیو

یھان یحسن إلیھ وال یساء، ومن اتقى هللا عز وجل في حجاج بیتھ فأحسن إلیھم أحسن هللا إلیھ في الدنیا واآلخرة، فإن هللا وصف الحجاج 
ًبأنھم آمون لبیتھ یبتغون فضال من ربھم ورضوانا، وأعظم شيء یطلبھ اإلنسان رضوان هللا عز وجل ٌورْضوان : ، ولذلك قال هللا عز وجلً َ َِ

َمن هللا أكبُر  َْ َ ِ َّ أن : (زیادة على الجنة، كما في الصحیح عن رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم: ، وھذا الرضا جعلھ هللا فوق الجنة، أي]72:التوبة[ِ
وأعطیتنا فیقول هللا ! وأعطیتنا!  نرضى وقد أعطیتناال یا ربنا وما لنا: یا أھل الجنة ھل رضیتم؟ فیقولون: هللا یطلع على أھل الجنة فیقول

نسأل هللا العظیم رب العرش الكریم بأسمائھ الحسنى وصفاتھ العلى أن یحل ). ًأو ال أزیدكم، أحل علیكم رضائي فال أسخط علیكم أبدا: تعالى
ًعلینا رضاه فال یسخط علینا أبدا، اللھم إنا نسألك الرضا الذي ال تسخط بعده أبدا فھذا الضیف الذي وعده هللا عز وجل برضوانھ وعفوه . ً

وغفرانھ أن یعتق رقبتھ، وأن یعظم أجره ومثوبتھ، حتى أن هللا لم یرض لھ جزاء إال الجنة، یحتاج إلى تذكیر با وداللة على الخیر، فإذا 
یھ العبادة ھو العلم الشرعي المقرون بالعمل، وال یمكن كان المسلم یستشعر أن الحاج ضیف على هللا بھذه العبادة فلیعلم أن أكمل ما تكون عل

ًأن یكون حاجا على أتم الحج وأكملھ إال إذا كان عالما بالسنة ومطبقا لھا، وال یمكن أن یتعلم إال إذا وفقھ هللا عز وجل لمن كان على بصیرة  ً ً
وصي طالب العلم أن یتقوا هللا سبحانھ وتعالى، وأن یعلموا أن أ .بسنة رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم ومعرفة؛ فعلمھ وأفتاه وبین لھ الحق

على أعناقھم ورقابھم أمانة وھي أمانة العلم، فتبلیغ العلم أمانة، وهللا خاطب رسولھ صلى هللا علیھ وسلم من فوق سبع سماوات بأداء ھذه 
َیا أیھا الرُسوُل بلغ ما أنزل إلْیك مْن ربِّ: األمانة َ َ َ َ َ َِ َّ َُّ ِ ِ ُ ْ ِّ َك وإْن لم تفعْل فما بلغت رسالتُھ َ ْ َ ََ ََ َ َ َ َ َِ َ َّ ْ ْ فأمره أن یبلغ، وحتى أن رسول هللا صلى هللا ] 67:المائدة[ِ

علیھ وسلم لما أحس أن ھذا البالغ حتم علیھ وواجب، وأنھ أمر عظیم ثقیل، وقف علیھ الصالة والسالم أمام األمة في یوم حجة الوداع في 
ًاسمعوا قولي فإني ال أدري لعلي ال ألقاكم بعد عامي ھذا أبدا، ! أیھا الناس: (تفتح بھ علیھ الصالة والسالم أن قالیوم عرفة، وكان أول ما اس

نشھد : إن دمائكم وأموالكم وأعراضكم علیكم حرام كحرمة یومكم ھذا في بلدكم ھذا في شھركم ھذا، أال ھل بلغت؟ قالوا! أیھا الناس: ثم قال
ھذا یدل على أن تبلیغ العلم وداللة الناس على هللا عز وجل والقیام ). اللھم فاشھد! اللھم فاشھد! اللھم فاشھد: فقال. أنك بلغت وأدیت ونصحت

بھذا الواجب العظیم فریضة على كل من استبان لھ ھذا الصراط المستقیم أن یدل الناس علیھ، فالواجب أن تنظروا إلى الحجاج أنھم بحاجة 
صالح دینھم وإیمانھم با عز وجل، وسالمة عقیدتھم باإلخالص  : ا بمجامع قلوبھم إلى هللا، وأعظم ما تقدمونھ لھمإلى ھذا العلم فتأخذو

جل جاللھ الذي من أجلھ كان الحج والعمرة، وشرائع اإلسالم، وھو التوحید الخالص واإلیمان الكامل، وداللتھم على صلتھم با عز وجل 
الرجاء والذبح وغیر ذلك من مسائل العقیدة المھمة التي علیھا مدار الصالح والفالح في الدنیا واآلخرة، بل علیھا في الدعاء واالستغاثة و

ُیا أیھا الناُس اْعُبدوا ربكم : قبول األعمال وردھا، بل من أجلھا أنزلت الكتب وأرسلت الرسل، وأول أمر في كتاب هللا أمر هللا بھ خلقھ ُ َّ َُّ َ َُ َّ َ
َفال تْجعلوا  أنَدادا وأنتم تْعلُمون : ، وأول نھي في كتاب هللا عز وجل نھى عنھ خلقھ[21:البقرة[ َ ََ َ َ َْ ُ ْ َ ًَ ِ َِّ ، فالواجب على طالب العلم أن ]22:البقرة[ُ

 طالب العلم أن أما األمر الثاني الذي یجب على. یبدأوا بھذا األساس العظیم الذي علیھ صالح الدین والدنیا واآلخرة واستقامة األمور كلھا
تعلیم الناس ھدي رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم، فیعلمونھم السنة وكیف كان رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم یحج، وكیف كان : ینتبھوا لھ

ً امرأ سمع نضر هللا: (رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم یعتمر، وماذا كان یفعل، وماذا كان یقول، فھذا من أعظم ما یكون فیھ الخیر والبر
الحسن والنور في الوجھ، فأھل السنة : النضارة) نضر هللا: (ھكذا یقول رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم) مقالتي فوعاھا فأداھا كما سمعھا

فال یزال طالب العلم في نور ورحمة یخوض غمار رحمات هللا عز وجل، ومن ھنا یبارك هللا لطالب . وجوھھم مشرقة في الدنیا واآلخرة
العلم في علمھ حین یعلم الناس ویحرص على داللتھم على الخیر، وإذا جئت تحج تنظر عن یمینك وشمالك من الذي یحتاج إلى فتوجیھ 
فتوجھھ ولكن بالتي ھي أحسن، فتنظرون إلى كبیرھم كأب ووالد تقدرونھ وتجلونھ، وتنظرون إلى من في سنكم أنھ أخ لكم في ال إلھ إال هللا 
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وشائج اإلسالم، وتنظرون إلى من ھو صغیر أنھ مثل فلذات الكبد عزیز علیكم تنزلونھ المنزل الالئق بھ، وتفعلون ذلك  وفي وبینكم وبینھ 
ال تنظروا إلى لون وال جنس وال مصر وال قطر وال طائفة، ولكن انظروا إلى شيء واحد وھو األخوة في اإلسالم، . هللا وابتغاء مرضات هللا

 في ھذا الدین تحبونھم في هللا، ولتعلموا أنھم ضیوف علیكم، وهللا یعلم أنھم ضیوف علیكم وأنھم یحبونكم في ھذا الدین، وكونھم إخوة لكم
وأنھم قد استودعوا صدورھم حسن الظن بكم، ولنسأل هللا العظیم أن یجعلنا وإیاكم فوق ما یظن بكم من خیر، وهللا أنعم على ھذه البالد نعمة 

س یأتون ھذا البیت ویزورونھ فیخرجون بالمشاعر الطیبة، یخرجون وقد رأوا شعائر اإلسالم وأخوة اإلسالم، ورأوا أمة عظیمة، فإن النا
تقوم بصالتھا وزكاتھا وعبادتھا والتآلف فیما بینھا، فھذا ال شك أنھ نعمة عظیمة، یرون اإلسالم أمام أعینھم بكم أنتم إذا وفقكم هللا لتطبیقھ 

وااللتزام بفرائضھ وأداء ما أوجب هللا علیكم تجاه إخوانكم، فأحسنوا بھم الظنون، وأحسنوا إكرامھم، نسأل هللا العظیم رب والقیام بحقوقھ 
  .العرش الكریم أن یعیننا وإیاكم على ذلك الخیر والبر، وهللا تعالى أعلم

 
 
 
 

 حكم الحاج إذا اعتمر عن الغیر في أشھر الحج
 
 

:  الحج عن الغیر وحج عن نفسھ؛ فھل تلك العمرة التي أداھا عن الغیر مؤثرة وتصیر النسك إلى التمتع؟ الجوابمن اعتمر في أشھر: السؤال
إذا اعتمر عن شخص وحج عن آخر أو حج عن نفسھ أو العكس فلیس حالھ بحال المتمتع وال یلزمھ دم التمتع، ویكون اعتماره عن الغیر 

إذا نوى العمرة عن والده ثم حج عن نفسھ أو العكس، : ًعھ معتمرا وھو حاج عن نفسھ؛ ونحو ذلككاعتمار الغیر معھ، كما لو جاء الغیر م
ًلكن المشكلة لو أنھ دخل من میقات الجحفة ناویا العمرة عن والده والحج عن نفسھ؛ فإن الواجب علیھ بعد انتھائھ من عمرة الوالد أن یرجع 

ًقات ناویا النسكین، فیلزمھ أن یرجع إلى المیقات ویحرم منھ، فال یحرم بالحج من ھنا إال إذا فیحرم بالحج من میقات الجحفة؛ ألنھ مر بالمی
أن یأتي من : الصورة األولى: صورتان كان قد جاء بعمرة ولم ینو الحج في ھذا العام، ثم طرأت علیھ نیة الحج وھو بمكة؛ فأصبح ھناك

یرجع بعد العمرة لكي یأتي : لیس بمتمتع، ھذا الحكم األول، الحكم الثاني: رناھما، فنقولًخارج المواقیت ناویا النسكین بالنوعین اللذین ذك
َبالحج من المیقات، فال یتمتع بالعمرة إلى الحج ألنھا عمرة منفصلة عن الحج، وإنما تكون العمرة متصلة لو كانت عن الشخص نفسھ فمْن  َ

َتمتع بالُعْمرة إلى الحجِّ  َ َ َْ َْ َِّ ِِ فھي للشخص نفسھ، أما لو كانت العمرة عن شخص والحج عن آخر فإنھ یكون كحج لشخص وعمرة ] 196:البقرة[َ
ال، فكذلك إذا نواه عن الغیر؛ ألنھ نیة الغیر لیست لھ ھو، ولم یتمتع بھا لحجھ : علیھما دم تمتع؟ نقول: لشخص جاءا مع بعضھما، ھل نقول

یلزمك أن تخرج إلى : األمر الثاني. ًحج والده، ولذلك تقع لوالده حجة مفردة وال تقع تمتعاھو، وكذلك إذا كان الحج لوالده فلم یتمتع بھا ل
ًالمیقات؛ ألنك مررت بالمیقات في زمان الحج ناویا النسكین، إال إذا طرأت نیة النسك الثاني وأنت بمكة فتحرم من مكة وال شيء علیك، فإن 

م بالحج من مكة فعلیھ دم الجبران ال دم التمتع، وعلیھ جماھیر السلف والخلف وأئمة  وأحر-في الصورة األولى-لم یرجع إلى المیقات 
  .وهللا تعالى أعلم. الصحابة رضي هللا عنھم ورحم هللا أئمة العلم أجمعین

 
 
 
 

 حكم طواف اإلفاضة لمن عجز عنھ
 
 

طواف اإلفاضة ركن من : وف بھ، فما الحكم؟ الجوابمن عجز عن طواف اإلفاضة لكبر السن، ولیس لھ مال یدفعھ لمن یحملھ ویط: السؤال
التوكیل یجوز في الحج كلھ ویجوز في بعضھ، وورد التوكیل في مسألة الرمي، فكان بعض مشائخنا : أركان الحج، ومن حیث األصل

 علیھ حادث فانعاق كلیة، أو حصل: ًإذا طرأ عذر على الحاج ولم یستطع أن یطوف طواف اإلفاضة وانتقل إلى بلده، مثال: رحمھم هللا یقول
أنھ ال یجب علیھ أن یطوف، كالمیت الذي وقصتھ : القول األول: حصل علیھ ضرر ال یستطیع معھ أن یطوف البتة، ففي ھذه الحالة قوالن

قول بھذا القول َدابتھ فلم یلزمھ إتمام نسكھ للعجز؛ ولكن ھذا القول مرجوح، وھناك من بعض مشائخنا من ناظر في ھذه المسألة من كان ی
ًاألشبھ أن یوكل؛ ألنھ تعذر علیھ أصالة، وقد صح شرعا أن یوكل في كل الحج، فألن یصح في جزء الحج من باب أولى وأحرى: وقال ً .
ا لو أنھ یوكل غیره في حال عجزه الكلي، فإن كان ال یستطیع أن یطوف البتة، فإنھ یمكن أن یقال بأنھ یوكل من یطوف عنھ، كم: الثاني القول

ًیستقیم أن یوكل من یطوف عنھ طواف اإلفاضة، ویبقى ممتنعا حتى : ًوبناء على ذلك. تعذر علیھ الحج كلھ، فإنھ یجوز أن یحج عنھ غیره
 وآخر دعوانا أن الحمد  رب العالمین، وصلى هللا وسلم وبارك. ًیكون التحلل الثاني بالنسبة لھ متوقفا على ھذا الطواف: ُیطاف عنھ، یعني
  .على سیدنا محمد
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 [3[ باب العاریة -شرح زاد المستقنع 
أباحت الشریعة عقد العاریة حتى ینتفع الناس بعضھم من بعض، لكن لم تطلق الشریعة للمستعیر أن یتصرف في العاریة بما شاء، بل 

جعان إلى القضاء فیفصل بینھما بضوابط قد ًوضعت لھ ضوابط وقیودا متى تعداھا تحمل مسئولیة ھذا، فإذا اختلف ھو وصاحب العاریة فیر
 .نص علیھا العلماء

 أحكام التصرف في العاریة
 
 

بسم هللا الرحمن الرحیم الحمد  رب العالمین، والصالة والسالم األتمان األكمالن على خیر خلق هللا أجمعین، وعلى آلھ وصحبھ ومن سار 
عظیم رب العرش الكریم أن یتقبل منا ومنكم صالح األقوال واألعمال، وأن یعید علینا ھذه فأسأل هللا ال: أما بعد. على نھجھ إلى یوم الدین

كان حدیثنا عن جملة من المسائل واألحكام . ًاألیام المباركة بكل خیر وبركة، وأن یجعلھا عزا لدینھ ونصرة ألولیائھ؛ إنھ السمیع المجیب
التي تعم بھا البلوى؛ ألن الناس یحتاج بعضھم إلى بعض بعد هللا  قد یعتبر من أھم العقودالمتعلقة بعقد العاریة، وكنا قد ذكرنا أن ھذا الع

ّسبحانھ وتعالى، فیحتاج المسلم إلى استعارة شيء من أخیھ المسلم، وبینا مشروعیة ذلك وجوازه، واألحكام المتعلقة بذلك، والمسائل المترتبة 
 ...... .على ھذا العقد

 
 حكم إعارة العاریة

 
 

العاریة : ال یجوز للمستعیر أن یعیر العاریة للغیر، وھذه مسألة مفرعة على ضابط العاریة، بعض العلماء یقول]. وال یعیرھا: [قال رحمھ هللا
وھناك . َّكل شيء تعیره للناس فقد ملكتھ لمن استعار: مذھب یقول: فھناك مذھبان. ٌالعاریة تملیك للمنفعة: وبعض العلماء یقول. ٌإذن بالمنفعة

! یا محمد: لو كان عندك سیارة، وقلت: كل شيء تعیره للناس فقد أذنت لمن استعار أن ینتفع بھ، توضیح ذلك بالمثال: مذھب آخر یقول
: أعرتك سیارتي ھذا الیوم تستفید منھا، وعند المغرب تردھا لي، ھذه عاریة، وأخذ العاریة وتحددت بالزمان وھو یوم، فلما نظرنا في كالمھ

صاحب السیارة أذن فقط لمحمد أن : محمد یملك منفعة السیارة، وطائفة تقول: العلماء ینقسمون إلى طائفة تقول وجدنا) ً السیارة یوماخذ(
محمد ملك المنفعة، یكون من حق محمد أن یعطي السیارة لغیره لكي یركبھا ویأذن : أن القول األول الذي یقول: الفرق بین القولین. ینتفع

ً ینتفع مثلما أذن لھ؛ ألنھ ملك ھذه المنفعة، فمن حقھ أن ینتفع ھو وأن ینفع غیره، وأیضا من حقھ أن یأخذ السیارة منك عاریة لغیره بأن
ویختار ھذا القول أئمة الحنفیة والمالكیة والشافعیة . إنھ مالك للمنفعة: ھذا بالنسبة للقول الذي یقول. ویؤجرھا للغیر ویضمنھا حتى یردھا إلیك

وھذا ھو الذي اختاره المصنف رحمھ هللا، . العاریة إذن بالمنفعة: وقال طائفة من العلماء. إن العاریة تملیك للمنفعة: ھم هللا، ویقولونرحم
یا : ًننظر في ھذا اإلذن ھل ھو مقید أو مطلق؟ وجدناه مقیدا؛ فأنت قلت. إذن: وعلیھ المذھب، أن العاریة إذن وسماح بالمنفعة، وإذا قلت

د خذ السیارة إلى المغرب، فلیس من حق محمد أن یقیم غیره، ولیس من حق محمد أن یؤجر على غیره، فمتى ما أجر على الغیر لزمھ محم
ًأن یدفع األجرة إلى المالك الحقیقي، وینتقل من كونھ مستعیرا إلى كونھ ضامنا للعین المعارة، وأیضا ضامنا ألجرة السیارة طیلة ھذا الیوم،  ً ً ً

ًخذ ھذه الدار واسكنھا بدال مني؛ فإنھ یضمن أجرة المستعیر الثاني، ویكون المستعیر الثاني في حكم المستأجر، لكن : و قال لغیرهحتى ول
ًیضمن األجرة المستعیر األول؛ ألنھا أعطیت لھ إذنا ولم تعط لغیره، فصار الغیر إذا سكن كأنھ انتفع بمال غیره؛ فوجب علیھ الضمان، من 

فإن العاریة لیست بتملیك للمنفعة وإنما ھي إذن، : وعلى ھذا. ادفع األجرة: من ذلك؟ مكنھ المستعیر األول، فنقول للمستعیر األولالذي مكنھ 
وشرع المصنف رحمھ هللا بھذه الجملة في بیان ما یتعلق بالتصرف في العاریة، فإذا أخذت من أخیك . وھذا ھو األشبھ واألقوى إن شاء هللا

 على أنھ عاریة، كأن تأخذ دابة أو سیارة على أنك تنتفع بھا مدة معینة، فإن الواجب علیك أن تتصرف في ھذه العین التي ًالمسلم شیئا
أنك : ، بمعنى)وال یعیرھا: (استعرتھا على وفق ما اتفقت علیھ مع أخیك المسلم، فاألصل أنك أنت الذي تستفید ال غیرك، ولذا قال رحمھ هللا

أعرتك، فإنھ ال یجوز لك أن تقیم الغیر مقامك على أحد قولي العلماء، وذكرنا ھذا القول : ًرني سكنى دارك شھرا، قالأع: لو قلت ألخیك
اسكن داري، أذن لك أن تسكن ولم یأذن : إنھا إذن بالمنافع ولیست بتملیك للمنفعة، فالذي یقول لك: ووجھھ عندما بینا حقیقة العاریة، وقلنا

إذا ثبت . ستعیر ھذه السكنى ولم یأذن لك أن تتصرف فیھا باإلجارة، فال یحل لك بیع ھذه المنفعة فتؤجرھا على الغیرلغیرك، وأذن لك أن ت
أن لك أن تعیر للغیر، وأن العاریة تملیك للمنافع، : ھذا فیدك ید مأذون لھا بالتصرف لك ال لغیرك، وعن اإلمام أحمد رحمھ هللا روایة أخرى

والشافعیة رحمة هللا على الجمیع؛ وبناء على ھذا القول الذي اختاره المصنف ال یجوز لك  ، وھو قول عند الحنفیةواختارھا بعض العلماء
ًشرعا أن تقیم غیرك مقامك، فلو أخذت السیارة من أخیك على أن تستفید منھا ما بین المغرب والعشاء، ال یجوز أن تعطیھا آلخر ، وال أن 

ًوالشك أن الذي ینبغي للمسلم دائما أن یحتاط في حقوق الناس، . ا من حیث األصل العام والذي اختاره المصنفتبذل منفعة ركوبھا للغیر، ھذ
ُیا أیھا الذین آمنوا : وأن یتصرف على وفق ما اتفق علیھ مع الطرف الثاني دون زیادة أو خروج عن العقد؛ ألن هللا سبحانھ وتعالى یقول َ َ َ َِ َُّّ َ

ِأْوفوا بالُعقود ُ ُْ ِ أعرتك، اختص االنتفاع بك ال بغیرك، فكما أنك ال تقبل أن یقوم غیره : أعرني، قال: ، فأنت إذا قلت ألخیك المسلم]1:المائدة [َ
مقامھ كذلك ال ینبغي لك أن تقیم غیرك مقامك، وكم من شخص یأذن إلنسان لحقھ علیھ وال یأذن لغیره، خاصة في المنافع التي یكون بذلھا 

المسألة . سقوط الحق: المسألة األولى: وھذا یدل على مسألتین) وال یعیرھا: (قال رحمھ هللا.  لصاحبھا ومالكھا الحقیقيللغیر فیھ إحراج
أخذ : ًال یملك المنفعة فإنھ یأثم إذا صرف الدابة للغیر، ویخرج عن اإلثم بتحلل صاحب الدابة، مثال: حصول اإلثم؛ ألننا إذا قلنا: الثانیة

إني قد أخذت سیارتك على أني راكبھا وأعرتھا للغیر فسامحني في حقك أو اجعلني في حل من : لشخص آخر، یقول لھسیارتھ وأعطاھا 
  .حقك، ونحو ذلك
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 حكم العاریة إن تلفت عند المستعیر الثاني
 
 

ن لیس من حقك أن تقیم غیرك مقامك فأقمتھ، للتفریع، وإذا كا) فإن: (الفاء في قولھ] فإن تلفت عند الثاني استقرت علیھ قیمتھا: [قال رحمھ هللا
أن تقیم الغیر مقام إجارتك، وھناك فرق بین : الحالة الثانیة. أن تقیم الغیر مقام عاریتك: الحالة األولى: فأخذ السیارة وتلفت فھذا فیھ تفصیل

أجرتك السیارة فیما بین المغرب والعشاء، فید : خذ ھذه السیارة عاریة مني فیما بین المغرب والعشاء، وبین أن تقول لھ: أن تقول للغیر
أن یعلم بأن المالك : الصورة األولى: العاریة ید ضمان وید اإلجارة ید أمانة، إذا ثبت ھذا فالشخص الثاني الذي تقیمھ مقامك لھ صورتان

ً أعرتھ وھو یعلم أن السیارة لیست ملكا الحقیقي للسیارة لم یأذن لك، وأنك قد تصرفت في مالھ بدون حق، فیأخذ منك السیارة على أنك قد
ًویكون جاھال، كجار لإلنسان جاء فوجد السیارة التي استعارھا  أن ال یعلم بذلك: الصورة الثانیة. لك، وأن مالكھا لم یأذن لك بھذا التصرف

ًالجار یظنھا ملكا لجاره، أو یظن أن خذھا، فأخذھا : أعرني ھذه السیارة أذھب بھا لقضاء حاجة أو نحو ذلك، قال: جاره فظنھا لھ، فقال
الطرف األول الذي أذن لھ بأخذ السیارة واالنتفاع بھا، : الجار ھو المستعیر األول، أي: فالصورة األولى. مالكھا قد أذن لجاره أن یعیره

ًھو الذي أعطي السیارة سواء كان عالما أو غیر عالم، وھو الذي فصلنا فیھ، فأما : والمستعیر الثاني بالنسبة للمستعیر الثاني إذا أخذ السیارة ً
إنھ یعتبر في حكم الغاصب، وھذا أمر : وھو یعلم أنھ لم یؤذن للمستعیر األول باإلذن بھا، ویعلم أنھا ملك لغیره فإنھ ظالم، ولذلك یقول العلماء

آفة سماویة أو بدون تفریط منھ، فسواء تلفت بالتفریط ًمھم جدا؛ ألنھ یتفرع علیھ ما لو أنھ أخذ السیارة فحصل لھ حادث، أو أن السیارة تلفت ب
فھذه مسألة التضمین، وفیھا تفصیل من حیث ترتب األحكام . قالھ المصنف أو بدون تفریط تكون یده ید ضمان، فتستقر علیھ قیمتھا على ما

ًال یجوز لھ شرعا أن یأخذ السیارة، فیعتبر في المستعیر الثاني إذا كان یعلم أن المستعیر األول قد تصرف بدون حق؛ فإنھ : تقول: كاآلتي
حكم الغاصب لو أخذھا، ویلزمھ ضمان أجرة السیارة في المدة التي أخذھا، وضمان مثل السیارة إن كان لھا مثلي إن أتلفھا، أو قیمتھا إن لم 

یده ید : ًآثم، وثانیا: ًول، فإن كان یعلم فھو أوالیكن لھا مثلي، فھناك أحكام تترتب على أخذ المستعیر الثاني مع علمھ باعتداء المستعیر األ
یجب علیك أن تضمن السیارة؛ ألنھ یعلم أن الشرع ال یأذن لھ : ًضمان مطلقا، حتى لو أن السیارة تلفت بدون تفریط أو تعٍد، فنقول للثاني

لي، أو مثلھا إن كان لھا مثلي، وكذا ضمانھ بذلك، وأنھا في حكم المغصوبة، ویتفرع على ذلك ضمانھ لقیمة السیارة إذا لم یكن لھا مث
سآخذ السیارة من محمد : فلو أخذھا المستعیر األول على أن یسافر بھا من مكة إلى المدینة، ثم أعطاھا للمستعیر الثاني، وقال لھ. ألجرتھا

ر الثاني وخرج بھا من مكة إلى المدینة، على أنني سأسافر بھا وأعطیھا لك، فعلم المستعیر الثاني بغش المستعیر األول، فأخذھا المستعی
یلزمھ ضمان ھذه السیارة : ًھذه مسئولیة اآلخرة؛ ألنھ من التعاون على اإلثم والعدوان، ثانیا. یأثم: ًأوال: فتلفت قبل وصولھ إلى المدینة، نقول

ان القیمة یوم التلف، فلو كانت السیارة حینما اضمن قیمتھا، ویكون ضم: إن كان لھا مثلي، وإن لم نجد في السوق مثل ھذه السیارة نقول لھ
أخرجھا من مكة قیمتھا خمسة آالف، فلما تلفت بعد أسبوع صارت قیمتھا عشرة آالف فإنھ یضمنھا یوم تلفت بعشرة آالف، واستقرت علیھ 

یأثم؛ : ًأوال: لسیارة، والدلیل على ھذه الثالثعلیك أجرة السیارة فیما بین مكة إلى المكان الذي تلفت فیھ ا: نقول لھ: ًالقیمة یوم التلف، ثالثا
ٍال تأكلوا أْموالكم بْینكم بالباطل إال أْن تكون تجارة عْن تراض  :ٍألن أموال الناس ال تستحق إال بطیبة نفس منھم وتراض، قال تعالى َ َ َ َ َ َ َ ََ َ َ ًَ ِ ُِ ُ ُ َُ ََّ ِ ِِ ْ ُْ ْ َ ْ

ًبذلھا منفعة لألول دون الثاني، فإذا صار الثاني غیر مأذون لھ من حیث فالبذل مبني على التراضي، ومالكھا رضي أن ی] 29:النساء[
إذا ثبت أنھ ظالم، : ًثالثا. أنھ أعان ھذا الظالم على ظلمھ بأخذه للسیارة مع علمھ بعدم رضا المالك الحقیقي: ًثانیا. األصل، فترتب علیھ اإلثم

فیده مثل ) على الید ما أخذت حتى تؤدیھ: (د اعتداء، وید االعتداء ضامنة بكل حالأصبحت یده ی: وال حق لھ في االنتفاع بھذه السیارة، فنقول
ًإذا تلفت السیارة یضمن، وجھا واحدا عند العلماء رحمھم هللا، الذین یقولون بأنھ ال تملك منافع العاریة: ید الغاصب، وعلى ھذا سنقول ً .

ًأما إذا كان ال یعلم، كما لو أن شخصا أخذ سیارة من أخیھ على أنھ .  الذي تلفت فیھعلیك أجرة السیارة من مكة إلى المكان: نقول لھ: ًرابعا
ًینتفع بھا مدة معینة، فأعطاه إیاھا على أنھ ینتفع بھا، فذھب وأعطاھا شخصا آخر ینتفع بھا، فظن الشخص الثاني أن الذي أعطاه یملك 

إعارتھا للغیر، فتختلف ھذه الصورة عن الصورة األولى بأن المستعیر الثاني عنده السیارة، أو أن المالك الحقیقي قد أذن لھ بالتصرف فیھا و
شبھة، وال یعلم باالعتداء، ویظن وجود اإلذن بالتصرف؛ ففي ھذه الحالة یسقط اإلثم؛ ألنھ ال اعتداء، وإنما وغرر بھ المستعیر األول؛ ألن 

العمل بالظاھر، وظاھر الحال حینما : نھا تحت یده، فھناك شيء یسمیھ العلماءخذ ھذه السیارة، وأنت ترى أ: األصل أن الشخص إذا قال لك
خذ سیارتي، الظاھر من الحال أنھ مالك لھا، وھكذا لو رأیتھ یقودھا ویسیر بھا، وھذا : ترى السیارة تحت ید شخص ومفتاحھا عنده وقال لك

خذ السیارة ھذه اللیلة، فأخذھا الثاني، فقد : إذا جاء إلى غیره وقال لھوالظاھر حجة، ومن حیث األصل یعمل بھ، فھو . یسمى العمل بالظاھر
غرر بھ حیث ظن أنھ مالك لھا ولیس بمالك، ویسقط عنھ اإلثم للشبھة، وفي ھذه الحالة یسقط عنھ ضمان األجرة؛ ألنھ مغرر بھ، ویثبت 

على أن المستعیر األول یضمن أجرة السیارة ویلزمھ دفع قیمة أما الدلیل . ضمان األجرة على المستعیر األول ولیس على المستعیر الثاني
المنافع التي استغلت تلك اللیلة؛ فألن صاحبھا حینما أعطاھا للمستعیر األول أذن لھ ولم یأذن لغیره، فإذا جاء یعطیھا للغیر فالغیر ال یملكھا، 

منافع ال یملكھا؛ ألن المنافع التي یملكھا ما كانت لھ؛ فتصرف في وما خرجت إلى ید االعتداء إال بسببھ ھو، وھو في ھذه الحالة تصرف في 
على ھذا لو أعطیتھ سیارة، فأعطاھا لشخص یذھب بھا إلى المدینة . منفعة الغیر وحبسھا المدة التي انتفع بھا المستعیر الثاني، فیلزمھ ضمانھا

ًلزمتھ أجرتھ إلى المدینة، ولو أعطیتھ بیتا یسكنھ شھرا، فأسكن ال غیر لزمتھ أجرتھا تلك المدة، سواء أسكن الغیر بأجرة أو بدون أجرة، ھذا ً
  .من حیث االستحقاق
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 إلزام المستعیر الثاني بالضمان عند تلف العاریة
 
 

یضمن : ةلو أن المستعیر الثاني أخذ السیارة إلى المدینة وھو یظن أن السیارة ملك للمستعیر األول وتلفت، من الذي یضمن؟ في ھذه الحال
أعرني، فأعاره، فلیس عنده شيء یسقط الضمان، : ًالمستعیر الثاني؛ ألن المستعیر وإن كان معذورا لكنھ أخذھا بید العاریة؛ ألنھ قال لھ

ًإذا◌). بل عاریة مضمونة: (والعاریة توجب الضمان؛ لقولھ علیھ الصالة والسالم أن یكون المستعیر : الصورة األولى: ھناك صورتان: َ
ًاني عالما باعتداء المستعیر األول؛ فیلزمھ ضمان األجرة وضمان العین إن تلفت تحت یده، أوالالث یلزمھ ضمان األجرة؛ ألنھ تصرف في : ً

یلزمھ ضمان العین؛ ألنھ قد اغتصب تلك العین : ًضیع علیھ منفعة ھذا الشيء فوجب علیھ ضمانھا، وثالثا: ًمال الغیر بدون إذنھ، وثانیا
إذا كان المستعیر الثاني ال یعلم، أو ظن وجود اإلذن، أو ظن أن المستعیر : الصورة الثانیة. ى موضع لم یؤذن لھ بإخراجھا إلیھفأخرجھا إل

األول مالك حقیقي لھا؛ فوقع في التصرف بشبھة الملكیة أو بشبھة اإلذن، فإنھ في ھذه الحالة یأخذ حكم المستعیر، إال إذا أخذھا إجارة، فلھ 
، فإن أخذھا استعارة من المستعیر األول یكون علیھ ضمانھا؛ ألن المستعیر یضمن وال أجرة علیھ، واألجرة على المستعیر األول ال ٍحكم ثان

الثاني، وتلزم األجرة المستعیر األول في ھذه الصورة الثانیة؛ ألنھ غرر بالمستعیر الثاني وتصرف في مال غیره بدون إذنھ، فضمن قیمة 
لو أن المستعیر األول أجرھا للشخص الثاني، فحینئٍذ اإلجارة ال ضمان فیھا إال إذا تعدى، فلو قال المالك الحقیقي للمستعیر أما . المنفعة
ً خذه وأسكنھ شھرا - وكذب علیھ-ھذا البیت لي ! یا محمد: ًخذ بیتي ھذا واسكنھ شھرا، فأخذه المستعیر األول وذھب إلى محمد وقال: األول

ًت، فأصبح الشخص الثاني مستأجرا ال مستعیرا، یعنيقبل: بمائة، قال ًإما أن یغرر بھ مستعیرا أو یغرر بھ مستأجرا، إن غرر بھ مستعیرا : ً ً ً
ًضمن؛ ألن یده ید ضمان، وإن غرر بھ مستأجرا ضمن األجرة وال یضمن العین إن تلفت؛ ألن ید اإلجارة ال ضمان فیھا إال بالتعدي، كما 

ھذه ھي الحالة التي ذكرناھا، إذا غرر بالمستعیر الثاني فإنھ یلزمھ ضمان ]. وعلى معیرھا أجرتھا: [ قال رحمھ هللا.تقدم في باب اإلجارة
ًاألجرة على التفصیل الذي ذكرناه؛ فإذا كان المستعیر األول مغررا بالمستعیر الثاني ضمن الثاني األجرة، والمستعیر األول حینئٍذ یضمن 

 .عاریة، وال یضمن الثاني؛ ألن یده ید أمانةاألجرة ویضمن العین بال
 
 
 
 

 تضمین المعیر ألي المستعیرین شاء
 
 

ّویضمن المالك أي االثنین شاء، إن شاء ضمن المستعیر األول، وإن شاء ضمن المستعیر الثاني؛ ألن ]. ویضمن أیھما شاء: [قال رحمھ هللا
ًلثاني، وحینئٍذ یكون المستعیر الثاني ضامنا مع األول؛ ألن األول مستعیر والثاني المستعیر األول قد تصرف باالعتداء وكذب على المستعیر ا

بل عاریة : (مستعیر؛ والثاني مغرر بھ، لكنھ رضي بالعاریة، وأنت إذا رضیت بالعاریة ضمنت؛ ألن النبي صلى هللا علیھ وسلم قال
ً الذي تعیرني إیاه، على ظاھر الحدیث؛ بناء على ذلك یشترك أنا أضمن لك ھذا الشيء: أعرني، كأنھ یقول: فكل شخص یقول) مضمونة

ًوإن إذا كان الثاني مغررا بھ ومعذورا، فنقول للمالك الحقیقي. الطرفان في مسألة العاریة فلو . إن شئت ضمن األول وإن شئت ضمن الثاني: ً
الملیون من المستعیر الثاني  إن شئت أخذت:  ھذه الحالة إن تلفت تساوي قیمتھا الملیون، نقول لھ في-والید ید عاریة-أن ھذه الدار التي تلفت 

وبالنسبة لحال عدم الضمان، كما لو أجر المستعیر األول . وإن شئت أخذتھا من المستعیر األول؛ ألن ید األول ضمان وید الثاني ضمان
  .ر یده ید أمانة ولیست بید ضمانآلخر وكان یظن أنھ مالك؛ حینھا یضمن المستعیر األول دون المستأجر؛ ألن المستأج

 
 
 
 

 أحكام إشراك المحتاج في منفعة العاریة
 
 

أنت حینما تأخذ العاریة من غیرك وتعطیھا للغیر، حینئٍذ تنتقل : یرد السؤال]. ًوإن أركب منقطعا للثواب لم یضمن: [قال رحمھ هللا تعالى
یل من وجود العذر وعدم وجوده، فعقد اإلجارة شيء، وعقد العاریة شيء، لكن العین من یدك إلى ید الغیر، ویصبح الضمان فیھا على التفص

أن المنفعة لك أنت ال لغیرك، وحینما تعطیھا للغیر عاریة أو إجارة : ًلو أركب منقطعا؟ حینما یؤذن لك أنت أن تركب السیارة، معناه: السؤال
. ا في المنفعة، فھل تنتقل ید األول، وتلغى أم ال؟ وھي التي یسمونھا ید التشریكفقد أخرجتھا بالید إجارة أو عاریة، لكن لو أن االثنین اشترك

ًسافر بھا من المدینة إلى مكة، فرأى في الطریق منقطعا فأركبھ، والمنقطع من : أعطیتھ دابتك، وقلت لھ: ، أيً)وإن أركب منقطعا: (فقولھ
ً؛ ألن إنقاذ النفس المحرمة واجب شرعا، وال یجوز أن تتركھ إذا رأیتھ في حیث األصل قد یجب علیك إركابھ إذا خشي علیھ التلف والموت

ًمن رأى مسلما على ھلكة وھو قادر أن ینقذه فلم ینقذه فقد قتلھ قتل عمد، وإن كان ھذا القول : حال الھلكة، حتى إن بعض الظاھریة یقولون
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ًقوال مرجوحا، والصحیح أنھ لیس بقاتل، لكنھ یبوء بإثم عظیم، و ًكأن یراه غریقا وھو یحسن السباحة فال یسبح إلیھ، أو یراه جائعا : مثلھ قالواً ً
ًوعنده الطعام فال یعطیھ، أو یراه عطشانا وعنده الماء فال یعطیھ، أو یراه منقطعا وھو قادر على حملھ وال یحملھ، ولھذا قال المصنف ً :

ًیكون دخولھ علیك بصورة اللزوم، فلو رأیت منقطعا فأركبتھ المنفعة فقد أركبتھ ؛ ألن المنقطع یتعین علیك حملھ، وفي ھذه الحالة ً)منقطعا(
أن المستعیر من حیث األصل أذن لھ ولم یؤذن لغیره، فھل التشریك ھنا یوجب الضمان أو ال : ًمنفعة لیست ملكا لك، ونحن قررنا قاعدة
. أن تركبھ بأجرة: الصورة األولى: ركوب المنقطع لھ صورتان). وابًوإن أركب منقطعا للث: (یوجبھ؟ فبین رحمھ هللا أنھ ال یوجب فقال

ُأن تركبھ بدون أجرة؛ فإذا ركب بدون أجرة فحینئٍذ ال إشكال، لكن إن ركب بأجرة صار بذل المنفعة في مسألة إجارة العین : الصورة الثانیة
) للثواب: (إما أن یركبھ  بدون أجرة، كما قال:  حالتان للمنقطعًفإذا عندنا. المستعارة توجب الضمان لمنفعتھا كلھا، وكذلك إجارة جزئھا

من أجل الثواب، فتبقى ید المستعیر كما ھي ید ضمان، وال یلزمھ دفع أجرة الراكب؛ ألنھ في ھذه الحالة متعین علیھ أن : والالم للتعلیل، أي
قسم أخذه المستعیر، وقسم أجره، في ھذه : المنفعة منقسمة إلى قسمینوإما أن یركبھ بأجرة، فركب معھ، وحینئٍذ أصبحت . یركبھ؛ ألنھ منقطع

ًوفي حالة ما إذا كان المالك الحقیقي قد أذن لھ باستعارتھا فأركب منقطعا . الحالة یضمن أجرة ما أجره ویكون ذلك المال للمالك الحقیقي
ي ھذه الحالة، وبقي األصل وھو البذل، حتى المالك الحقیقي لو بدون مال، تبقى یده ید ضمان، وھذا الراكب ال یضمن؛ ألنھ یجب إركابھ ف

أركبك معي بمائة، فركب معھ بمائة، : أنھ مر على المنقطع لوجب علیھ إركابھ؛ ألن المسلم یجب علیھ إنقاذ أخیھ، لكن لو أجره وقال لھ
الضمان إذا أجرھا كلھا، كذلك لو أجر جزءھا، فأنت لو األصل في المنفعة یوجب : أما الدلیل على تضمیننا إیاه ألجرتھ فنقول. ضمن أجرتھ

ًخذ ھذه الدار واسكنھا شھرا عاریة مني لك، فسكن نصف شھر وأجرھا نصف الشھر، وجب علیھ الضمان في نصف الشھر، : قلت لھ
أنھ لو : وفائدة المسألة. لفإركاب الراكب معھ تشریك لھ في المنفعة، فیجب ضمان الجزء الذي أجره للراكب، ویضمن بأجرة المث: وعلیھ

  .أركب الراكب بمائة لایر وأجرة مثلھ مائتین؛ وجب علیھ ضمان المائة الثانیة، ففي ھذه الحالة تكون اإلجارة أجرة المثل
 
 
 
 

 مسائل االختالف بین المعیر والمستعیر
 
 

ول مدعي اإلعارة، وبعد مضي مدة قول المالك بأجرة ُبل أعرتني أو بالعكس عقب العقد، قبل ق: آجرتك، قال: وإذا قال: [قال رحمھ هللا
: إن قال: الثالثة. بل آجرتني: أعرتك، قال: إن قال: الثانیة. بل أعرتني: آجرتك، قال: إن قال: األولى: ھناك صور في المسألة]. المثل

ح العلماء على تسمیتھا بمسائل االختالف، ھذه كلھا مسائل یصطل. بل غصبتني: آجرتني، قال: إن قال: الرابعة. بل غصبتني: أعرتني، قال
ھي جملة من المسائل التي یختلف فیھا العاقدان في كیفیة العقد، وال تختص بباب معین بل تشمل أكثر أبواب المعامالت : ومسائل االختالف

 مسائل االختالف لو تأمل فیھا طالب مسائل االختالف، والحقیقة أن: إن لم یكن جلھا، ففي كل باب من أبواب المعامالت شيء یسمیھ العلماء
ھو : العلم لوجدھا في األصل راجعة إلى باب القضاء؛ ألن المراد بھذه المسائل معرفة من المدعي ومن المدعى علیھ، وبعض العلماء یقول

ًمدعي واآلخر مدعى علیھ، وھو مدعى علیھ واآلخر مدعي أنھ مدعى : لقول قولھ، فمعناها: فالقول قولھ، فإذا قالوا: ھذا كلھ بمعنى قولھم. ً
أما من حیث المنھجیة الفقھیة؛ فكان األصل یقتضي أن ھذه المسائل تؤخر إلى باب . علیھ، وھذه المسائل كلھا راجعة إلى باب القضاء

 كل باب القضاء؛ ألن مسائل القضاء تختص بباب القضاء، ولكن السبب الذي جعل أھل العلم رحمھم هللا یفردون مسائل االختالف في
أن ھذه المسائل حینما تدرس في كل باب بحسبھ تعرف أصول األبواب الراجعة إلى القضاء، ففي بعض األحیان تكون قاعدة القضاء : بحسبھ

عامة، لكنھا في باب الشفعة تنخرم، وتكون قاعدة القضاء عامة ثابتة ولكنھا في باب العاریة تنخرم، فلما تدرس مسائل االختالف في كل باب 
بحسبھ یكون ذلك أضبط وأتم لمعرفة األبواب المستثناة، ومعرفة أصول كل باب وتطبیقھا حتى في مسائل االختالف، فكما عرفت العاریة 

ًاتفاقا تعرفھا اختالفا ً....... 
 

 اختالف المعیر والمستعیر في كون العقد عاریة أم إجارة
 
 

: بل أجرتك، قال: أعرتني، قال: ًما أعرتك بل أخذتھا غصبا، قال: عرتني، فیقولأ: فقد یختلف المعیر والمستعیر في عقد العاریة، یقول
غصبتني؟ نعم، في بعض األحیان : أعرتك، وبین أن یقول: أجرتك، وبین أن یقول: بل أعرتك، ھل ھناك فرق بین أن یقول: آجرتني، قال

أجرتك، وفي بعض : بل أجرتك، فمن مصلحة المالك أن یقول: الكًحینما تكون السیارة ملكا للشخص، ویدعي آخر أنھ استعارھا، فیقول الم
: أعرتھا؛ ألنھا تضمن؛ ألنھ لو قال: بل أعرتك، فإن السیارة إذا تلفت األفضل أن یقول. ال: أجرتني، قال: األحیان یكون العكس، یقول لھ

ھ یضمن قیمة المنفعة في المدة التي أخذھا ذلك الرجل، أجرتك؛ ألن: أجرتك، ال تضمن، أما لو كانت السیارة موجودة، فإن األفضل أن یقول
ومن ھنا تجد .  دفع األجرة، لكن ھذا في الحقیقة یحتاج إلى ضوابط فقھیة صحیحة-إذا قلنا القول قولھ- ًوجب علیھ قضاء . أجرتك: فإذا قال

 فالتلف -التي ھي السیارة-أن العین موجودة : شرة، أيإذا وقع االختالف بعد العقد مبا: ًالمصنف رحمھ هللا رتب المسائل، فابتدأ أوال فقال
ھل تكون بأجرة أو بدون أجرة؟ ھذا إذا كانت العین قائمة وموجودة، ویترتب : غیر موجود، فحینئٍذ ال ضمان، ولكن یبقى فقط مسألة المنفعة

والعین تالفة، فإن المالك في . بل أجرتني: تك، قالأعر: بل أعرتني، قال: أجرتك، قال: الضمان على التسلیم بكونھا عاریة، لكن إذا قال لھ
: لو أن العین تلفت فقلنا: وتوضیح ذلك. أعرتك: أجرتك، وفي بعض األحیان یكون األصلح لھ أن یقول: بعض األحیان األصلح لھ أن یقول
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: نة بألفین، فاألفضل أن یقولقیمتھا خمسة آالف لایر، والعین مضى علیھا عند الشخص خمس سنوات، فادعى المالك أنھ أجره كل س
فقد : لایر، والعكس أعرتك، سقطت أجرتھ ولزمھ أن یدفع لھ ضمان المنفعة، وھو خمسة آالف: أجرتك؛ ألن لھ عشرة آالف لایر، وإذا قال

مسألة مھمة وھي ھناك : ًأجرتك، إذا: أعرتك وال یقول: تكون األجرة خمسة آالف لایر، وقیمة العین عشرة آالف لایر، فاألفضل أن یقول
ًمعرفة من الذي یقبل قولھ؟ ھل نقبل قول المالك مطلقا، أم نقبل قول اآلخذ سواء ادعى اإلجارة، أو ادعى العاریة مطلقا؟ ھذا فیھ خالف بین  ً

: قة، وإذا قالأجرتك، أن تكون المنفعة مملوكة ومستح: أنا أصدق المالك؛ ألن المال مالھ، واألصل إذا قال: بعض العلماء یقول: العلماء
أعرتك، فاألصل أن عینھا تضمن، فال نفوت حقوق الناس، ألننا إذا أسقطنا قولھ في حالة ما إذا ادعى العاریة والعین تالفة فوتنا علیھ ضمان 

ًك مطلقا، وربما في أنا مع المال: أجرتك، فوتنا علیھ قیمة المنافع، وال یجوز تفویت حقوق الناس، ولذلك یقول: عینھ ومالھ، وإذا أسقطنا قولھ
خمسة آالف لایر  بعض األحیان یكون المالك قولھ األضعف وال یقول باألصلح؛ فیكون في ھذه الحالة تنازل عن األكثر، فلو كانت قیمة العین

الف الزائدة عن بل أعرتك، یصبح في ھذه الحالة ال إشكال؛ ألنھ تنازل عن الخمسة آ: أجرتني، وقال المالك: وأجرتھا عشرة آالف لایر وقال
أقبل األقل وأعتبر : وبعضھم یقول. ًأصدق قول المالك مطلقا: وعلى ھذا یقول بعض العلماء. استحقاقھ، لكن المشكلة إذا زاد عن االستحقاق

فق الطرفان على ات: بل أعرتني، والعاریة ثالثة آالف لایر، یقول: أجرتك، واألجرة خمسة آالف لایر، واآلخر قال: الزائد ادعاء، فإذا قال لھ
ًالقول قول من قال موافقا للثالثة آالف، : ضمان ثالثة آالف، وبقیت األلفان ھي محل الخالف؛ فأنا آخذ بالیقین وھي الثالثة آالف، وأقول

تني، والعین قیمتھا بل أعر: أجرتك، واإلجارة بعشرة آالف لایر، قال: إذا قال لھ: مثال. فیعتبر قول األقل؛ ألنھ یقین ومتفق علیھ بین الطرفین
أقبل القول الذي یثبت الخمسة آالف؛ ألنھ القدر المتفق علیھ بین : خمسة آالف لایر، ال نشك أن المالك یستحق خمسة آالف لایر، فیقول

لكل متفق على أن بل استلفت ألفین، فإن ا: استلفت مني ألف لایر، قال: كما لو اختلفا وقال لھ: ًالطرفین، وأعتبر المالك مدعیا للزائد؛ قال
آخذ بالیقین وأترك الشك حتى یأتي الدلیل على إثباتھ؛ ألن ذمة الطرف : ھناك ألف لایر أخذھا وھي یقین، لكن الشك في األلف الزائدة، فیقول

الزائد حتى یقیم  مشكوك فیھا، فأبقى على الیقین وھو األقل وألغي الزائد، وأسقط قول من قال ب-وھي الخمسة آالف لایر- الثاني في الزائد 
: كل ھذا محل خالف بین العلماء، منھم من یقول. فالقول قول من قال باإلجارة. أو فالقول قول من قال بالعاریة: البینة علیھ، ھذا معنى قولھم

أن یرید ضمان المالك إما : ًعلتھ أنھ یرى أن مال صاحب الحق ال یذھب ھدرا، وإذا أردت أن تختصرھا وتقول: القول قول المالك، وقلنا
ًعینھ، وإما أن یرید ضمان أجرة العین، وفي كلتا الحالتین تضمن األعیان والمنافع، ألن بیوت الناس إذا تلفت فھي مضمونة وال تذھب ھدرا، 

ًوسكنى البیوت واالنتفاع بھا األصل أنھ مضمون وال یذھب ھدرا، فنحن نقبل قول المالك مطلقا، ومنھم من یقول . وألغي الشكآخذ بالیقین : ً
ُبل أعرتني أو بالعكس عقب العقد، قبل : آجرتك، قال: وإذا قال: (وكال القولین لھ وجھھ وتعلیلھ، والمصنف رحمھ هللا یقول في ھذه المسألة

ت عنده ًلو أن شخصا أخذ سیارة من شخص وبقی: ًمثال. وفي ھذه الحالة إذا قبلت قول مدعي اإلعارة ستسقط األجرة). قول المدعي اإلعارة
ًشھرا كامال، ثم قال العاریة توجب ضمان العین واإلجارة توجب ضمان المنفعة، فآخذ بالضمان : بل أعرتك، فحینئٍذ قالوا: آجرتني، قال: ً
مستأجر، أقبل قول من قال بالعاریة ال قول من قال باإلجارة، وعلى ھذا یقبل قول من قال بالعاریة سواء كان المالك أو ال: األتم األكمل وأقول

 وبعد مضي مدة: (قال رحمھ هللا. أعرتك: أجرتك، وتارة تكون المصلحة أن یقول: وفي كلتا الحالتین تارة تكون المصلحة للمالك أن یقول
حینما یكون االختالف قبل فوات المدة یكون ضمان العین أفضل من ضمان المنفعة، فھو إذا : ذكرنا أنھم یقولون). قول المالك بأجرة المثل

أن یقع االختالف بعد مضي : أن یقع االختالف بعد العقد مباشرة، والصورة الثانیة: الصورة األولى: عندنا صورتان: أعرتك، یقولون: قال
آجرتك، : قال. بل آجرتني: أعرتك، قال: إذا قال لھ: إذا وقع االختالف بعد العقد مباشرة فال ضمان للمدد، أي: مدة تستحق فیھا األجرة، فقالوا

نقبل قول من قال بالعاریة؛ ألنھ یوجب ضمان الرقبة بكاملھا، وھذا أحظ : بل أعرتني، وال مدة مضمونة؛ ألنھ ما مضى شيء، فقالوا: قال
إما أن یدعي العاریة أو اإلجارة، فإن ادعى العاریة؛ فحینئٍذ نقبل قولھ : المالك بین أمرین: من ضمان المنفعة التي ھي األقل، وحینئٍذ یقولون

أعرتني، فسیتضرر : آجرتك، وقال الذي أخذ: وھذه سیارتھ وھذا ملكھ، ونقبل قول من قال بالعاریة، وسقط استحقاقھ لألجرة، لكن لو قال
: المالك من جھة عدم وجود األجرة، وستؤخذ علیھ منفعة الدار بدون أجرة، فلماذا قبلنا قول من قال بالعاریة في ھذه الحالة؟ ألنھ إذا قال لھ

نقبل قول من قال بالعاریة، ففي ھذه الحالة : إذا قلنا: تك، تبدأ مسألة اللزوم وعدم اللزوم، فبعض العلماء ال یرى لزوم العاریة، ویقولأعر
ٍیكون المالك لھ خیار اإلسقاط؛ ألنھا لیست بالزمة لھ، ما على الُمْحسنین مْن سبیل  ِ َ َ َ َِ ِ ِ ْ إیاھا، فیرجع أعطني : أعرتك، ثم یقول: یقول] 91:التوبة[َ

ضمان العین أفضل من : وعلى القول بلزوم العاریة، قالوا. مباشرة وینتھي اإلشكال، وعلى ھذا فحق المالك مضمون، وال یفوت علیھ الحق
 .یكون االستحقاق للید عند فوات العین بضمانھا أتم من استحقاق المنفعة واألجرة: ضمان المنفعة، وعلى ھذا

 
 
 
 

 ستعیر في حصول الغصب وعدمھاختالف المعیر والم
 
 

بل آجرتني، والبھیمة تالفة، أو اختلفا في رد؛ : أعرتك، قال: بل غصبتني، أو قال: آجرتني، قال: أعرتني، أو قال: وإن قال: [قال رحمھ هللا
 .، وتحتاج إلى شيء من التفصیلمسألة من یقبل قولھ، ومسألة من یرد قولھ ونعني بھا االختالف بین المتعاقدین: ھذه مسألتان]. فقول المالك
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 مسألة التنازع في عقد المنفعة
 
 

سیارة أو دار ملك لشخص، وكان یسكنھا شخص لمدة : ًمثال. آجرتني، أعرتني، غصبتني: بینا المسائل المتقدمة، وبقي بیان ثالث كلمات
ًعیرا، وادعى مالك الدار أنھ كان غاصباًسنتین، ثم تلفت ھذه الدار، فادعى الساكن للدار أنھ كان مستأجرا أو كان مست فما الفرق بین قول . ً

غصبتني؟ إذا ادعى ساكن الدار أنھ استأجر فھذا لھ حكم، وإذا ادعى أنھ استعار : وقول المالك.. أعرتني.. آجرتني: الشخص في ھذه المسائل
أننا سنطالبھ بضمان أجرة الدار لمدة : آجرتني، فمعنى ذلك: فإذا قال. فلھ حكم آخر، وإذا ادعى علیھ المالك أنھ غاصب فھذا لھ حكم ثالث

آجرتني، فإنھ : سنتین، وال نطالبھ بضمان قیمة الدار، فرضنا أن ھذه الدار التي تلفت قیمتھا مائة ألف، وأجرة كل سنة عشرة آالف، فإذا قال
أنھ : والسبب في ھذا.  األقل حتى یخرج من ضمان األكثریقر بأن علیھ عشرین ألف لایر، لكن ال یطالب بضمان الدار بمائة ألف، فھو یدعي

آجرتني، مع أنھ سیغرم األجرة، لكنھ : ، فھو یقول-كما تقدم- ّآجرتني، فإن المستأجر ال یضمن العین المؤجرة إال إذا فرط أو تعدى : إذا قال
ھ ضمان الدار، ففي بعض األحیان تكون األجرة أغلى أعرتني، یخرج من األجرة ویلزم: أعرتني، فإذا قال: أو یقول. سیسلم من ضمان الدار

آجرتني، فسیدفع : من قیمة الدار، كما لو سكن ھذه الدار عشر سنوات، وكل سنة بعشرة آالف لایر وقیمة الدار خمسون ألف لایر، فإذا قال
: قال.. أعرتني.. آجرتني: ء رحمھم هللا ذكروا قولھالعلما: ًفإذا. أعرتني: ًأعرتني، سیدفع خمسین ألفا، فاألفضل أن یقول: مائة ألف، وإذا قال

فالضمان باألجرة والضمان للعین التالفة مستحق على من تلفت الدار . ھذا كلھ من جھة الحقوق المترتبة على العین التالفة.. بل غصبتني
بل عاریة : (لعین، لقولھ علیھ الصالة والسالمًتحت یده، فیضمن الدار إذا كان مستعیرا؛ ألن المستعیر ال یدفع األجرة ولكن یلزمھ ضمان ا

بل غصبتني، فإنھ یستحق األمرین، أجرة الدار؛ ألن المغصوب تضمن منافعھ، ویستحق قیمة الدار؛ ألن : فإذا قال المالك). مضمونة
حق األجرة، وحق قیمة :  حقانغصبتني، یكون لھ: فإذا قال. المغصوب مضمون العین، وبناء على ذلك یضمن المنافع وقیمة الدار التي تلفت

ھذه ! نصدق المالك أم نصدق الذي في الدار؟: بل غصبتني، ھل: آجرتني، قال: فإذا اختلف االثنان، فقال الذي في الدار. الدار التي تلفت
لك للدار أن األصل أنھ فإذا نظرت إلى الما! ّمن المدعي ومن المدعى علیھ؟: المسألة راجعة إلى مسألة قضائیة، وسبق التنبیھ علیھا، وھي

: ًملك ھذه الدار، وأنھ تضمن عین الدار وتضمن منافعھا؛ ألن أموال الناس محترمة شرعا وال تخرج عن أیدیھم إال بضمان، نقول حینئٍذ
. لقول قول المالكفا: القول قول المالك، حتى یقیم الشخص الذي ادعى اإلجارة أو العاریة الدلیل على أنھ مستعیر أو مستأجر، ھذا معنى قولھ

أن القاضي یقبل قول المالك أنھ غاصب، ولكن یحلف المالك الیمین با على أنھ غصبت منھ ھذه الدار، وأن ھذا قد غصبھا المدة التي : یعني
ك یكون في والقول قول المال. ًیكون المالك مدعى علیھ، والمستأجر أو مدعي اإلجارة یطالب بالبینة: وبناء على ذلك. یطالب بأجرتھا
: والشيء الثاني. قیمة الدار التي انھدمت: الشيء األول: سواء ادعى الذي في الدار اإلجارة أو العاریة؛ ألن في الدار شیئین: الصورتین، أي

قیمة أو بمقابل، األصل والیقین أن اإلنسان ال یعطي الشيء إال ب: ًأوال: القول قول المالك؟ قالوا: فلماذا قلنا. منفعة سكن الدار عشر سنوات
ًاألصل في أموال الناس أنھا ال تذھب ھدرا، فما دام أن الدار سقطت وھي تحت ید فالن فاألصل أنھ ضامن حتى : ًوثانیا. فضمناه األجرة

اھر؛ ألن بل وھبتني، فإن الذي یدعیھ خالف الظ: أجرتني، قال: ولذلك لو اختلف اثنان، فقال أحدھما. یثبت أن یده ید أمانة ال ضمان فیھا
نضمنھ الدار؛ ألن األموال محترمة، ومادام سقطت تحت یده فاألصل أنھ : األصل في اإلنسان أنھ ال یبذل الشيء إال بمقابل، فھم یقولون

، ولیس عندنا دلیل یسقط ھذا األصل، ونضمنھ األجرة؛ ألن ھذه )على الید ما أخذت حتى تؤدیھ: (ضامن لھا، وقد قال علیھ الصالة والسالم
القول قول : ھذا من جھة من یقول. ولیس عندنا دلیل. ًالعشر سنوات ال تذھب ھدرا حتى یقوم الدلیل على أنھ قد تبرع بھا المالك الحقیقي

إنھ أخذ العین بالمقابل، : ًالقول قول من یدعي اإلجارة؛ فھو في ھذه الصورة مدعى علیھ؛ ألنھ یقول: قول من یقول: القول الثاني. المالك
ً على األصل من أنھ مستأجر، وكونھ یضمن الدار، أو یكون غاصبا ویحملھ قیمة الدار ھذا خالف الظاھر؛ ألن األصل براءة الذمة فجرى

: والمدعي من قولھ مجرد من أصل أو عرف بصدق یشھد فیقول: ًوكل من قال قوال خالف األصل فھو مدعي. حتى یدل الدلیل على شغلھا
ًأنا مستأجر، والغالب أن اإلنسان یأخذ الدار مستأجرا لمنافعھا، فإذا تلفت : في الدار بريء، ومادام أنھ قالاألصل أن ھذا الشخص الذي 

الغصب خالف الظاھر، : ًثم قالوا أیضا. تلفھا مستحق على مالكھا حتى یثبت أن ھذا الشخص قد تحمل ضمانھا باإلعارة، أو بالغصب: نقول
البد أن یقوم الدلیل على أنھ قد غصب؛ ألن الغصب تترتب علیھ آثار من :  تھمة، وبناء على ذلك نقولواألصل أن المسلم ال یغصب ألن ھذه

إننا نصدق الذي في : وعلى ھذا ترددت أقوال العلماء بین الجانبین، بعضھم یقول. ًاإلثم والتعزیر، وھذا القول الثاني أیضا من القوة بمكان
نصدق : ومنھم من یقول. ك بإقامة دلیل على أنھ غصب، وأخذت منھ الدار، وأن ھذا ھو الذي غصبالدار؛ ألنھ مدعى علیھ، ونطالب المال

 القول الثاني في مسألة - كما ذكرنا-وكال القولین لھ وجھھ، ولھ تعلیل وإن كان . المالك ألن أموال الناس ومنافع أعیانھم األصل ضمانھا
رتب علیھ ما ذكرناه من المؤاخذة،؛ إذ ال یقف األمر على ضمان األعیان والمنافع بل  یضعف؛ ألنھ تت-وھو القول بتصدیق المالك-الغصب 

 ...... .یتعدى ذلك إلى االتھام، واألصل براءة المتھم حتى تثبت إدانتھ
 

 اختالف المعیر والمستعیر في رد العاریة
 
 

األولى، والعلماء رحمھم هللا لما ذكروا مسائل العواري نبھوا على ھذه المسألة غیر المسألة ]. أو اختلفا في رد فقول المالك: [قال رحمھ هللا
ھل نصدق الذي أخذ السیارة أم نصدق . بل رددتھا: فالن أخذ مني سیارتي عاریة، ولم یردھا، فقال الذي أخذ: قضیة الرد وعدم الرد، إذا قال

إنك لم تردھا، : ً على أن فالنا لم یرد السیارة، وإن صدقنا المالك وقلناالمالك؟ إن صدقنا الذي أخذ السیارة، فحینئٍذ نطالب المالك بإقامة دلیل
: لم تردھا، سأل القاضي الذي أخذ السیارة: رددتھا، قال: إذا قال لھ: مثال. طالبنا الذي أخذ السیارة بالبینة والشھود على أنھ قد رد السیارة

ًشاھدان أن فالنا المالك كان یقود سیارتھ صباح الجمعة، فھذه  ھا لیلة الجمعة، فشھدما رد: رددتھا لیلة الجمعة، قال المالك: متى رددتھا؟ قال
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: ًبینة تدل على كذبھ، وأنھ فعال قد ردت إلیھ السیارة؛ ألنھ ادعى عدم الرد، وقد ثبت أنھ ردھا، لكن إذا لم توجد بینة، فھل نصدق الذي قال
كیف نمیز بین المدعي : عندنا ناف، وھذه المسألة ترجع إلى نفس المسألة السابقةعندنا مثبت للرد و! رددت، أو نصدق الذي نفى الرد؟

إذا أخذ السیارة وادعى أنھ ردھا، وادعى صاحب السیارة أنھ لم یردھا، فعندنا شيء اسمھ الیقین، : فبعض العلماء یقول! والمدعى علیھ؟
ما دمت أنك : ًفإذا نقول. ًسیارة، وكال الطرفین مقر بأن ھناك أخذا للسیارةوشيء اسمھ الشك، والیقین ال یزال بالشك، فھو یعترف أنھ أخذ ال

ًتقر أنك أخذت سیارة فالن فأثبت لنا یقینا أو بما ھو في حكم الیقین وبالبینة أنك قد رددتھا؛ ألنك مقر أنك أخذتھا، ومقر أن ذمتك قد شغلت 
مادمت قد . أعرتني ولكن رددت السیارة إلیك، أعرتني دارك ولكن رددتھا إلیكنعم : أعرتك، قال: ففي ھذه الحالة إذا قال. بھذه السیارة

أقررت أنك أخذت فإن یدك تكون مشغولة بھذا األخذ، ومحكوم علیك أنك آخذ حتى یثبت أنك قد رددت الذي اعترفت بأخذه، ھذا وجھ قول 
أقم البینة على : قر واعترف بأنھ أخذ السیارة عاریة وردھا، نقولوھذا ھو القول الصحیح، أنھ إذا أ. إنھ یصدق المالك: من قال من العلماء

لم ترد، ناف، والمثبت مقدم على النافي، ولكن : رددت، مثبت، والذي یقول: نصدقھ ألن الذي یقول: وبعض العلماء یقول. أنك رددتھا
رددت، قول : یصدق الذي قال: فإن قول من قال. الصحیح أن القول قول المالك كما ذكر المصنف، وھذا ھو الصحیح والخالف ھنا ضعیف

  .ضعیف، خاصة وأن أصول القضاء تقوي أن القول قول المالك؛ ألن الذمة قد ثبت شغلھا باألخذ، فالبد من إثبات الدلیل على براءتھا بالرد
 
 
 
 

 األسئلة
 
 

...... 
 

 الفرق بین اإلجارة والعاریة من جھة تملیك المنافع وعدمھ
 
 

الفرق بین تملیك المنافع في اإلجارة وأحقیة التصرف فیھا، وتملیك المنافع في العاریة وعدم أحقیة التصرف فیھا، مع أن الكل ما : السؤال
، والصالة والسالم على خیر خلق هللا، وعلى آلھ وصحبھ ومن وااله: یضمن إن فرط وتعدى؟ الجواب فإن : أما بعد. باسم هللا، الحمد 

أنك ال تملك سكنى ھذه الدار سنة كاملة، وتنازلت عنھا لقاء خمسة آالف لایر؛ : ًستأجر دارا لمدة سنة بخمسة آالف فمعناهالمستأجر منك إذا ا
ًیملك بھا المستأجر ھذه المنفعة ملكا تاما، من حقھ أن ینتفع ھو ومن حقھ أن یقیم غیره مقامھ، وأنت رضیت بھذا الملك، ورضیت بالمعاوضة  ً

فاإلجارة فیھا عوض، ویجب علیك خمسة آالف لقاء السكنى سنة، وأما في . ك بالوفاء وإتمام العقد على ما اتفقتما علیھعلیھا، وهللا أمر
ًالعاریة فلن یدفع لك شیئا، وصارت على محض اإلحسان والتكرم والتفضل، وحینئٍذ تضعف ید اآلخذ في العاریة أكثر منھا في اإلجارة؛ ألن 

ً قیمة الشيء، وأما في العاریة فلم یعطك في مقابل العاریة شیئا، وعلى ھذا ال یستحق في العاریة إذا وھبت لھ اإلجارة قد عاوضك وأعطاك
وأعطیت إال في حدود الھبة والعطیة، فتقیدت في العاریة وأطلقت في اإلجارة، واستحق في اإلجارة ولم یستحق في العاریة، فالفرق بینھما 

ًلكا للمنافع في اإلجارة غیر مالك للمنافع في العاریة، وھذا على القول بأنھا إذن بالمنافع ولیست بتملیك واضح، ولذلك یكون المستأجر ما
  .ًخالفا للجمھور، وهللا تعالى أعلم

 
 
 
 

 حكم تضمین المستعیر إن كانت العاریة بھا عیب وزاد عیبھا عنده
 
 

ًجراء تلك العیوب واألعطال التي بھا سابقا، فھل یضمن المستعیر؟ إن استعار شخص سیارة بھا عیوب ثم تلفت في یدیھ من : السؤال
لو أخذت السیارة وھي : نعم تضمن في ھذه الحالة؛ ألن یدك ید ضمان فرطت أو لم تفرط، وتضمنھا معیبة وال تضمنھا كاملة، مثال: الجواب

 شيء تستعیره فإن یدك ید ضمان، فأنت الذي أدخلت أي: في آخر رمق منھا، تسیر ساعة وتقف ساعتین، ففي ھذه الحالة الشرع یقول لك
أنا أتحمل مسئولیة ردھا، فإذا لم تردھا فیدك ید : إذا كانت السیارة في آخر رمقھا فأنت ضامن، كأنك تقول: على نفسك الغرر، معنى ذلك

ن ال مثل لھا وقیمة مثلھا ثالثة آالف، ضامنة تضمنھا بحالتھا، فإذا وجدت مثلھا تسیر ساعة وتقف ساعتین حینئٍذ تضمن المثلي، وإن كا
یدك ید ضمان ولیست بید أمانة : نقول بالعیوب الموجودة فیھا، وال تضمنھا كاملة، وعلى ھذا: علیك ضمان ھذه السیارة بالتلف، أي: نقول

نص ) بل عاریة مضمونة: الق! ًأغصبا یا محمد: (حتى یفصل بین كون التلف بتفریط أو بدون تفریط، بسبب موجود أو غیر موجود، فقولھ
وھذا في الحقیقة حكمة من الشریعة؛ ألن الشخص الذي أعطاك . یدل على أن العواري تضمن، وأن من أخذ العاریة فقد تحمل المسئولیة
من ردھا لھ  أنك تض-كنوع من العدل، والشریعة قائمة على العدل- العاریة تكرم وتفضل بمنافعھا؛ فجعل الشرع مكافأة لھ على ھذه المنافع 

  .تامة كاملة على الصفة التي أخذتھا بالتمام والكمال، وهللا تعالى أعلم
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 حكم تمكین الغیر من استخدام العاریة عند الحاجة
 
 

ال حرج : ًلو أن شخصا استعار سیارة في سفر، واحتاج أثناء الطریق لشخص آخر یقود السیارة عنھ، فھل في ذلك حرج؟ الجواب: السؤال
لضمان؛ فلو أن ھذا الشخص الثاني تصرف فیھا فتلفت تضمن؛ ألن الشخص الثاني إن أقمتھ مقامك عند الضرورة والحاجة یسقط عنك إال ا

اإلثم، لكن ال یسقط عنك الضمان، فإن الذي ملك السیارة أذن لك أن تقودھا ولم یأذن للغیر أن یقودھا، ولذلك تقف حتى یتراد إلیك نفسك؛ 
قد أذن لك أنت أن تقود فإنھ لم یأذن لغیرك بقیادتھا، وھذه شریعة تامة كاملة تضمن حقوق الناس على أتم الوجوه، قد ترضى ألنھ ما دام أنھ 

لمحمد یسوق وال ترضى لغیره، فلو جئت تتساھل في ھذا الشيء الیسیر الذي ال خطر فیھ، فقد تتساھل في شيء أعظم خطورة، وشيء أكثر 
فتبقى أموال الناس مصونة  أذن لك ولم یأذن لغیرك،:  ال یقوم غیرك مقامك؛ ألن الشریعة قالت- صل الشرعيمن حیث األ- مفسدة، ولذلك 

بالنسبة لھذه المسألة یستثنى منھا . ومحفوظة، وال یمكن للغیر أن یقوم مقامك إال إذا أذن المالك الحقیقي بإقامتھ مقامك، وهللا تعالى أعلم
ًبت یقود عني ابني، أو اجعلني في حل إذا احتجت لغیري أن یسوق بي، فھذا إذن، أیضا یدخل في ھذه فإن تع: االشتراط، كأن تقول لھ ٍ

ًالمسألة اإلذن المعروف مثلما یقع بین األصدقاء واألحبة، تعلم أن أخاك تطیب نفسھ أن تقیم غیرك مقامك في حاالت الحاجة، وذكروا دلیال 
أن النبي صلى هللا علیھ وسلم حینما ُسمعت الصیحة في المدینة، خرج الناس فوجدوا رسول : لذلك حدیث أبي طلحة رضي هللا عنھ وأرضاه

 صلوات هللا وسالمھ علیھ، وثبوت قلبھ وجنانھ، فلما صارت -بأبي وأمي-هللا صلى هللا علیھ وسلم، وھذا من أروع األمثلة على شجاعتھ 
 كان ال یبالي بالموت وال یبالي بشيء صلوات هللا وسالمھ علیھ؛ وھذا من كمالالصیحة والفزع كان أول من خرج علیھ الصالة والسالم، ف

إیمانھ، وكمال رجولتھ علیھ الصالة والسالم، فكان أتم الناس في قوة إیمانھ وتوكلھ على ربھ، فكان أول من خرج على فرس أبي طلحة ، 
ْالنبي أْولى بالُمْؤمنین مْن أنفسھم : قالوا: اوأخذ فرس أبي طلحة من دون إذن أبي طلحة ، وللعلماء فیھ أوجھ، منھ ِ ِ ِ ِ ِ ُُّ ْ َ ََ ْ ِ َِ إذا : فقالوا] 6:األحزاب[َّ

: من ھذه المسائل. كان أولى بھم من أنفسھم فمن باب أولى أموالھم، وفي ھذا الحدیث ال یقل عن ثالثین مسألة، فقط في أخذ فرس أبي طلحة 
فإنھ ركب فرس أبي طلحة وھو یعلم أن أبا طلحة یحب ذلك ویرضى بھ، فأنت إذا أخذت أنھ یجوز أن تأخذ مال الغیر إذا علمت رضاه، 

في ھذه الحالة یسقط عنك : الشيء عاریة وأنت تعلم أن صاحبھ لو وقف واطلع على الشيء الذي فعلتھ عند حاالت الضرورة أذن لك، قالوا
 وأنت محتاج ألخذه فأخذتھ، ولو وجدت دابتھ - أكرمكم هللا-  لو وجدت حذاءه اإلثم؛ ألنك تعلم أن من عادتھ وطبیعتھ أنھ یأذن لك بھذا، وھكذا

فیجوز أن تقیم الغیر مقامك لیقود بك عند حاالت الحاجة، أو : وأنت محتاج إلیھا فأخذتھا؛ وھذا معروف بین اإلخوة واألصدقاء واألحبة، قالوا
ًتعرفھ حلیما رحیما إذا حكیت لھ ھذا الظرف وافق على أن تقی م غیرك مقامك، فھذا ال بأس بھ، وال إثم فیھ، لكن ال یخرج الشيء عن ید ً

  .العاریة الموجبة للضمان
 
 
 
 

 حكم الجمع بین طواف اإلفاضة وطواف الوداع بنیة واحدة
 
 

لم أن یلتزم على المس: ًأوال: ھل یصح أن أجمع بین طواف اإلفاضة وطواف الوداع في وقت طواف الوداع بنیة واحدة؟ الجواب: السؤال
بسنة النبي صلى هللا علیھ وسلم، فالخیر كل الخیر في اتباع ھدیھ والسیر على نھجھ صلوات هللا وسالمھ علیھ، إن المسلم حینما یعلم أن ھدیھ 

فإنھ علیھ الصالة والسالم في یوم النحر أنھ نزل وطاف طواف اإلفاضة، ثم رجع وبات بمنى ورمى الجمار، ثم رجع وطاف طواف الوداع 
ھذا واجب وھذا ركن، والواجب : یفعل ما فعل رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم، وال یترك ھذه السنة، وال یتساھل فیھا، ولذلك حینما یقول

ھذه سنة فیتركھا، : ًإن الفقھ قد یكون وباال على صاحبھ متى؟ حینما تجد من یتعلم الفقھ یقول لك: یندرج تحت الركن، یقول بعض العلماء
فلذلك ال . نما العامي یعلم أنھا سنة ولكن یقتتل علیھا حتى یحصلھا، فانظر كیف أن ھذا جاھل یفوز بالدرجات العلى وھذا عالم یحرم الخیربی

ینبغي لإلنسان أن یفرط بالسنة، ھذا ھدي رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم، أنھ نزل في یوم النحر وطاف طواف اإلفاضة، فلماذا تترك ھذه 
؟ ما الذي أقدم اإلنسان من آالف الكیلو مترات أشعث أغبر من كل فج عمیق، وتحمل المشاق؟ ثم یأتي الشیطان یحول بینھ وبین الخیر السنة

ویمنعھ من خطوات یتبوأ بھا الدرجات العلى والخیر الكثیر، ویصیب بھا الرحمة ویشرفھ هللا بالطواف ببیتھ فیمتنع من ھذا الخیر كلھ 
یندرج األصغر تحت األكبر، لماذا یحرم اإلنسان نفسھ ھذا : أجمع بین طواف اإلفاضة والوداع؛ ألن الفقھاء یقولون: یقولویتقاعس عنھ، و

الخیر؟ نعم إن وجد عذر، كالمرأة الحائض تحیض في العید، ویأتي یوم النحر وھي حائض، ال تستطیع أن تطوف طواف اإلفاضة، ثم تبقى 
ًطوفي طواف اإلفاضة ویكون مغنیا : الثالث، ثم تطھر فترید أن تطوف طواف اإلفاضة وترید أن تصدر، نقولیوم التشریق األول والثاني و

فھذه إذا طافت طواف ). اجعلوا آخر عھدكم بالبیت طوافھ: (أن النبي صلى هللا علیھ وسلم قال: ِلك عن طواف الوداع، والدلیل على ذلك
ھ واجب ال یتحقق إال بالنیة، وفي ھذه الحالة قد تحقق مقصود الشرع بجعل آخر العھد بالبیت اإلفاضة ونوت تحتھ طواف الوداع أجزأ؛ ألن

طوافھ، لكن القادر والمستطیع وطالب العلم والعالم الذي یعلم ھدي رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم وسنتھ ویقصر في ذلك، فھذا أمر الشك 
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 من تخذیل الشیطان لإلنسان، فینبغي للمسلم أن ال یكون ذلك الرجل، ویحرص المسلم أنھ حرمان من الخیر، وفوات للخیر على العبد، وھو
ْواتبُعوهُ لعلكم : (وتحرص المسلمة على أن تنزل یوم العید وتطوف طواف اإلفاضة في یوم النحر؛ ألن في ذلك الخیر الكثیر، قال تعالى ُ َّ َ ََ َِّ

َتْھتدون  ُ َ  إلیھ وأعظمھا عنده زلفى وقربى منھ سبحانھ وھي الھدایة، جعلھا مقرونة باتباع ھدیھ علیھجعل هللا أحب األشیاء ]. 158:األعراف[َ
َواتبُعوهُ لعلكم تْھتدون : (ظم مكافأة یجدھا المسلم في اتباعھ، قال سبحانھ وتعالى‘الصالة والسالم؛ وھي أ َ َُ َ َ ْ ُ َّ َ ، فنتبع سنتھ علیھ ]158:األعراف[َِّ

إلفاضة في یوم النحر، ونطوف طواف الوداع إذا صدرنا وخرجنا، ونجعلھ آخر العھد؛ فإن وجد العذر فال الصالة والسالم، ونطوف طواف ا
  .ًبأس حینئٍذ، وأما إذا لم یوجد العذر وفعل اإلنسان ذلك متعمدا فقد فاتھ الخیر، ولیس ھناك دلیل على اإللزام بشيء، وهللا تعالى أعلم

 
 
 
 

 مراتحكم حج من أغمي علیھ ولم یرم الج
 
 

الحجة تامة، إذا كان ذلك بعد وقوع أركانھ على الصفة : رجل أصیب باإلغماء في الیوم الثاني عشر ولم یرم، فما الحكم؟ الجواب: السؤال
أن اإلغماء موجب لسقوط : المعتبرة، وفي ھذه الحالة إذا أفاق فإنھ یرمي ما لم تتأخر إفاقتھ إلى فوات الوقت؛ فمذھب طائفة من العلماء

یسقط عنھ التكلیف باإلغماء على ھذا القول، ومن العلماء من یفرق بین اإلغماء الطویل واإلغماء القصیر، : ًالتكلیف؛ وبناء على ذلك
إن عمار بن یاسر قضى الصلوات حینما أغمي : ما كان في حدود الثالثة األیام یكون المغمى علیھ في حكم المكلف، ولذلك قالوا: فیقولون

: ھو مكلف، یشبھھ بالنائم، ومن یقول: أن المغمى علیھ أشبھ بالمجنون منھ بالنائم، فإن من یقول: أیام، واألشبھ من ناحیة أصولیةعلیھ ثالثة 
من - أیقظھ ال یستیقظ، ولذلك ھو أقوى  إنھ غیر مكلف، یشبھھ بالمجنون، وھذا أصح؛ ألن النائم إذا أیقظھ اإلنسان استیقظ، والمغمى علیھ لو

ً شبھا بالمجنون، فیسقط تكلیفھ، وهللا تعالى أعلم-لحیث األص َ.  
 
 
 
 

 حكم من اعتمر لیلة یوم الترویة ثم تحلل وأھل بالحج
 
 

ًیعتبر متمتعا، من جاء . نعم: ًمن یعتمر لیلة یوم الترویة ثم یتحلل ویھل بالحج قبل ظھر یوم الترویة، فھل ھذا یعتبر متمتعا؟ الجواب: السؤال
قوف بعرفة وتحلل منھا، سواء وقع ذلك على الوجھ الذي یدرك بھ السنة من یوم الترویة، أو كان ذلك على وجھ تفوت بھ بالعمرة قبل الو

ًالسنة، كأن یأتي متأخرا، فما دام أن عمرتھ قد وقعت قبل الوقوف بعرفة وتحلل منھا، ثم بعد ذلك أحرم بنسك الحج فإنھ یكون متمتعا وجھا  ً ً
  .وهللا تعالى أعلمًواحدا عند العلماء، 

 
 
 
 

 حكم الفصل بین الطواف والسعي
 
 

ًھل یؤثر الفصل بین الطواف والسعي سواء كان ھذا الفاصل قلیال أو كثیرا؟ الجواب: السؤال السنة وھدي النبي صلى هللا علیھ وسلم : ً
ركعتي الطواف، وشربھ لماء زمزم، وتقبیلھ الوصل بینھما، ویكون الفاصل بالمأثور وھو ما حفظ عنھ علیھ الصالة والسالم من صالتھ ل

ًللحجر، ثم مضیھ إلى السعي، ھذا ھو ھدیھ علیھ الصالة والسالم، وخفف العلماء في الفاصل الیسیر، كأن یستریح قلیال ویكون من كبار 
یؤثر عند من یشترط المواالة السن، أو تكون معھ رفقة یخشى علیھم الضیاع فینتظر اجتماعھم، أو نحو ذلك مما ھو خفیف یسیر، فھذا ال 

ًبین السعي والطواف، أما لو كان الفاصل بأجنبي، أو كان فاصال مؤثرا فاحشا، كأن یذھب إلى استراحتھ وینام، ثم یرجع ویسعى فھذا فاصل  ً ً
  .مؤثر یفوت بھ شرط المواالة عند من قال باعتباره، وهللا تعالى أعلم

 
 
 
 

 ما یشترط في الوكیل لرمي الجمرات
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ًھل یشترط في من وكل بالرمي عن العاجز أو المریض أن یكون مؤدیا للحج في نفس العام أم یجوز أن یوكل من لم یحج في ھذه : السؤال

ًال یجوز التوكیل إال عند وجود العذر، فمن كان معذورا كأن یكون مریضا أو : المسألة األولى: السنة ویرمي وكان قد حج الفریضة؟ الجواب ً
ًشدید أو عاجز ال یستطیع كالمشلول، فھؤالء المعذورون ھم الذین یرخص لھم في التوكیل، فإن كان العذر موجودا صح التوكیل، بھ ضعف 

وإن كان العذر غیر موجود فإنھ ال یصح التوكیل وال یجزئ الرمي، فإن الشخص الذي یذھب یرمي یتعب نفسھ إذا علم أن الشخص الذي 
ًالعبون بالحج فینزلون في یوم العید ویوكلون أشخاصا للرمي عنھم، فھؤالء رموا أو لم یرموا فالرمي وجوده وكلھ غیر معذور، كالذین یت

. وعدمھ على حد سواء؛ ألن مثل ھذا غیر معذور، فیشترط وجود العذر، فإذا وجد العذر صح التوكیل، وإذا لم یوجد العذر لم یصح التوكیل
یكون الوكیل قد حج في نفس العام؛ ألن الرمي عبادة ال تصح إال من الحاج وال تجزئ من غیر الحاج، إذا وكل ینبغي أن : المسألة الثانیة

تعبد هللا بھا من كان في النسك ولم یتعبد بھا من لم یكن في النسك، فیجب أن یكون الوكیل قد حج في ذلك العام، فالشخص الذي یوكلھ البد 
 لم یحج، فال یجوز توكیل غیر الحاج، ویبدأ الوكیل بنفسھ، فیرمي الجمرات تامة، ثم یرجع ًأن یكون محرما، وال یكون من الحالل ممن

ًفالرمي نسك تام، فیبرئ ذمتھ منھ تماما ثم ) حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة : (ویرمي عمن وكلھ، لقول رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم
 نفسھ لم یجزئ، وھل ینقلب رمي من وكلھ عن نفسھ أو یلزمھ اإلعادة؟ وجھان ًیبرئ ذمة من وكلھ، فلو أنھ رمى عمن وكلھ أوال، ثم رمى

ینقلب رمیھ عن نفسھ ثم یرمي عمن وكلھ، وحینئٍذ یعید مرة واحدة على ھذا القول؛ ألن الرمي األول انقلب : من أھل العلم من قال: للعلماء
وآخر دعوانا . یجب علیھ أن یعید االثنین: واحدة، وھناك من أھل العلم من قاللھ، لكن الرمي الثاني نواه عن نفسھ فال ینقلب للغیر فیعید مرة 
  .أن الحمد  رب العالمین، وصلى هللا وسلم وبارك على محمد

 
 
 
 

 [1[ باب الغصب -شرح زاد المستقنع 
 الناس بغیر حق، وتوعد علیھ الوعید ًحرم هللا الظلم على نفسھ وجعلھ محرما بین العباد، ومن ھنا حرم هللا سبحانھ الغصب وأخذ أموال

ًالشدید سواء كان المغصوب عقارا أو منقوال على تفصیل عند العلماء في بعض األشیاء ً. 
 الغصب من كبائر الذنوب

 
 

واستن بسم هللا الرحمن الرحیم الحمد  رب العالمین، والصالة والسالم على خیر خلق هللا أجمعین، وعلى آلھ وصحبھ ومن اھتدى بھدیھ 
ولیس ھناك اختالف . ھو أخذ الشيء بالقھر والقوة: الغصب]. باب الغصب: [فیقول المصنف رحمھ هللا تعالى: أما بعد. بسنتھ إلى یوم الدین

ًھو االستیالء على حق الغیر قھرا بغیر : [كبیر بین حقیقة الغصب في اللغة، وحقیقتھ في االصطالح، وقد عرفھ المصنف رحمھ هللا بقولھ
: وھذا النوع من المعامالت یقع بین الناس في سائر األزمنة واألمكنة، فابتلى هللا عز وجل الناس بعضھم ببعض، وجعل ھذا البالء فتنة]. حق

َوجعلنا بْعضكم لبْعض فتنة أتْصبُرون  َ َ َ َ َ َِ َ َ ََ ً ْ ُِ ٍِ ْ ي وابتلى القوي فا من حكمتھ أن ابتلى العباد بعضھم ببعض، ابتلى الضعیف بالقو]. 20:الفرقان[ْ
فمن حكمة هللا سبحانھ وتعالى أنھ ابتالھم بھذا لكي یعظم األجر للمبتلى فیما غصب منھ، . ًبالضعیف، اختبارا لعباده وابتالء لھم فیما یعملون

وا ببیان أحكامھ ًوباب الغصب باب مھم جدا، والعلماء رحمھم هللا اعتن. وكذلك یؤاخذ الغاصب بجنایتھ وظلمھ ألخیھ وأخذه لمالھ بدون حق
ًفي كتب الحدیث وكتب الفقھ، ولذلك أفردوه بباب مستقل تعظیما لشأنھ، وبیانا لمسائلھ وأحكامھ في ھذا : أي) باب الغصب: (یقول رحمھ هللا. ً

 شرعي لذلك ٍالموضع سأبین لك جملة من المسائل واألحكام المتعلقة باالعتداء على أموال الناس، وأخذھا بالقھر والقوة دون وجود مبرر
 ّاألخذ، وقد حرم هللا عز وجل ورسولھ علیھ الصالة والسالم الغصب، وانعقد إجماع األمة على تحریم ھذا الفعل، وأنھ كبیرة من كبائر

، وتوجب عقوبة الدنیا واآلخرة، قال تعالى َیا أیھا الذین آم: الذنوب التي توجب سخط هللا وغضبھ على العبد والعیاذ با َ َ َِ َُّّ ْنوا ال تأكلوا أْموالكم َ ُ ُ َُ َ َ ُ ْ َ
ْبْینكم بالباطل إال أْن تكون تجارة عْن تراض منكم  ُْ ْ ُ ُِ ِ ٍِ َ َ َ َ َ َ ََ َ ًَ َ َّ ِ ِِ ّأن هللا حرم على المسلم أن یأكل مال : ووجھ الداللة من ھذه اآلیة الكریمة]. 29:النساء[ْ

ًالذي ال وجھ للحق فیھ، وكل من اعتدى على أرض أخیھ أو مالھ أیا أخیھ المسلم بالباطل، والغصب أكل األموال بالباطل؛ ألن الباطل ھو 
وأما .  فیدخل في عموم اآلیة أنھ أكل المال بالباطل- كما سیأتي-كان ذلك المال بدون وجھ حق فقد غصبھ، وإذا أخذه على سبیل القھر والغلبة 

د على ذلك أنھ ثبت عنھ حدیثان یدالن على عظم االعتداء على فإن النبي صلى هللا علیھ وسلم عظم أمر الغصب، ومن أصدق الشواھ: السنة
فإن النبي صلى هللا علیھ وسلم لما وقف في حجة : أما الحدیث العام. خاص: عام، والثاني: أموال الناس سواء ذلك بالغصب أو غیره، أحدھما

اسمعوا قولي فإني ال أدري ! أیھا الناس: (ل في أول الخطبةالوداع، وكانت خطبتھ علیھ الصالة والسالم ألمتھ في ذلك الموقف وذلك الیوم، قا
ًإذا كان رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم یودع الناس ویرید أن یقول كالما ! فتصوروا ھذه الكلمة والجملة..) ًلعلي ال ألقاكم بعد عامي ھذا أبدا 

 بلغ من األھمیة الغایة، فكان أول ما استفتح خطبتھ علیھ الصالة أنھ قد: ینبھھم على أنھ قد یكون آخر الكالم، وأنھ وصیة عظیمة، فمعناه
بعد أن قال ھذه الكلمات العظیمة التي خشعت لھا قلوب الصحابة وأحس الصحابة أنھ یودعھم، وأنھ آخر العھد بھ علیھ الصالة - والسالم 

إن دماءكم وأموالكم : (ًإال قلیال، قال علیھ الصالة والسالموالسالم في ذلك الموقف الذي ما وقف بعده علیھ الصالة والسالم، وما عاش بعده 
الدم والمال والعرض، فما أعظم حق المسلم عند  فعظم تحریم) وأعراضكم علیكم حرام، كحرمة یومكم ھذا، في شھركم ھذا، في بلدكم ھذا

  ولرسولھ، ونسیان لھذه الوصیة، فإذا سفك دم فكل انتھاك لھذه المحارم الثالث فإنھ عصیان. حیث حرم مالھ ودمھ وعرضھ! هللا عز وجل
فقد ضیع وصیة النبي صلى هللا علیھ وسلم التي لما قالھا علیھ الصالة والسالم ..! فالن فیھ: أخیھ المسلم أو انتھك عرضھ ولو بلمزة ولو بغیبة

فجعل ) دماءكم: (ثم قال) َّإن(أتى بأسلوب التوكید ..) إن دماءكم: (فقولھ. في ذلك الموقف أشھد هللا جل جاللھ أنھ بلغ رسالتھ وأدى أمانتھ
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ًالدماء دما واحدا، وقولھ إذا اعتدي على مال أخیك المسلم فكأنھ یعتدى على مالك، والذي یغصب من أخیك سیغصب منك، ) أموالكم: (ً
لمسلم، فإنھ ال یجوز أن تغتابھ وال یجوز أن فكما أنھ ال یجوز لك أن تسفك دم أخیك ا. وجعل األعراض واألموال بمنزلة الدماء) وأعراضكم(

الغصب؛ : ومن أسوأ أنواع االعتداء. تحتقره، وال یجوز أن تمس ھذا العرض ألخیك المسلم دون وجھ حق، فالغصب اعتداء على األموال
 الناس من إذا غصب حقھ مات من ًألن الغصب فیھ نوع من القھر، والقھر فیھ إذالل، والعبد قد یختار الموت على أن یعیش ذلیال، ولذلك من

الكمد واأللم ولربما أصابھ مرض نفسي فطاش عنھ عقلھ، وعزب عنھ رشده بسبب ما یجده من ظلم وقھر، ولذلك استعاذ صلوات هللا 
ب، ولكن فالسارق إذا سرق باللیل أو سرق خفیة أخذ المال وذھ. فالقھر أمره عظیم) أعوذ بك من قھر الرجال: (وسالمھ علیھ بربھ وقال

الغاصب یأتي بقوتھ واستعالئھ وجبروتھ ویفرض على اإلنسان أخذ مالھ فیأخذ مالھ ویستمتع بھ، والمغصوب منھ یرى مالھ یؤكل بدون حق، 
صرح علیھ : ًكذلك أیضا! فھذا من أبلغ ما یكون من األذیة واإلضرار وانتھاك حق المسلم وضیاع ما أوجب هللا عز وجل لھ من حقوق

من ظلم قید شبر من أرض طوقھ یوم القیامة من : (لسالم في الحدیث الصحیح بتعظیم أمر الغصب، وقال علیھ الصالة والسالمالصالة وا
أن : أنھ یدل على تحریم الغصب؛ ألن القاعدة في األصول: أولھا: فیھ جملة من المسائل: وھذا الحدیث صحیح، یقول العلماء) سبع أرضین

ّبة في الدنیا وعقوبة في اآلخرة أو فیھما معا، أو جاء فیھ وصف مشعر بالذنب دل على حرمتھ، وعدم جوازه، فھذا الفعل إذا ترتبت علیھ عقو ً
كل ذنب سماه : أنھ یدل على أنھ كبیرة من كبائر الذنوب؛ ألن القاعدة في الكبیرة: ًثانیا. الحدیث یدل على حرمة الغصب، وھذا محل إجماع

ّد علیھ بعقوبة في الدنیا أو عقوبة في اآلخرة أو فیھما معا، وھذا قد توعد هللا عز وجل علیھ بأن یطوق صاحبھ من ّهللا ورسولھ كبیرة، أو توع ً
-یمد عنقھ : قالوا. یطوق یوم القیامة من سبع أرضین على الحقیقة، وهللا على كل شيء قدیر: سبع أرضین یوم القیامة، قال بعض العلماء

فضرس الكافر الذي . در الذي اغتصبھ من مال أخیھ ویطوق من سبع أرضین على حقیقة، وهللا ال یعجزه شيء حتى یسع الق-والعیاذ با
إن : (یعذب في نار جھنم یوم القیامة مثل أحد، وجبل أحد ال یقل عن أربعة كیلو مترات، وھذا الضرس فقط، ویقول علیھ الصالة والسالم

. فا على كل شيء قدیر، وال یعجزه شيء سبحانھ وتعالى)  كما بین المدینة وبیت المقدس مقعده في نار جھنم-كما في الصحیح-الكافر 
أن النبي صلى هللا علیھ وسلم خاطبنا بلسان عربي مبین، أنھ إذا ظلم أخاه المسلم قدر شبر أنھ : فیطوق على الحقیقة، وھذا الذي نؤمن بھ

 على أنھ ال - رحمھم هللا- ًوكذلك أیضا أجمع العلماء .  سبحانھ وتعالى ال یعجزه شيءیطوق یوم القیامة من سبع أرضین، أما كیف ذلك؟ فا
یجوز الغصب سواء كان ذلك في العقارات، أو كان في المنقوالت، وأن الواجب على المسلم أن یحفظ ألخیھ المسلم حقوقھ، وأال یعتدي على 

ز وجل ورسولھ علیھ الصالة والسالم للغصب لما فیھ من الظلم، والظلم من أعظم وتحریم هللا ع. تلك الحقوق، وال یعین على االعتداء علیھا
فاألرض یعظم فیھا ). ًعلى نفسي، وجعلتھ بینكم محرما فال تظالموا إني حرمت الظلم! یا عبادي: (الكبائر، قال تعالى في الحدیث القدسي

 من السماء، ویمحق البركة في األرض إذا كثرت مظالم العباد، وباألخص كما الفساد ویكثر فیھا الشر إذا انتشر فیھا الظلم، وهللا یمسك قطره
ًذكرنا في مسائل الغصب، فإن الغصب یقطع أواصر األخوة، ویشتت الناس شیعا وأحزابا، ویجعل الناس ال تثق ببعضھا، ویجعل حمیة الدین  ً

.  یغار علیھ، وال یحفظ لھ ذلك المال، وال یحفظ لھ ذلك العرضتقتل في القلوب وتقطع، حینما یرى المسلم یؤكل مالھ وینتھك عرضھ وال
ولذلك أجمع العلماء رحمھم هللا على أن الواجب على المسلم أن یبتعد عنھ وأال یعین علیھ، فقد یعین اإلنسان على الغصب بكلمة تخرج من 

والعلماء ذكروا مسائل الغصب . خاف هللا سبحانھ وتعالى فیھافمھ، ولربما بإشارة، فالواجب على اإلنسان أن یتقي ھذه الكبیرة العظیمة وأن ی
ًكذلك أیضا یعتني الفقھاء رحمھم هللا ببیان مواضع الغصب، ! من وجوه، فیعتني الفقھاء رحمھم هللا ببیان حقیقة الغصب وبم یكون الغصب؟

ًهللا لما حرم الغصب أوجب لھذا الذنب تكفیرا یكون برد فإن . وكذلك اعتنى العلماء ببیان اآلثار المترتبة على الغصب! وفي أي شيء یكون؟ ّ
العین المغصوبة، سواء كانت زائدة أو كانت ناقصة أو كانت كما ھي، فإن كانت كما ھي فال إشكال، ویجب ضمان أجرتھا إذا حبسھا، وإذا 

دة متصلة أو كانت منفصلة، ثم یتكلم العلماء كانت ناقصة فیجب علیھ ضمان النقص، وإذا كانت زائدة ردھا مع الزیادة، سواء كانت الزیا
على مسألة التصرف في المغصوب، فلو أنھ تصرف فیھ حتى غیر شكلھ وغیر ھیئتھ فأنقص منافعھ، أو تصرف فیھ فتغیرت بعض المنافع 

فالشریعة اإلسالمیة من . میةوعوض عنھا بمنافع أخر، فكل ھذه المسائل یعتني العلماء رحمھم هللا ببیانھا، وھذا من كمال الشریعة اإلسال
سمو منھجھا وكمال أحكامھا وتشریعاتھا أنھا ال تقف عند تحریم الشيء، بل تبین حرمة الشيء واآلثار المترتبة على تلك الحرمة، ولم یقف 

ًقضاء اإلسالم یوما من األیام عاجزا أمام مشكلة أو قضیة سواء تعلقت بالغصوبات وآثارھا أو بغیرھا یتحدثون عن ھذه المسائل فالعلماء . ً
ألنھا تبعات وآثار مترتبة على الغصوبات، وھذا ھو الذي سیعتني المصنف رحمھ هللا ببیانھ، وتختلف المتون الفقھیة ما بین مطول 

ب اآلثار، ًومختصر؛ ولعل اإلطالة واالختصار بسبب أن الفقیھ قد یكون یرى حكما تترتب علیھ آثار، وقد ال یرى غیره ذلك الحكم فال تترت
المغصوب تضمن زیادتھ، وال یفصل سواء كانت الزیادة متصلة أو منفصلة، فحینئٍذ : إذا قال: ًفمثال. فالذي یرى الحكم یفصل في آثاره

 ......ال یضمن الزیادة المنفصلة، ویفصل بین الزیادة المتص: سیتكلم على جمیع ما یكون من الزیادات، لكن إذا قال
 

 تعریف الغصب
 
 

الموضع :  توسعوا في مسائل الغصب، وتوسعوا في مسائل ضمان الغصوبات، والمصنف عقد موضعین- رحمھم هللا- افعیة والحنابلة والش
بین فیھ كیفیة ضمان الغصب، وھو الفصل الثاني، وبین فیھ حدود الضمان وصفة : الموضع الثاني. التي تقدمت بین فیھ المسائل: األول

ًغیره، إلى غیر ذلك من المسائل التي بینھا رحمھ هللا برحمتھ الواسعة وجزاه وإخوانھ من العلماء واألئمة سلفا الضمان، واختالط المغصوب ب
ًوخلفا خیر ما جزى عالما عن علمھ وعن أمة محمد صلى هللا علیھ وسلم ًوھو االستیالء على حق غیره قھرا بغیر حق من : [قال رحمھ هللا. ً

كأن یأتي ویدخل على داره ویخرجھ من الدار، فیتمكن من نفس العین، : االستیالء الحقیقي: ن على صورتیناالستیالء یكو]. عقار ومنقول
جاء إلى سیارتھ فأخذ مفاتحھا ثم حال بینھ : ًأیضا. فھذا استیالء حقیقي، ال یستطیع صاحب الدار أن یدخلھا، وال یستطیع أن ینتفع بمنافعھا

ًویكون االستیالء حكمیا، مثال. ًقیقیا، ألنھ حال بینھ وبین العین ومنافعھاوبینھا، فحینئٍذ یكون االستیالء ح ال تدخل دارك، وال تركب : یقول لھ: ً
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ًسیارتك، فإن دخلتھا فعلت بك أو سأفعل بك، فھدده ومنعھ، فحینئٍذ لم یستول علیھا لكنھ حال بینھ وبین منافعھا واالنتفاع بھا، فھذا أیضا من 
ًاإلضرار، سواء كان االستیالء حقیقیا أو كان حكمیا بالحیلولة بین اإلنسان وبین الشيء، مع أن العین في الصورة الغصب ومن األذیة و ً

!! إذا دخلت دارك أفعل وأفعل:  تكون تحت مالكھا، لكن وجودھا وعدمھا على حد سواء، فحینما یقول لھ-وھو االستیالء الحكمي-الثانیة، 
! إذا ركبت سیارتك، أو ذھبت على سیارتك أو انتفعت بسیارتك فإني سأفعل بك وأفعل: وإذا قال لھ. اءفوجود الدار وعدمھ على حد سو

خرج االستیالء على المباحات ) االستیالء على حق الغیر: (وقولھ. ًفالسیارة وجودھا وعدمھا بالنسبة لھ على حد سواء، فھذا یعتبر غصبا
، أن ً)على حق الغیر قھرا: (وقولھ.  إلى العشب والكأل فیستولي علیھ فإن ھذا لیس بغصب-ًمثال- التي ال حق ألحد فیھا، كأن یأتي شخص 

 یستولي على -والعیاذ با- خرج االستیالء خفیة كالسرقة، فإن السارق والمختلس  :یستولي على سبیل القھر والقوة والغلبة، وبناء على ذلك
ًصب، فالغصب یكون عیانا وجھارا، ولكن السرقة تكون خفیة، فال یسمى الغصب سرقة، مال غیره خفیة، وھنا یفرق بین السارق وبین الغا ً

ًفال یقال لشخص جاء إلى آخر وأخذ منھ سیارتھ قھرا أمام عینیھ وھو یعلم أن فالنا الذي أخذھا، ما یقال ألن السرقة ! سرق مني سیارتي: ً
ویكون ذلك القھر إما بالتھدید وإما بالقوة والفعل والمس . بیل القھراغتصب وغصبھ حقھ؛ ألنھ أخذه على س: تكون خفیة، ولكن یقال

خرج االستیالء على مال الغیر وحق الغیر بحق، كما لو أن ) بغیر حق: (وقولھ. بالضرب، فجمیع ھذه الصور تعتبر من صور الغصب
 تؤخذ بقوة منھ شاء أم أبى، -دم معنا في باب التفلیسكما تق-القاضي أمر ببیع مال المفلس بسداد الدیون، فإنھ حینما تؤخذ أموال المفلس 

یكون ھذا غیر : وبناء على ذلك. ًنأخذه ظلما وتباع لسداد دیونھ؛ ألن ذمتھ مشغولة لحق الغیر، فحینما أخذنا مال المفلس أخذناه بحق ولم
وھذا التعریف في . علیھ وصف الغصبداخل في الغصب، وصحیح أنھ أخذ بالقوة وأخذ بالقھر ولكن بوجھ حق، وعلى ھذا ال ینطبق 

أن : یعني: بیانیة، وعقار: ، من)من عقار ومنقول: (وقولھ. الحقیقة من أجمع التعاریف التي ذكرھا العلماء رحمھم هللا في تعریف الغصب
یغصب بیتھ، أو یغصب أن : فغصب العقار من أمثلتھ. الغصب یدخل في العقارات وفي المنقوالت، وقد بینا معنى العقار ومعنى المنقول

كأن یغصب سیارتھ، أو یغصب قلمھ، أو : ومثال الغصب في المنقوالت. أرضھ، ولو كان قدر شبر، فلو أخذ قدر شبر من أرضھ فقد غصبھ
 ...... .یغصب ساعتھ أو ثوبھ، وكل ذلك من غصب المنقوالت

 
 حكم غصب كلب أو خمر ذمي

 
 

االستیالء على حق الغیر، فالبد أن : ھذه المسألة متعلقة بالتعریف، وھو یقول]. ر ذمي ردھماًوإن غصب كلبا یقتنى أو خم: [قال رحمھ هللا
یكون عندنا غاصب ومغصوب منھ، وشيء مغصوب، وھذا الشيء المغصوب یشترط فیھ أن تكون لھ حرمة، وأن تكون لھ قیمة، فإذا كانت 

ً شرعا، فإذا لم تكن لھ حرمة مثل أن یغصب خمرا، فالخمر ال حرمة لھ ًلھ قیمة كالثوب والدابة واألرض، ولھ حرمة وقیمة شرعا، حرم ً
إنھ غصب، لكن یفصل بین من یجوز لھ أن یشرب الخمر وبین من ال یجوز لھ أن یشرب الخمر، فالذمیون وأھل : ًشرعا وال قیمة، فال نقول

لھ قیمة في دینھم، لكنھ لیس لھ قیمة عندنا نحن ولیس لھ الكتاب یجوز لھم شرب الخمر ومباح في دینھم، فھو محترم بالنسبة لھم ومال و
ًوإن غصب كلبا : (فقولھ. ھذا غصب، لكن في المسألة تفصیل: ولو أنھ غصبھ میتة، فالمیتة ال قیمة لھا وال حرمة لھا، فحینئٍذ ال نقول. حرمة
 یأذن الشرع باقتنائھ؛ فقد أذن الشرع باقتناء كلب الصید ما أذن الشرع باقتنائھ، وما لم:  ینقسم إلى قسمین-أكرمكم هللا-الكلب ). یقتنى

َوما علْمتم من : هللا أحل لنا أكل صید الكالب ًوالحرث الذي یكون للحراسة، وكلب الماشیة الذي یكون لحراستھا أیضا، وكلب الصید ألن َ َ َِ ْ ُ َّ
َالجوارح ُمكلبین  َ َِ ِّ َْ ِ  یباح اتخاذھا، وأذن الشرع باقتنائھا لمن یقتنیھا لواحد من ھذه -أكرمكم هللا-، ھذه الثالثة األنواع من الكالب ]4:المائدة[ِ

ّیقتنیھا للصید، أو لحراسة مزرعة، أو لحراسة ماشیة، وما عدا ذلك فال، ولیس لھ قیمة؛ ألن النبي صلى هللا علیھ وسلم حرم ثمن : الثالثة
، ونھى عن ثمن الكلب كما في الصحیحین من حدیث عقبة بن ) سحتثمن الكلب: (الكلب، وقال كما في الحدیث الصحیح في الصحیحین

، وفي حدیث ابن عباس )زجر النبي صلى هللا علیھ وسلم عنھ: (عامر رضي هللا عنھ، وفي حدیث جابر لما سئل عن ثمن الكلب والسنور قال
: ًالكلب لیس لھ قیمة، فلو أنھ غصب كلبا فإننا ننظر فیھ: ًفإذا). ً فامأل كفھ ترابا-أخذ مال الكلب: یعني-إن جاءك یرید أخذ مالھ : (في السنن

ھناك : ًغاصب، لكن لو أنھ أخذ كلبا یقتنى فإننا نقول إن كان من غیر الثالثة فإن ھذا الكلب یعتبر ال قیمة لھ، وال یطلق على من أخذه أنھ
یجب : ًنھ ال قیمة للكلب، وإن كان الكلب موجودا فنقولإن قتل الكلب وقضى علیھ وأھلكھ فال نوجب علیھ الضمان؛ أل: مسألتان في الغصب

إما أن یكون الكلب مما أذن : فالذي یغصب الكلب لھ حالتان. ًعلیك رد الكلب لمن أذن لھ شرعا باقتنائھ، فنرخص بقدر ما رخص الشرع
ًغیر مأذون باتخاذه كأن یأتي شخص فیجد شخصا ًباقتنائھ، فحینئٍذ یجب علیھ رده إن كان موجودا وال ضمان علیھ إن أتلفھ، وإن كان الكلب 

ًال یجب علیك الضمان ولو كان الكلب حیا ال یجب علیك :  فقتل الكلب، فنقول لھ-ًكما لو كان مأمورا بقتلھ- یلعب بالكلب فیأخذ الكلب ثم یتلفھ 
ًشرعا یعتبر متعاطیا للحرامإنھ یرده فإن ھذا الشخص الذي یقتني الكلب على وجھ غیر مأذون بھ : الرد؛ ألننا لو قلنا فاآلخذ للكلب لو قلنا . ً

ًال یجب الرد، إن كان الكلب غیر مأذون باتخاذه، لكن إن كان مأذونا باتخاده وجب الرد، فإن : رده، أعان على اإلثم والعدوان، فنقول: لھ
ًھ تحمل مصاریف التعلیم، ولربما استأجر شخصا من ّإن كلب الصید یعلم، وربما كان أثناء تعلیم: لكن یبقى السؤال. أتلفھ فال ضمان علیھ ّ

ّأجل أن یعلم الكلب، فھل یضمن ذلك أو ال یضمن؟ المنصوص علیھ عند العلماء عدم الضمان، ویقوم القاضي بتأدیب الشخص الذي أخذه، 
ھ وحصلت لھ المصلحة، ثم بعد ذلك ّھذا للمصلحة وقد علم كلب: فیكون الضمان ھنا للتأدیب، ویكون دفع القیمة إجارة للمصلحة، فقالوا

یجب علیھ ضمان أجرة التعلیم، فیضمن لھ أجرة تعلیم الكلب؛ ألنھ فوت : وھناك قول یقول. الضمان ال یضمن، ألن ھذا من جنس ما یضمن
ًجب رده إن كان حیا، وال إن كان مما أذن باقتنائھ و: بالنسبة للكلب فیھ تفصیل على الوجھ الذي ذكرنا: ًإذا. ًعلیھ مصلحة مأذون بھا شرعا

: أي). أو خمر ذمي: (وقولھ. ال یجب علیك رده وال یجب علیك الضمان إن أتلفتھ: ضمان على من أتلفھ، وإن كان غیر مأذون باتخاذه نقول
ثبت في الصحیحین ًإن أخذ خمر ذمي وجب علیھ الرد إن كان الخمر موجودا، وال یجب علیھ الضمان إن أتلفھا؛ ألن الخمر ال قیمة لھا، وقد 

كما في -أنھ قام في الغد من فتح مكة وأخذ بحلق الباب : (عن رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم من حدیث جابر بن عبد هللا رضي هللا عنھما
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حرما بیع  (:فقال) إن هللا ورسولھ حرما بیع الخمر والمیتة والخنزیر واألصنام:  وقال علیھ الصالة والسالم في خطبتھ-الروایة في السیر
وفي الحدیث . فأسقط قیمة الخمر، ودل على أن حكم الشرع على أن الخمر ال قیمة لھا بحكم هللا ورسولھ علیھ الصالة والسالم) الخمر

ھ الصحیح عنھ علیھ الصالة والسالم أنھ لما فتح علیھ الصالة والسالم الطائف، جاء لھ صدیق في الجاھلیة وأعطاه مزادتین من الخمر ھدیة ل
ما علمت، فقام :  فقال- كان یظن أن الخمر مباح-أما علمت أن هللا حرمھا؟ : (على الفتح، فتغیر وجھ النبي صلى هللا علیھ وسلم وقال للرجل

إن الذي : أمرتھ أن یبیعھا، فقال علیھ الصالة والسالم: بم ساررتھ؟ قال:  قال علیھ الصالة والسالم-سار صاحب المزادتین: أي-رجل فساره 
ّحرم شربھا حرم بیعھا ال یضمن قیمة الخمر، سواء كانت : فأسقط المالیة عن الخمر، ودل على أن الخمر ال قیمة لھا، فلو أتلف الخمر نقول) ّ

ھذا شریطة أال یظھر، فإن أظھر فقد : الذمي مأذون لھ في الخمر ومالھ كمال المسلم بحكم عھد الذمة، قالوا: یقول قائل. خمر ذمي أو غیره
 ...... .رجھا عن ضمان حقھأخ
 

 حكم غصب جلد میتة
 
 

المیتة من غیر الجلد متفق على تحریمھا وعدم االنتفاع بھا، إال الشعر ففیھ خالف بین العلماء رحمھم ). وال یرد جلد میتة: (قال رحمھ هللا
جمھور العلماء على أن جلد المیتة لو أخذتھ ودبغتھ فإنھ هللا، وأما بالنسبة للجلد فقد تقدم معنا في كتاب الطھارة أن جلد المیتة فیھ مذھبان، و

! یا رسول هللا: قالوا! ھال انتفعتم بإھابھا؟: (فقال ومر على میتة) أیما إھاب دبغ فقد طھر: (طاھر؛ ألن رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم قال
 - وھو القول الثاني في المسألة-وعند الحنابلة . االنتفاع بالجلدفدل على أن التحریم یختص باألكل وال یشمل ) إنما حرم أكلھا: إنھا میتة، قال

أتانا : ( قال-وھو من التابعین-ال یجوز االنتفاع بھ، وأن جلد المیتة ال یطھر بالدباغة، واستدلوا بحدیث عبد هللا بن عكیم الجھني رحمھ هللا 
أال تنتفعوا من : فقال) وأال تنتفعوا من المیتة بإھاب وال عصب: یھكتاب رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم قبل أن یموت بشھر أو شھرین وف

المیتة بإھاب وھو الجلد، وال عصب، فدل على أن جلد المیتة ال یطھر بالدبغ، ولكن الحدیث األول أصح من ھذا الحدیث، والحدیث الثاني 
لمیتة یجب رده، إذا كان جلد المیتة مما یمكن دبغھ ومما أذن إن جلد ا: وبناء على ذلك نقول. مضطرب إسناده ومتنھ، والعمل على عدم ثبوتھ

ًضمانھ ویكون طاھرا بالدباغ، ویضمن من أتلفھ إذا  بدبغھ من بھیمة األنعام وما في حكمھا، على التفصیل الذي قدمناه في الطھارة، فیجب
 ...... .أتلفھ بالغصب

 
 حكم إتالف الكلب والخمر وجلد المیتة

 
 

من أتلف الخمر، أو المیتة، أو الكلب، فإتالف الثالثة ھدر، ففرق بین الرد وبین ) وإتالف الثالثة ھدر] (وإتالف الثالثة ھدر[: قال رحمھ هللا
: وقلنا. ًالكلب لمن یقتنیھ على الوجھ المأمور بھ شرعا، والخمر للذمي؛ لوجود اإلذن الشرعي، وھذا في الرد: اإلتالف، فیرد األولین وھما

الكلب للصید أو الحرث أو الماشیة، والخمر للذمي؛ ألنھ مأذون لھ : ًفبالنسبة للرد یجب إذا كان مأذونا بھ، مثل. الرد والضمان: ھناك جانبان
ًوأما بالنسبة لإلتالف فلو أتلف فال ضمان علیھ، سواء أتلف خمرا أو أتلف كلبا . ًبھ شرعا  أو أتلف جلد میتة، لكن -على التفصیل الذي قدمنا-ً

 ...... . درج على مذھب الحنابلة في ھذه المسألة- رحمھ هللا-جلد المیتة فیھ تفصیل؛ ألن المصنف : قلنا
 

 كلمة عن دعم المسلمین في كوسوفو
 
 

ًأحب في الحقیقة أن أذكر اإلخوان جمیعا بأمر مھم، البد من العنایة بھ خاصة في ھذه األیام، وھو ما أصاب إخواننا األلبان في كوسوفو، 
اآلن في أشد الحاجة إلى معونة إخوانھم المسلمین، والوقوف معھم، فإن هللا جمع باإلسالم بین المسلمین وألف بین أرواحھم، وجعلھم وھم 

كالجسد الواحد، إذا اشتكى منھ عضو تداعى لھ سائر الجسد بالسھر والحمى، ومن كمل إیمانھ وكمل إسالمھ كان مع أخیھ كالجسد الواحد، 
ویفرح بأفراحھ، وإن المسلم لیأن ویتألم وھو في مشرق األرض ألخیھ في مغربھا؛ ألن أخوة اإلسالم أعز من أخوة النسب، بل یتألم بآالمھ 

وأعز من كل أخوة، وإن هللا یرضى عن المسلم الذي تدمع عینھ ویتقرح قلبھ على إخوانھ المسلمین؛ ألن ھذا األلم وھذا الحزن یدل على 
فالواجب علینا أن نتفكر .  الرحمة التي أودعھا هللا في القلوب، ومن رحم أخاه المسلم رحمھ هللا في الدنیا واآلخرةكمال اإلیمان، ویدل على

وأن نحس بالمسئولیة والواجب الذي یحتمھ علینا دیننا، ویفرضھا علینا إسالمنا، وأن یحس المسلم بما أصاب  وأن ننظر في أحوال إخواننا،
ذا االضطھاد والظلم والعسف والجور، الذي ضیعت فیھ حقوقھم، وانتھكت فیھ أعراضھم، وسفكت فیھ دماؤھم، وال إخوانھ من ھذه األذیة وھ

 لنصرة إخوانھ -ٍبكل ما تعنیھ ھذه الكلمة من معان- الواجب على المسلم أن یبذل كل ما یستطیع ! حول وال قوة إال با العلي العظیم
منا ودیننا، أن نرى ھؤالء المسلمین یشردون ویقتلون، وما نقموا منھم إال اإلسالم، وهللا ال األرض، المسلمین، وھذا أمر یوجبھ علینا إسال

وال المال، وال النسب، لیس ھناك إال اإلسالم، والمسلم العاقل الواعي یدرك ھذه الحقیقة، فلیس ھناك أي أمر یؤذون من أجلھ إال الدین، وما 
شتت هللا شملھم، وفرق جمعھم، وجعل -ّ وجل في تلك البقعة التي قل أن یوجد فیھا مسلم، حرق أعداء هللا نقموا منھم إال اإلیمان با عز

ّفي عقر تلك الدار التي قل أن یوجد فیھا مسلم، یبقى ھذه القرون وھذا الردح من الزمن، وحینما   حرقوا عندما رأوا اإلسالم-بأسھم بینھم
 وأنھا متمسكة بدینھا تحس أنھا مرتبطة بكم برابطة الدین، وھي الیوم تقف محتاجة في أمس الحاجة إلى رأوا أن ھذه األمة تفتخر بإسالمھا،

وعلى طالب العلم وعلى األئمة والخطباء أن . ًرحمة ربھا أوال وقبل كل شيء ثم إلى رحمة إخوانھم من المسلمین، هللا هللا في إخوان اإلیمان
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المسلم، ومن خذل أخاه المسلم خذلھ هللا في الدنیا واآلخرة، والمصائب والنقم تحل على المسلمین إذا خذل یعتنوا بھذا األمر، ال یجوز خذالن 
كان بعض العلماء یمرض إذا . ًبعضھم بعضا، وهللا یرفع البالء على المسلمین إذا كانوا متراحمین متعاطفین، یعطف بعضھم على بعض

 وكان البعض منھم ربما یمرض حتى یعاد من شدة األلم والحزن، ونحن ال نبدي الخوف سمع بكارثة نزلت على المسلمین في أي بالد،
أال تنسوھم من : ًأوال وقبل كل شيء: وخیر ما تنصرون بھ إخوانكم. جاللھ والضعف، وهللا یعلم ما تستكن بھ قلوبنا من الثقة في هللا جل
اه لعل هللا أن یجعل لك دعوة تفتح لھا أبواب السماء یكتب لك أجرھا، فأنت إذا صالح الدعاء، فإن الدعاء حبل متین، وال یستھین إنسان بدعو

.. بین األذان واإلقامة.. اللھم ارحم ضعفھم واجبر كسرھم، كتب هللا لك كل ما یكون من ھذه الدعوة، فتكون معھم بالدعاء في سجودك: قلت
لومة المفجوعة المفزوعة أنھا أم لإلنسان أو أنھا أخت أو أنھا بنت، ماذا یكون تصور أن ھذه المرأة المنكوبة المك. في األسحار، ادع إلخوانك

ًألیست ھناك وثیقة أعز وأعظم من وثیقة النسب؟ لو أن إنسانا من قرابتك أصابھ عشر ما أصابھم ! حال اإلنسان؟ ألیس بیننا وبینھم اإلسالم؟
فا هللا، على األئمة والخطباء وطالب العلم أن یوجھوا ! ي هللا واإلسالم؟لتقرح قلبك، وشعرت باألسى والحزن والشجى، فكیف بإخوانك ف

الناس وأن یذكروھم وأن یعظوھم بھذه الحقوق، ومن نصر المسلمین نصره هللا في الدنیا واآلخرة، ولیس ھناك أعز من أن نعتز بدیننا وأن 
ًنشعر أن بیننا وبین إخواننا حقا عظیما، وأن دیننا حكم علینا  أسأل هللا العظیم - الوقوف بجوارھم، وھذه ھیئات اإلغاثة والمؤسسات الخیریة ً
ً قد فتحت ذراعیھا للمعونة والمساعدة، فقد تزور إنسانا غنیا تقول عنده كلمة -أن یمدھم بعونھ وتوفیقھ وتسدیده وأن یلھمھم الصواب والرشد ً
ً یوم تلقاه، وإن العبد لیتكلم بالكلمة من رضوان هللا ال یلقي لھا باال یكتب هللا لھ تأمره فیھا بنصرة ھؤالء الضعفاء یكتب هللا لك بھا رضاه في

ًبھا الرضا إلى یوم یلقاه، فتأتي إلیھ وتذكره بھؤالء الضعفاء، وقد تكون الكربات سببا في دخول الجنة، فكم من متكلم في ھذه الحوادث 
ركت القلوب فكفكفت دموع الیتامى وجبرت قلوب الثكالى كتب هللا عز وجل بھا والنكبات یكتب هللا لھ رضاه بكلمات، وكم من كلمات ح

واحتسبوا األجر عند هللا سبحانھ وتعالى، فتكون المساعدة بالمال وبكل ما یستطیع اإلنسان، فتجب علینا نصرتھم ! هللا هللا. عظیم الحسنات
والواجب علینا أن نستشعر . ص الكتاب والسنة واضحة جلیة في ھذا األمرومؤونتھم بكل ما تعنیھ ھذه الكلمة، فالمسلم أخو المسلم، ونصو

وقد صح عن رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم أنھ استنصر وأنھ رفع یدیھ -ھذا األمر وأسأل هللا العظیم رب العرش الكریم بأسمائھ الحسنى 
ًوكفھ إلى هللا مستغیثا مستنصرا اتك العلى، اللھم إنا نسألك أن تجعل إلخواننا في كوسوفو وفي كل  اللھم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصف- ً

ًمكان من كل ھم فرجا، ومن كل ضیق مخرجا، ومن كل بالء عافیة اللھم ثبت أقدامھم، اللھم ثبت أقدامھم، وسدد سھامھم، وصوب آراءھم، . ً
م، وفرج عنا وعنھم یا حي یا قیوم، اللھم إنا نسألك بأنك اللھم اجبر كسرھم، وارحم ضعفھ! اللھم اعطف قلوب عبادك علیھم، یا حي یا قیوم

ًجمعھم، اللھم اجعل بأسھم بینھم، اللھم احصھم عددا،  أنت هللا ال إلھ إال أنت أن تدمر الكافرین ومن أعانھم، اللھم شتت شملھم، اللھم فرق
َاللھم اقتلھم بددا، اللھم ال تغادر منھم أحدا◌، اللھم اجعل بأسھم بینھم و ً یا حي یا ! یا حي یا قیوم! سلم المسلمین من شرورھم، یا حي یا قیومً

 ...... ..وصلى هللا وسلم وبارك على نبیھ وآلھ وصحبھ. إنك على كل شيء قدیر، وباإلجابة جدیر! قیوم
 

 األسئلة
 
 

...... 
 

 حكم العبادة بمال أو في مكان مغصوب
 
 

! ّ؟ كمن صلى على أرض مغصوبة، أو توضأ بماء مغصوب، أو حج بمال مغصوب؟إذا بنیت العبادة على شيء مغصوب ھل تصح: السؤال
، والصالة والسالم على خیر خلق هللا وعلى آلھ وصحبھ ومن وااله، أما بعد: الجواب ھذه المسألة خالفیة بین العلماء : باسم هللا، والحمد 

جمھور العلماء على أن الصالة . ؟ قوالن مشھوران للعلماءّرحمھم هللا، من صلى على أرض أو دار مغصوبة فھل تصح صالتھ أو ال
صحیحة وأنھ آثم بالغصب، وذھب بعض العلماء إلى أن الصالة باطلة، والصحیح مذھب الجمھور؛ ألن النھي ال یقتضي فساد المنھي عنھ 

تصح صالتھ بنص السنة، فإن النبي : نا نقولوبناء على ذلك فإن. ًإال إذا رجع إلى ذاتھ، وذات الصالة مأمور بھا ولیس بمنھي عنھا شرعا
) إذا فعلت ھذا فقد تمت صالتك: (صلى هللا علیھ وسلم ثبت عنھ في الحدیث الصحیح أنھ ذكر أركان الصالة في حدیث المسيء صالتھ وقال

 لغصبھ، وصالتھ صحیحة، وتبرأ ھو آثم: وأما بالنسبة للغصب فإننا نقول. فنحن نحكم بصحة الصالة وتمامھا لتوفر أركانھا وشرائط صحتھا
وھكذا لو حج بالمال المغصوب فإن حجھ صحیح ولكن یجب علیھ بالنسبة للھدي الضمان؛ ألن الھدي یختلف عن مسألتنا فإن الھدي . ذمتھ

ًالنھي فیھ راجع لذاتھ، وھو یشترط في الحج إن كان متمتعا أو قارنا فیضمن إن كان الھدي مغصوبا، أما أنھ لو سافر  ً ومالھ مغصوب وركب ً
ًوجل حجا  وبناء علیھ فإن حجھ صحیح، ولكن ھل یتقبل هللا عز. سیارة ونزل داره، فھناك فرق بین فعل العبادة وبین ذات الشيء المنھي عنھ

 لو حج من مال حرام؟ إذا حججت بمال لست تملكھ فما حججت ولكن حجت العیر ال یقبل هللا إال كل صالحة ما كل من حج بیت هللا مبرور
فالمال المغصوب یوجب عدم قبول الحج نسأل هللا . اإلنسان مائة عام ولم یتقبل هللا عز وجل حجھ فما ھي الفائدة؟ یتعب راحلتھ ونفسھ

َإنما یتق: أجزأتھ عن حجة اإلسالم، ولكن ال یقبل إال إذا كان من مال حالل، كما قال تعالى: السالمة والعافیة، والحج صحیح، ونقول َ َ َ َّ ُبُل هللا ِ َّ َّ
َمن الُمتقین  َِ َِّ وهللا تعالى ) ًإن هللا طیب ال یقبل هللا إال طیبا: (وفي الحدیث الصحیح عن رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم أنھ قال] 27:المائدة[ْ

  .أعلم
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 حكم أخذ األب من مال ابنھ بدون إذن
 
 

أخذ الوالد من مال ولده جائز، فظاھر : ًا فعل بمال ابنھ فإنھ ال یعتبر آثما؟ الجوابھل لألب أن یأخذ من مال ابنھ بغیر إذن، وأنھ مھم: السؤال
وفي الحدیث الصحیح عن النبي ) إن أطیب ما أكلتم من كسبكم، وإن أوالدكم من كسبكم: (الحدیث عن رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم أنھ قال

وفي الحقیقة إذا سأل الوالد ولده المال فعلى الولد أن یبادر . بضعة الشيء كالشيءو) إنما فاطمة بضعة مني: (صلى هللا علیھ وسلم أنھ قال
ًوأن یعلم أن حق الوالد كبیر، وأن الوالد أعز من المال، وعلیھ أن یضحي من أجل والدیھ، وعلى الوالد أیضا أن یتقي هللا في الطلب، فال 

 ابنھ، وإنما یكون ذلك على الوجھ الذي ال ضرر فیھ وال إضرار، وهللا تعالى یطلب إال في حدود الحاجة، ویطلب بالمعروف وال یضیق على
  .أعلم

 
 
 
 

 ًحكم رد الخمر إذا استحالت فأصبحت خال
 
 

ًإن الخمر إذا استحالت خال وجب ردھا، : قال بعض العلماء رحمھم هللا: ًإذا استحالت الخمر خال ھل یجب علیھ أن یردھا؟ الجواب: السؤال
ً وطائفة من أھل العلم في الغصوبات؛ ألن ھناك فرقا بین أن تخلل بنفسھا وبین أن یخللھا، فإذا خللھا -رحمھ هللا-  عند الشافعي وھذا تفصیل

یجب علیھ ردھا؛ ألنھا انتقلت إلى مباح، : فھذا حرام، ولكن إذا تخللت بنفسھا فحینئٍذ تكون قد انتقلت إلى مباح، ومن ھنا قال بعض العلماء
وبعض . ًذھب قوي، أن الخمر إذا تخللت بنفسھا ثم أصبحت خال وجب ردھا؛ ألنھا انتقلت عن العین المحرمة إلى العین المباحةوھذا الم

ًإن صاحب الخمر ال یدلھ، وإذا تخللت عند الغاصب فإنھا تكون ملكا للغاصب وال تكون ملكا للمغصوب منھ: العلماء یقول واألول أوجھ . ً
الشرعي للذمیین بشرب الخمر، وهللا  من خمر الذمي؛ لوجود الید وثبوتھا من جھة اإلذن: ذكرھا المصنف رحمھ هللاوخاصة في الصور التي 

  .تعالى أعلم
 
 
 
 

 مسألة في تنفیذ الحدود على غیر المسلمین
 
 

ًأشكل علي مسألة تنفیذ الحدود بین المسلمین والكفار، إذا اختلف في كون الشيء محترما عندھم: السؤال بالنسبة :  أو غیر محترم؟ الجوابّ
لتنفیذ الحد، فالذمي إذا كان في بالد المسلمین لھ ما للمسلمین، وعلیھ ما على المسلمین، فحینئٍذ إذا زنى یقام علیھ الحد كما یقام على 

ذین زنیا، فإنھما لما زنیا أقام ما ثبت في الصحیحین عن رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم في قصة الیھودیین ال: المسلمین، والدلیل على ذلك
ِّتارة یرتكبون الحد وال نطلع : إذا ارتكب الذمي الحد فینقسم إلى أقسام: وعلى ھذا یفصل. علیھما النبي صلى هللا علیھ وسلم حكم هللا عز وجل

یرتكبوا الحد ویقیموا حدودھم أن : الصورة األولى: فإذا ارتكبوا الحد ولم نطلع فلھم صورتان. على ذلك، وتارة یرتكبون الحد ونطلع
الزنا بینھم ثم یرفعوه إلینا، فإن رفعوه إلینا ھل نحكم بشریعتھم  أن یقع: الصورة الثانیة. بشریعتھم، فھذا ال دخل لنا مادام أنھم لم یترافعوا إلینا

َفإْن جاُءوك ف: أم بشریعتنا؟ الراجح أن یحكم بشریعة هللا، فقد أمر هللا عز وجل بالحكم ََ َ ْاْحكم بْینُھم ِ َْ َ فأمر هللا عز وجل أن نحكم ] 42:المائدة[ُ
ًبینھم بحكم هللا عز وجل، وهللا جعل القرآن مھیمنا على الكتب والشرائع المتقدمة ناسخا لھا، فیجب إقامة حكم هللا فیھم مادام أنھم ترافعوا  ً

مسلمین علیھم فحینئٍذ نقیم علیھم شرع هللا عز وجل ویعتبر انتھاكھم أما لو أنھ وقع الزنا منھم أمام المسلمین أو شھد الشھود من ال. إلینا
لكن في المسألة السابقة إذا . ًلحرمة هللا جھارا یوجب إقامة حكم هللا عز وجل علیھم بحكم اإلسالم، وال خیار في ھذه المسألة وال خالف

َفإْن جاُءوك : لخالف فیھا مشھور بین أھل العلم آلیات المائدة المشھورةًوقعت فیما بینھم وترافعوا إلینا ھل یكون مخیرا أم ال؟ ھذه المسألة ا َ ِ َ
ْفاْحكم بْینُھم أْو أْعرْض عنُھم  ْ ْْ َُ َِ َ َ َ . إن ھذا التخییر نسخ: ھذا فیھ نوع من التخییر، وبعض العلماء یقول بھ، وبعض العلماء یقول] 42:المائدة[َ
ًنفذ ما في التوراة، فكان منفذا ولم یكن : هللا علیھ وسلم حكم على الیھودیین بالتوراة، یعنيإن النبي صلى : والذین یقولون بالتخییر قالوا

أن النبي صلى هللا علیھ وسلم دعا الشھود من أھل الكتاب، والشھود من أھل الكتاب ال تقبل شھادتھم إال فیما : والدلیل على ذلك: ًحاكما، قالوا
ومما دل على ذلك كون النبي علیھ : قالوا. یة شھادة الوصیة في السفر، وھي آیة المائدة المشھورةاستثناه هللا عز وجل من الوصیة على آ

ًأنھ كان منفذا لحكم هللا ولكن شھادتھم ھنا في مسألة : الصالة والسالم دعا الشھود ونفذ علیھم بحكم التوراة ولیس بحكم الشرع، والصحیح
 سبحانھ وتعالى أمر بالحكم بینھم، ونص على الحكم بشرع هللا عز وجل فتكون آیة المائدة اإلقامة تعتبر منسوخة بصریح القرآن أن هللا

فإذا أثبت ھذا التفصیل ما یقع فیھ إشكال؛ ألن مسألة الخمر . ناسخة آلیة التخییر؛ وعلى ھذا فإنھ یقام علیھم شرع هللا عز وجل من ھذا الوجھ
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 الحد أوجدت الموجب والسبب المقتضي إلقامة الحد، ولكن مسألة المالیة مختلفة، فمسألة المالیة للذمي غیر مسألة انتھاك الحد، مسألة انتھاك
ًراجعة إلى ثبوت الید وعدم ثبوتھا، والذمي قد جعل هللا لھ یدا على الخمر بخالف المسلمین، فأنت تتعامل مع من أذن لھ ال مع من لم یؤذن 

لمسألة وھذه المسألة وال تعارض في حكم هللا بین المسألتین، وهللا تعالى أعلم، وصلى هللا وسلم لھ، فھذا وجھ الفرق بین المسألتین، ھذه ا
 .وبارك على نبیھ وآلھ وصحبھ

 
 
 
 

 [2[ باب الغصب -شرح زاد المستقنع 
على ھذا من غرامة؛ ًحتى تعود الحقوق إلى أھلھا ألزمت الشریعة من غصب شیئا أن یرده إلى موضعھ الذي غصبھ منھ، ویتحمل ما یترتب 
 .ألنھ ھو الذي جنى واعتدى، ویضمن كل ما یترتب على غصبھ من زیادة أو نقص في المغصوب، وھذا من كمال العدل

 وجوب رد المغصوب إلى صاحبھ
 
 

ى بھدیھ واستن بسم هللا الرحمن الرحیم الحمد  رب العالمین، والصالة والسالم على خیر خلق هللا أجمعین، وعلى آلھ وصحبھ ومن اھتد
فقد ]. ًوإن استولى على حر لم یضمنھ، وإن استعملھ كرھا أو حبسھ فعلیھ أجرتھ: [فیقول المصنف رحمھ هللا: أما بعد. بسنتھ إلى یوم الدین

م هللا ببیان ًتقدم معنا بیان حكم الغصب، وبیان حقیقتھ في اللغة واالصطالح، وبینا أن للغصب آثارا تترتب علیھ، وقد اعتنى العلماء رحمھ
ھذه اآلثار وذكر ما دل علیھا من أدلة الكتاب والسنة، وإجماع أھل العلم رحمھم هللا، وال بد لطالب العلم من أن یعلم ھذه األحكام والمسائل 

 حق عصیانھ  عز وجل، واعتداؤه على: الحكم بإثم الغاصب وقد تقدم، والسبب في ذلك: أول ما یترتب على الغصب. في باب الغصب
أما األمر الثاني الذي یترتب على . أخیھ المسلم، ونسیانھ لحرمتھ، وتجاھلھ لألصول الشرعیة التي حظرت علیھ ذلك الفعل من الغصب

وجوب رد الشيء المغصوب، وھذا بإجماع العلماء، أن الواجب على من غصب أن یرد الشيء الذي اغتصبھ، سواء كان من : الغصب
ًت، وأنھ إذا تصرف في الشيء المغصوب فنقلھ من بلد إلى بلد ومن موضع إلى موضع، فإنھ ملزم شرعا برده إلى العقارات أو من المنقوال

الموضع الذي أخذه منھ، ولو كلفھ ذلك ما كلفھ، فلو أنھ اغتصب دابة وسار علیھا إلى بلد بعید وجب علیھ أن یردھا إلى البلد الذي اغتصبھا 
الرد، لكن : ًفإذا. م نقلھ إلى موضع؛ وجب علیھ أن یرد ذلك المتاع إلى الموضع الذي اغتصب فیھ ذلك المتاعًكذلك لو أنھ أخذ متاعا ث. منھ

ًعلى وجود الشيء المغصوب، فإن من غصب شیئا تارة یبقى الشيء وتارة ال یبقى، فإذا بقي الشيء وكان على  مسألة رد المغصوب تتوقف
ًا ضمانا لنقصھ من حیث األصل، ووجب رده على صفة الكمال إن طرأ كمال وزیادة بعد صفاتھ وجب رده على الصفة التي أخذه علیھ
ثبت عندنا أنھ یجب رد المغصوب، فلو أن ھذا المغصوب تلف، كرجل أخذ : وبناء على ذلك. الغصب، وھذا كلھ سنفصلھ إن شاء هللا تعالى

ء المغصوب، فیطالب برد مثلھ، فاألشیاء المغصوبة ال تخلو من طعام أخیھ المسلم ثم أكلھ، ففي ھذه الحالة ال یمكن رد عین الشي
 ......:حالتین

 
 ضمان المثلي بمثلھ

 
 

ًأن تكون من األشیاء التي لھا مثلیات، وذلك مثل المكیالت والموزونات، كرجل اغتصب صاعا من بر، أو كیال من أرز ثم : الحالة األولى ً
یجب علیك أن تنظر إلى مثل الطعام الذي أخذتھ في الصفة من : أن یرد عین الذي أخذ، فنقول لھاستھلكھ واستنفذه وأكلھ فإنھ مستحیل علیھ 
ًأخذتھ، ثم ترده إلى صاحبھ بالقدر، فإن كان صاعا فصاع، وإن كان أكثر من ذلك فكل شيء  حیث جودتھ ورداءتھ، ونفس النوع الذي

 في المكیالت -كما ذكرنا- ذر رد عین المغصوب وجب رد مثلھ، وھذا المثلي ًیرد عین المغصوب إذا كان موجودا، وإذا تع: ًإذا. بحسابھ
ًالقطن والحدید والنحاس، فلو أنھ أخذ حدیدا ثم أتلف الحدید على وجھ ال یمكن رد : الحبوب، والموزونات مثل: والموزونات، فالمكیالت مثل

ً طنا واغتصبھ وجب علیھ رد طن مثلھ، فإذا- وھو الصلب- د الحدید العین بھ، فحینئٍذ ینظر إلى مثل الحدید الذي أخذه، فلو أخذ من جی یرد : ً
 .مثلھ في النوع، ویرد مثلھ في الصفة من حیث الجودة والرداءة، ویرد مثلھ في القدر من حیث الكیل والوزن

 
 
 
 

 الضمان بالقیمة عند تعذر المثلي
 
 

ً حقیقة، وإما حكما وتقدیرا، وإما شرعا، فیتعذر وجود المثلي حقیقة وحسا، مثلفإن تعذر وجود المثلي انتقل إلى القیمة، ویتعذر وجود، إما ً ً ً :
ًأن یكون أخذ إناء من األواني التي ال تنضبط ویكون صنعھا على وجھ ال مثیل لھ من حیث التقدیر، بحیث ال یمكن اإلتیان بمثلھ في مثل ما 

 كاألواني التي -بخالف األواني الموجودة في زماننا ھذا- یس لھا ضوابط في صفاتھا ذكرنا، وتقدم معنا في السلم أن األواني ونحوھا التي ل
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تعذر وجود : تصنع عند الحدادین ونحوھم ال یمكن رد مثلھا، بحیث تنطبق الصفات على وجھ تام كامل فعند ذلك ینتقل إلى القیمة، ونقول
إن الخمر تضمن إذا : ا تقدم معنا في خمر الذمي، فإنھ على مذھب من قالًیتعذر وجود المثلي شرعا كم: ًكذلك أیضا. ًالمثلي حقیقة وحسا

قیمتھا ویضمنھا لصاحبھا؛ ألن أھل الذمة لھم  كانت لذمي، فإن المسلم ال یمكنھ أن یشتري الخمر؛ ألنھ ال یجوز أن یتملكھا، فحینئٍذ ینتقل إلى
ًأن یكون قد أتلف شیئا لھ مثل في السوق، : ذا من أمثلتھ كما ذكر العلماءأما من حیث التعذر الحكمي فھ. حق كما تقدم معنا في باب الذمة

ولكن سعره في السوق مبالغ فیھ وقیمتھ أكثر من المثل، فوجد مثل ھذه السیارة التي أتلفھا ولكن یطلب فیھا صاحبھا أضعاف قیمتھا، فھي 
َفمن اْعتَدى ع: ًموجودة حقیقة لكنھا مفقودة حكما؛ وهللا یقول ََ ْلْیكم فاْعتدوا علْیھ بمثل ما اْعتَدى علْیكم َِ ُْ َُ َ ََ َ ََ َ َِ ْ ِ ِِ فإذا كلفناه أضعاف قیمتھا ] 194:البقرة[ُ

نضمنھ العین، فیجب رد العین، فإن تعذر؛ أوجبنا علیھ رد المثل، : ًأوال: ًإذا. ًھو موجود حقیقة، مفقود حكما: فھذا لیس بمثلي، ولذلك قالوا
ًقة وحسا أو شرعا أو حكما؛ انتقلنا إلى القیمةفإن تعذر وجود المثلي حقی ً ً.  

 
 
 
 

 ید الغاصب ید ضمان
 
 

إنھا ضامنة ففي ضمان النقص تضمن : القاعدة أن ید الغاصب ضامنة، فتضمن الزیادة وتضمن النقص، فإذا قلت: یتفرع على ھذا أن تقول
ًلو أنھ أخذ أرضا واغتصبھا، وكانت األرض فیھا مزرعة : ًفمثال. منھاما كان بتعد منھا وما كان بآفة سماویة بدون تعد : الشيء من االثنین

یجب علیك أن ترد األرض كما ھي، ألنك بمجرد اغتصابك تصبح یدك ضامنة، فأي تلف : وجاء إعصار فیھ نار فأحرق المزرعة، نقول
كما أخذتھا، فإن حصل التلف فتضمن ھذا التلف یحدث في العین ال نسأل عن سببھ، سواء كان منك أو كان من غیرك فیلزمك أن ترد العین 

یضمن في : ًیضمن ما كان بأمر هللا، أو ما كان إفسادا من مخلوقین، یعني: سواء كان بفعلك أو كان بفعل غیرك، وھذا معنى قول بعضھم
ه العین وأخذتھا من مالكھا یصبح إن الضمان یختص فقط بحال التعدي، والسر في ھذا أن یده لما اعتدت على ھذ: كلتا الحالتین، وال یقال

ًیجب علیھ شرعا أن یرد العین وكما ھي كما أمر : أن یده ید ضمان، فواجب علیھ أن یرد العین، فإذا قلت: وھو الضمان، أي عندنا أصل
ًال یأخذ أحدكم متاع أخیھ العبا وال جادا، ومن أ: (الرسول صلى هللا علیھ وسلم، فقد قال علیھ الصالة والسالم نھى ) خذ عصا أخیھ فلیردھاً

دل األصل : فنقول في ھذه الحالة. علیھ الصالة والسالم عن التعرض ألكل أموال الناس، ثم أمر كل من تعرض لمال أخیھ المسلم أن یرده
ًالشرعي على أنھ یجب علیھ الرد، فإذا حصل التلف والنقص وجب علیھ أن یرد المغصوب كامال ال ناقصا؛ ألنھ أخذه كامال ، ثم ما طرأ من ًً

ًالنقص یكون متحمال لمسئولیتھ، كما أن ما طرأ من الزیادة یكون أیضا واجبا علیھ ضمانھ، وھذا كلھ سنفصلھ ونبین موقف العلماء رحمھم  ً ً
عقارات إذا تقرر ھذا فاألشیاء التي تغصب منھا یكون من األموال التي تباع وتشترى وھي محل للمعاوضات، وھذا ینقسم إلى . هللا فیھ

  .كاألراضي والدور ونحوھا، ویكون الغصب في المنقوالت كاألطعمة واألكسیة ونحوھا ومنقوالت، فیكون الغصب في العقارات
 
 
 
 

 كیفیة ضمان العین إذا زادت أو نقصت
 
 

لتفصیل المتقدم یبقى یجب ضمان عین المغصوب، ویجب ضمان منفعة العین، فإذا قلنا بالضمان برد عین المغصوب أو ضمانھ على ا: ًإذا
فإذا . السؤال في مسألة رد العین المغصوبة، فتارة تكون العین المغصوبة موجودة كما ھي، لیس فیھا زیادة وال فیھا نقصان، فحینئٍذ ال إشكال

 التي ھي األجرة، ننظر إن كانت العین قد مضت مدة على غصبھا وجب ردھا ومنفعتھا، بدفع قیمة المنفعة: جئت تحكم في ھذه المسألة تقول
أما لو أن العین اختلفت فإما أن تختلف . وإن لم تمض المدة وجب رد العین وحدھا، ھذا إذا كانت العین كما ھي بدون زیادة وبدون نقصان

ن بزیادة وإما أن تختلف بنقص، فإما أن تختلف فیزید سعرھا وتجمل وتكمل، وإما أن تختلف فینقص سعرھا، وحینئٍذ یجب أن یفرق بی
فتارة تختلف العین بالزیادة، كرجل أخذ دابة ھزیلة واغتصبھا ثم اعتنى بطعامھا وشرابھا فأصبحت كأحسن ما . المسألتین ویفرق في حكمھما

ًأو أخذ أرضا واستحدث فیھا البناء وھي أرض بیضاء، فأحدث فیھا البناء أو أحدث فیھا الزرع، . اختلفت في الزیادة: ًتكون علیھ الدابة، إذا
-وفي زماننا یأخذ سیارة . فحینئٍذ تكون العین المغصوبة قد زادت ولم تبق على حالتھا األصلیة یوم أخذت، وھذه من أمثلة الزیادة في العین

تصرف : ً فیصلح مراكبھا ویحسن مقاعدھا، أو یتصرف في آلة السیارة، تكون السیارة على حالة ضعیفة فتصبح على حالة أفضل، فإذا-ًمثال
: أن یأخذ العین على أحسن ما تكون فیردھا على أسوأ ما تكون لكنھا صالحة؛ ألنھ إذا ردھا وھي تالفة فالحكم حینئٍذ: الحالة الثانیة. بزیادة

الضمان على التفصیل الذي تقدم، لكن نتكلم في حالة أن العین باقیة ولكن فیھا نقص، كرجل أخذ دابة وھي سمینة صالحة على أحسن ما 
وفي زماننا لو أخذ . فأساء علفھا وإطعامھا والقیام علیھا، فأصبحت ھزیلة، فحینئٍذ عادت ناقصة، وأخذھا كاملة فردھا ناقصةتكون علیھ، 

البیت واغتصب العمارة أو األرض وفیھا الزرع فأفسد زرعھا، أو فیھا نخل فأتلف النخل الذي فیھا، أو عطش النخل حتى مات بعضھ وبقي 
كل : أما في حالة الزیادة وحالة النقص فكلتا الحالتین فیھما تفصیل من حیث األصل الشرعي فنقول. عین بالنقصبعضھ، فحینئٍذ عادت ال

زیادة حدثت في العین المغصوبة فإما أن تكون من فعل الغاصب، وتكون العین ال یمكن فصل الزیادة عنھا، كالسمن ال یمكن أن نسحبھ من 
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، وال یمكن أن یحدث ذلك، فحینئٍذ ترد كاملة، ولو أخذ الرقیق فعلمھ صنعة فال یمكن سحب الصنعة ًالدابة مع صالح حالھا فھذا صعب جدا
لو أنھ وضع على : ًوأما إذا كانت الزیادة یمكن فصلھا عن الشيء المغصوب، مثال. ًمنھ، فیجب رده كامال على الصفة التي أصبح علیھا
یجب علیھ رفع ما لھ ورد األرض كما أخذھا إلى صاحبھا، فلو أحدث :  زماننا فنقولًاألرض بناء من الصنادیق، أو البیوت الجاھزة في

األرض مستویة، وتطمس حفرھا وتصلح كما كانت، ویضمن النقص لو أنھا نقصت قیمتھا بعد ھذه  الزرع فیھا وجب علیھ قلع الزرع ورد
لكن نرید اآلن أن نشیر إلى مجمل مسائل الغصب .  رحمھم هللا ونذكر خالف العلماء-إن شاء هللا- الحفر واستصالحھا، وسنفصل ھذا كلھ 

في حالة الزیادة التي ال یمكن : فمن حیث األصل لما نظرنا إلى الزیادة، قلنا. حتى إذا دخلنا في التفصیل تكون الصور إن شاء هللا واضحة
ًا، ویضمن ھذا الكمال، ویصبح الكمال ملكا لصاحب فصلھا عن العین المستحقة وتابعة للعین، فیجب على الغاصب أن یرد العین بكمالھ

خذ ما لك واترك ما لغیرك، : أما لو أحدث زیادة من ملكھ یمكن فصلھا نقول لھ. األرض، ھذا إذا كان قد أحدث فیھا زیادة ال یمكن فصلھا
وترد األرض على الصفة التي أخذتھا ) ھاعلى الید ما أخذت حتى تؤدی: (ورد األرض كما أخذتھا؛ ألن رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم قال

علیھا، حتى لو أنك نقلت النخلة عنھا أو ھدمت البناء الذي علیھا فاختلفت صفاتھا ونقصت قیمتھا لزمك أن تدفع ھذا الفارق، وسنفصل إن 
. انت متصلة ال یمكن فصلھا عن العینیلزم برد األرض على صفتھا، ویأخذ ما لھ من الزیادة التي استحدثھا، وال یأخذھا إن ك: ًإذا. شاء هللا

ًأما إذا كان ھناك نقص وأحدث في العین المغصوبة نقصا فیجب علیھ أن یضمن النقص كامال، ویرد العین ویرد ضمان النقص، فلو كانت  ً
راد أن یردھا ردھا بنقص ً لما أخذھا واغتصبھا صالحة وطیبة وفیھا زرع وكانت قیمتھا تساوي مائة ألف مثال، ولما أ-األرض: أعني-العین 

 .رد األرض وادفع نصف قیمتھا إلى المغصوب منھ، ھذا من حیث الزیادة والنقص: نصف قیمتھا نقول
 
 
 
 

 كیفیة تقدیر القیمة عند الضمان
 
 

نقدر قیمة : وتقدر قیمة الشيء المغصوب ویجب علیھ ضمان القیمة على التفصیل عند أھل العلم رحمھم هللا كما سیأتي، فمنھم من یقول
ًلو أن شخصا أخذ سیارة واغتصبھا من أخیھ، : وفائدة المسألة. نقدر قیمة المغصوب عند التلف: المغصوب حین الغصب، وبعضھم یقول

ًكانت قیمتھا خمسون ألفا، ثم لما أصبحت في نھایة العام أتلفھا وتعذر : واغتصبھا في أول العام وكانت قیمة السیارة باھظة الثمن، فرضنا
نصف القیمة؛ ألن السیارة في أول العام تختلف قیمتھا عن آخر العام، : ًود مثلھا وكانت قیمتھا حین أتلفت تساوي خمسة وعشرین، أيوج

یضمن بالقیمة عند أخذه؛ ألن یده ضمنت : فھل ننظر إلى قیمة المغصوب عند أخذه وغصبھ؟ أو ننظر إلى قیمة المغصوب عند تلفھ؟ فمن قال
یضمن المغصوب بقیمتھ یوم تلفھ؛ ألنھ استحق القیمة عند التلف، وكان الواجب : ومن قال. یدفع خمسین ألف لایر: ه، قالواذلك الشيء بأخذ

تضمن المغصوبات : ًإذا. نصف القیمة: علیھ أن یرد، فلما امتنع من الرد وحصل التلف ننظر إلى وقت التلف فیدفع خمسة وعشرین أي
 یوم أخذت على الوجھین المشھورین عند أھل العلم رحمھم هللا، وھذه كلھا آثار مترتبة على الغصب، لكن ھذه بقیمتھا یوم أتلفت أو بقیمتھا

 .اآلثار متعلقة بمسألة عین المغصوب
 
 
 
 

 وجوب ضمان منافع المغصوب
 
 

لمغصوب إما أن یكون من فا! ھذا الشيء الذي اغتصب وتلف قد یكون الغاصب استفاد منھ ومضت مدة انتفع فیھا منھ؟: یبقى السؤال
ًالعقارات أو من المنقوالت، فیكون من العقارات كمن اغتصب بیتا أو عمارة أو شقة وأخذھا بالغصب وسكنھا ثالث سنین مثال، فھذا غصب  ً

ع المغصوب، لعقار مستفاد منھ مدة الغصب، فھذه الثالث سنوات لھا أجرة وحینئذ إذا جئت تنظر إلى مسألة أجرتھا رجعت إلى مسألة مناف
فعندنا عین المغصوب، وعندنا منافع المغصوب، ففي منافع المغصوب من حیث األصل الشرعي یجب ضمانھا، وھذا قول فقھاء الحنابلة 
والشافعیة رحمھم هللا، والنصوص تدل على صحة ھذا القول؛ ألن هللا سبحانھ وتعالى أوجب ضمان األشیاء بمثلھا، وال شك أن ھذه المدة 

للمالك، فلما كان الغاصب قد أخذھا ومنع المغصوب منھ من االنتفاع بھا، ومنعھ من تأجیرھا على الغیر، فإنھ یجب علیھ ضمانھا مستحقة 
لم یسكنھا، فلو أنھ منعھ من دخول العمارة واستولى على العمارة، أو منعھ من شقتھ أو منعھ من سیارتھ، وعطلت ھذه العین سنة  حتى ولو

: وإذا سئلت عن وجھ التضمین، فتقول. ًو ركب السیارة أو انتفع أو أجرھا على الغیر أو لم یفعل شیئا من ذلك فإنھ یضمنكاملة سواء سكن أ
ألن المالك الحقیقي كان بإمكانھ أن یستفید من ھذه العین، وأن یتحصل على حقھ ولكن ھذا الغاصب حینما غصبھ وحال بینھ وبین مالھ امتنع 

على الغاصب ضمان المنافع، والمنافع تشمل المركوبات : ًإذا. ى ذلك الحق ووجب على الغاصب أن یضمنوتعذر علیھ أن یصل إل
. كالسیارات والدواب، وتشمل المساكن كالبیوت والعمائر ونحو ذلك من الحرف والصنائع الموجودة في زماننا ومما یستفاد منھ من اآلالت

و أخذ آلة للحدادة، وأخذ ھذه اآللة وعطلھا سنة، فھذه اآللة یسأل أھل الخبرة كم أجرتھا في سنة ففي زماننا لو أخذ آلة نجر الخشب للنجارة، أ
ًأنھ یلزم بدفع اثني عشر ألفا استحقاقا للمالك الحقیقي لھذه اآللة؛ ألنھ حال بینھ : أجرتھا في كل شھر ألف لایر، فمعنى ذلك: كاملة؟ سیقولون ً
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ًن یكون قد انتفع ھو أو مكن الغیر من االنتفاع أو حبس اآللة وعطلھا؛ ألنھ لما حبسھا وعطلھا كان ضامنا یستوي أ: ًإذا. وبین االنتفاع بھا
 .... ًلذلك التعدي متحمال لمسئولیتھ فیجب علیھ دفع القیمة التي ھي مستحقة لفوات ذلك الزمان

 
 
 
 

 حكم غصب الحر وضمانھ
 
 

سبة لألشیاء التي ال تملك كالحر فإنھ إذا غصب فإننا ننظر إلى مسألة استھالكھ كما سیأتي، أما بالن) وإن استولى على حر لم یضمنھ: (وقولھ
ًال یضمنھ؛ ألن الحر ھذا لیس محال للمعاوضة، : فلو أن ھذا الحر اغتصبھ ثم مات عنده بأمر هللا عز وجل وبقدر من هللا عز وجل، فنقول

ًذا أمر آخر، لكن الحر لیس محال للمعاوضة؛ ألنھ ال یباع وال یشترى؛ ولذلك ثبت في ًلكن لو كان رقیقا فھذا أمر آخر، ولو كان دابة فھ
ًرجل أعطى عھدا ثم : ثالثة أنا خصمھم ومن كنت خصمھ فقد خصمتھ: (الحدیث الصحیح عن النبي صلى هللا علیھ وسلم عن هللا تعالى یقول

ًغدر، ورجل باع حرا ثم أكل ثمنھ، ورجل استأجر أجیرا فلم یو فجعلھ من كبائر الذنوب، ) ًورجل باع حرا ثم أكل ثمنھ: (فقولھ). فھ أجرهً
أخذ ما لیس لھ، وقد ظلم   یوم القیامة، وھذا یدل على أنھ قد- والعیاذ با- ًومن األمور الموجبة للعقوبة الشدیدة وھو كونھ خصما  عز وجل 

ًإذا مات فحینئذ ال نبحث في مسألة ضمانھ، وھذا إذا مات قدرا، أما لو أنھ تعدى علیھ : وإذا ثبت ھذا فنقول. ببیع ما ال یباع؛ ألن الحر ال یباع
: وقتلھ فھذا لھ باب الدیات وباب القصاص، وینتقل من مسألة الغصب إلى مسألة التعدي، فالشریعة جعلت لكل شيء حكمھ ولكل شيء شرعھ

ًقد جعل هللا لكلِّ شْيء قدرا  ْ َْ َ ٍَ ُ ِ ُ َّ َ َ إذا أخذ ھذا الحر واعتدى علیھ بالضرب فھناك باب خاص باالعتداء، فاعتداء المسلم : أنت تقولف]. 3:الطالق[َ
. على أخیھ فیھ الضمان، فإذا حصل تلف في العضو الذي ضربھ علیھ فإنھ یضمن العضو الذي أتلفھ على التفصیل الذي سیأتي في الدیات

 أو قتلھ شبھ عمد ولم یقصد قتلھ، وكان الذي ضربھ غیر قاتل خطأ، فھذا یفصل فیھ في ًوإذا قتلھ بالضرب فحینئٍذ یفصل فیھ فیما لو قتلھ عمدا
ولم یتعرض لھ بالتلف ولم  ًوإذا اقتصر على غصبھ ولم یتعرض لھ بشيء فمات عنده فحینئٍذ یكون قد مات قدرا. باب القتل وأحكام القتل

من؛ ألن الحر ال یضمن إال باالعتداء، وھنا لم یحدث اعتداء فال وجھ للتضمین، ًیتعاط أسباب تلفھ، فحینئٍذ یكون قد مات قدرا ومثلھ ال یض
ًفابتدأ المصنف رحمھ هللا بھذه المسألة بأنھا لیست محال للمعاوضة، ثم سیدخل بعد ذلك فیما ھو محل للمعاوضات ببیان ما . ھذا بالنسبة للحر

وإن استولى : (فقولھ. اؤھا، وتركبت على اعتدائھ وغصبھ لحق أخیھ المسلمللمغصوب منھ وما على الغاصب من الحقوق التي یجب علیھ أد
إذا استولى على : ؛ ألن الغصب ما یكون إال باالستیالء، وعلى ھذا فالمستولي على حر ال یضمنھ، أي)استولى(الحظ ). على حر لم یضمنھ

 وضعھ بغرفة وأقفل علیھ فیھا، ثم نسي أن -ًمثال- كأن یكون حر فمات الحر عنده لم یضمنھ، إال إذا كان قد تعاطى أسباب موتھ وھالكھ،
ما قصدت قتلھ، إنما أدخلتھ على أساس أني أرید أن أروعھ وأخوفھ وأمنعھ من أن یتعرض لي، فأقفلت علیھ : یطعمھ ویسقیھ حتى مات، وقال

 أوجب ھالكھ، ویضمن دیتھ على التفصیل الذي سیأتي الغرفة ثم نسیت، فحینئٍذ إذا ثبت ھذا وتقرر فھذا قتل خطأ؛ ألنھ تعاطى السبب الذي
إن استولى : ، في تقدیر)وإن استولى على حر لم یضمنھ: (ال یضمنھ إال إذا تعدى أو فرط في القتل، وھذا معنى قولھ: ًإذا. في مسألة الخطأ

 ...... .على حر فمات، لكن مات بدون تعٍد وال تفریط لم یضمنھ
 

 ب أو حبسھحكم استعمال الحر المغصو
 
 

ًالذات والمنفعة، فالحر ذاتھ ال تملك، ولیس محال للبیع والشراء، لكن : - كما تقدم- عندنا ]. ًوإن استعملھ كرھا، أو حبسھ فعلیھ أجرتھ: [وقولھ
َّ، فأجر منافع الحر تملك ویعاوض علیھا، ولذلك استأجر موسى علیھ السالم نفسھ على طعمة بطنھ وعفة فرجھ صلوات هللا وسالمھ علیھ

فالحر ال یملك من جھة الذات، ولكن من جھة منافعھ، وكما ال تملك . نفسھ ثماني حجج وأتمھا إلى عشر، فجعلھا إجارة ومعاوضة على مھره
ًذاتھ ال تملك أیضا أعضاؤه، فلیست محال للبیع ً كال ًوالشراء، ولذلك ال یجوز بیع األعضاء ونقلھا ونحو ذلك؛ ألنھا لیس محال للمعاوضة، ال ً

ًوال جزءا، فال یجوز بیع كلیتھ وال قرنیتھ وال بیع أجزائھ؛ ألنھا لیست محال للمعاوضة، والوعید في قولھ یشمل ) ًباع حرا ثم أكل ثمنھ: (ً
فإن ال، : ھل منافع الحر كذات الحر؟ والجواب: فإذا ثبت ھذا فیبقى السؤال. ًالشخص نفسھ إذا باع ھذا الجزء؛ ألنھ لیس محال للمعاوضة

ًمنافع الحر لھا قیمة ویستفاد منھا ویستفید منھا صاحبھا، فلو أنھ أخذ حرا وأقفل علیھ، فھذا الحر إما أن یكون صاحب صنعة ویستفید من 
عملھ وعنده عمل فعطلھ عن عملھ ومنافعھ، فیضمن مدة تعطیلھ، سواء استعملھ أو لم یستعملھ، كرجل عنده عمل، فجاء شخص وأخذه 

ھذا حر یجب علیك ضمان منفعتھ التي : ًي داره شھرا، فتعطل عن عملھ، وعادة أن یكون لھ في ھذا العمل ألف لایر، فنقول لھوأغلق علیھ ف
ًیضمن شیئا آخر، ولو كانت أجرتھ في الشھر عشرة آالف یجب  عطلتھا بمنعھ واإلغالق علیھ، فتضمن األلف لایر لھ، فیضمن منفعتھ وال

إذا منعھ ولم یستعملھ : ًإذا. ًنھ حال بینھ وبین ھذا االنتفاع بسبب حبسھ قاصدا االعتداء؛ فوجب علیھ أن یضمنھعلیھ ضمان العشرة آالف؛ أل
فإنھ إذا استعملھ ال یخلو من : فإنھ یجب علیھ ضمانھ إذا كان لھ عمل ومصالح عطلھ عنھا وھو صاحب صنعة، أما لو استعملھ ففیھ تفصیل

 إلى مزرعتھ خارج المدینة، وجلس ھذا -ًمثال-واغتصب ھذا الصبي وأخذه من عند أھلھ، ثم أخرجھ ًشخص أخذ صبیا، : مثال: حالتین
الصبي في مزرعة الرجل ثالثة أشھر، وفرضنا أن ھذا الصبي بالغ، أخذه وجلس معھ ثالثة أشھر، فإذا جلس ھذا البالغ ثالثة أشھر في 

عمل بطواعیة منھ، كما لو جاء فوضعھ في المزرعة، فرأى العمال یعملون فجاء إما أن یكون : المزرعة وعمل فیھا فال یخلو من حالتین
وعمل معھم أو ساعدھم ولم یكرھھ أحد على العمل، فحینئٍذ یكون فعلھ محض التبرع، وال یجب على الغاصب أن یضمنھ؛ ألنھ محض 
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ًإما أن یستغلھ بالعمل قھرا وكرھا، فیجب علیھ : حالتینإذا حصل استغالل من الغاصب فال یخلو من : ًإذا). ًاستعملھ كرھا: (تبرع، فقال ً
 ثالثة آالف، -ًمثال-ضمان أجرة مثلھ في العمل، فلو كانت الثالثة األشھر عمل فیھا ومثلھ یستحق في العمل الذي قام بھ في سقي الزرع 

یشترط في استغالل : ًإذا. یضمن ستة آالففیجب علیھ ضمان الثالثة آالف التي ھي أجرتھ، ولو كانت أجرتھ ألفین في كل شھر فإنھ 
الغاصب للمغصوب وعمل المغصوب عند الغاصب أن یكون بالقھر والقوة، أما لو كان باختیاره والرضا فإنھ ال یجب علیھ الضمان؛ ألنھ 

  .خرج إلى محض التبرع واإلحسان وال یجب ضمان مثل ھذا
 
 
 
 

 لزوم رد المغصوب بزیادتھ
 
 

: یجب، یلزم على الغاصب أن یرد المغصوب بزیادتھ، والباء للمصاحبة، أي: أي) یلزم]. (لزم رد المغصوب بزیادتھوی: [قال رحمھ هللا
ًتعد لصوقا واستعن بتسبب وبدل صحابا قابلوك باالستعالء فمن معانیھا المصاحبة، : ًمصحوبا مع زیادتھ؛ ألن من معاني الباء المصاحبة ً

تصلة، وھناك زیادة منفصلة، وھناك زیادة من فعل الغاصب، وھناك زیادة بأمر هللا عز وجل، وكل ھذا فیھ ، ھناك زیادة م)بزیادتھ: (فقولھ
أن الواجب على الغاصب أن : لكن ھنا أراد أن یشیر إلى قاعدة وھي. التفصیل الذي سیذكره المصنف رحمھ هللا عبر المسائل التي ستأتي

ًل من حالتھ یوم غصب، سواء كانت الزیادة متصلة أو كانت منفصلة، سواء كانت من نماء یرد الشيء المغصوب على حالتھ ولو كانت أفض
- المغصوب أو كانت من فعل الغاصب مما ال یمكن انفصالھ عن الشيء المغصوب على تفصیل سیأتي في مسألة الخلط والتي سیأتي بیانھا 

 .......غصوبة في الفرق بین زیادة القدر وزیادة صفات العین الم-شاء هللا إن
 

 لزوم رد المغصوب إلى موضعھ ولو غرم الغاصب
 
 

وجوب الرد نفسھ، وأن : المسألة الثانیة. وجوب رد المغصوب مع الزیادة: المسألة األولى: عندنا مسألتان]. وإن غرم أضعافھ: [قال رحمھ هللا
رد ھنا من حیث األصل الشرعي العلماء كلھم مجمعون على أن مسألة الزیادة ستأتي، لكن مسألة ال: عندنا مسألتان. یكون الرد مع الزیادة

 على الغاصب أن یرد الشيء الذي اغتصبھ، وأن یرد العین التي اغتصبھا، سواء كانت من العقارات أو كانت من - من حیث األصل- الواجب 
ًالمنقوالت، لكن لو أن شخصا اغتصب شیئا فال یخلو من حالتین الشيء في موضعھ ویحول بینھ وبین صاحبھ، أن یكون : الحالة األولى: ً

 نصف أرضھ، ووضع علیھا الحواجز واغتصبھا، فالحكم حینئٍذ رد المغصوب، وسیكون - ًمثال-ًكرجل اغتصب أرضا، فجاء وأخذ من أخیھ 
ھ الغاصب من موضع ّأن یكون المغصوب قد انتقل وحول: أما الصورة الثانیة. أخیھ برجوعھ إلى الحدود األصلیة التي كانت بینھ وبین

ولو كان : الغصب إلى موقع آخر وھذه ھي المسألة التي قصدھا المصنف رحمھ هللا، فیجب رد المغصوب بزیادتھ ولو غرم أضعافھ، یعني
 ًلو أن شخصا اعتدى على ماكینة: ومن أمثلتھا. ًرد المغصوب إلى البلد الذي وقع فیھ الغصب یكلف أضعاف قیمتھ، وھذه مسألة مھمة جدا

: زراعیة ألخیھ المسلم، فجاء وأخذھا من أرضھ واغتصبھا ونقلھا إلى أرض ثانیة في بلد آخر، فإذا ثبت غصبھ عند القاضي فیقول للغاصب
فإذا جئت تتأمل الماكینة تجد أن قیمتھا عشرة آالف لایر، لو جاء . یجب علیك نقل ھذه الماكینة وردھا إلى الموضع الذي اغتصبتھا منھ

ًیجب علیك الرد ولو كلفك أضعافا؛ ألن :  كلفھ الرد ثالثین ألف لایر، فحینئذ الرد سیكلف أضعاف قیمة العین المغصوبة، نقولیردھا ربما
ًأنا ال أستطیع أن أتحمل ثالثین ألفا، ولكن سأشتري لھ ماكینة من نفس النوع وجدیدة من نفس البلد : لكن لو أن الغاصب قال. الرد مستحق

ما أرید إال ماكینتي، ترد لھ ولو : لو أصر المالك وقال: من حیث األصل. ال، إال أن یرضى المغصوب منھ: لمكان، فنقولوأضعھا في نفس ا
كلفت أضعاف قیمتھا؛ ألن العین مستحقة، وھذا حقي، وھذا من عدل هللا بین العباد، فمثل ما أخذتھا تتحمل مسئولیة نقلھا إلى موضعھا، ما 

عندنا حكم، : ًفأوال. ضمان األجرة المستحقة للنقل: لما اعتدیت بالنقل تحملت جمیع ما یترتب علیھ من آثار، ومنھاأحد أمرك أن تنقلھا، ف
یجب : أرید ماكینتي، ال إشكال، نقول: وجوب الرد، فالقاضي یقضي بأنھ یجب علیھ رد الماكینة إلى موضعھا، فإذا أصر المالك وقال: وھو

أعطیك مثلھا وأضعھا في المكان الذي اغتصبتھا منھ، ! یا فالن: لو قال: المسألة الثانیة.  ھذه المسألة األولىًعلیك ردھا ولو كلفك أضعافا،
رضیت، تنتقل المسألة إلى مسألة الصلح، وتصبح القضیة قضیة صلح، والصلح جائز بین المسلمین، : رضیت، فلو قال: قال المغصوب منھ

لة یكون من باب البیع، فكأنھ باعھ ماكینتھ في ذلك الموضع بماكینة في ھذا الموضع وتسري علیھ لكن الصلح إذا كانت فیھ مناقلة ومباد
امرأة اغتصبت من امرأة : ًتسري علیھ أحكام البیع، أنھ إذا ترتب علیھ ربا النسیئة فال یجوز، وال یصح صلحا، مثل: فائدة قولھ. أحكام البیع

أنا أعطي : ًھذا الكیلو من الذھب لو أنھا جاءت ترده احتاجت إلى حفظھ وحرزه، فیكلفھا ماال، فقالتكیلو من الذھب ونقلتھ من بلد إلى بلد، ف
ًمثلھ من الذھب ھنا في مكة مثال، فحینئٍذ صار ذھبا بذھب، فیجب أن یكون في نفس المجلس وإال كان ربا نسیئة فلم یصح : ھذه فائدة قولنا. ً

صح االنتقال في الغصب إلى المثلي إال إذا كان من جنس ما أذن الشرع فیھ من االنتقال المثلي، فإن تنتقل المسألة إلى مسألة الصلح، فال ی
بعد ساعة أحضر الذھب، كان ھذا ربا وال : ًغدا آتیك، أو قال: اشترط فیھ التقابض وجب أن یكون في المجلس الذي اصطلحا علیھ، فإن قال

أن ھذا الرد ولو كلف أضعاف القیمة فھو ملزم بھ في األصل إذا أصر : ًوجوب الرد، ثانیا: ليال بد أن نفصل فیھ، الحكم األص: ًفإذا. یصح
أرید حقي، وجب إعطاؤه : المالك الحقیقي على عین متاعھ وحقھ، فھذا حق من حقوقھ ولیس ألحد أن یحول بین المالك وبین حقھ، فإذا قال

ًك أو رضي المالك صلحا بالبدل عنھ، فصل في أحكامھ على ما تقدم في باب الصلح، فإن اختار المال. حقھ، ورده إلى موضعھ مھما كلف ھذا
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) وإن غرم]. (ویلزم رد المغصوب بزیادتھ، وإن غرم أضعافھ: [فقولھ. وصارت مناقلة مبنیة على المعاوضة بالبیع على التفصیل المتقدم
  .غصوب بزیادة وإن كلفھ ما كلفھأضعاف المغصوب، فیجب علیھ أن یرد الم: یعني) أضعافھ(خسر، : یعني

 
 
 
 

 األسئلة
 
 

...... 
 

 حكم اتفاق الغاصب والمغصوب منھ على بقاء البناء في األرض المغصوبة
 
 

ًإذا طلب المالك من الغاصب أن یبقي البناء بدل ھدمھ، على أن یرد لھ قیمتھ سواء نقدا أو مقسطا، ھل لھ ذلك أم ال؟ الجواب: السؤال لیس : ً
ًأبق ھذا البناء وأعطیك قیمتھ، فإنھ حینئٍذ یكون صلحا بینھما، وھو مأجور على ذلك؛ ألنھ خفف عنھ ورفق بھ، والرفق :  لو قال لھفیھ بأس،

  .یثاب علیھ العبد، خاصة إذا لم یقصد بھ التضییق علیھ، وهللا تعالى أعلم
 
 
 
 

 نصائح لطالب العلم
 
 

ال شك : وسھ وطلبھ أن ینظم وقتھ حتى یغتنمھ وال تتفارق علیھ أیامھ بدون فائدة؟ الجوابكیف یمكن لطالب العلم وھو في خضم در: السؤال
أن یستمسك الساعات : أن هللا سبحانھ وتعالى إذا أحب طالب العلم ورضي عنھ بارك لھ في أیامھ ولیالیھ وفي عمره، ومن دالئل البركة

، وجد واللحظات وھو یجد ویجتھد في سد ثغور اإلسالم، وتعلم الش رائع واألحكام، ال یسأم وال یمل وال یكل وال یشتكي، قد نصف وجھھ 
واعلموا أن هللا یكتب ثوابھ في كل كلمة یسمعھا وفي كل حكم یحرره، وأن هللا سبحانھ وتعالى یعظم لھ األجر والمثوبة . واجتھد في طاعة هللا

واللحظات، ولن تكون ھذه البركة إال باإلخالص وإرادة وجھ هللا سبحانھ البركة في الساعات : في ذلك كلھ، فھذا كلھ من دالئل الرضا
وتعالى، وطالب العلم الذي یرید أن یبارك هللا لھ في وقتھ یبدأ باإلخالص، ثم یأخذ باألسباب التي منھا تنظیم األوقات، وإذا وفق هللا طالب 

ھ، سعى في إصالح ذلك الزمان في طاعة هللا عز وجل، فینظم وقتھ العلم وعرف قیمة زمانھ وشعر أن هللا سائلھ عن كل لحظة من أوان
ھناك فرق بین العلم الحقیقي والعلم الذي یدخلھ الشیطان علیھ من الھوى والغرور، فالوقت ال یبارك فیھ : وعلیھ أن ینتبھ ألمرین. ویرتبھ

 طالب العلم یحضر في مجالس العلم، ویفھم األحكام، ویخاف من إذا كان: ًفمثال. بشيء مثل أن یستنفده في العلم الموروث من الكتاب والسنة
هللا سبحانھ وتعالى أن یستعجل في المسائل واألحكام ال یحدث الخطأ والخلل ویستنفد غایة جھده للضبط والتحصیل، بعد ذلك إذا جاءتھ نفسھ 

.  یشھد لھ أھل العلم أنھ مجتھد، فإن الشیطان یضیع لھ الوقتتدعوه لالجتھاد، تدعوه للتقریب، تدعوه للنظر، ولیست عنده آلة االجتھاد، ولم
ال، ھذا لیس القول الراجح بل القول : ولذلك تجد طالب العلم قد یجلس في مجلس العلم ویسمع أن في المسألة قولین، وعنده استعداد أن یقول

عصیة هللا عز وجل وتساق إلى ھذه المعصیة، إما من باب األول أرجح من الثاني، فالشیطان یدخل علیھ في النفس ھوى، والنفس تساق إلى م
فقد یجد في مجلس العلم وھو لم یحصل درجة االجتھاد والنظر لكي یعقب على كل كلمة، . شر واضح المعالم، وإما من باب یدعى أنھ خیر

ویتعب في لم العلم ثم بعد أن یجمع فیضیع علیھ عمره ویقوم من المجلس یعتقد الباطل بدل الصواب والحق، ولربما ذھب یجلس ویضبط 
المادة یتفرغ لنقدھا وتقدیم ما أخره العلماء، وتأخیر ما قدمھ العلماء، أو تصویب ما خطئوه، أو تخطئة ما صوبوه، وما عنده ملكة، ونحن ال 

ًنمنع من رزقھ هللا علما وبصیرة ونورا من الكتاب والسنة أن یجتھد، لكن أن یتطاول على شيء لم یحصل ھ أو یضیع عمره ویذھب زمانھ ً
ولذلك تجد بعض طالب العلم یجلس في مجلس العلم سنة واحدة فیفتح هللا علیھ بالفھم، . وتمحق بركة علمھ، إما بعدم اإلخالص أو بالغرور

 إلى آخر لحظة لم یشعر ویفتح هللا علیھ في التحصیل، ویفتح هللا علیھ في بركة العلم، فیبارك لھ في كل ما سمعھ؛ ألنھ من اللحظة األولى
فطالب العلم یحصل ویضبط ویكرر ویكرر وال یدعي التعالم، وال یرفع نفسھ عن المقام الذي وضعھ هللا فیھ، فإذا مضت . بالغرور في نفسھ

ًعلیھ سنة وسنوات وھو یأخذ العلم الزكي النقي ممن یوثق في دینھ وعلمھ، فال یزید علیھ وال ینقص، ویكون أمینا حافظا  للعلم، یوشك أن ً
یأذن هللا عز وجل لھ بالفتح فیرتقي إلى درجة العلماء الذین أوتوا بصیرة العلم، وعندھا تندرج لھ األمور، فما كان من حق ثبت علیھ، وما 

 فال یضیع العمر على الشخص مثل أن یستعجل في طلب العلم،. كان من خطأ صححھ وقومھ، ولكن بنور من هللا وعلى سبیل وعلى رشد
ولذلك تنظر في بعض طالب العلم في بدایة طلب العلم أوقاتھم محفوظة، لكن ما أن یدخل علیھ الشیطان بالغرور حتى تجده یفلت األوقات؛ 
ألنھ في القدیم كان یتعب نفسھ في الحفظ وفي المراجعة والمذاكرة، لكنھ الیوم یشعر أن لیس مثلھ یراجع، لیس مثلھ الذي یكرر كالمبتدئین، 

ٌفذل . من افتقر  أغناه، ومن ذل  أعزه، ومن أھان نفسھ بین یدي هللا أكرمھ: كان أھل العلم مھما أوتوا العلم یتذللون للعلم؛ ولذلك قالوا. ال
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ین بین یدیھ عز، ومھانة بین یدیھ كرامة، وخضوع وضعة بین یدیھ رفعة، لكن إذا عرف طالب العلم حقھ، ولذلك تجد العلماء األئمة الراسخ
في العلم قد عرفوا قدر أنفسھم قبل أن یعرفوا العلم، فتجد الواحد منھم مھما أوتي من العلم وتبین لھ الصواب وأنھ أخطأ في مسألة فإنھ مستعد 

لسنة أن یرجع عنھا ولو كان على رءوس األشھاد، وھذا ھو العلم الذي یبارك هللا فیھ في األوقات واألعمار، فاستنفدت في أنوار الكتاب وا
فطالب العلم تنزع منھ البركة إذا حاد عن ھذا . ًحتى أصبحت القلوب مفرغة للوحي، مأمونة على الدین، أمانة صادقة كاملة مباركا فیھا

ًفنحن نتعلم علما موروثا ال یجوز لنا أن نقدم فیھ وال نؤخر إال إذا شھد أھل  الصراط السوي الذي أولھ اإلخالص ومعرفة العبد قدر نفسھ، ً
ال یحق ألحد أن یفتي في ھذا األمر حتى یشھد لھ أھل الشأن أنھ أھل للفتوى، فما جلست : (العلم لنا أننا أھل للتقدیم والتأخیر، قال اإلمام مالك

وروث ھذا العلم الم). في مسجد رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم وال أفتیت حتى شھد لي سبعون من أھل العلم في ھذا المسجد أني أھل للفتیا
الذي یكون فیھ اإلنسان على نور من هللا، یرجو ثوابھ ورحمتھ، فیبارك لھ في كلمة یقولھا، ویطیب هللا العلم من لسانھ؛ ألنھ حفظھ وحافظ 

ًلكن إذا خرج عن السنن وأصبح مغترا بنفسھ، ویضیف اإلضافات، ویعلق التعلیقات، ویذھب إلى المطوالت ویأتي منھا، ویفعل ویقدم . علیھ
یؤخر، فاختلطت علیھ األمور، واختلط علیھ الحابل بالنابل، فعند ذلك تنزع البركة من علمھ، للناس، فیأتي بعلم ورثھ وبعلم یدعیھ، فما كان و

ًموروثا◌ ففیھ البركة، وما كان مدعى ال بركة فیھ، ولربما نزع هللا البركة منھما، فیمحق هللا بركة ما ورثھ بسبب ظلمھ واعتدائھ لحد هللا َ ً 
فادعاء العلم صعب، وواجب على طالب العلم أن یعرف حق العلم علیھ، فالبركة في األوقات واألعمار مقرونة بمعرفة طالب . فیما یدعي

َائتوني بكتاٍب مْن قْبل ھذا أْو أثارٍة مْن علم إْن كنتم صادقین : العلم للواجب والفرض علیھ، قال تعالى َ َ َِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِْ ُ ْ ُ ُ ِْ ٍِ ْ َ ََ َ ِ َ من : یقول بعض العلماء]. 4:حقافاأل[َ
أنھ جلس بین یدي العلماء فقال ما قالوه، وذكر ما ذكروه، لم یزد ولم ینقص، : ًكان صادقا في العلم فھو األثر، ما معنى أثارة من علم؟ معناه

بالحق، فإذا كان الذي تأخذ عنھ بالتعصب : بالتعصب، بل نقول: فالوقت یستوجب حفظ ھذا العلم وضبطھ، ال نقول. أمین یخاف هللا جل جاللھ
العلم یتكلم بحجة من كتاب هللا وسنة الرسول صلى هللا علیھ وسلم، ویتكلم ببصیرة، فتتعصب للحق وال تتعصب للرجل، ولكن تعرف حقھ 

ِلكن الراسخون في العلم : وتعرف قدره؛ ألن هللا فتح علیھ، وهللا یقول ْ ِْ ِ ِ َّ َِ ُ ِ  فأئمتنا وعلماؤنا ومشایخنا الذین رزقھم .فالناس یختلفون] 162:النساء[َ
هللا البصیرة وعندھم علم وشھد لھم في ھذا العلم وعرف لھم أھل الشأن حقھم في ذلك، نبقى على أثرھم، متقربین  عز وجل بذلك؛ ألن هللا 

ب العلم ونجلس في مجالس العلم وبورك لنا فرض علینا أن نكون مع أھل العلم، متبعین لھم ال مبتدعین وال مغیرین ال مبدلین، فإذا جئنا نطل
في أوقاتنا وساعاتنا ولحظاتنا وكلھا في العلم الموروث ال نزید عنھ وال ننقص، وهللا كما بورك ألشیاخك وأشیاخ أشیاخك ومن تلقیت عنھم 

لمنھج، فعلینا أن نعرف قدر أنفسنا وحق ولكن ما یبارك لطالب العلم إال إذا التزم بھذا ا. لیباركن لك؛ ألنھ كلھ موروث من الكتاب والسنة
ال بد من المنھجیة في تحصیل العلم من جھة االنضباط، فإذا رأینا طالب علم یحضر الدروس في أسبوعھ، ووضع لكل : علمائنا؛ فلذلك نقول

ًدرس وقتا للمراجعة، ال یزید وال ینقص، وكان منضبطا لھذه الدروس، أمینا على األحكام التي سمعھا وت ً لقاھا دون أن یغیر ویبدل، فبإذن هللا ً
أما كیف یكون المنھج؟ أي وقت أي ساعة كم القدر؟ ھذا یختلف باختالف األشخاص، وقد كررت . سیبارك لھ؛ فالمنھجیة تكون على أصول

ًمن الصعب أن یضع العالم لطالب العلم وقتا معینا إال إذا كان بالطریقة: غیر مرة كما كان بعض مشایخنا یقول  القدیمة طالب العلم مع العالم ً
ًأربعا وعشرین ساعة، وفرغ نفسھ وارتحل إلیھ، ھذا أمر ممكن، لكن اآلن صعب، ولذلك لو وضعنا أوقاتا معینة وصادف اإلنسان أنھ  ً

ما فیھ الفتح من لكننا ننبھ على ما ھو أزكى وأفضل من البرنامج و. مشغول فیھا قد یكل ویترك العلم، ولذلك من الصعب وضع برنامج معین
وإذا لم نتبع . أن نكون متبعین فقد كفینا أن نتبعھم: اإلخالص، واإللتزام، فكما قال السلف رحمھم هللا: هللا والتیسیر من هللا وھما األمران

فنحن نرید ! ء نتعصب؟وإذا لم نتعصب للكتاب والسنة فألي شي! وإذا لم نتبع الذي یأخذ بنص الكتاب من الذي یتبع؟!! العلماء من الذي یتبع؟
َموازین صحیحة لكي یبارك هللا في أوقاتنا وأعمارنا ویبارك أیضا◌ في علمنا أسأل هللا العظیم رب العرش الكریم بأسمائھ الحسنى وصفاتھ . ً

ًاللھم إنا نسألك علما نافعا، وعمال صالحا. ًالعلى أن یجعل ما تعلمناه وعلمناه خالصا لوجھھ الكریم ً نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك اللھم إنا ! ًً
اللھم ال تجعلنا ممن ! صدقت، اذھبوا بھ إلى الجنة: اللھم اجعلنا ممن قلت لھ بین یدیك! العلى أن تجعل ما تعلمناه وعلمناه حجة لنا ال علینا

اللھم ألحقنا ! وابتغاء ما عندكاللھم إنا نسألك أن ترحمنا في دیننا ودنیانا وعلمنا وتعلمنا باإلخالص لوجھك، ! كذب على رءوس األشھاد
وآخر دعوانا أن الحمد  ! یا أرحم الراحمین! یا رب العالمین! بالصالحین غیر خزایا وال مفتونین، وال نادمین وال مدبرین یا حي یا قیوم

  .وسلم وبارك على محمد وعلى آلھ وصحبھ رب العالمین، وصلى هللا
 
 
 
 

 ًیھ المغصوب مكرھاحكم تلف أو ضیاع المال الذي یعمل ف
 
 

ًمن استولى على حر واستعملھ مكرھا، ثم تلفت العین أو ضاع المال الذي یعمل فیھ المغصوب كأن یقوم على الرعي فضل بھ : السؤال
ھذه المسألة ترجع إلى مسألة ضمان األجیر، فقد تقدم معنا خالف : اإلبل، فھل یضمن ھذا العامل المغصوب ما تلف أو ضاع؟ الجواب

. إن الراعي یضمن، ومن أھل العلم من یرى أنھ ال یضمن الراعي إال إذا فرط: سلف في مسألة تضمین الراعي، قال طائفة من العلماءال
یذھب باإلبل أو یذھب بالغنم أو یذھب بالدواب إلى أرض مسفعة، ویعلم أنھا مسفعة وسیتلف شيء منھا، فعند ذلك یضمن، : وصورة ذلك

ّساھل في لمھا وجمعھا وحراستھا وتشتت وتفرقت وضاعت فإنھ یضمن، فھذه كلھا من صور التعدي التي یكون فیھا وھكذا إذا تكاسل أو ت
یجب علیھ أن  یسري علیھ حكم األجیر؛ ألنھ في ھذه الحالة إذا غصبھ غصبھ على إجارة، ولذلك: وبناء على ذلك. ضمان، وهللا تعالى أعلم

ة، وتسري علیھ أحكام اإلجارة، ومن ھنا ألزمناه بقیمة األجرة على التفصیل الذي ذكرناه، وهللا تعالى یدفع األجرة، فیكون حكمھ حكم اإلجار
  .أعلم
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 حكم المطالبة برد المغصوب إلى غیر موضعھ
 
 

، باسم هللا: ھل من حق المغصوب منھ أن یطلب رد ما اغتصب منھ في أي موضع غیر الموضع الذي اغتصب منھ فیھ؟ الجواب: السؤال
، والصالة والسالم على خیر خلق هللا وعلى آلھ وصحبھ ومن وااله، أما بعد فاألصل یقتضي أن الغاصب ملزم برد المغصوب : والحمد 

إلى الموضع الذي غصبھ منھ، فلو طلب المغصوب منھ رده إلى غیر الموضع لم یكن من حقھ ذلك، إنما الذي من حقھ أن یرد إلى الموضع 
. نھ، فلو حصل بینھما صلح واتفقا على شيء فھذا أمر خارج، والصلح جائز على التفصیل الذي ذكرناه في مسألة المصالحةالذي اغتصب م

ًلو أنھ غصب منھ شیئا في مكة ونقلھ إلى الطائف، وقال لھ مثال: ً فمثال-ونحن نتكلم على اإللزام- أما من حیث األصل الشرعي  انقلھا لي : ً
حقك، وإن  ن حقك أن تطلب نقلھا إلى جدة ولو كانت المسافة واحدة، فال یكون النقل إال إلى نفس الموضع، ھذا ھولیس م: إلى جدة، نقول

  .أردت نقلھا إلى غیر ذلك وتم االصطالح بین الطرفین فال بأس بذلك، وهللا تعالى أعلم
 
 
 
 

 حكم بناء مسجد على أرض مغصوبة
 
 

مطعمة األیتام من كد فرجھا لكن لیلى ال تزني وال : ًا مسجدا فما الحكم في ھذه المسألة؟ الجوابًإذا غصب رجل أرضا ثم بنى علیھ: السؤال
ذھب طائفة من العلماء إلى أن المسجد إذا بني على أرض مغصوبة لم تصح !! شيء حرمھ هللا عز وجل ویبني علیھ مسجد: تتصدق یعني

لو كان المسجد یحتاج إلى توسیعھ وھناك دور متصلة بالمسجد وفیھ مصالح، الغصب الحقیقي، أما : الصالة فیھ، لكن المراد بالغصب
كالمساجد العظیمة كالحرمین ونحوھا فـعمر بن الخطاب رضي هللا عنھ ھدم دار العباس وعاوضھ علیھا، وأخذ بھذا الصحابة ولم ینكروا 

جود المصلحة العامة ھذا مستثنى، أما إذا كان یأخذھا ویبني فإدخال األراضي إلى المساجد بالقوة والقھر لو. علیھ رضي هللا عنھ وأرضاه
 علیھا المسجد فھذا من أعظم الظلم، وتتقى الصالة في مثل ھذا، حتى أن اإلمام أحمد رحمھ هللا وأصحابھ یرون أن الصالة في الدار

أن یحتاط في ھذا، وھذا أمر عظیم، وهللا عز ولذلك ینبغي . ّالمغصوبة ال تصح، وأنھ لو صلى في الدار المغصوبة لزمھ أن یعید الصالة
). ًإن هللا طیب ال یقبل إال طیبا: (ًوجل ال یطاع من حیث یعصى، وهللا طیب ال یقبل إال طیبا، فا سبحانھ طیب كما قال صلى هللا علیھ وسلم

وقد دل على أن ) ل هللا صدقة من غلولال یقب: (قال رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم: وفي الصحیح عن أبي ھریرة رضي هللا عنھ قال
ولذلك ال یجوز . التصدق ومحض التبرع واإلحسان ال یكون إال بشيء أحلھ هللا ومن باب أذن بھ سبحانھ، والغصب لم یحلھ هللا ولم یأذن بھ

ًوقفیة ال تثبت، ویصبح المسجد ملكا أوقفت ھذه األرض، فال: ھذا الفعل، وال یسري على ھذا المسجد أحكام المسجد، فالوقفیة ال تثبت، فلو قال
ًلصاحبھ األصلي، ویھدم المسجد ثم ترجع األرض إلى مالكھا وھو بالخیار، إن شاء أن یبقیھا مسجدا وإن شاء أن یھدمھا فلھ ذلك، وهللا تعالى 

  .أعلم
 
 
 
 

 [3[ باب الغصب -شرح زاد المستقنع 
ًرض مغصوبة أو زرع فیھا، فإن الشریعة تحفظ حق الجمیع، وال تعطي أحدا حفظت الشریعة الحق لكل صاحب حق، فلو بنى غاصب على أ

 .على حساب اآلخر، أما بالنسبة للغاصب فإنھ یضمن كل ما جنتھ یده على حسب ما فعلھ، وھذا ما فصلھ العلماء في أنواع الضمان
 مسألة البناء على األرض المغصوبة

 
 

فیقول : أما بعد. مین، والصالة والسالم على أشرف األنبیاء والمرسلین، وعلى آلھ وصحبھ أجمعینبسم هللا الرحمن الرحیم الحمد  رب العال
 بالبناء ثم -ًأوال-فیھ مسائل، ونبدأ ) وإن بنى في األرض أو غرس]. (وإن بنى في األرض أو غرس لزمھ القلع: [المصنف رحمھ هللا

ًمن اغتصب أرضا وأحدث فیھا غرسا، فإنھ یصدق. بالغرس  علیھ أنھ غاصب، وھذا مذھب جمھور العلماء، أن الغصب یقع على األراضي ً
ألن الغصب عندھما  ال غصب في العقارات؛: والعقار، وخالف في ھذه المسألة اإلمام أبو حنیفة والقاضي أبو یوسف علیھما رحمة هللا، فقاال

إنھ ال یتحقق فیھا الغصب، وقد أجاب الجمھور : ضعھا، ولذلك قالوایكون فیھ شيء من الحیازة والنقل، واألرض ال تستطیع أن تنقلھا من مو
عن أم المؤمنین عائشة رضي هللا عنھا : ما صح عن رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم في حدیث البخاري وغیره: ًأوال: عن ذلك بأدلة منھا
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من غصب قید شبر من : (وقولھ..) من غصب : (ةوفي روای)من ظلم قید شبر من األرض: (قال رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم: قالت
ً، فجعل األرض محال للغصب، فدل على أن الغصب یقع في العقارات كما )من األرض: (قال) األرض طوقھ یوم القیامة من سبع أرضین

لى حق المسلم، فیكون ذلك عموم األدلة الواردة في رد ما أخذ، والمنع من االعتداء ع: ًكذلك أیضا مما یدل على ھذا. یقع في المنقوالت
ًأن االستیالء على األرض ومنع مالكھا منھا ومن التصرف منھا یعد غصبا كالمنقوالت، وما وجدنا : ًثالثا. ًغصبا واعتداء على أموال الناس

ًفرقا بین العقار والمنقول، فالشخص حینما یغتصب أرضا ویمنع مالكھا من االنتفاع بھا، ومن سكناھا ومن تأجیرھا،  ال فرق بینھ وبین من ً
ًاغتصب طعاما، وال فرق بینھ وبین من اغتصب دابة، وكون الصورة لیس فیھا نقل ال یؤثر، المھم أنھ حال بینھ وبین االنتفاع بھا باالستیالء 

 ...... .والقھر، وتلك حقیقة الغصب
 

 أقوال العلماء في مسألة البناء على األرض المغصوبة
 
 

لبناء، إذا أحدث في األرض البناء وأردنا أن نرد العین المغصوبة إلى مالكھا، وثبت عند القاضي أن ھذا الشخص نبدأ أول شيء بمسألة ا
:  یقولون- رحمھم هللا-أئمة الحنفیة : غاصب وأن البناء بني على أرض مغصوبة، فما الحكم؟ اختلف العلماء في ھذه المسألة على أقوال ھي

فإما أن یكون البناء قیمتھ أكثر من قیمة األرض، وإما أن یكون العكس، فتكون قیمة : ذلك تفصیلًمن اغتصب أرضا وبنى علیھا ففي 
ًلو أن شخصا أخذ أرضا قیمتھا ملیونا، وأحدث بناء علیھا بملیونین، فقیمة البناء أكثر من قیمة األرض : مثال. األرض أكثر من قیمة البناء ً ً

إذا كانت قیمة : ً والبناء قیمتھ ملیونا، فحینئٍذ تكون قیمة األرض أكثر من قیمة البناء، قالواتكون قیمة األرض ملیونین: نفسھا، والعكس
فالمبلغ الذي بنى بھ البناء یجب . األرض أكثر فحینئٍذ یكون الواجب على الذي غصب أن ینقل بناءه، أو یعاوضھ المالك عما أحدثھ في أرضھ

ًأما لو أنھ أحدث بناء أضعاف قیمة األرض أو یزید على قیمة األرض فإننا نقول في . ً ملكا لھأن یدفعھ المالك ویسترد أرضھ ویكون البناء
ھذا مذھب الحنفیة، یرون أنھ ینظر في قیمة البناء الذي . ادفع لمالك األرض قیمة أرضھ ویبقى الغاصب في األرض والبناء لھ: ھذه الحالة

ض أغلى فیثبت المالك ویخرج الغاصب ویخرج قیمة البناء، وإن كانت قیمة البناء أغلى أحدثھ الغاصب وقیمة األرض، فإن كانت قیمة األر
یرتكب : أخفھما، فیقولون إذا تعارضت مفسدتان روعي دفع أعظمھما بارتكاب: یثبت الغاصب ویخرج مالك األرض، وھذا بنوه على القاعدة

مذھب المالكیة رحمھم : المذھب الثاني. وعي حقھ، والعكس بالعكسفلما كان ضرر المالك لألرض أعظم ر. أخف الضررین وأھون الشرین
نقدر البناء ونسقط من البناء الذي أحدثھ الغاصب قیمة الھدم : إنھ ینظر إلى حق المالك المغصوب منھ، وننظر في البناء، فقالوا: هللا، یقولون

ننظر إلى : فقالوا.  یھدم وأن یخرج من أرضھ، فیخیر بین األمرینونقل المھدوم، ثم یدفع لھ المالك ذلك الفضل، وإن شاء ألزم الغاصب أن
اھدم : إن شئت أن تدفع لصاحب البناء قیمة البناء، وتنقص منھا قیمة الھدم والنقل وأرش النقل، وإن شئت تقول لھ: حق المالك ونقول لھ

یرون أن األرض للمالك، فلیس للغاصب أي :  ذلكًوبناء على. بناءك واخرج عن أرضي ورد لي األرض كما كانت، ھذا مذھب المالكیة
لیس لك إال قیمة البناء وننقص من قیمة : بالنسبة للشخص الذي غصب نقول لھ: ًطریقة على األرض خالفا للحنفیة رحمھم هللا، لكنھم قالوا

ًلو أن شخصا غصب أرضا، ثم بنى علیھا بناء وثبت عند القاضي الغصب: مثال. تكلفة الھدم البناء  وأمر برد األرض المغصوبة، فلما أمر ً
ًتثمن البناء، فالبناء الموجود عظما أو مفصال، قیمتھ یساوي ملیونا، وقال أھل : أنت بالخیار بین أمرین: برد األرض المغصوبة قلنا للمالك ًً

إما أن تدفع لھ ثمانمائة ألف :  ألف، فنقول لھمائتي: لو ھدم ونقل األنقاض بعد الھدم، كم سیكلف؟ قالوا: ًھذا بناء یكلف ملیونا، نقول: الخبرة
وھذا مذھب ال شك أنھ مما یردع الناس، وإن كان . أو نلزم الغاصب بھدم البناء ورد األرض كما كانت، فیخیر المالك وال یلزم بواحد منھما

یس لعرق ظالم حق، وھذا منطوق الحدیث الوارد ل: الشافعیة والحنابلة رحمھم هللا قالوا. ما سیأتي من مذھب الشافعیة والحنابلة ألزم لألصل
انقل بناءك ورد األرض كما كانت، وإن شاء في ھذه الحالة أن یھدم : الغاصب معتٍد، وحینئذ نقول لھ: عن النبي صلى هللا علیھ وسلم، وقالوا

ترجع كما كانت، ولیس لھ حق في ھذه أما األرض فإنھا . بنفسھ، وإن شاء أن یعطي كلفة ھدم البناء للمغصوب منھ فعلیھ أن یفعل ذلك
وفي الحقیقة من حیث األصول واألدلة فمذھب الحنابلة والشافعیة أصح ھذه المذاھب؛ . األرض وال یختلف الحكم عندھم ال ببناء وال بغرس

ثبت الحرمة إال لشيء مبني وذلك ألن الغاصب معتٍد على غیره، وبھذا االعتداء بنى في غیر ملكھ، فال یثبت للبناء حرمة؛ ألن الشرع ال ی
من : على أصل صحیح، وما بني على باطل فھو باطل، والفرع تابع ألصلھ، وھذا أصل حرام فكیف ینبني علیھ استحقاق المعاوضة ونقول

یرتكب أخف الضررین : یرتكب أخف الضررین وأھون الشرین، فنقول: أما ما ذكره أصحاب المذھب األول من قولھم! حقھ أن یعاوض؟
یما لھ حرمة، ویكون الضرران في شیئین لھما حرمة، وأما ھذا فھو غاصب ال حرمة لھ، وتصرفھ في مال غیره، وھذا مالك حقیقي ملك ف

األرض وھي أرضھ وأفسدت علیھ أرضھ، وقد یكون أرادھا لزرع فأصبحت لبناء، فلیس لعرق ظالم حق، خاصة أنھ صلى هللا علیھ وسلم 
لو قلنا بمذھبكم لتالعب الناس وأمكن للظلمة واألغنیاء أن یتسلطوا على أموال الفقراء، فاألمر بسیط، یذھب :  لھمنقول: ًثانیا. نص على ذلك

الذي أحدثتھ أغلى من أرضك، فخذ قیمة أرضك واخرج، : إلى فقیر لیس عنده مال، ویغصب أرضھ ویحدث علیھا بناء بالمالیین، ثم یقول لھ
یم، ویؤدي إلى باطل ال تقره الشریعة، فأصبح المغصوب منھ تؤخذ منھ أرضھ، ولربما ال یرضى ببیعھ، وھذا ال شك أنھ یفتح باب شر عظ

على الغاصب أن یقلع البناء من األرض، وأن : إنھ لیس لعرق ظالم حق، ونقول: الذي یصح ھو مذھب من قال: وعلى ھذا. ًوتؤخذ منھ قھرا
لزمھ قلع ). وإن بنى في األرض أو غرس لزمھ القلع: (نف رحمھ هللا، فقال رحمھ هللایرد األرض كما كانت، وھذا ھو الذي اختاره المص

البناء بالھدم، ورفع أنقاض البناء، فجمیع اآلثار الباقیة بعد البناء ینبغي إزالتھا، وإذا بقیت آثار حفر أو نحوھا تردم، فإن ردمت وتشوھت 
 بحیث لو كانت قبل الغصب قیمتھا ثالثمائة ألف، وبعد الغصب صارت قیمتھا األرض بعد الردم وأصبحت معیبة وجب علیھ دفع النقص،

  .ًمائتي ألف، فعلیھ أن یرد األرض ومعھا مائة ألف ضمانا للنقص الذي حدث بسبب آثار الغصب التي وقعت
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 ًحكم من اغتصب أرضا وقام بزراعتھا
 
 

ًلو أن رجال اغتصب أرضا ثم قام بزراعتھا، ف: بقي السؤال إما أن : أنھ إذا قام بغرس األرض والزراعة فیھا فال یخلو: ما الحكم؟ الجوابً
ًیكون الزرع مما تطول مدتھ ویمكن نقلھ كالنخیل وأشجار الفواكھ ونحوھا، وإما أن یكون الزرع مؤقتا یمكن أن یصبر علیھ الشھر 

 ...... .والشھران ونحو ذلك كالحبوب
 

 تطول مدتھاالحكم في الزروع إذا كانت مما ال 
 
 

الشعیر والذرة ونحو ذلك، ففي ھذه الحالة یحتاج ھذا الزرع إلى أن : ًأما من زرع في األرض شیئا مما ال تطول مدتھ، كزروع الحبوب، مثل
، ففي ھذه اقلع ھذا الزرع لم ینتفع بھ ولم ینتفع بھ صاحب األرض: إذا قلنا للغاصب: یبقى مدة، ثم بعد ذلك تعود األرض كما كانت، فالسؤال

ففي حدیث رافع بن خدیج رضي هللا عنھ . الحالة یسقط الزرع، حیث جاء عن رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم الخبر وفق ھذه المسألة
من زرع أرض قوم بغیر إذنھم فلیس لھ من الزرع شيء ولھ : (وأرضاه عند أبي داود والترمذي والنسائي أن النبي صلى هللا علیھ وسلم قال

ّأن النبي صلى هللا علیھ وسلم حكم بھذه القضیة وفصل فیھا أن :  قضى رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم بذلك، وفي روایة للنسائي )نفقتھ
وبناء على ذلك أسقط رسول هللا . آخذ ھذا الزرع وأقلعھ، لیس لھ في الزرع حق: الزارع وھو الغاصب لیس لھ في الزرع حق، ما یقول

تقدر لھ قیمة البذر : ي الزرع استحقاق الغاصب وأثبت للغاصب استحقاق النفقة، فیقدر لھ تعبھ، وأجرة التعب قیلصلى هللا علیھ وسلم ف
مذھب الحنابلة رحمھم هللا على أن من : ًإذا. وتقدر لھ قیمة الحراثة والكلف والمؤونة التي تكلفھا في إنبات ھذا الزرع بإذن هللا عز وجل

ٍع باق ولم یحن حصاده، ولم یحصده الغاصب ففي ھذه الحالة فإنھ یقضى بأنھ لصاحب األرض، ویعطى ًاغتصب أرضا وزرعھا، والزر
ًلو أن زیدا اغتصب أرضا، فزرعھا وكان قد تكلف بذره خمسمائة لایر، ثم قام بالحراثة : مثال ذلك. الغاصب نفقة البذر ومؤونة الزراعة ً

قھ ثمانمائة لایر، ثم یخلي بین صاحب األرض وبین الزرع، ھذا بالنسبة لقضاء النبي والزراعة ومؤونة الحرث تكلف ثالثمائة لایر، فح
یجب علیھ قلع : ًال أعطیھ شیئا ولیس عندي شيء أعطیھ، فما الحكم؟ ھل نقول: لكن لو قال المالك لألرض. صلى هللا علیھ وسلم في ذلك

ًا للمال وإفسادا للثمرة؟ فقال فقھاء الحنابلة الزرع، والزرع یحتاج إلى شھر أو شھرین حتى یحصد، فیكون إتالف :  في ھذه الحالة-رحمھم هللا-ً
نقول : ھناك خیاران لصاحب األرض، الخیار األول: ًإذا. تمكن الغاصب من إبقاء الزرع إلى الحصاد ولك أجرة مثلھ: نقول لمالك األرض

اترك الغاصب حتى یحصد ولك أجرة األرض حتى یكون : أن نقول لھ: والخیار الثاني. خذ الزرع وادفع قیمة البذر وكلفة المؤونة: لھ
إنھ یؤاخذ بقلع الغرس وال : أما الشافعیة فقالوا. ًالحصاد، ویكون لھ أیضا أجرة المدة التي مضت، ھذا بالنسبة لمذھب الحنابلة رحمھم هللا

ًإذا اغتصب أرضا للزراعة، فإما أن تكون األرض معدة : وأما الحنفیة فقالوا. یضمن صاحب األرض إال إذا اتفقا وتراضیا فیما بینھما
للزراعة، وإما أن تكون األرض معدة لإلجارة، وإما أن تكون األرض غیر معدة لواحد من األمرین، فإن كانت األرض معدة للزراعة فینتقل 

كم یكون لصاحب األرض؟ وكم یكون العقد بین مالك األرض وبین الغاصب عقد مزارعة، وینظر في العرف الموجود في ذلك البلد، 
وأما إذا كانت األرض . العادة محكمة: ًلصاحب الزرع؟ وتقسم الثمرة من الناتج بینھما على العرف، بناء على القاعدة الشرعیة التي تقول

تقدر أجرة : وا فاغتصبھا شخص وزرعھا قال-كأن یؤجرھا للناس مستودعات أو نحو ذلك- معدة للكراء، كرجل كان یعد أرضھ لإلجارة 
وھذا المذھب في الحقیقة من حیث األصول لھ وجھھ، لكن من . مثلھا، وتدفع األجرة، فتنتقل إلى اإلجارة ویبقى الزرع حتى یحصده غاصبھ

لك حیث السنة التي ثبتت عن رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم وحسمت األمر فھي تدل داللة واضحة على أنھ یجب في ھذه الحالة تخییر الما
فلم . خذ الزرع وادفع لصاحبھ المؤونة وقیمة البذر، أو اتركھ وزرعھ حتى یحصد ولك أجرة المثل: لألرض بین ھذین الخیارین، نقول لھ

نظلم صاحب األرض؛ ألنھ أخذ أجرة مثلھ، ولم نظلم صاحب البذر لخوف الفساد أو اإلتالف واإلھمال، وإال فاألصل أنھ ال حق لھ؛ ألن 
كل ھذا الكالم إذا كان الزرع في حال استوائھ، لكن لو أنھ كان قد استوى وحصده ). لیس لعرق ظالم حق: ( علیھ وسلم قالالنبي صلى هللا

ًلو أن رجال اغتصب أرضا وزرعھا وحصد الزرع ثم باعھ : مثال. ًالغاصب حینئٍذ یضمن الغاصب أجرة األرض، ویكون الزرع ملكا لھ ً
 فإننا في ھذه الحالة نطالبھ بأجرة األرض، فقد تكون أجرة األرض عشرة آالف لایر، وعلى ھذا ال وكانت قیمة الزرع خمسین ألف لایر

ًإن صاحب األرض یملك الزرع، إال إذا كان الزرع قائما موجودا، أما إذا حصده الغاصب فلیس لصاحب األرض إال أجرة المدة التي : نقول ً
: الخالصة.  تسویة األرض وإصالحھا وردھا على حالتھا، وما یكون من النقص یضمنھاستغلھا الغاصب في أرضھ، وضمان ما یكون بعد

إذا كانت األرض قد اغتصبھا وزرع فیھا النخیل ففي ھذه الحالة ذكرنا أنھ إذا اتفق الطرفان على شراء النخل من مالك األرض فإنھ یلزم 
ال : إذا قال الغاصب: ًثانیا. بیع، وتسري علیھ أحكام البیع التي تقدمتالغاصب بدفع األجرة لما مضى، والعقد صحیح وینتقل إلى صلح بال

اقلع الغرس الذي ھو الشجر، ثم بعد ذلك نسوي األرض، ثم بعد ذلك ادفع أرش النقص بین القیمتین لألرض، وادفع أجرة : أبیع، نقول لھ
ًاألرض للمدة التي مضت، ھذا بالنسبة إذا كان قد اغتصب أرضا وزرعھا نخال قضاء رسول هللا صلى هللا علیھ : أما إذا زرع الزروع فقلنا. ً

وأما . الحالة قیمة البذر وقیمة الكلفة خذ الزرع وادفع نفقتھ لمن زرع، ویدفع في ھذه: ًوسلم أن الزرع إذا كان قائما فإننا نقول لمالك األرض
 صاحب الزرع حتى یحصد زرعھ؛ ألنھ ال یمكن إتالف ھذا الزرع ألنھ اترك: ال أرید ذلك، فال یكره علیھ، ونقول لھ في ھذه الحالة: إذا قال

  .بخالف البناء، فإن البناء لھ شأن آخر وقد قدمنا التفصیل فیھ. من باب الفساد في األرض، وهللا ال یحب الفساد
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 الحكم إذا أصر الغاصب على نقل الزرع
 
 

أرید أن آخذ زرعي، فحینئٍذ یجبر رب األرض على تمكین : بقى، ویقول الغاصبأرید الزرع أن ی: أن یقول رب األرض: الحالة الثانیة
. ًالغاصب من أخذ زرعھ ونقلھ؛ ألن رب األرض وصاحب األرض یملك األرض، والزرع لیس ملكا لھ، فیترك صاحب الزرع ینقل زرعھ

ّلى الغاصب أن یتركھ، وحینئٍذ یمكن من نقل ھذا بل تتركھ وأعطیك قیمتھ، لم یفرض ع: أرید أن آخذ زرعي، وقال رب األرض: فإذا قال
ًیطالب بضمان المدة التي أمضاھا غاصبا، فیدفع أجرة األرض طیلة مدة الغصب، فلو مكث سنتین : ًأوال: الزرع، وتسري األحكام التالیة

یتأخر، فكل تأخیر وكل مماطلة إذا یطالب بقلع ھذا الغرس في أقرب مدة، وال یماطل وال : ًثانیا. وھو غاصب لألرض دفع أجرة السنتین
 لصاحب -إجارتھا: أي-كانت بنوع من التالعب فیستحق التعزیر علیھا، وإذا كانت بدون تالعب خارجة عن إرادتھ ضمن أجرة مدتھا 

 یطالب بتسویة األرض یطالب بالقلع، ثم یطالب باألجرة، ثم: ًفإذا. بعد قلع الغرس یطالب بتسویة األرض، وإعادتھا كما كانت: ًثالثا. األرض
وإعادتھا كما كانت، فیردم الحفر بعد نقل النخل، وكما ھو معلوم في الزراعة أنھ ال یمكن نقل النخلة لوحدھا، بل تنقل بترابھا حتى ال تفسد، 

مسلمین كان یأمر تضرب ھذه الجذور ویقلع منھا التراب، حتى إن بعض العلماء أو بعض القضاة من علماء ال: ففي ھذا یقول بعض العلماء
بوضع ھذه الجذور حتى یستخلص منھا التراب، وتخرج النخلة بجذرھا فقط؛ ألن التراب ملك لصاحب األرض، وھذا من أبلغ ما یكون في 

كن إنھ قد یفسد النخل، ومادام أنھ یم: وال شك أن األصول تدل على ھذا، لكن بعض العلماء تسامح في ھذا وقال. إحقاق الحق وإبطال الباطل
ردم ھذه الحفر ببدیل یضمن لھ مثل األرض، فیقوم بدفن ھذه الحفر، ثم بعد االنتھاء من دفع األجرة وقلع النخل وتسویة األرض ینظر في 

اضمن النقص، فیؤتى بأھل : ًحال األرض، فإن كانت األرض قد تشوھت وأصبح حالھا بعد قلع الغرس منھا مشوھا ینقص من قیمتھا قیل لھ
بعد أن سویت وبعد أن : قیمتھا مائتا ألف، یقال: كم قیمة األرض قبل أن تغتصب؟ یقال: ن لھم معرفة في األراضي، ویقالالخبرة الذی

ًصارت مائة وثمانین، فیضمن لھ العشرین ألفا التي ھي فرق ما بین القیمتین؛ ألن ذلك كان بسبب : وضعت بھذا الشكل كم قیمتھا؟ یقولون
ضمان النقص، : ًتسویة األرض وإعادتھا على الحالة التي كانت علیھا، ثالثا: ًوجوب القلع على الغاصب، ثانیا: ھذا من حیث حكمھ. الغصب

ھذه األحكام مبنیة على أدلة شرعیة، فنطالبھ بقلع الغرس؛ ألن األرض لیست بأرضھ، وإنما ھي أرض أخیھ المسلم . ضمان األجرة: ًرابعا
عرق الشيء جذوره التي یقوم : قال بعض العلماء: ، والعرق)لیس لعرق ظالم حق: ( علیھ وسلمولیس لعرق ظالم حق، كما قال صلى هللا

: وبعض العلماء یقول. انھدم األصل انھدم ما بني علیھ إذا: علیھا، فإذا كان لیس لھ حق في ھذا فمن باب أولى ما بني علیھ، كأنھ یقول
قسمان منھا ظاھر، فالغاصب إما أن یكون لھ عرقان باطنان، وإما أن یكون لھ عرقان العروق تنقسم إلى أربعة أقسام؛ قسمان منھا باطن، و

كأن یغتصب األرض فیبني فیھا أو : اآلبار والعیون، فالبناء والغرس: البناء والغرس، والعرقان الباطنان: فالعرقان الظاھران. ظاھران
ًكأن یحفر بئرا أو یجري عینا، ففي ھذه : وأما العرقان الباطنان). الم حقلیس لعرق ظ: (یغرس فیھا فلیس لھ حق، كما صلى هللا علیھ وسلم ً

الحالة یطالب بردم البئر وكذلك ردم العین وإعادة األرض كما كانت؛ ألنھ لیس لھ حق ال في الظاھر وال في الباطن لنص حدیث رسول هللا 
 .ھ فیطالب بھذاًصلى هللا علیھ وسلم، ھذا إذا كان قد زرع فیھا زرعا مما تطول مدت

 
 
 
 

 الحكم في الزروع إذا كانت مما تطول مدتھا
 
 

أشجار النخیل، وأشجار الفواكھ التي تبقى مدة طویلة كاللمیون والتفاح والموز والبرتقال، : وفي ھذه الحالة یبقى السؤال بالنسبة للزروع مثل
ًلو أنھ زرع نخال واتفق مع البائع على أن یعطیھ النخل فیسري على ففي ھذه الحالة . فھذه األشجار تبقى مدة طویلة ولیست كالزروع األخر

ًمن باع نخال وقد : (ثمرة النخل التفصیل الذي ذكرناه في بیع الثمار التابعة لألصول، ویسري علیھا قول رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم
فثمرتھا للبائع إال أن یشترط : ( ھل یكون للغاصب حق في قولھ- رحمھم هللا-لكن اختلف العلماء ). أبرت فثمرتھا للبائع إال أن یشترط المبتاع

ً؟ مادام أن الغصب ال حق فیھ وال استحقاق فیھ فھل الثمرة أیضا تسقط؟ وجھان للعلماء، وخصص بعض العلماء ھذا بوجود الصلح )المبتاع
  .بین الطرفین

 
 
 
 

 حكم اتفاق الغاصب والمغصوب منھ على بقاء الزرع
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ًاغتصب أرضا وكان قد زرع فیھا نخال أو نحوه، فإن الحكم الشرعي أنھ یطالب بنقل ھذا النخل وإخراج ھذا الزرع، ویقال لھأما إذا  اقلع : ً
ًلو اغتصب أرضا وزرع : مثال ذلك. ھذا النخل وعلیك مؤونة القلع، إال إذا اتفق مع رب األرض على أن یعطیھ قیمة النخل وینصرف عنھ

 النخیل من نوع النخلة منھ بألفین، فإذا كانت مائة نخلة وكل نخلة بألفین فمعنى ذلك أن قیمة النخل مائتي ألف، فلو قال لھ فیھا مائة شجرة من
خذ المائتي ألف واترك ھذا النخل، وتراضیا واصطلحا، فحینئٍذ ال إشكال، وتنتقل المسألة من الغصب إلى الصلح، وتسري : رب األرض

ًقدمة وتصبح بیعا، لكن إذا أعطاه مائتي ألف لایر فإنھ یضمن الغاصب المدة التي مضت وقد وضع یده على األرض علیھا أحكام الصلح المت
ًغصبا، فلو أنھ مكث فیھا سنتین، وكل سنة لھا عشرة آالف فإنھ یدفع لھ ما عدا أجرة ھاتین السنتین، فعشرون ألفا مستحقة لصاحب األرض،  ً

إذا اتفقا على إبقاء النخل، أو إبقاء الزروع واألشجار واصطلحا : وبناء على ذلك. ًیعطى مائة وثمانین ألفاوالمائتي ألف مستحقة للغاصب، ف
ًعلى ذلك فال إشكال، وتنتقل المسألة إلى البیع، ویضمن الغاصب لرب األرض المدة التي أمضاھا غصبا وتدفع أجرتھا، فلو تنازل صاحب 

ھي لك وقد سامحتك في المدة فذلك لھما؛ ألنھ صلح ولصاحب الحق أن یتنازل عن حقھ كلھ أو بعضھ، ًال أرید العشرین ألفا و: األرض وقال
 .ھذا بالنسبة في حال اصطالحھما على إبقاء الزرع كما ھو

 
 
 
 

 أوجھ الضمان في الغصب
 
 

ویسمى بضمان الجنایة : وجھ الثانيوال. ما یسمى بضمان الید: الوجھ األول. یمكن أن نفھم أن الغصب فیھ الضمان من أحد ثالثة أوجھ
الید : فالغاصب نضمنھ إما من جھة الید وھي ید الغصب التي یسمیھا العلماء. یسمى بالضمان بالید والجنایة: والوجھ الثالث. والتصرف

 الوجھین، إما أن نضمنھ ثم إذا ضمناه في الید أو الجنایة أو من. العادیة، وإما أن نضمنھ من جھة الجنایة، وإما أن نضمنھ من الوجھین
 ...... .لمنفعة، أو نضمنھ لعین، أو نضمنھ للعین مع المنفعة، فأصبحت ثالث صور

 
 الضمان بالید والجنایة

 
 

وھي الضمان بالید والجنایة، فھذه صورتھا أن یأخذ الشيء ویبقى عنده مدة ال یتصرف فیھ، ثم یقدم على التصرف : أما بالنسبة للحالة الثالثة
فالمدة التي لم یتصرف فیھا في ذلك الشيء كما لو مضت سنة على سیارة محبوسة عند الغاصب، وبعد سنة أخذھا وأتلفھا، فإنھ إذا فیھ، 

ویجتمع فیھ مجموع . حبسھا ولم یستھلكھا ولم یفعل بھا شيء ضمن بالید، وضمن عین السیارة بالجنایة، فھذا ضمان بالید وضمان بالجنایة
تضمن بالید : لیھ ضمان الید بدلیل الید، ونوجب علیھ ضمان الجنایة لوجود الجنایة، ھذا بالنسبة لألموال المغصوبةالدلیلین، فنوجب ع

وتضمن بالجنایة وتضمن بمجموع األمرین الید مع الجنایة، سواء كان الضمان بالمنافع أو كان الضمان لألعیان أو كان الضمان لمجموع 
ة ھذه الشریعة وكمالھا وسمو منھجھا، أنھا ضمنت للناس حقوقھم، وخاصة في ھذا الزمان الذي أصبحت وفي ھذا دلیل على عظم. األمرین

وخاصة على - فیھ الحقوق حتى في األدبیات واالعتبارات والمعاني والحكمیات، فال شك أن ضمان حقوق الناس وصیانتھا على ھذا الوجھ 
ولو تصورنا أن .  یردع الظالم عن ظلمھ، ویوجب إحقاق الحق ورد الحقوق إلى أھلھا- أرجح أقوال العلماء رحمھم هللا بإثبات ضمان الید

ال یأخذ إال العین فقط، وال یأخذ إال : حیل بینھ وبین حقھ، ثم یقال الرجل تغتصب منھ عمارتھ أو مسكنھ وتمضي عشرات السنین وھو قد
على الغاصب أن یتحمل : لك كان من إحقاق الحق وإبطال الباطل أن یقالفخالل ھذه السنوات كلھا قد یستفید الغاصب وینتفع، ولذ! عمارتھ

ًالمسئولیة بضمان المنافع وضمان األعیان وضمانھما معا سواء كان ذلك بجنایتھ وتصرفھ أو كان بمحض اغتصابھ وحیلولتھ بین أصحاب 
إذا استغل الغاصب بنفسھ : ھ یستغل أو ال یستغل، ویقولونالمالكیة في المنافع یفرقون بین كون. الحقوق وحقوقھم، أو كان بمجموع األمرین

كأن یؤجر السیارة على غیره، أو یؤجر المسكن على غیره : أو بغیره، استغل بنفسھ مثل أن یسكن العمارة أو یركب السیارة، واستغل بغیره
فعیة والحنابلة في التضمین بالید مذھب قوي، فیضمن، أما لو أخذ السیارة وحبسھا فقط فال یضمن، وھذا ضعیف، والحقیقة أن مذھب الشا

ًوال شك أنھ یضمن للناس حقوقھم، وأما الحنفیة فعندھم أصل، حیث إنھم ال یرون تضمین المنافع مطلقا، حتى ولو أنھ استغل وسكن وأجر، 
ھ ونبین دلیلھم في ذلك وجوابھم إن شاء ولو أن الغاصب أجر الدار عشر سنین فإنھ ال یملك صاحب الدار إال أن ترد لھ داره فقط، وھذا سنبین

  .هللا
 
 
 
 

 ضمان الجنایة
 
 

ًیغتصب من أخیھ المسلم شیئا فیتصرف في منفعتھ . ًأن یجني الغاصب على المنفعة أو على العین أو على االثنین معا: ضمان الجنایة ضابطھ
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 في االثنین، فیلزمھ ضمان المنفعة في الصورة األولى، وال یتصرف في العین، أو یتصرف في العین وال یتصرف في المنفعة، أو یتصرف
ًلو أن شخصا اغتصب سیارة، وقام بركوب ھذه السیارة واستغالل ركوبھا : مثال ذلك. ًوضمان العین في الثانیة، وضمانھما معا في الثالثة

ًشھرا كامال، فیضمن منفعة السیارة، فقد یرد السیارة وھي تامة كاملة لیس فیھا أي نقص ، فالعین تامة، ولكن الذي فات باستغاللھ واستھالكھ ً
وأما . ادفع أجرة السیارة لمدة شھر، ھذا بالنسبة لضمان المنفعة بالجنایة والتصرف: ادفع منفعة السیارة، أي: وتصرفھ ھو المنفعة، فیقال لھ

ك ضمان ھذه الزجاجة، فھو یضمن عین یلزم: ضمان العین بالجنایة والتصرف كرجل اغتصب الزجاجة ثم كسرھا مباشرة، نقول لھ
. الزجاجة بالمثلي إذا كان لھ مثلي أو بقیمتھ إذا لم یكن لھ مثلي، على التفصیل الذي سیأتي في ضابط الضمان، ھذا بالنسبة للجنایة على العین

ً الوادي وأتلفھا تماما، فحینئٍذ یضمن ًشخص أخذ سیارة وانتفع بھا شھرا، ثم بعد شھر ذھب ورماھا في: ویضمن المنفعة والعین بالجنایة مثل
ًأجرة الشھر ضمانا للمدة، ویضمن قیمة السیارة إذا لم یكن لھا مثلي أو مثلھا إذا كان لھا مثلي؛ ألن یده أتلفت بالجنایة، فحینئٍذ یضمن المنفعة 

أن النبي صلى هللا علیھ وسلم قال في الحدیث :  فیھبالنسبة لضمان الجنایة األصل. ویضمن العین، ھذا بالنسبة لضمان العین والمنفعة بالجنایة
ًال یأخذ أحدكم متاع أخیھ العبا وال جادا، ومن أخذ عصا أخیھ فلیردھا: (الصحیح ًال یأخذ أحدكم متاع أخیھ جادا وال العبا، یقول : فقولھ) ً ً

ذ قلمھ ویمنعھ من القلم ھذا یورث الشحناء ویورث أنھ یورث العداوة، فالشخص حینما یكون مع أخیھ فیأخذ كتابھ ویأخ: أي: بعض العلماء
ًالبغضاء حتى ولو كان بالمزاح، وخاصة أن الشخص ال یمزح إال إذا رأى أخاه بحاجة للكتاب، فھذا یورث نوعا من الحقد ونوعا من  ً

ًیھ العبا وال جادا، ومن أخذ عصا أخیھ ال یأخذ أحدكم متاع أخ: (الضغینة؛ ولذلك أقفل النبي صلى هللا علیھ وسلم ھذا الباب ومنع منھ فقال ً
َكل نفس بما : فأوجب الرد، وأوجب الضمان في األخذ والتصرف، فدل على أن من تصرف بالشيء فإنھ یضمنھ، قال هللا عز وجل) فلیردھا ِ ٍ ْ َُ ُّ

ٌكسبت رھینة  َ ْ َِ َ َ ْكل نفس بما كسبت(، ]38:المدثر[َ َ ََ َ َ ِ ٍ ْ ٌرھینة: (ًرحھ یضمنھ، ویكون مرھونا بھ فقولھدل على أن ما فعلھ اإلنسان واجت) ُُّ َ ِ فعیلة ) َ
بینت اآلیة أن من اجترح أذیة أخیھ المسلم بإتالف عین مالھ أو تفویت منفعتھ أو مجموع : وبناء على ذلك. مرھونة: مفعولة، أي: بمعنى

  .ًاألمرین، فإنھ یكون مرھونا بذلك الشيء ویجب علیھ ضمانھ
 
 
 
 

 ضمان الید
 
 

. د یكون الغاصب قد اغتصب الشيء ولم یتصرف فیھ، فحینئٍذ نضمنھ بید الغصب وھي التي أخذت، أو حالت بین المالك وملكھضمان الی
ًوید الغصب تثبت على الشيء بضابط الغصب الذي تقدم معنا، وفي ھذه الحالة الغاصب ال یتصرف في الشيء المغصوب، فیأخذ أرضا وال 

ً یتصرف فیھا وال یحركھا وال ینقلھا من مكانھا، فإذا كان الغاصب قد اغتصب شیئا ولم یتصرف فیھ ولكن یتصرف فیھا، أو یأخذ سیارة وال
 إذا لم یكن ھناك نقل حیازة، فإنھ - وھذا ما تقدم معنا مما یسمى باالستیالء الحكمي-حال بینھ وبین صاحبھ، فقھره علیھ وأخذه منھ باالستیالء 

ًلو أن رجال اغتصب سیارة وأخذ مفاتیحھا من : وتصویر ذلك. یضمن العین، ویضمن العین مع المنفعةفي ھذه الحالة یضمن المنفعة، و
ًفھدده ومنعھ من السیارة واستولى علیھا حكما أو استولى علیھا ! ؟..إذا قربت السیارة أو أخذت السیارة أفعل بك وأفعل: مالكھا، وقال لھ

فلما غصبھا ما تصرف في السیارة، ما فتحھا وال . یة من صاحبھا إلى ید الغصب لمن اغتصبًقھرا، فالسیارة أصبحت منتقلة من ید الملك
ً عشر سنوات ثم تعطلت تماما وتلفت، فلم یتلفھا الغاصب ولم یتلفھا - ًمثال-ركبھا وال تصرف فیھا بشيء، فالسیارة تلفت في موضعھا، بقیت 

لحال، أو نزلت علیھا صاعقة من السماء فأحرقتھا، المھم أنھا لم تتلف بید الغاصب وال أجنبي ولم یتلفھا المالك، وإنما التلف وقع بطبیعة ا
اغتصابھ یوجب ضمانھ، وھذا ما یسمى بید الغاصب، وید الغاصب یقول بھا جمھور : في ھذه الحالة نقول. بتصرفھ، وال بأجنبي وال بمالك

كأن یحوزه ویأخذ منھ القلم فیجعلھ عنده في جیبھ، : ًیالء علیھ حقیقة أم حكما، حقیقةالعلماء، أنھ بمجرد قھره ألخیھ المسلم وأخذه لمالھ واالست
یكون المغصوب في مكانھ وال یستطیع صاحبھ أن یصل إلیھ : ًأو حكما. أو یضعھ في حقیبتھ، أو یضعھ في درجھ أو في دوالبھ، ھذا النقل

نھ لم یكن ھو الذي أتلف، فیضمن المنفعة، ویضمن العین، ویضمن كذلك في ھذه األحوال كلھا یضمن الغاصب، مع أ. بسببب منع الغاصب
ًلو أخذ دارا فأخذ مفاتیحھا ومنع صاحبھا من الدخول واالستفادة منھا، ومضى : یضمن المنفعة، مثال ذلك: الصورة األولى. العین مع المنفعة

سنة كاملة وھي بكامل أجزائھا وكامل منافعھا، فلما كملت السنة على ھذا الغصب سنة، لم یدخل الدار ولم یتصرف فیھا، فھذه الدار منعت 
یدفع أجرة : ردت الدار لصاحبھا كاملة، فالعین كاملة، لكن تعطلت منفعتھا سنة كاملة، فالذي اغتصبھا یضمن المنفعة، وھذا مذھب الجمھور

رة لشخص ویقھره علیھا فیغتصبھا، ثم تتلف السیارة مباشرة بعد ًأن یضمن بالید العین، كأن یأخذ مثال سیا: الصورة الثانیة. الدار سنة كاملة
الغصب ولو بدقیقة، فبمجرد غصب الغاصب للعین تدخل إلى ذمتھ، سواء تلفت بتصرفھ أو بتصرف غیره فیده ضامنة، وھذا ما یسمى 

ًي المزرعة أبدا، وجاء إعصار بعد لو أخذ مزرعة واغتصبھا ولم یتصرف ف كما. بضمان الید، فیضمن السیارة ولو تلفت بآفة سماویة
أن یغتصب : الضمان بالنسبة للعین مع المنفعة، مثل: الصورة الثالثة. الغصب ولو بثانیة وأحرقھا، ضمن المزرعة كاملة، وھذا ضمان العین

ع أجرة استغالل السیارة سنة، سیارة سنة، ثم تلفت ھذه السیارة، ولم یتصرف فیھا ولم یتلفھا فقد ضمن بید الغصب منفعة السیارة سنة، فیدف
ضمان الید یكون للمنفعة ویكون للعین، ویكون للعین والمنفعة : ًإذا. ًویدفع قیمة السیارة ضمانا للعین على التفصیل الذي تقدم في ضمان العین

مھ بدفع قیمة العین إذا تلفت، ونلز) منفعتھ: (لماذا نضمن الغاصب ونلزمھ بدفع أجرة الشيء أي! ما الدلیل على مسألة ضمان الید؟. ًمعا
فدل ) على الید ما أخذت حتى تؤدیھ: (قولھ علیھ الصالة والسالم: الدلیل على ذلك!! ونلزمھ بدفع االثنین إذا حصل الموجب للضمان بھما؟

لى ضمان حتى بمجرد غصبھ وقھره ألخیھ المسلم واعتدائھ على مالھ فقد صار إ) على الید ما أخذت: (على أن الغاصب بمجرد غصبھ
ًومن أخذ عینا وتلفت . ًفمن اغتصب عینا وفیھا منفعة ألزمناه بدفع المنفعة، وذلك بدفع األجرة، فألزمناه بضمان المنفعة بدفع أجرتھا. یؤدیھ
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من األمرین، ّومن أخذ العین وحبسھا مدة فیھا منفعة وعطلھا عن صاحبھا ض. ًبعد أخذه ألزمناه بردھا؛ ألنھ قد أخذھا إما حقیقة أو حكما
رد ھذه العین : رد ھذه المنفعة بأجرتھا، ومن ضیع العین قلنا لھ: ًوالنبي صلى هللا علیھ وسلم أمر برد الحق كامال، فمن ضیع المنفعة قلنا لھ

 هللا وبعض ضمان الید یقول بھ جمھور العلماء وینازع فیھ اإلمام أبو حنیفة رحمھ. ًبضمانھا، ومن ضیع األمرین وجب علیھ ضمانھما معا
. لیس ھناك في الغصب ضمان للمنفعة، وال یرون ضمان المنافع: أصحابھ، واإلمام أبو حنیفة عنده قاعدة، والحنفیة رحمھم هللا یقولون

  . ونبین شبھتھم ودلیلھم والجواب علیھ في المسألة التي سیذكرھا المصنف بعد ھذه المسألة-إن شاء هللا-وسیأتي ھذا معنا 
 
 
 
 

  المبني أو المزروع في األرض المغصوبةحكم قلع
 
 

قال ). لیس لعرق ظالم حق: (ألن النبي صلى هللا علیھ وسلم قال) لزمھ القلع]. (وإن بنى في األرض أو غرس لزمھ القلع: [قال رحمھ هللا
. بین قیمتھا كاملة وقیمتھا ناقصةادفع األرش، وھو الفرق : ینظر في األرض بعد القلع إن نقصت قیمتھا، یقال]. وأرش نقصھا: [رحمھ هللا

إعادتھا على وضعھا وردم الحفر وإعادتھا؛ ألنھ أخذھا مستویة فیردھا مستویة، وال یترك : ویلزم بتسویتھا، یعني]. وتسویتھا: [قال رحمھ هللا
 ...... .الحفر فیھا؛ ألن ھذا یشوه األرض ویضر بمصلحة المالك

 
 منافع األعیان المغصوبة مضمونة

 
 

ویلزمھ دفع أجرة األرض، وھذا مبني على األصل الذي ذكرناه من أن منافع األعیان المغصوبة مضمونة، ]. واألجرة: [ رحمھ هللاقال
عندنا مالك وعندنا : یقولون. وخالف في ھذه المسألة الحنفیة وأشد ما یكون خالفھم في العقارات، فاألرض عندھم أصل ما یثبت علیھا غصب

ًما أن تكون مالكة وإما أن تكون مملوكة، فاألرض التي غصبت مملوكة، فالشخص إذا جاء وأخذ األرض قھرا فإنھ ال مملوك، فاألشیاء إ
ًیعتبر غاصبا لھا؛ ألن ھناك شیئا یسمى التعدي بالتصرف، وھناك التعدي بدون تصرف، وھناك ما یجمع األمرین، فإذا جاء الشخص وأخذ  ً

ًھذه الحالة ال یكون غاصبا حقیقة؛ ألن الغصب عندھم یستقر بإزالة ید المالك عن الشيء، والعقار ال الشيء فقط ولم یتصرف فیھ فإنھ في 
یمكن نقلھ وال یمكن إزالة ید مالكھ عنھ؛ ولذلك ال یرون حقیقة الغصب تنطبق على العقارات في األرض، سواء غرست أو بنیت، فال 

إن المنافع لیست بمال، وإنما تضمن األموال : یقولون: الدلیل األول: وعندھم دلیالن. منیلزمون بدفع األجرة؛ ألنھم ال یرون أن منافعھ تض
 تدفع لقاء - ًمثال-أن الدار تؤجر وتسكن بمائة ألف : وما في حكمھا، والمنافع لیست بأموال عند الحنفیة، ولكن عند الجمھور أنھا أموال بدلیل

ًتدفع لقاءھا مائة لایر أو خمسین ریاال، إذاالسكن، والدابة أو السیارة تركبھا؛ فمنفعتھا  أن السكنى والركوب والمنافع لھا قیمة، : معنى ذلك: ً
عندما یأتي الشخص ویغتصب ھذه العمارة ویأخذھا، فإنھ عند سكنى العمارة : قالوا: الدلیل الثاني. وتعتبر من جنس األموال من ھذا الوجھ

ًشھرا كامال  میع منافعھا ومصالحھا تحت ضمان الغاصب، والذي یتحمل مسئولیتھا الغاصب، فمن حقھ أن  تكون ج-التي ھي مدة الغصب-ً
ینتفع، ومن حقھ أن یغصب ھذه المنافع، حتى زوائد المغصوب ال یدفعھا وال یضمنھا، وھذا أصل عند الحنفیة رحمھم هللا، وھذا ضعیف؛ 

فألزم بضمان الشيء الذي أخذ، وقد أخذ المنفعة فیلزمھ رد قیمتھا؛ ألنھ ) ؤدیھعلى الید ما أخذت حتى ت: (ألن النبي صلى هللا علیھ وسلم قال
ًیتعذر رد المنافع بمثلھا، فیلزم بدفع قیمتھا وضمانھا بالقیمة، وكذلك أیضا یتعذر رد المنافع بأعیانھا؛ ألن سكنى الدار شھرا ذھبت وال  ً

لمنافع بأعیانھا، وال یمكن رد المنافع بمثلھا؛ ألنھ لیس ھناك دار مثل ھذه الدار ولذلك ال یمكن رد ا !فما ھي كالعین ترد. تستطیع أن تردھا
ًلو أنھ اغتصب دارا في وسط المدینة، فإنھ إذا وجد الدار في وسط المدینة ال یمكن أن یجد دارا في نفس المكان : ًمن كل الوجوه، فمثال ً

إن المنافع تضمن : ال یصح أن یقال: وبناء على ذلك. فیھا المساواة من كل الوجوهوبنفس الصفات، والبد أن تكون مثلیة؛ ألن المثلیة یشترط 
ّبالمثل، فتعذر وجود المثلي وتعذر رد عین المنافع، وتعذر رد المثل فوجب ضمانھا بالقیمة؛ ولذلك إذا عطل علیھ منافعھ ومنعھ من سكنى 

 ...... .الدار سواء استغل أو لم یستغل فإنھ یلزم بضمانھا
 

ًحكم من غصب جارحا أو عبدا أو فرسا ً ً 
 
 

ًولو غصب جارحا أو عبدا أو فرسا فحصل بذلك صیدا فلمالكھا: [قال رحمھ هللا ً ً الكلب : غصب الجارح یشمل) ًولو غصب جارحا: (قولھ]. ً
لمة سواء كانت من الطیور أو فالجوارح المع. الطیر الصقر والباز والشواھین والباشق ونحوھا من جوارح: المعلم، والطیور الجوارح مثل

إذا أخذ الكلب وصاد بھ ملك الغاصب : قال بعض العلماء: كانت من السباع العادیة، إذا اغتصبھ وأخذه وصاد بھ فللعلماء في ذلك وجھان
مھ هللا، ًبل إن الصید یكون ملكا لصاحب الكلب، وھذا ھو الصحیح الذي اختاره المصنف رح: وقال بعض العلماء. الصید ورد الكلب

ًوالحنابلة والشافعیة على ھذا، أنھ إذا اغتصب جارحا فإن صیده یكون للمالك؛ وذلك ألن الجارح ھو الذي أخذ الصید، وأخذه وھو ملك 
إن الجارح من حیث األصل ال : لكن أصحاب القول األول قالوا. لصاحبھ، والشرع أحل لصاحبھ المنفعة وأن ینتفع بذلك الكلب ویرتفق بھ

 فلیست ھناك ید وإنما لھ ید على المنفعة، فإذا اغتصبھ حینئٍذ ال یكون ھناك ملك لصاحب الید األصلیة، فیبقى االنتفاع للغاصب ولیس یملك؛
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ًأو غصب عبدا، فصاد ھذ العبد وحصلت منھ المنفعة، فإنھ ). ًأو عبدا: (وقولھ. أن الصید یكون للمغصوب منھ: والصحیح. للمغصوب منھ
وھكذا الفرس لو أنھ ارتفق بھ وانتفع، فإنھ یضمن، وھذه المسألة تعرف بمنافع ). ًأو فرسا: (وقولھ. مغصوب منھ ولیس للغاصبًیكون ملكا لل

ًالمغصوب، ومنافع المغصوب یمثل لھا بالحیوانات، ویمثل لھا بالعقارات؛ ألن الحیوان إما أن یكون آدمیا أو غیر آدمي، فمثل لغیر اآلدمي 
ًفأصبح إما أن یكون حیوانا یملك منفعتھ، وإما . آلدمي بالعبد، ومثل لغیر المنقول بالعقار وھو الدار، ومثل للحیوان بالفرسبالجارح، ومثل ل

ًأن یكون حیوانا یملك ذاتھ، وإما أن یكون آدمیا بالنسبة للمنافع، ومنافع الحیوانات إما أن تكون منفعة من حیوان ال تملك ذاتھ كاألسد والكلب،  ً
َوما علْمتم من الجوارح ُمكلبین :  تملك منفعتھولكن َ َ َ َ َ َِ ِّ َْ ِ ِ ِ ْ ُ فإنھ تملك منفعة الصید بھ، ولذلك الكلب ال تملك عینھ، وإذا أتلفھ الغیر فال ] 4:المائدة[َّ

ثمن : (لم أنھ قالیضمن قیمة الكلب كما ذكرنا؛ ألن الشرع أسقط الثمن أو القیمة في الكلب، ففي الصحیح عن رسول هللا صلى هللا علیھ وس
ًغصب الحیوان یشمل اآلدمي وغیر اآلدمي؛ فإن كان آدمیا مثل لھ بالعبد، وإن كان غیر آدمي فإما أن یكون حیوانا تملك : ًفإذا). الكلب سحت ً

لمراد بھ التقسیم ببیان ًذاتھ ومثل لھ بالفرس، فالمنفعة تابعة لملكیة الذات، أو یكون حیوانا ال تملك ذاتھ ومثل لھ بالجارح، فھذا التمثیل ا
من الكلب أو العبد بأن صاد لھ، أو ركب الفرس : یعني). فحصل بذلك صید فلمالكھ: (وقولھ. التنظیر في أصل المسألة في ملكیة المنافع

 ...... .ل الذي ذكرناهًوصاد علیھ، ففي ھذه األحوال كلھا المنافع تكون ملكا للمالك األصلي للمنفعة أو المالك للرقبة مع منافعھا على التفصی
 

 األسئلة
 
 

...... 
 

 انتقال العقد عند الحنفیة من غصب إلى مزارعة
 
 

إذا كانت األرض معدة للزراعة ینتقل العقد إلى عقد مزارعة بین المالك والغاصب، ما ھي صورة عقد : في قول الحنفیة رحمھم هللا: السؤال
 إلى المزارعة، فنقول في -ألنھم ال یرون الغصب في العقارات-صب ومن صورة االعتداء تنتقل المسألة من الغ :المزارعة بینھما؟ الجواب

لو كانت األرض قریبة من المدن : ھذا المكان إذا دفعت لشخص لكي یزرعھا، كم یتفق أھل األراضي في ذلك الموضع؟ مثال: ھذه األرض
-فھذه األرض : صفھا، فتكون مشاطرة بین الطرفین، فیقالوأعطیت لشخص لزراعتھا، فیعطاھا على أن لھ النصف ولصاحب األرض ن

 للمالك، ونصف الزرع للذي غصبھا، فالنتاج لصاحب األرض - ًمثال- تأخذ حكم األراضي الموجودة حولھا، فیكون نصف الزرع -المغصوبة
ھناك مزارع یقع : ًالشيء المزروع، فمثالوبعض األحیان یؤثر . وللغاصب، ھذا إذا كانت األرض یزارع علیھا في مكانھا ومحلھا بھذا القدر

فیھا عقد المزارعة؛ ألن عقد المزارعة یكون فیھا العامل للبذر، فیبذر األرض ویقوم علیھا ویستصلحھا ثم یشاركھ صاحب األرض في 
ل بالبذر وبالعمل، وھذا  قد دخ- الذي ھو المزارع- اإلنتاج، فیكون صاحب األرض قد قدم األرض وقدم الماء الموجود فیھا، ویكون العامل 

فالشراكة اآلن بین العامل وبین رب األرض، وھنا الشراكة بین الغاصب وبین . قدمناه وذكرناه حینما تعرضنا لمسألة المساقاة والمزارعة
- زرع فیھا رب األرض، وفي بعض األحیان یكون التأثیر بحسب الزرع المزروع، فالمنطقة التي فیھا األرض المغصوبة أو المأخوذة إذا 

ولو . للغاصب الربع ولمالك األرض ثالثة أرباع: ًإذا: نقول.  الشعیر، جرى العرف عند أھلھا أن تكون ثالثة أرباع للمالك وربع للعامل-ًمثال
الثلثان للغاصب والثلث لرب األرض، : زرعت ذرة وجرى العرف في ذلك الموضع أن یأخذ العامل ثلثین، والثلث لرب األرض، نقول

ًاس على ھذا، فیحددون المزارعة وقدرھا على حسب العرف، ألن المعروف عرفا كالمشروط شرطا، فھم یرون كأنھما اشترطا ودخال فیق ً
ًالعقد على ھذا على حسب العرف بذلك، فننصف الطرفین ونعطي ھذا حقھ بالعرف، ونعطي مالك األرض أیضا قدره من المزارعة 

  .بالعرف، وهللا تعالى أعلم
 
 
 
 
 كم صالة العید في األودیةح
 
 

أن الصالة ال تصح في : نحن نسكن في قریة تحیط بھا الجبال، وال یوجد مصلى للعید إال في وادي السیل، وقیل لنا: یقول السائل: السؤال
ما في الحقیقة من أ: الوادي، فھل ھذا صحیح؟ وھل نترك الوادي ونصلي في الجامع، مع العلم أننا نخشى مداھمة السیل أو نحوه؟ الجواب

إن : ًحیث األصل فالسنة الصالة في البراري والصحراء، لكن لو صلیتم في الوادي فالصالة صحیحة، وال أعرف أحدا من أھل العلم یقول
ٍبواٍد غْیر ذي زْرع : الصالة داخل الوادي باطلة، وهللا یقول عن مكة َ ِ ِ َ َ ا في وادي، وال أحد مكة التي ھي قبلة المسلمین كلھ: یعني] 37:إبراھیم[ِ

لكن ھل نطلب السنة على وجھ یعرض أرواح الناس للخطر، في األزمنة التي یغلب على الظن فیھا . إن الصالة في الوادي باطلة: یقول
رة وقول أھل الخب وجود المطر في المنطقة أو حول المنطقة التي ھي مراوي الوادي، ألن مشكلة الوادي وھذا معروف باالستقراء والتتبع

وأما إذا كان في زمان یغلب على . فالذي یظھر أنھ ال یجوز تعریض أرواح الناس لمثل ھذا. ربما تكون مراوي الوادي على بعد مائتین كیلو
 صحیحة، وهللا تعالى -إن شاء هللا- الظن عدم وجود السیل، ویغلب على الظن عدم وجود الضرر فاألمر فیھ أخف إن شاء هللا، أما الصالة 
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  . وآخر دعوانا أن الحمد  رب العالمین، وصلى هللا وسلم.أعلم
 
 
 
 

 حكم زراعة شخص في أرض شریكھ دون إذن
 
 

، والصالة والسالم : من زرع دون إذن شریكھ، ھل لھ أحكام الغاصب وذلك في الشق الذي لشریكھ؟ الجواب: السؤال باسم هللا، والحمد 
أنھ إذا زرع في نصیب شریكھ : فھذه المسألة أفتى فیھا بعض أھل العلم رحمھم هللا: االه، أما بعدعلى خیر خلق هللا وعلى آلھ وصحبھ ومن و

ًإذا فرغ تأخذ أنت أیضا أرضھ وتزرع وتأخذ : ازرع لمدة ثالثة أشھر، ویقال لشریكھ: ًمكن الشریك من الزراعة في نصیبھ عوضا، فیقال لھ
رضین، كما لو كانت األرض بینھما مناصفة، وكانت القسمة قسمة مھایأة بین الشریكین وكال وھذا إنما یتأتى في حال استواء األ. كما أخذ

وھناك وجھ لبعض العلماء رحمھم هللا أنھ ینزل الشریك منزلة الغاصب . األرضین بصفات واحدة حیث یكون ھناك عدل بین الطرفین
فعلى الوجھ األول یمكن المظلوم من أخذ حقھ بالزراعة، . تھویعتبره في حكم الغاصب، فإذا زرع وحصد ضمن أجرة األرض مدة زراع

  .وعلى الوجھ الثاني یمكن من أخذ حقھ عن طریق المعاوضة باإلجارة، وهللا تعالى أعلم
 
 
 
 

 معنى النقص المستقر
 
 

ًان نقصا مستقراوكذا كل عین مغصوبة على الغاصب ضمان نقصھا إذا ك: (قال الشارح رحمھ هللا في مسألة أرش النقص: السؤال فما ) ً
النقص ینقسم إلى صور، في بعض األحیان یبقى ویؤثر في المالیة ویؤثر في القیمة، وبعض األحیان ال یبقى، : ًمستقرا؟ الجواب: معنى قولھ

 عند الغاصب ًأخذ منھ فرسا، والفرس صحیح سوي، فمكث. لو أنھ أخذ العبد فمرض العبد ونقصت قیمتھ، ثم لما رده رده وقد شفي: ًفمثال
ثالثة أشھر، في الشھر األول مرض وھذا نقص، لكنھ غیر مستقر؛ ألنھ لما دخل في الشھر الثاني شفي، فرجع إلى حالتھ، ففي ھذه الحالة ال 
 ًیكون مضمونا وال یلزم بدفع النقص؛ ألنھ عاد على حالتھ والنقص الذي حدث عارض، فالعوارض التي ال تستقر وال تثبت ولیست بمؤثرة

  .ال بالضمان في األعیان وال بالضمان في المنافع، وهللا تعالى أعلم
 
 
 
 

 قاعدة الغالب كالمحقق
 
 

لو منع الغاصب المالك أن یزرع أرضھ، فكیف یكون ضمان الغاصب، إذ ال ندري لو زرع المالك ھل ستخرج ثمرتھ أم تفسد؟ : السؤال
إذا منعھ من الزراعة فالقھر موجود، وصفة الغصب موجودة من جھة االعتداء على أنھ : ًأوال: ًطبعا ھذا لیس بوارد من وجوه: الجواب

نحن ال ندري ھل یخرج الزرع أو ال، القاعدة في الشریعة أن الحكم للغالب، : قولك: ًثانیا. أموال الناس، فیتحمل مسئولیة ھذا االعتداء
وھذه فائدة - ولذلك تقول القاعدة . فالغالب أن یخرج الزرع! لغالب؟فاألرض أرض زراعیة، والبذر موجود، والزمن زمن زراعة، فما ھو ا

الغالب أن األرض تخرج زرعھا فیضمن لھ ذلك : إن الغالب كالمحقق، والحكم للغالب، والنادر ال حكم لھ، تقول: -استخدام القواعد وتعملھا
ونحكم بأنھ ضامن لھذه األرض ھذه المدة، وعلى ھذا یلزم وال عبرة بالنادر وكونھ یحتمل أنھا ما تخرج ال نعمل بھ، بل نعمل الغالب 

إن : قواعد األحكام ومصالح األنام مسألة الظنون الضعیفة، وقال: اإلمام العز بن عبد السالم رحمھ هللا قرر في كتابھ النفیس. بالضمان
من حیث -  غلبة الظن، والظنون الضعیفة على: الشریعة تبني على الظن الراجح، وأكثر مسائل الشریعة على الظنون الراجحة، یعني

إذ لو ذھبنا نعمل مثل ھذه الظنون الفاسدة لما استقامت الشریعة؛ ألننا إذا : یقول رحمھ هللا.  واالحتماالت الضعیفة ال یلتفت إلیھا ألبتة-األصل
حتمال الضعیف ما بقي شيء، فأنت في أعظم ولو أننا أعملنا باال! یحتمل تخرج.. یحتمل أنھا ما تخرج: عملنا بھذه الظنون الفاسدة نقول

الصالة، التي ھي ركن اإلسالم وعموده، ویقف المسلم بین یدي ربھ بالظنون؛ ألنھ یستقبل القبلة بغالب الظن، فھو إن توجھ إلى جھة : األشیاء
أنھ على وضوئھ؟ ربما دخلھ الشك % 100وإذا جاء وتوضأ ھل ھو یقطع . بل بغالب الظن! أنھ على جھة القبلة؟% 100القبلة ھل ھو قاطع 

أنھا غابت؟ ال % 100في الصیام لو جاء ورأى آثار مغیب الشمس ھل یقطع . فالظنون الفاسدة ال یلتفت إلیھا أنھ خرج منھ شيء ولم یخرج،
وابھ، وغلبة الظن حینما وحینما تأتي لعالم وتسألھ عن مسألة اجتھادیة ویفیتك، فالغالب ص. یمكن، ففي بعض األحیان ال یستطیع أن یقطع

ًتراه إنسانا یوثق بدینھ وعلمھ وقد شھد لھ أھل العلم بأنھ أھل لھذا العلم الذي یفتي فیھ في العقیدة أو في الحدیث أو في الفقھ وفي المسائل 
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لرجل وطء زوجتھ بغلبة ًواألحكام، وجئت تسألھ في شيء بینك وبین هللا عز وجل وتتعبد  عز وجل، فقد یكون الشیخ مخطئا، فیستحل ا
ال، الطالق ما وقع، فیحتمل أنھ وقع، ویحتمل أن الشیخ أخطأ، لكن ھذه الظنون كلھا ال یلتفت إلیھا وال یعتد بھا، والحكم في : الظن، ویقول لھ

ِلكن الراسخون في العلم: الشرع لغالب الظن أنھ مادام على علم وبصیرة وهللا وصف أمثال ھؤالء فقال ْ ِْ ِ ِ َّ َِ ُ ِ َ منُھم والُمْؤمنون َ َُ ِْ ِْ ] 162:النساء[ْ
َفاْسألوا أْھل الذكر إْن كنتم ال تْعلُمون : فوصفھم برسوخ العلم، وقال ََ َ َْ ُ ْ ُ ِْ ِ ِّ َ ومن ھنا كانت أحكام . ورد إلیھم بغلبة الظن بصوابھم] 43:النحل[َُ

حقوق ومقاطع الحقوق بین الخصمین نحكم فیھا بغالب الظن إن لم فإذا جئنا للحقوق وفصل ال. الشریعة والتعبد هللا سبحانھ وتعالى بغلبة الظن
إن : وبھذا الغالب یمكننا أن نصل إلى حق كل ذي حق فنأمر من أخذ الحق برده، ونقول. نكن على یقین وقطع؛ ألن هللا تعبدنا بھذا الغالب

  . المزروعة، وهللا تعالى أعلمھذه األرض مادامت قد تھیأت لألسباب وھي صالحة للزرع فإنھا تكون في حكم األرض
 
 
 
 

 [4[ باب الغصب -شرح زاد المستقنع 
إما أن یرد وتكون فیھ زیادة، أو یرد ویكون فیھ نقص، أو یرد وتكون فیھ زیادة من وجھ ونقص من : المغصوب عند رده لھ ثالث حاالت

 ً.، وألزمت بإعطاء كل ذي حق حقھ ولو كان ظالماًوجھ آخر، وقد فصلت الشریعة كل ھذه الحاالت بأحكامھا حتى ال یظلم أحد أحدا
 أحوال زیادة المغصوب ونقصانھ

 
 

بسم هللا الرحمن الرحیم الحمد  رب العالمین، والصالة والسالم على خیر خلق هللا أجمعین، وعلى وآلھ وصحبھ ومن اھتدى بھدیھ واستن 
وإن ضرب المصوغ، ونسج الغزل، وقصر الثوب أو صبغھ ونجر الخشب : [الىفیقول المصنف رحمھ هللا تع: أما بعد. بسنتھ إلى یوم الدین

ًونحوه، أو صار الحب زرعا، أو البیضة فرخا، والنوى غرسا رده، وأرش نقصھ وال شيء للغاصب، ویلزمھ ضمان نقصھ ً المغصوب لھ ]. ً
ًحقھ كامال، إال   الحالة یكون صاحب الحق قد وصل إلیھأن یرده الغاصب كما أخذه، دون زیادة أو نقصان، وفي ھذه: الحالة األولى: حالتان

: وبناء على ھذا. أنھ یجب على الغاصب أن یضمن أجرة المغصوب إن كانت ھناك منفعة منعھا من الشيء المغصوب، وبینا ھذا فیما تقدم
أو تلف بعضھ بآفة سماویة أو نحو إذا تصرف الغاصب في الشيء المغصوب؟ أو أن ھذا المغصوب زاد من نفسھ، أو نقص، : یبقى السؤال

الحالة : فإذا زاد المغصوب أو نقص فلھ حالتان. زیادة المغصوب ونقصانھ: ذلك؟ فالعلماء رحمھم هللا یجعلون ھذه المسألة تحت عنوان
 ینقص الشيء أن تكون الزیادة والنقصان قد نشأ كل منھما من الشخص الغاصب، فیزید الشيء المغصوب بفعل من الغاصب، أو: األولى

ًالمغصوب بفعل من الغاصب، وحینئٍذ تكون ید الغاصب یدا معتدیة في حال النقص، ویدا متفضلة في حال الزیادة أن تكون : الحالة الثانیة. ً
ًالزیادة والنقصان من المغصوب نفسھ، فالمغصوب بنفسھ نقص أو تلف بعضھ كما لو أن شخصا اغتصب طعاما وأخذه من صاحبھ، فتلف  ً

ً الطعام وبقي بعضھ وكان التلف من نفس الطعام، أو اغتصب عصیرا فصار العصیر خمرا بعض  بسبب المدة، وھذا من نفس -والعیاذ با-ً
: ًوقد تكون الزیادة من الشيء المغصوب أیضا، مثل. العصیر؛ ألنھ إذا طالت علیھ المدة تخمر، فحینئٍذ حصل النقص من الشيء المغصوب

ًصوب أخذه الغاصب في حالة سیئة، ثم تحسنت حالتھ، كأن یكون مریضا ثم شفي من مرضھ دون أن یكون الغاصب قد ما لو أن ھذا المغ
 ثم أفاق من جنونھ دون فعل من الغاصب، وحینئٍذ ھذا الشيء الذي ھو -كما في القدیم-ًعالجھ أو سعى في عالجھ، أو یكون العبد مجنونا 

عندنا مسألة أحوال الزیادة والنقص، وعندنا أحوال التغیر التي ھي : ًإذا. وجل ولیس للغاصب فیھا أثرالزیادة والتحسن وقعت بفضل هللا عز 
ًالزیادة في المغصوب أو النقص، وعندنا منشأ ھذا التغیر، وھو أن یكون ناشئا◌ من العین المغصوبة، أو یكون ناشئا من الغاصب ًَ .

تارة تكون الزیادة والنقص في الذات، وتارة في : أقسام قة كل من الزیادة والنقص ینقسم إلىفالمصنف رحمھ هللا ذكر ھذه المسائل، وفي الحقی
فتزید الذات وتزید المنفعة، أو تنقص الذات وتنقص المنفعة، أو تزید الصفات أو تنقص، ھذه كلھا أحوال للزیادة . المنفعة، وتارة في الصفة

أو تكون . ما لو ولدت الغنم وتكاثرت، فھذه زیادة في ذات الغنم: ما أن تكون في ذاتھا، مثلوالنقص، فإن حدثت في العین المغصوبة زیادة فإ
ما لو كانت العین المغصوبة على صفة وتصرف الغاصب فیھا، فأصبحت تصلح لالستغالل في أكثر : الزیادة في منفعة العین المغصوبة مثل

وتارة تكون . بطریقة ما فتصبح للركوب وللحمل علیھا، فحینئٍذ زادت منافعھامن شيء، كأن تكون السیارة للركوب فقط، ثم یتصرف فیھا 
ًما كان في القدیم یغصب رقیقا، ویكون الرقیق جاھال فیعلمھ، فإذا علمھ صنعة تكون حینئٍذ الزیادة في الصفة، أو : الزیادة في الصفة، مثل ً

ًیغتصب إبال أو بقرا أو غنما وھي مریضة فیردھا صحیحة، أو  ً وتكون . النقص والزیادة في الصفات: ًیأخذھا صحیحة ویردھا مریضة، إذاً
الزیادة والنقص في القیمة، فیغتصبھ سیارة وقیمتھا أثناء الغصب عشرة آالف لایر، ثم یرخص سعرھا فتصبح بثمانیة آالف لایر، فھذا نقص 

ًأو یغتصبھ أرضا أو عمارة قیمتھا ملیونا ثم تصبح ق. في السوق والقیمة یمتھا نصف الملیون أو العكس، یأخذھا وقیمتھا مائة ألف ثم یردھا ً
كل ھذا تمھید لما . فھذه أربعة أحوال في الزیادة والنقص؛ الذات، المنفعة، الصفات، القیمة. وقیمتھا مائتا ألف، فھذه زیادة القیمة ونقصھا

ائدة أو ناقصة، وإذا زادت أو نقصت فإما من الغاصب وإما من سیذكره المصنف رحمھ هللا من المسائل، فإما أن تكون العین المغصوبة ز
غیر الغاصب، ثم أحوال الزیادة والنقص إما في ذات العین المغصوبة أو منافعھا أو قیمتھا أو في صفاتھا، ھذه كلھا أمثلة سیذكرھا المصنف 

 ...... .تدور حول ھذه الضوابط التي ذكرناھا
 

 فصلھحكم زیادة شيء في المغصوب یمكن 
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إني تكلفت في ضرب المصوغ، وتكلفت في نسج الغزل، وتكلفت في زرع الحب والنوى، : فلو قال الغاصب(. وال شيء للغاصب: (وقولھ
ًیدك ید اعتداء فال یضمن لك فعلك؛ ألنھ واقع في غیر موقعھ وغیر مأذون بھ شرعا، وال تستحق علیھ؛ ألنھ : وتكلفت في نجر الخشب، نقول

تحقاقھ فمعناه أن غصبھ صحیح؛ ولذلك یصف العلماء رحمھم هللا یده بأنھا ید عادیة، ویسمونھا الید العادیة، والید العادیة ال تستحق لو قلنا باس
إذا غصب شخص . ًأن یضمن لھا ما فعلت إال إذا زادت أعیانا یمكن فصلھا عن الشيء المغصوب، وھذا أمر ینبغي أن ینتبھ لھ طالب العلم

خذ حقك ورد للناس حقوقھم، : ًعلى الشيء المغصوب أعیانا یمكن فصلھا ففي ھذه الحالة األعیان ملك للغاصب، ونقول للغاصبًشیئا وأدخل 
الغاصب یرد ما : فنقول. ًخذ مالك وخذ مال غیرك؛ ألن هللا لم یجعل لھ سلطانا على مال أخیھ: وما یمكن أن نقول لھ مثل المغصوب

یمكن فصلھا عن العین المغصوبة، ھذه المسألة خاصة خارجة عما  خذ ما أحدثتھ من الزیادات التي: اصباغتصبھ، ثم بعد ذلك نقول للغ
ًنحن فیھ، نحن نتكلم على الزیادات التي ال یمكن فصلھا، فإن الحب إذا صار زرعا والنوى إذا صار غرسا ال یمكنك أن ترد الغرس إلى  ً

  .یضمن لھ عین المغصوب ویضمن لھ النقص المترتب على فعلھ: فحینئٍذ نقول. ًى حبوبانوى، وال یمكن أن ترد الزرع إلى حالتھ األول
 
 
 
 

 ًحكم البیض المغصوب إذا صار فرخا
 
 

تفریخ البیض یحتاج إلى كلفة، ویحتاج إلى مؤونة وعمل، ولربما تكون الكلفة لھا قیمة وھي إجارة من یقوم ). ًأو البیضة فرخا: (وقولھ
ً اغتصب عددا من البیض ثم استأجر من یفرخھ أو قام بتفریخھ، فھذا التفریخ قد یستحق مائة لایر مثال، على حسب عدد بتفریخ البیض، فلو ً

ًترده أفراخا؛ ألن صاحب البیض مالك للبیض وما نشأ منھ وكونھ أفراخا؛ ألن الفرع تابع ألصلھ، فلما ملك البیض ملك : فنقول. البیض ً
تضمن : نقول لھ: ًوثانیا. یتفرع علیھ، فالفرع تابع ألصلھ والفرخ تابع ألصلھ البیض، فمالك البیض مالك لألفراخمنفعتھ أو ما ینشأ عنھ مما 

لیس لك : أرید مؤنتي وتعبي حینما نجرت الخشب ونسجت الغزل وفرخت البیض، نقول: ولو قال. النقص الذي ترتب على تفریخ ھذا البیض
بھا من عند نفسك في  ھ، فلم یأمرك أحد أن تفرخ البیض أو تنجر الخشب أو تقصر الثوب، بل تصرفتًمنھ شيء؛ ألنك فعلت شیئا لم تؤمر ب

المعتدیة؛ ألن یده على الشيء لیست بید حق وإنما ھي ید عادیة، لكن لو كانت ید حق ألثبتنا لھ حقھ وضمن لھ : والید العادیة یعني. ید عادیة
  .ذلك الحق في تصرفھ في األعیان

 
 
 
 

 ً من صیر النوى المغصوب غرساحكم
 
 

ًلو صار النوى غرسا، النوى من التمر والرطب ممكن أن تستفید منھ في أكثر من منفعة، وممكن أن یؤخذ النوى ). ًوالنوى غرسا: (وقولھ
: بعض المنافع، فنقولفإذا صرفھ إلى منفعة الزرع فقد خصھ ب. ًعلفا للدواب، فتسمن وتنتفع، وممكن أن یزرع، فالنوى فیھ أكثر من منفعة

ًتكون العین المغصوبة ملكا لصاحبھا، وما نشأ عنھا تابع لھا، فھذا الغرس تابع للنوى المغصوبة، فیكون ملكا لصاحبھ، ھذا الحكم األول ً .
حالة یرد في ھذه ال) رده]. (رده وأرش نقصھ: [وقولھ. یجب علیھ ضمان النقص بعد تقدیر ما حدث من نقص بسبب ھذا التصرف: ًوثانیا

جمیع األعیان المغصوبة، وما تفرع عنھا، فیرد الدنانیر المضروبة والدراھم، ویرد النسیج، ویرد المنجور من الخشب، ویرد الزرع، ویرد 
ًالنوى الذي صار نخال، والحب الذي صار زرعا؛ یرده ألنھ فرع تابع ألصلھ المغصوب التفصیل الذي  یلزمھ ضمان النقص على: ًوثانیا. ً

  .رناهذك
 
 
 
 

 حكم ضرب الذھب المغصوب
 
 

ًالمصوغ یكون من الذھب والفضة، والذھب والفضة إما أن یكونا سبائك، وإما أن یكونا حلیا، وإما أن : ًأوال). وإن ضرب المصوغ: (فقولھ
ًیكونا نقدا مضروبا؛ إن كان من الذھب فدنانیر، وإن كان من الفضة فدراھم ًمكن أن یصاغ حلیا كاألسورة فالذھب فیھ منفعة الحلي، فی. ً

ًوالقالئد، وفیھ منفعة النقد فیكون ثمنا لألشیاء كالدنانیر، وفي زماننا الجنیھات، وإما یكون سبائك موضوعة من أجل غالء السوق أو نقصھ أو 
ًیجعلھا اإلنسان عنده بحیث یتصرف بھا عند الحاجة، والفضة كذلك تكون سبیكة وتكون خاما وتكون أیضا حلیا ً . ، وتكون دراھم مضروبةً

ًفي حالة ما إذا غصب ذھبا أو فضة فإما أن یأخذھا سبائك أو حلیا ویردھا مضروبة أو العكس وإن ضرب : والعلماء رحمھم هللا لما قالوا. ً
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ة فیھ منفعة اللبس، وفیھ لیس المھم المثال، المھم قاعدة المثال، فالذھب منھ القالئد واألسورة والخواتیم، وفي الحقیق: ًالمصوغ، دائما نقول
ًزیادة الصنعة؛ ألن صنعتھ تكلف وجعلھ أسورة وقالئد وخواتم یكلف على الشخص، ألنھ یحتاج إلى قیمة للصنعة، فإذا كان مصوغا یمكن 

لكن . ًللمرأة صاحبة الذھب أن تتحلى بھ، وھذه منفعة، وممكن أن تصوغھ وتضربھ دراھم إذا كان فضة أو تضربھ دنانیر إذا كان ذھبا
ًبالعكس، لو كان دراھم وأرادت أن تحولھ حلیا فإن منفعة الدراھم قاصرة، ألنھا في البیع والشراء، واألخذ والعطاء، ما یمكن للمرأة أن 

اغھ ًففي حالة ما إذا أخذه حلیا ثم ص. ًتتجمل بالدراھم، لكن بالنسبة للحلي تتجمل بھ ویمكن أن تضربھ فیكون عملة سواء كان ذھبا أو فضة
وضربھ دراھم أو دنانیر فحینئٍذ نقصت المنفعة الموجودة فیھ؛ ألن المنفعة الموجودة فیھ بالحلي أتم وأكمل مما لو كان دراھم أو دنانیر، فإذا 

ن م وعلى ھذا اختلف العلماء، بعض. أخذه وھو حلي وعبث بھ فصیره دنانیر أو دراھم فقد أنقص منھ الصنعة وكلفتھا، وأنقص منھ المنفعة
ًإذا أخذ الذھب أو الفضة وتصرف فیھما بأي تصرف بنقص أو زیادة فإنھ یرد عین المغصوب، زائدا أو ناقصا وال نطالبھ : أھل العلم یقول ً

إذا ضرب المصوغ دنانیر أو دراھم فنطالبھ برده إلى ما كان علیھ، فیرد المغصوب على حالتھ التي كان : ومن أھل العلم من قال. بالضمان
ًلو كان حلیا وھذا الحلي كلھ أسورة، فأخذ : ًیرده ویضمن النقص الموجود، فمثال: ومنھم من قال. ًأو قریبا منھا إذا تعذر علیھ المثلیةعلیھا 

ًلو أردنا أن نصیر الكیلو الذھب مصاغا وأسورة : نسأل الصاغة: كیلو غرام من الذھب كلھ حلي، وصاغھ وصھره وصیره جنیھات، قالوا
ًیكلف كل سوار خمسة ریاالت مثال، وھي عشرة أسورة، فحینئٍذ استحق خمسین ریاال، فقالوا: كم یكلف؟ قالوامثل ما كانت  یرد المصوغ : ً

: قالوا. ویرد النقص الذي حدث بسبب التغیر، فیضمنونھ مغصوب، ویضمنونھ النقص للمنافع، وھذا ھو الذي درج علیھ المصنف رحمھ هللا
نطالبھ أن یرد الذھب، إذا كان كیلو غرام :  علیھ منفعة المصوغ، ویجب علیھ رد العین، فنطالبھ باألمرینألنھ ظلم صاحب المصوغ ففوت

وفي . فإنھ یرده على حالتھ مھما بلغ من الدنانیر المضروبة من الذھب، أو الدراھم المضروبة من الفضة، ونطالبھ بدفع القیمة لكلفة الصنعة
ًمسألة الربا؛ ألنھ حینما غصب ذھبا وجب علیھ أن یرد المثل وزنا بوزن، ویدا بید، فإذا طالبناه بالفضل، ھذه الحالة ُیشكل على ھذا القول  ً ً

ال یستقیم أن یطالب بالزیادة من ھذا : فضل الصنعة، كان ھذا نوع من المبادلة مع الفضل والزیادة، ولذلك قال بعض العلماء رحمھ هللا
 صلى هللا علیھ وسلم أسقط الفضل في التماثل بین الذھب بالذھب والفضة بالفضة في الصنعة والجودة، أن النبي: ومما یدل على ذلك. الوجھ

ال، وهللا یا : أكل تمر خیبر مثل ھذا؟ قالوا: (بدلیل حدیث التمر، أن النبي صلى هللا علیھ وسلم لما أتي بتمر جید قال علیھ الصالة والسالم
أوه عین الربا رده، بع الجمع بالدراھم :  بالصاعین من الرديء، فقال علیھ الصالة والسالم-الجید: یعني- إنا نبیع الصاع من ھذا ! رسول هللا

ًفأسقط الجودة في لقاء الربوي بالربوي، وأوجب التماثل بغض النظر عن كون أحدھما جیدا واآلخر : قالوا. الحدیث) ًثم ابتع بالدراھم جنیبا
یقتضي التماثل بغض النظر ..) الذھب بالذھب : (ربا والصرف، وبینا أن عموم قولھ علیھ الصالة والسالمًردیئا، وقد قررنا ھذا في باب ال

إن مذھب السلف الصالح رحمھم هللا : ، بینا ھذا، وقلنا)24(و) 21(عن الجودة في الصنعة، وبغض النظر عن الجودة في نفس الذھب معیار 
 قدر الصنعة والتعب، فنھاه ابن - إذا بادلت بالذھب: یعني-إني أبیع المصاغ وأستفضل : ما قالعلى ھذا بدلیل قصة ابن عمر مع الصائغ، حین

. وھذا یدل على أن السلف من الصحابة رضي هللا عنھم والتابعین لھم بإحسان كانوا یفھمون العموم على ظاھره. عمر واستدل بعموم الحدیث
ال نضمنھ ذلك : ال یرد إال عین المغصوب سواء نقصت منافعھ أو زادت، قالوا: ل األولفإذا ثبت ھذا فإنھ إذا رد الذھب بالذھب على القو

یجب ضمان الصنعة، : بینا أنھم یقولون!! ما ھو جواب المصنف رحمھ هللا؟ وما ھو جواب الحنابلة رحمھم هللا عن ھذا اإلشكال؟. النقص
ویوافقھم على ذلك - في مبادلة الذھب بالذھب التماثل، فردوا رحمھم هللا وھذا الضمان للصنعة یوجب أن یتحقق التفاضل، وهللا فرض علینا

إن ھذا لیس من باب المبادلة والبیع، وإنما ھو من باب الضمانات، والضمانات خارجة عن قاعدة الربا ولیس لھا :  فقالوا-بعض الشافعیة
ھذا ضمان للتصرف في المغصوب، فال توجد مبادلة، ومن الذي عالقة؛ ألنھ ھو ما بادل الذھب بذھب، بل ھذا عین الذھب الذي اغتصب، و

ًإنھ یبادل الذھب بذھب؟ وھذا الجواب سدید وصواب إن شاء هللا؛ ألنھ لم یبادل ذھبا من غیر الذھب الذي أخذه، وإنما رد عین المأخوذ : قال
 فیما ظھر وهللا أعلم أن ھذا القول من القوة بمكان؛ ألن وال شك وأرى. ولیس فیھ مبادلة حتى یرد إشكال الربویات في المسألة التي ذكروھا

َوإْن عاقْبتم فعاقُبوا بمثل ما ُعوقْبتم بھ ولئْن صبْرتم لُھو خْیر للصابرین : هللا تعالى قال َ َ َ َ َ َ َ َِ ِ ِ ِ َِّ ِ ِ ِ ِ ِ ٌِ َ َ ََ َْ ْ ُْ ُ ُِ ، وأوجب هللا عز وجل ورسولھ ضمان ]126:النحل[ْ
ًب وتصرف فیھ إذا رده وھو ناقص فإنھ لم یرد الحق لصاحبھ تاما كامال، فنقول لھفھذا الذي أخذ الذھ. الحقوق ألھلھا علیك أن ترد عین : ً

ثم إن ھذا الرجل الذي اغتصب الذھب تصرف، ونؤاخذه بتصرفھ، فإیجاب . المغصوب ویلزمك أن ترد حق الزیادة التي انتقصتھا بفعلك
لزامھ بما فعل وجنت یداه، ومؤاخذة الجاني بجنایتھ تدل علیھ األصول الشرعیة الضمان علیھ على ما فعلھ من ضرب المصوغ إنما ھو إ

  . في رد المصوغ مع ضمان النقص الحاصل بسبب الضرب- إن شاء هللا-وتقرره، ولذلك ال شك وال إشكال 
 
 
 
 

 حكم نسج الغاصب للغزل بعد غصبھ
 
 

إذا كان المضروب نقص وألزمناه : ینبغي أن ننبھ على قضیة وھي: مسألة األولىال. مسألة نسج الغزل: المسألة الثانیة). ونسج الغزل: (وقولھ
ًلو أنھ زاد فأصبح المصوغ بعد ضربھ أفضل وأتم وأكمل مما لو كان مصوغا؟ في الحقیقة بعض العلماء یذكر : بضمان النقص یرد السؤال

صنعة أكبر، ولذلك اقتصرنا في الشرح على ما ذكرناه على أنھ ھذا وإن كان محل إشكال؛ ألن الحلي ال یشك أن منفعة الحلي مع وجود ال
ًالشيء المغزول إذا أراد اإلنسان أن یتصرف فیھ فینسجھ، وربما یأخذه ویتصرف فیھ فیجعلھ رداء ) نسج الغزل: (وقولھ. نقص ولیس بزیادة

یمكن أن یصرف في أكثر من وجھة، فإذا أخذه وصرفھ الشيء المغزول یمكن أن ینتفع بھ في أكثر من منفعة، و: ًأو لحافا، فمن حیث األصل
إنقاص العین  أن نسج الغزل یعتبر من: وھذا مذھب بعض العلماء رحمھم هللا. ًعلى وجھة معینة فقد عطل المنافع التي كانت فیھ أوال
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استغل : ًة وتعبا، وفي ھذه الحالة یقول كلف-قیامھ بالنسیج: یعني- الزیادة، ویجعل نسجھ : المغصوبة ولیس من زیادتھا، وبعض العلماء یقول
واألول أظھر من جھة المنفعة، . مادة الغزل واستفاد منھا وجعل منھا فائدة، وجعل لھا قیمة، فمن ھنا یكون المغصوب قد زاد، لم ینقص

ینما تأخذ خام الصوف أو خام والثاني أظھر من جھة الصفة، فھناك فرق بین الصفة وبین المنفعة، إذا جئنا ننظر إلى أن الشيء وھو خام ح
الوبر وترید أن تصرفھ ألكثر من جھة فأنت بالخیار بین أكثر من منفعة، فیمكن أن تصرفھ إلى منفعة الملبوسات، ویمكن أن تصرفھ إلى 

ومن جھة . منافعًمنفعة الفرش والبسط، فالمنافع فیھ وھو خام أكثر وأتم إذا كان منسوجا أو كان قد صرفھ الغاصب إلى جھة معینة من ال
فھي نقص من . ًالصفة كونھ أصبح منسوجا ال شك أنھ تكلفھ الصنعة، وتحتاج منھ إلى مال، خاصة إذا استأجر من یقوم بذلك، فھذه زیادة

إن شئت جعلت من زیادة المنفعة، وإن شئت جعلتھ من زیادة الذات ومن زیادة صفة الذات، وإن : وعلى ھذا. آخر وجھ، وزیادة من وجھ
أنھ من نقص المنافع ألن صاحب الصوف ربما أراده لشيء غیر الشيء الذي فعلھ : والثاني أظھر وھو. ت جعلتھ من نقص المنافعشئ

یلزمك دفع ھذا الشيء الذي نسجتھ، فیعطیھ المغصوب : ًالغاصب، وعلى ھذا یكون أضیق، ویكون في ھذه الحالة ضامنا للنقص، فنقول لھ
ًي حدث من النقص؟ فلو كانت قیمتھ وھو غزل یساوي خمسین ألفا في السوق، وبعد أن نسجھ أصبحت قیمتھ ثم ننظر ما الذ. منھ بعینھ

ًوأیضا لو كان زائدا فإنھ یرده وال یطالب بأجرة الصنعة . ًأربعین ألفا؛ لزمھ ضمان النقص، ویرد الشيء المغصوب مع ضمان نقصھ ً
قبل أن یتصرف فیھ مائة، وبعد أن تصرف فیھ فأحدث فیھ الصنعة كلفتھ الصنعة خمسین والعمل، فلو أن ھذا الشيء الذي نسجھ كانت قیمتھ 

یسقط استحقاقھ في ھذه المنفعة وال : وعلى ھذا .لیس لعرق ظالم حق: أرید أن یضمن حقي؛ نقول: ًریاال فأصبح یباع بمائة وخمسین، فقال
  .ھذه المسألةیضمن لھ كما سیأتي إن شاء هللا في نص المصنف رحمھ هللا على 

 
 
 
 

 حكم تقصیر الغاصب للثوب المغصوب أو صبغھ
 
 

ًیكون مفصال ویكون غیر مفصل، والعرب تسمي غیر المفصل ثوبا مثل]. وقصر الثوب أو صبغھ: [وقولھ اإلحرام، فاإلحرام إذا ائتزرت : ً
ًھذا ثوب، فالملبوس ثوب، إذا لم یكن مفصال لھ اسمھ إن ھذا ثوب و: ثوبان، ویقال: بھ في أسفل البدن، وجعلت الثاني رداء على كتفیك قیل

ًفالثوب إذا كان مفصال فإن منفعتھ أكمل، لكن إذا أخذ منھ وقصره وحوره فإن ھذا ینقص منفعة الثوب ویضر . الخاص كالقمیص ونحوه
وب في بعض األحیان قد یقص من الثوب بمصلحتھ، وحینئٍذ یكون النقص للذات، الحظ أن األمثلة األولى فیھا نقص للمنفعة ولكن تقصیر الث

ًشیئا، كما لو كان للثوب كمان طویالن وقص ھذین الكمین نقص، وھكذا لو كان الثوب كامال سابغا إلى أنصاف الساقین فقصھ فصار في  ًً
 في نقص الذوات، ففي ھذه الحالة تصرفھ في الثوب في قصارتھ نقص في ذاتھ، فلما فرغ من نقص المنافع شرع. حكم القمیص فھذا نقص

ًلو أخذ من الشخص ثوبا وتصرف فیھ فقصره وحوره ونقصت قیمتھ بالنصف، فإننا نطالبھ برد الثوب ونطالبھ برد : فقال في ھذه الحالة
نطالبھ برد المغصوب؛ ألنھ ملك لصاحبھ وھو عین : ما الدلیل على ذلك؟ نقول: ولو سأل سائل. النقص الذي وقع في القیمة بسبب تصرفھ

ًونطالبھ بضمان النقص؛ ألنھ من جنایة یده، وقد أخذ الشيء كامال فرده ناقصا، وهللا أوجب المعاقبة بالمثل وال مثلیة إال بضمان . لثوبا ً
  .علیھ أن یرد الثوب مع ضمان أرش النقص: فنقول. النقص

 
 
 
 

 حكم نجر الغاصب للخشب المغصوب
 
 

األلواح الموجودة في الخشب، أو األوصال التي تأتي شبھ مادة خامة، ممكن أن یأخذ األلواح في زماننا اآلن ). ونجر الخشب ونحوه: (وقولھ
. ویجعلھا دوالیب، أو یجعلھا مكاتب، أو یجعلھا في أسطحة المنازل، أو یجعلھا في أكثر من منفعة، فھي كمادة خام تصلح ألكثر من منفعة

والت أو أبواب أو نوافذ حتى تستغل في ھذه المنفعة فقد أنقص المنافع الموجودة في ًفلو أنھ أخذھا ونجرھا ووضعھا مثال في نجارتھا كطا
ًما ھو نجر الخشب؟ العلماء یریدون أصل المسألة وھي مسألة المنافع، أن الغاصب إذا اغتصب شیئا ) نجر الخشب: (ًفإذا قد تقرأ قولھ. العین

 ألواح الخشب بمنافعھا التامة بعد نجارتھا قد انتقصت فیجب علینا أن نقدر ذلك فأنقص منافعھ وجب علیھ ضمان ذلك النقص، فإذا نظرت إلى
النقص بالرجوع إلى أھل الخبرة ونلزمھ ضمانھ، وھذا من العدل الذي أمر هللا بھ ورسولھ علیھ الصالة والسالم وقامت علیھ السموات 

م اضمن ذلك النقص الذي ترتب على فعلك، فیجب علیھ أن یضمنھ ًرد الخشب بحالھ منجورا، ث: فنقول. واألرض، ھذا فعلھ وھذه جنایتھ
  .ویرده على صاحبھ

 
 
 
 



 1663 

 ًحكم الحب المغصوب إذا صار زرعا
 
 

ًوھنا إذا نظرنا إلى الحب نجد فیھ أكثر من منفعة، ممكن للحب أن یطحن ویصیر دقیقا ثم بعد ذلك یكون فیھ ). ًأو صار الحب زرعا: (وقولھ
فلما یأتي ویضعھ في الزرع یكون حینئٍذ حده . وممكن للحب أن یعطى للدواب فتغتذي بھ، وممكن للحب أن یغرس ویزرعمن المنافع الكثیر، 

ًإنھ یصیر ملكا لصاحبھ الذي ھو المغصوب منھ : في منفعة من تلك المنافع، وصیره إلى منفعة قد ال ترغب فیھا وال تحب ھذه المنفعة، فنقول
  .ى األصل الذي قررناهثم یجب علیھ ضمان النقص عل

 
 
 
 

 حكم خصي الغاصب للعبد المغصوب
 
 

. في األمثلة األولى أكثرھا یمكن أن نجعلھا تابعة لنقص المنافع على التفصیل الذي ذكرناه]. وإن خصى الرقیق رده مع قیمتھ: [قال رحمھ هللا
وب ونقص لمنفعتھ، فالخصاء من حیث األصل الشرعي ھذا نقص للذات ونقص للمنفعة، نقص لذات المغص) وإن خصى الرقیق: (وفي قولھ

أما لآلدمیین فجماھیر أھل العلم على تحریمھ، وال . أن یكون للبھائم: الصورة الثانیة. أن یكون لآلدمیین: الصورة األولى: یقع على صورتین
أن آدم : ًا، فجعلھ في األرض خلیفة أيیجوز خصاء اآلدمي؛ ألن هللا سبحانھ وتعالى خلقھ من أجل النسل والتكاثر ویخلف بعضھ بعض

ًوذریتھ یستخلف بعضھم بعضا، ویبقى ھذا النسل لعمارة الكون بذكر هللا عز وجل، وفي الخصاء تعطیل لھذا المقصود، وكذلك فیھ إضرار 
الشیطان للعصاة من بني آدم؛ باآلدمي؛ ألن الخصاء تعذیب وفیھ تغییر للخلقة، ولذلك ذكره هللا عز وجل من األفعال المحرمة التي یسولھا 

فیأمرھم فیبتك آذان األنعام ویأمرھم بتغییر خلق هللا، ویأمرھم بالتصرف في ھذه الذوات البشریة بإخراجھا عن طبیعتھا التي فطرھا هللا عز 
ِفطرة هللا التي فطر الناس علْیھا ال تْبدیل لخلق هللا : وجل علیھا َِّ َِّ ْ َ َ َِ ِ ِ َِ َ َ َ َ ََ َّ َ َّ َ لعن صلى هللا علیھ : (وفي الحدیث. ال یجوز أن یبدل خلق هللا] 30:الروم[ْ

، فجعل العلة تغییر خلقة )وسلم الواشرة والمستوشرة، والواصلة والمستوصلة، والواشمة والمستوشمة، والمتفلجات للحسن المغیرات خلق هللا
 ومن لعن طرد من رحمة هللا، والطرد مراتب، فھناك لعنة هللا عز وجل، ومن لعنھ هللا لم یبق شيء في األرض وال في السماء إال لعنھ،

، وھي لعنة الكفر، ولعنة الكافرین  ًتطرد صاحبھا طردا أبدیا فیختم على قلبھ والعیاذ با  التي یختم بھا على - نسأل هللا السالمة والعافیة-ً
بحسب درجات الكبائر، فبعضھا أشد من  لذنوب وتتفاوتوھناك لعنات المعاصي في كبائر ا. أسماعھم وأبصارھم وقلوبھم فھم صم بكم عمي

فالتغییر للخلقة لھ ھذا الوعید الشدید، واللعن من هللا سبحانھ وتعالى، . بعض على حسب ما حرم هللا عز وجل مما یقع فیھ اإلنسان من كبائر
احیة التي تؤدي إلى قطع النسل، وتؤدي إلى ومن ھنا یحرم إجراء العملیات الجر. فاألصل یقتضي عدم جواز التصرف في اآلدمي بخصائھ

األورام : تعطیل منفعة الذریة والمنفعة التي یجدھا اإلنسان من التكاثر والنسل، ومنفعة الجماع واالستمتاع؛ إال إذا وجدت الضرورة، مثل
ومن ھنا حرمت جراحة . ألعضاءالخبیثة التي یخشى بھا ضرر البدن كلھ، فھذه تستثنى، أما من حیث األصل فال یجوز استئصال ھذه ا

فثبت أن الخصاء لآلدمي ال یجوز، وحكى . تغییر الجنس كلھا؛ ألنھا تغییر لخلقة هللا عز وجل دون وجود دوافع توجب اإلذن الشرعي لفعلھا
مظالم التي كان یظلم بھا علیھ غیر واحد باإلجماع، وكانوا في القدیم یفعلونھ في األرقاء ویعتبر من أسوأ العادات وأشنعھا، ویعتبر من ال

 انقرض وذھب لما فیھ من تغییر خلقة هللا عز وجل، واالعتداء على حرمة -والحمد - ًاألرقاء، كانوا یخصونھم خوفا على األعراض، لكنھ 
ء البھائم؛ ألن یجوز خصا: أما خصاء البھائم ففیھ منفعة من جھة تطییب اللحم، وللعلماء فیھ خالف مشھور، بعض العلماء یقول. اآلدمي

إنھ في األضاحي یطیب اللحم، فھو : وقالوا. الخصي: النبي صلى هللا علیھ وسلم ضحى بكبشین أملحین مقرونین موجوئین، والموجوء ھو
ًال یجوز الخصاء؛ ألن ھناك فرقا بین الذي یحصل اتفاقا وبین الذي یحصل قسرا، : وقال بعض العلماء. نقص من وجھ وكمال من وجھ آخر ً ً

 فاشتراه، وال یدل ھذا على اإلذن، والحقیقة -واألضحیة تراد للحمھا- ًفالنبي صلى هللا علیھ وسلم لما أراد أضحیتھ وجد الخصي أطیب لحما 
فإذا ثبت ھذا؛ فإنھ إذا خصى الرقیق فإنھ . أن القول بالجواز فیھ قوة، وخاصة أن النبي صلى هللا علیھ وسلم ضحى بھ، ولكن الشبھة موجودة

أن االعتداء على األعضاء : وھذه المسألة مھمة وھي. طل منافعھ؛ ألنھ یتكاثر، ومن مصلحة المالك وجود ھذا التكاثر، فھو تعطیل للمنفعةیع
ّوتعطیل منافعھا بالكلیة یوجب ضمانھا، فمن اعتدى على إنسان عمدا فشل یده  ، فإنھ یضمن نصف دیتھ، ولو أنھ عطل ما كان -والعیاذ با- ً

فاألذنان في كل أذن نصف الدیة، .  في كتاب الدیات- إن شاء هللا-ًدا كالیدین والرجلین تقسم الدیة على حسب أعداده، وھذا سیأتینا متعد
والعینان في كل عین نصف دیة، ثم أجفان العین األربعة یكون لكل جفن ربع دیة، فباالعتداء من الغاصب على الرقیق بخصائھ عطل منفعة 

لو اعتدى شخص على آخر فضربھ ضربة على : وعلى ھذا. لك یفسد علیھ جماعھ ویفسد المنفعة المترتبة على الجماععضو كامل، ولذ
اعتداؤه بالخصاء فوت : في ھذه الحالة نقول. خصیتھ وأضرت بھ وأماتت الخصیتین وجب أن یدفع الدیة كاملة، ویلزمھ ضمان الدیة كاملة

وھناك خالف في االعتداء على األرقاء، . كاملة، وھذا بالقیمة، فیضمن قیمتھ كاملة  ضمانھا تامةمنفعة ھذا العضو وعطلھا بالكلیة فیجب
أن : یضمنون بالقیمة، وھذا مما یسمى بقیاس الشبھ، وقیاس الشبھ ھو: یضمنون بالدیات نصف دیة الحر، وبعضھم قال: بعض العلماء یقولون

ً الحكم، كل منھما یوجد فیھ شبھ منھ، فأنت إذا نظرت إلى الرقیق تجده آدمیا، فھذا یوجب یتردد الفرع المختلف فیھ بین أصلین مختلفین في
إلحاقھ بالحر فیجب أن یدفع نصف دیتھ إذا قتلھ، وتضمن منافعھ بنصف ما في الحر، فلو كانت الدیة مائة ألف وأتلف خصیتھ یدفع خمسین 

ال، یضمن بالقیمة، ففي بعض األحیان تكون قیمة الرقیق ضعفي دیة الحر، ألن فیھ : یقول: القول الثاني. ًألفا، التي ھي الدیة الكاملة للرقیق
یتردد بین األصلین، ھل نلحقھ بالحر من : ًفإذا.  بمائتي ألف، فلو أنھ أضر بھ وعطل عضوه التناسلي یدفع قیمتھ كاملة-ًمثال- منافع، ویباع 
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-ویكون على الوجھ المعروف؟ أم نلحقھ باألموال ونوجب ضمانھ بالقیمة؟ وجھان سیأتي ًجھة اآلدمیة فنوجب ضمانھ كامال بالنسبة للدیات، 
عطلت منفعة لعضو كامل، وعطلتھ من صار كأنھ غیر موجود، : فالذي یھمنا ھنا أننا نقول للغاصب.  بیانھما في باب الجنایات-إن شاء هللا

 ...... .الرقیق بحالتھ الناقصةفیجب علیك ضمان قیمة الرقیق بالغة ما بلغت، ویجب علیك رد 
 

 حكم ضمان نقص سعر السوق
 
 

) وإن خصى الرقیق: (تقدم في األمثلة األولى النقص في المنافع وفي الذوات، وانظر إلى قولھ]. وما نقص بسعر لم یضمن: [قال رحمھ هللا
ات، وبعض العلماء یرى أنھ اعتداء على المنافع، فإذا فجاء بجملة منفصلة عن الجملة المتقدمة؛ ألنھ بإخصاء الرقیق صار اعتداء على الذو

ًجئت تنظر إلى أن العضو تعطل فال ینتشر وال یجامع فیكون نقصا للذات، وإذا جئت تنظر إلى المنفعة المترتبة من الجماع یكون نقص 
السعر، فقضیة نقص السعر : وھو نقص والزیادةھذا للذات، ویبقى السؤال للنوع الثالث من ال) وإن خصى الرقیق: (ًمنفعة، وأیا ما كان فقولھ

ترجع إلى السوق، ویرجع فیھا إلى أھل الخبرة، فقیمة الشيء المغصوب إذا نقصت أو زادت فیھا الضمان، فإذا أخذ المغصوب وقیمتھ 
أصبح یساوي مائة وخمسین، فإنھ یرده ًلو أخذ شیئا قیمتھ مائة ألف، ولما أراد أن یرده : ًمثال. ناقصة ورده وقیمتھ كاملة فإنھ یرده على حالھ

لكن لو أخذه وقیمتھ مائة، ورده وقیمتھ خمسون فإنھ ال یضمن الغاصب؛ ألن ھذا . بحالھ وال یرد لھ المالك الخمسین، وال یضمن لھ الخمسین
وھنا تكاد تكون . انھ وتعالىًالنقص لیس بیده ولیس ناشئا من تصرفھ ولیس لھ بھ عالقة، بل ھو راجع إلى تقدیر هللا عز وجل وأمره سبح

ًالمسألة إجماعیة، أنھ ما یضمن نقص السوق، إال أن فیھا شذوذا وخالفا حكي عن أبي ثور الفقیھ المشھور إبراھیم بن خالد بن یزید الكلبي  ً-
ًفكان إماما رحمھ ) ًثین عاماأعرفھ بالسنة منذ ثال: (ًوكان شافعیا ثم أصبح صاحب مذھب واجتھاد وھو الذي یقول فیھ اإلمام أحمد رحمھ هللا

لو أخذ :  فھنا اإلمام یرى أنھ إذا نقص في السوق فإنھ یدفع ویلزمھ الضمان، بناء على ھذا القول الضعیف الشاذ- هللا في الفقھ والعلم والعمل
ًالسیارة وقیمتھا خمسون ألفا، ولما ردھا بعد سنة أصبحت قیمتھا خمسة وعشرین ألفا فیردھا مع خمسة وعش ًرین ألفا، ویضمن النقص، ولكن ً

أصبح عندنا نقص الذوات مضمون، ونقص المنافع مضمون، ونقص السوق والسعر غیر : ًفإذا. الصحیح أنھ ال یضمن نقص السوق
 ...... .مضمون، على أصح قولي العلماء رحمھم هللا

 
 حكم ضمان النقص بمرض

 
 

ًأخذ دواب وھي مریضة، كأن یغتصب إبال أو بقرا أو غنما : صورة المسألة. اتھذا نقص الصف]. وال بمرض عاد ببرئھ: [قال رحمھ هللا ً ً
وھي مریضة، ثم ردھا وھي صحیحة قد عوفیت وشفاھا هللا عز وجل، فال یضمن المغصوب منھ الزیادة، وكذلك لو أنھ أخذھا وھي سلیمة 

ًعلیھ، فلو اغتصب خمسین رأسا من  یحة فال ضمان ومرضت عنده ثم شفیت، فردھا وھي صح-وھي صورة المسألة التي معنا-صحیحة 
 فأصبحت مریضة وردھا مجروبة فحینئٍذ تقدر قیمتھا وھي صحیحة، وتقدر -والعیاذ با- اإلبل، وھي سلیمة وبعد شھر ظھر فیھا الجرب 

لمریض یرجع إلى أھل الخبرة ھذا ا: قیمتھا وھي جرباء ویدفع ویلزمھ ضمان النقص، فلو أخذھا وھي سلیمة وردھا ونصفھا مریض، نقول
رد اإلبل المریضة بحالھا وھي مریضة : نقول لھ. خمسون ألف لایر: كم قیمتھ؟ قالوا: فینظرون في النقص الحادث في ھذا النصف، فنسألھم

مراض لو أخذ الصحیحة وردھا مریضة ضمن نقص المرض منھا، ولو كان المرض من غیر یده، ألن بعض األ: ًإذا. وادفع ضمان النقص
أنا : تأتي بسببھ ھو، وبعض األمراض ال یتدخل فیھا، فسواء تعاطى السببیة فاعتدى أو لم یتعاط السببیة فإنھ یضمن، لو سألك سائل وقال لك

ًأن یسقیھا ماء ملوثا فمرضت بھذا الماء، فھذه سببیة فإن قصد فھو عدوان، وإن لم یقصد فھو خطأ: أسلم لك أنھ لو تسبب في مرضھا مثل ً 
سببیة اعتداء، وسببیة خطأ، فسببیة االعتداء أن یقصد أنھا تمرض، فحینئٍذ ال إشكال أنھ یضمن، یقول : ألن السببیة نوعان موجب للضمان؛

أنا أقبل منك أنھ لو وضع لھا ما یتسبب في مرضھا أنھ یضمن، لكن لو أنھا مرضت من هللا سبحانھ وتعالى، وجاءھا المرض قضاء : لك
من باب الید العادیة؛ ألن الضمان یكون بالتعدي ویكون بالید : تقول! ھا طیب، ومرعاھا طیب، ومرضت؛ فحینئٍذ لماذا نضمنھ؟ًوقدرا، وماؤ

ألنھ لما اغتصب صارت یده ید : ویكون باإلفضاء، ھذه كلھا وجوه للضمان، فتضمنھ من جھة الید، إذا كان ما لھ دخل في الشيء، تقول
ألنھ لما اعتدت یده وأخذھا وھي سلیمة صحیحة فإن هللا : كیف وجھ ذلك؟ تقول: یقول لك. تسببت أو لم تتسببعدوان، وید العدوان تضمن 

ً فإنھ لم یرد الكامل كامال، وإنما رده ناقصا -ًولو كان قضاء وقدرا-ألزمھ في ذمتھ أن یردھا صحیحة سلیمة، فإذا نقصت وأصابھا الضرر  ً
: وعلى ھذا. ًالید العادیة؛ ألنھ بالغصب صار متحمال للمسئولیة: بیده التي اعتدت والتي یسمیھا العلماءفلم یرد المثل، فیجب علیھ الضمان 

ً الغالب أنھ یفعل شیئا ویتدخل، -وھو النقص إذا كان في المنافع-الحظ في األول . یجب علیھ ضمان النقص في الصفات ولو لم یكن لھ تسبب
ًغرسا، والحب زرعا، فھذا یتعاطى الفعل، لكن ھنا في الصفات كثیر منھا قد یكون لھ تدخل منھ، ًفیجعل المصوغ مضروبا، ویجعل النوى  ً

 ...... .ًلكن كثیرا ما تكون الصفات من غیر فعل منھ
 

 ضمان النقص في العبد بعد تعلیمھ
 
 

مغصوب من وجھ ویزید من وجھ آخر، أن ینقص الشيء ال: وھذه المسألة صورتھا]. وإن عاد بتعلیم صنعة ضمن النقص: [قال رحمھ هللا
ًغصب رقیقا، وعندما غصبھ كان سلیما، فمرض عنده، نقول: ًفمثال یضمن النقص العارض بالمرض، فلو كان ھذا النقص یوجب علیھ : ً
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ًضمانا یقدر بخمسین ریاال، حیث أخذه وقیمتھ مائة وھو صحیح، ورده مریضا بنقص خمسین، تقول  فلو أنھ علم. ًیرده ومعھ خمسون ریاال: ًً
نجعلھا بالمكافأة، فنجعل : ًالرقیق صنعة، وھذه الصنعة زادت في قیمتھ خمسین ریاال، فھو نقص من وجھ وزیادة من وجھ آخر، نقول

فیھ تفصیل، إن كانت الزیادة من جنس النقص كافأت، وإن كانت الزیادة من غیر جنس : الخمسین بالنقص مقابل الخمسین بالزیادة؟ الجواب
قص لم تكافئ؛ ألنھ ثبت استحقاق صاحب المغصوب لضمان نقصھ بالمرض، والتعلیم خارج عن المرض، فالتعلیم شيء والمرض شيء الن

الزیادة التي أدخلھا من عند نفسھ ال یكون لھ فیھا : یكون علیھ ضمان النقص، وأما الزیادة فلم یأمره أحد بتعلیمھ، وعلى ھذا: وعلى ھذا. آخر
لكن لو كانت الزیادة من جنس التعلیم كما لو أخذه وھو متعلم لصنعة، . م یأمره أحد بھذا التعلیم، فلیست ھناك مقابلة ومكافأةاستحقاق؛ ألنھ ل

ًثم نسي ھذه الصنعة، فأخذه وشغلھ في أعمال أخرى مجانسة لھذه الصنعة، فتعلم فیھا جانبا من جنس الجانب الذي كان یتقنھ أوال ونسیھ،  ً
ًإن ھذا التعلیم لما كان مقاربا لجنس األول لم یكن النقص من كل وجھ، فیمكنھ أن یعارض ویكافئ، لكن في المرض ال، : فحینئٍذ نقول

 ...... .فالمرض مع التعلیم جنسان مختلفان فال یتكافئان وال یتقابالن
 

 حكم الزیادة في العبد المغصوب ثم النقصان
 
 

في األول كانت األمثلة كلھا من جھة تصرفات ]. متھ ثم نسي أو ھزل فنقصت ضمن الزیادةوإن تعلم أو سمن فزادت قی: [قال رحمھ هللا
ًالغاصب، وھنا الضمان یكون بالید العادیة، فنضمن الغاصب من جھة اعتدائھ، فلو أخذ المغصوب مریضا ثم شفي عنده، ثم عاد مریضا مرة  ً

ًیھ المغصوب كامال؛ ألن كل دقیقة وكل لحظة یقوم فیھا الغصب فالخطاب متوجھ لما شفي ویده ید عدوان ثبت عل: ًثانیة، فرده مریضا، نقول
علیھ أن یرده، فلما سلم وعوفي وشفي توجھ علیھ خطاب هللا عز وجل برد الحقوق إلى أصحابھا فامتنع فأصبحت یده متحملة للمسئولیة لو 

ًنقص، كما لو أخذه صحیحا ثم مرض عنده، فإذا أخذه مریضا ثم شفي عن . ده ثم عاوده المرض یجب علیھ ضمان النقص العارض بالمرضً
ًلو أخذه ھزیال ثم أطعمھ وحسن حالھ وأصبحت صفاتھ كاملة بالسمن ونحوه، فعاد مرة ثانیة وقصر فیھ حتى أصبح ھزیال، فرده : ًكذلك أیضا ً
ًادیة مركبا من أن الغاصب مطالب شرعا برد یكون التضمین من جھة الید الع: اضمن النقص العارض بالھزال، وعلى ھذا: ًھزیال نقول ً

ومن أمثلة ھذه المسألة في الودائع وما تقدم معنا في الوكیل، إذا أمر برد الشيء وقصر فیھ . المغصوب، فكل تأخیر یوجب علیھ الضمان
ًوإذا قصر وأھمل صار مھمال فیلزم ًوتأخر فھذا إھمال یوجب أن تنتقل ید األمانة إلى ید الضمان واالعتداء، فإذا قصد ذلك صار معتدیا، 

أنھ إذا تحسنت حال المغصوب فإنھا حال كمال، : ففقھ المسألة. بالضمان، وھذا ھو الذي یؤثر في الید، فالید ید معتدیة، والغاصب یده معتدیة
قال رحمھ . ن من ھذا الوجھفیجب علیھ أن یرده، فلما قصر وتأخر في الرد ضمن ذلك النقص الذي وقع عنده وتحت یده وتكون یده ید ضما

كما لو أنھ أخذه وھو صحیح ثم مرض عنده وعلمھ صنعة تكافئ المرض، فقد رده ]. ضمن الزیادة كما لو عادت من غیر جنس األول: [هللا
ص علم الصنعة، وعلم الصنعة لیس من جنس الصحة، فالصحة باب خا: الصحة، والزیادة: بزیادة من غیر جنس األول؛ ألن جنس األول

ومن جنسھا ال یضمن إال : [قال رحمھ هللا. یجب علیھ ضمان النقص الذي حدث في حال اغتصابھ للعین: نقول: ًفإذا. والعلم باب خاص
لو أنھ أخذ المغصوب وھذا المغصوب یتقن صنعة، ثم علمھ صنعة ثانیة من جنس الصنعة نفسھا في : صورة المسألة في ھذا]. أكثرھما

و الكھرباء أو السباكة، فلما علمھ إیاھا نسي الصنعة األولى، فبالصنعة األولى تكون قیمة الرقیق مائة ألف، وبالصنعة النجارة أو الحدادة أ
الجنس واحد :  كاملة، بمعنى-وھي العلم-فلیس ھناك من نقص، فالصفة . الثانیة التي علمھ إیاھا تبقى قیمة الرقیق كما ھي، ویباع بمائة ألف

 العین المغصوبة، لكن لو أنھ اغتصبھ وھو یتقن صنعة ثم علمھ صنعة ثانیة وجعلھ یعمل فیھا فنسي الصنعة األولى التي ولیس ھناك تأثیر في
. ًھي من جنسھا، وكانت الصنعة الثانیة أقل، فصارت قیمتھ ثمانین ألفا، وبالصنعة األولى تكون قیمتھ مائة، فیضمن العشرین وھي النقص

افئ النقص الموجود بالزیادة الحادثة فإنھ ینظر إلى اتحاد الجنس، فإن اختلف الجنس لم تؤثر الزیادة في النقص، إذا جئنا نقابل ونك: ًفإذا
فإما : أما إذا كانت الزیادة من جنس الشيء الناقص فإنھ في ھذه الحالة ینظر. ویجب ضمان النقص ورد العین زائدة دون دفع شيء للغاصب

 أقل، فإذا كانت مساویة فال إشكال، وإن كانت أقل ضمن النقص، وإن كانت أكثر رده بالزیادة، ھذا بالنسبة أن تساوي أو تكون أكثر أو تكون
 ...... .(إال أكثرھما: (لقولھ

 
 األسئلة

 
 

...... 
 

 حكم تنازل المغصوب منھ عن حقھ
 
 

، والصالة والسالم : لجوابإذا صرف الغاصب الشيء المغصوب في منفعة أرادھا المالك فما الحكم في ذلك؟ ا: السؤال باسم هللا، والحمد 
إذا تصرف الغاصب ورضي المغصوب منھ عن تصرفھ وأقره فھذه المسألة تأتي : على خیر خلق هللا وعلى آلھ وصحبھ ومن وااله، أما بعد

بیل الصلح والمعاوضة، أن تنتقل إلى مسألة الصلح، ویرضى المغصوب منھ بما فعلھ الغاصب على س: على صور عدیدة، ومن أشھرھا
أما من حیث األصل الشرعي إذا رضي المغصوب . خاصة إذا كانت ھناك زیادات توجب المقابلة، بحیث یجعل حقھ مقابل ما أحدثھ الغاصب

. استحقاقھرضیت وما فعلھ أقبلھ، وال أرید أن یدفع لي زیادة، فقد سقط : في ھذه الحالة إذا قال: منھ تصرف الغاصب فقد سقط استحقاقھ، أي
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ًما أرید شیئا وأنا : ما حقك؟ قال: ً خمسون ألف لایر، وردھا ناقصة مریضة قد أصبحت قیمتھا ثالثین ألفا، فقیل لھ-ًمثال- ًأخذ دوابا قیمتھا 
ھ فنحن نتكلم عن األصل، أن األصل یوجب الضمان لكن إذا رضي المغصوب من. ٍراض بھذا التصرف، وتنازل عن حقھ وأبرأه، فال إشكال

ًأرید مضروبا، فحینئٍذ ال إشكال، فھو ال یرید أن یطالب بحق :  ضرب المصوغ فرضي المغصوب منھ وقال-ًمثال-وأقر فعل الغاصب، أو 
  .في ذلك، والتصرف الذي في مالھ مقبول عنده، فیسقط استحقاقھ بالرضا، وهللا تعالى أعلم

 
 
 
 

 أسباب ضعف الھمة في طلب العلم
 
 

ضعف الھمة في :  لمن یفتر عن طلب العلم وال یصبر على مكابدة مسائلھ، وكیف تقوى الھمة في طلب العلم؟ الجوابما نصیحتك: السؤال
َإن هللا ال ُیغیُِّر ما بقْوم حتى ُیغیُِّروا م: سوء النیة وتغیر الطویة، فا تعالى یقول في كتابھ: طلب العلم لھ أسباب، أعظمھا وأخطرھا وأشدھا َ ََ ََّ ٍ َ ِ َِ َّ ا َّ

ْبأنفسھم  ِ ِ ُ َ ، فإذا وجد حالوة العلم ولذتھ؛ ألن للعلم حالوة ولھ لذة وكرامة وأنس، ] 11:الرعد[ِ فالعلم فیھ حجة، فلربما دخل طالب العلم وقلبھ 
 ألھتھ عن ومن ذاق لذة العلم نسي كل لذة سواھا، ومن خاض بحور العلم وخاض في ھذه العلوم المستفادة والمستقاة من نور الكتاب والسنة

، فالعلم جنة ال )جنتي في صدري: (ولذلك قال شیخ اإلسالم ابن تیمیة . كل شيء، وكان العلماء رحمھم هللا یتحدثون بما وھبھم هللا من فضلھ
رمھ أن یجعلنا یعرف حالوتھا وال لذتھا وال بركتھا وال خیرھا إال من وفقھ هللا عز وجل، فأتم علیھ النعمة وكملھا، أسأل هللا العظیم بمنھ وك

فإذا وجد لذة العلم وأحس أن هللا علمھ وأنھ قد ارتقى عن مستوى الجھل ربما اغتر، وظن أن لھ من الحول والقوة والذكاء . وإیاكم ذلك الرجل
یة ھي التي تؤثر في الن. والحفظ ما مكنھ من ذلك، فإذا غیر ما بنفسھ غیر هللا ما بھ، فسلبھ هللا حولھ وسلبھ قوتھ، وأصابھ بالخذالن والفتور

ھمة طالب العلم، والنیة ھي الوقود الصالح الذي تتقد بھ القلوب وتشتعل بنور اإلیمان حتى تتعلق با سبحانھ وتعالى في كل كلمة وفي كل 
نزكیھم على هللا نحسبھم وال - ولذلك نجد السلف الصالح رحمھم هللا لما كانت نیتھم خالصة  عز وجل . ًحرف، فال تشتكي سآمة وال ملال

 تغربوا عن األوطان، وفارقوا األھل والولدان، وحصل لھم من المشاق والمتاعب ما هللا بھ علیم، وكان الرجل ینتظر الحدیث -عز وجل
طر ًأسھل ما یكون مدونا في الكتب، كان الرجل یجلس على طعامھ ولم یف الواحد عن رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم، الذي نجده الیوم من
إن الشیخ الفالني لھ مجلس في مسجد كذا یرید أن یحدث، فیترك طعامھ : ًیوما وھو في شدة الجوع فإذا جلس یھیئ طعامھ بنفسھ، قیل لھ

وینطلق إلى الشیخ، وھو جائع ولكن هللا یطعمھ، وھو في شدة اإلعیاء ولكن هللا یمده بحولھ وقوتھ، جنة في الصدور تنسي اإلنسان السآمة 
طالب علم وطالب دنیا، فتجد طالب العلم لھ الھمة الصادقة واإلخالص، ومن صدق مع هللا : منھومان ال یشبعان. والتعب والنصبوالملل 

الجھل بحقیقة ھذا العلم، ومن عرف ھذا العلم ومكانتھ عند هللا سبحانھ وتعالى : أما األمر الثاني الذي یؤثر في طالب العلم. صدق هللا معھ
ودة في الدنیا واآلخرة؛ ھان علیھ كل شيء، وبذل كل ما یستطیع لبلوغ ھذه المنزلة الكریمة، والدرجة الشریفة المنیفة، وھو وعاقبتھ المحم

یشتكي التعب وال السآمة وال الملل؛ ولذلك قال  یسأل هللا صباح مساء أن یكون من أھلھا، إذا عرف حق العلم وقدره لن یسأم ولن ینصب ولن
َفع هللا الذین آمنوا منكم والذین أوتوا العلم َدرجاٍت َیْر: هللا عز وجل َ َ َ َ ََ ْ ِْ ِ ِ ُِ ُ ْ ُُ َّ َّْ ُ َّ ِ ما رضي هللا سبحانھ بشيء یقرنھ بأحب األشیاء إلیھ ] 11:المجادلة[َ

ِیْرفع: وأعظمھا زلفى لدیھ وھو اإلیمان بھ سبحانھ وتوحیده الذي أنزل من أجلھ كتبھ وأرسل من أجلھ رسلھ إال العلم فقال َ ُ هللا الذین آمنوا َ َ َ ِ َّ ُ َّ
َمنكم والذین أوتوا العلم َدرجاٍت  َ َ ََ ْ ِْ ِ ُِ ُ ُْ َّ ثم قرنھ باإلیمان في الثواب والعاقبة، وھذا من أفضل ما یكون وأجل ما . فقرنھ باإلیمان] 11:المجادلة[ْ

ھ من جھة الثواب؛ ألن المقصود األعظم من یكون، ألنھ لو قرن العلم باإلیمان من الجھة العامة على سبیل اإلطالق والعموم فلیس كقرن
ثوابھا وعاقبتھا وجزاؤھا؛ ألن العبد ینتظر من هللا حسن الجزاء، فإذا قرن هللا أعظم األشیاء عنده وأجلھا : األعمال واألقوال والطاعات

بین یدي سلیمان علیھ السالم الذي ما ولذلك وقف الھدھد . ّوأكرمھا علیھ بالعلم دل على أن العلم في منزلة عظیمة، ومرتبة شریفة كریمة
ِأحطت بما لم تحط بھ : َّعلى وجھ األرض یومھا أحد أكرم على هللا منھ، فوقف أمامھ وھو طائر، ولكن بسبب العلم تشرف أن یقول لھ ِِ ِْ َُ ْ َ َ َُ

شرف العلم وعرفت ماذا یرید هللا بھذا العلم إذا أردت . فللعلم مكانة ومنزلة، تبوأ بھا صاحبھ المنزلة الكریمة في الدنیا واآلخرة] 22:النمل[
إن الذي تطلبھ أحبھ هللا عز وجل . جعلك هللا عز وجل في ھمة كاملة، ال تسأم وال تحس بالسآمة وال الملل متى ما عرفت شرف ما تطلب

ّوشرفھ وكرمھ، وأحب أھلھ وجعلھم من خیرة خلقھ، فقال صلى هللا علیھ وسلم ّأحب هللا العلم وشرفھ ) ّوعلمھخیركم من تعلم القرآن : (ّ
ّوكرمھ، فاختار أھلھ في أشرف المواطن وأحبھا وأعزھا عنده سبحانھ وتعالى بعد التوحید وھي الصالة، فال یتقدم إلمامة الناس إال عالم، 

لعلم، فجعلھم بین الناس وبین ّانظر كیف النبي صلى هللا علیھ وسلم یشرف أھل ا) یؤم القوم أقرؤھم لكتاب هللا: (فقال صلى هللا علیھ وسلم
, ًربھم في اإلمامة التي ھي المقام الشریف والمنصب المنیف، فیكون بین العباد وبین ربھم مؤتمنا على أركان الصالة وشرائطھا وواجباتھا

: جمعة من تكلم وقال ألخیھففي یوم ال, ًفھو شرف عظیم فیتحمل حتى سھو المأموم، كذلك أیضا شرف هللا العلم ورفع قدر أھلھ إذا تكلموا بھ
فلذلك تأتي المالئكة یوم الجمعة على أبواب المساجد ویكتبون من , أنھ إذا تكلم بعلم أمر هللا غیره أن ینصتوا: ومن شرفھ. أنصت فقد لغى

أن :  ومن شرف العلم.أنصتوا للعالم الرباني الذي یتكلم عن علم وبصیرة, حتى إذا قام الخطیب یخطب طووا الصحف وأنصتوا, ّبكر وابتكر
والناس في ظالم ال یمكن أن یھتدوا إال با , الناس أموات ال یمكن أن یحیوا إال بالعلم, الناس تنتظر من یدلھا على هللا ویھدیھا إلى صراطھ

عذاب ال یمكن أن یرحموا إال والناس في , والناس في شقاء ال سعادة لھم إال إذا تعلموا وعلموا ,عز وجل ثم بالعلماء الذین ھم ورثة األنبیاء
َوإذا قرئ القْرآُن فاْستمُعوا لُھ وأنصتوا لعلكم تْرحُمون : ولذلك قال هللا تعالى, بالعلم َ َ َ َ َُ ُ ُ ُ ُْ َّ ََ َِ َِ َ َ ْ ِ فكیف , ھذا فقط وأنت تستمع إلى القرآن] 204:األعراف[ِ

ولذلك كان , قاء حتى تعرف قیمة ھذا العلم وتعرف شرفھفاألمة ال تزال في عناء وتعب وش, إذا استمعت ووعیت؟ فالرحمة تامة كاملة
الذین عرفوا حق ھذا العلم حینما صحبوا رسول هللا , وأولھم الصحابة رضوان هللا علیھم, السلف الصالح رحمھم هللا أعرف الناس بالعلم
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ًصلى هللا علیھ وسلم صحبوه صغارا وكبارا ًورجاال ونساء, ً ). ًغلب الرجال على حدیثك فاجعل لنا یوما! ول هللایا رس: (فالنساء یقفن ویقلن, ً
ًما رأیت أشد حبا من أصحاب ! والذي یحلف بھ سھیل : (وقال سھیل لما رجع إلى أھل مكة قال. وھذا من محبتھن للعلم وشعورھن بفضلھ

. رضي هللا عنھم وأرضاھم).  بأبصارھموما رمقوه, وهللا ما كلمھم إال أطرقوا وكأن على رءوسھم الطیر, محمد لمحمد صلى هللا علیھ وسلم
حریصین على نقل .. وعرف السلف الصالح فضل ھذا العلم حینما تتلمذوا على العلماء، فتجدھم حریصین على مجالستھم وعلى حبھم

أن تنال الخیر في وهللا ال یمكن لھذه األمة . فتاویھم ونشر الخیر عنھم؛ حتى أصبحت األمة في عز مجدھا وعلو شأنھا لما عرفت حق العلم
وال یمكن لطالب العلم أن ینالوا ھذا , وال یمكن أن تنالھ إال بفضل هللا ثم بفضل العلماء وطالب العلم, الدین والدنیا واآلخرة إال بھذا العلم

ر بمعرفة منزلة العلم، أن الھمة تستق: فالمقصود. العلم بھمة صادقة ال تعب فیھا وال نصب وال سآمة وال ملل إال إذا عرفوا حق ھذا العلم
ًوانظر إلى التاجر في موسمھ یسھر لیلھ ویبلي جسمھ وتصیبھ األمراض في بعض األحیان، فیكون مریضا، فإذا رأى الدنانیر والدراھم ألھتھ 

لیس كحالك وحالك الیوم , فكیف بمن یرى رحمة هللا عز وجل؟ فطالب العلم في كل كلمة یسمعھا ترفع لھ درجة ومنزلة, عن مرضھ وسقمھ
أن النبي صلى هللا علیھ وسلم أخبر أنھ یغفر للعبد الشقي الذي یمر ویجلس اللحظة من ذكر هللا عز وجل : ومن شرف مجالس العلم. باألمس

ولھ : لى فیقول هللا تعا-مر فجلس معھم, ٌأنھ عبد خطاء كثیر الذنوب: أي- ًإن فیھم فالنا : تقول المالئكة: (وجاء في الحدیث, في مجلس العلم
, حتى مجالس العلم فیھا السعادة والرحمة، تقوم منھا وأنت منشرح الصدر مطمئن القلب! هللا أكبر) ھم القوم ال یشقى بھم جلیسھم, قد غفرت

ْلئْن شكْرتم ألزیَدنكم : كذلك مما یعین على الھمة الصادقة الشكر. إذا عرف طالب العلم قیمة العلم تعب من أجلھ ُْ َُّ َ َِ َ َ َ طالب العلم الذي ] 7:اھیمإبر[ِ
فیشكر  عز , یرید أن یقوم من المجلس یشتاق إلى الذي بعده وبمجرد ما أن ینتھي من المجلس وقلبھ معلق با عارف بحق هللا وحق عباده

 الدرجات والحسنات، كل سطر تقرؤه وتسمعھ ترفع بھ! وكم من أمم تنتظر من یعلمھا؟. اللھم لك الحمد علمتني ما لم أكن أعلم: وجل ویقول
ًإذا نظرت أنك أصبت رحمة وأصبت خیرا وبرا فقل: ًفإذا. وھو رفعة لك في الدنیا ومرضاة لربك : یرضى هللا عنك وفي الحدیث, الحمد : ً

ف من الطعام ، فكیف بمن أصاب لذة العلم التي ھي أشر)إن هللا لیرضى عن العبد یأكل األكلة فیحمده علیھا ویشرب الشربة فیحمده علیھا(
َوعلمك ما لم تكْن تْعلم وكان : فإن هللا یقول لنبیھ, فال تقم من مجلس علم إال وأنت تحمد هللا وتشكره وتثني على هللا بما ھو أھلھ! والشراب؟ َ َ َ َ َ ََ َ َُ َْ َُ َّ

ًفْضُل هللا علْیك عظیما  ِ َ َ ََ ِ َّ زاده من الھمة الصادقة، وكذلك علیھ أن یشكر نعمة و, طالب العلم إذا شكر نعمة هللا وھبھ هللا الفتح]. 113:النساء[َ
وسألت هللا , كم من مجلس علم جلستھ ولما قمت من المجلس ترحمت على صاحب الكتاب: سل نفسك, فیذكر فضل السلف الصالح, العلماء

تنثر أمامك دواوین العلم من , دیكًأن یرحم سلف ھذه األمة الذین حفظوا العلم ووعوه وتعبوا من أجلك حتى أصبح العلم الیوم سھال بین ی
وتعیش الساعات واللحظات وأنت في أنس عظیم، بین یدیك األئمة وفحول العلم؟ فھل شكرت فضلھم بعد شكر هللا عز , أئمة السلف الصالح

 فطالب العلم المیت القلب ا. وجل؟ ومن ال یشكر الناس ال یشكر هللا
 
 
 
 

 [5[ باب الغصب -شرح زاد المستقنع 
َّتصرف الغاصب في المغصوب بخلطھ مع غیره، فال یؤدي ھذا إلى سقوط حق المغصوب منھ، بل یحفظ حقھ ویؤدى على تفصیل عند قد ی

وكذلك قد یتصرف الغاصب في المغصوب بإعطائھ للغیر أو حتى لصاحب الحق لكن دون علمھ، فكذلك ال یسقط حق المالك . العلماء
 .لعلماء رحمھم هللاألصلي بل یؤدى لھ على تفاصیل عند ا

 أحكام اختالط المغصوبات بغیرھا
 
 

بسم هللا الرحمن الرحیم الحمد  رب العالمین، وصلى هللا وسلم وبارك على خیر خلق هللا أجمعین، وعلى آلھ وصحبھ ومن سار على نھجھ 
 في -رحمھ هللا- شرع المصنف ]. و خلطھ بمثلھما وإن خلط بما ال یتمیز كزیت أ: فصل: [فیقول المصنف رحمھ هللا: أما بعد. إلى یوم الدین

ھذا الفصل في بیان جملة من األحكام والمسائل التي تتعلق بالتصرف في الشيء المغصوب، بخلطھ مع غیره، سواء كان ذلك الغیر ینفصل 
بینوا أحكام الغصوبات أن یبینوا  أنھم إذا -رحمھم هللا-عن المغصوب أو كان یمتزج معھ حتى یصیرا كالشيء الواحد، ومن عادة العلماء 

ًحكم ھذه المسألة؛ ألن ھناك مغصوبا یترك على حالھ، ومغصوبا یتصرف فیھ الغاصب، وھذا الفرض العقلي ال بد من بیان حكمھ، وإذا  ً
 أو نقص  وإما أن یتصرف في ذات المغصوب دون إضافة شيء علیھ-وقد تقدم بیانھا-تصرف فیھ، فإما أن یتصرف في منافع المغصوب 

إضافة شيء إلى المغصوب، وإذا خلط بالمغصوب غیره فھناك : أما الیوم فالحدیث عن الخلط، بمعنى. شيء منھ، وقد تقدم بیانھ
 ...... :صورتان

 
 خلط المغصوب بشيء یمكن فصلھ وتمییزه

 
 

الصورة . ل كل واحد منھما عن اآلخرأن یكون ذلك الغیر مما ینفصل عن المغصوب وال یتصل بھ، بحیث یمكن أن یفص: الصورة األولى
فأما . أن یكون العكس، بحیث یمتزجان ویختلطان حتى یصیرا كالشيء الواحد، ویصعب حینئذ تمییز الشيء المغصوب عما خلط بھ: الثانیة

 یخلط التمر بالبر، ًأن یغصب تمرا، ثم: أن یقوم الغاصب بخلط المغصوب بغیره بحیث یمكن التمییز، فمن أمثلتھا: الصورة األولى، وھي
یلزمك حینئذ أن تفصل : فالبر شيء والتمر شيء، وحینئذ ال إشكال في تمكن الغاصب من فصل حق المغصوب منھ عن حقھ ھو، فنقول لھ
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ب أنھ مطال: الحكم األول:  عندنا حكمان- إذا خلط المغصوب بشيء یمكن تمییزه-المغصوب عما خلطتھ بھ وترده إلى صاحبھ، في ھذه الحالة 
وھو متعلق بالحاالت الخاصة، وھي التي ال یمكننا فیھا التمییز إال بمشقة وكلفة وأجرة وعمل، فإن أمكن التمییز بأن : والحكم الثاني. بالتمییز

ًأنا أمیزه، كرجل اغتصب أرزا وخلطھ ببر، وكان األرز نصف صاع والبر نصف صاع، فشيء یسیر یمكن فصلھ وفصل : یقول الغاصب
 عشرة آصع من البر وخلطھا بعشرة آصع من األرز، فھذا یحتاج إلى مشقة وعناء، وإلى وقت -ًمثال-ض، لكن لو اغتصب بعضھ عن بع

ھذا المغصوب  ٌتستأجر من یقوم بذلك، ویلزم الغاصب بدفع القیمة؛ ألن األمر بالشيء أمر بالزمھ، ولما كنا مأمورین برد: وإلى زمان، نقول
وإبراء ذمة الغاصب على استئجار من یقوم بھ، لزمھ أن یستأجر وأن یرد الحق إلى صاحبھ، ولو كلفھ ذلك قیمة إلى صاحبھ وتوقف ھذا الرد 

أنت ملزم بالفصل حتى ولو : المغصوب أو أكثر، فلو فرضنا أن تمییز المغصوب عما خلط بھ یكلف مائة وقیمة المغصوب ثمانون، یقال
 ید یلزمھ ضمانھا كما تقدم معنا في أجرة رد الشيء المغصوب إلى المغصوب منھ، ھذا بالنسبة كانت التكلفة أكثر من القیمة؛ ألنھا جنایة

 لھذه -رحمھ هللا-للصورة األولى التي یخلط فیھا الشيء المغصوب بما یمكن تمییزه، والحكم فیھا واضح، والسبب في عدم ذكر المصنف 
  .ظھور الحكم فیھا ووضوحھ: الصورة

 
 
 
 

 يء ال یمكن تمییزه عنھخلط المغصوب بش
 
 

ففي ببعض األحوال تكون عین المغصوب موجودة، ولكنھا تمتزج : أما إذا خلط المغصوب بشيء ال یمكن تمییزه عنھ، فھذا یأتي على أحوال
دة،  فحینئذ عین المغصوب موجو-من نوع واحد- مع الشيء الذي اختلطت بھ من جنسھا كزیت بزیت، وأرز بأرز، وبر ببر، وتمر بتمر 

أن یكون الخلط بشيء لیس من جنس المغصوب، كأن یخلط : الصورة الثانیة. ولكن ال نتمكن من فصل حق الغاصب من حق المغصوب منھ
 الدھن بالسویق، فحینئذ الدھن شيء والسویق شيء، لكن حینما خلطا مع بعضھما صارا كالشيء الواحد، وكمن اغتصب -كما ذكر المصنف-

ًسمنا فصنع بھ طعاما ً، وكمن اغتصب دھنا من زیت ونحوه فقلى بھ طعاما أو نحو ذلك، ففي ھذه الحالة یكون الحكم مخالفا للمسألة األولىً ً ً .
كأن یجعل الزیت مع الزیت واألرز مع األرز والتمر مع التمر، فحینئذ إما أن یكون الشيء الذي أدخلھ : إذا خلط المغصوب بشيء من جنسھ

ًأجود، وإما أن یكون مثلھ في الجودة والثمن، وإما أن یكون أردأ منھ، كرجل أخذ منك لترا من زیت الزیتون ًعلى المغصوب أغلى ثمنا و
ووضعھ مع لتر آخر من زیت الزیتون، فإما أن یكون مثلھ في القیمة والجودة والرداءة ومن نوع واحد وقیمتھما واحدة، وإما أن یكون أغلى 

فإذا خلطھ بمثلھ وكانا بصفة واحدة وثمن .  أو یكون حق المغصوب أغلى وحق الغاصب أرذل- صب الذي یكون حق الغا- منھ وأجود منھ 
ًیجب على الغاصب أن یرد قدر المغصوب، فلو اغتصب صاعا من تمر وخلطھ مع صاع آخر، نقول : واحد، فحینئذ قال طائفة من العلماء

ًخذ من ھذا المخلوط صاعا واحدا، وفقھ المسألة یقوم ع: لھ  لى أن الغاصب لھ حق، والمغصوب منھ لھ حق، وكال الحقین مشتركان في ً
بقي األصل كما ھو والظلم . خذ الصاعین: ظلمنا الغاصب، ولو أننا قلنا للغاصب. خذ الصاعین: الصاعین، فلو أننا قلنا لصاحب المغصوب

 فإذا رده ربما یعترض -ًإذا كان زیتا أو نحوه-ًأو لترا ًرد إلى صاحب العین المغصوبة قدر ما اغتصبت صاعا : كما ھو، فالعدل أن یقال
رددنا عین المغصوب ورددنا : َّإننا لم نرد عین المغصوب؛ ألن الذي ُرد ھو المغصوب، ومعھ حق الغاصب، فالجواب: معترض ویقول

 وخلطھ بصاع آخر وامتزجا مع ًمثلھ، والضمان في الغصب إما أن ترد الشيء المغصوب أو ترد ما ھو مثل لھ، فلو أنھ اغتصب صاعا
ًبعضھما فإنھ حینئذ لو أنك أخذت صاعا من ھذا المخلوط، وقدر نسبة المغصوب النصف، فالنصف الثاني یعتبر بمثابة المثلي للمغصوب؛ 

نھ تعذر العین، وتعذر أل: لماذا عدلت إلى المثلي؟ تقول: ألنھ مثلھ في الجودة، ومثلھ في القیمة والسعر، فلیس ھناك ضرر، فإذا قال لك قائل
أن نضمن العین، فنلزمھ بضمان المثل، والشریعة تلزم بالعین متى أمكن ردھا، وتلزم بالمثلي إذا تعذر رد العین، وھذا ھو المذھب الصحیح؛ 

 الحق بقدر حقھ أنھ إذا خلط الصاع بصاع مثلھ؛ وجب ضمان الصاع من المخلوط، إذا اتفقا جودة ورداءة واتفقا قیمة، فحینئذ یضمن لصاحب
ًأنت بالخیار إن شئت أخذت صاعا من ھذا الذي اختلط، وإن شئت : یخیر الغاصب، ونقول لھ: وھناك من العلماء من یقول . قل أو كثر

: ھيطالبت بالمثلي من خارج المخلوط، ولكن الصحیح ما ذكرناه، أنھ یضمن لھ حقھ؛ ألنھ إما أن یأخذ العین أو یأخذ المثل، وعندنا قاعدة و
ما دام أنھ یمكننا أن نرجع إلى العین ونستوفي منھا الحقوق، فال یمكن أن : أي). أنھ ال یصار إلى البدل متى ما أمكن الرجوع إلى العین(

ًأعطھ صاعا مثل الصاع الذي أخذتھ، فإنھ یضمن البدل وال یضمن الذات، وال شك أنك لو ضمنت : ننتقل إلى البدل والمثل، وھنا لو قلنا لھ
 في قصة حكومة سلیمان مع داود -إن شاء هللا-ًبعض الذات أفضل من أن یكون الضمان خارجا عن الذات كلھا، ولھذه القاعدة دلیل سنبینھ 
أن یكون الشيء الذي أدخلھ على : الحالة الثانیة. علیھما السالم في قضیة الغنم، حیث إن هللا تعالى صوب حكم سلیمان بمراعاتھ لھذه القاعدة

 األرز الذي - ًمثال-ًلو أخذ أرزا وخلطھ بأرز أجود وأفضل من األرز الذي أخذه، كأن یكون : غصوب أجود من الذي اغتصبھ، مثال ذلكالم
أخذه الكیلو منھ بخمسة ریاالت، واألرز الذي خلطھ بھ من نفس النوع ولكن قیمة عشرة ریاالت، فحینئٍذ یكون الخلط بما ھو أجود وبما ھو 

إذا خلط األرز أو الدقیق أو التمر ونحو ذلك بما ھو أجود منھ، ننتقل إلى المثل؛ ألنھ ال یمكن : فما الحكم؟ قال بعض العلماءًأغلى ثمنا، 
 مع ما ھو أجود منھ، -الذي ھو الصاع المغصوب- العین المغصوبة : ونترك االثنین للغاصب، أي. انتقل إلى مثلھ: فصلھ، فحینئٍذ نقول لھ

: وقال بعض العلماء . ابحث عن مثل ما اغتصبتھ، وھو صاع یعادل الصاع الذي أخذتھ في الصفة والقیمة: ول للغاصبیترك للغاصب، ونق
 ونلزمھ بأخذ صاع -ھذا إذا رضي المغصوب منھ-یلزم الغاصب بدفع صاع من المخلوط الذي فیھ الجید الذي لھ، فإن أبى فرض علیھ ذلك 

ألزمناه بدفع الصاع : كیف نلزم الغاصب بدفع شيء من حقھ، مع أنھ أجود؟ قالوا: حینئذ یرد السؤالو. المخلوط حتى ولو كان أجود من ھذا
ًمن ھذا المخلوط؛ ألن عین المغصوب موجودة فیھ، فإذا ألزمناه بدفع صاع كان بعض العین مضمونا، فیبقى الزائد بقدر الصاع مما یؤخذ 
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 في الخلط، فتصبح زیادة یستحقھا صاحب المال؛ ألنھا من تصرفات الغاصب التي فیھا من المخلوط وھو ملك لصاحبھ؛ ألنھ ھو الذي تسبب
كأن الغاصب ھو الذي جنى على نفسھ، وھو الذي یتحمل مسئولیة جنایتھ، فلم یأمره أحد بالخلط، ویده ید عادیة؛ : العمد والعدوان، بمعنى

ل الغیر، فیتحمل مسئولیة الضرر في النقص الحاصل على مالك، ونقول ألنھا دخلت على مال الغیر، ورضي بإتالف مالھ بإدخالھ مع ما
ًال أرید، وأرید صاعا مثل صاعي من غیر المخلوط، : لو قال المغصوب منھ: قالوا. یلزمك أن تدفع الصاع، وُیلزم المغصوب منھ: حینئذ

السؤال . من المخلوط: بأخذ الصاع مما اغتصب منھ، أيأنھ ال یطاع بل یلزم : فھل یطاع ویلزم بضمان المثلي؟ قوالن للعلماء، والصحیح
وجود الجید واألفضل : والوجھ الثاني. لماذا ألزمناه؟ ألنھ تبقى العین، وتبقى الید في القدر الذي سیكون في داخل الصاع، ھذا وجھ: الذي یرد

ًأرید مثال من خارج، : فھذا نوع من التفریط، فلو قالال آخذ، : لیس لھ موجب شرعي، وإذا قال. ال آخذ: إنما ھو حقھ وزیادة، وكونھ یقول ِ
صار فیھ ضرر على المالك؛ ألنھ في ھذه الحالة یذھب ویتكلف شراء الصاع من خارج، وحقھ مضمون والجید فیھ المثل وزیادة، فلیس 

في حالة االستواء وفي حالة األجود : ًإذا. ًفیجب حینئذ إعطاؤه صاعا من المخلوط الذي ھو أجود. أرید الغیر: ھناك من مظلمة حتى یقول
یضمن : فقال بعض العلماء. یطالب الغاصب بدفع قدر مال المغصوب، سواء رضي المغصوب منھ أو لم یرض، لكن لو خلطھ بما ھو أردأ

ب بأخذ الموجود، یطال: وقال بعض العلماء. لھ مثل ما أخذ، وال یعطي من الخلط؛ ألنھ في ھذه الحالة كأنھ أتلف، وكأنھ استھلك العین
ففي الثالث صور حكمنا بالضمان من نفس المال، وھذا . ویضمن لھ قدر النقص من المال نفسھ أو من مثلھ، وھذا ھو األقوى والصحیح

مغصوب منھ والدلیل على أننا نلزم ال. راجع للقاعدة التي ذكرناھا، فاألصل بقاء الید حتى یدل الدلیل على رفعھا وتحویلھا إلى المثل أو القیمة
وجاءت الغنم في . رجل كان عنده غنم: قضیة داود وسلیمان وھي: باألخذ من عین مالھ سواء كان في حالة الجودة أو الرداءة أو حال المثلیة

: یعنياللیل ورعت فأفسدت زرع رجل آخر، فاختصما إلى داود علیھ السالم، فنظر داود علیھ السالم فوجد أن قیمة الزرع تعادل قیمة الغنم، 
لو فرض أن الزرع قیمتھ مائة فالغنم قیمتھا مائة، فحكم علیھ السالم بأن صاحب األرض یملك الغنم، وأثبت ھذا الحكم من جھة أن صاحب 

الزرع، فلما خرج من  الغنم مالك لھا، متحمل لمسئولیتھا ولكل ما ینشأ من الضرر منھا، فألزمھ بضمان حق صاحبھ، فحكم بالغنم لصاحب
أقضي بأن صاحب الغنم یأخذ األرض فیعید : وما تقضي؟ قال : َّلو كان األمر إلي لقضیت في ھذا بغیره، قیل: ود، قال سلیمانعند داو

زراعتھا ویردھا كما كانت، وأحكم لصاحب الزرع أن یأخذ الغنم، فیحتلبھا وینتفع من صوفھا حتى یرد لھ صاحب الغنم أرضھ كما كانت، 
أن داود علیھ السالم حكم بأن : فأثنى هللا على حكم سلیمان، والسبب في ھذا. عھ وترجع الغنم إلى صاحبھافیرجع صاحب الزرع إلى زر

فصوب هللا . الغنم تصبح مستحقة لصاحب األرض، فأخرج ملكیة الغنم، ونزع ید صاحب الغنم عن الغنم، مع أن الغنم ملك لھ في األصل
َففھْمنا: حكم سلیمان وجعلھ أصوب، وقال َ ًھا ُسلْیمان وكال آتْینا ُحكما وعلما ََّ ًْ ِ َ َ َ َ َْ َُ َ ًّ ، وھذا یدل على أن العلماء إذا اختلفوا وكل منھم ]79:األنبیاء[َ

بل یزیدھم  اجتھد بدلیل شرعي، فإن الكل مفھم من هللا وكل ال یالم، وكل ال یثرب علیھ، وال یقبح الخالف وال یشنع وال ینتقص من مكانتھم،
فحینئذ لما حكم هللا سبحانھ وتعالى بأن الغنم تبقى لصاحبھا، واألرض تبقى . ًونبال إلى نبلھم؛ ألنھم بذلوا ما في وسعھمًفضال إلى فضلھم 

إبقاء األصل على ما ھو علیھ، فأنت إذا نظرت إلى مسألة الغصوبات، فاألصل أن ھذه : لصاحبھا أبقى الید كما ھي، وھذا ھو الذي نریده
متى ما أمكن رد الزیت، أو الحبوب، أو الثمار : ًلكا لصاحبھا، وال یحكم بانتقالھا إلى الغاصب إال بدلیل، وحینئذ نقولالعین المغصوبة تبقى م

 فإننا نقول بالرد، ونوجب على من فعل ذلك ضمان النقص إن وجد، ونلزمھ بالدفع إن امتنع في -مع أنھ أجود أو أردأ-التي خلطت بغیرھا 
ھذا إذا كان الخلط للمغصوب من جنسھ، وھو الذي یمكن أن تخرج قدر . و الذي فرط وھو الذي ضیع مالھاألجود واألحسن؛ ألنھ ھ

ًالمغصوب منھ، فمن غصب صاعا أخرجت منھ صاعا، ومن غصب صاعا وخلطھ بصاع من بر، فیمكن أن تخرج من االثنین صاعا  ً ً ً
، فمن أخذ السمن واستھلكھ في الطعام أو أخذ الدھن وخلطھ في السویق فال ًواحدا، ولكن اإلشكال إذا حصل الخلط لطعام ال یمكن الفصل فیھ

أنھ إما أن : الخالصة. یمكن أن ترد السمن إلى حالھ، وال یمكن أن ترد السویق إلى حالھ، فحینئذ یحكم بإلزامھ ضمان مثل العین التي أتلفھا
أن : الحالة الثانیة. مییز، وعلیھ مؤونة التمییز إن كان في ذلك كلفة ومشقةَیخلط على وجھ یمكن التمییز والحكم فحینئذ ُیطالب الغاصب بالت

ًإن كان أجود أو كان مثلیا لزمك : فنقول لھ حینئذ. یخلطھ فال یمكن تمییزه، فإما أن یخلطھ بشيء من جنسھ كزیت بزیت، وبر بر، وتمر بتمر
 ویكون النقص على الغاص. أن تدفع مثلھ

 
 
 
 

 ب غصبھحكم صبغ الغاصب لثو
 
 

ًمسألة صبغ الثوب تعتبر من إدخال العین التي ال یمكن فصلھا غالبا إال مع الحرج أو مع اإلضاعة ]. أو صبغ الثوب: [قال رحمھ هللا
ربع ًللمغصوب، ففي القدیم كانت أحوال الناس ضیقة، ولم یكن القماش بالسھولة التي تتیسر للناس اآلن، فإذا أخذ ثوبا ربما یلبس الثوب ھذا أ

ًففي السنة األولى یلبسھ أبیض مثال، وفي السنة الثانیة یصبغھ أزرق وفي السنة الثالثة یصبغھ بصبغ ثالث، وھذا ال . سنوات ویبقى معھ
ولذلك أخبر علیھ الصالة . وھذا دلیل على كثرة البركة في األشیاء. یضره، بل ھذا یدل على البركة التي كانت في أموالھم، كان الشيء یبقى

أنھ إذا نزل عیسى علیھ السالم في آخر الزمان أنھ توضع البركة في : (السالم أنھ في آخر الزمان تنزع البركة كما في صحیح مسلمو
وصبغ الثوب للحاجة؛  وھذا من البركة، فكانوا في القدیم یصبغون الثیاب،) ًاألرزاق واألقوات، حتى إن الشاة الواحدة یطعمھا أربعون رجال

طیع أن یبقى بھ على لون واحد، فیصبغھ للحاجة، فإذا صبغ الثوب فمادة الصبغ ستدخل داخل الثوب، وال یمكن فصل مادة الصبغ ألنھ ال یست
یمكن في : فال یمكن فصل الثوب، إال بعض العلماء قالوا. عن الثوب، إال إذا رد الثوب إلى اللون الذي كان علیھ بصبغ ثاني فھذا شيء آخر

ال : ومنھم من قال. ًإذا غصب ثوبا فیلزم الغاصب بقلع الغصب: فمن أھل العلم من قال.  وعناء وفیھ كلفة على الغاصببعض األحوال بمشقة
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ًیلزم بذلك، ویأخذ المغصوب منھ ثوبھ، فإذا أخذ الثوب مصبوغا، فإما أن تنقص قیمتھ بسبب الصبغ، وإما أن تزید قیمتھ بسبب الصبغ، وإما 
ًلو كان الثوب بخمسین ریاال بدون صبغ، ومع وجود : ًادفع النقص، فمثال:  علیھا، فإذا نقصت القیمة نقول للغاصبأن یبقى بقیمتھ التي كان

الصبغ یباع بخمسة وعشرین، فنقصت النصف، فعند ذلك یلزم بضمان نصف قیمتھ، وإذا كان الصبغ یزید في القیمة، فأصبحت قیمتھ مائة 
]. ًأو لت سویقا بدھن أو عكسھ: [قال رحمھ هللا.  شيء للغاصب، وأما إذا بقي على قیمتھ فال إشكالأكثر، فإنھ یملكھ المغصوب منھ وال أو
  .غصبھ، أو غصب السویق ولتھ بدھن من ملكھ، فالحكم مثل ما ذكرنا، إما أن یزیده أو ینقصھ أو یساویھ) ًأو لت سویقا بدھن(
 
 
 
 

 االنتقال من الغصب إلى الشراكة
 
 

 یدخالن -رحمھ هللا-بقدر قیمة المالین، فعلى ما اختاره المصنف ]. ولم تنقص القیمة ولم تزد، فھما شریكان بقدر مالیھما فیھ [:قال رحمھ هللا
ًشریكان في المالین بقدره، فصاحب الصبغ إذا كان صبغھ یعادل سبع قیمة الثوب فلھ السبع، وإن زاد إلى الثلث فلھ الثلث، والعكس أیضا، 

: إذا كان بسبب الغصب، بمعنى]. وإن نقصت القیمة ضمنھا: [قال رحمھ هللا. ألة على نفس التفصیل الذي ذكرناه في الحقوقویفصل في المس
أن نقص القیمة تارة یكون بسبب السوق وھذا ال نتكلم فیھ؛ ألننا بینا أن غالء سعر المغصوب أو نقصھ لیس من دخل الغاصب وال یتحمل 

 من قدر هللا عز وجل، وهللا سبحانھ وتعالى لحكمتھ یتأذن برفع األسعار وغالئھا ویتأذن برخصھا، على ما یشاء الغاصب المسئولیة؛ ألن ھذا
سبحانھ وتعالى، ولیس للناس في ھذا دخل، وال یالم الناس في ھذا، فالغاصب إذا زادت القیمة فلیس بمالم، وإذا نقصت القیمة لیس بمالم؛ 

ھ، وقد بینا أن ھذه المسألة إجماعیة وأن الذي خالف فیھا ھو اإلمام أبو ثور إبراھیم بن یزید الكلبي رحمة ألن ھذا لیس من یده وال من صنع
وإن : [قال رحمھ هللا. یلزمھ ضمان النقص الحاصل باألسواق، وبینا أن ھذا القول ضعیف وال یفتى بھ وال العمل علیھ: هللا علیھ، وكان یقول

 الصبغ الذي صبغ بھ الثوب -ًمثال- إذا دخل شریكان في الثوب أو في السویق وغلت القیمة ألحدھما، فأصبح ف]. زادت قیمة أحدھما فلصاحبھ
َّغالیا وارتفعت قیمتھ، فإنھ یكون الغالء من حظ الغاصب، ویدخل الغاصب في الشراكة بحسب القیمة التي زادت لصبغھ، وكذلك أیضا لو لت  ً ً

. كان للغاصب، ولو غال سعر السویق كان الغالء لصاحب العین المغصوبة، یفصل فیھ على حسبالسویق مع الدھن، لو غال سعر الدھن 
أن الغاصب لھ حق والمغصوب منھ لھ حق، فإن كان الغالء في العین المغصوبة فھو حق لصاحب العین المغصوبة، : ألن فقھ المسألة

 فھذا حقھ ویضمن لھ حقھ، فترد للمغصوب حقھ بتقدیر قیمة العین ویحسب من قیمة العین، وإن كان الغالء للشيء الذي أدخلھ الغاصب
المغصوبة، وترد للغاصب حقھ بتقدیر قیمة الشيء الذي أدخلھ وخلطھ مع المغصوب، حتى ولو كانت القیمة غالیة، ویستحق قدر مالھ إذا كانا 

ھذه مسألة خالفیة، بعض ].  یجبر من أبى قلع الصبغوال: [قال رحمھ هللا. شریكین، وحكم بالشراكة على ما اختاره المصنف رحمھ هللا
: قال. ھذا ثوبك: لما جئنا للمغصوب منھ وقلنا لھ: شخص لھ ثوب فأخذه غاصب وصبغھ بلونھ، فبعض العلماء یقول : ًالعلماء یجبره، فمثال

حالة صاحب الحق یطالب برجوع العین كما في ھذه ال. ال بد أن یرد لي ثوبي كما كان: قال. الغاصب تصرف فیھ وصبغھ: قلنا. ثوبي أبیض
یتعذر في مثل ھذا، وقد یكون فیھ إتالف للثوب، فال یطاع وال یجبر الغاصب على قلع الصبغ، واختلفوا في : كانت، فبعض العلماء یقول

دام أن الثوب صبغ وصلح حال الثوب، ًألننا إذا أجبرناه أتلفنا الصبغ وإتالف المال منھي عنھ شرعا وھو إفساد؛ فما : التعلیل، فمنھم من یقول
اضمن لھ حقھ، أما أن یطالب بقلع : خذ الثوب، وإن كان الصبغ أثر في الثوب وأنقص قیمتھ، قلنا لھ: وصار إلى تمام وأفضل، فحینئذ نقول لھ

بغ عن الثوب ربما أضر ال بد أن یقلع الصبغ عن ثوبي؛ ألنھ إذا قلع الص: الصبغ ویصبح األمر أشبھ باإلضرار بالغاصب، وھو یقول
بالثوب، وتصبح علیھ كلفة القلع وكلفة النقص الذي یحدث في الثوب بعد القلع، وحینئذ یكون الضرر أكثر مع إتالف الصبغ، فھناك أكثر من 

ًرا، فمن مصلحة ًلو أن رجال عنده أرض زراعیة اغتصبھا شخص ثم حفر فیھا بئ: ولھذه المسألة نظائر، منھا. ال نأمر بھذا: مفسدة، فقالوا
ظاھر الحال یدل على أن مصلحة المزرعة في البئر، فأصبحت المسألة مسألة ! ما أرید: المزرعة وجود البئر، فلو قال صاحب األرض

ال یطاع، وال یلزم الغاصب بردمھا، وإن كان بعض العلماء  :فبعض العلماء یقول. إضرار بالغاصب، وأصبح ھناك شيء من التعنت واألذیة
لكن مسألة الصبغ أقوى من مسألة البئر؛ ألن مسألة الصبغ فیھا إتالف للثوب وضرر بھ، وإتالف للصبغ نفسھ، فأصبح . یلزم بردمھا: یقول

ًإتالفا للعین، وإتالفا أیضا للمنفعة الموجودة في العین دون وجود مصلحة، وعلى ھذا قالوا ً   .ال بجبر على قلع الصبغ: ً
 
 
 
 

 ین غصبھا بعد الشراءًحكم من اشترى أرضا تب
 
 

أن یشتري : ھذه مسألة تعم بھا البلوى، وھي]. ولو قلع غرس المشتري أو بناؤه الستحقاق األرض رجع على بائعھا بالغرامة: [قال رحمھ هللا
ٌشخص من آخر أرضا زراعیة، وتبقى ھذه األرض مدة من الزمان، ویتبین أن األرض لیست ملكا للبائع، وأنھا ملك لشخص آ ً فاألرض . خرً

ًأخذھا میتة فأصبحت حیة بالزرع، وأخذھا بوارا فبنى واستحدث فیھا، فحینئذ األرض لیست ملكا للبائع، وإذا لم تثبت ید البائع فمعناه أن : ً
. التي بناھاأرید أرضي، فسنقلع غرس المشتري، وسنھدم أبنیتھ : المشتري ال تثبت یده، فتنتقل األرض للمالك الحقیقي، فقال المالك الحقیقي
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ًتارة یكون البائع األول غاصبا لألرض ویبیعھا : ًمن الذي یتحمل مسئولیة الضرر المترتب على ھذا الخطأ؟ طبعا المسألة لھا صور: فالسؤال
ِلشخص ثم یتبین أنھ غاصب، فیطالب صاحب الحق وُیثبت لھ القضاُء الحق فال إشكال، وقد تقدمت مسألة بناء الغاصب خاصة إذا اشت رى ْ

لكن إذا كان الشخص ال یعلم، وجاء إلى أرض وأحیاھا، وبعدما أحیاھا وزرعھا باعھا على شخص . منھ الشخص وھو یعلم أنھ غاصب
ً بمائة ألف، فأخذھا الشخص الثاني فأحدث فیھا بناء أو غرسا جدیدا، حتى أصبحت مثال -ًمثال- ًاستخرج لھا صكا، وباعھا على شخص  ً ً

من الذي یتحمل مسئولیة الضرر الذي سیقع : فالسؤال. ًن أن لألرض صكا أقدم من ھذا الصك الذي بیعت األرض بھبخمسمائة ألف، ثم تبی
-تأخذ قیمة ما دفعت : یطالب المشتري بقلع غرسھ، ویطالب بھدم بنیانھ وإعادة األرض كما كانت، ثم نقول لھ: على ھذا االستحقاق؟ الجواب

فیكون المتحمل للمسئولیة البائع .  باعك بدفع قیمة الكلفة التي تحملتھا في نقل الغرس وكذلك ھدم البناء وتطالب الذي-الذي ھو قیمة األرض
 األول؛ ألن البائع األول كما أن لھ ربح األرض كذلك علیھ غرمھا وخسارتھا، والمشتري اشترى على أن یده ید مالكة، وإذا تبین بأن یده

ًتفریط في معرفة حقوق الناس، ویضمن ھذا التفریط في االعتداء على أموال الناس إن كان معتدیا، ھذا لیست بید مالكة، فحینئذ یضمن ھذا ال
لكن لو فرض أن خمسة أشخاص تناقلوا ھذه األرض، فاألول باع بمائة ألف، ثم اشترى . ٍبالنسبة إذا كان البیع من بائع واحد إلى مشتر واحد

ِ، فالخامس إذا طولب بھدم بنائھ وقلع غرسھ، ننظر في الضرر الذي ترتب على ھذا القلع وعلى ٍشخص ثان بعده ثم ثالث ثم رابع ثم خامس ُ
فالبائع الرابع یدفع المبلغ . ارجع بھا على من باعك وھو البائع الرابع: ھذا الھدم وعلى ھذا القلع، لو كان یساوي مائتي ألف، نقول لھ

تدفع لي المبلغ الذي دفعتھ لفالن، ثم یقیم الثالث دعوى على الثاني، والثاني یقیم :  ویقول لھللمشتري منھ، ویرجع الرابع إلى البائع الثالث،
. دعوى على األول حتى تصل لألساس الذي غرر بالجمیع، فكل منھم یطالب من غره، وال ینتقل المشتري األخیر إلى البائع األول مباشرة

، إنما االستحقاق الذي وقع والبیع والمسئولیة تترتب على البائع الذي ابتاع منھ واشترى منھ، بینھ وبین البائع األول أي استحقاق ال؛ ألنھ لیس
ألن - اضمن لي حقي في تلف ھذه األعیان التي تلفت بالھدم أو النقص الذي حصل بنقل الغرس، فلو أنھ نقل الغرس ومات : وحینئذ یقول

یتحمل مسئولیة القلع للغرس، فلو كلفھ القلع : ًأوال : لضمان على الصورة التالیة فیكون ا-الغرس إذا نقل شيء منھ یموت وشيء منھ یحیا
عشرة آالف لایر یلزمھ دفعھا وتحسب، ثم لو فرضنا أن أعیان المغروسات نقصت بمقدار عشرة آالف، بعضھا مات بسبب النقل وبعضھا 

ئع األخیر للمشتري األخیر، ثم یطالب األخیر من باعھ بضمان تلف، وبعضھا ضعف حالھ، وتردى إنتاجھ، فكل ھذه األضرار یتحملھا البا
 ...... .ھذه الحقوق حتى یتوصل إلى البائع األول

 
 ًحكم من أكل طعاما یعلم أنھ مغصوب

 
 

ً ھذا الطعام المغصوب وأطعمھ مسكینا ًشخص اغتصب طعاما من شخص، ثم أخذ]. وإن أطعمھ لعالم بغصبھ فالضمان علیھ: [قال رحمھ هللا
ًأو شخصا آخر ال یعلم أنھ اغتصبھ، فال یضمن المسكین، ولكن لو علم المسكین أنھ اغتصبھ ثم أكلھ؛ لزم الضمان اآلكل، أما الغاصب فال 

كأنھ متعمد أن یأكل مال األول، والغاصب : ًأن اآلكل أو المسكین أكل ماال علم أنھ لیس للغاصب علیھ ید، فمعنى ذلك: ضمان علیھ، بمعنى
، فیضمن المسكین للغاصب، والغاصب یضمن لصاحب الحق، أما إذا كان ال یعلم فال شيء علیھ وإنما یضمن الغاصب، وعلى ھذا ما أكل

تؤخذ مسألة األطعمة، ومسألة االستھالك في الحقوق، وكلھا مرتبة على ھذا، ونفس الشيء في المنافع فیضمن لھ، ویكون الضمان على 
اسكن في ھذه العمارة سنة، فجاء واستأجرھا بعشرة آالف لمدة سنة، : جاء واغتصب عمارة، ثم قال لشخصًلو أن شخصا . العالم إذا علم

وھو ال یعلم بأنھا مغصوبة، فھنا ال یضمن المستأجر، ولو تبین أنھا مغصوبة أثناء مدة اإلجارة انفسخت اإلجارة، فصحت فیما مضى وبطلت 
تمر مع المستأجر فال إشكال، وھكذا بالنسبة للمركوبات ونحوھا، فیكون الضمان على المستھلك، فیما بقي، إال إذا شاء صاحب العمارة أن یس

ًلكن لو علم أن العمارة أو السیارة مغصوبة وانتفع بھا لزمھ دفع األجرة ویكون الضمان على العالم، وكما یكون في األعیان یكون أیضا في  ِ
ا أكل الطعام من ال یعلم أنھ مغصوب ال یضمن، وإذا أكل الطعام من یعلم أنھ مغصوب ضمن، إذ]. وعكسھ بعكسھ : [قال رحمھ هللا. المنافع

فأصبحت المسألة في حال العلم وعدمھ مختلفة الحكم، إن كان اآلكل یعلم أنھ مغصوب ضمن، والذي یضمن ھو الذي أطعم وأعطى الغیر 
 .......ذلك الطعام

 
 متى تبرأ ذمة الغاصب

 
 

ًإذا اغتصب شخص من آخر حقا ]. وإن أطعمھ لمالكھ أو رھنھ، أو أودعھ، أو آجره إیاه، لم یبرأ إال أن یعلم، ویبرأ بإعارتھ: [قال رحمھ هللا
: صاحبھ، فیأتیھ ویقول لھ أن یرد عین الشيء الذي أخذه إلى: األمر األول: ًأو عینا فإنھ تبقى ذمتھ مشغولة بھذا الحق وتبرأ الذمة بأحد أمرین

أن یسامحھ : األمر الثاني.  أو ھذه سیارتك التي أخذتھا خذھا، وضمن لھ نقصھا، فحینئذ ال إشكال على التفصیل الذي ذكرناهھذه عمارتك
لو أن صاحب الحق مات قبل أن یستسمحھ الغاصب، كرجل : ولكن ھنا مسألة. قد أبرأتك وعفوت عنك، فحینئذ یبرأ: صاحب الحق، فیقول لھ

قد عفونا عن المال الذي أخذتھ من : وفي الجار قبل أن یسامحھ، فجاء إلى ورثتھ وسألھم أن یسامحوه فقالوا لھًاغتصب أرضا من جاره ثم ت
ًاختار طائفة من العلماء أن المیت یكون خصما لھذا الغاصب في المدة التي احتبس فیھا حقھ : أبینا وسامحوه، فھل یبقى حق المیت؟ الجواب

ً فلو أنھ ظلمھ في ھذه األرض عشر سنوات، فإنھ یكون غاصبا عشر سنوات ویلقى هللا بمظلمة أخیھ ولو عنھ إلى أن توفاه هللا عز وجل،
: سامح الورثة، فھم سامحوا في حقھم ولیس لھم حق في أن یسامحوا في حق غیرھم، وكل نفس لھا حقھا والنبي صلى هللا علیھ وسلم یقول

ًلتحلل راجعا إلى صاحب الحق األصلي، لكن بالنسبة للغاصب ال شك أنھ إذا سامحھ الورثة، ، فجعل ا)من كانت لھ عند أخیھ مظلمة فلیتحللھ(
 ألنھ یبقى بمظلمتھ حتى -وھو الوالد أو المیت-فاألمر أفضل وأحسن من كونھ یتمادى في الغصب، لكن ال یسقط االستحقاق األصلي للمورث 
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ماء أن یتصدق عن ھذا المیت بعدل حقھ، أن یتصدق وینویھا صدقھ عن ھذا المیت یلقى هللا عز وجل بتلك المظلمة، ولذلك یستحب بعض العل
 ...... .بعدل حقھ، فإذا فعل ذلك، فإنھ یرجى لھ الخیر، وإن كان سیلقى هللا عز وجل بمظلمة أخیھ

 
 حكم انتفاع المغصوب منھ بالمغصوب دون علمھ

 
 

أن ھذه العین المغصوبة أطعمھا لمالكھا، فالذي أكل الطعام ھو الشخص الذي یملك لو : یبقى السؤال]. وإن أطعمھ لمالكھ أو رھنھ: [وقولھ
ًالطعام؟ شخص اغتصب صاعا من األرز، ثم دعا صاحب الصاع عنده إلى ولیمة وأطعمھ إیاه مرة أو مرتین أو ثالثا، ثم قال لھ  ! یا أخي: ً

أنھ إذا كان ال یعلم، فال یزال الصاع في ضمان الغاصب ولو أكلھ : فما الحكم؟ الجواب. األرز قد أكلتھ : قد ظلمتني في األرز، قال
 لم تسقط؛ ألنھ لم یعلم المغصوب منھ أن ھذا الذي یطعمھ من مالھ، وإنما -وھي ید الضمان- أن ید الغاصب : المغصوب منھ، والسبب في ھذا

اجب على الغاصب، ولذلك كونھ أكل فھذا ال یؤثر، دخل في ضیافة، ویظن أن ھذا استحقاق، فھو یأكل بحق منفصل عن حقھ الذي ھو و
إذا رھنھ لمالكھ ولم ). أو رھنھ: (وقولھ. ویبقى استحقاقھ للعین المغصوبة، ویجب على الغاصب أن یضمن لھ المثل إذا أطعمھ للمغصوب منھ

لمرتھن وبینا في أحكام الرھن، أنھ یكون االنتقال یعلم المالك أن ھذا المال الذي رھنھ ھو نفس مالھ فإنھ ال یبرأ؛ ألن الرھن ینتقل إلى عند ا
ًلو أن شخصا اغتصب من : ًإذا أقبض المالك رھنھ، فمثال: ًبالقبض، ویصبح الرھن الزما بالقبض وفصلنا في ھذه المسألة، وبناء على ذلك

ول ید الغصب وتبقى السیارة مضمونة ًعنده رھنا، فإن ھذا ال یوجب أن تز شخص سیارة، ثم استدان منھ عشرة آالف لایر وجعل السیارة
أخذ منھ ). أو آجره إیاه: (وقولھ. جعلھ ودیعة عنده). أو أودعھ: (وقولھ. عند الغاصب إذا لم یعلم المغصوب منھ، أما إذا علم فھذا شيء آخر

ن یعلم المالك أن ھذه السیارة ھي سیارتھ، لم یبرأ الغاصب إال أ). لم یبرأ إال أن یعلم: (وقولھ. السیارة واستأجرھا للركوب، فركبھا وسافر بھا
ویعلم المالك أن ھذا الطعام ھو طعامھ، فإذا علم المالك أن ھذا الطعام الذي یأكلھ ھو طعامھ، فحینئذ یكون قد أخذ حقھ، وإذا علم أن ھذه 

كون یده حینئذ على العین المغصوبة، فإذا السیارة ھي سیارتھ، فحینئذ تبرأ ذمة الغاصب في ضمان إجارتھا المدة التي كانت عند المالك، وت
ألن اإلعارة تستلزم الضمان، ). ویبرأ بإعارتھ: (وقولھ. ردھا للغاصب یكون ھو المفرط وعلى ھذا تبقى ید الغاصب على العین المغصوبة

لمغصوبة إلى ضمان المالك، فتنتقل ید الغاصب، وتنتقل العین المعارة من ضمان الغاصب إلى ضمان المغصوب منھ، وإذا انتقلت العین ا
حینئذ فاتت ید الغصب وأصبحت في ملك صاحبھا، وال یضمن الغاصب في ھذه الحالة؛ ألنھ ال یمكن أن نجمع بین یدین متضادتین في 

ال یمكن ھذا؛ ألنھا بالعاریة تكون في ضمان . تكون العین المغصوبة المعارة في ضمان الغاصب، وفي ضمان المالك: الغصب، فنقول
 .ً حینما یأخذھا عاریة سواء علم أو لم یعلم یكون ذلك موجبا انتقال الضمان إلیھ-مالك السیارة-المستعیر، فالمغصوب منھ 

 
 
 
 

 نصائح لطالب العلم
 
 

أحب أن أنبھ إلى أمر یقع في الدروس، وكثیر من الناس حصل عنده لبس فإن البعض یخطئ بعض طالب العلم، والحقیقة لیس ھناك مجال 
تخطئة، فالبعض یالحظ على طالب العلم أنھم عقب التسلیم من الصالة یقومون مباشرة إلى حلق العلم، وھذا لیس فیھ أي غرابة، بل ھذا لل

یزكي طالب العلم ویرفع قدره ویشرفھ، ویعظم هللا عز وجل بھ أجره؛ ألن مسألة الحرص على القرب لالستماع ومن أجل أن یفھم ویعي 
سؤال إذا أشكل علیھ أمر، بعد الصالة، فھذه كلھا ال یقصد بھا طالب العلم أنھ یتقدم ألجل مصلحة دنیویة، إنما یتقدم من أكثر ویتمكن من ال

ًوقد ذكر اإلمام الشاطبي رحمھ هللا أن الصحابة رضوان هللا علیھم كان أعظمھم خیرا ) قال هللا وقال رسولھ علیھ الصالة والسالم(أجل 
أما مسألة االقتتال واالزدحام فالنصوص في ھذا . لى هللا علیھ وسلم أقربھم من النبي صلى هللا علیھ وسلموبركة في حدیث رسول ص

ًالقیام بعد الصالة مباشرة، ثبت في الصحیح عن النبي صلى هللا علیھ وسلم أنھ بمجرد أن صلى صالة الفجر قام فزعا إلى : ًأوال :واضحة
م یقل أذكار الصالة ولم یعقب علیھا من أجل مصلحة معینة موجودة في بیتھ، والحدیث في الصحیح، بیتھ، فلما قام عقب الصالة مباشرة ل

فطالب العلم عندما یقوم من مقامھ مباشرة من أجل العلم ال نثرب . ترك النبي صلى هللا علیھ وسلم الذكر المعتاد لوجود العذر: وقال العلماء
 علیھ وسلم لما حلق الحالق في صلح الحدیبیة كاد الصحابة رضوان هللا علیھم یقتتلون وھم علیھ، وفي الحدیث الصحیح أن النبي صلى هللا

من یستطیع أن یجعل ! ًفیجعل ذلك منكرا وخطأ). قال هللا وقال رسولھ(یحلقون رءوسھم، فكیف إذا ازدحم طالب العلم من أجل أن یسمعوا 
إن زحامھم من أجل العلم ومن : نقول. إنھم یزدحمون ویقتتلون، ال:  إلى غیره؟ ال نقولًإنسانا یشتري رحمة هللا ویتخوض فیھا، لكن ال یسيء

 ربما یسبقنا الشخص والشخصان فال نسمع الفتوى وال نسمع -رحمة هللا علیھم-وقد كنا مع مشایخنا . أجل أن یعي ویسمع ال تثریب علیھم فیھ
. حب أن یلیھ أولو األحالم، وكان یحب أن یلیھ من یعقل عنھ علیھ الصالة والسالموالنبي صلى هللا علیھ وسلم كان ی. السؤال وال الجواب

الصف األول معروف مكانھ ومعروف من الذي : فھناك أشیاء مخصوصة في مسألة االزدحام ومسألة التقدم حتى في صفوف الصالة، بمعنى
فطالب العلم الذین تفرغوا للعلم فرض علیھم أن یتعلموه، وأن . فیھ، فإذا تقدم الشخص والشخصان لضرورة االزدحام، فھذا ال تثریب علیھ

رحمة -یكونوا على إیمان تام بھ، وقد تفوت المسألة الواحدة بسبب التأخر، وال یزال الرجل یتأخر حتى یؤخره هللا، حتى كان بعض مشایخنا 
قة في مقدمة المسجد إال إذا كان عنده عذر، والبعض  یكره من الشخص أن یجلس في طرف المسجد ویستند إلى الجدار والحل-هللا علیھم

وھو یقصد بذلك الخیر، ولكن األفضل واألكمل أن تتخوض رحمة هللا، ولذلك تجد طالب العلم . ال أحب أن یكون بجانبي یشوش علي: یقول
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یقول أنس رضي هللا . إلى أقرب الناسفي الیوم األول في الصف السادس، والیوم الثاني في الصف الرابع ثم الخامس ثم الثالث حتى یصل 
فالذي ) لبیك حجة وعمرة: لقد كنت مع رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم تحت ناقتھ یمسني لعابھا، أسمعھ یقول : (عنھ وھو یفتخر بھذه المنزلة

 نعمة - وهللا- ى ھذا العلم، وھذا فالحمد  الذي ما أماتنا حتى رأینا بأم أعیننا من یحرص عل! ًكیف نجعل المعروف منكرا؟: یشكل عندي
اإلمام مالك رحمة هللا علیھ سقطت عمامتھ أكثر من ثالث مرات وھو على باب مشایخھ، یزدحمون من أجل روایة حدیث النبي صلى ! وفخر

ما ھذا : ًم شیئا ویقولهللا علیھ وسلم، وال أحد یلومھ، ویل لإلنسان الذي یتتبع عورات طالب العلم، فیأتي عامي جلف جاف ال یعرف من العل
ًاإلزعاج؟ ألنھ ال یعرف ما الذي یخوض العباد من أجلھ في رحمة هللا عز وجل، فنحن في زمان أصبح المعروف منكرا والمنكر معروفا،  ً

لنبي صلى في الصحیح عن ا. إن ھذا باطل؛ ألن ھذه مسائل خاصة: فال یالم طالب العلم في الحال وال یمكن أن ینتقص، وال یمكن أن یقال
؟ یقتتلون على وضوئھ وھم یریدون فضلة وضوئھ؛ ألن )یقتتل(ما معنى ) أنھ كان إذا توضأ یقتتل الصحابة على وضوئھ: (هللا علیھ وسلم

إذا كان الصحابة یقتتلون على قطرات الماء من : لكن نحن نقول. ھذا خاص بالنبي صلى هللا علیھ وسلم لمكان المعجزة وال یشاركھ أحد
كیف بالذي یتخوض رحمة هللا عز وجل !  علیھ الصالة والسالم، فكیف بمن یبحث عن قطرات العلم التي یحیي بھا ویثري بھا األمة؟وضوئھ

ًوال أجعلھ افتخارا أو -لقد رأینا ھذا من مجالس مشایخنا ! وھو یبحث عن ھذا العلم، وھو یرید أن یسمع كلمة تقربھ إلى هللا سبحانھ وتعالى؟
بعد صالة   لھ أربعة دروس متواصلة-رحمة هللا علیھ-  وهللا لقد كنا نجلس في شدة الحر وكان یوافق رمضان، وكان الوالد -معةًریاء أو س

وتجد الدرس . العصر، فكان عقب الفجر وعقب الظھر وعقب العصر، لكن أشدھا الدرس الذي بعد العصر، آخر النھار، في شدة الصیف
لترغیب والترھیب ثم یعقبھ درس السیرة، وكل درس من ھذه الدروس تكون من بعد العصر، وھذا في درس صحیح مسلم ثم یعقبھ درس ا

حتى إن . الصیف طویل قد یصل إلى أكثر من ساعتین، فكنا نزدحم وإن الشخص یكاد بعض األحیان یجد رائحة النتن مع حر الصیف
طالب العلم ھذا، كنا نزدحم، وأقسم با إنھ كان الرجل یضع رجلھ حتى في ًاإلنسان تجد أحیانا مثل الزبد على فمھ من المشقة، فال ینقص 

ًبعض األحیان تتعب الركبة فما أستطیع أن أقف، فھذا ال ینقص طالب العلم شیئا أبدا، وال أحد یلوم أحدا، فكانت بینھم من المحبة والمودة ما  ً ً
ھ ینافس في جنة عرضھا كعرض السماء واألرض، ینافس في رحمة هللا عز یسامح فیھ األخ أخاه، ویتجاوز عنھ ویحس أنھ إذا نافس فإن

أما مسألة السنة الراتبة بعد صالة المغرب، فھناك من العلماء من . ًأال نجعل المعروف منكرا :وجل ویتمنى األخ الخیر ألخیھ، والذي یھمني
ة الواحدة، ویرى أنھا سنة بعدیة ولو وقعت بعد العشاء فھي بحكم یرى أنھ ال بأس بتأخیرھا إلى بعد العشاء، وأن المغرب والعشاء كالصال

السنة البعدیة، وھذا مذھب بعض العلماء وأنا ال أفتي بھذا، وأرى السنة ھي األصل، لكن لو أن طالب العلم تأول القرب للعلم، فالسنة لیست 
د السماعات والمیكروفونات ال یساوي بین الناس، وإال بواجبة العلم فرض علیھ، ولیس القضیة وجود السماعات والمیكروفونات، فوجو

ًالستوى من بخارج المسجد ومن بداخلھ، والذي بداخل المسجد األقرب أعظم أجرا من األبعد؛ ألن األقرب ھو الذي یبكر، وفي الصحیح عن 
 وجعلت فضیلة الجمعة من أجل الخطبة، والخطبة ًالنبي صلى هللا علیھ وسلم أن أعظم الناس أجرا في الجمعة من بكر إلیھا؛ ألنھ بكر للعلم،

كم من مرة أجد بعض اإلخوان یكتبون : فالمقصود. ال تقوم إال على العلم، وعلى الوحي؛ على قال هللا وقال الرسول علیھ الصالة والسالم
بعض طالب العلم یظن أن ھذا نقص المالحظات وأسكت، ولكني وجدت األمر یتجاوز الحد إلى درجة اتھام طالب العلم بأنھ غیر منضبط، و

ًفي العلم وأھلھ، ال وهللا أبدا، بل ھذا مما یرفع قدر طالب العلم ما اتقى هللا عز وجل وفعل ذلك لوجھ هللا وابتغاء مرضاتھ ال ریاء وال سمعة،  ً
ذي أحببت أن أنبھ علیھ بحیث ھذا ال. وإن حصل من إخوانك لك ضرر فأحسن الظن بھم ولیتسع صدرك ألخطاء إخوانك. ولم یضر بإخوانھ

ًال یكون ھناك فھم خاطيء، فمسألة حرص طالب العلم على التذكیر ومحبتھم للخیر أمر طیب، ولنحمد هللا ونشكره، فكم ترى أعیننا أناسا 
 بأم عینیھ من یزدحم ًیقتتلون وھم یشترون الخبز والطعام، ویقفون الساعات الطویلة، وتجد الرجل یدخل مسجدا وینتقد طالب العلم وھو یرى

هللا هللا في أعراض طالب العلم، : على كسرة خبز وال ینتقده وال یلومھ بل یذھب ویقف معھ، نحن في زمان غربة، غربة الحق وأھلھ، فأقول
 العظیم أن یبارك لنا وینبغي علینا أن نتقي هللا سبحانھ وتعالى، وما دام طالب العلم عنده تأویل وعنده حجة، فإنھ ال یالم على ذلك، وأسأل هللا

 ...... .ولكم فیما تعلمناه وعلمناه، ونسألھ السداد والرشاد
 

 األسئلة
 
 

...... 
 

 استفادة الشریك من أرض مشتركة دون علم شریكھ
 
 

صف المبلغ ًشریك باع أرضا زراعیة دون علم شریكھ، وكان قد استفاد من محصولھا قبل بیعھا، فماذا للشریك الثاني؟ ھل لھ ن: السؤال 
إذا اشترك االثنان في عین فتكون ھذه العین بینھما بقدر الشراكة، فإذا كانت مناصفة : المباع فقط، أم لھ المطالبة بفوائد المحاصیل؟ الجواب

ًفإنھ یستحق نصف القیمة، ویستحق أیضا نصف المحاصیل التي نشأت وترتبت ربحا ونتاجا للعین المشترك فیھا، فھو  ً تحق  یس-بال شك- ً
وأما بالنسبة إذا باع دون إذن شریكھ فھذا یختلف، ففي بعض األحیان یوجد التفویض فیصح بیعھ، وھناك . بقدر حصتھ للشركة قلت أو كثرت

أحوال تكون الشراكة فیھا في االستحقاقات، فیجب أن یرجع إلى شریكھ ویستأذنھ فیصح البیع في مالھ، وال یصح في مال شریكھ، وبناء على 
  .وهللا تعالى أعلم. فصل في مسألة البیع وعدمھ بین الشراكة التي یقصد بھا المنافع وبین الشراكة التي تقتضي التفویض من كل وجھذلك ی
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 حكم زوال عیب المغصوب بعد رده وقبض األرش
 
 

ال یلزمھ؛ ألن : رش للغاصب؟ الجوابًإن رد المغصوب معیبا، ثم زال عیبھ في ید مالكھ، وكان قد أخذ األرش، فھل یلزمھ رد األ: السؤال
  .وهللا تعالى أعلم. العبرة بحال األداء ال بما یطرأ بعد ذلك

 
 
 
 

 الحث على غض البصر عن محارم هللا
 
 

ًإن نعمة النظر من أجل نعم هللا، وإن هللا یثیب من غض عینھ عن محارم هللا، فكیف یمكننا أن نفوز بھذا األجر، وخصوصا من : السؤال
ال یوفق اإلنسان لحفظ جوارحھ مع حدود هللا عز وجل إال إذا عصمھ هللا بعصمتھ، وحفظھ هللا : لي بالنظر إلى ما حرم هللا؟ الجوابابت

: ومن أعظم ما یكون بھ الحفظ. ًسبحانھ وتعالى فصانھ عما یغضبھ جل شأنھ وتقدست أسماؤه، ولذلك ینبغي للمسلم دائما أن یسأل هللا الحفظ
تعوذوا با من الفتن ما ظھر منھا (با من الفتن ما ظھر منھا وما بطن، وفي الصحیحین عن النبي صلى هللا علیھ وسلم أنھ قال أن یستعیذ 

أن ینظر إلى نعم هللا الذي نور بصره، وأطفأ : ًثانیا. فأول ما ینبغي على اإلنسان أن یسأل هللا العافیة في سمعھ وبصره وجوارحھ) وما بطن
ًه، ولو أطبقت أطباء الدنیا على أن یعیدوا ھذه النعمة لمن فقدھا ما استطاعوا إلى ذلك سبیال؛ ولذلك یحمد هللا سبحانھ وتعالى الذي بصر غیر

أنعم علیھ بھذه النعمة، وأن یعلم أنھ مغبون فیھا، وأن من شكر هللا عز وجل أن یحفظ ھذا البصر عن عورات وأعراض المسلمین، فإذا وفقھ 
ذا الشعور، وعرف قیمة نعمة هللا واستحیا انكسر، وھذا من صالح القلب؛ ألن القلب إذا صلح أثر على الجوارح، وال یصلح القلب هللا لھ

، والنظر في نعم هللا عز وجل: بشيء مثل األخذ باألسباب، : كذلك مما یعین على غض البصر وحفظھ عن حدود هللا عز وجل. اإلیمان با
ماكن التي فیھا الفتن، واألماكن التي یتعرض اإلنسان فیھا للنظر إلى ما حرم هللا، فیحفظ نفسھ عن حضورھا وشھودھا البعد عن األ: ومنھا

والنزول فیھا، حتى یحفظ هللا لھ دینھ، فإنھ ما من نظرة إلى حرام إال ولھا أثر في القلب كما أخبر صلى هللا علیھ وسلم أنھا تنكت في قلبھ 
ًبح القلب أسود مربادا كالكوز مجخیا، ال یعرف معروفا وال ینكر منكرا، إال ما أشرب مننكتة سوداء، حتى یص ً ً و عقوبات في . ھواه ً

، فعلى اإلنسان أن یحفظ بصره كذلك من العواقب . النظر إلى محارمھ؛ فإنھ ربما ابتلى اإلنسان بالعمى على صراط جھنم والعیاذ با
الفراسة، فتصبح األشیاء عنده مستویة، والمؤمن : أن هللا سبحانھ وتعالى یفقد صاحبھ نور البصیرة التي ھي: الوخیمة للنظر إلى ما حرم هللا

علیھ أن ینظر إلى حسن العاقبة، : ًكذلك أیضا. ًعنده فراسة ال تخطئ غالبا؛ ألنھ إذا حفظ جوارحھ حفظھ هللا عز وجل وصانھ وبارك لھ فیھا
ً عز وجل؛ أعظم هللا لھ مثوبتھ، فما ترك عبد شیئا  إال عوضھ هللا خیرا منھ، ومن اإلیمان بافإنھ إذا غض بصره عن حرمات هللا ترك : ً

الشيء  إذا كان تركھ یرضي هللا، فھذا من صریح اإلیمان وصدقھ، وھو من الیقین با سبحانھ وتعالى أنھ یأجره، ومن تصدیقھ لكتاب هللا 
الفاتن، والنظر في  ومن أعظم ما تكون الطاعة إذا كانت الفتنة أشد، فالنظر في الخلوة والنظر في الجمال. سلموسنة رسولھ صلى هللا علیھ و

ًالعورة الفاتنة أبلغ وأعظم، والغض عنھ أعظم ثوابا وأجل، وخاصة إذا كان في حال الغیب، فإن الذي یخشى ربھ بالغیب لھ مغفرة من هللا 
مغفرة واألجر ال یعلم أجرھا إال هللا وحده، فربما أعظم هللا من ولیھ المؤمن الشاب الذي یتیسر لھ أن ینظر وأجر عظیم وثواب كبیر، وھذه ال

للحرام وھو في صحتھ وعافیتھ، أو ربما یفتن في نظرتھ للمرأة، ومع ذلك یستحي من هللا جل جاللھ، ویؤثر هللا سبحانھ على ما سواه، ویؤثر 
، وحالوة یجدھا في قلبھ من اإلیمان با سبحانھ، ما عند هللا من حسن العاقبة و ًحسن الثواب، فیغض بصره  وفي هللا؛ فیعوض إیمانا با

عین بكت من خشیة هللا، وعین : كل العیون باكیة أو دامعة یوم القیامة، إال ثالثة أعین(والنبي صلى هللا علیھ وسلم قال في الحدیث الصحیح 
في القول  نسأل هللا العظیم رب العرش الكریم، أن یعصمنا من الزلل، وأن یوفقنا). غضت عن محارم هللاسھرت في سبیل هللا، وعین 

 .والعمل، وآخر دعوانا أن الحمد  رب العالمین، وصلى هللا وسلم وبارك على نبینا محمد، والحمد  رب العالمین
 
 
 
 

 حكم أخذ المغصوب منھ عن الصاع من المغصوب صاعین
 
 

ًإذا خلط ماال ربویا كالبر بما ھو أردأ أو العكس، وتصالحا على الصاع بصاعین من المخلوط، فما الحكم؟ الجواب: ؤالالس باسم هللا، والحمد : ً
فإذا وقع الصلح، جرت علیھ أحكام البیع، فیجب التماثل :  والصالة والسالم على خیر خلق هللا وعلى آلھ وصحبھ ومن وااله، أما بعد

التقابض، وال یصح أن یكون أحدھما أزید من اآلخر؛ ألن النبي صلى هللا علیھ وسلم، نھى عن ذلك كما في الصحیح من حدیث عبادة ویجب 
بن الصامت في حدیث األصناف، وفي الصحیحین من حدیث عمر وأبي سعید الخدري وغیره من األحادیث التي دلت على وجوب التماثل 
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  . أصناف ربویة، فیجب التماثل ویجب التقابض، وهللا تعالى أعلمفي المطعومات، إذا كانت منھا
 
 
 
 

 مسألة تضمین الغاصب عند تلف المغصوب بآفة سماویة
 
 

بالنسبة : َّأشكل علي تضمین الغاصب إذا تلفت العین ولو بآفة سماویة، وعدم تضمینھ عند نقص قیمة العین في السوق؟ الجواب: السؤال
ًلغاصب أنھا ید معتدیة وحینئذ ھناك فرق بین التلف الذي یقع على الید المعتدیة متعلقا بالعین، والتلف الذي یقع للتضمین، األصل في ید ا

ًمتعلقا باألحوال، فغالء األسعار ورخصھا متعلق باألحوال، والعین ھي العین، موجودة كما ھي، فالذي رده الغاصب ھو عین المال، لكن إذا 
 ال یرد عین المال؛ ألن التلف وقع على العین ووقع على الذات، وفرق بین النقص التابع لألحوال والنقص حصلت اآلفة السماویة فإنھ

إخراج المغصوب یوجب ضمانھ، : المتعلق باألحوال؛ ألنھ إذا نزلت اآلفة السماویة على العین المغصوبة تضررت العین ونقصت، فنقول
السماویة ألنھا ضرر بالذات،  رق بین غالء األسعار ورخصھا؛ ألنھ أحوال، وبین اآلفةیوجد ف: بناء على ذلك. وحینئذ تلزم بالضمانة

على الید ما : (والحقیقة عندما تحكم الشریعة بكون ید الغاصب ید ضمان ھذا أصل شرعي وصحیح؛ ألن الرسول صلى هللا علیھ وسلم قال
ة، فكیف بإنسان یعتدي ویغصب؟ لكن على طالب العلم أن ینتبھ أنھ وإذا كانت العاریة التي ھي أخف من الغصب مضمون)أخذت حتى تؤدیھ

قد توجد بعض األحوال الغریبة التي ھي من األحوال النادرة، لكنھا ال تقدح في األصل العام؛ ألنك ال تأتي وتلغي ید الغاصب المعتدیة من 
ن الذي یتحمل مسئولیة اإلخراج؟ فید الغاصب ید معتدیة وتتحمل أجل اآلفة السماویة؛ ألنھ ربما یخرجھا فیتلفھا غیره، من الذي أخرجھا؟ وم

  .وهللا تعالى أعلم. مسئولیة النقص المتعلق بالذات كما ذكرنا، دون النقص المتعلق باألحوال مما ھو من قدر هللا عز وجل كالغالء والرخص
 
 
 
 

 [6[ باب الغصب -شرح زاد المستقنع 
مثل ما غصب وال تلزمھ بما فوق ذلك، فإن لم یجد المثل انتقل إلى قیمتھ، وفي األصل أن تصرفاتھ في من عدل الشریعة أنھا تلزم الغاصب ب

 .ًالمغصوب باطلة، ولكن ال یعني ھذا أنھ ال یقبل قولھ أبدا في أي شيء یتعلق بالمغصوب، ولكن ھذا لھ تفصیل عند العلماء رحمھم هللا
 حكم تلف أو تغیب المغصوب

 
 

 الرحیم الحمد  رب العالمین، والصالة والسالم على خیر خلق هللا أجمعین، وعلى آلھ وصحبھ ومن سار على نھجھ إلى بسم هللا الرحمن
شرع المصنف ]. ًوما تلف أو تغیب من مغصوب مثلي غرم مثلھ إذا، وإال قیمتھ یوم تعذره : [ فیقول المصنف رحمھ هللا: أما بعد. یوم الدین

سألة في بیان ضمان المغصوب إذا تلف أو تغیب وكان لھ مثلي، والمغصوب الذي لھ مثلي یكون من المكیالت  في ھذه الم- رحمھ هللا-
ًویكون من الموزونات، فلو أن شخصا أخذ طعاما كاألرز  ً أخذه غصبا من شخص وأتلف ھذا األرز فإنھ یجب علیھ أن یغرم لھ مثلھ، -ًمثال- ً

ًھو الحال في الدواب، فلو اغتصب ناقة ففرت الناقة وغابت ولم یدر أین ذھبت، فإنھ باغتصابھ ًوھكذا لو اغتصب شیئا فتغیب الشيء كما 
 .......لھذه الناقة والدابة تكون یده ید ضمان، فیجب علیھ أن یضمن مثلھا

 
 ضمان المثلي بمثلھ

 
 

ت، وقد تكون المثلیات من العدد كما ھو موجود في أن الضمان للمثلیات یكون بالمثل، والمثلیات كالمكیالت والموزونا: مراد المصنف: ًإذا
أي شيء یغصب ویتلف یجب على غاصبھ أن : بعض العلماء یقول: زماننا كالسیارات ونحوھا فیضمن مثلھا، وللعلماء في ھذه المسألة قوالن

 لھ مثل فإنھ یجب علیھ أن یضمن المثل، وذھب طائفة من العلماء إلى أنھ إذا كان الشيء المغصوب. یدفع القیمة، وال یرى أنھ یدفع المثلي
ًفمن اغتصب شیئا وھذا الشيء تلف ولھ مثلي، فإنھ .  في المشھور-ُرحمة هللا علیھم- وھذا ھو الذي درج علیھ المصنف وھو مذھب الحنابلة 

ما ثبت في الحدیث عن النبي : ى ذلكوال ننتقل إلى القیمة متى أمكن رد مثل الشيء الذي أتلفھ، والدلیل عل یجب علیھ أن یرد لصاحبھ المثل،
ُأنھ أتي بطعام من صفیة رضي هللا عنھا وأرضاھا، وكانت عنده أم المؤمنین عائشة وكانت صفیة رضي هللا عنھا : صلى هللا علیھ وسلم

 علیھ وسلم تصیبھن ًومن الجبلة والفطرة أن اإلنسان ربما یغار، وخاصة إذا كان مع أھل الفضل، فنساء النبي صلى هللا. تحسن الطعام
فلما .  من أصالة المرأة؛ ألنھا إذا كملت محبتھا لزوجھا تفانت في ھذه المحبة إلى درجة أنھا تغار- في بعض األحوال-الغیرة، وھذا قد یكون 

ي صلى هللا ُأتي بالطعام غارت أم المؤمنین عائشة رضي هللا عنھا، فضربت القصعة فكسرتھا وسقط الطعام، حتى ورد في الخبر أن النب
رضي هللا عنھا وأرضھا، ومن الذي ال یغار على رسول هللا صلى هللا ) غارت أمكم، غارت أمكم، غارت أمكم: (علیھ وسلم وجعل یقول

ُفلما كسر اإلناء وذھب الطعام ندمت عائشة رضي هللا عنھا، وسألت رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم عن ھذا األمر؛ ألن هللا ! علیھ وسلم؟
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ًانھ وتعالى ال یضیع سعي العبد إن خیرا فخیر وإن شرا فشر، فسألت رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم عن ما صنعت، فأمرھا رسول هللا سبح ً
ًاضمني إناء مثل اإلناء الذي كسرتیھ، واضمني طعاما مثل الطعام : أي) ٌإناء كإناء، وطعام كطعام: (صلى هللا علیھ وسلم بالضمان، وقال ً

ًتیھ فدل ھذا الحدیث على أن اإلتالف والغصب ُیبتدأ في ضمانھ بالمثل، وأن من أتلف شیئا نأمره أن ینظر إلى مثل ذلك الشيء إن الذي أتلف
ّوجد، وأننا ال ننتقل إلى القیمة متى أمكن وجود المثل، وھذا األصل دلت علیھ سنة النبي صلى هللا علیھ وسلم ودل علیھ صریح القرآن؛ فإن  ّ

ِوإْن عاقْبتم فعاقُبوا بمثل ما ُعوقْبتم بھ : نھ وتعالى یقول في كتابھهللا سبحا ِ ِ ِِ ِ ِْ ُْ َُ َ َ َِ ْ َ َوجزاُء سیِّئٍة سیِّئة مثلھا : ، وقال سبحانھ وتعالى]126:النحل[َ َ َ َ َُ ْ ِ ٌ َ َ َ
َوجزاُء سیِّئٍة سیِّئة مثلھا سمى ضمان الشيء ورد الشيء بمثلھ سیئة، : ، فقولھ]40:الشورى[ َ َ َ َُ ْ ِ ٌ َ َ وھذا لیس المراد منھ أنھا سیئة حقیقة؛ ألنھ لو َ

ألن اإلنسان إذا أراد أن یرد سیئة :  المثلیة ھنا، فقالوا- رحمھم هللا-أساء إلیك شخص فرددت إساءتھ بمثلھا فلست بمسيء، فاستشكل العلماء 
ئة مثل: ًربما أخذتھ الحمیة غالبا فزاد وجار، ولذلك قال ُوجزاُء سیِّئٍة سیِّ ْ ِ ٌ َ َ ََ َ َ ، والغالب أن اإلنسان ال یحتمل نفسھ وال یستطیع أن ]40:الشورى[َھا َ

ِوإْن عاقْبتم فعاقُبوا بمثل : ًیأخذ القصاص مثال بمثل؛ ألن الحمق والغیظ یدفعھ إلى الزیادة، الشاھد في قولھ ْ ِ ِِ َِ َ ََ َْ ، فوجھ الداللة من ]126:النحل[ُ
: ً أن نعاقب بالمثل، ومن أتلف شیئا فإنھ یجب علینا أن نعاقبھ على ذلك اإلتالف فنأمره بمثلھأن هللا سبحانھ وتعالى أمرنا: ھذه اآلیة الكریمة

ًوإْن عاقْبتم فعاقُبوا بمثل ، فإذا كسر إناء عاقبناه بالمثل وقلنا لھ ِ ْ ِ ِِ َِ َ ََ َْ ًأحضر إناء مثل اإلناء الذي كسرتھ، ولو أخذ سیارة غصبا فأتلفھا قلنا لھ: ُ ً :
وفي ھذه الجملة دلیل على أننا . تلك السیارة وأعطھا لصاحبھا، فتلك عقوبة بالمثل وامتثال ألمر هللا سبحانھ وتعالى في كتابھائت بسیارة مثل 

ً خالفا للشافعیة -ُرحمة هللا علیھم-نضمن بالمثل، وھذا ھو الصحیح من قولي العلماء؛ لظاھر القرآن وظاھر السنة، وھو مذھب الجمھور 
أن من : (أنھم استدلوا بحدیث في الصحیحین في عتق الشرك: والسبب الذي جعل القائلین بأنھ یضمن بالقیمة. مام أحمد وھو روایة عن اإل

فأمر النبي صلى هللا علیھ وسلم بضمان نصیب اآلخر، بتقویم نصیب ذلك اآلخر ) ّ قوم لھ قیمة عدل- ًنصیبا لھ في عبد: یعني-ًأعتق شركا 
لو كان ھناك عبد قیمتھ خمسة آالف، وكان فیھ شریكان، فأعتق أحد الشریكین نصیبھ سرى العتاق، وحینئٍذ : وإعطائھ القیمة، ومثال ذلك

أمر أن یضمن : أنھ أمر بالضمان بالقیمة، ولم یأمر بالضمان بالمثل، یعني: الشاھد. یضمن للشریك اآلخر نصیبھ بالقیمة على ظاھر الحدیث
 ألنھ فوت نصیب صاحبھ بالعتق؛ وال یمكننا ھنا أن نأتي بالمثل؛ ألن ھناك شراكة فال نستطیع أن نصیب صاحبھ بالقیمة، وھذا كاإلتالف؛

الوجھ : ھذا الحدیث نجیب علیھ من وجوه: شارك ھذا الشخص حتى تتحقق المثلیة، فحینئٍذ نقول: ًنذھب ونأخذ عبدا ونأتي بشخص ونقول لھ
ًل في الضمانات المثلیة إال في مسألة عتق العبد فیضمن بالقیمة، فیصبح الحدیث خاصا ٍال تعارض بین عام وخاص، فاألص: أن نقول: األول

ًأنھ یضمن بالمثل، ھذا الوجھ األول، حیث تجعل األصل عاما وتجعل الحدیث خاصا، وال : في مسألة العتق، والضمان األصل فیھ عام، وھو ً
ضي الضمان بالمثلیة ھو فیما یمكن فیھ المثلیة وأن یأتي بمثل ما أتلف، إن األصل الذي یقت: أن تقول: ًثانیا. تعارض بین عام وخاص

عن ھذا  والحدیث الذي معنا متعلق بالعتق وال یمكن فیھ الضمان بالمثل فانتقل للقیمة، وھذا من أقوى الوجوه وھو الوجھ الثاني الذي یجاب بھ
  .الحدیث

 
 
 
 

 ضمان قیمة المغصوب عند تعذر وجود مثلھ
 
 

القاعدة في : ًوإن لم یتمكن من وجود المثل لزمھ أن یضمن حق أخیھ المسلم بالقیمة، إذا: یعني) وإال]. (وإال فقیمتھ یوم تعذره [ : وقولھ
 - ًأوال- اضمن قیمتھ، فالضمان یكون : المثلیة إن كان لھ مثل، فإذا لم یكن لھ مثل أو كان لھ مثل ولكن تعذر وجوده فحینئٍذ نقول لھ: الضمان

م ھذا الشيء الذي أتلفھ الغاصب، كشخص : لیة، فإن تعذرت المثلیة انتقلنا إلى القیمة، والقیمةبالمث ً أتلف سیارة غیره، سواء كان - ًمثال-أن نقوِّ
ًمتعمدا أو مخطئا، فجئنا نطالبھ بضمان ما جنتھ یداه من اإلتالف فقلنا لھ ّتقوم : نقولائت بسیارٍة مثل ھذه السیارة، فبحثنا ولم نجد، فحینئٍذ : ً

كم : ًھذه السیارة التي أتلفت ویطالب بدفع القیمة للمالك لھا، فلو أتلف سیارة وتعذر وجود مثلھا أو لم یكن لھا مثل فحینئٍذ نسأل أھل الخبرة
ع عشرة آالف لایر یجب علیك الضمان بالقیمة لتعذر المثلي، فیرف: عشرة آالف، نقول قیمتھا یوم تعذر وجود مثلھا: قیمة ھذه السیارة؟ قالوا

التنوین ھنا تنوین ): ًغرم مثلھ إذا: (فقولھ]. ًوما تلف أو تغیب من مغصوٍب مثلي غرم مثلھ إذا، وإال فقیمتھ یوم تعذره : [ وقولھ. لمالكھا
ا قال فقیمتھ في الحین الذي تعذر؛ ألن التنوین ھنا عوض عن جملة كم: أي) ًفقیمتھ إذا(عوض، وھو عوض عن حرف وعوض عن جملة 

َإذا زلزلت األْرُض زلزالھا : تعالى َ ََ ْ ِْ َِ ِ ُ َ َوأخرجت األْرُض أثقالھا * ِ َ َ ََ َ ْ َ ََ ِ َوقال اإلنساُن ما لھا * ْ َ َ َ ََ ِ ِیْومئٍذ * َ َ فالتقدیر یوم تزلزل األرض ] 4- 1:الزلزلة[َ
َما لھا تحدث أخبارھا : زلزالھا وتخرج أثقالھا ویقول اإلنسان َ َ َْ َُ ُ في : أي) ًقیمتھ إذا: ( التنوین تنوین عوض عن جملة، فقولھ، فھنا]4:الزلزلة[ِّ

ًأنھ ربما أتلف سیارة في شھر محرم، وكانت قیمة السیارة : فائدة التنبیھ على أن القیمة تكون حین التعذر. الحین إذا تعذر، وھذه مسألة خالفیة
 إلى سبعة - ًمثال-ن مثل ھذه السیارة مدة أسبوع فنزلت قیمتھا في شھر محرم عشرة آالف لایر، ثم بحثنا وكان للسیارة مثل، فجعلنا نبحث ع

ًآالف لایر، وتعذر وجودھا، فالقیمة یوم التعذر سبعة آالف والقیمة یوم التلف عشرة آالف، ولربما تكون القیمة یوم الشراء عشرین ألفا، 
 حینئٍذ أن یضمن القیمة، ولیس المراد یوم التعذر، فعلى ھذا أنھ یجب) ًقیمتھ إذا(فحینئٍذ العبرة بوقت التلف، وبعض الشراح یفھم من جملة 

تلزمھ القیمة بسبب عدم وجود المثل، والحقیقة كال : إشارة إلى االستحقاق، أي) ًفقیمتھ إذا(یكون الضمان یوم التلف ولیس یوم التعذر، : القول
كانوا في القدیم یصنعون أشیاء ال یمكن أن ]. لي بقیمتھ یوم تلفھ ویضمن غیر المث: [ قال رحمھ هللا. القولین لھ وجھ وإن كان الثاني أظھر

األواني في زماننا یمكن إیجاد المثلي؛ لكن في القدیم ال یمكن؛ ألنھ إذا صنع الحداد إناء ربما وسع فیھ وربما : ًیصنع مثلھا من كل وجھ، مثال
 تعرف فیھا أطوالھا وتعرف فیھا مقاساتھا بشكل دقیق یمكن أن یوجد فیھ ُّ صب اآلنیة بطریقة نظامیة- مثل زماننا اآلن-ضیق، ولم یكن ھناك 

لكن . المثل، فكانوا في القدیم یمثلون باألواني؛ ألن الغالب عدم انضباطھا، فما كان من المغصوبات ال مثلي لھ، فحینئٍذ یجب ضمانھ بالقیمة
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ًلو أن شخصا أتلف مغصوبا ال مثلي لھ، وقلنا لھ أنا أرضى بالقیمة ما دام أنھ : دفع القیمة، فرضي صاحب المغصوب، وقالیجب علیك أن ت: ً
 فأصبحت -ًمثال- أنا اشتریتھ بعشرة آالف، ونظرنا في الشيء المغصوب وجدنا أن صاحبھ استخدمھ سنتین كسیارة : لیس لھ مثل ثم قال

قد تكون قیمتھا :  أتلفھا أم العبرة بقیمتھا یوم اغتصبھا؟ وفائدة ذلكقیمتھا ثمانیة آالف، فھل العبرة بقیمتھا یوم اشتراھا، أم العبرة بقیمتھا یوم
ً عشرین ألفا، -ًمثال-یوم الشراء غالیة، وقیمتھا یوم االغتصاب دونھا في الغالء، وقیمتھا یوم التلف أقل قیمة، فتكون القیمة بالشراء 

ًسنة مثال، فأصبحت قیمتھا خمسة آالف عندما أتلفھا، فھل یدفع ًفاغتصبھا منھ في شھر محرم وقیمتھا عشرة آالف، ثم بقیت مغصوبة نصف 
قیمتھا یوم : القول األول یقول: ًعشرین ألفا أو عشرة آالف أو خمسة؟ اختلف العلماء في ھذه المسألة، واألقوى في ھذه المسألة قوالن

غلى القیمتین؛ ألنھ ربما كانت یوم التلف أغلى منھا یوم ننظر أ: قیمتھا یوم أتلفھا، وھناك قول ثالث یقول: اغتصبھا، والقول الثاني یقول
المجوھرات ونحوھا، فالیوم الذي أتلفھا فیھ : الغصب وھذا قد یقع، ربما قد تكون قدیمة فلما أتلفت أصحبت قیمتھا أكثر أو ارتفع سوقھا مثل

ة ألف، ویوم أتلفھ غلت قیمة المواد البنائیة، فأصبحت قیمة ًشاء هللا أن قیمتھا غالیة، أو اغتصب بیتا وھدمھ، وقیمتھ یوم اغتصبھ یعادل مائ
نعتبر القیمة بالیوم الذي اغتصب فیھ الشيء، فإنھ قد أصبح في ذمتھ ذلك الشيء، فنحن نوجب : بنائھ خمسمائة ألف، فبعض العلماء یقول

ً أخذ السیارة أو أخذ الدابة، ولكنھ كان ملزما بردھا؛ ھو أخذ البیت الذي ھو العقار، أو. ال: ومنھم من قال. علیھ ضمان القیمة بیوم الغصب
ًألنھا موجودة، ولم یخاطب شرعا بالضمان إال بالتلف؛ ألن التلف ھو الذي أوجب علینا أن نخاطبھ بالضمان، وإال لو كانت غیر تالفة لردھا، 

 یكون بقیمتھا یوم تلفت، وإن كان االحتیاط بالنظر إلى أن ضمانھا: وھذا القول من أقوى األقوال. ًفأصبحت ذمتھ مشغولة بالقیمة یوم التلف
ًأغلى القیم ال شك أنھ أقوى، خاصة وأن فیھ نوعا من التعزیر، وھذا مقصود شرعا للغاصب فیغرم أعلى القیمتین، وھذا على خالف الشرع  ً ً

ا نطالبھ بالضمان بقیمة العین التالفة المغصوبة أنن: الخالصة. ًمن حیث األصل ولكن براءة لذمتھ، وباالعتداء والغصب صار األمر مختلفا
ًیوم تلفت وال ینظر إلى قیمتھا یوم اشتریت، وال ینظر إلى قیمتھا یوم اغتصبت، فیلزم بضمانھا یوم تلفت؛ ألنھ كان مغتصبا للعین مخاطبا  ً

یجب علیك دفع قیمتھا یوم : س قبلھ؛ فلذلك نقولًإال لما أتلف، فأصبحت ذمتھ مشغولة بالقیمة في یوم التلف ولی بردھا ولم یخاطب بالقیمة
  .تلفت

 
 
 
 

 كیفیة ضمان القیمة في حال تعذر المثلي
 
 

ًوإن تخمر عصیر فالمثل، فإن انقلب خال دفعھ ومعھ نقص قیمتھ عصیرا : [ وقولھ ًإن اغتصب عصیرا ). وإن تخمر عصیر فالمثل: (فقولھ]. ً
أنھ یجب : ّ یتعذر رد المثل، وھذا یدل على دقة العلماء رحمھم هللا، فھم أعطوك القاعدة وھيًفبقي العصیر عنده حتى صار خمرا، فحینئٍذ

ھل ھناك صور یمكن أن توجد فیھا العین المغصوبة : یرد السؤال. علیك أن تحكم بضمان المغصوب بمثلھ، وإن تعذر المثل تنتقل إلى القیمة
ًنعم، إن أخذ العصیر واغتصبھ عصیرا وتحول ھذا العصیر إلى خمر، كعصیر تفاح؛ : وال یطالب بردھا، ویجب علیھ ضمان مثلھا، قالوا

ألن العصیر إذا مكث مدة یتخمر، فأخذ عصیر تفاح أو عنب فبقي عنده مدة یوم أو یومین فتخمر، فحینئٍذ ال یمكن رده؛ ألنھ یجب إتالفھ كما 
وھو وعاء - أبا طلحة رضي هللا عنھ أن یھریق الخمر وأن یكسر اإلناء ثبت في الحدیث الصحیح عن النبي صلى هللا علیھ وسلم أنھ أمر 

أن الرجل لما : (وفي الحدیث الصحیح عن النبي صلى هللا علیھ وسلم في حدیث المزادتین. ّ فدل ھذا على أنھ یجب إتالف الخمر-الخمر
، وفي الصحیح من حدیث أنس رضي )كبھما على األرضأھدى للنبي صلى هللا علیھ وسلم المزادتین وحرم علیھ بیعھما فتح المزادتین وس

ًهللا عنھ أنھ لما نزل تحریم الخمر جرت بھا سكك المدینة عندما أھریقت وأتلفت، فاألصل أن الخمر تتلف، فلو أنھ اغتصب عصیرا ثم تحول 
 العصیر مثلھ، وذلك ألن العصیر ید الغاصب ید ضمان، فیجب علیھ أن یتلف ھذا الخمر، وأن یرد لصاحب: ھذا العصیر إلى خمر نقول

أن الخل : أن یتحول بنفسھ، وجمھرة أھل العلم: الطریقة األولى: ًیكون مثلیا فیجب علیھ الضمان بالمثل، وقد یتحول الخمر إلى خل بطریقتین
ًإذا تحول بنفسھ صار حالال طاھرا؛ ألن النبي صلى هللا علیھ وسلم قال كما في الحدیث الصحیح ، والخل ال یمكن أن )ام الخلنعم اإلد: (ً

ًیصیر خال إال بعد أن یكون خمرا، وھذا المراد بھ إذا تخلل بنفسھ، والدلیل على أنھ یحل إذا تخلل بنفسھ حدیث أبي طلحة رضي هللا عنھ : ً
و كان یجوز تخلیل الخمر لما حینما سأل النبي صلى هللا علیھ وسلم عن خمر األیتام، فإن النبي صلى هللا علیھ وسلم أمره أن یریق الخمر، فل

أمر النبي صلى هللا علیھ وسلم بإراقتھا، فدل على أنھ ال یجوز لمالك الخمر أن یخللھا بنفسھ، ولكن إن تخللت بنفسھا فإنھ یجوز وتكون 
ًطاھرة حینئٍذ، فلو أنھ اغتصب عصیرا فبقي العصیر عنده مدة من الزمان، فتحول فیھا ھذا العصیر إلى خمر ثم صا ًر خال، فإذا صار خال ًً ً

ٌرد ھذا الخل إلى صاحبھ؛ ألن الخل فرع عن العصیر، والفرع تابع ألصلھ، فالمال مال : فالعین یمكن ردھا إلى صاحبھا، فنقول لھ ٌ ّ
أن تتفق : الصورة األولى: ھل اختلفت قیمة الخل والعصیر، فال تخلو من ثالث صور: المغصوب منھ، فیجب علیك رد الخل، ثم ننظر

ًالقیمتان، كأن تكون قیمة العصیر مائة لایر، فعندما غصبھ كمیة من العصیر تخمرت ثم تخللت، فصارت قیمتھ خال بمائة لایر، فحینئٍذ یرده 
 فإذا تخلل. ًأن تكون القیمة أغلى إذا صار خال: الحالة الثالثة. ًأن تكون القیمة ناقصة بعد أن صار خال: الحالة الثانیة. ًخال وال إشكال

ًرد الخل وادفع الفرق، وقد بینا دلیل ھذه المسألة وأقوال العلماء فیھا، وقررنا أن من اغتصب شیئا وأمسك ذلك : وصارت قیمتھ أقل، قلنا لھ ّ
م الشيء حتى نقصت قیمتھ فإنھ یجب علیھ الضمان، واستثنینا مسألة غالء السوق ویكاد یكون إجماع أھل العلم علیھا إال قول أبي ثور إبراھی

أما إذا كان األمر بالعكس فتكون قیمة الخل أغلى، كأن یغتصب . تضمن قیمة غالء السوق: بن خالد بن یزید الكلبي رحمھ هللا الذي قال
ًعصیرا قیمتھ مائة فأصبحت قیمتھ خال مائتین، فحینئٍذ یرد الخل وال ضمان علیھ ً.  
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 بطالن تصرفات الغاصب الحكمیة
 
 

ھذا الموضع والمسائل التي ذكرھا المصنف رحمھ هللا ): تصرفات الغاصب]. ( وتصرفات الغاصب الحكمیة باطلة :فصل: [ قال رحمھ هللا
ّفي بدایة ھذا الفصل تتعلق بالتصرفات في العقود من بیع وھبٍة ووقٍف وغیر ذلك، فبعد أن بین لنا تصرفات الغاصب الفعلیة شرع في  ٍ

الحكم على الشيء من حیث الصحة والفساد، تصرفات الغاصب الحكمیة المعنویة : أي): یةالحكم(تصرفاتھ الحكمیة ببیع المغصوب، و
، وقد حرم هللا عز وجل أموال المسلمین، وجعل )ٍلیس لعرق ظالم حق: (قولھ علیھ الصالة والسالم: ٌباطلة، ھذا أصل، والدلیل على ذلك

ٍن فتصرف فیھ بدون ملكیة وبدون إذن وبدون والیٍة فتصرفھ باطل؛ ألن المال ًُحرمة المال كحرمة الدم، وإذا كان المال محرما على اإلنسا
ًلیس ملكا لھ، فلو أن شخصا جاء واغتصب سیارتك ثم باعھا، فنحكم على البیع الثاني بالبطالن، ولو أخذ سیارتك ووھبھا إلى شخص فإننا  ً

الباطل ال تترتب علیھ األحكام الشرعیة بحیث ال یحكم بصحة ): باطلة: (لھفقو. نحكم على ھذه الھبة بأنھا باطلة ویجب رد السیارة إلى مالكھا
ًلو أنھ اغتصب جاریة ثم وطئھا، فإن ھذا الوطء یعتبر وطء زنا بالنسبة لھ، : ًالبیع وال بصحة الھبة، وال یحكم باآلثار المترتبة علیھ، فمثال

 في باب الحدود، فإذا - إن شاء هللا- حكمھا حكم اإلكراه على الزنا وسیأتي إذا أكرھت على جماعھ وعلى استمتاعھ كان : وبالنسبة للجاریة
ًوطئھا وھو غاصب لھا، فإنھ ال یجوز لھا أن تمكنھ من نفسھا، فھذا التصرف بالوطء نعتبره زنا، فإذا كان متزوجا فإنھ یرجم وحینئٍذ نعتبره 

ًمتعدیا لحد هللا عز وجل مرتكبا للزنا؛ ألنھ یعلم أن ھذه ال . فإذا وطئھا یكون حكمھ حكم الزنا وال إشكال في ذلك: جاریة ال تحل لھ، وعلى ھذاً
على ھذا  ّلكن لو تصرف بالبیع أو تصرف بالھبة فیكون الضمان للعین ویجب علیھ رد العین، وأما بالنسبة لما یترتب على اآلثار المترتبة

ٌفلو باع سیارة إلنسان بعشرة آالف، والسیارة مغصوبة .  على ھذا البیع فھو باطلالبیع وعلى الھبة؛ فإنھ ال تترتب آثار شرعیة، فكل ما ُبني ً
أن الفرع آخذ : ٍثم قام الثاني ببیعھا لشخص آخر ثم بیعت إلى ثالث أو رابع فجمیع البیوع باطلة؛ ألن ما بني على باطل فھو باطل، والقاعدة

بائع في البیع الثاني باع بملكیة یدعیھا من البیع األول وبناھا علیھ، فإذا أسقطت البیع ٌحكم أصلھ، فالبیع الثاني فرع عن البیع األول؛ ألن ال
األول أسقطت ما بعده من البیوعات، ثم لو أن األخیر الذي اشترى وھب السیارة أو تصدق بھا حكمنا ببطالن البیع والھبة والصدقة؛ ألن 

 ...... .یارة إلى صاحبھا وضمانھاجمیع ما بني على باطل یحكم ببطالنھ ویجب رد ھذه الس
 

 اعتبار قول الغاصب في قیمة التالف وقدره وصفتھ
 
 

إذا اختلف : إذا كان الغاصب یجب علیھ أن یدفع القیمة، فیبقى السؤال]. والقول في قیمة التالف أو قدره أو صفتھ قولھ : [ قال رحمھ هللا
أن ذمتھ تشغل : ًئا ألزمناه بالقیمة، وأن ھذه القیمة تقدر بیوم التلف، وبینا أن سبب ذلكأنھ إذا أتلف الغاصب شی: الغاصب والمالك، نحن علمنا

قیمتھا مائة ألف لایر، وقال : فما الحكم إذا اختلف الغاصب مع صاحب العین، فقال صاحب العین: بضمان القیمة یوم التلف، فإذا ثبت ھذا
: ًادفع تسعین ألفا؟ الجواب: ادفع مائة ألف، أو نصدق الغاصب ونقول لھ: نقول للغاصبًبل قیمتھا تسعون ألفا، فھل نصدق المالك و: الغاصب

إذا اختلف االثنان في القیمة، فقال : أن القول قول الغاصب إال إذا قامت البینة على صدق المغصوب منھ والمالك، وھذا مبني على أنھ
ًأن التسعین ألفا ھي القیمة؛ ألنھ لما : ًتجزم بأن التسعین ألفا ھي القیمة أي الیقینبل مائة ألف، ف: ًقیمتھا تسعون ألفا، وقال المالك: الغاصب

مائة، اتفقوا على أنھا بلغت تسعین واختلفوا في العشرة آالف الزائدة التي ما بین المائة والتسعین فھل : قال الغاصب تسعین، وقال المالك
أنھا ثابتة، فیبقى السؤال في العشرة آالف التي یدعیھا المالك على الغاصب، وكل من التسعین ال إشكال : نصدق المالك أو الغاصب؟ فتقول

ٌلو یعطى الناس بدعواھم الدعى أناس دماء أقوام وأموالھم ولكن الیمین على من : (ًادعى شیئا، فالقول بخالفھ، كما قال صلى هللا علیھ وسلم
یجب على مالك السیارة أن یثبت بشھادة الشھود أو :  یطالب بالبینة، وعلى ھذا نقولأن المدعي للزائد: ، فبین علیھ الصالة والسالم)أنكر

: شھادة أھل الخبرة أن السیارة یوم التلف تستحق مائة ألف وإال أخذ التسعین، وإذا أنكر الغاصب فإنھ یحلف الیمین، وھذا ھو معنى قولھم
: ویقول للمالك. قیمتھا تسعون: كم قیمتھا؟ یقول: القاضي، فسیقول القاضي للغاصبإذا ذھب االثنان إلى : وعلى ھذا) فالقول قولھ مع یمینھ(

فیحلف الغاصب . لیس لك إال یمینھ: یقول لھ. ما عندي بینة: ألك بینة؟ قال: فیسأل المالك صاحب العین المغصوبة. مائة: كم قیمتھا؟ یقول
القدر یرجع ). أو قدره: (وقولھ. برئ، وإال ردت الیمین كما ھو معلوم في القضاءًوهللا إن قیمتھا یوم التلف تسعون ألفا، فإذا حلف : ویقول

بل أربع سیارات، واختلف في قدر المغصوب، ھل ھو ثالث سیارات أو : إلى العدد، فإذا ادعى الغاصب أن لھ ثالث سیارات، ثم قال المالك
أربع سیارات، فكلھم متفقون على ثالث، : سیارات، والمالك یقولثالث : القول قول الغاصب؛ ألن الغاصب یقول: أربع سیارات؟ فنقول

ًأن كل من علیھ الغرم یعتبر مدعى علیھ، فیكون القول قولھ، : ًأن الغارم مدعى علیھ، وھذا عند بعض العلماء: والشك في الرابعة، والقاعدة
ًول قول الغاصب حتى یقیم المالك بینة وشھودا على العدد الذي فحینئٍذ الق. بل أربع سیارات: إنھ یقول لھ: فالغاصب اآلن غارم، فإذا قلنا

بل من . ال: قال الغاصب. إن السیارة التي أتلفتھا من النوع الممتاز: قال المالك للغاصب). أو صفتھ قولھ: (وقولھ. ادعاه فیكون القول قولھ
إن الذي اغتصبتھ النوع :  أربعة أنواع، فقال لھ- ًمثال- وفیھا كأن یكون ھناك نوع من أغلى األنواع الذي ھو أجود أنواعھا. النوع الرديء

اغتصبت : ًأبدا، بل كانت السیارة من النوع الرديء، قال لھ: ًالممتاز، وطبعا سیقول المالك ھذا؛ ألن ھذا أحظ لھ وأكثر قیمة، قال الغاصب
بل سیارة عادیة، فھذه األوصاف . ال: رة أتوماتیكیة، قالًاغتصبت إذا سیا: بل اغتصبت سیارة غیر مكیفة، قال. ال: سیارة مكیفة، قال

الیقین أنھا سیارة من نوع عادي، وأن : الموجودة التي تختلف من زمان إلى زمان ینظر فیھا إلى القدر المشترك بین الطرفین، ونقول
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بل أتلفت ساعة . ال: قال. از، وھو نوع كذا وكذاًأتلفت ساعة من النوع الممت: أوصافھا عادیة حتى یثبت أنھا من األوصاف الممتازة، أو قال
القول قول الغاصب حتى یثبت المالك أنھا من النوع الممتاز أو الجید، وھكذا في بقیة : من نوع كذا وكذا، وھو نوع أردأ أو أقل، فنقول حینئٍذ

نھ غارم، وھذا وجھ عند بعض العلماء، والغارم القول قول الغاصب؛ أل: قولھ، القاعدة ھي ھي، والمسألة ھي ھي، فنقول األمثلة، فالقول
مدعى علیھ، وألنھما اتفقا على الرديء، ولیس عندنا یقین على الجید؛ وألن األصل ھو براءة ذمتھ حتى یدل الدلیل على شغلھا، فلما أثبت أن 

ثلھا، وادعى المالك ما ھو زائد، ًالمغصوب على ھذه الصفة التي ذكرھا من الرداءة، وقد أثبت للمغصوب المستحق صفة یكون على م
 ...... .ًفسیكون حینئٍذ مطالبا بالبینة والدلیل، وكل ھذه وجوه نخرج علیھا ھذا القول الذي اختاره المصنف وجماعة من أھل العلم رحمھم هللا

 
 اعتبار قول المغصوب منھ في رد المغصوب وعیبھ

 
 

نا المسألة على العكس، إذا اختلفوا في القیمة والقدر والصفة فالقول قول الغاصب؛ ألنھ ھ]. و في رده وعدم عیبھ قول ربھ : [ قال رحمھ هللا
ٍرد المغصوب، كشخص اغتصب من شخص سیارة، وذھب : سیتحمل المسئولیة، لكن لو اختلف الغاصب والمالك في الرد، والمراد بالرد

نعم، : فجاء الغاصب وقال. ، وأطالب القاضي بمطالبتھ بإحضار سیارتيًإن فالنا اعتدى على سیارتي واغتصبھا: واشتكاه إلى القاضي، وقال
الغاصب معترف بأنھ اغتصب السیارة، فاعترف بالیقین أنھ اغتصب، ونشك ھل رد أو لم : فحینئٍذ. اغتصبت منھ السیارة ولكن رددتھا لھ

ھل الغصب انتھى أم ال، فال بد أن تكون ھناك بینة یرد، واألصل أنھ ما ردھا؛ ألن نحن متأكدون ومستیقنون أنھ حصل الغصب، وشككنا 
ّرد علي حقي، أو یقیم المغتصب الشھود على أنھ أحضر لھ سیارتھ التي ادعى : ودلیل على أن الغصب قد انتھى، فإما أن یقر المالك ویقول ّ

ا إقرار وتنقطع بھ الخصومة، مثال البینة نعم ردھا، فھذ: ّما رد السیارة، ثم یتذكر ویقول: اإلقرار كأن یقول: أنھا غصبت، ومثل ھذا
بل رددتھا وعندي شاھدان یشھدان على أني رددتھا : اغتصب سیارتي في شھر محرم، ولم یردھا إلى الیوم، فقال الغاصب: قال: والشھود

ٍیوم الخمیس الماضي، والخصومة یوم السبت، فجاء الشاھدان وشھدا أن زیدا الغاصب جاء بالسیارة إلى عمرو  المغصوب منھ وسلمھ ً
إنك قد أثبت : السیارة وأعطاه مفاتیحھا، وقد رأیا ذلك واطلعا علیھ وشھدا عند القاضي، فنتحقق أن الغصب قد رد، ونقول للمغصوب منھ

 یكون قول القول: ًغصبا، وثبت بالبینة انتقالھ وارتفاعھ ورد المغصوب إلیك، فانقطع ما تدعیھ ویكون القول قول الغاصب، وفي ھذه الحالة
حال الرد خالف األصل، فنحن مستیقنون واألصل عندنا أنھ مغتصب، فمعنى : ًإذا.  حتى یحدث الغاصب البینة-وھو المالك- المغصوب منھ 

-أنت تعترف أنك غصبت، ولیس ھناك دلیل یدل على نقیض ھذا الذي اعترفت بھ : أننا ال ننتقل من ھذا الیقین إال بیقین مثلھ ونقول لھ: ذلك
إذا اتفق الغاصب والمالك ). وعدم عیبھ: (وقولھ. ّ من ردك للعین، فیجب علیك الضمان، وال یصدق الغاصب أنھ رد العین-وھو الغصب

بل اغتصبت منھ سیارة : فقال الغاصب. عیب السیارة كانت نظیفة ولیس فیھا أي: على أن الغاصب قد اغتصب سیارة، فقال المالك
الخالف ھل فیھا عیب أو لیس فیھا عیب، فالكل متفق على وجود : ًإذا. ٍفي أجھزتھا أو في أي شيء منھامصدومة، أو سیارة بھا تلف 

الغصب، فال إشكال أن السیارة مغصوبة، ولكن اإلشكال ھل ھي كاملة ال عیب فیھا أو ھي ناقصة؟ فالقول ھنا قول المالك؛ ألن األصل في 
أنت اعترفت أنك اغتصبت سیارة، : ن تكون كاملة حتى یدل الدلیل على نقصھا، فنقول للغاصبالعین أال تكون معیبة، واألصل في األشیاء أ

. األصل أنھا سیارة نظیفة، واألصل أنھا سیارة ال عیب فیھا حتى تثبت بالشھود أنھا كانت معیبة، أو یقر ویعترف صاحبھا: فنحن نقول
الكھرباء أو في تسلیك الماء أو في بنائھا حدث فیھ عطل أو :  فیھا شيء تالف مثلًوأیضا لو اغتصب منھ عمارة ولما جاء یردھا إذا بالعمارة

نصدق المالك؛  ًبل كانت عمارتي تامة كاملة، فحینئٍذ: أخذتھا على ھذه الصفة المعیبة الناقصة، وقال المالك: انھدم بعض الدار، فقال الغاصب
ھناك في القیمة : والفرق واضح بین األمرین. ًلعیب حتى یدل الدلیل على أن فیھا غیباأنھا كاملة ونظیفة وسالمة من ا: ألن األصل في العمارة

أن العین من حیث األصل : ًوالصفة وقدر المغصوب یكون الغاصب مدعى علیھ، ولكن ھنا لما أخذ عینا فعندنا أصول في األعیان، ومنھا
، فإذا أخذت سیارة أو دابة فاألصل أنھا غیر معیبة حتى یدل الدلیل على تكون كاملة، فالبیوت تكون كاملة ال عیب فیھا، وكذلك السیارات

 ...... .ًأقم البینة على صدق ما ذكرت وأنھا كانت معیبة وإال ألزمت بدفع قیمتھا كاملة أو ضمان ذلك النقص: نقصھا وتعیبھا فنقول لھ
 

 حكم المغصوب عند عدم معرفة صاحبھ
 
 

ٌشخص : الغاصب جھل صاحب العین المغصوبة، مثال ذلك: أي) وإن جھل]. (صدق بھ عنھ مضمونا وإن جھل ربھ ت: [ قال رحمھ هللا
ّاغتصب سیارة ثم لم یدر من ھو صاحبھا الذي اغتصبھا منھ، مثل ًشخص جاء بالقوة ووجد رجال راكبا في سیارتھ فھدده بالسالح وأخذ : ً ً

ا كمثال، وفي القدیم یقع في الدواب ویقع في الدور واألراضي، وھذه المسألة سیارتھ منھ، ثم ال یعرف من ھو حتى یرد سیارتھ إلیھ، ھذ
ً بعد المسائل المتقدمة، والترتیب منطقي وصحیح؛ ألن أول ما تتحدث عنھ رد العین المغصوبة كاملة إذا كانت - رحمھ هللا-رتبھا المصنف 

 موجودة وال مثل لھا رد قیمتھا، فبعد أن انتھى المصنف من ذكر ھذا موجودة، وإذا كانت غیر موجودة ولھا مثل رد مثلھا، وإذا كانت غیر
ھل ھي كاملة أو ھي ناقصة؛ ألن القیمة تتأثر بالكمال والنقص، فأدخل مسألة الخالف في تعین المغصوب ونقصھ : كلھ، یرد في القیمة مسألة

 جھل المالك، فكل المسائل المتقدمة إذا وجد المالك للمغصوب  في مسألة إذا-رحمھ هللا- شرع : إلى آخره، وبعدما فرغ من ھذا... وقیمتھ 
ٌفحینئٍذ یتفاھم معھ وكل یأخذ حقھ، لكن لو لم یعلم صاحب الشيء المغصوب، فما الحكم؟ ھل ھذه األحكام المتقدمة تسقط؟ ضمان العین 

ٌنھ ولم یدر أین ذھب، وال یعرف ھل ھو حي أو وضمان المثل وضمان القیمة؟ فإذا كان مالك السیارة ال یعرفھ أو كان یعرفھ ثم غاب ع
یضمن إذا وجد مالكھا، ویكون كاللقطة، یستحقھا ویأخذھا : في ھذه الحالة قال بعض العلماء: ماذا یفعل؟ والجواب: میت، فحینئٍذ یرد السؤال

 سبحانھ وتعالى یقتص للعباد بعضھم أن هللا: بل یتصدق بھا على نیة صاحبھا، والسبب في ذلك: لھ حتى یجد صاحبھا، وقال بعض العلماء
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 یكون القصاص بالحسنات كما في الحدیث الصحیح عن النبي - ًإذا كانت حقوقا مالیة ونحو ذلك-من بعض، ویكون القصاص في المظالم 
إنما : قال علیھ الصالة والسالمالمفلس فینا من ال دینار لھ وال درھم؟ ف! یا رسول هللا: أتدرون من المفلس؟ قالو: (صلى هللا علیھ وسلم أنھ قال

وأكل مال ھذا، فیؤخذ من : (، الحظ في قولھ)المفلس الذي یأتي یوم القیامة وقد شتم ھذا، وأكل مال ھذا، فیؤخذ من حسناتھ على قدر مظلمتھ
لمتھ، فإذا تصدق فشملت مظالم الغصوبات وغیرھا، فیؤخذ من حسنات الغاصب على قدر مظ: ، المظلمة عامة)حسناتھ على قدر مظلمتھ

إن - بالمغصوب فإذا وافى هللا یوم القیامة أخذت حسنات المغصوب وأعطیت لصاحبھ فبرئت ذمتھ، فھذا المذھب ھو أعدل المذاھب وأوالھا 
ة على أما لو أنھ تصدق وبعد زمن ظھر صاحبھ؛ فحینئٍذ تكون الصدقة مبین. ً بالصواب، أن یتصدق بھ على نیة صاحبھ إبراء لذمتھ-شاء هللا

من حیث تعذر وصول الحق إلى صاحبھ، فلما ظن تعذر ذلك وبان خطأ الظن سقط ذلك ووجب علیھ : ظن الموت وجھالة الحال، یعني
فھو ظن أنھ لن یستطیع أن یجد صاحبھ، فلما ظن ذلك وتبین خطأ ھذا الظن وجد ) ال عبرة بالظن البین خطؤه: (الضمان؛ ألن القاعدة تقول

المغصوبة وحینئٍذ تكون لھ الحسنات وال تكون للمالك الحقیقي، كأن التصدق فقط لدفع المظلمة، فإذا أمكن أن یأخذ حقھ في علیھ ضمان العین 
ًإذا سرق ماال إلنسان وتعذر علیھ أن یعرف صاحب المال، فإنھ یتصدق بھ على نیة صاحبھ، فمثال. الدنیا فإنھ ال یصار إلى مظلمة اآلخرة ً :

التي سرق منھا، وھو یعلم ورثتھ، فحینئٍذ ال یصح أن یتصدق؛ ألن ) البقالة(شرة آالف من بقالة ثم مات صاحب ھذه  ع-ًمثال- شخص سرق 
ٍالمال انتقل إلى الورثة، وحینئٍذ یجب علیھ أن یدفع إلى ورثة المسروق منھ، فالغصب والسرقة یتصدق فیھما بالشيء مغصوب وبالشيء 

 ...... .وجده بعد ذلك أو وجد ورثتھ ضمن لھم على األصل الذي قررناه في الضمانمسروق إذا تعذر وجود صاحبھ، فإذا 
 

 األسئلة
 
 

...... 
 

 الفرق بین الغصب والسرقة
 
 

أن الغصب یكون بالقوة والقھر، والسرقة : ًأوال: ھناك فروق بین الغصب والسرقة منھا: ما الفرق بین الغصب والسرقة؟ الجواب: السؤال
لخفاء، فالمغصوب یؤخذ بالقوة والغلبة، والمسروق یؤخذ بالخلسة، إلى درجة أن صاحبھ ال یشعر أنھ أخذ منھ ذلك الشيء، تكون بالخفیة وا

أن الغصب ال یجب فیھ من حیث حكم الشرع عقوبة : ًثانیا. فأثناء األخذ إذا نظرت إلى الغصب ففیھ علم، وإذا نظرت إلى السرقة ففیھا جھل
ًأن وصف الشيء بكونھ مسروقا أو كونھ مغصوبا : ًثالثا. یھا العقوبة المحددة المقدرة إذا وجدت الشروط واستوفیتمحددة مقدرة، والسرقة ف ً

ًاغتصب مسواكا وھو دون نصاب السرقة، لكن في : ٍیختلف؛ ففي الغصب یقع الوصف على كل قلیل وكثیر جلیل وحقیر وبإمكانك تقول
ًلغ نصاب السرقة، فالسرقة لھا حد، ولھا قدر ال یمكن أن نصف الشخص بكونھ سارقا إال إذا بلغ سرق إال إذا ب: السرقة ال یمكن أن نقول

ِأن السرقة ال یوصف المال فیھا بكونھ مسروقا إال إذا أخذ من حرز، فإذا كان المال في صنادیق مغلقة، نقول: ًرابعا. المسروق ھذا الحد ُ ً :
ِ لكن الغصب سواء كان المال موضوعا في حرز أو في غیر حرز ما دام أنھ أخذ بالقوة فإنھ سرق المال وكسر أو عالج مفاتیحھا،: حینئٍذ ُ ً ً

ًیوصف بكونھ مغصوبا، وھناك فروق أخرى، لكن ھذه من أھم الفروق بین الغصب وبین السرقة، وھناك طبعا مسألة ضمان المسروق، فقد  ً
إنھا تقطع ید السارق وال یضمن المال، :  المال المسروق، فبعض العلماء یقولعلى ضمان المغصوب، لكنھم اختلفوا في ضمان: اتفق العلماء

  .تقطع یده ویجب أن یرد المال إلى صاحبھ، وهللا تعالى أعلم: وبعضھم یقول
 
 
 
 

 استغالل األوقات في طاعة هللا
 
 

ھكم تجاه ھاتین النعمتین حتى یمكن استغاللھا فیما الفراغ والشباب من نعم هللا عز وجل التي یحاسب علیھا یوم القیامة، فما توجی: السؤال
ًإن هللا تعالى إذا أحب عبدا من عباده وأراده للخیر والطاعة والبر بارك لھ في عمره وبارك لھ في ساعات : یرضي هللا عز وجل؟ الجواب

اعة هللا سبحانھ وتعالى، فیجد ویجتھد، وكلما ّلیلھ ونھاره، وھیأ لھ الخیر في صبحھ ومسائھ، فال تفتر لھ عزیمة، وال یكل وال یسأم من ط
، حامدا لنعمھ، قائما بحقوقھ وفرائضھ، مجتنبا لحدوده ومحارمھ، یتلمس مرضاة  ًقضى طاعة شمر عن ساعد الجد لطاعٍة غیرھا، شاكرا  ً ً ً ّ ً

لھو الساعات، یستشعر أن كل دقیقة وثانیة هللا في كل دقیقة وثانیة وساعٍة وبرھة، ال یعرف إضاعة األوقات، وال انتھاك المحرمات، وال 
وكم من ساعٍة . ربما قدمتھ إلى نار أو إلى جنة، فالبركة في الساعات والبركة في األوقات رحمة من هللا سبحانھ وتعالى یرحم بھا من یشاء

نسأل هللا السالمة ! لت قدمھ وساءت خاتمتھوكم من ساعة انتھك فیھا العبد حدود هللا فز! أقام العبد فیھا طاعة هللا فحجبتھ عن عقابھ وغضبھ
أن : فعلى اإلنسان أن یعرف نعمة هللا سبحانھ وتعالى علیھ بالعمر، ومما یعین اإلنسان على التفكر والتدبر واغتنام ساعات العمر! والعافیة

ور وما ھم فیھ من الحسرات، یتمنى الواحد ینظر إلى من حرم ھذه النعمة، فینظر إلى الذین سلفوا وأقبلوا على ما قدموا، فیتذكر أھل القب
ّمنھم الساعات واللحظات لو أنھا قضیت في الطاعات والمضاة، وتصور اإلنسان أنھ في ھذه الساعة رھین األكفان والبالء بین یدي هللا جل 
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ًوعال محتبسا مرھونا في قبره یتمنى أن یزاد في صحیفة عملھ تسبیحة أو استغفار أو تحمید  سبحا إن ھذه العطلة وھذا الفراغ . نھ وتعالىً
أن یكثر من : ٍنعمة عظیمة من هللا سبحانھ وتعالى، وال بد لكل مسلم أن یھیئ األسباب لكي یبارك هللا لھ في ھذه العطلة، ومن أعظم األسباب

ى الخیر إال هللا سبحانھ وتعالى، وال حول الدعاء، فال یصبح وال یمسي إال وقد ذكر ربھ واطرح بین یدي هللا بدعوٍة صادقة، فإنھ ال معین عل
األخذ باألسباب التي یبارك بھا في العمر، فإن هللا تعالى إذا أراد أن یبارك للعبد في عمره ھیأ لھ : األمر الثاني! وال قوة إال با العلي العظیم

في عمر اإلنسان مثل بر الوالدین، فإن برھما والقیام أسباب الخیر، ولیس ھناك سبب بعد توحید هللا واإلیمان با عز وجل یبارك بسببھ 
ًعلیھما ورعایة مصالحھما یبسط هللا للعبد بذلك في رزقھ وینسئ لھ في أثره، ویزید لھ الخیر والبركة في عمره، فلن تجد بارا إال وجدتھ 

ًموفقا، ما طرق بابا من الخیر إال فتحھ هللا في وجھھ، وال سلك سبیال من البر إال  ً یسره هللا عز وجل من حیث ال یحتسب، البر بر الوالدین، ً
فتمضي ھذه العطلة وقد فاز العبد الموفق السعید برضا والدیھ، وإیاك ثم إیاك وتوھین الشیطان، فإن بر الوالدین قد یكون بالجلوس عندھما، 

داوي حتى یتم شفاؤھما بإذن هللا من األمراض، فأي وقد یكون بالقیام على مصالحھما، وقد یكون برعایتھما وعالجھما ومساعدتھما في الت
فاحرص كل الحرص على اغتنام العمر واغتنام ھذه العطلة في رضا . ٍمصلحة وأي خیر وأي نعمة تسدیھا إلى الوالدین فإنھا من برھما

ا علم من العبد حبھ لوالدیھ وحرصھ على الوالدین فھذا من أفضل ما أنفقت فیھ األعمار وقضیت فیھ ساعات اللیل والنھار، فإن هللا تعالى إذ
برھما بلغھ أعلى المراتب، فكل یوم تحرص على أنك تفوز بضاھما تحصل رضا أكثر من الرضا الذي كنت فیھ من بر الوالدین، إن كانا في 

ك واألنس بك، وأدخلت مدینة غیر مدینتك سافرت إلیھما، ولزمت أقدامھما وأدخلت السرور علیھما ومتعتھما بالنظر إلیك والجلوس مع
ًوبالوالَدْین إْحسانا : ًالسرور علیھما في قضاء الحوائج والمصالح والمالطفة، ذاكرا وصیة هللا من فوق سبع سماوات َ َ َِ ِ ِِ كذلك مما ]. 36:النساء[ْ

ارة األعمام والعمات صلة الرحم، فتمر علیك ھذه العطلة فتأخذ أبناءك وبناتك وأھلك وزوجك إلى زی: یبارك بسببھ في عمر اإلنسان
ًواألخوال والخاالت، فینظر هللا سبحانھ وتعالى إلیك وقد غبرت قدمیك خائفا منھ، راجیا رحمتھ، تلتمس عفوه في صلة الرحم، خرجت من  ً

ِبیتك مشفقا، خائفا وجال من ھذه الرحم التي یقطع هللا من قطعھا، راجیا لرحمة هللا في ھذه الرحم التي یصل هللا من و ً ً الناس الیوم من . صلھاً
أحوج ما یكونون إلى الصلة االجتماعیة، وأكثر ما وقع من الدمار والتردي الذي یعیشھ الناس في النفسیات والھموم والكربات كان من أعظم 

 من أجل أن یسلم على ًكان الرجل قبل خمسین عاما وفي أیام الشدة التي ال یعلمھا إال هللا یسافر مئات الكیلو مترات. قطیعة الرحم: أسبابھ
صلة الرحم من أعظم . ًأختھ أو یزور عمتھ أو خالتھ ملتمسا مرضاة هللا، وهللا أعلم ما الذي یرجع بھ إلى أھلھ إذا رجع من ھذه الصلة

دخل علیھا خدیجة رضي هللا عنھا، لما : األسباب التي یبارك بسببھا في األعمار واألوقات، ومن أعظم األسباب التي تنشرح بھا الصدور،
ًرسول هللا علیھ وسلم ذعرا مرعوبا مرھوبا، قالت لھ ً ، فالذي یصل الرحم ال یخزیھ هللا، )ًكال وهللا، ال یخزیك هللا أبدا، إنك لتصل الرحم: (ً

ًولن ترى عینك واصال للرحم وھو في خزي أبدا، بل إنھ في رحمة وفي توفیق من هللا سبحانھ وتعالى، وفي الحدیث القدسي یقو : ل هللا تعالىً
األخت حینما ). ًإني أنا هللا خلقت الرحم واشتققت لھا اسما من اسمي، فأنا الرحمن وھي الرحم، من وصلھا وصلتھ، ومن قطعھا قطعتھ(

 ًتدخل علیھا خاصة بعد موت الوالد والوالدة من أحوج ما تكون إلى زیارة أخ یصلھا، ویمسح على رءوس أبنائھا ویالطفھا ویشعرھا أمام
ّزوجھا أن لھا مكانة، فال أحد یعلم مقدار ھذه األحاسیس والمشاعر ومقدار ھذه المالطفة وھذا اإلحسان إال هللا وحده الذي وصى بصلة الرحم 

فوق سبع سماوات، ورتب علیھا الخیر ورتب على عكسھا وضدھا ضد ذلك، فالحرص كل الحرص على صلة الرحم؛ ألن اإلنسان أیام  من
 العمل مشغول ولكن اآلن ال یعذر، وإذا وصلت فینبغي أن تكون أكرم من وصلت وتسعى إلى درجات الكمال، فإن وجدت الدراسة وأیام

ٍ فرجت كربتھا، وإن وجدتھا في ھم وغم ذكرتھا هللا جل جاللھ -بإذن هللا-األخت بحاجة قضیت حاجتھا، وإن وجدتھا في كربة وأنت قادر 
من : (ٍالكربات، فال یمر علیك أسبوع حتى ولو كنت في شغل ولك رحم تصلھا إال بارك هللا لك في عمركالذي یبدد الھموم والغموم ویزیل 

إنھا من الطاعات التي تعجل فیھا : ، وقالوا)أحب منكم أن ینسأ لھ في أثره، وأن یبسط لھ في رزقھ، وأن یزاد لھ في عمره؛ فلیصل رحمھ
كذلك . ًة، وأیضا نعمتھا وخیرھا وبرھا وأثرھا وبركتھا عاجلھ، مع ما أعد هللا من اآلجل للعبدالمثوبة والعقوبة، فصلة الرحم عقوبتھا عاجل

قیام اللیل، فإن اإلنسان إذا كان في أثناء عملھ : مما تنفق فیھ األعمار وتقضى فیھ ساعات اللیل والنھار وھو من أحب ما یرضي هللا عز وجل
 بالمشاغل، ولكن اجعل لك ساعات ولحظات تخلو فیھا بربك إذا ھدأت العیون وسكنت الجفون، قال وشغلھ قد ال یستطیع أن یقیم اللیل ویتعذر

ًصلوا في ظلمة اللیل ركعتین لظلمة القبور، وصوموا یوما شدیدا حره لحر یوم النشور : ( أبو ذر رضي هللا عنھ وأرضاه ، فمن أراد أن )ً
ّسانھ، وأن یقوم بنانھ وأن یصلح شأنھ وحالھ فلیحرص على قیام اللیل، فإن هللا لما أوحى إلى ینور هللا ظلمة قبره، بل من أراد أن یسدد هللا ل

ُل :  قال تعالى- عجبت وهللا-نبیھ بالرسالة  َّیا أیھا الُمزمِّ ْ َ َُّ ًقم اللْیل إال قلیال * َ ِ َ َّ َِّ َ ِ ألن : ، فأول ما أمر هللا بھ بعد توحیده قیام اللیل، قالوا]2-1:المزمل[ُ
ّ یعین على الرسالة، فإذا أعان على أفضل األشیاء وأعظمھا وأجلھا فمن باب أولى أن یعین على غیر ذلك، وذكر هللا وبین سبحانھ أن قیام ھذا

ًإن ناشئة اللْیل ھي أشد وطئا وأقوم قیال : فیھ خیر كثیر حتى على كالم اإلنسان اللیل ِ ِ ِ َُّ َ َ َ َْ َ ْ ًَ َُّّ َ َ َِ َ ال یحافظ على قیام اللیل : ماء، قال بعض العل]6:المزمل[ِ
صیام اإلثنین والخمیس، : كذلك من الطاعات. ٌأحد إال ُسدد في لسانھ وعصم من فتنة قولھ وبیانھ، فیحرص اإلنسان على ھذا الخیر العظیم

اعات والقربات التي ًوصیام یوم وإفطار یوم وھو أفضل الصیام وأحبھ إلى هللا عز وجل، وكذلك صیام األیام البیض، وكذلك أیضا من الط
ْطلب العلم، فإن هللا عز وجل أحبھ وأحب أھلھ، فیحرص على زیارة العلماء وغشیان حلق الذكر، ویجلس : ینبغي للمسلم أن یحرص علیھا ِ

ًفي ریاض الخیر یخلو فیھا بطاعة هللا عز وجل ومرضاتھ، لعل هللا أن یحملھ علما نافعا، وأن یبارك فیما تعلمھ وعلمھ، ویحرص  إذا جلس ً
ًفي مجالس العلم على أن یكون في مراتب الكمال خشوعا وتخشعا، وتذلال وتضرعا  سبحانھ وتعالى، وإخالصا وصدقا وإنابة، فیكون ً ً ً ًً 

وال أفضل من یجلس في مجلس العلم، فال یخرج من بیتھ وفي قلبھ غیر هللا، وال یجلس في مجالس العلم وفي قلبھ غیر هللا، وال یذاكر العلم 
ًیسمع العلم إال وھو یرید ما عند هللا سبحانھ وتعالى حتى یجعل هللا لھ علما نافعا ویبارك لھ في ھذا العلم، ویبارك لھ في السنة، ویبارك لھ في  ً

 قلبھ لھم یحرص على زیارة إخوانھ من طالب العلم ومذاكرتھم وحبھم في هللا، ویغیب في سریة: ًكذلك أیضا. ھذا النور والوحي الذي یأخذه
والوصیة األخیرة التي ھي جماع الخیر . الخیر، فھذا كلھ من األمور التي یحرص علیھا طالب العلم فیبارك لھ في وقتھ ویبارك لھ في عمره

. وان هللاًتقوى هللا عز وجل، فمن اتقى هللا وفقھ وسدده، وجعل لھ فرقانا یفرق بھ بین الحق والباطل حتى ینتھي بذلك إلى جنة هللا ورض: كلھ
نسأل هللا العظیم رب العرش الكریم أن یبارك لنا في أعمالنا، اللھم اجعل لنا خیر أعمالنا أواخرھا، وخیر أعمالنا خواتمھا، وخیر أیامنا یوم 
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  .وصلى هللا وسلم وبارك على نبیھ وآلھ وصحبھ أجمعین. نلقاك
 
 
 
 

 حكم اإلفطار في صیام القضاء
 
 

 في ھذه المسألة قوالن - رحمھم هللا- للعلماء : في یوم صیام القضاء، وإن لم یكن، فماذا یترتب علیھ؟ الجوابھل یجوز اإلفطار : السؤال
ًفمْن كان منكم مریضا : ٌال یجوز للمسلم أن یفطر في قضاء رمضان، وذلك ألنھ فرض علیھ، لقولھ تعالى: من أھل العلم من قال: مشھوران ِ َ َ َْ ُ ْ ِ َ َ

َّأْو على سفر فعد ِ َ ٍَ َ ََ َة مْن أیام أخر َ َ ُ ٍ َّ َِ ٌفأفطر، فیجب علیھ أن یصوم عدة من أیام أخر، فھي فرع عن أصل واجب، والقاعدة: ، أي]184:البقرة[ٌ ً :
ًفال یجوز لھ أن یفطر على ھذا الوجھ، وإذا أفطر متعمدا كان كمن تعمد الفطر في رمضان، فیفصل فیھ بین ) أن الفرع یأخذ حكم أصلھ(

ًمن أفطر في القضاء متعمدا كان كمن أفطر في رمضان متعمدا، فیلزمھ : وجود العذر، حتى قال بعض الفقھاء من المالكیةوجود العذر وعدم  ً
ٌفعدة : لو جامع في القضاء وجبت علیھ الكفارة؛ ألن هللا تعالى قال: ًالقضاء والكفارة؛ ولذلك جعلوا ھذا القضاء منزال منزلة األداء، حتى قالوا َّ ِ َ

َّمْن أی َام أخر َِ َ ُ وذھب . فیجب علیھ الضمان من ھذا الوجھ) ِالبدل یأخذ حكم مبدلھ(، و)القضاء یحكي األداء: (، وألن القاعدة تقول]184:البقرة[ٍ
أنھ ال یجوز لھ في القضاء أن یفطر إال من عذر؛ وذلك : بعض العلماء إلى أنھ یجوز لھ أن یفطر، وھذا مذھب مرجوح ضعیف، والصحیح

َفمْن كان منكم مریضا أْو على سفر فعدة مْن أیام أخر : لة التي ذكروھا من الكتاب في قولھ تعالىلقوة األد َ َ َ َ ََ َ َ َ َُ ٍ َّ ِ ِ َِ ٌَ َّ ٍ َ ً ِ ْ ُ فأفطر فعلیھ : ، أي]184:البقرة[ْ
وجود دلیل على الفطر ٌیلزمھ أن یصومھا، فإذا ثبت أنھا منزلة منزلة رمضان فحینئٍذ یكون حكمھا حكم رمضان لعدم : ٌعدة من أیام أخر، أي

ّالمتطوع : (فدلیل المفھوم، فھنا دلیل منطوق وھناك دلیل مفھوم، ودلیل المفھوم مستنبط من قولھ علیھ الصالة والسالم: أما الدلیل الثاني. فیھا
من حقك : ، یعني)یر نفسھالمتطوع أم: (المتطوع، یدل على أن غیر المتطوع لیس بأمیر نفسھ، فلما قال: ، مفھوم الصفة في قولھ)أمیر نفسھ

أنك إذا كنت في صیام تطوع أن تفطر إذا شئت ولو لم یوجد عذر، وھذا بظاھر المنطوق، ومفھومھ أن غیر المتطوع لیس بأمیر نفسھ؛ ألن 
إال إذا اجتمعت داللة المنطوق والمفھوم على عدم جواز فطره في قضاء رمضان : ًالمفھوم عكس المنطوق كما ھو معلوم، وبناء على ذلك

 .وجد العذر، وهللا تعالى أعلم
 
 
 
 

 حكم الجماع في صیام القضاء
 
 

ھذه مسألة راجعة إلى السبر والتقسیم في مسلك : ھل یأخذ في یوم القضاء حكم الیوم في رمضان من حیث كفارة الجماع؟ الجواب: السؤال
ھلكت وأھلكت؛ جامعت أھلي ! یا رسول هللا:  شعره یقولجاء رجل یضرب صدره، وینتف: (أصولي معروف، فالحدیث في المجامع أنھ قال

ما لھ تأثیر؛ ألن الرجل والمرأة في الحكم ) ٌجاء رجل(ً، ھذه ثمانیة أوصاف، وھذه طبعا أوصاف الموجود، )في نھار رمضان وأنا صائم
فجع یناسب أن یعاقب أو یخفف عنھ؟ متفجع، ھل الذي یت: یعني) یضرب صدره وینتف شعره(غیر مؤثر، : سواء، فیسقط ھذا الوجھ وتقول

ھلكت : (یقول. یضرب صدره وینتف شعره: فیسقط قولھ) یضرب صدره وینتف شعره : ( لیس ھناك مناسبة بین العقوبة وبین قولھ: ًإذا
: ماع، فإذا قلتھذا الج) جامعت: (ھذا تفجع بالقول، وھناك تفجع بالفعل، فكما سقط تفجع الفعل فإنھ یسقط تفجع القول، وقولھ) وأھلكت

ٌجامعت، وصف مؤثر في وجوب الكفارة، فلو استمنى لن تجب علیھ الكفارة؛ ألن االستمناء لیس بجماع، ولو فاخذ المرأة فأنزل لم یجب 
ا من ھذ) جامعت. (ال: فال بد من وجود الجماع، فیجب علیھ الكفارة إذا حصل الجماع والمالكیة والحنفیة، قالوا) جامعت: (علیھ؛ ألنھ قال

ٍجھة الشھوة، وكونھ أفطر بالجماع فقد أفطر بالشھوة، فكل مفطر بالشھوة كما لو استمنى أو داعب المرأة فأنزل وأنزلت وجب علیھما أن 
إن العلة حرمة رمضان، فإذا انتھك الحرمة بالفطر في موضع أمر بالصیام فیھ لزمتھ الكفارة، فكأن : یكفرا، فنظروا إلى المعنى وقالوا

ال ننظر إلیھا بلفظھا، وإنما ننظر إلیھا بمعناھا، أنھ إذا جامع أفطر، وإذا أفطر انتھك حرمة ) جامعت: ( جعل الحرمة للشھر، فیقولونالشرع
ًإن من أكل متعمدا في نھار رمضان علیھ : ًالشھر، فكل من أفطر منتھكا للحرمة حتى ولو أكل أو شرب علیھ الكفارة، ھذا وجھ من یقول

إذا جامع أھلھ، فاإلجماع : ًالجماع فقط، إنما الجماع في حكمھ، طبعا الجمھور یقولون: نھ یرى أن الوصف ھنا لیس بذاتھ یعنيالكفارة؛ أل
جامعت أھلي، : لیس علیھ كفارة؛ ألنھ قال:  فجامع غیر أھلھ، فالظاھریة یقولون-والعیاذ با- على أن الكفارة تجب علیھ، لكن لو زنى 

إذا زنى فھو أولى أن یكفر، ولذلك ھنا تدرك أن الشریعة ترید : فمن باب أولى! إذا كان من جامع األھل علیھ كفارة: والجمھور یقولون
ھذا حكم خاص برمضان ال ینتقل إلى غیره، فالقضاء ال : في نھار رمضان، نقول: فإذا قیل) جامعت أھلي في نھار رمضان: ( المعنى فقال

َفعدة مْن أیام أخر :  نھار رمضان سببھ فرضیة الصوم فیھ، وهللا یقولإن: یأخذ حكم األداء، وإذا قلنا َ َُ ٍ َّ ِ َِ ٌ ، یكون الجماع في عدة من ]184:البقرة[َّ
  .من جامع في القضاء علیھ الكفارة، وهللا تعالى أعلم: أیام أخر كالجماع في نھار رمضان، ومن ھنا یقوى قول من قال
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  النقصالفرق بین ضمان القیمة وضمان أرش
 
 

، والصالة والسالم على خیر خلق : ّأشكل علي ضمان القیمة یوم كذا ولم نقل مع ضمان أرش النقص؟ الجواب: السؤال باسم هللا، والحمد 
ّفضمان أرش النقص متعلق بمسألة رد عین المغصوب مع النقص، وضمان القیمة متعلق بمسألة .. هللا وعلى آلھ وصحبھ ومن وااله؛ أما بعد

بسبب التغیر : ّعذر رد العین، فھناك فرق بین المسألتین، ویضمن الغاصب أرش النقص إذا رد العین وقیمتھا ناقصة بغیر سعر السوق، أيت
 .ضمان القیمة إذا أتلف المغصوب كلیة، فھناك فرق بین المسألتین، وهللا تعالى أعلم: أو بسبب جنایة من الغاصب؛ لكن المسألة التي معنا ھي

 
 
 
 
 [7[ باب الغصب -رح زاد المستقنع ش

ًإتالف أموال الناس عمدا أو خطأ، وھذه المسألة لیست من مسائل الغصب، ولكنھا تشترك مع الغصب في لزوم الضمان، : مما تعم بھ البلوى
 . والخطأ في ھذا كلھولھذا تحدث العلماء عنھا وبینوا أحكامھا مفرقین بین إتالف المال المحترم وغیر المحترم، ومفرقین بین العمد

 أحكام إتالف أموال الناس
 
 

فیقول : أما بعد. بسم هللا الرحمن الرحیم الحمد  رب العالمین، والصالة والسالم على أشرف األنبیاء والمرسلین، وعلى آلھ وصحبھ أجمعین
ًومن أتلف محترما، أو فتح قفصا، أو بابا، أو حل وكاء، أو قیدا: [المصنف رحمھ هللا ً ً ً، أو رباطا، فذھب ما فیھ، أو أتلف شیئا ونحوه؛ ضمنھً ً [

ٌھذه الجملة لیست في الحقیقة تابعة لباب الغصب، وإنما ھي متعلقة بمسألة مھمة تعم بھا البلوى، وال یخلو زمان وال مكان من السؤال عنھا،  ً
مان، والغصب یوجب الضمان، ولذلك ذكر المصنف ٌمسألة إتالف مال الناس، ومسائل اإلتالف متعلقة بالغصب؛ ألنھا توجب الض: وھي

رحمھ هللا مسائل اإلتالف والتعدي على أموال الناس وممتلكاتھم، فاألصل الشرعي یقتضي أن المسلم ال یجوز لھ أن یفسد في األرض، 
ًوإتالف األشیاء المحترمة محرم بإجماع العلماء ما لم یدل الدلیل على جواز اإلتالف، سواء كان اإلتال ًف كلیا أو كان اإلتالف جزئیا، وسواء ٌ ً ً

ًكان اإلتالف لألعیان والذوات ككسر زجاج أو قتل حیوان أو إھالك نبات أو كان إتالفا للجزء والبعض، واألصل في تحریم ھذه اإلتالفات 
َوال تفسدوا في األْرض بْعَد إْصالحھا : قولھ تعالى َ ِ َِ ِ ِِ َ ُ ْ لكریمة أئمة السلف ودواوین العلم بأن المراد بھا ، فقد فسر ھذه اآلیة ا]56:األعراف[ُ

إتالف الزروع وقتل الحیوانات ونحو ذلك، ومنھم اإلمام مجاھد بن جبر تلمیذ ابن عباس رضي هللا عنھما، ھذا اإلمام عرض القرآن على 
: مام الجلیل الذي قال فیھ بعض السلفابن عباس مرتین یستوقفھ عند كل آیة یسألھ عن حاللھا وحرامھا وما تضمنتھ من أحكامھا، وھذا اإل

َوال تفسدوا في األْرض بْعَد إْصالحھا : إن المراد بقولھ تعالى: ، یقول مجاھد )ًما أظن مجاھدا أراد بالعلم إال وجھ هللا تعالى( َ ِ َِ ِ ِِ َ ُ ْ ] : 56:األعراف[ُ
َإن هللا ال ُیْصلُح عمل : ا المعنى آیات أخر كقولھ تعالىإتالف األشیاء المحترمة من إھالك الزرع وقتل الحیوان ونحو ذلك، وقد أكدت ھذ َ َ ِ ََّ َّ ِ

َالُمفسدین  ِ ِ ْ َوهللا ال ُیحب الُمفسدین : ، ونفیھ سبحانھ لمحبة المفسدین] 81:یونس[ْ َِ ِ ُّ ِْ ْ ُ ، كل ھذا یدل على تحریم اإلفساد وإتالف ] 64:المائدة[َّ
ًمسلم أن یقتل حیوانا وال أن یتلف منافع ذلك الحیوان، وال أن یفسد في األرض بإھالك األشیاء، والتسبب في ذھاب المنافع، وأنھ ال یجوز لل

الزروع والنباتات، وال أن یفسد في األرض بھدم العمران والبیوت، وھكذا ما یكون من تعطیل المنافع الموجودة كالمرافق العامة التي یرتفق 
ٌاألماكن التي لھا حرمة مما یتعلق بالمساجد ودور العلم؛ ألنھا أوقاف مسبلة محبسة، ومما  وأشد ما یكون ھذا اإلفساد إذا كان في. فیھا الناس

ًیعد لسقي الناس وشربھم أو ما یعد لركوبھم صدقة علیھم، فال یجوز للمسلم أن یتسبب في إتالفھا، وال أن یترك من یتولى أمره كأبنائھ 
ام ذلك كلھ، والناس یتساھلون في مثل ھذا إال من رحم هللا، فیظنون أن الصبي إذا أتلف ٌیفسدون فیھا، فإنھ متحمل للمسئولیة كما سنبین أحك

ُمثل ھذا الشيء أو إذا ترك الصبي یفعل ما شاء فأتلف ھذه األشیاء أنھ ال شيء علیھم، والواقع أنھم مسئولون أمام هللا عز وجل عن تعاطي 
ؤھم وصغارھم؛ ألن هللا جعلھم قائمین علیھم، وأمرھم أن یقوھم من ناره وعذابھ، األسباب، ومسئولون كذلك عن ضمان كل ما أتلفُھ أبنا

ًفاإلجماع منعقد على أنھ ال یجوز للمسلم أن یتلف شیئا مما فیھ مصلحة ومنفعة إال إذا أذن الشرع بذلك اإلتالف أو أمر بھ كتاب هللا أو سنة 
 ...... .النبي صلى هللا علیھ وسلم

 
 أركان اإلتالف

 
 
ٌاإلتالف لھ ثالثة أركان یقوم علیھا، ومسائلھ عند أھل العلم مبنیة على ھذه األركان الثالثة، فعندنا متلف وشيء ) ًومن أتلف محترما: (قولھو

ذه ًیقع علیھ اإلتالف، واإلتالف نفسھ، ھذه ثالثة أركان تقع بھا جریمة اإلتالف إذا كانت عمدا، وحینئٍذ یرد السؤال عن أحكام ھ: یتلف أي
): ًمحترما(الفعل، ) أتلف(ھذا الشخص الذي یقوم باإلتالف ) من) (ًومن أتلف محترما: (األركان الثالثة، وقد جمعھا المصنف رحمھ هللا بقولھ

 من صیغ العموم وتشمل الذكور واإلناث، والصغار): ومن: (فقولھ. المكان الذي وقع علیھ اإلتالف، فاألحكام تتعلق بھذه الثالثة الجوانب
ٍوالكبار من حیث األصل إال إذا دل الدلیل على استثناء في الخطاب، لكن من حیث العموم ھي عامة شاملة للذكر واألنثى والصغیر والكبیر  ّ
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ٌحتى أن الصبي لو أتلف شیئا محترما ولو كان عمره سنة فدفع برجلھ شیئا فكسره وذلك الشيء ملك للغیر یجب ضمانھ ً ً ً : أي: الشيء المتلف. ّ
ًء فیھ مصلحة، لكن بشرط أن یكون محترما شرعا، فإذا كان الشيء لھ احترام ولھ أصل یدل على جوازه وإباحتھ، فإنھ حینئٍذ یضمن إذا شي ً

ٍتلف كما سنبین إن شاء هللا تعالى، ویشمل ھذا إذا أتلف آدمیا من حیث األصل، أو أتلف حیوانا أو بھیمة فقتلھا وأتلفھا، أو أتلف نباتا كزرع ً ً ًً 
ًأحرقھ أو قلعھ من األرض فمات، أو أتلف الثمر قبل نضجھ فقصھ من النخلة، ھذا بالنسبة للشيء المتلف سواء كان حیوانا من الحیوانات  ً

یشمل الصغیر والكبیر، فنبدأ بالكبیر، فالكبیر : قلنا) ومن: (نبدأ بقولھ. ًآدمیا وغیره، أو من غیر الحیوانات، كالزجاج والخشب، ونحو ذلك
ًإما أن یتلفھ متعمدا قاصدا إتالفھ، وإما أن یتلفھ ُمخطئا: ًلبالغ العاقل، إذا أتلف شیئا على حالتینا ً وقلع ) ًمنجال(ًلو أن رجال أخذ : مثال ذلك. ً

 من الكبیر ًنباتا لجاره وقصد إتالف النبات على صاحبھ، فحینئٍذ ھذا إتالف موجب للضرر على سبیل العمد، فإذا وقع ھذا النوع من اإلتالف
الضمان : األمر الثاني. ٌعقوبة شرعیة: األمر األول: ًالبالغ العاقل، سواء وقع إتالفھ على حي كحیوان أو غیر الحیوانات، فیترتب علیھ أمران

أرید أن أنا متعمد قاصد : َلم أتلفت زرع جارك؟ قال: فلو جاء وأتلف زرع جاره واشتكى جاره إلى القاضي، وقال القاضي. من حیث األصل
ًوسنبین أحكام التعزیر في باب التعزیر، ال نتكلم ھنا على عقوبتھ إذا كان متعمدا فلھا باب خاص، إما أن -فالقاضي یعزره ویؤدبھ . أفسد مالھ

تكون عقوبة مقدرة كما في الجنایات على األرواح واألنفس وھذه لھا باب خاص وھو باب القصاص ومسائل االعتداء على النفس 
ًإذا كان الكبیر البالغ قد جنى جنایة عمدا نعاقبھ بما یلیق بھ، :  وتفصل فیھ مسائل االعتداء على النفس واألطراف، وفي ھذه الحالة-افواألطر ً

ًویطالب بضمان المال الذي أتلفھ على أخیھ المسلم بشرط أن یكون ھذا المال محترما شرعا ً. ...... 
 

 حكم إتالف مال الغیر خطأ
 
 

ٍأن یقدم على إتالف مال أخیھ مخطئا، كرجل أخذ سیارة شخص فحصل حادث أتلف بسببھ السیارة، فھو لم یقصد ولم یتعمد : نیةالحالة الثا ً
ضمان الحق یستوي فیھ أن : ًإذا. یترتب شيء واحد، وتسقط العقوبة والتعزیر؛ ألنھ ال یقصد، ویجب ضمان حق أخیھ المسلم: إتالفھا، فنقول

ًئا، فالشریعة توجب ضمان حق المسلم سواء كان متعمدا أو مخطئا، ثم الضمان یختلفًیكون متعمدا أو مخط ً ًفتارة تجعل الشریعة النفس : ًً
ًبالنفس كالقاتل یقتل، وتارة توجب الضمان باألموال، إذا كانت أمواال كما سیأتي  أن الكبیر : یتبین من خالل ھذا: ً تفصیلھ، إذا-إن شاء هللا- ً

. ضمان الحق لصاحبھ: عقوبتھ بالتعزیر بما یلیق بھ وبجنایتھ، والثانیة: أولھما: ما أن یتعمد أو یخطئ، فإذا تعمد ترتب أمرانإ: البالغ العاقل
ًومسألة إیجاب الضمان علیھ إذا كان مخطئا، ھذه تحدث إشكاال، فا تعالى یقول َربنا ال تؤاخذنا إْن نسینا أْو أخطأنا : ً َ َ َ َْ َ ْ َُ َ ِْ ِ َِّ َ ، ویقول ]286:ةالبقر[َ

ْولْیس علْیكم ُجناح فیما أخطأتم بھ ولكْن ما تعمَدت قلوُبكم : تعالى ْ ُْ ُ ُ ْ ُُ ْ َ ََّ ِ ِ َِ َ َ َ َ َ ََ َ َِ ْ َ َ أن الخطأ یجب فیھ الضمان من باب الحكم : فخذھا قاعدة]. 5:األحزاب[ٌ
كلف كإیجاب الصالة والزكاة والصوم، ھذه أن األحكام الشرعیة التي یخاطب بھا الم: الوضعي ال من باب الحكم التكلیفي، وتوضیح ذلك

ًلو أن شخصا قلت : ًیكلف بھا اإلنسان ویخاطب بھا، وإذا أخطأ سقط عنھ اإلثم، لكن ضمان ھذه الحقوق ال یسقط بالخطأ، ونبدأ بحق هللا، مثال
صلیت، : ًطئا حینما قال لكصلیت، وظن أنھ صلى وھو مخطئ لم یصل، ثم لما مضت ساعة تذكر أنھ كان مخ: قم فصل الظھر، قال: لھ

ًخطؤه أوجب سقوط اإلثم عنھ طیلة الفترة التي كان فیھا مخطئا، فلما تبین لھ أن ذمتھ مشغولة سقطت عنھ : ًإذا. فیجب علیھ أن یصلي
مان، ولذلك ترى ًإذا كان الشخص مخطئا نسقط عنھ اإلثم، لكن نوجب علیھ الض: ًالمؤاخذة، وتوجھ الخطاب علیھ أنھ لم یصل، فبناء على ھذا

ِوما كان لُمْؤمن أْن یقتل ُمْؤمنا إال خطأ ومْن قتل ُمْؤمنا خطأ فتْحریُر : ًنص القرآن حینما أمر هللا عز وجل بالدیة فیمن قتل أخاه المسلم مخطئا َ َ َ َ َ َ ًَ ًَ ً َ َّ ًِ ِ ِ َِ َ َ َ َ َ َ َِ ُ ْ َ ٍ
ِرقبٍة ُمْؤمنٍة ودیة ُمسلمة إلى أْھلھ  ِ ِ َِ َ ِ ٌ ٌَ َ َ َ َ ََّ َ ِربنا ال تؤاخذنا إْن : فالقتل إذا وقع بالخطأ وجب ضمانھ بالدیة، مع أنھ ُمخطئ، وهللا یقول، ]92:النساء[َ َ َْ ِ ََّ َُ

َنسینا أْو أخطأنا  َ َْ َ ْ َ َ مسألة ضمان المتلفات یستوي : ًإذا. وجوب ترتب اإلثم على الفعل: ، ففھمنا أن المؤاخذة من جھة التكلیف وھي]286:البقرة[ِ
ھذا رجل : لماذا تطالب الشریعة المخطئ بالضمان، قد یرد إشكال ویقول لك: الكل یضمن، إذا ثبت ھذا یرد السؤالفیھا المخطئ والمتعمد، 

ًأخطأ فصدم سیارة أو قتل إنسانا بسیارتھ دھسا وھو ال یرید قتلھ، أو دھس بھیمة أو كسر محال أو نحو ذلك لماذا توجب علیھ الضمان مع أنھ  ً ً ً ً
یدل على سمو منھج الشریعة اإلسالمیة وكمالھا؛ ألن األموال ال تتلف إال بشيء من التفریط، ال یمكن أن یقع  أن ھذا: مخطئ؟ والجواب

ًإتالف إال بشيء من التفریط، فالدھس والقتل ال یقع إال بسبب تفریط السرعة وعدم ضبط اإلنسان لقیادتھ مثال، والدابة ال تتلف األشیاء وھي 
أنھ ال یجوز الضمان في الخطأ لضاعت حقوق الناس؛ : فلو فتح باب. تركھا ترعى في أموال الناس وتتلفھافي ملكك إال بسبب التساھل ب

ولذلك تجد الناس اآلن إذا علم أنھ لو حصل بینھ وبین أخیھ حادث أتلف بھ سیارتھ أنھ یضمن، احتاط وأخذ بجمیع األسباب التي بإذن هللا عز 
ًإذا فمنھج الشریعة من أكمل ما یكون وأتم ما یكون في ضمان حقوق الناس، وھذا . ي أذیة أخیھ المسلموجل تمنعھ وتحول بینھ وبین الوقوع ف

 ...... .یحفظ للناس دماءھم وأموالھم وأعراضھم
 

 حكم إتالف غیر المكلف مال غیره
 
 

ًأن یكون الجاني صغیرا، فإذا كان الجاني صغیرا فإنھ یسقط عنھ جانب التكل: الحالة الثانیة ًإنھ آثم، إذا وقع منھ شيء متعمدا؛ : یف فال نقولً
، ھذه قاعدة تجعلھا معك في )عمد الصبي والمجنون خطأ: (ألن الصغیر إما أن یتعمد كالكبیر أو یخطئ، وھنا قاعدة ذكرھا العلماء تقول

 علیھ أحكام الخطأ، وال تجري علیھ المسائل الشرعیة، أن كل شيء تعمده الصغیر الذي ھو دون البلوغ أو المجنون الذي ال یعقل تجري
ً أخذ سالحا فقتل شخصا دون أن یدفعھ أحد ودون أن یكرھھ أحد، فقتلھ متعمدا فإنھ ال یقتص منھ، بل -ال قدر هللا- ًفلو أن صبیا . أحكام العمد ً ً

ًینزل منزلة الخطأ، وھذا بإجماع العلماء رحمة هللا علیھم، وخاصة إذا كان دون التمییز، وفیھ خ  في باب - إن شاء هللا-الف ضعیف سنبینھ ُ
ُالجنایات وھذا الخالف إذا كان ممیزا عند بعض أصحاب اإلمام أحمد رحمة هللا علیھ عمد الصبي والمجنون خطأ، فالمجنون لو جاء : ًإذا. ً
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ًمتعمدا وأخذ حدیدة فكسر زجاجا أو كسر محال لشخص فأتلف مالھ، لو فعل ھذا الفعل عاقل لعاقبناه وأ ً وجبنا علیھ الضمان، لكن إذا فعلھ ً
ما ثبت في الحدیث : أما الدلیل على إسقاط المؤاخذة. عمده خطأ وینزل منزلة الخطأ، فیجب الضمان وال تترتب علیھ العقوبة: المجنون قلنا

 حتى یحتلم، والمجنون حتى الصبي: رفع القلم عن ثالثة، وذكر منھم: (أن النبي صلى هللا علیھ وسلم قال: الصحیح عن علي رضي هللا عنھ
ّدلت السنة على أنھ ال یؤاخذ الصبي وال المجنون وإذا سقطت عنھ المؤاخذة فإنھ ال یعاقب على ذلك وال تترتب على فعلھ : ً، إذا)یفیق

: ًال للغیر، وقال ولي الصبيًالصبي إذا أتلف شیئا وجب ضمانھ، فلو أنھ أتلف ما: ًإذا. العقوبة، ھذا إذا تعمد الصبي، أما إذا أخطأ فالحكم واحد
وإذا أوجبنا الضمان على الصبي، . إنھ صبي ولكن یجب الضمان، فالصبي ال نؤاخذه وال نعاقبھ ولكن یجب الضمان علیھ: ھذا صبي، نقول

 مائة ألف، ثم - ًمثال-رث ًالیتیم، یتوفى والده ویترك لھ إرثا فی: أن یكون عند الصبي مال، مثل: الحالة األولى: فالصبي والمجنون لھما حالتان
 قیمتھ عشرة آالف لایر فأتلفھ، فحینئٍذ تأخذ من مالھ وتضمن لصاحب الحق، ھذا إذا ترك لھ أو عنده مال - ًمثال-ٍأقدم ھذا الصبي على شيء 

ال یكون ھناك أ: ورثھ من قریب؛ فإننا نأخذ ھذا المال ونسد بھ ما وجب ضمانھ، لكن بشرط، فیشترط إذا ضمنا المتلف من مال الصبي
إفضاء وسببیة من الولي، فلو أن الولي أمر الصبي بشيء فیھ إتالف وأتلفھ فإنھ یجب الضمان على الولي ال على الصبي، وذلك؛ ألن الصبي 

ًإذا أمره ولیھ أن یتلف شیئا أو أمره أن یفسد شیئا فإنھ یجب: كاآللة مسلوب اإلرادة واالختیار؛ ألنھ ال یعقل، وھكذا المجنون  الضمان على ً
ًلو أن صبیا أمره بالغ وقھره على أن یقتل شخصا سقط القصاص عن الصبي ووجب القصاص على اآلمر، : الولي، ومن أمثلة ھذه المسألة ًٌ

. تعديأال یكون للولي سبب في ال: أن الصبي یضمن في مالھ بشرط:  في مسألة القتل باألمر والقتل باإلكراه، الشاھد ھنا-إن شاء هللا- وسیأتي 
ٌما یقع في حقوق هللا عز وجل، فالحاج والمعتمر مأمور باجتناب ما أمر هللا باجتنابھ من : ومن أمثلتھا. وھكذا إذا كانت للولي سببیة

محظورات اإلحرام، فإذا كان الصبي دون التمییز وأحرم علیھ ولیھ فحججھ ولیھ أو أعمره، فإنھ إذا وقع في اإلخالل فإنھ یكون في مال 
یفصل في ھذه المسألة في الضمان في حق هللا عز وجل وحق المخلوق، فالصبي في جمیع : ًي ال في مال الصبي، وبناء على ذلكالول

یضمن إذا كان لھ مال، وإذا لم یكن لھ مال ضمن عنھ ولیھ، ولو أن والد الصبي جاء بھ فأدخلھ إلى مكان فقام الصبي فأتلف : األموال قلنا
الحالة : ًأما إذا كان المتلف حیوانا فلھ حالتان. ًن ذلك الشيء إذا لم یكن للصبي مال، ھذا بالنسبة للمتلف إذا كان آدمیاًشیئا فإن والده یضم

ًفإذا كانت الدواب ملكا لشخص فتارة یضمن . أن یكون غیر مملوك كالدواب المنفلتة والسائبة: ًأن یكون ملكا لشخص، والحالة الثانیة: األولى ً
ًة ال یضمن، وأما إذا كانت مسیبة فھذه فیھا تفصیل عند العلماء في مسائل تارة یكون فیھا الضمان على بیت مال المسلمین عند صاحبھا وتار ً

وأتلف ): ومن أتلف(عرفنا من الذي یقوم باإلتالف، ) ومن أتلف: (قال. ًبعض أھل العلم، وبعضھم یرى أن السائبة ال ضمان علیھا مطلقا
ًوعطل منافعھ وأذھبھا، فإن كان الشيء من الحیوانات فقد یكون إتالفھ كلیة بقتلھ وإزھاق روحھ، وقد یكون اإلتالف جزئیا إذا أفسده : الشيء ً

اآلالت والمصنوعات، فإذا أتلف بعضھا وبقي : ًكما لو كسر ید البھیمة أو أتلف عضوا من أعضائھا، ویكون اإلتالف لغیر الحیوان مثل
ًیا، وإذا أتلفھا كلھا یكون إتالفا كلیاًیكون إتالفا جزئ: بعضھا ً فاإلتالف یكون بالقتل، ویكون بالتحریق، ویكون بالكسر، فكل شيء فیھ تعطیل . ً

ًللمنافع وإذھاب للعین ومصالحھا فإنھ إتالف، وتارة یكون كامال وتارة یكون ناقصا ً ًً. ...... 
 

 حكم إتالف األشیاء المحترمة
 
 

ًأیا كان ھذا الشيء، سواء كان حیا أو كان غیر ) ًشیئا(أن النكرة تفید العموم، : نكرة، والقاعدة): ًشیئا(، ً)رماًومن أتلف شیئا محت: (فقولھ ًً
ًجامدا أو مائعا، لكن بشرط أن یكون محترما.. حي ً الشيء الذي حرمھ الشرع، : قید یخرج غیر المحترم، وغیر المحترم ھو) ًمحترما: (قولھ. ً

ٌخمس یقتلن : (ة والكلب والخنزیر، وكذلك السباع العادیة، والفواسق، فھذه كلھا غیر محترمة، قال صلى هللا علیھ وسلمالمیت: ومن أمثلة ذلك
ً، فلما ذكر الخمس الفواسق الالتي یقتلن في الحل والحرم ووصفھن بالفسق أسقط حرمتھن، وأجاز إتالفھا وعد ذلك قربة  )ِفي الحل والحرم ِ

وكما یكون من الحیوانات غیر محترم یكون من غیر الحیوانات، . ال بد وأن یكون الشيء المتلف لھ حرمة: ًاء على ذلكسبحانھ وتعالى، وبن
ًالخمر من الشراب، والصلیب، وآالت اللھو، فكل ھذه ال حرمة لھا شرعا ولو أتلفت فإنھ ال یجب ضمانھا، وآنیة الذھب وآنیة الفضة : مثل

 من حدیث حذیفة رضي -كما في الصحیح- األكل والشرب في آنیة الذھب والفضة، فقال علیھ الصالة والسالم  كذلك؛ ألن هللا عز وجل حرم
فلو ھشم شخص إناء ذھب أو إناء ) ال تشربوا في آنیة الذھب والفضة وال تأكلوا في صحائفھما، فإنھا لھم في الدنیا ولكم في اآلخرة: (هللا عنھ

ًومن أتلف شیئا : (فقولھ. نھ، وإذا ثبت ھذا فإن كل شيء محترم یجب ضمانھ إذا طالب صاحبھ بحقھفضة وكسره، فإنھ ال یجب علیھ ضما
 ...... .ھذه الجملة صدر بھا المصنف؛ ألنھ سیذكر ما تفرع علیھا من المسائل المبنیة على قاعدة اإلتالف) ًمحترما

 
 اإلتالف المباشر

 
 

ًصا، أو باباًومن أتلف محترما، أو فتح قف: (قال رحمھ هللا اإلتالف : القسم الثاني. اإلتالف المباشر: القسم األول: اإلتالف ینقسم إلى قسمین). ً
أن یقوم الشخص بنفسھ بفعل اإلتالف، كأن یحرق الدار بنفسھ، أو یكسر الزجاج بیده فھذا : اإلتالف المباشر. السببي أو اإلتالف بالسببیة

ً من الشخص إذا فعل الشيء الذي یقع بھ اإلھالك؛ لكن یباشر اإلھالك غیره، كشخص بنى جدارا یكون: أما اإلتالف السببي. إتالف مباشر ٍ
فجاء شخص وجلس تحتھ، فجاء آخر ودفع الجدار علیھ؛ فالذي قتلھ الجدار، والذي أحدث الجدار ھو صاحب األرض، لكن الذي دفع وباشر 

ًزرعتھ، أو حفر أرضا لعمارتھ، فھذه الحفرة جاء شخص ودفع غیره فیھا فقتلھ ًمن حفر بئرا في م: ومن أمثلتھ. اإلتالف بنفسھ شخص آخر
ومات، فالحفرة حفرھا سبب في القتل، لكن الدفع فیھا سبب مباشر للقتل، فھذا إتالف مباشر، وھناك إتالف بواسطة، فاإلتالف المباشر ال 

من القتل المباشر والقتل بالسببیة، والجنایة المباشرة والجنایة السببیة، إشكال فیھ، وعند العلماء عدة قواعد في مسألة اإلتالف بجمیع صوره 
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ًأیا كان سواء كان إتالفا لحیوان أو غیره-ًوالضرر المباشر والضرر بالسببیة، فاإلتالف إذا كان مباشرا  ً یكون موجبا للضمان من حیث -ًً
َّاألصل سواء تعدى الشخص أو لم یتعد ًة تقتضي الضمان مطلقا، أما السببیة فال تقتضي الضمان إال بالتعدي المباشر: فتصبح القاعدة. ً

ًومن أتلف شیئا محترما: (ابتدأ رحمھ هللا بقولھ.  تفصیل العلماء رحمھم هللا للمسائل- إن شاء هللا- والتفریط، وعلى ھذا سیكون  تالحظ أن ) ً
ًشرة اإلنسان ولیس بواسطة، ومن أتلف شیئا محترما، سواء أتلفھ بیده أو أن اإلتالف للشيء وقع بمبا: المباشرة، بمعنى: العبارة المراد بھا ً ً

ًبرجلھ أو بسیارتھ، فكل ھذا یعتبر إتالفا مباشرا ً.  
 
 
 
 

 اإلتالف بالسببیة
 
 

ًفتحھ عذابا وبالء، ھنا اإلتالف بالسببیة، وفیھ كالم طویل للعلماء رحمھم هللا، فالقفص قد یكون فتحھ رحمة، وقد یكون ) ًأو فتح قفصا: (وقولھ ً
ًإذا كان ھناك عصفور أو طائر فتحھ الشخص شفقة علیھ ورحمة بھ؛ لكن إذا كان بداخلھ أسد أو كان بداخلھ سبع مفترس، فھذا ال شك : ًفمثال

قتھ تالحظ أنھ سیفضي إلى ھالك كثیر من الناس والحیوانات، فلذلك یختلف فتح القفص من جھة الشخص الفاتح، لكن في صورة األمر وحقی
ًبعض العلماء یرى أن كل من فتح قفصا على : ھل فتح القفص یكون مباشرة أو سببیة، فیھ وجھان للعلماء؟ الوجھ األول: مسألة مھمة وھي

ٍحیوان ضار وخرج الحیوان منھ وأضر فھذا كالمباشرة؛ ألن الحیوان ال عقل عنده وال إدراك، ومثل ھذا الفعل ال شك أنھ مفض للخروج، 
ًمثل الذي أمسك حیة بیده وقتل بھا شخصا، فحینئٍذ صحیح أن الحیة ھي: ٍخروج مفض للھالك واإلتالف واإلفساد، فیقولونوال التي قتلت،  ً

ًلكن من الذي حركھا وقربھا؟ فھنا ولو أن في الصورة شیئا من السببیة لكنھا للمباشرة ألصق وأقرب والحكم بھا أقوى، وھذا القول ال یفصل 
ًمن فتح قفصا مطلقا سواء خرج الحیوان بعد الفتح مباشرة أو تأخر فعلیھ الضمان؛ ألن الحیوانات ال تناط بھا األحكام؛ ولذلك : نقولفیھ، بل  ً ً

ال : ًوبناء على ھذا القول. تسند األحكام إلى ما یناط إلیھ، فھذا الشخص ھو الذي فتح وأتلف وحصل بفعلھ وفتحھ ما حصل من الضرر
إما أن یقع : ًمن فتح قفصا نظرنا: ھناك من أھل العلم من فصل، فقال: الوجھ الثاني. و الذي درج علیھ المصنف رحمھ هللاتفصیل، وھذا ھ

خروج الحیوان بعد الفتح مباشرة كما لو كان على الباب فبمجرد فتحھ خرج، فحینئٍذ نعتبره في حكم المباشرة، ونرى أن فتحھ مؤثر وموجب 
ح وتأخر وما خرج الحیوان أو الطیر إال بعد فترة أو برھة، فالخروج وقع من الحیوان بفعلھ، وصحیح أن الفتح للضمان، أما لو أنھ فت

ًالخروج أصبح مؤثرا وأصبح مباشرة من الحیوان، فصار سببیة ومباشرة، فال یوجبون علیھ الضمان إال إذا حركھ ودفعھ إلى  موجود؛ لكن ً
ًأن أصحاب القول األول یضمنونھ ویحملونھ تبعة ھذا الفتح وھذا التصرف سواء خرج الحیوان : لینوالفرق بین القو. الخروج وحرشھ علیھ

ٌمباشرة أو تأخر، فھو ضامن متحمل المسئولیة أن السببیة ال ضمان : أما القول الثاني فال یضمن إال إذا تعدى، وھذا الذي ذكرناه في القاعدة. ٌ
سببیة، فإن حرك الحیوان وحرشھ أو دفعھ للخروج وجب الضمان، وأما إذا سكن ولم یخرج الحیوان فتح القفص : فیھا إال بالتعدي، فقالوا

ویكون في حكم التحریش إذا كان الحیوان على الباب مباشرة، فبمجرد فتحھ نھش وقتل ولدغ، فحینئٍذ یضمن، والحقیقة . فإنھ ال ضمان علیھ
 القفص وفتح الباب على الشيء المحبوس یوجب الضمان، والبھیمة ال شك أنھا تندفع والنظائر واألشباه توجب أن فتح. قول المصنف أقوى

ً فإن فیھا تمییزا لألمور، كما قال - وإن كانت ال تعقل-إلى الخروج وترید الخروج، وھذا شيء موجود في البھائم لفطرتھا؛ ألن البھیمة 
َقال ربنا الذي أْعطى كل شْيء خلق: تعالى َ َ َ َْ ٍ َّ ِ ُُّ َ ََّ َ َُھ ثم ھَدى َ َّ ھداه لمصالحھ، ودفع المضار عنھ، فالبھیمة تدرك أن : أي) ثم ھدى: (، فقولھ]50:طھ[ُ

المصلحة في الخروج فتسعى لذلك وتطلبھ، فمسألة أنھ ال عقل لھا لیس على كل حال یوجب إسقاط الضمان، فإذا فتح القفص وھو یعلم ما فیھ 
ًسئولیة المترتبة على ذلك، وھكذا لو كان الذي بداخل الغرفة رجال شریرا معروفا بالفساد وتساھل في ذلك فحصل الضرر؛ فإنھ یتحمل الم ً ً

واألذیة واإلضرار، فإذا جاء شخص وھو یعلم ففتح لھ وأخرجھ فإنھ یتحمل المسئولیة، فیكون المباشر الشخص نفسھ، ولكنھ یكون حینئٍذ في 
ًجھة أنھا سببیة إذا كان حیا یعقل، وتكون قریبة من المباشرة آخذة لحكمھا إذا كانت في حكم السببیة فتخف المسألة عن المسألة السابقة من  ً ً

ًأو فتح بابا كما ذكرنا، إذا كان داخل الغرفة شيء ضار كالسبع المفترس أو مجنون منھ ضرر، قد یؤذي ). ًبابا أو: (وقولھ. الحیوان ونحوه
أو حل : (وقولھ. ون قد مكنھ بذلك من اإلفساد، وتعدى بتعاطي السبب الموجب للضمانویضر ویقتل وھو یعلم بذلك ثم فتح لھ الباب، فیك

كانوا في القدیم یحملون اللبن والعسل ونحوه من األطعمة واألشربة في القرب، وتكون األوعیة مربوطة محكمة، فیأتي شخص ویفك ). وكاء
فإن كان الشيء الذي علیھ الوكاء ال یثبت وال یستقر، : صل في حل الوكاءھذا الرباط فتسقط القربة ویندفع ما فیھا، فمن أھل العلم من ف

القرب إذا كانت على األرض وحل الوكاء فإنھ یندفع ما فیھا من اللبن أو العسل فحینئٍذ یجب : بحیث إذا انحل الوكاء اندفع ما فیھ، مثل
ًأما إذا كان الوعاء مستندا إلى حائط وكان ثابتا مستقرا ثم حل الضمان؛ ألنھ ال إشكال أن حل الوكاء سیفضي إلى خروج ما في القربة؛  ً ً

ًالوكاء فال یجب الضمان إال بالتعدي، كأن یدفعھ فیسقط أو یتعاطى سببا لسقوطھ، فإذا لم یفعل شیئا من ذلك ثم سقط الوعاء من نفسھ بعد  ً
ًكالسبع إذا كان مربوطا فحل رباطھ، ) ًأو رباطا). (ًدا، فذھب ما فیھًأو رباطا، أو قی: (وقولھ.  فال ضمان علیھ- وكان الغالب استقراره- برھة 

ً إذا كان مقیدا فحل قیده فخرج وعض أو قتل أحدا، فھذه كلھا تفضي إلى الضرر وفیھا تعٍد، فأصحاب ھذا -أكرمكم هللا-كالكلب ): ًأو قیدا( ًّ
- الفاعل، والسببیة یجب فیھا الضمان بالتعدي، فإذا ذھب ما في القفص ًالقول یرون أن الحل والفك والفتح للباب ونحو ذلك یعتبر تعدیا من

 فإذا ذھب ما فیھ مما لھ قیمة كالعصفور أو النغر أو نحو ذلك وجب ضمانھ، ألنھ في قول طائفة من -وھو إما أن یكون لھ قیمة أو ال قیمة لھ
بشرط أن یطعمھا : ، قالوا)ما فعل النغیر؟! یا أبا عمیر : ( بحدیثیجوز حبس العصافیر والطیور التي لھا أصوات طیبة ویستدلون: العلماء

ًحبسھ سائغا شرعا، فإذا فتح القفص وطار ھذا الطائر نقول لھ یكون: فعلى ھذا القول. وأن یحسن إلیھا وأال یعذبھا فإذا لم . ّاضمنھ أو ُرده: ً
من الطیر، أو ذھب ما فیھ من الطعام، فقد یكون بداخل القربة لبن أو مما فیھ : یعني) فذھب ما فیھ: (وقولھ. ّیستطع رده وجب علیھ ضمانھ
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للتنویع، فھذا الشيء إذا تسبب اإلنسان أو باشر ) أو) (ًأو أتلف شیئا: (وقولھ. ِعسل، فُسكب على األرض حتى فسد، فحینئٍذ یجب علیھ ضمانھ
أو : (ًلحمام ونحوه، وإما أن یكون الشيء مضرا؛ ولذلك قال رحمھ هللافي إتالفھ فإما أن یذھب فحینئٍذ یضمن إذا كانت لھ قیمة كالعصفور وا

ًھذا الذي في داخل القفص كاألسد أو النمر لما فتح لھ خرج وقتل شخصا أو خرج وكسر شیئا، فحینئٍذ یجب علیھ ضمان : یعني) ًأتلف شیئا ً ُِ
: ة فیكون الضرر على صاحبھ بخروجھ وفراره وشروده، فنقول لھھذا الشيء الذي یخرج إما أن یكون مما لھ قیم: ًإذا. ذلك الشيء المتلف

ًرده أو اضمن، وإما أن یكون خروجھ موجبا للفساد والضرر كالحیة تلدغ فتقتل، وكذلك العقرب، فالحیة لیس لھا قیمة، لكن ننظر إلى  ّ
، فذھب ما فیھ مما لھ قیمة، أما إذا كان الشيء الذي ً)فذھب ما فیھ أو أتلف شیئا: (فمن دقة المصنف رحمھ هللا أن قال: الضرر المترتب علیھا

ًذھب ال قیمة لھ، كأن یكون كلبا عقورا  إما أن ) ذھب ما فیھ: (ًفإذا. یجب علیھ ضمان ما في داخل الشيء المفتوح: ، فال نقول-أكرمكم هللا-ً
ٍا على ضرر ناشئ عن الذھاب، ومن أمثلة ذلك ما یوجب الضمان لعین الشيء الذي ذھب إن كانت لھ قیمة، وإما أن یكون الضمان مترتب ً

ًذكرنا من خروج البھیمة فتكسر شیئا أو تعض شیئا أو تقتل شیئا فحینئٍذ یجب علیھ الضمان على التفصیل الذي ذكرناه ً ًأو أتلف شیئا : (وقولھ. ً
لسببیة، فیفصل في جمیع ما یترتب علیھ من الضرر، یكون بعض األحیان باإلتالف المباشر أو اإلتالف با: أي) ونحوه). (ونحوه ضمنھ

  .الضرر
 
 
 
 

 األسئلة
 
 

...... 
 

 حكم حبس الصید في مكة
 
 

من حیث األصل بعض العلماء یرى أن الوصف : ما حكم حبس الصید في مكة المكرمة، والحال أن الصید في مكة محرم؟ الجواب: السؤال
أزمنة األشھر الحرم وتحریم القتال : یكون في المكان، فیكون في األزمنة مثلالعارض بالحرمة یكون في الشخص، ویكون في الزمان، و

كمكة : یكون بالمكان: ًفیھا، كما جاء بنص اآلیة أن النبي صلى هللا علیھ وسلم نھاه هللا عز وجل عن قتال المشركین فیھا، وكذلك أیضا
ًإذا طرأت ھذه الحرمة زمانا ومكانا : اء یجعلھا بمرتبة واحدة فیقولمثل المحرم، فبعض العلم: والمدینة على أنھا حرم، ویكون باألشخاص ً

إذا صاد خارج مكة وأدخلھا بمكة نظر إلى حرمة : على الشخص وجب علیھ أن ینظر إلى الحال وال ینظر إلى ما سبق، بمعنى: ًوحاال، أي
ًالمكان، وحینئٍذ ال یستصحبھ، وتزول یده عن الصید، وال یبقى ممسكا صیدا ف : العلم من قال ي مكة؛ ألنھ صید من حیث األصل، ومن أھلً

ّإذا صاده خارج الحرم ودخل بھ إلى الحرم فلیس من صید الحرم، وإذا لم یكن من صید الحرم، حل لھ أن یعاملھ معاملة المستأنس . ال
واألولون یستدلون بدلیل الحاج، فإن . ال شيء علیھالدابة التي یملكھا من الدواجن والطیور ونحوھا إذا أراد یذبحھا ویأكلھا ف: المملوك، مثل

َّمن أحرم للحج والعمرة، یجب علیھ تخلیة الصید، فلو صاد قبل أن یحرم وأمسك صیدا ثم لبى لم یجز لھ أن یستصحبھ، بل یجب علیھ أن  ً
ًوتستوي االستدامة سواء كان المحرم مستدیما أو مبتدئا، فیحرم الصید بمكة ا: یفكھ، یقولون ً ًبتداء استدامة، والواقع القول بأنھ إذا صید خارج ً

أنھ ال یأخذ حكم الحرم؛ ألنھ لم یصد داخل : الحرم ثم أدخل الحرم فإنھ ال یأخذ حكم الصید فیھ قوة، ومذھب طائفة من العلماء رحمھم هللا
ً، وإال ما فائدة التخصیص؟ وبناء على ُالحرم، وهللا عز وجل خصص المكان بالتحریم، والتخصیص یقتضي أن یقید الحكم بما خصص بھ

النكاح، فلو أن الرجل أحرم بالحج : من محظورات اإلحرام: ًوأما مسألة محظورات اإلحرام فإن فیھا استدامة، فمثال. یقوى ھذا القول: ذلك
فما دل الشرع فیھ على االستدامة دل على أن نفس اإلحرام فیھ تفصیل، : فنقول. ال: والعمرة وھو متزوج من قبل، فھل ینفسخ عقده؟ الجواب

حكمنا باالستدامة فیھ، وما دل الشرع فیھ على أن المحرم ھو االبتداء قلنا بتحریم االبتداء، وال شك أن اإلنسان إذا تورع فھذا أفضل وأكمل 
  .وأبعد عن الشبھة، وهللا تعالى أعلم

 
 
 
 

 خطر الغرور وعالجھ
 
 

إن العلم إذا أرید بھ وجھ هللا : ب العلم في أثناء الطلب داء الغرور فما ھو العالج لذلك؟ الجوابمن األمور التي تطرأ على طال: السؤال
وابتغى بھ العبد ما عند هللا عصمھ هللا من الزلل وسدده في القول والعمل، وحقق لھ كل ما یصبو إلیھ من مرجو وأمل، فا ھو المطلع على 

ًبتھ الضمائر؛ فلذلك یجب على طالب العلم أن یحاسب نفسھ دائما باإلخالص  عز وجل وإرادة ما السرائر الذي ال یخفى علیھ شيء مما غی
ٌعند هللا، وھذه المحاسبة إذا صحبھا شيء من االنكسار واالعتراف بعظیم نعمة هللا جل جاللھ الذي علم اإلنسان ما لم یعلم وفتح علیھ أبواب 
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ًقال تعالى مخاطبا نبیھ . ِھم، ولوال هللا ما علم، ولوال هللا ما استطاع أن یصل إلى شيء من ھذا العلمَالعلم، ویسر لھ سبیلھ ولوال هللا ما ف
ًوعلمك ما لم تكْن تْعلم وكان فْضُل هللا علْیك عظیما : وأشرف خلقھ صلوات هللا وسالمھ علیھ ِ َ َ َ َ َ َ َ َ َ ََ َ َِ َّ َ َ َ َُ ُْ ، فالفضل فضل هللا والنعمة ]113:النساء[َّ

من هللا وحده؛ ولذلك جعل لعباده السمع والبصر والفؤاد، وھي أسباب ووسائل یتوصل بھا إلى العلم، فالواجب على اإلنسان أن والرحمة 
ًیحاسب نفسھ دائما في اإلخالص  عز وجل مستصحبا أثناء محاسبتھ عظیم نعمة هللا علیھ وجمیل وجلیل منتھ لدیھ، فإذا عرف نعمة هللا  ً

 المخلص كالوعاء النقي بل ھو أشرف وأزكى من تلك األوعیة، ولكن هللا ضرب المثل، فالقلب المخلص مليء بنور هللا والقلب. انكسر 
ٌالقلب المخلص امتأل با وحده، وما من قلب یمتلئ با إال وقد انشغل وانصرف عن كل شيء سواه، ففي هللا وحده سلوة .. عز وجل

ف هللا بأسمائھ وصفاتھ، وأخلص  بقولھ وعملھ وأدرك نعمة ربھ، وصاحب اإلخالص بالمعرفة التامة لإلنسان عن كل شيء سواه، فإذا عر
الریاء ومحبة المدح والثناء والغرور  ّبنعمة هللا علیھ ذل  وحده، وأصبحت تلك القلوب المخلصة النقیة التقیة الخلیة من الشرك بریئة، ومن

ًوھذه كلھا أسباب تحول بین اإلنسان وبین الغرور، ولن تجد إنسانا یبتلى بالغرور إال وجدت في ًبالنفس معصومة بإذن هللا عز وجل، 
ًإخالصھ نقصا وفي عبودیتھ  خلال، فال یدخل الغرور إال باالنصراف عن هللا جل جاللھ، ومن جعل هللا والدار اآلخرة نصب عینیھ زكاه 

انھ، فال یتعلم كلمة إال وقربتھ من هللا جل وعال، وال یسمع جملة إال وحببتھ إلى هللا سبحانھ ًربھ، وزكى عملھ وجعل ھذا العلم مقربا لھ سبح
وتعالى؛ ألن القلب ما فیھ إال هللا، فإذا انصرفت القلوب إلى هللا طھرھا ربھا وتولى أمرھا مقلب القلوب واألبصار، وتولى أمرھا من یحول 

ْصرفوا عنھ فلما زاغوا أزاغ هللا قلوبُھم بین المرء وقلبھ، وهللا یقول عن الذین ان َ ُ ُ ُ َّ َ ََ ُ َ ََ ربنا ! ، نسأل هللا بأسمائھ وصفاتھ أال یزیغ قلوبنا]5:الصف[َّ
من اإلخالص وفي إخالصھ دخن، فعلیھ أن یبحث عن  ٌكل من یجد الغرور ففیھ نقص! ال تزغ قلوبنا بعد إذ ھدیتنا وھب لنا من لدنك رحمة

الدعاء، وسؤال هللا سبحانھ وتعالى، وأن یستشعر أن ھذا العلم : زید من إخالصھ  جل جاللھ ومن أعظمھا وأجلھااألسباب والوسائل التي ت
أمانة ومسئولیة وتبعات، إما أن یفضي بالعبد إلى الدرجات، أو یھوي بھ في الدركات، فإذا خاف من ھذا العلم أشفق على نفسھ حتى إنك 

ما أنا بمخلص، عملي لیس بمخلص ولیس بخالص، كما كان الصحابة رضوان هللا . ال:  إخالصھ ویقوللتراه من أخلص الناس وھو یشك في
ُأثر ھذا عن أصحاب النبي صلى هللا ). أدركت سبعین كلھم یخاف النفاق على نفسھ: (علیھم، وقد قال عبد الرحمن بن أبي لیلى رحمھ هللا
 فكانوا یحركون القلوب باإلخالص  جل جاللھ، والمغرور إذا انصرف قلبھ عن هللا علیھ وسلم أنھم كانوا یخافون النفاق على أنفسھم،

لیعلم كل طالب علم . أصابھ الغرور، ولقد عتب هللا على أقوام اغتروا بأنفسھم وفرحوا بما عندھم من العلم وحاق بھم ما كانوا بھ یستھزئون
ولربما صرف اإلنسان من الرحمة إلى العذاب فیشقى من بعد السعادة ویھلك من ولیعلم كل متعلم أن الغرور یمحق البركة ویذھب الخیر، 

َفتزل قَدم بْعَد ثُبوتھا : بعد النجاة والعصمة، وهللا یقول َِ َُّ ٌ َ َ ، فمن دخلھ الغرور فإنھ على مھلكة؛ ألن هللا اختار القلب للنظر، فقال ]94:النحل[َِ
ُإْن یْعلم هللا في قلوبك: سبحانھ ُِ ُِ ِ ُ َّ ِ َ ًم خْیرا ُیْؤتكم خْیرا َ ًَ َْ ُْ ، لیعلم هللا في قلوبكم اإلخالص، فال خیر یراد إال باإلخالص لوجھ هللا جل ]70:األنفال[ِ

جاللھ، فالغرور یمحق البركة، والغرور یذھب الخیر ویصرف العبد عن هللا جل جاللھ، وال یزال العبد یغتر حتى یھلكھ هللا بغروره، وانظر 
ًأن رجال ممن كان قبلنا یمشي إذ أعجبھ برد : (وشؤمھ وشره، ففي الحدیث الصحیح عن رسول هللا صلى هللا علیھ وسلمإلى مكان الغرور 

، ھذا في ) فاختال في مشیتھ فأصابھ الغرور فخسف هللا بھ األرض فھو یتزلزل فیھا إلى یوم القیامة-نظر إلى ثوبھ وھو جمیل: یعني-عطفیھ 
ًأن یتعاظم اإلنسان على الناس وأن یحس أنھ بعلمھ قد أصبح حاكما على الناس، فیحتقر من : م؟ من الغرور بالعلمفكیف بمن یغتر بالعل!! ثوب

ًأن ینصب نفسھ حاكما على أئمة العلم ودواوین السلف الصالح : ومن الغرور. ھو أعلم منھ، وینتقص من ھو مثلھ، ویترفع على من دونھ
ًو كانوا أحیاء لخرست أفواه ھؤالء ، ولو كانوا أحیاء لعموا حتى یقادوا بعلم ھؤالء إلى الجادة والسبیل؛ الذین لھم القدم الراسخة، فوهللا ل

ًولذلك ینبغي لإلنسان أن یحفظ حرمة السلف الصالح، ویحفظ حرمة العلماء وخاصة أئمة الكتاب والسنة وھم على درجات، فالعلماء الذین 
ِشھد لھم أنھم أئمة السلف وأجمعت األ مة على جاللتھم ورفعة قدرھم وحبھم وعلو شأنھم وزكاھم هللا بالقبول، فوضع هللا لھم القبول في ُ

ًوھو باألمس كان ضاال شقیا  ًاألرض، ال یأتي اإلنسان بعد عشرة قرون یشكك في عقائد ھؤالء، أو یشكك في تبیینھم ومنھجھم مغترا بنفسھ، ً
ِبعیدا عن رحمة هللا فما إن وقف في طلبھ  ًللعلم حتى یقف مجرحا ثالبا منتقصا مزدریا للعلماء، فإیاك ثم إیاك أن تقرأ كتابا أو تجلس في ً ً ً ً ً

مجلس علم فتقوم وأنت محتقر للسلف، وهللا ما نصحنا لعلماء األمة والدین إذا كانت كتبنا تقود إلى ازدرائھم وانتقاصھم والحط من أقدارھم، 
ً، یشعر من معھ من معھ أنھ ال فقھ إال فقھھ، وإذا كان محدثا یشعر أنھ ال حدیث إال منھ أو ال تصحیح وال ًوتجد اإلنسان إذا كان اإلنسان فقیھا

ال تغتر بفالن وال تعبأ بفالن، ھذا ال ینبغي، فإن أول ما یأتي الغرور یبدأ باحتقار أئمة : تضعیف إال منھ، فال یبالي بعدھا بالعلماء، ویقول
ِودواوین العلم الذین شھ ًد لھم بذلك، فینبغي علیك أن تتقي هللا في سلف األمة، وأن تتصور ھذا العالم اإلمام حافظا للكتاب والسنة، فما كان ُ

أحد یتصدر للعلم إال إذا كان على قدم راسخة، اإلمام مالك ما جلس یحدث الناس حتى شھد لھ سبعون من أئمة الفتوى في مسجد رسول هللا 
ٌأھل للعلم، فما كان یتقدم كل زاعق وناعق، فاتق هللا وال تغتر بنفسك إذا كنت مع علماء السلف وأئمة السلف، فینبغي صلى هللا علیھ وسلم أنھ 

أن نغرس في قلوب طالبنا وقلوب من یتلقى العلم عنا حب السلف وإجاللھم، والترحم علیھم، وذكرھم بالجمیل، واإلشادة بفضلھم وعلو 
ٍوكذلك النصحیة للعلماء األحیاء بأال یذكرون إال بالجمیل، ومن ذكرھم بسوء فھو . ء الدین، وألئمة المسلمینشأنھم، وھذا من النصیحة لعلما

على غیر السبیل، فبعض طالب العلم إذا جلس بمجلس عالم جعل ینتقد ویزدري غیره، وإن سمع علم شیخھ أصم أذنھ عن علم غیره، بل 
نحن : أننا تحت رحمة هللا منا المصیب ومنا المخطئ، وأننا ال نستطیع أن نزكي أنفسنا بأن نقولینبغي على اإلنسان أن یعلم أن ھذا سنة، و

حتى نلقى هللا سبحانھ  أصحاب الحق ونحن الذین على النجاة وعلى الصراط المستقیم، بل نبني على غالب ظنوننا ونجتھد بالدلیل والحجة
ٌفلھ أجران، وإن كان مخطئا فلھ أجر واحد، لكن ال یقتضي ھذا ذم العلماء وسبھم وانتقاص ًوتعالى، فإذا بذل اإلنسان السبب فإن كان مصیبا  ً

ھذا األمر خطأ، وفالن أخطأ في ھذا : بل تكون كفیف اللسان عفیف القلب إال إذا كان ھناك أمر فیھ اعتداء لحدود هللا، فتقول. غیر شیخك، ال
ًاألمر، إذا كان یخالف فیھ نصا صریحا من كتاب  هللا وسنة النبي صلى هللا علیھ وسلم بالھوى، أو یأتي بعلم من عنده واجتھاد من عنده ال ً

ٌُیعرف لھ أصل عن أئمة السلف، فھذا شيء آخر، ونحن نتكلم على مسائل شرعیة یسع فیھا الخالف من الفرعیات ولیس من األصول، فعلى 
صم بكتاب هللا وسنة رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم، وال یعني ھذا نسیان فضل أھل ھذا ینبغي لطالب العلم أال یغتر بشیخھ، بل علیھ أن یستع

ال، بل یتبع شیخھ بالدلیل، وإذا رأى شیخھ یتحرى الكتاب والسنة أحبھ لحب الكتاب ! الفضل، وال یعني ھذا أن یترك طالب العلم شیخھ
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. ا الحق ما دام أنھ یرى أنوار التنزیل علیھ، وعلى ھذا یسیر طالب العلموالسنة، وغار على الحق الذي أجراه هللا على یدیھ وأحب سماع ھذ
ًوال یغتر أیضا طالب العلم بانتقاص غیره، فلربما یكون شابا اھتدى فرأى غیره من العوام فینتقصھم ویضحك منھم إذا أخطئوا، أو یستخف  ً

ًفیغضب علیھ غضبا ال یرضى بعده أبدابھم إذا سألوا، ال ینبغي ھذا، فإن هللا قد یمقت العبد بذنب واحد،  إن العبد لیتكلم بالكلمة من سخط : (ً
، وقد یسخط هللا على إنسان یغتر بعلمھ فینتقص الناس، فإذا جلست بین عوام یریدون )ًهللا ال یلقي لھا باال یكتب هللا لھ بھا سخطھ إلى یوم یلقاه

ھذا العلم الذي شرفني : س وال من أجل السمعة بل  وابتغاء مرضاتھ، وقلالفائدة فأظھر خشوعك ووقارك، ال من أجل أن یمدحك النا
ًوكرمني ینبغي أن أصونھ وأن أحفظھ كما أن هللا جعلھ صونا لي وحرزا، فیكون اإلنسان سھل الكالم مع الناس، سھل الكالم مع العامي إذا  ً

نسأل هللا العظیم رب العرش الكریم أن یرزقنا السداد في القول . راعیھاسأل أو إذا استشكل، فھذه من األمور التي ینبغي لطالب العلم أن ی
ًوالعمل، وأن یعصمنا من الشرور والزلل إنھ ولي ذلك والقادر علیھ، ونسأل هللا العظیم أن یجعل ما تعلمناه وعلمناه خالصا لوجھھ الكریم، 

  .لى آلھ وصحبھ وسلمًموجبا لرضوانھ العظیم، وصلى هللا وسلم وبارك على نبینا محمد وع
 
 
 
 

 الضابط في معرفة المال المحترم
 
 

، والصالة والسالم على خیر خلق هللا، وعلى آلھ : ّأشكل علي الضابط في معرفة المال المحترم؟ الجواب: السؤال باسم هللا، والحمد 
ًھو كل شيء لھ قیمة، وُسمي المال ماال؛ ألن : المال.. وصحبھ ومن وااله؛ أما بعد رأیت الناس : النفوس تمیل إلیھ وتھواه، ولذلك قال الشاعرٍ

ًقد مالوا إلى من عنده مال فالمال كل شيء لھ قیمة، وبناء على ذلك المال، فال یختص بالذھب وال بالفضة، وقد دل على ذلك : إذا قال العلماء: ٍ
ٍما من صاحب مال ال یؤدي : (فقال علیھ الصالة والسالمدلیل السنة؛ فإن النبي صلى هللا علیھ وسلم وصف غیر الذھب والفضة بالمال، 

الحدیث، فذكر )..ً إال فتح لھا بقاع قرقر یجدھا أوفر ما تكون ال یفقد منھا فصیال، تطؤه بأخفافھا وتعضھ بأنیابھا- ثم ذكر اإلبل، فقال-زكاتھ 
ابن : (ألعمى واألبرص، فإن األعمى لما جاءه الملك فقال لھاألقرع وا: اإلبل والبقر والغنم، ووصفھا بأنھا مال، وفي حدیث الثالثة النفر

ًوهللا ال أردك الیوم من مالي شیئا، :  ثم قال لھ- وذكر نعمة هللا علیھ-ًكنت فقیرا فأغناني هللا، كنت كذا وكذا : ٍسبیل منقطع، فقال لھ األعمى
ً، فسمى الغنم ماال، فإذا) أمسك علیك مالك-الشاھدوھذا موضع -  فقال الملك -وكان مالھ الغنم-دونك الوادي خذ منھ ما شئت  : قول العلماء: ً

ًماال محترما، المال ًھو كل شيء لھ قیمة سواء من النقدین أو غیرھما، والُعرف الدارج عند الناس أنھم ال یطلقون المال إال على النقدین من : ً
) محترم: (ًم، وبناء على ذلك یشمل األشیاء كلھا، لكن قولھمأن المال عا: الذھب والفضة، وھذا في االصطالح خاص، لكن المعروف

 حق -إذا ملكت ھذا المال-ھو الذي لھ حرمة، وھو المأذون باتخاذه، فإذن الشرع باتخاذ المال یعطیھ الحرمة؛ ألن هللا جعل لك : المحترم
اس حتى یشھدوا أن ال إلھ إال هللا وأني رسول هللا، فإذا أمرت أن أقاتل الن: (التصرف فیھ، فیصبح المال لھ حرمة، قال صلى هللا علیھ وسلم

مال : (قولھم: ًفإذا. ، صار في عصمة وحرمة)عصموا: (، فقال)فعلوا ذلك فقد عصموا مني دماءھم وأموالھم وأعراضھم وحسابھم على هللا
ال یجب علیھ ضمانھ؛ ألن مال الكافر الحربي مال الذمي، لكن لو أنھ أتلف مال كافر حربي فإنھ : مال مسلم، ویدخل في ذلك: أي) محترم
ًوال یكون لھ حرمة؛ ألن الشرع أسقط عنھ الحرمة بدلیل الغنیمة، وعلى ھذا ال بد أن یكون المال محترما، فیكون محترما من جھة : ملك لنا ً

ًالشخص كما ذكرنا في المسلم والكافر، ویكون محترما من جھة الوصف، فیكون نفس المال مأذونا ب األطعمة واألكسیة : ًھ شرعا مثلً
ّلو جاء شخص إلى طعام خنزیر، فإذا كان لذمي فإنھ محترم؛ ألن شرط العھد الذي بیننا : ًونحوھا، ویكون ضدھا األطعمة المحرمة، مثال

صلى هللا علیھ   ولذلك قالأن الخنزیر ما لھ حرمة؛: أن نقرھم على دینھم وھذا مباح لھم في دینھم، لكن نحن نتكلم على األصل العام: وبینھم
، فلو أخذ الصنم وكسره فلیس علیھ ضمان، وھكذا لو )إن هللا ورسولھ حرم بیع المیتة والخمر والخنزیر واألصنام: (وسلم كما في الصحیحین

العلماء في أحكام كما ذكر -كان ھناك شيء من األطعمة الفاسدة المحرمة فأتلفت، فإنھا إذا أتلفت لیس لھا حرمة ومن ھنا ساغ للمحتسب 
ًأنھ إذا دخل السوق ووجد طعاما فاسدا أتلفھ؛ ألن الطعام الفاسد ما لھ حرمة، وإذا بقي عند الشخص ربما باعھ على مسلم فقتلھ : -المحتسب ً

  .وأضر بھ، فمثل ھذا یوجب سقوط الضمان، فإذا وقع اإلتالف على مثل ھذه األموال سقط ضمانھا، وهللا تعالى أعلم
 
 
 
 

 سبة إدخال أحكام اإلتالفات في باب الغصبمنا
 
 

تختلف مناھج العلماء رحمھم هللا، : ٌما وجھ مناسبة ھذه األحكام في باب الغصب مع أن أحكامھا متعلقة بباب الضمان؟ الجواب: السؤال
فمن العلماء من یجعل -  الكفالة الكفالة المتقدم معنا في باب: فبعضھم یذكرھا في باب الضمان، لكن المشكلة أن الضمان إذا كان بمعنى

 فحینئٍذ ال یسوغ أن تجعل أحكام الضمان لإلتالفات تحت باب الضمان؛ ألنك إذا جعلت الضمان والكفالة - الضمان والكفالة بمعنى واحد
دد، فھذه ما لھا عالقة أنا أضمنھ أن یس: ًكأن یأتي شخص ویرید أن یستلف سیارة مثال، فتقول: بمعنى واحد، فھذه متعلقة بالدیون، فالضمان

ضمان الحقوق واإلتالفات فھذا باب مستقل، فحینئٍذ یسوغ أن تفرده بمادتھ، والسائد والذائع عند : باإلتالفات، لكن إذا كان الضمان بمعنى
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خل مسائل تعبر بالضمان وتد العلماء رحمھم هللا أنھ قل أن تجد من وضع باب الضمان بمعنى ضمان المتلفات، والمؤلفات المعاصرة
اإلتالفات، وھذا مصطلح صحیح وسائغ؛ ألن اسم الضمان یسوغ أن تندرج تحتھ ھذه المسائل؛ لكن المصنف رحمھ هللا منھجھ ھو الصحیح؛ 

: فإذا كانت عندك مادتان. ٌفإن الغصب اعتداء على األموال واإلتالف اعتداء على األموال، والمناسبة بینھما ال إشكال في وضوحھا وتمامھا
ادة فیھا نصوص ولھا أصل، ولھا باب مثل الغصب ولھا نصوص خاصة وتفصیالت وتفریعات، ومادة ملحقة بھذا الباب مندرجة تحت م

أصلھ، فاألفضل أن تبدأ بالمادة األولى وھي الغصب، ثم ترفقھا بأحكام الضمان للمتلفات وأحكام االعتداء، فالمصنف رحمھ هللا ھنا سلك ھذا 
ً العلماء یجعل الضمان بابا مستقال، إال أنھ لم یجعل ضمان االتالفات بابا مستقال؛ ألنا لو قلنا بھذا لوجب إدخال الدیات المسلك، وإال فبعض ًً ً

 ًنجد كثیرا من العلماء ال یدخلون اإلتالفات تحت باب الغصب، والشافعیة: ًوالقصاص فیھ؛ ألن ھذه كلھا ضمان للحقوق، وبناء على ذلك
كما -، واإلمام الشافعي رحمھ هللا علیھ من أئمة السلف ومع ذلك ذكر أحكام اإلتالفات بعد الغصب، فجعل مسائل اإلتالف عندھم ھذا المنھج

 بعد الغصب، والمصنف رحمھ هللا وأئمة الحنابلة رحمھم هللا یذكرون ھذه - في مختصر المزني في مسائلھ على اإلمام الشافعي رحمھ هللا
  . وهللا تعالى أعلم-إن شاء هللا تعالى- جیھ، والمسألة كلھا في األولى واألحسن، واألمر واسع المسائل عقب الغصب وھذا و

 
 
 
 

 [8[ باب الغصب -شرح زاد المستقنع 
ًلم تضمن الشریعة الحق لصاحبھ إذا أتلف مالھ آدمي فقط، بل حتى لو أتلفت البیھمة شیئا فإن الشریعة ألزمت صاحبھا بضمان ما أتلفتھ حتى 

َّتضیع حقوق الناس، وھذا كلھ ُمبین وُمفصل في كتب العلماء رحمھم هللاال  ََّ َ. 
 موجبات الضمان

 
 

بسم هللا الرحمن الرحیم الحمد  رب العالمین، وصلى هللا وسلم وبارك على خیر خلق هللا أجمعین، وعلى آلھ وصحبھ ومن سار على نھجھ 
تقدم معنا أن مسائل الضمان تعتبر من أھم ]. ومن ربط دابة بطریق ضیق فعثر بھ إنسان: [فیقول المصنف رحمھ هللا: أما بعد. إلى یوم الدین

ًالمسائل؛ نظرا لعموم البلوى بھا، وكثرة السؤال عن أحكامھا، وقد بینا أن العلماء رحمھم هللا منھم من یذكر مسائل اإلتالف بعد مسائل 
وذكرنا أن .  مسائل اإلتالف؛ ألنھا تشترك مع الغصب في كونھا توجب الضمانالضمان، فلما كان الغصب یوجب الضمان ناسب أن تذكر

اإلتالف یكون على صورة السببیة وصورة المباشرة، وبینا إتالف الشخص لألشیاء بنفسھ، كأن یحرق الشيء أو یتلف المنافع الموجودة فیھ، 
من اعتدى على أموال الناس أن یضمن ما جنت یداه، وأنھ یطالب سواء وقع اإلتالف لكل الشيء أو بعضھ، وبینا أن الشریعة أوجبت على 

وسیشرع المصنف رحمھ هللا في ھذه الجملة في بیان حصول الضرر بالسببیة، وحصول الضرر . بدفع قیمة األضرار المترتبة على اعتدائھ
ول بأن التضمین ھنا من سببیة مؤثرة في المباشرة، فتح القفص كما ذكرنا، وفتح الباب، وحل الوكاء، ھذا على الق: بالسببیة ذكر من أمثلتھ

واآلن عندنا مسألة ربط الدابة في الطریق الضیق، وقبل بیان ھذه المسألة وما یتبعھا من . وقد بینا خالف العلماء رحمھم هللا في ھذه المسألة
أن یترتب : ًوثانیا. وجود االعتداء: ًأوال:  األمور كاآلتيمسائل ینبغي أن یعلم أن ھناك ثالثة أمور ال بد من توفرھا في الضمان، وھذه الثالثة

فعندنا اعتداء، وعندنا ضرر الذي ھو أثر االعتداء، وسببیة . أن توجد سببیة تربط بین االعتداء وبین الضرر: ًوثالثا. على االعتداء ضرر
: الصورة الثالثة. التقصیر: الصورة الثانیة. اإلھمال: الصورة األولى: أما االعتداء فیشمل ستة صور. رابطة بین االعتداء وبین الضرر

ھذه ست جھات یوصف فیھا الشخص . الخطأ: الصورة السادسة. العمد: الصورة الخامسة. عدم التحرز: الصورة الرابعة. مجاوزة الحد
 ...... .ًبكونھ معتدیا

 
 العمد والخطأ یوجبان الضمان

 
 

الخطأ، فھما یقعان في نفس األشیاء التي تقدمت، فمن قصد الضرر بھذه األشیاء المتقدمة : ادسوھو العمد، والنوع الس: أما النوع الخامس
ًفھو متعمد، ومن وقعت منھ ھذه األشیاء عفویا دون قصد ودون تعمد فإنھ مخطئ، وحینئذ یجب الضمان، كشخص أحرق كتاب غیره، فنقول 

ًراشا أو أرضا فإننا نقولوھكذا لو أخطأ فسقطت النار من یده فأحرقت ف. اضمنھ: لھ ًأنت ضامن سواء قصدت فكنت متعمدا أو لم تقصد، : ً
أن العمد یوجب الضمان مع العقوبة، وأما الخطأ فإنھ یوجب الضمان وحده، وقد تقدم بیان ذلك، وكل ھذه الصور : والفرق بین العمد والخطأ

 الدابة للصورة األولى وھي صورة اإلھمال، وكما أنھا تقع في في الحقیقة ھي أسباب للضمان، والمصنف رحمھ هللا أشار بصورة ربط
ال یشترط أن یعثر ) عثر بھ إنسان: (قال) وإن ربط دابة بطریق ضیق فعثر بھ إنسان ضمن: (وقولھ. الحیوانات فإنھا تقع في غیر الحیوانات

ًألن اإلنسان غالبا یعقل ) عثر بھ إنسان(لھ؛ لكن ذكر اإلنسان، بل كل ما یترتب على وجود ھذا اإلخالل وھذا اإلھمال من ضرر فإنھ یتحم
  .ویتحفظ، فإذا كان یضمن ممن یعقل ویتحفظ فمن باب أولى أن یضمن إذا تسبب بضرر لغیر اإلنسان بوجود ھذا الدابة والبھیمة
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 اإلھمال یوجب الضمان
 
 

یتحمل مسئولیة ذلك الضرر، وكذلك بالنسبة لبقیة الصور، لكن نرید ًإذا حصل الضرر مترتبا على اإلھمال؛ فالمھمل ) اإلھمال: (فأما قولنا
لو : اإلھمال إما أن یقع في األشخاص، وإما أن یقع في األموال، فمثال اإلھمال في األشخاص: أمثلة على اإلھمال الموجب للضمان، بمعنى

اعھ حتى مات، فھذا إھمال في القیام بواجبھا ومسئولیتھا ً كانت ترضع صبیا فأھملتھ ولم تسقھ ولم تقم على إرض-ًمثال- أن امرأة مرضعة 
التي تحملتھا، فلو أن ھذه المرضعة حملت ھذا الصبي أو الخادمة أو الخادم أخذ الصبي ووضعھ بجوار نار، وھو طفل رضیع فوضع جوار 

باشر الصبي الذھاب : ھ سقط بفعلھ، أيتنور النار أو وضع بجوار بركة ماء وال حاجز لھا فدب وسقط، فھذا إھمال بالسببیة وصحیح أن
 للحفرة واحترق بالنار، أو باشر الذھاب إلى الحرب وسقط منھ فمات، أو باشر الذھاب إلى فتحة الخزان وسقط فیھا ومات، لكن كون ھذه

جواره ودون أن یغلق ًالفتحة موجودة في ھذا الموضع وكون التنور موجودا في ھذا یستلزم ممن یحمل الصبي أال یتركھ دون أن یكون ب
ھذا اإلھمال سبب في الضمان؛ ألنھ نشأ الضرر، عنھ، والصبي ال یعقل، فأصبحت مباشرتھ ساقطة، : ًعلیھ ھذه المنافذ الموجبة للضرر، فإذا

قتلتھ، فھذا قتل لو أن امرأة نامت بجوار صبیھا وانقلبت علیھ في اللیل و: ًوأصبح من وضعھ في ھذا الموضع متحمال المسئولیة، ولذلك قالوا
خطأ لكن فیھ نوع إھمال ویكون المنشأ فیھ من جھة اإلھمال، ھذا بالنسبة لضمان األشخاص، فاإلھمال یوجب الضمان في األشخاص، وقد 

حینما تكون ھناك مواد سامة أو ضارة ویحملھا شخص، وحملھا لھ طریقة معینة أو ینبغي أن : ًیوجب اإلھمال الضمان في األموال، فمثال
تقفل األوعیة التي فیھا ھذه المواد فلم یقفلھا كما ینبغي ولم یقم بحفظھا في األوعیة التي یحفظ فیھا مثلھا فإن ھذا اإلھمال یوجب المسئولیة 

ن المھمل كذلك اإلھمال في البناء أو النجارة أو الحدادة، أو الطب، فكل ھذه األمور إذا وقع فیھا إھمال، فإ. عن جمیع األضرار المترتبة علیھ
ًیتحمل مسئولیة إھمالھ، فمن ربط دابتھ في الطریق ھذا إھمال؛ ألن الطریق الضیق لیس موضعا لربط الدابة، ولذلك قیده المصنف رحمھ هللا 
ًبالضیق بخالف الطریق الفسیح، فلو أن شخصا كانت معھ ناقة أو بھیمة فربطھا في طریق ضیق، فجاء شخص یمشي فعثر بحبلھا وسقط 

ًت یده أو حصل الضرر علیھ أو كان یحمل شیئا فسقط وانكسر فإن صاحب ھذه الدابة یتحمل المسئولیة عن ھذا الضرر كلھ؛ ألن ھذا فانكسر
ًألن صورة الربط توجب الضرر غالبا وتفضي إلیھ، فمثل ھذه البھائم إذا ربطت في مثل ھذا : ًالموضع لیس بموضع لربط الدواب، وثانیا

لضرر حتى ولو كان برباطھا الذي تربط بھ، فلو ربطھ في منتصف الطریق فأضر بإنسان أو بسیارة أو بغیره فإنھ الموضع فإنھا توجب ا
یتحمل المسئولیة عن ھذا الضرر، لكن لو أنھ أخذ بھیمتھ وربطھا في صحراء، فجاء شخص ومر على حبلھا وسقط، فیكون التقصیر من 

ًینا ألن یسلكھ الشخص، فلما أراد أن یسلكھ تعین علیھ أن یتحفظ، وحینئٍذ ال تكون الشخص ولیس ممن ربطھا، ولیس ھذا الموضع متع
ال یضمن إن : قال بعض العلماء. كالصورة األولى التي ضیق فیھا على الناس وكان الضرر فیھا بسبب وجود ھذا اإلھمال من صاحب الدابة

نفھم ) طریق ضیق: (صفات في المتون معتبرة عند أھل العلم، فھنا لما قالأن مفاھیم ال: كان في طریق فسیح؛ ألن ھناك قاعدة عند العلماء
ًلو جاء وأقفل بھا طریقا ضیقا یسلكھ الناس، فترتب بسببھ ضرر : ًأنھ إذا كان الطریق واسعا فإنھ ال یضمن، وتتفرع على ھذه المسألة: منھ ً

 وحوائجھم فإنھ یتحمل المسئولیة عن ھذا الضرر؛ ألن ھذا الموضع على الناس في أرواحھم أو ترتب علیھ ضرر في ممتلكاتھم أو أغراضھم
ھنا اجتماع ) بھ إنسان ومن ربط دابتھ في طریق ضیق فعثر: (فقولھ. لیس بموضع إیقاف كما أن الطریق الضیق لیس بموضع ربط للدابة

موضع فسقط، لكن وجود ھذه الدابة وھذا الحبل السببیة والمباشرة، فصحیح أن العثر وقع بمشي الشخص وھو الذي باشر المشي في ھذا ال
  .في ھذا الموضع على ھذا الوجھ موجب للضمان

 
 
 
 

 التقصیر یوجب الضمان
 
 

التقصیر، فتضاف إلى ھذه الصورة صورة التقصیر، والتقصیر ھو نوع من اإلھمال، : السبب الثاني والصورة الثانیة من موجبات الضمان
ًأن التقصیر غالبا یكون في األشیاء التي لھا حدود معینة، ویقوم الشخص بالتقصیر بعدم فعل الشيء على : اللكن یفرق بین التقصیر واإلھم

إذا كان الشيء مما یربط فلم یربطھ، أو كان الشيء مما یقفل فلم : أتم الوجوه فینتقص منھ، فإذا قصر ألزم بعاقبة تقصیره، ومن أمثلة ذلك
ي موضع مؤتمن فیھ على أمانات الناس، فالذي جرى في العرف أنھ یقفل ھذا الموضع، فقصر في قفلھ أو ًشخص وضع شیئا ف: ًیقفلھ، فمثال

ًتركھ مفتوحا فھذا إھمال من وجھ وتقصیر من وجھ، فالتقصیر نوع من اإلھمال لكنھ یختص باألشیاء التي لھا ضوابط معینة، فمثال لو أنھ : ً
غیار  لكن إذا جرى العرف على أنھ في كل مسافة معینة یقوم بفعل شيء فیھا، إما من جھةأخذ سیارة األجرة من شخص أمانة ال یضمن، 

تضمن؛ ألن ھذا إھمال من وجھ وتقصیر من : زیتھا أو تفقدھا فلم یتفقدھا ولم یكشف على شيء من ذلك حتى تعرضت السیارة للتلف، فنقول
 األشیاء المحددة وھو عكسھ، فالتقصیر أقل والمجاوزة أكثر، فالمجاوزة تقع مجاوزة الحد، وھو مثل التقصیر یكون في: السبب الثالث. وجھ

 الطبیب إذا جاوز الحدود -كما سبقت اإلشارة إلیھ في باب اإلجارة-في األموال وتقع في األشخاص، فقد ذكر العلماء رحمھم هللا في القدیم 
ود معینة فجاوز الحد المعتبر عند أھل الخبرة في قطع عضو أو دواء أو لو عمل عملیة جراحیة لھا حد: ًالمعتبرة عند أھل الصنعة، فمثال

جرعة الدواء، وقد تكون جرعة الدواء تفضي إلى اإلدمان، فإذا وصل إلى حد معین ولم یحتط وجاوز ھذا الحد؛ فذلك یوجب الضمان في 
ًكذلك أیضا تقع مجاوزة الحد في الممتلكات واألموال، فمثال. األشخاص ًھ عدد معین من الحمولة، فركب فیھ أشخاص أكثر عددا مصعد ل: ً

ًكذلك لو أن شخصا أعطى . ًفسقط ھذا المصعد وقتلوا، فھذه الزیادة مجاوزة للحد ویتحملون مسئولیة أنفسھم، فال یكون مالك المصعد مسئوال
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 تسبب ذلك في حادث، فعند ذلك یضمن، وكذلك سیارتھ آلخر یعمل بھا أو یسوقھا ویؤجرھا فأركب فیھا حمولة زائدة حتى تلفت السیارة أو
مجاوزة الحد في المواضع المخصصة للممتلكات فیضع فیھا فوق الطاقة المحدودة، فكل شيء لھ ضابط عند أھل العرف أو عند أھل الصنعة 

  .المترتبة على تلك المجاوزة إذا جاوز فیھ الشخص ذلك الحد فإنھ یضمن ویتحمل المسئولیة - إن كان من الصنائع والمھن- أو أھل المھنة 
 
 
 
 

 عدم االحتراز یوجب الضمان
 
 

أال یتعاطى الشخص أسباب التحفظ من الضرر، وھذا یقع في األشیاء الخطرة، فإذا : عدم االحتراز، بمعنى: الصورة الرابعة الموجبة للضمان
قترب من المكان الخطر؛ فعند ذلك یتحمل مسئولیة نفسھ كان الشخص أمامھ حفرة وعلیھا تعلیمات معینة عند مروره بھا ثم تجاوز الحد وا

وال ُیضمن لو ھلك أو تلف شيء من أعضائھ؛ ألنھ بمجاوزتھ وعدم احترازه وعدم توقیھ تحمل مسئولیة نفسھ، كذلك المواضع المحمیة التي 
  .منع من االقتراب منھا ومن دخولھا فاقترب منھا فإنھ یتحمل مسئولیة نفسھ

 
 
 
 

 ً لھ كلب عقور أحدث ضرراحكم من كان
 
 

ھو الذي یحبس الناس ویھجم :  ھو الحیوان المعروف، والعقور-أكرمكم هللا- الكلب ] كالكلب العقور لمن دخل بیتھ بإذنھ: [قال رحمھ هللا
عقر الشيء؛ إذا : الحبس، یقال: علیھم ویؤذیھم ویضرھم وربما قتل، فالكلب العقور ھو المعتدي على الناس، وأصل العقر في لغة العرب

 -أكرمكم هللا-ھذا النوع من الكالب . منعھ وحبسھ، فالكلب العقور ھو الذي یحبس الناس؛ ألنھ یھجم ویعتدي علیھم، فوصف بھذا الوصف
ًمأمور بقتلھ، فالكلب إذا أصبح یتعرض للناس ویؤذیھم ویعضھم أو یقتلھم أو یمنعھم من سلوك الطریق ولم یكن الموضع مملوكا لشخص 

ًإنھ یقتل، وأمر النبي صلى هللا علیھ وسلم بقتلھ، ویجوز قتلھ في الحل والحرم، وھو من ضمن ما أذن بقتلھ دفعا للمفسدة األعظم، والكلب ف
فالنبي صلى هللا علیھ  العقور في األصل ال یجوز للشخص أن یقتنیھ؛ ألنھ عندما یقتنیھ یخالف النبي صلى هللا علیھ وسلم حینما أمر بقتلھ،

ًسلم یرید قتلھ وھذا یرید استبقاءه، فإذا أدخل كلبا عقورا بیتھ فقد أذن للكلب باإلضرار واإلفساد، وحینئذ یتحمل كل ما یترتب على ھذا و ً
الكلب العقور من ضرر، فإذا أذن لشخص بالدخول للبیت فقام الكلب وعضھ فإنھ یتحمل مسئولیة ھذه العضة، فلو أن ھذه العضة أتلفت رجل 

لكنھ یضمن إذا أذن للشخص بالدخول في بیتھ، فإذا كان الشخص . ض أو یده ضمن نصف الدیة على التفصیل في باب الضمانالمعضو
ًسارقا أو ھجم على البیت بدون إذن وابتاله هللا بكلب عقور فھذا ال یضمن، بل ھو ھدر؛ ألنھ بدخولھ ھذا الموضع سقطت حرمتھ وحینئذ ال 

ة، فإذا أذن ألحد بالدخول إلى مزرعتھ والمزرعة فیھا كلب عقور أو أذن ألحد بالدخول في بیتھ والبیت فیھ یتحمل صاحب الكلب المسئولی
فالكلب العقور یضر . كلب عقور فإنھ یضمن، وأما إذا لم یأذن لھ وھجم الشخص كالصائل، فإذا صال علیھ شخص جاز لھ أن یدفع الضرر

ًتلھ دفعا لھذا الضرر، فإذا حفظھ الشخص وخالف الشرع بحفظھ وبإدخالھ إلى داره أو مزرعتھ بأعضائھم، ولھذا أمر بق بأرواح الناس ویضر
جاء بالكلب العقور وحفظھ ) أو عقره خارج منزلھ: (وقولھ. وأذن لشخص بالدخول إلى ذلك المكان فعضھ أو قتلھ فإنھ یجب علیھ ضمانھ

 ما قارب الشيء أخذ حكمھ؛ وألن ھذه المحافظة أو القیام على الكلب العقور وأطعمھ وجعلھ بجوار بیتھ، فمر مار فعقره فإنھ یضمن؛ ألن
 ...... .توجب الضمان، وحینئذ یتحمل المسئولیة عن كل ما ینتج عن ھذا الكلب العقور من أذیة وضرر

 
 ضمان مالك البھائم لما أتلفتھ من أموال الناس

 
 

بعد أن فرغ رحمھ هللا من التسبب في اإلضرار بالشخص ]  ضمنھ صاحبھا وعكسھ النھارًوما أتلفت البھیمة من الزرع لیال: [قال رحمھ هللا
نفسھ بفتحھ للعصفور أو للمحبوس من الدواب المھلكة، أو فتحھ للباب أو حلھ للوكاء، شرع في السببیة عن طریق البھائم، فذكر صورة 

لناس شرع في السببیة عن طریق البھائم إذا أضرت باألموال، فأصبح الذي یھجم ویضر بأرواح ا الكلب العقور، وبعد أن انتھى من الكلب
الكلب العقور، أو یضر : الشخص إما أن یضر بنفسھ أو یضر بواسطة حیوان، وإذا أضر بالحیوان فإما أن یضر بأرواح الناس مثل

لبقر أو الغنم ودخلت ھذه البھائم إلى بستان شخص فأكلت بممتلكاتھم ومثل لھا بالبھائم إذا أتلفت أموال الناس، فمن كان عنده بھائم كاإلبل أو ا
 ...... .أن یقع بالنھار: أن یقع باللیل، والحالة الثانیة: الحالة األولى: زرعھ وأفسدتھ فال یخلو ھذا اإلفساد من حالتین

 
 إسقاط جنایة البھیمة إذا كانت بغیر ما تقدم
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وباقي : [قولھ] ئل علیھ، وكسر مزمار وصلیب، وآنیة ذھب وفضة، وآنیة خمر غیر محترمةوباقي جنایتھا ھدر، كقتل الصا: [قال رحمھ هللا
وعلى ھذا تستثنى الصور التي ذكرناھا لوجود السببیة المؤثرة ویبقى ما . الذي ال ضمان فیھ: باقي جنایة البھیمة ھدر، والھدر] جنایتھا ھدر

ال : ومن أھل العلم رحمھم هللا من خالف الجمھور وقال) العجماء جبار: (علیھ وسلمعن رسول هللا صلى هللا  عداھا تحت عموم النص الوارد
فرأوا أن الذي یسقط ھو أذیتھا وإضرارھا ) والعجماء جرحھا جبار: (یسقط من البھیمة إال جرحھا؛ لقولھ علیھ الصالة والسالم في روایة
حیح ما ذكرناه من التفصیل لثبوت السنة عن رسول هللا صلى هللا علیھ ًباألنفس واألشخاص دون األموال فإنھ یجب الضمان مطلقا، والص

  .وسلم بالعموم، ونخصص ما ورد الكتاب بتخصیصھ أو دل الشرع على تخصیصھ بوجود السببیة المؤثرة
 
 
 
 

 حكم إرسال الدابة قرب ما تتلفھ عادة
 
 

دخل بھا إلى السوق أو دخل بھا إلى موضع فیھ أطفال صغار وترك الناقة لو جاء بناقتھ و] إال أن ترسل بقرب ما تتلفھ عادة[قال رحمھ هللا 
ًثم دخل یشتري أو یتبضع فقتلت الناقة صبیا أو عضت صبیا أو أتلفت ماال، في العادة لو ترك مثل ھذه الدابة بجوار ھؤالء األطفال غالبا أن  ً ًً

واإلرسال ضد أن یعقلھا، فخرج ما لو ) إال أن ترسل: (فظھا حیث قالفكأنھ لما قصر في ربطھا وح: یحصل الضرر والحكم للغالب، فقالوا
عقلھا فلو عقلھا وجاء صبي وقرب یده منھا فعضتھ، أو جاء شخص اقترب منھا فعضتھ؛ فحینئذ المقترب ھو الذي یتحمل المسئولیة لكن إذا 

لو أرسلت وتركت بجوار طعام داخل السوق والسوق عقلت وحفظت فإنھ ال إھمال من صاحبھا وال ضمان علیھ فیما یترتب عن ذلك، لكن 
یمكن إسقاط الضمان فھذه  مليء باألطعمة وتركھا ثم ذھب لیتبضع، أو ذھب یقضي لھ حاجة فذھبت إلى األطعمة فأفسدت، ففي ھذه الحالة ال

 علیھ ضمان ما یترتب على ھذا السببیة المفضیة إلى الضرر؛ ألننا ال نشك أن تركھا مرسلة سیفضي بالضرر، فحینئذ یوجب: یسمونھا
  .اإلرسال من ضرر

 
 
 
 

 ضمان راكب الدابة ما تتلفھ بمقدمھا ال بمؤخرھا
 
 

ھنا مسائل تختلف عن المسائل المتقدمة، فالمسائل ] وإن كانت بید راكب أو قائد أو سائق ضمن جنایتھا بمقدمھا ال بمؤخرھا : [ قال رحمھ هللا
ملكیة؛ ألن یدك ید ملكیة فأنت ضامن ألنك مالك، لكن المسائل اآلتیة مبنیة على قیادة البھیمة وھذا یقع في المتقدمة تضمن فیھا البھیمة بال

ًالدواب التي تركب، فلو ركب بعیرا، فإن أتلف البعیر بمقدمھ فإنھ یجب الضمان على القائد، وإن أتلف بمؤخره ال ضمان علیھ إال إذا كان ھو 
و قاد البعیر حتى دخل إلى موضع فأفسد بدخولھ، فإن الذي قاد البعیر ودفعھ للدخول والراكب أو القائد متحكم ل: مثال. الذي رده إلى الخلف

بزمام البعیر، فلما أطلق لھ العنان وأدخلھ في ھذا الموضع ال شك أنھ متسبب في ھذا الضرر، فحینئٍذ البعیر مباشر والقائد متسبب فیلزمھ 
ًیسیر ثم وقف أو استوقف البعیر، ثم قام البعیر ورفس رجال من ورائھ  تھى إلى الضرر وأفضى إلیھ، لكن لو أنھالضمان؛ ألنھ بھذه القیادة ان

السیارة، فلو كان : فیسقط الضمان، لكن لما كان ھناك قائد یقود فإنھ بھذه القیادة یتحمل، من أمثلتھا) العجماء جبار: (وقتلھ أو أضر بھ، فحینئٍذ
ً أو أتلف سیارة أخرى أو أتلف حائطا أو فعل أي ضرر تسبب عن ھذه القیادة، -ال قدر هللا- مقدم السیارة فدھس یقودھا وحدث الضرر ب

یتحمل المسئولیة بمقدمھا، ولو جاءه شخص من ورائھ وضربھ وصدم فیھ یكون متحمل المسئولیة الذي في الخلف، لكن لو أنھ أرجع السیارة 
 إذا ردھا إلى الخلف یضمن، وإذا وقع اإلتالف بالمقدم فإنھ یضمن، وال یضمن إذا جاءه شخص -لخلفكما لو رد البعیر إلى ا-إلى الخلف 

طریق ضیق : ًلكن لو أنھ أوقف السیارة في موضع ال توقف فیھ وجاء شخص من الخلف وأتلفھ ھل یضمن؟ مثال. من ورائھ وأضر بھ
ك أنھا سببیة للضرر مثل ما ذكرنا في ربط البھیمة في داخل الطریق وأوقف السیارة في ھذا الطریق وھو یعلم أن طریق ضیق، فال ش

الضیق، فھذه المسائل كلھا مفرعة على المسائل المتقدمة، فإن وقع اإلتالف بمقدم الدابة فإنھ یضمن، وإن وقع اإلتالف بمؤخرھا ففیھ تفصیل 
من، وإن لم یحركھا ورفست برجلھا فإنھ ال ضمان علیھ؛ ألن إن كان حملھا على الرجوع، وكان اإلتالف بالمؤخرة بتحریك منھ وإثارة ض

ًوإنما ألزمناه الضمان حینما أتلفت بمقدمتھا؛ ألنھ كان متسببا في قیادتھا ودفعھا إلى ذلك ) العجماء جبار: (النبي صلى هللا علیھ وسلم قال
لو برك :  فھذه من أمثلتھا عند العلماء رحمھم هللا- بالمؤخرةال بالمقدمة وال : أي- لكن لو أنھا أتلفت في منتصفھا . الشيء الذي ھو أمامھ

ًالبعیر على شيء فكسره، وطبعا إذا برك حدث القتل بالوسط؛ ألنھ یسقط على الشيء فیقتلھ، ونحن ذكرنا أن الذي یضمن إذا كان على البعیر 
ال : بعض العلماء ًان ضامنا لھ، أما لو برك من نفسھ قالَّإذا بركھ ك: إذا كان بالمقدمة، فلو برك البعیر یضمن أم ال ما یضمن؟ الجواب

ًوھو أمره أن یسیر فبرك، فلما برك قتل شیئا أو أفسد شیئا، فحینئذ وقع البروك ) العجماء جبار: (ضمان؛ ألن النبي صلى هللا علیھ وسلم قال ً
بعیر بمقدمھ من الذي یضمن ھل یضمن الذي في لو كان على البعیر شخصان راكبان وأتلف ال. بفعل البعیر ال من فعل الشخص نفسھ

المقدمة أو یضمن الذي وراءه أو االثنان؟ الواقع أن الذي یضمن ھو الذي في المقدمة، لكن لو برك فیضمن االثنان؛ ألنھما لما حصل البروك 
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لقتل بالثقل، وھنا لم یقع القتل بقضیة البروك لو أنھ وقع إنسان على آخر فقتلھ أو على بھیمة فماتت فإنھ یضمن؛ ألنھ وقع ا: قال بعض العلماء
وحدھا، فالكل مشتركون في الثقل فیضمن الذي في المقدمة والذي في المؤخرة ویكون الضمان على الجمیع، وھذا الذي جعل بعض العلماء 

قضیة كونھ تسبب في البروك أو یجعل الضمان في حال البروك من المنتصف على الراكب بدون تفصیل؛ ألنھ یرى أن الفساد وقع بالثقل، و
تأثیر لھ؛ ألن الذي حدث بھ الكسر وحدث بھ القتل وحدث بھ اإلزھاق ثقل البعیر مع الشخص الراكب علیھ، ولذلك فصل في أحكام  عدمھ ال

 .أن یتلف المقدمة أو بالمؤخرة أو بوسطھ على ھذا التفصیل
 
 
 
 

 الضمان إذا كان إتالف البھائم للمال في اللیل
 
 
ذا وقع اإلفساد في النھار فإن صاحب البھیمة ال یتحمل المسئولیة، وإن وقع اإلفساد باللیل فإن صاحب البھائم یتحمل المسئولیة عما أفسدت فإ

 كتاب هللا وسنة النبي صلى هللا علیھ وسلم، فإن هللا عز وجل ذكر عن نبیھ داود وسلیمان علیھما: واألصل في ھذا التفریق. بھائمھ من الزرع
السالم أنھما حكما في قضیة نفش الغنم في اللیل، فأوجب كل من داود وسلیمان الضمان، لكن داود علیھ السالم أوجب ملكیة صاحب الزرع 
للغنم، وسلیمان أبقى الملكیة كما ھي وأوجب ضمان الزرع الذي فسد، فكل من داود وسلیمان متفق مع اآلخر على وجوب الضمان لكن 

رجل كان لھ غنم، فخرجت باللیل وأكلت زرع رجل آخر، فلما فسدت اختصموا إلى داود علیھ : التضمین، تفصیل الحادثةاختلفوا في كیفیة 
السالم، فنظر داود علیھ السالم فوجد أن قیمة الزرع الذي تلف تعادل قیمة الغنم؛ فقضى علیھ السالم بأن صاحب الزرع یملك الغنم، فحكمھ 

ھناك حكم یكون فیھ االجتھاد وھناك ما ھو أصوب منھ، :  بل حكم بالعدل، لكن یقولون-ینا الصالة والسالمعلیھ وعلى نب-صحیح وما ظلم 
 ألف لایر، والغنم قیمتھا -ًمثال-فداود علیھ السالم حكم من حیث األصل بحكم لھ وجھ من حیث العدل، فصاحب الزرع لما فسد زرعھ وقیمتھ 

لو : الزرع ما ظلم صاحب الغنم وال ظلم صاحب الزرع، ھذا من حیث حكم داود، لكن سلیمان قالألف لایر؛ فلما حكم بأن الغنم لصاحب 
ًكنت قاضیا في ذلك ألمرت صاحب الغنم أن یأخذ الزرع وینمیھ حتى یعود كما كان، ویأخذ صاحب األرض الغنم ینتفع بحلیبھا وصوفھا 

 حكم سلیمان؛ ألن حكم سلیمان أبقى الید كما ھي؛ فأبقى لصاحب الزرع زرعھ حتى ینمي ذلك لھ زرعھ ویرجع كل إلى مالھ، فأثنى هللا على
ًففھْمناھا ُسلْیمان وكال آتْینا ُحكما وعلما : وأبقى لصاحب الغنم غنمھ، فأثنى هللا على ھذا الحكم وقال ً ْ ّ ُْ ِ ََّ َ َ َ ََ َ َ َ ًَ فأثنى على االثنین، حتى ] 79:األنبیاء[َ

ألشفقت على العلماء والمجتھدین الذین یجتھدون في : أي. لوال ھذه اآلیة ألشفقت على المجتھدین: ولكان إبراھیم النخعي رحمھ هللا یق
ًففھْمناھا ُسلْیمان وكال آتْینا ُحكما وعلما : األحكام الفقھیة؛ ألن هللا أثنى على االثنین وقال ً ْ ّ ُْ ِ ََّ َ َ َ ََ َ َ َ ًَ فدل على أن االجتھاد فیھ سعة، فما دام ] 79:األنبیاء[َ

فظاھر القرآن أن الغنم إذا نفشت في . أن اإلنسان یتحرى الحق ویرید الصواب فال تثریب علیھ ولو خالف غیره، ما دام أن عنده دلیل وحجة
فالكل متفق على أن الغنم إذا رعت في اللیل فإنھ . اللیل فإنھ یجب ضمانھا، ولذلك داود حكم بضمان الزرع وسلیمان حكم بضمان الزرع

ھا المسئولیة، لكن النھار جاء فیھ حدیث البراء بن عازب رضي هللا عنھ وأرضاه حیث كانت لھ ناقة ضاریة واعتدت على مال یتحمل صاحب
ًألنصاري، فأمره النبي صلى هللا علیھ وسلم بضمانھا، وقضى أن حفظ الحدائق نھارا على أصحابھا، وحفظ الدواب لیال على أھلھا؛ فدل  ً

ھذا صحیح؛ ألن : یحفظھا أھلھا، وأما في النھار فالحدائق والبساتین یحفظھا أھلھا، وقال اإلمام ابن قدامة رحمھ هللاعلى أن الدواب في اللیل 
صاحب الزرع في النھار موجود داخل زرعھ فلذلك یتحمل مسئولیة المحافظة على الزرع، لكنھ في اللیل یأوي إلى فراشھ ویرتاح والغنم في 

تترك فھذا نوع من اإلھمال والتفریط ولذلك لزم الضمان من ھذا الوجھ، وعلى ھذا یفرق في الدواب بین كونھا اللیل عادة تسكن، فكونھا 
البھیمة ال ضمان فیما أتلفت وخاصة الجرح، واحتجوا : ھناك من العلماء من قال. تفسد في اللیل أو تفسد في النھار وھذا مذھب الجمھور

ھدر، وإذا كانت العجماء ھدر، فمعنى ذلك أن ما : بمعنى) جبار: (وقولھ) العجماء جبار: (لصحیحینبقولھ علیھ الصالة والسالم كما في ا
ال تعارض بین عام : (تتسببھ من األضرار فإنھ ھدر ال یجب ضمانھ، والواقع أن ھذا الحدیث ال یعارض ما ذكرناه؛ ألن القاعدة تقول

بھیمة؛ ألنھا أبھمت، واإلبھام من الشيء المبھم المجھول، فال تستطیع أن :  ویقال لھا، فالبھائم تسمى عجماء؛ ألنك ال تفھم كالمھا،)وخاص
ما یكون منھا من إتالف ھدر، وظاھر الحدیث أن كل ما یكون من جنایة البھائم ھدر، لكن لما ) جبار: (تفھم لغتھا وال كالمھا، فالمراد بقولھ

حدیث في السنة بكتاب هللا وسنة النبي صلى هللا علیھ وسلم، والقاعدة كما ھو معلوم جاء حدیث البراء وأیده ظاھر الكتاب خصصنا عموم ال
إن العجماء ھي جبار ما لم یكن اإلفساد في الزروع، فإنھا مستثناة من النص إذا وقع اإلفساد : فنقول) ال تعارض بین عام وخاص: (تقول

  .باللیل دون النھار
 
 
 
 

 األسئلة
 
 

....... 
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 ابنتھا عند شيء أكلتھ فماتتحكم أم تركت 
 
 

كنت في یوم من األیام أعد الطعام، وكانت لي طفلة صغیرة تبكي، فوضعت عندھا سفرة طعام لتلعب بھا وتنشغل بھا، حتى أكمل : السؤال
فیھ تقصیر، فبعض ال شك أن ھذا : إعداد الطعام، فتأخرت عنھا، فعدت وقد حاولت الطفلة بلع السفرة فاختنقت وماتت، فماذا علي؟ الجواب

المواد قد تقتل كأكیاس النایلون، فربما یختنق بھا الصبي لو تركت عنده؛ ألنھ ال عقل عنده فیدخل فیھا رأسھ، وكذلك الحقائب المفتوحة ربما 
ھرین أدخل أخاه وأغلق علیھ، فھذا یحدث، ولذلك أي شيء فیھ تقصیر وإھمال الشك أنھ یوجب الضمان، فیجب على المرأة أن تصوم ش

إذا تعاطت األم أسباب ھالك ابنتھا وتركت عندھا ما یوجب الضرر : متتابعین إذا لم یمكنھا العتق؛ ألن ھذا قتل بالخطأ، والعلماء یقولون
ًفالطعام لیس محال للعبث !! من أجل أن تعبث بالطعام: والھالك؛ فإنھا تضمن، حتى ترك الطفل عند الطعام خطأ، وأعظم من ذلك أن تقول

والعیاذ - س بشيء یعبث بھ، والذي یترك ابنھ أو طفلتھ عند طعام من أجل أن یعبث بھ فلو داسھ بقدمھ ولو أتلفھ فإنھ یتحمل ذنبھ وإثمھ ولی
األكیاس :  ألنھ راض بھذا الفعل، مھیئ ألسبابھ؛ ولذلك ال یجوز ھذا ممن تتقي هللا عز وجل، والذي یظھر في ترك األشیاء القاتلة مثل-با
ترك األطفال بجوار الحفر أو تركھم بجوار اآلبار أو تركھم بجوار برك السباحة أو نحو ذلك من األمور : ي یختنق بھا الصبیان، ومثلالت

  .وصلى هللا وسلم وبارك على نبینا محمد. التي ال حاجة لھا دون مراقبة و متابعة، فالذي یظھر أنھ یوجب الضمان، وهللا تعالى أعلم
 
 
 
 

 لدین مسئولیة إتالف أطفالھمتحمل الوا
 
 

إن عمد الصبي والمجنون : (تقدمت معنا القاعدة التي تقول: إذا قام األطفال بإتالف السیارة كلھا أو بعض أجزائھا فما الحكم؟ الجواب: السؤال
ون سن المؤاخذة؛ لقولھ علیھ الصالة ًفإن األطفال إذا أتلفوا شیئا وجب ضمانھ وتسقط عنھم المؤاخذة بالعقوبة لكونھا د: وبناء على ذلك) خطأ

فھذا یدل على أنھم ال یؤاخذون، ولكن ال یعني ) الصبي حتى یحتلم: رفع القلم عن ثالثة، وذكر منھم النبي علیھ الصالة والسالم: (والسالم
یة أبنائھم وما حصل من ضرر ًھذا أن أموال الناس تذھب ھدرا، بل إنھ یجب ضمانھا من أموال الصبیان، وبتقصیر اآلباء یتحملون مسئول

وینبغي على الوالد أن یستشعر بالمسئولیة أمام هللا عز وجل، وكذلك الوالدة علیھا أن تتقي هللا عز وجل في أبنائھا، بالمحافظة . بھذا اإلتالف
 فلیعلم أن هللا سینتقم منھ، وأنھ ال وجل، وإذا لم یحفظ ابنھ ھذا صبي، ھذا جاھل، فھذا لن ینجیھ أمام هللا عز: علیھم، وكون بعض اآلباء یقول

یأمن أن تأتي دعوة سوء على ابنھ فتشقیھ في الدنیا واآلخرة، فإن أموال الناس ال شك أنھا مضمونة وحقوقھم غیر ضائعة، وهللا جل جاللھ 
َیْسألكُموھا فُیْحفكم تْبخلوا و: من فوق سبع سماوات یقول عن المال الذي فتنت القلوب بھ َ َُ َْ َ َْ ُ ُِ ُْیخرْج أْضغانكم َ ُ َْ َ َ لو أن هللا سبحانھ : یعني] 37:محمد[ِ

 البخل وحصل منھم من االبتالء ما قد -والعیاذ با-وتعالى فرض على الناس أن یخرجوا زكاتھم على شكل فیھ إجحاف لھم لحصل منھم 
لخلق وما ملكوا، فكیف إذا كان من مخلوق یعتدي فإذا كان ھذا  الذي ھو مالك ا) ویخرج أضغانكم. (ًیكون سببا في غضب هللا عز وجل

على األموال بالتساھل في ترك األوالد یؤذون الناس في ممتلكاتھم وفي سیاراتھم وفي بیوتھم، أو یفسدون المرافق العامة التي ینتفع بھا 
ن النبي صلى هللا علیھ وسلم ثبت عنھ في إ! االستراحة في السفر؟ الثالجات التي یشرب منھا الماء، وأماكن: الناس وخاصة األوقاف، مثل

ھي العالمات التي یستدل بھا المسافر : قال العلماء) منارات األرض(وفي روایة ) لعن هللا من غیر منار األرض: (الحدیث الصحیح أنھ قال
فینبغي على اآلباء . تصیبھ اللعنةفالضرر في ھذا عظیم ولذلك ! أثناء مسیره، فكیف بمن أتلف على الناس سقاءھم وشرابھم وأماكن راحتھم؟

أن یحفظوا أبناءھم وأال یتساھلوا في مثل ھذه األمور، والوالد الذي یحفظ أبناءه ویحافظ علیھم یبارك هللا لھ في ذریتھ، والذي یتساھل في 
ھ حین ال ینفع الندم واأللم؛ ولذلك فاآلباء ًحفظ أوالده وذریتھ ال بد وأن یأتي الیوم الذي یریھ هللا عز وجل في ولده ما یكون سببا في ندمھ وألم

ًالذین یفرطون في أبنائھم صغارا یجنون ثمن ھذا التفریط وھم كبار، فینشأ االبن مستھترا بحقوق أبیھ، مضیعا لبره، مفرطا في األمانات  ً ً ً
على طاعة هللا وعوده من الصغر بأن یأمره بالصالة َّكبره، ولكن إذا نشأه  والواجبات الملقاة علیھ تجاه والده، ال یحترمھ وال یقدره وال یرحم

ًویأخذ بیده إلى الصالة فیصبح االبن دائما تحت طوع أبیھ، فمنذ نعومة أظفاره وھو تحت أمر أبیھ، فإذا فعل ذلك ووفى  عز وجل بحق 
ًأبنائھ لم یمت ولم یخرج من الدنیا حتى یقر هللا عینھ بھ حیا أو میتا، فیقر هللا بھ عین ًھ حیا حینما یراه بالمشیب والكبر ساعده األیمن، یقضي ً

ًاتق هللا، ارتعدت فرائصھ من خشیة هللا عز وجل، فیجده سامعا مطیعا محبا للخیر لھ، ! یا بني: لھ الحاجات ویفرج هللا بھ الكربات، إذا قال لھ ً ً
ًشأ االبن وفیا بارا بأبیھوأما ما تقر بھ العین وھو في قبره وفي آخرتھ فالدعوات الصالحات؛ ألنھ ین أما التساھل في األبناء والبنات وتضییع . ً

حقوق الذریات، وترك الحبل على الغارب باسم عدم تعقید االبن، وباسم عدم التضییق علیھ، فوهللا إن الضیق كل الضیق في ھذا االستھتار، 
ن أجل أن یفسد أموال الناس ویتلفھا، فالیوم یفسد أموال الناس والضیق كل الضیق أن یرسل ھذا االبن كالفرس الجموح الذي ال عماد لھ م

إن السیئة تدعو إلى : ًخارج البیت وغدا یفسد مالك داخل بیتك، وكما أضر بالناس فإنھ یضر بأبیھ وبأمھ وبإخوانھ وأخواتھ؛ ولذلك یقولون
مالھ ویؤذي والدیھ، فعلى الوالد أن یتقي هللا عز وجل وأن یحفظ أختھا، فاالبن الذي ینشأ على أذیة الناس في أموالھم یأتي الیوم الذي یؤذي 

أبناءه، وإذا جاءت الشكوى من الجار أو جاءت الشكوى من أخیھ المسلم أن ابنھ فعل؛ تتبع ذلك وتحرى فیھ، وعاقب ابنھ وزجره وأوقفھ عند 
ًجمیعا، وإذا تساھل الناس في مثل ذلك تكون فتنة ویكون الشر الحدود التي ینبغي أن یقف عندھا، وإذا فعل ذلك ففیھ خیر لھ ولولده وللناس 

  .العظیم، والبالء الوخیم، أسأل هللا العظیم أن یھدي أبناء المسلمین وذریاتھم، وهللا تعالى أعلم
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 مسألة اجتماع السببیة والمباشرة في اإلتالف
 
 

باسم هللا، : لحكم؟ ثم ھل یؤثر االجتماع بین السببیة والمباشرة مع الدلیل؟ الجوابأشرتم إلى مسألة السببیة والمباشرة فلو اجتمعا فما ا: السؤال
: فقد ذكرنا أن السببیة والمباشرة تجتمعان، من أمثلتھا: والحمد  والصالة والسالم على خیر خلق هللا وعلى آلھ وصحبھ ومن وااله، أما بعد

ھا، فالحفر سببیة ورمي الشخص في البئر مباشرة فھذا الشخص مات بسقوطھ في ًأن یحفر شخص بئرا ویأتي شخص ویرمي غیره فی: قلنا
إذا اجتمعت : البئر، والبئر حفرھا مالكھا والذي باشر القتل ھو الشخص الثاني ال األول فیجب الضمان على الثاني ال األول؛ ولذلك قالوا

إذا اجتمعت السببیة والمباشرة قدمت المباشرة على السببیة، ومن : قولالسببیة والمباشرة سقطت السببیة وأعطي الحكم للمباشرة، وبعضھم ی
ًلو أن شخصا وضع سكینا في موضع، فجاء شخص وأخذه : أمثلة ھذا  وقتل نفسھ بھا، فالقتل وقع بمباشرة الشخص، لكن وجود - والعیاذ با- ً

شرة، بخالف ما إذا فتح الباب فخرجت منھ الدابة أو خرج منھ السكین في ھذا الموضع سبب؛ ألنھ یسر القتل، لكنھ لم یفض إلى القتل مبا
ًشيء فأتلف، فإن ھذا یفضي إلى الضرر غالبا، ولذلك السببیة تسقط بشرط أن تكون المباشرة تقبل أن تسند إلیھا، وھناك سببیة ساقطة من 

ًمن حفر فإنھ ال یضمن، فلو أن شخصا حفر بئرا وجاء دل ھذا الحدیث على أن ) البئر جبار(أصل الشرع كما في قولھ علیھ الصالة والسالم  ً
شخص آخر وسقط فیھا فال یضمن صاحب البئر، لكن لو جرى العرف على أن ھذه الحفر یوضع علیھا حاجز ویوضع علیھا ستار فأھمل؛ 

وألفوه، فأسندت المحافظة إلى من فیكون الضمان من جھة اإلھمال؛ ألن الناس اعتادت أن ھذه الحفر ینبھون علیھا بمنبھات، واعتادوا ذلك 
عند اجتماع السببیة والمباشرة فإن المباشرة تقدم على السببیة، وفي بعض : ًفإذا. یقوم بالحفر فقصر في ذلك فحینئٍذ یجب علیھ الضمان

الثاني وسكب البنزین ًلو أن أشخاصا اجتمعوا على قتل شخص فقام شخص وربطھ، وجاء : األحیان یشرك بین السببیة والمباشرة، مثال ذلك
علیھ، وجاء الثالث وأوقد النار، فالذي أوقد النار باشر القتل، لكن من الذي سكب المادة التي تعین على االشتعال؟ فھنا سببیة مفضیة للھالك، 

الجمیع بمثابة القاتل ًومن الذي ربط؟ لو لم یربط لربما فر الرجل ولتعاطى أسبابا لنجاتھ، فتصبح السببیة مع المباشرة مشتركة، ویكون 
 السببیة منفردة كالصور التي - الذي ھو الطرف الثاني من السؤال-ًوكذلك أیضا ربما تكون . الواحد، فھنا اجتمعت السببیة مع المباشرة

ھم قاموا ًذكرناھا، وتكون السببیة مجتمعة، والمباشرة مجتمعة، فلو أن أشخاصا أحرقوا مزرعة، فالذین أحرقوا ھذه المزرعة أربعة من
بإحضار مواد الوقود، وأربعة أشعلوا النار، وأربعة نقلوا النار من أجزاء إلى أجزاء، فھؤالء كلھم مجتمعون سببیة ومباشرة، فلیس المباشرة 

أن عمر رضي هللا عنھ لما قتل : مسندة إلى شخص واحد ولیست السببیة مسندة إلى شخص واحد، إنما تسند إلى أشخاص والدلیل على ذلك
فدل على ) وهللا لو تمالئوا علیھ أھل صنعاء لقتلتھم بھ: (الجماعة الذین قتلوا الشخص في البئر، قال رضي هللا عنھ وأرضاه قولتھ المشھورة

إذا اجتمع جماعة سببیة جماعة مباشرة فإنھم یضمنون، لكن ھناك : أن التشریك فیما یفضي إلى اإلزھاق والقتل یوجب الضمان، وعلى ھذا
ًاذھب وأحضر فالنا، وھم : ربما یكون المتسبب ال یعلم بالقتل، فقالوا لھ: ًفي قوة السببیة وقوة المباشرة في بعض األحیان، فمثالتفصیل 

اذھب وأحضر العصیر، فذھب وأحضر العصیر، فقام شخص ووضع السم في العصیر، فالعصیر سبب : یریدون قتلھ، فأحضره، أو قیل لھ
ب في القتل، فلو أن ھذا الساقي الذي یحمل العصیر ال یعلم أن العصیر مسموم وجاء وقدمھ للشخص فقام للقتل، وإحضار العصیر سب

الشخص وأخذ العصیر وشربھ، فالقتل وقع بمباشرة الشخص نفسھ؛ ألن الكأس ما تحرك بنفسھ، والذي أدخل ھذا السم إلى جوفھ ھو نفس 
أنھا ال توجب إسقاط السببیة؛ لوجود قصد بالقتل وتھیؤ ألسباب القتل، فحینئذ حامل : الشخص المقتول، لكن ھذه المباشرة ال تؤثر، بمعنى

الشراب لما كان ال یعلم سقطت سببیتھ وبقیت سببیة واضع السم فتسقط المباشرة وتسقط السببیة التي بجوارھا، وتعمل السببیة السابقة وھي 
 في كتاب الجنایات، -إن شاء هللا- ھذه كلھا مسائل قد نفصل فیھا .  إلى الزھوقوضع السم في العصیر واإلغرار بالفعل أو بالسبب المفضي

وقد تقع السببیة والمباشرة في األموال، ففي بعض األحیان بناء العمائر والمھن كالحدادة والنجارة والسباكة قد تكون ھناك سببیة وتكون فیھا 
الفاعل الذي یفضي إلى الضرر بفعلھ، بحیث : المباشر ھو: فعل، ولذلك یقولونمباشرة، وكلھا یفصل فیھا على حسب الضرر المترتب على ال

إیقاد النار : فأغرقھ فمات فإن ھذا التغریق مباشرة، ومثلً إن فعلھ ھو الذي أفضى إلى الضرر مباشرة، كاإلحراق واإلغراق، فلو أخذ شخصا
وسیلة تفضي إلى الضرر : وأما السببیة فھي. ھذا كلھ یعتبر مباشرةلإلحراق، فھذا الحرق نفسھ ھو الذي قتل، والتغریق ھو الذي قتل ف

  .ال تعتبر ھي كالمباشرة، وإنما ھي واسطة بین الفاعل وبین الضرر المترتب على فعلھ، وهللا تعالى أعلم: بمعنى
 
 
 
 

 حكم قتل الحیوان األلیف إذا توحش
 
 

ًفلو أتلف البھیمة وھي في ھذه الصورة متوحشة ماال باللیل، فھل یضمن ) الوحشإن لھذه البھائم أوابد كأوابد : (جاء في الحدیث: السؤال
ًالبعیر من عظیم آیات هللا عز وجل، یقوده الطفل الصغیر، لكن لو ھاج ربما یقتل أشخاصا ویتلف : صاحبھ أم أنھا تلحق بالعقور؟ الجواب

ھذا الحدیث ) لھذه الحیوانات أوابد كأوابد الوحش، فما ند منھا فاصنعوا بھ ھكذاإن (ًكثیرا من الممتلكات، فإذا ند كما قال صلى هللا علیھ وسلم 
أنھم كانوا في سفر مع النبي صلى هللا علیھ وسلم فھاج بعیر وفر، فقام : في الصحیح وھو حدیث أبي رافع رضي هللا عنھ وأرضاه، وسببھ
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 -فر: یعني-إن لھذه الحیوانات أوابد كأوابد الوحش، فما ند منھا (علیھ وسلم ًرجل وأخذ سھما ورمى البعیر بھذا السھم فعقره، فقال صلى هللا 
من الحیوانات : إذا كانت عندك بھیمة داجنة، أي فالمسألة التي في الحدیث لیست ھي مسألتنا؛ ألن المسألة التي في الحدیث) فاصنعوا بھ ھكذا

الذبح فیما یذبح -غنم والدجاج والحمام والعصافیر یجب علیك أن تذكیھا بالذبح والنحر األلیفة، فالحیوانات األلیفة التي تؤكل كاإلبل والبقر وال
 لكن لو عجزت عنھا فشرد البعیر وغلب على ظنك أنك لن تدركھ فرمیت السھم فضربت بطنھ فسقط ومات، فحینئٍذ یعامل -والنحر فیما ینحر

ًمعاملة الصید، وینتقل من كونھ مستأنسا إلى كونھ متوحشا، قال بعض : ً وإذا صار متوحشا حل أن یعامل معاملة المتوحش، وبناء على ھذاً
ًلو أنا رأینا جمال ھائجا في حدیقة فیھا أطفال أو فیھا : ًالبھیمة في ھذه الحالة تكون ھدرا، فلو قتلھا اإلنسان ال شيء علیھ، أي: العلماء ً

لكن لو أمكن عقر ھذا . یجوز قتلھ:  الممتلكات ویقتل األطفال، فحینئٍذ نقولممتلكات وغلب على الظن أنھ إذا لم یقتل فإنھ سوف یتلف ھذه
وسلم ھذا الحدیث لیبین ھذا األصل، وفي ھذا  الجمل بضربھ بفخذه أو ضربھ في رجلھ أو یده فإنھ یعقر وال یقتل، ولذلك قال صلى هللا علیھ

وھو الحدیث الذي قال ) وابد كأوابد الوحش، فما ند منھا فاصنعوا بھ ھكذاإن لھذه الحیوانات أ: (الحدیث ما ال یقل عن خمس وثالثین مسألة
كانوا رحمھم هللا یعتذر بعضھم لبعض وال یشھر بعضھم بأخطاء ). ًلعل اإلمام مالكا لم یبلغھ حدیث أبي رافع: (فیھ اإلمام أحمد رحمھ هللا

، فیحفظ كل منھم حق أخیھ، رحمھم هللا ) لم یبلغھ حدیث أبي رافعًلعل مالكا: (بعض وال یتتبع بعضھم عورات بعض، یقول اإلمام أحمد 
  .برحمتھ الواسعة وألحقنا بھم غیر خزایا وال مفتونین، وهللا تعالى أعلم

 
 
 
 

 [9[ باب الغصب -شرح زاد المستقنع 
ًلصائل، وكذلك المال الغیر محترم شرعا، ْلیس كل ما ُیتلف فإنھ یلزم الضمان بإتالفھ، فھناك أشیاء یجوز إتالفھا وال تضمن، ومن ھذا دم ا

 .وھذا كلھ من العدل ووضع األمور في نصابھا
 ملخص مسائل جنایة البھیمة

 
 

فقد : أما بعد. بسم هللا الرحمن الرحیم الحمد  رب العالمین، والصالة والسالم على أشرف األنبیاء والمرسلین، وعلى آلھ وصحبھ أجمعین
لقة بجنایة البھیمة، وقد ذكرنا أن البھیمة إما أن یكون معھا صاحبھا، وإما أن تكون مرسلة، فإن كان معھا صاحبھا فال تقدم بیان المسائل المتع

ًإما أن یكون بمقدمة البھیمة كأن تتلف شیئا بیدیھا، أو یكون اإلتالف برجلیھا والمؤخرة، أو یكون اإلتالف : یخلو إتالفھا للشيء من أمور
ًتالف بمقدمة البھیمة فإن الضمان یكون على القائد والسائق للبھیمة سواء كان صاحبھا أو كان غیره، فإنھ یجب علیھ بوسطھا، فإن كان اإل

ًأن قائدھا وسائقھا یتحكم فیھا إذا كان راكبا علیھا، ویكون إقدامھا على إتالف األشیاء بسبب تعاطي القیادة : ضمان ما أتلف؛ والسبب في ذلك
إما أن یكون الشخص الذي معھا ھو الذي ردھا إلى الخلف : لنسبة إلتالفھا للشيء بظھرھا، فإن ذلك ال یخلو من حالتینوأما با. واإلرسال

فحینئٍذ یكون الضمان على الشخص؛ ألن اإلتالف وقع بسبب الرد إلى الخلف وھو ناشئ من سببیٍة تعاطاھا القائد فیجب علیھ الضمان، وإما 
ًشئا منھا ھي بدون أن یتحكم فیھا القائد، فحینئٍذ ال إشكال أنھ ال ضمان على قائدھا؛ ألن النبي صلى هللا علیھ وسلم أن یكون إتالفھا بخلفھا نا

ٍأسقط الضمان في إتالف البھیمة، وأما إذا لم یكن معھا أحد فإن كان صاحبھا قد تعاطى أسباب التفریط واإلھمال، كأن یرسلھا بجوار شيء 
ُیتلف عادة أو تقدم ا األطفال وصغار السن إذا أرسل البھیمة بینھم، ولیس المراد باإلرسال : لبھیمة على إتالفھ أو حصول الضرر فیھ، مثلً

ألنھ إذا حرشھا أن تذھب فال إشكال أنھ یضمن، لكن المراد باإلرسال أن یطلق عنانھا، . كما یظن البعض، ال التحریش، كأن یغریھا أن تذھب
ٌیقیدھا ودون أن یربطھا فتذھب البھیمة بنفسھا وتتلف، صحیح أن اإلتالف وقع من البھیمة؛ ولكن كونھ یرسلھا أن یتركھا دون أن : بمعنى

ًبجوار شيء غالبا ما تتلفھ، كأن یأتي إلى موضع فیھ زجاج أو موضع فیھ شيء خطیر أو شيء فیھ ضرر، والبھیمة عادة یربطھا صاحبھا  ٌ ً ٍ
ٍبجوار شيء لو أرسلت بدون : ًون أن یربطھا فھذا معنى إرسالھا، فإذا أرسلھا بجوار ما تتلفھ عادة، أيحتى تستقر في مكانھا، فجاء وتركھا د

أن كل ما تتلفھ ھدر، واستثنینا : ، بمعنى)العجماء جبار: (البھیمة من حیث األصل عندنا فیھا حدیث: ًإذا. قیٍد ألتلفتھ فإنھ یجب علیھ الضمان
: ًحبھا؛ ألن اإلتالف لم ینشأ من البھیمة أصال وإنما نشأ ممن معھا، فال یمكن ألحد أن یعترض بالحدیثإذا كان معھا صا: عدة صور، وھي

على حالة ما إذا كان معھا صاحبھا؛ ألنھ إذا كان معھا صاحبھا ففي الواقع أنھ إنما حصل اإلتالف بسبب اإلھمال والنبي ) العجماء جبار(
أن ینشأ اإلتالف دون وجود إھمال من صاحبھا، فحینئٍذ یمكنك : ، فإذا تمحضت في اإلتالف، بمعنى)رالعجماء جبا: (صلى هللا علیھ وسلم قال

أن تنسب اإلتالف إلى البھیمة؛ لكن إذا كان معھا صاحبھا أو تعاطى صاحبھا أسباب اإلھمال، فإنھ یجب علیھ الضمان، وھذا حاصل ما 
ا الملخص؛ ألن بعض طالب العلم تلتبس علیھ المسائل ویتداخل علیھ قول النبي صلى هللا وأحببنا أن ننبھ على ھذ. ذكرناه في جنایة البھیمة

مع حدیث تضمین البھیمة إذا أتلفت باللیل؛ ألن حدیث تضمین البھیمة إذا أتلفت زرع الناس باللیل یدل على ) العجماء جبار: (علیھ وسلم
احبھا في حفظھا وجب علیھ الضمان، فذھبت السنة على أنھ یضمن رب البھیمة ذلك؛ ألن األصل أن البھیمة تحفظ في اللیل، فلما أھمل ص

. الذي قامت علیھ السموات واألرض وعلیھ شرُع هللا عز وجل إذا أھمل فیھا أو تعاطى أسباب اإلتالف الذي حصل منھا، وھذا ھو العدل
 ببھیمتھ فیتركھا بجوار األشیاء الخطیرة أو بجوار أمتعة الناس ثم یأتي الرجل. كل ما أتلفتھ بھائمكم ھدر: ولیس من العدل أن نقول للناس

 - والبھیمة إذا أرسلت رتعت في ھذه المصالح-العجماء جبار، أو یأتي ببھیمتھ ویدخل بھا في سوق فیھ أطعمة وفیھ مصالح الناس : ویقول
ًلم وبھدیھ الكریم على أن البھیمة إذا أتلفت شیئا وكان العجماء جبار؛ لكن هللا عز وجل نبھنا على لسان رسولھ صلى هللا علیھ وس: فیقول

ًاإلتالف متمحضا منھا فال ضمان؛ ألنھا بھیمة، فإذا أتلفت من فعلھا دون أن یفرط صاحبھا فمثلھا ال یحاكم وال یترتب علیھ المؤاخذة من 
 ...... .حیث األصل، ثم إذا حصل اإلھمال من ربھا وصاحبھا وجب الضمان حینئٍذ
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 دفع الصائلحكم 

 
 

بعد أن  .ال ضمان فیھ لثبوت السنة بھ: ٌباقي جنایة البھیمة ھدر، أي: أي] كقتل الصائل علیھ وباقي جنایتھا ھدر: [قال المصنف رحمھ هللا
ي نفسھ  الذي یھجم على اإلنسان إما من أجل أن یضره ف- والعیاذ با-الشخص : فرغ من جنایة البھائم أدخل مسألة الصائل، والصائل ھو

والعیاذ -كأن یرید قتلھ أو یضره في عرضھ أو یصول على مالھ، ولكن أكثر المسائل یذكرھا العلماء في الصائل إذا اعتدى على األنفس، فلو 
 تعرض شخص آلخر فحمل علیھ السالح یرید قتلھ أو بدون أن یحمل السالح جاءه وھجم علیھ یرید قتلھ، فالصائل تارة یكون في -با

أن األصل العام : ًأوال: ق، وتارة یكون في البیت والمنزل؛ ولذلك تخلتف األحكام الشرعیة، إال أن ھناك ضوابط ینبغي أن ننبھ علیھاالطری
إن : (ًیقتضي أن دم المسلم حرام وال یجوز للمسلم أن یقتل غیره أو یتلف شیئا من جسده إال إذا أذن الشرع بذلك؛ لقولھ علیھ الصالة والسالم

الثیب الزاني، والنفس : ال یحل دم امرئ مسلم إال بإحدى ثالث: (وقولھ علیھ الصالة والسالم) كم وأموالكم وأعراضكم علیكم حرامدماء
ھذه األصول الشرعیة تدل على أنھ ال یجوز ألحد أن یقتل المسلم إال إذا دل الشرع على جواز ذلك ) لدینھ المفارق للجماعة بالنفس، والتارك

ً، فلو أن شخصا مسالما ھجم علیھ شخص في البیت ومعھ سالح ویرید قتلھ أو یرید أن یعتدي على عرضھ، ففي ھذه الحالة ینبغي القتل وحلھ ً
ال یجوز أن تتعرض لھذا الذي ھجم فتقتلھ إذا كنت تستطیع دفع ضرره باألخف، فلو أمكن الشخص أن : علینا أن نبقي على األصل ونقول

یأتون من أجل أن ینقذوه دون أن یحصل قتل لم یجز لھ أن یقتلھ، ولو أمكن أن یستخدم وسیلة تحول بینھ وبین یستغیث بعد هللا بأشخاص 
ھجوم الشخص علیھ كقفل الباب، فحینئذ یجب علیھ قفل بابھ أو ركوب سیارتھ والھروب إذا أمكن أن یھرب، فإذا تالفى ھذا الضرر دون أن 

فإذا ھجم : ًم الموت بحیث ھجم علیھ ھجوما ال یمكن معھ أن یدفع ضرره إال بالقتل؛ فحینئذ ینظریحدث ضرر علیھ فعل، أما إذا أصبح أما
فلو ھجم على اإلنسان وھو یحمل السالح بیده : نفس ھذا الصائل أو في جسده فیفصل فیھ ًعلیھ ھجوما ال یمكن أن یدفع الضرر إال بضرر في

یجوز أن تقتلھ، أما إذا غلب على ظنك أنك ال تحسن ضرب یده، أو ستخطئ في ضرب یده وأمكنك أن تضرب أنھ حتى ولو تتلفھا فحینئذ ال 
ال : أرأیت إذا جاء یرید أخذ مالي؟ قال! یا رسول هللا: (ًوأنك إذا أخطأت ھذه الطلقة نفسھ فإنھ سیقتلك؛ فحینئذ یحل لك شرعا أن تقتلھ، قال

وقال صلى هللا ) أنت في الجنة: أرأیت إن قتلني؟ قال: ھو في النار قال:  إن قتلتھ؟ قالأرأیت: قال. قاتلھ: أرأیت إن قاتلني؟ قال: تعطھ قال
فالصائل الذي یصول على ). من قتل دون مالھ فھو شھید، ومن قتل دون عرضھ فھو شھید، ومن قتل دون نفسھ فھو شھید(علیھ وسلم 

أن الصائل لما صال على المسلم : ھ أن یدفعھ باألثقل، والسبب في ھذااإلنسان یدفع باألخف، فإذا لم یمكن دفع ضرره إال باألثقل جاز ل
والعیاذ -سقطت حرمتھ وأصبح بھجومھ على بیوت الناس وبھجومھ على أرواح الناس یرید إزھاقھا أو بھجومھ على أعراض الناس یرید 

خالل الشرعي منھ إال بقتلھ فإنھ یحل قتلھ ودمھ ھدر، لكن ً انتھاكھا ساقط الحرمة، وحینئذ یصبح دمھ ھدرا، فإذا لم یمكنك دفع ھذا اإل-با
أجمع العلماء رحمھم هللا على أن من صال على المسلم فقتلھ . كل ھذا بشرط أنھ ال یمكن دفع ضرره إال بالقتل، والنصوص في ھذا واضحة

موت اإلنسان وھو مدافع عن نفسھ وموت اإلنسان فإن دمھ ھدر، وأنھ لو قتل الشخص الذي ھجم علیھ فإنھ شھید؛ ولذلك یعتبر من الشھادة 
أرأیت إن جاء یرید أخذ : (وھو مدافع عن عرضھ وموت اإلنسان وھو مدافع عن مالھ، فھذه كلھا شھادة ألن النبي صلى هللا علیھ وسلم قال

حرمتھ وإذا سقطت حرمتھ ولم یمكن دفع إن الصائل تسقط : وعلى ھذا قال العلماء) أرأیت إن قاتلني؟ قال قاتلھ: قال. ال تعطھ: مالي؟ قال
عز وجل بأشخاص ینقذونھ أو  ضرره إال بالقتل قتل، لكن لو أن ھذا الصائل ھجم على اإلنسان وأمكن لإلنسان أن یتصل أو یستغیث بعد هللا

ال یحل لھ قتلھ، ومثل ھذا لھ حكم ًأمكنھ أن یقفل بابا، ولم یفعل ھذه األشیاء وأقسم على قتلھ، فالضمان یجب علیھ؛ ألن نفسھ ال تحل لھ، و
ًمعروف إن كان سارقا فلھ حده، وإن كان صائال فلھ تعزیره، والمرجع في التعزیر لیس للناس، فلو ھجم شخص على شخص وأمكنھ أن  ً

اص لكنھ یعتبر قتل یتصل أو یستغیث أو یقفل بابھ ولكنھ قام بقتلھ فإنھ یضمن، ویعتبر قتل شبھة إذا تأول كونھ ھجم علیھ، فال یوجب القص
أنھ ال یجوز للناس أن یتولوا القصاص من بعضھم، وال أن یتولوا مثل ھذه األمور ما دام أن : شبھة وینظر فیھ ولي األمر، والسبب في ھذا

 یتحملون ھناك من یقوم بھ ویتولى ھذه األمور، فھو الذي یتحمل مسئولیتھا وما على اإلنسان إال أن یضع األمر بین أیدیھم وھم الذین
المسئولیة، أما أن یقدم ھو على قتل أخیھ المسلم مع إمكانیة دفع ضرره باألخف فإنھ في ھذه الحالة لیس لھ مبرر شرعي في قتلھ، وعلى ھذا 

: رھاومن ھذه الشروط والضوابط التي ینبغي توف. ال یباح للشخص إذا صال علیھ الغیر أن یقدم على القتل ھكذا ما لم یتقید بھذه الضوابط
ًأن یكون صائال بظلم ال صائال بشبھة، بمعنى: ًأوال لو أن اثنین اختلفا في أرض فجاء أحدھما ودخلھا بحكم أنھ یعتقد أن األرض أرضھ، فال : ً
ًأن یكون الصائل ظالما، فإذا كان مظلوما وھجم على ظ: ًیشترط أوال: ًإن ھذا صائل ألن األرض ما ثبت أن فالن یملكھا، فإذا: نقول الم یرید ً

ًإنھ صائل، كشخص سرق من آخر كیلو من الذھب مثال، فجاء المسروق وھجم على السارق یرید أن یأخذ ھذا الذي أخذ : أخذ مالھ فال تقل
ًإنھ صائل؛ ألنھ لم یتوفر الموجب إلثبات كونھ صائال علیھ وھو كونھ ظالما، فھذا لیس بظالم بل ھذا مظلوم: منھ فقتلھ، فحینئٍذ ال نقول  وھو ً

ًأن یكون الشخص الذي صال یخشى منھ الضرر على النفس أو على المال أو على العرض، ویكون ضررا مؤثرا، فإذا : ًثالثا. صاحب الحق ً
ًشیئا تافھا، كما لو جاء یرید أن یأخذ مسواكا أو قلما أو كتابا، فال نقول كان المال ً ً ً ھ، فقد إنھ یباح قتلھ؛ ألن ھذا شيء ما یأتي عند حرمة دم: ً

ٍأخبر النبي صلى هللا علیھ وسلم أن زوال الدنیا أھون عند هللا من إراقة دم امرئ مسلم، فلیست دماء المسلمین رخیصة بھذا الشكل فتستباح 
 ھجمت أو إذا: أن یذكره با عز وجل، وینصحھ إذا أمكن ذلك، فیعذر إلیھ ویحذره ویمنعھ إذا أمكنھ ذلك، فیقول لھ: ًرابعا. بشيء تافھ حقیر

ًدخلت دون إذني سأقتلك، أو إذا اعتدیت علي سأقتلك، فیعذر إلیھ وینبھھ الحتمال أن یكون مخطئا، ودخل الدار خطأ ویظن صاحب المنزل 
ًأنھ صائل وھو لیس بصائل، فقد یدخل اإلنسان دارا خطأ ویظنھا داره ویحدث مثل ھذا الشيء، فالبد أن یحذر اإلنسان حتى یخرج من التبعة 

أال یتمكن من دفع ضرره إال بالقتل، فإذا لم یمكنھ دفع ضرره إال بالقتل وكان الضرر على النفس أو على العرض أو : ًخامسا. والمسئولیة
ھذا . على المال، فإنھ یجوز لھ أن یدفع ذلك الضرر ولو بإزھاق روحھ؛ لثبوت النص عن رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم بسقوط حرمتھ

ًتداء من الصائل على اإلنسان، وال شك أن الشریعة حینما جعلت االعتداء على الناس موجبا لسقوط الحرمة فإن ھذا یدل على بالنسبة لالع
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عظم منھجھا وكمالھ، وتعجز القوانین الوضعیة أن تعالج مثل ھذه األمور بمعالجة الشریعة اإلسالمیة، والشریعة اإلسالمیة وضعت ھذه 
بط وعدلت وأنصفت بین الطرفین، فحفظت دماء الناس وأرواحھم وممتلكاتھم وأعراضھم؛ ولذلك عندما ننظر إلى القواعد والثوابت والضوا

أن الید لو سرقت قطعت، ولو اعتدى علیھا شخص ضمنھا بنصف الدیة، نجد أنھا لما كانت كریمة صارت عزیزة ولھا قیمتھا، ولما صارت 
وھذا عین العدل أن تجعل لكل ذي حق حقھ، فجعلت الشریعة الحزم في موضعھ وجعلت لئیمة تعتدي على أموال الناس سقطت حرمتھا، 

اللین والرق في موضعھ فالمسلم لھ حرمة وكرامة لكن بشرط أال یعتدي على حرمات الناس وأال یعتدي على كرامتھم، ولتتصور لو أن 
ھذا ): كقتل الصائل. (موالھم وحصل من الضرر ما هللا بھ علیمالشریعة لم تبح دفع الصائل لسالت دماء الناس وانتھكت أعراضھم وأكلت أ

: ًال ضمان في جنایات البھیمة بالشروط التي ذكرناھا، كما أنھ ال ضمان على من قتل شخصا صال علیھ، وبینا حكم الصائل وھو: أي: تشبیھ
ًلعرض أو على المال، فإذا اعتدى على نفسھ سواء أن االعتداء إما على النفس أو على ا: الشخص الذي یعتدي على اإلنسان، وحاصل ذلك

ٍاعتدى علیھ بالقتل یرید أن یقتلھ ظلما وبدون حق، أو اعتدى على عضو من أعضائھ، والجنایة على العضو كالمرأة یرید أن یزني بھا  ً
 أو بأي أذیٍة تمس ھذا العرض، -عیاذ باوال-أو یعتدي على عرضھ، كأن یرید الصائل أن یعتدي على أحد محارم الرجل بالزنا ! والعیاذ با

ًأن ننبھ إتماما لما تقدم من مسائل  نحب. ًأو یعتدي على مالھ كأن یأخذ نقوده أو یتلف شیئا من أموالھ، فكل ھذا یندرج تحت مسألة الصائل
: ا على مسألة مشھورة عند العلماء وھيالصائل إلى أن جمیع المسائل التي تقدمت معنا في حكم الصائل ھي مبنیة على قاعدٍة شرعیة مدارھ

ًأن الشرع جعل لك الحق أن تدافع عما ملكھ لك، سواء كان ذلك من األمور المادیة كالمال أو : مسألة مشروعیة الدفاع عن حق اإلنسان، أي
وعرضك ومالك، وشرع أن من حقك أن تدافع عن نفسك : كان من األموال المعنویة كعرض اإلنسان ونحو ذلك، فاألصل الشرعي یقتضي

ٍهللا لك أن تبذل األسباب لدفع الظلم الذي یقع علیك في نفسك أو في عضو من أعضائك، وكذلك شرع لك أن تدفع عن نفسك كل ظلم یقع على  ٍ
 ...... .عرضك، وشرع لإلنسان أن یدفع الظلم عن مالھ

 
 الدلیل على مشروعیة دفع الصائل

 
 

ْفمن اْعتَدى علْیكم فاْعتدوا علْیھ بمثل ما اْعتَدى علْیكم : ول هللا تعالىق: أما الدلیل على مشروعیة الدفاع ُْ َُ َ ََ َ َ َ ََ َ َ َ َِ ْ ِ ِِ ، شرع هللا عز وجل ]194:البقرة[ُِ
َفإْن بغ: قول هللا سبحانھ وتعالى: الدلیل الثاني. ٌأن یدفع الظلم عنھ، واآلیة عامة شاملة لالعتداء على النفس والمال والعرض للمظلوم َ ِ ْت َ

ِإْحَداُھما على األخرى فقاتلوا التي تْبغي حتى تفيء إلى أْمر هللا  َّ ِ َ َ َّ َِ َِ َ َ َ َِ ِ ِ َِ َ َ ََّ ُ ْ ، فا عز وجل شرع مقاتلة الباغي وجعل بغي الطائفة الثانیة ]9:الحجرات[ُ
ْفإْن بغت إْحَداُھما على األخ: ًعلى الطائفة األولى موجبا لنصرة الطائفة األولى فقال ُ َ َ َ َِ ِْ االعتداء و مجاوزة الحد، قال : اعتدت، والبغي: َرى بغتََ

ِفإْن بغت إْحَداُھما على األخرى فقاتلوا التي تْبغي : هللا عز وجل ِ َِ َ َ ْ ََّ ُ َ َ َ َْ ُ َ ِ ِ، فإذا شرع هللا لنا أن ندفع الظالم عمن ظلم، فمن باب أولى أن ]9:الحجرات[َِ َُّ
كذلك ثبت عن النبي صلى هللا علیھ وسلم األحادیث الصحیحة التي تدل على .  نفسھًیكون مشروعا للشخص نفسھ أن یدفع ذلك الظلم عن

من قتل دون عرضھ : (مشروعیة الدفاع عن النفس وعن العرض وعن المال، ففي الحدیث الصحیح عن النبي صلى هللا علیھ وسلم أنھ قال
أرأیت إن ! یا رسول هللا: (أنھ جاءه رجل فقال: الصالة والسالم، وفي الحدیث الصحیح عنھ علیھ )فھو شھید، ومن قتل دون مالھ فھو شھید

أرأیت إن قتلني؟ : قال. ھو في النار: أرأیت إن قتلتھ؟ قال: قال. قاتلھ: أریت إن قاتلني؟ قال: قال. ال تعطھ: جاء الرجل یرید أخذ مالي؟ قال
ًمن حقك أن تمتنع؛ ألنھ جاء بغیا : أي) ال تعطھ: (الھ، فقولھ، فھذا الحدیث یدل على مشروعیة دفاع اإلنسان عن م)أنت في الجنة: قال

قاتلھ، : أخبرني یا رسول هللا عن الحكم لو أنھ أصر إال أن یأخذ مالي بالقوة، قال: بمعنى) أرأیت إن قاتلني؟: (ال تعطھ، قال: ًوعدوانا فقال
فدل على سقوط حق الصائل الذي ). ھو في النار: إن قتلتھ؟ قالأرأیت : أنت شھید قال: قال! أرأیت إن قتلني؟: (فأحل لھ أن یدافع، قال

یصول على مال اإلنسان، فإذا كان النبي صلى هللا علیھ وسلم أسقط حرمة الصائل الظالم على المال فمن باب أولى أن تسقط حرمتھ إذا 
كذلك ثبت في الصحیحین من حدیث . الاعتدى على العرض وعلى النفس؛ ألن العرض أعظم من المال، والنفس أعظم من العرض والم

ًقاتل یعلى بن أمیة رجال، فعض أحدھما اآلخر، فانتزع یده من فمھ، فسقطت ثنیتھ، فاختصما إلى : عمران بن حصین رضي هللا عنھما وفیھ
نھ حینما عضھ اعتدى على ؛ أل)أیعض أحدكم أخاه كما یعض الفحل؟ ال دیة لھ: (رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم، فقال علیھ الصالة والسالم

-یده، وھذا العض لیس لھ مسوغ شرعي، ولیس ھناك إذن شرعي أن یعض، فلما عض سقطت حرمة أسنانھ فلما انتزع المعضوض یده 
 فلما انتزع یده حصل بھذا االنتزاع المشروع سقوط ثنیة العاض، فلم یوجب علیھ الضمان ولم - المعضوض من حقھ أن یدافع عن نفسھ

ال : أي) ال دیة لك: (فدل ھذا الحدیث داللة واضحة على سقوط حرمة الصائل والظالم إذا ترتب على دفعھ ضرر، وقال. یھ الدیةیوجب عل
كذلك ثبت عن النبي صلى هللا علیھ وسلم في الحدیث . شيء لك كما في الروایة األخرى في الصحیح فدل ھذا على أنھ ال حرمة للمعتدي

 فأخذ علیھ الصالة والسالم في یده المرود -الفتحات التي في الباب-ٌع أھلھ فجاء رجل وأصبح ینظر من خلل الباب ًالصحیح أنھ كان جالسا م
فأخذ كأنھ یستھدف العین التي تنظر، كأنھ یرید أن یرمیھ بالمرود حتى یفقأ عینھ فذھب الرجل وانصرف، كان بعض العلماء ) المكحلة(

 ما فتروا عن أذیة النبي صلى هللا -علیھم لعائن هللا تترى إلى یوم الدین-بھ أن یكون من أھل النفاق؛ ألنھم وھذا أش. لعلھ من المنافقین: یقول
أن كعب بن األشرف كان یؤذي نساء : علیھ وسلم حتى في عرضھ؛ ولذلك كانوا یؤذونھ حتى في عرضھ كما في الحدیث الصحیح في السیر

أن ھذا الحدیث ال یشكل على : فالشاھد. قضاء الحاجة في المناصع وكانت قریبة من بقیع الغرقدالنبي صلى هللا علیھ وسلم إذا خرجن إلى 
 أبعد من ذلك، واألشبھ أن یكون ھذا - إن شاء هللا- النبي صلى هللا علیھ وسلم، فھم  بعض طالب العلم فیظن أن الصحابة یجرءون على رؤیة

كان فیھا الیھود، فالغالب أن یكون من غیر الصحابة رضي هللا عنھم وأرضاھم أجمعین، من المنافقین؛ ألن المدینة كان فیھا المنافقون و
لكن الظاھر : ًإذا كان منافقا سقطت حرمتھ في األصل، قلنا: فكونھ علیھ الصالة والسالم یرید أن یفقأ عینھ أسقط حرمة العین، فلو قال قائل

والسنة الفعلیة جاءت بإسقاط حرمة العین الناظرة، وكذلك جاءت ). ذ بظواھر الناسأمرت أن آخ: (یوجب معاملتھ معاملة المسلم؛ ألنھ قال
ٍلو أن رجال اطلع على عورة قوم ففقئوا عینھ : (السنة القولیة عنھ علیھ الصالة والسالم كما في الحدیث الصحیح في مسند اإلمام أحمد وغیره ً
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ا خانت ھانت، فحرمة المسلم تقتضي أن ال تطلع ھذه العین على العورة، فلما اطلعت  لم- والعیاذ با- ؛ ألن ھذه العین )لم یكن علیھم شيء
ًوتحرت وقصدت ووجد منھا القصد والترصد لفعل الجریمة سقطت حرمتھا وكانت ھدرا، فلو أن شخصا نظر إلى عورة شخص واسترسل  ً

وھذا الحدیث یؤكد . ٌعین جائرة مسترسلة في النظر في عورتھبنظره ففقأ عینھ سقطت حرمة ھذه العین إذا ثبت بالبینة عند القاضي أنھا 
أن : األصل وھو: حرمة العرض؛ وأن النظر إلى العورات خیانة، والعین الخائنة أسقط النبي صلى هللا علیھ وسلم حرمتھا، فدل على مسألتین

ًالعین عند اعتدائھا تسقط حرمتھا وتكون ھدرا، فلو أن شخصا فقأھا في حال اعتدائ ھا لم یضمن، واألصل العام أن ھذا الحدیث یدل على أن ً
الصائل والمعتدي على أنفس الناس وأرواحھم وأعراضھم وأموالھم تسقط حرمتھ بھذا االعتداء، ھذا بالنسبة لدلیل الكتاب ودلیل السنة، 

 األئمة، كالحافظ ابن عبد البر ، وشیخ اإلسالم وأجمع العلماء من حیث الجملة كما حكى اإلجماع اإلمام ابن قدامة رحمھ هللا وكذلك غیره من
أن یرجعوا إلیھ، وغیره من األئمة رحمھم  ابن تیمیة رحمھ هللا ولھ كالم نفیس في مسائل دفع الصائل في مجموع الفتاوى فیحبذ لطالب العلم

ًهللا بینوا أن الصائل تسقط حرمتھ إذا صال على المسلم ظلما وعدوانا، قلنا ًن ظالما، فإذا كان قد اعتدى على الشخص بحق بشرط أن یكو: ً
ًوعدل فال یعتبر صائال، وال یأتي بحكم الصائل، وبینا أنھ ینبغي على الشخص المھجوم علیھ أن یحاول دفع الصائل باألخف، فإذا لم یمكن 

یا فالن اتق هللا، یا فالن :  فیقول لھ- م هللارحمھ-إال قتلھ جاز لھ قتلھ، وكذلك ینبغي علیھ تحذیره وإنذاره كما یشترطھ بعض فقھاء الشافعیة 
أناشدك هللا أن تبتعد عني وأن تكفیني شرك، أن تترك عرضي، أن تترك مالي، فیناشده با عز وجل إن أمكنت ! خف هللا عز وجل، یا فالن

ا تتعلق باإلنسان، فبقي السؤال عن الصائل مناشدتھ وینصحھ ویعظھ إن أمكنھ ذلك، ھذا بالنسبة لمسائل الصائل التي ذكرناھا فیما تقدم وكلھ
  إذا كان من الحیوان؟

 
 
 
 

 حكم االستسالم للصائل
 
 

ھل : مسألة الصائل إذا ھجم على اإلنسان یرید قتلھ أو یرید إتالف عضو من أعضائھ أو یرید تعذیبھ أو یرید االعتداء على عرضھ أو مالھ
ھل الواجب على اإلنسان إذا صال علیھ أحد أن :  یدفعھ؟ ھذه المسألة اختلف فیھا العلماءیجوز لإلنسان أن یستسلم للصائل أم یجب علیھ أن

ًیصبر وأن یحتسب األجر عند هللا عز وجل وخاصة إذا كان الصائل مسلما، أم أنھ یجب علیھ ویتعین علیھ أن یدفعھ؟ ھذه المسألة فیھا  ً
أن یزني بامرأة، فجمھرة أھل العلم على أنھ إذا لم یمكنھا أن تدفع ضرره إال بالقتل بالنسبة لالعتداء على العرض، فإذا أراد : ًأوال: تفصیل

فإنھ یجب علیھا قتلھ، فال یرخص لھا، إال إذا أكرھت على وجٍھ ال یمكن معھ أن تدفع عن نفسھا الضرر ھذا شيء آخر، أما أن یأتي بقصد 
ب علیھا أن تقتلھ؛ ألن اعتداءه على عرضھا لیس باألمر الذي یمكن تعویضھ، وال أن یزني بھا وال یمكنھا أن تدفعھ عن الزنا إال بقتلھ فیج

وقد جاء عن عمر بن . بالشر الذي یمكن دفعھ أو المفسدة التي یسع الصبر علیھا؛ ولذلك تقتلھ ویلقى هللا عز وجل بمظلمتھا ودمُھ ھدر
ًأن رجال وجد مع امرأتھ رجال فقتلھ : الخطاب رضي هللا عنھ  فلما قتلھ وكان - ھذا شیخ اإلسالم ابن تیمیة واإلمام ابن القیم رحمھ هللاوحكى-ً

ِالرجل محصنا ُرفع إلى عمر بن الخطاب رضي هللا عنھ، وفي بعض الروایات أنھ جاء إلى عمر وھو یأكل فجلس مع عمر وصار یأكل،  ً
رفعت سیفي وضربت فإن كان ) بت بالسیف بین فخذي امرأتيإني ضر: (فجاء أولیاء المقتول یطلبونھ بدم صاحبھ، فقال یا أمیر المؤمنین

ًأنني وجدت زانیا، ولم یقذف : الذي بین فخذیھا شيء وقتل ال أتحمل ھذا، فخذ امرأتي ضربت بینھ بالسیف، ففھم عمر ماذا یقصد، أي
ًإني وجدتھ زانیا صار قاذفا وقاتال؛ ولذلك قال: الرجل، وھذا من فطنتھ؛ ألنھ لو قال ً ً وجدت بین فخذي امرأتي رجال وضربت بالسیف إني: ً

ما : أي) ال شيء لكم: قال. نعم: أكما قال؟ قالوا: (أنھ كان من حقي أن أضرب في شيء لیس أمام الناس، فقال عمر : بین فخذي امرأتي، أي
ًصا قتل شخصا وجده مع امرأتھ ولم یقم دام أنھ قتلھ، لكن ھذه المسألة لیست على إطالقھا؛ ولذلك الشریعة لم تفتح ھذا الباب، فلو أن شخ ً

یا : (البینة على أنھ كان یزني لقتل بھ، كما في الصحیحین من حدیث سعد رضي هللا عنھ أنھ لما جاء إلى النبي صلى هللا علیھ وسلم قال
ًالرجل یجد لكعا قد تفخذھا رجل، أیحضر الشھود فیبرأ الرجل من حاجتھ أو یقتلھ فتقتلوه؟ ! رسول هللا في الروایة األخرى : الحظوا السؤال) ُ

، فنزلت آیات اللعان ) وإن ذھب یحضر الشھود یفرغ الرجل من حاجتھ ویمضي- لیس ھناك بینة تشھد: أي-إن قتل قتلتموه : ( في الصحیح
ذا كره امرأتھ وكره من حكمة هللا عز وجل أنھ لم یفتح ھذا الباب للناس؛ ألنھ بإمكان أي شخص إ: قال العلماء. المشھورة وخص الزوج

ًعدوا قتل االثنین، فجاء برجل وأدخلھ بیتھ وقتلھ وقتل زوجتھ ثم ادعى أنھما كانا زانیین؛ ولذلك یفتح على الناس باب شر، فالشریعة وضعت 
 بأربعة شھود على أنھ ًاألمور كلھا في نصابھا، فلو ادعى أنھ كان یزني بامرأتھ وقتل امرأتھ والرجل ال تقبل منھ ھذه الدعوى ما لم یقم دلیال

حتى ولو جاء : ٍكان یزني بھا، فلو جاء ثالثة شھود لم یكف ذلك، ولذلك ال بد وأن یثبت عند القاضي أنھ زان وأنھ محصن، األمر الثاني
: لھ في ھذه الحالةولذلك إذا قت. بشھود ووجده یزني بامرأتھ فما یقتلھ، ولیس من حقھ أن یقتلھ؛ ألن القتل لیس إلیھ وإنما ھو لولي األمر

ًوأحضر أربعة شھود على أنھ كان زانیا أسقط القاضي عنھ حد القصاص وأوجب علیھ التعزیر؛ ألنھ تعدى؛ ألن هللا عز وجل جعل القضاة 
وجعل والة األمر ونصبھم لكف الناس عن بعضھم البعض، فإذا قام بنفسھ وقتل فإنھ یعزر، وھذا حاصل ما قیل بالنسبة لالعتداء على 

وبقي االعتداء على النفس والمال، ھل یجوز لإلنسان لو جاء رجل یرید قتلھ، ھل یجوز لھ أن یستسلم أو یجب علیھ الدفع وال یجوز . العرض
یجوز لھ أن یستسلم، وذلك لقصة قابیل وھابیل، حیث كان خیر ابني آدم من سلم أمره  : قال بعض العلماء: لھ أن یستسلم؟ للعلماء قوالن

: ال یجوز لھ أن یستسلم؛ ألن النبي صلى هللا علیھ وسلم قال لھ الرجل: وقال بعض العلماء. ّل وفوض أمره إلیھ سبحانھ وتعالىعز وج
وألنھ إذا استسلم أعانھ على قتل غیره؛ وألنھ إذا استسلم أعانھ على الزیادة واإلسراف واإلنعاف والظلم : قالوا). قاتلھ: أرأیت إن قاتلني؟ قال(

ي واالعتداء على أعراض الناس وعلى أموالھم، وعلى أرواحھم؛ فلذلك ال یجوز لھ أن یستسلم بل علیھ أن یدفع ھذا الظلم، فإن قتل فإن والبغ
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ًھذا یحدث عند الصائل رھبة من االعتداء على الناس ویخاف المعتدون االعتداء على أرواح الناس؛ ألنھ إذا جاء وقتل شخصا وأخذ مالھ،  ً
ًمرة ثانیة على فعل ذلك إال وعنده شيء من الخوف والرھبة، ففي ذلك  ع فإنھ یعلم أن أخذ األموال ال یكون بسھولة، فال یجرؤوالشخص داف

ًانصر أخاك ظالما أو مظلوما، قال: (تحقیق لمصلحة كف الظالم، قال صلى هللا علیھ وسلم ًأنصره إذا كان مظلوما، فكیف ! یا رسول هللا: ً
ٌحجزك لھ ومنعك إیاه نصرة لھ: ًلما؟ قالأنصره إذا كان ظا نصرتھ على شیطانھ وعلى : أنك إذا حجرتھ عن الظلم فقد نصرتھ، أي: ، أي)ُ

یجب الدفع، والحقیقة القول بأنھ یجب على اإلنسان أن یدافع یحتاج إلى شيء من التفصیل، ففي بعض : نفسھ األمارة بالسوء؛ فلذلك قالوا
ٌا معروفا وغلب على ظن اإلنسان أنھ لو قتلھ فسیدفع عن الناس شره؛ ألنھ شخص معروف االعتداء على األحوال إذا كان الصائل شخص ً ً

أرواح الناس وأموالھم وأسرف وأمعن وغلب على ظنھ أنھ إذا استسلم سیفعل بغیره مثل ما فعل بھ، فال شك أن تعین مواجھتھ وكفھ وحجزه 
ًوعكسھ إذا كان شخصا یمكن استصالحھ ویمكن التخلیة بینھ وبین .  في مثل ھذه الحالة أشبھال شك أنھ أقرب إلى الصواب، والقول بالوجوب

المال حتى یستطیع بعد ذلك أن ینصحھ أو یذكره أو یستدرجھ فھذا أمر یكون فیھ سعة، وقصة قابیل وھابیل شرع من قبلنا، وشرع من قبلنا 
: القسم األول: إن الصائل ینقسم إلى قسمین: حة الداللة؛ لذلك یقول بعض العلماءأن النصوص واض: ٌشرع لنا ما لم یرد شرعنا بخالفھ، أي

ًإذا كان كافرا، فالقول بوجوب مقاتلتھ ودفعھ أنا ال أشك في رجحانھ؛ ألن استسالم المسلم ذلة ومھانة، وال یجوز للمسلم أن یستسلم لمثل ھذا، 
زاز لدین هللا وإعالء لكلمة هللا وفي ذلك بالغ الرضا من هللا سبحانھ وتعالى للعبد؛ ألن بل علیھ أن یدفعھ ویقاتلھ ویجاھده لما في ذلك من إع

ًهللا یحب إغاظة الكافر ویحب إھانتھ؛ ولذلك جعل هللا ثواب المجاھدین أنھم ما وطئوا موطئا یغیظ الكفار وال ینالون من عدو نیال إال كتب  ٍ ً
  .ًة وأشباھھا ال شك أن القول بالوجوب یتعین، وأما إذا كان مسلما فاألمر بالتفصیل فیھ أشبھلھم، فكتب لھم األجر في ذلك، ففي ھذه الحال

 
 
 
 

 حكم الصائل من الحیوان
 
 

ھو الحیوان الذي یخرج عن طوره : والصائل من الحیوان تقدمت اإلشارة إلى شيء من ذلك في الكلب العقور، والمراد بالصائل من الحیوان
ر، وھذا یقع في بھیمة األنعام كالبعیر إذا ھاج والناقة إذا ھاجت، ولربما یھج الثور فیؤذي الناس وتتعرض أرواحھم ًویكون مملوكا للغی

أما من حیث اإلجماع فقد أجمعوا على أن الصائل من البھائم كالصائل . وممتلكاتھم للضرر فحینئٍذ یرد السؤال عن حكم ھذا النوع الصائل
ّدمي فوق حرمة الحیوان، فإذا صال الحیوان وھاج وغلب على ظننا أنھ سیقتل حل قتلھ، أو غلب على الظن أنھ من اآلدمیین؛ ألن حرمة اآل

ًسیتلف أعضاء الناس، كأن یكون بعیرا یعض وغلب على الظن أنھ سیعض صبیا وسیھجم على صغیر، أو غلب على ظنك أنھ سیعضك  ً
ھل یضمن :  یمكن الفكاك من ھذا الضرر وھذه األذیة إال بقتلھ حل قتلھ، وبقي السؤالوھاج علیك ورأیت األمارات كلھا على أنھ اعتداء وال

إذا ھاج فإنھ یضمن بالنسبة للحیوان، وأما اآلدمي فإنھ ال : أنھ ال ضمان على قاتلھ، وقال بعض العلماء: أو ال یضمن؟ فجمھرة العلماء
ان ال یعقل واآلدمي یعقل، وقتل الحیوان یجب فیھ الضمان؛ ألنھ من باب الحكم ألن الحیو: ففرقوا بین اآلدمي وبین الحیوان، قالوا. یضمن

أنھ إذا ھاج الحیوان وھجم على مكان أو على مدینة أو : والصحیح. الوضعي ولیس من باب الحكم التكلیفي، وھذا مذھب بعض أھل الرأي
أما لو قتل في ھذه الحالة وذكر . ٍذ یجوز قتلھ كما یجوز قتل اآلدمیینعلى قریة وغلب على الظن أنھ یقتل أو أنھ یتلف األشیاء ویكسرھا فحینئ

ًاسم هللا عند قتلھ، كأن یرمي علیھ سھما أو یرمیھ برصاصة ویسمي هللا أثناء قتلھ، فمذھب بعض العلماء أن القتل بھذه الطریقة یبیح أكل 
وكل ھذه . ًمھ، ویكون ھذا دفعا للضرر بسبب وجود الضرورة والحاجةًلحمھ، فحینئٍذ یكون ھذا عوضا لصاحبھ إذا فاتتھ نفسھ أن ینتفع بلح

أن یتقید الشخص : بشرط: ، فالمسائل التي یباح فیھا دفع الصائل تقول)ما أبیح للضرورة یقدر بقدرھا: (مبینة على قاعدة مسائل التي ذكرناھا
  .بقدر الحاجة

 
 
 
 

 حكم كسر آالت اللھو
 
 

ُّآلة الزمر، فأحل هللا لعباده الدف، وثبت ذلك في الحدیث الصحیح عن رسول هللا صلى هللا علیھ : المزمار ھو. ]وكسر مزمار: [قال رحمھ هللا
إن سلمھ هللا : ، وثبت عن النبي صلى هللا علیھ وسلم في قصة المرأة التي نذرت)أعلنوا النكاح واضربوا علیھ بالدفوف: (وسلم حینما قال

) أمزمار الشیطان؟: (ًرأسھ بالدف، فلو كان ضرب الدف حراما لما حل الوفاء بالنذر، وقول عمر ورجع من غزوتھ أنھا تضرب على 
وإنكاره لذلك ال یدل على التحریم؛ ألنھ ال یمكن لرسول هللا صلى هللا علیھ وسلم أن یسكت على محرم حتى یأتي عمر ویتكلم بإنكار الحرام، 

ّالدلیل فال یشك في استثناء ھذا النوع؛ ألن هللا ال یحل لعباده الحرام وضرب الدف النص فیھ إنما المراد أنھ خالف األولى، وأما من حیث 
وننبھ على مسألة یخطئ فیھا بعض المنتسبین إلى العلم وبعض اإلخوان من باب الحرص على الخیر، ولكن ینبغي للمسلم أن یتریث . صریح

ٌحرام، وھذا أمر لیس من السھولة بمكان، ألنھ قول على هللا بدون علم، ففي بعض وأال یحرم ما أحل هللا؛ ألن تحریم الحالل كتحلیل ال
األعراس إذا ضربت النساء بالدفوف وسمع ضرب الدف من النساء أنكر بعض طالب العلم ذلك، والواقع أن الشریعة قصدت أن یرتفع 
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أن سماع ھذا : ، بمعنى)أعلنوا النكاح واضربوا علیھ بالدفوف (:ًصوت الدف حتى یسمع في البلد والقریة ویعلم الناس أن فالنا تزوج فالنة
أن یشتھر النكاح، وھذا ھو الفرق بین النكاح والسفاح؛ ألن الزنا یكون بالسر، ولكن هللا شرع النكاح الذي استحل : الدف مقصود، والمراد بھ

بذلك، فیعلن ویشھر ویسمع الناس ھذا الدف فیتساءلون ما بھ المؤمن عصمة المؤمنة ودخلت في عصمتھ بكلمة هللا عز وجل واستحل فرجھا 
ًفإذا جاء الولد وجاءت الذریة علموا أن فالنا قد تزوج فالنة فیثبت نسبھ؛ ولذلك النكاح على اإلشھار، . زواج فالن من فالنة: ھذا؟ فیقال

ألن صوت المرأة فتنة، وال یجوز أن ترفع المرأة صوتھا أما أصوات النساء بالغناء فال ترفع حتى یسمع الرجال ذلك؛ . والزنا على االستتار
إنما التسبیح للرجال : (أن هللا عز وجل شرع للمرأة إذا أخطأ اإلمام أن تصفق ولم یحل لھا أن تتكلم كما قال: إال من حاجة، والدلیل على ذلك

ي في الصالة موطن الخشوع وموطن الخضوع فكیف ، فإذا كان ھذا في وقت الحاجة بأن تفتح المرأة على اإلمام وھ)والتصفیق للنساء
ّولذلك قل أن تسمع المرأة ولو كانت مستفتیة إال وجدت فیھا لحن القول، ووجدت الرجل إذا سمع صوتھا افتتن؛ ألن ھذه فطرة ال ! بغیره؟

لرجل وھذا أمر جبل هللا عز وجل علیھ ٌیستطیع أحد أن یكابر فیھا وال یستطیع أحد أن یدفعھا ویمنعھا، فالمرأة من حیث ھي صوتھا فتنة ل
الذكر واألنثى، فضرب الدف ینبغي أال یسحب غناء النساء المسموع، أما ضرب الدف فال إشكال في جوازه وحلھ؛ ألن هللا تعالى ال یحل 

ًإن ھناك فرقا : ال بعض العلماءق. لعباده الحرام، وال یجعل شرعیة ھذا النكاح ویطلب إعالنھ بھذه الوسیلة إال وھو مما أذن هللا عز وجل بھ
بین الدف وبین آالت المعازف، فإن إغراء آالت المعازف بالفساد أبلغ وأقوى من الدف، والدف أقل أن تجد فیھ ذلك؛ ولذلك یكون الدف حال 

الح فإنھا ال تتفق معھ الرقص بالسالح فیكون مع القوة والحمیة، ولكن ال تكون معھ آالت العزف، وإذا جاءت آالت العزف مع الرقص بالس
في خشونتھ وفیما یكون فیھ من إیثار الحمیة والحماس؛ ولذلك استثني عن غیره، والدف یكون من جلد الغنم وھو المعروف إلى زماننا وھو 

هللا وسنة النبي وأما ما عدا الدف من آالت الزمر والغناء فإنھا محرمة، وقد تقدم معنا بیان النصوص من كتاب . موجود، وھذا ھو المستثنى
ٌصلى هللا علیھ وسلم وإجماع العلماء، وكالم الصحابة رضوان هللا علیھم في ھذه المسألة، ولإلمام ابن القیم رحمھ هللا بحث نفیس في إغاثة 

السلف كأصحاب اللھفان فقد أجاد فیھ وأفاد، وبین فیھ النصوص النقلیة والعقلیة والمفاسد المترتبة على سماعھ، وكذلك حكى أقوال أئمة 
رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم وفتاویھم في ذلك، فھذه اآلالت إذا ثبت تحریمھا؛ فإنھا ال حرمة لھا، فإذا أتلفت فإنھ ال ضمان على متلفھا إذا 

الخشب ضمن أتلف ما یكون بھ الغناء، وأما المادة فال تتلف، فلو كانت مصنوعة من خشب، فإنھ إذا كسره فال ضمان علیھ، ثم لو أحرق 
قیمة الخشب؛ ألن نفس المادة یمكن تصنیعھا بخیر وشر، فإن صنعت بشر فإنھ یقتصر على إتالف الفاسد منھا، وھكذا األشرطة، فلو كان 

ناء، ًالشریط مشتمال على الغناء فإنھ ال یكسر وإنما تمسح مادة الغناء؛ ألنھ یمكن أن یوضع علیھ ما ھو مفید، فإذا كسره ضمن قیمتھ بدون الغ
وھذا ھو الذي علیھ جمھرة العلماء رحمھم هللا من التفصیل، فالمواد التي تصنع ویتخذ منھا ما ھو حرام إن أمكن استصالحھا واستبقاؤھا 

 ...... .ًوجب ضمان أصلھا الذي ھو قیمة العین مجردة من المحرم، ویبقى المحرم ال ضمان فیھ، ولیس على متلفھ شيء
 

 حكم كسر الصلیب
 
 

وكذلك كسر الصلیب، فالصلیب یشرع كسره؛ ألن النبي صلى هللا علیھ وسلم كما ثبت في الصحیح عنھ في ]. وصلیب: [وقولھ: رحمھ هللاقال 
، ھذا )ینزل في آخر الزمان فیكسر الصلیب ویقتل الخنزیر: (حدیث الفتن والمالحم أن عیسى بن مریم علیھ وعلى نبینا الصالة والسالم

 ...... .ًفلو كسر صلیبا فال ضمان على كاسره: ن، وھو یدل على أنھ ال حرمة للصلیب، وعلى ھذاالحدیث في الصحیحی
 

 حكم كسر آنیة الذھب والفضة
 
 

ّفلو كسر آنیة الذھب والفضة؛ فإنھ ال ضمان علیھ؛ ألن هللا عز وجل حرم على المسلم اتخاذ آنیة الذھب ]. وآنیة ذھب وفضة: [قال رحمھ هللا
ال تشربوا في آنیة الذھب : (الصحیح من حدیث حذیفة بن الیمان رضي هللا عنھ وعن أبیھ أن النبي صلى هللا علیھ وسلم قالوالفضة، ففي 

، فھذا الحدیث الصحیح أجمع العلماء على العمل بھ وأنھ ال یجوز )والفضة، وال تأكلوا في صحائفھما فإنھا لھم في الدنیا ولكم في اآلخرة
یستوي أن تكون األواني من : وقال جمھرة العلماء.  من ذھٍب أو فضة، وال یجوز لھ أن یأكل في آنیة الذھب والفضةللمسلم أن یصنع آنیة

أن یصنع إناء ثالثة أرباعھ من : الذھب الخالص أو تكون فیھا نسبة من الذھب، سواء كانت أكثر أو كانت مساویة أو كانت أقل، فاألكثر مثل
ًمن الزجاج، واألقل العكس، یكون اإلناء زجاجا ثم یطلى بالذھب أو یجعل حرف اإلناء من الذھب، فكل ذلك الذھب والربع من الحدید أو 

محرم؛ ألن النبي صلى هللا علیھ وسلم عمم في الحكم فقلیلھ وكثیره حرام حتى یدل الدلیل على االستثناء، ولم یستثن علیھ الصالة والسالم إال 
، )انكسر قدحھ فسلسلھ بفضة: (ھ حدیث أنس رضي هللا عنھ في الصحیح أن النبي صلى هللا علیھ وسلمالمضبب، والمضبب بالفضة ثبت فی

وبینا شروط ذلك في باب اآلنیة، فإذا ثبت أن أواني الذھب والفضة ال یجوز اتخاذھا، فلو أنھ رأى إناء ذھب فكسره فال ضمان علیھ؛ لكن 
ًیعھ فلو كسر ھذا اإلناء فال شيء علیھ؛ ألنھ أتلف أمرا محرما، وكذلك إذا كان مصنوعا من ًالذھب یبقى ملكا لصاحبھ؛ ألن الذھب یمكن تصن ً ً

 ...... .الفضة فإنھ إذا أتلفھ ال ضمان علیھ
 

 حكم كسر آنیة الخمر غیر المحترمة
 
 

) غیر محترمة: (ال ضمان علیھ، وقولھٍوكذلك كسر آنیة خمر ُیشرب فیھا الخمر، فإذا كسرھا فإنھ ]. وآنیة خمر غیر محترمة: [قال رحمھ هللا
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ٍآنیة خمر لم یأذن :  األواني إذا كانت أواني خمر أذن الشرع بھا، فعندنا نوعان من األواني- رحمھ هللا برحمتھ الواسعة-أخرج : استثناء
لنبي صلى هللا علیھ وسلم أمر أبا الشرع بھا، وھي آنیة الخمر التي یشرب فیھا المسلم، فھذه ال حرمة لھا، فلو كسرھا ال ضمان علیھ؛ ألن ا

 وكانت لألیتام فأمر بكسرھا مع أنھا ملك لألیتام، ومال -أوعیة الخمر واآلنیة التي تخمر فیھا: وھي-طلحة أن یریق الخمر وأن یكسر الدنان 
إذا كانت محترمة، :  لھا، النوع الثانيالیتیم من أشد األموال التي ینبغي الحفاظ علیھا، ومع ذلك أمر بكسره، فدل على أن آنیة الخمر ال حرمة

ًوذلك إذا كانت من أواني الذمي، فالذمي إذا كان في بالد المسلمین وعنده في البیت آنیة خمر یشرب بھا مستترا وال یظھرھا وال یشرب أمام  ّ
ٍال ضمان علیھا؛ ألنھا آنیة خمر غیر الناس كانت محترمة، فإذا شرب بھا أمام الناس سقطت حرمتھا، فحینئٍذ یجوز إتالفھا، وإذا أتلفت ف

 ...... .محترمة
 

 األسئلة
 
 

...... 
 

 توجیھات لآلباء في تربیة األبناء
 
 

ٌكلكم راع، وكلكم مسئول عن رعیتھ: (یقول النبي صلى هللا علیھ وسلم: السؤال ّفرب األسرة مسئول عن أسرتھ، فما ھو توجیھكم لكل رب ) ٍ
إن هللا تبارك وتعالى إذا أنعم على اإلنسان بنعمة األھل والولد وأراد أن یبارك لھ في تلك النعمة :  الجوابأسرٍة في ھذه اإلجازة الصیفیة؟

ّوأن یتممھا ویكملھا، رزقھ خوفھ وتقواه سبحانھ وتعالى، فاستشعر المسئولیة وأحس باألمانة، فجد واجتھد أن یأخذ بحجزھم عن النار، وأن 
ًیكون سعیدا بأداء أمانتھ ورعایتھا على الوجھ المطلوب، فاألوالد أمانة، واألھل والزوجة أمانة في عنق یقیمھم على سبیل األخیار حتى 

ٍوالرجل راع في بیتھ ومسئول عن رعیتھ، : (اإلنسان ومسئول عنھا أمام هللا جل جاللھ، وقد نص النبي صلى هللا علیھ وسلم على ذلك فقال
یتعلق بالدین وحقوق هللا سبحانھ : الجانب األول: ، ھذه األمانة والمسئولیة فیھا جانبان) عن رعیتھاٌوالمرأة راعیة في بیت زوجھا ومسئولة

فھناك فرائض وواجبات ینبغي أن یعلمھا األبناء والبنات، وأن : یتعلق بالدنیا، أما الذي یتعلق بالدین: والجانب الثاني. وتعالى وحقوق العباد
ه على معرفة ھذه الحقوق والواجبات، وأن ینشئ األبناء على القیام بھا على الوجھ المطلوب، سواء كانت ینشئ كل واحد من الوالدین أوالد

ھذه الحقوق  جل جاللھ أو كانت الحقوق للناس، فیبدأ كل من األب الصالح واألم الصالحة بحق هللا جل جاللھ، فیعلم االبن الصالة، وال 
یحببھا إلى قلبھ، وأن یھيء كل األسباب حتى تصبح الصالة قرة عین الولد، لیأنس إلیھا ویرتاح إلیھا یقف األمر عند التعلیم بل ینبغي أن 

من حق هللا جل جاللھ على الوالدین أن ینشأ األوالد . ویحبھا ویحب أداءھا والقیام بھا، ویكون األب وتكون األم قدوة لألبناء والبنات في ذلك
ُ من توحیده واإلخالص لوجھھ والرھبة والخوف منھ سبحانھ، فالبیت المسلم ھو البیت الذي نشئ أوالده على المعرفة با سبحانھ وتعالى

على أال یكون في القلب أخوف لالبن من هللا جل جاللھ، وال أحب إلیھ من هللا سبحانھ وتعالى، وھذا كلھ یكون بالكلمة الطیبة والنصیحة 
ا قصة فیھا عبرة تزید من اإلیمان، واألب قد یقص على ابنھ قصة تزید من یقینھ با سبحانھ والقصص المؤثرة، فاألم قد تقص على بناتھ

كان أبناء المسلمین یتربون على الكتاب والسنة ویتربون على أیدي اآلباء األمناء األتقیاء المخلصین األوفیاء الذین یربون على . وتعالى
ّكرم، وكان الطفل من صغره یعود كیف یجلس في المجلس، وكیف یستقبل الضیف وكیف مكارم األخالق ومحاسنھا من الشیم والوفاء وال

ٌیكرمھ وكیف یخاطبھ، فكان یعود على مكارم األخالق وینشأ نشأة حمیدة زاكیة في حضن أٍب وأم یخاف كل منھما ربھ، ویستشعر كل منھما  ٍ
ٌل مثلھ، وكلما ذھب رعیل جاء رعیل مثلھ أو یقاربھ فكانت األمة بخیر، بمسئولیتھ، فأصبحت األمة كالحلقة المتصلة، كلما ذھب جیل جاء جی

فلما تخلى اآلباء واألبناء واألمھات عن واجب التذكیر بحق هللا جل جاللھ وحقوق العباد ورعایة أمر الدین وغرسھ في نفوس األبناء ضاعت 
مھم حقوق الوالدین، فاألب یحرص على أن االبن یكون أبر الناس بأمھ، ّاالبن یحتاج إلى أن ُیعلم حقوق الناس، فتبدأ أول شيء بتعلی. األمة

ًویغرس في قلبھ حب األم وإكرامھا وإجاللھا، واألم أیضا تغرس في قلب البنت واالبن حب الوالد وإكرامھ، وھذا یحتاج إلى فعل وتطبیق 
 یمكن یتعلم إكرام األم وھو یرى أول من یھین الزوجة زوجھا، ًوقدوة، فال یمكن أبدا أن یتعلم االبن البر وھو یسمع األب یسب األم، وال

وكیف یتعلم اإلحسان إلى والدتھ وھو یراھا تذل وتضرب أو یصرخ في وجھھا أو تسب أو تشتم أو تعیر بأھلھا وقرابتھا، فتتدمر معاني 
ً وھي تعوده على إھانة أبیھ، ودائما تشتكي من أبیھ ًكذلك االبن كیف ینشأ بارا بأمھ. ّالكمال في نفسیة األبناء واألطفال خاصة في الصغر

ّأمامھ، وتربي في نفس أبنائھا وبناتھا من الصغر الحقد على والدھم في الكبر؟ كل ھذا دمر األمة وشتت شملھا ودمر المجتمعات،  ّ
ًبنوا مجدا إال وابتدءوا من الصفر، فالمجتمعات تقوم على طفل صغیر، ما من عقالء وال حكماء في قدیم الزمان وال حاضرھم یریدون أن ی

فلم یستھینوا بالطفل حتى ولو كان في مھد الطفولة فال یستھینون بھ؛ ألن نظرات الطفل محسوبة، سمعھ محسوب، كالمھ محسوب، كل شيء 
ّودون على صلة األرحام، كذلك یعود األبناء والبنات على إكرام الجار، وعلى إكرام الضیف، ویع. یراه ویسمعھ یؤثر على التربیة والسلوك

: ّویعودون الوفاء، وعلى محاسن العادات واألخالق، وأول من یجني ھذه الثمرة ھما الوالدان، یجنیانھا في الدین والدنیا واآلخرة، أما في دینھ
َّإن الذین آمنوا وعملوا الصالحات إن: فعظم أجره عند هللا؛ فإن هللا سبحانھ وتعالى یقول ِ ِِ ِ َّ ِ ِ ََّ َ َ َ َُ ُ ًا ال نضیُع أْجر مْن أْحسن عمال َّ َ َ َ َ َ ََ َ ِ ، وهللا إن ]30:الكھف[ُ

ً أن تخرج لھم ابنا -لیس لك أنت في بیتك بل لألمة جمعاء، ولیس في مجتمعك فقط بل لألمة جمعاء- من أعظم اإلحسان ومن أعظم الخیر 
ًكامال في بنوتھ، ورجال كامال في رجولتھ، وأن تخرج بنتا صالحة تكون أما ً ً ً ّ صابرة مربیة، فربما ینشأ على یدیھا رجل یقود أمة بالخیر ً ٌ

تربیة األبناء والبنات ال تكون بالتشھي وال بالتمني، بل المسئولیة عظیمة، ولكن تحتاج إلى شيء من الخوف من هللا جل وعال : ًإذا. والسداد
لى القدوة الحسنة والكلمة الھادفة والنصیحة الموجھة، وجمع مع ومراقبتھ، وحسن التدبیر وحسن الفعل وحسن القول، فإذا وفق هللا عز وجل إ
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ذلك كلھ الرفق واللین واألخذ بمجامع تلك القلوب البریئة من الصغر إلى الخیر وإلى الطاعة وإلى البر سمت ھذه األمة، وارتقت إلى معالي 
إذا رأیت الدین والخیر في صغار أمٍة فأمل لھا : (ل الحكماءالكمال، فإن هللا سبحانھ وتعالى جعل الخیر في صالح الصغار؛ ولذلك كان یقو

وإذا رأیتھ في كبارھا فإن الخیر یزول (؛ ألنھ إذا كان في الصغار فإنھم في الغد ھم الذین یوجھون وھم الذین یكونون قدوة للناس، )الخیر
لصغیر على طاعة هللا، وتحبیبھ في مرضاة هللا عز وجل فالواجب تربیة النشء ا. نسأل هللا السالمة والعافیة) عنھا عندما یذھب الكبار

ًوتعویده على الخیر وعلى الطاعة والبر، وأول ما یبدأ بحق هللا ثم حقوق العباد، ثم یبقى األمر الدنیوي، فدائما یحرص الوالدان على أن 
ّوأفضل األحوال، فُیعلم الشجاعة وال یعلم الجبن والخوف، ویعلم یكون االبن في أحسن ّ الكرم وال یعلم البخل، ویعلم األشیاء الحمیدة في دنیاه ّ

ًالتي یسموا بھا إلى مراتب الكماالت، ودائما یشجع ولكن ال یشجع بالقول دون العمل، وال یجعل الخیر بالقول دون القدوة، فاالبن یصلي في 
 یأتي ویجد أباه قد ھیئت لھ الدنیا في فتنة أو شھوة فیقول المسجد متى ما رأى أباه یصلي في المسجد، واالبن یخاف من هللا جل جاللھ عندما

أخاف هللا رب العالمین، فإذا بقلب االبن یخاف؛ ولذلك أنس رضي هللا عنھ بعثھ النبي صلى هللا علیھ وسلم : َلم ال تفعل ھذا؟ یقول! یا أبت: لھ
معھم، فأتاه النبي صلى هللا علیھ وسلم وقد تأخر علیھ، فوقف َّ ومر على صبیان فجلس یعلب -ًوكان أنس صبیا في العاشرة- في حاجة فذھب 

، فیصبح الصبي یحب هللا؛ ألنھ دفع )لوال أني أخاف هللا لضربتك بھذا المسواك! وهللا یا غالم: (علیھ رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم وقال
ًن ھو أكبر منھ یخاف من هللا أحس أن  عز وجل حقا علیھ أن ًعنھ الضر، وأیضا یخاف هللا في ھذا األمر؛ ألنھ إذا رأى من بدایة طفولتھ م

اسكت ال یجوز أن ! یا ابني: یخافھ، وإذا وجد األم متورعة بعیدة عن المحارم بمجرد ما یأتي ویتكلم في غیبة أو أحد یتكلم في غیبة تقول لھ
 جارك وإال أدبك هللا وفعل هللا بك، فتنشأ األسرة على طاعة اذھب واطلب السماح من: وبمجرد أن یؤذي االبن الجار تقول لھ. تغتاب الناس

في ھذه إجازة ال شك أنھ ینبغي علینا أن نحافظ على ھذا األمر، وھذه قاعدة عامة ال تختص بإجازة وال : النقطة األخیرة. هللا ومحبة هللا
ٍوینبغي أن ینبھ على أمر مھم . ارضة لكن المھم التربیة الصالحةًبغیرھا، ونحن نحب دائما أن نعتني بالقضایا الكلیة، فمسألة اإلجازة مسألة ع

كثر الشر واألبناء أصبح یؤثر علیھم كل شيء، وأصبحوا ضائعین، ھذا خطأ، فمن كان  كان هللا معھ، : أن ال نیأس، البعض یقول: وھو
ِبْل نقذُف بالحق على الباطل: والخیر ال یبلى وال یذھب وال یزول ِ َِ َ َ َْ َْ ِّ َِ ٌ فیدمغُھ فإذا ُھو زاھق ْ ِ َ َ ُ ََ َ ََ ِ ؛ ولذلك ینبغي أال نیأس، لكن ھناك ]18:األنبیاء[ْ

إذا عجزت عن أبنائك الكبار فالتفت إلى أبنائك الصغار، وھذا ھو الذي : ًأوال: أمور ینبغي التنبیھ علیھا باختصار، حتى ال یطول الوقت
، فمن المسائل التي تذكر في تربیة األبناء، أنھم إذا عجزوا عن الكبار فلیبدءوا ینبغي أن یعتني بھ الخطباء واألئمة عند توجیھ الناس

ّوعود ابنك من الصغر على . بالصغار، ویعود الناس على ُصحبة أبنائھم الصغار إلى المساجد، ومحبة طاعة هللا عز وجل، ومحبة الخیر
ّأخذه إلى العم والعمة والخال والخالة، وعود ابنك من الصغر أن  یراك وأنت تحترم أخاك الذي ھو أكبر منك، وتحترم عمھ الذي ھو أكبر ّ

منك، وتقدر خالھ الذي ھو أسن منك، وعوده على أنك تكون لھ القدوة الصالحة في صلة الرحم، عوده على أن تكون لھ القدوة الصالحة في 
یا : ًیت أرملة أو مسكین أو مكروب أو منكوب وأعطھم ماال وقل لھًاإلحسان إلى األیتام وإلى األرامل، خذه ولو یوما من األیام في یدك إلى ب

فعلینا أن نتقي . أعط لفالن حتى یدعو لك، فینشأ من الصغر وھو یحب ھذه األمور، فاألبناء یتأثرون بآبائھم والبنات یتأثرن بأمھاتھن! فالن
لك في ولٍد واحد من ذریتك فیصلح بھ البیت كلھ، وقد یجعلھ هللا عز هللا عز وجل في القدوة، وعلینا أال نیأس مھما كان، فإن هللا قد یبارك 

ٍوجل مشعل خیر لیس للبیت بل للجماعة بل للقبیلة بل لألمة جمعاء حینما یخرج صالحا ھادیا مھدیا، فا أعلم كم من أم صالحة من أمھات  ً ً ً
وكل ھذا بفضل التربیة الصالحة بعد فضل هللا عز وجل، كانت أم ًالسلف الصالح ربت عالما إلى اآلن نعیش على فضل هللا ثم فضل علمھ، 

: تعني). أكفك بمغزلي! یا بني اطلب العلم: ( فقالت لھ- ًوقد نشأ یتیما وأراد أن یتكسب للرزق وینشغل عن طلب العلم-أحد السلف تقول البنھا 
 أنا التي أعمل، ولكن تفرغ أنت لكتاب هللا وس

 
 
 
 

 مسائل سجود السھو
 
 
التحقق : السھو ال یخلو من ثالثة أحوال كلھا مندرجة تحت أصلین: نرجو منكم توضیح مسائل سجود السھو في الصالة؟ الجواب: سؤالال

ًإما أن یكون إماما أو : والشك؛ فإما أن یتحقق الزیادة أو یتحقق النقص أو یشك أنھ زاد أو انتقص، ثم كل ھذه الصور ال یخلو المصلي فیھا
ًفإذا سھا في صالتھ فزاد فیھا وتحققت الزیادة وجب علیھ أن یسجد  سھوا، ویكون سجوده بعد السالم ال قبلھ كما في . ًمنفرداًمأموما أو 

الصحیحین من حدیث أبي ھریرة رضي هللا عنھ في قصة ذي الیدین ، وأن النبي صلى هللا علیھ وسلم سلم من ركعتین في إحدى صالتي 
، وھنا جھالة المنبئ ال )ثم سجد سجدتین بعد ما سلم: (وأنبئت أن عمران بن حصین رضي هللا عنھ قال:  وأرضاهالعشي قال رضي هللا عنھ

إن ما كان من : تضر؛ ألنھ صحابي، ولذلك عن صحابي وبذلك ھذا الحدیث حجة لطائفة من أھل العلم الذین یختارون التفصیل، فیقولون
. ٍظر الصحیح فإن الزیادة خارجة عن الصالة فكان المنبغي جبرھا بخارج عن الصالة ال بداخل فیھاالزیادة یكون بعد السالم، ویؤید ھذا الن

وأما إذا تحقق النقص فإنھ یسجد قبل السالم ال بعد السالم لثبوت السنة عن رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم كما في حدیث المغیرة رضي هللا 
أن النبي صلى هللا علیھ وسلم قام عن التشھد : ( بن مالك بن بحینھ في الصحیحین وفیھعنھ وأرضاه في صالة المغرب، وحدیث عبد هللا

ثم جلس للتشھد فقبل أن یسلم سجد علیھ الصالة : األول وسبح لھ الناس فأشار إلیھم من وراء ظھره أن قوموا فقاموا، قال رضي هللا عنھ
أما إذا شك ھل زاد أو نقص فیبني على الیقین، فإذا شك في عددھا بنى . بل السالم، فھذا یدل على أن النقص یجبر ق)والسالم سجدتین ثم سلم

سمع هللا : سمع هللا لمن حمده أو لم یقل، یقول: ٍعلى األقل، فإذا شك ھل ھي ثالث ركعات أو أربع بنى على ثالث، وإذا شك في قول ھل قال
أو لم یسبح بنى على أنھ لم یسبح، ھذا إذا كان الموضع یمكن فیھ التدارك، لمن حمده إذا كان في وقت التدارك، أو شك ھل سبح في سجوده 
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إذا تحققت الزیادة سجد : ًأما لو فات الموضع ولم یمكن التدارك للواجبات فإنھ یبني على أنھ لم یفعلھا، فیسجد قبل السالم على ما ذكرنا، إذا
 أنھ على لم یفعل ثم یسجد قبل أن یسلم سجدتین لما في الصحیح من حدیث ابن بعد السالم، فإذا تحقق النقص سعد قبل السالم، وإذا شك بنى

ِإذا صلى أحدكم فلم یدر واحدة صلى أو اثنتین، فلیبن على واحدة، فإن لم یتیقن : (عباس رضي هللا عنھما أن النبي صلى هللا علیھ وسلم قال ً
 فالسجدتان ترغیم - كما في روایة الصحیح- ًیسلم فإن كان ما صاله أربعا ًاثنتین صلى أو ثالثا فلیصل اثنتین ثم لیسجد سجدتین قبل أن 

ما ھو : بقي السؤال. تلغي الزیادة: بمعنى)  فالسجدتان تشفعانھ-ًالركعة التي زادھا قطعا للشك : أي-ًللشیطان، وإن كان ما صاله خمسا 
: لسھو بھ أن یكون من جنس أقوال الصالة وأفعالھا، بمعنىالشيء الذي ینقص وما ھو الشيء الذي یزید؟ یشترط في الشيء حتى یثبت ا

ًالزیادة إما أن تكون بقول وإما أن تكون بفعل، فالذي یزید في الصالة إما أن یزید قوال وإما یزید فعال، وإذا زاد قوال أو فعال فالبد أن یكون  ً ً ً
كان : ًعال الصالة، فلو أنھ زاد فعال لیس من جنس الصالة، مثلھذا القول من جنس أقوال الصالة، ویشترط أن یكون ھذا الفعل من جنس أف

والفعل قد یكون من جنس أفعال . یصلي ففتح الباب، ففتح الباب لیس من جنس الصالة، فحینئٍذ ال یسجد وھذا بإجماع العلماء رحمھم هللا
: ًاد قوال لیس من جنس أقوال الصالة فحینئٍذ یرد التفصیلأما إذا ز. أن یزید ركعة أو یزید سجدة، فھذا من جنس أفعال الصالة: الصالة، مثل

وأما إذا كانت الزیادة بالقول أو الفعل من جنس أقوال . قد یوجب بطالن الصالة وقد ال یبطلھا، على التفصیل في مسألة الكالم في الصالة
ًالصالة وأفعالھا، فال یخلو القائل من أن یكون إماما أو مأموما أو منفردا، فإ ً ًذا كان إماما أو منفردا فحكمھ واحد، فإذا زاد في الصالة أو ً ً

ًانتقص منھا أو شك فعل الشيء الذي ذكرناه على التفصیل، لكن إذا كان مأموما وزاد وراء اإلمام أو انتقص فإن اإلمام یحمل عنھ تلك  َ َ َ ّ
 ال یدخل فیھا السھو بالنسبة للنقص، فمن نقص من صالتھ أن یكون من الواجبات ال من األركان؛ ألن األركان: الزیادة وذلك النقص بشرط

ًركوعا أو سجودا أو لم یقرأ الفاتحة، فھذا یجب علیھ أن یقضي ركعة كاملة وال یكفي أن یجبرھا سجود السھو، فالذي یصلي وراء اإلمام  ً ً
 یجب علیھ قضاء ركعة كاملة، ولو صلى وراء وینسى الفاتحة یجب علیھ قضاء ركعة، والذي یصلي وراء اإلمام وینسى الركوع أو السجود

سمع هللا لمن : ًاإلمام ولم یقرأ الفاتحة یقضي ركعة إال في األحوال المستثناة، لكن لو أنھ ترك واجبا كما لو جاء وراء اإلمام فقال اإلمام
یحمل اإلمام عنك ھذا : أنھ نسي التحمید، نقولهللا أكبر، فسجد معھ فتذكر : اإلمام ربنا ولك الحمد، فقال: فرفع رأسھ ونسي أن یقول. حمده

: أن النبي صلى هللا علیھ وسلم قال في الحدیث الصحیح عن أبي ھریرة رضي هللا عنھ: السھو، فاإلمام یحمل الواجبات، والدلیل على ذلك
ًإما أن یحمل أركانا أو واجبات : ام یحملأنھ یحمل، وإذا كان اإلم: المراد بھ) اإلمام ضامن: (الحمیل، فقولھ: ، والضمین ھو)اإلمام ضامن(

ًأو سننا، فلما علمنا أن اإلمام ال یحمل األركان وھذا بإجماع العلماء، علمنا أن المراد بھ إما الواجبات أو السنن التي ال یجب فعلھا، ففھمنا أنھ 
ًفلو سھا وترك واجبا قولیا أو فعلیا: یحمل الواجبات وال یحمل األركان، وعلى ھذا ً ً؛ فإنھ یسجد للسھو ضمانا لھذا النقص إماما ومنفردا، وأما ً ً ً
 .المأموم فإن اإلمام یحمل عنھ، وهللا تعالى أعلم

 
 
 
 

 حكم سماع الدف وضربھ للرجال
 
 

، والصالة والسالم: ٌھل ضرب الدف مقید باألعراس فقط أم یتعدى إلى األعیاد والمناسبات؟ الجواب: السؤال  على خیر باسم هللا، والحمد 
أعلنوا النكاح واضربوا علیھ : (فمن حیث األصل الشرعي في قولھ علیھ الصالة والسالم: خلق هللا وعلى آلھ وصحبھ ومن وااله؛ أما بعد

 إنھ من باب: ّ، یدل على أن ضرب الدف مباح؛ ألن النبي صلى هللا علیھ وسلم أحلھ وأذن بھ، وصحیح أنھ أذن بھ بالنكاح لكن یقال)بالدفوف
اإلعالن، وإنما یستقیم تخصیصھ بالنكاح إذا كان األصل تحریم الدف، فجاء استثناء النكاح، وھذا معروف في األصول عند العلماء رحمھم 

إن الشيء حرام وال یجوز إال في حالة كذا، إال بدلیلین؛ الدلیل األول یقتضي أن األصل تحریمھ، والدلیل الثاني یستثني، : هللا، أنھ ال یقال
ھل األصل حل الدف أو : ّاألصل حرمتھ إال ما دل الدلیل على إذنھ وحلھ وھي حالة الضرورة أو حالة الجواز فیتقید بھا، فیرد السؤال: تقولف

تحریمھ؟ فلما كان الدف یختلف عن آالت الزمر والغناء، یختلف من جھة طبعھ ویختلف من جھة تأثیره، وقد بینا ھذا وأشرنا إلیھ، ومن ھنا 
ُطائفة من أھل العلم رحمة هللا علیھم واختاره بعض مشائخنا رحمھم هللا أن األصل جوازه حتى یدل الدلیل على تحریمھ وأنھ باق على قال 

، فاختار لھ المباح وترك )أعلنوا النكاح واضربوا علیھ بالدفوف: (ًالبراءة األصلیة، خاصة وأن النبي صلى هللا علیھ وسلم اختاره للنكاح فقال
ٌحرم على األصل، فدل على أنھ مباح وجائز من ھذا الوجھالم ألنھ من آالت الغناء، : ُّأن الدف األصل تحریمھ، قالوا: وقال بعض أھل العلم. ٌ

إن األصل تحریمھ حتى یدل الدلیل : ، فنقول)ٍكل لھو باطل: (وآالت الغناء والمجون تثیر الفاحشة وتدعو إلیھا، وقد قال صلى هللا علیھ وسلم
، فنخصھ بالنكاح، وھذا ُمشكل؛ ألنھ لو )أعلنوا النكاح واضربوا علیھ بالدفوف: (لى جوازه، فجاء الدلیل من النبي صلى هللا علیھ وسلم یقولع

كان األصل تحریمھ لما أحلھ في نذر المرأة، فالمرأة نذرت أن تضرب على رأسھ بالدف، فلو كان األصل تحریمھ لكان علیھ الصالة والسالم 
غني وال تضربي بالدف، فباإلجماع لكن كونھ یأذن بھ في النذر، فباإلجماع أن ! َیا أمة هللا:  قال لھا- و الذي ال یأذن بالحرام على رأسھوھ-

ا أوفي بنذرك؛ ألن الوفاء بالنذر واجب؛ ألنھ إذ: النذر ال یجب الوفاء بھ إذا كان بمحرم، والشریعة ال تتناقض، وال یمكن أن یأتي ویقول لھا
ًفدل على جواز الضرب بھ إذ ال یمكن أن یحل هللا عز وجل لعباده شیئا محرما. ًكان محرما فال یجب الوفاء بمحرم فھذه مسألة خالفیة، فلو . ً

ًقال شخص بتحلیلھ وضرب بھ تأویال للسنة فال ینكر علیھ وال یثرب علیھ؛ ألن لھ وجھا من السنة ولھ سلف یقولون بقولھ، وإذا قال بالتح ریم ً
كان الدف األصل تحریمھ وجاءت المرأة  وانظر إلى رسول األمة صلى هللا علیھ وسلم، لو. فال ینكر علیھ وال یثرب علیھ، بل یفعل ما یعتقده

تضرب على رأسھ، فھل یترك أذنیھ تسمع الدف وھو أورع الخلق صلوات هللا وسالمھ علیھ، وھو أتقى الناس  عز وجل؟ ثم أمر بالوفاء 
ّذر، فھل یسكت علیھ الصالة والسالم ویتركھا؟ وما أبیح للضرورة یقدر بقدرھا، فلو كان األصل حرمة سماعھ وحرمة ضربھ لما أذن بھ بالن



 1706 

؛ ولذلك ال ینبغي أن تفخم ھذه المسألة أكثر مما تستحق بأن یشنع على من یحرم أو یشنع على من  علیھ الصالة والسالم وھو أتقى الخلق 
وھي : معھ یتأول الحل فال شيء علیھ، ومن تركھ یتقي هللا عز وجل ویطلب األورع لدینھ فال شيء علیھ، لكن ننبھ على مسألةیحل، فمن س

ًأنھ حتى ولو قلنا بحلھ فكون اإلنسان یسمع الدف قائما قاعدا ویجعل الدف دائما عنده ویجعلھ سلوتھ ال شك أن ھذا یؤثر على نفس اإلنسان،  ً ً
الدف ال  مباح، ولكن اإلنسان إذا أكثر من سقطت مروءتھ ومات قلبھ واستخف أمره نسأل هللا السالمة والعافیة، فحلفالضحك والمزح 

! یقتضي من اإلنسان أن یتوسع فیھ أو أن نطبع األشرطة ونعتني باألشرطة التي فیھا الدف ونتوسع في ذلك ونشغل األخیار والصالحین بھا
 وأن نشغل الناس بما ینفعھم في دینھم ودنیاھم وآخرتھم، وعلى - حتى على القول بحلھ-لى األكمل وإلى األفضل بل ینبغي علینا أن نسمو إ. ال

ھذا ال تفریط، فلو أنشدت األناشید الحماس التي تدعو إلى الجھاد في سبیل هللا وتذكر بالسلف الصالح وأمجاد األمة فھذا شيء لیس فیھ من 
ٌشرعیة ویحدث في النفس محبة للخیر ولبذل النفس في سبیل هللا عز وجل، فكل ھذا مندرج تحت أصول معارضة، وھو متفق مع األصول ال

 أنھ یبقى على األصل، لكن ال یتوسع في ھذا األمر -والعلم عند هللا- فإن الذي یظھر : وعلى ھذا. شرعیة تقره وال تنكره، وتثبتھ وال ترفضھ
  .لى أعلمكما سبق وأن بینا ونبھنا علیھ، وهللا تعا

 
 
 
 

 نصیحة تخص طالب العلم
 
 

ًأنا أطلب العلم ولكن بعض األحیان یشق علي وأشعر أني لم أفھم شیئا وخاصة عند ذكر الخالفات فما ھو الطریق الصحیح؟ : السؤال ً ّ
ًإنا سنلقي علْیك قْوال ثقیال : ال بد من التعب، وهللا تعالى یقول: الجواب ًِ َِ َ َ َ ََ َّْ ُ علم ھو أثقل شيء؛ ألنھ مستمد من الوحي، وهللا عز ، وال]5:المزمل[ِ

وجل لما أوحى إلى نبیھ أخذه جبریل فغطھ حتى رأى الموت، وكان إذا نزل جبریل على رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم وھو في شدة الحر 
ریرة رضي هللا عنھ وفخذه تحت فخذ  صلوات هللا وسالمھ علیھ، وأسند إلى أبي ھ-بأبي ھو وأمي- ًأو في شدة البرد یتصبب جبینھ عرقا 

. النبي صلى هللا علیھ وسلم ونزل علیھ الوحي فكادت فخذ أبي ھریرة أن تنفصم من شدة الوحي الذي ینزل علیھ النبي علیھ الصالة والسالم
یا : سلم وھو بالجعرانة فقالًوفي الصحیح من حدیث صفوان بن یعلى بن أمیة عن أبیھ رضي هللا عنھ أن أعرابیا أتى النبي صلى هللا علیھ و

: ٌفنزل علیھ الوحي فغطي علیھ الصالة والسالم، وكان رجل یقول لـعمر : ٍما ترى في رجل أحرم بالعمرة وعلیھ ما ترى؟ قال! رسول هللا
ي، وھذا مثل فكشف عن وجھھ الثوب فإذا ھو یغط كغطیط البكر من الوح) أحب أن أرى رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم وھو یوحى إلیھ(

یغط كغطیط البكر من شدة ما یجد علیھ الصالة والسالم من : أن البكرة من اإلبل إذا غطت من شدة ما تجد من الألواء، قال: عند العرب
ٌمن كانت لھ بدایة محرقة، كانت لھ نھایة مشرقة: (الوحي، فھذا یدل على أن الوحي ال یؤخذ بسھولة؛ ولذلك قالوا في الحكمة بر وقال ح) ٌ

ًذللت طالبا وعجزت مطلوبا: (األمة وترجمان القرآن رضي هللا عنھ وأرضاه فعلیك بالجد واالجتھاد في التحصیل، ولما كانت مراتب العلم ) ً
ًوالعلماء عالیة ومنازلھم سامیة في الدنیا واآلخرة الباقیة جعل هللا عز وجل سبیل العلم عسیرا صعبا ومشقة وعناء طالب العلم یكدح . ً

ًنصب في طلب العلم وھو في بدایة الطریق، فیجد من المشقة والمثبطات والمخذالت ما هللا بھ علیم، حتى إذا صار عالما وضبط علمھ، وی
أصبحت في رقبتھ أمانة ومسئولیة أن یعلم الجاھل وینبھ الغافل ویرشد الحائر ویدل التائھ وكلھم في رقبتھ وأمانة علیھ، أمانة ومسئولیة یسأل 

: بین یدي هللا جل جاللھ ویشفق على نفسھ فیحمل ھموم التعلیم والتوجیھ، فیأتیھ الجاھل بجھلھ والسفیھ بسفھھ، ویحتقر ویؤذى، ومع ذلكعنھا 
ًلو أن رجال تصور مقدار ما یحملھ العالم وھو یحضر درسھ، ھل یحضر الدرس أو یستعد ألسئلة الناس وإشكاالتھم أو جھل الناس أو 

ِم الذي یقولھ إذا فسر على غیر ظاھره أو ُحمل على غیر محملھ، فكل ھذا یحملھ؛ ألن العلم كلھ عناء؛ ألن وراءه الجنة تجاھلھم أو الكال ّ ُ
َتلك الداُر اآلخرة نْجعلھا للذین ال ُیریدون ُعلوا في األْرض وال ف: الغالیة والسلعة الزاكیة؛ ألن هللا اختارھا للعلماء َ َُ ِ َ َ َ َ َ ََ ِ ّ ِ ِ ِ ًِ َُّ ُ ُْ ِ َسادا والعاقبة للُمتقین َّ َ َ َ َِ ِ َِّ ْ ُ ْ ً

فالذي یرید أن یطلب العلم ال یمكن أن یكون من أھل العلم ومن طالب العلم بحق، إال إذا . ، فھم أھل التقوى وھم أھل الرضا]83:القصص[
ق وھو طالب علم ال یستطیع ّجعل روحھ في كفھ، وجد واجتھد غایة جھده وبذل ما یستطیع بذلھ وصبر واصطبر، فإذا كان في بدایة الطری

ًوكیف غدا یصبر الساعات على الفتاوى والمسائل التي فیھا حل الفروج وفیھا حل ! ًأن یصبر في مجالس العلم فكیف غدا یسافر للناس؟
 ھذا یحمل كیف یصبر على ھذا كلھ؟ وكیف یسھر اللیالي وھو یدارس العلم ویذاكره حتى ال یخطئ ویزل لسانھ؟ كل! الدماء وحل األموال؟

ًالعالم ال بد لھ من التعب، فا جل جاللھ لحكمتھ وعلمھ بخلقھ وتدبیره سبحانھ وتعالى لعباده جعل بدایات الطریق دائما . ھمھ طالب العلم
ًحا وأنسا ّلطالب العلم في تعب ونصب حتى یمیز الخبیث من الطیب، فیا  من أطیب الطیبین الذي جد واجتھد فأصبحت سآمة العلم لھ انشرا ً

كان طالب العلم في القدیم یھان ویتعب وینصب وھو غریب عن بالده ووطنھ، یسافر من أجل حدیث . ولذة ال یعلم قدرھا إال هللا جل جاللھ
صلى من أحادیث رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم، فإذا ذھب إلى باب العالم وجد الناس یقتتلون عند أبواب العلماء لروایة حدیث رسول هللا 

هللا علیھ وسلم، وما كانت ھناك الكتب مطبوعة، بل كان الحدیث في الصدور ال في السطور، وكانت صدور العلماء جنة وروضة لھذا العلم، 
ًفكانوا یكدحون ویتعبون، یقفون على أبواب العلماء، ویزدحمون ویؤذون ویتساقطون ویدفع بعضھم بعضا ویجلي بعضھم بعضا، وكل ذلك 

َّ العالم، فإذا بلغوا العلماء وأخذوا عنھم حملوا ھم ضبط الكالم الذي یقال، ثم إذا قیل لھم حملوا ھم مراجعتھمن أجل بلوغ كان أبو عبید . َ
ًالقاسم بن سالم الجمحي رحمھ هللا برحمٍة واسعة إماما من أئمة العلم والعمل، وكان آیة في علم القراءات، آیة في علم التفسیر، آیة في علم  ّ

ّیث وروایة حدیث رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم، آیة في الفقھ أبو عبید القاسم بن سالم آیة في العلم والعمل والصالح والتقوى، وقد الحد
أنھ كان یسافر ویتغرب إلى بالٍد بعیدة، وكان یذھب من الصباح الباكر فیجد العناء والمشقة، : كان لھ أتباع، فیحدث عن نفسھ في طلب العلم

 آخر اللیل وھو یجمع لألمة حدیث رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم، فنسأل هللا العظیم أن ینور قبره، وأن یعظم أجره، وأن یجزیھ عن وإلى
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اإلسالم والمسلمین خیر الجزاء وأوفاه، ھذا العالم لما تقرأ كتبھ وما خلفھ لألمة من سنة النبي صلى هللا علیھ وسلم ومن الفقھ ومن العلم 
كنت أتعب وأكدح حتى ال یأتي منتصف اللیل إال وقد سقط :  المليء بالضبط واإلتقان تعرف أنھ تعب وجد واجتھد، یقول عن نفسھالزاكي

طالب العلم . كانوا ناصحین لألمة. ّفإذا تذكرت العلم الذي حزتھ والحدیث الذي جمعتھ ھانت علي تلك المصائب: منھ كل عضو، لكن یقول
ًنھ ربما یكون وحید أھلھ أو وحید مدینتھ، أو وحید مصره وبلده، فالكل یرجع إلیھ، حینما یتذكر أنھ قد یمسي یوما من حینما یتفكر ویتدبر أ

. األیام ووراءه أمة، إما أن یقودھا إلى الجنة أو إلى النار فحینئٍذ یشفق على نفسھ، حینما یتذكر أن ھذه الكلمة ربما یقف بھا بین الجنة والنار
كنا نسمعھا في الصغر وما كنا نظن أن تكون لھا أھمیة، ثم وجدنا لھا من عظیم البالء والنفع ما هللا بھ علیم، وهللا نشھد بذلك من ھناك مسائل 

ًكل قلوبنا رأیناه ولمسناه وحدثنا بھ العلماء رحمھم هللا، فال تتھم العلم بشيء، وإذا وجدت شیئا صعبا فاجتھد أن تضبطھ یا طالب -علیك . ً
 أن تعلم أن العلم مراتب، فإذا كنت في بدایة الطریق فال تشتغل بالخالف وإنما خذ زبدة القول وخذ القول الراجح بدلیلھ، ونبھ على أن - العلم

ًالمسألة خالفیة على أصح القولین أو على أصح ثالثة أقوال تنبیھا باختصار، فإذا انتھیت من الدرس أخذت ما رجح في نظر شیخك واعتنیت 
ولقیت هللا بالدلیل، فإذا بلغت مرتبة أعلى أمكنك فیھا أن تحصل األدلة والردود والمناقشات وأن تعرف ما لم تطلع علیھ من األدلة  بدلیلھ

ًفحینئٍذ حي ھال، وانتقل إلى مرتبة المقارنة والخالف وإال اقتصر على ما ذكرتھ لك من القول الراجح وال تسأم وال تمل، فا أعلم كم في 
وال یصبر الطالب على العلم ویتحمل مشاقھ إال إذا صلح قلبھ باإلخالص  جل جاللھ، وال . ٍلحروف من درجات، وأجور وحسناتھذه ا

یمكن أن یجد اإلنسان ھذه اللذة إال إذا جعل هللا والدار اآلخرة نصب عینیھ، فتعلم  وعلم في هللا وجلس في مجالس العلم  وفي هللا وابتغاء 
وإذا أحب اإلنسان أن یجد ویجتھد ) ھم القوم ال یشقى بھم جلیسھم: (ٍ فلربما مجلس واحد تغفر فیھ ذنوب العبد، وفي الحدیث القدسيرحمتھ،

في العلم فلیحرص على اإلخالص، وإذا أصبحت في كل دقیقة وكل ثانیة تراقب هللا جل جاللھ وتقصد من مجلسك واستماعك وكتابك 
كم من عمل یسیر عظمتھ : (ًال زكاك ربك وبارك لك في علمك، فصار قلیلھ كثیرا؛ ولذلك قال بعض السلفومذاكرتك وجھ هللا جل وع

، فنسأل هللا العظیم رب العرش الكریم أن یمأل قلوبنا باإلخالص لوجھھ وابتغاء ما عنده، وأن یعفو عنا ویسامحنا فیما یكون من )النیة
 س.  تعالى أعلمالتقصیر في إخالصنا وإرادتنا لوجھھ، وهللا

 
 
 
 

 حكم إتالف عضو غیر عین المعتدي بالنظر
 
 

إذا أتلف غیر : ًبالنسبة الشخص المعتدي بالنظر، لو أتلف الشخص المعتدى علیھ عضوا غیر العین، فما الحكم في ذلك؟ الجواب: السؤال
ع الید وما تقطع الرجل؛ ألن الید ھي التي سرقت، النظر فإنھ یضمن، وال یحل لھ إال إتالف ما حصل منھ االعتداء، فإذا سرقت الید تقط

االعتداء وقع بھذا العضو فسقطت حرمتھ؛ ألن الجنایة وقعت بھ، والقصاص أحلھ هللا عز وجل واالعتداء في مقابل االعتداء : ًوبناء على ذلك
 .أحلھ هللا عز وجل بشرط سقوط الحرمة للعضو الذي یقتص منھ، وهللا تعالى أعلم

 
 
 
 

 [1[ باب الشفعة -د المستقنع شرح زا
ًإن  عز وجل في خلقھ حكما وأسرارا، وال یكلفھم إال ما یستطیعون، وال ینھاھم إال عن شيء ضار لھم في دینھم ودنیاھم، ال یتالءم مع  ً

ًا على المصالح الدنیویة ًحیاتھم وأخوتھم اإلیمانیة، ومن أجل ھذه الغایة فقد فرض هللا حق الشفعة للشریك من شریكھ دفعا للضرر وحفاظ
ًوالدینیة، وتقدیرا للمشاعر، وجبرا للنفوس، فھو أحكم الحاكمین ً. 

 الشفعة تعریفھا وحكمھا
 
 

بسم هللا الرحمن الرحیم الحمد  رب العالمین، والصالة والسالم على خیر خلق هللا أجمعین، وعلى آلھ وصحبھ ومن اھتدى بھدیھ واستن 
 ...... .[باب الشفعة: [فیقول المصنف رحمھ هللا: ما بعدأ. بسنتھ إلى یوم الدین

 
 شروط الشفعة

 
 

ًفإن انتقل بغیر عوض أو كان عوضھ صداقا أو خلعا أو صلحا عن دم عمٍد فال شفعة: [قال رحمھ هللا ً ً : أي) فإن انتقل: (یقول المصنف] ٍ
الشریك، فال تصح وال تقع الشفعة إذا انتقل نصیب الشریك نصیب  ھذه المسألة متعلقة بشرط المعاوضة في) ٍبغیر عوض(نصیب الشریك 

ًبدون عوض أو كان عوضا عن خلع أو كان عوضا عن بضع كما في المھر صداقا المرأة فإنھ في ھذه الحالة ال یستحق الشریك االنتزاع إذا  ً ًٍ ٍ
بت نصیبي من الشركة في األرض الفالنیة لفالن وھبت نصیبي البني أو وھبت نصیبي ألخي، أو وھ: انتقل بغیر عوض أو ھبة، كما لو قال
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ًبن فالن صدیقي، فإنھ في ھذه الحالة ال تثبت الشفعة؛ ألن الشفعة أصال ثبتت بصورة خاصة وھي التي تكون فیھا المعاوضة بنفس الثمن، 
تكن بعوض فھذا مستثنى باإلجماع، إذا لم : وبعض العلماء یقول. ولذلك في ھذه الحالة یكون الضرر أخف مما لو إذا كانت في المعاوضة

ٍویشمل ذلك اإلرث كما لو انتقلت إرثا، فالورثة إذا ملكوا عن أبیھم أو ورثوا من أبیھم نصیبھ في أرض أو عقار فإنھ ال شفعة للشریك، فال  ً
 النصیب؟ ألنھ لم یبع صاحبھ، ولذلك أنا شافع؛ ألنھ في ھذه الحالة یشفع بماذا؟ ما ھو الثمن الذي سیدفعھ في مقابل ھذا: یأتي الشریك ویقول

ٍ صداقا، كرجل شاركك في أرض مناصفة ثم تزوج -النصیب- أو كان عوضھ ] ًأو كان عوضھ صداقا: [ قال. ال تقع الشفعة بغیر عوض ً
ِنصیبي من األرض الفالنیة أو نصیبي من المخطط الفالني صداقا لك فرضیت بھ؛ فإنھ حینئٍذ یكون قد: ًامرأة وقال لھا  انتقل نصیبھ إلى ً

ٍكذلك لو كانت المرأة تملك نصفا في أرض، ثم أرادت أن تخالع ]. ًأو خلعا: [قال. المرأة ولكن عن طریق الصداق فال تثبت الشفعة فیھ ً
ف لایر أنت مھرك عشرة آال:  بنصیٍب یعادل المھر، فقالت-وقد تقدم معنا باب الخلع وبینا فیھ أن من حق المرأة أن تخالع زوجھا-زوجھا 

ًوأرضي الفالنیة أملك نصفھا تعادل عشرة آالف لایر أعطیك ھذا النصیب عوضا عن مھرك وتخالعني، فرضي بذلك، فإنھ حینئٍذ ال یكون 
ً قتل رجال وأرادوا أن یصطلحوا فللعلماء في ھذه -والعیاذ با-ٍكرجل ] ًأو صلحا عن دم عمٍد فال شفعة: [قال. من حق الشریك أن یشفع

ألة وجھان ذكرناھما في باب الصلح، فھل من حق أولیاء المقتول أن یطالبوا بأكثر من الدیة أو لیس من حقھم؟ فاألصل الشرعي یقتضي المس
ًأنھ لیس من حق الورثة أن یطالبوا بأكثر من الدیة؛ ألن هللا سبحانھ وتعالى قدر المقادیر وحد الحدود وجعل ھذه الدیة مائة من اإلبل عدال 

المسلم، فإذا أرادوا أن یقتلوا القاتل طالبوا بحقھم بالقصاص، وإذا تنازلوا عن القصاص وجب علیھم أن یرضوا بالدیة التي حكم هللا عز لرقبة 
ھذا ھو األشبھ بالسنة وھدي النبي صلى هللا علیھ : وجل بھا ورسولھ علیھ الصالة والسالم، وعلى ھذا ال یزاد علیھا وال ینقص منھا، وقلنا

فلو اصطلحوا وقلنا بجواز أن تعطى الزیادة على الدیة من باب الصلح ال من باب أنھا دیة، وھذا مخرج بعض .  وھو األوفق لألصولوسلم
الفقھاء، وھو في الحقیقة ال یخلو من نظر، لكن لو قلنا بھذا القول فالبعض یبالغ، فقد یطالب أولیاء المقتول بملیون لایر كدیة صلح، بل بعض 

بلغ ببعضھم أن یطالب بعشرة مالیین، فھذا یخالف النص واألصل الشرعي، ألیس هللا عز وجل جعل عدل ھذه الرقبة وما یكون األحیان 
ًمقابال لھا بھذا القدر؟ فإذا ما حده هللا عز وجل وقدره ینبغي الوقوف عنده، ال یزاد علیھ وال ینقص منھ، : یجب أن نقف عند ھذا القدر ونقول: ً

من حقھم أن یطالبوا بأكثر فمعناه أن الرقبة ال : هللا وھذه حدوده ال نعتدي بالزیادة علیھا بالمطالبة بما ھو أكثر؛ ألنھ لو قیلفھذا ھو حكم 
فلما جعل هللا عز وجل عدل الرقبة مائة ألف، . تعادل مائة ألف، ومعناه أن هللا سبحانھ وتعالى لم یعط أولیاء المقتول حقھم في رقبة ولیھم

ًك مائة من اإلبل بھدي النبي صلى هللا علیھ وسلم وثبت، فإننا ننظر إلى عدلھا من القیمة، ال یزاد على ذلك وال ینقص منھ؛ ألنھ من وسن ذل
ًشرع هللا عز وجل المحكم الذي ال نسخ فیھ، وعلى ھذا لو اصطلحوا عند الحاكم سواء كان بالزیادة أو نفس الدیة فقال مثال مائة من اإلبل : ً

ل مائة ألف، فأعطیك أرضي الفالنیة لي فیھا النصف أو ثالثة أرباعھا، أعطیك ھذا القدر الذي یساوي المائة ألف وتتنازل عن دم ولیك، تعاد
ًقبلت، فحینئٍذ صار صلحا عن دم عمٍد، بعض العلماء یرى أنھ في ھذه الحالة ولو زاد عن الدیة أنھ ال شفعة للشریك؛ ألن االنتقال لم : قال

وفي الحقیقة ھذه المسائل فیھا إشكال من حیث أن الشفعة في األصل شرعت لدفع الضرر، والضرر سیقع بدخول . لى سبیل المعاوضةیكن ع
ھذا األجنبي فال فرق بین كونھ داخل بالبیع أو داخل بصلح العمد أو داخل بسبب آخر، ولذلك في الحقیقة ال یخلو قول بعض العلماء من نظر 

  .ذي ذكرناه من أن الشفعة شرعت لدفع الضرر، فال یخلو من نظر من ھذا الوجھباعتبار السبب ال
 
 
 
 

 التحیل إلسقاط الشفعة حكمھ وصورتھ
 
 

یحرم على المسلم أن یحتال إلسقاط الشفعة؛ ألن الحیلة تغییر لشرع هللا وإبطال للحق وإحقاق ] ویحرم التحیل إلسقاطھا: [قال رحمھ هللا
ٌھناك حیلة مشروعة، وھناك حیلة ممنوعة، فالحیل المشروعة ھي : ر فیھا، ومن حیث األصل الحیل تنقسم إلى قسمینللباطل، والحیلة ال خی

التي أذن هللا بھا ورسولھ علیھ الصالة والسالم، ویكون فیھا بعض الكید الواقع في موقعھ، ومن ذلك ما احتال بھ یوسف علیھ السالم على 
نھ لما جاءوا أمرھم أن یأتوا بأخیھم، فالسبب في كونھ یأمرھم باإلتیان ألنھ كان یعلم أن األسباط فیھم حسد إخوتھ من أجل أخیھ بنیامین، فإ

وأذیة لھ وألخیھ، فأمرھم أن یأتوا بأخیھ، فلما جاءوا بھ وأخبره أنھ أخوه واحتال الستبقائھ تحت یده؛ ألن أیدیھم فیھا خیانة، بدلیل أنھ رأى 
موه في الجب، فاحتال لكي یستحق أخاه بالحیلة، فخبأ الصاع في رحلھ، ثم ادعى أنھم سرقوه، وھذا یقول فیھ بعض ذلك وعلمھ منھم حینما ر

إنھ فعل ذلك لدفع ما ھو أعظم وأشد، فإنھ لم یأمن أن یقتلوا : ویقولون. ًإنھم في الصغر آذوه، فكانت أذیة في مقابل أذیة: العلماء رحمھم هللا
: عاء كونھم سارقین مفسدة، ولكنھا أخف بكثیر من كونھم معتدین على أخیھ إما بقتلھ أو باإلضرار بھ، وعلى ھذا قالواأخاه؛ وعلى ھذا فإن اد

َكذلك كدنا لُیوُسف : احتال یوسف علیھ السالم كما قال تعالى َِ ِ َِ َْ والكید كما ھو ثابت في كتاب هللا عز وجل صفة من صفاتھ، من ] 76:یوسف[َ
ًیل، وال مشبھا كیده سبحانھ بكید خلقھ، وھذا ھو مذھب أھل السنة والجماعة، أن الصفات تبقى على ظاھرھا، فإذا جئنا غیر تأویل وال تعط

كید واقع في موقعھ فھو مشروع غیر ممنوع، وكید غیر واقع في موقعھ فھو ممنوع : نخرجھا أثبتناھا بأنھ كید واقع في موقعھ، والكید كیدان
ًه سبحانھ وتعالى كیدا كامال ال نقص فیھ كانت صفة كمال  عز وجل، ولما كان كید المخلوق الغالب فیھ أن یقع فلما كان كید. وصفة نقص ً

في غیر موقعھ صار صفة نقص وذم، وما للخالق ال یشابھ ما للمخلوق، ولذلك نقوم بإثبات ھذه الصفات، والشاھد عندنا أن الحیلة تكون 
ومن أمثلة الحیلة الشرعیة ما ثبت في الحدیث الصحیح عن النبي صلى هللا . ما ھو أجل أو مصلحة أكبرمشروعة لدفع ما ھو أعظم أو طلب 

ٍعلیھ وسلم أنھ لما أتي بصاع من التمر  :  ونظر إلیھ فأعجبھ فقال كما في الحدیث الصحیح-من صاع خیبر وكان من أجود التمر وأحسنھ- ُ
ھذا الجید الذي تراه ندفع في مقابلھ صاعین مما : یعني- إنا وهللا نبیع الصاع من ھذا بالصاعین ! ال یا رسول هللا: أكل تمر خیبر ھكذا؟ قالوا(
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بع :  ثم قال-فأمر برده وإبطال البیع-عین الربا رده !  عین الربا-وھي كلمة توجع وتفجع- أوه :  فقال علیھ الصالة والسالم-ھو أردأ منھ
فلو كان عند : أمثلتھ الذھب ومن. حیلة شرعیة، وھي أن تبیع القدیم بالنقد ثم تشتري بھ الجدیدفدل ھذا على ) الجمع بالدراھم ثم اشتر بھ

ًالمرأة ذھب قدیم وأرادت أن تستبدلھ بذھب جدید فال یجوز إال مثال بمثل یدا بید؛ ألن النبي صلى هللا علیھ وسلم قال إلى .. الذھب بالذھب : (ً
ًال تبیعوا الذھب بالذھب إال مثال بمثل وال تشفوا : (وقال في حدیث أبي سعید في الصحیحین) ًا بیدًمثال بمثل ید: أن قال في آخر الحدیث

: أرید الفارق فتقول لھ المرأة: فإذا ثبت أنھ البد من التماثل فقد ال یبیع صاحب المحل الجدید بالقدیم بنفس الوزن بل یقول) بعضھا على بعض
فإذا خرجت من ) البیعان بالخیار ما لم یتفرقا(رج من المحل حتى تتم الصفقة األولى والبیع األول؛ ألن اشتر مني ھذا القدیم، فتبیعھ ثم تخ

فجعل النبي ). ًبع الجنیب بالدراھم ثم اشتر بھ جدیدا(المحل رجعت مرة ثانیة بعد تمام الصفقة األولى ووجوبھا وثبوتھا واشترت الجدید 
ًصلى هللا علیھ وسلم لنا مخرجا شرعیا ٍ جائزا، أما إذا كانت الحیلة إلبطال حق أو إحقاق باطل فإنھا تعتبر محرمة، وھو صنیع بني إسرائیل ً ً

الذین استحلوا ما حرم هللا علیھم، ولذلك لما حرم هللا علیھم الصید في السبت وضعوا الشباك في یوم الجمعة ثم أخذوھا یوم األحد فاستحلوا ما 
َُیخادُعون هللا: حرم هللا َّ َ ِ ْ وُھو خادُعُھم َ ِ َ َ من یحتال على الشرع فھو مخادع، ومن یخادع هللا یخدعھ هللا عز وجل، : ولذلك قالوا] 142:النساء[َ

ومن كان تحت سطوة هللا فال تسأل عن حالھ، فإن هللا یخدعھ في نفسھ وأھلھ وعرضھ وولده ومالھ، فإذا ظن أنھ بھذه الحیل یستكثر مالھ دمر 
ًلبركة من مالھ، فھو یظن أنھ یصل إلى شيء فیحرمھ هللا عز وجل ذلك الشيء ویجعل احتیالھ علیھ سببا في حصول البالء هللا تجارتھ ونزع ا

ًولذلك ابن عباس رضي هللا عنھما جاءه رجل، وكان عم ھذا الرجل قد طلق امرأتھ ثالثا، وأراد ھذا . والوبال علیھ في الدین والدنیا واآلخرة
إن هللا ال : (أة كي یحللھا لعمھ، وھي مسألة خالفیة، لكن الشاھد أن ابن عباس رضي هللا عنھما لما سئل عن ذلك قالالرجل أن یتزوج المر

ُْیخادُعون هللا وُھو خادُعُھم : ومصداق ذلك في كتابھ تعالى) من یخادع هللا یخدعھ: (وقال ابن عمر رضي هللا عنھما) ُیخدع ِ َِ ََ َ ََ ] 142:النساء[َّ
تزوج ھذه المرأة : ًوز للمسلم أن یتعاطى مثل ھذه الحیل، ومن ذلك تحلیل المرأة المطلقة ثالثا، حیث یؤتى برجل ویقال لھولذلك ال یج

وھو التیس المستعار وقد تقدم الكالم علیھ ) فلعن هللا المحلل والمحلل لھ(ونعطیك المھر، فإذا عقدت علیھا ودخلت بھا طلقھا حتى تحل لفالن 
 فھذا من الحیل المحرمة، ومن الحیل المحرمة ما كان علیھ بنو إسرائیل مما أخبر عنھ النبي صلى هللا علیھ وسلم حینما في باب النكاح،

فالواجب على المسلم أن یقف عند . حرم هللا علینا الشحوم ولم یحرمھا علینا على ھذا الوجھ: حرمت علیھم الشحوم فجملوھا وأذابوھا وقالوا
ومن أسوأ ما ذكروه أنھم كانوا .. في المعامالت وتقع الحیل.. أن ال یحتال على الشرع، وقد تقع الحیل في العباداتحدود هللا عز وجل، و

خذ زكاة مالك من الذھب أو الفضة وضعھا في كیس حب، ثم أعطھا للمسكین على أنك تنوي بھا الزكاة، فإذا أخذھا المسكین : یقولون للتاجر
إن ھذا الكیس إن وھبتنیھ أعطیتك أفضل أو أحسن منھ، فالمسكین ال یدري أن بداخلھ الزكاة التي :  قل لھ- ذھبوھو ال یدري أن بداخلھا ال-

ھي من الذھب أو الفضة، فیھبھ لھ أو یرسل إلیھ التاجر من یأخذ منھ الكیس، فكل ھذا من التحایل والتالعب في دین هللا عز وجل وقس على 
، ]ویحرم التحیل إلسقاطھا: [فقولھ. ة أصل شرعي ودلیل یدل على جوازھا فإنھا مشروعة غیر ممنوعةذلك من الحیل؛ لكن إذا كان للحیل

سأھب لك ھذا النصف : ًلو أن شخصا أراد أن یبیع العقار لشخص فیدعي ویقول لھ: من أجل إسقاط الشفعة، ومن أمثلة ذلك: الالم للتعلیل أي
ھذا النصف قیمتھ مائة ألف، فیعطیھ مكافأة على ذلك مائة ألف، في الحقیقة األمر قائم على ثم تعطیني على ھذه الھبة مكافأة، ومعلوم أن 

معاوضة، وإنما احتال بالھبة من أجل أن ال یعترض الشریك فیشتریھ، وبناء على ذلك تكون الھبة في الظاھر والبیع في الباطن، فھذا یعتبر 
فال یجوز . ویقاس على ذلك الصور التي یقصد بھا المتعاقدان إسقاط الشفعة عن األجنبيمن التحیل إلسقاط الشفعة؛ ألنھ ال شفعة في ھبة، 

للمسلم أن یتحیل إلسقاط الشفعة، وقد بینا نصوص الكتاب والسنة الثابتة عن رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم، والتي تدل على تحریم التحیل 
تغییر شرع هللا عز وجل : اإلثم األول: هللا بالتزامھ، والتحیل على الشریعة فیھ إثمانعلى الشرع، وأن الواجب على المسلم أن یلتزم ما أمره 

ًعصیان ما أمر هللا عز وجل بھ وما نھى عنھ، فما أمر بھ یصیر بالحیلة منھیا عنھ، وما نھى عنھ : واإلثم الثاني. بإحقاق الباطل وإبطال الحق
، وهللا حرمھ ومنع العباد منھ، ولذلك أمر هللا عز وجل عباده بالتسلیم، وأخبر سبحانھ وتعالى ً مباحا-على األقل- ًیصیر بالحیلة مأمورا بھ أو 

ِفال وربِّك ال ُیْؤمنون حتى ُیحكُموك فیما شجر بْینُھم ثم ال یجدوا في : وأقسم بنفسھ أنھ ال یؤمن مؤمن إال إذا سلم بحكمھ والتزم بشریعتھ ِ ُِ ِ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ ََّ ُ ْ َ َ َِّ َُّ
ِأنفس ُ ًھم حرجا مما قضْیت وُیسلُموا تْسلیما َ ًِ َّ َِ َِّ َ َ َ َ ََ ْ ًفالبد من التسلیم واإلذعان  عز وجل طواعیة لھ سبحانھ وتعالى، وتذلال وتقربا، مع ] 65:النساء[ِ ً

ًا اشترى إنسان شیئا لقد ُجبلت النفوس على حب المال، وإذ. العلم أنھ ال أحكم من حكمھ، وال أتم من شرعھ سبحانھ وتعالى، فمن ذلك الشفعة
وثبت ألخیھ المسلم حق الشفعة ربما حرك الشیطان في نفسھ كوامن الشح والبخل، فیضن عن إعطاء أخیھ المسلم حقھ الذي أعطاه هللا عز 

 إما فیما ًوجل إیاه، فیسعى بالحیلة إلسقاط الشفعة، ویتحیل على ھذا الحق ألخیھ المسلم حتى ال یمكنھ منھ، فیأتي بأمر أو یتصرف تصرفا
نحو ذلك من أسالیب الحیلة، فھذا كلھ حرام وال یجوز للمسلم أن یفعلھ، وعلى من فعلھ  بینھ وبین البائع أو بإخباره للشریك أنھ موھوب لھ أو

 البیع، حتى التوبة من ذلك باالستغفار والندم، وإخبار صاحب الحق وھو الشریك أن الشقص والنصیب انتقل إلیھ بالبیع، وإخباره كذلك بقیمة
 .یتمكن من حقھ فإن شاء شفع وإن شاء ترك

 
 
 
 

 تعریف الشفعة لغة
 
 

سمي ھذا العقد بھذا االسم ألن الشریكین إذا اشتركا في عقار واحد، وأراد : مأخوذة من الشفع، وھو ضد الوتر، وقال بعض العلماء: الشفعة
ًى نصیبھ، وحینئٍذ یكون نصیبھ شفعا بعد أن كان وترا، مثال ذلكأحدھما البیع فشفع صاحبھ بعد البیع، فإنھ یضم نصیب صاحبھ إل لو كنت : ً

ًمع رجل تملكان أرضا مقسومة بینكما بالنصف، فنصیبك نصف األرض ونصیبھ النصف اآلخر، فلو باع صاحبك ھذا النصیب الذي لھ 
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ًأن كان وترا، وتملك األرض كلھا، ھذا العقد ًوطلبت الشفعة فإنك حینئٍذ قد ضممت نصیب صاحبك إلى نصیبك فصار نصیبك شفعا بعد 
. بأنھ استحقاق انتزاع حصة الشریك ممن انتقلت إلیھ بنفس العوض الذي باعھا بھ: - كما سیذكره المصنف رحمھ هللا-عرفھ بعض العلماء 

ٍ فأنت إذا كنت شریكا لرجل في أرض أن الشفعة تكون بالقوة والقھر،: والعلماء رحمھم هللا ذكروا باب الشفعة بعد باب الغصب لمناسبة وھي ً
َنصیبھ وأردت الشفعة؛ فإنك تأخذ نصیبھ ممن اشتراه ولو لم یرض، فحینئٍذ تأخذ بنفس القیمة وبنفس الثمن الذي باع بھ شریكك، وبناء  ثم باع

ًاقا شرعیا ثبتت بھ السنة من  بالبیع ولكنك تأخذھا منھ استحق-الذي اشترى من شریكك، ومن مقاسمك: أي-ًعلى ذلك قد ال یكون راضیا  ً
  .قضاء رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم

 
 
 
 

 حكم الشفعة
 
 

ھذا النوع من العقود مشروع بسنة النبي صلى هللا علیھ وسلم، وكذلك بإجماع العلماء رحمھم هللا، أما السنة فقد ثبت في الصحیح من حدیث 
 صلى هللا علیھ وسلم بالشفعة في كل ما لم یقسم، فإذا وقعت الحدود، وصرفت قضى رسول هللا: (جابر بن عبد هللا رضي هللا عنھما قال

قضى رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم بالشفعة في كل ما : (رواه البخاري ، واتفق الشیخان على إخراج الجملة األولى منھ) الطرق فال شفعة
ھل ھي مدرجة من كالم الراوي أو ھي مرفوعة من ) ود وصرفت الطرقفإذا وقعت الحد: (واختلف العلماء في اللفظة األخیرة) لم یقسم

وجھ الداللة من ھذا . كالم النبي صلى هللا علیھ وسلم؟ وصحح غیر واحد من العلماء أنھا مرفوعة من كالم النبي صلى هللا علیھ وسلم
تحتمل السنة القولیة، وتحتمل : تحتمل أمرین) قضى (وكلمة) قضى رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم: (الحدیث الشریف أنھ قال رضي هللا عنھ

السنة الفعلیة، فأما بالنسبة للسنة القولیة فإن النبي صلى هللا علیھ وسلم یأمر بالشفعة، ویثبت الشفعة للشریك مع شریكھ، فإذا أثبتھا علیھ 
ًھ یحكم بھا ویقضى بھا فصال بین الخصوم، فإن هللا ألن سنت) قضى رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم: (ّالصالة والسالم عبر الصحابي وقال

أما . قضى رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم: سبحانھ وتعالى أمرنا بالرجوع إلى سنتھ وھدیھ للفصل في الخصومات والنزاعات؛ ولذلك یقال
ھ قضیة فحكم فیھا علیھ الصالة والسالم بھذا أنھ رفعت إلی: أي) قضى رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم: (یكون المراد من قولھ: الوجھ الثاني

حكم علیھ الصالة والسالم وقضى بذلك فتكون سنة فعلیة : على ظاھره أي) قضى رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم: (الحكم، وحینئٍذ یكون قولھ
قضى بھا رسول هللا صلى : (فائدة أننا إذا قلناإنھا سنة قولیة أو سنة فعلیة؛ فكل یحتج بھ، لكن ال: من ھدیھ علیھ الصالة والسالم، وسواء قلنا

تكون من أقضیتھ علیھ الصالة والسالم، ولذلك عد اإلمام القرطبي رحمھ هللا ھذا الحدیث من أقضیة رسول هللا صلى هللا علیھ ) هللا علیھ وسلم
ضیة النبي صلى هللا علیھ وسلم، وذكر فیھا أن أق: ُوسلم، وقد ألف بعض العلماء في ذلك، ومن أشھر ما ألف في ذلك كتاب القرطبي المشھور

ّكانت الشفعة موجودة في الجاھلیة، وكان یعرفھا أھل الجاھلیة، فجاء اإلسالم وأقرھا؛ . النبي صلى هللا علیھ وسلم قضى بالشفعة بین الصحابة
مترتبة على إجازتھا وحلھا، وكذلك ترتب درء ولذلك تعتبر من العقود التي كانت معروفة في الجاھلیة وأقرھا اإلسالم؛ لوجود المصالح ال

وكذلك قال في حدیث الترمذي ) الجار أحق بصقبھ: (وكذلك ثبت عن النبي صلى هللا علیھ وسلم أنھ قال. المفاسد على اعتبارھا والعمل بھا
الجار، وأنھ إذا باع جارك الذي فھذا الحدیث یدل على ثبوت الشفعة في ) جار الدار أحق بالدار: (وأبي داود في سننھ من حدیث سمرة 

:  فإنھ من حقك أن تشتري وأن تشفع؛ لورود الروایة األخرى - كما في المزارع-منفعة واحدة كبئر واحدة  تشترك معھ في طریق واحد أو
انھا وبیان خالف العلماء دل ھذا الحدیث على مشروعیة الشفعة بالجوار وسیأتي إن شاء هللا تفصیل ھذه المسألة وبی) ًإذا كان طریقھما واحدا(

وأما دلیل اإلجماع فقد أجمع العلماء رحمھم هللا والسلف الصالح من الصحابة . رحمھم هللا فیھا والقول الراجح ودلیلھ إن شاء هللا تعالى
ك األصم ، وخالفھ والتابعین واألئمة على مشروعیة الشفعة وثبوتھا، وأنھا سنة وھدي من ھدي النبي صلى هللا علیھ وسلم، وخالف في ذل

ال یعتد بخالفھ؛ ألنھ خالف سنة رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم وھدیھ، وإجماع السلف رحمھم هللا، قضى : شذوذ یحكى وال یعول علیھ، أي
بھذه الشفعة عثمان بن عفان رضي هللا عنھ، وكذلك یحكى عن أبي بكر الصدیق وعمر ، وبناء على ذلك ال یعتد بخالف من خالف في 

  .مشروعیتھا
 
 
 
 

 ًتعریف الشفعة شرعا
 
 

وھي : [قال رحمھ هللا تعالى. في ھذا الموضع سأذكر لك جملة من األحكام والمسائل المتعلقة بعقد الشفعة: أي] باب الشفعة: [یقول رحمھ هللا
بعض العلماء یضیف علیھ ) ستحقاقا: (قولھ]. ٍاستحقاق انتزاع حصة شریكھ ممن انتقلت إلیھ بعوض مالي بثمنھ الذي استقر علیھ العقد

وھذا االستحقاق ینتقل إلى الورثة على قول بعض العلماء، فھو للمالك األصلي وكذلك لورثتھ؛ ألن الورثة یرثون ) استحقاق الشریك: (ویقول
ق، والمراد بذلك أن الشفعة تثبت استفعال من الح] استحقاق: [قال رحمھ هللا. األعیان واالستحقاقات، وإذا كان لمورثھم استحقاق فإنھم یرثونھ

ًإذا البد من وجود ) انتزاع حصة شریكھ(فالشيء المستحق ھو االنتزاع ) استحقاق الشریك انتزاعھ(للشریك الحق في أن ینتزع ھذه الحصة 
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القدر ) حصة) (ریكھفیكون استحقاق الشریك انتزاع حصة ش. (شركة والبد من وجود خلطة في عقار على تفصیل سنذكره إن شاء هللا تعالى
ولذلك یقول ): انتزاع. (ًالذي باعھ شریكھ، فلو أنھ كان یملك شقصا أو مساحة من األرض فباع بعضھا فالشفعة ثابتة في الحق الذي باعھ

ك قال بعض ًالشفعة تؤخذ قھرا، ولیست اختیاریة؛ فلیس لألجنبي الخیار في قبول البیع أو عدم قبولھ بل تؤخذ منھ بالقوة، ولذل: العلماء
ًاالستیالء على األموال قھرا؛ لكن الفرق بینھما أن الغصب بدون : إنھ من ھنا ناسبت أن تذكر بعد باب الغصب؛ ألن الغصب ھو: العلماء

ھذا االنتزاع القھري في ] استحقاق انتزاع حصة شریكة: [وقولھ. عوض، والشفعة بعوض، والغصب غیر مشروع، والشفعة من المشروع
ھو : ھذا االنتزاع أصل شرعي ولیس بمستثنى من األصول وال بخارج عن القیاس، یعني: بعض العلماء یقول: ختلف فیھ العلماءالحقیقة ا

بذاتھ باب مستقل أقرتھ الشریعة دون استثناء، وھذا مذھب البعض من العلماء رحمھم هللا، واختاره اإلمام ابن القیم وغیره من أھل العلم 
جمھور العلماء إلى أن الشفعة مستثناة من األصل، والمراد باالستثناء من األصل أن األصل یقتضي أن من باع ما  ھبوذ. رحمة هللا علیھم

ًیملكھ إلى مشتر أو إلى آخر بعوض بیعا صحیحا تام الشروط فإنھ ال ینتزع ھذا المملوك الذي بیع ممن اشتراه وھو األجنبي إال بحق ً ٍ .
بي حینما اشترى نصیب شریكي أنني ال أرغمھ وال أفرض علیھ بیعھ لي، ولھذا فإن كالم العلماء عندما فاألصل الشرعي یقتضي أن األجن

ًاستثنیت من األصول، فاألصل الشرعي یقتضي أنھ ال یصح أن نقھر شخصا على البیع وأن نأخذ : الشفعة خارجة عن األصول یعني: یقولون
ٍال تأكلوا أْموالكم بْینكم بالباطل إال أْن تكون تجارة عْن تراض : یقتضي ذلك؟ قولھ تعالىالنصیب منھ دون رضاه، ما الدلیل على أن األصل  َ َ َ َ َ َ َ ََ َ َ ًَ ِ ُِ ُ ُ َُ ََّ ِ ِِ ْ ُْ ْ َ ْ

وھذا األجنبي ال یرضى ألنھ اشترى من أجل أن یبقى، وال یرضى أن یشترى منھ النصیب الذي اشتراه بنفس القیمة، صحیح لو ] 29:النساء[
ما ھو األصل؟ : لو سأل سائل فقال. ًرضي، ولكن أن یؤخذ منھ بدون رضاه بالقوة الشك أن ھذا مستثنى من األصولًأعطي ربحا ربما 

األصل أنھ ال یحل مال امرئ مسلم إال بطیبة نفس منھ وبرضاه، واستثنت الشریعة ھذا ألنھ من باب تعارض مفسدتین، روعي دفع : نقول
 سبق أن ذكرنا أدلتھا من الكتاب والسنة أنھ إذا تعارضت مفسدتان قدمت الشریعة المفسدة العظمى أعظمھما بارتكاب أخفھما، وھذه القاعدة

ًفأمرت بارتكاب الصغرى دفعا للمفسدة العظمى والمفسدة ھنا داخلة على الشریك وقد بینا ذلك ووضحناه ولو فتح ھذا الباب لتضرر الناس، 
مسألة . ًصل یقتضي أن المسلم ال ینتزع منھ مالھ إال برضا منھ وقد ینعدم الرضا في الشفعةإنھا مستثناة من األصول؛ ألن األ: ولذلك نقول

جواز رد المبیع بعد وجود : أشبھ باالستحسان من جھة دفع الضرر ومن أمثلة ذلك: إن الشفعة استحسان، یعني: القیاس فبعض العلماء یقول
تم وعقدت الصفقة على ھذه السیارة مستوفیة للشروط الشرعیة وأخذتھا، ثم وجدت في  ذاًالعیب فیھ، فأنت لو اشتریت سیارة مثال فإن البیع إ

ًالسیارة عیبا فمن حقك أن تفسخ البیع وأن ترد المبیع، ھذا الحق أثبتتھ الشریعة لك دفعا للضرر وبناء على ذلك فسخ عقد البیع، ورد بنفس  ً
بیعات بالعیب؛ ألننا في العیب ندفع الضرر عن المشتري، وھنا ندفع الضرر عن الثمن لوجود الضرر، فال فرق بین الشفعة وبین رد الم

ًالشریك، وكما أن الشریعة فسخت بیعا لوجود ضرر على المشتري كذلك تفسخ البیع وتعطي الحق لمن یترتب علیھ الضرر أن یدفع ھذا 
وھذا الشخص ] ستحقاق انتزاع حصة شریكھ ممن انتقلت إلیھا: [قال. الضرر فیشتري النصیب ممن اشتراه بالثمن الذي استقر علیھ العقد

المشفوع منھ ھو الذي انتقلت إلیھ، ویشترط أن تنتقل إلیھ عن طریق المعاوضة بالبیع، فلو انتقلت إلیھ بالھبة فلیس من حقك أن تشفع، لو أن 
ًشخصا كان شریكا معك في أرض ثم قال ن حقك أن تشفع؛ ألن الشفعة قضي بھا بالثمن ًوھبت أرضي ألخي، وكانت ھبة صحیحة فلیس م: ً

. كاد یكون علیھ اإلجماع: والبیع والمعاوضات، وأما بالنسبة النتقالھا بالھبة فھذا قول جماھیر السلف والخلف، حتى إن بعض العلماء یقول
. نى وتخرج من عقد البیع سیأتي إن شاء هللا بیانھا فال شفعة فیھا، واألمور التي تستث-وإال فیھ تفصیل- إنھا إذا لم تنتقل بالبیع من حیث الجملة 

تكون الشفعة للشریك بنفس الثمن الذي استقر علیھ العقد بین الشریك البائع وبین األجنبي المشتري ال : أي] بثمنھ الذي استقر علیھ العقد: [قال
استحقاق انتزاع حصة : [قال رحمھ هللا. فیھ المعاوضاتًیزاد علیھ وال ینقص منھ، وبناء على ذلك تختص بالبیع كما ذكرنا؛ ألنھ ھو الذي 

یعني أنھ المصنف یرى أن الشفعة تختص باألعیان، وال تقع الشفعة في المنافع، ومن أمثلة المنافع ) حصة: (لما قال المصنف] الشریك
: ارة، واستأجر غیرك النصف اآلخر، فإذا قلناإنھا مستحقة بالجوار، فاستأجرت نصف عم: اإلجارة، ومن أمثلتھا في زماننا لو قلنا في الشفعة

تثبت الشفعة في المنافع واإلجارة كما تثبت في البیع، فلو أنكما اشتركتما في إجارة عمارة لموسم الحج بمائة ألف، ثم أراد صاحبك أن یبیع 
ًنصیبھ، بمعنى أن یدخل أجنبیا شریكا لك في ھذه اإلجارة فأدخلھ بمائة وعشرین ألفا؛ فحین ً ًئٍذ من حقك أن تشفع وتطالب بھذه الشفعة دفعا لھذا ً

ًالضرر بدخول الشریك األجنبي علیك، إذا في ھذه الحالة یكون االنتزاع شامال لألعیان والمنافع على القول بأنھا ال تختص باألعیان وإنما  ً
  .تشمل المنافع، وإن كان األقوى واألشبھ أنھا تختص بالمبیعات وال تشمل عقد اإلیجار

 
 
 
 

 الحكم والفوائد من مشروعیة الشفعة
 
 

تصویر الشفعة تركناه إلى التعریف االصطالحي الذي : ًفأوال: أما بالنسبة للحكم والفوائد التي یمكن أن نستفیدھا من مشروعیة الشفعة
الشفعة تقوم على .  في المتنسیذكره المصنف رحمھ هللا، فھو ذكر تعریفھ االصطالحي ولذلك لن نذكر التعریف االصطالحي ألنھ موجود

فالشفعة المجمع علیھا والمعمول بھا . أن یكون في المنقوالت: والصورة الثانیة. أن یكون االشتراك في العقارات: الصورة األولى: صورتین
لو أنك اشتركت مع : كھي الشفعة التي تكون في العقارات التي لم تقسم، ولذلك سنمثل ونصور الشفعة بھذا الشيء المجمع علیھ، ومثال ذل

 بمائة ألف، -قبل أن تقسم األرض بینكما-ًرجل فاشتریتما أرضا بمائة ألف دفع كل منكم نصفھا، ثم بدا لصاحبك أن یبیع النصف الذي یملكھ 
؛ من حقك أن تأخذ الشفعة أنا شافع، وطلبت: أنا شافع، فإذا قلت: فباعھ لرجل آخر، فالشریعة تعطیك الحق متى ما علمت بھذا البیع أن تقول

قضى بھذا رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم وأصبح . َھذا النصف الذي باعھ شریكھ بنفس الثمن الذي اتفق علیھ الطرفان حتى ولو لم یرض
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 دفع الضرر الذي قد یقع علیك بقسمة العقار؛ ألن الشریك القدیم ربما یرضى بكونك معھ في العقار وال: منھا: ًمشروعا لحكم عظیمة
لو كانت المزرعة مشتركة بینكما أو كان : أرید أن أمیز نصفي عن نصفك، فأنت تتضرر، مثال: یقاسمك، لكن إذا جاء األجنبي ربما قال لك

ًالمخطط مشتركا بینكما فإنك تستطیع أن تنتفع بجمیع مصالحھ وأن ترتفق بذلك؛ لكن إذا دخل ھذا األجنبي ربما أدخل علیك الضرر، وببیع 
أنھ لیس كل شریك ترضى بھ، فقد ترضى بالشریك األول وال ترضى بالشریك : الضرر الثاني. صفھ كأنھ میز نصفھ عن نصفكصاحبك لن

الثاني، وقد تأمن الشریك األول وال تأمن الشریك الثاني، فقد یكون عند اإلنسان شركة مع رجل في أرض یحتاج إلى إخراج أھلھ أو عرضھ 
ًشریكا وال یأمن شریكا آخر، وقد یتضرر بشریك أكثر من غیره، وقد أشار هللا تعالى إلى ھذا المعنىفیأمن  لھا كالمزارع ونحوھا، َّوإن : ً ِ َ

ُكثیرا من الخلطاء لیْبغي بْعُضُھم على بْعض إال الذین آمنوا  َُ َ َ َ َ َ ِ َِ ِ ِ َِّ َّ َِ ٍ َ َ َْ ْ ً  ًالشركاء؛ ولذلك ما ترك القرآن شیئا، كان اإلمام: والخلطاء یعني] 24:ص[َ
حتى نفسیة الشركاء وتعاملھم، واألضرار والمفاسد المترتبة على اإلنسان ) ما من شيء إال وھو في كتاب هللا : ( الشافعي رحمھ هللا یقول

ًمنفردا أو مشتركا مع غیره بینھا كتاب هللا عز وجل ِوإن كثیرا من الخلطاء. (ً َ ََ َ ُ ْ ِ ِ ًَّ َ ، فإذا كانت بین أن الغالب واألكثر حصول الضرر بالشركات) ِ
وأن اجتماع االثنین فأكثر في شيء الغالب أن فیھ ضرر، وأنھ ال یأمن من ھذا األجنبي الذي ) أن الشراكة توجب الضرر: (ھذه قاعدة، وھي

 فأنت إذا دخل علیك أجنبي في: دخل علیھ؛ فإن الشریعة أعطت القدیم الحق في دفع ھذا الضرر، وبناء على ذلك تنظر إلى حكمة الشریعة
ًرضیت بك بدال عن فالن، وقد یكون خیرا من الشریك األول، ولكن إذا كان : أرضك إن كنت ترضاه ستسكت وستترك البیع كما ھو وتقول ً

فیھ ضرر فإنك ال ترضى بذلك، وحینئٍذ لو جعلت الشریعة الشریك مكتوف الید لتضرر، ولو أنھا أجازت لھ أن یسترد بأي ثمن لضرت 
ِمن حقك أن تشتري ھذا النصیب بنفس الثمن ال تزید وال تنقص منھ، فال یطالب األجنبي بزیادة، فلو : ن الناس، قالتطالب الشفعة فعدلت بی

لیس لك إال المائة وحدھا، وھذا عین العدل أخذ مالھ ودفع : أرید مائة وعشرین، تمنعھ الشریعة من الزیادة، وتقول: اشترى بمائة ألف، وقال
ًیشتري عقارا ثانیا فلھ ذلك، لكن ھذا العقار الذي فیھ شركة وخلطة ال ینبغي أن یفتح بابھ، وال ینبغي أن تكون معاملة الضرر، ثم إذا أراد أن  ً

ًالبیع سببا في إیقاع الضرر على المسلم، فدفع هللا عز وجل ھذا الضرر بإثبات الشفعة وشرعھا لعباده، و في ذلك الحكمة التامة البالغة كما 
ِوتمت كلمة ربِّك صدقا وعدال ال ُمبدل لكلماتھ: تعالى قال ِ ِ ِ ِ ِ ََّ َ َ َ َ َ َ َ ََ َ ْ َِّ ْ ًْ ً ھذا الباب یتكلم العلماء فیھ عن الشفیع وھو الذي لھ . سبحانھ وتعالى] 115:األنعام)[ُ

م العلماء فیھ على حق طلب الشفعة، ویتكلم العلماء فیھ عن الشخص الذي یشفع منھ ویؤخذ النصیب منھ وھو األجنبي المشتري، وكذلك یتكل
المحل الذي تكون فیھ الشفعة وھو النصیب الذي باعھ الشریك، ما ھو محل الشفعة؟ وما الذي تقع فیھ الشفعة؟ وما الذي ال تقع فیھ الشفعة؟ 

  .وما الحكم إذا تغیر ھذا المحل بزیادة أو نقص؟ كل ذلك یبین العلماء رحمھم هللا أحكامھ في باب الشفعة
 
 
 
 

 األسئلة
 
 

...... 
 

 المرأة الصالحة من متاع الدنیا
 
 

كنت من الشباب المتحمسین لطلب العلم والدعوة، فلما تزوجت بامرأة لیست بملتزمة ھبطت معنویاتي، وانعدمت أعمالي في الدعوة، : السؤال
بسبب الزواج فكانت أیامي كلھا وانصرفت عن طلب العلم؛ ألني انشغلت بأمور زوجتي، وأكثر شيء انشغلت بھ ھو انشغالي في ھم الدیون 

مشاكل ومصائب بین زوجتي وبین أصحابي، وحصلت أمور الفراق بیني وبین والدي ووالدتي وإخواني، وعشت في مشاكل ال تنتھي، وأنا 
ریف، اآلن أبحث عن الحلول والخروج من ھذه المشاكل، وأتمنى أن أرجع إلى طریقتي األولى، على أن مشاكلي مع زوجتي بسبب المصا

ومشاكلي مع الشباب في أمور نفسیة من االستفزاز والغلظة في النصح، وفقكم هللا أرشدوني إلى ما یصلح حالي بیني وبین زوجتي، 
، والصالة والسالم على خیر خلق هللا، وعلى آلھ وصحبھ : ًوالرجوع إلى طریق العلم والدعوة، وجزاكم هللا خیرا؟ الجواب باسم هللا، الحمد 

فأسأل هللا العظیم رب العرش الكریم أن یھیئ لنا ولك الرشد، وأن یعیذنا وإیاك ومن حضر ومن سمع من مضالت الفتن : أما بعد. االهومن و
ما ظھر منھا وما بطن، فإن ھذا الزواج فتنة ومحنة علیك، وھو من أسوأ أنواع الفتن وھي فتنة الدین، ولیس من ذات الزواج فالزواج لیس 

و خیر وبركة على اإلنسان، وإنما جاءتك الفتنة حینما لم تظفر بذات الدین، وحینما تساھلت في أمور دینك، وأخذت امرأة وتركت بفتنة إنما ھ
ُوألمة ُمْؤمنة خْیر مْن ُمشركٍة ولْو أْعجبتك: ما ھو خیر منھا في دینھا واستقامتھا، وقد زكاھا هللا عز وجل من فوق سبع سماوات ْ َْ َ َ َ ََ َ ََ َ َِ ِ ٌِ ٌ ٌ ْم َ

ًفأنت لو اتقیت هللا عز وجل في أول أمرك لما حدث لك ھذا، فإنھ من یتق هللا یجعل لھ فرجا ومخرجا] 221:البقرة[ فإنھ : أما األمر الثاني. ً
، فمن هللا علیھ أبواب البالء والشؤم الذي في المرأة إذا تزوجھا الرجل فتح) أن الشؤم في المرأة(ثبت عن رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم 

النساء من ھن بعیدات عن هللا عز وجل، والشؤم فیھن ظاھر، وھذا أمر ثبت بھ النص ودل علیھ، ولذلك یتزوج الرجل المرأة الصالحة فیفتح 
هللا علیھ أبواب الرزق، ویفتح هللا علیھ أبواب السرور وأبواب الخیر والبركة في مالھ وأھلھ وولده، ویتزوج من ھي بخالف ذلك فتكسد 

، ومما حدث في بعض من نعرفھم أنھ كان من ألزم الناس للصفوف األول في مسجد النبي تجا ُرتھ، وتسوء أحوالھ حتى مع ربھ والعیاذ با
صلى هللا علیھ وسلم، وأحرصھم على ذكر هللا عز وجل، وكان طالب علم، وكان في أیامھ في نشوة عظیمة في طلب العلم، فأراد أن یتزوج 

! ِاتق هللا: لنبي صلى هللا علیھ وسلم ذكر الجمال وھو عندي أھم شيء، أھم ما ینبغي الجمال، فكان ینصحھ إخوانھ ویقولون لھإن ا: فكان یقول
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الدین أھم، علیك أن تتقي هللا عز وجل، فتزوج امرأة جمیلة سیئة في دینھا، فكان أول ما ابتدأت بھ أن أصبح ال یشھد الصفوف األول، ثم بعد 
 - والعیاذ با-ً انقطع عن الصالة مع الجماعة إال قلیال، ثم بعد ذلك -نسأل هللا السالمة والعافیة-لف عن الجماعة، ثم بعد ذلك ذلك أصبح یتخ

نسأل هللا العظیم أن یدفع عنا الشرور والشؤم كلھ، فالشؤم كلھ في معصیة هللا وفي . تغیرت ھیئتھ ومنظره وحلق لحیتھ وانتكس والعیاذ با
ھل لي : ٍلما أراد الرجل التوبة في آخر عمره وقد قتل مائة نفس آخرھا عابد جاء إلى عالم فسألھ: معاصي، فالقرب منھم شر، ولذلكأھل ال

ًوما یمنعك منھا ولكن قریتك قریة سوء فاذھب إلى قریة كذا فإن فیھا قوما صالحین، فخرج إلى القریة الصالحة فأدركھ : من توبة؟ قال
ً فاختصمت فیھ مالئكة الرحمة ومالئكة العذاب، فأرسل هللا إلیھم ملكا أن قیسوا ما بین - في القصة المشھورة المعروفة- الموت في الطریق

أتعجب من ھذا الحدیث؟ فإن هللا جعل الصالحین الذین : یقول بعض العلماء) أن هللا رمى بصدره إلى قریة الصالحین: (القریتین وفي روایة
ً هللا ومرضاتھ خیرا لإلنسان حتى في حسن الخاتمة؛ ألنھ خرج وھو یحبھم، وخرج وھو یرید أن یكون معھم وفي ھم مستقیمون على طاعة

فاإلنسان إذا كان ھذا حالھ في رفقة الناس الذین قد ال یرافقھم إال في العشیة أو الضحى فكیف بامرأة ال . زمرتھم فما خیبھ هللا جل جاللھ
اتق هللا، : سلم أن یحرص في اختیاره للزوجة التي تخاف هللا عز وجل، فإذا ساءت أو تغیرت أو تنكبت قال لھاًیفارقھا إال قلیال؟ فعلى الم

ً یصیر شقیا طریدا من رحمة هللا، الدین -والعیاذ با-الدین كلھ خیر، ومن ظن أن الدین شر فإنھ . فرعدت فرائصھا من خشیة هللا عز وجل ً
في أھلك، وانظر إلى الناس منذ عھد قبل ثالثین سنة أو أربعین سنة كانوا ُینشئون .. یر لك في ولدكخ.. خیر لك في زوجتك: كلھ خیر

ًأبناءھم على الدین، وأھم شيء عندھم الدین، فكانت ھذه حیاة الناس وھم في أشد الفقر، ومع ذلك ما وجدنا أحدا مات من الجوع، وجدناھم 
عاري الجسد إذا استنصره أخوه نصره، وإذا استعان بھ بعد هللا أعانھ، وتجد فیھ كمال النخوة في عزة وكرامة، وتجد الرجل حافي القدمین 

واألخوة والشیمة والوفاء، حتى وھو فقیر یذھب یتدین من أجل أن ُیقري ضیفھ ویذبح لھ، ھذه كلھا معان كانت موجودة عندما كنا نحس أن 
ّلدین تعقید للولد وللذریة، وال أرید امرأة متدینة، فھي تعقدني وتضیق علي، فتزوج التي ال إن ا: ثم نشأت ناشئة یقولون. الدین لنا وألبنائنا

 أبواب الخیر؛ ألن أبواب الخیر كلھا ال تأتي -والعیاذ با-دین عندھا فدمرت حیاتھ وأشقتھ، وتنكب بھا عن صراط هللا عز وجل، فقفلت عنھ 
ونعوذ با : (البعیدة عن طاعة هللا كلھا بالء وشر، ولذلك كان النبي صلى هللا علیھ وسلم یقولإال من طاعة هللا عز وجل، فالمرأة العاصیة 

فلما أصبح الناس یخافون من الدین وأصبحوا یتغربون . الشر یأتي من العصیان، فالمرأة التي تخاف هللا وتراقبھ كلھا خیر) من شرور أنفسنا
، ما أرید أوالدي یتدینون، حتى جاء الیوم الذي یقف فیھ االبن على والده فیھزأ حتى من ثوبھ، وجاء ما أرید امرأة متدینة :عنھ، فیقول قائلھم

ًالیوم الذي یرى فیھ األب ابنھ مكشوف الساقین فیموت كمدا وغیظا أن ولده الذي كان یعرفھ برجولتھ وفحولتھ أشبھ بالمرأة في ضیاعھ  ً
ن انصرف عن الدین وظن بالدین ظن السوء فإن هللا یخذلھ ویبتلیھ من حیث ظن؛ ألن هللا عظیم، كل م. وتكسره، نسأل هللا السالمة والعافیة

أما ھذه المرأة إن . ومن یكابر هللا فإن هللا یھلكھ ویمقتھ، فعلى اإلنسان أن یتقي هللا عز وجل إذا أراد أن یختار امرأة فیختار المرأة الصالحة
ًك عن طاعة هللا فإما أن تأمرھا بطاعة هللا وتلتزم وتعطیھا ثالثة أیام أو أسبوعا بالكثیر تلتزم فیھ ًكانت سببا في بعدك عن والدیك، وبعد

ًإلتزاما صادقا، تتأدب فیھ مع والدیك وأھلك، وتقیم فیھ حق هللا عز وجل وحق أھلك وإال فطلقھا، وأسأل هللا أن یبدلك خیرا منھا، فھذه المرأة  ً ً
ً، وما دامت بھذه المثابة بعیدة عن هللا عز وجل وعن طاعتھ، فوهللا ال تجني منھا خیرا، وعلى ھذا إذا أردت خیر فیھا، وھي شؤم علیك ال

النجاة بنفسك فانج، وإذا أردت أن تستمر فیما أنت علیھ فأسأل هللا العظیم رب العرش الكریم أن یعافینا من ھذا البالء، فإنھ من أعظم البالء 
وإذا تزوجت المرأة راقبھا في . ام عینیھ ویتقحمھا على بصیرة، وھذه المرأة شقاء لك في دینك ودنیاك وآخرتكأن یرى اإلنسان النار أم

دینك، وراقبھا في أھلك وولدك وباألخص في الوالدین، وراقبھا مع قرابتك كأخواتك، فامرأة تحببك في والدیك وتأمرك ببرھما، وتحثك 
ا وإكرام صحبتھما فإنھا المرأة الصالحة، والمرأة التي تأمرك بإخوانك أن تصلھم وال تقطعھم، وأن وتحضك على الوفاء لھما واإلحسان إلیھم

تحسن إلیھم وال تسيء، وأن تصلھم ببرك وحنانك وإحسانك وتكون معھم في الشدائد فإنھا نعم المرأة وهللا، ونعم الفراش لإلنسان، ھذه ھي 
ًوأن یعض علیھا، وإذا وجدھا یكرمھا ویحسن إلیھا حتى تثبت على طاعة هللا، وتكون خیرا لھ أن یحرص علیھا اإلنسان  المرأة التي ینبغي

أما إذا وجدتھا تبعدك عن والدیك وتحتقر والدیك وتسبھما في حضرتك، أو تنزع ثقتك من والدیك، أو تسيء ظنونك . في دینھ ودنیاه وآخرتھ
، فإن التزمت بطاعة هللا وإال فبادر بفراقھا؛ ألن ھذه المرأة سینتقل بوالدیك، أو تبعدك عن إخوانك وأخواتك وأھلك وقرابت ك فذكرھا با

، فكما أمرتك - ولیس بقلیل-ًبالؤھا إلیك، وستؤثر علیك یوما من األیام، أو على األقل   ستؤثر على أوالدك فینشئون عاقین لك والعیاذ با
ًومْن یتق هللا یْجعْل لُھ مخرجا : على اإلنسان أن یتقي هللابالعقوق فستأمر من تحتھا وتحثھم على ذلك وتحضھم، و َ َ َ َ َ َ َْ َ ََّ َّ َ، ومْن یتق هللا ]2:الطالق[ِ َّ ِ َّ َ َ َ

ًیْجعْل لُھ مْن أْمره ُیْسرا  ِ ِِ َ َ َ ًومن یتق هللا فإن هللا یجعل لھ من كل ضیق فرجا ومخرجا، فعلینا أن نتقي هللا عز] 4:الطالق[َ ً ٍ وجل، وكل شيء  ِ
ً فیھ خیارا بین الدین والدنیا فلنقدم الدین على كل شيء، ومن كان  كان هللا لھ، ومن حسنت نیتھ حسنت عاقبتھ، وأصلح هللا لھ في علمنا أن

إني أرید ! یا رسول هللا: (ولذلك جاء رجل إلى النبي صلى هللا علیھ وسلم وھو یرید السفر فقال. أموره كلھا، ویسر لھ الخیر حیثما توجھ
والخیر ال یتیسر ) ویسر لك الخیر حیثما توجھت: زدني، قال: وغفر ذنبك، قال: زدني، قال: زودك هللا التقوى، قال: فزودني، قالالسفر 

للعبد حیثما توجھ إال إذا كان كل من حولھ یعینھ على الخیر ویثبتھ علیھ، ومن ذلك المرأة تكون صالحة دینة تخاف هللا، والصالحة التي 
ُفالصالحات قانتات حافظات للغْیب بما حفظ هللا : وجل من فوق سبع سماواتزكاھا هللا عز  َّ َ َِ ِ ِ ِ ِ ِ ََّ َ َ َِ َ ْ ٌ ٌ َ َ ُ تأمنھا على .. تأمنھا على دینك] 34:النساء[َ

علیھا وخوفتك من ربك،  تأمنھا على طاعتك لربك، إذا نمت عن الصالة أیقظتك، وإذا أردت أن تزكي مالك ذكرتك بالزكاة وحثتك.. صالتك
ًذلك أیضا تأمنھا على أھلك وولدك وقرابتك، وعلى الناس أجمعین، فمثل ھذه المرأة إذا ظفر بھا اإلنسان فلیحسن إلیھا، ولیكن عونا لھا على ك ً

 ولتكن ھذه القصة عبرة لكل ملتزم، فإن اإلنسان الصالح الذي وفقھ هللا لزوجة صالحة علیھ أن. طاعة هللا، ولیشكر ما یكون منھا من الخیر
یحمد هللا على العافیة، وبمثل ھذه الحوادث یحس كل ملتزم عنده امرأة صالحة أنھا أعظم من الجوھرة النفیسة وأغلى وهللا، والمرأة الصالحة 

 في زمان الفتن و
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 جواز االئتمام بالمأموم إذا لم یدرك مع إمامھ ركعة فأكثر

 
 

: ًعد انتھاء الصالة مع الجماعة، فھل صالتھ صحیحة وجزاكم هللا خیرا؟ الجوابما حكم من صلى خلف مأموم قام لیكمل صالتھ ب: السؤال
ًإن المأموم یصیر إماما، فإن : فھو تابع وغیر متبوع، ولو قلنا) إنما جعل اإلمام لیؤتم بھ: (ًالمأموم تبعا إلمامھ وقد قال صلى هللا علیھ وسلم

 وسلم جعل الصالة بین المأموم واإلمام، والقسمة ال تقتضي التشریك، فدل على أن ھذا ال یتحقق بوصف الحدیث؛ ألن النبي صلى هللا علیھ
ًالمأموم ال یكون إماما ومؤموما في وقت واحد، وبناء على ذلك نص العلماء على أنھ ال ُیقتدى بالمأموم ال في حال متابعتھ لإلمام، وال في  ً

ثر، أما لو أنھ أدرك اإلمام في التشھد األخیر أو أدركھ بعد الرفع من الركوع حال إتمامھ، بشرط أن یكون قد أدرك مع اإلمام ركعة فأك
األخیر فإنھ في حكم المنفرد، وھناك فرق بین إدراك فضیلة اإلمامة وإدراك حكم اإلتمام، ولذلك إذا أدرك اإلمام بعد رفعھ من الركعة الثانیة 

فبناء على ذلك قال . م؛ ألنھ لو كانت مرتبطة باإلمام ألتمھا جمعة ولصلى ركعتینًیوم الجمعة یتمھا ظھرا، فدل على أنھ غیر مرتبط باإلما
ًھناك فرق بین إدراك الجماعة حكما وبین إدراكھا فضال، فھو بإدراكھ ولو قبل تسلیمة اإلمام بلحظة واحدة فقد أدرك فضیلة : جمھور العلماء ً

فنھى ) ما أدركتم فصلوا: (ا دام داخل المسجد، ألن النبي صلى هللا علیھ وسلم قالالجماعة؛ ولذلك ال یجوز لھ أن ینتظر حتى یسلم اإلمام م
وأمر المأموم أن یتابع اإلمام وأن ال ) ألستما بمسلمین؟: (عن الشذوذ والخروج عن جماعة المسلمین، ولذلك قال للرجلین لما رآھما لم یصلیا

مسلمین مادام وأنھم في مسجد واحد، وأمر من صلى في بیتھ أن یعید الجماعة، یرفع رأسھ قبلھ، كل ھذا لكي ال یحدث شذوذ عن جماعة ال
ًكل ھذا یؤكد أھمیة الجماعة نفسھا خالفا لما قالھ بعض أھل الرأي من بعض فقھاء الحنفیة وغیرھم أنھ یجوز لھ إذا لم یدرك الركوع األخیر 

یحدث جماعة ثانیة، فاإلجماع على أنھ ال یجوز إحداث : بھذا القول لو قلنا لھأن یبقى حتى یسلم اإلمام أو یحدث جماعة ثانیة، ولذلك من قال 
فإذا كان ال یجوز إحداث الجماعة الثانیة . جماعة ثانیة مادامت جماعة المسجد منعقدة، وھذا ھو المحفوظ في كالم العلماء واألئمة رحمھم هللا

: تنتھي إال بالتسلیم، أضف إلى نص حدیث رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم بقولھفمعنى ذلك أن الحق للجماعة األولى، والجماعة األولى ال 
فدل على أن من أدرك اإلمام ولو قبل التسلیم بلحظة یجب علیھ أن یصلي، وكذلك من الخطأ لو أدرك اإلمام وھو ساجد ) ما أدركتم فصلوا(

ھذا من الخطأ؛ ألن ھذه السجدة یرفعك هللا بھا درجات، وأقرب ما أن یقف، فتجد بعض الناس یقف وینتظر حتى یرفع اإلمام من السجود و
ٌیكون العبد من ربھ إذا كان ساجدا، وتكفر بھا الخطیئات، وقمن أن یستجاب للعبد، كل ھذه الفضائل یتركھا اإلنسان من تخذیل الشیطان لھ ِ َ ً .

ًا سلم اإلمام ولم یدرك معھ شیئا إال التشھد أو السجدة األخیرة أو إن المأموم ملزم بمتابعة إمامھ وصالتھ بصالة اإلمام، فإذ: ولذلك نقول
ًالسجدتین أو الرفع من الركوع فإنھ یجوز حینئٍذ أن یصیر إماما؛ ألنھ منفرد، ولذلك باإلجماع یكون في حكم المنفرد، ویقوم ویصلي الصالة 

ًاإلمام شیئا، فلو دخلت مع رجل بعد رفع اإلمام من الركوع األخیر، وھي تامة، وتكون الركعة األولى ركعة أولى لصالتھ؛ ألنھ لم یدرك مع 
فإذا سلم اإلمام ائتم بك وصحت لكما جماعة، ولكن وقعت الجماعة بعد تسلیم اإلمام وحصلتم على الفضیلة؛ ألن الشرع رغب في صالة 

صالة الجماعة تفضل على صالة الفرد : ( وسلم في قولھًالمسلم جماعة أكثر من صالتھ منفردا، وحث علیھ كما ثبت عن النبي صلى هللا علیھ
ًوبناء على ذلك فإنھ یجوز للمأموم أن یأتم بالمأموم إذا لم یدرك مع إمامھ شیئا كركعة )  درجة-وفي روایة بخمس وعشرین-بسبع وعشرین 

  .فأكثر، أما لو أدرك الركعة فأكثر فإنھ ال یجوز أن یأتم بھ، وهللا تعالى أعلم
 
 
 
 

 بطون شھید بأي نوع من أنواع المرضالم
 
 

ًھل من یموت بمرض البطن یعتبر شھیدا من شھداء أمة محمٍد صلى هللا علیھ وسلم، كذلك مرض السرطان عافانا هللا وإیاكم ؟ : السؤال
نھ وتعالى الشھادة في كل من مات بمرض البطن فإنھ شھید، والشھادة على مراتب ودرجات أعظمھا وأفضلھا وأجلھا عند هللا سبحا: الجواب

ُسبیل هللا، من قتل وھو مقبل غیر مدبر إلعالء كلمة هللا ال حمیة وال شجاعة وال ریاء وال سمعة، فإذا قتل في سبیل هللا عز وجل واستشھد  ًُ ً ً
، یفضل بعضھم على فإن ھذا أفضل أنواع الشھادة، ثم الشھادة في سبیل هللا تختلف على مراتب، والشھداء عند هللا عز وجل على مراتب

ًبعض، فأعظم ما تكون الشھادة إذا كان البالء عظیما، وتختلف ھذه الشھادة العظیمة باختالف األحوال، فقد یستشھد اإلنسان وما في جسده 
ة بھا الشھادة باطن ھناك أمور تفضل: یعني. موضع إال وفیھ طعنة أو ضربة في ذات هللا عز وجل، وقد یستشھد وھو ال یھاب الموت

وظاھرة، فاألمور الباطنة ما یكون في قلبھ من حب للجنة وشوق إلیھا، حتى إن في بعض األحیان ربما یكون اإلنسان في الجھاد ویرى 
ًموقفا فیخاف من الموت طبیعة وفطرة، ولكن إذا كمل إیمانھ ووصل إلى مراتب الیقین تصبح الجنة بین عینیھ كما قال الصحابي رضي هللا 

وهللا إني ألجد ریح الجنة : (وكان ھذا وھو في الحیاة، فلما كمل طلبھ للجنة وبیعھ لنفسھ  وفي هللا قال) جد ریح الجنة دون أحدإني أل: (عنھ
، وھذا شيء فوق خیال اإلنسان وفوق تصوره، أنھ في الدنیا ولم تقبض روحھ ولكن أبى هللا إال أن یبشره بالجنة قبل أن یخرج من )دون أحد
ًوھذا كمال الیقین وكمال اإلحسان أن تعبد هللا كأنك تراه، فتسلم لموعود هللا مؤمنا بما عند هللا عز ) إني ألجد ریح الجنة دون أحد(الدنیا، 

وجل، كأن الجنة بین عینیك، وإذا كملت شھادة اإلنسان عظمت منزلتھ وارتفعت، ثم شھادة الشھید العالم لیس كالشھید الذي ھو دون ذلك، 
 هللا أن یعظم للعبد مرتبة الشھادة جمع لھ بین العلم والشھادة، فیكون في أعلى المراتب التي نسأل هللا بعزتھ وجاللھ أن یجعلنا وإیاكم فإذا أراد
 من مرض السرطان أو كانت - أعاذنا هللا وإیاكم-ًوأما بالنسبة لشھادة البطن فتكون باألمراض التي تصیب اإلنسان سواء كانت . من أھلھا
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ًرحة أو غیر ذلك من األمراض، حتى ذكر بعض العلماء أنھ لو ابتلع شیئا وھو ال یعرف أن فیھ الضرر ثم تسمم جوفھ أو شیئا من الحدید بالق ً
: ما تعدون الشھید فیكم؟ قالوا: (ًوھو ال یدري فقطع جوفھ ومات بسبب ذلك أنھ یعتبر مبطونا، وقد ثبت عن النبي صلى هللا علیھ وسلم أنھ قال

من قتل في سبیل هللا فھو : ًإذا شھداء أمتي قلیل، ثم ذكر علیھ الصالة والسالم: قتل في سبیل هللا فھو شھید، فقال علیھ الصالة والسالممن 
إلى آخر الحدیث، فعد علیھ الصالة والسالم من الشھداء من ) شھید، والمبطون شھید، والحریق شھید، وصاحب الھدم شھید، والنفساء شھید

ًبطنھ، نسأل هللا بعزتھ وجاللھ وأسمائھ الحسنى وصفاتھ العلى أن یرزقنا شھادة في سبیلھ، وأن یتقبل ذلك خالصا لوجھ الكریم، مات في 
  .ًموجبا لرضوانھ العظیم، وهللا تعالى أعلم

 
 
 
 

 التجاوز عن المعسرین من أفضل األعمال
 
 

سامحة واإلعفاء فھل یجوز لي أن أسامحھ وأعفیھ، وھل یدخل ذلك في ربا ًأقرضت شخصا خمسمائة لایر، وبعد فترة طلب مني الم: السؤال
ًھذا من ربا اآلخرة إذا سامحتھ في خمسمائة أعطاك هللا أضعافھا؛ لكنھ ربا طیب وربا مباح وربا مشروع، وهللا عز وجل : الجاھلیة؟ الجواب ً ً

ھا بیمینھ وكلتا یدي الرحمن یمین كما في الصحیح، فیربیھا وفي روایة یزیدھا ویضاعفھا، یتلقا: یربي الصدقات كما أخبر سبحانھ وتعالى أي
ولذلك كان بعض العلماء )  حتى یجدھا یوم القیامة أعظم ما تكون-ھو صغیر الخیل: والفلو-فیربیھا ألحدكم كما یربي أحدكم فلوه (فینمیھا، 

إذا خرجت :  ممكن أن تأتي على باب المسجد وتجد السائل وتقول:ال ینبغي لإلنسان إذا نوى الصدقة أن یتأخر، یعني: رحمھم هللا یقول
یعلمھا إال هللا، وھذا ھو الربا الذي  ًأعطیھ فھذا الوقت الذي أخرت فیھ الصدقة لو أعطیتھا السائل یضاعف هللا فیھ صدقتك أضعافا كثیرة ال

 الصدقة وأحبھا إلى هللا سبحانھ وتعالى الصدقة على المدیون، وھذا مما ندب هللا عز وجل إلیھ، ومن أفضل. یربیھ هللا عز وجل في الصدقات
إني مسامحك لوجھ هللا، أو إني قد عفوت عن : ًخاصة إذا كان معسرا أو كان في ضائقة واھتم واغتم لدینك، فجئتھ ووقفت علیھ وقلت لھ

 المعسر والتسامح معھ كل ذلك من القربات، ٍالمال أو أنت في حل من المال الذي أعطیتك، فإن ھذا من أحب ما یكون، فالتجاوز عن
كان فیمن كان : (والباقیات الصالحات التي یجدھا اإلنسان في الحیاة وبعد الممات، ولذلك أخبر صلى هللا علیھ وسلم كما في الحدیث الصحیح

ًقبلكم رجل یعطي الناس مالھ دینا وقرضا، وكان یوصي أعوانھ ویقول الرحمة ما ).  عنھ لعل هللا أن یتجاوز عناًإذا وجدتم معسرا فتجاوزوا: ً
ُْرحماُء بْینُھم : تكون في عبد إال أصاب خیر الدنیا واآلخرة، ھذه الرحمة التي وصف هللا بھا المؤمنین فقال َ َ َ إذا وجدتم : (فیقول] 29:الفتح[َ

ٍبخ بخ) ًمعسرا فتجاوزوا عنھ لعل هللا أن یتجاوز عنا جعل اآلخرة نصب عینیھ، فھو الموفق السعید وھذا العبد إذا أعطى هللا الدنیا للعبد ف! ٍ
إذا وجدتم : (ًالصالح لما كانت التجارة بین یدیھ والدنیا بین یدیھ جعل اآلخرة نصب عینیھ، فھو یخاطب من تحتھ ویخاطب أعوانھ قائال

نحن أحق بالتجاوز عن : (یامة فیقول هللا لمالئكتھففي الصحیح أنھ یلقى هللا عز وجل یوم الق) ًمعسرا فتجازوا عنھ لعل هللا أن یتجاوز عنا
فھذه من أحب األعمال إلى هللا، وأحب القربات إلى هللا سبحانھ وتعالى، وباألخص إذا كانت في ) . عبدي، تجاوزوا عن عبدي فقد غفرت لھ

م، كل ذلك مما یؤذن برحمة هللا للعبد حق المحتاجین والمعسرین كأصحاب األسر الفقیرة واألیتام واألرامل، فمسامحتھم والتجاوز عنھ
  .تعالى أعلم وحصول البركة والخیر في المال والولد، فإن الصدقة خیرھا عظیم ونفعھا عمیم، نسأل هللا العظیم أن یوفقنا لما یرضیھ وهللا

 
 
 
 

 لزوم إطعام عشرة مساكین في كفارة الیمین
 
 

إذا كانت على الشخص أكثر : ھذا فیھ تفصیل:  أیمان أو فدیة عدة محذورات؟ الجوابھل یجوز إعطاء المسكین الواحد كفارة خمسة: السؤال
ًمن یمین وأراد أن یكفر عنھا فالواجب في كل یمین أن یطعم عشرة مساكین، فإذا أراد أن یطعم شخصا واحدا ال یصح وال یجزیھ عن  ً

ًصا واحدا لم یتحقق شرط الشرع وال وصفھ، بناء على ذلك یجب العشرة؛ ألن هللا عز وجل أمر بإطعام العشرة وكسوتھم، فإذا أطعم شخ ً
علیھ أن یطعم عشرة مساكین، لكن لو أنھ نوى الیمین األولى فأعطى لجاره محمد كفارة وتصدق علیھ في الیوم األول، ثم أعطى تسعة من 

یأتي بعد ساعة بعد أن فرغ بنیتھ من الیمین األول شرع في الجیران المساكین الباقیة فحینئٍذ سقطت الیمین األولى، فیأتي في الیوم الثاني أو 
التكفیر عن الیمین الثانیة، فأطعمھ وأعطاه فال بأس على ھذا الوجھ أن یكون اإلطعام لمسكین واحد في أیمان متفرقة، ال أن یحسب المسكین 

ًفي الیمین الواحد متعددا، فإن ھذا ال یعتبر إطعاما للعشرة على الشرط الذي ذك وبالنسبة للفدیة قال صلى هللا علیھ . رناه، وهللا تعالى أعلمً
-وبناء على ذلك البد وأن یكون الفرق ) ًأطعم فرقا بین ستة مساكین: (وسلم كما في الصحیحین من حدیث كعب بن عجرة رضي هللا عنھ

ى ھذا البد أن یكونوا ستة مساكین بالنص أن لكل مسكین نصف صاع، وعل: ً مفرقا بین ستة مساكین، معناه-الفرق الذي ھو ثالثة آصع
  .والحدیث، وهللا تعالى أعلم

 
 



 1716 

 
 

 أحكام هللا عز وجل فیھا المصلحة للعباد
 
 

َّأشكل علي أن ثبوت الشفعة قد یؤدي إلى تقاعس الناس عن الشراء ألنھم یعلمون أنھم إذا شروا ما تثبت فیھ الشفعة سوف ینتزع : السؤال
، والصالة والسالم على خیر خلق هللا، وعلى آلھ وصحبھ من واالهباسم هللا: منھم؟ الجواب ینبغي في اإلشكال أن یكون : أما بعد. ، الحمد 

ًكون الشفعة تؤدي إلى تقاعس الناس عن الشراء لیس على عمومھا، ألن الشفعة أصال ما تقع إال في األشیاء : المستشكل دقیق النظر یعني
إن ھذا من أندر ما یكون أن یبیع الشریك نصیبھ ما تقع إال في : ألشیاء التي تباع فیھا شركة، بل لو قال قائلالتي فیھا شركة، ولیست كل ا

العقارات التي فیھا شركة، والغالب أن العقارات ال شركة فیھا، ولذلك مسألة أن یتعطل الناس أو أن ھذا یؤدي إلى فساد السوق أو إلى 
ً واردا لو كان ھذا ھو األغلب أو ھو األعم، وحینئٍذ یكون فیھ تضییق ویكون فیھ ما ذكر من كونھ یعیق اإلضرار بالشراء لیس بوارد، یكون

أن الحالة الخاصة إذا ثبت أنھا ال تقع إال في النادر أو في القلیل فإنھا ال تؤثر، فإن النادر ال یضر؛ ألن النادر قلیل : ًثانیا. الناس عن الشراء
ًعلى هللا األمر، وعلى الرسول البالغ، وعلینا الرضا والتسلیم، وثق ثقة تامة أنك لن تجد عقدا : على ھذا نقولوالقلیل محتمل الضرر، و

ًشرعیا أحلھ هللا عز وجل في كتابھ أو على لسان رسولھ صلى هللا علیھ وسلم أو بھدیھ وتستشكل فیھ شیئا إال وجدت أضعافھ إذا لم تقل  ً
ة ھذا العقد فیھ إشكال واحد فعدم مشروعیتھ فیھ إشكاالت، وعلى ھذا ال یمكن لشخص أن یجعل مثل ھذا إذا كان مشروعی: بشرعیتھ، یعني

ًعائقا أو مشكال یمنع من التسلیم بمثل ھذا الحكم، رضینا با ربا، ورضینا بھ حكما فاصال یقص الحق وھو خیر الفاصلین سبحانھ وتعالى ًً ً .
ًإنما یكون المشتري متعرضا للشفعة إذا طالب الشریك، : ثم الجواب األخیر أن نقول.  مفسدة فیھوبناء على ذلك ال ضرر على السوق وال

ًفلربما یرضى الشریك أو یسكت، وحینئٍذ أیضا ھذا أمر آخر یضاف إلى ما ذكرناه وھو أنھا ال تثبت إال في أشیاء نادرة، ثم أیضا ال یقع فیھا  ً
ً یعترض، وبناء على ذلك ال یكون ھذا أمرا مشكال مانعا للتسلیم بحكم هللا عز وجل والرضا بھ، إال إذا اعترض الشریك، وقد یعترض وقد ال ًً

  .وهللا تعالى أعلم
 
 
 
 

 [2[ باب الشفعة -شرح زاد المستقنع 
، فللشریك أن الشفعة حق من حقوق الشراكة، وھي مأخوذة من الشفع الذي ھو ضد الوتر، فإذا اشترك رجالن في عقار وأراد أحدھما البیع

ًیشفع ویضم نصیب صاحبھ إلى نصیبھ فیصیر نصیبھ شفعا بعد أن كان وترا، وكما أن للشفعة أحواال تثبت فیھا، فلھا كذلك أحوال تسقط  ً ً
 .فیھا

 الشفعة التي یصح ثبوتھا للشریك
 
 

خیر خلق هللا أجمعین، وعلى آلھ وصحبھ ومن بسم هللا الرحمن الرحیم الحمد  رب العالمین، والصالة والسالم األتمان األكمالن على 
ھذه الجملة قصد ] وتثبت الشفعة لشریك في أرض تجب قسمتھا: [قال المصنف رحمھ هللا: أما بعد. اھتدى بھدیھ واستن بسنتھ إلى یوم الدین

ً یكون شافعا إذا باع؟ عرفنا أنھ لو ًالمصنف رحمھ هللا فیھا أن یبین محل الشفعة، ھل كل شيء یمكن لإلنسان إذا كان شریكا للغیر فیھ أن
ُاشترك اثنان في عمارة أو أرض ولم تقسم أنھ لكل واحد منھما الحق أن یشفع إذا باع اآلخر، لكن لو فرض أنھ قسم الشيء المملوك بین 

الصورة . عة في العقار المقسوماالثنین فأكثر، فعرف كل واحد منھما نصیبھ فھل الشفعة ثابتة لو باع أحدھم نصیبھ؟ ھذه المسألة تعرف بالشف
 قیمتھا مائة ألف، ودفع كل واحد منھما خمسین - فالسیارة من المنقوالت- لو اشترك االثنان في غیر عقار كما لو اشتركا في سیارة : الثانیة

ًألفا، ثم باع أحدھما نصیبھ بسبعین ألفا فقال اآلخر ل تثبت الشفعة في المنقوالت كما ھ: فھل من حقھ أن یشفع؟ وبعبارة أخرى. أرید الشفعة: ً
في عقار ولم : اتفق العلماء رحمھم هللا على أن الشفعة ثابتة ومشروعة إذا كان الشریكان یشتركان في أرض، أي: ًتثبت في العقارات؟ أوال

 لھما مخطط واحد اشتریاه یقسم، ومن أمثلة ذلك في زماننا العقارات البور التي لم تبن ولم تستغل مثل أراضي المخططات، فلو أن اثنین
النصف أو ألحدھما الثلثان ولآلخر  اشتریاھا بملیون، كل منھما یملك) بور(ًبملیون مثال، أو قطعة أرض كامنة لیس فیھا بناء وال غرس 

دلیل على ذلك حدیث الثلث فباع واحد منھما باإلجماع لآلخر حق الشفعة؛ ألن األرض أو العقار الذي لم یقسم باإلجماع تقع فیھ الشفعة، وال
فھذا الحدیث الصحیح یدل على أن ) قضى رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم بالشفعة في كل ما لم یقسم: (جابر رضي هللا عنھ في الصحیح

 الطرق قضى رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم بالشفعة في كل ما لم یقسم، فإذا وقعت الحدود وصرفت: (الشفعة ثابتة في العقار الذي لم یقسم
) إذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فال شفعة: (أن الشفعة في العقارات؛ ألنھ قال: المسألة األولى: ھذا الحدیث یدل على مسألتین). فال شفعة

ًفدل على أن محل الشفعة إنما ھو العقارات ال المنقوالت، وھذا مذھب جمھور العلماء رحمة هللا علیھم، بناء على ذلك كل شيء من غیر 
في تجارة   ال شفعة فیھ، فإذا باع أحد الشریكین نصفھ الذي في السیارة أو نصفھ في صفقة طعام، أو شریكان-من غیر األراضي- العقارات 

ثم العقارات تنقسم . ألبسة أو غیر ذلك فباع أحدھما نصیبھ فلیس لآلخر حق الشفعة إذا كان من المنقوالت، الشفعة تنحصر فقط في العقارات
العقار الذي لم یقسم، ولم یعرف كل واحد من الشریكین نصیبھ، والعقار الذي قسم ومیز فیھ نصیب كل واحد منھما عن اآلخر، : ینإلى قسم

ًفإذا كان العقار لم یقسم كأرض اشترك فیھا اثنان ولم یقسماھا بینھما، سواء كانت مبنیة كالعمارة أو كانت فیھا غلة كالمزارع ونحوھا، أو 
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ًلو اشترى اثنان أرضا ثم اتفقا : أما إذا كان العقار قد قسم ومن أمثلتھ. فجمیع ھذه األنواع من العقارات تثبت فیھا الشفعة) ورب(كانت أرض 
على أن تقسم ھذه األرض بینھما بقدر حصة كل واحد منھما من رأس المال، فاتفقا على قسمتھا مناصفة، فقسمت وبني الجدار بین الطرفین، 

ًأن یجعال طریقا بینھما فحینئٍذ انفصل كل منھما عن اآلخر، فوقعت الحدود، وصرفت الطرق، ولذلك الحدیث عن جابر بن عبد أو اتفقا على 
ّقضى رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم بالشفعة في كل ما لم یقسم، فإذا وقعت الحدود، وصرفت الطرق وفي : (هللا رضي هللا عنھما قال

فقسم ھذا الحدیث الناس في الشركة إلى )  فال شفعة-تبینت الطرق: یقول بالتشدید وبعضھم بالتخفیف، أيبعضھم -صرفت الطرق : روایة
فإذا كان العقار لم یقسم قلنا باإلجماع ال شفعة فیھ، وأما إذا قسم وعرف كل . عقار لم یقسم، وعقار قسم وعرف كل شریك نصیبھ: قسمین

 فیھ، ھل من حقك أن تشفع إذا كان العقار قد قسم وفصل كل واحد منكما نصیبھ عن اآلخر، أو واحد منھما نصیبھ فاختلف العلماء رحمھم هللا
لیس من حقك؟ كذلك یتبع ھذه المسألة، ھل من حقك أن تشفع في عقار جارك الذي یالصقك؟ فلو أن جارك باع عمارتھ والعمارة مالصقة 

اورة في العقار یثبت الشفعة أو ال؟ ظاھر الحدیث اختصاص المسألة بمجاورة لعمارتك، أو باع مزرعتھ وھي مالصقة لمزرعتك، فھل المج
ال شفعة للجار في دار جاره، وھذا ھو مذھب الجمھور : القول األول: الدور، فكالم العلماء رحمھم هللا في ھذه المسألة على ثالثة أقوال

تثبت الشفعة في العقار الذي قسم، وتثبت : القول الثاني.  على الجمیعرحمھم هللا من حیث الجملة المالكیة والشافعیة والحنابلة رحمة هللا
إذا باع الجار داره : ھناك قول ثالث توسط بین القولین وھو. الشفعة لجار الدار إذا باع جاره داره، وھذا ھو مذھب الحنفیة رحمة هللا علیھم

و مصلحة مشتركة، كأن یبیع مزرعتھ، ومزرعتك ومزرعتھ تستقیان وكانت مالصقة لدارك، والطریق الذي بینكما واحد، وبینكما مرفق أ
تثبت الشفعة في العقار الذي قسم، وللجار في أرض جاره بشرط : من بئر واحدة، فحینئٍذ من حقك الشفعة، فأصحاب القول الثالث یقولون

حتى یثبت الضرر، بحیث إذا جاء جار غریب غیر اشتراكھما في مرفق من المرافق، إما طریق، أو بئر أو نحو ذلك من المصالح المشتركة 
ال تثبت الشفعة للجار، استدلوا بالحدیث الذي تقدم معنا في  :والجمھور حین قالوا. ًالجار الذي كنت ترتاح لھ أو كان معك سابقا تضررت منھ

 فإذا وقعت الحدود، وصرفت الطرق فال قضى رسول هللا صلى علیھ وسلم بالشفعة في كل ما لم یقسم،: (الصحیح عن جابر رضي هللا عنھما
ھذا الحدیث وجھ الداللة فیھ أن النبي صلى هللا علیھ وسلم منع الشفعة إذا عرف كل واحد نصیبھ، فدل على أن الجار ال یملك الشفعة ) شفعة

: لى هللا علیھ وسلم أنھ قالما ثبت في الصحیح عن رسول هللا ص: وأما أصحاب القول الثاني فقد استدلوا بأحادیث منھا. في أرض جاره
إن المراد : ومنھم من قال. فمن العلماء من حملھ على العموم واستدل بھ على مسألتنا: والصقب اختلف في تفسیره). الجار أحق بصقبھ(

حق ببر جاره بالصقب اإلحسان والبر والصلة، فالجار ینبغي لإلنسان أن یتوخى وأن یكون شدید الحرص على اإلحسان إلیھ والبر، وھو أ
: الصالة والسالم في السنن من حیث العموم یدل على الشفعة، أكد ھذا قولھ علیھ) الجار أحق بصقبھ(ًمن سائر الناس، بناء على ھذا الحدیث 

اره إذا ھذا الحدیث نص على أن جار الدار من حقھ أن یشفع فیأخذ دار ج) جار الدار أحق بالشفعة في دار جاره، ینتظر بھا إن كان غائبا(
: أما الذین قالوا بالتفصیل فقد استدلوا بروایة عند أحمد في مسنده وأبي داود والترمذي في السنن أن النبي صلى هللا علیھ وسلم قال. بیعت

ًجار الدار أحق بدار جاره، ینتظر بھا إذا كان غائبا، إذا كان طریقھما واحدا(  من فقھاء وفي الحقیقة ھذا القول اختاره جمع من العلماء) ً
الشافعیة، واختاره شیخ اإلسالم ابن تیمیة واإلمام ابن القیم رحمة هللا علیھم، وبعض المتأخرین كاإلمام الشوكاني وغیرھم رحمھم هللا، وھو 

طرق فال إذا وقعت الحدود وصرفت ال: (فقولھ علیھ الصالة والسالم. أعدل األقوال إن شاء هللا وأوالھا بالصواب؛ ألنھ یجمع بین النصوص
ال تعارض : (تخصیص من عموم، والقاعدة تقول) ًإذا كان طریقھما واحدا: (فاألصل أنھ إذا عرف كل واحد نصیبھ فال شفعة، وقولھ) شفعة

فنحن نسلم باألحادیث التي أثبتت الشفعة في مال لم یقسم، ونسلم باألحادیث التي أثبتت الشفعة في الجوار، بشرط وجود ) بین عام وخاص
ة ومرفق مشترك بینھما؛ وألن العقل والنظر الصحیح یدل علیھ، فإنھما إذا كانا شریكین في بئر واحدة، كأن تكون مزرعتان وبئرھما مصلح

واحد، وجاء جار غیر الجار الذي أنت ألفتھ ورضیتھ، ربما أضر بك وضایقك، وحصل من ذلك األذیة والضرر كما یحصل في حال اختالط 
ً وعلى ھذا فإنھ تثبت الشفعة لجار الدار إذا أراد أن یشفع في دار جاره بشرط أن یكون الطریق واحدا، وكذلك تثبت .االثنین في ملك واحد

الشفعة لصاحب المزرعة إذا باع جاره مزرعتھ وكانت ھناك مرافق بینھما مشتركة، كالعین الواحدة، والنھر الواحد، والسیل الواحد الذي 
ً التي یستقیان منھا، وبھذا یجمع بین النصوص، وعلیھ فإنھ یعتبر تخصیصا من العموم الدال على أنھ ال شفعة یستقیان منھ، والبئر الواحدة

 ...... .من حیث األصل إال في الشریك المقاسم
 

 ما تثبت فیھ الشفعة
 
 

اء، فإذا كنتما شریكان في مزرعة ویتبع الشفعة في األرض الغرس والبن] ویتبعھا الغرس والبناء ال الثمرة والزرع : [ قال رحمھ هللا
ًفزرعتما فیھا فباع شریكك نصیبھ، فإن الشفعة تثبت في األرض والغرس تابع، وكذلك لو اشتریتما أرضا وبنیتما فیھا فالشفعة ثابتة في 

: ًقط إذا كانت بورا یعنيًاألرض والبناء تابع لھا، وبناء على ذلك تثبت الشفعة في األراضي وفي الدور وفي المزارع، فال تختص باألرض ف
ال تثبت : ، أي)ال الثمرة والزرع: (قولھ. غیر مبنیة وال مزروعة، بل تشمل األرض البور وكذلك األرض المستغلة التي فیھا زرع أو بناء

رجل، واشترط اثنان مشتركان في مزرعة، باع أحدھما نصفھ من ھذه المزرعة ل: ُالشفعة في الثمرة إذا باعھا وقد أبرت، صورة المسألة
األرض مع ما علیھا من الغرس، والثمرة التي ھي نتاج الغرس، : ُالمشتري الثمرة وكان النخل قد أبر، فحینئٍذ أصبحت الصفقة فیھا شیئان

 فاألرض مستحقة بالعقد، والثمرة مستحقة بالشرط، وقد تقدمت معنا ھذه المسألة في كتاب البیوع، فإذا حصلت شفعة في أرض بیعت وفیھا
ُغرس والغرس لھ ثمرة ووقع البیع، أو فیھا نخل قد أبرت وثمرتھا للبائع إال أن یشترطھ المبتاع، فھذا األجنبي الذي اشترى األرض واشترط 

أنا شافع فإنھ یستحق استرداد األرض والزرع وال یستحق استرداد الثمرة؛ ألن الشفعة إنما ھي في : ثمرتھا لو اعترض الشریك وقال
فال شفعة : [ قال.  ولم تستحق بالعقد نفسھ-بترتب العقد-ً المنقوالت، والزرع منقول لكنھ وقع تبعا، والثمرة استحقت بالشرط العقارات ال

ھل من حق : الفاء للتفریع، إذا ثبت أن الشفعة تثبت في األرض التي لم تقسم فال شفعة للجار، وقد بینا ھذه المسألة، فلو سأل سائل] لجار 
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ًإن كان طریقھما واحدا كان من حقھ، وإذا لم یكن طریقھما : الجواب عن ذلك فیھ تفصیل: فع في أرض جاره إذا بیعت؟ قلناالجار أن یش
 ...... .ًواحدا فلیس من حقھ أن یشفع

 
 متى تثبت الشفعة ومتى تسقط

 
 

وز للشریك أن یتأخر في طلب الشفعة، وھذا ال یج: أي) على الفور (- الشفعة: أي-) وھي] (وھي على الفور وقت علمھ : [ قال رحمھ هللا
أنا شافع، فبمجرد العلم تشفع، فإذا كنت في مكان بعید عن : شرط من شروط ثبوت الشفعة، أنھ بمجرد علمك أن شریكك قد باع تقول

: مثال ذلك. قد سقط حقھًاشھدا أني شافع، فإذا لم یطالب بھا فورا ف: أرضك، أو عن الموضع الذي فیھ أرضك تشھد عدلین أنك شافع وتقول
ًإن زیدا قد باع نصیبھ : ًجاءه شخص عصرا وقال لھ: ًلو أن اثنین كانا شریكین في أرض، فباع زید نصیبھ، فلما علم عمرو سكت، مثال

ثبت إال إذا سقط حقك؛ ألن الشفعة ال ت: أرید أن أشفع نقول: أرید أن أشفع، أو لما جاء من الغد قال: فسكت، فلما جاءت صالة المغرب قال
طالبت بھا على الفور، وھذا شبھ إجماع بین العلماء رحمھم هللا، ولذلك قضى بھ أئمة السلف، وممن قضى بذلك شریح الكندي رحمھ هللا 

 الشفعة لمن: قاضي أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، أربعة من الخلفاء الراشدین تولى ھذا اإلمام الجلیل رحمھ هللا القضاء لھم، وكان یقول
ًال شفعة لمن لم یعجل بطلب الشفعة، ویروى ھذا الحدیث مرفوعا إلى النبي صلى هللا علیھ : ومفھوم ذلك. بادر وعجل بھا: واثبھا، یعني

وسلم، ولكن لم یصح ثبوتھ عن رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم، كما نبھ على ذلك اإلمام الحافظ الزیلعي رحمھ هللا في نصب الرایة، واألقوى 
من قول شریح وقضائھ، أن الشفعة لمن بادر، وأجمع العلماء على ما ھو منصوص علیھ في كتب أھل العلم، وال یعرف مخالف أن أنھ 

إن الشفعة یجوز تأخیرھا النفتح بسبب ذلك باب من الضرر ال یعلم قدره إال هللا عز وجل، فیأتي شخص ویشتري : الشفعة معجلة، ولو قلنا
ًأنا شافع، فھذا یفتح على الناس بابا : ك اآلخر ویتركھ حتى یبني األرض، ثم بعد خمس سنوات أو ست یقولمن الشریك، فیسكت الشری

تسقط بأوھن األشیاء، فھي ثابتة صحیحة، لكن جعل الشرع : الشفعة ضعیفة تسقط باألقل یعني: ولذلك قال بعض العلماء. ًعظیما من الضرر
ھن األشیاء، وھذه عبارة أكثر من واحد من األئمة رحمة هللا علیھم، أن الشفعة ضعیفة وتسقط سقوطھا ألنھا على خالف األصل، فتسقط بأو

ًبأوھن األشیاء، وعلى ھذا فلو تأخر عن المطالبة فھمنا من سكوتھ أنھ راض بدخول الشریك، ویكون إھماال منھ وتقصیرا، ویسقط حقھ بذلك  ً ٍ
ٍا بال عذر بطلت فإن لم یطلبھا إذ: [ قال رحمھ هللا. في الشفاعة إذا علم فالتنوین عوض : أي) ًإذا(لم یطلب الشفعة : یعني) فإذا لم یطلبھا] (ً

ًإذا الشرط في إسقاط حق الشریك في مطالبتھ بالشفعة أن ال ] بال عذر : [ قال رحمھ هللا. عن جملة ولم یطالب بالشفعة وقت علمھ سقط حقھ
 یسقط حقھ؛ ألن المعذور معذور، وقد عذر هللا عز وجل في حقوقھ وعذر في حقوق عباده، یكون عنده عذر، أما لو كان عنده عذر فإنھ ال

فإذا كان عنده عذر فتأخر عن المطالبة لوجود ھذا العذر فإنھ حینئٍذ ال یسقط حقھ، وسیأتي إن شاء هللا اإلشارة إلى بعض المسائل التي تنبني 
تسقط الشفعة إما باللفظ ] ّني أو صالحني، أو كذب العدل، أو طلب أخذ البعض سقطت بع: وإن قال للمشتري: [ قال رحمھ هللا. على ھذا

ال أرید : ًالصریح أو بالشيء الضمني سواء كان من األقوال أو كان من األفعال، فإذا كان ھناك شریكان باع أحدھما وعلم اآلخر فقال
كل ھذا ) ال شفعة لي) (أبرأتك من الشفعة) (ٍلست بشافع) (ال أرید الشفعة: (الشفعة، فھذا مسقط للشفعة، ویكون سقوطھا ھنا باللفظ الصریح

من األلفاظ الدالة على أنھ لیس بشافع، فإذا تلفظ بلفظ صریح یدل على إسقاط حقھ فال إشكال في سقوط الشفعة، لكن ھناك ألفاظ أو تصرفات 
فمعناه أنھ قد رضي بملكیتھ، كان المفروض أن ) بعني: (ي الجدیدإذا قال للمشتر: ًتصدر من الشریك توجب سقوط الشفعة في حقھ، فمثال

ولذلك . بعني أثبت لھ الید: ًاعترف بملكیتھ، ورضي بدخولھ شریكا لھ، فإذا قال لھ فمعناه أنھ قد) بعني: (أنا شافع، لكن حینما قال لھ: یقول
: ھ، فأنت إذا جئت إلى رجلین مختصمین یقول أحدھما لآلخرھناك عبارات لیست صریحة في الداللة على شيء، لكنھا تتضمن الداللة علی

أعترف : ًأعطیتك األلف اعترف أنھ قد أخذ منھ ألفا، ھو لم یقل: أعطیتك األلف، فإذا قال! یا أخي: أعطني حقي الذي ھو ألف لایر، فقال لھ
ً لھذا المدعي، ویدعي ھو أنھ قد ردھا، فإذا قد نستفید من بعض ًأعطیتك األلف، فمعناه أنھ قد أقر أن في ذمتھ ألفا: ًأن لك عندي ألفا وإنما قال
ًبعني، دل على أنھ قد رضي بكونھ شریكا لھ؛ ألنھ ال یبیع إال من یملك، وال ملكیة إال إذا دخل : فھو إذا قال لھ. األلفاظ الداللة على غیرھا

ًشریكا لھ بالعقار، وال یدخل شریكا لھ في العقار إال إذا أسقط حقھ  بعني، فقد سقط حقھ : إنھ إذا قال للشریك: في الشفعة، ولذلك یقول العلماءً
ًصالحني، عدل عن حقھ إلى المصالحة، وبناء على ذلك یكون اعترافا ضمنیا بإسقاط حقھ في : إذا قال لھ] أو صالحني : [ قال. في الشفعة ً ً

ھو الذي یجتنب : ھ ال یكذب، أو یعرف أمانتھ واستقامتھ، والعدلجاءه رجل معروف بالصدق ومعروف أن] ّأو كذب العدل : [ قال. الشفعة
ِواْستشھدوا شھیَدْین مْن رجالكم فإْن لم یكونا رُجلْین : الكبائر ویتقي في أغلب أحوالھ الصغائر، والعدل الذي ترضى شھادتھ كما قال تعالى ِ َِ ََ َ َ ََ َ َ َُ ُ ْْ ْ ِ ِِ ِ ُِ

َفرُجل واْمرأتان ممْن تْرضْون  َ َ َ ََ َ ََّ ِ ِ َ ِمن الشھَداء ٌ َ َُّ فالعدل ھو الذي یرضى في الشھادة ویرضى في األخبار، فلو جاءه رجل من قرابتھ ] 282:البقرة[ِ
ًیعرفھ أمینا صادقا ال یكذب، وقال لھ ال ما باع نصیبھ، وسكت ولم یطالب بشفعتھ، فمعناه أنھ قد بلغھ خبر البیع : شریكك باع نصیبھ، فقال لھ: ً

ً الشفعة؛ ألنھا على الفور، فلما لم یبادر بھا یكون تكذیبھ للعدل واقعا في غیر موقعھ، كما لو رأى الشيء؛ ألن العادل فلم یطالب بحقھ فسقطت
ًإن فالنا قد باع فمعنى ذلك أنھ ال عذر لھ في تكذیب ھذا البیع، وال عذر لھ في المطالبة بالشفعة، فلما لم یكن عنده عذر : یصدقھ، وإذا قال لھ

لو قال للمشتري ] أو طلب أخذ البعض سقطت : [ قال. ك سقط حقھ في الشفعة، وحینئٍذ لو طالب بھا بعد ذلك فإنھ ال شفعة لھفي جمیع ذل
أشتري سقط حقھ، إذا : ھذه األلف متر التي اشتریتھا أشتري منك نصفھا، أو أنا شافع في نصفھا، إذا قال: الجدید أو األجنبي الذي اشترى

 ...... .فھا سقط حقھ في الكل؛ ألنھ البد من أخذ الكل أو ترك الكل، فال تتجزأ الشفعة وال تتبعضأنا شافع في نص: قال
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 ًإذا شفع الشافع في أرض فعلیھ دفع المبلغ كامال إذا اشترط المشتري الثمرة
 
 

ًالشافع المبلغ كامال أم أنھ ینقص منھ بمقدار ثمن إذا شفع شریك في أرض مزروعة وكان المشتري قد اشترط الثمرة فھل یدفع : السؤال
ًالثمرة تستحق بالشرط، وقد ذكرنا ھذا في باب البیع، وبناء على ذلك یدفع قیمة الصفقة كاملة، وأما الثمرة فإنھا مستحقة : الثمرة؟ الجواب

ًور والعلماء رحمھم هللا، استنادا لحدیث ابن عمر في بالشرط ولیست مستحقة بالثمن، وقد بینا ھذه المسألة وفصلنا فیھا، وذكرنا مذھب الجمھ
ُمن باع نخال قد أبرت فثمرتھا للبائع إال أن یشترطھا المبتاع: (الصحیحین فھذا الحدیث یدل على أن الثمرة تتبع األصل وھو النخل، وإذا ) ً

ز استحقاقھا بالعقد؛ ألنھا قبل بدوء صالحھا ممكن أن كانت تتبع األصل والنخل معناه أنھا ال قیمة لھا، ولیست بمستحقة بالعوض، ولذلك جا
  .تستحق بالعقد، وممكن أن تستحق بالشرط كما ذكرنا، وعلى ھذا فإنھ یأخذ األرض والنخل وال یملك الثمرة، وهللا تعالى أعلم

 
 
 
 

 ًحكم من صلى بالناس إماما فغیر نیتھ من فرض إلى فرض آخر دون علمھم
 
 

ب مرة بجماعة صالة العصر، فلما كبر تكبیرة اإلحرام كان یظن أنھا صالة الظھر وبعد تكبیرة اإلحرام مباشرة صلى أحد الشبا: السؤال
تذكر أنھا صالة العصر فخرج مباشرة من صالتھ بتسلیم، ثم كبر مرة ثانیة تكبیرة إحرام جدیدة بنیة لصالة العصر،كل ذلك فعلھ والمأمومون 

لى وخروجھ منھا حیث لم یخبرھم بذلك ولم یشعروا بذلك، وصلوا خلفھ بتكبیرتھ األولى، فما حكم صالة خلفھ لم یعلموا بتسلیمھ من األو
ًمن كبر ظانا أنھ قد صلى الظھر ثم تبین أنھ لم یصلھا، : المسألة األولى: ھذه المسألة فیھا مسائل: المأمومین خلفھ في ھذه الحالة؟ الجواب
ض؛ ألن نیتھ للظھر بطلت حیث أن ذمتھ قد برئت من صالة الظھر، وال تصلى الصالة مرتین على فإنھ ال یصح أن ینتقل من فرض إلى فر

ًأن یعتقد كلیھما فرضا؛ ألن هللا فرض علیك فرضا : یعني (نھى أن تعاد الصالة مرتین: (أنھا صالة واحدة كما في حدیث أم المؤمنین حفصة  ً
ًواحدا، إذا ثبت ھذا ال یمكن أن تكون ظھرا، فب طلت نیتھ عند تكبیرة اإلحرام للظھر، وبطلت نیتھ للعصر؛ ألن العصر ال تصح نیتھ إال ً

مقارنة لتكبیرة اإلحرام أو سابقة لتكبیرة اإلحرام، وال تصح نیة الفریضة بعد تكبیرة اإلحرام؛ ألنھا تكون مع تكبیرة اإلحرام ویجوز سبقھا 
ن نتكلم اآلن عن اإلمام، كان المنبغي من فقھ اإلمامة أن یبقى على نیة النافلة؛ ألنھا امتنعت إذا ثبت ھذا فنح. بتكبیرة اإلحرام، بالزمن الیسیر

ًظھرا فریضة فتنتقل نافلة خالفا لبعض الحنابلة الذین یقولون ًإنھا ال تصح فرضا وال نفال، فیقلبھا نافلة وتصبح لھ نافلة، یصلي بھم متنفال : ً ً ً
رض وراء المتنفل، فقدر هللا وما شاء فعل، فلو أنھ استمر بنیة النافلة لصحت الصالة لھ ولھم؛ وھم مفترضون، ویصح أن یصلي المفت

ًصحت لھ نافلة، وصحت لھم اقتداء فریضة ومجزئة وتبرأ ذمتھم، لكن عندما سلم وخرج عن الصالة األولى حینئٍذ ال یجوز أن یسبق المأموم 
ًمن أحرم منفردا ال ینتقل : داء للمأموم بإمام قد سبقھ المأموم بتكبیرة اإلحرام، ولذلك قالواإمامھ في تكبیرة اإلحرام، وما یمكن أن یقع اقت

ًمأموما، فأصبحوا منفردین، ولو استخلف صحت، على قول من یرى االستخالف في ھذه الحالة، فاالستخالف لوجود العذر یصح، فصار 
ًعذرا شرعیا كالعذر الذي یتعلق بالطھارة ونحوھا كونھ قد سبقت تكبیرتھم؛ ألنھ اآلن في صالة ثانیة بالنسبة لھ، أحرم اإلمام بصالة لكن . ً

: غیر الصالة التي أحرم وراءه فیھا المؤتمون، فال یصح أن یكون إمامھم؛ ألن المأموم یسبق اإلمام بتكبیرة اإلحرام في صور مستثناة منھا
ًصا، فحضر اإلمام أثناء تقدم الشخص یجوز أن یدخل اإلمام ویكبر تكبیرة اإلحرام تأخر اإلمام فقدمنا شخ: إذا كبر وھو إمام مستخلف، یعني

ویؤخر الشخص أو یجعلھ عن یمینھ، ألن النبي صلى هللا علیھ وسلم تأخر في الصلح بین حیین من بني عوف، فلما حضر النبي صلى هللا 
ً إمامھ، ومن أمثلتھا أیضا أن النبي صلى هللا علیھ وسلم خرج في مرضھ علیھ وسلم ائتم بھ أبو بكر ، فھذه سبق فیھا تكبیر المأموم لتكبیر

مرض الوفاة بین العباس وعلي رضي هللا عنھما یھادى بینھما رآه أبو بكر فذھب یتأخر، فأشار إلیھ أن مكانك، وجاء وصلى علیھ الصالة 
ھنا تقدم تكبیر المأموم وھم الصحابة على . ون بصالة أبي بكروالسالم عن یسار أبي بكر ، ھو اإلمام وأبو بكر یصلي بصالتھ، والناس یصل

تكبیر إمامھم وھو النبي صلى هللا علیھ وسلم، لكن ھذا للعذر، وھذه المسألة مستثناة من األصل؛ ألن األصل وقوع تكبیرة المأموم وراء 
ھذا : ت بالنص، واستثنیت بحق اإلمامة، ولذلك یقول العلماءفاستثنی) إنما جعل اإلمام لیؤتم بھ: (تكبیرة اإلمام لقولھ علیھ الصالة والسالم

لشرف العلم؛ ألن اإلمام ال یتقدم على الناس إال وھو أعلمھم وأعرفھم بكتاب هللا، فإذا حضر كان من حقھ أن یتقدم، وفیھ دلیل على االعتراف 
صلي وراء غیره بل یرجع إلى مكانھ؛ ألن الشریعة بفضل ذي الفضل؛ ألن اإلمام صاحب حق، وعندما تأخر تأخر لعذر، فإذا حضر ال ی

ًتبقي لھ الحق، وتعترف بفضلھ حینما صار إماما راتبا في غالب أحوال الناس في ائتمامھم بھ ما عندنا مسألة نستثني فیھا : الشاھد من ھذا. ً
 حكم صالة المأمومین؟ صالة المأمومین عند فقھاء ما: یبقى السؤال. تقدم تكبیر المأموم على اإلمام إال ھذه المسألة، ومسألتنا لیست منھا

ًالحنابلة وطائفة من أھل العلم باطلة، ألنھم نووا وأحرموا ودخلوا بصالتھم قبل أن یكبر اإلمام بھم، وبناء على ذلك سبقت تكبیرة اإلحرام من 
ون أنھ إمام فإن ھذه النیة باطلة؛ ألنھا لیست مترتبة على المأمومین تكبیرة اإلمام، فإذا نظرت إلى كونھم ائتموا بھ في ھذه الصالة وھم معتقد

الصالة الحقیقیة التي ھم نووھا، ولذلك یحكم ببطالن صالتھم لوجود المفارقة بینھم وبین اإلمام، وال یحرم اإلمام عنھم في مثل ھذه الصالة؛ 
لوجھ، وعلیھ فاألحوط لھم أن یعیدوا ھذه الصالة، وهللا تعالى ألنھ أحرم بصالة جدیدة عقب إحرامھم، فیحكم بإعادتھم لھذه الصالة على ھذا ا

بالنسبة لإلمام تعتبر صالتھ صحیحة، وأما بالنسبة للمأمومین فاألفضل لھم واألكمل : اإلمام صالتھ باطلة أو صحیحة؟ الجواب: مداخلة. أعلم
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  .واألحوط أن یعیدون ھذه الصالة
 
 
 
 

 ركعتي الطوافحكم تداخل الطواف بالبیت دون الفصل ب
 
 

، والصالة والسالم : ھل یجوز وصل الطواف سبعة أشواط بسبعة أخرى من غیر فصل بركعتي الطواف؟ الجواب: السؤال باسم هللا، الحمد 
غي أن ٍمن أھل العلم من یرى أن كل أسبوع ینب: فللعلماء في ھذه المسألة وجھان: أما بعد. على خیر خلق هللا، وعلى آلھ وصحبھ ومن وااله

ًیصلي بعده الركعتین وال یصل أسبوعا بأسبوع، وبناء على ھذا القول لو وصل أسبوعا بأسبوع فصلى فإنھ یكون في حكم من طاف مرة  ًً
ًأسبوعا واحدا، وال یقولون باالنفصال، وإنما یحكمون بالتداخل: واحدة، أي یجوز، ویؤثر : وقال بعض العلماء كما ھو قول طائفة من السلف. ً

ًإبراھیم النخعي رحمھ هللا من أئمة التابعین أنھ رخص أن یطوف ثالثة أسابیع سبعا◌ سبعا سبعا وأسبوعین ثم یصلي بعد ذلك ركعتین عن  ً ًً
قد یكون اإلنسان في بعض األحیان  :من صور ھذه المسألة. ركعتین لكل أسبوع، فیرى بأنھ یمكن أن یؤخر الصلوات وأن یبدأ بالطواف

یا بني عبد : (كما لو طاف بعد صالة الفجر، فالوقت فیھ خالف ھل یصلي ركعتي الطواف أو ال یصلي؟ فإذا قیل بالحدیثًمحتاجا إلى ذلك 
إذا قیل بھ أنھ أصل وأنھ یصلي في كل وقت، حینئٍذ یكون األمر ) ًال تمنعوا أحدا طاف بھذا البیت وصلى أي ساعة من لیل أو نھار! مناف

المراد بھ عدم التعرض للطائف، وأما بالنسبة للصالة نفسھا فإنھ قد قال رسول ) ًال تمنعوا أحدا طاف: (نھ یقولھفیھ سعة، لكن إذا نظر إلى أ
ُفھذان حدیثان متعارضان أحدھما قصد منھ رفع ید المكلفین عن منع الطائف وعن ) ال صالة بعد صالة الصبح: (هللا صلى هللا علیھ وسلم

 المسجد؛ ألن بني عبد مناف كانوا ھم المسئولون عن سدانة البیت، ولذلك نھوا عن التعرض، فأمروا التعرض لمن یصلي ومن دخل في ھذا
األصل عندي أنھ ال : فتقول. عدم التعرض فیكون أعم من موضع النزاع: أن ال یتعرضوا لمن طاف بالبیت، فیكون المقصود من الحدیث

 التخصیص بدلیل أنھ لو دخل والصالة مقامة ھل یصلي ركعتي الطواف؟ ال یصلي ًصالة بعد صالة الصبح، وأعتبر ھذا الحدیث عاما دخلھ
ًركعتي الطواف، فإذا معنى ذلك أن عمومھ دخلھ التخصیص وخصصتھ بدلیل وحدث؛ ألنك ترى أن ھذا نص في األمر الذي جاء من أجلھ 

إنھ ال یصلي ركعتي الطواف بعد : ھ ال یصلي، فإذا قیلإن ھذا نص في الوقت أن: وھو الصالة المفروضة، ویقول لك القائل الذي یستثني
الفجر كما كان فعل عمر بن الخطاب رضي هللا عنھ وھو الخلیفة الراشد، كان إذا طاف بعد صالة الصبح لم یصل الركعتین حتى تطلع 

الوداع، یؤخرن ركعتي الطواف ًالشمس، ومأثور أیضا عن بعض أمھات المؤمنین رضي هللا عنھن أنھن كن إذا طفن بالبیت خاصة طواف 
ًفإذا احتاج اإلنسان إلى تأخیر ركعتي الطواف كأن یطوف أسبوعا ثم أسبوعا ثم أسبوعا بعد صالة الصبح ویرید أن . حتى تطلع الشمس ً ً

ن حیث الترجیح بین یستكثر من الخیر، ثم یجمع ھذه األسابیع بركعتي الطواف من كل أسبوع بعد الفراغ منھا، فھذا نوع من االحتیاج، لكن م
القولین، والذي تطمئن إلیھ النفس االقتصار على السنة والوارد ما أمكن، وھو أنھ ال یجمع بین أسبوعین فیصلي ركعتین من كل أسبوع، بل 

ن باب الزیادة علیھ أن یفصل وخاصة في الطوافات الواجبة والالزمة، وإذا ثبت ھذا فعلى اإلنسان أن یحتاط، لكن لو احتاج إلى ذلك وفعلھ م
  .في الخیر أو الحرص على الطواف بالبیت فلھ وجھ إذا ترجح عنده قول من یقول بجواز التداخل، وهللا تعالى أعلم

 
 
 
 

 إن من إجالل هللا إجالل ذي الشیبة الكبیر
 
 

َّشكل علي قضیة وجود كبار السن متى نستثني ھذا األصل، وی: وردت أحادیث تدل على احترام الرجل المسلم كبیر السن، والسؤال: السؤال
تقدیر الكبیر واحترامھ : في المجالس، فھل أبدأ بالسالم أو سقي الشراب ونحوه من الجھة الیمنى أو بكبار السن، بارك هللا فیكم؟ الجواب

سن إال من قذف هللا وإجاللھ سنة من سنن المرسلین، ومن ھدي األخیار والصالحین، ال یعرف الفضل إال أھلھ، وال یحسن إلى كبار ال
الرحمة في قلوبھم، فكبیر السن محتاج إلى من یرحمھ ویكرمھ ویجلھ، والشریعة تأمر بأشیاء ألسباب ومقتضیات، فمما یعینك على ذلك أو 

ابھ یكشف لك جلیة األمر أنك إذا نظرت إلى كبیر السن وقد وھن عظمھ وخارت قواه وتولى أصحابھ، كان باألمس یخرج إلى أصحابھ وأحب
فإذا بھ الیوم یخرج إما لعیادة مریض منھم أو تشییع میتھم أو یخرج لعالج؛ ألنھ قطعت بھ الدنیا فأصبح أحوج ما یكون إلى كلمة طیبة وإلى 
ًتقدیر وإجالل، وإلى من یشعره أن لھ مكانا بین المسلمین، ومن ھنا قال رسول الرحمة صلوات هللا وسالمھ علیھ الذي بعثھ هللا رحمة 

فإذا تفكرت في ھذه المشاعر، ). إن من إجالل هللا إجالل ذي الشیبة الكبیر: (یقول علیھ الصالة والسالم) أنا رحمة مھداة: (عالمین وقاللل
اثنان لو بكت الدماء علیھما عیناك حتى : وتفكرت لو كنت مكانھ فإذا بأصحابك كلھم قد ولوا وانقضوا أو أصبح كل واحد منھم طریح الفراش

ً بذھاب لم یبلغ المعشار من حقیھما فقد الشباب وفرقة األحباب فإذا أحببت أقواما وإخوانا لك في هللا، أو أقرباء أعزة علیك، فأصبحت ال یؤذنا ً ِ ِ
ًترى منھم أحدا، أو ال تسمع لھم خبرا، فإن القلب یتفطر من ھذه األشجان واألحزان، فیحتاج كبیر السن إلى من یقدر لھ ھذه العواطف، ف ھو ً

هللا سلوة عن كل شيء،  ًفي داخل نفسھ یعیش كثیرا من اآلالم، وال شك أن هللا یرفع بھا درجتھ، ویعظم بھا أجره، ویجبر بھا كسره؛ ألن في
إذا : (ولذلك جعلت الشریعة كبیر السن لھ الحق حتى في اإلمامة في الصالة، ولذلك قال علیھ الصالة والسالم لـمالك بن حویرث ومن معھ
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لیس منا من لم یوقر : (رحم صلوات هللا وسالمھ علیھ الصغیر والكبیر، ومن رحمتھ بالكبیر أنھ قال) ت الصالة فأذنا ولیؤمكما أكبركماحضر
وطبق ذلك فلما أتاه أبو قحافة رضي هللا عنھ والد أبي بكر یوم الفتح وقد أصبح أبیض شعر الرأس نظر إلیھ علیھ الصالة والسالم ) كبیرنا
صلوات ربي وسالمھ علیھ، وكأنھ یشعر األمة ویشعر الناس أنھ إن جاءني أبو ) أثقلتم على الشیخ ھال تركتموه حتى نأتیھ في منزلھ: (وقال

فالكبیر یقدر ویكرم وال یھان، ویعز وال یذل، ویرفع وال یوضع، إذا جاء في المجالس فلیكن . قحافة أمام الناس فلھ حق لكبره، ولھ حق لسنھ
أخذنا  وإذا تكلم ننصت إلیھ ونستمع، وإذا أشار برأي) من إجالل هللا إجالل ذي الشیبة الكبیر(مجالس وأكرمھا وأرفعھا؛ ألن لھ أطیب ال

إن كبار السن أعقل الناس؛ ألنھم مرت علیھم التجارب، والشباب فیھ طیش واستعجال وتھور، : برأیھ، فھم أھل التجربة والمعرفة، ویقولون
جماح ھذا التھور إال حكمة الكبار والمشایخ العقالء؛ ألن ھذا الكبیر لما مرت علیھ ویالت الدھر جعلتھ یحتاط في األمور وال یمكن أن یكبح 

وال یستعجل بھا، فإذا اصطدمت مع الوالد أو مع العم أو مع كبیر السن في قضیة فوجدتھ یتشدد أو یضیق فیھا فاعلم أن ذلك لیس من فراغ، 
 فمن إجالل الكبیر توقیره في المجلس، فیعطى أفضل المجالس، وإیاك أن یراك هللا في مجلس أرفع من كبیر السن إال .وإنما من طول تجربة

إذا كان مجلس علم یؤمر برفعك؛ ألن عمر بن الخطاب كان یرفع مجلس ابن عباس رضي هللا عنھما لمكان العلم، وھذا أمر مستثنى، أما أن 
س فیأبى هللا ویأبى رسولھ علیھ الصالة والسالم، بل ینبغي علینا أن نكبرھم ونكرمھم، وإذا دخلت في حفلة تجلس وكبیر السن دونك في المجل

ومن سنن . ًأو في ضیافة سواء كانت لك أو لقریبك ووجدت كبیر السن في مجلس فخذ بیده وأجلسھ في المكان الذي یلیق بھ أو في مكان
 تكون صدور المجالس لكبار السن، وأن یكون الحدیث أول ما یكون لكبار السن، وفي الصحیح المرسلین أن یوقر الكبار في مجالسھم، وأن

عن رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم لما حدثت قضیة قتل عبد هللا بن سھل في خیبر فجاء محیصة یتكلم وكان أصغر القوم فغضب علیھ 
: حتى في الصالة والوقوف بین یدي هللا عز وجل قال. ًبر منك یتكلم أوالاترك أخاك الذي ھو أك: یعني) كبر كبر: (الصالة والسالم وقال

ًیؤم القوم أقرؤھم لكتاب هللا، فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمھم بالسنة، فإن كانوا في السنة سواء فأكبرھم سنا، فإن كانوا في السن سواء (
ھل الحقوق حقوقھم، وال یعرف الفضل إال أھلھ، ونشتكي إلى هللا عز وجل فالسن لھ حق وقدر، والشریعة جاءت بإعطاء أ). ًفأقدمھم سلما

حینما یدخل اإلنسان إلى المناسبات والمجالس فیجد كبار السن في أطراف المجالس، وتجد كبیر السن یحضر المناسبات فقل أن یجد من یقدر 
كان بمجرد ما تراه یأتیك في مناسبة تقبل رأسھ وتجلھ وتكرمھ؛ خطواتھ التي یمشیھا من بیتھ، لو كنا نعیش أشجان كبار السن وأحزانھم، 

ألنك تحسب أن الخطوة منھ بآالف الخطوات من غیره، وأن مجیئھ إلیك في شفاعة أو في حاجة أنھ شيء كبیر عندك، فلنتق هللا عز وجل 
نسأل هللا العظیم رب . لربنا وأھدى في اتباع سنة نبیناونقدر كبار السن، ولنعلم الناس توقیر الكبیر وإجاللھ، إننا إن فعلنا ذلك كان أتقى 

  .العرش الكریم أن یكرمنا بمحاسن األخالق، وأن یصرف عنا شرھا وسیئھا ال یصرف عنا شرھا وسیئھا إال ھو
 
 
 
 

 طالب العلم وأھمیة معرفة األصول والمستثنیات
 
 

ني بعض الصور كالمزرعتین اللتین لھما بئر واحدة، ومتى نبقى على ًمتى نقول عن مسألة في الحدیث إنھا تعتبر أصال ونستث: السؤال
، والصالة والسالم على خیر خلق هللا وعلى آلھ وصحبھ ومن وااله: األصل فنمنع القیاس واالجتھاد؟ الجواب أما : أما بعد. باسم هللا، الحمد 

م المسائل لطالب العلم، والعالم وطالب العلم الذي یعرف األصول من قضیة األصل، ھذه المسألة تعتبر من أھ! ما سألت عنھ أخي في هللا
ویعرف القواعد العامة والمستثنیات یمكنھ أن یفھم الشریعة، فال یمكننا أن نفھم حكم هللا عز وجل إال إذا عرفنا ما ھو األصل وما ھو 

ًالمستثنى من األصل، فال نجعل األصل فرعا، وال نجعل الفرع أصال، بل نعطي ك ٍقد جعل هللا لكلِّ شْيء : ل شيء حقھ وقدره كما قال تعالىً َ َُ ِ ُ َّ َ َ َ ْ
ًقدرا  ْ ًأن أي شيء في العبادة أو في المعاملة إذا كان أصال فابق علیھ وال تخرج عنھ : فھناك أشیاء تسمى األصول، وخذھا قاعدة]. 3:الطالق[َ

األصل في العبادة : ً الخطأ في تصرفھ، فأنت مثال في العبادة تقولإال بدلیل، من عرف ھذا سلم من اإلشكال في ذھنھ وفكره، وسلم من
أي ھذا شيء موقوف على النص من الكتاب والسنة، لو جاء شخص : التوقیف، فال أتعبد وال أتقرب  عز وجل إال بدلیل، ومعنى توقیفي

سؤال العلم :  ویفتح هللا عز وجل علیك العلم، ویقول لك..ادُع بالعلم.. قل في التشھد.. إذا صلیت المغرب فقم في الركعة الثانیة: وقال
ًاألصل أنھ ال یجوز أن یحدث اإلنسان أمرا وتشریعا للناس یحصرھم فیھ في وقٍت ! یا أخي: مشروع، والدعاء في الصالة مشروع، تقول لھ ً

إعانة، وما قال هللا عز وجل وال قال رسولھ علیھ معین أو زمان معین لذكر معین ودعاء معین إال بدلیل؛ ألن طلب العلم وسؤال هللا العلم 
ضوابط وثوابت ینبغي أن یقف عندھا   أو نسأل العلم في حال التشھد، فھذه كلھا- ًمثال-الصالة والسالم أننا ندعوه ونسأل العلم في السجود 

َوأْن تقولوا على هللا ما ال تْعلُمون : المسلم َ َ ََ ََ َِ َّ ُ ُ ل ال یمكنھ أن یقول على هللا ما ال یعلم، بل یقول ما علمھ ربھ أن فمن عرف األص] 169:البقرة[َ
ًفنحن إذا علمنا أن األصل في ھذه العبادة توقیفي نقف، ومن ھنا یختلف العلماء، فإذا جئت مثال لبعض . یقول، فیلتزم األصل وال یخرج عنھ

الذكر بین السجدتین، نجد : ًفمثال. م من ھذا النص أنھ أصلأنا أفھ: أغلب ھذا األصل، وبعضھم یقول: المسائل تجد بعض العلماء یقول
وثبت عنھ صلى هللا علیھ وسلم بین !) رب اغفر لي! رب اغفر لي: (ثبت عن النبي صلى هللا علیھ وسلم أنھ قال: العلماء رحمھم هللا یقولون

دعاء المأثور، ھذا ثابت عن النبي صلى هللا علیھ وسلم، إلى آخر ال..) اللھم اھدني وارحمني وعافني وارفعني واجبرني: (السجدتین أنھ قال
ال : فإذا قال قائل. أن یدعو بالوارد ما بین السجدتین موضع للدعاء، لكن یشرع لإلنسان أن یدعو، واألفضل واألكمل: والجمھور یقولون

ً ھذا الموضع للدعاء، إذا◌ لو جئت تقولھذا الدعاء أصل في أن: ونبھ على ذلك شراح الحدیث، فقالوا! یجوز الدعاء في ھذا الموضع ال : َ
كما ورد، وال یجوز في السجود أن یدعو إال بما ورد، ..) اللھم اھدني وارحمني: (ویقول) رب اغفر لي رب اغفر لي: (یجوز أن یقول إال

: ، فیقال)األفضل(وبین ) ملزم(رق بین إنھ لیس بملزم بدعاء معین كما یقول الجمھور، وف: وال یجوز أن یدعو بعد التشھد إال بما ورد، نقول
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لیس بملزم بھذا الدعاء؛ ألن النبي صلى هللا علیھ وسلم لم یلزم بھ الصحابة، بدلیل أنھ لما جاءت ھذه السنة جاءت من صحابي واحد سمعھ 
كذا : إذا كنتم بین السجدتین فقولوا! اسأیھا الن: ًبین السجدتین إذا لو كان ال یجوز ألحد أن یدعو بغیر ھذا الدعاء لقال) رب اغفر لي: (یقول
: في ذلك أنھم یقولون ًوال تزیدوا، فلما صار الموضع موضع دعاء دعا فیھ النبي صلى هللا علیھ وسلم صار أصال، ومسلك الجمھور.. وكذا

ھ یتقید بالوارد ویستند إلى ھناك بعض العلماء كأصحاب الحدیث رحمھم هللا وبعض المتأخرین یرى أن. ًنعتبره أصال في مشروعیة الدعاء
 من حیث األصل العام أذكارھا توقیفیة، لكن ھناك أصل عام وأصل طارئ، فورود الحدیث عن رسول هللا - في الحقیقة-األصل، والصالة 

ًصلى هللا علیھ وسلم في ھذا الدعاء یعتبره العلماء رحمھم هللا أصال طارئا، فمسألة األصل مھمة في فھم كالم العلماء  : وبالمناسبة. وعباراتھمً
ال یجوز أن : بین السجدتین بدعة، ألني سمعت بعض طالب العلم یقول) رب اغفر لي ولوالدي: (إن قول: ًال أعرف أحدا من أھل العلم یقول

مة التي أمرت أن إن كان النبي صلى هللا علیھ وسلم امتنع لسبب أتمتنع األ! سبحان هللا العظیم) رب اغفر لي ولوالدي(تقول بین السجدتین 
ًوبالمناسبة ال ینبغي ألحد أن یقبل قوال مني أو من متأخر ما لم یعلم كالم ! یترحم اإلنسان على والدیھ وأن یدعو لھما؛ ألن ھذا صار بدعة؟

 واضحة، العلماء والسلف، أئمة السلف كتبھم موجودة وكالمھم موجود في شرح األحادیث ودالالتھا، األصول عندھم واضحة، والثوابت
ًفلیس تقریر األصل منا نحن المتأخرین، تقریر األصول في كالم المتقدمین ومن ضوابطھم، ولیس ھذا تعصبا بل إحقاقا للحق، ألنھم أھل  ً

مة وال العلم الذین ینبغي أن یرجع إلیھم، وأھل العلم الذین ینبغي أن یقتدى بھم، وینبغي أن ُیعلم العلم عن طریقھم، فنحن لنا سلفنا كم األئ
فھذا بدعة، ھذا ھو الذي كان بعض العلماء المتأخرین ) ًثالثا(رب اغفر لي بین السجدتین : إن ھذا بدعة، نعم لو قال: ًنعرف أحدا منھم یقول

الوالدین رحمة هللا علیھم یشدد فیھ، أن تخصیص الثالث ال أصل لھ، وأنھ أقرب إلى البدعة من السنة، أما نفس الدعاء للوالدین والترحم على 
ولذلك فإن طالب العلم الذي ال یفرق بین األصول وبین المعاني المستنبطة من األصول یقع في كثیر من األخطاء، فالبد أن نعلم . فلیس ببدعة

ل إذا رفع رأسھ من الركوع، ھل األص: ومن أمثلة مسألة األصل في العبادات. األصول یجب الوقوف عندھا وعدم التقدم والتأخر عنھا أن
ًفیھ اإلرسال أو القبض؟ إذا نظرت إلى األصل العام أنھ ال یجوز أن یحرك العبد یده قابضا وال أن یضع یده على وضع معین إال بدلیل، فھذا 

األصل : یقبض یدیھ، نقول: أصل عام یقتضي الوقوف على اإلرسال حتى یدل الدلیل على القبض كما دل صراحة علیھ قبل الركوع، إذا قلت
: في الصالة أنھ لما كبر ودخل في الصالة وقرأ فإن النبي صلى هللا علیھ وسلم ثبت عنھ أنھ وضعھا على صدره قبل الركوع، فقالواالخاص 

یدل على أن المراد بھ القیام الخاص الذي قبل ) حتى رجع كل فقار إلى موضعھ: (فھل قولھ. نستصحب ما قبل الركوع إلى ما بعد الركوع
ألنھ یرى أن األصل في القیام القبض، بدلیل أن النبي صلى هللا علیھ وسلم لما قام وضع الیمنى على الیسرى، فلما رفع الركوع؟ ھذا وجھ؛ 

ًاعتدل قائما، ھل اعتدل قائما كاعتدالھ األول؟ ألن اعتدالھ قائما راجع إلى اعتدال معروف مألوف، فقالوا: رأسھ من الركوع قال الراوي ً ً :
نتمسك باألصل أن االعتدال في ذاتھ یستلزم أن یرسل یدیھ ال أن یقبضھما، فالذي یقبض ال حرج : قالوا) ًاعتدل قائما: (والذین قالوا. یقبض

علیھ، والذي یرسل ال حرج علیھ، فعندما تعرف األصل، وتعرف أنھ حتى األصل الذي تستدل بھ لھ أصل آخر یعارضھ ولھ وجھھ یستطیع 
ولذلك وجدنا األئمة والسلف رحمة هللا علیھم یتناظرون ویختلفون وتؤلف الكتب، وهللا یا .  قول من خالفھاإلنسان أن یفھم قولھ وأن یفھم

ًإن من الواجب علینا أن نقرأ كتب العلماء المتقدمین لیس للعلم فقط بل ألدب العلم، تجد الرجل متمسكا بقول یعتقد أن الدلیل قد دل ! إخوان
وقال الشافعي .. ووجھ الداللة كذا.. لقولھ تعالى كذا وكذا.. ال یجوز كذا وكذا: قد سار على حق وھدى فیقولعلیھ، وأن من یتبعھ من األئمة 

وخالف ھذه السنة الشافعي ، وال یقیم الدنیا على اإلمام الشافعي أو اإلمام أبي حنیفة أو اإلمام أحمد أو اإلمام مالك : یجوز، ال یقول: رحمھ هللا
 قدرھم؛ ألن العالم یعرف قدر العالم، ومن عرف العلم یعرف أھلھ، وال یعرف الفضل إال أھلھ، ومن عرف مسالك العلماء ًأبدا، كانوا یعرفون

ٍوثق ثقة تامة أنك لن تجد عالما یشنع على عالم عن ورود نص لقول ثان یستدل بھ من . عذر من خالفھ، وعرف كیف أن من خالفھ لھ حجة ً
مسألة االستثناء من األصول، فتجد الشخص یتمسك بعموم ویشنع على من : األسلوب، ومن أمثلة ذلك مسألتناخالفھ إال وجدتھ یقع في نفس 

: ًاستثنى من العموم، ثم یأتي یرجح في مسألة ثانیة ویستثني من ھذا األصل وتأتي لتفرق االستثناءین فال تجد فرقا، كما قال اإلمام الشافعي 
َول: أبى هللا أن یتم إال كتابھ ًْو كان مْن عند غْیر هللا لوجدوا فیھ اختالفا كثیرا َ ِ ِ ِ ِ ِ ِ َِ ًَ ْ ُْ َ َ ََ ِ َّ ِ فالبشر بشر، فال یستطیع اإلنسان أن یعرف العلم ]. 82:النساء[َ

أنك إذا تمسكت باألصل في مسألة ما، وجاءك شخص یرید أن یناظرك أو یناقشك ویعترض : عرف األصل، ومن فائدة معرفة األصل إال إذا
ًأعطني دلیال على : األصل جوازه، تقول: ما ھو األصل بیني وبینك، ھل األصل جواز ھذا األمر أو تحریمھ؟ فإذا قال: قول لھعلیك ت

ًحرمتھ، فنحن متفقون أو كل منا متفق مع اآلخر على الحل فأعطني الدلیل على التحریم، وقس على ھذا سواء في العبادات أو المعامالت، 
مسألة، فھناك أصول لألبواب، : باب، وھناك شيء یسمى: كیف نعرف األصول؟ ھناك شيء یسمى: ، یبقى السؤالالبد من معرفة األصول

البیع باب من أبواب المعامالت، النكاح باب من أبواب المعامالت، نفس البیع ینقسم إلى : ًوھناك أصول للمسائل، فأصول األبواب مثال تقول
ًتجعلھا أصال في البیع، لكن من حیث األصل العام الباب الذي ھو باب البیع تنظر : مثابة الباب، یعنيمسائل، وقد تجعل المسألة في البیع ب

أو على جھة الخصوص؟ إذا أقرتھ على جھة العموم فھو أصل، وإذا أقرتھ على جھة  إلیھ ھل الشریعة أقرت ھذا الباب على جھة العموم
با : ھالخصوص فھو مستثنى، فالبیع قال هللا عز وجل فی َوأحل هللا البْیع وحرم الرِّ َ َ َ َ َ ََ َّ َّْ ُ َّ العموم : فأین العموم وأین الخصوص؟ نقول] 275:البقرة[َ

 البیع والخصوص الربا، فاألصل حل البیع حتى یدل الدلیل على تحریمھ، ثم باب الربا نفسھ باب خاص، 
 
 
 
 

 (بعني أو صالحني: وإن قال المشتري(توضیح قول المصنف 
 
 

ھناك عبارات في المتن ال نشرحھا وال : ؟ الجواب]یعني أو صالحني : وإن قال للمشتري: [ نرجو منكم توضیح قول المصنف: السؤال
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بعني أو صالحني، أنا ما نسیت العبارة وال تركتھا، لكن طالب العلم ینبغي أن یكون : إذا قال: نتوسع في شرحھا؛ ألنھا تقدمت معنا، فنحن قلنا
: ًالضابط في ھذه المسألة أن یأتي بشيء یدل ضمنا على الرضا، فإذا قال لھ: ًھم والذكاء والضبط، ونحن دائما نقولعلى درجة من الف

صالحني، معناه أنھ : ًفمعناه أنك ما تصالح شخصا إال ولھ حق، فال یمكن أن تصالحھ وھو ال حق لھ عندك، فإذا جاء وقال لھ. صالحني
ما أعطیك القیمة كاملة، فالصلح یقتضي أن ) صالحني(ومعنى . صالحني: بعني أو قال لھ: اء قال لھاعترف أنھ یملك ھذا النصیب، فسو
ًما رأیك لو اصطلحنا على تسعین ألفا، أو على ثمانین ألفا؟ فھذا خالف : ھو اشترى بمائة ألف یقول لھ: ًیتفاوضا على ما دون القیمة، فمثال ً

إن الشفعة خارجة عن القیاس؟ ألجل إذا جاءوا یدخلون : تت على خالف األصل، لماذا قال العلماءإن الشفعة ثب: األصل، وھذه فائدة قولنا
الشفعة أصل، ثم إذا جاء إلى ھذه : إنھا خالف الشفعة الشرعیة فتبطل، ومن المناقضات أن تجد الشخص یقول لك: مسائل غریبة نقول

لماذا أسقطتھا ما دام أنھا ھي أصل؟ ال تسقط إال إذا قلت إنھا مستثناة من . الشفعةبعني أو صالحني سقطت : ال یجوز وإذا قال: المسألة یقول
ٍأنا مشتر، : أنا مصالح وال یقول: أنا شافع وال یقول: األصل، فال تصح إال بالصورة الواردة، والصورة الواردة أن یدفع تمام القیمة وأن یقول

أعطني : سقوط حقھ بالشفعة، وعلى ھذا فإن ھذه العبارة في المصالحة أو البیع أو قولھًبعني فقد اعترف ضمنا ب: صالحني أو قال: فإن قال
ًإیاھا ھبة أو تصدق علي، كل ھذه تدل على سقوط الشفعة، فاألمر ال یختص بالبیع أو المصالحة، ونحن دائما نقول ینبغي أن یعلم : في المتون َّ

ألمثلة كضوابط یمكن لطالب العلم أن یلحق بھا غیرھا، وأن یعرف أصلھا الذي بنیت علیھ أن العلماء رحمھم هللا إذا ذكروا القواعد ذكروا ا
 .أو تفرعت منھ، وهللا تعالى أعلم

 
 
 
 

 [3[ باب الشفعة -شرح زاد المستقنع 
ومن . صبة في األصلًالشفعة ال تكون إال بین الشركاء، فیجوز أن یكون الشافع واحدا من الشركاء أو كلھم، فتنقسم الشفعة على قدر األن

أحكام الشفعة أنھا تثبت في العقار، وإن كان مع منقول فیفصل، ولو تلف جزء من العقار قبل الشفعة ألزم الشافع بدفع قیمة الباقي دون 
 .التالف

 وصایا لطالب العلم
 
 

 خلق هللا أجمعین، وعلى آلھ وصحبھ ومن بسم هللا الرحمن الرحیم الحمد  رب العالمین، والصالة والسالم األتمان األكمالن على خیر
ًفأسأل هللا العظیم رب العرش الكریم أن یبارك لنا ولكم في ھذه األوقات، وأن یجعلھا عونا : أما بعد. اھتدى بھدیھ واستن بسنتھ إلى یوم الدین

تھ، فإن العمر یمضي إما لإلنسان وإما على على طاعتھ ومحبتھ ومرضاتھ، فإن هللا إذا أحب عبده بارك لھ في عمره، ویسر لھ الخیر في أوقا
اإلنسان كما أخبر صلى هللا علیھ وسلم، وإن خیر ما یبارك بسببھ في األعمار واألوقات طاعة هللا جل جاللھ، وھي التي تؤذن بالبركة في 

ُما ینفعھ في دینھ أو دنیاه أو آخرتھ العمر، والبركة في الفراغ وأوقات العطل، فمن ضحى لوجھ هللا عز وجل واغتنم أیام فراغھ وعطلتھ فی
ًفإن هللا یحبھ، ویجعل ذلك العمل منھ وسیلة صالحة فیما بینھ وبین هللا عز وجل، وإن خیر الطاعات الموصلة إلى مرضاة هللا سبحانھ وتعالى 

فھذا ھو الذي یحیي هللا بھ قلوب .  وسلمطلب العلم والحرص على التزود من العلم النافع، والموروث من كتاب هللا وسنة النبي صلى هللا علیھ
ِالعباد، ویصلح بھ حال العبد في الدنیا والمعاد، یرفع بھ درجتھ وُیْعظم بھ أجره، ویكفر بھ خطیئتھ، فالحمد  على فضلھ، والشكر لھ على 

 ال ییسر العلم وال یسھلھ إال لمن أحب، ولكن هللا! توفیقھ وإحسانھ وبره، فكم من محروم من العلم حال بینھ وبین العلم ما حال من العوائق
ًومن تیسیر العلم تیسیر مجالسھ وسھولة ذلك من هللا جل جاللھ، حینما یبعد عن اإلنسان الشواغل والمشاغل، فلنحمد هللا جمیعا على توفیقھ 

 ...... .ونشكره على فضلھ ومنھ
 

 اإلخالص في عمارة األوقات بطاعة هللا عز وجل
 
 

التواصي باإلخالص في عمارة األوقات في طاعة هللا عز وجل، فاإلنسان إذا بارك هللا لھ في عمره، : ي أن نتواصى بھ جمیُعناوإن مما ینبغ
فقضاه في طلب العلم أو في طاعة أو في قربة أو في صلة رحم أو في بر والد أو والدة أو غیر ذلك من الطاعات ال ینقصھ إال أن یسأل هللا 

لو أن العالم یوصي طالبھ في كل مجلس بل في كل ساعة : ًالب العلم نفسھ دائما على اإلخالص، وقد قال بعض العلماءاإلخالص، فیوطن ط
اإلخالص ھو الخیر كلھ، وجماع الخیر كلھ في اإلخالص  جل جاللھ أن . ًباإلخالص لوجھ هللا ما كان ذلك كثیرا على حق هللا سبحانھ

رج إلى حلق العلم یبتغي ما عند هللا، وأن یجلس في حلق العلم یبتغي مرضاة هللا سبحانھ وتعالى، فعندھا إذا یقصد اإلنسان وجھ هللا، وأن یخ
أخلص  قلبھ أصلح هللا لھ ظاھره، وفتح لھ أبواب رحمتھ، حتى ولو جلس في مجلس العلم ولم یفھم ما یقال فإن هللا ینفعھ بھذا المجلس، فقد 

َتغفر ذنوُبھ، وتْستر  َ ُْ   .ُعیوُبھ، وتفرج كروُبھُ
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 العلم كلھ خیر وبركة
 
 

ًالعلم كلھ خیر وبركة، فمن الناس من یعطیھ هللا العلم كامال، فیأخذه بضبطھ وإتقانھ واإلخالص لوجھ هللا فیھ، ویحفظ كل مسألة، ویضبط كل 
 ھناك أعظم بركة من ھذا العلم؛ ألنھ مأخوذ من القرآن ومن الناس من ھو دون ذلك، فلیس. ما یقال، ثم ینفعھ هللا عز وجل بالعمل وبالتعلیم

ٌكتاب أنزلناهُ إلْیك ُمبارك : وهللا یقول ٌَ َ َ َ ِ َ َ َْ َ وإذا بارك هللا في األصل بارك في فروعھ، والفرع تابع ألصلھ، فإذا أراد اإلنسان أن یبارك ] 29:ص[ِ
ولم یتقن المسائل كلھا فلیحمد هللا جل جاللھ أن هللا بارك لھ في عمره فمرت هللا لھ في علمھ أتقنھ على أتم الوجوه، فإذا جلس في مجلس العلم 

علیھ الساعة في ذكر هللا عز وجل، ولیحمد هللا جل جاللھ من كل قلبھ أن هللا آواه؛ وأن هللا سبحانھ وتعالى جعلھ یأوي إلى مجالس العلم، 
َفقد ُیْحرم اإلنسان مجالس العلم إذا لم یشعر بقدرھا، فأنت  (شقى بھم جلیسھمھم القوم ال ی! (وإلى ریاض الذكر، فھذه نعمة وكفى بھا نعمة

ًمستفید في مجلس العلم مھما كان حالك ما كنت متقیا  مخلصا لوجھ هللا عز وجل ً.  
 
 
 
 

 ترك السآمة والملل من كثرة المسائل
 
 

ًر علیھ، فیجد نوعا من السآمة والملل لكثرة المسائل، فال ینبغي ربما أن اإلنسان تصعب علیھ المسائل ویرید ضبطھا فتكث: األمر الثالث
یخوض في : أحدھما! وشتان ما بینھما) طالب علم، وطالب دنیا: منھومان ال یشبعان: (لإلنسان أن یسأم، وال ینبغي لطالب العلم الحق أن یمل

، فال یبالي هللا بھ في أي أودیة الدنیا ھلك، فكما غمار رحمة هللا عز وجل، واآلخر یخوض في الملھیات والمھلكات حتى تھلكھ و العیاذ با
ً التاجر وھو في تجارتھ یسھر لیلھ، ویتعب جسمھ، ویذل نفسھ في بعض األحیان، فال یستكثر أن یقف موقفا یتوسل -و المثل األعلى- ترى 

أرجوك أن تبقى معي : إني أرید أن أخرج، فیقول: ل العاملویرجو فیھ الخادم والعامل عنده من أجل أن یربح األلف واأللفین، ولربما قا
نصف ساعة أو ساعة، یذل نفسھ من أجل الدنیا، وأنت وهللا أشرف وأعظم وأكمل عند هللا سبحانھ وتعالى متى ما صبرت ولم تمل، فإن هللا 

السآمة والملل، فال یمل اإلنسان، ومن یمل كالم یمتحن كل من جلس في مجالس العلم بالشواغل ویمتحنھ بالثناء والمدح والسمعة والریاء و
وهللا إن . إنا أمة أعزنا هللا باإلسالم فمھما ابتغینا العزة بما سواه أذلنا هللا، فال عز لنا إال بھذا العلم! هللا وكالم رسولھ صلى هللا علیھ وسلم؟

 للعبد في الدنیا واآلخرة، ویخلف هللا لك بھذا العلم الھیبة والمحبة ھذه الكلمات والمسائل ربما تراھا أنھا یسیرة، ولكن ضبطھا وإتقانھا رفعة
واإلكرام واإلجالل في صدور الناس متى ما اتقیت هللا عز وجل، ولتعلم أن كل مسألة تتعلمھا وتضبطھا وتعطیھا حقھا من اإلتقان لوجھ هللا 

ًفینبغي علینا دائما التواصي بحقوق ھذا العلم، .  وتعالى، فلتستقل أو تستكثروفي هللا وابتغاء ما عند هللا ما ھي إال درجات لك عند هللا سبحانھ
خاصة إذا أصبحت المجالس بالساعة والساعتین والثالث، وكان العلماء رحمھم هللا یجلسون من بعد صالة الفجر إلى صالة الظھر وھم في 

مجلس أو مجلسین، فھم یأخذون السطر والسطرین ما بین صالة الفجر وإذا كنا نأخذ الفصل في . مذاكرة العلم ومدارستھ ومناقشة المسائل
إلى صالة الظھر، وھذا لیس ألنھم في ضبطھم وإتقانھم فیھم ضعف ال وهللا، ھم القوم أھل العلم والمعرفة واإلتقان، وزمانھم قلیل الفتن 

ًوالمحن، لكنھم یریدون ضبط كل مسألة، فتقرأ الكلمة، وتشرح لغة واصطالحا،  ویبین حكمھا ودلیلھا، ثم ُیبین الخالف فیھا، ثم القول الراجح ُ
إلى الخمسة عشر، وبعد أن یحفظ طالب العلم المسألة .. من بعد ھذا كلھ، وكل ذلك یعرض على طالب العلم، وكان الشیخ یجلس إلى العشرة

السطرین، وھذا كلھ من باب اإلتقان والحرص، فھم یسأل ھذا ثم ھذا حتى یتم المسألة علیھم كلھم، فیمضي الوقت كلھ في مذاكرة ھذین 
یتدارسون السطرین في ثالثة أو أربع أو خمس ساعات كلما جاءت ساعة یزداد شوقھم للعلم أكثر، وتزداد محبتھم وإجاللھم للعلم أكثر، لكن 

ًج طالب العلم دائما أن یوصى بأن إذا كثرت الغفلة وتأخر الزمان صار العلم أصعب، وصار الصبر في مجلس العلم أصعب، فلذلك یحتا
یصبر، وإذا زادت الشواغل لإلنسان وصعب علیھ التفرغ للعلم، وصعب علیھ ضبط العلم فإن درجتھ عند هللا أكبر، وثوابھ عند هللا أكثر، 

 مثل أجر -لفتن والمحن والشواغلفي مثل ھذه األیام الكثیرة ا: أي- للعامل فیھن : (ولذلك قال صلى هللا علیھ وسلم في حال ھذا الزمان وأمثالھ
ًبل منكم، إنكم تجدون على الحق أعوانا، وھم ال یجدون على الحق أعوانا: منا أو منھم؟ قال! یا رسول هللا: خمسین، قالوا كان السلف ). ً

ًون على الحق أعوانا من یجدون العون من النفس الصالحة المؤمنة اللوامة التي تلوم اإلنسان على كل ثانیة وعلى كل لحظة، وكانوا یجد
فیھا العلم  ًقرنائھم، وكانوا یجدون على الحق أعوانا حتى من أبنائھم وذریاتھم وأزواجھم، ولكن الیوم لو أراد اإلنسان أن یتفرغ ألیام یطلب

  .شغل بأھلھ وشغل بولده، وشغل بمشاغل تحیط بھ من كل حدب وصوب
 
 
 
 

 بھأن یشعر طالب العلم أن العلم قریب إلى قل
 
 

ینبغي على طالب العلم أن یشعر أن ھذا العلم قریب إلى قلبھ، حتى ولو كانت المسألة غریبة فھي ال : النقطة األخیرة التي أحب أن أنبھ علیھا
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.. نھامن األمور التي یحرم بھا طالب العلم ضبط العلم، أن یحس أن المسألة غریبة وعجیبة وأنھا بعیدة عن حالھ وأ: تبتعد عن العلم، یعني
ً أن یجعلھ شیئا عظیما فرض -خاصة المتفرغ لطلبھ- فال یزال یبتعد عنھا فتبتعد عنھ، وحینئٍذ یحرم درجتھا وأجرھا، فیجب على طالب العلم  ً

نا ھذه المسألة ًعلیھ أن یتقنھ، وكم من مسائل تعلمناھا ما كنا وهللا نظن أننا نسأل عنھا فضال عن أن نبتلى بھا، فإذا بنا في یوم من األیام تقع ل
ال تبتعد عن العلم، فالعلم ھو بذاتھ بعید . ونحتاج إلى جوابھا ألنفسنا، وإذا بنا نبتلى بالسؤال عنھا أمام الناس وأمام األمة فنفع هللا بھا ما شاء

ن یقترب منھ تباعد العلم عنھ عنك؛ ألن هللا سبحانھ وتعالى جعل الجنة محفوفة بالمكاره، فكیف إذا ابتعد اإلنسان عنھ؟ ولو حاول اإلنسان أ
حتى یعظم أجره، ولذلك إذا أردت أن تحفظ سورة من القرآن ربما تجلس الشھور وأنت ترید إتقانھا وضبطھا حتى تصل إلى ما ترید، یمتحن 

 أال نشعر أن مسائل :الشاھد من ھذا. هللا بذلك صبرك وحبك، فإذا وفقت ألكمل الدرجات وأفضلھا أعطاك هللا حفظھا على أتم الوجھ وأكملھ
ھذه مسائل : ھذا العلم بعیدة عنا، وهللا إن األمة بخیر ما اعتزت بھذا الدین، واالعتزاز بالدین أول ما یبدأ بالعلماء وطالب العلم، ال تقل

ة، وعلى أصول صحیحة ًالفقھاء یھتمون بأشیاء غریبة أبدا، تدرس المسائل وتتقنھا؛ ألنھا كلھا مبنیة على الكتاب والسن: غریبة، وال تقل
ًاقتضاھا علماء الشریعة واألمة، فتصحب لھذه المسائل في قلبك المحبة واإلجالل والرغبة؛ ألنك إذا رغبت شیئا أتقنتھ، وإذا أحببت شیئا  ً

ولما .  العلمطلبتھ، والسبب الذي یجعل طالب العلم یسأم ویمل ویعرض عن مجالس العلم أو یسأم من مجالس العلم ھو عدم شعوره بعظم ھذا
 كانوا یجلسون في العشر اآلیات ال - كتاب هللا وسنة النبي صلى هللا علیھ وسلم-أحس الصحابة رضي هللا عنھم وأرضاھم بعظم شأن الوحي 

ھابذة یتجاوزوھا حتى یتعلموھا، ویعلموا حاللھا وحرامھا ویعملوا بھا، فأعطوا العلم والعمل، وبورك لھم فیھ، یقفون عند عشر آیات وھم ج
وكان الرجل منھم یعرف مدلوالت الكالم واأللفاظ عامھ وخاصھ، ومطلقھ ومقیده، وظاھره وباطنھ، ! الحفظ والفھم، وأھل اللسان والبیان

تم ومفھومھ ومنطوقھ، كل ھذا كان عندھم بین أیدیھم كالشيء السھل المنال، ومع ذلك كانوا ال یتجاوزن العشر اآلیات، فلما أتقنوا العلم على أ
 أن نحب ھذا العلم، وأن نعتز - وبخاصة طالب العلم-فینبغي علینا . وجوھھ، وصبروا على منازلھ وأحوالھ، وصابروا بورك لھم في العلم

بھذا الدین، وهللا لو كنا في أصعب مسألة من مسائل الحیض والنفاس فھو دیننا، وھي شریعتنا التي بھا نعتز وبھا نفتخر، وحینما نرى أھل 
ً وھم یتعلمون الكیمیاء والفیزیاء ویصبرون ویفتخرون، وتجد الھندسي یفتخر بھندستھ، والكھربائي یفتخر بعملھ، وكال یتباھى ویسمو الدنیا

فینبغي علینا أن ! كیف بمن یطلب الوحي؟! كیف بمن یطلب العلم؟! ویعلو بما عنده من حطام الدنیا، فكیف وأنت تشتري سلعة هللا الغالیة؟
ِسألة وبكل حكم وبكل شرع؛ ألنھ تنزیل مْن حكیم حمیٍد نعتز بكل م ِ َِ ٍَ ٌ ِ فلما كان السلف الصالح رحمھم هللا والتابعون لھم بإحسان ]. 42:فصلت[َ

تنسي اإلنسان لذة ! على ھذا النحو من استشعارھم لھذا العلم المبارك، فأعطوه خالص حبھم وصادق ودھم سلو بھذا العلم، فللعلم سلوة وهللا
 واألھل والمال والولد، من أعطي العلم كلھ بورك لھ في ھذا العلم، فنسأل هللا العظیم رب العرش الكریم أن یجعلنا ذلك الرجل، وأن النفس

ًیبارك لنا فیما تعلمناه وعلمناه، وأن یجعلھ خالصا لوجھھ الكریم، موجبا لرضوانھ العظیم ً.  
 
 
 
 

 جواز الشفعة ألكثر من شخص
 
 

ھذه المسألة من مسائل الشفعة مفرعة على ما تقدم، فقد بینا أن هللا عز وجل ] والشفعة الثنین بقدر حقیھما : [  هللا تعالىیقول المصنف رحمھ
شرع الشفعة للشریك، وبینا محل تلك الشفعة، فال إشكال أنھ لو كان معك شریك لم یقاسم وباع نصیبھ فأردت أن تشفع كان لك ذلك، لكن 

: ض التي وقعت فیھا الشفعة بین ثالثة أشخاص أنت ومعك شریكان، إذا باع واحد من الشریكین، فحینئٍذ یرد السؤاللو كانت األر: السؤال
ھل الشفعة تكون لواحد منكما أو تكون لكلیكما؟ وإذا كانت لك ولمن معك وھو الشریك الثاني، فھل تقسم بینكما بالسویة أو تكون على قدر 

لبقیة الشركاء الذین لھم شراكة مع البائع في ھذا العقار الذي لم یقسم، : ًة تثبت لالثنین معا وللثالثة ولألربعة أيالشفع: الملك؟ المسألة األولى
ًإذا تثبت الشفعة ألكثر من واحد، وھذا قول جمھرة أھل العلم رحمھم هللا، والسلف والخلف كلھم على أن الشفعة تثبت ألكثر من واحد، وأنھا 

: إذا كانت ألكثر من واحد فھناك صورتان: المسألة الثانیة. قط إذا باع أحدھما، بل یمكن أن تكون الشفعة ألكثر من واحدال تختص باالثنین ف
ًلو أن ثالثة اشتروا أرضا بثالثمائة ألف لایر، فباع واحد منھما فمعنى : أن یكون نصیب الشخصین الباقیین بقدر واحد، مثل: الصورة األولى

ًلث األرض، واالثنان الباقیان كل منھما یملك ثلثا من األرض كلھا، فإذا كان لكل واحد منھما مثل نصیب اآلخر ما فیھ أنھ قد بیع ث: ذلك
- لك الحق أن تشفع في النصف، فإذا كانت األرض بثالثمائة ألف فباع واحد منا : إشكال؛ ألنھما سیقتسمان الشفعة، فنقول لكل واحد منھما

اشفعا في ھذا النصیب الذي بیع بالنصف، فیدفع كل : ي ألف، ھذا النصیب الذي باعھ بھذا المبلغ یقال لي ولمن معي نصیبھ بمائت-ونحن ثالثة
لكن المشكلة لو . ًواحد منكما مائة ألف، ویأخذ نصف األرض المباعة الذي ھو سدس األرض كلھا، إذا الشفعة لالثنین المتبقیین بقدر حقیھما

ثة شركاء أحدھم یملك الربع، والثاني لھ الربع، والثالث لھ النصف، فباع أحد االثنین األولین ربع األرض الذي كانت األرض التي بیعت لثال
ًیملكھ، لو فرضنا أن زیدا وعمرا ومحمدا اشتروا أرضا، وكان محمد لھ نصف األرض، وزید لھ الربع، وعمرو لھ الربع، فباع زید نصیبھ  ً ً ً

بعدد الرءوس تقسم األرض : كیف تكون الشفعة؟ ھل ھي بعدد الرءوس أو بقدر النصیب؟ إذا قلت:  السؤالالذي ھو ربع األرض فحینئٍذ یرد
یأخذون األرض بقدر : وإذا قلت. بین االثنین، فإذا كانوا اثنان یشفع كل واحد منھما في نصف الربع الذي ھو الثمن، ویأخذه بنصف القیمة

ًن یشفع في ثلثي الربع، وعمرو یشفع في الباقي وھو ثلث الربع؛ ألنھا بقدر حصتھ، وبناء  یصبح لمحمد الحق في أ-وھو الصحیح-الحصة 
إن كان  ًعلى ذلك إذا تعدد الشركاء فكانوا ثالثة فأكثر، فباع واحد نصیبھ نظرنا إلى حصة الباقین وأعطیناھم حق الشفعة كال بقدر حصتھ،

ًإذا أوال. ف فالنصف على التفصیل الذي تقدمالثلث فالثلث، وإن كان الربع فالربع، وإن كان النص ًالشفعة ال تختص بما إذا كان الشافع واحدا : ً
إذا ثبت أنھا تكون ألكثر من شریكین فإنھا : المسألة الثانیة. بل تشمل أكثر من شافع في األرض الواحدة، حتى ولو كانوا أكثر من شریكین
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ى أصح قولي العلماء رحمھم هللا؛ ألن الشفعة استحقت بالملك، وھذا یملك من األرض تكون بقدر الحصص والحق ال بعدد الرءوس، وھذا عل
) بقدر حقیھما(فأكثر : أي) والشفعة الثنین: (فھذا مراد المصنف رحمھ هللا في قولھ. أكثر مما یملكھ أخوه، فاستحق أن یشفع بقدر ما ملك

: قال رحمھ هللا. ما واآلخر أراد أن یشفع، إنما المراد إذا كان بقیة الشركاء اثنین فأكثرأنھ إذا باع أحدھ) اثنین(وذلك إذا تبقیا، ولیس المراد بـ
ال : االثنین إذا قال إن االثنین فأكثر لھم حق المقاسمة في ھذا النصیب الذي بیع فإن أحد: إذا قلنا] فإن عفا أحدھما أخذ اآلخر الكل أو ترك [ 

إما أن یأخذ النصف كلھ : إما أن یأخذ الكل أو یدع، أي:  أو یجب علیك أخذ الكل؟ قال رحمھ هللاھل تشفع بقدر الحصة: أرید، یرد السؤال
الذي بیع أو الربع كلھ الذي بیع أو الثلث كلھ الذي بیع وإال امتنع علیھ أن یأخذ قدر حصتھ، فیأخذ قدر حصتھ إذا زاحمھ شریكھ، أما إذا 

 أن تترك الكل، وھذه المسألة فیھا إجماع من أھل العلم رحمھم هللا، وحكى اإلجماع على ذلك إما أن تأخذ الكل وإما: تراجع شریكھ فنقول
اإلمام ابن المنذر رحمھ هللا في كتابھ المشھور اإلجماع، بین فیھ أن أھل العلم اتفقوا على أنھ إذا كان الشركاء اثنین فأكثر ورجع أحد الشركاء 

 ...... .كل أو تتركإما أن تأخذ ال: عن الشفعة نقول لآلخر
 

 الشفعة مجزأة على قدر النصیب
 
 

كل ھذه ] وإن اشترى اثنان حق واحد أو عكسھ، أو اشترى واحد شقصین من أرضین صفقة واحدة فللشفیع أخذ أحدھما : [ قال رحمھ هللا
داخل، فلو أنك شریك مع واحد المسائل فروع على ما تقدم، وھي تجزئة الشفعة على قدر النصیب والحصص، وكذلك على حسب الضرر ال

في أرض، واشتریتما ھذه األرض بمائة ألف، ولكل واحد منكما نصفھا، فباع صاحبك نصفھ الذي یملكھ على اثنین بمائتي ألف، وكل منھما 
ري من زید أو ًأخذ ربعا؛ ألنھ إذا كان لھ النصف فتكون منقسمة بینھما على ربع، فلو اشتراه زید وعمرو من شریكك، فیجوز لك أن تشت

تشتري من عمرو، فتدفع حصة واحد منھما وتشتریھا؛ ألن الشفعة شرعت لدفع الضرر، فیجوز لك أن ترضى بشریك وترفض اآلخر، فإذا 
أنا أرید أن أشفع في نصیب زید، أو أنا أرضى بعمرو وال أرضى بزید، أو العكس أرضى بزید وال أرضى : ًرضیت بأحدھما شریكا لك قلت

 الضرر یأتیني من زید وال یأتیني من عمرو، فاشتریت نصیب زید، كان لك أن تأخذ نصیب زید، ولك أن تأخذ نصیب عمرو، بعمرو، أو
: قال. ًولذلك في ھذه الحالة یجوز التشطیر وتفریق الصفقة؛ ألن كال منھما لھ نصیب، كما لو باع أحد الشركاء جاز لك أن تشفع في نصیبھ

زید الذي ھو : اشترى اثنان حق واحد، أو واحد اشترى حق اثنین عكس المسألة التي قلنا، األول] د أو عكسھ وإن اشترى اثنان حق واح[ 
وقلنا أنھ باع زید نصیبھ إلى اثنین فلك أن تشتري . شریكك وعمرو باعا نصیبیھما إلى واحد وھو بكر فبكر لما اشترى منھما لك أن تشتري

فإذا كان في الصورة األولى یشتري اثنان، .  وھو أنك تخشى الضرر من أحدھما وال تخشاه من اآلخرمن أحدھما وتترك اآلخر، وبینا السبب
ًفھنا على العكس؛ یشتري واحد، ویكون معك شریكان، فلو فرضنا أنكم اشتریتم قطعة أرض بتسعین ألفا، فدفع كل واحد منكم ثالثین ألفا،  ً

 فلو كان معك زید وعمرو فباع االثنان نصیبیھما إلى بكر، فاشترى بكر الثلثین -ًثالثامن حیث األصل أ: یعني- فقسمت األرض على ثالثة 
 ًتخصص جزءا مما بیع؛: أنا شافع في نصیب زید أو شافع في نصیب عمرو، یعني: اللذین كانا لزید وعمرو بمائة ألف، فمن حقك أن تقول

: ع، ویدخل علیك في الثلثین وال یدخل علیك في الثلث الواحد، ولذلك قالواألنھ ربما دخل علیك بالضرر في النصف وال یدخل علیك في الرب
ًلو أن زیدا وعمرا باعا لبكر، فنقول: فیقولون. یجوز أن تشتري نصیب أحدھما كما لو باع كل واحد منھما ألي شخص أجنبي من حقك أن : ً

ھذا مثلما إذا اشترى اثنان أجنبیان من حقك أن تشري من : لواأنا أشتري نصیب زید، أو أشتري نصیب عمرو فحینئٍذ ال إشكال، قا: تقول
أحدھما وتترك اآلخر، فاألولى راجعة إلى دخول الضرر بالشخص، والثانیة راجعة إلى دخول الضرر بالنصیب؛ ألن الشفعة شرعت لدفع 

دخل علیك الضرر في قدر الحصة، فإذا كنت وإما أن ی) الشركاء(الضرر من جھة الشریك األجنبي إذا دخل علیك، فھذا راجع إلى الرءوس 
تشارك اثنین وكل واحد منكم لھ الثلث، فلیس ھذا كمثل شخص یشاركك ولھ الثلثان، فالضرر ھنا أعظم؛ ألنھ أكبر منك وسیضر بمصالحك 

 بكر كان من حقك أن تأخذ أكثر، فلك أن تدفع الضرر عن نفسك بشراء أحد النصیبین دون اآلخر، كما لو باع زید إلى خالد وباع عمرو إلى
ًفإذا إذا باع الشریكان لشخص واحد أو باعا . ما باعھ زید أو باعھ عمرو وتفرق الصفقة، ھذا بالنسبة إذا باع كل منھما إلى شخص واحد

ًدفعا لشخصین فمن حقك أن تشفع، إن شئت أخذت الكل في كل المسائل وال إشكال، وإن شئت أخذت البعض بقدر حصتھ وذلك جائز لك؛ 
ًلضرر أجنبي دخیل علیك، إذا أردت أن تخرجھ كلیة، أو تخرج واحدا وتبقي الثاني في المسألة األولى، أو دفعا للحظ والنصیب الزائد الذي  ً
تتضرر بزیادتھ، فقد تقبل بشریك یساویك وال تقبل بشریك ھو أكثر منك؛ ألن المضرة ستكون أعظم، ویكون تصرفھ أكثر، ویكون استحقاقھ 

ًلتصرف في األعیان أكثر مما لو كان مالكا لثلث أو كان مالكا لما ھو دون نصیبكبا ً. ...... 
 

 حكم التفریق بین الصفقة في الشفعة
 
 

ًأرض بداخل مكة، وأیضا ھناك أرض  لو كان لك شریك في: صورة المسألة] أو اشترى واحد شقصین من أرضین صفقة واحدة : [ قال
لو اشتركت مع محمد في أرض بداخل مكة وأرض بخارج مكة مناصفة بینكما، : ك أو غیره، نأخذ المسألة األولىًخارج مكة سواء ھذا الشری

ًاشتریتما األرض مثال بملیون، فكانت التي في داخل مكة بنصف ملیون، والتي في خارج مكة بنصف ملیون، وكنت أتت تملك نصفھا وھو 
 في داخل مكة، ونصیبھ من األرض التي في خارج مكة في صفقة واحدة، واشترى خالد یملك نصفھا، فباع محمد نصیبھ من األرض التي

أرید أن أشفع في نصیبي من األرض التي في داخل مكة، وال أرید أن أشفع بنصیبي :  بملیون، فمن حقك عندھا أن تقول-ًمثال-كال النصیبین 
فإذا اشترى . خارج مكة، وال أرید أن أشفع في األرض التي بداخل مكةأشفع في األرض التي في : الذي في خارجھا، ولك أن تعكس فتقول

ًالنصیبین من شریكك بصفقة واحدة جاز لك أن تفرق الصفقة ولو كانا بصفقة واحدة، وجاز لك أن تشتري أیضا النصیب بالثمن الذي باعھما 
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ًبھ إذا كنت شریكا لھ في ھذه وھذه، لكن لو كنت شریكا لھ في األرض التي ف ي داخل مكة، وعنده أرض في خارج مكة مع شریك آخر، ً
أرید أن أشفع، فأنت : فاشترى منھ األجنبي ھذه األرض التي بداخل مكة والتي في خارج مكة في صفقة واحدة بملیون، في ھذه الحالة لو قلت

التي بخارج مكة؟ فتفرق الصفقة الواحدة، ترید أن تفرق الصفقة الواحدة، بحیث نعرف كم كانت قیمة األرض التي بمكة؟ وكم قیمة األرض 
إنھما صفقة : اشتراھما من شخص واحد صفقة واحدة، ففي ھذه الحالة تفرق الصفقة، ما یقال: یعني] صفقة واحدة : [ ولذلك قال رحمھ هللا

:  تفرق، ونقول ألھل الخبرةواحدة وال نفرق الصفقة، كما ھو مذھب بعض العلماء أن الصفقة الواحدة ال تجزأ وال تفرق، والصحیح أنھا
أخذ ] فللشفیع أخذ أحدھما : [ قال. إذا أردت الشفعة ادفع ھذه القیمة وخذ األرض: قدروا األرض التي في مكة، كم قیمتھا؟ فإذا قدرت قلنا لھ

 ...... .ذكرناه أحد النصیبین، وال بأس بذلك على التفصیل الذي
 

 عقار ومنقولحكم تفریق الصفقة في الشفعة إذا وقعت بین 
 
 

ًوإن باع شقصا وسیفا أو تلف بعض المبیع فللشفیع أخذ الشقص بحصتھ من الثمن : [قال هللا ھذه المسائل كلھا یدخلھا العلماء رحمھم هللا من ] ً
وفي بعض باب إثبات قوة الشفعة وضعفھا، ففي بعض األحیان تكون الشفعة جاریة على الثمن وعلى البیع المعھود المعروف فال إشكال، 

ھل ترجع إلى األصل أو تعتبر مستثناة ولھا أحكام تخصھا؟ فاألصل أن اإلنسان یبیع : األحیان تجري الشفعة على صور غریبة فیرد السؤال
ھل : قلیةإن لھ أن یشفع، فیرد السؤال اآلن من باب القسمة الع: ٍالعقار وتكون الشفعة في بیعة واحدة مستقلة، إذا باع العقار مع عقار ثان قلنا

أنھ كما حكمنا : إن ھذه المسألة مستثناة وال تثبت فیھا الشفعة؟ الجواب: إذا جمع بین العقار والمنقول یكون الحكم بثبوت الشفعة أو نقول
على حدة نجزئ الصفقة إذا وقعت بین عقار ومنقول، فنجعل قیمة العقار   فإننا- وأكثر من العقارین لو وقع ذلك-بتجزئة الصفقة في العقارین 

ًوقیمة المنقول على حدة ونثبت الشفعة في العقار، فأورد رحمھ هللا الشقص والسیف كمثال، وإال قد یبیع شقصا وطعاما، فمثال لو قال لھ ً ً :
: بخمسمائة ألف، قال: ًأبیعك نصف أرضي التي بداخل مكة في المكان الفالني مع مائة صاع من األرز أو مع مائة كیس من األرز، مثال

عندي سیارة وعندي نصف أرض، وأنا أعاني من ضائقة وأحتاج إلى نصف ! یا فالن: قبلت، ھذا جمع بین العقار والمنقول، أو قال لھ
ًقبلت، إذا◌ باعھ عقارا وباعھ مع العقار منقوال: ملیون، فما رأیك لو أعطیتك السیارة مع نصف األرض التي لي بمكة بنصف ملیون، قال ً ً َ .

 ننظر كم قیمة الطعام أو السیارة في الصفقة، وكم حظ النصف من األرض من الصفقة التي ھي نصف الملیون، فوجدنا أن ففي ھذه الحالة
تجزأ الصفقة ویعرف نصیب العقار من  :ھذه األرض قیمتھا ثالثمائة ألف والسیارة أو الطعام قیمتھ مائتان، فنقول حینئٍذ: أھل الخبرة یقولون

 ...... .لشفیع بدفع ما یستحقھ نصیب البائع من األرضنصیب المنقول، ویؤمر ا
 

 الحكم فیما لو تلف جزء من المبیع وأراد الشفعة
 
 

ًلو اشتریتما أرضا في مخطط، وھذه األرض جاء سیل فاجتاحھا أو كانت على بحر : ھذه المسألة صورتھا] أو تلف بعض المبیع: [قال
قد باع نصف ھذه األرض، وھذا النصف الذي باعھ قبل أن تشفع جاءت ھذه الكارثة فغرقت، وبقي ربعھا لم یصبھ شيء، وشریكك كان 

ھل من حق الشریك والشفیع أن یشفع فیما بقي من األرض أو لیس من : فاجتاحت ما اجتاحت من األرض فتلف بعض المبیع، فیرد السؤال
فلو كان ھناك مزرعة قیمتھا ملیون لایر، وباع شریكك نصیبھ كما جزأنا في حال الصفقات نجزئ في حال اإلتالف والفساد، : حقھ؟ الجواب

بخمسمائة ألف، ثم جاء إعصار وأحرق نصف األرض وبقي نصفھا، فھل من حقك أن تشفع؟ وإذا شفعت فھل ُیقدر التالف فتسقط قیمتھ أم 
ھا أو أتلفت بعض الزرع فنقصت القیمة إذا نزلت مصیبة باألرض وأتلفت بعض: كاملة؟ قال بعض العلماء أنھ یجب علیك أن تدفع القیمة

ینظر إلى قدر التالف ویحسب من قیمة الشفعة، فإذا كان ھذا النصف الذي باعھ شریكك من المزرعة وھي سلیمة طیبة قیمتھ خمسمائة ألف، 
ًعطي القیمة مائتین وخمسین ألفا، إنھ یسقط قیمة التالف وتشفع وت: ًثم بعد التلف أصبحت القیمة مائتین وخمسین ألفا، ففي ھذه الحالة یقولون

مناسبة ھذه المسألة أنھا تابعة لمسائل تجزئة الصفقة، فكما . التالف ال یحسب، وال تشفع بأصل القیمة، إنما تشفع بقدر الحصة مما تبقى: یعني
العكس وھي النقص، فھناك  كذلك في صورة -ًسواء كان من جنسھ أو غیر جنسھ- أنھا تجزأت الصفقة في حال الجمع بین العقار وغیره 

من باع نصیبھ من أرض ثم تلف شيء من ذلك النصیب وبقي شيء فإن الشفیع : حصلت زیادة فتجزأت، وھنا حصل نقص فتجزأت، ونقول
 كانت قیمة ًادفع مائتین وخمسین ألفا إذا: ادفع نصف ملیون إنما نقول :ال نقول لھ: یطالب بدفع قیمة األرض بعد التلف ال قیمتھا األصلیة، أي

كما ذكرنا؛ ألن ھذا الضرر ] فللشفیع أخذ الشقص بحصتھ من الثمن : [ قال. األرض بعد حدوث ھذه الحادثة أو الكارثة تساوي ھذا القدر
 ...... .والفساد واإلتالف ال یتحملھ الشفیع

 
 حكم الشفعة في شراكة الوقف

 
 

مسألة تحتاج إلى شيء من الشرح والتوضیح، لكن محلھ إن شاء هللا في باب ھذه ال] وال شفعة بشركة وقف : [ یقول المصنف رحمھ هللا
ًالوقف، عند العلماء خالف إذا أوقفت شیئا من أرض أو نحوھا كالمزارع ونحوھا فھل یزول ملكك عنھ بالكلیة ویصبح ملكا  عز وجل أم  ً

احبھ لھ، فحینئٍذ لن تستطیع أن تثبت الشفعة؛ ألن الشفعة یشترط فیھا إن الوقف تزول الملكیة عنھ بمجرد إیقاف ص: أن ملكیتھ تبقى؟ إذا قلنا
ًأن یكون الشفیع مالكا، والواقف ال یملك األرض، ولذلك ھذا مقرر على أصل وھو أنھ یشترط في الشفعة أن یشفع في شيء یملكھ، ولو أنك 
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بھ أو تصرف فیھ، لیس من حقك بعد الھبة وبعد البیع أن ًكنت شریكا مع شخص ثم بعت نصیبك أو وھبتھ ثم باع ھذا الشخص نصیبھ أو وھ
تأتي وتشفع؛ ألنھ زال ملكك، فإذا زالت ملكیة الشفیع عن نصیبھ الذي یستحق بسببھ الشفعة قبل أن یطالب بالشفعة وقبل الحكم بالشفعة فإنھ 

ال شفعة في شركة : [الذي یشفع؟ ومن ھنا قال رحمھ هللاحینئٍذ تسقط الشفعة، فھو إذا أوقف األرض أزال ملكیتھ عنھا، فإذا أزال ملكیتھ من 
وقف على أوالدي، ویخصص الوقف بأوالده، أو لبني فالن : وتكون الشركة في الوقف عامة وخاصة، األوقاف الخاصة مثل أن یقول] وقف

فالشاھد . ذا فیھ نوع من العموم النسبيلفقراء المسلمین ومساكینھم من المجاھدین ونحو ذلك، وھ: ًویخصصھم، ویكون الوقف عاما كأن یقول
لو أنك : ًإن الوقف ال یملك، یصبح في ھذه الحالة إذا كان النصف المتبقي وقفا، وباع شریك الوقف، من ھو شریك الوقف؟ مثالھ: ھنا إذا قلت

ا أوقفھا بعت أنت نصیبك، ًمع شخص اشتریتما أرضا، فقام ھذا الشخص وأوقف أرضھ  عز وجل على أي وجھ من أوجھ األوقاف، فلم
ًلیس من حقھ أن یشفع بشركة الوقف؛ ألن ملكیتھ قد زالت بالوقف، ومن شرط ثبوت الشفعة أن یكون الشفیع مالكا حتى یستحق أن یدفع 

ًفي ھذه الحالة ال شفعة للوقف، وبناء علیھ یكون إسقاط الشفعة بشركة الوقف مبنیا على عدم وجود : الضرر عن نفسھ، قالوا  ...... .الملكیةً
 

 حكم الشفعة في ملك غیر سابق
 
 

ال یستحق اإلنسان الشفعة إال إذا كان لھ ملك سابق للبیع، أما لو وقعت ملكیتھ بعد شراء األجنبي ] وال غیر ملك سابق : [ قال رحمھ هللا
 لك أنت، ووقع بیع زید لخالد قبل أن تشتري،  ھناك أرض بین زید وعمر، فباع زید لخالد، وباع عمرو-ًمثال- فحینئٍذ ال شفعة لھ، لو كان 

أنا شافع؛ ألن البیع وقع قبل ملكیتك للنصیب الذي تستحق بھ الشفعة، وھذه كلھا أمثلة یقصد منھا :  أن تقول- بعد أن تشتري-فلیس من حقك 
مثال . ًأن یكون الملك سابقا لصفقة البیعالشروط التي ینبغي توفرھا، فالبد من وجود الملك والبد من  المصنف التنبیھ على بعض األمور أو

ًلو كان الملك متراخیا بغیر البیع، مثال: آخر لو كان والد اإلنسان معھ شریك في أرض، فباع شریك الوالد أرضھ، ووقع البیع في محرم، : ً
نحن نرید أن نشفع في ھذا البیع : ثةوبلغ الوالد لكنھ سكت فسقط حقھ في الشفعة، ثم توفي الوالد وانتقل النصیب إلى الورثة، فقال الور

ًإن ملككم لم یكن سابقا للبیع وإنما وقع بعد البیع فال تستحقون بھ الشفعة، إذا البد من أن یكون ھناك : فنشتري نصیب شریك والدنا، نقول ً
ًشترط أن یكون ھذا الملك سابقا، فإن كان ی: ًثانیا. ملك، فأخرج ھذا الشرط الوقفیة؛ ألن الوقفیة ال ملك فیھا كما سیأتي إن شاء هللا تفصیلھ

 ...... .ًالملك متأخرا فإنھ ال یؤثر وال یوجب ثبوت الشفعة
 

 حكم شفعة الكافر على المسلم
 
 

أجمع العلماء على ثبوت الشفعة للمسلم على المسلم، وللذمي على الذمي، والخالف لو وقعت الشفعة ] وال لكافر على مسلم : [ قال رحمھ هللا
شفعة المسلم على المسلم، والذمي على الذمي، والمسلم على الذمي، لكن المسألة : مي على مسلم، فھناك ثالث صور مجمع علیھامن ذ

وھذه المسألة تقع إذا كان أھل الذمة في أرض واشترك مسلم وذمي في أرض، فلو . شفعة الذمي على المسلم: الخالفیة ھي الرابعة وھي
ًفإن باع الذمي سواء باع على ذمي مثلھ أو باع على مسلم فمن حق المسلم أن یشفع، وھذا لیس فیھ إشكال، اشترك مسلم وذمي في أرض، 

لكن إن باع المسلم ننظر في بیعھ إما أن یقع على ذمي فتصبح شفعة ذمي على ذمي وھي جائزة لعموم األدلة، وإما أن تقع البیعة من مسلم 
ي شریك المسلم أن یشفع فیأخذ ھذا النصیب من المسلم الداخل علیھ؟ ھذا في حال ما إذا باع مسلم ھل للذم: على مسلم فحینئٍذ یرد السؤال
أو كان ھناك ذمیان، فباع أحدھما نصیبھ إلى مسلم، فحینئٍذ سیشفع الذمي الثاني على مسلم، ھل من حقھ أن . ًعلى مسلم وكان شریكا لذمي

ي ھذه المسألة، ووقع فیھا قضاء ألئمة السلف كـعمر بن عبد العزیز وإبراھیم النخعي رحمة یشفع على المسلم؟ اختلف العلماء رحمھم هللا ف
ال شفعة للذمي على المسلم، وھذا مذھب الحنابلة رحمھم : القول األول: هللا على الجمیع، وحاصل ما ذكروه في ھذه المسألة أن فیھا قولین

ًإذا بیع لھ سواء كان البیع من مسلم أو ذمي، وھذا القول ھو الذي اختاره المصنف رحمھ هللا، وال یستحق الذمي أن یأخذ النصیب من المسلم 
أن الذمي یستحق الشفعة على المسلم وھو مذھب جمھور العلماء رحمھم هللا، ولذلك تعتبر : القول الثاني. أنھ ال شفعة لكافر على مسلم: هللا

المسائل الفقھیة التي انفرد فیھا مذھب عن بقیة المذاھب األخرى، :  عند العلماء ھيھذه المسألة من مفردات المذھب الحنبلي، والمفردات
فھناك مفردات في المذھب الحنفي، ومفردات للمذھب المالكي والشافعي والحنبلي، ومن أنفس الكتب التي ألفت في المفردات ما ألفھ الحافظ 

مام الشافعي عن إخوانھ من األئمة، وذكر فیھا مفردات المذھب الشافعي، كذلك المسائل التي انفرد فیھا اإل: ابن كثیر في كتابھ المشھور
ُمفردات المذھب الحنبلي جاء فیھا نظم وشرح ھذا النظم في الكتاب المشھور منح الشفاء الشافیات في شرح المفردات لإلمام شیخ الحنابلة 

الذمي ال : انفرد الحنابلة فقالوا. س الكتب التي یذكر فیھا مفردات مذھب أحمد الجھبذ العالمة البھوتي رحمھ هللا برحمتھ الواسعة، وھو من أنف
ًیشفع على مسلم، وھذا القول لھ أدلة، وتكلم على ھذه المسألة اإلمام ابن القیم رحمھ هللا كالما نفیسا، وذكر الحجج واألدلة في كتابھ النفیس ً :

بأنھ ال شفعة للذمي على المسلم؛ ألن اإلسالم یعلو وال ُیعلى علیھ، : جیح القول القائلأحكام أھل الذمة، وذكر فیھ أكثر من عشرة أوجھ لتر
أن اإلسالم ھو دین هللا عز وجل، والمقصود إعالء كلمتھ، ونشره في األرض، حتى : ًثانیا. وفي أخذ النصیب من المسلم قھر لھ وعلو علیھ

في ھذه الحالة إذا اشترى المسلم ھذا النصیب وجاء الكافر واستكثر وتقوى على : الوافق. ال یكون للكافر سلطان على المسلم حتى في األموال
 أن هللا عز وجل شرع لنا على لسان رسولھ صلى هللا علیھ - حسبما قالوا-المسلم فیكون قد استظھر في أمر زائد عن حقھ، ومما یؤكد ھذا 

 نبدأھم بالسالم، مع أنھم معنا في مكان واحد، لكن البد أن یشعروا في بالد وسلم إذا لقینا الكفار أن نضطرھم إلى أضیق الطریق، وأن ال
المسلمین بالذلة والحقارة؛ ألنھم إذا لم یشعروا بذلك استعلوا على المسلمین، وھذا عمر بن الخطاب رضي هللا عنھ كان من السنن العمریة 

ً على أن الكافر إذا كان بین المسلمین ال یبني بناء یعلو بھ فوق المسلمین، ًالتي وضعھا وجرى العمل علیھا عند العلماء، وكاد یكون إجماعا،
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ًفیكشف بھ عوراتھم، أو یكون لھ تمیز أو علو عن المسلمین؛ ألن المقصود أن تكون كلمة هللا ھي الغالبة، وكما یكون الشعار لإلسالم معنى 
صیب، ویستظھر باتساع رقعتھ وملكیتھ بین المسلمین ھذا ال شك أنھ سیضر فإذا جاء الكافر یستظھر على المسلم بشراء الن. ًیكون لھ حسا

ًولْن یْجعل هللا للكافرین على الُمْؤمنین سبیال : ًبمصالح المسلمین، وسیجعل لھ سلطانا على المسلمین، وهللا عز وجل یقول َِّ َ َ َ َ َ َ َ َِ ِ ِ ِْ َْ َِ َ ] 141:النساء[ُ
ًفتكلم ابن القیم في ھذا كالما نفسیا بأدلتھ النقلیة والعقلیة من أكثر من عشرة وجوه، وبین أن . ًونحن بالشفعة نجعل للكافر على المسلم سبیال ً

 قد ال تتحقق إذا مكنا الكافر من أن یشفع على مسلم؛ ألنھا شرعت لدفع الضرر، وھل - بل حتى إن المقصود من الشفعة-مقاصد الشریعة 
ولذلك الشك أن من تأمل أصول الشریعة یقوي ھذا الوجھ، ویرى أن ! على المسلم بمالھ؟ھناك أضر من كافر ال یدین دین الحق یستعلي 

القول بثبوت الشفعة للكافر ال یخلو من نظر إذا كان على مسلم؛ ألن العمومات تخصص، وھناك قواعد وأصول للشریعة تخصص ما ھو 
 صلى هللا علیھ وسلم الفعلي والقولي من كف شعار الكفار، أقل درجة منھا، فأنت إذا نظرت إلى نصوص الكتاب والسنة وھدي رسول هللا

وعدم إعطائھم القوة الستظھارھم على المسلمین ترى أن القول بعدم ثبوت الشفعة لھم أقوى وأظھر، وأنھم یصوغون القول بتخصیص عموم 
 یقوى اندراجھ تحت األصل من كل وجھ إذا عارض ما األدلة الواردة؛ وألن األدلة في األصل إنما وردت للمسلمین والكفار تبع، والتابع ال

ًھو أقوى وأرجح أصوال ومعنى، ولذلك نقول  ...... .إن القول بإسقاط الشفعة للذمي على المسلم أقوى وأظھر، وهللا تعالى أعلم: ً
 
 
 

 [4[ باب الشفعة -شرح زاد المستقنع 
ف فیھ بوقف أو ھبة أو رھنالشفعة حق للشركاء، إال أنھا تسقط في بعض األحوال كأن یكو وكما أن للشریك الحق . ُن نصیب الشریك تُصرِّ

 .في الشفعة إال أنھا تسقط إذا توؤفي قبل المطالبة بھا، وال یستحقھا ورثتھ إال إذا طلبھا قبل الوفاة
 األحوال التي تسقط فیھا الشفعة

 
 

 األتمان األكمالن على خیر خلق هللا أجمعین، وعلى آلھ وصحبھ ومن بسم هللا الرحمن الرحیم الحمد  رب العالمین، والصالة والسالم
وإن تصرف مشتریھ بوقفھ أو ھبتھ أو رھنھ ال بوصیة : فصل: [ قال رحمھ هللا تعالى: أما بعد. اھتدى بھدیھ واستن بسنتھ إلى یوم الدین

لو كانت ھناك : ً أن تشفع أوقف ھذا النصیب، فمثالصورة المسألة تقع إذا اشترى شخص نصیب شریكك وقبل علمك، وقبل] سقطت الشفعة 
أرض بینك وبین شریكك، فباع شریكك إلى رجل فأوقف ھذا الرجل نصیبھ على بناتھ وذریتھ وعلى وجھ من وجوه الخیر، أو سبلھ، فما 

ف وكان لھ نصفھا، ثم باع النصف ًاشتریتما أرضا في مخطط بخمسمائة أل: ًالحكم؟ وھذا یتأتى فیما لو قسم الحاكم في حال غیبتك، فمثال
ًالذي لھ على شخص، وأحب ھذا الشخص أن یبني مسجدا، فأوقف ھذه األرض للمسجد، فلما أوقفھا احتاج في ھذه الحالة أن یطالب الحاكم 

فالقاضي قضى . قفیةًوالقاضي في حال غیبتك أن یقسم بینھ وبینك؛ ألنھ ما یستطیع أن یوقف مجھوال، والبد أن یحدد نصیبھ الذي علیھ الو
ًبأن ھذه األرض تقسم فقسمت، فإذا قسمت في ھذه الحالة أصبح ھذا الوقف جارا لك، فھو مالصق لملكك وقد تكون المنافع واحدة، كما لو إذا 

غیبتك تثبت الشفعة بعد المقاسمة في صور منھا ھذه الصور وھي حال : ًكانت أرضا فأوقف نصفھا، ففي ھذه الحالة یقول بعض العلماء
البعیدة إذا طلب من القاضي أو الحاكم أن یقسم وقسم، فمیز نصیبك من نصیبھ، فتبقى أنت على شفعتك، مع أنھا قد قسمت، وقد قال صلى هللا 

وبینا ھذا في مسألة قسمة العقار، لكن إذا وقعت القسمة قبل علمك وقبل مجیئك ) إذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فال شفعة: (علیھ وسلم
ُا إذا قضى بھا القاضي، فإذا وقعت على ھذا الوجھ ومیز القسمان، وجئت وأردت أن تشفع فإنھ إذا تصرف بالوقفیة ال شفعة لك؛ ألنھ في كم

وقد بینا فیما مضى أنھ یشترط في ثبوت الشفعة أن ] أو ھبتھ: [قال. ًھذه الحالة الوقفیة ال یمكن تداركھا، ویبقى النصیب وقفا وال شفعة لك فیھ
تكون منتقلة بالمعاوضات، فإذا كان صاحبك أو شریكك قد وھب ھذا النصیب لشخص، فإنك ال تستطیع أن تشفع؛ ألنھ انتقل بھبة ولم ینتقل 

أو : [ قال. ًبالعوض، وقد قضى رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم بالشفعة معاوضة ولم یقض بھا وقفا، ولذلك ال شفعة في وقف وال موھوب
إما : لو رھنھ، فعلى أحد قولي العلماء رحمھم هللا أنھ لیس من حقك أن تشفع حتى ینتھي وقت الرھن، وقد فصلنا مسائل الرھنوھكذا ] رھنھ 

حالتھا األولى؛ ألنھ في حالة الرھن لو قیل بفسخھ فیھ ضرر على الطرف الثاني  ًأن یباع، وإما أن یبقى ملكا، أو تعود األرض كما كانت في
ولو أن . ولذلك یقول بعض العلماء بجواز الرھن بمثل ھذا، ویكون على طریق المقاسمة ألجل أن یتحقق فیھ القبضوھو صاحب الدین، 

ال یسقط حقك في الشفعة؛ ألن الوصیة موقوفة إلى ما بعد الموت، وھي تصرف مسند : شریكك أوصى بھذا النصیب، فإنھ إذا ال ینتقل، یعني
إذا أوصى وقبل أن یموت جئت أنت وشفعت فمن حقك أن تشفع، ھذا إذا اشترى شخص نصیب شریكك ًإلى ما بعد الموت، وبناء على ذلك 

لو كان معك شریك في مزرعة بینكما : من أمثلة ذلك. وتصرف بھ بالوصیة، فإنھ في ھذه الحالة یمكن أن تلغي الوصیة وتسترد النصیب
ذي اشترى منھ أوصى أن نصف ھذه المزرعة یكون في وجوه الخیر والبر، مناصفة، فباع شریكك نصیبھ بمائة ألف إلى رجل، ھذا الرجل ال

 ...... .في الشفعة فقد أوصى بشيء مستحق بالشفعة، فإذا جئت من حقك أن تطالب بالشفعة وتسقط الوصیة؛ ألن الوصیة ال تسقط االستحقاق
 

 األحوال التي ال تسقط فیھا الشفعة
 
 

ة فمن حقك أن تشفع، وسقطت الشفعة في الوقف، وفي الھبة؛ فأنت ما تستطیع أن تسترد الموھوب وال إال إذا كان بوصی] ال بوصیة: [وقولھ
ألن الشفعة استحقت بالبیع األول، وسقطت بالوقفیة وھي التصرف الثاني، ] سقطت الشفعة: [قال. تستطیع أن تشفع في شيء وھبھ غیرك

. تحقت بالبیع من شریكك وسقطت بالھبة من المشتري، فإذا وھب المشتري سقطت شفعتكوھكذا بالنسبة للمسألة الثانیة في الھبة، الشفعة اس



 1730 

تسقط الشفعة في االثنین : كل الكالم ھنا إذا كان المشتري من شریكك أوقف أو وھب أو وصى، قلنا] وببیع فلھ أخذه بأحد البیعین: [قال
ٍ أخذ نصیب شریكك من المزرعة بخمسمائة ألف، فباعھ على شخص ثان لو أن ھذا المشتري: یبقى السؤال. األولین وال تسقط في الوصیة
ال تسقط الشفعة بالبیع، وھذا قول جمھرة أھل : لما باع للشخص الثاني ھل تسقط شفعتك بھذا البیع أو ال؟ قالوا: بأقل أو أكثر أو مثل، فالسؤال

ھل من حقك أن تشفع بالثمن : لكن یرد السؤال. ً في الشفعة ثابتاالعلم رحمة هللا علیھم، حتى إن بعضھم یحكي اإلجماع أنھ ال یزال حقك
ًاألول أو بالثمن الثاني؟ إذا كان الثمن واحدا ما فیھ إشكال؛ تدفع للثاني خمسمائة ألف فیرجع على األول، أو یفسخ البیع وتأخذ النصیب 

د للمشتري حقھ وینتھي وتثبت الشفعة؛ لكن اإلشكال إذا باع بالشفعة ویكون المبلغ لألول، یكون وجھك على البائع الذي ھو شریكك، ثم یر
ُشریكك باع بخمسمائة ألف، ثم باع المشتري من شریكك بأربعمائة ألف، فاألفضل لك أن تأخذه من : ًالمشتري الثاني بأقل أو بأكثر، فمثال

لكن إذا كان . ذ النصیب بأربعمائة ألف، فھذا أفضل لكالثاني بأربعمائة ألف ویرجع على األول إذا أحب الرجوع؛ ألنھ رضي بالخسارة، فتأخ
العكس؛ شریكك باع بخمسمائة ألف، وباع المشتري الثاني بملیون، فحینئٍذ األفضل لك أن تأخذ من شریكك، وتكون شفعتك ببیعة شریكك ال 

ع الثاني، وھذا في حال اختالف ببیعة المشتري، وعلى ھذا یكون لك الخیار؛ إن شئت أخذت بالبیع األول، وإن شئت أخذت بالبی
 ...... .البیعتین

 
 للمشتري الغلة والنماء المنفصل إذا تأخر الشفیع لعذر

 
 

ًبالنسبة للشفعة إذا وقعت في العقار، إما أن یكون العقار جامدا ]. وللمشتري الغلة والنماء المنفصل، والزرع والثمرة الظاھرة: [قال رحمھ هللا
َ، وال ُیْبنى علیھا وال تزرع وتبقى على حالھا، حینئٍذ ال إشكال إذا بقیت على حالھااألراضي والمخططات: مثل ْ ُ ولكن اإلشكال إذا تصرف . َ

المشتري بزیادة أو نقص أو كانت األرض ذاتھا فیھا بناء ولھ غلة، فما الحكم في ھذه الغلة في حالة ما إذا طالت المدة بین شفعتك وأخذك 
 یقع فیما لو كان لك أرض أو مزرعة مع شخص، وباع شریكك، ومكثت خمس سنوات ال تعلم بالبیع، فخالل للنصیب وبین البیع؟ وھذا

الخمس سنوات نتاج األرض وغلتھا لمن تكون؟ فھذا أمر یحتاج إلى بحث، ویدل على كمال الشریعة اإلسالمیة، فالشریعة اإلسالمیة لما 
ٍكانت تنزیال من حكیم حمیٍد علیم بعباده، حكی ٍ َم في شرعھ سبحانھ وتعالى، یقص الحق وُھو خْیُر الفاصلین ً َ َ َ َِ ِ َُّ َْ َّْ ُ ِعلم ما كان وما یكون ] 57:األنعام[ٍ َ

وما لم یكن أْن لو كان كیف یكون، أتت تعالج حتى المسائل الطارئة، ولذلك القوانین الوضعیة تعجز عن معالجة المشكالت إال بعد حدوثھا، 
فبعد وجود المشاكل . ل الحدوث؛ ألنھا عاجزة، ومن بشر ناقص، وتتأثر باألعراف وباألشخاص وباألزمنة وباألمكنةِّفھي ال تقنن لألشیاء قب

تحدث قضایا وضعیة، فیأتي ما یسمونھ بالمشرع، وھو المخلوق الناقص العاجز، لكي یجمع قضاء فالن وقضاء فالن وقضاء فالن ویلفق 
 فاآلن بعض التشریعات الوضعیة تعتمد على القضاء الغربي في أوربا وكان في عصور مظلمة، ًمن بین ھذه األقضیة قضاء، وھذا موجود،

فیأتون في زمان ویجمعون قضاء من البلد الفالني، ومحكمة النقض في البلد الفالني، ومحكمة االستئناف في البلد الفالني، فیجمعون منھا 
مونھ بالتشریعات والتقنینات، ولما كانت ھذه التقنینات حدثت في عصور قد ال تصورات، ثم من ھذه التصورات تخرج المواد، مثل ما یس

ًتالئم ھذا العصر وال تتفق معھ وال تسایره، فیحتاجون عندھا إلى تجدید وتغییر، ولذلك لن تجد أعقد من أحكامھا وال أكثر قصورا منھا؛ ألنھا 
وإذا بفقھاء الشریعة وعلمائھا ال یعالجون فقط المشاكل التي في . ل كاملال یمكن أن تعالج بشكل كامل، وال یمكن أن تضع الحلول بشك

عصرھم، وإنما یضعون قواعد مستنبطة من أصول الشریعة لما یسمى بالطوارئ واآلثار المترتبة على العقود، وھذا في خالل القرن األول 
ُما فتحت الدنیا على الناس، فأصبحت المسائل تتعدد والمشكالت ًوالثاني وازدھر كثیرا في أواخر الثاني والثالث، في عصور بني العباس ل

أوقع ھذا؟ فإن : تكثر في آخر القرن األول؛ ألن الصحابة كان عندھم الورع، وكانوا ال یفتون إال في مسائل الواقع، وكانوا یسألون السائل
ثم جاء من . ى یقع، فكان عندھم من الخوف والورع، وھذا أحسندعوه حت: لم یقع، یقولون: وقع أفتوا واستعانوا با وقضوا، وإذا قال: قال

 فاحتاجوا أن ینصحوا لمن یأتي من األمة، فجاءوا بما یسمى بالفرضیات، وھذه -ألن األمة كلما تأخر زمانھا ضعف علمھا وفقھھا-بعدھم 
یكون العقل یعمل ویفكر في الشریعة، : یعنيالفرضیات منھا ما ھو مبني على أصول، فھي لیست فرضیات من فراغ ومنھا ھذه المسائل، 

ًفتجد الفقھ مرتبا منظما، حتى األشیاء التي یمكن أن تطرأ في بعض العصور دون بعضھا، یقول هللا ْالیْوم أكملت لكم دینكم وأتمْمت علْیكم : ً ْ ُْ ْ ُ ُ َْ ََ َ َ َ َُ َ َُ َِ ْ َْ
ًنْعمتي ورضیت لكم اإلْسالم دینا  ِ ِ ِ َِ ِ ُ ُ َ ُ َ َ فكل ما تفرع على كتاب هللا وسنة النبي صلى هللا علیھ وسلم فھو .  الدین ھو الكتاب السنة، فھذا]3:المائدة[َ

كامل، ولذلك تجد اآلیة الواحدة تحتمل عشرة أوجھ، والعشرة األوجھ ھذه صالحة لكل زمان ومكان، وتجد الحدیث یختلف فیھ العلماء على 
ً تعالج مسائل یستفاد منھا في غیر ھذا الحدیث فضال عن ھذا الحدیث، فھذا كلھ -وجھنفس المنھج الذي استنبطت منھ الثالثة األ- ثالثة أوجھ 

من كمال الشریعة، فالعلماء رحمھم هللا یذكرون المسائل النازلة، والمسائل التي ھي آثار وطوارئ قد تتجدد وتطرأ على القول والحكم 
إذا وقعت الشفعة متأخرة، وحصل ما بین وقت البیع : حكم الشفعة، فیرد السؤالالشریعة أثبتت ] وللمشتري الغلة: [قال رحمھ هللا. بالشریعة

 في البستان، فلو كان لك بستان مع شریك ووقع البیع في شھر محرم، فقام شریكك بعد - ًمثال-وبین الطلب بالشفعة نماء أو غلة، وھذا یقع 
أنا شافع، فھل الثمرة تكون لك أنت : مرة، وبعد أن جذت الثمرة جئت وقلتذلك وباع نصیبھ بثمره فلم تعلم بالبیع إال بعد أن بدأ صالح الث

تابع ألصلھ، أم أن الثمرة تكون  ًالشافع، ألنك تستحق ھذا النصیب من األول بدلیل أنك أخذتھ بنفس القیمة فیكون ملكا لك بثمرتھ؛ ألن الفرع
سألة في مسألة رد المبیع بالعیب، وذكرنا أنھ إذا كانت ھناك ثمرة ونماء للمشتري، وتملك األرض واألصول وال تملك الثمرة؟ فصلنا ھذه الم

ًأنھ یكون للمشتري، وبینا عدل الشریعة اإلسالمیة ودقتھا في ھذا، وبناء علیھ فإن الحكم ھنا أن الشریعة ال تضطرب، ولذلك تجدھا كالبناء 
ًفیستحق الثمرة، كذلك ھنا المشتري یده ید ضمان ویستحق الثمرة، وبناء المحكم المتماسك، فكما أنھا قضت ھناك بأن المشتري یده ید ضمان 

ُإن ھذا النماء یكون ملكا للمشتري، والثمرة التي بدأ صالحھا أو أبرت كلھا ملك للمشتري؛ ألن النبي صلى : علیھ یقول المصنف رحمھ هللا ً
الغلة أو ) للمشتري الغلة] (لنماء المنفصل والزرع والثمرة الظاھرةوللمشتري الغلة وا: [قال. هللا علیھ وسلم أثبت فیھا ملكیة المشتري

عطشان، فشاء هللا وأنزل  نخل تغیر حالھ، كأن یكون باعھ الشریك وھو: ًالزیادة المنفصلة ال المتصلة، فإذا كان مثال) والنماء(المحصول، 
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لكھ المشتري وإنما یبقى مع العین، ولذلك ال یستحق إال النماء المطر فتحسن حال النخل وامتأل، وأصبح بحال طیبة، ھذا نماء متصل ال یم
لو كانت األرض مزروعة بالبرسیم وذكرنا ھذا في خیار العیب ونحوھا من المسائل، أن ھناك : ًالمنفصل، وھو الغلة والجزة الظاھرة، فمثال

ًالة إذا باعھ أرضا مزروعة بالبرسیم، فإذا جزھا قبل علم ما یتبع المبیع وما ال یتبعھ في مسألة باب بیع األصول والثمار، وفي ھذه الح
ًیملك ھذا الذي جزه وھو إنما جز وباع ملكا لھ؛ ألنھ على ضمانتھ: بقیت معھ لمدة سنة، فنقول: ًالشریك بالبیع، مثال والزرع والثمرة : [ قال. َّ

فعت وكانت المدة بین الشفعة وبین البیع ھي مدة الكن، وھي الثالثة ال المخفیة فإنھ ال یملكھا، وھي ثمرة السنة القادمة، كما لو ش] الظاھرة
 ...... .األشھر التي تستكن فیھا الثمرة بعد جذاذھا من النخل، وقبل ظھور الثمرة الجدیدة للعام الجدید

 
 حكم المشتري إذا بنى وغرس

 
 

) فإن بنى أو غرس فللشفیع تملكھ: (قولھ] ، ولربھ أخذه بال ضررفإن بنى أو غرس فللشفیع تملكھ بقیمتھ وقلعھ ویغرم نقصھ: [قال رحمھ هللا
ھذه المسألة حقیقة فیھا إشكال عند العلماء رحمھم هللا، یبیع شریكك نصیبھ وال تعلم أنھ باع، ویشتري أجنبي ھذا النصیب، فیقوم ببنائھ أو 

ًوالغرس؟ أنت تستحق األرض أرضا بیضاء، ولكن المشتري تصرف إذا جئت تشفع ما حكم ھذا البناء : یقوم بالغرس فیھ، فحینئٍذ یرد السؤال
إما أن یتصرف بشيء ال یدوم في األرض، وإما : في األرض فزاد فیھا بالبناء أو زاد فیھا بالعمران، فإن تصرف المشتري ینقسم إلى قسمین

ء مؤقت، مثل ما ذكرنا في غلة الزرع، أو ًأن یتصرف بشيء یدوم ویبقى في األرض، فالذي ال یدوم في األرض مثال كأن یتصرف بشي
ًیضع بیوتا جاھزة، فھذه ال تدوم بل یمكن أن ترفع وتنقل ولیس فیھا إشكال، لكن المشكلة أن یتصرف بالدوام مثل البناء، أو الغرس، أو حفر 

البناء : ا ھو باطن، فاثنان ظاھران وھمااآلبار، وقد ذكرنا أنواع االستحداثات في كتاب الغصب، وبینا أن العروق منھا ما ھو ظاھر ومنھا م
اآلبار والعیون، إذا ثبت ھذا فإذا تصرف المشتري فیما اشتراه وھو نصیب شریكك قبل أن تشفع، فحینئٍذ یرد : والغرس، واثنان باطنان وھما

:  بیعھ، أو تصطلحان؟ فلو قلناُھل من حقك أن تجبره على رفع جمیع ما أحدث، أم تجبر أنت على شراء ما أحدث ویُجبر ھو على: السؤال
إنھ یرفع ما أحدث، الفترة التي مضت واستفاد من األرض فیھا بغرس أو نحوه ھل لك األجرة فیھا أو ال؟ كلھا مسائل تحتاج إلى نظر، من 

ه على قلع الغرس ٍإن المشتري إذا تصرف في األرض قبل أن تشفع فإن تصرفھ الغ، ولذلك من حقك إجبار: أھل العلم رحمھم هللا من قال
وھدم البناء، وھذا ھو مذھب الشافعیة ومن وافقھم، وفي الحقیقة أنھ أقوى المذاھب واألقوال، ولھم في ذلك مسلك فقھي دقیق، حاصلھ أنھم 

من صاحبك وشریكك، كان المنبغي أن ال یتصرف حتى یستأذنك؛ ألن الشریك مع شریكھ في مثل ھذا ال  یرون أن المشتري لما اشترى
ًتصرف باستحداث أرض، فإذا كنت شریكا مع شخص، وجاء یرید أن یبني أو یرید أن یغرس، لیس من حقھ أن یبني وال یغرس حتى ی

یسقط استحقاقھ في ھذا : یستأذنك؛ ألن كل جزء من األرض مشترك بینكما، فلیس من حقھ أن یبني فیھ حتى یستأذنك، ولذلك یقولون
ھ، فیتحمل مسئولیة ما بنى وغرس، وفي الحقیقة ھذا القول من حیث األصول قول صحیح وھو التصرف، ویكون تصرفھ في غیر موضع

إذا أردت أن تشتري منھ البناء، أو . ًاألشبھ إن شاء هللا بالرجحان واالعتبار، وبناء على ذلك یسقط حقھ، ویطالب برفع غرسھ وإزالة بنائھ
طلحتما على ذلك فھذا ال إشكال فیھ أما من حیث األصل فلیس من حقھ أن یبني تشتري منھ الغرس فلك ذلك، وإذا أردت أن تشتریھ واص

فإذا قلعھ یغرم النقص، وھذا  لھ الحق أن یطالب فیھ،: یقولون] وقلعھ ویغرم نقصھ: [قال. ویستحدث فیما ھو ملك مشترك بینكما إال بإذنك
ظر، وھذا ھو الذي اختاره المصنف رحمھ هللا أنھ یضمن لھ النقص، وإذا یثبت أن الشریك لما تصرف یثبت لھ الید، وھذا القول ال یخلو من ن

قلع المشتري الغرس والبناء ُیضمن نقص األرض، لما دخل على الشریك من الضرر، كما سبق بیانھ في كتاب الغصب، إذا بنى الغاصب 
أخذ ذلك : یعني) ولربھ أخذه] (ذه بال ضررولربھ أخ: [قال. واستحدث في األرض المغصوبة؛ ألن تصرف الشریك ھنا على غیر وجھھ

ًكما لو كانت قیمتھ نازلة وكان السوق كاسدا، ففیھ مضرة على المشتري إذا طالبھ ببیعھ، لكن نحن بینا في ھذه المسألة ) بال ضرر(النصیب 
 ...... .صطلحاأن المشتري ال یستحق التصرف فیھا، ثم إذا أراد الشفیع أن یشفع وأن یشتري ذلك یشتریھ بحقھ أو ی

 
 بطالن الشفعة إذا مات الشفیع قبل طلبھا

 
 

وإن مات الشفیع قبل أن یطالب بشفعتھ بطلت الشفعة؛ ألن الشفعة ال تورث، لكن لو ] وإن مات الشفیع قبل الطلب بطلت: [قال رحمھ هللا
لو أن شریكین باع أحدھما نصیبھ إلى زید، :  المسألةطالب فإن الورثة یرثون استحقاق المطالب بھ، وقد تقدم معنا ھذا فیمن یشفع، مثال ھذه

وتوفي الشریك الذي لھ حق الشفعة قبل أن یطالب بشفعتھ، فإنھ یسقط الحق وال یرث الورثة ما كان لمورثھم من المطالبة بالشفعة، ولذلك 
 ...... .الشفعة ضعیفة تسقط بأوھن األسباب؛ ألنھا خارجة عن األصل، وقد ذكرنا ھذا وبیناه: یقولون

 
 یرث الورثة الشفعة إذا مات الشفیع بعد المطالبة

 
 

وبعد الطلب إذا طالب بالشفعة وتوفي قبل أن یحكم القاضي بشفعتھ یرث ورثتھ المطالبة ] وبعده لوارثھ ویأخذ بكل الثمن: [قال رحمھ هللا
اث وأبناء العم ونحوھم من العصبة، أم أن الشفعة تشمل ھل یختص الحكم بالعصبة ویشمل ذلك األبناء الذكور دون اإلن: بالشفعة، والسؤال

ما دام أن المیت طالب بھا ثبت الحق للورثة على حسب نصیبھم، فالزوجة إذا كان لھ ولد تستحق وتطالب بالشفعة : جمیع الورثة؟ والجواب
ًوتدفع الثمن، ثم السبعة األثمان لألبناء ذكورا وإناثا على حسب نصیبھم، فیدفع كل من  المال على قدر حصتھ من التركة على األصل ً



 1732 

ابن ذكر وبنتان، في ھذه الحالة یكون للذكر : لو كان المیت أو الشفیع الذي طالب بالشفعة لھ ثالثة أوالد: ًالمعروف في علم المواریث، فمثال
حدة من البنتین، إذا ثبت ھذا أنھا منقسمة على مثل حظ األنثیین، وتكون المسألة على أربعة أنصبة، نصیبان للذكر، واثنان كل واحد منھما لوا

ادفع ألفین وتستحق نصف : أربعة أنصبة، وتوفي مورثھم وقد طالب بالشفعة، وكانت األرض قد بیعت بأربعة آالف، نقول لالبن الذكر
كة، وھذا القول یقول بھ ًنصیب الشریك، ونطالب كل واحدة من البنات أن تدفع ألفا وتستحق ربع نصیب الشریك وبقدر حصصھم من التر

: قال. جمع من العلماء، وممن اختاره من أئمة السلف اإلمام الشافعي نفسھ وھي من مسائل المختصر، وبین رحمھ هللا أنھ یستحقھا الورثة
ًمال، فإن عجز عن بعض ذلك النصیب سقطت شفعتھ، ھذا شرط من شروط الشفعة، أنھ یدفع المبلغ كا] فإن عجز عن بعضھ سقطت شفعتھ[

أدفع النصف وال أقدر على : ًفإن عجز عن بعض المبلغ ال یستحق الشفیع الشفعة، بل البد من دفع الثمن الذي بیعت بھ األرض كامال، لو قال
و أدفع ثالثة أرباع وأنا عاجز عن الربع الباقي سقطت شفعتھ، فإما أن یأخذ الكل أ: لیس من حقك النصف فقط، ولو قال: النصف الباقي نقول

یدع الكل إال في المسائل التي فصلنا فیھا في تفریق الصفقة ونحوھا، ففیھا تفصیل، أما من حیث األصل إذا أردت أن تشفع في نصیب 
إنھ من حقك أن تأخذ ببعض الثمن أضررنا بالمشتري، فال یجوز : ًشریكك تأخذه كلھ بالثمن الذي بیع بھ كامال، ال ضرر وال ضرار، فلو قلنا

 ...... .لمشتري كما ال یجوز أن یضر بالشریكأن یضر با
 

ًاستحقاق الشفیع نصیب شریكھ بما باعھ مؤجال أو عاجال ً 
 
 

نصیبھ بالتقسیط بمائة ألف مؤجلة مقسطة على عشر سنوات،  لو باع شریكك] والمؤجل یأخذه المليء بھ، وضده بكفیل مليء: [قال رحمھ هللا
سنوات باألقساط التي اتفق علیھا الطرفان؛ ألن الشفعة تثبت بنفس الذي وقع بین المتعاقدین، إن ًتستحق أخذ ھذا النصیب مؤجال إلى عشر 

ًكان مؤجال فمؤجل، وإن كان معجال فمعجل، وبناء على ذلك إذا كانت مؤجلة تأخذھا مؤجلة لكن بشرط أن تكون ملیئا قادرا على السداد، أما  ً ً ً ً
من : ًوفا بالفقر وقلة ذات الید ولیس عنده مال، ویخشى أنھ یضر بالمشتري، نقول في ھذه الحالةًلو كان الشفیع عاجزا عن السداد أو معر

ًحقك أن تأخذه مؤجال بشرط أن تحضر كفیال ملیئا یكفلك ویضمنك أنك إذا لم تسدد یسدد علیك، على ما تقرر معنا في باب الكفالة ً فمن حقك . ً
أنا ما أستطیع أن أخاطر وأبیعك وأنت ضعیف أو فقیر؛ ألن ھذا یضر بمصالحي، : ًكفیال، تقولًإذا كنت مشتریا أن تطالب الشفیع أن یحضر 

من حقھ أن یأخذ نصیبك لكن بالعدل، : ًوھذا معلوم أن الفقیر یضر بمصالحك وربما عجز عن السداد فأصبح مفلسا، فالشریعة عدلت وقالت
ًھذا الوجھ صحت الشفعة، أما أن یأخذه مؤجال على وجھ مخاطر لصاحب الحق فھذا وذلك بأن یسدد كما تسدد، وعلى ھذا فإنھ إذا اتفق على 

ٍبكفیل قادر على ) بكفیل مليء(إذا كان غیر مليء یأتي : بالثمن المؤجل من عاجل، یعني: یعني) وضده] (وضده بكفیل مليء: [قال. ال یصح
 ...... .السداد یرضاه صاحبھ

 
 األسئلة

 
 

...... 
 

 األرض التالفة إذا استصلحھا المشتريحكم الشفعة في 
 
 

إذا كان : إذا ما أتلف نصیب شریكي الذي باعھ وقام الذي اشتراه بإصالحھ فھل لي الشفعة، وھل أعطیھ قیمة اإلصالح؟ الجواب: السؤال
ًالتلف موجودا حال البیع، وبیع النصیب تالفا فإنك تدفع قیمة الشيء التالف، ھذا من حیث األصل؛ ألنھ لی س من حقھ أن یتصرف في ھذا ً

الشيء إال بعد إذن صاحب الملك ویتراضیان على ذلك، فإن رضیت بإصالحھ وأردت دفع العوض لھ كان لك ذلك، وإال أخذ ما استصلحھ 
  .الغرس والبناء، وهللا تعالى أعلم على التفصیل الذي ذكرناه في

 
 
 
 

 مسألة إذا أقیمت الصالة وما زال بعضھم یصلي السنة
 
 

في ھذه المسألة : إذا أقیمت الصالة وقد شرعت في صالة السنة الراتبة وتحیة المسجد فھل األفضل أن أقطعھا أم أتمھا؟ الجواب: السؤال
ْوال تْبطلوا أْعمالكم : تفصیل، فإذا كانت اإلقامة قد وقعت ویمكنك أن تتمھا قال هللا تعالى ُ َُ َ ََ ُ وعظم في وألن إتمامھا زیادة في األجر ] 33:محمد[ِ

المثوبة، وال ینبغي للمسلم أن یذھب بذلك الخیر، وأما إذا ضاق الوقت وغلب على ظنك أنك لو أتممت فاتتك الركعة األولى أو فاتك ركوع 
سألة واستثنى العلماء الم) إذا أقیمت الصالة فال صالة إال المكتوبة: (اإلمام فإنھ یجب علیك التسلیم؛ ألن النبي صلى هللا علیھ وسلم قال

األولى؛ ألن اإلجماع منعقد على أنھ لو أقیمت الصالة وأنت في التشھد األخیر أنك تتم الصالة، وعلى ھذا یكون ما قارب ھذه المسألة مما 
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  .ًغلب على ظنك أنك تدرك فیھ اإلمام یعتبر مستنثى من ھذا الحدیث، وهللا تعالى أعلم
 
 
 
 

 أھمیة األذكار واألوراد للمسلم
 
 

ًمن نعم هللا عز وجل العظیمة على العبد أن جعل األذكار حرزا : رجو منكم بیان أھمیة األوراد واألذكار بالنسبة لكل مسلم؟ الجوابن: السؤال
لھ من كل بالء وشر وفتنة، كلمات طیبات مباركات، یقولھا المؤمن وتقولھا المؤمنة، مشتملة على توحید هللا واالعتصام بھ وااللتجاء إلیھ، 

َاألمر إلى هللا، فیحفظ هللا بھا عبده، ویعصم بھا أمتھ، فیمسي في أمان هللا، ویصبح في حرز من هللا، ال یتسلط علیھ معھا عدو، وال وتفویض  َ َ
یتمكن منھ شریر، محفوظ بحفظ هللا الحي القیوم الذي ال تأخذه سنة وال نوم، یقولھا المؤمن بقلب موقن، ولسان صادق؛ فتفتح لھا أبواب 

ات، مشتملة على االعتصام وااللتجاء والعوذ واللوذ با جل جاللھ، فإذا بھ یحفظ بحفظ هللا عز وجل من أمور لم تخطر لھ على باب، السماو
فالموت أقرب لإلنسان من شراك نعلھ، . من صباحھ ویعلم هللا جل جاللھ أنھ لواله سبحانھ ثم ھذه األذكار لما أصبح من مسائھ ولما أمسى

أو %) 1(في الدم نسبة لو زادت : إلنسان أن روحھ وجسده مسخر مقدر بلطف من هللا جل جاللھ فوق العقل، األطباء یقولونولو تأمل ا
لھلك اإلنسان في ساعتھ، واألطباء یقفون عاجزین مستسلمین إذا حدث أي اختالف یفضي باإلنسان إلى الموت، وال یستطیع %) 1(نقصت 

ًھنا ینتھي الطب، وھنا تقف عقولنا ویبقى األمر  جل جاللھ، وھو  أوال : ًعرف شیئا وإذا بھم یقولونأحد أن یتكلم، وال یستطیع أن ی
ًوآخرا وظاھرا وباطنا، فتجد ھذه األشیاء التي تفضي بھالك األنفس ال تختص بالصغیر وال بالكبیر، یعني ً قد یحدث خلل في رجل عاجز : ً

نعم لكبر سنھ، فإذا با جل جاللھ یأتیھم بطفل ما یبلغ حتى سنوات، ویوضع بین أیدیھم، : یقول قائلكبیر السن، یغلب على الظن أنھ میت ف
نسأل هللا السالمة - وإذا بھم یستسلمون، ثم یأتیھم بالشاب القوي الجلد في صحتھ وعافیتھ، وفجأة یحدث لھ ذلك، أو تأتیھ السكتة أو یأتیھ

ًشرع هللا ھذه األذكار واألوراد حرزا من الشرور الظاھرة . عاجزین، ما ینجیھم إال هللا جل جاللھ ما یأتیھ وإذا بھم یقفون - والعافیة
من أي شيء یصیبك في دینك أو دنیاك، فاألذكار عصمة من هللا جل جاللھ للعبد، وھذه الكلمات .. من الشرور المجتمعة والمنفردة.. والباطنة

!  لھ حسنات تالوتھا إذا كانت من اآلیات، وأجر ذكرھا إذا كانت من األحادیث، فما أكرم هللا جل جاللھًیقولھا اإلنسان ملتجئا إلى هللا، فتكتب
ال یكون ھذا ! ًمع أنھا حرز لك، فھل وجدت أحدا یحرسك ثم مع ذلك یعطیك؟! ھذا وهللا ھو الكرم وھذا ھو الجود! وما أعظم رحمتھ بعباده

: ً إذا ركبت وأنت في السفر، ولنضرب مثال بشيء موجود اآلن-ولیس بالبسیط-ي غفلة، وأبسط شيء إال من هللا وحده، ولذلك الناس الیوم ف
ھذا المخلوق  سبحان الذي سخر لنا ھذا وما كنا لھ مقرنین، وإنا إلى ربنا لمنقلبون، إي وهللا سبحان هللا الذي سخر: تركب الطائرة فتقول

ًمین أكثر منا ذكاء، ولو كان یوجد بالقوة وهللا إن األولین أشد وأقوى منا كما أخبر هللا عز وجل، العجیب، لو كان یوجد بالذكاء وهللا إن األقد
ولكن هللا سبحانھ یعطي األول ویعطي اآلخر ألنھ كریم، فتقف أمام ھذا المخلوق العجیب، ! وأكثر منا صحة! ًوأكثر منا أمواال! أكثر منا قوة

فا ھو الذي فتح باب رحمتھ وسخر ھذا ! نع الطائرة وھو ال یدري كیف تطیر ھذه الطائرةوالذي صنع الطائرة حائر كیف تطیر؟ ص
والذي نرید أن نعرف فضلھ ھو الذكر وفائدتھ، یقول اإلنسان األذكار قبل أن یركب طائرة، وقلبھ یرجف من . المخلوق العجیب للناس

 یحملون في -األربعمائة والثالثمائة والمائتان والمائة-حمل بین السماء واألرض الخوف ولیس لھ معاذ وال مالذ إال إلى هللا جل جاللھ، أمة ت
شدة الحر وإذا بھم في برد، ویحملون في شدة البرد وإذا بھم في دفء، ویمضون الساعات بطعامھم وشرابھم، ولربما أغدقت علیھم 

لو حدث أقل خلل في الجھاز :  جل جاللھ، یقول بعض الخبراءالمترفات التي ال یعلمھا إال هللا جل جاللھ، ثم یسیرون في أمان من هللا
لوال أن المشاھد أن أغلب الرحالت تسلم، لما : الكھربائي یمكن أن تنفجر ھذه الطائرة بمن فیھا، فال یبقى فیھا أحد، ویقول بعض مشایخنا

ولكن ما أظلم اإلنسان كما وصفھ !  هللا سبحانھ ال إلھ إال ھوجاز للمسلم أن یركبھا، لكن الحمد  أكثر األحوال السالمة، لكن من الذي سلم؟
ًظلوما جُھوال : ربھ َ ً ُ ومن أظلم الظلم ظلمھ لنفسھ وكفرانھ لنعمة ربھ، یحملھ هللا ھذا المحمل بین السماء واألرض، وقد تال ]! 72:األحزاب[َ

ً، وقل أن تجد أحدا منذ أن تطأ رجلھ المطار یلھج لسانھ بالثناء على األذكار وسأل هللا جل جاللھ، فإذا نزل إلى األرض ال یمكن أن یذكر هللا
ًهللا بما ھو أھلھ، ولكنھ یخرج ویسرح ویمرح غافال عن النعمة والحفظ الذي حفظھ هللا جل وعال، لو تصور الواحد منا أنھ في لیلة بل وهللا 

 لك سبحانھ من ینجیك من ھذا الكرب، لو كنت على خوف أن تھلك  وقدر هللا- ال قدر هللا-لو في ساعة مر علیك كرب ومعك أھلك وأبناؤك 
وأنت ما من طرفة عین وما من ! أنت وذریتك ومن معك فجاء شخص وأنجاك من ھذا لبقیت عمرك كلھ تتحدث بفضلھ علیك، یا  العجب

ینك، وعن شمالك تحفظك مما لم یكتبھ هللا عز لحظة إال وهللا یحفظك، لھ معقبات من بین یدیك ومن خلفك، ومن أمامك، ومن تحتك، وعن یم
األذكار حفظ عظیم من هللا جل جاللھ، وقد كان النبي صلى هللا علیھ وسلم یستعیذ با جل جاللھ، فلما نزلت علیھ . وجل أن یصیبك

ة والشرور المحسوسة كل ھذا المعوذات ترك سائر التعاویذ واقتصر على المعوذتین، الشرور الظاھرة والشرور الباطنة، الشرور الروحی
ِجمعتھ المعوذتان قْل أُعوذ بربِّ الفلق  َِ َ ْ َ ُ َ َمْن شرِّ ما خلق * ُ َ َ ََ ): قل أعوذ! (هللا أكبر! ھل ھناك شيء یخرج عن خلقة هللا جل جاللھ؟] 2-1:الفلق[ِ

تح بھذا الدعاء، ولذلك ربما یقولھا المسحور المؤمن وھو یستشعر ما معنى أعوذ؟ ویستشعر أن السماء تتف ألوذ وألتجئ وأعتصم، لكن یقولھا
ُقْل أُعوذ : فیعذب ساحره، ویقولھا المسحور فیتعذب بھا حتى الجني والقرین، وتجده یجد من الشدة والألواء كلما اتصل القلب با جل جاللھ َ ُ

ِبربِّ الفلق  َِ َ ْ ًجل حال لعقدة السحر الذي أصیب بھ النبي صلى هللا علیھ ھاتان السورتان سورة الفلق وسورة الناس جعلھما هللا عز و] 1:الفلق[َ
ِوسلم، وھو من أشد السحر لما سحره لبید بن األعصم علیھ لعنة هللا قْل أُعوذ بربِّ الفلق  َِ َ ْ َ ُ َ َمْن شرِّ ما خلق * ُ َ َ ََ َومْن شرِّ غاسق إذا وقب * ِ َ ََ ََ ِ ٍ ِ َِ

دخل وتعمق، وغالب ابتداء اللیل ساعة انتشار الشیاطین، بعد غروب الشمس إلى إذا ) إذا وقب(الذي ھو النجم، و: الغاسق] 3-1:الفلق[
َمْن شرِّ ما خلق: (اشتباك النجوم، ولذلك نھي عن إطالق الصبیة في مثل ھذا الوقت َ َ ََ َمْن شرِّ ما خلق: (إذا قلت) ِ َ َ ََ شمل ھذا جمیع الشرور ) ِ
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: من السماء على العباد؛ ألن هللا یحفظك بقدرتھ سبحانھ وتعالى بھذه الكلمة الیسیرةالتي تكون على األرض أو بین السماء واألرض أو تنزل 
َمْن شرِّ ما خلق  َ َ ََ َومْن شرِّ غاسق إذا وقب * ِ َ ََ ََ ِ ٍ ِ ِومْن شرِّ النفاثات في الُعقد * َِ ِ ِ َِ َْ َ َّ َّ َومْن شرِّ حاسٍد إذا حسَد * َ َ َ ََ ِ ِ ألن الضرر یأتیك من ] 5-2:الفلق[َِ

ِما أن یكون الضرر یأتیك بالسحر وخاصة األذى الروحي، یأتیك بتسلط ومْن شرِّ النفاثات في الُعقد إ: وجھین ِ ِ َِ َْ َ َّ َّ والضرر إما أن یكون ] 4:الفلق[َ
ًمقصودا أو غیر مقصود، فالنفاثات في العقد غالبا تضر وممن یرید بك الشر فیستعین بالجن بأقصى أنواع االستعانة وھذا غالبا ما یك ً ون في ً

السحر؛ ألنھ ما یؤثر السحر إال إذا تقرب الساحر فذبح للجن، أو نذر لھم أو فعل فعل الجن، ولذلك بعض السحرة یطلب ممن یأتیھ أن یذبح 
 للجن، فھذا غایة التقرب لغایة الشر وھو إبلیس وجنوده لعنھم هللا، فإذا نجوت من ھذا بقي الذي یأتیك عن غیر قصد؛ ألنھ ربما شخص یراك

َومْن شرِّ ! وھو ال یعرفك ویرى علیك نعمة من نعم هللا فیبھر من ھذه النعمة فینسى ذكر هللا فتصیبك العین، والعین حق، فانظر حكمة القرآن ِ َ
ِالنفاثات في الُعقد  ِ َِ ْ َ َّ َومْن شرِّ حاسٍد إذا حسَد * َّ َ َ ََ ِ ِ  والخطرات، اآلن كفیت بعد ھذا بقیت الشرور التي في النفس وھي الوساوس]. 5-4:الفلق[َِ

ِقْل أُعوذ بربِّ الناس : الشرور الظاھرة فما بقي أحد ال من أعدائك وال ممن ال یقصدك إال وقد حفظت منھ بھذه السورة العظیمة إذا بك تقول َِّ َ ُ َ ُ
ِملك الناس *  َّ ِ ِ ِإلھ الناس * َ َِّ  وأطریتھ ربما علمت أو تیقنت أنك مبالغ إال هللا فكل شيء إذا مدحتھ! ما ألذ الثناء على هللا جل جاللھ] 3-1:الناس[َِ

ال : (جل جاللھ، فإنك مھما أثنیت علیھ فإنك مقصر في حقھ سبحانھ وتعالى، ما أحد یستطیع أن یبلغ الغایة في مدحھ قال صلى هللا علیھ وسلم
ِملك الناس ). ًنحصي ثناء علیك َّ ِ ِ  التي جعلھا هللا سبحانھ وتعالى بأیدیھم لكنك في ذات أن تخاف من الناس، من بعض األمور: یعني] 2:الناس[َ

ِقْل أُعوذ بربِّ الناس : الوقت تحس أنھم مملوكون وأنھم عباد  َِّ َ ُ َ ِملك الناس * ُ َّ ِ ِ فا سبحانھ وتعالى مالك الدنیا ومالك اآلخرة ]. 2-1:الناس[َ
ٍقْل مْن بیده ملكوت كلِّ شْيء: ومالك الجن واإلنس َ ُُ ُ َُ َ َ َِ ِ ِمن ھذا الذي خرج عن ملك هللا جل جاللھ؟ ملك الناس ] 88:المؤمنون [ِ َّ ِ ِ ِإلھ الناس * َ َِّ َِ

ِالمعبود الحق، الذي ال یستحق العبادة أحد سواه، مْن شرِّ الوْسواس الخناس ] 3-2:الناس[ َِّ َ َْ َْ َ ِالذي ُیوْسوُس في ُصدور الناس * ِ َِّ ِ ُ ِ َِ ِمن الجنة * َّ َِّ ِ ْ َ
ِوالناس  َّ ِمن الجنة والناس : ًالتأثیر الفكري، فكما أن الشروط محسوسة تكون أیضا معنویة غیر محسوسة] 6- 4:اسالن[َ َّ ََّ َِ ِِ وقد یكون ] 6:الناس[ْ

 ھذا الوسواس الخناس أقرب الناس إلى الشخص، فقد یكون الولد، وقد یكون الوالد، وقد تكون الوالدة، وقد تكون الزوجة، وقد یكون ا
 
 
 
 

 ر الغائب بالشفعة حتى یرجعوجوب انتظا
 
 

: في قولھ صلى هللا علیھ وسلم) جار الدار أحق بالشفعة في دار جاره، ُینتظر بھا في حال غیبتھ(َّفضیلة الشیخ أشكل علي حدیث : السؤال
ھا ولجاره حق الشفعة ھل ینتظر صاحب الدار في بیع داره إلى أن یعود جاره من سفره، أم المقصود أنھ یبیع) ُینتظر بھا في حال غیبتھ(

باسم هللا، : حتى لو تأخر إلى سنة في سفره، وكیف تكون صورة الشفعة في ھذه الحالة إذا بنى المشتري على األرض التي اشتراھا؟ الجواب
، والصالة والسالم على خیر خلق هللا، وعلى آلھ وصحبھ ومن وااله المراد من الحدیث فالجواب ھو الوجھ الثاني، وھو أن : أما بعد. الحمد 

شریكك باع، ھل ترید أن تشفع أو ال ترید؟ : في قول أھل العلم رحمھم هللا والشراح، وھو المحفوظ أنھ ینتظر الشریك حتى یعود ثم یقال لھ
ھذا یكون الحدیث وعلى ) ً إن كان غائبا- ینتظر بشفعتھ: أي-ینتظر بھا : (وعلى ھذا ال تسقط الشفعة بطول الغیبة لقولھ علیھ الصالة والسالم

ًإن كان غائبا فإنھ یجب : المسألة الثانیة. ًأنھ إذا كان حاضرا فحكمھ واضح إما أن یطلب الشفعة وإما ال: المسألة األولى: ًداال على مسألتین
 على شفعتھ إذا حضر؛ ٍانتظاره ولو كان إلى سنواٍت عدیدة، وھذا نص علیھ العلماء، وجمھرة أھل العلم على أنھ ولو غاب مائة سنة فإنھ باق

  .ألن الشفعة ال تسقط بطول المدة، وأما مسألة البناء والغرس فقد تقدم بیانھا وتفصیل أحكامھا، وهللا تعالى أعلم
 
 
 
 

 [5[ باب الشفعة -شرح زاد المستقنع 
بیوع، ولذلك شرع الشفعة، إن مما حفظھ الشارع وحرص علیھ سالمة الصدور من الشحناء والضغناء التي تقع بسبب المعامالت أو ال

والشفعة قد یكون فیھا بعض الخالف إذا حصل عیب أو تلف شيء من العقار، أو اختلف في القدر والقیمة فكل ھذه لھا حلول في شرع هللا 
  .وھدي رسولھ، وفیھا تفاصیل بینھا أھل العلم

 ريإذا اختلف الشفیع والشریك في ثمن المبیع وعدمت البینة فالقول قول المشت
 
 

قال : أما بعد. بسم هللا الرحمن الرحیم الحمد  رب العالمین، والصالة والسالم على أشرف األنبیاء والمرسلین، وعلى آلھ وصحبھ أجمعین
عند اختالف الشفیع والشریك، ھذه مسألة من مسائل ) ویقبل في الخلف] (ویقبل في الخلف مع عدم البینة قول المشتري: [المصنف رحمھ هللا

القضاء، وقد ذكرنا غیر مرة أن العلماء رحمھم هللا من منھجھم أنھم یذكرون مسائل القضاء في األبواب الخاصة، فیذكرون مسائل االختالف 
في الرھن في باب الرھن، ومسائل االختالف في الشركة في باب الشركة، والوكالة في باب الوكالة، وھنا ذكروا االختالف في الشفعة في 

إن األصل أن تذكر ھذه المسائل في باب القضاء؛ ألنھا من باب الخصومة والنزاع؛ ألنھم افتقروا فیھا إلى معرفة المدعي : ة، وقلناباب الشفع
والمدعى علیھ، ومن الذي یكون القول قولھ، وبینا أن العلماء رحمھم هللا ذكروا ھذه المسائل مفرقة على ھذه األبواب؛ ألنھا في داخل ھذه 
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فذكر المصنف رحمھ هللا رحمھ . ًد تختص بأحكام معینة، فحینئٍذ یكون من األفضل واألكثر ضبطا أن تذكر في ھذه األماكن الخاصةاألبواب ق
هللا مسائل االختالف في الشفعة، ولما كانت الشفعة تفتقر إلى معرفة الثمن الذي باع بھ الشریك لألجنبي، بحیث یتمكن الشفیع من المطالبة 

اشتریت ھذا النصیب بمائة ألف، فصدقھ :  الثمن، فإنھ إذا اتفق المشتري الذي دخل مع الشفیع على الثمن فال إشكال، كأن یقولبالنصیب بذلك
اشتریت ھذا النصیب بمائة ألف، وبطبیعة : تلزمھ وال إشكال، لكن اإلشكال لو اختلف الشفیع مع المشتري، فقال المشتري الشفیع، فحینئٍذ

ًبل اشتریت النصیب بثمانین أو بسبعین ألفا؛ ألنھ یدعي أنھ قد طلب ما ھو أكثر، فحینئذ یقع : ًعي الشفیع ثمنا أقل، ویقولالحال البد وأن ید
ًفھل نصدق المشتري أم نصدق الشفیع؟ الشفیع یدعي أن الثمن أقل، والمشتري یدعي ثمنا أكثر، فھل . الخالف بین المشتري وبین الشفیع

ً أو الثمانین ألفا التي یدعیھا الشفیع متفق علیھا بین الطرفین، والخالف فیما زاد وھو ثالثون ألفا أو عشرون ألفا، فھل ًإن السبعین ألفا: نقول ً ً
إن وجدت بینة كشھود یشھدون أنھ تم البیع بمائة ألف ألزمنا الشفیع بدفع مائة ألف، .. نصدق الشفیع أم نصدق المشتري؟ ھذه ھي المسألة

إذا وجدت بینة ووجد شھود یشھدون بأحد : ًإذا. ًشھد بأن البیع وقع بثمانین ألفا ألزمنا المشتري أن یأخذ الثمانین وتتم الشفعةوإن وجدت بینة ت
ًالبیع بثمانین ألفا، وشھود : بینة تشھد للشفیع، وبینة تشھد للشریك، بینة تقول.. لو وجدت بینة تشھد باألمرین! ًحسنا. الثمنین حكمنا بھا

البیع بمائة ألف، فھل نصدق ھذه البینة أم ھذه البینة؟ بعض العلماء یرى في ھذه المسألة أن األصل عند اختالف البینتین : ویقولونیشھدون 
ًتصدیق قول المشتري، فیغلب ویرجح البینة التي مع المشتري، وبناء على ذلك إن وجدت بینة ال تعارض غیرھا مما ھو مثلھا فإننا حینئٍذ 

بل اشتریت : اشتریت بمائة ألف، وقال الشفیع: أما إذا لم توجد بینة، وقال المشتري. ة سواء شھدت للشفیع أو شھدت للمشترينحكم بالبین
نصدق المشتري، والقول قولھ، وھذا ھو الذي درج علیھ المصنف رحمھ هللا، وعضد أصحاب ھذا : ًبثمانین ألفا، فحینئٍذ یقول بعض العلماء

تري أدرى بما اشترى بھ، فعلمھ أقوى وأوثق، واألصل أن القول للمشتري والبائع ألنھما ھما اللذان عقدا الصفقة القول قولھم بأن المش
ًفإذا قال الشفیع قوال ناقصا ًعن ھذا القول الذي قالھ المشتري نطالبھ بالبینة؛ ألنھ خارج عن األصل، وكل . فیؤتمنان على القول فالقول قولھما

بناء على ذلك نقول للمشتري إذا لم یصدقھ . ً مدع، وكل من وافق األصل فإنھ مدعى علیھ، والقول قولھ مع الیمینمن خرج عن األصل فھو
ال أحلف ونكل عن الیمین رددنا الیمین : احلف با أنك اشتریت ھذا النصیب بمائة ألف، فإن حلف ثبتت لھ المائة ألف، أما إذا قال: الشفیع

فإن أبى فلطالب بھا قضي بال : والمدعي مطالب بالبینة وحالة العموم فیھ بینة إلى أن قال.. في منھج القضاءعلى الشفیع كما ھو معروف 
. ھذا بالنسبة للخالف بین الشفیع وبین المشتري.. ًیمین أو بھا وذا ارتضي فإن نكل عن الیمین یطالب الشفیع بحلفھا ثم یحكم لھ بالثمانین ألفا

نعم اشتریتھا : اشتریتھا بمائة ألف، فیقول الشفیع: في صفة البیع، فیتفقان على المائة ألف كأن یقول المشتريبعض األحیان یقع الخالف 
لیست بنقد، فحینئٍذ یتفقان على القدر، ویختلفان في صفة العقد ھل ھو معجل أو مؤجل، الشفیع .. معجلة بمائة ألف، ولكنھا مؤجلة ولیست

ًل؛ ألن من مصلحة المشتري أن تكون المائة ألف نقدا، ومن مصلحة الشفیع أن تكون مقسطة أو مؤجلة، معج: مؤجل، والمشتري یقول: یقول
األصل في النقد التعجیل، لكن في الحقیقة المشتري أدرى بما اشترى بھ، ونصدقھ والقول : فإذا اختلفا في صفة الحكم، بعض العلماء یقول

لو أن : یبقى السؤال. على صدق ما قالھ وادعاه من قدر الصفقة الذي ھو الثمن أو صفة العقدًقولھ حتى یعطینا المدعي وھو الشفیع دلیال 
یقول بعض ..  اشترى من شریكي فإن الشریك بائع، فإذا جئت أنا أشفع من زید وجئت آخذ النصیب الذي اشتراه-الذي ھو زید-المشتري 

بل : ًاشتریت بمائة ألفا، وقال الشفیع: لمشتري في المسألة الماضیة، فقال المشتريھل نطالب البائع بالشھادة لو اختلف الشفیع مع ا: العلماء
بمائة ألف، فھل شھادة البائع تقوم مقام البینة أو تعتبر : باعني، فرجعنا إلى البائع فقال اسألوا البائع بكم: ًاشتریت بثمانین ألفا، فقال المشتري

البائع : ًیشھد البائع مع المشتري إذا كان المشتري صادقا، لكن من أھل العلم رحمھم هللا من قالًمرجحا لقول المشتري؟ في أغلب األحیان ال 
ال نقبل شھادتھ في ھذه المسألة، والسبب في ھذا أن البائع إذا شھد بالثمن شھد لحض نفسھ؛ ألن الثمن ھذا مستحق لھ ھو، وسیأتینا إن شاء 

ً قبولھا أن ال یجر بالشھادة لنفسھ نفعا، وال یدفع عنھ ضررا بشھادتھ، یعني یشترط في قبولنا هللا في كتاب القضاء أن الشھادة یشترط في ً
للشھادة أن ال ینتفع الشاھد بشھادتھ في جلب خیر أو دفع شر، فإذا كان الشاھد ینبني ویترتب على شھادتھ حصول نفع لھ، أو دفع ضرر عنھ 

الحاكم في مسنده، وصححھ غیر واحد من أھل العلم رحمة هللا علیھم أن النبي صلى هللا علیھ فإنھ ال تقبل شھادتھ، والدلیل على ذلك حدیث 
ٍوما ُھو على الغْیب بضنین : ھو المتھم، قال تعالى :والظنین) ال تجوز شھادة خصم وال ظنین: (وسلم قال ِ َِ َ َ َ َِ َ ْ ) على قراءة ظنین] (24:التكویر[َ

ًومن التھمة أن یجر لنفسھ نفعا، مثل شریكان ادعى أحدھما أن فالنا اشترى من فالن : المتھم، قالوا: نینبمتھم علیھ الصالة والسالم، فالظ: أي ً
ًبل اشتریت بسبعین ألفا، فجاء الشریك الثاني یرید أن یشھد، والشریك الثاني لھ نصف الشركة، فمعناه أنھ إذا : شركة بمائة ألف، فقال اآلخر
ًصف شھادتھ، فحینئٍذ تكون الشھادة شھادة تھمة فال تقبل ھذه الشھادة، ویعتبر وجود التھمة والظنة موجبا لرد حكمنا بشھادتھ فإنھ سینتفع بن

ًبل اشتریت بثمانین ألفا، فقال : ھنا البائع إذا شھد أنھ باع بمائة ألف، وھو الثمن األكثر؛ ألن الخالف اآلن عندنا إذا قال الشفیع. شھادتھ
بعت بمائة ألف؛ ألنھ یثبت لھ عشرین : ًألف، فمعناه أن ھناك عشرین ألفا اختلفا فیھا، فالبائع من مصلحتھ أن یقولاشتریت بمائة : المشتري

: وقال بعض أھل العلم. ال نقبل شھادة البائع من ھذا الوجھ: ًألفا المتفق علیھا في الخصومة، ولذلك قال بعض العلماء ًألفا زائدة على الثمانین
حد الطرفین صدقنا شھادتھ وعملنا بھا؛ ألن التھمة تعتبر مؤثرة بشرط أن تكون قویة، والتھمة ھنا ضعیفة، خاصة إذا كان إذا شھد البائع أل

التھمة : قد تم العقد وأعطاه، وحصل بینھما القبض والثمن فحینئٍذ ال یجر لنفسھ أي نفع؛ ألنھ بعد قبضھ للمائة ألف انتھت منفعتھ، فحینئٍذ قالوا
 والتھمة تعتبر قویة إذا كانت مؤثرة، وھذا أمر حرره أبو البركات ابن تیمیة في النكت، فبین رحمھ هللا أن التھمة ال تكون مؤثرة ھنا ضعیفة،

بناء على ھذا القول یمكن أن نسأل البائع، ویمكن أن یستشھد أحد الخصمین بالبائع، . إال إذا كانت قویة، أما إذا كانت ضعیفة فإنھا غیر مؤثرة
وھكذا الحال . بعت بمائة ألف صدقنا المشتري، وأوجبنا على الشفیع أن یدفع مائة ألف: بعت بثمانین صدقنا الشفیع، ولو قال:  قال البائعفلو

و بعتھا مؤجلة بأقساط صدقنا الشفیع، ول: ال، بل مؤجلة بأقساط، فلو قال البائع: معجلة؟ قال: اشتریت بمائة ألف، فقال: في صفة العقد فلو قال
ًبعتھا نقدا وفورا فإننا نصدق المشتري ونحكم على البائع بالدفع فورا، ویعتبر قول البائع دلیال على صدق الدعوى: قال ً ً إذا شھد البائع تكون . ً

لقضاء ھناك یمین مع شھادتھ تتم بھا البینة؛ ألن النبي صلى هللا علیھ وسلم كما ثبت في الحدیث الصحیح أنھ قضى بالشاھد مع الیمین، وا
وعلى ھذا فإننا . بالشاھد مع الیمین محلھ الحقوق المالیة، وھنا الیمین متعلقة بالحقوق المالیة أو ما یئول إلى المال كما في الدیات ونحوھا

حد نقبل القول الذي شھدت بھ البینة أو شھد بھ البائع مع ضعف التھمة، أو نقبل قول المشتري إذا لم توجد بینة ولم یشھد البائع أل
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 ...... .الخصمین
 

 الحالة التي یعتمد فیھا قول المشتري عند االختالف في قیمة القدر المشفوع
 
 

اشتریتھ بألف أخذ الشفیع النصیب باأللف أو : فلو قال المشتري]. اشتریتھ بألف أخذ الشفیع بھ ولو أثبت البائع أكثر: فإن قال: [قال رحمھ هللا
ھذا مبني على القاعدة أننا نصدق المشتري ألنھ أعلم وأدرى بما اشترى بھ، ونلزم الشفیع بدفع ذلك المبلغ، بھذا القدر الذي قالھ المشتري، و

ولو . (ال، القول قول المشتري ونلزم الشفیع بقولھ: بل اشتریت بھا مقسطة ومؤجلة، نقول: ًاشتریت بمائة ألف نقدا، قال الشفیع: ھكذا لو قال
نحكم بقول المشتري ولو شھد البائع ضده، كأن المصنف رحمھ هللا رجح القول الذي :  إلى خالف مذھبي، یعنيتشیر) لو) (أثبت البائع أكثر

ًأقبل شھادة البائع إذا شھد باألقل؛ ألنھ ال یجر نفعا، بحیث لو اختلفوا بثمانین ألفا أو مائة ألف : ال أقبل شھادة البائع، ھناك من یقول: یقول ً
ًفا أقبل قولھ؛ ألنھ ال مصلحة لھ في الزیادة، والمحل المختصم فیھ وھو العشرون ألفا ال یثبت لھ؛ ألن الخالف في ثمانین أل: وقال البائع ً

ًالعشرین الزائدة، والحقیقة إذا تأملت القول الذي یفرق بین القلیل والكثیر في قبول شھادة البائع من حیث األصول وجدتھ قوال قویا جدا من  ً ً
أنھ إذا ضعفت التھمة وجب قبول الشھادة؛ ألن هللا أوجب علینا قبول شھادة : ررناھا، ویتفق مع األصل الذي قلناهحیث األصول التي ق

ًمعروف باألمانة مرضي القول، فإذا كان البائع عدال مقبول الشھادة وشھد؛ األصل قبول شھادتھ، فإذا جاء یشھد بالثمن األقل ما یدخل على 
لمائة ألف فمعنى ذلك أن القاضي سیقضي أن البیع قد تم بمائة ألف، فلو حصل خالف بین ھذا البائع الذي شھد ًنفسھ نفعا، لكن لو شھد با

ًوبین الذي اشترى منھ مستقبال فإنھ یلزمھ بدفع العشرین الزائدة، وإذا أرغم بدفع العشرین الزائدة بناء على أنھ ثبت عند الحاكم أن البیع قد تم 
ومن ھنا یقوى قول من قال بالتفصیل، فالمصنف ھنا یشیر إلى مذھب من یقول . نھ سیأخذ العشرین لمصلحة نفسھبمائة ألف فمعنى ذلك أ

 ...... .(ولو بأكثر: (أن ال تتضمن النفع وذلك بالزیادة، فقال: بشرط أقبل شھادة البائع: بالتفصیل، یقول
 

 إذا أقر البائع بالبیع وأنكر المشتري: مسألة
 
 

أخذت النصیب : ھذا نوع آخر من الخالف، المشتري من مصلحتھ أن یقول]. وإن أقر البائع بالبیع وأنكر المشتري وجبت: [قال رحمھ هللا
ًأخذتھ ھبة، أو أخذتھ مھرا البنتي فإنھ في ھذه الحالة ال تثبت الشفعة، فھو سیدعي : بدون معاوضة كما ذكرنا، ألنھ إذا قال: بدون بیع، یعني
إنھ قد باع یقبل : بل بعتھ، وشھد البائع أنھ قد باع، البائع إذا شھد وقال: نصیب بدون عوض ولیس ھناك بیع، جاء البائع فقالأنھ انتقل إلیھ ال

لماذا .. لكن ھذا مشكل. قولھ كما ذكر المصنف رحمھ هللا ویعمل بھ، ویثبت للشفیع حق الشفعة الذي ھو الشریك الثاني بناء على شھادة البائع
ًأیضا ھنا یثبت لنفسھ نفعا؛ ألن : ًإن البائع ھناك یثبت لنفسھ نفعا نقول:  البائع في القدر ونقبلھ ھنا في إثبات البیع؟ لو قال قائلال نقبل قول ً

ًبل بعتھ، فال یثبت العشرین ألفا بل یثبت المائة ألف لنفسھ، فالشھادة ھنا تثبت نفعا كما تثبت: أخذتھ ھبة، والبائع یقول: المشتري یقول  ھناك ً
ألنھ في الصورة األولى یوافق المشتري على أنھ اشترى، فالتھمة : النفع، ولذلك اختلفت مخارج بعض العلماء في ھذا، ومن أنسب ما قالوا

لم ًقویة، لكن في الصورة الثانیة نقبل قول البائع ألن المشتري ال یوافق على أنھ اشترى، فحینئٍذ یكون خصما للبائع سواء قبلت شھادتھ أو 
بعت، حكمنا بثبوت الشفعة، وإذا ادعى المشتري أنھ أخذ : وعلى ھذا فإن البائع إذا قال. تقبل شھادة البائع، وھذا وجھ الفرق بین المسألتین

اره ًالنصیب ھبة وعطیة أو مھرا على القول أن المھر ال تثبت فیھ الشفعة، ووافقھ البائع فال إشكال، وإن خالفھ حكم بقول البائع فیما اخت
 :لماذا نقبل قول البائع أنھ باع، والمشتري یقول: السؤال اآلن. المصنف رحمھ هللا؛ ألنھ في ھذه الحالة یثبت البیع والمعاوضة، وھو األصل

ًأخذتھ ھبة؟ لماذا نجعل قول البائع ھو األصل، ونجعل قول المشتري خارجا عن األصل، مع أننا نعتبر قول المشتري في األصل ھو 
: أخذتھ ھبة فھل األصل أن اإلنسان یأخذ أموال الناس بعوض أم بدون عوض؟ نقول: بعت، وقال المشتري: ألنھ إذا قال البائع: قالوااألصل؟ 

ًاألصل أخذھا بعوض، فإذا قول البائع أنھ باع متفق مع األصل، وكل من وافق األصل یكون قول من قال بخالف قولھ دعوى یطالب 
 ...... . والبینةصاحبھا بإثباتھا بالدلیل

 
 الضمان في الشفعة إذا وجد العیب

 
 

العھدة أصلھا من العھد، وإذا تعھد اإلنسان فمعناه أنھ قد أخذ على ]. وعھدة الشفیع على المشتري وعھدة المشتري على البائع: [قال رحمھ هللا
تعھد بشيء فلیعلم أن هللا سیسألھ بین یدیھ عن ھذا : ذا قیل لھنفسھ المیثاق بفعل الشيء أو تركھ، والعھد من أعظم األشیاء وأصعبھا، فالمسلم إ

ًالشيء ولو كان من أحقر األشیاء وأْوفوا بالعْھد إن العْھَد كان مْسئوال  ُ َُ َ َ َ ََ ْ َّْ ِِ ِ ، ولذلك یقول العلماء رحمھم ] 34:اإلسراء[َ ًوباألخص إذا كان عھدا 
ِومنُھم مْن عاھَد هللا لئْن آتانا مْن فْضلھ : فاق إال أن یرحمھ هللا برحمتھ، ولذلك قال تعالىما عاھد أحد ربھ فنكث عھده إال ابتلي بالن: هللا ِ ِ ِ َِ َ َ َ َ َّ َ َ َ َْ ْ

َلنصدقن ولنكونن من الصالحین  َ َِ ِ َّ ِ َّ َّ ََّ َ َ َُ َ َفلما آتاُھم مْن فْضلھ بخلوا بھ وتولوا وُھم ُمْعرُضون * ََّ َ َ َ َِ ْ َّْ َ َ َ َِ ِ ِ ِ ِ َِّ ُ ِفأْعقبُھم ن* َ ْ َ َ ُفاقا في قلوبھم إلى یْوم یلقْونُھ بما أخلفوا ََ ْ َُ ََ َ َ َِ ِ َِ َ َْ ُِ ْ ِ ِ ً
َهللا ما وعدوهُ وبما كانوا یكذُبون  َ َ َ َ َ َِ ْ ُ َ ِ ُ َ عھد هللا أن تفعل، عھد هللا أن تترك، فإیاك أن تقبل : فھذا یدل على عظم العھد، إذا قیل لك] 77-75:التوبة[َّ

 اإلنسان من قلبھ فیتوب هللا عز وجل علیھ، فإن هللا عز وجل قد تاب عن الشرك الذي ھو أعظم إال أن یتوب! ھذا العھد إال أن تضطر إلیھ
فالعھد أصلھ المیثاق، لكن العھدة ھنا المراد بھا ضمان السلعة، وھذه المسألة في الحقیقة كانت في . األشیاء، لكن الشاھد أن العھد أمره عظیم
ًلمشتري أن یعرف حقیقتھا إال بعد مرور زمن ومدة، فمثال كانوا ربما یشتري أحدھم الدواب من القدیم تباع بعض األشیاء التي ال یمكن ل
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اإلبل والبقر والغنم، لكن ما یستطیع أن یكشف حقیقتھا إال بعد یوم أو یومین أو ثالثة، فقد یشتریھا على أنھا حلوب، ثم یتبین أنھا لیست 
فربما تكون محقنة مصراة كما تقدم معنا في البیع، فإذا بقیت ثالثة أیام انكشف أمرھا ھل ھي ًحلوبا، وال یمكن أن یتبین ذلك عند شرائھا، 

حلوب أم لیست بحلوب، كذلك یشتري الفرس على أنھ جید وأنھ سباق، فإذا أخذه وركبھ المرة األولى والمرة الثانیة ما یمكن أن یتبین صفاتھ 
ًض، ربما كان مجنونا جنونا متقطعا، فیباع حال اإلفاقة، لكن بعد شھور یتبین أن بھ ھذا وھكذا في الرقیق ربما كان بھ مر. إال بعد مدة ً ً

عن بعض الصحابة كـعمر بن الخطاب رضي هللا عنھ وغیره من أصحاب النبي  الضرر، فھذا شيء یسمونھ العھدة، وقد ورد فیھ قضاء
مة السلف رحمھم هللا كاإلمام مالك واإلمام الشافعي عنھما قضاء بالعھدة صلى هللا علیھ وسلم أنھم قضوا بالعھدة في األرقاء، وورد عن أئ

تضمن الشركة السیارة .. وفي زماننا ال یزال یوجد عندنا ما یسمى بالضمان، كالضمان الذي یكون في السیارات. والضمان بالدواب ونحوھا
ي اشتراه، وفي األجھزة الكھربائیة ونحوھا، الضمان ھو الذي بمسافة محدودة، أو بمدة محدودة یمكن للمشتري أن یختبر ھذا الشيء الذ

إذا كان العالم ال یعرفھ إال في عصرنا الحدیث بسبب التقدم، فقد عرفھ السلف رحمھم هللا واألئمة، : یعني. ًیسمیھ العلماء العھدة، فكان موجودا
ما وجدت ھذه الحقوق واعترف بھا بعد أن تفتح الناس وعرفوا وھذا من سمو الشریعة اإلسالمیة التي عرفت حقوق الناس من قدیم الزمن، 

ًالحقوق معروفا وكان ضمان حق المشتري معروفا  ًكیف یعیشون في ھذه الحیاة، لكن الشریعة لما كانت تنزیال من حكیم حمید كان ضمان ً
: وا اإلبل وال الغنم، فمن ابتاعھا فھو بخیر النظرینال تصر: (حتى عند أئمة السلف رحمة هللا علیھم، ولذلك یقول النبي صلى هللا علیھ وسلم

حبسھا ثالثة أیام لیكتشف ھل ھي حلوب أم لیست : أي) ًحبسھا ثالثا: (وفي روایة) ًإن شاء أمسكھا، وإن سخطھا ردھا وصاعا من تمر
: ن ضمان البائع للسلعة على صورتینبحلوب؟ فھذا ال یمكن أن یكون إال بالضمان، لكنھ ضمان من الشریعة، فالشریعة عندھا عھدة، فیكو

ًإما أن یضمن ضمانا ملزما ال خیار لھ فیھ، وال یتحقق بمدة، وال قدر لھ من حیث الزمان، وھذا النوع من العھدة والضمان ھو ضمان  ً
وثائق البیع أنھ بريء العیوب، فأي عیب في السلعة ولو اكتشف بعد سنوات یوجب الرد، ولو كتب البائع على مائة فاتورة، ولو مأل جمیع 

كل شرط لیس في كتاب هللا فھو باطل وإن كان .. (البضاعة ال ترد وال تستبدل واشترط ھذه الشروط: ًمن العیب ال یغنیھ ذلك شیئا، لو قال
ًألن الشریعة ال تجیز شروطا تسقط حقوق الناس، وال تجیز شروطا تعین على ظلم الناس، وأكل أموالھم بالباطل) مائة شرط ، ھذا أمر ً
فإذا ثبت ھذا یأتي النوع الثاني من العھدة التي تكتشف فیھا حقیقة السلعة، لو أن الشریك باع نصیبھ من العمارة، أو باع نصیبھ . مفروغ منھ

لشفعة، من المزرعة، أو باع نصیبھ من األرض ثم تبین وجود عیب في ھذا النصیب، من الذي اكتشف العیب، اكتشفھ إما الشفیع بعد أخذه با
أو المشتري بعد شرائھ من الشریك، في ھذه الحالة إذا وجد العیب في المحل الذي وقعت علیھ الشفعة یكون وجھ الشفیع على المشتري، 

یطالب المشتري : وعھدة الشفیع على المشتري، یعني: ووجھ المشتري على الشریك األصلي الذي باع، ھذا ھو المراد بقولھ رحمھ هللا
ًفیما الشفیع وجد من العیوب في المبیع من العقارات، وكذلك أیضا یطالب المشتري البائع بضمان حقھ فیأخذ حقھ من بضمان حقھ، 

  .من البائع في ضمان العیوب الموجودة في النصیب المباع المشتري، والمشتري یأخذ حقھ
 
 
 
 

 األسئلة
 
 

...... 
 

 م وأقوالھمنصیحة في احترام العلماء وتقدیرھم وترك النقد لكتبھ
 
 

ًأال یكون ذلك تكرارا حیث ) وإن تصرف مشتریھ بوقفھ أو ھبتھ أو رھنھ ال بوصیة سقطت: (قول المصنف رحمھ هللا في الشفعة: السؤال
، : ؟ الجواب)وھي استحقاق انتزاع حصة شریكھ ممن انتقلت إلیھ بعوض مالي: (ذكر ذلك رحمھ هللا بمفھوم قولھ في تعریف الشفعة الحمد 

فبناء الفروع على األصول، وذكر المسائل المفصلة والتي تشتمل : أما بعد. والصالة والسالم على خیر خلق هللا، وعلى آلھ وصحبھ ومن والھ
إذا ذكر المصنف رحمھ هللا في تعریفھ، وطبق التعریف بالمسائل التي تفصل : على التفصیل بعد تلك التعاریف المجملة لیس بتكرار، یعني

لیس لھ : ًھي استحقاق الشریك انتزاع حصتھ ممن انتقلت إلیھ بعوض وسكت، إذا: ًعریف ال یكون تكرارا؛ ألنھ محتاج إلیھ، فلو أنھ قالھذا الت
ًھنا داع أن یتكلم عن الشفعة كلھا، وإال كان تكرارا، فھذا كلھ تفصیل وبیان، ولذلك یقولون بناء الفروع على األصول محتاج إلیھ، فالتعریف : ٍ

وھي : وأنبھ على مسألة. ل، والمسائل فروع مبنیة على ھذا األصل الذي تعرف بھ حقیقة التعریف، ویتمكن طالب العلم من الضبط أكثرأص
ًأن الشریعة كلھا تكرار، وھذا التكرار لھ مغاز عظیمة جدا، حتى إن البعض تجده یقول : إن المحاضرات مكررة، والكالم مكرر، فنقول: ٍ

تكرار، والتكرار من أقوى األسالیب في اإلقناع وثبوت الحق في نفسیة المخاطب إلى درجة أن تصبح ھذه الحقائق من القرآن مليء بال
المسلمات التي ال جدل فیھا، والشيء إذا كرر على اإلنسان یثبت، وأنت في صالتك تكرر، وأركان الدین قائمة على التكرار، والمؤذن یأتي 

لم یشتمل على التوحید، وعلى أقدس شيء وأعظم شيء حتى یصل إلى درجة :  مرات، ثم تأتي وتقولبأذان بلفظ مخصوص كل یوم خمس
أن اإلنسان ما یمكن أن یقبل أي جدال أو نقاش في ھذا الشيء المكرر، وقصص األنبیاء تكرر في القرآن حتى توصل إلى حد القناعة 

 كانت في -كما یقولون- ًل األفكار علیھا، ودائما تكرر لھا البدھیات والموروثات والتسلیم، ولذلك لما كانت األمة اإلسالمیة ممنوعة من دخو
حصن حصین، وحرز مكین من هللا سبحانھ وتعالى، وما إن أصبحنا نمل، حتى إن الشخص صار یجد في نفسھ الكسل عن سماع المكرر، 
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 وأحضر المحاضرة وأستمع ھذه المرة والمرة الثانیة فلو یجد شخص عنوان محاضرة عن الصبر یحس أنھ شيء مكرر، لكن لو أنني أذھب
والثالثة یصبح موضوع الصبر عندي عقیدة ال تقبل النقاش، ومبدأ ال یمكن أن أحید عنھ بشعرة، ھذه أمور ما جاءت من فراغ، التكرار في 

 ومن كتابھ وسنة النبي صلى هللا علیھ وسلم فال ًمجالس العلم ال یمل، ألنك إذا أحببت شیئا ألفتھ وتلذذت بتكراره، فإذا كان ھذا من شرع هللا
بالتجربة - فالعلماء رحمھم هللا ال یكررون . تملھ أذن، وال تسأمھ نفس، بل إن اإلنسان یفرح ویحب أن یكرر ھذا الشيء، ویعاد كرة ومرة

 عالم مشھود لھ بالعلم، ولذلك خذ كتب الطبقات، لو  ھذه المتون وھذا الكالم الموجود فیھا إال لتعلم أنھ ال یضع المتن الفقھي إال-واالستقراء
ًجئت األئمة والعلماء الذین بلغوا درجة االجتھاد في مذھب اإلمام أحمد لوجدت أنھم كثر، قد ال یحصون عددا في كل قرن وزمان، بل في 

جري الذین بلغوا درجة االجتھاد قد تجد بعضھم وقد القرن الواحد، لو تأخذ أئمة الحنابلة في القرن السادس أو الخامس أو الرابع أو الثالث الھ
ما من مائة من الزمان تمر إال وفیھا -ال تجد بعضھم؛ ألن األموات الذین لم یحصوا ولم یذكروا أكثر، فإذا كان األمر بھذه الصفة في أمم 

ھذا تكرار في :  القرن الخامس عشر لنقولً ویبقى المتن عشرة قرون أو یبقى أحد عشر قرنا وھو یدرس ویقرأ، ونأتي في- جھابذة العلم
ینبغي أن نعرف منزلتنا، أنا ال أتھكم في السائل، أنا أتھكم في أشیاء كانت معروفة عندما كان اإلنسان یعرف قدر غیره، ! یا إخوان! المتن

ًا مسألة التكرار تضاد النقد؛ ألن الشيء أمور من اآلفات عند طالب العلم، تعود طالب العلم الیوم على مسألة النقد، ولذلك دائم وأنبھ على
ًالمكرر ما یستطیع اإلنسان یقبل فیھ قوال وال یتراجع عنھ، لكن إذا كان الشيء فیھ مدخل للنقد تصبح المسلمات والبدھیات محل شك، ولذلك 

! حتى تكون لھ شخصیة: ذا؟ یقوللما: تجد الطالب في بعض األنشطة التي تكون ثقافیة أو نحوھا یعود على قراءة الكتب ونقدھا، نقول
أعطي كتاب زاد المعاد لإلمام ابن القیم ألربعة أشخاص : شخصیة جاھلة متھورة في تخطئة السلف، وقد جاءني طالب ذات مرة وقال

رار والعیوب التك. البد على اإلنسان أن یخاف من هللا عز وجل ویعلم أن العلم أمانة ومسئولیة: یعني! لدراستھ ونقده وھم طالب ثانویة
ًوكم من عائب قوال سلیما وآفتھ من الفھم .. تحتاج إلى سبر واختبار.. تحتاج إلى مراجعة.. الموجودة في كتب العلماء تحتاج إلى تمحیص ً

هللا قد السقیم ینبغي أن یعلم أن ھذا العلم عرض على دواوین وأئمة وعلماء وجھابذة، إن كان بالورع والصالح فا أعلم وال نزكیھم على 
یكونون أتقى  منا، وإن كان زمانھم الذي ملئ بالعلم والصالح والخیر أبلغ في ضبط العلم من الزمان الذي فیھ الفتن، فأین یذھب عن 

 البد الیوم ینبغي علینا أن نتعلم ضبط ما قالھ العلماء، أول شيء! اإلنسان رشده وھو یرى ھذه الحقائق التي تھیئ قبول ھذا الحق والرضا بھ؟
ًتعلم ثم تكلم، أوال یتعلم ولیس یتكلم ثم یتعلم، نتعلم ما ھي ھذه : أن تفھم ماذا یقال في المتون، اترك مسألة النقد، یقول العلماء لطالب العلم

الت؛ ألن العبارات؟ ما ھي معاني ھذه المتون والكلمات التي اختیرت؟ وهللا إن بعض الكلمات تختار بعنایة وتجمع أكثر من ثالثة احتما
. المذھب یحتمل أكثر من احتمال، ما یأتون بكالم غیر محتمل، یأتون بكالم محتمل حتى یجمع بصورة أوسع الخالف الموجود داخل المذھب

وبة ولیس معنى ھذا أن نقبل الغث والسمین، إنما معنى ھذا أن نتكلم بعلم، والخطوات المطل ال ینبغي لطالب العلم أن یتسرع في النقد،: فأقول
معرفة معاني ھذه الكلمات، واالعتناء بالجمل كما وردت عن : ًثانیا. فھم طالب العلم لكالم العلماء، والعنایة بالعبارات والجمل: ًأوال: كما یلي

لشروح العلماء ال یزاد فیھا وال ینقص منھا، ثم معرفة ما معنى ھذه الجملة، ولماذا قال المصنف كذا ولم یقل كذا؟ كما ھو موجود في ا
معرفة الدلیل الذي دل على ھذه المسألة التي تضمنتھا الجملة، وبعدما تفھم وتعرف الدلیل : ًثالثا. والحواشي والتقریرات التي ألفھا أھل العلم

 للذي ًتبقى على ھذا الحق الذي لھ دلیل من كتاب هللا وسنة النبي صلى هللا علیھ وسلم حتى تجد دلیال أقوى منھ، أو حجة محكمة ناسخة
ًاعتقدتھ أوال، فتحید عنھ ألنك تعرف أن الحق في غیره، وھذا إذا انتقلت إلى درجة ثانیة وھي درجة االجتھاد، أما وأنت في طلب العلم ال 
تشوش على نفسك، وال تذھب یمنة وال یسرة، المھم عندنا اآلن أن تفھم كالم العلماء، وأن تعلم أنك إذا جلست في أي مجلس علم وسمعت 

ًكاما ومسائل فاعلم أنھا تنقل من ذمة العالم إلى ذمتك، وأنت مسئول أمام هللا عز وجل عن ھذه الكلمات، فاعتن بھا وبضبط الدلیل حتى أح
ًتجد دلیال أصح منھ متى ما طلبت درجة االجتھاد، ولذلك فالبد لطالب العلم أن ینضبط بھذا المنھج الذي أدركنا علیھ أھل العلم رحمة هللا 

فھذه كلمة حق أرید بھا باطل، الخوارج .. إنھم یخطئون وإنھم بشر: م، ویترك عنھ التشویشات، ویترك عنھ سوء الظن بالعلماء والقولعلیھ
: الذي یأتي یقول لك) كلمة حق أرید بھا باطل: (الحكم لغیر هللا، قال علي رضي هللا عنھ: ال حكم إال  وھي كلمة حق، فھل أحد یقول: قالوا
ِلكن الراسخون في العلم : اء بشر یخطئون ویصیبون، ما وجدت إال العلماء بشر، ما وجدت أن هللا یقولالعلم ْ ِْ ِ ِ َّ َِ ُ ِ ما وجدت أن هللا ] 162:النساء[َ
َقْل ھْل یْستوي الذین یْعلُمون والذین ال یْعلُمون : یقول َ َ َ َ َ َ َ ََ َِ َِّ َّ ِ َ  ما ینبغي ھذا، العلماء ورثة إنھم بشر ونقف عند ھذا الحد: ، لكن نقول]9:الزمر[ُ

ْقْل إنما أنا بشر مثلكم : األنبیاء، وهللا یقول عن نبیھ ُ ُُ ْ َِ ٌ َ ََ َ َّ َُّیوحى إلي : لكن ماذا بعدھا] 110:الكھف[ِ َ ِ ما وقف على مقامھ البشري ] 110:الكھف[َ
النبي صلى هللا علیھ : فالذي یأتي ویقول) یوحى إلي: (، ثم قال)مثلكم: (وأكد ھذا فقال) إنما أنا بشر مثلكم: (علیھ الصالة والسالم، لكن قال

: العالم بشر، نقول: فینبغي أن نجمع ھذا مع ھذا ألنھ من العدل الذي أمر هللا بھ، وإذا قال! ألیس برسول من هللا عز وجل؟: وسلم بشر، فنقول
َو آیات بیِّنات في ُصدور الذین أوتوا العلم َبْل ُھ.. نعم ھو بشر، لكن هللا فضلھ بالعلم، وفضلھ بأنوار الوحي التي في صدره ْ ِْ ِ ُِ ُ َ َ َ ََّ ِ ُ ٌ ]. 49:العنكبوت[ٌَ

إما شعور بالثقة : من أحد شعورین  أننا إذا كنا نقرأ دواوین السلف الصالح واألئمة البد- وھذا روح العلم-ومما ینبغي علینا كطالب علم فعلھ 
، فعندھا یفتح هللا عز وجل على العبد، وأقول بالمناسبة خاصة الفقة فیھ أخذ وعطاء، حینما نعرف قدرھم ونعرف منازلھم وما فضلھم هللا بھ

وفیھ مسائل خالفیة، وفیھ ردود ومناقشات، وهللا إني ألقرأ الكالم للعالم وعندي أكثر من نقد علیھ، فما إن أشعر بأنھ أعلم، وأن هللا فضلھ 
ثم الثالثة یتبدد بعضھا حتى تنكشف .. ثم الثانیة یتبدد بعضھا..  المرة األولى یتبدد بعضھابذلك العلم وإذا بتلك اإلشكاالت حینما أعید النظر
فإنھ إذا كان في ظالم وداخل بیتھ ما یستطیع أن یتبین شعاع الشمس، وھكذا في العلم؛ .. لإلنسان الحقیقة، كالشخص الذي یخرج للشمس

أول العلم طفرة وغرور، وآخره كسرة وخشیة : (ولذلك كانوا یقولون. یتبین لھ بوضوحًفالطالب كان قبال في جھل، فإذا خرج فجأة للعلم لم 
لماذا؟ ألنھ في آخره عرف العلم وعرف قدره، وكم من مرة كنا نجلس مع العلماء من مشایخنا وھم یشرحون ونحب أن )  سبحانھ وتعالى

ما إن تعلمنا حتى وجدنا أنھم أسمى وأرفع بكثیر، عندما أحسسنا بالعبء الذي نأتي بكثیر من االنتقادات في طریقة الشرح وأسلوبھ، لكن وهللا 
یحملونھ، فأنت إذا كان عندك شعور بأن ھذا من أھل العلم، وھذا العالم صاحب المتن من أھل العلم، وممن زكي علمھ، ویكفیك أن هللا أبقى 

ًكتابھ قرونا وردحا من الزمن، یدل على أن مذھب ھذا اإلمام من  أئمة السنة والجماعة وغیره من المتون التي عرف أھلھا بالصالح ً
  واالستقامة، والحرص على دلیل الكتاب والسنة، والتجرد
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 [1[ باب الودیعة -شرح زاد المستقنع 
درس العدید من لقد حث اإلسالم على حفظ الودائع وصیانتھا، وھي مما توثق الروابط بین المسلمین وتزیدھا صالبة، وفي طیات ھذا ال

 .األحكام والمسائل التي تتعلق بالودیعة وما یترتب على التفریط فیھا
 ًتعریف الودیعة لغة واصطالحا

 
 

فیقول : أما بعد. بسم هللا الرحمن الرحیم الحمد  رب العالمین، والصالة والسالم على أشرف األنبیاء والمرسلین، وعلى آلھ وصحبھ أجمعین
َما : ودع الشيء إذا تركھ، ومنھ قول الحق تبارك وتعالى: الودیعة في لغة العرب مأخوذة من الودع، یقال]. باب الودیعة[: المصنف رحمھ هللا

َودعك ربك وما قلى  َ َ َ َ َ َ َ َُّ ما ھجرك؛ ألن الوحي انقطع عن النبي صلى هللا علیھ وسلم : ما تركك، وما قلى، یعني: ما ودعك یعني] 3:الضحى[َّ
َوالضحى : ما أظن نجیك إال قالك، فأنزل هللا عز وجل: فقالت امرأة تھزأ بالنبي صلى هللا علیھ وسلممدة من الزمن،  َواللْیل إذا* َُّ َِّ ِ َسجى  َ َما * َ

َودعك ربك وما قلى  َ َ َ َ َ َ َ َُّ َأقسم هللا بالضحى الذي ھو بدایة النھار فكنایتھ عن النھار كلھ، واللْیل إذا سجى ] 3- 1:الضحى[َّ َ ََ َِّ الذي ھو ] 2:الضحى[ِ
َما ودعك ربك وما قلى : ابتداء اللیل، فأقسم هللا بابتداء اللیل وبابتداء النھار، والزمان كلھ إما لیل أو نھار، ثم قال تعالى َ َ َ َ َ َ َ َ َُّ ما : یعني] 3:الضحى[َّ

قوام عن ودعھم الجمعات، أو لیختمن هللا لینتھین أ: (تركك، فالودع ھو الترك، ومنھ قولھ علیھ الصالة والسالم كما في صحیح مسلم وغیره
أو لیختمن هللا على قلوبھم (عن تركھم صالة الجمعة، : یعني) لینتھین أقوام عن ودعھم الجمعات: (فقولھ) على قلوبھم ثم لیكونن من الغافلین

ُفال ینتفعون بموعظة أبدا، فالقلب إذا ختم علیھ ) ثم لیكونن من الغافلین ًصبت علیھ مواعظ الدنیا لم تؤثر فیھ شیئا، نسأل هللا  لو -والعیاذ با- ً
عن تركھم شھود صالة : یعني) لینتھین أقوام عن ودعھم الجمعات: (فلذلك یقول النبي صلى هللا علیھ وسلم. ًالسالمة؛ ألنھ یغلق علیھ تماما

ھم هللا إذا أطلقوا ھذا المصطلح الشرعي فإنھم یعنون بھ وأما الودیعة في اصطالح العلماء، فأھل العلم رحم. الجمعة، فالودع ھنا بمعنى الترك
ًتسلیط الغیر على حفظ المملوك أو المحترم شرعا، والمعنى متقارب، فإذا كان عندك مال : وبعضھم یقول. التوكیل في حفظ مال ونحوه

 ھذا المال ورعایتھ وصیانتھ، فالودیعة خذ ھذا المال ودیعة عندك فقد وكلتھ، وأقمتھ مقام نفسك بحفظ: وأردت حفظھ عند شخص فقلت لھ
توكیل وتفویض من الشخص المالك للغیر في أن یحفظ المال، فنزلھ منزلتھ، وذلك ألنك لن تودع إال عند من تأتمنھ؛ ألن الودیعة أمانة، 

كیلو من الذھب ضعھ ودیعة ھذه مائة ألف ضعھا عندك ودیعة، وھذا : فتوكیل الغیر المراد بھ التفویض في حفظ المال، مثل أن تقول لھ
الودیعة توكیل معناه أنھ تنطبق على الودیعة ما ینطبق على : ولما قال العلماء. عندك، ھذا كلھ یعتبر توكیل بشيء مخصوص وھو الحفظ

ثل ھذا  صادرة من شخص لھ حق أن یودع، أو یصح من مثلھ أن یودع، وم-اإلیداع وطلب الحفظ: أي- الوكالة، فال بد أن تكون الودیعة 
ًالبالغ العاقل الرشید الذي لھ حق التصرف في المال، فال تصح الودیعة من صبي إال إذا كان ممیزا مأذونا لھ بالتجارة فھذا یستثنى؛ ألننا إذا  ً

ن الوالد لولده أن أذنا للصبي بالتجارة فإن من الزم اإلذن بالتجارة أنھ یحتاج إلى حفظ مالھ، والقاعدة أن اإلذن بالشيء إذن بالزمھ، فإذا أذ
یتاجر بمالھ، فجلس في دكانھ، فإنھ یصح لمثلھ أن یوكل، ویصح لمثلھ أن یودع إذا كان في حدود ما فوض إلیھ كما تقدم معنا في باب 

ًال تصح الودیعة من مجنون، فلو أن شخصا مجنونا أعطى ماال لشخص، وقال: كذلك. الوكالة ً  ھذا ودیعة عندك لم تنطبق علیھ أحكام: ً
فیھ أن  كذلك من یودع عنده یشترط. الودیعة، وھكذا بالنسبة للمحجور علیھ لسفٍھ، فإنھ لیس لھ حق التصرف في ذلك، ولیس لھ حق إیداعھ

ًیكون عاقال، وأن یكون رشیدا، وأن یكون حرا، وأن یكون بالغا إال على التفصیل الذي ذكرناه في المأذون لھ بالتجارة، والسبب في ذلك أنھ  ً ً ً
ًذا لم یكن عاقال فإنھ ال یستطیع أن یحفظ مالھ فضال عن أن یحفظ أموال اآلخرین، فمثلھ لیس بأھل ألن یحفظ الودیعة؛ وألن الغالب فیھ أن إ ً

توكیل : توكیل الغیر في حفظ المال ونحوه، وبعض العلماء یقول: قول العلماء رحمھم هللا. یضیع المال، فیفوت المقصود من حفظ الودیعة
ًر في حفظ المملوك أو المحترم شرعا، مثالالغی عمارتي ودیعة : المال یشمل الذھب والفضة وغیرھا من سائر األشیاء، بل قد تقول لھ: ً

ًعندك، فھو یشمل األموال والعقارات، ولكن قول بعض العلماء أو المحترم شرعا یشمل ما لیس مملوكا، فالقرآن محترم شرعا ولیس بمملوك  ً ً
ھذا ودیعة عندك، فھو لیس بمال على : ً فحینئٍذ یدخل في الودیعة، یمكن أن یأخذ مصحفا ویقول لشخص- قول ال یجوز بیعھعلى قول من ی-

ومنع بیعھ لدى ابن حنبل وكرھھ لدى ابن شافع جلي وقد تقدمت معنا ھذه المسألة : القول بأنھ ال یجوز بیعھ، وھذا مذھب طائفة من العلماء
إنھا ودیعة وتأخذ : ن الودیعة تختص باألموال یشكل علینا أن ھناك أشیاء لیست بأموال ولیست في حكم األموال ویقالإ: في البیع، فإذا قلنا

 ...... .حكم الودیعة، كما مثلنا بالقرآن وما في حكمھ
 

 األدلة على مشروعیة الودیعة والحكمة من تشریعھا
 
 

َإن هللا یأُمُركم أْن تؤدوا األمانات إلى أْھلھا :  عز وجل فإن هللا سبحانھ وتعالى یقولالودیعة مشروعة بالكتاب والسنة واإلجماع، أما كتاب هللا َ َ َِ ِ ََّ ََ ِ َِ َ ُّ ُ ُْ ْ َ َّ
ھذه : ، فأمر هللا سبحانھ وتعالى بأداء األمانات، وھذا یدل على أنھا كانت محفوظة عند أھلھا، ومن ھنا قال طائفة من أھل العلم]58:النساء[

صل في مشروعیة الودیعة، وأصل في جواز اإلیداع عند الغیر، وأنھ یجب على من استودع أن یحفظ الودیعة وأن یرد اآلیة الكریمة أ
وأجمع ). أد األمانة إلى من ائتمنك وال تخن من خانك: (ومن السنة قولھ علیھ الصالة والسالم كما في الحدیث الصحیح. األمانات إلى أھلھا

 أن یقوم بحفظ أموال الناس، -ًأیضا-روعیة الودیعة، وأنھ یشرع لإلنسان أن یحفظ مالھ عند الغیر، ویشرع لھ أھل العلم رحمھم هللا على مش
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لكن الواجب على المسلم أن ال یتحمل مسئولیة حفظ األموال ومسئولیة الودائع إال إذا غلب على ظنھ أنھ یحفظ حقوق الناس، وأنھ ال یخاطر 
 یضر بمصالح إخوانھ المسلمین فیمكنھم من اإلیداع عنده والغالب على ظنھ أن ودائعھم ال تحفظ؛ ألن ھذا بھذه الحقوق، وال یجوز لمسلم أن

ومن الحكم المستفادة من شرعیة الودیعة أنھا تعین على جلب المصالح ودفع المفاسد والمضار، ففیھا مصلحة للشخص . خالف النصیحة
ًشخصا أراد السفر وغلب على ظنھ أنھ لو سافر یضیع مالھ أو یتعرض للتلف، فاستودعھ ًالذي یملك ماال وال یستطیع حفظھ، كما لو أن 

مصلحة بقاء المال، كذلك فیھ مصلحة للشخص الذي توضع عنده الودائع، لما في ذلك من  ًشخصا؛ فإن ھذا یدفع عنھ الضرر ویحقق لھ
عاطف؛ ألن المسلم ال یحفظ مال أخیھ المسلم إال إذا رحمھ، وأحس بما األجر العظیم والثواب الكبیر، ولما فیھا من التراحم والتواصل والت

بینھ وبین أخیھ من أخوة اإلسالم التي توجب علیھ أن یحسن إلیھ وأن یبذل لھ ما یستطیع بذلھ خاصة عند حاجتھ ومن ذلك الودیعة، ففي 
ضعھا عندك ودیعة، فإن الشخص الذي : لھ مائة ألف وقال لآلخرًالودیعة خیر كثیر، ولذلك تزداد المحبة بین الناس بالودائع، فلو أن شخصا 

أحسن إلى الناس تستعبد قلوبھم لطالما استعبد . یدفع الودیعة سیشعر أن أخاه أحسن إلیھ فیحبھ؛ ألن القلوب جبلت على محبة من أحسن إلیھا
فیھا خیر بالنسبة للشخص الذي یقوم بالودیعة، فإنھ إذا ًكذلك أیضا الودیعة . الناس إحسان فاإلحسان یوجب محبة الناس وإكرامھم للمحسن

ضع ھذه المائة ألف أمانة عندك فإنھ سیشعر أن أخاه یثق فیھ، وأن أخاه قد أنزلھ منزلة من بین سائر الناس إذ ائتمنھ : جاءه أخوه وقال لھ
 المودع عنده كبیرة، ولذلك ما أقبح أن یخون على عورة من عوراتھ، أو على حق من حقوقھ، أو على أموالھ، وھذا یدل على أن منزلة

إن من سنن هللا عز وجل أنھ ما خان أحد ودیعتھ : اإلنسان ھذه األمانة أو یضیع ھذه الودیعة، ومن ھنا كان یقول بعض العلماء رحمھم هللا
ون، خاصة إذا كان في إنكار الودیعة وجحود وال فرط فیھا وال ضیعھا إال عاقبھ هللا في الدنیا قبل اآلخرة، وتأتي العواقب على أسوأ ما یك

ًوكان العلماء یستشھدون بالحادثة المشھورة التي وقعت في زمان بني العباس، أن رجال أراد الحج إلى بیت هللا . الودیعة فإن هللا یخذلھ
لثمن التي ھي كل ما یملكھ في حیاتھ، الحرام، وكان معھ ھمیان أو كمر، وجمع فیھ مالھ وتجارة عمره، وكان بداخلھ من الجواھر الغالیة ا

خذ ھذا الكمر والھمیان أمانة وودیعة عندك حتى أحج : فجاء إلى رجل في السوق یعرفھ بینھ وبینھ مودة ومعاملة في التجارة، فقال لھ
علیھ فرد علیھ السالم بجفاء، وأرجع، فذھب إلى الحج ولما رجع اشترى لھ ھدیة من باب المكافأة، فلما دخل علیھ إذا بالرجل یتنكر لھ، سلم 

ما أعرفك، فأنكر : أنا فالن الفالني، قال: ال أعرفك، من أنت؟ قال: أوال تعرفني؟ قال: فجلس بجواره یظن أنھ منكوب أو مكروب فقال لھ
ما أودعھ عند صاحبھ ال أعرفك ولیس لك عندي مال، فحاول الرجل أن یسترد : بلى أنت تعرفني وقد استودعتك مالي، قال: معرفتھ، فقال لھ

ًالمرة والمرتین والثالث حتى یئس منھ، فانطلق إلى الخلیفة یقال أنھ المعتضد رحمھ هللا، وكان المعتضد من أقوى الخلفاء فراسة ودھاء 
، فلما مضت ثالثة اذھب إلى الرجل وأمھلھ ثالثة أیام، واجلس كل یوم باب دكانھ لعلھ یعرفك أو یتذكرك: ًوذكاء، وشكا إلیھ ما وجد، فقال لھ

فقال لھ الخلیفة المعتضد . ال أراك بعد الیوم تجلس في ھذا المكان: ًلم یصنع شیئا، بل طردني من أمام الدكان، وقال: أیام رجع إلیھ وقال
 فال تتحرك، إذا كان من الغد فإني داخل السوق، فإذا دخلت السوق فسأمر بك فكن على مجلسك، وسأسلم علیك وأنت جالس مكانك: رحمھ هللا

ًوال تبد اھتماما وال تحدث أي شيء، وأعتني بك وال تعتن بي، ثم أنصرف عنك، وانظر ماذا یكون من الرجل، فانطلق رحمھ هللا ومر علیھ 
الھ وھو بالسوق، فلما مر علیھ قام السوق وقعد لدخول الخلیفة فیھ، فلما مر على الرجل سلم علیھ فرد علیھ السالم كأي شخص، فسألھ عن ح

وعن حال أوالده وأھلھ وإذا بھ على حالھ لم یتحرك فیھ شيء، فلما مضى الخلیفة إذا بالرجل قد أصابھ الرعب مما نظر، الخلیفة یسلم علیھ 
 ربما أني نسیت من أنت؟: وال یبالي وال یكترث بھ، وإذا بالخلیفة یسأل عن أوالده وأھلھ، فعند ذلك استدعاه المودع عنده والطفھ وقال لھ

 فإذا بالخائن قد خاف من - نسأل هللا السالمة والعافیة- فأخرج لھ الھمیان : نعم، قال: أنا فالن بن فالن، تذكرت ودیعتي؟ قال: ِفقال المودع
ھذا ! یا أمیر المؤمنین: فأخرج لھ الھمیان فإذا ھو بعینھ، فأخذ الھمیان وانطلق إلى الخلیفة وقال: المخلوق أكثر من خوفھ من الخالق، قال

ًالرجل وھذا ما صنع، فأمر بھ رحمھ هللا فجلده في السوق، وعزره تعزیرا بلیغا فھذه عاقبتھ في الدنیا، وعاقبتھ في اآلخرة أشد وأنكى، قل . ً
 وال تخن أد األمانة إلى من ائتمنك،: (أن یخون أحد ودیعة إال عجل هللا لھ العقوبة في الدنیا قبل اآلخرة، ومن ھنا قال صلى هللا علیھ وسلم

َوجزاُء سیِّئٍة سیِّئة مثلھا : حتى منع الشخص أن یخون األمانة مع وجود األذیة، مع أن هللا یقول: یقولون) من خانك َ َ َ َُ ْ ِ ٌ َ َ ، فال یقابل ]40:الشورى[َ
في ھذا : أي) ودیعةباب ال: (یقول المصنف رحمھ هللا. المسيء باإلساءة في األمانة؛ فإذا خان فال تخن أنت؛ فإن األمانة أمرھا عظیم

الموضوع سأذكر لك جملة من األحكام والمسائل التي تتعلق بالودائع، وحقوق الناس المحفوظة عند الغیر، وھذا یشمل بیان حقیقة الودیعة، 
ًویشمل عقد الودیعة، وما یترتب علیھ من سقوط الضمان وعدمھ، ومتى یكون الشخص المودع عنده ضامنا، ومتى یكون أمینا ال ی لزمھ ً

 ...... .الضمان
 

 األمر المترتب على من تعدى أو فرط في الودیعة
 
 

إذا تلفت من بین مالھ ولم یتعد ولم : یقول المصنف رحمھ هللا]. إذا تلفت من بین مالھ ولم یتعد ولم یفرط لم یضمن: [قال رحمھ هللا تعالى
 وید الموَدع عنده ید أمانة ال یضمن إال إذا فرط أو تعدى؛ ألن إسقاط إن الودیعة أمانة،: یفرط لم یضمن، وإذا شئت فقل بدل ھذه العبارة

الضمان مع عدم التفریط والتعدي ال یكون إال في ید األمانة، وقد تكلمنا غیر مرة في مسائل المعامالت على أن الید تنقسم إلى ید ضمان وید 
 أو فرطت، فلو حصل شيء سماوي مثل الصواعق واألعاصیر فأتلفت أمانة، ید األمانة ھي الید التي ال نلزمھا بالضمان إال إذا تعدت

فإنھ ال ضمان علیك، ھذه ید أمانة ال ضمان على اإلنسان فیھا إال إذا  وأحرقت ھذا الشيء المودع دون أن تفرط ودون أن تتسبب في إحراقھ
، وید المودع عنده ید أمانة ال یضمن إال إذا فرط أو إن الودیعة أمانة: ًتعدى أو فرط، وبناء على ذلك تستطیع أن تختصر الجملة وتقول

تقدم معنا مسألة التفریط فھناك أسباب البد من وجودھا وتوفرھا إذا قصر الشخص في ھذه األسباب كلھا أو بعضھا وحصل الضرر . تعدى
إذا آوت فإنھا تعقل؛ فإذا حل عقالھا فھذا خذ ھذه الناقة ودیعة عندك، فمن المعلوم أن الناقة : لو قال شخص آلخر: مثال قدیم. فإنھ یضمن

إنھ مودع عنده، : ًتفریط، وحینئٍذ یلزمھ الضمان، ویخرج عن كون یده ید أمانة إلى كونھ ضامنا، فلو فرت ھذه الناقة لزمھ ضمانھا، ال نقول
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خذ ھذه السیارة واجعلھا عندك ودیعة ال أسمح لك : لو قال لھ: مثال آخر في زماننا. یده ید أمانة ما لم یفرط: وأنھ مؤتمن ویده ید أمانة، نقول
: خارج الحوش، ثم حصل حریق فاحتقرت السیارة، نقول بركوبھا وال استخدامھا، اجعلھا عندك ودیعة واحفظھا في داخل الحوش، فأوقفھا

ا مبلغ عشرة آالف لایر احفظھ ھذ: قال لھ. علیھ الضمان ألنھ فرط؛ فقد أمره أن یضعھا في حرز معین فلم یضعھا في ذلك الحرز فیضمن
عندك، أخذ المبلغ منھ فوضعھ على مكتبھ دون أن یحفظھ ثم ذھب، ثم جاء سارق وسرق المبلغ، فمن المعلوم أن العشرة آالف ال توضع على 

 یوجب الضمان على المكتب، وإنما توضع في األدراج وتحفظ وتصان، ولكنھ لم یقم بصیانة المال، فھذا تفریط وإھمال، فالتفریط واإلھمال
یدك ید أمانة بشرط أن ال تفرط، ولكنك فرطت في حقوق الناس، ولذلك یلزمك : یدي ید أمانة ال أضمن، ونقول: الموَدع؛ فلیس لھ أن یقول

رف والتعدي مجاوزة الحد، ویكون التعدي بتجاوز الحدود سواء كانت شرعیة أو كانت عرفیة، وھذه الحدود التي تع. ضمان ھذه الودیعة
ھذه الحالة یكون  قد تعدى، أو تجاوز ھذا الحد، ففي: بالشرع أو بالعرف تصان بھا الودائع، فإذا تجاوز المودع عنده ھذا الحد، فحینئٍذ نقول

 تعٍد؛ خذ ھذه السیارة وضعھا عندك في المزرعة وال تستعملھا، فأخذھا واستعملھا فھذا: مثال للتعدي فإذا قال لھ. ًالتعدي منھ موجبا للضمان
خذ ھذه السیارة، آذن لك أن تستخدمھا في ذھابك إلى المسجد ورجوعك، وال آذن لك : وإذا قال لھ. ال تستعملھا: ًألنھ وضع لھ حدا وقال لھ

ز خذ ھذه السیارة ودیعة عندك، وآذن لك أن تستفید منھا بشرط أن ال تتجاو: إذا قال لھ. بغیر ذلك، فخرج بھا للنزھة والسفر، فھذا تعٍد
الودیعة ال تضمن إذا لم یتعد ولم یفرط، : ًإذا. السرعة بھا عن مائة، فتعدى وتجاوز المائة والعشرین فلو حصل تلف أو حادث فإنھ یضمن

ًوسیذكر المؤلف رحمھ هللا صورا جمیلة ھي تقارب السبعة أو الثمانیة، وبعضھم یوصلھا إلى التسعة، وھذه الصور كلھا یخرج فیھا الموَدع 
ًنھ أمینا إلى كونھ ضامنا، ولذلك المسائل في الودیعة غالبھا یدور حول سؤال واحدعن كو یسقط  ًمتى یكون الموَدع ملزما بالضمان ومتى: ً

لیست یده ید أمانة ویلزمھ الضمان، وھذا : ال ضمان علیھ، ومتى نخرجھ عن ھذا األصل ونقول: عنھ الضمان، متى نبقیھ على األصل فنقول
علماء رحمھم هللا في مسائل الودیعة، ولما بحث أھل العلم رحمھم هللا ھذه المسائل بحثوھا باألمثلة، ویجعلون لكل سبب من الذي یبحثھ ال

ًالتعدي والتفریط ممكن أن تعتبره أصال : ًأسباب الضمان ضابطا، وربما في بعض األحیان ھذه األسباب یدخل بعضھا تحت بعض، یعني
ًرط، وال یخرج عن كونھ متعدیا أو مفرطا كما سیأتيللجمیع، فإما متعٍد وإما مف ً. ...... 

 
 اإلیداع یكون بالقول والفعل

 
 

ًالودیعة عقد من العقود على أصح أقوال العلماء، بناء على ذلك الودیعة یكون عقدھا باألقوال وباألفعال، وقد تكون ھناك أفعال معروفة تدل 
خذ ھذه السیارة واحفظھا، وھذا ضمني، : خذ ھذه السیارة ودیعة عندك، فھذا صریح، أو یقول: لھعلى االیداع، الودیعة تكون باألقوال یقول 

خلیھا عندك، لكن : أبقھا عندك، وفي عرفنا نقول.. اتركھا عندك.. ًفعندنا لفظ صریح في اإلیداع، ولفظ دال على اإلیداع ضمنا مثل احفظھا
وتكون باألفعال كل عرف بحسبھ، فإذا وجدت أفعال معینة تدل على أنھ یرید . كون بالقولًإذا الودیعة ت. ھذا یدل على أنھ یرید الودیعة

ًشخص معروف أنھ یحفظ ودائع الناس، فیعطیھ شخص شیئا محفوظا، یعطیھ صندوقا، أو یعطیھ كیسا مربوطا ویكتب علیھ : ًمثال.. اإلیداع ً ً ً ً
أتي ویودعھا عنده، قد ال یتكلم وإنما یأتي إلیھ مباشرة ویعطیھ الصندوق، فیكتب اسمھ، جرت العادة أنھ یحفظ ھذه الودائع بدون مقابل، فی

الطالب یرید . ثالثة أشھر أربعة أشھر دون أن یتكلم، حینئٍذ نعلم أنھا ودیعة: البیانات الموجودة على الصندوق، مواصفات الصندوق ثم یكتب
لطالبي ونحوه، ویأتي ویغلف ما عنده ثم یضعھا في مكان معد لھذه األمور، أن یسافر إلى أھلھ جرت العادة أنھ یجمع متاعھ في سكنھ ا

فإما أن تكون معرفة اإلیداع عن طریق األلفاظ صریحة كانت أو غیر صریحة، وإما أن یكون . نعرف أن ھذه األفعال دالة على الودیعة
: فالودیعة تقوم على اإلیجاب والقبول، فإذا قال لھ. لة بیع المعاطاةًاإلیداع معروفا باألفعال، واألفعال تنزل منزلة األقوال كما بینا في مسأ

ال یھمك، ال تشیل ھم، ال یكون في بالك شيء، ھذه كلھا ألفاظ جرى العرف بھا : قبلت، وفي زماننا یقول: أودعتك ھذه السیارة، فإنھ یقول
 ...... .للداللة على الرضا

 
 الودیعة عقد جائز ال الزم

 
 

ًھل الودیعة تعتبر من العقود الالزمة التي ال یملك أحد الطرفین الرجوع عنھا إال برضا الطرفین معا، أم ھي عقد جائز؟ تقدم : یرد السؤال
ھذه السیارة ودیعة : لو جاء شخص ووضع سیارتھ عند شخص وقال لھ: معنا مسألة العقود الجائزة في أول البیوع، المسألة التي معنا اآلن

ًال، أنت وضعتھا ودیعة عندي شھرا فال تأخذھا إال بعد شھر؟ : أعطني سیارتي، ھل تقول لھ: ء بعد یوم أو یومین وقالًعندك شھرا، ثم جا
فال یملك أحد المتعاقدین الرجوع إال إذا رضي اآلخر، مثل البیع إذا تم بین الطرفین لم یملك أحدھما الرجوع إال إذا .. لزوم العقد ھذا معنى

سواء رجع صاحب الودیعة أو رجع : فھل الودیعة الزمة أو جائزة؟ الودیعة من العقود الجائزة من الطرفین، أيرضي الطرف الثاني، 
قبلت، ثم بعد ساعة طرأ لك : ًخذ ھذه السیارة وضعھا عندك ودیعة شھرا، فقلت: فلو جاء شخص وقال لك. الشخص الذي تكفل بالودیعة

عقد الودیعة لیس بالزم، : ًإذا. أنك لست بملزم في عقد الودیعة: دتھا فإن من حقك ذلك، أيخذ السیارة، ورد.. ال أستطیع: ظرف فقلت لھ
ِوإنما ھو من العقود الجائزة للطرفین للمودع والموَدع، ال یلزم أحدھما بھ، إنما یلزم بمضمون الودیعة یلزم الموَدع بأن یقوم بالودیعة 

من أحكام الودیعة وجوب الحفظ والرعایة والصیانة على الموَدع، فیقوم بحفظ مال أخیھ . ىبحقوقھا وواجباتھا كما سیأتي إن شاء هللا تعال
المسلم ورعایتھ على الوجھ التام، ویترتب علیھا أنھ ال یضمن ألن یده ید أمانة، ومن أحكام الموَدع أنھ یجب علیھ رد الودیعة إلى صاحبھا 

 ...... .ودفعھا إلیھ متى طلبھا
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 ز الذي توضع فیھ الودیعةالمعتبر في الحر
 
 

ًالحرز دائما یكون ) في حرز(حفظ الودیعة، : أي) حفظھا(الموَدع : أي) ویلزمھ]. (ویلزمھ حفظھا في حرز مثلھا: [قال المصنف رحمھ هللا
لھا حرز، كل شيء لھ السیارات لھا حرز، الدواب لھا حرز، األموال : ًصیانة ووقایة للشيء، فالحرز واق بإذن هللا عز وجل لألشیاء، مثال

حرز، حرز األموال في الصنادیق المقفلة والخزانات الحدیدیة التي تحفظ المال بإذن هللا عز وجل، لكن ال یمكن أن نقول أن حرز األموال 
كون كذلك ی. أكیاس الورق، لیس ھناك أحد یضع عشرة آالف في بیتھ في كیس ورق؛ ألن كیس الورق لیس بحرز للمال، وال بحفظ للمال

غیرھا من  الحرز للدواب الزریبة؛ زریبة اإلبل، زریبة الغنم، زریبة البقر، توضع ھذه الحیوانات في زرائبھا، وقس على ھذه المسألة
فإذا وضع الذھب في . ًفیجب على الموَدع أن یحفظ الودیعة في حرز مثلھا، فلو أعطاه ذھبا، فحرز الذھب الخزانة من الحدید. المسائل

ً وكان المكان الذي یوضع فیھ الذھب أمینا، - إذ البد أن یكون ھناك وعاء یحفظ المال-  مقفل، واحتاط فوضعھ في داخل الدار صندوق حدید
فجاء شخص واعتدى على البیت وسرق ھذا الصندوق، فإنھ في ھذه الحالة ال یلزمھ ضمان؛ ألنھ وضع الذھب في حرز مثلھ الذي ھو 

ي داخل البیت، لكن لو جاء ووضع الصندوق المقفل أمام الناس أمام داره، فال شك أن ھذا یعرضھ للسرقة الصندوق المقفل، في مكان أمین ف
: ولو أعطاه سیارة وقال لھ. ًویعرضھ لألخذ، فھو وإن وضعھ في وعائھ لكنھ لم یضعھ في مكانھ المأمون الذي یمكن أن یكون محفوظا فیھ

 فجاء ووضعھا في جراش البیت وأقفل علیھا الجراش، فلو -ات تحفظ في جراش مخصوصوالسیار-خذ ھذه السیارة وضعھا عندك ودیعة 
حصل شيء أو ضرر أو احترق بیتھ واحترقت السیارة؛ وھي في جراش البیت بدون تفریط وبدون تعٍد منھ ولم یمكنھ إخراجھا فحینئٍذ ال 

. یجب على الموَدع أن یحفظ الودیعة في حرز مثلھا: ًإذا. ضمان علیھضمان علیھ؛ ألنھ حفظ السیارة في حرز مثلھا، ولم یتعد ولم یفرط فال 
بل : فرطت إذ لم تحفظ ودیعتي في حرز مثلھا، قال الموَدع: ِلو اختصم اثنان الموَدع والمودع الذي ھو صاحب الودیعة، وقال لھ: بقي شيء

ل أھل الخبرة عن ھذا الشيء الذي كانت فیھ الودیعة ھل حفظت ودیعتك وال ضمان علي، واختصما عند القاضي، فماذا یفعل القاضي؟ یسأ
العادة محكمة، وھي : ھو في حرز مثلھا أم ال، ھذه المسألة تتفرع على القاعدة المشھورة عند العلماء وھي إحدى القواعد الفقھیة الخمس

ھل حرز الذھب في مثل : أھل الخبرة ویقالالرجوع إلى األعراف في األشیاء سواء في قیم المتلفات، أو في حرز ونحو ذلك، یرجع إلى 
مثل ھذه األشیاء التي وضعت فیھا الودیعة حرز  ھذا؟ ھل السیارات تحرز في مثل ھذا؟ ھل الكتب تحرز في مثل ھذا؟ فإذا جرى العرف أن

 ...... .لمثلھا فإنھ ال ضمان علیھ
 

 ِالمترتب على إحراز الودیعة في غیر المكان الذي عینھ المودع
 
 

ھناك قرابة تسعة أسباب سیذكرھا المؤلف یخرج بھا الموَدع عن كونھ ]. فإن عینھ صاحبھا فأحرزھا بدونھ ضمن: [ المصنف رحمھ هللاقال
ًأمینا إلى كونھ ضامنا، وبعضھم یختصرھا وبعضھم یفصل فیھا، فھنا سیشرح بالتفصیل بالنسبة للحرز، یجب الضمان على الموَدع إذا قصر  ً

ً إذا التقصیر في حفظ الودیعة ھو السبب األول من أسباب كون الموَدع ضامنافي حفظ الودیعة، التقصیر في حفظ الودیعة یكون بعدم حفظھا . ً
ھذا الكیلو من الذھب ضعھ ودیعة : ًمثال لو قال لھ. ًفي حرز مثلھا كما ذكرنا، ویكون التقصیر أیضا بمخالفة صاحب الودیعة فیما عینھ

خذ ھذا الكیلو من الذھب ودیعة عندك وسكت صاحب الودیعة فھنا : سآتي بعد شھر وآخذه منك، إذا قال لھ: ظھ، قالقبلت حف: عندك، قال لھ
خذ ھذا الكیلو من الذھب وضعھ في صندوق : إذا قال لھ. ًنرجع إلى األصل، ونحتكم إلى العرف ھل وضعھا في حرز مثلھا عرفا أو ال

ضعھا في صندوق الدكان، فجاء : ِ فقال لھ المودع- دیق في الدكان وعنده صنادیق في البیتوالرجل الموَدع تاجر وعنده صنا-الدكان 
ووضعھا في صندوق الدكان فاحترق الدكان، فال ضمان علیھ؛ ألنھ التزم بالتعیین الذي عینھ لھ صاحب الودیعة، فأصبح صاحب الودیعة ھو 

. عل ورقع االحتراق ولم یكن ھناك تعٍد من صاحب الدكان فإنھ ال ضمان علیھضعھا في صندوق الدكان، فف: المسئول عن ودیعتھ، ألنھ قال
ضعھا في صندوق الدكان فذھب ووضعھا في صندوق البیت، أو ووضعھا في خزنتھ في المزرعة أو خارج المدینة، فإنھ بمجرد : لو قال لھ

فإن عینھ صاحبھا : (قال المصنف رحمھ هللا. ب الودیعةمخالفتھ ألمر صاحب الودیعة یلزمھ الضمان، ولذلك ینبغي أن یتقید بأمر صاح
في غیر المكان : أحرز الشيء المراد حفظھ والقیام علیھ بدونھ، یعني: عین الحرز، فأحرزه یعني: فإن عینھا یعني). فأحرزھا بدونھ ضمن

نھ، وإما أن یكون أفضل منھ، وإما أن یكون أدنى إما أن یكون مثل الحرز الذي طلب م: الذي أمره بھ، لكن ھذا الغیر ینقسم إلى ثالثة أقسام
عین صاحب الودیعة، فوضع : ًخذ ھذه المائة ألف وضعھا في صندوق من خشب، فذھب ووضعھا في صندوق حدید، إذا: منھ، فلو قال لھ

ید، یأمره أن یضعھا في الموَدع الودیعة فیما ھو أفضل مما عین، ھذه صورة األفضل أن یأمره أن یضعھا في صندوق خشب فیضعھا في حد
صندوق من حدید عنده في الدكان من نوع ضعیف وعنده صندوق في البیت من نوع جید فیضعھا في البیت؛ ألن فالبیت أستر وأضمن 

كذلك یكون الحرز أدنى منھ عكس . ًوأیضا الحدید الذي فیھ أجود، فھنا یكون أفضل وأجود من جھة المكان ومن جھة المحل الموضوعة فیھ
ضعھا في البیت فوضعھا في الدكان، : ا سبق، كما لو أمره أن یضعھا في صندوق من حدید فوضعھا في صندوق من خشب، قال لھم

وقد یكون الحرز مثلھ . الذي في الدكان أشد منھ في الخطر الموجود في البیت، ففي ھذه الحالة یكون الحرز الذي اختاره أقل وأردأ فالخطر
لضرر الموجود في الدكان كالضرر الموجود في البیت، واحتمال الضیاع الموجود في الدكان موجود في البیت بنسبة ًومساویا كما لو كان ا

ًواحدة، والصندوق الذي وضعھا في البیت مثل الصندوق الذي وضعھا في الدكان، مثلھ نوعھ ووضعھ، فإذا إما أن یحرزھا فیما ھو أضمن 
ًفإن كان طلب منھ حرزا معینا فأحرزه في مثلھ أو أفضل . ًوإما أن یكون حرزه مساویا لما أمره بھوأحفظ، وإما أن یكون حرزه دون ذلك،  ً

ألنھ لما أحرز في مثلھ وافق قولھ ولم یخالفھ، وكان بذلك غیر متعٍد وال مفرط؛ ألنھ مثلھ ال فرق بینھما، تیسر لھ ھذا : منھ فال ضمان، قالوا
]. وبمثلھ أو أفضل فال: [قال المصنف رحمھ الال. ً دون ذلك حینئٍذ یكون مفرطا ویلزمھ الضمانالمثل فوضعھ فیھ، لكن لو أحرز فیما
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ضعھا في وعاء من زجاج : ًأن الحرز أقوى حفظا وأكثر صیانة، كما لو قال: یعني) أو أفضل(ًبمثل ما أمر بھ ومساویا لھ، ) وبمثلھ(
 ...... .فوضعھا في الحدید، ووعاء الحدید أبلغ فھو ال شك أفضل

 
 قطع العلف عن الدابة المودعة دون إذن صاحبھا

 
 

التضییع للودیعة، التضییع للودیعة یضیع : ھذا السبب الثاني]. وإن قطع العلف عن الدابة بغیر قول صاحبھا ضمن: [قال المصنف رحمھ هللا
، أخذ الفرس فقطع عنھ الطعام فمات الفرس، أو أصابھ خذ ھذا الفرس ودیعة عندك، آخذه منك بعد شھر: أكلھا، وعالجھا ودواءھا، لو قال لھ

ًالھزال، أو لم یقطع عنھ الطعام لكن كان طعامھ ردیئا أو قلیال فمرض الفرس، فإنھ في ھذه الحالة یضمن، لكن لو قال لھ صاحب الفرس ً :
ًأطعمھ كل یوم من نوع كذا وكذا من الطعام سواء كان فرسا أو فحال أو ناقة أو شاة، كما  أطعم شیاھي من الشعیر، أعطھا كل یوم : لو قالً

ًأعطھا صاعا واحدا، فأنقص الطعام لكن بإذن صاحب الودیعة، إذا أذن لھ وقال لھ: صاعین من شعیر، ثم بعد ثالثة أیام قال أنقص الطعام، : ً
: عم البھیمة، فھل من حقھ أن یفعل ذلك؟ الجوابال تط: لو قال لھ: اقطع عنھا الطعام فإنھ في ھذه الحالة ال ضمان علیھ، لكن السؤال: أو قال

ھذا محرم؛ ألنھ تعذیب للحیوان وإفساد في األرض، وھذا ال یأمر هللا عز وجل بھ؛ ألن من اإلفساد في : ال تطعم البھیمة، یقول لھ: إذا قال لھ
تت وصارت میتة ال ینتفع بھا، وھذا ال شك من األرض إھالك الدواب، لو كان یرید تذكیتھا وذبحھا فال بأس، أما لو حبس عنھا الطعام ما

إما أن تأخذ ودیعتك أو تسمح لي بإطعامھا، أما أن یطیعھ في : إضاعة المال، وقد نھى هللا عن إضاعة المال فھل نطیعھ، فالجواب أن یقول لھ
 ...... .معصیة هللا، فال طاعة لمخلوق في معصیة الخالق

 
ًإذا عین المودع جیب الموَدع مكانا   للودیعة فتركھا في كمھِ

 
 

ھذا سبب ثالث یتعلق بالتعیین والمخالفة في التعیین، ]. وإن عین جیبھ فتركھا في كمھ أو یده ضمن، وعكسھ بعكسھ: [قال المصنف رحمھ هللا
ب أحفظ من الكم، ألنھم ًوبعض العلماء یجعل ھذا السبب والسبب األول الذي ذكرناه واحدا، لكن ذكر العلماء مسألة الكم والجیب؛ ألن الجی

الكم قد تسقط منھ األشیاء بخالف : كانوا یضعون األشیاء بأكمامھم، فالكم لیس في الحرز كالجیب، فالجیب أحفظ وأصون، ولذلك یقولون
یھ ولو سرق، ضعفھ في كمك، فوضعھ في جیبھ فالجیب أحرز، فحینئٍذ ال ضمان عل: ًالجیب فإنھ یحفظ األشیاء أكثر، فلو أعطاه شیئا وقال لھ

ًإذا عین صاحب الودیعة مكانا أو صفة . ضعھ في جیبك فوضعھ في كمھ وسرق أو سقط وتلف فإنھ حینئٍذ یضمن ألنھ خالف: ولو قال لھ
وجب علیھ أن یلتزم بذلك؛ ألنھ صاحب المال وھو أدرى بمالھ وأدرى بطریقة الحفظ، فال یجوز لھ أن یخالفھ، فإذا خالفھ ضمن، في بعض 

 ھذا الشيء ضعھ في جیبك، فوضعھ في یده، فالوضع في الجیب قد: یقول لھ: ًن قد یكون وضع الشيء في یده أحفظ منھ في جیبھ، مثالاألحیا
ًیكون مفضیا للھالك أكثر من الید، مثال ضعھا في كیس، لو وضعھا في جیبھ ودخل في : لو أعطاه بیض دجاج بیضة أو بیضتین، وقال لھ: ً

ھا في الجیب أخطر من وضعھا في الید؛ ألنھ یمكنھ أن یقیھا من الكسر بیده، لكن لماذا العلماء اختاروا الكم؟ ألن زحام فانكسرت، فوضع
أغلب األشیاء حفظھا في الجیب أقوى من حفظھا في الید والكم، وعلى ھذا فإنھ ال یمتنع أن توجد بعض األشیاء التي یكون المخالفة فیھا في 

 ...... .الموَدع أن تكون في الید أكثر من وضعھا في الجیبالید والجیب تكون من حق 
 

 نقل الموَدع الودیعة إلى طرف ثالث
 
 

ھنا سبب آخر نقل الودیعة من عنده إلى طرف ثالث، ھو ]. وإن دفعھا إلى من یحفظ مالھ أو مال ربھا لم یضمن: [قال المصنف رحمھ هللا
ة من حیث األصل ال ینقل الودیعة، من حیث األصل ھو مطالب بحفظھا، لكن قد تأتي ینقلھ بنفسھ إلى شخص ثالث عنھما، في ھذه الحال

ظروف وأحوال ینقل فیھا الودیعة إلى الغیر، ویكون ذلك أصون وأحفظ وأمكن لرعایة الودیعة، فإذا دفع الودیعة إلى شخص آخر وكان ھذا 
خذ سیارتي ودیعة :  منزلتھ، فقھ المسألة أن الشخص المودع إذا قال لھالشخص یأتمنھ على مالھ، ومن عادتھ أن یضع عنده مالھ، فإنھ ینزل

عندك معناه أنھ نزلھ منزلة نفسھ، ولذلك یصدق في قولھ ویؤتمن؛ ألنھ لیس ھناك أحد یعطي سیارتھ أو مالھ إال لشخص ینزلھ منزلة نفسھ، 
ضعھ عندك ودیعة، فمعناه أنھ نزلھ منزلة نفسھ في : مالكھ وقال لھالموَدع أمین، فإذا أعطاه سیارتھ أو أعطاه أي شيء من أ: ومن ھنا قالوا

حفظھ وصیانتھ، فإذا نزلھ منزلة نفسھ في حفظھ، فإنھ إذا قام ھذا الشخص بنقل الودیعة إلى مكان ھو یأمن بھذا ویحفظھ لنفسھ كان بمثابة 
ًالمودع نفسھ؛ ألنھ رضیھ متسلطا على مالھ، ولذلك بعض العلماء یقول یط الغیر على حفظ المال، فتضمنت الودیعة التوكیل والتفویض، تسل: ِ

ًوبناء على ذلك فھو إذا وكل غیره وفوض غیره وكان ذلك الغیر یوكلھ على مالھ ھو بنفسھ فقد رضي ألخیھ ما رضي لنفسھ، وحینئٍذ یكون 
ده إلى شخص مثل نفسھ ونزلھ منزلة نفسھ فال ضمان مثل ما لو نقل الودیعة إلى حرز یماثل الحرز الذي أمره بوضعھا فیھ، فانتقلت من عن

قال المصنف رحمھ . أو إلى شخص من عادة صاحب الودیعة أنھ یضع أموالھ عنده ویودع عنده، فإذا نقل الودیعة إلیھ فال ضمان علیھ. علیھ
بي ھنا أصل المجانبة بمعنى البعد، مادة شخص أجنبي، أجن: وعكسھ األجنبي، یعني]. وعكسھ األجنبي والحاكم، وال یطالبان إن جھال: [هللا

أنھ مباعد ومبتعد عني، ومنھ : قریب مني، وفالن مجانبني بمعنى: فالن بجنبي یعني: جنب تطلب بمعنى القرب وتطلق بمعنى البعد، تقول
اد، فمقصود العلماء باألجنبي ھو الجنابة ألنھا تبعد اإلنسان عن الصالة والطواف بالبیت ودخول المسجد إذا تلبس بھا، فھي من ألفاظ األضد

المنزل ودیعة عندك، فأنت قد حددت الشخص  ھذه السیارة ودیعة عندك، ھذا: الطرف الثالث الذي یضع عنده الموَدع الودیعة؛ فإذا قلت لھ
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ن الناس غیركما یعتبر الذي تكون عنده الودیعة، فإذا صرف الودیعة إلى طرف ثالث فھو أجنبي بالنسبة لكما كمتعاقدین أي أن كل واحد م
ًأجنبیا؛ ألنھ لیس داخال في العقد، فھو أجنبي بھذا المعنى، لكن إذا كان ھذا األجنبي تضع عنده مالك وتأتمنھ على مالك، وتضع عنده األشیاء  ً

ي ھو أنت الموَدع فإن خرجت عن ھذا المكان الذ. التي تھمك فأنت قد نزلت ودیعة أخیك منزلة ودیعتك وال إشكال كما لو حفظتھا عندك
ومن یأتمنھ صاحب الودیعة ومن تأتمنھ أنت، صارت إلى أجنبي، فإنھ یجب علیك الضمان بصرفھا، وھذا من أسباب الضمان أن یصرفھا 

ع ِال یؤتمن على ودیعتھ ال من المود: ومن ھو األجنبي؟ األجنبي ھنا ھو الذي ال تضع ودائعك عنده وال یضع صاحب الودیعة، یعني. ألجنبي
لو جاء ووضعھا عند القاضي فإنھ یضمن؛ ألنھ لم ) وعكسھ األجنبي والحاكم: (قال رحمھ هللا. وال من الموَدع، ففي ھذه الحالة یجب الضمان

یؤمر بوضعھا عند أجنبي، والقاضي أجنبي، صحیح أن لھ والیة عامة على أموال الناس، لكن بشرط أال یكون ھذا على سبیل حقوق الناس 
القاضي أجنبي عن ھذا، والیتھ عامة على األموال التي ال یعرف صاحبھا، لكن األموال . لودیعة حق لصاحبھا یودعھا إلى من یریدنفسھا، فا

التي عرف أصحابھا والودائع التي یعرف أصحابھا ال سلطان للقاضي علیھا، فإذا أودعھا عند القاضي فالقاضي منزل منزلة األجنبي، 
بان إن جھال، ال یطالبان بضمانھا إن جھال، لو أن الموَدع أعطى السیارة ألجنبي، فتلفت عند األجنبي ولم یكن یأتمنھ وال یطال. وحینئٍذ یضمن

ال ھو وال المودع عنده، فإنھا إذا تلفت وجب الضمان على الموَدع، واألجنبي إن فرط وحصل منھ تعٍد أقام الموَدع دعوى ضد ھذا المفرط 
تلفت بآفة سماویة كالمزرعة تحترق أو یأتي سیل ویجرفھا فإنھ یجب على األجنبي أن یضمنھا للموَدع، وعلى وطالبھ بالضمان، لكن لو 

الموَدع أن یضمنھا لرب الودیعة وصاحبھا، ھذا إذا علم، أما إذا لم یعلم األجنبي أو الحاكم وتلفت بآفة سماویة فإنھ ال ضمان علیھ؛ ألنھا في 
مالھ، فلما استودعھ قبل األجنبي ھذه الودیعة، على أنھا مال للموَدع، فعنده شبھة تسقط عنھ الضمان، من الذي حكم الودیعة؛ ألنھ یظن أنھا 

خذ ھذه السیارة ودیعة عندك، فأخذ زید السیارة وذھب بھا ! یا زید: عندك سیارة أعطیتھا لزید، وقلت: صورة المسألة. یضمن اآلن؟ الموَدع
ع أنت عنده؛ فھو أجنبي، فأخذ الشخص ھذه السیارة وأوقفھا في بیتھ ولم یتعد ولم یفرط، فالشخص األجنبي إلى شخص ال یودع عنده وال تود

حین قبل من زید سیارتھ قبلھا على أي أساس؟ على أنھا ودیعة، فعنده شبھة أنھ مؤتمن، وإال ما كان یدخل نفسھ في شيء یوجب الضمان 
ھذا الشخص : وأدخلھا في حرز مثلھا وجاءت صاعقة فأحرقتھا أو جاء سارق وسرقھا نقولعلیھ، فلما قبل وھو یظن أنھ یملك السیارة 

األجنبي الذي یجھل أنھا ودیعة عندك وقبلھا على أنھا ودیعة ال ضمان علیھ ألنھ ال یعلم، لكن إن علم أن ھذه السیارة لصاحبھا الفالني، وأن 
إن جھال، فإن علم الحاكم واألجنبي أنھ صرف الودیعة عن محلھا ضمن، ویكون : ھالموَدع تعدى وأعطاه إیاھا فإنھ یضمن، ھذا معنى قول

 ...... .ضمانھما للمودع، والموَدع یضمن لصاحب الودیعة، لكن إذا جھال یكون الضمان فقط على الموَدع، وال یضمن الحاكم وال األجنبي
 

 حال الودیعة عند سفر الموَدع
 
 

شرع المصنف رحمھ هللا في بیان موجب من موجبات ]. ب حملھا معھ إن كان أحرز، وإال أودعھا ثقة فإن غا: [ قال المصنف رحمھ هللا
أن یأذن لھ بالسفر بھا إذا : الحالة األولى: القسم األول لھ حالتان: ًالضمان في الودیعة، فإذا أعطى إنسان إنسانا ودیعة فال یخلو من قسمین

فإذا ألزمھ بأخذھا معھ، فإنھ حیئنذ یجب علیھ أخذ . أن یسكت: والقسم الثاني. زمھ بأخذھا معھ إذا سافرأن یل: الحالة الثانیة. أراد أن یسافر
إذا سافرت فإن شئت فخذھا معك، وإن شئت : -وھذه الحالة األولى، وھي حالة اإلذن- فإن قال لھ . ًالودیعة إذا أمره، ویكون مخیرا إذا خیره

ًھذه الساعة ودیعة عندك، وكان طالبا یدرس في مكان ففي مدة الدراسة : ًأعطى رجال ساعة ثمینة وقال لھكرجل . ًفأبقھا فیكون حینئٍذ مخیرا
في ھذه . إذا سافرت في العطلة؛ فإن شئت أخذتھا وإن شئت حفظتھا في درجك أو في مسكنك: یجلس في سكنھ ثم یسافر في العطل، فقال لھ
 ضمان علیھ، وإن أبقاھا في درجھ فال ضمان علیھ؛ فھو مخیر بین األمرین؛ ألنھ التزم ما أمره الحالة خیره بین األمرین؛ فإن سافر بھا فال

ھذه الساعة ودیعة عندك، ولكن إذا سافرت فخذھا معك، ھذه : أن یلزمھ بأخذھا معھ إذا سافر فیقول لھ : الحالة الثانیة . بھ صاحب الودیعة
بقھا، وسافر بھا، ففي ھذه الحالة ال یجوز لھ أن یتركھا، فإذا تركھا وحصل شيء ضمن، وإذا السیارة أمانة وودیعة عندك فإذا سافرت فال ت

ھناك حالة أخرى . سافر بالسیارة وحصل علیھا ضرر بحیث لم یتعد ولم یفرط فال ضمان علیھ، ألنھ التزم ما أمره بھ صاحب الودیعة
ًإذا إما أن یأمره صاحب الودیعة . إذا سافرت فال تأخذھا: ن إخراجھا، فیقول لھوھي أن ینھاه ع: تقتضیھا القسمة العقلیة تلتحق بھذا القسم

بأخذ الودیعة معھ إذا سافر، أو یأمره بإبقائھا إذا سافر، أو یخیره بین األمرین، فإن أمره باإلبقاء أو باألخذ وخالف ضمن، وإن خیره فال 
ً تكلم صاحب الودیعة، وأمر، أو نھى، أو أذن، كل ھذا نعتبره موجبا للضمان في ضمان علیھ، سواء أبقاھا أو أخذھا، ففي ھذه الصور الثالث

فإن غاب حملھا معھ : [وإذا سكت صاحب الودیعة ؛ یقول المصنف رحمھ هللا تعالى. ِحال المخالفة، وال یوجب الضمان إذا لم یخالف المودع
وھذا ھو القسم الثاني إذا سكت صاحب الودیعة فلم -سكت صاحب الودیعةًإذا في حال سفر الموَدع إذا ]. إن كان أحرز، وإال أودعھا ثقة

ھو األصلح واألفضل لھذه الودائع؟ ھل بقاؤھا في السكن، أو بقاؤھا في الخزائن، أو  ما: یأمره ولم ینھاه ولم یأذن لھ، في ھذه الحالة نقول 
ٍذ نحاسبھ على حسب العرف؛ فإن كان السفر بھا یوجب حفظھا أكثر ًبقاؤھا عند ثقة، والسفر بدونھا أفضل وأكثر أمانا أو العكس؟ فحینئ

ألن -ویمنع من ضیاعھا وسرقتھا، فحینئٍذ یجب علیھ السفر بھا، فإن لم یسافر بھا فقد قصر فیلزمھ الضمان، وأما إذا كان األفضل أن یبقیھا 
 -عید ویصعب علیھ ردھا إلى أصحابھا أو یتحمل أصحابھا المشقةالسفر فیھ خطر علیھ، وقد یتأخر تسلیمھا الى أصحابھا كما لو كان من بلد ب

ًأما الدلیل على كونھ یعطي الودیعة أمینا وثقة، فلما ثبت عن النبي صلى هللا علیھ وسلم . فالذي یجب حینئٍذ أن یحفظ الودیعة عند الثقة األمین 
ًم بإعطاء الودائع لـأم أیمن رضي هللا عنھا وأرضاھا حاضنتھ، وأمر علیا أن أنھ لما أراد الھجرة، وأذن هللا لھ بالھجرة من مكة إلى المدینة، قا

ًعلیھ وسلم بالودائع، وإنما تركھا وأمر علیا رضي هللا عنھ أن یقوم بردھا إلى أصحابھا  یرد ھذه الودائع إلى أھلھا، فلم یسافر صلى هللا
ك الثقة والعدل الذي یرضى لحفظ الودیعة والغالب أنك إذا سافرت بھا عرضت من السنة إذا كان ھنا: ًوبناء على ذلك قال العلماء . وأھلھا

ْإن هللا یأُمُركم : ولذلك قال هللا تعالى. الودیعة الى الخطر، فإنك تحتاط في صیانتھا فتعطیھا إلى الثقة حتى تتمكن من القیام بما أوجب هللا علیك ُ ْ َ َ َّ َّ ِ
ِأْن تؤدوا األمانات إلى أْھل َِ ََ ِ َ َ ََ ُّ أمرنا بأداء األمانات إلى أھلھا، واألمر بالشيء أمر بالزمھ، فال تستطیع أن تؤدیھا إال إذا ] . 58:النساء[َھا ُ
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حفظتھا، فلما كان السفر بھا یؤدي إلى ضیاعھا وعرقلتھا عن أھلھا ولربما یؤدي إلى سرقتھا، فإنھ یجب علیك أن تحتاط بإعطاء ثقة ھذه 
 .......الودائع لیردھا إلى أھلھا

 
 التصرف في الودائع واالنتفاع بھا

 
 

ًومن أودع دابة فركبھا لغیر نفعھا، أو ثوبا فلبسھ، أو: [قال المصنف رحمھ هللا دراھم فأخرجھا من محرز ثم ردھا، أو رفع الختم ونحوه، أو  ُ
بھا لغیر نفعھا، ھذه مسألة التصرف في ومن أودع دابة فرك): ُومن أودع دابة فركبھا لغیر نفعھا]. (خلطھا بغیر متمیز فضاع الكل ضمن

في القدیم كان الرجل یعطي الرجل حصانھ ویعطیھ ناقتھ ونحو ذلك مما یركب من : مثل رحمھ هللا بالدابة . الودائع بالركوب واالنتفاع
 ال یقوم باستغالل ھذا الشيء خذ ھذا البعیر ودیعة عندك وجب علیھ أن یحفظھ، وأن ال یتصرف فیھ، ألنھ مؤتمن، وأن: فإذا قال لھ. الدواب

الدابة إذا ركبھا اإلنسان فإن ھذا قد یضر بالدابة، وقد یعرضھا للتلف، . الذي أودع عنده؛ ألن استغاللھ بالعمل والحركة یضر بذلك الشيء
رحمھ هللا في فشرع المصنف . وقد یعرضھا للعطب، وقد یعرضھا لحصول ضرر في جسدھا، ولذلك ینبغي أن یحفظھا وأن ال یتصرف بھا

السیارة في زماننا،  إذا تصرف في الودیعة بركوبھا كما مثل المصنف بالدابة، أو. بیان سبب من أسباب الضمان وھو التصرف في الودائع 
 ًفإذا أعطاه سیارة وركبھا بمجرد ركوبھ للسیارة وإخراجھا من حرزھا یكون ضامنا، فلو حصل عطل في السیارة، أو ضرر حتى ولو لم یكن

بیده یعني لم یكن بوسعھ إنما كان بسبب سماوي، أو اعتدى علیھ أحد أو سرق منھا شيء ولم یعثر على سارقھ، فإنھ یضمن ذلك كلھ؛ ألن یده 
ًإذا ال یجوز لمن وضعت عنده ودیعة أن ینتفع بھا بالركوب أو االستخدام ما لم یأذن لھ صاحبھا، فإذا قال لھ . اعتدت بإخراج الودیعة

ً أذنت لك بركوب السیارة وجب علیھ أن یتقید بھذا اإلذن، فإذا كان إذنا في داخل المدینة فیكون غیر ضامن إذا ركبھا داخل المدینة، :صاحبھا
أذنت لك أن تركبھا لقضاء مصلحة ما، فخرج عن ھذه المصلحة إلى مصلحة ثانیة وجب علیھ : ًوضامنا إذا ركبھا خارج المدینة، إذا قال لھ

ُا من أودع دابة وفي زماننا السیارة؛ فال یخلو صاحب الودیعة من حالتین إذ. الضمان لھ  إما أن یأذن لھ بالتصرف فیھا، وإما أن ال یأذن: ً
ًإما أن یكون مطلقا، : فیمنعھ من التصرف فیھا بركوبھا واستغاللھا، فإن أذن لھ بركوبھا واستغاللھا واالنتفاع بھا لم یخل إذنھ من حالتین 

ھذه سیارتي ودیعة عندك، وإذا شئت فاركبھا في أي وقت وفي أي ساعة فقد أذنت لك، بمعنى أنھ فوض إلیھ : یقول لھ. ً یكون مقیداوإما أن
َّأن ینتفع ویرتزق بالمعروف، فال یضمن في ھذه الحالة إذا قید أو أطلق إال إذا اعتدى، فلو حمل السیارة حمولتھا وفوق طاقتھا فحینئذ 

ر إذن صاحب الودیعة؛ ألن إذنھ بالمعروف، وكونھ یحمل السیارة فوق ما تحتمل خارج عن المعروف، فیجب علیھ یضمن، وال نعتب
ھذه سیارتي ودیعة عندك، ھذا مسجلي ودیعة عندك، ! یا محمد: أن ال یأذن لھ بركوبھا، وال یأذن لھ باالنتفاع، قال لھ : الحالة الثانیة. ضمانھا

 قلمي ودیعة عندك، فالواجب أن یحفظ الودیعة كما ھي، فإن احتاج إلى إخراجھا كالسیارة تركب، والدابة كما ھذه ساعتي ودیعة عندك، ھذا
ًذكر المصنف تركب، فیجوز لھ أن یركبھا ویخرجھا إذا كان في مصلحة الودیعة نفسھا، مثال السیارات في زماننا إذا جلست ودیعة عند 

ربما أخرجھا بسبب انتقالھ إلى بیت آخر أو إصالح شيء فیھا الزم، فھذا اإلخراج إخراج اإلنسان سنة، ربما تتضرر بطول الوقوف، 
ًإذا الضابط عندنا . ًبالمعروف ال ضمان علیھ، لكن لو أخرجھا لمصلحتھ ھو، كأن یصل إلى مكان أو یوصل منقطعا، فإنھ یجب علیھ الضمان

ً فإن خرج عن حدود ھذا اإلذن، أو تصرف تصرفا - ِالذي ھو المودع-ن صاحبھا أن الودیعة من حیث األصل ال یتصرف فیھا اإلنسان إال بإذ
ًخارجا عن المعروف وجب علیھ الضمان، وبناء على ذلك ال یضمن إذا أبقاھا، وال یضمن في حدود ما أذن لھ، وال یضمن إذا كان تصرفھ  ً

ھربائیة الموجودة في زماننا؛ كالغساالت، والثالجات، والمكیفات؛ اآلن األدوات الك. ھذا كلھ متعلق بمسألة التصرف في الودائع. بالمعروف
ًلو أن شخصا أعطى شخصا مكیفا ودیعة، أو أعطاه ثالجة ودیعة، وجب علیھ أن یحفظھا، وعدم تحریكھا وتشغیلھا؛ ألنھ ال مصلحة لھ في  ً ً

 أشیاء البد من استصالحھا والبد من تحریكھا حتى یكون تشغیلھا، فإذا جاء صاحبھ ولو بعد عشرات السنین یعطیھ إیاھا كما ھي، لكن ھناك
ًإذا اإلذن بالشيء إذن بالزمھ . ذلك أرفق وأحفظ بھا، فھو لما أذن لھ بحفظھا من حفظھا أن یغیر زیتھا، من حفظھا أن یتفقدھا عند الحاجة

خذ ھذا الثوب ودیعة عندك، : إذا قال لھ)  فلبسھًأو ثوبا. (ومن لوازم الحفظ القیام بذلك، فال ضمان علیھ إذا تصرف في حدود المعروف
فأخذه فالواجب علیھ أن یحفظھ وأن ال یلبسھ وأن ال یعرضھ للتلف، فإذا أخذه وحفظھ وصانھ حتى جاء صاحبھ فدفعھ إلیھ فال إشكال أنھ ال 

ان علیھ، لكن لو أنھ لبس الثوب، ضمان علیھ، فلو أخذه وحفظھ وجاء ضرر على الثوب من حریق أو نحوه دون تعٍد أو تفریط، فال ضم
ًفأثناء دخولھ لمكان انشق الثوب، أثناء قفزه لحفرة انقطع الثوب مثال، فھذه كلھا أضرار دخلت على الثوب بسبب اللبس، ففي ھذه الحالة إذا 

ًال؛ ألن الثوب إذا ترك كان لبس الثوب بالمعروف؛ بمعنى أنھ خاف على الثوب الضرر فلبسھ، كیف یخاف على الثوب الضرر؟ كالعثة مث
في مكان فیھ عثة مدة تصیبھ العثة فتؤثر علیھ، فحینئٍذ البد أن ینقلھ إلى مكان آخر لیس فیھ عثة، افرض أن بیتھ كلھ فیھ عثة ولیس ھناك 

أو كانت ) ردھاأو دراھم فأخرجھا من محرز ثم . (أمین یضع عنده الثوب، فحینئذ یلبس الثوب أو یحملھ معھ إذا أمكنھ الحمل دون ضرر
الودیعة دراھم فأخرجھا من محرز، ھذه كلھا أمثلة مثل بھا المصنف رحمھ هللا، الدابة تخرج إلى الضمان بالركوب وفیھا منفعة الركوب، 

ھب أو الثوب فیھ منفعة اللبس، الدراھم معروف منافعھا، وقد یأخذھا لمنفعتھ ویتزین بھا ویتجمل بھا، كما في الحلي ونحوه إذا كان من ذ
ًمسألة الدراھم ؛ إذا أعطى إنسان إنسانا دراھم، أو نقودا ورقیة، فالواجب علیھ إذا أعطاه إیاھا ودیعة أن یحفظ. فضة عین الُمعطى، أن یحفظ  ً

من بل إن الفقھاء یعتبرون إخراجھا . ًعین الورق، وال یتصرف في ذلك الورق وال یستبدل بھ ورقا آخر، فإن فعل ذلك وجب علیھ الضمان
خذ ھذه المحفظة فیھا خمسة آالف لایر ودیعة عندك، فأخرجھا فقط ونظر فیھا وجب : محرز فقط یعني لو أعطاه إیاھا داخل محفظة وقال لھ

إذا كانت ھذه الخمسة آالف الموجودة في المحفظة ردت بعینھا، وردت داخل المحفظة، ومع ذلك . علیھ الضمان؛ ألن الودیعة تحفظ كما ھي
الضمان باإلخراج فقط؛ ألنھا أمانة، والشریعة تنظر إلى حقیقة الودیعة كودیعة، فما بالك إذا أخذ الخمسة آالف واشترى بھا وجب علیھ 

ومن ھنا تتفرع مسائل الودیعة المصرفیة الموجودة في . ال: ًوباع، أو أعطاھا شخصا آخر، ثم رد مثلھا في العدد ھل تكون ودیعة؟ الجواب
ھناك ودائع توضع لسحبھا عند الحاجة، وھناك ودائع توضع كما ھي وتؤخذ دون أن : لمصرفیة في زماننا، تنقسم إلى أقسامزماننا، فالودائع ا
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یتصرف البنك أو المصرف بأي تصرف تحفظ بعینھا كما ھي، ویمكن العمیل من أخذ عین مالھ وعین الشيء المودع دون أي تصرف 
ًأن یضع الشخص مبلغا من المال في البنك تحت رقم معین، : لحساب الجاري، والحساب الجاريیعرف في زماننا با: القسم األول . للبنك

ًوالتزام البنك أنھ یمكنھ من سحب المبلغ كلھ أو بعضھ متى شاء وفي أي وقت، فلو جاء مثال بملیون ووضعھا في البنك، وبعد دقیقة جاء 
زم البنك بإعطاء ھذا المبلغ الذي وضع في الحساب الجاري للشخص نفسھ ولغیره، ًوسحبھا، مكنھ البنك من سحبھا، یلتزم بھذا، وأیضا یلت

بالنسبة لھذا النوع، وھو وضع المال . وكالة بطرق معینة عن طریق الشیك، ونحو ذلك من الوثائق التي تثبت التوكیل بالسحب وأخذ المبلغ
 ال من قریب وال من بعید، فلیس ھو في ودیعة حقیقة، فتسمیتھ ودیعة في حساب معین، وسحبھ عند الحاجة، ال تنبطق علیھ أوصاف الودائع،

مصرفیة من ناحیة العرف، وجریان ھذا االسم ال یمت إلى الحقیقة من جھة المصطلح الشرعي بصلة؛ ألن الودیعة تترك كما ھي، ویؤخذ 
ًض، بمعنى أنھ بمجرد ما تضع مبلغا في الحساب إذا ثبت ھذا تفرع علیھ أن المال إذا وضع یكون حكمھ حكم القر. عین المال المودع

ًأصبحت مقرضا للبنك ذلك المبلغ؛ ألنھ ال ینطبق علیھ وصف الودیعة، فلیس بملتزم أن یرد لك عین المال، ولیس بملتزم بحفظ المال، إنما 
مسائل الودیعة المصرفیة وفصلنا في وقد تكلمنا على . التزم لك بمثل المال في أي وقت تشاؤه، إما أصالة أو نیابة بوكالة لشخص آخر

أحكامھا في دروس الربا والصرف، وبینا المشروع منھا والممنوع وبینا المصطلحات الموجودة في زماننا، وحتى القوانین الوضعیة توافق 
ح الشرعي، وھذا أمر الشریعة اإلسالمیة في كون الودیعة المصرفیة قرض ولیست بودیعة، فتسیمتھا ودیعة لیس لھ حقیقة من جھة المصطل

نحب أن ننبھ علیھ طالب العلم حتى ال یكون ھناك اغترار باالسم، وھنا ننبھ على أنھ ربما یكون ھناك اختیار لبعض المصطلحات الشرعیة 
 التعریفات من قبل عامة الناس وینخدع بھا طالب العلم، وربما یظن أنھا ودیعة ویخضع لھا أحكام الودیعة وھي لیست كذلك، وھذه ھي فائدة

فائدة وضع العلماء رحمة هللا علیھم بالتعریف االصطالحي للمصطلحات الشرعیة إنما ھو معرفة ما تنطبق علیھ حقیقة . االصطالحیة
المصطلح الشرعي وما ال تنطبق علیھ، حتى ال یصبح ھناك تالعب، وإال ادعى كل إنسان ما شاء وألصقت المعامالت الشرعیة بما لیس 

البد من تطبیق ضوابط الودیعة على الحساب الجاري، فلما طبقناھا وجدناھا أنھا ال تنطبق على ذلك، یصبح حكمھا حكم القرض، لذلك . منھا
ًإذا أثبتنا أن حكمھا حكم القرض یصبح أخذ أي فائدة سواء كان من العمیل شرطا أو عرفا یعتبر موجبا للحكم بتحریمھا، ألنھا من الربا كما  ً ً

أما النوع الثاني من الودائع الموجودة في البنوك فھي الودیعة المستندیة، وھذا النوع من . فصیلھ في دروس الربا والصرفتقدم بیانھ وت
الودائع یقوم العمیل فیھ باستئجار صندوق معین برقم یمكنھ البنك من أخذ ھذا المفتاح، وفتح ھذا الصندوق، ووضع ما شاء فیھ، وسحب ما 

ً للبنك أي نظر للشيء المودع سواء كان ماال، أو جواھر، أو مستندات، فھذا النوع ال شك أنھ تنطبق علیھ حقیقة شاء دون أن یكون ھناك
الودیعة، ھذا النوع الذي ھو استئجار الصنادیق البنكیة لوضع الوثائق والمستندات ووضع األموال، ووضع الجواھر، أو األشیاء النفیسة، ال 

 ......ودیعة الششك أنھ تنطبق علیھ ضوابط ال
 

 األسئلة
 
 

...... 
 

 حكم من تأخر عن دفع الودیعة في الوقت المحدد فتلف
 
 

ًھل یضمن الشخص إذا حدد لھ المودع وقتا محددا ثم انقضى ھذا الوقت فتلفت العین بعد مضي الوقت بیوم أو یومین؟ الجواب: السؤال ً نعم : ِ
 شخص معین فتأخر في الدفع عن الوقت المحدد تخرج یده من ید األمانة إلى ید الضمان، لكن ًیضمن إذا حدد لھ وقتا للدفع وحدد لھ الدفع إلى

وآخر دعوانا أن الحمد  رب العالمین، وصلى هللا وسلم . وجد عذر للتأخیر فإنھ حینئٍذ ال ضمان علیھ بشرط أن ال یوجد عذر للتأخیر، فإن
  .على نبیھ

 
 
 
 

 [2 [ باب الودیعة-شرح زاد المستقنع 
ِحكم التصرف في الودائع واالنتفاع بھا دون إذن صاحبھا، واختالف المودع مع : في طیات ھذا الدرس العدید من المسائل واألحكام منھا

 .الموَدع في رد الودیعة أو تلفھا، وقول ورثة الموَدع في رد الودیعة أو تلفھا وغیر ذلك
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   نھایة كتاب البیع – شرح زاد المستقنع
  مختار الشنقیطيال محمد

 
 ]1[ باب إحیاء الموات -شرح زاد المستقنع 

 
ًوقد حث اإلسالم على إحیاء الموات، ورغب في ذلك، وملك األرض الموات لمن یحییھا، لذلك أولى أھل العلم ھذا الباب اھتماما كبیرا؛  ً َّ

قطاع، وھل ھو خاص باإلمام أم ال، ومسألة الحمى، فذكروا في طیات مؤلفاتھم شروط وضوابط اإلحیاء، والمسائل المتفرعة عنھا كاإل
 .وغیرھا.. والسبق إلى المباح، واشتراك الناس في موارد المیاه، والمرافق العامة

 
 تعریفھ وشروطھ وأدلة مشروعیتھ.. إحیاء الموات

 
وعلى آلھ وصحبھ ومن اھتدى بھدیھ واستن بسم هللا الرحمن الرحیم الحمد  رب العالمین، والصالة والسالم على خیر خلق هللا أجمعین، 

الحي ضد المیت، واإلحیاء ال شك أنھ مما اختص بھ ]: باب إحیاء الموات: [فیقول المصنف رحمھ هللا تعالى: أما بعد. بسنتھ إلى یوم الدین
الجمادات، حیث یقوم المكلف سبحانھ وتعالى، فھو وحده ال شریك لھ الذي یحیي الموتى، لكن التعبیر باإلحیاء ھنا نسبي، ویكون في 

ًباستحداث العمران فیھا، بناء، أو غرسا، أو استصالحا، ویعتبر ھذا إحیاء نسبیا، فلذلك یقول العلماء ً ًً باب إحیاء الموات، فإذا كان اإلحیاء : ً
 هللا علیھ وسلم حینما قال في الحدیث ًتأسیا برسول هللا صلى: مما اختص بھ هللا سبحانھ وتعالى فلماذا یعبر العلماء بھذا التعبیر؟ والجواب

إحیاء : وقولھ رحمھ هللا. اإلحیاء النسبي: فعبر باإلحیاء ولھذا توسع فیھ العلماء؛ ألن المراد بھ) ًمن أحیا أرضا میتة فھي لھ: (الصحیح عنھ
 تكون األرض میتة لكنھا ملك للغیر فال واألراضي التي تحیا ویحكم بإحیائھا فیھا تفصیل، فقد. األراضي البور: المراد بالموات: الموات

موات مخصوص؛ فھو إحیاء لشيء مخصوص على صفة مخصوصة من شخص مخصوص، فلیس : الموات: یصح إحیاؤھا، فالمراد بقولھ
علیھ واألصل في ھذا الباب حدیث أم المؤمنین عائشة رضي هللا عنھا وأرضاھا، وجاء عن غیرھا من أصحاب النبي صلى هللا . على إطالقھ

، )ًمن أحیا أرضا میتة فھي لھ: (هللا عنھ عند أحمد في المسند، وأبي داود في السنن أن النبي صلى هللا علیھ وسلم قال وسلم كـجابر رضي
، فنبھ النبي صلى هللا علیھ وسلم في الحدیث األول على مشروعیة إحیاء األرض )ولیس لعرق ظالم حق( وفي روایة من حدیث عائشة 

ویختلف اإلحیاء بحسب اختالف األراضي وما . صیغة من صیغ العموم، فیشمل الصغیر، والكبیر، والذكر، واألنثى) من أحیا: (قولھالمیتة، و
یقصد منھا، فتارة یكون اإلحیاء بالبناء، فإذا كان بالبناء فال بد من وجود شيء یصدق علیھ أنھ إحیاء بالبناء كما سیأتي، وتارة یكون 

ًرض بالنخل أو الزروع، ویكون ھذا إحیاء بالزراعة، وتارة یكون اإلحیاء بحفر البئر، فإذا حفر بئرا في مكان فقد أحیاه، بالغرس، فیغرس األ ً
وھذه البئر قد تحفرھا القبیلة من أجل سقي الدواب، وقد یحفرھا اإلنسان من أجل سقي دوابھ، أو سقي مزرعتھ، حتى ولو كانت بعیدة عن 

ًأرضا نكرة، والنكرة تفید العموم، وبناء علیھ أخذ بعض العلماء من ): ًمن أحیا أرضا: (وقولھ .یم، وتكون لھا حرمةمزرعتھ، فیكون لھا حر ً
ذلك عموم األراضي، لكن المسألة فیھا تفصیل كما ذكرنا، فھذه الصیغة الدالة على العموم قد جاء ما یخصصھا، ویفید أن الحكم لیس على 

ًفدل على أن األرض إذا كانت ملكا للغیر وھي میتة، ثم جاء شخص وأحیاھا، وھو ) لیس لعرق ظالم حق: (ھالعموم من كل وجھ، وھو قول
لیس : (ًیعلم أنھا ملك لفالن فقد ظلمھ، أو لم یعلم ثم علم واستمر مالكا لھا، فقد ظلم ببقائھ، فلیس لھ فیھا حق، وقولھ علیھ الصالة والسالم

فمن اعتدى على أرض .  عرقین ظاھرین، وعرقین باطنین-كما ذكرنا في باب الغصب-ى أربعة أقسام ، العروق تنقسم إل)لعرق ظالم حق
ًمیتة، ألخیھ المسلم، فأحیاھا وھو یعلم أنھا ملك ألخیھ المسلم، فیكون العرق منھ ظالما إما بظاھر وإما بباطن، فالعرق الظاھر الظالم یكون 

بحفر البئر في األرض، وبإجراء : ، والعرق الباطن الظالم یكون بشیئین-وھذا اعتداء- لغرس فیھا ، وبا-  وھذا اعتداء-بالبناء فیھا: بشیئین
ًالنھر من اآلبار والعیون ونحوھا، فھذا كلھ یعتبر الغیا شرعا، وبینا األحكام المترتبة على اغتصاب األرضین، وذكرنا الوعید الشدید الوارد  ً

. ًفالشاھد من ھذا أن إحیاء األرض یشترط فیھ أال تكون األرض ملكا للغیر، وھذا الشرط األول. عن النبي صلى هللا علیھ وسلم في ذلك
المصالح والمرافق العامة للمسلمین، التي تعلقت بھا : أن تكون األرض خالیة عن االختصاصات، واالختصاصات المراد بھا: والشرط الثاني

سلمین بالمشي علیھا، ومثل األماكن التي یتجمع فیھا الناس داخل المدن أو حتى مصالح خاصة؛ مثل الطرقات فقد تعلقت بھا مصلحة الم
خارج المدن في بعض األحیان، ومثل أن یكون ھناك مكان مختص بشيء، كأن تكون ھناك أماكن لرمي النفایات خارج المدینة، وھي أرض 

 - كما ذكرنا-ًالبد أن تكون األرض میتة بورا، ویكون اإلحیاء میتة، فال یجوز ألحد إحیاؤھا؛ ألنھ تعلق بھا مصلحة جماعة المسلمین، ف
كف الماء عن األرض، وھذا یقع عند الفیضانات من النھر أو السیل إذا غطى المناطق : ویجري مجرى اإلحیاء. بالغرس، والبناء، والحفر

وفي حكم ھذا تحجیر . عة، فھذه التھیئة إحیاءالصحراویة، فقام أحد بسحب ھذا الماء من منطقة منھا، وھیأھا حتى أصبحت صالحة للزرا
الروضات التي تكون في القرى، فیتخذون فیھا أماكن لزرع الحبوب على الجبال ونحوھا، ویحجرونھا، وال : الریاض، والمراد بالریاض

ًیبنون علیھا وال یزرعونھا زرعا ثابتا كالنخیل ونحوه، بل زراعتھم تكون موسمیة في مواسم المطر، فیحج رونھا بتنظیف األرض، ویضعون ً
باب إحیاء (ومعنى قول المؤلف رحمھ هللا . یشمل ھذا كلھ) من أحیا: (بجوانبھا الحجار، فھذا نوع من اإلحیاء، وقولھ علیھ الصالة والسالم

حیث  ا ثبت إحیاؤه لھا، منسأذكر لك جملة من األحكام والمسائل التي تتعلق بإحیاء األرض المیتة، وما یترتب لمن أحیاھا إذ: أي): الموات
وھذا الباب اعتنى بھ المحدثون، واعتنى بھ الفقھاء، فكثیر من كتب الحدیث اعتنت بھ، وأعني بكتب الحدیث غیر . انتفاعھ بھا وملیكتھ لھا

ألبواب ال یوجد ، وھم من كان ھذا الحدیث على شرطھ، فھناك بعض ا)ًمن أحیا أرضا میتة فھي لھ: (الصحیحین، التي ذكر مصنفوھا حدیث
فیھا إال حدیث واحد، فإذا لم یوجد فیھا إال حدیث واحد فإن األبواب تكون بحسب شرط المخرج، فھو ینظر إلى الحدیث ھل ھو من شرطھ أو 

ھي األرض : أي]. وھي األرض المنفكة عن االختصاصات، وملك معصوم: [قال رحمھ هللا تعالى. ال؟ فإذا كان من شرطھ ذكره، وإال فال
المنفكة التي ال تعلق فیھا باالختصاصات، مثل الطرق، واألماكن التي یخرج الناس إلیھا في حال نزول المطر، واألماكن التي تكون قریبة 
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: ھناك حریم للمدن، وحریم للبیوت، وحریم لآلبار، فحریم المدن: من المدن یتنزھون فیھا، واألماكن التي یرمون فیھا نفایاتھم، ولذلك یقولون
ھي :  لرمي النفایات ال نقول عنھا-ًمثال- شخص لمصلحتھ حتى ال یضر بمصلحة الجماعة، فاألماكن التي وضعت  ماكن یمنع أن یستغلھاأ

فیھا تعلق بمصلحة جماعة المسلمین، فال یصح إحیاؤھا، وكذلك : لكن نقول! میتة، ولو جاء شخص وزرع فیھا أو بنى علیھا فقد أحیاھا
ٍیھا، فقد تكون ھناك طرق من أراض میتة تعتبر مسالك لنقل الناس في أسفارھم أو نقلھم داخل المدن، فال یجوز الطرق التي یمشون عل

ٍإحیاؤھا، وال یجوز التسلط علیھا بحجة اإلحیاء، واالختصاصات تختلف باختالف األمكنة واألزمنة، ففي القدیم كانت ھناك مراع، والمراعي 
ى، یخصھا ولي األمر لدواب المسلمین؛ ألنھم كانوا یجاھدون في سبیل هللا فیحتاج بیت مال المسلمین إلى التي تكون إلبل الصدقة تسمى حم

ً جاھزة، فمثال لو كان بیت المال فیھ ألف ناقة، فھذه األلف تحتاج إلى - الخیل واإلبل- توفیر الخیل واإلبل، بحیث لو حدث حادث تكون الظھر 
ن قریبة من المدینة إال إذا ھیئت لھا أرض محمیة یمنع منھا الناس، فیمنع منھا الخاصة لمنفعة العامة، مرعى لتأكل منھ، وال یمكن أن تكو
واألصل في ذلك ما . یحتمل الضرر الخاص لدفع الضرر العام، فھنا تدفع مضرة عامة بإحداث الحمى: وعلى ھذا ذكروا القاعدة المشھورة

من جھة النقیعة : ًالنقیع، وھو على مسافة أكثر من ثالثین فرسخا من المدینة، وبعضھم یقولثبت عن النبي صلى هللا علیھ وسلم أنھ حمى 
المعروفة اآلن، وجاء عن عمر بن الخطاب رضي هللا عنھ أنھ حمى الربذة، وھي المشھورة الموجودة اآلن، ومن الحمى الذي كان في عھد 

ھو بجوار مسجد السبق، فھذه المنطقة كان یفیض علیھا شعب من شعاب جبل سلع، النبي صلى هللا علیھ وسلم العطن الموجود في المدینة، و
ًوكانت مرتعا مخضرا، فكان یحمیھا إلبل الصدقة، وھل إبل بیت مال المسلمین، فھذه كلھا اختصاصات، فلو جاء أحد یحیي شیئا من ھذه  ً ً

ھذا المكان الذي تعلقت بھ مصالح بیت مال المسلمین، كالطرقات األماكن فقد عطل مصالح بیت مال المسلمین، فال یجوز اإلحیاء في مثل 
ًال یتعلق بھ ملك معصوم، فإذا كانت األرض التي یراد إحیاؤھا لیست ملكا ألحد، خالیة عن : أي) وملك معصوم: (وقولھ. ونحوھا

ًما أن تكون ملكیتھ لھا باإلحیاء، فلو أن شخصا ًاالختصاص؛ جاز إحیاؤھا، لكن إذا كانت ملكا ألحد؛ فإما أن تكون ملكیتھ لھا بالشراء، وإ
جاء إلى أرض بیضاء وبنى علیھا أو غرس فیھا، ثم تبین أنھا ملك لغیره، فال نقول ببطالن اإلحیاء إال بالتفصیل، فإن كانت ھذه األرض 

السابق ملكھا باإلحیاء، ثم عطلھا حتى ماتت، ثم ٍملكھا السابق بالشراء فحینئذ اإلحیاء الغ؛ ألن یده ثبتت علیھا بالشراء والملك، لكن لو كان 
جاء الثاني وأحیاھا؛ ففیھ خالف بین العلماء رحمھم هللا، ھل یبطل اإلحیاء الثاني اإلحیاء األول أم ال؟ فعند بعض العلماء وبعض أئمة السلف 

كما كانت لعامة المسلمین،  ًتى رجعت بورا، رجعتًأن من أحیا أرضا، ثم تخلى عنھا ح: رحمھم هللا كاإلمام مالك وغیره من فقھاء المدینة
وھذا القول من یتأمل فیھ یجد أن فیھ مصلحة عظیمة، خاصة في ھذا الزمن الذي تجد الشخص فیھ یأتي . فمن سبق إلیھا وأحیاھا فھي ملك لھ

اغ، وإنما شرعتھ لمصالح الجماعة؛ ویتكلف حتى یحیي األرض ویأخذ الصك علیھا، ثم بعد ذلك یتركھا، والشریعة ما شرعت اإلحیاء لفر
ًكي تحفز الناس لما فیھ مصلحتھم، فیبني الرجل مثال بیتا، أو یجعل لھ مزرعة فینفع وینتفع، لكن أن یأتي ویعطل ھذه األرض، فیقیم علیھا  ً

ًمسكنا أو بناء ثم یأخذ الصك، ثم تصبح األرض جرداء بیضاء ما فیھا شيء، ثم كل من جاء لیحییھا یقول ل ال؛ ھذه األرض لي، وقد قضى : ھً
القاضي لي بھا، فھذا یضر بمصالح الناس، ویخرج مقصود الشرع من اإلحیاء، فمقصوده عمران المدن، ووجود الزرع، أما ھذا اإلحیاء 

 ...... إذا ماتت األرض المحیاة فتبقى في ملك من أحیاھا، فھذا: فھو تعطیل للناس، وإذا قلنا
 

 مسائل في إحیاء الموات
 

بینا المراد بإحیاء الموات، وما ورد عن رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم من اإلذن بإحیاء الموات، وقد قصدت الشریعة اإلسالمیة من تملیك 
المحیي لألرض مساعدة الناس ومعونتھم، والرفق بھم، وإحیاء الموات یعین على حصول الخیر لعموم المسلمین وخصوصھم، فیحصل 

إحیاء األراضي بالزراعة، فیستغني المسلمون عن غیرھم بوجود الزرع والنبات، وكذلك یكون فیھ منفعة خاصة للمحیي، الخیر لعمومھم ب
ومن عادة العلماء رحمھم هللا في ھذا الباب أن یبینوا بعض المسائل التي . ًكما لو بنى بیتا لیسكنھ، ویستر عورتھ، ویكون فیھ الرفق لھ وألھلھ

الواردة عن النبي صلى هللا علیھ وسلم في إحیاء الموات، وھذه األحادیث منھا ما ھو صحیح، ومنھا ما ھو حسن، تفرعت عن األحادیث 
: ًأوال: ومنھا ما ھو ضعیف، والضعیف منھا شھدت األصول باعتباره، أو جرى عمل السلف رحمھم هللا بھ، ولذلك یعتنون ببیان أمور منھا

ما ھي : ًاألرض التي یجوز إحیاؤھا، وإذا أحیاھا إنسان حكم بملكیتھ لھا؟ ثالثا ما ھي: ًحیاء؟ ثانیامن الذي یحیي األرض؟ ومن لھ حق اإل
حقیقة اإلحیاء التي اشترطھا علیھ الصالة والسالم للحكم بملكیة المحیي؟ كما یبینون حقیقة اإلحیاء؛ ألنھا تختلف بحسب اختالف المقاصد، 

بط، وإحیاء األرض بالبناء یحتاج إلى ضوابط؛ ومن ھنا لزم بیان ھذه المسائل في باب إحیاء فإحیاء األرض بالزراعة یحتاج إلى ضوا
، كمن جلس في مكان عام لكل الناس لمصلحة مثل المسجد؛ )االختصاصات(وبعض أھل العلم یلحق بمسائل إحیاء الموات مسائل . الموات

 في طریق، فوضع بضاعتھ لیبیعھا، وعرضھا وبسطھا على األرض؛ فمتى فمتى یحكم بكونھ أحق بالجلوس في ھذا المكان؟ وھكذا من جلس
ًیكون أحق بھذا المكان من غیره؟ ونحو ذلك من المسائل، التي یذكرونھا في باب إحیاء الموات؛ ألنھا وإن كانت استحقاقا خاصا لمدة معینة،  ً

 .......فھي في حكم اإلحیاء من جھة االستحقاق
 

 تحكم إحیاء الكافر للموا
 

:  أو بالبناء فیھا فقد ملكھا، أي-وسنبین كیف یكون اإلحیاء بالزراعة-فمن أحیا األرض المیتة بالزراعة ]. فمن أحیاھا ملكھا  ] :قال رحمھ هللا
وقد ذكر . على أنھ یملكھا) فھي لھ: (، فدل قولھ)ًمن أحیا أرضا میتة فھي لھ: (ًحكم لھ بھا، فیكون مالكا لھا، لقولھ علیھ الصالة والسالم

حكم الشرع لھ بملكیتھا، فلو نازعھ أحد بعد إحیائھ إیاھا، وثبوت ملكیتھ لتلك األرض؛ فإنھ : أي) من أحیاھا ملكھا: (المصنف القاعدة العامة
ًمحیي مسلما سواء كان ال: بیانیة، أي) من]. (من مسلم وكافر : [ قال رحمھ هللا. ًال یستحق شیئا من تلك األرض، وإنما ھي ملك لمن أحیاھا

ًأو كافرا، والمسلم إذا أحیا مواتا في أرض المسلمین فال إشكال في ملكیتھ؛ لقولھ علیھ الصالة والسالم ، لكن )ًمن أحیا أرضا میتة فھي لھ: (ً



 1749 

ًھل یجوز للكافر اإلحیاء في بالد المسلمین؟ والبالد التي یكون فیھا كفار معاھدون أھل ذمة، فأحیا أحدھم أرضا مواتا ف یھا، فھل یملكھا؟ ً
الكافر ال یحیي في أرض المسلمین ألبتة، ولیس لھ حق إحیاء أرض في أرض : اختلف العلماء رحمھم هللا في ھذه المسألة، فمنھم من یقول

الشرع المسلمین حتى ولو كان من أھل الذمة؛ ألن المسلمین قد فتحوا ھذه األرض وأصبحت تابعة للمسلمین، فال إحیاء لكافر؛ ألن مقصود 
أن تكون كلمة هللا ھي العلیا، وكلمة الذین كفروا ھي السفلى، فأحل هللا ألھل الكتاب إذا صالحوا المسلمین أن یبقوا في دیارھم، وأن یتركوا 

مین، على ما ھم علیھ، لكن ال یتوسعوا وتصبح لھم شوكة بسبب إكثارھم من ملكیة األراضي، وأشد من ھذا وأعظم إذا جاءوا إلى بالد المسل
وأرادوا اإلحیاء فیھا، وباألخص في جزیرة العرب، فإن النص فیھا واضح؛ ولذلك لم یملك رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم وال أبو بكر وال 

 لما عاملھم على سقي - كما في الصحیحین-عمر الیھود حینما كانوا بخیبر، ولم یحكم لھم بإحیاء، بل قال علیھ الصالة والسالم لیھود خیبر 
فالقول بأن الكافر ال إحیاء لھ : وعلى ھذا. ً؛ فلم یجعلھم ثابتي الید على األرض، ولم یجعل لھم سلطانا علیھا)ما شاء هللا نقركم فیھا: (األرض

أن یكون : قول صحیح، وھو مذھب الشافعیة وطائفة من أھل العلم رحمة هللا علیھم، ومقاصد الشریعة تدل على ذلك؛ ألن من مقصود الشرع
 فإن الشوكة تكون لھم، وتكون لھم -خاصة في بالد المسلمین-لكافر تحت المسلم، وأال یكون لھ سلطان على المسلم، ولو فتح لھم مثل ھذا ا

القوة، وقد یضر ذلك بمصالح المسلمین، وقد یضیق ھذا على من یرید اإلحیاء من المسلمین؛ وعلى ھذا ال یفتح لھم الباب، والقول بمنعھم ھو 
إذا أذن لھم : ًومن أھل العلم من أحل لھم اإلحیاء مطلقا، وھو قول المصنف رحمھ هللا، ومن أھل العلم من قید ذلك فقال. ھ واألرجحاألوج

والقول بعدم فتح باب اإلحیاء لھم أصح، أال ترى أن . اإلمام أن یحیوا في دیارھم فلھم ذلك، ولھم أن یملكوا، وإذا لم یأذن لھم فإنھم ال یملكون
ال تبدءوا أھل الكتاب بالسالم، وإذا لقیتموھم في الطریق فاضطروھم إلى : ( قال- كما في الحدیث الصحیح-علیھ وسلم  سول هللا صلى هللار

، وھم إذ ذاك أھل ذمة وتحت سلطان المسلمین، وقد فصلنا ھذه المسائل في باب أحكام الذمة، وبینا أن مقصود الشریعة التضییق )أضیقھ
ُسلموا، فإذا نظرت إلى حكمة الشرع في أن الذمي إذا كان تحت حكم المسلمین ال یبدأ بالسالم، وإذا مشى في الطریق اضطر علیھم حتى ی ُ

إلى أضیقھ، وال یرفع داره فوق دار المسلمین، وال یكون لھم شعار ظاھر، فیصبح الشعار والظھور كلھ لإلسالم؛ فیحس الذمي بالذلة 
َحتى ُیْعطوا الجزیة عْن یٍد وُھم صاغُرون : سالم؛ ولذلك قال تعالىوالصغار، وھذا ھو مقصود اإل َ َ َ َ َ َِ ْ َ َّْ ِ ْ ، فإذا شعروا بالذلة والصغار ]29:التوبة[ُ

فإن ذلك یدفعھم العتناق اإلسالم، وینفر ذلك المسلم عن الردة، حتى حدیثي اإلسالم یتألف قلوبھم إلى اإلسالم بما یكون من حسن المعاملة، 
علیھم إنما جاز للضرورة، وقد نبھ على ھذا اإلمام ابن القیم رحمھ هللا في كالمھ على بعض المسائل التي اختلف فیھا في مساواة والتضییق 

ومن أجازوا ذلك استدلوا بعموم قولھ علیھ . فالذي تطمئن إلیھ النفس أنھ ال یكون للكفار ملك باألحیاء في بالد المسلمین. الذمي بالمسلم
، والعموم یخصص بالشریعة العامة، وخاصة في ھذا الزمان، فال یشك المسلم بحصول )ًمن أحیا أرضا میتة فھي لھ: (المالصالة والس

الضرر لحرص الكفار على التمكن من دیار المسلمین، وال مانع من تخصیص العموم، إذ أن العموم خوطب بھ المسلمون، وإذا كان 
أن الشرع : ال یدخل أھل الذمة في ھذا العموم، فھو عام مخصص بعرف الشرع أي: م، وعلى ھذاالمخاطب بھ ھم المسلمون فالحكم یكون لھ

بشرط أال یكون فیھا : أي) ًمن أحیا أرضا میتة فھي لھ: (، ومما یؤكد ھذا قولھ علیھ الصالة والسالم)من أحیا: (جعل الخطاب للمسلمین وقال
المسلمین، وإذا مكن الكافر منھا فال شك أنھ یخالف مقاصد الشریعة   بالدھم ملك لعامةحق لمسلم، وأراضي المسلمین التي لم تحیا وھي في

في : [ قال رحمھ هللا. سواء أذن اإلمام أو لم یأذن: أي]. بإذن اإلمام وعدمھ : [ قال رحمھ هللا. العامة، فالعموم ھنا ال یخلو من نظر كما ذكرنا
ار اإلسالم أو في غیر دار المسلمین كدار الحرب، فإذا كان الكفار ممن وقع بینھم وبین المسلمین سواء أحیا في د: أي]. دار اإلسالم وغیرھا 

إذا فتحنا بالد الكفار، وكان فیھا ملك للمسلمین، فھل ترتفع عنھا ید المسلم لكونھا : وقد ذكرنا مسألة. ًحرب، وأحیا مسلم دارا فیھا؛ فإنھ یملكھا
والعنوة : [ قال رحمھ هللا. فصیل عند العلماء رحمھم هللا، وقد ذكرنا ھذه المسألة في كتاب الجھادصارت مفتوحة عنوة أو ال؟ فیھ ت

 ً.سواء فتحت عنوة أو فتحت صلحا: أي]. وغیرھا 
 

 ضوابط إحیاء الموات
 

 اإلحیاء األصل أنھا تكون األراضي التي یقع علیھا]. ویملك باإلحیاء ما قرب من عامر إن لم یتعلق بمصلحتھ : [ قال المصنف رحمھ هللا
ًخارج المدن، أما ما داخل المدن فالغالب فیھا أنھا مملوكة أو أنھا من مصالح المسلمین ومرافقھم العامة، فالمناطق التي تحیا غالبا تكون في 

ل إلحیائھ إن كان ھذا أما القریب منھا فال مجا. ما قرب من المدینة، وما بعد عنھا: ضواحي المدن، وضواحي المدن تنقسم إلى قسمین
َّالقریب متصال بالمدینة، وتتعلق بھ مصالح أھلھا، فال یفتح باب اإلحیاء فیھ، وال ُیمكن أحد من اإلحیاء فیھ، مثل األماكن القریبة من المدن  ً

و أماكن اعتاد الناس أن یخرجوا التي یرمي فیھا الناس الفضالت والنفایات، أو األماكن التي للفروسیة والسباق بالخیول كما كان في القدیم، أ
ً متنزھا للصحابة رضي هللا عنھم، وكانوا إذا نزل -مع أنھ داخل حدود المدینة-ویتنزھوا فیھا، وعرف أنھا متنزه للناس، وقد كان العقیق 

ً متنزھا ومتنفسا للناس فال الغیث خرجوا إلیھ، وأثر ھذا عن جمع من أصحاب النبي صلى هللا علیھ وسلم، فھو قریب من المدینة، لكنھ یعتبر ً
ومن ھنا نعلم أنھ ال . ًیملك؛ ألن تملیكھ لمن یحییھ یضر بمصالح المسلمین، فكل ما كان قریبا ال یمكن تملیكھ لمن یحییھ إذا أضر بالمصالح

ضر بمصالح المسلمین، یصح اإلحیاء في عرفات بالنسبة ألھل مكة، مع أنھا خارج حدود الحرم، وھذا مبني على أنھا مشعر، وإحیاؤھا ی
ًوھكذا منى ومزدلفة، فجمھرة العلماء رحمھم هللا سلفا وخلفا على أنھا ال تملك، وال یملك أحد أرضا فیھا مھما كان، ولو ادعى أنھ یرید  ً ً

وأعدت من أجل أداء إحیاؤھا فال ملكیة لھ وال عبرة بھذا اإلحیاء؛ ألن منى مناخ من سبق، وتملیكھا یضر بالناس في مشاعرھم؛ ألنھا ھیئت 
المناسك، فال یملك أحد فیھا ألبتة، واختار ھذا القول سماحة الشیخ العالمة اإلمام الجلیل محمد بن إبراھیم آل الشیخ رحمھ هللا برحمتھ 

لقول ھو القول الحق، الواسعة كما في فتاویھ، ونبھ أنھ ال ملكیة ألحد في ھذه المشاعر، وال یثبت ألحد استحقاق الملك فیھا، وال شك أن ھذا ا
ً، فیتضرر باإلحیاء فیھا الحاج الذي یؤدي المناسك، فال یملك أحد شیئا في ھذه )منى مناخ من سبق: (ولذلك قال علیھ الصالة والسالم

وھل ھناك . فیھًالمواطن؛ ألنھا جعلت لعموم المسلمین، وال یستطیع أحد أن یدعي أنھ أحیا شیئا فیھا؛ ألنھا لیست من جنس ما یمكن اإلحیاء 
فلذلك ال شك أن المشاعر لیست من األماكن التي یحیا فیھا، وھكذا ! مصلحة في مضایقة من یؤدي ھذا الركن العظیم من أركان اإلسالم؟
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رھا، وھذا بالنسبة للمتنزھات، ومواقف السیارات القریبة من المدن، ونحو ذلك، فھذه كلھا ال تملك باإلحیاء، ومن أراد اإلحیاء فلیذھب إلى غی
المصالح، والضرر  ًالضرر یزال، فلو أننا قلنا بشرعیة اإلحیاء مطلقا لتضرر من یرتفق بھذه: مبني على القاعدة التي نبھ علیھا العلماء، وھي

رید شخص  أن یكون ھناك مرفق لجماعة المسلمین، فی- كما ذكر العلماء-ال یسمح بھ، بل الشریعة تأمر بزوالھ، ومما یدخل في ھذه القاعدة 
ًمصلحة خاصة من ھذا المرفق بحیث یضر بالجماعة، فھي مصلحة فرد تضر بالجماعة، فھل نقدم مصلحة الفرد على مصلحة الجماعة أم 
نقدم مصلحة الجماعة على مصلحة الفرد؟ ال شك أن حكم هللا عز وجل أن تقدم مصلحة الجماعة على مصلحة الفرد، فكیف إذا كانت 

فالحكم بھا أولى وأحرى، ومما یدخل في ھذه القاعدة ما ذكره اإلمام الشاطبي رحمھ هللا في كتابھ الموافقات !  شرعیة؟مصلحة الجماعة دینیة
ّأنھ إذا رخص التاجر سعر السلعة وحصل اإلضرار بالسوق، فال یقر؛ فھي مصلحة فرد یحصل بھا الضرر للجماعة، فال تقر الشریعة ھذه 

إذا تعارضت مفسدتان إحداھما أعظم من األخرى : ما تدفع الضرر العام بالضرر الخاص، ومن قواعدھاالمصلحة الخاصة بضرر عام، وإن
  .روعیت العظمى بارتكاب الصغرى

 
 حقیقة اإلحیاء

 
 ...... .[ ًومن أحاط مواتا: [ قال رحمھ هللا تعالى

 
 حفر بئر في أرض موات

 
 

ما یقوم على : النوع األول: اآلبار على نوعین]. اء، أو أجراه إلیھ من عین ونحوھا ًأو حفر بئرا فوصل إلى الم: [ قال المصنف رحمھ هللا
ًالجمة، وھي اآلبار التي تكون في األراضي الغنیة بالماء، بحیث لو حفرت مترا أو مترین أو ثالثة أمتار تمتلئ؛ ألن األرض ملیئة بالماء، 

ًذا نزحت الماء عادت مرة ثانیة، فمثل ھذا الماء إذا كان كافیا إلحیاء األرض، وكان فإذا حفر ھذا القدر جاءت الجمة واجتمعت في البئر، فإ
ًنصف البئر المحفور یكفي ماؤه إلحیاء األرض فال إشكال، فیحفر ویحیي األرض، لكن إذا كان الماء قلیال ال یكفي إلحیاء األرض، وكان 

اآلبار : النوع الثاني. یزرع األرض؛ فال یكفي ھذا للحكم بإحیاء األرضِّمن یعرف الزراعة یعرف أن ھذا الماء ال ُیمكن صاحبھ أن 
 انقطعت میاھھا ألنھا سطحیة، ولذلك مثل -كما لو قل المطر أو قحط الناس-الجوفیة، فھذه ماؤھا غیر ماء األولى، األولى لو حصل جفاف 

ًیكون مثلھا موجبا للحكم باإلحیاء، وعلى القاضي أن یحتاط في مثل ھذه اآلبار السطحیة خاصة في المناطق النائیة التي یقل فیھا الماء، ال 
ھذا؛ ألنھ ربما خدع في وقت امتالء البئر، فیظن أن األرض یمكن إحیاؤھا بھذا القدر من الماء، والواقع أن مثل ھذا ال یكفي، لكن المیاه 

ًالجوفیة التي یكون الماء موجودا فیھا غالبا، فإنھا سبب لحیاة األرض، وللبئر حریم سیبینھ .  فمثل ھذه اآلبار ال شك أنھا تثبت الملكیة بھاً
ًالمصنف، لكن نحن نتكلم ھنا على أن حفره للبئر في األرض التي سورھا نوع من اإلحیاء، فإذا أرادھا للزراعة أو للسكنى وحفر فیھا بئرا؛ 

 فیكون البئر للبیت كما في القدیم أو للزراعة، ویكون إحیاؤھا بذلك فھذا نوع من اإلحیاء، والبئر ینتفع بھا حتى إذا كانت األرض للسكنى،
أو أجرى الماء إلى األرض المحیاة من عین، أو من غیرھا، كأن یحفر في مكان تتوافر : أي (أو أجراه إلیھ من عین ونحوھا: (وقولھ. الماء

 إلى ھذا الموضع الذي لیس فیھ ماء، وقد -  موجود في زمانناكما ھو- فیھ المیاه، ویجري الماء عن طریق القناطر أو عن طریق المواسیر 
كانوا في القدیم یستقون من العیون، بواسطة القناطر والمجاري التي تأتي من العیون والخیوف وتسقي المزارع، وتجري القنطرة من بئر 

  . فإنھ نوع من اإلحیاءًبعیدة أو من عین بعیدة، فإذا حفر بئرا بعیدة، وأوصل ماءھا إلى نفس المكان المحیا،
 
 
 
 

 نزح الماء عن أرض مغمورة وحبسھ عنھا
 
 

ھنا الصورة عكسیة، في األول األرض یابسة، وھنا األرض ملیئة مغمورة، فإذا كانت األرض مغمورة ]. أو حبسھ عنھ : [ قال رحمھ هللا
ن الماء وبین األرض، فیحبس الماء عن أرضھ، ویضع كواد في النیل أو الفرات أو دجلة، فغمر النھر األرض، فیقوم المحیي فیحول بی

الحواجز التي تمنعھ، فتنكشف األرض، وتصلح للزراعة، وتكون خصبة، فھذا نوع من اإلحیاء، فھو یكشف الماء ثم بعد ذلك یدخره حتى 
التضییق سیضر بالطرف الثاني من ًأال یضر بالنھر، فإذا أضر بھ كأن یدفن جزءا منھ فال یحق لھ ذلك؛ ألن ھذا : یستقي منھ، لكن بشرط

ًالنھر، وإذا ضاق مجرى النھر قوي دفعھ على ما بعده، فیكون دفعھ شدیدا كحال الفیضانات واألمطار ومثل ھذا اعتداء، ولذلك یحكم العلماء 
أن یدخل فیھا فیضیق مجرى بأن النھر البد لھ من حمى عن یمینھ وعن یساره، وھما ضفتا النھر أو ضفتا الوادي، فھذه حمى ال یجوز ألحد 

ال یملك باإلحیاء ما كان داخل مجاري السیول؛ ألنھ إذا دخل مجاري السیول فإما أن یعرض نفسھ للخطر، فیغرق : النھر، ولذلك قالوا
أن هللا وتغرق دوابھ ویفسد مالھ ویذھب زرعھ، وھذا موجود، ومن سنن هللا عز وجل أن من غلب على الماء في مجاري األنھار والسیول 

عز وجل یسلط علیھ السیول الجارفة، وإما أن یضیق مجرى النھر أو مجرى الوادي، فإذا ضیق مجرى النھر أو مجرى الوادي أضر بمن 
أن الماء : ًھو أعلى منھ، وبمن ھو دونھ، فإذا كان مجرى الوادي مائة متر، فضیقھ بدخولھ فیھ حتى صار خمسین مترا، فمعنى ذلك

 السیل فإنھ سیضر بالناس ویؤذیھم؛ ولذلك ال یجوز اإلحیاء بسحب الماء أو الدخول على المجاري، فھذا ھو مقصود سینحبس، فإذا جاء
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یحوط األرض، ویحفر : للتعلیل، أي: الالم]. لیزرع : [ قال رحمھ هللا. المؤلف رحمھ هللا، أنھ ال یضر بالنھر وال یضر بمن یستقي من النھر
ن بعید بقصد الزراعة، فھذا إحیاء للزراعة، كذلك من اإلحیاء للزراعة حراثة األرض، وتنظیف األرض من فیھا، أو یجري لھا الماء م

إذا : أي]. فقد أحیاھا : [ قال رحمھ هللا. الحجارة، وتنظیفھا من الشجر حتى یزرع فیھا، وتكون صالحة للزرع، وكل ھذا یعتبر من اإلحیاء
  .نھ إحیاء خاص، وھو اإلحیاء بالزراعةًحصل منھ ھذا فإنھ یكون محییا لھا؛ أل

 
 إحاطة األرض وزراعتھا

 
، ً)ومن أحاط مواتا: (كیف یكون اإلحیاء؟ فقال رحمھ هللا برحمتھ الواسعة: ًھنا فصل المصنف رحمھ هللا حقیقة اإلحیاء، فكأن سائال سأل

كون بالسور، أو برفع األرض، أو بالتحجیر بوضع جدار من ًفاألرض إذا كانت على طبیعتھا مواتا، فالبد من فصلھا عن غیرھا، فاإلحاطة ت
الحجارة بعضھا على بعض، أو من الخشب، أو اإلحاطة باألسالك الشائكة الموجودة في زماننا، أو غیر الشائكة من الزنك أو الحدید أو غیر 

بد أن یفصل أرضھ؛ ألنھ سیحكم لھ بملكیة ھذه ذلك مما تحصل بھ اإلحاطة، والمقصود فصل ما یرید إحیاءه عما ھو من أصل الموارد، فال
 باإلحاطة، -كما ذكرنا-  أن یحدد ما یحییھ، ویكون التحدید -لكي نحكم لھ بالملكیة- األرض، والملكیة تنصب على معین ال على مجھول، فالبد 

ًال مائة متر في مائة متر، فھذه اإلحاطة ًواإلحاطة قد تكون من جنس األرض نفسھا كرفع العقوم، وھو أن یرفع عقم التراب، فیحیط أرضا مث
إثبات : تھیئة األرض لإلحیاء، والمرحلة الثانیة: المرحلة األولى: بالتراب نوع من اإلحیاء، لكن لیست كل اإلحیاء، فھناك مرحلتان لإلحیاء

حیاء، وإذا سوى األرض وجعلھا مستویة، اإلحیاء بالغرس أو البناء أو نحو ذلك، فإذا رفع عقوم األرض، وبین عقومھا، فحینئذ یشرع في اإل
ًفجعل أعالھا مستویا مع أسفلھا، وساوى األرض، فھذا شروع في اإلحیاء، وكذلك الریاض التي تكون على الجبال، وعلى مجاري األنھار أو 

عن حاجتھ، فھذا نوع من العیون إذا حجرھا ووضع الحجارة حولھا بحیث إذا جاء الماء ینحبس في نصیبھ حتى یسقیھ، ثم یرسل ما زاد 
ًالشروع في اإلحیاء، وھذا الشروع في اإلحیاء ال یثبت الملكیة، فال یكون مالكا بمجرد بناء سور أو بناء عقم؛ ألن من بنى سورا على أرض  ً

! ییت ھذه األرض كلھاأح: ً، ویبني علیھا سورا ویقول)كیلو في كیلو(لم یحیھا حقیقة، إذ لو فتح ھذا الباب فقد یأتي شخص إلى أرض واسعة 
یكون اإلحیاء إما بالزراعة وإما بالبناء، أو نحو ذلك مما یقصد بھ اإلحیاء، ومن اإلحیاء أن یجمع بین زراعتھا وبنائھا، أو یجعلھا  إنما

ما ھي : یرد سؤالال یملك بمجرد اإلحاطة، ف: فإذا أحاط األرض وقلنا. مستودعات أو نحو ذلك، لكن مجرد بناء السور أو اإلحاطة ال یكفي
إنھ بھذه اإلحاطة یكون لھ حق السبق، بحیث لو جاء منافس یرید أن یحیي نفس األرض : إن اإلحاطة شروع في اإلحیاء؟ نقول: فائدة قولنا

في نفس التحجیر واإلحاطة دون وجود إحیاء فعلي : ًإذا. أحي ھذه األرض وإال مكنا غیرك منھا! یا فالن: نمنعھ منھا، ونقول لمن أحاطھا
األرض ال یقتضي الحكم بالملكیة، بل البد من وجود اإلحیاء الحقیقي بزراعة أو استغالل یثبت بمثلھ اإلحیاء، فلو أنھ حجر األرض ونازعھ 

ًلو أن شخصا بنى سورا على أرض كبیرة، ولم یحدث فیھا بناء وال زرعا،: یرد سؤال. إن ھذا التحجیر یوجب الحكم بالسبق: غیره؛ قلنا ً  ولم ًً
أنا بنیت الجدار، لكنھ لم : ًیحیھا إحیاء یثبت بمثلھ الملكیة، وتم ھذا البناء للسور ومكث مدة، ثم جاء أحد یرید أن یحیي ھذه األرض، فقال لھ

روى فیھ ًیحدث شیئا، فھل یبقى الوضع ھكذا على مر السنین والدھور مع أنھ قد یفعل ھذا حیلة فیبني الجدار ویحجر؟ ھذا یسمى التحجیر، وی
ً أنھ قضى فیمن حجر أرضا ثالث سنین، ثم لم یفعل خالل - وفي سنده الحسن بن عمارة ضعیف- عن عمر بن الخطاب رضي هللا عنھما 

خالل الثالث السنوات إذا أحییت ملكت، وأما إذا لم تحي : ًالثالث السنوات شیئا، أنھ یمكن غیره من اإلحیاء، ویرفع األول یده، فنقول لھ
وھذا القول ال شك أنھ یقفل باب الضرر . ّق، والعمل على ھذا عند أھل العلم أنھ یؤجل ثالث سنوات إلحیائھا بالزراعة أو نحو ذلكفغیرك أح

ًالموجود في زماننا، فقد یأتي الشخص ویرفع عقم األرض، وال یحدث فیھا شیئا ألبتة، ویأتي الثاني ویبني جدارا على أرض وال یحدث فیھا  ً
ّم یمتنع من تمكین غیره منھا، فال شك أن في ھذا إضرارا وتضییقا على المسلمین؛ وتصور المدینة أو القریة إذا أصبح كل أي إحیاء، ث ً ً

ًشخص یبني سورا طال أو قصر، وإذا بالناس یتباعدون، ولو أراد شخص أن یخرج خارج المدینة لیرتفق ال یجد مرفقا أو منتزھا إال بعد  ً ً
البد من وضع ضوابط شرعیة، فال یستغل : فھذا تضییق على الناس؛ ولذلك! فكأنھم ُحبسوا في مدنھم! ًربعین كیلو متراعشرین أو ثالثین أو أ

 .اإلحاطة ال تكفي في اإلحیاء، بل ھذا تحجیر: ًإذا. كل شخص قضیة اإلحیاء حتى یضیق على المسلمین في مصالحھم
 

 حریم البئر
 

 ...... .[ ًلبئر العادیة خمسین ذراعا من كل جانب، وحریم البدیة نصفھاویملك حریم ا: [ قال رحمھ هللا تعالى
 

 حریم البئر غیر المطویة
 

البئر الصغرى التي تكون غیر مطویة وغیرة ثابتة، محفورة بالید وما فیھا طي، ومثل ھذا النوع من اآلبار مؤقت قد ینھدم وال یبقى، لكن 
ًا؛ ألنھا ثابتة، لكن اآلبار غیر المطویة وغیر المعتنى بھا تبقى مؤقتا، وقد یحفرھا الشخص ثم یرتحل البئر العادیة المبنیة المطویة تبقى قرون ً

ھذا أمر مختلف : ًعنھا؛ فیعطى من الحریم ما یناسبھ، ومن العلماء رحمھم هللا من عمل بھذا الحدیث المرفوع وجعلھ أصال، ومنھم من قال
ًقبیلة حفرت بئرا فتحتاج حریما إلى خمسین ذراعا، والقبائل : ًحمى للبئر على قدر حاجتھ، فمثالبحسب العرف، فنمكن صاحب البئر من أخذ  ً ً

الصغرى لیست كالكبرى، فمثل ھذا یختلف باختالف أحوال الناس، وھذا مذھب الجمھور، وھذا قول قوي؛ ألنھ لم یصح في ذلك شيء عن 
ًخمسین ذراعا من : (قولھ. ال بأس، وقد جرى علیھ العمل عند بعض السلف رحمھم هللالنبي صلى هللا علیھ وسلم، وإن عمل بھذا المرفوع، ف

ألن الناس عندما یردون على اآلبار یستقون لدوابھم ما یریدون من مكان معین، والبئر في بعض األحیان یكون لھا منزح للماء ) كل جانب
ًما قد یستقي منھا العشرة في آن واحد، كالبئر الكبیرة، وكل واحد لھ رشاء، وبرك وحیاض في جھة معینة یستقى منھا، لكن بالنسبة للبئر عمو
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 فیحتاج الناس إلى حیاض، وإلى -یعني دلو واحد-وماؤھا قریب ما تحتاج إلى بكرة ونحوھا فینزح الناس منھا، لكن إذا كان للبئر بكرة واحدة 
وحریم البدیة : (قولھ. ختالف األحوال واختالف األشخاص أنسب وأولىترك األمر إلى ا: قنطرة تسني إلى الحیاض، وإلى ترتیب، فلذلك

ما ذكرناه أن ھذه البئر تحتاج إلى مثل الحمى تحمى بھ حتى تبقى، وحتى یتمكن صاحبھا الذي : حریم الشيء حرمتھ، والمراد بذلك). نصفھا
  .من أخذ مصلحتھ التي یریدھا منھا برفق احتفرھا

 
 حریم البئر المطویة

 
البئر المطویة، : العادي، والمراد بھا ھنا: نسبة إلى عاد، ومن عادة العرب أن القدیم تنسبھ إلى عاد، فالشيء القدیم یقال عنھ) بئر العادیةال(

وكانوا في القدیم یحفرون اآلبار من أجل أن یستقوا ألنفسھم أو . ًوتكون إلى عین ومجرى، وما تكون بئرا مؤقتة كالتي تجتمع بالجمة
ًوھا سبیال للناس، أو یحفرھا الرجل لخاصتھ مثل المزرعة، وقد نص العلماء رحمھم هللا أنھ لو حفر أحد بئرا واستخرج الماء من البئر یحفر ً

ًفإن لھذه البئر حریما، والحریم یشبھ الحمى؛ ألن من حفر بئرا یحتاج إلى مسافة معینة لیستفید من ھذه البئر، فكانوا في القدیم، تحفر قبیلة ً 
ھذه بئر بني فالن، فیحتاجون إلى سقي دوابھم، فإذا جاءوا بدوابھم فإنھم یحتاجون إلى مكان متسع حتى یشربوا، : ًبئرا في مكان ما، فیقال

ویحتاجون إلى أحواض لیكون فیھا الماء، فالماء ینزح من البئر ویوضع في ھذه الحیاض حتى ترده اإلبل والدواب، فھذا شيء رتبھ العلماء 
م هللا، ونظروا إلى أن األعراف جاریة بوجود مصالح مرتبطة بالبئر، وقد جاء حدیث عن النبي صلى هللا علیھ وسلم أنھ نص على أن رحمھ

ًحریم البئر العادیة خمسون ذراعا، والبدیة خمسة وعشرون ذراعا، لكن من حیث العمل عند العلماء رحمھم هللا أن حریم البئر مرتبط  ً
 . فقد یطول وقد یقصر على حسب اختالف المراد من ھذه البئربمصلحة ھذه البئر،

 
 
 
 

 إقطاع األرض الموات لمن یحییھا
 
 

لالختصاص، اإلقطاع مثل المنحة، وفیھ خالف : الالم) ولإلمام: (قال رحمھ هللا]. ولإلمام إقطاع موات لمن یحییھ وال یملكھ : [ قال رحمھ هللا
یجوز لإلمام أن یقطع وأن یمنح وال یجوز لمن دونھ ذلك، فیختص اإلقطاع باإلمام وحده، : علم من قالبین العلماء رحمھم هللا، فمن أھل ال

ًإنھ ال یقطع إال في شيء فیھ مصلحة للمسلمین؛ ألن أراضي المسلمین لھم جمیعا، وال یجوز تخصیص بعضھم دون بعض إال إذا : وقالوا
ألصل الشرعي، وھو ھدي رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم، وثبت اإلقطاع عنھ وجدت مصلحة للمسلمین في ذلك التخصیص، وھذا ھو ا

علیھ الصالة والسالم في األحادیث الصحیحة، ومنھا حدیث وائل بن حجر الكندي رضي هللا عنھ وأرضاه أن النبي صلى هللا علیھ وسلم 
إنھ العقیق الذي قرب : ویقال- ي هللا عنھ وأرضاه بالعقیق ًأقطعھ أرضا بحضرموت، وكذلك أقطع علیھ الصالة والسالم الحارث بن بالل رض

إن رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم إنما أقطعك لتحییھ، : ً أقطعھ منجما، ولما كان زمان عمر رضي هللا عنھ وأرضاه قال لھ عمر -الطائف
 معك فیھ سواء، فدلت ھذه السنة العمریة على أن ولم یقطعك من أجل أن تحتجزه من دون الناس، فما أحییتھ فھو لك، وما لم تحیھ فالناس

ًاإلقطاع نفسھ ال یقتضي التملیك، وأنھ ولو قلنا بصحة اإلقطاع ال یكون تملیكا على أصح قولي العلماء رحمھم هللا لداللة السنة علیھ، فیكون 
 جاء عن عمر رضي هللا عنھ ما یدل على اعتبار أولیة وسبق، فإن أحیاھا وتعھدھا وتوالھا ثبتت ملكیتھ، وأما إذا لم یتمكن من ذلك فقد

ًالثالث سنین مھلة لإلحیاء، فإن رجال أقطعھ رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم أرضا، ثم تأخر في إحیائھا، فجاء قوم وأحیوھا، فاختصم معھم  ً
: و كان أبو بكر أقطعك إیاھا لتركتك، یعنيل: إلى عمر بن الخطاب رضي هللا عنھ بعد وفاة رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم، فقال لھ عمر 

 لو كنت تریده -ال ملك لك: أي- ألن المدة لم تصل إلى ثالث سنوات، أما وقد أقطعك رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم ولم تحیھ فال تملكھ 
ًتح اإلقطاع عموما ألضر بمصالح ألحییتھ، فیكون فائدة اإلقطاع سبق األولویة وكونھ أحق من غیره حتى یقوم بعمارة األرض، وإال لو ف

وبین رحمھ هللا بھذه . إنھ البد من قیامھ باإلحیاء، وتعھده ذلك المكان بما یكون بھ اإلحیاء الموجب لثبوت الملكیة: المسلمین، ومن ھنا قالوا
 ...... :الجملة مسائل

 
 إقطاع اإلمام لألرض

 
 

 على مصلحة المسلمین كما ذكرنا؛ ألنھ نائب عنھم، فما كانت المصلحة في إقطاعھ أن من حق اإلمام اإلقطاع، وھذا مبني: المسألة األولى
  .أقطعھ، وما ال مصلحة في إقطاعھ فال یقطع فیھ، وھكذا ما أضر بھم فضیق علیھم فإنھ ال یقطع فیھ، فیكون اإلقطاع لما فیھ المصلحة

 
 تملیك األرض بشرط اإلحیاء

 
ًإن أحیاه كان ما أقطعھ ملكا لھ على قضاء عمر رضي هللا عنھ وأرضاه، وھي سنة عمریة أن من أحیا ما ًإذا أقطع شخصا ف: المسألة الثانیة

لیس لك حق أن تحتجزه من دون : فما أحییتھ فھو لك، وما لم تحیھ فال تحتجزه من دون المسلمین، أي: ُأقطع یملكھ، كما قال للحارث 
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 أنھ ال یصح بیعھ قبل إحیائھ، فحینئذ ال تثبت لھ ید الملكیة بمجرد -ال یملكھ باإلقطاع: أي-یملكھ وال : مفھوم قولھ: المسألة الثالثة. المسلمین
  .اإلقطاع حتى یكون منھ إحیاء، وھو والمسلمون في ذلك سواء؛ مادام أنھ لم یحیھ، ولم تكن لھ ید علیھ

 
 إقطاع الجلوس في الطرق لمن یبیع فیھا

 
لإلمام اإلقطاع للجلوس في الطرقات، والمراد بھذه المسألة ].  في الطرق الواسعة ما لم یضر بالناس وإقطاع الجلوس: [ قال رحمھ هللا

الباعة، كانوا في القدیم یختصمون في الطرقات؛ ألن الباعة یبسطون ما یبیعونھ على الطریق من أجل أن یشتري الناس منھم، فلإلمام 
المكان األول لفالن والثاني لفالن وھكذا ألنھ لو تركھم :  السلع، فیحدد أماكن ویقولاإلقطاع للجلوس في الطرقات من أجل البیع وعرض

ًربما حصلت فتنة بین الناس وحصل ضرر، فلھ الحق أن یتدخل من أجل كف بعضھم عن بعض تحقیقا للمصلحة، ودرءا للمفسدة، فیجعل  ً
شاحة أو استواء أقرع بینھم أو نظر إلى ما یوجب تفضیل بعضھم على لھم من یرتبھم، ویقسم بینھم األماكن بالعدل والسویة، وإن حصلت م

أال یضر ھذا الجلوس بالمسلمین، فإن كانت األماكن التي أقطعت : بعض مما یأذن بھ الشرع، فھذا إقطاع للجلوس على الطرقات، لكن بشرط
و نحوھا؛ فحینئذ ال یقطع مثل ھذا، بل یقطع على تضیق الطریق وتؤدي إلى ضیق الناس أثناء خروجھم من المساجد أو من المجتمعات أ

وجھ ال ضرر فیھ، ومما یضر بالناس في مشیھم في ھذا الطریق زحام الناس على الباعة، فأصحاب البیوت یتضررون في خروجھم 
ام ینبغي أال یضر ودخولھم، ویتضرر نساؤھم، ویطلع على عوراتھم، فإن كان كذلك لم یقطع في مثل ھذا، ومراد المصنف أن الحكم الع

بالمصالح الموجودة للمسلمین في ذلك المكان، ولذلك البد من ترتیب ھذا األمر، والنظر إلى مصالح الناس، ومراعاة عدم حصول الضرر 
ًعلیھم، وھذا الضرر قد یكون حسیا كالزحام الشدید في الطریق، وقد یكون معنویا كصیاح الناس ولغطھم، ال سیما إذا كان اإلقطاع  لھم ً

ًبجوار المستشفیات أو بجوار األماكن التي یكون فیھا مرضى، أو فیھا كبار السن، أو فیھا مدارس، فیكون ھذا إزعاجا لھم، فكل شيء ینبغي 
أن یترتب، ویوضع في مكانھ، فیكون اإلقطاع على وجھ ال ضرر فیھ، والشریعة ال تأذن بالمصلحة التي فیھا ضرر، إنما ترید المصلحة 

ً ضرر فیھا، أو یكون الضرر فیھا مقبوال وسائغا، ولذلك البد أن یراعي اإلمام عدم اإلضرار بالناسالتي ال ویكون أحق : [ قال رحمھ هللا. ً
ویكون المقطع أحق بالجلوس في ھذا المكان وال یملكھ، فكونھ أذن لھ بالجلوس في ھذا المكان ال یقتضي ملكیتھ، فلو أزیل ھذا ]. بجلوسھا 

ًال لم یعط شیئا عوضا عنھ؛ ألنھ ال یملك المكان بھذا اإلقطاع، وال یجوز أن یبیعھ، فلو جاء وقالالشارع مث ً ًأنا أخذت محال في المكان : ً
ًأن یكون البائع مالكا لما : اشتر المكانھ مني؛ ألنھ ال یملكھ، وشرط الشراء والبیع: الفالني ألبیع فیھ في الموسم، فال یجوز أن یقول لشخص

ھل یجوز : ، وھذا لیس بمالك، ولذلك ال یصح بیعھ، لكن بعض أھل العلم یرخص في أخذه العوض للتنازل، وھذا مبني على مسألةیبیعھ
ًلكن تجویز أن یبیع استحقاقا ال یخلو من نظر، خاصة في مثل  .المعاوضة والنزول عن االستحقاق أو ال؟ فبعض العلماء یرخص في ھذا

ال أرید، وأرید غیري، فُیخرج حتى ُیمكن من : ى أن اإلقطاع من أجل مصلحة المسلمین، فإذا تأخر عن ذلك وقالھذا؛ ألنك إذا جئت تنظر إل
أننا لو : ًأن االستحقاق ال یحق فیھ أخذ العوض حتى ولو كان سابقا، والسبب في ھذا: ھو أحق منھ، وھذا ھو الذي كان یختاره بعض مشایخنا

 نقطعھا ألشخاص من أجل البیع فیھا في الموسم، فرضنا أنھا خمسمائة مكان، وتقدم ألف شخص، فإذا أقطعت  إلى أماكن نرید أن-ًمثال- جئنا 
ھذه األماكن، فإن الخمسمائة شخص سیأخذون ھذه األماكن، والخمسمائة الثانیة من األشخاص أولھم یستحق المكان الذي ینسحب منھ أي 

ٍمائة األولى یستحق للخمسمائة الثانیة، فھناك من ھو أحق، فكیف یقدم من ھو متراخ، شخص من السابقین؛ ألن كل مكان یخلو من الخمس
ًویكون ذلك للعوض؟ فلذلك كثیرا ما یحدث الضرر بمثل ھذه الفتوى، فتجد من یتقدم لھذه األماكن وھو ال یریدھا، ولم یفكر في یوم من األیام 

ًأخذتھا وسبقت، فأبیعھا وآخذ عوضا، فھو ال یرید إال المتاجرة بھذا االستحقاق، ولذلك قفل أنا : أن یبیع فیھا، إنما مراده أن یأخذھا حتى یقول
 .الباب في مثل ھذا والمنع منھ؛ أولى وأحرى إن شاء هللا

 
 ]2[ باب إحیاء الموات -شرح زاد المستقنع 

 
لتي قد یحدث فیھا تخاصم، فمن ذلك أنھ من سبق الى الشریعة اإلسالمیة تسد كل باب یدعو إلى البغضاء والتنازع، وتنظم وترتب األمور ا

ٍمكان مباح فھو أولى بھ، وإن سبق إلیھ اثنان ولم یمكن اشتراكھما فیھ أقرع بینھما، وقد تكلم العلماء في أحكام السبق إلى مكان في المسجد، 
 . وحكمتھاوحجز مكان فیھ، وحكم من قام من مجلسھ ثم رجع إلیھ، وھذا كلھ یدل على كمال الشریعة

 
 السبق معتبر في اإلقطاع

 
بسم هللا الرحمن الرحیم الحمد  رب العالمین، والصالة والسالم على خیر خلق هللا أجمعین، وعلى آلھ وصحبھ ومن اھتدى بھدیھ واستن 

ھذه المسألة؛ ]. ھ فیھا وإن طال ومن غیر إقطاع لمن سبق بالجلوس ما بقي قماش: [ فیقول المصنف رحمھ هللا: أما بعد. بسنتھ إلى یوم الدین
ألن اإلقطاع تكون  فتكلم عن مسائل اإلحیاء وحقیقة اإلحیاء، ثم تكلم عن اإلقطاع؛: المصنف رحمھ هللا رتب المسائل! ما فائدتھا وتعلقھا؟

ون لألرض من أجل أن تحیا، وإما أن الملكیة فیھ بعد اإلحیاء، فأثبت للمقطع الحق في السبق، ثم بین أنھ ال یملك، وبین أن اإلقطاع إما أن یك
 شرع في مسألة المجالس، فمن یستحق المجلس ویقدم على -وھو الذي للجلوس-یكون ألرض من أجل الجلوس، فبعد أن بین اإلقطاع األخف 

نذكر : ًفأوال: لمسألةغیره؟ ومتى یحكم للشخص بأنھ أحق بھذا المكان الذي جلس فیھ، بحیث ال یجوز لغیره أن یزاحمھ فیھ؟ نتكلم عن ھذه ا
: ًھل ھذه األحقیة تثبت؟ ھناك أماكن إذا جلس فیھا اإلنسان وسبق إلیھا یبقى على الدوام، مثل أماكن البیع، مثال: ًاألحقیة بالسبق، وثانیا

یأتي البائع شخص من عادتھ أن یبسط بسطتھ في أول الطریق، ما أقطعھ أحد، لكن یأتي ویضع فراشھ في ھذا المكان، ویبسط بسطتھ، و
  فھو أحق، فھو عادة یبسط بالنھار، فإذا غابت الشمس حمل متاعھ- كما ذكر المصنف-ًالثاني بجواره والثالث والرابع، فما دام قماشھ موجودا 
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 كل مكان سبق إلیھ إنسان، وجرى العرف بجلوسھ فیھ لبیع أو غرض غیر محرم: وذھب وجاء في الیوم الثاني، فمن أھل العلم من یقول
ًشرعا، فھو أحق بھ، وقد یكون ھذا الغرض مما یتناوب، فاألماكن التي تكون لیلیة ویأتي الشخص فیھا لیال ویبسط قماشھ فیھا كل لیلة،  ً
ویداوم على ذلك المكان، فھو أحق بھ من غیره، فلو جاء في اللیلة الثانیة وقد سبقھ جاره وجلس في مكانھ فإنھ ال یستحقھ، فما دام أنھما في 

نعة واحدة وفي عمل واحد وسبق ھذا فیحكم لھ بالسبق ما داما في ھذا المكان، ثم یفصل فیھ على األحوال، فإذا كانوا یبیعون في اللیل فھو ص
ًأحق بھ لیال، وإذا كانوا یبیعون في النھار فھو أحق بھ نھارا، وھذا مذھب طائفة من العلماء رحمھم هللا فیرون أن مداومتھ على المكان في ً 

البسطات المعروفة في زماننا للبیع، وقد تكون بعربیة یوقفھا في ھذا : وھذا بالنسبة لألمور الدنیویة مثل. ھذه المدة المؤقتة تثبت أحقیتھ فیھ
 بھ المكان، أو بسیارتھ یوقفھا في ھذا المكان، فالمسألة واحدة، ففي القدیم كان القماش، وفي زماننا السیارة، والعربیة، وأي شيء یكون

 ...... .عرض السلع على حسب اختالف المبیعات واختالف األعراف فیما تحمل بھ تلك المبیعات
 

 ًاعتبار التخصیص شرعا
 
 

ویتفرع على مسألة حجز مكان في المسجد، حجز مكان لدرس الشیخ، فھل یجوز حجز مكان لھ أو ال؟ فعلى القول األول أنھ اعتاد أن یأتي 
 لھ رخصة، وعلى القول الثاني ھل نترخص أو نأخذ باألصل؟ ھذه المسألة كان أحد المشایخ رحمة هللا علیھ واعتاد أن یجلس فیھ یصبح

النفوس تطیب بذلك، ولذلك یوسع فیھ أكثر من غیره، فیجوز للشیخ : مما یدل على جوازه للشیخ أن النفوس طابت، یعني: یالطف فیھا ویقول
 الناس داخل المسجد فیقصدونھ للفتوى، ال سیما في المساجد الكبیرة كالحرمین ونحوھا، والبد والمفتي أن یختص بمكان من أجل أن یعرفھ

أن یكون ذلك لھ مكان معین حتى یكون ذلك أسھل للناس لو أرادوا السؤال والفتوى، وقد كان بعض السلف رحمھم هللا ال یجلس إلى ساریة 
ع أنھ كان آیة في العلم والفتوى، وممن ورث علم عبد هللا بن مسعود رضي هللا عنھ بعینھا، ومنھم اإلمام إبراھیم النخعي رحمھ هللا، م

ًوأرضاه، فكان ھذا اإلمام العظیم ال یجلس إلى ساریة بعینھا خوفا من الشھرة، لكن في ذلك الزمان كان العلماء موجودین، واألئمة متناثرین، 
بھ سفره، وتعلقت بھ رفقة، وحصل حرج، وقد یأتي السائل قبل أن یؤدي عمرتھ كما لكن في زماننا األمر صعب، وقد یأتي السائل وقد تعلق 

في المسجد الحرام ویحتاج إلى أسئلة مباشرة وعاجلة، فإذا كان ال یعرف مكان من یفتي، وال یعرف مكان من یوجھھ؛ فإن ھذا یضر 
یخ رحمة هللا علیھ قال لبعض المشایخ ممن یقوي القول بأنھ ال بمصالح الناس، فخففوا في ھذا لتعلق حاجة المصلین بھ، حتى أن أحد المشا

ھذا المكان؛ ألنھ سیتقدم ویصلي بھم، فتعلقت بھ  ًإن قلت بھذا فال تقدم إماما؛ ألن اإلمام في األصل یحجز لھ: یستحق المكان حتى ولو عاد
ن الشرع بھ، یدل على أن كل إنسان تعلقت بھ مصلحة دینیة مصلحة الجماعة، فرأى شیخنا رحمھ هللا أن تعلق مصلحة الجماعة باإلمام، وإذ

ًداخل المسجد فال بأس باختصاصھ بمكان، ویكون األمر على السعة، ویدخل فیھ القارئ تبعا للشیخ، ویقاس علیھ من ھذا الوجھ؛ ألن اإلذن 
  .بالشيء إذن بالزمھ، فالبد أن یكون لھ مكان قریب حتى یتسنى لھ أن یسمع الحاضرین

 
 
 
 

 القرعة بین سابقین إلى مباح
 
 

أجریت القرعة بینھما لتحدید : یعني) اقترعا(تنافس اثنان على مكان، : یعني) إن سبق اثنان]. (وإن سبق اثنان اقترعا: [قال رحمھ هللا
ة أو حاجة، واألصل في المستحق، وقد ذھب جمھور العلماء رحمھم هللا إلى أن القرعة من حیث الجملة یحتكم إلیھا، وھذا في حالة ضرور

َفساھم فكان من الُمدحضین : شرعیة القرعة قولھ تعالى َ َ َ َ َِ ِْ ْ َ َ ، وذلك أن یونس بن متى علیھ الصالة والسالم لما كان في المركب ]141:الصافات[ََ
: البحر، والمساھمة ھنا ھي فرمي في - بالء من هللا عز وجل-ال نجاة لنا إال برمي واحد منا، فاستھموا فخرجت القرعة على یونس : قالوا

 في مركب وتعرضوا للغرق، وال نجاة لھم إال أن - ًمثال-االقتراع، فأخذ العلماء رحمھم هللا مشروعیة القرعة عند االزدحام، فلو كان أناس 
 ال نفتي بھذا، لكن یقرع بینھم، ویلقى من خرجت علیھ القرعة، ونحن: یغرق واحد لنجاة الجماعة، فقال بعض أھل العلم رحمة هللا علیھم

لو أن اثنین ازدحما في مكان وجاءا في وقت واحد، وال نعرف من منھما : ًإنھ قد جرى لدى أھل العلم إعمال القرعة، ومن ذلك أیضا: نقول
یفصل بینھما ًالسابق، فالمكان ال یقبل التشریك، أو االستحقاق ال یقبل التشریك، فدخال معا، وال فضل ألحدھما على اآلخر، فما الحكم؟ 

 .القرعة خیار من هللا، فمن اختاره هللا لذلك فھو أحق بھ: بالقرعة، وقالوا
 
 
 
 

 السبق إلى المسجد
 
 

ًھذا بالنسبة ألمور الدنیا، یبقى السؤال عن المسألة إن تعلقت بالسبق في أمور الدین، فمثال المساجد فیھا أماكن یجلس اإلنسان فیھا للصالة 
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ًآن، ویجلس فیھا لطلب العلم، ویجلس فیھا للفتوى حیث یأتي من یستفتیھ، وقد ذكرنا أن من انتاب مكانا واعتاد علیھ، وللذكر ولقراءة القر
وأصبح دیدنھ أنھ یجلس في ھذا المكان، ولھذا المكان مواسم معینة؛ فھو أحق بھ، وفرع على ذلك بعض األئمة رحمة هللا علیھم مسألة 

ھ أن یداوم على الصلوات المفروضة في مكان معین، بحیث أن ھذا المكان ما یسبقھ إلیھ أحد، فإنھ في ھذه من كان من عادت: المسجد، فقال
الحالة یكون أحق بھذا المكان، ویشمل ذلك مكان الصالة، أو المعتكف، فالمعتكف إذا جلس في ھذا المكان، واستوطن ھذا المكان، ثم خرج 

ل، وكذلك إذا خرج بعد الفروض إلى بیتھ ثم رجع إلى ذلك المكان في فرض العصر والظھر بعد ذلك ورجع، فالمكان لھ على ھذا القو
وفي الحقیقة أن ھذا القول ال یخلو من نظر؛ ألنھ ورد النھي عن توطن اإلنسان لمكان معین في . والمغرب والعشاء والفجر فإنھ أحق بھ

لیلیني منكم أولو : (عید عن ظاھر السنة؛ ألن النبي صلى هللا علیھ وسلم قالالمسجد ال یصلي إال فیھ، ولو قیل بھذا القول فال شك أنھ ب
أن یبكروا بالحضور للمساجد، وأال یسبقھم من ھو دونھم، وكان علیھ الصالة والسالم یحب أن یلیھ أولو : ، والمراد بذلك)األحالم والنھى

ًلعلم أن یقرب منھم األكبر؛ ألنھم أكثر وعیا وأضبط، لكن ال یمنع أن األحالم والنھى والعقول حتى یعقلوا عنھ، ولھذا یستحب عند أھل ا
األصغر یتقدم، حتى في الصف األول ما دام أنھ سبق، وكان ابن عباس رضي هللا عنھما من أسبق الصحابة، وكان یقدمھ عمر رضي هللا 

ا ال یمنع إذا عرف فضل الشخص، لكن نحن نتكلم عن عنھ ویجعلھ في مقدمة المجلس، وأجلسھ النبي صلى هللا علیھ وسلم عن یمینھ، فھذ
 أن المسألة ال تنضبط في المساجد، وال یفتح الباب لكل من جلس إلى ساریة أو جلس في مكان من المسجد -وهللا أعلم-الغالب، والذي یظھر 

 التفضیل فیھا بالتقوى، أما أمور الدنیا فال ًأن یصبح ھذا المكان محجورا علیھ؛ فإن المساجد لھا حرمة عظیمة، والناس فیھا سواسیة، وجعل
ًبأس فیھا عند الحاجة دفعا للضرر عن الناس، أما أمور الدین فال، والقیاس في ھذا ال یخلو من نظر، ولذلك لم یجر عمل السلف على ترتب 

.  وسلم، ولفعلھ مع الخلفاء ولعرفت أماكنھمأماكنھم في المساجد، إذ لو كان ھذا لفعلھ الصحابة رضوان هللا علیھم، مع النبي صلى هللا علیھ
من سبق إلى المكان فھو أحق بھ، سواء كان سبق غیره في فرض غیر ھذا الفرض أو ال، ونبقي المساجد على حرمتھا، ویشدد في : فنقول

قوى هللا عز وجل، والناس في المساجد أكثر من غیرھا، فإن المساجد بیوت هللا عز وجل، وأمور الدین ال ینبغي أن یفضل فیھا أحد إال بت
ًبفراش أو یحجزه بشخص یستأجره للجلوس فیھ، فإذا فعل ذلك فإنھ یعتبر آثما من  ًبیوت هللا سواسیة، لیس من حق أحد أن یحجز مكانا

عدم رعایتھ : لثانيالوجھ ا. ظلمھ إلخوانھ المسلمین بمنعھم من الصالة في ھذا المكان، وتعطیلھ من ذكر هللا عز وجل: الوجھ األول: وجھین
األذیة في المسجد أعظم من األذیة خارج المسجد؛ ألن اإلثم فیھا أعظم لمكان حرمة المكان، وال : لحرمة المسجد، ولذلك یقول بعض العلماء

نبي صلى ًیجوز لإلنسان أن یحجز مكانا في المسجد إال في حالة واحدة، وھي ما ثبت في صحیح مسلم عن أبي ھریرة رضي هللا عنھ أن ال
في : ( كلمة-كاإلمام النووي رحمھ هللا-وأضاف بعض العلماء ) من قام من مجلسھ لحاجتھ ثم عاد إلیھ فھو أحق بھ: (هللا علیھ وسلم قال

من قام من مجلسھ لحاجتھ : (، لكن ال أعرفھا مرفوعة إلى النبي صلى هللا علیھ وسلم، وقد تكون ھناك روایات، لكن الروایة مطلقة)المسجد
جالس في : ، فسرھا جمھرة الشراح على قضاء الحاجة، ومعنى ذلك أنھ مرابط في المسجد، أي)لحاجتھ: (وقولھ) ثم عاد إلیھ فھو أحق بھ

المسجد، وهللا یعلم أنھ ما قام من ھذا المكان إال من أجل أن یقضي حاجتھ، فھو مضطر، أو من أجل أن یتوضأ كأن یحدث وھو جالس 
ھو الذي یرخص لھ، أما لو قام لحلقة علم ووضع سجادة في مكانھ فال یجوز لھ ذلك؛ ألن المسجد أرضھ كلھا مقصود فیخرج للوضوء، فھذا 

عمارتھا بذكر هللا عز وجل، فمن جلس في ھذا المكان یذكر هللا فھو أحق بھ مدة جلوسھ، فإذا قام عنھ لقضاء الحاجة فھو أحق بھ إذا عاد 
اجة، وال یزید على ذلك حتى ال یضر بالناس، أما إذا قام لطاعة مثل طلب العلم أو السالم على إنسان أو أن یتغیب بقدر الح: للنص، بشرط

الجلوس في المكان ومراعاة فضل الجلوس فیھ، أو الذھاب إلى ھذه الطاعة، فإن اختار : تشییع جنازة أو نحو ذلك فإنھ مخیر بین أمرین
ال یجوز  ة ونحو ذلك لم یجز لھ أن یمنع غیره من عمارة المكان بذكر هللا عز وجل؛ ولذلكالذھاب إلى الطاعة من طلب علم وشھود جناز

حجز األماكن في المساجد إال لھذا األمر خاصة، وأما غیره فإنھ محرم، ومن ذلك واستئجار الناس ووضع الناس أو السجاجید ونحوھا لحجز 
ً ثم یرجع إلى المسجد، فإذا وجد أحدا في مكانھ سبھ وشتمھ - ل هللا السالمة والعافیةنسأ- األماكن، فیذھب إلى بیتھ لیأكل ویشرب وربما ینام 

وأضره، ولربما ركض ظھره أمام الناس، وربما حصل من الفتنة ما هللا بھ علیم في بیوت هللا عز وجل، حتى في الحرمین الذین ھما أعظم 
ول، وقد یكون ھذا من أناس ال ینبغي لمثلھم أن یحدث ھذا ككبار السن حرمة عند هللا سبحانھ وتعالى، وقد یكون ھذا في الصفوف األ

وھذا قول -ونحوھم الذین ھم أھل العقل وأھل الرویة، فیحدث من الضرر ما هللا بھ علیم بسبب ھذا الحجز، وقد نص شیخ اإلسالم ابن تیمیة 
ًأنھ یعتبر غاصبا لألرض، وشكك في صحة صالتھ؛ ألن -شرع  أنھ لو وضع سجادتھ وذھب إلى بیتھ لغیر ما استثني في ال- بعض أھل العلم

سواء في -ًهللا علیھ وطائفة من السلف أن األرض المغصوبة ال تصح الصالة علیھا، فإذا غصب مكانا وصلى فیھ  مذھب اإلمام أحمد رحمة
انظروا كیف شدة السلف : كن نقول لم تصح صالتھ، فاألمر عظیم، وإن كان مذھب الجمھور أن الصالة صحیحة، ل-المسجد أو خارجھ

فالواجب على المسلم أن یتقي هللا عز وجل فیھا، وأال یتسبب في اإلضرار بغیره، فھذا ! رحمھم هللا وتعظیمھم لبیوت هللا وتعظیمھم لحرمتھا
  .ھ الصالة والسالمالمكان ھو وغیره فیھ على حد سواء ما لم یخرج لقضاء حاجتھ ثم یعود، فإنھ أحق بھ من غیره كما ھو نصھ علی

 
 
 
 

 نظام الري من الماء المباح
 
 

ھذه المسألة متعلقة بالباب ]. ولمن في أعلى الماء المباح السقي، وحبس الماء إلى أن یصل إلى كعبھ، ثم یرسلھ إلى من یلیھ : [ قال رحمھ هللا
طاع ومسائل األمكنة ونحوھا، فشرع المصنف في مسألة من جھة االستحقاق، كما أن إحیاء الموات فیھ استحقاق كما ذكرنا في مسائل اإلق

استحقاق في السقي بالماء، وھذه المسألة تحدث فیھا الخصومات والنزاعات، حتى وقعت في زمان النبي صلى هللا علیھ وسلم، حینما كان 
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وھذه ُیستقى منھا بالترتیب، والحكم فیھا الصحابة رضوان هللا علیھم یستقون من شراج الحرة، إذا كان ھناك نھر، أو سیل، أو عین جاریة، 
أن األقرب یقدم على األبعد، فیستقي من ھو أقرب إلى العین حتى یصیب القدر الذي حدده الشرع، ثم یجب علیھ بعد ذلك أن یرسل الماء 

ألصل في ھذه القضیة ما ثبت عن وا. وھكذا.. للذي بعده، ثم الذي بعده یستقي حتى یصیب القوام الذي حده الشرع، ثم یرسل الماء لمن بعده
. النبي صلى هللا علیھ وسلم في قصة الزبیر بن العوام رضي هللا عنھ وأرضاه مع األنصاري عندما اختصما في بعض میاه شراج الحرة

ن شراج في مھزور ومذینیب م: وفي روایة-قضى في شراج الحرة (وعن عمرو بن شعیب عن أبیھ عن جده أن النبي صلى هللا علیھ وسلم 
، ومھزور ومذینیب كانا وادیین یسیالن من شرقي المدینة إلى وسطھا، ومن ثم إلى بطحان ومن بطحان ) أن یسقي األعلى فاألعلى- الحرة

بحرة واقم، : الحرة الشرقیة، وكانت تسمى في عھد النبي صلى هللا علیھ وسلم: إلى مجمع األسیاف، والحرة المراد بھا الحرة التي تسمى الیوم
ًحرة الوبرة، والحرة الشرقیة كانت أغنى ماء من الغربیة، والغربیة : حرة واقم، والحرة الغربیة كان یقال لھا: فالحرة الشرقیة كان یقال لھا

ًكانت فیھا خیوف وعیون أیضا، ومھزور ومذینیب وادیان یأتیان من أعلى الحرة الشرقیة ویفیضان إلى جھة مسجد بالل الموجود في 
قربان وادي رانوناء الذي ینزل من وسط قباء من أمام المسجد ووادي بطحان، وتلتقي ھذه األربعة السیول قبل مسجد  یلتقیان معزماننا، ف

ًالنبي صلى هللا علیھ وسلم، ثم تفیض إلى السیح الذي سمي سیحا لسوح الماء فیھ وكثرتھ، فھذان الوادیان كانا في أعلى الحرة، وكان 
بعض الخصومة بسبب إرسال الماء وعدمھ، فقضى علیھ الصالة والسالم في مھزور ومذینیب من شراج الحرة أن الصحابة یحدث بینھم 

وما ھو قدر السقیا؟ جاء . یسقي األعلى ثم یرسل الماء إلى من دونھ، فجعل الحق لألقرب إلى العین أو األقرب إلى النھر، فیسقي مزرعتھ
ثم أرسل الماء، ! اسق یا زبیر : (لم مع الزبیر وقد اختصما على الماء، فقال علیھ الصالة والسالمأنصاري إلى رسول هللا صلى هللا علیھ وس

اسق :  فغضب علیھ الصالة والسالم وقال- فزل بذلك لسانھ رضي هللا عنھ وأرضاه وقال ھذه الكلمة-! أن كان ابن عمتك: فقال لھ األنصاري
كما یقول بعض - إنھم حزروا الجدار إلى قریب من الكعبین، وھذا الحزر : بعض الرواة قال) لماءحتى یبلغ الماء الجدار، ثم أرسل ا! یا زبیر 
 محل نظر؛ ألن الجدار ال یصل إلى الكعبین، وھذا الحدیث یحتمل أن یكون األصل أنھ یسقي إلى حد الكعبین كما أمره في أول - العلماء

ترض األنصاري عزره النبي صلى هللا علیھ وسلم لالعتراض على الحكم، ولذلك األمر، وكما جاء في بعض الروایات المنفصلة، فلما اع
یعتبر ھذا من الجفاء، ومن ھنا أخذ بعض العلماء أن من أساء األدب مع القاضي فیجب على القاضي أن یعزره، وال یسامحھ القاضي؛ ألن 

ظلمتني، أو : قال لھ: أي) ومن جفا القاضي(ولى وذا لشاھد مطلوب ومن جفا القاضي فالتأدیب أ: الحق لیس للقاضي وإنما للشرع، قال الناظم
فیعزره حتى ولو كان القاضي طابت نفسھ أن یسامح فیسامح الحق لنفسھ، لكن مجلس . ما ھذا بعدل، وال بإنصاف: ما حكمت بالعدل، أو: قال

االستھزاء بالعلماء :  بھ، ومن ھنا قال بعض العلماءًالقضاء مجلس شرع، فالتھكم بھ واالستخفاف بھ یعتبر استھزاء بالشرع واستخفافا
ْال تْعتذُروا قد كفْرتم بْعَد إیمانكم : َّاستھزاء بالشرع، ولذلك قال هللا فیمن استھزأ بالقراء ُْ ُِ َِ َِ َ َ َ َ ما رأینا مثل قرائنا ھؤالء : ، وھم قالوا]66:التوبة[َْ
أن النبي صلى : فالشاھد. أنزل هللا ھذه اآلیة؛ ألنھم استھزءوا بحملة كتاب هللا عز وجلأجبن عند اللقاء، وأكثر عند الطمع، وأقل عند الفزع، ف

أن كان ابن عمتك؛ ألن الزبیر ابن عمة النبي صلى هللا علیھ وسلم صفیة رضي هللا عنھا وأرضاھا، فغضب علیھ : هللا علیھ وسلم عزره لقولھ
ي إلى الجدر؛ ألن الجدار فوق الكعبین بكثیر، فالجدار قد یكون نصف قامة اإلنسان، ال یسق: فبناء على ذلك. الصالة والسالم وعزره بھذا

إن الزرع ال یمكن سقیھ إلى الجدار الحقیقي فحزرھم بالكعبین مبني على : فالسقیا إلى ھذا القدر كثیر، لكن بعض العلماء رحمة هللا علیھ یقول
 صغیرة؛ حتى یتمكن الثاني من السقي بعد األول، -التي فیھا العیون ي األماكنخاصة ف-أن الجدر تختلف، ففي بعض األحیان تكون جدر 

ًفیكون فیھا منافذ للماء، فیكون قدر الكعبین مصمتا ومغلقا، وما زاد عن الكعبین فیھ جدار، ولكن الماء یتسرب منھ مثل الحجارة المرصوصة  ً
فدل ھذا . ًرج الماء من بین الحجارة، فھذا قد یكون فیھ تحدید الكعبین وارداالموجودة إلى اآلن في ریاض الجبال ونحوھا مثل الخیوف، فیخ

 ...... .الحدیث على أن الحق لألعلى، ثم یرسل إلى من بعده ولو قل الماء، فیسقي حتى یتم قوامھ ثم بعد ذلك یرسل إلى من بعده
 

 حكم االستقاء من غیر استحقاق
 
 

إن السقي من العیون یكون لألعلى فاألعلى، فتتفرع المسألة الموجودة في زماننا، فقد تكون ھناك : لإذا كنا نقو: بناء على ھذا یرد السؤال
ًعیون، ویأتي شخص، ویسحب الماء من العین، بالوایت مثال، فتضعف العین وال ترسل إلى من بعده، مع أنھ لیس من أھل تلك األرض، وال 

طى ترتیب الشرع؛ ألن ترتیب الشرع أن یسقي األعلى فاألعلى، ولو فتح الباب للخارج عن یعتبر لھ استحقاق فیھا، فإذا جاء ودخل فقد تخ
 عشرون أو - ًمثال-التي تسحب الماء بكثرة، فقد یأتي ) المواطیر(ھذه القسمة فمعنى ذلك أنھ قد ال یصل الماء إلى اآلخرین، خاصة باستخدام 

إن المزارع والخیوف التي حول العین أحق ممن : فیقال.  من بیان حكم الشرع في ھذافما یبقى شيء من ماء العین، فالبد) ًوایتا(ثالثون 
ال یجوز دخول ھذا الساقي : أن الشرع جعل الثاني ال یسقي إال بعد األول، وجعل القرب من العین موجب لالستحقاق، فبناء علیھ: بعد؛ بدلیل

ًب إلنقاذ األرواح، ولم یجد مكانا یستقي منھ إال ھذا، فھذه حاالت ضرورة تحتاج إن كان ھذا الساقي یرید الماء للشر: من خارج إال بتفصیل
إلى المقارنة بین المزارع وسقیھم باآلالت وسقیھم بالعین، فإن كان عندھم بدل عن ھذه العین وأمكنھم السقي بالنواضح وباآلالت ونحوھا 

رواح واألنفس، لكن ھل یجوز لھ أن یتاجر بالماء، أو ال یجوز إال من أجل إنقاذ صرفوا إلیھا، وجاز لھذا أن یأخذ الماء منھا؛ ألنھ سینقذ األ
وقد تجد بعض أصحاب البیوت یسقي من العین مع وجود أنابیب توصل الماء إلى البیوت لكنھا أكثر كلفة، . األنفس، ھذا یحتاج إلى نظر

رع جعل االستحقاق لألقرب، وھو لیس بأقرب وال في حكم األقرب، وكان فیمأل خزاناتھ من العین حتى یكون أربح لھ، فحینئذ یمنع؛ ألن الش
ًإذا كانت العین مرسلة، وكان أھل الزرع یستقون منھا نھارا، فیجوز لھذا المستقي أن یصرف إلیھ الماء : بعض مشایخنا رحمة هللا علیھ یقول

 تعلقت بھ مصلحة أصحاب الزرع، فیتوسط بین الحقین، لكن في بعض ًفي اللیل وال یملؤه نھارا؛ ألن النھار) الوایت(ًلیال، فیأتي ویمأل 
ًاألحیان یستقي أھل المزارع لیال ونھارا، ولذلك البد من التفصیل في ھذا، وظاھر الحدیث أن األقرب إلى العین أحق من األبعد، فال یجوز : ً

 .ین على الوجھ الذي ذكرنالألبعد أن یدخل على عین خاصة للبساتین تستقي منھا، فیضر بمصالح المزارع
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 ِاتخاذ اإلمام الحمى
 
 

 حمى مرعى لدواب المسلمین - على االختصاص- ولإلمام ]. ولإلمام دون غیره حمى مرعى لدواب المسلمین ما لم یضرھم : [ قال رحمھ هللا
دواب المسلمین ولدواب الصدقة أن یمنع الناس من الرعي في موضع مخصوص، ویجعل ھذا الموضع ل: ما لم یضرھم، والمراد بالحمى

وإلبل الجھاد، فیتركھا في ذلك المكان ترعى، فلھ الحق في ذلك، وھكذا في زماننا لو حمى اإلمام أماكن یحتاج إلیھا لحمایة الناس، أو 
ورسولھ، قال صلى مرتفعات من أجل حمایتھم، فتكون أماكن محمیة؛ فال بأس بذلك، وغیر ھذا ال حمى، فلیس ھناك حمى إال ما حمى هللا 

ً، فال یجوز لإلمام أن یحمي مكانا إال إذا تعلقت بھ مصلحة المسلمین في ذلك الحمى، )ال حمى إال ما حمى هللا ورسولھ: (هللا علیھ وسلم
ًال للنزھة أو ًفیمنعھم من الرعي فیھ من أجل دواب المسلمین، وال یمنعھم لذات المكان، أما أن یمنعھم لذات المكان حتى یصیر جمیال أو مح

ًنحو ذلك فھذا لیس لھ أصل، فاألصل أنھ ال یحمى إال ما فیھ مصلحة للمسلمین، ولم یحدث علیھم ضررا، فال یجوز أن یحمي مكانا فیھ كسب  ً
ًمام شیئا فیضر بأرزاقھم، فھذا رزق جعلھ هللا لھم، والسابق مالك لھ، فما یحمي اإل. لبعض الناس، مثل أماكن بریة أو بحریة یصطادون فیھا

 ...... .إال إذا وجدت المصلحة للمسلمین
 

 اعتبار المصلحة الضروریة
 
 

فُیحمى من أجل المصالح . مصلحة ضروریة، ومصلحة حاجیة، ومصلحة تحسینیة تجمیلیة كمالیة: والمصالح تنقسم إلى ثالثة مراتب
لى حمى ھذا المكان وجب أن یحمى، كما إذا خیف الضرر علیھم، الضروریة التي یتوقف علیھا حیاة الناس، فإذا كانت حیاة الناس موقوفة ع

ھذه األماكن ال تزرعوا فیھا، : - ًمثال-ًفتحمى تكون أماكن تحصن من أجل أن یدفع منھا العدو حتى ال یدخل منھا وال تكون ثغورا، فیقال 
أرواح المسلمین؛ ھي مصلحة   أجل الحفاظ علىویوضع فیھا شيء لحراسة ثغور المسلمین، فھذه الحراسة التي جعلت في أرض محمیة من

  .ضروریة، فیحمى مثل ھذا المكان
 
 
 
 

 اعتبار المصلحة الحاجیة
 
 

: ًوالمصلحة الحاجیة التي یكون فیھا رفق بمصالحھم، وال تصل إلى درجة الخوف على النفس، إنما یتضررون لو فاتت ھذه المصالح، فمثال
ھذا المكان محمي من أجل رمي الفضالت أو : ًتبعد عن المدینة أو عن القریة ثالثین كیلو مترا، فیقال للناساألماكن التي تلقى فیھا النفایات، 

النفایات فیھ، فلو لم نحم ھذا المكان ال یموت الناس، لیست مصلحة ضروریة، لكنھم یتضررون؛ ألن الروائح الكریھة والنفایات البد لھا من 
كان ألضر بالناس، ووقعوا في حرج وضیق، فصارت في مرتبة الحاجیات، فالضروریات ھي الخوف على مكان ترمى فیھ، فلو عدم ھذا الم

األنفس أو األطراف، والحاجیات لیس فیھا خوف على األنفس وال على األطراف، وإنما ھي دون ذلك، بحیث یحصل الحرج والضیق إذا لم 
  .یمكنوا منھا

 
 
 
 

 اعتبار المصلحة التكمیلیة
 
 

ة التكمیلیة الجمالیة مثل األشجار الجمیلة، فھذه جمالیة تحسینیة، فالحمى یكون للضروریة والحاجیة، وأما غیر الضروري والحاجي والمصلح
، فیختص الحكم بوجود الضرورة ووجود الحاجة، فإذا )ال حمى إال ما حمى هللا ورسولھ: (فال حمى فیھ؛ ألن النبي صلى هللا علیھ وسلم قال

  . ووجدت الحاجة فحینئذ یجوز الحمى، ویكون الحمى ال لذاتھ وإنما من أجل مصلحة المسلمین العامةوجدت الضرورة
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 األسئلة
 
 

...... 
 

 حكم صرف العملة في المسجد
 
 

الصرف داخل المسجد كذلك؛ ألن الصرف نوع : ھل الصرف داخل المسجد داخل في عموم النھي عن البیع في المسجد؟ الجواب: السؤال
  .اصرفھا لي، فصرفھا، فھذا عقد بیع، وال یجوز فعلھ داخل المسجد، وهللا تعالى أعلم:  البیوع، فلو كانت معھ مائة فقالمن
 
 
 
 

 تقسیم الذنوب إلى صغائر وكبائر وال ثالث لھما
 
 

ً كبیرة وال صغیرة فلیس ذنبا؛ ألن الذنوب إما صغائر وإما كبائر، وإذا لم یكن: ھل من الذنوب ما لیس بصغائر وال كبائر؟ الجواب: السؤال
ْإْن تْجتنُبوا كبائر ما تنھْون عنُھ نكفْر عنكم سیِّئاتكم : هللا یقول ُْ ُ ْ ِّ ُ ْ ْ ُِ ِ َِ َ َ َ ََ َ َ َ َ َ َ َ ، فجعل الذنوب منقسمة إلى كبیرة وصغیرة، ولذلك جمھرة أھل ]31:النساء[ِ

 على أن الذنوب تنقسم إلى صغائر وكبائر، -سلم كـابن عباس وغیرهوھو مأثور عن بعض أصحاب النبي صلى هللا علیھ و-العلم رحمھم هللا 
صغیرة، لكن قال : صغیر وكبیر؛ ألن هللا أعظم من أن یقال في معصیتھ: ال صغائر وال كبائر، والذنوب ال یقال فیھا: وقال بعض العلماء

ال یوجد صغائر وكبائر، : لم یعرف ضابط الكبیرة من قال: یعني. وأما من لم یقل بالتقسیم فإنھ لم یعرف الكبائر: شیخ اإلسالم رحمھ هللا
َإْن تْجتنُبوا كبائر ما تنھْون : فكقول هللا سبحانھ وتعالى: أن الذنوب تنقسم إلى صغائر وكبائر بدلیل الكتاب والسنة، أما دلیل الكتاب: والواقع َ َ َ َْ ُ ِ َِ َ َ ِ

ْعنُھ نكفْر عنكم سیِّئاتكم  ُْ ُ ْ ِّ ُ ِْ َ ََ َ ْكبائر ما تنھْون عنُھ : فوصف المنھیات بأن فیھا كبائر، فقال، ]31:النساء[َ ْ َُ َ َ َ َ َِ َوكره : ، وكذلك قال تعالى]31:النساء[َ ََّ َ
َإلْیكم الكفر والفُسوق والعْصیان  َ َ َ َِ ْ ْ َْ ُ ْ ُ ُُ َ ً، فالكفر خروج من الملة، ثم جعل من بداخل الملة إما فاسقا وإما عاصیا، والفسوق]7:الحجرات[ِ ھو : ً

فإن النبي صلى هللا علیھ وسلم : أما السنة. صغائر الذنوب:  الكبائر أو اإلصرار على الصغائر حتى تصل إلى حد الكبیرة، والعصیانارتكاب
...) بلى یا رسول هللا: أال أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قلنا: (- كما في الصحیحین من حدیث أبي بكرة نفیع بن الحارث رضي هللا عنھ وأرضاه-قال 

التي تقتضي اشتراك االثنین في الصفة، وأن ) أفعل(، فوصف الذنب بأنھ كبیر، وأن الكبائر فیھا أكبر، بصیغة )أكبر الكبائر: ( فقالالحدیث،
فھذه النصوص كلھا تدل على انقسام الذنوب إلى صغائر وكبائر، فالذنب إما صغیرة وإما كبیرة، وكل . أحدھما أقوى وأكبر من اآلخر

الجمعة إلى : (كذلك ثبت عن النبي صلى هللا علیھ وسلم أنھ قال في الحدیث الصحیح. إما أن تكون صغیرة أو كبیرةمعصیة  عز وجل 
مكفرات لما بینھن ما : (، فقال)الجمعة، ورمضان إلى رمضان، والعمرة إلى العمرة، والصلوات الخمس مكفرات لما بینھن ما اجتنبت الكبائر

: فدل على أن الذنب إما كبیر وإما صغیر، وضابط الكبیرة ھو. اجتناب الكبیرة: ًمكفرا إذا كان صغیرة، بشرط، فجعل الذنب )اجتنبت الكبائر
ًكل ذنب سماه هللا أو رسولھ كبیرة، أو شرع هللا لھ حدا في الدنیا، أو توعد علیھ بعقوبة في اآلخرة، أو بغضب، أو نفي إیمان، أو لعنة، أو (

 مأثور عن حبر األمة وترجمان القرآن عبد هللا بن عباس رضي هللا - ضابط الكبیرة: أعني- ة، وھذا القول ، فھذا ضابط الكبیر)نحو ذلك
عنھما، وبھ یقول اإلمام أحمد رحمة هللا علیھ، واختاره جمع من العلماء، كاإلمام أبي محمد علي بن حزم الظاھري رحمھ هللا، وجمع من 

نسأل هللا العظیم أن یسلمنا من صغائر الذنوب وكبائرھا، .  أجمع الضوابط للكبائر، وهللا تعالى أعلم من- إن شاء هللا-األئمة المتأخرین، وھو 
  .وصلى هللا وسلم وبارك على نبینا محمد

 
 
 
 

 اشتراط المحرم وحكم المحصور
 
 

ً علما أن مرضھا ال یرجى برؤه، امرأة أحرمت بالعمرة من المیقات وھي مریضة، فلما وصلت مكة لم تستطع أداء مناسك العمرة،: السؤال
نسأل هللا العظیم، رب العرش الكریم؛ أن یفرغ علیھا الصبر، وأن یربط على قلبھا وعلى قلب : الجواب. ًفما تفعل اآلن؟ وجزاكم هللا خیرا

و أراد الرجل أن یحرم وھو السنة إذا أرادت المرأة أن تحرم أ. ذویھا، وأن یعجل لھا بالشفاء، وأن یتداركھا برحمتھ وھو أرحم الراحمین
إني أرید الحج وأنا شاكیة، فقال ! یا رسول هللا: (مریض غیر واثق من نفسھ من المرض أن یشترط، لحدیث ضباعة رضي هللا عنھا، قالت
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ِّأھلي واشترطي: علیھ الصالة والسالم نھا قد اشترطت، أما ، فھذه ھي السنة، فإذا اشترطت المرأة فإنھا تحل من إحرامھا وال شيء علیھا؛ أل)ِ
ًیعد حصرا أم  ھل المرض: ھل المریض محصر أو لیس بمحصر؟ وبعبارة أخرى: إذا لم تشترط ودخلت في نسك العمرة فعند العلماء خالف

ًإن المرض یكون إحصارا خاصة في األمراض الخطیرة، التي تعجز المرأة معھا بالكلیة عن إتمام : أن الحصر یختص بالعدو؟ فمن قال
ِفإْن أْحصْرتم فما اْستْیسر من الھدي : تھا، فإنھ في ھذه الحالة یكون حكمھا حكم المحصر، فتذبح شاة وتتحلل لقولھ تعالىعمر ْ َ َ َ َ َْ ِ َِ َ َْ ُ ُ ، ]196:البقرة[ِ

  .فتذبح شاة كما فعل رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم حینما أحصر عن مكة فنحر وتحلل من عمرتھ، وهللا تعالى أعلم
 
 
 
 

 نھزامیة لدى بعض اآلباء ونھیھم أبناءھم عن الخیراال
 
 

ًوالدتي حلفت أني ال أحضر للدورة، وحلفت أیمانا في أكثر من مجلس في أوقات متفرقة، ثم وافقت، فھل علیھا كفارة یمین واحدة أو : السؤال
ى الوالدین أن یتقي كل واحد منھما ربھ في عل: الجانب األول: في ھذا السؤال عدة جوانب: كفارات؟ وھل أكفر عنھا من مالي؟ الجواب

األوالد، وأن نعلم أن صالح الدین والدنیا واآلخرة في صالح أبنائنا، فھذه الذریة إذا صلحت بالدین واستقامت علیھ فإن ذلك الخیر لیس ألھل 
! ًصالحة وأصبح إماما من أئمة المسلمینالبیت فحسب، بل یتعدى ذلك إلى المجتمع، بل قد یتعدى إلى األمة، فكم من شاب صالح نشئ نشأة 

على الوالدین أن یتقوا هللا عز وجل، وعلینا أن ننزع من قلوبنا ھذا الشعور بالغربة تجاه اإلسالم والدین، أصبح الدین : فلذلك. فنفع هللا بھ أمة
خاف إذا ذھب ابنھ إلى المسجد، وإذا ذھب ًعند البعض كأنھ شيء بغیض، وھذا إن لم یكن عداء صریحا فھو عداء ضمني، فإذا كان الرجل ی

 أن -والعیاذ با-ًغربة كاملة وتامة؛ حیث یصیر اإلنسان منھزما إلى درجة .. ھذه غربة! فما ھذا الشعور؟!! إلى حلقة، أو ذھب إلى عالم
 أحدھم الفرح الشدید إذا علم أن ابنھ بینما كان السلف رحمھم هللا یفرح!! ًیتخلى عن دینھ، ویصبح عدوا لدینھ حتى في معاملتھ مع أوالده

الحمد  الذي أخرج من صلبي من یذكر هللا عز وجل، : یذھب إلى حلقة علم، وإذا علم أنھ یحفظ القرآن، أو یشھد مجالس الذكر، فیقول
ًغریبا عن دینھ إلى درجة أنھ یخاف فما ھذه الغربة التي یكون فیھا اإلنسان . ًوالحمد  الذي أخرج من صلبي من یعبد هللا ال یشرك بھ شیئا

ًوالسبب في ھذا تضلیل أعداء اإلسالم للمسلمین، ولذلك تجدھم یحرصون دائما على تصویر اإلسالم دائما ! على ولده إذا ذھب دورة علمیة ً
أن الكافر عدو  :  وجل وھوأصل بینھ هللا عز في أبشع صورة؛ ألن قلوبھم مملوءة بالحقد على ھذا الدین، وھذا الحقد على الدین ناشئ من

ًعداوة بینة، فكل شيء قد یرضاه إال هللا، فما یرید شیئا اسمھ اإلسالم، وال یرید شیئا اسمھ الدین، ولذلك كل شيء یلصقونھ بالدین، فالدین  ً
: ھذا كلھ عداوة  عز وجل، و...عندھم ھو التخلف، والدین ھو التحجر، والدین ھو الھمجیة، والدین ھو اإلرھاب، والدین ھو كذا وكذا

ًوكان اإلنساُن كفورا  ُ َْ ََ َ ً، واعتدائھ لحدوده؛ ھذه الغربة التي أصبح فیھا الحق باطال، - والعیاذ با-، فمن كفر اإلنسان بربھ ]67:اإلسراء[َِ
إنك لتعجب من حلم هللا ! وهللا! حان هللاسب! لماذا ھذا؟.. ًوالمعروف منكرا، فتجد األم تحلف على ابنھا أو تمنع ابنھا، واألب یضیق على ولده

ًیرى ابنھ یذھب بالساعات واألیام واألسابیع بل والشھور مع قرناء السوء یمنة ویسرة وما یسألھ یوما واحدا! هللا أكبر! على عباده أین بات؟ : ً
؟ لماذا ھذا؟ أما علمت أنھ تصرف ال فعلت؟ وماذا قلت أین ذھبت؟ ومع من جلست؟ وماذا: وما إن یراه ذھب إلى مسجد إال جلس یسألھ

ینبغي للمسلم، وأن عواقبھ وخیمة؟ فینبغي علینا أن نعتز بدیننا وأال ننھزم، وأال نكون في الحضیض؛ ألنا أمة أعزنا هللا بھذا الدین، فمھما 
فھذا أمر ینبغي . فھذه مصیبة عظیمة! ولدهابتغینا العزة فیما سواه أذلنا هللا، وإذا كان اإلنسان یتخلى عن دینھ وعن إسالمھ حتى في أھلھ و

على المسلم أن ینتبھ لھ، إذ أن عواقبھ وخیمة، فمن كفر نعمة هللا آذنھ هللا بزوال نعمتھ وحلول نقمتھ؛ فإن هللا غني عن العالمین، فا لیس 
ن تبلغوا ضري فتضروني، ولن تبلغوا نفعي إنكم ل! یا عبادي: (كما في الحدیث القدسي: ًمحتاجا ألحد، وهللا في غنى تام كامل عن خلقھ

، هللا عز وجل ال ً)لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شیئا! فتنفعوني، یا عبادي
ِتنفعھ طاعة الطائعین، وال تضره معصیة العاصین، فلنستحي من هللا، ولنتق هللا ، ولنمأل ھذه القلوب محبة للدین؛ حتى عز وجل في أنفسنا ِ

ًصغارا وكبارا وشبابا وشیبا-نشعر  ً ً  أن ھذا الدین عز لنا وكرامة وشرف، ولیس بذلة وال بخوف، األمان كلھ في الدین، والعزة كلھا في -ً
ب، فالعزة ما تأتي إال بدینھ وطاعتھ الدین، والرفعة كلھا في الدین، والصالح أجمعھ في دین هللا عز وجل، لیس بیننا وبین هللا حسب وال نس

ًوھذا أمر عظیم جدا، إذا كان المقصود من منع األم مثل ھذا الشعور، وقد أصبح موجودا بین بعض . سبحانھ وتعالى، واالستقامة على منھجھ ً
وھة، أال شاھت وجوھھم، تضلیل أعداء اإلسالم للمسلمین، ولذلك یحرصون على جعل اإلسالم في الصورة المش: الناس، والسبب في ھذا

ًوقطع هللا دابرھم، وشتت شملھم، وفرق جمعھم، وأنزل بھم بأسھ الذي ال یرد عن الظالمین، فإذا كان الشعور نابعا من ھذا فینبغي عالجھ، 
إلى أجسامكم، ولكن ینظر إن هللا ال ینظر إلى صوركم وال : (وینبغي علینا أن نعید النظر في قلوبنا، فإنھا محل النظر من هللا سبحانھ وتعالى

، ولذلك عزت األمة وسادت وبزت عندما كانت المرأة تعتز بدینھا في أوالدھا وذریتھا، ولم یكن ذلك بأن یتعلم الولد، )إلى قلوبكم وأعمالكم
دماء أبنائھم وذراریھم في بل كانوا یعتزون حینما تسیل ! أو بأن یصلي ویركع فقط، ما كان السلف رحمھم هللا یعتزون فقط بالصالة، ال، وهللا

الحمد  الذي أكرمني بشھادتھم، فكانت ال یقر قرارھا حتى یشرفھا هللا عز وجل بشھادة أبنائھا في سبیل : فتقول المرأة! سبیل هللا عز وجل
عید النظر في ھذا الشعور، وینبغي ینبغي علینا أن ن: فلذلك! هللا إلعالء كلمة هللا مقبلین غیر مدبرین، صابرین مرابطین، فأین ھذا من زماننا؟
ًأن ینصح بعضنا بعضا وأن یوجھ بعضنا بعضا، وأن یقول االبن ألمھ وألبیھ اتق هللا عز وجل، ما یجوز ھذا، ویذكره با عز وجل، : ً

الجانب .  ھذا الشعورلدینھ، فال یجوز وكراھیة ذھاب األبناء إلى حلق الذكر وطاعة هللا عز وجل ال شك أنھا عداوة  عز وجل وعداوة
 لمصلحة متعلقة بھا، أو خوف ضرر على الولد من أشیاء موجودة في الطریق عند ذھابھ، أو -وھي المسألة المھمة-إذا كان منع األم : الثاني

ف أن یتلقفھ نحو ذلك من األمور المبررة في حنان األم وعاطفتھا على ولدھا؛ فال بأس لألم أن تمنع ولدھا، كأن یكون صغیر السن وتخا
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ھین لولدھما فیأمرانھ بما فیھ الخیر، وینھیانھ عما فیھ الشر، فإذا  ًإنسان منحرف، فھذا شيء مبرر شرعا وسائغ؛ ألن هللا جعل الوالدین موجِّ
 یكون عند  إذا وجدت مصلحة لألم أو مصلحة للوالد، كأن-ًأیضا-كذلك . كان الدافع لألم الخوف على الولد من ضرر فنعم؛ ویحق لھا منعھ

ًبر والدیك، واجلس معھما والزمھما؛ فإن في ذلك خیرا : الوالد عمل في تجارة أو دكان، ویتضرر بذھابك إذ ال یوجد من یساعده فھنا نقول
ألف یأتي من أكثر من  ًكثیرا لك، فإن الذي أمرك بطلب العلم ھو الذي أمرك ببر والدیك، وانظر إلى أحد الصحابة رضي هللا عنھم وأرضاھم

من أجل أن أجاھد معك :  أي- أقبلت من الیمن أبایعك على الھجرة والجھاد ! یا رسول هللا: (ًكیلو یقطعھا مھاجرا إلى هللا ورسولھ، ویقول
، وال أفضل وال أكمل وال أشرف من صحبة رسول هللا صلى هللا علیھ )ففیھما فجاھد: نعم، قال: أحي والداك؟ قال:  فقال- وأعلي كلمة هللا

فأقول ). ففیھما فجاھد: قال. نعم: أحي والداك؟ قال: (لم وأخذ العلم عنھ، وھو یرید الجھاد، فجمیع الفضائل یسرت لھ، ومع ذلك یقول لھوس
ًبدال من أن تجلس في ذكر هللا تذھب : إذا كان الوالدان بحاجة فاحرص على قضاء حوائج الوالدین، وعند أن یأتیك الشیطان ویقول: لألبناء

متى ما شعرت أن الذي تعبده في المسجد ھو الذي : فنقول لك!  في دكان أو مزرعة في السخط واللغط والغفلة عن ذكر هللا عز وجلوتجلس
تعبده في سوقك وتعبده في متجرك وتعبده في دكانك؛ فإنك تتقي هللا عز وجل، فإن كان یوجد فتنة فغض بصرك، لكن تحرص على رضا 

ج والدك وال والدتك من ھذه الدنیا إال وھما راضیان عنك، واحرص على أن تكون في خدمتھم وقضاء والدیك، وتحرص على أال یخر
إني أعرف من طالب العلم من كان یذھب إلى السوق وإلى ! حوائجھم بنفس مطمئنة، ونفس مرتاحة مستجمة، وتكون مع والدیك، ووهللا

ًا لوالدیھ وامتثاال ألمرھما؛ وطاعة  وللرسول؛ فعوضھ هللا عز وجل من أماكن لو أعطي علیھا عشرات األلوف ال یذھب، لكن ذھب بر ً
َّوكان یخرج قبل األذان األول للفجر لقضاء مصلحة دنیویة، فمن هللا سبحانھ وتعالى علیھ بقیام اللیل وأعطاه ! الخیر والبركة ما هللا بھ علیم

 وربما تحس أنھا تنقص من -ولو في أضعف األشیاء-نت في سوق تبیع وتشتري ابدأ ببر والدیك، ولو ك! من الخیر ما ھو سبحانھ بھ علیم
حالك أمام الناس، فاصبر للوالدین، واخفض لھما جناح الذل من الرحمة، ولو كان والدك في أبسط الحرف فكن مع والدك، واحرص أن 

ًي على االبن أن یكون معتزا بوالدیھ، ومفتخرا بوالدیھ، تجلس مع والدك، وأنت تحس أنھا رحمة، ما تحس بالغضاضة وال باالحتقار، بل ینبغ ً
ًمثلما اعتز بك والدك وھو یحملك ولعابك على فمك، ومثلما اعتز بك صغیرا یحملك أمام الناس فكذلك أنت تعتز بھ، وكم كنت في ھموم 

ًفتفي لھ كما وفى لك، وتكون ابنا صالحا كامال في برك لوالدیك، قد! وغموم فكشفھا عنك ً  یبر االبُن أبویھ، ولكن یشعر في داخل قلبھ أنھ ً
ًأعرف أناسا أعطوا من مناصب الدنیا الشيء الكثیر، ومع ذلك إذا جاء ! ًال ینبغي ھذا أبدا، البر الكامل ما ذكرناه، وهللا! محتقر بسبب ھذا البر

ه كأنھ عامل في الدكان، وال یشعر بأیة غضاضة، وإذا عند والده ال یجلس إال عند رجلیھ، ومنھم من أبوه یبیع في السوق ویكون ولده عند
ًكان غائبا یسأل عنھم، ویتصل بھم ویتفقدھم، ویدعو لھم، ویشعرھم بعظیم الود لھما، سواء غاب أو حضر امتثاال ألمر الباري تعالى ً ً :

ِواخفْض لُھما جناح الذلِّ من الرْحمة  َّ ِ َِ َ َ َ َ َُّ َ َ ولو كان - الدان لمصلحة قد یریدانھا، أو تعلم أنھما محتاجان إلیك فإیاك إذا منعك الو]. 24:اإلسراء[ْ
ال تخرج، اجلس معھ، وتقرب إلیھ، یقول : ال تخرج، فعندئٍذ نقول لك:  أو الوالد كبیر في السن ضعیف یریدك بجانبھ، وقد یقول لك- ًحنانا

ه في مرض الموت، ورأیتھ بحالة مدھشة مع والده، فلما رأیتھا  ووالد-ًوكان بارا بوالده- دخلت على أحد الجیران : الوالد رحمة هللا علیھ
 ًعن علي وعمر رضي هللا عنھما أنھما رأیا رجال قد. بكیت، وتمنیت أني مكانھ رجاء رحمة هللا عز وجل ومرضاتھ

 
 
 
 

 حكم التصرف في األموال المؤتمن علیھا
 
 

ًما بأنھ لو جاء صاحب المال یطلبھ أعطاه مباشرة ورد علیھ مالھ؟ فھل في ما الحكم فیمن یتصرف في األموال المؤتمن علیھا، عل: السؤال
ال یجوز للموَدع أن یتصرف في الودیعة إال إذا أذن لھ ربھا، فإن : ًذلك حرج،علما بأن أصحاب األموال یعلمون من الموَدع ذلك؟ الجواب

ًھم وأذنوا لھ ولم یمنعوه، فإن الودیعة حینئذ تكون قرضا لھ، إذا تصرف فھو آثم، ویلزمھ الضمان على التفصیل الذي ذكرناه، أما لو أخبر
أخذھا یكون حكمھا حكم القرض، فاألصل الشرعي یقتضي أن الودائع تحفظ، وال یجوز ألحد أن یتصرف فیھا إال إذا أذن لھ ربھا، فمن 

وعلم أھلھا ال . ھلھا السماح إذا كان لم یستأذنھم من قبلتصرف فیھا على غیر ھذا الوجھ فعلیھ أن یرد مثلھا كاملة إلى أھلھا، ثم یطلب من أ
سیتصرف بھ، فالعلم ال یعتبر  یكفي؛ ألنھم قد یعلمون منھ ھذا وال یحبونھ وال یرضون، لكن یكونون مضطرین لإلیداع عنده، ویعلمون أنھ

  .عالى أعلمًموجبا لسقوط اإلثم، فالبد أن یتحلل من مظلمتھم في ذلك، وسؤالھم أن یحلوه، وهللا ت
 
 
 
 

  باب الجعالة-شرح زاد المستقنع 
لقد اعتنى العلماء بذكر جملة من المسائل واألحكام المتعلقة بباب الجعالة؛ كبیان حقیقتھا، ومتى یجزم بكونھا عقد جعل، فبینوا صفتھا من 

ًحیث العمل المطلوب، وكونھ مجھوال أو معلوما، وصفة الشيء المجعول، وھل یجوز أن یكون ھل ھو : ً مجھوال، كما بینوا صفة عقد الجعالةً
 .ًالزم أو جائز، ومتى یصیر الزما، وحكم فسخ عقد الجعالة، وغیرھا من المسائل الذي تكلم عنھا العلماء في باب الجعالة

 الجعالة وأحكامھا
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فیقول : أما بعد. مرسلین، وعلى آلھ وصحبھ أجمعینبسم هللا الرحمن الرحیم الحمد  رب العالمین، والصالة والسالم على أشرف األنبیاء وال

َجعالة وُجعالة وجعالة، وھي الشيء الذي یضعھ اإلنسان لفعل مخصوص على : مثلثة الجیم: الجعالة]. ِباب الجعالة : [ المصنف رحمھ هللا ِ
ًسب ما یشترطھ، فقد یشترط زمانا على ح: أي) على وجھ مخصوص(وھذا الفعل كرد اآلبق والشارد، وفتح الشيء المقفل، . وجھ مخصوص

فھذا كلھ من الجعالة، فیقوم عقد الجعالة . من رد بعیري الشارد خالل شھر، أو من رد سیارتي الضائعة خالل سنة، أو نحو ذلك: ًمعینا كقولھ
: خص أن یقولوصیغة الجعالة على ش. على وجود حاجة من الجاعل؛ كرد شيء مفقود لھ یشترط على شخص مخصوص، أو على العموم

الجاعل والمجعول لھ، وھو الشخص : إن رددت سیارتي الضائعة فلك ألف لایر؛ فحینئٍذ یقع عقد الجعالة بین شخصین معینین! یا محمد
من صیغ العموم، فتشمل عموم ) من: (فقولھ. ّمن رد علي بعیري فلھ ألف لایر: ًوربما جعل الحكم عاما فقال. محمد، فال یسري إلى غیره

 ...... .وھذا الباب یعتبر من األبواب المھمة. س، وال تختص في الطرف الثاني من العقد بشخص مخصوصالنا
 

 أدلة مشروعیة الجعالة
 
 

ومن أھل العلم من . ما ثبت عن النبي صلى هللا علیھ وسلم أنھ أقرھا وأذن بھا، واستحل أخذ الجعل بذلك: واألصل في مشروعیة الُجعالة
ھل شرع من قبلنا : ا ثبتت بدلیل الكتاب، وھذه المسألة مبنیة على مسألة أصولیة تقدمت اإلشارة إلیھا غیر مرة، وھيإن مشروعیتھ: یقول

ٌولمْن جاء بھ حْمُل بعیر وأنا بھ زعیم : شرع لنا أم ال؟ فقد جاء عن یوسف علیھ السالم أنھ قال ِ ِ ِ ِ ِ َِ َِ ٍ َِ َ َ َ َ َ فجعل علیھ الصالة والسالم ] . 72:یوسف[َ
ًالبعیر جعال، وحمل البعیر معروف بالعرف؛ ألن البعیر یحمل وسقا كامال من التمر، وھو ستون صاعا، فقالحمل  ًً من جاء بصواع الملك : ً

فھذا الفعل من یوسف علیھ السالم قصھ هللا عز وجل في كتابھ، ولم یرد في شریعتنا ما . ًالمفقود الضائع فنعطیھ ھذا القدر وھو ستون صاعا
وأما . دل على أنھ یجوز لإلنسان إذا ضاع لھ شيء أو ھرب منھ شيء أو أعجزه فتح شيء أو نحو ذلك أن یجعل الجعل لمن یقوم بھیخالفھ، ف

أن طائفة من أصحاب النبي صلى هللا : (فإن النبي صلى هللا علیھ وسلم ثبت عنھ في الصحیحین من حدیث أبي سعید الخدري : دلیل السنة
رة سافروھا، فمروا على حي من أحیاء العرب وسألوھم أن یضیفوھم، فامتنعوا وبخلوا علیھم، فشاء هللا عز وجل علیھ وسلم خرجوا في سف

ًأن لدغ سید الحي، فلما لدغ ما تركوا شیئا إال فعلوه لعالجھ فلم یفده شیئا، فقال بعضھم لبعض ً إن ھؤالء الذین نـزلوا علیكم قد یكون عندھم : ُ
إن سیدنا قد لدغ وما تركنا من شيء إال فعلناه، فلم یفده في : ءوا إلى أصحاب النبي صلى هللا علیھ وسلم وقالوا لھمشيء، فلو سألتموھم، فجا

ًإننا قد استضفناكم فلم تضیفونا، فوهللا ال أرقي لكم حتى تجعلوا لنا ُجعال، فجعلوا لھم : شيء، فھل عندكم من شيء؟ وكان فیھم راق، فقال
لم : یعني-م رضي هللا عنھ ورقاه بفاتحة الكتاب، فشفاه هللا عز وجل، وقام الرجل كأنما نشط من عقال، لیس فیھ منقلبة ًقطیعا من الغنم، فقا

ً صحیحا كأن لم یصبھ سوء، فأعطوھم الُجعل كامال ووفوا لھم، فلما أرادوا أن یقسموا الجعل، قال بعضھم لبعض- یتغیر بھ حال حتى نأتي : ً
: ، وفي روایة)اقسموا واضربوا لي معكم بسھم: ذلك، وأتوا إلى رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم فقال یھ وسلم، وكرھوارسول هللا صلى هللا عل

أن الصحابة رضوان هللا : ووجھ الداللة) . وما یدریك أنھا رقیة، خذوا القطیع واضربوا لي معكم بسھم، وضحك علیھ الصالة والسالم(
وقد . ھذا الرجل وشفائھ بإذن هللا عز وجل، فأقرھم النبي صلى هللا علیھ وسلم على أخذ الجعل على الرقیةعلیھم أخذوا الجعل على معالجة 

حدیث ابن عباس : الدلیل الثاني.  بعد بیان مشروعیة الجعل-إن شاء هللا تعالى-تفرعت على ھذا الحدیث مسألة الرقیة التي سننبھ علیھا 
النبي صلى هللا علیھ وسلم نـزلوا على ماء، ولما نـزلوا إذا برجل قد لدغ إما من حیة أو من عقرب، ًأن نفرا من أصحاب : (رضي هللا عنھما

ًإن بالماء رجال لدغ، فھل عندكم من شيء؟ فقام رجل فرقاه بفاتحة الكتاب فشفاه هللا عز وجل فأعطوه شاء، فلما أخذ : فسألھم سائل وقال
وما زالوا بھ حتى أتوا رسول هللا ! ًأخذت على كتاب هللا أجرا! ًأخذت على كتاب هللا أجرا: ا لھالشاء وجاء إلى الصحابة غضبوا علیھ وقالو

ًإنھ قد أخذ على كتاب هللا أجرا، فقص على رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم القصة، فقال علیھ ! یا رسول هللا: صلى هللا علیھ وسلم فقالوا
فھذا الحدیث یدل على مشروعیة أخذ الجعل، وقد أذن النبي صلى هللا علیھ وسلم ) . ًرا كتاب هللاإن أحق ما أخذتم علیھ أج: الصالة والسالم

كذلك حدیث خارجة بن الصلد عن عمھ رضي هللا عنھ وأرضاه، وھو من بني تمیم وقد . للصحابة أن یأخذوا الغنم والشاء لقاء شفاء اللدیغ
أتى إلى رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم، فلما فرغ من (ل غیر ذلك، وھو من بني تمیم، أنھ عبد هللا بن عثیر ، وقی: واختلفوا في اسمھ فقیل

إنكم أتیتیم : الوفاد على رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم سافر، فنـزل على موضع، فإذا فیھ رجل مجنون مكبل بالحدید، فقال لھ أھل ذلك الحي
، فھل عندكم من شيء لھذا المریض؟ فقام رضي هللا عنھ وأرضاه ورقاه ثالثة أیام، وكان من عند ھذا الرجل الذي جعل هللا الخیر على یده

ًیرقیھ بالفاتحة مرتین في الیوم، یجمع بریقھ ویتفل علیھ رضي هللا عنھ وأرضاه، فلما كان الیوم الثالث شفي الرجل؛ فأعطوه جعال، ومضى 
لعمري من أخذ برقیة باطل : خذه، وأذن لھ بأخذه، وقال: ه، فقال علیھ الصالة والسالمرضي هللا عنھ إلى رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم وأتا

فجمیع ھذه األحادیث الواردة عن النبي صلى هللا . وھذا الحدیث رواه اإلمام أحمد في مسنده وبعض أصحاب السنن) . فلقد أخذت برقیة حق
ا استعصى علیك شيء وصعب علیك أن تستأجر؛ ألن الفرق بین الجعل علیھ وسلم ھي أصل عند أھل العلم في مشروعیة أخذ الجعل إذ

ًأن اإلجارة تكلفك كثیرا، فلو جئت تستأجر شخصا للبحث عن سیارتك الضائعة لكلفك كثیرا، فمن سماحة الشریعة أنك تجعل لھ : واإلجارة ً ً
الشخص بالبحث والتحري حتى یجده، فال تتحمل بذلك المشقة ًماال على إحضار الشيء المفقود، أو الضائع، أو التائھ، ثم بعد ذلك یقوم ھذا 

أما من حیث اإلجماع فقد أجمع العلماء . والعناء خاصة من حیث الكلفة، وفي ھذا رفق عظیم بالناس، وتیسیر لھم في شرع هللا تبارك وتعالى
لحاجة داعیة إلى وجود الجعل؛ ألن الناس تحصل لھم فإن ا: وأما بالنسبة للعقل. ًرحمھم هللا على مشروعیة الُجعل، وأنھ مأذون بھ شرعا

الظروف من ضیاع األشیاء وسقوطھا واإلھمال في حفظھا إلى درجة یحصل بھا شيء من فواتھا، ففي مشروعیة الجعالة یسر وتخفیف على 
ھي الجعالة؟ ومتى نجزم بكونھ عقد جعل؟ ثم والعلماء رحمھم هللا یعتنون بذكر جملة من المسائل المتعلقة بالجعالة كبیان حقیقتھا، وما . األمة

ًیبینون صفة الجعالة من حیث العمل المطلوب، وكونھ مجھوال أو معلوما، وصفة الشيء المجعول ما الذي ُیجعل؟ وھل یجوز أن یكون  ً



 1762 

 فمتى یصیر -ول جماھیر العلماءكما ھو ق-ًھل ھو الزم أو جائز؟ وإذا كان جائزا : ًمجھوال أو یشترط فیھ العلم؟ ویبینون صفة عقد الجعالة
. ًالزما؟ وإذا تعاقد اثنان على عقد الجعالة ففسخ أحدھم العقد فما الحكم؟ كل ھذه المسائل یتكلم العلماء رحمھم هللا علیھا في باب الجعالة

تھا؛ ألن الذي یبحث عن المال وھناك مناسبة بین باب الجعالة واألبواب السابقة من الودیعة، من جھة كونھا تكون في حفظ األموال ورعای
 .یوصلھ إلى صاحبھ، والودیعة یقصد منھا حفظ المال حتى یعود إلیھا صاحبھا، فھناك مناسبة بین البابین من ھذا الوجھ

 
 
 
 

 من عقود الجعالة
 
 

ومن أشھر العقود . د الجعالةفي ھذا الموضع سأذكر لك جملة من المسائل واألحكام التي تتعلق بعق: أي]. باب الجعالة : [ قال رحمھ هللا
وقد انتشر ھذا الباب في زماننا حتى احتاج كثیر من الناس ومن طالب العلم إلى معرفة جملة . الموجودة لعقد الجعالة في زماننا عقد الرقیة

ھم، دون أن یحصل شيء من من األحكام والمسائل التي ینبغي بیانھا، حتى یستطیع اإلنسان إذا أراد أن یقوم بالرقیة أن یعطي الناس حقوق
ومن حیث األصل الشرعي ال إشكال في جواز الرقیة لقاء المال والجعل، . الظلم، أو التعدي على حقوق الناس عن طریق الرقیة بالجعل

 .......منھا ما یتعلق بالشخص الراقي، ومنھا ما یتعلق بالشخص الذي ُیرقى، ومنھا ما یتعلق بأھلھ: ولكن ینبغي أن ینبھ على أمور
 

 إذا خصص الجعل لشفاء المریض فال یستحقھ الراقي إال بتمام شفائھ
 
 

ُأن یعلم أن الجعل إذا خصص لشفاء المریض فلیس ھو كالجعل الموضوع على مجرد القراءة، فھناك فرق بین : كذلك مما ینبغي على الراقي
 على أنھ إن شفي ھذا الممسوس بإذن - الجاعل والمجعول لھ- العاقدان فإذا اتفق . أخذ الجعل على الشفاء، وبین أخذ الجعل على مجرد القراءة

ًهللا عز وجل فسیعطیھ ألفا؛ لم یجز لھ أن یأخذ منھا شیئا حتى یشفى شفاء تاما ً فإن فعل بعض أصحاب الرقیة كما یفعل : ًوبناء على ذلك. ًً
ًالطبیب، فیجعل حاالت كشف، وكلما جاءه مریض أخذ منھ قدرا معینا؛ سبع ًین ریاال أو مائة لایر على الكشف، فھذا ال یستقیم مع مسألة ً

الرقیة، فالرقیة باب مخصوص لھ ضوابطھ، والجعل لھ أحكامھ، واإلجارة الطبیة لھا أحكامھا، فھذا شيء وھذا شيء، وقد نبھنا على ھذا 
 - ولو جئت بثالثة أرباع الشيء-ى شيء فال تستحقھ  على أن الجعل إذا وضع عل-فھو شبھ اتفاق بین العلماء-وجمھرة أھل العلم . غیر مرة

ًإال إذا جئت بھ تاما كامال ًولو شفي ھذا الممسوس وظلت تنتابھ النوبة یوما في السنة؛ لم یشف، وال یستحق الجعل كامال حتى یشفى شفاء . ً ً ً
ًتاما كامال؛ ألنھ جعل المال من أجل شيء مخصوص یفوت بفواتھ كلھ أو بعضھ ًال یفرق فیھ البعض، وھو أمر مھم جدا، حتى في وھذا أمر . ً

ًأعالجك وتشفى بإذن هللا؛ لم یستحق أن یأخذ شیئا من المال حتى یشفى : أمور الطب؛ فإن الطبیب إذا جاءه المریض من أجل الشفاء وقال لھ
ًالمریض شفاء تاما الطبیب ووصف لھ المرض، فشخص  أكل المال بالباطل، فإذا جاء المریض عند - بعض األحیان-ومن ھنا یحصل . ً

ًالمرض وأعطاه دواء وعالجھ، ثم تبین أن المرض لیس ھو الذي قرره الطبیب؛ لم یستحق شیئا، ویكفي أن المریض یدفع أجرة كشفھ، ثم  ّ ً
باطل، فإذا یدفع أجرة التشخیص، ثم یدفع بعد ذلك أجرة عالج ال یمت إلى مرضھ بصلة، فبأي حق أكل ھذا المال؟ وبأي وجھ ؟ إنھ بال

ًعندك كذا، وقرر أن عنده مرضا معینا، وعالجھ على أن عنده مرضا، وتبین أنھ لیس عنده ذلك: المریض للعالج وكشف علیھ وقال ً ً 
ًالمرض؛ فإنھ یضمن لھ ذلك كلھ؛ ألنھ غرر بھ؛ بل قد یعرضھ للموت والھالك؛ ألنھ ربما یصرف لھ دواء یضر بصحتھ، وقد یؤدي إلى 

ًفھذه األمور البد من وضع الموازین لھا، والبد من وضع األمور فیھا في نصابھا، حتى ال تؤكل أموال الناس بالباطل، وسواء . تلف أعضائھ
فیشترط أن یكون ھناك المقصود الذي من أجلھ . كان ذلك في الرقیة أو في العالج والمداواة، فأموال الناس محرمة إال أن یأذن بھا أھلھا

كذلك مما یترتب على ما ذكرناه من األمور التي ینبغي توفرھا في .  أجلھ اتفق العاقدان على الجعل، والبد من وجودهُشرعت الرقیة، ومن
ًوفي ھذه الحالة أیضا إذا وضع . ًأنھ ال یجوز أن یتقلد ھذه الرقیة من كان جاھال، فالجاھل یعرض أرواح الناس وأجسادھم للضرر: الراقي

ً؛ والرقیة على النساء فإن ھذا یتضمن كشفا لعوراتھن، وسماعا ألصواتھن، وربما یكون فیھا بعض الفتنة، وربما في الحسبان معالجة النساء ً
بھذه الرقیة وأن تكشف ھذه المحظورات والمحرمات إال عند الضرورة، ولمن ھو أھل، أما أن یتقلد الرقیة كل  ُتكشفت، فال یجوز أن یقوم

 على الناس یقوم بذلك فال، والبد أن یرجع إلى أھل الخبرة، وأن یسألھم وأن یتعلم منھم كیفیة العالج من ھب ودب، وكل من أراد أن یقرأ
  .وآداب الرقیة، وكیف یقوم بعملھ على أتم الوجوه وأكملھا

 
 
 
 

 أمور یجب أن یتصف بھا الذي یرقى
 
 

أن یوحد هللا عز : أولھا وأعظمھا: كان بإدراكھ وشعورهكذلك ینبغي أن تتوفر في الشخص الذي ُیرقى أمور في بعض األحوال خاصة إذا 
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ًوجل، فما الراقي إال سبب من األسباب، فال یجوز االعتقاد في الناس، فیعتقد أن فالنا ھو الذي تشفي رقیتھ؛ بل علینا أن نعتقد اعتقادا جازما  ً ً
ُوإلْیھ ُیْرجُع األْمُر ك: أن الفضل واألمر كلھ  سبحانھ وتعالى َ َ َِ َ ِلُھ فاْعُبدُه وتوكْل علْیھ ِ َ ََّ َ ََ َْ فإلیھ سبحانھ یرجع األمر كلھ، فترد األمر ] 123:ھود[ُّ

 فیخرج -نسأل هللا السالمة والعافیة-ومن تعلق بشيء وكلھ هللا إلى ذلك الشيء، ومن وكلھ هللا إلى غیره فقد خذلھ . كلھ  سبحانھ وتعالى
ح واألخذ باألسباب، واألخذ بالرقیة ال ینافي أصل التوكل، لكنھ ینافي كمال التوكل، وھناك فرق بین اإلنسان إلى الرقیة من باب األخذ بالمبا

ًوقد تكلم على ھذه المسألة اإلمام ابن القیم رحمھ هللا كالما نفیسا في رده على المتصوفة الذین یقولون. أصل التوكل، وبین كمال التوكل إن : ً
ّھ یطعن في توحید المؤمن، وبین رحمھ هللا أن هللا عز وجل جعل الدواء والداء، ومن التوكل على هللا كون اإلنسان ال یسترقي اإلنسان؛ ألن

فإذا وجدت أن الداء ُیشفى بإذن هللا عز وجل؛ تعجبت وازددت ! فسبحان من أنزل الداء وجعل لھ الدواء. ًاإلنسان آخذا باألسباب بتناول الدواء
ًتذھب إلى غصن شجرة فیھ أوراق فتأخذھا بقدر معین ویجعلھا هللا شفاء لمرض في .. ، الذي وضع الخیر في ھذاًإیمانا با سبحانھ وتعالى

عن أسامة !! صدر اإلنسان أو بطنھ، وتتعجب من شجرة في الصحراء، في أرض قاحلة، وإذا بالنفوس تبحث عنھا؛ ألن هللا جعل فیھا الدواء
فإن ! تداووا عباد هللا: أنتداوى؟ فقال علیھ الصالة والسالم! یا رسول هللا: س من ھاھنا وھاھنا وقالواأتى النا: (بن شریك رضي هللا عنھ قال

ًحكم التداوي الندب، فإن كان المرض روحیا مثل األمراض النفسیة، فأعظم : ، ولذلك یقول العلماء)هللا ما أنزل من داء إال وأنزل لھ دواء
وأفضل ما یكون التداوي بالقرآن أن تقرأه بحضور قلب وخشوع، حتى . وتعالى، الذي فیھ الخیر والبركةدواء جعلھ هللا لھا كتابھ سبحانھ 

ًیجعل هللا لبالئك ودائك ومصیبتك فرجا ومخرجا، حتى لو كان الشخص مسحورا، فإنھ إذا أكثر من تالوة القرآن واستحضر قلبھ عند سماع  ً ً
ًماع تالوتھم، فإن هللا سبحانھ وتعالى یجعل لھ فرجا ومخرجاالقرآن، ونظر أفضل القراء، الذین یتأثر بس وكم سمعنا من قصص الصالحین . ً

 حینما توكلوا على هللا وھم في شدة البالء؛ فأكثروا من تالوة -نحسبھم كذلك- من أھل الفضل واألخیار، الذین كمل إیمانھم با عز وجل 
َالقرآن، فسحق هللا من سحرھم، وأنزل بھم البال ء، فخرجوا من سحرھم من دون أن یمسھم السوء، وقد حصل ھذا من أشخاص عدیدین، َ

ًمن تالوة القرآن؛ جعل هللا لھ بكتابھ فرجا ومخرجا  فأكثر-ومنھم من ربط عن الخیر ودعوتھ- فالشخص إذا سحر وأوذي وربط عن أھلھ  ً .
 وال یعتقد في الراقي، إنما یعتقد في اآلیات واألحادیث الواردة عن النبي ًفیعتقد اإلنسان في قرارة قلبھ أن ھناك أسبابا جعلھا هللا عز وجل،

أذھب الباس رب . (سؤال وابتھال ودعاء) أذھب) (أذھب الباس رب الناس: (صلى هللا علیھ وسلم، وكلھا تشتمل على التوحید، كحدیث
ًالناس، واشف أنت الشافي، ال شفاء إال شفاؤك، شفاء ال یغادر سقما ً  توحید ودعاء، وثناء على هللا بما ھو أھلھ، وھو رب الجنة ورب ، فھو)ِ

َّفلْوال إذ جاءُھم بأُسنا تضرُعوا : دعاء وابتھال ومسألة، وهللا یحب أن تدعوه) ِواشف(الناس، رب كل شيء وملیكھ،  َ َ َ ََ َ َْ ْ ْ ِ ِواشف أنت ] (43:األنعام[َ
ب ولو كان من أمھر األطباء، فقد یعالج المریض الیوم وفي الغد یموت الطبیب فال زید وال عمرو وال الطبی) الشافي، ال شفاء إال شفاؤك

ال تتناول كذا، وعلم : ویعیش المریض؛ ألن هللا بیده األمر كلھ، وإلیھ یرجع األمر كلھ، ولربما منعك الطبیب مما فیھ الدواء، ولربما قال لك
ن هللا عز وجل وضعھ عند ھذا الحد، فال یتعلق المخلوق بالمخلوق وإنما یتعلق فال أحد یستطیع أن یجاوز حده قدره؛ أل. هللا أن شفاءك فیھ

ًبالخالق، وال یتعلق بمن ال یملك لھ ضرا وال نفعا؛ بل یتعلق با سبحانھ وتعالى ًفھذا أمر مھم جدا في الشخص الذي ُیرقى؛ أن یكون تعلقھ . ً
، ومن التوكل على هللا أنھ إذا جاء لشخص یرقیھ ورقاه ولم تنفع رقیتھ؛ فلیعلم أن هللا با سبحانھ وتعالى، وتوكلھ على هللا سبحانھ وتعالى

ًیرید بھ خیرا، فقد یكون ھذا البالء وھذه المصیبة التي حلت بھ یرید هللا أن یرفع بھا درجتھ، ویعلي بھا منزلتھ، ولذلك فال یتعجل الفرج 
 النفوس مجبولة على التعلق بمن أحسن إلیھا، وقد یأتي فیھا دواخن من وسوسة بقراءة زید أو عمرو، حتى ال یصبح عنده ضعف؛ ألن

الشیطان، فتعییھ الحیلة، ثم إذا بربھ یأذن بشفائھ في یوم لم یحسب لھ من حساب، فإذا بھ كأن لم یكن بھ شيء، فیزداد محبة  سبحانھ 
ًوتعالى، واعترافا بفضلھ، والتجاء إلیھ سبحانھ إنھا تنافي كمال اإلیمان؛ لحدیث السبعین الذین ال یسترقون وعلى : قلنا: رقیةومسألة طلب ال. ً

ربھم یتوكلون، فطلب الرقیة ینافي الكمال، واألكمل أن تتوكل على الحي القیوم الذي ال تأخذه سنة وال نوم، وأن ترقي نفسك، وأن تكثر من 
ید أن یرقى، فعلیھم النصیحة، فال یذھبون بھ إال لمن یوثق بدینھ وأمانتھ، فال وأما أھل الذي یر. ذكر هللا عز وجل، وأن تحافظ على األذكار
وتستطیع أن تعرف الشخص الصادق من الشخص الكاذب، فتجد الشخص الذي یرقي ورقیتھ . یذھبون للمشعوذین، وال إلى من فیھم شبھة

ًشرعیة یتكلم بكتاب هللا وسنة النبي صلى هللا علیھ وسلم كالما واضحا م ًعلوما معروفا، مأخوذا من نور الكتاب والسنة، وأما الذي عنده ً ً ً
شركیات وخرافات وطالسم، وعنده تعاویذ ما أنزل هللا بھا من سلطان، فتجده یتمتم ویھمھم، وربما یكتب الحروز بكلمات غیر مفھومة، 

فال . نسأل هللا السالمة والعافیة.. س آیات القرآن في حروزه أن یعك-والعیاذ با- یستخدم الجن، فبلغ من تقربھ لھم -والعیاذ با-وربما 
ُیجوز للمسلم، وال یجوز ألھل المریض أن یذھبوا ألمثال ھؤالء، وال یذھب الشخص للرقیة حتى یسأل عن الراقي، فإن شھد لھ بخیر 

كذلك ینبغي على اإلنسان إذا . یھ وإال فالوعرف باالستقامة، والمحافظة على الصلوات، والخوف من هللا عز وجل، وتحري السنة؛ ذھب إل
قال بعض العلماء وھو .  أن یقتصر فیھا على الوارد عن النبي صلى هللا علیھ وسلم- األمور التي تحتاج إلى رقیة: أي-أصابھ مثل ھذا البالء 

ًل واألكمل أن اإلنسان ینحصر دائما في فاألفض. إنھ ال رقیة إال من عین أو حمة، ویخصون الرقیة بھذا حتى ال ینفتح الباب: مذھب طائفة
عز وجل من السبعین  المحل الذي یضطر إلیھ، وما زاد على ذلك فاألفضل فیھ أن یفوض  سبحانھ وتعالى ویتوكل علیھ، حتى یجعلھ هللا

  .ھو أرحم الراحمیننسأل هللا العظیم أن یجعلنا وإیاكم منھم بمنھ وكرمھ، و. ًألفا الذین یدخلون الجنة بغیر حساب وال عذاب
 
 
 
 

 أمور یجب أن یتصف بھا الراقي
 
 

ینبغي علیھ أن یصحح نیتھ فیما بینھ وبین هللا عز وجل، : األمر األول: فأما بالنسبة للشخص الذي یقوم بالرقیة فالبد أن یتصف بعدة أمور
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 ما بینھ وبین الناس، ومن أصلح سریرتھ زكى هللا وأن یصلح سریرتھ في مداواتھ ومعالجتھ للناس، ومن أصلح ما بینھ وبین هللا أصلح هللا
فأول ما یجب علیھ أن یصدق مع هللا عز وجل، وأن ال یجعل الدنیا أكبر ھمھ وال مبلغ علمھ، وال غایة رغبتھ وسؤلھ، فمن جعل . عالنیتھ

لدنیا حتى أصبح یلھث فیھا، فال یبالي هللا بھ في أي الدنیا كذلك جعل هللا الفقر بین عینیھ، فھو فقیر ولو كان أغنى الناس، وفتح علیھ أبواب ا
فالواجب على اإلنسان أن یعلم أن اآلخرة ھي األصل، خاصة وأنھ یرقي الناس بكتاب هللا، وبما ورد في سنة رسول هللا صلى . أودیتھا ھلك

ًهللا علیھ وسلم، فیعلم أن ھناك جانبا شرعیا البد من حفظھ لھ وال قوة في معالجة الناس، وأن الحول حول  نھ ال حولأن یعتقد أ: األمر الثاني. ً
، وكان أفضل الخلق عند هللا صلوات هللا )ال حول وال قوة إال با: (ولذلك فإن من كنوز الجنة. هللا، وأن القوة من هللا وحده ال شریك لھ

، فإن الشیطان یتسلط على )ني إلى نفسي طرفة عینبرحمتك أستغیث، أصلح لي شأني كلھ، وال تكل! یا حي یا قیوم: (وسالمھ علیھ یقول
الراقي بالوساوس والخطرات، ویأتیھ من أبواب لم تخطر لھ على بال، وقد یأتیھ من باب یظن الرجل الراقي أنھ باب خیر، وإذا بھ باب فتنة 

 الوساوس، فھو إذا اعتقد في جمیع أمره فالواجب علیھ أن یوطن نفسھ با عز وجل، ومن ذكر هللا عصمھ من ھذه. علیھ في دینھ ودنیاه
وشأنھ وما أصبح وال أمسى إال وھو بريء من حولھ وقوتھ، كثیر االلتجاء إلى هللا، كثیر االعتماد على هللا؛ إال كفاه هللا أمره، وأصبح بخیر 

نھ الشخص الذي إذا رقى وضعت لرقیتھ وإذا أصبح یعتقد أنھ وصل إلى درجة یؤثر فیھا على الناس، وإلى درجة تنفع فیھا رقیتھ، وأ. حال
ًإْن یْعلم هللا في قلوبكم خْیرا ُیْؤتكم خْیرا : وأكثر ما تأتي اآلفات من نیات القلوب. القبول والتأثیر؛ فقد یھلكھ هللا عز وجل بھذا االعتقاد ًَ َْ ُْ ُ ُِ ِِ ُِ ُ َّ ِ َ َ

فالواجب تصحیح النیة، ! ًا الخیر بقدر ما یكون محروما والعیاذ باإذا ُسلب ھذا الخیر فبقدر ما ُیسلب من ھذ: ، ومفھـوم ذلك]70:األنفال[
واعتقاد الفضل  وحده ال شریـك لھ، الذي علمھ ما لم یكن یعلم، علمـھ كیفیة الرقیـة، وعملھ ما یرقي بھ، وفتح لھ من أبواب الفضل؛ فیعتقد 

ًوالبد أن یتعلم أمورا في . َتعلم الرقیة، فال یرقي الناس جاھل یتعلم: األمر الثالث. لًدائما أنھ  ومع هللا، وال حول لھ وال قوة إال با عز وج
ُما ھو ھدي رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم في الرقیة؟ وما الذي ورد عنھ من صحاح األحادیث واألخبار واآلثار التي شرعت : الرقیة منھا

ناس ببدع ومحدثات، وإنما یوطن نفسھ بالخوف من هللا واألمانة والنصیحة لھذه األمة للرقیة؟ فال یرقي الناس بشيء من عنده، وال یأتي لل
. ومن كان على السنة أصاب اإلخالص، وھداه هللا الصراط المستقیم، وبارك لھ. ولعامتھا، ویتحرى ھدي رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم

ً صلى هللا علیھ وسلم مطبقا على الصفة الواردة، فال یزید علیھا وال ینتقص علیھ أن یجعل ھذا الھدي الذي ورد عن رسول هللا: األمر الرابع
منھا؛ بل یتعلم الوارد ثم یتقید بھ، وال یزید علیھ وال ینقص منھ، ویحاول قدر استطاعتھ عند قراءة األذكار وقراءة القرآن أن یكون 

ًمستحضرا لعظمة هللا جل جاللھ، ومستحضرا لھیبتھ سبحانھ وتعالى،  فھي الخیر كلھ والبركة كلھا؛ ألن المعرفة با واإلیمان بھ وتوحیده ً
واإلخالص لھ عز وجل خیر للعبد في جمیع أحوالھ، ولو كان اإلنسان في أي حالة فإنھ یمكنھ أن یوحد هللا على تلك الحالة، ففي أي حالة من 

ھا یتلو كالم هللا، ویستشعر أثناء تالوتھ عظیم البركة التي وضعھا هللا فإذا كان في حال رقیتھ كل. األحوال یستطیع أن یتفكر ویعتبر ویدكر
ٌكتاب أنزلناهُ إلْیك ُمبارك : عز وجل في كتابھ ٌَ َ َ َ ِ َ َ َْ َ بحیث إذا رقي بھ المریض شفي، وإذا قرئ على اللدیغ نشط كأنما نشط من عقال، ] 29:ص[ِ

ًفكم رأیت بعیني شخصا یرقى فتراه أمامك كالطفل الصغیر، وإذا بھ بفضل هللا ! حارووهللا إن العقول لت. وإذا قرئ على الممسوس إذا بھ یفیق
سبحانھ وتعالى، ثم بآیات هللا التي أنزلھا على رسولھ صلى هللا علیھ وسلم إذا بھ یخرج من تلك البلیة ومن ذلك البالء كأن لم یكن بھ شيء، 

! یرجع في أقل من طرفة العین بقدرة هللا جل جاللھ الذي ھو على كل شيء قدیروقد یكون ال یعرف حتى نفسھ التي بین جنبیھ، وإذا بھ 
ٍقْل مْن بیده ملكوت كلِّ شْيء : فعندھا تعلم أنھ ال یمكن أن یخرج عن أمر هللا في ھذا الكون وال في غیره شيء َ ُُ ُ َُ َ َ َِ ِ فینبغي ألھل ]. 88:المؤمنون[ِ

ًاعتبروا وادكروا، والراقي الذي یصل إلى ھذه الدرجة ترى من سمتھ أنھ یزداد توحیدا  ًخالصا لوًالرقیة أن یكونوا من أكمل النـاس توحیدا وإ
وكیف . ًأما الراقي الذي یبدأ أول رقیتھ وھو ال یعرف شیئا، فقد یستدرجھ الشیطان. ً وتعظیما لھ سبحانھ وتعالى، فأبشر منھ بكل خیر
ًإذا كان موحدا مؤمنا-:  یشتكي فقال لھیعرف صالح الراقي؟ یعرف كما إذا جاء المریض  أنا لیس عندي شيء من األمر، بل األمر  إن -ً

وھذه . فیغرس في القلوب اإلیمان.. شاء هللا یشفیك ویداویك، فنسأل هللا أن یذھب عنك الباس، وأبشر بخیر، فا رحیم بعباده، ولطیف بھم
یا أمة : قال. إن ابني مریض فادع هللا أن یشفیھ! یا إمام:  لما دخلت علیھ امرأة فقالتھي النصیحة لعامة المسلمین، واإلمام أحمد رحمھ هللا

أخشى إن شفى : لم فعلت ذلك؟ قال: فقیل لھ. ِاللھم اشف مریضھا: فلما خرجت رفع كفھ وقال. إنك مضطرة، وهللا یجیب دعاء المضطر! هللا
وهللا ینزل البالء . شفى هللا مریضي بدعائي وإخالصي وتوحیدي لھ: أن تقول ھو یریدھاشفى هللا ولدي بدعوة أحمد ، ف: هللا ولدھا أن تقول

ًمن أجل أن ندعوه، فإذا دعوتھ وأجاب دعاءك ازددت إیمانا بھ، وتوحیدا وإخالصا لھ، وعرفت أنھ ال منجى وال ملجأ من هللا إال إلیھ،  ً ً
ًوقد أدركت رجال كبیر السن كان من حملة كتاب هللا، . ًفإذا بالراقي یزداد إیمانا! وسبحان من ال یعجزه شيء! فسبحان من أنزل الداء والدواء

ومن خیار عباده، فجاءتھ امرأة في لدغة حیة، فقرأ علیھا ورقاھا، ثم جلسنا من بعد صالة الفجر حتى انبلج النھار في الضحى، وقد كانت 
 یضع هللا البركة، وجعل ھذا الرجل یرقیھا من بعد صالة الفجر حتى شفاھا إن شاء هللا: بحالة كادت أن تموت، وأھلھا یصیحون ویقولون

، الحمد : فبكى وقال. الحمد  لقد شفیت: هللا، ثم قامت وھي تعاني بعض الشيء، فلما صار الضحى جاءه البشیر وقالھ لھ ، الحمد  الحمد 
؛ ألن الجن والشیاطین تخادع، وربما یستدرج؛ وھذا باب فالراقي ینبغي أن یوطن نفسھ . ، وما ضحك وما اغتر بنفسھ على اإلیمان با

ولذلك تجد بعض القراء الصالحین الناصحین إذا ابتدأ الرقیة بدأ بكتاب هللا یرقي بھ، وال یتكلم مع أحد، ولو حاولت الجن أن تقطعھ . خطیر
 من ذلك؛ ألن الشیطان یرید أن یقطعھ عن التالوة والذكر؛ ألن التالوة والذكر فال یلتفت إلیھم؛ ألنھ مشغول بلذة كالم هللا، وال یمكن الشیطان

ولذلك تجد بعض القراء إذا رقى شفي اإلنسان . تتنزل لھا المالئكة، وھم ال یریدون أن یستمر في خشوعھ، فیشغلونھ باألحادیث واألخبار
ًشفاء تاما، ومنھم من ھو بین بین، فالواجب على الراقي أن ال ی جعل من رقیتھ ما یخسر بھ دینھ وآخرتھ، وعلیھ أن یجعل من الرقیة ما یعنیھ ً

على اإلیمان با واإلخالص  عز وجل، ولذلك إذا كمل ھذا الشعور عنده عف عن الدنیا ولم یلتفت إلى المال، وال إلى شيء من زخرف 
  .الدنیا، وإنما یلتفت إلى مرضاة هللا سبحانھ وتعالى وحده
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 ام ومسائل في باب الجعالةأحك

 
 

ًوھي أن یجعل شیئا معلوما : [ قال رحمھ هللا تعالى ًأن یجعل شیئا معلوما: (وقولھ. الجعالة: أي) وھي: (قولھ]. ً تصویر للمسألة؛ ولیس ) ً
ًتعریفا ألن فیھ دورا، ألنك ما عرفت مادة جعل؛ فال یصح أن تقول ة، وال الجعالة أن یجعل، الصالة أن یصلي؛ ألنھ ما عرف حقیقة الصال: ً

فمراد . أن یجعل؛ ألن الجعل یحتاج إلى تعریف: وال الودیعة أن یودع، وال البیع أن یبیع؛ فھو إلى اآلن لم یعرف الجعالة، فكیف تقول لھ
ًالمصنف ھنا أن یصوره، وأن یجعل لھ شیئا معلوما ً....... 

 
 إذا اختلف الجاعل مع العامل قدم قول الجاعل

 
 

بمسألة االختالف، وقد تقدمت اإلشارة إلیھا غیر : ھذه المسألة تعرف]. ومع االختالف في أصلھ أو قدره یقبل قول الجاعل: [مھ هللاقال رح
كل  مرة، إذا حصل االختالف في البیع بین البائع والمشتري، وفي الرھن بین الراھن والمرتھن، وفي الشفعة إذا اختلف الشفیع والمشتري،

وھنا نتعرض لمسألة اختالف الجاعل والشخص الذي یقوم بالبحث، فإذا اختلفوا في الشيء المجعول، وكان الباحث قد ذھب . معناھذا قد تقدم 
فإن اختلفوا في قدر . سأعطیك ألفین: أنت قلت: ھذه ألف، فقال الباحث: أعطني الجعل، فقال: وبحث فوجد السیارة فجاء بھا إلى صاحبھا فقال

نحن اتفقنا على ألف دوالر، واأللف لایر قیمتھا : ھذه سیارتك قد وجدتھا أعطني الجعل، فأعطاه ألف لایر، فقال: ن یقول لھالجعل أو نوعھ كأ
ًھل ھو ذھب أو فضة؟ فمثال : غیر األلف دوالر؛ ألنھا ربما تساوي ثالثة أضعافھا، فیختلفون ھنا في نوع الجعل، وقد یختلفون في جنسھ

ربع كیلو من فضة، فیختلفون في جنسھا ھل ھو ذھب أو : أنا قلت. ال: أعطني نصیبي الربع كیلو من الذھب، فیقولھذه سیارتك و: یقول لھ
ما الذي وضعتھ؟ ألنھ أدرى ما الذي وضعھ، : ًفضة؟ فإذا اختلفوا في الجعل؛ فالقول قول الجاعل مع یمینھ؛ ألنھ مدعى علیھ، فنقول للجاعل

: ًإذا. ًأحضر شھودا یشھدون أنھا ألف دوالر، وإال حلف الجاعل وبرئ: بل ألف دوالر، فنقول:  یقولألف لایر، وخصمھ وضعت: فإن قال
لو (أن الجاعل أعلم بما جعل، ویكون الشخص الذي یدعي الزیادة مدع، و: ًأوال: القول قول الجاعل مع یمینھ، وھذا تنطبق علیھ القواعد

ًأن الغارم دائما مدعى علیھ: (أن الجاعل غارم، والقاعدة عند بعض العلماء: ًثانیا). موالھمیعطى الناس بدعواھم الدعى أناس دماء أناس وأ ؛ )ً
فكال الطرفین متفق على أنھا ألفان، . أنا جعلت ألفین: أعطني ثالثة آالف لایر، فقال: -ً مثال-وكذلك لو قال لھ. فتنطبق علیھ الضوابط

ًأعطھ األلفین وأقم دلیال على األلف الزائدة، بأنھ فعال وضعھا : فنقول. بل ثالثة آالف: فقال. ألفانھي : والخالف في األلف الثالثة، فلو قال لھ ً
: ًإذا. ، فنبقى على الیقین والشك نلغیھ؛ ألن األصل براءة الذمة منھ حتى یدل الدلیل على شغلھا)األصل والیقین: (ینطبق علیھا قاعدة: ًإذا. لك

 . بینة تدل على صدق دعواه-وھو الشخص المجعول لھ- ِا لم ُیقم المدعي الجاعل بیمینھ، م القول قول
 
 
 
 

ًمن عمل عمال لغیره بغیر جعل لم یستحق عوضا ً 
 
 

ًومن رد لقطة أو ضالة، أو عمل لغیره عمال بغیر جعل؛ لم یستحق عوضا: [قال رحمھ هللا أن من قام بعمل دون أن یتفق : من حیث األصل]. ً
نعتبر عملھ محض تبرع؛ ألنھ عملھ على ظاھر حالھ محض تبرع، ومحض بر وإحسان، فال نستطیع أن نلزم الناس مع صاحبھ على شيء ف

ولو فتح ھذا الباب النفتح باب عظیم عظیم ألكل أموال الناس، فقد توقف سیارتك وإذا . بدفع عوض وأجرة لمن یقوم بأعمال لم یلتزم بھا
أعطني أجرة البویا التي لمعتھا، وینفتح باب عظیم ألكل : لسیارة، وإذا بآخر یلمع الباب ویقولأعطني أجرة غسیل ا: بشخص یغسلھا، ویقول

وأنا ال أرید ھذا الشيء، ولي الحق أن أطلبھ، ولي الحق أن ال أطلبھ، فھذا مالي ولي مطلق التصرف فیھ بإذن هللا عز وجل، . أموال الناس
الظاھر محتكم إلیھا، وإذا لم یوجد عقد  ناس بدفع تكالیف أعمال الغیر التي لم یلتزموا بھا، وداللةال نستطیع أن نلزم ال: ًإذا. وبإذن الشرع لي

ًإذا ظاھر حالك یدل على أنك متبرع، فنقبلھ منك : فنقول. ال: ھل ألزمك أحد بھذا؟ فإن قال: بین الطرفین نقول لھذا الشخص الذي عمل العمل
ًولو جاء شخص ورفع لك ساقطا، أو حفظ لك شیئا ضائعا أو نحو ذلك، فمن . ، ھذا من حیث األصلًتبرعا وال نلزم الطرف الثاني بالدفع ً ً

وفي ھذه المسألة سنة عمریة عن عمر بن الخطاب رضي هللا عنھ، فقد قضى في بعض . ًحیث األصل ال یستحق شیئا، إال إذا كان ھناك عقد
ھل ھي سنن :  رحمھم هللا ھذه األشیاء، وھناك خالف عند العلماء في مثل ھذه السنناألشیاء بوجود استحقاق فیھا، واستثنى مذھب الحنابلة

ًمؤقتة ال یزاد علیھا وال ینقص فیھا من حیث القدر المجعول فیھا أم أنھا سنن تختلف باختالف األزمنة واألمكنة، فیكون فعل عمر أصال في 
  .قدیرھا؟ وسیأتي ذلك إن شاء هللاجوازھا، ثم تختلف باختالف األزمنة واألمكنة في ضبطھا وت
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 ما یستحقھ من رد العبد اآلبق
 
 

ًلم یستحق عوضا إال دینارا أو اثني عشر درھما عن رد اآلبق: [قال رحمھ هللا ً ًھذا في مسألة رد اآلبق، فقد جعل فیھ اثني عشر درھما، ]. ً
 الذي في خارج المدن، ففرق رضي هللا عنھ في رد اآلبق؛ ألنھ إذا وقد فرق عمر رضي هللا عنھ بین الشيء الذي في داخل المدن، والشيء

ًفر عن صاحبھ وأتي بھ من خارج المدینة أعطي من أتى بھ دینارا أو أعطي اثني عشر درھما؛ ألن الدینار في عھد النبي صلى هللا علیھ  ً
ًدل اثني عشر درھما، فجعل على التخییر، إما أن یعطیھ كان یعا-وسلم وأبي بكر وعمر إلى زمان عبد الملك حیث ُضرب الدینار اإلسالمي 

إنھا مؤقتة، فننظر إلى قیمة الدینار وما یعادلھ في : ًدینارا من الذھب أو یعطیھ عدلھ من الفضة، وھذه السنة العمریة، بعض العلماء یقول فیھا
الكلفة بدینار، ففي كل زمان یقدره  إن ذلك الزمان تقدر فیھ: جمیع األزمنة، كما في زماننا فینظر إلى ما یعادلھ فیعطھ، وبعض العلماء یقول

ًإعطاء الشاة أو مائتي درھم إذا كان ھناك مثال سن واجب من اإلبل، وعجز صاحب اإلبل عن : منھا: بحسب الموجود، ولھذه المسألة نظائر
ورد في حدیث أبي بكر رضي هللا عنھ في كتاب وجود ھذه السن فأعطى ما دونھا، فیعطي الفرق بین السن شاة، أو مائتي درھم، كما 

ًالشاة والمائتا درھم سنة توقیفیة لجمیع األزمنة، ففي بعض األحیان تكون الشاة فعال تعادل السن، وفرق ما : وبعض العلماء یقول. الصدقة
ثة آالف لایر، أو أربعة آالف لایر، بین السن والسن، وفي بعض األحیان یكون الفرق بین البعیر الذي في سن الجذعة والبعیر المسن ثال

، )أنھا شاة أو مائتا درھم(إنھا سنة توقیفیة، بقینا على األصل : فإذا قلنا. وتجد الثالثة آالف تعادل ثالث شیاه، واألربعة آالف تعادل أربع شیاه
تالف األزمنة واألمكنة، فنقدر لكل زمان الفرق بین إنھا سنة اجتھادیة فیدفع الفرق بینھما، ویصبح في ھذه الحالة یختلف الحكم باخ: وإذا قلنا

حمى النبي صلى هللا علیھ وسلم، وحمى وأبي بكر وعمر والصحابة، فھل یبقى الحمى إلى یوم : ومن نظائرھا في الحمى. ھذا وجھ. السن
إنھا حمى فتبقى حمى :  الربذة، فإذا قیلًإن في ذلك الزمان كان مرتعا، واحتیج إلبل الصدقة مثل: الدین حمى؟ أو یمكن نزعھ بحیث لو قلنا

ًإنھا حمى لمصلحة واجتھاد، فإذا وجد غیره وانتقل إلى غیره رجع إلى األصل من كونھ أرضا : إلى یوم الدین، ال تغیر وال تبدل، وإذا قیل
نص علیھ أنھ یبقى التشریع إلى ًمواتا یمكن إحیاؤھا، والحكم في ھذا مشھور، وھذا ظاھر مذھب الحنابلة، واختاره صاحب األمصار كما 

وھذا مذھب طائفة من العلماء، وھو أنھ یرجع بالنفقة، فالعبد إذا وجده فإنھ یحتاج ]. ًویرجع بنفقتھ أیضا: [قال رحمھ هللا. األبد، وال یغیر فیھ
من حقھ أن  كلفھ ذلك مائتي لایر، فھلًأن یطعمھ ویسقیھ، وربما وجده عاریا فكساه، فإذا قام بھذه األمور لحفظھ حتى جاء بھ إلى صاحبھ، ف

أن من حقھ أن یطالب بالنفقة؛ ألن المال مالھ، وحفظ المال من الزمھ أن یوجد ھذا الشيء فلھ أن یعود : یطالب بالنفقة؟ مذھب بعض العلماء
أن : ر وبحث، وحاصل ذلكوفي الحقیقة ھذه المسألة فتح الباب فیھا صعب؛ ألنھا مخالفة لألصل، ولذلك ال تخلو من نظ. على صاحبھ

أنھ لو شردت دابة من إنسان، : منھا: ًاألصل یقتضي أن من قام بعمل دون عقد فإنھ ال یستحق شیئا، ولما فتح ھذا الباب رتبت علیھا مسائل
. المصنف رحمھ هللاًفأمسكھا آخر وحفظھا وقام بسقیھا، واإلحسان إلیھا، وكلفھ ذلك، فإنھ یرجع بنفقھا أیضا على ھذا القول الذي اختاره 

أصل، ومستثنى من األصل، وإذا استثني من األصل ھل یقاس علیھ أو ال؟ : أن المسائل: وھذه المسائل كلھا مخالفة لألصل، وقد سبق أن قلنا
ر فإذا كان قضاء عمر رضي هللا عنھ برد اآلبق مستثنى، فھل یقاس غیره علیھ؟ من حیث األصل ال یقاس غیره؛ ألنھ فعل بمحض الب

سكوت صاحب المال عن وضع : لماذا ال ندفع لھ كلفة إحضاره؟ فنقول: وقد یسأل سائل ویقول. واإلحسان، فال نطالب صاحبھ بدفع مال لھ
وأخوه المسلم حینما جاءه ووجد ھذا الشيء ھناك، فإذا فاتھ حض من دنیاه . جعل وعن التعھد وااللتزام بالجعل یبرئ ذمتھ، وھذا ھو األصل

في اآلخرة، فإننا نجد الشریعة تبقي أشیاء ألخوة اإلسالم ولمعاني األخوة؛ بل قد تفسد المعاملة وتلغیھا بسبب معارضتھا لألخوة، فھناك حض 
، ونھى علیھ الصالة والسالم أن )وال یبع بعضكم على بیع بعض: (وربما منعت ما أحلھ هللا لمعارضتھ لألصول كقولھ علیھ الصالة والسالم

على سوم أخیھ، مع أن البیع جائز، والسوم جائز، لكن إذا أضر باألخوة منع، فإذا كان اإلنسان المسلم ال یستشعر األخوة یسوم المسلم 
ًاإلسالمیة، وقد یبحث عن ضالة أخیھ المسلم من أجل أن یأخذ نفقتھا، فیكون ھذا أمرا مؤثرا في محبة المسلمین وتعاطفھم وما دام أن هللا . ً

علیھ، فلماذا ال تحفظھ ألخیك المسلم وترده لھ، وال یكون لك منھ شيء، فقد قال صلى هللا علیھ   أن تجد ھذا الشيء وتعثرأعطاك القدرة على
من كانت لھ أرض فلیزرعھا أو لیزرعھا أخاه : (وسلم في بدایة الھجرة لما أتى المھاجرون إلى المدینة، قال علیھ الصالة والسالم لألنصار 

، فنھاھم عن اإلجارة، وھي مباحة؛ ألن حالة المھاجرین حینما ھاجروا في أول األمر ال تسمح )وال یؤاجرھا: (یة مسلم ، وروا)وال یؤجرھا
ففي بعض األحیان یضیع الشيء من . لھم أن یدفعوا األجرة، ثم بعد ذلك رخص في شراء األراضي؛ ألن األمر اتسع وأصبح الناس في سعة

ًفھ، وال أستطیع أن أدفع شیئا لمن وجده، ففتح باب المعاوضة ال یخلو من نظر وبحث؛ ألن ھناك أصوال عندي وال أستطیع أن أدفع تكالی ً
ًمعروفة من ھدي الشرع ینبغي االحتكام إلیھا، ولعل األشبھ أنھ ال یأخذ شیئا، لكن ال ینبغي لصاحب الشيء أن یفوت المكافأة واإلحسان 

، وھذا یدل على أنھ یدخل تحت باب المكافأة، لكن ال یلزم بشيء )ًمن صنع إلیكم معروفا فكافئوه: (لمألخیھ المسلم؛ فقد قال صلى هللا علیھ وس
  .وھذا ھو األشبھ من حیث األصول، وهللا أعلم. ألنھ لم یلتزم

 
 
 
 

 وجوب كون الجعالة معلومة على شيء معلوم أو مجھول
 
 

ًمن أحضر لي كذا أعطیھ ریاال، وھذا قلیل بالنسبة للعرف، أو : فمن حقك أن تقولنكرة تشمل القلیل والكثیر، ) ًأن یجعل لھ شیئا: (وقولھ
ًأعطیھ عشرة أو مائة، فكلھ جعالة، سواء كان قلیال أو كثیرا ً ًخرج بھ المجھول، فال یجعل شیئا مجھوال، كما لو قال) ًمعلوما: (وقولھ. ً من : ً
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ًأعطیھ ماال، أو لھ مكافأة، فھذا ال یجوز؛ ألنھ مبھم، والجعل مجھول، وال یجوز أن ًعثر على سیارتي الضائعة فأرضیھ، أو أعطیھ شیئا، أو 
ًیجعل جعال مجھوال، وھذا بإجماع العلماء رحمھم هللا، فال یقول أعطیھ مكافأة؛ ألنھ ربما ذھب المسكین وتعب وظن أن المكافأة فوق ألف : ً

لك : أنا قلت: لماذا لم تعطني إال مائة؟ قال: أتي وإذا بھا مائة لایر، فإذا جاء یقوللایر، ولو علم أنھا دون األلف لایر لما أتعب نفسھ، فی
مكافأة، وال یصح : أرضیك، وال یصح أن یقول: ًال یغرر بالناس، والبد أن یكون الجعل معلوما، فال یصح أن یقول: ًإذا. مكافأة، وھذه مكافأة

أن یحدد الثواب والجعل الذي : الثوب الذي سیعطیھ أو السیارة التي سیعطیھ، بمعنىًنعطیھ ثوبا، أو نعطیھ سیارة، حتى یصف : أن یقول
ٌولمْن جاء بھ حْمُل بعیر وأنا بھ زعیم : وضعھ؛ لقولھ تعالى ِ ِ ِ ِ ِ َِ َِ ٍ َِ َ َ َ َ َ ً في الوصف وھو ستون صاعا، - كما ذكرنا-، والحمل معروف ]72:یوسف[َ

ٍحْمُل بعیر ؛ ألنھ معروف بالعرف، فی: فقال ِ ًأن یجعل شیئا معلوما: (فقولھ رحمھ هللا. جوز أن یطلقھ لمعرفتھ عن طریق العرفَِ أن : ، أي)ً
ًیجعل شیئا معلوما ببدایة العقل، ویقول لھ ًھذا الشيء المعلوم، وھو یشمل جمیع األموال، سواء كانت من األعیان من الحیوانات أو من : ً

من وجد لي سیارتي الضائعة أعطیھ أرضیة في موضع كذا وكذا، فیصح أن :  قالغیرھا، فكل ذلك یصح حتى ولو كان من العقار، فإن
ًلمن یعمل لھ عمال معلوما: [قال رحمھ هللا. یجعل الشيء من العقار، فھذا عام شامل لجمیل األموال ًإن خطت لي قمیصا من نوع : كقولھ]. ً

: ي بعض صور اإلجارة المحرمة، توسعة من هللا على العباد، فیقول لھًكذا وكذا، أو خطت لي ثوبا من نوع كذا وكذا، والجعالة قد تكون ف
ًمن خاط لي قمیصا من نوع كذا وكذا، أو خاط لي ثوبا من نوع كذا وكذا، أعطیھ كذا وكذا ًمن خاط لي ثوبا من نوع كذا : ًلو قال مثال: ًإذا. ً

وتجوز . ثالثة أمتار في مترین، فھذا معلوم، فیجوز على العمل المعلومًمن بنى لي جدارا : أعطیھ مائة، فخیاطة الخیاط عمل معلوم، أو یقول
من رد لي سیارتي الضائعة، والبحث عن السیارة الضائعة لھ وسائل عدیدة : ، كأن یقول]ًأو مجھوال: [الجعالة على العمل المجھول، لقولھ

  .ً أعطیھ ألفا أو أعطیھ ألفین-یلةبأي طریقة وبأي وس: أي-من رد لي سیارتي : وطرق متعددة، فإذا أطلق وقال
 
 
 
 

 تحدید المدة في الجعالة
 
 

من عثر على سیارتي المفقودة خالل ھذا الشھر أعطیھ عشرة آالف لایر، أو من عثر على ابني : كأن یقول]. مدة معلومة: [قال رحمھ هللا
ھل یجوز أن یحدد مدة معلومة :  خالف بین العلماء رحمھم هللاوھذه المسألة فیھا. ًالضائع خالل ھذه األسبوع أعطیھ ألفا، فھذه مدة معلومة

من وجد سیارتي الضائعة، أو من وجد ابني الضائع، أو من وجد ساعتي المفقودة، أو : للبحث أم ال؟ وكلھم متفقون على أنھ إذا أطلق وقال
من عثر : لكن الخالف إذا حدد مدة معینة، فقال.  یجوزمن وجد كتابي أو مسجلي أو قلمي أعطیھ كذا، ولم یحدد مدة، فكلھم متفقون على أنھ

على سیارتي خالل شھر رمضان، أو من عثر على سیارتي خالل سنة، أو من عثر على كتابي خالل یوم، أو خالل ساعة، فحدد مدة 
أو : [وقولھ.  الجمھورال یصح أن یحدد مدة معلومة، واألصح ھو مذھب: معلومة، فمذھب الجمھور على جواز ذلك، وقال بعض العلماء

من عثر على سیارتي فتبقى إلى األبد، إذا لم یفسخھا ولم : من عثر على كتابي، ولم یحدد، ولذلك إذا قال: كما ذكرنا، مثل أن یقول]: مجھولة
  .یوجد من قام ببعض العمل، فإذا فسخت فحینئٍذ تنفسخ على تفصیل سیذكره إن شاء هللا تعالى

 
 
 
 

 علأمثلة استحقاق الج
 
 

: قال. من رد لي عبدي الضائع فلھ كذا: ًتمثیل لتقریر ما سبق، وقد كانوا قدیما ربما فر العبد أو ضاع، فیقول]. كرد عبد: [قال رحمھ هللا
من وجد ساعتي، من وجد قلمي، كأن : فھذه لقطة. من وجد ساعتي من نوع كذا وكذا فلھ كذا وكذا: كأن تسقط منھ ساعة فیقول]. ولقطة[

من وجد لي قلمي فأعطیھ كذا وكذا، فھذه لقطة، فالقلم إذا سقط والتقطھ :  القلم في المدرسة، أو في المكتب، أو في مكان معین ویقولیسقط
ًمن خاط لي قمیصا، أو خاط لي ثوبا، ونحو ذلك: كأن یقول]. وخیاطة: [قال. أحد صار بحكم اللقطة، وسیأتي إن شاء هللا بیان أحكامھا : قال. ً

ًمن بنى لي سورا على مزرعتي مائة متر في مائة في علو مترین أو متر ونصف، أعطیھ ثالثین ألفا: كأن یقول]. ء حائطوبنا[ فھذا رخص . ً
 .فیھ بعض العلماء على أنھ من باب الجعالة

 
 
 
 

 متى یستحق الجعل
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رد الشارد، وعثر على اللقطة، وخاط : أي) فمن فعل (.من صیغ العموم): فمن: (قولھ]. فمن فعلھ بعد علمھ بقولھ استحقھ: [قال رحمھ هللا
إذا فعلھ بعد قولھ فإنھ یستحق الجعالة بال ) بعد علمھ بقولھ: (وقولھ. القمیص، وبنى الحائط، فمن فعل ھذه األشیاء بعد قولھ استحق الجعل

س، فإذا فعل ذلك بعد قولھ استحق الجعل؛ ألنھ اشترط ًإشكال؛ ألنھ التزم، وھذا عقد بین الطرفین، سواء كان لمعلوم أو مطلق لعمل جمیع النا
ولذلك یكون كأنھ التزم بالمال أن یدفعھ عند وجود ھذا الشيء الذي ھو رد اآلبق، والعثور على الضائع ونحوه، فإذا عثر علیھ لزمھ . والتزم

ِیا أیھا الذین آمنوا أْوفوا بالُعقود : أن یدفع، قال تعالى ِ ُُّ ُ ُْ ِ َ ََ َ َ ، فھو التزم أن یدفع لھ، فیجب علیھ الوفاء بما التزم بھ، ویلزمھ القاضي، فإذا ]1:دةالمائ[ََّ
ًحدد عشرة آالف أو مبلغا معینا على رد الضائع وجيء لھ بالضائع؛ لزمھ أن ًاستحق الجعل كامال، : أي) استحقھ: (وقولھ. یدفعھا لمن وجدھا ً

المفقود، وقبل أن یعطیھ لصاحبھ بساعة توفي، فإنھ ینفسخ عقد الجعالة؛ ألنھ ما أتم ًلكن یشترط أن یكون الفعل كامال، فلو أنھ عثر على 
ًالفعل؛ إذ البد أن یصل إلى الشخص نفسھ، وحینئٍذ من حیث األصل ال یستحق الجعل كامال؛ ألنھ لم یفعل فعال كامال ً یستحق الجعل من : ًإذا. ً

 .ل، أما لو فعل البعض فھذا فیھ تفصیل سیأتي إن شاء هللا تعالىقام بھ على وجھھ، وعلى الشرط الموجود في قول الجاع
 
 
 
 

 االشتراك في الجعل
 
 

ًبعد أن قرر أن من فعل بعد القول استحق الجعل كامال، فإن كانوا جماعة اقتسموا؛ فلو فر بعیر وشرد ]. والجماعة یقتسمونھ: [قال رحمھ هللا
سك لي بعیري الشارد أعطیھ ثالثة آالف، فانطلق ثالثة أشخاص وكلھم اجتمعوا على ذلك من أم: فانطلق ثالثة أشخاص، فقال صاحب البعیر

وهللا ال نقسم حتى نأتي : قالوا. اقسموا: قالوا: (البعیر وأمسكوه وجاءوا بھ، فإذا جاءوا بھ استحقوا ما جعلھ الجاعل ویقسم بینھم؛ لحدیث الجعل
اقسموا واضربوا لي : (جاءوا إلى النبي صلى هللا علیھ وسلم وكانوا یشكون في جوازه قال لھم، فلما )رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم ونسألھ

أنھ شيء مباح، فأذن بقسمتھ، فدل ھذا على أن الجعل قد یقسم إذا كان ھناك أكثر من : أي) . معكم بسھم، وضحك علیھ الصالة والسالم
الذي التزم بھ   مفقود؛ فإنھم یستحقونھ ویقسم الجعل بینھم على الشرطشخص، أو طائفة اجتمعت في العثور على ضائع أو وجود شيء

  .صاحبھ
 
 
 
 

 استحقاق الجعل في أثناء القول
 
 

كأن تضیع مني السیارة یوم السبت، فجعلت : صورة المسألة في أثناء قولھ): وفي أثنائھ: (قولھ]. وفي أثنائھ یأخذ قسط تمامھ: [قال رحمھ هللا
ت كلھ، فبحث شخص دون أن یتعاقد معي، وعثر علیھا یوم األحد، وفي یوم األحد أعلنت أن من أحضر السیارة أعطیھ أبحث عنھا یوم السب

ًألفا؛ فحینئٍذ یستحق ما بعد اإلعالن ال ما قبلھ، فإن كان الذي بعد اإلعالن لھ أجرة ولھ قدر، فحصل ما یوجب انتقالھا إلى المعاوضة 
مسألة الرجوع عن النفقة في البحث والتحري، ففي بعض : وھذا في مسائل منھا. ن بعد القول ال الذي قبلھباإلجارة، ویستحق قدر الذي یكو

ّمن بحث عن بعیري سأعطیھ مائة ونفقتھ علي، فحینئٍذ یستحق النفقة التي بعد القول ال : األحیان تلزم، وفي بعض األحیان ال تلزم، كأن تقول
قسط تمام الفعل ما بین : أي) قسط تمامھ وفي أثنائھ یأخذ: (فقولھ. ن ذلك الوقت، فیستحقھا بعد القول ال قبلھالتي قبل القول؛ ألنك التزمت لھ م

 .القول والعثور على الشيء الذي ضاع من صاحبھ
 
 
 
 

 صحة فسخ عقد الجعالة من الطرفین
 
 

أن من : فعقد الجعالة عقد جائز، بمعنى]. ٍولكل فسخھا: [هللاشرع رحمھ هللا في صفة عقد الجعالة، فقال رحمھ ]. ٍولكل فسخھا: [قال رحمھ هللا
ابحث لي عن سیارتي ! یا محمد: ًحقك أن تفسخ متى شئت، ومن حق الشخص الذي یقوم بالبحث أن یفسخ عقد الجعالة، ولو أن شخصا قال

ال أرید أن أبحث، فھل یلزم؟ : قبلت، قال: عد ما قالقبلت التزم أن یبحث، ولو أنھ ب: فلما قال. قبلت: فقال. الضائعة وأعطیك عشرة آالف لایر
فسخت الجعالة، فحینئٍذ فیھ تفصیل؛ : لكن بالنسبة للشخص الذي وضع الجعل إذا قال. ًال یلزم؛ ألن ھذا عقد جائز ولیس ملزما بھ: الجواب

 عثر على سیارتي أعطیھ مائة ألف، فیذھب من: ًألنھ في بعض األحیان یفسخ الجعالة ویضر بمصالح األشخاص الذین یبحثون، فمثال یقول
الجعل أو المالك ال یستحق  في ھذه الحالة صاحب: ًإذا. قد فسخت: الناس ویتكبدون المشقة والعناء، وفي نفس الطریق وقبل وصولھم یقول
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. لعمل ما بین االتفاق والفسخفإذا أضر رجوعھ بحق العامل وجب علیھ أن یدفع للعامل أجرة ا: أن یرجع عن عقد الجعالة؛ وفي ذلك تفصیل
كذلك ینفسخ عقد الجعالة بالموت، فلو أن الباحث بحث ووجد ثم . وأما إذا كان ال یضر بھ، فإنھ ال إشكال في كونھ ال حرج علیھ في الفسخ

ي بعد ساعة وعثر علیھا من عثر على سیارتي أعطیھ عشرة آالف، ثم توف: مات قبل التسلیم، فإن العقد في ھذه الحالة ینفسخ، وكذلك لو قال
من عثر على سیارتي أعطیھ عشرة آالف لایر، ثم بعد ذلك زالت أھلیتھ، فكل ھذا یؤثر في العقد، والعقد ضعیف من : بعد ساعتین، أو قال

سخھا فمن العامل ٍولكل ف: [قال رحمھ هللا. العقود الجائزة، فإذا كان ال ضرر في الفسخ، فإنھ یصح فسخھا من العامل ومن رب الشيء المفقود
ًإن وقع الفسخ من العامل فال یستحق شیئا؛ ألنھ فوت على نفسھ المال، وفوت على نفسھ الجعل، : أي) من العامل: (قولھ]. ًال یستحق شیئا

:  قال رحمھ هللا.ال أرید أن أتم البحث، فذلك لھ، ویكون قد أسقط حقھ بفسخھ: فیتحمل مسئولیة نفسھ، فلو أنھ بحث سنة كاملة ولم یجد، ثم قال
فإن فسخت الجعالة من المالك والجاعل بعد شروع العامل، أو بعد شروع أكثر من شخص ]. ومن الجاعل بعد الشروع للعامل أجرة عملھ[

لو ضاعت السیارة، أو ضاعت اإلبل، أو ضاعت : ًفسخت؛ لزمھ أن یدفع لھ األجرة ما بین قولھ والفسخ، فمثال: في البحث والتحري وقال
غنم في صحراء، والصحراء تبعد عن المدینة مائة كیلو، فخرج اثنان للبحث عنھا، وبعد یومین فسخ الجاعل العقد، فكانوا قد وصلوا إلى ال

ًالمكان الذي فیھ الشيء المفقود، فالسفر الذي تكبدوه للذھاب إلى ذلك الموضع یعتبر استحقاقا لھم على المالك والجاعل، فتقدر أجرة مثلھم، 
 .ًخ العقد، ویعطیھم حقھم في ھذا العمل الذي عملوه؛ ألن في ذلك تفویتا علیھم، ویجب علیھ أن یضمن لھم ذلك الحقویفس

 
 
 
 

 األسئلة
 
 

...... 
 

 (ِوإن شئت صبرت ولك الجنة: (، وحدیث)تداووا: (الجمع بین حدیث
 
 

قولھ علیھ الصالة والسالم : والحدیث الثاني). تداووا عباد هللا: (قولھ علیھ الصالة والسالم: األول: ّأشكل علي فھم ھذین الحدیثین: السؤال
حدیث المرأة السوداء في الصحیح عن ابن عباس رضي هللا عنھما أنھ قال : ؟ الجواب)ِاصبري ولك الجنة: (للمرأة التي أصیبت بالصرع

تلك المرأة : (تزمت بشرطھا وھي تمشي على وجھ األرضوكانت مبشرة بالجنة إذ ال) أال أریك امرأة من أھل الجنة؟: (ًلبعض أصحابھ یوما
إن شئت : إني أصرع فادع هللا أن یشفیني، فقال علیھ الصالة والسالم! یا رسول هللا: السوداء أتت رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم فقالت

أن األصل التداوي، وھذه : ھ األولالوج: وھذا الحدیث الجواب عنھ من وجوه). أصبر: دعوت لك، وإن شئت صبرت ولك الجنة، فقالت
أن تأتي على : فما ھو ضابط قضیة العین؟ قضیة العین). ًقضایا األعیان ال تصبح دلیال للعموم: (القضیة قضیة عین ال عموم لھا، والقاعدة

ً مثال شھادة زید بن - ینھھذا الشخص بع- ًوجھ ال یمكن إلحاق الغیر بھا، وتخالف أصال، فإذا جاءت مخالفة لألصل فتخصھا في قضیة عین 
: ثابت رضي هللا عنھ وأرضاه لما جعلھ النبي صلى هللا علیھ وسلم بشھادة رجلین، فھل یمكن أن نقیس غیر زید علیھ؟ ال یمكن ذلك؛ بل نقول

 تصلح للعموم، ھذه قضیة عین ال: إذا وجد فیھا ما یدل على التخصیص واالختصاص، فنقول: ًإذا. ًھذه قضیة عین ال تصلح دلیال للعموم
، )أصبر: ِإن شئت دعوت لك، وإن شئت صبرت ولك الجنة، فقالت: (ًفالمرأة لما كان شفاؤھا بدعاء النبي صلى هللا علیھ وسلم محتما قال

، فاختارت الصبر، وھذا ال یطعن في مسألة التداوي، وال یعارضھا؛ )ِإن شئت صبرت ولك الجنة: (فھذا أمر فیھ اشتراط من جھة الشرط
قضیة العین فیھا واردة، ویكون  :ًإذا. ألن ھذا شيء من الغیب، وشفاؤھا محقق أنھ لو دعا لھا واستجیبت دعوتھ علیھ الصالة والسالم ستشفى

ًورود ھذه الحادثة تعلیما لألمة وتوجیھا لكل مبتلى، خاصة باألمراض النفسیة واألمراض الروحیة، أنھا سبیل إلى الجنة إذا صبر علیھا الع ً بد ً
واحتسب الھم والغم واألحزان، واألمراض النفسیة مثل الصرع وفي حكمھا الجنون، ال شك أن الصبر علیھا من أعظم األسباب الموجبة 

ًلغفران الذنب؛ ألن البالء یغفر هللا بھ ذنوب العبد، وبناء على ھذا فقصة المرأة تكون قضیة عین، وال تصح ألن تكون دلیال للعموم الوجھ . ً
، والدعاء خارج عن الدواء الذي أمر بھ من حیث ھو؛ ألن )تداووا عباد هللا: (أن المرأة لم تعارض الحدیث؛ ألن الحدیث یقول: يالثان

ًالتداوي شيء والدعاء شيء آخر، فالدعاء بین العبد وبین ربھ، والرقیة تكون من التداوي وفیھا أدعیة، لكن التابع لیس أصال، فجاءت تبعا  ً
األسقیة، واألشیاء الموجودة في األعشاب ونحوھا مما یتداوى بھا العبد، فجاء : فجعل التداوي في الوسائل المعروفة مثل. ًالِولم تأت أص

ًیصبح خاصا من ) وإن شئت دعوت لك: (الشرع لبیان أن التداوي بھا ال یعارض وال ینافي التوكل وال یضاده، وقولھ علیھ الصالة والسالم
ً لو كان عاما مع عام، وھنا ال تعارض؛ ألنھ حدیث خاص في نوع خاص وھو الدعاء، وحدیث عام في التداوي الذي ویكون التعارض. عام

فشفیتي بدعائي، : أي) ِإن شئت دعوت لك: (ًلكن الدعاء ھنا جاء أصال. ًیشمل األسقیة واألدویة، والرقیة من الدعاء تبع لھ وال تكون أصال
أرید أن أتداوى، وقال : ًلو أن شخصا قال: تقول: ًفمثال. ً العام ال یقتضي المعارضة من كل وجھ أبداًفیكون خاصا من عام، والخاص من

بل أسأل هللا عز وجل أن یشفیني، وسأستمر على الدعاء، فلیس ھناك تعارض بین ھذا وھذا، فیدعو ھذا، وإذا أراد أن یتداوى : شخص آخر
أن كونھ یدعو ال یعارض التداوي، إنما تكون المعارضة بین الحدیثین لو كان :  بمعنىًتداوى، فیكون ھذا خاصا من عام، وال تعارض،

فھذا ) ال تتداووا: (، ثم یأتي حدیث آخر ویقول)تداووا عباد هللا: (الدعاء غیر التداوي، فیضاده من كل وجھ، كأن یقول علیھ الصالة والسالم
ًعاء كنوع من أنواع التداوي، وأعرضت عنھ المرأة توكال على هللا، فھذا إعراض عن ، وجاء الد)تداووا عباد هللا: (تعارض، أما إذا جاء
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ًفلذلك ال یعتبر اختیار المرأة للجنة والصبر معارضا لمسألة التداوي، وعلى ھذا یمكن أن یكون ھذا جمعا بین الحدیثین. خاص ال عام الوجھ . ً
ًدواء وعالجا لھا، وھذا ) إن شئت دعوت لك: (یكون قولھ علیھ الصالة والسالمأن الشریعة من حیث ھي فیھا الحسن واألحسن، ف: الثالث ً

: كما في حدیث الرقیة، قالوا. إن وثق من نفسھ: حسن، واألحسن أن تتوكل وتفوض أمرھا إلى هللا إذا وجدت الضمان، وقد قال بعض العلماء
، ویغلب على ظنھ أنھ إذا لم یسترق یضعف إیمانھ فیتسخط على القضاء ًولذلك الذي تكون الرقیة شفاء لھ. یترك الرقیة إذا وثق من نفسھ

إن حدیث التداوي : فعلى ھذا نقول. والقدر، فقد تكون الرقیة واجبة علیھ؛ ألن التداوي واجب في بعض األحیان؛ إلنقاذ نفسھ، أو خشیة الفتنة
 .وهللا تعالى أعلم. ال یعارض حدیث المرأة من ھذا الوجھ

 
 
 
 

 العلم في استحقاق الجعلاشتراط 
 
 

ًذكر المصنف رحمھ هللا تعالى في تعریف الجعالة عمال معلوما أو مجھوال مدة معلومة أو مجھولة، فلم یجعل العلم بالعمل والمدة : السؤال ًً
باسم هللا، : في ھذا؟ الجوابً، فكیف جعل العلم شرطا في استحقاق الجعل )وفي أثنائھ یأخذ قسط تمامھ: (ًشرطا ألخذ الجعالة، ثم قال بعد ذلك

، والصالة والسالم على خیر خلق هللا، وعلى آلھ وصحبھ ومن وااله أن صاحب الشيء الضائع إذا التزم : المسألة من حیث االلتزام. الحمد 
لضائعة، فوجدھا ابحث لي عن سیارتي ا! یا محمد: أن یلتزم لشخص مخصوص، فال یلزمھ غیره، فإذا قال: الصورة األولى: فلھ صورتان

ًمن وجد شیئا ضائعا: (بكر أو عمر، فال یلتزم بدفعھا لعمر، وتصبح المسألة تابعة للمسألة التي ذكرناھا ، ھذا من حیث التزامھ للشخص )ً
عد علم ، فكل من وجد فإنھ قد التزم لھ أن یعطیھ ھذا الجعل في ظاھر العبارة ب)من وجد: (ًأما من حیث التزامھ عموما وقولھ. المخصوص

أما إذا . الشخص الذي وجد ذلك الشيء بالمكافأة والجعل؛ ألنھ نوى في قرارة قلبھ والتزم بھذا العقد من حیث األصل إذا كان یعلم بالجعل
كان ال یعلم بالجعل فصحیح أن الذي وضع الجعل وضعھ لجمیع المسلمین، لكن لمن رضي أن یتعاقد معھ، وھو لم یتعاقد معھ، فذھب ووجد 

وقد . ھذا من حیث األصل الشرعي. ً البعیر الشارد ولیس في نیتھ أن یأخذ عوضا، فیبقى على نیتھ، ویكون محض تبرع وبر وإحسانھذا
فرق رحمھ هللا بین أن یعلم وبین أن ال یعلم، لكن ھذا ال یقع في المعاملة مع هللا، وبعض الفقھاء یقیس ھذا على المعاملة مع هللا، وھذا 

إنك ال تنال األجر إال إذا استشعرت الثواب الموضوع على العمل، وھذا ال ینطبق على كرم هللا سبحانھ وتعالى وما : قولونًضعیف جدا، وی
ًفما ورد من األحادیث في الفضائل فعملھ العامل مستشعرا للثواب أو غیر مستشعر لھ؛ فإن هللا یعطیھ ذلك الثواب، وجماھیر . أعده لعباده

ً على ذلك، وقد فعل الصحابة أعماال، وأخبرھم النبي صلى هللا علیھ وسلم بما یكون لھم من األجر والمثوبة، وما كان العلماء رحمھم هللا
ًعندھم علم أنھم سیعطون؛ ألن ھذا القول نسي أصال، وھو أن ھناك فرقا بین مسألة الجعل وبین مسألة المعاملة مع هللا أن : والفرق بینھما. ً

ًجد بعیرا شاردا، ویعرف أنھ لفالن ویأتي بھ إلیھ، ما خطر على بالھ أنھ یأخذ شیئا، لكن الذي یعمل الطاعة فھو الشخص عندما یذھب وی ً ً
. أن أي عمل تعملھ من األعمال الصالحة تستشعر أن هللا سیجزیك عنھ: بمجرد إیمانھ یعمل الصالحات ویثاب علیھا وینوي ثوابھا، بمعنى

ًال نعمل طلبا لجنتھ وال : ي یعمل العمل الصالح وینتظر الثواب من هللا، وبین المتصوفة الذین یقولونفھناك فرق واضح بین الشخص الذ
ً فلسنا بأتقى  عز وجل من أصحاب النبي صلى هللا علیھ وسلم الذین عملوا خوفا من النار وطلبا للجنة-!أعوذ با-ًخوفا من ناره  فنعمل . ً

 هللا، وال یقدح ذلك في توكلنا وال في إیماننا؛ ألنھ لیس ھناك أعظم من النبي صلى هللا علیھ وسلم، وال أعلى عذاب هللا ونرجو رحمة ًخوفا من
، وھو یسأل هللا )وال أنا إال أن یتغمدني هللا برحمتھ: (درجة منھ، وھو یخاف من نار هللا عز وجل ویرجو جنتھ، قال علیھ الصالة والسالم

فالعامل من !! اإلنسان یعبد هللا ألنھ ربھ فال یعبده من أجل جنتھ أو ناره: أما ھؤالء فیقولون) لجنة وما قرب إلیھااللھم إني أسألك ا: (عز وجل
ًحیث ھو یعمل للعمل الصالح، وھو یعلم أن ھناك جزاء وثوابا َمْن عمل صالحا مْن ذكر أْو أنثى وُھو ُمْؤمن فلنْحیینُھ حیاة ط: ً َ ًَ َ َ َ َ َ َ َ َ ََّ َِ ٍُ َ ٌَ ًِ ِ ِ ُِ ْیِّبة ولنْجزینُھم َ َّ ََ َ َِ َ ً

ًفبناء على ذلك ال نستطیع أن نقیس عمال بدون العلم بالتعاقد؛ ألن المخلوق مع المخلوق البد . ً، فجعل الجزاء مرتبا على العمل]97:النحل[ ً
ھا في مصطلح العقد، والعلماء تكلموا رحمھ هللا وأشار إلی من التعاقد بینھما، وأما المخلوق مع الخالق فھذه مسألة قد تكلم علیھا شیخ اإلسالم

ِیا أیھا الذین آمنوا أْوفوا بالُعقود : علیھا في قولھ تعالى ِ ُُّ ُ ُْ ِ َ ََ َ َ وبعض المفسرین من السلف كـالحسن البصري وغیره أخذ ھذا اللفظ ] . 1:المائدة[ََّ
ِإن هللا اشترى م: إن العقد یقع بین المخلوق والخالق: على عمومھ، وقال ََّ َ ْ َ َّ ْن الُمْؤمنین أنفسُھم ِ َ َ َُ َ ِ ِ ُفاْستْبشُروا ببْیعكم : ً، فجعلھ تعاقدا]111:التوبة[ْ ُ ِ َِ ِ َ َ

ِالذي بایْعتم بھ  ِِ ْ ُ َ َ ّ، وكقولھ  علي أن أصوم،  علي أن أعتق،  علي أن أفعل كذا وكذا، فھناك تعاقد بین المخلوق والخالق، ]111:التوبة[َّ ّ ّ
َأني ال أضیُع عمل عامل منكم مْن ذكر أْو أنثى : ق، أن أي عمل صالح ال یضیعھوھناك تعاقد أصلي من الخال َْ ُ ْ ُِّ َُ ٍَ َ ِ ِ ِ ِْ ٍ َ َ َ فال ] . 195:آل عمران[َ

إذا أحیا العشر  ال یغفر لھ ما تقدم من ذنبھ: لیلة القدر، یقولون: ًأن الثواب ال یحصل على األعمال الصالحة إال بالنیة، مثال: نستطیع أن نقول
ِخر ولیس في نیتھ أن یغفر هللا لھ ما تقدم لھ من ذنبھ، وھذا غیر صحیح، فسواء نوى أو لم ینو فا سبحانھ وتعالى أكرم من یعامل، فلھ األوا

 فمسألة النیة لیست واردة ھنا؛ ألن قیاس ھذا على مسألة الجعل واالستحقاقات في تعاقد المخلوق وتغلیب النظر. الفضل والمنة التامة الكاملة
والفقھ على ھذا ضعیف، ولذلك یبقى األصل أن المخلوق ینال األجر ولو لم یكن عنده شعور بذلك األجر، لكن ینبغي أن یكون عنده األساس 

، ورجاء الثواب من هللا عز وجل، وھذا یكفي إجماال من حیث اإلجمال، ومسألة التفصیل أن یعلم أنھ إذا قام ھذه العشر : ًوھو اإلخالص 
ر وأصاب لیلة القدر یغفر لھ ما تقدم من ذنبھ، ویطلب منھ ذلك، فلیس ھذا بوارد، إنما ھو محض فضل من هللا سبحانھ وتعالى، وال األواخ

  .وهللا تعالى أعلم. یمكن قیاس ھذه المسألة على المسألة التي وردت أن المخلوق مع المخلوق ال یكون لھ تعاقد وھو في الجعل إال بعد علمھ
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 كة في الجعالة بالرفقةالشرا
 
 

قد استشكل بعض العلماء ھذا الحدیث، لكنھم : ًكیف توزع وتقسم الجعالة على الصحابة كلھم مع أن القارئ كان واحدا؟ الجواب: السؤال
تي علیھم كلھم، فإذا سافر فإنھم یشتركون جماعة في الغنم والغرم، فالضرر الذي یأتي یأ. تكون الشراكة في بعض األحیان بالرفقة: یقولون

أنھ كان یمكن لكل : ھذا الحدیث فیھ ھذا اإلشكال، ویمكن أن یجاب عنھ: والنفع یأتي لھم كلھم، وبعض مشایخنا رحمة هللا علیھم كان یقول
وا لي واضرب: (ومن ھنا قال علیھ الصالة والسالم. شخص منھم أن یرقي، فلما اختار أحدھم أن یرقي صارت الكلفة علیھ، واألجرة للجمیع

؛ ألن الشرع لھ وجھ؛ فإن الرقیة جاءت من داللتھ علیھ الصالة والسالم، وھو الذي أنزلت علیھ الفاتحة، ویكون على )معكم بسھم وضحك
من جھة أن  ًكما استحققتم أنتم بحكم أن كال منكم كان یمكن أن یرقي، فإن الشرع لھ وجھ: أي) اضربوا لي معكم بسھم وضحك: (ھذا قولھ

 .وهللا تعالى أعلم.  كانت من شرع هللا عز وجل ومن دینھالفاتحة
 
 
 
 

 حكم وضع الجعالة على المسابقات ونحوھا
 
 

السنة : من حل مسألة كذا فلھ عشر درجات، ونحو ذلك؟ الجواب: ھل تكون الجعالة باألمور المعنویة كأن یقول المعلم لطالبھ: السؤال
، فھذا نص واضح لیس فیھ أي إشكال، )ال سبق إال في نصل أو خف أو حافر: (لة المسابقةواضحة عن النبي صلى هللا علیھ وسلم في مسأ

ًأن الجوائز تحدث الشحناء والبغضاء، وتحدث نوعا : فنؤمن بما جاء ونلتزم ونسلم بھ، فال یجوز وضع الجوائز إال على ھذه الثالثة، والسبب
فاستثنیت ھذه الثالثة األشیاء ألمور ال تعارض : قال بعض العلماء. یكون ھو األسبقًمن التنافس، وما تنافس قوم غالبا إال حرص أحدھم أن 

كلھا في الجھاد في سبیل هللا، كما تقدم معنا في باب ) ال سبق إال في نصل أو خف أو حافر: (األصل الذي منع منھ في وضع الجوائز؛ ألن
في سبیل هللا عز وجل،  كون أعظم نكایة للعدو، وسیكون أقوى في الجھادالسبق، فحینما یسبقك أخوك وتراه یسبقك فإنك تفرح؛ ألنھ سی

. إنھا أجیزت لوجود الحاجة إلیھا في الجھاد: وقالوا. ًوحینما یكون أكثر رمیا منك تفرح لما سیكون لھ من حسن البالء في العدو والنكایة بھم
وعلى . ھا تحدث الشحناء والبغضاء بین الناس إال فیما استثنى الشرعًوأیا ما كان فإن ھذا نص واضح بأنھ ال یجوز وضع المسابقات؛ ألن

ال جعل یجعل على السباق إال في ھذه الثالث، فنلتزم بھذه : أي) ال سبق: (فالمسابقة الثقافیة داخلة تحت ھذا العموم، والحدیث یقول: ھذا
الفت الجعل، فالجعل أن تحتاج الشيء كبعیرك الشارد تحتاجھ وأنت إنھا باب الجعل، فقد خ: السنة وال نفتح مجال القیاس والرأي، ولو قلنا

عاجز عنھ، وسیارتك الضائعة تحتاجھا وأنت عاجز عنھا، وجدارك الساقط، وقلمك الضائع، فالجعل یكون في شيء تحتاجھ وأنت عاجز 
یصح  ال: ذلك ال منفعة فیھا، ومن ھنا یقول العلماءلكن المسابقة ماذا یحتاج منھا؟ ھو یعرفھا ویعلمھا، فأین الجعل من إیجاد شيء، ول. عنھ

من أخبرني بوقت : كما لو قال: الجعل إذا لم توحد مشقة على العامل، وقد ذكر ھذه المسألة اإلمام النووي وغیره وأشار إلیھا في الروضة
 ھذا إذا كان العامل لم یتحمل مشقة، فكیف إذا .لم یستحق؛ ألن اإلخبار بالخروج لیس فیھ أي عناء وال أي جھد: قالوا. خروج فالن فلھ كذا

وقد . ال مصلحة لھ في معرفتھا: ًمن حل المسألة الفالنیة وھو یعلم حلھا؟ إذا: كان الجاعل ال مصلحة لھ؟ فأي مصلحة للجاعل حینما یقول
ا التنافس، ولذلك رأینا بأعیننا أن یتنافسون ویتباغضون ویتحاسدون بسبب ھذ. نعم: فنقول. المصلحة أن الطالب یتنافسون: یقول قائل

الطالب إذا وضع لھم الجعل على مسابقة حقد بعضھم على بعض، حتى لقد رأیت بعیني من بعض الزمالء أنھم كانوا إذا جرت بینھم مسابقة 
جعل على حفظ كتاب ًفي الحفظ تمنى بعضھم أن یخطئ أخوه في القرآن وفي كتاب هللا عز وجل، ناھیك عن أنھ إذا كان صغیرا وأعطي ال

ًهللا عز وجل ینشأ متعلق القلب بھذه الدنیا، وربما یمر علیھ العام كامال وال یراجع القرآن إال إذا أعطي مسجدا یقوم فیھ للتراویح، أو طلب  ً
فظة علیھا، ومن صان العلم وكتاب هللا واألمور العلمیة ینبغي صیانتھا من الدنیا ما أمكن، وینبغي حفظھا والمحا. للمسابقة، أما غیر ذلك فال

ولذلك تجد من . صانھ هللا في الدنیا واآلخرة، ومن حفظ العلم آلخرتھ حفظھ هللا في دنیاه وآخرتھ، وبارك لھ في ھذا العلم، وبارك لھ فیما یجد
سھ ربما ضعفت عن االحتساب یتعلق بالحوافز والجوائز تدخل علیھ من الفتن الشيء الكثیر، وال یبارك لھ في علمھ، وال ینتفع؛ حتى إن نف

ًإذا لم یوجد الثواب، وتجده متقاعسا في األمور التي یكون فیھا نفع للعامة، وال یبارك لھ في علمھ كالشخص الذي یصون علمھ عن أن ینافس 
ماذا نرید من تنافس .. وانظر إلى طالب العلم یأتي مع طالب علم آخر، ویأتون إلى أجل المسائل الفقھیة أو الشرعیة ویتنافسان. ًبھ أحدا

ھذه المسابقات ال تتفق مع : ًإذا. فاألفضل لك أن ال تتعالم بعلمك، واألفضل لك أن ال تشعر الناس أنك أعلم.. االثنین؟ حتى نعلم من ھو أعلم
حدث الدخن بین طالب مقاصد الشریعة، وال تتفق مع معالي اإلخالص والتوحید التي من أجلھا قامت ھذه الشریعة؛ ألنھا تفسد النیات، وت

ًواألعظم بالء واألشد إذا كانت األشیاء المسئول عنھا في الثقافة أشیاء ال . العلم مع بعضھم ومع معلمیھم، فینبغي صیانة العلم عن مثل ھذا
ریخ كافر أو فاجر، ینتفع بھا المسلم، فربما كانت عن تاریخ میالد كافر أو فاجر أو عاھر، وفي ھذه الحالة إذا وضعت ھذه األسئلة عن تا

یصبح أبناء المسلمین متعلقین بقراءة كتب الكفار، ویصبح عندھم نوع من التغلیب الالشعوري، فیذھب ویشتري الكتب التي تتحدث عن 
 محل إشادة ربما أسأل عنھا فیزید من ثقافتي، ویصبح الذي یجیب عن ھذه األسئلة الغریبة: ماذا ترید منھا؟ فیقول: تاریخ الكفار، فإذا قیل لھ

فھذه أمور تجر إلى مفاسد وأضرار، ولذلك ینبغي إغالق ھذا الباب؛ ألنھ إذا فتح في أمور الدین فتح علینا في أمور الدنیا، ! أنھ أوسع معلومة
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 قال وحصل في ذلك من الضرر ما هللا بھ علیم، فأوصیكم ونفسي بتقوى هللا عز وجل، وصیانة العلم وحفظھ، ومن حفظ العلم وصانھ كما
ولو أن أھل العلم صانوه صانھم ولو عظموه في النفوس لعظما ولذلك من حفظ العلم حفظ هللا لھ كرامة : الشاعر رحمھ هللا برحمتھ الواسعة

، أما إ ، ویعلمھ  ، ویتعلمھ  ذا فتحت العلم في وجھھ وفي أھلھ ومالھ وحیثما كان، ویبارك لھ في علمھ ما صانھ وجعلھ آلخرتھ، فیتكلم بھ 
ولنا في سفلنا الصالح أسوة، فقد قادوا األمة والعالم من المحیط . أمور الدنیا خاصة على النشء والصغار فإن ھذا یعودھم على التعلق بالدنیا

لم، إلى المحیط وكانت مدارس المسلمین منتشرة في كل صقع، وما كانوا یعرفون مسابقة، وال جوائز؛ بل كانوا یثنون الركب في حلق الع
ًمحتسبین األجر عند هللا سبحانھ وتعالى، مبتغین الثواب منھ سبحانھ وتعالى، فبارك هللا لھم، وبارك في علمھم، وبقي علمھم إلى الیوم خالدا، 

، والعلم دون ! ًحتى إنك تجد كتاب العالم من علماء المسلمین محفوظا في دول الكفر على أنھ تراث، فسبحان هللا ، فسخر ألن الید خطت 
وھذه كلھا آیات وعبر في اإلخالص والتوحید؛ ولذلك تجد بعض حفظة كتاب هللا عز وجل یحفظ من أجل جوائز الدنیا، . هللا عدوه أن یحفظھ

، یقوم بھ اللیل. فإذا بھ میت القلب ال ینتفع بالقرآن، نسأل هللا السالمة والعافیة ، ویبكي وربما تجد الشخص عنده نصف القرآن لكنھ مخلص 
. من آیاتھ إذا تالھا، وینتفع بھا، وتجد الرجل یأتي ویلقي القرآن من أجمل ما یكون قراءة، ولم یدخل في قلبھ منھا أثر، فاإلخالص البد منھ

ُتلك الداُر اآلخرة : فالواجب علینا أن نجعل اآلخرة وما عند هللا نصب أعیننا َ َِ َِّ : كما یقول أھل العلمانظر إلى ھذه اآلیة وتأملھا ] 83:القصص[ْ
َتلك : (( قال الدار اآلخرة؛ بل: ما قال ْ ُ، وھذا إشارة إلى العلو ورفعة المنزلة تلك الداُر اآلخرة ))ِ َ َِ َِّ ، فقد علت وسمت فعال أھلھا ]83:القصص[ْ

َّتلك الد: ًوسموا عن حطام الدنیا؛ ألن الدنیا ضرتھا تماما، فمن أراد الدنیا فإنھ ال یرید اآلخرة َ ْ َاُر اآلخرة نْجعلھا ِ َ َُ َ ُ ویجعل هللا لك ] 83:القصص[ِ
َللذین(اآلخرة متى؟  ِ ًللذین ال ُیریدون ُعلوا في األْرض وال فسادا : الالم تفید االختصاص) َِّ َ َ ِ َ ََ َ ِ ّ ِ ًِ َُّ ُ ، الذین اتقوا هللا في ھذا العلم ]83:القصص[ِ

َوالعاقبة للُمتقین  َ َ َِ ِ َِّ ْ ُ ھل العلم صیانة العلم، وینبغي أن یعود طالب العلم من الصغر على طلب العلم  وفي هللا، فینبغي على أ] . 83:القصص[ْ
وابتغاء ما عند هللا عز وجل، حتى یبارك لھ في علمھ، فإذا فعلنا ذلك وجدنا الخیر والبركة، ووجدنا من یستطیع أن یخرج من بیتھ من 

إذا وضعت على ذلك الحوافز والجوائز  ي بیت من بیوت هللا یعلم أبناء المسلمین، أماالصباح وال یرجع إلى بیتھ إال في اللیل، وھو عاكف ف
الدنیا معلونة : (ولقد أخبر النبي صلى هللا علیھ وسلم بأن. فربما تعلق قلبھ بھا، والقلب إذا تعلق بشيء فتن بھ، نسأل هللا السالمة والعافیة

ًما أو متعلماملعون ما فیھا، إال ذكر هللا وما وااله، أو عال فنسأل هللا العظیم . من أراد وجھ هللا، وإال فما عدا ذلك فھو ممحوق البركة: أي) ً
ًرب العرش الكریم أن یجعلنا ممن أراد بھذا العلم وجھھ، وأن یجعل ما تعلمناه وعلمناه خالصا لوجھ الكریم، موجبا لرضوانھ العظیم، وأن  ً

 .وهللا تعالى أعلم. نیصرف عنا فتنة العلم ما ظھر منھا وما بط
 
 
 
 

  باب اللقطة-شرح زاد المستقنع 
ًاإلنسان في حیاتھ معرض لضیاع مالھ عنھ، وبما أن الضائع غالبا ما یجده إنسان آخر ویلتقطھ؛ فلھذا وضعت الشریعة للقطة أحكاما تتعلق  ً

ھ، وكیف یعرفھا حتى یجد صاحبھا، وما ھو المال الذي بمن یأخذ اللقطة، وما الشيء الذي یجوز لھ التقاطھ، وما الذي ال یجوز لھ التقاط
یعرف والذي ال یعرف، وما الذي یترتب على عدم مجيء صاحبھا، وغیر ذلك من األحكام الخاصة بباب اللقطة، وھذا كلھ من كمال 

  .الشریعة وشمولھا
 اللقطة وأحكامھا

 
 

أراد أن ) باب اللقطة: (یقول المصنف رحمھ هللا تعالى:  آلھ وصحبھ أجمعینالحمد  رب العالمین، والصالة والسالم على نبینا محمد وعلى
یشرع المصنف رحمھ هللا في بیان أحكام الضائعات من األموال ونحوھا، وقد بینت الشریعة اإلسالمیة ما یجب على المسلم إذا وجد مال 

ربما سقط منھ مالھ وھو ال یدري،  ھ ورده إلیھ، فإن اإلنسانأخیھ المسلم؛ من حفظھ، ورعایتھ، والسعي في تحصیل األسباب بمعرفة صاحب
ولربما ضاع منھ، فیحتاج إلى حفظ ذلك المال، حتى یتمكن صاحبھ من وجدانھ، وقد جاءت عن رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم جملة من 

 لھ بأخذھا والتصرف فیھا، وما الذي یترتب األحادیث التي اشتملت على أحكام اللقطة، وفصلت في بیان ما یجب على الملتقط، ومتى یحكم
وقد ذكر المصنف رحمھ هللا باب اللقطة بعد باب الجعالة، . ًعلى ذلك األخذ، وأنھ إذا وجد صاحبھ في یوم من األیام فإنھ یكون ضامنا لھ

ألشیاء الضائعة، واللقطة من الضائعات، ًأن باب الجعالة تضمن جملة من المسائل واألحكام التي غالبا ما یكون فیھا الجعل في ا: والمناسبة
في ھذا الموضع سأذكر لك جملة من األحكام والمسائل : أي) باب اللقطة: (وقولھ رحمھ هللا. فھناك توافق بین باب الجعالة وبین باب اللقطة

 .......المتعلقة باللقطة
 

 ضابط المال الذي یأخذ حكم اللقطة
 
 

العنایة بھ، واألموال منھا ما یھتم بھ اإلنسان، ومنھا ما ال یكترث بھ، فالفقھاء رحمھم هللا : تمام بالشيء، االھ]وتتبعھ ھمة: [قال رحمھ هللا
یریدون أن یفرقوا بین الشيء الذي یأخذ حكم اللقطة العامة والشيء الذي ال یأخذ ھذه األحكام؛ ألن النبي صلى هللا علیھ وسلم فرق في سنتھ، 

، ھذا یدل على أن الشيء الیسیر ال یحتاج إلى تعریف بھ، وال یأخذ حكم اللقطة )خفف عنا في السوط والعصا: (ھفلما قال جابر رضي هللا عن
نحتاج إلى وضع ضابط، ووضع میزان نفرق بھ بین الشيء الذي یأخذ حكم اللقطة، وبین لشيء الذي ال یأخذ حكم اللقطة، : ًإذا. العامة
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ًوسط؛ ألنھ دائما في التقدیرات الغالبة ینظر إلى أوساط الناس، فمثال:  وقالواھمة أوساط الناس،: ًفوضعوا ضابطا وھو العادة : قاعدة: ً
محكمة، لما جاء العلماء یضعون قاعدة االحتكام إلى العرف وضعوا الضابط الغالب، فالغالب ھو الذي یكون في الوسط، لیس ألھل الغنى 

 ننظر إلى األشیاء الغالیة وال إلى األشیاء الرخیصة، ولكن ننظر إلى األشیاء الوسط، ونجعلھا وال ألھل الفقر، فكذلك ھنا بالنسبة لألموال، ال
أوساط، والوسط : من باب أولى إذا كانت أغلى من ھذه، وعلى ھذا وضع المصنف رحمھ هللا قید: ھي التي تسري علیھا أحكام اللقطة، فنقول

ًخیص، فاللقطة ھي الشيء الذي لیس بالرخیص جدا، بل كان رخصھ تتبعھ ھمة أوساط الغالي والر: ھو المقام الذي یكون بین الطرفین
.. الناس؛ ألنھ یمكن أن یكون الرخیص عندي قیمتھ مائة لایر لغناي، وقد یكون عندي الرخیص قیمتھ ألف لایر، وقد یكون عشرة آالف لایر

راف، واألزمنة واألمكنة، فالقاضي والشیخ والمفتي وطالب العلم إذا سئل ننظر إلى أوساط المجتمع، وھذا یختلف باختالف األع: ًإذا. وھكذا
ھل ھو لقطة أم ال؟ فینبغي أن ینظر إلى الوسط، والمصنف رحمھ هللا ابتدأ بھذه الجملة؛ ألن أول ما تبحث من أحكام اللقطة أن : عن شيء

: وكذا من أحكام اللقطة، فھو یقول یجب تعریفھ، ویجب كذا: لكتعرف ما ھو الشيء الوسط الذي تتبعھ ھمة أوساط الناس، حتى تقول بعد ذ
ًوأوساط الناس تختلف باختالف الزمان والمكان؛ فقد تجد مجتمعا یكون وسط المال فیھ ألف لایر، بحیث أن ما . ًنضع ضابطا ألوساط الناس
ًدون األلف یكون شیئا یسیرا ًنزل عن المائة یكون یسیرا، وقد یكون العشرة لایر، فیرد ھذا ًوقد تجد زمنا الوسط فیھ مائة لایر، بحیث أن ما . ً

ًیھتم صاحبھ بالبحث عنھ؛ ألننا ال نستطیع أن نكلف شخصا أن یعتني : أي) وتتبعھ ھمة أوساط الناس: (قال رحمھ هللا. إلى كل عرف بحسبھ
 .طة صعبة، والتعریف باللقطة فیھ عناء ومشقةال ینشغل بھ صاحبھ، ففي ذلك عناء ومشقة، وأحكام اللق: بما ال یریده صاحبھ، أي

 
 
 
 

 أحوال الملتقط من جھة قصد التعریف وعدمھ
 
 

بیانیة، على التفصیل الذي تقدم معنا ) من) (من حیوان: (قولھ]. ولھ التقاط غیر ذلك من حیوان وغیره إن أمن نفسھ على ذلك: [قال رحمھ هللا
، ھذا االلتقاط على التفصیل الذي ذكرناه، وقد بین المصنف ھذا ھنا؛ ألن )ولھ التقاط: (ھفیما یجوز أخذه من الحیوانات وغیرھا، وقول

األحكام المتعلقة بااللتقاط مفرعة عن معرفة الشيء الذي یلتقط، فبعد أن بین رحمھ هللا الشيء الذي یلتقط، بین أحوال التقاط اللقطة، فالذي 
أن یلتقطھا بقصد أن : أن یلتقطھا بقصد تعریفھا وردھا إلى صاحبھا، والصورة الثانیة: ىالصورة األول: یلتقط اللقطة یلتقطھا على صور

ففي الصورة األولى إذا أخذھا بقصد تعریفھا، والوصول إلى صاحبھا، إن كانت من جنس ما تنطبق علیھا أحكام اللقطة . یملكھا وأن یأخذھا
ًمن أخذ اللقطة قاصدا أن یملكھا مباشرة، كمن : الصورة الثانیة. ًالكا لھا، كما سیأتيفال إشكال، فیعرفھا ثم بعد انتھاء مدة التعریف یكون م

ًوجد قلما أو كتابا لھ قیمة، وال یستطیع أن یجد صاحبھ، أو وجد ذھبا أو فضة، فحملھا وقال ً أرید أن أنفق من ھذا المال، فھذا حكمھ حكم : ً
الملتقط، وفي الثانیة یكون حكمھ حكم الغاصب، ففي األولى ال یضمن، وفي الثانیة الغاصب، أي أنھ في الصورة األولى یكون حكمھ حكم 

أنھ لو التقط على الوجھ األول، ونیتھ فیما بینھ وبین هللا أن ھذه العشرة اآلالف التي وجدھا سیوصلھا إلى : فائدة ھذه المسألة. یضمن
ط، فال ضمان علیھ؛ ألنھ ما تعدى وال فرط، ویده ید أمانة، لكن لو أخذھا صاحبھا، فأخذھا عنده، فضاعت، أو سرقت من دون تعٍد وال تفری
والبعض یحمد هللا حتى ولو كان - الحمد  على ھذا الرزق الذي جاءنا : من أجل أن ینفقھا، ولم یفكر ال في تعریفھا وال في شيء، إنما قال

ًأشتري شیئا، فلما أخذھا ابتاله هللا في   اآلن أن آخذه حتى أسدد ضائقة، أوأرید:  فأخذ ھذا المال وفي نیتھ أن یصرفھ، وقال- !المال من سرقة
اللیلة التي أخذھا بأنھ سرق منھ أو ضاع منھ، فلو عرف صاحبھا، وجب أن یرد علیھ المال، فھو في األول أمین وفي الثاني غاصب، وھذه 

الوجھ المعروف، كانت یده ید أمانة، وال یضمن إال إذا تعدى وفرط، أما إذا فإن التقطھا ب: فیفصل في االلتقاط بھذا. فائدة النیة في االلتقاط
ًوجد شیئا وفي نیتھ أن یأخذه لحظھ وأھلھ، دون قصد التعریف، فإنھ في ھذه الحالة یكون ضامنا، وحكمھ حكم الغاصب إن أمن : (وقولھ. ً

، ومفھوم الشرط أنھ إذا لم یأخذھا على ھذه ]وإال فھوكغاصب: [ل، ھذا شرط، وھو أن یأمن نفسھ على المال الذي أخذه، قا)نفسھ على ذلك
ًولذلك تجده یأخذھا وال یرید أحدا أن یشعر أنھ أخذ ھذا المال، وال یرید أحدا أن ینتبھ لھ؛ ألنھ -النیة، وأخذھا من أجل أن ینفق على نفسھ  ً

  .قدمفحكمھ حكم الغاصب، كما ت: أي) وإال فھو كغاصب (-یرید أن یأخذه لنفسھ
 
 
 
 

 حكم التقاط اللقطة
 
 

: أي) ولھ: (یقول المصنف رحمھ هللا]. ولھ التقاط غیر ذلك من حیوان وغیره، إن أمن نفسھ على ذلك، وإال فھو كغاصب: [قال رحمھ هللا
یس لھا قیمة، ومن أھل أخذ الشيء الضال أو الضائع من غیر الذي ذكرناه وھي األشیاء الیسیرة التي ل: أي) التقاط(للشخص الواجد للضائع 

ًاألفضل واألكمل واألعظم أجرا أن یحتسب ویأخذه صیانة لمال أخیھ : األفضل واألكمل أن ال یلتقطھا، ومن أھل العلم من قال: العلم من قال
إن كان الشخص یأمن إن المسألة على اإلباحة، فال نقول األفضل األخذ، أو األفضل الترك إال بالتفصیل، ف: المسلم، ومن أھل العلم من قال

على نفسھ، فیعرف من نفسھ أنھا ال تتعلق بھذا الشيء، وأنھ سوف یقوم بحقوق التعریف، وأن یده سوف تكون ید أمانة ومحافظة على 
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وألحق بھذه األحوال حالة ذكرھا . الشيء، ویغلب على ظنھ أنھ سوف یوصل الشيء إلى صاحبھ، أو أن صاحبھ سوف یعود؛ فإنھ یأخذه
أن یكون الموضع الذي وجد فیھ المال فیھ سراق أو فساق، أو أناس ال یحفظون حدود : علماء ونصوا فیھا على وجوب األخذ، وھيال بعض

هللا وحقوق المسلمین، بحیث یأخذونھا وربما استغلوھا في أشیاء محرمة، فیجب على اإلنسان أن یأخذھا في ھذه الحالة، بحیث یأمن على 
ى ظنھ أن ھذا المال لو ترك فیأخذه فاسق، وقد یستعین بھ على حرام، ویغلب على ظنھ أنھ قد یجد صاحبھ، ففي ھذه نفسھ الفتنة، ویغلب عل

األحوال یجب علیھ أن یأخذه، فإن خاف، أو وجد غیره ممن یمكن أن یقوم بھذا األمر، فغلب على ظنھ أنھ إن لم یأخذه فإنھ سیأتي إنسان 
ي ید إنسان غیره ممن یقوم بحقوق التعریف، وھذا الغیر أفضل منھ؛ فاألفضل الترك، ویروى ھذا عن صالح، ویغلب على ظنھ أنھ سیقع ف

عبد هللا بن عباس وعبد هللا بن عمر أنھم كانوا یكرھون أخذ اللقطة، ویكرھون التعرض لھا؛ لما في ذلك الورع، وابتعاد اإلنسان عن 
أما إذا وجد الغیر وغلب على ظنھ أنھ لو أخذ ھذا المال فإنھ . ر ولم یأمن على نفسھ الفتنةالمسئولیة، ھذا إذا خاف على نفسھ، وإذا وجد الغی

یفتن بھ، وربما لم یأمن نفسھ علیھ؛ ألن النفوس تختلف واألزمنة تختلف، وربما تأتي الضائقات والحاجة، فتضطر اإلنسان إلى أخذ ما حرم 
لم من غلبة الدین؛ ألن اإلنسان إذا غلبھ الدین كذب في قولھ، وأخلف في وعده؛ ألنھ یقھر هللا علیھ، ولذلك استعاذ النبي صلى هللا علیھ وس

على ذلك، والنبي صلى هللا علیھ وسلم استعاذ من غلبة الدین لھذا؛ وھو ذل بالنھار وھم باللیل، فاإلنسان إذا غلب على ظنھ أنھ سیھتم بھذا 
وفي . ومون بھ؛ فاألفضل أن یتركھ إلى ذلك الغیر، واألفضل لھ التورع وصیانة نفسھاألمر، ویشغلھ عما ھو أفضل، ویوجد غیره ممن یق

ًحكم ھذه المسألة أیضا إذا كان الموضع أھلھ أھل شر؛ بحیث لو أخذ ھذا المال تسبب لھ بفتنة واتھم بالسرقة، وتعرض للضرر، فیكون تركھ 
أن األزمنة واألمكنة واألشخاص واألحوال مختلفة، واإلنسان : ھا بھذا التفصیلترك فیفصل في مسألة أخذ اللقطة أو. ًحینئذ مقدما على أخذه

ًیتقي هللا على قدر استطاعتھ، فما كان موافقا لشرع هللا بحیث یتأكد الحكم بوجوب أخذ اللقطة فیھ، أو ندبھا واستحبابھا، فإنھ یحكم لھ بوجوب 
ولذلك قال . فت فیھ الموانع، وانتفت فیھ الدوافع، فإنھ یبقى على األصل وھو الحلاألخذ واستحبابھ، وما كان بالعكس فعلى العكس، وما انت

یجوز لھ أن یأخذھا، وھذا على سبیل التخییر، ویبقى التفصیل، فتارة یجب، وتارة یسقط ھذا : فنص على مرتبة اإلباحة، أي) ولھ: (المصنف
  .الحل، لوجود العارض عند وجود الموانع

 
 
 
 

 يء الیسیرحكم التقاط الش
 
 

ًشیئا ال قیمة : ًإذا ثبت أن اللقطة مال ضائع عن صاحبھ، وتتبعھ ھمة مالكھ، فإنھ إذا كان رغیفا، أي: الفاء للتفریع، أي) فأما الرغیف: (وقولھ
غیف فال تتبعھ ھمة فأما الر: (لھ، فإنھ ال یعتبر لقطة، فھو أراد أن یفرع من التعریف السابق، بحیث یخرج ما لیس بلقطة من التعریف، فقال

 مجمع من الناس في نزھة، والرغیف عندھم لھ قیمة، أو رفقة في سفر من الفقراء والضعفاء، فال نستطیع أن -ًمثال-، ولكن قد یكون )صاحبھ
 لھ شأن، إن من وجد الرغیف فھو لھ؛ ألن الرغیف ھنا یختلف عن الوضع العام، والمؤلف یتكلم عن الغالب، وإال فقد یكون الرغیف: نقول

وھو الذي ) والسوط: (قال. خاصة في أیام المجاعة والشدة، فتتبعھ ھمة صاحبھ، فھذا التعبیر إنما ھو للغالب، والفقھاء یختارون أمثلة للغالب
تھ، فإننا مما ال تتبعھ ھمة الناس، وال قیمة لھ ذات بال، فیملك بال تعریف، أي أن صاحبھ إذا فقده ووجد: یضرب بھ الناس ونحوه، والمراد

فھو لملتقطھ، وھنا : فھو لواجده، ومنھم من یقول: نحكم بانتقال ما في یده إلیھ، فتملكھ بمجرد ما تأخذه بدون تعریف، كما یقول بعض العلماء
، لكن في ، فأراد أن یبین أن الشيء التافھ والیسیر، كالسوط الذي ال تتبعھ ھمة صاحبھ، یملك بال تعریف)فیملك بال تعریف: (قال المصنف

الرغیف، : الغالب، مثل: بعض األحیان إذا كنا نستطیع معرفة صاحب السوط فنرده إلى صاحبھ، ولیست المسألة ھكذا مطلقة، ولكن المراد
فإنھ ال تتبعھ ھمة صاحبھ، ولكن إن كان في موضع وفي حال یمكن الحصول فیھ على صاحبھ، فیجب أن یرد إلى صاحبھ؛ ألن أموال الناس 

  .ألصحابھا، وال یحكم باالنتقال متى أمكن ردھا إلى أھلھامملوكة 
 
 
 
 

 ما یحرم التقاطھ وضابطھ
 
 

لما بین رحمھ هللا الشيء الصغیر الذي ال قیمة لھ، وال تتبعھ ] وما امتنع من سبع صغیر كثور وجمل ونحوھما، حرم أخذه: [قال رحمھ هللا
ًومن المعلوم أن اآلیات واألحادیث إذا جاءت فإما أن تأتي نصا في ). ن سبع صغیروما امتنع م: (ھمة صاحبھ، شرع في ضده وعكسھ، فقال

شيء معین، فتختص بذلك المعین، وإما أن تأتي على سبیل التعبد، فال یبحث في علتھا، وإما أن تأتي على سبیل التعقل ومعرفة معناھا حتى 
ًدا أن نجاوزھا عن موضعھا، كما لو جاءت في مخصوص خص بھ علیھ عندنا نصوص ال یمكن أب: ًإذا. یقاس غیرھا علیھا وھي األصول

َال یحل لك النساُء مْن بْعد وال أْن تبدل بھن مْن أزواج ولْو أْعجبك ُحْسنُھن إال ما ملكت یمینك : الصالة والسالم، قال تعالى َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َُ ُ ْ ِِّ َّ ِ َّ ِ ُّ ِْ َ ََ َ ََّ ِ َِ َ ٍَ ِ َّ ، ]52:األحزاب[ُ
علیھ الصالة والسالم، ویحكم بالخصوص، فھو خاص أراد بھ الخصوص، وھناك خاص جاء على سبیل التعبد، فال فھذا نص خاص بھ 

نستطیع أن نقدم أو نؤخر فیھ، حیث جاء كوضوح الشمس أنھ تعبد، كما جاء في فرضیة صالة الظھر بعد الزوال، فما نستطیع أن نحدث 
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ً أن نحدث عبادة قیاسا على ھذه العبادة، ولكن ھذا شيء تعبدي نقتصر فیھ على ھذا الوجھ ًصالة ثانیة قیاسا على صالة الظھر، وال نستطیع
ًوأما ما أرید بھ العموم، فیكون قاعدة ینبني علیھا غیرھا، وأصال یتفرع علیھ ما ال یحصى من المسائل، وھذا ھو منھج الشریعة . الذي جاء

ْلیْوم أكملت لكم دینكم ا: (في أكثر النصوص؛ ألن هللا سبحانھ وتعالى یقول ُْ ُ َْ ُِ َ ْ َْ ََ ، فالكمال أن تكون نصوص الشریعة قواعد عامة، حتى ]3:المائدة[َ
مالك ولھا معھا : (مسألة اللقطة، عندما جاء الحدیث في ضالة اإلبل، قال علیھ الصالة والسالم: تصلح لكل زمان ومكان، ومن أمثلة ذلك

النبي صلى هللا علیھ وسلم أنھ ال یجوز أن  ھذا اللفظ من الحدیث بین فیھ) حتى یلقاھا صاحبھاحذاؤھا وسقاؤھا، ترد الماء وتأكل الشعر 
یتعرض اإلنسان لضالة اإلبل، لكن ھل المراد بذلك اإلبل فقط، بحیث ال یقاس علیھا غیرھا، ونقول بأن غیرھا یلتقط ویأخذ حكم اللقطة، أم 

ولما جاء ذكر الغنم قال علیھ . على اإلبل غیرھا مما یأخذ حكمھا؟ ال شك أن األمر ھو الصحیحأن المراد بذلك أن اإلبل تمتنع وتدفع، ویقاس 
ْفأْسقط كلمة) إنما ھي لك أو ألخیك أو للذئب: (الصالة والسالم : ألخیك، أي: فیبقى إما ألخیك أو للذئب، المالك ھو أخوك المسلم، وقیل) لك: (ِ

فیقاس غیرك إذا كان ) إنما ھي لك(ألخیك من باب المقابلة، : قولھ: ذھا، لكن على األصل نقولإذا ما أخذتھا أنت فسیأتي شخص آخر ویأخ
نزل غیرك من وجدھا كما وجدتھا، فإذا ) لك: (إنما ھي لك أو ألخیك مالكھا إن وجدھا، فھذا أفضل؛ ألنھ لما قال: مكانك، وھذا أنسب، بمعنى

دل على أن في الحیوان الضال معنى،  إن لم یجدھا، فلما ذكر الذئب) أو للذئب( وجدھا، أو للذئب، ألخیك إن) ألخیك(بقیت ) لك(أسقطنا 
وھو كونھ یدفع عن نفسھ أو ال یدفع، فوجدنا أن الغنم ال یمكن أن تدفع عن نفسھا صغار السباع، أما كبار السباع فال یمكن ال لإلبل وال للغنم 

معھا حذاؤھا وسقاؤھا، : (أن ھناك علة لھذا الترك، وھي قولھ: إلبل تترك على حالھا، فمعناهفلما قرر علیھ الصالة والسالم أن ا. أن تدفعھا
: ً، لكن الغنم یمكن أن تجد شیئا تستقي بھ، ویمكن أن تسیر المسافات الشاسعة، لكن ال یمكن أن تدفع الذئب، فقولھ)ترد الماء وتأكل الشجر

یھا مؤثرة في الحكم، وأن ھذا األمر الذي ذكره النبي صلى هللا علیھ وسلم ینبھ على العلة التي یدل على أن مسألة اعتداء السبع عل) أو للذئب(
الناقة : ًال یستطیع أن یدفع من صغار السبع، فمثال: من أجلھا شدد في اإلبل، ویسر وخفف في الغنم، ومن ھنا استنبط العلماء المعنى، فقالوا

و جاءھا صغیر األسد، أو السباع العادیة؛ ألن اإلبل شدید البطش، فیمكن أن یدفع، وعلى ھذا تستطیع أن تدفع لو جاءھا صغیر الذئب، أ
إن العلة ھي كونھ یدفع عن نفسھ، وجعلوا الضابط صغار السبع؛ ألن كبار السباع تعتدي على اإلبل ومع ذلك جعل اإلبل سائدة ھائمة : قالوا

  . تستطیع أن تدفع عن نفسھا صغار السبعحتى یلقاھا ربھا، فدل ذلك على أن العلة كونھا ال
 
 
 
 

 ما یلحق باإلبل في حرمة التقاطھ
 
 

كاإلبل كما ذكر علیھ الصالة السالم، ویقاس على ذلك الضباء، والوعول، وتیس الجبل، وبقر ]. وما امتنع من سبع صغیر: [قال رحمھ هللا
 ألنھ من المباحات، وقد أحلھ هللا عز وجل لعباده، وكذلك الوعل وتیس ًالوحش، فإذا وجدت ظبیا فإنھ یجوز صیده، وھذا ال إشكال فیھ؛

ًمراده أن یكون ھذا الظبي ملكا لشخص، فالظباء والوعول ) وما امتنع من سبع صغیر: (الجبل، كلھا أحلھا هللا عز وجل، فالمصنف لما قال
لقوھا؛ ألنھا تدفع عن نفسھا صغار السباع، وكذلك یدخل في ًوالریم والغزالن إذا كانت ملكا ألشخاص، وضلت وضاعت، فإنھا تترك حتى ی

فالحمام الذي یربى في البیت، ال یجوز : ھذا ما یدفع عن نفسھ من صغار السباع بالتوحش والفرار، حتى ولو كان من الطیر، وبناء على ھذا
یؤوي الضالة إال  فھذه ینطبق علیھا أنھ ال. صاحبھألحد أن یأخذه؛ ألنھ یمتنع من نفسھ، ویمكنھ أن یدفع عن نفسھ، حتى یرجع إلى ربھ و

ضال؛ إذ ما المعنى أن یأخذه إال االعتداء على مال أخیھ المسلم، فیترك حتى یعود إلى صاحبھ ومالكھ، إال إذا كان المتلفظ یعرف صاحبھا، 
 أنھ من النوع البیتي الذي یربى، فإنھ یطرده فأخذھا على نیة أن یعطیھا لصاحبھا، فال إشكال، أما إذا لم یعرف صاحب ھذه الحمام، وعرف

كثور : [قال رحمھ هللا. عنھ وال یجوز أخذه، وھو في مثل ھذا كاإلبل التي تدفع عن نفسھا، ویمكن للحمام أن یعیش حتى یرجع إلى صاحبھ
ل، والصحیح أنھ یأخذ حكمھا؛ ألن ًالثور والجمل یدفع، وكذلك البقر القوي، ومن أھل العلم من جعل البقر خارجا عن حكم اإلب]. وجمل

، والسبب )ال یؤوي الضالة إال ضال: (سمعت رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم یقول: ًجریرا رضي هللا عنھ وأرضاه أعطاه حكم اإلبل، وقال
 ًبا ما یھلك، بخالف اإلبل فإنھاأن اإلبل تصبر أكثر من البقر، والبقر إذا ضاع في الفیافي والصحراء فغال: في التفریق بین اإلبل وبین والبقر

. تصبر على الماء أكثر، والبقر أضعف في الصبر من ھذا الوجھ، وإال فمن حیث القوة، ومن حیث الوصف، ھناك شبھ بین البقر وبین اإلبل
: ًبقر في حكم واحد، فمثالوجدنا الشریعة تجعل اإلبل وال: بعض العلماء یلحق البقر باإلبل في أكثر المسائل الشرعیة، یقولون: وبالمناسبة

ًیضحى بالبقرة عن سبعة، ویضحى بالبدنة عن سبعة، وقد ثبت عن النبي صلى هللا علیھ وسلم أنھ ضحى عن نسائھ بالبقر، فجعل البقر محال 
من جعل البقر تارة تلتحق ًإن البقر تنحر وال تذبح، قیاسا على اإلبل، ومن أھل العلم : ومن ھنا قالوا. للتشریك كاإلبل، فأنزلھا منزلة اإلبل

من راح في الساعة األولى : (إن النبي صلى هللا علیھ وسلم قال في یوم الجمعة : باإلبل وتارة ال تلتحق باإلبل، وتختلف أحكامھ، وقالوا
الفضل ال من جھة الحكم، بأن ھذا من باب : ، ففرق بین اإلبل والبقر، وأجیب)فكأنما قرب بدنة، ومن راح في الساعة الثانیة فكأنما قرب بقرة

ًوقد یتفق االثنان حكما ویختلفان فضال، فیكون أحدھما أفضل من اآلخر، ولكن ھذا ال یقتضي عدم تشریكھما في الحكم : قال رحمھ هللا. ً
موال منھا ما فأصبحت األشیاء واأل. ال یدخل في جواز االلتقاط: أي] حرم أخذه[ًما یكون قویا یستطیع الدفع عن نفسھ، : ، أي]ونحوھما[

یجوز أخذه، ومنھا ما یحرم أخذه، ومنھا ما یجب أخذه مما یكون الغالب فیھ الضیاع أو التلف، فیجب على اإلنسان أن یأخذه، أو إذا كان 
  .یعرف صاحبھ، فیجب علیھ أن یأخذه حتى یعطیھ إلى صاحبھ
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 أركان اللقطة
 
 

وھو ): الركن األول: (لك جملة من األحكام والمسائل التي تتعلق باللقطة، ویشمل ذلكسأذكر : أي) باب اللقطة: (یقول المصنف رحمھ هللا
وھو صفة االلتقاط، واألحكام المترتبة على ھذه األركان الثالثة، ): الركن الثالث(وھو الشخص الملتقط، و) الركن الثاني(الشيء الملتقط، و

الشيء : والركن الثاني. وز لھ االلتقاط، وما الحكم إذا التقط غیر األھل، ومن یتولى عنھفیبین لنا من ھو الذي یجوز لھ االلتقاط، والذي ال یج
صفة االلتقاط، سواء من جھة كونھ یلتقط بقصد : والركن الثالث. الملتقط، على التفصیل الذي ذكرناه فیما یجوز التقاطھ وما ال یجوز التقاطھ

ي حكم الغاصب، وتارة یكون في حكم الملتقط، وأخذ بھذا یبین األحكام المتعلقة بھذه األركان الملكیة، أو یلتقط بقصد التعریف، وتارة یكون ف
  .الثالثة

 
 
 
 

 تعریف اللقطة
 
 

]. وھي مال أو مختص ضل عن ربھ، وتتبعھ ھمة أوساط الناس، فأما الرغیف والسوط ونحوھما فیملك بال تعریف: [قال رحمھ هللا تعالى
ًة ببیان حقیقة اللقطة؛ ألن الحكم على الشيء فرع عن تصوره، ومن عادة العلماء رحمھم هللا أن یبدءوا أوال استفتح المصنف باب اللقط

ھو كل شيء لھ : والمال) مال(اللقطة، : أي) وھي: (بالتعریف؛ ألنھ عن طریق التعریف یمكن لإلنسان أن یحكم على الشيء، قال رحمھ هللا
لیھ وتھواه، ویشمل ذلك الذھب والفضة وغیرھما، فاللقطة مال، سواء كانت من الذھب أو من الفضة، قیمة، وسمي بذلك ألن النفوس تمیل إ

، ھذا العموم لھ تخصیص، )وھي مال: (وقولھ رحمھ هللا. أو األكسیة، أو األغطیة، أو األغذیة، أو األقالم أو الكتب، أو غیر ذلك مما لھ قیمة
الذھب والفضة وما في حكمھا، دون بھیمة األنعام، فھذا النوع من الضائعات والضوال لھ حكم  أن اللقطة تختص ب-إن شاء هللا- وسیأتي 

أنھ شيء یثبت لك : اختصاص اإلنسان بالشيء تمیزه بھ دون غیره، والخاص ضد العام، ومعنى ذلك) وھي مال أو مختص: (وقولھ .خاص
وسكت، لم ) اللقطة مال: (كلب الصید، فلو قال المصنف: أمثلة ذلكًعلى سبیل الرخصة وعلى سبیل الخصوصیة، وتكون مختصا بھ، ومن 

یشمل كلب الصید؛ ألن ذلك كلب الصید یمكن أن یضیع من صاحبھ، ویأخذ حكم اللقطة، إذا كان قد اختص بھ اإلنسان، حیث أذن لھ الشرع 
. یأخذ حكم اللقطة؛ من تعریفھ ورده إلى صاحبھأن یصید بھ، أو كلب حراسة أذن لھ أن یستخدمھ في الحراسة، فمثل ھذا لو ضاع فإنھ 

تاه، فإما أن یضل عن ربھ، أو یسقط من صاحبھ، كالنقود تكون في جیب اإلنسان ثم تسقط، وھذا : ضل بمعنى) ضل عن ربھ: (وقولھ
ن صاحبھ على سبیل ًیخرج بھ المسروق والمغصوب، فال یسمى لقطة؛ ألنھ أخذ من صاحبھ قھرا، والذي یؤخذ م) ضل: (الوصف وھو قولھ

أنھا ضلت عن صاحبھا بأن نجدھا ساقطة في الطرقات، أو  الخفیة، إما خلسة، أو غفلة، فھو سرقة، فال یأخذ حكم اللقطة، واللقطة نعرف
حقیبة فیھا  في أماكن الجلوس، فمن عادة الناس أنھم إذا جلسوا أن یضعوا أمتعتھم بجوارھم، فإذا وجدنا الكیس من المال أو ال- ًمثال-نجدھا 

المال أو األغراض في نفس المكان أو بجوار المكان، فنعلم أن صاحبھا قد نسیھا، فلم تضل ھي ولكن صاحبھا غفل عنھا حتى نسیھا في 
أن صاحبھا افتقدھا، سواء كان ذلك بإھمال منھ، أو كان بأي سبب من األسباب، فكل شيء ضاع من صاحبھ، فإنھ : المكان، والمراد من ھذا

  . بكونھ لقطة من حیث الجملةیحكم
 
 
 
 

 أقسام اللقطة من حیث القیمة
 
 

ًفإما أن تكون شیئا لھ قیمة، وإما أن تكون شیئا ال قیمة لھ، فلما قال المصنف : اللقطة تنقسم إلى قسمین) وتتبعھ ھمة أوساط الناس: (وقولھ ً
ا نظرت إلى الشيء التافھ فھو مال، فالتمرة ھي مال، والقلم یعتبر ھذا عام، ولو نظرت إلى الشيء الغالي فھو مال، وإذ) مال: (رحمھ هللا

ًماال، والدفتر یعتبر ماال؛ ألن لھ قیمة، وقد یكون شیئا نفیسا قیمتھ عشرات ومئات األلوف، فھو مال، إذا قولھ رحمھ هللا ً ً ً اللقطة، : أي) وھي: (ً
 ال تتبعھا ھمة صاحبھا، وھي الشيء الیسیر الذي ال قیمة لھ، أو لھ قیمة عام، والشریعة خصصت ھذا العموم، وبینت أن اللقطة التي) مال(

أنھ ثبت في الحدیث الصحیح أن النبي صلى هللا علیھ : لیست بذات بال في أوساط الناس، مرخص فیھا ومخفف في أمرھا، واألصل في ذلك
، فالتمرة مال، وقد كان الرجل ینزح الدلو ( تمر الصدقة ألكلتھالوال أني أخاف أن تكون من: (وسلم مر على تمرة، فقال علیھ الصالة والسالم

لوال : (الواحد بتمرة واحدة، فلھا قیمة، ولربما كان طعام الرجل لیومھ من تمرة واحدة، ومع ذلك قال النبي صلى هللا علیھ وسلم هللا علیھ وسلم
یدل على ) ألكلتھا: (كون، فقد تورع علیھ الصالة والسالم عنھا، وقولھ، وھذا الورع من أتم ما ی)أني أخاف أن تكون من تمر الصدقة ألكلتھا
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أنھ ال یطلبھ، وال یبحث عنھ، : أن ید صاحبھا قد خلت عنھا، وھذا یدل على أن الشيء الذي لیست لھ قیمة، وال تتبعھ ھمة صاحبھ، بمعنى
لیسیرة من األرز في زماننا، والحفنة من البر والحفنة من التمر، ًكالتمرة إذا سقطت من اإلنسان فإنھ ال یبحث عنھا غالبا، وھكذا الحفنة ا

وفي - خفف علینا : (ًومن األدلة أیضا حدیث جابر رضي هللا عنھ أنھ قال. یخفف في حكمھا، وال یجب تعریفھا، وال تأخذ أحكام اللقطة العامة
 الدواب، فلو وجده اإلنسان فإنھ یأخذه مع أنھ بحكم اللقطة، ، والسوط ھو الذي تضرب بھ) في السوط والعصا یأخذه واجده-رخص لنا: روایة

ًولكن لما كان السوط ال تتبعھ ھمة صاحبھ، وكذلك العصا ونحوھا ال تتبعھا ھمة صاحبھا؛ خفف فیھا، ففي زماننا لو وجد قلما رخیصا فیأخذه  ً
یست بذات بال، فیجوز لإلنسان إذا أخذه أن یملكھ مباشرة، وال واجده، وھكذا بالنسبة للثیاب، إذا كان الملبوس ال قیمة لھ، وقیمتھ یسیرة ل

  .یحتاج إلى تعریف
 
 
 
 

 أقسام اللقطة
 
 

حدیث زید بن خالد الجھني رضي هللا عنھ : ومن أجمع األحادیث التي وردت عن رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم في بیان أحكام اللقطة
اعرف عفاصھا ووكاءھا، ثم عرفھا : (ن لقطة الذھب والفضة، فقال علیھ الصالة والسالموأرضاه، أنھ سأل النبي صلى هللا علیھ وسلم ع

ثم سألھ عن ضالة اإلبل، فقال علیھ . ًسنة، فإذا أتاك صاحبھا فأعطھا إلیھ، وإال فشأنك بھا، فإن جاء ربھا یطلبھا یوما من الدھر، فأعطھا لھ
ثم سألھ عن ضالة الغنم، فقال علیھ الصالة .  ترد الماء وتأكل الشجر، حتى یلقاھا ربھامالك ولھا، معھا حذاؤھا وسقاؤھا،: الصالة والسالم

متفق علیھ، ھذا الحدیث الشریف اشتمل على جملة من األحكام، فبین مشروعیة التقاط اللقطة، ما ) إنما ھي لك أو ألخیك أو للذئب: والسالم
مالك ولھا، معھا حذاؤھا وسقاؤھا، ترد : ( وسلم أنھ ال یجوز أخذ ضالة اإلبل، فقاللم تكن من ضالة اإلبل، حیث بین النبي صلى هللا علیھ

، وقد عمل بذلك جریر بن عبد )ال یؤوي الضالة إال ضال: (، فحرم أخذھا، وحمل على ذلك قولھ علیھ الصالة والسالم)الماء وتأكل الشجر
وبقره، فجاءت بقرة ودخلت بین البقر، فطردھا رضي هللا عنھ، وأمر هللا رضي هللا عنھ وأرضاه، فإنھ كان في سفر، وكان معھ بھمھ 

ففرق النبي صلى هللا علیھ وسلم بین ھذین ). ال یؤوي الضالة إال ضال: (سمعت رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم یقول: بطردھا، وقال
ًالنوعین، وبین أن ھناك شیئا یجوز التقاطھ، وشیئا ال یجوز التقاطھ ي یجوز التقاطھ ھو الذھب وسائر األموال، ولما سئل عنھا فالشيء الذ. ً

ھو ): والعفاص(ھو الخیط الذي یشد بھ القرطاس، ویشد بھ كیس المال، ): والوكاء(، )اعرف وكاءھا وعفاصھا: (صلى هللا علیھ وسلم قال
ء الذي تحفظ فیھ اللقطة، وفي زماننا الحقائب المراد بھ الوعا: الشيء الذي یوضع على فم القارورة أو الزجاجة، فالعفاص: الوعاء، وقیل

ًنوع الحقیبة ولون الحقیبة، وكذلك أیضا اعرف وكاءھا، وفي : الشيء الذي كانت اللقطة موجودة فیھ، أي اعرف: والصنادیق، والمعنى
 یضبطھا الواجد والملتقط ویحفظ زماننا تعرف ھل لھا قفل أو لیس لھا قفل؟ فكل األوصاف التي یمكن عن طریقھا أن یستدل بھا على اللقطة

وقد اشتمل الحدیث على . ثم أمر علیھ الصالة والسالم أن یعرفھا سنة، وسنبین كیفیة التعریف، وحكم التعریف. ذلك، وإذا خاف النسیان كتبھ
، فاعتبرھا )ي ودیعة عندكفھ: ( واجدھا، ولذلك قال- ًیملك اللقطة حكما: أي- ِأنھ بعد مضي سنة كاملة إذا لم یأت صاحبھا فإنھ یملكھا 

ًأنھ یملكھا حكما، لكن لیست بالودیعة االصطالحیة التي تقدمت معنا أحكامھا، إنما أراد أن صاحبھا كأنھ وضعھا عندك : كالودیعة، بمعنى
ِد عرفتھا سنة ولم تأت، ولق: ًإذ أذن لك الشرع بأخذھا والتصرف فیھا، فإنما ھو حكما ال حقیقة، بحیث لو جاء صاحبھا فال تقل لھ: ودیعة، أي

ًفأنا أملكھا، إنما أراد أن یبین أنھ بعد مضي سنة في حالة عدم إتیان صاحبھا، فإن من حقك أن تتصرف فیھا، وتكون كالمالك لھا لكن حكما، 
فیھ دلیل على أنھ سواء ، وھذا )ًفإن جاء صاحبھا یطلبھا یوما من الدھر: (بحیث لو جاء صاحبھا لم ترتفع یده الحقیقیة عن ذلك المال، قال

 ال یسقط الحقوق، وھذا یرد على ما تسیر -كما یسمى في عرفنا بالتقادم- طالت المدة أم قصرت، فیده ال زالت باقیة على المال، وطول المدة 
 من یغسل - ًمثال- علیھ بعض القوانین الوضعیة من إسقاط الحقوق بالتقادم، سواء كان في عقود المنافع أو عقود المعاوضات األخرى، فتجد

ًإذا لم تأت خالل ستة أشھر فال تسأل عن مالك، وھذا لیس لھ من أصل، وال یعتبر شرعا موجبا للحكم، فصاحب المال أحق : الثیاب یقول ً ِ
الة فبین علیھ الص. بمالھ متى وجده ولو بعد دھر من الزمان، فالعبرة في رجوع الحق إلى صاحبھ، بغض النظر عن المدة طالت أو قصرت

التعریف، وعناءه، وعبء الحفظ للمال، ویطول الزمان، ویتصرف  والسالم أنھ مع كون الملتقط یتعب في السؤال عن صاحبھ، ویتحمل مشقة
ًفي المال، ویأخذه حكما، ومع ذلك ال یسقط ذلك حق صاحبھ؛ ألن المال لصاحبھ، فأموال المسلمین محرمة إال إذا أذن بھا صاحبھا، أو أخذت 

ضالة اإلبل، وسألھ زید رضي هللا عنھ عن ضالة اإلبل : ثم بین علیھ الصالة والسالم النوع الثاني من اللقطة وھو. اق أذن بھ الشرعباستحق
ال خوف علیھا، فاإلبل ال یضرھا شيء، ولو مضت المدة طویلة؛ ألنھا تصبر على الماء : ، أي)مالك ولھا، معھا حذاؤھا وسقاؤھا: (فقال

 وتأكل، ویستطیع صاحبھا بالتحري والسؤال أن یجدھا، ثم إن اإلبل من المعروف أنھا تحن إلى مكانھا ومرعاھا، وربما وترد على الشجر
ًباع الرجل إبلھ في مكان بعید جدا قد یبلغ مئات الكیلو مترات، ثم یفاجأ یوما من األیام وقد رجعت إلیھ اإلبل، وھذا معروف، ومن ذلك  ً

ًمن ثالثمائة كیلو مترا، ثم حنت إبلھم،  أبعدتھم عن مكة، وابتعدوا أكثر: ً لما أجلت خزاعة جرھما عن البیت، أيالقصة المعروفة للجرمي ،
كأن لم یكن بین الحجون : ونزحت إلى مكة، ودخلت حتى نحرت في مكة، وھي التي صارت فیھا القضیة المعروفة، وفیھا األبیات المشھورة

أن اإلبل حنت إلى مرعاھا بمكة، وقد كانوا على بعد أكثر من ثالثمائة كیلو : مر فأسباب ھذه األبیاتإلى الصفا أنیس ولم یسمر بمكة سا
: ًإذا. ًمترا، وھذا یكون حتى بین العشیة والضحى، فاإلبل ربما تجلس ثالثة أیام وأربعة أیام في مكانھا الجدید، ثم تحن إلى مرعاھا القدیم

 الشریعة بھذا الحكم، وھو أنھ ال یتعرض لھا اإلنسان، فھي تدفع عن نفسھا، فلو ھجم علیھا صغار ضالة اإلبل لھا حكم خاص، وقد خصتھا
ضالة الغنم، ولما سئل عنھا علیھ : وأما النوع الثالث الذي اشتمل علیھ الحدیث فھو. ًفھي تدفع عن نفسھا، ولذلك ال یتعرض لھا أبدا) السباع(
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 -وھو الغنم-من الضوال  ، فبین علیھ الصالة والسالم أن ھذا النوع)نما ھي لك أو ألخیك أو للذئبإ: (الصالة والسالم خفف في حكمھا وقال
ِال یستطیع أن یدافع عن نفسھ، وال یستطیع أن یبقى في المكان الذي ھو فیھ، فإذا ترك أكلھ الذئب، فال یستطیع أن یدفع عن نفسھ، أو یأتي  ُ

وانظر . ًھا، ودلنا على ھذا أنھ لو كان موجودا لما أصبحت في العراء، فاالحتمال الثالث أن تأخذھاصاحبھا فیجدھا، ولكننا إذا لم نجد صاحب
الضعیف الذي ال یمكن أن یجد صاحبھ، وال یمكنھ أن یدفع عن : النوع األول: إلى حكمة الشریعة كیف اشتمل ھذا الحدیث على الثالثة أنواع

وھو الذي تتبعھ ھمة صاحبھ، ویحصل عنھ السؤال والبحث والتحري، : ك باألخذ، ثم النوع الثانينفسھ، وبقاؤه ضیاع وتلف، وھو الغنم، فتمل
والذي ھو أعلى، فیمكنھ أن یدفع عن نفسھ، ویمكنھ أن یبقى في مكانھ مدة طویلة، وھو ضالة : وھي لقطة الذھب والفضة، والنوع الثالث

الحق   یدل على كمال الشرع، وأنھ تنزیل من حكیم حمید سبحانھ وتعالى، الذي قصاإلبل، فأعطت الشریعة اإلسالمیة لكل نوع حكمھ، وھذا
ُوتمت كلمة ربِّك صدقا وعدال ال ُمبدل لكلماتھ وُھو السمیُع العلیم :وھو خیر الفاصلین، قال تعالى  ِ ِ َّ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ََّ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َْ َُ َ ْ َِّ ْ ًْ فالشيء الذي یجوز التقاطھ ]. 115:األنعام[ً

ھو الخیط الذي یشد بھ ): والوكاء(، )اعرف وكاءھا وعفاصھا: (ر األموال، ولما سئل عنھا صلى هللا علیھ وسلم، قالھو الذھب وسائ
المراد بھ ): فالعفاص(الشيء الذي یوضع على فم القارورة أو الزجاجة، : ھو الوعاء، وقیل): والعفاص(القرطاس، ویشد بھ كیس المال، 
نوع الحقیبة ولون : اعرف الشيء الذي كانت اللقطة موجودة فیھ، یعني: ي زماننا الحقائب والصنادیق، یعنيالوعاء الذي تحفظ بھ اللقطة، وف

فكل األوصاف التي یمكن عن طریقھا أن یستدل على . ًالحقیبة، كذلك أیضا، اعرف وكاءھا، وفي زماننا تعرف ھل لھا قفل أو لیس لھا قفل
لك، وإذا خاف النسیان كتبھ، ثم بین علیھ الصالة والسالم أنھ یعرفھا سنة، فأمر علیھ الصالة اللقطة یضبطھا الواجد والملتقط ویحفظ ذ

ِوالسالم أن یعرفھا سنة وسنبین كیفیة التعریف، وحكم التعریف، واشتمل الحدیث على أنھ بعد مضي سنة كاملة إذا لم یأت صاحبھا فإنھ 
ًأنھ یملكھا حكما، لكن لیست بالودیعة :  فھي ودیعة عندك، فاعتبرھا كالودیعة، بمعنى:ًیملك اللقطة حكما واجدھا، ولذلك قال: یملكھا أي

إذ أذن لك الشرع بأخذھا والتصرف فیھا، فإنما : االصطالحیة التي تقدمت معنا أحكامھا، إنما أراد أن صاحبھا كأنھ وضعھا عندك ودیعة، أي
ِهللا عرفتھا سنة ولم تأت فأنا أملكھا، إنما أراد أن یبین أنھ بعد مضي سنة في حالة و: ًھو حكما ال حقیقة، بحیث لو جاء صاحبھا ال تقول لھ

ًعدم إتیان صاحبھا فإن من حقك أن تتصرف فیھا، وتكون كالمالك لھا لكن حكما، بحیث لو جاء صاحبھا لم ترتفع یده الحقیقیة عن ذلك 
یل على أنھ سواء طالت المدة أم قصرت، فیده ال زالت باقیة على المال، وطول ھذا فھي دل) ًفإن جاء صاحبھا یطلبھا یوما من الدھر(المال، 
 ال یسقط الحقوق، وھذا یرد على ما تسیر علیھ بعض القوانین الوضعیة من إسقاط الحقوق بالتقادم، سواء - كما یسمى في عرفنا بالتقادم-المدة 

ِإذا لم تأت خالل ستة أشھر فال تسأل عن مالك، وھذا :  من یغسل الثیاب یقولًكان في عقود المنافع أو عقود المعاوضات األخرى، فتجد مثال
ًلیس لھ من أصل، وال یعتبر شرعا موجبا للحكم، فصاحب المال أحق بمالھ متى وجده ولو بعد دھر من الزمان، فالعبرة في رجوع الحق إلى  ً

الم أنھ مع كون الملتقط یتعب في السؤال عن صاحبھ، ویتحمل صاحبھ، بغض النظر عن المدة طالت أو قصرت، فبین علیھ الصالة والس
ًمشقة التعریف، وعناءه وعبء الحفظ للمال، ویطول الزمان، ویتصرف في المال، ویأخذه حكما، ومع ذلك ال یسقط ذلك حق صاحبھ، فالمال 

ثم بین علیھ الصالة والسالم النوع الثاني من . شرعلصاحبھ، فأموال المسلمین محرمة إال إذا أذن بھا صاحبھا، أو أخذت باستحقاق أذن بھ ال
ال خوف علیھا، فاإلبل : ، أي)مالك ولھا، معھا حذاؤھا وسقاؤھا: (اللقطة وھي ضالة اإلبل، وسألھ زید رضي هللا عنھ عن ضالة اإلبل، فقال

طیع صاحبھا بالتحري والسؤال أن یجدھا، ال یضرھا شيء، ولو مضت المدة طویلة، ألنھا تصبر على الماء وترد على الشجر وتأكل، ویست
 ثم إن اإلبل من المعروف أنھا تحن إل

 
 
 
 

 أحكام تعریف اللقطة
 
 

ما تقدم من األشیاء الملتقطة التي تأخذ حكم اللقطة یجب تعریفھا، ]. ًویعرف الجمیع في مجامع الناس غیر المساجد حوال: [قال رحمھ هللا
 ...... .أن یأخذ اإلنسان باألسباب التي یتوصل من خاللھا إلى معرفة صاحبھا: د بذلكوالتعریف مأخوذ من المعرفة، والمرا

 
 حكم اللقطة بعد انتھاء وقت التعریف

 
 

یملك : أي) ویملكھ]. (ًو یملكھ بعده حكما، لكن ال یتصرف فیھا قبل معرفة صفاتھا، فمتى جاء طالبھا فوصفھا، لزم دفعھا إلیھ: [قال رحمھ هللا
ًال حقیقة، بحیث یتصرف فیھ فیجوز لھ ھبتھ، أو التصدق بھ، لكن یتصرف بھ حكما ال ) ًحكما(بعد التعریف سنة، : أي) بعده(لتقط، المال الم

ًحقیقة، بحیث لو جاء صاحبھ یوما یطلبھ ووصفھ بالصفة التي ُیْعرف بھا؛ وجب علیھ أن یضمن لھ مثلھ إذا لم یكن موجودا، وھذا ھو معنى  ًَ
لكنھ ال یتصرف بالمال إال بعد أن ). الدھر فأدھا إلیھ ًفلیكن ودیعة عندك، فإن جاء صاحبھا یطلبھا یوما من: (صالة والسالمقولھ علیھ ال

 ریاالت أو من الدراھم، أو من أي عملة من -ًمثال-ذھب أو فضة، ثم یكتب نوعھا إذا كانت من الفضة : یعرف صفاتھ، فیكتب جنس النقود
ئة المائة لایر أو من فئة الخمسمائة، وھل ھي محفوظة برباط أو مفرقة، وھل كلھا في موضع واحد في حقیبة، أم العمالت، وھل ھي من ف

مفرقة في مواضع، وإذا كانت موضوعة في شيء كأن تكون داخل كتاب ھل ھي مفرقة أو مجموعة، فیكتب الصفات التي یمكن أن یتوصل 
الوعاء والرباط، : عن الشيء الملتقط، وصفات ملتصقة بالشيء الملتقط، فالشيء الخارج مثلصفات خارجة : وتنقسم الصفات إلى. بھا إلیھا

وأرقام الحقیبة إذا أمكنھ أن یعرفھا، وكذلك نوعیة الحقیبة ولونھا، وھل ھي قدیمة أو جدیدة، وصفة الحالة التي كانت علیھا، والمكان الذي 
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الصفات الخارجة  ً یجلس علیھ اإلنسان، فاإلنسان غالبا یتذكر مثل ھذه األشیاء، فھذهفي السوق، أو في الكرسي الذي: ًوجدھا فیھ، مثال
ًكذلك أیضا الصفات . یضبطھا ویكتبھا، وھذا أحوط، فیكتب مالحظات المكان الذي وجدھا فیھ، والصفات التي وجدھا علیھا في ھذه الحقیبة

ً، وقد یكون المال مشتركا من الریاالت والدوالرات، وقد تكون ثالث عمالت، للمال نفسھ، من جھة نوعھ وقدره، وفي زماننا نوعیة العملة
فیكتب صفات ھذه العمالت وصفات وضعھا في الحقیبة، وھل معھا شيء آخر أو لیس معھا، كل ھذا یكتبھ ویدونھ، ثم یتصرف في المال، 

 من الدھر قرب الزمن أو بعد، فالواجب علیھ أن یضمن إذا ًفیبیعھ أو یھبھ أو یتصدق بھ لمن یشاء، فإذا جاء صاحب اللقطة یسألھ یوما
  .وصف بالصفات المعتبرة

 
 
 
 

 إعطاء اللقطة لصاحبھا إذا جاء وما یشترط فیھ
 
 

وفي الحقیقة ال یكلف صاحب اللقطة أن یصف صفات دقیقة؛ بل یكفي لو وصف صفات غیر مكتملة ولكنھا تدل على صدقھ، والرجل 
بھ؛ إذ لیس كل أحد یستطیع أن یتذكر، فقد یضع الشخص المال في الحقیبة وھو ال یعرف ھل ھو مربوط أم ال، معروف باألمانة فنرضى 

مثل األشخاص الذین یكونون في تجارة، فتارة یربط المال وتارة ال یربطھ، فال یستطیع أن یتذكر أن ھذا الشيء على ھذه الصفة، فال یحرج 
ًتدل فعال على صدقھ، فمثالصاحبھا ذلك اإلحراج، بل ھناك دالئل  لقد ضاعت علي حقیبة من النوع الفالني، وكان : شخص جاء وقال: ً

ضیاعھا في المطار، أو في محطة السیارات الفالنیة، وكان ذلك یوم الجمعة، وكنت أضعھا بین رجلي تحت الكرسي، لكنھ ال یستطیع أن 
إنھا عشرة آالف لایر، أخذتھا ووضعتھا في الحقیبة، وفي بعض : ینات، لكنھ یقولالذي بداخلھا من فئات المئات أو من فئات الخمس: یقول لك

ًاألحیان یمكن أن یصف لك وصفا صحیحا من الخارج لكنھ یعجز أن یعرف ما بداخلھا، ویعطي شیئا تقریبیا یغلب على الظن معھ أنھ مالھ،  ً ً ً
ًفي الیوم الفالني بعت واشتریت، فأدخلت ماال وأخرجت ماال، : اء وقالوھو رجل معروف باألمانة واالستقامة ومتدین، وفیھ خیر، فإذا ج ً

وقد خرجت من البیت ومعي عشرون ألف لایر، وبعت واشتریت بحدود خمسة آالف لایر، وأظن أن المبلغ ما بین خمسة عشر ألف لایر 
 الكالم، مع أمانة الرجل وعدالتھ، وشھود الناس وعشرین ألف لایر، فال ینقص عن خمسة عشر وال یزید عن عشرین، فعندما تنظر إلى ھذا

الوصف من صاحب الودیعة ال یشدد علیھ إال في أحوال، مثل أن یعرف منھ االحتیال والكذب، وقد سبق : ًإذا. ًلھ على صدقھ، تطمئن غالبا لھ
الظن انحصارھا في الصفة أن جاء بعض األشخاص وعرفوا بعض الصفات، أو استطاعوا أن یطلبوا بعض الصفات، حتى یغلب على 

ال بد من النصیحة، وھذا یختلف باختالف األحوال وظروف األشخاص، فإن المال إذا كان بین : ًفإذا. الفالنیة، ففي ھذه الحالة یحتاط اإلنسان
ًد زمانا معینا، وال وقتا فلم یحد]. فمتى جاء طالبھا فوصفھا، لزم دفعھا إلیھ: [وقولھ. أمة معروفة بالصدق لیس كحال ما لو كان على العكس ً ً

  . بل یلزمھ ویجب علیھ دفع اللقطة إلى صاحبھا- كما ذكرنا- ًمعینا، فھو حق ال یسقط بالتقادم 
 
 
 
 

 وقت انتھاء التعریف باللقطة
 
 

 أمر بالتعریف ثالث وقد اختلف العلماء في القدر الذي تعرف فیھ اللقطة، فورد عن عمر رضي هللا عنھ أنھ. سنة: أي) ًحوال: (قال رحمھ هللا
فضعفت؛ ألن في ) ًثالثا أو سنة: ال أدري قال: (سنین، ومن أھل العلم من ضعف الروایة عنھ في ذلك؛ ألن الروایة فیھا شك، حیث قال

السنة ھي الحد إن : فإذا قلنا. ، فالثابت في الُسنة أنھ یعرفھا سنة كاملة، وعلیھ العمل عند جمھرة أھل العلم)ًحوال وسنة(الروایة الصحیحة 
 مائة لایر، فإنھ تتبعھا ھمة صاحبھا، لكنھا - ًمثال-األعلى، فتختلف األموال واللقطات بحسب غالئھا وقیمتھا وتتبع ھمة صاحبھا، فإذا كانت 

سنة أو ربعھا لیست بذلك المال الكثیر الذي یكلف ملتقطھ بالتعریف سنة، فیخفف في المدة، فیمكن أن تكون إلى ثالثة أشھر، أو إلى ثلث ال
كعشرة آالف لایر أو أربعة آالف  وھو ثالثة أشھر، أو نصفھا وھو ستة أشھر، فیكون ذلك على حسب األموال نفسھا، فإن كان المال لھ بال

ھذا من حیث مدة التعریف، فیعرف سنة كحد . لایر، ولھ ھمة ولھ حاجة بحیث إن صاحبھ قد یبحث عنھ طیلة العام، فإنھ یعرف سنة كاملة
وأما إذا كان دون المال الكثیر، وتتبعھ ھمة صاحبھ ولكنھ لیس بذاك الذي لھ قیمة غالیة، كالكتب أو الثیاب . أعلى، وبعد السنة یحكم بملكیتھ

أو الملبوسات أو الساعات أو نحوھا، فیمكن أن یعرف بعض السنة، ولذلك أفتى اإلمام أحمد رحمھ هللا بالتعریف إلى شھر، وبالتعریف إلى 
الثة أشھر، وبعضھم یفتي بالتعریف إلى جمعة واحدة، وذلك إذا كان الشيء تتبعھ ھمة صاحبھ، ولكنھ لیس بذلك الشيء الذي لھ القیمة التي ث

سنة؛ ألن السنة فیھا جمیع الفصول، وإذا سقط منھ في أیام من السنة، فربما ال یعود إال فیما : أي) ًحوال. (یكلف ألجلھا بالتعریف سنة كاملة
  .إنھ ضائع عن صاحبھ، فجعلت السنة كحد أعلى: ًھو قریب منھا أو مثلھا، فالسنة ھي غایة نھایة الیأس غالبا، فإذا مرت سنة فإننا نقول
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 مكان التعریف باللقطة

 
 

ضع یحتمل أن فیكون التعریف في مجموعة من الناس؛ ألنھ حق ضائع، فكل شخص من أھل ذلك المو). في مجامع الناس: (قال رحمھ هللا
أمام المساجد، بشرط أن ال یشوش على المصلین والذاكرین، : ومجامع الناس مثل. یكون صاحب المال، فالتعریف یكون في مجامع الناس

وفي األسواق العامة والخاصة؛ ألن الناس تجتمع فیھا، والحدائق التي یجلس فیھا الناس، وھكذا بالنسبة لألماكن الخاصة التي یرتادونھا؛ 
داخل المساجد، فیجوز أن : ، أي)غیر المساجد: (وقولھ. كالمدارس ونحوھا، والدوائر إذا كانت قریبة منھا، فیكون التعریف في المجامع

یعرف عند باب المسجد، بشرط أن ال یزعج الناس، ومن ھنا یفرق بین وضع ورقة الضائعات داخل المسجد وخارج المسجد، فإنھ منھي عن 
أیكم رأى البعیر األحمر؟ فقال رسول : ًأن رجال قال: (المسجد، ففي الحدیث الصحیح عن رسول هللا صلى هللا علیھ وسلمنشد الضالة داخل 

َال ردھا هللا علیك، فإن المساجد لم تْبن : من رأیتموه ینشد ضالتھ في المسجد، فقولوا: ال رده هللا علیك، ثم قال: هللا علیھ وسلم هللا صلى ُ
َفي ُبُیوٍت أذن هللا أْن تْرفع وُیذكر فیھا اْسُمُھ :لى، وقال تعا)لذلك َ َ َ َِ ِ َِ َْ َ َُ ُ َ، فالمساجد ھي بیوت هللا، وقد بنیت من أجل ذكر هللا، ولم تْبن ]36:النور[َّ ُ

 أن یضع وعلى ذلك فال یجوز التعریف باألشیاء الضالة في المساجد، وال نشدھا في المساجد، ویجوز خارج المسجد، ویجوز. ألمور الدنیا
ًإعالنا، ولكن األفضل أن ال یوضع على أبواب المساجد؛ ألن اإلعالنات على أبواب المساجد ال تجوز، فمثال إذا كانوا یریدون استئجار : ً

ًمحل، أو ینشدون شیئا ضائعا، فسینشغل الناس عن ذكر هللا، ولذلك فإن األفضل واألحسن صیانة المساجد، بحیث تكون على أطراف  ً
 خارجة عن المسجد، أما أن یوضع على الباب نفسھ فسیؤدي إلى مضایقة الناس ومضایقة الداخل والخارج، وقد یفتح الباب نفسھ الجدران

داخل المسجد، فیكون حكمھ حكم داخل المسجد، فال یجوز وضع إعالنات الضالة على األبواب، إال إذا كان الباب إلى الخارج، وبشرط  إلى
وعلى ھذا فینبغي أن یكون اإلعالن في ركن المسجد، أو في طرف . أنھ یضر، وأنھ یشغل الناس عند خروجھمأال یضر، لكن المشاھد 

ًالمسجد، أو بعیدا من الباب، وال یضیق على الداخل والخارج، ولو وضعھ على الباب فضیق على الداخل والخارج فإنھ یحمل الوزر في 
لناس عند المداخل، ولذلك فال ینبغي أن یتسبب اإلنسان بأذیة المصلین الداخلین أو ذلك، حتى اإلعالن عن محاضرة یؤدي إلى تزاحم ا

الخارجین، فیوضع اإلعالن في مكان خاص، وكون الشخص یحرص على أن یعرف الكل، ھذا لیس بمھم، المھم أننا نتقي هللا عز وجل، 
و جاء عشرة من الذین یریدون الخیر وممن ھم أھل الخیر، فإن ونضع لوحة اإلعالن في مكان بعید عن الباب، ومن یرید الخیر سیأتي، فل

  .ھذا أفضل من الغثاء الذین ال خیر في حضورھم، وقد یكون حضورھم فیھ ضرر
 
 
 
 

 حكم تعریف اللقطة
 
 

بھ واجب أو لیس ًإذا وجدت ماال وكان المال مما تتبعھ ھمة صاحبھ، وحكمنا بكونھ لقطة، فھل التعریف : وقد اختلف العلماء رحمھم هللا
أن التعریف واجب؛ ألن النبي صلى هللا علیھ وسلم أمر بھ، وعلیھ جرى أمر الخلفاء : بواجب؟ وجھان ألھل العلم رحمھم هللا، أصحھما

  .الراشدین في فتاوى بعضھم، كـعمر وعلي رضي هللا عنھما وغیرھما، فقد أفتوا بالتعریف وألزموا بھ وأمروا بھ
 
 
 
 

 داءوقت التعریف ابت
 
 

ثم ھذا التعریف فیھ تفصیل عند العلماء، فیرى بعض أئمة السلف والعلماء رحمة هللا علیھم أن األسبوع األول الذي وجد فیھ المال یكون 
التعریف فیھ أشد، بحیث یعرف فیھ في كل یوم، ففي الیوم األول واألسبوع األول األمر أشد، ففي الیوم األول ال یقتصر على مجرد وجدانھ؛ 
بل علیھ أن یسعى بالسؤال والتحري في موضع المال الذي وجده فیھ، أو في المظان، فإذا كان الموضع الذي وجد فیھ المال فالة، وبجوار 
الفالة منتدى یرتاده الناس، أو مسجد یصلي فیھ الناس، فیحرص على أقرب المواضع مما ھو مظنة أن یجد صاحب المال فیھ، أو یرتاده 

سعى في الیوم األول، ویكون جھده في التعریف أكثر من األیام التالیة؛ ألنھ في الیوم األول تكون الھمة أشد، واالعتناء صاحب المال، فی
ًومن الخطأ أن تجد البعض بمجرد أن یأخذ المال یذھب بھ إلى بیتھ، فیصیر االلتقاط سببا في إضاعة المال على أصحابھ، ألنھ إذا لم . أكبر

ًصاحبھ ووجده في مكانھ، فیصبح التقاطھ على ھذا الوجھ مخالفا لمقصود الشرع، وعلى ذلك جعل العلماء رحمھم هللا یذھب بھ ربما جاء 
 -ًمثال- الیوم األول من االلتقاط أشد من غیره، والتعریف فیھ آكد من غیره، خاصة إذا وجدت األمارة، أو القرینة، أو العالمة، كأن یكون 

 فینتظر إذا وجد المال بعد -وھنا أمارة من الزمان على أن صاحبھ سیعود إلیھ-ة، فلو سقط المال في یوم جمعة ًمقصودا لعبادة كیوم الجمع
صالة الجمعة ویقف عنده ویحتسب األجر عند هللا عز وجل، ویسأل ویراقب من یأتي ویبحث، وھذه ھي النصیحة لعامة المسلمین، فینصح 
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ضون لمثل ھذه المسائل التي تتضمن بعض التنبیھ على السنن الواردة عن الرسول صلى هللا علیھ وحبذا لو أن الخطباء یتعر. لصاحب المال
 بمجرد أن یأخذ المال یذھب بھ، وربما یجده في بلد غیر بلده، فیسافر بالمال، فیغرر -إال من رحم هللا- وسلم مما تعم بھ البلوى، فالناس الیوم 

ًعریف في الیوم األول آكد وأشد، ثم األسبوع األول عند طائفة من أھل العلم یعرف فیھ یومیا؛ ولذلك فیجب أن یكون الت. الحق بحق صاحب
ألن الغالب أن ھذا األسبوع یبحث بھ صاحبھ، فإن لم یتیسر لھ العودة في الیوم األول لعذر؛ تیسر لھ في الیوم الثاني، وإن لم یتیسر لھ في 

ى الجمعة، فإنھ ربما لم یتیسر لھ في أیام العمل، فیأتي یوم الخمیس والجمعة ویبحث عن مالھ في الیوم الثاني، تیسر لھ في الیوم الثالث إل
ھذا بالنسبة للواجب في التعریف من حیث األصل، أن حكمھ الوجوب، ویكون في األیام األول آكد منھ من األیام األخر، ثم بعد ذلك . موضعھ

ًیؤكد التعریف أسبوعیا، ففي كل جمعة یقوم في الناس، أو یضع إعالنا، ویتحرى عن صاحبھ : لإذا قلنا بالتعریف سنة، فمن أھل العلم من قا ً
إذا بحث عن صاحبھ في الیوم األول واألسبوع األول، انتقل الحكم إلى الشھر، وكلما جاء شھر یجدد : ویسأل، ومن أھل العلم من قال

ویصح أن یعرف بنفسھ، أو یوكل غیره، . ه، فالحكم أن التعریف الزم لھالتعریف والسؤال والبحث والتحري عن صاحب المال حتى یجد
من ضاع لھ : ِقم وناد: یقول لشخص: ًویذكر الشيء مجمال كما سیأتي في صورة التعریف، أو یوكل، أي! أیھا الناس: فیقوم بنفسھ ویقول

 .خص آخرشيء فلیأتني، من أجل أن یتعرف على الشيء الضائع، فیصح التعریف بوكالة من ش
 
 
 
 

 التعریف باللقطة
 
 

ال یذكر الصفات التي تختص بذلك المال، : فالواجب أن یحذر، فال یذكر من المال ما یمكن أن یتمكن من معرفتھ بھ، أي: أما صفة التعریف
بة، فإن بعض العلماء من ضاع لھ ذھب، أو من ضاعت لھ حقی: ِمن ضاع لھ شيء فلیأت، وال یقول: أو ُیھتدى إلیھ عن طریقھا، وإنما یقول

من ضاعت علیھ حقیبة؟ ألتى األول وسیعرف أن المال : ًیرى أن یجمل عموما؛ ألن أھل الشر ربما تجمعوا علیھ أربعة أو خمسة، فلو قال
شر إلى المال، وخضراء، فیقرب أھل ال.. حمراء: لیست بیضاء، فیأتي الثاني فیقول: بیضاء، فإذا قال: ما لونھا؟ قال: في حقیبة، فإذا قال لھ

إنھ یبھم، فیشمل ذلك النقود وغیرھا، وعلى : - على الوجھ األول- ِمن ضاع لھ شيء فلیأت، وإذا قلنا : ولذلك األفضل واألحسن أن یبھم، فیقول
القول  من ضاعت علیھ ساعة؟ من ضاع لھ قلم أو كتاب؟ فیحدد الجنس، ویمكن أن یحدد النوع، لكن: - ًمثال-الوجھ الثاني یصح أن یقول 

ضاعت علي حقیبة حمراء، وفیھا عشرة : األول أحوط وأفضل وأولى، فإنھ أكثر داللة على صدق صاحب الشيء؛ ألنھ لو جاء أحدھم وقال
على قول - ِمن ضاعت علیھ حقیبة وفیھا نقود فلیأت : ًآالف لایر، ففي ھذه الحالة تطمئن لھ؛ ألنك ما ذكرت لھ شیئا، لكن لو أنك قلت

ثمانیة آالف، حتى یصلوا إلى عین :  عشرة آالف، والثاني یقول- ًمثال-ضاعت علي حقیبة صفراء، فیھا : أتي األول ویقول فسی- اإلجمال
المال، فإنھ یمكن إذا كانوا ستة أو سبعة أشخاص أن یعرفوا قدر المال، ولذلك فإن االحتیاط في ھذا األمر أولى، فیأخذ اإلنسان باالحتیاط، 

  .ولصاحب الحقنصیحة لصاحب المال، 
 
 
 
 

 ًتعریف اللقطة إذا كان الملتقط قاصرا
 
 

ھذه الجملة شرع فیھا المصنف رحمھ هللا في بیان الركن الثاني، فعندما بین اللقطة، ]. والسفیھ والصبي یعرف لقطتھما ولیھما: [قال رحمھ هللا
ًوصفة االلتقاط، شرع في بیان الشخص الملتقط، فال بد أن یكون بالغا عاقال ً، وال یكون صبیا أو مجنونا أو سفیھا، فالصبي لیس لھ والیة ً ً ً

ًعلى نفسھ؛ وإذا كان ال یلي على نفسھ فمن باب أولى أن ال یلي مال غیره، فإذا التقط الصبیان ماال وجاءوا بھ، فإننا نطالب ولي الصبي أن 
ًوالد المجنون كذلك، أو المسئول عنھ، فإن كان محجورا علیھ یقوم مقامھ، فوالد الصبي یقوم بتعریف المال على الصفة التي ذكرناھا، و

  .ًلسفھ، أو كان رقیقا، فالسید یقوم مقام عبده إال إذا أذن لھ بذلك
 
 
 
 

 ًحكم أخذ ما یظھر أن صاحبھ تركھ قصدا
 
 

: ، وشيء یسمى)األصل: (سمىعند العلماء شيء ی]. ًومن ترك حیوانا بفالة النقطاعھ، أو عجز ربھ عنھ، ملكھ آخذه: [قال رحمھ هللا
إذا كان عندك ماء في : ًاألصل كذا، ونلقي الحكم على ھذا األصل، فمثال: ، ففي الشریعة تتعلق بعض األحكام باألصول ونقول)الظاھر(
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ر، وال ُیحكم األصل والیقین أنھ طاھ: البیت وحولھ أطفال، أو سقطت نجاسة حولھ، وأنت ال تدري ھل سقطت في الماء نجاسة أم ال؟ فنقول
الیقین أنھ ما حدث شيء من ھذا، : بنجاستھ، أو كان عندك فراش یلعب علیھ أطفال، فیحتمل أن البول أصابھ أو أن النجاسة أصابتھ، فنقول

داللة : ًفھو طاھر حتى تتأكد وتتیقن من أن ھناك نجاسة، فتبقى على األصل دائما حتى تجد ما ینقلك عن األصل، وھناك شيء یسمى
یدل الدلیل  ًاھر، والظاھر یحتكم إلیھ ویعمل بھ، والشریعة أناطت بھ أحكاما، فیبني علیھا المسلم، وال ینتقل إلى ضد ذلك الظاھر حتىالظ

فبالنسبة للحیوان، إذا كان الحیوان من جنس ما یأخذ حكم اللقطة، ولكن جاءت دالئل على أن صاحبھ ال یریده، أو على أن . على خالفھ
من یرید أن یأخذ ھذا المال فلیأخذه، فھذا صریح القول، ! أیھا الناس: لى عنھ، فھذه الدالئل إن كانت بصریح قولھ، كأن یقولصاحبھ قد تخ

ًوھناك دلیل ظاھر، لیس بقولي لكنھ فعلي، فتستبیح بھ الشيء، فتأكل وتشرب وتعتبره حالال بھذا الظاھر، كما لو أن شخصا فتح على جدار  ً
رجھ على الطریق، ووضع براد الماء، فصار الناس یشربون من ھذا الماء، فبمجرد أن تمر على ھذا الصنبور تعلم أن ًبیتھ صنبورا وأخ

ًولو بنى مسجدا وفتح أبوابھ علمنا أنھ قد أوقف ھذا المسجد، مع أنھ لم یتلفظ بذلك، ولیس . صاحبھ قد أذن بالشرب منھ، وھذه داللة الظاھر
-في القدیم كان الناس على الخیر وال یزالون : ًوأیضا. ، لكن داللة الظاھر دالة على أنھ قد تصدق بھذا الشيءھناك دلیل صریح من عباراتھ

 فقد كانوا إذا أرادوا الصدقة بالنخل یغرس صاحب البستان نخالت خارج السور، ویسقیھا من -وقد رأیت ھذا بعیني على مسارح المدینة
ه النخالت صدقة، وإلى اآلن ما زالت توجد في قباء في بعض المزارع من مزارع قدماء المدینة، داخل المزرعة، فكل من مر یعلم أن ھذ

ًفتجد السور مبنیا وھناك أربع نخالت خارج السور، فھذه داللة ظاھر على أنھا صدقة، لكن ال یستطیع أحد أن یأتي إلى داخل السور ویدخل 
فھذه كلھا داللة ظاھر، یعمل . ي علیھ دل على أنھ لصاحبھ، وأن صاحبھ لم یأذن بالدخول فیھإنھ مباح؛ ألن السور حینما بن: إلى النخل ویقول

أنھم كانوا في القدیم تسیر القافلة من اإلبل ثم یتركون أشیاء وراءھم، فیعرف : ومن داللة الظاھر. بھا ویحتكم إلیھا على تفصیل في القول
ًتأتي إلى موقد وتجد فحما فتعرف أنھم تركوه استغناء عنھ، فتملكھ وتأخذه، فھذه : ًجاء، فمثالالسابلة وابن السبیل أن ھذه األشیاء تركت لمن 

ًداللة ظاھر دالة على التنبیھ واإلذن باالنتفاع، ویكون تملیكا للمنفعة، وتارة یكون تملیكا للذات، فسواء كان تملیكا للمنفعة أو تملیكا للذات،  ً ً ً
ًالمسألة التي ذكرھا المصنف رحمھ هللا، فمن یترك حیوانا أو یترك ماال غیر الحیوان، فھذه : ومن ھذا. إلیھفإنھ یعمل بھذا الظاھر ویحتكم  ً

 -كما في الحدیث الصحیح-تقلید الھدي، فقد ثبت عن النبي صلى هللا علیھ وسلم : ومن أمثلتھا في الشریعة. داللة ظاھر دالة على اإلذن بأخذه
، فكانت اإلبل وبھیمة األنعام تھدى إلى البیت، وتوضع )كنت أفتل قالئد ھدي النبي صلى هللا علیھ وسلم: (تعن عائشة رضي هللا عنھا قال

القالئد علیھا حتى یعلم كل شخص یجدھا في الطریق أنھا للھدي، فیحفظھا ویسوقھا إلى البیت، ثم إذا عطبت ولم تستطع السیر ولم یمكن 
 عندما أراد أن یحج -كما ثبت في الصحیح- ا في رقبتھا لإلشعار، كما أن النبي صلى هللا علیھ وسلم إیصالھا إلى البیت، نحرت، ثم لطخ دمھ

أنھا لو عطبت دون البیت ومرضت وانقطع السیر، فإنھا تنحر؛ ألجل من یمر من : وقلد ھدیھ، فھذا اإلشعار فائدتھ حجة الوداع أشعر ھدیھ
ن ھدي البیت، وأنھا صدقة، فیأكل، ولھذا فإن الشافعیة لما منعوا بیع المعاطاة، ولم ینزلوا أھل السبیل إذا وجد علیھا الشعار عرف أنھا م

َالصیغ القولیة منزلة الفعلیة، استثنوا مسألة الھدي؛ ألن النص فیھا واضح، والسنة فیھا ماضیة، فالشریعة جعلت داللة الظاھر ُمنزلة منزلة  َِّ ْ َ َ
. ًإذا وجد شیئا ودلت الدالئل على أن صاحبھ تركھ، وأذن بأخذه، فإنھ یؤخذ ذلك الشيء، ویملكھ واجدهالتصریح عن الباطن، وبناء على ذلك ف

ففي بعض األحیان یعجز اإلنسان عن أن یسوق حیوانھ معھ، فیتركھ، ویرى ) أو عجز صاحبھ عنھ(لعلة االنقطاع، : أي) النقطاعھ: (وقولھ
 ما ھو أھم، فحینئذ یملكھ من وجده، وال یأخذ حكم اللقطة، فیستثنى من أحكام أن من المصلحة أن ال ینشغل بھ، كأن یكون حصل

 ...... .اللقطة
 

 وجدھا مكان نعلھ حكم أخذ النعل ونحوه لمن
 
 

انظر إلى الورع عند العلماء رحمھم هللا، فإن الشخص یذھب لیصلي ]. ومن أخذ نعلھ ونحوه ووجد موضعھ غیره، فلقطة: [قال رحمھ هللا
سرقت، فیقع في إثم التھمة بالسرقة، فھنا یقول : أین حذاؤك؟ فیقول: أجر الجماعة، ویرجع إلى بیتھ بدون حذاء، فتقول لھ زوجتھوینال 

سرق، فإن : ، ولذلك كان العلماء ینھون عن ھذا، والشخص بنبغي لھ أن یتورع، فأنت إذا قلت)ومن سرق: (ولم یقل) ومن أخذ: (المصنف
ًذي أخذ حذاءك سارق، وربما كان الشخص الذي أخذه كفیف البصر، فأخطأ في حذائك، أو شخصا استعجل ووقع یده ھذا یعني أن الشخص ال

أخذ، أو لعلي وضعتھ في موضع : سرق، بل یقال: سرق، فھذه تھمة، ولذلك ال یقال: على حذائك، ولربما ظن أنھ مثل حذائھ فأخذه، فإذا قلت
ً، وھذا یقع كثیرا في مجامع الناس، فإنھ یحصل الخطأ في أخذ الحذاء، وقد )ومن أخذ نعلھ: (رحمھ هللاقال . غیر الموضع الذي بحثت عنھ فیھ

 واإلثم في ھذا أعظم، فإنھ إذا تقصد أخذ الحذاء وسرقتھ فھذا أعظم؛ ألن الظلم في - نسأل هللا السالمة والعافیة-یكون ھناك نوع من التعمد 
وألن من خرج من بیتھ لطاعة هللا عز وجل فھو في ذمة هللا عز وجل حتى یعود؛ ألنھ .  هللا عز وجلبیوت هللا أعظم من الظلم خارج بیوت

خارج في طاعة هللا وإلى بیوت هللا، ولذلك جعلھ النبي صلى هللا علیھ وسلم في حكم المصلي، فنھاه أن یشبك بین أصابعھ، وقال صلى هللا 
، ولذلك كره العلماء رحمھم هللا إذا خرج اإلنسان إلى )یشبكن بین أصابعھ، فإنھ في صالةإذا عمد أحدكم إلى المسجد فال : (علیھ وسلم

إذا ثبت ھذا، فإن األمر في . المصلى أن یبیع أو یشتري في طریقھ إلى المسجد؛ ألنھ في حكم المصلي، فال یشتغل بشيء یلھیھ عن الصالة
ًساجد، یعتبر اعتداء على المال، واعتداء على حرمة المصلي، وانتھاكا لحرمة أخذ األحذیة والتقصد بأذیة الناس وأخذ أحذیتھم من الم

ًشدید الحر فإن المشقة تكون فیھ أشد، فیرجع اإلنسان حافیا في وھج الشمس، وھذا یضره  المسجد، واألدھى واألمر إذا كان ھذا في یوم
 -نسأل هللا السالمة والعافیة-ألمر بحسب ما ترتب علیھ من ضرر أكثر، فكلما ترتب على سرقتھ ضرر، فإن اإلثم فیھ أشد، ولذلك یعظم ا

ًولذا لزم على اإلنسان أن یحتاط، ولذلك كان بعض الفضالء إذا وجد حذاء یشبھ حذاءه لم یأخذه، حتى ولو كان یشبھھ، ولو كان أقل منھ قیمة 
حقي أجود، لكنھ ما كان یأخذه، فیتركھ حتى یأتي صاحبھ، أو ھذا بھذا، و: ُوفیھ شبھ، بحیث یغلب على ظنھ أنھ قد أخذ حذاؤه، بحیث یقول

ینوي الصدقة بھ على من أخذه، وھو األفضل، ویحتسب األجر عند هللا عز وجل، وقد كانوا یستبشرون بعظم البالء في الطاعة، فكانوا 
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 یجدون المشقة في السفر، ویجلسون األیام والشھور ًمن دالئل القبول كثرة البالء في الطاعة، وتجد الناس قدیما عندما یریدون الحج: یقولون
 ...... .وھم في رحلة الحج، فاألجر أعظم والثواب أكثر، لكن إذا كان اإلنسان ال یجد المشقة، فھذا من كرم هللا علیھ

 
 ًحكم أخذ ما یشبھ ما تملكھ إذا وجدتھ موضعھ عوضا عنھ

 
 

ًخذ قلمھ، أو أخذ كتابھ، وھذا یقع كثیرا في األشیاء المتشابھة، فقد یقع ھذا في غیر النعل، كمن أ]. ومن أخذ نعلھ أو نحوه: [وقولھ رحمھ هللا
ًلكن النعل أكثر؛ ألن النعل یمكن أخذه بدون أن یدري اإلنسان، لكن إذا كان صاحبھ بجواره فال یمكن، فإذا وضعت كتبا یشبھ بعضھا بعضا،  ً

وم وجماعة من الناس، أو النساء في بعض األحیان یخلعن لباسھن من العبي وغیرھا، أو وضعت ألبسة، كأن یضع اإلنسان ألبستھ مع ق
فیحصل كثیر من الخطأ فیھا، فاألفضل لإلنسان أن ینوي الصدقة، وأن یحسن الظن بأخیھ المسلم، وهللا یأجره؛ فاألفضل أن تنوي الصدقة 

ِولْیس علْیكم ُجناح فیما أخطأتم بھ :ه فما علیھ فیھ تبعة، قال تعالىحتى یكتب لك األجر، فال یتشدد اإلنسان؛ ألنھ لو أخطأ علیھ أخو ِِ ْ ُْ ْ ُْ َ َ َ َ َ ٌَ َ َ َ
ووجد : [وقولھ رحمھ هللا. ، وھو بشر فال یؤاخذ على الخطأ، فاألفضل لك واألكمل أن تنوي بھ الصدقھ حتى تحصل على األجر]5:األحزاب[

ال یأخذ الحذاء، ولیس من حقھ أن یأخذه، الحتمال أن حذاءه : اء یقول كما ذكرنافي موضع الحذاء، فبعض العلم: أي]. موضعھ غیره، فلقطة
أنھ وجد مكان حذائھ حذاء الغیر، وھذا التفات للظاھر كما : ومعناه) ووجد موضعھ غیره: (سرق، وأن ھذا الحذاء لغیره، لكن المصنف یقول

نا األصل والظاھر، ففي بعض األحیان یتعارض األصل والظاھر، فھل تعارض األصل والظاھر، وقد ذكر: ذكرنا، وعند العلماء شيء یسمى
نقدم األصل أو نقدم الظاھر؟ بعض العلماء یقدم األصل، وبعضھم یقدم الظاھر، فالحذاء إذا وجده في موضع كالمسجد فاألصل أنھ لغیره، 

ضلھ، فتتركھ، والظاھر أنھ ما دام قد وضع حذاءه مكان أنھ لیس لقطة؛ ألنھ مكان یرتاده الناس، ولیس عندك دلیل على أن صاحبھ قد أ: أي
ًحذائي فمعناه أن صاحبھ قد أخطأ في حذائھ، فتسري علیھ أحكام اللقطة؛ ألن صاحبھ لن یعود؛ ألنھ أخذ حذاء بدل حذائھ، لكن ھذا لیس على 

ع حذاءه مكان حذائك، فھو یرید أن یصلي كل حال؛ ألننا لو نظرنا لوجدنا أنھ ربما أخذ حذاءك وجاء شخص مسكین یرید أن یصلي ووض
ویخرج، وعندما یخرج لن یجد حذاءه، ولذلك فلیس كل من وجد مكان حذائھ حذاء آخر یأخذه على أنھ بحكم اللقطة، فربما كان لشخص آخر 

ناس، أو یدخل فیھا أناس غیر الشخص الذي أخذ حذاءك، خاصة في مجامع الناس، مثل المساجد والمدارس واألماكن التي یكون فیھا تجمع ال
إن ھذا الحذاء الذي وجدتھ مكان حذائي ھو للذي أخذ حذائي، ویأخذ حكم اللقطة؛ ألن األصل : ویخرج أناس، فمن الصعوبة بمكان أن تقول

وسلم وبارك على والحمد  رب العالمین، وصلى هللا . أنھ لصاحبھ حتى یدل الدلیل على أنھ بحكم اللقطة، وعلى ھذا فال یأخذ حكم اللقطة
 .نبینا محمد

 
 
 
 

 األسئلة
 
 

...... 
 

 حكم لقطة الحرم
 
 

اختلف العلماء رحمھم هللا في لقطة الحرم؛ وذلك ألن النبي صلى هللا علیھ وسلم : ھل تسري ھذه األحكام على لقطة الحرم؟ الجواب: السؤال
 فھذا یدل في ظاھره على أن لقطة الحرم ال یحل أخذھا إال بقصد ،)إال لمعرف: وفي روایة- وال تلتقط لقطتھ إال لمنشد : (قال في الحرم

ومن أھل العلم من فصل في ھذا الحدیث . التعریف، وأنھا ال تملك، بل تعرف لألبد، ھذا مذھب بعض العلماء رحمھم هللا وبعض السلف
ألن الناس ) ال تلتقط لقطتھ: (، وجاء حدیث الحرمحدیث الحرم ال یعارض أحادیث اللقطة، فاألصل العمل بأحادیث اللقطة ألنھا عامة: فقال

ًفي لقطة الحرم ینتابھم شعور ال یوجد في غیر لقطة الحرم في الغالب، وھذا الشعور مبني على أن مكة یأتیھا الزوار دائما، فربما استخف 
ذا المعنى؛ ألن األحكام أیامھا لم تستقر بعد، فبین الناس بلقطتھا فیئسوا من أصحابھا، فأخذوھا للتملك، ولم یأخذوھا للتعریف، فجاءت السنة بھ

وال تلتقط لقطتھ إال : (علیھ الصالة والسالم أن لقطة الحرم ال تؤخذ بقصد الملك، وإنما تؤخذ بقصد التعریف، فقال علیھ الصالة والسالم
. ً وھو قوي جدا، وفیھ الجمع بین النصوصوھذا الوجھ یختاره الحافظ ابن حجر، وبعض األئمة والشراح،). لمنشد: - وفي روایة- لمعرف 

والذي یظھر أنھ إذا عرفھا وقام بھا أنھ یكفیھ ذلك، لكن في الحقیقة لما وجد في زماننا من یقوم على ھذه اللقطات، ووجدت مكاتب خاصة في 
، حیث یرى أنھا ال تملك، وأنھا تكون الحرم، جرى العمل في فتوى بعض مشایخنا رحمة هللا علیھم، ومنھم الشیخ عبد هللا بن حمید رحمھ هللا

ًلبیت مال المسلمین، وھذا یكون باختیار من ولي األمر، وولي األمر إذا اختار قوال من أقوال العلماء وجب العمل بھ، وما دام أنھ أخذ بھذه 
ًوالشیخ عبد هللا رحمھ هللا علیھ إمام زمانھ، وإمام األئمة فقھا وورعا، وفتاویھ موزو-الفتوى  من األئمة والعلماء الذین  نة بالفقھ، ویعتبرً

جمعوا بین فقھ األثر والنظر، ومن یعرف الفقھ ویعرف فتاویھ یعرف دقتھ وبعد نظره والتزامھ بمنھج السلف رحمھم هللا في تقریر الفتوى، 
 فینبغي على الناس -هللا برحمتھ الواسعةوآداب الفتوى وضوابطھا، وھو رحمھ هللا العالم العابد الذي تنعم العین بفتواه، وممن اختارھم 
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االلتزام بھذا ما دام أنھ وضع وجرى العمل بھ، فتضم إلى بیت المال، ویكون حكمھا حكم الصرف إلى بیت المال، فیعمل بھذه الفتوى، 
 إلى ھذه المكاتب، وحینئذ ال یجري على الخالف الذي ذكرناه، واآلن قد ھیئت مكاتب للضائعات خاصة في داخل الحرم، فترد وتصرف

  .وھي تتولى شأن ھذه الضائعات، وهللا تعالى أعلم
 
 
 
 

 حكم االزكاة عن اللقطة إذا بلغت النصاب
 
 

ال تفرض الزكاة من اللقطة إذا كانت خالل السنة والحول؛ ألن الملكیة : ھل تخرج الزكاة من اللقطة إذا بلغت نصاب الزكاة؟ الجواب: السؤال
 تصح إال بالنیة، فالبد أن یكون صاحبھا قد نوى زكاتھا، فلو أخرجھا من التقطھا فال تصلح زكاة؛ ألنھ لم یؤمر بھا، وید لصاحبھا، والزكاة ال

، وعلى ھذا فال تجب زكاتھا على الملتقط؛ ً)یملكھا حكما: (صاحبھا لم تزل إلى األبد، بل ھي باقیة في یده، ولذلك قال المصنف رحمھ هللا
لحقیقي، وال بالموكل إلخراج زكاتھا، واألصل في الزكاة أنھا ال تصح إال بالنیة، وال نیة في ملك ھذا، فال تجب فیھا ألنھ لیس بالمالك ا

ًإنھ ال تجب الزكاة على الملتقط، فإذا مضت سنوات ووجد صاحب اللقطة العشرة اآلالف، أو العشرین ألفا، فإنھ یزكي عنھا : وإذا قلنا. الزكاة
إذا فات عن صاحبھ ویئس منھ ثم وجده، فإنھ یزكیھ عند  و الذي علیھ العمل عند جمھور العلماء رحمھم هللا، أن الماللسنة واحدة، ھذا ھ

  .وجدانھ لسنة واحدة، وإن مضت علیھ عدة سنوات
 
 
 
 

 حكم الدعوة إلى المناسبات داخل المسجد
 
 

رخص فیھا بعض أھل العلم وذلك ألن النبي صلى هللا علیھ :  الجوابھل تجوز الدعوة إلى الولیمة أو المناسبة في داخل المسجد؟: السؤال
إن في : وسلم عقد النكاح في داخل المسجد، ففي الحدیث الصحیح عنھ علیھ الصالة والسالم أنھ زوج الواھبة نفسھا داخل المسجد، فقالوا

ً؛ ألن في النكاح شیئا من التعبد، ودعوة الناس إلیھ دعوة إلى العبادة، فلیس ھو مثل البیع الذي یحرم أن یعامل بھ: النكاح معنى التعبد، أي
إن النبي صلى هللا علیھ وسلم لما : ومن أھل العلم من منع اإلجابة، وقال. المحبة واإللف، وتحقیق مقاصد الشریعة، ففیھ وجھ في اإلذن بھ

َإن المساجد لم تبن (إن جملة : قالوا) َ فإن المساجد لم تبن لذلكال ردھا هللا علیك،: إذا سمعتم الرجل ینشد ضالتھ في المسجد، فقولوا: (قال
ًوال تمسوه طیبا وال تحنطوه، فإنھ یبعث یوم القیامة  اغسلوه بالماء والسدر وكفنوه في ثوبیھ،: (تعلیلیة، كقولھ علیھ الصالة والسالم) لذلك
النكاح لیس بعبادة، والدعوة إلى األكل لیست بذاتھا عبادة في أصلھا، فمنعوا ، فدل على أنھ منع نشد الضالة ألن المساجد بنیت للعبادة، وً)ملبیا

  .من ھذا، وإذا احتیط فھو أقرب، لكن إذا جرى العرف في موضع وعملوا بما رخص، فال ینكر علیھم، وال یشدد علیھم
 
 
 
 

 حكم تملك األرض ببناء الحائط علیھا
 
 

، أال یفھم من ھذا الحدیث أن من أحاط )ًمن أحاط حائطا على أرض فھي لھ: (هللا علیھ وسلمجاء في الحدیث قال رسول هللا صلى : السؤال
تسویة األرض وبناء : ذكرنا في مسألة اإلحیاء أن اإلحیاء یكون على مراحل، ومنھا: السور على األرض فقد أحیاھا وتملكھا؟ الجواب

لى ذلك ھذا الحدیث، وھذا الحدیث من روایة الحسن عن سمرة عند أحمد والترمذي إن بناء الحائط ال یوجب الملكیة، فیشكل ع: الحائط، وقلنا
، وسماع الحسن من سمرة فیھ خالف، ومن أھل العلم من صححھ كلھ، وحكم باتصالھ، كما ھو صنیع اإلمام الترمذي ، ومنھم من ضعفھ كلھ 

ًوھناك شيء مھم جدا في مسألة . ادیث، ولیس ھذا الحدیث منھاكما قال بذلك بعض أئمة الحدیث ، ومنھم من فصل فیھ واستثنى بعض األح
ًتحسین األحادیث وتصحیحھا والعمل بھا إذا تضمنت معنى زائدا عن المعنى الثابت في األصول، فالحدیث الذي یأتي حسنا لغیره؛ أي من : ً

ًلمعنى، فال نجعل ھذا الحدیث معارضا لما ھو أصح روایات جمعت طرقھا، ورقینا الحدیث إلى درجة الحسن لغیره، فتدخلھ شبھة الروایة با
فیھ شيء من الروایة بالمعنى، وقد یطلق الحائط بمعنى ) ًومن بنى حائطا(نص على اإلحیاء، ) ًمن أحیا أرضا میتة فھي لھ: (وثابت، فقولھ

ھ إحیاء، فجمھرة أھل العلم على أنھ لیس لكن مسألة االقتصار على الحائط نفسھ أن. البستان، ویكون في ھذا نوع من التجوز في العبارة
: وجود اإلحیاء، فلو قلنا) من أحیا: (بإحیاء، وفي ذلك سنة عن عمر بن الخطاب رضي هللا عنھ، وقد بینا أن ظاھر قولھ صلى هللا علیھ وسلم

لحائط من أیسر ما یكون، ولربما جاء إن بناء الحائط على ظاھره، والحدیث فیھ ما فیھ، فإن ھذا من الصعوبة بمكان، وتجد اآلن أن بناء ا
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الرجل إلى قطعة من األرض تبلغ الكیلومترات وأحاط بھا في یوم أو یومین، وھذا تضییق على المسلمین، ومنع للمقصود من اإلحیاء، 
رر ما هللا بھ ًعلى الناس من اإلحیاء بھذه الصورة، فكل شخص یبني لھ حائطا، وینتھي اإلشكال، وفي ھذا من الض وحصول للضرر حتى

 ال یقوى على معارضة المحفوظ الذي صح عن النبي صلى هللا علیھ -وإن كان بعض العلماء یرى تحسینھ- علیم، ولذلك فإن ھذا الحدیث 
  .وسلم، مع معارضتھ لألصول، ولذلك ینبغي أن یكون اإلحیاء إحیاء یثبت بمثلھ الحكم

 
 
 
 

 الحكم في اشتباه الوعاءین بنجاسة وطھارة
 
 
إذا اشتبھ وعاءان أحدھما طھور واآلخر نجس، فقد ذكرتم رحمكم هللا في الدرس الخامس من الزاد أن ھذا یجري على مذھب : لسؤالا

الوعاءان بعد : ًالمصنف في التفریق بین القلیل والكثیر، واإلشكال أن خلیال رحمھ هللا ذكر المسألة وھو ال یرى التفریق، فھل یمكن أن یقال
ُریة أحدھما ونجاسة اآلخر، طرح فیھما شراب ونحوه مما ال یؤثر في الطھوریة، فاختفت المعالم فال یظھر لون وال ریح، الیقین بطھو

. في الحقیقة ھذا إشكال جید، والذي وضع ھذا اإلشكال أحسب أنھ طالب علم، وھو إشكال في موضعھ: الجواب! ًوجزاكم هللا خیرا؟
متأخري المالكیة، وقد اختصره من كتب كثیرة من مذھب المالكیة، وھو من أوسع كتب المالكیة التي ومختصر خلیل ھذا المتن معتمد عند 

بني علیھا فقھھم، خاصة من بعد القرن التاسع الھجري، والمالكیة عندھم أن القلیل الذي دون القلتین لو وقعت فیھ نجاسة، فال نحكم بنجاستھ 
اشتباه وعاءین أحدھما طھور واآلخر نجس یستقیم ھذا على مذھب الشافعیة والحنابلة، الذین و. إال إذا غیرت لونھ أو طعمھ أو رائحتھ

إن ما دون القلتین ینجس بمجرد وقوع النجاسة ولو لم تغیره، فیمكن أن یحصل االشتباه، لكن عند من یرى أننا نحكم بانتقال الطھور : یقولون
مسألة، وھذا في الغالب، والكالم الذي ذكرناه في الشرح كالم صحیح ومستقیم ویمشي على إلى النجاسة بالتغیر الحقیقي، قد ال تقع ھذه ال

اللون أو الطعم أو الرائحة، فإذا اشتبھ عنده طھور ونجس، ذھب إلى النجس في : األصول؛ ألن المالكي یفرق بوجود أحد األوصاف الثالثة
ًل للمسألة ال یشكل على الذي ذكرنا؛ ألن خلیال ذكرھا الحتمال آحاد الصور، وذكر خلی. أوصافھ، إما طعم النجاسة أو لونھا أو رائحتھا

أنھ یمكن أن یوجد إناءان، أحدھما نجس واآلخر طھور، وتغیر لون الطھور، لكن طعمھ ال یوجد فیھ طعم النجاسة، ورائحة : ومعنى ھذا
یتغیر : ًالبصر، ففي ھذه الحالة ال یستطیع أن یرى اللون، أو مثالتوجد، لكن لونھ كلون الدم، والذي عنده الوعاءان رجل كفیف  النجاسة ال

ًطعمھ، ویكون الشخص مصابا بالزكام، فال یشم الرائحة أو یجد النكھة، وھكذا إذا كان سقیما علیال ال یستطیع أن یمیز الطعم للسقم، فالفقیھ  ً ً
 آلحاد الصور، ونحن ذكرناه للغالب؛ ألن الغالب في المذھب أنھ یقع فـخلیل رحمھ هللا عندما ذكر ھذا ذكره. ًیجد لھم مخرجا على كل حال

على ھذا الوجھ، وأنھ یمكن أن یقع االشتباه على مذھب الشافعیة والحنابلة، لكن ال یقع على مذھب من یفرق بین النجس والطھور من جھة 
: ردة على ما ذكرنا، وھذا ال یرد على ما ذكرنا، فیمكن أن یقالاللون والطعم والرائحة، إال أنھ ال یمنع وجود بعض الصور في األحوال المنف

  .ًإن اإلمام خلیال رحمھ هللا نبھ في ذلك على بعض الصور، وهللا تعالى أعلم
 
 
 
 

 (رب مبلغ أوعى من سامع: (توضیح حدیث
 
 

ھذا : ي بقول لم یسبق ألحد أن قال بھ؟ الجوابأن العالم قد یأت) رب مبلغ أوعى من سامع: (ھل یفھم من قولھ علیھ الصالة والسالم: السؤال
رب حامل فقھ إلى من : (ًرب مبلغ أكثر حفظا من سامع، ھذا وجھ، وفي روایة: الوعاء یحفظ الشيء، والمعنى) أوعى: (فقولھ! أمر غریب
وح هللا على العباد مختلفة، فھناك أناس أن فت: ، وھذا لیس لھ عالقة من جھة أنھ یستنبط مسائل لم یسبق إلیھا؛ ألن مراد الحدیث)ھو أفقھ منھ

أعطاھم هللا الحفظ ولم یعطھم الفھم، ومنھم من أعطاھم هللا الفھم ولم یعطھم الحفظ، ومنھم من جمع هللا لھم بین االثنین، وفضلھ، قال 
ِذلك فْضُل هللا ُیْؤتیھ مْن یشاُء وهللا ذو الفْضل العظیم :تعالى ِ ِ ِ َِ َ َ َ َْ ِْ َُ َ َُ َّ َِّ بالحفظ : فنبھ علیھ الصالة والسالم إلى أن الشریعة تحفظ باألمرین]. 4:الجمعة[َ

من یرد هللا بھ : (والفھم، وھذا دلیل على مسلك من یأخذ بظاھر النصوص، ومن یأخذ بمعنى النصوص، ولذلك قال علیھ الصالة والسالم
ِكتاب أنزلناهُ إلْیك ُمبارك لیدبُروا آیاتھ ولیتذكر أْولوا األلباب : عالى، فدل على أن العبرة بالفھم وبالوعي، ومن ھنا قال ت)ًخیرا یفقھھ في الدین ِ ِ ِ َّ ِ َِ َ َ َ َ َ َ َ َْ ُ َْ ُ َّ ََ َ َ َ ََّ ٌ ٌِ َ

آخره، ولن تستطیع أن تفھم الشيء إال إذا بلغت إلى آخره، وال یمكن : ، فجعل العلة التدبر والفھم، والتدبر من الدبر، ودبر الشيء]29:ص[
ر األشیاء إال إذا كان على قدم راسخ من العلم، یدرك فیھ ظاھرھا وباطنھا، وھذا یحتاج إلى قراءة النصوص أن یصل اإلنسان إلى تدب

أما أن یأتي . ومعرفة األصول والفروع، وكیف تبنى األصول على الفروع، وكل ھذا یفھم من منھج السلف، واألئمة المتقدمین رحمھم هللا
ال : (إن ھذا فتح من هللا، فینبغي علیك أن تعرف أن رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم قال: لى ویقالبفھم في قرننا أو حتى بعد القرون األو

أن تفسیر كتاب هللا وسنة النبي صلى هللا علیھ وسلم لم یفت الطائفة المنصورة، وإذا : ، ومعناه)تزال طائفة من أمتي على الحق ظاھرین
ًثم یأتي رجل في القرن الرابع عشر فیستنبط فھما ما سبق إلیھ، فمعنى ھذا أن تكون األمة كلھا مرت عشرة قرون، واألمة لم تفھم ھذا الفھم، 

َومْن ُیشاقق الرُسول مْن بْعد ما تبین لُھ : ًفي ضالل عن فھم الحدیث، ویكون ھذا على صواب، وما أظن أن أحدا ھكذا؛ ألن هللا تعالى یقول َ َ َ َ َ َ ََّ ِ ِ َّ َِ َِ
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َالُھَدى ویتبْع غ ِ َّ َ َ ًْیر سبیل الُمْؤمنین نولھ ما تولى ونْصلھ جھنم وساءت مصیرا ْ ِ ِ ِ ِ ِ َِ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َْ ََ َّ ُ َُّ ِّ ْ ِ وھذا لیس بالعلم؛ ألن العلم الحق الذي زكاه هللا ]. 115:النساء[ِ
َبكتاٍب مْن قْبل ھذا أْو أ: من فوق سبع سماوات، زكاه بصفات منصوص علیھا بآیة في كتابھ، قال تعالى َ َ َ ِ َ َِ ِ َثارٍة مْن علم إْن كنتم صادقین ِ َ َِ ِ ِ ِْ ُ ْ ُ ِ ٍ ْ َ

ً، فال یكون العلم صادقا إال إذا كان أثریا، وكان ھذا األثر مبنیا]4:األحقاف[ ً ًعلى نص ووحي؛ ألنھ ربما یكون األثر رأیا اجتھادیا لیس مبنیا  ً ً ً
ًال نستطیع أن نفھم من النصوص فھما لم : ًإذا. السنةعلى أصول، بل یصطدم مع الشریعة، واألثارة مبنیة على علم، وھو الوحي الكتاب و

یفھمھ سلفنا، وال نستطیع أن نفسر القرآن بتفاسیر عصریة تبالغ في جر القرآن وجر اآلیات في تفسیرھا، حتى نجد من یتبجح ومن ینتسب 
فسیر، وال یعرف منھج السلف في التفسیر، وال إلى فھم القرآن وھو ممن لیس عنده إیمان، ونقرأ تفسیره وكالمھ ولیس عنده إیمان بأصول الت

ِفال أقسم بالشفق : یعرف ماذا قال الصحابة وال التابعون لھم بإحسان في تفسیر اآلیة، كقولھ تعالى َِ ََّ ُ ِ ْ َواللْیل وما وسق * ُ َ َ َ َ َِ َوالقمر إذا اتسق * َّ َ َ ََّ َ ِ ِ َ ْ *
ٍلتْركُبن طبقا عْن طبق  َ َ ََ ً َ َّ َ َ إن معنى اآلیة ھو : اآلن نفكر أن نقول: د سمعت من یشار إلیھ بالبنان في اإلعجاز یقول، فلق]19-16:االنشقاق[َ

ِفال أقسم بالشفق !! ال إلھ إال هللا.. الصعود إلى القمر؛ ألننا ال نصعد إال آخر الشھر عند ضعف القمر َِ ََّ ُ ِ ْ َواللْیل وما وسق ] * 19:االنشقاق[ُ َ َ َ َ َِ َّ
ِوالقمر ] * 17:االنشقاق[ َ ََ َإذا اتسق ْ َ َّ َ ًآیات من الزمان مرتبة ترتیبا یقصد منھ الكمال؛ ألن هللا یقسم بأول الزمان وآخره، حتى ] 18:االنشقاق[ِ

َوالضحى : یجمع الكل بقسمھ سبحانھ، ویقسم بأول الشيء وآخره للداللة على ذلك الوقت بعینھ، كقولھ تعالى َواللْیل إذا سجى * َُّ َ ََ َِّ - 1:الضحى[ِ
َّ، والش]2 َْمس وُضحاھا َ َ َ َوالقمر إذا تالھا * ِ َ ََ ََ ِ ِ : اكتمل، وقولھ: أي) والقمر إذا اتسق: (ً، یقسم بالزمان والمكان تنبیھا علیھ، فقولھ]2- 1:الشمس[ْ
طبق آخر، أنكم ستمرون في المراحل التي فیھا البرزخ، یبعثكم هللا فیھا، ثم : أي: أئمة التفسیر والصحابة یقولون) ًلتركبن طبقا عن طبق (

ومرحلة ثانیة، ومراحل النشر، والخروج من القبور، ثم عرصات القیامة، من عرصة إلى عرصة، كما أخبر هللا سبحانھ وتعالى، وھو الذي 
ذا لما! إن معناه الصعود إلى القمر؟: جادل فیھ المشركون رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم، فھل یجوز أن نأتي ونلغي ھذا التفسیر كلھ، ونقول

فلیس ! أنترك كالم المشایخ والعلماء ونأخذ بھذه النظریة، والنظریة قابلة لألخذ والعطاء؟! ھذا التھور والجرأة على كتاب هللا وكالم هللا؟
 هللا ُبمجرد أن نسمع بنظریة نقیم الدنیا وال نقعدھا، ونجر كتاب هللا من أجل ھذا االكتشاف، حتى إذا جاء من یخطئ ھذه النظریة نخطئ كتاب

ال یمكن ھذا، وال یجوز ھذا، ولذلك ینبغي علینا التورع والتحفظ، وأن نضرب باألفھام عرض الحائط إذا خالفت أقوال السلف، !! عز وجل
فنحن أمة قدیمنا جدید وجدیدنا قدیم، ال صالح لنا إال بما سار علیھ سلفنا وأئمتنا، وثق ثقة تامة أن كل شيء ینزع عن سلفك الصالح أنھ 

 ل مبین، وأي شيء ینھاك عن اتباع السلف أو یشكك في علمھم، أو یخفف من حبك لھم؛ فاعلم أنھ بدایة الضالل والنھایة، وإذا أردت أنضال
ھو : تلقى هللا على السبیل والمحجة والھدایة فاستمسك بالذي كان علیھ السلف الصالح رحمھم هللا، وال تعتقد في كتاب هللا أي فھم، ولو قلت

دي، حتى تعرف من الذي قال بھذا الفھم، وھل ھذا الفھم مبني على علم ونور اتصل سنده إلى رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم، من عن
واألئمة المشھود لھم الذین زكاھم هللا عز وجل، وجعلھم أئمة في ھذه األمة، واختارھم؛ كالسلف الصالح، وشھد لھم الرسول صلى هللا علیھ 

ثم اعلم أن االستمساك بھ أن تستمسك بھ بقوة؛ ألن الرسول . فضل، فإن كان ذلك فنعمت بھ العین، فلیستمسك بھ اإلنسانوسلم بالخیریة وال
، ومحدثات الفھم، ومحدثات المنھج، فأي شيء یخالف ھذا )عضوا علیھا بالنواجذ، وإیاكم ومحدثات األمور: (صلى هللا علیھ وسلم یقول

ًوقد تجد ضاال أو مبتدعا یقول في دین هللا ما . لھ وال نعمل بھ، والكرامة كل الكرامة في اتباع السلف رحمھم هللالمنھج الموروث، فإننا ال نقب ً
ًال علم لھ، فیكون جریئا على أقوال السلف ویضرب بھا عرض الحائط، ویأتیك بفھم من عنده في كتاب هللا وسنة المصطفى صلى هللا علیھ 

-ًفي كتاب هللا وسنة المصطفى ھذا الحد، فلماذا ال تكون جریئا على التمسك بالحق؟ كما قال علي رضي هللا عنھ وسلم، فإذا بلغت بھ الجرأة 
فینبغي أن نستمسك بالحق، وأي فھم في !!). ًفواعجبا من اجتماع ھؤالء على ضاللة، وتفرقكم على الحق: (-وھو یتعجب من أھل األھواء

 وسلم فال یقبل إال من عالم لھ الحق، أن یتكلم في كتاب هللا وسنة المصطفى، وما كان علیھ السلف كتاب هللا وسنة النبي صلى هللا علیھ
الصالح من أحادیث ونصوص، وما وضعوا لھا من قواعد في شرحھا وفھمھا، ووهللا لو أفنینا أعمارنا في تتبع ما قالھ األئمة في دواوین 

 علیھ وسلم؛ لفنیت أعمارنا وما حصلنا من ذلك إال على ما أذن هللا لنا منھ، فكیف یأتي اإلنسان العلم في تفسیر كتاب هللا وسنة النبي صلى هللا
فال ینبغي وال یجوز لإلنسان أن یخون األمة، . فربما یأتي اإلنسان بفھم ال یفھمھ األوائل! إننا ال نحتاج إلى ھذا كلھ، بل نفھم مباشرة؟: ویقول

في علمھ، فإذا جلس في مجلس علم، واستمع لھ الناس؛ فلیعلم أنھ على شفیر جھنم، فقبل أن ینظر إلى مدح وعلى كل طالب علم أن یتقي هللا 
الناس، علیھ أن ینظر إلى نار جھنم أمام عینیھ إن زلت قدمھ، أو أصابھ الھوى في قلبھ فأصبح یقول على هللا ما ال علم لھ، فیجب أن ال تقول 

سواء في محاضرة أو في درس أو في كتاب تؤلفھ في اإلعجاز، أو غیر ذلك من المسائل -تمعون إلیك إال بحجة، فإن الناس لم یأتوا یس
إال وھم یأمنونك على دین هللا وعلى شرع هللا، فینبغي أن تتقي هللا فیما تقول، وتتقي هللا فیما تقرر وفیما تبین، وال بد أن نكون - المستنبطة 

َقْل آ أذن لكم أم على هللا تفتُرون : ذن بھ لعباده، قال تعالىعلى شرع هللا عز وجل الذي أمر بھ وأ َ ََ َْ ُ ُِ َّ ََّ َْ َْ َِ َوما ظن الذین : ، وقال تعالى]59:یونس[ُ َ َِ َُّّ َ
َیفتُرون على هللا الكذب  َ َ َِ َ َْ ِ َّ َ ا بھ، ولذلك ینبغي ولذلك قرن هللا بالشرك أن نقول على هللا ما ال علم لن! ، ما ظنھم با سبحانھ وتعالى؟]60:یونس[ْ

إن : فأقول. على المسلم أن یخاف هللا عز وجل، وأن یجمع بین العلم وبین الخوف من هللا سبحانھ وتعالى، وأصل العلم الخشیة من هللا تعالى
ا عند السلف من كل من یشككك في السلف، أو ینزع الثقة من السلف، بطریق مباشر أو غیر مباشر، فال تلتفت إلیھ وال تعول علیھ، ویكفیك م

: العلماء المشھود لھم بالعلم، والذین اتصل سندھم إلى رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم، فخذ بعلمھم ودع ما سوى ذلك، وإذا جاء شخص یقول
:  كأنھ یقولقولي صواب یحتمل الخطأ، وھو: ًال تتبع أحدا إال أنا، وأنا صاحب السنة وحدي، فقد زكى نفسھ على هللا، والسلف تجدھم یقولون

بدلیل أنھ یأتي إلى المسألة وال ینبھ إلى أن ! ٌكل یؤخذ من قولھ ویرد إال قولي أنا: قولي صواب ال یحتمل الخطأ، ویأتي ویقول بلسان حالھ
ًھناك قوال مخالفا، فیختار ھو باختیاره وفھمھ، وال یقول  ویقول علیھ ٍعلى قولین أصحھما، أو ھناك قول ثان وثالث؛ ویقول هللا تعالى،: ً
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 ضابط اللحیة وحكم أخذ ما زاد منھا على القبضة
 
 

ھل یجوز أخذ شيء من اللحیة ؟ أو أخذ شيء منھا مما ینبت على الخدین؟ وما ھو حد اللحیة؟ وما صحة ما ورد عن ابن عمر : السؤال
إن اللحیة ما نبت على عظم : فمن أھل العلم من قال: ند العلماء فیھا وجھاناللحیة ع: رضي هللا عنھما أنھ كان یأخذ ما فوق القبضة؟ الجواب

اللحي والذاقن، فعظم اللحیة الفكان، وعلى ھذا فتخص ھذا اللحیة بما على الفكین، وما كان فوق مما على الوجنة أجازوا أخذه، وما نزل مما 
إنھ لیس بلحیة، ولذلك لو نبت لشخص شعر على رقبتھ، ولم ینبت : ه، قالواعلى الحلق أو على الرقبة وتحت الصدر مما یلي الرقبة یجوز أخذ

ًجاء مخصوصا بھذا ) أرخو اللحى: (لھ على وجھھ، فلیست بلحیة؛ ألن اللحیة أصلھا عند العرب من اللحي، وقولھ علیھ الصالة والسالم
یجوز أخذه :  الوجنة، وھو الشعر الذي على الخدین، وقالواھذا ما ذھب إلیھ طائفة من العلماء رحمھم هللا، فرخصوا في حلق شعر. الوجھ

ًحلقا أو تخفیفا إن التعبیر باللحیة ھو األصل، وما قارب الشيء أخذ حكمھ، ولذلك اعتبر أن اللحیة ما نبت على : وبعض أھل العلم یقول. ً
فمن ترجح عنده القول بأن اللحیة على الضابط .  شيءالخدین، فال یؤخذ منھ شيء، وكذلك ما نبت على الرقبة مما یلي اللحیة ال یؤخذ منھ

األول وأخذ برخصتھ، فال ینكر علیھ، ولھ أئمة ولھ سلف، ومن أخذ بالقول الثاني، فذلك أتقى لربھ وأورع، وھو أنھ ال یأخذ مما على الخد 
ًشیئا؛ بل یتركھ، لكن ال ینكر على من فعل ذلك؛ ألن لھ سلفا ولھ علماء، وھناك علماء أ جالء من أھل العلم من السابقین ومن الماضین ومن ً

األحیاء یرى ھذا القول، فال ینكر علیھ، وال یحتقر العالم إذا بقیت لحیتھ على اللحي وتأول في ذلك قول من قال بھذا، فال ینكر علیھ ألن لھ 
ًوجھا، ولھ سلفا، حتى إن قولھ لھ أصل من اللغة، لكن األورع واألتقى  عز وجل أن َیؤخذ منھ إال السبلة وھي   یترك ذلك كلھ، وأن الً

َالشعر الذي تحت الشفقة السفلى، فقد كانت الیھود تتركھا، ولذلك تجد اآلن بعض الشباب یحلق اللحیة كلھا ویترك ھذه السبلة، وھذا فعل 
إن ھذا یرخص فیھ من جھة : ا، ویقولونَالیھود، والسبلة قد خفف فیھا بعض الصحابة حتى كان بعضھم یأخذھا، ویأخذ بعضھا ویخفف منھ

العشرة الزوجیة، فخففوا في ھذا، وخففوا في األخذ منھا، ومن أطرافھا، وقد جاء ھذا عن بعض السلف رحمھم هللا، فال ینكر على من أخذ 
 وإنما ذكرنا ھذا حتى ال ینكر ًشیئا منھا، لكن األتقى أن یترك اإلنسان ذلك كلھ، وأن یبقیھ على األصل، وھو إن شاء هللا أولى بالصواب،

مالك عن نافع عن ابن عمر، وھي السلسلة الذھبیة، وھو أصح ما ورد : أما ما ورد عن ابن عمر فقد ورد بأصح األسانید. على من خالف
اد، وھذا عن ابن عمر ، فلیس ھناك روایة وردت عن ابن عمر أصح من ھذه الروایة، وھي أنھ كان إذا حج قبض على لحیتھ، وأخذ ما ز

ابن عمر ھو الذي روى حدیث اللحیة، وقد كان من ألزم الصحابة للسنة فال یعدل عنھا، وال : فبعض العلماء یقول: الفعل للعلماء فیھ وجھان
ن والروایة عنھ واردة أنھ كان إذا حج واعتمر قبض على لحیتھ، وأخذ ما زاد عن القبضة، وما تطایر م! یحید عنھا، فكیف وھو في النسك؟

ًإن ابن عمر كان حریصا على السنة، حریصا على اتباعھا، فلن یفعل شیئا إال : العارضین، ولم یستمسك إال بما ھو من أصل اللحیة، فقالوا ً ً
وقد رأى رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم یفعلھ، وبناء على ھذا القول یرى أصحابھ أنھ في حكم المرفوع، حتى إن بعض العلماء في تكبیرات 

فإذا : إنھ ال یعقل عن ابن عمر أنھ یرفع یده في الصالة إال وقد رأى النبي صلى هللا علیھ وسلم یرفع، قال: ة الجنازة یرفع الیدین، ویقولصال
األثري، من كثرة لزومھ للسنة، فقد كان : وال شك أن ابن عمر كان یسمى! كان ھذا في الصالة فكیف في األمور التي ھي دون الصالة

المدینة إلى مكة وال ینزل إال في المكان الذي نزل فیھ النبي صلى هللا علیھ وسلم، ومراده بذلك تحري السنة، ومتابعة النبي صلى یخرج من 
ال یعقل من مثل ھذا أن یفعل ھذا الفعل في النسك من نفسھ، خاصة أن الحلق والتقصیر من النسك، : هللا علیھ وسلم متابعة تامة كاملة، فقالوا

بناء على ھذا الوجھ تكون السنة في اللحیة إرخاؤھا، فما زاد عن : الوجھ الثاني. ھذا ھو الوجھ األول.. إن األشبھ فیھ أنھ مرفوع: فقالوا
ًالقبضة فمحل الرخصة، إن شاء تركھ، وإن شاء أخذ منھ، فإن أخذ منھ فبناء على القول بأن فعل ابن عمر یكون فعال من النبي صلى هللا 

ي بعض األحیان؛ ألن الثابت عنھ أنھ كان إذا رجل لحیتھ مألت صدره، وكان كث اللحیة علیھ الصالة والسالم، فعلى ھذا یكون علیھ وسلم ف
ًھذا الفعل في بعض األحوال إذا كانت مرفوعة، أما إذا كان ھذا الفعل من ابن عمر اجتھادا، كما یقول بعض العلماء أنھ كان یتأول قولھ 

ُِمحلقی: (تعالى ِّ رینَ َن ُرُءوسكم وُمقصِّ َ َ َِ َ ْ . ً، فیحلق رأسھ ویخفف من لحیتھ فیما زاد عن القبضة بالتفصیل الذي مضى؛ فیراه اجتھادا]27:الفتح)[ُ
أقل ما یصدق علیھ اللحیة یكون ما فعلھ ابن عمر ، فیكون ) أعفوا اللحى: (وھذا القول في الحقیقة یسوغ فیھ اجتھاد، فقولھ علیھ السالم

إن ما دون القبضة ال یؤخذ بھ؛ ألن ابن عمر رضي هللا عنھ فسر اللحیة بالقبضة فما فوق، فما دونھا ال یجوز أخذه، : بحیث نقولًتفسیرا، 
وبعضھم . والبعض یأخذ القبضة بأصبعھ اإلبھام والتي تلیھا، وھذه لیست بقبضة؛ بل ھذا حلق؛ ألنھ ال یبقى منھا شيء، فال ینبغي االحتیال

ٌقبضة مطلقة، بحیث لو قبضت ابنتھ الصغیرة أو ابنھ الصغیر فھي قبضة، وھذا التالعب ال ینبغي؛ بل یبقى كل على قبضتھ، المراد : یقول
فیقبض ویأخذ ما زاد عن قبضتھ، فإن أراد أن یأخذ بھذا القول فال ینكر علیھ، وإن أراد األفضل واألكمل وھو أن یترك لحیتھ، فھو ھدي 

  .وآخر دعوانا أن الحمد  رب العالمین، وصلى هللا وسلم وبارك على نبینا محمد. مالنبي صلى هللا علیھ وسل
 
 
 
 

  باب اللقیط-شرح زاد المستقنع 
ًھذه الشریعة السمحة جاءت بالرحمة واإلحسان، تدعو الخلق إلى رحمة بعضھم بعضا، واإلحسان إلى بعضھم بعضا، ومن ذلك ترغیبھا في  ً

 .نھ وما یحتاج إلیھ، وفي ذلك أحكام كثیرة، ومسائل متنوعة؛ بینھا أھل العلم رحمھم هللاحفظ اللقیط والقیام بشئو
 تعریف اللقیط لغة وما یتعلق بھ من أحكام
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بسم هللا الرحمن الرحیم الحمد  رب العالمین، والصالة والسالم على خیر خلق هللا أجمعین، وعلى آلھ وصحبھ ومن سار على نھجھ إلى 
َالشخص الذي یلتقطھ اإلنسان وال ُیْعرف والداه، مأخوذ من االلتقاط، : اللقیط ھو]: باب اللقیط: [فیقول المصنف رحمھ هللا: أما بعد. یوم الدین

أن والده أو والدتھ وضعاه : ًالطفل الذي لم یعرف أبواه، إما أن یكون منبوذا بمعنى: رفع الشيء من األرض، والمراد باللقیط: وأصل االلتقاط
ٍوالوالدة بتواطؤ منھما، كما یقع من بعض ضعاف   من المرأة في حال زناھا، أو یكون من الوالد-!والعیاذ با-ًخلصا من تبعتھ، كما یقع ت

واللقیط لھ أحكام، تكلم العلماء رحمھم هللا علیھا، ووردت عن أصحاب النبي صلى هللا . النفوس في حال الفقر؛ أنھم ربما تخلوا عن أوالدھم
أنھ نوع خاص مما : ومناسبة ذكر اللقیط بعد باب اللقطة. لیھ وسلم جملة من القضایا في حكم التقاط اللقیط، وما یترتب على ذلك االلتقاطع

 ًیلتقط، وُیرفع ویؤخذ، فاللقطة تقدم معنا أنھا في األموال، وأما اللقیط، فإنھ في اإلنسان خاصة، وسیأتي إن شاء هللا تعریف اللقیط اصطالحا
أنھ شروع في : كما سیذكره المصنف رحمھ هللا، ونبین حقیقتھ، فھو نوع خاص من االلتقاط، وتكون المناسبة بین باب اللقیط وباب اللقطة

حقیقة : األمر األول: ًوھذا الباب یبین العلماء رحمھم هللا فیھ أمورا. الخاص بعد العام؛ ألن الكل متعلق بالضائع والمفقود والموجود للغیر
فیبینون األحكام . صفة االلتقاط: األمر الثالث. حقیقة الشخص الذي یحق لھ االلتقاط: األمر الثاني. الملتقط، وھو الشخص الذي یلتقط

والمسائل المتعلقة بوجوب النفقة علیھ، وھل تكون من الملتقط أو من بیت مال المسلمین، واآلثار المترتبة على ھذا االلتقاط من حیث والئھ 
ًوال یزال ھذا األمر موجودا في كل عصر، وفي كل زمان . ثھ وتبنیھ، وغیر ذلك من المسائل واألحكام التي تترتب على أخذ اللقیطومیرا

ومكان، وال یختص وجود اللقیط بحال الخوف من الزنا أو الفقر، وإنما یقع في بعض األحیان بسبب الضیاع، كأن تفقد األم صغیرھا، أو 
في ھذا الموضع سنذكر جملة من : أي). باب اللقیط: (وقولھ. ه، ثم یضیع عنھ ویتیھ، فكل ھذا من أسباب وجود اللقیطیكون الولد مع والد

 ...... .األحكام والمسائل التي تتعلق بأحكام التقاط األطفال
 

 ًتعریف اللقیط اصطالحا وأسباب وجوده
 
 

ًخرج البالغ، فالبالغ ال یوصف بكونھ لقیطا، ) وھو طفل: (قولھ]. ذ أو ضلوھو طفل ال یعرف نسبھ وال رقھ، نب: [قال المصنف رحمھ هللا
ًولكن لو أن بالغا وجده إنسان في مكان فیھ أناس یخشى علیھ منھم، وھو یستطیع حمایتھ ونصره وحفظھ حتى . ًبكونھ لقیطا فمن بلغ ال نحكم

ینصره؛ ألن من والیة المسلم ألخیھ المسلم أن ینصره ویحفظھ یخرج من ھذا البالء، فإنھ یجب علیھ أن یحفظھ، وأن یأخذه ویصونھ و
أنھ لو جاء رجل غریب إلى موضع، وخشیت علیھ أن یتعرض للضرر، أو غلب على ظنك أنھ لو : وینصح لھ، وقد نص العلماء رحمھم هللا

و المسلم ال یسلمھ للضرر، وال یخذلھ إذا ترك وحده أوذي في مالھ أو عرضھ أو نفسھ، فحینئٍذ وجب علیك نصرتھ؛ ألنھ مسلم، والمسلم أخ
َّوإن اْستنصُروكم في الدین فعلْیكم النْصُر : استنصر بھ، وقد قال تعالى َُ ُْ َُ َ ََ َِ ِ ِِّ : ، فا سبحانھ وتعالى أمر بنصرة المسلم، وقال تعالى]72:األنفال[ِ

ِوتعاونوا على البرِّ والتقوى وال تعاونوا على اإل َ َّ ََ َ َ َ َ َ َ َ َ َُ ْ َُ َِ ِثم والُعدوان ْ َ َْ ْ ِ ًانصر أخاك ظالما، أو مظلوما: (، وقال صلى هللا علیھ وسلم]2:المائدة[ْ ، فال )ً
یجوز التخلي عن حفظ المسلم ورعایتھ، متى احتاج إلى حفظك بعد هللا سبحانھ وتعالى، وأمكنك أن تقوم بھذا الحفظ، ولم یوجد غیرك؛ وجب 

القسم : واألطفال ینقسمون إلى قسمین! فإنھ فرض كفایة، فإذا قام بھ البعض سقط اإلثم عن الباقینعلیك ذلك، أما لو وجد غیرك وقام بھذا، 
التمییز من سبع سنوات، : من كان دون التمییز، فھذا باإلجماع لقیط، فإذا قلنا. ًمن كان ممیزا: القسم الثاني. من كان دون سن التمییز: األول

ًثالثا أو أربعا أو خمسا أو ستا، فھو دون التمییز، وباإلجماع أنھ یكون لقیطاًووجدنا طفال عمره سنة أو سنتین أو  ً ً ً لكن إذا بلغ سن التمییز، . ً
اللقیط من كان دون التمییز من األطفال، أما من میز وبلغ السابعة، أو العاشرة على قول، فلیس : من أھل العلم من یقول: ففیھ قوالن للعلماء

ًالذي یفھم الخطاب ویحسن الجواب، فمن كان كذلك فال یعتبر لقیطا، : بط التمییز بالصفة، فالصبي الممیز ھویر: ًلقیطا، وبعضھم یقول
ًویتركھ وشأنھ إذا كان قد استقل بنفسھ؛ ألنھ في السابعة یستطیع أن یصرف نفسھ، والصحیح أنھ من كان دون البلوغ سواء كان ممیزا أو  ً

ًلغالب، وھو أن الشخص ال یكون خارجا عن ھذا الوصف إذا وجد، إال إذا كان بالغا؛ ألن النبي صلى هللا ًدون التمییز، فإنھ لقیط اعتبارا ل ً
، فھو ال عقل عنده، وال حلم عنده وال یؤمن أن یدخل الضرر على )الصبي حتى یحتلم: -وذكر منھم- رفع القلم عن ثالثة : (علیھ وسلم قال

أن قوام االلتقاط وأساس االلتقاط وموجب االلتقاط إنما ھو خوف الضرر؛ ألن اإلنسان ال : العلماءنفسھ، ولذلك احتاج إلى رعایة، وقد قرر 
یستطیع أن یرعى نفسھ في مثل ھذه السن؛ وذلك لفقد العقل واإلدراك وحسن التصرف في األمور، فمن كان دون البلوغ فإنھ ینطبق علیھ 

من كان دون البلوغ على أصح : اللقیط ھو: ًإذا.  وھذا نادر، والنادر ال حكم لھوقد یحسن تصرف بعض الممیزین في بعض األحوال. ذلك
عام یشمل الذكر ویشمل األنثى، وھذا الطفل لھ صفات ذكرھا ) طفل: (وقولھ. ًأقوال العلماء رحمھم هللا، سواء كان ممیزا أو كان دون التمییز

إن أوالدي كثر، وھذا ابني فالن، أرید أن : ر لجاره، أو ابن عم لقریبھ، وقال لھفخرج الذي یعرف نسبھ، فلو جاء جا) ال یعرف نسبھ: (بقولھ
ًأدفعھ إلیك، تحفظھ وترعاه وتقوم علیھ، فلیس ھذا لقیطا، وقد كان ھذا من عادات الناس حتى في الجاھلیة، فكان األخ ربما یعین أخاه في 

اه بحاجة إلى إعانة؛ وذلك لكثرة ولده، وأحس أن ھناك مشقة على أخیھ وأھلھ؛ رعایة أوالده، وھذا المنبغي على المسلم أنھ إذا أحس أن أخ
ًسعى في رعایة ولده مع ولده، وضم أوالده أو بعض أوالده إلیھ، تخفیفا عن أخیھ، وھذا من أفضل البر، ومن أعظمھ ثوابا، وأحسنھ عاقبة،  ً

َّمي أوالد أخي إلي، أو اتركي أوالد أخي یأتون إلي، یطعمون من طعامي، ض: ًوباألخص إذا كان القریب یتیما، كأن یموت أبوه، فیقول لألم َّ
ًلقیطا، فال یأخذ حكم اللقیط من كان والده معروفا ووالدتھ معروفة، أو والداه معروفین: أو یتوالھم بالرعایة واإلحسان، فھذا ال یسمى فاللقیط . ً

ت في مكان ونسیت ھذا الولد، أو یوجد في بریة، كأن یوجد في البساتین، أو یوجد ًھو مجھول الوالدین، فیوجد مثال في مضیعة، كقافلة نزل
ًفي مجامع الناس، أو في الحدائق ونحوھا، أو یكون ضائعا، كأن یوجد في األسواق، أو في األماكن التجاریة التي ینتابھا الناس، وھو یبكي ال 

 في مھده یصیح وال یعرف لھ والد، فھذا كلھ یأخذ حكم اللقیط، ویوصف بكونھ ًأو یكون طفال, یعرف والدیھ، أو یكون ممن ال یحسن الكالم
نسب الشيء إلى الشيء، إذا أضافھ إلیھ، والنسب في : ، والنسب في اللغة اإلضافة، یقال)وھو طفل ال یعرف نسبھ: (ًلقیطا، لعموم قولھ

محمد بن عبد هللا، فھذه اإلضافة نسبھ، وكذلك : ف إلى قریبھ، فیقالًالقرابة، ووصف القریب بكونھ نسیبا؛ ألنھ یضا: اصطالح العلماء ھو
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ال یعرف ھل ھو حر أو رقیق، فوجود الجھالة فیھ : ، یعني)وال رقھ: (قولھ. ًنسبا؛ لوجود اإلضافة فیھ: ابن عم فالن، والنسب سمي: یقال
الذي قد جفاه الناس وتركوه، : بوذ بمعنى المتروك من الناس، أي، أصل النبذ الطرح، وقد یطلق المن)نبذ: (قولھ. ًمشترط للحكم بكونھ لقیطا

ًفنبذوهُ وراء ظُھورھم واشترْوا بھ ثمنا قلیال : الجفاء كما قال تعالى: فیطلق النبذ بمعنى ِ ِ َِ َ َ ًَ ََ َ َ َ َ َ َِ ْ ْ ِ ُ جفوا كتب هللا عز وجل : ، أي]187:آل عمران[ُ
ً إعراضا عنھا، وتركا للعمل بھا-نسأل هللا السالمة والعافیة- ھم وشرع هللا سبحانھ وتعالى، وكأنھم ألقوھا وراء ظھور : ویطلق النبذ بمعنى. ً

ًنبیذا؛ ألنھ ینبذ في الماء التمر أو نحوه، ثم یترك أیاما حتى یوصف بكونھ نبیذا، فالنبذ أصلھ الطرح، لكن ھل : الطرح، ومنھ سمي النبیذ ً ً
، ولیس معناه أن أمھ ال تریده، ولیس معناه أن أباه ال یریده، ولكن المراد أن أمھ أو أباه تجلیا عنھ ًاللقیط یكون منبوذا؟ اللقیط یترك في الحقیقة

ً زنا المرأة، فقد تزني المرأة بالغصب والقھر، وتستتر في حملھا، وتختفي وال تعلم أحدا بذلك، فإذا -والعیاذ با-لوجود ضرر كما في حالة 
وقد یشق على والدیھ . ًمتروكا: ًھذا الضرر الذي دخل علیھا، فتأخذ الولد إلى مكان وتتركھ منبوذا، أيوضعت، أرادت أن تتخلص من تبعة 

تبعة النفقة علیھ، فیحملھ والده أو تحملھ والدتھ إلى مكان فیھ أقوام أغنیاء، فھي تحس أن الولد لو بقي عندھا یتضرر، وال تستطیع أن تأتیھم 
وتعطف قلوبھم علیھ، فیحملوه، وقد تفعل ذلك ألسباب أخرى، وھذا حال النبذ، , ًتركھ منبوذا حتى یشفقوا علیھ ربوا ھذا الولد، فت: وتقول لھم

كالطفل الذي یمشي ومعھ والدتھ، ثم فجأة یتیھ في زحام ) أو ضل: (قولھ. أما حال الترك والنسیان كما لو جاءت أمھ إلى موضع ثم نسیتھ فیھ
للضیاع من  ًعجزھا أن تجده، ففي ھذه الحالة یكون ضائعا، وفي الحالة األولى تكون ھناك أسباب ودوافعالناس، وال ُیعرف أین ذھب، وی

 ...... .یكون ضیاعھ بسبب من الطفل نفسھ ال من والدیھ: ًالمرأة، أو من والد الطفل أو منھما معا، وفي الحالة الثانیة
 

 حفظ اللقیط فرض كفایة على المسلمین
 
 

وأخذ اللقیط فرض كفایة، واألصل في االلتقاط عمومات الشریعة وأصولھا التي تدل : أي]. وأخذه فرض كفایة: [ھ هللاقال المصنف رحم
ًأن المسلم مطالب برعایة أخیھ المسلم ودفع الضرر عنھ، وتحصیل الخیر لھ ما استطاع إلى ذلك سبیال، فھذه نسمة بریئة، كما لو : على

ففي ھذه الحالة فإن الشریعة . فال تحمل إثم غیرھا، وال خطیئة غیرھا! كأن تكون بنت زنا والعیاذ باًوضعت قصدا والذنب ذنب غیرھا، 
ًومْن أْحیاھا فكأنما أْحیا الناس جمیعا : أوجبت على المسلم أن یرعى أخاه المسلم، وأن یسعى في حفظ النفس المحرمة، ولذلك قال تعالى ِ َ َ َ َ َ َ َ ََّ ََّ َ ََ َ

في مكان خطر، فھو آیل إلى  طفل الضائع لو لم یلتقطھ أحد ربما أكلھ السبع، وربما داستھ سیارة، أو نحو ذلك إذا كان، فال]32:المائدة[
ً فكأنما أحیا الناس جمیعا، - بتعاطي األسباب-الھالك إذا لم ُیلتقط، وهللا أمرنا بحفظ األنفس المحرمة، وبین أن من أحیاھا وسعى في إحیائھا 

أنھ لو رحم ھذه النفس، فإنھ سیرحم كل : أي) ًومن أحیاھا فكأنما أحیا الناس جمیعا: (في األجر والثواب، فقولھ: أي: قال بعض المفسرین
فلذلك أصول الشریعة العامة تدل على أن النفس المحرمة ینبغي السعي في . الناس؛ ألن المعنى الموجود في ھذه النفس موجود في غیرھا

ًلو رأیت مسلما یغرق، وغلب على ظنك أنھ یمكنك إنقاذه بسباحة أو رمي وسیلة تكون سببا في إنقاذه؛ فحینئذ : لماءاستبقائھا، ومن ھنا قال الع ً
التقاط اللقیط فرض؛ ألن حفظ األنفس المحرمة والسعي : ومن ھنا قالوا. یتعین علیك إنقاذه، ووجب علیك إنقاذه إذا لم یوجد غیرك یقوم بھذا

:  ال یتم الواجب إال بھ فھو واجب، وھذه نفس محرمة ضائعة، إذا لم نسع في نجاتھا فإنھا ھالكة، وقد قال تعالىفي استبقائھا واجب، وما
َوتعاونوا على البرِّ والتقوى  َ َ َ َ َْ َُّ َِ ْ عمر وعلي : ، فمن أبر البر أن یحفظ المسلم ولد غیره، فھذا من بره ألخیھ المسلم، وقد جاء عن ]2:المائدة[َ

ًإن أھلھ وجدوا لقیطا، فذھب بھ إلى عمر فلم یجده، ثم : ًما أنھما حكما بالتقاطھ، فجاء عن سنین أبي جمیلة أنھ وجد لقیطا، وقیلرضي هللا عنھ
جاءه في الیوم الثاني، فلما قدم على عمر ، غضب عمر رضي هللا عنھ، وقال كلمة ثقیلة في حق الرجل، وكان من عادة عمر أنھ یجعل على 

أو :  فقال عمر - یقصد أبو جمیلة سنین-إن الرجل معروف بالخیر ! یا أمیر المؤمنین: -واسمھ سنان-ًة عریفا، فقال العریف كل قبیلة وجماع
فھذا یدل على مشروعیة . وعلینا رضاعھ:  ولك والؤه، وعلینا نفقتھ، وفي روایة- یعني اللقیط-إذا كان كذلك، فھو حر : نعم، قال: ذاك؟ قال

بین أھل العلم رحمھم هللا  ط إلى ملتقطھ، لقضاء عمر بذلك، وال شك أن التقاط اللقیط من األعمال الصالحة، واإلجماعااللتقاط وضم اللقی
 ...... .منعقد على مشروعیة االلتقاط في الجملة، وأنھ یشرع على المسلم أن یلتقط اللقیط إذا وجده في دیار المسلمین

 
 الحكم بحریة اللقیط على األصل

 
 

ًألن هللا جعل آدم وذریتھ من حیث األصل أحرارا، والرق : أن اللقیط محكوم بحریتھ، قال العلماء: أي]. وھو حر: [ؤلف رحمھ هللاقال الم
ًطارئ وعارض، فیصطحب األصل بحریتھ، وال نحكم بكونھ رقیقا حتى یدل الدلیل على كونھ رقیقا، فیتبع من ھو رقیق لھ، أما إذا لم یقم  ً

والحر ضد الرقیق، واألصل في ذلك ما ذكرناه، وھو أن األصل الحریة حتى . بقینا على األصل، فھو حر محكوم بحریتھالدلیل على ذلك 
وھو حر، ولك والؤه، :  أنھ قال- في قضائھ في القصة التي سبق اإلشارة إلیھا-یدل الدلیل على الرق، وقد جاء عن عمر رضي هللا عنھ 

مسألة جنایتھ على غیره، ومسألة جنایة غیره علیھ، وھل یملك أو ال یملك، فكل ھذه : الحكم مسائل، منھافأثبت لھ الحریة، ویترتب على ھذا 
مسائل تتفرع على الحكم بحریتھ، فلو أن ھذا اللقیط اعتدى علیھ أحد بعد سنة أو سنتین، كأن داسھ بسیارتھ فمات، أو قتلھ بجنایة خطأ، فإنھ 

ًمال المسلمین، ولو فرضنا أنھ جاء رجل وأقام شاھدین على أنھ ولده، فحینئٍذ یحكم بكونھ وارثا لھ، ویأخذ یلزمھ دیة، وتكون ھذه الدیة لبیت 
ًولكن إذا حكم برقھ فحینئٍذ یكون األمر مختلفا، فدیة الحر غیر دیة الرقیق، فیختلف الحكم من حیث الدیة، وما یتبع الدیة من . الدیة ویستحقھا

أن یكون والؤه لبیت : منھا: أنھ جنى على شيء فكسره، وأتلفھ، فالحكم یختلف إذا حكمنا بحریتھ وتتفرع مسائلمسائل األحكام، وكذلك لو 
 ...... .أن بیت مال المسلمین یحمل عنھ العاقلة في جنایتھ، كما أن بیت مال المسلمین یستحق الدیة إذا اعتدي علیھ: مال المسلمین، بمعنى
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 ال الظاھر والمدفون والمتصل والقریبحكم ما وجد مع اللقیط من الم
 
 

ًوما وجد معھ أو تحتھ ظاھرا أو مدفونا طریا، أو متصال بھ كحیوان وغیره أو قریبا منھ؛ فلھ: [قال المصنف رحمھ هللا ً ً وما وجد : (قولھ] ًً
ھل الصبي یملك أو ال : قد اختلف الفقھاءإذا كان ھذا اللقیط معھ مال، حكمنا بملكیتھ للمال، وھذا ینبني على أن الصبي یملك، و: ، أي)معھ

إن الصبي یملك، ففي ھذه الحالة لھ ید على جمیع ما معھ من النقود، أو من اللباس، أو من األشیاء التي یجلس علیھا، : یملك؟ إذا قلت
ًكالفراش ونحوه، وقد یكون فراشا ثمینا، أو یكون على دابة غالیة الثمن، فجمیع ما یتصل بھ من المال، : ً یحكم بكونھ مالكا لھ؛ ألنك إذا قلتً

فھناك . إنھ یملكھ اللقیط، فھذا المال ینفق علیھ: إنھ ال یملك، فھذا المال یضم إلى بیت مال المسلمین؛ ألن صاحبھ غیر معروف، لكن لو قلت
وكانت !  اللقیط من الزنا نسأل هللا العافیةإنھ یملك، أو ال یملك، والحكم عند العلماء أنھ یملك، وجرت العادة خاصة إذا كان: فرق بین قولنا

ًكثیرا معھ؛ ألنھا تعلم أنھ سینفق علیھ سنوات، ومدة طویلة، فتضع المال بجانب الثوب الذي  ًأمھ ثریة غنیة، أنھا تشفق علیھ، وتضع ماال
ضع النقود تحت الولد بینھ وبین فراشھ، ًعلیھ، أو بین الثوب وبین صدره محموال معھ، أو في محفظة مربوطة بھ، أو ملتصقة بثیابھ، أو ت

ًبحیث لو جاء أحد یحملھ رأى النقود، فجمیع ھذه األشیاء یحكم بكون اللقیط مالكا لھا، وإذا حكمت بكونھ مالكا لھا، جاز الصرف منھا  ً
ًباشرة إذا كانت أعیانا، ولم تكن نقودا، ثم إنھ یملك، فإنھ یصح بیعھا م: مباشرة، وھل یفتقر إلى حكم القاضي أو ال یفتقر؟ إذا قلنا بالقول األول ً

إنھ ال یملك یرجع إلى القاضي، وینتظر حتى یحكم القاضي لھ، ویأذن لھ بالوالیة علیھ، ثم یأذن لھ بالتصرف فیما : ینفق علیھ منھا، وإن قلنا
التي وجدت معھ أو تحتھ، أو في جیبھ، أو متصلة ًتحت الصدر مثال أو بینھ وبین فراشھ، فھذه األموال : ، أي)أو تحتھ: (وقولھ. فیھ مصلحتھ

ًذكرنا أن الدلیل یكون أصال، ویكون ظاھرا◌، فھذه من أدلة الظاھر، فإذا وجدنا لقیطا ووجدنا  بھ؛ نحكم بكونھا لھ، بدلیل الظاھر، ونحن ًً ً
ًتحتھ نقودا، أو وجدنا في جیبھ نقودا، فالظاھر من الحال أن ولیھ قد وضع ھذه النقود لمص لحة ھذا الصبي، وللقیام على شئونھ، فنعمل بھذا ً

مثل النقود المدفونة تحتھ، فھذه فیھا خالف بین العلماء رحمھم هللا، ھل یحكم بكونھا من مالھ أو ال یحكم : وأما المال المستتر الخفي. الظاھر
یل على الظاھر، والشریعة تحكم بالظاھر، ولذلك لو أن بحیث یوجد دل) ًظاھرا:(وقولھ. وسیأتي بیان الحكم في ھذه المسألة! بكونھا من مالھ؟

اثنین اختصما في بعیر، أحدھما یركب في المقدمة، والثاني یركب في المؤخرة، فنحكم بكونھ للذي في المقدمة؛ ألن ظاھر الحال أنھ ھو 
سیارة، أحدھما في مقعد السائق، والثاني في المقعد القائد، والقائد ھو الذي یملك الدابة، ویتصرف فیھا، وھكذا في زماننا لو اختصم اثنان في 

الظاھر أنھ مالك لھذا الشيء، وھكذا لو اختصما في شيء محمول، أحدھما یحملھ، والثاني ال یحملھ،  الخلفي، فإننا نحكم بالذي یقود؛ ألن
إنما أمرت أن : (كما في الحدیث الصحیح: ھ وسلمفالظاھر یدل على أنھ ملك للذي یحملھ، فالظاھر تحكم بھ الشریعة، ولذلك قال صلى هللا علی

ً، وھذا یدل على أن الظاھر ُیْحتكم إلیھ، فنحن إذا ظھر لنا أن مع الصبي نقودا معلقة بھ، أو موضوعة في جیبھ، أو )آخذ بظواھر الناس ُ َ َ
إنھا :  أن تكون لمصلحة اللقیط، فإذا قلتموضوعة بجواره ملتصقة بھ، فإن ھذا الظاھر یدلنا على أن ھذه األموال للذي وضعھ، وقصد منھا

للقیط، فإنھ یحكم بھا لھ لما تقدم، أما لو لم تأخذ بھذا الظاھر، فإنھ یصبح حكمھ حكم اللقطة، فیصبح اللقیط لھ حكم، والمال الموجود معھ لھ 
 معاملة اللقطة، والصحیح أنھ لیس بلقطة، وإنما  یعامل-وھو المال الذي معھ-حكم آخر، واألول یعامل معاملة أحكام اللقیط واآلدمي، والثاني 

ًأو مدفونا طریا) :وقولھ. ًیؤخذ مع اللقیط ویكون ملكا لھ ًوذلك كما لو حمل اللقیط، ثم نبش األرض تحتھ فوجد ماال، فھل نحكم بأن ھذا ) ً
ًقیط أو ملتصق بھ، كأن یكون بجواره، أو قریبا منھ، ال یحكم إال بما مع الل: من أھل العلم من قال!! المال المستتر الباطن حكمھ حكم الظاھر؟

: وھذا ال إشكال فیھ؛ ألن اإلنسان إذا جلس وضع رحلھ بجواره، ووضع متاعھ بجواره، فما وجد بجوار اللقیط أعطیناه حكمھ، والقاعدة تقول
ًإذا كان مدفونا تحتھ فلیس بملك لھ، ونعتبره لقطة، ما قارب الشيء أخذ حكمھ، فنحن نحكم للقیط بما قاربھ؛ ألنھ في حكم مالھ وتابع لھ، لكن 

ًویأخذ حكم اللقطة، سواء كان الحفر طریا، أو كان غیر طري َّومن أھل العلم من فصل، وھو اختیار طائفة من العلماء، وممن اختاره . ً
ریة، حدیثة العھد بالنبش، وفیھا مال؛ فإننا نعلم إذا كانت األرض التي تحت اللقیط ھشة ط: القاضي ابن عقیل وغیره من فقھاء الحنابلة، فقالوا

ًمن داللة الظاھر أنھا موضوعة من أجل اللقیط، ویغلب الظن أنھا للقیط، وحینئذ ینفق علیھ منھا، ویكون ماال لھ، وأما إذا كانت یابسة غیر 
ًكحیوان متصل بھ، كأن یكون مربوطا بجواره، : أي) ًأو متصال بھ: (وقولھ. طریة، فنبشت ووجد مال، فنحكم بكونھ لقطة، وتأخذ حكم اللقطة

أن القریب منھ یأخذ حكم المتصل بھ كالسجاد : أي) ًأو قریبا منھ: (وقولھ. أو وجد متاع بجواره، كحقیبة فیھا مال أو فیھا ثیاب لھ، ونحو ذلك
للصغیر، فالالم للتملیك، : ، أي)فلھ: (وقولھ. ًتصال بھالتي یجلس علیھا، والفراش التي ینام علیھا والحافظة التي یوضع فیھا، فكل ھذا یكون م

 .......ًوالضمیر عائد لھذا الطفل اللقیط، ویحكم بكونھ مالكا لھ
 

 اإلنفاق على اللقیط من بیت مال المسلمین إذا لم یكن معھ مال
 
 

ینفق ملتقطھ من ذلك المال علیھ؛ ألن : أي)  منھوینفق علیھ: (قولھ] وینفق علیھ منھ وإال فمن بیت مال المسلمین: [قال المصنف رحمھ هللا
أن یتبرع ملتقطھ بالنفقة علیھ، فإذا : الحالة األولى: واللقیط إذا التقطھ اإلنسان فإنھ ال یخلو من حالین. المال مالھ، فینفق علیھ من ذلك المال

ما عندي مال، وأرید أن أنفق : أال یتبرع، فیقول: لحالة الثانیةا. ھذا مالك: تبرع ملتقطھ بالنفقة علیھ، حفظ المال الذي معھ، وإذا بلغ قال لھ
علیھ، فحینئذ یبیع األشیاء التي معھ إذا كانت لھا قیمة، ولم یكن ھناك نقد وسیولة، ویصرف علیھ منھا، فإذا صرف علیھ ولم تكف 

برع من عنده فال إشكال، وأما إذا لم یتبرع وأراد أن المصاریف؛ رجع إلى بیت مال المسلمین، وھذا لمن یرید النفقة ویطالب بھا، أما إذا ت
ًینفق علیھ من مالھ، سواء كان غنیا أو فقیرا فإنھ من حقھ، فمن حق الملتقط أن یقول ّال أرید أن أنفق علیھ؛ ألن هللا لم یوجب علي نفقتھ، إال : ً

 من بیت مال المسلمین، فینفق ویحتسب، وبعد أن یرجع لھ أن في حالة ما إذا لو لم أنفق علیھ لھلك، وكان في موضع ال یستطیع أن یأخذ لھ
كان عمر بن عبد العزیز رحمھ هللا، وشریح وغیرھما من أئمة السلف . منھ، على خالف عند العلماء یطالب بیت المال، ویصرف علیھ
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 أنھ أنفق علیھ وفي نیتھ أن یرجع، وقد تقدمت معنا یحلفھ با: ًیقضون بأنھ إذا أنفق علیھ ناویا الرجوع فالبد أن یقیمھ الحاكم، وبعضھم یقول
مسألة من قام بمعروف ألحد دون أن یكون بینھما تعاقد، فإنھ ال یستحق أجره، فمن غسل سیارتك دون أن تأذن لھ بغسلھا، أو أصلح دارك 

أنفق على اللقیط بدون أن یكون ھناك عقد، دون أن تأذن لھ بإصالحھ، فإنھ ال یستحق األجرة، واإلنفاق على اللقیط مثل ھذا، فحینئذ لو 
فاألصل یقتضي أنھ ما یعطى، لكن مسألة اللقیط خارجة عن األصل؛ ألنھ یتعذر أن یخاطب القاضي، أما لو أمكنھ أن یثبت فال إشكال، لكن 

ع بنفقتھ على بیت المال، فإذا أتى أنا سأنفق علیھ وأرج: قد یكون في موضع ال یتیسر لھ اإلشھاد، أما لو تیسر لھ أن یشھد الشھود، ویقول
استثناء أن یكون لھ مال غیر كاف، أو ) وإال: (وقولھ. رجع إلى القاضي وطالب بالنفقة بالشھود وشھدوا بذلك استحق نفقتھ بعد بلوغھ، أو إذا

 .......ًلم یجد معھ ماال، فمن بیت المال
 

 أقوال العلماء في الحكم بإسالم اللقیط
 
 

. أن یوجد في بالد المسلمین: الحالة األولى: واللقیط إذا وجد لھ حالتان. اللقیط محكوم بإسالمھ: أي]. وھو مسلم: [ هللاقال المصنف رحمھ
ًإن وجدناه في بالد ھي من حیث األصل بالد إسالمیة كالجزیرة مثال، فھذا : ففي الحالة األولى. أن یوجد في غیر بالد المسلمین: الحالة الثانیة
ًأن تكون بالدا إسالمیة مفتوحة، والحكم فیھا للمسلمین على : الحالة الثانیة. ن الولد محكوم بإسالمھ، وسنذكر الدلیل على ذلكال إشكال أ

 - ًالمحكوم بكونھا تابعة لبالد المسلمین-أن یكون من في ھذه األرض : األولى: الغالب، وإذا كان الحكم على الغالب فال یخلو من صورتین
شكال، مثل البلدان التي فتحت وأسلم أھلھا، فحكمھا إلى حكم النوع األول، محكوم بإسالمھا، ومحكوم بإسالم أطفالھا إذا مسلمون، فال إ

أن تكون بالد المسلمین بالغلبة وبینھم كفار، كما لو كانوا أھل : الصورة الثانیة من الحالة الثانیة. وجدوا، ویعاملون معاملة أطفال المسلمین
ففي ھذه الحالة إذا وجد بین المسلمین كفار من . ًدھم وأصبحت بالدا للمسلمین، لكن فیھا أھل كتاب عوملوا معاملة أھل الذمةذمة، فتحت بال

إنھ : یأخذ حكم المسلمین، ونقول: إنھ ألھل الذمة؟ األمر محتمل، لكن قالوا: إنھ للمسلمین أو نقول: أھل الكتاب، فإذا وجد لقیط ھل نقول
الب وجود المسلمین والشعار للمسلمین، فإن كان أغلبھم من الكفار، والمسلمون فیھم قلة، فمذھب الجمھور أنھ یحكم بإسالمھ، مسلم؛ ألن الغ

لو كان في ھذا البلد الذي فتحھ المسلمون وبقي فیھ الكفار على دینھم وكفرھم، ووجد بینھم مسلم واحد، ویمكن أن : حتى قال بعض العلماء
ذلك، یصبح كون الدار دار إسالم  وبناء على. قیط لھ؛ فإننا نحكم بأن ھذا الولد مسلم، الحتمال أن یكون الولد لھذا المسلمینجب وأن یكون الل

ًأمرا مھما في الحكم، سواء كانت دار إسالم أصلیة أو كانت دار إسالم مفتوحة، وصار لھا حكم غلبة المسلمین علیھا، فإن كانت مفتوحة  ً
ِّن فال إشكال، وإن كانت مفتوحة والغالب فیھا الكفار فال إشكال أیضا؛ ألننا نغلب حكم اإلسالم، والشبھة قائمة الحتمال والغالب فیھا مسلمو ً

ًأن یكون ھذا الولد من المسلمین، وما دام ھناك احتمال للمسلم على ھذا الوجھ، ووجود الغلبة للمسلم، فإننا نحكم بكونھ مسلما، لكن اإلشكال 
د كفر، فإن كانت بالد كفر، ولیس بینھم مسلم، فالولد كافر، ومحكوم بكفره، وسنذكر الدلیل، وإن كانت بالد كفر، وفیھم إذا كانت بال

مسلمون، مثلما كان في القدیم وإلى اآلن تجار یسافرون إلى بالد الكفر، أو طالب یدرسون في بالد الكفر دراسات دنیویة، فما دام أن بینھم 
الولد مسلم؛ ألن بینھم : الولد كافر؛ ألن احتمال وجود المسلم فیھ ضعیف أم نقول: ھل نحكم على ظاھر الدار ونقول: الًمسلما، فیرد السؤ

ًفإن حكمنا بكون الولد مسلما، سواء في دار المسلمین المحضة، أو في دار المسلمین التي غالبھا . ًمسلما؟ فیھ خالف بین العلماء رحمھم هللا
 فیھا أھل ذمة وبینھم رجل مسلم، أو دار الكفار الذین بینھم مسلمون، ففي ھذه األحوال كلھا نحكم لھذا الولد باإلسالم؛ مسلمون، أو في دار

كل مولود یولد على الفطرة، فأبواه یھودانھ أو ینصرانھ : (ألن السنة دلت على أن األصل في اإلنسان الفطرة كما قال علیھ الصالة والسالم
 علیھ الصالة والسالم بأن المولود مولد على الفطرة، والفطرة ھي التوحید واإلخالص، كما قال طائفة من شراح الحدیث ، فحكم)أو یمجسانھ

َّلو ماتت النصرانیة وفي بطنھا جنین ُیقبُل الجنین إلى القبلة، : ًرحمة هللا علیھم، فیصبح األصل كونھ مسلما، ومن ھنا قال بعض العلماء َ
 القبلة ووجھھا إلى غیر القبلة؛ ألن الجنین الذي في بطنھا إذا وجدت منھ حركھ ثم مات، یحكم بكونھ في حكم فیكون ظھرھا إلى جھة

فإذا كان في بالد المسلمین . المسلمین، وھذا مبني على أن األصل في اإلنسان أنھ على الفطرة، وأن أبواه یھودانھ أو ینصرانھ أو یمجسانھ
الدار یحتكم إلیھ، فإذا جئت في بلد إسالمیة ومررت على شخص ال تدري أھو مسلم أو ال؟ فھل تسلم علیھ فالعمل على ظاھر الدار، وظاھر 

الظاھر أنھا من مسلم، وھذه : أو ال؟ تسلم؛ ألن الدار دار إسالم، ولو وجدت ذبیحة فیھا، وما تدري ھل ھي مذكاة شرعیة أو ال؟ فتقول
رع علیھا ما ال یقل عن ثمانین مسألةمن المسائل الشرعیة، فمسألة العمل على ظاھر الدار مسألة العمل بحكم الظاھر، ویتف: المسألة یسمونھا

ًمشھورة عند العلماء رحمھم هللا، فإذا كان البلد بلدا مسلما حكمنا باألصل ، )فأبواه یھودانھ أو ینصرانھ أو یمجسانھ: (یرد سؤال عندما قال. ً
حیث  لنصارى، وأوالد المشركین في حكم المشركین، وأوالد المسلمین في حكم المسلمین؟ الولد منكیف حكمنا أن أوالد النصارى في حكم ا

إنھ مسلم أو : األصل لیس بمسلم وال بكافر، وھذا من حیث تصرفاتھ وإقراراتھ واعتقاداتھ؛ ألنھ ما عنده عقل، وال عنده إدراك حتى نقول
ً اإلمام العز بن عبد السالم كالما نفیسا في كتابھ النفیسكافر، وھذه المسألة مفرعة على قاعدة تكلم علیھا قواعد األحكام ومصالح األنام، : ً

ً، وھذه تتفرع علیھا مسائل كثیرة جدا في )تنزیل المعدوم منزلة الموجود، وتنزیل الموجود منزلة المعدوم: التقدیر: (وھذه القاعدة تقول
یدخل فیھا مسألة الطفل، فالطفل في المھد، ال ینطق بالشھادتین؛ ألنھ في سن )  منزلة الموجودتنزیل المعدوم: (العبادات والمعامالت، وقولھم

ال یتكلم فیھ، حتى ولو كان في سن یتكلم فیھ، فإنھ ال یعقل ما یقول، فحینئٍذ نزلنا المعدوم وھو اإلسالم منزلة الموجود، وھذا من جھة التقدیر 
َلو قتل شخص وھو نائم، كأن : د على سریان ھذا الحكم بتنزیل المعدوم منزلة الموجود، مثال ذلكوالحكم، ولھذا أصل، فإن اإلجماع منعق ِ ُ
ًقتل مسلما أو كافرا، أو نقول: داستھ سیارة وھو نائم فمات، فھل نقول ًال مسلما وال كافرا؟ اإلیمان حال النوم غیر موجود، لكنھ لما كان قبل : ً ً

ًنومھ مؤمنا مسلما، بقي على ھذ َا األصل، فنزل المعدوم حال النوم منزلة الموجود؛ ألن النوم من الموت كما قال تعالىً ِ َهللا یتوفى األنفس : ُ َ َُ ْ َ َّ َ ُ َّ
َحین مْوتھا والتي لم تُمت في منامھا  َ َ َ َ َِ ِ ِ ِ َِ ْ َ ْ َ  ، فالشاھد أنھ نوع من الموت، ولذلك ال یكلف صاحبھ فیھ، فنزل اإلسالم المفقود منزلة]42:الزمر[َّ

ًالموجود، وحكمنا بكون المقتول مسلما؛ ألنھ قبل نومھ كان مسلما، فیبقى على ھذا األصل، وینزل المعدوم حال نومھ منزلة الموجود ونقول ً :
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ًبكونھ مسلما، أما لو داس كافرا وھو نائم، فإننا نقول ًداس كافرا؛ ألنھ قبل نومھ كان كافرا: ً ا مسألة وھذه القاعدة فیھا مسائل كثیرة، ومنھ. ً
باسم هللا، وقبل أن یصل السھم إلى : رمى على فریسة فقال أغرب من ھذه، فقد ذكر اإلمام العز بن عبد السالم في ھذه القاعدة مسألة لو أطلق

نزل إنھ ی: الفریسة مات ھذا الرامي، وبعده ماتت الفریسة، فھل نحكم بكونھا مذكاة ذكاة شرعیة أو ال؟ وھل تؤكل أو ال تؤكل؟ إذا قلت
، وتوافرت شروط الذكاة األصلیة وحصل اإلزھاق، فینزل المعدوم منزلة  المعدوم منزلة الموجود، فھو لما أطلق السھم وھو ذاكر 

لو طرأ شيء یمنع المیراث كالقتل، وفیھا مسائل كثیرة في العبادات والمعامالت، فینزل فیھا المعدوم منزلة : الموجود، ولھا نظائر كثیرة منھا
ًاللقیط، فینزل اإلسالم المعدوم منزلة الموجود، ویحكم بكونھ مسلما، ویعامل معاملة المسلمین إذا حكمنا بكونھ مسلما، : وجود، ومنھا مسألةالم ً

ا أن ھذ: ومما یتفرع على حكمنا بإسالمھ. فیترتب على ذلك مسائل في الجنایات وغیرھا من األحكام التي یفرق فیھا بین الكافر وبین المسلم
ًإنھ أثناء صباه محكوم بكونھ مسلما، فلما بلغ كفر : قلنا اللقیط لو كان في بلد فیھ یھود أو نصارى، فلما بلغ اختار الیھودیة أو النصرانیة، إن

ًفتھود أو تنصر، وصار مرتدا، فحینئذ یستتاب فإن تاب وإال قتل، أما إذا لم نحكم بكونھ مسلما وتھود أو تنصر بعد البلوغ؛ والد ار فیھا قوم ً
. من أھل الذمة فإنھ یلحق بھم ونأخذ منھ الجزیة، وال یكون حكمھ حكم المرتد وال یقتل، فھناك فرق بین حكمنا بإسالمھ وعدم حكمنا بإسالمھ

ًإذا حكمنا بكونھ مسلما، ثم تبین أن لھ أختا ادعت أنھ أخوھا، وبینھ وبینھا صلة: وھناك مسائل كثیرة في االستحقاقات، منھا  میراث، ثم ماتت ً
ًوھي یھودیة أو نصرانیة، فما الحكم؟ كل ھذا یتفرع على مسألة الحكم بكونھ مسلما أو كافرا، إذا قلت نحكم بكفره، ففي ھذه الحالة ال یعطى : ً

كال على ما ذكرناه من ًمن أموال بیت المسلمین، وال یتحمل بیت مال المسلمین نفقتھ، وتلحق بھ أحكام الكفار، وإن حكمنا بكونھ مسلما فال إش
ًالحقوق، فیصرف علیھ من بیت مال المسلمین، ویكون والؤه للمسلمین غنما وغرما ً. ...... 

 
 حكم حضانة اللقیط وشرط الحاضن

 
 

انتھ أن حضانة اللقیط لواجده األمین، وھذا شبھ إجماع بین السلف رحمھم هللا، فحض: أي] وحضانتھ لواجده األمین: [قال المصنف رحمھ هللا
والقیام على أمره، وتعھد مصاریفھ وتكالیفھ واألمور المترتبة علیھ یتوالھا من وجده؛ ألن عمر بن الخطاب رضي هللا عنھ، قضى بذلك، ولم 
ینكر علیھ أحد من الصحابة رضوان هللا علیھم، وھي سنة راشدة؛ وألن واجده سبق غیره، ومن سبق إلى ما لم یسبق بھ فھو أحق، فالحضانة 

ًوشرط أن یكون الملتقط أمینا، وبناء على ذلك لو التقط اللقیط شخص معروف بالخیانة والعیاذ با. ون لواجدهتك أو لیست فیھ أمانة، فقال ! ً
ًفا ًینزع منھ اللقیط، وال یبقى معھ؛ ألنھ ربما أخذه وباعھ، وادعى أنھ من موالیھ، لذلك ال یؤمن علیھ إذا كان فاسقا أو معرو: بعض العلماء

الحضانة : بالخیانة، وألنھ لو أعطي المال للنفقة علیھ، ربما تركھ وضیعھ وأخذ المال وأكلھ، فلذلك ال تترك یده علیھ، وقال بعض العلماء
ًوالكفالة تكون للواجد ولو كان خائنا، لكن یضم ولي األمر علیھ شخصا ثانیا أمینا، فیكون معھ یراقبھ، وكل ھذا إثبات لید الوجدان، ً ً  فما دام ً

یمكن أن تجبر ھذه الصفة بوجود شخص آخر معھ، یراقبھ، ویحفظ حقوق : أنھ وجده فإنھ أحق بھ من غیره، فإن كانت فیھ صفة الخیانة قالوا
 ...... .اللقیط

 
 جواز اإلنفاق على اللقیط بغیر إذن الحاكم أو القاضي

 
 

ًاختلف الفقھاء لو وجد إنسان لقیطا ووجد معھ ) وینفق علیھ بغیر إذن حاكم(: قولھ]. وینفق علیھ بغیر إذن حاكم: [قال المصنف رحمھ هللا
ًنقودا، ھل یفتقر الحكم بالتصرف في ھذه النقود بالنفقة على اللقیط إلى إذن وحكم القاضي أم أنھ ینفق علیھ مباشرة؟ الصحیح أنھ ال یفتقر إلى 

 ...... .ف، ویتحمل المسئولیة، وال یحتاج إلى قضاء القاضيقضاء القاضي، وإنما یقوم علیھ من وجده ویتعاھده بالمعرو
 

 حكم میراث اللقیط ودیتھ
 
 

لو أن ھذا اللقیط قتلھ : أي) ودیتھ لبیت المال: (قولھ. میراث اللقیط: أي) ومیراثھ: (قولھ]. ومیراثھ ودیتھ لبیت المال: [قال المصنف رحمھ هللا
ت المال؛ وكذلك میراثھ إذا عرف والده، ولیس لھ إال والد، وثبت بشھادة الشھود أن ھذا ًشخص خطأ، فوجبت الدیة، فإنھا تصرف إلى بی

وھكذا لو . ًاللقیط ولد فالن، فورث من أبیھ مثال مائة ألف، ثم توفي قبل أن یبلغ ویتزوج ویكون لھ ذریة، فحینئذ مالھ یذھب إلى بیت المال
د یوم أو یومین توفي ھذا اللقیط، فماذا یصنع بالعشرة آالف؟ تضم إلى بیت المال، ًوجد شخص لقیطا، ووجد معھ عشرة آالف لایر، ثم بع

ویرثھ بیت المال، وھذا عین العدل؛ ألن بیت المال یتحمل خسارتھ، فلھ غنمھ، وعلیھ غرمھ، فبیت مال المسلمین ھو الذي یقوم بالنفقة على 
 لقیط میراث وتوفي فحینئٍذ استحقھ بیت المال، ولذلك قال رسول هللا صلى هللا علیھ وسلماللقیط، والقیام بكل ما یحتاج إلیھ في نفقتھ، فإذا كان ل

، فلما )الغنم بالغرم(ومثلھ القاعدة المعروفة ) الخراج بالضمان: (- كما في حدیث عائشة عند أبي داود، وھذا الحدیث مجمع على العمل بھ-
یؤخذ ھذا اإلرث، ویصرف على اللقطة، ویكون إرث اللقیط للقیط آخر : ماء یقولونغرم بیت مال المسلمین علیھ، غنم میراثھ، وبعض العل

 .......یكون في بیت مال المسلمین ونصرفھ للقیط ومن في حكمھ: بالمجانسة، یعني
 

 حكم الوالیة على اللقیط
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ن بیت المال یتحمل نفقتھ وخسارتھ، ویتولى مالھ إذا عرفنا أ]. وولیھ في العمد اإلمام، یتخیر بین القصاص والدیة: [قال المصنف رحمھ هللا

ًالموروث، یبقى السؤال في استحقاقات أخرى، فلو أن ھذا اللقیط جنى علیھ شخص وقتلھ عمدا، فما الحكم؟ ھو ال یعرف لھ قریب فمن الذي 
قود والقصاص، فإن ولي أمر المسلمین ھو یتولى أمره؟ فھل أمره إلى عموم المسلمین أم إلى والة المسلمین؟ إذا لم یكن لھ ولي یرث حق ال

لیس من : وبعض العلماء یقول. ، فحینئذ ولي األمر ھو الذي ینظر ویخیر)من ال ولي لھ فالسلطان ولي: (ولیھ، لقولھ علیھ الصالة والسالم
ً فلو أن أحدا قطع یدا حقھ أن یطلب القصاص، ویسقط القصاص في ھذه الحالة؛ لوجود الشبھة؛ ألن القصاص یكون للشخص الذي یملك، ً

إلنسان، فھذا اإلنسان المجني علیھ لھ أن یعفو أو یطلب القصاص، لكن إذا قتل ما نستطیع أن ننزل غیره منزلتھ؛ ألن الحدود تدرأ بالشبھات، 
والصحیح أن . ا البابونشك ھل السلطان ولیھ من كل وجھ أو من بعض الوجوه؟ فحینئذ ال نستطیع أن نستبیح دم القاتل بإذن السلطان من ھذ

 أن یأمر بقتل قاتلھ، وإن رأى المصلحة أن یأخذ الدیة أخذھا منھ، فینظر لألصلح -إذا رأى المصلحة-السلطان ولیھ، وأن من حق السلطان 
 .......فیقضي بھ وُیحكم بھ

 
 بیان مسألة ادعاء اللقیط

 
 

ھذه مسألة ادعاء اللقیط، إذا ]  كافر أنھ ولده؛ لحق بھ ولو بعد موت اللقیطوإن أقر رجل أو امرأة ذات زوج مسلم أو: [قال المصنف رحمھ هللا
ًھذا ولدي، فإن كان مسلما، فإننا نحكم بإقراره، ویضم ھذا الولد إلیھ ویحكم بھ ما دام أنھ لیس لھ منازع، لكن : ٌشخص، وقال َادعى اللقیط

یط، وإذا كان ال یتأتى من مثلھ أن یولد لھ، فقد قام الحس على تكذیب دعواه، بشرط أن یكون ھذا الشخص یتأتى من مثلھ أن یولد لھ ھذا اللق
ًوالدعوى إذا كذبھا الحس الصادق، فإننا نحكم بسقوطھا، فلو أن رجال في الثالثین من عمره ادعى أنھ والد اللقیط الذي ال یعرف والده، وقد 

. كن للشخص أن یولد لھ وعمره خمس سنوات، فالحس یكذب ھذه الدعوى فتسقطًبلغ اللقیط خمسا وعشرین سنة، فھذا دعاء كاذب؛ ألنھ ال یم
ًیشترط إذا كان مسلما أن یتأتى من مثلھ أن یولد لھ ھذا اللقیط، فإذا لم یتأت من مثلھ أن یولد لھ، فحینئذ ال یحكم بكونھ ولدا لھ: ًإذا : وقولھ. ً
ھذا الولد ولده، فإننا نصدق المرأة؛ ألنھ ربما ھي : ه مسلمین، فلو ادعت وقالتفیصبح في ھذه الحالة أبوا: أي) أو امرأة ذات زوج مسلم(

أنھ سیقر على نفسھ بھذا الولد، ویتحمل تبعة : في الولد، أو ضاع منھا الولد، ونصدق الرجل؛ ألنھ إذا أقر على نفسھ، فمعناه التي فرطت
 كذبھ في اإلقرار، فما عندنا دلیل على كذب الرجل وال كذب المرأة، فنحكم نسبتھ إلیھ، وفي األصل أننا نصدق إقراره حتى یدل الدلیل على

ًبكونھ ولدا لھذا الرجل وولدا لھذه المرأة ھذا ولدي من فالن النصراني حینما كنت على : تقول المرأة: ، أي)أو كافر أنھ ولده: (وقولھ. ً
ولو بعد : (وقولھ. كما ذكرنا) لحق بھ: (وقولھ.  فحینئذ یضم اللقیط إلیھاالنصرانیة، فھي كانت ذات زوج كافر، ثم أسلمت وادعت ھذا اللقیط،

ًأن الدعوى تصح ما دام حیا، لكن بعد موتھ ال یحكم بھذه الدعوى، وأشار المصنف رحمھ هللا : ، فیھ خالف، فبعض العلماء یرى)موت اللقیط
، في حال حیاة اللقیط، وبعد موتھ، لكن إذا ادعى بعد الموت أنھ ولده، ، والصحیح أنھ یقبل إقرار كل منھما)ولو بعد موتھ: (إلى ذلك بقولھ

سیأخذ المیراث، وخاصة إذا كان لھ ابن، فحینئذ یكون اإلقرار فیھ شبھة جر المنفعة، واإلقرار إذا دخلتھ التھمة یكون  فھناك تھمة ھي أنھ
جة لكن وجود التھمة فیھ توجب ضعف العمل بھ، وبعض العلماء طعن ًضعیفا؛ ألن التھمة تسقط الشھادة وتسقط اإلقرار، فاإلقرار بلیغ وح

في اإلقرار بعد الموت؛ ألن كونھ یسكت في حیاتھ كلھا، ثم بعد موتھ عندما أصبح ال عبء فیھ وال كلفة وال عناء فیھ، بل سیرثھ، یأتي یدعي 
 .......ًأنھولده، فیصبح ھذا األمر موجبا للتھمة في صدقھ

 
 فر للقیطحكم ادعاء الكا

 
 

المراد بھذا ھو االحتیاط لحق اللقیط، ال نقول بكونھ ] وال یتبع الكافر في دینھ، إال ببینة تشھد أنھ ولد على فراشھ: [قال المصنف رحمھ هللا
 اإلسالم، بل یحكم ًكافرا ویأخذ حكم أوالد الكفار إال إذا قامت البینة، بینما إذا أقر الرجل أو أقرت المرأة نقبل ذلك، ولكن نرفع عنھ حكم

ًبكونھ مسلما، فاإلقرار من الكافر محدود وال یتعدى للقیط، فنقبل اإلقرار على نفسھ، ونضمھ إلیھ، ونحكم بكونھ ولده، ولكن ال نحكم بكونھ 
ِمنتقال عن اإلسالم إال ببینة تشھد أنھ ُولَد على فراشھ، فأوالد الكفار من حیث األصل یتبعون آباءھم وأمھاتھم، فی حكم بكفرھم من حیث ً

األصل العام، وبذلك یعاملون في الظاھر، كما أن أوالد المسلمین یعاملون في الظاھر بحكم المسلمین، فھذا من حیث التبعیة، فھناك حكم من 
ه یھودانھ أو كل مولود یولد على الفطرة فأبوا: (قد یتعارض ھذا مع حدیث: قد یسأل سائل ویقول. حیث األصل، وھناك حكم من حیث التبعیة

، لكن ال یوجد إشكال ففي الغالب أنھ سیتبع والدیھ، وھذا من جھة التبعیة، والحكم بالكفر یكون بالتبعیة، كما أن أبوي )ینصرانھ أو یمجسانھ
واب، فالبینة أن البینة مأخوذة من البیان، وھي ما یظھر الحق ویكشف وجھ الص: ، تقدم معنا)ببینة: (وقولھ. المسلم سیبقیانھ على الفطرة

ِسمیت بذلك؛ ألنھا تكشف الحق، وتظھر وجھ الصواب، فال یلتبس األمر بھا، وجعل هللا عز وجل البینة شھادة الشاھَدْین، إال ما اشترط أكثر 
 على فراش الكافر أنھ ولد: أي). أنھ ولد على فراشھ: (وقولھ. من شاھدین كشھادة الزنا، فھذه البینة إذا ثبتت حكم بھا، وھي الشاھدان العدالن

ولد اللقیط على فراشھ، فحینئٍذ نلحقھ بھذا الكافر؛ ألن الولد للفراش، : ، فراش الكافر زوجتھ، فیقال)الولد للفراش: (لقولھ صلى هللا علیھ وسلم
ًوالفراش ھي المرأة، فإن كان زوجھا مسلما فمسلم، وإن كان كافرا فكافر ً. 

 
 
 



 1794 

 
 رحكم اعتراف اللقیط بالرق أو الكف

 
 

أن : تقدمت معنا ھذه المسألة في الودیعة، وذكرنا]. إنھ كافر لم یقبل منھ: وإن اعترف بالرق مع سبق مناف، أو قال: [قال المصنف رحمھ هللا
ِّاالعتراف بالشيء مع السبق المنافي یوجب التھمة في االعتراف، والصفة في ذلك أنھ یكذب نفسھ، وما نلمس العذر على وجود االختالف 

  .؛ ألنھ خالف األصل)إنھ كافر لم یقبل منھ: أو قال: (وقولھ. ُي الحالین، فإذا وجد العذر قبل منھ، وقد فصلنا ھذه المسألة في الودیعةف
 
 
 
 

 بیان مسألة ادعاء جماعة للقیط، وحجیة القیافة
 
 

إن ادعى اللقیط جماعة أكثر من واحد، ففي ھذه : أي] وإن ادعاه جماعة قدم ذو البینة، وإال فمن ألحقتھ القافة بھ: [قال المصنف رحمھ هللا
أن یدعیھ اثنان، ویتنازل أحدھما لآلخر، أو تدعیھ جماعة، ویتنازل بعضھم لبعض، فیرجع بعضھم عن دعواه، فحینئٍذ ال : المسألة تفصیل

ولھ بأن ھذا الولد ولده، فھل نحكم بقول أما أن یدعیھ اثنان وكل منھما یصر على ق. إشكال، فالولد للمدعي الذي رجع غیره عن معارضتھ
ھذا ولدي، ففي ھذه الحالة إما أن یقیما : أنھ إذا أقر شخص أنھ ولده حكم لھ، فلو أن اثنین كل واحد منھما یقول: ھذا أو بقول ھذا؟ نحن ذكرنا

قام البینة، أما لو أقام كل منھما بینة، فالعلماء بینة، أو یقیم أحدھما بینة ویعجز الثاني، فإذا أقام أحدھما بینة وعجز الثاني حكمنا للذي أ
الذي یعرف الولد عن طریق األثر، فینظر إلى : تسقط البینتان ثم نرجع إلى المرجح وھو القائف، والقائف ھو: مختلفون في ھذه المسألة، قیل

والقیافة دل الدلیل على العمل بھا، وأنھا حجة . لینًالصبي، وینظر إلى الرجلین، ویلحقھ بأقواھما شبھا، فنرجع إلى القائف لترجیح أحد القو
أنھ دخل على عائشة رضي هللا عنھا، تبرق : (ًمقبولة، فإن النبي صلى هللا علیھ وسلم عمل بھا، وبنى علیھا أمورا، ففي الحدیث الصحیح

إن ھذه :  وزید، وقد التحفا وبدت أقدامھما فقالًألم تري إلى مجزز المدلجي نظر آنفا إلى أسامة: أساریر وجھھ من السرور والفرح، وقال لھا
، وقد كان لون أسامة ووالده زید مختلفین، وھو حب الرسول صلى هللا علیھ وسلم وابن حبھ، فكان یطعن فیھما )األقدام بعضھا من بعض

بالقیافة، ومعرفة األثر، فلما نظر إلیھما فمر ھذا المدلجي، وكان بنو مدلج معروفین ! كیف أن ھذا ولد ھذا؟: أناس من أھل الجاھلیة، ویقولون
إن ھذه األقدام : وھما ملتحفان، وأقدامھما بادیة ظاھرة، وكانا مستترین، ولم ینظر إلى وجھیھما وال یعرفھما، فلما نظر إلى األقدام قال

َبعضھا من بعض، فكذب من یطعن في نسبیھما، والقیافة تْعرُف بالقدم، وتعرف بالساق، وتعرف با ُ لوجھ، وتعرف بالید، وتعرف بغیر ذلك َّ
فالقیافة تقوم على ھذه الصفات، ففیھا دالئل ترجح إحدى البینتین، إما أن . مثل المشي، فلو مشى الولد ممكن أن یشابھ والده أو عمھ أو قریبھ

 عنھ امرأتھ عند رسول هللا صلى هللا أنھ لما العن عویمر العجالني رضي هللا: ًومما یدل على حجیة القیافة أیضا. ترجح قول ھذا أو قول ھذا
إما أنھا كاذبة : ، یعني)حسابكما على هللا، هللا یعلم أن أحدكما كاذب: (علیھ وسلم، فحلف األیمان، وحلفت األیمان، فقال علیھ الصالة والسالم

ِأو ھو كاذب، فال یمكن أن یكونا صادقْین، ھذا یقول حسابكما على هللا، : حلف كل منھما األیمان، فقالإنھا لم تزن، و: إنھا زنت، وھي تقول: َ
ألنھ ال یوجد دلیل نستطیع أن نحكم بھ، فارتفعت ھذه المسألة  لما تعارضت األدلة انتقلت المسألة من حكومة الدنیا إلى حكومة اآلخرة؛: یعني

ّوذكرھا با عز وجل لما ) ون من فضوح اآلخرة عذاب الدنیا أھون من عذاب اآلخرة، وفضوح الدنیا أھ: (عن قضاء الدنیا، ولذلك قال لھا
انظروا إلیھ، فإن جاءت بھ على صفة كذا : (ًأرادت أن تحلف یمینھا األخیرة، فلما حلفت وأصبح األمر متعارضا قال علیھ الصالة والسالم

فجاءت بھ یشبھ من اتھمت بالزنا بھ، ، )وكذا، فقد صدق وھي كاذبة، وإن جاءت بھ على صفة كذا وكذا، فقد كذب وھي صادقة والولد ولده
انظروا فإن جاءت بھ، : (، فھذا یدل على أنھا كانت كاذبة، وھو قال )لوال األیمان، لكان لي معھا شأن: (ولذلك قال صلى هللا علیھ وسلم
ًخدلج الساقین، محمرا محدودبا ي ھذا اإلمام أبو حنیفة رحمھ هللا، ، وذكر صفاٍت في الخلقة، وھذا یدل على أن القیافة لھا حجیة، وخالف ف..)ً

اثنین ادعیا الولد، فنأتي بقائف، وھذا القائف  فلو أن. والجمھور على أنھ یحتكم إلیھا من حیث الجملة، وأنھا ترجح األدلة من حیث الجملة
: أن نسمع الناس یقولون: سماع، یعنيشھادة ال: العلم بالقیافة، ونعرف أنھ قائف بالسماع، وھذا یسمى: ینبغي أن تتوافر فیھ شروط من أھمھا

ًإن فالنا یجید علم القیافة، أو خبیر بالقیافة، وأنھ من أھل القیافة، فإذا سمعنا ھذا واستفاض بین الناس، فشھادة السماع واالستفاضة محكوم بھا 
سل جیرانك، فإن : ( كما في الحدیث الصحیحومعمول بھا؛ ألن النبي صلى هللا علیھ وسلم جعل شھادة الناس حجة، فقال علیھ الصالة والسالم

ً، فھذا في أمر الشرع وھو أعظم، فالناس یحتكم إلیھم وإلى شھاداتھم، وبناء على ھذا )أسأت فقد أسأت: أحسنت فقد أحسنت، وإن قالوا: قالوا
الرجل بین أربعة أو خمسة رجال، إذا اشتھر بینھم أنھ قائف حكمنا بذلك، ویمكن أن نختبره بأن نأتي بولد لرجل معروف، وندخل ھذا 

ًانظر ھذا الولد أخرج والده من بین ھؤالء الرجال، فإن استطاع أن یخرجھ، وعرفنا منھ الدقة واإلصابة مرتین وثالثا، فحینئٍذ نعرف : ونقول
ًبأقواھما شبھا، أو ألحقھ بأبیھ، فإذا نظر ألحقھ : أنھ من أھل القیافة، ونحكم بقولھ، فیجمع ھؤالء الذین ادعوا الولد ویؤتى بالولد، ویقال للقائف

فیھ شبھ من الكل، وھذا قد یقع بعض األحیان، فیقول : ًوحدد أحدھم، فحینئذ ال إشكال، فنحكم بكونھ ولدا للذي حدد، لكن لو أن القائف قال
ًإنھ یشبھ الكل، كما یقع بین أوالد العم أو بین أخوین یتنازعان ولدا لقیطا، فھذا ی: القائف بل ھو ولدي، وھذا : ھذا ولدي، ویقول اآلخر: قولً

ِیمكن أن یقع؛ كأن یسافر ولدان في سفرة واحدة، وأحدھما مات، والثاني فقَد، فقال أحد األبوین ولدي الذي فقد، أصبحا یتنازعان، والشبھ في : ُ
الشبھ فیھما، :  على القائف أشد، وقد یقول القائفاإلخوة وأوالد العمومة أقوى من أي إنسان آخر، فحینئذ یكون األمر أشد، وتكون المھمة

الشبھ فیھما، فذھب طائفة من العلماء إلى أنھ یخیر الولد  :فإذا تحیر القائف أو قال! ما أستطیع أن أرجح ھل ھو لھذا أو ھو لھذا؟: یعني
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والي من شئت : ر اختر أیھما شئت، وفي روایةعم: أنھ ادعى والدان الولد اللقیط، فقال لھ: بینھما، وجاء عن عمر رضي هللا عنھ وأرضاه
الذي تختاره منھما ھو والدك، والنفس تحن، ففي بعض األحیان تجد اإلنسان یحن إلى شخص أكثر من اآلخر، ویقع ھذا بین : منھما، یعني

َإني ألجد ریح ُیوُسف لْوال : األبناء، فھذا یعقوب علیھ السالم یقول كما حكى عنھ عز وجل ََ َ ِ ُ ِ َ ِّ ِأْن تفندون ِ ُ ِّ َُ ، وكان منھ على بعد مئات ]94:یوسف[َ
أنھ لما خرج ابنھ أمیة بن ھالل إلى الجھاد، وكان من أبر : یقع ھذا في بعض األحیان، وذكروا عن ھالل بن أمیة : ، فیقولون)الكیلومترات(

وذھب بصره، واشتد علیھ األمر، حتى قال فیھ الناس وأرضاھم لوالده، حتى ضرب بھ المثل في البر، فلما خرج إلى الجھاد، تعب أبوه 
ًتبعث إلي بـأمیة بن ھالل، وكان األمر سرا، وقال إذا جاءك كتابي ھذا، فال تلبث حتى: األشعار، فبلغ عمر أمره، فكتب إلى أبي عبیدة ال : ّ

ًجلس، ما بلغ بك من برك بأبیك؟ فذكر أمورا من ا: أنا أمیة بن ھالل، فقال: ًتخبر أحدا، فجاء أمیة ولم یشعر عمر إال وأمیة على رأسھ، وقال
كان : ما بلغ من بر ولدك بك؟ قال: ُاحلب الناقة، ثم أمر بـھالل فأتي بھ، فلما جاء ھالل ، قال: البر حتى بكى عمر رضي هللا عنھ، فقال لھ

یا أمیر ! وهللا: ًا، ثم أعطاه اللبن، فلما شرب، قالّأمل خیر! یا ھالل: یفعل وكان یفعل، فأجھش عمر بالبكاء مما ذكر من إحسان ولده لھ، وقال
فھذا حنان الوالدین، ونزعة الولد لوالدیھ، والوالدین للولد واضحة، وفي قصة سلیمان مع المرأتین ! إني ألجد ریح أمیة في اللبن! المؤمنین
فھناك أمارات . لدھا، فاألم الحنون تنازلت عنھ حتى ال یقتل ھو و-یا نبي هللا-ال تفعل : ائتوني بسكین أذبحھ بینھما، فقالت إحداھما: حین قال

أنھ رد : ُوأثر عن علي رضي هللا عنھ. والي من شئت منھما: واضحة تدل على صدق المدعي، فـعمر رضي هللا عنھ عمل بھذا، وقال للقیط
ذا األب، فكل منھما لھ دلیلھ الذي یدل على أنك إن شئت أن توالي ھذا األب أو ھ: والي من شئت منھما، یعني: األمر إلى الصبي، وقال لھ
وھذه المسألة واقعة في اللقیط وواقعة في مسألة الوطء بشبھة، فقد توطأ المرأة في طھر من رجلین شبھة، وجاء . ولده، فیخیره بین الوالدین

ل االختالف في الولد، ونزع الولد عن عمر بن الخطاب رضي هللا عنھ أنھ قضى في مسألة وطء المرأة من رجلین في طھر واحد، وحص
وبعض العلماء في مثل ھذه المسائل . ًوالي من شئت، وعن علي أنھ قضى بھذا أیضا: لالثنین؛ ألنھ فیھ شبھ من ھذا، وفیھ شبھ من ھذا، فقال

لم من ال یجري القرعة في ھذا، إذا وجد الدلیل من الطرفین فحینئٍذ تجرى القرعة، ومن خرجت لھ القرعة حكم لھ بالولد، ومن أھل الع: یقول
واإلمام ابن قدامة رحمھ هللا ذكر في المغني وفي العمدة مسائل الحكومة بالقرعة، وذكر أن القرعة تفصل في حال ادعاء المرأتین للولد، وفي 

 بالقرعة، ویرجح بین ھذه لو تعارض القائف مع قائف آخر، وصعب الترجیح، فإنھ یحكم: وبناء على ھذا األصل. حال ادعاء الرجلین للولد
اختالف الثالثة فأكثر في الولد اللقیط حكمھ حكم االثنین، وجعلوا قضاء علي وعمر رضي هللا عنھما : ومن أھل العلم، من قال. األقوال بھا

: والخالصة. ًوه ولدا لھمًأصال یقاس غیره علیھ، ویرون أنھ في ھذه الحالة یمكن أن یترك الولد لخیاره، ویختار من شاء من ھؤالء الذین ادع
ًأن الذي عنده بینة یحكم لھ ببینتھ، منفردا كان أو مجتمعا مع غیره، سواء كانوا اثنین أو أكثر، فالذي عنده بینة ال منازع لھ في بینتھ فاللقیط  ً ً

 إذا تعارض مع غیره، فكان عند غیره لھ؛ ألن المدعي مطالب بالبینة، فإذا أثبت البینة التي تدل على صدق قولھ ودعواه حكمنا لھ بھا، وأما
 ......بینة، وتعارضت البینا

 
 األسئلة

 
 

...... 
 

 ًھل المجنون البالغ یكون لقیطا؟
 
 

، والصالة والسالم على خیر خلق هللا، : ، ھل یدخل المجنون البالغ في ذلك؟ الجواب)طفل: (قول المصنف: السؤال باسم هللا، والحمد 
ًالبالغ باإلجماع ال یعد لقیطا، وإذا جن اللقیط بعد بلوغھ فإنھ یستصحب حكم األصل، وھذا مثلما ذكرنا من . االهوعلى آلة وصحبھ ومن و

ًالمسائل المفرعة على الحكم بإسالمھ، أنھ إذا جن استصحبنا حكم األصل، أما لو وجد مجنونا، فإننا في ھذه الحالة نحث من وجده أن یقوم 
  . وإال رفعھ إلى السلطان أو الوالي لیتولى أمره، وهللا أعلمعلى رعایتھ إذا أمكنھ ذلك،

 
 
 
 

 حكم إلحاق اللقیط بنسب الملتقط ومحرمیة أھل الملتقط
 
 

أما من حیث النسب، فال یجوز أن ینسب اللقیط إلیھ؛ : ما حكم اللقیط من حیث نسبھ، ومن حیث محرمیتھ في أقارب الملتقط؟ الجواب: السؤال
ً وقد لعن هللا عز وجل من ادعى إلى غیر أبیھ وھو یعلمھ، وھذا أمره عظیم، فإذا كان ملتقطا لھ فإنھ ینبغي علیھ أن یحتاط، ألنھ لیس بوالده،

ِادُعوُھم آلبائھم ُھو أقسط عنَد هللا : وأال ینسب اللقیط إلیھ؛ ألنھ إذا نسبھ إلیھ فقد ادعاه، وهللا یقول َّ ْ ِْ ُِ ََ َ َْ ِْ ِ ن یدعي نسبة ، فال یجوز أ]5:األحزاب[ْ
الولد إلیھ وھو لیس بولده، ثم یدخلھ على أھلھ وبناتھ، فینظر إلى عورات ال یحل لھ النظر إلیھا، ویصافحھن ویرث، وتقع المحاذیر الشرعیة، 

بة ویترتب على ھذا مسائل شرعیة صعبة، لكن الحل في مثل ھذا إذا خشي من الفتنة أن یجعل اللقیط یرتضع من زوجتھ، حتى یصیر بمثا
ًإذا خشي أن ینسب اللقیط إلیھ، وذلك بأن یشھد شھودا على أن ھذا لقیط ولیس بولده،  االبن في مسائل المحرمیة، والتكشف ونحوھا، ویحتاط



 1796 

  .حتى یحفظ حقوق أوالده وال یضیعھا، وهللا تعالى أعلم
 
 
 
 

 حكم زواج اللقیط وموضع زواجھ
 
 

َإذا كُبر ھذا اللقیط فخطب، فمن ی: السؤال ًإذا كان رجال، فإنھ یخطب لنفسھ، ویتزوج من یرید، وال یشترط : كون ولیھ في ھذه الحالة؟ الجوابَ
الولي للزوج؛ ألن الرجل یجوز لھ أن یزوج نفسھ، لكن ھذه المسألة عند بعض العلماء من المشتبھات، وتدخل في مسألة التورع؛ ألنھ ُیخشى 

ریبتھ، فمسألة النكاح فیھا إشكال كبیر من جھة إذا غلب على ظنھ وجود والدیھ في بلده، أن یخطب أختھ، أو یخطب بنت أختھ، أو یخطب ق
وبالنسبة لشبھة كونھ ابن زنا یعرف ذلك .  أو یكون من غیر زنا، فیخشى أن یتزوج قریبتھ- !والعیاذ با- أو تكون ھناك شبھة بالزنا 

وفي حالة ! صفٍة تبین تخلي والدیھ عنھ، فالشبھة قائمة على أنھ ابن زنا والعیاذ باباألحوال والدالئل، فإذا وجد في مكان التقاطھ نقود على 
ما إذا كان ابن زنا، فتفصل المسألة على خالف العلماء، ھل الزنا یؤثر في المحرمیة أو ال یؤثر؟ فذھبت طائفة من العلماء إلى أن الزنا ال 

 العلماء إلى أن الزنا یؤثر، فتحرم األخت من الزنا، والعمة من الزنا، ویثبت الزنا یؤثر كالشافعیة ومن وافقھم، وذھبت طائفة أخرى من
إن الحرام ال یحرم : عبد هللا بن مسعود حیث قال: المحرمیة، كما تثبت في النسب، والقول بأن الزنا ال یؤثر ورد عن بعض الصحابة، مثل 

نا ال یؤثر، ومذھب الجمھور إنھ یؤثر؛ ألن العبرة بالمعاني ال باألسماء، وقد الحالل، فعلى ھذا یمكن لھ أن یتزوج من الموضع؛ ألن الز
ٌھل البنت من الزنا مْحرم؟ وھل األخت من الزنا محرم؟ وھل یجوز نكاحھا؟ وقلنا: ذكرنا ھذا في مسألة المحارم، وھي َ إن ھذا من المشتبھ : َ

 قریب من مذھب الجمھور، ففي ھذه الحالة إذا كان اللقیط في موضع على صفٍة الذي ال یفتى بحلھ وال بحرمتھ، فیكون القول الذي اخترناه،
أحب أن یتزوج من موضع : ًیغلب على الظن أن فیھ شبھة الزنا، فإنھ یبتعد عن البلد الذي وجد فیھ، ویتعاطى أسبابا تبعده، حتى قال بعضھم

ال بد أن تعرف : ًإذا. عن الشبھة في ھذا، وھذا مذھب بعض العلماءیتزوج من مكان آخر، حتى یبتعد : غیر الموضع الذي وجد فیھ، یعني
ًالطفل الذي یكون ضائعا في مجامع الناس، فالغالب أال : مثال من كان من جنس غیر الزنا! ھل ھذا اللقیط من جنس الزنا أو من غیره؟: ًأوال

وات أو خمس سنوات أو ست سنوات، وھذا ال یخفى، وال یمكن یكون ھذا ابن زنا؛ ألنھ ال یصل باألم أن تتھرب من الولد وعمره أربع سن
أن تتھرب دون أن تضع في جیبھ ما یقوم بھ، فالزنا لھ دالئل، وھناك دالئل تغلب على الظن وجود تھمة الزنا، وھناك دالئل تغلب على الظن 

أعظم؛ ألنھ في ھذه الحالة یحتمل أن كل واحدة في ھذه أنھ لیس بابن زنا، فإذا وجدت الدالئل التي یحكم بكونھ لیس ابن زنا، فاألمر أشد و
ًالقریة، أو في ھذه المدینة بینھ وبینھا صلة توجب المحرمیة، فاألمر صعب جدا، ولذلك یكون األمر فیھ أشد مما لو كان من الزنا، فالمسألة 

ج إلى نظر، وقد تكلم العلماء رحمھم هللا عن ھذه لیست سھلة، فإن وقعت یفتى فیھا، فاإلنسان یتورع من مثل ھذه المسائل، لكونھا تحتا
المسألة في باب النكاح، وأشار إلیھا اإلمام النووي رحمھ هللا، واإلمام الماوردي ، في الحاوي، واإلمام ابن قدامة ، وأشار إلى جملة من 

 تعاطى األسباب، وعمل على غالب الظن بالسالمة، مسائلھا المتفرقة في النكاح، فھي مسألة مشھورة عند العلماء، وفیھا إشكال، إال أنھ إذا
  .فإن شاء هللا ال بأس في نكاحھ وزواجھ، وهللا تعالى أعلم

 
 
 
 

 عدم جواز الخروج من المسجد بعد األذان للمؤذنین وغیرھم
 
 

إن الصالة الراتبة في المنزل أفضل، : مؤذن یؤذن ثم یذھب إلى بیتھ، ویؤدي راتبة الظھر القبلیة فیھ، ثم یأتي ویقیم الصالة، ویقول: السؤال
االجتھاد في األدلة والمسائل واألحكام لیس لكل أحد، كان ! یا إخوان! حتى المؤذنین صاروا مجتھدین: فھل ھذا العمل صحیح ؟ الجواب

ًواألدلة أمامھ، خوفا من هللا العلماء رحمة هللا علیھم الواحد منھم یجثو على ركبتیھ، وال یرید أن یفتي في المسألة، وال یرید أن یجتھد، 
ھذا اجتھاد خاطئ وفعل خاطئ؛ ألن النبي صلى هللا علیھ وسلم نھى عن الخروج من المسجد بعد األذان، : ثم نقول. ًسبحانھ وتعالى وتورعا

ھي، وأداؤه السنة فال یجوز الخروج بعد األذان من المسجد إال من عذر، وفعل الفضائل لیست بعذر، وال یجوز طلب السنة بارتكاب الن
أما ھذا فقد : (-ًرأى رجال خرج من المسجد بعد األذان لما-الراتبة في المسجد أفضل من أدائھا في البیت، یقول أبو ھریرة رضي هللا عنھ 

عصیة هللا، اطلب سنة بم: ، ومن عصى الرسول صلى هللا علیھ وسلم فقد عصى هللا، فما یمكن أن نقول)عصى أبا القاسم صلى هللا علیھ وسلم
ًولو أن رجال یرید أن یقبل الحجر، وعلى الحجر الطیب، وقد نھي عن الطبیب للمحرم، فعلیھ أن یترك سنة التقبیل؛ ألنھ إذا تعارض 

م عنھ إذا أمرتكم بأمر فأتوا منھ ما استطعتم، وإذا نھیتك: (المسنون مع النھي وجب تقدیم النھي، وقد بین النبي صلى هللا علیھ وسلم ھذا فقال
ٌفلیْحذر الذین ُیخالفون عْن أْمره أْن تصیبُھم فتنة : ، فجعل مسألة النھي أعظم وقال تعالى)فانتھوا َ َ َْ ُ ُِ ِ ِ ِ ِْ َ َ َ َ ََ َِ َِّ َ ، فلذلك ینبغي على ھذا المؤذن ]63:النور[ْ

ٌ والخطباء ھم قدوة للناس، فال ینبغي وننبھ أن األئمة والمؤذنین وطالب العلم. أن یتقي هللا، وأن یبقى في المسجد، وال یجوز لھ الخروج
للمؤذن أن یؤذن ویخرج من المسجد، أو یخرج ویجلس خارج المسجد، أو في غرفتھ التي بالمسجد ثم یأتي عند اإلقامة، ولماذا نتعالى على 

خرج اإلنسان من المسجد بعد الناس؟ ولماذا نتمیز على الناس؟ ولذلك ینبغي ترك األماكن الخاصة التي ال یدخل منھا إال الخاصة، وال ی
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األذان إال من عذر، ویكون ھناك نوع من التحفظ والصیانة، وإذا كلف اإلنسان والیة من الوالیات الشرعیة، كاألذان واإلمامة والفتیا والتعلیم 
سجد، ھل نعلم أنھ سیصلي السنة والتدریس، فینبغي أن ینتبھ لمسألة القدوة، ویجب علیھ أن یحفظ حق إمامتھ وأذانھ، فھذا الذي یخرج من الم

والناس إذا رأوا بأم أعینھم أن المؤذن دخل المسجد عند اإلقامة، فمعنى ذلك أن ! وھل كل الناس سیحسن بھ الظن؟! الراتبة في البیت؟
وأن ننتبھ لھذا، والواجب على یتأخذوا وال یدخلوا إال عند اإلقامة؛ ألن المؤذن لم یدخل إال عند اإلقامة، فلذلك ینبغي أن نكون بعیدي النظر، 

إنھ یعظم في عینك، ! وانظر إلى مسجد فیھ مؤذن یؤذن، ثم یبقى فیھ یقرأ كتاب هللا عز وجل، أو یصلي، فوهللا. المؤذنین أن یتحفظوا ما أمكن
لخیر، ولما فیھ من إن من الناس من یجل المؤذن أكثر مما یجل اإلمام، مما یرى من حرص المؤذن على السنة، وحرصھ على ا! ووهللا

ًبشائر الخیر التي تدل على أنھ أھل لألذان، فعلینا أن نشكر نعمة هللا سبحانھ تعالى، فإذا جعلت إماما، أو جعلت مؤذنا، فلتعلم أنك ما جعلت  ً
ي ھذا الدین، واحرص بحولك وال بقوتك، وإنما بتفضیل هللا لك، وتفضیل هللا لك نابع من ھذا الشرع والدین، فاحرص على أن تحبب الناس ف

على أن ینظر الناس لھذا الدین نظرة الھیبة ال نظرة االستخفاف، فإذا خرج المؤذن من المسجد بعد أذانھ استخف الناس بالجلوس في المسجد، 
ي الحقیقة الخروج، ًولربما یطرأ أمر في المسجد یحتاج إلیھ، وربما یطرأ أمر مكروه ال قدر هللا، فوجود المؤذن أمر مھم جدا، وال ینبغي ف

ًبل وال ینبغي التمیز نھائیا؛ ألن الدخول عند اإلقامة من ھدي األئمة، ولذلك ال ینبغي أن یشابھھم غیرھم من الناس؛ ألن النبي صلى هللا علیھ 
قال صلى هللا علیھ  إذا سمع الخشخشة من وراء الستر أقام الصالة، حتى -كما في الصحیح- وسلم كان یدخل عند إقامة الصالة، وكان بالل 

، فھذه األمور یتمیز بھا األئمة وال یشاركھم فیھا غیرھم، وال ینبغي أن نتفضل على الناس ونتقدم على الناس )ال تقوموا حتى تروني: (وسلم
وأراد من ھو قریب إنھم كانوا إذا جلسوا في مجالس ممیزة، ! إال بتقدیم الشرع، وكان المشایخ رحمة هللا علیھم یشددون في ھذا، حتى وهللا

منھم من طالب العلم أن یجلس بجوارھم، فإنھم ینھرونھ، وإذا جلس طالب العلم في مجلسھم قبل مجیئھم، شدوا علیھ وأغلظوا علیھ، فال 
اس، ینبغي الدخول من األماكن الخاصة، أو التنفل في موضع اإلمام، فھذا یترك لإلمام، ونحن عندما نتقدم على الناس، ونتصدر على الن

ًفھناك شيء من اآلداب علینا أن نتحلى بھا، فال بد لطالب العلم والمؤذن ومن ینتسب للشرع أن یكون متحلیا باألكمل، وأن یكون عنده تحفظ، 
ویعلم ما الذي یترتب على فعلھ ھذا، فكل شيء فیھ تمیز على الناس، وتصدر على الناس، سواء في الخروج أو الدخول، أو صفة الخروج أو 

َّة الدخول؛ فال ینبغي أن تكون إال لمن خص بھذا الحق، فالناس لھم حق، وال یجوز أن یعلو علیھم أحد إال بحق، فلو كان ھناك مدخل صف
خاص باإلمام، فال یجوز أن یدخل كل أحد منھ، فاإلمام لھ فضل على جمیع من في المسجد، فإذا جاء أي واحد ودخل مع الشیخ من مدخلھ 

ًمام من مدخلھ؛ كان ھذا نوعا من التمیز، ولربما قد یقصد بھ التزكیة لنفسھ بأنھ مع الشیخ، وتكون فتنة للتابع وفتنة للمتبوع، ًمثال، أو مع اإل
فطالب العلم التابع لمشایخھ ینبغي علیھ أن یحفظ حقوق الناس، وال یتعالى على أحد من الناس، وال یتمیز في صفة وال سمت إال إذا فضلھ هللا 

األول، إال إذا كان من  ولذلك كان بعض العلماء یكره إذا انتھت الصالة أن یتقدم الشخص على الصف، إذا كان في الصف.  بذلكعز وجل
ضرورة كمرض أو نحوه، وكانوا یستحبون أن یتأخر عن الصف؛ ألنھ لما یتقدم على الصف فھذا تمیز، وكذلك أداء السنة في مكان اإلمام 

عض العلماء على أنھ إذا صلى اإلمام وانتھى من األذكار، فإنھ ال یبقى في مصاله؛ ألنھ جاز لھ التقدم لضرورة فیھ تمیز، ومن ھنا نص ب
وكنا نرى بعض المشایخ الكبار، كان لھم موضع یجلسون فیھ للفتوى، وما . وحاجة وھي اإلمامة، فإذا انتھى منھا فلینتقل إلى مكان آخر

 یتكئون على ساریة، أو مكان مخصوص یجلسون فیھ بعد الجمعة أو بعد الصالة، فینتقل الشیخ إلى یجلس أحدھم في نفس المصلى، وكانوا
ھذا المكان ویجلس فیھ، فالسائل یأتیھ فیھ، وال یتمیز على الناس، وھذا من التورع، والناس لھم حقوق وال ینبغي التعالي علیھم، إال باستحقاق 

ي فھم النصوص بغیر علم، ومن قال في الدین برأیھ فقد أخطأ ولو أصاب، وفي ذلك حدیث، أال یجتھد ف: فالواجب على المؤذن. شرعي
أنھ أخطأ بالجرأة على االجتھاد، وھو لیس من أھل االجتھاد، ولو : في سنده، لكن العمل علیھ عند أھل العلم، ومعنى ذلك والحدیث تكلم

ٍاجتھد وھو لیس بأھل لالجتھاد، كمن یتعاطى أسباب الضرر، وھو یعلم أنھ ال أصاب الحق، فھذه اإلصابة شيء آخر، ولكننا نتكلم عن كونھ 
ًفعلى اإلنسان أن یتقي هللا عز وجل، فال یجتھد من عنده، حتى ال یكون ضاال في نفسھ، وقد یجعلھ هللا مضال لغیره والعیاذ با. یتحفظ منھا ً !

ینا من الزلل، وأن یوفقنا في القول والعمل، وآخر دعوانا أن الحمد  رب العالمین، نسأل هللا العظیم رب العرش الكریم أن یق. إذا لم یتحفظ
  .وصلى هللا وسلم وبارك على نبینا محمد وآلھ وصحبھ أجمعین

 
 
 
 

 الفرق بین اللقیط والیتیم وحكم كل منھما
 
 

یجوز أن نحكم بأنھ یتیم، أو یأخذ حكم الیتیم؛ ألن الیتیم ھو اللقیط لیس بیتیم، وال : ھل یأخذ اللقیط حكم الیتیم من كل وجھ؟ الجواب: السؤال
فلیس ھناك دلیل على أن اللقیط یتیم، أو . الیتیم من فقد أمھ: من فقد أباه وھو دون البلوغ فھذا من جھة اآلدمي، وأما من جھة الحیوان، فقالوا

 الشفقة علیھ واإلحسان إلیھ والبر بھ، وتفقده ونحو ذلك، ال شك أنھ من أن والده موجود أو غیر موجود، فلذلك ال یأخذ اللقیط حكم الیتیم، لكن
، وھذا بسبب الرحمة، )أنا وكافل الیتیم في الجنة كھاتین: (أجلِّ األعمال وأحبھا إلى هللا سبحانھ وتعالى، وقد قال النبي صلى هللا علیھ وسلم 

لعظیمة بسبب اإلحسان إلیھ، وجعل هللا لمن كفلھ ھذا الثواب العظیم، حتى قال صلى فإن كافل الیتیم إنما نزل ھذه المنزلة وتبوأ ھذه الدرجة ا
ً، فإذا دخل البیت كان بركة على أھلھ، وخیرا على أھلھ، وكان العلماء یستحبون أن )ٌخیر البیوت بیت فیھ یتیم ُیحسن إلیھ: (هللا علیھ وسلم

ًى دور األیتام ویأخذ یتیما فیضمھ إلیھ؛ حتى یضع هللا الخیر والبركة في بیتھ، فتبوأ كافل ًیضم اإلنسان إلیھ یتیما إذا أمكنھ ذلك، كأن یذھب إل
الیتیم لھذا كلھ من جھة الرحمة، وقد یكون اللقیط أشد من الیتیم؛ ألن الیتیم عرف أبویھ، وعرف نسبھ، ولكن اللقیط لم یعرف، والیتیم یتعذب 

ِح وانتفى عنھ الضرر الذي كان موجودا علیھ في حال ُیتمھ، ولكن اللقیط ال یزال في حیرة من دون البلوغ، فإذا بلغ واستوى على أشده كاف ْ ً
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ًأمره، وعناء في نفسھ، وانكسار في قلبھ، حتى یواریھ الثرى، فال ینفك عنھ ھذا البالء، كلما نظر إلى رجل ظنھ أبا لھ، وكلما نظر إلى أم 
 الظن بوالدیھ إلى أنھما كانا فقیرین أو ضعیفین، وتارة تنتزعھ الخواطر إلى إساءة الظن بأمھ ًظنھا أما لھ، وتارة تنتزع الخواطر وإحسان

من : ال یخطر على بال، ولذلك فالتقاط اللقیط لیس كالیتیم؛ ألن اللقیط یؤذى ویضر، والناس تسألھ وأنھا كانت زانیة، فھو في شيء من العناء
ألمر في حقھ أشد وأعظم من جھة المشاعر، والرحمة في حقھ قد تفوق الیتیم، إال أن الیتیم إن أنت؟ ومن أمك؟ ومن أبوك؟ ومن أین جئت؟ فا

ًتعلق بوالده كانت الرحمة بھ في بعض األحیان أشد؛ ألنھ قد یفقد والده بعد أن یكون ممیزا، كأن یكون مثال ابن سبع سنین، وأدرك والده  ً
ًد والده ال ُیحمل وال یذھب بھ، وكلما رأى صبیا مع والده تقطع قلبھ، وكلما رأى صبیا یكرم یحملھ ویأخذه ویذھب بھ ویجيء، وإذا بھ بعد فق ً

من والدیھ أصابتھ الحسرة، فالمشاعر الموجودة في الیتیم قد تفوقھا مشاعر اللقیط، وهللا عز وجل یرحم الرحماء، فإن وقعت الرحمة إلى 
 من هللا أكبر، ویتولى أرحم الراحمین الرحمة بأضعاف ما رحم بھ المخلوق، ولذلك قال هللا محتاج إلیھا، كان ثوابھا من هللا أعظم، وجزاؤھا

فصفح عن عبده في عرصات یوم القیامة؛ ألنھ كان یرحم الناس، ویتجاوز عن ) تجاوزوا عن عبدي فنحن أحق بالتجاوز منھ: (تعالى
رحمة كلما عظمت من المخلوق للمخلوق، ووقعت في موقعھا، عظمت المدیونین، فكیف إذا رحم الضعیف الذي ال حول لھ وال قوة؟ وال

ًرحمة هللا بھ، ولذلك قل أن تجد إنسانا معروفا بالرحمة وتسوء خاتمتھ، بل غالبا أن الذي یرحم الناس ویحسن إلیھم یتواله هللا عز وجل  ً ً َّ َ
 في قلب إنسان إال كان من السعداء، ولذلك النبي صلى هللا بإحسانھ وبره، وما ینتظره في اآلخرة أعظم وأجل من ذلك، وما سكنت الرحمة

أو أملك أن نزع هللا : ًإن لي عشرة من الولد ما قبلت واحدا منھم، قال: (علیھ وسلم لما مر علیھ األقرع بن حابس وھو یقبل ولده، فقال
َوما أْرسلناك إال رْحمة للعالمین : الرحمة، قال تعالى، فالرحمة ال تدخل إال في قلب سعید، وما قام ھذا الدین إال على )الرحمة من قلبك َ َ َ َ َ َ َِ َِ ْ ًْ َّ ِ َ َ

ًوإمام الكرماء علیھ أفضل الصالة وأزكى السالم رحیما بالناس، فالذي یرحم  ، ولذلك كان صلى هللا علیھ وسلم إمام الرحماء]107:األنبیاء[
إن أمر اللقیط صعب؛ ألنك تحتاج أول : ھل العلم ممن أدركناه من مشایخناولذلك قال بعض أ. اللقیط ویحسن إلیھ ویتفقد مشاعره أجره عظیم

شيء أن تقوم بحقوقھ، وتتحفظ من أذیتھ، ویكون لھ داخل البیت وضع خاص؛ خاصة إذا لقط وھو صغیر لم یمیز األمور، ولما یمیز قد یبدأ 
ًمن أبوه؟ من أمھ؟ ویكون األمر في حقھ صعبا ومحرجا، ولذلك أمر : یسأل اللقیط فیھ ثواب عظیم، وقد یفوق اإلحسان إلى الیتیم، إذا اتقى ً

ًإنا ال نضیُع أْجر مْن أْحسن عمال : القطھ هللا عز وجل، وبالغ في إكرامھ واإلحسان إلیھ، وقد قال تعالى َ َ َ َ َ ََ َ ِ ُ   .[30:الكھف[َّ
 
 
 
 

 حكم إعطاء الیتیم من الزكاة لإلنفاق علیھ
 
 

 مرده إلى بیت مال المسلمین، ولذلك یصرف علیھ - من حیث األصل-الیتیم : م من الزكاة لإلنفاق علیھ؟ الجوابما حكم إعطاء الیتی: السؤال
 إذا كان ولي األمر یتولى أمره، واألیتام اآلن وجدت لھم دور أیتام، - من حیث األصل-من بیت مال المسلمین، وأما الزكاة فال یعطى منھا 

َمال المسلمین، فحینئٍذ ال یستحقون من الزكاة؛ ألنھ أسند أمرھم ولي األمر إلى من یتفقدھم، فإن وجدت تقوم علیھم، ویصرف علیھم من بیت 
ُحاجة وعوز فحینئٍذ یمكن أن یصرف لھم من الزكاة، لكن ھذا عند الضرورة، أما إذا صرف علیھم من بیت مال المسلمین، فإنھم یستكفْون  ْ َ

  .بھ، وهللا تعالى أعلم
 
 
 
 

  اللقیط من الزكاة لإلنفاق علیھحكم إعطاء
 
 

ًاللقیط إذا كان لھ مصرف من بیت مال المسلمین، فإنھ ال یعتبر محتاجا، ما دام : ھل یعطى اللقیط من الزكاة لإلنفاق علیھ؟ الجواب: السؤال
كین، ومن سمى هللا عز وجل من أھلھا، أن بیت مال المسلمین یتكفل بھ، ففي ھذه الحالة ما یعطى من الزكاة، والزكاة إنما تعطى للفقیر والمس

  .وهللا تعالى أعلم
 
 
 
 

 حكم التعریف باللقیط عند وجدانھ
 
 

نعم، في حالة وجدانھ یعرف بھ إذا غلب على الظن الضیاع، : ھل یجب التعریف باللقیط عند وجدانھ والبحث عن والداه؟ الجواب: السؤال
ًلى الظن أنھ مفقود من والدیھ، فعلیھ أن یعلم أن ھناك ضررا مترتبا على عدم رده ًوتوضیح ذلك أنھ إذا وجد صبیا أو صبیة، وغلب ع ً
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لوالدیھ؛ ألن األم تتضرر بفقدان ابنھا أو بنتھا، وتصیبھا الوساوس، وربما فقدت عقلھا، فھذا نبي هللا یعقوب علیھ السالم فقد بصره، وھو من 
ومن ھنا لم یحل للمسلم أن یخرج إلى الجھاد حتى یستأذن ! بمن فقد ولده بدون عودة؟أھل الصبر، وھو یعلم أن ولده سیعود إلیھ، فما ظنك 

والدیھ؛ ألنھا مسألة فقد، فیعمل الوسیلة التي یكون بھا رجوع الولد إلى والده، كأن تكون ھذه الوسیلة عن طریق اإلعالم، أو عن طریق نشر 
ھ، فعلى القطھ أن یستخدمھا حتى یصل الولد إلى والدیھ، حتى وإن اضطر إلى صورتھ، وغیرھا من الوسائل التي یمكن أن یستدل بھا علی

تصویره، فإنھ یفعل ذلك؛ ألن في ذلك رحمة بأمھ وبأبیھ، وقد ثبت عن النبي صلى هللا علیھ وسلم أنھ لما أراد أن یبین للصحابة عظیم رحمة 
ًالمثل األتم األكمل، وذلك أن امرأة جاءت تسعى سعیا حثیثا حین رأت ولدھا، هللا بخلقھ، فإنھ بین لھم عظیم ذلك حینما ضرب لھم المثل، و  ً

! والذي نفسي بیده: قال! ال، یا رسول هللا: أترون ھذه طارحة ولدھا في النار؟ قالوا(فأخذتھ فضمتھ إلى صدرھا، فقال صلى هللا علیھ وسلم 
أراد أن یضرب المثل بعظیم رحمة هللا اختار رحمة األم بالولد، وجعل ذلك عند أنھ لما : ، فالشاھد من ھذا) أرحم بعباده من ھذه بولدھا

من فرق بین والدة وولدھا، فرق هللا بینھ وبین أحبتھ : (الفقد، فرجوع االبن ألمھ والبنت ألمھا لھ شأن عظیم، ولذلك قال صلى هللا علیھ وسلم
ھ، ویمكن السؤال والتحري والتعریف؛ فإنھ یجب علینا أن نتعاطى ذلك؛ ألن السكوت ، فاألمر عظیم، وما دام أنھ یمكن االتصال ب)یوم القیامة

ًعن ذلك فیھ ضرر، وضیاع لحقوق الولد، وإدخال للضرر على الولد مستقبال، وإدخال الضرر على والدیھ، وال یجوز إدخال الضرر على 
  .، وهللا تعالى أعلم)رال ضرر وال ضرا: (المسلم، قال صلى هللا علیھ وسلم في الحدیث الحسن

 
 
 
 

 [1[ كتاب الوقف -شرح زاد المستقنع 
ًمما ینفع اإلنسان عند ربھ في الدنیا بل واآلخرة بعد موتھ أن یوقف وقفا  تعالى، یدر علیھ الحسنات كما لو كان حیا یعملھا، وقد دلت  ً

 .نصوص الكتاب والسنة وإجماع سلف األمة على مشروعیتھ وفضلھ والحث علیھ
 األدلة على مشروعیة الوقف من الكتاب والسنة

 
 

الحمد  رب العالمین، والصالة والسالم على خیر خلق هللا أجمعین، وعلى آلھ وصحبھ ومن اھتدى بھدیھ واستن بسنتھ إلى یوم الدین، أما 
فقھاء رحمھم هللا، وبینوا مسائلھا، وما اشتمل ھذا الكتاب یعتبر من أھم الكتب التي بحثھا ال] كتاب الوقف: [فیقول المصنف رحمھ هللا: بعد

. ًعلیھ ھذا الكتاب من أحكام، ونظرا لعظم أمره، وعموم البلوى بھ في كل زمان ومكان، ناسب أن یذكره المصنف رحمھ هللا في ھذا الموضع
والوقف یجمع بین المعاملة المالیة من وجھ، وعبر بالكتاب، لكي یفصلھ عن األبواب السابقة، فاألبواب السابقة متعلقة بالمعامالت المالیة، 

وبین العبادة من وجھ آخر، وھو من حیث األصل تسبیل  عز وجل، ولذلك یخرج عن معنى المعاوضة من ھذا الوجھ، وعبر بالكتاب حتى 
كتاب المناسك : ثیرة، مثل أن یقالُوإال فاألصل أن العلماء رحمھم هللا یخصون الكتاب باألبواب الك. ال ُیظن أنھ تابع للمعاوضات المالیة

ٌباب الوقف؛ لظن ظان أنھ : ٌكتاب الصالة؛ ألن أبوابھ كثیرة، والوقف لیست لھ أبواب كثیرة؛ ولكنھ منقطع عما قبلھ، فلو قال المصنف: ویقال
ذا الموضع سأذكر لك جملة من أي في ھ) كتاب الوقف: (وقولھ رحمھ هللا. تابع للمعامالت المالیة التي تقدمت معنا في الدروس الماضیة

العین الموقوفة، سواء كانت من : حبس أو تحبیس العین، وتسبیل المنفعة والثمرة، والمراد بالعین: وھو. المسائل واألحكام التي تتعلق بالوقف
 ....... هللا في صدر الكتابالعقارات، أو كانت من المنقوالت، وسیأتي إن شاء هللا بیان ھذا التعریف وحقیقتھ، حینما ذكره المصنف رحمھ

 
 مشروعیة الوقف من الكتاب

 
 

ٌوالوقف یعتبر مشروعا بدلیل الكتاب والسنة وإجماع األمة من العلماء رحمھم هللا، فأما دلیل الكتاب فإن الوقف داخل تحت عموم اآلیات التي  ً
 من التعاون على البر والتقوى الذي أمر هللا عز وجل بھ في دلت على الطاعات والخیر، والندب إلى البر، ولذلك یعتبره العلماء رحمھم هللا

َوتعاونوا على البرِّ والتقوى : كتابھ بقولھ سبحانھ َ َ َ َ َْ َُّ َِ ْ َّوإن المسلم إذا أوقف بیتھ أو سبل مزرعتھ، خاصة إذا جعلھا للضعفاء والفقراء ]. 2:المائدة[َ
 بعبادة ربھم وذكرھم  عز وجل في ھذا الموضع الموقوف، وكذلك بحلق الذكر في ًوالمساكین، أو أوقف مسجدا للصالة فیھ، وانتفع الناس

ًتلك المساجد الموقوفة، أو جعل صدقة كتسبیل المیاه من حفر اآلبار، وسقي العطشى، سواء كانت داخل المدن، أو كانت خارج المدن، 
ّ وجود الماء، وھكذا إذا برده أو وضع البرادات للماء، أو األسباب خاصة إذا كانت في السبل والمفازات التي تكون الحاجة فیھا ماسة إلى

التي تعین على تھیئتھ للعطشى والمحتاجین، ونحو ذلك من أفعال البر؛ فال یشك أحد أنھ من التعاون على البر والتقوى، وأنھ من طاعة هللا 
 .عز وجل، فھو داخل في عموم الصدقات واإلحسان إلى المسلمین

 
 
 
 

 عند الصحابة رضي هللا عنھمالوقف 
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وقد وقع الوقف من أصحاب النبي صلى هللا علیھ وسلم كما ذكرنا عن عمر بن الخطاب رضي هللا عنھ، وجاء كذلك عن عثمان بن عفان 

 الجنة، فاشتراھا من یشتریھا ولھ: رضي هللا عنھ أنھ أوقف بئر رومة، فلما فعل ذلك أقره النبي صلى هللا علیھ وسلم، بل ندب إلى ذلك، وقال
یتھ، . عثمان رضي هللا عنھ وأرضاه وجعلھا صدقة على المسلمین ًوكذلك أیضا أوقف الزبیر بن العوام رضي هللا عنھ وأرضاه على ذرِّ

وكانت لھ أموال كثیرة، فأوقف جملة من أموالھ حتى جاء في بعض اآلثار أنھ أوقفھا على بناتھ، وخص اإلناث دون الذكور، وھو وجھ 
عض أھل العلم رحمھم هللا، ووجھھ أن الرجل ربما یخشى على بناتھ من بعده الطالق والضیعة، والرجل یستطیع أن یأوي إلى أي مكان، لب

ً أن یخص بعض ذریتھ كاإلناث، فیقول مثال-كما سیأتینا في مسائل الوقف-ولكن البنت ال تستطیع، فلذلك أجاز بعض العلماء  ُ بیتي للمطلقة : َ
ة من بناتي، وقد أثر ذلك عن الزبیر بن العوام رضي هللا عنھ، وھو قول اختاره طائفة من أھل العلم رحمھم هللا، فھذا صحابي جلیل أو األرمل

ِما من أحد من أصحاب رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم ذو مقدرة إال : (قد أوقف، حتى قال جابر رضي هللا عنھ وأرضاه كما في الروایة عنھ
وھذا یدل على فضل أصحاب رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم، وحبھم للخیر وحرصھم على اآلخرة، ولذلك آثروا ). ل الخیرأوقف في سبی

اآلخرة على الدنیا، وھذا ھو شأن الحكیم العاقل الموفق، فإن هللا عز وجل إذا وھب العبد النعمة، وأراد أن یتمم لھ بركتھا وخیرھا وجھ 
في اآلخرة، وسلطھ على إھالك ذلك المال في الحق وُسُبل الخیر كما ثبت في الحدیث الصحیح عن النبي صلى هللا صرفھ إیاھا إلى ما ینفعھ 

سلطھ على إھالك المال في طاعة هللا : یعني. ًمن أعطاه هللا ماال فسلطھ على ھلكتھ في الحق: وذكر منھم)إنما الدنیا ألربعة نفر: (علیھ وسلم
 .عز وجل ومرضاتھ

 
 
 
 

 عیة الوقف من السنةمشرو
 
 

وأما دلیل السنة فإنھ صریح في الداللة على مشروعیة الوقف، فالفرق بین دلیل القرآن والسنة على مشروعیة الوقف أن دلیل القرآن عام، 
ضي أصاب عمر ر: (وأما دلیل السنة فإنھ ورد في الوقف بخصوصھ، ففي الصحیحین من حدیث عبد هللا بن عمر رضي هللا عنھ وأرضاه

ِهللا عنھ أرضا بخیبر، فأتى إلى رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم یستأمره فیھا، فقال لھ النبي صلى هللا علیھ وسلم إن شئت حبست أصلھا : ً
أصاب : (ھذا الحدیث فیھ فوائد عظیمة أولھا قول عبد هللا بن عمر ).  على أنھا ال تباع وال توھب وال تورث- وفي روایة تصدقت-ّوسبلت 

إني ! یا رسول هللا: (جاء في الروایة األخرى أنھ أتى إلى النبي صلى هللا علیھ وسلم فقال) ً بن الخطاب رضي هللا عنھ أرضا بخیبرعمر
؟ فانظر إلى فضل أصحاب رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم، وحرصھم )ًأصبت أرضا بخیبر ھي أعز ما أصبت من مال، فما تأمرني فیھا

فال . اء، والرجوع إلى رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم، ومعرفة ما ھو الخیر واألحظ لإلنسان في دینھ ودنیاه وآخرتھالرجوع إلى العلم على
ًیزال العبد موفقا مسددا ملھما للصواب ما رجع إلى أھل العلم، وأحبھم، واستشارھم، فإن هللا یضع لھ البركة في ذلك؛ ألن الدافع في الرجوع  ً ً

فھذا . َّ ھم ورثة األنبیاء، مرضاة هللا سبحانھ وتعالى، وإجالل شعائر الدین، ولذلك ُیوفق من یرجع إلیھم، ویسدد ویلھم الخیرإلى العلماء الذین
الصحابي الجلیل عمر الفاروق رضي هللا عنھ وأرضاه، أصاب ھذا المال الذي ھو أعز ما یملك، فلم یتصرف فیھ بمحض رأیھ واجتھاده، 

ً شرعا، فلو أنھ باعھا أو تصدق بھا أو فعل بھا ما شاء، فإن ذلك لھ، وھذا بتملیك هللا عز وجل لھ ما دام أنھ تصرف مع أن التصرف مباح لھ
بما أحل هللا وشرع؛ ولكن كان الصحابة رضوان هللا علیھم ال یقدمون وال یؤخرون إال بالرجوع إلى الوحي والرجوع إلى رسول هللا صلى 

 منزلتھم، وارتفعت درجتھم، وأثنى هللا علیھم من فوق سبع سماوات في كتابھ، حتى بقي الثناء علیھم إلى یوم ولذلك عظمت. وسلم هللا علیھ
كل ھذا بمحبة الوحي والرجوع إلى رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم وإنزال المسائل بھ، حتى ُیصیب اإلنسان األقوم، . الدین یتلى في كتابھ

نیاه وآخرتھ، وال شك أن عمر بن الخطاب رضي هللا عنھ، أصاب بمشورة رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم واألسلم، واألرشد لھ في دینھ ود
فماذا تشیر علي؟ ولكن : ، ولم یقل)فما تأمرني: (وانظر إلى األسلوب حین یرجع اإلنسان إلى من ھو أعلم وأفضل. خیر دینھ ودنیاه وآخرتھ

ھو التحبیس، : ، فالوقف)إن شئت حبست أصلھا: (ة والسالم، ولذلك قال علیھ الصالة والسالموكأن األمر أمره علیھ الصال) فما تأمرني؟(
یعني أوقفت؛ ألن الشيء المحبوس موقوف عن الحركة وممنوع منھا، فأصل ) ّحبست: (فإذا أوقف اإلنسان فقد حبس العین الموقوفة، فقولھ

وقف الظل؛ إذا كانت الشمس في منتصف :  إذا أمسكت عن السیر والحركة، ویقالوقفت الدابة؛: الوقف االمتناع عن السیر والحركة، یقال
وھذا بالنسبة لألرض، وقد كانت خیبر أرض ) إن شئت حبست أصلھا: (فقال لھ النبي صلى هللا علیھ وسلم. السماء وأمسكت عن الحركة

انت عامرة بذلك، وال تزال إلى الیوم فیھا بقیة باقیة من زرع، وكانت من أفاضل أراضي الجزیرة من حیث الزراعة ووجود النخل فیھا، وك
یعني حبست أصل األرض، والمراد بذلك األرض التي ھي العین ) إن شئت حبست أصلھا: (ذلك العمران، فقال لھ النبي صلى هللا علیھ وسلم

)  وجعلت ثمرتھا في ذوي القربى-وسبلت: روایةوفي -وتصدقت بھا : (قال علیھ الصالة والسالم. الموقوفة، وما علیھا من الزروع والنخیل
یعني بنتاج األرض، وھذا یقع في وقف المزارع، حیث توقف المزرعة فیشمل ذلك األرض التي ھي العقار ): وتصدقت بھا: (فقولھ

 كان فیھا العنب أو غیر والبلح، وكذلك إذا ثمرة النخیل كالتمر والرطب): وحبست ثمرتھا(المحبوس، وكذلك ما علیھا من النخیل والزروع، 
ّفدل على أن العین تحبس، وأنھ إذا أوقف مزرعة وسبلھا؛ فإن ثمرتھا تكون محبوسة، وذلك . ذلك من المزروعات، وتصدقت بثمرتھا ُ
 معنى ً:إذا) ال تباع وال توھب وال تورث: (یعني األرض) على أنھا: (وقولھ علیھ الصالة والسالم. بصرفھا في الوجھ الذي خص الوقف بھ

ًوبناء علیھ یتفرع . ًذلك أن ملكیة الواقف لھا قد زالت، ومن ھنا استدل طائفة من العلماء رحمھم هللا على أن من أوقف شیئا فقد زال ملكھ عنھ
ًأن الشخص ربما أوقف مسجدا، وجعل یتصرف فیھ دون أن یشترط نظارة المسجد لھ، ولربما ضمھ إلى جھة مختصة بالمسجد؛ لكنھ 
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یھ، ویأمر وینھى وكأنھ یملكھ، ولربما منع أو أخرج الناس من المسجد، فھذا مخالف لألصل؛ ألنھ بإیقافھ للمسجد خرج المسجد یتصرف ف
ولذلك ُیعتبر من المعاملة بین المخلوق . عن ملكیتھ، وقد قرر العلماء رحمھم هللا أن الوقف یخرجھ اإلنسان من نفسھ صدقة  عز وجل

ًجل یملك المخلوق وما ملك، ولكنھ سبحانھ وتعالى جعل ابن آدم مستخلفا في المال لكي یبتلي المحسن في إحسانھ والخالق، وهللا عز و
ال یجوز لك أن : البیع أصل في المعاوضات، أي) على أنھا ال تباع وال توھب وال تورث: (وقولھ علیھ الصالة والسالم. والمسيء في إساءتھ

اء من حیث األصل على أن الوقف ال یباع إال في مسألة، وھي أن تتعطل مصالح الوقف، كرجل أوقف تعاوض علیھا، ولذلك أجمع العلم
مزرعة ثم إن ھذه المزرعة نضب ماؤھا وتعذر سقیھا، واحتیج إلى االنتقال إلى مكان آخر، فحینئذ یرفع إلى القاضي، فیحكم القاضي بجواز 

 صدقة على المساكین، - ًمثال-أما من حیث األصل فال یجوز بیع الوقف، فلو أوقف عمارة . ھاًبیعھا، فتباع ثم یشترى بدال منھا ما یقوم مقام
ّال یجوز بیع الوقف، واألصل أنھ محبس، وممنوع : ًأو صدقة على طالب العلم، أو رباطا لھم، ثم أراد أن یبیعھا ویشتري غیرھا؛ فنقول

ًفلو أنھ أوقف أرضا ثم وھبھا لزید أو وھبھا لعمرو فإن الھبة .  لمصلحة الوقفصاحبھ من التصرف فیھ، إال في حدود ما اشترط من نظارتھ
وتتفرع المسألة المشھورة من ھبة . ّال تصح؛ ألن الھبة تفتقر إلى ملك، ومن ھنا بین النبي صلى هللا علیھ وسلم أن الملك زال وال تصح الھبة

، فلما كان الوقف قد زالت ملكیتھ عن اإلنسان بالوقفیة، لم تصح ھبتھ للغیر، أعضاء اآلدمي، فإن اآلدمي لیس بمالك لنفسھ حتى تصح ھبتھ
جمع علیھ الصالة والسالم بھذا ) ال توھب وال تورث: (ولما قال صلى هللا علیھ وسلم. فكذلك كل شيء ال یملكھ اإلنسان ال یملك الھبة فیھ

 لھ، واالنتقال بدون عوض كما في الھبة، وھذا انتقال اختیاري، واالنتقال ًاالنتقال بعوض، كما في البیع وجعل البیع أصال: الثالثة األصول
الجبري كما في اإلرث، وانظر إلى بدیع ھذه السنة ودقتھا، وھذا یدل على صحة القیاس؛ ألن الشریعة جاءت بأصل لكل باب على حدة، 

ي ھذا الحدیث مشروعیة الوقف، وبین جملة من األحكام والمسائل فإذا تقرر ھذا فإن النبي صلى هللا علیھ وسلم بین ف. حتى تنبھ على غیره
ًفھذا الحدیث یعتبر عند العلماء أصال في مشروعیة إیقاف المزارع واألرضین والعقارات، وتسبیل ثمرتھا، وكذلك . التي تترتب على الوقف

رعة من جھة بقائھا ودوامھا، كما سیأتي إن شاء هللا في یجوز أن یوقف اإلنسان كل عین في حكم المز: ًیعتبر أصال یقاس علیھ غیره، فیقال
ًفقد ثبت عن النبي صلى هللا علیھ وسلم في صحیح البخاري وغیره أن سعدا رضي هللا عنھ : أما الدلیل الثاني. شروط صحة العین الموقوفة

إن أمي افتلتت نفسھا، وما ( عنھ من أبر الناس بأمھ یعني ماتت فجأة، وكان سعد رضي هللا) إن أمي افتلتت نفسھا! یا رسول هللا: (جاءه وقال
ُوكانت قد توفیت وھو خارج المدینة في غزوة من غزوات النبي صلى هللا علیھ وسلم، وفجع بھا ) أراھا لو بقیت إال أوصت، أفأتصدق عنھا؟

ُرضي هللا عنھ، وكان یحبھا حبا شدیدا، فلما أتى وأخبر بخبرھا قال ً  أمي افتلتت نفسھا وما أراھا لو بقیت إال أوصت، إن! یا رسول هللا) :ً
بستان من بساتین المدینة، وقد كانت : وحائط الخراف) فجعل لھا حائط الخراف: (وفي روایة في صحیح البخاري). نعم: أفأتصدق عنھا؟ قال

ة الصدقة عن المیت، ولو كانت بالوقف، ًتصدق بھ عنھا برا منھ رضي هللا عنھ بأمھ، فدل على مشروعی: العرب تسمي البساتین بأسماء، أي
أجر بر والدیھ، وأجر الصدقة، فھو مثاب : ومن أوقف على والدیھ جعل هللا لھ األجر من وجھین. فصح الوقف عن الحي، والوقف عن المیت

ًمن الوجھین كالصدقة على ذي القرابة، فإن هللا یجعلھا صدقة وبرا وصلة  صلى هللا علیھ وسلم أقر وقفیة فالشاھد من ھذا الحدیث أن النبي. ً
فما ثبت في صحیح مسلم : أما الدلیل الثالث من السنة. ًالمزرعة وأجازھا، وقد فعل ذلك رضي هللا عنھ استئذانا من النبي صلى هللا علیھ وسلم

).  صالح یدعو لھ، أو صدقة جاریةینتفع بھ، أو ولد علم: إذا مات ابن آدم انقطع عملھ إال من ثالث: (وغیره أنھ قال علیھ الصالة والسالم
یدل على مشروعیة الوقف؛ ألن الصدقات الجاریة ھي الصدقات المحبوسة الموقوفة، بحیث تبقى بعد موت صاحبھا، ) صدقة جاریة: (فقولھ

ًكمن حفر بئرا أو أجرى نھرا أو قنطرة لسقي المزارع، وسقي الدواب، وسقي الناس، وكذلك الصدقة الجاریة كمن بنى ب ًیتا وجعلھ للضعفاء ً
ًوالفقراء واألیتام والمحتاجین، أو جعلھ لقرابتھ، صلة رحم لھم، أو جعلھ لطالب العلم رباطا یستعینون بھ بعد هللا عز وجل فیأوي إلیھ 

ة والسالم الوقف ، فلما أقر علیھ الصال)صدقة جاریة: (ًوكذلك لو أوقف كتبا، فإنھا صدقة جاریة؛ لعموم قولھ علیھ الصالة والسالم. ضعیفھم
  .على ھذا الوجھ، أجمع العلماء رحمھم هللا على مشروعیتھ

 
 
 
 

 فضل الوقف لوجھ هللا
 
 

ُفھذا ھو شأن الموفق السعید، فالوقف ال ُیشك أنھ مشروع، وأنھ من خصال البر والطاعة، ولكن بشروط ال بد من توفرھا، وھناك أسس ال 
ً وآخرتھ إال إذا حققھا، أولھا وأساسھا أن یوقف لوجھ هللا وابتغاء مرضاتھ ال ریاء وال سمعة، ال یطلب ًیكون الوقف خیرا للعبد في دینھ ودنیاه

ًمن الناس مدحا وال ثناء، وإنما یوقف أموالھ لوجھ هللا عز وجل یحتسب ثوابھا عند هللا سبحانھ وتعالى وكأنھ تأمل ونظر وتفكر فوجد أن . ً
ًفي الدنیا، فارتاحت نفسھ، وارتاح أھلھ وولده، ووجد لذة ھذا المال، سواء كان مزرعة أو عمارة أو أرضا، ھذا المال لو بقي عنده انتفع بھ  ً

ولكن إذا تصدق بھ فإن هللا یتقبل الصدقة من عبده الصالح بیمینھ، وكلتا یدي الرحمن یمین، فینمیھا لھ، فال یزال تكثر صدقتھ، ویعظم أجره 
ویتفاوت الناس في مضاعفة هللا لھم في  .ًفیجد صدقتھ أضاعفا كثیرة، ال یعلم قدرھا إال هللا سبحانھ وتعالىحتى یلقى هللا سبحانھ وتعالى 

الصدقات على حسب نیتھم وعظم بالئھم في ھذه الصدقة، فإذا نظر بین األمرین وبین الخیارین، اختار ما عند هللا على الدنیا، ومما ذكروا 
ًنھ بنى بیتا أنفق علیھ أكثر أموالھ، وكان من أفضل البیوت وأحسنھا بالمدینة، واستغرق بناؤه سنوات، عن بعض الصالحین في زمان قریب أ

كیف وجدتم ! یا أبنائي: فلما كمل بناؤه وأحسنھ وأتمھ وأدخل فیھ أزواجھ وذریتھ، فلما استقروا فیھ من أول النھار جمعھم في الظھیرة وقال
إني فكرت ونظرت : فلما انتھوا وفرغوا من ثنائھم، قال. فكل یثني على صفة موجودة في البیت. كونوجدناه من أحسن ما ی: البیت؟ قالوا

نقل -ووجدت أن ھذا البیت ھو أعز ما أملكھ في الدنیا، وأن أفضل ما یكون مني أن أقدمھ صدقة آلخرتي، یقول لي الوالد رحمة هللا علیھ 
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الصالح حینما یأمر بطاعة  ّن العبد الصالح إذا حسنت نیتھ، ونشأ تنشئة صالحة، وجد ثمار ھذاما رد علیھ أحد من أوالده أو زوجھ؛ أل: - الثقة
ًهللا أو یلتمس مرضاة هللا، والعكس بالعكس، فمن یقصر في تربیة ذریتھ وأھلھ وزوجھ، وال یكون قائما على البیت كما ینبغي أن یكون، 

وهللا لقد : فالشاھد أنھ ما رد علیھ أحد، بل وافقوه كلھم، فیقسم ھذا الرجل الثقة للوالد یقول. یخذلھ هللا في مثل ھذه المواقف كما خذل دین هللا
خرجوا في عز الظھیرة في الشمس، في الصیف من بیتھم إلى بیتھم القدیم، وما غابت الشمس إلى وھو مليء باألیتام واألرامل وضعفة 

، وأراد ما عند هللا سبحانھ وتعالى، ھانت علیھ الدنیا، وإذا أحس أنھ یعامل هللا سبحانھ فالعبد الصالح إذا عظمت اآلخرة في عینھ. المسلمین
. ًوتعالى فإنھ یقدم على الوقف بكل شجاعة ورضا، ویبذل وقفھ ویحس أنھ الرابح والغانم، وأنھ ال یخسر في المعاملة مع هللا عز وجل شیئا

تكون الجھة  الطاعات وأجلھا، ثم یختلف الوقف بحسب اختالف أحوالھ، فالوقف الذيفأجمع العلماء رحمھم هللا على أن الوقف من أعظم 
المستحقة فیھ جھة عامة ومصلحة عامة من مصالح الدین، فإن األجر فیھ أعظم، كبناء المساجد والمدارس، فإن المساجد نفعھا وخیرھا عام، 

المساجد .. ًكذلك أیضا.  الجماعات وإنما یشمل الجمعة والجماعاتخاصة إذا كانت من مساجد الجمعة، فإن األجر فیھا ال یقتصر على
تتفاوت، فالمساجد إذا كانت في أمكنة ُعرف أھلھا بالمحافظة والحرص على الصلوات، وربما لم یكن ھناك مسجد غیر ھذا المسجد الذي 

ًذلك أیضا من المصالح العامة، وھي من أحب ك. بني، فال شك أن األجر فیھا أعظم، والوقف في ھذا المكان أفضل من الوقف في غیره
األعمال إلى هللا سبحانھ وتعالى حفر اآلبار، فإن الماء یحتاج إلیھ خاصة في الصیف، وقد ثبت عن رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم أن هللا 

فرحمتھ فاستقت لھ من البئر، فغفر هللا فالبغي من بغایا بني إسرائیل مرت على كلب یلھث، یأكل الثرى من العطش . غفر الذنوب بسقي الماء
ًفي كلب وبھیمة، فكیف إذا كان إحسانا بضعفة المسلمین في القرى والھجر البعیدة التي یحتاج أھلھا إلى الماء، أو  فإذا كان ھذا. لھا ذنوبھا

ِ نفعھا أعظم، وخیرھا أعظم وبرھا أكثر، یطلبون الماء من أماكن بعیدة، أو یشتري اإلنسان لھم سیارة لنقل الماء، فھذه الصدقة ال شك أن
ًكذلك الوقف على ذي القربى واإلحسان إلیھم أعظم أجرا، كما ثبت في حدیث . فیكون الوقف على ھذا الوجھ أفضل من الوقف على غیره

لى أقرباء زوجھا، فأخبرھا  رضي هللا عنھا أنھا لما سألت رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم في الصدقة ع- امرأة عبد هللا بن مسعود -زینب 
كذلك یفضل الوقف بحسب . أي أن هللا یأجرھا على أنھا تصدقت ویأجرھا على أنھا صلة رحم. علیھ الصالة والسالم أنھا صدقة وصلة

ل أن األعمال في مسألة الفضائ) قواعد األحكام(الغایات الموجودة فیھ، ولذلك قرر اإلمام العز بن عبد السالم رحمھ هللا في كتابھ النفیس 
على طلبة العلم، من بناء البیوت لھم، أو إعانتھم على الكتب، كإیقاف المكتبات  فإذا نظرت إلى الوقف. تتفاضل بحسب المقاصد والوسائل

ن الوقف للقراءة والمراجعة والمذاكرة، وكذلك شراء الكتب وتحبیسھا علیھم، ونحو ذلك من األمور التي تعین طالب العلم على طلب العلم، فإ
علیھا أفضل؛ ألنھ لیس ھناك أحب إلى هللا عز وجل من ذكره سبحانھ وتعالى، ولیس ھناك أفضل من طلب العلم، والعلم أفضل من العبادة، 

 فدل على أن الوقف). وإن فضل العالم على العابد كفضل القمر لیلة البدر على سائر الكواكب: (كما أخبر صلى هللا علیھ وسلم عن ذلك بقولھ
على العلم أفضل من الوقف على غیره، وُیقاس على ذلك بناء المساجد لتعلیم أبناء المسلمین، وخاصة إذا ُوجدت الحاجة الماسة للمحافظة 
على عقیدتھم؛ كأن یكونوا في بلد یحتاج إلى بناء مدرسة ویخشى علیھم أن یضلوا عن سبیل هللا، أو یصرفوا عن اإلسالم بتھویدھم أو 

فإن بناء المساجد في مثل ھذه المواضع أجره عظیم، وثوابھ كبیر، فالوقف في ھذه الحالة یكون أفضل من . رانیة أو نحو ذلكصرفھم بالنص
ًھذا الوجھ، فإذا عظم بالء الوقف وعظم نفعھ، وكان نفعھ عاما، فالفضل فیھ أعظم، واألجر فیھ أكبر، ومما ذكره العلماء بناء البیوت في 

ًافرین كما كان في القدیم، حیث كانوا یبنون على طرقات السابلة بنیانا یجعلونھ سبیال ووقفا على من نزل فیھ من ًالطرقات نزال للمس ًً
كل ھذه األعمال فُضلت من جھة كونھا عامة، والمصلحة فیھا ال تختص بشخص، وال بطائفة، وال بجنس وال بأفراد دون أفراد، . المسلمین

وأما بالنسبة للوقف الخاص، فالوقف الخاص ال بأس بھ، وھو مشروع، وسیأتي إن شاء هللا بیان . ا الوجھوإنما نفعھا عام، ففضلت من ھذ
صدقة على آل فالن، ویخص آل : بعض المسائل المتعلقة بھ، ومن أمثلتھا أن یوقف على ذریتھ، فإذا أوقف على ذریتھ أو قرابتھ، كأن یقول

جعلھا في العصبة، وقد یعمم القرابة، ففي ھذه الحالة ینفذ الوقف، ویتقید بما قیده الواقف، كما سیأتي فالن، من قرابتھ، وقد ُیخصِّص القرابة فی
ًلكن یختلف من جھة الفضل، ومن جھة عظم األجر وحسن البالء، وأیا ما كان، فإن الواجب على من أراد أن . إن شاء هللا في شرط الواقف

ً علیھ وسلم، وإذا أراد وقفا خاصا یوقف، أن یتحرى السنة وھدي النبي صلى هللا  أن یتحرى العدل، وقد ذكرنا - أن یوقف على بعض ولده-ً
قد یوقف اإلنسان فیظلم بعض الورثة، وال : ولذلك یقولون. قضیة الزبیر رضي هللا عنھ وأرضاه، وھي محل خالف بین أھل العلم رحمھم هللا

ھل العلم وسألھم، فالواجب على من أراد أن یوقف أن یستشیر العلماء، وأن یسألھم الرأي ًیسلم اإلنسان غالبا من ھذا الظلم إال إذا رجع أل
  .السدید في الوقف، وأن یتحرى السنة وھدي النبي صلى هللا علیھ وسلم في ذلك كلھ

 
 
 
 

 تعریف الوقف في الشرع
 
 

حبس الشيء إذا منعھ، ومنھ الحبس؛ ألنھ منع : یقال) بیستح(أي الوقف ) وھو] (وھو تحبیس األصل وتسبیل المنفعة: [قال رحمھ هللا تعالى
سواء كان من العقارات كما ذكرنا في المزارع والدور، أو من المنقوالت كالدواب : أي) تحبیس األصل: (من الخروج، وقولھ رحمھ هللا

لعلم ولنقل الماء، وھذا من أعظم ما یكون فیھ والحیوانات ونحوھا، وفي أزمنتنا السیارات فیمكن تسبیلھا، مثل شراء السیارات لنقل طلبة ا
األجر خاصة في ھذا الزمان، فربما كان الناس یبعدون عشرات الكیلو مترات عن اآلبار وتحصل المشقة لھم في سقي دوابھم، وسقي أھلیھم 

ین وھناك المنفعة، فالعین ھي الرقبة ذاتھا وقد ذكرنا أن ھناك الع): وتسبیل المنفعة. (ًوذویھم، فشراء مثل ھذه السیارات یعتبر تحبیسا لألصل
ًالسیارة منفعتھا الركوب، ومنفعتھا الحمل علیھا، فإذا أوقف مثال : ًكالبیت والمزرعة، وأما المنفعة فھي المصلحة الناشئة من العین، مثال



 1803 

َ نقل الماء مسبلة على الجھة عممھا أو سیارة نقل الماء فإنھ یحبِّس العین وھي السیارة، ال تباع وال توھب وال تورث، والمنفعة وھي ّ ّ
َخصصھا، فھذا تحبیس للعین وتسبیل للمنفعة ًكذلك أیضا لو أوقف بیتا أو عمارة وقال. ّ ھذه العمارة للمطلقات الفقیرات، أو األرامل، أو : ً

َللضعفة والفقراء ونحو ذلك، فإن الرقبة أو العین وھي البیت ال تباع وال توھب وال تورث، فُحبس ت؛ لكن منفعة السكنى فیھا والجلوس فیھا ِ
َّلمن سمى عمم أو خصص، كذلك المسجد، فالعقار  والبناء الذي علیھ ال یباع وال یوھب وال یورث، ولكن منفعة الجلوس فیھ، ) األرض(َّ

ًإذا تحبیس العین وتسبیل الثمرة . ّوالصالة فیھ، وذكر هللا عز وجل فیھ، من تالوة القرآن، وطلب العلم، فإنھ یعتبر منفعة مسبلة للمسلمین
 ومن ھنا نعلم أن العلماء رحمھم هللا یحتاطون في)ّإن شئت حبست أصلھا وتصدقت بثمرتھا: (مستقى من قولھ علیھ الصالة والسالم

ى هللا علیھ وسلم بھذا فلما بین النبي صل. ًالتعریفات الشرعیة حیث إنھم یأخذونھا غالبا من السنة، ومن األدلة التي دلت على حقیقة الشيء
 ...... .دل على أن حقیقة الوقف تحبیس العین وتسبیل المنفعة)ّإن شئت حبست أصلھا وسبلت وتصدقت بثمرھا: (الحدیث حقیقة الوقف، وقال

 
 بم یصح الوقف

 
 

: قولھ]  مقبرة وأذن في الدفن فیھاًویصح بالقول وبالفعل الدال علیھ كمن جعل أرضھ مسجدا وأذن للناس في الصالة فیھ، أو: [قال رحمھ هللا
أوقفت : ًإما أن یكون صریحا كقولھ: ًأي ویصح الوقف شرعا بالقول الدال علیھ، وسیأتي أن القول ینقسم إلى قسمین): ویصح بالقول(

ّوحبست وسبلت، أو یكون كنایة كقولھ ّحرمت أبدت تصدقت، فھذا كلھ من ألفاظ الوقف، ویختلف اللفظ الصریح عن ا: ّ لكنایة من جھة أنھ ال ّ
ّفبین رحمھ هللا الركن األول المتعلق بالوقف وھو الصیغة، فالوقف لھ صیغة، . یحتاج إلى نیة، وسیأتي إن شاء هللا الكالم على أحكام اللفظ

یھ، فیرون أن الوقف الوقف ال یكون إال بالقول فقط، وال یقع الوقف بالفعل ولو دل عل: والصیغة تنقسم إلى قول وفعل، بعض العلماء یقول
البد فیھ من اللفظ، وأنھ إذا لم یتلفظ ال یقع الوقف، كما یختاره أئمة الشافعیة رحمھم هللا، وھذا تقدم معنا في مسألة بیع المعاطاة، ھل تشترط 

ّالقواعد النورانیة، بین فیھ : سالصیغة أم أن الفعل ُینزل منزلة القول، ولـشیخ اإلسالم رحمھ هللا برحمتھ الواسعة كالم نفیس في كتابھ النفی
إجماع السلف الصالح، وذكر فیھ نصوص الكتاب والسنة، وھدي السلف الصالح على أنھم كانوا ینزلون األفعال منزلة األقوال في الداللة، 

ِفال یشك المسلم بأن الشخص إذا بنى بناء على شكل المسجد، ثم فتح أبوابھ وأذن للناس في الصالة فیھ دون أن َ  یتكلم؛ أن ھذا الفعل كما لو ً
أو  ًكذلك أیضا، لو أنھ جاء إلى خزان ماء، فأخرج منھ صنبور الماء ووضع كیزان الماء على الطرق العامة أو السابلة،. أوقفت: قال لھم

ذا الفعل سقي أجرى قنطرة من الماء كما في القدیم، انصبت في مكان عال لسقي الدواب أو سقي الناس، فال یشك أحد أنھ یقصد من ھ
ًوقفت أو أوقفت ھذا، أو سبلت ھذا أو حبست ھذا، وإنما ننزل فعلھ منزلة قولھ، ویكون الوقف ثابتا بالفعل كما : المسلمین، وال یحتاج أن یقول ّ ّ

ّإن األفعال تنزل منزلة األقوال ھو المذھب الصواب إن شاء هللا، : وال شك أن ھذا المذھب الذي یقول. ھو ثابت بالقول خاصة وأن نصوص ُ
إذا ثبت ھذا فمعناه أن . الكتاب والسنة تتضمنھ، وكذلك إجماع السلف الصالح رحمھم هللا یدل على أنھم كانوا ینزلون األفعال منزلة األقوال

). دال علیھویصح بالقول وبالفعل ال: (ّالصیغة التي ھي ركن من أركان الوقف تكون بالقول وتكون بالفعل، فبین رحمھ هللا الصیغة بقولھ
ّلیس كل فعل نقبلھ ونلزم الناس بأنھا أوقفت وحبست وسبلت، بل البد : ًیشترط في الفعل أن تكون لھ داللة، فإذا): وبالفعل الدال علیھ: (وقولھ ّ

مساجد، وھي لیس البناء الذي یكون على شكل المسجد، وتجد فیھ ھذه القبة التي توضع على ال: ًیتضمن ذلك الفعل داللة كما ذكرنا، مثال وأن
ولذلك المساجد التي تجد فیھا . من باب العبادة، إنما نشأت في أواخر عصور بني العباس، وكانت طریقة ھندسیة ُیراد منھا إیصال الصوت

ا َھذه الفراغ یسري فیھا الصوت أكثر من المساجد المصمتة التي تكون مثل الغرف، وھذا مجرب، ووجدنا ھذا في بعض األحیان، فكنا إذ
وھذا شيء لیس لھ . انقطعت الكھرباء في مسجد النبي صلى هللا علیھ وسلم یصلي اإلمام في المحراب ونسمع صوتھ من آخر المسجد األحمر

عالقة بمسألة عبادة، إنما أن تحصر القباب في بنائھا على األولیاء والقبور والمشاھد، فھذه من المنكرات والبدع التي ینبغي إزالتھا وعدم 
 بقائھا، لكني أتكلم أن القبة مما اصطلح الناس على وضعھا في المساجد خاصة، لتأثیرھا في نقل الصوت بداخل المسجد بشكل أوضح جواز

ًفإذا بنى إنسان بناء على شكل المسجد ووضع مثال ھذه القبة علیھ، وأشرع المنارة، فھذا الفعل منھ دال على أنھ یرید أن . ال أنھا أمر تعبدي
إنھا ترتقي إلى درجة الصحیح لغیره، أن : ًجدا، وقد ثبت عن بالل رضي هللا عنھ في روایة حسنھا بعض العلماء وبعضھم یقولیجعلھ مس

ًبالال كان یؤذن أذانھ األول للفجر على سطح بیت األنصاریة بجوار المسجد، والروایة فیھ مشھورة، وھي التي جاء فیھا أنھ كان یؤذن ثم 
فالشاھد أنھ كان یؤذن على مكان عال بقصد . إذا قارب الفجر لالنبزاغ نزل رضي هللا عنھ فصعد ابن أم مكتوم وأذنیلعن المشركین، حتى 

من فوائدھا أنھا تدل على المساجد، فأنت إذا جئت إلى بلد، وترید أن تصلي وأنت ال تعرف : ًثانیا. بلوغ الصوت ألنھ كان ُیحتاج إلى ذلك
فالبناء على ھیئة وشكل المسجد دال على إرادة وقفھ .  تستطیع أن تستھدي للمسجد إال بھذا البناء وھذه األمارةالبلد، وال تعرف مساجده، ال

ًجاز للغیر أن یدخل فیھ وأن یصلي فیھ، ویعتبره وقفا، ویكون فعلھ منزال منزلة قولھ فإن فتح بابھ، وأشرعھ للناس. ًمسجدا  عز وجل ً :
ًلم یجعل الفعل موجبا للوقفیة دون أن تكون فیھ داللة، ) یصح بالقول وبالفعل الدال علیھ: (ولما قال المؤلف. لأوقفت ھذا المسجد  عز وج

ّالذین یقولون بأن األفعال تنزل منزلة األقوال- والمعتبر عند العلماء رحمھم هللا . الداللة الخفیة، والداللة الظاھرة: والداللة تنقسم إلى قسمین ُ- 
ھرة ال الداللة الخفیة، فإن الوقف ُیوجب خروج المال عن ملكیة صاحبھ، ویوجب زوال یده عنھ، واألصل أنھ مالك، واألصل أنھ الداللة الظا

ًمتصرف فیھ، فحینئٍذ ال نحكم بكونھ وقفا إال إذا كان قاصدا لھ وداال علیھ ً ًبناء على ذلك لو أننا وجدنا شخصا أراد أن یقیم مسجدا في . ً ً ً
ًصلوا في الحوش عندي مثال، صلوا في البیت: ن في الموضع مسجد، وھدم ھذا المسجد من أجل البناء، فجاء وقال للناسموضع، أو كا ّ ..

ما دمتم محتاجین إلى مكان تصلون فیھ، فإني قد وھبتكم بیتي : بھ وقفیة البیت للمسجد، وإنما مراده صلوا في البیت لیس المراد: نفھم أن قولھ
فھذا الفعل غیر دال على الوقف رغم داللتھ في الظاھر، لكن . مكاني ھذا من أجل الصالة فیھ حتى یتیسر بناء المسجدووھبتكم حوشي أو 

ًبساط المجلس والحال الذي وقع فیھ العرض من الشخص لیس داال على الوقفیة، فال نعتبره موجبا للحكم بكون ذلك الموضع قد زالت ملكیة  ً
ًإذا یشترط أن یكون الفعل داال، وقلنا. ًمسجداًصاحبھ عنھ أو صار وقفا أو  كمن : [قال رحمھ هللا. العبرة بالداللة الظاھرة ال بالداللة الخفیة: ً
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ًكشخص جعل أرضھ مسجدا، وأذن للناس بالصالة فیھ، وجعلھا : الكاف للتشبیھ، أي) كمن] (جعل أرضھ مسجدا وأذن للناس في الصالة فیھ
ًرض، وبناءه لھا، وعمارتھ لھا كانت على شكل المسجد، فحینئذ نعتبره وقفا، فمن فعل ھذا الفعل نعتبره قد أوقف أن ھیئة األ: ًمسجدا، معناه

ثنا، ونرید أن نبیعھا، نقول إنھ لما بناه على ھیئة المسجد وأشرعھ للناس، وأذن : ُاألرض، فلو توفي وجاء ورثتھ، وقالوا األرض أرض مورِّ
َّاللة ظاھرة تنزل منزلة قولھللناس بالصالة فیھ، فإنھا د البد من وجود ) وأذن للناس في الصالة فیھ: (قولھ. ًأوقفت ھذه األرض مسجدا: ُ

أي أبحت لھ الدخول، فاألصل أن األرض لھا حرمة، كبیوت الناس ومساكنھم، فال : أذنت لھ بالدخول: اإلذن، واإلذن أصلھ اإلباحة، یقال
ًا بناه على ھیئة المسجد وأذن للناس بالصالة فیھ؛ فإننا نعتبره فعال داال على الوقفیةیجوز ألحد أن یدخلھا إال بإذن، فإذ لكنھ قد یبنیھ على . ً

ًأرید أن أبیعھ بحیث من یشتریھ یجعلھ مسجدا، وھذا سائغ ویجوز، كما لو اشترى : ھیئة وشكل المسجد، وال یأذن ألحد بالصالة فیھ، یقول
أرید أن أبتاعھا من أجل أن یشتریھا من یرید إیقافھا، : و نحوھا، وقصد من ذلك أن یبیعھا على من یوقفھا، فقالًسیارة مثال لنقل طالب العلم أ

َوإذا أذن وخرج منھ القول واللفظ الدال على . فالمقصود أن یأذن بالصالة فیھ، فیوجب الفعل الدال على أنھ قصد الوقفیة وتسبیلھا  عز وجل ِ َ
ًتنتقل الملكیة عنھ، وھذا على أصح قولي العلماء أن من أوقف وقفا عاما أو خاصا على جھة معینة، :  رحمھم هللا یقولونالوقفیة، فإن العلماء ً ً

ّأو على أفراد، فإنھ صدقة علیھم، مثل المسجد مثال، تزول ملكیتھ عن ذلك الشيء، وإذا زالت ملكیتھ وامتنع بیعھ، فلو أن ھذا المسجد تھدم  ً
ً خالیة، أو احتیج حاجة ماسة مثال إلى ھدمھ وتعویضھ بمسجد آخر، یرد اإلشكال، فكیف نبیع ھذا المسجد وال مالك لھ؟ ًوأصبحت أرضھ مثال ّ
ّالبد من الرجوع إلى القاضي؛ ألن القاضي ولي من ال ولي لھ، وھو من األحباس المسبلة لوجھ هللا عز وجل، ومنھ : ًوبناء علیھ قال العلماء

ً عز وجل، والقاضي والسلطان واإلمام یتولى النظر في مثل ھذه األمور، فیكون منزال منزلة من یملكھ حتى یصح البیع ینتقل : یقولون َّ
ًویكون بیعا شرعیا؛ ألن البیع ال بد فیھ فالقاضي إذا تولى المسجد وباعھ، . ًمن وجود بائع ومشتر، والبائع البد أن یكون مالكا، أو لھ والیة ً

ًاب الوالیة ال من باب الملك، وھذه الوالیة سببھا أن الملك قد زال عن األرض بإیقافھا، سواء كانت مسجدا، أو كانت مقبرة فإنھ یكون من ب ً
َّثم : واحدة المقابر، واألصل في ھذه التسمیة قولھ تعالى: المقبرة] أو مقبرة وأذن في الدفن فیھا: [قال. أو غیر ذلك مما ُسـبِّل في وجوه الخیر ُ

َأم َاتُھ فأقبرهُ َ َ ْ َ َ ، وجعل هللا عز وجل من رحمتھ لبني آدم، وإكرامھ لھم سبحانھ أن المیت منھم ال ُیترك على وجھ األرض؛ ألنھ إذا ]21:عبس[َ
ّفمن حكمتھ سبحانھ وتعالى أن علم وألھم بني آدم أن . ترك على وجھ األرض أكلتھ السباع، وانتھشتھ الجوارح، وأنتن وآذى الناس وأضر

ًر بعضھم بعضا، فالمقبرة ُیحتاج إلیھا لدفن الموتى، فإذا كان اإلنسان یملك أرضا وأراد أن یجعلھا آلخرتھ، وأن یكسب البر والثواب یقب ً
ًبإیقافھا فأوقفھا مقبرة، فإنھ بفعلھ لتسویرھا، وفتح بابھا، وإذنھ للناس إذنا ضمنیا أو إذنا صریحا أن ُیدخلوا موتاھم، وأن یقبروھم في ً ً ً  ذلك ِ

ًالموضع؛ فإنھ یكون ھذا الفعل منھ داال على الوقفیة، فتكون األرض وقفا، إن كانت عامة فعامة، وإن كانت خاصة فخاصة، كأن تكون مقابر  ً
فكل من . ھذا الحوش أریده مقابر لي وآلل بیتي أو قرابتي، فیكون قد أوقفھ على نفسھ، وعلى أھل بیتھ: مخصوصة آلل بیت، كقرابتھ، فیقول

ًكان تنطبق علیھ ھذه الصفة، یجوز أن ُیقبر ویدفن فیھا، لكنھا تكون صدقة، ویكون وقفا، ویكون فعلھ داال على الوقفیة كقولھ ً. ...... 
 

 األسئلة
 
 

...... 
 

 حكم الجھر بالقراءة في الصالة
 
 

سألة فیھا خالف بین العلماء رحمھم هللا، منھم من ھذه الم: ھل الجھر بالقراءة في الصالة ركن من أركانھا أم من المسنونات؟ سؤال: السؤال
إنھ واجب، : ًیوجب، ومنھم من لم یوجب ذلك، وھم كلھم متفقون على أنھ لیس بركن، ولكنھ یكون إما واجبا أو سنة، فمن أھل العلم من قال

ا جھر فیھ، وأسر فیما أسر، وقد أعلمنا صحابة إن النبي صلى هللا علیھ وسلم جھر فیم: إنھ سنة، فالذین قالوا بوجوبھ قالوا: ومنھم من قال
فوجب التقید بما ) فما جھر فیھ جھرنا، وما أسر فیھ أسررنا: (رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم كما في الحدیث عن ابن مسعود رضي هللا عنھ

الجھر سنة، وھذا ھو الصحیح؛ :  من قالومن أھل العلم). صلوا كما رأیتموني أصلي: (ورد من سنتھ وھدیھ علیھ الصالة والسالم وقد قال 
ًأن الجھر سنة واإلسرار سنة، والدلیل على ذلك أن النبي صلى هللا علیھ وسلم جھر في السریة، ولو كان اإلسرار في السریة الزما، والجھر 

ر أنھ كان یسمع الصحابة اآلیة ًفي الجھریة الزما لما جھر في السریة صلوات هللا وسالمھ علیھ، كما في الحدیث الصحیح في صالة الظھ
ًواآلیتین؛ ألنھ لو كان اإلسرار الزما، والجھر الزما، ال یغیر وال یبدل؛ لما خالف الصفة، فلما رفع صوتھ علیھ الصالة والسالم وجھر في  ً

وفائدة الخالف أنك لو . الفھًالسریة؛ نبھ بالمثل على مثلھ وبالنظیر على نظیره، فدل على أن اإلسرار لیس بواجب، ولو كان واجبا لما خ
إن الجھر سنة ال : َإن الجھر واجب لزمك سجود السھو القبلي، وإذا قلنا: نسیت في صالة الصبح فصلیت ركعتین ولم تجھر فیھما، فإذا قلنا

غض النظر عن َیلزم سجود السھو القبلي إال على مذھب من یرى سجود السھو في المسنونات؛ ألن السھو عندھم من جھة دخول السھو ب
ًوأیا ما كان فال ینبغي للمسلم أن یخالف سنة . كونھ في واجٍب أو غیر واجب، كما یختاره بعض المالكیة وأھل الظاھر رحمة هللا على الجمیع

ار، لكن األولى النبي صلى هللا علیھ وسلم، فال خیر في مخالفة ھدیھ علیھ الصالة والسالم وسنتھ، فالعلماء مع أنھم اختلفوا في الجھر واإلسر
ولذلك یشرع إذا صلى اإلنسان الفجر، حتى . أال تخالف ھدي النبي صلى هللا علیھ وسلم، فما كان من جھر تجھر وما كان من إسرار تسر

ً لھ صوتا، ولو لم یدرك مع اإلمام إال لتشھد فلھ أن یجھر بالقراءة، ال كما نجده من كثیر من الناس إذا لم یدرك إال التشھد األخیر فال تسمع
ومن عالمات القبول وأماراتھ . ھذا ھدي النبي صلى هللا علیھ وسلم: وال تسمعھ ینبس بكلمة، ولذلك ینبغي تنبیھ ھؤالء على السنة، فیقال لھم

مما یجعلھ هللا أن اإلنسان یوفق التباع سنة النبي صلى هللا علیھ وسلم وھدیھ في العبادة، بالتزام السنة والحرص علیھا وتطبیقھا كما وردت، 
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َعز وجل سببا لقبول عبادة اإلنسان، وعظم أجره فیھا، وهللا تعالى أعلم ِ ً.  
 
 
 
 

 حكم إمضاء الوقف المضر بالورثة
 
 

ھذا فیھ حدیث : إذا أضر الوقف بالورثة، كمن أوقف داره الوحیدة واحتاجھا أوالده للسكنى، فھل یمضي الوقف أم یرد؟ الجواب: السؤال
ً، أما إذا أوقف فإن وقفھ ینفذ، ویخرج عن ملكیتھ، ولیس للورثة سلطان على ما أوقفھ مورثھم خارجا عنھم؛ ألنھ زالت ملكیتھ متكلم في سنده

إذا رأى : ًمثال. ًعنھ في حیاتھ، كما لو باع ووھب في حیاتھ، وبناء على ذلك ال سلطان للورثة على ما أوقفھ مورثھم إال في الحدود الشرعیة
ًتان مورثھم الذي تصدق بھ على الفقراء قد ضیعھ ناظر الوقف، وكان ناظر الوقف أجنبیا عنھم، فمن حقھم أن یشتكوه؛ ألن ھذا الورثة أن بس

من بر والدھم وقریبھم أن یبقى الوقف على أحسن األحوال، فإذا وجدوا الناظر قد أخل بھ فھم أحق من یشتكیھ، وأحق من یحرص على 
ثھم  البر الحرص على إبقاء أوقاف الموتى، فمن بر الوالدین، ومن بر الجد، ومن بر قرابة الوالدین من الموتى فمن. حصول األجر لمورِّ

  .الحرص على بقاء أوقافھم التي ینتفعون بھا بعد موتھم لحصول األجر والثواب لھم، وهللا تعالى أعلم
 
 
 
 

 حكم صرف الوقف غیر المحدد على األصناف الثمانیة من أھل الصدقات
 
 

بسم هللا : إذا أوصى الواقف أن ُیتصدق بمزرعتھ ولم یذكر أي جھة، فھل تصرف لألصناف الثمانیة من أھل الصدقات؟ الجواب: السؤال
، والصالة والسالم على خیر خلق هللا، وعلى آلھ وصحبھ ومن سار على نھجھ إلى یوم الدین، أما بعد اختار طائفة : الرحمن الرحیم، الحمد 

ّإذا قال للفقراء اختصت بالفقراء من . ھذه صدقة، فإنھا تكون عامة: ّتصدقت بھذه األرض أو سبلت ھذه األرض فقال: ماء أنھ إذا قالمن العل
صدقة، فمذھب طائفة من العلماء كما اختاره اإلمام النووي واإلمام ابن قدامة وغیرھم رحمة هللا علیھم : بین األصناف الثمانیة، لكن إذا قال

ًتصرف في األصناف الثمانیة؛ ألنھ مصطلح شرعي یكون مستحقا لجھتھأنھا  ُتصرف وتكون في عموم وجوه : ومن أھل العلم من قال. َ
إنھا ال : خاصة باألصناف الثمانیة؛ صرفت ألھل الزكاة، وإذا قلنا إنھا: الخیر والبر، وفائدة الخالف أنھ إذا كان منھا سیولة أو نقد، فإذا قلنا

اف الثمانیة جاز أن یؤخذ من سیولتھا لطبع الكتب، ونشر العلم، وبناء المساجد، وحفر اآلبار، وإصالح الطرقات وغیر ذلك تختص باألصن
ًمن وجوه الخیر العامة؛ ألنھ لم یخصص، وھذه كلھا صدقات، فتكون صدقات عامة لعموم المسلمین، وتكون صدقات خاصة، وأیا ما كان 

صدقة، أن ھذا عام ال یختص : ول بأنھا تكون ألھل الزكاة فیھ احتیاط، إال أنھ من جھة اللفظ والداللة إذا قالفكال القولین لھ وجھ، لكن الق
ُأرید أن أحبِّس ھذه : لو قال: ًفمثال. صدقة: بصنف، أو یشمل األصناف الثمانیة وغیرھم، ویكون في أوجھ البر العامة؛ ألنھ یشملھا قولھ

الثلث : ثلث منھا إلصالح العمارة إذا تعطل شيء من منافعھا، وثلث منھا لورثتي، وثلث صدقة، إذا قال: ًالثاالعمارة على أن تقسم غلتھا أث
ًصدقة، وجئنا وأخذنا ھذا الثلث، وبنینا بھ مسجدا، فإن المسجد یوصف بكونھ صدقة وطاعة؛ ألن الصدقة سمیت صدقة؛ ألنھا تدل على 

ًالخیر والبر داال على صدق إیمان صاحبھ با عز وجل، وتصدیقھ بموعود هللا عز وجل؛ فإنھ صدق إیمان صاحبھا، فكل ما كان من أعمال 
صدقة؛ فإن ھذا اللفظ عام، لكن لو أنھا : صدقة على أھل الزكاة، ولما قال: إذ لو كان مراده أھل الزكاة لقال. یدخل في ھذا المعنى العام

َّاختصت بالضعفاء والفقراء الذین ھم من أھل ا لزكاة واحتیط فیھا فھذا أفضل، ألنھ ُیخرج من الخالف، ویوجب أكثر األجر؛ ألنھم أحوج من َ
  .یكون إلى ھذه الصدقة والبر

 
 
 
 

 حكم األخذ من ماء المسجد
 
 

المسجد، ًإذا كان الماء مخصوصا بالمسجد فال یجوز إخراجھ عن : إذا احتجت إلى الماء، فھل لي أن آخذ من ماء المسجد؟ الجواب: السؤال
الماء الذي في دورات المیاه، فإنھ ال یشك أحد أن صاحب المسجد قصد منھ الوضوء، وقصد منھ الطھارة، وقصد منھ اإلعانة على : ًمثال

ماء أما لو أخرجھ عن ھذا الحد كأن یمأل ال. ًالصالة، فكل ما كان داخال في ھذا الشيء الذي یدل علیھ الحال، فإنھ یجوز لإلنسان أن یرتفق بھ
ویذھب بھ إلى بیتھ من أجل الشرب أو غیر ذلك، فإن ھذا یضر بمصلحة المصلین، ویضر بمصلحة من في المسجد، واألشد من ذلك 
واألدھى أخذ المیاه من دورات المیاه لغسل السیارات، أو نحو ذلك من المصالح الخاصة، فھذا األمر فیھ أشد؛ ألن الماء موقوف، وداللة 
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فالماء الموجود في المسجد مخصوص بالمسجد؛ ألنھ لو یریده خارج المسجد ألخرجھ عن .  مخصوص بھذا الموضعالحال تدل على أنھ
ِإذا وضع القرآن أو المصحف في المسجد لم یجز إخراجھ، وإذا ُوضعت كتب العلم : المسجد، ولذلك ینبغي أن ُیقید بھ، ومن ھنا قال أھل العلم

ّفي مكتبة وخصت بھا لم یجز إخراج  المدرسة نفسھا تابعة للمكتبة أو نحو ذلك مما ھو في حكم التبعیة لھذا الموضع - ًمثال-ھا إال إذا كانت ُ
إن داللة األفعال كداللة األقوال، فصاحب المسجد إذا وضع : فال بد من التقید في األوقاف بأحوالھا وصفاتھا، ونحن قلنا. ُالذي خصت بھ

ًد أنھ وضعھ من أجل دورة المیاه، فإذا أخرج للناس ماء من أجل أن یشربوا فھذا للسابل والطریق، لكن ًخزانا على دورات المیاه فال یشك أح
ویتفرع على . ّإذا أدخلھ إلى المسجد فما الذي دعاه أن یتكلف مئونة وعبء إدخالھ إلى المسجد، إال قصد أن یكون صدقة على من في المسجد

رب منھا الناس، فال یجوز ألحد أن یتوضأ أو یغتسل منھا؛ ألن ھذا الماء مجعول من أجل ھذا أنھ لو وضع ثالجة ماء من أجل أن یش
 ولربما - الثالجة-أجل الوضوء أو الغسل، ولذلك إذا اغتسل أو توضأ منھا الناس أضروا بمصلحة المبرد للماء  الشرب، ولیس بمجعول من

غت من أجل الوضوء أو االغتسال، أو قد تضررت، وإذا وضعت من أجل السقي جاءھا المحتاج للسقي، لكن  ُیجدھا فارغة؛ كلما بردت فرِّ
ًفالبد من العنایة بھذا، فما ُجعل وقفا على جھة أو . ُیقل تبریدھا وتقل مصلحتھا، ویقل أجرھا في نفع من یحتاج إلى الشرب الذي أوقفت علیھ

  . لشرط الواقف ولزوم التقید بھعلى وجھ فإنھ یتقید بھ، وھذا إن شاء هللا سنبینھ أكثر عند بیاننا
 
 
 
 

ًحكم الجمع بین صالتین متما لألولى وقاصرا للثانیة ً 
 
 

ًھل یجوز أن یجمع بین صالتین متما لألولى قاصرا األخرى، وذلك أن األولى دخل وقتھا، وھو مقیم ثم سافر؟ الجواب: السؤال باسم هللا، : ً
، والصالة والسالم على خیر خلق هللا قد سبق وأن ذكرنا مسألة األصل وما یستثنى من : ، وعلى آلھ وصحبھ ومن وااله، أما بعدوالحمد 

ًإن الصالة كانت على الُمْؤمنین كتابا : األصل، والجمع مستثنى من األصل، واألصل أن تصلي كل صالة في وقتھا؛ ألن هللا تعالى یقول َ ْ َ َِ ِ ِ َّ ََّ َْ َ َ ِ
ًمْوقوتا  ُ  هللا عز وجل بكل صالة في وقتھا، وحدد للصلوات اإلتمام والكمال في الرباعیة، التزم العلماء ھذا األصل، ، فلما ألزمنا]103:النساء[َ

أن تعرف األصل فتستمسك بھ، وما وردت السنة بھ : ًوما ورد من سنة النبي صلى هللا علیھ وسلم استثناء خصوه بالوارد، وھذا ھو الفقھ، أي
ًمن ھنا شدد جمھور العلماء في مسألة الجمع وجعلوا لھ شروطا وضوابط؛ ألنھ مخالف لألصل، ومرادنا . ًاستثناء تقصر فیھ على صفة السنة

بمخالف لألصل لیس المراد بھ مخالفة السنة، بل المخالف لألصل عندھم أن األصل في الصلوات أنھا مؤقتة، وھذا األصل یدل علیھ أكثر 
فخالف األصل بمعنى أنھ استثني من األصل وجاء على خالفھ، ھذا معنى مخالفة األصل، . لیھمن دلیل في الكتاب والسنة، واإلجماع منعقد ع

وخالف األصل ألنك تجعل األولى في وقت الثانیة في جمع التأخیر، كما في الظھر إذا صلیتھا مع العصر، والمغرب إذا صلیتھا مع العشاء، 
ًن األصل أن تجعل الثانیة المؤخرة في وقتھا واألولى في وقتھا، فإذا ال ُیشك أنھا وتجعل الثانیة في وقت األولى كما في جمع التقدیم؛ أل

إنھ مخالفة لألصل، قال بعض : فإذا قلت. مخالفة لصورة األصل الوارد، وھذه المخالفة مخالفة شرعیة، ولیس المراد بھ المخالفة المنكرة
األصل أن الصالة تقصر، : صالة المغرب مع العشاء، قالوا ّ ما استثناه الشرع منال یقع جمع إال إذا كان بین صالتین مقصورتین إال: العلماء

فلما كان المغرب من جنس ما ال ُیقصر فإنھ ال یقع الجمع في صالة تقصر إذا كانت تامة؛ كأن یسافر في أول وقت الظھر ویجمعھا إلى 
ًر في وقتھا، وال یترخص بالجمع، بناء على ھذا المذھب؛ ألن األولى إنھ یصلي الظھر في وقتھا، ویصلي العص: صالة العصر، فحینئذ قالوا

قال بعض . لم تقع مقصورة، والجمع الوارد عن النبي صلى هللا علیھ وسلم أنھ قصر، فلم یجمع بین صالتین إحداھما تامة واألخرى مقصورة
ِّرة عندھم بآخر الوقت، فیجوز لھ أن یقدم العصر ویصلیھا مع ًإنھ یمكن أن یجمع بین صالة الظھر وصالة العصر بناء على أن العب: العلماء

الظھر، ولكن ھذا الذي قال بالجواز یشترط أن یكون جمعك بعد خروجك، ال أن تجمع قبل الخروج؛ ألنك قبل الخروج مقیم، فإذا أردت أن 
تستطیع أن تجمع بین الظھر  ّذن الظھر وأنت بمكة الَمثال ذلك لو أ. تجمع واألولى تامة ال بد أن یقع خروجك للسفر قبل خروج وقت األولى

والعصر وأنت على نیة السفر إال إذا خرجت من حدود مكة قبل خروج وقت الظھر، فإذا خرجت قبل خروج وقت الظھر فالعلماء الذین 
ًیصلي الظھر أربعا ثم یضیف لھا العصر، فصلى الظھر أربعا؛ ألنھ خوطب بھا أربعا: یجیزون یقولون ً  بدخول الوقت، فال یصح لھ أن ًَّ

یقصر، وجاز لھ أن یجمع العصر إلیھا؛ ألن موجب الرخصة بالجمع ھو السفر، وھو مسافر، فقد جمع وحالتھ حالة سفر، ھذا وجھ من یجیز 
یست من ویقوي ھذا بأن المغرب تضاف إلى العشاء والمغرب ال قصر لھا؛ لكن ُینقض ھذا القیاس؛ ألن المغرب ل. ویرخص، ولھ وجھھ

لو احتاط اإلنسان فھذا أفضل وأكمل، ولكن لو وقع منھ ھذا الجمع ففیھ وجھ على التفصیل .. جنس ما یقصر حتى یصح القیاس، ومن ھنا
  .الذي ذكرناه، وهللا تعالى أعلم

 
 
 
 

 حكم تكرار قراءة الفاتحة في الركعة الواحدة لمن ابتلي بالوسوسة
 
 

صالة ال تصح إال بھا، فمن كان یقرأھا ثم تأتیھ الظنون والوساوس بأنھ لم یقرأھا فأعادھا أكثر من مرة في الفاتحة ركن من أركان ال: السؤال
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ِمن ابتلي بالوسوسة فلیشتك إلى هللا عز وجل، ولیكثر : الركعة الواحدة، فما الحكم في ذلك، وما توجیھكم فضیلة الشیخ في ھذا األمر؟ الجواب
إذا ابتلي اإلنسان . أن یعافیھ أو یربط على قلبھ في ھذا البالء حتى یسلم من شره، وال یكون للشیطان علیھ سبیلمن سؤال هللا سبحانھ وتعالى 

-ببلیة یسأل هللا رفع ھذا البالء، وإال إذا لم یرفعھ سبحانھ وكتب أنھ سیبقى مع ھذا البالء یسألھ أن ُیفرغ علیھ من الیقین والصبر واإلحسان 
فالوسوسة أمرھا . ً ما یخفف بھ عنھ ھذا البالء ویجعلھ خیرا لھ في دینھ ودنیاه وآخرتھ-ھي صدق اللجوء إلیھ سبحانھمرتبة اإلحسان التي 

َعظیم، قد جعل هللا عز وجل آیاتھ حجابا وحرزا وحفظا لعباده من الوسوسة، وأمرھم أن یستعینوا بھ سبحانھ وھو رب الجنة والناس، مْن شرِّ  ِ ّ ِ ً ً ً
ْالوْسواس ال ِْ َ ِخناس َ َّ ِالذي ُیوْسوُس في ُصدور الناس * َ َِّ ِ ُ ِ َِ ِمن الجنة والناس * َّ َّ ََّ َِ ِِ فأمر نبیھ وصفوة خلقھ صلى هللا علیھ وسلم، واألمر ]. 6- 4:الناس[ْ

 لكي یرفع ًألمتھ من بعده، أن یستعیذوا بھ من الوسوسة، وھذا یدل على عظیم خطرھا وبالئھا، والوسوسة قد تنزل على اإلنسان بالء من هللا
ًدرجتھ وُیعظم أجره، وھذا في حال؛ كأن یبتلى بالوسوسة مثال في طھارتھ فُیسبغ وال یغلو، فإذا توضأ مرتین، وتبین لھ أنھ أخطأ في 
وسوستھ كتب لھ أجر الوضوء مرتین، ولو صلى مرتین، وسوس في األولى ثم صلى ثم تبین لھ بعد االنتھاء من الثانیة أنھ صلى مرتین أو 

ًثالثا كتب هللا لھ أجر الفریضة ثالثا ًلو فعلھا غیره كان مبتدعا، فھو الوحید الذي ینال أجر الفضیلة مرتین؛ ألنھ ابتالء من هللا سبحانھ . ً
جر ُفعلى ما ظنھ واعتقده، وأمر بالبناء على غالب ظنھ، فإذا وسوس وغلب على ظنھ أنھ لم یفعل ثم فعل كتب هللا لھ األ وتعالى، فھو مثاب

نھى رسول (لكن لو فعلھا وھو عاقل عالم وكرر مرتین؛ فإنھ في المرة الثانیة مبتدع، وال أجر لھ وال ثواب، ففي الحدیث الصحیح . مرتین
ًّأي یعتقد كال منھما فریضة، ھذا من البدعة والحدث، ألن هللا أوجب علیھ صالة واحدة ) هللا صلى هللا علیھ وسلم أن تصلى الصالة مرتین

ْال تغلوا في دینكم :  یصلي صالتین وهللا یقولوھو ُ ِ ِ ِ ُ ْ المقصود أن . فقد غال في دنیھ، وزاد ما لم یأمره هللا عز وجل بزیادتھ] 171:النساء[َ
ًالوسوسة تكون ابتالء لرفع الدرجة للعبد من ھذا الوجھ، وتكون أیضا بسبب ذنب وخطیئة سلط هللا عز وجل بھا الشیطان على اإلنسان، ومن  ً

وھذا سبب فتنة فاعل . عقوق الوالدین وقطیعة الرحم وأذیة الصالحین والعلماء وغیبتھم وسبھم وشتمھم واالستھزاء بھم: أعظم ما یسلط بھ
َ مظنة الحرمان من الخیر فھْل عسْیتم إْن ت-أذیة المسلمین، وأذیة القرابة كعقوق الوالدین وقطیعة الرحم-ذلك في دینھ؛ ألن ھذا األمر  َِ ْ ُ َ َ َولْیتم أْن َ ْ ُ َّ َ

ْتفسدوا في األْرض وتقطُعوا أْرحامكم  ُ ُ ْ َُ َ َ َِ ِّ َ َ ِ ْأْولئك الذین لعنُھم هللا فأصمُھم وأْعمى أْبصارُھم * ُِ ْ َُ َ َ َ َ َ َ ََ َ ََّ ِ َِ َُ َّ َ ََّ فیصاب اإلنسان بالبالء بسبب ]. 23-22:محمد[ُ
 فھو لھ قرین، فالوسوسة من الشیطان، وقد یكون سببھا الغفلة ًالذنوب، ولذلك أخبر سبحانھ وتعالى أن من یعش عن ذكره یقیض لھ شیطانا

نسأل هللا السالمة -ًعن ذكر هللا عز وجل، كأن یكون حافظا للقرآن فیترك مراجعة القرآن، ویترك مذاكرتھ، ویعرض عن القرآن حتى یھجره 
بب ذنب كالسخریة ممن ابتلي بذلك، كأن یأتي موسوس أو یكون بس.  فیسلط هللا علیھ الوسوسة في وضوئھ أو طھارتھ واستنجائھ- والعافیة

فیھزأ بھ أو یستخف بھ فیعافیھ هللا ویبتلیھ، أو یھزأ من شخص ذو عاھة، فیبتلیھ هللا بعاھة وفتنة في دینھ كالوسوسة، ومنھا الوسوسة في 
صالحھم، وفي تقواھم، فیبتلى بالوسوسة؛ الناس، والوسوسة في عقائدھم، والوسوسة في أفكارھم، والوسوسة في مناھجھم، والوسوسة في 

ًفیأتي إلى عبد صالح فیتشكك فیھ وُیدخل في قلبھ شیئا من ذلك فیتسلط الشیطان علیھ، ألن كل شيء فیھ أذیة للمسلمین دخل بدون حق إلى 
ًدا صالحا تقیا یحبھ هللا؛ فإن هللا قلب المؤمن؛ فمعناه أن الشیطان قد تمكن من شعبة من شعب القلب؛ فإن كان الذي قد وسوس فیھ اإلنسان عب ً ً

ًیجعل بالء من یشك في أمثال ھؤالء أعظم، وبالء من یؤذیھم أجل، كالوالدین مثال فإن حقھم عظیم، فإذا أساء اإلنسان الظن بھم ربما ابتاله 
من الوساوس والخطرات وتسلط الشیطان، هللا بالوسوسة في أھلھ وولده كما عق والدیھ، وھكذا بالنسبة للمظان األخر، والذي یرید العافیة 

أكثر من استغفار : ولذلك كان بعض العلماء یوصي من ابتلي بالوسوسة یقول لھ. فلیستعصم بعصمة هللا بالبعد عن الذنوب وكثرة االستغفار
َوما أصابك مْن سیِّ: َّاللھم إني أستغفرك من ذنب سلط علي ھذا البالء، فإن هللا یقول: هللا، وقل َ َ َ َ َِ َئٍة فمْن نفسك َ ِ ِْ َ َ ، وأي بالء یبتلى بھ ]79:النساء[َ

ًاإلنسان، سواء كان في الشھوات أو الشبھات أو الشكوك، یسأل هللا أن یغفر لھ ذنبا سلط علیھ ھذا البالء ُولذلك أثر عن محمد بن سیرین أنھ . ً
ًواسعة، ولما توفي أنس رضي هللا عنھ كان قد أوصى أن محمدا َّابتاله هللا بالدین في آخر عمره، حتى أنھ ُسجن فیھ رحمھ هللا برحمتھ ال
لھ، فما استطاعوا أن یغسلوه حتى أخرجوه رحمھ هللا برحمتھ الواسعة أعرف الذنب الذي من : ًولما كان یوما من األیام مع أصحابھ قال. یغسِّ

َّل بالدین في آخر عمره، فال یھزأ اإلنسان من الناس، وإذا رأى فابتاله هللا عز وج. یا مفلس: أجلھ ابتلیت بالدین، قلت لرجل منذ أربعین سنة
ًضرب هللا مثال : هللا سبحانھ وتعالى یقول. ًموسوسا في وضوئھ فال یضحك منھ وال یستخف بھ، وإذا رأى ذا عاھة فلیحمد هللا سبحانھ وتعالى ََّ َ َ َ َُ

بٍة أْصلھا ثابت و َكلمة طیِّبة كشجرٍة طیِّ َ َ َ َ َ ٌَ ِ َ َ َُ َ َ َ ًَ ً ِفْرُعھا في السماء ِ َ ََّ ِ ھا * َ َتْؤتي أكلھا كل حین بإذن ربِّ َ َِ ِ ِْ ٍ ِ َّ ُِ ُ َُ ، الكلمة الطیبة إن رأیت مبتلى، ]25-24:إبراھیم[ُ
اصبر واحتسب، فتصبح كلمة طیبة تؤتي أكلھا كل حین؛ فكلما جاءه البالء تذكر تصویرك لھ، وكلمتك لھ، ولربما بقیت معھ إلى : فتقول لھ

ًفاإلنسان یحرص دائما على البعد عن المظالم وأذیة الناس، . َّذكرھا صبت في میزان حسناتك حسنات وأجور ترفع بھا درجاتعمره، كلما ت
والحل في ھذا أن الفاتحة إذا قرأھا اإلنسان وشك ھل . فلن یوفق إنسان في دینھ إال إذا استعصم بعصمة هللا عز وجل، وابتعد عن الذنوب

إن كان الشك بعد ُمضي وقت یغلب على الظن أنھ قرأ فیھ فحینئٍذ ال یلتفت إلى الوسوسة، بل یستصحب ویقوي نفسھ قرأھا أم لم یقرأھا؛ ف
إنھ إذا حصلت الوسوسة في الوضوء أو حصلت في القراءة، أن األفضل واألكمل أن یكون معھ إنسان، كالمرأة في بیتھا : بالدالئل، وقالوا

 حتى رخص بعض العلماء في مسألة الجھریة والسریة في الموسوسة أنھا تقرأ وتنبس حتى تسمع نفسھا تكون معھا بنتھا أو ابنھا فتقرأ،
أسأل هللا العظیم رب العرش الكریم العفو والعافیة، ودوام العافیة والمعافاة التامة الدائمة في . ًوتستعین بالغیر إلثبات ذلك قطعا للوسوسة عنھا

  .وانا أن الحمد  رب العالمین، وصلى هللا وسلم على سیدنا محمد وعلى آلھ وصحبھ أجمعینالدین والدنیا واآلخرة، وآخر دع
 
 
 
 

 [2[ كتاب الوقف -شرح زاد المستقنع 
من األھمیة بمكان أن یدرك المسلم ما یلحقھ من العمل بعد موتھ، والوقف ھو مما یلحق ثوابھ العبد بعد موتھ، وللوقف أركان البد من 

 .، وكل ركن من ھذه األركان لھ شروط یجب تحققھا حتى تتوفر الصفة الشرعیة للوقفاإلحاطة بھا
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فإن : بسم هللا الرحمن الرحیم الحمد  رب العالمین، والصالة والسالم على أشرف األنبیاء والمرسلین، وعلى آلھ وصحبھ أجمعین، أما بعد
والوقف یستلزم وجود الواقف، وھو الشخص المالك للشيء . الصیغة: قف، ومن ھذه األركانًللوقف أركانا البد من وجودھا حتى یتحقق الو

الشيء الموقوف، : الواقف، والركن الثاني: فالركن األول. الموقوف، وھو الذي یصدر منھ الوقف، وسیأتي إن شاء هللا بیان ھذا الركن
من المساجد أو غیرھا، وسیذكر المصنف رحمھ هللا ما یتعلق بھذا الركن من ًالمحل الذي یراد وقفھ، سواء كان : والمراد بالشيء الموقوف

الصیغة، وھي التي تشتمل على العبارة الموجبة للحكم بالوقف، وفي حكمھا األفعال، وقد تقدم أنھا تنزل منزلة األقوال  :الركن الثالث. أحكام
ٍف على أشخاص معینین؛ كأوالده وذریتھ، أو یوقف على شخص معین، الموقوف علیھ، كأن ُیوق: الركن الرابع. في الداللة على الوقف

كصدیق لھ، أو على جھة معینة، كقولھ للفقراء، أو لطالب العلم، أو نحو ذلك ممن سیأتي إن شاء هللا بیانھ عند الحدیث عن جھة الوقف 
 على الوقفیة، ومحل یراد ویقصد وقفھ، وموقوف علیھ  وصیغة تدل-الشخص الذي یملك الوقف-البد من وجود الواقف : ًإذا. العامة والخاصة

 ...... .یكون لھ منفعة ذلك الوقف
 

 تعتبر صیغ الوقف غیر الصریحة بأمور
 
 

أن ینوي في قرارة قلبھ، ونحن ال نستطیع : األول: الكنایة ال ُیحكم بالوقف بھا إال بأحد ثالثة أمور] وتشترط النیة مع الكنایة: [قال رحمھ هللا
وتعالى وحده ال شریك لھ، ولذلك قال  َّكشف عما في ضمائر الناس، وال نستطیع أن نطلع على ما في قلوبھم، فذلك أمره إلى هللا سبحانھأن ن

ِأفال یْعلم إذا ُبْعثر ما في القُبور : تعالى ُ ْ ِ َِ َ ََ ِ ُ َ َ ل ما في الصدور * َ ِوُحصِّ ُ ُّ ِ َ َ ِإنُھ علیم بذات: ، وقال]10-9:العادیات[َ َِ ِ ٌِ َ ِ الصدور َّ ُ ، فھو وحده ]43:األنفال[ُّ
سبحانھ الذي یعلم ما في قرارة النفوس، وما انطوت علیھ القلوب، لكن لنا حكم الظاھر، فإذا تلفظ بھذا اللفظ المحتمل، فإننا نتوقف؛ ألن اللفظ 

َیا أیھا : ولذلك یقول هللا تعالى. إال بدلیلِّالمتردد یوجب التوقف، فكل ما تردد بین شیئین لم یجز لك أن تصرفھ إلى شيء دون آخر یحتملھ  َُّ َ
ُالذین آمنوا إْن جاءكم فاسق بنبإ فتبینوا  ُ َُّ ِ َِ َ َ َ َ ََ َ َ ٍَ ِ ٌِ ْ ً، فلما كان خبر الفاسق مترددا بین كونھ صدقا وبین كونھ كذبا أوجب التوقف، فكل ]6:الحجرات[َّ ً ً

ھذا : ِفإذا كانت ألفاظ الكنایة محتملة فإنا نتوقف ونقول. ن الظنون على بقیتھاِّشيء متردد یوجب التوقف ما لم یقم الدلیل على ُرجحان ظن م
: ھذا وقف، وقال بعضھم: ّسبلت مزرعتي، فقال بعضھم: سمعت أبي یقول: اختصم إلیك ورثة، وقال أحدھم. الوقفیة صراحة لفظ ال یدل على

حة ما لم یكن المیت قد صرح لھذا الذي یزعم الوقفیة أنھ قصد الوقفیة؛ إنھ لیس من ألفاظ الوقف الصری: قصد التسبیل في ذلك العام، نقول
. ما قال إال تصدقت بمزرعتي: ّسبلت بمزرعتي؟ قال: ھل ھناك لفظ آخر غیر قولھ: ألنھ أمر متعلق بالنیة، فإذا لم یصرح لھ فإنا نسأل

ا على الدوام ما لم یصرح بنیتھ أو یوجد دلیل آخر من اقتران ًھي صدقة في ذلك العام قطعا من حیث األصل؛ لكن ال ُیحكم بوقفیتھ: فنقول
لفظ، أو وجود حكم من أحكام الوقف الخاصة بھ، كما سیأتي إن شاء هللا تعالى، فإن خال لفظ الكنایة عن ھذه الثالث فال نحكم بالوقفیة 

ھذا األمر الثاني، وھو أن یقترن ) قتران أحد األلفاظ الخمسةأو ا] (أو اقتران أحد األلفاظ الخمسة: [قال رحمھ هللا. بمجرده؛ ألنھ لیس بصریح
دل ھذا ) موقوفة(ِلم یدل على الوقفیة صراحة؛ إنما یدل داللة محتملة، فلما قال ) داري صدقة(لما قال  ، فإنھ)داري صدقة موقوفة: (بقولھ

داري صدقة (، )ّداري صدقة مسبلة: (ذلك إذا قالوك. ًلما وصف بكونھ وقفا أوجب الحكم بالوقفیة) صدقة(على أنھا وقف، وأن لفظ 
فھذا ھو األمر الثاني، فإما أن . ، فھذه ھي بقیة األلفاظ الخمسة، وحینئذ فإننا نحكم بالوقفیة)صدقة محرمة(، )َّداري صدقة مؤبدة(، )محبوسة

أو یقترن بھذا . ًك إذا لم یكن موجودا كالمیت ونحوهتوجد النیة، وھذا یفتقر إلى أن ُیخبرك الشخص المتلفظ، أو یخبر العدلین حتى ُیحكم بذل
ًلفظ من ألفاظ األوقاف سواء كان لفظا صریحا أو لفظ كنایة؛ ألن الكنایة مع ) تصدقت حرمت وأبدت(اللفظ الذي ھو من ألفاظ الكنایة الثالثة  ً

ّالكنایة عززت من المقصود وارتقت من االحتمال إلى كونھا أشبھ بالصریح، فغلبت ال ًظن بأنھ قصد الوقفیة، وحینئٍذ ُیحكم بكونھ وقفا إذا ّ
ًوالمراد بذلك أنك إذا اخترت لفظا من ألفاظ الكنایة بقیت خمسة ألفاظ، ثالثة صریحة، واثنان منھا كنایة، فإذا . اقترن بأحد األلفاظ الخمسة

ًأبدت؛ فإنھ البد أن یضیف إلیھا لفظا من: ّحرمت، أو قال: تصدقت، أو قال: قال ] أو حكم الوقف: [قال رحمھ هللا.  ھذه األلفاظ الخمسة الباقیةّ
، فالذي ال یباع وال )َّداري صدقة ال تباع وال توھب وال تورث: (ھذا ھو األمر الثالث الذي نحكم بسببھ بالوقفیة إذا اقترن بالكنایة، كأن یقول
فال . بھا صدقة األوقاف، وأنھ أراد تحبیسھا وإیقافھا، فیحكم بوقفھاّیوھب وال یورث إنما ھو الوقف، فإذا صرح بذلك فقد دل على أنھ قصد 

: واألمر الثاني. النیة، وھذا یفتقر إلى كالم الشخص نفسھ، وإخباره أنھ قصد الوقفیة: أولھا: یحكم بالوقف بلفظ الكنایة إال مع أحد ثالثة أمور
مزرعتي صدقة ال تباع وال : (ًرن بلفظ الكنایة حكما من أحكام الوقف، فیقولأن یق: واألمر الثالث. اقتران لفظ من األلفاظ الخمسة الباقیة

ًھذا من اختصاص الوقف، ومن أحكام الوقف، فیكون ذكر ھذا الحكم داال على إرادتھ للوقفیة فُیحكم بكون الوقف  ؛ فإن)توھب وال تورث
  .ًظاھرا، وحینئٍذ یكون لفظ الكنایة بمثابة الصریح الموجب للوقفیة
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: وقولھ. ابتدأ بالصریح ألنھ أقوى وھذا من باب التدرج من األعلى إلى األدنى] ّتصدقت وحرمت وأبدت: وكنایتھ: [ثم قال رحمھ هللا
ي صلى هللا علیھ ّمن كن الشيء إذا استتر، ومنھ الكن، وھو الشيء الذي ُیتقى بھ المطر، كما ثبت في الحدیث الصحیح عن النب): وكنایتھ(

، صلوات )أشھد أني رسول هللا: أنھ لما استسقى ونزل الغیث وفر الناس إلى الكن ضحك علیھ الصالة والسالم حتى بدت نواجذه وقال: (وسلم
 الوقفیة، واحتمل فالكن أصلھ االستتار، والكنایات ألفاظ تحتمل معنیین فأكثر، فإذا تلفظ بھذه األلفاظ احتمل أن یكون قصده. هللا وسالمھ علیھ

ِوبناء على ذلك ال نحكم بالوقفیة بمجرد تلفظھ بھذه األلفاظ المحتملة؛ ألن هللا جعل لكل شيء حقھ . ًأن یكون قصده شیئا آخر مما یحتملھ اللفظ ً
ًوقدره، فما كان صریحا نعاملھ معاملة الصریح، وما كان محتمال سألناه عن نیتھ، أو یذكر لفظا أو حكما یوجب  ً ًً قولھ . الداللة على الوقفیةِ

ِتصدقت بمزرعتي، فیحتمل أمرین، یحتمل أنھ تصدق بثمرة ھذه السنة : إذا قال): تصدقت: (وقولھ. كنایة الوقف: یعني) وكنایتھ: (رحمھ هللا
ِرعتي، یحتمل أنھ یقصد تصدقت بمز: ِللفقراء، وال یقصد الصدقة األبدیة؛ ألن الوقف صدقتھ أبدیة، ویحتمل أن یكون مراده الوقفیة، فقولھ َ

. نعم: تصدقت بمزرعتي؛ الوقفیة؟ إن قال: ِفاللفظ محتمل ومتردد بین ھذین المعنیین، فُیسأل عن نیتھ، ھل نویت حینما قلت. الوقفیة إلى األبد
ًتصدقت بمزرعتي وقفا  : لكن لو قاللم أنو الوقفیة، لم نحكم بھا، ھذا بالنسبة لما بینھ وبین هللا عز وجل من نیتھ، : حكمنا بالوقفیة، وإذا قال ّ

ِالتحریم یحتمل ) وحرمت: (وقولھ. ًعز وجل فحینئٍذ ال إشكال؛ ألنھ إذا قرن بھا واحدا من األلفاظ الخمسة فقد أكد إرادتھ للوقفیة كما سیأتي
اني، حرام علي أن آكل طعامي، فھذا آكل من بست حرام علي أن آكل من مالي، حرام علي أن: منع اإلنسان نفسھ من ذلك الشيء، كأن یقول

م ما أحل هللا لھ، ویجعلھ حراما؛ ألن الحالل ما أحلھ هللا، والحرام ما حرمھ هللا ًمنھي عنھ شرعا، ال یجوز للمسلم أن یحرِّ وفي مسند اإلمام . ً
اء فال تحلوھا، وسكت عن أشیاء رحمة بكم إن هللا أحل أشیاء فال تحرموھا، وحرم أشی: (أحمد رحمھ هللا أن النبي صلى هللا علیھ وسلم قال

م ما أحل هللا لك : ولذلك قال تعالى لنبیھ). من غیر نسیان فال تسألوا عنھا َیا أیھا النبي لم تحرِّ َ َ َ َ ََ َُّ َّ َّ ِ ُّ َُّ َُ ُ َ ، وھذا كلھ یدل على أنھ ال یجوز ]1:التحریم[ِ
م ما أحل هللا لھ؛ لكنھ لو تلفظ بھذا اللفظ ف م لبستانھ على نفسھ، واحتمل أنھ محرم لبستانھ : قالللمسلم أن یحرِّ حرمت بستاني، احتمل أنھ محرِّ

ما بستانھ أن یباع، أو نحو ذلك من االحتماالت ُواحتمل أن یكون مقصوده الوقفیة، . ًعلى أھلھ وولده وذریتھ وقرابتھ، واحتمل أن یكون محرِّ
ًفیقول حرمت بمعنى أنھ جعلھ محرما علیھ كأنھ خرج عن ً ملكیتھ؛ ألن الشيء إذا خرج من ملكیتك صار ممنوعا علیك، ال تستطیع أن ّ

ًتتصرف فیھ كمال األجنبي، فمن أوقف أرضا، أو أوقف عقارا أو منقوال، فقد أخرجھ عن ملكیتھ فصار بالوقفیة كالمحرم علیھ ً فھو لفظ . ً
ُوأبدت: (قولھ. ه من المكلفِمحتمل ویعتبر من ألفاظ الكنایة، ولذلك ال یحكم بالوقفیة بمجرد صدور مدى الدھر، وال یتقید بزمان، : األبد) ّ

: ًأوقفت داري شھرا، وال یصح أن یقول: ًوالوقف مبني على التأبید، ومن شرطھ التأبید، فال یصح أن یكون مؤقتا، ولیس ألحد أن یقول
حتمل أن یقصد الوقفیة، واحتمل أن یقصد غیر الوقفیة من أبدت مزرعتي، ا: أوقفت مزرعتي سنة، فإذا كان الوقف من صفاتھ التأبید، وقال

ّأبدت، فإنھ لفظ متردد، وال یدل : فإذا قال. األمور التي یحتملھا ھذا اللفظ، وقد تكون ھناك احتماالت عرفیة، وقد تكون ھناك احتماالت لفظیة
ّونھ وقفا حتى یضیف لفظا آخر مؤكدا لوقفیتھ، أو تكون ھناك على الوقفیة صراحة، ومن ھنا اعتبره العلماء من ألفاظ الكنایات، فال نحكم بك ً ً ً

ًنیة دالة على الوقفیة، أو یقرن بھ حكما من أحكام الوقف فینصرف اللفظ إلى الوقفیة ِْ َ.  
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قف وكان وقفھ باللفظ فال یخلو من أن فمن و: والصیغة القولیة تنقسم إلى قسمین. شرع المصنف رحمھ هللا في ھذه الجملة في بیان الصیغة
. أي بعبارة محتملة للوقف وغیره، فللصریح حكم، وللكنایة حكم: وذلك یكون بعبارة ال تحتمل إال معنى الوقف، أو كنایة: ًیكون لفظھ صریحا

واألصل في الوقفیة ھذا ] وقفت[: قولھ. الضمیر عائد إلى الوقف والصریح ھو الذي ال یحتمل معنى غیر الوقف] وصریحھ: [فقال رحمھ هللا
ّحبست مزرعتي صدقة : یقول] ّحبست[اللفظ الثاني . وقفت بیتي، وقفت عمارتي، وقفت مزرعتي، فھذا صریح في الوقفیة: اللفظ، یقول

ّوقفت أو حبست : ّسبلت كتبي لطلبة العلم، فقولھ: ، كقولھ]ّسبلت: [اللفظ الثالث. ّللمساكین، حبست مزرعتي على ذریتي ّأو سبلت، ھذه ثالثة ّ
فإن : السنة ودلیل كون ھذه األلفاظ صریحة في الوقف السنة واإلجماع، أما. ألفاظ أجمع العلماء رحمھم هللا على أنھا صریحة في الوقفیة

ّإن شئت حبست األصل وسبلت الثمر: (النبي صلى هللا علیھ وسلم قال لـعمر بن الخطاب  ل، وبذلك نجد ، فاستخدم التحبیس وعبارة التسبی)ّ
فالتحبیس والتسبیل وردت بھما السنة، والوقف ھو . وال یجوز ھذا إال في األحباس، أي األوقاف: الُحُبس، فیقال:العلماء یطلقون على األوقاف

ًاألصل، ولذلك یدل على الوقفیة لغة وعرفا، فإذا قال شخص اضي أنھ قال وقفت منزلي، وقفت داري؛ فإنھ إذا ثبت بشاھدة العدلین عند الق: ً
ًقصدت غیر الوقفیة لم یقبل قولھ؛ ألنھا صریحة في الداللة على الوقفیة، ففائدة اعتباره صریحا أنك تحكم : ھذه الكلمة حكم بالوقفیة، فلو قال

ف ھذه الثالثة ًإذا صریح الوق. ٍبالوقفیة دون أن تتوقف على لفظ آخر، أو على نیة، أو على شيء ُیقرن بھ ذلك اللفظ حتى ُیحكم بالوقفیة
ّوقفت أو حبست أو سبلت، حكمنا بالوقفیة، حتى قال بعض العلماء: األلفاظ، فمن قال إنھا ال تفتقر إلى لفظ آخر حتى نحكم لھ بالوقفیة، : ّ

لى أنھ ال ًطلقت زوجتي؛ حكمنا بالطالق ولو قصد شیئا آخر، ما لم تقم بینة أو تقم قرینة دالة ع: فصریح الوقف كصریح الطالق، فإذا قال
أننا : ًإذا ھذه ثالثة ألفاظ، دل على كونھا صریحة دلیل السنة واإلجماع، وفائدة اعتبارھا صریحة. یرید الطالق كما تقدم معنا في كتاب النكاح

ت، ولم یقصد ّوقف: إنھ لو قال: وبعض العلماء یقول. نحكم بالوقفیة بمجرد صدورھا عن المكلف دون افتقار إلى لفظ أو إلى حكم أو إلى نیة
طلقت زوجتي، : ًالوقفیة، ولم ینو الوقفیة، وإنما قصد معنى آخر فإنھ في الظاھر یحكم بالوقفیة، لكن في الباطن ال تثبت الوقفیة، كما لو قال

ّوقفت وحبست وسبلت: وصریحھ: [فقال رحمھ هللا. ًفإنھا تطلق قضاء وال تطلق دیانة كما تقدم معنا في كتاب النكاح ّ].  
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 ما یشترط في الوقف
 
 

شرع رحمھ هللا ببیان الشروط المتعلقة باألوقاف، وشروط األوقاف تنقسم إلى أقسام على حسب ] ًویشترط فیھ المنفعة دائما: [قال رحمھ هللا
 بمن ُیوقف ٌاألركان، فھناك شروط تتعلق بالشخص الواقف، وھناك شروط تتعلق بالشيء الذي یراد وقفھ، وھناك شروط تتعلق بالجھة، أو

 ...... .علیھ
 

 أن یكون الوقف على جھة قربة
 
 

ٍوأن یكون على بر، كالمساجد والقناطر والمساكین، واألقارب من مسلم وذمي، غیر حربي وكنیسة ونسخ التوراة واإلنجیل : [قال رحمھ هللا ِ
ًودا، والحیوان ال یزال إلى زماننا موجودا؛ ویدخل في العقار ال یزال إلى زماننا موج) كعقار وحیوان(في المثالین السابقین ] وكتب زندقة ً

ًحكم الحیوانات السیارات في زماننا، فلو أن شخصا أراد الخیر، وأراد مرضاة هللا عز وجل، فعلم أن ھناك طالب علم یفتقرون إلى وسیلة 
ظوا كتاب هللا عز وجل في مسجد بعید، فأوقف ھذه ًتنقلھم إلى مدارسھم، فأوقف سیارة لنقل طالب العلم، أو طلبة التحفیظ، من أجل أن یحف

السیارة من أجل نقلھم، أو أوقف سیارة لنقل المصابین والمرضى، كما في سیارات اإلسعافات ونحوھا، إن احتسب األجر عند هللا في مكان 
اد في سبیل هللا عز وجل لنقل یفتقر إلى وجودھا، فاشترى سیارة وقال ھذه السیارة وقف لنقل المصاب والمریض، أو كانت في الجھ

وقد یكون للواقف احتیاط . ّالمصابین، فھذه في حكم وقف الحیوان، یحبِّس األصل التي ھي رقبة السیارة، وتسبل منفعتھا من الركوب علیھا
واب كانت تحتاج إلى علف في بقاء العین كما سیأتي إن شاء هللا، فالسیارة قد تحتاج إلى مئونة كالدابة فتسري علیھا أحكام الدواب، فالد

ًوتحتاج إلى رعایة من بیطرة ونحوھا إذا مرضت أو أصابھا شيء، فبعضھم یحتاط فیجعل الرقبة متصدقا بھا، ویجعل جزءا من منافعھا  ً
الل من أجل أن بعضھا لالستغ ًُیستغل بحیث یكون ما ُیستغل موجبا لدفع التكالیف التي ُیحتاج إلیھا، ویمكن أن یوقف أكثر من سیارة، فیجعل

ًتبقى الرقاب، وبقیة السیارات التي یقصد بھا الرفق، سواء كانت في إسعاف المرضى والمصابین، أو كانت لنقل طالب العلم، أو غیر ذلك 
ذه السیارة ھ: ھكذا لو كان لھ قرابة، ویحتاجون إلى سیارة یتنقلون بھا، فقال لھم. مما ُیقصد بھ وجھ هللا والتقرب إلى هللا سبحانھ وتعالى

أوقفتھا علیكم، فأوقفھا على قرابتھ من أجل أن یرتفقوا ویقضوا علیھا مصالحھم، فھذا یمكن أن یكون من وقف الخیر والبر، وُیثاب اإلنسان 
ُونحو ذلك مما ھو موجود في زماننا كاآلالت، فاآلالت مثال یمكن أن توقف، كما في القدیم كانت اآل. علیھ، ویكون صدقة وصلة رحم الت ً

ّالتي ُیجاھد بھا من أسلحة القتال والجھاد في سبیل هللا منھا ما ھو موقوف، وذكر العلماء في ذلك حدیث عمر بن الخطاب رضي هللا عنھ لما 
من وما تنقمون ) :منع خالد والعباس وابن جمیل فقال صلى هللا علیھ وسلم: بعثھ النبي صلى هللا علیھ وسلم للصدقة كما في الصحیحین فقال

، فجعل اآلالت الدروع التي ُیجاھد بھا محبوسة، فدل ھذا على جواز ومشروعیة احتباس )َخالد فإنھ احتبس أدُرعھ ومتاعھ في سبیل هللا
ّوفي زماننا لو حبس أي آالت ُینتفع بھا في مصالح المسلمین عامة كحفر القبور، وآالت یشق بھا الطرقات كما ھو موجود اآلن . اآلالت

ّبعض الوسائل التي یستعان بھا لتكسیر الصخور، ولحفر اآلبار، ولشق الطرقات، فھذا كلھ مما یمكن إیقافھ، فُیحبس األصل وتسبل عندنا في  َُّ
ویشترط في صحة الوقف أن یكون على بر، : أي] وأن یكون على بر: [قولھ رحمھ هللا. ًثمرتھ ومنفعتھ، ویكون وقفا على من سماه الواقف

ّعة لما یحبھ هللا ویرضاه من األقوال واألفعال، وأكثر ما یكون البر في األفعال، ولذلك عممھ هللا سبحانھ وتعالى، فجعل من ِوالبر كلمة جام
وجعل من البر إقامة . البر ما یكون من االعتقادات واألعمال الظاھرة، ومنھ اإلیمان با عز وجل ومالئكتھ وكتبھ ورسلھ والیوم اآلخر

ّفھذا معنى البر العام، . الزكاة، وجعل من البر الوفاء بالعھد، وجعل من البر الصدقة على المساكین وذوي القربى والمحتاجینالصالة، وإیتاء  ِ
ّولذلك قرن هللا سبحانھ وتعالى البر بالتقوى، فجعل البر تقواه سبحانھ وتعالى إشارة إلى عمومھ وشمولھ ألصول اإلسالم ومحاسنھ، كما قال  ِّ ِ

َولكن البر من اتقى : تعالىسبحانھ و َّ َِ َِ ََّ َّ فدل على أن البر من األلفاظ . ، فجعل البار الكامل في بره من اتقى هللا سبحانھ وتعالى]189:البقرة[ِْ
ِالعامة الشاملة لما یحبھ هللا ویرضاه من الطاعات والقربات، سواء كانت من األمور المتعلقة باالعتقاد، وھي أفضل البر وأحبھ إلى  هللا ً

سبحانھ وتعالى، كاإلیمان بھ سبحانھ وتوحیده، وحسن الظن بھ جل جاللھ، ومحبتھ، وخشیتھ، واالستعانة بھ، والتوكل علیھ ونحو ذلك من 
ِفلو أوقف شیئا، وقصد بھ البر صح . أعمال القلوب، أو كانت من األعمال الظاھرة من شعائر اإلسالم العظیمة كإقام الصالة وإیتاء الزكاة ً

أمر بالمعروف، ویجعل بعض العلماء : ِعلى برِّ ومعروف، والمعروف أكثر ما یكون في األقوال، ولذلك یقال: فھ، وبعض العلماء یقولوق
ٍّبین البر والمعروف عموما وخصوصا، وإذا أوقف على بر یشمل فإنھ وقف المساجد من أجل الصالة فیھا، وإقامة حلق الذكر والمحاضرات  ِ ًِ ً

ًكذلك أیضا لو أوقف كتبا ُیتعلم منھا، ویستفاد منھا، فھذه صدقة جاریة تكون وقفا؛ ألنھا . ِ كلھ من البر الذي یحبھ هللا ویرضاهوالدروس، ھذا ً ً
ًعلى بر وعلى طاعة، كمن أوقف مصاحف یقرأ فیھا الناس، ویتعلم أو یحفظ منھا طالب العلم، فإن أوقفھا على مدرسة فغالبا ما تكون  ِ

ِفھا على مسجد، فغالبا ما تكون للقراءة، وھذا كلھ من البرللحفظ، أو أوق ِكذلك ُیوقف بقصد الصلة للرحم، كأن یوقف على قرابتھ، كما فعل . ً
ِیعني یكون الوقف على بر، مفھوم ذلك أن الوقف ال یكون ) ِأن یكون على بر: (فقولھ رحمھ هللا. عمر بن الخطاب رضي هللا عنھ وأرضاه

ومن ھنا مثل العلماء رحمھم هللا بوقفیة آالت . ٌوقف على معصیة هللا عز وجل، فإنھ وقف ممنوع، ولیس بوقف مشروعمعصیة، فإذا أ على
اللھو والمعازف، وكذلك الوقف على المعاصي، مثل قطع الطریق وإخافة اآلمن، ونحو ذلك مما فیھ ضرر على المسلمین عامھم أو خاصھم، 

َفإن المساجد تعتبر من أبرِّ البر، ] كالمساجد: [قولھ رحمھ هللا. ّالشرعي، بل ھو وقف محرم وال یعتد بھفال یجوز مثل ھذا، ولیس من الوقف  َ
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ٌوأعظم ما یكون من طاعة هللا عز وجل بعد توحیده أن یقیم المسلم صالتھ، والمساجد محل إلقامة الصالة وذكر هللا عز وجل، فالوقف علیھا 
ٌفیھ أجر عظیم وثواب كبیر، ثم ی ِختلف البر في المساجد، فالبر في المساجد التي تقام فیھا الجمعة أعظم من البر في المساجد التي تكون فیھا ٌ ِ ِ

مساجد الجماعة قد تكون أفضل من مساجد : الجماعات، مساجد الجمعة والجماعات أفضل من مساجد الجماعة فقط؛ لكن بعض العلماء یقول
فإذا . ًكأن یبني مسجدا في حي مكتظ بالناس یصلون فیھ، ویمتلئ المسجد في الصلوات الخمسأحوال خاصة؛  الجمعة من وجھ، وھذا في

ًحسبت ما یكون طیلة األسبوع من الفروض الخمس مقرونا بمسجد تقام فیھ الجمعة والجماعة، ولكن العدد قلیل فقد یفوقھ في األجر من ھذا 
ّ علیھ، وذلك أن الجمعة من حیث األصل لھا فضیلة، وصالة الجمعة مفضلة الوجھ، لكن ھذا فیھ نظر كما قال بعض مشایخنا رحمة هللا

بتفضیل هللا عز وجل لیومھا ولھذه الشعیرة، فوجود الفضل الخاص لھا یعطي مزیة في الوقف على مسجٍد مشتمل على المعنى العام، وھي 
 الخمس منزلة الجمعة من ھذا الوجھ، حتى إن بعض العلماء ِّفال نستطیع أن ننزل الصلوات. في الصلوات الخمس دون ھذه المزیة الخاصة

كان یرى أنھا الصالة الوسطى كما ذكرنا في الخالف في تعیین الصالة الوسطى، وإن كان الصحیح أنھا صالة العصر؛ لكن الشاھد أن هللا 
أفضل من اإلیقاف على مسجد فیھ سبحانھ وتعالى فضل الجمعة وخصھا بخصائص، فإذا أوقف على مسجد فیھ جمعة وجماعات، فذلك 

ًثم ینبغي على من یوقف على المسجد أن یراعي أمورا تزید في الخیر والبر؛ فمثال. جماعة فقط ٍإذا كان في موضع ال یدري ھل یبقى أھلھ : ً
ت ویغلب على الظن على اإلسالم أو ال، أو أھلھ مقصرون في الصالة، فلیس مثل أن یكون بمثل موضع عرف أھلھ بالمحافظة على الصلوا

ًبقاء المسجد دھرا طویال فوقفیة المساجد في األماكن التي یستقر فیھا اإلسالم، ویكون الناس حریصین فیھا على الصلوات أفضل، وكذلك . ً
ٍان ال یضمن في األماكن النائیة حیث الحاجة شدیدة، كالبوادي ونحوھا، حیث یكون الخیر فیھم أكثر، واألجر فیھم أعظم مما لو أوقف في مك
ًثم أیضا إذا . ِأن أھلھ ینتكسون عن اإلسالم أو یتحولوا عن الموضع الذي ھم فیھ، فتتفاضل المساجد بحسب ما یكون فیھا من الخیر والبر

أوقف على المسجد، وكان أھلھ حریصین على ذكر هللا وإقامة المحاضرات ومجالس الذكر، والجلوس في المسجد أكثر من غیرھم، فالوقف 
إن الوقفیة في األماكن المفضلة أفضل من الوقفیة في : وقال بعض مشایخنا رحمة هللا علیھم. لى أمثال ھؤالء أفضل من الوقف على غیرھمع

األماكن المفضولة، فالمسجد في مكة والمدینة أفضل من غیرھما، فإن وقفیة المسجد في الحرمین لیس كوقفیة المسجد في غیرھما، وھذا 
بناء : أي) والقناطر: (وقولھ. إن ھذا أعظم في أجره وأفضل مما لو صرفھ في غیره: ضیل بالمكان؛ ألنھ مزیة فضل، ویقولونراجع إلى التف

القناطر، وكانوا في القدیم یحتاجون، القناطر تكون لمجرى الماء، كانوا یبنون القناطر للمیاه یستقي منھا الناس، ویسقون منھا مزارعھم، 
ً، فھذه القناطر تكون مسبلة على عموم المسلمین، غالبا ما تكون الوقفیة فیھا على عموم المسلمین، فاألجر فیھا أعظم، ویسقون منھا دوابھم ّ

ًكالمساجد تكون على عموم المسلمین، وال تختص بطائفة وال بجنس، وغالبا ما تكون على عموم المسلمین مثلما كان في بعض المدن 
وربما . لھا، فوجود القناطر تحفظ المیاه وتصونھا، وجري الماء في القنطرة یسھِّل وصولھ إلى الناساإلسالمیة تجري األنھار في داخ

ًاحتاجت القنطرة إلى بناء فبناھا وأوقفھا، فھذا ال شك أنھ أفضل وأعظم أجرا، وتتفاضل القناطر أیضا بحسب ما یكون منھا من النفع،  ً
ھا الناس، وتسقى منھا المزارع والدواب، لیست كالقناطر الخاصة التي تكون منحصرة، فالقناطر فالقناطر التي ینتفع بھا العامة، ویستقي من

ألن المساكین یكون البر من جھة الرفق بھم؛ ألن اإلحسان إلى ): والمساكین: (قولھ. ِمتفاوتة في الفضل بحسب ما یكون منھا من الخیر والبر
كالمساجد : (؛ أي)المساكن(یر بالشخص الذي ُیعطى، أو بالمحل الذي یوقف علیھ، وقد تكون ِالمساكین واإلنفاق علیھم من البر، فھذا تعب

 ّ؛ ألن المساكن ُیؤوى إلیھا، فمثل بالمساجد التي فیھا منافع دي)والقناطر والمساكن
 
 
 
 

 وجود المنفعة مع بقاء العین الموقوفة
 
 

ًفي محل الوقف، فال یقع الوقف على شيء إال إذا استوفى شروطا، وال : یعني) یھویشترط ف] (ًویشترط فیھ المنفعة دائما: [فقال رحمھ هللا
ما ھي األشیاء التي یمكن وقفھا؟ : ًوبناء على ذلك یرد السؤال. نحكم بوقفیة كل شيء، وبعبارة أخرى أن الوقف یختص بأشیاء دون أشیاء

ٍكل عین، خرجت المنافع؛ ألن األشیاء أعیان : ّفلما قلنا.  تفوت العین بھاكل عین فیھا منفعة قابلة لالنتقال بالتملیك، ودائمة ال: الجواب
ومنافع، فالعین ھي الرقبة مثل الدار والمزرعة، فكل عین لھا منفعة یمكن أن یتعلق الوقف بالعین، ویمكن أن یتعلق بالمنفعة، فإذا تعلق 

ًوبناء على ذلك فالوقف ال یصح إال إذا كان بالعین، فال .  یستلزم وقفیة العینبالعین تبعت المنفعة العین، وأما إذا تعلق بالمنفعة فإن ھذا ال
ًیتعلق الوقف بالمنافع، ومن أمثلة المنافع السكنى، فلو أن شخصا ملك منفعة دار شھرا، كأن یستأجر عمارة لمدة شھر، أو یستأجر عمارة  ًٍ

. ر سنوات على طالب العلم؛ فإنھ ال یصح؛ ألن الوقف ال یتعلق بالمنافعأوقفت ھذه المنفعة عش: سنة، أو یستأجرھا عشر سنوات، ثم قال
أوقفت الركوب على الدابة، فال یصح، ولذلك قال صلى هللا : ولذلك یشترط في محل الوقف أن یكون من األعیان ال من المنافع، وھكذا لو قال

ّإن شئت حبست األصل وسبلت الثمر: (ًعلیھ وسلم مشیرا إلى ھذا الشرط أن : ًثانیا. ، فجعل المنفعة تابعة للعین وجعل الوقفیة متعلقة بالعین)ّ
ًتكون ھذه العین مشتملة على منفعة ال تفوت بفواتھا لو تعلقت الوقفیة بھا، فإذا أوقف عینا ولھا منفعة وكانت المنفعة ال تتحقق إال بذھاب 

 فإن انتفاع الفقیر بالطعام ال یمكن أن یكون إال باألكل، وحینئٍذ تكون منفعة ًالعین لم تصح الوقفیة، ومن أمثلة ذلك أن یوقف طعاما على فقیر
وال یصح الوقف على ھذا الوجھ، فال یصح وقف الطعام على ھذا الوجھ؛ ألنھ ال یمكن االنتفاع . الموقوف مفضیة إلى ذھاب عین الموقوف

ّإن شئت حبست األصل وسبلت الثمر(بارتین ّبھ إال بذھاب عینھ، والنبي صلى هللا علیھ وسلم عبر في الوقف بع ، فلو قلنا بصحة وقفیة )ّ
، وھو إذا قال )ّإن شئت حبست األصل: (الطعام ووقفیة األعیان التي تذھب باالنتفاع بھا، فإن ھذا یناقض الوقف؛ ألن الوقف حبس الشيء

ًطعام، والوقف حقیقتھ أن یبقى األصل محبوسا، فال تتحقق أوقفت ھذا الطعام صدقة على المسكین؛ فإن انتفاع المسكین مفتقر إلى فوات ال
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ًومن ھنا تخرجت أیضا مسألة وقفیة الدراھم والدنانیر، كأن یقول. ًالوقفیة، وال یمكن أن یكون الطعام باقیا؛ ألنھ ُیستنفد ویستھلك باألكل ھذه : ّ
 یصح وقفھا في قول عامة أھل العلم كما حكاه اإلمام ابن قدامة مائة ألف وقف على الفقراء والمساكین، فھذا ال یصح؛ ألن الذھب والفضة ال

ًوبذلھا، فإذا منفعتھا موجبة لذھاب  رحمھ هللا وغیره، فذكر أن وقف األثمان ال یصح، ألنھ ال یمكن أن ینتفع بالذھب والفضة إال بالشراء
د الثمرة والمقصود من التحبیس والوقفیة، ومن ھنا ال بد وأن فصار ھناك تناقض بین حقیقة الوقف ووجو. عینھا، والوقف یستلزم بقاء العین

ًتكون العین باقیة، وأال یكون االنتفاع بھذه العین موجبا لفوات العین، إال أن بعض العلماء استثنى من الذھب والفضة أن یكون من الحلي 
ِّجملون بھ ویلبسونھ، فھذا یخفف فیھ بعض العلماء فیقول یصح وقفیة الحلي یعار للضعفاء والفقراء یت: كاألسورة والقالئد ونحوھا، فقال

ًستبقى القالدة، فحقیقة الوقفیة منضبطة؛ ألن القالدة ستبقى، والمنفعة بالتزین ممكنة، وھذه مسألة لھا أصل تقدم في مسألة إجارة الحلي، وأیا  ً
وھنا مسألة انتشرت في بعض .  ألف وقف لم تصح وقفیتھاھذه مائة: ما كان من حیث األصل ال تصح وقفیة الدراھم والدنانیر، فلو قال
أموال الزكاة، قال بعض  یمكن للغني بدل أن یعطي الفقراء والضعفاء: البلدان اإلسالمیة، ویوجد من یفتي بھا وھي مسألة عجیبة، یقولون

ت تجاریة قبل إعطائھا للفقراء ثم یؤخذ ریع ھذه المتأخرین والباحثین بأنھ یجوز أن تؤخذ ھذه الزكاة وتبنى بھا عمائر، أو تبنى بھا محال
ًھذا أفضل من أن نعطیھم النقود ألنھم یضیعونھا أو یتلفونھا، ثم إن ھذا استثمار یدر علیھم أرباحا : یقول. العمائر وُیتصدق بھ على الفقراء

لزكاة حق في المال للفقراء ومن سمى هللا من أھل أكثر وأفضل مما لو أخذوا ھذا المال، وھذه فتوى باطلة، ال تستند الجتھاد صحیح؛ ألن ا
ٌوفي أْموالھم حق مْعلوم : الزكاة كما قال تعالى ُ َ َ ٌَّ ْ ِ ِ ً، فھذا یدل على أن الزكاة حق للمسكین، وإذا كانت حقا للمسكین؛ فإن بناء ]24:المعارج[َِ

ّتثمر یفتقر إلى وجود اإلذن من المالك، والفقیر ما فوض الغني العمارة بھا، أو شراء األرض من أجل بناء العمائر علیھا، أو ما یستغل أو یس
ًمعطال للزكاة، وال یترتب علیھ ملكیة  بأن یبني لھ، ولم یفوضھ أن یقوم بھذا االستثمار، فحینئٍذ یبنیھا الغني على ملكھ، ویصبح فعلھ ھذا ِّ

 عز وجل من أھل الزكاة فمن الذي یستحق ھذه العمائر من األصناف إنھا حق لمن سمى هللا: ثم إذا قلنا. المساكین وأھل الزكاة لھذا المال
ٍالثمانیة، ومن الذي تكون لھ ھذه االستثمارات؟ فمثل ھذه االجتھادات التي ال تستند إلى أصول صحیحة، وال تتفرع على أصول علمیة ذكرھا 

ھد من ھذا أنھ ال تصح وقفیة الدراھم والدنانیر؛ ألنھ ال یمكن االنتفاع فالشا. ّالعلماء واألئمة؛ فإنھ ال یعول علیھا، وال یلتفت إلیھا وھي باطلة
ُبھا إال بذھاب عینھا؛ فإذا ال یمكن أن تبقى وقفا، وإذا انتفع بھا تعطلت الوقفیة، وإذا بقیت وُحبِّست امتنعت عن المنفعة، فأصبح األمر  ً ً

ُمان وال المطعومات وال الریاحین، ومثلوا بالریاحین؛ ألنھا تشم وتعصر فإذا ال تصح وقفیة األث: ًمتناقضا، ولذلك قال العلماء رحمھم هللا َُ
ًشمت تلفت وفسدت وذھب ما فیھا من النكھة والرائحة، وإذا عصرت أیضا فسدت، فالمنفعة فیھا موقوفة على إتالف عینھا، فال تصح وقفیتھا  ُّ

ألن الوقف على التأبید، وذلك كما أشرنا ) ًدائما] (من عین ینتفع بھ مع بقاء عینھًویشترط فیھ المنفعة دائما : [قال رحمھ هللا. من ھذا الوجھ
ًأوقفت داري شھرا، أو أوقفت مزرعتي سنة، فإن ھذا ال یصح؛ ألن الوقف المؤقت باطل، فالبد وأن : إلى أن الوقفیة ال تصح مؤقتة، فلو قال

فإذا كان الوقف على التأبید فھو أن تبقى العین . ة الوقف أن یكون على التأبیدیكون الوقف على التأبید، ولذلك یذكر العلماء من شروط صح
ًأي كما لو أوقف عقارا، كأن یوقف عمارة، أو یوقف ) كعقار] (كعقار و حیوان : [قال رحمھ هللا. ًغالبا، وأن یكون تحبیسھا وإیقافھا إلى األبد

ًبیتا، ویجعلھ مسكنا لألیتام واألرامل والمحتاجین،  أو یوقف عمارة على طالب العلم، أو على أھل العلم یأخذون ثمرتھا وغلتھا، فإذا أوقفھا ً
على طالب العلم من أجل أن یسكنوا فیھا كما في األربطة فال إشكال، ویكون استحقاقھ من جھة السكن، وإذا أوقفھا على أھل العلم على أنھا 

ِتستغل ویكون ألھل العلم أخذ غلتھا، فھذا شيء آخر ّمثل رحمھ ) كعقار وحیوان: (وقولھ] كعقار وحیوان. [، فُیقسم نتاج األجرة كما ھو معلومُ
ّهللا بالعقار والمنقول، والحیوان مثل اإلبل والبقر والغنم، بأن ُیوقف الدابة ویوقف منافعھا، یحبِّس األصل ویسبل الثمرة، وإذا سبل الثمرة في  ّ ِ

َبعیر یجعلھ للركوب في سبیل هللا عز وجل، سواء للجھاد في سبیل هللا، كأن یقاتل علیھ ویجاھد في سبیل ّالبھیمة، فإما أن یسبل ركوبھا مثل ال ً
ًهللا عز وجل، وكذلك الفرس لو أوقفھا في سبیل هللا عز وجل، وتكون البھیمة محبسة األصل مسبلة الثمرة أیضا بأن ُیتصدق بحلیبھا، فُیجعل  ّ ّ

 .شاة، یحبِّس أصلھا ویجعل حلیبھا صدقة للضعفاء والفقراءحلیبھا كما في البقرة أو في ال
 
 
 
 

 األسئلة
 
 

...... 
 

 مسح البول دون غسلھ
 
 

الطھارة بالماء في غیر القبل : إذا أصاب البدن بول ثم مسح بالمندیل ونسي الغسل ولم یذكر إال بعد الصالة فما الحكم؟ الجواب: السؤال
راب أو الحجر ونحوه من الطاھرات محل الماء في تطھیر البدن أو الثوب أو المكان إذا أصابتھ والدبر الزمة، وال تحل الطھارة بالت

ُیشرع أن یتیمم لھذه النجاسة التي : النجاسة، إال في مسألة واحدة ذكرھا بعض العلماء وھي أن یصیب الثوب نجاسة ولیس عنده ماء فقالوا
ًابیة بدال عن طھارة الماء، أما من حیث األصل فالذي دل علیھ األصل أن الطھارة من ھذا قول بعض العلماء، ویجعل الطھارة التر. علیھ

، وجعل تطھیر )اغسلي: (، فقال)اغسلي عنك الدم وصلي: (النجاسة ال تكون إال بالماء؛ ألن النبي صلى هللا علیھ وسلم قال كما في الصحیح
وسلم قال عن بول   لحدیث أنس في الصحیحین أن النبي صلى هللا علیھوالماء أصل. النجس بالغسل، فھذا ھو األصل أنھ یجب الغسل
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ً، ولم یجعل نشاف البول، وال تبخره بالشمس موجبا للحكم بطھارة الموضع، خالفا للحنفیة الذین )ًأریقوا علیھ سجال من ماء: (األعرابي ً
والصحیح ما ذھب إلیھ الجمھور أنھ البد من الغسل، . كانیقولون إنھ یمكن إذا ظھرت علیھ الشمس فتبخرت النجاسة أن یحكم بطھارة الم

ُّوإذا ثبت ھذا فالمندیل ال یعتبر مطھرا إال في القبل والدبر إذا خرجت منھما نجاسة، فیعتبر في حكم االستجمار؛ ألن االستجمار یجوز بكل  ُ ً
 بالمندیل في القبل والدبر حكمنا بالجواز، بشرط أن ال فإذا أنقى. طاھر ما عدا العظم والروث، ونحوه من المحترمات، وكذلك ما ال ینقي

أما بالنسبة للمسألة المذكورة أنھ أصابتھ النجاسة . یتجاوز الخارج الموضع والصفحتین فإذا تجاوز وجب الغسل، ھذا من حیث األصل
 إذا لم یتذكر إال بعد السالم والفراغ من فمسحھا بالمندیل ثم نسي غسلھا ثم صلى، فأصح أقوال العلماء في ھذه المسألة أن صالتھ صحیحھ

الصالة؛ ألن النبي صلى هللا علیھ وسلم صلى في نعلیھ وكانت فیھما نجاسة، فأتاه جبریل فأخبره أنھما لیستا بطاھرتین، فخلعھما علیھ الصالة 
وآخر دعوانا أن . معذور وصالتھ صحیحةوالسالم ولم یعد الصالة من أولھا، فبنى على ما مضى، فدل على أن الكل إذا تم دون علمھ أنھ 

  .الحمد  رب العالمین، وصلى هللا وسلم وبارك على نبینا محمد وعلى آلھ وصحبھ أجمعین
 
 
 
 

 ًنتاج الدابة ھل یعتبر تابعا لألصل
 
 

ھذا ُیرجع فیھ : الجواب. ؟ أثابكم هللاًمن أوقف دابة فھل نتاجھا وما في بطنھا ُیعتبر وقفا، وھل یعتبر النتاج من األصل أم من المنفعة: السؤال
ّإلى شرط الواقف، وسیأتي التفصیل فیھ، فإذا أوقف دابة قد یسبل ركوبھا، وال یسبل حلیبھا، وقد یسبل الدابة بحلیبھا وثمرتھا؛ لكن األصل أن  ّ ّ

أوقفت ھذه : ًفلو قال مثال.  المصرف الذي حددهّالثمرة تتبع العین، وإذا سبلھا على أن تكون منافعھا كلھا تابعة لھا فال إشكال، وتكون على
أوقفت ھذه الدابة : الدابة على أن حلیبھا ُیباع، وینفق علیھا من حلیبھا، فحینئذ تكون الوقفیة مختصة بالركوب وال تشمل الشراب، وقد یقول

 فالمقصود أن ھذا یختلف باختالف شرط .ُیشرب من حلیبھا، ولكن یستغل ظھرھا من أجل أن ینفق علیھا بقدر الحاجة أو النفقة علیھا
  .الواقف، ویتقید في حكمھ بشرط الواقف، وهللا تعالى أعلم

 
 
 
 

 تجزؤ الوقف
 
 

، والصالة والسالم على خیر خلق : إذا كانت لدي دار فھل یجوز أن أسكن في دور وأوقف باقي األدوار؟ الجواب: السؤال باسم هللا، الحمد 
ّفھذه المسألة فیھا خالف بین العلماء رحمھم هللا، فأجاز بعض العلماء أن ُیوقف من الدار علویھا، : من وااله، أما بعدهللا، وعلى آلھ وصحبھ و

وأن ُیبقي أسفلھا على األصل، وممن اختار ھذا القول اإلمام النووي رحمھ هللا كما نص علیھ في الروضة، وأشار إلى أنھ وجھ عند الشافعیة 
ِ على ذلك یرتفق باألسفل منھا ویوقف أعالھا، وقال بعض العلماءًفبناء. رحمھم هللا إن أسفل الدار حكمھ حكم أعاله وأعلى الدار حكمھ حكم : َ

من ظلم قید شبر من : (األسفل، وال یمكن أن نحكم بالوقفیة باختصاص األعلى دون األسفل وال العكس؛ ألن النبي صلى هللا علیھ وسلم قال
قھ من سبع  فصعد إلى سطوحھ  ً، فجعل أسفل الشيء تابعا ألعاله؛ وألن اإلجماع منعقد على أن من اعتكف في مسجد)أرضیناألرض طوِّ

أنھ لم یخرج عن المسجد؛ فدل على أنھا ساریة إلى األعلى كما أنھا ثابتة في األسفل، ولذلك صح الطواف بالدور الثاني من بناء البیت، 
ٍن أسفل الشيء وأعاله في حكم واحٍد من ھذا الوجھ، إذا ثبت ھذا فال یصح أن تقول إن األعلى وصح الطواف على سطح المسجد الحرام؛ أل
ًومن ھنا تتخرج مسألة ما إذا بنى مسجدا، وجعل تحتھ أماكن لالستغالل، أو جعل فوقھ سكنا . موقوف دون األسفل، أو األسفل دون األعلى ً

احد، وھو الصحیح واألقوى من حیث األصول؛ فإن ھذا ُیمنع، وال یمكن أن تكون أسافل ُیستغل، فإذا قیل إن أسفل المسجد وأعاله حكمھ و
ولذلك فاألشبھ بمثل ھذا أن الحكم لألعلى واألسفل، ومن ھنا . ًالمساجد ال حرمة لھا كأعالھا، وال أن یكون أعالھا خالیا من الحرمة كأسفلھا

ُنبھنا على مسألة شراء الشقق، فإن الشقة إذا اشتری ت، وھي في الدور الثاني فإن ھذا یوجب السؤال إذا كان األصل أن فضاء الشيء تابع ّ
ًإنھ بنى دارا من شقتین في كل دور شقة؛ فلن یتحقق تقسیم األرض بینھما؛ ألن الذین : فلو قلنا. ألسفلھ فحینئذ تصبح الشقة تابعة لألسفل

بعتك الشقة فقط أنا ما بعتك سطح الشقة، فھو : ن الشقق، والمالك الحقیقي یقولًیبیعون الشقق یبنون فوق ھذه الشقة أدوارا أخرى، ویبیعو
ٍلكن لو أنھ اشترى الشقة على أنھ مشتر لنصف . مالك لسطحھا، فإذا بنى علیھا سیبیع ذاك الذي بناھا، ثم یبني علیھا آخر ویبیع الذي علیھ

أشتري منك ھذه العمارة نصفھا بملیون على أننا نقسم :  الشقة؛ ولكن یقولالبیت، وأن ھذا البیت بینھما فإنھ یصح، وال ینصب البیع على
قسمة ُمھایا، یسمونھا قسمة الُمھایا كما یقع بین الوارثین ونحوھم، تكون الشقة العلیا لك والسفلى لي أو العكس؛ فحینئذ ال یكون الملكیة لعین 

ًي تابع للسفلي مسألة مھمة جدا، ال یمكن أن نفرق فیھا في األحكام، فتارة نقول فالمقصود أن مسألة العلو. الشقة، وإنما تكون قسمة ُمھایا ً
المعتكف ال یبطل اعتكافھ إذا صعد إلى سطح المسجد؛ ألن أعلى المسجد من المسجد، ثم نقول یصح أن یوقف أعلى المسجد دون أسفلھ، فھذا 

ّفل یتبع علویھ كما في البدروم أو نحوه، وإما أن یقال بالتفصیل، أما من تناقض ًتناقض، فإما أن ُیقال بأن الفضاء تابع لألسفل عموما، واألس
ًفي مسائل العبادات نعطیھ حكما، وفي مسائل المعامالت نعطیھ حكما فھذا لیس من الفقھ إنما الفقھ أن یبنى على أصل واحد، وانتزعنا من . ً
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، فقھ ھذا الحدیث، جعل العلماء أسفل ) شبر من األرض طوقھ من سبع أرضینمن ظلم قید: (حدیث رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم أنھ قال
، فمع أنھ اغتصب في األرض العلویة، )من سبع أراضین: (األرض كأعالھا ألنھ جعل العقوبة علیھ مضاعفة بما یساوي األرض كلھا قال

ً أنك إذا ملكت أرضا فمن حقك أن تحفر فیھا، حتى لو وألن اإلجماع منعقد على. لكنھ عذب بما سفل؛ ألنھ من ملك األعلى ملك األسفل
إنھ یملك أعلى األرض وأسفلھا، ثم نقول بجواز وقفیة : ًألن ھذا ملك لك، فإذا ال نستطیع أن نقول استطعت أن تصل إلى األرض السابعة؛

ّ كلھ أسفلھ وأعاله، وتكون الحرمة ألعاله كأسفلھ، ًولذلك فاألشبھ أنھ ال یكون المسجد إال موقوفا. أعالھا دون أسفلھا أو العكس، فھذا تناقض
 أن تكون دورات المیاه أسفل منھ؛ ألنھ في ھذه الحالة كالمصلي فوق الحمام، وقد نھى النبي صلى هللا علیھ وسلم - ًبناء على ھذا- وال یجوز 

لمسائل كلھا ویقرر األصل على ھذا الوجھ الذي فتقاس على ھذه ا. عن الصالة في الحمام، وإذا كان علوي الشيء كسفلیھ فحینئذ ال یتأتى
  .ُیفھم من سنة النبي صلى هللا علیھ وسلم، وھو األقوى واألولى، وهللا تعالى أعلم

 
 
 
 

 [3[ كتاب الوقف -شرح زاد المستقنع 
لحربي، ونسخ التوراة واإلنجیل، بناء الكنائس والوقف للكافر ا: لیس كل شيء یجوز الوقف علیھ، بل إن ھناك أشیاء یحرم الوقف علیھا، منھا

وكتب أھل البدع والزندقة، وإذا أوقف على ذلك فإنھ یصار إلى أقرب شيء موافق وشبیھ للموقوف علیھ في الشرع، واألصل أن العبد إذا 
 .ًأوقف وقفھ بشروط غیر ممنوعة شرعا، فإنھ ینبغي العمل والتقید بشروط الواقف وعدم العدول عنھا

 ف علیھما ال یجوز الوق
 
 

بسم هللا الرحمن الرحیم الحمد  رب العالمین، والصالة والسالم األتمان األكمالن على خیر خلق هللا أجمعین، وعلى آلھ وصحبھ ومن سار 
 سبحانھ فھناك وجوه ال یجوز الوقف علیھا، وھي الوجوه التي حرمھا هللا عز وجل؛ ألن هللا: أما بعد. على نھجھ واھتدى بھدیھ إلى یوم الدین

فال  إن هللا أحل أشیاء: (وتعالى نھى عباده المؤمنین عن جملة من األمور، فال یجوز لھم أن یستحلوھا كما قال صلى هللا علیھ وسلم
فالوقف على ھذه األشیاء ُیعین على معصیة هللا عز وجل، ویعزز ویقوي ھذا األمر المحرم، ولذلك ). تحرموھا، وحرم أشیاء فال تحلوھا

َوتعاونوا على البرِّ والتقوى وال : ً عز وجل على عباده أن یكونوا سببا في المعونة على اإلثم والعدوان، كما قال سبحانھ وتعالىحظر هللا َ َ َ َ َ َْ َُّ َِ ْ َ
ِتعاونوا على اإلثم والُعدوان  َ َ َ َ َْ ْ ِ ْ ِ َ ُ ، والتحریض وأعظم اإلثم أن یعین على ما یؤثر في العقیدة والتوحید، فإن إفساد ]. 2:المائدة[َ إیمان الناس با

على ما یصرفھم عن توحید هللا عز وجل وإفراده بالعبادة؛ ھو أعظم المنكر الذي حرمھ هللا عز وجل، فأنزل من أجل تحریمھ كتبھ، وأرسل 
 ...... .رسلھ سبحانھ وتعالى

 
 عدم صحة الوقف على نفسھ

 
 

على نفسھ؛ ألن الوقف إخراج للمال المملوك عن ملكیتھ  سبحانھ وتعالى، ال یصح أن یوقف : أي] والوقف على نفسھ: [قال رحمھ هللا
ومن ھنا قال . ًفإنھ في ھذه الحالة لم یصنع شیئا ولیست ھذه ھي حقیقة الوقف خاصة إذا كان على وجوه البر كما تقدم، فإذا أوقف على نفسھ

خالف بین أھل العلم رحمھم هللا في ھذه المسألة، لكن لو أنھ جعل ال یصح وقف اإلنسان على نفسھ بغیر خالف، یعني ال : بعض العلماء
ًلنفسھ حظا في حال حیاتھ من الوقف فإنھ یصح، كأن یجعل لھ نصیبا من ھذا الوقف مدة حیاتھ ھذا البیت : وھكذا لو اشترط النظارة فقال. ً

و أوقف بیتھ على الفقراء والمساكین واشترط النظارة ًیكون وقفا علي وعلى ذریتي من بعدي، ولكن لي حق النظارة في حال حیاتي، ول
إن اإلمام أحمد رحمھ هللا قد نص : وقال بعض العلماء. ًعلیھ؛ صح، فإذا اشترط النظارة لنفسھ أو نصیبا من الوقف لنفسھ، فإنھ ال بأس بذلك

ًعلى أنھ إذا اشترط لنفسھ جزءا أو شیئا مخصوصا مدة حیاتھ أنھ ال بأس بذلك وال حر ً   .ج علیھً
 
 
 
 

 عدم جواز الوصیة على محرم
 
 

وال تجوز الوصیة على الكنائس، وال الوصیة لنسخ كتب األدیان السماویة األخرى، فإن النبي صلى هللا : أي] وكذا الوصیة: [قال رحمھ هللا
والذي نفسي بیده : ( في الصحیحعلیھ وسلم لما رأى عمر رضي هللا عنھ یقرأ في صحف أھل الكتاب غضب علیھ الصالة والسالم فقال كما

وھذا عمر رضي هللا عنھ الذي تؤمن علیھ الفتنة، ومع ذلك صرفھ عن شغل وقتھ، وإضاعة وقتھ ). ًلو كان موسى حیا ما وسعھ إال اتباعي
ھا تكون باطلة، لكن ھل ، فإذا كانت الوصیة لھذه األمور المحرمة فإن)ًوالذي نفسي بیده لو كان موسى حیا ما وسعھ إال اتباعي(في قراءتھا 

  .تبطل من أصلھا أو تصرف إلى ما ھو أقرب من وجوه الخیر؟ على التفصیل المتقدم
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 الوقف على الحربي
 
 

إذا وقعت حرب بین : ًمثال. ِألن الحربي المحارب  ورسولھ، محارب للمسلمین مباح الدم: أي] غیر حربي: [یقول المصنف رحمھ هللا
 فإن ھؤالء من أھل الحرب لیس لھم حق على المسلمین، لمحاربتھم للمسلمین، ولذلك تستباح دماؤھم، وتباح أعراضھم، المسلمین والكفار؛

ُفتسبى ذراریھم ونساؤھم، وكذلك ال یجوز وال یشرع أن ُیعاملوا معاملة الحسنى؛ ألنھم حاربوا اإلسالم ومنعوا نشره، ففي ھذه الحالة ال 
ِھ لیس بب◌◌ر، بل یعینھم على المسلمین، فال ُیشرع الوقف علیھمِیجوز أن ُیوقف علیھم؛ ألن ِ ِ ِ.  

 
 
 
 

 الوقف على الكنائس ونحوھا
 
 

ُوكذلك الوقف على كنیسة ال یصح وال یجوز؛ ألن الكنائس جاز استبقاؤھا للضرورة، ولذلك فإذا ُھدمت لم تبن، ] وكنیسة: [یقول رحمھ هللا
فال . ّأھل الذمة، وبینا الشروط العمریة عن عمر بن الخطاب رضي هللا عنھ وتلقي األمة لھا بالقبولوقد تقدم معنا أحكام الكنائس في أحكام 

ٌیجوز الوقف على بناء الكنائس، سواء كانت في دیار المسلمین، أو كانت خارج دیار المسلمین، وال یجوز المعونة على بنائھا، وال ما یقوي 
ً تأخذ حكم المقاصد، فلما كان دین أھل الكتاب دینا منسوخا، فال یجوز المعونة علیھمن نشاطھا، فكل ذلك محظور؛ ألن الوسائل ً.  

 
 
 
 

 الوقف على نسخ التوراة واإلنجیل
 
 

ًكما أن الوقف یكون على المحسوسات من بناء الكنائس محظورا كذلك یكون على المعنویات، ] ونسخ التوراة واإلنجیل: [یقول رحمھ هللا
َیة التي تؤثر في عقائد الناس، من نْسخ التوراة المنحرفة واإلنجیل المحرف، وقد نسخ هللا عز وجل العمل بالكتابین بكتابھ وھي األمور الفكر َ َ

ًسبحانھ وتعالى الذي أنزلھ مھیمنا وناسخا للشرائع فنسخ التوراة واإلنجیل، ال یجوز الوقف علیھ، وكانوا في القدیم یحتاجون إلى نسخ الكتب، . ً
كانت من الكتب المنزلة، أو كانت كتب علم، فبقاء الدین موقوف على نْسخ ھذه الكتب، فنسخ التوراة واإلنجیل مثال ضربھ المصنف ًسواء 

ومما یدخل في ھذا كتب البدع؛ فإن الكتب التي تشتمل على البدع المنكرة من األذكار والصلوات واألوراد . رحمھ هللا لكي یلحق بھ غیره
 في الشرع، ال یجوز نسخھا وال المعونة علیھا، وال بثھا بین الناس؛ ألن ھذا ُیفسد علیھم دینھم وإخالصھم  عز وجل، التي ال أصل لھا

. ویجعلھم یعتقدون ما لم یأذن هللا عز وجل باعتقاده، ویعتقدون نسبتھا إلى الشرع، والشرع لم یأذن بھذه األشیاء ولم یأمر هللا عز وجل بھا
ًعلى طبع كتب أھل البدع، سواء كانت في األذكار أو كانت تحمل أفكارا تصرف الناس عن السنة، ومذھب أھل السنة، أو فال یجوز الوقف 

ًتشكك في عقائد الناس، أو توھن إیمان اإلنسان با عز وجل، ككتب الزندقة واإللحاد والفلسفة التي تجعل الباطل حقا، وتجعل الحق باطال،  ً
وھكذا لو كانت .  وغیر ذلك من الكتب التي تشتمل على أضرار دینیة-أعاذنا هللا وإیاكم منھ ومن أھلھ-اء بكتب السحر ّوھكذا مثل بعض العلم

ُالكتب تشتمل على أمور إباحیة تفسد أخالق الناس، أو تثیر الغرائز، ونحو ذلك من األمور المحرمة ال یجوز الوقف علیھا؛ ألن ذلك كلھ  ٍ
هللا على تحریم الوقف على مثل  وقد أجمع العلماء رحمھم. ثم والعدوان، وهللا حرم التعاون على اإلثم والعدوانیدخل في المعونة على اإل

ّإذا أوقف على كتب محرمة أو على كتب بدع وضاللة أو نحو ذلك، فھل یبطل الوقف من أصلھ، أو ینظر إلى قریبھ : ھذا، ویبقى السؤال
ّوقف مثال على طبع كتب محرمة، ككتب البدع ونحو ذلك، ثم یعرض األمر على القاضي بعد أن انتھى وشبھھ؟ ھذه المسألة من أمثلتھا أن ی ً

الوقف باطل من : الوقف صحیح، والجھة التي یصرف لھا باطلة، فیصرف إلى أقرب شيء منھا، أو نقول: من وقفیتھ وأتمھا، فھل نقول
َوقف على أمر محرم، سواء كان بناء ما یحرم بناؤه، أو نْسخ ما یحرم نسخھ، فإن إذا أ: قال بعض العلماء. أصلھ، ویرجع المال إلى صاحبھ ّ

ًوعلى ھذا القول لو أن میتا أوقف داره على طریقة من طرق المبتدعة، أو . ًالوقف باطل من أصلھ، وبناء على ذلك یرجع المال إلى صاحبھ
ًتحقون ھذا الذي أوقفھ ویرجع میراثا شرعیا؛ ألن الوقف باطل من أصلھ، على طبع كتب من الكتب المحرمة، من كتب البدع؛ فإن الورثة یس ً

ِوبعض العلماء یرى أنھ لما تلفظ بالوقف أخرج المال عن ملكیتھ، وُحظر علیھ الصرف في . ھذا مذھب طائفة من العلماء رحمھم هللا
قة الفالنیة، أو على البدعة الفالنیة وال یراھا بدعة، أو على  على الطری-ًمثال- أوقفت ھذه الدار : الممنوع، فوجب البذل للمشروع، فلو قال

ِنرى أنھ قد أوقف، واألصل اإلعمال، ولذلك نْعمل وقفیتھ، ثم لما قال: فیقولون. الشيء الفالني وھو بدعة على الطریقة الفالنیة أو األمر : ُ
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فإن كان أوقف .  بھ، ثم یصرف باألشبھ واألقرب مما أوقف علیھالمبتدع الفالني؛ فإنھ ُیمنع صرف ھذا الوقف إلیھ، ویصرف إلى ما أذن هللا
ًعلى نْسخ التوراة واإلنجیل ُصرف إلى نسخ وطبع القرآن، وإذا كان طبع القرآن متیسرا؛ فإنھ یصرف إلى طبع كتب العلم أو كتب التفاسیر  َ

 فنعمل ھذا ونبقیھ -أنھ أخرجھ عن ملكھ-فھ من جھة اإلخراج أو كتب الحدیث؛ ألنھا أشبھ بالذي أوقف علیھ، فلما أوقف على الممنوع نفذ وق
. نمنع من صرف المال أو صرف الغلة إذا كان للوقف غلة إلى ذلك الممنوع، ونصرفھا إلى أشبھ شيء من المشروع على ما ھو علیھ، ثم

: ات وھي أمور غیر مشروعة، فنقولَداري ھذه أوقفتھا من أجل األذكار والصلوات والخلو: كذلك لو أوقف على أصحاب طریقة وقال
ّفالمقصود أنھ إذا اعتقد أن ھذا من المشروع؛ فإنھ ُیلغى ھذا األمر المحرم، وننظر إلى ما ھو أشبھ، وھو الذي یذكر . ُتصرف لطالب العلم

، وھو أشبھ بوقفیتھ، ویقاس على ھذا بقیة المسائل  الثاني اختاره شیخ اإلسالم ابن تیمیة ھذا القول. ًهللا عز وجل، فوجدنا طالب العلم ذاكرا 
ٌرحمة هللا علیھ وطائفة من المحققین، أن من أوقف على الممنوع ینفذ وقفھ في األصل؛ ولكن ُیصرف من الممنوع إلى المشروع، وھذا مبني 

] وكتب زندقة: [قال رحمھ هللا. على أنھ قد أخرج من ذمتھ المال فنبقي إخراجھ على ما ھو علیھ، ثم ُیصرف إلى الجھة التي أذن هللا بھا
وھكذا كتب الزندقة، ومن أعظم ما یكون جرأة على هللا سبحانھ وتعالى الجرأة على إفساد عقائد الناس، وأعظم منكر على وجھ األرض أن 

 أو ھذه األوقاف على َُیصرف الناس من التوحید والفطرة واإلخالص  عز وجل، إلى عبادة غیر هللا وتعظیم غیر هللا، وتنصب ھذه الكتب
ٌإفساد عقائد الناس بتعظیم غیر هللا، فُیصرف ما  لغیر هللا سبحانھ وتعالى، وھو أعظم الظلم إن الشْرك لظلم عظیم  ٌِ ََّ َْ ُ َ ِّ التي ) إن]. (13:لقمان[ِ

ٌتفید التوكید الشْرك لظلم  ْ ُ َ َ ٌ، وصفھ بالظلم، وجاء نكرة لظلم عظیم ]13:لقمان[ِّ ٌِ َ ْ ُ َ ٌعظیم: (ثم یقول هللا] 13:لقمان[ُ ِ ، ولیس بعد عظیم هللا عظیم، )َ
ُفمثل ھذه التصرفات، مثل كتب الزندقة وكتب اإللحاد التي تدس فیھا السموم لصرف الناس من التوحید الخالص، ومن الفطرة السویة إلى 

ستھزاء بالدین، أو التشكیك في الدین، أو التشكیك غیر ذلك مما فیھ المحاربة  ولرسولھ صلى هللا علیھ وسلم، ومما یدخل في ذلك كتب اال
في الحقائق والثوابت الدینیة، وكتب االتجاھات الفكریة في كل زمان ومكان، حتى في الزمان المعاصر حیث تصرف من تعظیم الدین وحب 

جوز الوقف علیھ، ومن فعل ذلك فقد أعان كل ذلك ال ی. الدین والتعلق بالدین، إلى االستھزاء والسخریة بھ، ونحو ذلك من األمور المنكرة
على أعظم اإلثم واعتدى حدود هللا عز وجل، ومن اعتدى حدود هللا فقد حارب هللا سبحانھ وتعالى، ومن ذا الذي یقوى على محاربة هللا عز 

 وغیر شرعھ؛ فإنھ ال یفلت من عقوبة وجل؛ فإن هللا سبحانھ وتعالى لھ سنن ال تختلف، ولھ آیات بینات أنزلھا سبحانھ وتعالى بمن كفر بدینھ
فال یجوز طبع مثل ھذه الكتب، وال توزیعھا، وال نشرھا، وال اإلشادة بھا، بل ینبغي الحذر كل الحذر من ذلك األمر، . هللا العاجلة واآلجلة

وقفیة فحسب، لكن المسألة أن ھذه وسیلة والعلماء نصوا على أنھ ال تجوز الوقفیة علیھا، فینبغي أن یفھم طالب العلم أن المسألة لیست مسألة 
ًإلى أمر محرم، فیجمع جمیع األسباب، والوسائل، واألمور التي تعین على ھذا المنكر العظیم، سواء كانت باألقوال أو كانت باألفعال، أو 

رسولھ صلى هللا علیھ وسلم، وتغییر بالمادة أو بالمحسوسات أو بالمعنویات، أو بأي سبیل وبأي طریق كان ھذا اإلفساد، فإنھ محاربة  و
ِوكل من طبع ھذه الكتب، أو أعان على نشرھا وتوزیعھا، فمن ضل وأضل بھا غیره فعلیھ إثمھ وإثم من ُیضل إلى یوم . لدین هللا عز وجل

ْالقیامة والعیاذ با ولیْحملن أثقالُھم وأثقاال مع أثقالھم  ِْ ِ َّ َِ َ َْ َ ْ َ ْ ََ َ َ َ ًَ َ ثل ھذه األمور ینبغي الحذر منھا، وعدم التساھل فیھا، فكتب الزندقة ، فم]13:العنكبوت[َُ
حذر منھا العلماء رحمھم هللا في القدیم، وال زال أئمة اإلسالم في كل عصر ومصر یحذرون من ھذا، وینبغي قفل جمیع األسباب التي تعین 

طق، ولما أدخلھا المأمون على المسلمین حصلت المفاسد الزندقة ما دخلت على المسلمین إال في عصور ترجمة المن. على نشر الزندقة
ًالعظیمة، والشرور الكبیرة، فصار الباطل حقا، والحق باطال، ولبِّس على الناس دینھم، فدخلت األمة في النقاشات، وفي االتجاھات الفكریة  ً

لعظیم ال یجوز المعونة علیھ بطبع كتبھ أو نشرھا، فمثل ھذا المنكر ا. حتى أصبحت السنة كالبدعة في أنظار ھؤالء الذین زاغوا وأزاغوا
ًحتى اإلشادة بھا، بل ینبغي للمسلم دائما أن یعلم أن الوسائل تأخذ حكم المقاصد، وھذا ما قرره العلماء رحمھم هللا، ولإلمام العز بن عبد 

ل إلى المنكرات تختلف آثامھا على حسب عظم المنكر، قواعد األحكام ومصالح األنام، بین أن الوسائ: السالم رحمھ هللا كالم نفیس في كتابھ
فالوسیلة إلى الشرك أعظم من الوسیلة إلى الزنا، والوسیلة إلى القتل أعظم من الوسیلة إلى السرقة، فأعظم وسیلة ما كان وسیلة إلى الشرك؛ 

ُل أو أي شيء یقدم علیھ اإلنسان وسیلة إلى ھذا المنكر فإذا كان الفعل أو القو. ألنھ لیس بعد الشرك ذنب وإثم ُیعصى بھ هللا سبحانھ وتعالى
یذكر بعض العلماء رحمھم هللا أن الزندقة ال تختص بالزندقة المباشرة، فقد تكون زندقة . منازل الوسائل المحرمة العظیم؛ فإنھ في أسوء

واردة في كتاب هللا وسنة النبي صلى هللا علیھ ّضمنیة مثل من یجرؤ على تفسیر القرآن وتفسیر السنة بالھوى والرأي، أو لي النصوص ال
وسلم عن حقیقتھا، وعن تفسیر السلف الصالح رحمھم هللا لھا، إلى تفسیرات توقع الناس في البلبلة، وتوقع الناس في ریب من ھذا الكتاب 

ًتي ھي في أعظم درجات اإلثم أعظم إثما، والوسائل ال. ًالذي أنزلھ هللا عز وجل ھدى ونورا للعباد، كل ھذه األمور من المحرمات العظیمة
وأعظم جرأة على هللا عز وجل، ولكن ینبغي أن یعلم أن هللا سبحانھ وتعالى متكفل بدینھ، وأن هللا سبحانھ وتعالى غالب على أمره، فوهللا لو 

ًا إلى ذلك سبیال، ولیختلفن اللیل اجتمع أھُل األرض، جنھم وإنسھم، كبیرھم وصغیرھم، على أن یغیروا كلمة هللا عز وجل ما استطاعو
والنھار وال یمكن أن تتبدل كلمة هللا سبحانھ وتعالى، مھما رأیت من كتب الزندقة والھوى والجرأة على تغییر الحق واالستھزاء بالحق وأھل 

ولكن لھذا الحق .  بالحق علیھ فیدمغھالحق، فاعلم أن  سطوات، وأن الباطل مھما كان حالھ، ومھما كان شأنھ؛ فإن هللا سبحانھ وتعالى یقذف
ُّرجال یسخرھم هللا عز وجل لھذه األمة، كما أخبر صلى هللا علیھ وسلم أنھ یحمل ھذا العلم من كل خلف عدولھ، ھم الذین یذبون عن  ِّ

 الشریعة، وتغار قلوبھم وألسنتھم على الحق، فیصدعون بالحق، ال یبالون ب
 
 
 
 

 شروط الموقوف علیھ
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ٌویشترط في غیر المسجد ونحوه أن یكون على معین یملك، ال ملك وحیوان وقبر وحمل ال قبولھ وال إخراجھ عن یده: [ھ هللاقال رحم َ : أي] ّ
ّضد المبھم والمجھول سواء حدد الجنس أو لم یحدده، فلو : والمعین. ّویشترط في الوقف إذا كان على غیر مسجد ونحوه أن یكون على معین ٌ

ي ھذه وقف على أحد ھذین الرجلین لم یصح؛ ألننا ال ندري أیھما، ولم یحدد أي الرجلین، فلو جئنا نصرف ألحدھما احتمل أن دار: ًقال مثال
أوقفت داري ھذه على رجل من المسلمین، أو على واحد منكم، دون أن ُیعیِّن، ففي : ًفال یصح أن یقول مثال. یكون اآلخر، فال بد من التعیین

ٌح الوقف؛ ألنھ وقف على مبھم، وقد نص األئمة كاإلمام ابن قدامة رحمھ هللا واإلمام النووي أن من شرط صحة الوقف أن ھذه الحالة ال یص
َّیكون على معین، وأن یكون ھذا المعین یملك، فال یصح أن یوقف على من ال یملك كما سیذكره المصنف رحمھ هللا ): في غیر مسجد(قولھ . َّ

ًان فھو لیس على معین؛ ألنھ لعموم المسلمین، فإذا أوقف المسجد أو أوقف سبیال للشرب، أو نحو ذلك، فھذا على غیر المسجد إذا أوقفھ اإلنس
، في بعض األحیان یجعل )أن یكون على معین: (قولھ. َّمعین، والوقف في ھذه الحالة صحیح مع أنھ لم یحدده بشخص معین أو جھة معینة

یتھ من بعده، ویسمیھ، فحینئذ عین، وذریتھ من بعده مستحقین لھذا الوقفداري ھذه: التعیین بالشخص فیقول وفي . َّ وقف على فالن وذرِّ
داري ھذه وقف على الفقراء، داري ھذه وقف على المساكین، داري ھذه وقف على طلبة : بعض األحیان یعیِّن بذكر صفة من الصفات كقولھ

: أي) یملك: (قولھ. ًن اتصف بھذه الصفة من الفقر والمسكنة وطلب العلم؛ مستحقا لھذا الوقفالعلم، ونحو ذلك، فھذا ُینظر فیھ، فیكون كل م
داري ھذه وقف على : َیشترط أن یكون الوقف على معین، وأن یكون ھذا المعین یملك، فخرج الحمل، ألنھ ال یملك، وھكذا الملك، فلو قال

َملك من ٌال ملك: ( وال یصح الوقف على ھذا الوجھ، ولذلك قالالمالئكة أو على المالئكة فھذا لیس بصحیح، َ َ ، وكل ھذا تطبیق للشرط، أي ال )َ
ِیصح الوقف على ملك َ أوقفت مزرعتي ھذه على أن ُیصرف ثلث منھا طعمة : -ًمثال- ألن الحیوان ال یملك، فلو قال ) وحیوان: (وقال. َ

ً سقیا للدواب على الطریق، مثلما یقع في بعض اآلبار تكون وقفا وسبیال ُیستقى أوقفت ھذا المال: -ًمثال-للدواب، فھذا من الصدقات، أو قال  ً
منھا للدواب، فإذا أوقف على ھذا الوجھ فلیس مراده أن یملك الحیوان، وإنما مراده الرفق بالحیوان بشربھ وانتفاعھ، فالوقف صحیح على ھذا 

ًإلنسان ال یملك بعد موتھ ملكا مستأنفاوھكذا لو أوقف على قبر، ألن ا: ، أي)وقبر: (وقال. الوجھ إذا سمى أثناء الوقف : ، أي]وحمل: [وقال. ً
ًأو رتب، فإذا قال مثال ًداري ھذه وقف على أوالدي، وعنده جنین في بطن أمھ لم یستحق شیئا في تلك السنة، ولو كانت المرأة حامال بھ : ّ ً

إذا : ًلك فمن حكم هللا عز وجل وفي شرعھ أن الجنین ال یرث إال إذا استھل صارخا، أيولذ. ًبالوقف، فإذا خرج حیا فحینئٍذ یملك أثناء تلفظھ
ًخرج من بطن أمھ حیا، ولو للحظة واحدة، وصرخ ثم مات فإنھ یستحق اإلرث، أما إذا نزل میتا فإنھ ال یستحق، ألن الجنین ال یملك ً....... 

 
 ال یشترط القبول من الموقوف علیھ

 
 

وال یشترط قبول الموقوف علیھ، وھذا مما یختص بھ الوقف كالوصیة، على تفصیل عند العلماء رحمھم هللا في الوصیة :  أي]ال قبولھ: [قال
أوقفت داري ھذه على محمد وأوالده من بعده، فالوقف على الرجل وذریتھ من بعده، فلو جئنا نشترط : وسیأتي إن شاء هللا تعالى، فلو قال

ًن محمد إذ كان حیا، لكن ذریتھ ال یمكن أن یتأتى منھم قبول، فالقبول لیس بشرط في صحة الوقف، فإذا أوقف القبول، فالقبول متیسر م
 .الواقف نفذ وقفھ ولو لم یقبل الموقوف علیھ

 
 
 
 

 ال یشترط مع الصیغة في الوقف أن یخرجھ الواقف عن یده
 
 

إن مجرد صدور صیغة الوقف : سبقت اإلشارة إلیھا، فمن أھل العلم من قالھذه المسألة ): وال إخراجھ عن یده] (وال إخراجھ عن یده: [قال
ًُیعتبر ُملزما للوقفیة موجبا لثبوتھا، فلو قال ٌداري ھذه وقف، أو ھذا المسجد وقف، أو ھذا السبیل وقف على المسلمین؛ فإنھ یحكم بالوقفیة : ً ٌ ٌ

ّفإذا تلفظ وحصلت الصیغة؛ فإن ذلك وحده كاٍف في الحكم بالوقفیة، . یتھًمباشرة، وال ُیشترط أن یتصرف تصرفا یدل على خروجھ عن ملك
ًفإذا مجرد الصیغة وحصول التلفظ بالوقف كاف للحكم بثبوتھ والعمل بھ، . ّوقد بینا أن ھذا ھو أرجح قولي العلماء رحمھم هللا في ھذه المسألة
  .وال یشترط إخراجھ كما یقول بعض أصحاب الشافعي رحمھم هللا

 
 
 
 

 األسئلة
 
 

...... 
 

 حكم نسیان النذر
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ھذا النذر إذا كانت ال تعرف منھ : امرأة نذرت ونسیت نوع النذر الذي نذرتھ، ما ھو السبیل إلبراء الذمة من ھذا النذر؟ الجواب: السؤال
ًشیئا، وال تتذكر منھ شیئا، فالحكم أنھا لیست بمكلفة، ولیس ھناك نذر أصال حتى تعلمھ وتعرفھ  ٌ ً ُثم تلزم بھ، فال إلزام بالمجھول، أما إذا كانت ً

َنذرت نذر صالة، فإذا كانت تعرف أصل النذر، فتطالب بأقل ما .. نذرت نذر صیام.. أنا نذرت نذر صدقة: تعرف أصل النذر، وتقول ُ
ُیْصدق علیھ ذلك األصل :  بأقل ما ُیسمى صدقة، إذا قالتتصدقي: أنا نذرت نذر صدقة، لكني ال أعلم بكم أتصدق، نقول لھا: فإذا قالت. َ

تذبحین أقل ما یقوم بھ الذبح، وھو الشاة، فتأخذ باألقل إذا كانت : نذرت أن أذبح وال أتذكر ھل نذرت أن أذبح شاة، أو بقرة، أو ناقة، نقول
  .عرفت نوع النذر، ولم تستطع أن تحدد قدره، وهللا تعالى أعلم

 
 
 
 

 حكم ترك الصالة من الكبیر العاجز
 
 

ِّامرأة كبیرة في السن ومریضة، وال تستطیع أن تقوم عن السریر، وال تتذكر أذكار الصالة، وإذا علمت تنسى، فما الحكم فیما لو : السؤال
ًإذا غیبت بالكلیة، وأصبحت ال تعي؛ فإنھا غیر مكلفة، إنما تكون المرأة ویكون الرجل مكلفا إذا كان یعقل، أما إذ: تركت الصالة؟ الجواب ا ّ

ًنسي، وأصبح عنده فقدان للذاكرة، أو أصبح مضیعا ال یستطیع أن یتذكر شیئا، وإذا صلى ال یعرف كیف یصلي، أو یصلي بعض الصالة،  ً
  .ًویتالعب ویضیع بعضھا، ونحو ذلك مما یدل على أنھ لم یعد مدركا؛ فإنھ ال تكلیف علیھ، وهللا تعالى أعلم

 
 
 
 

 ًحكم الصالة بدون وضوء نسیانا
 
 

أما صالة الفجر فإنھا ال تصح؛ ألن : صلیت الفجر بدون وضوء، ولم أتذكر إال بعد صالة العصر، فما ھو الواجب علي؟ الجواب: السؤال
، فیلزمك أن تعید صالة الفجر، وأما صالة الظھر والعصر )ال یقبل هللا صالة أحدكم إذا أحدث حتى یتوضأ: (النبي صلى هللا علیھ وسلم قال

ِحدة منھما إال بعد أن تْبرئ ذمتك من الفجر، ألن الترتیب مشترط؛ ألن هللا تعالى یقولفال تصح وا ًإن الصالة كانت على الُمْؤمنین كتابا : ُ َ ْ َ َِ ِ ِ َّ ََّ َْ َ َ ِ
ًمْوقوتا  ُ ضاء فال تصح الظھر وصالة الفجر باطلة، بل علیك أن تصلي الظھر بعد الفجر، فیلزمك قضاء الفجر، ویلزمك ق]. 103:النساء[َ

  .الظھر والعصر مرتبة على الصفة الشرعیة، وأنت مأجور على كل حال، وهللا تعالى أعلم
 
 
 
 

 حكم اإلفطار بدون عذر في صیام النافلة
 
 

 ًإذا أفطر متعمدا في صیام النافلة فال شيء علیھ؛ ألن النبي صلى هللا علیھ وسلم: ًما حكم من أفطر عمدا في صیام النافلة؟ الجواب: السؤال
ً، ولكن ال ینبغي لإلنسان أن یزھد في الخیر، بل علیھ أن یكون حریصا على الطاعة والبر، ولیعلم أنھ إذا أفطر )المتطوع أمیر نفسھ: (قال

ِّباختیاره في النافلة فإنھ قد ُحرم خیرا كثیرا؛ فإن ھذا الیوم ال شك أنھ لو وفق لصیامھ كان أعظم ألجره وأرضى لربھ سبحانھ وتعالى ً فمع . ً
ْوال تْبطلوا أْعمالكم : ًكونھ أمیرا لنفسھ، فاألفضل واألكمل أن ال ُیبطل عملھ؛ ألن هللا تعالى یقول ُ َُ َ ََ ُ ، فاألفضل واألكمل أن ُیتم ]33:محمد[ِ

 ال أحلف إني وهللا: (ًالطاعة، وأن یمضي فیھا ما لم یجد طاعة أفضل منھا، أو یجد خیرا أرضى  عز وجل منھ، قال صلى هللا علیھ وسلم
، فإذا كان ھذا في الیمین، فكیف في األمور التي ھي دون ذلك، )خیر ًعلى یمین فأجد غیرھا خیرا منھا، إال كفرت عن یمیني وأتیت الذي ھو

  .ولیست بُملزمة كإلزام الیمین، وهللا تعالى أعلم
 
 
 
 

 العلة في جرد عروض التجارة وخرص النخل عند إخراج الزكاة
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: َّنخل ُیقدر بالخرص، وعروض التجارة ال بد لھا من جرد، وذلك في إخراج الزكاة، فھل ھناك علة، أم أن األمر تعبدي؟ الجوابال: السؤال
، والصالة والسالم على خیر خلق هللا وعلى آلھ وصحبھ ومن وااله، أما بعد فھناك فرق كبیر بین النخل وبین عروض : باسم هللا، والحمد 

ًالنخل ال تستطیع أن تعرف قدره إال إذا أخرجتھ من العرق، وإذا أخرجتھ من العرق فقد تریده تمرا، والوقت الذي ُیراد تقدیر التجارة، فثمُر  ِ
ّفإذا متعذر أن تعرف الحقیقة لذلك الشيء الذي ترید زكاتھ، فلما تعذر أن . الزكاة فیھ ھو عند بدو الصالح، وعند بدو الصالح ال یمكن قطفھ ّ ً

ِ كیلھ انتقل إلى الخرص والتقدیر، وھذا السنة بھ ثابتة؛ ألن النبي صلى هللا علیھ وسلم كان یبعث عبد هللا بن رواحة رضي هللا عنھ تعرف قدر ُِ
إلى نخل خیبر قبل وفاتھ؛ ألنھ جعل خیبر بینھ وبین الیھود نصفین، كما في الصحیحین من حدیث ابن عمر أنھ عامل أھل خیبر على شطر 

َفكان یخرصھا حتى یعرف ما الذي لھم، وما الذي لرسول هللا صلى هللا علیھ وسلم والمسلمین، فاعتبر التقدیر، والقاعدة أنھ ال . اما یخرج منھ َ
َُّیصار إلى التخمین والتقدیر عند القدرة على الیقین، فإذن القدرة على الیقین متعذرة فُینتقل إلى غالب الظن، والشریعة تتعبد المكلفین بغ َّ الب ِّ

وھذا شيء رأیناه بأعیینا، وهللا إن الرجل كان یأتي إلى . ِالظن، فغلبة الظن في البصیر الحاذق الخارص الذي لھ خبرة ومعرفة أنھ ُیصیب
ھذه النخلة خرُصھا كذا، فما تزید وال تنقص بقدرة هللا عز وجل، وتأتي بالرجلین لھما خبرة في خرص : مزرعة الوالد رحمھ هللا، ویقول

ھذه بین كذا وكذا، ویأتي الثاني ال یعلم ما الذي قالھ األول فیقدر : خل أحدھما من جھة، والثاني من جھة، ویقفان تحت النخلة، ویقول األولالن
ًقریبا مما قالھ األول، ویأتي الثالث ویقدر قریبا مما قدر الثاني، وھذا كلھ احتیاطا من الوالد رحمھ هللا من أجل أن یعرف القدر وی ً حتاط ً

ھذه قدرة من هللا سبحانھ وتعالى جعلھا في اإلنسان، قد . ٌباألكثر، لكن الشاھد أنك تجد الثالثة كلھم یتفقون، ولم یعلم أحد منھم بما قالھ اآلخر
تجد الشخص منذ نعومة أظفاره وھو تحت الشجر، یعرف الثمر، ویعرف خرصھ، ویعرف تقدیره، فمن حیث األصل فالخرص حجة 

 وقد أجازتھ الشریعة في الزكوات، وأجازتھ في تقدیر الحقوق، وفي المساقاة، وفي المزابنة حینما أجاز بیع التمر على رءوس ومعمول بھ،
ًالنخل یؤخذ بخرصھ تمرا، كل ھذا ألن الغالب فیھ الصواب ِ َ أما بالنسبة لعروض التجارة فھي موجودة بین یدیك، یمكن أن تقدرھا، ویمكن . ِ

ًصاع، وتعرف قدرھا كیال، وتعرف قدرھا وزناُأن تجري فیھا ال ً فالقدرة على الیقین تمنع من الشك، فال یمكننا أن نصیر إلى الحدس . ّ
والتخمین في عروض التجارة مع إمكان الجرد، ولذلك من الخطأ ما یفعلھ بعض التجار أنھ یستثقل جرد المحل بأكملھ، ووهللا لو أنھ أراد 

ًه قطعة قطعة، ولم یتعذر علیھ ذلك، بل تجده یعرف القلیل والكثیر ویحسب ذلك حسابا دقیقاًشیئا من مصالح تجارتھ لجرد ً ولكن إذا كان . ّ
للطاعة وللبر وللخیر فھذا شيء آخر، ولذلك ال ینبغي التساھل مع الناس في ھذا، وال ینبغي التالعب بالفتوى، یجب على التاجر أن یجرد 

ّعھا في التجار، التاجر إذا احتاج إلى یوم أو یومین أو ثالثة أیام لجرد محلھ فال یضره أن یغلق محلھ وھناك أمور نفسیة نرید زر. بضاعتھ
وكما أنھ یرید تجارة الدنیا فھناك تجارة لآلخرة، فتصبح النفوس لیست معلقة طیلة أیام العام بالدنیا وأمور . الثالثة األیام، ویشعر أنھ في عبادة

ًمل، ویحس عنده التجار، ویحس كل موظف عنده في ھذه التجارة أن للشرع سلطانا على أموال الناس، وعندھا التجارة، ُیحس عنده العا
ًوھذه أمور مھمة جدا، فلیست القضیة قضیة زكاة وقدرھا، فھذه وإن كانت مھمة، ولكن ھناك قضیة أھم . یشعر اإلنسان بتقوى هللا عز وجل

َوھي تقوى هللا عز وجل لْن ینال هللا َّ َ ََ ْ لُحوُمھا وال دماُؤھا ولكْن ینالُھ التقوى منكم َ ُ ْ ِْ ِ َِ َ َ َ َ َ ََّ َُ ، فإذا شعر الناس أنھم ُیعاملون هللا سبحانھ ]37:الحج[َُ
ّوتعالى، وأنھم مع هللا عز وجل، وأن التاجر یحاسب على الصغیرة والكبیرة لمعرفة حق هللا الذي وجب علیھ، فعندھا تكون تقوى هللا عز 

إذا أصبح یخمِّن، ویتالعب بحق هللا عز وجل، فھذا أمر ال شك أنھ مخالف لشرع هللا الذي أوجب علیھ أن یعطي المسكین ومن أما . وجل
  .سمى من أھل الزكاة، حقوقھم من مالھ الذي استخلفھ هللا فیھ، وهللا تعالى أعلم

 
 
 
 

 مدى تعارض الصیام مع طلب العلم
 
 

ٍ نافلة فإنھ یتعطل عن أمور منھا طلب العلم، فھل یترك الصیام لكي یقوى على الطلب وقراءة القرآن، طالب علم عندما یصوم صیام: السؤال
الصیام المقید، كصوم اإلثنین : بالنسبة للصیام، صیام النافلة نوعان.. في الحقیقة: وما توجیھكم فضیلة الشیخ في ھذا األمر؟ الجواب

ًلبیض على القول بأنھما نوعان من الصوم، ھذه ال ترھق طالب العلم إرھاقا یشغلھ عن طلب والخمیس، وثالثة أیام من كل شھر واألیام ا ُ
فال ینبغي لإلنسان أن یبالغ في وصف ھذه األمور أنھا تعیق عن طلب العلم، بل إنھا تعین على طلب العلم، ولیعلم طالب العلم أن . العلم

ٌمقرون بالعبادة، وإذا أردت أن ترى طالب العلم في أكمل صوره وأجمل أحوالھ فانظر ُسرور الدنیا وبھجتھا، وأن أنسھ كلھ في طلب العلم 
ق . إلیھ في العلم والعمل ًالصیام عمل بالعلم، وقیام اللیل عمل بالعلم، وكثرة تالوة القرآن عمل بالعلم، فینبغي على طالب العلم دائما أن ال یفرِّ ٌ

ًءت أحوال خاصة وأمور خاصة، فال بأس بالنظر في األولى منھما، وھذه المسائل أصبحت كثیرا بین علمھ وعملھ، فھما مقترنان، لكن إذا جا
َّما تطرح، وُیقعد فیھا ویفصل، وھي مسائل واضحة ال تحتاج إلى إشكال َّ الصحابة رضوان هللا علیھم وھم مع رسول هللا صلى هللا علیھ . ُ

 وھم في أعلى الدرجات في طلب العلم، وفي أعلى -أمي صلوات هللا وسالمھ علیھبأبي و- َّوسلم، یأخذون من سنتھ وھدیھ وسمتھ ودلھ 
درجات التلقي عن رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم، ومع ذلك كانوا في صیام وقیام وجھاد في سبیل هللا، ال في صیام وقیام فقط، بل وجھاد 

 من فوق سبع سماوات، وأثنى علیھم، ورضي عنھم وأرضاھم -مورلتلك األ-في سبیل هللا في ساعة عسرة، ولذلك زكاھم هللا عز وجل 
ھا وأكملھا، ولن یسعنا إال ما وسع أصحاب رسول هللا صلى هللا علیھ . سبحانھ وتعالى ّھذا كلھ ما ضرھم، بل جعلھم في أحسن األحوال وأتمِّ

ًتعالى یبتلیھا دائما، وخذھا قاعدة، إذا نویت قیام اللیل بعد سھر َوسلم، والنفوس إذا جعلت بینھا وبین العبادة والطاعة عوائق فإن هللا سبحانھ و



 1820 

ُمعقول في طلب العلم، ونمت على تلك النیة وھیأت نفسك، فعند ذلك تأتیك المعونة من هللا سبحانھ وتعالى، ویأتیك التوفیق والسداد، وترشد 
أنا إذا صمت ال أستطیع أن أحفظ، وأنا : تخاذل طالب العلم وقالوالعكس بالعكس، فإذا . وتصیب الخیر من أمورك على أتم الوجوه وأكملھا

، فإن النبي صلى هللا علیھ وسلم كما في مسند . ًإذا قمت ال أستطیع أن أقوم، فإنھ یختلق لنفسھ أمورا قد یكون في عافیة منھا فأحسن الظن با
وهللا إن أسعد أیام العمر في طلب العلم كانت ). ًظن بي خیرا كان لھأنا عند حسن ظن عبدي بي، فمن : یقول هللا تعالى: (اإلمام أحمد یقول

الصیام یعین على كل  األیام التي یكون فیھا اإلنسان على أتم الوجوه وأكملھا في قیام اللیل وصیام النھار، ولن تجد وهللا في الصیام إعاقة، بل
فال بد من اقتران العبادة بالعلم؛ ). رة الصالة، وكثرة الصیام، وصحبة العلماءمن سعادة العبد كث: (ِخیر وبر، فلذلك قال عبد هللا بن مسعود 

، واثقا محسنا الظن با عز وجل ًفاجتھد رحمك هللا في أن تصیب الخیر على أتم الوجوه وأكملھا مستعینا با ً نسأل هللا العظیم رب العرش . ً
  . الحمد  رب العالمین، وصلى هللا وسلم على نبینا محمد وعلى آلھ وصحبھ أجمعینًالكریم أن یھیئ لنا من أمورنا رشدا، وآخر دعوانا أن

 
 
 
 

 (...رب إني نذرت: (تفسیر قولھ تعالى
 
 

ًربِّ إني نذْرت لك ما في بطني ُمحررا : ما معنى قولھ تعالى حكایة عن امرأة عمران: السؤال َّ ِ َِ َ َ َ َْ َ ُ ََ ِّ ، ھل ھو من قبیل حبس ]35:آل عمران[ِ
لیس ھو النذر على حقیقتھ المعروفة بحبس الذریة من كل وجھ، إنما المراد بذلك االصطفاء للطاعة : لذریة على الطاعة والعبادة؟ الجوابا

َوالخیر والبر، كما ذكره بعض أئمة التفسیر رحمھم هللا، واألصل أن اإلنسان إذا ُرزق الذریة أن یجتھد في إصالحھا وإقامتھا على طاعة هللا  ِ
فھي تعبِّر بما یكون من أمرھا؛ أن ھذه الذریة ستكون  سبحانھ وتعالى، ومن الزم ذلك العنایة بتنشئتھا على الخیر، ومحبة هللا . ز وجلع

  .ومرضاتھ، فكأنھا التزمت بأنھا تقوم بحق هللا عز وجل في ولدھا وذریتھا، وهللا تعالى أعلم
 
 
 
 

 حكم دخول الواقف ضمن من أوقف علیھم
 
 
ًمن أوقف وقفا للفقراء والمساكین، ثم أصبح الواقف فقیرا بعد سنوات، فھل یجوز لھ االرتفاق بھذا الوقف لدخولھ ضمن ھذا : لسؤالا ً

، والصالة والسالم على خیر خلق هللا وعلى آلھ وصحبھ ومن وااله،أما بعد: الوصف؟ الجواب فمن أوقف على غیره : باسم هللا، والحمد 
إنھ یمكن أن یدخل أحد من ذریتھ لكن ھو ال یدخل، ومن حیث : في ذلك الغیر ولو تحققت فیھ صفتھ، وقال بعض العلماءفإنھ ال یدخل 

: ووجھ ھذا الحكم أنھ حینما قال). إنما فاطمة بضعة مني: (األصل، األورع أنھ ال یدخل ھو وال ذریتھ؛ ألن النبي صلى هللا علیھ وسلم قال
ًراء، ولم یجعل لھ نصیبا وال لذریتھ؛ فھم من ذلك أنھ ال حظ لھ مطلقا سواء تحقق فیھ ھذا الوصف أو لم یتحققأوقفت ھذه الدار على الفق ُ ًِ .

  .ًوبناء على ذلك فإن األشبھ واألولى أنھ ال استحقاق لھ فیھ، وهللا تعالى أعلم
 
 
 
 

 حكم اقتطاع جزء من أرض موقوفة لمسجد لبناء سكن لإلمام
 
 

ً شخص أرضا محددة لتكون مسجدا، فھل یجوز بناء مسكن لإلمام والمؤذن داخل ھذه األرض أم أن جمیع مساحتھا تكون إذا أوقف: السؤال ً
ًمن حیث األصل أن من أوقف األرض كاملة للمسجد فإنھا تبقى وقفا على المسجد؛ ألنھ قصد أن تكون محال للصالة : ًمسجدا؟ الجواب ً

ً أو للمؤذن موضعا فال بأس بذلك، فیخص قطعة من المسجد قبل أن یوقف كل المسجد، أو یقول في ھذا والعبادة، وإذا أراد أن یبني لإلمام
فھذا من حق الواقف، أما من حیث األصل . ًإن ثلثي أرضھ مسجد، والثلث الثالث یكون نزال لإلمام، أو یكون مرافق تابعة للمسجد: المسجد

ًتاما شامال لجمیع األرض، إال أن بعض مشایخنا في األزمنة المتأخرة ًفإنھ إذا أوقف الكل فالكل وقف، ویبقى وقفا  في حالة وجود الحاجة - ً
َ، یفتي أو یخفف في انتزاع قطعة من المسجد سكنا لإلمام؛ ألن ھذا یحقق المقصود من جماعة المسجد، وحصل -إلى قرب اإلمام من المسجد َ ً ِّ

ن رحمھم هللا، وكان البعض یستمسك باألصل وھو أن األرض كلھا وقف، وال ینبغي نقاش في ھذه المسألة بین بعض المشایخ المتأخری
َوھذا ال شك أنھ من حیث األصل أقوى دلیال وألزم، والذین یفتون بجواز أن ُیقتطع منھا جزء إلمام المسجد . صرف شيء منھا إلى غیر ذلك ً

وھذه المسألة . ُّو أنھ یجوز التعرض لبعض الوقف الستصالح كل الوقفونحو ذلك، فھذا مبني على شيء قرره بعض العلماء رحمھم هللا، وھ
یجوز إتالف بعض الوقف الستبقاء باقیھ، واستدلوا بقصة موسى علیھ السالم مع الخضر، فإنھ كسر لوح السفینة حتى : ھي المسألة المشھورة
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ُوألحق بھذه المسألة مسألة . ن یؤخذ شيء من الوقف فال بأس بذلكإذا تعطلت مصالح الوقف وأصبح ال سبیل إال أ: تنجو السفینة كاملة، فقالوا
ًألن اإلمام إذا لم یكن قریبا من المسجد ستتعطل مصالح اإلمامة، وھذا لیس على كل حال، أما في بعض األحیان فنعم، وفي : اإلمام، قالوا

ًماما إال وھو یستشعر أنھ محافظ على صلواتھ محافظ على بعض األحیان ال؛ ألن الفرض في اإلمام أن یتقي هللا عز وجل، وأن ال یكون إ
ولذلك إذا ارتبط الشخص بمھمة أو عمل تجده یحضر لھا من مئات الكیلومترات؛ ألنھ یشعر بالمسئولیة ویشعر باألمانة، فال شك من . حدوده

ًأن ینتزع منھا شیئا إال لما خصصت لھ، واألولى ُحیث األصل أن القول األول أشبھ وأقوى وأورع، وأنھ إذا أوقفت كاملة فلیس من حق أحد 
ثم كان بعض مشایخنا الذین یمنعون من قطع جزء من األرض ما دام . شراء قطعة أرض یبنى علیھا منزل لإلمام بجانب األرض الموقوفة

ذا من كل وجھ؛ ألنھ ال یكون ذلك إال إنھ لو قلنا بفتوى من یجیز إتالف البعض الستبقاء الكل فلیست منطبقة على ھ: أنھا موقوفة كلھا یقول
ًفإذا تحتاج المسألة إلى تحریر، أما كقاعدة وكأصل، . إذا كان المسجد في موضع ال یتأتى فیھ سكن لإلمام بجواره، وھذا لیس على كل حال

 مستحقة لھذا السبیل وال ُأنھ إذا أوقفت األرض كاملة على مسجد أو مدرسة أو أي سبیل من سبل البر؛ فإن جمیع األرض فاألصل یقتضي
  .یجوز صرفھا عنھ إال في األحوال المستثناة التي سیأتي إن شاء هللا بیانھا، وهللا تعالى أعلم

 
 
 
 

 حكم التصرف في بعض الوقف لمصلحة الوقف
 
 

ًامھا، فھل یبیعون شیئا من رجل لدیھ إبل، وأوقف لبنھا على الفقراء والمساكین، وعجزت ذریتھ من بعده عن نفقة ھذه اإلبل وإطع: السؤال
في الحقیقة مسائل الوقف ینبغي أن ُیعلم أنھا ألصق بالقضاء منھا بالفتوى، ال بد من : َلبنھا لشراء علفھا وما فیھ إصالح لشأنھا؟ الجواب

ھ ال یملك وقفھ؛ ألنھ الرجوع إلى القاضي في مسائل الوقف؛ ألن الوقف أمُره أضیق من غیره، والسبب في ھذا ملكیة الوقف، فالواقف نفس
بمجرد ما أوقف خرجت عن ملكیتھ، فیحتاج األمر إلى حكم القاضي، فالقاضي لھ والیة شرعیة؛ فإذا نظر ووجد المصلحة في بیع شيء من 

و ركوبھا ّأما من حیث الفتوى فھذا إذا لم یوجد القضاء، إذا أوقف غلتھا أ. ّاألوقاف فإنھ ُیباع أو ُیصرف؛ فھذا أمر مرده إلى القضاء
ٍوظھرھا، فاألصل أن یبقى الوقف على ما ھو علیھ، وعلى الوارث أن یبر مورثھ وأن یحتسب األجر ما أمكنھ، إال إذا وصل األمر إلى شيء  َ َ

  .فوق طاقتھ، فیرفع األمر إلى القاضي، والقاضي یحكم بما یراه
 
 
 
 

  [4[ كتاب الوقف -شرح زاد المستقنع 
قف التقیید واإلطالق، فعندما یطلق الواقف في وقفھ فیلزم العمل بإطالقھ، وإن قید وجب العمل بقیده، ومن المسائل من المسائل المتعلقة بالو

التي یدخل فیھا التقیید واإلطالق ما یتعلق بدخول الذكور واإلناث، وكذلك دخول البطن الثاني من األوالد مع البطن األول، ودخول أھل 
 .غیرھمالبیت والقرابة والمساكین و

 وجوب العمل بشروط الواقف
 
 

بسم هللا الرحمن الرحیم الحمد  رب العالمین، وصلى هللا وسلم وبارك على خیر خلقھ أجمعین، وعلى آلھ وصحبھ ومن سار على نھجھ إلى 
ذلك واعتبار وصٍف ٍویجب العمل بشرط الواقف في جمع وتقدیم وضد، : فصل: [فیقول المصنف رحمھ هللا تعالى: یوم الدین، أما بعد

أي یجب على من تولى نظارة الوقف أن یعمل بالشرط الذي اشترطھ ) ویجب العمل بشرط الواقف: (قولھ] وعدمھ، وترتیب ونظر وغیر ذلك
ه لالستحقاق في وقفیتھ؛ فالواجب العمل بذلك، وال یجوز إخراج ھذ ًفالواقف إذا اشترط شروطا، أو وضع أمارات وعالمات معینة. الُموقف

الشروط وال العبث بھا، وذلك بإجماع العلماء رحمھم هللا؛ فإن عمر بن الخطاب رضي هللا عنھ وأرضاه لما كتب وصیتھ وفیھا وقفیتھ 
ًألرضھ التي بخیبر جعل النظارة ألم المؤمنین حفصة رضي هللا عنھا وأرضاھا، ثم من بعدھا لألرشد والعدل من الذریة، وجعل شروطا في 

مل بھا، وجرى العمل عند أئمة اإلسالم وقضاة المسلمین على أن شروط الواقف ینبغي العمل بھا، وال یجوز تعطیلھا، وال صرف الوقف وُع
فعبر بالوجوب الذي یدل على إثم من خالفھ، فال یجوز أن ُیتصرف في ھذه ) یجب: (ولذلك قال المصنف. تبدیلھا، وال تغییرھا، وال تحریفھا

قاضي في أحوال مستثناة سیأتي إن شاء هللا بیانھا، أما من حیث األصل فالواجب العمل بھذه الشروط وتنفیذھا، الشروط، إال إذا قضى ال
َوالشروط تختلف من حیث األصل، فالذي ُیوقُف األرض أو غیرھا قد یشترط النظارة لشخص معین، وقد یشترط جھة معینة ُیصرف إلیھا  ِ

ثم إذا جعل الوقف لطائفة أو لجماعة، فإما أن ُیعمم وإما أن یخصص، وإما أن ُیطلق، . ینةالوقف، وقد یشترط في ھذا الصرف صفات مع
 ًعلى أوالدي، ثم أوالد أوالدي، ثم أوالد أوالد أوالدي إلى أن ینقطع نسلي، أو إلى :وإما أن یقید، ثم التقیید تارة یكون بالترتیب فیقول مثال 

ھذا الوقف ألوالدي ثم : ذریتھ، وربما ُیخرج ھذا الوقف بالشرط عن ذریتھ إلى جھة أخرى فیقولأن ال یبقى أحد من ذریتي، فھذا مستغرق ل
یتھ للبطن األول والثاني، وال یجعل للثالث استحقاقا . ًأوالد أوالدي، فإذا ماتوا فإلى الفقراء والمساكین من بعدھم، فیجعل الوقف بالنسبة لذرِّ

ّوقد یجعل شرطا من جھة الصرف، فیخصھ یة دون بعض، فیخصھ بالذكور دون اإلناث، أو العكس فیجعلھ لإلناث دون الذكور ً َّ ببعض الذرِّ
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داري ھذه وقف على بناتي للمطلقات منھن، وھذا أثر عن الزبیر ویحكى عن عبد هللا بن الزبیر رضي هللا عنھما أنھ أوقف داره على : یقول
ِّذا أن شرط الوقف معمول بھ، واإلجماع منعقد على أنھ یجب على الناظر أن ینفذ ھذه فالشاھد من ھ. المطلقات ومن كانت أرملة من ذریتھ ٌ

ًالشروط، ویجب على القاضي أن ُیلزم بھا الناظر، وإذا ظھر من الناظر إخالل بھذه الشروط أو تغییر لھا؛ فإن القاضي ُیلزمھ شرعا بالعمل  ٌ ٌ
ًن ولي الوقف أن یعمل بشرط الواقف تعمیما وتخصیصا، وتقییدا وإطالقا، وترتیبا على ویجب على م. بھذه الشروط إال في األحوال المستثناة ً ً ً ً

َّالصفات، وعلى األحوال، كل ذلك یجب أن ُیتقید بھ وأن ال ُیغیر وال ُیبدل أوالدي، وأوالد أوالدي، : الجمع كأن یقول] في جمع وتقدیم: [قولھ. َّ
ٌزید وعمرو، فتوفي زید .. ًائفة من العلماء أن البطن األول والثاني یستوون، مثال لو كان لھ ابنانأوالدي وأوالد أوالدي، فمذھب ط: فإذا قال

على أوالدي ثم : لكن إذا قال. وبقي عمرو، فذریة زید تستحق مع وجود عمھم؛ ألن الوقفیة مشركة حیث جمع بین البطنین األول والثاني
ًألول والبطن الثاني، وحینئٍذ ینبغي أن ُیركز على الشرط الذي اشترطھ، وال یجوز أن یأخذ أحدا ّأوالد أوالدي، فثم ھنا فرق بھا بین البطن ا َّ

فھذا جمع یشمل الذكور واإلناث والخناثى، حتى . على أوالدي: وھكذا لو جمع وقال. من الدرجة الثانیة مع وجود أحد من الدرجة التي قبلھا
ِقف ألنھم أوالد لھ، وهللا سمى الولد للذكر واألنثى ُیوصیكم هللا في أْوالدكم للذكر مثُل حظ األنثیْین ولو كان فیھم خناثى فإنھم یستحقون من الو َ ََ ُ ِّ ْ َِ ِ ِ ِ ِِ َ َّ َّْ ُُ ُُ

ھذه الدار وقف : على أوالدي، لكن ممكن أن یقول: ، فالولد في لغة العرب یشمل الذكر واألنثى، فجمع بین الذكر واألنثى فقال]11:النساء[
قعلى بنا كأن یقول : أي): وتقدیم: (قولھ. َّتي، فحینئٍذ فرق بین الذكر واألنثى، فجعل االستحقاق لألنثى دون الذكر، فلھ أن یجمع ولھ أن یفرِّ

َعلى أوالدي ثم أوالد أوالدي، ھذا ترتیب، وإذا جعل الوقف على الترتیب وجب التقید بھذا الترتیب، فال ُیعطى المؤخر مع وجود المقدم، أو  ُّ
للمریض من : ًلو قال مثال: أي] واعتبار وصف: [قولھ. ضد الجمع التفریق: أي] وضد ذلك: [قولھ. مع وجود من ھو أعلى منھ مرتبة

على الغرباء، ھذه كلھا أوصاف ینبغي أن .. على طلبة العلم.. على المساكین.. أوالدي، أو الفقیر، أو المطلقة من بناتي، أو قال على الفقراء
على : عدم التقیید، كما لو قال: أي] وعدمھ: [قولھ.  وال یجوز أن یغیرھا الناظر، بل یصرف على ھذا القید الذي ذكره الواقفیتقید بھا،

أوقفت : كذلك إذا لم یرتب فإنھ في ھذه الحالة یبقى الجمیع على حد سواء، فإذا قال: أي] وترتیب: [قولھ. أوالدي، ولم یقید ال بذكر وال بأنثى
على أوالدي ثم المساكین من بعدھم، : عة على أن تكون غلتھا ألوالدي والمساكین؛ فحینئٍذ جمع بین أوالده والمساكین، ولو قالھذه المزر

ًفإذا نعمل بالجمع والتفریق، ونعمل أیضا باألوصاف وعدمھا، فإذا جاءت خالیة من األوصاف . فحینئذ ال نعطي المساكین إال إذا ُعدم أوالده ً
: قولھ. فالمقصود من ھذا أنھ یلزم الناظر أن یتقید بشرط الواقف على الصفة التي ذكرھا في وقفیتھ. الوقف على عمومھ وشمولھفإننا نبقي 

ثم لألرشد فاألرشد من أوالدي، : نظارة ھذا الوقف لي، فھذا شرط یستحقھ وتكون لھ النظارة، فإذا قال: ھكذا النظارة، لو قال: أي] ٍونظر[
لألعلم من ذریتي، فحینئذ تكون لألعلم، والدلیل على ذلك أن عمر بن الخطاب رضي هللا عنھ لما كتب كتابھ : ألرشد، أو قالفحینئٍذ تكون ل

فھذا یدل على أن من حق الواقف أن یخص النظارة، . في الوقف، جعل النظارة البنتھ حفصة رضي هللا عنھا وأرضاھا ثم لألرشد من ذریتھ
ھذا البیت وقف على أوالدي والناظر : ً علیھم، سواء كانوا من الموقوف علیھم أو كانوا من غیرھم، فقد یقولوأن یجعلھا لبعض الموقوف

ًعمھم فالن، وقد یجعل رجال أجنبیا فیقول  ولذریتھ من بعده، فحینئٍذ تكون النظارة على الشرط -وھو غریب ولیس بقریب- النظارة لفالن : ً
من األمور التي یذكرھا الواقف؛ ألنھ إذا اشترط فلھ على ربھ ما اشترط، ولذلك قال ) وغیر ذلك: (أي] كوغیر ذل: [قولھ. الذي ذكره الواقف

فإن حبسني حابس فمحلي حیث حبسني، فإن لك على ربك ما : ِّأھلي واشترطي وقولي: (صلى هللا علیھ وسلم لـضباعة رضي هللا عنھا
ًربھ، وكان الشرط شرعیا فإن لھ ذلك الشرط، فإذا جعل الناظر شروطا في الوقف فإنھ وھذا دلیل على أن العبد إذا اشترط على ). اشترطت ً

ًینبغي التقید بھا، مثل أن یقسم الوقف أثالثا، ویقول ھذا الثلث أشترط أن یكون للقرابة بشرط أن یكونوا بحاجة، أو یكونوا أیتاما، أو تكون  ً ُّ
 ...... .فھا الواقفأرملة من النساء، ونحو ذلك من األمور التي یضی

 
 الوقف المطلق

 
 

ًمن أوقف ال یخلو إما أن یشترط، وإما أن یترك الشرط، فإذا اشترط في وقفھ شروطا، وكانت ھذه الشروط شرعیة؛ وجب العمل بھا والتقید 
وإذا حصل . اشترطھ الواقفبما فیھا، وقد بینا وجھ ذلك وأنھ ُیلزم ناظر الوقف بتنفیذ ھذه الشروط، وصرف مستحقات الوقف على ضوء ما 

ًاإلخالل بما تقدم من التقیید؛ فإن الناظر یتحمل المسئولیة، ویكون حینئٍذ ضامنا لكل ما یترتب على ھذا اإلخالل والصرف الذي لم یقع على  َّ
ُلة إطالق، بمعنى أن ینص ًوھي أن یصدر الوقف خالیا من الشروط، وھذه الحالة تعتبر حا: بقي السؤال عن الحالة الثانیة. الوجھ المعتبر َ

ًعلى الوقف دون أن یقید، ودون أن یشترط؛ فالحكم حینئٍذ أنھ یبقى المطلق على إطالقھ، وال یمكننا أن نضیف قیودا، وال أن نضیق واسعا،  ً
المصنف رحمھ هللا ّومن ھنا بین . فإذا أطلق صاحب الوقف عملنا بإطالقھ؛ لكن ھذا اإلطالق في بعض األحیان تترتب علیھ بعض المسائل

استوى في ذلك الغني والفقیر، فنعطي أوالده، سواء كانوا من . وقفت ھذه المزرعة على أوالدي: أنھ إذا حصل اإلطالق عمل بھ، فلو قال
ّاألغنیاء أم كانوا من الفقراء، كذلك یستوي ذكرھم وأنثاھم، فنعطي الذكر ونعطي األنثى؛ ألنھ سوى بینھم وشرك فقال  فیستوي أوالدي،: ُ

وقفت ھذه المزرعة وثمرتھا تصرف على : وھكذا إذا قال. الذكور واإلناث والخناثى فكلھم یدخلون في ھذا، وُیصرف لھم من مستحق الوقف
ُالمساكین، فإننا نصرفھا على كل من یصدق علیھ أنھ مسكین، سواء كان في غایة الصالح كالصالحین، أو كان في المستوى العام لعموم 

َّوقفت داري على أوالدي الذكور؛ تقید الوقف بھم، ولو قال: ُن، بخالف الحاالت األول فإنھ إذا قالالمسلمی وقفت داري على المطلقات من : َ
 .......وھكذا.. َّأوقفت داري على أوالدي األفقھ منھم، ُیقدم األصلح أو یقدم األرشد: بناتي، فحینئٍذ یختص بالمطلقات، أو قال

 
 ء الوقف بین األوالدكیفیة توزیع عطا
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ي بین األوالد جمیعا، حتى إن الولد الذي یكون من الصغار ولم یبلغ یدخل في ھذا، بل : إذا أطلق وقال ُداري وقف على أوالدي، فإنا نسوِّ ً َُ ٌ
ًھا على أوالده، وفیھا مثال ًفمثال لو أن مزرعة أوقف. بمجرد أن یولد یثبت استحقاقھ في الوقف، ویكون لھ نصیبھ، ویقسم الوقف بینھم بالسویة

ل الذكر على األنثى، وال نعطي الكبیر دون الصغیر،  مائة صاع، ولھ من الولد خمسة، فإننا نقسم المائة صاع بین الخمسة بالسویة، ال نفضِّ
: إنھ لو قال:  العلماءومن ھنا قال بعض. على أوالدي: وال نخص الصالح دون غیره، بل یستوي الجمیع في ھذا االستحقاق؛ ألنھ أطلق وقال

َّوقفت داري على أوالدي، وأوالد أوالدي، ونسلي إلى أن ینقطع أو على عقبي حتى ینقطع، فقد سوى بین الطبقات، فالبطن الثاني یدخل مع 
ة؛ فإن الثالثة ّمحمد وعلي، وخلف محمد ثالث: فإنھ لو كان لھ ولدان. أوقفت داري ھذه على أوالدي: البطن األول ألنھ لم یرتب، فلو قال

َأوقفت على أوالدي؛ لكن في الحاالت األول التي سبقت اإلشارة إلیھا یقول: یقاسمون أباھم وعمھم؛ ألنھ قال على أوالدي ثم أوالد أوالدي، : ُ
رعتي على أوالدي أوقفت داري، أو مز: فحینئٍذ ال یشارك البطن الثاني البطن األول، وتختص القسمة بالبطن األول دون الثاني؛ لكن إذا قال

فإن انقطع نسلي أو انتھى عقبي فللمساكین، فحینئٍذ یستوي جمیع أوالده كما سیأتي إن شاء هللا في مسألة الولد وشمولھ للبطون، وسیذكرھا 
ِّبین المصنف في ھذه العبارة أن اإلطالق یخالف التقیید، وھذا كلھ عمل بما كان من الواقف، ویؤكد ما. المصنف رحمھ هللا  تقدم أننا ملزمون ِ

بما فعلھ الواقف، إن قید أو اشترط وجب علینا الوقوف عند قیده وشرطھ، وإن أطلق ولم یقید فإننا نبقى على ھذا اإلطالق، ویرد السؤال في 
 لكن القاعدة إذا أطلق وصُعب علینا أن نشمل الجمیع، فھل نخص البعض دون البعض؟ ھذا سیأتي الكالم علیھ،: مسألة من ھذه المسائل، وھو

ّاستوى الغني والذكر مع ضدھما، یعني ضد ]. وضدھما: [قولھ. ّالعامة أننا في التقیید نتقید بما قید، وفي اإلطالق نعمل بالمطلق على إطالقھ
ل الذكور على اإلناث ھذا قول عامة و. ّالغني وھو الفقیر، وضد الذكر وھو األنثى، فاإلناث من الولد ضد الذكور، فنسوي بینھم، وال نفضِّ

ّأھل العلم رحمھم هللا؛ أن من قال وقفت مزرعتي ھذه على أوالدي، فإننا نقسم غلة المزرعة بین أوالده بالسویة، وال نفضل الذكر على  ّ
 هللا األنثى، لكن استحب طائفة من السلف رحمھم هللا، ونص علیھ غیر واحد من األئمة وھو الحق إن شاء هللا، أن یقسم بین أوالده بقسمة

ِتبارك وتعالى، فیجعل حظ الذكر ضعف حظ األنثى؛ ألن هللا سبحانھ وتعالى جعل ھذه القسمة من فوق سبع سماوات، وھي قسمة العدل 
 ّوھذا لحكمة بالغة، فإن هللا حمل الرجال المسئولیة عن النساء،. الحكیم الخبیر اللطیف الذي ھو أعلم بعباده سبحانھ وتعالى، وال أعدل من هللا

َوجعل : ٌفاألصل في المرأة أن ترعى بیتھا، وأن تقوم على ولدھا، وأن تقر في قرارھا، والعمل مخالف لألصل؛ ألن هللا نص في كتابھ فقال َ َ َ
َمنھا زْوجھا لیْسكن إلْیھا  َ َ َ َ ََ ِ ُ ِْ َفال ُیخرجنكم: فاألصل في الخلقة والشرعة أن التعب للرجال، ولذلك قال]. 189:األعراف[َِ َُ َّْ ِ َا من الجنة فتشقى َ َ َْ ِ َِّ َ َْ

؛ ألن الرجل ھو المسئول، وھو المتحمل لتبعة النفقة والقیام على المرأة، فإذا كان ھذا ھو األصل فإن هللا )فتشقیا: (، ولم یقل]117:طھ[
لھا الرجال أكثر من األمور فتبین أن التبعات واألمور التي یتحم. سبحانھ وتعالى جعل الحق في النفقة على الرجال، ولم یجعلھ على النساء

ِالتي تتحملھا النساء، وإذا كان األمر كذلك؛ فا عز وجل جعل نصیب الرجل ضعف نصیب األنثى، فإذا أراد أن ُیعطي ولده فإنھ یجعل 
ل بینھم بتفضیل : ًللذكر مثل حظ األنثیین، ویقول مثال هللا عز وجل، وهللا وقفت مزرعتي ھذه على أوالدي وللذكر مثل حظ األنثیین، فیفضِّ

سبحانھ فضل جنس الرجال على جنس اإلناث، ولذلك خلق آدم بیده، وأسجد لھ مالئكتھ، ونفخ فیھ من روحھ، ثم بعد ذلك خلق منھ حواء، 
مثار ِّفجعل الرجل ھو األصل، وكل مؤمن مطالب بالتسلیم، وینبغي أن یرضى بھذا الحكم وأن یذعن لھ، وأن یسلم بھذه القضیة التي لیست 

ًلماذا خلقني هللا قصیرا وخلق غیري طویال؟ لماذا خلقني فقیرا : ٌألن ھذا التفضیل حكم من هللا، وال یستطیع أحد أن یقول. ٍجدل أو نقاش ًً
ل ولھ الحكمة التامة البالغة، وهللا یحكم وال معقب لحكمھ، ففضل ھذا الجنس على ھذا الجنس ل فنحن نفضِّ. ًوخلق غیري غنیا؟ فا یفضِّ

ًبتفضیل هللا عز وجل، وال یغض ھذا وال ُینقص مكانة المؤمنة أبدا، بل علیھا أن تسلم، فإذا أراد الوالد أن ُیوقف على ھذا الوجھ فإنھ یعدل 
 كان ومن ھنا). اتقوا هللا واعدلوا بین أوالدكم: (بین أوالده، ویجعل نصیب الذكر ضعف نصیب األنثى؛ ألن النبي صلى هللا علیھ وسلم قال

: والمصنف رحمھ هللا یقول. مذھب طائفة من العلماء أن عطیة الولد ضعف عطیة األنثى، وھذا ال شك أنھ معتبر من حیث األصول الشرعیة
مزرعتي ھذه وقف على ولدي، وكان لھ : ّإنھ یستوي الذكر والغني وضدھما، یعني ضد الذكر وضد الغني، فیستوي غنیھم وفقیرھم، فلو قال

ل أحدھما على اآلخرولدان أحد   .ھما غني والثاني فقیر، فإننا نعطي الغني مثلما نعطي الفقیر، ونعطي الفقیر مثلما نعطي الغني، وال نفضِّ
 
 
 
 

 من تكون لھ نظارة الوقف عند اإلطالق
 
 

ًمن أوقف شیئا إما أن یجعل لنظارتھ شروطا یحددھا ویبینھا، فی] والنظر للموقوف علیھ: [قال رحمھ هللا والنظارة لھذا الوقف لألرشد : قولً
ٌھذه المزرعة وقف على : َلكن إذا أطلق وقال. َّفاألرشد من أوالدي، ففي ھذه الحالة یستحق النظارة من توفر فیھ شرط الرشد فیقدم األرشد

ً معینة لمن نجعلھ ناظرا على ًأوالده وسكت، ولم یذكر لمن تكون النظارة، ولم یحدد من ھو الناظر ولم یضع شروطا وال صفاٍت وال أمارات
َبمعنى أن األشخاص الذین أوقف علیھم ھذه المزرعة ھم الذین لھم حق النظر؛ ألنھم . وقفھ، فإنھ في ھذه الحالة تكون النظارة للموقوف علیھ

ر في مصالحھ، ولیس ھم القائمون على الوقف، وھم المالكون لثمرتھ، وھم الذین سیمحضون ھذا الوقف النصیحة، فھم أولى وأحق بالنظ
ًھناك أصلح من نظر اإلنسان بنفسھ فیما ھو لھ؛ ألنھ ال یغش نفسھ غالبا؛ وألنھ سیحرص على ما فیھ فلو . مصلحة نفسھ، ومصلحة من معھ ِ

ي ھذا أوقف الوالد على ولدین فالنظر لھما، ال یستبد أحدھما دون اآلخر، وال یتصرف أحدھما في الوقف دون إذن اآلخر، فھما شركاء ف
ًاالستحقاق؛ لكن لو أنھم اتفقوا على أن یفوضوا شخصا منھم، فقالوا نحن خمسة، وھذا الوقف یحتاج إلى شخص واحد متفرغ؛ فنحن وكلنا 
ًوفوضنا فالنا، فحینئٍذ یكون من فوضوه متصرفا أصالة عن نفسھ، ووكالة عن غیره، فھو في ھذه الحالة الذي لھ حق النظارة برضا الجمیع  ً ًّ

أوقفت داري ھذه على أوالدي، وأوالده : ًفالنظر للموقوف علیھم إن كانوا معینین فال إشكال في ذلك، إذا كانوا معینین كقولھ مثال. ختیارھموا
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لكن المشكلة إذا كان الموقوف . ًعشرة، تفاھموا فیما بینھم وجعلوا ناظرا، أو كان العشرة كلھم یدیرون ھذا الوقف ومصالح الوقف ال إشكال
وقفت مزرعتي ھذه على المساكین، فال یمكن أن یكون كل المساكین نظراء على ھذا الوقف، وذلك من : علمھ جھة من الجھات، كأن یقول

  .الصعوبة بمكان، وقد یتعذر ھذا، ففي ھذه الحالة یختار القاضي بعضھم للقیام على مصلحة الوقف على التفصیل الذي ذكرناه
 
 
 
 

 دمسائل الوقف على األوال
 
 

: وإن وقف على ولده أو ولد غیره ثم على المساكین، فھو لولده الذكور واإلناث بالسویة، ثم ولد بنیھ دون بناتھ؛ كما لو قال: [قال رحمھ هللا
فیھ ) سویةوإن وقف على ولده أو ولد غیره ثم على المساكین، فھو لولده الذكور واإلناث بال: (فقولھ رحمھ هللا] ّعلى ولد ولده وذریتھ لصلبھ

 .......على ولدي ثم على المساكین: إذا قال: المسألة الثالثة. على ولد فالن: إذا قال: المسألة الثانیة. إذا قال على ولدي: المسألة األولى: مسائل
 

 دخول الذكور واإلناث في الوقف على القرابة وأھل البیت والقوم
 
 

وقف على أقربائي وأھل : فإن قال: أي] ِّ الذكر واألنثى من أوالده وأوالد أبیھ وجده وجد أبیھوالقرابة وأھل بیتھ وقومھ یشمل: [قال رحمھ هللا
آل، وھذا قول : یقال إن أھل أصلھا. ٌبیتي، أو أھلي، أو وقف على المسكین من أھلي، أو على المحتاج من أھلي، فإنھ یشمل الذكور واإلناث

ًسیبویھ من أئمة اللغة، وأبدلت الھمزة ھاء : وقومھ كذلك، إن قال.  وأھل اإلنسان، وآل اإلنسان، وقرابة اإلنسان تشمل فروعھ من األصول.ُ
ُللضعفاء، للفقراء، لطلبة العلم من قومي، فإنھ یستوي فیھ الذكور واإلناث، إال أن یخص، ولذلك قال : أي] یشمل الذكر واألنثى من أوالده: [َ

آل : (، واإلجماع قائم على أن قولھ)إنھا ال تحل لمحمد وال آلل محمد: (صلى هللا علیھ وسلمألن اآلل ال تختص بالذكور دون اإلناث، قال 
ّعلى أھل بیتي؛ فإنھا تشمل اإلناث، وفي حدیث الكساء أنھ علیھ الصالة والسالم جلل : ، شاملة للذكور واإلناث، وأھل مثل آل، فلو قال)محمد

فأھل بیت اإلنسان وآلھ وقرابتھ یستوي فیھم الذكور واإلناث، قال . ھي من أھل بیتھ باإلجماعفاطمة رضي هللا عنھا وجعلھا من أھل البیت، و
ِرْحمة هللا وبركاتُھ علْیكم أْھل البْیت : تعالى َ َ َ َ َ َ َ َْ َُ ْ ُ َُ َ ِ ، فالخطاب متوجھ لزوجة إبراھیم علیھا السالم لما عجبت من أمر هللا عز وجل فقیل ]73:ھود[َّ

ِرْحمة هللا: لھا َّ ُ َ ٌ وبركاتُھ علْیكم أْھل البْیت إنُھ حمید مجید َ ٌِ َ َ َ َ َ َ َ َِ َِّ َِ ْ َ ْ ُ ُ ًفأھل اإلنسان تطلق على الزوجة فقال ألْھلھ اْمكثوا إني آنْست نارا ]. 73:ھود[َ َ ُ َ َ َِّ ُِ ُ ِ ِ َ ِ َ
ُوتطلق بمعنى العموم، ُ، تطلق األھل بمعنى البیت خاصة، سواء كان للزوجة وأوالدھا ومن ھو قریب من ذلك كالخدم والحشم، ]10:طھ[

وھم من یجتمعون معھ في األصول، فیشمل ذلك ): وأوالد أبیھ: (وقولھ. أھل اإلنسان ومرادھم كل من یمت إلیھ بالقرابة والصلة: ویقال
یختص أعمامھ وعماتھ األشقاء، وھم الذین شاركوا أباه في أصلیھ، والعمة ألب، والعمة ألم من حیث األصل، لكن بالنسبة لمن فوقھم 

قال رحمھ . جد أبیھ، وجد جده، ونحو ذلك؛ ألنھا كلھا أصول وتدخل في آلھ وقرابتھ: أي] وجد أبیھ: [قال. َباألصول وھو جد أبیھ ومن عال
طلقة بیتي وقف على المطلقة من بناتي، أو على الم: یرید إناثھ؛ كان یقول] وإن ُوجدت قرینة تقتضي إرادة اإلناث أو حرمانھن ُعمل بھا: [هللا

ٌمن ذریتي، أو على المطلقة من نسلي، أو وقف على المحتاجة من قرابتي، ھذا یخص اإلناث دون الذكور، فالذكر ال یستحق في ھذه الحالة، 
ُوأثر عن بعض الصحابة رضوان هللا علیھم أنھ أوقف على اإلناث من ذریتھ، وھذا قول لبعض العلماء، فیرى أنھ یجوز . وال یدخل

ولد عند الموجب، وفي النفس منھ شيء، لكن عمل بھ بعض الصحابة رضوان هللا علیھم، ویؤثر عن الزبیر وابنھ عبد هللا تخصیص بعض ال
ِّبن الزبیر رضي هللا عن الجمیع أنھ خشي على بناتھ فجعلھ للمطلقة واألرملة؛ ألن الذكر یستطیع أن یكافح، ولكن األنثى إذا طلقت أو مات  ُ ُ

ًفیوقف على المحتاجة من ذریتھ إذا طلقت أو أصبحت أرملة خوفا علیھا من العار، وھذا یجوزه بعض العلماء؛ . ھاُعنھا زوجھا خشي علی ِّ ُ
ُیجوز أن یخص الوالد بعض ولده للعوز والحاجة، مثل أن یكون ابنھ : ألنھم یقولون ال ُیعطي  ً مشلوال، فیجوز أن یعطیھ ما-ال قدر هللا-َ

ّ علم یحتاج إلى نفقة خاصة أعطاه نفقة طالب علم، فھذا التفضیل للسبب، فیرى أنھ إذا فضل بعض ولده بالوقف الصحیح، ولو كان ابنھ طالب
ًعلیھم لسبب، أو مثال جعل للذكور حظا، وجعل لإلناث حظا، فأوقف على الذكور دارا، وأوقف على اإلناث مزرعة وعدل بینھم، فھذا لھ  ً ً ً ً

: أو لألرملة إذا ُرمِّلت، فإن قال.. للمطلقة: ًى؛ فإنھ یعمل بتقییده، سواء كان ذلك بأمارة، أو كان صریحا، فقالّالشاھد أنھ إذا قید باألنث. وجھھ
التي ال زوج لھا فھذا أعم، ألنھ یشمل : التي ال زوج لھا، إذا قال: لألرملة، أو قال: ًللمطلقة فإنھ یكون مقیدا بالمطلقة وال یشمل الكل، وإذا قال

جت ثم بعد : ي لم تتزوج بعد، فمن حقھا أن تسكن، ومن حقھا أن تأكل من ھذا الوقف، لكن إذا قالالصغیرة الت ُللمطلقة؛ فال بد أن تكون زوِّ
  .ِّذلك طلقت، وُیراعى في ھذا وجود الحاجة إلى الستر

 
 
 
 

 دخول اإلناث في الوقف دون أوالدھن إذا عنى الواقف ببني فالن القبیلة
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وذلك على التفصیل السابق، أنھ إذا شركت بین الذكور واإلناث فتعتبر ]. إال أن یكونوا قبیلة فیدخل فیھ النساء دون أوالدھن: [قال رحمھ هللا
البطن األول وتلغي ذریة اإلناث من البطن الثاني بنفس التفصیل، ثم البطن الثاني تعطي الذكور واإلناث مستویین، ثم تلغي البطن الثالث من 

  .ًلثاني، وھكذا یصبح الحكم مطردا في جمیع البطونبنات البطن ا
 
 
 
 

 اشتراك الذكر واألنثى
 
 

ِعلى ولدي أنھ یشمل الذكور واإلناث؛ ألن العرب عندما تطلق ھذا اللفظ ترید بھ اإلناث مع الذكور : فالعلماء كلھم متفقون على أن من قال ُ
ُْیوصیكم هللا في أْوالدكم للذكر مثُل َِ ِ ِ ِ ِِ َ َّ َّْ ُُ ِ حظ األنثیْین ُُ َ ََ ُ ّفشرك سبحانھ وتعالى بین الذكر واألنثى تحت مسمى الولد، فدل على أن الولد ]. 11:النساء[ِّ

ِیشمل الذكور واإلناث معا، وھكذا الخناثى فإن الخنثى الُمشكل یدخل في الولد ْ على ولدي، فجمیع أوالده : ًفإذا المسألة األولى أنھ إذا قال. ً
والولد إما أن یكون من البطن األول، وإما أن یكون من غیره، . ور واإلناث داخلون في ھذا، ھذا كلھ في البطن األولوجمیع نسلھ من الذك

ًوالبطن األول ھو الولد المباشر الذي ھو ولدك مباشرة ذكرا كان أو أنثى، فالبطن األول ھو أول ما أنجب اإلنسان، ویلیھ بعد ذلك البطن  ً
وھذه الواسطة ھي فرع من البطن .  وبنت البنت، وبنت االبن، وابن البنت، ھذا البطن الثاني الذي بینك وبینھ واسطةالثاني، وھو ابن االبن،

ًاألول، إما ذكر وإما أنثى، یتمحض ذكورا أو یتمحض إناثا، أو یجمع بینھما، یتمحض ذكورا كابن ابنك، ویتمحض إناثا مثل بنت بنتك،  ً ً ًّ ّ
وقفت داري على ولدي أن الذكور : بنت االبن، والبطن الثاني فیھ التفصیل، فالبطن األول ال إشكال أنھ إذا قالویجمع بینھما ابن البنت و

 .واإلناث داخلون، وأنھم مستوون في االستحقاق كما قدمنا
 
 
 
 

 دخول البطن الثاني وما بعده مع البطن األول في االنتفاع بالوقف عند اإلطالق
 
 

یدخل البطن الثاني ومن بعده أو یختص بالبطن . ُوقفت على ولدي: ھل إذا قال: المسألة األول: فصیل وفیھ مسائللكن البطن الثاني فیھ ت
وقفت مزرعتي ھذه على أوالدي ثم على المساكین، فأوالده الذین ھم من صلبھ مباشرة ال إشكال أنھم : ًلو أن رجال قال: ًاألول؟ فمثال

یشمل جمیع نسلھ حتى ینقطع، أو یختص بالبطن األول ثم نحكم بانتقال ) أوالدي: (للمساكین؟ ھل قولھمتى ننتقل : مستحقون؛ لكن اإلشكال
ِالوقف وصیرورتھ إلى المساكین؟ لھذه المسألة وجھان عند العلماء، فالمنصوص عن اإلمام أحمد رحمھ هللا أنھ ُسئل عن ھذه المسألة فنص 

ُفإننا نلحق أوالد البطن الثاني بأوالد البطن األول، وال ینتقل للمساكین إال . على أوالدي: ن قالعلى أن ولد الولد یدخل في حكم الولد، وأن م
ٍوھناك وجھ ثان وقول ثان لبعض العلماء، یقول. إذا انقطع نسلھ أو انتھى عقبھ وقفت على أوالدي أو على ولدي ثم على المساكین؛ : إذا قال: ٍ

خاص بالبطن األول فقط، فال نلحق ) أوالدي: (وعلى ھذا القول یكون قولھ. ین بعد موت البطن األولفإنھ حینئٍذ ینتقل الوقف إلى المساك
وقفت على ولدي فإنھ یلتحق ولد الولد حتى ینقطع نسلھ : والصحیح األول، وھو أنھ إذا قال. ّأوالد األوالد مكان األوالد وال ینزلون منزلتھم

ّ كما سبق، لكن كل ھذا الخالف محلھ أال یأتي بقید أو بعبارة تدل على أنھ یرید ولد الولد، فإذا قال وعقبھ، ثم بعد ذلك ینتقل إلى المساكین
على أوالدي والمساكین من بعدھم إذا لم یوجدوا، أو على أوالدي فإن : على أوالدي إلى أن ینقطع نسلي ثم على المساكین، أو یقول: ًمثال

ھذه . ِّكال، واإلجماع منعقد على أننا ننزل الطبقة الثانیة بعد الطبقة األولى، وھكذا بالنسبة للطبقاتانقطع عقبھم فللمساكین؛ فحینئٍذ ال إش
وقفت على أوالدي ثم على المساكین، أن االنتقال إلى المساكین ال یكون إال بعد انتھاء : المسألة األولى، نخرج منھا بخالصة وھي أن من قال

ٌوھذا على الصحیح من أقوال العلماء، فإن وجدت قرینة فقول واحد أنھ ال ُینتقل إلى المساكین إال بعد انقطاع . الولد، بحیث ینقطع نسلھ وعقبھ
  .على أوالدي فإذا انقطع نسلھم فعلى المساكین: النسل كقولھ

 
 
 
 

 اشتراك البطن الثاني وما بعده مع األول في االنتفاع بالوقف
 
 

متى نحكم بدخول البطن الثاني مع البطن األول؟ فلو : إن البطن الثاني یستحق، یرد السؤال:  أوالدي، وقلناوقفت على: إذا قال: المسألة الثانیة
ٌمزرعتي ھذه وقف على ولدي ثم على المساكین؛ وقلنا إن البطن الثاني یستحق كما یستحق البطن األول؛ لكن ھل ھو على الترتیب أو : قال

ِوقفت مزرعتي ھذه على أوالدي، فإننا نلحق البطن الثاني باألول، والبطن الثالث : ریك وأنھ إذا قالأنھ على التش: على التشریك؟ والجواب ُ
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ٌأیضا بھم، فجمیعھم ولد لھ، فبمجرد ما ُیولد من البطن الثاني أو الثالث یستحق، وكل من یولد من ھذه البطون مشترك في االستحقاق؛ ألنھ  ً
لو كان لھ : فائدة المسألة. یستوي الجمیع في االستحقاق:  فإن أطلق استوى الذكر والغني وضده، أي:وقد سبق أن قلنا) على أوالدي: (قال

ُ في ھذه الحالة تقسم الثمرة بین األربعة، وندخل البطن -أوالد عبد هللا- ثم زید وعمرو من البطن الثاني - من البطن األول- محمد وعبد هللا 
البطن الثاني مشترك مع البطن : ِّة؛ ألنھ شرك بین أوالده ولم یرتب، وأطلق في ھذا التشریك، فنقولالثاني مع البطن األول ولو ولد الساع

ال : ًإذا. فلو أن زید بن عبد هللا الذي ھو البطن الثاني تزوج وخلف أحمد، فإن أحمد یشارك أعمامھ، ویشارك عم أبیھ وجده في القسمة. األول
 البطن األول، وال ننتظر للبطن الثالث في استحقاقھ موت البطن الثاني؛ ألنھ شرك وأطلق، فھؤالء ننتظر للبطن الثاني في استحقاقھ موت

الذكر واألنثى، البطن األول : على أوالدي ثم المساكین من بعدھم، فإننا نحكم بأن أوالده یستحقون: ًإذا لو قال. ّكلھم ُینزلون منزلة واحدة
فإذا قال . البطن األول ثم الذي یلیھ ثم الذي یلیھ: األقرب فاألقرب، أو: ن دون آخر ما لم یقلوالبطن الثاني والثالث، فال یختص ببط

ًوقفت على أوالدي من البطن األول، فإن مات منھم أحد نزل ولده منزلتھ، فحینئٍذ یكون أیضا دخول للبطن الثاني مع : بالترتیب، كأن یقول ِّ ُ
ُّینزل منزلة والده، وحینئٍذ نقسم على القسمة األصلیة، فإذا كان لھ ثالثة أوالد نقسمھ على ثالثة، البطن األول لكن بالترتیب، وبالشرط أنھ 

ّوتصبح خطوط اإلرث على الثالثة ھذه، وكل ورثة من بطن ُینزلون منزلة أصلھم وقفت على أوالدي ثم المساكین، : وعلى ھذا فلو قال لنا. ُ
ذریة، ویرید أن یتصدق بالثلث على قریب، لما فیھ من صلة الرحم، وألن الصدقة علیھ أعظم ًأو على ولدي فالن، مثال شخص یكون عنده 

 على ولد عمي صالح، فكل ذریة عمھ صالح یدخلون في ھذا الوقف، یستوي ذكورھم - وھي تساوي الثلث-وقفت مزرعتي ھذه : ًثوابا، فقال
  .فإنھ یشارك البطن األول، وكذلك البطن الثالث مثلما تقدموإناثھم، ھذا بالنسبة للبطن األول، وبالنسبة للبطن الثاني 

 
 
 
 

 اختصاص أوالد الذكور في البطن الثاني وما بعده دون أوالد اإلناث
 
 

ك بین الذكر واألنثى، وفي البطن الثاني یخص االستحقاق بأوالد  ُیبقى السؤال في مسألة تشریك البطن ذكورا وإناثا، ففي البطن األول یشرِّ ً ً
إذا كان لھ محمد، وعبد هللا، وصالح، وفاطمة، فكلھم یشتركون وُیقسم االستحقاق على أربعة یستوي فیھ : ًذكور دون أوالد اإلناث، مثالال

ًفإذا أنجبت فاطمة فإن أوالدھا ال یستحقون؛ ألن أوالدھا أوالد لغیره ولیسوا ولدا لھ. الذكور واإلناث بناء بنونا بنو أبنائنا وبناتنا بنوھن أ. ٌ
الرجال األباعد ولذلك ُینسب للرجل وال ینسب للمرأة كما ھو معلوم، فحینئٍذ یشرك بین الذكر واألنثى في الطبقة األولى، ثم ینظر في الطبقة 

ورھم الثانیة التي ھي البطن الثاني إلى ذریة الذكور دون ذریة اإلناث، ثم ھذا البطن الثاني وھم أوالد محمد وعبد هللا وصالح یستوي ذك
ًوإناثھم، لكن األنثى منھم لو أنجبت بطنا ثالثا ال یكون لھ استحقاق في الوقف ألنھ لیس من ولد المیت، إنما یختص ولده بالذكر واألنثى، وولد  ً

 كما أنھ في المیراث ال یرث ابن البنت إال من جھة ذوي األرحام، وھذه مسألة سیأتي تفصیلھا إن شاء هللا في كتاب. الذكر المحض
ًالفرائض، فما جعل هللا عز وجل لھم استحقاقا وإرثا، ال فرضا وال تعصیبا من حیث األصل، فابن البنت ابن لوالده الذي ھو غریب عن  ً ً ً

ًإذا المسألة الثانیة أننا نجعل أوالده مستوین ذكورا وإناثا بالنسبة للبطن األول، وفي البطن ا. ًالواقف، وال یعتبر آخذا حكم ابن االبن ً لثاني ً
ًنعطي الوقف لذریة الذكور من البطن األول، دون ذریة اإلناث سواء كانوا ذكورا أو إناثا، فلو أن البنت أنجبت ابنا أو أنجبت بنتا فالحكم  ً ً ً ّ

ًواحد؛ ألن ابن البنت ابنا للغیر، ولو أنھ ُینسب إلیھ تجوزا أو مسامحة، كقولھ علیھ الصالة والسالم  فھذا من باب ،)إن ابني ھذا سید: (ًُّ
فھذا كلھ مسامحة، لكن في حكم هللا عز ). ابن بنت القوم منھم: (في النعمان بن مقرن رضي هللا عنھ وقال علیھ الصالة والسالم. المسامحة

ًوجل في االستحقاقات قد جعل هللا لكلِّ شْيء قدرا  ْ َْ َ ٍَ ُ ِ ُ َّ َ َ ثان وھو أصل أبیھ، وال ینسب ٍولذلك تجد نسبة ھذا الولد من البنت إلى أصل ]. 3:الطالق[َ
 .ٌإلى والد أمھ الذي ھو الجد، فالذكور لھم حكم واإلناث لھن حكم، وسلسلة النسبة واإلضافة متعلقة في حكم الدنیا باآلباء دون األمھات

 
 
 
 

 ال ینتقل الوقف على الولد إلى المساكین بموت البطن األول
 
 

على ولدي ثم المساكین، أو على أوالدي ثم : لو قال: بقي سؤال]. ره، ثم على المساكینوإن وقف على ولده أو ولد غی: [قال رحمھ هللا
تقتضي الترتیب، فنحن ال نحكم بانتقال الوقف من ولده إلى المساكین إال بعد انقطاع النسل والذریة، فإذا انقطعت ذریتھ، ) ثم(المساكین، كلمة 

ًإلى طلبة العلم، أو غیر ذلك، أو مثال لبني عمي، : إلى الفقراء، أو قال:  المساكین، أو قالأو انقطع عقبھ فإننا نحكم بأن الوقف قد صار إلى
على ولدي أو ولد فالن، فالمصنف رحمھ هللا أدخل مسألة ولد فالن، یعني أن الحكم : إذا قال. فھذا ینتقل على حسب ما اشترط صاحب الوقف

ّفحینئذ ننظر إلى أوالد عمھ صالح ونشرك بین البطن األول والبطن الثاني، ونسوي بین على ولد عمي صالح، : ال یختص بولده ھو، فلو قال
ثم . [الذكور واإلناث في البطن األول، ونلحق البطن الثاني بالبطن األول إذا كان من ذریة الذكور دون اإلناث على التفصیل الذي تقدم بیانھ

ل فلو قال: أي] على المساكین فھو لولده الذكور واإلناث بالسویة ِللذكر مثُل حظ األنثیْین: (ما لم ُیفضِّ َ ََ ُ ِّ ْ ِ ِِ َ ثم ولد بنیھ دون : [قال. ، فقد فضل)َّ
على ولده، وعنده محمد وعبد هللا وصالح، لم ُینجب من ھؤالء الثالثة إال محمد، فالذین أنجبھم محمد : ًإذا لو قال. ھذا البطن الثاني] بناتھ
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ي ذكورھم وإناثھم، ألن   .ھم یدلون بذكر، لكن بالنسبة لألنثى من محمد فلیس لذریتھا ونفسھا استحقاق في الوقفنسوِّ
 
 
 
 

 حاالت تنزیل أفراد البطن الثاني مكان أفراد البطن األول وعدم تنزیلھم
 
 
اختص الحكم بالبطن . ديھل إذا قال على ول: یرید المصنف أن یشیر إلى المسألة الخالفیة وھي] كما لو قال على ولد ولده وذریتھ لصلبھ]

: لكن في الغالب أنھ إذا قال. على أوالدي، أو أوالدي وأوالد أوالدي: إنھ ال فرق بین أن یقول: األول، أو یشمل البطن األول والثاني، فقال
وقف على ولدي، ثم ولد ھذه المزرعة : لو قال: مثال. على أوالدي ثم أوالد أوالدي، فحینئٍذ ال نعطي البطن الثاني مع وجود البطن األول

ك بین أوالده في البطن األول، فلو جاء البطن الثاني یبقى محبوسا وال یأخذ شیئا في : نقول. ولدي، ثم الذین یلونھم، ثم الذین یلونھم ًنشرِّ ً
ِالوقف حتى یموت البطن األول كلھ، ولو مات واحد من البطن األول ذكرا كان أو أنثى قسم نصیبھ على البقیة ُ ً مزرعتي ھذه وقف : ولو قال. ٌ

على ولدي، ثم ولد ولدي، فلو كان لھ من الولد في الصلب ابنان ذكران فنقسم الوقف بینھما، ولو أنجب أحدھما ولم ینجب اآلخر، أو أنجب 
اني غیر مسئول عنھ؛ ، فالبطن األول ھو المسئول عنھ، والبطن الث)ثم(االثنان فال ننظر في ذریتھما وال ننظر في البطن الثاني؛ ألنھ قال 

َفلو توفي واحد من الولدین أخذ الثاني النصیب كامال، فإذا توفي ھذا الثاني من البطن األول نزل االستحقاق . ألنھ لم یصل االستحقاق إلیھم َ ً
. ناث في البطن األولللبطن الثاني، واستحق أصحاب البطن الثاني بالتفصیل الذي ذكرناه في مسألة الذكور واإلناث إذا كان عنده ذكور وإ

َإذا◌ َثم من بعدھم، فكل ھذا ینبھ على أنھ ال : على ولدي ثم ولد ولدي، أو أوالدي ثم أوالد أوالدي، أو أوالدي ثم الذین یلونھم، أو: إذا قال: ً
  .ُِّینزل البطن الثاني منزلة البطن األول إال بعد انتھاء وانقراض البطن األول

 
 
 
 

 (ّعلى بني أو بني فالن: (ند قولھاختصاص الذكور بالوقف ع
 
 

فقولھ رحمھ ] ولو قال على بنیھ أو بني فالن اختص بذكورھم إال أن یكونوا قبیلة فیدخل فیھ النساء دون أوالدھن من غیرھم: [قال رحمھ هللا
َشرع فیما ) أوالدي( العموم بقولھ بعد أن بین المصنف رحمھ هللا اللفظ الذي یقتضي) ولو قال على بنیھ أو بني فالن اختص بذكورھم: (هللا َ

َعلى بني، أو أبنائي، أو على بناتي، فحینئٍذ یختص بالبنین إن نص علیھم، ویختص باإلناث إن سماھن: یقتضي التخصیص، فلو قال َ َّ ًإذا . ِ
على بني فالن، : لكن لو قال. فاالبن ال یشمل الذكر واألنثى، وإنما یختص بالذكور دون اإلناث، وعلى ھذا مذھب العلماء قاطبة رحمھم هللا

ھذه تطلق على القبیلة فیستوي ذكورھا وإناثھا؛ ألن الُعرف ) بني(أو على الفقراء من بني سلمة، أو من بني زیاد، أو من بني عمرو، فلفظة 
ھؤالء من بني : اإلناث، تقولالرمي أنھ جعل البنوة شاملة للذكور و واللغة یقتضي ذلك، ولقد ورد عن النبي صلى هللا علیھ وسلم في حدیث

غطفان ھي ُمطیر الموجودة اآلن، وبنو ) األنصار وجھینة ومزینة وغفار وأسلم وبنو عبد هللا من غطفان: (قال صلى هللا علیھ وسلم. عبد هللا
كما في )  غطفان موالي هللا ورسولھوبنو عبد هللا من: (عبد هللا فخذ منھم، وكانوا في زمن النبي صلى هللا علیھ وسلم كانوا أشبھ بالقبیلة، قال

ٍوشرك، وھذا ُمقتض لتشریك الذكور واإلناث؛ ألنھم أسلموا وكان لھم بالء في اإلسالم) بنو عبد هللا: (الصحیح، فسماھم قال ُفالبنوة تطلق . ّ
ّبنو عمي، بني، بنو خالي، : ثھم، إن قالبنو فالن فتشمل ذكورھم وإنا: على القبیلة وُیراد بھا العموم والشمول، فتشمل الذكور واإلناث، تقول ِ َ

بنو فالن وھي قبیلة فإننا نحكم بالتشریك بین الذكور : ًبنو أخوالي، ھذا كلھ یختص بالذكور، ال یشمل الذكور واإلناث معا، لكن إذا قال
  .واألنثىّلكنھ یطلق وُیتجوز فیھ فیعم الذكر  واإلناث؛ ألن ھذا اللفظ وإن كان یختص بالذكور دون اإلناث؛

 
 
 
 

 الوقف على جماعة یمكن حصرھم
 
 

 عشرون، أو -ًمثال-على ولدي، وولده : وذلك كما لو قال] وإن وقف على جماعة یمكن حصرھم وجب تعمیمھم والتساوي: [قال رحمھ هللا
: قفت داري ھذه على طلبة العلم أوو: َیبلغون األربعین أو الخمسین؛ فحینئٍذ نقسم على األربعین والخمسین ألنھ أمكن حصرھم، لكن إذا قال

فقد عرفنا . ٍوقفت ثمرة بستاني ھذا صدقة على المساكین، أو على الفقراء، وكان بموضع فیھ حاجة وفیھ عوز، وال یمكن حصر الفقراء فیھ
ن اإلشكال أننا في بعض األحیان إذا أنھ إذا أطلق أطلقنا، وإذا قید قیدنا، وعملنا بما یقول والتزمنا ما اشترطھ الواقف فیما بینھ وبین ربھ، لك

م أو نعمل بالمطلق ال نستطیع استیعاب الكل، واألصل الشرعي یقتضي أنھ یجب استیعاب الكل، فلو قال على ولدي؛ فإنھ یجب : ُأردنا أنا نعمِّ
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ًقسمة ھذا الوقف على الولد، وال یجوز تخصیص بعض الولد دون بعض، ومن ھنا یكون الناظر آثما شرعا، و ًظالما معتدیا لحدود هللا إن ً ً
ي بین الجمیع إذا سوى بینھم الواقف فھذا الذي بینھ وبین . َّحجب بعض الورثة وبعض المستحقین مع علمھ باستحقاقھم، بل یجب علیھ أن یسوِّ

ًهللا، فالواقف أخرج من ذمتھ ھذا الوقف على ھذا الوجھ، وجعلھ ُمملكا   لھؤالء الذین سماھم، فال - علیھمعلى القول بأن غلتھ مملوكة للموقف-َ
ُلكن لو أن الجھة التي خصت بالوقف ال یمكن حصُرھا، ولو جئنا نحصر الفقراء والمساكین لم . یجوز حرمان بعضھم، وھذا تعد لحدود هللا

 بعض، لكن ُیرجع في ًعلى طلبة العلم، وطالب العلم كثیرون جدا، فیجوز تخصیص بعضھم دون: أو قال.. نستطع، مثل بلد فیھا فقر شدید
أوقفت غلة ھذا البستان على أوالدي، وال : ًفمثال إذا قال. ھذا إلى القاضي، ویجوز للناظر إذا عدم القاضي أن یجتھد ویتقي هللا في اجتھاده

ان مكانھ ّیمكن حصر أوالده؛ فقام الناظر بحصر المحتاجین فقدم المحتاجین على غیر المحتاجین، فھذا تصرف حكیم، والقاضي لو ك
لما : ًلتصرف بذلك؛ ألنھ إذا أصبح الوقف عاما للجمیع وال یمكن تعمیم الجمیع؛ والذین سیتضررون إن حرموا ھم المحتاجون، فحینئٍذ نقول
ًكان الغني غیر محتاج، ویصعب حصر األغنیاء مع الفقراء، قدم الفقراء على األغنیاء؛ ألن سبیلھم أعظم ثوابا وأعظم أجرا، فُیع ً ُِّ طون ٍ

ًولو كان المحتاجون أیضا ال یمكن حصرھم، كالمحتاجین من طلبة العلم، وممكن أن یكون ھناك طلبة علم في ثغر أعظم بالء . وُیصرف لھم ً
ًمن غیرھم، فنقدم ھؤالء الذین ھم أعظم بالء، مثال طالب العلم الذي لھ عشر سنوات في طلب العلم نقدمھ على طالب العلم المبتدئ، وطالب ً ِّ ُ 

َّفُیفضل بین المستحقین بتفضیل شرعي، ومبرر .. العلم الذي ینضبط في الدروس نقدمھ على طالب العلم الذي ال یأتي الدرس إال في األسبوع
وإال جاز التفضیل واالقتصار : [صحیح، وال بأس بذلك؛ ألنھ إذا تعذر حصر الكل ُصرف إلى األولى فاألولى، كما قال المصنف رحمھ هللا

 ...... .جاز أن ُیفضل بعضھم، أو االقتصار على أحدھم، مع أنھ من حیث األصل ُیراعى شمولیة الوقف لألكثر ما أمكن: أي] ھمعلى أحد
 

 األسئلة
 
 

...... 
 

 استخالف المسبوق في الصالة
 
 

ًإمام طرأ علیھ عذر فقدم رجال من خلفھ وكان ھذا المقدم مسبوقا بركعة، فكیف یصنع، خصوصا: السؤال ً ّ ً  أن وراءه من أدرك الصالة مع ٌ
ھذا ھو الفقھ، خذوھا قاعدة، اإلمام عندنا فیھ سنة وعندنا أصل، وكثیر من المسائل تتفرع على السنة واألصل، : اإلمام من بدایتھا؟ الجواب

صل فإنك مطالب بعدد من أما األ). إنما جعل اإلمام لیؤتم بھ: (واألصل العام مستنبط من السنة، لكن المراد بالسنة ھنا الحدیث الخاص
ًالركعات في الصالة ال تزید علیھ وال تنقص منھ، فما الحكم إذا قدم مسبوقا؟ إذا فرضنا أنھ مسبوق بركعة، في ھذه الحالة یصلي وُیتم الصالة  ً

ھم خلفھ یطولون في الدعاء  كفعل اإلمام، فإذا بقیت لھ الركعة الباقیة ثبت أھل المسجد یتشھدون، وقام لوحده، وأتم الركعة ثم تشھد، ومن
َألن النبي صلى هللا علیھ وسلم لما صلى صالة الخوف، ثبتت الطائفة األولى . ِّوالمسألة حتى ینتھي من الركعة، ثم یتشھد ثم یسلم بھم َ

. تین وسلم؛ علیھ الصالة والسالمّوتشھدت، ثم أتم بالطائفة الثانیة الركعة، ثم جلس یتشھد فقامت الطائفة الثانیة وأتمت لنفسھا، ثم تشھد بالطائف
ھذه أحوال طارئة، وألن النبي صلى هللا علیھ وسلم في حال الخوف كانت عنده ركعات زائدة على ركعات المأمومین، ومن ھنا أخذ العلماء 

تخرجت على . ًقى المأموم معذوراأنھ إذا اختل األمر فاحتاج المأموم أن یزید، أو احتاج اإلمام أن یزید، فحینئٍذ یترك اإلمام على زیادتھ ویب
ًھذه مسألة ما إذا زاد اإلمام، وأنت تعلم أنھ في الخامسة تبقى في التشھد وال تتابعھ، وال أعرف أحدا من أھل العلم یقول إنھ إذا قام اإلمام 

تضي أن تبقى؛ ألن هللا أمرك بأربع واألصل یق. للخامسة قام المأموم وراءه، ھذا ال یقول بھ إال بعض المتأخرین وال أدري من أین جاء بھ
ٍركعات، ولم یأمرك بإحداث خامسة وال سادسة، وأمرك بمتابعة إمام في الصالة ال فیما ھو خارج عن الصالة، والخامسة لیست من الصالة، 

. ى قبلة غیر القبلة التي تراھاوأنت تعتقدھا خارجة من الصالة، وال یجوز لك أن تتعبد هللا عز وجل بھا، لذلك ال یجوز لك أن تأتم بإمام إل
ٍاإلمام تتابعھ في الحدود الشرعیة، فإذا زاد الخامسة معذورا لسھو، أو .. من حیث األصل: ًوإذا كان ھذا في الشرط فكیف في الركن؟ فإذا ً

ًمعذورا لنقص، ثبت متشھدا حتى ُیتم خامستھ ثم تتابعھ في التشھد ًّ َ َ ّ؟ لو أتممت وسلمت لنفسك ال نقطعت عن ُلماذا ال تتم وتسلم: یبقى السؤال. ٍ
: ِّأنك تثبت حتى تبقى فیسلم بك، ولذلك فھذان األمران: ففائدة المسألة. الجماعة وفات أجر الجماعة؛ ألن الجماعة من التكبیر إلى التسلیم

فإذا ركع قبلھ رجع : بقیة األركاناإلحرام والتسلیم، من سبق اإلمام فیھما بطلت صالتھ؛ ألنھما أعظم ما في اإلمام من أركان، بخالف 
فالحاصل أن تبقى معھ . ًبطل كونھ مأتما بھ: ٌ، إال إحرام وسالم، فإن سبق المأموم اإلمام فیھما بطل اقتداؤه، أي..فتدارك، وإذا سجد قبلھ رجع

إلى زیادة ركعة، وأنت تنفصل عنھ بقدر ٌفھو مضطر . َّما جاز لعذر بطل بزوالھ، وما أبیح للضرورة ُیقدر بقدرھا: وتكون القاعدة المعروفة
الزیادة، فإذا أتم الركعة وجلس للتشھد تبقى وراءه، وترجع إلى األصل وھو أنك ملزم بمتابعتھ، ولیس عندك دلیل ُیجیز لك أن تنفصل عنھ 

ضح وھو أنھم یتموا وراء اإلمام، ثم إذا ًوتتم وتتشھد؛ لكن إذا كان األمر بالعكس، فمثال لو كان الذین وراء اإلمام جاءوا مسبوقین، فالحكم وا
وأما إذا جاء المأمومون كلھم مع بعض في الركعة الثالثة، واإلمام حصل لھ عذر فقدم . تشھد وسلم قاموا وأتموا ما سبقھم فیھ اإلمام وخلیفتھ

ین، ألنھ لو صلى وراء اإلمام لجلس بعد أحدھم، تابعوه متابعة كاملة ألن صالتھ وصالتھم واحدة، لكن یبقى اإلشكال في الركعتین األخیرت
وفي ھذه المسالة عشر . الثالثة بالنسبة لإلمام، لكن ھنا ال یجلس بعد الثالثة، وإنما یقوم ویأتي بالركعتین األخیرتین تامة، ویتابعھ المأمومون

وآخر دعوانا أن الحمد . لسبق والتأخر عن اإلمامّمسائل مبسوطة، أعني مفرعة، ألنھا تختلف في الرباعیة والثنائیة والثالثیة بحسب اختالف ا
  . رب العالمین، وصلى هللا وسلم وبارك على نبینا محمد، وعلى آلھ وصحبھ أجمعین
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 الجمع بین جواز الوقف على الوارث وعدم جواز الوصیة لوارث
 
 

باسم هللا، : الجواب.  مع مسألة عدم الوصیة للوارثأشكلت علي مسألة، وھي تخصیص الوقف على البنات دون األوالد أو العكس: السؤال
، والصالة والسالم على خیر خلق هللا وعلى آلھ وصحبھ ومن وااله، أما بعد َّفالوصیة شيء، والوقف شيء آخر، فالوقف منجز، : والحمد 

.  یمت كما سیأتي تفصیلھ في باب الوصیةوالوصیة موقوفة على الموت، والوقف ال رجعة فیھ، والوصیة یملك اإلنسان الرجوع فیھا ما لم
: ویسري في حیاتھ، لكن نحن عندما نقول بالوقف، نقول. أوقفتھ على ولدي: الوقف شيء والوصیة شيء آخر، فالوقف یكون في الحیاة، یقول

ل بین الذكور واإلناث فال َإنھ یجوز أن یجعل لإلناث، ویجعل للذكور؛ لكن بالعدل، لو أنھ أوقف على الذكور، وأوقف على اإلناث، وعد
َفلو أن رجال حصل لھ ُموجب ورأى بناتھ ُیطلقن ویتعرضن لألذیة واإلضرار فأوقف لھن،. إشكال ّ َّ ونظر أن ھذا من النصیحة والرعایة  ً

ًم یترك لھن بیتا یأوین ًلولده، وحسن التفقد لھم، فذكوره بخیر، وأبناؤه بخیر، ولكن إناثھ وبناتھ في ضیعة إذا لم یترك لھن مأوى یحفظھن، ول
وھذا یختاره الوالد وطائفة من أھل العلم . إلیھ خاصة في الظروف التي تطرأ، فھذا لھ ُمبرر ویكون قد فعلھ لسبب شرعي ومصلحة معتبرة

زمان، فھذا ّیعدل، وإذا ُوجد الموجب للتفضیل من حیث الخوف، خاصة عند فساد ال: رحمھم هللا، وعمل بھ طائفة من الصحابة، لكن نقول
یجوز تفضیل بعض الولد على بعض عند وجود الموجب، والشریعة حینما تجعل : ویستقیم على مذھب من یقول. شيء یلقى هللا عز وجل بھ

ھا األنثى في ھذه الحالة، إنما یدل ذلك على عظیم رعایتھا لإلناث، وعظیم إحسانھا للمرأة، فالمرأة ینظر لھا بطبیعتھا الفطریة، وال ُینظر ل
ّخارجا عن طبیعتھا الفطریة، ومن أخرج المرأة عن طبیعتھا الفطریة فقد كلفھا ما ال تطیق، فإن قصد إكرامھا فوهللا لقد أھانھا، وإن قصد  ً

. لھالرحمة بھا فقد عذبھا، وإن قصد إعزازھا فقد أذلھا؛ ألنھ ال كرامة، وال عزة، وال رفعة، وال رحمة بالمرأة إال من حیث شرع هللا جل جال
ِّفإذا نظر إلى أنھا تحفظ من الضیعة إذا طلقت، أو أصبحت أرملة، أو أصبحت في حاجة، وقصد شرع هللا عز وجل من حسن النصیحة  ُ ُ

ًما من مسلم یكون لھ ثالث من البنات فیحسن تأدیبھن إال كن لھ حجابا من : (ّلبناتھ، وتذكر أن النبي صلى هللا علیھ وسلم لفت النظر إلیھن
البنت تحتاج إلى رعایة أكثر مما یحتاجھ الذكر، فإذا . فبین فضل حسن الرعایة للبنت) واثنتین: واثنتین؟ قال! یا رسول هللا: قالت امرأة. النار

ّكان خص األنثى بھذا، وفضلھا بھذا، خاصة إذا نظر إلى أن أوالده كافحوا، وعندھم ما یسدھم ویكفیھم، فھذا وجھ لبعض العلماء، ولكني ال 
ھذا وجھ لبعض أھل العلم، ولھ سلف، وخاصة أن ابن الزبیر والزبیر نفسھ ُحكي عنھ ھذا، واختاره بعض العلماء، لكن : فتي بھ، أنا أقولُأ

ًمن تورع وتحفظ وترك األمر لقسمة هللا عز وجل من فوق سبع سماوات، وتركھ میراثا شرعیا؛ فال شك أنھ قد أصاب وأحسن، وهللا تعالى  ً
  .أعلم

 
 
 
 

 إصالح الوقف من نصیب الموقوف علیھم كل على قدر نصیبھ
 
 

ًترك والد ألوالده بیتا، فاحتاج البیت إلى إصالح، فھل تدفع األنثى نصف ما یدفعھ الذكر؟ الجواب: السؤال الشك في ھذا أن الغنم بالغرم، : ٌ
ُناتج نصف ما یأخذه الذكر، ال تظلم وال تظلم، فكما أنھا في والخراج بالضمان، فاألنثى تدفع في الخسارة نصف ما یدفعھ الذكر، وتأخذ في ال

الربح والناتج تأخذ نصفھ، كذلك في الخسارة یلزمھا في إصالح البیت نصف ما یدفعھ الذكر، فإذا احتیج إلصالح البیت إلى ثالثة آالف، أو 
ًثالثین ألفا وھناك ذكر وأنثى فإن الذكر یدفع عشرین ألفا وتدفع األنثى عشرة ً آالف من الثالثین ألفا، ویدفع الذكر ألفین وتدفع األنثى ألفا إذا ً ً

أن الغنم : (فالذكر یدفع ضعف ما تدفعھ األنثى في حال الغرم، كما یأخذ ضعف ما تأخذه في حال الغنم، والقاعدة. كان اإلصالح بثالثة آالف
  .، وهللا تعالى أعلم)بالغرم والخراج بالضمان

 
 
 
 

  الوقفتعیین حصة لناظر
 
 

ًلو عین الواقف ناظرا لوقفھ واتفق على عشر نتاجھ من المزرعة، فھل ھذا التصرف صحیح أم أنھ مبني على الجھالة والغرر، إذ ال : السؤال ّ
، والصالة والسالم على خیر خلق هللا، وعلى آلھ وصحبھ ومن وااله، أ: ُیعلم كم سیكون نتاج المزرعة؟ الجواب : ما بعدباسم هللا، والحمد 

فاألفضل في ناظر الوقف أن یحتسب في نظارتھ وأن یأكل بالمعروف، وھذا ھو المحفوظ في حدیث عمر رضي هللا عنھ في الصحیحین أنھ 
ّجعل لمن ولي النظارة على وقفھ أن یأكل بالمعروف غیر متأثـل وال ُمتمول، وقد تقدم معنا د أری: ًلكن إذا جعل للناظر نصیبا، أو قال الناظر. ّ
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ًنصیبا، وكانت مصالح الوقف واألمور التي یلي نظارتھا تحتاج منھ إلى كلفة وعناء ومشقة، وربما تحبسھ عن الرزق، وتحبسھ عن 
. ولي النظارة وقد جعلت ُعشر الوقف لمن: ًمصالحھ، فال بأس أن یجعل القاضي لھ نصیبا، فإذا جعل لھ الواقف فال إشكال، كأن قال الواقف

ھل ھذا یعتبر جھالة؟ الواقع من حیث األصل أن النسبة : أخذ العشر أو الربع أو الثمن أو الخمس أو ما سمى الواقف فالسؤالوإذا ثبت أنھ ی
َفیھا نوع جھالة، فثمن الغلة أو ربع الغلة أو خمس المحصول، ال ُیشك أنھ جھالة؛ ألنھ وإن كان معلوم النسبة لكنھ مجھول القدر، فإننا ال  ّ

ِ الربع في ھذه السنة؟ مثال لو أجر الوقف بملیون، أو أن المصالح الموجودة في الوقف تدر الملیون، ُعشرھا مائة ألف، لكن ندري كم سیكون ُ ُ ً
ًتأتي السنة الثانیة یكون عشرھا مثال عشرة آالف لایر بحیث تكون المصالح كلھا مائة ألف مثال، ویكون ُعشرھا عشرة آالف، فإذا ال یمكن  ً ً

ًفبعض العلماء یجعلھ مخرجا على المساقاة ُملحقا بھا؛ ألن الشيء إذا تعذر اإلجارة علیھ في الغلة المعینة ُیصار إلى . ر ھذا العشرأن ُیعلم قد ً َّ
بل نقیسھ على المساقاة والمزارعة والمضاربة، وھذا مسلك الحنابلة والشافعیة رحمھم هللا الذین : ًتحدید النسبة احتیاجا، وبعضھم یقول

ون أن المضاربة شركة، وأنھا لیست بخارجة عن األصل، ولكن الحنفیة والمالكیة كما تقدم معنا في باب اإلجارات والمضاربة ال یعتبر
لكن ال ُیشك أن السنة أولى، فمن یلي نظارة . یصححون القیاس على ھذا الوجھ، لكنھ قد ُیغتفر بوجود الحاجة في مثل ھذا، وهللا تعالى أعلم

أنھ یأكل بالمعروف، ھذا ھو الذي فعلھ عمر ، وقضى بھ النبي : لھ العشر، وال الربع، وال الثمن، وال الخمس، بل یقال لھ: لالوقف ال ُیقا
صلى هللا علیھ وسلم، لكن لو أن القاضي حكم أنھ یأخذ العشر فإنھ ُیعمل بھ؛ ألن حكم القاضي یرفع الخالف، وقد ذكر بعض مشایخنا رحمة 

اصطلح في ھذا الزمان على أن یأخذ الناظر العشر، لكثرة الفساد، وقل أن یوجد المحتسب الذي یعمل في الوقف بدون أن هللا علیھم أنھ قد 
ما فیھ  وهللا ھذا: ًأرید أن آكل بالمعروف؛ یصیر المعروف منكرا، فیأخذ كل شيء ویقول: ثم إذا وجد من یقول. ًیأخذ شیئا، ویأكل بالمعروف

ًال یعرف معروفا وال ینكر : (ولذلك قال صلى هللا علیھ وسلم. أنا الناظر، ویرى أن ھذا ھو المعروف: أكلھا، وقالّشيء، فكلما جاءت غلة 
وھذا ما یسمى - ، والدنیا فتنة، خاصة في األوقات التي تكون غالت األوقاف فیھا كبیرة، لكن لو وضع العشر )ًمنكرا إال ما أشرب من ھواه

ً، وأصبح ُیتابع في التسعة األعشار متابعة دقیقة، ویعرف كیف أخذھا وأین صرفھا، فھذا یكون أكثر ضبطا في  وألزم بھ-بالمصلحة المرسلة َ
  .لكن ھذا كما ذكرنا اجتھاد، ولھ وجھھ، وإذا قضى بھ القاضي ُعمل بھ على وفق ما ذكرناه، وهللا تعالى أعلم. كثیر من المسائل

 
 
 
 

 [5[ كتاب الوقف -شرح زاد المستقنع 
الوقف عقد من العقود الالزمة التي ال یجوز فسخھا بأي حال من األحوال النتفاء الملكیة عن الموقف، وال یباع إال أن تتعطل منافعھ وبحكم 

 .من القاضي، وال یصرف ثمنھ إال فیما یشابھ الموقوف ویماثلھ
 أنواع العقود

 
 

. لسالم على أشرف األنبیاء والمرسلین، سیدنا محمد وعلى آلھ وصحبھ أجمعینبسم هللا الرحمن الرحیم الحمد  رب العالمین، والصالة وا
ًفإن من أھم األحكام التي تتعلق بالوقف بیان لزومھ، وأن من صدر منھ الوقف على وجھ صحیح معتبر شرعا فإنھ ملزم بھذا : أما بعد

 في ھذا الفصل في بیان حكم عقد الوقف، وقد تقدم أن الوقف، وال یجوز لھ الرجوع عن ھذا الوقف، ومن ھنا شرع المصنف رحمھ هللا
ًالعلماء رحمھم هللا یبحثون في العقود مسألة نوعیة العقد، فھناك عقود إذا صدرت من المكلف فإنھ ُیلزم بھا شرعا، ولیس لھ الخیار في 

البیع على الوجھ المعتبر، فلیس من حق البائع أن ًالبیع واإلجارة، فإذا باع شیئا وتم : من أمثلة ذلك. الرجوع إال إذا رضي الطرف الثاني
ھذا النوع یوصف باللزوم، فحقیقة العقد . ًیرجع، وال من حق المشتري أن یرجع إال إذا تراضى الطرفان، واتفقا على الرجوع برضا منھما

ٌاني، وھناك نوع من العقود جائز، ویمكن لكل ھو العقد الذي ال یملك فیھ أحد الطرفین الرجوع عنھ إال برضا الطرف الث: الالزم عند العلماء
واحٍد من الطرفین أن یرجع ولو لم یرض الطرف اآلخر، فلو نظرنا إلى بعض العقود التي سامحت فیھا الشریعة كالھبة والعطیة؛ فإنھا 

َّقبلت، فھذا ُیسمى عند العلماء عقد : وھبتك سیارتي، فقال: ُلیست بالزمة ما لم تقبض، فلو قال لھ ِ ھبة، لكن إذا لم یعطھ السیارة ولم یستلمھا َ
: تصدقت علیك بمائة دینار، أو مائة لایر، أو بألف، وقال اآلخر: وفي الصدقة إذا قال. فلھ الحق في الرجوع، وسنبیِّن ھذه المسألة إن شاء هللا

 الحق أن -المسكین، أو الموھوب لھ-ف الثاني ِفھذا عقد صدقة، ولكن لو لم ُیعطھ الصدقة، ولم یقبضھا؛ فلھ الحق أن یرجع، وللطر. قبلت
وھناك عقود وسط . العقد الجائز، وجوازه للطرفین: وھذا النوع یسمى. ال أرید، فلیس بملزم بقبولھا، وال بقبول العطیة: قبلت، ثم یقول: یقول

ًبین ھذین النوعین، تلزم أحد الطرفین وال تلزم الطرف اآلخر، كالُجعل، وتقدم معنا أن رجال من وجد سیارتي الضائعة أعطیتھ ألف :  لو قالَ
فاتفق الطرفان ثم . قبلت فسأبحث لك عنھا، فإن وجدتھا فلي ألف لایر: لایر، فإنھ من حقھ أن یرجع عن ھذا الكالم الذي قالھ، فلو قال شخص

ً الطرف الجاعل ُملزما بدفع الُجعل، فتلزم ٌرجع الرجل األول، أو رجع الرجل الثاني، كل منھما لھ حق الرجوع، ما لم یجد السیارة فیكون
من وجد سیارتي، أو إذا عالجت لي ھذا الممسوس، وقرأت علیھ ورقیتھ : الجعالة الجاعل دون المجعول لھ، فلو قال شخص ھذه المقالة

ًأعطیك ألفا؛ فإن من حقھ أن یرجع عن ھذا الجعل إذا اتفقا ًشرع الراقي وأمضى وقتا أو جھدا ك لكن لو. ُ ما تقدم معنا؛ فإنھ ال یملك الجاعل ً
ًإذا ھناك عقود تلزم . الرجوع إال برضا الثاني ما لم یعطھ حقھ واستحقاقھ في تعبھ في الوقت الذي فات علیھ ما بین العقد وما بین الفسخ

 ...... .ھذا من حیث أنواع العقود. الطرفین، وعقود تلزم أحد الطرفین دون اآلخر، وعقود ال تلزم الطرفین ألبتة
 

 الوقف عقد الزم ال یجوز فسخھ
 



 1831 

 
أوقفت داري ھذه على المساكین، فإنھ إذا صدر الوقف على الوجھ : الوقف من العقود التي تلزم الواقف وال یملك الرجوع عنھ، فلو قال

ًالمعتبر لم یملك الواقف الرجوع عن وقفھ، ولیس من حقھ أن ُیبطل ھذا الوقف إذا تم صحیحا معتبرا شرع والوقف : [ولذلك قال المصنف. ًاً
أوقفت داري علیك، : وربط أجزاء التصرف یكون باإلیجاب والقبول، مثل. الوقف عقد، وقد تقدم أن العقد ربط أجزاء التصرف] عقد الزم

ملة على أن الوقف عقد الزم، وقد أجمع العلماء من حیث الج ًقبلت، فھذا عقد وقف، فإذا تم عقد الوقف على الوجھ المعتبر شرعا فإنھ: فقال
 في قصتھ حینما أوقف بستانھ بخیبر، - عمر بن الخطاب رضي هللا عنھ- الزم، والدلیل على ذلك حدیث ابن عمر رضي هللا عنھما عن أبیھ 

ّإن شئت حبست األصل، وتصدقت بالثمرة، غیر أنھ ال یباع، وال یوھب، وال یورث: (وأن النبي صلى هللا علیھ وسلم قال لھ ذا تأملت فإ). ّ
؛ فإن النبي صلى هللا علیھ وسلم ألزمھ بالصدقة التي خرجت منھ، ونقل ملكیتھا )ال یباع، وال یوھب، وال یورث: (قولھ علیھ الصالة والسالم

ح بیعھا بعد ذلك، وال ھبتھا وال أي تصرف فیھا، فقال ال یباع وال : (فقولھ). غیر أنھ ال یباع وال یوھب وال یورث: (عنھ، بدلیل أنھ لم یصحِّ
ًلما یكون بعد الموت، وبناء على ذلك فإنھ ألزمھ بما یصدر منھ من الوقفیة، فدل على أن عقد ) وال یورث(ُّ، وھذا تصرف في الحیاة، )یوھب

یجوز للواقف أن یرجع عن وقفھ : قال فالعلماء مجمعون على ھذا، لكن ھناك خالف عند بعض أھل العلم رحمھم هللا حیث. الوقف الزم
ًفإذا أوقف دارا أو مزرعة ولم یجعلھا . أال یكون وصیة بعد الموت: والشرط الثاني. أال یقضي قاض بھذا الوقف: الشرط األول: بشرطین

-ُكوصیة، وقبل أن ترفع إلى القاضي فیحكم بالوقفیة، فإن من حقھ أن یرجع، وھذا القول ھو قول اإلمام أبو حنیفة رحمھ هللا، ویحكیھ العلماء 
ًأعرف لھ سندا صحیحاوال   عن علي ، وعبد هللا بن مسعود ، وعبد هللا بن عباس رضي هللا عن الجمیع، لكن المشھور أن الذي خالف في -ً

ًھذه المسألة ھو اإلمام أبي حنیفة رحمھ هللا، أما جماھیر السلف والخلف واألئمة رحمھم هللا فإن الوقف عندھم الزم مطلقا، ال یملك الواقف 
إنھ من حقك أن ترجع عن الوقف ما لم یقض بھ القضاء، أو یكن وصیة، استدلوا بحدیث عبد هللا بن زید : والذین قالوا. نھالرجوع ع

جعل النظر فیھ لرسول : األنصاري صاحب األذان رضي هللا عنھ وأرضاه أنھ تصدق ببستان، ثم جعلھ لرسول هللا صلى هللا علیھ وسلم، أي
یا رسول هللا إنھ ال : فلما ُرفع إلى رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم، جاء أبواه إلى النبي صلى هللا علیھ وسلم، وقاال. هللا صلى هللا علیھ وسلم

وھذا الحدیث رواه المحاملي . ُمال لنا، أو ال طعمة لنا إال من ھذا البستان، وقد تصدق بھ، فرد علیھ الصالة والسالم صدقتھ وجعلھا لوالدیھ
اللة منھ أن النبي صلى هللا علیھ وسلم أبطل وقفیة عبد هللا بن زید رضي هللا عنھ لمزرعتھ، فدل على أن الوقف لیس وغیره، ووجھ الد

َتصدق، : بالزم، وأن من حقك أن ترجع عن الوقف، ورد الجمھور بأن ھذا الحدیث على فرض صحتھ فیھ إشكاالن، اإلشكال األول أنھ قال َّ
. ًة غیر الوقف؛ ألن الصدقة قد تكون من اإلنسان تبرعا ال یقصد بھ الوقفیة بل یقصد فیھ مطلق الھبة، والصدق)جعلھ صدقة(والروایة 

فمعناه أنھ جعل إمضاء ھذه ) وجعل األمر لرسول هللا صلى هللا علیھ وسلم: (أن الحدیث نفسھ فیھ: واإلشكال الثاني وھو األقوى في الجواب
ّالنبي صلى هللا علیھ وسلم، فلما ُرفع األمر إلى رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم لم یبتھ صدقة، ولم ًالصدقة على ھذا الوقف مشروطا بموافقة 

ًیبتھ وقفا؛ ألنھ معلق على رضاه، وحینما اشتكى لھ والداه صرفھ علیھ الصالة والسالم إلى والدیھ، ولذلك ُورث البستان من بعد ذلك كما جاء 
ّإننا قدمنا أن لفظ : فإن قال قائل. في الحقیقة ال یقوى ھذا الحدیث على معارضة الحدیث الذي معناھناك أجوبة أخرى لكن . في الروایة

، وفرق بین أن )جعلھا صدقة: (ًأن اللفظ جاء في الحدیث وصفا ولم یأت وقفیة، ولذلك قال: ُیعتبر من ألفاظ الوقف، فالجواب عنھ) تصدقت(
وبین أن ُیحكى أنھ تصدق بھا، فھناك فرق بین اللفظین، ومن ھنا یقوى مذھب جماھیر السلف ) قةجعلتھا صد(یكون من كالم عبد هللا بن زید 

والوقف عقد : [قال رحمھ هللا. ًوالخلف أن الوقف ال یملك صاحبھ الرجوع عنھ، وأنھ إذا صدر على الوجھ المعتبر شرعا فإن العقد بھ الزم
ٌاإلزالة، وقد تقدم معنا أن فسخ العقود إبطال لھا، وأننا إذا حكمنا بفسخ البیع : الفسخ) فسخھال یجوز : (فقولھ رحمھ هللا] الزم ال یجوز فسخھ

: ولذلك قال رحمھ هللا. ّفقد أبطلناه، وإذا أبطلناه أوجب ھذا الحكم أن نُرد الثمن للمشتري، والُمثمن للبائع، ھذا بیناه فیما تقدم معنا في البیع
ًأي ال یجوز للقاضي أن یفسخ وقفا إذا ثبت على الوجھ المعتبر، وال یجوز للشخص نفسھ أن یحكم بأن ): والوقف عقد الزم ال یجوز فسخھ(

وقفھ باطل، وأنھ ال ُیعتد بھ، ما دام أن الوقف صحیح، وال یجوز لھ أن یستحل من ھذا الوقف ما ال ُیستحل من األوقاف باسم أنھ مفسوخ أو 
وكل . أو فسخت وقفیتھا.. ُأو أبطلت وقفیتھا.. ھ أو فسختھ، أو مزرعتي التي أوقفتھا رجعت عن وقفیتھاھذا الوقف أبطلت: أنھ باطل، كأن یقول

ًھذا شرطھ أن یكون الوقف قد استجمع الصفات المعتبرة شرعا للحكم بصحتھ ولزومھ واعتباره شرعا، كل ھذا إذا ثبت في الوقف فال یجوز  ً
 لو قضى قاض بأن ھذا الوقف فاسد وفسخھ، دون أن یكون عنده مبرر شرعي للفسخ؛ فإن قضاءه ال یجوز فسخھ فمعناه أنھ: وإذا قیل فسخھ،

ًالغ، والحكم بھ باطل ویأثم شرعا ًمزرعتي التي أوقفتھا أبطلت وقفیتھا، فیا أبنائي خذوھا أو اقسموھا میراثا، فإنھ قد : وكذلك الواقف لو قال. ٍ
لكن . ، أي ال یجوز الفسخ ال من الواقف، وال من أي شخص)ال یجوز فسخھ: ( وجل علیھ، فقولھّانتھك حدود هللا، واستحل ما حرم هللا عز

 ...... .ھناك استثناءات في مسألة المناقلة في الوقف، وھذه مسألة مستثناة فنبین أن لھا ضوابط، وأنھا جائزة عند الضرورة والحاجة
 

 حكم بیع األوقاف
 
 

ال یجوز بیع الوقف، والدلیل على ذلك أن النبي : أي) وال یباع: (قولھ رحمھ هللا]  إال أن تتعطل منافعھوال یباع: [قال المصنف رحمھ هللا
ٌ، وھذا الحدیث نص صریح في تحریم بیع الوقف، وأن الوقف )غیر أنھ ال یباع: (صلى هللا علیھ وسلم قال في حدیث عمر رضي هللا عنھ

ولذلك . وقفیة، لكن إذا ُوجدت الحاجة والضرورة فھذه مسألة مستثناه، وال تعارض ھذا األصلال یجوز ألحٍد أن یبیعھ بعد صدور ال ّمؤبد
ِكالمیتة فإنھا محرمة، لكن إذا ُوجدت الضرورة حلت، وإباحتھا وحلھا عند الضرورة ال یقتضي أنھا مباحة في األصل : أي) ال یباع: (فقولھ. ّ

غیر أنھ ال : (علماء رحمھم هللا كما جاء في الحدیث؛ ألن النبي صلى هللا علیھ وسلم قالال یجوز بیعھ، فال یجوز بیع األوقاف بإجماع ال
وما دمنا أننا قد عرفنا أن األثر قد دل على أن . ، أي ال تبیعھ وال تشتریھ، إال إذا قضى القاضي بجواز بیعھ)وال یبتاع: (، وفي روایة)یباع

: ومن جھة األصول؟ والجواب أن الوقف إذا حكمنا بصحتھ، فإنھ تخلو ید الواقف عنھ، أيالوقف ال ُیباع، فما ھو الدلیل من جھة النظر 
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، فجعل تصرفات المالك الغیة، )غیر أنھ ال یباع وال ویوھب وال یورث: (تزول ملكیة الواقف لھ، والدلیل أن النبي صلى هللا علیھ وسلم قال
ت أن ملكیة الواقف قد زالت عن الوقف؛ فالبیع یشترط فیھ الملكیة، وال یمكن أن یبیع فإذا اثب. فمعناه أنھ ال یملك الوقف، وھذا مجمع علیھ

ًشیئا ال یملكھ، وأنت قد استدللت بالسنة على أن الواقف قد خلت یده من الملكیة وعریت، وإذا كان األمر كذلك؛ فإنھ ال یصح أن یبیع الوقف، 
إن األوقاف ال یصح بیعھا إال بقضاء القاضي؛ ألنھا لیست مملكة لشخص بعینھ : یقولونًلكن یبیعھ القاضي، وھذا الذي جعل العلماء دائما 

ًتخرج خروجا مؤبدا، فال یملك أن : ًتخرج الملكیة مؤبدا، أي: ولذلك یقولون. بحیث یكون ھو الذي یملك، فالواقف قد أخرجھا عن ملكیتھ ً
ھذه سنة، أنھ ال یصح؛ ألنھ سیعید ملكیتھا إلیھ، والوقف ُیخلي الید عن الملكیة أوقفت داري : ترجع إلیھ بعد فترة، ولذلك ذكرنا أن من قال

ُویعریھا، فالسنة قاضیة بھذا، فإذا أثبت أن السنة أخلت ید الواقف عن ملكیة الوقف، فإنھ ال یصح أن یبیعھ؛ ألن شرط صحة البیع أن یملك 
ًن الواقف ال یملك، فصار بیع الوقف من الواقف دون وجھ شرعي بیعا باطال؛ والسنة دلت على أ. البائع التصرف في البیع بملك أو والیة ً

ال بد من أن : وعلى ھذا قالوا). ال تبع ما لیس عندك: (ٌألنھ بیع لما ال یملكھ، وقد قال صلى هللا علیھ وسلم في حدیث حكیم بن حزام في السنن
واألموال التي ال ُیعرف مالكھا، فھو یتصرف بوالیة عامة؛ ألن ولي األمر یقضي القاضي؛ ألن القاضي ُجعل في الشرع للنظر في الحقوق 

وقد قال . ًفوض لھ النظر في مثل ذلك، فإذا كان وقفا ال مالك لھ، فإنھ حینئٍذ یقضي بجواز بیعھ بعد أن تتوفر األسباب الداعیة للحكم ببیعھ
ٌإخراج لبعض ما یتناولھ اللفظ، فإذا كان الوقف ال : استثناء، واالستثناء) إال] (وال یجوز بیعھ إال أن تتعطل منافعھ: [ المصنف رحمھ هللا

یجوز بیع الوقف بشرط أن تتعطل : أي) إال أن تتعطل منافعھ: (ٌیجوز بیعھ؛ فھناك أحوال مستثناة یجوز فیھا بیع الوقف، فقال رحمھ هللا
فتتعطل منفعة السكنى بأن تتھدم العمارة، وتتھدم . الثمرة من البستان: ومثلالسكنى فیھ، : جمع منفعة، ومنافع الوقف مثل: المنافع، والمنافع

الغرف الموقوفة للسكن بحیث تصبح غیر صالحة للسكن وال یمكن سكناھا، أو تتعطل منافعھا بأن یغرق المكان، وال یمكن ألحد أن یسكن 
یكون فیھا ماء ثم : وتتعطل منافع المزرعة بأن ینضب الماء، أي. لوقففیھ، فحینئٍذ تعطلت المنافع، وال یمكن أن ینتفع الموقوف علیھ بھذا ا

فإذا تعطلت منافع الوقف دون أن . تجف عیونھا أو آبارھا، أو تنقطع الموارد التي تغذیھا بالماء، فیموت النخل، فحینئٍذ تعطلت منفعة البستان
أمام هللا عز وجل عن رعایة مصالح الوقف والنظر فیھ، وكل ھذا أمانة ٌیكون ھناك تقصیر أو تفریط من قبل الناظر، فالناظر للوقف مسئول 

فالواجب علیھ أن یبذل كل األسباب لبقاء الوقف، وأن ینصح للوقف، وتكون نصیحتھ للواقف، . في عنقھ ُیحاسب عنھا بین یدي هللا عز وجل
ًمیتا ینتظر األجر والثواب، وینصح ّخاصة إذا سبلھ على وجوه الخیر، وكان  للموقوف علیھم كالفقراء والضعفاء واألیتام واألرامل ّ

ّفإذا تعطلت المنافع دون تفریٍط منھ؛ اشتكى إلى . والمحتاجین، وباألخص إذا كانوا قرابة فإنھم أحوج إلى حصول ھذه المنافع من الوقف
 الخبرة، وذوي النظر للتأكد من صحة دعوى ًالقاضي، ورفع األمر إلیھ أن ھذا الوقف قد تعطلت منافعھ، وُیخرج القاضي أناسا من أھل

ُفإذا ثبت أن الوقف قد تعطلت منافعھ، فینظر. الناظر ھل باإلمكان أن یتنازل عن جزء من ھذا الوقف في مكان، بحیث یبیع قطعة منھ وُیبقي : َ
ٌالباقي وقفا ویصلح بھ الباقي؛ فحینئٍذ یفعل، ألن بیع الجزء مقدم على بیع الكل، وبیع األقل فاألصل عدم جواز بیع .  مقدم على بیع األكثرً
إن ھذه الجھة غزیرة بالمیاه، وھي غیر الجھة : الوقف، فإذا أمكن أن ُیبقي الوقف في مكان، كأن تجف عیون البستان، ولكن یقول أھل الخبرة

بیع قطعة من الوقف من أجل أن یحفر بثمنھا التي كانت فیھا آبار الوقف األولى، وتحتاج إلى حفر آبار، والوقف معطلة منافعھ، فیحتاج أن ی
ّآبارا، ویغذي بھا ما بقي من البستان، فیفعل ذلك، وال یجوز أن یحكم مباشرة بالبیع؛ ألن ما جاز للضرورة والحاجة ُیقدر بقدرھا ِّ فإذا أردنا . ً

الكل أو ببیع الجزء، فإن كان ببیع الجزء وجب على َھل المصالح التي نرید تحقیقھا وعود الوقف ذا منفعة تتحقق ببیع : أن نبیع الوقف ننظر
القاضي أن یحكم ببیع الجزء الذي تتحقق بھ المصلحة، وتندرئ بھ المفسدة، وال یقضي القاضي وال یفتي المفتي بجواز بیع الكل؛ ألن النبي 

، فلما كانت الحاجة یمكن تحقیقھا ببیع الجزء لم نستبح ً، فإذا ال نبیع إال إذا وجدت الحاجة)ال یباع: (صلى هللا علیھ وسلم نھانا عن بیعھ فقال
. ًوھذا أمر في الحقیقة مھم جدا، وال یتساھل في كل دعوى من الناظر أنھ یباع الوقف. بیع باقیھ؛ ألنھ باق على األصل الموجب للتحریم

مكان، كثیرة في مكان آخر، فإذا كانت دعواه على ھذا الوجھ الوقف؛ ألن المنفعة قلیلة في ھذا ال إذا ادعى الناظر أنھ یرید بیع: المسألة الثانیة
ُفإنھ ال تلبى حاجتھ، وال ُیجاب إلى طلبھ ما دام الوقف لھ منفعة، ولو كانت المنفعة قلیلة في زمان، فقد یأتي زمان تستعید فیھ ھذه األرض 

لو قلنا إن قلة : من أمثلة ذلك. عب الناس في األوقاف في كل زمانُالموقوفة قیمتھا ومنفعتھا، فال یجوز أن تباع؛ ألنھ لو فتح ھذا الباب لتال
ًالمنفعة مثال كانت عمائر تؤجر بملیون فأصبحت تؤجر بمائة ألف، لكن المائة ألف یمكن تحقیق الصدقات بھا، وتطبیق األمور التي اشترطھا 

لى العشر فإنا نبقیھ على حالھ، وال نفتي بجواز بیعھ، وال یقضي ًالواقف وذكرھا، فنزلت المصلحة إلى الُعشر، وما دام الوقف باقیا، ونزل إ
إني ناظر على وقف فالن، أو مزرعة فالن، والتمر ال : ُالقاضي بجواز بیعھ لغیره؛ ألنھ لو فتح ھذا الباب؛ فیمكن أن یأتي شخص ویقول

 أكثر؛ فلیس للناظر أن یتدخل في مثل ھذه المسائل، ولیس ألحد ُ أن أغیر ھذا الوقف بوقٍف آخر ألن المنفعة-ًمثال-ُیأكلھ الناس الیوم، فأرید 
فإنھ قد تكون المزرعة في زمان لیست فیھا تلك المنفعة العظیمة، ولكنھا في أغلب األزمنة ذات منفعة، فال یجوز العبث في . أن یغیر الوقف

ال بدعواھم، بل الواجب أن ُیقتصر في ھذه المسألة على األوقاف ببیعھا إال عند الضرورة الحقیقیة، وال یجارى فیھا بأھواء الناس، و
فإن كان لھ دخل بأن تالعب . ُّالضرورة وعلى الحاجة، وأن یتحقق القاضي أن مصالح الوقف قد تعطلت، وأن ھذا التعطل ال دخل للناظر فیھ

ت منافعھ؛ فإنھ یغرم ویلزمھ ضمانھا، ویعاد ّفي الوقف فعطل منافعھ، أو فعل أشیاء أو أضر بأشیاء من أجل أن یدعي أن الوقف قد تعطل
فالمقصود أنھ ال یحكم وال یفتى وال یقضى بجواز بیع األوقاف إال عند . الوقف إلى حالتھ التي كان علیھا، ألن یده على ھذه الحال ید جنایة

ِإذا ُحكم بجواز بیعھ، وقد عرفنا أنھ ال : أي] ویصرف ثمنھ في مثلھ: [رحمھ هللا قال المصنف. الضرورة والحاجة على التفصیل الذي ذكرناه
یجوز بیع الوقف إال عند الضرورة والحاجة، والضرورة والحاجة تكون عند أن تتعطل منافعھ، فإن تعطلت منافعھ، وحكم القاضي ببیعھ 

ًعمارة أوقفت رباطا للسكن ِوبیع؛ فإنھ یصرف إلى مثلھ، فإن كانت مزرعة وجب على القاضي أن یشتري بثمنھا مزرعة مثلھا، وإذا كانت  ُ ً
ونحو ذلك، فإنھ حینئذ یحكم القاضي باالنتقال إلى سكن یماثل السكن الذي یتحقق بھ شرط الواقف، مثل الوقف األول الذي ُحكم بجواز 

 ...... .بیعھ
 

 أحكام متعلقة بنقل أوقاف المسجد
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قولھ ] از صرفھ إلى مسجد آخر والصدقة بھ على فقراء المسلمینولو أنھ مسجد وآلتھ وما فضل عن حالتھ، ج: [قال المصنف رحمھ هللا
والمساجد أمرھا عظیم، بل كل األوقاف، بل ینبغي للمسلم وطالب العلم والعالم . ًولو كان الوقف مسجدا: أي] ولو أنھ مسجد: [رحمھ هللا

ً غالبا إال وھو یرجو الثواب من هللا سبحانھ وتعالى، أن الواقف لم یوقف ولم یتخل عن مالھ ًوالمفتي والقاضي والناس جمیعا أن یتصوروا
َوكثیرا ما تكون األوقاف من أموات ھم أحوج ما یكونون إلى الحسنة وإلى الثواب وكان بعض العلماء حینما یذكر العقوق بعد الموت، . ً

ً والناظر قد یكون رجال صالحا، ولكنھ مھمل، من العقوق بعد الموت تعطیل أوقاف الوالدین والتالعب أو التقصیر أو اإلھمال فیھا،: یقول ً
ًُیھمل النظر في وقف والده الذي أوقفھ على الضعفاء أو الفقراء، فالمسلم إذا تصدق بمالھ وقفا؛ فالغالب أنھ یرجو الثواب، وأنھ یرید األجر 

َّضیق على الواقف في استحقاقھ لھذا األجر وطلبھ الحرص على األجر فیھا أكبر، ومن ھنا ال یجوز أن ُی.. فالمساجد. عند هللا سبحانھ وتعالى
ًأولھا أنھ إذا بنى مسجدا ینبغي المحافظة على ھذا المسجد وبقائھ على حالھ، خاصة إذا أمكن أن یصلي فیھ : لھ، ویتمثل ذلك في أمور

ًوالمسجد إن كان قویا متماسكا فال یجوز ألحد. المصلي وأن تتحقق المصلحة المطلوبة من بنائھ  أن یھدمھ، وال أن یفتي بتغییره حتى ولو ً
وجد متبرع، إذا وجد المتبرع یصرف إلى مسجد آخر أحوج، وإلى مسجد لم یبن، كان العلماء رحمھم هللا تحدث بینھم خالفات ونزاع، بل 

ِّأعرف رسائل ألفت واطلعت على بعضھا تتكلم عن سقف مسجد ھل ُیبدل أو ال ُیبدل، لوجود مضرة معینة في ا فھل ھذه المضرة .. لسقفُ
ترخص تغییر السقف أو ال ترخص؟ حتى إن الذي أفتى بجواز كشف ھذا السقف ُیقیِّد أنھ ال یجوز أن ُیباع شيء من ھذا الخشب، وال أن 

مسجد : كن یقولونًفتجد المسجد مبنیا ول. ًُیتصرف فیھ بالمناقلة إال عند الضرورة والحاجة خوفا من هللا سبحانھ وتعالى ومراقبة  عز وجل
ًقدیم، وقد یكون مبنیا بناء مسلحا لكن یریدون أن یكون مبنیا بشكل فخم، وأن یكون مفروشا بالفراش الوثیر، وأن یكون وأن یكون، فُیھجم  ً ً ًً

ال یمكن ألحد فالمساجد أمرھا عظیم، وال یمكن ألحد أن یفتي بھدم مسجد، و. على حسنة المیت، وعلى حقھ، ویھدم ھذا المسجد ویبنى غیره
ًأن یستحل ھدم المسجد إال بفتوى وقضاء شرعي، وال یملك كل أحد أن یھدم، ألنھا أوقفت وُسبِّلت، وخاصة إذا كان الذي أوقفھا وبناھا میتا ِ ُ .

َّ ُیضیق ومن ھنا حرم الشرع بناء مسجد جوار مسجد، وھو مسجد الضرار، وأفتى بعض العلماء أن الصالة ال تصح في المسجد الثاني الذي
ًبھ على المسجد األول، وإذا أردنا أن نبني مسجدا كبیرا للجمعة وتضرر الناس یوم الجمعة فإن أمكن توسیع ھذا المسجد بھدم جداره األخیر  ً

ھدیم ًكل ھذا تعظیما لحدود هللا ومحارمھ، ولذلك وصف هللا عز وجل ت. والزیادة فیھ من آخره فال بأس، ویمنع ھدمھ كلھ وبناؤه من جدید
ِالمساجد بأنھ من أعظم ما یكون انتھاكا لحرمتھ، فال یجوز ألحد أن ُیقدم على تغییر مسجد أو ھدمھ أو التصرف فیھ إال بنظر شرعي صحیح  ْ ً

 .َالشرعیة المعتبرة للحكم بمثل ھذا من فتوى أو قضاء، وال یجوز للمفتي وال للقاضي أن ُیفتي أو یقضي إال إذا وجدت األسباب والضوابط
المسجد ال ُیھدم وال ُیتصرف في شيء من أوقافھ إال في حدود الضرورة والحاجة بحكم القاضي أو من لھ األمر والنظر في ھذا : ًفإذا

ع فال ُیھدم أوال ثم ُیوسع، بل من الممكن أن ُیوسع بإضافة بناء الحق لھ، فالمساجد . المسجد ٍوإذا كان المسجد ضیقا ُیوسع، ثم إذا ُوسِّ َّ َّ ًّ لیست ً
ُمحال للمفاخرة والمباھاة، بحیث ال بد أن تكون على الصورة الفالنیة، أو الشكل الفالني، بل إذا أوقفت فیجب أن تبقى على بنائھا القدیم حسنة  ً

جر عظیم ال وھذا أ. ًللمیت، وثوابا للمیت؛ ألنھ حتى الرمل الذي وضعھ، والمال الذي أنفقھ على ھذا الشيء الذي شیده یثاب علیھ مدة بقائھ
ًفإذا ال ُیھدم، . ًیرضى أن ُیضیع علیھ ھذا األجر، فلو كان میتا فإنھ ال یرضى أن یأتي من یھدم مسجده، والحسنة جاریة علیھ من ھذا المسجد

نبني على وإذا احتیج إلى توسعتھ ُیفتى بقدر الضرورة والحاجة، مع الخوف من هللا ومراقبة هللا سبحانھ وتعالى، والنظر الصحیح الذي ی
ثم إذا احتیج إلى ھدمھ بالكلیة فھذه مسألة، وإذا احتیج إلى بیعھ مسألة أخرى، فإذا تعطل المسجد بأن تھدم ولم یمكن تجدید سقفھ، . المصلحة

ُفساد وهللا ال ُفإن تھدم سقفھ وجدرانھ مشیدة؛ فال یجوز ھدم جدرانھ، وإن تھدم سقفھ وأعمدتھ قائمة؛ ال یجوز ھدم عموده؛ ألن ھذا كلھ من اإل َّ َ
َُیحب الُمفسدین  ِ ِ ُّ ِْ ، وھذا من اإلسراف، وجعل النبي صلى هللا علیھ وسلم من عالمات الساعة المباھاة بالمساجد، فتجد أھل الحي ]64:المائدة[ْ

بحقوق الناس في فال یجوز التالعب . یرغبون أن ُیجدد المسجد، وكأنھم ینافسون، وھذا حدث بسبب التساھل في الفتوى في ھدم المسجد
أوقافھم، وباألخص في المساجد، بل ینبغي أن ُیقید ذلك كما ذكرنا بالضرورة، فإن كان الضرر من سقفھ، یغیر السقف، إن كان تغییر السقف 

ّمع بقاء األعمدة القدیمة، فإنھا تبقى وتجدد وال ُیناقل بھا، وال یعوض عنھا؛ ألنھا موقوفة مسبلة على ھذا المسجد، لیس ث ّ ٌم وجھ صحیح یجیز ُ
ًفإذا ال یھدم سقفھ وال یھدم شيء منھ فضال عن ھدمھ كلھ، إال عند الضرورة والحاجة، فإن انھدم كلھ وتعطلت منفعة الصالة فیھ . بیعھا ً

للصالة فیھ، فال ًبالكلیة واحتیج إلى بنائھ؛ فإنھ ُیبنى على أرضھ كاملة، وال یجوز أن ُینتقص من ھذه األرض شيء ألنھا موقوفة كلھا مسجدا 
َیجوز أن ُیغیر فیھ، وال أن یبدل فیھ؛ ألن الوقف للمسجد تام على األرض كاملة، فینبغي أن تبقى وقفا كاملة دون أن یؤخذ منھا أي شيء ً أما . َّ

 شرعي، وال نظر اإلضافة إلیھا فھذا شيء آخر، أما أن یؤخذ منھا فال؛ ألن المیت حینما أوقف أوقف كامل ھذه القطعة، ولیس ھناك قضاء
غ ألحد أن ینتقص من ھذه القطعة شیئا وھذه أمانة ومسئولیة، والناظر إذا ھدم المسجد فالواجب علیھ أن یستكمل جمیع قطعة . ًشرعي ُیسوِّ

ِالمسجد وقفا مسبال كما شاء واختار صاحب المسجد، ثم إذا ُبنیت وأعیدت فال إشكال؛ ًَّ لو أراد الزیادة ألن األرض الموقوفة باقیة كما ھي، و ً
نعم، یمكن أن یقع ھذا كما ذكره : ھل تحدث حاجة لبیع المسجد؟ الجواب: فال بأس، لكن لو كان المسجد في مكان واحتیج إلى بیع، فالسؤال

ود حتى ٌبعض من أھل العلم رحمة هللا علیھم، ومن أمثلتھ أن یكون المسجد في مكان، ویكون في ھذا المكان أناس یرتحلون عنھ، وھذا موج
في زماننا، تكون ھناك شركات تعمل في مكان، ثم فجأة تتغیر أحوالھا، وتصبح ھذه األمكنة مھجورة، ولیس فیھا من أحد، وال یأتیھا أحد، 
 ُوفیھا أرض موقوفة، فیرفع الناظر إلى القاضي، فیفتي القاضي ببیع ھذه األرض التي للمسجد، فتباع، وإذا بیعت ُیبحث عن مسجد یماثل ھذا

ل، ویقول. ًالمسجد ویبنى، وتكون األرض وقفا لھذا المسجد حتى عند بیع األرض، ینبغي أن تكون القیمة بكاملھا : وبعض العلماء یفصِّ
ِإذا بیع المسجد المعطل : وبعض العلماء یقول. ًللمسجد، فإذا بیعت األرض الموقوفة مثال بخمسمائة ألف فیجب أن یبني مسجد بخمسمائة ألف

 كانت القیمة للبناء واألرض فتقسم لألرض الجدیدة ما بین األرض والبناء، ألن الوقفیة موزعة علیھما، وإن كان المسجد قد تھدم فإن: نظر
لو كان لقریب لي مسجد، ورفع إلى القاضي بأن : فائدة الخالف. ًفالوقفیة لألرض، فیجوز أن نأخذ من الغیر تبرعا للبناء، فال بأس بالمزاحمة

ًد تھدم، فحكم القاضي بجواز بیع أرضھ، فالذي بیع ھو األرض فقط، بیعت بنصف ملیون مثال، فأردت أن أبني المسجد، فجاء ھذا المسج ِ
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ًبدل أن تشتري أرضا بمائتین وخمسین، وتبني بالمائتین وخمسین، اشتر أرضا بالخمسمائة، وأنا أبني ھذه األرض مسجدا، : شخص وقال ً ً
ُاألرض، وسعة األرض أعظم ثوابا للمیت، وأعظم مصلحة ونصیحة لھ، ففي ھذه الحالة تشترى األرض، یجوز ألن األصل ھو : قالوا ً

ثم إذا نظرنا إلى وقفیة المسجد، فالمال الذي ُیؤخذ من . ّوُیفضل أن یوجد من یبنیھا، ویكون األجر لالثنین، لصاحب األرض، ولصاحب البناء
ُبنى، لكن ھنا مسألة وھي التي أشار إلیھا المصنف في مسألة أجزاء المسجد، حینما تباع أرض المباعة ال إشكال أنھ ُیشترى بھ وی األرض

ٌالوقف فال تباع عند انھدام المسجد بیعا مجردا عن األرض إذا ُوجدت أنقاض موقوفة على المسجد یمكن بیعھا واستغاللھا ً لو كان : ًفمثال. ًّ
 خام موجودة في الھدم یمكن استخراجھا وبیعھا، فتباع األرض على حدة، وتباع ھذه المواد المسجد قد تھدم، ولكن ھناك أعمدة وھناك مواد

ُّعلى حدة، وال ُیباع ھكذا؛ ألن ھذا یضیع حقوق الوقف، فإذا أفتي بجواز بیع الوقف لتعطل مصالحھ؛ فینبغي أن ُینظر في جمیع المال 
َّام أن ھناك شیئا یمكن بیعھ واستغالل ثمنھ في المسجد الجدید، أو البناء المعوض ًالموقوف، األرض وما علیھا، ولو كان البناء مھدما ما د ً

ھذا نصف ملیون : فالمال الذي ُیدفع لبناء المسجد، إذا تبرع شخص فقال: بقي السؤال في مسألة التبرع لبناء المسجد. عن الوقف األصلي
ُلمسجد وأنفق علیھ وكُمل تجھیزه بنصف المبلغ، فما حكم النصف الباقي؟ الحكم عند ِلبناء ھذا المسجد، فُبني المسجد بأربعمائة ألف، أو بني ا

ًإذا كان المال مدفوعا للبناء؛ ُیبحث عن بناء مسجد، وإذا كان ). إلى مثلھ(كلمة : طائفة من العلماء رحمھم هللا أنھ یصرف إلى مثلھ، السؤال
ھذا ملیون لبناء مسجد، الخمسمائة : لو قال: ًظر مسجد آخر محتاج إلى تجھیز، مثالالمال الزائد للتجھیز ُیصرف في تجھیز المسجد بأن ین

ًإلخ، والنصف مثال للمكیفات، فالذي زاد كائن من .. ًألف لبنائھ وتشییده، والخمسمائة الباقیة یصرف نصفھا مثال لفراشھ وإنارتھ وإضاءتھ 
ة الرفق بالمصلین، وما دام أن المتصدق جزأ نفقتھ على مثل ھذا الوجھ، النصف الذي یتعلق بالثالجات والمكیفات التي وضعت لمصلح

فُیؤخذ ھذا القدر الزائد، وُیصرف في مثلھ في مسجد آخر، فال ُیصرف في مسجٍد آخر في بنائھ؛ ألن مصلحة ھذا المال الموقوف محبوسة 
ًالمناقلة ُیشترط فیھا المثلیة، سواء كانت مناقلة تامة ًوبناء على ذلك، . وموقوفة على شيء معین فُیصرف إلى مثلھ من جنس المساجد

 ......كاالنتقال من مسجد إلى مسجد، أو مناقلة غیر تامة، وھي التي تكون في بعض أجزاء المسجد، فیتصرف ا
 

 األسئلة
 
 

...... 
 

 الصفات الواجب توفرھا في ناظر الوقف
 
 

، والصالة والسالم على خیر خلق هللا، وعلى آلھ :  الجوابما ھي صفات الناظر التي ینبغي أن یتصف بھا؟: السؤال باسم هللا، والحمد 
ّأن یحدد الواقف صفات معینة، فیجب التقید بھا على شرط : صفات الناظر تنقسم إلى قسمین، القسم األول: وصحبھ ومن وااله، أما بعد

رشد الذریة، أو یكون أفقھھم، أو یكون أحفظھم لكتاب هللا، أو أعلمھم َوأشترط أن یكون الناظر من ذریتي، وأن یكون أ: ًالواقف، قال مثال
ّبالسنة، فإذا اشترط فیھ شروطا، فنتقید بھذه الشروط، وُیلزم من یلي ھذا الوقف   أن یبحث عمن تتوفر فیھ ھذه الصفات، -القاضي وغیره-ً

 منھا على حسب اشتراط الواقف، وكان عمر بن الخطاب رضي هللا ھذه الصفات ُیزاد فیھا وینقص: ًفإذا .فھي صفات مقیدة من الواقف نفسھ
 في حیاتھ، ثم صرف الوقفیة - بستانھ بخیبر-عنھ لما أوقف جعل النظارة لبنتھ حفصة أم المؤمنین رضي هللا عنھا من بعده، فولي نظارة وقفھ 

ٍ بشخص معین، -لما صرف النظار من بعده إلى بنتھ- ده من بعده إلى بنتھ، فھذا الصرف لم یشترط فیھ ذكورة ألنھا أنثى، وقیدھا من بع
ًفیجب التقید، وھذا عمل من أعمال السلف، وسنة راشدة من فعل عمر رضي هللا عنھ، وأخذ العلماء منھا دلیال على أن الواقف إذا اشترط  ُّ

أوقفت ھذه الدار للمساكین :  إذا أطلق وقالأما. ًشروطا في الناظر یجب العمل بھا، وال تسلم النظارة إال لمن توفرت فیھ ھذه الشروط
ّوالفقراء، ولم یتكلم عن الناظر بأنھ من ذریتھ أو من غیره، فحینئذ فاألصل حینئذ أن تكون النظارة للموقوف علیھم، وقد بینا أن نظارة 

ففي ھذه الحالة إذا اشتجروا . قفحصرھا بحیث یتولون النظارة على الو األوقاف لألشخاص الموقوف علیھم ما لم یكونوا جھات ال یمكن
ونظر القاضي أن یكون الوقف عند بعضھم دون البعض، فیمكن أن یقیدھا القاضي ببعضھم دون بعض، وتعتبر مسائل تعیین الناظر في 

ث في األوقاف، األوقاف من مھمة القاضي، ولذلك ذكر العلماء رحمھم هللا في كتاب أدب القضاء أن القاضي إذا ُعین في مكان فأول ما یبح
َّوینظر في النظار الذین ُعیِّنوا ًومن الذي یستحق أن یبقى في نظارتھ؟ ألنھ ربما كان مستحقا في أیام القاضي األول، لكنھ ال یستحق في أیام .. ُّ

حھ، أدب القاضي ًالقاضي الثاني، فتجد مثال في كتاب أدب القاضي لإلمام الماوردي ، وكذلك أدب القاضي للصدر الشھید الخصاف مع شر
َّللسمناني ، ونحوھا من كتب القضاء كتبصرة الحكام لـابن فرحون ذكروا أن مسألة نظار األوقاف راجعة إلى القاضي، والقاضي ینظر إلى  ُ

ًوال شك أنھ ال بد أن یكون عدال مأمونا في دینھ بحیث ال یكون معروفا. األصلح فاألصلح ً ، یكون ممن ًبالخیانة، وال یكون معروفا بالكذب ً
ًعرف بأمانتھ ودیانتھ بعیدا عن الشدة في الوقف؛ ألن البعض یكون شدیدا معروفا بالبخل، فھذا البخل یضر الضعفاء، ویضر الفقراء، ولربما  ً ً

َّإذا جاء یصرف أموال الوقف أجحف بھم، وال یكون عنیفا یسب الناس ویشتمھم، فإذا كان الوقف على أیتام وأرامل وضعفة ربما نف رھم من ً
ًوال یكون معروفا بالمماطلة والتسویف؛ ألن ھذا ُیؤخر عن أھل الحقوق حقوقھم، وال یكون ضعیفا . ّالوقف، ونفرھم من الوصول إلى حقوقھم ِّ ً

ولذلك كان عمر . بحیث إذا جاءت مصالح الوقف ال یستطیع أن یدافع عن الوقف، وال أن ینتزع حقوق الوقف فیما إذا اعتدي على الوقف
ًیعني إذا ولیت إنسانا أمینا یكون ضعیفا ومتساھال . اللھم إني أشتكي إلیك ضعف األمین وقوة الخائن: ضي هللا عنھ یشتكي إلى هللا ویقولر ً ً ً ّ

ّمع الناس، فكان یبعثھم من أجل جبي الزكاة، فاألمین المحافظ إذا ذھب وجاء أحد یشتكي لھ أخر وسوف، فتعطلت مصالح بیت المال، لكن  َّ َ
ما یكون قوي . أشكو إلى هللا ضعف األمین وقوة الخائن: فقال. ًإذا عین الشدید الذي ینتزع األمور، ویحافظ على أخذھا كاملة قد یكون خائنا
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 فالشاھد من ھذا أن تعیین النظار مما یوكل. إال عنده نوع من التالعب، وھذه من حكم هللا سبحانھ وتعالى، فال كمال إال لھ سبحانھ وتعالى
أمره إلى القاضي، فھو الذي ینظر إلى صالحھ في دینھ، وصالحھ في أمانتھ، وال یقف األمر على قضیة العدالة واألمانة؛ ألن الوقف قد 
ًیحتاج إلى قوة الشخصیة، قد تجد شخصا قویا، والوقف في أوضاع یفتقر فیھا إلى مثل ھذا الشخص، أو قد تجد شخصا عملیا والوقف متھدم  ً ً ً

ھذه األمور كلھا ترجع إلى دقة نظر القاضي وحكمتھ، وُبعد نظره وحسن تصرفھ، وال شك أن القاضي الناصح . ى من یبنیھ ویشیدهیحتاج إل
  .ال یزال لھ معھ من هللا معین وظھیر یسدده بإذن هللا، ویوفقھ، ویعینھ على حسن االختیار في مثل ھذا، وهللا تعالى أعلم

 
 
 
 

 كعة األخیرة للتشھد األخیر مع الدعاءحكم قراءة المسبوق في الر
 
 

في ھذه المسألة وجھان مشھوران عند العلماء : في الركعة األخیرة وقبیل السالم ھل یقرأ المسبوق التشھد األخیر ویدعو؟ الجواب: السؤال
ع اإلمام ھي األولى، وفي مثل ھذه إذا صلى المسبوق وراء اإلمام اعتد بنفسھ ال باإلمام؛ ألنھ صالتھ م: بعض العلماء یقول: رحمھم هللا

ًالحالة ال یتابعھ في الباطن دون الظاھر، كالتشھد الكامل في الركعة األخیرة ال یتابعھ فیھ كامال؛ ألنھ مخالفة في األركان والواجبات وھو لم 
ً واحدا في الصالة، ولم یوجب علیھ أكثر ًیجب علیھ التشھد األخیر ألنھ لیس في التشھد األخیر الذي ھو ركن، وهللا أوجب علیھ التشھد ركنا

ًمن تشھد؛ ألنك لو قلت إنھ یلزمھ لصار عنده ركنان من التشھد األخیر، وھذا ال یقول بھ أحد من حیث األصل؛ ألن هللا فرض علیھ ركنا 
ًواحدا من التشھد األخیر ولم یجعلھ علیھ مكررا أشھد أن ال إلھ إال هللا، أشھد أن : فقالِفُیتابع اإلمام في الصورة، فإذا انتھى من التشھد . ً

ِمحمدا عبده ورسولھ، سكت وانتظر سالم اإلمام واغتفر ما بینھما، كما لو طول اإلمام في الثالثة والرابعة من الرباعیة في غیر الظھر التي  ُ ً
لو أنھ : ًومن أمثلتھا أیضا. ا الموضعورد فیھا النص بقراءة سورة اإلخالص فإنھ یقتصر على السكوت؛ ألنھ لیس ثم ذكر شرعي لھ في ھذ

ًصلى الجنازة، فصلى على النبي صلى هللا علیھ وسلم وطول اإلمام في الصالة فإنھ یبقى ساكتا، فالسكوت أولى من الزیادة؛ ألنھ إذا سكت 
ُّعند التشھد التزم األصل؛ ألنھ تشھد قبل التشھد الذي فیھ السالم، وكل تشھد قبل التشھد الذي فی ٌُّ ھذا أصل شرعي أن . ھ السالم ال دعاء فیھَ

ًالتشھد الذي یسبق تشھد السالم ال دعاء فیھ، فیبقى على ھذا األصل الشرعي، ویبقى ساكتا متابعة لإلمام فال یحكي التشھد كامال، ھذا وجھ  ً ً
ُِیتابع اإلمام في ح: ھناك وجھ ثان یقول. لبعض العلماء لألدلة التي ذكرنا وھو أقوى الوجھین ًال المتابعة ظاھرا وباطنا ویخالفھ عند المفارقةَ ً .

ًبناء على ھذا القول یقول التشھد كامال ویدعو وكأنھ یرید أن یسلم، فإذا سلم اإلمام توجھ علیھ الخطاب حینئٍذ باالنفصال، فصارت صالتھ  ً
إنما : (ام بالمتابعة بینھ النبي صلى هللا علیھ وسلم وقالوھذا فیھ إشكال؛ ألن اإللز. منفصلة حینئٍذ، ال قبل ذلك، فیلزمونھ بالمتابعة في ھذا

، فذكر األركان والواجبات، ولم یذكر ما زاد )جعل اإلمام لیؤتم بھ، فإذا كبر فكبروا، وإذا قرأ فأنصتوا، وإذا ركع فاركعوا، وإذا رفع فارفعوا
ربنا ولك الحمد ملء السماوات وملء : كوتھ، ولذلك لو قالوال بأس بس. َعن الركن والواجب من السنن ونحوھا، فحینئٍذ ال ُیتابع فیھ

ًوقال الدعاء المأثور وطول اإلمام فإنھ یبقى ساكتا، ھذا كلھ سكوت لعذر، وال یؤثر فیھ شيء، ولذلك إذا سكت لم ُیضر؛ ألنھ لیس .. األرض ّ
ُولى من الوقوع فیھا إذا شك في شرعیتھا؛ ألن االحتیاط بھا ًبملزم بذكر، وإذا تكلم فإنھ یحتمل أن یكون زائدا على األصل، واتقاء الزیادة أ

  .أولى، وهللا تعالى أعلم
 
 
 
 

 حكم من توضأ ثم رأى نجاسة تحت أظفاره
 
 

بالنسبة للذي تحت األظفار فیھ تفصیل، إذا كان الموضع : من توضأ ورأى تحت أظفاره نجاسات فھل ُیعید الوضوء؟ الجواب: السؤال
ًكما لو كان الجرم كبیرا وأخذ جزءا من اإلصبع المأمور بغسلھ، فھذا لم یصح وضوءه؛ ألنھ مطالب بإزالة ذلك مثلما یقع ًموضعا مما ُیغسل  ً

ًفي العوازل، من یأخذ العوازل وأظافره طویلة، فإن العوازل یبقى لھا قدر تحت األظفار یغطي جزءا من رأس اإلصبع المأمور بغسلھ 
أما إذا كان الظفر وما . وء كلھ، فیجب إزالة العازل واإلعادة من الموضع الذي فیھ العازل بشرط تحقق المواالةھذا ُیؤثر في الوض.. ًكامال

ِتحتھ من نجاسة ال یمنع محال للفرض فإن الوضوء صحیح؛ ألنھ قد غسل ومسح ما أمر هللا بغسلھ ومسحھ، فحینئٍذ یزیل النجاسة ویغسل  ِ ً
  .ئھ، وهللا تعالى أعلمموضعھا؛ ألنھا لیست مؤثرة في وضو

 
 
 
 

 ًمسافر نوى العشاء قصرا ودخل مع جماعة یصلون المغرب في الركعة الثانیة
 



 1836 

 
ًمسافر أراد أن یصلي العشاء قصرا، فدخل مع أناس یصلون المغرب وكانوا في الركعة الثانیة، فصلى معھم ھاتین الركعتین : السؤال

، والصالة والسالم على خیر خلق هللا وعلى آلھ وصحبھ ومن : ؟ الجواباألخیرتین بنیة العشاء، فھل ھذا الفعل صحیح باسم هللا، والحمد 
ًإال وجھا شاذا ضعیفا عند بعض أصحاب الشافعي -فجمھور العلماء رحمھم هللا : وااله، أما بعد ً  أنھ ال تصح المغرب وراء العشاء، وال - ً

والنبي . لو كانت المغرب وراء العشاء فسیتعطل عن متابعة اإلمام في الركعة الرابعةالعشاء وراء المغرب؛ ألن صورة الصالتین مختلفة ف
. ، وقد خالف اإلمام وخالف النص وعارضھ من ھذا الوجھ)فال تختلفوا علیھ: (، وقال)إنما جعل اإلمام لیؤتم بھ: (صلى هللا علیھ وسلم یقول

ً بعد الركعة الثالثة للتشھد األخیر لإلمام، وھو یقصد صالة رباعیة، فإما أن یجلس ًأما لو كان مصلیا للعشاء وراء المغرب فسیستحل الجلوس
ًفحینئٍذ یضیف جلوسا كامال في موضع لم یأذن لھ الشرع أن یجلس فیھ؛ ألن الثالثة والرابعة من العشاء ال جلوس بینھما، وإما أن یفارق  ً

لماء من السلف والخلف على عدم صحة اقتداء المغرب بالعشاء والعشاء بالمغرب، ولذلك جمھور الع. اإلمام فیحدث ما ذكرناه من أنھ مفارق
  .وعلى ھذا فالصالة باطلة واالقتداء غیر صحیح ویلزم بإعادة الصالة، وهللا تعالى أعلم

 
 
 
 

 تقدم من ذنبھ وما تأخروأن هللا قد غفر لھ ما ...) اللھم باعد بیني وبین خطایاي : (كیفیة الجمع بین قولھ علیھ الصالة والسالم
 
 

، ھل ھذا )اللھم باعد بیني وبین خطایاي كما باعدت بین المشرق والمغرب: (في قول النبي صلى هللا علیھ وسلم في دعاء االستفتاح: السؤال
ھذا : الخشوع؟ الجوابقبل أن یخبر هللا تعالى نبیھ بالمغفرة لما تقدم من ذنبھ وما تأخر، وھل یفھم من الحدیث أن الذنوب ھي التي تذھب 

َّالحدیث یرویھ أبو ھریرة رضي هللا عنھ وأرضاه، وأبو ھریرة أسلم في أواخر السنة السادسة عند فتح خیبر وقصة إسالمھ مشھورة، وإنا  ِ
ًفتْحنا لك فتحا  ْ َ َ َ ََ الحدیث بعد إخباره، ، كانت بعد ذلك بزمان، فمن حیث اآلیة والحدیث ال إشكال فیھما؛ ألنھ حتى ولو فرض أن ]1:الفتح[َ

تكون درجة : فالعلماء ذكروا أن األحادیث التي ورد فیھا سؤال المغفرة، أن النبي صلى هللا علیھ وسلم قصد منھا تعلیم األمة، وبعضھم یقول
ِّزائدة لھ، ألنھ إذا استغفر المستغفر ربھ وقد غفر هللا لھ ولیست عنده ذنوب ُبدل باالستغفار درجات لى كل حال مثاب علیھ، فاالستغفار ع. ً

ًفلیس في ھذا إشكال أبدا، سواء كان قبل المغفرة أو بعد المغفرة، فھذا لیس بمؤثر ألن قصد التعلیم موجود، وزیادة الدرجة موجود، وأیا ما  ً
ًكان فإن النبي صلى هللا علیھ وسلم كان أكمل الخلق خوفا من هللا والتجاء إلى هللا واعتصاما با سبحانھ وت و لو وقع مثل ذلك بعد . عالىًً

فإذا كان أكرم . ًمغفرة هللا لھ فإنھ تعلیم لكل عبد صالح أن ال یغتر بصالحھ، وأن یكون واثقا با سبحانھ وتعالى كثیر الذلة  جل جاللھ
رة فكیف بنا؟ وذلك ألنھ إذا غفر ًالخلق على هللا عز وجل یسأل المغفرة، ویختار لصدیق األمة لما سألھ دعاء یدعو بھ في صالتھ دعاء المغف

َهللا للعبد ذنبھ كفاه شر الدنیا واآلخرة، كل البالء من الذنب وما أصابك مْن سیِّئٍة فمْن نفسك  َ َ َ َ َ َِ ِ ِْ َ َ َ ، فالشرور كلھا من الذنوب، ولذلك [79:النساء[َ
؛ ألنھ یستقبل أعظم المواقف، وأجلھا، وأحبھا )ین خطایاياللھم باعد بیني وب: (لما وقف علیھ الصالة والسالم في الصالة في ھذا الحدیث قال

فعلم األمة أن تدعو بھذا الدعاء؛ ألنھ ربما وقف العبد في صالتھ فحال بینھ وبین الخشوع ذنب . إلى هللا سبحانھ وتعالى، وھو موقف الصالة
ن ساعة اإلجابة وساعة القبول للصالة ذنب من من الذنوب، وربما حال بینھ وبین قبول صالتھ ذنب من الذنوب، وربما حال بینھ وبی

الذنوب، فیسأل هللا أن یباعد بینھ وبین أسباب الخذالن، ویسأل هللا أن یباعد بینھ وبین أسباب الحرمان، ویسأل هللا أن یباعد بینھ وبین سبب 
م، وبالؤه عظیم، ولما سأل صدیق األمة النبي علیھ فالذنب شره عظی. الذلة والقلة والفاقة ودمار الدین والدنیا واآلخرة وكل ذلك من الذنوب

ًاللھم إني ظلمت نفسي ظلما كثیرا: قل: (الصالة والسالم أن یعلمھ دعاء یدعو بھ في صالتھ قال اللھم إني : (فإذا كان صدیق األمة یقول..) ً
ًظلمت نفسي ظلما كثیرا واإلنسان إذا نظر إلى مثل ھذه األحادیث وجدھا . كفما بالنا ونحن أرباب الخطایا والذنوب، اللھم ارحمنا برحمت) ً

تحتاج إلى تأمل ووقفات، ودعاء االستفتاح دعاء عظیم، ولذلك كان صلى هللا علیھ وسلم یقول في استفتاحھ، حتى في خطبة الحاجة كان 
أي نلتجئ ونعتصم با عز : ونعوذ با. ب، فاستعاذ با من سبب الحرمان والخیبة والبالء وھو الذن)ونعوذ با من شرور أنفسنا: (یقول

فالذنب كلھ شر وبالء، فدعاؤه علیھ الصالة والسالم بمغفرة الذنب : من شرور أنفسنا. وجل الذي ال عصمة وال التجاء إال إلیھ سبحانھ وتعالى
ن في استغفار، ومن لزم االستغفار جعل هللا لھ ًوسؤالھ  عز وجل تعلیم لألمة، وكأنھ ینبھ على خطر الذنب وأنھ ینبغي لألمة دائما أن تكو

ًمن كل ھم فرجا ومن كل ضیق مخرجا ومن كل بالء عافیة ًوقل أن تجد إنسانا ُیكثر من االستغفار إال وجدتھ في رحمة، وإن كُمل استغفاره . ً
ً مستشعرا لعظمة ربھ لیس كالذي یستشعر كملت رحمة ربھ لھ، فالمستغفر بلسانھ لیس كالمستغفر بلسانھ وقلبھ، والمستغفر بلسانھ وقلبھ

عظمة هللا مع استشعاره لعظیم التفریط في جنب هللا عز وجل، فیستغفر وھو یحس أنھ مذنب، ویحس أنھ ما كان لھ أن یعصي ربھ، وأنھ 
من وفق لصالح دینھ ودنیاه فھذه كلھا حاالت . ینبغي أن ینیب إلى هللا عز وجل من الذنوب والعصیان، ویسأل هللا عز وجل العفو والمغفرة

، والمشرق والمغرب لن یجتمعا، ضرب )اللھم باعد بیني وبین خطایاي كما باعدت بین المشرق والمغرب(وآخرتھ، فھذا الدعاء دعاء عظیم 
ًفھذا الحدیث كما ذكرنا إما أن یكون تعلیما لألمة، أو یكون استغفارا حقیقی. الرسول صلى هللا علیھ وسلم بھما المثل : ًا، أو یجمع بین األمرینً

وآخر دعوانا أن الحمد  رب . ًبین كونھ علیھ الصالة والسالم تكون لھ بذلك درجة االستغفار، ویكون تعلیما ألمتھ صلوات هللا وسالمھ علیھ
  .العالمین، وصلى هللا وسلم وبارك على سیدنا محمد وعلى آلھ وصحبھ أجمعین
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 [1[ة والعطیة  باب الھب-شرح زاد المستقنع 

باب الھبة والعطیة باب من أبواب الفقھ اإلسالمي، وحري بالعبد المسلم أن یلم بأھم ما فیھ من أحكام، وفي ھذا الدرس بیان مشروعیة الھبة 
 .من الكتاب والسنة، والمقاصد الشرعیة من الھبة، وأركان الھبة، وأقسامھا وشروطھا وما تنعقد بھ الھبة

 طیة من الكتاب والسنةمشروعیة الھبة والع
 
 

بسم هللا الرحمن الرحیم الحمد  رب العالمین، والصالة والسالم على خیر خلق هللا أجمعین، وعلى آلھ وصحبھ، ومن سار على نھجھ إلى 
ھ المسائل واألحكام  أن یبین فی-رحمھ هللا- ھذا الباب قصد المصنف ] باب الھبة والعطیة: [- رحمھ هللا-فیقول المصنف : أما بعد. یوم الدین

ُالتي تتعلق بالتبرعات، ولما كان الوقف نوعا من أنواع التبرع ناسب أن یذكر أحكام الھبة والعطیة بعده، فمناسبة باب الھدیة والعطیة لباب  ً
عطیة، فاآلیات التي وسلم على مشروعیة الھبة وال وقد دلت النصوص في كتاب هللا وسنة النبي صلى هللا علیھ. ٌالوقف من ھذا الوجھ ظاھرة

وردت في استحباب اإلحسان وبذلھ إلى الناس، واآلیات التي دلت على الترغیب في المعروف، وإسداء الخیر إلى الناس من حیث األصل، 
َّتعتبر دالة على مشروعیة الھبة والعطیة، خاصة وأن الھبات والعطایا قد یراد بھا وجھ هللا عز وجل حینما یھب المسلم ألخیھ  ً ًالمسلم شیئا مما ً

ًیملكھ حتى تزداد المحبة بینھما، وتقوى أواصر األخوة ووشائج اإلسالم التي تربط بین المسلم وإخوانھ، فتكون الھبة والعطیة عبادة من ھذا 
یھ الصالة والسالم َّصلى هللا علیھ وسلم على مشروعیة الھبة، بل رغب عل- وأما بالنسبة للسنة فقد دلت أحادیث كثیرة عن رسول هللا . الوجھ

فیھا كما في حدیث السنن عن أبي ھریرة و عائشة و عبد هللا بن عمرو و عبد هللا بن عمر رضي هللا عن الجمیع أن النبي صلى هللا علیھ 
 سبیل المحبة، فقد رغب النبي علیھ الصالة والسالم في ھذا الحدیث في الھدیة وإعطاء المسلم ألخیھ المسلم على). تھادوا تحابوا: (وسلم قال

ًوبین حسن العاقبة في ذلك، وأنھا تزید من المحبة واأللفة، وھذا مقصود شرعا، فكل ما یدعو إلى قوة المحبة بین المسلمین مندوب إلیھ 
ھ ، وھذا من تواضع)ًلو أھدي إلي كراعا لقبلت: (وثبت عن النبي صلى هللا علیھ وسلم في صحیح البخاري أنھ قال. وتحصیلھ مرغوب فیھ

ًعلیھ الصالة والسالم حیث بین أنھ لو كانت الھدیة لھ علیھ الصالة والسالم كراعا لقبلھا علیھ الصالة والسالم ولم یردھا، وھذا یشیر إلى أن 
َالھدایا تختلف باختالف الناس، فال تحتقر الھدیة، خاصة إذا جاءتك من الضعیف الفقیر والذي لیس عنده طْول وال عنده مال، فتعلم أ ن ً

ًالمقصود ھو التودد إلیك والمحبة، فال تكسر لھ خاطرا، بل تجبر بخاطره، وتقبل ھدیتھ، ولو كانت شیئا یسیرا، وفي الصحیح عن رسول هللا  ً ً
ِال تحقرن جارة لجارتھا ولو فْرسن شاٍة: (صلى هللا علیھ وسلم أنھ قال  .ً، وھذا یدل على فضل العطیة واإلحسان خاصة من الجار لجاره)ٌَّ

ًھل قدم لجاره شیئا؟: یا لیت كل مسلم كلما مرت فترة أو مر زمان یسأل نفسھ: حتى كان بعض العلماء رحمھم هللا یقول ًكذلك أیضا ثبت ! َّ
ِعن رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم أنھ قبل الھدیة حتى من الكافر، كما في قصة المقوقس  وثبت عنھ علیھ الصالة والسالم كما في الحدیث . َ

ألجل ھذا أجمع العلماء رحمھم هللا . لصحیح أنھ أھدى إلى النجاشي رحمھ هللا، وتوفي النجاشي قبل أن تبلغھ ھدیة النبي صلى هللا علیھ وسلما
َعلى مشروعیة الھدیة والعطیة؛ ألن سنة النبي صلى هللا علیھ وسلم وھدیھ دالة على مشروعیتھا، بل قد جاء في صفتھ علیھ الصالة والسالم  َ

أما . إن الھدیة مشروعة لما فیھا من جلب المصالح ودرء المفاسد: وقال العلماء رحمھم هللا. في الكتب السماویة أنھ یقبل الھدیة ویرد الصدقة
تقطع سوء وأما درء المفاسد فإنھا ). تھادوا تحابوا: (المصالح التي تحققھا الھدیة فمن أعظمھا أنھا تزید المحبة، كما قال علیھ الصالة والسالم

َالظنون، وتزیل من النفوس اإلحن والشحناء، وكذلك ربما أزالت الحسد وأطفأت ناره من القلب؛ ألن اإلنسان إذا رأى أخاه في نعمة وحسده 
هللا ًعلیھا، إذا بالمحسود یقدم ھدیة وعطیة ویشارك ذلك الحاسد فیعطیھ شیئا، فإن ھذا یكسر قلبھ، ویطفئ نار الحسد التي في نفسھ، نسأل 

ًإضافة إلى أن الھدیة إذا كانت إلى المحتاج والمسكین تكون قربة  عز وجل وطاعة  سبحانھ وتعالى. السالمة والعافیة ًَّ َّ....... 
 

 الفرق بین الھبة والھدیة والعطیة
 
 

والعطیة في معنى . ًھ ھبة إذا منحھ للغیروھب الشيء یھب: ھناك فرق بین الھبة والعطیة، یقال] باب الھبة والعطیة: [یقول المصنف رحمھ هللا
فأما بالنسبة للھدیة فھي . الھبة؛ لكن العلماء رحمھم هللا یفرقون بین الھبة والعطیة، فھناك ھبة وھناك ھدیة وھناك عطیة، وھناك صدقة

ًالشيء الذي یحملھ اإلنسان للغیر إكراما لھ وإجالال، فإذا أعطى إنسان إنسانا شیئا وحمل الشي ً ًٌ ُلكن الھبة ال تحمل، . ء إلیھ، فإن ھذا ھدیةً
َالھدیة فیھا معنى زائد عن الھبة، فالھبة من حیث األصل تملیك، وُیقصد بھا تملیُك الغیر المال : ًفإذا. وھبتھ لك: خذ ھذا الشيء، أي: یقول لھ َِ ٌ ً

وحملتھ للموھوب فھذا ھو معنى الھدیة، وأما إذا قلت الذي یملكھ الواھب على سبیل المعروف واإلحسان، ال معاوضة فیھ، فإذا وھبت الشيء 
فالعطیة تكون لما بعد الموت، یھبھ ویعطیھ الشيء : وأما بالنسبة للعطیة. خذ ھذا الشيء، وارفع ھذا الشيء، وھذا الشيء لك، فقد وھبتھ: لھ

ًھا اإلنسان غالبا ما تكون لحظوظ الدنیا، وقد یكون فیھا معنى فالھبة والھدیة إذا أعطا: وأما بالنسبة للصدقة. ًلما بعد موتھ، مسندا لما بعد موتھ
َّالعبادة كما ذكرنا؛ لكن الصدقة تعطى وتبذل وُیراد بھا وجھ هللا سبحانھ وتعالى، ویطلب المتصدق والمعطي ما عند هللا عز وجل، بخالف  َ َُ ُ

ًون دنیویا، خاصة إذا كان یخشى شر اإلنسان فأعطاه الھدیة ونحو الھبة والھدیة فإن الھدیة قد یعطیھا من باب كسب القلب، وھذا أمر قد یك ً
َذلك، فھذه كلھا مقاصد دنیویة، لكن الصدقة تكون العطیة فیھا مرادا بھا وجھ هللا سبحانھ وتعالى، وُیقصد منھا التقرب إلیھ جل وعال ََّ ً....... 
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الواھب، والموھوب لھ، والشيء الموھوب، والصیغة، ھذه األربعة : نھا تقوم على أربعة أركانأما بالنسبة لألركان التي تقوم علیھا الھبة، فإ
ِأشیاء إذا ُوجَدت، ُوجَدت الھبة أن یكون : ویشترط فیھ. فھو الشخص الذي یملك الشيء الموھوب، ویقوم ببذلھ وإعطائھ للغیر: أما الواھب. ِ

ًمالكا، حرا، رشیدا، : ًوبناء على ذلك یكون. رید ھبتھ، ویأذن لھ الشرع بالبذل والھبةجائز التصرف، وذلك یتحقق بملكیتھ للشيء الذي ی ً ً
ًبالغا، عاقال ٍال بد من توفر ھذه الشروط، فال تصح الھبة من مجنون أو من صبي، أو من السفیھ والمحجور علیھ سواء كان لفلس أو : ًفإذا. ً َ َ

ً یھب شیئا لیس بملك لھ أصال، أو ال تدخلھ الملكیة، فإذا فعل ذلك فإنھا ال تكون ھبة، وال ًیھب شیئا ھو ملك لغیره، أو غیره، وال یصح أن ً ً
ٌوأما بالنسبة للحریة فإن المملوك تقدم معنا أنھ ھو وما ملك ملك لسیده، إال أن یأذن لھ السید بالتصرف فھذا . تسري علیھا أحكام الھبة ْ ِ َ ََ

ًُیشترط فیھ أن یكون ماال قابال للتملیكف: أما بالنسبة للشيء الموھوب. مستثنى یخرج ما لیس بمال وال في حكم ) ًأن یكون ماال: (فقولھ. ً
ِاألموال، ومن ھنا ال تصح ھبة أعضاء اآلدمي، وھي مفرعة على ھذا األصل؛ ألن أعضاء اآلدمي لیست فیھا ملكیة، إذ من شْرط صحة  ِ ََّ

َّإن هللا عز وجل مكن اإلنسان أن یستفید من كلیتھ أو یده أو رجلھ ونحو : فلو قال قائل. لذي یھبھًالھبة والعطیة أن یكون الواھب مالكا للشيء ا َّ
ٌإن ھذا التملیك على سبیل اإلذن واإلباحة، والتملیك معنى زائد على اإلذن واإلباحة، وھناك فرق بین أن یؤذن للشخص بأن ینتفع : نقول. ذلك ً

َّبالشيء ویرتفق بھ، وبین أن ُیمل المصالح العامة، كالمواقف ونحوھا، ھذه مأذون لك أن تنتفع : ًمثال. ك ھذا الشيء بحیث یصح أن یبذلھ للغیرَ
َّبھا شأنك شأن سائر الناس؛ لكن ال یصح أن تبیعھا لغیرك؛ ألن اإلذن بانتفاعك بھا ال یستلزم ملكیتك لھا، وهللا عز وجل أذن للمخلوق أن 

ً، ومما یدل على ذلك أنھ ال یجوز لھ أن یبیع نفسھ، فلو كان مالكا لنفسھ لصح أن یبیع نفسھ؛ وقد اتفق العلماء ینتفع بجسده وھو لیس بمالك لھ
َّفاألعضاء لیست محال للملكیة، وإنما ھي من خلق هللا عز وجل الذي أذن : ًوبناء على ذلك. رحمھم هللا على أن كل ما جاز بیعھ جاز ھبتھ ً

ومما .  مذھب من یقول بعدم صحة التبرع باألعضاء، ویقیم ھذا على ھذا األساس الذي دلت علیھ األصول الشرعیةھذا. لإلنسان أن ینتفع بھا
ِال یجوز بیعھا، وھذا تناقض؛ ألنھ إذا أذن بالھبة فمعناه أن الھبة فرع على : أن من یقول بالھبة وجواز ھبة األعضاء یقول: یقوي ھذا ُ

ًالملكیة، ومن ملك شیئا جاز ل َ َ ًإن اإلنسان یملك أعضاءه فإن ھناك فرقا بین الملكیة : وھناك مسألة مھمة وھي أنھ حتى ولو قیل. ھ أن یبیعھَ
ِّوالتملیك، فقد یكون الشيء ملكا لإلنسان وال یصح أن یملكھ للغیر، ومن أمثلة ذلك َّأم الولد، فإن الجاریة إذا ملكھا اإلنسان بتملیك هللا عز : ً

َّصبحت ملكا شرعیا لھ، ووطئھا وتسراھا، فحملت وأنجبت وأصبحت أم ولد، فعلى القول بعدم صحة بیعھا كما ورد في وجل لھ، واشتراھا وأ ً ً
ِّالسنة عن النبي صلى هللا علیھ وسلم، فإنھا حینئٍذ ملك لإلنسان ال یصح أن ُیملكھا للغیر، ولذلك قال َ ْأْو ما ملكت أْیمانكم : ٌ ُ ُ َ َ ََ َْ َ ، ]3:النساء[َ

ِاع أنھا ملك لھ، ولذلك تْعتق علیھ بعد موتھوباإلجم َ عھا على األصول المقررة في . ٌ ومن ھنا مذھب من قال بعدم صحة ھبة األعضاء یفرِّ
أما . یھب مال غیره ًأنھ ال تصح الھبة إال لشيء یملكھ اإلنسان، فالواھب ُیشترط فیھ أن یكون مالكا للشيء الذي یھبھ، فال یصح أن: الشریعة
ًأن یكون ماال كما ذكرنا، وأن یكون مملوكا للواھب أو مأذونا لھ بالتصرف فیھ: ثاني وھو الشيء الموھوب، فتشترط فیھ شروطالركن ال ً ً .
ًأن یكون ماال، خرج ما ال قیمة لھ في الشرع، كالمیتة والخمر والخنزیر واألصنام، فھذه األشیاء ال تصح ھبتھا، ولذلك لو أنھ أخذ : وإذا قلنا

ٍ محنطا غیر ُمذكى فإنھ نجس ومیتة، فلو وھبھ، فإن ھذا لیس بمحل للھبة ولیست بھبة شرعیةًحیوانا ً َّ َ وأما الموھوب لھ فھو الطرف الثالث . ً
وأما بالنسبة . الذي تصرف الھبة إلیھ، وھذا الطرف یشمل الصغیر والكبیر، والذكر واألنثى، واألمر في الموھوب لھ أوسع من الواھب

 -إن شاء هللا- ُقبلت الھبة، وسیأتي : أن یقول: وأما القبول. ُوھبتك سیارتي أو داري أو أرضي: اإلیجاب قولھ. إلیجاب والقبولا: للصیغة فھي
ًویحل محل اإلیجاب والقبول ما دل علیھما، فإذا جرى العرف بالداللة على الھبة مثل ما یجري مثال في الزواج؛ یأتي الشخص بھدیة . بیانھما

وھبتك، ویرد :  صاحب الزواج أو الزوج ویعطیھ ھذه الھدیة دون أن یتكلم، ویقبض اآلخر ھدیة أخیھ دون أن یقول الواھبویحملھا إلى
وال شك أنھ ینبغي أن یراعى في . قبلت ھدیتك، لكن جرى العرف أن ھذا الفعل من المعاطاة دال على الھبة والھدیة: الموھوب لھ بقولھ

یقول المصنف . ًون معلوما، وال تصح ھبة األشیاء المجھولة، وسیأتي إن شاء هللا تفصیل ھذه الشروط وبیانھاالشيء الموھوب والھدیة أن یك
 ...... .ًفي ھذا الموضع سأذكر لك جملة من األحكام والمسائل التي تتعلق بالھبات والعطایا: أي] باب الھبة والعطیة: [رحمھ هللا
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َوھي التبرع بتملیك مالھ المعلوم الموجود في حیاتھ غیره: [ تعالىرحمھ هللا-قال  ِ وھو بذل الشيء للغیر، ] التبرع: [قولھ. الھبة والعطیة: أي] ِِ
والتبرع ال یكون إال في الشيء الذي ال مقابل لھ، فخرج بھذا القید البیع؛ ألن البیع لیس بتبرع، وإنما معاوضة، فیعطیھ داره لقاء مائة ألف، 

ِ یعطیھ سیارتھ بعشرة آالف، فھو لم یتبرع لھ، ولم یعطھا على سبیل اإلحسان، وإنما أعطاه إیاھا على سبیل المعاوضة، وھذا النوع من أو
ِبتملیك مالھ المعلوم: [قولھ. العقود ال یدخل في الھبات والعطایا برع َّھذا محل التبرع، تبرع بمالھ المعلوم على سبیل التملیك، فخرج ما إذا ت] ِ

ً إذا أعطى مائة ألف لایر لرجل دینا، فإنھ تبرع لھ وتنازل لھ بإعطاء المبلغ مدة -ًمثال- فالشخص . بمنفعتھ على سبیل العاریة والقرض ً
-لو أنھ أعطاه مالھ : والعاریة. ًمعلومة، فھو لم یتنازل لھ باإلعطاء على سبیل التملیك، وإنما أعطاه ذلك على أساس أن یرد عوضا عنھ

ًخذ ھذه السیارة شھرا، أو إني مسافر وھذه سیارتي تبقى عندك أسبوعا وأذنت لك أن تتصرف فیھا أو تذھب بھا:  وقال لھ-ارةكسی فال یدخل . ً
یھبھ ثمرة البستان سنین، أو  فخرج ما لیس بموجود، كأن یھبھ ثمرة بستانھ للسنة القادمة، أو] ِالموجود: [قولھ. ھذا في باب الھدایا والعطایا

یھبھ ما تحملھ ھذه الدابة ولیس فیھا حمل، فھذه ھبة لشيء غیر موجود، فیشترط في صحة الھبة أن تكون في شيء موجود، والشيء الغیر 
والغیر ھنا : وھو الموھوب لھ] َغیره: [قولھ.  العطایا والوصایا-كما ذكرنا-خرج بما بعد الموت ] في حیاتھ: [قولھ. موجود ال تصح ھبتھ

.  یشمل كل ما عدا اإلنسان الواھب، حتى ولو من ولده، فلو وھب بنتھ أو ابنھ، فإنھ داخل في الغیر، ویشمل الصغیر والكبیر:نكرة، یعني
ًفالھبة تصح في ھذا كلھ، والغیر یعتبر طرفا ثانیا عن الشخص نفسھ ً. ...... 
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ٌفإن شرط فیھا عوضا معلوما فبیع: [قولھ ً ً َ  وإما أن یھب -. ً إما أن یھب اإلنسان الشيء وال یرید عوضا علیھ- : ى قسمینالھبة تنقسم إل] َ
َّتقید؛ ألنھا مقصودة، ویراد . ھبة الثواب: یقال لھ: ھذه ھبة، والنوع الثاني: ھو مطلق الھبة، یقال: فالنوع األول. الشيء ویرید علیھ العوض

ًألول فغالبا ما یكون من الكبیر للصغیر، كاألغنیاء إذا وھبوا الفقراء، فإنھا تكون ھبة، أما بالنسبة للنوع ا. الھبة منھا أن یرد الموھوب لھ ھذه
ًواألمر فیھا واضح، أن الغني إذا أعطى الفقیر غالبا ال یرید شیئا منھ في مقابل ھذه الھبة، وھبة الوالد لولده ونحو ذلك، ھذه كلھا ھبات  ً

َّأحسن منھا أو مثلھا، وھذا النوع من الھبات حرمھ هللا عز وجل على نبیھ، وذلك في قولھ لكن ھبة الثواب أن یعطي الھدیة یرید . مطلقة
ِوال تْمنْن تْستكثُر : سبحانھ ْ َُ َ َ وھذا النوع وھو ھبة الثواب جائز، . ال تھب الھبة ترید ما ھو أكثر منھا؛ ألن ھذا ھو شأن الضعفاء: أي] 6:المدثر[َ

ُرم على النبي صلى هللا علیھ وسلم وھو من األشیاء التي اختص النبي صلى هللا علیھ وسلم بتحریمھا، وشبھ اإلجماع منعقد علیھ؛ لكنھ مح
َوغیره من سائر األمة ال یدخل في ھذا، وحرمھ هللا عز وجل على نبیھ؛ ألنھ فیھا منقصة َ . إما بالشرط، وإما بالعرف: وتعرف ھبة الثواب. َّ

. ھذه السیارة ھدیة، فإن جاءتك سیارة من نوع كذا وكذا فھبھا لي، ھذه لھا أحكام خاصة: ھ، فیقول لھیشترط علیھ أن یرد علیھ ھدیت :بالشرط
ما یجري في الزواج، وھذا موجود من القدیم أن الشخص یأتي في زواج قریبھ ویعطیھ ھدیة : یدل على ھبة الثواب، ومن أمثلتھ: العرف

إما أن یعطیھ مثلما : ًفي ھذه الحالة عموما، ھبة الثواب.  فإن الموھوب لھ یرد لھ ھدیتھبھذه المناسبة، وجرى العرف أنھ إن تزوج الواھب
الھبة للعظماء والكبراء، إذا كانت من : ومما یدل على ھبة الثواب بالعرف. أعطى، أو یعطیھ أفضل مما أعطى، لكن ال یعطي األقل

ًإذا كان اإلنسان غنیا ثریا وجاءه فقیر : ًفمثال. الضعفاء ًوأعطاه ھدیة، فإنھ واضح أنھ یرید منھ مكافأة، ویرید منھ ردا لھذا الجمیل ً ً
ًأن ھبة الثواب فیھا حقوق، وجرى العرف بأن فیھا حقا للشخص الذي یھب، : والسبب في التفریق. والمعروف، فیكون حكمھ حكم ھبة الثواب

َلھا حكما خاصا بخالف الھبة العامة، فإذا كانت الھبة جرى العرف أنھا ترد، ما أرد، فإنھ حینئٍذ ُیلزم، ألن . ال: فلو امتنع الموھوب لھ وقال ُ ً ً
ھي عادة طیبة : وفي الحقیقة. ُّتردھا وتكافئ من وھبك وأعطاك؛ سواء كان ذلك للمناسبات مثل الزواجات ومثل المولود إذا ُولد، ُیعطى والده

ً من الناس شیئا على سبیل الصدقة، وال ترضى نفسھ أن یطلب ویسأل الناس، ومحمودة؛ ألن اإلنسان في زواجھ قد ال ترضى نفسھ أن یأخذ
ًفمثل ھذه الھبات والھدایا تعینھ وتساعده على الزواج وإعفاف نفسھ، إضافة إلى أنھا تزید من المحبة بین الناس حتى ولو وقع من بعضھم 

ًذا الزواج والنكاح، وفي ھذا أیضا تحقیق لمقصود الشرع من تفریط فإنھ تحت وجود وطأة ھذه األعراف یحس أنھ مضطر إلى أن یحضر ھ
فھبة الثواب لھا حكم خاص، وسواء وقعت بالشرط أو بالعرف فإنھا تكون في حكم البیع، وتكون ھبة معاوضة، . إجابة الولیمة والدعوة

على كل حال الھبة تنقسم إلى ھذین .  حكم البیع أنھا في-رحمھ هللا-المصنف   عند تقریر- إن شاء هللا- تتفرع علیھا مسائل، سیأتي بیانھا 
َوتْعرف الھبة بقصد الثواب. الھبة المحضة، والھبة بقصد الثواب: القسمین فإذا وقعت بالشرط فال إشكال، یھبھ . إما بالشرط، وإما بالعرف: ُ

َفإن شرط : (قولھ.  إذا كانت ھبة مطلقة فال إشكال فیھاًویشترط علیھ الرد، وأما إذا كانت الھبة للثواب بالعرف فإنھا تأخذ أیضا حكم البیع، أما َ
ًفیھا عوضا معلوما فبیع ًالمقابل، عاوض الشيء بالشيء إذا جعلھ مقابال لھ: العوض ھو) ً  -ًمثال-ُوھبتك ھذا العسل على أن تعطیني : قال. َ

ًوسمى شیئا معلوما، فحكمھا حكم ا. كتابك الفالني أو على أن تعطیني كذا وكذا ً ًأنھ لو وھبھ سیارة : كوننا نحكم أنھا كالبیع: فائدة. لبیعَّ
ًواشترط عوضا لھا شیئا آخر، فأعطاه ذلك الشيء ثم تبین أن السیارة األولى معیبة، فھل یستحق الرد؟ ھذه المسألة قال بعض العلماء ً :

ًوھو الصحیح، أنھا إن جرت مشارطة أو أخذت. یستحقھ َ خذ : فقال. وھبتك ساعتي على أن تھبني ساعتك: ھحكم البیع وظھر العیب، قال ل َ
إذا أخذت حكم البیع جرى علیھا ما یجري على : ًفإذا. فیستحق الرد. فصارت ساعة بساعة، ثم تبین أن إحدى الساعتین فیھا عیب. ساعتي

لعوض المعلوم، ولذلك یشترط أن یكون ل:  أن المشارطة فیھا-رحمھ هللا-فبیانھ . البیع من أحكام، ویكون فیھا الخیار على القول واللزوم
 .......ًالعوض معلوما؛ ألن البیع ال یصح بالمجھول، كما تقدم

 
 ھبة المجھول

 
 

ًوھبتك شیئا، فإنھا ال تصح، وال تنعقد : فلو قال لھ. وال تصح ھبة المجھول إال ما تعذر علُمھ: أي] ًوال یصح مجھوال إال ما تعذر علُمھ: [قولھ ُ
ًوھبتك سیارتي ھذه، فحینئٍذ یكون وھبھ معینا، أو یھبھ : إذا قال.  ندري ما ھو ھذا الشيء، فال بد أن تكون الھبة بالشيء المعلومالھبة؛ ألننا ال ُ

ًشیئا یصفھ وصفا یخرجھ عن الجھالة، ومن أمثلة ذلك ُوھبتك ما تنجبھ جاریتي، فإن الذي تحملھ :  یقول أحدھم-ًمثال- كانوا في القدیم : ً
ُوھبتك ما في بطن ھذه الناقة، فإنھ مجھول الوجود : وكذلك لو قال لھ. َوتضعھ ال ُیدرى أذكر ھو أو أنثى، أحي أو میت، ھذا مجھولالجاریة 

ألنھ قد تكون الناقة منتفخة البطن لیس فیھا : مجھول الوجود. ومجھول السالمة ومجھول الصفات، فاجتمعت فیھ الجھالة من كل ھذه األوجھ
. ًكذلك ال ندري ھل یبقى حیا إلى الوالدة. حتى لو تأكدنا أنھ جنین، فإننا ال ندري أحي ھو أو میت. ًرضا، ولیس بحمل حقیقيحمل، فیكون م

 .......ال تصح الھبة على ھذا الوجھ: ًوبناء على ذلك. ًثم إذا خرج حیا بعد أن تلد الناقة، فإننا ال ندري أكامل الصفات یخرج أو ناقصھا
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 نصیحة للزوجة التي تتضجر من زوجھا لطلبھ العلم
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ًما نصیحتكم للزوجة الملتزمة التي تتضجر من زوجھا أثناء طلبھ للعلم، وتتمنى لو لم تتزوج طالب علم وتقف أمامھ عائقا في طلبھ؟ : السؤال
َّعة هللا والمحب لكل شيء یحبب في طاعة هللا عز وجل، فال فالملتزم بشرع هللا ھو المحب  والمحب لطا!  لیست بملتزمة-وهللا-ال : الجواب

وھل ھناك سبیل ! وھل ھناك أفضل وأكرم وأحب إلى هللا بعد األنبیاء من العلماء العاملین؟! توصف ھذه بأنھا ملتزمة صادقة في التزامھا
نسأل هللا السالمة والعافیة ونعوذ - أنھا لم تتزوج طالب علم فتضجرھا من العلم وكراھتھا لھ وقولھا بلسانھا أنھا تتمنى! للعلم إال بطلب العلم؟

ًإن العبد لیتكلم بالكلمة من سخط هللا عز وجل ما یلقي لھا باال: (ِوالمحروم من ُحرم الثواب.  ینافي التزامھا- با من الخذالن والحرمان ما ). َّ
یا لیتني لم أتزوج بعالم أو طالب علم، فإن ھذا من أعظم العقوق : إذا كانت قالتف. قال هللا، قال رسولھ علیھ الصالة والسالم: العلم! ھو العلم؟

من الزوجة لزوجھا؛ ألن ھذه الكلمة تخرج من المرأة وال تدري ما الذي یترتب علیھا، من تحقیر ما أمر هللا بتوقیره، وإذالل ما أمر هللا 
فال شك .  ھذه الكراھیة، ومن خالل ھذه الكلمات القاسیة التي ربما فتنتھ في دینھالعلم؛ ألنھا تدمره من خالل بإعزازه، وتحطیم لنفسیة طالب

لو كان عنده : ًفمثال. ال یجوز ألحد أن یقول مثل ھذه الكلمات. َّأنھا كلمة عظیمة، وھذا الشأن في كل شيء فیھ طاعة هللا عز وجل ومرضاتھ
َبك، كما یقول بعض من بلغنا عنھم من أصحاب المؤسسات الذین لھم مصالح ِیا لیتني لم آت : عامل یعمل ومحافظ على الصلوات، یقول َ َ

دنیویة، إذا تخلف عمالھم في صالة الجمعة أو الجماعة، وھو تخلف یسیر لیس فیھ تالعب، أما التخلف الذي فیھ تالعب فینبغي أن نعلم أنھ 
یا : بھا الوقت، ویأخذ الضرورة بقدر حاجتھا وبقدر وقتھا، فیقوللیس من الصالة، إنما ھو من نفس العامل الذي لیست عنده أمانة یحفظ 

اللھم إنا نعوذ بك من عمى البصیرة، فمن زاغ أزاغ هللا قلبھ . حتى یتمنى أن یكون جاء بعمال كافرین. ِلیتني لم آت بھؤالء العمال المسلمین
، وھذا من الزیغ؛ أن یتھكم َّلیاء هللا عز وجل، خاصة إذا ُعرفوا بالتمسك بالدین وبطاعة هللا عز اإلنسان من طالب العلم من أو والعیاذ با َِّ ً

ُّوجل أو نفع هللا بھم األمة وصلحت أحوالھم بالعلم، فھؤالء ینبغي أن ُیكرُموا وأن ُیجلوا وأن ُیعانوا على طلبھم للعلم، وأن تْبذل كل األسباب  َ َ ََ ُُّ ُ ْ
َوال تطُرد الذین یدُعون ربُھم بالغَداة والعشيِّ ُیریدون وْجھُھ :  تعالى أمر نبیھ فقال لھالتي تثبت أقدامھم على ھذا الطلب؛ ألن هللا َ َ َ َ َ َ َ َ َُ ِْ ِ ِ َّ ِ ِْ َْ ِ ْ َّ ْ ، ]52:األنعام[َ

َّعبس وتولى : َّومن فوق سبع سماوات یعاتب نبیھ علیھ الصالة والسالم في طالب علم َ َ َ َ َأْن جاءهُ األْعمى * ََ َ ََ َوما ُیدریك ل* َ َ َ َِ َّعلُھ یزكى ْ َّ َ - 1:عبس[ََّ
ما جاء للدنیا إنما جاء لطلب العلم، فعاتب هللا نبیھ علیھ الصالة والسالم من فوق سبع سماوات في طالب علم، وعاتبھ في مجلس واحد، ] 3

 مكث الزوج عند لذة الدنیا عاجلة فانیة، ولو إن! ?فكیف بامرأة كلما دخل علیھا زوجھا تذمرت وإذا حضر مجالس العلم تسخطت وضاقت
َّقدمھا، وأعطاھا حقھا وحقوقھا واستمتعت بھ ما شاءت، فإنھ ال خیر في تلك الشھوة إذا لم یباركھا هللا عز وجل، وال بركة في زواج وال في 

َشھوة وال في لذة ما لم تكن بطاعة هللا عز وجل، وكم من طالب علم ُیحبس عن أھلھ وُیحبس عن ولده وُیحبس عن حقوق أھ َ َ لھ، ولكن هللا َّ
ِفا تولى ھؤالء، خاصة طالب العلم الذین ُعرفوا بالصالح والخیر ومحبة . یضع البركة لھ في عمره وفي وقتھ بما لم یخطر لھ على بال ً

ھ بدل أن ِّالعلم محبة صادقة؛ فال یجوز ألحد أن یخذلھم، حتى في المجلس، بأن تأتي تجلس فتزاحمھ أو تؤذیھ، فربما یكون حجرة عثرة؛ ألن
، أنا ال أبالغ، )الجوال(یأتي المجلس منشرح الصدر ینقبض من تصرفاتك، حتى ولو كان بأي شيء، ولو أن تزعجھ في المجلس بأصوات 

أقول ھذا حقیقة، فأي إنسان كدر على طالب العلم، فسیسألھ هللا یوم القیامة عن ذلك؛ ألنھ في روضة من ریاض الجنة، والمالئكة تضع 
فأمثال . طالب العلم، ووجبت محبة هللا لطالب العلم الذین جلسوا لھ سبحانھ وتعالى ومن أجلھ ومن أجل طاعتھ سبحانھ وتعالىأجنحتھا ل

َھؤالء ُیكرُمون وال ُیھانون، وُیعزون وال ُیذلون، وُیْرفُعون وال ُیْوضُعون َ ََ ُّ َ ُّ ُ ، فال یجوز للمرأة أن تقول ھذا الكالم، وعلیھا أن تتوب إلى هللا. ْ
ُوأوصي زوجا تجرؤ امرأتھ على التھكم بالعلم واحتقاره وأذیة العلماء أن یوصیھا أن تلتزم باألدب وإال طلقھا . َّوأن تستغفر هللا عز وجل ً

ان أن یتقي فینبغي لإلنس. ًوأبدلھ هللا خیرا منھا، فإن هللا تعالى أنزل من فوق سبع سماوات آیات معلومة في المنافقین الذین استھزءوا بالقراء
ًوطالُب العلم الذي یجلس مع امرأة بھذا الشكل وھو یعظھا ویذكرھا با عز وجل ولم تتعظ بل زاد تمردھا، وأصبح دیدنا لھا، . أمثال ھؤالء َّ

ِّفغدا ستخذلھ عن . فإنھ لن یستطیع أن یبقى على طلب العلم، ومسئولیات العلم بعد العلم أعظم من مسئولیاتھ وھو طالب علم الدعوة إلى هللا ً
َوعن الخطب والمحاضرات وعن التضحیة للناس، وحینئٍذ تْمحق بركة علمھ إن أطاعھا ثم ھنا . فنسأل هللا العظیم أن یھدینا إلى سواء السبیل. ُ

ًأنھ ال یعني ھذا أن نغفل جانب حقوق النساء، فعلى طالب العلم أن یكون َدیِّنا تقیا یؤدي ح: وصیة أخیرة أختم بھا ً ُِ قوق أھلھ، فمع طلبھ للعلم ْ
ففي بعض األحیان یغفل الرجل عن امرأتھ إلى . یوفر لھا حاجتھا وال یحوجھا ألحد حتى تكره طلبة العلم، وعلیھ أن یرتب وقتھ وینظمھ

ھا، وأن یجمع بین َّدرجة أن تخشى على نفسھا الحرام والفتنة، فحینئٍذ ھو الذي یأثم، وعلیھ أن یتقي هللا عز وجل، وأن یحفظ للمرأة حقوق
انظر إلى عمر بن الخطاب رضي هللا عنھ ثاني رجل في األمة بعد رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم . طلبھ للعلم وقیامھ بحقوق أھلھ وولده

 ال یضر وعملھ في الیوم الثاني، وھذا ًوأبي بكر رضي هللا عنھ وأرضاه كان یتخلف عن نصف العلم؛ ألنھ كان یشھد یوما، ویذھب إلى أھلھ
ُاإلنسان شیئا؛ ألن ھناك حقوقا لو ضیعھا اإلنسان فربما وقع في الفتنة، وضاع علیھ علُمھ وعملھ ً نسأل هللا العظیم أن یعصمنا من الزلل، . ً

  .وصلى هللا وسلم على نبیھ محمد. وأن یوفقنا في القول والعمل
 
 
 
 

 ًحكم مخالعة الرجل لزوجتھ إذا لم یشترط عوضا
 
 

ُالخلع لھ أحكام خاصة، إذا : ا طلبت المرأة من زوجھا الخلع، فطلقھا زوُجھا بغیر شرط، فھل المھر للرجل أو للمرأة؟ الجوابإذ: السؤال
ًكانت المرأة التزمت بحل عصمة الزوجیة عن طریق الخلع، یجب علیھا رد المھر كامال ُوأما إذا طلقھا الزوج بدون عوض وبدون خلع فال . ُ
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فھذه . أدفع لك مھرك، فیطلقھا عند القاضي: خالعیني، فتقول: ال أریدك، فیقول لھا: تقول لھ: مثال الصورة األولى. ً شیئایجب علیھا أن تدفع
ًالمسألة مسألة خلع، ترد لھ المھر كامال طلقني، فیطلقھا، فال : ال أطلقك، فتقول: فیقول. طلقني: والطالق في حال عدم المخالعة أن تقول لھ. ُ

فالزوج إذا طلق بمحض اختیاره، أو تضرر من الزوجة فإنھ ال : ًوبناء على ذلك. ُ؛ ألنھ لم یقع بینھما ارتباط ومعاقدة على الخلعًیستحق شیئا
ً بدون عذر؛ ألن في ھذا وعیدا شدیدا عن النبي صلى هللا - نسأل هللا السالمة والعافیة-وال یجوز للمرأة أن تسأل طالقھا من زوجھا . مھر لھ ً

ُفالمرأة تتقي هللا عز وجل في ذلك وتبتعد عن ھذه األمور، وتطلب الخلع . لم، وأن الجنة علیھا حرام، نسأل هللا السالمة والعافیةعلیھ وس َّ
َّبالمعروف على الوجھ الذي بینھ هللا عز وجل وبینتھ سنة رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم   .وهللا تعالى أعلم. َّ

 
 
 
 

 من المھر عند المخالعةحكم دخول تكالیف الزواج ض
 
 

َھل تدخل تكالیف الزواج في المھر إذا خالعت المرأة؟ الجواب: السؤال ھذا لیس بصحیح، تكالیف الزواج ال تدخل في المھر، وھذا من أقبح : َ
ھ وسلم وال في قضاء تكالیف الزواج، ألننا لم نعرف في قضاء رسول هللا صلى هللا علی: ما یكون، أنھم في ھذه العصور المتأخرة، یقولون

 تصل في بعض األحیان إلى مائة -وھذا معروف- تكالیف الزواج . ُالصحابة وال في كتب أھل العلم من نص على أن تكالیف الزواج تدفع
 والحق الشرعي الذي! ألف، وقد أخذ عوضھا من الناس الذین دعاھم إلى الزواج عن طریق الھبات والھدایا، فكیف یأخذ تكالیف الزواج؟

اقبل : (َّأثبتھ هللا عز وجل في كتابھ، وأثبتھ النبي صلى هللا علیھ وسلم في سنتھ أن المرأة ال تدفع لھ إال مھرھا، ولذلك قال صلى هللا علیھ وسلم
ًأعرف لھ أصال، أما تكالیف الزواج فھذا مما ال . زوجھا َّ، ھذا حكم هللا عز وجل، وال جناح علیھما فیما افتدت بھ من)الحدیقة وطلقھا تطلیقة

وكل من نظر في اإلجحاف الواقع على النساء بمطالبتھن بتكالیف الزواج ال یشك أن . ال في كتاب هللا وال في سنة النبي صلى هللا علیھ وسلم
ء وللرجال، ھذا تعطیل لشرع هللا، فإن المرأة تتزوج في زماننا بما ال یقل عن مائة ألف في بعض األحیان بسبب العزائم والوالئم للنسا

ادفعي ھذا المال، فإنھا لن تستطیع أن : وقصور األفراح وغیر ذلك من األمور الباھظة في الثمن التي تصل إلى مئات األلوف، وإذا قیل لھا
نظر، وینبغي علینا أن نتأمل ونكون بعیدي ال. ُِّعطل شرع هللا بخالصھا من زوجھا، والشرع جعل لھا الخالص: ًوبناء على ذلك. تدفع ذلك

ًفإن الزوج قد استمتع بھا وأصابھا واستحل فرجھا، ولكن هللا تكرما منھ وتفضال أعطاه المھر، ومع ذلك یطلب ما ھو زائد، وقد قال علیھ  ُّ ًُّ
ً شیئا ، فجعل المھر لقاء االستمتاع، ولذلك كان السلف والعلماء یحددون للزوج أن یترك)فلھا المھر بما استحل من فرجھا: (الصالة والسالم

ھذا من صنیع :  قالوا- وأنا ال أرى جوازه-من المھر ولو كان من باب الكرم والفضل، حتى إن العلماء الذین أجازوا أخذ الزائد عن المھر 
دفع لھا  ندعو أولیاء النساء إذا كان الرجل تزوج امرأة و-مع ھذا-لكن . اللئام، أما الكریم فال یفعل ھذا، وال یقبل أن یأخذ فوق مھره ألبتة

َّمھرا، وعنده ضیق في المال، والمرأة ال تریده، ودخل علیھا وتكلف بعض األشیاء، فا عز وجل یقول ْوال تنسُوا الفْضل بْینكم : ً ُ َ َ ََ َ َ َْ
ن مكارم ، فولي المرأة إذا نظر إلى أن بنتھ أو أختھ تسببت في الضرر علیھ فال بأس أن یساعده بالمعروف ویقف معھ، فھذا م]237:البقرة[

ًھذا مھرك، وھذه عشرة آالف مني أو عشرة آالف منا أو نحو ذلك تقدیرا لظروف الزوج، ! یا أخي: األخالق ومحاسن العادات، فیقول لھ
  .وهللا تعالى أعلم. فھذا شيء آخر من باب الفضل واإلحسان ال من باب الفرض واإللزام

 
 
 
 

 حكم جریان الربا في ھبة الثواب
 
 

، والصالة والسالم على خیر خلق هللا، : جري الربا في ھبة الثواب حیث إنھا مبادلة مال بمال؟ الجوابھل ی: السؤال باسم هللا، والحمد 
ًفمن حیث األصل إذا وقعت على صورة الصرف یجري فیھا، وھكذا إذا كانت مبادلة بالمكیل : أما بعد. َوعلى آلھ وصحبھ ومن وااله
فإذا حصل فیھا ما یدل على الربا . ًقررناه في باب الربا والصرف، فتجيء من ھذا الوجھ أخذا ألحكام البیعوالموزون، على األصل الذي 

: ومن أمثلة ذلك. أخذت حكمھ، وھذه لیست بعقود بیع؛ لكنھا تئول إلى حكم البیع، ویجري فیھا حكم الربا والبیع من الوجوه كلھا على األصل
ًوكان مما یدخلھ الصرف، وجب أن یكون یدا بید، وأن یكون القبض في مجلس الصلح، وال یكون ھناك َّلو صالحھ بعوض عن مال أقر بھ، 

ٌتأخیر أو نسأ َ َ   .وهللا تعالى أعلم. ٌ
 
 
 
 

 حكم صدقة الزوجة من مال زوجھا
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المرأة الرشیدة :  إذن الزوج؟ الجوابًالزوجة إذا أعطاھا زوجھا ماال للبیت واألبناء، فھل لھا أن تتصدق من ھذا المال أو تھدیھ دون: السؤال

إذا أعطاھا زوجھا المال علیھا أن تتقي هللا في نفسھا وفي بیتھا، فتبدأ أول ما تبدأ بمن تعول، وال یجوز لھا أن تخاطر بأوالدھا وببیت زوجھا 
النفقة على حدود الحاجة وال یمكن فإذا كانت ) ابدأ بنفسك وبمن تعول: (صلى هللا علیھ وسلم قال للرجل- من حیث األصل؛ ألن النبي 

أما إذا كان . التصدق معھا، فال یجوز للمرأة أن تتصدق، لما في ذلك من إضاعة الحق الواجب، وحینئٍذ ُیمنع وُیحظر علیھا البذل والمعروف
المعروف، وبشيء مقبول، المال في سعة وزیادة وفائض ویمكن أن تتصدق منھ وال یستضر األوالد بذلك، فإنھا تؤجر على ذلك إذا كان ب

ِوقد ثبت عن النبي صلى هللا علیھ وسلم أنھ ذكر أن الخادم األمین والرجل المؤتمن إذا تصدق بالمعروف أجر كأجر صاحب المال ُ َ فالمرأة . َ
. ا مأجورة كزوجھاَّالصالحة إذا أنفقت من مال زوجھا تحتسب النفقة عند هللا عز وجل ال ریاء وال سمعة ودون إضرار بحقوق البیت، فإنھ

  .وهللا تعالى أعلم
 
 
 
 

 وضع الید على الوجھ عند األذان
 
 

لیس ھناك عن رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم ما یدل على : الجواب. ھل من السنة وضع الید على الوجھ عند األذان؟ أثابكم هللا: السؤال
أن یضع إصبعیھ : ًوالذي استحبھ العلماء عمال بما في حدیث السنن. ذانسنیة وضع الیدین على الوجھ أو إحدى الیدین على الوجھ أثناء األ

  .وهللا تعالى أعلم. ًفي أذنیھ؛ ألنھ أبلغ في قوة الصوت وبلوغھ، وأكثر عونا لھ على ذلك
 
 
 
 

 حكم القصر والجمع في المطار الذي في داخل المدینة
 
 

َُرخص السفر ال تستباح إال بعد الخروج من آخر : فر أن یقصر ویجمع؟ الجوابلو كان المطار في داخل المدینة، فھل یجوز للمسا: السؤال
َّعمران المدینة، فإن كان اإلنسان على سفر، ونوى السفر ولم یخرج من المدینة فلیس بمسافر؛ ألن الضرب في األرض الذي نص هللا عز 

َّسان بكونھ ضاربا في األرض، وال بكونھ مسافرا إال إذا  یقتضي الظھور والخروج، فال یوصف اإلن- وھو األصل في السفر- وجل علیھ  ً ً
أسفرت المرأة عن وجھھا إذا كشفتھ وأظھرتھ، وأسفر الصبح إذا بان ضوءه، كما قال : أسفر إذا ظھر، ومنھ قولھم: أسفر، والعرب تقول

َوالصْبح إذا أْسفر : تعالى ََ َ َ ِ ِ لرخص المتعلقة بالسفر إال بعد الخروج من آخر عمران المدینة، فإذا ثبت ھذا فإنھ ال ُیحكم بجواز ا]. 34:المدثر[ُّ
یخرج من آخر عمران المدینة لزمتھ الصالة أربع  فال یجوز أن یجمع وال أن یقصر الصالة إال إذا تحقق ھذا الشرط، فلو أذن المؤذن قبل أن
؛ ألن رخصة الجمع ال یستبیحھا المقیم في ھذه ًركعات، ولزمتھ صالة الظھر في وقتھا، فال یصح أن یؤخرھا إلى وقت العصر جمعا

وما ورد عن بعض السلف في مسألة الصیام أنھم كانوا یفطرون . المسألة؛ ألنھ في حكم المقیم، وعلى ھذا فال بد أن یخرج من آخر العمران
 من الصحابة - رحمھم هللا-ھیر السلف وھم في داخل المدینة، أجاب عنھ اإلمام ابن قدامة وغیره بأن ھذا اختیار منھم واجتھاد؛ لكن جما

  .وهللا تعالى أعلم. َّوالتابعین واألئمة على أن رخص السفر ال تستباح إال بعد الظھور والبروز
 
 
 
 

 حكم استعمال الزیت لتنعیم وتطویل الشعر
 
 

أة أن تستعمل الدھون الطاھرة والمباحة لتسریح ال بأس للمر: ٌما حكم استعمال زیٍت فیھ دواء لتنعیم الشعر للمرأة أو تطویلھ؟ الجواب: السؤال
ل شعره، وكما في حدیث النسائي ، قال علیھ الصالة والسالم وھو حدیث ضعیف؛ ...) اكتحلوا : (شعرھا، وقد كان صلى هللا علیھ وسلم یرجِّ

َّأي علیھ أال یدھن كل یوم، ) نا كل یومصلى هللا علیھ وسلم أن یمتشط أحد-نھى رسول هللا : : (لكن ھناك حدیث أقوى منھ في تسریح الشعر َ َّ
وإذا ثبت ھذا، فمن حیث األصل یجوز، والتي تحظر ھي الدھون النجسة، المشتقة . وال یسرح شعره كل یوم لما فیھ من المبالغة في الترف

ي محرمة، ونحوھا من الزیوت ًمن المیتات، أو التي تكون من المخدرات كالحشیش، فإن زیوت الحشیش تؤثر في الشعر، تجعلھ ناعما، وھ
أن تسریح الشعر؛ ألن الجلد یمتص ھذه  ًإضافة إلى أن األطباء ذكروا. ِّالمحظورة، ألنھا مواد نجسة أو مخدرة، وكلھا ال یجوز استعمالھ

إلى الجسم، حتى إن  قد یسبب اإلدمان في بعض األحیان، كما ذكر لي بعض األطباء أن زیت الحشیش ینفذ - والعیاذ با-األشیاء، ولذلك 
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َفتتقى مثل ھذه األنواع . ًبعض من یستعملھ ویداوم لو تركھ یوما من األیام یصیبھ الصداع، وتحدث لھ أعراض قریبة من أعراض اإلدمان َّ ُ
  .وهللا تعالى أعلم. من الزیوت والمستحضرات التي ال یجوز استعمالھا وال استخدامھا

 
 
 
 

 جر ولم یوتر وال یتسع الوقت إال لركعة واحدةحكم من دخل المسجد قبل أذان الف
 
 

ًإذا دخلت المسجد قبل صالة الفجر ولم أوتر، فھل أصلي تحیة المسجد أو الوتر، علما أن الوقت ال یتسع إال لركعة واحدة؟ الجواب: السؤال ُ :
ًصالة اللیل مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم : (- یحكما في الصح- في ھذه الحالة تصلي الوتر ركعة واحدة؛ ألن النبي صلى هللا علیھ وسلم قال  ً

ً، فأمر من خشي الفجر أن یوتر، وبناء على ذلك)الفجر فلیوتر بواحدة ًھل یكون الوتر ُمْسقطا لركعتي التحیة على القول : ھنا سؤال. توتر: َ ِ
ِّ ُیصلیھ المكلُف ركعتین من حیث األصل العام َّبالتداخل؛ ألن بعض العلماء یرى أن مقصود الشرع أال تجلس حتى تصلي، ولما كان أقل ما َ

ًاستثنیت ھذه الحالة؛ ألنھ أمر بالوتر في ھذه الحالة فیصلي، فیكون في ھذه الحالة ُمخرجا على ھذا الوجھ َّ َِ یصلي : وكان بعض مشایخنا یقول. ُ
 یوم الجمعة إذا جلس عند أذان المؤذن، لورود اإلذن الوتر ثم إذا انتھى من وتره قام، وتكون جلستھ الخفیفة من أجل السالم كجلسة الخطیب

كل خطبة عن ركعة، فإذا خطب الخطبة األولى وجلس صار كمن أدى ركعة وجلس : بعض العلماء یقول في خطبة الجمعة. الشرعي بھ
ن قائمتان مقام الركعتین، ولذلك ال واإلشكال في ھذا أنھ جلس قبل الخطبة؛ لكن بالنسبة للجلسة الثانیة بعض العلماء یرى أن الخطبتی. ًطبعا

َیتكلم فیھما وأمر باإلنصات، وترتبت علیھا أحكام أشد من غیرھا من الخطب األخر، كخطبة العید التي خفف فیھا النبي صلى هللا علیھ وسلم  ُ َ ُ ِ ُ
  .ووسع فیھا على الناس، لمن شاء أن ینصرف ولمن شاء أن یجلس

 
 
 
 

 حكم من ترك الصالة لمرض ثم مات
 
 

َ قبل أن یتوفى ترك صالة عشرة فروض لمرضھ، فقد نصح من قبل األطباء بعدم الحركة، فما الحكم، مع العلم - رحمھ هللا- والدي : السؤال ِ ِ ُ
عن ال یجوز للمسلم أن یترك الصالة، وال یجوز لھ أن یخرجھا ! هللا المستعان: الجواب. ًأنھ كان محافظا على الصالة وال یتركھا؟ أثابكم هللا

َّوقتھا إال إذا أذن لھ شرعا بذلك، كما في حالة الجمع إذا كان ممن ُیرخص لھ أن یجمع بین الصالتین وأخر األولى إلى وقت الثانیة، أما غیر  َّ َ ًَ ِ ُ
َفوْیل للُمصلین : ھؤالء فال یجوز لھم أن یؤخروا الصالة عن وقتھا، كما قال تعالى َ َِّ ْ ِ ٌ ِالذین ُھم عْن صالتھ* َ ِ َِ َ َْ َم ساُھون َّ َ ، توعدھم ]5-4:الماعون[ْ

َإنھ واٍد في جھنم لو ُسیِّرت فیھ جبال الدنیا لذابت من شدة حره، فما أضعف اإلنسان أن یطیق : ، حتى قال بعض أئمة السلف)ویل(هللا بـ
فإن أمكنھ أن :  بالنسبة للمریضأما. ًال یجوز تأخیر الصالة عن وقتھا، فضال عن تركھا بالكلیة! فأمر الصالة عظیم! َّعذاب هللا عز وجل

یصلي على حالتھ یصلي، في القیام والركوع والسجود، ویفعل أركان الصالة، وأما إذا لم یمكنھ فإنھ یؤدي الصالة على قدر طاقتھ، حتى ولو 
َباإلیماء برأسھ، ال ُیكلُف هللا نفسا إال ُوْسعھا  َ َّ ِ ً ْ َ َُ َّ ُ لما ابتلي -رضي هللا عنھ- لم لـعمران بن حصین ، فقد قال صلى هللا علیھ وس]286:البقرة[ِّ

َصلِّ قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب، ال ُیكلُف هللا نفسا إال ُوْسعھا : (بالبواسیر َ ََّ ِ ً ْ ً ًَ َُ َّ فعلى المرضى وعلى ]). 286:البقرة[ِّ
وأما . َّلون ولو باإلیماء، وال یكلفھم هللا عز وجل إال ما في وسعھمقرابة المرضى أن ینبھوھم أنھم إذا عجزوا عن أفعال الصالة أنھم یص

ًبالنسبة للوالد فال تملك إال أن تدعو هللا لھ؛ خاصة أنك لم تتبین ھل صلى فعال أو ال؛ ألن حكمك علیھ بعدم الصالة یحتاج أن یخبرك أنھ لم  َّ ً
ً في قرارة نفسھ، ویعلم ھذا الحكم، خاصة وأنھ كان محافظا على الصالة، كان المریض ال یتحرك وال یتكلم، ولكنھ یصلي َُیصلِّ، فلربما ً

أما إذا كان أخبرك . ًونسأل هللا العظیم أن یجعل األمر كذلك، أنھ صلى ولم تستطع أن تحكم علیھ بعدم الصالة؛ ألنھ كان ممنوعا من الحركة
ویجعل بعُض العلماء مثل ھذه المسألة من المسائل التي ُیستثنى وُیعذر ٌبأمره، وكان یظن أن الصالة ساقطة عنھ لمكان المرض، فھذا جھل، 

فیھا للجھل، وحینئٍذ یكون الحكم فیھ أن أمره إلى هللا تعالى، وال یلزم الورثة في ھذا األمر شيء؛ ألن الصالة ال تدخلھا النیابة، وال یمكن أن 
  .وهللا تعالى أعلم. ُتقضى عن األموات

 
 
 
 

 (العبرة بعموم اللفظ ال بخصوص السبب: (وقاعدة) ًقضایا األعیان ال تصلح دلیال للعموم: (ن قاعدةكیفیة الجمع بی
 
 

ًقضایا األعیان ال تْصلح دلیال للعموم: (كیف نجمع بین ھاتین القاعدتین: السؤال ُ : ؟ الجواب)العبرة بعموم اللفظ ال بخصوص السبب(و) َ
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إذا نزلت آیة في كتاب هللا، أو حكم علیھ الصالة والسالم بحكم وكان في حادثة : أي)  السببالعبرة بعموم اللفظ ال بخصوص: (ًاختصارا
. ًمعینة، وجاء لفظ اآلیة ولفظ حكمھ علیھ الصالة والسالم عاما فإن العبرة بعموم لفظھ ال بخصوص سببھ، الذي من أجلھ جاءت ھذه الحادثة

ِفمْن كان منكم مر: قولھ تعالى: ًفمثال َ َ َْ ُ ْ ِ َ ُیضا أْو بھ أذى مْن رأسھ ففدیة مْن صیام أْو صَدقٍة أْو نُسٍك َ ًَ َ َ ََ ََ َ َ ٍَ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ٌِ ْ ْ ً كما في -، ھذه اآلیة الكریمة ]196:البقرة[ِ
حملت إلى رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم والقمل یتناثر على : ( نزلت في كعب بن عجرة رضي هللا عنھ وأرضاه حیث قال- الصحیحین

َما كنت أرى أن یبلغ بك الجھد ما أرى: ھ الصالة والسالموجھي، فقال علی ََ ُ ُ ًأطعم فرقا بین ستة مساكین أو : ثم قال لھ علیھ الصالة والسالم. ُ َ َ
ًھذا اللفظ الذي جاء في اآلیة الكریمة عام، فمْن كان منكم مریضا . اذبح ذبیحة: أي) صم ثالثة أیام أو انسك نسیكة ُ ِْ َ َ َْ ِ َ ن ؛ ولك]196:البقرة[َ

لفظ : العبرة بعموم اللفظ، أي: فنقول. ًالسبب خاص؛ ألن كعب بن عجرة رضي هللا عنھ فرد من أفراد األمة والحكم نزل لھ خاصا وبسببھ
وھكذا قضیة المرأة لما جادلت رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم في زوجھا رضي هللا عنھا وأرضاھا، واشتكت . اآلیة، ال بخصوص سبببھا

َزلت آیة الظھار، فآیات الظھار وكفارة الظھار نزلت بسبب خاص وھي قضیة ثعلبة رضي هللا عنھ لما ظاھر من امرأتھ؛ لكن إلى هللا، فن َّ َ
ْلفظھا عام، الذین ُیظاھُرون منكم مْن نسائھم  ِْ ِ ِ ِ ِ ِ َِ َ َُ ْ َ ). اللفظ ال بخصوص السبب العبرة بعموم(فھذا عام ویأخذ حكم العموم، فـ]. 2:المجادلة[َّ

ًھذه القاعدة األولى تدل على أنھ ینبغي علینا في التشریع أن نجعل األلفاظ العامة عامة لألمة، وتشمل جمیع األمة، إال ما خصة : الصةالخ
َّیا أیھا الناُس . الشرع وأخرجھ من ھذا العموم َ َُّ ُ، یا أیھا الذین آمنوا ]21:البقرة[َ َ َ َ َِ َُّّ ْ مْن كان منكم ھذا كلھ من ألفاظ العموم،] 104:البقرة[َ ُ ْ ِ َ ََ

َ، وعلى الذین ]232:البقرة[ َ َِ َّ ًوإذا نظرنا إلى ھذه القاعدة، فإنھ یشترط فیھا طبعا أن یكون ھناك لفظ عام، فإذا . ھذه كلھا عامة] 184:البقرة[َ
ًجاء اللفظ خاصا ومخاطبا بھ المكلف بنفسھ فھذا شيء آخر ًلح دلیال للعمومَقضایا األعیان ال تْص: (أما القاعدة الثانیة. ًَ في -فھذا النوع ) ُ

ِ فعال ُیشكل-الحقیقة ِْ لما وقعت قضیة . ًالقضیة التي وقعت لصحابي بعینھ، أو صحابیة بعینھا، ال تصلح دلیال للعموم): قضایا األعیان. (ً
علیھ وسلم، جعل النبي صلى هللا الیھودي مع رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم، وشھد خزیمة بن ثابت رضي هللا عنھ لرسول هللا صلى هللا 

علیھ وسلم شھادتھ لھ بالدرع بشھادة رجلین، وحكم بھا، مع أن هللا تعالى فرض علینا في الحقوق المالیة وما في حكمھا شھادة الرجلین من 
قضیة خزیمة بن ثابت فقبل النبي صلى هللا علیھ وسلم شھادة رجل واحد؛ لكنھا في قضیة معینة، وھي . الرجال أو عن كل رجل امرأتان

إذا كنت في وحي السماء أصدقك أفال أصدقك : أي!) أصدقك في وحي السماء وال أصدقك في درع: ما الذي حملك على ذلك؟ قال: (وقال لھ
لم لكن ھل كل من صدق النبي صلى هللا علیھ وس. فشھد لھ بذلك، فجعل النبي صلى هللا علیھ وسلم شھادة خزیمة بشھادة رجلین! في درع؟

ًقضایا األعیان ال تْصلح دلیال للعموم. (ال: نجعل شھادتھ بشھادة رجلین؟ نقول ُ ھل ھذا الحدیث نجعلھ قضیة : ھنا یتنازع العلماء ویختلفون). َ
سالم مولى أبي حذیفة صحابي تربى عند أبي حذیفة وزوجتھ، ونشأ منذ الصغر . مسألة رضاع الكبیر: ًعین أو نجعلھ عاما؟ ومن أمثلتھا

ًندھما، ولما كبر أصبح أجنبیا، وھو مولى من موالي أبي حذیفة رضي هللا عنھ وأرضاه، فلما أخذت أبا حذیفة الحمیة، جاءت زوجتھ ع
 - ًأنھ أصبح أجنبیا: أي- وإنھ حدث ما ترى -كأوالدنا: یعني-ًما كنا نعد سالما إال كواحد منا : (تشتكي إلى النبي صلى هللا علیھ وسلم وقالت

ًقضیة عین ال تْصلح دلیال للعموم، فلیس غیُر : ھذا الحدیث من العلماء من یقول فیھ). ًأرضعیھ خمسا تحرمي علیھ: ى هللا علیھ وسلمفقال صل ُ َ
بل الحدیث أصل في أن رضاع الكبیر یؤثر؛ . ال: ومنھم من قال. ًسالم مشاركا لـسالم في ھذا الحكم، فال یصح للكبیر أن یرتضع من امرأة

، فجعل المحرمیة مركبة على الرضاع، والرضاع أثبت الشرع بھ )ًأرضعیھ خمسا تحرمي علیھ: (ي صلى هللا علیھ وسلم قالألن النب
لك ً جعلتھ محرما: فعندي أصل أن الرضاع یوجب التحریم، كأنھ یقول. المحرمیة، فإذا ثبتت للصغیر ثبتت للكبیر؛ ألن النص اعتبرھا للكبیر

فكل من ارتضع . ن العبرة بوصول اللبن، یستوي فیھ الكبیر والصغیر؛ ألنھ كما أثر في الصغیر سیؤثر في غیرهبالرضاع، وھذا یدل على أ
والذین . إنھا لیست بقضیة عین؛ ألنھ یرى أن العلة صالحة للتعمیم: ھذا رأي من یقول. ًمن امرأة أو شرب لبن امرأة خمسا حُرمت علیھ

ِوالوالَدات ُیْرضْعن أْوالَدُھن حْولْین كاملْین : شقة، وھناك أصل عامقضیة سالم فیھا حرج وم: توسطوا قالوا َِ َِ َّ ِ َِ َُ َ َ ََ ، قد جعل أمد ]233:البقرة[ْ
ما أنشز العظم وأنبت : (أن الرضاعة في الصغر، وقال: أي) إنما الرضاعة من المجاعة: (الرضاعة في الحولین، وقال علیھ الصالة والسالم

ث عن الرسول صلى هللا علیھ وسلم بینت أن الرضاعة تنشز العظم وتنبت اللحم، وھذا یكون في الصغر ال في ، وھذه كلھا أحادی)اللحم
كیف یجعلونھا قضیة عین؟ من فوائد المشایخ رحمة هللا علیھم أنھم ضبطوا قضیة العین أن یكون ھناك أصل یعارضھا، فاألصل : ًإذا. الكبر

من : لرضاعة للكبیر على خالف األصل استثنیت وصارت قضیة عین وما في حكمھ، بحیث تقولالرضاعة للصغیر، فلما جاءت ا عندنا أن
 تطمئن إلیھ النفس؛ ألن الكبیر كابن الخال أو العم إذا نشأ في بیت خالھ أو عمھ، -وهللا- وھذا . كان مثل سالم فلھ أن یفعل مثل فعل سالم 

لكن ال یؤتى بشاب . ھ ینظر لھا بھذا المعنى، كأنھا أمھ وكأنھ والده، فتبُعد الفتنةویرى أن زوجة خالھ أو عمھ كأمھ، ینشأ عنده شعور أن
َویرتضع من شابة فإنھ ال یؤمن أن یقعا في الحرام، ولذلك ُینظر إلى مقتضى الشرع؛ أن المرأة تحرجت من كون ھذا كواحد من أوالدھا،  ْ

ًجود الحرج للزوج، فجاء حكم هللا عز وجل رحمة وتیسیرا، فنقولوأنھ كان بینھم من الود والتواصل واإلحسان لھذا الولد وو ً كل من نشأ : َّ
َفي بیت وتربى فیھ وھو ینظر إلى ھذه المرأة كأم، وینظر إلى ھذا الرجل كأب، كما یحدث في األیتام وأبناء الجیران وأبناء العمومة والخئولة 

ًلمرأة حتى یصیر محرما لھذه المرأة؛ ألنھ ینزلھا منزلة األم، فیتحاشى بناتھا؛ ونحوھم، فإنھ یمكن أن یرتضع من ھذه المرأة أو من بنت ا
فانظر كیف یحدث الخالف بین العلماء في قضیة سالم ألنھ . ھذه قضیة عین: ًإذا نقول. ألنھن كأخوات لھ، والشعور والمعنى موجدان فیھ

ألن العلة دلت : ممن یقول بذلك في ھذا الحدیث؟ یقولون...) بعموم اللفظ العبرة (لكن كیف تطبق قاعدة ). ًأرضعیھ خمسا تحرمي علیھ: (قال
، )ًأرضعیھ خمسا تحرمي علیھ: (المحرمیة مرتبة على علة وھي الرضاع، وقد قال: على التعمیم، العلة ھي وجود الرضاعة، كأنھ یقول

ِ، التي ھي جملة حكمیة، حكمت بالمحرمیة ألنك أر)تحرمي علیھ(ُفصارت جملة  . ًضعتیھ خمسا، وھذا كما ذكرنا یستوي فیھ الصغیر والكبیرُ
ضباعة رضي هللا عنھا أرادت أن تحج وھي مریضة، واألصل یقتضي أن المریض ال یحل من . ًكذلك أیضا االشتراط في الحج والعمرة

ِفمْن كان منكم مریضا أْو بھ أذى مْن: إحرامھ من حیث األصل؛ ألنھ تعالى قال ِ ًِ َ َِ ً ُ ِْ َ َ َْ َ ٌ رأسھ ففدیة َ َ َْ ِ ِ َِ ، فأوجب هللا على المریض الفدیة، ]196:البقرة[ْ
ِوأتموا الحج والُعْمرة  : ًفكیف یكون المرض عذرا في الفسخ، واألصل یقتضي إتمام الحج والعمرة؛ ألن هللا یقول َِّ َ َ َ َ َْ َّْ ُّ ِ ؟ فلما جاءت ]196:البقرة[َ

ًأن عندھا حاال یصعب : معناه) شاكیة: (ً ذكرت في سؤالھا أمرا ال یمكن اسقاطھ، وھو قولھا)إني أرید الحج وأنا شاكیة: (ھذه المرأة وقالت
فطائفة من . معھ الحج، ومع ذلك تجشمت الحج مع وجود ھذا العذر، بخالف الذي طرأ علیھ المرض بعد الدخول في اإلحرام وإلزام نفسھ
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فإذا جاء عذرھا . حبسني حابس: ًیال على العموم، كل امرأة جاءت تحج تقولھذه قضیة عین ال تصلح دل: العلماء توسطوا في ھذا وقالوا
 قبل -وھذا باإلجماع-وقضیة ضباعة وقعت قبل اإلحرام في ذي الحلیفة؛ ألنھا وقعت بالمدینة . ًولت وتركت إحرامھا لو كان ھذا سائغا

ِّأھلي واشترط: (خروجھ علیھ الصالة والسالم إلى ذي الحلیفة؛ ألنھ قال ْ، وقد خاطبتھ في المدینة تسألھ)يِ َ ھل تحج أو ال تحج؟ ووقع ھذا في : َ
ِّأھلي واشترطي إن حبسك حابس: (حجة الوداع، فإذا كان قبل الحج قال لھا َّولما جاء علیھ الصالة والسالم إلى المیقات ) ِ  كما في الصحیح -َ

َّلیھل، ومن أراد منكم أن یھل بعمرة فلیھل، ومن أراد منكم أن یھل بحج َّمن أراد منك أن یھل بحج ف! أیھا الناس: ( قال- من حدیث عائشة  َّ َّ َّ
فلیشترط، مع أن الناس یحتاجون للشرط؛ الحتمال أن یحدث طارئ، والمرأة قد یصیھا العذر وقد یطرأ علیھا شيء؛ : وما قال) َّوعمرة فلیھل

كلف یحرم بالحج أو بالعمرة مع أنھ مریض وال یتحمل صعوبة النص الذي ًولكنھ لم یذكر الشرط، فھمنا من ھذا أن ھناك معنى في كون الم
  :األصل في كل مسلم أن یتم حجھ وعمرتھ لقولھ تعالى: ونقول. ُیلزم بإتمام الحج أو العمرة على ما ھو علیھ

 
 
 
 

 [2[ باب الھبة والعطیة -شرح زاد المستقنع 
تنعقد بھ، وما تصیر بھ الزمة، وھل اإلبراء من الدین یدخل في باب الھبة، وما ھي معرفة ما : من أحكام الھبة التي یجدر اإلحاطة بھا

 .األشیاء التي تجوز فیھا الھبة، وغیر ذلك من األحكام، وكل ذلك موضح في ھذا الدرس
 ما تنعقد بھ الھبة والعطیة

 
 

. نبیاء والمرسلین، سیدنا محمد، وعلى آلھ وصحبھ أجمعینبسم هللا الرحمن الرحیم الحمد  رب العالمین، والصالة والسالم على أشرف األ
ًفالھبة تارة تنعقد بالقول وتارة تنعقد بالفعل، وإذا وھب اإلنسان . فقد شرع المصنف رحمھ هللا في بیان األمور التي یتم بھا عقد الھبة: أما بعد ً

وھبتك سیارتي أو دابتي أو : اإلیجاب ھو قول الواھب] باإلیجاب والمعاطاةوتنعقد : [فقال رحمھ هللا. ًشیئا وقبلھ أخوه المسلم؛ فقد تم عقد الھبة
ُقبلت، رضیت، ونحو ذلك من األلفاظ: والقبول قول الموھوب لھ. بیتي ُقبلت، فقد تمت الھبة وتم  :َوھبتك، وقلت أنت: فإذا قال الواھب. ُ

وكما تنعقد الھبة باألقوال تنعقد باألفعال، فإذا . تضي ثبوت عقد الھبة بأن ھذه الصیغة القولیة تق-رحمھ هللا-وحینئٍذ صرح المصنف . عقدھا
ًجرى العرف بأن فعال معینا یدل على الھبة؛ فإنھ ُیحكم بثبوتھا بذلك الفعل ما یقع في الھدایا والھبات في المناسبات، فقد : ومن أمثلة ذلك. ً

 شخص بھدیة وحملھا معھ لیلة زواجھ ودفعھا للشخص الذي لھ المناسبة جرى العرف أنھ لو صارت لإلنسان مناسبة من زواج أو غیره فجاء
إن شاء - ًدون أن یتكلم وأخذھا الموھوب لھ دون أن یتكلم أیضا، فإن ھذا الفعل تنعقد بھ الھبة، ویحصل القبض على الصفة التي سنذكرھا 

تنعقد بالمعاطاة؛ وھذه ھي : أي) والمعاطاة: (قولھ رحمھ هللا. ندنا فعلعندنا قول، وع: ًإذا. ً وتكون الھبة والھدیة ملكا للموھوب والُمعطى- هللا
أن : رحمھ هللا قرر في أكثر من موضع في مجموع الفتاوى وفي كتابھ النفیس القواعد النورانیة- الصیغة الفعلیة، وقد بینا أن شیخ اإلسالم 

یھ باللفظ المخصوص، وال تلزمنا بصیغة القول إال إذا دل الشرع على الشریعة ال تلزمنا بألفاظ مخصوصة إال فیما دل الشرع على التقید ف
: ًفإذا. ًالتقید بالصیغة القولیة، وأن األصل أنھ إذا جرى العرف بین المسلمین أن فعال ما یدل على شيء من العقود فإنھ ُیحكم بذلك الفعل

: ًة ألخیھ المسلم في مناسبة، فقبضھا الموھوب لھ دون أن یتكلم، ثم قالًمراده رحمھ هللا أننا ال نتقید بالقول، فلو أن شخصا جاء وأعطى ساع
ِّالدالئل والقرائن كلھا دالة على الھبة والھدیة، فتلزم بھا؛ ألنھا قد قبضت، وننزل األفعال منزلة األقوال، : أنا لم أقصد الھبة أو العطیة، نقول ُ ُ َُ

ٌتكم إلیھ، وقد ذكرنا غیر مرة أن من قواعد الشریعة التي دلت علیھا نصوص الكتاب وال نقید الحكم بالقول؛ ألن العرف في اإلسالم ُمْح َ َ
َالعادة ُمحكمة: (والسنة وأجمع العلماء على العمل بھا قولھم ًإذا جرى العرف بأن فعال ما یدل على الھبة أو الھدیة، وأن فیھ ما یدل : ًفإذا). ََّ

ُعلى القبول والرضا، فإنھ ُیْحكم بذلك وُی ُّْعتد بھَ َ....... 
 

 ما تصیر بھ الھبة الزمة
 
 

ِوتلزم بالقبض بإذن واھٍب إال ما كان في ید ُمتھٍب: [قال المصنف رحمھ هللا عندنا عقد الھبة والھدیة والعطیة، ] وتلزم بالقبض: [قولھ]. َّ
ًالھبة والھدیة من حیث األصل تبرع وإحسان، واإلنسان إذا أعطى ھدیة. وعندنا اللزوم ٌ ً ألخیھ المسلم أو وھبھ شیئا فإنھ في حكم المحسن، ُّ

ٍما على الُمْحسنین مْن سبیل : وهللا تعالى یقول ِ َ َ َ َِ ِ ِ ْ ٍ؛ لكن ھذا اإلحسان نلزمھ بھ، وتصبح العین الموھوبة ملكا للموھوب لھ بوصف◌ ]91:التوبة[َ ِ ً
ھذا الشرط ھو القبض، فإذا خاطب . ِر الھبة والھدیة ملزمةشرعي أو بشرط أجمع العلماء رحمھم هللا على اعتباره والعمل بھ، وأنھ یصیِّ

ُقبلت أو رضیت، فقد تم عقد الھبة والھدیة: ُوھبتك سیارتي أو ھذه الساعة أو ھذا القلم، فقال اآلخر: إنسان غیره وقال فلو أنھ رجع عن ھبتھ  .ُ
ُن الشرط المعتبر لإللزام حصول القبض، فإذا قبض الشيء ُرجعت، أو طرأ علیھ ظرف، فامتنع من إنفاذه، فإنھ ال ُیلزم بھ؛ أل: وقال َ

َّیا ُبنیة: (الموھوب لزم، واألصل في ذلك أن أبا بكر رضي هللا عنھ وأرضاه لما حضرتھ الوفاة قال البنتھ عائشة رضي هللا عنھا إني كنت ! َ
ًقد وھبتك عشرین وسقا جادا من أرضي بالغابة  ِ فلو أنك قبضتھا لكانت ملكا لك الیوم، أما وإنك -ھا مزارعوھي شمالي المدینة، وكان لھ فی-ً ً

ٌّھذا الخلیفة الراشد سنتھ ُمْحتج بھا، وقد أجمع العلماء رحمھم هللا على العمل بما دل علیھ ھذا ). لم تقبضیھا فأنت الیوم وإخوتك فیھا سواء َ
ًین وسقا من التمر من مزرعتھ، ولكنھا تأخرت في قبض ھذه األثر، من حیث أن القبض یصیر الھبة الزمة، فھو قد وھبھا وأعطاھا عشر

الھبة والعطیة، فعندما حضرت أبا بكر الوفاة رجع عن ھبتھ وأعطیتھ، فإذا حضرت الوفاة للشخص الواھب، ولم یتم قبض الھدیة والھبة، 
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 أنھا ال تصح إال في حدود الثلث، فما -ر مرةكما سیأتینا ونبھنا غی-فحینئٍذ یكون حكمھا حكم التصرف بالتبرعات في مرض الموت، حكمھا 
أبو بكر رضي هللا عنھ وأرضاه لم یحكم بلزوم ھبتھ : ًإذا. َّزاد عن الثلث، فھذا ُیرجع فیھ إلى الورثة، إن أجازوه وأمضوه فال إشكال، وإال فال

ً لكان ملكا لك الیوم، أما وإنك لم - حزتیھ :  روایةوفي-لو أنك قبضتیھ : (وعطیتھ ألم المؤمنین رضي هللا عنھا إال بالقبض، ولذلك قال لھا
فدل ھذا على أن القبض معمول بھ، وقد حكى اإلمام ابن قدامة و ابن أبي ھبیرة في اإلفصاح ). تفعلي ذلك، فأنت وإخوتك فیھ الیوم سواء

مرحلة : المرحلة األولى:  ھناك مرحلتینوبین المصنف رحمھ هللا أن. وغیرھم من األئمة والفقھاء اإلجماع على أن الھبة تلزم بالقبض
أما ما قبل ذلك فال . فكل ھبة صدرت من إنسان اشتملت على عقد وقبض حكمنا بلزومھا. مرحلة القبض: الصیغة والعقد، والمرحلة الثانیة

َ یقبضھا، فإنھ ال ُیلزم رضیت، ولم: وھبتك كذا، فیرد علیھ: إذا وقع العقد ولم یحصل القبض كأن یقول شخص آلخر: نحكم بلزومھا، أي ْ
فطالما لم تمتد ید الموھوب لھ، لقبضھ بإذن الواھب فإنھ ال ُیحكم بلزوم الھبة . الواھب بالھبة التي وعد بھا أو تلفظ بھا، ولو كانت حاضرة

-  ذكرنا، كأن تأتي في مناسبة ھناك عقد، وھناك قبض، وقد یجتمع االثنان مع بعضھما، مثلما: ًإذا. والھدیة والعطیة إال بعد تحقق ھذا الشرط
 إلى أخیك ومعك الھدیة أو الشيء الذي ترید أن تھبھ، وال تتكلم، فتعطیھ إیاھا، فیجتمع الفعل في الداللة على الصیغة، ویكون -زواج أو غیره

 ...... .قبُضھ لذلك الشيء الموھوب ملزم للواھب لھبتھ
 

 قبض الھبة صوره وأحكامھ
 
 

وھي قاعدة نبھنا علیھا في -القبض یختلف بحسب اختالف األشیاء، واألصل عند العلماء رحمھم هللا ] بإذن واھٍبوتلزم بالقبض : [وقولھ
فالقبض لیس في الكتاب والسنة . ً أن كل شيء اشترطھ الشرع ولم یضع لھ قیودا معینة وأطلقھ؛ فإنھ ُیرجع فیھ إلى عرف الناس-المعامالت

ًفكل ما سماه العرف قبضا حكمنا بكونھ قبضا. ُیرجع في القبض إلى العرف: لك یقول العلماءتحدید لضوابطھ وما ُیحكم بھ، ولذ في : ًفمثال. ً
ْالبیوت والعمائر والمساكن والعقارات، یتمثل القبض في إعطاء المفتاح، ویخلي بینھ وبین العمارة أن یفتحھا، فحینئٍذ لو لم ُیْمكنھ أن یقبض  ِ ِّ

القبض في البیوت والدور والمساكن والمزارع بالتخلیة، وھذا نص علیھ : فنقول. بضھا بیده؟ ال یمكن، ھذا مستحیلالعمارة فھل یستطیع أن یق
والقبض . وھبتك مزرعتي، وأعطاه المفاتیح وخلى بینھ وبینھا، فقد تم القبض: َّفإذا مكنھ من مفاتیح المزرعة والدار والعقار، وقال لھ. العلماء

. أن یعطیھ مفاتیحھا ویخلي بینھ وبین ركوبھا، فإن ركبھا وأدار محركھا، فال إشكال في أنھ قد قبض: ي أعرافنا الیوم في السیارة ف- ًمثال-
ًوالقبض في الطعام یكون قبضا حقیقیا، فلو أنھ وھبھ صاعا فلیأخذ الصاع ولیقبضھ، إذ ال بد فیھ من الحیازة، فإذا حازه حكمنا بثبوت القبض ً ً .

ً یقبض الموھوُب بنفسھ أو یقبضھ وكیلھ نیابة عنھ، فیقولویستوي في ذلك أن اقبض عني السیارة، أو خذ السیارة من فالن، أو خذ ! یا محمد: ُ
ِّھدیتي التي أعطانیھا فالن، فإذا قبض وكیلھ نزل منزلة األصیل؛ ألن القاعدة َّأن الوكیل ُمنزل منزلة األصیل: ُ یكون القبض في األشیاء . َ

ففي ھذه األحوال كلھا یختلف القبض بحسب اختالف األشیاء الموھوبة، . ھا، فالقلم یأخذه ویمسكھ ویضعھ في جیبھ أو حقیبتھالعادیة بإمساك
 على أن القبض في المبیعات یختلف بحسب اختالفھا، وُیحتكم إلى -رحمھم هللا-ومن ھنا نص العلماء . ًوما جرى العرف باعتباره قبضا

لكن الشرط في القبض أن یكون بإذن . ض، حتى یحكم القاضي والمفتي بثبوت الھبة والھدیة إذا تحقق وجودهالعرف في تحدید ضابط القب
ویرمي . وھبتك سیارتي، خذ ھذه المفاتیح: أن یأذن الواھب للموھوب لھ بالقبض، فیقول لھ:  الصورة األولى-: فالقبض لھ صورتان. الواھب

فإذا كان القبض بإذن من الواھب فاإلجماع منعقد على أنھ قبض . وھبتك قلمي، أو كتابي، ویعطیھ إیاهخذ قلمي ھذا، أو :  أو- . مفاتیحھا إلیھ
لكن لو أن القبض بدون إذن الواھب، كرجل وھب سیارة، فقام الموھوب لھ وأخذ مفتاح السیارة بدون علم الواھب، وركبھا وقادھا، . معتبر

القبض، وھذا : یشترط في لزوم الھبة: ًإذا. غیر الزمة؛ ألنھ لم یقع القبض المعتبر بإذن الواھبالھبة : ثم رجع الواھب عن ھبتھ، فإننا نقول
ًویشترط أیضا أن یكون بإذن الواھب، فلو قبض الموھوب لھ بدون إذن الواھب لم یكن . القبض یختلف بحسب اختالف األشیاء الموھوبة

ِإال ما كان في ید ُمتھٍب: [قولھ. ًقبضھ مؤثرا یشترط القبض : ي الحقیقة ھذه المسألة فیھا خالف بین العلماء رحمھم هللا؛ فبعض العلماء یقولف] َّ
ِبإذن الواھب ولو كان الشيء في ید الُمتھب فذھب بالسیارة وقضى . خذھا: فقال لھ. أرید السیارة أذھب بھا إلى مكان: جاءه وقال: مثال ذلك. َّ

ِا، وھي في یده، فھل ُیستدام حكم القبض ویكون كأنھ قبض مستأنف، فتكون السیارة لھ من كونھ یقول ُوھبتكھ: بھا حاجتھ، فلما جاء یردھا قال
َوھبتكھ: أو جاء بالقلم یكتب بھ، ثم جاء لیرده فقال لھ. ُخذھا، وھبتكھا: لھ یا : أو جاء وقال لھ. فأخذ القلم ووضعھ، ولم یرده إلى صاحبھ. ُ

ُقبلت؟ فھل ُیشترط أن یرده ویقبضھ مرة أخرى حتى یفرق بین : ھو ھبة لك، فقال: ًه مدة أطول، فقالإني استعرت منك الكتاب وأرید! فالن
ٌتكون لھ ید على سبیل التملیك للمنفعة، وأما : فاألولى. ید تملیك: ید عاریة، والید الثانیة: الید األولى والید الثانیة؛ ألن الید األولى: الیدین
إنھ یشترط أن یقع القبض حتى ولو كان في الشيء الذي تستدام فیھ الید، كما لو أعطاه : فبعض العلماء یقول. نافعفتملیك للعین والم: الثانیة

ًدارا یسكنھا شھرا، ثم في نھایة الشھر قال فإنھ ُیحكم بثبوت الید . ُوھبتھا لك: سیارة لیحمل علیھا متاعھ، ثم قال ُوھبتھا لك، أو أعطاه: ً
ال بد أن یردھا، ثم بعد ذلك یعطیھ إیاھا حتى یتحقق القبض : وبعض العلماء یقول. من أقبض وأنشأ القبضاألولى، ویكون في حكم 

فائدة . ًوال شك أن إحداث القبض ورد العین ثم حصول القبض على الصفة المعتبرة أسلم وأفضل وأبرأ خروجا من الخالف. المشترط
ًلو أن رجال مكن شخصا من عمارة لیسكنھا: الخالف ِیشترط أن تسترد ویقبض الواھب عمارتھ : فإذا قلنا. ً شھرا ثم وھبھ لھ، ثم توفي الواھبً ْ َ

ِثم ُیقبض الموھوب لھ بعد ذلك بإقباض جدید، فإن لم یحصل ھذا األمر واعترض الورثة فإن الھبة تلغى، وتكون في حدود الثلث، حكمھا  ْ
َنشترط ذلك الشرط، فإنھ یملكھا الموھوب لھ، وال یؤثر طریان الموت بعد ذلكأما إذا لم . حكم الوصیة إن كانت في مرض الموت ونحوه َ .

یقوم مقام الواھب في التمكین وحكم الھبة؛ ألن الورثة یأخذون حكم مورثھم، ولذلك جعل هللا : أي] ووارث الواھب یقوم مقامھ: [قولھ
  .االستحقاقات للوارث مكان مورثھ
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 اإلبراء من الدین
 
 

َومن أبرأ غریمھ من َدینھ: [قولھ من أحب الطاعات إلى هللا سبحانھ وتعالى إدخال السرور على المسلم بتنفیس كربتھ وتفریج ھمھ وغمھ ] َ
ً من أعظم البالیا وأشد الرزایا؛ ألن اإلنسان یتحمل تبعة عظیمة من حقوق الناس، فھو ذل النھار وھم -كما ال یخفى- َّوالدین . وقضاء َدینھ

َّن تحمل حقوق الناس تنغصت حیاتھ، وتنكد عیشھ، ولربما شوش علیھ ذلك حتى في صالتھ وعبادتھ، حتى كان بعض العلماء یقول اللیل، وم
ًالحدیث عام، فقد تجد الرجل صالحا َدیِّنا خیِّرا؛ ولكنھ ُیعاق : ، یقول)نفس المؤمن مرھونة بَدینھ: (في حدیث رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم ً ً

َّفال شك أن اإلنسان یصیبھ الھم والغم من تبعة الدین، . ن الطاعات بتعلق نفسھ بحقوق الناس، التي ھي في رقبتھ، ومسئول عنھاعن كثیر م
ًفإذا أبرأه صاحب الدین؛ فإن ذلك من أعظم اإلحسان وأفضلھ وأجزلھ ثوابا عند هللا سبحانھ وتعالى حتى ثبت في الحدیث الصحیح عن النبي  َّ

ًإذا وجدتم معسرا فتجاوزوا عنھ؛ لعل : ٌكان في من كان قبلكم رجل ُیَدیِّن الناس، وكان یقول لغلمانھ ووكالئھ: (ھ وسلم أنھ قالصلى هللا علی
، وھذا یدل على فضل التجاوز على )نحن أحق بالعفو من عبدي، تجاوزوا عنھ! یا مالئكتي: فلقي هللا، فقال هللا تعالى: قال. هللا أن یتجاوز عنا

أن یسكن ھو وأھلھ، فاستدان من أجل أجرة : ًسر، وخاصة إذا وجد اإلنسان الصدق في ھذا المعسر، وأنھ أخذ المال ألنھ احتاجھ، مثلالمع
فالتخفیف عن أمثال ھؤالء والتوسعة علیھم وتفریج الكربة وإزالة الھم والغم عنھم بمسامحتھم . السكن، أو من أجل طعامھ وطعام أوالده

ًحب األعمال إلى هللا تعالى، وأعظمھا أجرا وثوابا عند هللا سبحانھ وتعالى، ومما یبارك هللا بھ وبسببھ في مال العبد، وھذا ھو وإبرائھم، من أ ً
 ...... .المال الصالح عند الرجل الصالح، الذي یتزكى ویرجو زكاة نفسھ ومالھ بالتوسعة على إخوانھ المسلمین

 
 صیغ اإلبراء من الدین

 
 

أبرأتك، أو بلفظ : أنت في حل، أو بلفظ اإلبراء: أي] بلفظ اإلحالل: [قولھ] بلفظ اإلحالل أو الصدقة أو الھبة ونحوھا: [ رحمھ هللاقال المصنف
وال عبرة باللفظ بل یرجع إلى العرف؛ ألن األعراف تختلف، وبعض الكلمات یستحي الواحد من ذكرھا، فتكون صریحة . ُوھبتك َدیني: الھبة

ً؛ لكنھا في العرف صعبة، فیختار لفظا مناسبا بالعرف، فكل ما دل على اإلبراء وجرى العرف بھ؛ فإنھ ُیحكم بھ وُیعتد، كما سبق عند العلماء ً
 في شخص لك علیھ -رحمھم هللا- ھناك خالف عند العلماء ] ولو لم یقبل: [قولھ. ذمة المدیون: أي] برئت ذمتھ: [قولھ. بیانھ في الصیغة الفعلیة

ُسامحتك وأبرأتك: لت لھَدین وق إن القبول شرط؛ فإنھ حینئٍذ ُیخصم من تركتھ على : فإن قلنا. ثم توفي ھذا الشخص. َّسأرد الدین. ال: فقال. ُ
َّقدر الدین، ویجب الوفاء؛ ألن ذمتھ مشغولة بھذا الدین َّإن قبول المدیون لیس شرطا، فحینئٍذ لزمھ اإلبراء، وقد سقط الدین، : وإن قلنا. َّ وال ً

یشترط : إلى خالف في المذھب، فبعض العلماء یقول] ولو لم یقبل: [فأشار رحمھ هللا بقولھ. فھذه فائدة الخالف. یؤخذ من تركتھ بقدر َدینھ
ًالقبول؛ ألن من حقي أال أقبل ھذا اإلبراء؛ ألنھ ربما یكون غضاضة على اإلنسان ومنقصة لھ، ولذلك یقولون لھبة؛ ال یمكن أن نلزمھ بھذه ا: َّ

ٌألنھ قد یحصل لھ غضاضة، فمن حقھ أن یمتنع وأن یرد الحق إلى صاحبھ، وال شك أنھ إذا كان ھناك مثل ھذه المعاني ُیخشى من اإلنسان 
ُأعطیت فالنا، وفعلت مع فالن، وفالن استدان مني : الذي وھب أن یكون لھ غرض سیئ، أو یكون ممن یمن على اإلنسان أو یشھِّر بھ فیقول ًُ

. القول باشتراط القبول من القوة بمكان: فالحقیقة. محتھ، وفالن كان لي علیھ َدین ففعلت معھ كذا، فمن حقك أن تدفع ھذه الغضاضةفسا
ِ قبول اإلبراء إذا نظر إلى وجود الضرر فیھ في بعض -في الحقیقة-ال یشترط القبول، وھو اختیار المصنف، لكن : وبعض العلماء یقول ُ

ًأن األصل یقتضیھ؛ ألن من الحق أني أخذت المال ملتزما برده، والعقد بیني وبینھ على أن أرده، وھذا أكمل لكرامة األحوال فال شك 
أنھ ال یشترط، وُیلزم بذلك، ثم یصبح الرجل یمتن علیھ أو : أما أن یقال. ِّفإذا ُمكن من ھذا فال شك أنھ أحظ لھ. اإلنسان، وأصون لماء وجھھ

َھ في أمور ال تحمد، فإن ھذا یؤدي إلى المفاسد، والشریعة جاءت لدرء المفاسد، فاعتبار األصل من ھذا الوجھ أقوىیؤذیھ بذلك أو یستغل ُ.  
 
 
 
 

 صور اإلبراء واإلحالل من الدین
 
 

َومن أبرأ غریمھ: [قولھ ذا أفضل وأكمل أن تجود نفُسك بدون أن یطلب منك أخوك المسلم، فھ: الصورة األولى: یكون اإلبراء على صورتین] َ
ًوأعظم ثوابا وأجرا؛ وذلك ألنھ إذا سألك فقد أحوج نفسھ، وأصابھ ذل السؤال؛ لكن كونك أنت الذي تتفضل وتقول ال أرید من ھذا ! یا فالن: ً

ًالدین شیئا؛ فإن ھذا أعظم ثوابا ً ھ المجاوزة، أنھ ال یرید َّوكان بعض العلماء رحمھم هللا إذا جاءه أحد إخوانھ یسألھ الدین نوى من أول إعطائ. َّ
ما : أن دیني عند فالن قد أسقطتھ وأبرأتھ، وھو في حل منھ، ولو جاء یرده فال تأخذوه منھ، ویقول: َّھذا الدین، ویوصي ورثتھ ویكتب

ًمعسرا أو محتاجا، وھذا من أفضل ما یكون من اإلبراء؛ ألنك إذا أبرأت الغریم، وقد جاءك . ًأعطیتك ھذا المال وأنا أرجوه یوما من األیام ً
ًاألجر تاما كامال من أول لحظة من الدین؛ لكن لو  ًوأعطیتھ دینا في أول محرم إلى آخر السنة، إن سامحتھ من أول أخذه؛ كتب هللا لك ثواب ً

ًانتظرت حتى یأتي وقت السداد، كان أجر المال قرضا في الفترة التي یستغرقھا مستقرضا، ثم یكون بعد ذلك فضل اإلنسا ن بالمسامحة، وھذا ً



 1848 

إن هللا یتلقى الصدقة من عبده بیمینھ، وكلتا یدي الرحمن یمین، فینمیھا لھ ویربیھا : (ًأقل ثوابا، وقد قال صلى هللا علیھ وسلم كما في الصحیح
َّلھ كما یربي أحدكم فلوهُ حتى یجدھا یوم القیامة أوفر ما تكون ُ  أفضل - كما قلنا- وال شك أن ھذا فھذا یدل على فضل اإلبراء عند أول الدین،). ُ

ًوأعظم ثوابا وأجرا اإلبراء الذي یكون بعد الطلب أو السؤال أو اطالع اإلنسان على حالة المحتاج، فھذا : أما الصورة الثانیة من اإلبراء فھي. ً
: َّأن یعطیھ الدین ویقول: رة األولى، مثالھوھناك ما یسمى باإلبراء المعلق، واإلبراء المعلق یدخل في الصو. ًأقل ثوابا وأقل فضیلة من األول

ًإن وجدت سدادا فرده، وإذا لم تجد سدادا فإني مسامحك وأنت في حل ًَّ حتى كان . ًھذا یكون فیھ معلقا بین األمرین؛ لكن األول أفضل وأكمل. َ
لما حضرتھ : ً وإحسانا على الناس، فیقولًبعض المحسنین والصالحین ممن أدركناھم یخبر عن والده الذي كان من أكثر أھل المدینة فضال

، ھذا السجل األول ال تفتحھ، وال تسأل أحدا ما في ھذا السجل، :  قال لولده- وكان عنده سجالن في تجارتھ-الوفاة  ًناشدتك هللا أو أسألك با
ًضعت فیھ إال أیتاما وأرامل ومحتاجین، فإیاك أن وأما السجل الثاني فھذا فیھ الغرماء القادرون على السداد والعطاء، فأما األول فوهللا ما و ُ

فبمجرد ما توفي نفذنا وصیتھ، فأحرقنا السجل، وال نعلم من ھي األسر : قال. تفتحھ، واستسمح إخوانك من حقوقھم فیھ، وأحرقھ مباشرة
أنت في : إني عاجز عن السداد، فقال! یا فالن: ًلكن إذا كان أبرأه إبراء بالطلب وقال لھ. وھذا من أكمل ما یكون من التوفیق. الموجودة فیھ
ِأبرأتك، فحینئٍذ إذا أبرأه ملك مالھ، وُحكم ببراءة ذمة المدیون، وال یلزم أن یرد المال ثم یبرئھ: إني عاجز عن رد المبلغ فقال: حل، أو قال َ ََ َ ُ .

َّدین سامحھ صاحب الدین وأبرأه، فھل یشترط أن یرد لھ ثم َّوھذه المسألة مثل الھبة لكنھا اختلفت في وجود الدین السابق، ثم بعد أخذه لل َّ
َّأنھ إذا أبرأه فقد برئ، وإذا جعلھ في حل؛ فقد أصبح حالال من تبعة ذلك المال أو الدین: یعطیھ؟ والجواب ً.  

 
 
 
 

 ما تجوز فیھ الھبة
 
 

ُویجوز ھبة كلِّ عین تباُع: [قولھ ٍ یجوز أن یھب العقارات، : ًفمثال.  جاز بیعھ جازت ھبتھُالشيء الموھوب ھو كل عین تباع، فكل ما] ُ
كاألرضین والدور والمساكن والمزارع والمنقوالت المباحة، مثل السیارات في زماننا والدواب واألطعمة واألكسیة واألغذیة، ھذه كلھا 

الخمر والمیتة والخنزیر واألصنام، فقد صح من : ومن أمثلة ذلك. أن ما ال یجوز بیعھ ال تجوز ھبتھ: مفھوم ذلك. أعیان تباع وتجوز ھبتھا
إن هللا حرم بیع المیتة والخمر والخنزیر : (حدیث جابر بن عبد هللا رضي هللا عنھما سمع النبي صلى هللا علیھ وسلم غداة فتح مكة یقول

ات المحنطة غیر المذكاة ذكاة شرعیة مما ًفلو وھبھ خمرا أو میتة مثل الحیوان. ، فھذه منصوص على تحریم بیعھا، فال تصح ھبتھا)واألصنام
ًتشترط لھا الذكاة، أو وھبھ خنزیرا أو ما ھو ُمصنع من الخنزیر ومن شحومھ، أو وھبھ أصناما أو صورا مجسمة، فإنھا ً ًَّ ال تصح ھبتھا؛ ألن  َ

یشترط أن : ًوبناء على ذلك. جازت ھبتھُالشریعة نصت على أن ھذه األمور ال یجوز بیعھا، وجمھرة العلماء نصوا على أن كل ما جاز بیعھ 
یجوز التبرع : ومن ھنا یظھر الخطأ في قول من قال. ًیكون مالكا لھذا الشيء الذي یھبھ، وأن یكون الشرع قد أذن بالمناقلة فیھ والملكیة

م بیعھا ألعضاء؛ دل ھذا على أنھ ال یملكھا، وإذا بأنھ ال یجوز بیع ا: فإذا قالوا. فاألصل أنھ كل ما جاز بیعھ جازت ھبتھ. َباألعضاء؛ وُیحرِّ
َومن ھنا ضُعف قول من یقول بجواز التبرع، من ھذا الوجھ؛ ألنھ یرى أن الملكیة لیست . كان ال یملكھا فإن أصل الھبة قائمة على الملكیة

ًثم لو ُسلم فرضا . ًھب اإلنساُن شیئا ال یملكھبثابتة، بدلیل أنھم یقرون بعدم جواز بیعھا، وإذا ثبت أن الملكیة لیست بثابتة، فإنھ ال یصح أن ی ِّ
أنھا مملوكة لإلنسان فھذا التملیك قاصر، ولذلك ال یجوز لإلنسان أن یبیع نفسھ، فقد تملك الشيء وال یجوز أن تعطیھ للغیر، كما في أم الولد، 

ولذلك نص ). أنھ ال یجوز بیع أمھات األوالد: (دیثفإن المرأة ملك لسیدھا ویطؤھا وھي ملك یمینھ، وال یجوز لھ بیعھا، فقد جاء في الح
فالشاھد أن مسألة الھبة یشترط . ًالعلماء كاإلمام النووي وغیره أن الشيء قد یكون ملكا غیر قابل للتملیك وغیر قابل للبذل بأن یملكھ للغیر

فیجوز ھبة العقارات والمنقوالت .  بذل بدون عوضًفیھا أن تكون مما أذن الشرع وسلط المكلف على التصرف فیھ بالبذل للغیر، خاصة وأنھ
َوكلٍب ُیقتنى: [قولھ. والمبیعات المباحة، وال بأس بذلك َیجوز ھبة الكلب الذي ُیقتنى مثل كلب الصید والماشیة والزرع، فھذه األنواع : أي] ْ ْ

 -رحمھ هللا- ھذه المنافع صحت ھبتھ، كما اختاره المصنف  أذن الشرع فیھا بھذه المنافع، فإذا وھبھا من أجل-أكرمكم هللا- الثالثة من الكالب 
 ...... .ونص علیھ

 
 األسئلة

 
 

...... 
 

 وقت الدعاء المستجاب للصائم
 
 

ًللصائم دعوة مستجابة عند فطره، فمتى تكون ھذه؟ ھل قبل الفطر أو بعده؟ وجزاكم هللا خیرا: السؤال ٌ عند الشيء قرُبھ، ولو كان : الجواب. ٌ
بعد أن یفطر؛ ولكنھ خص ذلك بما قبل الفطر بالوقت الیسیر، وھذا لھ نظائر في الشریعة، ولذلك تجد : ع ما بعد وجود الفطر، لقالمراد الشر

جوف : أي الدعاء أسمع؟ قال: (في الصالة أن الدعاء قبل السالم مظنة اإلجابة فیعطى العبد مسألتھ، كما قال صلى هللا علیھ وسلم لما سئل
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ْودُبُر الشيء منُھ: ، أدبار) وأدبار الصلوات المكتوباتِاللیل اآلخر ِ ِ وكذلك الزكاة، فإنھ إذا جاء لیزكي ویعطي الزكاة یستغفر لھ اإلمام . ُ
ْویدعو، خذ مْن أْموالھم صَدقة تطھُِّرُھم وتزكیھم بھا وصلِّ علْیھم  ْ ْ ِْ ِ َِ َ َ َ َ َ َ َِ ِّ ُ ُ َُ ََ ً ِ َِ لقبض یسبق إنفاق الزكوات ٌومعلوم أن ا. وھذا عند قبضھا] 103:التوبة[ْ

◌ي لھ، فإذا وفى  وقام بحق هللا على أتم الوجوه؛ ُرزق ھذه  ِوصرفھا للمستحقین، فلذلك تكون قبل تمام العبادة، كأنھ وفى  وهللا یوفِّ َّ ََّ
 ویدعوه، وقد ضمرت أحشاؤه -َّوجلَّعز - عند مقاربة الفطر، فینادي هللا : فأخبر صلى هللا علیھ وسلم أنھ عند فطره، یعني. الدعوة الصالحة

فیسأل ربھ قبل . وخوت أمعاؤه، یسأل ربھ سبحانھ بتلك الكلمات الطیبات المباركات، فیلھج بھن بخلوف أطیب عند هللا من ریح المسك
  .وهللا تعالى أعلم. اإلفطار مباشرة، فھذا من أفضل ما یكون، وھو الذي یدل علیھ ظاھر الحدیث، وتدل علیھ النظائر

 
 
 
 

 دعوة المظلوم
 
 

ًدعوة المظلوم مستجابة، فھل ھذا إذا كانت على من ظلمھ، أم أنھا مستجابة حتى لو دعا لنفسھ في وقت كونھ مظلوما؟ الجواب: السؤال َ ََ َ :
ِصرنك ولو وعزتي وجاللي ألن: أن هللا یقول: (ولذلك روى النبي صلى هللا علیھ وسلم. دعوة المظلوم مستجابة، النص فیھا صحیح صریح

ویشمل دعاء المظلوم على عدة . وینبغي أن یكون دعاؤه في حدود مظلمتھ. َ، فدعوة المظلوم مستجابة إذا كانت على من ظلمھ)بعد حین
َّأن یسأل هللا عز وجل أن یكفیھ شر الظالم وأذیتھ، وھذه دعوة السالمة: الوجھ األول: أوجھ وأعوذ اللھم إني أدرأ بك في نحر فالن، : فیقول. َّ

اللھم اكفني شر فالن بما شئت، اللھم إن عبدك فالن قد ظلمني وأساء إلي أو انتھك عرضي أو أخذ مالي، اللھم اكفني : بك من شره، أو یقول
لیس أجره، و فھذا الدعاء إذا دعاه اإلنسان ال ُیذھب. ظلمھ بما شئت، اللھم اقطع عني أذیتھ، واكفني شر بلیتھ، ونحو ذلك من دعاء السالمة

َفیھ اعتداء على الظالم، ولیس فیھ نقصان ألجره؛ ألنھ یكتب لھ أجر األذیة التي حصلت فیما مضى؛ ألنھ لم یدُع على من ظلمھ، وإنما سأل  ََ َ
ه أو غیر فھو دعاء السالمة مع الدعاء على الظالم في نفسھ أو مالھ أو ولد: أما النوع الثاني من دعاء المظلوم. هللا أن ینجیھ من ھذا البالء

َّذلك، فإذا دعا على الظالم فأیضا ُیفصل فیھ َ َّفتارة یدعو على الظالم دعوة یسأل ربھ فیھا أال یسلطھ على غیره، فیقول: ً ً اللھم إن عبدك قد : ً
و نحو ذلك من ظلمني، أسألك اللھم أن تحول بینھ وبین عبادك المسلمین فال یظلمھم، أو أسألك اللھم أن تقطع دابر أذیتھ عن المسلمین، أ

فھذا عند بعض العلماء الحق باألول، ویقرنون حكمھ بدعاء السالمة من ھذا . الدعاء الذي ُیقصد بھ كف شر الظالم عنھ وعن المسلمین
كذا، أو خذ منھ بھ كذا و ًاللھم إن فالنا ظلمني فافعل: ًفیقول مثال: لكن إذا دعا على الظالم في نفسھ أو مالھ أو ولده فال یخلو من حالتین. الوجھ

وإما أن یدعو . إما أن یدعو في حدود مظلمتھ، فھذا قد أخذ حقھ بسؤال ربھ على قدر مظلمتھ: كذا وكذا، أو أنزل بھ كذا وكذا، ففیھ تفصیل
لم، فلیست ھناك اللھم إني أسألك أن تعمي بصره، فأخذ البصر لیس كأخذ الق: لو جاء إنسان وظلمھ وأخذ منھ القلم، فقال: ًأكثر من حقھ، فمثال

وفي حكم ھذا الدعاء على والة األمر : قالوا. ًوأما حینما یدعو علیھ أو على ولده أو أھلھ، فھذا النوع من الدعاء یعتبره العلماء اعتداء. موافقة
وانھ المسلمین وانقطع ًوالعلماء؛ ألن الضرر إذا نزل بھم یتعدى إلى المسلمین، ویكون ضررھم عاما، فلو دعا على عالم، فإنھ ربما ضر بإخ

یأتي في آخر الزمان أقوام یعتدون في : (وقد صح عن النبي صلى هللا علیھ وسلم في الحدیث أنھ قال. نفعھ عن المسلمین، فھذا من االعتداء
: وفي حكم ھذا. حقھ منھ َإن ھذا یؤمن علیھ من القصاص، وأخذ: فدل ھذا على أنھ ممنوع منھ، حتى قال بعض العلماء). الدعاء وفي الطھور

من حقھ أن : لكن بعض العلماء یقول. ِّاللھم نكد علیھ عیشھ في أھلھ وولده وكذا وكذا، فھذا یرونھ من االعتداء: أن یدعو على ولده، ویقول
ًیدعو دعوة قاصمة لظھر الظالم إذا كانت ھناك مظلمة یتعدى ضررھا من الشخص بالتشھیر بھ أو انتھاك عرضھ  فعل :ومن أمثلة ذلك. ً

َالسلف الصالح رحمھم هللا، فإن سعد بن أبي وقاص رضي هللا عنھ كذب علیھ أھل الكوفة وآذوه، وھذه ھي سنة هللا في األخیار والصالحین، 
َأنھم ُیتھمون وُیقذفون وُینتقصون حتى یبرئھم هللا  ْ َْ ُجل جاللھ- َّ ول هللا فـسعد رضي هللا عنھ صحابي جلیل كان مع رس.  من فوق سبع سماوات-َّ

: َصلى هللا علیھ وسلم في شدتھ ورخائھ، وكان سدس اإلسالم یوم أسلم رضي هللا عنھ وأرضاه، وھو الذي قال لھ النبي صلى هللا علیھ وسلم
لم علیھ وس من عظیم ما كان من شأنھ في اإلسالم، فھو أول من رمى في سبیل هللا، وأول من جمع لھ النبي صلى هللا) ِارم، فداك أبي وأمي(

 وفي ھذا - یا إخوان- انظروا ). إنھ ال یحسن كیف یصلي: (ھذا الصحابي الجلیل كذبوا علیھ، حتى جاءوا إلى عمر وقالوا لھ. بین والدیھ
َأنھ إذا جاء الكالم فیھ من ورائھ فإنھ ُیطعن في كل شيء، حتى في دینھ في عقیدتھ، في منھجھ، في فكره؛ ! العبرة لكل داعیة وصالح وتقي ْ

َوجعلنا بْعضكم لبْعض فتنة أتْصبُرون : ھناك أناس ابتالھم هللا سبحانھ وتعالى بالناس، كما قال تعالىألن  َ َ َ َ َ َِ َ َ ََ ً ْ ُِ ٍِ ْ رجل من أھل الكوفة ]! 20:الفرقان[ْ
یھ، وقطع ھذه فقام عمر رضي هللا عنھ وأمر باستدعاء سعد إل. َھذا الرجل الذي وضعتھ لنا ال یعرف كیف یصلي: یأتي إلى عمر ویقول لھ

المسافة الشاسعة من الكوفة إلى المدینة من أجل ذلك، تصوروا كیف یطوي تلك المسافات الشاسعات وتمضي علیھ ساعات اللیل والنھار 
یة وال یعدل أما وقد سألتنا عن سعد ، فإنھ ال یقسم بالسو: (فقام وفد الكوفة الظالم الجائر فقال قائلھم. وھو في ھم الظلم، حتى جاء إلى المدینة

ُوهللا ما كنت آلو أن : (فقال سعد رضي هللا عنھ! ھذا الصحابي الجلیل یصل إلى ھذا القدر! هللا أكبر). في الرعیة، وال یحسن كیف یصلي بنا
ل في األولیین، وأخفف في األخریین، اللھم إن كنت تعلم أن عبدك ھذا ق د كذب وفجر ُأصلي بھم صالة رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم، أطوِّ

ضھ للفتن فُعمِّر الرجل فوق مائة سنة، وكف . فاستجیبت دعوتھ رضي هللا عنھ. ، ثالث دعوات)ُفیما قال، اللھم أطل عمره، وخذ بصره، وعرِّ
، فتقول لھ المرأة ، وأصبح یتغزل النساء في آخر عمره والعیاذ با ِاتق هللا وأنت كبیُر سن: (بصره والعیاذ با أصابتني دعوة : (فیقول). ِ

اللھم إن : (فقال سعید . واشتكت امرأة إلى عمر وتكذب على سعید بن زید رضي هللا عنھ حیث ادعت أنھ ظلمھا في بئرھا). الرجل الصالح
. ًبئر قبرا لھافكان ال ً فسقطت یوما من األیام في البئر فماتت،-والعیاذ با-فعمي بصُرھا ). كنت تعلم أنھا كاذبة اللھم اجعل قبرھا في بئرھا

ًوفي بعض األحیان ُیسلط على من یؤذي عباد هللا سبحانھ وتعالى من حیث ال یحتسب، خاصة إذا لم . فھذه كلھا نقم من هللا سبحانھ وتعالى َّ َ
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ُ ظلم امرأة، فابتلي ًأن رجال: حتى ذكروا عن بني إسرائیل من قصصھم المعتبرة. یدُع المظلوم، فإنھ إذا لم یدُع تولى هللا سبحانھ وتعالى أمره َ َ
َ ببلیة لم ُیدر لھا عالج-نسأل هللا السالمة والعافیة- اذھبوا إلى : قال. ظلم فالنة: ما شأنھ؟ قالوا: فاشتكوا إلى حبر من أحبار الیھود، فقال لھم. ْ

یھا، وأكثروا من ذكر سیئاتھ التي كان اذھبوا إل: فقال لھم. ًوكان قد ظلمھا مظلمة عظیمة. فامتنعت أن تسامحھ. فالنة، واسألوھا أن تسامحھ
َّفصاروا یذكرون أذیتھ لھا حتى دعت علیھ، فذھبت البلیة التي كانت على الرجل ونزلت بھ الدعوة التي . یفعلھا بھا حتى یثور غضُبھا وتتكلم

ُ جل جاللھ نصرتھا، فلما أصابھا الغیظ ألنھا سكتت، فتولى هللا: َكیف علمت ذلك؟ قال: فقالوا لھ. دعت علیھ بھا، فخف البالء أكثر من األول َّ
نسأل هللا العظیم رب العرش الكریم أن یسلمنا وأن یسلم منا، وأن یتوب علینا . ًوانتصرت لنفسھا، زال البالء، وأصبحت مستشفیة لغیظھا

  .وصلى هللا وسلم على نبیھ محمد. ویتجاوز، إنھ ولي ذلك والقادر علیھ
 
 
 
 

 جنازة وبین الجلوس في المسجد حتى طلوع الشمسالمفاضلة بني اتباع ال
 
 

ٌأن أنتظر حتى طلوع الشمس كما جاء في الحدیث، أم المشي في الجنازة إذا وافقت جنازة في صالة : أیھما أفضل بعد صالة الفجر: السؤال َ َ
ُّإذا كانت جنازة من یعظم حقھ ویلزم بره كالو: الجنازة تنقسم إلى قسمین: الفجر؟ الجواب ُ َ َّالدین ونحوھما، فال إشكال؛ ألنھا الزمة، وال ُیفضل َ َ

ًأما إذا كانت جنازة من عامة الناس، فحینئٍذ یكون السؤال مبنیا على التفضیل بین الحج والعمرة . َّبین الالزم الواجب وبین المستحب المرغب ِ ً
ُشییع الجنازة، فإذا نظر إلى التشییع ونظر إلى الحج والعمرة التامة التامة بالجلوس بعد صالة الفجر إلى اإلشراق وصالة الركعتین، وبین ت ُ

ُوجد أن فضل الحج والعمرة أعظم من التشییع؛ ألن الحج والعمرة من جنس األركان، وفضیلة الحج والعمرة ال ُیشك أنھا من أعظم الفضائل 
، ثم حج مبرور: (أحب األعمال إلى هللا قالوأحبھا إلى هللا سبحانھ وتعالى، ولذلك لما سئل النبي صلى هللا علیھ وسلم عن  َفذكر ) إیمان با َ

َّعز وجل-الحج المبرور بعد اإلیمان با  ًھذا الوجھ، دائما إذا تعارضت عندك الفضائل في الطاعات ردھا إلى األصول، فالطاعة التي ھي . -َّ
ي من جنس الواجبات لیست كالطاعة التي من جنس السنن من جنس األركان لیست كالطاعة التي ھي من جنس المستحبات، والطاعة الت

ُھذه أصول عند العلماء تعرف عند ازدحام الفضائل، فجنس الحج والعمرة مقدم على جنس التشییع؛ لكن عند العلماء . والرغائب، وھكذا
 وذلك من حصول االنتفاع لإلنسان في أصل آخر وھو أن الفضائل المتعدیة لیست كالفضائل القاصرة، فتشییع الجنازة فیھ فضیلة متعدیة،

ًنفسھ واالتعاظ واالعتبار، وتعزیتھ للمصابین بمواساتھ لھم، وأمره بالمعروف ونھیھ عن المنكر إذا رأى بدعة ونھى وزجر عنھا، فإن ھذه 
 النسبي ال یقتضي التفضیل لكن یشكل على ھذا أن التفضیل. الفضائل متعدیة وأجورھا عظیمة، قد تقتضي تفضیل الشھود على الحج والعمرة

ُمن كل وجھ، فإن ھذا الذي ذكر إنما یقع في بعض الجنائز دون بعضھا، فلیس في كل جنازة منكر، ثم إن المنكرات تختلف درجاتھا، ثم لیس 
اء، ویكون كغریب ھناك في كل جنازة یتمكن اإلنسان من بعض الفضائل المتعدیة بحیث یمكن أن یحكم بھا، فقد تكون الجنازة لیس لھا أقرب

َّتوفي ولیس لھ أقرباء ُیعزون، ونحو ذلك ًبناء على ذلك، والذي . ٌفھذا تفضیل نسبي، والتفضیل النسبي ال یقتضي التفضیل من كل وجھ. َ
َت جنائز لكن ال یمنع إذا ُوجد.  من حیث األصول- إن شاء هللا تعالى-  أن بقاءه إلى طلوع الشمس أعظم في أجره - وهللا تعالى أعلم-یظھر 

ِفراَدى فیھا نسب تقتضي التفضیل من بعض الوجوه فإن ھذا یقتضي تخصیص الحكم بھا، ولیس بعام من كل وجھ وھذه الفائدة - ولذلك . ُ
َربما لو أنك شھدت : ویقول ً في بعض الفتاوى تجد المفتي یفضل شیئا على شيء بالتفضیل النسبي؛ ألنھ ُیشكل علیھ، فیرىً-مھمة جدا
َفعلت وفعلت، فیحكم بالتفضیل، وھذا ینبغي التنبھ لھ؛ ألن التفضیل النسبي ال یقتضي التفضیل المطلقالجنازة ل ومن ھنا أبو بكر رضي هللا . َ

ًعنھ فُضل على جمیع الصحابة، مع أن بعض الصحابة خصوا ببعض المناقب والمزایا؛ لكن التفضیل النسبي لم یقتض تفضیال مطلقا على  ًُ ِ ُّ
، وخص حذیفة بن الیمان بأسرار المنافقین، حتى إن عمر احتاج أن یسألھ، )ِارم، فداك أبي وأمي: (هللا عنھ، فقد قال لـسعد أبي بكر رضي 

، فھل ھذا یعني أن حذیفة )ًوال أزكي بعدك أحدا . ال: ُأكنت فیمن سمى لك رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم أم ال؟ قال! أناشدك هللا: ( ویقول لھ
. فالتفضیل النسبي وورود الشرع بفضیلة خاصة من وجھ خاص ال یقتضي الحكم بالعموم. ٌّھذا التفضیُل نسبي: نقول! مر ؟أفضل من ع

والعمرة  ُوھكذا في الفضائل ھنا، فإنھ إذا نظر إلى وجود بعض الفضائل في بعض الجنائز ال یقتضي تفضیل شھود الجنائز على فضیلة الحج
 .لموهللا تعالى أع. من كل وجھ

 
 
 
 

 ًحكم منع الرجل زوجتھ من قضاء الصیام مخافة على جنینھا
 
 

باسم : ًامرأة حامل ترید قضاء ما فاتھا من رمضان الماضي، وزوجھا یمنعھا خشیة على جنینھا، فھل لھ أن یمنعھا أم ال؟ الجواب: السؤال
، والصالة والسالم على خیر خلق هللا، وعلى آلھ وصحبھ وم ًفإذا كانت المرأة حامال، وغلب على ظنھا أنھا : أما بعد. ن واالهَهللا، الحمد 

َّتضع حملھا، وتطھر من نفاسھا قبل دخول رمضان الثاني، فیجب علیھا طاعة زوجھا؛ ألن قضاء رمضان موسع ولیس بمضیق، والدلیل  َّ
، فدل )صوم من رمضان فال أقضیھ إال في شعبانَّإن كان یكون علي ال: (على ذلك حدیث عائشة أم المؤمنین رضي هللا عنھا في الصحیح
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وعلى ھذا فلو غلب على ظنھا أنھا تضع الولد في رجب كأقصى مدة للحمل، . ھذا على أن المرأة یجوز لھا أن تؤخر القضاء إلى شعبان
، أما لو كانت في بدایة حملھا  في منتصفھ، ویبقى منتصفھ اآلخر، فحینئٍذ تؤخر الصوم، ومن حق الزوج أن یمنعھا-ًمثال- وتطھر في شعبان 

ل شعبان للقضاء، فحینئٍذ فیھ تفصیل إن صومھا یؤثر على الجنین، كان الحق مع : إن قال األطباء: وغلب على ظنھا أنھ ال یمكنھا أن تحصِّ
لقضاء الموسع إلى وھذه من الصور التي ینتقل فیھا رمضان من ا. ال یؤثر الصوم على الجنین وجب علیھا أن تقضي: وإن قالوا. زوجھا

ل؛ ألنھ غلب على ظنھا أنھا ال تتمكن من قضائھ قبل رمضان الثاني إال على ھذا الوجھ، و ما ال یتم (َّالقضاء المضیق، ویلزمھا أن تعجِّ
  .وهللا تعالى أعلم. َّ، فُیفصل في ھذه المسألة على ھذا الوجھ)الواجب إال بھ فھو واجب

 
 
 
 

 فضائل الذكر
 
 

ذكر هللا سبحانھ من أحب الطاعات، وأشرف : منكم بیان الفضائل المترتبة على الذكر، وما أثر ذلك على طالب العلم؟ الجوابنرجو : السؤال
َّولو لم یكن في ذكر هللا عز وجل إال أن . ِالقربات الموجبة لرفعة الدرجات، وغفران الذنوب والسیئات، وانشراح صدور المؤمنین والمؤمنات َّ

َكبره من فوق سبع سماوات، فقال سبحانھ وتعالىَّهللا عظمھ وأ َولذكُر هللا أكبُر : َ َْ َْ ِ َّ ِ إنھ أكبر من كل شيء؛ : قال بعض العلماء]. 45:العنكبوت[َ
ألن توحید هللا سبحانھ وتعالى قائم على ذكر هللا، فھو مشتمل على أحب األشیاء وأعظمھا زلفى عند هللا سبحانھ وتعالى وھو توحید هللا 

َّھ، فالذاكر  موحد  عز وجلسبحان ما یرجع إلى أمور :  ومنھا-. ما بین اإلنسان ونفسھ في أمور دینھ:  منھا-: وللذكر فضائل عظیمة. َّ
ًوقد تكلم العلماء رحمھم هللا على كثیر من الفضائل المترتبة على الذكر، وبینوھا وھي مأخوذة . ما یرجع إلى أمور اآلخرة:  ومنھا- . الدنیا

فمن أعظم وأفضل ما . ًن كتاب هللا وسنة النبي صلى هللا علیھ وسلم؛ لكن ال یستطیع اإلنسان أن یستوعب ذلك كلھ خاصة لضیق الوقتم
ْفاذكُروني أذكْركم : َأن هللا تعالى أخبر أنھ یذكر من ذكره، قال تعالى: یكون في الذكر ُ ُ ُْ َ ِْ َ، فمن كان في بالء وذكر هللا ]152:البقرة[َ  - ُ جاللھَّجل-َ

ًوأثنى على هللا بما ھو أھلھ؛ جعل هللا لھ من بالئھ فرجا ومخرجا، ومن كان في ضیق وذكر هللا جل جاللھ مخلصا من قلبھ وتوجھ إلى هللا  ً ًُ َّ َ َ
ًبصدق وإخالص؛ جعل هللا ضیقھ سعة عاجال أو آجال، فا تعالى جعل مزیة الذكر في ذكره لعبده، فقال ً َفاذكُروني أ: ً ِْ ُ ْذكْركم َ ُ ُ ] 152:البقرة[ْ

َسواء كان اإلنسان في شدة أو رخاء، فإن كان في رخاء بارك هللا رخاءه، فأصبحت نعمتھ واسعة علیھ مباركا لھ فیھا، سواء كانت نعمة مال  ً ًُ َ
ُأو ولد أو صحة أو علم أو غیر ذلك من نعم هللا جل جاللھ ً جعلھ حرزا حصینا من الشیطان أنھ هللا: ومن أعظم فضائل الذكر المتعلقة بالدین. َّ ً

الرجیم، من الوساوس والخطرات المھلكات المردیات، فإذا تسلط الشیطان على اإلنسان أھلكھ، فإن آدم علیھ السالم وسوس لھ الشیطان أن 
 إلى ھالك اإلنسان - هللارحمك - یأكل من الشجرة فحصل ما حصل لھ من البالء، وھو في المرتبة الكریمة والمنزلة الشریفة العظیمة، فانظر 

ُفاإلنسان إذا لم یتداركھ هللا برحمتھ سیھلكھ الشیطان، وھذا كلھ بقدرة هللا جل جاللھ، فیحتاج إلى أن یستعصم با . إذا لم یتداركھ هللا برحمتھ َّ
ُلتحمید والتكبیر وذكر هللا جل جاللھ، سبحانھ وتعالى، ولذلك ترى الصالحین إذا أدمنوا ذكر هللا، فأكثروا من تالوة القرآن ومن التسبیح وا َّ ِ

ًوجدتھم في ثبات على الطاعة وقوة على الخیر، وتجد النفس نشیطة على اإلحسان والبر، راضیة مرضیا عنھا لكن ما أن یغفل ولو كان من . ً
- ا استزلھ إلى شھوة أو شبھة، فأردتھ أصلح عباد هللا إال تسلط الشیطان علیھ، فلربما ھدم الشیطان بوساوسھ ما سبق لھ من البنیان، ولربم

َّفما أحوج اإلنسان إلى الذكر حتى یستعصم با عز وجل من الشیطان. ُ فختم لھ بخاتمة السوء، نسأل هللا السالمة والعافیة-والعیاذ با كذلك . َّ
یھ غمومھا، فإن ذلك قد یفت من عزیمتھ ویكسر أن اإلنسان ضعیف، ومن ضعفھ أنھ إذا توالت علیھ ھموم الدنیا وتكالبت عل: من فوائد الذكر

ُمن قوة شوكتھ، فیحتاج إلى شيء یطمئن بھ قلبھ، ولن یكون ذلك إال بذكر هللا سبحانھ وتعالى، أال بذكر هللا تطمئن القلوُب  ُْ ُّْ ِ َِ ْ ََ ِ َّ ِ یكون ]. 28:الرعد[ِ
ً وحیدا، وتجده في حالة قد یغلب على ظنك أنھ لن ینجو؛ ولكن ًاإلنسان في ضیق من أشد ما یكون الضیق وتجده من أضعف خلق هللا؛ فقیرا

علیھ وعلى -ذو النون . یستعصم بربھ فیلھج لسانھ بذكر هللا ویلتجئ إلى هللا ویحتمي با سبحانھ وتعالى فیأتیھ الفرج من حیث ال یحتسب
فالذكر . َّ وجل بفضلھ ومنتھ من تلك الظلمة بالتوحید والذكرَّوھو في الظلمات، ومع ذلك أخرجھ هللا عز ٌ وحید فرید- نبینا الصالة والسالم

وقد كان السلف یستدلون على النصر والتأیید بالثبات . طمأنینة للقلب، واإلنسان إذا نزلت علیھ كروب الدنیا وتشتت ذھنھ وتفرقت نفسھ ھلك
ًثابت القلب قوي الجنان ذاكرا للرحمن مستعصما بالدیان، عند حصول الفواجع والقوارع، فإذا وجدت العبد إذا نزلت بھ المصائب والشدائد  ً

َفاعلم أنھ منصور بإذن هللا عز وجل؛ ألن السكینة تتنزل على قلبھ، یثبت هللا بھا جنانھ، ویسدد بھا لسانھ وبیانھ، حتى ینجو من ھلكتھ،  َّ ََّّ
 درجة العبد، وأحوُج ما یكون اإلنسان احتیاُجھ إلى رفعة أن هللا سبحانھ وتعالى یرفع بھ: كذلك من فؤائد الذكر. ویعصمھ ربھ بعصمتھ

ْفاإلنسان لو أنھ ُبلغ الجنة وھو في درجاتھا التي لیست بالعلى، أصابھ الغم وخسر ھذه الدنیا، إذ لم یصل إلى الدرجة العالیة الكاملة، ! الدرجة ِّ
اد بھ أنھ یحس أنھ مغبون، ولذلك سمى هللا یوم القیامة بیوم التغابن؛ الخسران بالمعنى األعم المطلق، إنما المر وھذا الخسران النفسي، ولیس

َألنھ ولو كان صالحا أصابھ الغم، أنھ لم یستكثر من الخیر والبر؛ ولكن بذكر هللا ُیدرُك من فاتھ، ویسبق من بعده، ولذلك قال صلى هللا علیھ  َ ِ ْ ً
دون: (وسلم في الصحیح دون؟ قال! یا رسول هللا: قالوا. سبق المفرِّ دون). ًالذاكرون هللا كثیرا والذاكرات: وما المفرِّ التالون لكتاب هللا : المفرِّ

دون. آناء اللیل وآناء النھار َّالمسبحون الحامدون المستغفرون الُمثنون على هللا عز وجل بما ھو أھلھ: المفرِّ َّ ُ قال صلى هللا علیھ : ًكذلك أیضا. ْ
إسباغ الوضوء على المكاره، وكثرة الخطى إلى : بلى یا رسول هللا، قال:  بھ الخطایا ویرفع بھ الدرجات؟ قالواأال أنبئكم بما یمحو هللا: (وسلم

إن انتظار الصالة بعد الصالة ال یكون إال للذاكرین؛ ألن القلب : قالوا). المساجد، وانتظار الصالة بعد الصالة، فذلكم الرباط فذلكم الرباط
ًفإذا كان انتظارھا وشغف القلب بھا موجبا لرفع الدرجة، فكیف بمن كان دأبھ على عمارة وقتھ .  من أعظم الذكرمعلق بذكر هللا؛ والصالة

َّوساعات لیلھ ونھاره بذكر هللا عز وجل؟ ًوأیا ما كان فال یزال ذاكر هللا سبحانھ وتعالى في عصمة من هللا في أمور دینھ ودنیاه وآخرتھ، ! َّ
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ال (من كان آخر كالمھ من الدنیا : (ى طاعة من الطاعات، فُیختم لھ بخاتمة السعداء، كما قال صلى هللا علیھ وسلمحتى یأتیھ الموت وھو عل
إن اإلنسان إذا أكثر من تالوة القرآن آناء اللیل والنھار، فالغالب أن ُیختم لھ على كتاب : ولذلك یقول بعض العلماء). دخل الجنة) َّإلھ إال هللا

ًب، فكثیرا ما تجد حفاظ القرآن الذین یتلون كتاب هللا آناء اللیل وآناء النھار ما یختم لھم إال بأحسن الخواتم، فإما أن تجده َّوھذا مجر. هللا
َّمصلیا فُیختم لھ وھو راكع أو یموت وھو ساجد، ووهللا رأینا بأعیننا من خواتم السعداء من أمثال ھؤالء الذین یكثرون من ذكر هللا عز وجل،  َّ ً

ِّوهللا عز وجل یعصمھم بعصمتھ ویحسن لھم الخاتمة بفضلھ ومنھ َّ ومن . نسأل هللا تعالى أن یجعل لنا ولكم من ذلك أوفر الحظ والنصیب. َّ
ِ ذكُر العلم بحفظ القرآن، ومدارستھ ومذاكرتھ، والجلوس في مجالسھ، والحث علیھ دون سآمة -: أفضل الذكر وأحبھ إلى هللا سبحانھ وتعالى

َّلل، وتقدیر أھلھ من األحیاء واألموات، والترحم على األموات، وذكرھم بالجمیل، والدعاء لھم، واالستغفار لھم، كل ھذا من ذكر هللا عز أو م
َّومن ترحم على علماء المسلمین وذكرھم بالخیر، وسأل ربھ أن یغفر لھم ذنوبھم وأن یرفع لھم درجاتھم؛ قیض هللا لھ بعد موتھ من . َّوجل

ًفیحرص اإلنسان على ھذا الخصلة العظیمة، خاصة طالب العلم، فأحق من یكون من الذاكرین ھم طالب . ل بھ كفعلھ أو أفضل من فعلھیفع
ًالعلم، فإذا انتھى من مجالس الذكر قام یتلو القرآن، وإذا جلس بین الناس جلس مستغفرا مسبحا حامدا مھلال مكبرا  سبحانھ وتعالى، وبذلك  ً ً ًً

َّوجماُع الخیر كلھ أن یحرص اإلنسان على ذكر هللا عز وجل بالوارد الذي دلت علیھ نصوص الكتاب ونصوص .  أمة وقدوة للناسیكون َّ
ُالسنة الصحیحة عن رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم، وأن یدع ما سوى ذلك، فإذا ذكر هللا بالوارد عظم أجره وثقل میزانھ   .وهللا تعالى أعلم. ُ

 
 
 
 

  المفضل ألذكار المساءالوقت
 
 

ًھذا فیھ تفصیل، ما ورد مقیدا من األذكار : ما ھو الوقت المفضل ألذكار المساء؟ أیكون بعد صالة العصر أم بعد المغرب؟ الجواب: السؤال
َُّیقید، منھ ما یكون بعد أذان المغرب بدخول اللیل، كقولھ علیھ الصالة والسالم : ، فقولھ) البقرة في لیلة كفتاهَمن قرأ اآلیتین من آخر سورة: (َ

فھذا من أذكار المساء المقیدة . ال یتحقق قبل أذان المغرب، وإنما یتحقق بعد أذان المغرب مباشرة؛ ألن اللیل یدخل بعد األذان) في لیلة(
دبار نھارك وأصوات دعاتك، اللھم ھذا إقبال لیلك وإ: (وھكذا ما ورد من األحادیث األخر التي تكون بعد غروب الشمس، كقولھ. بالغروب

التھلیل عشر : ًوما كان مقیدا بصالة المغرب ال یصح قبل صالة المغرب، وال یصح قبل غروب الشمس، مثل. ، فھذا مقید)أسألك أن تغفر لي
مرات، قبل أن سبع ) العرش العظیم حسبي هللا ال إلھ إال ھو علیھ توكلت وھو رب: (مرات قبل أن یثني رجلھ وقبل أن یكلم غیره، وقول

أما بعد صالة العصر، فالتھلیل عشر مرات عقب الصالة مباشرة؛ لثبوت السنة الصحیحة عن . فھذا مقید. یثني رجلھ وقبل أن یكلم غیره
ویبقى ھذا الوقت ما بین العصر وما بین . رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم في ذلك، فیھلل عشر مرات، مثل ما ذكرنا في صفة المغرب

َّال إلھ إال هللا وحده ال شریك لھ، لھ الملك ولھ : (، وكذلك التسبیح وقول)اللھم بك أمسینا وبك أصبحنا: (ًالشمس وقتا ألذكار المساءغروب 
سبحان هللا وبحمده، سبحان هللا (ًمائة مرة، ناویا بھا المساء؛ ألن المساء یكون بعد صالة العصر، وھكذا ) الحمد وھو على كل شيء قدیر

وأما ما ورد من تالوة . ، وغیرھا من األذكار المطلقة في المساء تكون بعد صالة العصر، ویمكن أن تكون قبل غروب الشمس)مالعظی
ٌقْل ُھو هللا أحد(المعوذتین و َ ََ ُ َّ رضي هللا  فإنھ یكون بعد دخول المغرب في اختیار بعض العلماء رحمھم هللا كما في حدیث عبد هللا بن عبید) ُ
ٌقْل ُھو هللا أحد : (( ما أقول؟ قال: قلت. قل: (قال لي النبي صلى هللا علیھ وسلم: ه قالعنھ وأرضا َ ََ ُ َّ والمعوذتین إذا أمسیت وأصبحت، تكفیك )) ُ
 .وهللا تعالى أعلم. فھذا فضل عظیم؛ ولكن بعض أھل العلم استحبوا أن یكون بعد غروب الشمس وقبل الصالة). من كل شر

 
 
 
 

 [3[ باب الھبة والعطیة -ع شرح زاد المستقن
مما یعزز ترابط الحیاة األسریة عدل اآلباء واألمھات بین أوالدھما في كال الجانبین المادي والمعنوي، وقد دلت نصوص الشریعة على 

ر واإلناث، وحكم كیفیة العدل بین الذكو: وھناك أحكام خاصة بھذه المسألة، منھا. وجوب العدل والتسویة بین األوالد في العطایا ونحوھا
 .رجوع الوالد عن ھبتھ البنھ، وغیرھا من المسائل المذكورة ھنا

 األحكام المتعلقة بعطیة األوالد
 
 

بسم هللا الرحمن الرحیم الحمد  رب العالمین، والصالة والسالم على أشرف األنبیاء والمرسلین، وعلى آلھ وصحبھ ومن سار على نھجھ 
شرع المصنف رحمھ هللا في بیان ]. یجب التعدیل في عطیة أوالده على قدر إرثھم: فصل: [یقول المصنف رحمھ هللاف: أما بعد. إلى یوم الدین

األحكام المتعلقة بعطیة األوالد، وقد وردت نصوص الشریعة عن رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم في بیان أحكام عطیة األوالد، وھذه المسألة 
عموم البلوى بھا، وكثرة حاجة الناس إلى معرفة أحكامھا، وقد جرت عادة العلماء واألئمة والفقھاء أن یذكروا ًالمسائل نظرا ل تعتبر من أھم

ُأحكام ھذه المسألة في كتب الحدیث والفقھ؛ ففي كتب الحدیث تذكر في باب الھبة، ویعتني العلماء رحمھم هللا ببیان مسائلھا في أحادیث 
 ...... .ث وأصحاب السنن رحمھم هللا، وأما الفقھاء فإنھم یذكرون أحكامھا ومسائلھا في باب العطیة والھبةالھبات، كما ھو صنیع أئمة الحدی
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 حكم رجوع الواھب عن ھبتھ

 
 

یحرم على من وھب غیره أن یرجع في تلك الھبة، أما الدلیل على التحریم فما ). وال یجوز لواھب أن یرجع في ھبتھ الالزمة: (قال رحمھ هللا
، وعند علماء )لیس لنا مثل السوء، العائد في ھبتھ كالكلب یقيء ثم یأكل قیئھ: ( في الصحیح عن رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم أنھ قالثبت

ومما یدل على تحریم الشيء وصفھ بأشنع الصفات التي ال تجیزھا : األصول رحمھم هللا قواعد أو أسباب یستدل بھا على التحریم، قالوا
أن من فعل ھذا الفعل :  من أسوأ ما یكون، وإذا كان لیس لنا مثل السوء فمعناه-والعیاذ با-  ترضى بھا، فضرب المثل بالكلب الشریعة وال

فلیس على ھدي النبي صلى هللا علیھ وسلم، ولیس على شریعتھ، ولیس على سنتھ صلوات هللا وسالمھ علیھ، وقد أخبر علیھ الصالة والسالم 
). لیس لنا مثل السوء: (یحرم الرجوع في العطیة، جاء بھذه الكلمات: عن ھدیھ وسنتھ بھذا األسلوب، فھو بدل أن یقولعن أكثر من خرج 

 من األسالیب المؤثرة، وینبغي للداعیة والواعظ والمعلم والموجھ والمربي أن یختار بعض الكلمات المؤثرة، - كما یسمیھ العلماء-وھذا 
، وأال تشتمل على الخروج عن السنة وھدي النبي صلى هللا علیھ وسلم، فالنبي علیھ الصالة والسالم ما كان شریطة أال تشتمل على الغرور

، )لیس لنا مثل السوء: (ال یجوز الرجوع في الھبة، أو یحرم الرجوع في الھبة، لكنھ جاء بھذا األسلوب النبوي الكریم! أیھا الناس: یقول
ا ھو مثل السوء الذي سیذكر؟ وما ھو الفعل الذي استوجب أن یوصف بھذه الصفة المذمومة الممقوتة م.. فاقشعرت األبدان ووجلت القلوب

، فوصفھ )یقيء ثم یأكل قیئھ: (، فشبھھ بالكلب، ثم قال)العائد في ھبتھ كالكلب: (التي تنفر منھا النفوس، وال ترضاھا الطباع السلیمة؟ قال
وأكل ) كالكلب یقيء ثم یأكل قیئھ: (در ھذا الحدیث على تحریم الرجوع، ونستدل بالتمثیل بقولھنستدل بص: بھذه الصفة، یقول بعض العلماء

ًاإلنسان لقیئھ فضال عن الكلب محرم علیھ؛ ألن القيء نجس، فإذا كان نجسا فمعناه ال یجوز : أن الرجوع اشتمل على محرم، وعلى ھذا قالوا: ً
ًإن ھناك حكما عظیمة؛ ألن الشریعة : ي الحكم التي یمكن أن تستفاد من ھذا التحریم؟ یقالما ھ: ویرد السؤال. للمسلم أن یرجع في ھبتھ

ًشرعت الھبة كسبا لمودة القلوب، وإذا أعطى الھبة والعطیة والھدیة ورجع فیھا؛ كان ھذا من أبلغ ما یكون جرحا للنفوس وإیالما لھا، فإن  ً ً
أعطني ما وھبتك؛ فقد أذلھ وأھانھ، وربما أشعره أن قلبھ قد تغیر علیھ بھذا، وأن منزلتھ : لاإلنسان إذا فرح بالعطیة ثم یفاجئ بصاحبھا یقو

ثم إن ھذه الصفة . ًقد سقطت، وأن ھناك أمرا ما قد بلغھ عنھ استوجب تغییر اإلحسان إلى اإلساءة بأخذ ھذه الھبة والعطیة التي أعطاه إیاھا
ً ھو الذي یرجع في ھبتھ؛ ألن الكریم ال یرجع في ھبتھ أبدا، -والعیاذ با- ، فإن اللئیم لیست من صفات الكرام؛ بل ھي من صفات اللئام

أعطني ما وھبتك، فالكریم ال یرضى بھذا؛ ألن النفوس الطیبة والمعادن الكریمة األصیلة مجبولة على : ویختار أن یموت وال أن یقول لرجل
اه ویؤلمھ؛ اختار أن ُیجرح بما ینـزل علیھ من المصائب والمتاعب، وال أن یمس مشاعر الرحمة، وإذا نظر إلى أن أخذ ھذه الھبة سیجرح أخ

وللسلف الصالح رحمھم هللا قصص عجیبة في ھذا، وللفضالء واألخیار على مر العصور . ًأخیھ، فیوصف بكونھ راجعا في ھبتھ وعطیتھ
ع في ھبتھ، والمسلم الصالح إذا حدثتھ نفسھ بالرجوع وتذكر أن النبي عطیتھ، وال یرج والدھور مواقف كریمة في ھذا، فال یرجع الكریم في

ًصلى هللا علیھ وسلم منعھ من ذلك وبین لھ أنھ ال یجوز؛ فإنھ لن یرجع مھما كلفھ ذلك األمر، ثم یرضى با عز وجل عوضا عن كل فائت ّ .
ّفإن هللا سیعود علیھ بكل خیر، وقد حدث بعض العلماء رحمھم هللا فمن استغنى با عز وجل ورضي بحكم هللا واطمأن أن هللا سیخلف علیھ؛ 

حتى لولدي، مع أنھ یحل : ما وجدت أعجب من موقف أحسن فیھ بصدقة أو ھبة أو ھدیة، فیحدث عندي الظرف القاھر المؤلم، یقول: فقال
ّي، فأمتنع من الرجوع إال وجدت خلف هللا علي مع ذلك كان من أعظم وأصعب المواقف عل: للوالد أن یرجع في ھبتھ لولده، ولكنھ یقول ّ

ًفلذلك ینبغي على المسلم دائما أن یسمو بنفسھ إلى الكماالت، . َّبأحسن الخلف، مما یعوضھ علي في دیني أو دنیاي أو أھلي أو مالي أو ولدي
ّوقد بین المصنف . ن أنھا لیست على سنتھ وھدیھّوحذر منھا، وبی وأن یربأ بنفسھ عن ھذه األمور التي نفر منھا النبي صلى هللا علیھ وسلم

سأعطیك عشرة أو مائة، : ّرحمھ هللا أنھ ال یجوز الرجوع في الھبة ما لم یقبض الموھوب لھ الھبة، وقد بینا ھذا بحیث لو قلت لشخص
 إلي سأحل لك ھذا الموضوع، وأنت إن شاء هللا في السنة القادمة إذا أتیت: وطرأت عندك ظروف جعلتك ال تستطیع أن تعطیھ، وقد تقول لھ

ِما على الُمْحسنین مْن : تظن أن األمور واألحوال طیبة، وقدر هللا عز وجل أن تغیرت الظروف، فتشرح لھ ظروفك، وهللا عز وجل یقول ِ َِ َ َْ َ
ٍسبیل  ِ ھ لم یقبض؛ فمن حقك أن ترجع، ، فإذا طرأت علیك الظروف القاھرة التي ال تستطیع أن تمضي ھبتك وھدیتك، فما دام أن]91:التوبة[َ

  .ّوال یملك ھو الھبة إال بقبضھا، أما وقد قبض الھبة وأخذھا؛ فإنھ یحرم علیك الرجوع؛ ألنھ یملكھا بالقبض، كما قدمنا وبینا
 
 
 
 

 حكم رجوع األب عن ھبتھ لولده
 
 

و بنت، فلو أعطى الوالد ابنھ سیارة ثم رجع عنھا، أو أعطاه إال األب فإن لھ الرجوع في عطیتھ لولده من ابن أ: أي) إال األب: (قال رحمھ هللا
ال یحل لرجل مسلم أن یعطي العطیة : (ً أرضا ثم رجع عنھا؛ كان من حقھ ذلك؛ ألن النبي صلى هللا علیھ وسلم قال في حدیث السنن- ًمثال-

 حسنھ غیر واحد من العلماء، وھو حدیث ثابت عن رسول ، وھذا الحدیث)إال األب مع ولده(، وفي روایة )ثم یرجع فیھا، إال الوالد مع ولده
أن الوالد یجوز لھ : لكن ینبغي التنبیھ على مسألة وھي. هللا صلى هللا علیھ وسلم ویدل على أن من حق الوالد أن یرجع في عطیتھ مع أوالده

ّین ھذا النبي صلى هللا علیھ وسلم في حدیث الصحیحین أن الولد مع الوالد كالشيء الواحد، وقد ب: ًأوال: الرجوع في عطیتھ لولده لعدة أمور
ًلما بلغھ أن علیا یرید أن یتزوج ابنة أبي جھل ، وفھم علیھ الصالة والسالم أن ھذا األمر فیھ نوع من اإلغاضة واألذیة لبنتھ ولھ علیھ الصالة 
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ما فاطمة بضعة مني، یریبني ما رابھا، ویؤذیني ما آذاھا، وهللا ال وهللا ال آذن، وهللا ال آذن، وهللا ال آذن، إن: (والسالم، فرقى المنبر وقال
، والبضعة من الشيء القطعة منھ، )إنما فاطمة بضعة مني: (فالشاھد في قولھ). تجتمع بنت رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم وبنت عدو هللا

 یعطي زكاتھ لولده، وال یجوز للولد أن یعطي زكاتھ لوالده؛ ألن فإذا كان یرید أن یرجع فكأنھ یرجع في مالھ ھو، ولذلك فال یجوز للوالد أن
. الوالد والولد كالشيء الواحد، وإذا ثبت ھذا فاألب دلت السنة عن رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم على أنھ مستثنى، فمن حق الوالد أن یرجع

غیرھا مثل ھذه األمور الدنیویة، خاصة مع عظیم اإلحسان والفضل في أن المحبة التي یكنھا االبن ألبیھ والبنت ألبیھا ال یمكن أن ت: ًثانیا
سالف الزمن من الوالدین على الولد من النعمة العظیمة والمنة الجلیلة الكریمة، التي ال یمكن أن یدخل معھا الشك وسوء الظن، فانظر إلى 

یجوز لألب أن یرجع في :  ولذلك قال العلماء رحمھم هللا.حكمة الشریعة حینما تحرم الشيء ألسباب، فإذا زالت األسباب؛ حكمت بحلھ
 -خاصة أنھ یخالف السنة، والحدیث واضح في ھذا-وھناك قول ضعیف وشاذ . عطیتھ البنھ وبنتھ، ویكاد یكون اإلجماع بین العلماء على ذلك

اه؛ ألن النبي صلى هللا علیھ وسلم أجاز لیس من حق الوالد أن یرجع في عطیتھ لولده، ویفصل في المنع، لكن الصحیح ما ذكرن: یقول
إن األم تنـزل منـزلة : بعض العلماء یقول: الوجھ األول: ھل الجد واألم ینزالن منـزلة األب؟ من حیث األم فوجھان: الرجوع، لكن السؤال

م أكثر منھا في األب؛ ألن إحسان األب؛ ألن المعاني الموجودة في األب موجودة في األم، والمفاسد التي تخشى من الرجوع مدفوعة في األ
قال بعض : الوجھ الثاني. ّاألم أعظم من إحسان األب، ولذلك بین النبي صلى هللا علیھ وسلم أنھا األحق بحسن الصحبة، وحقھا آكد وأوجب

ّألم، وبین أن لألب والیة على األم لیست كاألب، كما ھو روایة عن اإلمام أحمد ، ولذلك لما سئل عن ھذه المسألة فرق بین األب وا: العلماء
ولده، واألم لیست لھا والیة على الولد، والفرق بین الوالد والوالدة في بعض األمور التي نص الشرع على التفریق فیھا بین األب واألم یؤكد 

ًأما الجد فقد سماه هللا أبا . ة األبإن األم تنـزل منـزل: ولكن من جھة النظر والمعنى یقوى قول من قال. على أنھ یملك األب الرجوع دون األم
َملة أبیكم إْبراھیم : فقال ِ َِ ِ ِْ ُ َ َ ِواتبْعت ملة آبائي : ، وقال]78:الحج[َّ َِ َ ََ ََّّ إن : (ً، فسمى الجد أبا، وقد قال علیھ الصالة والسالم في الحسن ]38:یوسف[ُ

ًوبناء على ذلك قال . نزل منزلة األب في كثیر من أحكام الشریعة، وھو ابن بنتھ، وھو علیھ الصالة والسالم جد لھ، فالجد ی)ابني ھذا سید
  .الجد لھ الرجوع كما لألب أن یرجع: طائفة من العلماء رحمھم هللا

 
 
 
 

 حكم أخذ الوالد من مال ولده
 
 

أن یأخذ ویتملك من مال ولده ما : (وقولھ. لألب: أي) ولھ: (قولھ] ولھ أن یأخذ ویتملك من مال ولده ما ال یضره وال یحتاجھ: [قال رحمھ هللا
، أما من حیث الحكم بجواز األخذ من أموال األوالد فالسنة ثابتة في ھذا؛ فإن النبي صلى هللا علیھ وسلم صح عنھ من )ال یضره وال یحتاجھ

اختلف في سنده وحسنھ وقد -، وفي حدیث جابر )إن أطیب ما أكلتم من كسبكم، وإن أوالدكم من كسبكم: (حدیث عائشة في السنن أنھ قال
للوالد أن یأخذ ویتملك من : ً، ونظرا لورود السنة بھذا؛ قالوا)أنت ومالك ألبیك: ( في قصة الولد مع والده في قضاء الدین قال-بعض العلماء

ئد عن حاجة الولد ال بأس فالزا. ًمال ولده، لكن بشرط أال یكون ھذا األخذ فیھ ضرر على الولد، وأال یكون الولد محتاجا لھذا المال المأخوذ
إن : یأخذھا، والولد محتاج إلیھا، فال یقال ًللوالد بأخذه، فلو كان الولد عنده خمسون ریاال ھي مصاریفھ لطعامھ وولده، وجاء الوالد یرید أن

سھ في ھذا مقدمة على إعالة ، وقد جعل إعالتھ لنف)ابدأ بنفسك وبمن تعول: (من حق الوالد أن یأخذھا؛ ألن النبي صلى هللا علیھ وسلم قال
إنھ یجوز للوالد أن یأخذ من مال ولده، فیأخذ : فإذا ثبت ھذا فال یأخذ ما یضره ویحتاج إلیھ، ویكون أخذ الوالد بالمعروف، فإذا قلنا. الغیر

 لما اشتكت زوجھا أنھ بالمعروف، وھذا أصل في الشریعة أنھا إذا أجازت أخذ الحق، فأخذه یكون بالمعروف، ولذلك ھند رضي هللا عنھا
، فللوالد أن یأخذ ویتملك من مال )خذي من مالھ ما یكفیك وولدك بالمعروف: (قصر في نفقتھا كما في الصحیحین قال صلى هللا علیھ وسلم

 عز وجل وأداء ومن األسباب التي یضع هللا بھا البركة في مال اإلنسان، ولیس ھناك سبب بعد طاعة هللا. ولده ما ال یضره وما ال یحتاج إلیھ
ًسببا في حسن عاقبة اإلنسان  حق المال من الزكوات والصدقات، لیس ھناك أعظم من بر الوالدین، فا یضع بھ البركة في المال، ویجعلھ

والقصص .  األجرفي مالھ، وال یأخذ الوالد من مال ولده إال تأذن هللا لذلك الولد بالخیر والحسنى في مالھ، مع ما ینتظره عند هللا من عظیم
ًفي ھذا كثیرة، وقد ذكر عن بعض من نعرف من المتأخرین أنھ كان من أغنى الناس، وكان إذا اشترى أرضا أو دارا أو شیئا وأعجب والده،  ً ً

یر، فأقر هللا اكتب ھذا باسمي، فال یمكن أن یراجعھ بكلمة، بل یكتبھ مباشرة باسمھ، حتى وضع هللا لھ البركة والخ! یا بني: جاء والده وقال
واألحوال في اإلحسان للوالدین مختلفة، فالذي یعطي والدیھ قبل أن . عینھ في المال والولد، فما من شيء یبارك هللا فیھ مثل بر الوالدین

نھ وتعالى یسأاله، والذي یعطي الوالدین في أحلك وأشد الظروف، والذي یراقب الوالدین بحیث ال یجعلھما في حاجة إلى أحد بعد هللا سبحا
غیره، ویبادلھما بالعطیة قبل أن یسأاله، فھذا من خیر المنازل عند هللا عز وجل، وال یوفق لذلك إال الموفق، حتى إن اإلنسان یصل رحمھ 

ن سنة، وقد ذكروا عن بعضھم أنھ عمر فوق المائة والثالثی! فینسأ لھ في أثره، ویزاد لھ في عمره، وھذا في الرحم، فما بالك ببر الوالدین
حتى سقط حاجباه وھو متماسك ویمشي بقوتھ، لكنھ ال یصبح حتى یذھب إلى آخر خیمة من قرابتھ ورحمھ، وقبل أن یفطر الناس یسقیھم 

خاصة في حاجتھم إلى الطعام أو الكساء أو ! فكیف ببر الوالدین. ما زالت الصدقة تبارك لنا في أعمارنا حتى مللنا العیش: اللبن، فكان یقول
ابة والسیارة والركوب، أو الخدمة أو العالج والدواء، أو الحاجة إلى السفر لمصلحة ولقضاء حاجة، فال یستوجب اإلنسان الرحمة والخیر الد

ًفإذا ثبت ھذا فعلى اإلنسان دائما أن یحرص على الكماالت، وأن یعلم أنھ ال خیر . من هللا سبحانھ وتعالى بشيء بعد توحیده مثل بر الوالدین
ً ھذا المال ما لم یتق هللا عز وجل فیھ، ومھما أعطي من األموال فإن المال ال قیمة لھ إال أن یكون في طاعة هللا عز وجل، فیكون سببا في في

سعادة العبد، ومن ظن أن المال المحض سبب في سعادتھ حتى یمنع والده منھ، ویصبح المال أعز علیھ من والده؛ فھذا من شر المنازل عند 
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ً، ولو كان المال سببا في السعادة لكان أسعد الناس قارون، الذي أوتي الكنوز التي كانت تنوء العصبة أولو القوة بحمل مفاتیح الخزائن هللا
، فالمال ال یأتي بالسعادة إال إذا ابتغي بھ وجھ هللا. التي كان فیھا ھذا المال والخیر، فخسف هللا بھ األرض فھو یتجلجل فیھا إلى یوم القیامة

فیأتي بسعادة الدین والدنیا واآلخرة، فیتأذن هللا سبحانھ وتعالى لصاحبھ برضاه، فإن النبي صلى هللا علیھ وسلم أخبر أن الصدقة واإلحسان 
وا في بالمال یحجب العبد عن سیئتھ المتقدمة والمتأخرة، ففي الصحیحین أنھ قام علیھ الصالة والسالم في غزوة العسرة، فسأل الناس أن ینفق

الفضة في  سبیل هللا، فجاء عثمان رضي هللا عنھ وصب الذھب، ثم قام علیھ الصالة والسالم مرة ثانیة، فذھب عثمان مرة ثانیة وصب
فانظر كیف وھب . ال ما تقدم وال ما تأخر) ما ضر عثمان ما فعل بعد الیوم: (حجره، فأخذ علیھ الصالة والسالم یقلب الذھب والفضة ویقول

ًعثمان المال فكان سببا في سعادتھ في اإلنفاق في الجھاد، والجھاد بعد بر الوالدین، فإذا كان عثمان قد أنفق ھذا المال في الجھاد وقال لھ هللا لـ
یحین ًفإن النبي صلى هللا علیھ وسلم قد جعل البر مقدما على الجھاد، ففي الصح) ما ضر عثمان ما فعل بعد الیوم: (النبي صلى هللا علیھ وسلم

بر : ثم أي؟ قال: قلت. الصالة على وقتھا: أي العمل أحب إلى هللا؟ قال: سألت النبي صلى هللا علیھ وسلم: (من حدیث عبد هللا بن مسعود قال
منھ الحاجة فإذا أنفق مالھ في بر والدیھ فأجره أعظم، وال شك أن الوالد إذا نظرت ولمست ) . الجھاد في سبیل هللا: ثم أي؟ قال: قلت. الوالدین

فیأتي لولده ویذل نفسھ  إلى المال والمساعدة والمعونة، فال تقف مكتوف الید، ومن أسوأ ما یكون أن الوالد یحتاج ویقف في مواقف عصیبة،
 عنده المال، وهللا ما عندي یا أبت، وهللا یشھد من فوق سبع سموات أن: أنا محتاج إلى مال، أحتاج إلى كذا وكذا، فیقول! یا بني: لولده ویقول

إنسان قادر على .. ًفھذا وهللا إذا أردت أن ترى محروما؛ فانظر إلى ھذا المحروم من بر والدیھ، وھذا من العقوق. وأن المال زائد عن حاجتھ
ر ویأمره  أو والدتھ ویقف مكتوف الید تحت إغراء نفس أمارة بالسوء، وشیطان یعده الفق-بعد هللا سبحانھ وتعالى-أن یفرج كربة والده 

بالفحشاء والمنكر، وزوجة تثبطھ عن بر الوالدین وتخذلھ، وولد مجبنة مبخلة، یؤثر بذلك كلھ على اإلحسان الوالدین وإسداء المعروف إلیھا، 
ًمع أن لھم على اإلنسان دینا ما وفاه، وجمیال ما كافأه، فال شك أن ھذا من أعظم الحرمان الكماالت فاإلنسان یحرص إذا كان یرید مراتب . ً

ًأن یجعل لوالدیھ حظا من راتبھ، ویجعل لوالدیھ حظا من الخیر الذي یأتیھ إذا جاءه، وقد كان البعض إذا جاءتھ أي ھدیة أول من یأخذ وأول  ً
عظیم أن یجعلنا من یقسم لھ وأول من یستمتع بھذه الھدیة والداه، وھذا ال شك أنھ من أعظم التوفیق من هللا سبحانھ وتعالى للعبد، نسأل هللا ال

  .وإیاكم ذلك الرجل
 
 
 
 

 حكم مساواة الذكر واألنثى في العطیة
 
 

األوالد ھنا یشمل الذكر واألنثى، فیسوي بین الذكر ) في عطیة أوالده: (وقولھ. ھذا الوجوب یشمل الوالدین األب واألم) یجب التعدیل: (قولھ
ین التسویة في مطلق العطیة وبین التسویة في قدر العطیة، فكما أعطى الذكر واألنثى، فكما أعطى الذكر یعطي األنثى، لكن ھناك فرق ب

على قدر : (ولذلك قال رحمھ هللا. یعطي األنثى، لكن القدر الذي أعطاه للذكر یكون مثل حظ األنثیین؛ ألنھا قسمة هللا من فوق سبع سموات
إنھ ھو األصل؛ ألن العدل :  رحمھم هللا واألئمة والسلف، ومنھم من قال، فجعل للذكر ضعف ما لألنثى، وھذا استحبھ جماھیر العلماء)إرثھم

الذي قامت علیھ السموات واألرض قسمة هللا التي توالھا في كتابھ وعلى لسان رسولھ صلى هللا علیھ وسلم وبھدیھ، وھو ھنا تفضیل الذكر 
من فوق سبع سموات، فقد خلق آدم بیده،  ًأن یرد شیئا حكم هللا بھوال یستطیع أحد . على األنثى، ونصوص الكتاب والسنة كلھا دالة على ھذا

َونفخ فیھ من روحھ، وأسجد لھ مالئكتھ، ثم خلق حواء من بعد ذلك من آدم، وفرق بین تكریم آدم بالنفخ بالروح وسجود المالئكة لھ وتشریفھ 
َوجعل منھا زْوجھا لیْسكن إلْیھا : ھًوتكریمھ بھذا الفضل العظیم، ثم جعل خلق األنثى تبعا للذكر بقولھ سبحان َ َ َ َ َ َ َ َ ََ ِ ُ ِْ ، فھي تبع ]189:األعراف[َِ

لم : للرجل، وھي نصوص ال یمكن لإلنسان أن یرد فیھا حكم هللا أو أمر هللا سبحانھ وتعالى من فوق سبع سموات، فال یستطیع الفقیر أن یقول
َي أتعذب بغناي؟ فإن ھذا حكم هللا وربك یخلق ما یشاُء ویختاُر لم جعلني رب: ًجعلني ربي فقیرا؟ وال یستطیع الغني أن یقول َ ُْ َْ َ َ َ َ َ َ َُ ]. 68:القصص[ُّ

فلذلك وجد التفضیل من حیث الخلق والقدرة وصفة الخلق، وكذلك من حیث التكالیف الشرعیة، حتى جعل النبوة في الرجال ولم یجعلھا في 
وإذا ثبت ھذا . فیھا، والنصوص الشرعیة واضحة فیھ یف ال یمكن ألحد أن یكابرالنساء، فالتفضیل من حیث الحقوق والواجبات والتكال

ُِیوصیكم هللا في أْوالدكم للذكر مثُل حظ األنثیْین : فالعدل أن یجعل ما للذكر ضعف ما لألنثى، ھذا ھو حكم هللا سبحانھ وتعالى َ ََ ُ ِّ ْ َِ ِ ِ ِ ِِ َ َّ َّْ ُُ ، ]11:النساء[ُُ
ألنثى تستحق أكثر مما أعطاھا هللا سبحانھ وتعالى؛ فھذه قسمة هللا من فوق سبع سموات، وھذا حكمھ، وھذا إن ا: وال یستطیع أحد أن یقول

ِشرعھ وهللا یْحكم ال ُمعقب لُحكمھ  ِ ِْ ِّ َُ َ َ َُ ُ َوال ُیْسأُل عما یفعُل ] 41:الرعد[َّ َ َْ َّ ًسبحانھ وتعالى علوا عظیما] 23:األنبیاء[َ على قدر : (فقولھ رحمھ هللا. ً
  .إشارة إلى ما ذكرناه من أنھ یجعل للذكر ضعف ما لألنثى) ھمإرث
 
 
 
 

 الواجب على من فضل بعض أوالده على بعض في العطیة
 
 

الفاء للتفریع، فإذا علمت أنھ یجب على الوالد أن یسوي بین أوالده في عطیتھم، فیعطي ]. فإن فضل سوى برجوع أو زیادة: [قال رحمھ هللا
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: ألنثى، فإنھ إذا اختل ذلك فإنھ یجب علیھ أن یرجع إلى األصل، فلو أعطى بعضھم ولم یعط البعض اآلخر، قلنا لھللذكر ضعف ما یعطیھ ل
: مثال ذلك. یجب علیك أن تعطي من حرمت؛ ألن هللا عز وجل أوجب علیك العدل، فإما أن تعطي المحروم أو ترجع عن عطیتك لذلك الولد

َھم ولم یعط اآلخرین، ولم تكن العطیة لسبب خاص كما سیأتي، فأعطى أحدھم سیارة وھناك أخوان لم رجل لھ ثالثة من األوالد، فأعطى أحد
إما أن تعطي األخوین سیارة مثل ھذه السیارة في قیمتھا وقدرھا وصفاتھا وفضلھا، وإما أن تسحب السیارة التي : ًیعطھما شیئا، فنقول لھ

ًا أو تحرمھم جمیعاَّأعطیتھا لھذا المفضل، فإما أن تعطیھم جمیع ًتحقیقا لألصل الذي أمر هللا عز وجل بھ من  ھذا ھو ما نص علیھ رحمھ هللا. ً
ًالعدل؛ ألن العدل ال یتحقق إال بھذا، إما أن یعطیھم جمیعا فیعدل ویسوي، أو یحرمھم جمیعا فیعدل ویسوي ً.  

 
 
 
 

 حكم إنفاذ عطیة من لم یعدل إذا مات
 
 

ًلو أن رجال أعطى أحد أبنائھ الذكور أرضا، ثم توفي قبل أن : فإن مات قبل أن یرجع، مثال ذلك: أي] بلھ ثبتتفإن مات ق: [قال رحمھ هللا ً
إذا كان الذي أعطیت لھ : یعطي أخویھ الباقیین مثلما أعطى أخاھم، فتوفي قبل أن یرجع وقبل أن یسوي ویعطي اآلخرین مثلھ، فالسؤال حینئٍذ

بة؛ فحینئٍذ تثبت ھذه الھبة، ویلقى ھذا الوالد ربھ بمظلمة األخوین، فیلقى هللا سبحانھ وتعالى بھذا، فإن األرض قبضھا وحازھا وتمت الھ
ًسامحھ ولداه فھما مجزیان خیرا، وهللا یخلفھما خیرا، وإن أرادا حقھما؛ فإنھ مسئول عن ھذا الحق، إما أن یعطیھم جمیعا أو یحرمھم جمیعا ً ً ً .

 قبل العدل وقبل الرجوع، فإنھ حینئٍذ تثبت العطیة، ویملك ھذا الولد ما أعطاه - نسأل هللا السالمة والعافیة- روحھ فإذا أدركتھ ساعتھ وقبضت 
ًوالده، واألفضل برا لوالده وإدراكا لحق أخویھ أن یستسمح أخویھ أو یرضیھما حتى ال تكون على والده تبعة ومسئولیة مما فعل ً.  

 
 
 
 

 ة بین األوالدأدلة وجوب التسویة في العطی
 
 

بین رحمھ هللا في ھذه الجملة أنھ یجب على الوالد أن یسوي ویعدل في عطیتھ ) یجب التعدیل في عطیة أوالده: (قال المصنف رحمھ هللا
ن یعطي البقیة، ًوبناء على ھذه العبارة فإنھ یلزم الوالد إذا أعطى أحد أوالده أ. ما یثاب فاعلھ ویعاقب تاركھ: الواجب) ویجب: (قولھ. ألوالده

والدلیل على ذلك عدة نصوص وردت في كتاب هللا وسنة النبي صلى هللا علیھ وسلم، وبسبب ھذه النصوص ذھب طائفة من العلماء كما ھو 
مذھب اإلمام أحمد في روایة عنھ، وكذلك داود الظاھري و إسحاق بن راھویھ و طاوس بن كیسان وغیرھم من أئمة السلف رحمھم هللا 

ٍ الواسعة إلى أنھ على الوالد والوالدة أن یعدلوا بین أوالدھم، وال یفضلوا بعض األوالد على بعض، إال في أحوال مستثناة ومسائل برحمتھ
أوالد أن تسوي بینھم في العطیة،  ال یجب، إنما یستحب، واألفضل واألكمل إذا كان لك: والجمھور یقولون. معینة سنذكرھا إن شاء هللا تعالى

ْإن هللا یأُمُر : أما دلیل الكتاب فإن هللا سبحانھ وتعالى قال في كتابھ: واستدل من قال بالوجوب بدلیل الكتاب والسنة. س بالزم علیكلكنھ لی َ َ َّ َّ ِ
ِبالعدل  ْ َ ْ یح، فیجب ، والعدل یكون في رعیة اإلنسان، واألبناء والبنات رعیة كما أخبر النبي صلى هللا علیھ وسلم في الحدیث الصح]90:النحل[ِ

والدلیل . على الوالد أن یعدل بینھم؛ ألن هللا أمر بھذا العدل، فلو فضل الوالد أحد أوالده على غیره من إخوانھ وأخواتھ، فإن ھذا لیس بالعدل
تفضیل ، فجعل )إني ال أشھد على جور: (أن النبي صلى هللا علیھ وسلم كما ثبت في الصحیحین من حدیث النعمان بن بشیر قال: على ذلك

ِإن هللا یأُمُر بالعدل : بعض الولد على بعض من الجور، وهللا یقول ْ َ َْ ِ ِْ َ َّ ً، فإذا كان العدل واجبا مأمورا بھ فضده الجور والظلم، وھو ]90:النحل[َّ ً
اواة في العطیة ًالعدل؛ كان ذلك دلیال على أنھ تجب المس ًمنھي عنھ شرعا، فإذا دلت السنة على أن تفضیل بعض الولد على بعض لیس من

فحدیث النعمان بن بشیر رضي هللا عنھا، ولھ قصة ثابتة في : أما الدلیل الثاني. بین األوالد، كما ھو مذھب من ذكرنا من العلماء رحمھم هللا
هللا صلى أشھد علیھا رسول : أن أمھ عمرة بنت رواحة رضي هللا عنھا سألت أباه أن یعطیھ عطیة، فأعطاه عطیة، وقالت لھ(الصحیحین؛ 

هللا علیھ وسلم، فانطلق والده بشیر رضي هللا عنھ إلى رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم، وسألھ أن یشھد على عطیتھ لولده، فقال صلى هللا علیھ 
سووا بین : (ایة، وفي رو)أشھد على ھذا غیري: (، وفي روایة)اتقوا هللا، واعدلوا بین أوالدكم: قال. ال: أكل ولدك نحلتھ مثل ھذا؟ قال: وسلم

، فھذا كلھ یدل داللة واضحة على أنھ یجب على الوالد أن یسوي في عطیتھ وھبتھ بین )إني ال أشھد على جور: (، وفي روایة)أوالدكم
 :ومن خالل ھذه النصوص من كتاب هللا وسنة النبي صلى هللا علیھ وسلم قال ھؤالء األئمة. ًأوالده، وأال یفضل أحدا منھم على اآلخرین

یجب على الوالد أن یعدل، فھو واجب وفرض علیھ، ثم إن العقل یدل على ما دل علیھ النقل، فإن الشریعة قامت على جلب المصالح ودرء 
ًالمفاسد، وقد شرعت العطیة زیادة في المحبة وطلبا للقربة والمودة، فإذا كانت العطیة لبعض الولد دون بعض توجب الشحناء والبغضاء 

عضھم على بعض، كان ھذا من أعظم المفاسد والشرور؛ ألن من أعظم ما یكون من الشر قطیعة الرحم، وھي بذلك تقطع وإغارة صدور ب
ًوتشھد بھذا أیضا أصول الشریعة، كما في . أواصر المحبة بین أولى الناس بالمحبة، فغن أولى الناس بالمحبة واأللفة ھم اإلخوة واألخوات

ٍھ األسباط قالوا لُیوُسُف وأخوهُ أحب إلى أبینا منا ونْحُن ُعْصبة إن أبانا لفي ضالل ُمبین قصة یوسف علیھ السالم مع إخوت ِ ِ ِ ٍِ َ َ َ َ َ َِ َّ ِ َُّ َّ َ ََ َ َ ََ َ َ ٌَ ُ ، ولذلك ]8:یوسف[ُ
َلقد كان في قصصھم عْبرة ألْولي األلباب ما: قال هللا تعالى َ َ َ َِ ِ ِ ِ ِْ َ ُ ِ ٌ ْ ِ َ َ َْ َكان حدیثا ُیفترى  َ َ ََ َْ ً  عز وجل جعلھا عبرة لكل والد مع ولده؛ ، فا]111:یوسف[ِ
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ومن ھنا . نبھھ بھا على مشاعر أوالده، ونبھھ على ما یكون في نفس ولده من األلم والشجى والحزن إذا فضل أخاه علیھ، أو فضل أختھ علیھ
وذھب الجمھور إلى أنھ . ذلك التفضیلإن النقل والعقل داالن على وجوب التعدیل وعدم جواز التفضیل، إال إذا وجد المبرر الشرعي ل: نقول

، وھذا أمر، واألمر للوجوب، )اتقوا هللا واعدلوا: (نحن نسلم بھذا الحدیث، ونسلم أن النبي صلى هللا علیھ وسلم قال: لیس بواجب، فھم یقولون
أیسرك أن یكونوا لك في البر : ( لھًلكن لما جاءت زیادة في الروایة وھي ثابتة وصحیحة أن النبي صلى هللا علیھ وسلم ناقش بشیرا فقال

ًھل یسرك أن یكونوا بارین لك برا واحدا، فال یمتنع بعضھم عن البر؟ قالوا: أي) سواء؟ فالسؤال بمثابة التنبیھ على العلة والتي من أجلھا : ً
: ء، وأال یفضل بعضھم على بعض، قالواالبر سواء، فینبغي أن تكون عطیتھ لھم سوا أمر بالمساواة، فالعلة ھي كما أنھ یحب أن یكونوا لھ في

 ھو أولى القولین -كما اختاره المصنف رحمھ هللا-والقول بالوجوب . فنصرف النص من ظاھره الموجب للوجوب إلى الندب واالستحباب
ى أحد، حتى كان السلف ًبالصواب إن شاء هللا تعالى، فیجب على الوالد والوالدة أن یسووا بین أوالدھم في العطیة، وأال یفضلوا أحدا عل

ًالصالح رحمھم هللا من أشد الناس في ھذا، فقد كانوا یسوون بین األوالد حتى في القبلة، فلو قبل ولدا بجوار أخیھ قبل أخاه معھ، وال یفضل  َُّ َ
ًولدا على ولد، خشیة أن یقع بینھم ما یكون موجبا لدخول الشیطان على القلوب فیفسدھا ویقطع أواصر المحبة ب   .ین األقاربً

 
 
 
 

 األسئلة
 
 

...... 
 

 ًحكم الرجوع في الشيء الختالف كونھ دینا أو ھبة
 
 

ًرجل وھب والده مبلغا من المال، واآلن یطالبھ عند القضاء بإرجاع مالھ، فلو أقر الوالد بأنھ أخذ من ولده ماال، وحصل الخالف في : السؤال ً
اصدق حیث تظن أن الصدق یضرك؛ فإنھ ال یضرك بل ! یا بني:  ھو الصدق، قال أحدھمالمخرج: ًكونھ ھبة أو دینا فما الحكم؟ الجواب

لكن لو رفع إلى القضاء وأقر أنھ أخذ ھذه الھبة وقبضھا، فالقاضي . ینفعك، وال تكذب حیث تظن أن الكذب ینفعك؛ فإنھ ال ینفعك بل یضرك
. ى تفصیل عند العلماء، وھذا یختلف بحسب اختالف ما یرجحھ القاضيیقضي بثبوت الھبة، وإذا ثبتت الھبة فال یملك الرجوع فیھا، عل

ّوبعض العلماء یرى أن الھبة والھدیة إذا أعطیت لزمت وال یملك أحد الرجوع فیھا؛ ألن النص فیھا واضح، وبین فیھا النبي صلى هللا علیھ 
لھ الحق أن یرجع ویأثم بالرجوع، لكن من حقھ أن یأخذ : العلماءال یملك أن یرجع، وقال بعض : ًوسلم حرمة ھذا الفعل، وبناء على ذلك قالوا

  .وهللا تعالى أعلم. المال، وھذا یختلف بحسب اختالف ما یرجحھ القاضي في ھذه المسألة
 
 
 
 

 الفرق بین اإلتمام والقضاء للمسبوق في الصالة
 
 

كم وھیئة األولى والثانیة بالنسبة لي من حیث قراءة الفاتحة وسورة؟ إذا أدركت الركعة الثالثة والرابعة مع اإلمام، فھل تكون في ح: السؤال
ما أدركت مع اإلمام فاعتبره أول صالتك، فإذا أدركت : فبعض العلماء یقول: ھذه المسألة فیھا خالف بین العلماء رحمھم هللا: الجواب

لیھ وسلم أنھ قرأ فیھما بعد الفاتحة سورة اإلخالص، وبعض الركعتین األخیرتین فتقرأ بعد الفاتحة سورة، وقد ورد عن النبي صلى هللا ع
ًبل صالتك مع اإلمام ھي األخیرة؛ ألنك ستقضي ما فاتك، والصحیح أنھ إذا سلم اإلمام فیتم وال یقضي، وبناء على ذلك تكون : العلماء یقول

  .وهللا تعالى أعلم. ھ، فیقرأ الفاتحة ویقرأ بعدھا سورةوعلى ھذا فإن األولى واألقوى أنھ یعتبرھا أول صالت. صالتھ مع اإلمام ھي األولى
 
 
 
 

 وجوب شكر هللا تعالى على نعمھ
 
 

إن شكر هللا سبحانھ وتعالى على نعمھ من : ًإذا كانت النعم تتوالى على العبد وال یحدث لھا شكرا، فھل ھذا استدراج من هللا؟ الجواب: السؤال
ًإنُھ كان عْبدا شكورا : بد، ولذلك أثنى هللا من فوق سبع سماوات على عبده نوح، فقالأعظم األسباب التي توجب محبة هللا للع ُ َ ًَ َ َ َّ ، ]3:اإلسراء[ِ
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وأخبر سبحانھ وتعالى عن عظیم فضل الشكر، وأنھ من ذكره سبحانھ وتعالى، ومن عبادتھ وطاعتھ وتوحیده، بل وأحب هللا الشكر وأحب 
ِالشاكرین، وتأذن بالمزید ألھلھ لئْن ْ شكْرتم ألزیَدنكم َ ُْ َُّ َِ َ َ ، وتأذن بوضع البركة لعبده، فما من عبد یشكر هللا في نعمة إال بارك هللا لھ ]7:إبراھیم[َ

وأحب هللا الشكر؛ ألنھ إقرار واعتراف بفضلھ سبحانھ، ومدح وثناء وتمجید  عز وجل، وهللا یحب المدح ویحب أن یثنى علیھ سبحانھ . فیھا
ھذا من حقوقھ سبحانھ على عباده، أنھ یشكر سبحانھ على ما أسدى وأولى، فالذي یشكر هللا وحده یوقن ویؤمن بأن ھذه بالذي ھو أھلھ، و

ولذلك لما رأى سلیمان علیھ . النعمة والفضل كلھ  سبحانھ وتعالى، ومن أعظم مقامات العبودیة أن یستشعر العبد نعمة هللا جل جاللھ علیھ
إنما .. أو تقدمنا أو تطورنا، أو كذا! انظروا كیف أصبحت المسافات البعیدة قریبة إلینا! انظروا كیف أصبحنا: الالسالم عرش بلقیس ما ق

ُرجف قلبھ  سبحانھ وتعالى، وكان أول ما نطق بھ ھذا مْن فْضل ربِّي لیْبلوني أأشكُر أم أكفُر  ْ ُ َْ َ َ َْ ِ ِ َِ َ َ َُ ِ َ لیس بحولي وال بقوتي، : ، أي]40:النمل[َ
ًفھنیئا ثم ھنیئا لكل عبد شاكر، إذا دخل إلى بیتھ فرأى األمن واألمان في أھلھ وولده قال. ن بفضل هللا وحده ال شریك لھولك ِھذا مْن فْضل : ً َ ِ َ َ

ُربِّي لیْبلوني أأشكُر أم أكفُر  ْ ُ َْ َ َ َْ ِ َِ َ العافیة فنظر إلى مریض أو سقیم قال ًھنیئا لعبد إذا أنعم هللا علیھ ب.. اللھم لك الحمد، اللھم لك الشكر] 40:النمل[َُ
ُھذا مْن فْضل ربِّي لیْبلوني أأشكُر أم أكفُر : ًفي قرارة قلبھ وبلسانھ مناجیا ربھ ْ ُ َْ َ َ َْ ِ ِ َِ َ َ َُ ِ َ ً، ھنیئا لعبد شاكر لن تمضي علیھ طرفة عین إال ]40:النمل[َ

.  ھذه المنن والنعم والخیر ھي رزق من هللا وحده ال شریك لھوھو متفكر متدبر في نعم هللا وآالء هللا التي تترى علیھ صباح مساء، فإن
والشكر طریق الخیر والبركة للعبد في الدنیا واآلخرة، وأسعد الناس في ھذه الدنیا ھو من شكر هللا؛ ألن هللا ال یعطي الشكر إال ألصلح 

ًعباده، وال تجد عبدا شكورا إال وجدتھ صالحا؛ ألن اإلنسان ال یعطى نعمة هللا ً  سبحانھ وتعالى إال بفضل من هللا سبحانھ وتعالى، وهللا أعلم ً
َحیث یضع فضلھ ذلك فْضُل هللا ُیْؤتیھ مْن یشاُء  ََ َ َِ ِ ِِ َّ ومن الشكر أن یشكر العبد ربھ على أعظم النعم وأجلھا وھي نعمة اإلسالم، ]. 54:المائدة[َ

 قبر، ولم یجعلنا نعتقد فیما سواه سبحانھ، بل جعل قلوبنا لھ وحده ال شریك لھ، فنحمد  الذي لم یجعل سجودنا لحجر وال لشجر وال لبقر وال
ِفھذه أعظم نعمة أنعم هللا عز وجل بھا على عبده، وأعظم منة یمتن بھا سبحانھ علینا بل هللا یُمن علْیكم أْن ھَداكم لإلیمان  َ َ َ َ َِ ِ ُّْ ُْ َُ َ ُ ، وال ]17:الحجرات[َِّ

وقف عبد هللا بن عمر . اللھم لك الحمد على نعمة اإلسالم: عظم الشكر أن تستشعر ھذه النعمة العظیمة، وتقولنعمة فوق ھذه النعمة، فمن أ
ْادُعوني أْستجْب لكم : اللھم إنك قلت في كتابك: رضي هللا عنھ وأرضاه على الصفا فقال ُ َ ِ َ َ ِ اللھم كما وھبتني نعمة اإلسالم؛ فال ] 60:غافر[ْ

فانظر إلى ھذا الصحابي الجلیل لما أعظم نعمة هللا علیھ باإلسالم؛ شكر هللا علیھا، . علیھا وأنت عني راضتسلبھا مني حتى تتوفاني 
ُوانظروا إلى عباد القبور واألشجار واألحجار واألبقار یدُعوا مْن دون هللا ما ال یُضرهُ وما ال ینفُعُھ ذلك ُھو الضالُل البعید  ُ ِْ َّ ِ ُّ َِ َ َ َ َ َ َ َ َْ َ َ ْ ِ َّ ْیدُع* ِ َوا لمْن َ َ

ِضرهُ أقرُب مْن نفعھ لبئس المْولى ولبئس العشیُر  ِ ِ ِ َُّ َ َ َ َ َ َْ ْْ ْ ْ ِْ َِ َ َ َ  في بیئة تعكف على ھذه األصنام - والعیاذ با- وتصور لو أن اإلنسان ]. 13- 12:الحج[َ
أن جعلك في خیر األدیان وأحبھا إلى هللا َّفاللھم لك الحمد على نعمة اإلسالم، وقد فضل هللا ھذه النعمة وزادھا ! واألوثان، كیف سیكون حالھ؟

ًومما زادني شرفا وتیھا وكدت بأخمصي أطأ الثریا . سبحانھ وتعالى، فجعلك من أتباع خیر رسلھ وأفضل رسلھ، صلوات هللا وسالمھ علیھ ً
شرائع التي تتبعھا وتسیر على دخولي في ندائك یا عبادي وأن صیرت أحمد لي نبیا فلم یعطك نعمة التوحید فقط، بل وجعل شریعتك أفضل ال

نھجھا وتھتدي بھدي نبیھا صلوات هللا وسالمھ علیھ، فمن الشكر أن تستمسك بالسنة، وأن تستمسك بھدي النبي صلى هللا علیھ وسلم، وأن 
مة والتابعین لھم تمتثل لھذا الھدي، وأن تحب كل شيء یدعوك إلیھ، من العلماء العاملین والمتمسكین بالسنة من السلف الصالح لھذه األ

نعمة وجود : ومن أعظم النعم التي أنعم هللا عز وجل علیك بھا. ًبإحسان، فتحبھم وتشھد مجالسھم، وتدعو لھم بخیر، شكرا  على نعمھ
اھل في الرغبة في العلم وطلب العلم وتیسیر ذلك، فكم من مریض على الفـراش أو على األسرة یتمنى أن یجلس في مجالس العلم، وكم من ج

الحمد  على فضلھ ومنھ وكرمھ أن یتصل سندك إلى رسول هللا صلى : بادیة أو جبل أو نجد أو وھد یتمنى أنھ جـالس بین یدي العالم، فقل
جب ًوكذلك أیضا من أعظم النعم التي تستو. هللا علیھ وسلم عن طریق عالم أخذ العـلم عن أھلھ، فإن ھذه نعمة وفضل من هللا سبحانھ وتعالى

َأن اشكْر لي ولوالَدْیك : نعمة الوالدین، وهللا یقول: الشكر َ َِ ِ ِ ُ ْ ِ ً، فجعل هللا شكر الوالدین مقرونا بشكره سبحانھ وتعالى، فكلما دخلت ]14:لقمان[َ
ماه ورحمة هللا ِالسالم علیك یا أ: ولذلك كان أبو ھریرة رضي هللا عنھ یقول. على والدك أو والدتك شكرت نعمتھما بعد نعمة هللا عز وجل

فھكذا یكون اإلنسان . ًوعلیكم السالم ورحمة هللا وبركاتھ، رحمك هللا كما بررتني كبیرا: ًصغیرا، فتقول لھ وبركاتھ، رحمك هللا كما ربیتیني
ِكرا ألنُعمھ َشا: ولذلك أثنى هللا على خلیلھ وحبھ إبراھیم صلوات هللا وسالمھ علیھ، فقال سبحانھ. ًشاكرا لنعمة هللا عز وجل علیھ ِ ِْ َ ِ ً

ً، فجعلھ أمة قانتا  حنیفا ولم یكن من المشركین، لما أثنى علیھ بثناء التوحید، مع أنھ إذا كان حنیفا ولم یكن من المشركین ]121:النحل[ ً ً
ِشاكرا ألنُعمھ : فالحنیفیة قائمة على الشكر، ومع ذلك خص هللا الشكر بقولھ ِ ِْ َ ِ ً  وتعالى جعل الخیر كلھ في الشكر، فا سبحانھ] . 121:النحل[َ

فیشكر اإلنسان ربھ، ویعترف أن ھذه النعمة من هللا وحده ال شریك لھ، ویعتقد الفضل ألھل الفضل؛ كوالدیھ، ومن علمھ، ومن أسدى إلیھ 
ًمعروفا، كما إذا تولى رعایتھ وھو صغیر، كأن ینشأ یتیما، ولھ أخ قام علیھ أو قریب، فمثل ھذه األمور من ن عم الدین والدنیا ینبغي شكرھا، ً

ًلم یشكر هللا شكرا كامال من لم یشكر الناس، فمن شكر هللا أن یشكر : أي) من ال یشكر الناس ال یشكر هللا: (ولذلك قال صلى هللا علیھ وسلم ً
یجلس اإلنسان مع والدیھ .. جحد الفضلًالناس؛ ألن هللا جعل الناس سببا من أسباب رحمتھ بعبده، فا ال یحب نكران الجمیل، وكفر النعمة، و

ثم یكفر نعمة الوالدین، أو یجلس مع قریبھ الذي رباه وقام علیھ أو أخوه األكبر الذي أحسن إلیھ حتى إذا شب وكبر كأن لم یكن ھناك إحسان 
 یجوز للمسلم أن یكون بھذه المنـزلة فمن أسوأ ما یكون من العبد كفره للنعمة ونكرانھ للجمیل، فال. أو فضل، نسأل هللا السالمة والعافیة

وكذلك مع العلماء واألئمة والسلف الصالح نقرأ كتبھم ونتعلم وننال ). حفظ العھد من اإلیمان: (الممقوتة، ولذلك قال صلى هللا علیھ وسلم
رحمھم :  من كفران النعم، بل نقولفضلھم، ثم بعد ذلك نجلس نسلب ھؤالء العلماء أو نتتبع سقطاتھم وأخطاءھم على سبیل التشنیع بھم، فھذا

ًهللا برحمتھ الواسعة، وأجزل لھم المثوبة، ونذكرھم بالجمیل، ونتحدث بفضلھم ونشید بمآثرھم، اعترافا بفضلھم وطلبا لرحمة هللا سبحانھ  ً
 مع علو منـزلتھ ودرجتھ یذكر ، وقد كان رسول األمة صلى هللا علیھ وسلم)حفظ العھد من اإلیمان: (قال صلى هللا علیھ وسلم. وتعالى لھم

فقالت عائشة (ًفضل خدیجة بعد موتھا، ومن أعظم الشكر أن تذكر فضل اإلنسان بعد موتھ وذھابھ، فذكر فضل خدیجة رضي هللا عنھا یوما 
ًألم یبدلك هللا خیرا منھا، ألم تكن عجوزا أبدلك هللا خیرا منھا، فغضب علیھ الصالة والسالم فق: رضي هللا عنھا ً ًقسما أقسم بھ ) ال وهللا: الً

ًصلوات هللا وسالمھ علیھ، وفاء وبرا وصدقا  ً ، وقد كان بعض العلماء یستدل بھ على أن خدیجة أفضل من )ًال وهللا، ما أبدلني هللا خیرا منھا(ً
 الناس، وواستني بنفسھا ومالھا، ما ًال وهللا، ما أبدلني هللا خیرا منھا، آمنت بي إذ كذبني الناس، وصدقتني وكذبني(عائشة رضي هللا عنھا 
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كان بعض مشایخنا رحمة هللا علیھ لھ زوجة قامت على حالھ وشأنھ، فلما كبر وكبرت؛ جاءه أحد المشایخ من زمالئھ ). ًخیرا منھا أبدلني هللا
و كانت لي قوة فأین الوفاء؟ وكیف أما أنا فقد أصبحت من الحطمة، ولكن أین الوفاء؟ وحتى ل: ھال تزوجت الثانیة، فقال! یا شیخ: وقال لھ

أكسر خاطر زوجتي في آخر حیاتي؟ وھذا ال یعني أن نترك التعدد، بل المراد حفظ العھد، فإنھ رأى أن زوجتھ قد ینكسر قلبھا وخاطرھا 
ًكل من أسدى لھ معروفا أن اإلنسان یحفظ عھد الزوجة، ویحفظ عھد األخ واألخت واالبن، و: فالشاھد. بھذا، وقد رزقھ هللا الولد والذریة

یشكر معروفھ بعد شكر فضل هللا عز وجل علیھ باإلحسان وذكر الجمیل، وأال یكفر ھذه النعمة، فیستبدلھا باإلساءة ونحو ذلك، فھذا كلھ مما 
ھ وما تأخر، فقام حتى ولذلك كان نبي األمة صلى هللا علیھ وسلم إمام وقدوة الشاكرین، غفر هللا لھ ما تقدم من ذنب. ال یحبھ هللا ویرضاه

 لم تصنع ھذا وقد غفر هللا لك ما: (المؤمنین رضي هللا عنھا وأرضاھا تفطرت قدماه، فقالت لھ أم
 
 
 
 

 حكم التداوي بما حرم هللا عز وجل
 
 

ال : ًاختصارا: جوابما حكم التداوي بما حرم هللا تعالى إذا استعمل كل طریقة للعالج ولم تنفع، مثل التداوي بشحم الخنـزیر؟ ال: السؤال
، ولذلك فال یحوز التداوي بشحم )إن  لم یجعل شفاء أمتي بما حرم علیھا: (یجوز التداوي بما حرم هللا؛ ألن النبي صلى هللا علیھ وسلم قال

َّإال: إنھ یجوز التداوي بھ؛ لقولھ سبحانھ: الخنـزیر، وال یجوز التداوي بأي شيء من الخنـزیر، وقال بعض العلماء ِ ما اْضطرْرتم إلْیھ ِ َ ِ ْ ُ ِ ُ َ
إن هللا جعل لكل داء دواء إال : (، لكن ھذا محل نظر؛ ألن الحقیقة التي ینبغي أن یتنبھ لھا أن النبي صلى هللا علیھ وسلم قال]119:األنعام[

علم من یبحث عن الدواء أنھ إذا لم فإذا ثبت أن لكل داء دواء، فلی. ً، فلم یجعل لھما دواء كما صح عنھ علیھ الصالة والسالم)الموت والھرم
ًیجد دواء فلیس العیب في عدم وجدانھ، إنما العیب أنھ لم یجد طبیبا یعرف الدواء والداء، ولذلك فال یرخص، وقد یستعجل بعض العلماء  ً

 من جھلھ، فأصبح الخطأ ویفتي بأنھ مضطر، والنبي صلى هللا علیھ وسلم أخبر أنھ ما أنزل من داء إال ولھ دواء، عرفھ من عرفھ وجھلھ
وكثیر من األمور كنا نمنع الناس منھا، وھي محرمة، وإذا بنا نتفاجأ بعد مدة . والتقصیر في البحث ممن ھو حاذق في عالج ھذه األمور

ًالحمد  اتقیت هللا فجعل هللا لي فرجا ومخرجا، فإذا بي أجد عالجا في كذا، أو أجد دواء في كذا: برجل یأتي ویقول ً ً ، فما اتقى هللا عبد إال ً
ًجعل هللا لھ من كل ھم فرجا، ومن كل داء دواء، فاإلنسان یحتسب، ویحرص على سؤال أھل الخبرة والعلماء بالطب الحاذقین بھ، فإن هللا  ً

  .وصلى هللا على محمد وآلھ وصحبھ. وهللا تعالى أعلم. سبحانھ وتعالى سیلھمھ ما ھو أنجع وأنفع لدائھ وبالئھ
 
 
 
 
 كم ھدیة الطالب لمعلمھ أو الموظف لمدیرهح
 
 

، والصالة والسالم : ما حكم قبول الھدیة من الطالب لمعلمھ أو من الموظف لمدیره؟ الجواب: ّأشكلت علي مسألة: السؤال باسم هللا، والحمد 
ذا العمل والوظیفة، فال یجوز لھ أن یقبل من فمن كان في عمل أو وظیفة، وقام بھ: أما بعد. على خیر خلق هللا، وعلى آلھ وصحبھ ومن وااله
-ھذا لكم وھذا لي : ًأنھ أرسل رجال على الصدقات، فجاء فقال للنبي صلى هللا علیھ وسلم(ًالناس شیئا، وقد ثبت عنھ علیھ الصالة والسالم 

ل الرجل على مال هللا عز وجل، ثم یأتي ما بالي أستعم: ً فقام علیھ الصالة والسالم خطیبا وقال-ھذه الصدقات وھذه ھدایا خاصة بي: أي
فدل على أن ھذه الھدیة جاءت بسبب العمل، وجاءت بسبب المصلحة !). ھذا لكم وھذا لي، ھال قعد في بیت أمھ فینظر أیھدى لھ أم ال: ویقول

 عدم استحقاقھ؛ ألنھا جاءت تابعة الصالة والسالم ّالمتعلقة بجماعة المسلمین، ومن ھنا عتب علیھ النبي صلى هللا علیھ وسلم، وبین علیھ
وكان عمر بن عبد العزیز . للعمل، وقد نص جماھیر السلف والخلف واألئمة رحمھم هللا على أنھ ال یجوز لإلنسان أن یقبل الھدیة على عملھ

ً أنھ كانت النفوس أوال طیبة ، یعني)كانت الھدیة على عھد رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم ھدیة، أما الیوم فإنھا رشوة: (رحمھ هللا یقول
نسأل هللا السالمة -وتعطي  وفي هللا، ولكن لما دخلت الدواخل وكثرت المصالح، وأصبح اإلنسان یفعل الفعل وھو یجعل الدنیا أكبر ھمھ 

ن في حكمھما ال یجوز لھم فالمعلم والموظف وم.  خاف العبد الصالح وتورع من ھذا-إال من رحم هللا-  وال یجعل اآلخرة أكبر ھمھ - والعافیة
أن یأخذوا الھدیة، إال من شخص كان یھدي إلیھ قبل العمل والوظیفة، فإذا كان الشخص یھادیك من قبل فال بأس بقبول ھدیتھ؛ ألنھ ال یختلف 

لى الھدایا؛ بل قد یدعوك ًال یجوز لك أن تقبل دعوتھ الخاصة، بحكم أنھ لیس األمر موقوفا ع: ًوأیضا. الحال؛ ألن ھذه الھدیة ال شبھة فیھا
، فلو كان أضعف موظف )من أكل طعام قوم ذل لھم: (إلى ولیمة خاصة، فإذا بالموظفین ومن تحتھ یصنعون الوالئم ویتملقونھ، وفي الحدیث

ن أحسن إلیھا، ًعند اإلنسان ودعاه إلى طعامھ كسر عینھ، ولم یستطع أن یقف في وجھ یوما من األیام؛ ألن النفوس مجبولة على الحیاء مم
وللسلف الصالح رحمھم هللا في ذلك أروع المواقف، حتى ذكروا عن ھارون . والورع والذي یخاف هللا ویتقیھ یبتعد عن ھذه األمور كلھا

أن تقبل أنا با ثم بأمیر المؤمنین أناشدك هللا : ٍالرشید رحمھ هللا برحمتھ الواسعة أنھ دخل علیھ قاض من قضاة السلف رحمھم هللا فقال
ال أقبل حتى تقص لي السبب الذي من أجلھ : فقال لھ ھارون . ًفقد كان قاضیا وإذا قبل الخلیفة الكتاب فمعناه أنھ قد أقالھ من القضاء. كتابي

: ّإني عرضت علي قضیة من القضایا، فجاءني رجل عظیم غني ثري ومعھ خصمھ، قال! یا أمیر المؤمنین: فقال. امتنعت من القضاء
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فسمع الغني أني أحب : ّت في القضیة فإذا بھا تحتاج إلى تأمل ونظر، فلم أبت فیھا، ووعدت الخصمین أن یعودا إلي بعد أیام، قالفنظر
ّالتمر، فذھب واشترى وجمع تمرا من أنفس وأجود أنواع التمر، ثم فوجئت بكاتبي قد دخل علي بذلك التمر، فقلت لھ : قال! ویحك ما ھذا؟: ً

ثم لما حضر عندي الخصمان بعد : قال. فأمرت بجلد الكاتب وطردتھ، ورددت العطیة إلى صاحبھا، ووبختھ وعزرتھ. ن فالنھذا من فالن ب
كان بعض مشایخنا : قال بعض العلماء.  ما استویا في عیني-مع ھذا االحتیاط-ّوهللا یا أمیر المؤمنین ما أن جلسا بین یدي : ھذا الفعل، قال

أنھ وجد أن ھذا الغني لما تكلف المال واشترى ثم رده علیھ أنھ انكسر، ) ما استویا في عیني: ( یحتمل أن معنى قولھ:رحمة هللا علیھ یقول
ًفجاءه شيء من الرحمة، أو أنھ ما زال حانقا غضبان على ھذا الذي رشاه، وتوقع أنھ یفعل مع غیره كفعلھ، ونظر إلى جرأتھ مع أنھ عزره، 

ھذه . ھ یستحق أكثر من ذلك، فلما جلسا في القضیة لم یستطع أن یراھما بمنـزلة واحدة، فسألھ أن یعفیھ من القضاءقلبھ یحدثھ أن لكن ال زال
ًھي منزلة الورع، فقد كان السلف رحمھم هللا یخافون خوفا شدیدا من الھبات والھدایا والعطایا، واإلنسان إذا أراد النجاة فیحرص كل  ً

وهللا سبحانھ وتعالى ھو الذي .  إلى وظیفة أو عمل أو تدریس فال یسأل األجر إال من هللا سبحانھ وتعالىالحرص على األمانة، وإذا جاء
ٍیتولى جزاءه، وھو الذي یتولى مكافأتھ ما عنَدكم ینفد وما عنَد هللا باق  َ َ َ َ َِ َّ ْ ُ ِْ ُِ َ ، وأنعم بالجزاء إذا كان من هللا سبحانھ وتعالى، وأنعم ]96:النحل[ْ

ًا كانت من هللا، وانظر إلى حالك حینما یأتیك مخلوق ضعیف یقدم لك عرضا من الدنیا، فتنظر إلى ما عند هللا وما عند المخلوق، بالعطیة إذ
وقد تكون في أمس الحاجة إلى ھذا الشيء الذي یعرض علیك فترده، فیعوضك هللا سبحانھ وتعالى . فتؤثر ما عند هللا على ما عند المخلوق

 لم یخطر لك على بال، فلیس ھناك أعظم من مكافأة هللا لعبده، وھذا شيء نقولھ بألسنتنا، لكن یعرف لذة ذلك وطعمھ من حسن الخلف ما
ًوقدره من عرفھ، فالمعاملة مع هللا رابحة، وال یظن اإلنسان أنھ إذا أصبح عفیفا في عملھ أو وظیفتھ أو تدریسھ فإنھ سیخسر؛ فإن المعاملة مع 

ًیھا خسارة أبدا، فھم یرجون تجارة لن تبور، والحسنة بعشر أمثالھا إلى سبعمائة ضعف، إلى أضعاف كثیرة ال یعلمھا هللا عز وجل لیست ف
إن هللا سبحانھ وتعالى بعد أن ذكر أن الحسنة بعشرة أمثالھا في أكثر من آیة، وذكر أنھا كمثل حبة من سنبل أنبتت : قال بعض العلماء. إال هللا

َوهللا ُیضاعُف لمْن یشاُء : نبلة مائة حبة، قالسبع سنابل في كل س َ َ َ َِ ِ ُ یضاعف بالتوحید واإلخالص؛ ألن الشخص الذي : ، قالوا]261:البقرة[َّ
تعرض علیھ ھدیة غالیة الثمن وھو فقیر محتاج، لیس كالشخص الذي تعرض علیھ ھدیة وھو غني غیر محتاج، وألن الشخص الذي تعرض 

 قادر، لیس كالشخص الذي تعرض علیھ وھو قوي قادر من ضعیف، فتحصل المضاعفة والفضل من هللا والرشوة من قوي علیھ الھدیة
فإذا جاءك الطالب یرید أن یعطیك الھدیة فال یجوز لك أخذھا، وال یجوز للمدرس أن یقبل من طالبھ عطیة . سبحانھ وتعالى على قدر البالء

ًعلماء رحمھم هللا لورود السنة بھ؛ ألنك تؤدي عمال واجبا علیك؛ وألن فتح ھذا الباب یفتح  نص علیھ ال- كما ذكرناه- وال ھبة وال ھدیة، وھذا  ً
ًعلى الناس كثیرا من البالء، فیحابي صاحب الھدیة ویجامل، ولذلك یجب على اإلنسان أن یبتعد عن ھذه األمور نصیحة  ولرسولھ علیھ 

  .وهللا تعالى أعلم. ھ من المصالح العامة للمسلمینالصالة والسالم ولعامة المسلمین، فیما ھو مربوط ب
 
 
 
 

 كیفیة العدل بین الزوجات مع االختالف في عدد األوالد
 
 

ًمن كان لھ بیتان وأعطى كل بیت مصارفھ التي یحتاجھا، فھل ھذا عدل أم أن العدل أن یساوي في العطیة، كأن یخصص مبلغا : السؤال
ًالعدل بین الزوجات واجب شرعا، وأجمع العلماء رحمھم هللا :  في البیتین نفس العدد من األبناء؟ الجوابًمتساویا بین البیتین، ولو لم یكن

على وجوب العدل بین الزوجات، أما طریقة العدل فعندنا أصول، وعندنا فروع، فالزوجات أصول، واألوالد فروع، فالزوجة التي ال ولد لھا 
ًلد، فإذا جاء یعطي فیقدر المبلغ للرأس الذي ھو األصل ویقدر مبلغا لألوالد، فإذا كان یعطي الزوجة لھا حكم یخالف حكم الزوجة التي لھا و

. ًمائتین على الرأس، والولد یقدر نفقتھ في كل شھر مثال مائة إذا كان عنده مصاریف للدراسة، وإذا لم یكن عنده مصاریف قدرھا بخمسین
مائتین، والزوجة التي لھا ولد یعطیھا مائتین لھا ھي، ثم أوالدھا یفضل بینھم بحسب النفقات، فالولد فحینئٍذ الزوجة التي ال ولد لھا یعطیھا 

ھذا من حیث األصل، فاألوالد . الذي تصرف علیھ أمھ في ملبسھ ومطعمھ ودراستھ لیس كالولد الذي یصرف علیھ في مطعمھ وملبسھ فقط
ً، فإذا كان یعطي الولد خمسین ریاال، وعندھا ولدان، فیعطیھا مائة لایر، فتصبح مائتین یقدر نفقتھم في الطعام والشراب، ویعطي أمھم ذلك

فإن ولدت . ًلھا ومائة ألوالدھا، إذا ھذه المرأة لھا ثالثمائة، والمرأة الثانیة لیس لھا ولد فیعطیھا مائتین فقط، فیكون قد عدل بین الزوجات
د ھذه وما یحتاجھ من النفقة، فإذا كان كل واحدة عند والدتھا یحتاج ولدھا إلى ملبس أو عالج أو أي الثانیة؛ فحینئٍذ ینظر إلى ولد ھذه وإلى ول

شيء، كان العدل بالعطیة من جھة األسباب والضرورة، فالتي عندھا ولد ینفق علیھ في ملبسھ أو حضانتھ أو نحو ذلك، وإذا ولدت الثانیة 
ل ال نقول لھ من البدایة یعطي ھذه مثلما یعطي تلك؛ ألن ھذه لھا سبب خاص، فیعدل بین الزوجتین عاملھا مثلما یعامل ولد األولى، وھذا العد

ًفحینئٍذ یكون قد عدل بینھن، ولیس المراد أنھ مثال لو ولدت خدیجة، وعائشة لم تلد، فأعطى . في حال الوالدة، ویعطي ھذه مثلما یعطي ھذه
 فھذا خطأ، ویخطئ فیھ بعض طالب العلم، فاألسباب الخاصة العدل فیھا إذا طرأ مثلھا عند ِأعط عائشة خمسین،: خدیجة خمسین، فنقول لھ

ًاألخرى، فیكون عادال بین زوجاتھ وأوالده في في األصل وفیما یطرأ على األصل، في األصل من حیث النفقة كالطعام والشراب فیعطیھم 
ألة اختالف األماكن، فقد تكون امرأة في منطقة العیشة فیھا رخیصة، وامرأة لكن عند بعض العلماء خالف في مس. مثل بعضھم ویسوي بینھم

ًیجب علیھ أن یعدل بإسكانھما معا في المكان الذي فیھ عیشة رخیصة أو عیشة غالیة، فإذا لم یتیسر لھ : في منطقة العیشة فیھا غالیة، فیقولون
ًة الغالیة بما یتناسب مع حالھا غنى وفقرا، على األصل المقرر في النفقات، ذلك عامل في النفقة بحسب الحال، فیعطي لھذه التي في العیش ً
متوسط الحال في العیشة الغالیة تكون نفقة الولد مائتین، واألعلى ثالثمائة، : ًویعطى تلك في العیشة الرخیصة بما یتناسب مع حالھا، فمثال

ًعلى مائة واألوسط خمسین واألدنى مثال عشرین، فیعطیھا خمسین، فیكون قد واألدنى مائة، فأعطاھا مائتین، وفي العیشة الدنیا یكون األ
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وعلى ھذا فإذا عدل واتقى هللا سبحانھ وتعالى فأعطى الزوجات وسوى بینھن في القدر . سوى في العطیة بحسب البیئة وبحسب المكانة
 .وهللا تعالى أعلم. سلم إن شاء هللا من التبعةوالعطیة، وأعطى عند األسباب والموجبات؛ فإنھ حینئٍذ یكون قد برئت ذمتھ و

 
 
 
 

 [4[شرح زاد المستقنع باب الھبة والعطیة 
تصرف الوالد فیما وھبھ لولده، سواء كان بعد رجوعھ عن الھبة أو قبلھ، وسواء كان التصرف ببیع أو : من المسائل المتعلقة بالھبة والعطیة

.. ویلحق بھذه المسألة حكم تصرف الوالد في مال ولده، وحكم مطالبة الولد لوالده بدینھ ونحوهعتق أو إبراء، فكل حالة لھا حكمھا الشرعي، 
 .وھذه المسائل كلھا مفصلة في ھذه المادة

 أنواع التصرفات المالیة للوالد في مال ولده
 
 

فقد : أما بعد. لین، وعلى آلھ وصحبھ أجمعینبسم هللا الرحمن الرحیم الحمد  رب العالمین، والصالة والسالم على أشرف األنبیاء والمرس
تقدم معنا في المجلس الماضي بیاُن جملة من المسائل واألحكام التي تتعلق برجوع الوالد في ھبتھ إذا وھب أحد أوالده، وبینا أن السنة عن 

َالحكم التي یمكن أن تستفاد من ھذا رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم ثبتت بجواز رجوع الوالد في ھبتھ، ومن أسباب ھذا الرجوع، ومن  ِ
أن األب یستدرك ظلمھ ألوالده فیما لو أعطى بعضھم ومنع البعض، فأجازت الشریعة لھ الرجوع حتى یستدرك ھذا، كما ورد عن : الرجوع

ثم بعد . ولده بالعطیة رضي هللا عنھ وأرضاه عن تخصیص بعض -  وھو بشیر -النبي صلى هللا علیھ وسلم حینما منع والد النعمان بن بشیر 
ذلك بینا مسألة استحقاق األب في مال ابنھ، وبینا أن النبي صلى هللا علیھ وسلم صحت عنھ السنة بمشروعیة أخذ الوالد من مال ولده، حتى 

د، وأن هللا یضع البركة وبینا أن في ذلك الخیر الكثیر للول). إن أطیب ما أكلتم من كسبكم، وإن أوالدكم من كسبكم: (قال علیھ الصالة والسالم
ًفي مال الولد إذا أحسن إلى والده، فمكنھ من مالھ وأكل الوالد من مالھ بالمعروف، فھذا من خیر وأعظم ما یكون للولد برا لوالده ِ فقد بینا أن . َّ

أو إذا كان ! فیھا فیھبھا للغیر؟ھل من حق الوالد أن یبیع أمالك ولده، وأن یتصرف : من حق الوالد أن یأكل من مال ولده، لكن یرد السؤال
إن كان ھناك إذن : والجواب! ًللولد َدین على آخرین فأراد الوالد أن یسامحھم ویبرئھم من الدیون نیابة عن ولده بدون إذن الولد ھل لھ ذلك؟

ل لوكیلھ؛ لكن الكالم أن یأتي الوالد ِووكالة من الولد فال إشكال، وقد تقدم أن الوكالة موجبة لإلذن وصحة التصرف في حدود ما أذن بھ الموك
ًإلى مال ولده ویتصرف فیھ بالبیع، أو یشتري بمال ولده شیئا، أو یبرئ مدیونا، ونحو ذلك من التصرفات المالیة والتي تكون بعوض وبدون  ً

 تصرف بعقد فیھ عوض، وقد ًفمن الممكن أن یتصرف الوالد في مال ولده بالعوض، كأن یبیع سیارة ولده بعشرة آالف مثال، فھذا. عوض
أن یكون للولد عمارة، فیقوم الوالد بتأجیر عمارتھ، أو أن یكون لھ مزرعة فیؤجرھا، فھل ھذه : ًیكون ھذا أیضا في المنافع، ومن أمثلتھ

 لولده ًالھبة، كأن رأى ماال: تصرفات بدون عوض، مثل: التصرفات التي بعوض صحیحة أو غیر صحیحة؟ النوع الثاني من التصرفات
ّإن لھ علي عشرة : أو كأن یأتي شخص إلى والد صاحب المال فیقول لھ. ھدیة أو عطیة ھذا ھبة أو: فأخذ منھ وأعطاه لشخص آخر، وقال

لك نصفھا، أو ربعھا، أو ثلثھا، فالتصرف بإسقاط الدین كلھ أو أغلبھ أو أقلھ تصرف بدون : آالف، وأنا ضائق الحال وفي شدة وكربة، أو قال
ًوكما تكون التصرفات بدون عوض في الھبات تكون أیضا في العتق، . ً؛ ألن الوالد لم یقبض عوضا لقاء ھذا الشيء الذي تبرع بھعوض

فأصبحت . أنتم أحرار، أو یا فالن أعتقتك، أو أنت حر، ونحو ذلك: وفي القدیم كان ُیملك الرقیق، ویكون للولد أرقاء، فیقول الوالد لعبید ولده
تصرفات بعوض، وتصرفات بدون عوض، فإن تصرف الوالد في مال ولده بما ذكرنا فإنھ ال یخرج من : ن من التصرفاتھناك نوعا

إما أن یقر الولد والده على تصرفھ ویجیزه ویمضیھ فال إشكال، فحینئٍذ یمضي والتصرف معتبر؛ ألنھ أشبھ بما تقدم معنا في مسألة : حالتین
لفضولي یعتبر من العقود الموقوفة، والعقد الموقوف ینقسم إلى أقسام من حیث الصحة وعدمھا، ومن تصرف الفضولي، وبینا أن تصرف ا

ٍھل أنت راض بھذا : فالعقد الموقوف تبقیھ حتى تسأل صاحب الحق. حیث النفاذ وعدمھ، وھذا الثاني منھ العقد الموقوف والعقد النافذ
لم آذن لك ببیع العمارة، وھذه العمارة : إذا اعترض الولد على تصرف والده، فقال: واإلشكال. التصرف أم ال؟ فإن أمضاه صح، وإال فال

لم آذن لك أن تسامحھ في الدین، وأنا محتاج لھذا الدین، أو أن ھذا الرجل ال یستحق أن یسامح، أو نحو ذلك، فإذا امتنع الولد : أریدھا، أو قال
ة أم غیر صحیحة؟ ھذا ما شرع المصنف رحمھ هللا ببیانھ، فأصبحت األفكار مرتبة من إمضاء تصرفات الوالد؛ فھل تصرفات الوالد صحیح

تكلم عن الھبات، وبین أحكامھا، ثم دخل في نوع خاص من الھبات وھو ھبة الوالد لولده، وبین أحكامھا من حیث االعتبار، : ًأوال: كاآلتي
العلم أن یفرق   مسألة جواز أخذ الوالد من مال ولده، وینبغي لطالبوبعد أن فرغ من ھذا تكلم على. ومن حیث الصحة، ومن حیث الرجوع

ً عشرة آالف فیأخذ منھا ألفا، أو - ًمثال-فجواز األخذ كأن یأتي ویجد . بین مسألة جواز األخذ من مال الولد، وبین التصرف في مال الولد
لك، أو كأن تكون للولد مزرعة فیأتي ویأخذ من رطبھا وثمارھا یا بني أعطني نصف راتبك، أو ربع راتبك أو ألفین من راتبك ونحو ذ: یقول

ونحو ذلك، أو یكون األخذ في المنافع، مثل أن تكون ھناك سیارة للولد، فیركبھا الوالد لقضاء مصالحھ أو نحو ذلك، فھذه كلھا بینا أنھا 
ً عقودا، فیمضي عقودا عن الولد، سواء كانت عقود جائزة، لكن مسألة التصرفات المرتبطة بالعقود، وذلك بأن یتولى الوالد عن ولده ً

فإن : (قولھ]. فإن تصرف في مالھ: [قال رحمھ هللا. معاوضات مالیة من البیع والشراء، أو كانت عقود إرفاقات كالقرض والھبة ونحو ذلك
إن : (وقولھ رحمھ هللا.  وإما بغیر عوضإما بعوض: في مال الولد، والتصرف في مال الولد كما ذكرنا: أي) في مالھ(الوالد، : أي) تصرف

، وقد بینا )إنما الطالق لمن أخذ بالساق: (أخرج غیر األموال، كأن یطلق زوجة الولد، فالنبي صلى هللا علیھ وسلم یقول (تصرف في مالھ
 ...... .ا في األموال فقطأحكام تطلیق الوالد عن ولده، وفصلنا بین الصغیر وغیر الصغیر، والممیز والذي ال یمیز، لكن الكالم ھن
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 حكم تصرف الوالد فیما وھبھ لولده
 
 

ولو كان التصرف في مال كان الوالد قد وھبھ لولده، مثال : ھذه إشارة إلى خالف مذھبي، أي) ولو: (قولھ]. ولو فیما وھبھ لھ: [قال رحمھ هللا
تھا؛ فال تلزم الھبة إال بالقبض، فإذا أخذ الولد ھذه المزرعة وقبضھا وتم وھب: ھذه المزرعة وھبتھا لك، وقد بینا أنھ إذا قال! یا بني: قال: ذلك

ًلو أن الوالد یوما من األیام جاء وتصرف فیما وھبھ لولده، فما : ًالقبض، وحكم بانتقال الید فأصبحت المزرعة ملكا للولد، فحینئٍذ یرد السؤال
رجعت عن ھبة : أن یتصرف بعد الرجوع، فیقول: الحالة األولى:  یخلو من حالتینأن الوالد إذا تصرف فیما وھبھ لولده ال: الحكم؟ والجواب

ًبستاني، أو یفعل فعال مع نیتھ أنھ رجع، فقد بینا أنھ یشرع للوالد أن یرجع في ھبتھ، فإذا كان التصرف بعد الرجوع فال إشكال في جواره؛ 
لكن اإلشكال إذا تصرف فیما وھبھ لھ قبل الرجوع، فقال رحمھ . في ھبتھ لولدهألن النبي صلى هللا علیھ وسلم أثبت للوالد الحق في الرجوع 

ً، فھناك قول بجواز التصرف مطلقا في كل ما وھبھ لھ، وكأن ھذا التصرف یعتبر رجوعا في الھبة، وھذه ھي الحالة )ولو فیما وھبھ لھ: (هللا ً
قبلت، وقبض المزرعة، وحكمنا بلزوم : ھذه المزرعة ھبة لك، فقال: ن یقولأ: الصورة األولى: وزیادة في اإلیضاح عندنا صورتان. الثانیة

: رجعت عن ھبتي، وبعد أن قال: فإن كان قد قال. الھبة، وكتب صكھا باسم الولد، وفي یوم من األیام قام الوالد فباع المزرعة التي وھبھا
 اشھدوا -وھناك عنده شھود- أیھا اإلخوان : أنا راجع عن ھبتي، أو قالھذه المزرعة التي وھبتھا لك ! یا بني: رجعت عن ھبتي باعھا، أو قال

أني رجعت عن ھبتي المزرعة لولدي، وقد بعتھا لفالن، فإن وقع فال إشكال أنھ وقع التصرف بالبیع بعد الرجوع في الھبة، والبیع صحیح، 
بعت : أن یقول: الصورة الثانیة.  یحق للوالد أن یرجع عن ھبتھأن السنة أثبتت أنھ: والدلیل. وتصبح المزرعة راجعة للوالد وسقط حق الولد

أوقفتھا، : أو قال. ًوكان قد وھبھا لولده، ولم یثبت رجوعا ال بالقول وال بالفعل المقترن بالنیة، فحینئٍذ ال یصح ھذا التصرف. ھذه المزرعة
ًتھا لفالن، للولد اآلخر، فال یصح، ما دام أنھ لم یثبت رجوعا بدل أن یأخذھا ولدي فالن قد وھب: فھذا تصرف بغیر عوض، وال یصح، أو قال

  .قبل تصرفھ في مال ولده الموھوب
 
 
 
 

ًتصرف الوالد فیما وھبھ لولده بیعا أو عتقا أو إبراء ً ً 
 
 

 والذي بدون عوض التصرفات إما أن تكون بعوض وإما أن تكون بدون عوض،: قلنا) ببیع: (قولھ]. ببیع أو عتق أو إبراء: [قال رحمھ هللا
ھذا بدون ) أو عتق: (وقولھ. ھذا تصرف بعوض) ببیع: (وقولھ. إما أن یكون بین المخلوق والمخلوق، وإما أن یكون بین المخلوق والخالق

ى دقة تصرف بدون عوض فیما بین المخلوق والمخلوق، وانظر إل) أو إبراء: (وقولھ. عوض فیما بین المخلوق والخالق؛ ألنھ یعتق لوجھ هللا
الفقیھ یعرف أن المصنف ال یرید البیع وحده؛ بل یرید جمیع عقود المعاوضات المالیة التي ) ببیع: (العلماء رحمھم هللا، حینما قال المصنف

 !والد وھب عمارة لولده، ثم لم یرجع عن ھبتھ وأجرھا قبل الرجوع، فما الحكم؟: اإلجارة، فلو سألك سائل وقال: تندرج تحت البیع، مثل
وھب سیارة لولده ثم أجر ھذه : أو قال. الولد امتنع منھا اإلجارة باطلة، إال إذا أجازھا الولد، فھذا ال إشكال فیھ، فھي باطلة إذا كان: فتقول

ال یصح، ما دام أنھ لم یثبت رجوعھ، وتدرج جمیع عقود المعاوضات تحت ھذه : السیارة، فھذا تصرف بعوض وھو اإلجارة، فتقول
ً أو ضارب بھا فجعلھا قراضا، فأعطاه ماال ثم بعد ذلك أمر الغیر أن یضارب بھ، فجمیع تصرفات -جعلھا شركة-تى ولو شارك الصورة، ح ً

ھؤالء العبید : ًكأن أعطاه عبیدا، ثم جاء وقال) أو عتق: (وقولھ. المعاوضات المالیة إذا تصرف الوالد فیما وھبھ لولده قبل الرجوع باطلة
ھذا تصرف من الوالد فیما وھبھ لولده، ولم یثبت : ً قبل أن یثبت رجوعا بالقول أو بالفعل المصحوب بالنیة، فحینئٍذ نقولأحرار لوجھ هللا،

وكان من عبید - یا فالن : أنتم أحرار لوجھ هللا، أو قال: ًأو یكون الولد نفسھ یملك عبیدا، فجاء الوالد وقال. رجوعھ؛ فال یصح ھذا التصرف
ھذا فیما بین المخلوق ) إبراء أو: (وقولھ. تقتك كفارة عن ظھار أو قتل، أو غیر ذلك مما یوجب العتق، فھذا كلھ ال یصح أنت حر أع-ولده

أنا بريء : أن تبرئ المدیون، والبراءة من الشيء توجب خلو التبعة والمسئولیة عن الشخص من ذلك الشيء، فإذا قلت: والمخلوق، واإلبراء
ویستخدم اإلبراء في الحقوق، وذلك أن كل شخص ثبت لك علیھ حق؛ فإن ذمتھ . لست بمسئول عنھ ولیست علیك تبعةمن ھذا الشيء، فحینئٍذ 

أسقطت حقي، سامحتك عن الدین، عفوت : فاإلبراء أن تقول. تبقى مرھونة مشغولة بھذا الحق حتى یؤدیھ، وال یفك إال بسداده أو تبرئة منك
أن یكون : الصورة األولى: فإذا أبرأ الوالد المدیون لولده، فھناك صورتان.  ونحو ذلك من اإلبراءاتعنك، أبرأتك، أبرأت ذمتك من الدین،

ًالوالد قد أعطى ماال لولده فأقرضھ الولد لشخص، مثلما یقع في بعض األحیان بین اإلخوة، كأن یعطي الوالد األوالد جمیعھم كل واحد عشرة 
زید  ة اآلالف التي لھ، فالعشرة آالف في األصل ملك للوالد وھبھا لمحمد ولده، فلما استقرضھاآالف لایر، فیستقرض زید من محمد العشر

دین محمد علیك أنت منھ بريء، أو أبرأتك من ھذا ! یا زید: ًمن محمد أصبحت ذمة زید مشغولة ألخیھ محمد، فلو قال الوالد یوما من األیام
نك، فھذا إبراء من الوالد في مال ولده الذي وھبھ لھ ولم یثبت رجوعھ عنھ، فھذا اإلبراء الدین، أو ال دین علیك، أو أسقطتھ، أو عفوت ع

ًأن تكون العشرة آالف ملكا لمحمد في األصل، من مالھ ولم یعطھا لھ والده، فقام محمد وأعطاھا دینا لشخص، فجاء : الصورة الثانیة. ساقط ً
واإلبراءات لھا باب واسع، حتى . ال إذا أجاز ذلك محمد، وال یصح ھذا التصرف باإلبراءلیس من حقھ إ: الوالد وأبرأ ذلك الشخص، فقد قلنا

ال أرید القصاص لكن أرید نصف الدیة؛ ألن الید فیھا : في مسألة القصاص، فلو جنى شخص على شخص فقطع یده، فقال المجني علیھ
ھذا النصف، أو عفوت عن دین ولدي، فال یملك الوالد اإلبراء، عفوت عنك ھذا النصف، أو أسقطت عنك : نصف الدیة، فجاء الوالد وقال

ًحتى ولو كان صغیرا؛ ألن الوالد یلي مال ولده بالمعروف، وفي اإلبراءات والعفو : قال بعض العلماء. ولیس من حقھ أن یبرئ عن مال ولده
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أرید القصاص، أرید أن :  على ولده فقطع یده، فقال الولدٍفلو عفا الوالد عن جان جنى. ال یصح اإلبراء: إضرار بمصلحة الولد، ولذلك قلنا
تقطع یده كما قطع یدي، أو تقطع أصبعھ كما قطع أصبعي، أو تقطع رجلھ كما قطع رجلي، أو أي جنایة یمكن فیھا القصاص، فإذا ثبت حق 

إن شاء - اء إنما یكون للولد ولیس للوالد، وسیأتي سامحت ھذا الجاني، فلیس ذلك من حقھ؛ ألن اإلبر: الولد في ھذه الجنایة وجاء الوالد وقال
ھل ترید القصاص أو : لكن إذا كان الوالد ھو ولي الدم، فقیل لھ.  تفصیل ھذه المسائل في مسألة العفو عن الحقوق في الدماء والقصاص- هللا

 عفوت لوجھ هللا فیصح؛ ألنھ ولي الدم، أما إذا ال أرید دیة وال قصاص قد: أرید الدیة وعفا عن القصاص، فھذا یصح، وإن قال: الدیة؟ فقال
ًحیا عاقال لھ حق التصرف؛ فحینئٍذ ال یملك الوالد أن یدخل علیھ وأن یتصرف بإسقاط حقھ في  كان ولي الجنایة وولي الحق في الجنایة ً

  .الجنایة
 
 
 
 

 حكم أخذ الوالد ما وھبھ لولده قبل الرجوع في ھبتھ
 
 

، كأن یكون قد وھبھ سیارة ثم -كما قدمنا-أراد أخذ المال الذي وھبھ قبل أن یثبت رجوعھ : أي]. أخذه قبل رجوعھأو أراد : [قال رحمھ هللا
أعطني السیارة؛ صار : إذا قال لھ: أرید السیارة التي أعطیتك إیاھا، وذلك قبل أن یثبت رجوعھا بالقول أو بالفعل، فبعض العلماء یقول: قال

الرجوع یثبت للواھب ملكیة العین التي : قلنا]. أو تملكھ بقول أو نیة: [وقولھ.  وال یشترط أن یكون معھ النیةھذا بمثابة الرجوع ویكفي،
تثبت الملكیة للواھب، وحینئٍذ إذا كان التصرف قبل ثبوت الملكیة بالرجوع، لم : ًرجعت عن ھبتي؛ رجعت الھبة ملكا لھ، أي: وھبھا، فإذا قال

والعلماء یضعون ھذه المسائل ألھمیتھا، . أما إذا ثبتت ملكیتھ أو ثبت رجوعھ وتصرف بعد ذلك؛ صح البیع وثبتیصح إال أن یأذن الولد، و
في غیبة ولده لشخص ما، ثم توفي الوالد وجاء الشخص   وھب ابنھ مزرعة، ثم باع ھذه المزرعة- ًمثال-ولوقوع الخصومات فیھا، كرجل 

 القاضي إذا ثبتت ملكیة الولد للمزرعة وثبتت الھبة؛ ال بد أن یثبت رجوع الوالد عن ھبتھ، وال الذي اشترى یطالب بھذه المزرعة، فحینئٍذ
یصحح ھذا البیع إال بعد ثبوت الرجوع، فھذه كلھا مسائل یحتاج إلیھا خاصة إذا وقعت ھناك استحقاقات، وأكثر ما تقع إذا توفي الوالد أو ُجن 

مما ترك : أنھ یشترط في صحة الھبة وجود القبض، والقبض قلنا: كما ذكرنا]. وقبض معتبر: [حمھ هللاوقولھ ر. -نسأل هللا السالمة والعافیة-
ًالشرع ضابطھ للعرف، والقبض یختلف باختالف الشيء، واختالف العرف، واختالف األزمنة واألمكنة، فكل ما عده الناس قبضا وحیازة 

أن حرز كل مال على حسب العرف، وھذا مما : - كما سیأتینا في كتاب الجنایات- سرقات ًحكم بكونھ قبضا وحیازة، كما یقال في الحرز في ال
، وقد یكون ھناك قبض غیر معتبر، وھو )قبض معتبر: (فقال المصنف. العادة محكمة: یدرجھ العلماء رحمھم هللا تحت القاعدة المشھورة

لذي أذن فیھ الواھب، فإذا ثبتت الھبة وثبت القبض بإذن الواھب صحت الذي یكون بدون إذن الواھب، وقد بینا ھذا، فالقبض المعتبر ھو ا
! یا أبتي: وھبتك مزرعتي، فقال! یا بني: ًأما لو كان قبضا غیر معتبر، كأن قال لھ. ًوثبتت الھبة، وأصبح المال الموھوب ملكا للموھوب لھ

 نھایة األسبوع، ثم قبل نھایة األسبوع توفي الوالد، فال تثبت انتظر إلى: أعطني إیاھا، أعطني مفاتیح المزرعة حتى أتصرف فیھا، فقال
ًالھبة؛ ألنھ لم یحدث فیھا قبضا معتبرا البد أن یكون ھناك قبض معتبر، كما جاء في الصحیح عن أبي بكر رضي هللا عنھ أنھ لما : ًإذا. ً

ًنت قد نحلتك عشرین وسقا جادا، فلو أنك احتزتیھ إني ك! أي بنیة: (حضرتھ الوفاة قال البنتھ عائشة رضي هللا عنھا أم المؤمنین : وفي روایة-ً
أجمع العلماء على  فدل على اشتراط القبض، ومن ھنا). ً لكان ملكا لك الیوم، أما وإنك لم تفعلي ذلك؛ فأنت الیوم وإخوتك فیھ سواء- جدیتیھ

ًلم یصح تصرف الوالد بما ذكر آنفا، لكن یصح إذا : أي].  بل بعدهلم یصح: [وقولھ. أنھ ال تثبت ملكیة الھبة للموھوب لھ إال بالقبض المعتبر
فإذا كان قد باع السیارة بعد أن أثبت رجوعھ عن ھبتھ لولده؛ فإنھ یصح بیعھ، ولو باع . وقع بعد الرجوع حصول القبض المعتبر كما سیأتي

صح بیعھ وتصح إجارتھ ویصح سائر تصرفھ؛ ألن المال رجع العمارة التي وھبھا لولده بعد أن أشھد أو أثبت رجوعھ عن ھبتھا؛ فحینئٍذ ی
  .لملكھ

 
 
 
 

 حكم مطالبة الولد لوالده بدین أو نحوه
 
 

ًلیس من حق الولد أن یطالب أباه بمال دینا كان أو غیره، إال : أي) ولیس للولد: (قولھ]. ولیس للولد مطالبة أبیھ بدین ونحوه: [قال رحمھ هللا
وقد بین المصنف رحمھ هللا في ھذه العبارة أنھ ال یجوز للولد أن یطالب والده بالحقوق .  عز وجل على الوالد لولدهالنفقة التي أوجبھا هللا

ًالقرض، فلو أنھ اقترض الوالد من الولد ماال، ثم تأخر الوالد في السداد، فقام الولد : المالیة التي تجري بینھ وبین والده، ومن أمثلة ذلك
لیس لھ، فیتفرع على ھذا أنھ ال یجوز، ویحكم بإثم الولد إذا فعل ذلك؛ ألن هللا : لیس للولد أن یطالب، وإذا قلت: ال المصنفبمطالبة والده، ق

ًوبالوالَدْین إْحسانا : یقول َ َ َِ ِ ِِ ھ ، وكأنً)إحسانا(ًأحسنوا إلى الوالدین إحسانا، وھذا من أبلغ ما یكون وصیة حینما جاء بالمصدر : أي] 83:البقرة[ْ
ومن اإلساءة أن یطالب والده بدین، ومن أعظم اإلساءة أن . ال على سبیل اإلساءة یحتم على الولد أن یكون مع والده على سبیل اإلحسان

یطالبھ في القضاء أو یشتكیھ أو یخاصمھ، فھذا لیس من اإلحسان في شيء، ولیس من البر الذي أوصى هللا بھ األولین واآلخرین، وحث علیھ 
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ویشمل ھذا المطالبة . ًجمعین، حتى ولو كان الوالد من الكافرین، فقد أمر بھ وحتمھ وقرنھ بتوحیده سبحانھ وتعالى تعظیما لشأن البرعباده أ
ّفلیس من حقھ، حتى ولو تلطف في المطالبة .. یا أبتي كذا! یا أبتي أعطني مالي! أعطني دیني، یا أبتي تأخرت: الفردیة فیزعج والده، یقول

وھذا كلھ مفرع على األصل من أن الواجب على الولد أن یحسن إلى والده ال أن . كما جاء في حدیث السنن) أنت ومالك ألبیك: (لبھفال یطا
ًھناك حقوق للوالد على ولده، وإحسان ال یستطیع الولد أن یجازیھ ویكافئھ، إال أن یجد والده رقیقا فیشتریھ ویعتقھ، فیفك : ًوأیضا. یسيء إلیھ

من الرق كما ورد عن النبي صلى هللا علیھ وسلم، لكن ھذا اإلحسان الذي قام بھ الوالد على ولده منذ صغره، وھذا البذل الذي كان رقبتھ 
ًیبذلھ على ولده بدون حساب، ال یمكن أن یكافئھ علیھ، ولیس من شرع هللا عز وجل أن یقف یوما من األیام یضیق على والده في حطام من 

 من العقوق، ومما یوجب هللا عز وجل -والعیاذ با- فھذا كلھ ! یا أبتي أنا محتاج! یا أبتي سدد! یا أبتي تأخرت! أعطني الدین: لھالدنیا، فیقول 
بسببھ محق البركة من المال، فإن ھذا من كفران النعمة، وهللا تعالى قد أخبر في كتابھ أنھ یجازي كل كفور، فیسلبھ بركة مالھ، ولربما سلبھ 

أنھ ال یجوز أن : ًأن المطالبة غیر جائزة، فتثبت أوال: والخالصة. - نسأل هللا السالمة والعافیة-ً المال، فأصبح المال نقمة ووباال علیھ نعمة
.  واإلضرارتثبت أنھ یأثم، فیحكم بإثمھ إذا طالبھ، وأن ھذا من العقوق واألذیة: ًثانیا. ًیطالبھ ال فردیا وال أمام الناس، وأمام الناس أشد وأعظم

ًبالمال؛ فإن دعواه تسقط؛ ألن الدعوى من أصلھا غیر ثابتة وغیر معتبرة شرعا، فلیس فیھا استحقاق؛  لو تقدم إلى القضاء وطالب والده: ًثالثا
یھ، فیشمل األب لیس لھ مطالبة والد: بعض العلماء یقول) ولیس للولد مطالبة أبیھ: (وقولھ. إذ لیس للولد حق على والده أن یطالبھ بمثل ھذا

ًواألم، وحق األم آكد، لكن بعض أھل العلم خص األب لورود النص فیھ؛ ألن األب دائما یتكفل بالنفقات، وال شك أن السنة بینت أن األم لھا 
: أمك، قال: ثم من؟ قال: أمك، قال: من أحق الناس بحسن صحابتي؟ قال! یا رسول هللا: (حق أعظم من حق الوالد، قال كما جاء في الحدیث

إنھ لو توفي والداه وأراد أن یحج عنھما؛ بدأ : ولذلك قالوا. ، فجعل حق الوالد بعد ثالثة حقوق لألم)أبوك: ثم من؟ قال: أمك، قال: ثم من؟ قال
ذا لثبوت باألم قبل األب؛ وذلك ألن النبي صلى هللا علیھ وسلم أمر ببرھا، ولو تعارض حق األم واألب؛ قدم حق األم على حق األب، وھ

، وھذا )أبوك: ثم من؟ قال: أمك، قال: ثم من؟ قال: أمك، قال: ثم من؟ قال: أمك، قال: (السنة؛ ألن النبي صلى هللا علیھ وسلم أكد ذلك فقال
 األم؛ فإن ًكلھ یدل على عظیم حقھا، وعظیم ما لھا من المعروف العظیم، فإذا أثبتت السنة للوالد شیئا وأمكن من حیث النظر في العلة إلحاق

إن ھذه المسألة فیھا خصوصیة، وقد سبق التنبیھ على ھذا، وھي روایة عن اإلمام أحمد ، أنھ جعل : لكن بعض العلماء یقول. األم أولى بھ
رك أن أیس: (الرجوع لألب دون األم، وقد بینا أن الصحیح أن األم تملك الرجوع كما یملكھ األب؛ ألن النبي صلى هللا علیھ وسلم علل بقولھ

وقد بینا وجھ ھذه المسألة، حتى إن الظاھریة مع أنھم یتمسكون بظاھر النص . وھذه علة مشتركة بین األم واألب) یكونوا لك في البر سواء؟
أن المصنف نص على األب، واألم : والشاھد من ھذا. األب واألم في ھذا سواء، ونص على ذلك اإلمام ابن حزم رحمھ هللا في المحلى: قالوا

نسأل هللا السالمة والعافیة، نعوذ با العظیم .. كذلك األم ال یجوز للولد أن یطالبھا بدین). بدین ونحوه: (وقولھ. تلتحق بھ وتأخذ حكمھ
مل قد یكون في بعض األحیان ال یتح! وبوجھھ الكریم أن نقف ھذا الموقف، أو یبتلینا وذریتنا بذلك، من یستطیع أن یقول ألمھ ویطالبھا بدین؟

أن یرى أمھ في ضائقة حتى یأتي ویجثو عند قدمیھا ویبذل ما یملك من مالھ، كل ھذا فداء لھذه األم، فھو ومالھ فداء لھذه األم الكریمة التي 
م نسأل هللا العظی. ربت وأحسنت، وقدمت الكثیر الذي ال یمكن أن تجازى علیھ إال من هللا سبحانھ وتعالى، الذي یجزي اإلحسان بأحسن منھ

األروش التي تكون : ونحوه مثل) بدین ونحوه: (وقولھ. ًبأسمائھ الحسنى وصفاتھ العلى أن یجزي والدینا عنا أحسن ما جزى والدا عن ولده
فلو سكن . في الجنایات وغیرھا، والمصنف رحمھ هللا ذكر الدین على األصل، ویتبع ھذا كل ما فیھ استحقاق، فال یطالب فیھ الولد والده

ادفع األجرة مثلك مثل الناس، أو : ادفع أجرة ھذا المسكن، أو ركب معھ فیما یؤجره للناس فقال لھ: في عمارة الولد؛ فال یأتي ویقول لھالوالد 
 ...... .من األشیاء التي فیھا استحقاقات: نحو ذلك، فال یطالبھ بدین ونحوه، أي

 
 حكم حبس الوالد لنفقة ولده الواجبة علیھ

 
 

ًإذا لم یكن إال األسنة مركبا فما حیلة المضطر إال : أن یطلب من القاضي أن یحبسھ، وھذا كما قیل: أي]. وحبسھ علیھا [:قال رحمھ هللا
 -بالمعروف-یا أبتي : ركوبھا فإذا كان ھناك أب ظالم مانع لنفقة ولده، وأصبح الولد یخشى على نفسھ أن یقع في الحرام أو اآلثام، فقال

أعطني حقي، فسألھ وحاول معھ فلم یعطھ حقھ، فحینئٍذ لھ أن یشارعھ إلى القضاء، وأن ! یا أبتي:  من حقھ، ثم قال لھأعطني حقي، فلم یمكنھ
ًومن حق الزوجة أیضا أن تشارع زوجھا وتطلب من القاضي حبسھ حتى ینفق علیھا، . یطالب القاضي بحبسھ حتى ینفق علیھ بالمعروف

حقوق الواجبة من النفقات تحكم الشریعة فیھا، وإذا حكم القاضي بأن النفقة وجبت لفالن على فالن، وھذا كلھ من الحقوق الواجبة، فإن ال
ما أنا بدافع فمن حق : ادفع، وقال: فالواجب على من وجبت علیھ النفقة وھو قادر على بذلھا أن یبذلھا، فإذا امتنع وطلبھ القاضي فقال لھ

فإذا طالب الولد القاضي بذلك . لیھ، ویبذل ألوالده حقوقھم ویعطیھم ما فرض هللا علیھ إعطاءھمالقاضي أن یسجنھ حتى یدفع الحق الواجب ع
كان من حقھ؛ ألنھ قد یصل إلى مقام الضرورة إذا لم یعط النفقة، وھكذا الزوجة من حقھا أن تطالب ولو بسجن الزوج حتى یبرئ ذمتھ من 

 على عظمة وكمال ھذه الشریعة، فالمشاكل التي تعج بھا المجتمعات من السرقات وتشدد الشریعة في النفقات یدل. الحق الواجب علیھ
فإذا كان الذي یماطل منع ذا الحق حقھ، فإن ھذا قد یدفع . واالعتداء على أموال الناس، كثیر منھا یقع بسبب إضاعة الحقوق كما ذكرنا

ًالممنوع من حقھ أن یلتمس وجوھا محرمة، وسبال مشبوھة، فیطلب ال ھذه األبواب،  حرام، وقد یتعامل بالمعامالت المحرمة، فالشریعة تقفلً
 في الزنا، -والعیاذ با-أنا مضطر لیس عندي من حیلة، وقد تقع المرأة : فیقول! لم تفعل ھذا؟: وقد تأتي إلى شخص یقع في حرام فتقول لھ

ا، وزجر كل من یمتنع من النفقات حتى ولو بالحبس، حتى ولو كان ولذلك شدد الشرع في ھذ. لئال یضیع أوالدي: لماذا؟ فتقول: فیقال لھا
ًوالدا فیسجن بحق ولده، وال شك أن ھذا من أكمل ما یكون في زجر الناس وإیقاف كل إنسان عند حدوده، وإلزاما لما فرض هللا علیھ مما  ً

ًھذا، ولھذا فإن المجتمعات الغربیة والمجتمعات الكافرة كثیرا والوالد نفسھ یأمن من الشر والبالء من . یعود بالخیر على األفراد والمجتمعات
وإنما نبھنا على ھذا األمر ألنھ قد یستغرب . ما یقع االعتداء من األوالد على الوالدین بسبب الظلم في الحقوق، سواء في حقوق النفقة وغیرھا
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للناس عامة أن یعلموا علم الیقین أن أي حكم في شرع هللا عز وجل وینبغي لكل طالب علم بل ! اإلنسان كیف یحبس الولد والده بسبب النفقة؟
وفي الفقھ اإلسالمي مستنبط من كتاب هللا وسنة النبي صلى هللا علیھ وسلم فیھ قوة وفیھ شدة، فلن تستطیع أن تدرك الحكم الموجودة فیھ إال 

 بسبب الدینار -والعیاذ با- تجد االبن یعق والده، ولربما یقتلھ ولذلك قد . إذا خالفت ھذا الحكم ونظرت إلى األسباب المترتبة على عكسھ
ً أن والدا كان ظالما بخیال، فكان یھضم أوالده وزوجتھ، وقد فتح هللا علیھ -نسأل هللا العافیة والسالمة-والدرھم، وقد وقع في بعض المسلمین  ً ً

لده سكرات الموت، قام ولده وجثا على صدر أبیھ، وانتزع دفتر الشیكات من من أموال الدنیا الشيء الكثیر، فلما بلغ ھذا البخیل الظالم لو
من غضب هللا عز وجل، فلم یرحم والده في آخر عمره، ولم یرحم حالتھ ..  إلى كذا وكذا-نسأل هللا السالمة والعافیة-اذھب : صدره، فقال لھ

لیس شيء بعد الدین أعز من الوالدین، وبعدما أمر بتقدیمھ على الوالدین تلك، وھي حالة تنكسر فیھا القلوب القاسیة وتلین فیھا مما ترى، و
ما الفقر أخشى علیكم، : ( حینما قال- وھو الصادق المصدوق- وصدق قول الرسول صلى هللا علیھ وسلم . لیس ھناك أحد أعز علیھ من والدیھ

، فھالك الناس بالدنیا والمال، ولذلك ال )من قبلكم، فتھلككم كما أھلكتھمولكن أخشى علیكم ما یفتح هللا من زھرة الدنیا، فتنافسوھا كما تنافسھا 
كیف تأمر الشریعة ببر الوالدین، وتجیز للولد أن : ینبغي التساھل في ھذا، فالشریعة تحكم بما یزجر؛ ألنھ ربما یأتیك شخص بشبھة ویقول

ً تداعیات مترتبة علیھ، والشریعة دائما تنظر إلى العواقب، ولذلك قال هللا نعم، ھذا أمر لھ تبعات ولھ آثار ولھ: فقل! یحبس والده في النفقة؟
َأفال یتَدبُرون القْرآن : عز وجل َ َُ ْ َّ َ آخره، فإذا كنت تنظر إلى آخر الشيء فمعنى ذلك أنك قد أحطت بالشيء، وإذا بلغ : ، ودبر الشيء]82:النساء[َ

فكل حكم مستنبط من كتاب هللا وسنة النبي صلى هللا علیھ . د تم نظرك في ھذا الشيءالنظر أنك استوعبت الشيء إلى أن وصلت إلى آخره فق
تنظر إلى دبره وعواقبھ وآثاره فیما لو عكس ھذا الحكم من حیث السلب، وفیما لو حكمنا ) لقد أوتیت القرآن ومثلھ معھ: (وسلم التي یقول فیھا

ًكم هللا عز وجل، وال أحسن من هللا حكما لقوم یوقنون، ولقوم یعقلون، ولقوم یفقھون، ًبھذا الحكم من جھة اإلیجاب، فال ترى حكما أتم من ح
  .ولقوم یدركون، ففیھ الخیر وكل الخیر، فنسأل هللا العظیم أن یرزقنا حسن التدبر في شرعھ وحكمھ

 
 
 
 

 حكم مطالبة الولد والده بنفقتھ الواجبة علیھ
 
 

إخراج بعض ما یتناولھ اللفظ، فأخرج من اللفظ الذي سبق حالة : استثناء، واالستثناء): إال: (قولھ]. لیھإال بنفقتھ الواجبة ع: [قال رحمھ هللا
ًالنفقة، فالنفقة من حق الولد أن یطالب والده بھا، ومن حقھ أن یطالب الوالد بذلك ولو بالقضاء؛ ألن ھذا یضر بالولد كثیرا؛ فا عز وجل 

ًلده، وفرض علیھ ذلك، وإذا كان ملزما بذلك؛ فال یجوز لھ أن یضیع حق هللا في ولده، قال صلى هللا علیھ أوجب على الوالد أن ینفق على و َ
: علوم االجتماع كلھا في قولھ علیھ الصالة والسالم: ، یقول بعض مشایخنا رحمة هللا علیھم)ًكفى بالمرء إثما أن یضیع من یعول: (وسلم

ًفلو أن كل من یعول قلیال أو كثیرا یقوم بحقوق اإلعالة . ، فال یمكن لمجتمع أن یسعد إال بھذا الحدیث)ًكفى بالمرء إثما أن یضیع من یعول( ً
ًكما ینبغي لما حدثت مشكلة؛ ألن المشاكل كلھا تقع بسبب تضییع حق اإلعالة، سواء كانت زوجة أو أوالدا، وحتى إنھ یضیع من یعول 

 أوالده في مراجعتھم ومذاكرتھم ومتابعتھم في دروسھم، وفي أصحابھم وقرنائھم، وكل بالسھر، فیضیع اإلنسان حق زوجتھ، فیضیع حق
ٍالمشاكل إنما نشأت من عدم القیام بحق من استرعاك هللا علیھم، وحینما یقوم كل راع بحق رعیتھ تحل كل المشاكل، فما أبلغ قولھ علیھ 

.. بمجرد أن تسمع ھذه الكلمة إذا بالنفوس تقشعر والقلوب ترجف) ًفى بالمرء إثماك! (وما أحسنھ وما أجملھ وما أجلھ وأكملھ! الصالة والسالم
ًواإلثم ال یزال سببا في ھالك اإلنسان ودماره، حتى لربما ! ومن الذي یتحمل أن یلقى هللا باإلثم والوزر سواء كان في الدین أم في الدنیا؟

، ولربما تسبب في شقائھ -والعیاذ با-ًأن یكون قبُر اإلنسان حفرة من حفر النار ، ولربما تسبب في -والعیاذ با-تسبب في سوء خاتمتھ 
ًاألبدي بدخول نار جھنم خالدا مخلدا فیھا باإلثم أو الشرك أو الكفر ونحو ذلك مما یوجب الخروج من الملة، فاإلثم سبب كل بالء وعناء،  ً

ِوما أصابك مْن سیِّئٍة فم: ولذلك قال تعالى َِ َ َ َ َ َ َ َْن نفسك ََ ِ ْ ًكفى بالمرء إثما أن یضیع : (ھذا اإلثم یقول عنھ الرسول صلى هللا علیھ وسلم]. 79:النساء[َ
ً، فالوالد جعل هللا علیھ حق النفقة ألوالده، وجعلھ قائما على بیتھ، یأمرھم بما أمر هللا وینھاھم عما نھى هللا عنھ، فمن حقوقھم )من یعول

أعطني ! یا أبتي: عروف، فإذا امتنع الوالد مع القدرة على اإلنفاق فحینئٍذ ظلم وجار، ومن حق الولد أن یقول لھأن ینفق علیھم بالم: المادیة
حق النفقة؛ ألن الولد لو لم یطالب والده بحقھ لربما وقع في الحرام، ولربما تعرض للسرقة، ولربما تعرض للفواحش بسبب عدم وجود النفقة 

على ھذا، ومن ذلك قصة الثالثة الذین أطبق علیھم الغار، وفیھم الرجل الذي أراد الزنا بالمرأة فإنھ لم یتمكن من  والسنة دلت -ًعیاذا با-
وھذه حكم نبھت علیھا الشریعة، ونبھت علیھا السنة الغراء عن رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم، فبین علیھ . الزنا إال لما احتاجت إلى المال

: وقولھ. أعظم اإلثم إضاعة من یعول، فإذا ضیع الوالد ولده ولم ینفق علیھ، كان من حق الولد أن یطالب والده بالنفقةالصالة والسالم أن من 
ھناك نفقة واجبة ونفقة مستحبة، فإذا كان طعام الولد وشرابھ وكسوتھ في حدود المائة، فال مانع أن یزید ویحسن ) إال بنفقتھ الواجبة علیھ(

ً هللا فیھ البركة لإلنسان، ویحسن بھ العاقبة في األمور كلھا دائما أال یبقى على قدر الفرض الواجب الدائم؛ بل یسمو إلى إلى ولده، ومما یضع
ًرحم هللا امرءا سمحا إذا باع، سمحا إذا اشترى، سمحا إذا قضى، سمحا إذا اقتضى: (الكمال، ولذلك قال صلى هللا علیھ وسلم ً ً ً فإذا أراد أن ). ً

 أوالده فالنفقة واجبة ومستحبة، والنفقة الواجبة التي یكون بھا السداد ویحصل بھا سد الحاجة والكفایة، والنفقة المستحبة إذا وسع ینفق على
وال یجلس اإلنسان یدقق في ولده ویحاسبھ على الصغیر والكبیر، قد تكون المحاسبة في حدود معقولة، لكن إذا . هللا علیك وسعت على ولدك

ِوأْحسْن كما أْحسن هللا إلْیك وال تْبغ الفساَد في األْرض :  بسط علیھ وأحسن إلیھ، فكما أحسن هللا إلیك تحسن، ولذلك قیل لـقارون رأى أن هللا َ َ َ َ َ َ ََ ِ َِ َ َْ ِ َ ِ ُ َّ َ َ
َإن هللا ال ُیحب الُمفسدین  ِ ِ ُّ ِ َّْ ْ َ َّ ًأنك لن تجد رجال في بیتھ : جربةفتحسن إلى ولدك، ومن المجرب المعروف ما ذكره العلماء بالت]. 77:القصص[ِ

ًیعامل زوجتھ وأوالده بالسماحة والیسر، وال یشعرھم بالتضییق والعناء، سمحا إذا أعطى، وسمحا إذا أخذ، وسمحا إذا أمر، وسمحا إذا نھى،  ً ً ً
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ًوسمحا إذا جاد؛ إال وجدت أموره میسرة مكفیا من هللا سبحانھ وتعالى، فكما تدین تدان، ومثلما عاملت  الناس یعاملك هللا، فال تجد منھ سبحانھ ً
ًفلو أن والدا أعطى . ھي الفضل والزیادة على النفقة الواجبة: فالنفقة المستحبة. إال الرفق واإلحسان والحلم؛ بل أضعاف أضعاف ما ترجوه

رین، أو أرید مائة وخمسین، فإنھ یطالب أرید مائة وعش: ولده المائة، وھي سد الحاجة والكفایة، والولد یرید أن یدرس ویرید الزیادة فقال
فوق المائة بالعشرین والخمسین، وھي في قدر المستحب ولیس في قدر الواجب، فھذا لیس من حقھ أن یطالب بھ، لكن إذا أراد أن یتفاھم مع 

ولد أعطاه والده مائة وھو : ًئد، فمثالوالده على أن والده یكرمھ ویزیده؛ فھذه شئون بین الولد ووالده، فیالطفھ لیحاول أن یعطیھ القدر الزا
أما . یرید مائة وعشرین، فتلطف مع والده حتى یعطیھ العشرین، وبحث عن أمور مؤثرة والمفاتیح التي تفك قفل والده، فھذا لیس بالمحرم

 وكان بینھما من األخوة، وبین الوالد النفقة المستحبة فاألمر فیھا واسع، فإن اإلنسان إذا كان بینھ وبین أحد ود ومحبة وأراد أن یوسع علیھ،
بالنفقة : أي]. فإن لھ مطالبتھ بھا: [قال رحمھ هللا. وولده من الصفاء والنقاء ما یطلب فیھ الولد األكثر دون أن یعنت الوالد، فال بأس بذلك

  .الواجبة
 
 
 
 

 األسئلة
 
 

...... 
 

 حكم استدانة الولد لتلبیة متطلبات والده الضروریة
 
 

ًأحیانا یطلب مني الوالد أكثر مما أطیق، كأن یطلب زیادة على ما أعطیھ، وال أجد قدرة على ذلك، فھل أستدین وألبي رغبتھ؟ : السؤال
ھذا الحقیقة فیھ تفصیل، فمن حیث األصل لست بملزم، لكن ھناك ظروف تطرأ على الوالد، وھذه الظروف صعبة؛ كعالج : الجواب

ً، وحدود النفقة التي تعطیھا أنت للوالد مثال مائتا لایر، لكن العالج ھو محتاج إلیھ اآلن، ولو أنك ضروري، وھذا العالج بخمسمائة لایر
 كربة أبیك، ثم استعنت بعد ذلك على سدادھا من راتبك دون أن تقع في حرج وضیق، فھذا من أفضل - بعد هللا-استدنت الخمسمائة وفرجت 

ًلن تعدم من هللا عز وجل الخیر والبركة ما دمت بارا لوالدك، : ن حیث األفضل واألكمل أقول لكفم. وأكمل ما یكون، وتحتسب ذلك عند هللا
ال : وأكمل ما یكون البر في الشدائد، أما من حیث الواجب فال یجب علیك الشيء الزائد عن حاجتك، والزائد عن قدرتك، والذي ال تستطیع

َُیكلُف هللا نفسا إال ُوْسعھا  َ َّ ِ ً ْ َ َُ َّ لكن كن على علم ویقین أن هللا لن یضیعك، وأن هللا سیفتح لك من أبواب البركة والخیر ما لم یخطر ]. 286:لبقرةا[ِّ
ًلك على بال، فما وجدنا البر سیئ العاقبة أبدا؛ بل إن البار في أحسن األحوال وأكمل ما یكون علیھ المآل في الدنیا واآلخرة، ولذلك تجد البار 

أنا ال ! أنا ال أستطیع: وأنت إذا أخذت األمر بالدقة وقلت. ًسھلھ هللا لھ، ولن یقرع بابا إال فتحھ هللا في وجھھ میسرة أمورهًما یسلك طریقا إال 
ًوكفحتھ في وجھھ، وأنت ترى ظرفا قاھرا وأمورا تحتاج منك أن تكون االبن األكمل واألفضل، وأن تسمو ! ال تحملني ما ال أطیق! أرید ً ً

ي األمور، وتحس عندھا أن هللا یسمعك، وأن هللا یراك، وأن من أعظم ما یكون من الخیر سرور تدخلھ على مسلم، فكیف بنفسك إلى معال
إلى هللا؛ فإن هللا لن یخیبك، فسیفتح هللا لك من الیسر والمعونة  فإذا ألزمت نفسك الشدة وأنت متوكل على هللا، مفوض أمرك!! بوالدیك؟

 وییسر لك من أمرك ما لم یخطر لك على بال، وهللا حتى ولو أصبحت في ضیق لكن هللا سیبارك لك في عیشك، والتوفیق، ویربط على قلبك
ّولیقرن هللا عینك عاجال أو آجال، ولیجمعن هللا لك بین حسن العاقبة من برك وحسن النظر في أھلك وولدك غدا، فمن بر والدیھ بره أبناؤه  ّ ًّ ً ً

ً حیا ومیتاّوبناتھ، وقر هللا عینھ بالبر ال؛ .. فال یظن اإلنسان أنھ إذا وقف عند الحدود الواجبة أنھ یعدل عند هللا المعونة إذا خاطر بمالھ ووقتھ. ً
ًوأیا ما كان فلیس بفرض، ولكن األفضل واألكمل أن تحتسب، ونسأل هللا عز وجل أن یمدنا وإیاكم بعونھ وحولھ، . بل إن هللا یعینھ ویوفقھ

  .وهللا تعالى أعلم
 
 
 
 

 (العادة محكمة(تفسیر قاعدة 
 
 

العادة محكمة ھي إحدى القواعد الخمس التي قام علیھا الفقھ اإلسالمي، : العادة محكمة؟ الجواب: نرجو منكم توضیح ھذه القاعدة: السؤال
والعادة مأخوذة من العود؛ ألن . األمور بمقاصدھا، والمشقة تجلب التیسیر، والضرر یزال، والیقین ال یزال بالشك، والعادة محكمة: وھي

ًاإلنسان إذا اعتاد شیئا رجع إلیھ مرة بعد مرة، ولذلك سمي العید عیدا؛ ألنھ یتكرر ویعود إلیھ اإلنسان في كل عام مرتین ما : والمراد بالعادة. ً
 یعتاده الناس یحتكم إلیھ ویعمل بھ، اعتاده أھل العرف اإلسالمي، وعند العلماء ضوابط، فلیس كل عادة في بلد یحتكم إلیھا، ولیس كل شيء

بینت مقادیر الزكوات، وفرضت على الناس : ًفالشریعة جاءت بأشیاء حكم فیھا بأحكام معینة، وحددت ھذه األحكام، وفصلت فیھا، فمثال
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ھناك أشیاء أوجبتھا وتركت لكن  .إلى آخره.. أداءھا، فبینت زمانھا واألصناف التي تجب فیھا، ومن تدفع إلیھ الزكاة، واألوقات التي تجب
أن العقول جعلھا هللا : تقدیرھا ألعراف المسلمین، وھناك أشیاء دعت إلیھا واستحبتھا وتركت تقدیرھا ألعراف المسلمین، والسبب في ھذا
قل الذي وھبھ، كما قال ًنورا للناس، ولذلك جعل هللا نور العقل ونور الوحي، فالشخص تكمل علیھ نعمة هللا إذا جمع بین نور الشرع ونور الع

َنور على نور یْھدي هللا لنوره مْن یشاُء : تعالى َ َ َ َِ ِ ِِ ُ ُ ُُ َّ ٍ َ فالذي عنده عقل سلیم ال یفعل إال الشيء السلیم؛ ألن العقل یعقل ویمنع عما ال ]. 35:النور[ٌ
 إلى -ًمثال-شیاء وأكملھا وأحسنھا، فإذا جئنا َّیحمد، فالمسلم من حیث األصل أن الناس في األعراف اإلسالمیة في الغالب یعتادون أجمل األ

ًعرف بلد إسالمي فوجدناھم اعتادوا أمرا، وھذا األمر نحتاجھ لتقدیر حكم أو ضبط شيء أمر الشرع بضبطھ بعرف الناس؛ رجعنا إلیھ، فنجد 
وھذا یعتبر من خوارم المروءة، ) اصنع ما شئتِإذا لم تستح ف: إن مما أدرك الناس من كالم النبوة األولى: (النبي صلى هللا علیھ وسلم یقول

المروءة أن یكون اإلنسان في أكمل وأحسن األحوال التي تلیق بھ في خاصتھ، فالعالم لھ وضع، : فإذا جئت تبحث ما ھي المروءة تقول
 الشارع، فقد یأتي شخص ویأخذ األكل في: ًاألكل في المطعم أمام الناس، أو مثال: ًفمثال. وطالب العلم لھ وضع، وعامة الناس لھم وضع

طعامھ ویضعھ في فمھ أمام الناس، فھذا ال یمكن أن یقبل من عالم أن یأتي أمام الناس ویأكل إال في أمور مستثناة؛ ألن النبي صلى هللا علیھ 
مدینة وبإمكانھ أن یأكل في بیتھ، وسلم شرب القدح أمام الصحابة، وأكل أمام الصحابة للتعلیم في السفر، فھذه أمور مستثناة، لكن في داخل ال

فیخرج طعامھ أمام الناس في السوق أو في المجامع ویجلس أمامھم، فھذا یسقط المروءة، ومع أنھ مباح وجائز، لكن الناس إذا رأوا ھذا 
 الناس بھذا الشكل أصلھ الشيء استھجنوه، ولیس لھ حكم في الشریعة، فإن الشریعة لم تحرم علینا أن نأكل، فاألكل جائز، لكن األكل أمام

ھذا مردود، وال نقبلھ منك أیھا العالم، وال نقبلھ منك یا طالب العلم؛ ألن عادة : وما أبیح وھو في العیان یقدح في مروءة اإلنسان فنقول: مباح
یجوز للشخص أن یخرج ولو خرج إنسان بمالبسھ الداخلیة، أو بمالبس النوم، فھو أمر مباح، فإنھ . المسلمین وعرفھم ال یقبلون ھذا

ألن : قالوا. بالقمیص، وال بأس بھ، لكن في عرفنا وما اعتاده الناس أن ھذا یزري باإلنسان، وال شك أن ھذا الشيء من خوارم المروءة
بیت، یدل على ًاإلنسان الذي ال یبالي بالناس لیس عنده عقل، فكونھ یخرج أمام الناس البسا ھذا اللبس الذي ال یلیق إال أن یلبسھ داخل ال

. نقصان عقلھ، فانخرمت مروءتھ، لكن ھذا الحكم ما أخذناه من نص من الكتاب والسنة، لكن أخذناه من أعراف المسلمین الكاملة الفاضلة
 من أعیان الناس وكبارھم، فیحتاج إلى أن یكون على وقار وعلى سمت وعلى جاللة قدر -ًمثال- وإذا جاء شخص وجلس أمام الناس وھو 

 بھ؛ كالعالم، وطالب العلم، فجلس یضحك ویفعل األمور التي ال تلیق بھ، ویتھكم ویستخف، أو یأتي بالنكت ویسخر من ھذا ویضحك من تلیق
ًتجد عامة الناس العاقل منھم ینظر إلیھ نظرة غریبة، مع أنھ لم یفعل محرما، فاللھو مباح، والضحك ! ھذا، ویمزح مع ھذا، فماذا نعد ھذا؟

ًمن مثلھ في ھذا المكان بھذه الصفة ال یلیق، فیعتبر خارما للمروءة، لكن لما حكمنا بكونھ ال یلیق لیس بنص من الكتاب وال من مباح، لكن 
السنة، ولكن من عرف المسلمین وعادتھم الكریمة التي جبلوا فیھا على أحسن وأكمل وأفضل ما یكون علیھ الناس، وألن هللا اختار لھم 

ومن ھنا تتخرج مسألة لبس المرأة للقصیر أمام النساء، فالذي یحدث من بعض من یلبس . نھا، فاختار لھم أحسن العاداتأفضل األدیان وأحس
ًعورة المرأة مع المرأة كعورة الرجل مع الرجل، وعورة الرجل ما بین السرة والركبة، إذا : على الناس دینھم ومن أنصاف المتعلمین یقول

إن ھذا : فنقول.  الحق أن تكشف عن صدرھا وتلبس المالبس العاریة؛ ألنھا مباحة، وال یوجد دلیل على التحریمتكشف المرأة ساقیھا، ولھا
الشيء من حیث األصل العام أن عورة المرأة مع المرأة من جھة حد التحریم األصلي، لكن ال یقتضي ھذا الھجوم على عادات الناس ومكارم 

ًلنفوس الطیبة التي ألفت ھذه العادات، وسن القدوة السیئة حتى یقتدى بھا الغیر والتي تفتح شرا على األخالق، وسل العادات الحمیدة من ا ّ
المجتمع، ھذا ھو الذي یعاتب علیھ، وھذا الذي یمنع منھ، فالمرأة التي تأتي كاشفة عن ساقیھا ساقطة المروءة، سقطت عدالتھا، وھذا ذكره 

ذا فعلت في العیان في الحفالت وفي مجامع الناس أوجبت سقوط المروءة، ودلت على نقصان عقل العلماء، وبینوا أن األمور المباحة إ
ھذا الفعل لیس فیھ شيء، واتركوا بناتنا یفعلن ھذا الشيء، : وعندما تجد الشخص یأتي ویقول لھم. اإلنسان، وقد تدل على نقصان دینھ

والشاب اآلن حینما یأتي وھو رجل . تمع، ویرید أن یقوض العادات الكریمة المستقیمةھذا إنسان یرید أن یھدم المج..! واتركوا نساءنا یفعلن
إن العورة ھي السوءتان فقط، وأن الفخذ لیست بعورة، فیأتي أمام مجامع الناس : ھناك من العلماء من یقول: ًفیأتي كاشفا عن فخذیھ ویقول

ًالبسا ھذا اللباس معتدیا على حرمات المسلمین؛ ألن للم سلمین حرمة، فلیس من حق أحد أن یكشف محاسنھ فیفتن الغیر بھا؛ ألن ھذا أمام ً
حتى مع كون اإلنسان ) هللا أحق أن یستحیا منھ: (الناس، ولو كان في بیتھ فھو حر في نفسھ، وقد قال النبي صلى هللا علیھ وسلم مع ھذا كلھ

احفظ عورتك إال من زوجك أو ما : عورتنا ما نأتي منھا وما نذر؟ قال! ول هللایا رس: (ًوحیدا، وفي الحدیث قیل للنبي علیھ الصالة والسالم
، )إن معكم من ال یفارقونكم: (، وقال في الحدیث الصحیح)هللا أحق أن یستحیا منھ: ًأحدنا یكون خالیا، قال! یا رسول هللا: ملكت یمینك، قالوا

ثم الشاب الذي یأتي فیكشف عن ). إن معكم من ال یفارقونكم فاستحیوھم وأكرموھم (:وھم الملكان الكرام الكاتبون، الذین یعلمون ما تفعلون
ًوقد رأیت شابا ذات مرة بھذه الصفة فنادیتھ وقلت. فخذه ال ینبغي أن یسكت علیھ الغیر، فحینما تراه تأتي وتنصحھ بالتي ھي أحسن ! یا أخي: ُ

ً شرعا أن تكشف شیئا مما یوجب الفتنة لغیركًھذا الذي تفعلھ لیس من حقك شرعا، فلیس من حقك: ًأوال لما : ًأنا أرید أن أسألك سؤاال: ًثانیا. ً
ٌلبسك لھذا الشيء طعن في ھذا الشيء، أنت في أمة : قلت. ال: ًرأیتني بالثوب ورأیتني بھذا اللباس ناشدتك هللا ھل ترى في ثوبي عیبا؟ قال

ال : ومن ناحیة شرعیة! ة الفاضلة الكاملة، وتعتدي على مكارم العادات ومحاسن العاداتكاملة وفي بلد قدوة لألمة كلھا تنظر إلیھم النظر
ًإشكال في كونھ یقلد الغرب، وھذا سنأتي علیھ، وقد بینتھ لھ بعد ذلك، وبینت لھ أن لبسك لھذا اللباس تبعا لغیرك یدل على انھزامك، وأنك تبع 

فھل ھناك .  ولباس النقص والذي یقود إلى الرذیلة-.  لباس الكمال والفضیلة- :  لباسینوأنت خیرت بین) ًمن أحب قوما حشر معھم(للغیر، 
ًثم الرجل الواحد والمرأة الواحدة التي تأتي في الحفلة وتلبس لباسا . إن ھذا اعتداء على قیم الناس! عاقل یرضى لنفسھ أن یلبس ھذا اللباس؟

، نسأل هللا السالمة )ًومن لبس لباس شھرة ألبسھ هللا ثوبا من نار: ( جاء في الحدیثفیھ نوع من االشتھار، یدخل في لباس الشھرة، وقد
ًوهللا ال ترضى المسلمة أنھا تربت في بیت ترى فیھ أمھا كاشفة عن ! فالحذر. َّوالعافیة، ومن لبس لباس الشھرة شھر هللا بھ في الدنیا واآلخرة

ًلو أنھا استفاقت یوما من األیام وقد رأت أمھا كاشفة فخذھا : تھا وأمام المجتمع تسأل نفسھافخذیھا، والمرأة التي تكشف عن فخذیھا أمام بنا
قاعدة صحیحة، ویرجع ) َّالعادة محكمة: (ًإذا. فنحن ال ننظر إلى القدوة، مع أن القدوة لھا أثر! فكیف ترضاه لبناتھا؟! ھل ترضى ذلك ألمھا؟

ِّإذا كنت غنیا تقدر بنفقة الغنى، وإذا كنت فقیرا تقدر بنفقة الفقر، وإذا : َ ُیرجع فیھا إلى العادة، ونقولإلیھا في تقدیر النفقات، فالنفقة الزوجیة ًِّ ًَ َ
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َكنت متوسطا بنفقة الوسط، والمھور ُیرجع فیھا إلى مھر المثل، وھذا من الرجوع إلى القاعدة واالحتكام إلى العادة، وقس على ذلك ً لكن . َ
َنھ ال یحتكم إلى العادة الخاطئة، ولذلك قالواأ: َّالذي ُینبھ علیھ ًلو تعارف الناس على أمر محرم انتشر بین المسلمین فأصبح عادة لم یرتبط بھ : َ

أن تكون في : ًأوال: ً على حلق اللحى وأصبح عادة فإن ھذا ال ُیحتكم إلیھ؛ ألن شرط العادة-ًمثال-لو اعتادوا : ٌحكم شرعي، حتى قالوا
ًأن تطرد اطرادا في أغلب الناس أو أكثر الناس، خاصة إذا شملت المجتمع كلھ، فھذا مما ُیحتكم إلیھ ویثبت : ًثانیا. ي الممنوعالمشروع، ال ف

  .وآخر دعوانا أن الحمد  رب العالمین، وصلى هللا وسلم على نبینا محمد. العمل بھ
 
 
 
 

 حكم تصرف الوالد في مال ابنھ من الرضاعة
 
 

، والصالة والسالم على خیر خلق هللا، وعلى آلھ : ق للوالد التصرف في مال ابنھ من الرضاعة؟ الجوابھل یح: السؤال باسم هللا، الحمد 
فالرضاعة ال توجب ما ذكرناه من الحكم، ولذلك فلیس من حق الوالد أن یتصرف بمال ولده من الرضاعة، فإنھ : وصحبھ ومن وااله، أما بعد

، فجعل الحكم بالمحرمیة، )یحرم من الرضاعة ما یحرم من النسب: ( من النسب، ولذلك قال صلى هللا علیھ وسلمیختص الحكم فیما یكون
  .فدل على أن بقیة األحكام ال تأخذ فیھا الرضاعة حكم النسب، وهللا تعالى أعلم

 
 
 
 

 حكم أخذ الولد دینھ ألبیھ المتوفى من تركتھ
 
 

أن : ھذا على ما تقدم، من حیث األصل: ین فھل یسقط أم یطالب إخوتھ أم یأخذه من التركة؟ الجوابإذا مات األب ولالبن عنده د: السؤال
الوالد إذا أخذ الدین من ولده وھو یرید سداده، فالمنبغي على الورثة ما دام أن ھذا ھو األصل وھو المستصحب أن یسددوا عن والدھم، 

 الولد الذي دین تبعة ذلك الدین أكثر من غیره، فحینئٍذ یسدد لھ الدین، وأما إذا كان الوالد خاصة وأنھ یكون فیھ نوع من التفضیل، ویتحمل فیھ
  .قد امتنع عن السداد مع القدرة، وفھم منھ عدم إرادتھ للسداد، فال إشكال، وحكمھ حكم ما ذكرناه، وهللا تعالى أعلم

 
 
 
 

 متى تسقط نفقة الوالد على ولده
 
 

ًإذا بلغ الولد وكان قادرا على الكسب، : لوالد لولده، فمتى یزول ھذا الوجوب، ھل بمجرد بلوغ االبن؟ الجوابالنفقة تجب من ا: السؤال
َقادرا◌ على أن یعول نفسھ، ویقوم بكفایتھا؛ سقطت النفقة عن الوالد، وحینئٍذ فال یلزم الوالد بالنفقة على ولده، مثال ذلك إذا بلغ ووجد وظیفة : ً

ًأو كان الولد عنده قوة ویستطیع أن یعمل عمال أو یتكسب بالعمل . ٍذ تسقط النفقة عن الوالد ویقوم الولد بإعالة نفسھًأو وجد عمال؛ فحینئ
اذھب وتكسب، فإذا قصر وامتنع من التكسب كان من حق الوالد أن یمتنع من النفقة علیھ ما دام : المباح، فحینئٍذ یتكسب، وللوالد أن یقول لھ

ومن ھنا ننبھ على أن من أفضل ما یكون لإلنسان أن یربي الوالد .  فالشریعة ال تدعو إلى البطالة، وال تعین على البطالةًقادرا على الكسب،
ُولده دائما على الكسب بالید؛ ألنھ خلق األنبیاء الذین اختار هللا لھم الكسب ُ الطیب، ولذلك أخبر النبي صلى هللا علیھ وسلم أن أنبیاء هللا  ً

 وسالمھ علیھم أكلوا من كسب أیدیھم، فداود كان في الحدادة یأكل من كسب یده، وكذلك یحیى وزكریا علیھم الصالة والسالم، صلوات هللا
ًوالشاب الذي تجده یكدح ویتعب من أول شبابھ، ویستفتح حیاتھ بأن یكون متوكال على هللا، آخذا بالسبب؛ فإن . فھذا كلھ ال ینقص قدر اإلنسان ً

ھ في صحتھ، ویبارك لھ في وقتھ، ویبارك لھ في مالھ وكسبھ، لكن إذا نشأ عالة على والده، یحمل والده النفقة، ولو كان الوالد هللا یبارك ل
ًبل على اإلنسان دائما أن یسعى في طلب المباح، وقد أخبرني الوالد رحمھ . ًراضیا بذلك، فإن ھذا ال تحمد عقباه، ولیس باألكمل واألفضل

كان یحفظھم القرآن من وقت الحر إلى طلوع الشمس، فكان یوقظھم من السحر، وكان رحمة هللا علیھ كثیر التھجد والعبادة، أن جدي : هللا
فمما كان من . ال یأتي قبل الفجر بساعة ونصف إال وھن مستیقظات؛ ألنھ عودھن من الصغر رحمة هللا علیھ: حتى إن العمات اآلن یقلن

كانوا یكتبون القرآن -فجر یجلس مع أوالده إلى اإلشراق، وإذا أشرقت الشمس أخذ األلواح التي یحفظون بھا ّأنھ كان إذا صلى ال: سیرتھ
، فإذا طلعت الشمس سحب ھذه األلواح منھم وأمرھم أن یذھبوا لكسب العیش، -فیجمعون بین حفظھ بالكتابة والرسم والتلقي والسماع

 فیذھبون ویطلبون القوت، ولم تكن ھناك أعمال لھم، فالذي یذھب یحتطب، والذي یذھب ویقوم فیذھبون، ومن المعروف أنھم كانوا في بادیة،
وقد كان عنده من الخدم ما یسد حاجتھ، لكن البد أن یكدح كل . ًعلى رعي الغنم ومراعي اإلبل، المھم أال یبقى عاجزا، وأال یبقى عالة
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 ھو األكمل واألفضل؛ أن یعود الوالد ولده، وإذا نشأ الشباب على ھذا الشعور شخص منھم ویلتمس رزقھ، وال یكون عالة على غیره، فھذا
یتعود على  ولذلك تجد الشاب الذي. فإنھم سیجدون المال الطیب بالكسب المباح الذي لیس فیھ شبھة وال حرام، ویبارك هللا لھم في أوقاتھم

نسأل هللا العافیة - نھم تصب في حجره عشرات األلوف وھو من أنكد الناس البطالة وعلى والدیھ لم یھنأ لھ العیش، حتى إنك تجد الواحد م
ولذلك ینبغي البعد عن ھذه البطالة، وعلى اإلنسان أن یبحث عن . ً ومن أبأسھم حاال، وتجده في أشد ما یكون من الضیق والعناء-والسالمة

وھو من عباد الناس -لى الناس، قیل لـإبراھیم بن أدھم الكسب الطیب الذي یصون بھ نفسھ وماء وجھھ عن سؤال الناس أو الحاجة إ
ألم تر ! یا إبراھیم: (الصالحین وقد كان في البحر في سفینة، فأصابتھم الریح، فمالت السفینة وكادت أن تغرق، ثم نجاھم هللا عز وجل، فقیل

ذي ال یتعود على الكسب بیده، وال یتعود على طلب رزقھ، فال). إنما الشدة الحاجة إلى الناس: إلى ھذه الشدة وھذه الكربة؟ فقال رحمھ هللا
وسؤال هللا المعونة، فإنھ سیكون في أسوأ األحوال، فلیس ھناك أشد من أن یقف اإلنسان أمام الغیر لیسألھ حاجة من حوائج الدنیا، فنسأل هللا 

  .العظیم أال یجعل لنا ولكم إلى لئیم حاجة، وهللا تعالى أعلم
 
 
 
 

 [1[ باب تصرفات المریض من الھبة والعطیة -مستقنع شرح زاد ال
ًلقد حفظ الشرع حقوق الورثة عندما منع الموصي من الوصیة بما زاد على الثلث، وكذلك حجر المریض مرضا مخوفا من إعطاء أو ھبة ما  ً

ًزاد عن ثلث مالھ، وأما من مرض مرضا غیر مخوف فتصرفھ یعتبر تصرفا الزما صحیحا، سواء مات ً ً  في ذلك المرض أو لم یمت، ً
 .والضابط في معرفة المرض المخوف من غیره ھو سؤال أھل الخبرة واألطباء المسلمین أصحاب الثقة واألمانة

 حكم تصرف المریض فیما زاد على الثلث والحكمة من ذلك
 
 

لمرسلین، وعلى آلھ وصحبھ ومن سار على نھجھ بسم هللا الرحمن الرحیم الحمد  رب العالمین، والصالة والسالم على أشرف األنبیاء وا
كان الحدیث فیما مضى عن أحكام الھبات والعطایا، ]. فصل في تصرفات المریض : [ فیقول المصنف رحمھ هللا: إلى یوم الدین، أما بعد

أما بالنسبة . والھبة بعد باب الوقفٌوھو موصول بأحكام األوقاف، وقد بینا الصلة بین البابین، وسبب ذكر العلماء رحمھم هللا لباب العطیة 
المریض مرض الموت من حیث األصل، لكن العلماء رحمھم هللا یذكرون أحكام تصرفات : لتصرفات المریض، فالمراد بالمریض ھنا

علق بالھبات ما ھي المناسبة في كون المصنف یذكر ھذا الفصل في ھذا الباب المت: ًالمریض عموما في ھذا الموضع، وقد یسأل سائل فیقول
ٌأن الھبة والعطیة تبرع محض، یعطیھ اإلنسان لغیره، وھذا التبرع المحض بینا أنھ مشروع وجائز، ولكن ھناك نوع من : والعطایا؟ والجواب

 الناس منعت الشریعة اإلسالمیة تصرفھ وعطیتھ وھبتھ في حٍد معین، فأجازت لھ أن یعطي ولكن بحدود، وأباحت لھ أن یھب ولكن بقیود،
أن المریض مرض الموت تنظر الشریعة اإلسالمیة إلى حاجة ورثتھ إلى المال، : وھذا النوع ھو المریض مرض الموت، والسبب في ھذا

ًولو فتح المجال للتبرعات والھبات والصدقات مطلقا لإلنسان عند حضور األجل، وتصدق الناس بأموالھم جمیعھا؛ ألضروا بمصالح الورثة؛ 
ً یخاف إذا نزل بھ الموت أو نزلت بھ أماراتھ، وخاصة إذا أخبر من األطباء أو أھل الخبرة أن الغالب أنھ لن یسلم، فإذا وذلك ألن اإلنسان

ًانقطع رجاؤه من الحیاة أقدم على نفسھ، فأصبح مقبال على آخرتھ وبذل مالھ كلھ وتصدق بھ، والشریعة في ھذه الحالة ال تنظر إلى جانب 
، فكما أن المیت واإلنسان لھ حق في مالھ، لكن ما دام أن ھناك ورثة یرثونھ من بعده، وھؤالء الورثة قد یكونون دون اعتبار جوانب أخر

ممن ھم أوثق باإلنسان كوالدیھ وأوالده وزوجتھ فربما تعرضوا للضیاع من بعده، فمنعت الشریعة من التصرف من المریض مرض الموت 
المال مال الشخص سواء تصدق : وقد یعترض معترض ویقول. ًلوصیة ونحو ذلك، صیانة لحق الورثةفیما زاد عن الثلث بالھبة والعطیة وا

: أن الشخص إذا كان یرجو هللا والدار اآلخرة إذا تصرف بإعطائھ للمال لم یخُل من حالتین: بھ أو وھبھ أو أعطاه، فلماذا نمنعھ؟ والجواب
، فصدقتھ على أقربائھ أفضل، وعطیتھ ألوالده وذریتھ من بعده أفضل وهللا یأجرك على أن یكون تصرفھ بالصدقات والھبات: الحالة األولى

ًكل درھم بل على كل خردلٍة تركتھا لورثتك من بعدك، والصدقة على القریب أعظم ثوابا وأجزل عطاء وأحسن مئابا عند هللا من غیر  ًً
، فدخل علیھا : الصحیحالقریب، كما قال صلى هللا علیھ وسلم في حدیث أم المؤمنین في  أنھ كان عندھا جاریة تملكھا، فأعتقت الجاریة 

لو أنك أعطیتھا ! والذي نفسي بیده: ھل شعرت أني أعتقت فالنة؟ فقال صلى هللا علیھ وسلم! یا رسول هللا: (علیھ الصالة والسالم، فقالت
ٌأن القریب لھ حق واجب على اإلنسان : ًأیضا. لعطیة لغیر القریبالعطیة للقریب أعظم من ا: ًإذا). ألخوالك لكان أعظم ألجرك عند هللا

ومن ھنا لما سأل ! كأوالده وذریتھ، فھؤالء یتضررون ببذل المال لغیرھم، فكیف یحسن اإلنسان لمن ھو بعید ویترك ویضیع من ھو أقرب؟
ابدأ بنفسك ثم بمن : (وقال) ثم أدناك أدناك: (-نفسھبین لھ حق  بعد أن-الصحابي رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم عن صدقتھ بمالھ، قال 

، فیدل ھذا على أنھ إذا كان الشخص في مرض الموت وأراد أن یتصدق بمالھ من أجل اإلحسان إلى الناس، فإحسانھ إلى الورثة )تعول
خل على سعد رضي هللا عنھ وأرضاه، أعظم، وھذا من حیث االحتمال األول، وقد أشار النبي صلى هللا علیھ وسلم إلى ھذا المعنى حینما د

ًإن عندي ماال وال وارث لي كما علمت إال ابنة أفتصدق بمالي كلھ؟ ! یا رسول هللا: (ًوكان سعد مریضا وخشي على نفسھ أنھ یموت فقال
لعلة والسبب في كونھ یمنعھ أن ثم بین علیھ الصالة والسالم ا: فقال) الثلث والثلث كثیر: فبثلثھ؟ قال: قال. ال: فبنصفھ؟ قال: قال. ال: قال

ًإنك إن تذر ورثتك أغنیاء خیر لك من أن تذرھم عالة یتكففون الناس: (یتصدق بجمیع المال : أي) إنك إن تذر: (فقولھ علیھ الصالة والسالم). ٌ
حاجتھم ولم یخرجوا إلى تترك ورثتك وأوالدك من بعدك أغنیاء عندھم مال؛ یكون لك في ذلك أجر؛ لكونك سترت عورتھم، وسددت خلتھم و

أفأتصدق؟ فـسعد رضي هللا : ٌوخیر نكرة شملت جمیع الخیر، مع أنھ قد قال) خیر: (ٌالناس، فذلك خیر لك في دینك ودنیاك وآخرتك؛ ألنھ قال
ًإنك إن تذر ورثتك أغنیاء خیر لك من أن تذرھم عالة یت: ( ًعنھ یرید الصدقة، ویرید أن یقدم شیئا آلخرتھ، فقال لھ ھذا من : ًإذا). كففون الناسٌ
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ًجھة إذا كان قصده من التصرف في مرض الموت اإلحسان والصدقة، فقد بینا أن إحسانھ إلى األقرباء أعظم وأفضل ثوابا من اإلحسان إلى 
حسان إلى األقرباء من أراد أن یوقف أو یتصدق فالمنبغي علیھ أن ینظر أول ما ینظر إلى قرابتھ؛ ألن اإل: الغرباء، ومن ھنا قال العلماء

أن یكون قصده غیر حسن، كأن یرى أن ھذا المال : الحالة الثانیة. ًأعظم، والبر بھم والصلة لھم أجزل ثوابا عند هللا عز وجل من غیرھم
عین اإلساءة، ال شك أنھ  تعب فیھ وشقي في جمعھ، فال یرید أن یبقى لورثتھ من بعده، فیرید أن یصرفھ للغرباء حتى یحرمھ األقرباء، فھذا

ومثل ھذا من حقك أن تحجر علیھ وتمنعھ؛ ألن الشریعة جاءت بالمصالح ولم تأت بالمفاسد، ولذلك عاملت بنقیض القصد؛ ولذلك من طلق 
زوجتھ من أجل أن یحرمھا من المیراث في مرض الموت، ذھب بعض الصحابة إلى أنھا تورث على رغم أنفھ، وھذا كلھ من باب المعاملة 

ًإما أن یكون قصد المریض حسنا، : ًإذا. لقصد؛ ألنھ یرید غیر شرع هللا، ویرید تعطیل ما أعطى هللا عز وجل ووھبھ لعبادهبنقیض ا
 في بالد الكفر في الذین ال -والعیاذ با-ومن ھنا نجد . ًفاإلحسان إلى القریب أولى، وإما أن یكون سیئا فمنعھ من إساءتھ أولى وأحرى

 فإذا كان عنده -نسأل هللا السالمة والعافیة-بالیوم اآلخر أن الرجل منھم یجلس سنوات آخر عمره ال یصلھ أحد من أقربائھ یؤمنون با وال 
  وھذا من االنھیار الخلقي والدمار الداخلي الذي یعیشھ أعداء هللا؛ ألن هللا كتب- أكرمكم هللا- األموال الكثیرة ربما أوصى بھا إلى الحیوانات 

ًم یعذبون بھا في الدنیا، وعلینا أال نعجب لما ھم فیھ من النعیم واألموال؛ ألن هللا سیجعلھا زھقا ألنفسھم حتى في آخر حیاتھم؛ أن أموالھ
 ولعل بعضكم سمع -والعیاذ با-فتزھق أنفسھم ویعذبون بأموالھم، یعذب بھا المورث ومن یرثھ، فیحرم من االبن ومن المالیین التي توصى 

أن : ھذا االحتمال الثاني: ًإذا. ًي ال خیر في سماعھا أصال، لكنھا عبرة خیر وعبرة لمن یعتبر، فھم یریدون أن ینتقموا من الورثةالقصص الت
یتصرف بمالھ عند مرض الموت بقصد حرمان الورثة وقطعھم من حقھم الذي أعطاھم هللا من فوق سبع سماوات، فھذا تصرف إساءة، 

فالشریعة تدخلت في تصرف المریض مرض الموت في أمور . اسد وجلب المصالح، وھذا بالنسبة لألصل العاموالشریعة جاءت بدرء المف
ًتتعلق بحقوق الغیر، فلم تمنع مطلقا؛ ولم تجز مطلقا بل جاءت بالعدل والوسطیة، فأجازت لھ أن یتصرف بالمال، ولكن دون أن یضر  ً

في كتب الفقھاء رحمھم هللا الباب ینقطع عما قبلھ، وقد ) ٌفصل في تصرفات المریض: (قولھ. بورثتھ، ودون أن یضر بمن یعول من بعده
باب وجوب الصوم، باب : كتاب الصیام، باب ثبوت رمضان، ثم تقول: ًیجتمع مع ما قبلھ في األصل العام الذي ھو الكتاب، فتقول مثال

) الفصل(ر؛ لكنھ یندرج مع الفطر في أصل عام وھو الكتاب، لكن السحور، باب الفطر، وكلھا أجزاء وأبواب منفصلة، فالسحور غیر الفط
أن مسائل الفصل أو قاعدة الفصل العامة مندرجة تحت الباب، ولما كانت عطیة المریض داخلة تحت باب العطایا، : ، ومعناه)الباب(قسیم 

بذلھ للغیر، ومنھ المصارفة؛ : صرف الشيء: جمع تصرف، یقال) تصرفات: (وقولھ. فصل في تصرفات المریض: قال المصنف رحمھ هللا
التصرف في الشریعة اإلسالمیة، ویكون بالعقود ویشمل ذلك البیع : ًألن اإلنسان یجعل الشيء مبذوال لقاء الشيء، والمراد بالتصرف

 في ھذا الموضع :أي) ٌفصل في تصرفات المریض: (وقولھ. واإلجارة والرھن والھبة والوقف والعتق، وغیرھا من التصرفات األخرى
ًسأذكر لك جملة من األحكام والمسائل التي تتعلق بحقوق المریض مرض الموت المركبة والمترتبة على أموالھ، فإذا باع مالھ ما حكم بیعھ؟ 

: وقال. وإذا أجر ما حكم إجارتھ؟ وإذا وھب ما حكم ھبتھ؟ وإذا وصى فما حكم وصیتھ؟ كل ھذا سیبینھ رحمھ هللا في ھذا الموضع
بصیغة الجمع؛ ألنھا أكثر من شيء، فھناك تصرف في المعاوضات، وھناك تصرف باإلرفاقات، والتصرف باألنكحة والطالق ) تصرفات(

ًوالخلع وغیرھا من المسائل، لكن العلماء والفقھاء منھم من یستقل ومنھم من یستكثر، والمصنف رحمھ هللا جمع جملة ال بأس بھا من 
خروج البدن عن حد االعتدال، فبدن اإلنسان : ھو السقیم، والمراد بالمرض: ، ضد الصحیح، والمریض)المریض: (ھوقول. المسائل واألحكام

فیھ طبائع، فإذا اعتدلت ھذه الطبائع اعتدلت صحة اإلنسان، وذكروا منھا السوداء والصفراء والبلغم، فھذه إذا اعتدلت واستوت في جسم 
ًوسیذكر أحكام تصرفات المریض، سواء كان مرضا مخوفا، وھو . لت انتابتھ األسقام واألمراض والعللاإلنسان، فصحتھ سلیمة، لكن إذا اخت ً

ٍالمرض الذي یموت اإلنسان منھ غالبا، أو كان تصرفھ في مرض غیر مخوف، سواء مات في ذلك المرض أو لم یمت فیھ وفي ھذا . ً
لسنا :  وفي الحقیقة-عافنا هللا وإیاكم من األمراض واألسقام ظاھرھا وباطنھا-مراض الموضع من عادة العلماء رحمھم هللا أن یبینوا أنواع األ

ّبحاجة إلى أن نصف ھذه األمراض؛ ألن المرد في ھذه المسائل إلى األطباء وأھل الخبرة، واألزمنة تختلف، وبعض األمراض ال نستطیع أن  َ
وفي الحدیث لھ أسماء أخرى؛ ولذلك ننبھ على أننا سنعطي بعض القواعد إنھ المرض الفالني؛ ألنھ في القدیم كانت لھ أسماء : نقول

ّوالضوابط التي من خاللھا یعمل بما ذكره المصنف رحمھ هللا من أحكام؛ لكن المرد في ھذا كلھ من حیث األصل إلى األطباء، فاألطباء ھم  َ
ٌالذین یقررون ھل ھذا المرض مرض مخوف أو مرض غیر مخوف؟ فإذا قال األ  ......طٌ

 
 ًحكم تصرف المریض مرضا غیر مخوف

 
 

من حیث األصل ]. من مرضھ غیر مخوف كوجع ضرس وعین وصداع یسیر فتصرفھ الزم كالصحیح ولو مات منھ: [قال رحمھ هللا تعالى
 ما زاد عن الثلث، كما ً-كما كان قدیما-المریض نمنعھ من التصرف فیما زاد عن حدود الثلث، فال یھب ما زاد عن الثلث، وال ُیعتق : العام

، وال یوقف في قول طائفة من العلماء بما زاد عن الثلث، ولو أوصى بوصیة لوارث )أنھ رد العتق في ھذا: (ثبت عنھ صلى هللا علیھ وسلم
 تفصیلھ - شاء هللاإن-لفالن كذا وكذا، وھو وارث منھ، فال تصح ھذه الوصیة؛ ألنھ ال وصیة لوارث، ما لم یجزھا الورثة، كما سیأتي : فقال

والحجر علیھ یكون في حدود الثلث، فلو كانت عنده ثالثة مالیین فمن حقھ أن یھب أو یتصدق بالملیون أو ما دونھ، وأما . في كتاب الوصایا
ورثة، فإذا المنع من التصرف، فال ینفذ التصرف إال برضا ال: ٌما زاد على ذلك فإنھ من حیث األصل العام محجور علیھ، والمراد بالحجر

ما رأیكم في الملیون : تنفذ صدقتھ في الملیون، ثم نجمع ورثتھ ونسأل ھؤالء الورثة: تصدق بملیونین ومجموع ما تركھ ثالثة مالیین، فنقول
ھل نعتبر : الزائد على الثلث الذي ھو الثلث الثاني، ھل أنتم راضون بإنفاذه أو لستم براضین؟ فإن أمضوه مضى ونفذ، وھناك قوالن للعلماء

ًالثلث الثاني الزائد على الثلث مبنیا على عطیة المریض فیمضي من وقت العطیة، فیكون حكمھ حكم وقف العطیة أنھ مملوك لصاحبھ، على 
ة إذا رضي الورثة بإعطاء الملیون الزائد فإنھ في ھذه الحال: التفصیل الذي سیأتي في الوصایا، أم أنھا عطیة مبتدأة؟ فبعض العلماء یقول
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ًالمنع في حدود الثلث اعتبره العلماء نوعا من الحجر، ویختص بالثلث، فیخالف بقیة أنواع الحجر : ًإذا. تكون عطیة منھم ال من المیت
ًاألخرى؛ ألن الحجر یشمل الثلث وغیره؛ كالحجر على المجنون أو الصبي أو المفلس، فھذا یكون حجرا تاما، لكن في المریض مرض  ً

الزوجة ال تجوز عطیتھا وال تنفذ فیما زاد عن :  في حدود الثلث، وأشار إلى ذلك بعض الفقھاء كالمالكیة رحمھم هللا فقالواًیكون حجرا الموت
أن المرأة من حیث األصل في الشریعة مخدرة محجبة بحجابھا الذي جعلھ هللا عز وجل : الثلث كالمریض مرض الموت، والسبب في ھذا

ًطھرا لھا، وصیانة لھا، ف ال تخالط الناس، وال تبیع وال تشتري، والغالب أنھا تجھل ھذه األمور، فما كان ھناك تبرج وال خروج، تقول أم ً
فما كان النساء یعرفن الخروج والولوج، بل كانت المرأة ) أمرنا رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم أن نخرج العواتق وذوات الخدور: (عطیة 

ومعرفتھم، من كثرة الحفاظ والطھر الذي كانت فیھ ھذه األمة، والعفة التي صان هللا عز وجل بھا نساء أجھل ما تكون في مخالطة الناس 
أن المرأة كانت تجھل من خالل ھذه األمور، : فالشاھد. ًاألمة، وال زال صائنا سبحانھ وتعالى لنساء األمة بالتمسك بھذه المبادئ الكریمة

ًعھد إلي عمر أال أجیز المرأٍة عطیتھا حتى تحول حوال : (عمر بن الخطاب كما جاء في المصنفیرویھ عن  فبعض العلماء وھو قول شریح ّ
بعد ما تحول الحول وتخالط الرجل وتعرف األمور، فحینئٍذ تنفذ، لكن قبل ذلك كانوا یمنعونھا؛ ألنھا كانت تجھل ھذه : ، یعنيً)أو تلد ولدا

أن المرأة ما دامت عاقلة رشیدة فإنھا حرة في :  حدود الثلث، والصحیح ھو مذھب الجمھوراألمور، فالمالكیة یرون الحجر على المرأة في
ٌوزوجة في : مالھا، بشرط أال تسرف وال تبذخ، وأما القول األول فھو قول مرجوح، وقد أشار إلى ھذا القول المرجوح بعض العلماء بقولھ

في المرض المخوف سیكون : ً، إذا)كذا مریض مات في ذاك المرض: (ولھٌغیر ثلث تعترض كذا مریض مات في ذاك المرض الشاھد في ق
نمنعھ من التصرف بالھبة، أما لو باع واشترى وتعاطى : ًوثانیا. نمنعھ نمنعھ من التصرف فیما زاد عن الثلث: ًالحجر في حدود الثلث، فأوال

رشید یبیع ویشتري من حیث األصل، لكن أن یصرف الھبات أنھ عاقل  ٌبالمعاوضات فھذا شيء آخر من حیث األصل، وال اعتراض ما دام
 ...... .والعطایا وما یدخل الضرر على الورثة، فھذا فیھ تفصیل سیذكره المصنف رحمھ هللا

 
 أمثلة للمرض غیر المخوف

 
 

ن أن یموت أن یكون المرض من جنس األمراض التي ال یخاف منھا على اإلنسا: أي). من مرضھ غیر مخوف كوجع ضرس: (وقولھ
التھابات األعین، فإنھا ال تؤدي إلى الموت، لكن ثبت : إذا آلمتھ العین مثل). وعین: (وقولھ. ًبسببھا، فوجع الضرس ال یؤدي إلى الموت غالبا

 ًفي بعض األحیان أنھ قد یكون المرض مستحكما في الجسم ولھ أعراض ودالئل في مواضع أخر، فقد یكون األلم في جھة ومع اإلنسان
نرجع إلى األطباء وأھل الخبرة، فھم الذین یقررون أن ھذا : مرض قاتل، فیظن أن ھذا من المرض الیسیر، وھذا ھو السبب الذي جعلنا نقول

-أما الصداع المستحكم ففي بعض األحیان ). وصداع یسیر: (وقولھ. ووجع العین في الغالب أنھ ال یؤدي إلى الموت. المرض مخوف أم ال
ً قد یكون دلیال على أمراض خبیثة، وقد یكون دلیال على أمراض أخرى تؤدي إلى الموت، وقد یكون دلیال على التسمم، -  وإیاكمأعاذنا هللا ً ً

وھذه أحوال مستثناة ال نرید أن ندخل في التفصیل؛ ألن الدخول في التفصیل یدخل الوسوسة على الناس، فبعض األحیان إذا ذكرت بعض 
ًبح الشخص شاكا حتى في كل شيء، ولكن على الشخص أن یتوكل على هللا سبحانھ وتعالى، وهللا عز وجل األمور بعض األعراض یص

ٍلطیف بعباده، لكن بالنسبة لألمراض وتحدیدھا فھو معروف عند األطباء، فربما یكون المرض قاتال وعالمتھ في مكان آخر، فقد یكون في  ً
أن : اإلنسان طبیب نفسھ، والعادة جرت: وعلى العموم. قول األطباء، وإلى هللا المشتكىالباطن ویأتیھ صداع، لكن ھذا كلھ یتوقف على 

الصداع یأتي من أشیاء تافھة، مثل ضرب الھواء، وقد یأتي بسبب الجوع، وقد یأتي بسبب اإلرھاق والتعب، فاألمر یسیر، فلیس كل صداع 
ً؛ ألن الغالب أن الصداع الیسیر ال یكون مھلكا، أما إذا كان قویا )ٌوصداع یسیر: (ًیفضي إلى الموت، لكن أیا ما كان قال المصنف رحمھ هللا ً

: وتوضیح المسألة. ًمستفحال وعرف فیما بعد أنھ مرض خبیث، أو أنھ تسمم وأقعده حتى توفي، فحینئٍذ یكون في حكم المریض مرض الموت
هللا عز وجل بعد ساعتین أن توفي، والثابت أنھ تصدق بالمائة األلف لو أنھ آلمھ ضرسھ، فتصدق بمائة ألف لایر في مشروع الخیر، وشاء 

ٌوجع الضرس مرض مخوف؛ فحینئٍذ ال ینفذ إال في حدود ثلث المائة األلف، وأما الباقي : التي یملكھا كلھا ومعھ وجع الضرس، فإن قلت
عتبر والمعمول بھ؛ فحینئٍذ تنفذ المائة األلف وال حق إن وجع الضرس لیس بمخوف، وھذا ھو الم: أما إذا قلت. فیوقف على إجازة الورثة

ٍللورثة فیھا، ویكون قد مات قضاء وقدرا، والمائة األلف جاءت ھبة من رجل صحیح سلیم العقل تصح عطیتھ ونفذت على وجھ بر وخیر،  ٍ ً ً ً
إن ھذا : ثم توفي بعد ھذا األلم، ولم یقل األطباء وتصدق بما ذكرناه، - ًمثال-فحینئٍذ تمضي صدقتھ وال یعترض علیھا، وإن آلمتھ إحدى عینیھ 

ٌوجع العینین لیس بمرض مخوف، وعطیتھ عطیة صحیح نافذة في جمیع المادة: األلم متصل بعارض آخر أو بمرض آخر، فحینئٍذ نقول ٍ .
ٌ فتصرفھ الزم وصحیح معتبر، ّلو باع سیارتھ ومعھ ھذا المرض غیر المخوف، أو وھب أو أجر؛: بمعنى]. فتصرفھ الزم كالصحیح: [وقولھ

أن حكمھ : ، أي)كالصحیح: (فإذا تم القبض للھبة تمت الھبة ولزمتھ، وحینئٍذ ال یملك الورثة أن یعترضوا على ھذا التصرف بإبطالھ، وقولھ
ِحكم الصحیح، فھذه األمراض واآلالم ال توجب ھالكا وال توجب تلفا غالبا؛ فحینئٍذ یكون تصرفھ في حال ما ذك ُ ً ً ًر تصرفا صحیحا معتبرا ً ً ً

ًشرعا؛ ألنھ لیس ھناك مانع من صحة العقد، واألصل ھو اللزوم إذا وقع مستوفیا للشروط، وقد باع ووھب وأوقف ورھن وتصرف  ً
بتصرفات في حال اكتمال رشده، فنعمل عقده وال نھملھ وال نبطلھ؛ ألنھ ال موجب لإلنكال واإلبطال، والمرض لیس بمرض مؤثر، فال 
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أال یموت، بل یتصرف ثم تشفى عینھ، أو : الحالة األولى: من أصابھ المرض غیر المخوف فلھ حالتان]. ولو مات منھ: [قال رحمھ هللا
ٌؤلمھ بصداع یسیر، أو تصرف ومعھ ألم في عینیھ، فوھب یتصرف وبھ صداع ثم یشفى من صداعھ، فھذا باإلجماع لو أنھ تصرف ورأسھ ی

قد مات بسبب آخر، : مالھ كلھ، ثم بعد ذلك شفي، ثم رجع علیھ مرض فمات، أو مات من لیلتھ بعد أن شفي واكتمل شفاؤه وعوفي، فإننا نقول
أن : الحالة الثانیة. صحة تصرفھ ونفوذهأنھ تصرف في حال السالمة، فیحكم ب: ٌومرضھ األول لیس بمخوٍف، وتصرفھ صحیح كالصحیح، أي

یموت بعد المرض، كأن یأتیھ الصداع أو وجع الضرس أو ألم العین ثم یموت، فإذا جاءه الصداع أو وجع الضرس أو ألم العینین ثم اتصل 
 ألن ھذا المرض طبیعة جمھور العلماء على أن تصرفھ صحیح، وأن الموت لیس بھذا المرض؛: األول: إلى أن مات بعده، فللعلماء وجھان

ًوعادة ال یموت منھ اإلنسان، وهللا قد جعل العادة آیة ودلیال وحجة، فما نجد أن الصداع الیسیر یفضي إلى الموت، وال نجد أن ألم العین  ً ً
موت بھذا المرض لو اتصل ال: یقول بعض العلماء: القول الثاني). ولو مات: (ًیفضي إلى الموت عادة، لذلك سقط اعتباره، فقال المصنف

من كان مرضھ غیر مخوف واتصل : الیسیر فإنھ ال ینفذ تصرفھ، والمصنف رحمھ هللا یرید أن یشیر إلى القول الثاني، فالجمھور یقولون
وھناك خالف عند بعض الحنابلة رحمھم هللا . ًالموت بھذا المرض فمات بعده، فھبتھ صحیحة وتصرفھ صحیح كالصحیح سواء بسواء

ذا مات بعد ألم العین والمرض غیر مخوف، واتصل ھذا المرض بالموت، فإننا نعتبره في حكم المرض المخوف، وھذا القول إ: یقولون
وألننا بحكم التجربة والعادة ) النادر ال حكم لھ: (أنھ ال یعتبر في حكم مرض المخوف؛ ألن الحكم للغالب، والقاعدة تقول: مرجوح، والصحیح

ً جاءه قضاء وقدرا بسبٍب آخر، ال أن ألم العینین ونحوھا كان سببا في وفاتھ وموتھقد نجزم بأن ھذا الموت ً ً.  
 
 
 
 

ًحكم تصرف المریض مرضا مخوفا ً 
 
 

ًوإن كان مخوفا كبرسام، وذات الجنب، ووجع قلب، ودوام قیام، ورعاف، وأول فالج، وآخر سل، والحمى المطبقة، والربع، : [قال رحمھ هللا
مسلمان عدالن أنھ مخوف، ومن وقع الطاعون ببلده، ومن أخذھا الطلق، ال یلزم تبرعھ لوارث بشيء وال بما فوق الثلث إال وما قال طبیبان 

ھذه األمراض القدیمة كان بعض مشایخنا رحمة هللا ). ًوإن كان مخوفا كبرسام: (قولھ]. بإجازة الورثة لھا إن مات فیھ، وإن عوفي فكصحیح
في أماراتھا؛ ألنھ ال بد أن یقدر أن ھناك ضعیف النفس، وھناك المرأة ضعیفة النفس ربما تخیلت كل شيء یأتي أنھ علیھم ال یحب أن یفصل 

 وھذا المرض موجود اآلن، -أعاذنا هللا وإیاكم- والبرسام نوع من األمراض القاتلة . ھذا الشيء، ولذلك كان من الحكمة ترك ھذه التفصیالت
ھذا المریض ھي أمارات  إن أمارات المرض الموجودة مع: ًوھو یفضي إلى الھالك غالبا، فإذا قال األطباءٌولھ اسم خاص عند األطباء، 

ً حكم العلماء رحمھم هللا بكونھ مرضا مخوفا؛ ألن ھذا المرض الغالب أنھ یفضي -أعاذانا هللا وإیاكم-المرض الفالني الذي ھو البرسام  ً
 تالزم صاحبھا -نسأل هللا السالمة-ھو نوع من بعض األمراض التي تفضي إلى الھالك ). وذات الجنب: (وقولھ. بصاحبھ إلى الموت

اآلن یمكن أن نعتبر اإلنسان عند القیام لھ بعملیات جراحیة خطیرة أنھ في حكم ). ووجع قلب: (وقولھ. والغالب أنھا تفضي إلى ھالكھ
أنھ یوجد : ت بنسب ضئیلة، وشفاؤه بعد العملیة بنسب ضئیلة، والمھمالمریض مرض الموت، وبعض األحیان تكون نجاتھ من ھذه العملیا

ومن . ٌعارض یؤثر في الجسد، والغالب أنھ ال یسلم صاحبھ، ھذا ھو الضابط، وأسماء األمراض وتفصیلھا ھذا أمر یرجع إلى أھل الخبرة
خوف، فیطالبون بالتقاریر التي تثبت أنھ مصاب بھذا ٌھذا مرض م: الممكن أن طریق األطباء والعلماء یحكمون إذا اختلف الورثة وقالوا

اآلن متیسر، والمستشفیات موجودة، والتحالیل واألجھزة بعدٍد ال یخطر للناس على بال، فلو أن الناس تفكروا  -والحمد - المرض، واألمر 
ذا ال شك أنھ یستوجب على كل مسلم یؤمن في عظیم نعمة هللا علیھم مما تیسر من وسائل الطب التي تكشف األمراض لحارت عقولھم، وھ

با والیوم اآلخر أن یلھج بالثناء على هللا بما ھو أھلھ، فإن الناس وصلوا إلى شيء لم یكن للخیال أن یتصوره، فمن كان یتصور أن القلب 
لتي وضعھا هللا سبحانھ وتعالى في یفتح ویشق ویستخرج ما فیھ من األمراض ویعاد، وتداوى عللھ وتشوھاتھ الخلقیة، وتوضع لھ العروق ا

ِفُسْبحان الذي : ولكن! الساق، فتنقل ھذه العروق وتوضع في قلب اإلنسان إذا حصل عنده انسداد الشرایین من كان یتصور أن ھذا یحدث؟ َّ َ َ َ
َبیده ملكوت كلِّ شْيء وإلْیھ تْرجُعون  َ َ َ َُ ُ ُِ ِ َِ َِ ٍِ َ وعلى كرمھ وحلمھ ورحمتھ بھذا المخلوق وتكریمھ ، وھذا یدل على عظمة هللا جل جاللھ، ]83:یس[ُ

على العبد ال یشعر بھا إال القلیل، وھذه النعم التي سخرھا هللا سبحانھ وتعالى والمنن ما جعلھا هللا سبحانھ وتعالى  لبني آدم، وھذه النعم من هللا
ًإال آیة على توحیده وعظمتھ حتى یكون اإلنسان شاكرا ألنعم ربھ من األمراض ومنھا االنسداد في الشرایین، الغالب أنھ یھلك إذا كثیر : ًإذا. ً

لم یسعف ویفك ھذا االنسداد، فإذا كان عنده انسداد في شریان القلب، فیعني أنھ مھدد بین العشیة والضحى أن یأتیھ قدر هللا، فمثل ھذه 
فلیس كل مرض . ًة منھا؛ فإنھ یحكم بكونھا أمراضا مخوفةإنھا خطرة والغالب عدم السالم: األمراض الخطرة في القلب والتي یقول األطباء

ًقلب أو ألمھ یعد مرضا مخوفا؛ ألن شرب المشروبات الغازیة   یؤثر على القلب، ولربما تأتي بأعراض مثل أعراض -ًوھذا ثابت طبیا-ً
ي غازات تضغط على غشاء اإلنسان فیظن أن ًالذبحة الصدریة أعاذنا هللا وإیاكم منھا، وغالبا لیس ھناك ذبحة صدریةوال أي شيء، إنما ھ

أنھ لیس : األمور ال بد فیھا من الرجوع إلى األطباء، ومن أھم ما كان یوصي بھ بعض الحكماء والعقالء قلبھ فیھ علة وما فیھ علة، فمثل ھذه
یر طعامك تغیرت نفسیتك، ولو تغیر ھناك طبیب لإلنسان مثل نفسھ، فإذا وجدت أن نفسك تغیرت، فانظر فقد یكون طعامك قد تغیر، فلو تغ

ًأنھ لیست كل أمارة أو عالمة یحكم بكونھا مرضا، وال بد من الرجوع إلى األطباء وأھل : جسدك تتغیر طاقتك ویتغیر وضعك، فالشاھد
 الغالب في ذلك أنھ یؤدي إلى ھو استطالق البطن أعاذنا هللا وإیاكم، فإذا استطلقت بطنھ ولم تتماسك فإن). ودوام قیام: (وقولھ. الخبرة في ھذا
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الھالك والموت إذا لم یتداركھ هللا برحمتھ، وقد تكون أمارة على مرض معٍد أو على مرض مھلك، فدوام استطالق البطن یعتبر من 
ًإذا نزح وكان رعافا شدیدا؛ ألن ھذا غالبا مرض مخوف؛ ألنھ قد یكون الرعاف في: أي). ورعاف: (وقولھ. األمراض المخوفة ً  بعض ً

وكذلك في حكم خروج الدم خروجھ من داخل البدن، كالقرحة  األحیان بسبب األمراض الدمویة التي تكون في دم اإلنسان، في صفائح الدم،
ًالتي تكون في معدة اإلنسان إذا انفجرت، أو استقاء الدم وكان في درجاتھ األخیرة، فھذه غالبا مخوفة، لكن إذا كانت في بدایتھا فیمكن أن 

كل ھذه األمراض مخوفة، والغالب أن اإلنسان ال یسلم منھا، حمانا هللا ). وأول فالج وآخر سل: (وقولھ. ًتدارك وال یكون المرض مخوفای
المالریا، فالمالریا إذا استحكمت وتمكنت من إنسان فالغالب أنھا تقتلھ، وإذا أطبقت على : مثل). والحمى المطبقة: (وقولھ. وإیاكم منھا

ً وأصبح محموما وأثر علیھ، فإنھا غالبا ما تقتل اإلنسان، إذا كانت مستحكمة ووصلت إلى درجاتھا الخطیرةاإلنسان وھي ). والربع: (وقولھ. ً
سمعت بعض المشایخ سأل : وبعض العلماء رحمھم هللا كان یقول. الحمى التي تأتیھ في الیوم األول، ثم تمكث یومین ثم تأتي في الیوم الرابع

 والغالب أن مثل ھذه األمراض تستحكم في - أنھا لیست بذاتھا: یعني-ھي عالمة على بعض األمراض الخطرة في البدن : باء فقالبعض األط
 .......اإلنسان حتى تقتلھ

 
 حكم التداوي عند طبیب كافر

 
 

عن مرض في البطن طبیبین مختصین یشترط في الطبیبین أن یكونا من أھل الخبرة، فال نسأل ]. وما قال طبیبان مسلمان عدالن: [وقولھ
وفي القدیم ما كان ھناك تخصص إال في بعض الجرائح والوصائف، فقد كان . بالرأس، أو بأمراض األنف والحنجرة، فیشترط فیھما الخبرة

 بالجراحة، ھي التي تطبب: ھناك بعض التخصصات الطبیة التي أشار إلیھا اإلمام ابن القیم رحمھ هللا في الطب النبوي، والجرائح
ھي التي تطبب بالوصف، وھذا كلھ تخصص، واآلن كأنھ خرج ھذا عن مجال الطب، من حیث ُجعلت الصیدلة على حدة، : والوصائف

وجعلت الكیمیاء على حدة وجعلت مداواة األبدان على حدة، فأي مرض نرید أن نحكم علیھ فنرجع إلى أھل االختصاص بھ، فإذا كان 
 وحكما -كما ذكر المصنف-  فنرجع إلى المتخصصین في القلب، فإذا شھد طبیبان عدالن مسلمان -نا هللا وإیاكمأعاذ-المرض مرض القلب 

ًھذا المرض الغالب أنھ یموت منھ، فحینئٍذ یكون مرضا مخوفا: ًبكونھ مخوفا، فقاال وھي اإلسالم في الطبیب، : ھنا مسألة) مسلمان: (وقولھ. ً
 ال تقبل في األحكام والمسائل شھادة الطبیب الكافر؛ ألنھ غیر مأمون، فربما كذب؛ ألن الكافر قد كذب على :فبعض العلماء رحمھم هللا یقول

ًهللا بالشرك، وادعى أن  ولدا، وأن هللا ثالث ثالثة فمن باب أولى أن یكذب على المخلوق، وقد وصف هللا عز وجل من كان على الكفر بأنھ 
أن الطبیب الكافر إذا عرفت منھ األمانة واالنضباط وعدم : ٌولكن ھذا القول خالفھ قول آخر وھو.  یصدق لعدوهٌعدو مبین للمسلمین، فالعدو ال

الخیانة فإنھ یؤمن بقولھ، ولذلك ثبت عن النبي صلى هللا علیھ وسلم في السنة العمل بقول الكافر، واالستعانة بالكافر إذا عرف أنھ ناصح، 
ً ھادیا -من بني الدیل ٌوھو رجل-أن النبي صلى هللا علیھ وسلم استأجر عبد هللا بن أریقط : ( الصحیحویدل على ذلك حدیث عائشة في

ً، فـعبد هللا بن أریقط كان یعرف الطرقات، فكان دلیال أخذه النبي صلى هللا علیھ وسلم في ھجرتھ من مكة إلى المدینة، فالحظ أنھ كان ً)خریتا
ٍبھم إلى طریق معطش ویھكالن، وباإلمكان أن یذھب بھما إلى طریق یكشف من قریش، لكن النبي صلى هللا باإلمكان لھذا الكافر، أن یذھب 

ًكما أن عندنا حدیثا ما . علیھ وسلم عرف فیھ أمانة، وعرف أنھ محل ثقة فوثق بھ، وھذا دلیل على أن الكافر إذا عرف أنھ ثقة فیعمل بقولھ
یھ وسلم وممن فصل في ھذه المسألة اإلمام ابن القیم رحمھ هللا في أحكام االستعانة بالكافر في أحكام ذكره األئمة من عھد النبي صلى هللا عل

أھل الذمة، وابن تیمیة في الفتاوى المصریة، وكذلك جاء في مواضع في مجموع الفتاوى أن سنة النبي صلى هللا علیھ وسلم على ھذا، 
 بخزاعة على قریش، وكانت خزاعة على دین - بعد هللا- ن النبي صلى هللا علیھ وسلم كان یستعین واإلمام ابن القیم أشار إلى ھذا حینما ذكر أ

اللھم : الشرك وعلى ملة الكفر، ولكنھا كانت تحب النبي صلى هللا علیھ وسلم، وبینھا وبین جد النبي صلى هللا علیھ وسلم قصي بعض الحلف
بین خزاعة وبین النبي صلى هللا علیھ وسلم مودة، وھذه المودة كانت عن طریق النبي صلى إني ناشد محمدا حلف أبینا وأبیھ األتلدا فكانت 

ًهللا علیھ وسلم یستقلھا، فكانت خزاعة ال ترى قریشا تدبر أمرا مكیدة للنبي صلى هللا علیھ وسلم إال أخبرتھ صلى هللا علیھ وسلم، فھذا استعاذة  ً
. وكانت خزاعة عیبة نصح لرسول هللا صلى هللا علیھ وسلم: ك قال اإلمام ابن القیم رحمھ هللاِمن كافر، لكن ُعرف من خزاعة النصح، ولذل

أن النبي صلى هللا علیھ وسلم في مسألتنا كان یأمر الصحابة أن یستطبوا الحارث بن كلدة، : ًكذلك أیضا مما ذكره اإلمام ابن القیم رحمھ هللا
لكن . ي عنده والعمل بما یقولھ لھم، فھذا كلھ یدل على جواز االستعانة بالطبیب الكافر والعمل بقولھًوكان كافرا، ومع ذلك كان یأمرھم بالتداو

ُھناك من أئمة السلف وھو مذھب اإلمام أحمد رحمة هللا علیھ، فقد كان لإلمام أحمد طبیب یھودي، وكان یعمل بمشورة ھذا الیھودي 
: ًال تصم، فما یقبل قولھ حتى یتأكد من طبیب مسلم، ولو قال لھ مثال: ات كالصوم، فلو قال لھویستطبھ، ولكن ال یقبل قولھ في الصالة والعباد

ومن ھنا فرق العلماء في قول الطبیب الكافر بین العبادة وأمور الدیانة ومصلحة البدن، . ال تركع أو ال تسجد، فإنھ ال یثق بھ في أمور الدیانة
یؤثر على البصر، أو یؤثر على العملیة في الظھر، فحینئٍذ علیھ أن یستوثق بطبیب مسلم یمكن سجودك : فیمكن أن تقبل لكن إذا قال لك

ًالرجوع إلیھ، لكن إذا عمت البلوى ولم یجد اإلنسان إال طبیبا كافرا فإنھ یعمل بخیرھم، وھكذا بخیر الكفار، فالكفار فیھم من ھو خیر من  ً
دین الكفر،  ، وكان ملك الحبشة على)ًإن بالحبشة ملكا ال یظلم عنده أحد: ( الحدیث الصحیحاآلخر؛ ولذلك قال صلى هللا علیھ وسلم كما في

أما لو . فامتدحھ بما فیھ من خیر؛ ألنھ ال یظلم الناس؛ ومثل ھذه األشیاء قد توجد في األطباء الكفار، فمن عرف بالنصح عمل بقولھ واستثبت
اإلسالم ابن تیمیة واإلمام ابن فرحون في تبصرة الحكام، واإلمام ابن القیم رحمھم هللا فسد الزمان ولم یوجد طبیب عادل، فقد قرر شیخ 

ِأنھ إذا تعذر وجود العدل ُعمل بشھادة أمثل الفساق، فإذا لم یوجد وتعذر وجود الطبیب العدل، فانظر إلى أحسن األطباء : وغیرھم من األئمة
 ...... .اشده أن ینصح لك، فتعمل بقولھ وتثق بخبرهالموجودین في نظرك والذي یمكن أن تؤثر علیھ وتن

 
 وجود الحاجة إلى الطبیب المسلم
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المسلمون بحاجة إلى األطباء، وھذا یدل على أن تعلم الطب فیھ خیر كثیر لإلسالم ]. وما قال طبیبان مسلمان عدالن: [قال رحمھ هللا
 .ضیعوا ثلث العلم ووكلوه إلى الیھود والنصارى: إلمام الشافعي رحمھ هللا یقولوالمسلمین؛ ألنھ یحتاج إلى الطبیب المسلم، ومن ھنا كان ا

ألن الشریعة منھا ما یتعلق بالباطن كأمور االعتقادات، ومنھا ما یتعلق بالظاھر كالصلوات واألذكار، فھذه لمصلحة الدین، وأما مصلحة 
الطب : وبعض العلماء یقولون. ضیعوا ثلث العلم: ً فصار ثلثا من ھذا الوجھ، فقالالدنیا فللبدن؛ ألن البدن فیھ دین ودنیا، فبقیت مصلحة الدنیا

نصف العلم؛ ألن العلم للدین والدنیا، فیرى أن الطب ھو قوام األجساد، وال یمكن أن تقوم ھذه األرض وال أن یسمح للعباد والبالد إال بصالح 
 علم عزیز وعلم شریف إذا حفظت فیھ حدود هللا عز وجل، وكان ھدف - الطبعلم: أي-أبدانھم، فأصبح نصف العلم من ھذا الوجھ، فھو 

ًأن هللا تعالى غفر المرأٍة بغي من بغایا بني إسرائیل ذنوبھا حینما سقت كلبا یلھث : (الطبیب اإلحسان، فإن النبي صلى هللا علیھ وسلم أخبر
ًھ لربھ، والذي ال یكون البالء مختصا بھ بل یشملھ ویشمل أھلھ، فكیف ، فما بالك بالمریض المسلم الذي یعجز عن صالتھ وعن طاعت)الثرى

، ومن أراد أن ینظر إلى )ًمن نفس عن مؤمن كربة نفس هللا عنھ كربة من كرب یوم القیامة: (وقد قال صلى هللا علیھ وسلم! بتفریج كربتھ
ًماعات، وعن قراءة القرآن وذكر هللا عز وجل، وحین یكون عاجزا ًآثاره الحمیدة فلیتأمل حینما یكون اإلنسان عاجزا عن شھود الجمعة والج

فال ! عن مصالح دنیاه، كیف إذا شوفي وعوفي بإذن هللا ثم بفضل ھذا الطبیب كم یكون لھذا الطبیب إذا حسنت نیتھ من األجر والخیر الكثیر
األمة في مثل ھذا، فیرجع إلى قولھم، ویوثق بخبرھم شك أنھ من أفضل العلوم، فنحن بحاجة إلى األطباء المسلمین الذین یسدون عجز 

 وشھدوا بأن ھذا -كما ذكرنا- إن ھذا المرض مرض مخوف : إذا قاال). وما قال طبیبان مسلمان عدالن أنھ مخوف: (فقولھ. وشھادتھم
ض، فال بد من وجود التحالیل المرض مرض مخوف، لكن ینبغي أن ینبھ إلى أن العمل بوجود األمارات والعالمات الدالة على وجود المر

  .ًثبت ذلك حكم بكونھ مریضا مرض الموت والتقاریر التي تثبت أنھ مصاب بھذا المرض، فإذا
 
 
 
 

 األسئلة
 
 

...... 
 

 حث طالب العلم على إعانة إخوانھ في طلب العلم
 
 

ًذا رفضت اإلجابة عن بعض المسائل طلبا مني أن بعد االنتھاء من درس العالم أحب أن أجالس طالب علم لتدارس المسائل، فھل إ: السؤال
ھذا حسن، وأحسن منھ أن تعطیھ، ھذا حسن : ًیجتھد الزمیل ویبحث، ولیس السبب شیئا یتعلق بشيء في الصدر، فھل فعلي صحیح؟ الجواب

 إخباره وتعلیمھ، ووضع هللا البركة أنك تقصد أن تشخذ ھمتھ؛ ألن ھذا یدعو إلى التعب والجد والتحصیل، لكن لو أنك أخبرتھ أثابك هللا على
ًفي علمك بقدر ما نشرت، ومن یضمن لك أن تبقى؟ ومن یضمن لك أنھ ینال ھذه المسألة؟ فلربما افترقتم افتراقا ال تلتقیان بعده أبدا، وحیل  ً

ومن أفضل ما . ذلك، فأنت تبذل ما عندكًبینھ وبین بلوغ ھذه الفائدة، فنزلت بھ ھذه النازلة وھو أشد ما یكون حاجة إلیھا، فیسألك هللا عن 
ال تعطھ ملخصك، فھذا یعوده على : االختبارات، وبعضھم یقول وجدنا تضحیة طالب العلم مع أخیھ، فإن الشیطان یأتي بالدواخل حتى في

ة أو مشكلة أو نازلة، أو ملخص ال، فقد تلي أمر أخیك المسلم فترفق بھ فیرفق هللا بك، فإذا احتاج إلیك في مسألة أو معضل.. الكسل والخمول
، )ٍوإن الرفق ما كان في شيء إال زانھ، وال نزع من شيء إال شانھ: (أو كتاب ورفقت بھ وأعطیتھ حاجتھ؛ فإن هللا یرفق بك كما رفقت بھ

ًویرھا شیئا، وإني وهللا ألعرف من طالب العلم من كان یكتب الملخصات حتى إنھ في بعض األحیان یصور إلخوانھ وال یأخذ على تص
ویرجو بھذا أن ینال األجر والثواب، وأن هللا سیبارك لھ في علمھ كما أسدى وأولى إلى إخوانھ من الخیر والمعروف، فال یحرص طالب 

 ولذلك ینبغي أن اإلنسان یوسع على الناس، فال یأخذھم بالشدة، وال یضیق علیھم، فاألكمل واألفضل أن تحتسب األجر. العلم على التضییق
والثواب عند هللا فتعلم أخاك، وال شك أن شحذ الھمة لطلب العلم لھ أسالیب أخرى، فال یشحذ ھمة الشيء مثل اإلخالص  جل وعال، فإذا 
ٌأردت أن تكون ھمتك صادقة فتعود على اإلخالص، فال تجلس معھ في مجلس إال وتذكره با الحي القیوم الذي ال تأخذه سنة وال نوم، 

أوصیك ونفسي بتقوى هللا عز وجل أن تنظر ماذا في قلبك وأن أنظر ما في قلبي ونحن في مجلس طلب العلم، وقد كان !  یا أخي:وتقول لھ
فیراقبون أنفسھم في اإلخالص، فإذا أردتھ یجد ویجتھد فادعھ إلى اإلخالص، . حتى تأتي النیة: حدثنا، قال: بعض السلف إذا قالوا لبعضھم

لھ بظاھر الغیب أن هللا یفتح علیھ، وأن یرزقھ الجد واإلخالص واالجتھاد في طلب العلم، وإذا أردتھ أن یجد ویجتھد وكذلك علیك أن تدعو 
فھناك أسالیب أخر، فال تقتصر على أنك تبخل علیھ وتمن علیھ وتمنعھ من التعلیم و التوجیھ، بل علیك أن تجد وتجتھد . فاسألھ سؤال المذاكر

ارك في علمك، وتأخذ باألكمل واألفضل من الرفق بإخوانك، وھذه وصیة في كل من والك هللا أمره أن تكون على في ذلك لعل هللا أن یب
فقد یكون األفضل في بعض األحیان الحزم ولكن في حدود . ھذا حزم: رفق بھ، فال تأخذ بالشدة وال تضیق علیھ، ولو جاءك الشیطان یقول

ًاللھم من ولي من أمور أمتي شیئا فرفق بھم : (أن یرفق اإلنسان بإخوانھ، قال صلى هللا علیھ وسلمًضیقة، أما األفضل واألكمل دائما فھو 
ُ، حتى في مسألة التكبیر إذا جاء إلى التشھد األول، وقد حصلت مذاكرة بین بعض مشایخنا رحمة هللا علیھم في مسألة عندما )فاللھم ارفق بھ
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هللا : علیھ أن یقول: ُ أكبر، فیشعر الناس أنھا للجلوس، فكان بعض المشایخ رحمة هللا علیھم یقولهللا: یجلس اإلمام في التشھد األول ویقول
ُأكبر، تكبیرا واحدا ال مد فیھ حتى یعودھم على حفظ الصالة، فقال بعض مشایخنا رحمة هللا علیھم ً ًأنا ال أشك غالبا أن النبي صلى هللا : ًأوال: ً

ًأن ھذا لیس أمرا متعلقا بالتعبد، وإنما ھو رفق : ًثانیا. ً ألنھا طبیعة وسجیة في اإلنسان أنھ یتأثر بحالھ منتقالعلیھ وسلم كان یتأثر تكبیره؛ ً
هللا أكبر بالمد، رفق بالناس وذكرھم؛ ألن فیھم مشغول البال، والمھموم والمغموم والمكروب، فإذا كان هللا عز وجل قد : بالتذكیر، فإذا قال

ًما ینتابھم في صالتھم، فھذا أمر ال یستطیع اإلنسان أن یخالف الفطرة والسلیقة، فالرفق بالناس دائما ھو حال الكمال وھو شرع سجود السھو ل
نسأل هللا العظیم أن یرزقنا الرفق وأن یجعلنا من أھلھ، وأن یوفقنا لما یحبھ ویرضاه، وصلى هللا وسلم وبارك على نبینا . األفضل واألكمل

 .محمد
 
 
 
 

 ة تفضیل صدقة الفقیر على صدقة الغنيمسأل
 
 

، ھل فیھ )أن تصدق وأنت صحیح شحیح، تأمل الغنى وتخشى الفقر: (في قول النبي صلى هللا علیھ وسلم لما سئل عن أفضل الصدقة: السؤال
، وال: دلیل على أن صدقة المعسر أو المسكین أفضل من صدقة الموسر أو الغني؟ الجواب صالة والسالم على خیر خلق باسم هللا، الحمد 

أن النبي صلى : فالصدقة النسبیة وصدقة األحوال ال تقتضي التفضیل من كل وجھ، وتوضیح ذلك: هللا، وعلى آلھ وصحبھ ومن وااله؛ أما بعد
یخاف : یقالفي عز شبابك، تخاف الفقر كما : ، أي)أن تصدق وأنت صحیح شحیح تخاف الفقر وتأمل الغنى: (هللا علیھ وسلم عندما قال

ًأنھ یرجو أمورا صالحة في مستقبلھ، فإذا جاء : المستقبل، وتأمل الغنى أي ً یجمع ماال لزواجھ، فلو أراد أن یتصدق لجاءه الشیطان -ًمثال- ً
آثر ما ًكیف تتزوج إذا تصدقت؟ فھو حینئٍذ یأمل شیئا من وراء جمع المال، فإذا تصدق مع وجود ھذه الرغبات وھذه الشھوات، و: وقال لھ

أما إذا كان في آخر عمره، فھذه أشیاء نسبیة، فما فضل كتاب هللا وسنة النبي صلى هللا علیھ وسلم من . عند هللا سبحانھ وتعالى عظم أجره
ًحال العبد ألبتة بین ما یكون من وزر السیئة وأجر الحسنة على أحوال العمر مفرقا على أحوال األشخاص غنى وفقرا، وقوة وضعفا،  ً ًً ًوعزا ً

كأن النبي صلى هللا : ًوذال، على حسب أحوال اإلنسان كلھا، ومنھا الصدقة، فالصدقة في األحوال ال تقتضي التفضیل من كل وجھ، بمعنى
تدارك شبابك؛ فإن الصدقة في الشباب والقوة والحاجة إلى المال أعظم من الصدقة في غیر ذلك، وھذا ال یمنع أن الغني : علیھ وسلم یقول

ِأ من رحمة هللا ما ال یخطر لھ على بال، فھذا عثمان رضي هللا عنھ أغدق هللا علیھ من المال والخیر وجعل هللا یده ید بركة، فما اشترى یتبو
ِشیئا إال بورك لھ في صفقة یمینھ، ومع ذلك كان أثرى الصحابة وأكثرھم صدقة، وجعل هللا عز وجل صدقاتھ سببا في رحمة هللا لھ ً فوجود . ً

نى ال یمنع أن ینال اإلنسان أجره وثوابھ، فلو تصدق اإلنسان وھو غني باألموال الكثیرة، وستر العورات وفرج الكربات فلھ دعوات الغ
یا : (الناس، ولھ كذلك أجر تفریج الكربات التي فرجھا، كما قال النبي صلى هللا علیھ وسلم في الحدیث الصحیح لما جاءه الصحابة وقالوا

فھذا یدل على أن أھل الغنى یفوزون بالدرجات العلى، وأن الغنى یجعل اإلنسان یفوز باألجر ) . ھب أھل الدثور باألجورذ! رسول هللا
الكثیر، لكننا نبھنا على أن الصدقة تضاعف بحسب ما یكون من البالء فیھا، فبالء الفقیر في الصدقة أعظم من بالء الغني، وھذا ھو الذي 

ً، فرجل ال یملك إال درھما فتصدق بھ، ورجل یملك المال الكثیر فأخرج من )سبق درھم مائة درھم: (یھ وسلم بقولھعناه النبي صلى هللا عل
ًعرض مالھ مائة درھم، فالمائة درھم إذا قورنت بجوار عشرات األلوف من الدراھم فإنھا ال تتساوي شیئا، والدرھم بجوار العشرة الدراھم 

ٌفإنھ یساوي شیئا كثیرا، وھذه مسألة نسبیة، لكن لو أن غنیا تصدق بعشرة آالف لایر، فھي یسیرة في مالھ، یعتبر عشر المال، فإذا أخرجھ  ً ً ً
ُولكل َدرجات مما عملوا : لكن العشرة آالف لایر فرجت كربة مكروب كان في أمس الحاجة إلیھا، فأجره عند هللا عظیم ِ َّ ِ ٍّ َِ َ َ ٌَ ، وهللا ]132:األنعام[ُ

وھو وجود الدعوات، ووجود األمور التي تحتف بالصدقة؛ : ٌوھناك أمر ال بد من وضعھ في الحسبان.  یضیع أجرهسبحانھ وتعالى ال
كاإلخالص والصدق والرغبة وعدم الغرور؛ والقبول من هللا سبحانھ وتعالى مقرون بمثل ھذه االعتبارات، ومن ھنا قول بعض العلماء 

كأیامنا، -فجعل أجر العامل في أیام الشدة ). للعامل فیض مثل أجر خمسین: ( صلى هللا علیھ وسلمرحمھم هللا وھو قول معتبر في حدیث النبي
ً أو أیام الفتن الشدیدة، كأجر خمسین رجال، فإذا جاء اإلنسان یتصدق، تكلمت علیھ زوجتھ، وتكلم علیھ -نسأل هللا عز وجل أن یجعل ذلك

ستقبلھ كما یقولون، وجاءتھ الضائقة في دراستھ وفي عملھ ووظیفتھ من جھة أنھ كان یرید یستطیع أن یؤمن م أوالده، وجاءه الخوف أنھ ال
ًسیارة یركبھا، ویرید بیتا یسكنھ، فھذه األمور كلھا التي آثار مرضاة هللا عز وجل علیھا في وجود مضاعفة الحسنات وجزیل الثواب على 

ق في عھد الصحابة رضوان هللا علیھم، فإن الرجل إذا تصدق في عھد صدقتھ، فینال بھا أضعاف أضعاف ما كان یؤمل مما لو تصد
ًالصحابة جزتھ أمھ خیرا وجزاه أبوه خیرا، وأثنى علیھ الناس وأحبوه وذكروه بالخیر، أما الیوم فقل أن یجد من یعینھ على الحق؛ ولذلك قال  ً

، فجعل مضاعفة أجر العامل في أیام الصبر بأجر ً)لحق أعواناًإنكم تجدون على الحق أعوانا، وال یجدون على ا: (صلى هللا علیھ وسلم
فدل على أن الجزاء والثواب یضاعف فیما یحیط بھ من البالء والفتن، ومن ھنا تكون صدقة الغني . الخمسین لعدم وجود المعین على الحق

  .لھا أجرھا وصدقة الفقیر لھا أجرھا، وهللا تعالى أعلم
 
 
 
 

 [2[ب تصرفات المریض من الھبة والعطیة  با-شرح زاد المستقنع 
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ًمن مرض مرضا مخوفا كالطاعون وغیره، فإن تصرفھ بما زاد على الثلث غیر صحیح، وال ینفذ إال بالثلث، ویلحق بھ إذا التحم الصفان، أو  ً
ًمن حكم علیھ بالقتل ونحوه، وإذا مرض مرضا مخوفا ثم عوفي فإن تصرفھ صحیح ونافذ، ومن أصابھ مرض مخ وف لم یقعده على الفراش ً

 .فتصرفھ صحیح، سواء بعطیة أو وصیة، وھناك فرق بین العطیة والوصیة مبینة في ھذه المادة
 حكم ھبة المطعون

 
 

فیقول : أما بعد. بسم هللا الرحمن الرحیم الحمد  رب العالمین، والصالة والسالم على أشرف األنبیاء والمرسلین، وعلى آلھ وصحبھ أجمعین
ال ]. ومن وقع الطاعون ببلده، ومن أخذھا الطلق ال یلزم تبرعھ لوارث بشيء وال بما فوق الثلث إال بإجازة الورثة لھا: [صنف رحمھ هللالم

زال المصنف رحمھ هللا في معرض بیانھ لألحكام المترتبة على مرض الموت، وھذا یستلزم بطبیعة الحال أن یبین األمراض المخوفة، فقد 
جملة منھا، لكن ھناك أشیاء تقع وتكون عامة، وأشیاء تقع وتكون خاصة، فما تقدم من المرض المخوف المتعلق باإلنسان نفسھ في تقدم بیان 

خاصتھ تقدم بیانھ، لكن الكوارث العامة واألمور التي تنزل في البلد فتشمل أكثر أھلھ ونحو ذلك؛ كاألمراض الوبائیة، فھذه تأخذ حكم 
ٌ الطاعون في بلد، وھو نوع من األمراض التي تنتھي بصاحبھا إلى -والعیاذ با-ًان اإلنسان سالما منھا، فلو نزل المرض المخوف ولو ك

ً، وقد بین النبي صلى هللا علیھ وسلم أنھ كان على من قبلنا عذابا ورجسا، كما جعلھ هللا عز وجل على قوم فرعون، -والعیاذ با-الموت  ً
ٌ رحمة وشھادة، فأیما إنسان مات بالطاعون فإنھ نوع من أنواع الشھادة، فالمطعون شھید، كما أخبر النبي صلى هللا علیھ وجعلھ هللا لھذه األمة ً

أعاذنا هللا وإیاكم ) الكولیرا(وھذا النوع من الوباء ذكر بعض العلماء أنھ في ھذه العصر األشبھ بھ مرض . وسلم في الحدیث الصحیح عنھ
. إنھ ھو الطاعون، ویحتاج األمر إلى تحریر والرجوع إلى أھل الخبرة واألطباء: النوع من المرض یقول بعض العلماءمنھ ومن غیره، فھذا 

ًأن ھذا المرض إذا أصاب اإلنسان فإنھ یھلكھ، وإذا وقع في بلٍد وفیھ إنسان فالسنة أنھ ال یجوز للمسلم أن یدخل بلدا فیھ الطاعون، : فالشاھد
ٍإذا وقع بأرض وأنتم فیھا فال تخرجوا منھا، وإذا سمعتم بھ في أرض فال : ( فیھ الطاعون، وقد قال صلى هللا علیھ وسلموال أن یخرج من بلٍد

ما ذكر العلماء أن ھذا : والسبب في ھذا. ، ولما أراد عمر رضي هللا عنھ دخول الشام لما وقع طاعون عمواس منع بھذا الحدیث)تدخلوھا
ًإلنسان موجودا في البلد نفسھ وخرج منھ وسلم، ربما اعتقد أن خروجھ ھو الذي نجاه، وھذا یؤثر في عقیدة النوع من المرض إذا كان ا

ولذلك قال . المسلم وفي توحیده وإیمانھ با عز وجل، فالذي خلق األسباب جعلھا مؤثرة بقدرتھ جل وعال، ولو شاء هللا أال تؤثر لما أثرت
لبلد حتى ال یعتقد المعتقد أن خروجھ ینجیھ، فیتعلق الناس باألسباب دون أن یتعلقوا برب األرباب، أو إنھ منع من الخروج من ا: العلماء

 والشریعة تحرص كل الحرص على أساس الدین، وعلى العقیدة التي علیھا نجاة -نسأل هللا السالمة والعافیة-یشركوا بین هللا وبین األسباب 
أن یعتقد اإلنسان أن : ، قیل المراد)ال عدوى وال طیرة: (ومن ھنا قال صلى هللا علیھ وسلم. اآلخرةالعبد وصالح أمره في الدین والدنیا و

ًالعدوى تضر بنفسھا، حتى إنك تجد اإلنسان إذا مر على مزكوم أو على من بھ مرض من األمراض المعدیة یقطع ویجزم جزما تاما أنھ إذا  ً ٍ
نھ سیضره، وال یكون عنده من التوحید واإلیمان والیقین ما یجعلھ یعتقد با سبحانھ وتعالى صافحھ أو سلم علیھ أو جلس إلیھ أو سمعھ فإ

ٍأكثر وأعظم، ویجعل قدرة هللا ھي األساس، وأن هللا قادر على أن یجعلھ ال یصاب بشيء، فكم من أناس بروا بوالدیھم وكان الوالد أو الوالدة 
فا سبحانھ وحده ھو القادر على كل شيء؛ . ع ذلك ما أصابھم شيء؛ ألن هللا لم یرد لھم ذلكًمصابا بمرض معٍد، وبقوا معھم السنین، وم

َألم تر إلى الذین خرُجوا مْن دیارھم وُھم ألوف حذر : ولذلك لما خرج القوم من بني إسرائیل خرجوا من دیارھم وھم ألوف حذر الموت َ َ َ َ َ ََ ٌَّ ُ ُ ْ ْ ِْ ِ ِ ِِ َ ََ َِ َ
ُالمْوت فقال لُھم َ َ ََ َ ِ ْ هللا ُموتوا ثم أْحیاُھم ْ َ َ َُّ ُ ُ ، ألنھم ظنوا أن خروجھم ھو الذي سینجیھم من بالء هللا عز وجل وقدره، فإذا اعتقد ]243:البقرة[َّ

ٌاإلنسان في السبب اعتقادا مؤثرا في عقیدتھ فإن ھذا أمر خطیر، فالطاعون إذا وقع في بلٍد فال یجوز الخروج منھ وال الدخول إلیھ؛ ألنھ إذ ً ا ً
ٌفیھ جمع بین السبب وبین المسبب، فا سبحانھ وتعالى ھو : ًوأیضا. دخل ربما اعتقد أن دخولھ ھو الذي أفضى بھ إلى اإلصابة بھذا البالء

یأذن لھا أن تحرق  ًالذي جعل لھذه األسباب تأثیرا، ولذلك فالنار األصل أنھا تحرق، ولكن جبار السموات واألرض الذي أطت لھ وذلت لم
ٍاھیم؛ بل جعلھا هللا بردا وسالما علیھ، فا على كل شيء قدیر، وھذا النوع من األمراض الغالب فیھ الھالك، وأنھ إذا أصیب بھ اإلنسان إبر ً ً

، وإن أحكام )إن الغالب كالمحقق: (ٌفإنھ ال ینجو، وإذا ثبت في الغالب أنھ مرض فتاك أو مھلك أو مخوف، فإن القاعدة في الشریعة تقول
شریعة تناط بالشيء الغالب، والنادر ال حكم لھ، والغالب في األمراض المعدیة أنھا إذا وقعت في بلٍد فإنھا تنتشر، فكل من في ھذا البلد ال

الغالب في سنة هللا عز وجل وبقدرتھ جل جاللھ أنھم یصابون بھ بحكم المخالطة والمداخلة، وبحكم الھواء الذي ینقل، وھذا كلھ بأمر هللا عز 
وجل وقدره، فلو وقع الطاعون في بلٍد وفیھ رجل، وبعد وقوع الطاعون تبرع بمائة ألف، ومالھ كلھ یعادل مائتي ألف، فمعنى ذلك أنھ تبرع 

في بلده  بنصف مالھ، فنصحح تبرعھ في حدود الثلث؛ ألننا حكمنا بكونھ في حكم المریض مرض الموت، وھذا بالنسبة لمن وقع الطاعون
وھكذا بالنسبة لبقیة األمراض المھلكة المعدیة التي یغلب على الظن أن صاحبھا ال ینجو وأنھا .  أنھ یصاب في ھذا البلدوغلب على الظن

ًتنتشر وتفتك بالجماعات، وبالقرى والمدن إذا وقعت فیھا، فإنھا تعتبر في حكم المرض المخوف، وتأخذ أحكاما على التفصیل الذي 
 ...... .تقدم

 
 ذھا الطلقحكم تصرف من أخ

 
 

المرأة إذا أخذھا الطلق عند الوالدة، فإذا حضرھا الوالد فإنھا تكون بین الموت والحیاة، وھذه ھي أشد : أي]. ومن أخذھا الطلق: [وقولھ
یف كان الساعات، وقد بین هللا جل جاللھ لعبده عظیم فضل أمھ علیھ حینما قص ما تعانیھ األم في قصة عیسى علیھ السالم مع أمھ، وانظر ك

ٌاختیار هللا سبحانھ وتعالى، فإن عیسى كلمة هللا وروح منھ، ومع ذلك قال هللا تعالى عن أمھ ِفأجاءھا المخاُض إلى جذع : ُ ْ َِ َ ِ َ ََ َ َ ، ]23:مریم[َْ
َفأجاءھا المخاُض إلى جذع النخلة قالت یا: ألجأھا واضطرھا: أي) فأجاءھا( َ َ َ َْ َ َ ََ َ َّ َِ ْ ِ ْ َِ ِ َلْیتني مت قْبل ْ َ َُّ ِ ِ ً ھذا وكنت نْسیا منسیا َ َّ ِ ْ َُ َ ًَ َ ، فھذا یدل على ]23:مریم[ُ
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ٌعظم ما تعانیھ األم، فإذا كان ھذا العبد الصالح الذي ھو كلمة هللا وروح منھ ألقاھا إلى مریم وفي الحفظ اإللھي الكامل التام، ومع ذلك تقول 
ًیا لْیتني مت قْبل ھذا وكنت نْسیا منسی: أمھ َّ ِ ِ ِْ َُ َ َ َ ًَ َ ُ َ َُّ ٍفكل مسلم یقرأ ھذه اآلیة ویتدبر ویتفكر ما الذي عانتھ الوالدة تجاھھ، ولذلك جعل هللا ] 23:مریم[ا َ

من أحق الناس ! یا رسول هللا: (حق األم أعظم من حق األب، وجعل فضلھا على الولد أعظم من فضل األب علیھ، ولذلك جاء في الحدیث
ً، فجعل لھ الحق بعد حق الوالدة مكررا )أبوك: ثم من؟ قال: أمك، قال: ثم من؟ قال: ، قالأمك: ثم من؟ قال: أمك، قال: بحسن صاحبتي؟ قال

فإن الطلق قد تنجو المرأة فیھ وقد تھلك، واختلف العلماء في مسألة الحمل : فإذا ثبت ھذا. ًداال على فضلھا وعظیم ما عانتھ تجاه ولدھا
في حكم الحالة الخطیرة التي ال یصح فیھا تبرعھا فیما زاد عن الثلث، وتأخذ األحكام متى یحكم بكون المرأة  :والوالدة وما بعد الوالدة

إذا حملت المرأة ومضى على حملھا ستة أشھر، فإنھا تدخل في حكم المریض مرض : المتقدمة في مرض الموت؟ فبعض العلماء یقول
تم لحملھا ھذا القدر حكمنا بكونھا في حكم مریض مرض الموت، الموت، وھي بین السالمة وبین الھالك، وبین النجاة وبین الموت، فإذا 

ًأنھا لو حملت وبعد ستة أشھر من حملھا وتمام الحمل أعطت شخصا أو تبرعت بمائة ألٍف، وھذه المائة ألف تعادل مالھا : وفائدة ھذا القول
رض الموت، فنرد ھذه العطیة إلى الثلث إن ماتت، وتكون إنھا في حكم المریض م: كلھ أو نصفھ، أو تعادل ما ھو أكثر من الثلث، فإذا قلنا

: القول الثاني یقول. إنھا لیست في حكم المریض مرض الموت؛ صحت ونفذت ومضى تبرعھا: في حكم المریض مرض الموت، وإن قلنا
من المحققین، ومنھم اإلمام ابن قدامة ٌھو الذي اختاره جمع  لیست العبرة بتمام الحمل ستة أشھر، وإنما العبرة بابتداء الطلق، وھذا القول

أن العبرة لیست بالحمل، وإنما العبرة بحال الوالدة إذا أخذھا الطلق، فإذا ابتدأ : رحمھ هللا وغیره وصححھ، وبینوا أنھ ھو األولى بالصواب
أعطت ووھبت فحكمھا حكم المریض معھا الطلق فإنھ حینئٍذ یحكم بكونھا في حكم المریض مرض الموت، فلو أنھا في ھذه الحالة وصت أو 

فإذا وضعت الولد . مرض الموت، وھذا القول ھو الراجح إن شاء هللا تعالى، أي أن العبرة بحالة الوالدة، وعلى ھذا درج المصنف رحمھ هللا
ه الحالة، وكذلك وبقي طلق من باقي المشیمة، ولم تكتمل والدتھا، فإنھا تكون في حكم المریض مرض الموت؛ ألن األمر مخوف في ھذ

ًأیضا إذا أصابھا نزیف بعد الوالدة وكان نزیفا خطیرا یخشى علیھ ھالكھا، فتكون في حكم المریض مرض الموت، وھذا نص علیھ اإلمام  ً ً
فإنھا یخشى معھا على نفسھا،  ٍابن قدامة رحمھ هللا وغیره من األئمة، وبینوا أن المراة إذا وضعت ولدھا وتعرضت بسبب الوضع إلى أمور

ال یلزم تبرع أحد ھؤالء لوارثھ بشيء، فھناك : أي). ال یلزم تبرعھ لوارث بشيء: (وقولھ رحمھ هللا. تكون في حكم المریض مرض الموت
إن ھذه األحوال یكون : فإذا قلت: أما الحكم الذي یتعلق بالوصیة. متعلق بالعطیة: متعلق بالوصیة، والحكم الثانیة: الحكم األول: حكمان

نسان فیھا في حكم المریض مرض الموت، فإنھ تسري علیھ أحكام الوصیة، فال تصح وصیتھ لوارث، فلو وصت المرأة في ھذه الحالة اإل
أن هللا سبحانھ وتعالى أمر عباده : ًالبنتھا الوارثة فإنھ ال تصح وصیتھا ابتداء، وإنما تورث على إجازة الورثة كما سیأتي؛ والسبب في ھذا

ٍنسخ ھذا الحكم بعد نزول آیات المواریث، فأعطى هللا جل جاللھ لكل ذي حق حقھ من التركة، وتولى قسمتھا من فوق سبع بالوصیة، ثم 
ٍسماوات، وبین نصیب البنین والبنات وغیرھم من سائر القرابات، فأعطى كل ذي حق حقھ من التركة، وفصل في حكم ما یتركھ اإلنسان من 

، فمنع من الوصیة للوارث وأجاز الوصیة لغیر )ال وصیة لوارث: (ن المواریث بین صلى هللا علیھ وسلم أنھوبعد بیا. بعد موتھ من المال
ًأعطوا ابني فالنا كذا : الوارث، فدل ھذا على أن اإلنسان إذا كان قد كتب وصیتھ، أو عھد بھا إلى أشخاص یأخذونھا من بعده، وفي الوصیة

و بعشرة آالف أو نحو ذلك، فھذه وصیة لوارث ال تصح إال إذا أجاز الورثة كما سیأتي، فیقال لبقیة ًوكذا، أو زوجوا ولدي بخمسین ألفا أ
 تفصیل ھذه المسألة وبیان كالم العلماء رحمھم هللا في - إن شاء هللا-فإنھا تمضي، وسیأتي . نعم: ھل تجیزون وصیة أبیكم؟ فإن قالوا: الورثة

إنھا موقوفة على : إنھا باطلة فلھا حكم، وإذا قلنا: إذا قلنا: صلھا أم أنھا موقوفة؟ وعلى كل حالكتاب الوصایا، وھل الوصیة باطلة في أ
ًإجازة الورثة فلھا حكم ثان، فبین رحمھ هللا أنھ ال تصح وصیتھ كل من كان مریضا بھذه األمراض المخوفة أو ھذه الحاالت المخوفة، فال  ٍ ٌ

ًأن ھناك أمراضا وھناك أحواال، فاألمراض یرد فیھا القول : ویتلخص مما سبق. وصیتھ لوارثیصح تبرعھ فیما زاد عن الثلث، وال تصح  ً
ِما ھي األمراض المخوفة؟ ویسأل كل طبیب في تخصصھ الذي ُعرف ضبطھ فیھ وإلمامھ بھ، : إلى أھل الخبرة واألطباء، ونسأل األطباء

 ...... :، ویلتحق بھذه الحالة أحوال في مسائل منھاوأما بالنسبة لألحوال، فقد ذكر المصنف منھا حالة الطاعون
 

 ًأحوال تلحق بمن كان مرضھ مخوفا وتأخذ حكمھ في التصرف بالمال
 
 

ًومما یلتحق بمسألة من مرض مرضا مخوفا مسألة التحام الصفین وتقابل المتقاتلین، فإذا وقع القتال بین المسلمین والكافرین، وتقابل الصفان : ً
ن، فإذا ابتدأ القتال فیحكم على أھل المعركة من المسلمین أنھم في حكم المریض مرض الموت، فال تصح وصیتھم لوارث، وال والتحم الجیشا

 من كان: وفي حكم ذلك. ًتنفذ عطیتھم فیما زاد عن الثلث؛ ألن ھذه الحالة الغالب فیھا عدم السالمة، وقل أن یخرج اإلنسان منھا سالما
ًكرجل قتل رجال ظلما وعدوانا فحكم علیھ بالقصاص، وإذا حكم علیھ بالقصاص ومضى الحكم وتم وثبت عند القاضي ًمحكوما علیھ بالقتل،  ً ً

وكذلك . وحكم بھ، فمذھب طائفة من العلماء أنھ بحكم المریض مرض الموت، فال یصح تبرعھ فیما زاد عن الثلث، وال تصح وصیتھ لوارث
ركوب البحر، فذكر العلماء رحمھم هللا في القدیم ركوب : ًل الخوف التي تقع في وسائل النقل، فمثالأحوا: ًأیضا یدخل في حكم ھذه المسألة

ًالبحر، فإذا كان البحر ساكنا فال إشكال والغالب السالمة، وأما إذا ھاج البحر وماج وجاءت ریح عاصف، وأصبحوا في حالة الخوف 
مالي كلھ في سبیل هللا، أو أوصیت : ً مرض الموت، فلو أن شخصا في تلك الحالة قالوالكرب، فإنھم حینئٍذ یحكم بكونھم في حكم المریض

ًبمالي كلھ في سبیل هللا، أو أوصیت بمالي إلى فالن، أو أعطیت ولدي فالنا، فحینئٍذ ال یصح تصرفھ في العطیة فیما زاد عن الثلث، وال 
كطائرة أو -إذا تعرض المركوب : ًلك أیضا من األحوال التي تلتحق بما سبقوكذ. في حالة الھیجان تصح وصیتھ لوارث، ھذا إذا كان البحر

 إذا تعرض إلى حالة من حاالت الخوف أو الھالك الغالبة، فإنھا تلتحق بما ذكره العلماء رحمھم هللا في القدیم من كون - سیارة أو قطار
 ...... .اإلنسان في حكم المریض مرض الموت
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 ح وحوادث السیرحكم تصرف من أصیب بالجرو
 
 

بقي السؤال عن مسائل الطعن والجروح والحوادث التي تقع اآلن، فقد یصدم اإلنسان في سیارة، أو تصدمھ سیارة وتستنفذ مقاتلھ، أو یطعن 
القول أو یضرب بطلقات ناریة حتى تستنفذ مقاتلھ بحیث یغلب على الظن أنھ میت، فما حكم مثل ھذا؟ ینقسم مثل ھذا إلى قسمین من حیث 

فإن كانت اإلصابة لم تذھب عقلھ بحیث یكون عنده التركیز والشعور، فإنھ حینئٍذ یصح تصرفھ على : باعتباره كمرض الموت وعدم اعتباره
ھل ھو : ھل نعتبر وصایاه؟ المسألة الثانیة: المسألة األولى: التفصیل المعتبر، ویكون في حكم المریض مرض الموت، وھنا عندنا مسألتان

نسأل هللا -وحوادث السیارات . ًكم المریض مرض الموت؟ فاعتبار وصیتھ موقوف على كونھ عاقال، وأن ھذه اإلصابة لم تذھب عقلھفي ح
 بعض إصاباتھا قد تذھب عقل اإلنسان وتمییزه وإدراكھ، وحینئٍذ فال یصح تصرفھ، وأما إذا كان عنده اإلدراك والعقل، -السالمة والعافیة

 یحكم بصحة وصیتھ، ولكن یسري علیھا ما یسري على وصیة المریض، وكذلك عطیتھ تصح ویكون حكمھا حكم عطیة وشعوره معھ، فإنھ
أما الدلیل على كوننا نحكم بأن وصیتھ وعھده . ًالمریض مرض الموت، ھذا إذا كانت اإلصابة قد أثرت فیھ أثرا الغالب أنھ یموت بسببھ

أنھ لما طعنھ أبو لؤلؤة : فھو أثر عمر بن الخطاب رضي هللا عنھ في الصحیح: ك وسیموتصحیح وتصرفھ صحیح مع أن الغالب أنھ سیھل
ِ وُحمل إلى بیتھ، ثم جاء من یعالجھ ویداویھ وأمر بسقیھ اللبن فخرج اللبن مع الجرح وعلم أنھ میت، فلما علم ذلك وصى -لعنھ هللا- المجوسي 

ا على أن الطعن أو اإلصابة أو الحادث أو إصابة الحادث إذا كان الغالب أنھا تھلك رضي هللا عنھ وأرضاه وعمل الصحابة بوصیتھ؛ فدل ھذ
. اإلنسان، لكن شعوره معھ وإدراكھ معھ، فإنھ یحكم بصحة تصرفاتھ، ولكن تبقى ھذه التصرفات في حكم تصرفات المریض مرض الموت

 في بعض اإلصابات في الرأس التي تذھب العقل، وقد یأتي معھا نزیف - نسأل هللا السالمة والعافیة-أما لو أنھ غیب وأصبح یخلط مثلما یقع 
في الدماغ أو نحو ذلك، ویصبح عند اإلنسان خلط وعدم ضبط، فمثل ھذا ال یصح تصرفھ، ویعتبر في حكم المجنون، ویحجر علیھ، وال 

إن ھذه اإلصابة قد : قراء والمساكین، واألطباء یقولونتصدقوا وأعطوا الف: ًال نحكم بصحة ھبتھ، فلو قال مثال: ٌتصح منھ ھبة ألبتة، بمعنى
ھذا بالنسبة . ٌأثرت في عقلھ وأصبح ال یمیز، فإنھ قد تقدم معنا أن المجنون محجور علیھ وأنھ ال ینفذ تبرعھ، وحینئٍذ ینتقل المال كلھ للورثة

نھا تكون في حكم مرض الموت بال إشكال عند العلماء لمسالة اإلصابات، لكنھا إذا كانت اإلصابة خطیرة والغالب أن صاحبھا یھلك، فإ
وال تصح عطیتھ بما فوق الثلث، فإذا كان عنده ثالث مائة ألف وأصابتھ ھذه : أي). وال بما فوق الثلث: (قال رحمھ هللا تعالى. رحمھم هللا

ال ینفذ تبرعھ فیما زاد عن الثلث؛ ألن النبي األمراض المخوفة، أو تعرض لھذه الحاالت التي نحكم فیھا بكونھ في حكم مرض الموت فإنھ 
: قال. ال: فبالنصف؟ قال: قال. ال: فبثلثیھ؟ قال: قال. ال: أفأوصي بمالي كلھ؟ قال: (صلى هللا علیھ وسلم قال لـسعد رضي هللا عنھ لما قال

د عن الثلث، وأنھ ال یجوز لھ أن یجاوز ھذا الثلث ، فبین صلى هللا علیھ وسلم بذلك أنھ ال حظ لھ فیما زا)الثلث والثلث كثیر: فبالثلث، قال
إن هللا تصدق علیكم بثلث : (ًإلزاما، لكن لو رضي الورثة وطابت خواطرھم بذلك فحینئٍذ ال إشكال؛ ألن الحق لھم، وقال صلى هللا علیھ وسلم

ة، فإن عادلت ثلث مالھ أو أقل صحت ، فكل عطیٍة أعطاھا ومرضھ مرض مخوف فإننا ننظر في قدرھا من رأس المال والترك)أموالكم
استثناء، ) إال بإجازة الورثة لھا: (وقولھ. ًونفذت، وإن كانت فوق ذلك فإنھا تصح في الثلث ویبقى ما زاد عن الثلث موقوفا على إجازة الورثة

، فإذا أجاز الورثة فإنھم یجیزون )ثةإال أن یجیز ذلك الور: (ًإال إذا أجاز الورثة ما زاد عن الثلث، وقد جاء ذلك مرفوعا في األثر: أي
ال : ًأعطوا ولدي محمدا مائة ألٍف من تركتي، لكن محمد وارث، فحینئٍذ نقول: أن یجیزوا وصیتھ للوارث، فلو أنھ قال: األمر األول: أمرین

 أبینا ألخینا، فحینئٍذ تمضي، نعم، أجزنا وصیة: ھل تجیزون وصیتھ ألخیكم؟ فإن قالوا: یجوز لھ أن یوصي لوارث، ثم نسأل بقیة الورثة
ًولكن ھل تعتبر عطیة مبتدأة أو تعتبر عطیة ماضیة كانت موقوفة ثم نفذت؟ فنبني على ذلك فروعا سیأتي بیانھا  ً ً  في كتاب -إن شاء هللا تعالى-ً

 .ونفذت، وإال فال أن یجیزوا وصیتھ بما زاد عن الثلث، فإن أجازوھا مضنت: األمر الثاني. الوصایا
 
 
 
 

ًحكم تصرف من مرض مرضا مخوفا ثم عوفي منھ ً 
 
 

إن مات من الطاعون، فھذا شرط، لكن لو أنھ جاء الطاعون في بلده وأوصى أو أعطى ثالثمائة ألف في سبیل : أي]. إن مات منھ: [وقولھ
و بشھر بسبب غیر الطاعون، فعند ذلك الخیر، وھذه الثالثمائة ألف تعادل مالھ كلھ، ثم ارتفع الطاعون عن بلده ومات بعد ارتفاعھ بأسبوع أ

عطیتھ صحیحة؛ ألن اعتبار الطاعون مبني على الغالب، لكن إذا زال الطاعون وارتفع فحققنا أن ذلك الظن قد بان خطؤه، وال نحكم بظنة 
 ومن ینجو لكن هللا جعلھ كونھ في حكم المریض مرض الموت؛ ألنھ سلم وتبین أنھ من الناجین، مع أن سنة هللا عز وجل أن القلیل من یسلم

: من القلیل، فلما اختلط من ینجو ومن ال ینجو، وذلك لعلم الغیب الذي ال یعلمھ إال هللا سبحانھ وتعالى؛ بقینا في الحكم الغالب أنھ ال ینجو وقلنا
ٍبمرض آخر، فحینئٍذ نصحح ال یجوز تصرفھ، فإن ارتفع الطاعون وسلم منھ ثم مات بسبٍب آخر كحادث سیارة، أو مات بسكتة قلبیة أو 

ٍعطیتھ حینما أعطى وھو في حال الغالب أنھ یھلك، لكنھ لما ارتفع ھذا الحال ولم یصب بسوء؛ فلم یكن لھ أي تأثیر على عطیتھ، فتنفذ  ٍ
 بأن یقع الموت ، ھذا شرط)إن مات منھ: (الثالثمائة ألف وتصح عطیتھ؛ ألنھ أعطاھا وتبین أنھ في حكم السالم ال في حكم المریض، فقولھ

ًإن عوفي تماما من السل أو من الفالج أو مما تقدم من أمراض مخوفة فإن عطیتھ ]. وإن عوفي كصحیح: [وقولھ. بھذا السبب الغالب تأثیره
 فإن انتظر،:  یخشى علیھ من الھالك فنوقف العطیة ونقول لصاحب العطیة- ال قدر هللا-أما إذا كان معھ مرض . التي أعطاھا تكون صحیحة

ًمات من ھذا المرض فلیس لك ما زاد عن الثلث؛ ألن ھناك استحقاقا للورثة، ولك شریك مستحق، فال یجوز أن تنفرد بھذه العطیة كاملة ما 
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ًمصابا بھا  األمراض المخوفة إذا كان اإلنسان: ًدام أنھا زائدة عن الثلث، وإن لم یمت فحقك یأتیك وتأخذ العطیة كاملة، وبناء على ذلك
ُنحجر على مالھ ونمنع تصرفاتھ فیما زاد عن الثلث؛ ألن الغالب أنھ یھلك في ھذه األمراض المخوفة، فإن شفي من ھذا المرض المخوف، ف

 ...... .وسلمھ هللا عز وجل منھ، فإننا نحكم بكونھ في حكم الصحیح وعطیتھ نافذة، وال یقید بالثلث فیما كان من ھباتھ وصدقاتھ وعطایاه
 

ًریض مرضا مخوفا لم یقعده على الفراشتصرف الم ً 
 
 

ومن امتد مرضھ بجذام أو : (قولھ]. ٍومن امتد مرضھ بجذام أو سل أو فالج ولم یقطعھ بفراش فمن كل مالھ والعكس بالعكس: [قال رحمھ هللا
ن الخروج لقضاء حوائجھ، فحینئٍذ ال إما أن تقعده عن الفراش وتمنعھ م: الحالة األولى: ھذه األمراض یصاحبھا على حالتین). ٍسل أو فالج

إشكال أنھ في حكم المریض مرض الموت، وأما إذا كان یذھب ویأتي ویقضي أموره ویفعل ما یفعلھ الصحیح، إال أنھا تؤثر في صحتھ 
 أن ھذه األمراض -ذامكالفالج و الج- العبرة فیما ذكر من األمراض: ًإذا. بعض الشيء، فھذا ال تأثیر لھ فعطیتھ نافذة وحكمھ حكم الصحیح

الھرم وكبر السن، فالكبیر في سنھ یضعف في أحوالھ ویضعف في : كلھا إذا لم تعق صاحبھا وتحبسھ في بیتھ فإنھا ال تؤثر، ومثل ذلك
ال إن الھرم یجعلھ في حكم المریض مرض الموت و: ٌأموره، وال یستطیع أن یقضي مصالحھ كما یقضیھا من ھو شاب جلد، فحینئٍذ ال نقول

نسأل هللا - یصح تصرفھ فیما زاد عن الثلث، بل إنھ یعامل معاملة الصحیح، واألمراض كذلك، فإن كان معھ ھذه األمراض كالفالج والجذام 
 ولم تقعده فإنھ یكون في حكم الصحیح، لكن إذا أقعدتھ وألزمتھ الفراش ثم مات وامتدت إلى الموت، فیعتبر صاحبھا في - السالمة والعافیة

ُلمریض مرض الموت منذ أن أقعدتھ، كما إذا أدخل المستشفى ثم لزم المستشفى حتى توفاه هللا، فإن كانت عطیتھ قبل دخولھ وكان حكم ا
قرر األطباء أنھ مصاب في بدایة محرم، فأعطى : ًیذھب ویقضي مصالحھ قبل الدخول، مع أنھ قرر األطباء أنھ مصاب بھذا المرض، فمثال

ً ویقوم بمصالحھ، فأعطى عطیة، ثم بعد فترة أقعدتھ على الفراش فأعطى عطیة ثانیة، فالعبرة في عطیتھ الثانیة ًعطیة وھو یذھب ویأتي ً
وھكذا بالنسبة للھرم وكبیر السن، إذا أقعده ھرمھ ولزم الفراش ). ولم یقطعھ بفراش: (وقولھ. ٌبالثلث، وأما عطیتھ األولى فإنھا ماضیة تامة

من امتد : أي). فمن كل مالھ والعكس بالعكس: (وقولھ.  فما دونھ، ویكون حكمھ حكم المریض مرض الموتفإنھ یصح تصرفھ في الثلث
أنھ لم یعقده، فعكسھ من أقعده على الفراش، فإنھ یوجب الحكم بكونھ في حكم المریض مرض الموت إذا : مرضھ ولم یقطعھ بفراشھ، بمعنى
 ...... .امتد بھ ومات بسبب ذلك المرض

 
  في الثلث الموصى بھ أو المعطى عند الموتالعبرة

 
 

إذا ثبت ما تقدم أن العبرة بالحالة الموجبة لحكمنا بكون اإلنسان في حكم المریض مرض الموت، ]. ویعتبر الثلث عند موتھ: [قال رحمھ هللا
وأنھ ال یصح تبرعھ فیما زاد عن الثلث وبینا األمراض واألحوال التي توجب الحكم على الشخص في ذلك، وما الذي یترتب على ھذا الحكم، 

: ھذا الثلث، ھل العبرة فیھ بالوقت الذي وصى أو أعطى فیھ أم بوقت الموت؟ وفائدة ھذا الخالف: وال تصح وصیتھ لوارث، فیبقى السؤال
مرض الموت، فإذا كان  عنده مائة ألف لایر، فیوصي بھذه المائة األلف لایر في أول محرم وھو مریض -ًمثال- أنھ ربما یكون الشخص 

ًمریضا مرض الموت وأصابھ المرض في أول محرم وأعطى مائة ألٍف ھبة أو عطیة أو صدقة فما الحكم؟ نقول ً ً إنھ في حكم المریض : ً
م مرض الموت، فال ینفذ إال ثلثھا، ھذا من حیث األصل؛ لكن لو أنھ توفي في الخامس عشر من محرم وقبل وفاتھ بأسبوع وھب مائة ألف، ث

توفي فورث مائتي ألف، فأصبح مجموع تركتھ عند الوفاة ثالثمائة ألف، وأصل تركتھ عند العطیة مائة ألف، فھل العبرة بوقت العطیة أم 
العبرة بوقت الموت؟ العبرة بالموت، فإن كان الوقت الذي مات فیھ تعادل عطیتھ الثلث فما دون صحت، ولو كانت قبل أكثر، والعكس 

ٌ في بدایة محرم، وحكم األطباء أن ھذا المرض مرض مخوف وأنھ ال ینجو إال -ًمثال- ھ أعطى مائة ألٍف وقد دخل المستشفى بالعكس، فلو أن
ھذه مائة ألف لایر، اجعلوھا في المساجد : إذا شاء هللا سبحانھ وتعالى، فلما أدخل المستشفى كانت تركتھ تعادل ثالثمائة ألف، فقال ألوالده

وصیتھ في حدود الثلث، وال إشكال فیھا، والمائة ألف تعادل الثلث من الثالثمائة ألف، فلما مرض وأدخل : ًلبر، إذاوفي سبل الخیر وا
المستشفى احتاج إلى عالج بمائة ألٍف، فأصبحت تركتھ ناقصة فلما توفي في منتصف محرم إذا تركتھ مائتا ألف، فھل العبرة بوقت ما 

م العبرة بوقت الموت؟ بین رحمھ هللا أن العبرة بالوقت الثاني وھو األخیر، وأال ننظر إلیھ قبل أوصى ووقت ما أعطى وتصدق ووھب، أ
ًذلك فقرا وال غنى، فإن العبرة بوقت الموت، فإن كان المال الذي وصى بھ أو أعطاه معادال للثلث في ذلك الوقت حكمنا بكونھ صحیحا، وإن  ًً ً

 ...... .نقص أو زاد على التفصیل الذي ذكرنا
 

 الفرق بین الوصیة والعطیة
 
 

شرع المصنف رحمھ هللا في بیان األمور التي یفرق فیھا بین الوصیة والعطیة، ]. ویسوى بین المتقدم والمتأخر في الوصیة: [قال رحمھ هللا
 والعطیة، ویحتاج  ھو وسط بین العطیة وبین الوصیة؛ ولذلك تتداخل أحكام الوصیة-تصرفات المریض-وفي الحقیقة أن ھذا الفصل 

عھد من المیت لورثتھ أو لمن یقیم على وصیتھ من بعد موتھ، فھي : فالوصیة. المصنف إلى بیان األمور التي یفرق فیھا بین الوصیة والعطیة
ًإذا مت فابنوا لي مسجدا، أو احفروا بئرا، أو افعلوا كذا وكذا من األمور التي یرجو بھا ا: إسناد لما بعد موتھ، كقولھ لثواب واألجر بعد موتھ، ً

ٍفھذه ھي الوصیة، فإذا وقعت من اإلنسان بعطیٍة أو بمال، فإن كانت من شخص واحد فال إشكال، لكنھ لو أعطى ثالثة أشخاص، كأن أعطى 
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ًمحمدا وزیدا وعمرا، فوصى لمحمد بمائة ألف، ثم بعد یوم وصى لزید بمائة، ثم بعد یوم وصى لعمرو بمائة، فھذه ثالثمائة ً  ألف لایر أوصى ً
ًبھا، وكانت تركتھ مثال تسعمائة ألف لایر، إذا  أربعمائة ألف لایر، -ًمثال- ھي في حدود الثلث وال إشكال، لكن عند موتھ أصبحت تركتھ : ً

حمد الثلث، ولزیٍد ًفنقصت فلم تعادل الثلث أو نقصت عن الثلث، فما الحكم؟ ننظر إلى المال الذي خلفھ عند موتھ ونأخذ ثلثھ ونقسمھ أثالثا، لم
مثلھ، ولعمرو مثلھ، فننظر نسبة ما وصى بھ لكل واحٍد ویسوى بینھم، فیسوى بین المتقدم وبین المتأخر، فعلى ھذا الوصیة یشرك فیھا بین 

 فتقدم من ال تنظر إلى التاریخ: األوصیاء، فنقدم متى وصى لزید ومتى وصى لمحمد، فمحمد متقدم ثم بعده زید ثم بعده عمرو، في الوصیة
ھو مقدم ونؤخر من ھو مؤخر، فال یجتمع الكل عند الموت؛ ألن الوصیة في األصل ال ینتقل االستحقاق فیھا إال بعد موت الشخص، فھي 

ًمسندة لما بعد الموت، فما قبل الموت یكون قد قدم ھذا أو أخر ھذا فال تأثیر لھ؛ ألنھم عند الموت اشتركوا جمیعا في كونھم موصى إلیھم ً .
لو أن الذي حدث في الوصیة حدث في العطیة، ففي الوصیة : ًالعطیة عكس الوصیة، فمثال]. ویبدأ باألول فاألول في العطیة: [قال رحمھ هللا

ل ًإذا أنا مت فأعطوا زیدا مائة ألف، وقال لعمرو مثل ذلك، لكن في العطیة جاء قب: ًإذا أنا مت فأعطوا محمدا مائة ألف، وبعد یوم قال: قال
ًخذ، أو أعطوا محمدا : ھذه حالة ما أسندھا إلى بعد الموت، بل قال) خذه(خذ مائة ألف من مالي، ! یا محمد: وفاتھ أو في مرض الموت وقال

ًأعطوا زیدا مائة ألف من مالي، ثم بعد ساعة دخل : مائة ألف من مالي، وھذا الكالم وقع في أول النھار، وبعد ساعة دخل علیھ زید، فقال
ٌأعطوا عمرا مائة ألف من مالي، فھذه عطیة لثالثة أشخاص، ولكنھا لم تقع في وقت واحد، فحینئٍذ یقدم المقدم ویؤخر : ًھ عمرو فقال أیضاعلی ً

 -ًمثال-، تعادل الثالثمائة ألف ثلث مالھ، ثم تأخروا في القبض ولم یقبضوھا حتى أصبح مالھ )أعطوا: (المؤخر، فلو أنھ كان في وقت قولھ
ال، في العطیة : ٌثمائة ألف، فحینئٍذ ال تستطیع أن تعطي كل واحد منھم مائة ألف، وأصبح الثلث مائة ألف، فھل تقسم الثلث بینھم؟ الجوابثال

سویة ٌنبدأ بالمقدم، وھو أول من أعطاه، فحینئٍذ یعطى المائة األلف، وأما اآلخران فال شيء لھم؛ ألنھ زائد عن الثلث، فھذا بالنسبة لمسالة الت
 یختلف في الوصیة والعطیة، فالعطیة -الموجب أو السبب: یسمونھ العلماء-أن الموجب : والسبب في ھذا. في الوصیة والمفاضلة في العطیة

أن : عنىقبلت، فحینئٍذ تم العقد، والعقد األول مقدم على العقد الثاني، بم: أعطیتك مائة ألف، وقال اآلخر: تلزم بالقبول وعقدھا معتبر، فإذا قال
ٌالعطیة األولى والعدة بھا مقدمة على العدة الثانیة وھكذا الثانیة بالنسبة للثالثة بخالف الوصیة، أما الوصیة فإنھا موقوفة على الموت، فإذا كان 

ً كونھم موصى إلیھم، بلحظة كلھم في ًاإلنسان حیا فإنھ ال یحل ألحد استحقاق المال، فھؤالء الثالثة كانوا كلھم في حال حیاتھ ولو قبل موتھ
ًفھم جمیعا مشتركون، بخالف العطیة، فالعطیة ال تنتظر الموت، بل العطیة مباشرة؛ ألنھ لم یعلقھا على موت ولم یعلقھا على شرط، وعلى 

: بعضھم یقولوأما في الوصیة فیسوى بینھم ویشرك، على خالٍف بین العلماء في قضیة التشریك، ف. ھذا فإنھ یقدم في العطیة األول فاألول
ینظر إلى نسبة المبلغ الذي أعطاه مع شركائھ كما ذكرنا، فإذا كانوا متساوین في المبالغ، فیعطى كل واحٍد منھم : على قدر حصتھ، بمعنى

ً خمسمائة ألف، وأعطوا زیدا مائتین وخمسین ألفا،-ًمثال-ًأعطوا محمدا :  وأما إذا قال-ثلث الثلث: أي-الثلث إذا كانوا ثالثة  ً وأعطوا عمرا ً
 ونعطي الثاني ربع الثلث، ونعطي الثالث ربع الثلث، وھذا إذا كان -وھو النصف- ًمائتین وخمسین ألفا، فعند ذلك نعطي األول سھمین منھا 

 یعادل ثلثھ ًترك قدرا ال یفاضل بینھم، فحینئٍذ النسبة بین الخمسمائة والمائتین والخمسین لآلخرین نسبة النصف، فمجموع عطیتھ ملیون، فلو
ًالملیون، بل یكون الثلث نصف ملیون، فإذا كان قد أعطى محمدا خمسمائة وأعطى زیدا مائتین وخمسین وعمرا مائتین وخمسین، فإذا كان  ً ً
الثلث خمسمائة ألف فیعطي مائتین وخمسین لمحمد ومائة وخمسة وعشرین لكل واحٍد من اآلخرین، وھذا بالنسبة للقسمة عند المفاضلة في 

ّوقد تقدم في المجلس الماضي أن الوصیة تخالف العطیة في جملة من المسائل، وذكرنا بعض ھذه المسائل . الوصایا إذا ضاقت عن الثلث
أنھ ال یملك الرجوع في : التي أشار إلیھا المصنف رحمھ هللا، ثم شرع في بیان مسألة من ھذه المسائل التي تخالف فیھا الوصیة العطیة، وھي

َفلو أن مریضا مرض الموت أعطى عطیة وقبلھا المعطى، وُحكم بلزومھا، فإنھ ال یملك المریض الرجوع فیھا، . بخالف الوصیةالعطیة،  ِ ً
ثھم؛ ألنھا أصبحت الزمة، وحینئٍذ تكون ملكا للذي أعطي، فلو أعطاه سیارة مثال، أو  ًوال یحق للورثة أن ُیطالبوا المعطى بما أعطاه مورِّ ِ ُ ً َ

ً، أو أعطاه نقودا، وحكم بلزوم العطیة؛ فإنھ حینئٍذ ال یملك صاحب العطیة الرجوع فیھا، وھكذا ورثتھ لیس من حقھم أن یطالبوا ًأعطاه أرضا
بخالف الوصیة، فإن الوصیة من حقك أن تبدل فیھا وتغیر؛ : أي]. وال یملك الرجوع فیھا: [قال رحمھ هللا. بنقض ھذه العطیة ورد المال إلیھم

ّ تصرف لما بعد الموت، وحینئٍذ من حقك أن تغیر في ھذا التصرف، وقد وسع هللا على عباده في تغییر الوصیة، فلو كانت ألن الوصیة
ًفقد یوصي اإلنسان بشيء بناء على أن . ٌالوصیة ال یملك اإلنسان الرجوع فیھا لحصل في ذلك من الضرر والمفاسد على العباد شيء كثیر ٍ

ٍحال فیصبح أوالده كبارا، وقد یوصي لشخص یعرفھ باألمانة والدیانة واالستقامة والصالح وحسن النظر في أوالده صغار، ثم یتغیر ال ً
ًاألمور، ثم یتغیر حالھ فیكبر سنھ، أو تأتیھ ظروف تغیر من حالھ بحیث یكون من الصالح لورثتھ من بعده وذریتھ أال یلیھم مثل ھذا، وبناء 

إن : ده في الوصیة، وجعل لھم حق الرجوع فیھا والتغییر والتبدیل، ولذلك قال بعض األئمة رحمھم هللاعلى ذلك وسع هللا عز وجل على عبا
ًهللا رحم العباد بجواز التغییر في الوصیة، فلوال ذلك لما أقدم أحد على الوصیة خوفا من أن ُیلزم بشيء ال یملك الرجوع فیھ من بعد ٌ .

ف، فالعطیة ال یملك الرجوع فیھا، والوصیة یملك الرجوع فیھا، وال شك أن اإللزام بالعطیة مستقیم أن الوصیة والعطیة بینھما خال: فالشاھد
بخالف الوصیة فإن الحكم یختلف فیھا، ولذلك جاز . مع مقاصد الشریعة العامة وأصولھا التي تعتبر العطیة بمصالحھا المترتبة علیھا

ى الموت، فالتصرف فیھا بعد الموت كما ذكرنا، فأنت لست بملزم بشيء، ویجوز لك أن الوصیة معلقة عل: األمر الثاني. الرجوع فیھا
لو أنھ أوصى أن ُیعطى ربع مالھ : ًفمثال. فسخھا، فما دام أنھ لم یقع الموت فمن حقك أن تغیر وتبدل، وتقدم وتؤخر، فال حرج علیك في ذلك

ُكان فقیرا حینما كتب الوصیة، وكان محتاجا حینما كتبت لھ الوصیة، ثم بعد إلى قریب، ثم نظر في ھذا القریب فوجد أموره قد تحسنت، كأن  ً ً
 تغیر حال ھذا القریب فأصبح أغنى حتى من الموصي، فحینئٍذ یتدارك الموصي، وینظر من ھو أحوج -والوصیة موجودة-سنة أو سنتین 

 المال لورثتھ؛ ألنھ یرى في ذلك أنھ أعظم ألجره وأحسن منھ، ولربما كان ورثتھ وذریتھ أحوج، فیبطل الوصیة وال یوصي ألحد، ویبقي
فمن حقھ أن یبدل ویغیِّر، ویقدم ویؤخر في الوصیة كما ذكرنا؛ لوجود المصالح المترتبة على ھذا التغییر؛ وألن الناس . عاقبة لذریتھ وولده

: ویعتبر القبول للعطیة عند وجودھا، فإذا قال لھ: أي]. اویعتبر القبول لھا عند وجودھ: [وقولھ. بحاجة إلیھ، فوسع هللا على عباده في ذلك
قبلت، تمت الصیغة بإیجابھا وقبولھا، : قبلت، فإنھ إذا قال: أعطیتك سیارتي، أو أعطیتك أرضي، وكانت دون الثلث في مرض الموت، وقال

یة، بخالف الوصیة، فالوصیة یمكن أن یتأخر قبولھا ِوحینئٍذ یكون لھ ما أعطي؛ ألنھ قبل في حیاة المعطي، فالبد أن یكون القبول حین العط
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ِإلى ما بعد الموت؛ ألنھا في األصل مسندة ومضافة، والتصرف فیھا معتبر لما بعد الموت، فأعطي كل عقد من ھذین العقدین حقھ : وقولھ. ُ
إذا قبل فإنھ یثبت لھ الملك حینئٍذ، : إذا قبلھ، أي: ِالتنوین عوض عن كلمة، أي): ًإذا: (ویثبت الملك للمعطى، وقولھ: أي]. ًویثبت الملك إذا[

َوأما إذا لم یقبل فحینئٍذ تلغى العطیة ألنھا متوقفة على قبول المعطى أنھا ضد العطیة في األحكام التي : أي]. والوصیة بخالف ذلك: [وقولھ. ُ
ًذكرت، وبناء على ذلك  في الوصیة، ولكن یراعى األقدم فاألقدم في العطیة، وال َّال تكون الوصیة كالعطیة، فیسوى بین المتقدم والمتأخر: ُ

 ...... .یملك الرجوع في العطیة، ویملك الرجوع في الوصیة
 

 األسئلة
 
 

...... 
 

 مسألة إعتاق ثلث العبید
 
 

، : أقوى؟ الجواب ًبناء على أن الرقاب من األموال، ھل من أعتق عبیده یرد ھذا العتق إلى الثلث أم أن العتق: السؤال باسم هللا، الحمد 
فالرقاب ھي من األموال، وإذا وصى فیجزأ عبیده ویقرع بینھم : والصالة والسالم على خیر خلق هللا، وعلى آلھ وصحبھ ومن وااله، أما بعد

ال عنده غیرھم، وینظر في الثلث مما یقرع بینھم، وھذا فیھ قضاء من رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم في الرجل الذي أعتق عبیده وال م
ًفدعاھم النبي صلى هللا علیھ وسلم وجزأھم أثالثا وأقرع بینھم، فمن خرجت قرعتھ عتق ومن لم تخرج قرعتھ فإنھ ال یصح عتقھ؛ ألن المال 

لیھ فإنھ قد أعتق ًالذي أعتق منھ ھذا السید لیس بملٍك لھ؛ ألن الزائد عن الثلث یصبح ملكا للورثة، فإذا أعتق ما زاد عن الثلث من عبیده وموا
  .في مال غیره، كما لو أعتق عبد غیره ومولى غیره فإنھ ال یصح عتقھ، وهللا تعالى أعلم

 
 
 
 

 حكم جعل صدقة جاریة من تركة المیت قبل تقسیمھا
 
 

ي أن بعض الورثة ھذه مسألة مھمة، وھ: ًھل یجوز أن نضع صدقة جاریة للوالد من التركة قبل تقسیمھا دون رضا الورثة؟ الجواب: السؤال
أنھم یأخذون من المال ویصرفون منھ بنیة صالحة : ًتغلبھم العاطفة ویحدثون في تصرفاتھم بعد وفاة المیت أمورا غیر شرعیة، ومن ذلك

صرف الذي على سبیل اإلحسان إلى المیت، وھذا ال یجوز إال بإذن الورثة، فالمال للورثة، وینبغي استئذان الورثة، فإذا أذن الجمیع وكان ال
ًصرفوه مشروعا وأذن هللا بھ، فإنھ ال إشكال في جوازه واعتباره، وتكون عطیة من الورثة وبرا منھم لوالدیھم أما أن یأتي شخص ویأخذ . ًً

ا غیر نعطیھ لطالب العلم، أو للفقراء أو للمساكین، أو ننفقھ في بناء المساجد دون استئذان من الورثة، فھذ: ًمن تركة الشخص ماال ویقول
ألن مالكھ الحقیقي لم یأذن بھ، وال یحل مال  صحیح وال یلزم مثل ھذا، بل یرد المال إلى أھلھ الورثة ویستأذنون، وال ینفذ ھذا التصرف؛

ًامرئ مسلم إال بطیبة نفسھ، وإذا وقع شيء بین الورثة باتفاق منھم أن یبنوا مسجدا أو یبروا والدھم شیئا من البر والخیرات، فھذا  ً من بر ٍ
أن بعض اإلخوة : لكن ھنا مسألة نحب أن ننبھ علیھا وھي. الوالدین، ومما یضع هللا فیھ البركة للورثة في مالھم الموروث من میتھم ومورثھم

د أن نرید أن نخرج مائة ألف صدقة عن والدنا، أو نری! یا إخوان:  عند قسمة المال ویقول-ًمثال-یحرج أخواتھ وأقرباءه في الصدقة، فیأتي 
نخرج كذا وكذا عن والدنا، فحینئٍذ كل من الورثة عندما یقال لھ مثل ذلك الكالم فإنھ یستحي ویجامل، وھذا الحیاء والمجاملة یقتضي أنھ قد 

ٍنزع منھ المال بدون طیبة نفس منھ، فعلى كل أخ كبیر أو وصي قائم على مال أن یتقي هللا عز وجل في حقوق الورثة، والذي أوصي بھ أ ن ٍ
 إلى حال الورثة، فقد تكون ھناك األخت المدیونة المعسرة، وقد تكون عندھا ظروف في أوالدھا وأطفالھا أحوج من أي صدقة، - ًأوال-ینظر 

وصرف ھذا المال إلیھم أفضل من إعطائھ ألي قریب، وترك مال أبیھم وأمھم وجد األوالد لھم یكون أجره للوالد الذي ترك أعظم من 
نتصدق بھ، ولماذا نتركھ ألوالده؟ وكأنھم یظنون : أن العاطفة تغلب على البعض فیقول: ، وھذا أمر ال یدركھ الكثیر، بمعنىالصدقة للغریب

ًأن المال لو بقي لألوالد فإنھ ال أجر فیھ، والصحیح ھو العكس، فبقاء المال إلخوانك وأخواتك من والدك ووالدتك أعظم أجرا لھما من 
ًنھ صدقة من الوالد على فلذة كبده وعلى قریبھ، وخاصة إذا كانت أختك معسرة أو محتاجة، أو أوالدھا بحاجة، أو الصدقة بھ لغیرھم؛ أل

ٌفھذا أمر ینبغي التنبھ لھ، وعلى الخطباء واألئمة أن ینبھوا . ھناك زوجة محتاجة وترید أن تتجمل معھا، وترید أن تحسن إلیھا وتكفیھا حاجتھا
من الذریة  ًمور، لوقوع مظالم كثیرة وخاصة في میراث النساء، فقد یخرجون النساء مع أنھ قد یكون عند البنتالناس على مثل ھذه األ

واألطفال والنسل من ھو أحوج إلى إرثھا؛ فعلى ھذا ینبغي التنبیھ على أن الواجب على الوصي أو من یقوم على توزیع التركة أال یحرج 
ن ھذا المال تركھ والدنا، ومن أراد منكم أن یتصدق فلیتصدق الصدقة الخفیة التي ھي أقرب للتقوى إ: أن یقولوا: والحل األمثل. إخوانھ

ھذا مال تركھ لكم أبوكم، فال تنسوا فضل الوالد علیكم ! یا إخواني: وأعظم لألجر، فینوي كل شخص بمالھ ویتصدق بھ على والده، أو یقول
فإذا . ِرع التصدق عن المیت، كما في األحادیث الصحیحة عن النبي صلى هللا علیھ وسلمُفتصدقوا عنھ واذكروا والدكم بالصدقة؛ ألنھ ش

ًتصدق االبن عن أبیھ غیبا دون أن یعلم إخوانھ ودون أن یطلعوا على أنھ أخرج من مال أبیھ ماال، فھذا أتقى  وأعظم أجرا، وینبغي تقدیم  ًً
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  .واب فیھم أتم وأكمل، وهللا تعالى أعلماألقارب على غیرھم، فإن الصدقة علیھم أعظم والث
 
 
 
 

 أفضلیة الصالة داخل الحجر
 
 

، فإن )أنھ صلى داخل البیت: (الثابت عن النبي صلى هللا علیھ وسلم: ھل ھناك أي ثواب خاص لصالة النفل داخل الحجر؟ الجواب: السؤال
ٍھ وسلم فعل ذلك، وفیھ تأس بالسنة، وإن تعذر علیھ وصلى في تیسر لإلنسان أن یصلي داخل البیت فقد صح عن رسول هللا صلى هللا علی

أن عائشة رضي هللا عنھا سألت : الحجر فھذا نوع من التأسي واالقتداء، ولھ فضل باالھتداء برسول صلى هللا علیھ وسلم، والدلیل على ذلك
، وجعل الحجر من البیت، كما في الحدیث الصحیح، النبي صلى هللا علیھ وسلم أن تصلي داخل البیت، فمنعھا وأمرھا أن تصلي في الحجر

على الخالف في القدر الذي تركتھ ما بین ثالثة أذرع وزیادة، فأخبرھا علیھ الصالة والسالم أن صالتھا داخل الحجر كصالتھا في البیت، 
، فإن لم یتیسر لك فـعائشة لم یتیسر لھا، إن اإلنسان یشرع لھ التأسي؛ ألن النبي صلى هللا علیھ وسلم صلى داخل البیت لتیسر ذلك: وقلنا

ًأنھ یقع زحام من الرجال للنساء داخل البیت، فإذا كان البیت مفتوحا فاألفضل أن یترك الحجر للنساء لوجود : ألنھم ذكروا عدة علل منھا
إذا قفل البیت وما تیسر الدخول إال في مجال للرجال أن یصلوا، فیترك الحجر للنساء، كما فعل النبي صلى هللا علیھ وسلم مع عائشة ، لكن 

أوقات معینة؛ ألن ھذا راجع إلى سادن البیت، وھذا حق من حقوقھ، وھو أمر شرعي ولھ أصل في الشریعة، فإذا فتح البیت وأمكن لإلنسان 
 أجر لمتابعتھ للنبي صلى هللا علیھ ًأن یصلي في داخلھ متأسیا برسول هللا صلى هللا علیھ وسلم فال بأس، ولكنھ لیس بواجب وال الزم، إنما لھ

ًحیث أنھ كان الباب مرتفعا كما ھو موجود -وسلم، وكون النبي صلى هللا علیھ وسلم یتكلف ویدخل إلى البیت ویرقى حتى یدخل داخل البیت 
، وإن ل: وعلى ھذا.  فیصعد إلیھ ویتكلف الدخول إلیھ لیس ھذا إال لمعنى- اآلن م یتیسر لھ وصلى في الحجر فھو فإن تسیر لھ ذلك فالحمد 

على خیر، وفیھ نوع من التأسي؛ ألنھ لم یستطع الصالة في داخل البیت، وقد أذن النبي صلى هللا علیھ وسلم لـعائشة أن تصلي في الحجر 
  .ٌعند تعذر دخولھا إلى البیت، وھذا أصل عام، وهللا تعالى أعلم

 
 
 
 

 رطوبة فرج المرأة
 
 

السائل الخارج من فرج المرأة أو ما یسمى : ٌیخرج من المرأة أثناء الحمل ھل ھو ناقض من نواقض الوضوء؟ الجوابالسائل الذي : السؤال
وھذا السائل فیھ حدیث صحیح عن رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم، . برطوبة فرج المرأة لھ حكم النجاسة على أصح قولي العلماء رحمھم هللا

امع الرجل امرأتھ ولم تنزل ال غسل علیھ وال علیھا، ففي الحدیث الصحیح عن النبي صلى هللا علیھ وسلم أنھ فقد كان في أول اإلسالم إذا ج
لعلنا أعجلناك، إذا أعجلت أو أقحطت فال : (ًطرق على أحد األنصار، فخرج األنصاري فجأة وكان ملما بأھلھ، فقال صلى هللا علیھ وسلم

لتغسل : (، فأمره إذا لم یقع اإلنزال أن یغسل العضو؛ ألنھ حكم بنجاسة ذلك السائل؛ لقولھ)بك منھالتغسل ما أصا: (، وفي روایة)غسل علیك
فھذه المسألة مسألة واضحة، فالسنة فیھا واضحة، وال تحتاج إلى كالم طبیب وال غیره؛ . ، والذي أصابھ منھا رطوبة الفرج)ما أصابك منھا

ال یصیبھ منھا إال الرطوبة التي جعلھا هللا ) لتغسل ما أصابك منھا: (فقولھ. س فیھا أي إشكالألن ھناك مسائل شرعیة الحكم فیھا واضح لی
عز وجل مثل المذي في الرجل، وھذا شيء ذكره العلماء رحمھم هللا المتقدمون وأشاروا إلیھ، أن رطوبة فرج المرأة بالنسبة للمرأة كالمذي 

ھا، وكل ھذه األمور واضحة ال لبس فیھا، ال من جھة األثر وال من جھة النظر، فالقول بالنسبة للرجل، ویكون عند شدة الشھوة وزیادت
بكونھا نجسة ال إشكال فیھ، وإذا ثبت كونھا نجسة فحكمھا حكم النجاسة، فاجتمع حینئٍذ خروجھا من الفرج ووصف الخارج، وإذا اجتمع 

ًالمخرج والخارج وصفا مؤثرا حكم بانتقاض الوضوء، وحینئٍذ ت ٌیجب الوضوء من رطوبة الفرج؛ ألنھا سائل نجس : كون كالبول، فنقولً
ٍأوجب الشرع في نصوص السنة الثابتة وجوب الوضوء من كل سائل نجس خارج من الفرج، بدلیل المذي والبول والودي ودم االستحاضة، 

إذا ثبت المخرج والخارج وكان : على كل حالف. فكلھا سائلة، ودم االستحاضة لیس ببول وال غائط، لكنھ سائل نجس خارج من الموضع
ھل نعتبر المخرج وال نلتفت للخارج؟ أو نعتبر الخارج : ًالخارج نجسا فإن ھذا یؤثر؛ ألن مسألة انتقاض الوضوء فیھا تفصیل عند العلماء

العبرة عندي بالنجاسة، فالمخرج لیس لھ : أعتبر الخارج وال أعتبر المخرج، فحینئٍذ تقول: وال نلتفت للمخرج، أو نعتبر األمرین؟ فإذا قلت
 فحینئٍذ ال ینتقض الوضوء، وإذا خرج النجس وھو الدم من -كالحصى- تأثیر، فلو خرج حصى أو خرج دود من القبل، وھذا الخارج طاھر 

من الدم الكثیف إذا خرج غیر المخرج كالرعاف فینتقض الوضوء، وھذا مسلك الحنفیة والحنابلة، ولذلك أوجب الحنابلة رحمھم هللا الوضوء 
من سائر البدن، فأوجبوه من الرعاف وأوجبوه من الحجامة؛ ألنھ سائل نجس خارج من البدن، فلم یلتفتوا إلى مخرجھ ولكن التفتوا إلى 

ً وبناء على الثابت عندنا بالمخرج ال بالخارج، فكل شيء خرج من المخرج أثر، وال عبرة بنوعیة الخارج؛: وھناك مذھب آخر یقول. الخارج
ُذلك وفي زماننا لو أدخل المنظار أو أدخلت آلة الكشف من القبل أو الدبر ثم أخرجت، نقضت الوضوء؛ ألنھا خرجت من المخرج، والعبرة 

ًعندھم بالمخرج ال بالخارج، فسواء كان الخارج طاھرا أو نجسا فإن العبرة عندنا بالمخرج  ودلیل من ینظر إلى أن العبرة بالخارج ال. ً
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، مع أنھ لم یخرج من المخرج بل خرج من الفم، )قاء فتوضأ: (أن القيء قد أوجبت الشریعة الوضوء منھ، كما في حدیث ثوبان : بالمخرج
ًوالفم لیس بمخرج نجس، لكنھ لما كان القي نجسا أثر في الحكم، فدل على أن مناط الحكم ھو الخارج النجس ولیس المحل، وبناء على ذلك  ً

وأما الذین یرون العبرة بھما على تفصیل، فیعتبر مذھبھم من أقوى المذاھب؛ ألن . تقاض الوضوء منھ واعتدوا بالخارج ال بالمخرجقالوا بان
إن الشریعة أوجبت الوضوء : الشریعة تشھد بالمخرج وتشھد بالخارج، لكن مسألة القيء وكونھ ینقض الوضوء أجاب األولون عنھا وقالوا

ً، لكنھ نجس من الموضع الذي ھو المعدة، فاستوى خروجھ من األعلى أو من األدنى، وأیضا القيء ال یعتبر مؤثرا من القيء؛ ألنھ نجس ً -
فإذا استحال الطعام وتغیر كان في حكم الفضلة التي یستوي خروجھا من أعلى :  إال إذا استحال الطعام وتغیر، قالوا-وھذا بإجماعھم كلھم

ًظروا إلیھ فضلة ولم ینظروا إلیھ في مسألة كونھ نجسا، وقالواالبدن، أو من أسفل البدن، فن أننا لو نظرنا إلى القيء لم : الدلیل على ھذا: ً
ًیستحكم فیھ التغیر كالقلس أو لم یؤثر فیھ تأثیرا قویا ال نحكم بانتقاض الوضوء بھ، ویؤكد ھذا أنھ لو فتحت في المعدة فتحة وكانت تحت  ً

منا بانتقاض وضوئھ؛ فدل على تأثیر المادة نفسھا من الموضع ولیس كونھا نجسة أو طاھرة، وھذا المسلك فیھ السرة وخرج منھا خارج، حك
أما مسألة الرطوبة وخروجھا من الفرج فال إشكال في . كالم طویل للعلماء رحمھم هللا، وفیھ خالف مشھور بین جھابذة أھل العلم رحمھم هللا

علیھا أن تضع القطن، فإذا كان یغلب القطن : ًنقض الطھارة بھ، فإذا أصبح مسترسال فحینئٍذ نقول للمرأةقوة تأثیر ھذا النوع من الخارج و
كیف : فإنھا تشد الفرج، كما وصى النبي صلى هللا علیھ وسلم في االستحاضة، وعندنا السنة واضحة، ومسائل التخفیف واضحة، فلو قال قائل

ما دام أنھ نجس وینقض الوضوء فھذا ال یفصل بالمشقة؛ ألن عندنا : لة الوضوء كل دقیقة؟ قلناتنقضون الوضوء وكیف تحملون النساء مسأ
ًالمستحاضة أنھ إذا غلبھا رجعت إلى التخفیف، فجمعت جمع تأخیر إن شاءت، أو جمعا صوریا إن شاءت، وإن شاءت توضأت بدخول وقت  ً

عة قد حكمت بذلك في المستحاضة، فما الفرق بین المستحاضة التي غلبھا كل صالة وصلت الفرض، وھذا لیس فیھ مشقة، بدلیل أن الشری
ًالدم وبین التي معھا رطوبة الفرج؟ ال فرق بینھما، فھذه أخرجت فضلة نجسة وھذه أخرجت فضلة نجسة، فوجب الحكم بالتخفیف في ھذه  ً

  . وسلم وبارك على نبینا محمد وعلى آلھ وصحبھ وسلموصلى هللا. كما وجب الحكم بالتخفیف لھذه وال فرق بینھما، وهللا تعالى أعلم
 
 
 
 

 [1[ كتاب الوصایا -شرح زاد المستقنع 
شرع هللا عز وجل الوصیة في كتابھ وسنة رسولھ صلى هللا علیھ وسلم، وقد أجمع العلماء رحمھم هللا على مشروعیتھا واستحبابھا، وقد 

بابھا لغیر الوارث، ویختلف حكمھا باختالف الحقوق الواجبة على الموصي، فقد تكون كانت في البدایة واجبة، ثم نسخ وجوبھا وبقي استح
 .الحقوق  تعالى وقد تكون للمخلوقین، ولھا صفة معلومة یذكرھا العلماء في بابھا

 تعریف الوصیة ومشروعیتھا
 
 

فیقول : أما بعد. یاء والمرسلین، وعلى آلھ وصحبھ أجمعینبسم هللا الرحمن الرحیم الحمد  رب العالمین، والصالة والسالم على أشرف األنب
وقد عبر رحمھ هللا بالكتاب؛ ألن ھذه . ًعھد بالتصرف مسندا لما بعد الموت: جمع وصیة، وھي: الوصایا] كتاب الوصایا: [رحمھ هللا تعالى

ًونظرا الختصاص ھذا العھد بجملة من المسائل . بقةاألحكام والمسائل لیست مبنیة على ما تقدم؛ بل إنھا منفصلة عن األبواب والكتب السا
َّوصى بالشيء ووصى الشيء : الوصل، یقال: وأصل الوصیة. كتاب الوصایا: واألحكام أفرده العلماء رحمھم هللا بكتاب مخصوص، فقالوا َّ

ھي التصرف : ال، وفي اصطالح العلماءٌعھد من اإلنسان للغیر، وقد تكون باألموال وقد تكون بغیر األمو: والوصیة في األصل. إذا وصلھ
وھذا الكتاب یبین العلماء رحمھم . فخرج بذلك التصرف في حال الحیاة. ًفي الشيء بما بعد الموت، أو التصرف بالشيء مسندا لما بعد الموت

یقول . ثار واألحكام والمسائلَهللا فیھ مشروعیة الوصیة لإلنسان، وما یجوز لھ أن یوصي بھ، ولمن ُیوصى، وما یترتب على الوصیة من اآل
وقد جمعھا المصنف . في ھذا الموضع سأذكر لك جملة من األحكام والمسائل المتعلقة بالوصایا: أي) كتاب الوصایا: (المصنف رحمھ هللا

وعة رحمھ هللا الختالف أنواعھا، فھناك وصیة مشروعة، وھناك وصیة ممنوعة، وھناك وصیة موقوفة، وكل من المشروعة والممن
 ...... .والموقوفة تشتمل على عدد من األنواع من الوصایا؛ فلذلك جمعھا المصنف رحمھ هللا إشارة إلى تعدد أنواعھا واختالفھا

 
 مشروعیة الوصیة بالكتاب والسنة واإلجماع

 
 

على مشروعیة الوصیة وجوازھا، ولقد شرع هللا عز وجل الوصیة في كتابھ وسنة رسولھ صلى هللا علیھ وسلم، وأجمع العلماء رحمھم هللا 
َكتب علْیكم إذا حضر أحَدكم المْوت إْن ترك خْیرا الوصیة للوالَدْین واألقربین بالمْعُروف حقا على الُمتقین : قال تعالى َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َِ ِ ِ ِ َّ ِ َِّ َ ّ َْ ْ ْ ُ ْ ًْ ِ ِ ِ ِ ِْ ُ ُ َُ ً َ َ ُ ُ َْ فقد ]. 180:البقرة[َ

ً عز وجل جعل الوصیة لإلنسان، یوصي ألقربائھ؛ سواء كانوا أصوال كالوالدین، أو فروعا كانت الوصیة مفروضة في أول التشریع، وهللا ً ً ّ
: فكان األمر في أول اإلسالم أن المریض مرض الموت یصرف مالھ إلى قرابتھ، فیقول. كاألوالد، أو ما یتصل بذلك من القرابة والحواشي
ًأعطوا فالنا كذا وكذا، وأعطوا فالنا كذا وكذا من  ً ٌقرابتھ، فیبدأ بوالدیھ، ثم األقرب فاألقرب، ولم تكن ھناك مواریث، فكان كل یوصي لقرابتھ َ

َّثم إن هللا تعالى تولى قسمة المواریث من فوق سبع سماوات، فلم یكلھا إلى ملك مقرب وال إلى نبي مرسل، فنسخت فرضیة . بما یراه
ْكتب علْیكم : الوصیة، وبقي استحبابھا لغیر الوارث، وتكون ھذه اآلیة ُ َُ َ َ ِفرض، ثم قال هللا في خاتمتھا: ، أي]180:البقرة[ِ َحقا على الُمتقین : ُ َ َِ َّ َ ّْ ً

ُوھذا یدل على الوجوب واللزوم، لكن ھذه اآلیة منسوخة حكما ال تالوة، فھي مما بقیت تالوتھ، ونسخ حكمھ، فھي محكمة ]. 180:البقرة[ ًً
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ًتالوة ال حكما ًھ وتعالى في آیات المواریث في مواضع عدیدة من الكتاب استحقاق كل وارث؛ سواء كان من ذوي ّوقد بین هللا سبحان. ً
ُوبعد ھذا البیان للفرائض نسخت فرضیة . ًالفروض من األصول أو من الفروع، وبینت السنة أیضا أحكام العصبات وما یستحقون في اإلرث

ّأما السنة فقد بین النبي صلى هللا علیھ وسلم مشروعیة الوصیة، لكن السنة فصلت و. الوصیة، وبقیت على االستحباب بالنسبة لغیر الوارث
أن : الحالة الثانیة. ًأن تكون علیھ حقوق  عز وجل، أو لعباده، أو لھما معا: الحالة األولى: فالشخص ال یخلو من حالتین: في حكم الوصیة

ّوجل، أو لعباده أو لھما؛ فإن الوصیة فرض علیھ، فیكتب الوصیة ویبین حق كل فإن كانت علیھ حقوق واجبة  عز . ال تكون علیھ حقوق ٌ
ًذي حق، وقدر ذلك الحق الذي وجب علیھ؛ وذلك كشخص حضرتھ الوفاة وعلیھ كفارات، فیكتب في وصیتھ أن علیھ إطعام ستین مسكینا من 

ًكفارة ظھار مثال إذا كان لم یستطع الصوم، ولم یستطع العتق، أو جماع ً في نھار رمضان، أو یكتب إن علیھ دما واجبا جبرانا لواجٍب في ٍ ً ً
والوصیة فرض علیھ في ھذه الحالة؛ ألنھ یجب . حج، وھكذا بالنسبة لبقیة الحقوق، فیكتب في وصیتھ ما ھو حق علیھ  سبحانھ وتعالى

ًبھذا الحق متوقفا على أن یعھد إلى ورثتھ من بعده أن یقوموا علیھ الوفاء بحق هللا، وما ال یتم الواجب إال بھ فھو واجب، فلما كان الوفاء 
الوصیة بالحقوق  سبحانھ وتعالى واجبة؛ ألنھ وسیلة للقیام : ًإذا. بأداء ھذه الكفارات وإیصالھا إلى أھلھا؛ وجبت علیھ الوصیة بھذا

یتھ أن فالن ابن فالن علي كذا وكذا، أو في ذمتي كذا وكذلك إذا كان علیھ حقوق للناس، مثل دیون ألشخاص، فإنھ یكتب في وص. بالواجب
ُوكذا، ویبیِّن في وصیتھ اسم ذلك الشخص كامال وعنوانھ، خاصة إذا خشي التباسھ بغیره، أو صُعبت معرفتھ إال عن طریق ذلك، فیجب علیھ  ً

فإذا كانت ھناك حقوق وواجبات مالیة :  لھا حالتانأن السنة بینت أن الوصیة: الشاھد. ًكذلك أیضا تجب علیھ الوصیة في غیر األموال. بیانھ
ٍما حق امرئ : (على العبد، فالوصیة واجبة علیھ، وقد أشار النبي صلى هللا علیھ وسلم إلى ھذا المعنى في حدیث ابن عمر في الصحیحین

یھ النبي صلى هللا علیھ وسلم لزوم فھذا الحدیث بین ف). مسلم یبیت لیلتین ولھ شيء یرید أن یوصي بھ إال ووصیتھ مكتوبة عند رأسھ
إذا تعلقت ذمتھ بحقوق للناس، أو بحقوق  عز وجل، فلیس من حقھ أن یضیِّع ھذه : ووجوب الوصیة، لكن إذا كان ھناك شيء، بمعنى

ًوأما إذا كان اإلنسان خلوا من الحقوق والواجبات التي . الحقوق، أو یتعاطى أسباب تضییعھا بالتفریط في الوصیة  عز جل وللناس، وذمتھ ُ
بریئة من ھذا كلھ، فقد تكون الوصیة واجبة علیھ من حقوق غیر مالیة، مثل أن یكون عنده أوالده، وھؤالء األوالد دون البلوغ، وال شك أن 

ًاإلنسان عرضة للموت في لحظاتھ فضال عن دقائقھ، فضال عن ساعات عمره، فضال عن أیامھ، فھو عرضة للموت بین العش ً یة والضحى، ً
ٍفالواجب علیھ إذا كانت عنده ذریة ضعیفة، كالقصار واألوالد الصغار، أن یكتب وصیة یعھد فیھا إلى شخص یثق بدینھ وأمانتھ وعقلھ  ّ ُ

یتھ من بعده؛ ألن ھذا من النصیحة للولد، وأعظم الحقوق بعد حقوق الوالدین حقوق األوالد؛ ألن هللا حمل العب د ّوحسن نظره في أمر ذرِّ
ًوسعا إذا علم أمرا فیھ صالح دینھم أو دنیاھم أو آخرتھم أو مجموع ذلك كلھ إال  ّمسئولیتھم، وألزمھ أمانتھم، فالواجب علیھ أن ال یدخر ً

ِولیخش الذین لْو تركوا مْن خلفھ: ووصى بھ، فیوصي بذریتھ الضعیفة، كما أمر هللا سبحانھ وتعالى وأشار إلى ذلك بقولھ ِ ِ ِْ َْ َُ َْ َ َ َ ََ یة ضعافا خافوا َّ ُم ذرِّ َ ً َ ِ ًَّ ُ ْ
ًعلْیھم فلیتقوا هللا ولیقولوا قْوال سدیدا  ِ َ َ َ َ ًَ ََّ َُ ْ ُْ َُ َِّ ّفوصى هللا سبحانھ وتعالى من ابتلي بالذریة الضعیفة؛ كاألیتام والقصار من بعده، والنساء ]. 9:النساء[َْ ُ-

 أن یكتب وصیتھ إلى من یثق بدینھ وأمانتھ وعقلھ من قرابتھ، -ولو كن بالغات فھن یحتجن من یزوجھن ومن ینظر في أمورھن ومصالحھن
ِفیبدأ باألقرباء ألنھم أستر وأكثر حفظا للعرض، وأكثر حفظا للسر، فإذا لم یجد في القرابة من تتوفر فیھ الصفات وتبرأ بھ الذمة، عھد إلى  ً ً

 هللا على مشروعیة الوصیة، وقد فعل ذلك أئمة السلف وخیار الناس فقد أجمع العلماء رحمھم: وأما اإلجماع. من یثق بھ من إخوانھ المسلمین
أبو بكر وعمر وعثمان وعلي ، فقد وصى أبو بكر وعمر : من بعد رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم، وھم الخلفاء الراشدون األئمة المھدیون

لم، ووصى التابعون لھم بإحسان، واألئمة، ولذلك وعثمان وعلي رضي هللا عنھم وأرضاھم، ووصى صحابة رسول هللا صلى هللا علیھ وس
  .فال ُیشك في مشروعیة الوصیة، وأنھا من أعظم الخیر الذي ُیسدیھ اإلنسان ألھلھ وولده من بعد موتھ

 
 
 
 

 صفة الوصیة
 
 

ً فیبدأ أوال بذكر اسم هللا عز وجل، ًینبغي على المسلم إذا أراد الوصیة أن یبدأ بحمد هللا عز وجل والثناء علیھ، سواء كانت مكتوبة، أو ملقاة،
. كما جاء عن أنس بن مالك رضي هللا عنھ فیما حكاه عن الصحابة رضوان هللا علیھم أنھم كانوا یبدءون وصایاھم ببسم هللا الرحمن الرحیم

: ن اسم هللا مبارك، كما قال تعالىُأن األمور التي فیھا تذكیر با عز وجل، وذكر  سبحانھ، تستفتح باسمھ؛ أل: ٌوھذا أصل عند العلماء
َتبارك اْسم ربِّك  َ َ َ َُ ، فاسم هللا فیھ البركة والخیر، وما كان في قلیل إال كثره، وال یسیر إال باركھ، فلیس ھناك أبرك من اسم هللا ]78:الرحمن[َ

 ثم یبدأ بأعظم الوصایا وأجلھا وھي الوصیة بتوحید فیبدأ وصیتھ ببسم هللا الرحمن الرحیم، ثم یحمد هللا ویثني علیھ بالذي ھو أھلھ،. عز وجل
وصى إبراھیم وإسماعیل وإسحاق ویعقوب بنیھم أن  هللا عز وجل، كما أخبر هللا عن أنبیائھ وصفوتھ من خلقھ صلوات هللا وسالمھ علیھم، فقد

ِال یشركوا با شیئا، وأن ُیفردوا هللا بالعبادة، وأن یقوموا بحق هللا عز وجل، وأع ِفُیوصي أوالده . ظم تلك الحقوق توحیده سبحانھ وتعالىً
ًبتوحید هللا أوال، وإخالص العبادة  عز وجل، والقیام بحقوقھ الواجبة من إقامة الصلوات، وإیتاء الزكوات، وصوم رمضان، وحج البیت، 

ل تفصیال مناسبا ال إطالة فیھ ًوغیرھا من فرائض اإلسالم، فُیجمل أو یفصِّ ً  الوصیة بحق هللا عز وجل یبدأ باألھم فاألھم من أموره؛ ثم بعد. ِ
ِفیبدأ أول ما یوصي بھ بعد ذلك أن یوصي بتجھیزه وتغسیلھ وتكفینھ والصالة علیھ على وفق السنة الثابتة عن رسول هللا صلى هللا علیھ 

ا في تغسیلھ، أو تكفینھ، أو الصالة علیھ، أو تشییعھ، ّوسلم، وُیحذر ذریتھ من البدعة والحدث، وإحداث األمور التي لم یأذن هللا عز وجل بھ
أو دفنھ، فیحذرھم من البدع في ذلك كلھ، ویأمرھم بما أمر هللا ورسولھ بھ، ویذكرھم سنة النبي صلى هللا علیھ وسلم، ویأمرھم بالرجوع إلى 

 بما یتبع ذلك من العزاء وغیره من األمور، أال ُیحدث ثم بعد ذلك یوصي. العلماء ومن یوثق بدینھ وعلمھ؛ لكي یقوم بذلك على وجھھ المعتبر
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ِفیھا شيء من البدع، ویوصیھم بالصبر واحتسابھ عند هللا عز وجل، وأن في هللا خلفا من كل فائت، فا عوض للعبد من كل ما یفوتھ من  ً
أحسن الخلف سبحانھ وتعالى، ویوصیھم بالدعاء َالدنیا وما فیھا، ومن كانت سلوتھ با عز وجل جبر كسره، وأعظم أجره، وأخلف علیھ ب

ثم بعد . المأثور عن النبي صلى هللا علیھ وسلم في المصائب من االسترجاع وسؤال هللا الخلف، وھو حدیث أم سلمة الثابت في الصحیحین
ًن والدا وصاھم ببره من بعد موتھ؛ ذلك یوصیھم بحقوق القرابة التي ھي أعظم الحقوق بعد حق هللا عز وجل، فیوصھم ببر الوالدین، فإن كا

ویوصیھم ببر . بالدعاء لھ والترحم علیھ واالستغفار لھ، وسؤال هللا عز وجل أن ُیفسح لھ في قبره، وأن یحسن لھ فیما یكون من آجل أمره
ًوالدتھم إن بقیت من بعده، فیوصیھم بوالدتھم خیرا، وفاء لزوجھ وحفظا لحقھا، وكذلك أیضا یوصیھم ببعض ً ًھم خیرا إن كانوا إخوة؛ أن ًً

ًیحفظوا حقوق األخوة، وأن یجتمعوا وال یفترقوا، وأن یتواصلوا وال یقطع بعضھم بعضا، وأن یتقوا هللا عز وجل في بعضھم فُیحسنوا وال 
ًكذلك أیضا یوصیھم بأضعفھم، فیوصي الذكور باإلناث خیرا؛ ألن المرأة ضعیفة، وقد وصف النبي صلى هللا ع. یسیئوا لیھ وسلم حقھا فقال ً

ً، فیوصي الذكور بأخواتھم خیرا؛ أن یحسنوا إلیھن، وأن یكونوا على أحسن )إني أحرج حق الضعیفین المرأة والیتیم: (علیھ الصالة والسالم
ًما یكون األخ ألختھ، خاصة أن األنثى بعد فقد الوالد تشُعر بفراغ كبیر، وعجز عظیم، فإنھا تفقد حنانا عظیما، وهللا  عز وجل إذا أراد بھا ً

ِّفُیوصي اإلخوان بأخواتھم خیرا، ویذكرھم! ًخیرا بارك لھا في أخیھا، فكم من أخ مبارك قام على إخوانھ مقام والده ً بصلتھم وزیارتھم وتفقد  ِ
ِأحوالھم من بعد موتھ، ودائما یكون األخ حافظا لھذه الوصیة حتى ولو لم یوص بھا الوالد، فإن لألخت على أخیھ ً ًا حقا عظیما، وتحتاج إلیھ ً ً

فتحتاج . ولو كانت مزوجة؛ بل قد تكون األخت بعد زواجھا أحوج ما تكون إلى عطف أخیھا وبره وصلتھ، أكثر مما لو كانت غیر ذات زوج
حقوق اإلخوان -َإلى أن تستشیره، وتحتاج إلى معونتھ ومواساتھ، وتحتاج إلى كلمة منھ تثبتھا في ھمومھا وغمومھا، فھذا مما ُیوصى بھ 

ُثم ینظر إلى األمور التي یحتاج إلیھا من بعد موتھ، فیوصیھم أن ال تفرق الدنیا بینھم . ً ویوصي األخوات بإخوانھن خیرا كذلك-واألخوات ُ
ِخاصة في أمور اإلرث؛ فیوصي الذكور بحفظ حقوق اإلناث، ویوصي القوي أن یحفظ حق الضعیف، وأن یتقي هللا جل جاللھ في حقوق 

ًإخوانھ القصار كاألیتام والضعفة، فال یأكل أموالھم بناء على أنھم صغار ویقول ّ إذا كبروا أعطیھم المال، فھذا من التفریط؛ ألنھ ال یأمن أن : ُ
 تتغیر أموره، وال یأمن الفقر، فیحفظ أموالھم كاملة تامة غیر منقوصة، ویحرص على حسن النظر فیھا إذا كانت المتاجرة بھا فیھا خیر

ًومصلحة، ویوصیھم بحفظ حق العاجز والمحتاج، مثل المتخلف في عقلھ، أو الذي فیھ سفھ في تصرفھ، فیوصي بعضھم ببعض خیرا على 
ًوُیفضل أن یجعل أحدھم قائما علیھم، ویكون كالخلیفة من بعده في ولده، وباألخص إذا كان أكبرھم سنا، فإن األكبر لھ حق على . ھذا الوجھ ً ّ

َمقدم علیھ، ولذلك ثبت في الصحیح عن رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم في قصة القسامة أنھ لما أراد حویصة أن یتكلم قال األصغر وھو  َ َّ
ً، فیقدم الكبیر إذا كان أكثر عقال، وأكثر نظرا، وأكثر رحمة وشفقة)كبر كبر: (علیھ الصالة والسالم ً وینظر إذا كان الكبیر لیس بھذه المثابة، . ِّ

ًأن أصغر أوالده، أو األوسط، أو أحدھم ممن ھو أصغر منھ أكثر دیانة، وتقوى  عز وجل، وحفظا للحقوق، فإنھ یجعل العھد إلیھ، وعلم 
إني كنت سأوصي إلیك، ولكن یعتذر إذا استطاع حتى ولو بالتوریة، : ّویسلي من ھو أكبر؛ فیعتذر لھ بالتي ھي أحسن، ویقول لھ قبل موتھ

فیوصي . ًغوال، وال أرید أن أحملك، أو نحو ذلك، مما یكون فیھ جبر لخاطره، وإطفاء لنار الفتنة أن یوغر صدره على أخیھأراك مش: ویقول
باألرشد فاألرشد من أوالده، واألتقى  عز وجل؛ ألن التقي یخاف هللا عز وجل، ویرجع إلى العلماء حتى یسعى في فكاك نفسھ من النار، 

وإذا كانت ھناك أمور یحتاجھا، مثل أن یتصدق بصدقات أو ھبات فُیسمِّي . رھم من یخاف هللا عز وجل ویتقیھ فیھفیحرص على أن یولي أم
ًأخرجوا من مالي كذا وكذا في سبیل البر، أو في سبیل الخیرات، أو أخرجوا من مالي كذا وكذا إفطارا للصائمین، أو : ھذه الصدقات، ویقول

ًكذلك أیضا إذا أراد الوصیة ینتبھ لحقوق .  التي یجعلھا من بعد موتھ في حدود الثلث فما دونھ كما سیأتيأضحیة، أو نحو ذلك من الوصایا
ًاألعمام والعمات واألخوال والخاالت، فیوصیھم بالقرابة خیرا، ویوصیھم بأھل وده ومحبتھ من بعد  الناس، فیوصي أوالده باألقرباء من
ًحسن إلیھم ویبروا ویكرموا؛ إنفاذا لوصیة الرسول صلى هللا علیھ وسلم ببر الوالدین في ذلك، كما قال موتھ، أن ُیوصلوا وال ُیقطعوا، وأن ُی ّ

فإذا كان لھ إخوان وأصدقاء فیھم حاجة، وھو غني ثري وترك لورثتھ ). إن من أبر البر أن یصل الرجل أھل ود أبیھ: (صلى هللا علیھ وسلم
المال، فیوصي أوالده أن یتفقدوا ھؤالء اإلخوان والخالن؛ ألن ھذا من حفظ العھد، وقد قال صلى هللا ماال، ًوكان یتفقد إخوانھ وأصدقاءه ب

ً، فإذا كانت بینك وبین أخیك محبة ومودة ولو مجلسا واحدا جلستھ معھ على ذكر هللا وطاعة هللا فأحببتھ )حفظ العھد من اإلیمان: (علیھ وسلم ً
فھذا من حفظ العھد، أن توصي بإخوانك وأصدقائك وخالنك أن ُیزاروا، فربما زارھم ابن من أبنائك . في هللا، فإنھ یربطھ بك حق عظیم

ًففرج هللا بھ كرباتھم، فكان سببا في الترحم علیك والدعاء لك، ولذلك قال صلى هللا علیھ وسلم إن من أبر البر أن یصل الرجل أھل ود : (ّ
ّلزیارة صدیقھ تذكر الصدیق ما كان علیھ صدیقھ من المحبة، ولربما بكى فخشع قلبھ فترحم علیھ، ؛ ألنھ إذا جاء االبن بعد وفاة أبیھ )أبیھ

ولم تأت وصیة رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم بھ من فراغ، . ولربما سامحھ في حقوقھ التي ھي علیھ، فھذا كلھ فیھ خیر كثیر للمیت
فإذا كانت الوصیة . ان، وغیر ذلك مما وصى هللا بھ من األعمال الصالحةفیحرص على وصیتھم بأصدقائھ وإخوانھ، ووصیتھم بالجیر

مستجمعة للخیر أعظم هللا األجر للموصي، وكتب ثوابھ، وختم لھ بخاتمة الحسنى؛ ألنھ عمل صالح من بعد موتھ یأجره هللا علیھ، فكم من 
ًومما وقع أن رجال كان لھ أوالد، وكانوا على أشر ما . ب والنفوسٌفالوصایا لھا وقع بلیغ في القلو! ُأبناء وبنات صلحت أحوالھم بالوصایا

ّأنت راء من الفرقة والعداوة والتقاطع والتھاجر، فكتب وصیتھ، فأوصاھم بتقوى هللا عز وجل، وذكرھم بحقوق األخوة من بعد موتھ، فلما  ٍ
ًتأثروا جمیعا، وانكسرت قلوبھم، فلما فتحوا وصیتھ مرض مرض الموت اجتمعوا عنده، وأمرھم أن یقرءوا وصیتھ من بعده، فلما توفي 

ًوقرءوھا بكوا جمیعا، وأقبل بعضھم على بعض، وسامح بعضھم بعضا، وكانوا على خیر ما یكون األخ مع أخیھ، فا یكتب لھ ثواب  ً
فینھ؛ ألنھ ربما كانت فیھا أمور كأن ُوُیستحب أن تقرأ الوصیة قبل تجھیزه وتك. إصالح ولده من بعده، فالوصایا لھا أثر عظیم في القلوب

ًیوصي لشخص معین أن یغسلھ، كأن یكون عالما، أو طالب علم، فُیحسن تغسیلھ على السنة وھدي رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم، وربما  ِ
ھ؛ ألنھم إذا فعلوا ما فیھا ّوصى بشيء ُیخرج عنھ، أو حق ُیؤدى عنھ، فھذا كلھ فیھ احتیاط، وھو كونھا تقرأ قبل تجھیزه وقبل الصالة علی

ُوالوصیة إذا جمعت ھذا الخیر الكثیر؛ ال شك أنھا تحقق الھدف الذي من أجلھ شرعت، فا عز وجل فتح أبواب . آجره هللا وأعظم ثوابھ َ
ا مثل األوقاف، فإذا ِرحمتھ لعباده، ولم یجعل اإلحسان للعبد في حال حیاتھ فقط؛ بل جعل لھ أبواب الخیر بعد موتھ من صدقات فُیوصي بھ

ًرأى من المصلحة أن یكون ھناك وقف أوقف، ووصى من یراه صالحا بالنظارة وعھد بھ إلیھ، كما فعل الخلفاء الراشدون كـعمر رضي هللا  َّ
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 النافعة في الوصیةاختیار الكلمات الجامعة 
 
 

قد أثقل أو أطول علیھم، فقد تكون مقاصد الوصیة وكلماتھا لھا أبلغ األثر، واختیار العبارات : فیحرص اإلنسان على الوصیة، وال یقول
حیاء، ویحسون المؤثرة، فإن الورثة ینظرون إلى ھذا الكتاب وھذه الوصیة أنھ بقیة مما ترك والدھم، وینظرون إلى كلماتھ كلمات میت إلى أ

ًوھم یقرءون الوصیة أنھا من والدھم، وأن والدھم مشفق في ھذه الكلمات، فتقع في نفوسھم موقعا بلیغا وتؤثر أثرا عظیما ً ً ً فإذا اخترت لھا . ِ
ة في وصیتھ ًجوامع مقاصد اإلسالم العظیمة فقد أعذرت إلى هللا عز وجل، وأیضا حركتھم للخیر، فقد تجد الرجل العاقل الحكیم یقول كلم

أوصي أوالدي بمحبة العلماء والرجوع إلى العلماء، فیمكن أن تكون ھذه : ً أبواب الخیر لذریتھ، فیقول في وصیتھ مثال- بفضل هللا-فیفتح بھا 
ینھم ودنیاھم ًالوصیة سببا في سعادة ولده في الدنیا واآلخرة؛ ألنھ لما ربطھم بأھل العلم، ووصاھم بأھل العلم، فقد وصاھم بما فیھ صالح د

ًأوصیھم بلزوم السنة ومحبتھا، واتباع ھدي النبي صلى هللا علیھ وسلم، فیصبح الولد كلما سمع شیئا فیھ سنة : وتجد اآلخر یقول. وآخرتھم
ي التي والكلمات الجامعة والوصایا العظیمة المؤثرة البلیغة ھ. وھدي لرسول هللا صلى هللا علیھ وسلم حرص على تطبیقھ واتباعھ ولزومھ

ًتصل إلى المراد وقْل لُھم في أنفسھم قْوال بلیغا  ِ ِ َِ ًَ َ ْ ِْ ُ َُ یؤثر، وقال في الوصیة في  ، ولذلك فإن هللا عز وجل اختار للمواعظ وللوصایا ما]63:النساء[َ
ًفلیتقوا هللا ولیقولوا قْوال سدیدا : الذریة الضعیفة ِ َ َ َ ًَ ََّ َُ ْ ُْ َُ  إال إذا وافق الحق، وُسدد صاحبھ، فأصبح لسانھ یقول ما ًولن یكون القول سدیدا]. 9:النساء[َّ

ّقال هللا، وقال رسولھ علیھ الصالة والسالم، ویوصي بما وصى بھ هللا تعالى ورسولھ علیھ الصالة والسالم، ویقرأ المسلم وصایا السلف 
  .الصالح من الصحابة والتابعین، ویھتدي بھذا الھدي المبارك

 
 
 
 

 في الوصیةأمور ینبغي توفرھا 
 
 

وینبغي للمسلم أن تكون وصیتھ جاھزة، فال یبیت إال ووصیتھ مكتوبة عند رأسھ، وینبغي علیھ أن یحتاط في ھذه الوصیة، فُیشھد علیھا 
ًكذلك أیضا . ُعدلین إذا كانت فیھا حقوق؛ ألن ھذا یثبت الوصیة، ویعین على وصول الحق إلى أھلھ، وإذا كتبت فتكون بخط واضح ومقروء

وصیتي في ھذا المكان، أو في ھذا الدرج، أو مكتوبة ! یا أوالدي: ضعھا في مكان أمین بحیث إذا احتیج إلیھا بعد وفاتھ ُیعرف مكانھا، فیقولی
ِّعند رأسي، فإذا توفیت فخذوا ھذه الوصیة، ولیس المراد أن یضعھا تحت رأسھ كما یفعل البعض؛ ألنھ قد یكون فیھا ذكر هللا عز وجل 

ھ وآیاتھ، إنما عند رأسھ یعني قریبة منھ، وألن اإلنسان إذا توفي في نومھ یبحث عن األشیاء القریبة منھ فتوجد وصیتھ، وھذا یدل وأسمائ
. ُعلى أنھ ینبغي أن تكون قریبة منھ، ولذلك یحرص الوالد، وتحرص الوالدة، ویحرص كل مسلم على وضع الوصیة في مكان تحفظ فیھ

َحوال خاصة إذا كان الشخص عنده مال وافتتن بكثرة المال، وافتتنت ذریتھ، ویكون في أوالده ًكذلك أیضا في بعض األ ِ ُِ  من فیھ -ال قدر هللا- ُ
فإذا علم أن ھناك من ورثتھ من یتالعب ویغیر في الوصیة؛ كتب الوصیة . جرأة على تغییر الوصیة، أو التالعب فیھا، فینبغي أن یحتاط

ائھ، أو إلى رجل أمین، ویجعل الوصیة عنده إذا خاف من أوالده أن یتالعبوا في الوصیة، أو یضیعوا، كما وعھد بھا إلى قریب من أقرب
یكون في بعض األحیان فقد یعتدي الذكور على حقوق اإلناث، فیحتاط بذلك، أو یعلم أن الكبار ال یرضون بوصیتھ للصغیر، فیحتاط بكتابة 

حتاج ولده إلیھا من بعد موتھ فتكون محفوظة، إلى غیر ذلك من األمور التي یتحقق بھا المقصود الوصیة وإعطائھا من یحفظھا، بحیث إذا ا
  .ًوإذا اتقى العبد ربھ جعل لھ من أمره یسرا، فشرح صدره، ویسر أمره، ورزقھ التوفیق والسداد في أموره كلھا. في الوصایا

 
 
 
 

 األسئلة
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 حكم التصدق عند الموت بثلث المال
 
 

، : التصدق بثلث المال عند الموت، ھل ھو مندوب إلیھ ومن السنة، وھل ورد فیھ فضل خاص؟ الجواب: السؤال باسم هللا، والحمد 
فإن النبي صلى هللا علیھ وسلم جعل للمریض مرض الموت أن : والصالة والسالم على خیر خلق هللا وعلى آلھ وصحبھ ومن وااله، أما بعد



 1887 

ً، لكن ھذا على سبیل اإلباحة، ثم ُیفصل في الناس، فإذا كان الشخص غنیا، ومالھ كثیر، وھناك )الثلث والثلث كثیر: (وقالیتصدق بثلث مالھ،  َّ
أما لو كان . ِأقرباء ال یرثونھ، وھم محتاجون، فإنھ حینئٍذ ُیستحب لھ أن ُیوصي لمثل ھؤالء؛ لما فیھ من الصلة والبر، وألنھ ال یضر ورثتھ

ًأو المال الذي یتركھ لیس بذاك، أو ترك ماال ولكن ترك عیاال كثیرین، وھم محتاجون لھذا المال، فحینئٍذ یبدأ بأقربائھ، فیترك قلیل المال،  ً
ًورثتھ على غنى أفضل من أن یتصدق، وإلى ھذا أشار النبي صلى هللا علیھ وسلم بقولھ َ إنك إن تذر ورثتك أغنیاء خیر لك من أن تذرھم : (ِ

، فمن أفضل ما تصدق بھ اإلنسان بعد موتھ أن یترك ورثتھ أغنیاء ال یحتاجون إلى الناس؛ فإن من أعظم البالء والكرب )ن الناسعالة یتكففو
فنسأل هللا العظیم أن ال یجعل لنا وال لكم إلى لئیم حاجة، فالذل والفاقة تكسر اإلنسان، ولربما كذب الصادق وخان . حاجة اإلنسان إلى الغیر

ُوالفقر قد یھلك اإلنسان، وقد یجره إلى ما ال تحمد عقباه، فیعد وال یفي، ویقول وال یصدق، وكل ذلك تحت ! بب الفقر والعیاذ بااألمین بس ُّ
ًفلذلك لو ترك الورثة على غنى وكفاف، وعدم حاجة، فال شك أن ھذا أفضل، أما إذا كان المال كثیرا، . الضرورة، وتحت وطأة الفقر وشدتھ ً َ ِ

 قرابة محتاجون، وال شك أنھ إذا أوصى لھم یجبر كسرھم، ویكون لھ فیھ أجر كثیر، فحینئٍذ ُیستحب لھ أن یوصي، ویكون لھ في ذلك وھناك
  .األجر من الصلة والبر، وهللا تعالى أعلم

 
 
 
 

 حكم شراء الكفن وجھاز الموت حال الحیاة
 
 

ًیا، فھل من السنة أیضا أن یشتري أكفانھ ویضعھا عنده، وكذا ما ُیحتاج إلیھ من إن في كتابة الوصیة تذكیر العبد برحیلھ من الدن: السؤال
فإن كان الشخص یخاف من المال الحرام، ومن الكفن بمال حرام؛ فإنھ یحتاط، : ھذا األمر في الحقیقة فیھ تفصیل: الجھاز للموت؟ الجواب

 كفنھ أال یكون فیھ مال فیھ شبھة، فإذا كان اإلنسان یخاف من المال ولھ الحق أن ُیوصي، ولذلك وصى أبو ذر رضي هللا عنھ وأرضاه في
ٌالحرام، أو ھناك أقرباء لھ، وأعمالھم مشبوھة، وتجارتھم فیھا حرام، وفیھا كسب حرام، واحتاط فاشترى كفنھ، فال شك أن ھذا فیھ خیر كثیر 

 على سعة فاألمر فیھ على سعتھ، فال داعي أن یضیق على نفسھ، أو ُیعین وأما إذا كان األمر. لھ، وفیھ سالمة لھ وعافیة، فمثل ھذا ال بأس بھ
ُلھ كفنا معینا، لكن لیس ھناك من بأس، وقد أثر حتى عن بعض السلف الصالح رحمھم هللا في ً قضیة الكفن أنھم اختاروا ألنفسھم أكفانھم  ً

َّوألزموا بھا، وال بأس في ذلك، لكن الُمعول أن یكون كسب الكفن من    .حالل ال من حرام، وهللا تعالى أعلمَ
 
 
 
 

 حكم وضع المحتدة للصبغة أو اإلثمد على العینین للضرورة
 
 

ًامرأة توفي عنھا زوجھا، وھي تشتكي عینیھا، فھل یجوز أن تضع فیھا صبغة أو إثمدا یسكن ھذا األلم، مع أنھا كبیرة في السن؟ : السؤال َ
ّھ وسلم أنھ نھى عن الزینة بالنسبة للمرأة المحتدة، ولما اخبرتھ المرأة أن ابنتھا تشتكي عینیھا قالتالثابت عن النبي صلى هللا علی: الجواب َ :

، ومنعھا من ذلك؛ ألنھ فیھ زیادة التجمل، واغتفر بعض العلماء الدواء الذي ال زینة فیھ، )ال: أفنضمدھا بالصبر؟ قال علیھ الصالة والسالم(
ُّینة فیھا فال إشكال؛ ألنھ یوجد البدیل الذي ال زینة فیھ، وأما إذا كان الدواء یشتمل على تزین، ویوجد ھناك دواء فإذا تیسرت القطرة التي ال ز

  .ال زینة فیھ، فال شك أنھ یتعین ما ال زینة فیھ، ومن ھنا وجود القطرات التي یمكن وضعھا والتداوي بھا تغني عن مثل ھذا، وهللا تعالى أعلم
 
 
 
 

  العلم ووقفھاالوصیة بكتب
 
 

أما من : ھل الكتب لطالب العلم تعتبر من األموال فال یزاد عن الثلث فیما لو أراد أن یوقفھا على طالب العلم ونحو ذلك؟ الجواب: السؤال
 فإن وصیتھ ًحیث األصل فالكتب أموال، وتأخذ حكم التركة، فلو ترك كتبا من بعده فتقیم ھذه الكتب، فلو كانت بستة آالف وأوصى بثلثھا؛
لكن بالنسبة . تنفذ في الثلث، وال تنفذ فیما زاد إال بإذن الورثة، كما سیأتي إن شاء هللا تعالى، أما الكتب فإنھا مال، ومن أفضل المال وأطیبھ
 الكتب تحتاج لقضیة وقفیة الكتب ینبغي أن یكون اإلنسان بعید النظر في الوصیة، فإذا كانت الوصیة بكتب فینبغي أن یضع في حسبانھ أن

ّإلى أماكن توضع فیھا، وتحتاج إلى قیم یقوم علیھا، وھذا أمر یحتاج إلى احتیاط، فال ُیحمل الورثة ما ال یطیقون من بعد موتھ، وال یلزمھم 
یتھا، ووضعھا في فإذا كانت الكتب یمكن وقف .ِبشيء یعلم أنھم ال یقومون بھ، أو ال یستطیعون القیام بھ فُیدخل علیھم اإلثم، وال ینصح لھم

أوقاف عامة، مثل المدارس التي ُیحتاج فیھا إلى وجود المكتبات، أو الجامعات والمكتبات العامة، فھو أفضل، والمھم أنھ یحتاط ویضع في 
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وبة، وهللا تعالى حسبانھ األمور الالزمة لوقفیة المكتبات، وال یحرج ورثتھ، ویحملھم ما ال یطیقون، األمر الذي قد یفضي بھم إلى اإلثم والعق
  .أعلم

 
 
 
 

 حكم من نسي صالة الفجر إلى ما بعد العشاء
 
 

ّمن تذكر أنھ لم یصل صالة الفجر، وھو قد صلى العشاء، فھل یعید صالة الفجر فقط أم یعید من صالة الفجر إلى العشاء على : السؤال
یجب الترتیب، وال تصح العشاء إذا لم یصل : لت طائفة من أھل العلمفقا: ھذه المسألة فیھا خالف بین العلماء رحمھم هللا: الترتیب؟ الجواب

یلزمھ أن یعید الفجر ثم الظھر والعصر والمغرب والعشاء، وھذا القول ھو الذي دل علیھ دلیل الكتاب : ًالمغرب، وبناء على ھذا القول
َإن الصالة كانت ع: فإن هللا تعالى یقول: أما دلیل الكتاب. والسنة ْ َ َ َ َّ َّ ًلى الُمْؤمنین كتابا مْوقوتا ِ ُ َ ًَ َ ِ ِ ِ ْ ، فنص سبحانھ على تأقیت الصالة، ]103:النساء[َ

ال تصح الظھر إال بعد الفجر، وال تصح العصر إال بعد الظھر، وال تصح المغرب إال بعد العصر، وال : ًوبناء على ذلك. والتأقیت ھو التحدید
ِأنھ لما شغل یوم : فقد صح عن النبي صلى هللا علیھ وسلم في الصحیح :وأما السنة. جلتصح العشاء إال بعد المغرب، كما رتبھا هللا عز و ُ

 عن الصلوات، ففاتتھ صالة العصر؛ صلى العصر ثم المغرب ثم العشاء، فراعى الترتیب علیھ الصالة -قبل شرعیة صالة الخوف-الخندق 
یا : (ت المغرب؛ ألنھ أتاه عمر رضي هللا عنھ وقد غربت الشمس فقالًوالسالم، مع أن الوقت الذي صلى فیھ كان محتاجا إلى تدارك وق

...). وهللا ما صلیتھا، قوموا بنا إلى بطحان: وهللا ما كدت أصلي العصر حتى كادت الشمس أن تغرب، فقال صلى هللا علیھ وسلم! رسول هللا
 - أعني عمر - رة، فاحسب حساب وضوئھ وصالتھ للعصر أنھ بعدھا صالھا غابت الشمس مباش: ، ومعناه)حتى كادت الشمس تغرب: (یقول

ومن یعرف المدینة یعرف أن الثغر الذي كان ). قوموا بنا إلى بطحان: (ثم مجیئھ للنبي صلى هللا علیھ وسلم، ثم قال علیھ الصالة والسالم
التي كان فیھا الرمي وبین  افة بین الجبھةالنبي صلى هللا علیھ وسلم یناضل فیھ المشركین، ویرمیھم بالنبل، بعید عن بطحان، فھناك مس

صلوات هللا وسالمھ -ًبطحان بما ال یقل عن ربع ساعة تقریبا، إذا نزل اإلنسان من طرف الثغر الذي كان یرامي ویراشق فیھ المشركین 
ل إلى بطحان، وتوضأ من بطحان ، فنز)قوموا بنا إلى بطحان: ( وھو سفح جبل سلع الشمالي الغربي، فنزل علیھ الصالة والسالم وقال- علیھ

ًفال شك أنھ كان محتاجا إلى تدارك وقت المغرب؛ ألن أقل ما فیھ أنھ سیدرك ). فصلى العصر والمغرب والعشاء: (ثم صلى، قال الراوي
ترتیب، وھذا ھو آخر وقت المغرب؛ فكونھ علیھ الصالة والسالم یبدأ بالعصر قبل المغرب، مع أن المغرب ُیخشى فواتھا، یدل على لزوم ال

األصل، وھو القول الصحیح إن شاء هللا في ھذه المسألة، أن من نسي صالة فإنھ یعیدھا ویعید ما بعدھا من الصلوات؛ ألنھ ال تصح صالة 
ھا َوھناك قول یغتفر الترتیب ویصحح الصالة البعدیة إذا نسي القبلیة، فیصلي القبلیة ولو صلى بعد. إال وھي مرتبة على التي قبلھا

  .الصلوات، والصحیح ما ذكرناه، وهللا تعالى أعلم
 
 
 
 

 السنة في التعزیة
 
 

ٌتعزیة المسلم ألخیھ المسلم جبر لخاطره، ومواساة لھ في مصابھ، یثبت هللا بھا : ًأوال: ما ھي السنة في التعزیة والجلوس لھا؟ الجواب: السؤال
ت طیبات مباركات من المؤمنین والمؤمنات، في الحوادث والملمات، دفعت عن قلبھ، ویسدد بھا لسانھ، ویشرح بھا صدره، فكم من كلما

ًأھلھا ھموما وغموما، ال یعلمھا إال هللا عز وجل، فالمسلم یحتاج إلى تعزیة أخیھ ومواساتھ وخاصة في حال فقد العزیز من والد أو والدة أو . ً
ره بما علیھ السنة في المصیبة من االسترجاع، وسؤال هللا عز وجل حسن أخ أو أخت أو ابن أو بنت، فیواسي المسلم أخاه المسلم، فیذك

ِّویذكره بأن هللا سبحانھ وتعالى فیھ عوض عن كل فائت، فلو زالت الدنیا عن العبد، فإن هللا تعالى إذا تأذن لھ بحسن . ِالخلف، وحسن العوض
ًالخلف سیعوضھ خیرا منھا عاجال أو آجال، وكم من مصائب وكوارث  ً ومتاعب عادت على أھلھا بكل خیر في دینھم ودنیاھم وآخرتھم، فأول ً

ًإذا جاء في التعزیة یراقب حال أخیھ فإن رآه على سنة ثبتھ علیھا، وإن رأى منھ خطأ أو تقصیرا أو : ًثانیا. ما ینبغي علیھ أن یثبت قلب أخیھ ً ّ
، ونصحھ، فأمره بالمعروف، ونھاه عن الم ّنكر، وحذره من معصیة هللا عز وجل في عزائھ من إحداث القراء بدعة أو ضاللة ذكره با ُ

وإحداث البدع في البیوت، والمبالغة في وضع الكراسي ووضع األنوار على البیوت، مما قد یكون في بعض األحیان من أموال الیتامى 
ُوالقصار، ففیھ اعتداء على األموال التي أمر هللا بحفظھا ألھلھا، أو اإلتیان بالق ّراء أو الذبائح، أو إطعام أھل العزاء، ونحو ذلك من األمور ُّ

ًالمنكرة التي ما أنزل هللا بھا من سلطان، التي أحدثھا الناس بمحض أھوائھم، وجارى بعضھم بعضا محاباة فینبغي تذكیر الناس في مثل . ً
في مثل ھذا،  ًالحق منھم غالبا مسموعة، وأال یجامل الناسھذا، وینبغي على طالب العلم أن ینصحوا، وعلى أئمة المساجد أن یذكروا، فكلمة 

فإذا كان المبتدع لم یجامل في بدعتھ، ولم یخف منك، فینبغي علیك وأنت على الحق وعلى السنة أال تجامل، وأال تخاف منھ؛ بل تبدي لھ 
ًكر فیھ الناس بعضھم بعضا بالسنة، ویحذر بعضھم ولو أن العزاء یذ. ھذا ال یجوز، وھذا فیھ اعتداء على السنة! یا أخي: الحق وتقول لھ ِّ

ّبعضا من البدعة؛ ألحییت سنن المرسلین وألمیتت بدع المضلین، ولكن السكوت على مثل ھذه المنكرات، ومجاراة الناس فیھا، كل ذلك جرأ  َ ِ ً
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وكذلك ُیسن في التعزیة أن یتفقد .  مثل ھذاأھل الباطل على باطلھم، فال ینبغي لطالب العلم، وال لألخیار وال للصالحین أن یسكتوا عن
ٌاإلنسان ما یحتاج إلیھ المیت بعد موتھ؛ فإذا كانت ھناك أمور یوصي ورثتھ بھا مما فیھ خیر في أمور دینھم ودنیاھم وآخرتھم فإنھ یأمرھم 

 ھ؛ ألن النبي صلى هللا علیھ وسلم لم ُیلزمَولیس ھناك لفظ معین في العزاء، فكل شيء قالھ مما یجُبر بھ كسر أخیھ المسلم فال بأس ب. بھا
، )إن  ما أعطى ولھ ما أخذ، وكل شيء عنده بأجل مسمى، فمرھا فلتصبر ولتحتسب: (وأما قولھ علیھ الصالة والسالم. الناس بكلمة معینة

فمرھا : (..  فقال صلى هللا علیھ وسلمفھذا وقع قبل موت الغالم، كما ھو معلوم ومعروف من سیاق القصة، قالھ ألنھا أرسلت إلیھ أن اشھد؛
إن : (فھذا لیس بإلزام بلفظ العزاء، لكن لو قالھ اإلنسان ألخیھ فھو على سنة وخیر؛ ألنھ لفظ یتضمن المعاني المقصودة). فلتصبر ولتحتسب

ناسب الصدمة ویناسب ، وھذا شيء طیب، وكالم مناسب، ی) ما أعطى ولھ ما أخذ، وكل شيء عنده بأجل مسمى، فلتصبر ولتحتسب
أعظم هللا أجرك، : ال یقول أحد عند العزاء إال ھذا، بحیث لو جاء أحد یقول ألخیھ: الحال؛ لكن ال نستطیع أن نفرضھ على الناس، ونقول

ھ جبر ُولو كان ھناك لفظ مخصوص لما سكت الكتاب والسنة عنھ؛ لكن لما ترك الناس لما یكون فی. ھذا بدعة: وأحسن عزاءك، فنقول لھ
. تجُبر بھ خاطر أخیك، وتجبر بھ كسره؛ فإنھ مما فیھ الخیر لھ ومن البر والصلة، وأنت مأجور علیھ للخاطر، ومواساة لھ، فكل كالم تقولھ

 ً فھذا أفضل، لكنھ لیس بالزم وفرض على اإلنسان أن یقولھ، وأیا ما كان فینبغي الحرص على السنة، وأمر-كما ذكرنا-وإذا اخترت الوارد 
الناس بھا، وداللتھم علیھا في التعزیة وغیرھا، واألمور التي یفعلھا الناس مما یكون منھا في مقام العبادات ُیتوقف فیھ على الوارد، وما 

ن ھو ِّفإذا أراد أن یعزي القرابة فیبدأ بكبیرھم وذي الحق منھم، ویبدأ بم. ًیكون منھا خارجا عن العبادات فإنھم ال ُیلزمون بما لیس بالزم
إن النبي صلى هللا علیھ وسلم كما : ٍأعظم مصیبة؛ كأوالد المیت ونحو ذلك، یبدأ بھم ألن الحق لھم آكد، وقد جاء لحق فیبدأ بھ، قال العلماء

ن بیت عتبا-فلما دخل البیت ) ًإني أریدك أن تأتي إلى بیتي فتصلي في مكان أتخذه مصلى: (ثبت في الصحیح من حدیث عتبان حینما قال لھ
ٍإن في ھذا الحدیث دلیال على أن من جاء ألمر فیبدأ بھ قبل كل شيء، وكان : فقالوا). أین تحب أن أصلي لك؟: (، كان أول ما كلمھ قال- ً

ًعتبان قد ذبح وأعد طعاما، وصنع طعاما، فقبل أن یطعم النبي صلى هللا علیھ وسلم طعامھ بدأ بالشيء الذي جاء من أجلھ ً د ّفلما كان المقصو. ّ
ھو التعزیة وجاء من أجل التعزیة، فإنھ یبدأ بأحق الناس بالتعزیة، وھم أقرباؤه كالوالدین، والمرأة تبدأ بالوالدة، وأوالد المیت، فیبدأ بذي 

 ًوما یحدث من الناس في بعض األحیان أنك ترى الكبیر یرتب بعضھم بعضا، فیقف الكبیر ثم من بعده. الحق، ثم بعد ذلك األقرب فاألقرب
الصغیر، فإن ھذا قد اغتفره العلماء والمشایخ، وقد أدركنا أھل العلم ال ُینكرون في مثل ھذا؛ ألنك ال تستطیع أن تأتي بین أمة على القبر في 

ُبعض األحیان یصلون إلى ألف شخص فتظل تبحث عن قرابة المیت ِ فالبد أن تعرف قرابة المیت، فحینما یصطفون وُیعرف كبیرھم، . َ
ِّو الحق منھم، فھذا أمر وسع فیھ العلماء، وما أدركنا أحدا من مشایخنا رحمة هللا علیھم ُیشدد في ھذا؛ ألنھم ال یقصدون بھ العبادة، وُیعرف ذ ً َّ

لكن من البدعة والحَدث وضع األیدي على األكتف، فإن ھذا شيء لیس لھ أصل، بل تسلم علیھ . َّوال ُیقصد بھ شيء معین للتعبدیات
ًالمصافحة ھي السنة، وتأمره بالصبر واحتساب األجر، وكذلك تعزي أكثرھم ألما، ومن ترى فیھ الحزن أكثر تشد علیھ وتذكره وتصافحھ، ف ِّ

َأما كونھم یجتمعون في بیت المیت فقد كان الصحابة رضوان هللا علیھم یعدون الجلوس في بیت . أكثر، فھذا أمر ینبغي مراعاتھ أثناء العزاء
ولكن في . حة، وھذا في زمان النبي صلى هللا علیھ وسلم، حیث كان الناس قلیلین، ویمكن أن تعزي الرجل وتراه في المسجدالمیت من النیا

خاصة - زماننا توسع العلماء رحمھم هللا من المتأخرین في مسألة حضورھم في بیت واحد؛ ألن ذلك أرفق على الناس، ومن الصعوبة بمكان 
 في مدینة واحدة، وھذا ال شك أن فیھ صعوبة علیھم، فإذا - وھم قرابة المیت-ًنتقل بین عشرة أو عشرین بیتا  أن ت- في األزمنة المتأخرة

ّاجتمعوا في بیت أكبرھم، أو في بیت القریب األقرب، وجاء الناس وعزوھم جمیعھم في مكان واحد، فھذا ال بأس بھ، وقد خفف فیھ بعض  ّ
لما یقع من بعض الناس من اإلتیان إلى أھل المیت وإطالة الجلوس عندھم، كل ھذا من البدع ولكن الجلوس لغیر الحاجة، مث. العلماء

وكذلك إحضار الطعام، والتكلف في . والمحدثات، وال شك أنھ یترتب علیھ ضرر لقرابة المیت، والمنبغي ھو التخفیف علیھم والتوسعة علیھم
ما وردت بھ السنة عند الصدمة األولى من ُصنع الطعام في الیوم األول، فإن وافق الموت الوالئم، كل ھذه من األمور التي أحدثھا الناس، إال 

ْظھرا ُصنع لھم طعام الغداء، وفي الحقیقة الذي یظھر ھو جواز صنع طعام الغداء، أما طعام العشاء ففي النفس منھ شيء، ویكون ذلك مرة  ً
الحاجة كالغداء، وأما أن ُیصنع الغداء  والذي یظھر أنھ في حدود. نسان یطعم في یومھ؛ ألن اإلً)اصنعوا آلل جعفر طعاما: (واحدة؛ ألنھ قال

ِّثم العشاء ثم الغداء في الیوم الثاني ثم العشاء، وُیرتبون على ذلك ثالثة أیام، فإن ھذا من البدع والحدث، وما أنزل هللا بھا من سلطان، ولذلك 
ّشدد الناس على أنفسھم، وضیقوا على أنفسھ نسأل هللا العظیم أن یرزقنا التمسك بالسنة، . م في ھذا، فكلفوھا ما ال تطیق من الذبائح والوالئمّ

  .وأن یعیذنا من البدعة، وهللا تعالى أعلم
 
 
 
 

 حكم من ماتت وعلیھا صیام قضاء وصیام نذر
 
 

ّیا رب إن أبقیتني حیة ألصومن : دمت، وقالتًامرأة كانت إذا حاضت ال تقضي الصیام، وكانت ال تصوم أیضا، وعندما كبرت ن: السؤال
ًإذا نذر المؤمن أو المؤمنة شیئا، وكان في ملكھ ذلك الشيء؛ لزمھ الوفاء؛ : ستة أشھر، فصامت منھا شھرین ونصف، فما الحكم؟ الجواب

، فأمر علیھ الصالة والسالم الناذر إذا )من نذر أن یطیع هللا فلیطعھ، ومن نذر أن یعصي هللا فال یعصھ: (ألن النبي صلى هللا علیھ وسلم قال
ِكان نذره نذر طاعة أن یفي بنذره، فدل على لزوم النذر إذا التزمھ اإلنسان وإذا عجزت المرأة عن إتمام الصوم، ولم تستطع ذلك؛ فإنھ ال . َ

، فإذا كان یتعذر علیھا الصوم، أو )یما ال یملكال عتق فیما ال یملك، وال نذر ف: (وفاء في نذر ال یملكھ اإلنسان، كما قال صلى هللا علیھ وسلم
ّحصل ما علقت علیھ النذر بعد عجزھا عن الصوم؛ فإنھ یسقط عنھا الصوم، وحینئٍذ یرى بعض العلماء أنھ یسقط كلیة، وبعضھم یرى أنھ 
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ِّیلزمھا أن تكفر؛ ألن نذرھا انعقد ً كلیا فإنھ یسقط النذر على ظاھر السنة التي ًوال شك أنھا إذا عجزت بالكلیة، أو وافق وقت الوفاء عجزا. َُ
ّأما بالنسبة للصوم الذي تركتھ حینما كانت تحیض، فالصوم الذي تركتھ یجب علیھا قضاؤه، وھو مقدم على نذرھا، فتبدأ أول شيء . ذكرنا

مما یمكن السؤال عنھ، والعذر بالجھل وأما الجھل فلیس لھا فیھ عذر؛ ألن ھذا . ُبالصوم الذي فرضھ هللا عز وجل علیھا وتبرئ ذمتھا منھ
ًیكون في أحوال مخصوصة، ومسائل ضیقة جدا، أما شخص یأتي في ركن من أركان اإلسالم، أو في أمر من أمور دینھ فرض علیھ أن 

ًكنت جاھال؛ ثم نعذره بالجھل أبدا: یسأل عنھ ویتعلمھ، ثم ال یسأل وال یتعلم، ثم یقول العمرة، فیفعل ما یشاء وذلك مثل شخص یأتي للحج و. ً
وفرض علیھ أن یسأل،  لم أكن أعلم، فال ُیقبل من ذلك؛ فإن هللا قد فرض علیھ أن یتعلم،: في عمرتھ، ویفعل ما یشاء في حجھ، ثم یقول

َفاْسألوا أْھل الذكر إْن كنتم ال تْعلُمون : وفرض علیھ أن یرجع إلى أھل العلم ََ َ َْ ُ ْ ُ ِْ ِ ِّ َ ر ف]43:النحل[َُ ! ي الرجوع ثم نعطیھ الرخصة، حاشا وكال، فیقصِّ
ط، ومن فرط ألزم بعاقبة تفریطھ، ومثل ھذه المرأة تلزم بقضاء ما كان علیھا من الصوم، وإن لم تستطعھ  ُومثل ھذا لیس بمعذور؛ بل ھو مفرِّ َّ

م من رمضان فیھا، فتقضیھا جمیعھا، ًتحدیدا بنت على تقدیرھا، وحسبت كم أیام عادتھا، ثم بعد ذلك تحسب السنوات التي كان علیھا صیا
  .وهللا تعالى أعلم

 
 
 
 

 َّمن یقدم في الطاعة من الوالدین؟
 
 

، ُیشكل علي ھذا الحدیث أني إذا دخلت على الوالدین فال أدري من )ثم أمك.. أمك: (في قول النبي صلى هللا علیھ وسلم للصحابي: السؤال
ًري من أطلب منھما، وأخشى لو ابتدأت باألم أن أجرح الوالد، أو أن یشعر أن في ذلك انتقاصا لھ، أبدأ بالسالم، وكذا لو اتصلت بالھاتف ال أد

من حیث األصل حق األم أعظم من حق األب، وھذا ال إشكال فیھ، ولذلك اختار جمع من العلماء أنھ لو : فما الحل لھذا اإلشكال؟ الجواب
من أحق الناس : (بدأ باألم قبل األب؛ لعظیم حقھا؛ لقولھ علیھ الصالة والسالم لما سألھ الرجلَمات والداه ولم یُحجا وأراد أن یحج عنھما، فی

ًفجعل حقھ بعد حقھا مرتبا ثالثا، وعظم ). أبوك: ثم من؟ قال: أمك، قال: ثم من؟ قال: أمك، قال: ثم من؟ قال: أمك، قال: بحسن صحابتي؟ قال ً
ًن الحق أضعاف ما للوالد، والواقع یصدق ذلك؛ فإنھا حملتھ وھنا على وھن، وتحملت في حملھ ًحقھا بالتكرار ثالثا، ولذلك جعلوا لھا م

لكن والیة األب على البیت، ووالیتھ . ووضعھ وإرضاعھ وفصالھ ما لم یتحملھ األب، فعظم هللا عز وجل حقھا، فاألم أحق من ھذا الوجھ
في مكان فتنظر إلى ذي الحق، فالوالد في البیت حقھ أقوى من حق األم من جھة أنك إذا دخلت : ًعلى األسرة، قد یكون ھذا خاصا، بمعنى

مسئول عن : ، أي)الرجل راع في بیتھ ومسئول عن رعیتھ: (الوالیة، ولذلك جعل هللا الوالیة للرجل على أھلھ، قال علیھ الصالة والسالم
َوجعل منھا زْوجھا لیْسكن إلْیھا : كما قال تعالىًزوجتھ وأوالده؛ ألن هللا جعل المرأة تبعا للرجل تقوم على شأنھ،  َ َ َ َ َ َ َ َ ََ ِ ُ ِْ ، فالرجل ]189:األعراف[َِ

ولذلك إذا دخلت في مجلس؛ فالسنة أن تبدأ بذي الحق فتسلم علیھ، . لھ حق الوالیة، ومن دخل في مجلس، أو دخل في مكان ابتدأ بذي الحق
 إكرامھ واجب، وحقھ آكد، ثم تأخذ عن یمینھ، فتجمع بین الفرض والسنة، أما أن یأخذ ًوكذلك في الطعام والشراب تبدأ بذي الحق أوال؛ ألن

، فھذا من ناحیة اإلحسان والبر والقیام والرعایة، لكن في )أمك: من أحق الناس بحسن صحابتي؟ قال: (ًاإلنسان مثال بحدیث خاص في قولھ
 الصالة والسالم في المجالس، وكان ُیبتدأ بالتحیة، وباإلجالل واإلكرام صلوات هللا ُالدخول في المجالس ُیبدأ بذي الحق، ولذلك ابتدئ بھ علیھ

من الذي : فإذا كان في مجلس فیھ الوالد فحقھ في الوالیة آكد، وھذا الحق بالمناسبة، فإذا جئت إلى مجلس وسألت. ًوسالمھ علیھ؛ ألن لھ حقا
جلس، فإن كان مجلس علم فالوالیة للعالم، وإن كان مجلس والیة وسلطة، فتبدأ بصاحب تلك ُیبدأ بھ السالم؟ فإنك تبدأ بمن لھ الوالیة في الم

وقد أعطى اإلسالم كل . ًالوالیة والسلطة، وإذا كان في مجلس سفر مثال لثالثة ركب فأكثر، وعلیھم شخص ھو المسئول عنھم، فالوالیة لھ
ِّ غیره، ثم بعد ذلك تسلم على األم، وتأخذ بخاطرھا، وتبرھا كما أمرك هللا عز شي حقھ، فتبدأ بذي الوالیة، وتشرفھ وتكرمھ، وتقدمھ على

  .وآخر دعوانا أن الحمد  رب العالمین، وصلى هللا وسلم على نبینا محمد وعلى آلھ وصحبھ أجمعین. وجل ببرھا
 
 
 
 

 [2[ كتاب الوصایا -شرح زاد المستقنع 
تكون الوصیة واجبة إذا كانت متعلقة بحق  أو بحقوق للمخلوقین واجب، وقد تكون مستحبة إذا الوصیة قبل الموت تتنوع بحسب حالھا، فقد 

قصد بھا سبل الخیر، وقد تكون محرمة إذا كانت تأمر بعقوق أو بقطیعة رحم، أو أن یصرف بعض المال في دعم أفعال محرمة أو مبتدعة، 
 .واألفضل أن یوصى بأقل من الثلث، فإن كان والبد فالثلث والثلث كثیروال تجوز الوصیة بأكثر من الثلث، . وقد تكون مكروھة

 أنواع الوصایا
 
 

فیقول : أما بعد. بسم هللا الرحمن الرحیم الحمد  رب العالمین، والصالة والسالم على أشرف األنبیاء والمرسلین، وعلى آلھ وصحبھ أجمعین
صنف رحمھ هللا في بیان األحكام والمسائل المتعلقة بالوصیة، فابتدأ بمسألة حكم شرع الم]. ًیسن لمن ترك خیرا: [المصنف رحمھ هللا

الوصیة، فبین رحمھ هللا أن من السنة واتباع ھدي النبي صلى هللا علیھ وسلم أن یوصي المسلم وتكون وصیتھ بعد موتھ، وھذا ھو الذي دل 
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أن الوصیة لیست بواجبة، وھذا ھو : ، ومعنى ذلك)یسن: (صنف رحمھ هللا بقولھوقد عبر الم. علیھ كتاب هللا وسنة النبي صلى هللا علیھ وسلم
ّقول جمھور العلماء رحمھم هللا، أن الوصیة تعتریھا عدة أحكام؛ فتارة تكون واجبة الزمة، وتارة تكون مندوبة مستحبة، وتارة تكون محرمة 

ذه أربعة أحكام تتعلق بالوصیة، لكن األصل العام أنھا مسنونة؛ ألن النبي فھ. ممنوعة، وتارة تكون مكروھة یثاب تاركھا، وال یعاقب فاعلھا
صلى هللا علیھ وسلم سن ألمتھ سنن الھدى، ومن ذلك الوصیة التي یكتبھا المسلم، فیأمر فیھا بما أمر هللا، أو ینھى فیھا عما نھى هللا عز وجل 

 .......عنھ، أو یجمع بین األمرین
 

 الوصیة الواجبة
 
 

َفإن أي شخص تعلقت بھ حقوق  عز وجل أو لعباده، فإنھ یجب علیھ أن یكتب وصیتھ، وأن ینبھ على ھذه الحقوق، : ونھا واجبةأما ك ّ
َإن هللا یأُمُركم أْن تؤدوا األمانات إل: سبحانھ وتعالى أن هللا فرض علینا أداء ھذه الحقوق والواجبات، فقال: والدلیل على ذلك ِ ِِ ََّ َ َ ََ ُّ ُ َُ ْ ْ َ َى أْھلھا َّ ِ َ

، فلو كانت عند اإلنسان حقوق ومظالم للناس، وال طریق للوصول إلى أدائھا إلى أھلھا والتحلل منھا إال بالوصیة؛ صارت ]58:النساء[
ًلو استدان شخص مبلغا من المال وكتب علیھ صاحب المبلغ سندا وأشھد فال إشكال؛ ألن صاحب الحق : ومن أمثلة ذلك. الوصیة واجبة ً

ُّلكن لو أنھ ُیحبك وتحبھ وبینكما مودة، وحصل شيء من االستحیاء أو الثقة، فلم تكتبا، فاطمأن إلیك؛ فالواجب .  حقھ بوجود البینةمحفوظ
ًعلیك أن تكتب في وصیتك أن لفالن علي مبلغا من المال؛ ألنك لو لم تكتب ذلك ألدى إلى ضیاع حقھ وحرمانھ مما لھ علیك، وهللا قد أمرك 

كل شخص علیھ حق  أو حق : ًإذا.  األمانة، وأداء ھذا الواجب متوقف على الوصیة، وما ال یتم الواجب إال بھ فھو واجببأداء ھذه
ًالناس، وأداء لألمانات ووفاء بھا للمخلوق، فینبغي علیھ أن یكتب وصیتھ، وأن ینبھ على ھذا الحق؛ صیانة لحقوق أما حقوق هللا تعالى . ً

 تكون علیھ كفارات، أو تكون علیھ فدیة في حج أو عمرة، كما لو وقع في بعض المحظورات ولزمتھ الفدیة ولم یؤدھا؛ فتشمل الكفارات، كأن
فالواجب علیھ أال یبیت إال وقد كتب في وصیتھ أن علیھ فدیة من كذا وكذا، أو علیھ كفارة كذا وكذا، أو علیھ صیام، على القول بأن الولي 

ًام نذر أو كان صیام كفارة، فإذا كان صیاما عن قضاء فیكتب ھذا وینبِّھ علیھ؛ ألن هللا فرض علیھ أن یقوم بحقھ، ّیصوم عن ولیھ إذا كان صی
إن أمي ماتت وعلیھا صوم نذر، أفأصوم عنھا؟ فقال رسول هللا صلى هللا : (وقد جاءت امرأة إلى رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم فقالت لھ

فمن كانت علیھ حقوق  عز وجل؛ من ). فدین هللا أحق أن یقضى: قال. نعم: ى أمك دین أكنت قاضیتھ؟ قالتأرأیت لو كان عل: علیھ وسلم
ّصیام، أو وجب علیھ الحج ولكنھ قصر في ذلك مع قدرتھ واستطاعتھ؛ فالواجب أن ُیخرج من تركتھ ومالھ ما یحج بھ عنھ، أو یقوم بعض 

فمثل الدین، والودائع واألمانات، : أما حقوق المخلوقین. وأحسنھ، وھذا بالنسبة لحقوق هللا عز وجلًورثتھ بذلك مجزیا من هللا بأعظم الجزاء 
ُكأن تكون استعرت كتابا من أخیك، فالواجب أن تكتب في وصیتك، وأن تنبھ على ھذا الكتاب والحق الذي ألخیك المسلم، حتى ال یضیع؛  ً

ً ھذا الحق، ولربما ُضم الكتاب إلى كتبك، فإذا استعار طالب العلم كتابا فینبھ أو یكتب في ألنك لو لم تكتب ذلك ولم تنبھ علیھ لربما ضاع
ًوصیتھ أن الكتاب الفالني لفالن، وكذلك لو استعار شیئا من أخیھ؛ كاألدوات واآلالت ونحو ذلك من األشیاء التي ھي حقوق للناس؛ فالواجب 

فالوصیة واجبة إذا كانت بحق  أو حق للمخلوقین ویدخل في ھذا : ًإذا. داؤه على مثل ھذاأن یكتب ذلك في وصیتھ، وینبھ علیھ إذا توقف أ
بعض المحرمات واألمور التي ال  الوصیة باألمر بما أمر هللا بھ والنھي عما نھى هللا عنھ، فإذا كان یعلم أن ورثتھ من بعده قد یقعون في

ي أوصیكم بتحري السنة في تغسیلي وتكفیني وتجھیزي والصالة علي، وإذا كان یعلم ُترضي هللا عز وجل؛ فعلیھ أن یكتب في وصیتھ أنن
، وقال بعض )إن المیت یعذب ببكاء أھلھ علیھ: (أنھم سیبالغون في البكاء فیوصیھم بأن ال یفعلوا ذلك، ولذلك قال علیھ الصالة والسالم

البد : ًإذا. في البكاء حتى یوصل إلى الحد المحرم، فسكت على ذلك ولم ینھ عنھإن ھذا في حالة علم المیت أنھ سُیبكى علیھ ویُبالغ : العلماء
أن تشتمل الوصیة على إحقاق الحق وإبطال الباطل، فمتى ما توقف إحقاق الحق وإبطال الباطل على ذلك؛ فإنھ یجب علیھ أن یكتب الوصیة 

المھم أن الوصیة . ً ھناك حقا لفالن على فالن، فیكتب ذلك وینبھ على ذلكًبذلك فإنھا واجبة، وھكذا إذا علم حقوقا بین الناس، كأن یعلم أن
  .تكون واجبة إذا توقف علیھا أداء الحقوق وردھا ألھلھا وأصحابھا

 
 
 
 

 الوصیة المستحبة
 
 

 غیر الواجبة علیھ، مثل أن تكون الوصیة مستحبة إذا قصد اإلنسان منھا ُسُبل الخیر، وطلب بھا مرضاة هللا سبحانھ وتعالى في األمور: ًثانیا
َُّیوصي بالصدقات، أو یوقف شیئا من أمالكھ، أو یوصي بعمل بر من بعد موتھ غیر واجب علیھ، فإذا وصى بمثل ھذا؛ فإن الوصیة تكون  ً

ًأفضل وأعظم استحبابا وأجرا وثوابا عند هللا سبحانھ وتعالى عندما تكون ألقرباء اإلنسان الذین ال یرثون، فُیوصي  ً  لعمھ، أو لخالھ، أو -ًمثال-ً
ألوالد عمھ، أو ألوالد خالھ، و یوصي لخالتھ، ولعمتھ، عندما یعلم أن ھناك زیادة في المال، وأن العم والعمة والخال الخالة وجمیع آلھ 

وا المبلغ الفالني أن أخرجوا من مالي مبلغ كذا لعمي، أو اجعل: وقرابتھ محتاجون للمال لقضاء دین أو تفریج كربة؛ فیكتب في وصیتھ
ألعمامي، أو اجعلوه إلخواني الذین ال یرثون؛ ألنھ قد یكون عنده أبناء یحجبون اإلخوة، فھو یرید أن یصل إخوانھ وأخواتھ، ویعلم أن أختھ 

ج كربتھ؛ فأوصى أن ُیقضى دین أخیھ، أو ُیقضى دین أختھ، أو یوصي وصیة عامة إذا -  ویقول مدیونة، أو أن أخاه مدیون، فأراد أن یفرِّ
َثلث مالي ُیتصدق بھ على أقربائي في قضاء دیونھم، أو یكون ثلث مالي ألیتام أخي، أو یكون ربع مالي من بعد : -أحب أن یوصي بالثلث
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ف فأفضل الصلة عندما تكون للرحم، وقد اختل. موتي ألیتام أختي، ونحو ذلك من الوصایا التي ُیقصد بھا البر وطاعة هللا سبحانھ وتعالى
ًھل الرحم تتساوى مراتبھا من حیث العموم فكل ما كان للرحم فلھ فضلھ من دون تفصیل أم أن ھناك تفصیال؟ فاختار : العلماء رحمھم هللا

ّبعض األئمة وبعض المحققین رحمھم هللا أن الوصیة المستحبة تتفاوت درجاتھا ومراتبھا بحسب تفاوت القرابة والرحم، فأول من تقدم 
فأما بالنسبة للقرابة من جھة .  جھة النسب، ثم یلیھم القرابة من جھة الرضاعة، ثم یلیھم القرابة من جھة المصاھرة، ثم الوالءالقرابة من

َوصیتھ لعمھ وعمتھ أفضل من وصیتھ البن عمھ وابن عمتھ؛ ألن المحرمیة في العم : ًتقدم المحارم على غیر المحارم، فمثال: النسب فقالوا
ًوصت لعمھا أو وصى لعمتھ؛ فإن العم والعمة من المحارم، فالوصیة لھم أفضل وأعظم أجرا عند هللا سبحانھ وتعالى؛ ألن هللا والعمة، فإذا 

ًكذلك أیضا لو كان لھ أبناء عم، وبعضھم أقرب من بعض، فمثال. جعل مرتبتھم مقدمة على مرتبة غیرھم ابن العم الشقیق الوصیة لھ أفضل : ً
والذي اختاره . وابن العم الشقیق الوصیة لھ أفضل من ابن العم ألم ونحو ذلك، فالقرابة من جھة النسب تتفاوت مراتبھممن ابن العم ألب، 

ًأن الوصیة لألرحام الذین یكونون من الذكور واإلناث أفضل وأعظم ثوابا عند هللا سبحانھ وتعالى؛ ولذلك جعل الشرع لھم : جمع من العلماء
ِوأْولوا األْرحام بْعُضُھم أْولى ببْعض في كتاب هللا : لغیرھم، وقالمن الحق ما لم یجعلھ  ٍَّ ِ ِ َِ َ َ َ َِ َ َ ْ ِ َ ُ  من ھذا -المحرمیة : أي-َّ، فقدُموا الرحم ]75:األنفال[ُ

ربائھ  ویوصي ألق-سواء كانت محتاجة أو غیر محتاجة-ثم یأتي بعد القرابة الوصیة لألقرباء من جھة الرضاعة، كأمھ التي أرضعتھ . الوجھ
ًمن جھة الرضاعة؛ كأمھ وأختھ وعمتھ من الرضاعة، ونحو ذلك من القرابات من جھة الرضاعة، وُیقدم محارمھ على غیرھم، وتكون صلة 

ُوبرا یعظم من هللا عز وجل أجرھا وثوابھا ًوقد بین النبي صلى هللا علیھ وسلم عظم أمر الرضاعة، وأن لھا حقا على المسلم، ولما خرج . ً ِ ّ
 الصالة والسالم إلى الطائف، وقاتل ھوازن، وغنم الغنائم، اتقى هللا فیھم ورعى الرحم، فلم یقسم غنائم حنین مباشرة، وكان صلى هللا علیھ

ًعلیھ وسلم ینتظر أن یكلموه حتى ال تسبى ذراریھم، وال تقسم أموالھم شفقة علیھم منھ صلوات هللا وسالمھ علیھ، وحفظا للرضاعة من حلیمة  ُ ُ
فلما ذھب إلى الطائف وفتحھا وبعد رجوعھ ونزولھ بالجعرانة قسم صلى هللا علیھ وسلم . عدیة التي أرضعتھ صلوات هللا وسالمھ علیھالس

إن الالتي بالحظائر ما ھن إال ! یا رسول هللا: الغنائم، فلما قسمھا تألمت ھوازن، وجاءه علیھ الصالة والسالم وفدھا، وقام خطیبھم وقال لھ
ًخاالتك من الرضاعة، فتأثر علیھ الصالة والسالم أثرا بلیغا، وقال لھ عباس بن مرداس السلمي في أبیاتھ المشھورة والتي منھاعماتك و ً :

امنن على نسوة قد كنت ترضعھا إذ فوك تملؤه من محضھا الدرر إلى غیر ذلك مما كان من األبیات التي ذكرتھ حق الرضاعة، فقال صلى 
. ، وقالت األنصار مثل ذلك، وھذا كلھ یدل على حفظھ صلى هللا علیھ وسلم لحق الرضاعة)ا كان لي ولبني ھاشم فھو لكمم: (هللا علیھ وسلم

ثم بعد الرضاعة القرابة من . َفالمرضعة واألقرباء من جھة الرضاعة یوصلون بالوصیة، وتكون الوصیة مستحبة في حقھم؛ ألنھم ال یرثون
 أقرباء ال من جھة النسب، وال من جھة الرضاعة؛ فحینئٍذ ینظر إلى أصھاره، وھم أقرباؤه من جھة زوجتھ أو جھة المصاھرة، فلو لم یكن لھ

ھذا بالنسبة للوصیة المستحبة التي تكون . ًزوجة والده أو زوجة ولده؛ فھؤالء یصلھم لتكون رحما وصلة یرجو ثوابھا من هللا سبحانھ وتعالى
ًألقرباء، وھي أفضل وأعظم ما تكون أجرا وثوابا من هللا سبحانھ وتعالى، وقد قرر العلماء أن الوصیة ًلغیر الوارث، وتكون صلة وبرا ل ً

ًلألقرباء أعظم أجرا من الوصیة لغیر األقرباء؛ لثبوت النصوص بذلك، ولذلك لما دخل علیھ الصالة والسالم على أم المؤمنین میمونة رضي 
أما إنك لو أعطیتھا أخوالك :  فقال صلى هللا علیھ وسلم- أعتقتھا لوجھ هللا: أي-رت أني أعتقت فالنة ھل شع! یا رسول هللا: (هللا عنھ وقالت

َمع أن العتق أمره عظیم، وإذا أعتق اإلنسان فإنھ ُیعتق بكل عضو من المعتق عضو منھ من النار، ومع ھذا یقول لھا ). كان أعظم ألجرك ٍ
 .ا على العتق ووصلت بھا القرابة لكان أعظم ألجرك عند هللا سبحانھ وتعالىِلو أبقیتھ: أي) لو أنك أعطیتھا أخوالك(
 
 
 
 

 الوصیة المحرمة
 
 

وقد تكون الوصیة محرمة، وھذا ھو النوع الثالث من األحكام المتعلقة بالوصیة، وتكون الوصیة محرمة إذا اشتملت على حرام، وقد : ًثالثا
صي بنسخ التوراة أو اإلنجیل أو الكتب المحرفة، أو الكتب التي تشتمل على الضالالت والبدع ّمثل العلماء لذلك بأن یوصي لكنیسة، أو یو

ُواألھواء التي تضل الناس وتخالف سنة النبي صلى هللا علیھ وسلم وھدیھ، بأبي ھو وأمي صلوات هللا وسالمھ علیھ، فمثل ھذه ال ترضي هللا  ُ
ال یشھد فالن جنازتي، وال یحضر : َّذا وصى بحرام؛ كأن یغضب األخ على أخیھ فیقولوكذلك إ. وال ترضي رسولھ علیھ الصالة والسالم
فھذه قطیعة للرحم، وأمر بمعصیة، وأمر بما ال یحبھ هللا وال یرضاه، فإن هللا یحب من القریب أن .. تغسیلي وال تكفیني، وال یفعل كذا وال كذا

غ شفقة من غیرھم، فإذا وصى أنھ ال یدخل بیتھ وال یشھد تغسیلھ وال یحُضر جنازتھ، یشھد قریبھ، ویترحم علیھ، ویدعو لھ، واألقرباء أبل
حتى ذكر العلماء .  من الوصایا المحرمة-نسأل هللا السالمة والعافیة- فھذه ! فھذه من القطیعة، وقد یكون ھذا بین الوالد وولده والعیاذ با

 بالقطیعة وبعقوق - والعیاذ با- لإلنسان؛ ألنھ یختم دیوانھ وعملھ - والعیاذ با-تمة رحمھم هللا أن الوصیة المحرمة من عالمات سوء الخا
ُالوالدین وبالمظلمة، وإذا ختم لھ بعقوق الوالدین أو عقوق األوالد أو قطیعة الرحم؛ فإن ھذه كبائر توجب دخول النار ما لم یغفر هللا الذنب، 

ًلھ النار تعذیبا إذا كان من الموحدین، ثم یخرج منھا بفضل هللا وھو أرحم الراحمین، وھذا ممن ًفُیختم لھ بخاتمة سیئة تكون سببا في دخو
ًیعمل بعمل أھل الجنة فیسبق علیھ الكتاب في بعض العمل إذا لم یكن مخلدا في النار فیعمل بعمل أھل النار، فیدخلھا مطھرا من ذنب كبیر ًّ .

ً، فیكون عبدا صالحا ثم )وإن العبد لیعمل بعمل أھل الجنة: ( في قولھ علیھ الصالة والسالم وھذا ھو أحد األوجھ عند العلماء رحمھم هللا ً
 -والعیاذ با-یغضب على ولده أو على قریبھ، ثم یكتب ھذه الوصیة الجائرة الظالمة التي تشتمل على عقوق أو تشتمل على قطیعة، فیختم لھ 

فال یجوز أن یوصي بالمحرمات، فإذا وصى بمثل ھذه الوصایا فھي وصیة باطلة، وال یجوز .  والعافیةبھذه الخاتمة السیئة، نسأل هللا السالمة
ال تزر خالك، أو ال تزر عمك، أو ال تزر : للورثة أن یطیعوا، وال یجوز حتى للقریب أن یطیع قریبھ في قطیعة الرحم، ولو قالت األم
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، وھذا لیس بمعروف، وألن هللا أمرك بصلة الرحم، )إنما الطاعة في المعروف: ( قالقریبك؛ فال تطاع؛ ألن النبي صلى هللا علیھ وسلم
  .ُوغیرك نھاك عنھا؛ فتقدم أمر هللا على سائر األوامر، وطاعة هللا على سائر الطاعات، فلذلك ال تنفذ مثل ھذه الوصایا، وال یجوز العمل بھا

 
 
 
 

 الوصیة المكروھة
 
 

ُروھة، مثل أن یكون الشخص قلیل المال وورثتھ محتاجون لھذا المال فُیوصي بصدقة، فإن ھذه الصدقة تضیق وقد تكون الوصیة مك: ًرابعا
ًلو كان الورثة محتاجین لھذا المال، أو كان عنده ولد، والولد مدیون مكروب، وترك ألفا أو ألفین قد ال تفي : ًعلى ورثتھ في اإلرث، فمثال

ھذا یضیق على ولده ویضیق على وارثھ إلى درجة أنھ قد ال ینتفع النفع المرجو من التركة، فحینئٍذ كره بسداد دینھ، فجاء ووصى بثلثھا، ف
ّالعلماء رحمھم هللا مثل ھذه الوصیة، وبینوا أن الوصیة في حق الفقیر أو قلیل المال مكروھة إذا كانت تضیق على الورثة وتوجب لھم ما 

لوصیة الواجبة، والمندوبة المستحبة، والمحرمة، والمكروھة، فما عدا ذلك من حیث األصل العام ھذا بالنسبة ألحوال ا. ذكرنا من الحرج
ھو وأمي صلوات  سنھا رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم؛ ألن هللا شرع لھذه األمة سنن الھدى، وذلك بأقوالھ وأفعالھ بأبي: فالوصیة سنة، أي

  .ؤمنین، وقدوة لألخیار والصالحین، فال أكمل من ھدیھ بأمي ھو وأمي صلوات هللا وسالمھ علیھهللا وسالمھ علیھ، التي جعلھا هللا أسوة للم
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ال یشترط السیولة، إنما المال ) المال: (وقولھ. ھو المال الكثیر كما فسره المصنف رحمھ هللا: الخیر]. ًیسن لمن ترك خیرا: [قال رحمھ هللا
، فلو ترك عشر عمائر فھي مال، وإن لم یترك أي لایر في محفظتھ أو في رصیده، )عمائر(ًيء لھ قیمة، فلو لم یترك نقودا، وإنما ترك كل ش

ًفھو ُیعتبر ممن ترك خیرا، فال یشترط أن تكون ھناك سیولة بالنقد، إنما العبرة بقیمة المال؛ سواء كان من األعیان أو من غیرھا : فقولھ. ً
من بعد وفاتھ، ولذلك العبرة بما یكون في حال مرض الموت ویغلب على ظنھ أنھ یموت فیھ، فلو أنھ وصى وھو : أي) ًمن ترك خیرایسن ل(

. غني میسور، ثم أصابتھ أمراض، أو جاءت كربات أو نكبات على أموالھ فخسر؛ فالعبرة بحالھ عند مرض الموت ال عندما كتب الوصیة
بشھور، فإن ھذا ال  ینظر في حال مرضھ للموت ودنو األجل، فلو كتب وصیتھ قبل موتھ بسنة أو قبل موتھ: يأ) ًلمن ترك خیرا: (وقولھ

ُیعتد بھ؛ ألن العبرة بحالھ عند موتھ، أو بما ھو قریب من موتھ؛ وذلك ألن ھذا سیؤثر على مصالح الورثة، والعبرة في المال الكثیر والخیر 
 بما قبل ذلك، فالورثة ماذا یستفیدون لو كان قبل وفاتھ بسنة عنده مالیین األموال، ولما حضرتھ المنیة لم یكن ًالكثیر بما یكون سابقا لألجل ال

بعد وفاتھ، وغلب على ظنھ : أي) ًلمن ترك خیرا(عنده إال یسیر من المال؛ فالعبرة بما یؤول إلیھ األمر وینتھي إلیھ الحال، فقولھ رحمھ هللا 
ًوھذا تأس بالكتاب؛ ألن هللا نص على الوصیة وألزم بھا إذا ترك خیرا) المال الكثیر: (والخیر كما قال. أنھ سیكون بعد وفاتھ وقولھ رحمھ . ٍ

إن الوصیة واجبة، فقد ذھب بعض السلف كـالزھري وأبي مجلد رحمة هللا علیھما إلى أن الوصیة واجبة، : فیھ رد على من یقول) یسن: (هللا
َكتب علْیكم إذا حضر : حقوق أو لم تكن علیھ حقوق، فیجب علیھ أن یوصي، واألصل أنھم استدلوا بظاھر قولھ تعالىًسواء كان اإلنسان علیھ  َ َ َ ََ ِ ْ ُ َُ ِ

ِأحَدكم المْوت إْن ترك خْیرا الوصیة للوالَدْین  ِِ ِ َّ َِ َ َ َ َ َْ ُ ْ ًْ َ َ ُ ُ ُ َكتب(، و]180:البقرة[َ ِ ِفرض، وھذا القول عارضھ قول جمھور العلماء: بمعنى) ُ  رحمھم هللا من ُ
رحمة هللا على - وھو قول طائفة من السلف كـإبراھیم النخعي وسفیان الثوري وغیرھم من األئمة . الحنفیة والمالكیة والشافعیة والحنابلة

ھذا ھو الوصیة واجبة ألقربائك الذین ال یرثون، و: وھناك قول ثالث في المسألة یقول.  بأن الوصیة لیست بواجبة من حیث األصل- الجمیع
قول الظاھریة، وھو قول بعض السلف كـمسروق صاحب عبد هللا بن مسعود رضي هللا عنھ ورحم هللا الجمیع، وكذلك قال بھ طاوس بن 

إن الوصیة واجبة للقریب الذي ال یرث، فمن كان عنده قریب ال یرث فیجب : كیسان وقتادة من تالمذة ابن عباس رضي هللا عنھما، یقولون
ُكتب علْیكم إذا حضر أحَدكم المْوت : ًصیتھ لھ شیئا، ویرون أن اآلیة منسوخة بالنسبة للوارثین، وتبقى محكمة في غیر الوارثأن یكتب في و َ َ َ َ َ َ َْ ُ ُْ ُ َُ َ ِ َ ِ

ُإْن ترك خْیرا الوصیة  َّْ ِ َ َ ًَ َ َ َكتب: (قالوا] 180:البقرة[ِ ِ ِفرض، فنسخ هللا ذلك في أھل المواریث، فبقي األقرباء ا: بمعنى) ُ لذین ال یرثون؛ فیجب ُ
أن الوصیة لیست بواجبة، والدلیل على ذلك حدیث ابن عباس الصحیح، : والصحیح ھو ما ذھب إلیھ الجمھور، وھو. علیك أن توصي لھم

ة ، وقد اختلف في الجملة األولى ھل ھي مدرج)إن هللا أعطى كل ذي حق حقھ، فال وصیة لوارث: (وفیھ أن النبي صلى هللا علیھ وسلم قال
یدل من حیث األصل ) إن هللا أعطى كل ذي حق حقھ، فال وصیة لوارث: (أو من كالمھ صلى هللا علیھ وسلم؟ فقولھ علیھ الصالة والسالم

ّعلى أن آیة المواریث التي نزلت في سورة النساء وغیرھا قد نسخت فرضیة الوصیة، فلم تكن ھناك مواریث في أول اإلسالم، وإنما 
ًأعطوا فالنا، وأعطوا فالنة، فیتولى قسمة تركتھ قبل موتھ، ولكن هللا سبحانھ وتعالى تولى قسمة المواریث من فوق : بِالشخص ُیوصي ویكت

ِیْستفتونك قل هللا ُیفتیكم في الكاللة : سبع سماوات ِ َِ َ َ َْ ْ ُ ْ ُ ُ ُْ َِّ َ : ھي أن یموت الرجل ولیس لھ والد وال مولود، قال الناظم: ، والكاللة]176:النساء[َ
َیسألونك عن الكاللة ھي انقطاع النسل ال محالة ال والد یبقى وال مولود انقطع اآلباء والجدود فاستفتوا رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم فیھا، و

ِیْستفتونك قل هللا ُیفتیكم في الكاللة : فقال هللا تعالى ِ َِ َ َ َْ ْ ُ ْ ُ ُ ُْ َِّ َ  فوق سبع سماوات قسمة العدل، ، فتولى جبار السموات واألرض قسمتھا من]176:النساء[َ
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فإذا كانت النصوص في كتاب هللا وسنة النبي صلى هللا علیھ وسلم قد قسمت الحقوق، وأعطت كل ذي حق حقھ؛ فحینئٍذ . فأعطى كل ذي حقھ
یف ُیقسم لألقارب ّإن ھناك من األقارب من لھ حق یجب علیك أن توصي لھ؛ ألنھ لو كان ھناك لبین هللا تعالى ك: لیس من حق أحد أن یقول

أن الوصیة : والذي یترجح. ًفي األقارب الذین ال یرثون صحیحا من ھذا الوجھ فال ُیعتبر القول بأنھا محكمة: ًالذین ال یرثون، وبناء على ذلك
 الذي ذكرناه، وھذا لیست بواجبة علیك إال في األحوال التي یتوقف علیھا أداء حق هللا عز وجل، أو إیصال حقوق الناس إلیھم، على التفصیل

أن النبي صلى هللا علیھ وسلم قال : ومما یقوي ھذا. القول ھو قول الجمھور بقوة دلیل السنة، على أن آیة الوصیة منسوخة ولیست بمحكمة
یدل ، فھذا )ما حق امرئ مسلم عنده شيء یوصي فیھ أن یبیت لیلتین إال ووصیتھ مكتوبة عند رأسھ: (في حدیث ابن عمر في الصحیحین

على أن الوصیة لو كانت واجبة لسكت النبي صلى هللا علیھ وسلم، وترك آیة الوصیة دالة على اللزوم؛ لكنھ لما بین أن الوصیة تكون واجبة 
ًأي للشخص الذي ترك، سواء ): یسن لمن ترك: (في مثل ھذه الحالة؛ دل على أن األصل عدم وجوبھا، وعلى ھذا قال المصنف رحمھ هللا

 ....... أو امرأة، وسیأتي من ھو الذي یوصي، وما ھي الشروط المعتبرة في األوصیاءًكان رجال
 

 ضابط المال الكثیر
 
 

وصف للمال، وكیف نعرف أن ھذا المال كثیر أو أنھ لیس بكثیر؟ ھذا ُیرجع فیھ إلى العرف، : الكثیر]. وھو المال الكثیر: [قال رحمھ هللا
ًلعادة محكمة، فإذا كان العرف أن ھذا المبلغ الذي تركھ ُیعتبر كثیرا فھو كثیر، فلو نظرنا قبل خمسین ا: وتجري في ذلك القاعدة المشھورة َّ

ًسنة فربما كانت العشرة ریاال تعتبر من المال الكثیر جدا، والعشرة اللایر ربما تعادل اآلن أكثر من مائة ألف، مما یشتري بھا اإلنسان من  ُ ً
ّلتھ وندرتھ، لكن الیوم لو كانت تركتھ مائة أو ألف لایر فقد تكون قلیلة، فیرجع إلى العرف، وقد بین هللا تعالى ُرخص األشیاء وعزة المال وق

في كتابھ وفي ھدي رسولھ صلى هللا علیھ وسلم أن ُعرف المسلمین محتكم إلیھ، ولذلك ُردت كثیر من القضایا والمسائل واألحكام والتقدیرات 
 ...... . المسلمین أو عرف المیت على أنھ كثیر فھو كثیر، وما دل العرف على أنھ قلیل فھو قلیلإلى األعراف، فما دل عرف

 
 القدر الذي یوصى بھ من المال

 
 

أن یوصي بالخمس، وال تجوز بأكثر من الثلث ألجنبي، وال لوارث بشيء إال بإجازة الورثة لھا بعد الموت فتصح : [ قال رحمھ هللا تعالى
إذا كانت الوصیة مسنونة، ومستحب لإلنسان أن یوصي، فما ھو القدر الذي یوصي بھ؟ من حیث ): أن یوصي بالخمس: (ھقول]. ًتنفیذا

َفإن اإلجماع قائم على أنھ ال یجوز للشخص أن یوصي فوق الثلث؛ لثبوت السنة عن النبي صلى هللا علیھ وسلم أنھ ال ُیوصى فوق : األصل
یا : (وقاص رضي هللا عنھ وأرضاه، فإنھ لما مرض بمكة، ودخل علیھ النبي صلى هللا علیھ وسلم وقالالثلث، كما في حدیث سعد بن أبي 

أفأوصي : ال، قال: ِ وعندي مال كثیر، أفأوصي بمالي كلھ؟ قال-لیس لي وارث إال ابنة واحدة: أي-إني ال وارث لي إال ابنة ! رسول هللا
عالة یتكففون  الثلث والثلث كثیر، إنك إن تذر ورثتك أغنیاء خیر لك من أن تذرھم: فبالثلث؟ قال: قال. ال: فبنصفھ؟ قال: قال. ال: بثلثیھ؟ قال

َّاللھم اشف سعدا ، اللھم اشف سعدا، لعلك أن تخلف فینتفع بك أقوام وُیضر بك آخرون: (ثم قال لھ قولتھ المشھورة). الناس ً ، فقد كان سعد )ً
ًاللھم اشف سعدا، اللھم اشف سعدا : (لى هللا علیھ وسلمیظن أن أجلھ قد حضر، فقال لھ النبي ص ُفاستجیبت دعوتھ صلوات هللا وسالمھ ) ً

، فرفع لواء الجھاد في سبیل هللا؛ فأعلى هللا بھ كلمتھ، )َّلعلك أن تخلف فینتفع بك أقوام وُیضر بك آخرون: (وبركاتھ علیھ، فشفي سعد، ثم قال
لفتوح والخیرات على اإلسالم والمسلمین ما هللا بھ علیم، نسأل هللا العظیم أن یجزیھ بخیر الجزاء وكبت بھ أعداءه، وكان على یدیھ من ا

 فینتفع بك أقوام، وُیضر بك -فُمد لھ في عمره رضي هللا عنھ وأرضاه- َّلعلك أن تعمر : (وأعظمھ وأسناه، فقال لھ النبي صلى هللا علیھ وسلم
یرثي لھ رسول هللا صلى هللا ) ھجرتھم وال تردھم على أعقابھم خاسرین، لكن البائس سعد بن خولة اللھم أمض ألصحابي : (ثم قال). آخرون

وھذا الحدیث المشھور قد اشتمل على بعض معجزات النبي صلى هللا علیھ وسلم وجملة من المسائل واألحكام، . علیھ وسلم أن مات بمكة
: أفأوصي بمالي كلھ؟ قال: (، فلما قال)الثلث والثلث كثیر: (ولذلك قال لھ.  في باب الوصیةمسألة الوصیة، فإنھ یعتبر قاعدة عند العلماء: منھا

، وھذا )ال: فبنصفھ؟ قال. (، وھذا یقتضي التحریم ومنع الوصیة بالثلثین)ال: بالثلثین؟ قال: (، وھذا یقتضي التحریم والمنع، فلما قال)ال
فاتفق . ، فسن علیھ الصالة والسالم الثلث من حیث الحد األعلى)الثلث والثلث كثیر: ثلث؟ قالبال: (ًیقتضي التحریم والمنع أیضا، ثم قال لھ

ّإن هللا تصدق علیكم بثلث أموالكم عند : (ِالعلماء رحمھم هللا على أنھ ال یجوز للموصي أن یجاوز الثلث، ولذلك قال صلى هللا علیھ وسلم
 عز وجل باإلنسان أنھ یتصدق ویوصي في حدود الثلث وال یزید، فیصل رحمھ، ویكون لھ من ، فھذه رحمة من هللا)ًموتكم زیادة في أعمالكم

ًھل یوصي بالثلث كامال أو ُینقص من : لكن السؤال. األجر والخیر في تلك الصلة، فیتدارك بعض األعمال الصالحة، وال یزید على الثلث
یوصي بالثلث؛ ألن : الثلث؟ لكل ذلك تفصیل عند العلماء، فمن أھل العلم من قالالثلث؟ وإذا أنقص من الثلث فھل یقارب الثلث أو یبتعد عن 

الثلث وسط، ال : (، ولذلك قال عمر رضي هللا عنھ فیما رواه عنھ البیھقي )إن هللا تصدق علیكم بثلث أموالكم: (النبي صلى هللا علیھ وسلم قال
؛ بحیث إن اإلنسان عندما ینقص من الثلث تقل حسناتھ وأجره، )ال نقص فیھالثلث وسط : (فقول عمر رضي هللا عنھ). نقص فیھ وال شطط

إنھ : وقال بعض العلماء. ً؛ ألنھ لیس فیھ تضییق على الورثة؛ فقد ترك للورثة ثلثي مالھ؛ فحینئٍذ كان عدال)وال شطط: (وقولھ رضي هللا عنھ
 متفقون على جواز الوصیة بالثلث، فإن حدیث رسول هللا صلى هللا علیھ ُینقص منھ وال یبلغ الثلث على األفضل، وكلھم: یغض من الثلث، أي

ًھل األفضل أن تستغرق الثلث كامال فتتصدق وتعمل األعمال الصالحة وتبقى لك صدقات : أنھا ماضیة وصیتھ؛ لكن اإلشكال وسلم یدل على
 یرى أنھ یستغرق الثلث، فیتدارك بھ األعمال الصالحة، إن بعض السلف: جاریة بعد موتك، أم أن األفضل أن تحد وتنقص من الثلث؟ قلنا

ًأن یحفر آبارا، وقد یبني مساجد، وقد یشیِّد أربطة ینتفع بھا الفقراء والضعفاء، فتبقى لھ حسنات جاریة من بعد موتھ، : وقد تبقى أشیاء، مثل
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لو أن الناس غضوا : (قال ابن عباس رضي هللا عنھما. ثال یصل إلى الثل: ًوھذا ال شك أن فیھ تداركا لكثیر من الخیر، وقال بعض السلف
ال یصلون إلى الثلث، بل : أي) لو أن الناس غضوا: (، فقولھ)الثلث والثلث كثیر: (من الثلث، فإن رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم یقول
 وعلي رضي هللا عنھما وطائفة من الصحابة ومذھب أبي بكر). الثلث والثلث كثیر: (یغضون منھ؛ ألن رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم قال

إني رضیت : ( بخمس مالھ، وقال في وصیتھ المشھورة-مع أنھ كان لھ مال- َّأن المستحب ھو الخمس، ولذلك وصى أبو بكر رضي هللا عنھ 
ُواْعلُموا أنما غنْمتم مْن شْيء فأن  خ: یقصد قولھ تعالى) بما رضي هللا لنفسھ ُِ ِ ٍَّ َّ ِ َِ ََ َ ْ َ َ ََّ ، وھو )رضیت بما رضي هللا لنفسھ: (، فقال]41:األنفال[َُمسُھ َ

ّمن أوصى بالسدس أحب إلي من الربع، ومن أوصى بالربع أحب إلي : (وكذلك علي رضي هللا عنھ قال. الخمس، فجعل الوصیة في الخمس ّ
إنك : ( صلى هللا علیھ وسلم علل منعھ لـسعد بقولھألن النبي: قالوا. ، وھم یریدون من ذلك أن یكون للورثة الحظ األكثر)ممن أوصى بالثلث

، فھم یرون أن المال الذي ُیترك للورثة فیھ صدقة على الورثة، والصدقة )إن تذر ورثتك أغنیاء خیر لك من أن تذرھم عالة یتكففون الناس
ث، وأال یصل إلى الثلث؛ مع أن النبي صلى هللا َّإنھ یفضل أال یبلغ الثل: ًعلى القریب أعظم أجرا من الصدقة على الغریب، وعلى ھذا قالوا

 ...... .(الثلث والثلث كثیر: (علیھ وسلم قال
 

 األسئلة
 
 

...... 
 

 حكم تخصیص بعض الورثة ببعض المیراث
 
 

ًسائل لدیھ أبناء معاقون، وآخر لدیھ بنت لم تتزوج، فھل إذا ُملكوا دارا أو شقة ُیحتاج فیھ أیضا إلى إذن ال: السؤال ً ُ ورثة، أم أن عذرھم ھذا ِّ
ِّإن ھناك ورثة معاقین، وإن ھناك بنتا لم تتزوج آلخر؛ فھل إذا ُملكوا شقة أو : السؤال فیھ بعض الغموض، ھو یقول: شفیع لھم؟ الجواب ً

ِّأن یملكھم : ، بمعنىِالبد من إذن الورثة؟ فھل مقصوده كونھ یعطي أوالده المعاقین، أو یوصي ألوالده المعاقین بالشقق أو العمائر) عمارة(
إیاھا شفقة علیھم لوجود اإلعاقة؟ في الحقیقة الحكم واحد، والقاعدة في عدم جواز الوصیة للوارث شاملة للوارث المحتاج ولغیر المحتاج، 

ُلو كانوا ثالثة أبناء وواحد من األبناء معاق، فأحب الوالد أن یخص ھذا المعاق بشيء ویوصي لھ بشيء خاص؛ ف: ًفمثال إنھ ال وصیة َ
ل بین وارث معاق وغیر معاق، أو وارث محتاج أو  أن الحدیث: لوارث، كما نھى النبي صلى هللا علیھ وسلم عن ذلك، والدلیل عام لم یفصِّ

غیر محتاج، فیبقى العام على عمومھ، وھذا من حیث األصل عند العلماء بال خالف، وھو أنھ ال وصیة لوارث بدون تفصیل، لكن لو أنھ 
أنتم تعلمون حاجة : َّر إلى أنھ بحاجة إلى شيء معین، وأحب أن یخصھ بھذا الشيء المعین، فال بأس أن یرضي إخوانھ، فیقول إلخوانھنظ

 مأجور على ذلك؛ ألن ھذا من -إن شاء هللا-أخیكم، وتعلمون اضطراره، فأنا أوصي لھ بكذا وكذا، فأخذ رضاھم، فال بأس بھذا، وھو 
ً الحكم الشرعي لیس من حقھ أن یخص بعض الورثة بشيء دون وجود إذن الورثة جمیعا في ذلكالرحمة، لكن من حیث ٍُ تبقى مسألة . َ

ّأنھ ال یصح لشخص أن یبیع شقة من عمارة، وقد فصلنا في : ُّبالنسبة لتملیك الشقق قد أبدینا علیھ مالحظة، بمعنى): عمارة(تملیكھم شقة أو 
أو ربعھا أو ثلثھا،  أشتري نصف العمارة،: ًا أنھ إذا أراد الشخص أن یدخل شریكا لصاحب العمارة فیقول لھّھذا فیما تقدم من الدروس، وبین

ًأما شقة من العمارة فال، وبینا أن السبب في ذلك أنھ إذا نظرنا إلى أصول الشریعة فنجد أن من ملك أرضا ملك باطنھا وظاھرھا؛ ألن النبي  ّ
ً، فجعل باطن الشيء تابعا للشيء، فإذا جاء یملك شقة وقلنا )لم قید شبر من األرض طوقھ من سبع أراضینمن ظ: (صلى هللا علیھ وسلم قال

ِّأنھ یملك الشقة وما تحتھا من حیث األصل العام، ولذلك صح الطواف في الدور الثاني ونزل منزلة الدور األول، فإن : أنھ یملك الشقة، فمعناه ُ
للمعتكف أن یصعد إلى سطح المسجد الحرام وال یبطل اعتكافھ ما دام أنھ من داخل المسجد؛ ألن ھذا كلھ ًمن ملك أرضا ملك سماءھا، وصح 

إنھ یملك الشقة فقط التي في الدور الثاني، فیبقى السؤال اآلن بالنسبة للدور : فإذا جئنا نقول. في حكم األرض نفسھا، وتابع لألرض نفسھا
ملك للمالك :  شخص یملك فیھ شقة، ولو كانت العمارة من أربعة أدوار، فلمن تكون السطوح؟ قالوااألول والثالث والرابع والخامس، فكل

أنا مالك للسطوح، : األصلي، والمالك األصلي سیبني شقة، ثم یبني في الدور الخامس والسادس والسابع إلى ما شاء هللا سبحانھ وتعالى ویقول
أنھ : ًأن من ملك أرضا ملك سماءھا بالنسبة ألصحاب الشقق، وحینئٍذ یحدث الغرر، ووجھ الغررفیفعل فیھ ما یشاء؛ ألنھ ال یعتد وال یرى 

اشترى شقة، وھذه الشقة باقیة ببقاء العمارة، فقد تنھدم العمارة بعد سنة أو بعد عشرین سنة، وقد تنھدم بعد ثالثین سنة، فھو ملك مؤقت مثل 
ًالبیع ال تقتضي ھذا؛ بل ملكیة البیع تنصب على ذاتھا، فتكون مالكا لألرض، ومن دخل في عمارة المستأجر، كأنھ ملكھا مـدة بقائھا، وملكیة 

عندي عمارة ثالثة أدوار، ومن أراد أن یشتري : ویصح أن یقول شخص. ًبالبیع الشرعي المعروف، فیدخل مالكا لربعھا أو لنصفھا أو لثلثھا
، فھذه جائزة، )قسمة المھایأة: (ًندي شریكا في الثلث وأعطیھ شقة من الشقق، وھذه یسمونھامني ثلث ھذه العمارة فلیدفع مائة ألف؛ فیصبح ع

: ً لم تضیق على الناس، لكن ال ندخل في عقود ال یعرفھا المسلمون، بل استحدثت علیھم، وقد تدخل علیھم اللبس، فمثال- والحمد -والشریعة 
األرض : اخرجوا، فبأي تعلیل شرعي تمنعھ؟ فقد یقول:  أن یھدمھا، فقال ألصحاب الشققافرض أنھ في یوم من األیام أراد صاحب العمارة

لكن أنا أرید أن أھدم ھذه العمارة وأبني أرضي؛ ألني أملك األرض األساسیة، وألنك أبحت لھ أن : نحن نملك الشقق، فیقول: أرضي، فتقول
فكیف تجعل صاحب الشقة یملك فقط ھذه الشقة من العمارة؟ فالغرر في : ًإذا. ھایبني الدور األعلى والذي أعاله؛ ألنھ مالك لألرض وما علی

ًھذا واضح، ولذلك ال یعرف المسلمون مثل ھذا البیع، وال ُیعرف ھذا البیع في بالد المسلمین قبل خمسین سنة تقریبا، إنما طرأ قریبا ودخل  ً
اه، لكن أن تدخل مع مالك العمارة بالملك الشرعي الذي تتحمل فیھ مسئولیة على المسلمین، وھو من البیوع التي فیھا اإلشكال الذي ذكرن

ًالعمارة، وتأخذ ربح العمارة سواء بسواء مثل أخیك، وعلى قدر حصتك من الملكیة، فھذا ھو الصحیح، أما أن تدخل على وجھ فیھ غرر، 
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ًأملك شقة، فال، وإنما یملكھ جزءا من : فإذا قال لھ. فھذا ال یجوز ِّ َ ًوھبت لھ نصف العمارة أو ربعھا أو ثلثھا، وُیعطي قدرا : العمارة، ویقولُ
ُمن العمارة وتقدر العمارة، فإذا بلغت الثلث فحكمھا حكم الوصیة بالثلث، وإذا كانت أكثر من الثلث فتصح فیما نقص، وتبطل فیما زاد عن 

  .الثلث، وهللا تعالى أعلم
 
 
 
 

  یوصيحكم من علیھ أقساط شھریة ویرید أن
 
 

ٌإذا كانت علي حقوق مالیة تشتمل على أقساط شھریة، فھل تتغیر كتابة الوصیة في نھایة كل شھر؟ الجواب: السؤال من حیث األصل یمكن : ّ
المؤسسة الفالنیة لھا علي مائة ألف، أو لھا علي سیارة مقسطة بقسط كذا وكذا، فیسأل عما بقي من األقساط، وھذا یكفي : للشخص أن یقول

ًوینبغي للشخص الذي علیھ أقساط أن یحتفظ باألوراق التي تثبت دفعا؛ ألن ھذا یحفظ حقوق الورثة، ویحفظ . ًن كان من أحلت علیھ صادقاإ ُ
  .لھم المال من بعد موتھ وال ُیغرر بھم، حتى یعرفوا ما الذي لھ وما الذي علیھ، وهللا تعالى أعلم

 
 
 
 

 حكم قراءة الجنب للقرآن الكریم
 
 

الجنب ال یقرأ القرآن، وقد بینا ھذه : إذا توضأ الجنب وأراد أن ینام فھل لھ أن یقرأ أذكار النوم المتضمنة آلیات من القرآن؟ الجواب: ؤالالس
 المسألة وذكرنا األدلة على أن الجنب ال یقرأ القرآن، وأن ھدي النبي صلى هللا علیھ وسلم أنھ كان یحجزه عن القرآن وجود الجنابة، وعلى

، )كان ال یحجزه شيء عن القرآن إال الجنابة: (ًھذا أشرنا إلى الحدیث الذي رواه أبو یعلى في مسنده، وھو من أقوى ما ورد شاھدا لروایة
 وھذا الشاھد قواه غیر واحد من العلماء رحمھم هللا، وأثبتوا أن الجنابة تمنع من قراءة القرآن، ویقوي ھذا ما ثبت في الحدیث أن النبي صلى

هللا علیھ وسلم لما مر علیھ الرجل، وكان قد قضى حاجتھ، فسلم علیھ علیھ الصالة والسالم، فاستدار إلى الجدار وضرب بكفیھ فتیمم، ثم رد 
ًوأیا ما كان . ، فإذا كان ھذا في الحدث األصغر فمن باب أولى الحدث األكبر)إني كنت على غیر طھارة فكرھت أن أذكر هللا: (السالم وقال

أن یخشى السحر أو العین، وضاق علیھ الوقت : ن الجنب ال یجوز لھ أن یقرأ القرآن، لكن إذا كان الجنب أو الحائض یخشى الضرر، مثلفإ
ًودخل علیھ وقت المغرب أو دخل علیھ وقت الفجر وعلیھ جنابة، وخشي أن ُیبتلى؛ فقد رخص بعض العلماء في قراءة المعوذات خوفا من  َ

األفضل لھ أن یتیمم ویخرج من اإلشكال ثم یقرأ القرآن، فھذا أكمل وأفضل، وأما أذكار النوم فما كان منھا من غیر : لحالةالسحر، وفي ھذه ا
ًالقرآن فإنھا تقرأ، سواء كان على اإلنسان جنابة أم ال، وأما ما كان من القرآن كقراءة آیة الكرسي ونحوھا، فال بد فیھ من الطھارة، وهللا  ُ

  .تعالى أعلم
 
 
 
 

 حكم تأخیر دفن الجنازة لیصلي علیھا من لم یصلِّ
 
 

من صلى على جنازة ثم تبعھا، وقبل أن تدفن أراد من لم یدرك الصالة أن یصلي علیھا، فھل یجوز لھ أن یصلي معھم مرة ثانیة؟ : السؤال
ِّ وھذا ھو المحفوظ من ھدیھ، ولذلك إذا ُصلي علیھا السنة عن النبي صلى هللا علیھ وسلم أنھ كان إذا حضرت الجنازة دفنھا مباشرة،: الجواب ِ

، ومن لم یدرك فال حاجة إلى تأخیر دفنھا؛ ألن ھذا من تأخیر الجنازة لمصلحة الحي، والمیت من مصلحتھ  مع الجماعة فمن أدرك فالحمد 
، وھي إذا )أسرعوا بالجنازة: (ث الصحیح أنھ قالوھذه سنة تخفى على الكثیر؛ ألن النبي صلى هللا علیھ وسلم ثبت عنھ في الحدی. المبادرة

ٌقدموني قدموني، فأي تأخیر فإنھ حجز لھا عن الفضل وحجز لھا عن الخیر، فال یجوز في ھذه الحالة أن ُیعتدى على : كانت صالحة تقول ٌ
بالدعاء لھ حتى بعد دفنھ، فلیس األمر متدارك  إن ھذا: إنھ سیدعي لھ ویترحم علیھ، فنقول: وقد یقول قائل. المیت بتأخیره لمصلحة الحي

ُموقوفا على الصالة علیھ فقط؛ ألن الصالة علیھ قصدت للدعاء، وقد حصل ھذا المقصود وتحقق بصالة الجماعة، خاصة إذا كان في  ً
لذي یظھر من ظاھر وا. من لم یصل فلیصل ونحو ذلك، فھذا فیھ تكلف: الحرمین أو نحو ذلك، فكلما جيء بجنازة قبل دفنھا توضع ثم یقال

ُّ، فھذا أمر یقتضي المبادرة والتعجل، وحق المیت في ھذا )أسرعوا بالجنازة: (السنة أننا مطالبون باإلسراع، ولذلك قال صلى هللا علیھ وسلم 
لم رحمھم هللا بأنھ ال َّومن ھنا وصى أھل الع). ال یحل لجیفة مسلم أن تبقى بین ظھراني أھلھ: (ینبغي حفظھ، ولذلك قال صلى هللا علیھ وسلم

یجوز تأخیر الجنائز، وھذا أمر تساھل فیھ كثیر من الناس إال من رحم هللا، فینبغي المبادرة بالجنائز واإلسراع بھا، وھذا فضل للمیت وخیر 
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وني إذا كان صالحة، قدموني قدم: ّلھ، وقد صح عن رسول األمة صلى هللا علیھ وسلم أن هللا كشف لھ الغیب، وبین أن الجنازة تصیح وتقول
الدعاء لھ متدارك بعد دفنھ، خاصة : قدموني قدموني؛ لما یرجو من رحمة هللا والخیر، ونقول: فنسأل هللا بعزتھ وجاللھ أن یجعلنا ذلك القائل

 . بجواز الصالة علیھ بعد الدفن، وهللا تعالى أعلم- ًوإن كان مرجوحا-ًوأن ھناك قوال 
 
 
 
 

 ( مع الفارققیاس: (معنى قول العلماء
 
 

القیاس دلیل شرعي، وھذا الدلیل الشرعي ال یجوز : ؟ الجواب)قیاس مع الفارق: (نرجو من فضیلتكم توضیح قول الفقھاء رحمھم هللا: السؤال
ّ، وبینوا َّألحد أن یستخدمھ إال إذا علم ضوابط الشریعة فیھ، فالسلف والعلماء واألئمة أكثر من عشرة قرون قد قعدوا ھذا الدلیل الشرعي

األركان المعتبرة للعمل بھ وإثباتھ، فال : ضوابطھ، فال یجوز ألي شخص أن یستخدم ھذا النوع من األدلة إال وھو یعرف أركانھ وشروط، أي
ّیأتي أحد فیقیس شیئا على شيء دون علم ومعرفة؛ ألنھ قد یحلل ما حرم هللا، وقد یحرم ما أحل هللا، والرأي قد یكون مزلة لإلنس ِّ ان إذا لم ً

ُّیحسنھ؛ ألن الرأي سالح ذو حدین، فإما أن یكون سببا في بناء الشرع وتمیز أحكامھ ومعرفتھا والوصول إلى الحق في المسائل المشكلة،  ً
و من ولذلك قال عمر بن الخطاب رضي هللا عنھ في كتابھ المشھور الذي كتبھ لـأبي موسى األشعري ، وھ! وإما أن یكون العكس والعیاذ با

أعظم كتب الفقھ، وقد اشتمل على قواعد مھمة للفقیھ، حتى إن اإلمام ابن القیم رحمھ هللا شرحھ في أكثر من مائة صفحة، وھو كتاب عمر 
، فبدأ بالمعرفة، فتحتاج إلى أن تعرف ما ھو األصل؟ وما )اعرف األشباه والنظائر، ثم قس األمور بأمثالھا: (رضي هللا عنھ الذي قال فیھ

والقیاس یقوم على أربعة . َّ العلة التي تربط بین األصل والفرع؟ وتعرف الحكم المستنبط والذي تتوصل إلیھ، والذي من أجلھ أثبت القیاسھي
ال : نقول: ًفمثال. وعلة تربط بین الفرع وبین األصل-4. وحكم لذلك األصل-3. وأصل متفق علیھ بین الطرفین-2. فرع مختلف فیھ-1: أركان

لتفاضل في األرز كما ال یجوز في التمر، بجامع الكیل عند الحنفیة، والقوت واالدخار عند المالكیة، والطعم عند الشافعیة، والطعم مع یجوز ا
ألرز الكیل أو الوزن على روایة عند الحنابلة رحمھم هللا، أو الطعم على الروایة الثانیة، أو الكیل على الروایة الثالثة، فھذا القیاس قد ألحقت ا

ًال یجوز أن ُیباع الرز باألرز متفاضال، ویجري فیھ الربا مثل التمر والشعیر؛ ألنك ترى أن األرز والشعیر ال فرق بینھما من : بالتمر فقلت
 بیع التمر الفرع ھو األرز؛ ألنھ لم یرد فیھ نص ال في الكتاب وال في السنة، واألصل المتفق علیھ ھو التمر؛ بأنھ ال یجوز: ًإذا. حیث القیاس

ویشترط . ما ذكرناه في المذاھب األربعة مفصلة، وفي ھذه الحالة یجري القیاس: ھو عدم جواز التفاضل، والعلة: ًبالتمر متفاضال، والحكم
ًأال یكون معدوال بھ عن سنن القیاس؛ فالبد أن یكون صالحا ألن یقاس علیھ غیره، فإذا كان : في األصل الذي تقیس علیھ من الشروط ًمعدوال ً

 بالزنا فإنھ یالعنھا إذا لم تكن لھ بینة، حیث قال صلى هللا علیھ -والعیاذ با-المرأة إذا قذفھا زوجھا : ًبھ عن سنن القیاس فال یصح، فمثال
ال صلى هللا عنھ امرأتھ بـشریك بن سحماء ، فق ، وذلك في حدیث ابن عباس لما قذف ھالل بن أمیة رضي)البینة أو حد في ظھرك: (وسلم

إنھ نزل فیك : (، فاشتكى ھالل إلى رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم، فقال النبي صلى هللا علیھ وسلم)البینة أو حد في ظھرك: (هللا علیھ وسلم
، فھل )وفي صاحبتك قرآن یجري بینھما ً، فجاءت فتالعنا، فالرجل مع زوجتھ إذا قذفھا فإنھما یتالعنان، لكن لو أن أخا قذف أخاه والعیاذ با

یجري اللعان بین األخ وأخیھ كما یجري بین الزوج وزوجتھ، بجامع وجود القرابة في : اللعان؟ فلو جاء شخص یجھل ضوابط القیاس فقال
إذا كانت الجوارب : ًھناك شروط وضوابط في األقیسة، فمثال: ًإذا. ٌھذا قیاس فاسد؛ ألن األصل معدول بھ عن سنن القیاس: ٍكل؛ فنقول

یفة، وقد كان الموجود على عھد النبي صلى هللا علیھ وسلم أن الجوارب سمیكة، فنزلت الجوارب السمیكة منزلة الخف؛ ألنھ مثلھ في خف
الوقایة من الحجارة، وال  ُّالوصف وقریب منھ، حتى إنھم ربما یواصلون علیھ المشي وال یسترون أقدامھم، حتى إنھم یلفون التساخین ألجل

یجوز المسح على الخفیف من الجوارب كما یجوز المسح : ًا كانت رقیقة، فإذا كان األمر كذلك، فلو جاء أحد یقیس فقال مثالتكون كذلك إذ
ھذا قیاس مع الفارق؛ ألن الخف یمكن مواصلة المشي علیھ، وھو ساتر للرجل بخالف ھذا الشفاف الرقیق، وألن الخف : على الخفین، فنقول

 عن األصل الذي ھو غسل الرجلین، وھذه الرخصة ینبغي أن تتقید بما ورد وثبت في السنة، والمحفوظ في في األصل رخصة ُعدل بھا
َّالجورب المنعل: (زمان النبي صلى هللا علیھ وسلم ھو الخف، والجورب الثخین، ولذلك جاء في روایة السنن الذي یكون في أسفلھ : ، أي)َ

إن ھذا قیاس مع الفارق؛ ألن الثخین في حكم :  فنقول-عند من ال یرى المسح على الخفیف: وأعني-جلد، فإذا ثبت ھذا، ثم إذا جاء أحد یقیس 
الخف، ولذلك جاز المسح على الجوارب ألنھا في حكم الخفاف، فال یجوز قیاس الخفیف علیھا، وھذا كلھ قیاس مع الفارق، فتثبت الفارق 

َبینھما؛ فإذا أثبت الفارق قَدْحت في القیاس قادح من قوادح القیاس، وھذا القیاس الذي أثبتھ العلماء كدلیل : لقیاس مع الفارق یسمیھ العلماءوا. ّ
ھذا قیاس مع الفارق، فتثبت : أن یقال: فساد االعتبار، والقلب، والنقض، ومنھا: ًوحجة ُیعترض علیھ، وُیقدح فیھ من أربعة عشر وجھا، منھا

ُأن ھناك فرقا بین األصل وبین الفرع، وت فالقیاس مع الفارق قادح من قوادح القیاس األربعة . ضعِّف إلحاق الفرع باألصل من ھذا الوجھً
ًعشر، وإذا سلم الخصم أن ھذا الفارق مؤثر فحینئٍذ یبطل قیاسھ، أو یلزم بدلیل آخر بدال عنھ، وهللا تعالى أعلم ّ. 

 
 
 
 

 جدة الزوجة محرم للزوج
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ْوأمھات نسائكم : ھل یدل قولھ تعالى: لجدة تلك المرأة من أبیھا، أيًھل یكون زوج المرأة محرما : السؤال ُ ِ ِ ََّ َ َُ : على ذلك؟ الجواب] 23:النساء[ُ

ًنعم، أم الزوجة من جھة أبیھا ومن جھة أمھا أم لھا، ولذلك تعتبر محرما لھ، وقولھ تعالى َ مت علْیكم أمھاتكم : َ ُْحرِّ ُْ ُ َُ َ ََّ ُ َ یشمل األم ] 23:النساء[ْ
ً واألم بواسطة، سواء تمحضت باإلناث كأم األم، أو تمحضت بالذكور كأم أب األب، فجدة الزوجة سواء كانت من جھة أمھا المباشرة وھي -ً

َ أو كانت جدتھا من جھة أبیھا؛ كأم أبیھا أو أم أبي أمھا، فإنھا محرم؛ ألنھا في حكم األم؛ - الجدة التي تمحضت باإلناث وھي أم أم الزوجة َ
 . ذكرناه بنص اآلیة الكریمة، وهللا تعالى أعلمللعموم الذي

 
 
 
 

 تخصیص شعبان بكثرة الصیام
 
 

لم یرد في شعبان دلیل على تخصیصھ بالصیام من جھة : ًھل ورد فضل للصیام في شھر شعبان سواء كلھ أو بعضھ؟ الجواب: السؤال
بان من أجل التقوي على رمضان، ولیس المراد من ھذا الفضل، لكن ورد عن النبي صلى هللا علیھ وسلم أنھ كان یصوم ویكثر في شع

خصوص الشھر، وال یراد بھ االعتقاد في الشھر، وإنما ُیراد بھ التقوي على رمضان، وال یخفى أن من دخل علیھ رمضان، ولم یكن قد صام 
َشیئا من شعبان؛ فإنھ یضعف في أول رمضان، وقد یتعب في األیام األول من رمضان، وُینھك بد ُ نھ؛ ألنھ لم یألف الصوم، ولم یتعود علیھ ً

 صیام - ًأیضا-ًقبل دخول رمضان، فإذا أراد أن یكون قویا في رمضان، ویتقوى على صیامھ؛ فاألفضل أال یبالغ في صیام شعبان، وال یترك 
 بالنافلة عن الفرض، وإذا ترك شعبان؛ ألنھ إذا بالغ في صیام شعبان فإن رمضان سیدخل علیھ وھو منھك، فیؤذیھ الصوم، فیكون قد اشتغل

صیام شعبان كلیة دخل علیھ رمضان فأضعفھ بالصوم، ولذلك فإن من یعتاد الصیام في شعبان إذا دخل علیھ الیوم األول فال یصدع رأسھ، 
، وقد ال یستطیع أن وال ینھك بدنھ، وال تخور قواه، لكن بعض الناس ممن ال یألف الصوم ربما سقط من بعد صالة الظھر، وإذا بھ ال یتحرك

فالمقصود من صیام شعبان ھو التقوي على صیام رمضان، وھذا وارد عن النبي . ُیصلي العصر من شدة ما یأتیھ من وطأة الصوم علیھ
 عن أن النبي صلى هللا علیھ وسلم نھى: (ُومن ھنا نھي عن الصیام بعد منتصف شعبان؛ لحدیث العالء بن عبد الرحمن . صلى هللا علیھ وسلم

؛ ألنھ إذا انتصف شعبان وبالغ في الصوم أنھكھ عن رمضان، ولما نھى عن الصوم بعد المنتصف، كأنھ یحبب )الصوم بعد منتصف شعبان
َّإنھ ُیفصل في : ونقول. الصوم قبل المنتصف، وھذا مفھوم مخالفة، فإذا صام بعد منتصف شعبان، وبالغ في الصیام؛ ضُعف عن رمضان

م ال ُیضعفھ فیجوز لھ الصوم، لیتقوى بھ على رمضان، ویدل على ذلك حدیث ابن عمر في الصحیحین أن النبي صلى فمن كان الصو: ذلك
وھذا أصح من حدیث النھي عن الصوم بعد منتصف شعبان، فلما نھى عن ). ال تقدموا رمضان بصوم یوم أو یومین: (هللا علیھ وسلم قال

نبھ على أنھ یجوز تقدمھ بصوم أربعة أیام أو خمسة، وذلك من باب التقوي على )  یومینال تقدموا رمضان بصوم یوم أو: (ذلك وقال
رمضان، وھذا أمر یخفى على الكثیر، حتى في بعض الخالفات التي وقعت بین العلماء رحمھم هللا في ھذه المسألة أن صوم شعبان ال ُیراد 

یھ وقد ألفت نفسھ الصوم قوي علیھ في فریضتھ، ولم ُیبالغ في ذلك إلى درجة لذاتھ، وإنما یراد بھ التقوي على رمضان، بحیث إذا دخل عل
  .ُینھك بسببھا في صیام رمضان الفریضة، وهللا تعالى أعلم

 
 
 
 

 وصایا مھمة لمن یحضر الدروس العلمیة
 
 

 السیارة، ونرید نصیحة أخرى نود منكم نصیحة لمن یضع سیارتھ خلف سیارات یرید أصحابھا الخروج فال یستطیعون بسبب تلك: السؤال
ال یجوز للمسلم أن یتسبب في اإلضرار بأخیھ، وأوصي كل طالب : لمن یؤذي المسلمین أثناء الدرس بفتح نغمات التلفون أو بالكالم؟ الجواب

ج علیھ با عز وجل  سیارتھ أال یوقفھا وھي  أنھ إذا أوقف -لما وجدنا من األذیة في الدروس، وإزعاج بعض العوام وتشویشھم-علم، وأحرِّ
ًمقفلة على أحد، ولو أن یضعھا على بعد كیلو من المسجد، فال یحضر مجلسي أحد قد آذى أحدا بقفل سیارتھ على إخوانھ، وھذا أمر قد تكرر 

أن یتقوا هللا أكثر من مرة، سواء في درس جدة أو في درس مكة أو غیره من الدروس، فرجائي لإلخوة أن یتقوا هللا عز وجل في أنفسھم، و
في إخوانھم، وقد حدث في بعض الدروس أن كان بعض الجیران عنده مریض، واحتاج إلى إسعافھ، فلم یستطع، ألن أحدھم أقفل بسیارتھ 

ًوبعضھم یأتي وكلما وجد سیارة ظنھا سیارة طالب مثلھ، فیقفل علیھا، فھذا ال ینبغي أبدا، فإذا أردت أن توقف . على سیارة صاحب المریض
: مما كثرت الشكوى فیھ: األمر الثاني. ًسیارتك فال تقفل على أحد وإال حملت اإلثم والوزر، وخاصة إن كنت طالب علم أو كنت منتسبا للعلم

ُقضیة الجواالت وأصوات البیجرات أثناء الدروس، فأناشدكم هللا الذي ال إلھ غیره وال رب سواه أال یجلس أحد في مجلس علم  وأخص -ّ
د فتح جوالھ، فإذا أراد أن یجلس ویغلق الجرس فلیجلس، أما أن یجلس ومعھ جوالھ وقد فتح جرسھ، فال آذن لھ، وهللا یشھد على  وق-مجلسي

ًوھذه األجراس تعرفون أن كثیرا - ًذلك، وأشھد هللا أنھ مؤٍذ إلخوانھ ومضر بھم، سواء كان ذلك عن طریق فتح الجرس فُیزعج من حولھ 
 أو كان ذلك عن طریق التكلم والتحدث أثناء الدرس، وھذا قد تكرر أكثر من مرة، - مات ال تلیق في بیت هللا عز وجلمنھا موسیقیة وذات نغ
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اإلخوة رسائل في درس جدة ومكة، أنھ بلغ ببعضھم أنھ یتكلم أثناء الدرس وداخل الحلقة، وما رأیت ذلك، لكن ال أشك أنھ ظالم  وقد بعث لي
ً یكلم أحدا فلیخرج من الحلقة، واألغرب من ھذا أن البعض یخرج ویتخطى الرقاب ثم یرجع مرة ثانیة، وال أرى لھ إلخوانھ؛ ألنھ إذا أراد أن

فالذي یرید أن یتصل ویكلم الناس فلیجعل كالمھ في الخارج، ولیبتعد عن الحلقة، فھذا مكان علم، ومكان : وعلیھ. ًشرعا أن یعود إلى المكان
ة، ولیحمد هللا المسلم أن هللا شرفھ وكرمھ بسماع آیات التنزیل واألحكام، وھذه نعمة من هللا سبحانھ وتعالى یغبط تتلى فیھ آیات هللا والحكم

علیھا، فھذه الثواني والدقائق إن كانت عندك قلیلة فإنھا عند هللا لیست بالقلیلة، بل ھي التي تكفر فیھا السیئات، وترفع فیھا الدرجات، وكفى 
یا وھمومھا، أال یستطیع أن یصبر ساعة في ذكر هللا جل جاللھ؟ والبعض قد یأخذ معھ جوالھ وبیجره إلى الصالة، فیزعج اإلنسان لغط الدن

أنت أثناء الصالة في آخرتك، فاإلنسان یقضي .. وُیشغل فال یعرف كیف صلى، نسأل هللا السالمة والعافیة، اللھم إنا نعوذ بك من قسوة القلوب
فالصلوات ال تبلغ بعض األحیان ربع ساعة، أفال یستطیع أن ُیغلق ! ر الدنیا، أفال یستطیع أن یصبر نفسھ دقائق؟الساعات كلھا في أمو

إن ذلك ! وھل الذي یتصل علیھ أعز علیھ من ربھ الذي یلقاه ویستقبلھ ویذكره ویمجده ویثني علیھ بالذي ھو أھلھ سبحانھ وتعالى؟! َّجوالھ؟
ُوال أشك أن ھذه من الفتن التي فتحت على الناس حتى شغلوا في موقفھم بین یدي هللا جل جاللھ! ذ باكلھ بسبب قسوة القلب والعیا فینبغي . ُ

ُعلى اإلنسان أن یكون منتبھا لھذه األمور، فبمجرد أن آتي إلى المسجد أغلق جوالي، أو أفتح جوالي وأتركھ في السیارة ولیتصل من أراد، ثم  ً
ًاي، لكن إذا دخلت في آخرتي مقبال على ربي فلیس ھناك أي شيء یشغلني عن هللا جل جاللھ، وألن الشخص إذا إذا رجعت رجعت إلى دنی

ِمن ھذا الذي اتصل؟ أھي الزوجة أم األھل أم غیرھم؟ أمور كلھا تدخل على : اتصل علیھ أحد في الصالة، فإنھ یتشوش ویقول في نفسھ ُ
إني أحرج با على كل شخص : فھذا أمر قد كثرت فیھ الشكاوي، ولذلك أعود وأكرر. وجلاإلنسان الوساوس وتشغلھ عن ذكر هللا عز 

ًیحضر مجلسنا أال یتسبب في أذیة إخوانھ، سواء عن طریق البیجرات أو عن طریق الجواالت، ولینصح بعضكم بعضا وإذا حضر إلى . ً
 اإلنسان عن أي شيء یزعج إخوانھ أو یؤذیھم، ونسأل هللا العظیم رب َالدرس فھذا درس علم ومجلس علم، ُیذكر فیھ هللا جل جاللھ، ویبتعد

العرش الكریم أن یھدینا إلى سواء السبیل، وأن یعصمنا من الزلل وأن یوفقنا في القول والعمل، فإن رسول األمة صلى هللا علیھ وسلم قد 
لثوم رائحة فقط، فإذا جئت لتصلي وتقف بین یدي هللا شوش ًعظم أذیة المسلم إلى درجة أنھ أسقط صالة الجماعة عمن أكل ثوما، وھذا ا

ًعلیك في الرائحة؛ فكیف وأنت تستمع حكما شرعیا تنتظره أمم من طالب العلم؟ فاألمر لیس بالسھل، األمر تتقطع لھ القلوب حرقة، وقد كنا  ً
ربما أثناء اتصال الجوال یكون . ه مجلس العلمنرى من مشایخنا من یسقط طالب العلم من عینھ لمجرد غلطة یذیعھا أثناء درسھ وحضور

إخوانك متجھة أفھامھم وأنظارھم لمسألة، فقطعتھم وحرمتھم منھا، ألیس ھذا ظلم؟ ألیس ھذا جور؟ ألیس ھذا اعتداء لحدود هللا عز وجل؟ 
قال (ن عشرات الكیلو مترات من أجل وھذه المسألة قد تكون من أھم المسائل، وقد تكون معضلة من المعضالت، فقد جاء طالب العلم ربما م

، فأنصت وأصغى وأحضر قلبھ، حتى إذا أراد أن یصل إلى النتیجة جاء ھذا االتصال وقطعھ عنھا، فمن الذي ُیسأل أمام هللا )هللا وقال رسولھ
د هللا ونعظم شعائره، وعندنا ِّعن ھذا؟ وأي ضرر یحصل لإلنسان في مثل ھذا؟ وإذا كان الشخص ال ُیعظم مثل ھذا، فإننا وهللا نعظم حدو

ًالكلمة من العلم تساوي شیئا كثیرا، وعندنا الحكم الشرعي كبیر جدا؛ ألن ھذا العلم ھو الذي ً رفعنا على رءوس الناس بفضل هللا سبحانھ  ً
. ًكبیر جدا، فال نستخف بمثل ھذاوتعالى، وھو الذي رقینا بھ المنابر، وھو الذي نلنا بھ الخیر والسعادة والبركة؛ فكل قلیل منھ عندنا كثیر و

فإذا جاء أحد ومعھ جوالھ وبیجره فلیحتط، وال یتسبب في أذیة إخوانھ، فاألمر لیس بالسھولة مثلما یظن البعض، وینبغي علینا أن نتواصى 
ا ال یجوز، وھذا من االعتداء اتق هللا، فھذ! یا أخي: ًبالحق، وأن یزجر بعضنا بعضا، فالشخص الذي یفعل ھذا ال یفوتك، وقل لھ بعد الصالة

: ًواألمر أیضا عند النساء. على حدود هللا عز وجل، فیأتمر المسلم بما أمر هللا، وینھى أخاه عما حرم هللا عز وجل من أذیتھ واإلضرار بھ
اتق هللا فینا، فإننا نحضر : قضیة األطفال، وإزعاج طالبات العلم بھم، وقد تكررت الشكوى من النساء، حتى إن بعض النسوة قد ناشدنني فقلن

من مسافات بعیدة، ونرید ھذه الساعة في األسبوع لسماع الذكر وسماع األحكام، ونحن أحوج ما نكون، فیأتي األطفال ویشوشن علینا، 
ًسواء عند - ل فال یجوز ترك األطفا. ولربما یصل األمر إلى تدلیل األطفال وعبثھم ولعبھم على مرأى ومسمع من والدتھم، وھذا ال یجوز

ً بطریقة تشوش على طالب العلم، فھذه بیوت هللا، ولیخش والد الطفل أن ُیدعى على طفلھ دعوة تكون سببا في شقائھ؛ -الرجال أو عند النساء ّ
ي لھ ألن بعض الناس ال یتمالك نفسھ، وقد یأخذه القھر ألنھ یأتي من عشرات الكیلو مترات للعلم الذي یرید أن ُیفني لھ عمره وحیا تھ، ویضحِّ

ش علیھ سواء ممن یعقل أو ال یعقل فعلى المرأة أن تحفظ أطفالھا، وإذا غلب على ظنھا أن حضور . ًبالغالي والرخیص، فیأتي من یشوِّ
ش على أخواتھا فلتتقي هللا عز وجل، ولتخف منھ سبحانھ وتعالى، ولتجلس في بیتھا وتسمع الشریط، أما أن تأتي إلى بی ت هللا األطفال ُیشوِّ

ُعز وجل بأطفالھا، وتزعج من حضر من طالبات العلم، وتسبب في ضیاع تركیزھن وضبطھن للعلم، ونحن أحوج ما نكون إلى طالبة علم 
تضبط ھذا الدین وتقوم بحقوقھ، فھذا ال یجوز، فأوصي أخواتي بأن یراعین ذلك، وأن یتقي هللا بعضنا في بعض، نسأل هللا العظیم أن 

وأختم ھذا الدرس بوصیتكم بما وصى هللا بھ المسلم . لل، وأن یوفقنا في القول والعمل، إنھ المرجو واألمل، وهللا تعالى أعلمیعصمنا من الز
مثل المؤمنین في توادھم وتراحمھم وتعاطفھم : (بأن ُیعینھ وأن یناصره وأن یؤازره، فإن النبي صلى هللا علیھ وسلم قال: تجاه أخیھ المسلم

فكم من مسلم دعا ألخیھ المسلم بظھر الغیب، فجعل هللا ). لواحد، إذا اشتكى منھ عضو تداعى لھ سائر الجسد بالسھر والحمىكمثل الجسد ا
جت عن مسلم بفضل هللا ثم بدعوة أخ لھ صادق بظھر : سعادتھ في دعوتھ، فقال الملك ُآمین، ولك مثلھ، وكم من كربة ونكبة وفاجعة فرِّ

ًلداعي، وأحسن العاقبة لمن دعي لھ، وإن إخوانك في الشیشان یعانون كربا وبالء عظیما ال یعلمھ إال هللا سبحانھ فأعظم هللا أجر ا! الغیب ًً ُ
دوا، وأخرجوا من دیارھم،، وفرق بین الوالدة وأوالدھا، وبین األخ وأخیھ، وعانوا من البالء ما هللا بھ علیم عندما طرقتھم  وتعالى، فقد شرِّ

ًان ھو من أشد أرض هللا عز وجل بردا وزمھریراأبواب البرد في مك فال یعلم ما الذي یكابدون ویجدون من كید وحقد أعداء اإلسالم ! ً
أن هللا : والمسلمین على ھذا الدین إال هللا سبحانھ وتعالى، فما أحوجھم منكم إلى النصرة بكل ما تعنیھ ھذه الكلمة، وھذا أصل شرعي، وھو

وإن مما ینصر بھ المسلم الدعاء، وال یستھین المسلم بالدعاء، فإن هللا تعالى قد زلزل عروش . أخاه المسلمفرض على المسلم أن ینُصر 
فاضرعوا ). ِوعزتي وجاللي ألنصرنك ولو بعد حین: (ّالظالمین وشتت شملھم أجمعین بدعوة المظلومین، وهللا یرفع دعوة المظلوم ویقول

م بخالص الدعاء، خاصة في مظان اإلجابة من األسحار وبین األذان واإلقامة بقلوب خاشعة متجھة إلى جبار السموات واألرض، وابتھلوا لھ
ًإلى هللا سبحانھ وتعالى، بل بكل ما یستطیع المسلم من خشوع وإخبات وإنابة، فیستجمع بھا ما یكون سببا في قبول دعوتھ نصیحة إلخوانھ 
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دعاء في القنوت، فیقنتوا ویستحضروا الخشوع، ویستحضروا عظمة هللا جل جاللھ، الذي ال وعلى األئمة أن یضرعوا إلى هللا بال. المسلمین
ًُیعجزه شيء في األرض وال في السماء، وهللا على كل شيء قدیر، وال یعجز هللا شيء أبدا، فإن هللا ال یعجزه شيء في األرض وال في 

وإن أخذ هللا ألیم شدید، فاضرعوا إلى هللا بالدعاء، وابتھلوا !  إذا أراد أخذهوما أھون العبد على ربھ! السماء، وما أھون الكافر على ربھ
ج   بسؤال هللا سبحانھ وتعالى حتى یفرِّ

 
 
 
 

 [3[ كتاب الوصایا -شرح زاد المستقنع 
: ومنھا. افقة الورثةأن الوصیة بأكثر من الثلث أو تخصیص بعض الورثة بشيء من المال ال یجوز إال بمو: من المسائل المتعلقة بالوصایا

أنھ یكره للفقیر أن یوصي بشيء من مالھ وعنده ورثة محتاجون، ومنھا من مات وال وارث لھ، فھل یوصي بمالھ كلھ أم أنھ یقتصر على 
 .الثلث؟ ومسألة تزاحم الوصایا، وغیرھا من المسائل التي فصل فیھا الشیخ ھنا

 حكم الوصیة بما زاد على الثلث
 
 

فیقول : أما بعد. ن الرحیم الحمد  رب العالمین، والصالة والسالم على أشرف األنبیاء والمرسلین، وعلى آلھ وصحبھ أجمعینبسم هللا الرحم
بین المصنف ]. ًوال تجوز بأكثر من الثلث ألجنبي، وال لوارث بشيء إال بإجازة الورثة لھا بعد الموت، فتصح تنفیذا: [المصنف رحمھ هللا
ّ الجملة أن الوصیة ال تصح فیما زاد على الثلث، وقد بینا أن األصل في ھذه المسألة حدیث سعد بن أبي وقاص رضي هللا رحمھ هللا في ھذه

ًومن ھنا أخذ العلماء دلیال على أنھ ال یملك اإلنسان في وصیتھ ما زاد على ) الثلث والثلث كثیر: (النبي صلى هللا علیھ وسلم قال عنھ أن
ُ فإنھ یطالب الورثة باإلذن أو االمتناع، فإن شاءوا امتنعوا فتلغى الوصیة فیما زاد على الثلث، وإن شاءوا وافقوا الثلث، وإذا فعل ذلك

فتمضي، كما ذكر المصنف رحمھ هللا، وھذا محل إجماع بین العلماء رحمھم هللا، أن الذي یملكھ اإلنسان في صدقتھ ووصایاه في حدود 
ُظیمة؛ ألن اإلنسان إذا حضره األجل عظم خوفھ من اآلخرة، وانكشفت لھ حقائق األمور، وزال عنھ اللھو وفي ھذا حكمة من هللا ع. الثلث

ّوالغرور، وأصبح مقبال على آخرتھ، فعندھا لو مكن هللا اإلنسان من جمیع مالھ لتصدق بجمیع مالھ؛ ألنھ یرید أن یفتدي من عذاب هللا عز  ّ ً
ِّتي جمعھا، والخیرات التي حصلھا؛ فإذا وقف على آخر الدنیا فإنھ یغلب مصلحة نفسھ على مصلحة َوجل، وأن یسلم من تبعات األموال ال َّ

إن هللا تصدق : (ًلما أبقى میت لورثتھ شیئا، ولكن هللا سبحانھ وتعالى جعل الثلث، ولذلك قال صلى هللا علیھ وسلم ُورثتھ، ولو فتح ھذا الباب
ة، حتى تكون من وصیة اإلنسان آلخرتھ یستصلح بھا ما فسد، ویتدارك بھا ما فات؛ فیصل بھا رحمھ، عند الوفا: ، أي)علیكم بثلث أموالكم

وال تجوز بأكثر : (قال رحمھ هللا. ویجعل بھا صدقة جاریة علیھ بعد موتھ، فھذا من الخیر والرحمة التي جعلھا هللا عز وجل لعباده المؤمنین
ًلزائد على الثلث، فالثلث نستخرجھ من جمیع ما تركھ المیت؛ سواء كان من النقود أو من ال تصح الوصیة في الشيء ا: أي) من الثلث

ًوأراضي وعقارات وأمورا أخرى، ففي ھذه الحالة لو ) عمائر(لو كان قد ترك سیولة من النقد ما یقارب مائة ألف، وترك : ًغیرھا، فمثال
ُأوصیت بمائتي ألف، فالسیولة تعادل المائتي ألف،: قال إنھ قد أوصى بكل مالھ، وإنما ننظر كم قیمة العقارات التي تركھا :  فإننا ال نقولَ

َّأطعمة في بیتھ، مثل أكیاس األرز التي للتجارة،ونحوھا، فإذا كانت تجارات ونحوھا فإنھا تقوم  والسیارات التي كان یملكھا، ولو كان عنده ُ
ً ثلث جمیع التركة أو ال یعادلھا؟ فلو أننا وجدنا العقارات تساوي ملیونا، وھو قد وتنظر قیمتھا، ثم ینظر المبلغ الذي وصى بھ ھل یعادل

ّأوصى بمائتي ألف، فال شك أن المائتین نافذة؛ ألنھا دون الثلث، فتصح وصیتھ وتمضي، ولكن إذا كانت العقارات مجموعھا ُیعادل مائة 
ً وكل قطعة تساوي خمسة وعشرین ألفا، فھذه مائة ألف، ثم ھو قد أوصى  أربع قطع،-ًمثال- ألف، كأن یكون مجموع ما عنده من األراضي 

ِبمائتي ألف، فالمائتان تعادل ثلثي التركة، فحینئٍذ تصح في المائة، وتبقى المائة الزائدة ویسأل عنھا الورثة ھل یمضونھا أم ال؟ وینبغي أن : َ
في إنفاذ وصیة الوالد والوالدة فیما زاد على الثلث، وھذا أمر ال ینبغي؛ ًیكون إمضاء الورثة بدون إحراج، فبعض الورثة قد ُیضایق بعضا 

وربما أن ھذا المال إذا أخذه اإلنسان على ھذا الوجھ فقد یكون منزوع البركة، فتأتي  ألن الذي یخرج بوجھ الحیاء وباإلكراه ال خیر فیھ،
ًفینبغي أال یضایق بعض الورثة بعضا في ھذا، فیقول مثال. العاقبة الوخیمة لمن أخذه من صاحبھ بدون رضاه وال بطیب نفس منھ إن الوالدة : ً

ًقد وصت بالمائة ألف لكي نخرجھا، وفي ذلك إضرار، فقد یكون بعض الورثة مدیونا، وقد یكون معسرا، وقد یكون عنده من العیال  ً ّ
ونھم، فینبغي النظر في مثل ھذه األمور، وعدم تغلیب والضعفة ما یجعلھ یحتاج إلى أن یأخذ من اإلرث حتى یواسیھم، أو ُیصلح من شئ

العواطف على األمور الشرعیة المقررة في كتاب هللا وسنة النبي صلى هللا علیھ وسلم، فإن المواریث والفرائض التي قسمھا هللا من فوق 
ً حلیا، -ًمثال- وقد تترك الوالدة . قوق إلى أھلھاسبع سماوات أمرھا عظیم، وقد بینھا في كتابھ وسنة رسولھ صلى هللا علیھ وسلم حتى تصل الح

ًوھذا الحلي في بعض األحیان یعادل أربعین ألفا، وفي بعض األحیان یعادل مائة ألف، وبعض النساء قد یعادل حلیھا عشرات اآلالف أو 
ّمور في نصابھا، ومعرفة ما الذي خلفھ نأخذ حلیھا ونتصدق بھ، فال ینبغي ھذا؛ بل ینبغي وضع األ: مئات اآلالف، فتجد بعض الورثة یقول

ًالمیت، وما الذي ینفذ من وصایاه إلزاما، وما الذي ینفذ اختیارا، أي باختیار الورثة وموافقتھم، وینبغي الرجوع إلى أھل العلم وسؤالھم في : ً
 ....... عز وجل على بصیرة ونورمثل ھذا، وعدم تغلیب العواطف في ھذه األشیاء؛ حتى یكون اإلنسان على السنن، وتكون طاعتھ 

 
 توقف إمضاء الوصیة بما زاد على الثلث على قبول الورثة
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إال أن یجیز الورثة ما زاد عن الثلث، : استثناء أي) إال: (قولھ( ًوال لوارث بشيء إال بإجازة الورثة لھا بعد الموت فتصح تنفیذا: (وقولھ
لو كان الثلث مائة ألف، وھو قد أوصى بمائتي ألف، فحینئٍذ نسأل : ً نمضیھ أو ال نمضیھ؟ فمثالھذا الزائد عن الثلث ھل: فنسأل الورثة ونقول

الورثة عن المائة الزائدة؛ ألن الوصیة تصح في المائة األولى، وتبقى المائة الثانیة موقوفة على إجازة الورثة، فإذا سألنا الورثة فإن جوابھم 
وإذا اتفقوا فإما أن یتفقوا على اإلمضاء، وإما أن یتفقوا على اإللغاء، . أن یختلفوا: الحالة الثانیة. أن یتفقوا: الحالة األولى: ال یخلو من حالتین

ًرضینا ما وصى بھ والدنا، أو ما وصت بھ الوالدة، فحینئٍذ تمضي المائتان، وتنفذ الوصیة في المبلغ كامال، : فإذا اتفقوا على اإلمضاء، وقالوا
ً استحقاقا للمیت، والمائة الثانیة إما تنفیذا وإما ابتداءفي المائة األولى ً وأما إذا اتفقوا على إلغاء الوصیة، كأن یكون الورثة فقراء ضعفاء، . ً

ُنصف مالي صدقة، أو أوصي أن نصف مالي ُیتصدق بھ، فنسأل الورثة فیما : ّووالدھم ترك لھم مائتي ألف، وتصدق بما زاد على الثلث فقال
ھذا من حقكم، وال تثریب علیكم، : نحن أحوج، ونرید ھذا المال، وال نرید إمضاء ھذا الزائد على الثلث، فنقول: افقون؟ فإن قالواھل تو: زاد

ًوھذا لیس بعقوق للوالدین، فال یظن أحد أن ھذا عقوق، ولو كان عقوقا لما أمر هللا بھ، ولما أحلھ من فوق سبع سماوات، ولكن قد ینظر الوالد 
ًلحظ نفسھ، وأیضا الوارث ینظر لحظ نفسھ، فالوالد ینظر إلیھ تطوعا وتفضال، والوارث یراه لحظ نفسھ واجبا وإلزاما؛ فلو كان ًشیئا  ً ً  -ًمثال- ًً

أحد أوالده علیھ دیون أو حقوق، ورأى أن والده أوصى لغیره، فلو أنھ أمضى وصیتھ فیما زاد على الثلث لتضرر ھو فیما یكون من 
ابدأ : (ًال أمضیھا، تقدیما لحقوق أوالده؛ ألن األوالد لھم حق، وقد قال صلى هللا علیھ وسلم: اإلرث، فعند ذلك من حقھ أن یقولاستحقاقھ من 

أن : الحالة الثانیة. ، فجعل بعد النفس من یعول، ففي ھذه الحالة إذا اتفقوا على اإلمضاء أو اتفقوا على اإللغاء فال إشكال)بنفسك وبمن تعول
ّلو أنھ ترك ابنا وبنتا، فوصى بما زاد على الثلث، ثم سألنا االبن والبنت، : ًفمثال. ال نمضي: نمضي، ویقول بعضھم: وا، فیقول بعضھمیختلف ً ً

 لالبن ُال أجیز، فحینئٍذ تنفذ بقدر ثلث ما زاد على الثلث؛ ألن الزائد على الثلث استحقاق: ُأنا أجیز ما أمضاه والـدي، وقال االبن: فقالت البنت
أن لالبن سھمین فیما زاد على الثلث، وللبنت سھم واحد فیما زاد على الثلث، فإن أمضت : والبنت، واالبن لھ مثل حظ األنثیین، فمعنى ذلك

ا فلو كان الذي زاد على الثلث ثالثة آالف لایر، فسألن. البنت مضى ثلث ما زاد على الثلث، وإن أمضى الذكر مضى ثلثا ما زاد على الثلث
وعلى ھذا فإنھ ُینظر إلى . ًأنا محتاج، فحینئٍذ نمضي ألفا ونبقي ألفین، فصحت في األلف والتغت في األلفین: أمضوه، وقال الولد: البنت فقالت

 .نصیب كل وارث، فإن اختلفوا فیصح في استحقاق كل ذي حق بقدر نصیبھ من ذلك الزائد على الثلث
 
 
 
 

 ثلث على قبول الورثةتوقف إمضاء الوصیة بما زاد عن ال
 
 

أوصي بأن ُیعطى فالن من أوالدي الثلث أو : فال یصح أن یوصي لوارثھ بشيء، فلو خص بعض الورثة وقال). وال لوارث بشيء: (وقولھ
حدیث ابن ، وجاء في )ال وصیة لوارث: (الربع، أو ُیعطى مائة ألف من التركة، فإن النبي صلى هللا علیھ وسلم قد حرم ھذا ومنعھ، حیث قال

، فھذا یدل على أن )إن هللا أعطى كل ذي حق حقھ فال وصیة لوارث: ( إال أن العلماء اختلفوا في قولھ-وقد سبقت اإلشارة إلیھ-عباس 
ًوالعبرة بالوارث ھو ما یكون بعد الموت، فإذا كان غیر وارث حین الوصیة، ثم أصبح وارثا بعد الموت، أو كان وارثا. الوارث ال ُیوصى لھ ً 

أما من حیث األصل فال یجوز للمیت أن ُیوصي لمن یرثھ، . حال الوصیة ثم أصبح غیر وارث عند موتھ، فھذا كل سیأتي بیانھ إن شاء هللا
ًسواء كان من الذكور أو من اإلناث، وفي ھذا حكمة عظیمة؛ ألن هللا سبحانھ وتعالى قسم المواریث وأعطى كل ذي حق حقھ من التركة، 

بناتي، أو أبنائي أرید أن أزیدھم، : فإذا جاء یوصي وقال.  تترك القسمة؛ ألنھا ھي العدل الذي قامت علیھ السماوات واألرضفینبغي أن ال
كما أن الوصیة للوارث توغر صدور الورثة بعضھم على بعض، وتوغر صدورھم . ُفكأنھ یستدرك على الشرع، ولذلك قطع من ھذا وُمنع

ًأیضا على مورثھم، سواء كان َّ من الرجال أو من اإلناث، كما حرم هللا عز وجل تخصیص بعض الورثة بالعطیة دون بعضھم كما تقدم ً ّ
 ...... .معنا

 
 توقف إمضاء الوصیة للوارث على إجازة الورثة

 
 

إال بإجازة الورثة (ھ اللفظ، إخراج بعض ما یتناول: استثناء، واالستثناء) إال: (قولھ) ًإال بإجازة الورثة لھا بعد الموت فتصح تنفیذا: (وقولھ
إذا خص بعض الورثة بشيء ما، كأن یكون واحد : األمر الثاني. لما زاد على الثلث، وقد تقدم بیانھ: األمر األول: وإجازة الورثة ألمرین) لھا

ّمن أبنائھ معاقا ویحتاج إلى المال أكثر، فخصھ بشيء، فقال نیة لھذا االبن المعاق، أو نظر إلى سیارتي، أو بیتي الفالني، أو عمارتي الفال: ً
ابنتھ ولھا أطفال، ولھا وضع معین، وأراد أن یستسمح الورثة، فوافقوا في حیاتھ أو بعد موتھ؛ فإن ھذا یمضي وال إشكال فیھ؛ ألن الحق 

  .دھما بذلكحقھم، وإذا كان الحق لھم، فإنھم كما یملكون بذلھ یملكون إمضاء وصیة والدھم أو وصیة والدتھم إذا وصى أح
 
 
 
 

 الفرق بین التنفیذ واالبتداء في إجازة الوصیة للوارث أو ما زاد على الثلث
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ّإذا وصى لوارٍث واتفق الورثة على إمضاء الوصیة، أو وصى بما زاد على الثلث واتفق الورثة على إمضاء ھذا الزائد، فھل ) ًتنفیذا: (وقولھ
ًھذا الذي أمضوه ُیعتبر ابتداء أو تنفیذ ًإذا أمضى الورثة وصیة مورثھم للوارث، فھذا تنفیذ للوصیة، وإذا كان تنفیذا؛ : ًا؟ بعض العلماء یقولَ

ًفحینئٍذ إذا وقع القبول من الموصى إلیھ في زمان، ثم أجاز الورثة بعد ذلك، كأن أجازوا مثال بعد شھر أو شھرین؛ فإن قلنا إنھ تنفیذ، وخالل : ٍ
رت الدا إجازة : ر، وھذه الدار إجارتھا بألف أو ألفین، أو أجرت السیارة أو أجرت الدابة، وحصل منھا دخل، فإن قلتُالشھر والشھرین أجِّ

ي لھ یستحق ھذه األجرة؛ ألن ملكیتھ تثُبت بمجرد  َّالورثة تعتبر تنفیذا لما وصى بھ المیت؛ فحینئٍذ األجرة مستحقة لمن أوصي لھ، والذي ُوصِّ ً
َّإن أباك قد وصى بھذه :  إذا قبل بعد الموت، فلو حصل قبولھ في أول شھر محرم، فقالوا-كما سنبینھ إن شاء هللا- أن یجیزوا، فتثُبت بقبولھ

ّ وحصل ھذا في أول محرم، ثم حصل للورثة ما حصل من أخذ وعطاء، فرتبوا أمورھم، -جاءه بعد وفاة والده: أي-قبلت : السیارة لك، فقال
نجیز، وھذا حدث بعد شھرین، فخالل ھذین : إن والدكم أوصى بھذه السیارة فھل تجیزون ذلك؟ فقالوا: لوافلما جاءوا إلى وصیة وارثھ قا

ي لھ ي بھ أو نماء؛ فإنھ یكون في ملك ھذا الشخص الذي ُوصِّ إنھا ابتداء، فحینئٍذ : وأما إذا قلنا. الشھرین لو حصل زیادة في الشيء الذي ُوصِّ
ي لھیستحق الورثة األجرة لما بین إ إال بإجازة الورثة لھا بعد : (وقولھ. جازتھم وبین قبولھ؛ فإنھا تكون في ملكھم، وال تكون في ملك من ُوصِّ

ًإذا أخذ رضا الورثة في حیاتھ فإنھ یكون ھذا مسقطا لإلثم من ناحیة تخصیص بعض الورثة، لكن الوصیة أصال : بعض العلماء یقول) الموت ً
ث الذي وصى، فعلیھ إذا  -يكما سیأت- ُال تنفذ وال تعتبر  َّإال بالموت، وعلى ھذا فإنھ ال بد أن یكون قبول الورثة وإجازتھم بعد موت المورِّ

َّوقعت اإلجازة من الورثة على ھذا الوجھ بعد موت مورثھم، بأن اتفقوا، أو قال بعضھم بإجازتھا وامتنع البعض؛ صحت بحسب الحال الذي 
  .ان الجمیع قد وافقوا، وإما أن تصح بالجزء الذي وافق صاحبھًذكرناه، فإما أن تصح كال إذا ك

 
 
 
 

 كراھة وصیة الفقیر الذي وارثھ محتاج
 
 

َّتقدم معنا أن الوصیة تعتریھا األحكام التكلیفیة، فقد تكون محرمة، أو مكروھة، أو واجبة، ] وتكره وصیة فقیر وارثھ محتاج: [قال رحمھ هللا
ٌتكره الوصیة من الشخص الفقیر، والفقر والغنى أمر : أي) تكره: (ر كلھا وأدلة كل صورة، وھنا یقول المصنفّأو مندوبة، وبینا ھذه الصو

من عنده خمسة آالف لایر فھو في حكم الفقیر، فھو : عرفي، فُیرجع في ذلك إلى العرف، فلو كانت عنده خمسة آالف لایر، والعرف یقول
َأن یكون المال الذي یتركھ قلیال، بحیث ُیوصف : ًأوال: البد من أمرین: ًإذا.  یكون لھ وارث محتاجفقیر، فمثلھ ُیكره لھ أن یوصي؛ بشرط أن ً

إنھا خالف : فإذا تحقق الشرطان فالوصیة مكروھة، وبعض العلماء یقول. ًأن یكون وارثھ محتاجا إلى ھذا المال: ًثانیا. معھ بالفقر والحاجة
ًھل خالف األولى یعتبر مكروھا أم ال؟ أما كونھا خالف األولى، فال شك أن : ختلف علماء األصولمكروھة، وقد ا: األولى، وبعضھم یقول

النبي صلى هللا علیھ وسلم بین ھذا بالدلیل الصحیح، فإن میمونة رضي هللا عنھا أخذت جاریة من جواریھا فأعتقتھا، فدخل علیھا رسول هللا 
ِلو أنك أعطیتھا ألخوالك لكان أعظم : ھل شعرت أني أعتقت فالنة؟ فقال صلى هللا علیھ وسلم! یا رسول هللا: (صلى هللا علیھ وسلم، فقالت لھ

َ، مع أن اإلنسان إذا أعتق لوجھ هللا ُعتق كل عضو منھ بما أعتق، حتى ینجو من النار بھذا العتق، إذا وقع على الوجھ المقبول عند )ألجرك ٍ ِ
ِلو أبقیتھا على الرق ووھبتھا ألخوالك فوصلت بھا الرحم؛ لكان أعظم ألجرك: م، ومع ھذا یقول لھاًهللا سبحانھ وتعالى، خالصا لوجھھ الكری ِ ِ .

أخذ العلماء أن البداءة بالغریب مع : ًوبناء علیھ. ِفجعل العتق خالف األولى، ووجھ ذلك أنھا تصدقت على غریب، مع وجود حاجة القریب
إن : األولى مكروه؟ حینئٍذ ترد المسألة األصولیة التي ذكرناھا، لكن بعض العلماء یقولوجود حاجة القریب خالف األولى، وھل خالف 

، )إنك إن تذر ورثتك أغنیاء خیر لك من أن تذرھم عالة یتكففون الناس: (الورثة قد بین النبي صلى هللا علیھ وسلم تأكد األمر في حقھم بقولھ
إنھ یكره، وال شك :  یترك ألوالده ھذا المال، فالغالب أن أوالده سیحتاجون، وعلى ذلك قالواأنھ إذا لم: فھو فقیر، والمال لیس بذاك، ومعناه

ًأن القول بالكراھة لھ وجھھ ولھ قوتھ؛ ألنھ ال شك ُیضیِّق على الورثة، ویجحف بھم، وعلى ذلك تكون صدقتھ على الورثة خیرا لھ من أن 
ٌ بل إن تركھ للمال نوع من اإلحسان ونوع من الصلة، وقد بین النبي صلى هللا علیھ ًیعطي المال للغریب، ولو كان ذلك الغریب محتاجا؛

 .......، وعلى ھذا فیبدأ بورثتھ قبل أن یبدأ بالناس)ثم أدناك أدناك: (وسلم أن الصلة یبدأ بھا اإلنسان بأدنى الناس منھ، ولذلك قال
 

 حكم الوصیة بجمیع المال لمن ال وارث لھ
 
 

ًأن شخصا لیس لھ وارث، وأراد أن یوصي صدقة وبرا بجمیع مالھ، فھل  لو: یرد ھنا سؤال]. وتجوز بالكل لمن ال وارث لھ: [قال رحمھ هللا ً
إنھ إذا أوصى بمالھ : قال بعض العلماء: یصح ذلك وتمضي صدقتھ، أم أنھا ال تصح وصیتھ إال في حدود الثلث؟ في المسألة قوالن للعلماء

جمیع أموالي من : ّشخص أسلم وقرابتھ كلھم كفار، ولیس لھ من وارث، ثم حضرتھ المنیة وعنده أموال، فقال: كلھ ولیس لھ وارث، مثل
بعدي تكون في بناء المساجد، أو في تشیید األربطة، وغیر ذلك من أعمال البر واإلحسان، وھذه الوصیة قد شملت جمیع المال، فقال 

 وارث لھ صحت وصیتھ، كما ذكر المصنف رحمھ هللا، وھذا القول مروي عن بعض أصحاب َّإذا وصى بجمیع مالھ وال: أصحاب ھذا القول
َّعبد هللا بن مسعود رضي هللا عنھ وأرضاه، فقد كان یرى أنھ إذا وصى بجمیع مالھ فلھ ذلك، فھو أحق : النبي صلى هللا علیھ وسلم، ومنھم
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إنك إن تذر ورثتك أغنیاء خیر لك من : ( وسلم جعل العلة ھي وجود الورثة حین قالأكدوا ھذا بأن النبي صلى هللا علیھ: ًوأیضا. الناس بمالھ
وخالف ھذا القول طائفة من أھل العلم، وھو القول الثاني في المسألة . فجعل ھذا بمثابة التعلیل لألمر: ، قالوا)أن تذرھم عالة یتكففون الناس

: ًأوال: ى بیت مال المسلمین، وھذا القول اختاره جمھور العلماء رحمھم هللا، والسبب في ھذاُّتصح في الثلث، والزائد على الثلث ُیرد إل: فقالوا
ًأن بیت مال المسلمین ھو الذي ُیكفنھ لو لم یترك ماال، فلو أنھ لم یترك ماال فمن أین : ًثانیا. أن من ال وارث لھ فوارثھ بیت مال المسلمین ً

ھیزه وحوائجھ إال من بیت مال المسلمین، فكما أن المسلمین غرموا؛ فكذلك یغنمون في حال وصیتھ َّسُیكفن؟ ومن أین سُیقام على مئونة تج
ًویكون ھذا أیضا فیھ إحسان إلى عموم المسلمین، فاإلحسان بھ مقدم على . ًیرجع الثلثان إلى بیت مال المسلمین ردا: على ھذا الوجھ، فقالوا

إن تذر ورثتك أغنیاء خیر لك من أن تذرھم  إنك: ( القوة بمكان؛ ألن قولھ علیھ الصالة والسالماإلحسان إلى بعضھم، وھذا القول الثاني من
أنھ إذا لم یكن لك ورثة فإنھ یجوز لك أن تفعل بمالك : ، جاء من باب الوصف، ولم یجئ من باب التقیید بالحكم، بمعنى)عالة یتكففون الناس

، فلو كان )لي مال كثیر وال وارث لي إال ابنة، أفأتصدق بمالي كلھ؟! یا رسول هللا: (لھ سعد والنبي صلى هللا علیھ وسلم قد قال . ما شئت
األمر فیھ سعة في حالة عدم وجود الوارث؛ لضیق النبي صلى هللا علیھ وسلم األمر في حدود عدم اإلضرار باالبنة، لكن النبي صلى هللا 

، فدل على )إن هللا تصدق علیكم بثلث أموالكم: ( الثاني ھذا بقولھ علیھ الصالة والسالموأكد أصحاب القول. علیھ وسلم جعل الرد إلى الثلث
ًأن الذي یملكھ ھو الثلث، وحینئٍذ إذا تصدق ولیس لھ وارث بما زاد على الثلث فقد تصدق بما ال یملكھ؛ ألن المال في ھذه الحالة یكون ردا 

حال صدقتھ بجمیع مالھ وال وارث  ثلث في حال وجود الوارث دخل في ملك الغیر، فكذلك فيإلى بیت مال المسلمین، فكما أنھ إذا زاد على ال
إن هللا تصدق علیكم بثلث : (ًلھ دخل على بیت مال المسلمین، فتكون وصیتھ في حدود الثلث إعماال لألصل؛ ألن الحدیث الذي ذكرناه

 ال من باب التقیید -كما ذكرنا-ألنھ ربما یكون بمثابة الوصف ..) غنیاءإنك إن تذر ورثتك أ: (من حیث المنطوق أقوى من حدیث) أموالكم
 ...... .بالعلة

 
 مسألة تزاحم الوصایا

 
 

ّبعد أن بین لنا ما الذي ُیشرع من جھة المقدار، وھو أن یكون في حدود الثلث؛ ] وإن لم یف الثلث بالوصایا فالنقص بالقسط: [قال رحمھ هللا
َّلو أن شخصا وصى وازدحمت األشیاء التي وصى بھا، : ثلث، وحكم ما نقص عن الثلث أنھ ماض، فورد سؤالّبین حكم ما زاد على ال َّ ً

ًوأصبح الثلث ال یسعھا، فوصى بمبلغ معین لشخص، ثم بمبلغ ثان لشخص آخر من قرابتھ غیر الوارثین، فأصبح ما وصى بھ زائدا على  ّ ٍّ
أن ثلث التركة ھو ثالثة آالف لایر، :  فمعنى ذلك-ًمثال- ٌخص توفي وترك تسعة آالف لایر ش: وللتوضیح أكثر.. الثلث، فازدحم الشخصان

ًأعطوا محمدا : وفي وصیتھ قال  ألفین، فأصبح مجموع ما ُیعطاه الشخصان یعادل - المحتاج الثاني-ً ألفین، وأعطوا صالحا -الذي ھو المحتاج-َ
ّنقسم الثالثة آالف لایر على أربعة آالف لایر؟ بین المصنف رحمھ هللا أنھا تكون بالقسط، أربعة آالف لایر، والثلث ثالثة آالف لایر، فكیف 

 ...... :وھذه المسألة في الحقیقة فیھا تفصیل
 

 ازدحام الوصایا مع كونھا متساویة
 
 

تویة مثل أن تكون في حقوق واجبة، أو إذا ازدحمت الوصایا، فال تخلو إما أن تكون مستویة أو أن تكون مختلفة، وازدحام الوصایا المس: ًأوال
َّلو أن رجال وصى أن ُیحج عنھ، والحج كان واجبا علیھ فماطل وتأخر، فوصى أن : ًفمثال. في أمور مستحقة استوت من جھة االستحقاق ًَّ ً

ُُیخرج من مالھ ما یحج بھ عنھ، وأیضا وصى بكفارات، وھذه الكفارات عدلھا  ْ ِ َّ عنھ یكون بألف لایر، والثلث ألف  ألف لایر، والحج - ًمثال-ً
لایر، فحینئٍذ ال یمكن لأللف لایر التي ھي ثلث مالھ أن تستوعب الوصیة بالحقین، والحق األول واجب، والحق الثاني واجب كذلك، فازدحم 

  .حقان واجبان  عز وجل
 
 
 
 

 ازدحام الوصایا مع كونھا مختلفة
 
 

ًالختالف، مثل أن ُیوصي بحق واجب كالحج، ویوصي بمستحب، فیقول مثالأن یكون االزدحام عند ا: الحالة الثانیة أخرجوا من الثلث ما : ِ
ُیحج بھ عني حجة فریضة، وأخرجوا من الثلث عشرة آالف لایر لفالن صدقة مني علیھ، فعندما جئنا ونظرنا وإذا بثلثھ ال یمكن أن ُیحج عنھ 

، فوجدنا أن الحج عنھ فریضة واجبة الزمة، والعشرة آالف صدقة مستحبة، فازدحمت ال یستوعب األمرین: ُوتخرج العشر آالف لایر، أي
ُوھذه كلھا تعرف عند العلماء بمسائل االزدحام في الوصیة، فإذا ازدحمت الوصایا وكانت كلھا . الوصیتان إحداھما واجبة والثانیة مستحبة

وبعض . وجوب من حیث اللزوم، مثل الحج في لزومھ وفرضیتھ آكد من غیرهواجبة؛ فمذھب بعض العلماء رحمھم هللا أنھ ُینظر إلى صفة ال
أن الحج یسقط مع الدین، فإذا كان : ُال ُینظر إلى مثل ھذا، وإنما تقدم الكفارات ألنھا دین، والحج ال یجب مع الدین، بمعنى: العلماء یقول

ِّأد الكفارات : ًقدمة على الحج؛ ألنھ لو كان حیا وأراد أن یسأل لقلنا لھًالشخص مدیونا فالحج یسقط، فحینئٍذ حقوق الكفارات الواجبة علیھ م
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ِّالواجبة علیك ثم حج؛ ألن الحج ال یجب على من علیھ دین، فقدمت الكفارات والنذور واألیمان من ھذا الوجھ، وھذا القول عند النظر والتأمل  ُ
.  إشكال، فلو أنھ وصى بالحج وبالصدقة، حججنا عنھ ثم نتصدق بما بقيأما بالنسبة الزدحام الواجب مع المستحب والمندوب فال. أقوى
ّلو كان الحج عنھ بألفي لایر، ووصى بعشرة آالف لایر لرجل صدقة، فلنفرض أن الثلث ثمانیة آالف لایر فنخرج منھ ألفین للحج عنھ، : ًفمثال

ُ الواجب، فتكون المستحبات استحقاقھا في الوصیة عند االزدحام ّوندفع الستة آالف الباقیة للشخص الذي وصى لھ، ویكون لھ ما فضل عن
المستحبات، فلو كانت وصایاه كلھا مستحبة، : ھذا بالنسبة الزدحامھا، أما في حال االجتماع باالستواء مثل. مع الواجبات فیما فضل وزاد

ًأعطوا محمدا ثالثة آالف لایر، وأعطوا زیدا ثالثة آالف لایر، وأ: كأن یقول ًعطوا عمرا ثالثة آالف لایر، فھذه تسعة آالف لایر، وثلث ً
التركة ثالثة آالف لایر، فكیف تقسم ثالثة آالف على تسعة؟ في ھذه الحالة ننظر إلى سھم كل واحد منھم من أصل مسألة في مجموع 

ُر إلى عدد رءوسھم وھم ثالثة، فتعطي كل واحٍد ٍأن نصیبھم مستو، فتنظ: الوصایا، فإذا وصى لكل واحد من الثالثة بثالثة آالف لایر، فمعناه
: ّننظر إلى الرءوس واستحقاقھا بنسبة المال الذي وصى بھ، فلو اختلفت فقال: وعلى ھذا. بالقسط وبالحساب: منھم ثلث الثلث، وھذا ھو معنى

ًأعطوا محمدا ألفین وزیدا ألفا وعمرا ألفا، فحینئٍذ تكون متفاوتة؛ لكن بین األلفین و ً ً ً األلف تناسب، فتكون مقسومة على أربعة، فیصبح لمحمد ً
یمضي نصف الثلث : ٍنصف الثلث، ولزید ربع الثلث، ولعمر الربع اآلخر، فلو كان الثلث یعادل أربعة آالف لایر، فنقول في ھذه الحالة

َاألقساط ھي مسألة مفرعة على مسألة العْول في ِّومسألة أن تجزئ ب. ٍ ثم لزیٍد ألف ولعمر ألف؛ ألنھا تعادل ربع الثلث-وھي األلفان- لمحمد 
ِالفرائض، ومسألة العْول في الفرائض ُحكي فیھا إجماع الصحابة رضوان هللا علیھم، واألصل في ذلك قضیة عمر بن الخطاب رضي هللا  َ

ًعنھ مع المرأة لما توفیت وقد تركت أختین وزوجا، فالزوج لھ النصف، واألختان لھما الثلثان، فأ ِّ ُصبح ال یمكنك أن تعطي نصف التركة ُ
للزوج؛ ألنك إذا أعطیتھ النصف بقي النصف، ولو أعطیت األختین الثلثین بقي الثلث، والزوج یرید النصف، فحینئٍذ ماذا ُیفعل؟ لما وقعت 

هللا عنھ إذا نزلت بھ ھذه الحادثة في زمان عمر بن الخطاب جمع الصحابة رضوان هللا علیھم وشاورھم في ھذا األمر، وكان عمر رضي 
ِّالنازلة یبدأ بأفاضل الصحابة والسابقین لإلسالم، وُیقدم المھاجرین، ثم األنصار، ثم یشاور عموم الناس بعد ذلك، وال یشاور قبل أھل العلم 

ًأحدا أبدا، فیبدأ ًأوال بأھل العلم فُیشاورھم، فإن وجد عندھم حال أمضاه؛ ألنھم ھم أمناء األمة، وأعلم بد ً ین هللا وشرعھ، وھم أتقى  وأقرب ً
فشاور رضي هللا عنھ فقھاء الصحابة وأجالءھم، وكان فیھم الزبیر . إلى اإلخالص، والبصیرة فیھم نافذة بتوفیق هللا سبحانھ وتعالى لھم

 أقل من ذلك، فننظر نصیب ما أرى ھذه المسألة إال كرجل توفي وعلیھ دین عشرة وترك! یا أمیر المؤمنین: (رضي هللا عنھ وأرضاه، فقال
ًأننا ننظر إلى ما تركھ المیت وُیجزأ، ویكون النقص داخال على كل شخص بقدر سھمھ، فإذا كان الثلثان : ومراده بذلك). كل واحد من أصلھا

 أربعة، ویكون للزوج ًمع النصف فتعول المسألة إلى سبعة، فبدال من أن نقسمھا على ستة نقسمھا على سبعة، وحینئٍذ یكون لألختین الثلثان
النصف ثالثة، ویقسم النصیب فینقص صاحب النصف بقدر مناسب لصاحب الثلثین، ویدخل النقص على الجمیع بقدر السھم، كما سیأتي إن 

 ترك ًوھذه المسألة عندما وقعت بین الصحابة صارت أصال عند العلماء في النماء والفضل إذا. شاء هللا بیانھ وتفصیلھ في كتاب الفرائض
لفالن ألفان، والثاني لھ ألفان، : ّ في العد والنقص، ففي ھذه الحالة لو ازدحمت الوصایا وعین وقال-ًأیضا-ًالتركات والمال، وصارت أصال 

ُوالثالث لھ ألفان، وترك ثالثة آالف، فحینئٍذ ندخل النقص على كل واحٍد بقدر حصتھ من أصل المسألة، وھذا شبھ إجماع بین الصحابة 
  .ّوان هللا علیھم في ھذه المسألة، وقد فرع العلماء رحمھم هللا علیھا مسائل االزدحامرض

 
 
 
 

 ًحكم من كان وارثا أو غیر وارث قبل الوصیة ثم تغیر حالھ
 
 

 نستطیع أن نمثل) إن أوصى لوارث: (قولھ]. ّوإن أوصى لوارث فصار عند الموت غیر وارث؛ صحت، والعكس بالعكس: [قال رحمھ هللا
ًلھذه المسألة بمثال یكون أصال لغیره، فمثال . ًاألخ ال یرث مع وجود االبن الذكر؛ ألن كال منھما یرث بالعصبة، فعصبة األخوة بعد البنوة: ً

ٍفإذا أردت أن تجعلھ في حال الوصیة وارثا، وتجعلھ عند الموت غیر وارث، فتجعل الرجل بدون ابن، ثم یوصي ألخ، فحینئٍذ األخ وارث،  ً
ِّإذا ُولد لھ الولد صار غیر وارث عند الموت، فإذا وصى ألخ على أنھ وارث، مع أنھ كان وارثا أثناء الوصیة، ثم ُولد لھ ابن ذكر، وتوفي، ف ُ ًِ َّ ٍِ َ

  غیر وارث بعد الموت، فتصح الوصیة؛ ألن العبرة في الوصیة بما بعد الموت، ولذلك یستطیع أن ُیلغیھا-وھو األخ- فقد أصبح الوارث 
ما بعد الموت، فنحن ال ننظر إلى ما كان علیھ ھذا  ویستطیع أن یرجع فیھا، وال عبرة بالقبول قبل الموت، وكل شيء موقوف فیھا على

ًالشخص، وھو أن األخ قبل الموت وأثناء كتابة الوصیة أو التلفظ بھا كان وارثا، لكن المھم ھو ما كان عند الموت، فلما توفي الرجل إذا بھ 
ِح غیر وارث، ویكون ھذا عند حال الشك، فتكون زوجتھ مثال حامال فیوصي، فإذا كانت أنثى فاألخ لھ الباقي؛ ألنھ عصبة، وإذا كان قد أصب ً ً

ًوفي بعض األحیان األفضل لألخ أن یكون ذكرا، وبعض األحیان یكون العكس، فمثال. ًذكرا، فحینئٍذ لیس لألخ من شيء ًقد یكون وارثا : ً
ًأعطوا أخي فالنا عشرة آالف لایر من ثلثي وصیة، وعنده ولد ذكر، : ًل األخ، فقد یكون غیر وارث ثم یصبح وارثا، فقالویوصي لھ، مث َ

َّفاألخ غیر وارث مع وجود الولد الذكر، فأخذ الموصي بالسنة فوصى لقریب ال یرث، فشاء هللا أن تكون منیة االبن الذكر قبل أبیھ، فتوفي 
ًالده فمات، فحینئٍذ األخ الذي لم یكن وارثا أصبح وارثا؛ ألنھ لما توفي االبن في ھذه الحالة تقدمت درجة األخوة، بحادث وجاء الخبر لو ً

وأصبح األخ في ھذه الحالة من الوارثین، لكنھ عند الوصیة كان غیر وارث، فالعبرة بما بعد الموت، فحینئٍذ تكون وصیة لوارث، وعلى ھذا 
ي لھ، وھو الذي یرث المال، بمعنىًفیكون الحكم واحدا؛ أل ًھو الذي یوصي لھ، وھو الذي یكون مسئوال : نھ من حیث األصل ھو الذي وصِّ

ًإن كان غیر وارث فأصبح وارثا، أو وارثا ثم أصبح غیر وارث، فالحكم بما بعد : أي). والعكس بالعكس: (وقولھ. عما زاد إذا لم یترك غیره ً
 ....... ذلكالموت، وال تأثیر لما تقدم على
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 اإلیجاب والقبول من أركان الوصیة

 
 

وھو الوصي، والموصى : الموصي، والموصى إلیھ: الوصیة لھا أركان وھي]. ویعتبر القبول بعد الموت وإن طال ال قبلھ: [قال رحمھ هللا
الذي یوصى إلیھ، والمحل الذي فالشخص الذي یوصي، والشخص : فھذه أربعة أركان للوصیة. وھو الشيء أو محل الوصیة، والصیغة: بھ

ّھي اإلیجاب والقبول، اإلیجاب بالنسبة للمیت الذي كان حیا حینما وصى، ویشترط  :والصیغة. والصیغة) الشيء الذي یوصي بھ(یوصي بھ  ً
ًفیھ شروط سیأتي إن شاء هللا بیانھا، والذي ُیوصى إلیھ أیضا ُیشترط فیھ شروط البد من توفرھا، فال بد من وجود  الصیغة من ھذا الشخص َ

َھي اإلیجاب والقبول، اإلیجاب من الموصي، والقبول من الوصي أو الموصى إلیھ، وإذا وقع اإلیجاب فإنھ ینقسم إلى : ًإذا. ّالذي وصى
َّصیت بعشرة آالف و: ًفاإلیجاب یكون صریحا إذا كان باللفظ، مثل قولھ. أن یكون بغیر اللفظ: الثاني. أن یكون اإلیجاب باللفظ: األول: قسمین

ًلفالن، فھذا لفظ صریح، ویعتبر إیجابا واضحا في الداللة لیس فیھ أي احتمال ًواأللفاظ الضمنیة التي تدل على الوصیة ضمنا ما جرى بھ . ً
ًأعطوا فالنا، : وصیة مني، بل قال: ًأعطوا فالنا من ثلثي كذا وكذا، فنعتبرھا وصیة، رغم أنھ ما قال: العرف من األلفاظ المعروفة، كقولھ

وھناك أمور أخرى تدل على الوصیة من . الصریح واللفظ غیر الصریح ًتدل ضمنا على أنھ یرید الوصیة، فھذا ھو اللفظ) َأعطوا(لكن 
األفعال، مثل الكتابة، فلو كتب وصیتھ وأشھد علیھا عدلین صحت الوصیة، لو كان أخرس ال یتكلم لكن عنده إشارة مفھومة ومعروفة؛ 

: ھل ترید أن توصي؟ فأشار برأسھ أن نعم، فقیل لھ: شارة في ھذا تنزل منزلة العبارة، أو كان یسمع ولكنھ ال یستطیع الكالم، فقیل لھفاإل
ًالخمس مثال، فأشار بنعم، فھذه إشارات : ال، فقیل لھ: السنة أال تزید على الثلث، فھل ترید أن توصي بالثلث كلھ؟ فھز رأسھ بنعم، أو قال

َّیھا لفظ فتعتبر من الصیغة الدالة على الوصیة، فاإلیجاب یكون من الوصي، والقبول یكون من الشخص الذي وصى إلیھلیس ف ومن حیث . ُ
والعقود تنقسم . األصل عند العلماء رحمھم هللا ال بد من وجود الصیغة؛ ألنھا ركن الوصیة، وإذا وقعت الصیغة یكون اإلیجاب فیھا والقبول

ِّاك عقود ُیشترط فیھا أن یقع القبول بعد اإلیجاب مباشرة، بحیث لو دخل بین اإلیجاب والقبول أي فاصل مؤثر فإنھ یسقط ھن: إلى قسمین
ّزوجتك بنتي فالنة بعشرة آالف، : فلو قال شخص لشخص. َالبیع، واإلجارة، والصرف، والسلم، والنكاح: اإلیجاب وال ُیعتد بذلك القبول، مثل

قبلت، فھذا الفاصل یقطع اإلیجاب : ٍ یفعل أي فعل دال على القبول، ثم ذھب إلى الغرفة ورجع، وبعد أن افترقا قالفسكت ولم ُیجب، ولم
ِّاألول، وال یصح العقد بھذا، فالبد من إیجاب جدید؛ ألن القبول وقع متراخیا مع وجود فاصل مؤثر، والفاصل یكون باألقوال ویكون  ً

كیف حالك؟ عساك طیب، فتكلم بكالم أجنبي، فھذا الكالم األجنبي ُیخرج اإلیجاب؛ : رتي بعشرة آالف، فقال لھبعتك سیا: ولو قال لھ. باألفعال
أنھ خرج بالكلیة، وأعرض عن : كیف حالك؟ كیف فالن؟ كیف الوالد؟ كیف مریضك؟ فمعناه: قبلت، فلما قال: ًألنھ لو كان قابال لقال مباشرة

ًعقود البد فیھا من وجود القبول مترتبا على اإلیجاب بدون : القسم األول: العقود تنقسم إلى قسمین: ًإذا. اإلیجاب، فسقط اإلیجاب ولم ُیعتبر
- ًأعطوا فالنا عشرة آالف لایر : عقد الوصیة، فإذا قال: ومن العقود التي ُیغتفر فیھا الفاصل. عقود ُیغتفر فیھا الفاصل: القسم الثاني. فاصل

ّإن فالنا قد وصى لك بعشرة آالف ! یا فالن: ِوفالن مسافر، وتوفي الرجل، ولم یأت إال بعد عشر سنوات، فقیل لھ فھذه وصیة، - من ثلث مالھ ً
ًقبلت، فھنا صحت الوصیة ونفذت، مع أن القبول كان بعد فاصل طویل جدا، فلو طال الزمان فإنھ یصح القبول: من ثلثھ، فقال القبول : ًإذا. َّ

َّأن یكون تابعا لإلیجاب، وھو ما یسمى بالقبول المنجـز، فالوصیة تخرج من القبول المنجـز، لكن النكاح والبیع في الوصیة ال ُیشترط فیھ  َّ ً
ًواإلجارة والصرف والسلم ونحوھا من العقود البد أن یكون القبول فیھا منجزا القبول إما أن یقع في حیاة ) ویعتبر القبول بعد الموت: (وقولھ. َّ

 یقع بعد موتھ، فإذا وقع في حیاتھ فال عبرة بھ؛ ألن الوصیة ال تكون الزمة على المیت ویجب تنفیذھا إال بعد وفاتھ، أما الموصي، وإما أن
ِقبل وفاتھ فإنھ یستطیع أن یرجع عنھا أو أن یبدل أو یغیر فیھا، وعلى ھذا فإن العبرة بموت الموصي، فالقبول ال بد أن یكون بعد الوفاة، فإذا 

 ...... . وكان ذلك بعد وفاتھ؛ صحت الوصیة إذا كانت على الوجھ المعتبرقبلت،: قال
 

 حكم سكوت الموصى لھ عن قبول الوصیة ورفضھا
 
 

ٍلو أن شخصا وصى لشخص فقال: لكن ھنا مسألة وھي. وإن طال الزمان الفاصل بین اإلیجاب والقبول: ، أي(وإن طال: (وقولھ َّ أعطوا : ً
ًإن فالنا وصى لك بعشرة آالف من الثلث، : َّثلث مالي، ثم توفي الرجل الذي وصى، فجئنا إلى الموصى لھ وقلنا لھًفالنا عشرة آالف لایر من 

ال أقبل، فلم یقبل ولم ینف؛ بل سكت، أما إذا قبل فإننا نعطیھ وتنفذ الوصیة بالشروط التي : نعم، أو قبلت، أو رضیت، ولم یقل: فلم یقل
ًئٍذ نرد المال للورثة ویقسم كإرث؛ ألننا ال نستطیع أن نجبر أحدا على أخذ المال، لكن لو سكت، فلم نعرف قبولھ ذكرناھا، وإذا لم یقبل فحین

إذا امتنع حكمنا بأنھ ال یرید، ونرد المال إلى الورثة، فیكون امتناعھ عن : من رفضھ، فھل ُیجبر على أن یقبل أم ال ُیجبر؟ قال بعض العلماء
ًبا للحكم علیھ، كما یقول الشافعیة والحنابلة رحمھم هللا، ویعتبرونھ موجبا لصرف المال للورثة، فُیرد المال؛ ألنھ لو الرد وعن اإلجابة موج ً

قبلت، فكونھ لم یقبل ولم ینص على القبول؛ فإن : ًنعتبر داللة الحال كداللة المقال؛ ألنھ لو كان راضیا لقال: قبلت، فیقولون: ًكان قابال لقال
  .ال قبل الموت: ، أي(ال قبلھ: (وقولھ. لة على أنھ ال یرید، وحنیئٍذ ُیرد المال إلى الورثة وُیقسم علیھمفي ھذه دال

 
 
 
 

 ثبات ملكیة الموصى بھ بالقبول بعد الموت
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َوالملك والملك-ویثبت الُملك : (قولھ] ویثبت الملك بھ عقب الموت: [قال رحمھ هللا  عقب الموت، ویكون بالقبول، بشرط أن یكون: أي)  بھ-ِ
ِالملك بعد موت الموصي، فتثبت ملكیة العقار وملكیة النقد واألثمان على ما ھو معلوم في الوصایا وإذا ثبتت الملكیة بعد القبول فتتفرع . ِ

ي لھ،: أن المدة التي ذكرناھا فاصلة، فبعض العلماء یقول: المسألة التي ذكرناھا، وھي : ً فلو مرض مثال فقالالمال ال یستحق نماءه من ُوصِّ
ُالناقة الفالنیة تعطى من ثلث مالي لفالن، والناقة في مرض موت الموصي كانت : ًأعطوا فالنا ناقتي الفالنیة وصیة من الثلث، فحددھا وقال

ي لھ، فإذا جئنا ونظرنا إلى وقت الوصیة، فلو قلن یثبت الملك بمجرد : اًحامال ثم وضعت، ثم بعد وضعھا مباشرة توفي الرجل، وقبل من ُوصِّ
ِما وصى، فما دام أنھ قب◌ل الوصیة فلنرجع إلى الزمان الذي تلفظ بھ الموصي، َ ًفیكون بذلك ولد الناقة تابعا للناقة، ومن ثم سیملكھ، فقال  َّ

ًلورثة، فیكون ولد الناقة ملكا بالقبول بعد الموت ال قبلھ، وحینئٍذ ال یستحق ھذا النماء المنفصل، وإنما یكون ل: ، أي)یثبت الملك بھ: (المصنف
  .للورثة؛ ألنھ مستحق على مال مورثھم

 
 
 
 

 األسئلة
 
 

...... 
 

 حكم الوراثة بالرضاعة والوصیة لھم
 
 

ث أن یوصي لھ بمالھ؟ الجواب: السؤال االبن من الرضاعة لیس لھ میراث، : ًلو لم یكن للمورث إال ابنا من الرضاعة، فھل یرث أم للمورِّ
ِن الوارثین بإجماع العلماء رحمھم هللا، فالرضاعة ال توجب المیراث، وبناء على ذلك یجوز أن ُیوصي لھ، وعند العلماء رحمھم فلیس ھو م ً ُ

َّهللا أن الشخص إذا أراد أن ُیوصي لغیر الوارث فیبدأ باألقرباء الذین ال یرثون، فأخوه من النسب مقدم على أخیھ من الرضاعة، فال یذھب  ِ
ث مالھ إلخوانھ من الرضاعة وإخوانھ من النسب موجودون؛ ألن اإلخوة من النسب إذا لم یكونوا وارثین؛ فإن األجر فیھم أعظم ویوصي بثل

ثم بعد النسب تأتي الرضاعة، وبعدھا المصاھرة والرحم، فیوصي لقرابتھ من جھة الرضاعة، كأمھ من . والصلة بھم أبر؛ فیبدأ بھم
 وبنتھ من الرضاعة، وابنھ من الرضاعة، فیوصي لھم ویراعي قربھم، وھذا ال شك أن هللا عز وجل یثیبھ الرضاعة، وأختھ من الرضاعة،

علیھ، ثم المصاھرة، والمصاھرة مثل أن یوصي ألم زوجتھ، ووالد زوجتھ، وذي الرحم منھ، فیصل رحمھ، فھذا مما یكون فیھ األجر 
ٍ، فھذا نوع من الرحم، فقرابة الزوجة ذو رحم منھ، ولذلك قال صلى هللا )ًما سأبلھا بباللھاإال أن لكم رح: (قال صلى هللا علیھ وسلم. والمثوبة

ًإنكم ستفتحون أرضا ُیذكر فیھا القیراط، فاستوصوا بأھلھا خیرا فإن لھم ذمة ورحما: (علیھ وسلم ً ًمصر؛ ألن لھم رحما من جھة : یقصد) ً ِ
ة ؛ ألن ابنھا إبراھیم ؛ فھذا یدل على أن القرابة من جھة الزوجة لھم حق، وإذا أراد إسماعیل؛ ألن أمھ ھاجر ، ولھم رحم من جھة ماری

  .اإلنسان أن یصلھم فإنھ یراعي مرتبھم في الصلة، وال شك أن هللا یأجره على ذلك، وهللا تعالى أعلم
 
 
 
 

 مسألة رفض الموصى لھ للوصیة
 
 

َأشكل علي في مسألة رفض الموصى لھ أخذ الو: السؤال ًصیة أنھا ترجع إلى الورثة، ولم نصرفھا في وجوه البر، خصوصا أن نیة المورث ّ
ٍبعض األحیان قد ُیوصي لشخص محاباة، وبعض األحیان قد یوصي لشخص ! أشققت عن قلبھ؟: في بذل الخیر وأنھ أراد الصدقة؟ الجواب ِ

یتھ من بعدهمن باب المكافأة لھ على معروٍف بینھ وبینھ، وبعض األحیان قد یوصي لشخص ًوأیا ما كان .  لدفع ضرره عن أوالده وذرِّ
ّإن ھذا ُمتعین أن قصده البر والصلة، فلیس كل الناس یوصي ألشخاص معینین وقصده البر والصلة، وعلى ھذا : َّالسبب، فغیر مسلم أن نقول

ّفالحكم الشرعي أن من أوصى لُمعین وفات المعین؛ فاتت الوصیة بفواتھ، على تفصیل عن د العلماء في مسألة ما یشترط لھ القبض وما ال َ
یشترط لھ القبض؛ لكن الكالم إذا لم یقع القبول وتوفي ولم یمكن إنفاذ الوصیة، ففي ھذه الحالة یرجع المال إلى الورثة، فھم أحق بھ وأولى، 

  .وهللا تعالى أعلم
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 یلزم المأموم بالتأمین إذا أدرك موضع التأمین

 
 

:  اإلمام بعد فراغھ من قراءة الفاتحة وقبیل التأمین، فھل إذا أمن أؤمِّن معھ، أم أن التأمین یكون لمن أدرك الفاتحة؟ الجوابأدركت: السؤال
َوال الضالین : وإذا قال: (ُیشرع التأمین لمن أدرك موضع التأمین، والدلیل على ذلك قولھ علیھ الصالة والسالم َِّ ، )آمین: فقولوا] 7:الفاتحة[َّ

  .مر علیھ الصالة والسالم بالتأمین لكل من حضر موضع التأمین، وعلیھ فإنھ ُیلزم المأموم بالتأمین إذا أدرك ھذا الموضع، وهللا تعالى أعلمفأ
 
 
 
 

 حكم حرمان الوالد ألبنائھ من المیراث
 
 

باب الوصیة :  یوصي بأكثر من الثلث؟ الجوابإذا غلب على ظن الوالد أن أبناءه سیصرفون اإلرث فیما ال ُیرضي هللا، فھل لھ أن: السؤال
َّباب عظیم، وفیھ أمور مھمة جدا، والناس مأمورون بشرائع ھي سنن الھدى، قد دلت علیھا نصوص الكتاب والسنة عن رسول هللا صلى هللا  ً

ِلى، فا جل وعال أمر من یوصي أال علیھ وسلم، فما علیھم إال أن یلتزموھا، ویسیروا على نھجھا، ویتركوا األمور إلى هللا سبحانھ وتعا
یتجاوز ھذا الحد، وعلیھ أن یلتزم بذلك وأال یجتھد، وما یدریھ فلعل ھؤالء الذین ینظر إلیھم أنھم فاسدون أن یكونوا من خیار عباد هللا 

ِ من أناس فجعوا بموت األقرباء وكم! الصالحین بعد موتھ، فكم من أناس كانوا على ضالل ثم اھتدوا بعد موت والدھم أو بعد موت والدتھم ُ
ًفعسى أْن تكرُھوا شْیئا ویْجعل هللا فیھ خْیرا كثیرا : فأصبحوا من األخیار والسعداء ًِ ِ َِ َ َ َ َُ َّ َ َ َ َ َ َ ًَ ْ ومن ھذا أن تأتي المصیبة لعبٍد فیقلب : قالوا] 19:النساء[َ

ٍوقد ترى الرجل كأسوأ ما أنت راء في . تعالى یتدارك بھا عبدههللا حالھ من حال الشقاء إلى حال السعداء، وھذه رحمة من هللا سبحانھ و
ّعقوق الوالدین وقطیعة الرحم، فما أن یموت والده حتى یتفطر قلبھ ویكون من أرحم أوالده بھ بعد موتھ، وقد یكون الولد من أبر الناس بوالده 

لیھ من الفتن فینشغل بأوالده وزوجتھ، حتى إنھ لربما مر علیھ الیوم في حال حیاتھ، ثم یفتح هللا علیھ الدنیا بعد موت أبیھ، أو یفتح هللا ع
فاألمور ال یعملھا إال هللا سبحانھ . ًواألسبوع وربما الشھر ال یذكر والده برحمة أو دعوة إال قلیال، مع أنھ كان من أبر الناس بوالده في حیاتھ

ًوكل شْيء فصلناهُ تفصیال : ھو الذي قدر كل شيء وفصلھوتعالى، فا وحده ھو المطلع على السرائر وعلى الضمائر، و ِ َّ َّْ َُ َ َ َْ ٍ ، ]12:اإلسراء[َ
ًفمسألة أن اإلنسان یرى أوالده عصاة الیوم؛ فیرید أن یوصي بالمال كلھ حتى ال یعصوا هللا تعالى بھ، فھذه أمور منوطة بالغیب، ولذلك فما 

ًثلث، وما زاد على الثلث فال یجاوزه؛ التزاما بالشرع، وتسلیما لحكم هللا سبحانھ وتعالى، علیھ إال أن یلتزم األصل الشرعي، وھو االلتزام بال ً
  .وهللا تعالى أعلم

 
 
 
 

 فضل قیام اللیل
 
 

َكانوا قلیال من اللْیل ما یْھجُعون : في قولھ تعالى: السؤال َ َ َ َِ َّ ِ ًِ َ َوباألْسحار ُھم یْستغفُرون * َُ َ َ َِ ْ َ ْ ِ َ ُیشترط قضاء وقت اللیل ھل ] 18-17:الذاریات[ِ
ھذه اآلیة الكریمة : بالصالة للدخول في ھذا الوصف؟ ولو عكف طالب العلم معظم اللیل على طلب العلم فھل یدخل في ھذا الوصف؟ الجواب

َ فتح لھ أبواب اشتملت على خصلة جلیلة عظیمة جعلھا هللا لألنبیاء واألخیار والصالحین، فما من عبٍد یفتح هللا علیھ باب قیام اللیل إال
َالرحمات، فھو شأن الصالحین، ودأب أولیاء هللا المتقین، كما ذكر هللا في كتابھ المبین، حتى إن هللا سبحانھ وتعالى لما أراد أن یبیِّن عظیم 

ُل : ھمنزلة قیام اللیل، وأنھ مفتاح كل خیر للعبد، أول ما أمر هللا بھ نبیھ علیھ الصالة والسالم في صبیحة الوحي بقول َّیا أیھا الُمزمِّ ْ َ َُّ َقم اللْیل * َ َّ ِ ُ
ًإال قلیال  ِ َ َّ لقد جعل هللا عز وجل في . ً، وھذا یدل على أن قیام اللیل فیھ أمور عظیمة تكون سببا في سعادة العبد في دنیاه وآخرتھ]2- 1:المزمل[ِ

ًإن ناشئة اللْیل ھي أشد وطئا وأقوم قیال : ل تعالىقیام اللیل سداد اللسان، وإذا استقام اللسان استقامت الجوارح واألركان، قا ِ ِ ِ َُّ َ َ َ َْ َ ْ ًَ َُّّ َ َ َِ َ ]. 6:المزمل[ِ
ًوجعل هللا قیام اللیل سببا في ھبات اآلخرة، مع أنھ سبب في صالح دین العبد في دنیاه، فإنھ سبب في ھبات هللا ونعمھ وخیره للعبد في 

َومن اللْیل فتھجد بھ نا: اآلخرة َ َِ َّ ِِ ْ َ َ َِ ًفلة لك عسى أْن یْبعثك ربك مقاما مْحُمودا َّ َ َ َ َ َ َ َ َ َ ًَ َ ُّ َِ َ َ ً، فجعل هللا المقام المحمود مقرونا بقیام اللیل، وھذا ]79:اإلسراء[ًَ
حتى إن ! عجبت من اللیل كیف جعل هللا عز وجل فیھ ھذه الخیرات العظیمة: یدل على عظیم ما في قیام اللیل، حتى إن بعض العلماء یقول

ُِسْبحان الذي : لصالة واإللزام بھا وتقدیرھا وبیانھا الذي شرف هللا بھ نبیھ علیھ الصالة والسالم جعل ذلك كلھ في اللیل، فقال تعالىفرضیة ا َّ َ َ
َأْسرى بعْبده لْیال من المْسجد الحرام إلى المْسجد األقصى الذي باركنا حْولُھ  َ ََ َ َ َ َ َ َ َ َ َ ََ ْ ِْ ِ ِ ِ ِ َِّ َ ِ ِْ ْ ِْ ِِ ً عل اآلیات العظیمة لنبیھ علیھ الصالة والسالم ، وج]1:اإلسراء[َ

ًفي ذلك اللیل، فأري علیھ الصالة والسالم من اآلیات ما امتأل قلبھ بھا إیمانا وتوحیدا  جل جاللھ، فا أعلم حینما أصبح رسول الھدى بذلك  ً ِ ُ
ِاإلیمان والیقین بعد أن أري آیات هللا العظیمة، وكل ذلك جعلھ هللا عز وجل ف إن قیام اللیل من أحب األعمال : ومن ذلك قال العلماء. ي اللیلُ

وركعتان یركعھما العبد في : (إلى هللا سبحانھ وتعالى، ولما ُسئل علیھ الصالة والسالم عن أفضل األعمال بعد الطاعات والمكتوبات قال
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َوباألْسحار ُھم یْستغفُرون : ت من قولھلكن ما ورد في آیة الذاریا. ، فھذا یدل على فضل قیام اللیل)جوف اللیل اآلخرة َ َ َِ ْ َ ْ ِ َ ٌثناء من ] 18:الذاریات[ِ
كثرة تالوة القرآن : ًعام، والخاص ھو االستغفار؛ ألن قیام اللیل یقوم على الذكر عموما، ومن أشرفھ وأفضلھ هللا عز وجل بذكر خاص بعد

االستغفار، فجعل هللا عز وجل : بأسمائھ وصفاتھ سبحانھ وتعالى، ومن ذلكوالتسبیح والتحمید والتمجید والتوحید  عز وجل بالثناء علیھ 
َوباألْسحار ُھم یْستغفُرون : ًاالستغفار سببا في الرحمة َ َ َِ ْ َ ْ ِ َ ، فھذا الوقت استحب العلماء رحمھم هللا فیھ لمن أصابھ أن ُیكثر فیھ من ]18:الذاریات[ِ

ًلمغفرة؛ ألن هللا سبحانھ وتعالى اختاره فینزل هللا فیھ جل وعال نزوال یلیق بجاللھ وعظمتھ االستغفار، وأن یسأل هللا عز وجل فیھ العفو وا ِ
ًوكمالھ، ویبسط لعباده الخیر والرحمة، ینزل نزوال حقیقیا یلیق بجاللھ وكمالھ وعظمتھ، فیقول ھل من داع فأستجیب لھ؟ ھل من سائل : (ً

ِعلم س) فأعطیھ سؤلھ؟ ھل من مستغفر فأغفر لھ؟ بحانھ شدة حاجة عباده وفاقتھم إلیھ؛ فجعل لھم ھذا الوقت المبارك للرحمة والعفو والمغفرة، َ
وكم من فضائل ونوائل ورحمات أبوابھا ! وكم من درجات ُرفعت! ُوكم من ذنوب غفرت! في تلك الساعة كم من رقاب ُعتقت وهللا أعلم

ِّفتحت أن یحرص على السحر واالستغفار فیھ، ولذلك سھام اللیل في األسحار، فما من عبد فقیام اللیل باب من أبواب الرحمة، وعلى العبد ! ُ
وقد كان العلماء رحمھم هللا واألئمة یوصون أھل الذنوب والذین كانوا في . یدعو دعوتھ في السحر ویالزم دعاء السحر إال شرح هللا صدره

ار فیھا، وھكذا من تغیر حالھ فضاقت علیھ الدنیا، وأصابھ الكرب والھم والغم، بدایة ھدایتھم وصالحھم بلزوم األسحار بكثرة الدعاء واالستغف
فلیلزم األسحار؛ ألنھا ساعات رحمة؛ لثبوت السنة والخبر بذلك عن رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم، فیتعرض لنفحات هللا ورحماتھ التي 

وآخر دعوانا أن . سنى وصفاتھ العال أن یجعل لنا من ذلك أوفر حظ ونصیبنسأل هللا العظیم رب العرش الكریم بأسمائھ الح. یرحم بھا عباده
  .الحمد  رب العالمین، وصلى هللا وسلم على نبینا محمد وعلى آلھ وصحبھ أجمعین

 
 
 
 

 [4[ كتاب الوصایا -شرح زاد المستقنع 
منھا أنھ یجوز للموصي أن یتراجع عن وصیتھ، وتراجعھ قد أن من قبل الوصیة ثم ردھا لم یصح ھذا الرد، و: من المسائل المتعلقة بالوصایا

یكون باللفظ وقد یكون بالفعل، ومنھا أنھ یجب على الورثة إخراج الحقوق والواجبات التي في ذمة المیت قبل القسمة؛ ألن نفس المیت معلقة 
مر الدین عظیم، ومن استدان وھو یرید قضاء دینھ أدى بتلك الحقوق، وینبغي على المسلم أن یبتعد عن االستدانة قدر المستطاع؛ وذلك ألن أ

 .هللا عنھ
 حكم قبول الوصیة ثم ردھا

 
 

فیقول : أما بعد. بسم هللا الرحمن الرحیم الحمد  رب العالمین، وصلى هللا وسلم وبارك على نبیھ األمین، وعلى آلھ وصحبھ أجمعین
ّ بین المصنف رحمھ هللا في ھذه الجملة أن من وقع منھ قبول الوصیة، وتم ھذا القبول ]ومن قبلھا ثم ردھا لم یصح الرد: [المصنف رحمھ هللا

َأنھ إذا أوصى شخص إلى شخص آخر : ِبعد وفاة الموصي؛ فإنھ حینئٍذ ال یصح رده لھا، وال رجوعھ عن ذلك القبول، والسبب في ذلك َ
ٍأوصیت لعمر بعشرة آالف، ثم قال عمرو لما : ٌفلو قال زید من الناس. بوصیة، فقبلھا على الوجھ المعتبر؛ فإن ملكیتھ تثبت لتلك الوصیة

َأخبر أن زیدا توفي وأوصى لھ بعشرة آالف ً ِ : ُقبلت بعد وفاة الموصي، فقد ثبتت ملكیة العشرة آالف لھ، فإذا قال بعد ذلك: قبلت، فإذا قال: ُ
ً ُیعتد بھ، فلو أن شخصا یملك بیتا فقالرجعت عن القبول؛ فقد رجع عما یملك، ورجوع اإلنسان عما یملكھ ال ھذا البیت لي، ولیس المراد بھ : ً

على وجھ اإلقرار، وإنما المراد أنھ یرید أن یخرج ملكیتھ عنھ ال على وجھ الھبة وال على وجھ الصدقة ولكن ھكذا، فإنھ ال یصح رجوع 
ي بھ إلیك، إن: وحینئٍذ نقول. المالك عن الملكیة بعد ثبوتھا على الوجھ المعتبر ّ قبولك بعد وفاة الموصي ُیثبت ملكیتك لھذا الشيء الذي وصِّ ُِ

كما ذكرنا شبھ قول جماھیر العلماء رحمھم هللا، أن  وحینئٍذ إما أن تتصدق بھ، أو تھبھ، أو تتصرف فیھ، أما الرجوع فال ُیعتد بھ، وھذا
 لھ أن یرجع؛ ألن اإلنسان حر في نفسھ، فلھ أن یختار في وقٍت یرى من :وھناك من العلماء من قال. الرجوع بعد ثبوت الملكیة لیس من حقھ

 ...... .المصلحة أن یقبل، ولھ أن یختار الرد في وقٍت یرى من المصلحة أن یرده
 

 جواز رجوع الموصي في وصیتھ حال حیاتھ
 
 

ّباح للمسلم إذا وصى بوصیة أن یرجع عنھا، وذلك ُی: أي) ویجوز: (یقول المصنف رحمھ هللا]. ویجوز الرجوع في الوصیة: [قال رحمھ هللا
ألن اإلجماع منعقد على أن الوصیة لیست بعقٍد الزم في أول الحال، وقد تقدم معنا أن العقود منھا ما ھو الزم، ومنھا ما ھو جائز، والذي 

ُّیوصف باللزوم إما أن یكون الزما للطرفین، إما أن یكون الزما ألحد الطرفین، وقد بینا ً  ھذا وفصلناه في مقدمات البیوع، وعند الكالم على ً
ٌوالوصیة في األصل أنھا عقد جائز في حق أحد الطرفین، الزم في حق اآلخر؛ ألن الموصي من حقھ أن ُیغیِّر ویقدم ویؤخر . باب الخیار

وھذا من رحمة هللا تبارك وتعالى؛ ألنھ لو ویبدل في وصیتھ ما لم یمت، وھذا حق من حقوقھ، وعلى ھذا شبھ إجماع بین العلماء رحمھم هللا، 
ًُضیِّق على اإلنسان في وصیتھ لما أمكنھ أن یتدارك كثیرا من المصالح، ولما أمكنھ أن یدرأ عن نفسھ كثیرا من المفاسد، ولو أن الشریعة  ً

وحینئٍذ كان من . ھا سُیلزمون بھاَّضیقت على الموصي أن یرجع عن وصیتھ لتحاشى الناس الوصیة؛ ألنھم یعلمون أن أي وصیة یقومون ب
َّأن یسر على المسلم في رجوعھ في وصیتھ، فیقدم ما حقھ التقدیم، ویؤخر ما حقھ : رحمة هللا تبارك وتعالى ولطفھ بعباده كما قال العلماء

الوارث، فیوصي بثلث التأخیر، على حسب اختالف األوقات واألزمنة واألحوال، فلربما كان في وقت یرى من المصلحة أن یوصي لغیر 
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مالھ أو بربعھ إلى قرابة لھ ال یرثون، ثم یشاء هللا أن تكثر ذریتھ وتتغیر األحوال، وحینئٍذ تكون ذریتھ أحوج ما تكون إلى ھذا المال، فیكون 
 الذین ھم أحوج، وھذا ال ِّمن المصلحة أن یلغي الوصیة بالثلث، وأن یلغي الوصیة بالربع، وأن یلغي الوصیة لغیر الوارث، وأن ُیقدم ورثتھ

ّ، فقد بین أن هللا تعالى تدارك عباده برحمتھ )الذخیرة(وممن أشار إلى ھذا القرافي في كتابھ . شك أن فیھ رحمة من هللا وتوسعة على العباد
لناس من جھة، َّحینما وسع علیھم في الرجوع عن الوصیة، فلو لم یملك اإلنسان الرجوع عن الوصیة لصارت الوصیة محل ضرر على ا

یباح، فمن أوصى وصیة ورأى من المصلحة أن یلغیھا ویكتب غیرھا، أو ُیلغي : أي) یجوز: (قال. ولتحاشي الناس الوصیة من جھة أخرى
بعضھا ویثبت بعضھا؛ فاألمر عائد إلیھ، وعلى ھذا شبھ إجماع بین العلماء رحمھم هللا، وفیھ أثر عن عمر بن الخطاب رضي هللا عنھ رواه 

 ...... .إلمام البیھقي في السنن، أثبت مشروعیة الرجوع عن الوصیةا
 

 الرجوع عن الوصیة بالقول
 
 

ًوالرجوع یكون بالقول، ویكون بالفعل، والرجوع بالقول یكون صریحا ویكون ضمنیا، فالرجوع القولي الصریح كقولھ رجعت عن وصیتي، : ً
ِّلغیت وصیتي، وال تنفذوا وصیتي، ونحو ذلك من األلفاظ الدالة على أنھ قد رجع عما أبطلت وصیتي، وأ: ًوكذلك أیضا ما یدل على إلغائھا

ُوصى بھ، فإذا قال ذلك فإن الوصیة تبطل أوصیت لك بھذه السیارة، ثم قال بعد ساعة، أو بعد ! یا محمد: فكأن یقول: وأما الرجوع الضمني. َّ
ِیني، فعلمنا أنھ ال یرید تنفیذ الوصیة األولى، وإنما یرید أن یرجع عنھا حینما جعلھا في السیارة بیعوھا وسددوا بھا د! یا أوالدي: یوم أو شھر

ًإذا رجع صراحة، أو رجع ضمنا، كما ذكرنا في التصرفات كالبیع أو الھبة، فمثال: سداد الحقوق، فعلى ھذا ھذا : كان قد وصى ببیت، وقال: ً
ّورثة، فوصى لغیر وارث، ثم شاء هللا عز وجل أن قال لھم بعد ذلك بزمان قصیر أو البیت ُیعطى البن عمي فالن، وابن عمھ لیس من ال

ًخالفا لما أوصى بھ أوال-ھذا البیت بیعوه ثم افعلوا بثمنھ كذا وكذا : طویل فنعلم أن ھذا التصرف یدل على أنھ قد رجع عن الوصیة األولى  -ً
  .وألغاھا

 
 
 
 

 الرجوع عن الوصیة بالفعل
 
 

ً الفعلي فمثل أن یتصرف بالفعل، فبدال من أن یبیع بالقول یتصرف بالمعاطاة، فمثال یقولوأما الرجوع ھذا الكتاب وصیة مني لك ! یا محمد: ً
بعني ھذا الكتاب بھذه المائة، فأعطاه الكتاب مناولة وقبض المائة، فتصرفھ ببیع ! یا فالن: بعد موتي، ثم جاءه شخص بعد ذلك وقال لھ

ًوھكذا لو فعل فعال استنفذ ما وصى بھ، كأن یكون الُموصى بھ طعاما، ثم أكلھ أو أعطاه أوالده لیأكلوه، أو . لغاء الوصیةالمعاطاة ُیوجب إ َ ََّ َ ً
ّبین المصنف : ًإذا. تصرف فیھ بالفعل؛ فإن ھذا الفعل یوجب إلغاء الوصیة األولى، واعتبار الفعل الثاني سواء كان وصیة أو كان غیر ذلك

ِّ، فال یجب وال یحرم وال یكره، فھذا األمر إلیك، فمتى ما رأیت المصلحة أن تقدم في الوصیة أو )یجوز: (نھ یجوز الرجوع، وقالرحمھ هللا أ ُ
ُتؤخر فیھا فإن ذلك راجع إلیك، سواء ُوجد السبب للرجوع أو لم یوجد؛ فاإلجماع قائم على أن من حقك أن تغیر في وصیتك، سواء ُوجد  ِ

لكن ینبغي لمن أراد أن یرجع عن وصیتھ أن یحتاط، فعندنا وصیة منسوخة ووصیة متأخرة . لتغییر أو لم یوجد سببسبب یقتضي ھذا ا
ٍناسخة، فالوصیة المنسوخة إذا كانت موثقة في القضاء، أو موثقة بحكم قاض، أو موثقة بشھود، أو مكتوبة، فینبغي على من یرجع أن یحتاط  َّ

َّ، فیوثق ھذا الرجوع كما وثق الوصیة، وأال یعرِّض حقوق الورثة للضیاع حینما ال یحتاط بتوثیق الرجوع، في الرجوع فیشھد شاھدین عدلین ِّ
  .أو الداللة علیھ على وجھ معتبر بحیث ُیرجع إلیھ بعد وفاتھ

 
 
 
 

 الوصیة المعلقة بشرط
 
 

إن قدم زید فلھ ما أوصیت بھ : (إن قال].  فلھ، وبعدھا لعمروإن قدم زید فلھ ما أوصیت بھ لعمرو، فقدم في حیاتھ: وإن قال: [قال رحمھ هللا
ًھذه وصیة معلقة، كأن یقول مثال) لعمرو ًإن افتقر فالن فأعطوه، وإال أعطوا فالنا، .. إن حصل كذا وكذا.. إن ذھب عمرو.. ٌإن قدم زید: ّ

ّقد أوصیت لھ بما أوصیت : إن قدم زید فلھ، أي: فإذا قال. شرطالمھم أن ھذه الوصیة المعلقة مبنیة على شرط، وینبغي علینا أن نتقید بھذا ال
: بھ لعمرو، كأن یكون عنده عشرة آالف لایر، وزید ھو ابن عمھ القریب، وعمرو ابن عمھ البعید، فأراد أن یوصي لألقرب ثم األقرب، فقال

بمعنى یملك، ): لھ) (إن قدم زید فلھ: (مرو، وھذا ھو معنى قولھفإنھ لع: ھذا المال لزید بشرط أن یقدم قبل وفاتھ، فإذا لم یقدم قبل وفاتھ قال
قدومھ قبل : لزید، فزید ال یملك ھذا الموصى بھ إال إذا تحقق الشرط وھو: ّوالوصیة التي وصیت بھا لعمرو من عقار ومن منقول لھ، أي

ًإن قدم زید فلھ ما وصیت بھ لعمرو، أیا كان ھذا الشيء الذ: الوفاة، كما أخبر ّ قبل وفاتھ؛ وھذا أمر : أي) ٌإن قدم زید: (فقولھ. َّي وصى بھٌ
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ْواضح بأنھ ُیرتب القدوم على أساس أنھ یقدم قبل وفاتھ، فإن توفي ولم یقدم زید؛ سقط استحقاق زید وبقیت الوصیة على ما ھي علیھ َْ َ ًوبناء . َّ
ھذا التمثیل أن یبیِّن أن الوصیة المعلقة ینبغي علینا أن نتقید إنھ من حیث األصل أراد المصنف ب: یفصل في ھذه المسألة فنقول: على ذلك

.. إن جاءت الجمعة.. إن انتصف الشھر.. إن انتھى الشھر.. ٌإن جاء الغد وقدم زید.. ٌإن قدم زید: بشروطھا وبالتعلیق الوارد فیھا، كأن یقول
ًأو باألفعال، فأي شيء اشترطھ الموصي، وكان شرطا معتبرا خالیا إن غابت الشمس، فھذه كلھا وصایا معلقة، فتعلق بالزمان، أو بالمكان،  ً ً ِ

ًمن الغرر واإلبھام والجھالة، فإنھ محتكم إلیھ؛ ألن من حق الموصي أن یوصي مطلقا، ومن حقھ أن یوصي مقیدا، فمن حقھ أن یقول ًِ ِ ِ ٌ :
ِّوصیت لعمرو بعشرة آالف، وال یعلق وال یقیِّد وال یشترط؛ ومن حقھ أن ی ْوصیت لزید بعشرة آالف بشرط أال یقدم عمرو قبل وفاتي، : قولَّ َ َّ

ُھذه عشرة آالف لایر تعطى لبني عمي من بني فالن إذا كانوا محتاجین وإال : ًأو أال یكون فالن محتاجا؛ ألنھ في بعض األحیان تجده یقول
قق وجود الحاجة، ونصرفھا إلى الثاني متى ما تخلف الشرط َأننا نصرفھا إلى األول الموصى إلیھ بشرط تح: فمعنى ذلك. فتعطى لبني فالن

أنھ ذكرھا بعد الرجوع، وھذا فیھ نوع من : ومناسبة ھذه المسألة. ِأنھ یجب علینا أن نتقید بشروط الموصي: في األول، وھذا أمر معتبر، أي
ًاللطف، وھو أن الرجوع تارة یكون رجوعا مطلقا، مثل أن یقول ً ًألغوا الوصیة، فھذا رجوع مطلق، وتارة یكون : یقولّوصیت لعمرو، ثم : ً

ًأنھ رجع عن وصیتھ لعمرو بشرط قدوم زید، فصار رجوعا معلقا: ٌإن قدم زید فلھ ما وصیت لعمرو؛ معناه: ًرجوعا بقید؛ ألنھ حینما قال ًّ .
ِوإال فاألصل أن مسائل األشیاء التي ُیوصي بھا  من الرجوع المطلق، شرع في الرجوع المعلق، -وھذا من دقتھ رحمة هللا علیھ- فبعد أن فرغ 

 ...... . سیأتي بیانھا واإلشارة إلیھا-المعلقات-
 

 وجوب سداد الحقوق التي على المیت بعد موتھ
 
 

یجب على ورثة : ، أي)یخرج الواجب: (قولھ] وُیخرج الواجب من دین وحج وغیره من كل مالھ بعد موتھ وإن لم یوص بھ: [قال رحمھ هللا
ثھم، فیخرجوا من مالھ الحقوق الواجبة، سواء كانت  عز وجل، أو كانت للمخلوقین، فھم مسئولون  ّالمیت أن یتقوا هللا عز وجل في مورِّ
ًأمام هللا عز وجل عن إخراج ھذا الحق، فاألصل یقتضي أننا نبدأ أوال بمئونة التجھیز، فیجھز، ویغسل، ویكفن، وُیحمل، ویصلى علیھ، 

ُیقضى الدین قبل مئونة التجھیز، وھذا ال : ومن أھل العلم من قال. كل ھذه األمور إذا احتاجت إلى مئونة، فتكون من مئونة التجھیزویدفن، و
ّإن تیسر- شك  ُ أنھ من أبر البر للوالدین، ومن أعظم الصلة للقریب، ومن أفضل ما یقدم للمیت؛ أن تبرأ ذمتھ وتقضى الحقوق عنھ قبل أن - ِ َّ

ًوقبل أن ُیفعل بھ شيء؛ حتى إذا ترحم الناس علیھ وسألوا هللا لھ المغفرة یكون خالصا من حقوق الناس وبریئا من عھدھم، فھذا ال شك ُّیغسل  ً
ُفإذا قضي ابتدئ بعد قضاء الدین بمئونة التجھیز على القول الذي ذكرناه، . أنھ من أفضل ما یكون؛ أن ُیقضى الدین، وُیبادر بھ مبادرة تامة

ُ بعد ذلك إذا لم یقض الدین وابتدئ بمئونة التجھیز، فینظر في أصحاب الحقوق وأصحاب الدیون، وتسدد ھذه الدیون كاملة، وال یجوز ثم
ّللورثة أن ُیؤخروا سداد الدین؛ ألن كل من مات حلت دیونھ حتى ولو كان الدین على أقساط لعدة سنوات؛ ألن القاعدة تقول إن من مات : ِّ

ً فلو أن شخصا اقترض مائة ألف على أن یكون سدادھا على عشر سنوات، ثم توفي في السنة األولى، فھنا تصبح المائة ألف ّحلت دیونھ،
ًیجب أن تسدد فورا، والسبب في ذلك: حالة علیھ، أي مرھونة بھ، نسأل : أي) نفس المؤمن معلقة بدینة: (أن النبي صلى هللا علیھ وسلم قال : ُ

ٍمْن بْعد وصیٍة توُصون بھا أْو َدْین : ّفیة، وكذلك بین نص الكتاب، فقال تعالىهللا السالمة والعا َ َ َ َ َِ ُ َّ ِ ِ َمْن بْعد وصیٍة ُیوصي بھا أْو ].. 12:النساء[ِ َ َ َِ ِ َّ ِ ِ ِ
ٍمْن بْعد وصیٍة ُیوصى بھا أْو َدْین ].. 11:النساء[ٍَدْین  َ َ َ َ َِ َّ ِ ِ على قسمة التركات وإعطاء الوارثین ، فقدم سبحانھ وتعالى الدین والوصیة ]12:النساء[ِ

ِحقوقھم، فالواجب أن ُیبدأ بسداد الدین؛ ألن أمر الدین عظیم، فإذا ُجھز المیت نظر في دیونھ العامة والخاصة، ودیونھ فیما بینھ وبین هللا عز  ُ
علیھ دم واجب لفوات واجب في حجھ، أو علیھ ُفدیونھ التي بینھ وبین هللا تبارك وتعالى مثل أن یكون . وجل، ودیونھ التي بینھ وبین العباد

أرأیت لو كان على ) :فدیة أو كفارة ظھار، ونحو ذلك من الحقوق الواجبة على المیت  سبحانھ وتعالى؛ ألن النبي صلى هللا علیھ وسلم قال
 ...... .(فدین هللا أحق أن یقضى: قال. نعم: ِأمك دین أكنت قاضیتھ؟ قالت

 
 ن المیت لمصلحة الورثةحكم تأخیر سداد دیو

 
 

كساد السوق، ورخص األسعار، : وبالنسبة للدیون، قد یكون التعجیل بقضائھا في بعض األحیان یتضمن بعض الضرر على الورثة، مثل
ُن تباع ، حتى ولو كان یسكنھا أوالده، ولیس عندھم سكن غیرھا، فإنھ یجب أن ُیسدد دینھ ولو أ)عمارة(لو أن المیت توفي وعنده : ًفمثال

ّ؛ ألن ھذا مالھ، ونفسھ معلقة ومرھونة بدینھ، وھو قد قام بإسكان وستر ورثتھ ومن یعول مدة حیاتھ، فإذا وفى لھم فالواجب أن )العمارة(
ُّیوفوا لھ بعد موتھ، فال تعطل دیونھ وتبقى نفسھ معلقة مرھونة بالدین، وقد ترك وفاء لھذا الدین ُ لمیت حینما ًوأعجب من ھذا وأعظم ظلما ل. ُّ

ِّیكون المیت قد ترك سدادا، مثل أن یكون عنده مزارع وأرض وسیارات، ولكن الورثة ُیؤخرون ذلك من أجل كساد السوق حتى یفُضل لھم  ًٍ
جوز فیجب أن ُیبادر بسداد دین المیت، وال یجوز تأخیر سداد الدین؛ ألن المال ھو مال المیت، وال ی. فھذا من الظلم للمیت! فضل من اإلرث

، )نفس المؤمن معلقة بدینھ: (وقد اختلف العلماء في قولھ علیھ الصالة والسالم. ُأن ُیحبس الحق عن صاحبھ، والمیت محتاج أن تبرأ ذمتھ
ٌكل نفس بما كسبت رھینة : الحبس، قال تعالى: ّمحبوسة؛ ألن الرھن في أصل اللغة: بمعنى: مرھونة: فقال بعضھم َ ْ َ َِ َُّ َ َ َ ِ ٍ ْ ِ، فھي فعیلة ]38:المدثر[ُ َ

َّأنھ ال ُینعم حتى ُیقضى عنھ : وقال بعض العلماء في تفسیر ھذا الحدیث إن معنى ذلك. مرھونة محبوسة: مفعولة، ورھینة بمعنى: بمعنى
 ٌ؛ ألن الحبس إما حبس عن النعیم، أو حبس فیھ)نفس المؤمن مرھونة(الدین، فیحبس عن النعیم حتى ُیقضى عنھ الدین، وإال فما معنى 

فاألمر جد خطیر، فال ینبغي التساھل في حقوق الموتى من . عذاب، وإذا كان الحبس فیھ عذاب فھذا األمر أعظم، نسأل هللا السالمة والعافیة
َقضاء دیونھم، وھذا ُیحتم على كل شخص أن یتدارك الحقوق الواجبة علیھ، فیحتاط، فإذا علم من ورثتھ من یوثق بدینھ وأمانتھ أسند إلیھ  ِّ
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ٌبین لھ الحقوق وكتبھا، وأوصل الحقوق إلى أھلھا، وخاصة إذا كان ھناك أمر یحتاج إلى أمین وثقة یقوم علیھو ّ.  
 
 
 
 

 السبب في وجوب سداد الحقوق التي على المیت
 
 

د، فإن حقوق الناس لما فیھا من حقوق العبا: ّوالسبب في تشدید الشریعة في ھذا األمر ونص العلماء رحمھم هللا على أھمیة قضاء الدیون
ًوالخلق مبنیة على المشاحة والمقاصة، وإن من الظلم أن یكون اإلنسان قادرا على سداد دیونھ، ویؤخر الناس في سدادھا قال صلى هللا علیھ . ّ

ًسدادا وامتنع أن من امتنع عن سداد حقوق الناس فإنھ ظالم، فإذا كان المیت قد ترك : ، یعني)مطل الغني ظلم یبیح لومھ وعرضھ: (وسلم
ُظلم ألصحاب الحقوق بتأخیرھا، وظلم للمیت حینما ترھن نفسھ وتعلق: ورثتھ من السداد، فقد أصبح الظلم من جھتین ُ وفي الحدیث الصحیح . ٌ

بھ جبریل ّإال الدین سارني : (، ثم نزل علیھ الوحي فقال علیھ الصالة والسالم)یغفر للشھید كل شيء: (أن النبي صلى هللا علیھ وسلم قال
ً، فالشھید الذي لھ المنزلة والمكانة، وھو الذي ُیغفر لھ عند أول قطرة من دمھ، ویؤمن من الفتان، ویبعث یوم القیامة وجرحھ یثعب دما، ً)آنفا َّ

لوھم في ثیابھم، فإني شفیع: (ّویزمل في ثیابھ حتى تشھد لھ دماؤه وجراحھ كما قال صلى هللا علیھ وسلم في شھداء أحد  لھم وشھید بین زمِّ
َفھذه المنزلة العظیمة التي تبوأھا الشھید حتى أ◌مِّن من عذاب القبر، لم یفك عنھ حقوق الناس). یدي هللا فالواجب أن یحتاط اإلنسان، وأال . ُ

  .ِیدخل في الدین إال من حاجة ماسة، وإذا دخل في الدین سأل هللا المعونة
 
 
 
 

 نصیحة لمن أراد أن یستدین
 
 

أال یقترض إال من حاجة شدیدة ماسة، فإن من نزلت بھ فاقة وحاجة : األمر األول: ًد اإلنسان أن یقترض شیئا فعلیھ بأمرین مھمینوإذا أرا
ًفردھا إلى هللا عز وجل، أوشك هللا لھ بالفرج العاجل، فجعل هللا قلیلھ كثیرا، ویسیره عظیما، وبارك لھ، ومن یصبر یصبِّره هللا وإذا ضاقت . ً

طعام األوالد واألھل، أو لشقة یستأجرھا، أو یستدین لشراء سیارة من أجل نقلھم، وقد یكون عدم وجود ھذه : األمور لحاجة ماسة، مثلعلیھ 
ُالسیارة زیادة دین، فھذه حوائج ُیضطر إلیھا اإلنسان فتبیح لھ الدین، وتبیح لھ المسألة، وإذا لم توجد حاجة ماسة فلیتق الدین؛ فإن الدین في 

وھذا إبراھیم بن أدھم حینما ركب البحر، ). ھم اللیل وذل النھار: (لحقیقة تبعة ومسئولیة وبالء على العبد، ولذلك قال بعض السلف في الدینا
. سإنما الشدة الحاجة إلى النا: إلى ھذه الشدة؟ فقال ألم تر! یا إبراھیم : فھاج البحر، وجاءت أمواج عظیمة حتى كادوا أن یغرقوا، فقیل لھ

أن اإلنسان : فالمقصود. نسأل هللا العظیم بوجھھ الكریم أال یجعل لنا ولكم إلى لئیم حاجة، وأن یجعل لنا ولكم الغنى بھ سبحانھ والفقر إلیھ
ِیصبر قدر المستطاع، فإذا ضاقت علیھ األمور وُوجدت الحاجة، فیطلب دینھ ممن یعرف منھ السماحة وحسن النفس وطیبھا، ومن ال ُیضیق 

ع علیھ، فال ُیضیق على نفسھ مع وجود السعة، فإذا وجد غنیا كریما ب ًاالستدانة منھ؛ ألن مثل ھذا حري بھ أن ُیسامح، وحري بھ أن یوسِّ ً ٌ ٌ ِ
ھ  یعلم أن-ًحتى لو كان قریبا-ًطیبا، وفیھ الخیر، ویحب معونة الناس؛ عرض علیھ أمره، أما إذا كان اإلنسان الذي یرید أن یسألھ ویطلب منھ 

سیضیق علیھ، فاألفضل أن ال ُیضیق علیھ؛ ألن المال الذي في الدین ُیبارك لصاحبھ إذا أخذه على الوجھ الحسن، ویضع هللا فیھ البركة، وقد 
ًمدح النبي صلى هللا علیھ وسلم من كان سمحا إذا قضى سمحا إذا اقتضى، فالبد أن یكون اإلنسان سمحا، فال ُیضیق على الناس في الدین،  ً ً

ًحسن النیة، فینوي في قرارة قلبھ أن یرد ھذا المال عاجال أو آجال؛ ألن النبي : ُّاألمر الثاني الذي ینبغي توفره. ًوال ُیحرج أحدا بذلك ما أمكنھ ً
: الصالة والسالمفقولھ علیھ ). من أخذ أموال الناس یرید أداءھا أدى هللا عنھ، ومن أخذھا یرید إتالفھا أتلفھ هللا: (صلى هللا علیھ وسلم قال

ِّفي نیتھ وقرارة قلبھ، وهللا یشھد ومطلع علیھ أنھ أخذھا لیسدد عند وجود الیسر والسعة، ومن أخذھا : ، أي)من أخذ أموال الناس یرید أداءھا( َّ
ًیرید إتالفھا، أو أن یتالعب بھا، فكما أخذ دینا وقضى دینا جاء إلى دین آخر، ثم أخذ من فالن وفالن وأخذ یتالع ب، وھو یعلم أنھ لن یستطیع ً

السداد، ویعلم أنھ یستطیع أن ُیضیق على فالن مع أنھ غني فیماطلھ ویؤخره حتى ییأس من حقھ، ثم ینفلت من التبعة، لكنھ لن ینفلت من 
ًإْن یكْن غنیا أْو فقیرا : ًعقوبة هللا جل جاللھ، ولو كان صاحب الحق غنیا، فالحق حق، ولذلك أمر هللا بالشھادة العادلة ولو كانت على فقیر ِ ّ َِ َ ً َ ُ َ ِ

ُفا أْولى بھما فال تتبُعوا الھوى أْن تْعدلوا  ِْ َ َ َ ََ ََ َ َِ َِّ َِ ُ إن ھذا فقیر، وقد استدان وھو ضعیف، وھذا : ً، فلو كان الذي لھ الحق غنیا فال تقل]135:النساء[َّ
ًغني، ال، فما دام أنھ أخذ حقا فلیرده إلى صاحبھ، سواء كان غنیا أ فمن یأخذ . ًو فقیرا، فال یجوز أن یأخذ أموال الناس وھو یرید إتالفھاً

ًاألموال تلو األموال وھو یعلم من قرارة قلبھ أنھ لن یسدد، بل أصبحت عادة لھ، فمن فعل ذلك فإن هللا یفتح علیھ باب االستدراج حتى ال 
ال الذي یأخذه، ولربما جعل هللا حتفھ ونقمتھ علیھ في الذي أخذ، فیبني ُیبالي بھ في أي أودیة الدنیا ھلك؛ ولذلك ینزع هللا البركة من الم

، أو حتف ولد من أوالده، أو حتف عزیز علیھ؛ ) عمارة( ًفتكون سببا في شقائھ ومرضھ، أو یأخذ سیارة فیكون فیھا حتفھ ونھایتھ والعیاذ با
اإلنسان الدین إال من وجود حاجة وضرورة، وال یأخذ إال وفي نیتھ وفي قرارة ًفالنیة مھمة جدا، فال یأخذ . بالناس یضر هللا بھ ألنھ كما یضر

كثرة الدعاء، ولذلك كان صلى هللا علیھ وسلم یستعیذ : قلبھ أن یقضیھ، ثم یستعین با عز وجل على قضاء دینھ بأمرین أعظمھما وأجلھما
، ثم ُیبادر بالسداد ولو كان عنده لایر واحد من عشرة آالف، فكلما تیسر لھ با من غلبة الدین وقھر الرجال، فیستعیذ با من غلبة الدین
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ًالسداد قلیال كان أو كثیرا فلیسدد، فإن ھذا من أفضل وأبرك ما یكون في سداد الدیون؛ ألن مثل ھذا حري أن ُیعینھ هللا عز وجل، ویفتح لھ  ً
إن اإلنسان قد ُیؤذى في عبادتھ وخشوعھ وصالتھ : یم، حتى إنھم قالواالدین أمره عظ: وعلى كل حال. أبواب الفرج من حیث ال یحتسب

نفس : (ًوطاعتھ بسبب حقوق الناس، فتجد الرجل أخشع ما یكون قلبا، فإذا وقع في الدین تغیر حالھ؛ ألن النبي صلى هللا علیھ وسلم قال
ا الذي جعل بعض العلماء یتحاشى الدین وال ُیحبھ وال یرضاه، مرھونة بدینھ، ولم یفرق بین الحیاة والموت، وھذ: أي) المؤمن معلقة بدینھ

ّحتى إنھ یخشى أن ُیؤثر على صالحھ واستقامتھ؛ ألن صاحب الحق إذا طلب حقھ أجحف باإلنسان، وشوش علیھ في عبادتھ، وآذاه وأضره َ.  
 
 
 
 

 تیسیر هللا قضاء دین المحسنین
 
 

رسول األمة : األمة صلى هللا علیھ وسلم قد استدان، وإن كان بعض العلماء قد اعتذر فقالًوأیا ما كان فالدین جائز ومشروع، فھذا رسول 
لون علیھ صلى هللا علیھ وسلم، وذلك مثلما یوجد في الفضالء والكبراء، كشیخ القبیلة  ِصلى هللا علیھ وسلم نیطت بھ حقوق، والناس كلھم یعوِّ

ًاسي المعدومین والمحتاجین، فمثل ھؤالء غالبا یقعون في الدین؛ لكن لھم من هللا عز وجل ًأو أمیرھا، فغالبا أنھ یدخل في الشفاعات، ویو
ًالمعونة؛ ألنھم أخذوا الدنیا معونة على الدْین، فما دام أنھم ال یریدون بھا جاھا وال سمعة وال فخرا، وإنما یفعلون ذلك رحمة بالناس، فمن  ً ِّ

ٌرحم حري أن یرحمھ هللا عز وجل، وأن یب ولقد جعل هللا عز وجل للغارمین الذین یتحملون . ارك لھ في رزقھ، وأن ییسر لھ من أمرهِ
ًحوائج الناس دائما، وكذلك أھل الكرم، فھؤالء  الدیون، وھم رؤساء العشائر من الكبار الذین لھم مكانة، وأھل العلم وأھل الفضل الذین تأتیھم

یان یفضل أن یموت وال أن یعتذر لصاحب الحاجة، وھذا شيء وضعھ هللا في القلوب، وقد ال یستطیعون أن یعتذروا، والكریم في بعض األح
ّجاء إلي من : ، أي)رجل نزلت بھ حاجة فاختارني من بین الناس: ثالثة لھم علي فضل، وذكر منھم: (كان ابن عباس رضي هللا عنھما یقول

 فضاق علیھ -وكان ذلك بحسن نیة- د ولن یوجد رجل ُعرف برحمة الناس فال شك أنھ لم یوج. ّبین الناس ووقف علي وسألني ھذه الحاجة
ولذلك فلن تجد . األمر إال ووسعھ هللا عز وجل، وھذا شيء ال ُیخطر على بال، وقد رأینا من العلماء والفضالء وأھل الفضل العجب في ھذا

ّإنسانا كریم النفس یستدین إال تكفل هللا عز وجل برزقھ، فنحن حینما ذكر نا مسألة الدین، قد یكون بعض الناس فیھ رحمة، وأفضل ما یكون ً
ًالكرم واإلحسان في رجل عطوٍف شفوق رحیم بذوي رحمھ، فتجده دائما ینظر إلى أخواتھ المحتاجات وإخوانھ وقرابتھ المحتاجین، وینظر  ٍ

. عالى یجعل لمثل ھذا من الفرج ما لم یخطر لھ على بالإلى العجزة وكبار السن من قرابتھ؛ فیستدین لھم ویتحمل عنھم؛ فإن هللا سبحانھ وت
ًوكان من أفضل الناس في جماعتھ إحسانا وكرما، وكان من حفاظ كتاب -وھذا رجل ضاقت علیھ األرض بما رحبت في دین أھمھ وأغمھ  ً

 علیھ األمر في مبلغ كبیر، حتى وقف علیھ إنھ ضاق:  یقول-ًهللا عز وجل، ومن الصالحین األخیار رحمھ هللا، نحسبھ وال نزكي على هللا أحدا
وقد -فنزلت إلى بیت هللا، فطفت فیھ : ّصاحب المبلغ وآذاه وسبھ وشتمھ؛ ألنھ تأخر علیھ، وقد وعده أكثر من مرة أن یفي فلم یستطع، یقول

ًكان رجال معروفا بمواساة المحتاجین، وھذا شيء أدركتھ علیھ، وقد كان من أعجب ما رأیت من الرجا ل، تجد بیتھ بیت األیتام واألرامل ً
ِّوأنزلت حاجتي با سبحانھ وتعالى، فوهللا إني عند المقام أصلي :  یقول- والمحتاجین، ال یبالي بالدنیا أقبلت أو أدبرت من صالحھ رحمھ هللا

ّفسلم علي وتبسم في وجھي وناو: َّركعتي الطواف، وإذا برجل ثري غني موفق جاء وصلى بجواري، قال ًلني كیسا، فإذا فیھ ثالثة أضعاف ّ
ًفمن أنزل حاجتھ با عز وجل فإن هللا ال ُیخیِّبھ، وما من أحد أحسن إلى الناس وضیع هللا إحسانھ أبدا، فما جزاء !! المبلغ الذي أردتھ ّ

 بالدنیا أقبلت أو أدبرت، وھذا شيء أن الوالد رحمھ هللا كان ال یمسك المال، وال یبالي: ومن غریب ما رأیت في ھذا. اإلحسان إال اإلحسان
أنھ جاء : شھدتھ ورأیتھ فیھ رحمھ هللا، وأشھد أمام هللا أني رأیت فیھ من الكرم واإلحسان إلى الضعفة والمساكین ما هللا بھ علیم، فمما حدث

 األجیر أجره قبل نھایة الشھر، وقد في مرض موتھ رحمھ هللا، وكان عندنا عمال قد احتاجوا إلى مبلغ من المال، وقد كان رحمھ هللا یعطي
إنھم یحتاجون إلى :  فاحتاج العمال إلى المال، فجئت إلیھ وقلت لھ-قرابة الرابع والعشرین: أي-كانت وفاتھ رحمھ هللا في آخر شھر جمادى 

دي اآلن شيء، لكني أرجو من هللا لیس عن: ّوكذا، وكان ھذا بعد صالة العصر في الیوم الذي سبق وفاتھ، فتألم وتغیر وجھھ، وقال مبلغ كذا
ّأال ُیضیق علي أمرا إال وسعھ وهللا ما زاد على ھذه الكلمة، وأشھد با العظیم أنھ ما إن انتھى من الكلمة إال والباب ُیقرع، فإذا بأحد أبناء . ًّ

ناس ما ال یقل عن ثالثة مالیین، وما وقفنا على وقد توفي والدي ولھ على ال-العم من القرابة جاء لزیارة الوالد، وقد كان علیھ دین لوالدي 
ًأحد نسألھ دینا للوالد، وال نعلم ذلك أبدا من قبل، وفي آخر حیاتھ كان یقول لھ بعض الناس حیاتي كلھا ما : ألك حقوق على الناس؟ فیقول: ً

َأد دیني، أبعد أن شابت لحیتي وابیض شعري أفعل ذلك؟ فالشاھ: وقفت على رجل أقول لھ ْ َ انظر إلى تقدیر هللا عز -أنھ جاء ھذا القریب : دِّ
-ُأرید أن أسلم على الوالد : ً ولو واجھ الوالد لما قبل منھ المال، لكن الوالد كان مریضا، فأدخلتھ في غرفة الضیوف، فجاء وقال لي-وجل

َوكان مریضا جدا إذ كانت علیھ الحمى رحمھ هللا، وذلك في الیوم الذي سبق وفاتھ ً ال یستطیع اآلن أن یقابلك، ولو أنك عدت بعد : لھ فقلت - ً
 فلو أنھ جاء -انظر إلى تقدیر هللا عز وجل-سلم علیھ وأعطھ ھذه الرسالة، وكنت ال أدري ما الذي بداخلھا : العشاء أو في وقت آخر، فقال لي

َّأخذ منھ بعد ذلك ما أعطاه إیاه، ولو وسع هللا علیھ، ًإلى الوالد وأعطاه المبلغ لغضب علیھ ورفض قبولھ، وأنا أعرف أنھ إذا أعان أحدا فال ی
َأنھ أعطاني ھذا الظرف، وأقسم با العظیم أن المبلغ الذي فیھ ھو راتب العمال الثالثة، ال یزید وال ینقص، :  فالشاھد- رحمة هللا علیھ َُ

أمانة ماذا؟ ففتحتھا فإذا فیھا المبلغ : نك، فتغیر وجھھ وقالھذه األمانة التي أخذھا م: ِّفالن یسلم علیك، ویقول: فجلست مع الوالد وقلت لھ
َّأرجو من هللا أال یضیق علي : وھذا من أعجب ما رأیت؛ ألن كلمتھ لما قال. ُالذي یعادل ألفین وأربع مائة، وھي تعادل حقوق الثالثة العمال

َشیئا إال وسعھ، فالدین إذا لم یسد بھ حوائج المحتاجین، ویواسي بھ ال ّ مكروبین، ویقف بھ مع الضعفة والمحتاجین، فالشك أن األولى االبتعاد ً
 - من قبل-وأما في ھذا الزمان فال شك أن األمر أضیق، فقد كان أھل الفضل وأھل الكرم وأھل المال . عنھ ما لم یضطر اإلنسان إلى ذلك
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 أھل العلم، وقل أن تجد من یقف علیھ طالب العلم في حاجة ألحد َّیحبون أھل العلم وطالب العلم، ویواسونھم، لكن الیوم قل أن تجد من ُیكرم
إال أذلھ وأھانھ، والشك أن هللا یأُجر طالب العلم على ھذا، لكن قد تكون النفس عزیزة، فتربأ باإلنسان أن یقف ھذا الموقف مخافة أن یكون 

 ال یزال ھناك بعض أھل الخیر، - والحمد -من رحم ربي، وإن كان فقد تغیر الزمان وفسد، إال . في ذلك تبعة علیھ أمام هللا سبحانھ وتعالى
ًلكن األمور قد تغیرت، وقد كان أھل العلم معروفین بھذا، وقصة األوزاعي في ذلك مشھورة، كل ھذا تحملوا فیھ حقوق الناس، وأیا ما كان 

ما : ًمیمونة رضي هللا تتدین وتستدین كثیرا، فقیل لھا في ذلك، فقالتوقد كانت أم المؤمنین . فاإلنسان علیھ أن یبتعد عن الدین ما لم یحتج إلیھ
من أخذ أموال الناس یرید أداءھا أدى هللا عنھ، ومن أخذھا یرید إتالفھا : (أترك الدین منذ أن سمعت رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم یقول

ُبحانھ، فقد قضیت دیونھا، وكفیت حاجتھا، فنسأل هللا العظیم رب العرش ، فكانت تعول على أن هللا ال یخیبھا، ولم یخیبھا ربھا س)أتلفھ هللا ُ
ّولقد بین المصنف رحمھ هللا أنھ ُیبدأ بالدین وبالحقوق الواجبة، وینبغي على طالب . الكریم أن یغنینا من فضلھ، وأن یكفینا بحاللھ عن حرامھ

ّ یكون الذي وصى بھ من الواجبات، أو یكون من المستحبات، بمعنىأن: العلم أن ینتبھ إلى أن المسألة التي ذكرناھا حینما قلنا أن یكون : َّ
اقضوا دیني من الثلث، وحجوا عني من الثلث، وتصدقوا بكذا وكذا من الثلث، : الدین ضمن الوصیة، فیجعل في وصیتھ من الثلث، كأن یقول

لحج عنھ بألف لایر، ووجدنا الذي وصى بھ أربعة آالف لایر، فأصبح  أن ا-ًمثال-فلما جئنا نقضي الدین وجدناه سبعة آالف لایر، ووجدنا 
ًالمجموع اثني عشر ألفا، وكان ثلث مالھ عشرة آالف لایر، وھذه مسألة التقدیم، فنقدم الدین، ونقدم الحج، ثم نتصدق بنصف األربعة آالف 

ُتتمة للعشرة آالف لایر، فمسألة التقدیم ھذه ال تشكل على طالب العلم؛ أل ّن الحقوق الواجبة یجب سدادھا سواء وصى أو لم یوص، وإنما ً
اقضوا الدین من الثلث، وحجوا عني من الثلث، واعتمروا عني من : ًأدخلناھا في الثلث أوال إذا نص على أنھا تكون ضمن الثلث، فیقول

التفصیل الذي ذكرناه في مسألة الثلث، وأما من حیث فحینئٍذ ُینظر فیھا على . ًالثلث، وأدوا ثالث فدیات من الثلث، فیجعلھا حقوقا واجبة
  .َّاألصل فال إشكال أن الذي یجب ھو المبادرة بسداد الدین، سواء وصى أو لم یوصِّ

 
 
 
 

 إخراج الواجب من مال المیت وإن لم یوص بھ
 
 

ْلم: بیانیة، كقولھ تعالى): من]. (َوُیخرج الواجب كلھ من دین وحج وغیره: [قال رحمھ هللا ِ یكن الذین كفُروا مْن أْھل الكتاب َ ِ ِ َِ َ َْ ِ َ َ ََّ ِ ، ]1:البینة[ُ
ّھنا بیانیة، وقد بین المصنف رحمھ هللا أن من الواجب الدین، وأن من الواجب الحج، فمثل للدین بحقوق العباد، ومثل للحج بحق هللا ) من(فـ ّ

ن الولي ال یرید أن یحج، أو ال یتیسر لھ الحج، فُیستأجر من یحج ویجب أن ُیستأجر عنھ إذا كا. عز وجل، ومن مات ولم یحج حج عنھ ولیھ
ًعنھ، وتدفع لھ مئونة الحج، ونفقة الحج ذھابا وإیابا حج عني من المدینة، فعند ذلك یجب أن یلتزم : ًثم إما أن ُیحدد موضعا، فیقول لھ. ً

وصي أن یكمل عنھ، فُیكمل من الموضع، ویكون إحرامھ من بوصیتھ، وإما أن یكون قد توفي أثناء الحج ولم یكن قد فعل الواجبات، فی
ّإذا وجب علیھ الحج وقصر حتى توفي فیجب اإلحرام من الموضع : الموضع الذي توفي فیھ، وإما أن ُیطلق، فإذا أطلق قال بعض العلماء

ّالذي ھو فیھ؛ ألن الوكیل منز◌ل منزلة األصیل، فلو كان من أھل المدینة فال یصح أن نقول ل حج عنھ، فیحرم من جدة؛ : رجل من أھل جدةّ
ألنھ وجب علیھ وتعین علیھ أن یحرم من المدینة، وھو المیقات األبعد، فال یحرم من میقات أدنى إذا وجب علیھ من األبعد، وھذه مسألة 

 عنھ من الموضع الذي صحیحة تشھد األصول الشرعیة بصحتھا؛ ألن النائب عن اإلنسان في الحج قائم مقامھ، وعلى ھذا یجب أن یحج
ّیجب أداء الحج عن المیت إذا ترك، سواء وصى أو : وعلى كل حال. ّوجب علیھ الحج وقصر فیھ؛ ألن ذمتھ مشغولة بالحج على ھذا الوجھ

حج من الواجب، فإذا كان الحج حج نافلة، فُی: أي]. من كل مالھ بعد موتھ وإن لم یوص بھ: [قال رحمھ هللا. لم یوص، وعلم وارثھ بذلك
ًفالحقوق والواجبات والدیون تقضى قبل قسمة المال، أو التركة عموما، فھي : َّالثلث، وال ُیحج من أصل المال، وینبغي أن تفرق بین أمرین ُ

الوجبات، ًفي رأس المال، لكن بالنسبة للوصایا والصدقات، وما خصص شیئا داخل الثلث، فھذه یتقید فیھا بالثلث، فُینظر فیھا بعد االنتھاء من 
ّوھذا ھو الفرق بین األمرین، فبین رحمھ هللا أنھ ُیقضى الواجب من كل تركتھ، وُیبدأ بھ؛ لورود النص في كتاب هللا عز وجل باألمر بكتابة 

َّخر من حیث وذلك ألن الثلث في الحقیقة ُیؤ]. أدوا الواجب من ثلثي؛ ُبدئ بھ: فإن قال: [قال رحمھ هللا. الوصیة والدین على قسمة المواریث
ًیؤخر على الدین الواجب، فإذا أدخل الواجب في الثلث ُبدئ بھ، وكونھ واجبا ثم جعلھ في الثلث ال ُیسقط ذلك مرتبتھ؛ بل یبدأ : األصل، أي

ُّلصالح علي عشرة آالف لایر، أدوھا من الثلث، ف: المیت علیھ دین عشرة آالف لایر، فقال: ًفمثال. بھ، وھذا ھو مراد المصنف ُیبدأ بھا، وال ّ
إنھا وصیة في الثلث فتوفر، بل ُیبدأ بھا؛ ألن الدین الواجب ُیبدأ بھ قبل قسمة المواریث، وعلى ذلك فتقدم، وكونھا واجبة، وكونھ یجعلھا : یقال

 ...... .في الثلث، ال یقتضي تأخیرھا عن مرتبة الوجوب كما ذكرنا
 

 تزاحم الحقوق الواجبة مع المستحبة في الوصیة
 
 

َّإذا كان قد وصى بقضاء الدین من الثلث، : بمعنى) فإن بقي شيء: (قولھ] فإن بقي شيء أخذه صاحب التبرع وإال سقط: [قال رحمھ هللا
اقضوا دیني من الثلث، ووصیت لمحمد ابن عمي : ووصى بأشیاء من الثلث، فإنھ سیحدث ازدحام بین الدین وبین الصدقات والھبات، فلو قال

أننا سنعطي ابن عمھ خمسة آالف، : ً، ثم وجدنا الثلث عشرین ألفا، والدین الذي علیھ خمسة عشر ألف لایر، فمعنى ذلكبعشرة آالف لایر
ًفسقط ما زاد على الثلث، ونعتبر الدین مقدما، فھذا أول شيء نقوم بھ؛ ألنھ واجب، ثم بعد ذلك تعطى الوصیة؛ ألن االحتمال الذي جعل أھل 



 1914 

ھذا ال : فلننقل الحقوق الواجبة إلى أصل التركة، ونبقي الثلث حتى ننفذ الوصایا، فنقول: أنھ قد یقول قائل:  المسألةّالعلم ینصون على ھذه
یصح، فما دام أنھ أدخل الدین ضمن وصیتھ بالثلث فیجب التقید بذلك، ثم ُیعطى المستحب والنوافل بعد الواجب، فصارت المسألة راجعة إلى 

البداءة بالواجبات قبل :  وھو أنھ ال ُیعطى المستحب مع وجود ما ھو أوجب وآكد منھ، فرجعت إلى األصل وھوالمسألة التي ذكرناھا،
ًنسأل هللا العظیم رب العرش الكریم أن یجعل ما تعلمناه وعلمناه خالصا لوجھھ الكریم، نافعا یوم لقائھ العظیم، إنھ . المستحبات والصدقات ً
 .......ولي ذلك والقادر علیھ

 
 
 

  باب الموصى لھ-شرح زاد المستقنع 
ًیشرع لمن ترك ذریة ضعفاء وخشي علیھم بعد موتھ، أن یختار شخصا مسلما عاقال بالغا حرا عدال، ویوصي إلیھ لیقوم بأمرھم، وبتفریق  ًً ً ً ً

من یصح أن یملك، حتى وإن كما أن الوصیة تصح لكل . األموال حسب الوصیة، ویجوز للمرأة أن تكون وصیة على الیتامى وعلى األموال
 .ًكان حمال تحقق وجوده، وال تصح الوصیة لملك من المالئكة أو لحیوان أو لمیت؛ ألنھ ال یصح تملكھم

 مشروعیة الوصیة بالذریة إلى من یقوم علیھم ویرعاھم
 
 

ل رسلھ، سیدنا محمٍد وعلى آلھ وصحبھ بسم هللا الرحمن الرحیم الحمد  رب العالمین، وصلى هللا وسلم وبارك على خیر خلقھ وعلى أفض
شرع المصنف رحمھ هللا في ھذا الباب في بیان ركن من أركان الوصیة، ]. باب الموصى لھ: [فیقول المصنف رحمھ هللا: أما بعد. أجمعین

یتعلق بالوصیة : الثاني قسمال. یتعلق بالوصیة باألموال: القسم األول: وھو الشخص الذي یوصى لھ وُیعھد إلیھ، والوصیة تنقسم إلى قسمین
َفأما بالنسبة لألموال، فُیوصى للشخص . باألیتام والضعفة الذین یخلفھم اإلنسان من وراء ظھره، كقرابتھ الذین یحتاجون إلى رعایة وعنایة

ِأن یأخذ ذلك المال، وُیوصى للشخص أن یقوم بتفریق األموال، والبد في ھذا الوصي  َ ال أو لرعایة الیتامى والقیام ُالذي أقیم لتفریق األمو-َ
 أن تتوفر فیھ أمور، ومن خالل ھذه األمور یمكن أن تتحقق المصالح التي من أجلھا شرع هللا - على حقوقھم واإلحسان إلیھم من بعد أبیھم

 إال ودل عباده علیھ، وما ًالوصیة، وكذلك تندرئ المفاسد والشرور التي شرع هللا الوصیة لدرئھا ودفعھا، وهللا سبحانھ وتعالى ما ترك خیرا
واألصل في الوصیة لألشخاص الذین یقومون برعایة الیتامى وبتفریق األموال ممن یوثق بدینھ وأمانتھ قول هللا . ًترك شرا إال وحذرھم منھ

یة ضعافا خافوا علْیھم ف: تبارك وتعالى َولیخش الذین لْو تركوا من خلفھم ذرِّ َ َ َْ ِْ َِ ََ َ َ َ َ َُ ُ ًْ َِّ َّ ِ ِ ًِ ُ ْ ًلیتقوا هللا ولیقولوا قْوال سدیدا ْ ِ َ َ َ ًَ ََّ ُ ْ ُْ َُ ، فبینت ھذه اآلیة ]9:النساء[َّ
 أن یتقي هللا -ولیس ھناك أحد یضمن عمره-الكریمة أن على كل مسلم حضره الموت، أو كان في عافیة ولكنھ یخشى أن یدھم علیھ األجل 

ِ أن ینزل بھ أمر هللا في لیل أو نھار، ولذلك من ُولد - اكتمال صحتھ وعافیتھولو كان في عز شبابھ و-واإلنسان ال یضمن . في ھؤالء الیتامى
َولیخش الذین لْو : ًلھ فلیتق هللا في مولوده ولو كان صغیرا؛ ألنھ ال یضمن أن یعیش لھ، فأمر هللا تبارك وتعالى من خشي على ذریتھ من بعده ِ َّ َ َ َْ ْ

یة ضعافا خ َتركوا من خلفھم ذرِّ َ ًَ َ َِ َّ ِ ًِ ُ ْ ِ ْ ْافوا علْیھم ُ ِ َ َ تكون الذریة ضعیفة : ً، فوصف الذریة بأنھا ضعیفة، ووصف الشخص بأنھ یخاف، إذا]9:النساء[ُ
ًإذا كانت من الیتامى، سواء كانوا ذكورا أو كانوا إناثا، والیتم في األنثى أشد منھ في الذكر، فلذلك قال تعالى ِولیخش الذین لْو تركوا من : ً ُِ َْ َ َ ََ َ َّ ْ

ْخلفھم ِ ِ ْ یة ضعافا َ ً ذرِّ ً َ ِ َّ ًأوالدا ضعافا، بخالف ما إذا كان ھؤالء األوالد عندھم إخوة كبار، وھم بالغون وفیھم أمانة، فیمكنھم أن : أي] 9:النساء[ُ ً
أن : ًثانیا.  قوةًأن تكون الذریة ضعیفة ال تملك لنفسھا حوال وال: ًفأوال. ّیقوموا مقام اآلباء، ویسدوا مسده في رعایة إخوانھم القصار والیتامى

ُیخشى ھذا الرجل على ھذه الذریة، وفي بعض األحیان تكون الخشیة بسبب عدم وجود قریب یقوم علیھم، فیخشى على أموالھم أن تؤكل، 
ُّویخشى على حقوقھم أن تضیع؛ بل ربما خشي على أعراضھم أن تنتھك، وھذا الشك أنھ یتأكد خاصة عند فساد الزمان وتغیر الناس د بل ق. َ

! وكم من أیتام ضاعوا بسبب اعتداء أعمامھم على أموالھم! یخشى اإلنسان من أقرب الناس منھ، فكم من عم وكم من أخ أكل أموال قرابتھ
 فإذا كان األب یعلم أن ابنھ األكبر أو أن أبناءه الكبار فیھم قسوة، وفیھم ُجرأة! وكم من أیتام ضاعوا بسبب اعتداء إخوانھم على تلك األموال

 ...... .على حـدود هللا عز وجـل، أو كراھیة إلخوانھم القصار؛ فعلیھ أن ینتقل حتى ولو لشخص أجنبي غریب یأمنھ
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ور وال بد أن تتوفر في ھذا الشخص األمور التي ینبغي مراعاتھا في كل من یقوم بھذه الوالیات؛ من جھة الدین ومن جھة الدنیا، فھناك أم
: أما من أوصي إلیھ بالقیام على الیتامى ونحوھم، فمن األمور التي تشترط فیھ من ناحیة دینیة. من جھة دینیة، وھناك أمور من جھة دنیویة

لكافر اإلسالم، فلو أنھ لم یجد في أبنائھ الكبار من یحسن النظر للیتامى من أوالده، ووجد أخاه، ولكن أخاه كافر، فال یجوز أن یقیم ا: ًأوال
ًولن یْجعل هللا للكافرین على الُمْؤمنین سبیال : ًوصیا على األیتام المسلمین، بأي حال من األحوال؛ ألن هللا تبارك وتعالى یقول في كتابھ َِّ َ َ َ َ َ َِ ِ ِْ َْ َِ َ ُ

ْال تتخذوا بطانة من دونكم ال  :ى، والذي یوصي إلى الكفار قد جعل السبیل للكافر على المسلم بالوالیة علیھ، وقال سبحانھ وتعال]141:النساء[ ُ ُ ِ ًِ َ ِ ُ َّ َ
َیألونكم خباال ودوا ما عنتم قد بَدت البغضاُء من أفواھھم وما تخفي ُصدوُرُھم أكبُر  َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َْ ْ ُ ْ َُ َْ ْ ْ ُْ ِْ ِ ِ ِِ ْ َ َْ ُُّ ُّ ً ٍ، وما عرف أحد بعدو مثل تعریف هللا ]118:آل عمران[ْ ٌ ّ

ْوهللا أْعلم بأْعَدائكم : یقول في كتابھجل جاللھ لعباده المؤمنین بأعدائھم، ولذلك  ُُ ِ َ َِ َ ُ َّ ّفبین سبحانھ وتعالى أن الكافر ال یراعي مصلحة ]. 45:النساء[َ
ِالمسلم مھما كان األمر، إال إذا كان ھناك ضرر أكبر، أو كان ھناك خدیعة أو مكر، وهللا عز وجل یقص الحق وُھو خْیُر الفاصلین  ِ َُّ َْ َْ َ َ ََّ ُ

ًلن تجد أصدق منھ حدیثا، وال أصدق منھ قیال، وال أصدق منھ حكما، ولذلك قال تعالىف]. 57:األنعام[ ًال یْرقُبون في ُمْؤمن إال وال ذمة : ًً َّ ِ ِ َِ ًَّ ِ ُ
ًھي العھد، فالكافر ال یرقب في المؤمن إال وال ذمة، إال إذا كانت لھ مصالح، فعندھا یخاف من : ھو القرابة، والذمة: ، واإلل]10:التوبة[



 1915 

أن هللا تعالى لم یجعل للكافر على المؤمن والیة لھذه : لمصلحة أن تفوت، ال مراعاة لإلل وال للذمة، فلیس عندھم عھد وال ذمة، فالمقصودا
ًولما ولى أبو موسى األشعري رضي هللا عنھ كاتبا لھ نصرانیا . النصوص  ألنھ لم یجد في المسلمین من یحسن لھ الكتابة -وكان بالشام-ً

ًال تتخذوا بطانة من دونكم ال یألونكم خباال :  الكتابة، فعھد بذلك إلى نصراني من أھل الشام، فبلغ عمر ما فعلھ، فكتب إلیھ بھذه اآلیةوتنظیم ًَ ََ َْ ُْ ُُ ْ ُ ِ َِ ِ ُ َّ
ْودوا ما عنتم  ُّ َ َ ْودوا ما عنتم : ، فقولھ تعالى]118:آل عمران[َُّ ُّ َ َ َودوا عنتكم، وھذا : أي] 118:آل عمران[َُّ یدل على أنھ ال خیر فیھم، فال یجوز َ

ًأن یكون الكافر وصیا على األیتام، وال قائما على شئونھم؛ لھذه النصوص ، )اإلسالم یعلو وال ُیعال علیھ: (وقد قال صلى هللا علیھ وسلم. ً
قواعد : بن عبد السالم رحمھ هللا في كتابھ عزَّوالیتیم المسلم كالمسلم؛ ألن ھذا عند العلماء ُمقعد على القاعدة المشھورة التي ذكرھا اإلمام ال

العقل، فال یعھد ألوالده : الشرط الثاني. ً، فأیتام المسلمین محكوم بإسالمھم تبعا لوالدیھم)تنزیل المعدوم منزلة الموجود : ( األحكام، التي ھي
ًھ فضال على أن ینظر في مصلحة غیره؛ وألن ِوأیتامھ وذریتھ من بعده وال ُیوصي لشخص مجنون؛ ألن المجنون ال ُیحسن النظر لنفس

 عنھم، وھذا ال یمكن أن یتحقق بمن -بإذن هللا-الشریعة اإلسالمیة إنما جعلت الوصیة على الیتامى من أجل طلب مصالحھم ودرء الشرور 
ًفقد العقل، حتى لو كان جنونھ متقطعا فإنھ ال یقام وصیا؛ ألنھ ال یؤمن منھ الضرر ًأن یكون بالغا؛ ألن الصبي ال ُیحسن : الشرط الثالث. ً

َ َالذین لم یْبلغوا الُحلم :النظر، وفیھ كذلك قصور، قال تعالى في كتابھ ُ ْ ُُ َ ْ َ ِ ّ، فبین أن األطفال الذین لم یبلغوا الحلم دون العقل والتمییز ]58:النور[َّ
ًواإلدراك لألمور، فلو أقیم صبي وصیا على یتامى، أو وصیا على أموال في تف ً ُریقھا؛ فإنھ ال ُیحسن النظر، ولربما خدع وضحك علیھ لنقص ُ

حتى یكتمل عقلھ وُیحسن : أي) الصبي حتى یحتلم: -وذكر منھم-رفع القلم عن ثالثة : (وقد صح عن النبي صلى هللا علیھ وسلم أنھ قال. عقلھ
ّأن یكون حرا؛ ألن العبد المملوك بین : الشرط الرابع. االنظر بفضل هللا عز وجل، ثم بھذا العقل الذي یمیز فیھ بین األمور صالحھا وضارھ ً

َفي الوصي الذي یوصى إلیھ بالقیام -ٌهللا تعالى أنھ مشغول بخدمة سیده؛ وألنھ ال والیة لھ على نفسھ، فكیف یلي على غیره؟ الشرط الخامس 
العدل من . تقي في أغلب أحوالھ الصغائر، قال الناظمأن یكون من أھل العدالة، والعدل ھو الذي یجتنب الكبائر وی: -على أمور الیتامى

َیجتنب الكبائر ویتقي في األغلب الصغائر فالعدل ھو الذي استقام على طاعة هللا تبارك وتعالى، والتزم شرائعھ، وفعل ما أمره هللا بھ، وترك  َ
:  صغیرة حتى تصل إلى مقام الكبیرة، فمثل ھذا یقولون أو یصر على-ولو كبیرة واحدة- ّما حرم هللا علیھ، والفاسق ھو من یرتكب الكبائر 

فسقت الرطبة إذا خرجت قشرتھا، : الخروج عن الشيء، یقال: كما أنھ ضیع حق هللا بفسقھ؛ فإنھ سیضیع حقوق الیتامى؛ ألن أصل الفسق
ًوالفاسق ُسمِّي فاسقا ألنھ قد خرج عن طاعة هللا عز وجل، فإن خرج خروجا كلیا  ً ً بالكفر فھذا فسق الكفر، وإن خرج خروجا ال - والعیاذ با-ً

فمثل ھذا الذي یفعل الكبائر وفیھ فسق ال یؤمن أن یضیع حقوق . یخرجھ عن الملة، فھذا فسق العصیان الذي ال یوصل اإلنسان إلى حد الكفر
ً البیع ضررا على الیتامى، أو یشتري حیث الیتامى ویتالعب بھا، فربما قبل الرشوة، فباع أموال الیتامى بثمن بخس، أو باعھا حین یكون

أنھ بفسقھ فیھ تھتك وفیھ تساھل، فال یؤمن منھ أن یضیع حقوق ھؤالء الیتامى، وحینئٍذ یكون : فالمقصود. ًیكون الشراء ضررا على الیتامى
َتوفرھا في الشخص الذي ُیوصى ھذا من جھة األمور التي ینبغي . مقصود الشرع تحقیق المصالح، فتكون والیتھ مضیِّعة لمقصود الشرع

  .إلیھ
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ِوھناك أمور تستحب في الموصي، وینبغي لمن ُیوصي أن ینظر إلى األكمل واألفضل؛ ومن ھذه الشروط المستحبة أال یخرج عن : ًأوال: ُ
ن النظر؛ ألن القریب في الغالب فیھ شفقة القرابة، ویخاف من هللا جل القرابة، فإذا أراد أن یوصي ألیتامھ فیبدأ بأقرب الناس إلیھ، ممن ُیحس

وعال أكثر؛ ألن القرابة تدعو إلى الشفقة وإلى الرحمة، فإذا كان ھناك من أقربائھ من یمكن أن یقوم بالنظر في عیالھ وأوالده وأیتامھ من 
تاج الوصي أن یخاطب أمھم، ولربما احتاج أن یختلط بالیتامى، فعندما بعده، فال یعدل إلى الغریب، وال ینتقل إلى األجنبي، وألنھ ربما اح

َیكون من األقربین یكون ذلك أخف على أوالده وأیتامھ وأجبر لقلوبھم، بخالف ما إذا كان أجنبیا فإنھ یكون أدعى إلى التھم، ویكون في ذلك  ُّ ً
أن ینتبھ لھ بعد ھذه الشروط الدینیة ھو مراعاة  من أھم ما ینبغي: ًثانیا. ءمن التضییق والعنت ما هللا بھ علیم، فیبدأ باألقرباء قبل الغربا

ُّحسن النظر في األمور؛ فإن هللا عز وجل فضل الناس بالعقول، وفضلھم بحسن النظر، فھذا العقل ھو : األمور الدنیویة المھمة التي من أھمھا
یة والتكریم من هللا جل وعال، وھو نور من هللا سبحانھ وتعالى تنكشف بھ الذي ارتقى اإلنسان بھ من مستوى البھیمیة إلى مستوى اآلدم

 یكون حالھ في - والعیاذ با-حقائق األمور، فیمیِّز اإلنسان بھذا العقل بین الصالح وبین الضار، ولذلك تجد من فقد عقلھ بسكر أو جنون 
ر، مع أن البھیمة إذا رأت النار فرت منھا، ولكنھ ربما جاء في حال بعض األحیان أردأ من حال الطفل، ولربما ذھب ورمى بنفسھ في النا

، فالعقل من أتم النعم التي أنعم هللا عز وجل بھا على العبد - والعیاذ با-سكره وحال ذھاب عقلھ   فیرمي بنفسھ، ولربما قتل نفسھ والعیاذ با
ِفإذا جاء اإلنسان یوصي بقرابتھ وأولیائھ إلى شخص فعلیھ أن ینتبھ . ى نوربعد نعمة الدین، ولذلك وصف هللا الدین مع العقل بأنھ نور عل

ًلھذه الجوانب المھمة من اكتمال العقل، فقد یكون عاقال ولكنھ غیر مكتمل العقل، فینظر إلى الشخص الذي ُعرف بسداد الرأي، فمثال إذا : ًُ
ًكان الذي یرید أن یوصي غنیا ثریا، فینبغي أن یتنبھ إلى جان ب حفظ المال وتنمیتھ، فإذا ُوجد الشخص المعروف بحسن النظر في تنمیة ً

األموال واستثمارھا عھد إلیھ بالقیام على أموالھ؛ ألن مال الیتیم یحتاج إلى ذلك، وھذا أكمل وأفضل، فُیحفظ المال وینمو، ولذلك قال عمر بن 
فندب إلى أن یكون الولي ممن ُیحسن النظر في استثمار األموال ). صدقةّاتجروا في أموال الیتامى ال تأكلھا ال: (الخطاب رضي هللا عنھ

وحسن رعایتھا، وھذه المرتبة مرتبة األحسن واألكمل، أما إذا لم یجد الموصي من ُیحسن تنمیة أموال أیتامھ؛ فلیبحث عن الشخص الذي 
ِتھ وحفظھ، حتى إذا لقي هللا جل جاللھ ووقف بین یدي هللا ُعرف بالحیطة والحذر والخوف في حفظ األشیاء، ولھ أن یختبره حتى یعلم أمان
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َفعلیھ أن ینظر وكأنھ یتیم من ھؤالء الیتامى، فینظر الذي ُیرضى في . رضیت لھم ما أرضاه لنفسي: ّوأبناؤه خصومھ فیمن والھم علیھ یقول َُ ْ
ًما ال یجد من ُیحسن االستثمار، أو وجد رجال یستثمر فاإلنسان عند. حفظھ ورعایتھ لھذه األموال، سواء كان من القرابة أو من غیرھم

ًاألموال ولكنھ یخاطر في استثماراتھ، ووجد شخصا غیره ال یستثمر، لكنھ إذا أمسك شیئا حفظھ حتى یؤدیھ على أتم وجوه؛ فحینئٍذ تجتنب  ً
حینما كان االستثمار فیھ مخاطرة وصاحبھ ال جانب المخاطرة، وتعھد بأبنائك إلى من ُعرف بالحفظ، فالحفظ حسن واالستثمار أحسن، لكن 

ًكذلك أیضا علیھ . ُُیعرف بالحذر، فتعدل إلى من یعرف بالحفظ؛ ألن المسلم ال یخاطر لنفسھ، فكذلك ألیتامھ الذین أمر بالنظر في مصالحھم
 ربما احتاجوا أن یدخلوا على ھذا الرجل أن یبحث في األمور الدنیویة من ناحیة أخالق الرجل في دینھ وحسن معاملتھ؛ ألن أیتامھ من بعده

ًالمرة بعد المرة، وقد یكون الرجل فظا غلیظا، فقد تجده یحسن حفظ األموال أو استثمارھا، لكن أخالقھ شرسة ومعاملتھ سیئة؛ فیعیش الیتیم  ً
ُمالھ ومالھ بین یدیھ، فال ینبغي أن تحت القھر، فال یستطیع أن یبث حاجتھ وأن یبث حزنھ، وال یستطیع أن یسأل حاجتھ، أو أن یصل إلى 

یولي علیھم من ُعرف بالشدة واألذیة والتضییق، وإنما ُیراعي فیھ األخالق الطیبة، والتواضع واإللف والحلم والرحمة، ویوصیھ بتقوى هللا 
 ...... .ًألمر كثیراعز وجل، وحسن النظر في أیتامھ وأوالده من بعده، وقد كان السلف الصالح رحمھم هللا یحتاطون في ھذا ا

 
 حكم وصیة الرجل إلى المرأة بالقیام على األیتام واألموال

 
 

ّویجوز أن تولى المرأة، فإذا كانت زوجة اإلنسان معروفة بالصالح واألمانة، ومعروفة بالرعایة والضبط التام ألموال الیتامى، وكذلك  ُ
َ یجوز أن تلي وأن ُیوصى إلیھا برعایة األیتام، وكذلك بحفظ المال وتفریقھ، - على أصح أقوال العلماء-برعایتھا؛ عھد إلیھا؛ ألن المرأة 

والدلیل على ذلك فعل السلف، فإن أم المؤمنین عائشة رضي هللا عنھا تولت أمور أیتام أخیھا عبد الرحمن رضي هللا عنھ وأرضاه؛ ألنھ 
ِتوفي قبلھا، فولیت أمور أیتامھ من بعده؛ فكانت ھي التي تقوم ع كما في -وكذلك صح عن عمر رضي هللا عنھ . لى شئونھم وترعى أحوالھمَ

َ وأوصى أن تكون بنتھ أم المؤمنین حفصة رضي هللا عنھا ھي التي تلیھ على - وقد تقدم معنا- ِ أنھ عھد بالوقف الذي أوقفھ بخیبر - الصحیحین
ًاسا على فعل عمر في الوقف، وبرعایة األیتام نصا في خبر أم َفدل ذلك على أنھ یجوز أن ُیوصى بتفریق األموال إلى المرأة، قی. الوقف ً

المؤمنین عائشة، حیث وقع فعل ھذا بحضور الصحابة وبعلمھم رضي هللا عنھم ولم ُینكر علیھا ذلك، وھي من فقھاء الصحابة رضي هللا 
أنھ یجوز ویصح  :َأن ُیوصى للمرأة، والصحیحوقد شدد في ھذا بعض السلف، فكان عطاء بن أبي رباح رحمھ هللا ال یرى . عنھا وأرضاھا

 .......ِأن ُیوصي للمرأة، وخاصة إذا ُعرفت باألمانة والحفظ وحسن الرعایة والتدبیر ألموال أیتامھ من بعده
 

 اشتراط كون الموصى لھ یصح تملكھ
 
 

َائل المتعلقة بالشخص الذي ُیوصى لھ، فُیعھد إلیھ في ھذا الموضع سأذكر لك جملة من األحكام والمس: أي] باب الموصى لھ: [یقول رحمھ هللا
َبرعایة أیتام أو تفریق مال، أو ُیوصى لھ مباشرة بأن یقال ًأعطوا محمدا عشرة آالف، أو أعطوه الثلث، أو نحو ذلك، فإنھ یشمل ھذا ویشمل : ٍ

ًھذا، فھناك یكون موصى لھ، وأیضا یعتبر وصیا من جھة كونھ قائما بالرعایة للم ً ًِ ً إذا ]. تصح لمن یصح تملكھ: [قال رحمھ هللا. ال واألیتامَ
َوصى بمال فالبد أن یكون الشخص الذي ُیوصى لھ ممن یصح تملكھ للمال، فإن كان ممن ال یصح تملكھ للمال؛ كالمعدوم، كأن یقول َّ :

ّا بین أنھ ال بد أن یكونوكذلك أیض. أعطوا ابن فالن، ولم یولد لھ بعد، ولیس ھناك حمل تحقق وجوده، فھذا غیر موجود ممن یصح تملكھ،  ً
ًفُیوصى للشخص الذي یكون أھال للوالیة على المال، وكذلك استحقاقھ فأما إذا كان ال یصح تملكھ للمال؛ مثل الحربي، فلو وصى بمالھ . َ

فإذا فعلوا ذلك فقد عصموا : ( علیھ وسلمٌلحربي فال یصح تملكھ للمال، وال تجوز الوصیة لھ؛ ألن أموال الكفار ملك للمسلمین، قال صلى هللا
ٍالمحارب للمسلمین من الكفار إذا لم یفعل ذلك، فمعناه أنھ لم یسلم، وأنھ باق على : أي-ّفدل ھذا على أن الحربي ). مني دماءھم وأموالھم

ً أخوه حربیا كافرا، لم یصح؛ ألنھ لیس ّوصیت ألخي فالن بعشرة آالف، وكان: محاربتھ للمسلمین؛ وحینئذ ال استحقاق لھ في المال، فلو قال ً
َلمن(الوصیة : أي) تصح: (وقولھ. ًلھ ید على ذلك المال؛ ألن الشریعة رفعت ید الكافر عن مالھ إذا كان محاربا یصح (للشخص الذي : أي) ِ

ًوصیت لبھیمة، فإنھ ال یصح تملكھا، وكذلك أیضا لو قال: ً، فلو قال مثال)تملكھ لمالئكة، فال یصح تملك ھؤالء؛ لكن إذا ّوصیت لملك من ا: َّ
ّوصى لشخص معین یصح تملكھ صحت الوصیة؛ ألن الوصیة یراد منھا إیصال الحق إلى شخص، سواء كان ذلك على سبیل الصلة والبر،  ٍَّ

وظاھره العموم كما . حوھمأو على سبیل المحاباة وكسب المودة، وھذا المعنى ال یتحقق فیمن ال یصح تملكھ، كالبیھمة، والملك، والحربي، ون
ثلث مالي وصیة لذلك الولد، ولو : ًذكر المصنف، فیشمل الذكر واألنثى، ویشمل الصغیر والكبیر، فیصح أن یوصي بمالھ لصغیر فیقول مثال

ٍكان دون البلوغ، وھكذا لو وصى لحمل تحقق وجوده فإنھ یصح تملكھ من یصح تملكھ، َفعلى ھذا ال بد أن یكون الشخص الذي ُیوصى لھ م. َّ
 ...... .ویشمل ذلك الرجال والنساء كما ذكرنا

 
 حكم الوصیة بالمال للعبد

 
 

ثلث مالي لعبدي فالن، وذكر العبد ھنا؛ ألن : وتصح الوصیة لعبده بمشاع كثلث، كأن یقول: أي]. ولعبده بمشاع كثلث: [قال رحمھ هللا
َة، فإذا وصى لھ فإن جمیع ما یوصى بھ لھذا الرقیق سیكون إلى الورثة، فصارت ًاإلشكال في العبد أنھ بعد وفاة سیده یكون ملكا للورث ّ

الوصیة في ظاھرھا لغیر وارث وفي حقیقتھا أنھا لوارث، ومن ھنا یذكر العلماء مسألة الرقیق من ھذا الوجھ، ومرادھم التمثیل على وصیة 
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أوصیت أن ُیعتق : ّوصیت بثلث مالي لفالن، من أرقائھ وعبیده، أو قال: قاللكن إذا . في ظاھرھا للغیر ولكنھا في حقیقتھا آیلة إلى الورثة
ى بھ قیمة العبد فھو حر، فلو كانت قیمتھ تسعة آالف لایر، وكان قد  فالن من ثلثي ونحو ذلك، فحینئٍذ ُینظر، فإذا استغرق الثلث الذي وصِّ

وصیت : ًا الثلث، وأما إذا كان زائدا فحینئٍذ یعتق ویملك ما زاد، فلو قالًترك سبعة وعشرین ألفا، فالثلث تسعة آالف، فحینئٍذ یعتق من ھذ
 والثلث تسعة آالف، وقیمة الرقیق ثالثة آالف؛ عتق بالثالثة وملك ستة آالف؛ ألنھ تكون لھ ید على المال، - وھو من عبیده-بثلثي لمحمد 

فضل الشيء إذا زاد، : الفاضل ھو الزائد، یقال (ویأخذ الفاضل: (قولھ]. اضلویعتق منھ بقدره ویأخذ الف: [قال رحمھ هللا. وحینئٍذ یعتق ویملك
: قال رحمھ هللا. ًومنھ فضُل اإلنسان، إذا كان محافظا على الطاعة؛ ألن الطاعة والبر إذا كانت غیر واجبة فھي فضل وزیادة على الواجب

صیت لھ بألٍف، فھذه المائة أو األلف ستعود إلى الرقیق ولیست في رقبتھ، بمائة درھم، أو أو: ّفإن عین وقال]. و بمائة أو معین ال تصح لھ[
ِوإنما تعود ملكا لھ، وبمجرد ما تقع یده على ذلك المال سینتقل إلى ورثة الموصي، فكأنھ یوصي إلى ورثتھ؛ ألن الرقیق ال یملك، والدلیل  ً

َعْبدا مْملوكا ال یقدُر ع: على أنھ ال یملك قولھ تعالى َ َ َِ ْ ً ُ ٍلى شْيء ً َ من باع : (، وكذلك قولھ علیھ الصالة والسالم في الحدیث الصحیح]75:النحل[َ
. ، فأخلى ید الرقیق عن الملكیة، وجعل مالھ إما للبائع وإما للمشتري، فدل على أنھ ال یملك)ًعبدا ولھ مال فمالھ للبائع إال أن یشترطھ المبتاع

ّوعلى ھذا فلو وصى لھ بمعین   فھذا المعین بمجرد أن تحكم بصحة الوصیة سیدخل إلى ملكیة العبد، والعبد وما ملك -ف أو ألفینكمائة أو أل-ّ
  .سیكون لسیده، فھو في الحقیقة سیؤول إلى وصیة لوارث، بخالف ما ذكرناه في مسألة المشاع والثلث

 
 
 
 

ٍصحة الوصیة بحمل أو لحمل تحقق وجوده ٍ 
 
 

ّإذا وصى بحمل جاریتھ؛ ألن الحمل یكون من الرقیق : ، أي)وتصح بحمل: (قولھ]. حمل تحقق وجودهوتصح بحمل ول: [قال رحمھ هللا تعالى
 ُیعطى لمحمد أو ُیعطى لعلي، فھذه وصیة - والحمل موجود- ما في بطن ھذه الشاة : أو یكون الحمل حمل ناقة أو حمل شاة، فقال. ًتبعا ألمھ

ُیشترط أن ُیتحقق : ًقبل الوصیة، فالضمیر عائد للوصیة، إذا: ، أي)حمل تحقق وجوده قبلھاول: (وقولھ. منھ بھذا الحمل، فتصح الوصیة بحمل
من وجود الحمل قبل الوصیة حتى تصح الوصیة؛ ألنھ إذا لم ُیتحقق من وجود الحمل قبل الوصیة كانت لمعدوم، وال تصح حینئٍذ الوصیة من 

ُوصیت بألف لایر تعطى لحمل فالنة، فیشترط في ھذا الحمل : ً، أو أختھ، فیقول مثال ولد أخیھ-ًمثال-ھذا الوجھ، فإذا وصى لحمل كأن یكون 
ًأن ُیتحقق من وجوده حتى تصح الوصیة، وقد یوصي للحمل ألنھ سیكون یتیما، كأن توفي أخوه وزوجتھ حامل، فأحب أن یصل أوالد إخوانھ 

ِأوصي بثلث مالي لحمل فالنة، یقصد زوجة أ: من الیتامى، فقال  ...... .خیھُ
 

 إذا أوصى أن یحج عنھ بمال یكفي ألكثر من حجة
 
 

اإلنسان إذا وصى بالحج ]. وإذا أوصى من ال حج علیھ أن یحج عنھ بألف؛ صرف من ثلثھ مئونة حجة بعد أخرى حتى ینفد: [قال رحمھ هللا
ُبین فال إشكال، فإنھا ستخرج سواء وصى أو لم یوص؛ ألن أو بالعمرة، فإما أن یكونا واجبین علیھ، وإما أن یكونا غیر واجبین، فإن كانا واج

ھذه العشرة آالف ُیحج بھا عني، أو ثلث مالي یحج بھ عني، : ًحجوا عني، فإن حدد ماال فقال: ّدین هللا أحق أن ُیقضى؛ ولكن إذا وصى وقال
ُفحینئٍذ نأخذ ھذا الثلث كامال نحجج عنھ، فإذا حججنا عنھ لم یخُل من حالتین ًفإن كان الثلث كافیا فعلى . ما أن یكفي الثلث، وإما أن ال یكفيفإ: ً

من مالي ألف لایر  خذوا: لو أنھ قال: فإن كان یكفي وال یزید فال إشكال، مثال ذلك. إما أن یكفي ویزید، وإما أن یكفي وال یزید: ضربین
ّفي مئونة الحج وكلفتھ فإذا ھي ألف لایر؛ فحینئٍذ وصى بمال نعم، فنظرنا : أتحج عن فالن؟ قال: وحجوا بھا عني، ثم جئنا لشخص وقلنا لھ

ر الحج سنوات حتى : الحالة الثانیة. یكفي للحج وال یزید، فحینئٍذ ال إشكال ُأن یكفي ویزید، فإذا كفى المال وزیادة؛ ُحج عنھ باألصل، ثم كرِّ
َّینفد المال كلھ؛ ألن ھذا المال شبھ الموقوف على ھذه الطاعة، فیحجج لكن اإلشكال إذا كان المال یكفي ألربع حجج، فھل .  بھذا المال عنھُ

تكون ھذه األربع الحجج متتابعة، بحیث نحج عنھ في أربع سنوات، أو ُیمكن أن ُیستأجر أربعة أشخاص في حجة واحدة؟ ھذا فیھ تفصیل عند 
بدل آخذ حكم مبَدلھ، كما أنھ ال یمكن أن یأتي بحجتین في عام ال ُیحج عن المیت إال حجة واحدة؛ ألن ال: بعض العلماء، فبعض العلماء یقول

ویستأجر الغیر  ّواحد؛ فكذلك ال یصح أن ُیحجج عنھ حجتین في عام واحد؛ وألننا لو فتحنا ھذا الباب في باب النوافل لصح أن یأتي ھو بحج
وبعض . ًث النظر صحیح، ومن حیث األصل أیضا لھ وجھھًمعھ لیحج أیضا عنھ، على القول بجواز التنفل عن الحي مع القدرة، وھذا من حی

ًبل یمكن أن ُیحجج عنھ أربعا أو خمسا في زمان واحد على حسبھ، فمثال: العلماء یقول ً ً لو ترك خمسة آالف، وكل ألف لایر تكفي لحجة : ّ
إنھ یجوز في : ن الحجة بألف، وقالواأستأجر خمسة أشخاص؛ وذلك ألنني ال أضمن في العام القادم أن تكو: عنھ، فبعض العلماء یقول

ًوأیا ما كان فكال القولین لھ وجھھ، وما ذكرناه من أنھ . األموات بعد موتھم ما ال یجوز لإلنسان في حال حیاتھ، فیخفف في ھذا من ھذا الوجھ
ثلث مالي یصرف في : ا أنھ ما دام قد قالھذا بالنسبة إذا كانت تكفي وزیادة، والحكم الذي یھمن. ال ُیجمع بین الحجتین في عام واحد لھ قوة

خذوا من ثلث مالي حجة : الحج، أو ھذه األلف ُیحج بھا عني، فإن ھذا المال كلھ ُینفق في الحج، وال نقتصر على حجة واحدة إال إذا قال
في أن ُیحج عنھ، فبعض العلماء أما إذا كان ال یك. واحدة؛ أو عمرة واحدة، فحینئٍذ ُیقتصر على ما طلب وسأل، وُیصرف من المال بقدره

إنھ ُینظر إلى أقرب األماكن؛ ألنھ ال یمكن أن ُیحج عنھ من بلده ومن مكانھ، ویمكن أن ینظر إلى أقرب األماكن، كأن ُیستأجر شخص : یقول
ًمن أھل مكة ویحج عنھ، أو ُینظر ممن یرضى بالقلیل ویقوم بالحج عنھ، وأیا ما كان فإن المال الذي عین للحج ٌ مصروف في ذلك الحج، إال َ
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صرف من ثلثھ مئونة حجة بعد : (وقولھ. ّإذا تعذر الوجود وتعذر من یحج عنھ، فحینئٍذ ُینتظر حتى ُیتمكن من صرف ذلك المال في الحج
، أو ُیحج ُیحج عني حجة واحدة: حتى ینفذ الثلث؛ ألنھ لم یخص حجة واحدة، وال عمرة واحدة، لكنھ لو خص وقال: ، أي)أخرى حتى ینفد

ّعني السنة القادمة، أو ُیحج عني حجتین، فحدد وعین، فیتعین الحكم ویختص الحكم بما ُعیِّن من أجلھ، أما إذا كان قد أطلق فإننا نستنفد الثلث 
 ...... .ًكامال، ولو شمل ذلك عشر حجج، لكن على التفصیل الذي ذكرناه

 
 حكم الوصیة للمالئكة أو للبھائم أو للمیت

 
 

ًفال تصح الوصیة لملك، كأن یقول مثال]. وال تصح لملك وبھیمة ومیت: [رحمھ هللاقال  َ ھذه األلف لجبریل، فال تصح الوصیة، وھذا من : َ
وھبت ثواب قراءتي وصالتي إلى سیدنا رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم، ومثل : األمور المبتدعة التي یفعلھا أھل الجھل، مثلما یقول بعضھم

أنت وصالتك وعبادتك كلھا في میزان حسنات النبي صلى هللا علیھ وسلم، فإن هللا تعالى جعل لھ أجر األمة كلھا، حیث قال : ھھذا یقال ل
وقد قرر األئمة رحمھم هللا أن ھذا من األمور المستحدثة على . ، فذلك تحصیل حاصل)من دعا إلى ھدى كان لھ أجره: (علیھ الصالة والسالم

 حاصل، ومقام النبي صلى هللا علیھ وسلم أعلى وأرفع من أن تتصدق علیھ بحسنة ذكر أو طاعة، فمقامھ بأبي وأمي المسلمین، فالثواب
ّأنھ ال یوصى لملك، وال لبھیمة، فمثلھا ال یملك؛ ألنھ یتعذر : فالمقصود من ھذا. صلوات هللا وسالمھ علیھ أجل وأكرم علیھ الصالة والسالم َ

ال تصح؛ ألنھ ال یمكن اإلیصال، فمن ھو ھذا الرجل؟ ال : أوصي لرجل؛ قال طائفة من العلماء: انت لُمبھم، كقولھھذا اإلیصال، وھكذا إذا ك
ّیمكن تعیینھ، ففي ھذه الحالة یتعذر اإلیصال إلى الملك، والمبھم یتعذر التعیین ما لم یعین ھو، واألصل یقتضي أن تكون الوصیة واضحة، 

، فیترك ورثتھ عالة یتكففون الناس، : ، كقولھ)وبھیمة: (ھوقول. ّوأن تكون بینة معلومة أوصي لبھیمة، مثلما یقع عند أھل الكفر والعیاذ با
ًإن ُھم إال كاألنعام بْل ُھم أضل سبیال : وصدق هللا جل جاللھ حیث یقول! ویوصي بمالیینھ لكلبھ، نسأل هللا السالمة والعافیة ِ ِ َِ َ َ َُّ َ ْ ِْ َ َ ، ]44:الفرقان[َّ

ِإن ُھم إال كاألنعام : جرد ما یخرج اإلنسان عن الدین ویترك شرع ربھ؛ فإنھ ینزل إلى مستوى أحط من البھیمةفبم َ َ َ َّ ِ ، ولیس ھذا ]44:الفرقان[ِْ
ًبْل ُھم أضل سبیال : فقط ِ َ َ َُّ َ ً، فھم أضل سبیال وأضل فكرا، وھل من عنده عقل یوصي لبھیمة؟]44:الفرقان[ْ  أحب - هللاأكرمكم - فالكلب عندھم ! ً

ُوأكرم من صلة القرابة؛ ألنھا مجتمعات مدمرة منحطة، ولو ُمدحت وأثني علیھا ووضعت في السماء، لكن ھذا كلھ خالف الحقیقة، ولذلك 
 من أراد الحقیقة والجوھر فلینظر إلى عظمة ھذا الدین، وعظمة ھذا اإلسالم الذي ُبعث بھ رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم رحمة للعالمین،

ّفالوصیة للكالب وللبھائم ال یفعلھا إال إنسان لیس عنده عقل، ولو وصى لبھیمة لم تصح، والوصیة للكالب ولدور الكالب . فھو العز والكرامة
ًإذا جعل قدرا من بستان أو من طعام عنده صدقة على بھائم : لكن في بعض األحیان یقول بعض العلماء. ولدور الحیوانات ال تصح

ًو علفا لدواب المسلمین، أو علفا لدواب الجھاد في سبیل هللا ونحو ذلك، فھذا اغتفره العلماء رحمھم هللا، ولھ وجھھالمسلمین، أ : لكن أن نقول. ً
 في البنك، فھذا ال یصح في شریعة هللا عز وجل، والشریعة -والعیاذ با-في رصیده  ھذه العشرة آالف أعطوھا الكلب الفالني، أو ضعوھا

ولذلك ُیصرف المال في وجھھ، لكن عند العلماء إشكال فیما إذا وصى مثل ھذه الوصایا، فھل تبطل الوصیة من .  كل ذي حق حقھقد أعطت
ھذا فیھ تفصیل عند أھل العلم : َّأصلھا، أم أنھ ینظر إلى جھة یمكن أن تصحح بھا الوصیة، فتصرف لضعفة المسلمین ولفقرائھم؟ نقول

الوصیة إلى ما ال نفع فیھ، أو الوصیة إلى ما فیھ ضرر، فال تجوز الوصیة إلى دور فیھا : ع الوصایا، ومن أمثلتھارحمھم هللا باختالف أنوا
ًمحرمات، فھل تبطل الوصیة من أصلھا أو تصرف، فبدال من أن تذھب إلى دور المحرمات تذھب إلى دور المساجد وإلى دور العلم؟ اختار  ُ

ي بھا شیخ اإلسالم ابن تیمیة رحمھ هللا  في -والعیاذ با- َّوصى بمالھ : ِ إلى طوائف ضالة، أو إلى ملل أو نحل، كأن- ًمثال-ِ أنھ إذا ُوصِّ
ُإنھ قد یكون جاھال ویظن أن الطاعة في : وصیة بضالل، فیقولون المساھمة في بناء الكنائس، أو طبع التوراة أو اإلنجیل، فال تصح؛ ألنھا ً

تبطل الوصیة من : ومن أھل العلم من قال. أن اإلعمال أولى من اإلھمال: لحقیقیة فنصحح وصیتھ؛ ألن القاعدةمثل ھذا، فننظر إلى الطاعة ا
َّوھكذا لو وصى لمیت فال یصح؛ ألن الوصیة یشترط فیھا القبول، والمیت . ّأصلھا وال تصحح، فعند العلماء ھذا التفصیل في ھذه المسألة

 ...... .یتعذر منھ القبول
 

 وصى لحي ومیت یعلم موتھ أو یجھلھحكم من 
 
 

ًھذه عشرة آالف من ثلثي، تعطون زیدا خمسة : إذا وصى الموصي فقال]. َفإن وصى لحي ومیت یعلم موتھ فالكل للحي: [قال رحمھ هللا
ًآالف وعمرا خمسة آالف، وھو یعلم أن زیدا قد مات، فحینئٍذ ال تصح لزید؛ لكن ھل یأخذ عمرو الخمسة أم العشرة  كاملة؟ قال بعض العلماء ً

ًتصرف العشرة آالف كلھا لعمرو؛ ألنھ لما كان یعلم أن زیدا قد مات فكأنھ یقول: كما اختاره المصنف ولكن ھذا فیھ . اصرفوھا كلھا لعمرو: ُ
َذھل أو غفل-موتھ ونسي ًأنھ إذا كان یعلم موتھ، فنبقى على األصل مادام میتا؛ ألنھ ربما كان یعلم : نظر، واألقوى ما ذكره بعض العلماء َ- 

ّفتكون كالوصیة للمیت الذي ال یعلم موتھ، وألنھ عین وحدد، والمعین ال ُیصرف إلى غیره؛ ألن فائدة التعیین الحصر والقصر بذلك الذي  َّ
ّسمى، فلما كان الذي سماه وعینھ ممن تبطل الوصیة بالنسبة لھ، بطلت في حقھ، وبقیت في حق غیره صحیحة وإن جھل : [ هللاقال رحمھ. َ

ًأعطوا زیدا خمسة آالف وعمرا خمسة آالف، : جھل موتھ، یعني فال یدري ھل ھو حي أم میت، فقال لھم: أي) َوإن جھل: (قولھ]. فالنصف ً
ِّوال یدري ھل زید حي أو میت، ثم تبین أن زیدا كان میتا؛ فحینئٍذ یصرف النصف لعمرو، فالمصنف یختار التفصیل ً ً  ال أنھ: والصحیح. ّ

ھو لعمرو في حال علمھ بموت زید الحتمال أن یكون نسي، ولعمرو في حال عدم علمھ أو : تفصیل، فالنصف لعمرو في كلتا المسألتین، أي
 ...... .ّجھلھ بالحال أو شكھ في حیاتھ؛ ألنھ قد عین، وفائدة التعیین صرف الحق لمن ُعیِّن لھ
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 حكم من وصى بمالھ البنیھ وأجنبي
 
 

ّمن المعلوم أنھ إذا وصى بالمال كلھ فال یصح إال في حدود الثلث، ]. َّوإن وصى بمالھ البنیھ وأجنبي، فردا وصیتھ فلھ التسع: [هللاقال رحمھ 
: أفأوصي بمالي كلھ؟ قال: (أن الوصیة باطلة في الثلثین وصحیحة في الثلث؛ ألن النبي صلى هللا علیھ وسلم لما قال لھ سعد : فمعنى ذلك

ّ على أن المال كلھ ال تصح الوصیة بھ إال في حدود الثلث، فإذا صحت في حدود الثلث فھنا قد سمى المصنف ثالث جھات، الجھتان ، فدل)ال َّ
 یستحق -الذي ھو علي- ًاألجنبي، ولیكن علیا، فزید وعمرو یستحقان ثلثي الثلث، واألجنبي : ًابناه زید وعمرو مثال، والجھة الثالثة: األولیان
لو كان عندك تسعة آالف لایر، وأوصیت بجمیع التسعة آالف لایر : ًفمثال. لث؛ ألن الوصیة بطلت في الثلثین وصحت في الثلثثلث الث

وتوصي بالتسعة آالف كاملة، بل تصح وصیتك في ثـالث آالف، وتبطل  لیس من حقك أن تعتدي على حقوق الورثة: لھؤالء الثالثة، فنقول
ًتقسم میراثا شرعیا حكم هللا سبحانھ وتعالى بھ من فوق سبع سماوات، ویعطى كل ذي حق حقھفي ستة آالف، والستة آالف  وابناه من . ً

ًابناه ذكرا في الثلث الذي سنصحح الوصیة بھ، فابناه زید وعمرو لما كانا ابنین لھ فال وصیة لوارث؛ فبطلت أیضا في : الوارثین، یعني ُ
التي ھي -رثة، وتبقى الوصیة لعلي األجنبي، فیستحق ألف لایر، واأللف لایر بالنسبة للتسعة آالف لایر االبنین، وال یستحقان إال أن یجیز الو

ُ تسع مالھ؛ ألنھا لم تصح في الثلثین؛ ألنھا زیادة على - األجنبي-ُأعطي علي : أي) صحت في التسع: ( ھو التسع، فقال رحمھ هللا- أصل المال
، فبقیت ثالثة )ال وصیة لوارث: (ولم تصح في زید وعمرو وھما ابناه؛ ألن النبي صلى هللا علیھ وسلم قالالقدر الذي أباحھ هللا في الوصیة، 

حق األجنبي، وذلك بألف لایر، وھي تعادل تسع  ُآالف قسمت بین االبنین واألجنبي، فبطلت في حق االبنین، وذلك بألفین، وصحت في
 ...... .مالھ

 
 األسئلة

 
 

...... 
 

 بالدفن في مكان معینحكم الوصیة 
 
 

ال : ِھل ُیشرع أن یوصي الشخص أن یدفن ببلد ما، أو مكان معین، وإذا شق ذلك على الورثة فھل البد من إنفاذ الوصیة؟ الجواب: السؤال
ّبأس أن ُیوصي بدفنھ في مكان معین أو في بلد معین، ما دام أنھ في ذلك البلد، وفي ھذا تفصیل فس البلد، ولیس ھناك  في ن-ًمثال- فإذا كان . ِ

ِحرج وال مشقة على الورثة في تنفیذ وصیتھ، فال بأس، وقد أثر عن بعض الصحابة رضوان هللا علیھم أنھم وصوا في دفنھم، فتارة ُیوصي  َّ ُ
ّفیأمر أن ُیغیب في ُبأن ُیدفن في مكان ال یعلم بھ أحد؛ كالرجل الصالح والعالم یخاف الفتنة، أو كان بین أناس یعظمونھ وھو یخاف الفتنة،  َ

ُ أن یغلوا فیھ، كما أثر عن علي رضي هللا عنھ أنھ وصى أن یدفن في داره -نسأل هللا السالمة والعافیة- ّمكان ال یطلع علیھ أحد، كأن یخاف 
ًبالكوفة، فدفن لیال ِ فإذا ُوجدت مقاصد . دتھ وتعظیمھِّ أنھ إلھ، ویعظمونھ، فخاف من عبا-والعیاذ با- ُوغیِّب قبره؛ ألنھ كان ھناك من یعتقد  ُ

إذا أنا مت فادفنوني في : شرعیة بالتعیین فال بأس، ومثل أن یكون في موضع یعلم أن ھذا الموضع ُعرضة للسیل، وأن قبره قد یكشف، فقال
نوني في المقبرة التي تراعي ادف: أو یكون ھناك مقبرة تدفن على السنة، ومقبرة ال تراعي السنة، فیقول. موضع كذا، أو في المقبرة الفالنیة

إذا أنا مت : السنة، أو یكون ھناك مقبرة فیھا لحد ومقبرة فیھا شق، فیختار ما اختار هللا لنبیھ علیھ الصالة والسالم من مقبرة اللحد، فیقول
ِفأوصي أن یكون دفني في القبور التي فیھا لحد، ونحو ذلك من المقاصد الشرعیة، وھذا من حق اإلنسان، وھ لكن . و من الوصیة المشروعةُ

التكلف في االنتقال من بلد إلى بلد، ھذا ال یجوز؛ لتعطیل المیت من أجلھ، ولذلك ثبت في حدیث شداد رضي هللا عنھ أن النبي صلى هللا علیھ 
ك ال ینبغي، وقد یصل إلى فتعطیل الجنائز وتأخیرھا من أجل نقلھا ونحو ذل). ال ینبغي لجیفة مسلم أن تحبس بین ظھراني أھلھ: (وسلم قال

ُّدرجة الحرمة، خاصة إذا أدى إلى تعفن المیت وتفسخھ وتضرر من یحملھ، وتأذي المصلین علیھ في المسجد، فھذه أمور ال بد أن توضع في 
ا؛ ألنھا مخالفة لشرع فكل ھذه األمور ینبغي اتقاؤھا والبعد عنھ. ّالبال، وأعظم من ھذا أن ُیشق، ثم بعد ذلك ُیحنط من أجل یظل فترة طویلة

كسر عظم : (هللا؛ لما فیھا من االعتداء على حرمة المسلم، وقد صح عن النبي صلى هللا علیھ وسلم في حدیث عائشة عند ابن ماجة أنھ قال
ًالمؤمن میتا مثل كسره حیا الن، مجاملة لھ في اإلثم، فللمیت حرمة، وال یجوز تعطیل الجنائز حتى یحضر ولده، أو یحضر فالن أو ف: ، أي)ً

، فھذا )أسرعوا بالجنازة: (أو عاطفة، فالمیت إذا مات فإنھ ُیسرع بتجھیزه وتكفینھ؛ ألن النبي صلى هللا علیھ وسلم قال في الحدیث الصحیح
 مھمة البد ُوجدت حاالت ضروریة تؤدي إلى تأخیر دفنھ، مثل أن ُیراد أن ُیعرف سبب وفاتھ، أو ُوجدت أمور أمر یقتضي المبادرة، لكن لو

التوسع في ھذا األمر وتأخیر : وعلى كل حال. َّمن االطالع علیھا في سبب وفاتھ، فھذه أحوال استثنائیة تؤخر بقدر الضرورة والحاجة
ُّالجنائز من أجل نقلھا إلى أماكن أخر بوصیة أو غیرھا ال تشرع عند تأثر جثة المیت، وھذا  ُ َ ھ  مخالف لألصل الذي دلت علی-كما ذكرنا-ُ

  .السنة الصحیحة عن رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم، وهللا تعالى أعلم
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 حكم دفع صداق الزوجة المتبقي بعد موت الزوج
 
 

ًھذا حق الزم یجب دفعھ وُیعتبر دینا، فإنھ إذا مات الزوج فإنھ : ًھل بقیة الصداق للزوجة یعتبر دینا یجب سداده مباشرة؟ الجواب: السؤال
ّأن من مات حلت دیونھ، وھذه قاعدة مھمة، فلو كان : وھنا مسألة مھمة في السؤال وھي. ً لزوجتھ حتى یؤدي مھرھا كامالوذمتھ مرھونة

ًیجب سدادھا فورا؛ ألن روحھ تبقى مرھونة، قال : ّعلیھ أقساط من البنك مؤخرة، أو كان علیھ أقساط لمن یدیِّنھ مؤجلة، فقد حلت دیونھ، أي
ٌكل نفس بما كسبت رھینة : المحبوس، قال تعالى: ، والمرھون ھو)نفس المؤمن مرھونة بدینھ (:صلى هللا علیھ وسلم َ ْ َ َِ َُّ َ َ َ ِ ٍ ْ : أي] 38:المدثر[ُ

َمحبوسة عن النعیم حتى ُیؤدى عنھ الدین، ولذلك قال أبو قتادة رضي هللا عنھ لما توفي األنصاري وعلیھ : محبوسة، وقال بعض العلماء
ال بعد، ال بعد، حتى لقیني : ھل أدیت عنھ؟ فأقول: فلم یزل یلقاني رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم ویقول: ( قال-حیحكما في الص-دیناران 

: وبعض الورثة یقول. ، مع أن أبا قتادة رضي هللا عنھ قد تحمل عنھ الدین)اآلن بردت جلدتھ: فقال. نعم: ھل أدیت عنھ؟ فقلت: ذات یوم فقال
ھما : وكأنھ یظن أنھ قد انتقلت الذمة إلیھ، مع أنھ ال تبرأ ذمة المیت حتى یؤدى دینھ حقیقة؛ ألن أبا قتادة تحمل، وقالأنا أتحمل عن والدي، 

ِ، وھذا یدل على عظم أمر الدین، )اآلن بردت جلدتھ: (نعم، قال علیھ الصالة والسالم: ثم كان یسألھ عن قضائھ، فلما، قال! علي یا رسول هللا
ًیغفر للشھید كل شيء إال الدین، سارني بھ جبریل آنفا: (ي صلى هللا علیھ وسلم أنھ قالوقد صح عن النب فالمھر دین، ویجب على الزوج ). ّ

ّصداقك نصفھ معجل : ، فإذا قال لھا)إن أحق ما وفیتم بھ من الشروط ما استحللتم بھ الفروج: (أن یسدده، وقد قال صلى هللا علیھ وسلم
ْالتأخیر، خاصة إذا كان قادرا على السداد؛ ألنھ ظلم،  سنتین، أو إذا أنا مت، فھذا یجب الوفاء بھ عند أجلھ، وال یجوزونصفھ بعد سنة أو بعد  ً

لتؤدن الحقوق إلى أھلھا یوم القیامة حتى یقاد : (وما دام أن المرأة قد أعطتھ حقھ فینبغي علیھ أن یعطیھا حقھا، وقد قال صلى هللا علیھ وسلم
وكذلك ینبغي أن . وھذه حقوق ال یجوز التساھل فیھا! ، فإذا كان ھذا بین البھائم فكیف یكون بین اآلدمیین؟)ء من الشاة القرناءللشاة الجلحا

ینبھ على الورثة أن كل شخص من القرابة لھ دین على المیت والقریب، فاألفضل واألكمل أن یأخذوا الدین ویعطوه للقریب، وال یحرجوه 
ًمیت أم ال؟ فكل إنسان قد یستحي، والمرأة قد تجامل، لكن علیك أن تعطیھا مالھا في یدھا، وتعطیھا إرثھا واستحقاقھا كامال، أتسامح ال: بقولھم ُ

ثم ھي أدرى، فقد تسامح، وقد یكون فضلھا في أخذ ھذا المال والتصدق بھ على أقرباء أولى من زوجھا، فھي أدرى بمالھا، وھذا حق من 
  .لتضییق على الزوجات في ذلك، وال منعھن مما جعل هللا لھن، وهللا تعالى أعلمحقوقھا، فال ینبغي ا

 
 
 
 

 حكم إحرام المقیم بمكة للعمرة من بیتھ
 
 

العمرة صحیحة إذا قام بھا على وجھھا، ولكن علیھ : إذا أحرم المقیم للعمرة من بیتھ ولم یخرج إلى الحل، فما حكم عمرتھ؟ الجواب: السؤال
ت المكي أن یخرج في العمرة إلى الحل، وأن یجمع بین الحل و الحرم؛ ألنھ في الحج یجمع بین الحل والحرم، ولذلك صح في دم؛ ألن میقا

ما ثبت في الصحیح عنھ علیھ الصالة والسالم في : الحج أن ُیحرم من بیتھ، وأما بالنسبة للعمرة فال ُیحرم إال من الحل، والدلیل على ذلك
ِلما سألتھ صلى هللا علیھ وسلم أن تحرم بعمرة، فأمر عبد الرحمن أن ُیعمرھا من الحل: ( عنھاحدیث عائشة رضي هللا ، وھذا واضح الداللة؛ )ُ

). ومن كان دون ذلك فمن حیث أنشأ، حتى أھل مكة من مكة: (وقولھ علیھ الصالة والسالم. ألن عائشة رضي هللا عنھا أنشأت العمرة بمكة
َالذي ال شك في رفعھ على المختلف في  ّ في كونھا مرفوعة أو موقوفة؛ لكن حدیث عائشة مرفوع، فُیقدم المرفوعھذه الزیادة مختلف: ًأوال ْ

عام مخصص؛ ألن حدیث عائشة في آخر حیاة النبي صلى هللا علیھ وسلم، وحدیث ابن ) حتى أھل مكة یھلون من مكة: (قولھ: ًثانیا. رفعھ
یؤخذ بآخر األمرین من رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم، وھو أشبھ بتخصیص العموم في قولھ إذا عباس متقدم على حدیث عائشة ، ولذلك 

ًإذا كان المكي آفاقیا فإنھ : ، فـعائشة ال نستطیع أن نقول بأنھا آفاقیة؛ ألن بعضھم یقول)حتى إن أھل مكة یھلون من مكة: (ًصح مرفوعا
خاصة -ُولذلك أوصي كل طالب . ًأن ھذه التفصیالت ال نعرف لھا أصال: ، وفي الحقیقةِیخرج إلى الحل، وإذا كان من أھل مكة فال یخرج

ً أنھ إذا كان یرید أن یتقي هللا ویأخذ علما بحق على منھج السلف؛ فعلیھ أن یعرف كل قول یقال بھ -ُفي ھذا الزمان، وأشدد علیھ في الوصیة
 أن یأتینا بشيء من -سواء في زماننا أو من المتأخرین-ن أحد ممن ینتسب إلى العلم اآلن ھل ھو قول قال بھ أئمة العلم أم ال؟ وال نرید م

ھل ھذا الفھم فھم : عنده، فالعلم ھو األثر واالتباع، وھذا ھو السیر على منھج السلف الصحیح، وإذا جاء أحد یتكلم في فھم حدیث فنقول لھ
م تفھم؟ فحینئٍذ ھذا لك، وتتولى تبعتھ أمام هللا سبحانھ وتعالى، وھو خروج عن ًمنك أنت باجتھادك ونظرك، واألمة منذ أربعة عشر قرنا ل

إذا اختلف العلماء في فھم النص على قولین، ومضت على ذلك القرون المفضلة، فإنھ ال : ولذلك كان بعض العلماء یقول. سواد األمة األعظم
ًإما كذا أو كذا، ویأتي ھذا ویفھم فھما آخر، وال : القرون المفضلة كلھا تقولیجوز استحداث فھم جدید خارج عن ھذا الفھم؛ ألنھ ال یعقل أن 

شك أن ھذا ھو سبیل المؤمنین، فإذا مضت القرون المفضلة كلھا على ھذا السبیل فقد استبان أن الحق إما في ھذا أو في ھذا، فإذا جاء ُیحدث 
ًقوال ثالثا خرج بھ عن سواد األمة، سواء كان من متأخري ا لمتأخرین أو من متقدمي المتأخرین، ونحن أمة یرتبط أولھا بآخرھا، قدیمھا ً

أنھ لیس عندنا ضبط لألصول، وال : والمشكلة. ًجدید، وجدیدھا قدیم، بكتاب هللا وسنة النبي صلى هللا علیھ وسلم، وال نرید جدیدا من عندنا
فإذا .  ھو الورع-وھو لیس بالبصیر بالقاعدة التي یدل علیھا الشاھد- یجتھد ضبط لقواعد الفھم؛ ألن أبسط ما ینبغي أن یكون في اإلنسان الذي

ًكان الشخص لیس عنده ورع إلى درجة أن یأتي ویجتھد، فھذه مصیبة، فأساس االجتھاد الحق ھو الورع، ولذلك ال تجد أحدا من أئمة 
ً وقد قام علمھ على الورع، وانظر إلى أئمة اإلسالم، تجدھم أئمة في ُاالجتھاد ودواوین العلم السابقین الذین فتح علیھم في فھم االجتھاد إال
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َالورع، وبھذا استقامت أمور الفھم لھم؛ ألن من تورع فتح هللا علیھ، ومن قال فیما ال علم لھ ّهللا أعلم؛ ورثھ علم ما لم یعلم، وفتح هللا علیھ : ّ
ُوعلمك ما لم تكْن تْعلم  َْ ََ َُ َ َ َ َ طالب العلم یتناقشون في  نسان الذي یأتي باألفھام من عنده، ویأتي ویخترع في األحادیث، ویجلسفاإل]. 113:النساء[ََّ

من ھذا الذي یقول؟ ! یا أخي.. أحادیث ویأتون فیھا بأفھام جدیدة، وكل یوم یأتینا فھم جدید، فبعض طالب العلم یقول كذا، وبعضھم یقول كذا
حق على من یفسر كالم هللا أو : (كان بعض العلماء یقول!  وسنة النبي صلى هللا علیھ وسلم؟ّومن ھذا الذي نصب نفسھ لیتكلم في كتاب هللا

ً، نرید الشيء الذي قالھ العلماء، نرید شیئا مبنیا على أصل صحیح )یؤول حدیث رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم أن ُیقل نفسھ بین الجنة والنار ً
ًیا مرضیا عنك، أما أن نأتي بأفھام وحجج جدیدة ال أصل لھا، فھذا ال ینبغيَّوحجة ومحجة تلقى هللا عز وجل بھا راض أما حدیث عائشة فھو . ً

. إن ھذا خاص بـعائشة : ًواضح، وداللتھ واضحة، حیث إنھا أنشأت عمرتھا من مكة، وال أعرف أحدا من أھل العلم من المتقدمین یقول
-  أن یتقي هللا عز وجل ویعرف كل قول -ِّذي یدرس في الفقھ، والذي یرید أن ُیعلم الناسوالطالب خاصة ال-على كل طالب : وأقولھا من اآلن

َ ھل قال بھ أحد من أھل العلم ممن مضى وعنده دلیل وحجة أم ال؟ وھذا ھو العلم، وھذا الذي ُیوصى بھ طلبة العلم، وھذه -حتى ولو كان مني
 صلى هللا علیھ وسلم، حتى تكون األفھام واضحة، فال یشوش على علم السلف بعلم ھي النصیحة  ولدینھ وشرعھ، من كتابھ وسنة رسولھ

ًالخلف الذي ال أصل لھ، وال یشوش على ھذه المحجة الواضحة التي ورثتھا األمة جیال بعد جیل، ورعیال بعد رعیل، واجتھادات العلماء  ً
ًتحتاج إلى من یضبطھا فضال عن أن نأتي أیضا باجتھادات وآراء  ً -ًجدیدة، والیوم یجتھد البعض في مسائل واضحة في األحكام، وغدا َ

ِ قد یدخلون في العقیدة وفي صمیم الدین، فیحدثون ما لم یكن علیھ أئمة اإلسالم فیضلوا ویضلوا، نسأل هللا السالمة والعافیة، - والعیاذ با
  .نسأل هللا بعزتھ وجاللھ أن یعصمنا من الزلل

 
 
 
 

 ح یوم العیدالضابط في التروی
 
 

إن هللا تبارك وتعالى جعل یومي عید الفطر : ما ھو الضابط في الترویح على األھل والقرابة في أیام األعیاد والمناسبات؟ الجواب: السؤال
ع المسلم فیھما على نفسھ وعلى أھ لھ وولده، ّواألضحى یومین من أیام اإلسالم، وعیدین ألھل ھذه الملة، وجعلھما یوم فرحة وسرور، یوسِّ

وقال علیھ الصالة . ًوعلى إخوانھ المسلمین، حتى شرع هللا زكاة الفطر من رمضان طھرة للصائم من اللغو والرفث، وطعمة للمساكین
، فھذا یدل على أن المقصود ھو التوسعة؛ حتى یشھد الناس الفرح )أغنوھم عن السؤال یوم العید ولیلتھ: (والسالم في حدیث ابن عباس 

ً المأذون بھ شرعا في ھذا الیوم المبارك الذي أتموا فیھ ركنا من أركان الدین، ووفقھم هللا عز وجل لصیام ھذا الشھر الذي فرض والسرور ً
والسرور أول ما  ًعلیھم صیامھ، وشكرا  عز وجل على توفیقھ لھم على قیام ما استطاعوا أن یقوموه من ھذا الشھر المبارك، فالفرحة

وھذه الفرحة تكون حینما یستشعر . فرحة بنعمة هللا، وأن تكون فرحة برحمة هللا التي ھي أحق أن ُیفرح بھا وأن یفرح فیھاتنبغي أن تكون 
ًاإلنسان كیف مضت علیھ ھذه الثالثون یوما؛ فیفرح أن هللا وفقھ لصیامھ، ولو شاء هللا جل جاللھ ألصابھ المرض فما استطاع أن یصوم، 

 ألصابتھ فتنة في دینھ فما استطاع أن یصوم، ولو شاء هللا جل جاللھ أن یبتلیھ في ھذه العبادة بشيء ُیفسد علیھ أجره، ولو شاء هللا جل جاللھ
ًُیحس اإلنسان أن هللا وفقھ لھذا الخیر في ثالثین یوم أو تسعة وعشرین یوما؛ فیكون بھ : ًإذا. وُیحبط علیھ عملھ، لما أعجز هللا عن ذلك شيء

ًة أن هللا استكمل لھ شھره، فیسأل هللا عز وجل ویحسن الظن با أن یكمل لھ أجره، وهللا ال ُیضیع أجر من أحسن عمال، فإذا ِفي فرحة وغبط
ًبھ یصبح یوم العید فرحا مسرورا بنعمة هللا؛ ألن هللا یعطي الدنیا من أحب ومن كره، ولكن الدین والتوفیق للدین ال ُیعطیھ إال لمن أحب،  ً

م حیث یجعل ھذه البركات والخیر؛ ألن اإلسالم كلھ بركة، ولذلك وصف هللا القرآن بأنھ مبارك، فمن التزم أوامره وسار على نھجھ وهللا أعل
ّفقد أصاب بركة اإلسالم وخیره وطھره وعفتھ ِ َّفإذا أصبح في یوم العید، أصبح وقلُبھ معلق با جل جاللھ، مليء بالفرح والسرور، فھذا . ُ

ُهللا أكبر ولتكملوا : بغي، فإذا استقر ھذا الفرح في القلب وجب علیھ أن یشكر، فلھج لسانھ بالذكر والشكر، فقال بملء قلبھ ولسانھأول ما ین ِ ِْ ُ َ
َالعدة ولتكبُِّروا هللا على ما ھَداكم ولعلكم تشكُرون  َ َ َ َ َ َُ ْ ُ ُ َُ َْ َّْ َ َ َ َّ ِ َِ َّ  كتاب هللا من فوق سبع سماوات، ھذه ھي الفرحة األولى التي دل علیھا]. 185:البقرة[ْ

وھي أن یمتلئ قلبك بتوحیده والبراءة من الحول والقوة، وسؤال هللا جل جاللھ أن یجعل ھذا الشھر في میزان حسناتك فتلقاه أمامك، فإذا با 
فإذا ). فإنھ لي وأنا أجزي بھكل عمل ابن آدم لھ إال الصوم ) :جل جاللھ یضاعف أجر الصوم، حتى قال هللا جل جاللھ في الحدیث القدسي

ًشعر اإلنسان أنھ سُیثاب ویكافأ من هللا؛ فرح فرحا شدیدا برحمة هللا جل جاللھ بعد فرحھ بتوفیق هللا، ولذلك شرع هللا التكبیر إكبارا لھ  ً ً
 أكبر، ال إلھ إال هللا، هللا أكبر، هللا هللا أكبر، هللا أكبر، هللا: (ُسبحانھ، وشرع التكبیر بمجرد مغیب شمس آخر یوم من رمضان، فیقول المسلم

ًشكرا  وثناء علیھ وتمجیدا لھ وإعظاما لنعمتھ) أكبر، و الحمد ً فإذا شكر هللا عز وجل وابتدأ بتوحید هللا؛ فتح هللا علیھ بركات ذلك الیوم . ًً
جل االجتماع في ھذا الیوم بصالة العید، حتى إن المرأة فرحة االجتماع، فقد شرع هللا عز و: ومن أعظم الفرحة في یوم العید. ُوخیره وطھره

ُالحائض والمرأة ذات الخدر التي أمر بسترھا ولزومھا لبیتھا تخرج إلى صالة عید الفطر، فقد أمر رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم أن تخرج  ُ
، فیشھدن الخیر في ھذا الیوم )خیر ودعوة المسلمینَّأما الحیض فلیعتزلن الصالة ولیشھدن ال: (َّالعواتق وذوات الخدور والحیض، وقال

فالضوابط كلھا منحصرة في سنة النبي صلى هللا علیھ وسلم، فیتذكر المسلم وھو خارج لصالة عید الفطر كیف خرج رسول هللا . المبارك
ًصلى هللا علیھ وسلم؟ فإنھ لم یخرج مختاال وال فخورا، وال أشرا وال بطرا، وال غرورا، إنم ً ً ً ًا خرج  وفي هللا، خرج خاشعا متخشعا متذلال ً ً ِّ ً

 حین بدا حاجب الشمس، فما وصل إلى المصلى - كما قالت أم المؤمنین عائشة رضي هللا عنھا-لربھ سبحانھ وتعالى في ذلك الیوم، وخرج 
َلناس ووعظھم، وأمر النساء بالصدقة، ثم أذن ّ ثم بعد ذلك خطب فذكر ا-علیھ الصالة والسالم-ًإال وقد ارتفعت الشمس، فابتدأ أوال بالصالة 

لألمة بكل ما فیھ توسعة وخیر ما لم یكن من الحرام، أو فیھ إسراف في المباح، وھذا ھو شرع هللا، فشرع هللا ھو الوسطیة، ولما قال هللا 
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َوكلوا واشرُبوا : تعالى َ َْ ُوال تْسرفوا : وقالنقلنا من تعذیب النفوس بالجوع والعطش والرھبنة، ] 31:األعراف[ُُ ُِ ، ثم منعنا ]31:األعراف[َ
افرحوا، فلیس یوم العید بیوم حزن وال نكد وال نحس؛ بل یفرح المسلم؛ : فنحن نقول. وحجزنا عن الغلو في ذلك، كما ھو عمل أھل الترف

: ھ الصالة والسالم، ومن دالئل توسیعھلقد وسع علی. ولكن یفرح برحمة هللا عز وجل وبنعمتھ، وال یغلو في فرحھ إلى الوقوع في المحرمات
َّأنھ لما رأى أھل الحبشة وھم یلعبون بالسالح في داخل المسجد فما أنكر علیھم ذلك، رغم أنھ المسجد الذي شعت منھ أنوار الرسالة، والذي 

َتفجرت فیھ ینابیع الحكمة، وھو المسجد الذي دوت في جنباتھ آیات التنزیل، وھو الذي كانت فیھ موا ًقوال وعمال واعتقادا-قف الصدق ّ ً  من -ً
ّتلك األمة المصطفاة المجتباة، ھذا المسجد المطھر المشرف المكرم الذي شرفھ هللا، وجعل الصالة فیھ بألف صالة، وإذا بھم یلعبون فیھ ّ ّ !!

. م الشدة یوم شدة، ویوم العبادة یوم عبادةِفانظر إلى عزة اإلسالم وإلى مرونتھ المنضبطة، ولیست مرونة منفلتة، فیوم الفرحة یوم فرحة، ویو
أصبح علیھ الصالة والسالم یوم العید واألحباش یعلبون بالحراب، وباألمس كان البكاء والخشوع والخضوع واالستكانة والتھجد بین یدي هللا 

انیة یجلس اإلنسان فیھا دھره كلھ وھو دین مرن منضبط في مرونتھ، لیس بدین لعب، وال دین عبادة برھب! یا لعظمة ھذا الدین.. جل جاللھ
إنھا أیام مضت، وعشر لیال انقضت، ھي مدرسة ألولي العزائم الصادقة والنفوس األبیة المؤمنة المستجیبة  جل جاللھ، حتى . الزم معتكفھ

 وتعالى، وُیصبح یوم العید وإذا إن قائدھا وخیرھا صلوات هللا وسالمھ علیھ كان یدخل في المعتكف من أجل أن یتفرغ لعبادة ربھ سبحانھ
، یوم )ھذا یوم عیدنا: (فجاء عمر لیحصبھم، فنھاه وزجره، وقال! المسجد باألمس مليء بالعبادة والیوم یلعبون فیھ: بالناس یلعبون في المسجد

ھم وھم منتصبون في جوف اللیل ّوجاعت أمعاؤھم، وتفطرت أقدام عیٍد لإلسالم والمسلمین، ویوم فرحة ألولیاء هللا الذین ظمئت أحشاؤھم،
ًبین یدي هللا جل جاللھ ركعا وسجدا یبتغون فضال من هللا ورضوانا ً ًً ًفإذا بذلك المسجد ُیصبح محال للفرح والسرور؛ لكنھ فرح منضبط، فال . ّ

ما رأى أھل الحبشة یأذن لھم، ولم ّیستطیع أحد أن یتھم ھذا الدین بالتضییق، وال یستطیع أحد أن یطعن في ھذا الدین؛ وإذا برسول األمة عند
وال یقف األمر عند ھذا؛ بل عندما دخل بیتھ فإذا بحبھ وزوجھ عائشة رضي هللا عنھا وأرضاھا تسألھ أن تنظر إلیھم، فما . ینقم علیھم ذلك

ن الحبشة كانت الفتنة فیھم ال تنظري، فما منعھا من شيء یدخل السرور علیھا، وھذا بشرط أمن الفتنة؛ أل: منعھا من النظر، وال قال لھا
لتفرح .. ًیجوز للمرأة أن تنظر إلى الرجال، ویستدل بھذا الحدیث؛ ألن قولھ ذلك یصبح غلوا في الفرح: مأمونة، وال ینبغي ألحد أن یقول

 ُیقصد بھا صالح الدین المرأة ولكن بشرط أال یكون ھذا الفرح فتنة لألھل والولد؛ ألن في ذلك مخالفة لشرع هللا، وھذه الحواجز والقیود
أنا رسول األمة، وانتظري حتى یأتي أخوك ویقف لك، لم یقل لھا ذلك، بل وقف علیھ الصالة : فقامت تنظر، وما قال لھا. والدنیا واآلخرة

ًرسول األمة صلى هللا علیھ وسلم الذي وقف بین یدي هللا جل جاللھ راكعا ساجدا یبتغي فضال من .. والسالم على قدمیھ ً ًربھ ورضوانا، ً
ویشتري رحمة ربھ بإدخال السرور على أھلھ بالوقوف على قدمیھ الشریفتین، وقف علیھ الصالة والسالم، ووقفت من ورائھ، تقول رضي 

 ً، وھذه ھي الحشمة والعفاف، فقد كانت رضي هللا عنھا على حشمة وعفاف، فكانت تفرح أیضا، ویدل)وأنا أنظر إلیھم من ورائھ: (هللا عنھا
ِّھذا على أن المرأة تفرح لكن بشرط أن تكون محتشمة، عفیفة، رزانا، حصانا، متحفظة ً ، )وأنا أنظر إلیھم من خلفھ: (فقالت رضي هللا عنھا. ً

ًأنظر من خلف الباب، بل من وراء النبي صلى هللا علیھ وسلم، وحینئٍذ فإن المرأة المؤمنة بدال من أن تذھب إلى الفرح بغیبة : وما قالت
ثم تقول رضي هللا . ِمحرمھا، علیھا أن تبحث عن محرمھا حتى یصونھا ویحفظھا، وھذه أم المؤمنین رضي هللا عنھا تحرص على ذلك

فاقدروا قدر الصبیة : (، ثم تقول رضي هللا عنھا وأرضاھا)ال بعد: ھل فرغت؟ فأقول: فیقول. ال بعد: ھل فرغت؟ فأقول: فیقول لي: (عنھا
أن النبي صلى هللا علیھ وسلم أذن لھا في : ًأوال:  راحتھا واستجمام قلبھا، وفي ھذا دلیل على أمور- كما یقولون- أنھا أخذت :، ومعناه)الجھالء

ِالفرحة، فدل ھذا على أن من السنة في یوم العید أن تحدث فرحة ألھلك، ومن الفرحة أن تأخذھم إلى مكان تتسع وتنشرح فیھ صدورھم، : ُ
ًن عاقال، وقد كان من مشایخنا وأھل الفضل والعلماء في بعض األحیان یدخلون السرور حتى بطریق غیر مباشر، ًوالمؤمن دائما یكو

ًفالزوجة إذا كانت تستحي من زوجھا وتألف ولدھا، فیأمر ولدھا أن یأخذھا، فعلیك دائما أن تحرص على إدخال السرور علیھم؛ ألنك إذا 
اء اإلحسان إال اإلحسان، والنبي صلى هللا علیھ وسلم أذن بالتوسعة على بیوت المسلمین حینما وسعت على أھلك وسع هللا علیك، فما جز

أن النبي صلى هللا علیھ وسلم أذن بالتوسعة بفضول النظر؛ ألن اللعب من الفضول، والنظر إلى اللعب من : ًثانیا. وقف علیھ الصالة والسالم
 ف.. وھذه وقفة تحتاج إلى أن نتأملھا: ًثالثا. لمحافظةالفضول فأذن بذلك؛ لكنھ بشرط أمن الفتنة وا

 
 
 
 

  باب الموصى بھ-شرح زاد المستقنع 
تجوز الوصیة بما یعجز عن تسلیمھ؛ كالعبد اآلبق ونحوه، وتجوز بالمعدوم والمجھول، كالصید ونحوه مما فیھ منفعة من جھة معینة، وتبطل 

 .لى غیرهالوصیة بتلف الشيء الموصى بھ، وال یعدل عنھ إ
 أحكام ومسائل متعلقة بالشيء الموصى بھ

 
 

. بسم هللا الرحمن الرحیم الحمد  رب العالمین، والصالة والسالم على أشرف األنبیاء والمرسلین، سیدنا محمد وعلى آلھ وصحبھ أجمعین
َ في بیان ما یتعلق بالشيء الموصى بھ، شرع المصنف رحمھ هللا في ھذا الباب]. باب الموصى بھ: [فیقول المصنف رحمھ هللا: أما بعد

ًویعتبر ھذا الشيء ركنا من أركان الوصیة؛ ألن اإلنسان یعھد بالشيء إلى غیره، وھذا الشيء منھ ما تصح الوصیة بھ، ومنھ ما ال تصح 
ّفنظرا الختالف حكم الشرع فیھ؛ ناسب أن یعقد المصنف رحمھ هللا لھ بابا مستقال، فیبین م. الوصیة بھ ً ً ا ھي الشروط التي ینبغي توفرھا في ً

ق في محل العقود، فالموصى بھ محل للوصیة، كما أن الشيء المبیع محل لعقد البیع،  َالشيء الذي ُیوصى بھ، ومن عادة الشریعة أنھا تفرِّ َ َ َ ٌَ ُ ّ
ً محل للعقود، وتشترط شروطا البد ُفتارة تشدد الشریعة في األشیاء التي ھي. والشيء المؤجر محل لإلجارة، والشيء الموھوب محل للھبة
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ًمن توفرھا للحكم بصحة عقودھا، وھذا التشدد من الشریعة قصدت بھ حفظ الحقوق للناس، فال تقصد بھ تضییقا علیھم، وال تعسیرا في  ً َ َ
َلشيء الموصى بھ، تشریعاتھا لھم، وإنما قصدت حفظ الحقوق، فالشيء المبیع لھ شروط، والشيء المؤجر لھ شروط، والشيء الموھوب، وا

َ وتارة تكون خفیفة، والموصى بھ أمره خفیف، والشرع یخفف في شروطھ، - كما ذكرنا-فتارة تكون الشروط قویة . كل ذلك لھ شروط معینة
قصدت والعلماء رحمھم هللا یبینون جملة من األحكام والمسائل المتعلقة بھذا الشيء الموصى بھ، ویظھر من خالل ھذا البیان أن الشریعة 

َالموصى بھ في الغالب أشبھ بالھبة، والشخص إذا وھب الشيء فھو محسن متفضل،  أن یعلم طالب العلم أن الشيء: التوسعة، والسبب في ھذا
ٍما على الُمْحسنین مْن سبیل : وهللا تعالى یقول ِ َ َ َ َِ ِ ِ ْ حد الذي حده فلك أن توصي بالقلیل، ولك أن توصي بالكثیر، ما دام أنھ دون ال]. 91:التوبة[َ

َأن الشيء الذي ُیوصى بھ تارة یكون : والمقصود.  فأجازوا وصیتك- وھم الورثة-الشرع، ولك أن تزید عن ھذا الحد إذا سامح أصحاب الحق 
ٍمأذونا بالوصیة بھ، وتارة یكون غیر مأذون بھ  بھا، فإذا ِفھنا یتكلم العلماء رحمھم هللا على األشیاء التي یكون من حق اإلنسان أن ُیوصي. ً

تضمنت الوصیة بالشيء ما یقصده الشرع من حصول المحبة، وحصول البر واإلحسان والصلة والرفق، أجازت الشریعة الوصیة، وإذا 
َتضمن الشيء الموصى بھ ما یكون وسیلة لحرام، أو یكون وسیلة إلى غرض یھدم أصول الشریعة أو یعارضھا؛ فحینئٍذ ال تجوز الوصیة، 

ٍِب محرمة، ككتب السحر، وكتب الضالالت التي فیھا األمور التي تؤثر في العقیدة وتضل الناس، فال تجوز الوصیة؛ ألن ھذا َّفلو وصى بكت ُ
تجوز الوصیة : َّكذلك لو وصى بآالت اللھو التي لم یأذن بھا الشرع فإنھ یتضمن معارضة الشرع؛ ولو قالت الشریعة. َشيء ُموصى بھ محرم
ًإنھا آالت محرمة، ثم تجیز الوصیة بھا؟ فالبد من أن یكون المحل الذي ترد علیھ الوصیة مأذونا بھ شرعا، :  تقولبذلك، لتناقضت، فكیف ً

ج المصنف رحمھ هللا في بیانھا یقول رحمھ . وألجل التفریق بین ما یحل وما یحرم وما ُیباح؛ فإنھ ال بد من بیان المسائل واألحكام التي سیعرِّ
َفي ھذا الموضع سأذكر لك جملة من األحكام والمسائل التي تتعلق بالشيء الذي یجوز أن ُیوصى بھ، والشيء : ، أي)بھباب الموصى : (هللا

 ...... .َال یجوز أن ُیوصى بھ
 

 حكم الوصیة بما یعجز عن تسلیمھ
 
 

ًوشجرتھ أبدا أو مدة معینة، فإن لم یحصل تصح بما یعجز عن تسلمیھ؛ كآبق وطیر في الھواء، وبالمعدوم، كما یحمل حیوانھ : [قال رحمھ هللا
، الشيء المعجوز عن تسلیمھ یصح في بعض األحیان أن تتعامل وتتعاقد بھ، )تصح بما ُیعجز عن تسلیمھ: (قولھ]. ٌمنھ شيء بطلت الوصیة

والمقصود . م یصح البیعًكما في الوصیة ھنا، وال یصح في بعض األحیان التعامل بھ، فلو كان الشيء المعجوز عن تسلیمھ ُمباعا؛ ل
َأنك توصي بشيء أنت عاجز عن دفعھ وإیصالھ للُموصى لھ، ویعجز : عجز عن الشيء إذا لم یستطع، ومعنى ذلك: بالمعجوز عن تسلیمھ ٌ ٍ ِ ُ

ة مكانھ، أو مثل العبد إذا أبق وشرد عن سیده، ولم یستطع معرف: أي) كآبق: (وقولھ. َمن یقوم مقامك من الورثة عن إیصالھ إلى الموصى لھ
ٍلم یستطع أخذه؛ فحینئٍذ یكون معجوزا عن تسلیمھ، فصاحبھ المالك لھ یعجز عن تسلیمھ، وإذا وصى بعبٍد آبق، أو بعیر شارد، وھم یمثلون  َّ ً

علیھ في بھذه األمثلة ألنھا كانت في زمانھم، كما إذا شرد البعیر، أو شردت البقرة، أو شردت الشاة؛ فحینئٍذ یصُعب أن یحصل اإلنسان 
ُفكل شيء فقد ولم یستطع صاحبھ أن یعرف مكانھ، أو . ٌالغالب، فإذا لم یستطع أن یجده فإنھ لن یستطع تسلیمھ للغیر، فھو معجوز عن تسلیمھ

ٌالمغصوب ونحوه؛ فإنھ معجوز عن تسلیمھ، فھذا النوع من األشیاء ال یجوز أن تتعامل بھ في : عرف مكانھ ولكنھ ال یستطیع أخذه، مثل
ِفال تجیز لك الشریعة أن تبیع شیئا معجوزا عن تسلیمھ، ولكن تجیز لك أن توصي بھ. عقود المعاوضات ُ ً ً وما الفرق بین األمرین؟ ألنھ في .. ُ

ًالبیع إذا اشترى منك إنسان شیئا ضائعا منك؛ كساعة مفقودة، أو بعیر شارد، أو دابة فرت منك، أو طیر طار منك، كان عندك ثم طار؛ فإنھ  ً
ر بھ؛ ألنھ ُیحتمل أن یأخذ ذلك الشيء ویحتمل أال یأخذه، والغالب أنھ ال یأخذه، فأصبحت آخذا لمال أخیك بدون حق ًفي ھذه الحالة تغرِّ وھذه . ُ

 أن النبي صلى هللا علیھ وسلم: (العلة أشارت إلیھا السنة الصحیحة عن رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم كما جاء في حدیث أنس في الصحیح
أخبرني، : أي) أرأیت إن منع هللا الثمرة: (، ثم علل علیھ الصالة والسالم وقال كما تقدم معنا في البیع)نھى عن بیع الثمرة قبل بدو صالحھا

: أي) فبم تستحل مال أخیك؟(لو بعت ھذا الشيء المعجوز عن تسلیمھ ولم یستطع من اشتراه منك أن یصل إلیھ، ثم قال علیھ الصالة والسالم 
بأي حق تأخذ الخمسمائة لایر التي دفعھا لك أخوك المسلم لقاء ذلك البعیر، فإذا أصبح غیر مستطیع الوصول إلى البعیر، كان أخذك لھذه 

وھذا یدل على أن الشریعة في المعاوضات ترید ). فبم تستحل مال أخیك؟: (الخمسمائة من أكل المال بالباطل؛ لقولھ صلى هللا علیھ وسلم
ِعوض إلى صاحبھ، وھذا ھو ما قرره األئمة رحمھم هللا، ولـشیخ اإلسالم رحمھ هللا في بیع المعدوم كالم نفیس في مجموع إیصال كل 

ّفمن اشترى شیئا لقاء شيء فإنھ ینبغي أن ُیمكن من ذلك الشيء الذي . َالفتاوى، بین أن العدل أن ُیعطى كل ذي حق حقھ في المعاوضات ً
ِ منھ فقد ظلم؛ ألنھ أعطى غیره ولم یأخذ منھ، وھو إنما أعطى الغیر لیأخذ؛ فالبائع أعطى السلعة من أجل أن یأخذ َّاشتراه؛ فإذا لم ُیمكن ُ

الثمن، والمشتري أعطى الثمن من أجل أن یأخذ السلعة؛ فإذا ظلم أحدھما اآلخر فأخذ منھ ولم یعط، فقد أكل مالھ بالباطل، وھذا ھو الذي 
أوصیت ببعیري الشارد لمحمد، فھذه الوصیة لیس لھا : یة وبین البیع، وحینئٍذ في الوصیة حینما یقول الشخصجعل األمر یختلف بین الوص

َّلم یدفع محمد ماال إلى المیت الذي وصى، وإنما تفضل المیت وتبرع وأحسن وأفضل حینما قال: عوض یقابلھا، أي ھذا البعیر الشارد : ً
ًأعطوه محمدا، فإن حصل محمد على البع ِیر الشارد فقد تحقق المقصود والموصي لھ أجره، وإن لم یحصل فال ضرر علیھ؛ ألنھ لم یدفع َ

ومن ھنا صحت الوصیة بالمجھول، وصحت بالمعدوم، وصحت بالمعجوز عن تسلیمھ؛ ألنھ ال غرر في ذلك، . ًشیئا في مقابل ھذا البعیر
ّالماء، فلو أن سمكة كان یملكھا ثم سقطت في الماء فوھبھا، صحت؛ ألن ھذا فتصح الوصیة بالبعیر الشارد، والطیر في الھواء، والسمك في 

ً یصعب الوصول إلیھ، ولكن أیا ما كان فالوصیة ً-طبعا-الطیر في الھواء ) وطیر في الھواء: (وقولھ. َكلھ ال غرر فیھ على الموصى لھ
  .تخالف البیع؛ ألن الوصیة ال عوض فیھا، والبیع فیھ عوض
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 صیة بالمعدومحكم الو
 
 

َكالذي تحمل أمتھ، أو الذي تحمل نخلھ؛ فالذي تحمل أمتھ أو جاریتھ قد یكون أثناء الوصیة غیر موجود، لكنھ یوجد بعد ] وبالمعدوم: [وقولھ
َذلك، فحینئٍذ یكون ملكا للُموصى لھ، ولو قال  ھو غیر الموجود والذي :والمعدوم. ثمرة بستاني السنة القادمة، فھنا ثمرة البستان معدومة اآلن: ً

ُِیرجى حدوثھ، وقد ال یحدث أصال؛ لكنھ معدوم، فالنخل لھ زمان یكون الثمر موجودا فیھ، وزمان ال یوجد فیھ الثمر، فلو جاء الموصي في  ًَّ ً
والشھران ھذان والذي یسمونھ مرحلة السكون، وھي تقارب شھرین یسكن فیھا النخل فال طلع فیھ وال ثمر، - الزمان الذي لیس فیھ ثمر 

َاللذان ھما بین الجداد جد النخل وبین الطلع غیر : ًثلث ثمر البستان السنة القادمة؛ فأثناء الوصیة یكون معدوما، أي: ّ فلو وصى فیھما فقال- َّ
ِموجود؛ فحینئٍذ تصح، والذي ُیخرجھ البستان یعطى منھ النصیب الذي وصى بھ كالذي یحمل : أي). ًحیوانھ وشجرتھ أبدا كما یحمل: (وقولھ. َ

ثم العنب للسنة القادمة : نخل البستان، أو یكون عنده عنب؛ فیقول: حیوانھ، مثلما ذكرنا في الناقة والبقرة والشاة والشجر والنخیل، كأن یقول
ّأوصیت بھ لفالن، أو أوصیت بھ ألبناء عمومتي، أو نحو ذلك، یختص بھا من سمى في وصیتھ؛ فإنھ یصح سواء ). ة معینةأو مد: (وقولھ. َ

ًكان مطلقا أو مقیدا أو مدة معینة، فیقول أوصیت بثمرة بستاني ھذه السنة، أو أوصیت بثمرة بستاني لمدة سنتین لمحمد، أو ثالث سنوات : ً
هللا، وھم للتفریع، وذلك من دقة العلماء رحمھم : الفاء). فإن لم یحصل منھ شيء بطلت الوصیة: (وقولھ. ألرحامي أو قرابتي، أو نحو ذلك

یذكرون األمثلة من باب ترتیب األفكار في الذھن، وھذا ُیعین طالب العلم على فھم المسائل، ویعین المفتي على اإلفتاء، ویعین القاضي على 
ِّالقضاء، فعند العلماء أصول، وعندھم فروع مترتبة على ھذه األصول، ولذلك قسمت المسائل في األبواب والفصول حتى تركز وتنتبھ  لھا، ُ

فأول ما تبحث في . ًفاألبواب الرئیسیة تعتبر أصوال، ثم الفصول مبنیة على ھذه األصول، ثم قد یكون في داخل الفصل والباب أصل وفرع
 ثمرة بستاني: ما الذي ینبني أو یترتب على ثبوتھ؟ فإنھ ھنا عندما قال: في إذن الشرع بھ، فإذا ثبت ھذا الشيء، فتقول: مشروعیة الشيء، أي

فیرید أن یبیِّن حالة عدم خروج الثمرة؛ ألن . ًللسنة القادمة لمحمد، ویقتضي عقال إما أن یحمل البستان وإما أال یحمل، فالفاء ھنا للتفریع
: َالسؤال الذي یحتاجھ من یستفتي ویقضى بھ في القضاء ھو في حالة عدم وجود شيء، فقد یأتي الموصى إلیھ ویطالب الورثة ببدیل، ویقول

ُا دام أن الوصیة ثابتة، ولي عند الموصي ھذا الشيء الذي وصى بھ؛ فإنني لم أجد شیئا؛ ألن الثمرة لم تخرج، ولذلك أطالبكم ببدل وعوض م ً َّ
، فال شيء لھ، وھذا ال شك أنھ )فإن لم یحصل منھ شيء بطلت الوصیة: (فنقول في ھذه الحالة كما یقول المصنف رحمھ هللا. عنھ من مالھ

َّعدل واإلنصاف، حیث وصى بثمرة بستانھ، فإذا لم یخرج من البستان شيء فال شيء لھ؛ ألن ھذا مترتب على وجود شيء من عین ال
  .البستان، أما إذا لو یوجد شيء فال شيء لھ

 
 
 
 

 حكم الوصیة بكلب الصید ونحوه
 
 

ٍح للمسلم أن ُیوصي بشيء معدوم وبشيء معجوز عن ّبین المصنف رحمھ هللا أنھ یجوز ویص]. وتصح بكلب صید ونحوه: [قال رحمھ هللا ِ
ِتسلیمھ، ولكن إذا كان الشيء الموصى بھ فیھ منفعة، وھذه المنفعة مأذون بھا في أحوال ضیِّقة وخاصة؛ فإنھ ال یصح إال الذي أذن بھ  َ

 فقد أمر رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم بقتل  منھ ما حرم الشرع، ومنھ ما أذن بمنافعھ،-أكرمكم هللا-الكلب، فإن الكلب : الشرع، مثال ذلك
َّنوع من الكالب، وحرم اتخاذ الكالب ُمطلقا في األصل، ثم خصص واستثنى علیھ الصالة والسالم ثالثة أنواع من الكالب كلب الصید، : ًّ

ًأن یتخذه من الكالب، فلھ أن یتخذ كلبا من فھذا الذي استثناه علیھ الصالة والسالم ھو الذي یجوز للمسلم . وكلب الحراسة في الماشیة والزرع
ًأجل الصید، أو یتخذ كلبا من أجل أن یحرس زرعھ وحرثھ وما یكون في بستانھ، ویتخذ كلبا لحراسة الماشیة من الذئب ونحوه، فھذا الذي  ً

، حتى یفھم أن كلب الحرث )یدبكلب ص: (ّأذن بھ الشرع یجوز أن یوصي بھ إذا كانت فیھ ھذه المنفعة، وھي منفعة الصید، ولذلك قال
َّوالماشیة كذلك؛ فإذا وصى بكلب الحرث والماشیة صحت الوصیة؛ فال یفھم منھ كلب الصید فقط؛ ألن الحاجة في الحرث والماشیة أشد من 

یة، واإلذن بكلب شمل ذلك كلب الحرث وكلب الماش) كلب صید: (فلما قال. الصید، وھذا من دقة المصنف حیث إنھ ینبھ باألدنى على األعلى
ْوما علْمتم : ً أقوى من اإلذن بكلب الحرث والماشیة؛ ألن اإلذن بكلب الصید جاء نصا في القرآن، حیث قال هللا تعالى-من ناحیة فقھیة-الصید  ُ َّ َ َ َ

َمن الجوارح ُمكلبین  َ َ َِ ِّ َْ ِ ِ سول هللا صلى هللا علیھ وسلم، وھو ، واإلذن بكلب الماشیة والزرع جاء بالسنة في الحدیث الوارد عن ر]4:المائدة[ِ
فھذا نوع من التمثیل قصد بھ المصنف أن ُیبیِّن أن كل شيء فیھ منفعة ). ًمن اتخذ كلبا إال كلب صید أو حرث أو ماشیة: (حدیث صحیح
ّمسألة وفصل فیھا اإلمام وقد ذكر ھذه ال.  فإنھ تجوز الوصیة بھ إذا كان للشيء المباح-فیھ أشیاء محرمة ومنافع مباحة: أي-وأصلھ محرم 

ّالوصیة بالطبل وبالدف، وكذلك بآالت اللھو، وبین أن األشیاء المحرمة مطلقة التحریم ال : ابن قدامة رحمھ هللا في المغني، وذكر من ذلك ُّ
ٍتجوز الوصیة بھا مطلقا، فلو وصى بآالت محرمة فال تصح الوصیة، وھي باطلة، ولو وصى بخمر أو میتٍة أو خنزی َّ ٍر فإنھا ال تصح ً

ي لھ؛ ألن الشرع أذن بھ في  ُّالوصیة، لكن لو وصى بدٍف حلت وصحت الوصیة، وھي وصیة مأذون بھا شرعا، والدف حالل لمن ُوصِّ ً َّ َّ
َّفھذا عند العلماء رحمھم هللا أصل في المنافع، فبعد أن وصى بالذوات، شرع في بیان المنافع، فكل ما كانت فیھ منفعة مب. النكاح َّاحة وصى َ َ

ِّصاحبھ قبل موتھ بمنافعھ إلى شخص؛ أعطي ھذه المنافع وُمكن منھا  البیت فیھ منفعة السكن، والسیارة فیھا منفعة الركوب، والفندق: ًفمثال. ُ
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ي بھا مدة معلومة؛ صح َّفیھ منفعة السكن أیضا، ونحو ذلك، فھذه األشیاء لو أعطیت منافعھا مدة معلومة لشخص معین، أو ُوصِّ ُ ت الوصیة ً
  .ِّتلك المدة، وُمكن من أخذ حقھ منھا، بناء على وصیة المیت المالك لذلك الشيء

 
 
 
 

 حم الوصیة بالزیت المتنجس
 
 

ھو النجس بعینھ، وال یمكن بحال أن تطھره، فلو : ھناك الزیت النجس والزیت المتنجس، فالزیت النجس]. وبزیت متنجس: [قال رحمھ هللا
ً مستخرجا من شحوم المیتة ومن أدھانھا، فإنھ نجس، ونجاستھ عینیة، ولو صببت علیھ ماء الدنیا كلھ لما طھره، ولو طبختھ ًجئنا وأخذنا زیتا

ٌفإنھ ال یطُھر أیضا؛ ألنھ نجس بعینھ ھذا ثوب متنجس، : ًھو الشيء الذي یكون في أصلھ طاھرا ودخلت علیھ النجاسة، فتقول: والمتنجس. ً
فھناك فرق بین النجس وبین المتنجس، فما كان من األشیاء المتنجسة ویمكن تطھیره فإنھ یجوز . ة ویقبل التطھیردخلت علیھ النجاس: أي

ًلو كان الثوب متنجسا صح بیعھ، لكن لو كان زیتا نجسا لم یصح بیعھ وال شراؤه؛ ولذلك قال صلى هللا علیھ وسلم كما في : ًبیعھ، فمثال ً ً
أرأیت شحوم ! یا رسول هللا: إن هللا ورسولھ حرم بیع المیتة والخمر والخنزیر واألصنام، قالوا: ( هللا الصحیحین من حدیث جابر بن عبد

قاتل هللا :  فإنھ یطلى بھا السفن وُیستصبح بھا؟ فقال صلى هللا علیھ وسلم-أدھانھا والزیوت المستخلصة منھا والسمن ونحوه: أي- المیتة؟ 
مت علیھم المیتة فجمل! الیھود فھذا یدل على أن النجس بعینھ ال ). وا شحومھا ثم أذابوھا فباعوھا؛ فاستحلوا ما حرم هللا علیھم بأدنى الحیلحرِّ

ال یجوز االنتفاع باألدھان النجسة بأعیانھا؛ ألنھ ال یمكن تطھیرھا، لكن لو : أي) ال، ھو حرام: (یجوز بیعھ، ولذلك جاءت الروایة األخرى
إذا تنجس الزیت فھل تكون نجاستھ نجاسة ممازجة أم : ع فیھ بول، أو اختلط بنجاسة، فعند العلماء خالفكان عند إنسان زیت زیتون وق

ًلو كان الزیت متنجسا ال نجسا بعینھ؛ فقال : فحینئٍذ. نجاسة مجاورة؟ وھذا قد سبق الكالم علیھ في باب بیع الزیت زیت الزیتون ھذا : -ًمثال- ً
بالغسل، وقد  محمد، أو وصیت بھ لزید، صحت الوصیة؛ ألنھ یمكن تطھیر ھذا الزیت؛ إما بالطبخ وإماّالذي وقعت فیھ نجاسة وصیت بھ ل

حدیث األعرابي، فإنھ لما : والدلیل على ذلك. ًُیغسل الزیت بأن تزید ماء على النجاسة الواقعة فیھ بما یخالط ھذه النجاسة ویذھب عینھا: قلنا
لیھ وسلم أن ُیصب علیھ ذنوب من ماء، وھذا الذنوب أكثر من البول، فدل ذلك على أن النجاسة إذا ورد بال في المسجد أمر النبي صلى هللا ع

ًعلیھ الماء الطھور األكثر منھا طھرھا، فالزیت المتنجس عندما یقع فیھ البول فإنھ ال یمازجھ ممازجة تامة، وحینئٍذ یبقى منفصال عنھ، وتجد 
 ألن الزیت والسمن ال یقبالنھا؛ ففي ھذه الحالة ُیصب علیھ الماء، فیختلط الماء بالبول، وُیصبح بكثرتھ طبقة البول منفصلة عن طبقة الزیت؛

ًمكاثرا لھ، وُیحكم بطھارة ذلك النجس، وحینئٍذ ُیحكم بطھارة الزیت، ویصح االنتفاع بھ أكال وشربا ودھانا، كما سبق بیانھ في كتاب البیع ً ًً .
ّفإذا كان وصى بالزیت، أو وصى بالكلب، أو وصى باألشیاء التي ذكرناھا من ]. ر المال إن لم تجز الورثةولھ ثلثھما ولو كث: [وقولھ

وإن كانت دون الثلث؛ فإنھ یأخذ ما یعادل الثلث من المال كلھ من . المعدومات والمعجوز عن تسلیمھا، وكانت تعادل الثلث؛ فإنھ یأخذھا كاملة
ھذا المعین لفالن؛ فإنھ حینئٍذ یشاركھ الورثة في : لھ ثلث المعین، فإذا قال: وقال بعض العلماء. لھ ثلثھّذلك الشيء الذي وصى بھ، فیكون 

ًثلثیھ، ولكن العمل بما ذكرناه، أنھ یستحقھ كامال إن كان ذلك الشيء دون الثلث، وقد اختار المصنف رحمھ هللا ما ذكرناه من أنھ یقتطع ثلث 
ّالموصى بھ، وقد بینا أن ال إشارة إلى ) ولو]. (ولو كثر المال إن لم تجز الورثة: [وقولھ. ًصحیح أنھ یقتطعھ كامال إذا كان یعادل الثلث فأقلَ

الخالف، وإذا أجازت الورثة فقد بین النبي صلى هللا علیھ وسلم أن ما زاد عن الثلث إذا أجازه الورثة فإنھ نافذ، وقد تقدمت معنا ھذه المسألة 
ًذلك تنفیذا للوصیة أو   ھو أكثر من الثلث، بأن وصیتھ تصح وتمضي إذا أجاز الورثة؛ ألن الحق لھم، وھل یكونفي حكم من وصى بما

  .یكون عطیة مستأنفة؟ بینا ھذه المسألة وبینا أقوال العلماء رحمھم هللا فیھا
 
 
 
 

 حكم الوصیة بالمجھول
 
 

وصیت بسیارة من سیاراتي : ً بمجھول، فلو أن رجال عنده سیارات فقالوتصح الوصیة: أي]. وتصح بمجھول كعبد وشاة: [قال رحمھ هللا
أن : الحالة األولى: لمحمد، أو وصیت بعبد من عبیدي، أو بشاة من غنمي، أو بناقة من إبلي ونحو ذلك، فإذا وصى بمجھول فھناك حالتان

وصیت بعمارة من عماراتي إلى خال أوالدي، : اآلن، فإن قالونمثل بما ھو موجود . بعبد: أن یقول: والحالة الثاني. بعبد من عبیدي: یقول
یعطى عمارة من ھذه العمارات الثالث، وھنا یختلف العلماء، فإذا كانت : ولنفرض أن عنده ثالث عمائر، وكل عمارة تعادل ملیون لایر، فإنھ

أقلھا : ؛ فعند ذلك یأخذ أقل ما یصدق علیھ أنھ عمارة منھا، أيالعمائر متفاوتة، ففیھا العمائر الغالیة الجیدة، وفیھا العمائر التي ھي دون ذلك
ّثمنا وأقلھا قیمة مما یصدق علیھ أنھ عمارة؛ ألنھ وصى بعمارة من عماراتھ، والیقین أن األصل أنھا ملك للورثة، فلما قال بعمارة من : ً

وخالف بعض الفقھاء . ء، ومنھم أئمة الحنابلة رحمھم هللاعماراتي، فأقل ما یصدق علیھ أنھا عمارة یعطاھا، وھذا مذھب طائفة من العلما
أنھ ُینظر : والصحیح. ًیعطى أحسن العمائر، فیبحث عن أفضلھا وأغالھا ثمنا وأجودھا ثم ُیعطى ذلك: كبعض أصحاب اإلمام الشافعي فقالوا

عمارة من عماراتي، فھذا :  للورثة، فلما قالإلى أقل ما یصدق علیھ أنھ عمارة، كما اختاره المصنف رحمھ هللا؛ ألن األصل أنھا ملك
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أفضلھا وأحسنھا؛ ألنھ وصف زائد عن : الوصف یصدق على أقل عمارة، فھي عمارة من عماراتھ، فلو كان یرید األجود للزمھ أن یقول
: ًاأللفاظ، ولذلك لو أن شخصا قالوھذا من جھة . االستحقاق، فكان الواجب ذكره، فلما لم یذكره فھمنا أنھ یرید أقل ما یصدق علیھ أنھ عمارة

ًإذا نجح ولدي فللھ علي أن أطعم مسكینا، فإذا قال ذلك ولم یحدد، فنقول لھ ّ أطعم أقل ما یصدق علیھ أنھ إطعام، وھذا في االستحقاقات، فعلى : ّ
أوصیت بعمارة لفالن، فإذا : نیة إذا قالوفي الحالة الثا. إنھ یعطى أقل ھذه العمائر مما یصدق علیھ الوصف الذي ذكره في الوصیة: ھذا نقول

لو وجدنا أن العمارة في : ًلم یكن عنده عمائر، فال إشكال أنھ یؤخذ من مالھ ما یكفي لشراء أقل ما یصدق علیھ أنھ عمارة في عرفنا، فمثال
ًمارة مثال خمسمائة ألف، والذي ترك فننظر إذا كانت قیمة ھذه الع. عرفنا تصدق على دورین، أو على ثالثة أدوار، فنشتریھا بحسب العرف

أوصیت بعمارٍة، وعنده : ًثالثة مالیین، فھي إذا ھي دون الثلث، فیشترى لھ عمارة بخمسمائة ألف وُیعطاھا، لكن لو قال في ھذه الحالة
ن الخارج؟ والسبب في عمائر، وعنده سیولة، فھل نعطي الموصى لھ من العمائر التي یملكھا الشخص، أم أن الورثة یشترون لھ عمارة م

ُأنھ ربما تكون عنده ثالث عمائر، وكل عمارة بملیون، مع أنھ لو اشتریت لھ عمارة من الخارج فستكون قیمتھا مائة ألف، فمن مصلحة : ھذا
مائره؛ فحینئٍذ من أوصیت بعمارة، وسكت، ولم یبیِّن أنھا من ع: ما دام أنھ قال: الورثة أن یشتروا لھ عمارة من الخارج، فقال بعض العلماء

حق الورثة أن یشتروا لھ عمارة من الخارج، ویكون حینئٍذ قد برئت الذمة، ویستحق ھذا الشيء الذي یصدق علیھ أنھ عمارة؛ ألنھ لو كان 
حق الورثة وعلى ھذا تدخل مسألة السیارة، ومسألة المزرعة، فإذا كان یملك مزارع فحینئٍذ من . بعمارة من عمائري: یرید من عمائره لقال

ألنھ لو أراد مزرعتھ لقال بمزرعة من مزارعي، وبسیارة من سیاراتي، : قالوا. صرفھ عن مزارعھ بشراء مزرعة؛ ألن الوصیة تصح بذلك
  .ٍبسیارٍة، أو أرض، أو بكتاٍب، أو بمزرعٍة، فحینئٍذ أقل ما یصدق علیھ ھذا الوصف یشترى ویعطاه: وبعمارة من عمائري، فلما قال

 
 
 
 

 بار العرف في الوصیة بالمجھولاعت
 
 

. الحقیقة اللغویة: النوع األول: الحقائق: ھناك ثالثة أنواع من الحقائق، یسمیھا العلماء]. ویعطي ما یقع علیھ االسم العرفي: [قال رحمھ هللا
ف علیھا واصطلح علیھا أھل اللغة، واللسان ھي التي تعار: فالحقیقة اللغویة. الحقیقة الشرعیة: النوع الثالث. الحقیقة العرفیة: النوع الثاني

العربي في الجاھلیة وصدر اإلسالم، على خالف في مسألة االحتجاج بصدر اإلسالم في الشواھد واألشعار، وإن كان الصحیح أنھ ُیعتبر من 
الصالة، : ًلمسمیات الشرعیة، فمثالّوھذه الحقائق، والمسمیات اللغویة، قد تكون في بعض األحیان أعم من ا. الحقائق اللغویة وُیعمل بھا

 وأطلقت الصالة على -وھذه ھي حقیقة شرعیة-فالصالة في لسان العرب تشمل الدعاء، وتشمل الرحمة، وتشمل البركة، ثم جاءت الشریعة 
رة رضي هللا عبادة مخصوصة، وإن كانت الشریعة تستعمل في بعض األحیان الصالة بالمعنى العام الذي ھو الدعاء، كقول كعب بن عج

ِإن هللا ومالئكتُھ ُیصلون على النبيِّ : وقد تأتي بمعنى الرحمة. من دعائي: یعني) كم أجعل لك من صالتي؟: (عنھ َِّ َ َ َ َ َ َُّ َ َ ِ ََّ ؛ ألن ]56:األحزاب[َّ
الة بمعنى الرحمة، أو البركة، أنھ إذا استعملت الص: فالشاھد. الصالة من هللا على نبیھ علیھ الصالة والسالم رحمتھ لھ علیھ الصالة والسالم

أو الدعاء، فھذه حقیقة لغویة وإطالق لغوي، وإذا استعملت الصالة بمعنى العبادة المعروفة ذات الركوع والسجود، المفتتحة بالتكبیر المختتمة 
: غسل الشيء، تقول: لغة العربالوضوء، فالوضوء في : ًومثال. بالتسلیم بنیة التقرب إلى هللا عز وجل؛ فھذا ال إشكال أنھ حقیقة شرعیة

ُغسل ومسح األعضاء التي أمر المسلم بغسلھا ومسحھا، وقد : توضأ، وقصدك: توضأت؛ إذا غسلت یدیك، وإذا أردت الحقیقة الشرعیة تقول
على ) توضأ: (ھفھل نحمل قول). توضأ واغسل ذكرك ثم نم: (قال صلى هللا علیھ وسلم في الجنب لما ُسئل ھل ینام وھو جنب؟ فقال لـعمر 

مراد النبي صلى هللا علیھ وسلم غسل مواضع األذى وغسل الفرج؟ أم أن مراد النبي صلى هللا علیھ وسلم الوضوء : الحقیقة اللغویة ونقول
ارض یتعارض العرف مع الحقیقة اللغویة كما تتع: ًأیضا. المعروف الخاص باألعضاء؟ وھذا من تعارض الحقیقة اللغویة والحقیقة الشرعیة

 فھل -َّوالفقیھ وطالب العلم ال بد أن یفھم ھذه الحقائق ومدلوالتھا، وما الذي ُیقدم منھا-وهللا ال آكل اللحم : ًلو أن شخصا قال: ًالشرعیة، فمثال
م أننا نخصص أننا نحرم علیھ لحم اإلبل والبقر والغنم والطیور واألسماك والصید وكل ما یصدق علیھ أنھ لحم في لغة العرب؟ أ: معنى ذلك

نحن في بیئتنا ال نأكل إال لحم الدجاج، وإذا قصد الدجاج : یحرم علیك اللحم التي تأكلھ في عرفك وبیئتك؟ ألنھ لو قال: التحریم، ونقول لھ
لھا مباحث ومسائل وهللا ال آكل اللحم، فھل نصرفھ إلى ما یتعارف علیھ، أو نصرفھ إلى الحقیقة اللغویة؟ ھذه ك: فحینئٍذ ال إشكال، لكن لو قال

أوصیت بمزرعة لمحمد، وقد : وكذلك ھنا الذي وصى، فإن قال. یبحثھا العلماء رحمھم هللا ویتعرضون لھا؛ ألنھا تتصل بأحكام شرعیة مھمة
ما یصدق العبرة بھ ھو أم العبرة بعرفھ وبیئتھ و: ًیكون ثریا، وھناك مزارع بملیون، ومزارع بنصف ملیون، ومزارع بمائة ألف، فھل نقول

أوصیت لمحمد بسیارة، وھذا : وكذلك لو قال. العبرة بالعرف والبیئة، فنشتري لھ أقل ما یصدق علیھ أنھ مزرعة: علیھ أنھ مزرعة؟ نقول
ًناء َأن الورثة ُیطالبون بشراء سیارة ذات القیمة الغالیة ب: الغني الثري لو أراد أن یشتري سیارة لنفسھ الشترى بمائتي ألف، فھل معنى ذلك

ِلما قال بالُعرف، فالعبرة بعرف الموصي، ألنك تجد : مسألة ثانیة. ال، وھذا الذي قصده المصنف في عرفھ: على الشخص الموصي؟ نقول
 بخمسة آالف لایر، وفي بعض الدول تشترى بعشرة آالف، وفي دول أخرى بمائة ألف، وفي -ًمثال-ُالسیارات في بعض الدول تشترى 

بیئتھ التي ھو فیھا، ومدینتھ التي ھو فیھا، فأقل ما یصدق علیھ أنھ سیارة، فتشترى لھ، : العبرة بعرف الموصي، أي: لبعضھا بأكثر، فنقو
  .وتتم الوصیة على ھذا الوجھ
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 إذا أوصى بثلث مالھ ثم طرأ مال جدید

 
 

طرأ : أي) ًوإذا أوصى بثلثھ فاستحدث ماال: (ھ هللایقول رحم]. ًوإذا أوصى بثلثھ فاستحدث ماال ولو دیة دخل في الوصیة: [قال رحمھ هللا
ٌشخص وصى بملیون، وھو یملك ملیونین، فالملیون یعادل : المال بعد الوصیة، وھذا ھو المراد باالستحداث، وصورة المسألة ومثالھا

لثلث، فإذا حدث شيء بعد الوصیة ٌطرأ مال بعد الوصیة، فأصبح یملك ستة مالیین، فأصبح الملیون دون ا: ًالنصف، فاستحَدث ماال، أي
ًوعند الموت، كان الذي أوصى بھ دون الثلث، ونفذت الوصیة ومضت، وفائدة ھذه المسألة أیضا في النسب والتقدیرات، فإنھ لم یوص بمبلغ 

لث مالي، وھو یملك أوصیت بث: ً فاستحدث ماال في األنصبة، وھذا مراد المصنف، كأن یقول-وفي الصورة األولى أوصى بمبلغ معین- معین 
 ستة مالیین - ًمثال- َأنھ سیكون للموصى لھ ملیونان، والملیونان تعادالن ثلث الستة مالیین، وبعدما انتھت الوصیة ملك: ستة مالیین، فمعناه

النسبة تدخل علیھ؛ أخرى، فحینئٍذ تنتقل الوصیة من الملیونین إلى أربعة مالیین، فالنسب تدخل في المستحدثات، فكلما حدث من زیادة فإن 
أوصیت بثلث مالي، وكان : ًوالعبرة بمالھ عند وفاتھ، والعكس بالعكس، فلو حدث نقص فإنھ حینئٍذ یؤثر، فلو قال مثال. بثلث مالي: ألنھ قال

ًى ملیونا واحدا، األصل أن الموصى لھ یأخذ ملیونین، ثم حدث انكسار وعجز، فأصبح یملك ثالثة مالیین؛ فإنھ یعط: یملك ستة مالیین، فقلنا ً
  .فیحتمل الغرم والغنم

 
 
 
 

 مسألة دخول الدیة في اإلرث والوصیة
 
 

ًلو أن شخصا وصى وقال مثال: إشارة إلى خالف مذھبي، فإن للعلماء في الدیة خالف، والصحیح): لو) (ولو دیة: (وقولھ رحمھ هللا ّ وصیت : ً
ًثم قتل خطأ بثلث مالي لمحمد، ومحمد ھذا من قرابتھ غیر الوارثین،  أنھ سیرتفع نصیبھ بالدیة، فھل تدخل :  فمعنى ذلك- الذي ھو الموصي- ُ

الدیة في اإلرث أو ال تدخل؟ الذي علیھ العمل عند األئمة والعلماء أن الدیة موروثة وتدخل في اإلرث، ولذلك قال اإلمام أبو عبد هللا إمام أھل 
فالمرأة ترث من . أنھا تدخل في المیراث: ، یعني)لى هللا علیھ وسلم بالدیة في اإلرثقضى رسول هللا ص: (السنة رحمھ هللا أحمد بن حنبل 

دیة زوجھا، ویرث الزوج من دیة زوجتھ، فالدیة تابعة لإلرث، وھذا قضاء رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم، كما ذكره اإلمام أحمد رحمھ هللا 
إن الدیة ال ُیدخل فیھا الوصیة، وال ترفع : شارة إلى خالٍف، فبعض العلماء یقولإ) ولو دیة: (وعلى ھذا فقولھ. وغیره من أئمة اإلسالم

وصیت بثلث مالي، وعنده عشرون ألف : ًفلو قال مثال. َ لو كانت مائة ألف لرفعت نصیب الموصى لھ-ًمثال- َنصیب الموصى لھ؛ ألن الدیة 
ًالدیة، والدیة مائة ألف، فسیكون ثلث مالھ أربعین ألفا، فیأخذ أربعین ألفا؛ لایر؛ فثلث المال سیكون دون السبعة آالف بكسر؛ لكن لو أدخلنا  ً

ًألنھ یصبح الذي تركھ الموصي مائة وعشرین ألفا، مائة من الدیة، والعشرین من أصل المال، فیصبح تاركا لمائة وعشرین، فیأخذ ثلثھا وھو  ً
  .دیة، والدیة تورثفإن الوصیة تدخل وتحتسب من ال: ًأربعون ألفا، وعلى كل حال

 
 
 
 

 بطالن الوصیة بتلف المعین الموصى بھا
 
 

المعین والموصوف في الذمة، وھذا من أروع ما تمیزت بھ ھذه الشریعة : عند العلماء]. ومن أوصي لھ بمعین فتلف بطلت: [قال رحمھ هللا
من أعجب ما یكون، أن الشریعة دخلت حتى في تفصیالت اإلسالمیة، التي جاءت بتشریعات وأحكام ومسائل وافیة شاملة عامة كاملة، وھذا 

ق بین التعیین والوصف في الذمة فأنت إذا بعت، أو . معین، وموصوف في الذمة: والعلماء یقسمون األشیاء في العقود إلى. العقود، فتفرِّ
عني بھذه العشرة، فھذا معین، فلو تلفت ب: ّأجرت، أو وھبت، فإما أن یقع عقدك على معین، أو موصوف في الذمة، فالمعین كأن تقول لھ

ّالعشرة فسد البیع، وال یقام غیره إذا كان المبیع على معین یفوت بفواتھ، ھذا إذا تم التعاقد على معین یفوت بفواتھ، وفي اإلجارة على 
َّاستأجر امرأة لترضع طفال معینا، ثم أصیب ھذا الطفل بمرض وتعذر إرضاعھ: مركوب معین، فلو قال ً ً وكذلك لو . ؛ انفسخت اإلجارةِ

: بكم تبیعني ھذا الكتاب؟ فقال: ًلو جئت تشتري كتابا، وقلت لھ: ًأؤجرك ھذه العمارة، وھذه كلھا معینات، وبناء على ذلك: ًاستأجر دارا وقال
ھذا :  إلیھ، وقلت لھُبعشرة لایر، ثم دفعت العشرة اللایر وخرجت من المكتبة فوجدت الكتاب قد طمست منھ صفحة أو صفحتان، فرجعت

ًلن أرد العشرة ولكن سأعطیك بدال منھ؛ فھنا لیس من حقھ : الكتاب فیھ صفحة مطموسة أو صفحتان، وھذا عیب یؤثر، فُرد لي العشرة، فقال
: مستنقع، فقال لكأعطني نسخة من بدایة المجتھد، أو من زاد ال: ًأن یعطیك بدال منھ؛ ألن البیع وقع على معین یفوت بفواتھ، لكن لو قلت لھ

أعطني العشرة، فھنا ال تملك إلزامھ؛ ألن البیع : ًبعشرة لایر، فجاءك بنسخة ووجدت فیھا عیبا، ولو كانت كلھا مطموسة الصفحات، فقلت لھ
فواتھ، وإما العقود إما أن تكون على شيء معین یفوت العقد ب: ًإذا. كان على موصوف في الذمة، ومن حقھ أن یأتي ببدیل عن الذي اشتریتھ
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أوصیت بعمارة، : وھنا في الوصیة یبحث العلماء في محل الوصیة في المعین والموصوف، فحینما یقول. أن تكون على موصوف في الذمة
وصیت بھذه السیارة، وھذه : وذكر أوصافھا، فھذا وصف یصدق على كل عمارة تتحقق فیھا ھذه األوصاف التي ذكرھا الموصي، أما لو قال

وصیت بھذه الشاة، فلما توفي : دون الثلث، ثم شاء هللا عز وجل عندما توفي أن تلفت السیارة؛ فعند ذلك تبطل الوصیة، وإن قالالسیارة 
وھذه المسألة قد ). ّبمعین: (ماتت الشاة، فحینئٍذ تبطل الوصیة؛ ألنھ یستحیل تنفیذ الوصیة؛ فحینئٍذ تبطل وتفوت بفواتھ، وھذا ھو معنى قولھ

َماع علیھا، وممن حكى اإلجماع علیھا اإلمام ابن المنذر رحمھ هللا، ونقل ھذا عن اإلمام ابن قدامة رحمھ هللا، وغیرھم من األئمة، ُحكي اإلج َ
ّ أن الوصیة بالمعین إذا تلف فاتت - ًمن األئمة والعلماء رحمھم هللا جمیعا برحمتھ الواسعة: یعني-أجمع كل من نحفظ عنھ العلم : حیث قال

َّإذا وصى : یعني]. َوإن أتلف المال غیره فھو للموصى لھ إن خرج من ثلث المال الحاصل للورثة: [قال رحمھ هللا. ُیحكم ببطالنھا: أي. بفواتھ
ّبسیارة لمعین صحت الوصیة، وإذا تلفت ھذه السیارة فاتت الوصیة بفواتھا فت أنھ لو تل: وفائدة ھذه المسألة األولى التي ذكرنا فیھا اإلجماع. َّ

ّأرید بدال عنھا؛ ألن المیت وصى لي، وقد تلفت السیارة، فأعطوني بدال عنھا؛ لم یكن من حقھ ذلك؛ ألنھ وصى لھ : َالسیارة وقال الموصى لھ ًّ ً
، َّفلو وصى لھ بسیارة، وكانت السیارة دون الثلث أثناء الوصیة، ثم لما توفي الموصي أو قبل وفاة الموصي: والعكس. بمعین فات بفواتھ

قیمة المزرعة : ًوھناك أموال غیر السیارة، فشاء هللا عز وجل أنھ توفي عن مزرعة والسیارة، فالسیارة قیمتھا تعادل الثلث من المال، فمثال
ًمائة ألف، والسیارة قیمتھا خمسون ألفا، فالسیارة تعادل ثلث المال، فعند ذلك صحت الوصیة ومضت؛ لكن أراد هللا عز وجل أن احترقت 

ًزرعة أو تلفت، فأصبحت قیمتھا عشرة آالف لایر، أو تلفت بالكلیة فلم تساو شیئا، فأصبح حینئٍذ ال یوجد إال السیارة، فحینئٍذ یكون لھ الم
َ، لكن ال یؤثر فوات المال من غیره على الموصى بھ، فال یفوت الوصیة كلھا؛ ألن تلف - من حیث األصل- ثلثھا، وال یدخل علیھ الضرر 

  .ًتلفا لھا بعینھا، وحینئٍذ تبقى الوصیة في المعین كما ھيغیرھا لیس 
 
 
 
 

 األسئلة
 
 

...... 
 

 علة إذن الشرع بالرجوع في الوصیة دون الھبة
 
 

ًأشكل علي أن الوصیة تشابھ الھبة في وجوه وتختلف في وجوه أخرى؛ فمثال: السؤال یجوز الرجوع في الوصیة، وال یجوز في الھبة، فما : َّ
ّالوصیة یجوز الرجوع فیھا لحكم وأسرار عظیمة، وقد نبھ العلماء رحمھم هللا على جملة من ھذه الحكم ومنھم: ؟ الجوابتوضیح ذلك اإلمام : ِ

ّأن الشریعة لما أذنت بالرجوع في الوصیة فتحت باب الوصیة، وشجعت : ًأوال: ِومن أعظم ھذه الحكم. الذخیرة: القرافي في كتابھ النفیس
ًوصوا؛ ألن اإلنسان لو علم أنھ ال یملك أن یرجع في وصیتھ لخاف من الوصیة؛ ألنھا ستكون إلزاما، وال یستطیع أن یعدل الناس على أن ُی

ُّأن الوصیة مترتبة على الموت، فھي تصرف مضاف إلى ما بعد الموت، واإلنسان ال یعلم متى أجلھ، وكم من : ًثانیا. أو أن یبدل أو یغیر
فاآلجال ال یعلمھا إال هللا سبحانھ ! في طرفة عین وكم من صحیح اغتر بحالھ فمات! فعاش أكثر من الصحیحمریض مد هللا في عمره 

: ال یضمن أن یأتیھ األجل فجأة، فجمعت الشریعة بین االثنین: ًوتعالى، فال یْضمن اإلنسان أن ُیمد لھ في عمره، وینسأ لھ في أجلھ، وأیضا
ِقد أوصي ألجنبي ولیس عندي أحد : ًوإن ُمد في العمر وطرأت أمور، فمثال. ًیة بناء على ھذه الحالةخوف إتیان الموت فجأة، فتكتب الوص ُ

ًمن أوالدي، ثم یشاء هللا أن یأتیني بولد، فأغیر وأبدل تالفیا لما جد وطرأ، فھذا عین الحكمة، وعین العدل، وعین المصلحة، فقد جاءت  ِّ
وقد یوصي اإلنسان ولیس عنده أوالد، ثم بعد ذلك یطرأ لھ أوالد، وقد یوصي بالقلیل وعنده . االوصیة على الصفة التي تحقق الھدف منھ

ِأوالد، ثم بعد ذلك قد یموت أوالده قبلھ، ففتحت الشریعة باب الرجوع تحقیقا للمصالح ودرءا للمفاسد، وتداركا لما یمكن أن یفوت لو ُحكم  ً ً ً
أن الشریعة : الھبة، وھذا ما یقولھ العلماء وقد منعت الشریعة من الرجوع في. الرجوع في الوصیةھذا بالنسبة إلذن الشریعة ب. بعدم الرجوع

ق بین المتماثلین في ُحكم، فھنا منعت من الرجوع في الھبة وأجازتھ في الوصیة؛ ألن المقصود من  ْتجمع بین المتضادین في ُحكم، وتفرِّ ْ
ِ للموصین بھا من األجر والمثوبة والصلة، فھو بوصیتھ إذا أمكنھ الرجوع تتحقق ھذه إیصال الحقوق إلى أھلھا، وحصول البر: الوصیة

حدیث رسول هللا صلى : المصالح، أما في الھبة فاألصل في مشروعیة الھبة إنما ھو طلب المحبة والمودة والصلة بین الناس، ویدل على ھذا
ول المحبة واأللفة وتقویة أواصر األخوة بین المسلمین؛ فإذا حصل الرجوع وقعت حص: ، فالمقصود من الھبة)تھادوا تحابوا: (هللا علیھ وسلم

ِالضغینة والشحناء، وتقطعت أواصر المحبة، وھذا عكس ما تریده الشریعة من الھبة، فیصبح الرجوع على العكس تماما، ولذلك ما ُسمح  ً
ده؛ ألن المقصود من الھبة الصلة والبر، فحینما یأتي الوالد وُیعطي بالرجوع عن الھبة إال في حالة خاصة، وھي رجوع الوالد في ھبتھ لول

أما الرجوع لغیر الوالد مع ولده، مثل أن یھب صدیقھ . بعض ولده ویحرم البعض، فحینئٍذ یحصل عكس المقصود؛ فأذن الشرع ھنا بالرجوع
ّالبد أن فالنا قد تغیر قلبھ نحوي، ثم :  أن صدیقھ یقول-القلیلولیس ب-ویرجع، فإن ذلك یؤدي إلى أن یحقد علیھ صدیقھ أو یتألم، وعلى األقل  ً

َلكن الوالد مع ولده لو أعطى ولدا وحرم اآلخر؛ فإن الواجب علیھ. تحدث القطیعة ُأن یعدل، فصارت الھبة ھنا ال تحقق البر والصلة، وإنما : ً
ِود في الھبة نفسھا، فجاءت الھبة مصادمة للشریعة، وقد قال تحقق الشحناء بین األبناء بعضھم على بعض، وجاء األمر بعكس ما ھو موج

أشھد على ھذا غیري، : قال! ال یا رسول هللا: أكل ولدك نحلتھ مثل ھذا؟ قال: (ًصلى هللا علیھ وسلم مشیرا إلى ھذا المعنى في حدیث النعمان 
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ًعل الھبة لبعض الولد دون البعض ظلما وجورا ال ُیحقق العدل، ، فج)اتقوا هللا واعدلوا بین أوالدكم: (، وفي روایة)فإني ال أشھد على جور ًَ
. ارجع عن ھبتك: أي) جور: (ًفأمره بالرجوع، واألمر قد جاء ضمنا بأن ھذا جور، والجور ال یجوز، فمعنى كالم النبي صلى هللا علیھ وسلم

، فأذن للوالد أن یرجع في ھبتھ؛ ألن ھذا )لد فیما وھب لولدهال یحل ألحد أن یرجع في ھبتھ إال الوا: (وقد جاء في الحدیث اآلخر في السنن
أشھد على ھذا غیري؛ فإني ال : (الرجوع ُیحقق العدل بین األبناء، ویوجب المحبة، ویزیل الشحناء وحقد بعضھم على بعض، ولذلك قال

وھذا مما . قاصد الشریعة من حصول العدلٍ، فأجاز الرجوع في حال ومنع الرجوع في حال، وكل ذلك مبني على تحقیق م)أشھد على جور
یقوي مسلك أئمة اإلسالم رحمھم هللا وجمھور الفقھاء من أن الشریعة تراعي المعاني، ولیس األلفاظ فقط، فما جاءت الشریعة باأللفاظ فقط، 

: فالمقصود). ً بھ خیرا یفقھھ في الدینمن یرد هللا: (وإنما جاءت بمعان مضمونة مضمنة، وھذا ھو الذي عناه النبي صلى هللا علیھ وسلم بقولھ
ًأجازت الرجوع في الوصیة، تحقیقا للمصالح، ودرءا للمفاسد، وطلبا لما ُیراد من شرعیة الوصیة، وھو تدارك ما فات،  أن الشریعة ً ً

ربما أوصیت : ًوأیضا. كوالوصول إلى الخیر والبر واإلحسان فیما یقصد منھ البر واإلحسان وصلة الرحم، إذا قصد صلة الرحم ونحو ذل
ُلشخص وھو فقیر، ثم عند الموت صار غنیا، وربما أوصیت لشخص مدیون، ثم قضي دینھ فأصبح غیر محتاج للوصیة، فاإلذن بالرجوع  ً

وع في وأما الرجوع عن الھبة فإنھ یوجب الشحناء، ویزیل المحبة، ویفسد اإلخاء؛ ولذلك جاز الرج. ٌعنھا ھو تحقیق للمصالح ودرء للمفاسد
َالوصیة، وحُرم الرجوع ھنا، و األمر فیھما، وصدق هللا جل جاللھ إذ یقول في كتابھ وتمت كلمة ربِّك صدقا وعدال ال ُمبدل لكلماتھ وُھو  َ َ َ َ َ َ َ َ َ َِ ِ ِ ِ ِ ِ ََّ َ ْ َِّ ْ ًْ ً ُ

ُالسمیُع العلیم  ِ ِ ََّ   .، وهللا تعالى أعلم]115:األنعام[ْ
 
 
 
 

 ول الجمھورمتى یحكم على المسألة بأنھا من ق
 
 

المسائل الخالفیة تنقسم إلى : ما ھو أقل عدد ُیطلق علیھ ھذا اللفظ؟ الجواب: في الحكم على مسألة بأنھا من قول جمھور العلماء: السؤال
ن یكون الخالف أ: القسم الثاني. األئمة األربعة، وُیضاف إلیھم مذھب الظاھریة: أن یكون الخالف بین األئمة أنفسھم، أي: القسم األول: أقسام

أن یكون الخالف بین بعض األئمة، ولیس : القسم الثالث. َّأن المسألة جدت وطرأت، فلیس ألئمة المذاھب فیھا قول: بین أتباع األئمة، بمعنى
 عنھم، فال إذا كان الخالف بین األربعة فالثالثة جمھور والواحد خارج: وتوضیح ذلك. ھنا نص عن األئمة، وإنما خالف أصحاب اإلمام فیھا

َوھذه المسألة تصح على قول الجمھور خالفا لإلمام أبي حنیفة ، فتعلم أن الثالثة یقولون بھذه المسألة، وإذا : ُیعتبر من الجمھور، فإذا قیل ً
ور یطلق على الجمھ: ًإذا. تصح ھذه المسألة في قول الجمھور إال الشافعي، فتفھم أن الذي خالف إنما ھو اإلمام الشافعي رحمھ هللا: قیل

 بین الشافعي وأحمد من جھة، واإلمام مالك وأبي حنیفة من جھة -ًمثال- الثالثة، وال ُیطلق على اثنین في مقابل اثنین، فلو كانت المسألة 
ابل اثنین، ھذا بالنسبة للخالف بین األئمة، وبعض العلماء یعتبر المسألة فیھا جمھور إذا تكافأ اثنان في مق. أخرى، فال یقال فیھا جمھور

وانسحب أحد أصحاب االثنین مع الطرف الثاني، فإذا كان أصحاب اإلمام أبي حنیفة ال یوافقون إمامھم ویرجحون المذھب الشافعي 
ّجمھور؛ لكنھ ال یخلو من نظر، وقد ُیعبر بھ في بعض األحیان عند بعض طالب العلم الذین عندھم دقة : والحنبلي؛ فیقال لمذھب الشافعیة

ھذا بالنسبة لمسألة الخالف . حتى إن أصحاب اإلمام أبي حنیفة یمیلون إلى كذا: ً، أو یستشھد بھؤالء تعزیزا للقول فیقال في الترجیحوعنایة
وبھ یقول اإلمام أبو حنیفة ومالك : بین األئمة األربعة أنفسھم، فإذا وقع الخالف بین أصحاب األئمة األربعة فنفس المسألة كما تقدم، فإذا قیل

وھو مذھب الحنفیة والمالكیة والشافعیة والحنابلة، فال یستلزم أن یكون ھناك نص : والشافعي وأحمد ، فھذا خالف األئمة أنفسھم، وإذا قیل
: لوھو قول اإلمام أبي حنیفة ومالك، فالمسألة عن اإلمام نفسھ، وھي مسألة في القرون المفضلة، وإذا قی: لإلمام، فینتبھ طالب العلم، إذا قیل

فإذا كان : وعلى كل حال. وھو قول الحنفیة؛ فھذا ال یستلزم أن تكون في القرون المفضلة، بل ربما طرأت أو وجدت بعد القرون المفضلة
ًالثالثة من المذاھب في مقابل واحد فھم جمھور، وإما إذا كان بعض الخالف منوعا، كما لو لم یكن ھناك نص عن اإلمام مالك في المسألة، 

 اإلمام الشافعي، وھناك نص عن اإلمام أبي حنیفة وأحمد ، فیقع الخالف بین اإلمام أبي حنیفة وأحمد مع أصحاب الشافعي ومالك، وال عن
وھو قول اإلمام أحمد وأبي حنیفة وأصحاب الشافعي ؛ فحینئٍذ تصیر : فإذا انسحب أصحاب أحدھما إلى أحد القولین فھي جمھوریة، فتقول

ً المالكیة قوال منفردا إذا اختاروا خالف ھؤالء الثالثةجمھوریة، ویكون قول ینبغي التورع في نسبة ھذه المذاھب، وال : وعلى كل حال. ً
یتناول أحد نسبة األقوال إلى المذاھب إال إذا درس الفقھ على أئمة وعلماء لھم ید وباع في مثل ھذا، وال یقتصر على قراءة الكتب، والنسبة 

ھ إلیھ؛ فإن األوھام تقع في نسبة األقوال لألئمة ونسبة األقوال ألصحاب المذاھب، ولذلك من أصعب ما یمر على المفتي أمر یحتاج إلى التنبی
ما قول الشافعیة أو الحنابلة؟ فإنك تسأل أمام هللا عز : فمن أصعب ما یقال أن یقال لك. إذا كان یخاف هللا عز وجل تحریر قول على مذھب

ل، فال بد أن یكون على علم ًوجل عن مذھبھم كامال، ً وھذا شيء تشیب فیھ رءوس أئمة المذاھب أنفسھم، فضال عن إنسان لم ُیحصِّ
بالمصطلحات التي ھي داخل المذاھب، وأن یكون على علم بالطرق والمناھج التي توصل بھا إلى المذھب، من ناحیة قواعده وأصول 

ًاالجتھاد المذھبي؛ ألن االجتھاد إما أن یكون مذھبیا داخل المذھب؛ فمثال: ي یسمىفھذا أمر یحتاج إلى دراسة معمقة، وھو الذ. المذھب ً :
إنھا تجوز، بل : إن اإلمام أحمد یقول: ، فلم یقل)وھذه المسألة أصول اإلمام أحمد تقتضي فیھا الجواز: (شیخ اإلسالم رحمھ هللا تجده یقول

 وھذه المسألة تجري على قول أصحاب اإلمام أحمد ، ففرق بین اإلمام وبین :وفي بعض األحیان یقول). أصول اإلمام أحمد : ( قال
األصحاب؛ ألنھ عایش الفقھ، وبدأ فیھ بالمذھب دون تعصب، وبالدلیل، تقرؤه وتضبطھ، ثم بعد ذلك تنظر في دلیلھ، ثم بعد ذلك تنظر فیمن 

نسأل هللا العظیم رب العرش الكریم أن .  عز وجل وصراطھخالفھ، وتتحرى الحق والصواب حتى تصل إلى ما ھو أقرب وأوفق لشرع هللا
  .یھدینا إلى الحق فیما اختلفوا فیھ، وأن یرزقنا محبتھ والعلم بھ والعمل بھ، إنھ ولي ذلك والقادر علیھ، وهللا تعالى أعلم



 1930 

 
 
 
 

 حكم الزواج بزوجة أبي الزوجة بعد وفاتھ
 
 

أنھ یجوز أن یتزوج : في األصل:  عائلتھا، فھل لي أن أتزوج زوجة أبي الزوجة؟ الجوابزوجتي مات أبوھا، فأرید أن أجمع شمل: السؤال
 زوجتان إحداھما لھا بنات، والتي -ًمثال- ًاإلنسان زوجة أبي زوجتھ إذا لم تكن أما لھذه الزوجة كما ھو معلوم؛ ألنھا أجنبیة، فلو كان عند زید 

 الثانیة لیست بمحرم لھ، فال یجوز لھ أن یصافحھا، وال یجوز لھ أن یختلي بھا، ویجوز لھ َّلھا بنات تزوج شخص إحدى بناتھا؛ فإن الزوجة
ًلقد كانت ضرة ألمھا ثم تأتي بھا ضرة علیھا ھي! أن یتزوجھا بعد وفاة زوجھا، ولكن هللا المستعان وقد یختلف ھذا األمر باختالف البیئات ! ّ

ًمصیبتین، إال إذا كان تأخذ بثأر أمھا فإن ھذا ممكن؛ ألنھا قد تكون ھي أقل سنا، لكن على كل تجمع لھا بین ! واألعراف، ولكن هللا المستعان
َّإن السالمة من سلمى وجارتھا أال تمر بواٍد حول وادیھا أما من حیث الجواز فیجوز وال بأس، لكن ُیتقى ما تنشأ عنھ المشاكل، فإذا : حال

ُتأثر، وال شك أن أم الزوجة إذا أخذت ضرتھا مع بنتھا، فھذا من أشد ما یكون علیھا، إال إذا كان ذلك یتسبب في أضرار؛ ألن أم الزوجة ست
وھذه األمور كان الناس . كان قد ماتت وصفا الجو، فھذا أمر آخر، أما أم الزوجة فال ُیطاق خالفھا وشرھا، فھذا یفتح باب مشاكل لإلنسان

ِالیوم قد یأتي الواحد وُیغلب عاطفة في جانب وُیغفل جوانب أخرى مھمة! كبار السن یوجھون أبناءھم، لكن هللا المستعان : وعلى كل حال. ِّ
أما إذا كانت أم . ًالجواز، لكن تحذر من حصول المشاكل؛ ألن ھذا یفتح بابا للمشاكل، وأول ما قد تأتي المشاكل مع أمھا: فحكم الشریعة

إال أن األصل في ذلك ھو الجواز، . ن الغالب أنھ سیجرح الرحم، وسیجرح أم الزوجةالزوجة حیة، فھذا في الحقیقة في النفس منھ شيء؛ أل
واألعراف والبیئات تختلف، فإذا كان اإلنسان غلب على ظنھ أن في ھذا مصلحة، وأن ھذا یعین على الخیر والبر، فال شك أن هللا سبحانھ 

  .وتعالى یأمر بذلك ویحبھ، وهللا تعالى أعلم
 
 
 
 

  العبادةالفتور بعد
 
 

ًعند االنتھاء من العبادة ومضي زمانھا وأیامھا یأتیني إرھاق وفتور في العبادة، فكیف أتخلص من ھذا الفتور، خصوصا أني أخشى : السؤال
من نسأل هللا أال یحرمنا من فضلھ، وأال یحول بیننا وبین بره بسبب ما یكون ! هللا المستعان: أن ھذا من عالمات عدم القبول؟ الجواب

ًمعاصینا، وھناك أمر مھم جدا، ولعل ھذا السؤال متصل بأحب الشھور إلى هللا، وھو شھر الصیام والقیام، واإلنسان بعد رمضان الشك أنھ 
ّفینبغي أن یعلم كل مسلم أن الشھور التي فضلھا هللا . ًسیجد نوعا من الضعف على الطاعة أكثر مما كان في رمضان، والسبب في ھذا واضح

یا باغي : َل وكرمھا واصطفاھا واجتباھا مثل شھر رمضان أن فیھا من البركة والخیر ما ال یعلمھ إال هللا جل جاللھ، ولذلك ُینادىعز وج
الخیر أقبل، ویا باغي الشر أقصر، وھذا یدل على أن الموسم موسم رحمة، ولذلك شتان ما بین یوم العید وآخر أیام رمضان، وال یظھر 

ًأ اإلنسان باالبتعاد أكثر فأكثر، وذلك كالشخص الذي یكون قریبا من الجنة وقریبا من رحمة، وقریبا من مكان مؤنس تنشرح الفرق إال إذا بد ً ً
ًوأرجو أن ال یجعلھا هللا دلیال على عدم القبول، . فیھ الصدور وتطمئن فیھ القلوب، فال یحس بلوعة ھذا الفراق إال إذا تباعد عنھ أكثر فأكثر

َّأرحم من ربك بك، وهللا أكرم وأحلم سبحانھ وتعالى من أن یخیِّب عبده، وخاصة إذا وفقھ للصیام، ووفقھ لقدر ما یستطیع من فلیس ھناك 
فإن ھذا الزمان زمان صعب، والفتن فیھ كثیرة، والمحن فیھ كثیرة، وال یعلم مقدار غربة المسلم في ھذا الزمان إال : لكن بالنسبة للفتور. القیام

الذي بُعد فیھ عن عصر نبیھ صلى هللا علیھ وسلم -ِده ال شریك لھ، فوهللا أنھ ال یستطیع أحد أن یعلم مقدار غربة المسلم في ھذا الزمان هللا وح
لقد كان اإلنسان إذا خرج من بیتھ إلى بیت من بیوت هللا جل جاللھ وجد حلق الذكر، .  إال هللا-وعن سنتھ وھدیھ صلوات هللا وسالمھ علیھ

واآلن ربما جاء ودخل المسجد وھو في آخر ركعة أو في . د الذاكرین، ووجد المساجد ممتلئة بالمصلین والخاشعین قبل األذان بساعاتووج
ًالتشھد، ویرى الناس أفواجا یقدمون إلى الصالة، ھذا إذا وجد من یصلي، وھذا في الصالة التي ھي عماد الدین، والتي شأنھا في اإلسالم ال 

ب علیھ، . ھیك عن الطاعات والقربات األخرىَیخفى، نا ِّولو أراد اإلنسان أن یتصدق بمالھ لوجد من یخذلھ، ووجد من یسفھھ، ووجد من یثرِّ ِّ
ًوكأنھ فعل ما ال یمكن فعلھ من األمور المحرمة العظیمة، فتجد الشخص تطمع نفسھ أن ُیوقف بیتا بعد موتھ، أو یوصي بشيء من خصال 

ًا بالنفوس الضعیفة والمفتونة تتكالب علیھ من كل حدب وصوب، تلومھ وتوبخھ، وتثرب علیھ، وقد تجده منطلقا إلى البر والرحمة، وإذ
 ٍمجلس من مجالس الذكر وإلى طاعة من الطاعات، وإلى خیر یریده آلخرتھ، أو علم ینتفع بھ ویتزود بھ إلى لقاء ربھ، فإذا بأم تثبطھ، أو والد

إلى غیر ذلك ...  وإذا بھ یجد من یصفھ بالنقص وبالجھل باألمور، وأن علیھ أن ینطلق في الدنیا، وأن یؤمن مستقبلھِّیخذلھ، أو صدیق یسفھھ،
ًفال یعلم مقدار غربة المسلم في ھذا الزمان إال هللا، وكلما ارتقت درجتھ وصار إماما یصلي . من الفتن التي ال یعلمھا إال هللا جل جاللھ

ل صالتك فقد تلذذنا بالقرآن، ثم یأتیھ إنسان ویقول لھ: یھ ویقول لھبالناس، فإذا بھذا یأت یا ھذا أرھقتنا وأتعبتا وأزعجتنا، ثم یأتیھ الثالث : طوِّ
أنت تقول كذا وتفعل كذا، فإذا بھا أمور تشیب منھا : ویأتیھ الرابع ویقول لھ! في كل یوم وأنت تدرس، وفي كل یوم تلقي كلمة: ویقول لھ

 بھ ُیقبل على اإلمامة بنفس منشرحة وصدر منشرح للخیر والذكر والبر؛ فیجد من العوائق والعالئق ما ال یعلمھ إال هللا جل الرءوس، وإذا
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ًھذا في مسجده؛ فضال عن بیتھ وأھلھ، فقد یخرج من بیتھ من أجل أن ینفع أبناء المسلمین خطیبا أو مدرسا أو معلما في. جاللھ ً ً بیت من  ً
تعرض نفسك : َأضعت أوقاتنا، وضیعت أبناءك، وفعلت وفعلت، وإذا بإخوانھ یقولون لھ: ًضرا، فإذا بزوجتھ تشتكي وتقولبیوت هللا أو محا

، وأنس با إذا استوحش ممن . وھكذا... لألسفار ِفتجد غربة ال یعلم قدرھا إال هللا جل جاللھ، ولكن طوبى ثم طوبى لمن نصب وجھھ  َ
ِیرجو بھا رحمة هللا جل جاللھ، فطوبى لمن سمت نفسھ وتعلق قلبھ بربھ، فلم یبال بمن یخذلھ، فإذا سمع قول ِیوحشھ في سبیل طاعة وبر  ّ َ

المخذلین والمثبطین ارتقت روحھ إلى رحمة أرحم الراحمین، فوجد في كتاب هللا وسنة رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم وسیرة السلف الصالح 
ھذه كلھا فتن تثبط اإلنسان عن الطاعة والخیر، فإذا .  العلیاء من الكمال والفضل والطاعة  جل جاللھما یجعلھ یحتقر نفسھ وھو في ذرى

كان في موسم الخیر كان األمر أھون، وكان الشر أقصر، ولكن إذا ابتعد عن زمان الطاعة والخیر والبر تكالبت علیھ ھذه الفتن والمحن من 
ّ، وال یمكن لإلنسان أن یعلم ذلك إال إذا قرأ الكتاب والسنة وتفحص، وأعرف الناس بغربة ھذا كل حدب وصوب، فھذا الزمان زمان غربة

الزمان ھم العلماء وأھل العلم الذین كشفوا دالئل الكتاب والسنة، وما ورد عن رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم في صحاح اآلثار واألخبار، 
ًزم بدین هللا عز وجل أن یكون قویا في التزامھ، فال یثبطھ وال یخذلھ شيء أبدا؛ ألنھ لیس وعلى كل واحد یلت. فانكشفت لھم حقائق األمور ً

بینك وبین الجنة إال الجد واالجتھاد في العمل الصالح بعد توفیق هللا، وھذان أمران إذا حزتھما فقد أصبت الجنة وفزت برحمة هللا عز وجل، 
ً حتى ال تبالي بأحٍد ال مادحا وال ذامافعلیك بالجد واالجتھاد في طاعة هللا عز وجل وأكمل ما یكون للعبد الموفق السعید الذي یرید هللا بھ . ً

ًخیرا في خاتمتھ أنھ یكره من مدحھ أكثر ممن یذمھ، وھذه الھمة الصادقة التي یتجھ بھا العبد إلى هللا جل جاللھ قلبا وقالبا، ولیس لنا إال هللا  ً ً
فال یكن اإلنسان ممن یعرف ربھ فقط في رمضان، وإذا ابتعد عن مواسم . وسم، وال إلى وقت وال إلى زمانجاللھ، فال تلتفت إلى م جل

ًوأنبِّھ على أمر أیضا. ًالخیر أصابھ التثبیط أبدا، بل كن قوي الشكیمة والعزیمة وھو أنھ لو وقع اإلنسان في حضیض المعاصي، ثم یكون من : ُ
ِّفھذا زمان غریب، وینبغي علینا أن نعلم ونعلم الناس أنھ إذا كان اإلنسان في زمان الغربة . تیھ فتنة من الفتنًأشد الناس التزاما وطاعة، فقد تأ

فلیعلم أنھ سیالقي في الفتن أكثر ممن یسیر على الشوك، ولكن الموفق ال یبالي، فنحن لسنا في عصر الصحابة، وال في عصر التابعین، وال 
! في عصر القابض على دینھ كالقابض على جمر، وإن لم یكن ھذا الزمان فلست أدري أي زمان یكون ھوفي القرون المفضلة؛ بل نحن 

فحینئٍذ مھما وقع اإلنسان في فتن من ضعف الطاعة، مثلما ذكر أن اإلنسان قد تضعف طاعتھ، أو حتى لو وقع في معصیة؛ فعلیھ أن یوجھ 
ًح وال یبالي؛ ألن الشیطان ُیخذل اإلنسان دائماساعد الجد بالتوبة النصو وجھھ إلى هللا ویشمر عن فإذا كنت في رمضان في خشوع . ِّ

أنت كذا، حتى تضعف ھمة .. أنت كذا: وخضوع وإنابة واستكانة  جل وعال، ابتالك هللا عز وجل، فتسلط علیك الشیطان فجاءك وقال لك
لو تقبل هللا طاعتك في الصیام لكنت اآلن من : إذا جاء الشیطان وقالف. الخیر؛ ألن اإلنسان في بعض األحیان تكون قوتھ في روحھ ونفسھ

اخسأ عدو هللا، فإن هللا الذي أرجو رحمتھ في رمضان : قوامي اللیل وصوامي النھار، فأنت اآلن ال تقوم اللیل، وال تصوم النھار، فعندھا قل
ًجدت لھ حتى تقبض روحي ما وفیت شیئا من حقھ، وكل ذلك من أرجوه في شعبان وفي شوال وفي كل زمان، وهللا الذي أرجو رحمتھ لو س ُّ

، وقل اللھم إن قصر عملي فإني أرجو رحمتك، وكم من عبٍد رجا رحمة هللا : فضلھ، ولو كان من اإلنسان ما كان من الطاعة فالفضل كلھ 
فتستمسك بالذي أوحي إلیك، ولو . با سبحانھ وتعالىجل جاللھ ففاز بدرجات لم یفز بھا من جد واجتھد بذلك؛ ألن ھذا الشعور ھو التعلق 

حصل منك ما حصل من الفتن والشھوات وغیرھا، فربما تجد العبد من أصلح خلق هللا، أو طالب علم، ربما تحدث منھ فتنة فیتسلط علیھ 
؛ ألن ... ن ھذه الفتنلو كنت طالب علم بحق لما وقعت في ھذه الفتن، ولو كنت طالب علم لعصمك هللا م: الشیطان بقولھ حتى ُیسيء ظنھ با

 في -والعیاذ با-ولذلك تجد في بعض الطائعین من االنتكاسة ما ال تجده عند المجرمین . أھم شيء یتوصل إلیھ عدو هللا ھو إساءة ظنك با
تقاده في هللا، فإذا أصاب ھذه الروح الزاكیة ِبعض األحیان بسب ھذا الشعور؛ ألن الشیطان یعلم أن قوام المسلم في حسن ظنھ با وكمال اع

 سیھوي بھ إلى أسفل سافلین، ولكن ال تبال وال تھتم وال تغتم لشيء -والعیاذ با-المتعلقة بربھا بالشكوك وإساءة الظن با عز وجل؛ فإنھ 
فتستمسك بالذي أوحي ).  أنا إال أن یتغمدني هللا برحمتھوال: قال! یا رسول هللا؟ وال أنت: ال یدخل أحدكم الجنة بعملھ، قالوا: (إال لرحمة ربك

ًإلیك، وتُعظ على الخیر والطاعة والبر، فإن وجدت خیرا حمدت هللا، وإن وجدت طاعة وبرا ذكرت هللا وشكرتھ، وإن تكالبت علیك الفتن عن  ً
 الذي ال تأخذه سنة وال نوم، ووجھ وجھك للذي یمینك وشمالك، ومن أمامك ومن وراء ظھرك، ومن فوقك ومن تحتك، فاستعن بالحي القیوم

َاللھم لیس لي من أحد سواك، اللھم كما أرجوك طائعا فإنھ عظم رجائي فیك مذنبا، وإنھ ال یخیب من رجاك، : فطر السموات واألرض، وقل ً ًُ
، فإذا بالسیئات تبدل حسنات، ومن صدق مع وال ُیحرم من سألك، وترجو رحمة هللا، وتتملق  سبحانھ وتعالى بأسمائھ الحسنى وصفاتھ العال

نسأل هللا العظیم رب العرش الكریم بأسمائھ الحسنى وصفاتھ العال أن یدفع عنا ویصرف عنا الفتن ما ظھر منھا وما . هللا صدق هللا معھ
 تعذبنا، وسامحنا وال تؤاخذنا، وزدنا وال تضلنا، وارحمنا وال بطن، اللھم إنا نعوذ بك من فتن المفتونین، ومن ضالل المضلین، اللھم اھدنا

وال تنقصنا، وأعطنا وال تحرمنا، نسألك أن تجعل خیر أعمالنا أواخرھا، وخیر أعمالنا خواتمھا، وخیر أیامنا یوم نلقاك، إنك على كل شيء 
  .قدیر، وباإلجابة جدیر، وصلى هللا وسلم وبارك على البشیر النذیر

 
 
 
 

 یة باألنصباء واألجزاء باب الوص-شرح زاد المستقنع 
إذا أوصى المورث لشخص بمثل نصیب أحد الورثة وعینھ فعند ذلك یعطى الموصى لھ مثل نصیب ذلك الوارث المعین، وإن لم یعینھ 
ًأعطي الموصى لھ مثل أقل الورثة نصیبا، وإن وصى بسھم من المال للموصى لھ؛ أعطي الموصى لھ السدس، وإن وصى بجزء من المال 

 . أو حظ؛ أعطي الموصى لھ ما یصدق علیھ أنھ مالأو شيء
 معنى األنصباء واألجزاء
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. بسم هللا الرحمن الرحیم الحمد  رب العالمین، والصالة والسالم على أشرف األنبیاء والمرسلین، سیدنا محمد وعلى آلھ وصحبھ أجمعین

: ّجمع نصیب، ونصیب اإلنسان حظھ المقدر، والمراد ھنا: األنصباء]. اءباب الوصیة باألنصباء واألجز: [فیقول المصنف رحمھ هللا: أما بعد
ما قدره هللا تبارك وتعالى للوارثین، فقد جاءت نصوص الكتاب والسنة بإعطاء الوارثین حقوقھم، فأعطى هللا جل جاللھ كل ذي حق حقھ من 

ًمعینة، أو یكون تعصیبا ینا ًالتركة، وجعل ھذا اإلعطاء مقدرا بمقادیر  -إن شاء هللا- ل اإلنسان بھ ما فضل عن أصحاب المواریث، كما سیأتي ّ
جمع جزء، وجزء الشيء بعضھ، سواء كان أكثر ): األجزاء: (نصیب الوارث، وقولھ): باألنصباء: (فالمراد ھنا بقولھ. في كتاب الفرائض

ِ، ھذا الباب یذكر فیھ الموصي أنھ قد أعطى من )جزاءباب الوصیة باألنصباء واأل: (وقولھ رحمھ هللا. البعض، أو نصفھ، أو أقل من ذلك
ِّأوصي لھ قدرا معینا أو مبھما یمثلھ بنصیٍب لوارث؛ كأن یقول ً ً ً ِ ُأعطوا خال أوالدي مثل أختھ، فأختھ زوجة، ولھا نصیب في كتاب هللا عز : ُ

أعطوا : وفي بعض األحیان یقول. ھ یرید أن یعطیھ الثمنأعطوه مثل نصیبھا، فمعناه أن: وجل حیث ترث الثمن إذا كان ھناك أوالد، فلما قال
ًفالنا أقل نصیٍب لوارث، فحینئٍذ ال ُیحدد، وإنما یبین أن لھ األقل، فننظر فربما كان األقل أثناء كتابتھ للوصیة شیئا، ثم یختلف بعد موتھ  ًّ ِّ

ًأعطوا فالنا من تركتي جزءا أو: وفي بعض األحیان یقول. ًفیكون شیئا آخر ً سھما أو حظا أو شیئا، فیبھم، ففي ھذه األحوال ً ً  -كلھا: أي-ً
والمسائل فیھ . درس العلماء رحمھم هللا ھذا النوع من الوصایا، وعند التأمل والنظر نجد أن ھذا النوع من الوصایا یرجع إلى كتاب الفرائض

ة بھ، وقد تقدم بیان السبب في ھذا، وھو أن أھل العلم رحمھم هللا ِمسائل حسابیة، ولكن المصنف رحمھ هللا والعلماء یفردونھ بباب مستقل عنای
َربما یقتطعون من الباب العام أو الكتاب العام مسائل تذكر في مواضع خاصة مفرقة على حسب مناسبات كتبھا وأبوابھا فقد تقدم معنا أن . ُ

م هللا مسائل من القضاء في كتاب البیوع، ویذكرون مسائل البیوع كتاب القضاء ینتضمن أحكام الشھادات والبیِّنات، فربما ذكر العلماء رحمھ
: ٌھذا باب مھم، ولذلك یقول عنھ اإلمام النووي رحمھ هللا في الروضة: وعلى كل حال. المتصلة بالقضاء؛ ألنھم یرونھا في ھذا الباب ألطف

من : یعني) ًھذا فن طویل جعلھ العلماء علما برأسھ: (قولھ). یفًھذا فن طویل، ولذلك جعلھ العلماء علما برأسھ، وأفردوه بالتدریس والتصن( 
ًعنایة أھل العلم بھ أنھم جعلوه رأسا، وإال فالمفروض أن یكون مندرجا تحت الفرائض؛ لكنھم جعلوه رأسا مستقال، وأفردوه بالتصنیف  ً ً ً

وھذا الباب مسائلھ . ، فأفرده ببیانھ وتدریسھ)األجزاءباب الوصیة باألنصباء و: (والتدریس، فصنفوا فیھ، ولذلك قال المصنف رحمھ هللا
ًكثیرة جدا، وھو من أمتع األبواب في دراسة مسائلھ الحسابیة، لكن بعد إتقان الفرائض، وال یستطیع اإلنسان أن یضبطھ ضبطا تاما إال بعد  ً ً

 ...... .إتقانھ للفرائض، مع اإللمام بأصول األحكام المتعلقة بھ
 

 لوصیة باألنصباء واألجزاءأحكام ومسائل ا
 
 

في ھذا الموضع سأذكر لك جملة من المسائل واألحكام التي تتعلق بالوصایا التي : أي) باب الوصیة باألنصباء واألجزاء: (یقول رحمھ هللا
َّوإذا وصى اإلنسا. ُیذكر فیھا النصیب، أو یذكر فیھا الجزء، ویتبع ھذا ذكر الوصایا بالسھم وبالشيء المجھول  ًن فإما أن یذكر قدرا معینا من َ ً

ًأعطوا فالنا نصف مالي، أو أعطوا فالنا بعد موتي ثلث مالي، فإذا حدد بالنسبة ففي ھذه الحالة تنقسم المسألة إلى : التركة بالنسبة، كقولھ ً
فإذا . أن یعطیھ أقل من الثلث: ةالصورة الثالث. أن یعطیھ أكثر من الثلث: الصورة الثانیة. أن یعطیھ الثلث: الصورة األولى: ثالث صور

الثلث والثلث : (أن النبي صلى هللا علیھ وسلم قال: أعطاه الثلث فأقل فباإلجماع أنھ تنفذ وصیتھ على التفصیل الذي قدمناه، والدلیل على ذلك
 أن توصي بثلث مالك النص یدل على أن من حقك: ًإذا. ، فأعطى المریض مرض الموت أن یتصرف في ثلث مالھ فیعطیھ من شاء)كثیر

أن تكون وصیتھ أكثر من : الصورة الثالثة. وصیة شرعیة معتبرة، وكذلك دل النص على أن ما دون الثلث یجوز لإلنسان أن یوصي بھ
ًالثلث، فقد ذكرنا أنھا ال تجوز، وأنھ لیس من حق المیت أن ُیوصي بأكثر من الثلث؛ ألن النبي صلى هللا علیھ وسلم منع سعدا من ذ ّوبینا . لكِ

ھل ھي عطیة مبتدئة أو عطیة : إجماع العلماء رحمھم هللا على ھذا، وقد اختلف العلماء إذا أوصى بأكثر من الثلث فأجاز الورثة ورضوا
أن : حالة الثانیةال. مسألة أن ُیحدد نسبة معینة من المال كلھ ال إشكال فیھا: ًإذا. تنفیذیة؟ ثم ذكرنا خالف العلماء والثمرة المتعلقة بھذا الخالف

ًیذكر نصیبا أو جزءا أو حظا، فإذا أعطى مثل نصیب الوارث فقال ً َأعطوا خال أوالدي مثل محمد، أو أعطوا خال أوالدي مثل أختھ، فإذا : ً
َحدد نصیب الموصى إلیھ بنصیب وارث لم یخل الورثة من حالتین ٌأن یكون نصیب الورثة مستویا، فیأخذ كل : الحالة األولى: َّ منھم مثلما ً

عم أوالدي، أو خال -ًأعطوا فالنا : ُلو توفي رجل عن ابنین لیس لھ غیرھما، فحینئٍذ المال ُیقسم بینھما بالسویة، فإذا قال: یأخذ اآلخر، مثالھ
أن یكون : ة الثانیةالحال. َ مثل نصیب أحدھم؛ فحینئٍذ ال إشكال أن المال ُیقسم بین الجمیع على حد سواء، وكأنھ ابن ذكر دخل بینھم-أوالدي

أعطوا خال أبنائي مثلما تأخذه أختھ، فحینئٍذ الذي تأخذه الزوجة ھو الثمن، ولو توفي وترك زوجة وثالثة أوالد أبناء : ًالنصیب مختلفا، فیقول
مسألة من سبعة، ثم ذكور، ففي ھذه الحالة تجعل المسألة من ثمانیة، فتعطى الزوجة الثمن، ویعطى كل واحد من األبناء ثمنین، فتصبح ال

ّفإذا اختلفت األنصبة بین الورثة فإننا في ھذه الحالة ننظر إلى الشخص الذي عینھ، . یدخل ھذا الخال معھم فتصبح المسألة من ثمانیة
بیانھ  - إن شاء هللا- ًونضیف سھم الشخص الذي أدخلھ من غیر الوارثین في الوارثین بذلك السھم، مضافا إلى أصل المسألة، كما سیأتي 

ّاتفقت أنصبة الورثة، فیكون كواحٍد منھم، وإذا اختلفت فتعطیھ سھم من سمى من الورثة : ًإذا. وشرحھ  وتدخلھ في المسألة - كالزوجة ونحوھا-َ
 أو عمھم مثل نصیب وارث، ولم أعطوا خال أوالدي: وإذا أبھم وقال.  توضیح ھذه األمثلة-إن شاء هللا-حتى ولو عالت المسألة، وسیأتي 

یحدد األقل وال األكثر، والورثة مختلفون، فھل نعطیھ نصیب األكثر أو نعطیھ نصیب األقل؟ جمھرة أھل العلم رحمھم هللا في ھذه المسألة 
ًأعطوه جزءا من مالي، : أما لو قال. ِّعلى أنھ ُیعطى مثل نصیب أقلھم؛ ألنھ ھو الیقین الذي یجب صرفھ إلیھ، وال ُیعطى مثل نصیب األكثر

َأعطوه أي شيء ترضاه أنفسكم، فأقل ما یصدق علیھ أنھ مال إذا أعطوه إیاه فقد نفذت الوصیة وتمت؛ : ًشیئا من مالي، فحینئٍذ نقول للورثةأو  ُ
ًأعطوه شیئا، والشيء یصدق على القلیل والكثیر، فكل ما طابت بھ أنفس الورثة فإنھ ھو المجزئ تنفیذا لھذه الوصیة: ألنھ قال ة وبقیت مسأل. ً

ًأعطوا فالنا سھما من مالي، فبعض العلماء یقول: إذا قال: أخیرة وھي نعطیھ أقل نصیب من الورثة، وھذا قول اختاره اإلمام الشافعي : ً
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كما ھو معلوم، وكما تقدم معنا - نعطیھ سدس المال؛ ألن السھم في كتاب هللا عز وجل : وبعض العلماء یقول. رحمھ هللا وطائفة من أھل العلم
ّ ھو السدس، وھذا ھو الذي یكون نصیبا لھ إذا عبر المیت بالسھم- كتاب الجھاد وغیرهفي  وھذا القول أفتى بھ علي بن أبي طالب وعبد هللا . ً

ھذا حاصل ما یذكر في األنصبة واألجزاء، . بن مسعود ، وقضى بھ إیاس بن معاویة القاضي المشھور، واختاره جمع من األئمة رحمھم هللا
 ...... .مؤلف رحمھ هللا في ھذه المسائل في ھذا البابوسیفصل ال

 
 الوصیة بمثل نصیب وارث معین

 
 

ًإذا أوصى بمثل نصیب وارث معین فلھ مثل نصیبھ مضموما إلى المسألة: [قال رحمھ هللا لو أوصى أن ُیعطى مثل ابنھ محمد، ولھ ثالثة ] َ
قسم المال على ثالثة، فكل واحد من أبناء الذكور یأخذ ثلث المال، فإذا أدخل ھذا  أن ُی-قبل أن یدخل ھذا الشخص- أبناء، فحینئٍذ في األصل 

ًاألجنبي ووصى لھ فإنھ في ھذه الحالة یقسم المال على أربعة، فیكون لكل واحد من ھؤالء األبناء الربع، ولھ ھو أیضا الربع، فنصیبھ مثل 
َّونبدأ المسألة بالتدریج، فإذا وصى لشخص بمثل ). ًمضافا إلى أصل المسألةفلھ مثل نصیب الوارث : (قولھ ھذا ھو معنى. نصیب الوارث

نصیب وارثھ، ولیس لھ وارث إال ابن ذكر واحد، ففي ھذه الحالة یكون لھذا الوارث مثل نصیب االبن الذكر؛ فُیقسم المال بینھما مناصفة، 
 صلى هللا علیھ وسلم نھى عن الوصیة فیما زاد عن الثلث، فتصح في فإذا قسمناه بینھما مناصفة فحینئٍذ سیكون حظھ فوق الثلث، والنبي

. ھل تأذن لھ بما زاد أو ال تأذن؟ فإن أذن مضت الوصیة، وكان لھ نصف المال، وإن لم یأذن لم یكن لھ إال الثلث: الثلث، ونقول لھذا الوارث
َّین، وكل منھما یأخذ النصف، فإذا دخل ھذا األجنبي الذي وصى لھ ًوأما إذا كان لھ ابنان، ففي ھذه الحالة یكون المال مقسوما بین االبن

َّفسیكون المال منقسما على ثالثة، ولكل واحد منھم الثلث؛ ألن االبنین شركا ھذا األجنبي بقولھ ، ففي ھذه الحالة یكون )مثل نصیب الوارث: (ً
وإذا كان لھ ثالثة أبناء ذكور، ففي ھذه الحالة یكون لكل ابن ثلث . یة بھُّحظھ ونصیبھ الذي تجوز الوص لھ الثلث، وإذا كان لھ ثلث المال فھذا

ًالمال قبل دخول األجنبي، فلما دخل ھذا األجنبي أصبح المال منقسما على أربعة، فیكون لألجنبي ربع المال، وكل واحد من األبناء یأخذ 
: قولھ]. فإذا أوصى بمثل نصیب ابنھ ولھ ابنان فلھ الثلث: [ف رحمھ هللاقال المصن. ًربعا، فتتم القسمة على أربعة، وعلى ھذا تسیر المسألة

بدأ بھذا، ولم یذكر إذا كان لھ ابن واحد؛ ألن المسألة فیھا زیادة على الثلث؛ ألنھ سیكون لھ النصف، فابتدأ رحمھ هللا بالثلث الذي ) فلھ الثلث(
قال رحمھ .  أحدھم، فإنھ في ھذه الحالة یكون لھ ثلث المال ولالبنین الثلثانھو أصل االستحقاق، فإذا كان لھ ابنان ووصى لھ بمثل نصیب

ألن المال منقسم على ثالثة، وكل واحد سیأخذ الثلث، ثم لما دخل األجنبي انقسم على أربعة؛ ألنھ جعلھ ]. وإن كانوا ثالثة فلھ الربع: [هللا
إن كان الثالثة األبناء الذكور : أي] وإن كان معھم بنت فلھ التسعان: [ رحمھ هللاقال. كواحد منھم، فینقسم على أربعة، فیكون لھ ربع التركة

معھم بنت وأجنبي، فالثالثة األبناء الذكور لما دخلت معھم البنت سیكون لكل واحد منھم اثنان وللبنت واحد، فتكون المسألة من سبعة، وفي 
ففي ھذه . ُتصبح المسألة من تسعة، فیكون لھ تسعان، ولكل واحد من الذكور تسعانھذه الحالة سیدخل ھذا األجنبي معھم كواحد من الذكور، ف

ًالحالة تجعل األجنبي داخال بمثل نصیب الوارث مضافا إلى أصل المسألة، فھم ثالثة ذكور مع أختھم، والثالثة ِللذكر مثُل حظ األنثیْین : ً َ ََ ُ ِّ ْ ِ ِِ َ َّ
ة، واألنثى لھا واحد، فتصبح المسألة من سبعة، فأصل المسألة من سبعة، فلكل ذكر سبعان، ، فتضربھم في اثنین فتصبح من ست]11:النساء[

ًواألنثى لھا ُسبع واحد، فلما دخل األجنبي أصبحت المسألة من تسعة، فبدال من أن یكون للذكر ُسبعان سیكون لھ تسعان، ویكون لألجنبي 
  .ثل بنتي؛ فیكون لھ ثمن المالم: لھ مثل الذكر، أما لو قال :ُالتسعان، ھذا إذا قال

 
 
 
 

 الوصیة بمثل نصیب أحد الورثة دون تحدید الوارث
 
 

إذا وصى لھ بمثل ما لوارثھ ولم ]. ًوإن وصى لھ بمثل نصیب أحد ورثتھ ولم یبین، كان لھ مثل ما ألقلھم نصیبا: [قال المصنف رحمھ هللا
ُیعطى مثل أقلھم؛ ألن ھذا ھو الیقین، وھذا ھو الذي : ؛ فمن العلماء رحمھم هللا من قالأعطوه مثل ابني أو ابنتي، أو مثل فالن: یبین، فلم یقل

أعطوه مثل ما لألنثى، وعنده وارث من الذكور یرث سھمین، ووارث من : فإذا قال. علیھ كثیر من العلماء رحمھم هللا، وعلیھ الفتوى والعمل
ُاإلناث یرث سھما واحدا، ففي ھذه الحالة نعطیھ م ً  من ثمانیة؛ فیكون -في الثالثة الذكور واألنثى-ثل ما لألنثى، وتكون المسألة التي قدمناھا ً

فإذا كانوا ثالثة فلھم ستة واألنثى معھم السابعة، فتكون المسألة من سبعة، من حیث . لألنثى الثمن، وللثالثة الذكور لكل واحد منھم ثمنان
أنھ سیأخذ مثل : ارثي، ولم یبیِّن، فحینئٍذ نعدل بھ إلى األنثى، وإذا عدلنا بھ إلى األنثى فمعناهًأعطوا فالنا مثل ما لو: األصل، فعندما قال

ًأن لھ سھما واحدا، فبدال من أن تكون المسألة من سبعة ستكون من ثمانیة، فیكون لكل ذكر سھمان من : األنثى، وإذا أخذ مثل األنثى فمعناه ً ً
ِّ منقسما بین البنت وبین ھذا األجنبي، ھذا إذا لم ُیسم-وھو الثمنان-ثمان للذكور، ویبقى الباقي ثمانیة، وھما الثمنان، فتكون ستة أ َ ولماذا قال . ً

ّ، وھذه القاعدة تفرعت علیھا من المسائل ما ال یحصى كثرة، ولذلك )الیقین ال ُیزال بالشك: (العلماء باألقل؟ ھناك عند العلماء قاعدة تقول
أعطوه مثل ما لوارثي، فعندنا وارث ینال األقل، : إذا قال: م هللا من أمھات القواعد الفقھیة الخمس المشھورة، فیقولوناعتبرھا األئمة رحمھ

ووارث ینال األكثر، فإذا أعطیناه األقل فال نشك أنھ ینال ھذا الحظ الذي ھو السھم، ولكن نشك في السھم الزائد، واألصل أنھ لیس لھ حق في 
ُوال نعطیھ ما زاد عن ھذا النصیب األقل حتى ینص صاحب المال على أنھ یزاد لھ في حظھ بي، فنبقى على الیقین،التركة؛ ألنھ أجن ھذا ھو . َ

ٍالسبب في أننا نعطیھ األقل؛ ألنھ الیقین، وقد ثبت بیقین أنھ یأخذ ھذا السھم، وما زاد عنھ باق على األصل، وھو أنھ ال حظ لھ حتى یدل 
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َأعطوه مثل ما لوارثي؛ ألست إذا أعطیتھ مثل نصیب البنت تكون قد : أعطوه مثل فالن، فلما قال: اد أن یعطیھ أكثر لقالالدلیل؛ ألنھ لو أر
أعطیتھ نصیب وارث؟ بلى، فالبنت وارثة، فإذا كانت البنت ترث، ووصف اإلرث متعلق بھا؛ فإنك إذا أعطیتھ مثل نصیب األقل فقد أعطیتھ 

لكن في الحقیقة . ائفة من العلماء كما ذكرنا، وھو الذي علیھ العمل والفتوى؛ لصحة داللة قواعد الشریعة علیھنصیب الوارث، وھذا مذھب ط
ًأعطوه مثل نصیب وارثي، وكان أبناؤه كلھم ذكورا، : إذا قال: وھو أن أحد مشایخنا رحمة هللا علیھ أورد مسألة لطیفة وھي: یبقى اإلشكال

أنثى، فالوارث في األصل ھم الذكور، فكان المفروض أنھ یدخل معھم بنصیب أفضل، لكن وضعت األم وزوجتھ حامل، فلما توفي وضعت 
 -والوصیة مضافة لما بعد الموت-ًبنتا وماتت األم، فإن نصیب البنت سیكون األقل، والواقع أننا نعطیھ مثلما نعطي اإلناث؛ ألنھ بعد الموت 

ِالذكر، ولذلك تسري نفس القاعدة األولى، وھذه من بعض اإلشكاالت التي یوردھا بعض ُیصدق وصف اإلرث على األنثى كما یصدق على 
ُِیعطى مثل الذكر؛ ألنھ وإن لم ُیسم الذكر فقد ُعلم من داللة الحال أنھ یرید الوارث الذكر، ولكن ھذا ال یخلو من : وھناك من یقول. العلماء

علماء الذین یقولون بأنھ یكون لھ مثل نصیب الوارث مع كونھ أقل، وعلى ھذا فإنھ یأخذ نظر؛ لمسائل نظیرة لھذه المسائل یفتي فیھا حتى ال
ًوإن وصى لھ بمثل نصیب أحد ورثتھ ولم یبین؛ كان لھ مثل ما ألقلھم نصیبا، فمع ابن وبنت ربع: [وقولھ. نصیب األقل بكل حال فاالبن لھ ]. َّ

ً المسألة من ثالثة، فإذا أعطیت االبن السھمین وأعطیت البنت سھما، فقد أعطیت الذكر سھمان، والبنت لھا سھم واحد، ففي ھذه الحالة تصبح َ
ًأعطوا محمدا مثل ما لوارثي، فإذا كان عنده ابن وبنت، : وفي ھذه الحالة إذا قال صاحب الورث. مثل حظ األنثیین، فتصبح المسألة من ثالثة

 من أربعة، فالبنت لھا سھم واحد، واألجنبي لھ سھم واحد؛ ألنھ ھو السھم األقل، واالبن فاالبن لھ اثنان، والبنت لھا واحد، فتصبح المسألة
. ٍالذكر لھ سھمان، فتصبح المسألة من أربعة، وُیقسم المال بینھما، لكل من األجنبي والبنت الربع، ولالبن الذكر نصف المال الذي ھو الربعان

األصل من ثمانیة، فالزوجة لھا الثمن واحد، واالبن لھ سبعة أثمان؛ ألن االبن عصبة، والنبي ألن المسألة في ]. ومع زوجة وابن تسع: [وقولھ
ٍ، فاالبن عصبة، ودائما إذا اجتمع صاحب فرض وصاحب )ألحقوا الفرائض بأھلھا فما بقي فألولى رجل ذكر: (صلى هللا علیھ وسلم یقول ً

ِح المسألة من نفس المقام الذي للفرض، ثم تعطي الباقي للعصبة، فالزوجة تعصیب ولیس ھناك غیرھما، فصاحب الفرض یأخذ فرضھ، وتص ُ
ِتأخذ الثمن لوجود االبن، فیبقى سبعة أثمان تصرفھا إلى االبن الذكر أعطوا مثلما لوارثي، فالزوجة وارثة، فنعطیھ مثل الحظ األقل : فلما قال. َ

ُّن أن كانت من ثمانیة فتصبح المسألة من تسعة، فیكون لھ التسع وللزوجة التسع، ًوھو الثمن، فیكون لھ سھم واحد، فتعول المسألة، فبدال م ُّ
  .وسبعة أتساع لالبن الذكر

 
 
 
 

 الوصیة بسھم من المال
 
 

ًأعطوا فالنا سھما من مالي، فمن أھل العلم من قال: كما لو قال) وبسھم من مالھ: (قولھ]. وبسھم من مالھ فلھ سدس: [قال رحمھ هللا عطى ُی: ً
ُیعطى السدس، كما ذكرنا، وھو الذي أفتى بھ بعض أصحاب النبي صلى هللا علیھ : ُأقل ما یصدق علیھ أنھ مال؛ ألنھ سھم، ومنھم من قال

أن النبي صلى هللا علیھ وسلم قضى فیمن وصى  (- لكنھ حدیث ضعیف-وسلم كـعلي وابن مسعود رضي هللا عنھما، وفیھ حدیث مرفوع 
  .َلكن ھذا الحدیث ضعیف السند، والعمل على أنھ یأخذ السدس؛ ألنھ ھو السھم في كتاب هللا عز وجل، فُیْعطى سدس المال، و)بالسھم بالسدس

 
 
 
 

 الوصیة بشيء أو جزء أو حظ من المال
 
 

ٍوصیت لفالن بجزء أو بشيء من مالي، فننظر: إذا قال]. وبشيء أو جزء أو حظ أعطاه الوارث ما شاء: [قال رحمھ هللا ُ إلى أقل ما یصدق ٍ
أما . ُ فیجب على الوارث أن یعطیھ أقل ما یصدق علیھ أنھ مال، فإذا أحب الورثة أن یزیدوا فھذا أمر یعود إلیھم- وھو الواجب- علیھ أنھ مال 

ًالذي یستحقھ فھو أقل ما یصدق علیھ أنھ مال؛ ألنك إذا أعطیتھ ولو ریاال واحدا؛ فإنھ شيء من المال، وإذا أعطیتھ  ً ًریاال من التركة فإنھ ُ
ُجزء من المال، وإذا أعطیتھ ریاال من التركة فھو بعض من المال، ویصدق علیھ أنھ بعض وأنھ جزء، وعلى ھذا فیعطیھ الوارث ما شاء ً.  

 
 
 
 

 األسئلة
 
 

...... 
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 بیان معنى تأدیة هللا للدین عن بعض عباده

 
 

من أخذ حقوق الناس : (، وبین قولھ علیھ الصالة والسالم)نفس المؤمن مرھونة بدینھ: (كیف یجمع بین قولھ صلى هللا علیھ وسلم: السؤال
، والصالة والسالم األتمان األكمالن على خیر خلق هللا، وعلى آلھ وصحبھ ومن : ؟ الجواب)یرید أداءھا أدى هللا عنھ باسم هللا، الحمد 

ُأن المیت إذا مات وعلیھ دین فإن نفسھ ترھن، والعرب : المراد بھ)ن مرھونة بدینھنفس المؤم: (فقولھ علیھ الصالة والسالم: وااله، أما بعد
ٌكل نفس بما كسبت رھینة : ًالشيء مرھون إذا كان محبوسا، قال تعالى: تقول َ ْ َ َِ َُّ َ َ َ ِ ٍ ْ أن : فالمراد. مفعولة: ِمحبوسة، فعیلة بمعنى: أي]. 38:المدثر[ُ

ِأن األمر فیھ شيء من الغیب، فإنھ لم یرد تفصیل عن كیفیة حبس نفس اإلنسان إذا :  األمر، والحقیقةُالنفس تحبس، وقد اختلف العلماء في ھذا
أن رسول هللا صلى هللا : أبي قتادة رضي هللا عنھ، وھو یدل على أمر عظیم، حاصلھ مات وھو مدیون، لكن ورد حدیث صحیح، وھو حدیث

صلوا على : قال. ال: ًھل ترك وفاء؟ قالوا: نعم دیناران، فقال صلى هللا علیھ وسلم: لواھل علیھ من دین؟ قا: (علیھ وسلم أتي بمیت فقال 
: فلم یزل یلقاني ویقول: َّفصلى علیھ النبي صلى هللا علیھ وسلم، قال أبو قتادة! ّھما علي یا رسول هللا: صاحبكم، فقال أبو قتادة رضي هللا عنھ

، فحتى ولو تحمل عن المیت )اآلن بردت جلدتھ: نعم، قال: ّھل أدیت عنھ؟ قلت: ات یوم فقالال بعد، حتى لقیني ذ: ھل أدیت عنھ؟ فأقول
ِّأنا أتحمل عن أبي، فال یكفي ذلك حتى تسدد بالفعل، فھناك تبرأ الذمة بالفعل: بعض الورثة فیقول اآلن بردت : (وقولھ صلى هللا علیھ وسلم. ُ

؛ ألنھ علم غیب، فأمور القبر والبرزخ أمور غیبیة متعلقة بالسمعیات والنصوص التوقیفیة، ، ھذا شيء ال یستطیع اإلنسان أن یدركھ)جلدتھ
وال یستطیع أحد أن یجتھد فیھا، وال یستطیع اإلنسان أن یكشف غیبھا؛ ألن علم الغیب استأثر هللا بھ، حتى األنبیاء والرسل ال یعلمون الغیب 

فال ُیخاض في حقیقة الرھن والحبس، لكن اإلشكال كیف نقول ھذا مع أن : ًوبناء على ھذا. إال إذا أطلعھم هللا عز وجل على شيء من ذلك
من أخذ أموال الناس یرید : (؟ اختلف العلماء في قولھ)من أخذ أموال الناس یرید أداءھا أدى هللا عنھ: (النبي صلى هللا علیھ وسلم یقول

، لكنھا ما كانت )ال أترك الدین: (ثیرة الدین، وكانوا یلومونھا كثرة الدین، فقالت، وقد كانت أم المؤمنین رضي هللا عنھا حفصة ك)أداءھا
ًتستدین من أجل أن تبني لنفسھا أو تمتع نفسھا، فقد كانت من أكرم الناس كأبیھا رضي هللا عنھا وأرضاھا، فكانت كریمة سخیة ال تمسك شیئا  ُ

لى هللا علیھ وسلم؛ ألنھن تربین على ید رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم، وعرفن في یدھا، وھكذا كن أمھات المؤمنین من أزواج النبي ص
ُحقیقة ھذه الدنیا وھوانھا، فكانت ال تمسك شیئا فكثر علیھا الدین، فأصبحوا یلومونھا، فقالت رضي هللا عنھا ً ال أترك الدین منذ أن سمعت : ُ

من أخذ أموال : (معنى قولھ: ، فقال بعض العلماء)ناس یرید أداءھا، أدى هللا عنھمن أخذ أموال ال: (رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم یقول
ر هللا لھ السداد ولو بعد حین، حتى : أي) الناس یرید أداءھا َأنھ عندما یأتي لیستدین اطلع هللا على قلبھ ونیتھ أنھ یرید أن ُیسدد، فصیھا وُییسِّ

 ال یرید أداءھا؛ فإن - والعیاذ با-ذا في الذي یأخذ أموال الناس یرید أداءھا، أما الذي یأخذھا وھ. ولو توفي فإن هللا یعین ورثتھ حتى یسددوا
ِّهللا یحول بینھ وبین ذلك ولو تمنى، فكلما جاء ُیسدد ُیحدث هللا لھ مشكلة، ویفتح هللا علیھ باب فقر، حتى لربما توفي وھو لم یسدد الناس، ثم  ُ

وھو - وقال بعض العلماء . ھذا األداء المراد بھ المعونة: ًإذا. ِّسي، فعذب بذلك الدین، نسأل هللا السالمة والعافیةُعجز ورثتھ من بعده، ولربما ن
ْقال هللا ھذا یْوم ینفُع الصادقین صدقُھم : هللا عنھ یوم القیامة؛ ألن هللا یقول المراد أدى: - القول الثاني ُُ ْ ِ ِ ِ ََّ َ َ َ ََ ََ ُ دق في نیتھ ، فكل من ص]119:المائدة[َّ

َوكانت نیتھ صالحة، فإن هللا یتولى أمره بحسن نیتھ، حتى ولو كان فیما بینھ وبین هللا، وقد ورد في الخبر أن العبد ُیوقف بین یدي هللا فتكشف  ُ
ه وقلبھ، ؛ وذلك لما كان في ضمیر)أما وإنك قد فعلت ذلك فقد كنت تخافني وترجوني! عبدي: (لھ ذنوبھ ویشفق على نفسھ، فیقول هللا

فالشخص إذا كان في ضمیره وقلبھ أن ُیسدد الناس وعجز عن السداد في حیاتھ، ولقي هللا یوم القیامة وقد جاء خصومھ یطالبونھ بالدیون، 
على ّأمر الدین عظیم، و: وفي الحقیقة. ِأدى هللا عنھ؛ ألنھ علم منھ حسن النیة وصدق القصد في أن یؤدي؛ فكانت ھذه رحمة من هللا عز وجل

 أن یتقیھ ما أمكنھ، وبعض العلماء ُیخفف في ھذا إذا كانت نیة اإلنسان صادقة في السداد، ویعلم هللا أنھ ما استدان - من حیث األصل- اإلنسان 
ًإال لظروف وضرورة، فیرى أوالده وزوجتھ، ویرى من یعول محتاجا، فیذھب یستدین من أجلھم، ویتحمل من أجلھم، كما استدان علیھ 

ِّة والسالم من أجل عورات المسلمین، وسد حاجاتھم، والقیام علیھم، فأدى هللا سبحانھ وتعالى عنھ دینھ، وقد توفي علیھ الصالة والسالم الصال ُ
ًأن الدین یخفف فیھ بعض العلماء، وخاصة إذا جاءت ظروف تضطر اإلنسان : فالمقصود. ودرعھ مرھونة في صاعین من شعیر لیھودي ِّ

فاإلنسان علیھ أن یتقي الدین ما أمكن، فھو ذل النھار وھم اللیل، نسأل هللا بعزتھ وجاللھ وقدرتھ على كل :  وعلى كل حال.إلى أن یستدین
فلیس ھناك تعارض : ِّشيء أن یؤدي عنا حقوق عباده، وأن یخرجنا من ھذه الدنیا وقد سلمنا وُسلم منا وھو على كل شيء قدیر، وعلى ھذا

ًوال الناس وھو یرید أداءھا أدى هللا عنھ، وُیصبح مستثنى من األصل، فإذا أردت أن تجمع بینھما بالعموم وال إشكال، فمن أخذ أم
یمنع أنھ مرھون ومحبوس حتى یؤدي هللا عنھ، بخالف الذي كانت نیتھ غیر صالحة فیجمع هللا  أدى هللا عنھ، لكن ال: والخصوص، أو تقول

إذا ُحمل على ) أدى هللا عنھ: ( یؤدي هللا عنھ، فیؤخذ من حسناتھ على قدر مظالم الناس، فُیصبح قولھبین حبس نفسھ، ثم ال: لھ بین العذابین
إن : أداء اآلخرة، فتكون نفس المؤمن مرھونة أو محبوسة بدینھ من البرزخ إلى لقاء هللا عز وجل، ثم یؤدي هللا عنھ بحسن نیتھ، ھذا إذا قلنا

  .ن األداء في الدنیا، فال إشكال فیھ على التفصیل الذي ذكرناه، وهللا تعالى أعلماألداء ھو في اآلخرة، وأما إذا كا
 
 
 
 

 من أوصى لغیر وارث بمثل نصیب وارث
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ًكیف یكون الموصى لھ التسع، ألیس لھ الثمن كحق الزوجة ألنھ أقل إرثا؟ ) وقع زوجة وابن تسع: (ّأشكلت علي مسألة وھي قولھ: السؤال َ
أنك ستقسم ویكون للزوجة الثمن؛ ألنھ أعطاه مثل : ًلحالة ستعطیھ ثمنا مثل الزوجة، وأصل المسألة من ثمانیة، فمعنى ذلكفي ھذه ا: الجواب

ًنصیبھا، فال تستطیع أن تعطیھ ثمنا آخر، ألن المسألة أصال ال تصح على ھذا الوجھ، وفي ھذه الحالة یكون لھ النصیب مثل نصیب الوارث ً .
لھ مثل الزوجة، وكانت لھ زوجتان؛ فتصح تصح المسألة من :  یرى التشریك حتى في الزوجات، فلو قال-ذھب آخروھو م- وبعض العلماء 

جزء النصیب في : ثمانیة، وُیقسم الثمن بینھما، ثم تعول لكل واحدة منھما واحد على ستة عشر، ویكون لھ واحد على ستة عشر، أي
یكون لھ  ین النصیب في اإلرث الذي ھو الثمن، والذي یظھر ھو ما اختاره المصنف أنھالمیراث، وفرق بین جزء النصیب في المیراث وب

أنھ یكون لھ الثمن : مثل الثمن؛ ألن الذي ذكرتھ أنت یكون لھ فیھا جزء المیراث، وھذا یرده غیر واحد من أھل العلم رحمھم هللا، والصحیح
  .لباقي للرجل الذكر على التفصیل الذي ذكرناه، وهللا تعالى أعلمًرأسا، وتكون المسألة من تسعة؛ للزوجة تسع ولھ تسع، وا

 
 
 
 

 (ال مشاحة في االصطالح: (معنى قول العلماء
 
 

َأن لكل قوم أن یصطلحوا : االصطالح ال مشاحة فیھ، بمعنى: ال مشاحة في االصطالح؟ الجواب: ما معنى قول العلماء رحمھم هللا: السؤال
صطالح بینھم، فال یأتي واحد ویخطئھم، أو یبین عوارھم في اختیار ھذا، فھذا مصطلح لھم، وال مشاحة في على تسمیة الشيء باسمھ كا

خالف حقیقي وخالف لفظي، فالخالف اللفظي ھو : وإذا اختلف اثنان، فإما أن یختلفا حقیقة أو صورة، فالخالف ینقسم إلى. االصطالح
ّلو جاء شخص وسمى ش: ًفمثال. خالف المصطلحات ًیئا معینا باسم معین ال ُیعطیھ حكم ذلك االسم الشرعي، واصطلح مع غیره على ھذه َ ً

ًبعضھم یراه بیعا، واإلجماع منعقد على أن الصرف یسمى بیعا: فإن- لو جاء بعض العلماء وأخرجوا بیع الصرف من البیع : ًالتسمیة، فمثال ً - 
وذلك مثل المالكیة . كتاب، وأن یفرد بمسائل حتى ُیضبط أكثر وُیتقن أكثرًووضع تعریفا، ورأى أن باب الصرف باب یستحق أن ُیفرد ب

رحمھم هللا في مذھبھم حیث أفردوا الصرف بباب مستقل، وبتعریف مستقل، ومیزوه عن تعریف البیع العام، وأفردوا السلم عن باب البیع، 
ًالصرف باسمھما وبباب مستقل، ووضعوا لكل منھما تعریفا مستقالمع أنھ نوع من أنواع البیع؛ ألنھ رخصة وبیع للمعدوم، فأفردوا السلم و ً .

فون البیع أخرجوا ھذین النوعین من البیع؛ لكنھم أخرجوھما اصطالحا ال حقیقة؛ ألنھم في الحقیقة یسلمون  ِّفلما جاءوا في كتاب البیع یعرِّ ً
. عقد معاوضة على غیر منافع وال متعة لذة ذو مكایسة:  في البیعأنھما نوعان من أنواع البیع؛ لكن في الظاھر جاءوا في التعریف فقالوا

ّأحد عوضیھ غیر ذھب وال فضة، معین غیر العین فیھ: وھنا ینتھي تعریف البیع العام، ثم قالوا ِأحد عوضیھ غیر ذھب وال : فلما قالوا. ِ
 ً، ولكن لم یخرجوھما من البیع حقیقة؛ ألنھم یرون أن كالَمعین غیر العین فیھ، أخرجوا بیع السلم: فضة؛ أخرجوا بیع الصرف، ولما قالوا

منھما بیع، لكنھم اصطلحوا في مذھبھم على إفراد ھذین النوعین من البیع، وھذا مصطلح خاص بالمذھب، لكنھم في الحقیقة یرون الصرف 
ًبیعا والسلم كذلك بیعا، فھم في الحكم متفقون، وفي االصطالح مختلفون؛ فنقول ھذا : فال یأتي شخص ویقول. حة في االصطالحال مشا: ًَ

ِّھذا إخراج اصطالحي ال حقیقي فال یؤثر؛ ألنھ ال مشاحة في : َالتعریف خطأ؛ ألنھ أخرج الصرف والسلم وھما من البیع، بل نقول
ي الواجب والفرض الواجب والفرض، فبعض العلماء یرى أن الخالف بین الحنفیة رحمھم هللا وبین الجمھور ف: مثال آخر. االصطالح

َّخالف لفظي؛ ألن الحنفیة یرون أن الفرض ما ثبت بدلیل قطعي، وإذا كان ثابتا بداللتھ بدلیل قطعي، وداللتھ قطعیة وثبوتھ قطعي، فیكفر  ٍ ً ٌ
 وصار والجمھور عندھم أن ما ثبت من الواجبات بدلیل قطعي،. جاحده، ویعطونھ أحكام الفرض من حیث أنھ یثاب فاعلھ ویعاقب تاركھ

ًمعلوما عند اإلنسان ثبوتھ ثبوتا وداللة أنھ قطعي، وعلم وقامت علیھ الحجة، بإجماع الجمھور أنھ یكفر إذا جحده، فمثال ً الصالة عند الحنفیة : ً
ًفرض، وعند الجمھور تسمى فرضا وتسمى واجبا، والحنفیة ال یطلقون الواجب إال على الذي ثبت بدلیل ظني، فإذا أنكر شخص الصال ة، ً

َّالصالة لیست واجبة، فعند الجمھور وعند الحنفیة أنھ ُیكفر، فالنتیجة واحدة، فالخالف اللفظي واالصطالحي نتیجتھ واحدة، ولكن من : وقال
ًولو أن أناسا داخل البیت اصطلحوا على تسمیة شيء باسم، مثل البئر، فالبئر معروف، . حیث االصطالح یختلف، فلكل مذھب اصطالحھ

ضعوھا في البئر، اطرحوھا : ًلناس العام في البئر معروف، ولكن لو كان عندك داخل البیت حوض صغیر، وتقول دائما ألوالدكومصطلح ا
ًلماذا سمیت ھذا الحوض بئرا؟ فتقول لھ: في البئر، فیأتي شخص ویقول لك ّ ھذا مصطلح بیني وبین أوالدي، ولكن لو جاء شخص من : َ

ھذا خالف االصطالح العام، فال یمكن أن ُیحمل لفظھ على مصطلح : ئر، فذھب ووضعھ في حوض؛ فنقولِارم ھذا في الب: الخارج وقال
ًولو وصى شخص بحفر بئر فال نحفر حوضا؛ ألن . خاص، لكن أنت فیما بینك وبین أوالدك لكم مصطلح خاص، وال مشاحة في االصطالح َّ

 ولكن من ناحیة التعارف اللفظي واتفاق الناس لكل قوم ما اصطلحوا علیھ، فھم ھذا خارج عن االصطالح العام، ففي األحكام ھذا شيء آخر،
َیصطلحون على ما شاءوا علیھ، ولكن في الحقائق واألحكام ال ُیعرف إال ما ثبت؛ إما بدلیل الشرع، أو الطبع الذي ھو الحقیقة الوضعیة أو 

  .اللغة، وهللا تعالى أعلم
 
 
 
 

  كبر سنھحكم ترك الصالة أو بعضھا لمن
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ھذا السؤال فیھ تفصیل، : والدي كبیر في السن، ومریض، ویترك بعض الصلوات، فھل یقضیھا؟ ومتى تسقط عنھ الصالة؟ الجواب: السؤال

ًفإذا كان الوالد حین تركھ للصالة مدركا عاقال؛ فحرام علیھ أن یترك فریضة هللا التي فرض علیھ، وال یجوز تأخیر الصالة عن وقتھا إال  ً
ًأما إن كان مریضا فیصلي على حالھ، وال یجوز لھ أن یؤخر الصالة عن وقتھا حتى ولو كان مریضا؛ ألن النبي . لمن رخص هللا لھ بالتأخیر ِّ ً

ًصلِّ قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب: (صلى هللا علیھ وسلم قال لـعمران بن الحصین رضي هللا عنھما  ، وهللا تعالى)ً
َال ُیكلُف هللا نفسا إال ُوْسعھا : یقول َ َّ ِ ً ْ َ َُ َّ َ عنده خلل ُیغیِّب تارة -ّال قدر هللا-فال یجوز أن یترك اإلنسان الصالة، وأما إذا كان الوالد ]. 286:البقرة[ِّ

َّویرجع إلیھ عقلھ تارة، فإذا رجع إلیھ عقلھ خوطب بالصالة، وإذا غیب فإنھ ال یخاطب بھا، ولیس بملزم َِ  بالصالة؛ ألنھ في حكم المجنون ُ
، فدل ھذا على أنھ ال یخاطب إذا )المجنون حتى یفیق: -وذكر منھم-رفع القلم عن ثالثة : (الذي رفع عنھ القلم، وقد قال صلى هللا علیھ وسلم

َّغیب وذھب عنھ عقلھ، وهللا تعالى أعلم َ.  
 
 
 
 

 الجد من جھة األم محرم للزوجة
 
 

جد الزوج ھم آباؤه من جھة أبیھ، وآباؤه من جھة أمھ، وھم محارم للزوجة؛ ألن هللا : ة األم محرم للزوجة؟ الجوابھل الجد من جھ: السؤال
ْوحالئُل أْبنائكم الذین مْن أْصالبكم : تعالى قال ُُ ُِ َ َِ ِ ِ َِ َ ََّ ً، فذكر من المحرمات حلیلة االبن، وحلیلة االبن ھي زوجة االبن، سواء كان ]23:النساء[َ

 أو كان بواسطة، وال شك أن الجد من جھة األم زوجة ابن بنتھ تعتبر حلیلة ابنھ؛ ألن البنت ابن، قال صلى هللا علیھ وسلم عن ًمباشرا
ُوحالئُل أْبنائكم : ، وقد قال هللا تعالى)إن ابني ھذا سید: (الحسن  ُ ِ َِ َ َ ًا للجد؛ ، فدل دلیل السنة على أن ابن البنت ابن للجد، وإذا كان ابن]23:النساء[َ

ْفدلیل القرآن یقول في المحرمات وحالئُل أْبنائكم الذین مْن أْصالبكم  ُُ ُِ َ َِ ِ ِ َِ َ ََّ ، فجد الزوج من أمھ، وجده من أبیھ، وجد جده وإن عال ]23:النساء[َ
ل، وظاھر السنة، وهللا تعالى ًمنھما، ُیعتبر محرما لزوجة ابن بنتھ وإن نزل، وھذا بإجماع العلماء رحمھم هللا، بدلیل ظاھر كتاب هللا عز وج

  .أعلم
 
 
 
 

 ًمن اعتمر في أشھر الحج ثم عاد إلى بلده وأحرم بالحج فلیس متمتعا
 
 

ھذه المسألة بإجماع العلماء على أنھ لیس : ًمن اعتمر في أشھر الحج ثم رجع إلى بلده وحج من عامھ، فھل ُیعتبر متمتعا؟ الجواب: السؤال
ینة وجاء بعمرة في شوال أو في ذي القعدة أو في أول ذي الحجة، ثم رجع، ثم أحرم بالحج من ذي الحلیفة، یتمتع، فمن كان من أھل المد

ِفمْن تمتع بالُعْمرة إلى الحجِّ فما اْستْیسر من الھدي : فاإلجماع على أنھ لیس بمتمتع؛ ألن هللا یقول ْ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َْ ْ ِْ َِ َ َ ََ َِّ ار ولذلك قال األئمة كما أش]. 196:البقرة[ِ
َفمْن تمتع بالُعْمرة إلى الحجِّ : اإلمام ابن المنذر وغیره َ َ َ َْ َْ َِّ ِِ َ لم یرجع إلى بلده، وھذا لم یتمتع : لم یسافر بعد عمرتھ، بمعنى: أي] 196:البقرة[َ

متع بسفر العمرة األول فلزمھ ًبعمرتھ األولى؛ ألنھ لما أدى العمرة رجع إلى بلده، وإنما یكون متمتعا لو أنھ بقي بمكة وأنشأ الحج منھا، فقد ت
ًیعتبر متمتعا، فھذا مذھب شاذ، : أما بالنسبة لمن قال. الدم، ولذلك لم یلزم أھل مكة؛ ألنھم أحرموا بالنسكین من موضع اإلحرام وھو مكة

! تمتع وإن رجع إلى بلدهھو م: وشذ طاوس فقال: وھو قول طاوس بن كیسان تلمیذ ابن عباس ، ولذلك قال اإلمام ابن رشد في بدایة المجتھد
ًوالقول الشاذ ال یفتى وال ُیعمل بھ، فھو قول مھجور عند األئمة سلفا وخلفا، فمن أدى العمرة في أشھر الحج ثم رجع إلى بلده، ثم أحرم بالحج  ً

ّمن بلده فلیس بمتمتع بإجماع العلماء، ومن عده متمتعا فقول شاذ ُیحفظ وال ُیعول علیھ، وهللا تعالى أعل ً   .مّ
 
 
 
 

 حكم الطواف من داخل الحجر
 
 

ھذه عمرة : ِرجل اعتمر، وفي الشوط السابع من الطواف أراد أن یختصره فدخل من الحجر وأتم عمرتھ، فھل علیھ شيء؟ الجواب: السؤال
َوأتموا الحج والُعْمرة : مختصرة، وهللا یقول َ َ َ َْ َّْ ُّ ِ م بالبیت، ولذلك جمھور العلماء على أنھ إذا ِ، فال یصح ھذا، والطواف البد أن ُیت]196:البقرة[َ

ِولیطوفوا بالبْیت العتیق : قولھ تعالى: ِدخل بین الحجر وبین البیت لم یصح ذلك الشوط الذي دخل فیھ، والدلیل على ھذا ِِ ِ ََّ َ َ َْ ْ ُْ ، ]29:الحج[َّ
يء من الحجر كما ھو معلوم، فالخمسة األذرع إلى الستة القدیم، والمراد بھ ما كان على قواعد إبراھیم، وقواعد إبراھیم فیھا ش): العتیق(و
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ً تابع للبیت؛ فإذا دخل بین الحجر وبین البیت، فقد اقتطع جزءا من البیت ولم یستتم - كما في الصحیح عنھ علیھ الصالة والسالم-األذرع 
ْول) :فالوصف بالتعتیق جاء لحكمة في كتاب هللا عز وجل، ولذلك لم یقل. الطواف بالبیت ِیطوفوا بالبْیتَ ََّ َْ ِ ُ ُولیطوفوا : (فقط؛ ألنھ لو قال) َّ َّ َّ َ َْ

ِبالبْیت َ ْ العتیق؛ ألن هللا عتقھ من الجبابرة، ولیس : فقط؛ لكان باإلمكان أن یحسب ذلك الشوط، والحنفیة یتھربون من ھذا اإلشكال، ویقولون) ِ
ا كان على قواعد إبراھیم علیھ السالم، فال یصح الطواف بین الحجر وبین م: أن البیت العتیق المراد بھ: والصحیح. المراد بالعتیق القدیم

فیلزمھ أن یعید طوافھ، وإن قیل بعدم صحة السعي إال بعد الطواف فیلزمھ إعادة : البیت على أصح قولي العلماء وھم الجمھور، وعلى ھذا
  .الطواف والسعي، ثم یتحلل بعد ذلك، وهللا تعالى أعلم

 
 
 
 

 الجزائي على الموظفحكم الخصم 
 
 

ًفي بعض األحیان یكون غیاب العامل ساعة أو أقل أو أكثر یضر بمصلحة العمل، فنخصم علیھ نصف یوم تأدیبا وردعا لغیره، فھل : السؤال ً
ل أعطى رج: ثالثة أنا خصمھم یوم القیامة، ومن كنت خصمھ خصمتھ: قال هللا عز وجل: (یقول صلى هللا علیھ وسلم: یجوز ذلك؟ الجواب

ًأمني، فأعطاه األمان با على أنھ ال یفعل بھ شیئا، فإذا مكنھ من نفسھ غدر بھ وأضر بھ، أو : یجيء شخص فیقول لھ: ، أي)بي ثم غدر ِّ َّ
: وأما الثاني. أعطى عھده على أنھ على بیعتھ لإلمام أو ولي أمره ثم غدر، فھذا خصمھ هللا عز وجل، ومن كان خصمھ هللا فقد خصمھ

وھذا رجل عمل عندك إحدى عشرة ساعة، ). ًورجل استأجر أجیرا فاستوفى منھ ولم یوفھ أجره: (وأما الثالث). ًرجل باع حرا فأكل ثمنھو(
ُفعلیك أن تعطیھ أجرة إحدى عشرة ساعة كاملة غیر ناقصة، وإن غاب ساعة فتخصم علیھ ساعة، ال تزید وال تنقص، وھذا ھو القسط الذي  ُ

ْوال تْبخُسوا الناس أشیاءُھم : هللا تعالى یقولأمرك هللا بھ، و َ َ َ َْ َ َّ َ ً، وھذا ظلم، فإذا كان قد عمل یوما ثم اخترم من الیوم جزءا فتأتي ]85:األعراف[َ ً
ِوتأكل من مالھ، وھو من عرقھ وتعبھ ونصبھ، بدون حق على سبیل التأدیب، فھذا لیس بوارد ولیس بصحیح وبعض المتأخرین من العلماء . َ

ولكن ھذا لیس بصحیح، فإن ھذه نصوص واضحة، والنصوص الواضحة ال اجتھاد . إنھ یجوز من باب التعزیر: ھد في ھذه المسألة وقالاجت
ًفیھا، فاألجیر لھ أجره كامال، فال یجوز أن ُینقص من أجره شیئا، وإذا أردت أن تؤدبھ فقل لھ ما دمت بھذه المثابة فال تعمل عندي، : ً

 ننظر بالعدل واإلنصاف، فالعامل إذا غاب ساعة فانظر إن كانت عنده ظروف، وأنت تعرفھ بالجد واالجتھاد والمحافظة، والواجب علینا أن
ّفاعلم أنھ إن غاب وقصر فذلك بدون اختیاره، وإذا قصر مرة فلیسعھ حلمك، والوفي الكریم ھو الذي ال ینسى الفضل، والشخص الذي  ّ

 علیھ كما شدد على الناس، فینبغي على اإلنسان أن یكون بعید النظر، وخاصة مع ھؤالء الضعفاء یحاسب الناس بھذه الدقة سیشدد هللا
ًالمستأجرین المستخدمین، ولذلك فإن هللا تولى أمرھم؛ ألن الغالب في األجیر أنھ یكون ضعیفا، ولذلك قال ، فا سبحانھ ھو )أنا خصمھ: (َ

ًفإذا استأجرت أجیرا أو عامال وقام لك بعمل ولم یتمھ، فأعطھ حقھ فیما قام بھ غیر . ز وجلّخصیم ھؤالء، فعلى المسلم أن یتقي هللا ع ً
ًفلیس ھناك أعظم من حق إخوانك علیك، فقد یتحمل الشخص ذنوبا . منقوص، وتلقى هللا سبحانھ وتعالى وأنت بريء من حقوق الناس

ألنھا من حقوق هللا، وهللا یتجاوز عنھا؛ لكن حقوق الناس ال یتجاوز هللا عنھا، وال وسیئات فیما بینھ وبین هللا فیغفرھا هللا لھ في طرفة عین؛ 
ًبد أن یسامح صاحب الحق، والغالب أن الضعفاء إذا أكل كدھم ونصبھم وتعبھم أنھم ال یسامحون، فینبغي على اإلنسان أال یخرج أحدا من  ُّ ِ ُ

إنا آخذوھا : (ة بالتعزیرات ھذه مسألة مقدرة بأشیاء مخصوصة، منھا ما ورد في الزكاةومسألة العقوب. لھ أجره َّھؤالء الضعفاء إال وقد وفى
، )إنا آخذوھا وشطر مالھ عزمة من عزمات ربنا: (، فالذین قالوا بالجواز قاسوھا على الزكاة، وھذا غیر صحیح؛ ألن الحدیث )وشطر مالھ

م، لكن األجیر ال تملكھ ومالھ، بل تملك عملھ ومنفعتھ، فإذا أعطاك العمل والمنفعة فھذا نص جاء یستثني الزكاة؛ ألن هللا یملك الناس وأموالھ
ًلیسأل كل واحد منا نفسھ، فقد یتأخر بعض األحیان العامل وقتا ! یا أخي الكریم: والوقفة األخیرة. ناقصة بعض الشيء فأعطھ بعض الشيء

ھذا التأخر، وقد یتأخر ابنھ في شيء یرسلھ فیھ فیحصل عند االبن بعض التساھل ًیسیرا عن العمل، فیقیم صاحب العمل الدنیا وُیقعدھا على 
ویتأخر فیقیم الدنیا ویقعدھا، وقد تتأخر زوجتھ فیقیم الدنیا ویقعدھا، وھو ال ینظر إلى نفسھ وھو یتأخر عن ركن من أركان دینھ، وھي 

ًى جئت وكبرت تكبیرة اإلحرام مع اإلمام؟ لماذا یشدد اإلنسان دائما في مع الجماعة، فسل نفسك مت الصالة، فإن هللا قد فرض علیك أن تصلي ّ
: أذكر ذات مرة أنھ حصل ظرف مع أحد األشخاص فتأخر بعض من یقوم علیھم، فعاقبھم عقوبة شدیدة، فقلت لھ! معاملة الغیر وینسى نفسھ؟

لیس ذلك من حقك، : ألصل الذي من حقھ أن یعاقب فیھ، فقلتھذا ال یجوز، ولیس ھذا من حقك، فقد كانت عقوبة خارجة حتى عن ا! یا أخي
إذا كنت أنت تعذر نفسك في ! یا أخي: بلى، فقلت: أنشدك هللا أال تتأخر عن الصالة التي فرضھا هللا علیك؟ قال: فسألتھ. حتى یتأدب: فقال

افیة، وعندك سیارة، ومع ذلك ال تدرك تكبیرة اإلحرام الصالة وأنت تتأخر عنھا، وأنت شبعان ریان تسمع نداء هللا عز وجل، وأنت في أتم ع
فاإلنسان علیھ . وهللا ال آمن أن ُیشدد هللا علیك مثلما شددت علیھم!!  ھؤالء الضعفاء- بكل تشدد وبكل أذیة-ًوال تؤدي حق هللا كامال، فتحاسب 

ن : (في الصحیح عن النبي صلى هللا علیھ وسلمسیعاملھ هللا؛ ألنھ ثبت  أن یتقي هللا عز وجل، ولیعلم أنھ مثلما یعامل الناس ًأن رجال كان یدیِّ
، فمثل ما تفعل )فلقي هللا فتجاوز هللا عنھ: ًإذا وجدتم معسرا فتجاوزوا عنھ لعل هللا أن یتجاوز عنا، قال: الناس، وكان یقول ألولیائھ وعمالھ

فق بالضعفاء الذین من تحتھ إال وضع هللا لھ القبول فیمن فوقھ، وثق ثقة ًأنك لن تجد رجال یر: ومما ذكره الحكماء. فیمن تحتك یفعل هللا بك
َّتامة أن هللا عدل، وتجد الذي یعسر على من تحتھ منكدة أموره ممن فوقھ؛ ألن هللا عدل، وھذا الكون ال یظن أحد أنھ سدى، بل إن أزمتھ  ِ

فعلى اإلنسان أن یدرك أن حقوق الضعفاء ال . ھ ویرفعھ سبحانھ وتعالىومقالید أمره بید جبار السموات واألرض، والقسط بیده سبحانھ یخفض
ًُیتسلط علیھا؛ بل تدفع إلیھم كاملة، فإذا عمل عندي تسعة وعشرین یوما وترك یوما من الشھر أخصم عنھ یوما واحدا، وال أزید، وإن نقصت  ً ً ً ُ

ُفمثل ھذه األمور أوصیكم ونفسي . نویت وجھ هللا عز وجل وابتغیتھًفي الخصم فجزاك هللا خیرا، وإن تجاوزت عنھ تجاوز هللا عنك، إذا 
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بتقوى هللا عز وجل فیھا، وباألخص في األبناء والبنات والزوجات واألھلین، وكذلك العمال والخدامین والخدامات والمستأجرین من 
ُالضعفاء، فلیتق اإلنسان فیھم ربھ ما استطاع إلى ذلك سبیال، ولیضع نصب عینیھ أ ً أن : فقد جاء في الحدیث الصحیح. نھ تحت قدرة هللا علیھِ

اعلم أبا مسعود أن هللا أقدر علیك منك على ھذا الغالم، : ًكنت أجلد غالما لي؛ فلم أشعر إال وبرجل من وراء ظھري یقول: (أبا مسعود قال
 كان الصحابة بمجرد وعظھم ُیوعظون ویتركون الذنب، لقد). ھو حر لوجھ هللا! یا رسول هللا: فقلت: فالتفت فإذا ھو رسول هللا، قال: قال

َ، فقرن النبي صلى هللا علیھ وسلم بین قدرتھ علیھ وقدرة هللا، وھذا یدل على أن هللا سیعامل )هللا أقدر علیك: (فقال لھ علیھ الصالة والسالم
ر، إنھ ولي ذلك والقادر اإلنسان مثل معاملتھ مع الغیر، فنسأل هللا العظیم رب العرش الكریم أن یجعلنا م ر بنا وال ُیعسِّ فاتیح للخیر، وأن ُییسِّ

  .علیھ، وهللا تعالى أعلم
 
 
 
 

 حكم صالة وترین في لیلة
 
 

) ِال وتران في لیلة: (قولھ علیھ الصالة والسالم في الحدیث الثابت: ؟ الجواب)ال وتران في لیلة: (ما معنى قولھ صلى هللا علیھ وسلم : السؤال
أنھ ال یجوز للمسلم أن ُیصلي وترین في لیلة ویقتصر علیھما؛ ألن الوتر ینبغي أن یكون آخر الصالة حتى : المسألة األولى:  مسائلیدل على

ًیكون العدد وتریا ال شفع فیھ، فإذا صلى وترین في لیلة واحدة فقد شفع الوتر األول بالوتر الثاني، وبناء على ذلك ِ نھى النبي صلى هللا علیھ : ً
ِدل ھذا الحدیث على أن الوتر ینقض الوتر؛ ألنھ لما نھى عن أن یوتر وترین، دل على : المسألة الثانیة). ِال وتران في لیلة: (سلم عنھ فقالو

ًأن الوتر الثاني مؤثر في الوتر األول، ومن ھنا أخذ جمھور العلماء رحمھم هللا جواز نقض الوتر بالوتر، ثم بعد ذلك یصلي شفعا شفعا ث م ً
َیوتر، كما أثر عن عبد هللا بن عمر رضي هللا عنھما، فیما لو أوتر أول اللیل ثم نام، ثم قام آخر اللیل فإنھ ُیصلي ركعة ینقض بھا الوتر  ُ

 فیھا ، فلما قام آخر اللیل وأراد تحصیل ھذه السنة التي أمرً)اجعلوا آخر صالتكم باللیل وترا: (األول؛ ألن النبي صلى هللا علیھ وسلم قال
: قولھ: المسألة الثالثة. ًالنبي صلى هللا علیھ وسلم بجعل آخر الصالة وترا، فإنھ ینقض الوتر األول بركعة، ثم یصلي ركعتین ركعتین ثم یوتر

ر، فصارا ، ھذا محمول على الوتر النافلة، فیخرج من ھذا وتر الفریضة مع النافلة؛ ألن المغرب وتر، والوتر للنوافل وت)ال وتران في لیلة(
إن المراد بالحدیث وتر النافلة، : وتر المغرب، ووتر النافلة، فقال العلماء: وتران في لیلة، فالمراد من ھذا الوتر في النوافل، وإال ھناك وتران

ًوالمغرب وتر الفرائض، فجعلوا المغرب وترا للفرائض، وجعلوا الوتر الشرعي وترا للنوافل ًرا للفرائض جعل المغرب وت: وفي الحقیقة. ً
أن الوتر یبتدئ بدخول : ًمحل نظر، ألنھ لو كان ھناك وتر للفرائض لكانت العشاء ثالثا، ألن الوتر یكون آخرھا، ومما یضعف ھذا القول

 جعلھ  بصالة ھي خیر لكم من حمر النعم، الوتر-زادكم: وفي روایة-إن هللا أمدكم : (وقت صالة العشاء؛ ألن النبي صلى هللا علیھ وسلم قال
أنك لو كنت في : وفائدة ھذه المسألة. ، فدل ھذا على أن وقت الوتر یبتدئ بصالة العشاء)هللا لكم فیما بین صالة العشاء إلى أن یطلع الفجر

َّتأخر حتى یدخل وقت العشاء ثم صل الوتر؛ ألن النبي : سفر وجمعت بین المغرب والعشاء في وقت المغرب، وأردت أن تصلي الوتر فنقول
جعلھ هللا لكم فیما بین صالة : (قولھ: وقال بعض العلماء). جعلھ هللا لكم فیما بین صالة العشاء إلى أن یطلع الفجر: (صلى هللا علیھ وسلم قال

ِّوقوعا، ولیس المراد وقتا، بحیث لو صلى العشاء متبوعة مع المغرب ثم أوتر، فقد وقع وتره ما بین عشائھ وفجره، فیرخصون): العشاء ً  من ً
في ھذا الحدیث فضیلة للوتر؛ ألن هللا وتر ویحب الوتر،  :المسألة الرابعة واألخیرة. ھذا الوجھ، واألحوط أنھ ینتظر إلى دخول وقت العشاء

ًوإذا صلى الوتر مع الوتر لم یتحقق لھ وتره؛ فأمر بأن یقتصر على وتر واحد تحقیقا لھذا األصل، واعتبارا لھذا الفضل، وهللا تعا ً ِ ُ   .لى أعلمِ
 
 
 
 

 دعوة من الشیخ لدعم المسلمین في الشیشان
 
 

وردنا خطاب من مؤسسة الحرمین الخیریة حول جمع التبرعات لصالح إخواننا في الشیشان، ویأملون من فضیلتكم توجیھ الحضور : السؤال
خوة في معونة المحتاجین والمنكوبین، وأن یعینھم نسأل هللا العظیم رب العرش الكریم أن یبارك جھود اإل: ًأوال: باالحتساب في ذلك؟ الجواب

على ذلك، وأن یرزقنا وإیاھم فیھ اإلخالص لوجھھ، فإن األعمال مداُرھا على اإلخالص لوجھ هللا الكریم، وإن من أحب األعمال وأعظمھا 
َّحتساب في ذلك مع وجود المشقة والعناء أجُره تفریُج الكربات، وإدخال السرور على المؤمنین والمؤمنات، واال: ًثوابا عند ذي العزة والجالل

أن هللا أعظم من العبد صدقتھ، وأعظم منھ إحسانھ وبره حتى لربما كف النار : وقد صح عن رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم. عظیم عند هللا
: ًابا من النار، ولذلك قال صلى هللا علیھ وسلمعن وجھھ بنصف تمرة، فربما ینفق نصف تمرة لوجھ هللا، یحتسبھا عند هللا، فیجعلھا هللا لھ حج

أن امرأة دخلت على عائشة وھي تحمل بنتین، فاستطعمتھا، فأطعمتھا ثالث تمرات : (وفي الحدیث الصحیح). اتقوا النار ولو بشق تمرة(
! ة، فعجبت عائشة من صنیعھا وإیثارھافأعطت كل بنت تمرة ثم أخذت التمرة الثالثة ترید أكلھا، فاستطعمتھا إحدى بنتیھا، فأطعمتھا التمر

إن هللا قد أوجب لھا  : - نزل الوحي علي من ساعتھ- فدخل علیھا رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم فأخبرتھ بخبرھا فقال صلى هللا علیھ وسلم 
والد والذریات، في نكبة وفاجعة فیكف إذا كان إخوانكم وھم في شدة البرد والزمھریر یعانون وطأة الحروب، وفراق األھل واأل). بھا الجنة
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إلى هللا . ًفاحتسبوا بارك هللا فیكم في تفریج كرباتھم، ومواساتھم في ُمصابھم، وهللا ال ُیضیع أجر من أحسن عمال! ال یعلم قدرھا إال هللا؟
نسألھ بعزتھ وقدرتھ على خلقھ، ھو العظیم فارج الھم كاشف الغم رحمان الدنیا واآلخرة ورحیمھما نتوجھ بأسمائھ الحسنى وصفاتھ العال، و

ًهللا الذي ال إلھ غیره وال رب سواه، اللھم اجعل إلخواننا في الشیشان وفي كل مكان من كل ھم فرجا، ومن كل ضیق مخرجا، ومن كل بالء  ً
ب آراءھم، اللھم اجمع شملھم یا حي یا قیوم. عافیة ھم علیك بأعدائك أعداء الدین حیثما الل! اللھم ثبت أقدامھم، اللھم سدد سھامھم، اللھم صوِّ

ق جمعھم، اللھم اجعل بأسھم بینھم، اللھم أحصھم عددا، واقتلھم بددا، وال تغادر منھم ! كانوا یا ذا العزة والجالل ًاللھم شتت شملھم، اللھم فرِّ ً ِّ
نشكو إلیك بغي الكفار على أولیائك وأھل ! واإلكراماللھم أنت هللا ال إلھ إال أنت نبرأ إلیك بعزتك وقدرتك، ووحدانیتك یا ذا الجالل . ًأحدا

سبحان ربك رب . دینك وطاعتك، اللھم اسلبھم عافیتك، اللھم اشدد علیھم وطأتك، اللھم أنزل بھم رجزك وعذابك یا إلھ الحق، ال إلھ إال أنت
  .العزة عما یصفون، وسالم على المرسلین، والحمد  رب العالمین

 
 
 
 

  باب الموصى إلیھ-ع شرح زاد المستقن
اإلسالم، والعدالة، والتكلیف، والرشد، : البد من توافر صفات في الموصى إلیھ تؤھلھ ألن یقوم بحقوق األیتام على الوجھ األكمل األتم، منھا

صیة أن یكون والبد لصحة الو. وغیرھا من الصفات المعروفة لكامل األھلیة، وتصح الوصیة إلى اثنین على تفصیل معروف عند العلماء
ویجب على الوصي تنفیذ الوصیة كما أوصاه المیت، فإن ظھر شيء . ًالموصي مالكا لما أوصى فیھ، فإن أوصى بما ال یملك بطلت الوصیة

 .ًمن الحقوق بعد تنفیذھا لم یضمن شیئا من ذلك
 أحكام ومسائل تتعلق بصفات الموصى إلیھ

 
 

أما . ین، والصالة والسالم على أشرف األنبیاء والمرسلین، نبینا محمد وعلى آلھ وصحبھ أجمعینبسم هللا الرحمن الرحیم الحمد  رب العالم
لقد ترجم اإلمام المصنف رحمھ هللا بھذه الترجمة التي تتعلق بالشخص الذي ] . باب الموصى إلیھ: [فیقول المصنف رحمھ هللا تعالى: بعد

 تفتقر إلى بیان األمور التي ینبغي توفرھا في األشخاص الذین - عند بیان أحكامھا ومسائلھا-  شك في أن الوصیة ُیعھد إلیھ بتنفیذ الوصیة، وال
یعھد إلیھم بتنفیذ الوصایا، فتحقیق المصالح ودرء المفاسد التي من أجلھا شرع هللا الوصیة ال یمكن أن یكون على أتم الوجوه وأكملھا إال إذا 

اط بھم تنفیذھا والقیام بھا من األشخاص الذین توفرت فیھم الصفات المعتبرة، ومن ھنا اعتنى كان األشخاص الذین تناط بھم الوصایا وین
العلماء واألئمة رحمھم هللا ببیان الصفات التي ینبغي توفرھا في الموصى إلیھ، حتى ال یتساھل الناس وال تضیع الحقوق، فإن الوصیة إذا 

وق هللا عز وجل فیھا، وربما أوصى الشخص بحق عنھ، فضیع ھذا الحق، وكذلك ضیع ُِعھد بھا إلى الشخص الذي لیس ھو بأھل؛ ضیع حق
ومن ھنا وجب بیان ھذه المسائل، واالعتناء ببیان الشروط التي . حقوق الناس، فلربما ضیع حقوق الیتامى وحقوق األرامل إذا كان غیر أھل

في ھذا الموضع سأذكر لك جملة من األحكام والمسائل التي تتعلق : أي) یھباب الموصى إل) :یقول رحمھ هللا. ینبغي توفرھا في الموصى إلیھ
ومما ینبغي . بصفات الشخص الموصى إلیھ، وما ینبغي علیھ، وما یجب من األمور التي تلزم ویلزم مراعاتھا ممن ُیعھد إلیھ بتنفیذ الوصایا

َّى أن یحج عنھ ویعتمر، أو وصى بأن یصام عنھ صیام نذر، فقد قال َّأن الوصایا قد تشتمل على حقوق  عز وجل، كمن وص: التنبیھ علیھ
، أو یوصي بحقوق من الكفارات والفدیة في حجھ أو عمرتھ، تكون الزمة )من مات وعلیھ صوم نذر صام عنھ ولیھ: (صلى هللا علیھ وسلم

ٌمضان، أو غیر ذلك، فھذه وصیة مشتملة على علیھ، أو یوصي بحقوق من كفارات أیمان، أو كفارات قتل أو ظھار أو جماع في نھار ر
حقوق هللا عز وجل، وقد تشتمل الوصیة على رعایة األیتام، واإلحسان في النظر في مصالحھم وما ھم محتاجون إلیھ، وقد تشتمل الوصیة 

، ویعھد إلى شخص، ویوصي على أمور أوصى بھا من المستحبات؛ كالصدقات، واإلحسان إلى المحتاجین والمساكین، فیوصي بثلثھ للفقراء
الوصیة تتعدد وتختلف، وكل جانب من ھذه الجوانب قد یصلح فیھ شخص وال یصلح فیھ آخر، وقد : ًإذا. إلیھ أن یقوم بتنفیذ ھذه الوصیة

ًیكون من تعھد إلیھ برعایة شئون األیتام من بعد الموت والوفاة یحتاج إلى أن یكون خبیرا باألسواق، خبیرا باألموال،  ً وقد تحتاج إلى شخص َ
ًقوي یدفع الضرر عنھم، فأمور الیتامى تختلف، وأمور الوصیة أیضا تختلف، فنظرا الختالفھا قد یوصي لشخص بشخص واحد، وقد یوصي  ً

دائھا، ٍألكثر من شخص، فیجعل أحدھم لتنفیذ الثلث، ویجعل الثاني لرعایة مصالح الیتامى، ویجعل الثالث للقیام بحقوق واجبة علیھ یقوم بأ
ًویجعل شخصا رابعا لرد األمانات ورد حقوق الناس؛ ألن فیھ أمانة أكثر من غیره المھم أن الشخص الموصى إلیھ ال بد أن تكون فیھ . ً

صفات تتناسب مع ھذه المھام، ومع ھذه المصالح التي یرید تحقیقھا، والمفاسد التي یطلب درءھا، وھذا یختلف بحسب اختالف األشخاص 
 ...... .[ًتصح وصیة المسلم إلى كل مسلم مكلف عدل رشید ولو عبدا: [قال رحمھ هللا. كما ذكرنا

 
ًأن یكون مسلما رجال كان أو امرأة: من صفات الموصى إلیھ ً 

 
 

رتب ًأنھا معتبرة شرعا، والشيء الصحیح ھو الذي تت: أي) تصیح وصیة المسلم : (قولھ]. تصح وصیة المسلم إلى كل مسلم: [قال رحمھ هللا
والكالم ھنا إذا . علیھ اآلثار الشرعیة المعتبرة، فتصح وصیة المسلم إلى كل مسلم، والوصیة إما أن تكون من مسلم، وإما أن تكون من كافر

كانت الوصیة من مسلم، فتصح الوصیة من المسلم إلى كل مسلم، فدل على أنھ ال یجوز للمسلم أن ینصب الكافر على أموالھ، وال أن ینصب 
فھذا مبني على أصل شرعي دل علیھ دلیل الكتاب والسنة، قال : أما كون الكافر ال یصلح للوالیة. ًافر لتنفیذ وصایاه أیا كانت ھذه الوصایاالك
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ًولْن یْجعل هللا للكافرین على الُمْؤمنین سبیال : تعالى َِّ َ َ َ َ َ َ َ َِ ِ ِ ِْ َْ َِ َ أنھ ال یسلط الكافر على المشرك، اآلیة الكریمة  ، فأخبر هللا تعالى في ھذه]141:النساء[ُ
وكذلك أخبر هللا عز وجل عن صفات في الكفار ال یمكن أن . فدل على أن الكافر ال تكون لھ والیة على المسلم، وھذا خبر بمعنى اإلنشاء

لوصیة بأمثال ھؤالء، فقال  المصالح التي تطلب من الوصایا، وال یمكن أن تتحقق المفاسد التي یراد درؤھا با-وبسبب وجودھا- تتحقق بمثلھا 
َال یْرقُبون في ُمْؤمن إال وال ذمة وأْولئك ُھم الُمْعتدون : تعالى َ َ َ َ َُ َ ْ ُ ِ َّ ِ ِ َِ ُ ً ًّ ِ ٍ ، فأخبر سبحانھ وتعالى الذي وصف نفسھ بأنھ أصدق القائلین، ]10:التوبة[ُ

ًوأصدق حدیثا وال أصدق منھ قیال، وھو القائل ُوهللا أْعلم بأْعَدائك: ً ِ َ َِ ُ َ ُ َّ ًأخبر عن ھذا العدو بأنھ ال یرقب في مؤمن إال وال ذمة، - ] 45:النساء[ْم َ َّ
العھد، فھم لیسوا بحافظین لحق القرابة، ولیسوا بحافظین للعھد ): والذمة(قریبھ من جھة النسب، و: آل فالن، أي: ھو القرابة، تقول) ّاإلل(و

ً عز وجل أصدق حدیثا وأصدق قیالأحوالھم، وهللا والذمة التي بینھم وبین المسلمین في غالب ًفأخبر سبحانھ أنھم ال یرقبون في مؤمن إال . ً َّ
ومن ھنا وجب إقصاؤھم وإبعادھم عن ھذا، ولذلك حینما كان أبو . ًوال ذمة، فالكافر ولو كان قریبا، فإنھ ال یرعى حق القرابة في المسلم

ال تتخذوا : (ًنصرانیا عنده یكتب، فكتب إلیھ عمر بن الخطاب رضي هللا عنھًموسى األشعري رضي هللا عنھ حینما كان بالشام، ولى كاتبا 
ِیا أیھا الذین آمنوا ال تتخذوا بطانة مْن دونكم ال یألونكم خباال ودوا ما عنتم قد بَدت : وكتب إلیھ قولھ تعالى) الكافرین أولیاء من دون المؤمنین ِ ِ ِ ِ ِ َُّ َ َ َ َ َ َ َ َ َْ َُ َ َ َ َْ ْ ُّْ َُّّ ً ًُ ُ ُُ ْ َ َِّ ُ َ

َلبغضاُء مْن أفواھھم وما تخفي ُصدوُرُھم أكبُر ا َ َ َ َ َْ ْ ُ َْ َْ ُْ ِ ِ ِِ ْ ًال تتخذوا بطانة مْن دونكم ال یألونكم خباال: (فقولھ تعالى]. 118:آل عمران[ْ ًَ ََ َ َ َْ ُْ ُُ ْ ِ ِ ُِ َ ِ ُ أنھم : أي) َّ
ْال یألونكم ( بھ، فقد یصل إلى درجة الخبل، أذیتھم وإضرارھم یسعون في أذیة المسلم إلى درجة قد یفقد اإلنسان عقلھ من كثرة ما یرى من ُ َ ُ ْ َ

ًخباال َ ْودوا ما عنتم. (أنھم یبذلون جھدھم ألذیتكم واإلضرار بكم، یرضونكم بأفواھھم وتأبى قلوبھم: أي) َ ُّ ِ َ َ ھو خالص الحب، أي أنھم : الود) َُّ
ا ھو الذي یودونھ ویطلبونھ، فدلت ھذه اآلیة الكریمة مصدریة بمعنى عنتكم وتعبكم وشقاءكم، ھذ): ما(یحبون من صمیم قلوبھم عنتكم، و

ًوكذلك أیضا دلت السنن عن رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم أنھ لم یثبت عنھ علیھ الصالة . على أنھ ال مصلحة في والیة الكافر على المسلم
سالم على السنن الذي أقامھ هللا عز وجل علیھ، من حفظ والسالم أنھ عھد بأمر من أمور المسلمین إلى كافر ألبتة، وإنما كان علیھ الصالة وال

فال یجوز تولیة الكافر على المسلم في الوصیة، واإلجماع منعقد على ھذا، ولذلك . المسلمین، وإبعادھم عن أذیة أو تسلط الكافرین علیھم
على األیتام المسلمین، أو على حقوق المسلم من ال تجوز والیة أو توصیة الوصي الكافر : ، أي)بغیر خالف: (حكى في الشرح الكبیر بقولھ

عند العلماء من ألفاظ العموم، ) كل(فیھ عموم، فـ) إلى كل مسلم: (وقولھ. بعده، أو على وصیتھ من بعده بغیر خالف بین أھل العلم رحمھم هللا
ًأنھ یشمل المسلمین ذكورا وإناثا، : معناه) إلى كل مسلم: (فلما قال المصنف رحمھ هللا فیجوز أن یعھد بوصیتھ إلى رجل توفرت فیھ الشروط ً

لیقوم بتنفیذ وصایاه، ویجوز أن ینصب المرأة، وتنصیب المرأة في تنفیذ الوصایا ورعایة األیتام ونحو ذلك من األمور التي تصح فیھا والیة 
ا القول؛ أنھ یجوز أن یعھد الرجل بوصیتھ إلى  بھذ- من الصحابة والتابعین-النساء، فھو أمر مشروع، ولذلك قال جمھرة السلف رحمھم هللا 

أنھ عھد إلى أم المؤمنین حفصة بنتھ، فقامت على وقفھ الذي : المرأة لكي تنفذھا، ویدل على ذلك ما جاء عن عمر بن الخطاب رضي هللا عنھ
عنھ والصحابة متوافرون، فھي سنة وقد فعل ذلك عمر بن الخطاب رضي هللا . كان بخیبر، فكانت وصیة لھ من بعده رضي هللا عن الجمیع

من سنن الخلفاء الراشدین، ولم ینكر علیھ أحد من أصحاب رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم ذلك، فكان ھذا بمثابة اإلجماع السكوتي، ولذلك 
ا، أو أبوھا، أو أخوھا، فإن من اتفق األئمة األربعة على جواز تنصیب المرأة من أجل القیام على مصالح الوصایا بتنفیذھا، فیعھد إلیھا زوجھ

النساء من فیھن من رجاحة العقل وحسن النظر وحسن التدبیر ما یكون في والیتھا الخیر الكثیر، فقد تكون أم أیتامھ أولى برعایة أیتامھ، 
من جھة تحقیق المصالح، من ًفإذا أحس أن ھناك خوفا یخشاه . والشفقة علیھم، وحسن النظر في مصالحھم، فإذا وجدھا بھذه الصفة عھد إلیھا

ًناحیة أنھا ال تستطیع أن تخالط الرجال في األمور التي یحتاج إلیھا من مصالح األیتام، عھد إلى أخیھا معھا، وھو خال أوالده مثال، أو إلى 
ًمن یراھم من قرابتھ لیكون مساعدا أو معینا لھا بھ السواد األعظم من علماء ھذه أن والیة المرأة على تنفیذ الوصایا أمر یقول : فالشاھد. ً

ال یجوز أن تلي : (األمة رحمھم هللا، من السلف والخلف،وقد خالف في ھذه المسألة عطاء بن أبي رباح تلمیذ ابن عباس رحمھ هللا، وقال
ه إلى المرأة، وال بأس في ، وھذا قول مرجوح، والصحیح ما ذھب إلیھ الجمھور، أنھ یجوز أن یعھد الرجل بتنفیذ وصایا)المرأة تنفیذ الوصایا

  .ذلك
 
 
 
 

 ًأن یكون مكلفا: من الموصى إلیھ
 
 

ًبالغ عاقل مختار، فال یكون صبیا وال مجنونا وال مكرھا: أي) مكلف: (قولھ]. إلى كل مسلم مكلف: [قال رحمھ هللا ً فأما المجنون والصبي؛ . ً
َّى أال یلي أمور غیره، ولذلك فإن الصبي یحجر علیھ، فال یصح بیعھ وال ًفإن كال منھما ال یستطیع أن یلي أمر نفسھ، فمن باب أولى وأحر

ال یصح أن یعھد بالوصیة إلى صبیانھ، أو إلى الصغار الذین : ًإذا. ًشراؤه، إال إذا كان مأذونا لھ على التفصیل الذي تقدم معنا في باب الحجر
ن أن یقوم بالنظر على أیتامي، فإذا بلغ ابني محمد، فإنھ ھو الوصي من وصیت أو عھدت إلى أخي فال: ھم دون البلوغ، لكن یجوز أن یقول

فقد جعل الوصیة إلى أخیھ، لكن قبل أن یبلغ ابنھ، فإذا بلغ ابنھ فإنھ وصیھ، فعلى ھذا الوجھ یصح أن یكون عھده إلى صبي، ویكون . بعده
ًعده تعلیقا، وھذا ال بأس بھ، وقد اختاره غیر واحد من العلماء العھد في األساس إلى كبیر بالغ، مستوٍف للشروط، مما یجعل الصبي من ب

رحمھم هللا، ومن أھل العلم من منعوا من ذلك، والصحیح جوازه؛ ألن ھذا النوع من الوصیة إلى الصبي إنما ھو عند بلوغھ، فتكون الوصیة 
ًاالختیار، فال یصح أن یكون الموصى إلیھ مكرھا، فلو ھدد : ترطًوكذلك أیضا یش. والقیام بمصالح أبنائھ وبناتھ من بعده لھذا الصغیر إذا بلغ

ًالموصي شخصا، وفرض علیھ أن یكون وصیا لھ من بعده، ووافق؛ فإنھ ال تصح الوصیة؛ ألنھ یشترط فیھ أن یكون بالغا عاقال مختارا ً ً ًً .
ًتقطعا أو مستدیما؛ ألنھ في بعض األحیان یختلف األمر في وبالنسبة للمجنون یستوي فیھ أن یكون جنونھ م. وھذا ھو المعتبر ألھلیة التكلیف ً
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ًالذي جنونھ متقطع، لكن بالنسبة للوصیة ال یصح أن یعھد إلى مجنون، سواء كان جنونھ مطبقا أو متقطعا، فلو كان یجن أحیانا ویفیق أحیانا،  ً ً ً
لكن لو أنھ عھد . ًطل أصال، وبغیر خالف بین العلماء رحمھم هللاوعھد إلیھ في حال إفاقتھ؛ فإنھ ال یصح ھذا العھد، فالعھد إلى المجنون با

إلى شخص أن یقوم بالنظر في وصیتھ من بعده بتنفیذھا ورعایة شئون ذریتھ من بعده، ثم جن قبل أن یموت الموصي، بطلت الوصیة، 
  .وحینئذ یعھد إلى شخص آخر ویقیمھ مقامھ

 
 
 
 

 ًأن یكون عدال: من الموصى إلیھ
 
 

العـدل من یجتنب الكبائرا ویتقي في : ھو الذي یجتنب الكبائر، ویتقي في أغلب أحوالھ الصغائر، قال الناظم: العدل]. عدل: [مھ هللاقال رح
كل ذنب سماه هللا ورسولھ صلى هللا علیھ وسلم كبیرة، وكذلك كل ذنب : جمع كبیرة، والكبیرة: كبائر: األغلب الصغـائرا وكبائر الذنوب

شھادة الزور، وعقوق : مثل. لعقوبة في الدنیا أو في اآلخرة أو فیھما، أو توعد علیھ بنفي إیمان أو غضب أو لعنة أو نحو ذلكوردت علیھ ا
كبائر وصغائر، :  فھذه أكبر الكبائر، ومذھب جمھور السلف والخلف رحمھم هللا أن الذنوب تنقسم إلى-والعیاذ با- الوالدین، والشرك با 

ِإْن : إن الذنوب كلھا لیس فیھا صغیر وال كبیر، وأنھا مستویة، والصحیح أن منھا ما ھو كبیر وما ھو صغیر؛ ألن هللا یقول: الًخالفا لمن ق
ًتْجتنُبوا كبائر ما تنھْون عنُھ نكفْر عنكم سیِّئاتكم وندخلكم ُمدخال كریما  ِ َ َ َ َ َ َ ًَ ْ ْْ ْ ُْ ُ ُ ُ ْ ِّ ُ ْ ْ ُْ ِ ِ ِ َِ َ َ َ َ َ َ َ وب منھا كبیرة، ومنھا دون ھذه الكبیرة، ، فأخبر أن الذن]31:النساء[َ

َالذین یْجتنُبون كبائر اإلثم والفواحش إال اللمم : وقال تعالى َ َ َ َ َ َ َ َ ََّ َّ َِّ ِ ِ ِ َِ َ َْ ِ ْ وھو صغار : ، فأخبر أن الذنب منھ صغیر ومنھ كبیر، ومنھ اللمم]32:النجم[ِ
العمرة إلى : (وثبت عن النبي صلى هللا علیھ وسلم أنھ قال...) أكبر الكبائرأال أنبئكم ب: (الذنوب، وثبت عن النبي صلى هللا علیھ وسلم أنھ قال

، فجعل المكفر الصغائر بشرط اتقاء الكبائر، فدلت )العمرة ورمضان إلى رمضان والصلوات الخمس مكفرات لما بینھن ما اجتنبت الكبائر
َولكن هللا : الكبیرة موجبة للفسق، والدلیل على ذلك قولھ تعالى: اءومن ھنا قال العلم. ھذه النصوص كلھا على أن الذنوب فیھا صغیر وكبیر َّ َّ ِ َ َ

َحبب إلْیكم اإلیمان وزینُھ في قلوبكم وكره إلْیكم الكفر والفُسوق والعْصیان  َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َِ َّ ِ َّ َّْ ْ ْ َُ ُ ْ ُ ُ ُ ُ ُُ ْ َُ َِ ِ َِ َ َ سبحانھ وتعالى انقسام المعاصي إلى ثالثة  ، فبین]7:الحجرات[ِ
: وھو الذي بین الصغائر وبین الكفر والخروج من الملة، وذلك بارتكاب الكبائر، والعصیان: وھو أعظمھا وأكبرھا، والفسوق: رالكف: أقسام

فسقت الرطبة، إذا خرجت من قشرتھا، فالفاسق خارج من : ھو الذي تنتقض بھ العدالة، یقال: الذي یكون بارتكاب صغائر الذنوب، والفسوق
َّانب لھا، وذلك بارتكابھ لكبیر الذنب، أو إصراره على الصغیر، فإذا أصر على صغیرة، وأصبح إصراره ومداومتھ طاعة هللا عز وجل، مج

) عدل(وقولھ . ًیعادل في الذنب الكبیرة لو فعلھا مرة، فإن حكم ھذه الصغیرة یكون في حكم الكبیرة، فتسقط عدالتھ، ویكون جرحھ مؤثرا فیھ
ًفتارة یكون فاسقا : فالفاسق لھ أحوال: وفي الحقیقة تفصیل عند العلماء. ، وال تصح الوصیة إلى فاسقًیشترط أن یكون الوصي عدال: أي

بارتكابھ بعض الذنوب، ولكنھ في نظره بالوصیة وقیامھ على الوصیة یحكم القیام بھا على أتم الوجوه وأكملھا، فحینئذ فسقھ ال یؤثر في 
ًرون أن الفاسق ال یولى؛ وذلك ألن الفاسق إذا نقض حقا من حقوق هللا بارتكاب الكبیرة، فال نأمن منھ الوصیة، فالحنابلة رحمھم هللا عندھم ی

أن یضیع حقوق عباد هللا، ومن ھنا ال تقبل شھادتھ، ولم یجز تنفیذ العھد إلیھ بتنفیذ الوصیة؛ ألنھ كما ضیع حق هللا ال یؤمن منھ أن یضیع 
إننا نشاھد من الفساق من یرتكب بعض األمور، ولكنھ ال یخل بدیانتھ : ومن أھل العلم من قال. وطحقوق عباده، وذلك من باب أولى وأح

ًودینھ في األمور األخرى، فتجده یشرب الخمر، ولكنھ ال یمكن أن یكذب، وال یمكن أن یخون أمانتھ، وال یمكن أن یضیع حقا من الحقوق، 
ً مبتلى بزنا أو فسوق آخر، ولكنھ محافظ على الحقوق والواجبات؛ فإذا حدث صدق، -ذ باوالعیا-لكن هللا ابتاله بشرب الخمر، وقد یكون 

إنھ قد یكون عند الشخص تقصیر یؤثر في عدالتھ، ولكن نشاھد منھ الصدق في قولھ، واألمانة في : فقالوا. َّوإذا وعد وفى، وإذا اؤتمن لم یخن
والحق ھو مذھب الجمھور، . في جانب من دینھ، ال یستلزم أن یسري الحكم إلى ما عداهفعلھ، ونجد عنده التحفظ، وھذا ابتالء ابتلي بھ 

إذا كان الفاسق ممن یؤثر فسقھ في الوصیة؛ فال شك أنھ یجتنب وال یعھد إلیھ، وأما إذا كان فسقھ ال یؤثر في : والتفصیل فیھ قوة؛ أي
والد وخال األوالد، وعنده من الشفقة والرحمة ما یغلب على الظن أنھ ینفذ ًالوصیة، والغالب أنھ یقوم بالوصیة؛ كأن یكون قریبا كعم األ

فالتفصیل في ھذا أقوى، ومذھب الجمھور أرجح في ھذه المسألة إن شاء هللا . الوصایا على أتم الوجوه وأكملھا؛ فإنھ ال بأس بالوصیة إلیھ
  .تعالى

 
 
 
 

 ًأن یكون رشیدا: من صفات الموصى إلیھ
 
 

ھو اإلیمان، والذي یكون منھ صالح اإلنسان واستقامتھ، كما : فرشد الدین. رشد الدین، ورشد الدنیا: ینقسم الرشد إلى]. رشید: [قال رحمة هللا
َقد تبین الرشد من الغيِّ : قال هللا تعالى َ َ َِ ُّ َُّ ْْ َ . تعلقة بدینھً، وسمي الرشد رشدا؛ ألن اإلنسان یصیبھ فیھ القوام والسداد في أموره الم]256:البقرة[َ

الرشید في الدنیا، ھو الذي یحسن األخذ لنفسھ، : فھذا یكون في مصالح الدنیا، ویضبطھ العلماء رحمھم هللا بوصفین فیقولون: وأما رشد الدنیا
ًواإلعطاء لغیره، فإذا أراد أن یبیع شیئا باعھ بقیمتھ، فال یغش وال یضحك على أحد، فلو أراد أن یبیع بیتا أحسن اإلعطا ء لغیره، فالبیت قیمتھ ً
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ًمثال ملیون، فیبیعھ بالملیون وزیادة، فھذا رشید، لكن إذا كانت قیمتھ ملیون، فیبیعھ بثمانمائة ألف، فھذا غیر رشید؛ بل سفیھ، وال یحسن أن 
لي مال غیره، كما قال یولى السفیھ النظر في المصالح المتعلقة باألموال؛ ألنھ محجور علیھ في تصرفھ في مالھ، فمن باب أولى أن ال ی

ُوال تْؤتوا السفھاء أْموالكم : تعالى ُ ُ َُ َ َ َ ََ َ ُواْبتلوا الیتامى حتى إذا بلغوا : وقد أشار هللا عز وجل إلى رشد الدنیا في األموال بقولھ سبحانھ]. 5:النساء[ُّ َ ََ ََّ َ َ َ ََ ِ ْ ُ
ًالنكاح فإْن آنْستم منُھم ُرشدا  ْ ْ ُ ِّْ ِْ َ َ َِ فال یجوز للمسلم أن یولي . ھم الرشد؛ لكونھم یحسنون األخذ ألنفسھم واإلعطاء لغیرھموجدتم فی: أي] 6:النساء[َ

ًعلى أموالھ من بعده من ال یحسن النظر فیھا، فلو ولى سفیھا أو طائشا أو أحمق ال یحسن األخذ لنفسھ، وال اإلعطاء لغیره، فقد ضیع األمانة،  ً
ن ال تتحقق بھ مصالح الوصیة، وال تندرئ بھ مفاسدھا، بل تزداد المفاسد أكثر مما ھي وضیع حقوق ورثتھ من بعده، والغالب من مثل ھذا أ

  .ًفبین رحمھ هللا أنھ یشترط في الشخص الذي یولى في الوصیة أن یكون رشیدا، وھذا من التصرفات المالیة. علیھ
 
 
 
 

 حكم الوصیة إلى العبد
 
 

ھو الرقیق، وبین بھذا أنھ یجوز أن یعھد بالوصیة إلى الرقیق، وقد : ف مذھبي، والعبدإشارة إلى خال) ولو]. (ًولو عبدا: [قال رحمھ هللا
ًفذھب طائفة من أھل العلم إلى أن العبد ال یكون وصیا؛ ألنھ ال یلي أمر نفسھ، فمن باب أولى أال یلي أمر : اختلف العلماء في ھذه المسألة

وھذا ال یخلو من نظر؛ ألنھ إذا أذن لھ سیده ال . ًن سیده، فإذا أذن سیده لھ كان وصیاإنھ یولى العبد ویستأذ: لكن المصنف ھنا یقول. غیره
نضمن أن یموت سیده، فینتقل العبد من اإلذن لھ باالنشغال في مصالح ورثة الموصي وقیامھ على الوصیة ینتقل إلى ورثة سیده، والوصیة 

رامل، وما المقام علیھ بالوصایا، فالوصیة إلى العبد فیھا مخاطرة؛ ألن ھذا العبد تحتاج إلى وقت، وھذا فیھ تغریر بحقوق األیتام، وحقوق األ
ًفي األصل جعلھ هللا ملكا لیمین سیده، ومشغول بخدمة سیده، فلو أن سیده أذن لھ اآلن فربما باعھ في الغد، وإذا باعھ فقد باعھ إلى من ال 

فمنھم من : إن العبد ال یلي أمر الوصیة، والمسألة فیھا ثالثة أقوال: ھو قول من قالیأذن لھ، فھذا تغریر بالوصیة، ومخاطرة بھا والصحیح 
ًمنع مطلقا، ومنھم من أجاز، ومنھم من فصل، فالذین منعوا مطلقا ھم الشافعیة، والذین أجازوا ھم الحنابلة، ومعھم المالكیة، والذین فصلوا ھم  ًَّ

جوز أن یعھد إلى عبد نفسھ، كما كانوا في القدیم، إذا كان عنده أوالد صغار وعنده عبید، وفیھم عبد ی: الحنفیة، قال اإلمام أبو حنیفة رحمھ هللا
ًقم على شئون ورثتي من بعدي، فیعھد إلیھ بوصایاه من بعده، وفعال یكون على أحسن وأتم وأكمل : صالح ودیِّن ومستقیم وأمین، فیقول لھ

ً؛ ألنھ إذا عھد إلى ھذا الرقیق، فإن أحد األبناء سیكبر ویبلغ؛ وحینئذ سیكون ھذا العبد ملكا لھ، ًالوجوه، ولكن األمر ال یخلو أیضا من نظر
: ًإذا. فھو ولیھ من وجھ، ومولى علیھ من وجھ آخر، فتلزمھ طاعتھ، ویكون تحت أمر الصبي؛ ألن الصبي یملكھ، ومن حقھ أن یأمره وینھاه

ًأن الرقیق ال یكون ولیا في الوصایا؛ ألنھ ال یلي على نفسھ، فمن باب أولى أن ال یلي : الصحیحالقول بالتفصیل من ناحیة شرعیة فیھ نظر، و
یقبل الوصیة بإذن سیده، فلیس لھ قبول مطلق، وإنما یقید قبولھ بإذن السید، فإذا أذن السید : أي]. ویقبل بإذن سیده: [قال رحمھ هللا. على غیره

  .ي؛ صح، وإال فاللھ أن یقوم بتنفیذ وصایا ھذا الموص
 
 
 
 

 حكم الوصیة إلى اثنین
 
 

أنت وصیي من بعدي، : أن یقول لزید: ھذه المسألة صورتھا]. ًوإذا أوصى إلى زید وبعده إلى عمرو ولم یعزل زیدا اشتركا: [قال رحمھ هللا
وصیة الثانیة ناقضة للوصیة األولى، أم أن أنت وصیي من بعدي، فھل ال: فیعھد إلیھ، ثم بعد ذلك بقلیل أو كثیر من الزمان یقول لشخص آخر

أن الوصیة الثانیة لیست ناقضة للوصیة األولى؛ ألنھ لو أراد نقض الوصیة : الوصیة الثانیة مشتركة مع الوصیة األولى؟ الثاني ھو األقوى
ًاألولى؛ فإنھ ینبغي أن یكون نقضھا صریحا بینا، كما أن إثباتھا وقع صریحا بینا، وال یمتنع  ً ً أنھ قصد االثنین؛ ألنك ربما عھدت إلى شخص ً

ًواحد وأموالك قلیلة، ثم طرأت أموال أخرى كثیرة یغلب على ظنك أن فالنا وحده ال یقدر على القیام علیھا، بل یحتاج إلى من یعینھ، وربما 
ًعھدت إلى شخص في حال، ثم وجدت فیھ ضعفا بعد فترة، فاحتجت أن تقرن إلیھ شخصا آخر یعینھ ویس اعده في حال آخر، فالذي یظھر أنھ ً

ًیعتبر وصیا ثانیا؛ وفي ھذه الحالة یشترك االثنان أنھ إذا اتفقا في المكان الذي : فصورة مسألتنا. ٍوھذا إذا وصى لوصي ثان بعد وصي أول. ً
طیھ وصیة مطلقة لجمیع إلخ، فیع... أنت وصیي من بعدي في رد ودائعي، والقیام على أیتامي، وصرف الثلث: وصي بھ، مثل أن یقول

. أموره وشئونھ، ثم یقول للثاني نفس الذي قالھ لألول، فحینئذ ال إشكال؛ فالوصیة األولى عامة، والوصیة الثانیة عامة، فیشتركان في العموم
م بعد ذلك یقول أنت وصیي من بعدي في جمیع أموري، ث: أن تكون الوصیة األولى عامة، والثانیة خاصة، كأن یقول لھ: الصورة الثانیة

ًأنت وصیي من بعدي في رعایة أموال أیتامي، فحدد لھ فقط رعایة أموال الیتامى، فیكون الثاني مشاركا لألول في ھذا الخاص : لشخص ثان
. ةالذي ذكره اآلن، وال یشاركھ في غیره، فصورة المسألة التي ذكرھا المصنف رحمھ هللا تقع إذا كانت الوصیتان فیھا عموم، ھذه حال

أنت وصیي من بعدي في رعایة أیتامي، ثم : أن یكون في الوصیتین خصوص، لكل واحد منھما خصوص موافق، فیقول لھ: والحالة الثانیة
أنت وصیي : أنت وصیي من بعدي في رعایة أیتامي، وقال للثاني: أنت وصیي من بعدي في رعایة أیتامي، لكن لو قال لألول: یقول للثاني
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 عني، أو في تقسیم الثلث، فاختلفت الوصیتان، فحینئذ ھذا وصي في رعایة األیتام، وھذا وصي في تنفیذ الثلث، فال من بعدي في الحج
إما أن : ًأن یكون لفظھ في الوصیة األولى موافقا للفظھ في الوصیة الثانیة، فإن اختلفا، فال یخلو من حالین: ًإذا صورة المسألة. یشتركان

، فحینئذ یشتركان في الخاص، وینفرد األول بالعام، وإما أن یفترقا فیكون لكل منھما أمر ال یكون لآلخر؛ یكون بینھما عموم وخصوص
  .فحینئذ ال یشتركان، وكل منھما ینفذ وصیتھ فیما اختص بھ من األمور التي أناطھا بھ الموصي

 
 
 
 

 حكم انفراد أحد الوصیین بتصرف لم ُیجعل لھ
 
 

أن االثنین یشتركان في الوصیة إذا كانت عامة، : لم یجعلھ لھ الموصي، بمعنى: أي]. د أحدھما بتصرف لم یجعلھ لھوال ینفر: [قال رحمھ هللا
لیس من حقك أن تبیع البیت حتى یأذن الوصي الثاني، فال بد من اتفاق كلمة : ًفلو أراد أحدھما أن یبیع بیتا من بیوتھ بعد وفاتھ؛ فنقول لھ

في البیع حتى یباع، أو یتفقان على أن المصلحة في عدم البیع فیبقى البیت، أو یتفقان على أن المصلحة في تأجیر االثنین على أن المصلحة 
ًال بد أن یكون تصرفھما معا، فلو أن أحدھما أجر دون اآلخر، وبدون رضاه أو إقراره؛ فإنھ ال یصح ذلك، حتى : ًإذا. بیوت الیتامى فتؤجر

 .ًما معا، فال یصح تصرف أحدھما بدون رضا من الطرف الثانيیوافق اآلخر؛ ألنھ عھد إلیھ
 
 
 
 

 من شروط صحة الوصیة أن تكون في تصرف معلوم یملكھ الموصي
 
 

وال تصح : (قولھ]. وال تصح وصیة إال في تصرف معلوم یملكھ الموصي؛ كقضاء دینھ، وتفرقة ثلثھ، والنظر في صغاره: [قال رحمھ هللا
؛ ألن الفرع آخذ حكم أصلھ، والوصیة بالمجھول فیھا )یملكھ الموصي: (ھذا ھو الشرط األول، والشرط الثاني) وصیة إال في تصرف معلوم

أنت وصیي من : غرر، وال یمكن أن تتحقق بھا المصلحة، وال أن تدرأ بھا المفسدة، وإذا عھد إلیھ، فالبد أن یحدد ما عھد إلیھ، فیقول لھ
شخص لھ مكانة في :  فتقضي عني الدیون، وترد الودائع، واألشیاء التي استعرتھا، مثال ذلك- صحابھاالحقوق إلى أ-بعدي في رد المظالم 

ًكذلك أیضا . ھذه أمانة فالن، وھذه أمانة فالن، وھذه أمانة فالن: قومھ، فاستعار من أناس أشیاء، أو عنده أمانات وضعھا عنده أناس، فقال
أنت وصیي في رد المظالم والحقوق إلى أھلھا، وقضاء دیوني، ورد العواري : یا فالن: البینھ وبین أشخاص خصومات ومظالم وقعت، فق

ًكذلك أیضا من حقھ أن یوصي بھذا الشيء، فیوصي بالحج والعمرة . والودائع إلى أصحابھا، فحینئذ تكون الوصیة واضحة ومعلومة وبینة
ذي یطالب بالحج، وفي األصل ھو الذي یطالب بالعمرة، وفي األصل ھو عنھ، ویوصي كذلك بوالیة مصالح أیتامھ؛ ألنھ في األصل ھو ال

لكن لو لم یكن من حقھ أن یتصرف في ھذا الشيء، فلیس من . الذي یطالب بالكفارات وبالفدیة، فیجوز أن یقوم غیره مقامھ؛ ألنھ كالوسیط
بعدي أن تبیع مزرعة أخي، ولیس من حقھ ھو أن أنت وصیي من : حقھ أن یوصي بھ، فلو أوصى بأن یتصرف في أموال أخیھ، فقال لھ

أن یكون مما للموصي فیھ : یشترط في الشيء الذي یعھد بھ إلى الوصي أو یوصى بھ: ًإذا. یبیعھا، فمن باب أولى أن ال یكون للوصي ذلك
ھ الحاكم والقاضي للنظر في مصالحھم، حق التصرف، وعلى ھذا فالمرأة لیست بمسئولة عن أیتام، وإنما والیة النظر لمن أقامھ أبوھم أو أقام

َّفالن لھ علي مائة : وذلك كأن یقول لھ]. كقضاء دینھ: [قال رحمھ هللا. أمورھم باألصل، فمن باب أولى أن ال تقیم غیرھا مقامھا فھي ال تلي
َّألف، وفالن لھ علي خمسون، وفالن لھ علي كذا، وفالن أخذت منھ سیارة، ورد الودائع والعواري و األمانات؛ فكل ھذه أمور خاصة َّ

ثلث مالي اجعلھ صدقة على الفقراء، أو نصف الثلث یكون صدقة : وكذلك تفرقة الثلث، كأن یقول لھ]. وتفرقة ثلثھ: [قال رحمھ هللا. ومعلومة
ًوسیط مطالبا بتنفیذ ما ذكره للفقراء، والنصف الثاني یكون في سبیل هللا، ویقوم فالن بصرف ھذا الثلث، والقیام علیھ، فحینئذ یكون ھذا ال

المیت والموصي في وصیتھ من تخصیص نصف الثلث للفقراء والمحتاجین، والنصف الثاني یصرفھ في سبیل هللا، على الشرط الذي 
معروف، إطعامھم بال: یقوم على أموالھم فینظر فیھا، والنظر في األیتام: أي]. والنظر لصغاره: [قال رحمھ هللا. اشترطھ المیت والموصي

أو عالج قام بعالجھم، وإذا احتاجوا إلى سیارة تنقلھم؛ استأجر من ینقلھم، أو اشترى لھم سیارة،  وكسوتھم بالمعروف، وإذا احتاجوا إلى دواء
ن، واستخدم أو استأجر من یقوم بنقلھم، وإذا احتاجوا لشراء أرض أو بیت یؤویھم ویسكنون فیھ یقوم ھو بشراء البیت، ویبحث لھم عن سك

ًوینظر في األصلح، ھل یشتري سكنا غالیا أو وسطا أو أدنى ً ھذا كلھ أسند إلیھ النظر فیھ، فھو مسئول أمام هللا عز وجل عنھم، فُینزل نفسھ . ً
ًمنزلة والدھم، شفقة، وإحسانا، وبرا، فیعطف علیھم، ویقوم برعایة مصالحھم؛ ألنھ من أعظم األشیاء أن شخصا ینزلھ كمنزلتھ في الن ً ظر ً

فالعبد المؤمن یخاف من هللا عز وجل، ویتقي هللا سبحانھ وتعالى في ھذه األمانة، . ألوالده، وھذا أمر لیس بالھین، وثقتھ لیست بالیسیرة
وینصح ویحس أن ھؤالء األیتام كأنھم أوالد لھ، فیحسن النظر فیھم، ولذلك ضرب السلف الصالح والفضالء والصلحاء المثل السامي في 

برعایتھم، حتى جاء في بعض القصص أنھ كان بعض الصالحین یقوم على رعایة  ظر لألیتام، ورعایتھم األیتام الذین عھدوا إلیھمحسن الن
أیتام أخیھ أكثر من رعایتھ ألوالده، مع أنھ ال یضیع حقوق أوالده، لكنھ یشفق علیھم الشفقة ویرحمھم الرحمة التي بلغت األوج والكمال في 

ًفقد، حتى أثر عن بعضھم أنھ كان إذا زار أختا لھ وعندھا أیتام، یتحرج حتى من أكل ضیافتھا، خشیة أن یكون آكال لمال حسن النظر والت ً
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الیتیم، وھذا كلھ من الورع والخوف من هللا عز وجل؛ ألن حقوق الناس أمرھا عظیم، فالذنب الذي بین العبد وبین ربھ، لو استغفر ربھ غفر 
َونضُع الموازین . البد فیھا من القصاص، فال یمكن أن تزول قدماه حتى یقتص منھ؛ فیؤدي الذي علیھ ویأخذ الذي لھلھ، لكن حقوق الناس  َ َ َ َِ ْ َ

ِالقْسط لیْوم القیامة فال تظلم نفس شْیئا وإْن كان مثقال حبٍة مْن خْرَدل أتْینا بھا وكفى بنا حاسبی ِ ِ ِِ ِ َّ ِ ِ ِ ِ َِ َ َ َ َ َ َ َ َ ََ َ َ َ َ َ َ َ َ َ ََ ْ ٍْ ً ٌَ ْ ُُ َ ْ َقد تبین الرشد من : ، وقال تعالى]47:األنبیاء[َن ِْ َ َِ ُّ َُّ ْْ َ َ
، فیأتي بھا هللا جل جاللھ الذي ھو أحكم الحاكمین، یقص الحق وھو خیر الفاصلین، فإذا كانت للیتیم فأمرھا عظیم، وإذا ]256:البقرة[َالغيِّ 

إني قد عھدت إلیك بكذا وكذا، ووافق : وعلى وصیة، وقال لھ المیتكانت على وجھ األمانة فأمرھا أعظم؛ ألن اإلنسان إذا أقیم على أیتام 
فإذا كانت من القریب فعھدھا أعظم، فالواجب حینئذ أن یحسن النظر . وقبل، فإن علیھ أن یفي بھذا العھد الذي بینھ وبین أخیھ المسلم أو قریبھ

 وإیواءھم، ونقلھم، ونحو ذلك من المصالح، فلو ترك لھم والدھم إطعامھم، وكسوتھم،: في مصالح ھؤالء األیتام، والنظر في مصالحھم یشمل
سیولة من المال، ورأى الموصى إلیھ أن ھذا المال لو بقي ألكلتھ الزكاة، فرأى من المصلحة أن یشتري لھم أراضي، أو یشتري لھم عمائر، 

اتجروا في أموال الیتامى؛ ال تأكلھ : (رضي هللا عنھقال عمر بن الخطاب . أو یستثمر المال ویتاجر فیھ، فقد أحسن النظر في مصالحھم
، فدل ھذا على أنھ ینبغي للولي والوصي أن یحسن النظر في شئون األیتام، فیحقق المصالح المطلوبة، ویدرأ المفاسد التي یخشى )الصدقة

بیعھا، وإذا كان ھناك أشیاء تركھا للیتامى ًمنھا، فلو وجد مثال أنھ ترك لھم أرضین، والسوق یخشى أن یكسد، فخاف من كساده، فلیبادر ب
یخشى منھا الضرر، كأن یكونوا في مكان بعید عن المدینة، وفیھ ضرر علیھم، ویخشى علیھم، قربھم إذا خشي على أعراضھم، وأبعدھم عن 

ل الیتیم وأحسن الرعایة لھ، كان لھ المھم أنھ ینصح ألخیھ المسلم في ذریتھ من بعده، ومن كف. األماكن التي فیھا فساد وتأثیر على أخالقھم
ًما رأیت أحدا : (، وكان بعض العلماء یقول)أنا وكافل الیتیم في الجنة كھاتین: (عند هللا حسن الجزاء، حتى إن النبي صلى هللا علیھ وسلم قال

َ العین، وبھجة النفس وسرورھا في ولده ھْل ً، فما رأى إال خیرا، وجعل هللا لھ قرة)وفى بمسلم في أیتامھ إال أحسن هللا لھ العاقبة في ولده
َجزاُء اإلْحسان إال اإلْحساُن  َ َِ َِّ ِ ِ ، وما ینتظره عند هللا أعظم وأكبر، فال شك أن القیام على الوصایا وحسن الرعایة لھا وحسن ]60:الرحمن[َ

 ...... .النظر فیھا، من أفضل األعمال وأحبھا إلى هللا عز وجل
 

  ال یملكھحكم وصیة الموصي فیما
 
 

ألن ھذا لیس إلیھا، وإنما ]. وال تصح بما ال یملكھ الموصي، كوصیة المرأة بالنظر في حق أوالدھا األصاغر، ونحو ذلك: [قال رحمھ هللا
  .لمن واله والدھم؛ ألنھ حق متعلق بالعصبة، وھم الذین ینظرون في مصلحة ھؤالء األیتام

 
 
 
 

 ا أوصي إلیھال یجوز للموصى إلیھ التصرف إال فیم
 
 

: ألن الوصیة اختصت بذلك الشيء، فال تنصرف إلى غیره، فلو قال لھ]. ًومن وصي في شيء لم یصر وصیا في غیره: [قال رحمھ هللا
 .بتفریق الثلث، فال یقم برعایة األیتام، ولیس لھ دخل في موضوع الیتامى: أوصیت إلیك برعایة أیتامي، فال یقم بتفریق الثلث، ولو قال لھ

 ...... .تتقید الوصیة إن قیدھا الموصي، وتكون مطلقة إن أطلقھا: ًإذا
 

 عدم ضمان الوصي ما ظھر من الحقوق بعد تفرقة الوصیة
 
 

لو : للمال، وصورة المسألة: أي) بعد تفرقة الوصي: (قولھ]. وإن ظھر على المیت دین یستغرقھ بعد تفرقة الوصي لم یضمن: [قال رحمھ هللا
ًئة ألف، وترك تسعین ألفا أو ترك مائة ألف، ولكن ھذا الدین لم یكونوا عالمین بھ، وقام الموصى إلیھ بتفریق الثلث كما أمره كان الدین ما

لو ظھر ھذا الدین فھل یطالب باسترداد الثلث؟ ألنھ ھو الذي فرقھ، وھو الذي : الموصي، وأخذ الثلثین وقضى بھما، حینئذ یرد سؤال ھو
من؛ ألنھ عھد إلیھ بتفریقھ، فقام بالتفریق، فالضمان یكون على المیت ولیس على الموصى إلیھ؛ ألن الموصى إلیھ نفذ ال یض: نقول. صرفھ

ًما أمره بھ الموصي؛ ولم یتعد، والید التي قامت بتفریق ھذا الثلث ید مأذون لھا شرعا بھذا التفریق، فیتحمل المسئولیة المیت وھو الموصي، 
 ...... .قیة لسدادھا، ویتحمل الورثة سداد الدین على األصل الذي تقدمت اإلشارة إلیھ في سداد الدینوتكون ھذه الدیون با

 
 تصرف الوصي في الثلث إذا خول في التصرف فیھ

 
 

ل العلم ھذه المسألة فیھا خالف عند العلماء رحمھم هللا، فبعض أھ]. ضع ثلثي حیث شئت، لم یحل لھ وال لولده: وإن قال: [قال رحمھ هللا
فلو وضعھ في جیبھ، فقد شاء أن یضعھ في جیبھ، حیث جعل لھ الخیار المطلق، . ضعھ حیث شئت، فھو یضعھ حیث شاء: إذا قال لھ: یقول

 ًوھذا لفظ الرجل وكالمھ، فینفذ ھذا القول، ومن حقھ لو أخذھا لنفسھ إن كان محتاجا، أو رأى أنھ أقرب الناس منھ فأخذ ھذا المال، فإنھ یكون
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ضعھ حیث شئت، فمن حقھ أن یصرفھ لولده، لكن ال ینتفع ھو لنفسھ، وقد أورد ھذین القولین اإلمام : إذا قال لھ: وقال بعض العلماء. لھ ذلك
ًذا؛ ألنھ ًإنھ یعطي أوالده وال یأخذ ھو؛ ألنھ جعلھ مفرقا للمال ولم یجعلھ آخ: ما یحتملھ ھو، وقال: ًابن قدامة رحمھ هللا في المغني احتماال، أي

ال یأخذ ھو وال أوالده، حتى ولو : ومن أھل العلم من قال. ًضعھ؛ فحینئذ فھمنا من ھذا أنھ موكل بتفریق المال، ولیس موكال بأخذه: قال لھ
ج،  وخذ ھذا الثلث ووزعھ للفقراء والمحتاجین، وھو فقیر ومحتا-صدقة للفقراء-ضع ثلثي للفقراء : ذكر صفة تنطبق علیھ، بحیث لو قال

أنھ : ال یأخذ ال ھو وال ولده، مع أن الصفة موجودة فیھ، والحقیقة أن اإلمام ابن قدامة أشار في ھذه المسألة إلى احتماالت جیدة، منھا: قالوا
: ًثانیا. اةینظر إلى دالئل الحال والقرائن التي یفھم منھا أنھ قصد أن یقوم بالتفریق، فال یأخذ ھو، ولكن من حقھ أن یعطي قرابتھ بدون محاب
مسألة : أن تكون ھناك قرائن تدل على أنھ فوضھ، إلى درجة أنھ لو أراد أن یأخذ فإنھ یأخذ، واألورع أن ال یأخذ، وأن یجتنب ھذا، ومن ذلك

یأخذ؛ ألنھ خذ ھذه المائة ألف واصرفھا للمساكین والفقراء، ففي ھذه المسألة ال شك أنھ لیس من حقھ أن : التوكیل في الزكاة، كأن یقول لھ
خذ ھذه المائة واصرفھا على للفقراء والمساكین، فال یشك في أنھ وكیل، والزكاة عبادة صرفت؛ ألن صاحبھا نوى أن تصرف : قال لھ

أو خذ منھا؛ ألنھ یعلم أنھ فقیر، : اصرفھا للفقراء والمساكین، والالم للتخصص، ولو قصده لقال لھ: للفقراء والمساكین من غیره؛ ألنھ قال لھ
خذ منھا أنت والفقراء والمساكین، لكن عندما لم یصرح بذلك فھمنا من ذلك أنھ وكیل بالصرف، ولیس لھ استحقاق، ففي ھذه الحالة : قال لھ

إنھم من العاملین علیھا، وھذا خطأ واضح؛ ألن  :ومن العجیب أن بعضھم یقول. ال یجوز للذین یقومون بتوزیع أموال الزكاة أن یأخذوا منھا
عامل على الزكاة في جلبھا ال في تفریقھا، العامل على الزكاة إنما یكون في جلبھا، وھم السعاة الذین كان یبعثھم اإلمام ألخذ زكاة اإلبل ال

والبقر ونحوھا من بھیمة األنعام، وزكاة الحبوب والثمار والخارج من األرض، فھؤالء یأخذون على التفصیل الذي تقدم معنا في كتاب 
 أما الذي یفرق الزكاة لیس لھ من حق، وقد نص الجمھور رحمھم هللا على ھذا، فأمثال ھؤالء موكلون بالتفریق، ولیس لھم ید على الزكاة،

ومن ھنا تأتي المسألة في استثمار أموال الصدقات، واستثمار أموال الزكوات، ففي بعض . المال أن یأخذوا منھ، فعلیھم أن یتقوا هللا عز وجل
ون األموال لجھة خیریة، فالذین أعطوا المال للجھة الخیریة، لم یعطوه وكالة أن یتاجروا في ھذا المال، وإنما أعطوھم المال األحیان تك

ألنھ لم یوكلھ رب المال ولم یوكلھ  وكالة في إعطائھ للمحتاجین، وحینئذ لیس من حقھ أن یبیع أو یشتري بھذا المال، ولو لمصلحة المحتاج؛
ھذه صدقة مستثمرة، فالذي یقترح على : ُئذ ال یصح في األموال التي توضع في الصدقات إال إذا استؤذن أصحابھا، فیقال لھمفحین. المحتاج

ًالجمعیات الخیریة وعلى جمعیات البر ونحوھا، أنھا إذا أرادت أن تستثمر األموال في األسواق الخیریة أن تضع بندا خاصا، وتقول صدقة : ً
ھذا فكل من یضع یعلم أن الصدقة ستستثمر، ثم إن الشخص الذي یضع المال وقصده أن یصل إلى الفقیر وإلى مستثمرة، إذا وضعت 

المحتاج، فمراده أن یصل على أسرع ما یمكن؛ ألن ھذه ھي النصیحة؛ ألن الصدقة إذا وصلت إلى المحتاج، نماھا هللا عز وجل لصاحبھا 
 یتلقى الصدقة بیمینھ، وكلتا یدي الرحمن یمین، فینمیھا لعبده ویربیھا لھ كما یربي أحدكم إن هللا: (منذ أن تصل، قال صلى هللا علیھ وسلم

فھذا الحدیث یدل على أن الوكیل الذي یوكل بصرف األموال ال ینبغي لھ أن . ھو صغیر الخیل، كما ثبت في صحیح مسلم: ، والفلو)فلوه
 أو نحوھا لشخص یقوم بصرفھا؛ ألنھ في األصل وكل بصرفھا، ولم یوكل بإعطائھا ًیتأخر فیھا، وال ینبغي لھ أیضا أن یصرفھا كمعاشات

وھذا أمر واضح وبین، ولذلك ینبغي على كل من یلي أمثال ھذه الصدقات أن یتقي هللا عز وجل، . إلى شخص غیر المحتاج وغیر المسكین
 بل علیھ أن - نسأل هللا السالمة والعافیة-ھ، فیتقحم النار على بصیرة وأن یرجع إلى العلماء، وأن یستبین من أمره، وأن ال یجتھد من عند نفس

یتقي هللا في ھذه األمانة، وأن یحسن القیام فیھا؛ فمن وكلھ بالصرف یصرفھ، ومن وكلھ باستثمار أموالھ یستثمرھا بالمعروف، على الوجھ 
 ...... .ًالمعتبر فیھا شرعا

 
 وال وصيمن یتولى تركة المیت إذا لم یوجد حاكم 

 
 

ومن مات بمكان ال حاكم بھ وال وصي، جاز لبعض من حضره من المسلمین تولي تركتھ، وعمل األصلح حینئذ فیھا من بیع : [قال رحمھ هللا
ھذه المسألة تشتھر اآلن في أماكن األقلیات، حیث یكون في بلد فیھ مجموعة من المسلمین، ولیس ھناك قاض وال حاكم مسلم، ولم ]. وغیره

ھد ھذا المیت بأیتامھ إلى أحد ولم یوص، فحینئذ من یتولى؟ ننظر، فإذا كان ھناك إمام یصلي بھم، أو طالب علم، وعنده علم ومعرفة بمثل یع
ًھذا، فھو الذي تناط بھ مصالح أمثال ھؤالء؛ إذا كان طالب علم، وعنده معرفة باألحكام الشرعیة، وكان أھال لوالیة أمره، فیلي أمورھم في 

ففي النكاح یزوجھم، وكذلك في أمور المصالح التي تقع أو الخصومات التي تقع بینھم، إذا كان عنده من العلم ما یؤھلھ لذلك؛ وإال :  ھذامثل
أما بالنسبة للنظر في مالھ، فإنھ یلیھ أي واحد من المسلمین ممن یعلم حالھ، ویمكنھ أن یقوم بمصالحھ من . رجعوا إلى العلماء فاستفتوھم

ٍه، فأي واحد من إخوانھ المسلمین یلي ذلك، وھذا من فروض الكفایات، فإذا قام بھ البعض سقط اإلثم عن الباقین، أما إذا وجد قاض، فإنھ بعد
 المسائل - بطبیعتھ- كتاب الفرائض، ویغلب علیھ  وبعد ھذا الباب یأتي). فالسلطان ولي من ال ولي لھ: (یعھد إلیھ، قال صلى هللا علیھ وسلم

-فنرجئ شرح ھذا الكتاب : وعلیھ.  أن أفرد كتاب الفرائض بدراسة مستقلة- َّبالنسبة إلي-سابیة، وقد جرت العادة في قراءة المتون الفقھیة الح
ًنسأل هللا عز وجل أن یجعل ما تعلمناه وعلمناه خالصا لوجھھ الكریم، موجبا لرضوانھ .  حتى ننتھي من المتن إن شاء هللا-كتاب الفرائض ً

 ...... .وهللا تعالى أعلم. ظیمالع
 

 األسئلة
 
 

...... 
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 ًھل یعتبر الوصي ولیا للمرأة في تزویجھا
 
 

باسم هللا، : ًإذا أوصى المیت إلى شخص بأن یلي اختیار األزواج لبناتھ، فھل یعتبر ھذا الوصي ولیا للمرأة دون إخوتھا؟ الجواب: السؤال
، والصالة والسالم على خیر خلق هللا ھل : فھذه المسألة فیھا خالف بین العلماء رحمھم هللا: ، وعلى آلھ وصحبھ ومن وااله، أما بعدالحمد 

ھذا  :ًوصي األب ینزل منزلة األب، ویقدم على بقیة العصبة، الذین لھم حق في الوالیة؟ فمن أھل العلم من جعل الفرع تابعا ألصلھ، وقال
فإذا توفي األب، انتقلت من بعده إلى ابنھ، فحینئذ . إن الوالیة في النكاح على مراتب:  من قالوصي األب؛ فینزل منزلة األب، ومن أھل العلم

إنھ یلي الجد من بعد الوالد، ثم من بعد ذلك تكون الوالیة البن : یلي أمر الوالیة على ھؤالء النسوة ابنھ، الذي ھو أخوھن، وقال بعض العلماء
األخوة، وھم اإلخوة األشقاء أو اإلخوة ألب فقط، : زوجة من قبل، أو یلیھا أخوھا؛ ألن بعد درجة البنوةالمرأة التي یراد تزویجھا إذا كانت م

 فینزل الوصي منزلة -صغیرة- ومن أھل العلم من فرق بین كون المرأة دون البلوغ . وھم اإلخوة الذین ھم عصبة المرأة التي یراد زواجھا
لكن مثل ھذه المسائل األفضل ردھا إلى .  الولي ھو الجد من بعد األب، وال یقدم علیھ وصي األباألب، وبین أن تكون كبیرة؛ فحینئذ یكون

ًالقضاء، والقاضي یعمل بما یترجح عنده فیھا، ونظرا لكونھا تترتب علیھا أمور مھمة، خاصة في ھذا الزمان، فترد إلى القضاء، فإن شاء 
  .وهللا تعالى أعلم. غیره من العصبة ممن ھم أحقالقاضي نزل وصي األب منزلة األب، وإن شاء قدم 

 
 
 
 

 صیغ اإلجماع
 
 

تدل على اإلجماع، وما ) بال خالف:(، فھل قولھ)ال تصح الوصیة للكافر بال خالف: (أشرتم إلى قول صاحب الشرط السدید أنھ قال: السؤال
، وصیغ اإلجماع )صیغ اإلجماع: (لعلماء رحمھم هللا بمسألةھذه مسألة أصولیة، تعرف عند ا: ؟ الجواب)أجمع(و ) اتفق: (الفرق بین قولھ

، )أجمع أھل العلم(، و)أجمعوا: (الصیغ الصریحة، وھي أقوى صیغ اإلجماع، وھي صیغة: القسم األول یسمیھ العلماء: تنقسم إلى قسمین
تعتبر من صیغ اإلجماع القویة النصیة، التي ) اتفقوا(و) أجمعوا: (، فھاتان الصیغتان)اتفق العلماء(، و)اتفق أھل العلم(، و)أجمعوا واتفقوا(و

للجمیع، وھذا باطل، والمعروف عند : لألئمة األربعة، وأجمعوا: ، فاتفقوا)اتفقوا(غیر ) أجمعوا(إن : ال احتمال فیھا، وبعض العلماء یقول
) اتفقوا(خاص لبعض العلماء، فیذكر في كتابھ ، لكن قد یكون ھناك مصطلح )أجمعوا(من صیغ اإلجماع كصیغة ) اتفقوا(العلماء أن صیغة 

من صیغ ) اتفقوا(إلجماع العلماء واألئمة، إذا كان ھذا فھذا مصطلح خاص، لكن المعروف عند العلماء أن ) أجمعوا(لألئمة األربعة، ویذكر 
ال (، ً)ال نعلم خالفا(، )بغیر خالف(، )خالفال : (أما بالنسبة للصیغ الضعیفة والصیغ المشتملة فمثل). أجمعوا(اإلجماع الصریحة والقویة كـ

فھي أقوى من ) بغیر خالف: (؛ ألنھ إذا قال)بغیر خالف: (أضعف من قولھ) بغیر خالف نعلمھ: (، فھذه صیغ مشتملة، فقولھً)نعلم مخالفا
 قد یوجد مخالف، لكنھ لم یطلع على ؛ ألنھ ربما كان بحثھ في المسألة فیھ قصور، وحینئذ)بغیر خالف نعلمھ(أو ) بغیر خالف أعلمھ: (قولھ

والنوع األول من . فھذه أقوى من تقییده بالعلم، ھذا ھو المعروف عند العلماء رحمھم هللا) بغیر خالف: (ذلك المخالف، أما إذا جزم وقال
من علماء وأئمة ُعرفوا بتتبع ) بغیر خالف(فإنھ معتبر، خاصة إذا كانت كلمة ) بغیر خالف: (ھو الذي یحكى بھ اإلجماع، وإذا قیل: الصیغ

ً، فالغالب أن مثل ھذا یقارب اإلجماع، إن لم یكن إجماعا؛ ألن شیخ )بغیر خالف: (إذا قال شیخ اإلسالم : ًأقوال العلماء رحمھم هللا، فمثال
ولذلك لما ناظره العلماء في مسألة لإلمام ابن حزم ، ) مراتب اإلجماع(اإلسالم رحمھ هللا كان عنده سعة واطالع كبیر في العلم، حتى إنھ نقد 

وھذا من سعة . وهللا ما من بدعة في اإلسالم إال وأنا أعلم أول من قالھا، ومتى قالھا، وما ھي شبھتھ في قولھا: من مسائل أھل البدع، قال لھ
  .المسلمین خیر الجزاءعلمھ رحمھ هللا واطالعھ على أقوال األئمة والسلف، رحمھ هللا برحمتھ الواسعة، وجزاه عن اإلسالم و

 
 
 
 

 حكم من جاوز المیقات دون أن یحرم منھ
 
 

: قدمت وعائلتي من الریاض بالطائرة بنیة العمرة ولم أحرم، فھل یجوز لي أن أحرم من ھذا المسجد، أم أرجع إلى میقاتي؟ الجواب: السؤال
، والصالة والسالم على خیر خلق هللا، وعلى آلھ وص فال یجوز للمسلم أن یمر بالمیقات ولم یرحم : حبھ ومن وااله، أما بعدباسم هللا، الحمد 

: منھ، وال یحرم، وفي نیتھ النسك؛ ألنھ ثبت عن النبي صلى هللا علیھ وسلم كما في الصحیحین من حدیث ابن عباس رضي هللا عنھما أنھ قال
ھن : ل الشام الجحفة، وألھل نجد قرن المنازل، وألھل الیمن یلملم، وقالَّوقت رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم ألھل المدینة ذا الُحلیفة، وألھ(

فأوجب علیھ الصالة والسالم على من مر بھذه المواقیت، وعنده نیة للحج، ). لھن، ولمن أتى علیھن من غیر أھلھن، ممن أراد الحج والعمرة
لم أن یطیع هللا ویطیع رسولھ علیھ الصالة والسالم، وأن یأتمر بأمر هللا؛ ًأو عنده نیة للعمرة، أو ھما معا كالقارن، أن یحرم منھا، فعلى المس

، وھذه صیغة إلزام، أي أنھا الزمة لمن مر بھا بنیة النسك، فال یجوز لھ أن یترك اإلحرام، فعلیك أخي أن ترجع إلى )ھن لھن: (ألنھ قال
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  .، مع التوبة واالستغفار، وهللا تعالى أعلمًمیقاتك فتحرم منھ، وھو میقات السیل إن كنت قادما من جھة الریاض
 
 
 
 

 حكم اإلفطار في قضاء رمضان
 
 

ًمن كان علیھ قضاء من رمضان، وعین یوما یصوم فیھ ھذا القضاء، فھل یحرم علیھ أن یفطر في ذلك الیوم، أم لھ أن یفطر ویصوم : السؤال
ًغدا أصومھ قضاء عن رمضان، ولم یدخل فیھ بالعبادة : قالفإذا عین الیوم و: ھذا السؤال فیھ تفصیل: ًیوما غیره؟ الجواب أعني عبادة -ً

األسبوع القادم أصومھ قضاء، : ٍ فإنھ ال یلزم، ولھ أن ینتقل إلى یوم ثان، فتعیین یوم للقضاء أو یومین أو ثالثة، أو كان قال- الصوم باإلمساك
ْفمْن كان منكم : یدخل فیھ بالصوم، أما إذا دخل فیھ بالصوم فإن هللا یقولأصومھ قضاء لعادتي، فال یلزم صیامھ إذا لم : أو تقول المرأة ُ ْ ِ َ ََ َ

َمریضا أْو على سفر فعدة مْن أیام أخر  َ َ ََ َ َُ ٍ َّ ِ َِ ٌَ َّ ٍ َ ً ِ، فجعل األیام األخر ُمنزلة منزلة رمضان، وال شك أنھا إذا نزلت منزلة رمضان لم ]184:البقرة[ِ ْ َ َّ َ
بالتعیین بین أن یرید اإلفطار في ذلك الیوم قبل أن یشرع في صیامھ،  وز اإلفطار في رمضان، وعلى ھذا یفرقیجز اإلفطار فیھا، كما ال یج

 -في صیام رمضان: أي- أن القضاء یأخذ حكم األداء، فلما كان ال یجوز لھ في األداء : وبین أن یرید اإلفطار وقد شرع في صیامھ، والقاعدة
  .ھ ال یجوز لھ أن یفطر بدون عذر، وهللا تعالى أعلمأن یفطر بدون عذر، فكذلك في قضائ

 
 
 
 

 نصیحة لألزواج في التوفیق بین مشاغلھم الدینیة وبین القیام بحقوق زوجاتھم
 
 

ًأحیانا تتضجر الزوجة حین ترى انشغال زوجھا بطلب العلم، وكثرة االنصراف إلى العبادة، ویتھم بالتقصیر في حق األھل، فما : السؤال
الفتوى لیست بالھینة، ووضع ضابط في المسائل ھذا أمر لیس بالھین، وینبغي ! هللا المستعان: في تقسیم الوقت لھذه الحقوق؟ الجوابالضابط 

ًمن أنا حتى أضع للناس برنامجا أو ضابطا یوفق فیھ بین طلبھ للعلم وحقوق زوجتھ؟ فھذا أمر .. أن یشفق السائل في الفتوى على من یستفتیھ ً
إنھ ضابط : ال یمكن اإلجابة على ھذا السؤال، وأبرأ إلى هللا، فما أستطیع أن أتحمل مسئولیة وضع الضابط وأقول: ھل، فأقوللیس بالس

بماذا تنصح : ًمثال: شرعي، وینسب إلى الشرع بقولنا، ولذلك كثرت االجتھادات في ھذا الزمان في وضع الضوابط والقیود، واألولى أن یقال
ًإن هللا عز وجل شرع لعباده القیام بحقوق الزوجیة، وإذا اتقى العبد ربھ، جعل هللا لھ من أمره یسرا، : ح الزوجة؟ فنقولالزوج؟ وبماذا تنص

ًوجعل لھ من كل ھم فرجا، ومن كل ضیق مخرجا ًفنوصي الزوجة أوال أن تتقي هللا في نفسھا، وأن تتقي هللا في زوجھا، وأن تحمد هللا جل . ً
َّ، خاصة في ھذا الزمان، فكم من امرأة تقرح قلبھا ودمعت عینھا على ھالك بیتھا في الفتن والمحن التي ال یعلمھا إال هللا جاللھ على العافیة

وكم من امرأة تمسي وتصبح مع زوج تنال معھ الشقاء والعناء في جحیم الخمور والمسكرات، والمصائب والتبعات التي تأتي من . عز وجل
فلتحمد هللا على العافیة، یوم جعل بیتھا تلھج فیھ األلسن بذكر هللا، وتشكر هللا عز وجل یوم . درھا إال هللا جل جاللھالشرور التي ال یعلم ق

شرفھا وفضلھا بخدمة من یخدم المسلمین، ورعایة من یحسن إلى عباد هللا، فأمثال ھؤالء یعظم األجر فیھم، ویعظم الثواب من هللا عز وجل 
وهللا ما من إمام وال داعیة ینصح  ولكتابھ، ولرسولھ علیھ الصالة والسالم، ولسنة نبیھ علیھ .. م على ما ھم فیھلمن احتسب في معونتھ

ووهللا ما وجدنا في صحبة العلماء ورفقة طالب العلم . الصالة والسالم، وألئمتھ، فیعینھ أحد في دعوتھ إال آجره هللا جل جاللھ، وأعظم ثوابھ
فعلى المرأة المؤمنة أن . ًدنیا واآلخرة، ھذا ما نشھد بھ، وھذا ما رأیناه من البذل الكریم الذي ال یضیع أجر من أحسن عمالإال خیر الدین وال

ًتحمد هللا جل جاللھ، وأعظم ما یكون من العبد في حق ربھ كفره بنعمة هللا، وكم من امرأة تتمنى أن ترى زوجھا مصلیا، فضال عن أن یكون  ً
ً، كم من امرأة تتمنى أن تسمع من زوجھا ذكرا  في بیتھا، وكم من نساء تتشوق قلوبھن لرؤیة الخیر والبر في أزواجھن، داعیة إلى هللا

فلتحمد هللا على العافیة، ولتعلم أن الشھوة واللذة متاع قلیل، ظل زائل ومتاع حائل، لذة ساعة وبعدھا تعب الدھر، فعلیھا أن تقدم آخرتھا على 
ًوالزوج إذا كان مقصرا بسبب الحقوق والواجبات، ووجدتھ زوجتھ قائما برعایة المسلمین وعنایتھم، . ن تحتسب عند هللا عز وجلدنیاھا، وأ ً

ووجدت علیھ مسئولیات وأمانات في الفتوى وفي التدریس وفي التعلیم، فوقفت بجواره، واستعانت بربھا، وصبرت واصطبرت، ورابطت 
ً هللا حسن العاقبة فیما كان منھا من صالح العمل، وال تبالي حتى ولو وجدت زوجھا فظا غلیظا، أو غافال عن في هللا جل جاللھ، فسیریھا ً ً

ووهللا إنك لتصحب العالم وتكون بجواره وتحسن إلیھ وتخدمھ، فیفعل حتى عن أن یقول لك كلمة طیبة، بسبب الھم الذي ھو . بعض حقوقھم
ي لو أنك ترید أن تلقي كلمة أمام ثالثة أو أربعة من رفقتك، فسوف یتشتت ذھنك، ویصعب علیك فیھ، وبسبب الضغط النفسي، وتصور أخ

األمر، وتحمل الھم في قلبك، فكیف بمن یواجھ األمة، یواجھھم وھو یبین الحالل والحرام، مسئول أمام هللا عز وجل، ومسئول أمام خلقھ، 
ال أشیب وأنا أعرض عقلي على الناس كل  ما لي: عاد لك الشیب؟ قال: م بن عبد الملك فربما زل بكلمة واحدة تشیب لھا الرءوس، قیل لـھشا

یعني مواجھة الناس، . شیبتني المنابر: عاد لك الشیب؟ قال: ألنھ یقف في المنبر ویخطب، وقیل آلخر من خلفاء بني أمیة! أسبوع مرة
قل والعالم، وتواجھ من ھو أعلم منك، ومن ھو مثلك ومن ھو دونك، وتواجھ ومواجھة الناس لیست بالھینة؛ فأنت تواجھ الحلیم، وتواجھ العا

فھذا ابتالء من هللا سبحانھ وتعالى، فقد جعل بعض الناس لبعضھم فتنة حیث : ًإذا. من یحبك ویجلك ویكرمك، وتواجھ من یكرھك ویحسدك
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لى من یوفقھ، ووهللا إن كان بعض طالب العلم لیشفق على أن یشوش ًتواجھ أمورا ال یعلمھا إال هللا، فھذا الداعیة یحتاج إلى من یعینھ، وإ
علیھ حتى في درسھ، وفي بعض األحیان ال یستطیع أن یتحرك الحركة، حتى ال یشعره أنھ تذمر منھ، وفي بعض األحیان تجد طالب العلم 

ھ لو رأى شیخھ منھ الملل؛ لسأم من تعلیم طالب العلم یجلس مع عالمھ الساعات الطویلة، وال یستطیع أن یري الملل لشیخھ وأستاذه، یخاف أن
ًفالمعاملة مع العلماء والدعاة والخطباء ومن یتحمل مسئولیة الدعوة صعبة جدا؛ لكن من كان عنھ قلب حي وضمیر حي أوال. من بعده ً :

الحي واإلخالص؛ فسیفتح هللا علیھ، وینزل یخلص لوجھ هللا عز وجل، ویحتسب الثواب عند هللا سبحانھ وتعالى، فإذا كان عنده ھذا القلب 
نفسھ منزلة ھذا العالم ومنزلة ھذا الداعیة، فالمرأة تنزل نفسھا منزلة زوجھا، فلو أنھا تقارع ھذا األمر وھي في بیتھا مع أوالدھا وأطفالھا، 

وكیف بمن یتحمل ھموم طالبھ !  األمة؟وال تستطیع أن تتحمل وھم أطفالھا، ولربما سبت وشتمت في ساعة الضیق، فكیف بمن یتحمل ھموم
ًكیف یكون ھذا التعلیم؟ ثم یحمل ھما في الكلمات التي یقولھا، والعبارات التي یبینھا، وربما دخلت : فتجده یحمل الھم في تعلیمھ! وخاصتھ؟

ًھا تدرك إدراكا یقینیا الدواخل من العبارات، وفسرت على غیر ظاھرھا، ثم یحمل الھم في المناقشات واألسئلة والتبعات، وعند ال شك فیھ -ً
ولقد . وهللا ال بقولنا وال بقوتنا وال بذكائنا، ولكن هللا جل جاللھ ھو الذي تولى األمور كلھا..  أن ھذا العلم تكل أمره كلھ إلى هللا- وال مریة

إني أدخل وال أعي ما أقول من شدة ما : إلمامیقول ا.. نسمع من العلماء واألئمة والخطباء والمعلمین ما یثیر الدھشة والعجب واالستغراب
وهللا إني أدخل وأنا أحتاج : وحدثني غیر واحد من األئمة الفضالء رحمھم هللا من المشایخ یقول. أجد من المرض والعناء في قیام رمضان

 فإذا بالصدر ینشرح، وإذا بالنفس تبتھج، إلى من یحملني إلى المحراب، فما أن أقف وأكبر إال وفتح هللا من معونتھ ما لم یخطر لي على بال،
ِقبل الصالة كأن لساني معقود، وما أستطیع أن أتكلم بكلمة، ولكن وتوكْل على الحيِّ الذي ال یُموت وسبِّْح بحْمده : وإذا باللسان ینطلق، یقول ِ َِ َ َ َ َ َ َ َِ ُ ََّ ْ َ َّ

یعن هللا ھؤالء فمن  وإذا لم!! یف وھم ینصحون لدین هللا عز وجلك!!كیف وھم ینفعون األمة!! ، كیف وھم على ثغور اإلسالم]58:الفرقان[
فأمثال ھؤالء لھم عند هللا معین، ولھم من هللا ظھیر، فإن قصرت المرأة وابتعدت عن ھذا فخذلتھ، فإن هللا ینصره ویعینھ، وسیجعل ! یعین؟

لكن مع ھذا أوصي الزوج أن . ة أن تعینھ وهللا سوف یعینھاهللا عز وجل ویھیئ من ھو أصلح من ھذه المعونة بالمعیة، ولذلك أوصي المرأ
یتقي هللا في حقوق زوجتھ، وأن یكون األئمة والخطباء وطالب العلم قدوة لغیرھم، وإذا عجزت عن القیام ببعض الحقوق، فال تفوتك الكلمة 

ن قد یكون بعض المشایخ ال یمدح الطالب، وال یثني إن الذي یجرح النساء المؤمنات ویؤثر علیھن أنھن ال یسمعن كلمة طیبة، لك.. الطیبة
ًعلى من یخدمھ، وهللا یعلم أنھ یرید لھ األجر أكثر، ویرید لھ الثواب أعظم، وثق ثقة تامة أنك لن تكون سعیدا في ھذه الحیاة إال إذا وطنت 

ًنفسك دائما على أن ال تنتظر شكرا من أحد إال من هللا، الذي یشكر األعمال الصالحة من یفعل الخـیر ال یعدم جوازیھ ال . ، سبحانھ وتعالىً
یذھب الفضل بین هللا والنـاس فال یذھب المعروف عند هللا، فالمعروف ال ینسى، والخیر ال یبلى، والحسنة ال تنسى، فا ال یضیع من عبده 

ًاس الخاصة والعامة، حتى ولو كنت برا بوالدك، فال ًمن الحسنات مثقال خردلة وأقل من ذلك، فوطن نفسك دائما إذا كنت في معاملتك مع الن
وجماع . تنتظر من والدك كلمة شكر، وقد كان بعض البارین یتمنى أن ال یشكره والده، حتى یكون أجره عند هللا أعظم، وثوابھ عند هللا أجل

یرة،؛ خاصة إذا خرجت، فیحرص الزوج على الخیر كلھ أن نتواصى بأداء الحقوق والواجبات، فإن المرأة في ھذا الزمان تتعرض لفتن كث
أسأل هللا العظیم رب العرش الكریم أن یوفقنا لما یحب ویرضى، وأسألھ أن یعصمنا من الزلل، وأن یوفقنا في . إعفاف أھلھ واإلحسان إلیھم

 .القول والعمل، وصلى هللا وسلم وبارك على نبینا محمد وعلى آلھ وصحبھ أجمعین
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  باب الحضانةالى  كتاب النكاح  من-شرح زاد المستقنع 
 مختار الشنقیطيالمحمد 

 
 

 ]1[ كتاب النكاح -شرح زاد المستقنع 
 

النكاح عقد یفید حل استمتاع كل من الزوجین باآلخر، فقد جاء الحث علیھ في الكتاب والسنة، لیعصم اإلنسان نفسھ من الوقوع في الزنا الذي 
والزواج یكون بھ تكثیر سواد المسلمین، ویوجب ارتباط . ل باألسباب التي تعین على الوقایة منھجاء في الشرع التحذیر منھ بشدة، والعم

 .بعضھم ببعض، وھذا من مقاصد الشریعة في الزواج
 

 مشروعیة النكاح وحكمھ
 

فیقول : أما بعد. صحبھ أجمعینبسم هللا الرحمن الرحیم الحمد  رب العالمین، والصالة والسالم على أشرف األنبیاء والمرسلین وعلى آلھ و
َُیطلق بمعنى الجمع والضم، ومنھ قول العرب: النكاح في اللغة]. كتاب النكاح: [المصنف رحمھ هللا تناكحت األشجار إذا اجتمعت ودخل : ْ

ٍّ وارتباط كل منھما بعضھا في بعض، والمناسبة من ھذا المعنى اللغوي ظاھرة؛ ألن النكاح یقوم على االستمتاع الموجب الجتماع الزوجین
أنھ عقد یفید : ّوأما في اصطالح الشرع، فإن معنى النكاح اختلفت عبارات العلماء رحمھم هللا فیھ، ومن أنسب ما ُعرف بھ النكاح. باآلخر

ًل ولي المرأة مخاطبا المراد بھ اإلیجاب والقبول، واإلیجاب أن یقو) عقد: (ًحل استمتاع كل من الزوجین باآلخر، وبناء على ھذا فقول العلماء
ما یعود من الشيء، : الفائدة) عقد یفید: (وقولھم رحمھم هللا. قبلت، أو قبلت نكاح فالنة: زوجتك بنتي فالنة، والقبول أن یقول الزوج: الزوج

ألن األصل أنھ ) تمتاعحل اس: (وقولھم رحمھم هللا. أن عقد النكاح ینشأ عنھ ویترتب علیھ حل استمتاع كل من الزوجین باآلخر: ومعنى ذلك
) حل استمتاع كل من الزوجین: (قولھم. ال یجوز للرجل أن یستمتع إال بما أحل هللا أن یستمتع بھ من المرأة المنكوحة أو ملك الیمین

یشمل ) استمتاع (:ُاالستمتاع من المتعة، والمتعة تشمل الشيء الذي فیھ اللذة سواء كانت متعلقة بالبصر أو متعلقة بالجوارح األخر، وقولھم
: التقبیل ونحوه، وغایة المتعة من الجماع، فالكل أحلھ هللا عز وجل للزوج، ولذلك قال هللا تعالى جمیع أنواع االستمتاع التي ھي المقدمات من

َُّھن لباس لكم وأنتم لباس لُھن  ِ ِ ََّ ٌَ ٌَ َ َْ ُْ ْ زوجین یفید حل استمتاع كل منھما باآلخر، ، فھذا العقد الشرعي والرباط الذي أذن هللا بھ لل] 187:البقرة[َُ
أما دلیل الكتاب . وھذا النوع من العقود دل على مشروعیتھ دلیل الكتاب والسنة واإلجماع. فالمرأة تستمتع بالرجل والرجل یستمتع بالمرأة

َفانكُحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثالث : فإن هللا سبحانھ وتعالى یقول َُ َْ َ ِ َ َ َ ََ َِّ ُِ ِْ َوُرباع َ َ فندب هللا عباده إلیھ، ودلت اآلیة الكریمة على ] 3:النساء[َ
ُوأنكُحوا األیامى منكم والصالحین مْن عبادكم وإمائكم إْن یكونوا فقراء ُیغنھم هللا مْن فْضلھ وهللا : ًأن النكاح مأذون بھ شرعا، وقال سبحانھ َُّ ََّ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ َّ ِ َِ ْ َُ ْ ْ ِْ ُ ُ ُ ُ ُ ُ ِْ ِ َ َ

ِواس ٌع علیم َ ِ َ من استطاع ! یا معشر الشباب: (فإن النبي صلى هللا علیھ وسلم قال: وأما دلیل السنة. واآلیات في ھذا المعنى كثیرة]32:النور[ٌ
أصل یدل على مشروعیة النكاح واإلذن بھ، وقولھ علیھ الصالة والسالم في حدیث ابن عباس ) فلیتزوج: (، فقولھ)منكم الباءة فلیتزوج

، وكذلك ثبت عنھ علیھ الصالة والسالم أنھ فعل النكاح فتزوج علیھ الصالة والسالم، )تزوجوا الودود الولود فإني مفاخر بكم األمم(: وغیره
ًوأقر الصحابة على الزواج فاجتمعت داللة السنة قوال وفعال وتقریرا ً فقد أجمعت األمة على مشروعیة النكاح وحلھ : وأما بالنسبة لإلجماع. ً

، وال خالف بینھم بحمد هللا في ذلك، وأما الحكمة أو الحكم التي یمكن أن تستفاد من ھذا العقد الشرعي، فإن هللا تعالى شرع النكاح وجوازه
وجعل في شرعیتھ تكثیر سواد األمة وإبقاء النسل البشري، فعن طریق النكاح یتكاثر الناس ویتناسلون بالذریات واألوالد واألحفاد، فیبقى 

كذلك في النكاح إعفاف للرجل وإعفاف للمرأة عن ما حرم . ال ینقطع، وبقاء النسل عمارة للكون بطاعة هللا عز وجل كما ال یخفىالنسل و
أن الناس : ونحوه من المحرمات، فشرع النكاح لھذه الحكم العظیمة، وتتبعھا آثار ھي حكم جلیلة؛ منھا.. هللا، وصیانة لھما عن الزنا

ھم األلفة والمحبة والصفاء والنقاء، وھذا یقوي أواصر اإلسالم، ویوجب ارتباط المسلمین بعضھم ببعض، فإن الرجل یتواصلون وتحدث بین
یتزوج فُیغرب في نكاحھ، فیتزوج امرأة من قبیلة غیر قبیلتھ أو امرأة من مصر غیر مصره، وحینئٍذ یتعلق المسلم بأرحام لھ في ذلك البلد، 

ام لھم في بلد آخر، فترتبط جماعة المسلمین وتحصل بالنكاح أواصر المحبة واأللفة ولذلك قال صلى هللا علیھ ویتعلق أھل ذلك البلد بأرح
ً فاستوصوا بأھلھا خیرا فإن لھم رحما-یعني مصر-ًإنكم ستفتحون أرضا یذكر فیھا القیراط : (وسلم في الحدیث الصحیح أن ھذا : فالمقصود). ً

أن یتواصل المسلمون وأن یتراحموا، وأن یتعاضدوا، وأن یكونوا كالبیت : تواصي بالخیر، ومقصود اإلسالمالرحم یوجب األلفة والمحبة وال
الواحد وكالجسد الواحد الذي إذا اشتكى منھ عضو تداعى لھ سائر الجسد بالسھر والحمى، ومن ھنا إذا حصل التعدد وتزوج الرجل من أكثر 

الواحد یقوم على بیوت، ولو وقعت بلیة أو مصیبة في بیت من ھذه البیوت تألم الجمیع وكأنھ من قبیلة ومن أكثر من جماعة أصبح البیت 
أنھ كفایة للمئونة، فإن الرجل إذا تزوج المرأة كفى أباھا أن یعیلھا وأن تكون : ًوكذلك أیضا من حكم النكاح. بیت واحد وكأنھ أسرة واحدة

لیھ أن یقوم على بناتھ وأن یرعاھن، أو یرعى أوالده، ففي ضم ھذه البنت وضم تلك البنت ًعبئا علیھ، خاصة وأن األب في آخر عمره یثقل ع
إلى غیر ذلك من الحكم العظیمة واألسرار الكریمة، فإن الزوج تسلیھ زوجتھ وتواسیھ، وتخفف عنھ .. الشك أنھ تخفیف لألعباء والمئونة

ًوت قلبھ على الطاعات، فاستفاد خیرا كثیرا لدینھ ودنیاه وآخرتھاألشجان واألحزان، وإذا كانت صالحة ثبتتھ على الصراط وق - ھذا العقد . ً
جمھور أھل : ھل النكاح واجب أو مندوب؟ على قولین مشھورین:  اختلفت أنظار العلماء إلیھ، وتكلموا على حكمھ، فقالوا- وھو عقد النكاح

ل الحدیث رحمة هللا على الجمیع على أن النكاح لیس بواجب وأنھ مندوب العلم من الحنفیة والمالكیة والشافعیة والحنابلة وطائفة من أھ
وذھب فقھاء الظاھریة رحمھم هللا إلى القول بوجوب النكاح، وأنھ یجب على الرجل أن ینكح . ومستحب، وھذا في حالة االعتدال كما سیأتي

ى سبیل الندب واالستحباب ال على سبیل الحتم واإلیجاب، واستدل على األقل واحدة، ثم من بعد ذلك یبقى نكاح االثنتین والثالث واألربع عل
َفانكُحوا ما طاب لكم من : فإن هللا سبحانھ وتعالى یقول في كتابھ: أما دلیل الكتاب. الظاھریة على قولھم بوجوب النكاح بدلیل الكتاب والسنة َ َِ ِْ ُ َ َ َ
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ِالنساء  َ أن األمر محمول على الوجوب حتى یدل : إن هللا أمر، والقاعدة في األصول: قالواووجھ الداللة من ھذه اآلیة الكریمة ] 3:النساء[ِّ
ًالدلیل على صرفھ عن ھذا الظاھر، فأمرنا هللا أن ننكح فأصبح النكاح واجبا الزما علینا، واستدلوا بقولھ تعالى أیضا ً ْوأنكُحوا األیامى منكم : ً ُ ْ ِ َِ َ ََ َ

یا معشر : (واستدلوا بالسنة في قولھ علیھ الصالة والسالم. على الوجوب وال صارف لھ عن ظاھرهھذا أمر واألمر یدل : قالوا] 32:النور[
وھذا أمر واألمر للوجوب، ) فلیتزوج: (ووجھ الداللة من الحدیث أن النبي صلى  علیھ وسلم قال) من استطاع منكم الباءة فلیتزوج! الشباب

لكنھ متكلم في سنده، ) تناكحوا تناسلوا: (، وفي روایة لحدیث آخر)تزوجوا الودود الولود (:كذلك أكدوا ھذا بقولھ علیھ الصالة والسالم
تناكحوا : (والحدیث رواه عبد الرزاق في مصنفھ، وكذلك اإلمام أبو حنیفة في مسنده، ولھ روایات في مصنف ابن أبي شیبة وغیره بلفظ

ھذا الحدیث ) فإني مباٍه بكم األمم: (، وفي روایة)كحوا تكاثروا فإني مفاخر بكم األممتنا: (، وفي روایة)تناكحوا تكثروا(وفي روایة ) تناسلوا
كما ذكرنا أخرجھ عبد الرزاق في مصنفھ وابن ماجة في سننھ، وكذلك أخرجھ الدیلمي في مسنده؛ مسند الفردوس، وأكثر طرقھ ضعیفة لكن 

أما الجمھور فإنھم . ففیھ حث بالغ یقوي جانب األمر) تزوجوا: ( الصالة والسالمھذا أمر لقولھ علیھ: قالوا) تزوجوا الودود الولود: (روایة
َفانكُحوا ما طاب لكم من : إن النكاح لیس بواجب، وھذه األوامر الواردة في الكتاب والسنة لیست على ظاھرھا، فإن قولھ سبحانھ: قالوا َ َِ ِْ ُ َ َ َ

ِالنساء  َ َفانكُحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثالث وُرباع :  قولھإنھ لیس للوجوب بدلیل: قالوا] 3:النساء[ِّ َ َ َ َ ِ َ َ َ ََ َُ َْ َِّ ُِ ِْ ً، فلو كان أمرا للوجوب ] 3:النساء[َ
ًلوجب أن ینكح اثنتین وثالثا وأربعا، ولكن هللا قال ِفانكُحوا : ً ًوجعل األمر مرتبطا بالمثنى والثالث والرباع، فدل على عدم إرادة ] 3:النساء[َ

إن في اآلیة قرینة تدل على عدم الوجوب؛ ألنھ أمر بالتثنیة والتثلیث، وكونھ تكون عنده أربع : ًالفرضیة، كذلك أیضا كأنھم یقولونالوجوب و
ِفانكُحوا : وھو الحد األقصى للنكاح فھذا كلھ على سبیل الندب واالستحباب عند الجمیع، فدل على أن األمر في قولھ للندب ] 3:النساء[َ

) من استطاع منكم الباءة فلیتزوج فإنھ أغض للبصر! یا معشر الشباب: (أما قولھ علیھ الصالة والسالم. ولیس للحتم واإلیجابواالستحباب 
على وزن أفعل التفضیل، وأفعل التفضیل ال یدل ) أغض(فإن ) فإنھ أغض: (إن في الحدیث قرینة تدل على عدم الوجوب وھي قولھ: قالوا

 أن یغض بصره، فإذا صار النكاح أغض كأنھ یحصل الواجب وھو غض البصر بما دون النكاح، وعلى ھذا على الوجوب؛ ألن المطلوب
أن النكاح مستحب ومندوب إلیھ في حالة االعتدال، وھي الحالة التي : وھذا ھو الصحیح. إنھ أمر للندب واالستحباب ال للحتم واإلیجاب: قالوا

ً الموانع، وقد قرر العلماء وھم الجمھور أن النكاح تعتریھ األحكام الخمسة؛ فیكون واجبا في حاالت، انتفاء الدوافع وانتفاء: یسمیھا العلماء
ُویكون مندوبا في أخر، ویكون محرما في أخر، ویكون مكروھا في أخر، ویكون مباحا في أخر ُ ُ ًُ ً ً ًفیكون النكاح واجبا إذا كان الشخص یخاف . ً

أن ال یأمن الحرام، وأن تكون : إذا لم یتزوج وقع في الحرام، وعنده قدرة على النكاح؛ فھذان شرطانعلى نفسھ الزنا، وغلب على ظنھ أنھ 
 ......عنده القدرة أن یتزوج، ووجھ الوجوب ھنا أنھ فرض علیھ أن یمنع نفسھ عن الحرام، وواجب علیھ أن ال یتسب

 
 ترتیب العلماء لكتاب النكاح

 
 

والعلماء رحمھم هللا . في ھذا الموضع سأذكر لك جملة من األحكام والمسائل المتعلقة بالنكاح: أي] نكاح كتاب ال: [یقول المصنف رحمھ هللا
ًإذا ذكروا كتاب النكاح فإنھم یعتنون بتنظیمھ وبیانھ مرتبا في األحكام الفقھیة، ففي األبواب یقررون أوال ابتداء النكاح، وكیف یمكن لإلنسان : ً

مقدمات النكاح، ومقدمات النكاح تستلزم أن تبحث عن المرأة :  زواجھ؟ وھذا المبحث یسمى عند العلماء بمبحثأن یصیب السنة والھدي في
ًأن تكون ودودا ولودا بكرا، دینة صالحة : التي یندب طلبھا والزواج منھا، فیبینون ما ھو األفضل نكاحھ من النساء كقولھم ً إلى آخره، .. ً

ئل المتعلقة بخطبة النكاح بالنظر إلى المخطوبة، وخطبة النكاح، وصفة الخطبة، واألمور التي ینبغي أن كذلك یبحثون في المقدمات المسا
ونحو ذلك من األمور التي ینبغي أن تتقى في خطبة المسلم وطلبھ .. یتقیھا المسلم في خطبتھ من الخطبة على أخیھ المسلم وخطبة المعتدة

یدخلون في الشروط المعتبرة لصحة عقد النكاح، وھذا ما یسمى عند العلماء بالتسلسل الفكري، إذ وبعد أن یبینوا مقدمات النكاح . للنكاح
كذلك یبحثون بعد المقدمات في شروط صحة عقد النكاح، . یراعون تسلسل األمور فیقدمون الحوادث والمسائل واألحكام على حسب الوقوع

األبوة، البنوة، : أن یتولى عقد نكاحھا من عصبتھا؟ وتبین بعد بیان أصناف الوالیةوھذا یستلزم النظر فیمن ھو ولي الزوجة الذي من حقھ 
ُاألخوة، العمومة، وأبناء كل، وبعد أن تُبین أصناف األولیاء تبین مراتب األولیاء، وتقدیمھم على حسب الجھة، ثم القرب، ثم القوة في 

وھكذا، ھذا بالنسبة للولي، ثم بعد .. آلثار إذا زوج الولي األبعد مع حضور األقربالقرابة، ثم بعد ترتیب األولیاء في النكاح یتكلمون على ا
ذلك یتكلمون على أنھ یشترط للنكاح وجود الشاھدین، وصفات الشاھدین، وقد یؤخر بعضھم الكالم على صفة الشھود في باب القضاء عند 

 الصداق؛ فیتكلمون في حكم الصداق، وجنس الصداق، وقدر الصداق، ًكذلك أیضا ینبھون على شرط. الكالم على األصل العام في الشھادة
وبعد االنتھاء . إلى غیر ذلك من األحكام المترتبة على شرط الصداق.. وصفة الصداق، والصداق المعجل والمؤجل، والخصومة في الصداق

ئل المترتبة على العقد الصحیح والمسائل المترتبة على عقد من ھذه األمور الثالثة المعتبرة لعقد النكاح، ینبھ العلماء رحمھم هللا على المسا
ًالنكاح الفاسد، فیعتنون بمباحث تتصل بالنكاح المشروع وبالنكاح الممنوع، فھناك نوع من النكاح أذن الشرع بھ وھو الذي استجمع شروطا 

بھ لمصادمتھ للشرع أو اشتمالھ على أمور نص الشرع ًیحكم من خاللھا بصحة العقد واعتباره شرعا، وھناك نوع من النكاح لم یأذن الشرع 
أن تكون : الموانع، ویبینون موانع النكاح المؤبدة والموانع المؤقتة، فالموانع المؤبدة: ًفیبینون أوال. على عدم صحة النكاح بسبب وجودھا

خوات، وبنات اإلخوان، والعمات، والخاالت، ثم بعد المرأة قریبة بالنسب قرابة تمنع من النكاح؛ كاألمھات، والبنات، واألخوات، وبنات األ
ًذلك المحرمات بالمصاھرة، ثم المحرمات بالرضاع، بعد ھذا یتكلمون على المحرمات تحریما مؤقتا؛ كالمحرمات بسبب الجمع، كأخت  ً

ًوكذلك أیضا مانع الزواج؛ مثل الزوجة، وعمة الزوجة، وخالة الزوجة، ثم یتكلمون على مانع الدین، وھو مانع مؤقت إن تابت وأسلمت، 
ًثم یتكلمون أیضا في النكاح الممنوع على النكاح الذي نص الشرع . ذلك من بقیة الموانع المعتبرة في النكاح إلى غیر.. كونھا منكوحة للغیر

القول بأن النكاح یفسد یكون على عدم اإلذن بھ؛ كنكاح الشغار، ونكاح المتعة، وھل خطبة الرجل على خطبة أخیھ توجب فساد النكاح؟ فعلى 
بعد بیانھم لھذا . ًالنكاح غیر مشروع، كذلك أیضا نكاح المحلل إذا نكح امرأة من أجل أن یحللھا للغیر، سواء في حالة التواطؤ أو عدم التواطؤ
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ح؛ من العشرة بالمعروف، الممنوع یشرعون في بیان المشروع، وأثر النكاح المشروع، وھذا یستلزم أن یبینوا ما یترتب على عقد النكا
ونحو ذلك، ثم بعد االنتھاء من بیان مقدمات النكاح وبیان الشروط المعتبرة للصحة، وأمارات فساد .. والحقوق الواجبة من النفقة والسكنى

ًما كلیة أو مؤقتا، وھذا عقد النكاح، واآلثار المترتبة على العقد المشروع والممنوع یشرع العلماء في بیان األمور التي تزول بھا العصمة؛ إ
یستلزم الكالم على كتاب الطالق، فیشرعون في كتاب الطالق، وكتاب اللعان، وكتاب الظھار، ثم بعد ذلك یبینون األثر والخلع واإلیالء، ثم 

لمعتدة، وأحكام العدة، یبینون األثر المترتب على الطالق وزوال العصمة، أو ما یكون في حكم ذلك، فیبینون أحكام الرجعة وأحكام المرأة ا
ھذا كلھ صورة مجملة؛ . والحقوق الواجبة المترتبة على ذلك، ثم یختمون بالحداد وما یتعلق بمسائل الحداد، ثم بعد ذلك ینتھي كتاب النكاح

فكار، وھذا ألنھ مما یستحب في الفقھ قبل الدخول في الكتب أن یكون عند طالب العلم تصور إجمالي حتى یستطیع أن یعرف ترتیب األ
ترتیب األفكار للفھم، وترتیبھا لإلفھام، : الترتیب الذي تعب العلماء لتقریره وضبطھ وحسن صیاغتھ بعد توفیق هللا عز وجل لھم، قصد منھ

ًوترتیبھا للفتوى وللقضاء؛ ألن الفقھ یحتاجھ اإلنسان لنفسھ عمال، ویحتاجھ لغیره تعلیما، ویحتاجھ لغیره فتوى، ویحتاجھ لغیره ً قضاء، فلذلك ً
ینبغي أن تكون ھذه المادة مرتبة، فإذا رتبت وجاءك السؤال عن مسألة ما فمباشرة تنصرف إلى الباب الذي درستھ، وتتذكر مسائلھ، ھل ھذه 

م علماء من قرون المسألة فیھ أو لیست فیھ؟ وھذه فائدة قراءة الفقھ؛ أنھ یعین طالب العلم على أن یفھم وعلى أن ُیفھم؛ ألن الفقھ حصیلة إلفھا
عدیدة ولیس بالسھل، ھذا الفقھ ثمرة جھود ال یعلمھا إال هللا جل جاللھ، وعلى ھذا أحببنا أن ننبھ على ھذا الترتیب حتى یحصل إن شاء هللا 

 ...... .بیان المسائل وترتیب األبواب خاصة عند مباحث المناسبات
 

 سنیة النكاح
 
 

من ھدیھ علیھ الصالة والسالم النكاح، وھذه الجملة قصد منھا بیان الحكم؛ ألن : ائد إلى النكاح، أيالضمیر ع] وھو سنة : [ قال رحمھ هللا
أن یبینوا حقیقة الباب الذي ھو جزئیة : األولى: أنھم إذا أتوا إلى أي باب أو كتاب یعتنون بجزئیتین مھمتین: القاعدة عند العلماء رحمھم هللا

وھو مباح، : كتاب الطالق، ثم یبین حكم الطالق فیقول: في كتاب الطالق، یقول: ً مثال- حكم الباب-  الحكم التعریفات، ثم بعد التعریف یأتي
ًأنھم یبتدئون أوال بالحكم، ویقدمون التعریف على الحكم؛ ألن القاعدة : فالمقصود. وھو محرم: الظھار، فإنھ یبین حكمھ فیقول: ًوإذا قال مثال

صوره، وال یمكن أن تحكم على النكاح حتى تعرف ما ھو النكاح، وحتى تعلم بعد ذلك أن الذي أباحھ هللا ھو أن الحكم على الشيء فرع عن ت
ذلك الشيء، وأن الذي حرمھ هللا ھو ذلك الشيء، وقد تقدمت األدلة من الكتاب والسنة على شرعیتھ، وعلى ھذا اختار المصنف ما اختاره 

 فعبر بھذه الجملة حتى ینبھ على أن مذھب الجمھور في مقام الندب واالستحباب ولیس في مقام جمھور العلماء من أن النكاح لیس بواجب،
 ...... .اللزوم واإلیجاب

 
 اختالف العلماء في تفضیل النكاح مع الشھوة على نوافل العبادات

 
أن : ما موقف العلماء منھا؟ المراد بھذه الجملة: ًثانیاما معناھا؟ : ًھذه الجملة أوال] وفعلھ مع الشھوة أفضل من نوافل العبادات: [قال رحمھ هللا

ًإعفاف الرجل لنفسھ وإعفافھ لزوجھ بالوطء أفضل من نوافل العبادات، وبناء على ھذا یترتب أن النكاح فیھ عبادة؛ ألنھ ال یفضل على نوافل 
النكاح أفضل منھا، :  قیام لیل ونحو ذلك، قال بعض العلماءًالعبادات إال ما كان مشتركا بینھا وبینھا في حصول الثواب، فقوافل العبادات من

فأصبح النكاح عبادة من ھذا الوجھ، فیحتاج المصنف إلى دلیل شرعي یدل على أن النكاح یعتبر عبادة، وھذا الدلیل جاء في قولھ علیھ 
أرأیتم لو وضعھا في الحرام : قال! ن لھ بھا أجر؟أیأتي أحدنا شھوتھ ویكو! یا رسول هللا: وفي بضع أحدكم صدقة، قالوا: (الصالة والسالم

ًفدلت ھذه الجملة على أن النكاح فیھ جانب العبادة، وأنھ بإعفافھ لزوجھ یكون قد حصل ثوابا قد یفضل نوافل العبادات!) أكان علیھ وزر؟ َّ .
العبادات، والشافعیة یخالفون في ھذه المسألة ویرون ما موقف العلماء من ھذه المسألة؟ الجمھور یفضلون النكاح على نوافل : المسألة الثانیة

َزیِّن للناس ُحب الشھوات من : أن النكاح شھوة، وأنھ لذة وھو إلى الدنیا أقرب منھ إلى الدین، ولذلك قرنھ هللا بشھوة الذھب والفضة في قولھ َ َ َِ ِ ُّ َِّ َِّ ُ
َالنساء والبنین والقناطیر الُمقنطرة من  َ َ َ َ َ ِ َِ ِ ِ َِ ْ َِّ َ َْ ْ َالذھب والفضة والخْیل الُمسومة واألنعام والحْرث ذلك متاُع الحیاة الدنیا ِْ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َْ ُّْ ِ ِ ِ ِ َّ ِ َّ ِ ِْ ْ ْ ْ َْ ََ ِ َ ِ فا سبحانھ ] 14:آل عمران[َّ

إنھ : فتنھا، فقالواجعلھ من متاع الدنیا ولم یجعلھ عبادة ولم ینص على كونھ عبادة، وقرنھ بالمال وبالقناطیر والمقنطرة وبالمغریات في الدنیا و
جانب دنیوي، وجانب دیني؛ وأن : ما ذھب إلیھ الجمھور، وأن النكاح فیھ جانبان: والصحیح. لیس بأفضل من نوافل العبادات لھذا النص

َ عرف ًإذا قصد بھا وجھ هللا عز وجل، كرجل یتزوج ثانیة: الجانب الدیني ُمثاب صاحبھ، ومأجور غیر مأزور، ویعظم ثوابھ أكثر في مسائل َ
َمنھا الدین واالستقامة، وأصبحت أرملة بعد زوج، فأراد أن یضمھا إلیھ لعلمھ أنھا تفتن أو أنھا تحتاج إلى من یعولھا، فأشفق علیھا وأحسن  ْ ُ

أو قرابتھ، إلیھا، أو زوجة مات عنھا أخوه، فأراد أن یضمھا ألیتام أخیھ، أو أراد أن یضمھا ألیتام عندھا من أبناء عمھ أو أبناء عمومتھ 
ما ذھب : والصحیح. یقصد بذلك اإلحسان والبر، فمثل ھذه المواقف في النكاح ال شك أنھا تفضلھ وتزید من أجره وتزید من ثواب صاحبھ

 ...... .إلیھ الجمھور لصحة الدلیل على ذلك
 

 وجوب النكاح على من یخاف الزنا
 

یثاب فاعلھ ویعاقب تاركھ، فإن خاف على نفسھ الزنا بترك النكاح ویقدر : لواجبا] ویجب على كل من یخاف الزنا بتركھ : [ قال رحمھ هللا
 فحینئٍذ یجب علیھ أن ینكح، وقد بینا وجھ ذلك؛ ألنھ إذا لم یتزوج وقد استیقن أو غلب على ظنھ الوقوع - عنده مئونة وقدرة أن یتزوج-علیھ 

وحرم وسائل الزنا،  عز وجل حرم الحرام والوسیلة إلى الحرام، ولذلك حرم الزنافي الحرام فمعنى ذلك أنھ سیقع في الحرام ال محالة، وهللا 
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َّفحرم النظر لألجنبیة، ولمس األجنبیة، والسفر مع األجنبیة بدون محرم، والخلوة مع األجنبیة بدون محرم، حتى حرم على المرأة أن ترفع  َ
باب منع الوسائل المفضیة إلى الزنا، وھو المقصد والغایة من ھذه الوسائل التي َرجلھا فتضربھا على األرض لُیْعلم ما تخفیھ من زینتھا، من 

 تحریم األصل الذي یسمى بعبارة العلماء -: فكأن الشرع حینما نص على تحریم ھذه الوسائل قصد أمرین. نص الشرع على تحریمھا
ٌھ عن زواج نفسھ وسیلة مفضیة إلى الوقوع في الحرام، كما لو فسكوت: قالوا.  وتحریم الوسیلة المفضیة إلیھ-. ًمقصدا وغایة: وبمصطلحھم

َّأنھ إذا أمن الحرام أو أخر لزمان یراه أصلح لھ في اجتھاده ونظره أنھ ال : ومفھوم ھذا. خال بأجنبیة فكأنھ یتعاطى أسباب الوقوع في الحرام
 ...... .قن أو غلب على ظنھ فال إشكالٌیصل إلى الوجوب متى ما علم أنھ واثق من نفسھ وغلب على ظنھ، فإذا استی

 
 التنبیھ على قضیة إزعاج األطفال في المساجد

 
ل ال آمر وال أنھى، ألني ال أستطیع أن أمنع أمة هللا إذا  أحب أن أنبھ على أمر وھو قضیة األطفال، فقد كثر صیاحھم وإزعاجھم، فأفضِّ

والد؛ لكني أفضل للمرأة وللرجل إذا أمكن أال یأتوا باألطفال حتى ال یزعجوا احتاجت إلى إحضار أوالدھا، وكذلك ال أستطیع أن أمنع األ
طالب العلم، وال یتسببوا في الضرر على غیرھم، وإن كان بعض العلماء یرى أنھ إذا وصل األمر إلى حالة من اإلزعاج والصراخ أنھ قد ال 

وإذا كانت المرأة ال تستطیع أن تترك أوالدھا فیمكن أن تستعین بعد هللا َّفأنا أفضل أن ُیتقى ھذا، . تخلو المرأة من إثم، وكذلك الرجل
ًبالشریط، وأحبِّذ أال یحضر األطفال ما أمكن، وقد اشتكي إلي أكثر من مرة، فحبذا لو أن طالبات العلم واألخوات وأیضا األزواج یراعون  َُّ َّ

أن الحمد  رب  وآخر دعوانا. اتھ العلى أن یغفر ذنوبنا، وأن یتجاوز عناونسأل هللا العظیم رب العرش الكریم بأسمائھ الحسنى وصف. ذلك
 ...... .وصلى هللا وسلم وبارك على نبینا محمد. العالمین

 
 [2[ كتاب النكاح -شرح زاد المستقنع 

 
ًجاء في الشریعة الحث على طلب صفات معینة في الزوجة، مثل أن تكون صالحة دینة، وأن تكون بكرا ولودا ، وقد أبیح النظر إلى ً

 .ًالمخطوبة إذا علم من حال الخاطب أنھ یرید النكاح فعال، فیباح لھ النظر إلى الوجھ والكفین، وال یختلي بھا في حال النظر
 

 الصفات التي یستحب توافرھا في المرأة
 
 

) یسن: (من السنة أن ینكح واحدة، وھذه الواحدة لما قال: ولیق] ٍویسن نكاح واحدٍة َدیِّنٍة أجنبیٍة بكر ولوٍد بال أم : [ قال المصنف رحمھ هللا
كأنھ یشیر إلى الھدي والسنة أن یتزوج واحدة، ومن نظر إلى السنة علم أن السنة التعدد، وأن الواحدة خالف األفضل، وأن األفضل إن قدر 

ًا كان قادرا على أن یعدد فاألفضل والسنة أن یعدد؛ ألن  فال إشكال، لكن إذ-كما تقدم-على أن یعدد عدد، وإذا لم یقدر أو خاف عدم العدل 
السنة من حیث األفضلیة، واألحسن واألكمل أن یعدد؛ ألن التعدد لھ ) یسن واحدة: (النبي صلى هللا علیھ وسلم عدد في نكاحھ، فیكون قولھ

أة أو اإلحسان إلى أیتامھا، أو تخفیف الشر على مصالح ذكرناھا وأشرنا إلیھا، خاصة إذا كان الرجل ھدفھ من التعدد اإلحسان إلى المر
 ...... .ونحو ذلك من المقاصد الحسنة.. المسلمین بالزواج

 
 أن تكون المرأة دینة

 
 

ذات دین، والدین تختلف مراتبھ، فھناك المرأة الدینة التي بلغت أعالي الدرجات في دینھا واستقامتھا ومحافظتھا، : أي] دینة: [قال رحمھ هللا
ُفالصالحات قانتات حافظات للغْیب بما حفظ هللا : ا النوع أثنى هللا علیھ من فوق سبع سماوات وأشاد بفضلھ ومكانتھ، فقال سبحانھ وتعالىوھذ َّ َ َِ ِ ِ ِ ِ ِ ََّ َ َ َِ َ ْ ٌ ٌ َ َ ُ َ

ین، وبقدر الدین والمرأة الصالحة الدینة أفضل من غیرھا، وقدمھا المصنف؛ ألن خیر الناس وأفضل الناس من كان عنده د] 34:النساء[
ْإن أكرمكم عنَد هللا أتقاكم : یتفاضل العباد، قال تعالى ُْ ْ ْ ُ َْ َ َِ َّ ِ ََّ َ من ھو خیر الناس، ومن ھو - من خیر الناس؟ ! یا رسول هللا: قیل(، ] 13:الحجرات[ِ

ًأغناھم، وال أرفعھم حسبا أو نسبا: أفضلھم، ما قال صلى هللا علیھ وسلم اس أتقاھم  سبحانھ وتعالى، فخیر النساء خیر الن: أي) أتقاھم:  قال- ً
أن تكون ذات دین، : المرتبة األولى: وعلى ھذا فھناك مراتب للمرأة. دینة: أتقاھن  عز وجل، ویعبر العلماء بمعنى التقوى في قولھم

أن تكون : المرتبة الثانیة. فضائلتحافظ على الصلوات، وتحافظ على الواجبات، وتمتنع من المحرمات، لكنھا لیست بحریصة على ال: بمعنى
ًمحافظة على الواجبات، تاركة للمحرمات، تفعل الفضائل أحیانا وتتركھا أحیانا ًأن تكون كما سبق، ولكنھا ال تترك فضال وال : المرتبة الثالثة. ً

أن تكون حریصة على الفضائل : ألولالنوع ا: طاعة، كلما علمت باب خیر حرصت علیھ، فحینئٍذ المرأة في ھذه المرتبة ال تخلو من ضربین
ًیلتحق بھذا النفع المتعدي نسبیا، كأن  ًونحو ذلك من الطاعات التي یكون نفعھا خاصا بھا، وقد.. والنوافل لنفسھا، كقیام اللیل وصیام النھار

ًیكون عندھا مال ودائما تنفق فیكون نفعھا متعدیا، لكن في الغالب لیس عندھا علم، وھذا مرادنا، أ ن طاعتھا ودینھا وكثرة الخیر فیھا من جھة ً
ونحو ذلك، فأفضلھن األخیرة، فإن .. أن یكون نفعھا كھذه ومتعٍد إلى الغیر، كطالبة علم، وداعیة إلى هللا: النوع الثاني. النوافل والطاعات

ینبغي أن : حتاج إلى رجل صابر، یعنيكانت ذات علم ومحافظة على دینھا واستقامتھا، وتنشر علمھا وتدعو، فھذه أفضل وأكمل ولكنھا ت
فمثل ھذه علیھا في األصل أن تحفظ بیتھا، وال تخرج للدعوة وتترك ما . یعلم أن اشتغالھا بالدعوة وعلمھا سیكون على حساب أمور في بیتھا

 ببیتھا، وال شك أنھ من الخطر أن ًفرض هللا عز وجل علیھا من تربیة أوالدھا وبناتھا؛ ألن هللا فرض علیھا أن تدعو األقربین أوال؛ فتبدأ
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تترك حقوق البیت وحقوق الزوج لتخرج إلى الدعوة، وتحضر المجالس والمحاضرات وتضیع ھذه الحقوق اآلكد واألوجب، ولكنھا تقوم 
:  وسعھا، یعنيًبترتیب نفسھا وإحسان التصرف مع بعلھا وحقوق أوالدھا بحكمة وفطنة، والزوج الصالح یساعدھا، وال یكلف هللا نفسا إال

فالمرأة التي بلغت أعالي الدرجات . یساعدھا ویعینھا لكن في حدود شرعیة بشرط أن ال یعرض نفسھ للحرام، وأن ال یعرض أوالده للضیاع
 في مثل ھذا النوع من الداعیات الصالحات ال شك أنھ أفضل، لكن ینبغي كما ذكرنا على الزوج إذا أقدم على ھذا النوع من النساء أن یضع

حسبانھ اشتغالھن بالدعوة وحرصھن على الخیر، وأن ھذا یترتب علیھ تبعات ومسئولیات، فقد یحدث ما یوجب النفرة بین الزوجین بسبب 
أما النوع الذي ھو دون ذلك، فإن الفضل في زواجھ یتفاضل على حسب المراتب، لكن . عدم إحسان التصرف في مثل ھذا النوع من النساء

ض األحیان تفضل فیھ المرأة من جھة القرابة إذا كانت قریبة ووجدت أمور تفضل النكاح منھا، فالدینة القریبة ال شك أنھا ھناك نوع في بع
ُفقد یفضل نكاح الدینة بوجود صفات أخر، وخاصة إذا اقترن نكاح المرأة ببر الوالدین، فإن ]. أجنبیة: [أولى وأحرى، وسنبین ھذا عند قولھ

لى الزواج من امرأة یرضى عنھا والده وترضى عنھا والدتھ حري بھ أن یبارك هللا لھ في زواجھ، وأن یبارك هللا لھ الرجل الذي یحرص ع
فیما أقدم علیھ من نكاحھا، أما إذا أقدم على النكاح بشيء فیھ عقوق للوالدین فقد تنزع البركة من ھذا النوع من النكاح، فیحرص على أن 

ًفإن كانت المرأة غیر دینة، فھذا طبعا یتفاوت بحسب ما ذكرنا من . رضى هللا سبحانھ وتعالى ورضى والدیھیطلب امرأة یجمع فیھا بین 
تختلف لكنھا في األصل مسلمة؛ ألن غیر : النساء في الدین، فكما أن الدین یتفاوت كذلك ضعف الدین یتفاوت، فإذا كانت غیر دینة، یعني

 -نسأل هللا السالمة والعافیة-ا أحكام خاصة سنتكلم علیھا، أما المشركة والوثنیة والملحدة التي ال دین لھا المسلمة ال نتكلم علیھا، والكتابیة لھ
فھذا النوع من النساء ال یجوز نكاحھ إلى األبد حتى تسلم، فإذا أسلمت جاز نكاحھا، أما وھي على وثنیتھا فال، ولذلك قال صلى هللا علیھ 

فالشرك والوثنیة أمرھما عظیم، ولكن هللا خص ). نة أھل الكتاب غیر ناكحي نسائھم وال آكلي ذبائحھمسنوا بھم س: (وسلم في المجوس
ًالكتابیة؛ ألن ھناك نوعا من الرضا بالدین؛ ألنھا ذات دین، وھناك قاسم مشترك وإن كان ھناك اختالف بین الدیانات؛ فمادام أنھا ارتضت 

ھا في اإلسالم، ولذلك جاز نكاح الكتابیة ولم یجز أن ینكح الكتابي مسلمة، وھذا یدل على أن الدین ارتضت الطاعة فإنك تستطیع أن تدخل
إذا لم تكن دینة فھذا یتفاوت، لكن ھناك المرأة التي ھي ضعیفة الدین ویكون ضعفھا بترك الواجبات أو فعل المحرمات، : قلنا. القصد التأثیر

م بكفرھا فال إشكال، وھناك محرمات إذا وقعت فیھا تعدى ضررھا إلى الغیر، مثل الزانیة فیختلف ھذا؛ ألن ھناك واجبات إذا تركتھا حك
م ذلك على الُمْؤمنین : التي ھي ناقصة الدین، فالزانیة ال یجوز أن یتزوجھا، ولذلك قال هللا عز وجل َوُحرِّ َ َ َِ ِ ِْ َ َ ، ومذھب طائفة من ] 3:النور[َ

أن تتوب إلى : استبراؤھا من الزنا؛ أن تنھي عدتھا، والشرط الثاني: الزانیة إال بشرطین، الشرط األولأنھ ال یجوز نكاح : العلماء رحمھم هللا
وأما ما ورد من . هللا من الزنا، ولذلك لما جاء مرثد بن أبي مرثد وسأل النبي صلى هللا علیھ وسلم أن ینكح عناق منعھ من ذلك ونزلت اآلیة

ًفھذا حدیث ضعیف، وتكلم اإلمام ابن القیم رحمھ هللا علیھ كالما نفیسا وبین ضعفھ، ولكن على القول ) إن امرأتي ال ترد ید المس: (قول ً
إن : ( بتحسینھ كما حسنھ الحاكم، وبعض المتأخرین یمیل إلى تحسینھ، على ھذا القول لو فرض أنھ حسن أجاب ابن القیم بجواب حسن وقال

یھ أھل الجاھلیة، فقد كانوا یتركون للعشیق أن یستمتع بالمرأة باللمس ونحو ذلك وال یصل إلى ما كان عل) ال ترد ید المس: (المراد بقولھ
إن امرأتي ال ! یا رسول هللا: (صح فیھ دلیل یدل على أنھ ال یجوز استبقاء مثل ھذا؛ ألنھ قال لھ الزنا، لكن ھذا الحدیث في الحقیقة حتى لو

أن . ( فكأنھا حالة ضرورة) فأمسكھا: إني أخشى أن تتبعھا نفسي، فقال علیھ الصالة والسالم! یا رسول هللا: طلقھا، قال: ترد ید المس، قال
وھي مسألة تعارض المفسدتین، وللعلماء فیھ ) أمسكھا: (أني تعلقت بھا وأحببتھا، فإن طلقتھا سأعود وأزني بھا، فقال: یعني) تتبعھا نفسي 

: ث غیر ثابت، وعلى القول بثبوتھ یصرف إلى مسألة اللمس الذي ال یصل إلى الزنا، فیكون قولھكالم، لكن الذي تطمئن إلیھ النفس أن الحدی
یمسكھا لمفسدة اللمس من األجنبي التي ھي أخف من مفسدة وقوعھ في الزنا، فیكون تخریجھ على الوجھ الذي اختاره اإلمام ابن ) فأمسكھا(

ھل ھي تضیع الواجبات؟ ویسأل : ن كانت المرأة غیر دینة یسأل عنھا الذي یرید زواجھاإ: نرجع إلى مسألتنا. القیم على فرض ثبوت الحدیث
المحرمات الضرر فیھا متعٍد فال یطلبھا؛ ألنھ ال یؤمن أن یسري الفساد إلى أوالده  عن نوع الواجبات، ویسأل عن نوع المحرمات، فإن كانت

 فإذا غلب على ظن الناكح أنھ سیھدیھا وأنھ سیؤثر علیھا خاصة إذا كانت قریبة، وذریتھ، وھناك تفصیالت في مسألة الزواج من غیر الدینة،
فإنھ یعزم ویتوكل على هللا إذا أمره والداه وغلب على ظنھ أنھ سیدعوھا ویؤثر علیھا، وھذا مخرج من نكاح الكتابیة، فإن نكاح الكتابیة یجوز 

ً الوالد وكان دینھا خفیفا لكنك إذا تزوجت بھا قوي دینھا وقویت استقامتھا، فإنھ مما من أجل دعوتھا إلى اإلسالم، فإذا كانت قریبة وأمر بھا
  .یرغب أن تنكحھا، وال بأس في ھذه الحالة من اإلقدام على زواجھا والنكاح منھا

 
 أن تكون المرأة أجنبیة

 
سمیت الجنابة؛ ألن صاحبھا یبتعد عن فعل الصالة، واألجنبیة المباعدة، ومنھ : األجنبیة مأخوذة من المجانبة بمعنى] أجنبیة : [ قال رحمھ هللا

أن المصنف یمیل إلى تفضیل نكاح الرجل من غیر قرابتھ، وھذا مبني على أنھ أنجب للولد، ویذكر بعض األطباء : ضد القریبة، ومعنى ذلك
: قالوا) اغتربوا ال تضووا: ( ثر المشھور عن ابن عمر من المتقدمین والمتأخرین أن النكاح من غیر القریبة أفضل لنجابة األوالد، ومنھ األ

نكاح القریبة لھ فضائل ولھ محاسن، ونكاح األجنبیة لھ : والحقیقة. إن االغتراب أن ینكح من غیر قریبة، وھي التي یعبر عنھا باألجنبیة
 األحیان أن یرى أن زواجھ من قریبتھ فضائل ولھ محاسن، واألفضل أن تترك المسألة لتقدیر الشخص، فالشخص نفسھ یستطیع في بعض

أفضل، فحینئٍذ یقدم ویتزوج من القریبة، وأما التزھید في نكاح القریبة فھذا في الحقیقة ال یخلو من نظر، فإن القریبة إذا تزوج منھا كان 
.  إلى القرابة ومن صلة الرحمأوصل للرحم، وكون اإلنسان یستر قریبتھ وتكون في كنفھ ویضمھا إلى رعایتھ ال شك أن ھذا من اإلحسان

أن القریبة أصبر على الزوج من غیر القریبة، فإنھ لو طرأ في مستقبلھ أمور أو حوادث أو أصیب بعاھة أو ضرر أو نحو ذلك لوجد : ًوثانیا
 دخل علیھ من أصبر الناس علیھ قرابتھ، ولو تغیر مركزه أو جاھھ وأصبح في ضیق صبر علیھ أرحامھ، وثبتتھ قرابتھ، وأحست أن ما

ًالضرر دخل علیھا، وأن ما جاءه من السوء جاء إلیھا، كذلك أیضا تكون القریبة أكثر قدرة على احتواء الوالد والوالدة واألخوات والقرابات، 
األمر لكل رجل أن لعلمھا بطبیعة المعاشرة وكیفیة كسب رضا أقربائھا، وھذا نقصد بھ القریبة العاقلة التي تحسن تقدیر األمور، ولذلك تركنا 
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إذا كانت القریبة بھذه المثابة، أو كانت القریبة من أسرة فیھا صالح، وفیھا دین، وفیھا استقامة، فإنك : فأنا أقول. ینظر في نوعیة القریبة
ه األحوال، وأما تنتفع منھا في نصح القرابات، واتخاذ طریقة الغتنام زواجك منھا في الخیر، فھناك أمور تقوي جانب القریبة في مثل ھذ

الغریبة وھي غیر القریبة فتارة یكون النكاح منھا أحظ لإلنسان من حیث سالمة الولد، والبعد عن بعض األمراض التي قد تكون موجودة 
ر من وراثة في البیت واألسرة، وكأنھ یرید أن ینصح لولده من ھذا الوجھ؛ من باب تعاطي األسباب، وإال فال ینجي حذر من قدر، ولربما ف

 فابتاله هللا عز وجل بعاھة -خاصة إذا كان لمقصد سیئ-أقربائھ لعاھة فابتاله هللا بأسوأ منھا، ولربما فر من عاھة الدنیا فاحتقر قرابتھ 
 ما كان ًوأیا. ولذلك النكاح من الغریبة قد تخفى على اإلنسان فیھ أمور. األخالق، فخرج أوالده على سوء وبالء، نسأل هللا السالمة والعافیة

أن یبحث عن طبیعة البیت الذي یرید أن یتزوج منھ، وھو الذي یسمى بالحسب، والحسب من : ًأوال: فأفضل ما ینبغي للزوج أن یبحث عنھ
أبي فالن العالم، وجدي األول الشیخ فالن، ووالد جدي كذا، فتحتسب ما آلبائھا، وھذا من باب معرفة فضل : أن تقول الحساب، والحسب

ومن باب إنزال الناس منازلھم، وھذا النوع من الحسب إذا وجد فالغالب أن األسر التي ھي ذات علم أو ذات شھامة كبیوت المشیخة البیت، 
ًواإلمرة، وھؤالء غالبا یترفعون عن عوام الناس في تصرفاتھم، فیكون فیھم الكرم، وتكون فیھم الشجاعة، ویكون فیھم الحرص على السمعة 

ٌیھم خصال حمیدة، ومواقف طیبة تعین على التأسي بھم في الذریة، ولذلك إذا سمع الولد أن جده فالن وأن جد والدتھ فالن الطیبة، فتكون ف ٌِ َّ
ٌّمن ھو فالن؟ وماذا كان یفعل؟ وكل منا یدرك ذلك، فإنھ حینما یعلم أنھ من بیت َدیِّن أحس أن علیھ مسئولیة وأن علیھ : دعاه ذلك أن یسأل

لیھ أن یحفظ لھذا البیت حقھ، وأن یحفظ لھذا البیت قدره، فیحرص على أن یتوخى الحذر في أقوالھ وأفعالھ وتصرفاتھ، فھذه أمانة، وأن ع
أمور حمیدة في الذریة واألسرة، فیحرص اإلنسان عند نكاحھ على ھذا النوع وھي المعادن الطیبة والكریمة، فإن هللا تعالى یضع الخیر حیث 

َذلك فْضُل: شاء َ ِ َ هللا ُیْؤتیھ مْن یشاُء َ َ َ ِ ِ ِ ِفالبیوت التي ُعرفت بالذریة الصالحة، وُعرفت باالستقامة والمحافظة یكون الزواُج منھا ]. 54:المائدة[َّ ِ
ًخیرا وبركة، وینبغي كذلك أن یتوخى الحذر في األخالق، فیبتعد عن األسر المعروفة بالحمق والعصبیة والنزعات الجاھلیة، حتى ال یؤثر 

ِّفإذا أراد أن یختار الزوجة فیبحث عن الدین الذي ھو أساس كل خیر ومنبع كل فضیلة، حتى . ك علیھ وعلى زوجھ وعلى أوالده وذریتھذل
ًإن المرأة ربما كانت من أسرة غیر َدیِّنة وھي َدیِّنة، لكنھا بدینھا بعد فضل هللا عز وجل تستطیع أن تتقي كثیرا من السلبیات وأن تتالفاھا 

ِّالحرص على المعادن الطیبة مع الدین، فإن اجتمع الدین والدنیا فھذه نعمة عظیمة وخیر على خیر ونور على نور، قال صلى . تعد عنھاوتب
) تجدون الناس معادن كمعادن الذھب والفضة، خیارھم في الجاھلیة خیارھم في اإلسالم إذا فقھوا: (هللا علیھ وسلم یشیر إلى ھذا المعنى

ًقد تجد معدنا من أخلص الذھب وأصفاه ) تجدون الناس معادن كمعادن الذھب والفضة(أن العائالت واألسر فیھا معادن، : یثومعنى الحد
ًوأعاله وأجوده، وھذا المعدن الكریم في الناس، ومعدن تجده من أضعف المعادن وأكثرھا شوبا وعیبا وكذلك بالنسبة لألخالق، فتجد بعض . ً

جاھلیة وعصبیة، وإذا جاءھا الدین ترفضھ، وتقدم العادات والتقالید على الدین، فأصحاب ھذه النعرات الجاھلیة األسر فیھا حمق وفیھا 
ِّوالمآخذ السیئة في الدین إذا تزوج اإلنسان منھم ال یأمن أن تسري ھذه الصفات إلى األوالد والذریة، وكم من رجل صالح بحث عن امرأة 

، وكم من امرأة أخرجت زوجھا من بر والدیھ حتى عقھما فدعا -نسأل هللا السالمة والعافیة- مرتھ وأشقتھ جمیلة فوجدھا في منبت السوء فد
 دمرت اإلنسان فصرفتھ عن طلب -والعیاذ با- وكم من امرأة ! علیھ والداه آناء اللیل وأطراف النھار، وكان من قبل یجلس عند قدم أبیھ

َموجود ومشاھد، فمن نظر إلى شيء غیر الدین نزع هللا البركة منھ، ومن تزوج امرأة وھو ینظر وھذا معروف و! العلم وعن حلق الصالحین
َإلى یدھا وغناھا لم یزده هللا إال فقرا وضیاعا؛ ألن هللا یعاملھ بنقیض قصده، فإذا قصد متاع الدنیا معناه أنھ یستغني بغیر هللا ویفتقر إلى غیر  ً ً

! یا بني: یقول بعض العقالء یوصي ولده. العبد في االستغناء با جل جاللھ، واالفتقار إلى هللا سبحانھ وتعالىهللا، وذلك شقاء العبد، فسعادة 
ِّامرأة تنظر إلیك وتحس أن عندك الكثیر من الدین واالستقامة؛ لكن إذا جاءت المرأة : تزوج امرأة تنظر في یدك وال تنظر في یدھا، یعني

غناھا، وتنظر لما في یدھا من راتبھا، أو تنظر إلى ما في یدھا من غنى والدھا وأنھا سترث وأنھا كذا، فإن أغنى منك فأصبحت تنظر إلى 
ھذه النظرة البعیدة؛ أن الزواج ینبغي أن یبنى على الدین، وقد أشار النبي صلى هللا علیھ وسلم إلى  العاقل الحكیم ینظر. ًهللا ال یزیدك إال فقرا

وذكر المرغبات في النكاح من المال والجمال والحسب، والذي یدخل معھ النسب والدین ثم ) ظفر بذات الدین تربت یداكفا: (ھذا المعنى فقال
وھذا یدل على أن الدین یغني عن ھذه األشیاء كلھا، فكم من ) فاظفر بذات الدین تربت یداك(وكأنھ كنز وشيء عظیم وغنیمة ) فاظفر: (قال

َّوكم من امرأة ضعیفة ولكن هللا قواھا وجعل عزھا بدینھا! نھ وتعالى أغناھا بالدینامرأة فقیرة ولكن هللا سبحا وكم من امرأة یراھا اإلنسان ! َّ
ًفمثل ھذه المرأة الصالحة قد یكرم هللا بھا اإلنسان فتخرج لھ أوالدا صالحین ! ًفیزدریھا ولكن هللا جعل فیھا قلبا یخافھ ویخشاه فیحبھا سبحانھ

أن من كان قصده ما عند هللا سبحانھ، والحرص على الدین، فال شك أن هللا عز وجل : فالمقصود. ً، وخاصة عند المشیب والكبرتقر عینھ بھم
 .ًكثیراً سیوفقھ وسیجعل لھ من ذلك خیرا

 
 
 
 

 ًأن تكون المرأة بكرا
 
 

تي بین فیھا الصفات التي ینبغي للمسلم أن یراعیھا في ذكر المصنف رحمھ هللا ھذه الجملة ال..] بكر ولود بال أم: [ یقول المصنف رحمھ هللا
ٍاختیاره للزوجة، وھذا البیان فیھ تأس بالسنة؛ ألن النبي صلى هللا علیھ وسلم بین الصفات التي ینبغي أن یطلب المسلم من خاللھا زوجتھ، 

قولھ . انتھن وحفظھن وقیامھن بحقوق الزوجیةوكذلك أثنى هللا عز وجل على الصالحات من فوق سبع سماوات حتى یلفت األنظار إلى أم
یسن نكاح البكر، وھذه الصفة ثبتت عن النبي صلى هللا علیھ وسلم في الحدیث الصحیح حینما قال لـجابر رضي هللا : أي] بكر : [ رحمھ هللا

ًھال بكرا تالعبھا وتالعبك: (عنھ َّ أن یغض المسلم : د الشرع من النكاحومقصو. ، وفي البكر ممیزات تعین على غض البصر وحفظ الفرج)َ



 1956 

ٍوأما بالنسبة للثیب فإن فیھا صفاٍت تفضل بھا على البكر باعتبار آخر، فإن النبي صلى هللا . بصره، وأن یحفظ فرجھ، فالبكر معینة على ذلك َّ
َإذا نكح الرجُل المرأة الثیب من خاللھا: ٍعلیھ وسلم أكثُر نسائھ كن ثیبات، وھذا مبني على أمور ً عظم أجُره وكان محصال لثواب، فیجمع بین َ ُ َ

ًأن تكون الثیُب أرملة، أو یكون للثیب أیتام یحب أن یتزوجھا فیحفظ أیتامھا ویجبر خاطرھا، أو یكون لھذه : خیري الدنیا واآلخرة، فمن ذلك
ًالزوجة وجھ صلة؛ كأن تكون زوجة ألخیھ فیموت عنھا ویخلف أیتاما لھ، فیحب أن یقوم على زو فمثل ھذه األمور . جة أخیھ ویرعى أیتامھً

َّومثل ھذه المقاصد یعظم بھا األجر، وتفضل بھا الثیب على البكر؛ ألنھا مقاصد شرعیة، وثواب اإلنسان فیھا قد یكون أعظم من حظھ لنفسھ، 
ًوھذا ھو الذي فعلھ رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم، فقد نكح جملة من النساء كن أزواجا ألصحابھ  َّرضي هللا عنھم، فطیب الخواطر، وكذلك ً

ومما یدل على ھذا االستنباط الذي اختاره بعض . َّفمثل ھذه المقاصد العظیمة والمعاني الكریمة تفضل بھا الثیب؛ لكن من وجھ. جمع الشمل
ًھال بكرا تالعبھا : (خبره أنھا ثیبًأن جابرا رضي هللا عنھ لما ذكر لرسول هللا صلى هللا علیھ وسلم أنھ تزوج، فقال لھ لما أ: العلماء َّ َ

فذكر جابر العلة؛ وھي أن والده عبد هللا بن حرام رضي هللا عنھ وأرضاه توفي وترك لھ أخوات، فأحب أن ینكح الثیب حتى تقوم ) وتالعبك
 على ذلك، ودل ھذا على أن علیھن وترعاھن، وھذا مقصد عظیم یعظم بھ األجر ویكثر بھ الثواب، فأقره رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم

َّالثیب قد تفضل باعتبارات مثل ھذه َ ُ.  
 
 
 
 

 ًأن تكون المرأة ولودا
 
 

ًیسن نكاح الولود؛ وھي الصفة الخامسة، والولود ھي التي تنجب، فإذا كان الرجل مخیرا بین امرأة ولود وامرأة : أي] ولود: [ قال رحمھ هللا ِ
َّأن الولود ُیكثر بھا سواد األمة، وكذلك یحفظ بھا الرجل بإذن هللا تعالى نسلھ، وال : م، والسبب في ھذاال تنجب، فإنھ یقدم الولود على العقی َ

إذا : (ًشك أن بقاء النسل إذا كان صالحا من الخیر الذي یبقى للعبد بعد موتھ، كما ثبت في الحدیث الصحیح عنھ علیھ الصالة والسالم أنھ قال
فأجمع العلماء على استحباب نكاح الولود، وفیھ الحدیث )  أو ولد صالح یدعو لھ- وذكر منھا- من ثالث مات ابن آدم انقطع عملھ إال

: قالوا) -مباٍه بكم األمم یوم القیامة: وفي روایة- األمم یوم القیامة -مفاخر بكم: وفي روایة- ٌتزوجوا الودود الولود فإني مكاثر بكم : (المشھور
ُّثم إن الشرع قصد ھذا المعنى بإباحة نكاح األربع وذلك حتى یكثر سواد األمة بكثرة اإلنجاب، فُیعز دین هللا . ألمةفالولود فیھا تكثیر لسواد ا َ ُ

َوتنصر كلمتھ، وذلك مقصود من مقاصد النكاح الشرعیة ْ ُ.  
 
 
 
 

 عدم وجود األم
 
 

َّهللا صلى هللا علیھ وسلم أنھ بین استحباب أن تكون المرأة بال بال أم، وعند النظر لم یثُبت حدیث عن رسول : الصفة السادسة] بال أم : [قولھ
ُُّیسن: (أم، ولذلك تصدیر المصنف للجملة بقولھ بال أم، محل نظر، ومسألة وجود األم وعدمھا لیس فیھا نص : ، ثم ذكر ھذه الصفة السادسة)َ

 تثبت ابنتھا وتؤدبھا وتدلھا على ما فیھ صالح دینھا ودنیاھا، ًشرعي معین، األم تارة یكون وجودھا حسنة، وفیھ خیر كثیر على المرأة، إذ
ًوتارة تكون األم على خالف ذلك، والناس فیھم الصالح وفیھم من ھو بخالف ذلك، نسأل هللا السالمة والعافیة، والخیر والشر أمر نسبي، 

َُّیفضل نكاُح المرأة التي ال أم لھا فإنما ھو من جھة دفع : ویختلف الناس فیھ بحسب وجود األسباب التي تبعث علیھ، فالعلماء حینما قالوا َ
َّوأیا ما كان. ضرر التخذیل، فإن األم ربما غارت النقطاع ابنتھا عنھا، وربما أفسدت البنت على زوجھا فھذا أمر یختلف باختالف األحوال  ًّ

ة صالحة، فال ینبغي ترك الصالحات لمثل ھذه األسباب وباختالف البیئات، والرجل ینظر األحظ لنفسھ، وقد تكون األم موجودة والمرأ
مسألة تعارض المفاسد بعضھا مع بعض، ) قواعد األحكام: (المحتملة، وقد قرر اإلمام العز بن عبد السالم رحمھ هللا في كتابھ النفیس

ئات واألشخاص واألزمنة، ومن ھنا وتعارض المصالح مع المفاسد، وقرر في أكثر من موضع أن ھذا أمر یختلف باختالف األحوال والبی
ُِیترك النظر إلى اإلنسان، فإذا علم أن األم تفسد الزوجة من خالل أخواتھا الالتي سبق نكاحھن وغلب على ظنھ أنھ ال یستطیع أن یمنعھا من  َ َ ْ

 .(یسن: (ذلك، فإنھ حینئٍذ یحتاط ألمره والعكس بالعكس، لكن لیس في ذلك نص معین كما یفھم من قولھ رحمھ هللا
 
 
 
 

 جواز النظر إلى المخطوبة
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ًولھ نظر ما یظھر غالبا مرارا بال خلوة : [ قال رحمھ هللا ھذه ھي الجملة الثالثة التي اشتمل علیھا ھذا الفصل، وھو النظر إلى المخطوبة، ] ً
ً عادة الناس أنھم یختارون أوال، ثم بعد االختیار ومن دقة العلماء والفقھاء رحمھم هللا، أنھم یرتبون المسائل واألحكام على حسب الوقوع، فمن

یطلب النظر إلى المخطوبة، فشرع رحمھ هللا في بیان شرعیة النظر إلى المخطوبة، وبیان محل النظر والقدر الذي یجوز للمسلم أن یراه من 
اإلمام ابن قدامة ، وكذلك اإلمام : واحد؛ منھمأجمع العلماء رحمھم هللا كما حكى غیر : المسألة األولى: وفي ھذه الجملة مسائل. مخطوبتھ

النووي ، والحافظ ابن عبد البر رحمة هللا على الجمیع على مشروعیة نظر الخاطب للمخطوبة من حیث الجملة، لثبوت السنة عن رسول هللا 
، وقولھ في حدیث أبي ھریرة رضي هللا )نكماانظر إلیھا فإنھ أحرى أن یؤدم بی: قال. ال: أنظرت إلیھا؟ قال: (صلى هللا علیھ وسلم حینما قال

ونحو ذلك من األدلة الصحیحة الواردة عن رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم، فاإلجماع ) ًانظر إلیھا فإن في أعین األنصار شیئا: (عنھ الصحیح
أما :  ففیھ جلب مصلحة ودرء مفسدةھذا النظر تترتب علیھ مقاصد شرعیة،: المسألة الثانیة. منعقد على مشروعیة النظر إلى المخطوبة

فھو یحقق األلفة والمحبة، وطمأنینة كل من ) فإنھ أحرى أن یؤدم بینكما: (المصلحة، فقد أشار رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم إلى ذلك بقولھ
لیھا بعد الدخول بھا، وحینئٍذ تقع وأما المفسدة، فإن الرجل إذا لم یكن على علم بصفات المرأة ربما كرھھا إذا نظر إ. الزوجین إلى اآلخر

المفاسد التي ال تحمد عواقبھا، فمن حكمة هللا سبحانھ وتعالى أن شرع لعباده النظر على ھذا الوجھ حتى تتحقق المقاصد الشرعیة وتندرئ 
لى أعطى الزوج حق المعرفة ٌالمفاسد المترتبة على دخول الرجل على زوجتھ من غیر سبق نظر، ثم في ھذا النظر حكمة من جھة أن هللا تعا

ٌوكذلك أیضا ھناك مسألة رابعة وھي. لصفات زوجتھ، وكذلك الزوجة تنظر إلى زوجھا حتى تكون على بینة من أمرھا ما ھي أحوال : ً
ن ال یجوز للمسلم أن وفي كلتا الحالتی. أن یكون بعلم منھا: والحالة الثانیة. أن یكون دون علم المرأة: الحالة األولى: النظر؟ النظر لھ حالتان

إنھ إذا غلب على ظنھ أنھ ال ُیقبل :  أنھ ُیقبل، ومن ھنا قال بعض العلماء-ًخاصة في الحالة األولى-یقدم على النظر إال إذا غلب على ظنھ 
ٌوأن المرأة ال ترضاه وولیھا ال یقبلھ زوجا لھا، فإنھ ال ینظر إلیھا؛ ألنھ لیس ثم موجب شرعي الستثنائھا من  َّ َ م علیھ النظر ً َاألصل الذي ُیحرِّ

فأما النظر دون علم المرأة فھو أن یختبئ الرجل للمرأة ویراھا في حال خروجھا وحال مخالطتھا في الخارج للناس حتى ینظر . إلى األجنبیة
والخیر الذي غیبتھ القلوب  إلى حشمتھا وحیائھا وطریقة محافظتھا على دینھا، والمرأة العفیفة الصالحة لھا سمات ولھا أمارات وعالمات،

یظھره هللا في القوالب، فإن المرأة إذا كانت صالحة ظھر صالحھا في حشمتھا وعفتھا وُبعدھا عن مخالطة الرجال حتى في طریقة مشیھا، 
َّخراجة والجة، فإن ھناك صفات تدل على الموصوف والشخص الذي أتى بھا، فالبعرة تدل على البعیر، واألثر یدل على المسیر، فإذا رآھا  َّ

ًورآھا إذا مرت على الرجال لم تستحي ولم تحتشم ودخلت بینھم، أو رآھا ترفع بصرھا فتكثر التلفت یمینا وشماال، فمثل ھذه الصفات ومثل  ً
ھا ما فربما نظر في بعض صفات: ًوكذلك أیضا ھناك مصالح من النظر. ھذه األفعال توجب للمسلم أن یتوقف ویتریث عن التعجل في أمره

فأما . ِّیحببھ فیھا ویرغبھ فیھا بعد وجود الصفات الشرعیة التي سبقت اإلشارة إلیھا، وھي التي تدل على عفة المرأة وصالحھا واستقامتھا
-عنھ  وكان جابر رضي هللا) انظر إلیھا: (النظر على ھذا الوجھ؛ وھو أن یختبئ لھا، فقد أشار إلیھ النبي صلى هللا علیھ وسلم في عموم قولھ

 یختبئ لھا حتى رأى منھا ما یدعوه إلى نكاحھا، وكذلك قال اإلمام عبد الرحمن األوزاعي فقیھ الشام المعروف رحمھ -كما ثبتت الروایة عنھ
 تتكلف انظر إلیھا دون أن تعلم حتى ال تتزین، أمر بالنظر إلى المخطوبة دون علم منھا حتى ال تتكلف الزینة وال: هللا برحمتھ الواسعة، قال

في الطبائع والخلق، وأما النظر الخاص فھو أن یطلب من أولیائھا على الوجھ المعروف الذي فیھ حشمة وفیھ محافظة أن یمكن من النظر 
إلى الموضع الذي أحل هللا النظر إلیھ من المرأة المخطوبة، فإذا رضي أولیاء المرأة بالرجل، ورغب الرجل في النكاح، وعلم منھ صدق 

، دخلت المرأة بحضور ولیھا مع الزوج أو بحضور أمھ، المھم أنھا ال تختلي معھ، فتدخل وتكون كاشفة عن وجھھا وكفیھا، وھذا ھو الرغبة
یجوز لھ النظر إلى جمیع المخطوبة عدا السوءتین كما ھو : ًالقدر الذي یباح النظر إلیھ في أصح أقوال العلماء رحمھم هللا، خالفا لمن قال

أن اختیار الوجھ والكفین مبني على أن األصل : ووجھ ذلك. ة، أو ینظر إلى وجھھا وكفیھا وقدمیھا كما یقول الحنفیة رحمھم هللاقول الظاھری
عدم جواز نظر الرجل إلى المرأة كلھا، فال یجوز النظر إلى أي شيء من المرأة، وھذا ھو األصل، ولذلك أمر هللا الرجل أن یغض بصره 

ْقْل للُمْؤمنین یغضوا مْن أْبصارھم ویْحفظوا فُروجُھم ذلك أزكى لُھم :  ینظر إلیھاعن أمة هللا، وأن ال ْ َْ َ َ ُْ ُ َُ ُ ََ َ َ َ َ َ َِ ِ ِ ُّ ِ ِ َِ ِ فأمر هللا بغض البصر ] 30:النور[ْ
ل، ولوى عنق وحفظھ، وعدم النظر إلى المرأة األجنبیة، وكذلك نھى النبي صلى هللا علیھ وسلم عن النظرة المسمومة إلى المرأة التي ال تح

فالوجھ والكفان اختارھما اإلمام أحمد رحمھ هللا ومن . فلم یأمن علیھما الفتنة صلى هللا علیھ وسلم) ًرأیت شابا ینظر إلى شابة: (الفضل وقال
ورة أو جاز أن ما جاز لعذر أو جاز لضر: وافقھ من العلماء؛ ألن ھذا القدر یحصل بھ المقصود وتتحقق بھ الحاجة، والقاعدة في الشریعة

ًلحاجة یقدر بقدرھا، فأما الوجھ فإنھ یدل على محاسن المرأة وما وراءه من األمور التي تكون تبعا للوجھ غالبا من طبیعة الجمال وحدوده؛  ً
مقصود من ألن أكمل ما یكون الجمال في الوجھ، وأما بالنسبة للیدین والكفین فإن النظر إلیھما لمعرفة طبیعة البشرة، وھذا یتحقق بھ ال

ولیس معنى . المرأة، یبقى قوامھا وطبیعتھا، وھذا یكون عند دخولھا، فإنھ یتمكن من رؤیتھ مع الحشمة ومع التحفظ كما سبقت اإلشارة إلیھ
ُاإلذن بالنظر أن یختلي بالمرأة أو یخرج معھا كما یفعل بعض من یتساھل بحدود هللا عز وجل ومحارمھ، فالمرأة إذا خطبت تركت تذھب  مع ُ

أو نحو ذلك من الحجج التي لم ینزل هللا بھا .. مخطوبھا قبل العقد علیھا بحجة أن یرى أخالقھا وترى أخالقھ، أو یرى طبیعتھا وترى طبیعتھ
من سلطان، والتي تغري بالفتنة وتدعو إلى الفاحشة، ومقصود الشرع سد الذرائع المفضیة إلى ما حرم هللا، فال یجوز للرجل أن یختلي 

ال یختلي بھا وإنما یكون بحضور محرمھا أو بحضور عدد : ًطوبتھ، وعلیھ نص العلماء على أن ھذا النظر یكون بالحدود الشرعیة؛ فأوالبمخ
من النساء من الالتي یجوز لھ رؤیتھن كأخواتھ وأمھ، فھذا ھو الذي ینبغي مراعاتھ من جھة الخلوة، وأما نظره فإنھ یكون إلى الموضع الذي 

ثم یبقى النظر، فقد ثبت عن النبي صلى هللا علیھ وسلم أنھ فعلھ ودعا إلیھ؛ فأما فعلھ فإن الواھبة . المقصود كما تقدمت اإلشارة إلیھیحصل بھ 
نفسھا لرسول هللا صلى هللا علیھ وسلم لما قامت وسألتھ أن ینكحھا صعد بصره فیھا وصوبھ، ثم إن النبي صلى هللا علیھ وسلم لم یجد الرغبة 

أنھ نظر إلیھا وصعد النظر صلى هللا علیھ وسلم : زوجنیھا إن لم تكن لك بھا حاجة، فالشاھد! یا رسول هللا:  طال األمر فقال رجلحتى
وصوبھ، وھذا یدل على مشروعیتھ بالسنة الفعلیة إضافة إلى السنة القولیة، نظر الخاطب لمخطوبتھ مستحب في أصح أقوال العلماء رحمھم 

ًرجال خطب امرأة ووافق أولیاؤھا وعقد لھ علیھا، ثم دخل بھا ولم ینظر إلیھا، فإن ھذا ال یوجب بطالن النكاح، والنكاح  هللا، لكن لو أن
صحیح ولكن فاتتھ السنة، والخیر كل الخیر في اتباع ھدیھ صلوات هللا وسالمھ علیھ، والحرص على سنتھ صلى هللا علیھ وسلم؛ ألن هللا 
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 [3[ كتاب النكاح -شرح زاد المستقنع 
التصریح والتعریض في الخطبة یختلف بحسب اختالف حال المرأة، فإن كانت لیست بذات زوج ولیست معتدة فیجوز التصریح ویجوز 

 وفاة أو فسخ، بخالف التعریض، وقد اختلف العلماء التعریض، وال یجوز التصریح في حالة ما إذا كانت المرأة في عدة طالق أو عدة
 .رحمھم هللا في ألفاظ الخطبة على قولین، منھم من یقول بالوجوب ومنھم من یقول بعدم الوجوب

 التصریح والتعریض في الخطبة
 
 

فیقول : أما بعد. صحبھ أجمعینبسم هللا الرحمن الرحیم الحمد  رب العالمین، وصلى هللا وسلم وبارك على نبیھ األمین، وعلى آلھ و
بعد أن بین رحمھ هللا أحكام النظر، بقیت الخطبة ] ویحرم التصریح بخطبة المعتدة من وفاة والمبانة دون التعریض: [المصنف رحمھ هللا

ذه الكلمات تكون على وبقیت األحكام المتعلقة بھا، وخطبة النكاح كلماٍت تذكر لُیعرب بھا عن الرغبة في المرأة ومحبة الزواج منھا، وھ
ما یكون خطبة سابقة للعقد على وجھ التصریح، وقد : والوجھ الثاني. ما یكون خطبة سابقة للعقد على وجھ التعریض :الوجھ األول: وجھین

ولیھ، فیقول الرجل فأما بالنسبة للتعریض والتصریح فھذه ھي جملة من الكلمات التي یقولھا الرجل أو یقولھا وكیلھ أو یقولھا . یكون في العقد
ھو اللفظ الذي ال یحتمل معنى غیره، وكذلك : إني أرغب في الزواج من فالنة، فھذه خطبة وتعتبر خطبة صریحة، والصریح: لولي المرأة

 ھو الذي ال یحتمل معنى غیره،: ًیسمى النص في الدالالت عند األصولیین في قول الجمھور، والحنفیة یسمونھ صریحا، فاللفظ الصریح
في الزواج منھا، صریح في محبتھ لنكاحھا ورغبتھ فیھا، فإذا أجاب : إني أرغب في الزواج من فالنة، فقولھ: فالرجل إذا قال لولي المرأة

ال : ًقبلنا زواجك منھا، أو نرضى زواجك منھا، أو نرغب في زواجك منھا، فھذا أیضا إجابة للخطبة باإلیجاب وعكسھ السلب إذا قالوا: الولي
ًإما صریحا : أو نحو ذلك مما یقصد منھ الصد، فاللفظ الذي یستخدم في الداللة والرغبة في المرأة یأتي على وجھین.. ب أو ھي مخطوبةنرغ

ً وفي الزواج منك، وإما أن یكون تعریضا؛ والتعریض ذكر العلماء أنھ یأتي على صور أشار إلى - یخاطب المرأة- ِأرغب في نكاحك : كقولھ ِ
من الخطبة بالتعریض أن یذكر صفات نفسھ، ومثل لذلك بھدي رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم حینما : یخ اإلسالم رحمھ هللا قالجملة منھا ش

ًخطب أم سلمة رضي هللا عنھا وأرضاھا، فذكر أنھ رسول هللا، وأنھ خیرتھ من خلقھ، وأن مكانھ من قومھ ال یخفى علیھم، فاعتبره تعریضا 
أن یذكر محاسن المرأة وفضل المرأة، مما یدل على أن : والوجھ الثاني من التعریض. غبتھ صلى هللا علیھ وسلم فیھاوكأنھ ینبھھا على ر

ِمثلك ال یعدل عنھ، مثلك یرغب فیھ، فھذا : ونحو ذلك مما ال یصرح فیھ باللفظ، فیقال.. مثلھا ال یفرط فیھ، وأنھا كریمة ال تضیع على مثلھ ِ
شرع رحمھ هللا في بیان أحكام لفظ الخطبة، وخطبة النكاح اختلف . ن التعریض، فھنا لفظ بالتصریح ولفظ بالتعریضاللفظ وأمثالھ یعتبر م

أن الخطبة لیست بواجبة، : القول األول لجمھور أھل العلم ومنھم األئمة األربعة رحمھم هللا: العلماء رحمھم هللا فیھا على قولین مشھورین
الظاھري رحمة هللا على الجمیع إلى القول بوجوبھا، ومذھب الجمھور ھو أصح القولین؛ ألن النبي صلى هللا وذھب طائفة من أصحاب داود 

) أنكحتكھا بما معك من القرآن: (علیھ وسلم ثبت عنھ في نكاح الواھبة نفسھا أنھ لم یذكر الخطبة في تزویجھ للواھبة من الرجل، وإنما قال
 اتباع ھدي النبي صلى هللا علیھ وسلم، وأن ذلك على الندب واالستحباب ولیس على الحتم والفرضیة فدل على أن األفضل واألكمل: قالوا

وعلى ھذا فإن الخطبة مسنونة مستحبة لما فیھا من ذكر هللا عز وجل، ولما فیھا من التأسي برسول هللا صلى هللا علیھ وسلم . واإلیجاب
: لماء أن یكون بخطبة الحاجة الثابتة في حدیث عبد هللا بن مسعود رضي هللا عنھ وأرضاهواالقتداء بھ، ولفظھا یستحب في قول جمھور الع

إن الحمد  نحمده ونستعینھ ونستغفره، ونعوذ با من شرور أنفسنا ومن سیئات أعمالنا، من یھده هللا فال مضل لھ، ومن یضلل فال ھادي 
َیا أیھا الذین آمنوا اتقوا هللا : آیة آل عمران: ثم یذكر اآلیات. ًشھد أن محمدا عبده ورسولھلھ، وأشھد أن ال إلھ إال هللا وحده ال شریك لھ، وأ َّ ُ َُّ َ َ َ َِ َُّّ َ

َحق تقاتھ وال تُموتن إال وأنتم ُمْسلُمون  َ َ َِ َّ ِ ِْ ُ ْ ُ َُ َّ ِ َ َ ْیا أیھا الناُس اتقوا ربكم الذي خلقكم : وآیة النساء]. 102:آل عمران[َّ ُُ ُ َُ ََ َّ َِّ َّ َُّّ َ َ َمْن نفس واحَدٍة وخلق منھا ََ َ َْ ِْ ِ َِ َ َ ٍَ
ًزْوجھا وبث منُھما رجاال كثیرا ونساء واتقوا هللا الذي تساءلون بھ واألْرحام إن هللا كان علْیكم رقیبا  ُ ُ ً ِْ َّ ِ ِ ِ ِ َِ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َْ َ ََّ َ َ ََ ََّ َِّ َِ َ ُ ًَّ ًَّ ثم یختم باآلیة الثالثة وھي ]. 1:النساء[ِ

َیا أیھ: آیة األحزاب َُّ َا الذین آمنوا اتقوا هللاَ َّ ُ َُّ َ َ ِ ًوقولوا قْوال سدیدا  َّ ُِ َ ًَ ًُیْصلْح لكم أْعمالكم ویغفْر لكم ذنوبكم ومْن ُیطع هللا ورُسولُھ فقد فاز فْوزا * َُ ُ ُ ُ ُ َُ َ َ َ َ ْْ َ َ َ ََ َ َ َ َ َ َ ََ َّ ِ ِ ِ ِْ ْ ْ ُْ َ
ًعظیما  ِ ما یعتاده البعض من التكلف في الكلمات والزیادة في ھذه وأما . فھذه الكلمات ھي المسنونة المستحبة أن تقال]. 71- 70:األحزاب[َ

ًالخطبة، وإیھام العامة أن لخطبة النكاح شیئا زائدا عن ھذا الوارد عن رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم مع االلتزام، ولربما ال تخلو بعض ھذه  ً
ٌالعبارات من كلمات فیھا تنطع وخروج عن السنن، فذلك مما لم یثبت بھ شيء  في الشرع، والدین یسر وسماحة، فھذه الخطبة الواردة عن ُّ

ویباحان : [قال رحمھ هللا. رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم كافیة في تحقیق المقصود، ثم یشرع في بیان ما یریده من خطبة المرأة ونكاحھا
َّطرفاه، فلم ُیحرم  ھذا شيء مباح إذا أحلھ هللا، واستوى: الالجواز، یق: اإلباحة): ویباحان: (یقول رحمھ هللا]: لمن أبانھا دون الثالث كرجعیة َ

بالنسبة لمسألة التصریح والتعریض تختلف . یباح التصریح والتعریض: أي): یباحان: (وقولھ. ولم یؤمر بھ، وحینئٍذ یكون في مرتبة اإلباحة
ًبحسب اختالف حال المرأة، فإن كانت المرأة خلوا لیست بذات زوج ولیست بمعت ض إذا رأى أن المصلحة ِ دة، فإن لھ أن یصرح، ولھ أن یعرِّ

ًأن یبتدئ بالتعریض قبل التصریح، فیباح التصریح ویباح التعریض إذا كانت المرأة خلوا من الرجال، ولیست بمعتدة ال من عدة طالق وال  ِ
ُمن عدة وفاة، وأما إذا كانت المرأة معتدة، فحینئٍذ ال تخلو عدتھا من حالتین أن : والحالة الثانیة. ًأن تكون معتدة من طالق: حالة األولىال: ً

إما أن تكون عدتھا عدة رجعیة، : فأما التي تعتد من الطالق فال تخلو عدتھا من ضربین. تكون معتدة من غیر طالق، كمن توفي عنھا زوجھا
َّوُبُعولتُھن : جعیة تكون في حكم الزوجة، قال هللا تعالىفإذا كانت معتدة عدة رجعیة حرم التصریح والتعریض؛ ألن المرأة في حال عدتھا الر ُ َ َ

ًأحق بردھن في ذلك إْن أرادوا إْصالحا  ِ ِ ُِ َِّ َ َ ََ َِ ِ َّ َِ ًوللزوج في ھذه الحالة أن ینبھھا أو یبین رغبتھ في عودتھا إلیھ تصریحا◌ وتعریضا؛ ] 228:البقرة[ُّ ًً
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ًوھو أن تكون مطلقة طالقا بائنا بینونة صغرى أو بینونة كبرى، فإنھ :  الضرب الثانيوأما. ألنھا لم تخرج عن عصمتھ بالكلیة، ولھ حق الرد ً ًً ً
َإني في مثلك راغب، مثلك ُیْرغب فیھ، ھذا بالنسبة للتعریض، أما التصریح: یحل أن یعرِّض بخطبتھا فیقول ِ ِ فال یجوز أن یصرح المرأة : ُِ

وز أن یكون ال في عدة الطالق وال في عدة الوفاة وال في عدة الفسخ، وإنما یختص معتدة حتى ولو كانت من عدة وفاة، فالتصریح ال یج
ْوال ُجناح علْیكم فیما عرْضتم بھ مْن خطبة النساء أْو أكننتم في أنفسكم : التعریض بالطالق البائن، قال تعالى ْ ْ ُْ ُ ُ ْ ِّ ُ ُِ ِ ِ ِ ِ ِ َّ َِ َ َ َْ َِ َ َ َ َ َ َ َِ فأباح هللا عز وجل ] 235:البقرة[َ

وأما بالنسبة للتصریح فإن منطوق اآلیة الكریمة یبیح . خطبة النساء، وھذا في حال إذا كانت العدة للمرأة من طالق بائنالتعریض ب
ِوال ُجناح علْیكم فیما عرْضتم بھ مْن خطبة النساء : التعریض، ومفھوم اآلیة الكریمة یحرم التصریح؛ ألن هللا یقول َ َ َ َ َ َ َِّ ُ ُِ ِ ِ ِ َّ ِْ ِ ْ ْ َ  فقولھ ،]235:البقرة[َ

َوال ُجناح: (تعالى  من صیغ اإلباحة، كأن هللا -نفي الحرج والجناح-أن ال جناح وال حرج : ھذا من صیغة اإلباحة، وعند علماء األصول) ََ
ِإني في مثلك راغب، فقال: یبیح ویحل لعباده في حال رغبة الرجل في المرأة وھي معتدة من زوجھا إذا كانت في عدتھا أن یعرِّض ویقول ِ :

ِفیما عرْضتم بھ مْن خطبة النساء  َ َ َ َِّ ُِ ِ ِ ِ َّ ِْ ِ ْفیما عرْضتم: (فقولھ] 235:البقرة[ْ ُ َّ َِ أن الجناح والحرج في التصریح، وحكى بعض أھل العلم : مفھوم ذلك) َ
ویحرمان : [ قال رحمھ هللا. ًاإلجماع على حرمة التصریح بخطبة المرأة وھي معتدة، سواء كانت من طالق أو من وفاة أو من فسخ وخلع

أن الزوج إذا كانت زوجتھ معتدة منھ، أنھ یحل لھ أن یصرح ویحل لھ أن یعرِّض، وذكر بعض العلماء : مفھوم ذلك]: منھا على غیر زوجھا 
ًطلقة ًأن المنع من التصریح لما فیھ من إفساد المرأة على زوجھا، وإحداث الضغائن؛ ألن المرأة تنصرف إلى زوجھا خاصة في حال كونھا م

ٌّطالقا رجعیا، فالمعتدة من طالق رجعي مقصود الشرع بعدتھا أن یعید كل منھما النظر حتى یفيء إذا رأى الخیر في الفيء، كما قال هللا  ٍ ً ً
ًال تدري لعل هللا ُیْحدث بْعَد ذلك أْمرا : تعالى َ َ َ َِ ِ ََّ ُ َ َّ َ ِ ْ ً، فھذا مقصود عظیم، أو یتفرقا فیغني هللا كال]1:الطالق[َ َّ َمن تأمل حكمة الشرع .  من سعتھٌ

ٍوالمعاني التي تنبني على تشریع ھذه العدة للمطلقة الرجعیة، واألحكام التي قررھا اإلسالم لمثلھا علم أنھ ال أحسن من هللا حكما لقوم یوقنون،  ً
ح لھا، فال یبعد أن تفسد الن َفھذه حكم عظیمة، فكون ھذا الغریب یدخل بین الزوج وزوجتھ ویصرِّ ْ ُساء، وتحدث الضغائن، وتتشتت األسر، ُ

تكون الزوجة ذات عیال والرجل یرغب أن یعود إلى عیالھ، وإنما یرید أن تتریث المرأة في عجلتھا، وأن تعید النظر في تصرفاتھا لعلھا  وقد
 ما قصد الشرع إصالحھ، ویبدد ما أن تتأدب بھذه الطلقة، فإذا بالغریب یھجم بالتصریح فیغریھا أن تنزع عنھ وتنصرف عنھ، فھذا كلھ یفسد

ً على أنھ ال یجوز التصریح للمطلقة طالقا رجعیا لھذا المعنى- كما حكى بعض أھل العلم- قصد الشرع جمعھ، فحینئٍذ أجمع العلماء  وقد . ً
ھیر العلماء على استعمل النبي صلى هللا علیھ وسلم التعریض كما سبقت اإلشارة إلیھ في حدیث أم سلمة رضي هللا عنھا، وقول جما

َمشروعیتھ في األحوال التي أذن الشرع بھا في العدة من الطالق أو من الوفاة على التفصیل الذي تقدمت اإلشارة إلیھ ِ. ...... 
 

 تحریم خطبة المسلم على خطبة أخیھ
 
 

َفإن أجاب ولي ُمْجبرة أو أجابت غیر المجبرة لمسلم حُرم على غیره خطبتھا: [ قال رحمھ هللا َ بعد أن بین ) فإن أجاب ولي مجبرة: (قولھ ] َ
َّرحمھ هللا مشروعیة الخطبة ببیان ھذه األحكام، وبین أحوالھا وأحكامھا؛ متى تجوز؟ ومتى تحظر؟ وما الذي یحظر من أنواعھا؟ شرع في 

 ثبتت السنة عن رسول هللا صلى هللا بیان مسألة مھمة، مما تعم بھ البلوى في مسائل الخطبة؛ وھي مسألة خطبة المسلم على خطبة أخیھ، وقد
فاألصل الشرعي دال على حرمة أن یخطب مع علمھ بأن أخاه ) أنھ نھى عن خطبة الرجل على خطبة أخیھ: (علیھ وسلم كما في الصحیحین

ًوذكر بعض أھل العلم حكما ع.  محل إجماع-تحریم خطبة المسلم على أخیھ: أعني-المسلم قد سبقھ في الخطبة، وھذا  َ ظیمة في ھذا التحریم، ِ
أن مقصود الشرع أن یجتمع شمل المسلمین، وأن یتآلفوا وأن یتراحموا ویتعاطفوا، وھذا ھو الذي یقصد من كثیر من شرائع اإلسالم، : منھا

نتظم التآلف ًالصالة، وجدھا صالة مع الجماعة، ت: ولذلك من تأمل أحب األعمال إلى هللا وأزكاھا عند هللا عز وجل بعد الشھادتین وھي
وھذا المقصود الشرعي من االجتماع، وقد دعا إلیھ بالترغیب فیھ والتألیف فیھ، ونھى عن ضده، . والتعاطف والتكاتف وكأنھم كالجسد الواحد

ك من ونحو ذل.. حتى حرم بیع المسلم على بیع أخیھ؛ ألن بیعھ على بیعھ یقطع أواصر األخوة، ویحدث الشحناء والبغضاء، وحرم بیع الغرر
َالبیوع التي وردت السنة بتحریمھا، مما ُیقصد منھ دفع الشحناء والبغضاء بین المسلمین كذلك في كتاب النكاح، جاءت ھذه الصورة من . ْ

ٍالحكم الشرعي لكي تبین أن مقصود الشرع أن یجتمع شمل المسلمین، وأال تكون ھذه المقاصد الدنیویة وسیلة، وإن كانت فیھا معان شرعیة  َّ
َّن وجوه؛ لكن ینبغي أال تكون وسیلة لقطع أواصر اإلسالم ووشائج المحبة بین المسلمین، ثم إن ھذا الحكم من العدل الذي قامت بھ م

السموات واألرض، فالسابق لھ حقھ في السبق، فإذا جاء الثاني من بعده أفسد علیھ، وكذلك ضیع حقھ في السبق، فإذا علم المسلم أن أخاه قد 
الخاطب األول، فإن أجیب بالرغبة فال یجوز بإجماع العلماء أن یتقدم الثاني، وإن أجیب  أن یجاب: الحالة األولى: یخلو من أحوالتقدم فال 

ِّبالنفي فباإلجماع یجوز للثاني أن یخطب، وأصبحت الخطبة األولى وجودھا وعدُمھا على حٍد سواء، وإن تُوقف في الرجل لكي یسأل عنھ،  ُ ُ
یجوز لحدیث فاطمة رضي هللا عنھا وأرضاھا، حیث جاءت إلى : نص أنھ ال یجوز حتى یستقر األمر، وقال بعض العلماءفھذا ظاھر ال

أما معاویة فصعلوك ال : (رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم وذكرت أن أبا الجھم و معاویة بن أبي سفیان قد خطباھا، فقال صلى هللا علیھ وسلم
فخطب لھا علیھ الصالة والسالم مع وجود خطبة معاویة وأبي ) جل ال یضع العصا عن عاتقھ، انكحي أسامة مال لھ، وأما أبو الجھم فر

إنھ لم یحصل فیھا ركون، فوقعت خطبتان ولم یستفصل النبي صلى هللا علیھ وسلم عن ذلك، فھذان وجھان مشھوران ألھل : الجھم قالوا
 ثبت عن النبي صلى هللا علیھ وسلم أنھ أشار - في ھذه المسألة؟ !  ما رأیكم یا شیخ-. مسألةالعلم، وأستأذن سماحة الشیخ أن یرجح في ھذه ال

 ولكنھ رأى لھا أن تقدم أسامة ، وأسامة لم یخطب على خطبة أبي جھم وال معاویة ، فكان ھذا على - .  نعم-. علیھا بـأسامة ولم یخطبھا لھ
 -. ًا خطبھا وھو یعلم بخطبة اآلخر، كل واحد خطبھا على ما أراد، ولم یعلم بخطبتھ أحدنیتھ وھذا على نیتھ، وال یوجد دلیل على أن واحد

ما فیھ شك، وھذا ھو : ًجزاكم هللا خیرا، حفظكم هللا، ترون أنھ یبقى األصل الشرعي من عدم جواز الخطبة على الخطبة؟ الشیخ ابن باز 
 النبي خطبھا لـأسامة فقد غلط، أسامة خطب مع الخاطبین؛ ولكن النبي صلى هللا ومن ظن أن: الشیخ ابن باز . ً جزاكم هللا خیرا- . األصل

 .......ً جزاكم هللا خیرا، هللا یحفظكم-. أشار علیھا بـأسامة : َّعلیھ وسلم رجح لھا أسامة یعني
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 الحاالت التي یجوز فیھا الخطبة على خطبة الغیر

 
 

َّفیھ، فإذا ردت المرأة فینبغي علیھا أال تستعجل في ردھا  لرد من المرأة ومن ولیھا ینبغي أن یفصلاألول، وا: أي]: َّوإن ُرد : [ قال رحمھ هللا
ًوأن تسأل عن الرجل من تثق بھ من موالیھا وقرابتھا، فإذا كان َدیِّنا صالحا كفؤا كریما فعلیھا أن تبادر بالقبول؛ ألنھا نعمة من هللا سبحانھ  ً ً ً

ْوتعالى، والنعمة تشكر وال ً تكفر، ومن شكر نعمة هللا عز وجل أن تقبل ھذا الزوج الصالح الدیِّن، وأن ترضاه لكي یكون معینا لھا على ُ ْ َُّ
ًوھكذا الولي، فإن هللا جعلھ ولیا على المرأة لكي یتقي هللا عز وجل في نظره، فیطلب األصلح لھا في دینھا ودنیاھا حتى . طاعة هللا ومرضاتھ

َّھ الذي یرضي هللا، فإذا خالفت المرأة ھذا األصل وخالف الرجل فُرد الكفء الصالح؛ فإنھا ال تأمن من عقوبة هللا عز یؤدي أمانتھ على الوج
َّوجل، فمن سنن هللا عز وجل أن من رد نعمتھ وقابلھا بالكفر أال تْؤمن لھ العاقبة، وقل أن تعرض المرأة عن الرجل الصالح والكفء إال  َ َ َ ُ َّ

فالرد ینبغي أن ) إذا أتاكم من ترضون دینھ وأمانتھ فزوجوه، إال تفعلوا تكن فتنة في األرض وفساد عظیم: ( هللا علیھ وسلمابتلیت، قال صلى
َّفإذا ُرد الخاطب األول جاز للخاطب الثاني أن یتقدم؛ ألن النبي صلى هللا علیھ وسلم . یكون بتأمل، وأن تنظر المرأة األحظ لھا في أمر دینھا

خطبة الثاني على خطبة األول لمكان اإلفساد، ولما یترتب علیھ من حصول الضغائن والشحناء، وقد جاء اإلسالم بما یوجب المحبة إنما حرم 
جاز للخاطب الثاني : أي) َّوإن ُرد: (وھنا جواب قولھ) جاز: (قال رحمھ هللا. واأللفة والمودة، وقفل األبواب والوسائل المفضیة إلى ضد ذلك

قال رحمھ . ًواء علم بالرد من ولي المرأة، أو سمع من الناس ممن یوثق بھ أن فالنا تقدم ولم تقبل خطبتھ، فحینئٍذ یجوز لھ التقدمأن یتقدم س
للتنویع، فھذه حالة ثانیة یجوز فیھا للرجل أن یتقدم بخطبتھ للمرأة إذا أذن لھ الخاطب األول، وذلك ) أو]: (ِأو أذن أو ُجھلت الحال جاز: [هللا

كرجل ): ِأو ُجھل الحال: (وقولھ رحمھ هللا. فإذا تنازل عن حقھ وأذن للثاني جاز للثاني أن یتقدم ألن الخطبة األولى من حق المتقدم األول،
تقدم ولم یعلم بخطبة األول فخطب خطبة ثانیة، فإنھ ال بأس وال حرج علیھ؛ ألنھ ال علم لھ بخطبة األول، فانتفى فیھ قصد اإلضرار؛ ألن 

ًلتكلیف مبني على العلم، وھذا ال علم عنده، فارتكابھ للمحظور لم یأت عن قصد، ولذلك یعتبر في ھذه الحالة معذورا، وحمل علیھ خطبة ا ِ ٌّ
  .معاویة و أبي الجھم و أسامة على أنھم تقدموا دون علم بعضھم لبعض، على أحد األوجھ في الحدیث

 
 
 
 

 الوقت المستحب للخطبة
 
 

َّبعد أن بین رحمھ هللا مشروعیة الخطبة، واألحوال التي تجوز فیھا ]. ًویسن العقد یوم الجمعة مساء بخطبة ابن مسعود: [قال رحمھ هللا
: قال رحمھ هللا. الخطبة، واألحوال التي تحظر فیھا الخطبة شرع رحمھ هللا في بیان المیقات المستحب للخطبة، وھذا على ما اختاره

ُّوُیسن( َ ریقة، والمراد بھا ھدي النبي صلى هللا علیھ وسلم الذي كان علیھ، سواء ثبت بقولھ أو فعلھ أو تقریره صلوات هللا الط: ، والسنة)َ
ھذا من السنة، إذا ثبت بھ الدلیل عن رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم، واألصل أن ھذه العبارة ال ینطق بھا إال بحجة، : وسالمھ علیھ، فیقال

ولم یثبت عن النبي صلى . َُیسن، إال بدلیل یدل على ثبوت ذلك األمر عن رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم: ا، وال یقالمن السنة كذ: فال یقال
هللا علیھ وسلم حسب علمي في حدیث صحیح أنھ استحب النكاح یوم الجمعة أو دعا إلیھ أو رغب فیھ، ویوم الجمعة یوم لھ فضلھ ولكن النص 

ًن ھدي رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم قد ال یخلو من نظر، ولذلك یبقى األمر مطلقا كما ورد عن النبي صلى هللا على السنیة والحكم بكونھ م
علیھ وسلم، فلو قیل بسنیة یوم الجمعة لتحرى الناس بخطبتھم یوم الجمعة، وھذا یؤدي إلى اعتقاد في الیوم، ولم یرد النص بھذا التقیید على 

). بخطبة ابن مسعود: (قولھ. ًنھ یتوقف أو یمنع من الحكم لكونھ سنة حتى یثبت الدلیل، وال أعلم دلیال حسب علميھذا الوجھ، فالذي یظھر أ
خطبة ابن مسعود رضي هللا عنھ وأرضاه مرفوعة إلى رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم، وإنما قیل لھا خطبة ابن مسعود ألنھا جاءت من 

إن الحمد  نحمده ونستعینھ : نبي صلى هللا علیھ وسلم علمھم التشھد في الصالة، والتشھد عند الحاجةروایتھ رضي هللا عنھ وأرضاه، أن ال
ونستغفره، ونعوذ با من شرور أنفسنا ومن سیئات أعمالنا، من یھده هللا فال مضل لھ ومن یضلل فال ھادي لھ، وأشھد أن ال إلھ إال هللا 

َّیا أیھا الذین آمنوا اتقوا هللا حق تقاتھ وال تُموتن إال : بده ورسولھ، ثم تذكر اآلیات، منھا آیة آل عمرانًوحده ال شریك لھ، وأشھد أن محمدا ع َِّ َّ ِ ِ ِ ُُّ ُ ُ َُ ََ َ َ َ َ ََّ َ َّ َّ َ
َوأنتم ُمْسلُمون  َِ ْ ُ ْ ٍیا أیھا الناُس اتقوا ربكم الذي خلقكم مْن نفس: وآیة النساء] 102:آل عمران[َ ْ ُ ُ َُ َ َِ ِ َّ ُّْ َُ َّ ََّّ َ َ ً واحَدٍة وخلق منھا زْوجھا وبث منُھما رجاال كثیرا ََ ِ ِ ِ َِ َ ًَ َ َ َ َ َ َ َ َ َِ ْ َّْ َ َ

ًونساء واتقوا هللا الذي تساءلون بھ واألْرحام إن هللا كان علْیكم رقیبا  ًِ َّ ِ ِ َِ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َْ ُ َُ ََّ ََ ََّ َِّ َِ َ ُ ُیا أیھا الذین آمنوا اتقوا : ثم یختم بآیة األحزاب] 1:النساء[َّ َُّ َ َ َ َِ َُّّ ًهللا وقولوا قْوال َ ََّ ُ ُ َ َ
ًسدیدا  ِ ًُیْصلْح لكم أْعمالكم ویغفْر لكم ذنوبكم ومْن ُیطع هللا ورُسولُھ فقد فاز فْوزا عظیما * َ ِ ِ ِ َِ َ َ َ َ َ َ َ ًَ َ َ َ َ َ ْْ َ َ َ ََ َّ ِ ْ ْ ْ ُْ ُ ُ ُ ُُ ثم یشرع بعد ذلك في خطبتھ، ]. 71-70:األحزاب[َ

 للزوج كمن یرید أن یزوج ابنھ الصغیر ذكر ذلك وبین أنھ یرغب بتزویج ابنھ، ًفیذكر مضمون خطبتھ من طلب نكاح المرأة، وإذا كان ولیا
ًأو كان وكیال عن الزوج ذكر بعد ھذه الخطبة ما یریده من طلب المرأة لموكلھ ونحو ذلك، فیبتدئ الخاطب ویذكر ھذه الخطبة، ثم یذكر 

إنما تشرع : طب، وھل تكرر بالنسبة للمخطوب؟ قال جمع من العلماءالمضمون الذي یریده من طلب زواج المرأة ونكاحھا، ھذا بالنسبة للخا
ال بأس بذلك لكن األصل الوارد واألولى : للخاطب األول ویقتصر على ذلك وال حاجة أن یقول ولي المرأة ھذه الخطبة، وإن قالھا؟ قالوا

 ...... . على الخاطب األولباإلتباع كما اختاره اإلمام ابن قدامة رحمھ هللا في المغني أنھ اقتصر في ذلك
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 الزوجان الخالیان من الموانع
 
 

الزوجان (أركان عقد النكاح؛ : أي) وأركانھ: (قولھ]. وأركانھ الزوجان الخالیان من الموانع، واإلیجاب والقبول: فصل: [قال رحمھ هللا
فقھاء خاصة أن یعتنوا ببیان أركان العبادات وأركان المعامالت؛ ألن ھذا مما یعین من عادة العلماء رحمھم هللا وال). الخالیان من الموانع

على التصور وفھم المسائل وضم بعضھا إلى بعض، فإذا عرفت أركان العقد ضمت مسائل كل ركن إلى ما جانسھا وشاكلھا، ولذلك ھذا 
ًكثیرا، إضافة إلى أنھ قد تترتب األحكام الشرعیة على معرفة األركان التقسیم الذي درج علیھ الفقھاء رحمھم هللا یعین على التصور والفھم 

مثنى زوج، والمراد ): الزوجان). (الزوجان الخالیان من الموانع: (وقولھ رحمھ هللا. في العبادة، وھي التي یحكم ببطالنھا عند فقد واحد منھا
 غیرھما، ومن ھنا نص العلماء على أنھ ال زواج بین اإلنس والجن، الذكر واألنثى، ویختصان بجنس بني آدم فال یشمالن: بالزوجین ھنا

َوخلق : ومسألة الزواج من الجنیة نص بعض علماء السلف رحمھم هللا على أنھ ال یعتد بھ وال یعتبر مثل ھذا الزواج؛ ألن هللا تعالى یقول َ َ َ
َمنھا زْوجھا َ ََ ْ ًوبث منھُما رجاال كثیرا ونساء  ِ ًَ َ َ َ َ َِ ِ َِ ً ِ ْ ْومْن آیاتھ أْن خلق لكم : فبین هللا تعالى أن الزوجة من اإلنسان تكون لھ كما قال تعالى] 1:لنساءا[َّ ُ َ ََ َ َ ِ ِ َِ َ

َمْن أنفسكم أزواجا لتْسكنوا إلْیھا  ََ ِ ُ ُ ْ ُ َُ ِ ِ ًِ َ ًفجعل الحكم خاصا على ھذا الوجھ، فدل على أنھ ال زواج عند اختالف الجنسین، ومن ھنا قال ] 21:الروم[َْ
) الزوجان: (وقولھ). لو فتح ھذا الباب الدعت كل زانیة أنھا منكوحة من جني، وفتح باب الفساد على ھذا الوجھ: (  مالك رحمھ هللاإلمام

یشمل الذكر واألنثى، وعلى ھذا ینظر في الخنثى؛ فإن تبین أنھ رجل أعطي حكم الرجال، وإن تبین أنھ أنثى أعطي حكم النساء، وإن : قلنا
وأما . الحائل بین الشیئین؛ كالجدار ونحوه: جمع مانع، والمانع ھو: الموانع). الخالیان من الموانع: (وقولھ رحمھ هللا. توقف فیھًأصبح مشكال 
القسم : تمنع من النكاح تنقسم إلى قسمین والموانع التي. فالمانع ھو الذي یلزم من وجوده العدم وال یلزم من عدمھ وجود: في االصطالح

األمھات، : فأما مانع النسب فھو لسبع من النسوة. مانع النسب، ومانع الرضاع، ومانع المصاھرة: انع المؤبدة، وھي تشملالمو: األول
مت : والبنات، واألخوات، والعمات، والخاالت، وبنات األخ، وبنات األخت؛ فھؤالء سبع محرمات من جھة النسب على ظاھر آیة النساء ُْحرِّ َ

ُعلْیكم أمھات َُ ََّ ُ ْ ِكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخاالتكم وبنات األخ وبنات األخت َ َّْ ُ ُ ُ ُ ُ ُ ُ ُ ُُ ُ َ ُ َ َ َ ََ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َِ َ ْ ْ ْ ْ فھو مانع المصاھرة ویشمل : وأما المانع الثاني] 23:النساء[َْ
َوال تنكُحوا ما : ھر قولھ سبحانھزوجات اآلباء؛ وھي كل أنثى عقد علیھا األب أو أبوه وإن عال، سواء دخل بھا أو لم یدخل لظا: األول: ًأربعا َِ َ

َنكح آباُؤكم من النساء إال ما قد سلف  َ َ ِ َ َ َ ََ ْ َ َ ََّ ِ ِّ ُِ ْوحالئُل أْبنائكم الذین مْن أْصالبكم : وزوجات األبناء لقولھ سبحانھ]. 22:النساء[ْ ُُ ُِ َ َِ ِ ِ َِ َ ََّ  كل: وھي] 23:النساء[َ
بنت الزوجة، وھي الربیبة سواء : والثالثة.  لم یدخل؛ ألن المرأة تكون حلیلة لھ بالعقدأنثى عقد علیھا االبن أو ابنھ وإن نزل، سواء دخل أو

ُوربائُبكم الالتي في ُحُجوركم مْن نسائكم : كانت في الحجر أو لم تكن في الحجر؛ أما إذا كانت في الحجر فلقولھ تعالى ْ ُُ ُ ُِ ِ ِ ِ ِ َِ َ َ َِ ، وأما ]23:النساء[َّ
) َّفال تعرضن علي بناتكن وال أخواتكن: (فعلى ظاھر حدیث أم حبیبة رضي هللا عنھا وأرضاھا في الصحیحبالنسبة للتي لیست في الحجر 

فھي أم الزوجة، وھي تحرم : وأما النوع الرابع). أن النص إذا خرج مخرج الغالب لم یعتبر مفھومھ: (وخرجت اآلیة مخرج الغالب، والقاعدة
َوأمھ: على زوج ابنتھا لقولھ تعالى ََّ ْات نسائكم ُ ُ ِ َِ فھؤالء أربع . وأما بالنسبة للربیبة فإنھا تحرم بشرط الدخول. وتحرم بمجرد العقد] 23:النساء[ُ

فھو الرضاع، ویحرم من الرضاع ما یحرم من النسب : وأما المانع الثالث الذي یمنع النكاح. من المصاھرة وھو المانع الثاني من النكاح
، وعلى ھذا فإن المرأة تحرم بواحد من ) یحرم من الرضاع ما یحرم من النسب: (هللا علیھ وسلم في قولھلثبوت السنة عن رسول هللا صلى 

ھذه الثالث الموانع إلى األبد، فاألم حرام إلى األبد، وھكذا البنت وبقیة من ذكرنا، وقد تحرم المرأة إلى األبد لعارض كما في زوجة المالعن 
 وسلم في قصة عویمر العجالني، وقصة ھالل بن أمیة لما قذف امرأتھ بـشریك بن سحماء ففرق بینھما كما ثبت عن النبي صلى هللا علیھ

القسم الثاني من الموانع التي . مضت السنة أن یفرق بین المتالعنین، فھذا مانع إلى األبد لعارض: النبي صلى هللا علیھ وسلم، وقال الزھري 
مانع الجمع؛ كالجمع بین األختین، والجمع بین المرأة وعمتھا، : وانع لھا أسباب تزول بزوالھا، فمنھاالموانع المؤقتة، فھذه م: تمنع النكاح

َوأْن تْجمُعوا بْین األختْین إال ما: والمرأة وخالتھا، أما تحریم الجمع بین األختین فلظاھر آیة النساء َ َ َ ََّ ِ ِ َ َْ ُ َقد سلف  َ ََ ْ وأما بالنسبة للجمع ] 23:النساء[َ
- فھذا المانع ) أنھ نھى أن تنكح المرأة على عمتھا أو على خالتھا: (مرأة وعمتھا والمرأة وخالتھا فلما ثبت عنھ علیھ الصالة والسالمبین ال

أما بالنسبة للنوع الثاني من الموانع .  یزول إذا طلق األخت األولى وخرجت من عدتھا، وھكذا بالنسبة للعمة والخالة-وھو مانع الجمع
َّوال تنكُحوا الُمشركات حتى ُیْؤمن : فھو مانع الشرك؛ ألن هللا حرم نكاح المشركة والوثنیة: المؤقتة ِ ِ َِّ َ ََ َِ ْ : فھذا مانع إلى أمد لقولھ] 221:البقرة[ْ

َّحتى ُیْؤمن  ِ َّ  فإن أسلمت زال فحرم نكاح الوثنیة حال شركھا وكفرھا،) أن ما بعد الغایة مخالف لما قبلھا في الحكم: (والقاعدة] 221:البقرة[َ
ًكذلك أیضا من ). سنوا بھم سنة أھل الكتاب غیر ناكحي نسائھم وال آكلي ذبائحھم: (المانع، وال یحل نكاح مجوسیة، قال صلى هللا علیھ وسلم

ًمانع المطلقة ثالثا، فإنھ یمتنع نكاحھا حتى تنكح زوجا غیره وتذوق عسیلتھ ویذوق عسیلتھا : الموانع التي تكون إلى أمد على ظاھر السنة، ً
ُوالُمْحصنات : الزوجیة؛ وھو أن تكون زوجة للغیر، لقولھ تعالى: ًكذلك أیضا من الموانع المؤقتة. لحدیث امرأة رفاعة رضي هللا عنھا وعنھ َ َ َْ

ِمن النساء  َ َِّ كذلك . ن ینكح إلى أربعفال یحل نكاح المرأة إذا تزوجت، لكن ھذا یختص بالنساء دون الرجال، فالرجل یجوز لھ أ] 24:النساء[ِ
ًمانع العدد، فمن نكح أربعا من النسوة لم یحل لھ النكاح حتى یفارق واحدة منھن وتخرج من عدتھا حتى ال : ًأیضا ھناك مانع مؤقت وھو

زالت حل أن ھذه الموانع تزول بزوال موجباتھا وأسبابھا، فإذا : فالمقصود. تبقى في العصمة، فإذا مات ال یجمع في عصمتھ بین خمس
ًالنكاح، فال نحكم بكون النكاح نكاحا شرعیا إذا خالف فنكح من منعھ هللا من نكاحھ، فلو نكح محرما لھ ال نعتبره نكاحا ًوإنما یعتبر زنا  ً ً

، وھكذا نكاح بنتھ من الرضاع، أو أختھ من الرضاع مع العلم ًالنكاح نكاحا أنھ ال یحكم بكون : بوجود الرضاع المؤثر، فالمقصود والعیاذ با
  .ًشرعیا إال إذا كان الزوجان خالیین من الموانع؛ یشمل ذلك الموانع المؤبدة والموانع المؤقتة على التفصیل الذي ذكرناه
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 اإلیجاب والقبول
 
 

الزوجان الخالیان من : (ولھعلى ما اختار الشارح، فقد جعل ق. القبول: اإلیجاب، والثالث: الركن الثاني]. واإلیجاب والقبول: [قولھ رحمھ هللا
ًالنكاح یقوم على ركن واحد وھو الصیغة، نظرا إلى : بعض الفقھاء یقول. الثالث) والقبول(الثاني، ) اإلیجاب(الركن األول، ثم جعل ) الموانع

ة والثمرة واحدة، وأین ما أن الصیغة تفتقر إلى موجب وقابل، فاإلیجاب والقبول یرد على محل، فال خالف بین القولین؛ ألن النتیجة واحد
) أنكحتك ھذه بما معك من القرآن: (زوجتك، أو نكحتك أو أنكحتك، كما قال صلى هللا علیھ وسلم: ؛ مثل قولھ)اإلیجاب: (قولھ رحمھ هللا. كان

واإلیجاب . ول والرضاقبلت ورضیت، ونحو ذلك من العبارات الدالة عن القب: زوجتك وأنكحتك، والقبول قول الزوج: ، فاإلیجاب قول الولي
زوجتك بنتي فالنة، : الصیغة والقبول ھما ركنا الصیغة، والنكاح یفتقر إلى صیغة، وال یمكن أن تتحقق إال باإلیجاب والقبول، فإذا وجدت

ذا حصلت الصیغة قبلت، فقد تمت، وحینئٍذ یترتب اللزوم، فلزوم العقد مترتب بوجود الصیغة الكاملة المستوفیة للشروط المعتبرة، فإ: وقال
  .ًعلى ھذا الوجھ صار النكاح الزما

 
 
 
 

 ألفاظ النكاح
 
 

]. زوجت، أو أنكحت، وقبلت ھذا النكاح، أو تزوجتھا، أو تزوجت، أو قبلت : وال یصح ممن یحسن العربیة بغیر لفظ: [قال رحمھ هللا
فأما إذا كان باللفظ . أن یكون بغیر العربیة: والحالة الثانیة. يأن یكون باللفظ العرب: الحالة األولى: اإلیجاب والقبول ال یخلو من حالتین

زوجتك، وھو اللفظ الصریح، : العربي فإما أن یكون باللفظ الصریح وإما أن یكون باللفظ غیر الصریح، وإن كان بلفظ العربیة وقال
أنكحتك، : األول: ظ الصریح، وجعلوا للصریح لفظینفباإلجماع أن الصیغة معتبرة، فقد أجمع العلماء رحمھم هللا على صحة النكاح باللف

َّقال إني أرید أْن أنكحك إْحَدى اْبنتي : زوجتك، قال تعالى: والثاني َِ َ َِ َِ َ َُ َُ ُ ِ فاإلنكاح یعتبرونھ من صریح ألفاظ ) أن أنكحك: (فقال] 27:القصص[ِّ
َفلما قضى زْید منھا : ًالنكاح، كذلك أیضا الزواج، قال تعالى َْ ِ ٌَّ َ َ َوطرا زوْجناكھا ََ ََ َ ََّ ً فیعتبر العلماء رحمھم هللا لفظي اإلنكاح ]. 37:األحزاب[َ

قبلت، : أنكحتك ابنتي فالنة، وقال اآلخر: زوجتك ابنتي فالنة، أو قال لھ: والتزویج من الصریح، واإلجماع منعقد على أن ولي المرأة إذا قال
ریح مما یدل على إرادة النكاح إما بحسب العرف، أو تكون داللة بألفاظ مخصوصة، أما اللفظ غیر الص. فإن النكاح صحیح والصیغة معتبرة
ملكتكھا أو أعطیتكھا أو وھبتھا لك، : ونحو ذلك، فإن قال لھ).. أعطیتك(و) وھبتك(ًوكذلك أیضا ) ملكتك(وذكر العلماء رحمھم هللا منھا لفظ 

أنھ ال یصح النكاح إال باللفظ الصریح دون غیره، وھذا ھو : القول األول: ھورینفاختلف العلماء رحمھم هللا في ھذه المسألة على قولین مش
أنھ یصح بھذه األلفاظ وبكل ما دل : والقول الثاني. مذھب الشافعیة رحمھم هللا، واختاره جمع من أصحاب اإلمام أحمد رحمة هللا على الجمیع

َعلى النكاح عرفا◌ أو بسبب وجود القرینة كذكر مھر اإلسالم ابن تیمیة رحمھ هللا،   ذلك، وھذا ھو مذھب الجمھور، واختاره شیخونحو.. ً
وكذلك اإلمام ابن القیم ، وبین أن النصوص وھدي السلف الصالح رحمھم هللا على عدم تقیید النكاح بلفظ معین؛ ألن العبرة في معرفة الرضا 

عند بیانھ لمسألة البیع بالمعاطاة، وذكر أن ) القواعد النورانیة : ( لنفیسوالوصول إلیھ، وقد تكلم على ھذه المسألة بكالم نفیس في كتابھ ا
ِّالسلف الصالح رحمھم هللا ما كانوا في العقود یقتصرون على ألفاٍظ معینة بل كانوا ُینزلون داللة الظواھر واألعراف منزلة األلفاظ  َ

، وكمن أخرج صنابیر الماء للسقیا والشرب، فإن ھذا كلھ یدل على ًكمن بنى مسجدا وفتح أبوابھ: الصریحة، ومن أمثلة ذلك مما اشتھر
فتنزل ھذه الدالئل العرفیة منزلة األلفاظ القولیة، ولن یحصر النكاح بلفظ معین، وأكد ھذا بما ثبت في السنة عن رسول هللا صلى : اإلذن، قال

وعلى ھذا القول ). ملكتكھا بما معك من القرآن: (وفي لفظ). رآنأملكتكھا بما معك من الق: (هللا علیھ وسلم من قولھ في حدیث الواھبة 
أنھ یصح النكاح بكل لفظ یدل على الرضا، حتى ولو جرى العرف بألفاظ لیست : الراجح الذي دلت علیھ السنة ودل علیھ ھدي السلف الصالح

الزوج والولي ال یحسنان العربیة، فھل یجب علیھما أن یتعلما أن یكون : الحالة الثانیة. من صریح النكاح، فإنھ یحكم باالعتداد بھا واعتبارھا
العربیة حتى ینطقا باللفظ المخصوص، أم أنھ یصح النكاح بما یدل علیھ في لغتھم؟ فمقتضى ما سبقت اإلشارة إلیھ من كالم شیخ اإلسالم 

عروف في عرفھ، وأنھ یكفي ذلك، وال یجب علیھ أن أن من ال یحسن العربیة یزوج باللفظ الم: رحمھ هللا وھذا یختاره جمع من المحققین
 ...... .یتعلم األلفاظ العربیة في النكاح بل یزوج باأللفاظ التي عرفت في لسان قومھ ولغتھم

 
 حكم من جھل ألفاظ النكاح

 
 

ھ من أنھ ال یشترط أن یتقید باللفظ ھذا ھو الذي تقدمت اإلشارة إلی]. ومن جھلھما لم یلزمھ تعلمھما وكفاه معناھما الخاص بكل لسان : [ قولھ
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َّالعربي، بل إن األلفاظ الغیر العربیة تنزل منزلة األلفاظ العربیة؛ ألن العبرة بوجود الرضا، وإذا خطب الرجل بلسان قومھ وأجیب فإن ھذا  َ ُ
وعلى ھذا فیصح . رھا بسبب وجودهیدل على الرضا كما لو خطب بالعربیة، فالعبرة بوجود الرضا الذي تنبني علیھ العقود ویحكم باعتبا

  .بغیر العربیة كما یصح بالعربیة بجامع وجود الرضا
 
 
 
 

 حكم تقدم القبول على اإلیجاب والعكس
 
 

بعد أن بین رحمھ هللا لزوم اإلیجاب والقبول، وبین نوع اإلیجاب والقبول من حیث اللغة ]: فإن تقدم القبول لم یصح : [ قال رحمھ هللا
أنكحتك ابنتي فالنة بعشرة :  في مسألة تقدم اإلیجاب على القبول والعكس، فاألصل أن اإلیجاب یسبق القبول، یقول ولي المرأةواللسان، شرع

أنھ : قبلت أو رضیت، فحینئٍذ تقدم اإلیجاب وترتب القبول علیھ، وعلى ھذا فبإجماع العلماء: قبلت، أو یقول وكیلھ: ًآالف مثال، فیقول الزوج
ًصیغة على ھذا الوجھ أن النكاح صحیح والعقد معتبر؛ ألن األصل في اإلیجاب أن یتقدم على القبول، سواء جاء بصیغة اإلنكاح إذا وقعت ال

: وأما إذا حصل العكس، وھو أن یتقدم القبول على اإلیجاب كقول الزوج. أو التزویج أو غیرھا، المھم أنھ إذا سبق اإلیجاب القبول اعتد بھ
أنھ البد من ترتب : القول األول: قوالن مشھوران فللعلماء في ھذه المسألة. قبلت: أنكحني ابنتك فالنة، قال. قبلت: قال. نةزوجني ابنتك فال

أنھ یجوز تقدم القبول على اإلیجاب، وال بأس في ذلك، وھو : والقول الثاني. القبول على اإلیجاب، وبھذا القول قال فقھاء الحنابلة رحمھم هللا
یجوز أن یتقدم القبول على اإلیجاب، وھذا بال إشكال؛ ألن المقصود حصل بذلك، فإنھ إذا : ًبناء على ھذا. ر العلماء رحمھم هللامذھب جمھو

ِتقدم القبول على اإلیجاب استفید منھ ما استفید من ترتب القبول على اإلیجاب، وعلى ھذا یستوي أن یتقدم اإلیجاب على القبول أو یتأخر  ُِ ُ
من مسائل اإلیجاب والقبول أن األصل أن یقع ]. وإن تأخر عن اإلیجاب صح ما داما في المجلس ولم یتشاغال بما یقطعھما: [قولھ. عنھ

ًقبلت في األصل مرتبا على : قبلت، فإنھ ینبغي أن یكون القول: ًزوجتك ابنتي فالنة بعشرة آالف مثال، قال: القبول بعد اإلیجاب، فإذا قال لھ
: أن یقول لھ: فأما الفاصل باألقوال. یكون باألفعال  یقع الفاصل المؤثر بینھما، فإذا وقع الفاصل؛ فتارة یكون باألقوال وتارةاإلیجاب بحیث ال

ًزوجتك ابنتي فالنة بعشرة آالف مثال، فال یجیبھ الزوج أو الخاطب بالقبول، ثم یتكلمان في أمر غریب خارج عن ھذا األمر من بیع أو إجارة 
ًقبلت، فإذا وقع الفاصل األجنبي من ھذا الكالم األجنبي فیعتبر فاصال مؤثرا عند من یرى تأثیر : عن حال أحد، ثم بعد ذلك یقولأو سؤال  ً

: الفصل، وأما إذا كان الفاصل من األقوال من جنس الخطبة ومن جنس اإلیجاب والقبول، بمعنى أن یكون في شأن النكاح مثل أن یقول لھ
: كم عمرھا؟ وأین عملھا؟ وأخذ یسأل عن أمور تتعلق بھا وطالت األسئلة، ثم لما أجابھ عنھا قال: ة بعشرة آالف، قالزوجتك ابنتي فالن

: وأما بالنسبة للفصل باألفعال. قبلت، فنص طائفة من العلماء على أن ھذا الفاصل ال یؤثر؛ ألنھ داخل في اإلیجاب والقبول ولیس بأجنبي
إنھ إذا : قبلت، فقالوا: زوجتك ابنتي فالنة، فیخرج الخاطب ویفترق عن المجلس ثم یرجع ویقول: قد، كما لو قالفمثل أن یخرج من مجلس الع

خرج عن المجلس فقد انقطع القبول عن اإلیجاب؛ ألن األصل في العقود أن تكون في المجلس، ولذلك جعل الشرع الخیار للمجلس، أما إذا 
وإن : [قال رحمھ هللا. جلس قبل قبولھ بمثابة اإلعراض، فالبد من إنشاء إیجاب جدید وقبول جدیدافترقا عن المجلس صار خروجھ عن الم

قبلت؛ ألن التفرق : اإلیجاب، وعلى ھذا فإنھ ال یصح أن یأتي بعد المجلس ویقول: یعني) بطل: (قبل القبول، وقولھ: أي]. تفرقا قبلھ بطل
  . وصلى هللا وسلم وبارك على نبینا محمد.یرفع حكم المجلس األول وما كان فیھ من إیجاب

 
 
 
 

 [4[ كتاب النكاح -شرح زاد المستقنع 
ًالنكاح الشرعي لھ شروط البد من وجودھا حتى یحكم بصحتھ، منھا تعیین الزوجین، ومنھا أیضا رضاھما، ومن الناس من ال یشترط رضاه 

 .بكرإلتمام عقد النكاح؛ كالبالغ المعتوه، والمجنون، والصغیر، وال
 تعیین الزوجین شرط من شروط عقد النكاح

 
 

فأسأل هللا : أما بعد. بسم هللا الرحمن الرحیم الحمد  رب العالمین، وصلى هللا وسلم وبارك على نبیھ األمین وعلى آلھ وصحبھ أجمعین
ًالعظیم رب العرش الكریم أن یجعل اجتماعنا اجتماعا مرحوما، وأن یجعل تفرقنا من بعده تفرق َّا معصوما، وأال یجعل فینا وال منا وال معنا ً ً ً

ًشقیا وال محروما ًوفي بدایة ھذه الدروس أوصیكم ونفسي بتقوى هللا عز وجل، فإن هللا إذا أحب عبدا من عباده رزقھ التقوى وجعلھ من . ً
ھ وتعالى، وفیما بینھ وبین العلم، وأعظم مسئولیة أھلھا ووفقھ لخصالھا وخاللھا، وطالب العلم علیھ مسئولیة عظیمة فیما بینھ وبین هللا سبحان

ولو أن طالب العلم في كل مجلس یستفتح مجلسھ ویختمھ بالوصیة . إرادة وجھ هللا الكریم، والقصد لما عند هللا: بینھ وبین هللا سبحانھ
، وترك الریاء والسمعة وحب الظھور، ویتجھ ًباإلخالص لما كان ذلك كثیرا، فحق هللا أعظم الحقوق؛ إخالص الدین لوجھھ وإفراده بالعبادة

أن یجدد طالب العلم في قلبھ اإلخالص لوجھ هللا سبحانھ : وخیر ما نتواصى بھ. طالب العلم بكلیتھ إلى هللا سبحانھ حتى یحبھ وإذا أحبھ وفقھ
لناس، ومن أصلح  سریرتھ أصلح هللا لھ وتعالى، وأن یتفقد ما في سریرتھ، فإن من أصلح ما بینھ وبین هللا أصلح هللا ما بینھ وبین ا
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ستكون دروسنا إن شاء هللا تتمة لما مضى من مسائل النكاح، وقد قدمنا . عالنیتھ، فنسأل هللا العظیم أن یرزقنا وإیاكم إخالص القول والعمل
ث عن الشروط التي ینبغي توفرھا وینبغي بیان جملة من المسائل واألحكام المتعلقة بمقدمات كتاب النكاح، والیوم إن شاء هللا نتم الحدی

یقول . َللحكم بصحة عقد النكاح، فالنكاح الشرعي یفتقر إلى صفات وأسباب البد من وجودھا لكي ُیْحكم من خاللھا بصحة العقد وجودھا
. وط لصحة عقد النكاحأمارات وعالمات البد من توفرھا، وھي شر: أي]: ٌشروط [ لعقد النكاح : أي]: ولھ: فصل: [المصنف رحمھ هللا

َّفال یصح النكاح حتى یعیِّن الولي الزوجة، ویعین الزوج الذي یرید نكاحھا، والمعین ضد المجھول، فال یصح ]: تعیین الزوجین : أحدھا[ 
. ً أزوجك بنتا من بناتي:نكرة، وحینئٍذ تصدق على أي امرأة، وكذلك لو قال لھ) ًامرأة(ًأزوجك امرأة، فإن : نكاح المرأة المجھولة، فلو قال لھ

وعنده أكثر من بنت مختلفة الصفات، فإنھ في ھذه الحالة ال تجیز الشریعة ھذا العقد؛ ألنھ ربما انصرف ذھن الزوج إلى الجمیلة فصرفھ 
تكون الزوجة في عقود المعاوضات تشدد الشریعة على الجھالة، فال تجیز العقد بالمجھول، ففي الزواج البد أن . الولي إلى من ھي أردأ

ھذا كالم مجھول، فال ) ًواحدا منكم: (ًزوجت واحدا منكم بنتي فالنة، فقولھ: قال الولي لجماعة من الناس ًمعلومة ویكون الزوج معلوما، فلو
قد ال یصح، ُزوجت بنتي لواحٍد من أبنائك، وعنده خمسة أبناء، ولم یحدد أحدھم، فإن الع: یصح العقد على مجھول، وال ندري من ھو، أو قال

، والتعیین بمعنى أن یعینھ؛ ویكون التعیین )تعیین الزوجین: أحدھا: (وھذا ھو مراده رحمھ هللا من قولھ. فالبد من معرفة الزوجة والزوج
ذه، زوجتك بنتي ھ: باالسم، ویكون بالصفة، ویكون بما یتمیز بھ، فلو كان عند الولي خمس بنات في المجلس، فأشار إلى واحدة منھن وقال

تعیین الزوجین، فإن أشار الولي إلى الزوجة أو سماھا : [قال رحمھ هللا. فھذا یصح؛ ألنھ یقع باإلشارة، ویقع باالسم، ویقع بما یتمیز بھ الشيء
عك كتابي أبی:  فاإلشارة تعیین، كما لو قلت لھ-كما ذكرنا-ھذه : كأن یقول). فإن أشار الولي إلى الزوجة: (قولھ]: أو وصفھا بما تتمیز بھ

ًفي العقود البد أن یكون المعقود علیھ معلوما : أبیعك بیتي ھذا، فالشریعة اإلسالمیة توجب صرف الجھالة، یعني.. أبیعك سیارتي ھذه.. ھذا
أو باالسم أو إذا ثبت ھذا فإنھ ینبني علیھ أنھ إذا حصل التعیین إما بالوصف : الفاء للتفریق، یعني) فإن أشار: (ًال مجھوال، فقال رحمھ هللا

زوجتك بنتي البالغة، وعنده بنت بالغة وبنت : زوجتك بنتي المتعلمة، وعنده بنت متعلمة وبنت غیر متعلمة، أو یقول: باإلشارة، كأن یقول
َّالبالغة، عین وحدد فینصرف العقد إلیھا: صغیرة، فلما قال في . تمیز بھالتعیین یكون بالوصف، وباالسم، وباإلشارة، ویكون بما ی: ًفإذا. َّ

ولیس عنده بنت غیرھا، فإنھ حینئٍذ نعلم أن مراده . زوجتك بنتي: بعض األحیان یبھم الولي، ولكن ھذا اإلبھام ینصرف إلى معلوم، كقولھ
ر زوجتك بنتي ولھ واحدة ال أكث: أو قال. [ زوجتك عائشة، ولیس لھ بنت غیرھا: فالنة التي لیس لھ غیرھا، فیصح العقد كما لو قال لھ

المجھول الذي یئول إلى العلم، فعندنا مجھول یئول إلى العلم، وھذا یصح بھ العقد، ومجھول ال یئول إلى العلم وإنما : ھذا كما یقولون] صح 
قبلت، لم یصح العقد؛ ألننا ال ندري ھل : زوجتك بنتي بعشرة آالف قال: یبقى على جھالتھ، فھذا ال یصح، فلو قال رجل عنده بنتان فأكثر

عني الكبیرة أو الصغیرة، ھل یعني الجاھلة أو المتعلمة، ھل یعني الصالحة أو غیر الصالحة، فیتردد، والشریعة ال تجیز التردد؛ ألن التردد ی
ًإنما زوجتك بنتا من بناتي فیلزمك أن تأخذ األردى ، وقد تقدم معنا : یحدث الخصومات والنزاعات، فلربما أحببت أن تأخذ األفضل فیقول

 ھذا في كتاب البیوع حینما ذكرنا جھالة المبیع، وأن الجھالة سبب من أسباب النزاع، والشریعة اإلسالمیة أغلقت جمیع األبواب شرح
 ...... .واألسباب المفضیة إلى النزاع والخصومة

 
 رضا الزوجین شرط من شروط النكاح

 
 

الشرط الثاني من شروط النكاح رضا الزوجین، فال یعقد عقد النكاح بدون : أي) الثاني: (قولھ] رضاھما: الثاني: فصل: [قال رحمھ هللا تعالى
َّوما أْرسلناك إال : الرضا، والرضا یفسد بھ االختیار وینعدم، وھذا من رحمة هللا عز وجل بعباده ولطفھ وتیسیره، وشریعتنا شریعة رحمة ِ َ َ َ ََ ْ َ

َرْحمة للعالمین  َ َ َِ َِ ْ ً مثل البیع، فإنك في البیع تدفع عشرة ریاالت في مقابل كتاب، وفي الزواج تدفع عوضا عقود المعاوضات]. 107:األنبیاء[ً
َإذا◌. ًعن المرأة ثالثین ألف لایر مھرا لھا، فالمھر في مقابل المرأة عقد النكاح عقد معاوضة، وإذا كان عقد معاوضة ففیھ معاوضة من : ً

َّولُھن مثُل الذي علْیھن : لنساء وللرجالوجوه عدیدة، ولذلك قال هللا عز وجل في بیت الزوجیة ل ِ ِ َِّ َ ََ ََّ فال یمكن أن تلزم المرأة بنكاح ] 228:البقرة[ْ
ْوجعل بْینكم : وال یمكن أن تلزم الرجل بنكاح ولیس ھناك الرضا، خاصة وأن العشرة الزوجیة وصفھا هللا بأنھا مودة ورحمة، فقال سبحانھ ُ َ َ َ َ َ َ

ًمودة ورْحمة  َ َ َ َ ًَ فال یمكن أن تتحقق المودة وال یمكن أن تكون الرحمة إذا لم یكن ھناك إلف وود بین الزوجین، ولھذا لن یكون ] 21:الروم[َّ
ًباإلكراه ولن یكون بالغصب، فالمرأة إذا زوجت ینبغي أن تكون راضیة عن الزواج، والزوج إذا زوج ینبغي أن یكون راضیا عن الزواج؛  ُ ُ

ً ویرضاه حصل مقصود الشرع من األلفة والمحبة، وكانت المرأة سكنا لزوجھا، وكان الزوج أیضا سكنا ألنھ إذا تزوج بشيء یحبھ ویألفھ ً ً
ًإذا ثبت ھذا فلو أن رجال ھدده رجل وانطبقت علیھ شروط اإلكراه، . لھا، وعصمة من هللا سبحانھ وتعالى یعصمھا بھا من السوء والردى

ً في كتاب الطالق ما ھي شروط اإلكراه؟ ومتى نحكم بكون اإلنسان مكرھا؟ فلو أكره رجل وھذا سنبحثھ إن شاء هللا في الطالق، فسنذكر
قبلت، : على عشرة آالف قال: قبلت، قیل: زوجناك فالنة قال: البد أن تتزوج بنت فالن وجاء تحت التھدید واإلكراه فقیل لھ: وھدد وقیل لھ

ٍ ولو أن ولي المرأة ُھدد وأكره على النكاح وھو غیر راض بالنكاح وال یریده وال لكنھ مكره، ففي ھذه الحالة ال یصح العقد وال النكاح، ُ
ٍأترضى فالنا یكون زوجھا؟ فقال وھو غیر راض: یرغبھ ثم جيء بھ فقیل لھ زوجتھ أو زوجت بنتي فالنة على فالن، أو قبلت زواج فالن : ً

 ...... .كاح لفوات الشرط المعتبر وھو الرضامن مولیتي فالنة، فكل ذلك ال ینبني علیھ الحكم بصحة عقد الن
 

 األشخاص الذین ال یشترط رضاھم في النكاح
 
 

وقد قرر النبي صلى هللا علیھ وسلم الرضا في حق النساء، ولذلك قال علیھ الصالة والسالم كما في الحدیث ] إال البالغ المعتوه: [قال رحمھ هللا
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فجعل للمرأة ) - لھا أمر نفسھا: والثیب تستأمر، یعني: وفي روایة-الثیب أحق بنفسھا من ولیھا البكر تستأذن وإذنھا ُصماتھا، و: (الصحیح
نوع توفرت : ھناك نوعان من الناس) إال البالغ المعتوه: (قولھ رحمھ هللا. ًحظا في النظر، وھذا إن شاء هللا سنبینھ في الوالیة على عقد النكاح

نوع یلي نفسھ كالرجل البالغ العاقل، فلھ أن یزوج نفسھ ویتزوج من شاء، ولكن لو فسدت أو انعدمت فیھ األھلیة للقیام بالعقود، فھذا ال
نوع من الجنون وھو یفسد شرط : بلغ ولكنھ معتوه، والعتھ: الشروط المعتبرة لألھلیة في والیة عقد النكاح أو في النكاح، كرجل بالغ، یعني

ي ینظر مصلحة نفسھ، فالمعتوه األخرق حتى ولو كان عنده نوع من الخرق لیس بجنون كامل التكلیف، لیس بمكلف ولیس عنده األھلیة لك
ًلكنھ نوع من نقص في العقل بحیث ال یحسن النظر لمصلحة نفسھ، فھذا النوع من الناس الشریعة تجعل لھ قریبا یلیھ، وھذا ما یسمى 

ھي أن یتولى المسلم النظر في أمر خاص ألخیھ المسلم؛ ألن : والیة الخاصةالوالیة الخاصة، وال: بالوالیة، وھذا النوع من الوالیة یسمى
 وقد بلغ -والبالغ ینظر في مصلحة نفسھ-والیة عامة ووالیة خاصة، وھذا نوع من الوالیات الخاصة، فالبالغ المعتوه ھو بالغ : الوالیة نوعان

اك، وعنده نقص في التمییز، فمثل ھذا یولى علیھ، فولیھ یكون من قرابتھ عنده نقص في العقل واإلدر: ًسن التكلیف لكن كونھ معتوھا، یعني
ً فوالده یمكن أن یعقد عنھ، وأیضا قریبھ، كأخیھ الشقیق، وابن أخیھ الشقیق، وأخیھ ألب، وابن أخیھ ألب، وعمھ - كما سنبینھ في أولیاء المرأة-

ك فھؤالء یتولون النظر لھ، وإنما قلنا من قرابتھ؛ ألن القریب یعطف على ونحو ذل.. الشقیق، وابن عمھ الشقیق، وعمھ ألب، وابن عمھ ألب
قریبھ، واإلنسان مع قرابتھ یحس أن عیب القریب عیب لھ، وأن الضرر على القریب كالضرر علیھ، فلذلك جعل هللا أولي األرحام بعضھم 

حرف : إال] إال البالغ المعتوه. [ًعز وجل ولطفا بعبادهأولى ببعض، وجعل القرابة یلي بعضھم النظر في مصالح البعض رحمة من هللا 
البالغ المعتوه لیس لنفسھ : أي]  إال البالغ المعتوه-رضا الزوجین-رضاھما : [إخراج لبعض ما یتناولھ اللفظ، فھو یقول: استثناء، واالستثناء

 :قال. ي العقل والنظر ھم الذین یتولون مصالحھأن ینظر وإنما ینظر لھ ولیھ ومن یلي مصالحھ، وجرت العادة أن أحد أقرباء قاصر
المجنون ال یلي عقد النكاح، وفي الواقع من العلماء من یفصل بین الجنون المستمر : تقدم معنا ضابطھ، وبعض العلماء یقول] والمجنون]

:  وفائدة الخالف-ج نفسھ في حال اإلفاقةممكن أن یزو: یعني-ًوالجنون المتقطع، فیرى أنھ إذا كان جنونھ متقطعا یمكن أن یلي عقد النكاح 
ًأنھ إذا ُرفع إلى القاضي رجل یجن أحیانا وقد زوج نفسھ حال اإلفاقة، فعلى القول الذي ال یعتبر الجنون مطلقا سواء متقطعا أو مستمرا فإنھ  ً ً ًً

ال اإلفاقة وال یصح في حال وجود العذر وھذا یصح العقد في ح: یلغي النكاح ویرد األمر إلى أولیائھ والعكس بالعكس، وعلى القول الثاني
الصغر ] والصغیر: [قولھ] والصغیر والبكر ولو مكلفة، ال الثیب، فإن األب ووصیھ في النكاح یزوجانھم بغیر إذنھم: [یقول المصنف. أقوى

فیھا اإلنسان من طور الصبا إلى طور الذي لم یبلغ الحلم، والحلم طور وحالة وھیئة، ینتقل : ھو الصبا، والصبا دون البلوغ، والصبي ھو
َوالذین لم یْبلغوا الُحلم : العقل واإلدراك، قال تعالى ُ ْ ُُ َ َ َْ َ ِ ًفبالنسبة للصغیر یمكن أن یزوجھ والده سواء رضي . لم یبلغوا سن العقل: أي] 58:النور[َّ

 أنھ نكح عائشة رضي هللا عنھا وھي بنت ست، أو لم یرضى، والدلیل على ذلك ما ثبت في الصحیح عن رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم
ودخل بھا وھي بنت تسع سنین، فإن عائشة رضي هللا عنھا فوجئت بأمھا ومعھا النسوة قد أخذنھا إلى الماشطة ولم تشعر إال ورسول هللا 

ھذا رسول هللا صلى هللا :  قد یقول قائللم یكن لدیھا علم بالمسألة، وما استشیرت وال أخذ رأیھا،: ًفإذا. صلى هللا علیھ وسلم قد دخل علیھا
أن الوالد عنده من العطف والشفقة والرحمة ما یبعد معھ أن یدخل الضرر على ولده، ویدل على ذلك قول : علیھ وسلم، لكن فقھ المسألة

فجعلھا )  ویؤذیني ما آذاھاإنما فاطمة بضعة مني یریبني ما رابھا: (رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم كما في الصحیحین من حدیث فاطمة 
ًفكما أن الوالد یلي حظ نفسھ، كذلك یلي حظ أوالده الصغار ذكورا كانوا أو إناثا. كالقطعة منھ، والقطعة من الشيء كالشيء : صورة المسألة. ً

ًقبلت، إذا حدث : یقولبنتي البنك فالن، ف: لو قال رجل عنده بنت صغیرة ورجل آخر عنده ابن صغیر مثل ما یقع بین أوالد العم، یقول
زواج، وإذا تم بشروطھ ودفع المھر ثم العقد وصارا زوجین من حیث األصل، ولم نسأل ھل ھما راضیان أو غیر راضیین؟ لكن في األصل 

.. ثمان سنوات.. فبما دون التسع سنوات من ست سنوات سبع سنوات. یمكن لألب أن یزوج بنتھ ولو كانت بنت تسع سنین: تم العقد، یعني
لو قتل الوالد ولده لم یقتل بھ في قول طائفة من : ًفاألب لھ والیة قویة علیھم، واألب غالبا ال یسعى في الضرر على ولده، ولذلك قالوا

ھ؛ ألن الغالب ال یقاد ب: ألنھ یبعد أن یتخطى الوالد حاجز الرحمة والحنان والشفقة التي مأل هللا بھا قلبھ فیقتل ابنھ، ولذلك قالوا: العلماء، قالوا
كمال شفقة الوالد على ولده، وإذا ثبت ھذا : فالشاھد. أنھ ال یضربھ إال وھو یرید األدب لھ؛ وألنھ فیھ شبھة األدب، والحدود تدرأ بالشبھات

ولو ) ولو مكلفة: (ھالبكر ضد الثیب، وقول] والبكر ولو مكلفة: [قال. فإن الوالد یزوج ولده الصغیر ویزوج بنتھ الصغیرة إذا كانت دون البلوغ
ولو كانت مكلفة، فإذا بلغت سن التكلیف فإنھ في ھذه الحالة یجوز أن یزوجھا والدھا بدون رضاھا كما ذكرنا لقوة : إشارة إلى خالف أي

أمرنا (: ذات الخدر، كما في الصحیحین من حدیث أم عطیة : والیة الوالد؛ ألن البكر في الغالب تجھل الرجال، وكانت المرأة یسمونھا
في داخل خدرھا ال تعلم ما ھي : یعني) ذات خدر(فكانت المرأة ) رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم أن نخرج العواتق وذوات الخدور والحیض

لمھا ًالحیاة، فكان والدھا ھو الذي یلي أمورھا، فإذا كانت بكرا فالغالب أنھا تجھل أمور الناس، وتجھل الرجال، فلو أن والدھا زوجھا بدون ع
الثیب نص النبي صلى هللا علیھ ) ال الثیب: (وقولھ. وبدون رضاھا فاألمر في الوالد أخف من غیره من بقیة األولیاء كما سیأتي إن شاء هللا

والفرق بینھما واضح، فإن المرأة الثیب عاشرت الرجال وابتلیت باألخذ والعطاء مع ) والثیب أحق بنفسھا من ولیھا: (وسلم علیھا فقال
إنھ البد من رضا الثیب وھي أحق بنفسھا من ولیھا : وجھا السابق وانفصلت عنھ، فھذا االنفصال ما وقع إال بعد حیاة زوجیة، ولذلك قالواز

زوج بنتي : وصي األب في النكاح ھو الشخص الذي یقول لھ الوالد] فإن األب ووصیھ في النكاح یزوجانھم بغیر إذنھم: [قال. ًولو كان أبا
انظر البنتي األصلح فزوجھا : زوج بنتي فالنة من فالن، فھذا وكیل وفیھ نوع من الوصایة، أو یطلق لھ ویقول: ویحدد لھ، كأن یقولفالنة، 

ًمنھ، فحینئٍذ یكون وصیا على بناتھ لكن في خصوص أمر النكاح، واألصل في ھذا عند من یقول بھذا القول مبني على قاعدة شرعیة مأخوذة 
فوصي الوالد منزل منزلة األب؛ ألنھ وصاه، فلھ الحق كوالده، وبعض . أن الفرع تابع ألصلھ وراجع إلى أصلھ: عیةمن النصوص الشر

] كالسید مع إمائھ وعبده الصغیر: [قال. إذا عین لھ وحدد فیجوز ویكون األمر كأنھ للوالد، أما لو أطلق لھ فال: العلماء یمنع من ھذا ویقول
  .ء وبدون إذنھن؛ ألنھ یملك الرقبة بنص الشرع، وھكذا بالنسبة لموالیھ الذكور الصغار دون البالغینالسید یزوج إماءه لمن شا
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 حكم تزویج األولیاء غیر األب للصغیرة والصغیر والكبیرة العاقلة
 
 

ٍوال یزوج باقي األولیاء صغیرة دون تسع وال صغیرا وال كبیرة عاقلة وال بنت تسع إال: [قال رحمھ هللا وال یزوج باقي : (قولھ]  بإذنھماً
ًكاألخ الشقیق، فلو أن أخا شقیقا أراد أن یزوج أختا لھ دون تسع لم یصح؛ ألن ھذا خاص بالوالد، أو یزوج أختھ دون البلوغ بدون ) األولیاء ً ً

 من الشفقة والرحمة ما لیس في غیره أن في الوالد: ًرضاھا، أو بكرا مكلفة دون رضاھا لم یكن لھ، وإنما ھذا خاص بالوالد، والعلة في ھذا
كما بیناه وقررناه، فاألمر في الوالد یختلف عن بقیة الورثة وبقیة األولیاء، والذي سیأتي من ھؤالء الذین ذكرھم المصنف ھو في الحقیقة 

صغیرة دون تسع وال : [قال. ا واضحإذا أثبت أن األمر للوالد فعكس ھذه الجملة أن غیر الوالد ال یزوج، واألمر في ھذ: عكس ما تقدم، یعني
ال یزوج الصغیرة وال یزوج الكبیرة العاقلة إال باإلذن والرضا، فإن رضیت وأذنت فال إشكال، وإن لم ترض : یعني] ًصغیرا وال كبیرة عاقلة

نت البنت لھا تسع سنین فال یحق لھ إذا كا: یعني] وال بنت تسع إال بإذنھما: [قال. ولم تأذن ال یصح، ولیس لھ حق والیة النظر علیھا في ھذا
 تبلغ، وقد قدمنا ھذا في باب الحیض، وذكرنا - خاصة في المناطق الحارة-أن یزوجھا إال إذا أذنت ورضیت، والغالب أن المرأة في التسع 

إال : [قال. ویأتیھا الحیضتتأھل ألن تكون امرأة : إذا بلغت الصبیة تسع سنین فھي امرأة، یعني: قول أم المؤمنین عائشة رضي هللا عنھا
یتعلق بالذكر، والجانب : الجانب األول: ھناك جانبان البد من التنبھ لھما في الوالیة على النكاح] بإذنھما وھو صمات البكر ونطق الثیب

نحن . ادنا األولیاء ولیس الزوجالذكور، فمر: اإلناث، فنخص بالزوجة التي یراد إنكاحھا وتزویجھا، وإذا قلنا: یتعلق باإلناث، وإذا قلنا: الثاني
یرید تزویجھا، ومن حكمة هللا عز وجل ومن حكمة الشریعة وكمال علمھ  نتكلم على مسألة تزویج المرأة، فعندنا مزوجة، وعندنا شخص

لرجال حقوقھم ًسبحانھ وتعالى أن جعل الرضا منقسما بین الطرفین، والشریعة جاءت بالوسطیة التي ال إفراط فیھا وال تفریط، فأعطى ا
وأعطى النساء حقوقھن، ونرید أن نعرف كیف أخذت المرأة حقھا؟ وكیف أخذ الرجل حقھ؟ إذا علم طالب العلم حق الرجل وحق المرأة 
اتضحت لھ مسائل الباب في الوالیة وفي الرضا؛ ألنھ في بعض األحیان تتداخل النصوص ویحصل شيء من الخلط فیھا بحیث یصعب 

الذي یلي عقد النكاح ویبرم عقد النكاح ویبت في عقد : النظر كلھ للرجل، یعني: راط وتفریط، فتارة تجد وجھة نظر تقولفعندنا إف. الفھم
المرأة لھا كل شيء، : النكاح ھو الرجل فقط، بحیث ال یكون للمرأة أي نظرة، ھذه وجھة نظر، وتارة تجد في مقابلھا وجھة نظر أخرى تقول

ما لھن من  للنساء: والعدل أن نقول. لیس بأھل فتتزوج منھ على رغم أولیائھا حتى لو كان فیھ ضرر علیھمبحیث یمكن أن تأتي برجل 
الحقوق، وللرجال ما لھم من الحقوق، ونرجع إلى طبیعة حقوق النساء وطبیعة حقوق الرجال، فانظر رحمك هللا إلى كمال ھذه الشریعة، 

 فإن للنساء نظرة، وھذه النظرة جبلیة فطریة من ارتیاحھا للرجل وحبھا لمعاشرتھ، فالشریعة فالمرأة لھا حقھا من حیث الرغبة في الرجل؛
، وإن لم یعجبھا ھل یفرض علیھا فرضا؟  ًأعطتھا ھذا الحب وھذا المیل القلبي الذي ال تملكھ، فتنظر في الرجل فإن أعجبھا وقبلتھ فالحمد 

 مسألة محبتھا وكراھیتھا ترجع إلى تقدیرھا، فإن كانت المرأة كرھت الرجل لدمامة في .وھل تكره على معاشرة شخص ال تریده؟ ال یمكن
ِخلقتھ فھذا شيء ال یستطیع اإلنسان أن یفرض علیھا فیھ، فقد جاءت فاطمة بنت قیس رضي هللا عنھا إلى رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم 

أتردین :  زوجي ال أحبھ، قال- أنا امرأة أخشى أن أقع في معصیة هللا بعد طاعة هللا-  إني امرأة أكره الكفر بعد اإلسالم! یار سول هللا: (وقالت
فالمرأة نفرت من زوجھا ألسباب ذكرتھا في الحدیث، فكما أن ) اقبل الحدیقة وطلقھا تطلیقة: نعم، وأزیده، فقال للرجل: علیھ حدیقتھ؟ قالت

تختار الرجل الذي تریده، فإذا كان في الرجل أشیاء معینة بینتھا المرأة أو أن قلبھا نفر الرجل یذھب ویختار المرأة التي یریدھا، كذلك المرأة 
منھ، والمرأة صادقة لیست بمتالعبة وال متھتكة فرأیھا یحترم ویقدر؛ ألنھ شيء جعلھ هللا فطرة في المرأة، فال یمكن أن نأتي بالرجل وندخلھ 

البد أن نعطي المرأة : ًإذا. ھذا ال یرضي هللا عز وجل ولیس من دین هللا عز وجل. ِت،حاشاِھذا زوجك شئت أو أبی: علیھا فجأة ونقول لھا
األب عنده شفقة وعنده رحمة ویخاف على : ًحظ النظر، لكن إغراق النساء في ھذا الحظ وتوسعھن ومبالغتھن یوجب تدخل الولي بقدر، فمثال

ًفتنة، فجاء واختار لھا زوجا كفئا كریما جمیع الصفات الحسنة متوفرة فیھ، لكن جمالھ بنتھ أن تقع في الحرام، خاصة إذا كان ھناك بواعث لل ً ً
ًولم تذكر السبب، حینئٍذ تكون والیة الرجل؛ ألن الرجل أكمل عقال في ھذا، . ال أریده: نسبي لیس بكامل، فقالت المرأة بنوع من االستخفاف

ھناك والیة للرجال ووالیة للنساء، : ًإذا.  ھذا أنھا في الغد تقع في الحرام، أو تبقى عانسةومن حقھ إذا خاف على ابنتھ أنھا إذا لم تتزوج من
ھذا حق النساء فما ھو حق الرجال؟ من المعلوم أن . فالمرأة لھا حقھا، وال تستغل ھذا الحق لكي تدخل في أمور تسيء إلى قرابتھا

ُال أعرف بالرجال، فھناك أشیاء إذا قبلت أضرت بسمعة القرابة، فالرجل المجتمعات یترابط بعضھا ببعض ویتصل بعضھا ببعض، والرج
الشریر أو الفاسد أو الذي یكون منھ الضرر، إذا تزوج ھذه المرأة فإنھ سیجر الضرر والعار على قرابتھا، فلیس من المعقول أن نرضخ 

الضرر یزال، فھذا النوع من : د، وقواعد الشریعة تقوللعاطفة المرأة على حساب أمة، ولیس من المعقول أن نضر بجماعة على حساب فر
 لو أنھ تزوج - أعاذنا هللا وإیاكم- ًاألحیان بأن یكون الرجل معروفا بفساده وسوء أخالقھ، فمثل ھذا  ًالرجال یضر، مثل ما یقع مثال في بعض

: أرید أن أتزوج بفالن، وقال الولي:  المرأة تقولُامرأة أناس محافظین ولھم مكانتھم أضر بھم وأضر بسمعتھم وأضر بمكانتھم، فلو جاءت
تجد أن : فانظر إلى قول المرأة، وانظر إلى قول الرجل، وانظر إلى الضرر الذي یلحق المرأة، والضرر الذي یلحق الرجل؛ فتجد ما یلي. ال

ام، وھذا في حالة عدم وجود البدیل، فھذا الضرر الرجل لو لم نوافق علیھ فھناك البدیل، والمرأة إذا منع عنھا الرجل فإنھا قد تقع في الحر
ًیمكن تالفیھ، لكن لو أن ھذا الرجل تزوج من ھذه الجماعة ألضر بھم وأللحق بھم في بعض األحیان عارا ال ینمحي عنھم، فھذا الضرر ال 

ًا كثیر االعتداء على الناس، فكل یوم ًیمكن إزالتھ، وخاصة أضرار العار التي تلحق بھا من السب والنقیصة والضرر، أو یكون رجال شریر
ھذا زوج ابنتكم، أبو أوالدكم، ویتضرر أوالدھا، والشریعة لم تأت بالزواج فقط، بل جاءت بالنظر إلى مصالح ومفاسد قریبة وبعیدة، : یقال

یة واالجتھادات واألقوال فالخلط یقع في المسائل الفقھ. فالبد من النظر بین الجانبین. وأضرار خاصة وعامة، ومصالح خاصة وعامة
وشروح األحادیث، فھناك أحادیث لیس المراد بھا إذن المرأة بإطالق، ولیس المراد والیة الرجال بإطالق، وإنما المراد أن یعدل كل واحد 
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زوجوني من فالن فلن زوجوني من فالن، وإذا لم ت: ویتقي هللا في حقھ وما لھ وما علیھ، فالمرأة تتقي هللا في أھلھا وقرابتھا، فال تقول
ًأتزوج، وإذا لم تزوجوني من فالن فلن أدخل بیت الزوجیة أبدا، ھذه كلھا أمور مبنیة على اإلساءة واإلضرار، والشریعة ال تجیز ھذا، ولو 

ج كفء كریم قالت ھذا الكالم فلیس من حقھا، ومن حق األولیاء إذا خافوا علیھا الحرام والوقوع فیھ أو خافوا علیھا أن یلحقوھا بزو
جانب الرجل وجانب المرأة، ولما كانت ھذه القاعدة معروفة اعتنى العلماء بمسألة الرضا وسیتبعونھا : ًإذا البد من الجانبین. ویزوجونھا منھ

خاصة إذا - ة والمرأ. فبین رحمھ هللا مسألة رضا المرأة، وأن النكاح ال یصح بدون رضاھا. فیما بعد بمسألة الوالیة على النساء في النكاح
ُ إذا زوجت من رجل ال ترغبھ أو من رجل فیھ نقص یؤذیھا أو یضر بھا أو ینفرھا، فإن ھذا من أعظم اإلضرار، ومن أعظم -ًكانت بكرا

الظلم أن ال یتقي الولي في مولیتھ، فیحابي ویجامل ویرضخ ألمور معینة یتنازل بھا عن حق الوالیة الذي فرضھ هللا عز وجل علیھ من 
فالبد من إذن الزوج البالغ وإذن الزوجة ) إال بإذنھما] (إال بإذنھما وھو صمات البكر ونطق الثیب: [قال رحمھ هللا. النظر لمولیتھحسن 

 !یا فالنة: ُالبالغة، ورضا الزوج البالغ ورضا الزوجة البالغة، واإلذن بالنسبة للمرأة یختلف باختالف البكر والثیب، فالبكر تستأذن، فیقال لھا
ِإن فالنا تقدم للزواج منك، فإذا كانت ال تریده قالت! ًإن فالنا یرغب بك، یا فالنة أریده، وإذا سكتت كان صماتھا وسكوتھا قرینة دالة  ال: ً

على اإلذن؛ وھذا نوع من التیسیر من هللا عز وجل؛ ألن البكر تستحي، لكن إذا كان الصمات عن خوف وإكراه فوجوده وعدمھ على حٍد 
أما إذا كان صمات خوٍف بأن تخشى أن .  فالمقصود بالصمات ھو صمات الحیاء، وھو الصمات الذي تستحي فیھ من بیان الموافقةسواء،

ال أریده، فعلى والدھا أن یتقي هللا عز وجل، وأن یعلم أن هللا سائلھ عن ھذه األمانة، فإنھا قد تبقى : تزعج والدھا فذھبت إلى أمھا وقالت
الرجل، فخیر لھ أال یصاب بدعوات السوء، فكم من امرأة والعیاذ با ظلمھا والدھا فدعت علیھ، فمثل ھذا یتقى، فعلى عمرھا عند ھذا 

اإلنسان أن یتقي ربھ ما أمكنھ في حقوق األبناء، وبخاصة البنت، فإن ظلم الوالد لھا من أعظم الظلم، فإنھا إذا ظلمت من والدھا واضطھدت 
صبح بین نارین؛ نار العذاب الذي تجده من ھذا الزوج الذي لیس بأھل، ونار والدھا أن تخالفھ، ولذلك ینبغي للوالد قد تسكت وقد تصبر، فت

. ًأن یقدر ھذه المشاعر وأن یرحمھا، وهللا سبحانھ وتعالى الشك أنھ سیعوضھا خیرا، لكن المراد بیان الحكم الشرعي من حیث األصل
  .وصلى هللا وسلم على نبینا محمد

 
 
 
 

 [5[ كتاب النكاح -شرح زاد المستقنع 
: وجود الولي ھو أحد شروط عقد النكاح التي ال یتم عقد النكاح إال بھا، فال نكاح إال بولي، والولي لھ شروط البد أن تتوافر فیھ، منھا

ز أن یقدم األخ الشقیق على األب إال وغیرھا من الشروط، والوالیة البد أن تكون حسب الترتیب، فال یجو.. التكلیف، والذكوریة، والحریة
 .لعذر

 وجود الولي شرط من شروط عقد النكاح
 
 

فیقول : أما بعد. بسم هللا الرحمن الرحیم الحمد  رب العالمین، وصلى هللا وسلم وبارك على نبیھ األمین، وعلى آلھ وصحبھ أجمعین
الولي، والوالیة على الشيء القیام بأمره، وقد :  من شروط صحة عقد النكاحالشرط الثالث] الولي: الثالث: فصل: [المصنف رحمھ هللا تعالى

تقدم معنا شرط الوالیة، والوالیة تكون خاصة وعامة، فیشترط لصحة عقد النكاح الولي، لقولھ علیھ الصالة والسالم في حدیث ابن عباس 
ال نكاح صحیح إال بولي، أو ال نكاح معتبر إال بولي، : ل التقدیرفھذا نص، وأص) ال نكاح إال بولي: (وأبي ھریرة وغیرھما رضي هللا عنھم

-باطل ! باطل! أیما امرأة نكحت بغیر إذن ولیھا فنكاحھا باطل: (وفي قولھ علیھ الصالة والسالم من حدیث عائشة رضي هللا عنھا وغیرھا
). الزانیة ھي التي تزوج نفسھا: -وفي روایة-البغي  : (وفي حدیث أبي ھریرة) -فنكاحھا باطل! فنكاحھا باطل! فنكاحھا باطل: وفي روایة

فال یصح النكاح إال ) إال بولي: (فالمرأة البد من أن یلي عقدھا الرجل، وھذا ھو الولي الذي أشار إلیھ النبي صلى هللا علیھ وسلم بقولھ
! یا فالن: ألصل ال تملكھ فمن باب أولى فرعھ، فلو قالتًبالولي، ویتفرع على ھذا أن المرأة ال تزوج نفسھا وال توكل رجال بتزویجھا؛ ألن ا

ًزوجني من فالن، لم یصح؛ ألن األصل الذي وكل لیس لھ حق الوالیة على نفسھ فضال عن أن یوكل غیره، كذلك أیضا كما ال یصح أنھا  ً
زوجتك بنتي فالنة، ! یا فالن:  لم یصح، فلو قالتًھي بنفسھا تلي عقد النكاح لنفسھا ال یصح أن تكون ولیا لغیرھا، فلو أن امرأة زوجت بناتھا

ًنحن قدمنا أن ھناك جانبا للنساء وجانبا : السبب في ھذا. لم یصح؛ ألنھا ال تملك الوالیة على نفسھا فمن باب أولى أنھا ال تملكھا على غیرھا ً
أن الرجال أعرف : الولي في النكاح، والسبب في ھذاللرجال، فجانب الرجال اعتبرتھ الشریعة، ومن األدلة على اعتبار جانب الرجال حدیث 

ُبالرجال، والمرأة ال تعرف الرجل خاصة إذا كانت بكرا، فالرجل ھو الذي یعرف الرجل، ولربما خدعت المرأة بالرجل ولربما كذب علیھا،  ً
رجال یتالعبون بالنساء كما یشاءون، وممكن وھذا یقع في المجتمعات التي ھي غیر مسلمة، وتجد فیھا المرأة یمكن أن تزوج نفسھا، فتجد ال

أن یأتیھا في أحسن حالة في ھیئتھ الظاھرة، فیظھر لھا أنھ غني وأنھ ثري ویخدعھا بسیارة غیره، وعمارة غیره، ویمكن أن تنخدع وتنجر 
عرف حقیقة ھذا الرجل في وضعھ وفي معھ، وفي النھایة یتبین أنھ فقیر ال مال عنده، وأن ھذه األشیاء كلھا مستأجرة، لكن من یستطیع أن ی

وفي جمیع شئونھ؟ ال یستطیع أن .. غناه وفقره، وفي قوة وضعف شخصیتھ، وفي كذبھ وصدقھ، وفي أمانتھ وخیانتھ، وفي ظاھره وباطنھ
حتى یستجلي یعلم ذلك إال رجل مثلھ، یدخل مدخلھ ویخرج مخرجھ، ویمكنھ أن یسأل من تحت یده ومن فوقھ، ومن یتعامل معھ، وقرابتھ 

فوالیة الرجل تقوم على جوانب، أول شيء منھا . أعطي األولیاء حظ النظر للجوانب التي ال یمكن للنساء أن یطلعن علیھا: ًإذا. حقیقة أمره
خواتھ إذا ًاختیار الكفء الكریم، سواء تقدم الكفء طالبا أو بحث عنھ الولي بنفسھ، فإن الولي الصادق الذي یرید الخیر لبناتھ وأ: وأھمھا

تأخر زواجھن وتأخر من یتقدم لھن تأخذه الحمیة والغیرة وحب الخیر حتى ربما عرض بنتھ من أجل أن یحفظ دینھا وأمانتھا وعرضھا، 
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إذا . ًوھذا فعلھ من ھو خیر منا، كـعمر رضي هللا عنھ وأرضاه وغیره من الصحابة واألفاضل خوفا على مولیاتھم، كل ذلك من تمام الوالیة
ُفالرجل ینظر في كفاءة الرجل ویستلزم ھذا جوانب مھمة؛ یستلزم النظر في صفات الرجل الخلقیة والخلقیة والدینیة والدنیویة، فیأخذ   ھذاثبت

صورة كاملة عن شخصیة الرجل وطبیعتھ، ولذلك لما جاءت فاطمة بنت قیس رضي هللا عنھا تستأذن رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم قال 
، ونظر إلى )صعلوك ال مال لھ(فنظر إلى وضعھ الدنیوي، ) ا الجھم رجل ال یضع العصا عن عاتقھ، ومعاویة صعلوك ال مال لھإن أب: (لھا

: معنى ذلك أنھ شدید على أھل بیتھ، فقال لھا بعد ذلك) ال یضع العصا عن عاتقھ(شخصیتھ الذاتیة من حیث سرعة الغضب والعصبیة 
ًنبي صلى هللا علیھ وسلم نظر لھا حظ الرجال، ووجھھا أیضا إلى طرف ثالث، فكل ھذا من باب نظر األولیاء أن ال: فالشاھد). انكحي أسامة( َّ

 ...... .أو نظر من یستشار فینزل منزلة األولیاء في النظر في مصلحة المرأة
 

 الشروط الواجب توافرھا في الولي
 
 

...... 
 

 التكلیف
 
 

ٌلكي تعرف أن الولي شرط في صحة عقد النكاح، فلو : ًلماذا یدرس طالب العلم شروط الولي؟ أوال: ]التكلیف : وشروطھ: [ قال رحمھ هللا
ًزوج فالن فالنا بنتھ ھل یصح النكاح؟ تعرف أن من شروطھ الوالیة، فھل فالن ھذا الذي زوج ھذه المرأة ولي لھا أو ال؟ وإذا : سألك سائل ٌ َّ

لولي متوفرة فیھ أو ال؟ فنبحث الشروط التي سیذكرھا المصنف رحمھ هللا، فال یمكن لنا أن نقول لكل ًكان ولیا لھا فھل الشروط المعتبرة في ا
ًتعال ولیا للزواج، وال یمكن أن نقبل كل شخص للوالیة في النكاح، فھناك نواقض من ناحیة الدین ومن ناحیة األمانة من ناحیة : شخص

نثبت شرط الوالیة، وقد بینا دلیلھ من : ًأوال: عندنا جانبان: ًإذا. كي نحكم بصحة الوالیةالصفات في الرجل ذاتھ، فالبد من توافر شروط ل
ما ھي صفات الولي أو الشروط المعتبرة في الولي؟ جمھور العلماء على اشتراط الولي، وخالف اإلمام أبو حنیفة النعمان علیھ : ًثانیا. السنة

ْفال تْعُضلوُھن أْن ینكْحن أزواجُھن إذا تراضْوا بْینُھم : أن تزوج نفسھا، واستدل بقولھ تعالىیجوز للمرأة : من هللا الرحمة والرضوان فقال َ َ َ ََ َ َ َ َ َ ََ ِ َّ ِ َّْ َ َ ُ
ِبالمْعُروف  َ ْ َّفال تْعُضلوُھن أْن ینكْحن أزواجُھن : أسند النكاح إلى النساء وقال: فقال] 232:البقرة[ِ ِ ََّ َ َ َْ َ َ ُ َ یقول وھذا ضعیف، ولذلك ] 232:البقرة[َ

َّفال تْعُضلوُھن : إن ھذه اآلیة حجة إلثبات الولي أكثر من أنھا حجة إللغاء الولي؛ ألن هللا خاطب األولیاء فقال: اإلمام الشافعي  ُ َ ] 232:البقرة[َ
األمر على مخاطبة فدل على أن المرأة إذا كان من حقھا ورأت أنھ صالح لھا لو كانت تلي نفسھا لكان أباح هللا لھا أن تتزوج؛ لكن لما وقف 

َّفال تْعُضلوُھن أْن ینكْحن أزواجُھن : األولیاء ِ ََّ َ َ َْ َ َ ُ َ دل على أن النظر لألولیاء، وأن الذي یلي عقد النكاح إنما ھم األولیاء ولیس ] 232:البقرة[َ
ُوال تنكُحوا الُمشركین حتى ُیْؤمنوا : قولھ تعالى: ومما یدل علیھ كذلك. النساء ْ ُِ ِ َِّ َ َ َِ فوجھ الخطاب لألولیاء، وھذا یدل على اشتراط  [221:ةالبقر[ْ

. الوالیة، ناھیك عن صریح السنة فیما ذكرناه من حدیث ابن عباس رضي هللا عنھ و عائشة و أبي ھریرة رضي هللا عن الجمیع كما تقدم
التكلیف، فالبد :  بدم أو حمل وبینا ھذا، فإذا قیلوالتكلیف بینا أنھ یكون بالعقل والبلوغ وكل تكلیف بشرط العقل مع البلوغ]: التكلیف : [ قولھ

ًفال یصح أن یكون الولي صغیر السن صبیا، فلو أن امرأة لدیھا أخ عمره اثنتا عشرة سنة ولم یبلغ، ولیس عندھا أب : البلوغ: من شرطین
ح؛ ألن الوالیة شرط في صحة عقد النكاح وال أولیاء أقرب من األخ الشقیق، فجاء أخوھا الشقیق وزوجھا من رجل، فإن ھذا النكاح ال یص

وھكذا المجنون، فالتكلیف شرطھ البلوغ والعقل، . وھذا الصغیر لیس بولي؛ ألن من شرط صحة عقد النكاح التكلیف، والصبي غیر مكلف
ًفلو كان مجنونا ال یصح أن یلي عقد النكاح، ولو كان سكرانا؛ فمن شرب الخمر أو تعاطى المخدرات، وأثناء تع َّللمخدرات زوج أختھ  اطیھً

  .شرطھ العقل، فمثل ھذا ال یصح إنكاحھ وتزویجھ: زوجتك بنتي فالنة، لم یصح؛ ألننا قلنا! یا فالن: َّأو زوج بنتھ وقال
 
 
 
 

 الذكوریة
 
 

ِألن المرأة ال تزوج نفسھا وال تزوج غیرھا، ولذلك اشترطت الوالیة؛ ألنھا متصلة بالرجال، ]: والذكوریة: [قال ) ال نكاح إال بولي: (فقولھُ
  .یدل على أن المرأة ال تزوج نفسھا وال تزوج غیرھا

 
 
 
 

 الحریة
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ألن الرقیق بحكم الشرع ال یملك نفسھ فكیف یملك غیره؟ ولذلك جماھیر السلف والخلف رحمھم هللا على أن الرقیق ال ]: والحریة : [ قال

  .حقوق المرأة وأضر بمصالحھا ولیس كالحریملك؛ ألن الرقیق تحت ضغط سیده وربما تنازل عن 
 
 
 
 

 الرشد في العقد
 
 

ٍالرشد یستخدم لمعان، فعندنا رشد الدین وعندنا رشد الدنیا، أما رشد الدین فمنھ قولھ تعالى] ُّوالرشد في العقد : [ قال َقد تبین الرشد من الغيِّ : ُّ َ َ َِ ُّ َُّ ْْ َ َ
فالن رشید، إذا : ُّیة، وضده الغيِّ الذي ھو الكفر، ویطلق الرشد بمعنى صالح النظر في الدنیا، تقولاإلسالم والھدا: ُّفالرشد ھنا] 256:البقرة[

كان یحسن التجارة ویحسن األخذ لنفسھ واإلعطاء لغیره، مثل الشخص الذي یحسن البیع فإنھ یعلم كیف یبیع ویشتري، فإذا أحسن النظر في 
ْواْبتلوا الیتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإْن آنْستم منُھم ُرشدا فادفُعوا إلْیھم أْموالُھم : ىومنھ قولھ تعال. فالن رشید: أموالھ قالوا ْ ْ َْ َ َ ََّ َ َ َ َ َ ََ ِ ِ ِ َِ َ َ َ َ ُ َ َْ ً ْ ْ ُ ِِّ َ ْ : ، قولھ]6:النساء[ُ

ًفإْن آنْستم منُھم ُرشدا( ْ ْ ُْ ِْ َ ُّإحسانا للتصرف في المال، وھذا ھو النوع الثاني من الرشد: یعني) َِ ُّع ثالث من الرشد، وھو رشد الوالیة في ھناك نو. ً
ًالنكاح، ورشد الوالیة في النكاح أن یحسن الولي النظر لمولیتھ، فیكون إنسانا عاقال یعرف الرجال وال یخدع، وال یكون ساذجا یضحك علیھ  ًً

ه نوع من الغفلة والتسرع، یعني لو زوجتك، فبعض الناس عند: زوجني بنتك یقول: أو فیھ غفلة أو تسرع في األمور، كل من جاءه یقول لھ
زوجتك بنتي، ھذا لیس من : زوجني بنتك قال: وأنا أحبك، قال: إني أحبك، قال! یا فالن: كنا في مجلس وجاء رجل ألول مرة وقال لشخص

على النساء من الرجال ومن ھنا ندرك أن الشریعة ما جعلت الوالیة للرجال یتصرفون فیھا كیف شاءوا، فالوالیة . ُّالرشد ولیس من العقل
مبنیة على خوف من هللا عز وجل وتقوى وورع، وإنصاف وعدل، وبحث عن مصالح وبحث عن كیفیة الخروج من الموقف بین یدي هللا 

لفالن الذي ُیرضى في دینھ وخلقھ وعقیدتھ وسلوكھ وجمیع ما یكون من : لمن زوجت بنتك؟ ولمن زوجت أختك؟ فیقول: عز وجل، یقول لھ
ُّ وأحوالھ، ھذا ھو الرشد، فكأنھ إذا أحسن النظر للمرأة التي یلي علیھا فقد رشد بنفسھ ورشد بغیره، وأصاب الرشد، یعنيشئونھ أصاب : ُّ

  .الحق والصواب والسنن فیما واله هللا عز وجل وفیما أنیط بھ من أمانة
 
 
 
 

 اتفاق الدین
 
 

ًالمسلم ال یلي الكافرة، والكافر ال یلي المسلمة، فلو كان والدھا كافرا تسقط : یعني) نواتفاق الدی: (قولھ] واتفاق الدین سوى ما یذكر: [قال
ًوالیتھ، وتنتقل الوالیة إلى من ھو أقرب كأخیھا الشقیق، فلو أن امرأة مسلمة كان أبوھا وأخوھا وعمھا وأبناء عمومتھا كفارا إال ابن ابن عم 

یة إلى ابن ابن عمھا المسلم؛ ألن أھل اإلسالم بعضھم أولى ببعض، وأما الكافر فال والیة لھ على مسلم یلغى ھؤالء األولیاء كلھم وتنتقل الوال
ًولْن یْجعل هللا للكافرین على الُمْؤمنین سبیال : المسلمة، قال تعالى َِّ َ َ َ َ َ َ َ َِ ِ ِ ِْ َْ َِ َ إن والدھا الكافر ھو الذي یزوجھا فقد جعلنا لكافر : فلو قلنا] 141:النساء[ُ

ًولْن یْجعل هللا للكافرین على الُمْؤمنین سبیال : وقولھ. ًؤمن سبیالعلى م َِّ َ َ َ َ َ َ َ َِ ِ ِ ِْ َْ َِ َ خبر بمعنى اإلنشاء، وھذا من أسالیب : یقول العلماء] 141:النساء[ُ
ًلو كان ولیھا كافرا لربما أن هللا سبحانھ وتعالى في حكمھ وشرعھ ال یجعل الكافر على المسلم، فال یمكن بالوالیة علیھ، وألنھ : القرآن، یعني

ًزوجھا من كافر، وألن ولیھا إذا كان كافرا قد یضرھا، ولذلك تجد في بعض األحیان إذا كان الوالد فاسدا والبنت صالحة قد یضرھا  ً
حة فیوقعھا في رجل  وھذا من أسوأ ما یكون، یراھا دینة صال- نسأل هللا السالمة والعافیة-  نقمة منھا على صالحھا -والعیاذ با-ویزوجھا 

ًشریر انتقاما من صالحھا، فكیف إذا كان كافرا؟ من باب أولى وأحرى، ولذلك یقرر العلماء ھذا الشرط، یقولون ألن الكفر یحمل على : ً
سوى ما : [قال. باألذیة وفیھ عداوة دینیة وھي أشد من عداوة الدنیا، ولذلك ال یلي الكافر عقد المسلمة، وتنتقل والیتھا إلى من ھو أقرب فأقر

الیھود والنصارى أھل كتاب وھم في ترتیب الشریعة أقرب : ھل یزوج الیھودي إذا كانت بنتھ نصرانیة والعكس؟ یعني: ھناك خالف] یذكر
ُغلبت الروم * الم : من غیرھم من الكفار، ولذلك قال هللا عز وجل في سورة الروم ُّ ِ َِ َفي أدنى األْرض وُھم مْن بْع* ُ َ ِِ ِْ َ َ ْ َد غلبھم سیغلُبون َ َ َِ ِْ ْ ِ ِ َ َ

َویْومئٍذ یفرُح الُمْؤمنون : ، ثم قال]3-1:الروم[ َ َ َ َ َُ ِْ ِبنْصر هللا * ِْ َّ ِ َ ًفجعل نصر أھل الكتاب نصرا من هللا عز وجل؛ ألنھم أھل دین ] 5- 4:الروم[ِ
دل، ومن عدلھ سبحانھ وحكمة ھذه الشریعة سماوي بخالف المجوس والمشركین وعبدة األوثان ونحوھم، فھؤالء أبعد في كفرھم؛ ألن هللا ع

ُولكل َدرجات مما عملوا : ًأنھا جعلت لكل شيء حظھ وقدره، فالكفار ولو كانوا كفارا فإن هللا تعالى یقول ِ َّ ِ ٍّ َِ َ َ ٌَ فالكفر لھ مرتبتھ، ] 132:األنعام[ُ
تكرر معنا، وقد یأتینا في بعض األبواب اآلتیة، فبعض ھناك خالف مطرد في أبواب الفقھ وسی. فاختلفوا في الیھود والنصارى فھم أھل كتاب

العلماء یرى أن الیھود والنصارى في حكم الملة الواحدة، فتسري علیھم أحكام الملة الواحدة، وعلى ھذا القول یزوج الیھودي النصرانیة 
ًمسلم أن یھودیا زوج بنتھ النصرانیة، فھل یحكم إذا كانوا تحت المسلمین وارتفع إلى القاضي ال: فائدة الخالف. النصراني الیھودیة ویزوج

  . یصح، وعلى القول بأن اختالف الدین مؤثر یسقط والیتھ-كما سیأتي-بصحة النكاح أو ال؟ فعلى القول بأن الوالیة تقع مع اختالف الدین 
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ًوكذلك جعلناكم أمة وسطا : ، ومنھ قولھ تعالىًالوسط، والوسط ھو العدل أیضا: االستقامة، والعدل: العدالة] والعدالة: [قال َ َ َ َ َ ًَ َّ ُِ ْ ُ َ َْ : أي] 143:البقرة[َ
ًعدوال خیارا، وقالوا : إن الشيء عدل؛ ألن ضد العدل المعوج، وإذا اعوج إما أن یذھب إلى الیمین أو یذھب إلى الشمال، فإذا اعتدل قالوا: ً

 ھنا لیس المراد بھ -الشخص العدل-العدل :  جاء العدل بینھما، ولذلك قالوا-فریطاإلفراط والت- عدل، ولما كان طرفا النقیض ھما الضرر 
الوسط ھنا أن . ھذا وسط بین االثنین، ال: ًمثال عندنا فاجر بلغ نھایة الفجور، وفاجر في بدایة الفجور، فھل نقول: الوسطیة المطلقة یعني

َصراط الذین أنعْمت علْیھم غْیر المغُضوب علْیھم وال الضالین : التفریطًالحق نفسھ وسط؛ ألن الحق یأتي دائما بین اإلفراط وبین  َ َ َ َ َ َ َِّ َّْ ِ ِ ِْ ِْ َِ َْ ِ َ َ ْ َ َّ َ
ً، یأتي دائما وسطا]7:الفاتحة[ : الذي یجتنب الكبائر ویتقي في أغلب أحوالھ الصغائر، قال الناظم فالعدل یوصف بھ الشخص، والعدل ھو. ً

أن ال یقع في كبائر الذنوب وھي المحرمات الكبیرة : الوصف األول: ًألغلب الصغائر إذا لھ وصفانالعدل من یجتنب الكبائر ویتقي في ا
أن یجتنب في أغلب أحوالھ الصغائر، : الوصف الثاني. ونحوھا من المحرمات، ھذه الكبائر إذا فعلھا سقطت عدالتھ.. كالقتل وعقوق الوالدین

لھ أنھ على الطاعة والخیر واالستقامة وال یفعل المحرمات، لكن ال یوجد أحد یسلم من تنظر في أغلب أحوا: وھي صغائر الذنوب، یعني
فاللمم وصغار الذنوب ال یسلم منھا أحد، ولذلك ) إن تغفر اللھم تغفر جما وأي عبد لك ما ألما: (صغائر الذنوب كما قال صلى هللا علیھ وسلم

ِالذین یْجتنُبون كبائر اإل: قال تعالى َ َ َ َ َِ ِ َِ َ َثم والفواحش إال اللمم َّ َ َ َ ََّ َّ ِ ِ َ ْ ِ فاللمم ال یسلم منھ أحد، لكن ُینظر إلى غالب حالھ، فإن كان غالب حالھ ] 32:النجم[ْ
من فسق الرطب إذا خرجت عن قشرھا، : ًعدال؛ ألن ضد العدل الفاسق، والفاسق فالبد وأن یكون ولیھا. أنھ یتقي الصغائر فھو عدل

خرج عن طاعة هللا عز وجل، ویخرج بارتكاب الكبائر كما ذكرنا أو اإلصرار على الصغائر، فال یلي الفاسق الفاسق ھو الذي : ویقولون
ًألن الفاسق فیھ جرأة على حدود هللا عز وجل، وإذا كان جریئا على حدود هللا وضیع حق هللا فمن : الوالیة في قول طائفة من العلماء، قالوا

الفاسق یلي عقد النكاح، ویمكن أن یزوج بنتھ بشرط أن : كن في المسألة تفصیل، فبعض العلماء یقولباب أولى أن یضیع حقوق عباده، ول
ًفإننا وجدنا الرجل تقع منھ محرمات مثل القذف، فلو أنھ قذف یحكم بفسقھ، ومن قذف رجال أو قذف : ًیكون فسقھ بعیدا عن الوالیة، قالوا

ي أموره األخرى، وال یمكن أن یتنازل، وال یمكن أن یخون أمانة، وتجده من أوفى الناس في امرأة فإنھ فاسق، لكن تجده من أعدل الناس ف
خارج عن الوالیة ولیس لھ تأثیر في الوالیة نقبلھ، لكن إذا  ما دام أنھ فسق. ال: ًأمانتھ، لكن ھل كونھ فقط قذف ال یقبل منھ شيء نھائیا؟ قالوا

ا یرجع إلى النظر، فإننا نجد بعض اآلباء وبعض األولیاء عندھم تقصیر، ولكنھ إذا جاء یلي أمور ًكان فاسقا وفسقھ یسري إلى الوالیة، وھذ
أبنائھ وبناتھ یلیھا في بعض األحیان أفضل من غیره ممن ھو دین ومطیع، وھذا مجرب وموجود، فتجده ینصح، ویذھب ویسأل عن الرجل 

ائھ، فمثل ھذا ال یضره فسقھ على نفسھ، وشره على نفسھ ال یتعدى إلى الوالیة، ویتحرى عنھ، وعنده حمیة وعنده فطرة ومحبة للخیر ألبن
ًلكن إذا كان شخصا معروفا بالتھتك وبالجرأة وباإلضرار بمصالح أوالده، ولربما یغیب عن بیتھ . ًفمثل ھذا یقبل ولیا وال یضر وال یؤثر ً

 یغیب بالثالثة أشھر واألربعة أشھر عن بیتھ ویتركھم بال طعام وشراب، ھل ًمثال إذا ثبت عند القاضي أن ھذا الرجل: الزمن الطویل، یعني
ًمثل ھذا یؤمن على تزویج بنتھ؟ إذا كان ترك البیت بكاملھ وضیع حقوقھ بكاملھ أفال یضیع حق امرأة؟ یمكن أن یجامل شخصا شریرا مثلھ  ً

ٍفیزوجھ بنتھ، فمثل ھذا ال یقبل ولیا؛ ألن فسقھ سار إلى الوالیة، كما ذكر -البد من التفصیل، وھذا أمر یرجع إلى القضاة، ومنھم النظر : ً فإذاً
أن ولي امرأة كانت : ًلماذا یشترطون العدالة وعدمھا؟ یعني لو فرض مثال: فائدة الخالف.  فیمن تقبل والیتھ ومن ال تقبل-العلماء رحمھم هللا

وعلم أخوھا الشقیق أو علم عمھا الشقیق الذي ھو ولیھا من بعده، فذھب إلى فیھ ھذه المالحظات وأراد أن یزوج بنتھ من رجل ال یصلح، 
ًوأیضا یضیع حق ھذه البنت، فإن الرجل الذي اختاره لیس بكفء، .. فالن یزوج بنتھ من فالن، وفالن معروف بالفسق وكذا: القاضي وقال

فال تزوج امرأة نفسھا : [ قال رحمھ هللا. الیة ممن توفرت فیھ الشروطفإذا ثبت عند القاضي ھذا نزع والیتھ، ونقلھا إلى من ھو أولى منھ بالو
الفقھاء یذكرون الشروط ثم یذكرون مفاھیم الشرط، فال تزوج المرأة نفسھا لما أثبت الوالیة، : ًالفاء للتفریق، ونحن دائما نقول] وال غیرھا 

  .ًا وأیضا ال تزوج غیرھا، فال تلي عقد نفسھا وال تلي عقد غیرھافإذا ثبت أن الولي یلي عقد المرأة فمعنى ذلك أنھا ال تزوج نفسھ
 
 
 
 

 مراتب األولیاء
 
 

الوالیة، : ًبدأ رحمھ هللا بمسألة، وانظروا إلى كیفیة ترتیب العلماء رحمھم هللا للمسائل، أوال] ویقدم أبو المرأة في نكاحھا : [ قال رحمھ هللا
ما ھي مراتب األولیاء؟ ثم إذا أثبت مراتب األولیاء التي سنذكرھا، ما الحكم إذا تخطى أحد مرتبتھ : ًثامن ھو الولي وما ھي صفاتھ؟ ثال: ًثانیا

الجھة : الوالیة لھا جھات. فزوج البعید مع حضور القریب، وزوج األبعد مع حضور من ھو أقرب منھ؟ ھذه كلھا مسائل سنبحثھا اآلن
ًفأوال األبوة، ثم البنوة على خالف؛ فابن المرأة الذكر وابن ابنھا ممن . المباشرة واألبوة بواسطةاألبوة، ویتبعھا الجدودة من األبوة : األولى

تمحض بالذكور في والیتھ خالف من جھة البنوة، فبعض العلماء ال یرى أن االبن یلي عقد نكاحھا؛ ألن االبن قطعة من أمھ وال یمكن أن 
ر بن سلمة أنھ زوج رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم أم سلمة لكن الحدیث فیھ ضعف، ًیصیر ولیا علیھا، وفي ھذا حدیث ضعیف عن عم
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إما حاشیة تجتمع معك في : حواشي النسب وحواشي النسب تنقسم إلى قسمین: والذي یعنینا اآلن األبوة، ثم الحواشي وفروعھا، ویسمونھا
األخ : فنبدأ بالحواشي التي تجتمع معك في أصلك؛ الذین ھم. صلیكأصلیك الذین ھما الوالد والوالدة، أو حاشیة تجتمع معك في أصل أ

الشقیق، واألخ ألب، ثم األخ الشقیق وابنھ، ثم األخ ألب وابنھ، ھؤالء یجتمعون معك في الوالد والذین ھم أصولك، وھناك حواش تجتمع 
 فإما أن تجتمع معك الحاشیة في األقرب الذي ھو معك في أصل أصلك، وأصل األصل الذي ھو الجد؛ ألن أصلي والدي وأبو الوالد الجد،

: ًفنبدأ أول شيء باآلباء، أوال. الوالد وھم إخوانھ وبنوھم، وإما أن یجتمعوا معك في أصل أصلك الذي ھو الجد، فھؤالء األعمام وبنو األعمام
إذا اختلت فیھ الشروط، لكن األصل أن األب ھو الذي األب وأبوه وإن عال، فأول من یلي عقد النكاح األب وال یقدم على األب أحد ألبتة إال 

ًیلي وھو أحق، ثم بعد األب أبوه وإن عال، فال یزوج الجد مع وجود ابنھ؛ ألنھ الواسطة بینھ وبین المزوجة، وال یمكن أن نجعل الفرع حاكما 
في المیراث األب یحجب والده الذي ھو الجد، مع وجود األصل، فھو یدلي بواسطة األب، فال یمكن أن یسقط األب مع وجوده كالمیراث، ف

ًفلو مات وترك أبا وجدا حجب األب أباه، وعلى ھذا قالوا عندنا األب وأبوه وإن عال، ثم االبن وابنھ وإن نزل، لكن بالذكور؛ كابن ابن وابن : ً
زوجني أمك، ذھب إلى والدتھ ! یا فالن:  لھًابن ابن وإن نزل، فلو أن امرأة عندھا ابن وعمر االبن عشرون عاما، وجاء رجل یتقدم وقال

أو ابن . زوجتك أمي فالنة، ویتم العقد معھ: یلي عقدھا ابنھا، ویقول: ًواستشارھا وسأل عن الرجل فوجده كفئا، واألم ھذه لیس لھا أب قالوا
ھا نساء، فأبو األم ال یدخل؛ ألنھ یدلي بأنثى، و ًابنھ لكن البد أن یتمحض بالذكور؛ ألن الوالیات الضابط فیھا دائما العصبة، یعني ال یدخل فی

ابن البنت ال یدخل؛ ألنھ یدلي بأنثى، فالبد أن یتمحض بالذكور، االبن وابنھ وإن نزل، ھذا بالنسبة لآلباء واألبناء؛ وھم األصول والفروع، ثم 
ًال من اإلخوان كلھم، فإذا كان ھناك أخ شقیق وأخ ألب تنتقل إلى الحواشي كما ذكرنا، وحواشي األصل كاألخ الشقیق، فیقدم األخ الشقیق أو

فیزوج األخ الشقیق قبل األخ ألب، وإذا كان ھناك ابن أخ شقیق وأخ ألب الذي ھو عمھ ألب فإنھ في ھذه الحالة یقدم ابن األخ الشقیق على 
فقط الذي ھو أحد األصلین، وال یدخل األخ ألم؛ األخ ألب، فاألخ الشقیق ھو الذي شاركك في أصلیك، واألخ ألب ھو الذي شاركك في أبیك 

ثم بعد األخ الشقیق تنتقل إلى أبنائھ، وبعد األخ ألب تنتقل إلى أبنائھ، وتنتقل بعد ذلك إلى العم الشقیق . ألنھ یدلي بأنثى، ففي الوالیات ال تدخل
إخوة ألب   أبناء، ولیس لھا إخوة أشقاء وال أبناء إخوة أشقاء والوأبنائھ وابن العم ألب وأبنائھ، فلو أن امرأة لھا أوالد عم ولیس لھا آباء وال

ھل لھا أبناء عم؟ : ًأعمامھا توفوا جمیعا، سواء األعمام األشقاء أو األعمام ألب، ثم نسأل: ھل لھا أعمام؟ قالوا: وال أبناء إخوة ألب نسأل
ب، ولو كان لھا ابن ابن ابن ابن ابن عم شقیق یعني مرتبتھ الخامسة أو نعم، عندھا ابن عم شقیق وابن عم ألب، فنقدم الشقیق على األ: قالوا

فبالجھة التقدیم ثم بقربھ وبعدھم التقدیم بالقوة اجعل .. السادسة، وابن عم ألب مباشرة، قدمنا ابن ابن ابن ابن ابن عم الشقیق وإن نزل
. فابن ابن شقیق یقدم على ابن ابن ابن شقیق، وھذا من ناحیة القرب): بھثم بقر. (تقدم اآلباء على اإلخوة، ھذه الجھات): فبالجھة التقدیم(
فابن األخ الشقیق مقدم على ابن األخ ألب؛ ألن القوة في األشقاء أقوى من القوة في األب، فابن األخ الشقیق لو ): وبعدھم التقدیم بالقوة اجعل(

ب ولو كان في أعلى مرتبة، بل حتى لو كان األخ ألب حي قدم علیھ؛ ألن نزل إلى رابع مرتبة أو خامس مرتبة فإنھ مقدم على ابن أخ أل
ًالقوة في ابن الشقیق أقوى من األخ ألب؛ ألن الفرع تابع ألصلھ، والشریعة ھكذا، فلو ترك میراثا وترك ابن ابن ابن عم شقیق، وعم ألب 

؛ ألن صلتھ بالرحم من جھتین أقوى من صلتھ بالرحم من جھة واحدة، مباشرة قدم ابن ابن ابن العم الشقیق على العم ألب؛ بسبب قوة األشقاء
الشفقة، فإن شفقة القریب من ناحیة األشقاء أقوى من شفقة القریب من ناحیة : والسبب في ھذا التقدیم: قالوا. وقد أعطى هللا لكل حقھ وحظھ

ثم وصیھ في النكاح، ]  ویقدم أبو المرأة في نكاحھا ثم وصیھ فیھ : [قال رحمھ هللا تعالى. ٍاألب وحده، ولذلك جعلت الشریعة لكل حظھ وحقھ
وجدھا ألم ھل یلي أو ال یلي؟ ال یلي؛ ألنھ أدلى ] ثم جدھا ألب وإن عال: [قال. كما ذكرنا أن الفرع تابع ألصلھ إذا أوصى أن یزوج بناتھ

فرع عن األم،  الشافعیة ومن وافقھم ال یصححون والیة االبن؛ ألن االبنإن : ابن المرأة، وقد قلنا] ثم ابنھا ثم بنوه وإن نزلوا : [ قال. بأنثى
ًوال یمكن أن یكون ابنا لھا ویكون ولیا علیھا ] ثم ألب، ثم بنوھما كذلك، ثم عمھا ألبوین : [ قال. الذي ھو الشقیق] ثم أخوھا ألبوین: [قال. ً

 ثم األخ ألب وبنوه، وبعضھم یرى أن األخ الشقیق ثم األخ ألب، ثم ابن بعض العلماء یرى أن األخ الشقیق وبنوه یقدمون على األخ ألب،
] ثم عمھا ألبوین: [قال. أن الجھة أقوى: األخ الشقیق ثم ابن األخ ألب، فیجعل الجھات تبحث بعد األصول، واألول فیھ قوة كما ذكرنا، یعني

ًثم ألب، ثم بنوھما كذلك، ثم أقرب عصبة نسبا : [قال. ، الوالد والوالدةھو الذي شارك أباھا في أصلیھ: الذي ھو عمھا الشقیق، والعم الشقیق
ھذا یكون في فروع القبائل، هللا سبحانھ وتعالى خلق بني آدم وجعلھم على قبائل وطوائف، ) ًثم أقرب عصبة نسبا كاإلرث: (قولھ] كاإلرث

جتمع معھم في الجد الثالث، وجماعة تجتمع معھم في الجد الخامس، فترتیب القرابة والقبیلة والجماعة راجع إلى األجداد، فھناك جماعة ت
وجماعة تجتمع معھم في الجد العاشر، كقریش، فإنھا تجتمع مع النبي صلى هللا علیھ وسلم في الجد العاشر، فھناك مراتب، فإذا انتھى ھذا 

ابتھ وعصبتھ منك أقرب من غیره الذي یلتقي معك في جٍد البیت وھذه المجموعة التي أنت منھا تنظر إلى أقرب فخذ إلیك، فإن ھذا في قر
لو أن امرأة أسلمت، وجمیع : ًفمثال. أعلى، فیقدم القریب في الجد األقرب على القریب الذي في الجد األبعد، على نفس الترتیب الذي ذكرناه

ھل :  یجتمع معھا في الجد العاشر وھذا عصبة، نسأل أو أموات، وعندھا رجل من نفس البیت لكن- والعیاذ با- قراباتھا من العصبة كفار 
: قال. فیكون ھذا ھو الذي یلي عقد النكاح؛ ألن النسب والعصبة موجودة فیلي نكاحھا. ال: ھناك ممن أسلموا من قرابتھا أقرب من ھذا؟ قالوا

صحیحین، فنزل الوالء منزلة النسب، والوالء ھو الذي كما في ال) الوالء لحمة كلحمة النسب: (لقولھ علیھ الصالة والسالم] ثم المولى المنعم[
كتاب هللا أحق وشرط هللا أوثق، وإنما الوالء لمن : (عن العتق، فالعبد إذا أعتقھ سیده فإنھ یصیر لھ والؤه، قال صلى هللا علیھ وسلم ینتج

الوالء : ( بالعتق، وقال في الحدیث الصحیح اآلخر فأثبت الوالء) إنما الوالء لمن أعتق: (كما في حدیث عائشة في الصحیحین، فقال) أعتق
تسري علیھ أحكام النسب ، فلو أن امرأة لیس لھا من عصبتھا أحد فینتقل إلى مولى أبیھا الذي أعتقھ؛ ألن موالي : یعني) لحمة كلحمة النسب

معتق، ثم أبوه وإن عال، ثم ابن المعتق وإن نزل على فالذي أعتقھا یقدم على غیره من سائر قرابتھ وھو ال. أبیھا كموالیھا، فإنھم یلون عقدھا
القول بأن األبناء یتبعون، ثم األخ الشقیق، ثم بنوه، ثم األخ ألب ثم بنوه، ثم العم الشقیق، ثم عم المعتق نفسھ، وتسري المسألة إلى المعتق، 

ًثم أقرب عصبتھ نسبا، ثم والء، ثم: [قال. في الفتوحاتھذا ترتیبھ، وھذا في القدیم، فقد كان في القدیم یحتاج إلى كثیر من ھذا، خاصة  ً 
ًوالء المولى؛ ألنھ في بعض األحیان یكون الوالء مركبا على الوالء، ویكون الذي أعتقھ ھو أیضا قد أعتق من ). ثم والء: (قولھ] السلطان ً

ًغیره، فیكون حرا معتقا من غیره، ولیست القضیة قضیة الوالء والعتق، وإنما مراد : حفظ الضابط ومراعاة الترتیب فقط، یعني:  الفقھاءً
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عندما یقرأ طالب العلم ھذه المتون یظن أن ھذا ھو المقصود، والمراد فقھ المسألة، فھم عندما یذكرون األمثلة فإنما ھو لترویض الذھن، 
، وكیف تنظر إلى مراتب األشیاء بحیث إذا ُسئلت تعرف كیف تقدم األقرب فاألقرب، وكیف تقدم األحق على من ھو دونھ في الحق

وتقدیراتھا، وكیف تنظر إلى أن الذي یشارك في األبوین لیس كالذي یشارك في أب واحد، وكیف أن ابن األخ الشقیق الذي شارك في 
فإن : [ قال. رناھاًاألبوین ینزل منزلة أبیھ ویقدم على غیر الشقیق، ھذا كلھ ترویض للذھن مع أن فیھا أحكاما شرعیة البد أن تعلم كما ذك

عرفنا ترتیب األولیاء، ) فإن عضل األقرب: (قولھ] ًعضل األقرب أولم یكن أھال أو غاب غیبة منقطعة ال تقطع إال بكلفة ومشقة زوج األبعد
ًلو أن شخصا اعتدى وزوج مع وجود من ھو أحق منھ؟ فلو أن أخا شقیقا زوج مع وجود األب : لكن ترد مسألة ً  العم الشقیق  أو أن- ھذا یقع- ً

اختالل الترتیب، فمتى یسمح بمخالفة ھذا الترتیب : زوج مع وجود أوالد أخیھ، فما الحكم؟ ھذه مسائل یحتاج إلى النظر فیھا، فھذه مسألة
 ......أنھم إ: ومتى ال یسمح؟ وھذه من عادة الفقھاء، والسبب في ھذا

 
 
 

 [6[ كتاب النكاح -شرح زاد المستقنع 
 توافرھا في عقود النكاح وجود الشاھدین، لما في وجودھما من حفظ للحقوق في الحیاة وبعد الممات، ولما في ذلك من من الشروط الواجب

ًوال یكون الشاھد في النكاح معتبرا إال إذا كان ذكرا عدال مكلفا غیر أصم وال أبكم. ًدفع للضرر عن الزوجین، وعن ذریتھما مستقبال ً ًً. 
  النكاحالشھادة شرط من شروط عقد

 
 

: الرابع: فصل: [ قال رحمھ هللا تعالى: أما بعد: الحمد  رب العالمین، وصلى هللا وسلم وبارك على نبیھ األمین، وعلى آلھ وصحبھ أجمعین
َوما كنت من ال: شھد الشيء إذا حضره، قال تعالى: ٍالشھادة، وتطلق بمعان؛ یقال: الرابع من شروط عقد النكاح]: الشھادة  َ َِ َ َشاھدین ُ ِ ِ َّ

ًسمي الشھید شھیدا؛ ألنھ تحضره المالئكة كما ثبت في الحدیث الصحیح عن رسول هللا صلى : من الحاضرین، وقیل: یعني] 44:القصص[
هللا علیھ وسلم، أنھ لما استشھد عبد هللا بن حرام والد جابر رضي هللا عنھ وعن أبیھ جعل جابر یكشف الثوب عن وجھ أبیھ ویبكي، وقیل 

: الشھادة الحضور، ویقال: فقالوا) ابكیھ أو ال تبكیھ فما زالت المالئكة تظلھ حتى رفعتموه : (إن أختھ تبكیھ، فقال صلى هللا علیھ وسلم: بيللن
ًأعلم علما یقینیا، وتقول: أشھد أن ال إلھ إال هللا، أي: شھد بالشيء إذا علمھ، ومنھ قولك ًأشھد أن محمدا صادق، وأشھد أن محمدا : ً بر، ونحو ً

الشھادة شرط لصحة عقد النكاح، وذلك ): الشھادة: (وقولھ. فالشھادة تطلق بمعنى العلم وتطلق بمعنى الحضور. أعلم ھذا منھ: ذلك، أي
للتفریق بین النكاح والسفاح، ومن ممیزات الشھادة على عقود النكاح أنھا تدفع الضرر، فإن حقوق المرأة تضیع إذا لم یكن ھناك شھود 

ًون أنھا زوجة لفالن، ولربما جحد الرجل أنھ زوج لفالنة، فوجود الشھود یحفظ الحقوق سواء في الحیاة أو بعد الموت، ثم الشھادة تحفظ یثبت
حقوق الذریة، فلربما مات الزوجان أو ذھبا في حادٍث أو نحوه، فیبقى النسل، ویشھد الشھود بأنھ نكاح صحیح، وأن ھذا الولد منھما من 

ال نكاح : (، فالشھادة لالستیثاق والحقوق، وفرق بین النكاح والسفاح، والدلیل على اشتراط الشھادة قولھ علیھ الصالة والسالمزواج صحیح
 ...... .فالبد من وجود عقد النكاح في قول جمھور العلماء رحمھم هللا) إال بولي وشاھدي عدل

 
 الشروط التي یجب توافرھا في الشھود

 
 

أن هللا : والدلیل على ذلك. ال یصح النكاح إال بحضور شاھدین عدلین، والعدل تقدم ضابطھ]: فال یصح إال بشاھدین عدلین: [قال رحمھ هللا
ِوأشھدوا ذوي عدل منكم وأقیُموا الشھاَدة  : (تعالى قال في الرجعة َِّ َ َ َ َ َ ََّ ِ َِ َْ ُ ْ ٍْ ْ َُ ْوأشھدوا ذوي عدل منكم : فقال] 2:الطالق[ِ ُ ْ ِْ ٍ ْ َُ َ ََ ِ ھذا في الرجعة، ] 2:القالط[َ

َوالرجعة مبنیة على النكاح، فإذا أمر هللا بالشھادة في الرجعة فألن تثبت الشھادة في األصل من باب أولى وأحرى، ولذلك قال َوأشھدوا ذوي : َ ََ ُ ِ ْ َ
ٍعدل  ْ َّممْن : لھ تعالى في الشھودوخص الشھادة بالعدول، ومما یدل على اشتراط العدالة في الشھادة على النكاح وغیره قو] 2:الطالق[َ ِ

ِتْرضْون من الشھَداء  َ َ َ َُّ ِ ًوإنما ُیْرضى من كان مستقیما في دینھ وشھادتھ] 282:البقرة[َ . فالنساء ال تقبل شھادتھن في غیر األموال] ذكرین: [قال. َ
ْتشھدوا شھیَدْین مْن رجالكم َواْس: والدلیل على ذلك أن هللا تعالى خص بدلیة النساء عن الرجال في شھادة األموال في قولھ ُ ِْ َِ ِ ِ ِ َِ وھذا ] 282:البقرة[َُ

ِواْستشھدوا شھیَدْین مْن رجالكم فإْن لم یكونا رُجلْین فرُجل واْمرأتان : على الوصیة في المال في السفر فقال ِ ِ َِ َ َ َ َ ََ َ َ َ َ َ َ ٌَ َ َُ ُ ْْ ْ ِ ِِ ِ ، ولما جاء في حد ]282:البقرة[ُِ
. ال یقبل النساء في غیر شھادة األموال: من الشھود الذكور، ولم یذكر البدل، ولذلك قال جماھیر العلماءالزنا لم یقبل إال شھادة األربعة 

ًأن في النساء من الخصائص ما لیس في الرجال، وھذه الخصائص التي جعلھا هللا في النساء كماال لھن في أمورھن : والسبب في ھذا
ًة؛ ومن ذلك أنھا من قوة العاطفة فیھا ضعف حفظھا، وھذا ثابت حتى طبیا اآلن، ولذلك قال الخاصة ال تقوى معھا المرأة على تحمل الشھاد

َأْن تضل إْحَداُھما فتذكر إْحَداُھما األخرى : تعالى َ َ َْ ِّ ُُ ِ َِ َ ََّ ِ فال تقبل شھادة المرأة في الجنایات والجرائم، وھذا مشاھد مجرب؛ ألن ]. 282:البقرة[َ
ا الضعف، وھذا الضعف ھو الذي جعلھ هللا رحمة بالرجل، فكملت نقص الرجل بالرحمة والضعف الذي فیھا، المرأة كما ذكرنا في طبیعتھ

لكن ھذا الضعف ال یستطیع أن یقف في الحوادث، ولذلك تشاھد المرأة إذا جاءت أمام جریمة أو أمام حادث تضع یدیھا مباشرة على عینیھا 
إن شھادة المرأة ترد، فإن ھذا : مل، ولو قلنا أنھا تشھد، فقد حملناھا ما ال تطیق، فعندما نقولوال تحب أن ترى، وال تستطیع؛ ألنھا ال تتح

ًلیس طعنا في اإلسالم كما یفھم السذج، بل ھو كمال في اإلسالم، لما فیھ الرحمة والتیسیر على المرأة وإعطائھا حقھا وقدرھا؛ ألن هللا عز 
یع أحد أن یدخل في شرع هللا عز وجل، ولذلك المرأة عندما تخرجھا عن طبیعتھا وفطرتھا ٍوجل عدل فأعطى كل ذي حق حقھ، فال یستط

أن الشھادة في غیر األموال ال تستطیعھا المرأة، ومن ھنا : فالشاھد. وتحملھا ما ال تطیق تعذبھا، وتجعلھا في عنت ال یعلمھ إال هللا عز وجل
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ِأْن تض: ال تتحمل حتى في األموال، قال تعالى َ َل إْحَداُھما فتذكر إْحَداُھما األخرى َ َ َ َْ ِّ ُُ ِ َِ َ َفتذكر إْحَداُھما األخرى : وفي قراءة] 282:البقرة[َّ َ َْ ُُ ِ ِ ْ َ
أن النساء في الحدود والجرائم وفي غیر األموال ال : تقویھا حتى تصیر بمرتبة الذكر من القوة التي في الذكر، فالشاھد: أي] 282:البقرة[

ِمن هللا سبحانھ وتعالى، وهللا یْحكم ال ُمعقب لُحكمھ تقبل شھادتھن لحكمة  ِ ِْ ِّ َُ َ َ َُ ُ قبل هللا شھادتھن في األموال فقبلنا، ولم یذكر شھادتھن ] 41:الرعد[َّ
واألصل فیھن أن یقرن في بیوتھن، فلیس ھناك مجال الستشھادھن وھن في أمور أتقن لھا وأحفظ لھا وأرعى لھا من . في غیر األموال

ٍھذا من حكمة هللا، فقد جعل لكل ذي حق حقھ؛ خلق هللا األسد وجعل فیھ من القوة والشكیمة ما هللا بھ علیم، وإذا رأیت األسد في الرجال، و
عن حكمة هللا وقدرتھ في خلقھ والقوة التي جعلھا فیھ، ثم إذا جئت ألي أمر یحتاج إلى رحمة : ال إلھ إال هللا، یعني: البطش عجبت منھ وقلت

طف فوضعت األسد أمامھ فإذا بھ یفسده غایة اإلفساد، فتجد تلك القوة ال تصلح في ھذا المقام، فتجد الشدید في مقام العطف ال ینفع، ولین وع
فمن یكلف األشیاء ضد طباعھا لیس عنده حكمة وال عنده عقل، فعندما تأتي إلى جنس ضعیف لطیف، . وتجد الضعیف في مقام القوة ال ینفع

تعالى خلقھ وقدره، حینما تجده یقوم على بیتھ وعلى ولده، ویعطف على أسرتھ بحنانھ وعطفھ وإحسانھ تسبح هللا وتذكره لعظیم هللا سبحانھ و
تدبیره، وحینھا تعرف كیف تقوم البیوت، وكیف تتربى األسر واألجیال بھذا العطف والحنان، ھذا العطف والحنان الذي جبلت علیھ المرأة ال 

تقبل شھادة الذكور دون اإلناث كما ذكرنا، وسیأتي إن . القوة وتحملھ ما ال یطیق، وإنما تجعلھ على قدره وحقھ وما یطیقتستطیع أن تكلفھ 
: قال. شاء هللا بیان ھذه المسألة في كتاب الشھادة، ونذكر أقوال العلماء وتفصیالتھم في ھذه المسائل، وما الذي یستثنى من ھذا العموم

أن الصبي یقبل التلقین، وال تقبل شھادة الصبیان إال : ھادة المجنون وال الصبي، فالصبي ال تقبل شھادتھ، والسبب في ھذافال تقبل ش] مكلفین[
قضاء عبد هللا بن الزبیر ، فقد كان یقبل شھادة األحداث والصغار في الجرائم بشرط أن : في مسائل مفردة استثناھا بعض السلف؛ منھا

 مباشرة قبل أن یلقنھم الكبار وقبل أن یختلطوا، فكان یقبل شھادة الصبیان فقط في حال إذا - مكان الجریمة: یعني-یؤخذوا من مسرح الجریمة 
هللا بن الزبیر رضي هللا عنھ  وقع بینھم شيء وأخذوا مباشرة دون أن یوجد ھناك أحد یلقنھم أو یتصلوا بأحد یلقنھم، ھذا الذي استثناه عبد

 ھذه المسألة ونبینھا، أما غیر ذلك فال تقبل شھادة الصبیان؛ ألن الصبي ضعیف اإلدراك فیستعجل في األمور، وعن أبیھ في ھذا، وسنذكر
ألن الشھادة تحتاج إلى ] سمیعین: [قال. ضعیف التمییز فال یحسن اإلخبار عن األمور، ولذلك یفرق بینھ وبین غیره فلیس كالكبیر البالغ

ّسیشھد أن فالنا زوج فالنة، فإذا البد أن یسمع الولي مزوجا الزوج ، فإذا كان أصم ال یسمع ال یمكن أن سمع، فال تقبل شھادة األصم؛ ألنھ  ً ً ً
ًألنھ سُیحتاج إلى شھادتھ لالستیثاق، فالبد أن یكون قادرا على الكالم قادرا على اإلفصاح عن ] ناطقین: [قال. یشھد، فاألصم ال تقبل شھادتھ ً

  .یتكلم ال تقبل شھادتھمكنون نفسھ، فإذا كان ال 
 
 
 
 

 ًبیان معنى الكفاءة وأنھا لیست شرطا في صحة النكاح
 
 

الدین من ) ولیست الكفاءة وھي دین: (قولھ] ًوھو النسب والحریة شرطا في صحتھ : وھي دین، ومنصب: ولیست الكفاءة: [ قال رحمھ هللا
رآن في ھذا واضح، لكن بالنسبة للدین من حیث االستقامة والطاعة، فلو أن حیث اإلسالم والكفر، فال یمكن أن یزوج كافر بمسلمة، ونص الق

ًرجال مستقیما صالحا وامرأة لیس عندھا تلك االستقامة وذلك الصالح؛ إنما ھي تصلي، وتؤدي فقط األمور األساسیة لكنھا قد تقع في بعض  ً ً
نعم، فلربما أصلحھا، : ز زواج غیر الصالحة بالصالح؟ الجوابالمحرمات، وعندھا بعض التقصیر، وال تصل إلى درجة الصالح، فھل یجو

یجوز زواج غیر الصالح بالصالحة فلربما أصلحتھ، وإن كان األولى واألحرى أن یحتاط في ھذه األمور، لكن من حیث األصل : ًوأیضا
لھا وھو على غیر صالح، فقال   عمھا أو قریبًیجوز؛ ألن ھناك شیئا اسمھ صحة النكاح، فالنكاح ھنا یصح، فلو أن امرأة صالحة جاءھا ابن

ما دام والدي اختاره لي، وھذا ابن عمي فأتقي هللا عز وجل وأصل الرحم، وأقوم بحقوقھ، ولعل هللا أن یھدیھ : ِفالن یریدك، فقالت: لھا والدھا
زواجھا تؤجر علیھ؛ ألنھا نوت الخیر، فما دام أن على یدي، ونوت ذلك فیما بینھا وبین هللا، فھذه تؤجر وتثاب، ولھا من هللا معین وظھیر، و

في نیتھا أن تصلحھ فھذه ھي الداعیة بحق؛ ألنھا نظرت أن أحق من یدعى أقرب الناس منھا، ووقع من ھذا شيء كثیر، حتى إن من الرجال 
ًلدیھا جعل هللا لھا فیھ خیرا كثیرا، كأن وفي بر الوالدین بركة وخیر، فالمرأة إذا برت وا. من أصلحھم هللا بصالح بنات العم وبنات الخال ً

تكون المرأة بنت خمس عشرة سنة وھي في عز جمالھا وشبابھا ونظارتھا، ویأتیھا والدھا بصدیق لھ ماتت زوجتھ، وقد یكون ابن أربعین 
ِفالن یریدك، وأرید أن أزوجك من! یا فالنة: سنة، أو خمس وأربعین سنة، أو ابن خمسین سنة، ویقول لھا ما دمت تریده أنا :  فالن، فتقول لھِ

ًموافقة، وتتزوج ابن أربعین وھي بنت خمسة عشر عاما، وتتزوج ابن خمسین وھي بنت خمسة عشر عاما، بشرط أن یكون قادرا على حقھا  ً ً
نھ یحس أنھا كالھدیة، فیغدق ویعطیھا حقھا في فراشھا، فسیعطیھا هللا عز وجل من السعادة والرحمة والراحة ما هللا بھ علیم؛ ألنھ مع كبر س

لكن لما أصبحت المرأة ال تبالي بأبیھا، وأصبحت تتأثر التأثر بآراء الذین لیس عندھم بر بآبائھم، . علیھا من اإلحسان والخیر ما هللا بھ علیم
ھذا مستقبلي، ال . ال: ِك البنھ، فتقولِعمك جاءني یرید! یا فالنة: فأصبحت المرأة یأتیھا أبوھا بزوج في سنھا كابن عمھا أو قریبھا ویقول لھا

ًتدمر حیاتي، ال تنغص عیشتي، فلقنت، وكانت المرأة ال ترفع رأسھا في وجھ أبیھا، وال یمكن أن تحل شیئا عقده والدھا، من اإلكرام 
أصبحت . بنیت بالبر وصلحت بالبرواإلجالل، وتجد من الخیر ما هللا بھ علیم، وهللا كم عرفنا من القرابة وغیر القرابة ومن األسر من بیوت 

ً تحس دائما أن والدھا إذا تدخل في الزوج أنھ یرید أن یھدم مستقبلھا؛ ألن كل ما قرأتھ من -وھذا ملموس من األسئلة والفتاوى- بعض النساء 
نبغي على النساء أن القصص المعاصرة والواقع المعاصر ینصب في ھذا؛ أن الوالد ال یتدخل في شيء، وھذا من أكبر الخطأ، ومما ی

یحفظنھ ویحافظن على إحیائھ في أخواتھن وفي النساء تقوى هللا في بر الوالدین، فالمرأة إذا اتقت هللا وبرت والدیھا جعل هللا لھا من السعادة 
ًوالخیر وعوضھا خیرا كثیرا، وكم وهللا رأیت من قصص عجیبة، فتجد الرجل یحب امرأة معینة وتأتیھ والدتھ وتصرفھ  إلى امرأة أخرى، ً
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ًأنت تتدخلین في أمري، أنت كذا، أنت كذا، أبدا، بل یسلم لوالدتھ ویطیع فیجعل هللا لھ من الخیر ما لم یكن لھ : فیتقي هللا عز وجل وال یقول ِ ِ ِ
 من غیر الصالحھذا على مسألة إذا زوجت الصالحة -فإن أحدھم أصرت علیھ أمھ أن یتزوج ابنة خالتھ، وكانت لیست بدینة . في حسبان

ِھذه بنت خالتك، وأحب أن یكون بیني وبین أختي شيء من الصلة، فیا لیتك تدخل السرور ! یا ُبني:  فقالت لھ-والصالح من غیر الصالحة
! یا أخي: مما ھو سائد وموجود، فقلت لھ.. وكیف.. كیف تتدخل والدتي في أمري، وكیف: فاتصل بي وقال. َّعلي بزواجك من بنت خالتك

ھي تصلي، وتقوم بحق هللا لكن دینھا لیس بذاك، ولكني أرید فالنة الصالحة، جارتھ : ذا بر للوالدین إذا لم یكن فیھا عیب ینفرك منھا، قالھ
: أو من بنات جیرانھ، فأصر على ما ھو علیھ، فمكث أكثر من شھر وھو یراجعني، حتى شاء هللا عز وجل في آخر لحظة أن یلین قلبھ، قال

ًما دمت مصرا على رأیك ال تستشرني، قد قلت لك رأیي، وقد قلت لك وجھة نظري؛ : لى ما قالت الوالدة؛ ألني قلت لھ في األخیرأوافق ع
َّفوهللا فوجئت قبل سنة أو سنتین وأنا داخل إلى مدینة من المدن وإذا بھ یشیر إلي . أنك إذا بررت والدتك وكانت نیتك صالحة فلن یخیبك هللا

اآلن الذي معي بنت : ُأنا الذي اتصلت بك وكنت كذا وكذا وإذا بھ یذكرني بحادثتھ، قال لي: ال أذكر، قال: قلت تعرفني؟: ل ليفوقفت، فقا
خالتي التي أصرت والدتي على الزواج بھا، أصبحت من أصلح خلق هللا، وداعیة إلى الخیر، ولي منھا اآلن أطفال، وأنا اآلن في سعادة ال 

 بعد زواجھا، وسبحان هللا قد یصرفك هللا إلى خیر لك ببر -والعیاذ با- وبنت الجیران التي كنت أرید زواجھا انتكست یعلمھا إال هللا،
ِال وهللا، ال یوسد والدك في . والدي یتدخل في مستقبلي: إذا كانت المرأة تقول. الوالدین، تشعر أو ال تشعر، إذا كان البر یضر فالعقوق أضر

ِرج من ھذه الدنیا وھو راض عنك ألنك أشعرتھ باألبوةقبره إال وقد خ ِ ِإذا أصبح الوالد لیس لھ أمر في زواجك وال یختار لك، فما ھي . ٍ ِ
ِحیاتك معھ؟ فینبغي أن تنزع المرأة من نفسھا ھذه المشاعر التي ھي دخیلة على المسلمین، وینبغي على المرأة أن تنظر إلى الرجل، ولو أنھا 

قد : ح، فإذا حدث مرة أنھا تزوجت غیر صالح وحصلت مشاكل وحصل الطالق والفراق، وحدث أن بعضھن تقولتزوجت غیر الصال
ثقي ثقة تامة أن ھذا الزواج األول الذي وقعت بسببھ في : بررت والدي وحدث ما حدث، ورغم ذلك لم أنعم في حیاتي الزوجیة، فأقول لھا

ًلصالح سیكون درسا نافعا لك، بحیث إذا تزوجت ثانیة تكونین كأحسن ما یكون، فإن الذي األلم واالضطھاد واألذیة من ھذا الرجل غیر ا ً
ًیذوق المرارة ویذوق من بعدھا الحالوة یحس بلذة الحالوة، وذق شیئا مرا ثم ذق بعده حلوا، فإنك تجد للحلو لذة، وإن كنت تراه قبل المرارة  ً ً

ًأن عظیما من العظماء أراد أن یتزوج، فقال : لعقالء الحكماء ومما ذكره بعض أھل الحكموكان من كالم ا. ًحلوا فإنھ بعد المرارة أحلى
وعلیك، فأخذوا بضروب النساء وأصنافھن، ! علیك بالطویلة، وعلیك: علیك بالجمیلة، وقال اآلخر: اختاروا لي امرأة، فقال أحدھم: لجالسھ

ًحیث ھي ولو كان جماال نسبیا صفات المرأة منفیھا : یعني-ابغوا لي امرأة یطلب مثلھا : فقال كلمتین  لكن ماذا قال؟ أدبھا الفقر فعرفت قیمة -ً
أنھ إذا زوج الصالح : فالمقصود. أدبھا الفقر وأدبھا الضعف والشدة حتى إذا جاءت إلى بیت الزوجیة بعد ھذا عرفت قدر الغنى: الغنى، أي

ًزواج مبنیا على بر الوالدین فسیجعل هللا فیھ خیرا، ویجعل فیھ منفعة في مستقبل من غیر الصالحة والصالحة من غیر الصالح وكان ھذا ال ً
بات للطیِّبین : ًالمرأة وفي حیاتھا، وإن كان األولى والمنبغي دائما أن یزوج الطیب من الطیبة كما قال تعالى َالطیِّ َِ َّ َِّ : ومنصب: [قال]. 26:النور[ُ

لو زوجت الغنیة من الفقیر، وزوجت الرفیعة من الوضیع، ھذا االرتفاع والضعة ھذا : للكفاءة، یعنيیكون ھذا بالنسبة ] وھو النسب والحریة
َورفْعنا بْعضُھم فْوق بْعض َدرجاٍت : شيء نص هللا عز وجل علیھ بقولھ َ َ َ َ َ ٍَ َ َ َ ًفالمرأة التي مثال لھا بیت یكون بیتھا بیتا لھ]. 32:الزخرف[َْ ھناك . ً

من جماعة فالن، وھذا موجود في سائر .. من بني فالن.. من قبیلة فالن.. اإلضافة؛ فالن ابن فالن: ، النسب ھوالحسب والنسب: شيء یسمى
: األجناس، والحسب موجود في سائر األجناس، لكن كل جنس بحسبھ، والحسب یخالف النسب؛ ألن الحسب یحتسب اإلنسان بھ أجداده، یعني

رجل مشھور بالكرم واإلحسان إلى الناس والصدقات حتى أصبحت الناس تذكره بالخیر : الكریم، یعنيھذه فالنة، والدھا فالن : ًمثال یقولون
ًوتثني علیھ حیا أو میتا، فھذا یسمى ًجدھا فالن الشجاع، لھ شجاعة ولھ مكانة، وأبلى بالء حسنا، فھذا من الحسب، أو یقال: حسب أو یقال: ً ً :

أن یحسب اإلنسان : الحسب: ًفإذا.  ألن العلم أعظم الشرف، فتجمع بین شرف الدین والدنیا في ھذاًجدھا العالم فالن، ھذا أیضا من الحسب؛
یتكاثر الناس، وتجد إذا حصل بینھم ذلك یعدون ھذه المآثر والمفاخر، وإذا كان على سبیل الحق فال بأس، كأن : آباءه أو یعدھم، ولذلك قد

أنزلوا الناس : (و ھو من ذریة فالن، والنبي صلى هللا علیھ وسلم قد قال في الحدیث الصحیحفالن لھ حق علینا، فإن والده فالن، أ: یقال
إذا مر رسول هللا صلى هللا : ولذلك قال صلى هللا علیھ وسلم حینما مر على سفانة وھي أسیرة، وقالت لـعلي أن یشفع لھا، فقال لھا) منازلھم

إن أبي كان یقري الضیف ویحمل الكل، ویعین على ! یا محمد: (لى هللا علیھ وسلم قالتِعلیھ وسلم فدونك تكلمي، فلما مر رسول هللا ص
 فإن أباھا كان یحب مكارم األخالق، - أطلقوھا من أسرھا: یعني-خلوا عنھا : (حاتم الطائي ، قال: ، قالت)ِمن أبوك؟: نوائب الحق، فقال لھا

ًلو كان أبوك مسلما لترحمنا علیھ  والمآثر وھي في الجاھلیة، فكیف إذا اقترنت باإلسالم وعرفت المرأة أنھا بنت فالن، فعدت ھذه المفاخر) ِ
نسأل - ًأن البیوت المعروفة سواء كانت بیوت فضل وكرم وشجاعة ینتقل السر إلى األوالد، فالبیوت المعروفة بالبخل والشح : والسبب في ھذا

ًیا ینتقل بالؤھا إلى األوالد، وكذلك أیضا بیوت الكرم والشجاعة یبقى فیھم السر، كما  وعدم اإلنفاق والخوف على الدن-هللا السالمة والعافیة
ًإن األصول الطیبات لھا فروع زاكیة واإلنسان دائما إذا كان من بیت طیب یستحي وینكف وینزجر عما ال یلیق بھ، فلو أن : قال الشاعر

: اآلن نجد بعض النساء تقول: ً الحق والعدل إذا وجد الكفء لھا، یعني مثالالمرأة كانت من بیت حسیب فزوجت ممن ھو دون، فلیس ھذا من
ًنعم تتزوج ابن عمھا إذا كان كفئا كریما فھو أولى وأحق، : إنھا ترید أن تتزوج، فیصر والدھا على تزویجھا من ابن عمھا، نقول ً...... 

 
 
 

 [1[ باب المحرمات في النكاح -شرح زاد المستقنع 
ًزوجة، وأما، وأختا، :  عز وجل اإلنسان وھذب أخالقھ، ورفعھ عن الحیاة البھیمیة، حیث نظم حیاتھ، ونظم عالقتھ مع المرأةلقد أكرم هللا ً

ًولقد حرم هللا على اإلنسان أنواعا من النساء تحریما مؤبدا من جھات ثالث. ًوبنتا، وبین ما یحل لھ وما یحرم من ھؤالء النساء ً من جھة . ً
وھذا من فضل هللا . ھة الرضاع، ومن جھة المصاھرة، وألحق بالتحریم المؤبد المالعنة، وكذلك بین حكم كل نوع من ھؤالءالنسب، ومن ج

 .عز وجل على عباده ومن حكمتھ سبحانھ
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 مقدمة في المحرمات في النكاح
 
 

 أجمعین، وعلى آلھ وصحبھ ومن اھتدى بھدیھ بسم هللا الرحمن الرحیم الحمد  رب العالمین، وصلى هللا وسلم وبارك على خیر خلق هللا
ھذه ) باب المحرمات في النكاح: (قولھ] باب المحرمات في النكاح : [ فالمصنف رحمھ هللا تعالى یقول: أما بعد. واستن بسنتھ إلى یوم الدین

: النوع األول: ، وینقسمن إلى نوعینالنساء الالتي حرم هللا الزواج منھن: والمحرمات في النكاح ھن .مقدمة عن المحرمات في النكاح
: والمحرمات إلى أمد. ھي كل امرأة ال تحل إلى أبد اآلبدین: المحرمات إلى أبد. المحرمات إلى أمد: والنوع الثاني. المحرمات إلى األبد

 - : باب تنقسم إلى األقسام التالیةوالمحرمات من النكاح لھا أسباب، وھذه األس. ًمؤقتا، ویزول تحریمھا بزوال السبب، وموانع النكاح: یعني
 -.  ثم مانع اللعان-.  ثم الزنا-. ً ثم مانع التطلیق ثالثا-.  ثم الجمع- .  ثم العدد-.  ثم الرق-.  ثم الكفر- .  ثم المصاھرة-.  ثم الرضاع-. النسب

وھن سبع : النسب: قلنا: ًمثال. وبعضھا یمنع إلى أمدًھذه أحد عشر مانعا تمنع من النكاح؛ لكن بعضھا یمنع إلى األبد، . واألخیر مانع الزوجیة
مت علْیكم أمھاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخاالتكم وبنات األخ وبنات األخت وأمھاتكم الالتي أْرضْعنكم : جاء ذكرھن في قولھ تعالى ُْحرِّ ُ ْ ْ ْ ْ ْ ُْ ُ ُ ْ ُ ُ ُ ُ ُ ُ ُ ُ ُ ُ َُ ُ َ ُ َ َ َ َ َْ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ ََ َِ َّ ِ َّ ََّّ ُ ُُ ِ َ َ

َوأخوا ََ ْتكم من الرضاعة وأمھات نسائكم وربائُبكم الالتي في ُحُجوركم مْن نسائكم الالتي َدخلتم بھن فإْن لم تكونوا َدخلتم بھن فال ُجناح علْیكم َ ْ ْ ْ ُ ْ ُ ْ ُْ ُ ُ ُ ُ ُ ُ ُ ُ ُ َُ ََ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ ََ َ َ َ َ َ َُّ َّ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ َّ ِ َّ ِِ ِِ ِ ِْ ْ َّ َِّ ُ
ْوحالئُل أْبنائكم الذین مْن أْصالبكم  ُُ ُِ َ َِ ِ ِ َِ َ ََّ ًوأْن تْجمُعوا بْین األختْین إال ما قد سلف إن هللا كان غفورا رحیما َ ً ُ ِْ ََّ َ َ َ َ َ َ َ ََ َ َ َ ََ َّ ِ ِ َِ ْ َّ ُ اآلیة، سبع من النسوة ] 23:النساء[َ

: ثم المصاھرة. وھذا ھو النسب. أضفتھ إلیھ: فالن بن فالن، فنسبتھ إلیھ یعني: یحرمن من جھة النسب، والنسب أصلھ اإلضافة؛ ألنك تقول
زوجات األصول وزوجات الفروع، وبنت الزوجة وأم الزوجة، وھؤالء أربع من : المصاھرة مثل، زوجات اآلباء وزوجات األبناء، یعني

النسب، والمصاھرة، : ھذه ثالثة موانع. الذي یحرم من جھة النسب یحرم من جھة الرضاع: مثل النسب یعني: الرضاع. جھة المصاھرة
ِوال تْمسكوا بعصم : فالمشركة ال یجوز نكاحھا، وال إنكاح المشرك، فأصبح الشرك والوثنیة مانعین من الزواج: ثم مانع الكفر. والرضاع َ َِ ِِ ُ ُ
ِالكوافر  ِ َ َ ھذا . بالنسبة للحر في زواجھ من األمة، ولھ شروط، وزواج العبد من الحرة، وسنبین ھذا: ومانع الرق. ، وسنبین ھذا]10:الممتحنة[ْ

رجل عنده أربع نسوة، ال یجوز لھ أن یتزوج حتى یطلق واحدة وتخرج من عدتھا، فینكح بدلھا واحدة، ھذا مانع : ع العددثم مان. مانع الرق
وھو أن تجمع بین المرأة وأختھا، والمرأة وعمتھا : ثم مانع الجمع. من جھة العدد، أنھ استوفى العدد الذي لھ، وسنشرح ھذا إن شاء هللا ونبینھ

َوأْن تْجمُعوا بْین األختْین إال ما قد سلف : یأتي تفصیلھأو خالتھا، كما س َ َ َ َ َ ََ ْ َ َ ََّ ِ ِ ْ ُ فال تحل حتى : ًثم مانع التطلیق ثالثا. ھذا مانع الجمع] 23:النساء[َ
ق ًمحرمة علیك؛ لكن محرمة إلى أمد، وھو أن تنكح زوجا غیرك ویذو ھذه: ًتنكح زوجا غیره، ھذه امرأة طلقھا رجل ثالث تطلیقات نقول

َّالزاني ال ینكُح إال زانیة أْو ُمشركة والزانیة ال ینكُحھا إال : الزانیة: ثم مانع الزنا. عسیلتھا وتذوق عسیلتھ، فیحل لك إذا طلقھا أن ترجع إلیك َِّ َ َ َ َ َ َِ ِ ِ ِ ُِ َّ ًَّ ًَ َِ ْ َ
م ذلك على الُمْؤمنین  َزان أْو ُمشرك وُحرِّ َ َ َِ ِ ِْ َ َ َ ٌ ِ ْ َ ٍ : امرأة منكوحة للغیر: ًكذلك أیضا عندنا مانع الزوجیة.  تفصیلھ، وسیأتي إن شاء هللا]3:النور[َ

ِوالُمْحصنات من النساء  َ َ َ َِّ ِ ُ َ ، فالمرأة المحصنة التي ھي في عصمة الغیر ال یجوز للغیر أن یتزوجھا إال ما استثنى هللا، وھي أن ]24:النساء[ْ
َّتكون ذات زوج وأسرت واسترقت ِ ُ َ ِ ِّوالُمْحصنات من الن: ُ َ َ َِ ُ َ ْساء إال ما ملكت أْیمانكم ْ ُ ُ َ َ َ ِ ََ ْ َ َ َّ َفتْستبرأ بعد سبیھا كما جاء في حدیث سبي ] 24:النساء[ِ ُ

منھن محرمات إلى األبد،  :فباإلجمال ھؤالء المحرمات. ھذه كلھا موانع النكاح، بعد ذلك كل مانع لھ تفصیالت. أوطاس، وسیأتي إن شاء هللا
إلى األبد منھن من تثبت لھن المحرمیة، فبسبب حرمة نكاحھا یجوز لك أن تصافحھا، وأن تسافر ثم المحرمات . ومنھن محرمات إلى أمد

األم والبنت واألخت والخالة والعمة، فھذه محرمة محرمیة، وكذلك ھناك : المحرمات من النسب، مثل: ًمعھا، وأن تختلي معھا، التي ھي مثال
وھن :  فھن سبع من جھة النسب-: محارم یشمل النسب والرضاع والمصاھرة والزوجةمحرمة لیست بذات محرم وھي المحرمة إلى أمد، وال

:  وكان من جھة الرضاع- . أم الزوجة، وبنت الزوجة، وزوجة األب، وزوجة االبن:  وأربع من جھة المصاھرة-. السبع الالتي ذكر هللا
ھؤالء األربع أي واحدة منھن تحریمھا یوجب .  والزوجة-). یحرم من الرضاع ما یحرم من النسب: (ما كان من الرضاع منھما: یعني

ھي حرام ولیست . ال: َّأخت زوجتي حرام علي، فھي محرم لي، نقول: فمثل ما یقع بعض الناس في الخطأ یقول. المحرمیة؛ لكن البقیة ال
 .......بمحرم

 
 بیان المحرمات من النساء وجھات التحریم المؤبد

 
 

ل حرم على المسلم أن ینكح جملة من النساء، وأن ھؤالء المحرمات ال یجوز للمسلم أن ینكحھن إما على التأبید وإما تقدم معنا أن هللا عز وج
على التأقیت، فقسم من النساء حرم هللا نكاحھن والزواج منھن إلى األبد، وقسم من النساء حرم هللا نكاحھن والزواج منھن إلى أمد، یزول 

أن ھذا یشمل المحرمات من جھة النسب، والمحرمات من جھة المصاھرة، : المحرمات إلى األبد فذكرنافأما . الحكم بزوال السبب
النسب، والمصاھرة، والرضاع، : والمحرمات من جھة الرضاع، ویتبع ذلك تحریم المالعنة، فھؤالء النسوة ال یحل نكاحھن إلى األبد، فعندنا

األم ثم البنت ثم األخت ثم بنت األخ ثم بنت : أولھن. سبع من النساء حرم هللا عز وجل نكاحھنأما بالنسبة للمحرمات من النسب ف. والمالعنة
أصلك  األخت ثم العمة ثم الخالة، فھؤالء سبع من النسوة، األصل والفرع ومن شاركك في أصلك في فروعھ من النساء، ومن شارك أصل

والبنت فرع ھي وفروعھا أو كانت من فرع ذكر كبنت االبن، فعندنا . ي التفصیلاألم وأم األم وأمھا وإن علت كما سیأت: في أصلھ، فنقول
األصل األمھات وعندنا الفرع البنات، وعندنا شيء شاركنا في األصل األخوات، ولما كان األخ الذكر ال یدخل في النكاح أسقط فصارت 

وھؤالء . لة، فالعمة شاركت األب الذكر، والخالة شاركت األم األنثىبنت األخ، فأصبحت من المحرمات، ثم یتبع ذلك العمة والخا: بنتھ، فقیل
 ...... .المحرمات السبع شملتھن آیة النساء
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مت علْیكم أمھاتكم ُح: ھي كل أنثى لھا علیك والدة، والدلیل على تحریمھا قولھ تعالى: واألم] ًتحرم أبدا األم: [یقول المؤلف رحمھ هللا ْرِّ ُْ ُ َُ َ ََّ ُ َ ْ
، واألم تشمل األم المباشرة واألم بواسطة، فأمك وأم أمك وأم أبیك كلھن محارم، یحرم نكاحھن إلى األبد، وھي محرم یجوز ] 23:النساء[

مت عل:  قولھ تعالى-كما قلنا-الجلوس معھا والخلوة بھا والسفر معھا، فاألم الدلیل على تحریمھا  َُحرِّ َ ْْیكم أمھاتكم َْ ُْ ُ َُ َّ ، واآلیة لما ] 23:النساء[ُ
ُ، عممت فشملت كل أم، ولذلك لو سئلت عن أم الجد أو أم جد الجد أو أم األب أو أم أب األب فكلھن محارم ومحرمات، لو )أمھاتكم: (قالت

مت علْیكم أمھاتكم : عموم قولھ تعالى: ما الدلیل؟ تقول: قال لك ُْحرِّ ُْ ُ َُ َ ََّ ُ َ ومن ھنا قال . ، فا عز وجل لم یفرق بین أم وأخرى] 23:ءالنسا[ْ
ًأمھات األصول أمھات للفروع، وأجمع أھل العلم رحمھم هللا على أن ھذا النوع من النساء ال یحل نكاحھ إلى األبد، سواء كانت أما : العلماء

، فلم یفرق بین الجدة )كل جدة(من صیغ العموم، ) كل: (لھاألم وأمھا وإن علت، فقو]. وكل جدة وإن علت : [ قال. ًمباشرة أو أما بواسطة
ھي كل أنثى لك : ھذا النوع الثاني من المحرمات، وضابط البنت عند أھل العلم) والبنت: (قولھ] والبنت : [ قال. من الوالد والجدة من الوالدة

: ًبنتا بواسطة، والبنت بواسطة سواء جاءت بواسطة الذكورًجاءت منك أو جاءت من نسلك، فسواء كانت بنتا مباشرة أو : علیھا والدة، یعني
كبنت االبن أو بنت ابن االبن، أو بواسطة اإلناث كبنت بنتك، فجمیع ھذا النوع من النسوة محرم إلى األبد، ویجوز لك أن تصافح أي واحدة 

ْوبناتكم : عموم قولھ تعالى: ولُمن ھؤالء، وأن تختلي بھا، وأن تسافر معھا، فھي محرم لك، ولو سئلت عن الدلیل؟ تق ُ ُ َ َ ، ووجھ ] 23:النساء[َ
، وبنت البنت بنت لجدھا والد أمھا وبنت )وبناتكم: (أن هللا سبحانھ وتعالى لم یفرق بین بنت وأخرى، فقال سبحانھ: الداللة من اآلیة الكریمة

البنت : ، كما قلنا)وبنت االبن: (قولھ] وبنت االبن : [ قال. بناتاالبن بنت لجدھا والد أبیھا، وعلى ھذا فیحرم ھذا النوع من المحرمات وھن ال
كبنت بنتك، كل : كبنت ابنك، ومن تمحضت باإلناث: وبنتھا وإن نزلن، سواء تمحضت بالذكور، أو تمحضت باإلناث، فمن تمحضت بالذكور

وبنتاھما من حالل باإلجماع، أما من حرام فھذه مسألة ] وبنتاھما من حالل وحرام وإن سفلن: [ قال. ذلك محرم بإجماع العلماء رحمھم هللا
ً زنى بامرأة فولدت بنتا، ھل یحل لھ -والعیاذ با- خالفیة، نحن علمنا أن البنت من النكاح الصحیح ومن الحالل محرم ومحرمة، لكن لو أنھ 

ًنكاحھا؟ أو ولدت بنتا ثم البنت تزوجت فولدت بنتا، ھل یحل لھ أن ینكح بنت بنتھ  على أن : من الزنا، أو بنت ابنھ من الزنا؟ جمھور العلماءً
أنھا بضعھ منھ ومخلوقة من مائھ، وھي بنتھ من : الشریعة تحرم الزواج من بنتھ من الزنا كما تحرم الزواج من بنتھ من الحالل، ووجھ ذلك

م، : ، قالوا)الولد للفراش: ( علیھ وسلمحیث الحقیقة، وإن كان الشرع قد أسقط ھذه البنتیة من حیث الحكم، وقد قال صلى هللا إن الحرام یحرِّ
ْوبناتكم : العبرة بالمعاني ال باأللفاظ وحدھا، فلما نظروا إلى المعنى في قولھ تعالى: وھذا مذھب الجمھور، وفي ھذه المسألة یقولون ُ ُ َ َ َ

وذھب طائفة من العلماء . ھ فتنزل منزلة البنت من الحاللإنھا فرع عنھ، فإن بنت الزنا فرع من مائھ، ومخلوقة من مائ: قالوا] 23:النساء[
، ووجھ الداللة ) الولد للفراش وللعاھر الحجر: (أن البنت من الزنا یجوز نكاحھا؛ ألن النبي صلى هللا علیھ وسلم قال: كما ھو قول الشافعیة

فراش، وأسقط ما بینھا وبین الزاني، وقطع الصلة بالزاني أن النبي صلى هللا علیھ وسلم جعل البنت منسوبة إلى ال: من ھذا الحدیث الصحیح
وھذه المسألة تعتبر من مفردات المذھب الشافعي، ولذلك قال بعض من ینتقد المذاھب، في بعض اعتذاره . كلیة، فجاز لھ أن یطأھا كاألجنبیة

أبیح نكاح األخت واألخت : ت تحرم وفي بعض ألفاظ البیتبأنني أبیح نكاح البنت والبن: ًشافعیا، قالوا: ُوإن قلت: عن اتباع مذھب الشافعیة
ًتحرم فھم یبیحون نكاح األخت من الزنا والبنت من الزنا، فنكاح األخت من الزنا كرجل زنى بامرأة فاستولدھا بنتا، فجاء ابنھ وتزوجھا، فإنھ 

أن ھذا النوع من النساء مشتبھ، ال یفتى بحلھ وال یفتى بحرمتھ؛ : لكن الصحیح والذي یظھر والعلم عند هللا! یتزوج أختھ من الزنا والعیاذ با
ًألن فیھ شبھا من الحالل وشبھا من الحرام، فشبھھ من الحالل ، فأسقط ما بینھ وبین الوالد من )الولد للفراش: قولھ علیھ الصالة والسالم: ً

من الماء موجودة فیھ، وقد نص على ذلك علیھ الصالة والسالم في أن الماء ماؤه، وأن التخلق : وشبھھ من الحرام. الصلة، وأھدر ماء الزنا
: ًحدیث سبي أوطاس، فإنھ لما نھى عن وطء المسبیة حتى تستبرأ، فرأى رجال كأنھ یرید أن یدخل على أمة مسبیة، فقال صلى هللا علیھ وسلم

أیغذوه في سمعھ : (ًطأھا أثناء حملھا محرما، فقال، فجعل و) أیغذوه في سمعھ وبصره، لقد ھممت أن ألعنھ لعنة تدخل معھ في قبره(
أن ھذا النوع من النساء ممتنع للشبھ من : لكن الذي یظھر كما ذكرنا. ، مع أن الولد لألول، ویكون دخول الثاني ال تأثیر لھ)وبصره

تطیع الواحد أن یتزوج ھذا النوع الذي ال ال نحللھ وال نجزم بحلھ، وال نحرمھ وال نجزم بتحریمھ، وبطبیعیة الحال ال یس: الوجھین، فنقول
أم بنتھ من الزنا، وھكذا بالنسبة للتحریم من جھة المصاھرة : ًھذه المسألة تسري في جمیع المسائل، یعني مثال. یجزم بحلھ وال بحرمتھ

ھي كل :  ضابطھا عند أھل العلمومما حرم هللا كل أخت، األخت: أي] وكل أخت: [قال. كالتحریم من جھة النسب في المسألة التي ذكرناھا
. وھي التي شاركتك في األصلین األب واألم: األخت الشقیقة: ًأنثى شاركتك في أحد أصلیك أو فیھما معا، فشمل ثالثة أنواع من األخوات

. ن جھة اإلناثكذلك ھي التي شاركتك في أحد األصلین م: واألخت ألم. وھي التي شاركتك في أحد األصلین من جھة األب: واألخت ألب
ْوأخواتكم : ھذا النوع من النساء یحرم إلى األبد، ودلیل ذلك قولھ تعالى ُ ُ َ ََ ، ولم یفرق بین أخت وأخت، وعمم سبحانھ وتعالى ] 23:النساء[َ
) وبنتھا: ( قولھ]وبنتھا: [قال. ًاألخوات سواء كن شقیقات أو أخوات ألب أو ألم فشمل األخت الشقیقة وألب وألم، وأجمع العلماء على تحریم

ِوبنات األخت : بنت األخت الشقیقة، وبنت األخت ألب، وبنت األخت ألم، بإجماع العلماء محرمة؛ لقولھ سبحانھ وتعالى ْ ُ ُ َ َ ، فقد ] 23:النساء[َ
 وبنت : [قال. ھي كل أنثى ألختك علیھا والدة: وبنت األخت. نص سبحانھ وتعالى على تحریم بنت األخت ولم یفرق بین أخت وأخرى

وھي كل أنثى ألختك علیھا والدة بواسطة، فیشمل أن تكون بنت ابن األخت وبنت بنت : بنت بنت األخت: ، أي)وبنت بنتھا: (قولھ]. بنتھا 
مثل ما ذكرنا في األصول أنھ یستوي في فروعھ ما تمحض بالذكور أو تمحض باإلناث، كذلك في بنت األخت وبنت األخ؛ : األخت، یعني

ِوبنات األخت : ت األخت وبنت ابن األخت ھي بنت لألخت، وهللا تعالى یقولألن بنت بن ْ ُ ُ َ َ ، ولم یفرق بین بنت أخت وأخرى، ] 23:النساء[َ
 ال - كما ذكرنا-أخ لم یذكر األخ؛ ألن الذكر  بنت كل) وبنت كل أخ وبنتھا: (قولھ] وبنت كل أخ وبنتھا: [قال. فشمل الصلب وشمل الواسطة

ھي كل أنثى ألخیك علیھا والدة، سواء : بنت األخ، وبنت األخ ضابطھا عند العلماء: ؛ ألنھ لیس من جنس ما ینكح، فقالیدخل في التحریم
سواء كانت البنت بواسطة ذكر أو أنثى، والدلیل على تحریم : كانت مباشرة كبنتھ بصلب، أو بواسطة كبنت بنت األخ، وبنت ابن األخ، یعني

ِوبنات األخ :  تعالىھذا النوع من النساء قولھ َ ُ َ َ : قال. ، ویشمل األخ الشقیق واألخ ألب واألخ ألم، وھذا بإجماع العلماء رحمھم هللا] 23:النساء[َ
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ًبنت ابن األخ، فلو أن ألخیك ابنا وأنجب فإنك تصبح عما ألبیھا، وعم األب عم للفرع كما ذكرنا، فبنت ابن ) وبنت ابنھ: (قولھ] وبنت ابنھ[ ً
) وكل عمة: (قولھ] وكل عمة وخالة وإن علتا: [ قال. نعم ھذا واضح] وبنتھا وإن سفلت: [ قال. نت األخ الحكم فیھما سواءاألخ وبنت ب

ًھي كل أنثى شاركت أباك في أحد أصلیھ أو فیھما معا، كل أنثى شاركت أباك في أحد أصلیھ مثل العمة ألب والعمة ألم، أو فیھما معا : العمة ً
ھي التي والدتھا : والعمة ألم. ھي التي والدھا ووالد أبیك واحد ولكن األم مختلفة: العمة ألب: ة، فثالثة أنوع من العماتوھي العمة الشقیق

ھذا النوع من النساء أجمع . ًھي التي شاركت والدك في األصلین معا في الوالد والوالدة: ووالدة أبیك واحدة وھي جدتك، والعمة الشقیقة
ْوعماتكم : ًھ مطلقا؛ العمة الشقیقة، والعمة ألب، والعمة ألم، والدلیل على ذلك نص هللا عز وجل في التنزیلالعلماء على تحریم ُ ُ َّ َ ، ]23:النساء[َ

ھي كل أنثى شاركت أمك في أحد أصلیھا أو فیھما : الخالة) وخالة: (قولھ] وخالة: [قال. فنص على تحریم العمات ولم یفرق بین عمة وأخرى
ًى شاركت أمك في أحد أصلیھا مثل الخالة ألب، والخالة ألم، أو فیھما معا وھي الخالة الشقیقة، فلو أن الوالدة لھا أخت من أب ًمعا، كل أنث

ھذه خالتي ألب، ألنھا شاركت والدتي في أبیھا، وإن كانت لھا أخت من أم : ھذه خالتي شقیقة، وإن كانت لھا أخت من أب تقول: وأم تقول
ّالعمة والخالة محرمتان، وكذلك عمات األصول یكن عمات للفروع، وخاالت : ًإذا.  ألم، ھذا بالنسبة للعمات والخاالتھذه خالتي: تقول

األصول یكن خاالت للفروع، فكما حرمنا علیك خالتك وعمتك نحرم علیك خالة األم وخالة األب، وعمة األم وعمة األب، فلو سألك سائل 
نعم، ھما محرم لك یجوز لك أن تختلي بھما، وأن تجلس معھما، وأن تسافر بھما، وأنت محرم :  تقولھل ھي محرم؟: عن خالة وعمة جده

ّلھما؛ ألن خال أصلك خال لك، وخالة والدك وخالة والدتك كخالتك، وعلى ھذا فإنھ یسري التحریم في الخاالت والعمات إذا كن لألصول، 
ْوعماتكم وخاالتكم : عموم قولھ تعالىًكما یكون تحریما للشخص نفسھ، والدلیل على ذلك  ُْ ُ ُ َُ َ َ ، وقد أجمع العلماء على أن عمات ]23:النساء[ََّ

  األصول
 
 
 
 

 التحریم بسبب اللعان وحكمھ
 
 

مفاعلة من اللعن، والمفاعلة تستلزم : ھذا النوع نوع آخر من المحرمات المالعنة، والمالعنة]. والمالعنة على المالعن : [ قال رحمھ هللا
ولذلك ! ًجود شخصین فأكثر، كالمقاتلة والمشاكلة، وتقع المالعنة بین الزوج والزوجة، وسمي اللعان لعانا لوجود اللعن فیھ والعیاذ باو

أن لعنة هللا علیھ إن كان من الكاذبین، شھد الرجل على نفسھ باللعن، مع أن المرأة تشھد على نفسھا بالغضب، والغضب أشد : یبتدئ الرجل
َومْن یْحلْل علْیھ غضبي فقد ھوى :  أسوأ وأشد من لعنة هللا عز وجل؛ وذلك لقولھ تعالى- والعیاذ با- للعن؛ ألن الغضب من ا َ َ َ َ َ َْ َ َ ِ َ ِ ] . 81:طھ[َِ

ِأن لْعنة هللا : وألن مالعنة المرأة للرجل ال تكون إال بعد تمام األیمان من الرجل، وتمام األیمان من الرجل ال یكون إال بعد الیمین الخامسة َّ َ ََ َّ َ
َعلْیھ إْن كان من الكاذبین  َ َ َِ ِِ ِ َِ َْ المالعنة ھي أن یتھم الرجل امرأتھ بالزنا بعد أن یراھا، أو یسمع بأذنھ، ویعلم ! نسأل هللا السالمة والعافیة] 7:النور[َ

ًالشيء یقینا، أو یأتي بشھادة عدول یثق فیھم على خالف بین العلماء، أو ینفي ولدا أن ھ ولده، كأن یكون ھذا الولد وقع في حالة غیبة یستحیل ً
أن الرجل إذا : لكن الذي یھمنا ھنا مسألة وھي. معھا أن یكون منھ، أو یكون وجود الشبھة، فالمھم سیأتي إن شاء هللا ما یتعلق بأحكام اللعان

ً والزوجة فراقا إلى األبد، فال تحل لھ أبدا، حتى لو رجع عن ووقع اللعان بینھما، وتمت األیمان، فرق بین الزوج! العن امرأتھ والعیاذ با ً
مضت السنة في : (حدیث عویمر العجالني الذي في الصحیح: ّلعانھ وكذب نفسھ فھي حرام علیھ إلى األبد؛ ولذلك قال الراوي للحدیث، أي

ة األبدیة، لكن ھناك فرق بین التحریم في النسب الذي وعلى ھذا فإن اللعان یوجب الفرق). ًالمتالعنین أن یفرق بینھما فال یجتمعان أبدا
تكون المرأة محرمة ولیست : وبین التحریم في اللعان، والفرق أن التحریم في اللعان فرقة، یعني ذكرناه، وھن السبع النسوة الالتي ذكرن،

كن إذا العن المرأة یفرق بینھما وال یجلس یجوز للرجل أن یجلس مع أمھ وأختھ وعمتھ، ل: بذات محرم، وفي النسب محرمة ومحرم، یعني
 - في المرأة التي یحل لك أن تسافر معھا والتي تأخذ حكم المحرمیة-وعلى ھذا تجد العلماء یقولون . معھا، وال یعتبر بینھما أي صلة إلى األبد

والمالعن والمالعنة یفرق بینھما . ة إلى األبدأن المالعنة ال تدخل مع أنھا محرم: أي. ھي كل أنثى محرمة إلى األبد إال المالعنة: یقولون
بعد أن العنھا وتم - مالي ! یا رسول هللا: (أرید أن أتزوجھا من جدید، أو أرید أن أنكحھا؛ قال: وال یجوز للمالعن بعد ذلك أن یأتي ویقول

فمھرك الذي دفعتھ لقاء استمتاعك -لت من فرجھا ًإن كنت صادقا فھو بما استحل:  فقال-المھر الذي أعطیتھا: مالي، یعني: اللعان بینھما قال
دل على أنھا ھي بعیدة عنھ، كما بعد المھر، وأن ) ھو أبعد لك منھا: (، فقولھ في الصحیح)ً ، وإن كنت كاذبا فھو أبعد لك منھا- قبل زناھا

  .ًبینھما مباعدة وبینھما حرمة فال یجتمعان أبدا
 
 
 
 

 ع منھابیان المحرمات من الرضاع وحكم كل نو
 
 
مص الثدي، وسیأتي إن شاء هللا بیان مسائلھ : ، الرضاع)ویحرم من الرضاع ما یحرم من النسب] (ویحرم من الرضاع ما یحرم من النسب]

ًوحقیقتھ؛ ألن العلماء أفردوا للرضاع بابا مستقال، إذ یحتاج الفقیھ وطالب العلم أن یعلم حقیقة الرضاع، وكیفیة الرضاع، ومتى یحكم  ً
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لرضاع، واآلثار المترتبة على الحكم بھ، وھذا لھ باب مستقل، لكن الذي یھمنا ھنا أن الرضاع یؤثر كالنسب، والحجة في ذلك صریح السنة با
، فأم من رضاع وبنت وأخت وعمة وخالة وبنت أخ وبنت أخت، ) یحرم من الرضاع ما یحرم من النسب: (وھو قولھ علیھ الصالة والسالم

 من الرضاع كما یحرمن من النسب؛ ألن النبي صلى هللا علیھ وسلم نص على ذلك، وألحق بذلك المحرمات من كل ھؤالء محرمات
 المصاھرة، كأم الزوجة من الرضاع، وكذلك بنتھا من الرضاع كلھن محرمات، وزوجة أبیھ من الرضاع، وكذلك بنت زوجتھ من الرضاع

إال : (قولھ]. إال أم أختھ: [قال. ف رحمھم هللا، وحكى بعض العلماء اإلجماع على ذلككلھن محرمات، ویلتحقن في قول جماھیر السلف والخل
ًأم أختھ من الرضاع، لو أن خدیجة ومحمدا ارتضعا من فاطمة، فإن محمدا تحرم علیھ فاطمة، لكن ال تحرم علیھ أم أختھ : ، أي)أم أختھ ً

مة أمھما من الرضاع ھذا ما فیھ إشكال في كونھا محرمة، لكن أم األخت من خدیجة؛ ألنھا أجنبیة، خدیجة ومحمد ارتضعا من فاطمة، ففاط
لكن أم أختھ من الرضاع التي رضع منھا باإلجماع محرمة؛ ألنھا أمھ، لكن ) التي لم یرتضع منھا: (الرضاع التي لم یرتضع منھا، القید ھنا

ي الرضاع أم غیر التي رضع منھا فإنھا أجنبیة، ففي األصل أنھا أم أختھ من الرضاع إذا اشتركا في امرأة وكان لألخت التي شاركتھ ف
: قولھ] وأخت ابنھ: [قال. أجنبیة ولیست بمحرم، في النسب تحرم أم األخت، ولكن في الرضاع ال تحرم أم األخت إذا كانت على ھذا الوجھ

ًه وولدت لھ وثاب اللبن من وطئھ أرضعت محمدا، زید من الناس عنده زوجة، وأثناء ما ھي عند: ًمن الرضاع، مثال: أي) وأخت ابنھ(
ّفمحمد ولد لك حیث رضع من لبن زوجتك، فھو ناشئ عن مائك الذي ثاب منھ اللبن، فمحمد ھذا لو كانت لھ أخت حل لك نكاحھا؛ ألن 

 أجانب یحل -لى األصلع-األخت بالنسبة لك أجنبیة، والذي دخل للمحرمیة ھو محمد الذي ارتضع من زوجتك، فتبقى أخواتھ وإخوانھ 
نكاحھم، سواء من اإلناث أو الذكور، فیبقى التحریم للشخص الذي رضع، وھذا سنفصلھ إن شاء هللا أكثر في كتاب الرضاع، وذكره 
 المصنف ھنا لالستثناء، وأن األصل یقتضي أنھ یحرم من الرضاع ما یحرم من النسب، لكن استثنیت ھاتان المسألتان لشھرتھما، وھذا على

  .سبیل التنبیھ، وإال سیأتي إن شاء هللا تفصیل مسائل الرضاع، وبیان مسألة لبن الفحل واآلثار المترتبة على الرضاع
 
 
 
 

 بیان المحرمات بالمصاھرة وحكم كل نوع منھا
 
 

المحرمات بالنسب، وھن : ًوالھذا النوع الرابع من المحرمات، أ) ویحرم بالعقد: (قولھ] ویحرم بالعقد زوجة أبیھ وكل جد: [قال رحمھ هللا
ثم بعد ذلك سیشرع اآلن في . السبع الالتي تقدمن، ثم بعد ذلك المحرمات بالمالعنة التي ذكرنا، ثم بعد ذلك النوع الثالث الرضاع وانتھینا منھ

، فتأخذ أصلك وتأخذ مفاعلة من الصھر، ویأتي ھذا في األصول والفروع من حیث الزوجیة: والمصاھرة. النوع الرابع وھو المصاھرة
فرعك، وتنظر إلى زوجة األصل وزوجة الفرع حتى تضبط المحرمات من المصاھرة وھي أربع، والبد أن تحفظھم؛ ألن ھؤالء النسوة 

النسب، والرضاع، والمصاھرة، والواجب على : المحارم ثالثة: وقلنا. محارم لك، والمحرمات من المصاھرة یحرمن إلى األبد، وھن محارم
مسلم بالغ أن یعلم ھؤالء المحارم حتى یعرف من ھي المرأة التي یجوز لھ أن یختلي بھا، والتي یجوز أن یصافحھا، والتي یجوز أن كل 

ّیسافر معھا، فبینا حكم النسب، وبینا أن الرضاع یأخذ حكم النسب، بقي المصاھرة وھو النوع الثالث من المحارم، وھو الرابع مما ذكره  ّ
ھرة إذا أردت أن تضبطھا أربع من النساء، واألربع تأخذ اثنتین منھن ألصلك ولفرعك، واحدة ألصلك وواحدة لفرعك، المصا. المصنف

زوجة أصلك وزوجة فرعك، ثم اثنتین منھن أصل لزوجتك، وفرع زوجتك، وھما أم الزوجة، وبنت الزوجة، حتى تحفظ المصاھرة تأخذ 
ى نسائھم، زوجات اآلباء وزوجات األبناء، ھذان نوعان من النسوة من جھة األصول ھذا الضابط، فعندك أصولك وفروعك فانظر إل

ًنبدأ أوال بزوجات . ًأم الزوجة وبنت الزوجة، فأصبحن أربعا: أصلھا وفرعھا، فتقول: والفروع، وعندنا نوعان من النسوة من جھة الزوجة
و لم یدخل، سواء طلقھا أو بقیت في عصمتھ أو مات عنھا، فإنھا محرم ھي كل أنثى عقد علیھا والدك وإن عال، سواء دخل بھا أ: األصول

وھي كل أنثى عقد علیھا أبوك أو أبوه وإن عال، وسواء كان من جھة األب أو من جھة األم كوالد األم وأبیھ، : زوجات األصول. لك إلى األبد
َوال تن: والدلیل على ھذا النوع األول من أنواع المصاھرة قولھ تعالى َكُحوا ما نكح آباُؤكم من النساء إال ما قد سلف َ َ َ ِ َ َ َ َ ََ ْ َ َ ََّ ِ ِّ ُِ : معنى قولھ] 22:النساء[ِْ

َإال ما قد سلف( َ ََ ْ َ َّ ًوما كان لُمْؤمن أْن یقتل ُمْؤمنا إال خطأ : وال ما قد سلف، ومنھ قولھ تعالى: إن إال بمعنى: قیل) ِ َ َّ ًَ َِ ِ ِ َِ َ َ َ َُ ْ َ ًوال خطأ : أي] 92:النساء[ٍ
وحمل علیھ قولھ علیھ . والفرقدان: ٍوكل أخ مفارقھ أخوه لعمر أبیك إال الفرقدان أي: ومنھ قول الشاعر.  یتساھل ویتعاطى األسبابكأن

َوال تنكُحوا ما : أن قولھ تعالى: الشاھد. والكلب الضاري ال یحل شراؤه وبیعھ: أي) ثمن الكلب سحت إال الكلب الضاري: (الصالة والسالم َِ َ
َنكح  َ َآباُؤكم من النساء إال ما قد سلف َ َ َ ِ َ َ ََ ْ َ َّ ِ ِّ ُِ ما موضع الشاھد من ھذه اآلیة؟ . وفارقوھن وال ما قد سلف، فال تستدیموا نكاحھن: أي] 22:النساء[ْ

ِوال تنكُحوا : موضع الشاھد أن هللا یقول َ والمرأة منكوحة ) حما نك: (فحرم علینا أن ننكح ونتزوج ما نكح آباؤنا، وانظر إلى قولھ] 22:النساء[َ
ال یشترط في تحریم زوجة األب أن یدخل األب : للرجل بالعقد، فإنك تصف المرأة أنھا منكوحة لإلنسان بمجرد العقد علیھا، ومن ھنا قالوا

ما عقد : أي) حوال تنكحوا ما نك: (قولھ. بھا، فلو أنھ عقد علیھا الساعة وطلقھا مباشرة فھي محرم لك إلى األبد، ومحرمة علیك إلى األبد
عن امرأة عقد علیھا جده ألبیھ ثم توفي : فلو سألك سائل. ًعلیھ آباؤكم سواء بقین أو طلقن أو مات اآلباء عنھن وھن في عصمة إلى آخره

ذكور ومن یشمل ھذا األب من جھة ال: ھذه محرم لك إلى األبد، وعلى ھذا قالوا: عنھا، أو طلقھا، أو لم یدخل بھا وطلقھا قبل الدخول؟ تقول
) وزوجة ابنھ: (قولھ] وزوجة ابنھ وإن نزل: [قال رحمھ هللا. الذي یدلي بذكور ویدلي بإناث، فإن زوجتھ محرمة إلى األبد: جھة اإلناث، أي

أن زوجات األبناء، زوجات األبناء یأخذن نفس الحكم، بمجرد أن یعقد ولدك على امرأة یحل لك : النوع الثاني من المحرمات من المصاھرة
َوحالئُل أْبنائكم الذین : تقابلھا، وأن تصافحھا، وأن تختلي بھا، وأن تسافر معھا، سواء دخل بھا أو لم یدخل، ما الدلیل على ذلك؟ قولھ تعالى َ َِ ِ َِّ ُ ُ َ َ

ْمْن أْصالبكم  ُ ِ َ ِوحالئُل : أن هللا حرم علینا حلیلة االبن: ، ووجھ الداللة من ھذه اآلیة الكریمة] 23:النساء[ِ َ ُأْبنائكم َ ُ ِ َ ؛ ألن اآلیة ] 23:النساء[َ
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مت علْیكم : الكریم صدرت بقولھ جل ذكره وتقدست أسماؤه ُْحرِّ ُ َ َ وحرمت علیكم حالئل أبنائكم، فلما كان ھذا أصل : ، فالعقد یقول] 23:النساء[َْ
لو أن االبن طلقھا بعد العقد مباشرة أو ! ً حسنا.أنھ إذا كانت المرأة حلیلة لولدك فإنھا بمجرد أن تصیر حلیلة فھي محرم لك: التقدیر معناه

ُوحالئُل أْبنائكم : مات عنھا بعد العقد مباشرة فھي محرمة علیك إلى األبد، فا تعالى یقول ُ ِ َِ َ َ وصف هللا ھذا النوع : ، قال العلماء] 23:النساء[َ
أن المرأة حلیلة للرجل بمجرد أن : ًیلة لھ ومحرما لوالده، أيأن الولد لو عقد على امرأة صارت حل: من المحرمات بكونھ حلیلة، وباإلجماع

أن كل امرأة عقد علیھا االبن فھي محرمة على : ًیعقد علیھا، وھذا بحكم الشرع، والشرع وصف حلیلة االبن بكونھا محرمة، إذا فالقاعدة
لت عن ابن بنت ونحو ذلك تزوج امرأة وعقد علیھا جاز لك ُیشمل ھذا ابنك المباشر وابن ابنك وابن بنتك وإن نزل، فلو سئ. والده إلى األبد

ابن ابن وابن بنت وإن نزل، تمحض ) وإن نزل: (قولھ. ًبعد العقد مباشرة أن تدخل وتسلم علیھا؛ ألنھا أصبحت محرما لك بمجرد العقد علیھا
َوحالئُل أْبنا: بالذكور أو تمحض باإلناث كما ذكرنا، والدلیل عموم قولھ تعالى َ ِ َ ُئكم َ ُ ، ولم یفرق بین ابن وآخر، فإن رسول هللا ] 23:النساء[ِ

صلى هللا علیھ وسلم وصف الحسن بأنھ ابن لھ، مع أنھ بواسطة أنثى، فدل على أن من تمحض بالذكور أو تمحض باإلناث أنھ ابنك ما دام 
 زوجة األب لھا بنت الذي ھي ربیبة األب، الوالد تزوج :ً، فمثال)دون بناتھن وأمھاتھن: (قولھ] دون بناتھن وأمھاتھن : [ قال. أنھ فرع لك

خدیجة فخدیجة بنتھا محرم لوالدك؛ ألنھا ربیبتھ، یجوز لك أن تتزوج ربیبة والدك، فھي حرام على والدك وحالل لك أنت، فتحریم 
: خدیجة تحرم علیھ أمھا؛ لقولھ تعالىأن یتزوج االبن خدیجة بمجرد عقد الولد على : ، مثل)وأمھاتھن: (قولھ. المصاھرة یختص بمن ذكرنا

ْوأمھات نسائكم  ُ ِ ِ ََّ َ َُ ، لكن ھذه األم تحل ألبیھ، فیجوز ألبیھ أن یتزوجھا، مثلما ذكرنا في الربیبة التي ھي بنت زوجة اإلنسان فھي ] 23:النساء[ُ
ن وحرام علیھ أن یتزوجھا، لكن یجوز لوالده أن محرم لھ ویحرم علیھ نكاحھا، ویجوز البنھ أن یتزوجھا، وكذلك زوجة االبن أمھا محرم لالب

َّبنت زوجتي حرام علي وھي الربیبة، لكن لیست على الولد بحرام، فاالبن یجوز : فالتحریم قیده هللا عز وجل بضابطھ، فأنت إذا قلت. ینكحھا
لیست بحرام على ابنك فیجوز لھ أن لھ أن یتزوج الربیبة التي ھي بنت زوجتك وھي حرام علیك، وكذلك أم زوجتك حرام علیك لكنھا 

ْوأحل لكم ما وراء ذلكم أْن تْبتغوا بأْموالكم : یتزوجھا، والدلیل على ھذا قولھ تعالى ْ ُْ ُ ُِ ِ َّ َِ َ َ َ َ ََ َِ ُ َ َ َ َ ، فإن التحریم قصر على االبن إذا تزوج ] 24:النساء[ُ
قد تزوج امرأة لھا بنت أن ینكح بنتھا، لكن لم یحرم على ابنھ امرأة أن ینكح أمھا، لكن لم یحرم على أبیھ ذلك، وقصر على األب إذا كان 

ذلك، فیجوز لھ أن ینكحھا؛ ألنھا لیست بربیبة لھ وإنما ھي ربیبة ألبیھ، وكذلك أم زوجة أبیھ لیست بأم زوجتھ وإنما ھي أم لزوجة أبیھ، 
على األصل من الجواز، وإذا راجعت المسألة فھي فالحكم واضح في ھذا، تقصر التحریم على موضعھ الذي ورد بھ وتبقي ما عدا ذلك 

عندنا . ، ھذا النوع الثالث أم الزوجة)وتحرم أم زوجتھ وجداتھا بالعقد: (قولھ [ وتحرم أم زوجتھ وجداتھا بالعقد: [ قال. واضحة إن شاء هللا
فھ، ودقة ھذه الشریعة اإلسالمیة العظیمة، حینما أم الزوجة، وبنت الزوجة، وانظر إلى حكمة هللا سبحانھ وتعالى، وكمال لط: نوعان باقیان

ًجاءت تحرم أم زوجة اإلنسان، الغالب أنھ إذا عقد الرجل على امرأة فالبنت أجمل من أمھا، وقل أن تجد رجال یطلق بنتا ویتزوج أمھا،  ً ّ
 واألمر العظیم من الحقد على أمھا لو أباح الشرع فجعل هللا تحریم أم الزوجة بمجرد العقد على ابنتھا، وألن البنت یصیبھا من الغیرة الشدیدة

ًأنھ ال یحرم التزوج بأمھا إال بعد الدخول بھا، لكن جعل تحریم األم بمجرد العقد على البنت، أما العكس إذا تزوج أما فإن البنت وھي الربیبة 
ِوربائُبكم الالتي: (( ال تحرم إال بعد الدخول بأمھا، وذلك لقولھ تعالى َِّ ُ ُ َ َ َّ في ُحُجوركم مْن نسائكم الالتي َدخلتم بھن َ ِ ِ ِ ِ ِِ ِ ْ ُ ُْ ُ ُْ َ َّ َ ؛ فانظر كیف ]23:النساء))[ِ

الغالب أن الرجل ال یطلق امرأة ویتزوج أمھا؛ ألن الغالب أن البنت أجمل من أمھا وأكمل وأحظى عند الزوج، وھذا شيء  وفي! التوسعة
ّلطبیعیة، إنما ترید أن تھذب وتقوم وتضع كل شيء في نصابھجبلي فطري، والشریعة ال تعارض الغرائز واألشیاء ا َولقد جئناُھم بكتاٍب : ّ َ َِ ِ ْ ْ ِ ْ َ َ

ٍفصلناهُ على علم  ْ ِْ ََّ َ َ وینبغي على طالب العلم إذا ! سبحانھ ما أحكمھ! ، فحكم هللا الذي یقص الحق وھو خیر الفاصلین سبحانھ] 52:األعراف[َ
ھذا حالل أو حرام فقط، ھذا ال یكفي، بل ینبغي أن : ة واإلیمان، ما فائدة أن یعرف اإلنسان الحكم ویقولتعلم ھذه األحكام أن یزداد من العقید

ًوتمت كلمة ربِّك صدقا وعدال ال : یصحبھ الیقین، وأنھ لیس ھناك أكمل وال أبدع وال أجمل وال أتقن من حكم هللا سبحانھ وتعالى قال سبحانھ ْ َْ َ َ َ َ ًَ ِ ِ َُّ َ ْ َ
َُمبدل لك ِ َ ِلماتھ َِّ ِ ِوهللا یْحكم ال ُمعقب لُحكمھ وُھو سریُع الحساب : وقال سبحانھ] 115:األنعام[َِ ِ ِ ِ َِ َ َ َ َ َ َْ ِ ْ ِّ ، من ھذا الذي یستطیع أن یستدرك ] 41:الرعد[ُُ

ي أحظى وأجمل لقد جعل هللا تحریم األم بمجرد العقد على البنت، لكن البنت التي ھ!! على رب العزة والجالل، جل جاللھ وتقدست أسماؤه؟
 .إنما جعل تحریمھا بالدخول على أمھا، فجعل األمر على السعة

 
 
 
 

 [2[ باب المحرمات في النكاح -شرح زاد المستقنع 
منھا أخت معتدتھ، : والمحرمات إلى أمد أنواع. إن المحرمات إلى أمد یحرم نكاحھن حتى یزول المانع، فإذا زال المانع فإنھ یجوز نكاحھن

والحكمة من التحریم ھو اإلبقاء على المحبة بین ھؤالء، .  وبنتاھما وعمتاھما وخالتاھما وغیرھن ممن یحرمن على التأقیتوأخت زوجتھ،
 .وعدم التقاطع والتباغض، وھذه حكمة عظیمة

 بیان المحرمات من النساء على التأقیت
 
 

فبعد أن بین رحمھ . وع الثاني من المحرمات وھو التحریم إلى أمدھذا الن) وتحرم إلى أمد: (قولھ]. وتحرم إلى أمد: فصل: [ قال رحمھ هللا
ًهللا المحرمات إلى األبد شرع في بیان المحرمات إلى أمد، وھذا نوع من النسوة یحرمن مؤقتا، مثال عندنا المرأة المحرمة ال یجوز لك أن : ً

 تتوب وتستبرئ من زناھا، كذلك المرأة الكافرة ال یجوز نكاحھا تتزوجھا حتى تحل من إحرامھا، وكذلك المرأة الزانیة ال یجوز نكاحھا حتى
ًالشرع من الكتابیات على التفصیل الذي سنذكره، لكن إذا أسلمت یجوز، إذا معنى ذلك أن ھؤالء النسوة تحریمھن من جھة  إال ما استثناه

 ...... .العوارض واألسباب، ویزول التحریم بزوال سببھ
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 خت الزوجةمن المحرمات إلى أمد أ

 
 

أخت الزوجة، وھي محرمة علیك سواء كانت الزوجة في عصمتك أو كانت في : ، أي)أخت معتدتھ: (قولھ]. أخت معتدتھ: [قال رحمھ هللا
َحتى ُیْعلم أنھا إذا كانت باقیة في عصمتھ فھي محرمة من باب أولى وأحرى، وھذا النوع من النساء ) أخت معتدتھ: (حال العدة، فھو قال َ

مانع النسب، ومانع المصاھرة، ومانع الرضاع، ومانع اللعان، ھذه أربعة موانع تقدمت، ثم : فالموانع عدة وھي. خل تحت مانع الجمعید
فابتدأ باألخت وعادة . نشرع اآلن في مانع الجمع، وھو الجمع بین األختین، والمرأة وعمتھا، والمرأة وخالتھا، ھذا بالنسبة لمانع الجمع

دلیل ھذا . وخرجت من عدتھا حلت أختھا تحرم أخت الزوجة ما دامت الزوجة في العصمة أو كانت في عدتھا، فإذا طلقت: لونالعلماء یقو
َوأْن تْجمُعوا بْین األختْین إال ما قد سلف : النوع من التحریم قولھ تعالى َ َ َ َ َ ََ ْ َ َ ََّ ِ ِ ْ ُ ، -كما ذكرنا-وال ما قد سلف : أي) إال ما قد سلف(، ]23:النساء[َ

فینبغي فراقھن، فیكون على العطف تشبیك الحكم، ومن حكمة هللا عز وجل أنھ حرم على الرجل أن یتزوج أخت زوجتھ في حال بقاء أختھا 
إنكم إن فعلتم ذلك قطعتم : (في عصمتھ؛ لما في ذلك من قطع األرحام، وظھور الحقد بین األخوات، وقد جاء في الحدیث اآلخر في الروایة

إن التحریم ھنا درء لمفسدة قطیعة الرحم، وأجمع العلماء :  فھذا یدل على أن العلة خوف قطیعة الرحم، ومن ھنا یقول العلماء،) أرحامكم
لكن ھذا النوع من الموانع الذي ھو مانع الجمع ال یوجب المحرمیة كما ذكرنا، ویخطئ بعض . على عدم جواز الجمع بین المرأة وأختھا

ھذه محرمة فھي كاألم والبنت، وھذا خطأ، فإنھا محرمة إلى أمد، والمحرمة : لماذا؟ یقول: خت زوجتھ، فإذا قیل لھالناس عندما یجلس مع أ
واألخت تشمل أخت الزوجة الشقیقة، وأخت الزوجة ألب، وأخت الزوجة ألم، فالحكم ھنا عام، . إلى أمد ال تأخذ حكم المحرمة إلى األبد

وعلیھ فال یجمع بین المرأة وبین أختھا من النسب، وال . نھ ال یجمع بین المرأة وبین أختھا من الرضاعةوألحقت بھا األخت من الرضاعة، فإ
إن أخت الزوجة محرمة : كأنھ یقول: أخت معتدتھ، ھي أخت زوجتھ، یعني) وأخت زوجتھ: (قولھ] وأخت زوجتھ: [قال. أختھا من الرضاعة

رجل یعتد، وھو الذي یرید الزواج من : مت في عدة الطالق ال، ومن ھنا یلغزون ویقولونإلى أن تطلق وتخرج من عدة الطالق، لكن ما دا
فارق واحدة وتزوج الخامسة، فإذا طلق الواحدة : أخت الزوجة، ومن كان عنده أربع نسوة وأراد أن یتزوج بامرأة خامسة ال یحل، فنقول لھ

ألنھ لو أبحنا لھ أن ینكح الخامسة قبل أن تخرج الرابعة من عدتھ ومات، یكون ال یحل لھ أن یعقد على الخامسة حتى تخرج ھذه من عدتھا؛ 
إنھ البد من خروجھ من العدة في : مات وفي عصمتھ خمس من النسوة بحكم الشریعة؛ ألن المرأة في العدة آخذة حكم المرأة، ولذلك قالوا قد

رجل یعتد، بینما : لو ألغز یقال: وعلیھ قالوا. لى هللا علیھ وسلمقول جماھیر السلف رحمة هللا علیھم، وقضى بھ بعض أصحاب النبي ص
ال یتزوج حتى تخرج الرابعة من : ھو الرجل الذي یرید الخامسة، فإنھ إذا طلق الرابعة یعتد، یعني: األصل أن العدة تكون للمرأة، یقولون

 من العدة، لكن لو أن أختھا ماتت، جاز لھ مباشرة أن ینكح عدتھا، وھكذا لو طلق الزوجة وأراد أن ینكح أختھا فإنھ ینتظر إلى خروجھا
  .أختھا، في ھذه الحالة لیست ھناك عدة، فبمجرد موتھا یحل لھ نكاح أختھا

 
 
 
 

 حكم الجمع بین المرأة وبنت أختھا أو عمتھا أو خالتھا
 
 

 یجمع بین المرأة وبنت أختھا؛ ألنھ جمع بین المرأة وخالتھا، فال یجوز أن) وبنتاھما: (قولھ]. وبنتاھما وعمتاھما وخالتاھما: [ قال رحمھ هللا
لما ثبت في الصحیح عن رسول هللا صلى هللا ) وعمتاھما وخالتاھما: (قولھ. ومعلوم أنھ ال یجمع بین المرأة وعمتھا، وبین المرأة وخالتھا

أن السنة تزید على القرآن في الحكم، وھذا : ا یعتبر العلماء، ومن ھن) نھى أن یجمع بین المرأة وعمتھا، والمرأة وخالتھا: (علیھ وسلم أنھ
إن السنة ال تزید على القرآن، فھنا زاد التحریم الجمع بین المرأة وعمتھا، فإن ظاھر القرآن : خالف لبعض أصحاب الرأي الذین یقولون

َوأْن تْجمُعوا بْین األختْین إال ما قد س: یبیح؛ ألن هللا یقول َ َ َ َ َْ َ َ ََّ ِ ِ ْ ُ َلف َ َوأحل لكم ما وراء : ، وهللا تعالى حرم المحرمات ثم قال بعد ذلك] 23:النساء[َ َ َ َ َْ ُ َ َّ ِ ُ
ْذلكم  ُ ِ أن الجمع بین المرأة وعمتھا والمرأة وخالتھا جائز : ، فاألصل یقتضي أن التحریم یختص بالجمع بین األختین، مفھوم ذلك] 24:النساء[َ

إن السنة مفسرة : أن السنة تزید على القرآن، بخالف من یقول: بالزیادة، وھذا مما یذكره العلماءبحكم القرآن؛ لكن جاء النص من السنة 
مقیدة لمطلق القرآن، مخصصة للعموم إلى آخره، وھذا لیس على كل حال، بل السنة تزید على القرآن، وتأتي بأحكام زائدة على القرآن، قال 

ما وجدت ھذا في كتاب : ًألفین أحدكم جالسا على أریكتھ شبعان ریان یبلغھ الحدیث عني فیقولال : (صلى هللا علیھ وسلم في الحدیث الصحیح
، ولقد صدق بأبي وأمي صلوات هللا وسالمھ علیھ، فكم من جالس على أریكتھ أشر بطر كفر نعمة هللا عز )هللا، ولقد أوتیت القرآن ومثلھ معھ

  . أنھ ال یجد ذلك في كتاب هللا، وسنة النبي صلى هللا علیھ وسلم غنیة عنھ وعن أمثالھًوجل، ورد سنة النبي صلى هللا علیھ وسلم مدعیا
 
 
 
 

 جواز التزوج ببنت أخت المرأة وعمتھا وخالتھا بعد انتھاء عدتھا
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الطالق، وانتھاء : نالبد من األمری: ًإذا. ھذان شرطان) فإن طلقت وانتھت العدة: (قولھ]. فإن طلقت وفرغت العدة أبحن : [ قال رحمھ هللا

َّالحقیقة أن متون الفقھ ومتون العلم ألفھا علماء ! یا إخوان] ًوإن تزوجھما في عقد أو عقدین معا بطال : [ قال. العدة، لكن لو ماتت فإنھا تحل
ھذه آراء واجتھادات، : أجالء، ومن الخطأ أن یظن الظان أن أھل العلم المعروفین بالورع والصالح یأتون بشيء من عندھم، فالبعض یقول

العلماء عندما یأتون بھذه المسائل الغریبة فھي منبنیة على األصول، ولو تأملت اآلن المتون الفقھیة وأمعنت النظر فیھا، وركزت في األدلة 
؟ فھم اآلن المستنبطة منھا ھذه األحكام، لوجدت أنھا ال تخرج عن أصل صحیح شرعي، لكن تختلف األنظار ھل ھذا األصل أولى أو ذاك

ً معا، وھذا -والعیاذ با- ًلو أن رجال جمع بین أختین : قد یرد السؤال حینما یتكلمون على مانع الجمع، فإن القرآن فیھ نھي عن الجمع، لكن
النكاحین؟ أم ھل نلغي : ھذا ال یحل، فما الحكم: ًالرجل جاھل بحكم الشریعة، كأن یكون أسلم حدیثا، ثم جاء وتزوج أختین مع بعض، وقیل لھ

إن كانت إحداھما سابقة لألخرى بطل نكاح األخیرة، وبقي نكاح األولى على : نبقي النكاحین؟ أم نلغي أحدھما ونبقي اآلخر؟ ھذا فیھ تفصیل
 فكان ما ھو علیھ؛ ألن اإلخالل جاء من إدخال عقد الثانیة على األولى، فاألصل في عقد األولى أنھ صحیح وأصلھ مستصحب، ونلغي الثاني

ًلكن لو تزوجھما معا، دخل . فارق األخت الثانیة، ویلزمك مفارقتھا ویبقى عقد األولى على ما ھو علیھ: وجود العقد وعدمھ سواء، فنقول لھ
ًبھما معا وعقد بھما معا، فما الحكم؟ نقول ٍبطل نكاحھما معا؛ ألنھ مبني على أصل فاسد، ال یصح النكاح على ھذا الوجھ، إذا لم ت: ً سبق ً

زوجتك ! یا فالن: ككفار أسلموا وھم حدیثو عھد باإلسالم فقال أحدھما لآلخر: ًإحداھما األخرى وعقد علیھما معا، یقع صورة ھذه المسألة
قبلت، فقد وقع العقد على االثنتین، نعم تزوج أختین مع بعض، فحینئٍذ جمع بین األختین في عقد واحد، فیلغى عقد األولى : أختین لي، قال

ما رأیكم تأخرت إحداھما، ) فإن تأخر أحدھما: (قولھ] فإن تأخر أحدھما أو وقع في عدة األخرى وھي بائن أو رجعیة بطل : [ قال. الثانیةو
فإن تأخر عقد إحداھما عن عقد األخرى بطل نكاح الثانیة دون نكاح األولى كما : ًأو تأخر أحدھما؟ تأخر أحدھما بالتذكیر التفاتا للعقد، أي

  .رنا، وھكذا لو وقع في عدتھا فإنھ یبطل نكاح الثانیة، یستوي أن یقع في عدتھا أو یقع في حال العصمة كما ذكرناذك
 
 
 
 

 من المحرمات إلى أمد المحصنة والمعتدة
 
 

َوال تْعزُموا ُعقَدة النك: قال تعالى) وتحرم المعتدة: (قولھ]. وتحرم المعتدة والمحصنة: [ قال رحمھ هللا َِّ َْ ِ َاح حتى یْبلغ الكتاُب أجلُھ َ ََّ َ ََ َ ِ ْ َُ ] 235:البقرة[ِ
، فالمرأة المعتدة من طالق تنتظر حتى تتم عدتھا، وبعد ذلك تحل لألزواج، فال یجوز أن ینكحھا في حال عدتھا، وقد حرم هللا عز وجل 

أن تكون المرأة في : وضابط الزوجیة. انع الزوجیةھذا م) والمحصنة: (قولھ. المرأة المحصنة والمعتدة، وھذا مانع جدید غیر المانع السابق
ْوالُمْحصنات من النساء إال ما ملكت أْیمانكم : عصمة الغیر، والدلیل على ذلك في قولھ تعالى ُ ُ َِّ َ َ ِ َ َ َ ََ ْ َ ُ ََ َّ ِ ِ عطف المحصنات من النساء على ] 24:النساء[ْ

:  المرأة المزوجة؛ ألن اإلحصان یطلق على الزواج، فیقالھي: حرمت علیكم المحصنات من النساء، والمحصنة: ، أي)حرمت: (قولھ
ِفإذا أْحصن فإْن أتْین بفاحشٍة فعلْیھن نْصُف ما على الُمْحصنات من العذاب : أحصن الرجل إذا تزوج ِ ِ ِ َّ ِ َّ َِ ََ َ َ َ َ َ َْ َْ َ َ َ َ َ ََ َِ ِ ِ َِ ، فھنا اإلحصان األول ] 25:النساء[ُ

َُمْحصناٍت غْیر : حصان رزان ما تزن بریبة وتصبح غرثى من لحوم الغوافل ومنھ قولھ تعالى: بمعنى الزواج، ویطلق اإلحصان بمعنى العفة ََ َ
َُمسافحاٍت  ْزانیات، والسفاح ھو الزنا، وال ُمتخذات أخَدان : یعني) مسافحات: (عفیفات غیر زانیات، قولھ: یعني] 25:النساء[َِ َ ِ َِ َّ ] 25:النساء[َ

ُوالُمْحصنات : أن المرأة المحصنة في قولھ تعالى: فالمقصود.  أھل البغي والفجورمتخذات أصدقاء مثلما یقع عند: یعني َ َ من ] 24:النساء[َْ
ٍكل امرأة في عصمة الغیر، فال یجوز للرجل أن یتزوج منكوحة غیره، وإذا تزوج منكوحة غیره فھو زان، ھذا : المحرمات إلى أمد، وھي

والمرأة التي ھي الزوجة إن رضیت بھ، أو كذبت . ًتحریم، فحكم ھذا أن یرجم إن كان محصناإذا كان یعلم أنھا منكوحة لغیره، ویعلم بال
ًما لي زوج ولھا زوج، وتزوجت بزوج ثان عالمة بالحكم فھي زانیة وترجم بزناھا، ھذا إذا ثبت عند القاضي أنھا فعلت ذلك توصال : وقالت

أن المرأة : فالمقصود. ٍ، فكأنھا تبیح لھ ما حرم هللا عز وجل دون إذن شرعي فھو زناًإلى وطئھ، ویكون حینئٍذ طلبا للزنا؛ ألن العقد باطل
ُوالُمْحصنات : المحصنة ال یحل نكاحھا، ودلیل ذلك قولھ تعالى َ َ ، ویتبع ذلك المعتدة، فالشریعة حكمت بأن المعتدات في حكم ] 24:النساء[َْ

ًوُبُعولتُھن أحق بردھن في ذلك إْن أرادوا إْصالحا : لقولھ تعالىالزوجات، وفائدة العدة أن یقوم الزوج بردھا؛ وذلك  ِ ِ ُِ َِّ َ َ َ ََ َِ ِ َّ ِ ََّ ُّ ُ فجعل ] 228:البقرة[َ
وھذا یدل على أنھا ال تنكح، وال یجوز للغیر أن یدخل على زوجة األول إال بعد خروجھا من ) وبعولتھن: (المرأة المعتدة تابعة لبعلھا، فقال

  .العدة
 
 
 
 

 طء المسبیة إال بعد استبرائھاعدم جواز و
 
 

التي تطلب براءة الرحم، مستبرأة من غیره : المستبرأة من البراءة، وھي) والمستبرأة من غیره: (قولھ]. والمستبرأة من غیره: [قال رحمھ هللا
َوالُمْحصنات من النساء إال ما ملكت أْی: مثلما یقع في اإلماء، یقول هللا تعالى  ْ َ ُ ََ َ َ ِ َ َ َ ََّ ِ ِّ ِ ْمانكم ْ ُ ُ ال یحل للمسلم أن یطأ أو یتزوج امرأة ] 24:النساء[َ
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أن تكون كافرة، وتؤخذ أسیرة، وكانت زوجة لكافر قبل أن تسبى وتسترق، فإذا أخذت بالسبي یلغى : مزوجة بغیره، إال في حالة واحدة وھي
ْوالُمْح: نكاح الكفار، ویصیر لھا بحكم السبي حكم جدید، ولذلك قال هللا تعالى ْصنات من النساء إال ما ملكت أْیمانكم َ ُ ُ َِّ َ َ ِ َ َ ََ ْ َ ُ ََ َّ ِ ، فالسبي ] 24:النساء[ِ

والنساء المسترقات في السبي یجوز وطؤھن، ولو كن زوجات للكفار قبل القتال وقبل الجھاد، فبالجھاد نشأ حكم جدید، فألغي زواجھن األول 
ْوالُمْحصنات من النساء إال ما ملكت أْیمانكم : لك یمین، فقال هللا تعالىھذا لما وقع شيء اسمھ م ًوأصبحن ملكا؛ ألنھ لو لم یكن ُ ُ َِّ َ َ ِ َ َ َ ََ ْ َ ُ ََ َّ ِ ِ ] 24:النساء[ْ

ُفاستثنى هللا عز وجل الوطء بملك الیمین للمحصنة، لكنھا تْستْبرأ فال یجوز وطؤھا قبل االستبراء؛ ألنھ إذا وطأھا ولم یستبرئھا فإنھ یدخل  َ َ ُ
فر قبلھ، وھكذا لو كانت المرأة منكوحة لغیره ووقع الوطء شبھة، ال بد أن یستبرئھا إذا كانت موطوءة من غیره، وسنتكلم ماءه على ماء الكا

إن شاء هللا على العدد وأحكام االستبراء في بابھا إن شاء هللا، والدلیل على أن المستبرأة ال توطأ حدیث سبي أوطاس، وذلك لما رأى النبي 
ّیطأھا، ھذه المرأة المسبیة كانت فراشا للذي قبل، وفیھا حمل بین، والمفروض أنھ : لم الرجل یرید أن یلم بالمسبیة، یعنيصلى هللا علیھ وس ً

ًینتظر حتى تضع حملھا، وحینئٍذ یستبرئ الرحم، ویصبح خلوا لھ، فیطأ بملك الیمین، لكن ما یجوز أن یأتي بمسبیة حامل ویطأھا؛ ألن ھذا 
لو : یعني-أیلم بھا، أیغذوه في سمعھ وبصره : (- لما رآه على باب الخیمة وھو یلم بھا-  غیره، فقال صلى هللا علیھ وسلم یدخل ماءه على ماء

إن ھذا یدل على : ، وفي ھذا یقول بعض العلماء)  لقد ھممت أن ألعنھ لعنة تدخل معھ في قبره-وطأھا وھي حامل النتشى ولد غیره بمائھ
 وأدخل من یطعم من طعام قوم ال -والعیاذ با-ً زنى وأدخل على أھلھ ولدا لیس منھم، وأغذاه في سمعھ وبصره عظم أمر الزنا؛ ألنھ إذا

یحل لھ أن یطعم، ویشرب من شراب قوم ال یحل لھ أن یشرب، وأن ینظر إلى نسائھم وھم لیسوا بمحارم، فكل ھذا من اآلثار المترتبة على 
، فھذا یدل على أنھ ال یجوز الوطء للمرأة )  في سمعھ وبصره، لقد ھممت أن ألعنھ لعنة تدخل معھ في قبرهأیغذوه: (اختالط الماء، ولذلك قال

  .التي علق ماؤھا من الغیر، وكذلك ال یجوز وطء معتدة غیره وامرأة غیره بعد فراقھما إال بعد استبرائھما
 
 
 
 

 من المحرمات إلى أمد الزانیة
 
 

: الشرط األول: وال یجوز نكاح الزانیة حتى تتوب وتنقضي عدتھا، ھذان شرطان]. حتى تتوب وتنقضي عدتھا والزانیة : [ قال رحمھ هللا
یتعلق بطھارة فرجھا ورحمھا، فأما بالنسبة للدلیل على تحریم نكاح الزانیة : والشرط الثاني. یتعلق بصالحھا واستقامتھا وتوبتھا من الزنا

ِالزاني ال ینكُح: فقولھ تعالى َِ م ذلك على الُمْؤمنین َّ َ إال زانیة أْو ُمشركة والزانیة ال ینكُحھا إال زان أْو ُمشرك وُحرِّ َ َ َ َ َ َ َ َِ ِ ِ ِ ِ ِْ َُ ََّ َّ ََّ ٌ ِ ِْ َْ ٍَ َ َ َِ ً إن ھذه اآلیة : قیل] 3:النور[ً
ل الضرر على أوالده وذریتھ ًنزلت في مرثد بن أبي مرثد الغنوي رضي هللا عنھ وقد أراد أن ینكح عناقا ، ونكاح الرجل للمرأة الزانیة یدخ

فتدخل علیھ من الشر والبالء، وتدخل على جماعتھ ! ونسلھ، وتختلط األنساب، وال یأمن منھا أن تدنس فراشھ، وتلوث نسبھ والعیاذ با
ر على غیرھا، فكم أفسدت ًالمرأة الزانیة مشئومة وفیھا من الشؤم والبالء ما قد یكون سببا في الضر وجیرانھ من السوء ما هللا بھ علیم، فإن

ٍوأھلكت من بیوت وأسر، ودمرت من أناس بسبب ما یكون منھا من الزنا نسأل هللا السالمة والعافیة فالزانیة شر عظیم، ولذلك حرم هللا ! ٍ
ٌوالزانیة ال ینكُحھا إال زان أْو ُمشرك : نكاح الزانیات، فقال تعالى ِ ْ َ ٍ َ َّ ِ َ َ َ َِ ُِ أن الزنا یمنع النكاح، فیحرم : ن قولي العلماء، وعلى الصحیح م] 3:النور[َّ

ًعلى المسلم أن ینكح الزانیة، وھذا مانع آخر، فقد ذكرنا قبال مانع الجمع، ومانع الزوجیة، ومانع العدة، والعدة في حكم الزوجیة، وذكرنا بعد 
ى أمد، وتستطیع أن تجعل المستبرأة في حكم ذات ذلك االستبراء، ثم ھانحن نذكر مانع الزنا، ھذا المانع الرابع من موانع المحرمات إل

ًالزوج؛ ألنھا تابعة لماء األول، وتجعل ھذا مانعا ثالثا مؤقتا، وھو مانع الزنا، والصحیح من أقوال العلماء ً . أن الزنا یمنع من النكاح ویحرم: ً
تھا تكون بما یظھر من صالح حالھا واستقامتھا وبعدھا أن تتوب، وتوب: الشرط األول: وعلیھ فال یجوز أن ینكح المسلم الزانیة إال بشرطین

اختبارھا أن تراود على الزنا فال تعود، وھذا شرط : ال توبة لھا إال إذا اختبرت وظھرت براءتھا، وقالوا: وقال بعض العلماء. عن الحرام
ر التوبة في ھذا من الصعوبة بمكان؛ لكن ًصعب، فإن المرأة قد تتوب توبة نصوحا، ولكنھا إذا ذكرت بماضیھا ربما ضعفت، ولذلك أم

أنھ إذا مضى علیھا أغلب الحول : بعض العلماء یعتبرون بصالح الحال أغلب الحول، أي. ظواھر الحال والقرائن الظاھرة إن شاء هللا كافیة
خرج فصارت تقر في بیتھا، وكانت أنھا كانت ت: وھي مستقیمة طائعة نادمة على ما فات، وظھر من أحوالھا التوبة صح منھا ذلك، مثال ذلك

تتصل بالناس فقطعت صلتھا بالناس، فظھرت أمارات ودالئل وآثار تدل على صدق توبتھا، حینھا نحكم بتوبتھا، فإذا حكمنا بتوبتھا وظھر ما 
 ألن ھذا یوجب خلط یستبرئ ما یكون منھا، فال یجوز لھ أن یطأھا قبل أن تستبرئ من وطء الزنا؛ یدل على صالحھا واستقامتھا، فإنھ

ًأن یستر الزانیة، فیتزوجھا بعد أن خدع المرأة وأصابھا فوجدھا بكرا فیطمع :  یرید كما یقولون-والعیاذ با- لكن لو كان الذي زنى . األنساب
 سفاح وآخره نكاح، أولھ حرام وآخره حالل، وأولھ: وقال بعض الصحابة. أنھ یجوز لھ أن یتزوجھا ویسترھا: فمذھب طائفة من السلف. فیھا

أنھ ال یجوز لھ أن یعقد علیھا حتى : وذھب طائفة من أھل العلم رحمھم هللا، وھو األقوى والصحیح. فخففوا في ذلك، وقال بھ بعض األئمة
الل ًتتوب توبة نصوحا، وتستبرئ من الحرام، حیث ال یجوز إدخال الحالل على الحرام، والسنة قاضیة على أنھ یجب التفریق بین الح

ًوالحرام، وذلك في حدیث وطء المسبیة فإنھ یدل على أنھ ال یجوز، وكما ھو معلوم فإن عندنا نصا یدل على أن ماء الزنا حرام، ولیس 
ًیتزوجھا من أجل أن یسترھا، فحینئٍذ إن سترھا ضیع حق الولد فإنھ یدخل ولدا على ذریتھ : ، فكیف نقول) الولد للفراش: (للرجل فیھ حق ّ

، فھذا یدل داللة واضحة على أن ھذا الولد لیس من حقھ، فھو یتذرع بأن ) الولد للفراش: (ھم؛ ولذلك نص علیھ الصالة والسالم بقولھلیس من
ھذا الولد ولده، ویرید أن یبقیھا في عصمتھ من أجل ھذا الولد، والواقع أنھ لیس بولده، وھذا الولد البد وأن یأخذ حكمھ الشرعي في كونھ ولد 

ًأنا أسترھا، إنما سترھا بمحرم، وأدخل السفاح على النكاح، فأدخل ولدا ینسب إلیھ، ویقارن بأبنائھ وبناتھ، یشاركھم : ، فإذا جاء یقولسفاح
صحیح . ویزاحمھم في اإلرث ھو وذریتھ وذریة ذریتھ إلى أن یرث هللا األرض ومن علیھا إن بقي نسلھ، وكل ذلك مما لیس لھ أصل شرعي
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ویحك : (أة مشروع، وأن الزاني یستر غیره ویستر نفسھ فھذا ال بأس بھ، والنبي صلى هللا علیھ وسلم عندما جاءه ماعز قال لھأن ستر المر
لكن أن یدخل الحالل على الحرام فال؛ ألنھ سیضر بحقوق الورثة، وھذا الولد لیس لھ حق؛ ألن ھذا الماء الذي ) ارجع فاستغفر هللا ثم تب إلیھ

ُوطئ وأنجب َ  منھ، واغتذى بھ الفرج، وحصل منھ اإلنجاب، ماء ال حرمة لھ، فھو بھذا الستر یدخل الحرمة، وباإلجماع على أنھ یشرع ِ
ًالستر ما لم یتضمن إضرارا بالغیر، وفواتا لحقھ، لو أن الرجل توفي ولیس لھ ولد إال ھذا الولد الذي من الزنا، وفرضنا أنھ طلق أم ھذا الولد  ً

ففي ھذه الحالة تنتقل المرأة من إرثھا من الربع إلى إرثھا من الثمن، ! یة ولیس لھ إال ھذا الولد الذي من الزنا والعیاذ باوتزوج زوجة ثان
 ویأخذ المیراث منھم -والعیاذ با- بسبب ولد الزنا؛ ألن ھذا الولد یحجبھا، ثم إن العصبة الذین ھم قرابتھ أحق بمیراثھ، فیأتي ابن الزنا 

ال یدخل الحرام على الحالل وال یدخل الحالل على : فالمسألة لیست مسألة عاطفة، المسألة مسألة أحكام، ولذلك فإن قول من قال. ًاتعصیب
والذي تطمئن إلیھ النفس أنھ ال یصح ھذا، وھو اختیار جمع من العلماء وطائفة من . الحرام أقوى، واألصول شاھدة لھ، والسنة دالة علیھ

  . هللا علیھم، وھو أولى بالصواب إن شاء هللا تعالى؛ لداللة النصوص واألصول الشرعیة علیھمشایخنا رحمة
 
 
 
 

 ًمن المحرمات إلى أمد المطلقة ثالثا
 
 

ع إذا احتسبنا المستبرأة داخلة تحت المعتدة، فالنوع الراب) ًومطلقتھ ثالثا: (قولھ] ًومطلقتھ ثالثا حتى یطأھا زوج غیره : [ قال رحمھ هللا
َفإْن طلقھا : ًمطلقتھ ثالثا لقولھ تعالى َ ََّ َ َ فال تحل لُھ مْن بْعد حتى تنكح زْوجا غْیرهُ -الطلقة الثالثة: أي- ِ َ َ ََ ً َ َ َ َِ ِ ُّ َِّ فھذا نص على أن المرأة ] 230:البقرة[َُ

ًالمطلقة ثالثا ال تحل حتى تنكح زوجا غیره، وجاءت السنة بزیادة شرط فإن ظاھر القرآن َحتى ت: ً َّ َنكح َ ظاھره العقد، وأنھ إذا ] 230:البقرة[ِ
ّعقد علیھا زوج حلت لألول الذي طلقھا ثالثا إن طلقھا الثاني أو بانت منھ، لكن النبي صلى هللا علیھ وسلم بین في حدیث امرأة رفاعة بن  ً

 عنھ وأرضاه، وجاءت إلى رسول هللا رافع القرظي رضي هللا عن الجمیع حینما بانت من رفاعة وتزوجت عبد الرحمن بن الزبیر رضي هللا
: إنھ لیس معھ إال مثل ھدبة الثوب، فقال صلى هللا علیھ وسلم: (عبد الرحمن بن الزبیر  صلى هللا علیھ وسلم واشتكت، وقالت حینما نكحت

ة الثالثة بانت منھ، وبت طالقھا ، فھي لما طلقھا رفاعة الطلق) ال، حتى تذوقي عسیلتھ ویذوق عسیلتك: أتریدین أن ترجعي إلى رفاعة ؟ فقال
أن ما اتھمت بھ عبد الرحمن بن الزبیر لیس بصحیح؛ ألنھا لما جاءت : وتزوجت عبد الرحمن بن الزبیر فأرادت أن ترجع إلى رفاعة ، وقیل

ترید أن ترجع إلى األول، ففطن فعلم كذبھا، وأنھا ) نعم: أھذا ولدك؟ قال: (تشتكي ابن الزبیر كان معھ ولد، فسألھ النبي صلى هللا علیھ وسلم
صلى هللا علیھ وسلم لذلك، وعلى ھذا ینبغي على القاضي والمفتي أن یكون ذا فطنة وذا علم وبصیرة، وأن ینتبھ إلى ما یدعیھ المدعي، وأن 

بي صلى هللا علیھ وسلم لم أن الن: الشاھد. تكون عنده من الفراسة ما یمكنھ من معرفة الكالم الذي یقال، والدعوة التي تذكر من الخصمین
ًمكنى بھ عن الجماع، ولذلك أجمع العلماء على أنھا ال تحل لألول إال بعد وطء الثاني  یردھا إلى رفاعة إال بعد أن یذوق الثاني العسیلة، وھذا

 أراد أن یطلقھا بعد ذلك لھا، ویكون ذلك بإیالج الحشفة أو قدرھا إن كانت مقطوعة، وحصول اإلیالج في الفرج أمر شرعي معتبر، ثم إن
ّفإنھ جائز؛ لكن بشرط أال یكون نكاح محلل، فإذا وقع ذلك وطلقت ورجعت إلى األول حلت لھ، وسیأتي إن شاء هللا بیانھ في مسائل الطالق، 

ًا، وھو من الموانع ھل تحل لھ بثالث طلقات جدیدة، أو تحل لھ بطلقة واحدة على تفصیل عند العلماء رحمھم هللا، ھذا مانع التطلیق ثالث
ّالمؤقتة، ألنھا إذا نكحت زوجا غیره مطلقھا حلت للذي قبل ً.  

 
 
 
 

 ِمن المحرمات إلى أمد المحرمة
 
 

ّمانع اإلحرام مانع مؤقت، وقد بینا مانع اإلحرام في كتاب المناسك، وبینا أن الصحیح من مذھب ]. والمحرمة حتى تحل : [ قال رحمھ هللا ّ
ّ ال ینكح وال ُینكح وال یخطب، وبینا صریح السنة عن رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم الذي یدل على رجحان ھذا القول، أن المحرم: الجمھور

وأجبنا عن أجوبة المخالفین، وأنھ ال یحل نكاح المرأة المحرمة حتى تتحلل من إحرامھا، وال یجوز للرجل المحرم أن ینكح، ولو كانت 
كاح المحرمین، وال نكاح محرمة من حالل، وال نكاح حالل من امرأة محرمة، وال محرم من امرأة حالل، ال ًالمنكوحة حالال فال یجوز ن

ًیجوز ھذا سواء كان االثنان محرمین، أو كان أحدھما محرما، واآلخر حالال، فال یجوز النكاح على ھذا الوجھ؛ لقولھ علیھ الصالة والسالم ً :
  .، فجمع بین االثنین، ودل على تحریم النكاح باإلحرام) -إذا كان امرأة- وال ُینكح -ًجالًإذا كان زوجا ر-ال ینكح المحرم (
 
 
 
 

 حكم تزویج الكافر بمسلمة
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َوال تنكُحوا الُمشركات حتى ُیْؤمن وأل: ؛ لقولھ تعالى)ال ینكح كافر مسلمة(ھذا مانع الكفر ]. وال ینكح كافر مسلمة :[ قال رحمھ هللا َ ََّ َ ََّ ِ ِ َِ َِ ْ ٌمة ُمْؤمنة ْ ٌَ ِ َ
ْخْیر مْن ُمشركٍة ولْو أْعجبتكم  ُ ْ َْ َ ََ َ َ َِ ِ ، فحرم هللا عز وجل على الكافر أن ینكح المسلمة، وأباح للمسلم أن ینكح الكتابیة مع أنھا كافرة؛ ] 221:البقرة[ٌ

 أضعف من الرجل، وتسلط الرجل علیھا وذلك ألن سلطان الرجل أقوى من سلطان المرأة، ولو أن الكافر تزوج المسلمة ألغواھا، فإن المرأة
ِفال تْرجُعوُھن إلى الكفار : ًأقوى، فجعل حق القوامة والعلو لإلسالم ال للكفر، ولذلك ال یحل أن یكون الزوج كافرا، وقال تعالى َّ َُ ْ ِ َّ ِ َ َ

َفإْن علْمتُموُھن ُمْؤمناٍت فال : قولھإذا آمن الكافرات وھاجرن وثبت إیمانھن فال یجوز أن نقوم بإرجاعھن إلى الكفار؛ ل] 10:الممتحنة[ َ َِ َّ ُِ َ ِ
َّتْرجُعوُھن إلى الكفار ال ُھن حل لُھم وال ُھم یحلون لُھن  ِ ٌّ ِ َّ ََّ َ َّ ََ َ َُّ ْ ْ ِ ُ ْ ِ ِ فنص هللا عز وجل على أنھا حرام على الكافر في استدامة العقد، فمن ] 10:الممتحنة[َ

ًتسلم فنمنعھا من زوجھا الكافر، أو یكون كافرا یرید أن یتزوج مسلمة، فال یجوز یستوي في ذلك أن : باب أولى في إنشاء العقود، یعني
 ...... .للكافر أن یطأ المسلمة بالنكاح ال ابتداء بعقد نكاح وال استدامة، فبمجرد إسالمھا یفرق بینھ وبینھا

 
 حرمة تزوج المسلم بالكافرة باستثناء الكتابیة

 
 

ال یجوز للمسلم أن یتزوج الكافرة؛ وھذا من الوالء والبراء الذي یقوم علیھ دین ]. ًبدا كافرة إال حرة كتابیة وال مسلم ولو ع: [ قال رحمھ هللا
اإلسالم، فال یجوز للمسلم أن یوالي أعداء هللا عز وجل، والنكاح بطبیعة الحال مداخلة، وفیھ من الود والمحبة ما قد یؤثر على الدین، وفتنة 

، ولذلك قطع هللا عز وجل الروابط بین المسلمین والكافرین، وقدمالدنیا قد تعمي البصیر حق اإلسالم وحق طھارة العقیدة  ة والعیاذ با
وسالمتھا من المؤثرات والدواخل على شھوات النفوس؛ ألن البدیل موجود، وفي اإلسالم غناء عن الكفر، فال یجوز للمسلم أن یتزوج 

ًان رجال قویا قادرا على كفھا ومنعھا من التسلط علیھ إذا أرادت أن تغویھ، فإنھ ال یستطیع أن یمنع الكافرة، فالكافرة شر وبالء، وإن ك ً ً
أضف . خطر على الزوج، وخطر على األوالد: سلطانھا على أوالده، فإن األم لھا قوة ونفوذ على األوالد، ولذلك أصبح لھذا األمر خطران

 كافرة إال وسیدخلھا على قومھ وجماعتھ وبیئتھ، فربما أغوت وأضلت كما ضلت، فكانت غاویة أنھ ما من رجل مسلم ینكح امرأة: إلى ذلك
ُمغویة لغیرھا فتفسد بیئة المسلمین، ولو أن كل مسلم ذھب وأتي بكافرة فتن بجمالھا، ثم أتى بھا إلى بالد المسلمین فإن ھذا یدمر اإلسالم، 

أعظم ما تقوم علیھ األمم والمجتمعات األسرة، وھو الكیان الذي منھ ینطلق صالح ویحدث فجوة عظیمة داخل البیوت وداخل األسر، و
المجتمع، فالبد أن تكون قائمة على تقوى هللا عز وجل، وتؤسس على تقوى من هللا ورضوان، وتؤسس على صالح الدین واإلیمان با عز 

َوال تْمسكوا بعصم الكوا: فال یجوز نكاح الكافرة. وجل َ ََ ْ ِ ِ ِِ ُ ِفر ُ : فحرم هللا عز وجل اإلمساك بعصم الكوافر، وحرم نكاح المشركات] 10:الممتحنة[ِ
َّوال تنكُحوا الُمشركات حتى ُیْؤمن  ِ ِ َِّ َ ََ َِ ْ ِفحرم نكاح الكافرات، لكن استثني الكتابیة؛ ألن الكتابیة لھا دین سماوي، وألفت التعبد بذلك ] 221:البقرة[ْ َِ َ

ن یؤثر علیھا لإلسالم، فیتزوجھا وفي نیتھ أن یصلحھا، ویقدم حق هللا عز وجل على حق نفسھ، ففي ھذه الدین السماوي، فھناك مدخل أ
الحالة الزواج من الكتابیة على مطمع إسالمھا مباح في أصل الشرع، وجماھیر السلف رحمھم هللا والخلف واألئمة والفتوى على جواز نكاح 

َوالُمْحصنا: الكتابیة؛ ألن هللا یقول َ ْت من الذین أوتوا الكتاب مْن قْبلكم َْ ُ ُِ ِ ِ ِ َِ َ َُ َ َْ ُ ّ، فنصھ سبحانھ وتعالى على حل المحصنات من أھل ] 5:المائدة[َّ
والدھا كتابي : یشترط أن تكون كتابیة األبوین، یعني: بعض العلماء یقول: وعند العلماء تفصیل. الكتاب، ویستوي في ذلك الیھود والنصارى

َوالُمْحصنات من الذین أوتوا الكتاب : إن كانت من أحدھما لم یصح، وظاھر القرآن أن العبرة بھا؛ وذلك لقولھ تعالىوكذلك أمھا كتابیة، ف َ َ َ ََ ُ َِ ِ ِْ ُْ ُ َّ
ّ، فإن كانت ھي تدین بدین أھل الكتاب حل نكاحھا على نص القرآن وظاھره، وھذه التفصیالت فیھا محل اجتھاد وال تخلو من ] 5:المائدة[

سألة الزواج من الكتابیات أمر یختلف باختالف األزمنة واألمكنة والعصور والدھور، فال یفتح باب النكاح من الكتابیات، ففي لكن م. نظر
زماننا من المجرب والمعروف أنھ شر عظیم وبالء عظیم، وقوة نفوذ أھل الكتاب خاصة في العصور المتأخرة، فإن المرأة الكتابیة قد تتزوج 

ًك تأخذ أوالدھا منھ بالقوة وتنتزعھم منھ شاء أو أبى، وتستطیع أن تستغل نفوذا أوسع من نفوذھا، ولذلك البد من فقھ الفتوى المسلم ثم بعد ذل
في الزمان، والنظر إلى ما یجر على المسلمین ومجتمعات المسلمین من فتح ھذا الباب من الشر العظیم والبالء الوخیم، إضافة إلى ما یعرف 

 -والعیاذ با-لیس عندھن إال االسم فقط من كونھن كتابیات، والتھتك والعھر والفساد : ھن ال یعرفن إال التھتك، یعنيمنھن من أن بعض
منتشر بینھن، أضف إلى ما عرف منھن من الكید لإلسالم والخدیعة للمسلمین، والتظاھر بمحبة اإلسالم من أجل أذیة المسلمین، ولذلك البد 

هللا أحل لنا نساء أھل الكتاب، بل أحل لك أن تنكح المرأة المسلمة؛ لكن إذا : ًھا في الحسبان، فال نأتي ونقول مثالمن وضع ھذه األمور كل
أردت أن تتزوج امرأة مسلمة ولكنھا شریرة، وتؤذي جیرانھا، وتؤذي أھلك، ولربما كانت نمامة تنقل الحدیث، ھل یحل لك أن تدخلھا على 

م حدود هللا ونصوص الشرع من كتاب هللا وسنة النبي صلى هللا علیھ وسلم، فتتقي هللا في جیرانك وأھلك وأمتك بیئتك ومجتمعك، أم تقف أما
ًومجتمعك؟ كذلك أیضا أھل الكتاب في زماننا، فإننا وإن وجدنا النص یحل نكاح النساء منھم، ونظرنا إلى الواقع والحقیقة وما یجر ذلك من 

من أراد أن یأخذ بھذا الحالل، ینبغي أن یضع في حسبانھ جمیع اآلثار والسلبیات : زمان حقھ وقدره، فنقولتبعات وأضرار، فإننا نعطي كل 
والنتائج المترتبة على مثل ھذا، وهللا عز وجل بمنھ ورحمتھ قد أغنى المسلمین عن أمثال ھؤالء، وإنما یقع ھذا خاصة في القدیم حینما كان 

ن، وكانوا یتأثرون بالمسلمین، فالمرأة كانت تحب اإلسالم، وھذا كان یقع في المجتمعات التي كان فیھا أھل الكتاب أھل ذمة وتحت المسلمی
أھل ذمة، ولكن بحكم بیئتھا ال تستطیع أن تسلم، فإذا انتزعھا المسلم من تلك البیئة وجاء بھا أسلمت، ووقع ھذا في عصور حینما كانت العزة 

.  العزة لإلسالم وأھلھ، ولكن ھناك أمور البد من وضعھا في الحسبان، وال ینبغي أن نفتح الباب ھكذالإلسالم وأھلھ، وال زالت والحمد 
ّھناك بعض الباحثین كتب في ھذه المسألة ورغب وبین أنھ حق، وبعض المحاضرین أتى بمحاضرة في نكاح الكتابیات وأنھ أمر جائز، دون  ّ

إننا : ًضعھا في الحسبان، فالشيء یكون حالال، لكنھ في زمان یحتاج إلى نظر وتأمل، ال نقولالتفات إلى السلبیات واآلثار التي ینبغي و
ھل : من أراد أن یقدم على ھذا الشيء، فعلیھ أن ینظر إلى اآلثار السیئة الموجودة المترتبة على ھذا الشيء، ثم یقارن: نحرمھ، ولكن نقول
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 األمة وعن نفسھ وعن ذریتھ وأھلھ وولده ھذه كلھا، أم أنھ مستعد ألن یلقى هللا سبحانھ یستطیع أن یلقى هللا سبحانھ وتعالى وقد دفع عن
 ...... وتعالى بتبعة ذلك وسیئاتھ وآثامھ؟

 
 حكم تزوج الحر المسلم بأمة مسلمة

 
 

: قولھ]  طول حرة أو ثمن أمةوال ینكح حر مسلم أمة مسلمة إال أن یخاف عنت العزوبة لحاجة المتعة أو الخدمة ویعجز عن: [ قال رحمھ هللا
بمانع الرق، تعرفون أن الرق في اإلسالم ال یختص بجنس وال بلون وال بطائفة وال : ھذا المانع یسمى) وال ینكح حر مسلم أمة مسلمة(

اإلمام في الرق، بطبقة، إنما ھو لمن كفر، فإذا كفر وحاد هللا ورسولھ وشاق هللا ورسولھ، ووقع الجھاد الشرعي بالصفة الشرعیة، وأذن 
حینئٍذ كانت منقصة من جھة الكفر، فالحر المسلم إذا تزوج مثل ھذا النوع الذي في أصلھ على الكفر فإن ھذا یضر بولده ویضر بذریتھ؛ ألن 

 ینكح األمة إال فالحر المسلم ال. ، وھذا من حق الولد على والده) الولد للفراش: (ًالولد یتبع أمھ رقا وحریة؛ لقولھ علیھ الصالة والسالم
لیس : أن ال یستطیع طول الحرة، یعني: الشرط األول: بشرطین، وھذان الشرطان ال بد من تحققھما للحكم بالجواز وقد جمعتھما آیة النساء 

تراط ًعنده مال وال قدرة على الزواج من حرة، فلو كان أقل زواج الحرة یكلف مثال خمسة آالف، ولیس عنده خمسة آالف، والنص على اش
ِومْن لم یْستطْع منكم طْوال أْن ینكح الُمْحصنات : العجز في قولھ تعالى ِ ِ َِ ََ َ َ َ َ َْ َ ً َ ْ ُْ ْ أن یخشى على نفسھ الزنا، والنص على : الشرط الثاني]. 25:النساء[َ

ُذلك لمْن خشي العنت منكم وأْن تْصبُروا خْیر لكم وهللا: الشرط الثاني قولھ تعالى َّ َ َ َ َ َ َْ ُْ ُ َْ ٌ َ َ َ َِ َ ِ ِ ِ َِ ْ ٌ غفور رحیم َ ِ َ ٌ ُ ّ، ومع ذلك فضل الصبر، رعایة ] 25:النساء[َ
ًفإن كان قادرا على الصبر صبر؛ وذلك لقولھ علیھ الصالة . ًأال یملك طوال: ًوثانیا. أن یخاف على نفسھ الزنا: ًأوال: فھنا شرطان. لحق الولد

نسبة لما یلتحق بمسألة خوف العنت، ألحق بعض العلماء الخدمة، كأن وأما بال). ومن یصبر یصبره هللا، ومن یستعفف یعفھ هللا: (والسالم
ًیكون مثال رجال كبیر السن ولم یجد حرة یتزوجھا، قالوا یجوز أن یتزوج أمة، وفي ھذه الحالة یتزوجھا لوجود الحاجة والضرورة كما : ً

 األمة للمساواة، وھذا تفریق من الشرع ال أحد یتدخل فیھ، وال فمانع الرق ھو أن ال یجوز أن ینكح حر مسلم أمة، فجاز للعبد أن ینكح. ذكرنا
اإلسالم یفرق أو ما یفرق، وهللا لو فرق اإلسالم بین أرواحنا وأجسادنا لنعمت عیوننا، ویخسأ أعداء اإلسالم، وال نجلس  :یحق ألحد أن یقول

ًن أحكام هللا عز وجل، والمرأة إذا وجدت حكما من أحكام هللا ًفالمرأ إذا وجد حكما م. ونحاول تحلیل بعض الشبھات ونھدر جانب العبودیة
: عز وجل في أمر فرق هللا عز جل فیھ بین مجتمعین، أو ساوى فیھ بین مختلفین أو متضادین في الحكم، ما یملك الواحد منا إال أن یقول

رغم أنفك، وعلى رغم أنفك نقبل ذلك، نعم نحن : لعدوسمعنا وأطعنا، وال نتكلف الرد ونجلس نحلل وكأننا مھزومون أمام أعدائنا، نقول ل
رضیت بما یحكم هللا عز وجل بھ، نعم ترضى بذلك وتؤمن بھ وتسلم : ِنفرق، وھناك فرق بین الرجل والمرأة نعم، وتقول المرأة بملء فیھا

طراریة وفي حاالت استثنائیة، وال یبیح الرق إن اإلسالم ال یقبل ھذا إال في حاالت اض: بھ؛ حتى یخسأ عدو هللا، أما أن نجلس نلفق ونقول
ًإال في حالة كذا وكذا، ھذه أحكام شرعیة ال یتدخل فیھا المكلف، وال یقید شیئا أطلقھ كتاب هللا وأطلقتھ سنة النبي صلى هللا علیھ وسلم، وال 

لم أن یقف موقف المھزوم، لكن لو أننا یحاول أن یتكلف في الجواب عن شبھة ھي من أصلھا ساقطة؛ ألن أھل الشبھة یریدون من المس
نعم، نرضى بذلك وإن رغم أنفك البعید، نعم رضینا بذلك، وأبو بكر رضي هللا عنھ حینما جاءه : اعتدنا كلما جاءنا أعداء اإلسالم بشبھة نقول

ھو قادر أن . صدق: نعم، قال: قالوا -وما زاد على ھذا-ھو یقول ذلك؟ : قد زعم صاحبك أنھ ذھب إلى بیت المقدس، قال: كفار قریش وقالوا
: نعم، قال: ھو یقول ذلك؟ قالوا: إن هللا على كل شيء قدیر، وإن هللا من قدرتھ قادر على أن یبین لھم، لكن أراد أن یخسئھم، قال: یقول

یعطي الذكر مثل حظ نعم رضیت، اإلسالم : ولو أن كل امرأة مسلمة من نساء المؤمنین كلما دخل علیھا داخل بالشبھات تقول. صدق
األنثیین، نعم رضیت بملء قلبي وملء لساني، وما الذي یضرني؟ ال یضرني شيء؛ ألني أعلم أن هللا على كل شيء قدیر، وأن هللا بحكمھ 

م، ومن فحینما یجعل اإلسالم للرجل الحر أن یتزوج األمة بشروط فھذا حكم اإلسال. حكیم علیم، فمثل ھذه األمور ینبغي وضعھا في الحسبان
عایش الوضع، یعني حینما یكون اإلسالم في زمان بینھ وبین ملة تخالفھ وتضاده وتعادیھ، وھذا مشاھد فإن عدو اإلسالم إذا تركتھ جاءك، 

ن فالبد لإلسالم أن تكون لھ الكلمة، فلما امتنع ھذا من قبول كلمة اإلسالم، ووقف وأشھر السالح في وجھ اإلسالم، وهللا عز وجل بحكمھ م
ال ما یسلب الحریة، ما یضرب : فوق سبع سماوات أمرنا بقتال ھؤالء، وأباح لنا استرقاقھم، ویصبح العبد مسلوب الحریة، ثم نأتي ونقول

ما یضرب الرق إال في حاالت، واإلسالم فتح أبواب الخروج من الرق، مع أن الكافر یسترق الحر أكثر من : علیھ الرق، ونجد من یقول
فالمقصود أننا ننبھ على أنھ . أنصف اإلسالم ًالم لھ، واإلسالم لما استرق أعطى حقوقا تعجز األمم كلھا عن اإلنصاف فیھا مثلمااسترقاق اإلس

انظروا كیف یفرق : ال ینبغي العجز أمام أعداء اإلسالم في مثل ھذه الشبھات، في مسألة النكاح؛ ألن ھذه من الشبھات التي أثیرت، یقولون
أن حكم اإلسالم أنھ : فالمقصود. ًأنھم ھم یفرقون بین طبقات مجتمعاتھم وبیئاتھم تفریقا أسوأ من التفریق الذي یفرقھ اإلسالممع ! اإلسالم

یجوز للحر أن ینكح الحرة، لكن ال یجوز لھ أن ینكح األمة إال بشروط، وھذا شيء قرره هللا عز وجل وأثبتھ في كتابھ، ال یملك المسلم إال أن 
ِسم: یقول ِْعنا وأطْعنا غفرانك ربنا وإلْیك المصیُر َ ََّ َ َ َ َ َ َْ َ ِ َ َ ُ َ َْ َ َّ، فمانع الرق ثابت ومعتبر على التفصیل الذي بیناه ووضحناه] 285:البقرة[َ َّ. ...... 

 
 عدم جواز نكاح العبد لسیدتھ والسید ألمتھ إال بعد العتق

 
 

أنتم تعلمون أن السید یملك عبده بنص الشرع، وھذه الملكیة ) وال ینكح عبد سیدتھ: (قولھ] وال ینكح عبد سیدتھ وال سید أمتھ: [قال رحمھ هللا
ًیخالفھا حق الزواج، فال یمكن أن یكون عبدا ویكون زوجا، آمرا ومأمورا، مملوكا ومالكا؛ ألنھ إذا تزوج ملك منافع الوطء، وإذا بیع رقیقا  ً ً ً ً ً ً

فقھي صحیح، وھو تضارب العقود، ولذلك أجمع العلماء على عدم صحة ھذا النوع من ملكھ من اشتراه، فھذا نوع من التضاد، وھذا مسلك 
إنھ عبد وزوج، ما یمكن للعبد أن یتزوج سیدتھ، ترید أن یتزوجھا تعتقھ ثم یتزوجھا، وھكذا بالنسبة للعكس، فالسید : العقود، ما یمكن أن نقول
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ًراد أن یطأھا یطؤھا بملك الیمین، أما إذا أراد أن یتزوجھا نكاحا بعقد، نقول في ھذه ال یتزوج أمتھ؛ ألنھ یحل لھ وطؤھا بملك الیمین، فإذا أ
ًأعتقھا ثم اعقد علیھا عقدا شرعیا: الحالة ً. ...... 

 
 جواز نكاح أمة األب دون نكاح أمة االبن

 
 

ًو أن رجال ال یستطیع أن ینكح الحرة، ویخاف على ل: یعني) وللحر نكاح أمة أبیھ: (قولھ] وللحر نكاح أمة أبیھ دون أمة ابنھ:[قال رحمھ هللا
ًنفسھ الزنا، فأمة أبیھ لیست ملكا لھ وإنما ھي ملك ألبیھ، فصارت كاألجنبیة، فجاز لھ أن ینكح أمة أبیھ، أظن ھذا واضحا، نقول یجوز البن : ً

ّال یمتنع، لماذا حل لھ؟ ألن في ھذه الصورة الولد السید أن یتزوج أمة والده إذا تحقق فیھ شرط زواج الحر من األمة؛ ألن الشرط موجود و
أما الوالد فإنھ ال یجوز أن یعقد على أمة ابنھ؛ ألن الولد وما ملك ألبیھ، قال صلى . ال یملك مال أبیھ، وال یوجد ملكیة ونكاح، ھنا فقط نكاح

إنما فاطمة : (ًفرع تابعا ألصلھ، وقال صلى هللا علیھ وسلم، فجعل ال) إن أطیب ما أكلتم من كسبكم، وإن أوالدكم من كسبكم: (هللا علیھ وسلم
ألنھ : لو كانت األمة للرجل وأراد أن یعقد علیھا فإنھ باإلجماع ال یصح، ولو سئلت لماذا؟ تقول: ، فرد الفرع إلى أصلھ، فقالوا) بضعة مني

ھا بملك الیمین یتسراھا، وإما أن یجعلھا منكوحة فیعتقھا یجمع بین النكاح وبین ملكیة األمة، وھذا ال یصح، إما أن یجعلھا مملوكة ویطأ
ًكان مالكا، أما لو كانت أمة ابنھ فأمة ابنھ كأمتھ، فكما یحرم على ابنھ أن یعقد علیھا كذلك یحرم علیھ؛ ألن الولد  وینكحھا، ھذا في حكم من

 .......تابع ألبیھ
 

 عدم جواز أن تنكح الحرة عبد ولدھا
 
 

، فاألم ال تتزوج عبد ولدھا؛ ألن ولدھا یملك ھذا العبد )ولیس للحرة نكاح عبد ولدھا: (قولھ]  ولیس للحرة نكاح عبد ولدھا : [قال رحمھ هللا
، ) إن أطیب ما أكلتم من كسبكم، وإن أوالدكم من كسبكم: (، وكذلك قولھ علیھ الصالة والسالم) أنت ومالك ألبیك: (ومال ولدھا في حكم
حتى تتضح الصورة، ما ھو ضابط ! یا إخوان. فھذا للذكر واألنثى فاألم واألب سواء) إنما فاطمة بضعة مني: (والسالموقولھ علیھ الصالة 

ھذه المسائل؟ إذا كان الذي یرید أن یعقد على أمة وھو مالك لھا فإنھ ال یصح أن یجمع بین نكاح وبین ملك، تقرر على ھذا أنھ یستوي أن 
أم مع عبد ملك لولدھا، : ًالمالك، كوالد مع ولده فتجعل الرقیق أنثى، أو أم مع ولدھا وتجعل الرقیق ذكرا، فتقولیكون ھو المالك أو في حكم 

وأب مع أمة ملك لولده ال یجوز نكاحھما، كما ال یصح لسیدة أن تنكح عبدھا، وال یصح لسید أن ینكح أمتھ، ھذا ضابط المسألة، وبھذا ال 
ًاإلخوان یجد صعوبة في مسألة األمة مع سیدھا، ویجد نوعا من التضارب، أھم شيء ھي القواعد، ومیزة بعض : یعني. یشكل علیك األمر

المتون الفقھیة وأھم ما فیھا أنك تستطیع أن تتصور وتعرف الضابط، ھذا قبل الدخول في المثال، والضابط یدور حول عدم الجمع بین 
ًالملكیة والنكاح، فال یصح أن یكون مالكا وزوجا  في آن واحد، فھذا تضارب، وال یصح أن تكون سیدة وزوجة في آن واحد، فإما ھذا وإما ً

إذا كان ھذا األصل وھذا الذي أجمع علیھ العلماء في حكمھ، . ھذا، إذا قررت ھذا األصل فیمكنك أن تأتي بالفروع؛ ألن الفقھ أصول وفروع
ولد یطلب أمة لوالده، فإن : ًرجل یطلب أمة لولده، لكن إذا كان العكس یصح، مثالًوفي ما یلتحق بھ أن تكون امرأة تطلب عبدا لولدھا، أو 

ًالولد ال یملك أمة والده فیصح أن ینكح بشرط؛ ألنھ ال یجمع بین الملكیة وبین النكاح، ولو أن بنتا تطلب رقیقا لوالدھا وكانت مملوكة، كما  ً
 ...... .ایقع في الكفر، وكانت بنتھ كافرة یصح، وال بأس في ھذ

 
 من األحوال التي ینفسخ فیھا عقد النكاح

 
 

، فاألم ال تتزوج عبد ولدھا؛ ألن ولدھا یملك ھذا العبد )ولیس للحرة نكاح عبد ولدھا: (قولھ] ولیس للحرة نكاح عبد ولدھا : [ قال رحمھ هللا
، )  أطیب ما أكلتم من كسبكم، وإن أوالدكم من كسبكمإن: (، وكذلك قولھ علیھ الصالة والسالم) أنت ومالك ألبیك: (ومال ولدھا في حكم

حتى تتضح الصورة، ما ھو ضابط ! یا إخوان. فھذا للذكر واألنثى فاألم واألب سواء) إنما فاطمة بضعة مني: (وقولھ علیھ الصالة والسالم
 نكاح وبین ملك، تقرر على ھذا أنھ یستوي أن ھذه المسائل؟ إذا كان الذي یرید أن یعقد على أمة وھو مالك لھا فإنھ ال یصح أن یجمع بین

أم مع عبد ملك لولدھا، : ًیكون ھو المالك أو في حكم المالك، كوالد مع ولده فتجعل الرقیق أنثى، أو أم مع ولدھا وتجعل الرقیق ذكرا، فتقول
ن ینكح أمتھ، ھذا ضابط المسألة، وبھذا ال وأب مع أمة ملك لولده ال یجوز نكاحھما، كما ال یصح لسیدة أن تنكح عبدھا، وال یصح لسید أ

ًبعض اإلخوان یجد صعوبة في مسألة األمة مع سیدھا، ویجد نوعا من التضارب، أھم شيء ھي القواعد، ومیزة : یعني. یشكل علیك األمر
دور حول عدم الجمع بین المتون الفقھیة وأھم ما فیھا أنك تستطیع أن تتصور وتعرف الضابط، ھذا قبل الدخول في المثال، والضابط ی

ًالملكیة والنكاح، فال یصح أن یكون مالكا وزوجا في آن واحد، فھذا تضارب، وال یصح أن تكون سیدة وزوجة في آن واحد، فإما ھذا وإما  ً
علماء في حكمھ، إذا كان ھذا األصل وھذا الذي أجمع علیھ ال. ھذا، إذا قررت ھذا األصل فیمكنك أن تأتي بالفروع؛ ألن الفقھ أصول وفروع

ولد یطلب أمة لوالده، فإن : ًأمة لولده، لكن إذا كان العكس یصح، مثال ًوفي ما یلتحق بھ أن تكون امرأة تطلب عبدا لولدھا، أو رجل یطلب
ًالولد ال یملك أمة والده فیصح أن ینكح بشرط؛ ألنھ ال یجمع بین الملكیة وبین النكاح، ولو أن بنتا تطلب رقیقا لوالدھا  وكانت مملوكة، كما ً

 ...... .یقع في الكفر، وكانت بنتھ كافرة یصح، وال بأس في ھذا
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 ًانفساخ النكاح إن ملك أحد الزوجین اآلخر حقیقة أو حكما
 
 

 لما ًبحیث لو قرأت المتن أوال تحس بشيء غریب، لكن! انظروا إلى دقة العلماء]. وإن اشترى أحد الزوجین أو ولده الحر : [ قال رحمھ هللا
المصنف أعطانا الضابط األصلي، وھو أنھ ال . تمسك الضوابط تحس بمتعة ھذه المتون الفقھیة ودقة العلماء رحمھم هللا، والفقھ ریاضة الذھن

 تأتي بعد ھذا. ًیجمع بین الملكیة والنكاح في األصل، ویلزم أن تبني على ذلك ما كانت الملكیة تبعا كوالٍد مع ولده أنثى أو ذكر، أم أو أب
! ًإذا افرض أنھا زوجة لھ وطرأت الملكیة، انتبھ. ًأشیاء مفرعة على المسألة، أنت تقرر أنھ ال یجوز للرجل أن یتزوج أمة إذا كان مالكا لھا

لما یأتي ًھناك ابتداء وھناك استدامة، فھل الحكم الذي ثبت في االبتداء یؤثر أیضا في االستدامة؟ وھذا تقدم معنا في أكثر من مسألة، أنھ 
لو ! ًحسنا. بموانع النكاح ینبھ علیھا في االبتداء ثم ینبھ علیھا في االستئناف، فھذه من مسائل االستئناف، ومن ھنا سیدخل في االستئناف

ً ملكا لھا، ًطرأت الملكیة كامرأة اشترت زوجھا، كان زوجا لھا ثم اشترتھ، یقع في المملوكیة إذا اشترتھ وأذن لھا سیدھا، في ھذه الحالة صار
ال یصح، فحینئٍذ كما یؤثر في االبتداء یؤثر في االستدامة ھذا ضابطھ، واآلن انظر : ومثل ھذا مثل ما یقع بین السیدة وعبدھا ومملوكھا، قلنا

. سألة على ما قبلھاوإن حصل كذا وكذا، كأنھ یبني ھذه الم: ًلما یؤتى بھذا غالبا یفرع على ما قبلھ، فھو لما یقول) وإن: (قولھ. إلى المسألة
ًمثلما ذكرنا الحر ال یستطیع طوال، فینكح : ًھو زوج لھا فاشترتھ، أو ھي زوجة لھ فاشتراھا، مثال: یعني) وإن اشترى أحد الزوجین: (قولھ

ًماذا؟ ینكح األمة، ثم أصبح ھذا الحر غنیا ثریا، فضایقھ سید زوجتھ، فاشتراھا منھ، فما الحكم؟ یصبح حینئٍذ سیدا م ً ًن وجھ وزوجا من وجھ ً
ًآخر، فدخول الملكیة یفسد النكاح، فأصبح مانعا من االبتداء ومانعا من االستدامة؛ ألن ھناك شیئا یمنع من االبتداء واالستدامة، وھناك شیئا  ً ً ً

نع من االبتداء؛ لكن لو أن زوجین عندنا اإلحرام ما: ًاآلن مثال. یمنع من االبتداء وال یمنع من االستدامة، ھناك موانع ال تمنع من االستدامة
یفرق بینھما؟ ال، ما یقال ذلك، فإذن مانع اإلحرام یمنع االبتداء وال یمنع االستدامة، وعندنا مانع یمنع االبتداء : أحرما مع بعضھما ھل نقول

بھا ریاضة الذھن، وإذا قام طالب ھذه المسائل مبنیة على أصول شرعیة، لكن یراد : واالستدامة، وھذا كلھ مبني على أصول شرعیة، یعني
ھذه المسائل التي ترى ما كانت موجودة في المتون . العلم بالتجربة وقرأ في المطوالت واستمر في مسائل الفقھ، فإنھ یصبح عنده الفقھ ملكة

ه القراءة اآلن تفتح بھا مسائل قد ّالمتقدمة قبلھا، لكن المتون المتقدمة قبلھا نصت على مسائل فتحت األذھان لھذه المسائل التي طرأت، وھذ
تطرأ علیك في عصرك اآلن، ألنك إذا أخذت الضابط باالستدامة واالبتداء فإنك تستطیع أن تقرر مسائل أخر تأتي جدیدة سواء في المعامالت 

وص من الكتاب والسنة، ما یخرج ًالمالیة أو الشخصیة أو الجنایات، كل ھذا یراد بھ ریاضة الذھن وتقویتھ، لكن ینبغي أن یكون مقیدا بالنص
ًعنده ولد حر، فرضنا أن زیدا : یعني) أو ولده الحر: (قولھ. إلى تكلف اآلراء التي ال نص فیھا وال أصل لھا، أو تعلل بعلل ضعیفة واھیة

 عنده مال لیتزوج حرة، ًتزوج خدیجة وأنجب منھا محمدا، وخدیجة حرة وزید حر، ثم بعد ذلك ماتت خدیجة فأراد والد زیٍد أن یتزوج ولیس
ًما الحكم؟ یجوز لھ نكاح األمة، فلما تزوج األمة بالشرط المعتبر شرعا، أصبحت زوجتھ أمة وعنده ولد حر من غیرھا، وبعد زمان اشترى 

ولد والوالد فإنھ مؤثر في إن الولد في حكم الوالد، فحینئٍذ كما أثر في االبتداء في مسألة ال: الولد الحر زوجة أبیھ األمة، وقد قلنا في الضابط
ًأظن ھذا واضحا، فبعد فھم الضابط لیس ھناك إشكال في المسألة؛ ألن األمر واضح سواء اشترى ھو أو اشترى فرعھ، ثم یأتون . االستدامة

  .بمثال األم مع ولدھا
 
 
 
 

 انفساخ نكاح المكاتب أو المكاتبة إن ملك أحدھما اآلخر
 
 

وھو الذي یكون في حكم ملكیة الشخص كالمكاتبة، فلو : بعض األحیان یأتون بشيء أغرب من ھذا] زوج اآلخرأو مكاتبة ال: [قال رحمھ هللا
ًأو مكاتبھم، نفس الحكم؛ ألن المكاتب إذا كان یكاتبك لیس بحر، ما دام في حال الكتابة، إنما یصیر حرا بعد أداء نجوم الكتابة، ففي حال : قال

  .ي تزوجھا، كولدك الذي اشترى األمة التي تزوجھا، فالمسألة كلھا تدور حول الضابطًكونھ مكاتبا اشترى األمة الت
 
 
 
 

 انفساخ النكاح عندما یملك أحد الزوجین جزء اآلخر
 
 

كیة أنھ سواء كانت المل: لو اشترى الكل أو اشترى البعض فالحكم واحد، نحن استفدنا فائدة: أي]. أو بعضھ انفسخ نكاحھما : [ قال رحمھ هللا
للكل أو الملكیة للبعض، فلو أن ھذه األمة التي تزوجھا والده ملك لشخصین زید وعمرو، فاشترى الولد نصف ملك زید، فأصبح یملك نصف 
ًأمة ھي زوجة أبیھ، إذا یصبح أبوه یملك نصف المرأة التي اشتراھا ولده وزوج لكلھا، حینئٍذ ینفسخ النكاح؛ ألنھ كما أثر في الكل فإنھ یؤثر 

أو مكاتبھ أو كذا؛ ألنھ لو : انظروا كیف یدخلون العبارات في بعض؛ ألنھم یریدون االختصار، فیجیبون. في الجزء، فالحكم في ذلك سواء
أراد أن یشرح لك القواعد الحتاج إلى صفحات؛ لكن ھو یشرحھا بھذه األمثلة، أرأیت ھذه األمثلة التي قد یتھكم بھا البعض، ھذه ھي التي 
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ً الطالب إلى األصل، فالعلماء ما مرادھم بھذا التمثیل كمثال، وھذه األمثلة لما تراھا ترى شیئا غریبا وتقولتفتح ذھن ھذا من أین جاء؟ أو : ً
من أین أتى؟ أتى من نص الكتاب والسنة كقاعدة، فلو جاء الفقیھ یرید أن یشرح ھذه القواعد الحتاج إلى مطوالت واحتاج إلى وقت، فھم إنما 

ً المتون الفقھیة أمثلة، وجعلوا شرح ھذه القواعد وأدلتھا للفقھاء والعلماء الذین یشرحون، وكال على حسب قوتھ وطاقتھ، ثم أصبح الفقھ جعلوا
ولیس المراد اإلحاطة بھذه األمثلة ذاتھا والعجز عن اإلتیان بغیرھا، بل . ًمجموعا في ھذه المتون تحت أمثلة ھي في الواقع أصول لغیرھا

 أن یلم بأصلھا فیستطیع أن یلحق بھا غیرھا، فیصبح عند طالب العلم الفقھ القدیم والفقھ الجدید، وھذه ملكة تعین على مسألة التخریج البد
أنھ إذا ضبط ھذه األمثلة وأعانھ هللا عز وجل على فھم ضوابطھا، فإنھ یستطیع بإذن هللا أن یتكلم على المسائل والنوازل التي : الفقھي، یعني

  .ّجد وتطرأ على زمانھ، ویمكنھ أن یعرف حكم هللا عز وجل فیھات
 
 
 
 

 حكم وطء المحارم بملك الیمین
 
 

ھذه مسألة فیمن ملك ذات محرم منھ، ال یجوز أن یطأ أختھ بملك ] ومن حرم وطؤھا بعقد حرم بملك یمین إال أمة كتابیة : [ قال رحمھ هللا
ین، لو أنھ أسلم ثم أسرت عمتھ واسترقت وبیعت فاشتراھا، فاألصل یقتضي أن من ملك ذا محرم الیمین، وال یجوز أن یطأ عمتھ بملك الیم

منھ فقد عتق علیھ على تفصیل سیأتي في باب العتق، لكن على القول أنھا ال تعتق وأراد أن یطأھا بملك الیمین فإنھ ال یجوز، ھذه مسائل 
ھل یجوز أن یجمع بین : سألة الجمع بین األختین، فإن الجمع بین األختین اختلف فیھملحقة، ووجھ إدخالھا في باب النكاح ھو إلحاقھا بم

ًاألختین بملك الیمین؟ لو أن رجال اشترى أمتین أختین ھل یجوز أن یطأھما معا بملك الیمین؟ ھذه المسألة اختلف فیھا السلف رحمھم هللا،  ً
ْوأحل لكم ما وراء ذلكم : أحلتھما آیة وحرمتھما آیة، أحلتھما آیة وھي قولھ تعالى: فكان عثمان رضي هللا عنھ إذا سئل عن ھذه المسألة یقول ُْ ُِ َّ َِ َ َ َ َ ََ ُ

ْإال ما ملكت أْیمانكم : ، وقولھ في االستثناء] 24:النساء[ ُ ُ َ َ ََ ْ َ َ َّ َوأْن تْجمُعوا بْین : في المحرمات، وحرمتھما آیة وھي قولھ تعالى] 24:النساء[ِ َ َ ََ َ
ِاألختْین  َ ْ فأطلق، ومن جھة المعنى یقوى المنع كما ذكرنا في الزنا، ولذلك الشبھة موجودة فیھ كالشبھة في الجمع بین الحالل ] 23:لنساءا[ُ

 ...... .والحرام، كما قدمناه في مانع الزنا
 

 حكم من جمع بین محللة ومحرمة في عقد واحد
 
 

من جمع بین محللة ومحرمة في عقد واحد صح فیمن تحل : أي]  تحل ومن جمع بین محللة ومحرمة في عقد صح فیمن: [ قال رحمھ هللا
المصنف رحمھ هللا ذكر الموانع، وبین حكم العقد على المحرمة، وأنھ یفسخ النكاح؛ ألن الحرام یمنع من االبتداء . وحرم فیمن تحرم

:  حرام وحالل؟ كأن یقول لھ رجل في عقد واحدواالستدامة، فإذا عرفنا الحرام المحض وعرفنا الحالل المحض، فما الحكم لو جمع بین
ًإحداھما یحل لك نكاحھا، والثانیة یحرم علیك نكاحھا، فزوجكھما معا، صح العقد فیمن : ًزوجتك فالنة وفالنة، وكان ھذا الرجل ولیا المرأتین
 العقد إال ما دل الدلیل الشرعي على فلما كان األصل صحة. تصحیح العقود ما أمكن: حلت وحرم فیمن حرمت؛ وذلك للقاعدة التي تقول

 ...... .ینھدم العقد من أصلھ فیبطل في االثنین: وقال بعض العلماء. تحریمھ وبطالنھ، حكمنا بالتحریم فیما حرم وحكمنا بالحل فیما حل
 

 حكم نكاح الخنثى المشكل
 
 

الخنثى من عنده آلة الذكر وآلة األنثى، وینقسم )  نكاح خنثىوال یصح: (قولھ] وال یصح نكاح خنثى مشكل قبل تبین أمره : [ قال رحمھ هللا
خنثى تبین أمره وانكشف، بأن تبین أنھ رجل فحكمھ حكم الرجل، أو تبین أنھ أنثى فحكمھ حكم اإلناث، لكن ھناك نوع من : إلى قسمین

الخنثى یعطى حكم األنثى : وبعض العلماء یقول. باداتالخنثى الذي ھو المشكل الذي ال یتبین حالھ، وھذا لھ أحكام شرعیة، وتقدم معنا في الع
إال في مسائل، ویعطى حكم األضعف حتى یتبین أنھ ذكر؛ وذلك ألننا على یقین باألقل حتى نستیقن ما ھو أعلى منھ، وھذا أصل صحیح، 

كل ال یجوز نكاحھ؛ ألنھ ربما زوج على أنھ الیقین ال یزال بالشك، وفرعوا مسائل الخنثى علیھا، لكن الخنثى المش: وذكره العلماء في قاعدة
 ...... .ًامرأة فبان ذكرا، أو زوج على أنھ ذكر فبان أنثى، فلذلك یتوقف في أمره حتى یستبین

 
 
 

  الشروط في النكاح-شرح زاد المستقنع 
ًلنكاح أن یشترطا شروطا من عندھما، الشروط بین المتعاقدین منھا ما ھو شرعي ومنھا ما ھو جعلي، وقد أجاز الشرع للمتعاقدین في عقد ا

وھذه الشروط تسمى شروط في النكاح، إال أن ھذه الشروط منھا الصحیح، ومنھا الفاسد في نفسھ، ومنھا المفسد للعقد، وعلیھ فیثبت الخیار 
 .للزوجین عند انتفاء الشرط الصحیح
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 الشروط في النكاح
 
 

شروط شرعیة وشروط : - كما تقدم معنا في البیوع- الشروط تنقسم إلى قسمین ] النكاح باب الشروط والعیوب في : [ قال رحمھ هللا تعالى
كالولي، والشاھدین، ورضا الزوجین، وغیر ذلك مما : ًجعلیة، وتقدم تعریف الشروط، والمراد من ھذا أن ھناك شروطا نص علیھا الشرع

وفي . ھا أحد الطرفین المتعاقدین، إما الزوج أو الزوجة أو الوليذكرناه في شروط صحة النكاح، لكن الكالم ھنا في الشروط التي یجعل
باب الشروط : كیف یقول المصنف: لو سألك سائل وقال لك :الحقیقة عندنا سؤال مھم، یعتبر كمدخل فقط ندخل بھ في مسألة الشروط وھو

.  تكون مسائل الشروط في آخر كتاب النكاحكان المفروض أن: والعیوب، ونحن إلى اآلن ما دخلنا في تفصیالت كتاب النكاح؟ یعني
أن ترتیب المصنف ترتیب صحیح، وفي علم المناسبات فإنھ على حسب األصول التي ذكرھا العلماء یقوى ترتیب : والجواب عن ذلك

الخطبة، وما أن المصنف ذكر مقدمات النكاح، فذكر الخطبة، وذكر من تخطب، وصفات المرأة المخطوبة، وأحكام : المصنف، توضیح ذلك
: یتعلق بھا، ثم ذكر أركان عقد النكاح، والصیغة، والعاقدین، إلى آخره، ثم ذكر شروط صحة عقد النكاح، فبعدما توفرت ھذه المقدمات تسأل

ا تفعل؟ من المرأة التي تحل لي فأتزوجھا، والمرأة التي ال تحل لي فال أتزوجھا؟ فإذا عرفت المرأة التي تحل والمرأة التي ال تحل، ماذ
 مباشرة ستعقد، وقد تقدمت مقدمات العقد، وفي أثناء العقد ستذكر الشروط، فتذكر ما لك من شروط على المرأة، والمرأة تذكر ما لھا من
. ًشروط على الزوج، فإذا ناسب أن یذكر باب الشروط بعد المحرمات من النساء من أجل أن یبین ما الذي یمكن أن یوضع في عقد النكاح

ال : ّإذا كانت الشروط لھا ھذه المناسبة فأنا مسلم وھذا صحیح، لكن العیوب، إما أن تكون في مقدمات النكاح:  یرد إشكال آخر وھوًوأیضا
والواقع أن ترتیب المصنف صحیح، فإن الشروط في الحقیقة من ناحیة فقھیة . تتزوج كذا، وال تتزوج كذا، وإما أن توضع في آثار النكاح

ًأن یدخل أمرا أو یشترطا شرطا یوجب : الخیار وھو: إذا تم العقد بین الطرفین ھناك شيء یسمى: عتبر من الخیارات، یعنيوتنظیر فقھي ت ً
 وفي الواقع أن الشروط في األصل توضع في العقود ویقصد منھا الخیار، بحیث لو -كما تقدم معنا في البیوع- الخیار ألحدھما أو كلیھما 
أن الشروط متصلة بالعقد من حیث : ات معینة وتبین أنھا لیست على تلك الصفات كان لھ الخیار، فمعنى ذلكاشترط أن المرأة على صف

ًحیث الثمرة، فإذا ھي في التنظیر في باب الخیارات، فالتصقت العیوب بھا؛ ألن الشرط والعیب  األساس والتركیب، ومتصلة بالخیار من
الشرط، العیب، العتق، الغرر، أو وجود الغبن :  ھناك أربعة أشیاء مما یوجب الخیار في النكاحوالغرر والعتق كلھا من خیارات النكاح، إذ

سنذكر . ونحو ذلك، ھذه أربع من موجبات الخیار، فناسب أن یلحق العیوب بالشروط، وعلى ھذا فتنظیر المصنف رحمھ هللا تنظیر صحیح
 ...... .باختصار مسألة أنواع الشروط

 
  النكاحأقسام الشروط في

 
 

ًشروط معتبرة شرعا یجب الوفاء بھا، وشروط غیر معتبرة شرعا وفیھا تفصیل، فأما الشروط المعتبرة : الشروط في النكاح تنقسم إلى قسمین ً
- ًشرعا فإنھ یجب على الزوج أن یفي بھا، ویجب على الزوجة أن تفي بھا، وھي الشروط التي أحلھا هللا ورسولھ على الصفة التي سنذكرھا

 وھي تتضمن مصلحة، وال تضاد شرع هللا، وال تخالف شرع هللا عز وجل، ولیست مما حرم هللا، فھذه الشروط جعلیة معتبرة، - إن شاء هللا
أن یكون متاعھا من نوع معین، : أن یكون مھرھا من الفضة، أو اشترطت: أن یكون مھرھا من الذھب، أو اشترطت: ًالمرأة مثال اشترطت

شروط توجب فساد العقد فیفسد : لكن الشروط التي تخالف الشرع تنقسم إلى قسمین.  معینة ال تعارض الشرع وال تضادهھذه كلھا شروط
: فأما الشروط التي یحكم ببطالنھا وبطالن العقد كقولھ. ًالشرط والعقد، وشروط یحكم ببطالنھا ویبقى العقد صحیحا فال یجب الوفاء بھا

زوجتك ابنتي سنة، أو زوجتك ابنتي شھرین، أو ثالثة شھور، أو زوجتك : بنتك، وھذا نكاح الشغار، أوزوجتك ابنتي على أن تزوجني ا
ٍابنتي مدة إقامتك عندنا، وھذا نكاح المتعة، أو زوجتك ابنتي على أنك إذا وطئتھا وحلت لزوجھا األول طلقتھا، فھذا الشرط الغ والنكاح 

وط تصحح فیھا العقود وتلغى ھذه الشروط، فلو تزوجھا على أن ال مھر لھا فحینئٍذ نلغي ھذا فاسد، وھو شرط یوجب فساد العقد، وھناك شر
ًفما اْستْمتْعتم بھ منُھن فآتوُھن أُجورُھن فریضة  :الشرط؛ ألنھ خالف كتاب هللا حیث قال هللا تعالى َ َ َِ َ َ َ َ ََّ َّ َّ ِ ُِ ُ ْ ُِ ، فا عز وجل فرض على ] 24:النساء[ْ

لھا مھر مثلھا، وأما بالنسبة لتفصیالت ھذه : ًرأة حقھا، فإذا لو أنھ اشترط أن ال مھر لھا نسقط ھذا الشرط، ونقولالمسلم أن یعطي الم
  .الشروط وبیانھا فسیفصلھا المصنف رحمھ هللا فیما یأتي

 
 
 
 

 الشروط الصحیحة في النكاح
 
 

لعلماء رحمھم هللا فیھا، فتارة یحكم بصحة الشرط واعتباره شرع المصنف رحمھ هللا في الشروط التي یرى صحتھا؛ ألن الشروط اختلف ا
ولزوم الوفاء بھ، وتارة یحكم بعدم اعتباره وعدم وجوب الوفاء بھ، فتختلف أقوال العلماء رحمھم هللا في ھذا النوع من الشروط ویتكلمون 

 ...... .على مسائلھ في ھذا الموضع
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 اشتراط طالق الزوجة األولى
 
 

ًرضیت بھ زوجا بشرط أن یطلق زوجتھ، فتارة : أن تقول المرأة: صورة المسألة] إذا شرطت طالق ضرتھا : [ حمھ هللافقال المصنف ر
أشترط أن یطلق : یكون الزوج الذي یرید أن یتزوج عنده زوجة واحدة وتارة تكون عنده أكثر من زوجة، فإذا كان عنده زوجة واحدة تقول

أشترط : یطلق زوجتھ السابقة وال تسمي فھذه صورة، ومن صورھا أن تقول إذا كان عنده أكثر من زوجةأشترط أن : زوجتھ فالنة، أو تقول
ًاألول، فسواء اشترطت طالق زوجة أو طالق زوجتین أو أكثر فإن : أشترط أن یطلق بعض نسائھ أي: أن یطلق جمیع نسائھ، وتارة تقول

حتھ كما درج علیھ المصنف رحمھ هللا، واختاره أبو الخطاب من األصحاب، وغیرھم فقال بعض العلماء بص: ھذا الشرط للعلماء فیھ قوالن
رحمة هللا علیھم، وعللوا ذلك بأن فیھ مصلحة للزوجة، وأن الزوجة تخاف من الضرر بوجود الضرة، كأن تكون شدیدة الغیرة، إلى آخر ما 

فھذا : قالوا) إن أحق ما وفیتم بھ من الشروط ما استحللتم بھ الفروج: (یحإن النبي صلى هللا علیھ وسلم قال في الحدیث الصح: ذكروه، وقالوا
وذھب طائفة من العلماء إلى أنھا لو شرطت علیھ طالق . الحدیث یدل على أنھ یجب الوفاء بالشرط؛ ألن شرط النكاح أحق ما یوفى بھ
إنھ یحكم ببطالن الشرط وبقاء النكاح على صحتھ، وھذا ھو ضرتھا فالشرط باطل وال یلزمھ الوفاء بھ، ولو حدث نكاح ورفع إلى القاضي ف

الصحیح وعلیھ المذھب كما أشار إلى ذلك صاحب اإلنصاف، وصححھ في المذھب، أنھ لیس من حقھا أن تشترط ھذا الشرط؛ لما ثبت في 
ال تسأل المرأة طالق : (لفظ اآلخروكذلك في ال) وال تسأل المرأة طالق ضرتھا: (الصحیح عن رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم أنھ قال

فدل ھذا على أنھ ال یجوز للمرأة أن تشترط ) نھى أن تسأل المرأة طالق ضرتھا لتكفأ ما في صحفتھا: (وفي اللفظ اآلخر) ضرتھا لتنكح
إن النبي صلى هللا : قالأنھ لیس بشرط شرعي، وأنھ ال یلزم الوفاء بھ، فإن اعترض معترض و: وھذا ھو الذي نمیل إلیھ. طالق المرأة قبلھا

كل شرط لیس : (أن النبي صلى هللا علیھ وسلم قال: جوابھ: نقول) إن أحق ما وفیتم بھ من الشروط ما استحللتم بھ الفروج: (علیھ وسلم قال
عنھ، والنھي ونھى ) ال تسأل المرأة: (فكیف وقد نص على بطالن مثل ھذا الشرط في قولھ) في كتاب هللا فھو باطل وإن كان مائة شرط

ًیقتضي فساد المنھي عنھ، فھذا أمر حرمھ هللا ورسولھ صلى هللا علیھ وسلم، وإذا كان محرما فكیف نقول بمشروعیتھ؟ وكیف نقول بلزوم 
بأنھ ال یصح للمرأة أن تسأل طالق ضرتھا؛ لكن یعتذر للعلماء الذي قالوا : وعلى ھذا فإننا نقول. الوفاء بھ؟ فالصحیح أنھ شرط غیر معتبر

ًصحیح بأنھ یحتمل أنھم ال یقصدون مطلق الشرط وإنما قصدوا شیئا معینا   كما لو اشترطت المرأة طالق امرأة شریرة قبلھا أو -وهللا أعلم- ً
أنا ال أتزوج منك وفالنة في عصمتك، طلقھا : طالق امرأة فاجرة تخاف من فجورھا وضررھا، فصار ھناك مسوغ وھو دفع الضرر، فتقول

ٍني، ففي ھذه الحالة ممكن أن یشترط ھذا الشرط، أما أن یكون شرطا معتبرا بإطالق فالثم انكح ً ًوالضرة سمیت ضرة ألنھا تضار، وغالبا . ً
  .مع وجود الغیرة یحصل الضرر

 
 
 
 

 اشتراط عدم التسري على الزوجة
 
 

َّأرضاك زوجا بشرط أال تطأ أو ال تتسرى علي، : ، فتقول لھھي األمة التي تنكح بملك الیمین: السریة] أو ال یتسرى علیھا :[ قال رحمھ هللا ً
صححھ طائفة كما ذكرنا، وأبطلھ طائفة، والصحیح أنھ باطل، : ما یطأ النساء الالتي في ملك یمینھ، وھذا الشرط للعلماء فیھ وجھان: أي

م ما أحل هللا : وذلك لقولھ تعالى ُیا أیھا النبي لم تحرِّ َّ َّ ِ ُّ َُّ َ َ َ ََ َُ ُ َ ِ َلك تْبتغي مْرضاة أزواجك َّ َ َ َ َِ ْ َ َ ِ َ َ فا أحل لھ أن یطأ سریتھ، والمرأة تحیض ] 1:التحریم[َ
ًویأتیھا العذر ویأتیھا المرض الذي یعیقھ من إعفاف نفسھ فیبقى معلقا عن حالل أحلھ هللا لھ، فھذا من تحریم ما أحل هللا ولیس من جنس 

  .الشروط التي یجب الوفاء بھا
 
 
 
 

 دم الزواج على الزوجةاشتراط ع
 
 

وھذا أشد وأعظم؛ ألن الرجل بھذا یمتنع مما أحل هللا لھ، ومع ما فیھ من مصلحة األمة، ومصلحة ] وال یتزوج علیھا : [ قال رحمھ هللا
َّأرضاك زوجا بشرط أال تتزوج علي، فمثل ھذا الشرط اختلف فیھ العلماء: الجماعة واألفراد، وصورة المسألة أن تقول لھ ً رحمھم هللا سلفا ً

فأثر عن عمر بن الخطاب رضي هللا عنھ وعمرو بن العاص وسعد بن أبي وقاص ، وكذلك قال بھ طاووس بن كیسان تلمیذ ابن : ًوخلفا
عباس ، وقال بھ األوزاعي فقیھ الشام وطائفة كـإسحاق بن راھویة من أھل الحدیث أن ھذا الشرط صحیح ویجب علیھ أن یفي للمرأة بما 

: َّأشترط أن ال تكون لك سابقة وال الحقة وال تتزوج علي، فإنھ یجب علیھ الوفاء، واحتجوا بقولھ علیھ الصالة والسالم: زم بھ، فإن قالتالت
ًوذھب طائفة من العلماء كما ھو مذھب جمھور العلماء سلفا وخلفا إلى أن ھذا ) إن أحق ما وفیتم بھ من الشروط ما استحللتم بھ الفروج( ً

م ما أحل هللا لك تْبتغي مْرضاة : ط باطل، وأنھ لیس من حقھا أن تحرم علیھ ما أحل هللا لھ، واحتجوا بقولھ تعالىالشر َیا أیھا النبي لم تحرِّ َ َ َ َ َ َ َ َِ َّ ِ ُّ َُّ َ َ َُّ َّ َ َُ ُ َ ِ
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َأزواجك  َِ ْ  في كتاب هللا الندب واالستحباب ، والذي)كل شرط لیس في كتاب هللا فھو باطل: (وكذلك قولھ علیھ الصالة والسالم] 1:التحریم[َ
َفانكُحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثالث وُرباع : لزواج الثانیة والثالثة والرابعة َ َ َ َ ِ َ َ َ ََ َُ َْ َِّ ُِ ِْ فندب هللا األمة إلى تكثیر سوادھا وحصول ] 3:النساء[َ

وكونھا ذات غیرة فإن ھذه الغیرة ضرر خاص بھا ال تستضر بھ اإلعفاف لنساء المؤمنین، وھذه المرأة تحرم ما أحل هللا لمصلحتھا الذاتیة، 
جماعة المسلمین، وكم من مطلقة وأرملة تحتاج إلى من یعفھا ویسترھا وقد تكون ابنة عم وقد تكون ابنة خال وقریبة فال یستطیع أن ینكحھا 

لنبي صلى هللا علیھ وسلم ألغى الشرط الذي یعارض ھذا الشرط باطل، فإن ا ومن تأمل الواقع وجد أن الشرع یؤكد أن. لوجود ھذا الشرط
َفانكُحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثالث وُرباع : والذي في كتاب هللا) كل شرط لیس في كتاب هللا: (كتاب هللا عز وجل، فھو یقول َ َ َ َ ِ َ َ َ ََ َُ َْ َِّ ُِ ِْ َ

ً رجل عنده امرأة تزوجھا ونكحھا وأنجب منھا أوالدا، فإذا قلنا وال یستطیع الشخص أن یدرك خطر ھذا الشرط إال إذا نظر إلى] 3:النساء[
ال أریده، تنفسخ مباشرة، : بصحة الشرط وثبت أن للمرأة ھذا الشرط فمعناه أنھ متى نقض الشرط كان لھا الخیار، فإذا نقض الشرط وقالت

نا ھذا الضرر وھذه المفاسد العظیمة، فمن كان عنده وال یستطیع إرجاعھا إال بعقد جدید، وھذا معروف عند من یعمل بھذا الشرط، فوجد
واألصل حل . أوالد ال یستطیع أن یتزوج الثانیة لعلمھ أن أوالده سیستضرون بطالق ھذه وانفساخ عقدھا فھذا كلھ مما یعارض ھذا الشرط

لنا، وإال رددنا كل ما صادم كتاب هللا وسنة ًشروطا ال ضرر فیھا قب نكاح الثانیة والثالثة والرابعة، فالمرأة إن أرادت أن تتزوج اشترطت
إن هللا قد أحل أشیاء : (النبي صلى هللا علیھ وسلم، وأوجب الحرج على المسلمین، فضیق ما وسع هللا على عباده، قال صلى هللا علیھ وسلم

م أن یحرم ما أحل هللا لھ ابتغاء مرضات فال یلیق بالمسل) فال تحرموھا، وحرم أشیاء فال تحلوھا، وسكت عن أشیاء رحمة بكم من غیر نسیان
  .النساء واألزواج كما نص هللا عز وجل على تحریم ذلك

 
 
 
 

 اشتراط عدم خروج الزوجة من دارھا أو بلدھا
 
 

 رحمھم إذا اشترطت علیھ أن ال یخرجھا من دارھا أو من بلدھا، فھذا الشرط اختلف فیھ العلماء] أو ال یخرجھا من دارھا : [ قال رحمھ هللا
ًهللا أیضا سلفا وخلفا ً روي عنھ أنھ أقر ھذا الشرط، وروي عنھ أنھ أبطل ھذا الشرط، وعن علي : فعن عمر بن الخطاب روایة بكال القولین: ً

بن أبي طالب رضي هللا عنھ أنھ أبطل ھذا الشرط، ولما رفعت إلیھ قضیة المرأة التي اشترطت على زوجھا أال یخرجھا من بلدھا قال رضي 
أن هللا عز وجل أحل للرجل أن ینقل امرأتھ حیثما انتقل؛ لكي تعفھ عن الحرام وتصونھ عن اآلثام بإذن هللا عز : كتاب هللا أسبق، أي: هللا عنھ

إنھ یشرع ھذا الشرط، وإذا اشترطت علیھ المرأة ذلك فإنھ ال یخرجھا من دارھا ویجب علیھ الوفاء؛ لعموم : وقال طائفة من السلف. وجل
الحقیقة القول بجوازه أقوى؛ ألن ھذه المسألة  وفي) إن أحق ما وفیتم بھ من الشروط ما استحللتم بھ الفروج: (لھ علیھ الصالة والسالمقو

ًلیست كالمسألة السابقة، والضرر في ھذه لیس كالضرر في سابقتھا، وكثیر من النساء یشترطن أال یخرجن من دورھن خوفا على الوالدین 
ًیة، والغالب أن المرأة ال تشترط مثل ھذا الشرط إال وھناك ما یؤثر علیھا ویضر بھا إضرارا معتبرا خاصة في حق والدیھا ولمصالح ذات ً

كذلك الحكم في البلد، وقد تكون ] أو بلدھا : [ قال. أرجح وأقوى، وقد نبھنا على ذلك غیر مرة: ھو أقوى، وفرق بین قولنا: وقرابتھا، فنقول
أشترط علیك أال تخرجھا من المدینة؛ ألنھ یعلم أن ابنتھ في ھذا السن یخشى : قد تكون المرأة صغیرة السن فیقول والدھاھناك مبررات، ف

علیھا وأن بیئتھ أو جماعتھ أو مدینتھ فیھا مفاسد، فمثل ھذا أنا ال أشك في اعتباره، وأنھا شروط شرعیة؛ ألنھ یقصد منھا مقصود شرعي، 
مصالح ودرء مفاسد،  لى الرجل فھذا شيء آخر، لكن من حیث النظر في غالب األحوال فھذا الشرط یقصد بھ تحقیقأما إذا قصد التضییق ع

  .ومثل ھذا ال یشك في اعتباره والعمل بھ
 
 
 
 

 اشتراط نقد معین في المھر أو اشتراط زیادتھ
 
 

ًأو شرطت نقدا معینا : [ قال رحمھ هللا  -ًمثال-  ألف لایر من الفضة القدیمة، أو أشترط أن یكون صداقي أشترط أن یكون صداقي مائة: قالت] ً
ًثالثین ألف لایر من الورق، أو أشترط أن یكون صداقي مائة جنیھ من الذھب السعودي مثال أو غیره، فھذا كلھ اشتراط نقد معین، فھذا یجب 

) . إن أحق ما وفیتم بھ من الشروط ما استحللتم بھ الفروج (:الوفاء بھ، فإنھ استحل فرجھا بھذا الشرط، والنبي صلى هللا علیھ وسلم یقول
فإن خالفھ فلھا : [ قال. ألنھ یجوز لھا أن تشترط في المھر القلیل والكثیر، فلیس ھناك محظور شرعي] أو زیادة في مھرھا صح: [ قال

 ذكرنا أن الشروط في العقود من موجبات الخیار، وإذا تملك الفسخ، وھذا كما: لھا أي) فلھا الفسخ(الضمیر عائد إلى الشرط ) خالفھ] (الفسخ 
لھا الفسخ، ففرق بین الفسخ والطالق، فالمرأة إذا كان لھا الفسخ فمعنى ذلك أنھا إذا اختارت الفسخ فإنھ ال یستطیع أن یعود لھا إال بعقد : قلنا

لھا الفسخ؛ ألننا : لى ویمتلك ارتجاعھا بدون رضاھا، وإنما قلناتطلق، فقد تطلق وتكون رجعیة كما لو كانت الطلقة األو: جدید، ولكن إذا قلنا
: إنھا تكون في حكم المطلقة ألمكنھ أن یطلقھا ثم یعیدھا بعد ذلك فیفوت المقصود من الشرط، ولذلك یقول: ًلو قلنا بدون الفسخ بأن قلنا مثال

ِ بالخیار إما أن ترضي بھذا الواقع الذي ھو فیھ وإما أن تفسخي نكاحك، ِأنت: ال أرید ولست براضیة، یقال لھا: أي أنھا إذا قالت) لھا الفسخ(
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  .فتفسخ نكاحھا وال یرجع علیھا بمھر؛ ألن المھر یكون بما استحل من فرجھا
 
 
 
 

 الشروط المبطلة للعقد
 
 

: النوع األول: شروط على أقساموال. ھي الشروط الباطلة التي توجب بطالن العقد، فھي فاسدة ومفسدة للعقد: النوع الثاني من الشروط
: الشروط الصحیحة التي یجب الوفاء بھا، وإن كنا قد استثنینا بعضھا لمصادمتھ للكتاب والسنة، الشروط الممنوعة، وتنقسم إلى قسمین

 ...... .شروط ممنوعة توجب فساد العقد وھو الذي شرع بھ اآلن فانتقل من األعلى إلى األدنى
 

 نكاح الشغار
 
 

: إن شرط أن یزوجھ مولیتھ أو ابنتھ، فقال] وإذا زوجھ ولیتھ على أن یزوجھ اآلخر ولیتھ ففعال وال مھر بطل النكاحان : [ مھ هللاقال رح
، فكأنھ - أكرمكم هللا-شغر الكلب رجلھ إذا رفعھا لیبول : زوجتك ابنتي على أن تزوجني ابنتك فھذا نكاح الشغار، مأخوذ من قول العرب

ً حتى أستمتع بمولیتك، فكأنھ جعل البضع عوضا عن البضع، وھذا النوع من النكاح -وضع الجماع-ع بمولیتي بشغر الرجل ال تستمت: یقول
ًكان نكاحا جاھلیا، والشریعة لما جاءت ألنكحة الجاھلیة أقرت وأبطلت وفصلت، فھناك أنواع أبطلتھا بالكلیة وھناك أنواع أقرتھا، وھناك  ً

فالنكاح الذي ألغتھ نكاح الشغار، وكان من أنواع األنكحة التي یظلم فیھا .  في أنكحة الكفار-إن شاء هللا-كما سیأتي أنواع فصلت في أحكامھا 
ابنتي بابنتك وال مھر، فیجعل البنت مقابل البنت والبضع : أن الرجل یقول: الصورة األولى: النساء، والظلم في نكاح الشغار یقع بصورتین

متع حتى یستمتع اآلخر، وھذا من أبشع الظلم؛ فإنھ قد یكون أحدھما غیر مرضي، وقد یكون االثنان غیر مرضیین، مقابل البضع، فال یست
ًفكل منھما یخون أمانتھ ویضیع حق مولیتھ طلبا لربحھ ومنفعتھ، فكأنھ یطلب حظ نفسھ في نكاح الثانیة باإلضرار بابنتھ، واآلخر یضر 

ً وقد تكون فیھما من العاھات واآلفات ما ال یقبل معھ مثلھما زوجا، ولكن یضحي كل منھما بحق مولیتھ بابنتھ، فقد یكونان كبیرین في السن
أن یكون ال مھر، فیضران بالمھر، فیخفف من مھر ھذه لقاء مھر تلك : النوع الثاني من الظلم. األول لمصلحتھ في مولیة اآلخر، فھذا الظلم

 أو لم یكن ھناك -على الصحیح من أقوال العلماء-ًنكاح الشغار بتلك الصورتین سواء كان ھناك مھر ًوأیا ما كان ف. أو یسقطان المھر كلیة
ً ال یصح وھو نكاح فاسد، وإذا ثبت ھذا فكل من زوج أختھ أو ابنتھ أو مولیتھ أیا كانت - بإجماع العلماء رحمھم هللا في الصورة الثانیة-مھر 

نھى عن (ي الصحیح عن رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم من حدیث ابن عمر رضي هللا عنھما أنھ بمولیة اآلخر فالنكاح فاسد؛ لما ثبت ف
أن یزوجھ مولیتھ على أن یزوجھ مولیتھ وال مھر بینھما كما اختاره المصنف فھذا على الصحیح أنھ من : وأما قول الراوي). نكاح الشغار

أنھ إذا : ومن أضرار الشغار. یس بتفسیر مرفوع إلى رسول هللا صلى هللا علیھ وسلمقول نافع ولیس من قول النبي صلى هللا علیھ وسلم، ول
تزوج ھذه بھذه فإنھ متى ظلمت ھذه ستظلم ھذه ویصبح وسیلة لإلضرار، فالمرأة ضحیة في كل ھذه الصور، ولذلك یعتبر من سماحة 

ًلكن لو أن رجال خطب ابنة . ًاح الشغار سواء وجد المھر أو لم یوجداإلسالم ویسره ورحمتھ للمرأة تحریم ھذا النوع من النكاح، فال یجوز نك
رجل فزوجھ وبعد أسبوع أو بعد شھر دون مواطأة ودون وعد وبدون ترتیب خطب اآلخر ابنتھ فإنھ یصح، فإذا لم یكن بمواطأة ولم یكن 

ًفأراد اآلخر أن یتزوج أختھ، وھذا یقع كثیرا، فإن بمقابلة فإنھ یجوز وال بأس بذلك، خاصة إذا لم یكن فیھ ظلم، كرجل تزوج أخت رجل 
الرجل یأتي إلى البیت ویرغب في بنت من بناتھ، فإذا شوھدت البنت ورغب فیھا وعقد النكاح تعارفت األسرتان فنظرت أم ھذه المنكوحة 

 اتفاق ودون ترتیب، فمثل ھذا ال بأس بھ إلى بنت من بنات أرحامھم فأعجبتھا ورضیتھا البنھا الذي ھو أخ للزوجة المنكوحة، فخطبتھا دون
وعلى ھذا . ویتحقق بھ شيء من األلفة ً نوعا من التواد والتواصل-ًغالبا-وال حرج فیھ، بل إنھ ال یسلم منھ كثیر من المجتمعات، ویكون 

ھذا على ما ] فإن سمي لھما مھر صح : [ قال. ًفنكاح الشغار نكاح محرم، وقد أجمع العلماء رحمھم هللا أنھ من األنكحة المنھي عنھا شرعا
َّاختاره المصنف وطائفة من أصحاب اإلمام أحمد، والصحیح ما ذكرناه من أنھ سواء سمي المھر أو لم ُیسم ما دام أنھ قال لھ ابنتي بابنتك، : َ

  .ھ بضع ببضع وامرأة بامرأةأو أختي بأختك، أو زوجني فالنة أزوجك فالنة؛ فھذا كلھ من نكاح الشغار، وجد المھر أو لم یوجد؛ ألن
 
 
 
 

 نكاح التحلیل
 
 

ھذا نكاح المحلل ) وإن تزوجھا بشرط أنھ متى حللھا لألول طلقھا: (قولھ]. وإن تزوجھا بشرط أنھ متى حللھا لألول طلقھا: [ قال رحمھ هللا
ولعن المحلل ) ینكح المرأة حتى یحلھا لألولأتدرون من التیس المستعار؟ ھو الرجل : (وھو التیس المستعار كما قال صلى هللا علیھ وسلم

ًأن تطلق المرأة ثالثا من زوج سابق فیتزوج الالحق ھذه الزوجة ألجل أن یحللھا : والمحلل لھ، وھذا یسمیھ العلماء نكاح المحلل، وصورتھ
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العلماء أنھ ال یجوز، والنكاح فاسد أن یكون ذلك بشرط واتفاق وتمالؤ، فھذا باتفاق جماھیر : الصورة األول: لألول، وھذه على صورتین
أن یكون في نیتھ أن یحللھا لألول، فقد جاء عن حبر األمة وترجمان القرآن : والصورة الثانیة. ویعتبر من األنكحة المحرمة التي ال تصح

 وإن نفسھ قد تبعتھا وإني أخشى ًإن عمي طلق امرأتھ ثالثا! یا ابن عم رسول هللا: ًعبد هللا بن عباس رضي هللا عنھما أن رجال جاءه وقال
ھذا من الخدیعة، فأنت ال ترید نكاحھا ولكنك في الحقیقة ترید أن تحللھا : یعني. إن هللا ال ُیخادع! أي بني: علیھ، أفأنكحھا حتى أحلھا لھ؟ قال

ر أو أبطن فإنھ ال یجوز ذلك، لكن لو أن ًسواء أظھ: الباطن كالظاھر، یعني: فقالوا. لعمك، فا ال یخادع فھو مطلع على السرائر والضمائر
إذا رضیت بالزوج الثاني ووطئھا ثم لم ترده فھذا من حقھا؛ ألن : المرأة حنت لبعلھا األول ورغبت في زوجھا األول لم تلم على ذلك، یعني

أتریدین : (هللا علیھ وسلم فقال لھاامرأة رفاعة لما وطئھا عبد الرحمن بن الزبیر حنت لزوجھا األول وجاءت واشتكتھ إلى رسول هللا صلى 
فالمرأة غیر ) ِال حتى تذوقي عسیلتھ ویذوق عسیلتك: (وھذا في الصحیحین، فصرح لھا بمكنون نیتھا، ثم قال) أن ترجعي إلى رفاعة ؟

ى حكمة الشریعة، الرجل؛ ألن المرأة أصل مشروعیة دخول الزوج الثاني أن تعرف قیمة األول وأن ترجع إلى صوابھا ورشدھا، وانظر إل
فالطلقة األولى رجعیة، والطلقة الثانیة رجعیة، فقد یغلط اإلنسان المرة األولى والمرة الثانیة ویخطئ، لكن ال یعطى مھلة ثالثة، فالمرة األولى 

ًوُبُعولتُھن أحق بردھن في ذلك إْن أرادوا إْصالحا : یتأدب بھا ثم یرجعھا ِ ِ ُِ َِّ َ َ َ ََ َِ ِ َّ ِ ََّ ُّ ُ فإن طلقھا الثانیة كذلك أعطي مھلة، فقد تكون الطلقة ] 228:البقرة[َ
نعم، : ال یلدغ المؤمن من جحر مرتین، فالطلقة الواحدة كافیة، فنقول: وقد یقول قائل. األولى غلطة منھ وتكون الطلقة الثانیة غلطة منھا

كن قد تكون ھناك غلطة من المرأة فتأتي الطلقة الثانیة الطلقة الواحدة كافیة؛ ألنھ ربما كانت الخطیئة منھ والغلطة منھ فاستعجل فطلق، ل
ًالحتمال أن تكون الطلقة بسبب المرأة، فإن كانت الطلقة األولى والثانیة بسبب الرجل نفسھ تعنتا منھ وأذیة فطلق الثالثة ندم أشد الندم وعرف 

قیمة ھذه المرأة، وحینما یتزوجھا غیره  ھ عادت لھ وقد عرفمقدار ھذا الطالق، فأصبح إذا تزوج امرأة ثانیة یتحاشى الطالق، وإذا عادت ل
فانظر . ویطؤھا ترغم نفسھ وینالھ من األلم واألسى والحزن ما هللا بھ علیم، مما یعینھ على إصالح نفسھ لو عادت لھ بعد طالقھا من الثاني

ٍالمرأة من زوج ثان مقصود الشرع أن یتأدب كال كیف تھذب النفوس وتقوم، وكیف تتحقق المصالح وتدرأ المفاسد، فكأنھ إذا تزوجت 
ًالزوجین، فالمرأة إذا تزوجھا الثاني تنظر في ھذا الثاني، فلو أن الثاني كان رجال كریما محسنا فال یمكن أن تفرط فیھ؛ ألنھا لما جربت  ً ً

ن على خالف ذلك في عشرتھ أو على خالف ذلك األول ووجدت الثاني أفضل منھ ال یمكن أن ترجع لألول، ھذا بالنسبة للمرأة، وأما إذا كا
ًفأیا ما كان إذا دخل الرجل بنیة أن یحلل المرأة . في طبعھ وأخالقھ فمن حقھا أن تدفع الضر عن نفسھا وتحن لألول؛ ألن القلوب ال تمنع

 عن بعض الصحابة والسلف رضوان ًلألول فال، سواء صرح بذلك عن طریق العقد أو لم یصرح بأن خبأ تلك النیة وكانت في مكنونھ، وأثر
هللا علیھم كـالحسن وغیره أنھم خففوا في ذلك، وخفف فیھ بعض التابعین إذا غیب النیة في قلبھ، وأن نكاح المحلل المراد بھ أن یضع ذلك 

حلل لي فالنة، فھذا ملعون : یقولتزوج ابنتي وحللھا لفالن، أو یأتي الزوج لصدیقھ و! یا فالن: ًشرطا أو یتماأل علیھ فیأتي ولي المرأة ویقول
ً وملعون من أمره بذلك ورغبھ أو دعاه إلى ذلك سواء كان ولیا أو كان زوجا-نسأل هللا السالمة والعافیة- ً ً.  
 
 
 
 

 النكاح المعلق
 
 

فمنھم من أجازه ومنھم من ھذا النكاح المضاف إلى المستقبل، واختلف فیھ العلماء، ] زوجتك إذا جاء رأس الشھر : أو قال: [ قال رحمھ هللا
ًزوجتك إذا جاء رأس الشھر وھو نكاح معلق كالطالق المعلق، فكما أن العصمة تبین تعلیقا : یجوز أن یقول لھ: أبطلھ، فبعض العلماء یقول

ًوتنفصل تعلیقا كذلك النكاح یثبت تعلیقا، وقالوا ًد تم اإلیجاب والقبول معلقا إذا جاء رأس الشھر فقد زوجتك فإنھ ق: ًأیا ما كان إذا قال لھ: ً
 بأن النكاح إنما ھو على البت، وإذا - وھو اختیار المصنف وطائفة من أصحاب اإلمام أحمد - ًفیبقى معلقا حتى یأتي أول الشھر، ورد قوم 

یر حال الزوج، أو إلى غد أو بعد غد أو بعد وقت فإنھ یغرر بھ فال ندري ھل یبقى الزوجان أو ال یبقیان وھل یحدث شيء كأن یتغ: قال
إن رضیت : (إذا قال كذلك] أو إن رضیت أمھا : [ قال. إنھ ال یصح من أجل ھذا الوجھ، وكال القولین لھ وجھھ: یتغیر حال الزوجة، فقالوا

جھول صار مجھول؛ ألننا ال ندري أترضى أو ال ترضى، فأثناء العقد لیس ھناك بت، وعندھم أنھ إذا أسند العقد أو أضیف إلى شيء م) أمھا
زوجتك إن رضیت أمھا، وما ندري أمھا ترضى أو ال ترضى، فھو : من عقود النكاح المشتملة على الغرر، ھذا وجھھ، فیغرر بھ ویقول لھ

ھذه اإلضافة تؤدي للتردد الموجب للغرر فال یصح العقد إال : َزواج ولیس بزواج، زواج إن رضیت ولیس بزواج إن لم ترض فیقولون
  . أن النكاح على البت ولیس فیھ تعلیقبالبت، فیرون

 
 
 
 

 نكاح المتعة
 
 

: أزوجك إلى غٍد فإن جاء غد فطلقھا، أو یقول: ھذا نكاح المتعة، أن یقول لھ] أو إذا جاء غد فطلقھا أو وقتھ بمدة بطل الكل: [ قال رحمھ هللا
 معنا فإن رجعت إلى بلدك فطلق ابنتي أو طلق أختي، كل ذلك أزوجك مدة إقامتك: ٍأزوجك إلى شھر فإن جاءت نھایة الشھر فطلقھا، أو یقول
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ًمن نكاح المتعة، فنكاح المتعة ھو تحدید النكاح بأمد، وكان مباحا في أول اإلسالم وذلك لوجود الحاجة، فقد تمتع الصحابة رضوان هللا علیھم 
ن بعدم وجود النساء معھم؛ ألنھم كانوا في القتال والجھاد متعة النساء؛ ألنھم كانوا یغزون مع رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم ویستضرو

یخافون السبي فإذا غزوا ومعھم النساء وخسروا فإن النساء یؤخذن وھذا معروف في عادة العرب أنھم یخشون من الغزو بالنساء خشیة 
 تأتي - الحالة كھذه-ففي بعض األحیان . لمرأةُاالسترقاق؛ ألنھم إذا انكسروا وھزموا أخذ النساء أسارى وحینئٍذ یكن من السبي وتسترق ا

ظروف ال یستطیع اإلنسان أن یسافر بامرأتھ، كالمرأة الحامل أو نحو ذلك، فأجیز في أول األمر نكاح المتعة، ثم حرم هللا ورسولھ صلى هللا 
نھ علیھ الصالة والسالم في خطبة حجة ًعلیھ وسلم نكاح المتعة، والتحریم ثابت في األحادیث الصحیحة في عام خیبر، كذلك أیضا ثبت ع

الوداع أنھ خطب الناس وحرم نكاح المتعة، وقد كانت خطبة حجة الوداع قبل وفاتھ بزمن یسیر، وھذا یدل على أن إباحتھ من األمر األول، 
متعة :  صلى هللا علیھ وسلممتعتان ال تصلح لنا إال معشر أصحاب رسول هللا: ( ولذلك قال أبو ذر رضي هللا عنھ وأرضاه كما في الصحیح

ومراده بمتعة الحج وجوب فسخ الحج بعمرة، وقد بینا ھذا في كتاب مناسك الحج، وأن متعة النساء كان مما اختص بھ ) الحج، ومتعة النساء 
  .أصحاب النبي صلى هللا علیھ وسلم ثم نسخت اإلباحة

 
 
 
 

 حكم الزواج بنیة الطالق
 
 

مرأة وفي نیتھ أن یطلقھا، كرجل یسافر إلى بلد ومكث فیھ الشھور لعمل أو وظیفة أو نحو ذلك، فمذھب طائفة لو تزوج ال: لكن یبقى السؤال
من السلف والعلماء رحمھم هللا جواز ذلك وأن الرجل یجوز لھ أن یتزوج المرأة وفي نیتھ أال تستمر معھ وذلك لخوف الضرر والوقوع في 

الرجل وإن نوى الطالق فالعقد في ظاھره صحیح، ونیتھ في باطنھ مترددة؛ وربما أعجبتھ المرأة فبقیت إن : الزنا، واألصل في ھذا أنھم قالوا
ًمعھ، وھذا موجود، ولذلك لو كان ھذا محرما أو من المتعة كان بمجرد مضي المدة وجب علیھ التطلیق، وباإلجماع أنھ ال یجب علیھ أن 

ھر فباإلجماع أنھ ال یجب علیھ تطلیقھا بعد شھر، ولو غیر نیتھ جاز باإلجماع، وعلى ھذا یطلقھا، فلو تزوجھا وفي نیتھ أن یطلقھا بعد ش
وھو مشروع،  ونص طائفة من أھل العلم ومن أئمة المذاھب األربعة على جواز ذلك ومشروعیتھ،. إنھ لیس من نكاح المتعة في شيء: قالوا

ط بمدینتھا أو بلدتھا، والرجل یسافر إلى بلد محتم علیھ السفر إلیھ، أو تقتضي خاصة في زماننا؛ فإن الرجل تكون زوجتھ مع األطفال وترتب
ال تتزوج، فإنھ سیقع في الحرام، وربما وقع في الزنا، خاصة إذا كان في أماكن فیھا فتن : ظروف عملھ أن یسافر إلى ھذا البلد، فإن قلنا لھ

ًتزوج، مطلقا، فإنھ بإمكانھ أن یتزوج ویأتي بھا، لكن إذا : في الحرام، ولو قلنا لھال تتزوج، لما استطاع ولربما وقع : ومغریات، فلو قیل لھ
ومن تأمل أحوال السلف واألئمة . كانت المرأة ال یمكن أن تأتي معھ وفي نیتھ أنھ إذا انتھى منھا تركھا ألھلھا وھي راضیة بذلك فإنھ ال بأس

 یسافر للتجارة وینزل في البلد الشھر والشھرین، وال یمكث الیوم والیومین حتى والناس في عصور اإلسالم السابقة یجد أن الرجل كان
ً تجده یوما ھنا ویوما - خاصة التاجر- ًیتزوج وینجب ثم یسافر ویترك امرأتھ ویطلقھا ویسافر، وكان ھذا معروفا بین المسلمین؛ ألن الرجل  ً

أتھ معھ، خاصة في القدیم حیث كانت األضرار والخوف، بل حتى المرأة ال ترضى ًھناك، وإذا أراد السفر فغالبا أنھ ال یستطیع أن ینقل امر
نصوص الشرع من حیث العموم دالة على جوازه، فإنھ نكاح مستوٍف للشروط مستوٍف : ًفزواج المرأة بنیة التطلیق، أوال. أن تسافر معھ

في صحة النكاح وفساده فانظر إلى أركانھ وشروطھ، فإن توفرت أن أي مسألة من مسائل النكاح إذا اختلف فیھا : لألركان، وخذھا قاعدة
األصل صحتھ وحلھ حتى یدل الدلیل على فساده، فإن اعترض بأن ھذا الزواج تم بنیة الطالق، فیجاب بأنھ قد قال : األركان والشروط فقل

إن ھذه : إن المحلل في نیتھ أن یحلل، قلنا: إن قال قائلف) إنما أمرت أن آخذ بظواھر الناس وأن أكل سرائرھم إلى هللا: (صلى هللا علیھ وسلم
إن هللا ال یخادع، ففرق بین شيء في أصلھ محظور وبین شيء في أصلھ : نیة غیر شرعیة؛ ألنھ نوى مضادة الشرع ولذلك قال ابن عباس 

 كما ھو -وھو االستمتاع- ھا من أجل أصل النكاح مباح، فإن نكاح المرأة وتخلیتھا مباح، لكن أن ینكح المرأة من أجل أن تنكح لزید وال ینكح
الحال في المحلل فال، فافترقت تلك الصورة عن صورة المحلل، وقیاسھا على المحلل ضعیف، فإنھ إذا تؤمل األصل والفرع وجد الفارق 

ال نكح من أجل أن یعف المرأة، ونحوھا ًبینھما جلیا، فنكاح المحلل واضح فیھ أنھ ما نكح للنكاح وال نكح للعفة وال نكح لالستمتاع لنفسھ و
ًمن مقاصد الشرع المعروفة الشرعیة، ولكنھ نكح من أجل أن یحلل، والشریعة كأنھا حرمت نكاح ھذه المرأة حتى تنكح زوجا غیره فتعیش 

الشرع، فكأنھ یھدم مقصود معھ، فترى مره وحالوتھ فتحن لألول، فإذا جاء المحلل ینكحھا الیوم والیومین ویطلقھا فإنھ ال یحصل مقصود 
الشرع بالتطلیق المباشر، لكن من تزوج وفي نیتھ أن یطلق تزوج من أجل أن یعف نفسھ عن الحرام، بل إنھ ما وقت النكاح لحاجتھ والوقت 

لك، وھذه النیة لیست إنھ في مدة إقامتھ یفعل ذ: الذي ھو فیھ إال من أجل أن یعف نفسھ عن الحرام، فھو یخاف على نفسھ الزنا، فقال في نفسھ
إن المرأة إذا ضحت وبذلت وتحببت إلى زوجھا وقامت : إن المرأة تستضر، قلنا: فإن قال قائل. بقطع، ویحتمل أن یلغي ھذه النیة ویغیر نیتھ

كتھ المرأة  إذا مل-وھذا معروف-كما ینبغي أن تقوم الزوجة ال یمكن أن یفرط فیھا، بل إن الرجل یضحي بأھلھ وبلده من أجل المرأة 
ًبإحسانھا وفضلھا فأیا ما كان فالفرق بینھما واضح، وأصول الشریعة تقوي صحة ما ذكرناه، وعلى ھذا فإنھ یجوز أن یتزوجھا مؤقتا ً.  

 
 
 
 

 الشروط الفاسدة مع بقاء صحة العقد
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ًقل من ضرتھا أو أكثر أو شرط فیھ خیارا أو إن وإن شرط أن ال مھر لھا أو ال نفقة أو أن یقسم لھا أ: فصل: [ قال المصنف رحمھ هللا تعالى
: -وھو النوع الثاني من الحالة الثانیة-ھذا النوع الثالث من الشروط ] جاء بالمھر في وقت كذا وإال فال نكاح بینھما بطل الشرط وصح النكاح 

 ...... .ھذا الشرط باطل: أن یصح العقد ویبطل الشرط، فتصحح العقد وتقول
 

 لمھراشتراط عدم ا
 
 

َّفما اْستْمتْعتم بھ منھُن فآتوُھن أُجورُھن : ٍفھذا شرط الغ؛ ألن هللا سبحانھ وتعالى یقول] وإن شرط أن ال مھر لھا: [قال رحمھ هللا َّ َّ ِ َِ َُ ُ ْ َُ َ َ َِ ] 24:النساء[ْ
ألغي ھذا الشرط وصحح العقد، وأمر بإعطاء المھر إلى النساء فریضة، وعلى ھذا فإنھ إذا شرط أن ال مھر یكون قد خالف شرع هللا، ف

العادة محكمة، وھي إحدى القواعد الخمس المشھورة في الفقھ : ویصحح العقد بمھر المثل، وھذا مما یرجع فیھ إلى القاعدة المعروفة
عرف، فنحن إذا ال: األمور بمقاصدھا، والمشقة تجلب التیسیر، والضرر یزال، والیقین ال یزال بالشك، والعادة محكمة، أي: اإلسالمي وھي

نرجع إلى مھر مثلھا، فینظر إلى المرأة من : كم نعطیھا من المھر؟ نقول: إنھ البد في النكاح من المھر فیرد السؤال: أبطلنا ھذا الشرط وقلنا
ًحیث نسبھا ووضعھا في بیئتھا، فلو كان مھر أرفع النساء األبكار ثالثین ألفا، وكان مھر الوسطى عشرین ألفا، وكان مھر  عامة الناس ومن ً

ال میزة لھ عشرة آالف، فإنھا إن كانت من األعلى فثالثون، وإن كانت من األسفل فعشرة، وإن كانت بینھما فعشرون، وھكذا یكون لھا مھر 
  .المثل

 
 
 
 

 اشتراط عدم النفقة على الزوجة
 
 

ِأتزوجك بشرط أن ال أنفق علیك، قالت: لو قال] أو ال نفقة : [ قال رحمھ هللا قبلت، فإن تزوجھا ودخل بھا فإن الشرع یلزمھ بالنفقة علیھا، : ِ
وھذا یتضمن شرط الضرر والنبي صلى هللا ) كل شرط لیس في كتاب هللا فھو باطل: (والدلیل على ذلك أن النبي صلى هللا علیھ وسلم قال

  .؛ فإن الرجال علیھم نفقة النساء والقیام بحقوقھنفھذا شرط فیھ مضرة ومخالفة لشرع هللا عز وجل) ال ضرر وال ضرار: (علیھ وسلم یقول
 
 
 
 

 اشتراط عدم المساواة بین النساء في القسم
 
 

ٍكذلك إذا شرط أن تكون لھا لیلة من أربع لیال ولیس عنده إال ضرة، فیجعل ثالث ] أو أن یقسم لھا أقل من ضرتھا أو أكثر : [ قال رحمھ هللا
  .في كتاب هللا، والذي في كتاب هللا العدل بین الزوجات في القسم والمبیتٍلیال لتلك ولیلة لھذه، فھذا لیس 

 
 
 
 

 اشتراط الخیار في المھر والنفقة
 
 

ِأنا بالخیار إن شئت وطئتك وإن شئت لم أطأ، أو إن شئت : ًعلق ما سبق على خیار، بأن قال لھا مثال] ًأو شرط فیھ خیارا : [ قال رحمھ هللا
ِلم أنفق علیك، فجعل الخیار لھ، كل ذلك لیس من حقھ والشرط باطل؛ ألنھ یھدم ما أمر هللا بھ، ویناقض شرع هللا فال ِأنفقت علیك وإن شئت 

 .یعتد بھ
 
 
 
 



 1996 

 اشتراط الولي على الزوج اإلتیان بالمھر في وقت معین وإال فسخ العقد
 
 

إن جئت : قبلت فقد تم العقد، فإن قال لھ: زوجتك، وقال: إذا قال لھ] أو إن جاء بالمھر في وقت كذا وإال فال نكاح بینھما : [ قال رحمھ هللا
بالمھر قبل الشھر فالنكاح صحیح، وإن تم الشھر ولم تأتني بھ فال نكاح بیننا، فإنھ یلغى ھذا الشرط ویترك األمر بالمھر على سنن الشرع كما 

ٍك موجبا لفساد الشرط دون العقد فالعقد باقًسیأتي في باب المھر، من أنھ ال یدخل حتى یقدم شیئا منھ، ویكون ذل بطل الشرط وصح : [ قال. ً
ألنھ لیس في كتاب هللا، والسنة دالة على بطالنھ، وكتاب هللا وسنة النبي صلى هللا علیھ وسلم ال تتفق ) بطل الشرط: (قولھ] النكاح 

ِیا أیھا الذین آمنوا أْوفوا بالُعقود :  عز وجلنصوصھما مع ھذه الشروط فتبطل، ویصح النكاح؛ ألن األصل صحتھ، وقد قال هللا ِ ُُّ ُ ُْ ِ َ ََ َ َ ] 1:المائدة[ََّ
اإلعمال أولى من اإلھمال، فإعمال : ًتصحیح العقود ما أمكن، وفرع أیضا علیھا قاعدة تقول: وھناك قاعدة قررھا العلماء على ھذه اآلیة تقول

زوجتك ابنتي وتم النكاح بشروطھ المعتبرة وأركانھ : ًفمثال عندنا رجل قال آلخرالعقود وإمضاؤھا أولى من إلغائھا وإھمالھا وإبطالھا، 
قبلت، صحیح والشرع یلزم بالوفاء بھ، وھذا : زوجتك ابنتي، وقولھ: العقد الذي وقع وھو قولھ: ال أنفق علیھا، فنقول: المعتبرة، ثم قال الرجل

تصحیح العقود ما أمكن واإلعمال أولى من : نبقي المشروع، وھذا معنىالشرط شيء ممنوع دخیل على شيء مشروع، فنلغي الممنوع و
  .اإللغاء وأولى من اإلھمال

 
 
 
 

 شروط الكمال في النكاح
 
 

...... 
 

 اشتراط اإلسالم في الزوجة
 
 

ًعیة یشترطھا غالبا ھنا یدخل في مسألة شروط الكمال، وھي شروط شر] وإن شرطھا مسلمة فبانت كتابیة : [ قال المصنف رحمھ هللا تعالى
ًالرجل على المرأة، كأن یشترط جماال، أو یشترط ماال، أو یشترط حسبا، أو یشترط نسبا، أو یشترط دینا، أو یشترط صفات من كتابة وتعلم  ً ً ً ً

: تك ابنتي، قالزوج: ھنا الخیار للرجل قال لھ]. وإن شرطھا مسلمة فبانت كتابیة: [قال. أو وظیفة أو نحو ذلك فھذه تسمى شروط الكمال
بشرط أن تكون مسلمة، فبانت كافرة فإنھ ال یصح حینئٍذ أن یلزم بھذا، لكن لو بانت كتابیة فإنھ یجوز نكاح نساء الكتابیات، لكن ھو اشترطھا 

لغیت العقد أنت بالخیار إن شئت أمضیت العقد ورضیت بھذا النقص فال إشكال، وإن شئت أ: لك الفسخ، یعني: مسلمة ففي ھذه الحالة نقول
  .فمن حقك الفسخ

 
 
 
 

 اشتراط البكارة والجمال والنسب في المرأة
 
 

ًأو شرطھا بكرا فبانت ثیبا، قال] ًأو شرطھا بكرا : [ قال رحمھ هللا ھي بكر، ثم تبین : ًأشترط أن تكون بكرا قال: زوجتك ابنتي أو أختي قال: ً
أشترط أن تكون دون العشرین، فبان أن سنھا : أنھا قد سبق وأن تزوجت أو قالأشترط أن تكون لم تتزوج وتبین : أنھا ثیب، أو قال لھ

ًعشرون فأكثر، فالمھم أن یشترط شرطا معینا لمصلحتھ یریده ھو، ویسمونھا شروط الكمال فبانت غیر جمیلة، فإنھ في ] أو جمیلة : [ قال. ً
  .غیر نسیبة، فلھ الفسخلھا نسب فبانت : أي] أو نسیبة : [ قال. ھذه الحالة من حقھ الفسخ

 
 
 
 

 اشتراط نفي العیب الغیر مؤثر في النكاح
 
 

نوع منھا یفسخ النكاح، كالجنون والجذام : ألن العیوب نوعان] أو نفي عیب ال ینفسخ بھ النكاح فبانت بخالفھ فلھ الفسخ : [ قال رحمھ هللا
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ھا، والمرأة إذا كان بھا عیب ولم یتبین للرجل إال بعد الدخول بھا وبعد  وھذه ھي العیوب المؤثرة وسیأتي بیان- نسأل هللا العافیة-والبرص 
وأما ھنا فالخیار من جھة الشرط، ألن عندنا خیار عیب وخیار شرط، فخیار الشرط مثل أن . العقد فلھ الفسخ، وھذا یسمونھ خیار العیب

ًیشترط شرطا أو تشترط المرأة شرطا، ویثبت الخیار إذا لم یتحقق الشرط، ً وأما خیار العیب فإذا وجد العیب فإننا ننظر فیھ، فإذا كان مؤثرا ً
فھناك فرق بین كونھ لھ خیار العیب وبین كونھ لھ خیار الشرط، فھنا من خیار . ثبت الخیار فیفسخ النكاح إن شاء أو یبقیھ إن شاء كما سیأتي

ً كأن تكون المرأة أمیة ال تكتب وال تقرأ فھذا عیب مثال في عرفھ أو الجھل،: ًالشرط أن یشترط سالمتھا من عیب ال یوجب مثلھ الفسخ، مثال
عیب ال یوجب : (أن تكون متعلمة، ثم تبین أنھا أمیة فلھ الفسخ، وھذا معنى قولھ: أشترط أن ال تكون أمیة، بمعنى: عرف جماعتھ فقال

ُلفھم أن العیوب التي توجب الفسخ ما ) عیب یوجب الفسخ: (الً، أما لو كان عیبا یوجب الفسخ فسواء اشترط أو لم یشترط؛ ألنھ لو ق)الفسخ
  .یملك خیار الفسخ: فلھ أي) [ فلھ الفسخ) (عیب ال ینفسخ بھ النكاح: (توجب الفسخ إال بالشرط، ومن ھنا من دقة المصنف قال

 
 
 
 

 ثبوت خیار الفسخ للمعتقة تحت عبد
 
 

ًھذه الكتب ما كانت تؤلف وھذه المتون أصال ما كان یعترف ألحد من ] ل تحت عبد وإن عتقت تحت حر فال خیار لھا ب: [ قال رحمھ هللا
ًأھل العلم أن یضعھا إال إذا كان لھ شخصیتھ الفقھیة والعلمیة، وحتى المتن ال یشتھر وال یشرح إال إذا كان مثلھ أھال، وكذلك كتابنا رحمة هللا 

باب الشروط والعیوب في النكاح، لكن مسألة عتق المرأة لیس لھا عالقة : المصنف قالاآلن عندنا خیار الشرط وخیار العیب، و. على مؤلفھ
خیار العتق دخل في العیب من جھة أنھ إذا كانت أمة عند عبد فعتقت األمة فإنھ من : ال بالشروط وال بالعیوب، إال أن بعض العلماء یقول

كن الواقع أن المصنف قصد إدخالھا من جھة التبعیة، مثلما یدخلون أحكام النقص لھا والعیب أن تكون تحت عبد، ھذا من حیث نظرتھم، ل
السواك في الوضوء من جھة أن الوضوء طھارة ألعضاء البدن والسواك مطھرة للفم، فناسب ذكر الطھارة الخاصة مع الطھارة العامة، 

یأتي من جھة العیب، ویأتي من جھة الشرط، ویأتي من جھة إن الخیار في النكاح : ونقول. ذكر الخیار الخاص مع الخیار العام: وھنا نقول
إذا وجد في الرجل عیب فمن حق المرأة أن تفسخ وكذلك العكس : خیار الشرط إذا لم یتحقق الشرط، وخیار العیب: العتق، فعندنا ثالثة أشیاء

ون لھا الخیار؛ لثبوت السنة الصحیحة عن رسول هللا فإذا كانت مملوكة ثم عتقت تحت عبد فإنھ یك: بالنسبة للمرأة مع الرجل، وخیار العتق
ً طلبت الفسخ، وكان مغیث یحبھا حبا جما فتعلق -وكانت تحت مغیث مولى بني مخزوم-صلى هللا علیھ وسلم في ذلك، فإنھ لما عتقت بریرة  ً

ھل تأمرني فأعود : أي) أتأمرني أو تشفع؟!  هللایا رسول: (ًبھا وكان مشغفا بھا، وسألھا رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم أن ترجع إلیھ فقالت
ًفلم تعد إلیھ؛ ألنھ ما دام شافعا فال تلزم طاعتھ، وال شك أن شفاعة النبي صلى هللا علیھ وسلم أحرى أن ) إنما أنا شافع: (أو أنت شافع؟ قال

ات الخیار بالعتق ھذا الحدیث الصحیح، فیكون للمرأة دلیلنا على إثب: الشاھد. تقبل، لكنھ علیھ الصالة والسالم ال یلزم الناس وال یكرھھم
ًكان حرا، وعتقت وھي تحتھ فال خیار في ھذه الحالة، وھذا : ًالخیار إذا عتقت بشرط أن یكون زوجھا رقیقا، فإن كان زوجھا غیر رقیق أي

یست كحالھا وھي حرة، فإن الرق سببھ الكفر ولذلك النوع من الخیار فیھ عدل، فا سبحانھ وتعالى جعل ھذا الخیار للمرأة؛ ألنھا وھي أمة ل
  .ًفیھ نقص؛ ألنھ ال رق إال بسبب الكفر، ونظرا لوجود ھذا النقص، فإن عتقت أعطیت حقھا، فإن شاءت بقیت وإن شاءت فسخت النكاح

 
 
 
 

  العیوب في النكاح-شرح زاد المستقنع 
ًفس، ووجود العیوب في أحد الزوجین مما یؤثر في ھذا، فمتى كان العیب مؤثرا من األمور المقصودة للنكاح تحصیل االستمتاع وإعفاف الن

 .أوجب الخیار وإال فال، وھذه العیوب منھا المشترك بین الرجل والمرأة ومنھا الخاص بأحدھما
 العیوب في النكاح

 
 

ھذا فصل في بیان العیوب، وعیوب ]  فلھا الفسخ ًومن وجدت زوجھا مجبوبا أو بقي لھ ما ال یطأ بھ: فصل: [ قال المصنف رحمھ هللا تعالى
ما : عیوب عامة، وعیوب خاصة، فالعیوب العامة ھي التي تكون في الرجل وتكون في المرأة، أي: الزوجین في النكاح تنقسم إلى قسمین

الجنون : - ومن غیرھا مما فیھ ضررأعاذنا هللا وإیاكم منھا -تختص بالرجال وال تختص بالنساء، ومن أشھرھا مما یوجب الفسخ ثالثة عیوب 
والجذام والبرص، ھذه الثالثة العیوب مؤثرة وتوجب الخیار، وھي تكون في الرجال وتكون في النساء، فالجنون ال یختص بالرجال دون 

 -طوع الذكرمق- وھناك عیوب خاصة بالرجال كالمجبوب . النساء وال العكس وكذلك الجذام وكذلك البرص، وسیأتي بیانھا إن شاء هللا
 فھذه خاصة بالرجال، والخصي ونحو ذلك، والخاصة بالنساء القرن، والعتل، والرتق، والفتق فھذه كلھا - الذي ال ینتشر عضوه-والعنین 

منھا ما ھو مؤثر ویوجب الخیار، ومنھا ما لیس بمؤثر وال : خاصة بالنساء، ثم ما یختص بالرجال وما یختص بالنساء ینقسم إلى قسمین
 ...... . الخیار، وسیأتي بیان كل ھذا إن شاء هللایوجب
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 تخییر المرأة في الرجل المجبوب
 
 

مقطوع الذكر، فإن ھذا عیب ال یمكن معھ حصول المقصود من النكاح من إعفاف : یعني] ًومن وجدت زوجھا مجبوبا : [ قال رحمھ هللا
 على أنھ عیب یوجب الخیار للمرأة في أن تفسخ، وإذا رضیت المرأة -ئمةكما نقل األ-المرأة وإحصانھا، ولذلك أجمع العلماء رحمھم هللا 

ًبالبقاء فإنھا تبقى، وإذا لم ترض فإن لھا الفسخ؛ ألن ھذا ضرر عظیم، وقد تتعرض للحرام، فیكون من حقھا أن تفسخ، إذا كان الرجل مجبوبا  َ
أو بقي لھ : [قال. كان في الحالة الثانیة بقي منھ ما یمكنھ بھ إعفافھا فال خیارَمقطوع العضو بالكلیة، أو لم یبق منھ ما یمكنھ بھ إعفافھا، فإن 

كما ذكرنا؛ ألن ھذا یفوت مقصود الشرع من اإلعفاف، لكن لو أن المرأة رضیت فلھا ذلك، كما لو تزوجت كبیر ] ما ال یطأ بھ فلھا الفسخ 
المرأة ولیس مرادھا قضیة الفراش ولیست ھي كل شيء عندھا، وقد تتزوج سن ال یجامع، والنساء تختلف رغباتھن في الزواج، فقد تتزوج 

ٍلمعان أسمى وأعلى من ھذا كلھ، لكن حكم الشریعة اعتبر الجبلة والفطرة، واعتبر مقصود الشرع من حصول اإلعفاف، خاصة وأن المرأة 
  .من حقھا ذلك

 
 
 
 

 حكم العنین
 
 

العنة، وكالھما : الجب، والعیب الثاني: العیب األول] ُ بینة على إقراره أجل سنة منذ تحاكمھ وإن ثبتت عنتھ بإقراره أو: [ قال رحمھ هللا
إن زوجھا عنین، فسألھ القاضي : متعلق بالرجال، فالعنة أن ال ینتشر العضو، فما یستطیع الرجل أن یجامع المرأة، فإذا اشتكت المرأة وقالت

ٍذ یؤجلھ القاضي سنة، وھذا قضاء أمیر المؤمنین عمر بن الخطاب و عثمان بن عفان رضي هللا نعم إنھ عنین وال ینتشر عضوه، فحینئ: فقال
عنھما، ومذھب جماھیر السلف رحمھم هللا أنھ یؤجل العنین سنة، وحكى بعض العلماء اإلجماع ومضى قضاء المسلمین على أن العنین 

 وربما كانت بأسباب من خوف أو رھبة أو طروء النكاح علیھ أو نحو یؤجل سنة ویترك سنة؛ ألنھ ربما كانت العنة في فصل دون فصل،
ذلك من األمور فیؤجل سنة؛ ألن السنة فیھا اختالف الفصول األربعة، فإذا مرت علیھ الفصول األربعة وثبت أنھ ال یستطیع الجماع كان من 

البینة على إقراره كأن یجلس في مجلس ) أو بینة على إقراره (:قولھ. حقھا الفسخ، ویكون ابتداء ذلك من حین إقراره، واإلقرار أقوى الحجج
لست بعنین، فجاءت بھذین الشاھدین على عنتھ ثبتت، : إنھ عنین، فحینئٍذ لو اشتكتھ المرأة فأنكر وقال: وفیھ شھود عدول فیسمعونھ یقول

تعرف إال من الشخص نفسھ أو من زوجھ، ولو فتح الباب وھذه شھادة على دلیل وھي مقبولة؛ ألن العنة من األمور الخفیة التي ال یمكن أن 
لكل زوجة أن تدعي أن زوجھا عنین الدعت النساء وكذبن في ذلك؛ ألن النساء لسن على حد سواء، ففیھن من تكون جریئة على حدود هللا 

ھ عنین، فإذا ادعت علیھ فإننا ال فتكذب، وقد ترغب في الطالق، وقد ترغب في إضرار زوجھا، وقد ترید أن تنتقم من زوجھا فتدعي أن
ًنستطیع الحكم؛ ألن عندنا زوجا یثبت أنھ رجل وأنھ لیس فیھ ھذا العیب، وعندنا امرأة تدعي ھذا العیب، فھل نصدق الرجل أو نصدق 

ُأجل سنة منذ : (قولھ. ارهًالمرأة؟ فحینئٍذ غالبا ما یثبت ھذا باإلقرار، فإذا أقر الرجل أو شھد عدالن على أنھ أقر أنھ عنین فیؤاخذ بإقر
منذ أن حاكمتھ المرأة ورفعتھ إلى القاضي ال من ابتداء : یعني) منذ تحاكمھ(أي ضرب لھ أجل، وھو سنة ھاللیة كاملة ) ُأجل) (تحاكمھ

ًل متعلقا بحكم الحاكم النكاح؛ ألنھ في حینھا لم تكن ثبتت عنتھ بعد، فالعبرة بمجلس القاضي، والتأجیل یتعلق بحكم الحاكم، فلما كان التأجی
وبمجلس القضاء كانت العبرة بالترافع، فإذا تأخرت المرأة في رفع قضیتھا فھي التي أدخلت الضرر على نفسھا، فحینئٍذ یكون تأجیلھ سنة من 

 مسئولیة تأخیرھا من إذا حاكمتھ ورفعتھ إلى القاضي، وإذا تأخرت فإنھا تتحمل: یعني) منذ تحاكمھ: (حین أن رفعتھ إلى القاضي، وھذا معنى
إنھ عنین؛ ألنھ : وطئ خالل السنة فحینئٍذ تكذب المرأة في قولھا: یعني] فإن وطئ فیھا وإال فلھا الفسخ: [قال رحمھ هللا. قبل، كالرضا بالعیب

. ل االعتداد بھذا العیبثبت أنھ قادر، ویتبین بھذا أنھ مرض عارض، أو أن ھذا بسبب النفرة من الزوجة، وإذا وطئ خالل السنة فحینئٍذ یبط
وإن اعترفت ھذه المرأة أنھ وطئھا من قبل فلیس بعنین، أو اعترفت بأنھ وطئھا خالل السنة ] وإن اعترفت أنھ وطئھا فلیس بعنین : [ قال

ًرضیت بھ عنینا سقط خیارھا أبدا : ولو قالت في وقت: [ قال. فلیس بعنین  وھو العنة، ثم ذكر من دقة المصنف رحمھ هللا أن ذكر لك العیب] ً
لك دلیل إثبات العیب وھو اإلقرار والشھادة على اإلقرار، ثم ذكر لك الحكم وھو التأجیل سنة، ثم ذكر متى یبتدأ بالتأجیل ومتى یحسب وھو 

ضي أنھا رضیت من حین الترافع، وشرع بعد ذلك رحمھ هللا في مسألة الرضا بالعیب؛ ألن الرضا یكون بعد وجود العیب، فإذا ثبت عند القا
إنھ عنین، فعلمت المرأة أنھ عنین وعقد النكاح فال خیار : رجل أراد أن ینكح امرأة فجاء إلى ولیھا وقال: ًبعد أن علمت بعنتھ سقط حقھا، مثال

علمت بعد العقد ًلھا إجماعا؛ ألنھا رضیت بالعیب، وإذا رضیت بالعیب حال العقد، أو بعد العقد؛ فرضیت وسكتت فحینئٍذ سقط حقھا، أما لو 
  .ورفعت مباشرة فإنھ ال یسقط حقھا

 
 
 
 

 عیوب النساء التي یكون للرجل الخیار بسببھا
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والرتق والقرن والعفل والفتق واستطالق بول ونجو وقروح سیالة في فرج وباسور وناسور وخصي وسل : فصل: [ قال رحمھ هللا تعالى

ھنا شرع ) والرتق: (یقول رحمھ هللا]. ة وبرص وجذام یثبت لكل واحد منھما الفسخ ًووجاء وكون أحدھما خنثى واضحا، وجنون ولو ساع
ًالمصنف في ذكر العیوب التي تتعلق بالنساء، وإذا تأملت العیوب السابقة في الرجل تجدھا عیوبا تمنع حصول الوطء، وكما أن ھذا یقع في 

وھو العظم في موضع : الرتق وھو انسداد الفرج، والقرن: ثر في الوطء مثلًالرجل كذلك أیضا یقع في المرأة، فتكون فیھا عیوب خلقیة تؤ
وھو الورم من اللحم یكون في موضع الجماع ویعیق الجماع وال یمكن من المتعة، كذلك الفتق وھو اختالط : الجماع یعیق الجماع، والعفل

ة أو یمنعھ لحد مؤثر، فھذه العیوب كلھا مختصة بالنساء لكنھا تؤثر المسلكین عند المرأة كل ذلك مما یؤثر في المتعة وفي الجماع فیمنعھ كلی
وتوجب الخیار للرجل، لكن بنفس الضابط السابق، فإن علم بالعیب أثناء العقد سقط خیاره، وإن علم بعد العقد ورضي وسكت سقط كذلك، 

 إن شئت رضیت ھذا العیب في المرأة، وإال إن شئت فافسخ :وإن علم بھ بعد العقد وطالب مباشرة فالحكم أن لھ الخیار، فنقول لھ إذا طالب
  .النكاح

 
 
 
 

 عیوب الخیار المشتركة بین الرجال والنساء
 
 

ًالرتق، وكذلك أیضا القرن، وعندنا ما یؤذي ولكنھ ال : ألنھ یؤذي في الجماع، فعندنا ما یمنع الجماع مثل] واستطالق بول: [قال رحمھ هللا
ق البول، وكذلك استطالق النجو، وعندما یقرأ طالب العلم المتون الفقھیة یجد أن العلماء رحمھم هللا یقررون ھذه یمنع من الجماع كاستطال

المسائل للوصول للضوابط وھذه المسائل ما ھي إال أمثلة؛ ألن الضابط یدور حول المنع من الوطء، ومتى یكون للزوج الحق في فسخ 
ًاستطالق البول والغائط یكون مرضا مزمنا، لكن إذا كان في حال دون ] واستطالق بول ونجو: [؟ قالًالنكاح؟ ومتى یكون ھذا العیب مؤثرا ً

ًحال فھذا ال یؤثر، إنما المراد أن یكون عیبا ثابتا ویشھد أھل الخبرة أو قرینات المرأة أو أھلھا بأن یقولوا نعم، نعرف فالنة أن معھا : ً
طالق الغائط الذي ھو استطالق النجو، فھذا كلھ من العیوب المؤثرة التي توجب الخیار للرجل استطالق البول، أو نعرف أن معھا است

 ونحو ذلك - أعاذنا هللا وإیاكم منھا-القروح السیالة مثل السیالن وھي نوع من أنواع أمراض الزھري ] وقروح سیالة في فرج: [قال. والفسخ
ة بھا ھذا المرض وموجود فیھا فإنھ حینئٍذ من حق الرجل أن یطالب بالفسخ؛ ألنھ یستضر من األمراض المعدیة الخطیرة، فإذا ثبت أن المرأ

إذا جامعھا، فھناك ضرر بجماعھا أثناء الجماع وضرر إذا انتھى من جماعھا؛ ألنھ تنتقل إلیھ العدوى، وعلى ھذا فإنھ یعتبر من العیوب 
ة، والباسور والناسور واستطالق البول واستطالق النجو والقروح السیالة تكون یكون في المقعد: الباسور] وباسور وناسور: [قال. المؤثرة

 في المرأة، وممكن أن -أعاذنا هللا وإیاكم-ًفي الرجل والمرأة ولیس خاصا بالنساء، فمن الممكن أن یكون السیالن في الرجل وممكن أن یكون 
: قال. بالنساء فھذه من العیوب المشتركة التي ال تختص ال بالرجال والیكون الباسور والناسور في الرجل وممكن أن یكون في المرأة، 

إخراجھا مع وجود اللحم، : قطع الخصیة وسل الخصیة] وسل: [قال. فإن ھذا یضر الرجل في حال جماعھ وكذلك في ذریتھ] وخصي[
ع الرجل ویؤثر في رغبتھ في المرأة، ولذلك الوجاء، وضرب العروق، ھذا كلھ من العیوب المؤثرة؛ ألن ھذا یؤثر في جما: ورض الخصیة

] ًوكون أحدھما خنثى واضحا: [قال. تتضرر المرأة بھذا فإنھا تكون منكوحة لبعض الرجل ال لكل الرجل وھذا یضرھا، ویضر حتى ذریتھا
ى فإنھ حینئٍذ یكون من حقھ الفسخ، فلو فإنھ حینئٍذ ال یجوز؛ ألن الخنثى ال یجوز نكاحھا، فلو أنھ تزوج امرأة على أنھا امرأة فتبین أنھا خنث

ًظھور الثدي وظھور عالمات النساء فیھ، وظھر أنھ امرأة وثبت كلیا : كانت خنثى ثم تبین أنھا امرأة، بمثل: كانت امرأة أصلھا خنثى، یعني
ن ھذا عیب ونقص في الخلقة ولو أنھ أنھ امرأة فلما جاء الرجل یتزوج تزوجھ على أنھ امرأة ثم تبین أنھ خنثى، فحینئٍذ من حقھ الفسخ؛ أل

وھكذا لو تزوجت . زیادة في الصورة لكنھ نقص في الخلقة، وعیب مؤثر في الخلقة وعلى ھذا یكون لھ حق الفسخ: كمال في الصورة، یعني
ًالمرأة رجال على أنھ رجل ثم ظھر أنھ خنثى فإن ھذا یعتبر موجبا للفسخ؛ ألن جماع الرجل الخنثى لیس كجماع ا لرجل المحض، وكذلك ً

من جن الشيء إذا استتر، : الجنون] وجنون ولو ساعة: [قال. جماع المرأة الخنثى لیس كجماع المرأة المحض، وھذا من العیوب المؤثرة
مطبق، وسمي البستان جنة؛ ألنھ یستر من بداخلھ، والجنون استتار العقل وذھابھ كلیة إما لكل الوقت أو لبعضھ، فإن كان لكلھ فھو جنون 

ً في الرجل أو المرأة إذا ثبت أنھ مجنون سواء كان جنونھ متقطعا أو كان -أعاذنا هللا وإیاكم- وإن كان لبعضھ فھو جنون متقطع، فالجنون  ً
ًجنونھ مستدیما مطبقا فإن من حق المرأة أن تطلب الفسخ، وكذلك الرجل من حقھ أن یطلب الفسخ إذا تبین أن زوجتھ مجنونة، سواء كان  ً ً

ًجنون أحدھما متقطعا أو مستدیما فكلھ عیب هللا سبحانھ وتعالى إذا ابتلى اإلنسان بالبرص قد یكون في ھذا علو درجة لھ، وال  [وبرص: [قال. ً
ھ ًشك أنھ إذا كان مؤمنا فھو علو درجة لھ في الدنیا واآلخرة، وهللا یعلي قدره بھذا البالء ویعظم أجره، فال شك أنھ بالء في ظاھره ولكن

ِرحمة في باطنھ، وإذا نقصت خلقة اإلنسان فكل نقص في خلقتھ یعوضھ هللا عز وجل عنھ من األجر والمثوبة، وقد تكون لھ درجة في الجنة  ٍ
ًال ینالھا بكثیر صالة وال صیام فیجعل هللا لھ ھذا البالء سبیال إلیھا، وأما كون البرص عیبا في النكاح فھو من وجھین أن : الوجھ األول: ً

البرص في الجبلة والفطرة یؤثر على المرأة في جماعھا وعلى الرجل في جماعھ، فھو مؤثر في الجماع، فكما أن العیوب الحسیة تؤثر في 
الجماع فكذلك العیوب المعنویة تؤثر في الجماع، فالبرص یؤثر من ناحیة معنویة ویؤثر من ناحیة النسل والذریة، فھو یؤثر من الوجھین، 

ًیكون البرص مطبقا علیھ كلھ أو یكون في بعض أعضائھ ولو  ًرر قاصر وضرر متعٍد، وعلى ھذا یعتبر مؤثرا، ویستوي أنولذلك فیھ ض
كان في بعض األعضاء الخفیة، بخالف البھق فإن البھاق لیس بعیٍب موجٍب للفسخ، ألنھ ال یعتبر من البرص وال یأخذ حكم البرص من حیث 

ًا كان برصا محضا سواء كان في كل األعضاء أو بعض األعضاءًالعیوب، ولكنھ یعتبر عیبا إذ ً كذلك الجذام نوع من ] وجذام: [قال. ً
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 تساقط فیھ األعضاء، فھذا من األمراض المعدیة وفیھ ضرر معنوي وضرر حسي، ویتعدى ضرره إلى المرأة، -نسأل هللا العافیة- األمراض 
  .فالمرأة تتأثر بھذا النوع من المرض وكذلك الرجل) رك من األسدفر من المجذوم فرا: (وقد قال صلى هللا علیھ وسلم

 
 
 
 

 الفسخ بالعیب
 
 

ولو حدث : (قال] ولو حدث بعد العقد أو كان باآلخر عیب مثلھ : [ قال. أي للرجل وللمرأة] یثبت لكل واحد منھما الفسخ : [ قال رحمھ الھل
یب، وأنھ عیب إذا كان قبل العقد، فكذلك لو أن الجنون طرأ علیھ بعد العقد، فإنھ إذا إشارة إلى الخالف، فلو فرضنا أن الجنون ع: ولو) بعد

ِإن شئت بقیت وتحملت وصبرت وهللا یأجرك على ذلك وأنت مثابة وھذا صنیع الصالحات، وإن : جن الزوج ثبت للمرأة الخیار، ونقول لھا ِ ِ ِ ِ ِ
ِشئت طالبت بالفسخ؛ ألن المرأة ال تحمل ما ال تطیق،  والعكس بالنسبة للرجل، لو أن امرأتھ أصابھا جنون، فإن أراد أن یصبر فكریم یؤجر ِ

ال أستطیع أو ال أتحمل ذلك فمن حقھ، : وھو مثاب على ذلك وهللا سبحانھ وتعالى سیعوض صبره ویعظم أجره ویحسن الذخر لھ، وإن قال
ًأن فیھ عیبا  قروح سیالة، ورضي بھا، ثم لما وطئھا تبین: ًمرض، مثالتزوج المرأة وبھا ) أو كان باآلخر عیب مثلھ: (قال. فیفسخ النكاح

الحال واحد ھنا ولیس ھناك فرق وما : ِبك مثل ما بي، یعني: ما أریدك، فقال: ًمثلھا، وأن فیھ قروحا انفجرت وسالت، فلما عرفت قالت لھ
بئر بغطاه، : ألنھ لیس فیھ ظلم واضح؛ ألن ھذا عیب بعیب، كما قالواإن كان بھ من العیب مثلھا فال خیار؛ : ِظلمتك، فقال طائفة من العلماء

ضرر بي، فھو استضر على ضررھا : ھذا نقص لي، فھو بھا، فلیس فیھ نقص، ولو قالت: ھذا العیب لقاء ھذا العیب، فإذا قالت: فھم یقولون
واألول أشبھ بالمعنى والثاني أشبھ بالنظر، ولذلك یقوى . نھمابل إنھ یثبت فیھ الخیار لمن لم یتنازل عن حقھ م: والعكس، وقال بعض العلماء

ًالثاني أكثر من األول؛ ألنھ لما علم بھا وسكت عن عیبھا سقط حقھ، فیكون الحكم مستأنفا بالنسبة لھا، فكونھ أعطي الحق أوال ورضي ال  ً
ًیجعلنا نلزمھا برضاه؛ ألن لكل واحد رضا مستقال، فالعیب إذا طرأ علیھ فإنھ ً یثبت لھا الخیار؛ ألنھا إنما رضیت بھ كامال، فإذا تبین بھ ً

فلو كان ) ولو كان بھ مثلھ: (القول بأن لھ الخیار ولو كان بالثاني عیب كما قال المصنف: ًالعیب كان لھا الخیار مستأنفا، وھذا أفقھ وأقوى أي
ثاني لم یرض بإسقاط حقھ، فمن حیث الفقھ ھذا القول أقوى وھو باآلخر مثلھ حق لھ الفسخ، وذلك ألن األول قد رضي بإسقاط حقھ ولكن ال

  .اختیار المصنف
 
 
 
 

 ما یسقط الفسخ بالعیب
 
 

بعد أن بین العیوب المؤثرة شرع في بیان ما یسقط الفسخ ] ومن رضي بالعیب أو وجدت منھ داللتھ مع علمھ فال خیار لھ : [ قال رحمھ هللا
امرأة اطلعت على زوجھا : ًال خیار لھ، أو وجدت منھ داللة الرضا، مثال: بعد أن علم أنھ معیب فھذارضي بھ ) من رضي بالعیب(العیوب، 

ِسكوتك ھذه المدة دلیل على الرضا، فتؤاخذ : بھ عیب، فنقول: ًأنھ معیب وبھ عیب مؤثر فسكتت شھورا، ثم بعد ذلك اختصمت معھ فقالت
 وكونھا تسكت ھذه المدة وال تتكلم إال عند الغضب فھذا نوع من االنتقام؛ ألنھا صارت ًبھذا السكوت ویعتبر دلیال؛ ألنھا علمت ورضیت،

أنھ ال : تبحث عن أي عیب لتفسخ النكاح، فالبد أن یوجد عیب مؤثر، وأن یوجد من صریح قول صاحب الحق ما یدل على الفسخ، یعني
إن ما یدل على : أن یفسخ، وإذا وجد منھ ما یدل على الرضا فنقولفإن وجد العیب ووجد الرضا سقط الفسخ، فلیس من حقھ . یرضى بالعیب

  .الرضا ینزل منزلة الرضا الصریح، فحینئٍذ إذا رضي ووجد منھ ما یدل على الرضا فإننا نحكم بھ ویحكم بإسقاط الخیار لھ
 
 
 
 

 ال یتم الفسخ إال بحاكم
 
 

 الفسخ إال بحاكم، وال یرتفع العقد إال عن طریق الحاكم، فترفع أمرھا إلى القاضي وال یتم] وال یتم فسخ أحدھما إال بحاكم : [ قال رحمھ هللا
  .ویرفع أمره إلى القاضي ویحكم القاضي بما یتفق مع أصول الشریعة
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 حكم المھر في حال الفسخ بالعیب

 
 

 قبل الدخول فال مھر؛ ألنھ قبل الدخول؛ والمھر رجل عقد على فاطمة وحدث العیب: ًمثال] فإن كان قبل الدخول فال مھر : [ قال رحمھ هللا
ًمركب على االستمتاع، فإن حصل الفسخ قبل الدخول فإنھما یتفرقان ویغني هللا كال من سعتھ، ھذا بالنسبة للحكم الشرعي إذا وقع الفسخ، 

ِإن ُحكم بھ قبل الدخول فھل یثبت : ؤالفینظر في العیب الذي ھو موجب الفسخ ومتى یحكم بخیار الفسخ، وإذا ثبت أنھ یحكم بھ فیرد الس
) فإن كان قبل الدخول: (ِالمھر؟ وإن ُحكم بھ بعد الدخول وثبت المھر فما الحكم؟ فالمصنف رتب األفكار بعضھا على بعض فقال رحمھ هللا

َفم: إن كان حكم القاضي بالفسخ واعتداده بھ قبل الدخول فال مھر؛ ألن المھر مركب على االستمتاع: أي َّا اْستْمتْعتم بھ منُھن فآتوُھن أُجورُھن َ َّ َّ ِ َِ ُ ُ ْ َُ َ َِ ْ
: أي) لھا(بعد الدخول : أي) وبعده] (وبعده لھا المسمى ویرجع بھ على الغار إن وجد : [ قال. ًفترد المرأة المھر كامال للرجل] 24:النساء[

ً فإنھ یكون حقا لھا بما استحل من فرجھا بعد أن یدخل بھا، قال ًالذي ھو المھر الذي سماه لھا، فإذا جعل لھا عشرین ألفا) المسمى(للمرأة 
وقال لـعویمر العجالني رضي هللا عنھ لما سألھ المھر بعد أن وقع ) فإن دخل بھا فلھا المھر بما استحل من فرجھا: (صلى هللا علیھ وسلم

ھذا الرجل : ر لقاء االستمتاع واالستحالل، لكن یبقى السؤالفجعل المھ) ًإن كنت صادقا فبما استحللت من فرجھا: (اللعان بینھ وبین زوجتھ
ًالمرأة تأخذ حقھا وھو المھر كامال، لكن الرجل حقھ ممن : غرر بھ ودفع المھر على امرأة كاملة وتبین أنھا ناقصة فھذا فیھ ظلم للرجل؟ قالوا

 بمعیبة، فإن كان ولیھا یأخذه من ولیھا وحینئٍذ یضمنھ لھ، إنھا لیست: یأخذه؟ یأخذه ممن غره وممن غشھ وخدعھ حتى نكح المرأة وقال لھ
ًأن فالنا زوجھ مولیتھ المعیبة بعشرین ألفا أو بثالثین ألفا، وفوت ھذا المھر بغشھ، فإذا ثبت عند القاضي ھذا وحكم بھ : فیقیم دعوى ثانیة ً ً

  .فحینئٍذ یوجب لھ الرد بموجب ما ثبت من ظلمھ لھ بالتغریر
 
 
 
 

 ج القاصرة مع العلم بالعیبحكم تزوی
 
 

ھنا انتھت أحكام العیب، لكن ھنا مسألة وھي مسألة التزویج مع ] والصغیرة والمجنونة واألمة ال تزوج واحدة منھن بمعیب: [قال رحمھ هللا
س من حقھ ذلك، فقال رحمھ العلم بالعیب، فإذا كان عندنا امرأة صغیرة أو مجنونة أو أمة أراد ولیھا أن یزوجھا من مجنون أو من معیب فلی

ال تزوج واحدة منھن بمعیب، وذلك ألن الصغیرة ینتظر إلى أن تبلغ وتنظر ) والصغیرة والمجنونة واألمة ال تزوج واحدة منھن بمعیب: (هللا
اه، فمذھب طائفة أرض: ما فیھ مصلحتھا، أما أن یؤتى بھا وھي صغیرة ویزج بھا إلى مجنون أو یزج بھا إلى إنسان بھ عیب حتى ولو قالت

ًمن العلماء أنھا لیست بكاملة العقل ولیست بكاملة اإلدراك فھي تخاطر بنفسھا، فربما ندمت بعد بلوغھا وربما تحدث أمرا ال تحمد عقباه، 
نة حتى ولو رضیت، والمجنو ونص المصنف على ھؤالء ألن الصغیرة والمجنونة واألمة تحت ملك غیرھم، فالصغیرة لوالدھا أن یمنعھا

  .كذلك لولیھا، واألمة لسیدھا
 
 
 
 

 تزویج الكبیرة مع العلم بالعیب
 
 

ًفإن رضیت الكبیرة مجبوبا أو عنینا لم تمنع بل من مجنون ومجذوم وأبرص : [ قال رحمھ هللا ألنھ لیس ] ًفإن رضیت الكبیرة مجبوبا: [قولھ] ً
ً إلى شيء غیر الجماع، فإذا رضیت مجبوبا فإن لھا ذلك، ویزوجھا ولیھا النكاح فقط للجماع، كما ذكرنا أن من النساء من تنظر في النكاح

مادام أنھا رضیت بھ، كما لو تزوجت كبیر سن ال یجامع فإن ھذا یرجع إلیھا، فإنھا قد ترید خدمتھ، وقد ترید األجر والثواب من هللا سبحانھ 
ًكثیرة، فلیس النكاح فقط موقوفا على الجماع، ومن عموم الشریعة أنھا ًوتعالى، وقد ترید رجال یحمیھا من االعتداء علیھا، فھناك مقاصد 

لیست مقصورة على جوانب معینة، فمیزة الحكم الشرعي أنھ تنزیل من حكیم علیم، والتشریع عندما یكون من علیم یحیط باألمور كلھا ما 
ًفیأتي الحكم شمولیا، بینما القوانین الوضعیة إنما وضعت كان وما یكون وما لم یكن فإن حكمھ سیكون لما كان ولما یكون ولما لم یكن، 

ًألحوال، ثم إذا جدت أحوال صار ھذا الحكم ال یصلح لھذه الحالة، فتحتاج أن تجدد شیئا جدیدا فتضطرب مع األزمنة وتختلف مع األزمنة  ً
ر عندھم شيء من الشمول في النظرة والشمول في ًولما كان فقھ العلماء مبنیا على فقھ الكتاب والسنة صا. واألمكنة، لكن الشریعة ال

ًاالستیعاب، ومثل ما ذكرنا أنھ ما ینظر فقط إال أن المرأة ترید نكاحا وجماعا وأن الرجل یرید فقط جماعا ونكاحا، فنقف عند العیوب فقط  ً ً ً
د عظیمة وھناك مقاصد شرعیة، وھناك بل ھناك مقاص. إذا كان لیس ھناك جماع فلیس ھناك مصلحة وعلیھ فلیس ھناك نكاح، ال: ونقول

ًمقاصد تتبع النكاح، فالمرأة قد تتزوج الرجل وھي في بیئة ال تجد أحدا یخطبھا لكن ترید رجال یحمیھا من الذئاب، ویحمیھا ممن یعتدي  ً
ًأنا أرضى فالنا وإن كان مجبوبا؛ ألنھ شجاع: علیھا فتقول ًلرجل مجبوبا وتكون ھي رتقاء ًوقد تكون المرأة مثال بھا عیب، فقد یكون ا. ً
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ًفترضى بھذا، فأیا ما كان لیس ھناك إلزام للمرأة أنھا ال تتزوج من كان معیبا، بل كل منھما یتزوج وال بأس بذلك وال حرج إذا حصل  ً
حالھا، فال یجوز لولیھا أن أرضى بھ، فإنھا إذا كانت كبیرة عاقلة تنظر مصلحتھا وھي أعلم ب: ًإذا كان عنینا وقالت] ًأو عنینا: [قال. الرضا
ألن ] وأبرص: [قال. ألن ھذا سینقل إلیھا العدوى] ٍومجذوم: [قال. لخوف الضرر علیھا؛ ألن المجنون یضرھا] ٍبل من مجنون: [قال. یمنعھا

وخاف ولیھا أنھ ما أحد الحق لذریتھا وأوالدھا، فإذا امتنع أولیاؤھا من تزویجھا كان من حقھم، لكن لو أنھا ھي برصاء وجاء أبرص ینكحھا 
  .یتزوجھا ورضیت فإنھ ال بأس وال حرج

 
 
 
 

 استدامة نكاح الكبیرة بعد العلم بالعیب
 
 

الفقھاء یذكرون االبتداء واالستدامة حتى تحفظ الصور فتقدم ] ومتى علمت العیب أو حدث بھ لم یجبرھا ولیھا على الفسخ : [ قال رحمھ هللا
كاح من شخص معیب، فلو علمت بالعیب من زوجھا بعد الدخول فما حكم االستدامة؟ وھذا الفقھاء یضعونھ في أنھا ال تجبر ابتداء على الن

المتون ریاضة للذھن حتى یصبح عند الفقیھ والقاضي والمفتي والمعلم شيء من الشمولیة في الفتوى والتعلیم والقضاء فیتنبھ لما یترتب على 
ھي ال تجبر ابتداء، فلو أنھا علمت بالعیب بعد دخول الرجل علیھا فھل یجبرھا ولیھا على : ل لك قائلالمسائل من أحكام وآثار، فھنا لو قا

ال یجبرھا لو رضیت باالستدامة، وال تجبر على : أن ولیھا یكون لھ حق المنع ابتداء، لكن لو أنھ طرأ العیب بعد ذلك قال: الفسخ؟ فالجواب
  .الفسخالفسخ، ولیس من حق أحد أن یجبرھا على 

 
 
 
 

  باب نكاح الكفار-شرح زاد المستقنع 
للكفار الذین یعیشون بین ظھراني المسلمین أحكام فیما یتعلق بأحوالھم الدینیة والدنیویة، ومن ھذه األحكام ما تكون مشابھة لما عند 

حكام المستقلة التي یقرھم علیھا اإلسالم وال المسلمین، ومنھا ما یستقلون عن أحكام شریعتنا في تناولھ وتطبیقھ، ونكاح الكفار ھو من األ
 .یتدخل فیھا إال إذا طرأ طارئ اإلسالم على الزوجین أو أحدھما فعندھا یكون التفصیل

 نكاح الكفار
 
 

ذا الباب في ھذا الموضع سأذكر لك جملة من المسائل واألحكام المتعلقة بنكاح الكفار، وھ: أي] باب نكاح الكفار : [ یقول المصنف رحمھ هللا
، وحكم الكفار - والعیاذ با إذا ارتد-من األبواب المھمة المتعلقة بكتاب النكاح وھو الزواج من الكافرات، وحكم طریان الكفر على الزوج 
 ...... .باختالف أدیانھم ومللھم، وقد اعتنى الفقھاء رحمھم هللا بھذا النوع من األبواب وذكروه في مسائل النكاح

 
 كفارحكم نكاح ال

 
 

حكم نكاح الكفار كحكم نكاح المسلمین فھو ُیقر ویثبت، لكن على تفصیل في ھذه األنكحة؛ ] حكمھ كنكاح المسلمین : [ قال المصنف رحمھ هللا
ًفلو أن شخصا كافرا جاء یرید حكم الشریعة في النكاح فإنھ یلزم بنكاح المسلمین، ویكون نكاحھم كنكاح المسلمین، لكن من حیث التفص یل ً

فنقرھم، وینبني على ھذه القاعدة أننا نقرھم على ) حكمھ كنكاح المسلمین: (واألحكام ھناك أحكام ومستثنیات ینبغي تفصیلھا فقال رحمھ هللا
 أنكحتھم، ولذلك النبي صلى هللا علیھ وسلم ما تدخل في أنكحة الكفار ممن كان تحتھ من أھل الذمة ومن المعاھدین كبني قریظة ونحوھم وما

فكل أھل ملة ودین یفعلون النكاح على ملتھم ودینھم، والكفار . انكحوا بھذه الطریقة وافعلوا ھذه الطریقة، إنما تركھم على نكاحھم: قال لھم
أھل الملل الذین لھم أدیان سماویة كالكتابیین من الیھود والنصارى، فھؤالء یفعلون األنكحة على وفق دینھم وُیقرون على : على قسمین

نھم، أما بالنسبة للذي ال دین لھ كالحربي الوثني، أو المجوسي الذي لیس لھ دین سماوي على القول بأن المجوس لیسوا في حكم الكتابیین، دی
أن نكاحھ كنكاح المسلم، فلو أن من ال دین لھ : ًوكذلك أیضا الذي ال دین لھ كالشیوعي والملحد فما حكم نكاحھ وھو لیس لھ دین؟ فالجواب

 في الطریق ویطؤھا - والعیاذ با- ٍد تزوج ملحدة، مع أنھم في بعض األحیان ما عندھم ولي وشاھدان ومھر، بل یلقى الرجل المرأة كملح
على أنھ زوج لھا ویتعارفون على ھذا، وھم ما عندھم دین، فإننا نقرھم على ھذا إذا أسلما االثنان؛ ألن أھل الجاھلیة في جاھلیتھم كانوا ال 

ً، فلما أسلموا لم یأمر النبي صلى هللا علیھ وسلم صحابیا أن یجدد نكاحھ، مع أنھم في الجاھلیة كانوا یوقعون األنكحة على غیر السنن دین لھم
ن یفرق بین االبتداء واالستدامة، وأنكحة الكفار یختلف فیھا الحكم االبتدائي واالستدامي الذي یستدام بھ العقد، وسیبی: الشرعیة، ولذلك قالوا

من حیث األصل، فإذا أسلم الكافران الزوج والزوجة ) حكمھ كنكاح المسلمین: (فقال. المصنف رحمھ هللا جمل المسائل وأحكامھا كما سیأتي
النكاح یعتبر من العقود التي . ما نأتي نبحث عنھ، وھذه فائدة حكمھ كحكم نكاح المسلم، ولذلك أبقى النبي صلى هللا علیھ وسلم ھذا النكاح



 2003 

قتھا الشریعة على حالھا من الجاھلیة، وھذه العقود منھا قسمة المواریث وقسم الحقوق، فإذا قسم الكفار حقوقھم في حال الكفر ثم أسلموا أب
ویدل على ذلك أن ) ما كان من قسم الجاھلیة فھو على ما ھو علیھ: (فإنھ یبقى قسم الجاھلیة على ما ھو علیھ لقولھ علیھ الصالة والسالم

ألن عقیل بن أبي طالب بقي على الكفر إلى قرب الفتح فورث جمیع بني ) وھل أبقى لنا عقیل من رباع: ( صلى هللا علیھ وسلم قالالنبي
تعال نقسم، فجعل ھذه : ًھاشم الذین كانوا كفارا، ولم یتوارث بنو ھاشم الذین أسلموا فأصبح اإلرث كلھ لـعقیل ، ثم لما أسلم عقیل ما قال لھ

ِوالمواریث تبقى على حكم الجاھلیة، فإن أسلموا فإنھ یستأنف الحكم فیما لم یمض ولم یتم، أما ما تم وبت فیھ فیبقى  لنكاح والقسما: العقود
 ودخلوا في اإلسالم مباشرة فھما زوجان، وھذا - والعیاذ با- ٍعلى ما ھو علیھ، فلو أنھ عاشرھا لحظة على أنھا زوجة لھ وعرفھم جار بھذا 

ً العلماء، ویكاد أن یكون إجماعا بین أھل العلم؛ ألن فیھ نصوصا واضحة من ھدي النبي صلى هللا علیھ وسلم مع الصحابة، فلم أصل عند ً
  .ًیسأل صحابیا أن یجدد نكاحھ على زوجتھ

 
 
 
 

 متى یقر الكفار على النكاح الفاسد؟
 
 

إذا اعتقدوا : بشرطین] ویقرون على فاسده : [ قال] لم یرتفعوا إلینا ویقرون على فاسده إذا اعتقدوا صحتھ في شرعھم و: [ قال رحمھ هللا
یھودي تزوج یھودیة بخمر أو خنزیر، فدیننا ال یصحح ھذا؛ ألن الخمر والخنزیر لیس بمھر، بینما الخمر والخنزیر : ًصحتھ في دینھم، مثال

أن ال یترافعوا إلینا، فإن :  ما دام أن دینھم یقرھم على ذلك، وبشرطًیعد ماال في دینھم ومذھبھم، لكنھ في حكم اإلسالم ال، لكن نقرھم علیھ
ندفع الجزیة ونبقى على : جاءونا حكمنا بحكم اإلسالم، وھذا یقع في أھل الذمة عندما یكونون تحت حكم المسلمین، فإذا فتحت بالدھم فقالوا

ھم، فلیس للمسلمین أن یتدخلوا في ذلك؛ ألن ھذا أصل عقد الجزیة الذي دیننا، فدفع الجزیة یبقیھم على دینھم، فإذا تناكحوا بطریقتھم وبدین
أبرمھ عمر بن الخطاب وأبو بكر رضي هللا عنھم، فـعمر بن الخطاب رضي هللا عنھ في مصالحتھم أبقاھم على ما ھم علیھ من دینھم، والنبي 

ر كلھم على ھذا الحكم، وھو أنھ یتركھم على دینھم وعلى صلى هللا علیھ وسلم كان مع یھود بني قریظة ویھود خیبر ویھود بني النضی
إذا -أن یكون دینھم یقرھم على ذلك : ًفإذا الشرط. شرعھم، فأما إذا ترافعوا إلینا وجاءوا إلینا وسألونا أن نحكم بینھم فإننا نحكم بحكم اإلسالم

ً أمرا ال یقرھم علیھ دینھم ألغي ھذا العقد، فمثال وأن ال یترافعوا إلینا، فإن ترافعوا إلینا أو فعلوا- كان لھم دین سماوي یھودي تزوج أختھ : ً
وھو ذمي تحت المسلمین، وبلغ المسلمین ذلك فإنھم یلغون ھذا النكاح؛ ألنھ تحت حكمھم، ومثل ھذا النكاح ال یقره دینھ وال یقره دیننا، فال 

رعھم یقرھم على ذلك أقررناھم على ما أقرھم علیھ دینھم بشرط أال یبقون على مثل ھذه األنكحة كنكاح المحارم، لكن لو كان دینھم وش
ْنرید أن تعقدوا لنا عقد النكاح بدینكم فإْن جاُءوك فاْحكم بْینُھم : ًفلو أن یھودیا ویھودیة جاءا إلینا وقاال. یترافعوا إلینا َْ َ ََ َ َُ فأمر هللا نبیھ ] 42:المائدة[ِ

ًم اإلسالم، وأنزل القرآن مھیمنا على الكتب السماویة من قبل، فحینئٍذ یحكم ویبت بینھم، ولذلك رجم صلى هللا علیھ وسلم أن یحكم بینھم بحك
النبي صلى هللا علیھ وسلم الیھودیین الزانیین المحصنین بحكم اإلسالم، وإن كانت التوراة كذلك فیھا الرجم كما وضع أحدھم یده على آیة 

فأجرى القضیة على أنھا قضیة قضائیة إسالمیة، فإذا ترافعوا إلینا ) فدعا بالشھود: (كم بینھم لقولھالرجم لكن النبي صلى هللا علیھ وسلم ح
وإن أتونا بعده أو أسلم : [ قال. وإن أتونا بعد عقده أبقیناه على حكمھم] فإن أتونا قبل عقده عقدناه على حكمنا : [ قال. حكمنا بینھم بشرعنا

أسلم الیھودي والیھودیة فصارا مسلمین والمرأة مباحة : یعني) ًأو أسلم الزوجان والمرأة تباح إذا: (قولھ ] ًالزوجان والمرأة تباح إذا أقرا
ممن یحل نكاحھا، فإذا تزوج أجنبیة منھ وبعد : أن یسلما والمرأة مباحة، یعني: ًفإذا الشرط ًصح، لكن لو أنھ تزوج أم زوجتھ فلیست تباح إذا،

بقیناھما على عقدھما في حال الكفر، لكن لو كانت المرأة ال یقر نكاح جنسھا فحینئٍذ یفسخ النكاح، كأن یكون قد ذلك أسلم الزوج والزوجة أ
  .تباح بحكم الشرع فإنھ حینئٍذ ُیقر: أي) ًوالمرأة تباح إذا أقرا(تزوج أم زوجتھ أو ربیبتھ فإنھ ال یحكم بصحتھ؛ ألن الشریعة ال تقر ھذا، 

 
 
 
 

 فار في النكاح الفاسد؟متى یفرق بین الك
 
 

ًأو أسلم كافر مثال وعنده ست نسوة فال . مثلما ذكرنا كأم زوجتھ وربیبتھ] وإن كانت ممن ال یجوز ابتداء نكاحھا فرق بینھما : [ قال رحمھ هللا
سائر : یعني) ًبعا وفارق سائرھنانكح أر: (یباح لھ الست إنما یباح منھن أربع، كما قال علیھ الصالة والسالم لـغیالن رضي هللا عنھ وأرضاه

من سوى األربع، وھذا الحدیث یدل على أنھ البد أن یستأنف الحكم إذا كان ھناك ما یعارض الشرع، كما لو أسلم بنكاح فیھ نظر للشرع من 
انكح : ة أو ثمان نسوة فنقولجھة المرأة التي تحل، أما من جھة الصداق وكیفیة العقد فھذا ال یتدخل فیھ الشرع، فلو أنھ أسلم وعنده ست نسو

ھو الكافر الذي بینھ وبین المسلمین : الحربي] ًوإن وطئ حربي حربیة فأسلما وقد اعتقداه نكاحا أقرا وإال فسخ : [ قال. ًأربعا وفارق الباقي
ر المرأة ویتفقان فیما بینھما على ًحرب، وطبعا إذا كان من الوثنیین الذین ال دین لھم فأسلم وعنده زوجة تزوجھا مثلما یقع من الكفار، یعاش

أنھما زوجان بدون عقد وال صفات معینة معتبرة، فإنھما إذا أسلما یقران على حالھما بشرط أن تكون المرأة من جنس ما أذن الشرع 
ٍوال ُمتخذات أخَدان :  أو كما یسمونھا صدیقة قال تعالى- والعیاذ با-لو أنھ عاشرھا كعشیقة ) وإال فسخ] (وإال فسخ : [ قال. بنكاحھا ْ َ ِ َِ َّ َ
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والخدن الصدیق، فكانوا في الجاھلیة المرأة یكون لھا زوج ویكون لھا صدیق، فالصدیق یستمتع بالقبلة أو نحو ذلك مما دون ] 25:النساء[
ا كعشیقین، وھذا لیس من الفرج، والزوج یستمتع بالفرج، فحرم هللا ھذا، فلو أنھ عاشرھا كصدیقة ثم أسلما فلم یسلما كزوجین وإنما أسلم

ًجنس ما یحكم فیھ بالنكاح، فإذا البد أن یعتقداه نكاحا، وھذا ھو الذي جعل المصنف یقول فالبد أن یكون في اعتقادھما ) ًوقد اعتقداه نكاحا: (ً
  .ًأنھ نكاح، فحینئٍذ نصححھ ونبقیھ نكاحا

 
 
 
 

 حكم المھر المقبوض والمؤجل
 
 

إذا تزوجھا في الجاھلیة وأخذت مھرھا ما عندنا إشكال، وال نحتاج أن نبحث فیما مضى، ] ًمھر صحیحا أخذتھ ومتى كان ال: [ قال رحمھ هللا
ًلكن المشكلة إذا تزوجھا وأخر مھرھا، فالزواج سنبقیھ صحیحا على ما ھو علیھ لكن یبقى النظر في المھر حیث إنھ لم یقبض، فیستأنف فیھ 

ًفي الجاھلیة وأعطاھا مھرا ال یصح مثل الخمر والخنزیر واألصنام ونحو ذلك من المحرمات وقبلتھ حكم اإلسالم، بخالف لو أنھ تزوجھا 
ھل الحكم مبتدأ : ًفإنھ یصح، لكن لو أنھ أخر المھر فكان المھر خمرا ثم بقیت ھذه المرأة في عصمتھ ودخال في اإلسالم، فحینئٍذ یرد السؤال

ًفي ھذا المھر فإن كان شرعیا ألزمناه بھ؛ ألن الشرع یلزم بھ، وإن كان غیر شرعي فإنھ ال یحكم أو مستدام؟ الحكم مستأنف ومبتدأ، فننظر 
وإن لم تقبضھ ولم یسم : [ قال. تأخذه كما ذكرنا؛ ألن المھر یملك بالقبض] ًوإن كان فاسدا وقبضتھ استقر : [ قال. بھ ویكون لھا مھر المثل

  .ر مثلھاحینئٍذ یكون لھا مھ] فرض لھا مھر المثل 
 
 
 
 

 حكم النكاح إذا أسلم أحد الزوجین
 
 

عرفنا األنكحة التي تبقى واألنكحة التي ال تبقى، ] ًوإن أسلم الزوجان معا أو زوج كتابیة فعلى نكاحھما : فصل: [ قال رحمھ هللا تعالى
ًإذا أسلما معا فنبقي ) إذا أسلم الزوجان: (ل رحمھ هللامسألة تجدید النكاح إذا أسلم الزوجان، وإذا أسلم أحدھما دون اآلخر، فقا: والسؤال اآلن

ًالنكاح على ما ھو علیھ، وھذا باإلجماع ولیس عندنا فیھ إشكال، لكن إذا أسلم أحدھما دون اآلخر فإما أن یكون زوجا وإما أن یكون زوجة، 
لكن . لوثنیة وال یستدام نكاحھ لھا إذا بقیت ھي على الكفرفإن أسلم الزوج قبل الزوجة وكانت الزوجة وثنیة فال إشكال؛ ألن المسلم ال ینكح ا

إذا كانت كتابیة فیجوز نكاح المسلم للكتابیة، ففرق المصنف في إسالم الزوج بین أن تكون زوجتھ كتابیة أو تكون غیر كتابیة وھذا مرده إلى 
یھا، فھي تأتي بصورة األمثلة لكنھا تحكي األحكام النص الشرعي، ومن ھنا تالحظ أن المتون الفقھیة تتركب من األحكام المنصوص عل

ألن النبي صلى هللا علیھ وسلم أقرھما في حال كفرھما فمن باب أولى أن یقرا بعد إسالمھما ما ) إذا أسلم الزوجان: (الشرعیة، فھو یقول
ي زوجتھ، فإن كانت من جنس ما تحل زوجة إن كان الزوج ھو الذي أسلم فحینئٍذ ننظر ف: عندنا إشكال، لكن لو أسلم أحدھما ففیھ تفصیل

َّوحینئٍذ تكون كتابیة؛ ألن غیر الكتابیة وھي الوثنیة ما یحل نكاحھا وال تنكُحوا الُمشركات حتى ُیْؤمن -للمسلم  ِ ِ َِّ َ ََ َِ ْ أما الكتابیة ] 221:البقرة[ْ
إذا أسلما أو أسلم زوج كتابیة، : لكافر على ما ھو علیھ؟ فتقولمتى یبقى نكاح ا: ُ فإنھ یبقى على نكاحھ وال یفسخ النكاح، فھنا لو سئلت-فیجوز

فإن : [ قال. فإن أسلم زوج وثنیة فإنھ في ھذه الحالة ینفسخ النكاح؛ ألنھ ال نكاح بینھما على التفصیل الذي نذكره من االستبقاء واإلمھال للعدة
نھما إذا أسلما أقرا، وإن أسلم الرجل فصل فیھ، فإن كانت زوجتھ انتھى المصنف اآلن من الرجل، وعرفنا أ] أسلمت ھي أو أحد الزوجین 

ًوثنیة فال إشكال وإن كانت كتابیة بقي الحكم وأقرا، فإن أسلمت ھي فحینئٍذ یرد اإلشكال؛ ألنھ ال یحل للكافر أن ینكح المسلمة سواء كان 
َّفال تْرجُعوُھن إلى الكفار ال ُھن: ًكتابیا أو غیر كتابي َِّ َّ َُ ْ ِ ِ َ َّ حل لُھم وال ُھم یحلون لُھن َ ِ ٌّ َِ ََ َ َُّ ْ فالكافر لیس لھ على المسلمة سبیل، فإسالم ] 10:الممتحنة[ْ

فإذا أسلمت المرأة فالنكاح منفسخ، لكن ] فإن أسلمت ھي أو أحد الزوجین غیر الكتابیین قبل الدخول بطل : [ قال. المرأة غیر إسالم الرجل
رأة المدخول بھا إذا فسخنا نكاحھا فھناك مھلة وھي العدة، فاختلف حكم النساء إذا أسلمن بین أن یكون قبل أن الم: ینبغي أن ننتبھ لقضیة وھي

الدخول أو یكون بعد الدخول؛ ألن الفسخ قبل الدخول ال عدة فیھ، والفسخ بعد الدخول فیھ عدة، وإذا كان الفسخ بعد الدخول فیھ عدة فالعدة 
إلى أن تخرج من عدتھا، فإن أسلم قبل خروجھا من العدة عادت إلیھ، وإن أسلم بعد خروجھا من العدة لم  منعطیھ مھلة أن یسل: مھلة، یعني

  .تعد إلیھ، ھذا إذا كان بعد الدخول، أما لو كان قبل الدخول فإنھ ینفسخ النكاح مباشرة ألن فسخھ یتم بدون عدة
 
 
 
 

 حكم المھر في حال الفسخ
 



 2005 

 
عرفنا إذا وقع إسالمھا قبل الدخول وبعد الدخول، وأنھ قبل الدخول یوجب الفسخ ]  فال مھر وإن سبقھا فلھا نصفھ فإن سبقتھ: [ قال رحمھ هللا

وبعد الدخول یوجب الفسخ، لكن تبقى لھ مھلة إلى نھایة مدة العدة أن یرجع إلیھا، فإن أسلم رجع إلیھا مثلما وقع لـصفوان رضي هللا عنھ 
ًـصفوان بقي بعد فتح مكة على الكفر، وشھد حنینا وھو على الكفر ثم أسلم رضي هللا عنھ فرد النبي صلى هللا وأرضاه في قصتھ المشھورة، ف

شھرتھ أغنت عن إسناده، وحسنھ : علیھ وسلم لھ زوجتھ، وھذا باستمھال العدة، وھو حدیث مشھور كما قال الحافظ ابن عبد البر رحمھ هللا
ًأة إذا كانت مدخوال بھا أعطي زوجھا الكافر مھلة إلى نھایة مدة العدة، لكن یبقى النظر في المھر، فإن كان أن المر: الشاھد. طائفة من العلماء

الذي أسلم الزوج فلھ حكم، وإن كان الذي أسلم الزوجة فلھ حكم؛ ألنھ إذا أسلم الزوج كان الطالق والفسخ من ناحیتھ، وإن أسلمت المرأة كان 
) فال مھر(في حال تطلیقھا قبل الدخول ) فإن سبقتھ) (فإن سبقتھ فال مھر: (ھي التي تسببت فیھ، فقال رحمھ هللالطالق والفسخ من ناحیتھا و

وإن سبقھا لإلسالم ثم أسلمت فحینئٍذ لھا ) وإن سبقھا فلھا نصفھ. (لیس لھا مھر؛ ألن ھذا حكم الشرع، أنھ إذا فسخ النكاح قبل الدخول فال مھر
  .فرض لھا فریضة؛ ألنھ طالق قبل الدخول، مثل الحكم في اإلسالمنصف المھر إذا كان قد 

 
 
 
 

 التفریق بین الزوجین بعد إسالم أحدھما
 
 

نحكم بالفسخ، لكن ما یثبت الفسخ ویفرق بینھما إال إذا : یعني] وإن أسلم أحدھما بعد الدخول وقف األمر على انقضاء العدة : [ قال رحمھ هللا
إذا لم یسلم اآلخر قبل انتھاء العدة حكمنا ] فإن أسلم اآلخر فیھا دام النكاح وإال بان فسخھ منذ أسلم األول : [ قال. خرمضت العدة ولم یسلم اآل

وإن كفرا أو أحدھما بعد الدخول وقف األمر على انقضاء العدة وقبلھ : [ قال. من حین اإلسالم تبین لنا الفسخ: بفسخھ منذ إسالم األول، یعني
یفرق بینھما، ثم یعطى مھلة إلى انقضاء ) إن كفرا أو أحدھما بعد الدخول وقف األمر على انقضاء العدة (- والعیاذ با- ردة ھذه ال] بطل 

  .العدة، فإن تاب ورجع قبل انتھاء العدة فال إشكال، وإن كان بعد انقضاء العدة فرق بینھما
 
 
 
  

 [2[ باب الصداق -شرح زاد المستقنع 
 

ة أن تفوض أمرھا في الصداق لولیھا أو لغیره، ویثبت لھا مھر مثلھا إذا دخل بھا زوجھا أو مات عنھا قبل الدخول، وذلك جعل الشرع للمرأ
 .إذا لم یسم المھر، ولھا أن تمتنع من زوجھا حتى تقبض مھرھا الحال

 
 التفویض في النكاح

 
التفویض من مسائل الصداق والمھر، واعتنى بھ ]. ھ المجبرة یصح تفویض البضع بأن یزوج الرجل ابنت: فصل: [ قال رحمھ هللا تعالى

أن تفوض المرأة إلى ولیھا أن یزوجھا بأي : وتفویض المھر. العلماء واألئمة رحمھم هللا، وھو ینقسم إلى تفویض المھر، وتفویض البضع
لمھر ما شئت، والمھر ما ترید، أو ما تدفع، فھذا ا: مھر، أو أن یزوجھا بدون مھر، أو تفوض للزوج أو یفوض ولیھا للزوج المھر فیقول لھ

مھري ما یقولھ فالن، لعمھا أو خالھا أو قریب لھـا، فتفوض إلى : ًتفویض، كذلك أیضا أن یفوض ألجنبي، كأن تفوض المرأة ألجنبي فتقول
ه المصنف رحمھ هللا، وكال النوعین من فھذه كلھا من مسائل التفویض في المھر، والتفویض في البضع سیأتي إن شاء هللا، وسیذكر. أجنبي

أما مناسبتھ للصداق فظاھرة؛ ألن المرأة تترك الصداق وتقدیره إلى طرف أجنبي، أو إلى الطرف . التفویض ُیعنى بھ األئمة رحمھم هللا
 ...... .المقابل لولیھا وھو الزوج، أو إلى ولیھا

 
 التفویض في البضع

 
فإنھ بدون أن یأخذ رضاھا وبدون أن یستأذنھا یزوجھا، وقد تقدم ھذا معنا في مسائل ) ابنتھ المجبرةیصح تفویض البضع بأن یزوج الرجل (

االستئذان، فإن األب ذكرنا أن فیھ من العاطفة والحنان والرحمة ما ال یشك معھ، أو ما یغلب معھ على الظن أنھ یطلب األصلح في األمور 
ضرر على ابنتھ، أو یتسبب في اإلضرار بابنتھ، ھذا ھو األصل؛ فالغالب أن األب فیھ من البنتھ، وأنھ لیس ھناك أب یسعى في جلب ال

واإلنسان ال یضر نفسھ، فاألب یزوج ابنتھ ) إنما فاطمة بضعة مني: (الحنان والرحمة ما یمنعھ من أذیة ابنتھ، ولذلك قال صلى هللا علیھ وسلم
ً اإلیجاب عنھا بدون التفات إلى رضاھا وإذنھا، وكذلك أیضا في المھر، وبطبیعة الحال المجبرة، وإذا زوجھا كان األمر كلھ بیده، من جھة

ًوعلى ھذا فیكون تفویضا من كل وجھ، فیزوج األب ابنتھ المجبرة، فیقع العقد في . أنھا إذا كانت مجبرة، فالغالب أنھا ال تتكلم حتى في المھر
جبرھا تولى أمرھا كلیة؛ من جھة تزویجھا ومن جھة تحدید الصداق الذي یكون لھا، أو ھذه الحالة على ھذه الصورة، ویكون ولیھا الذي أ
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المھر ما تعطي، وبطبیعة الحال ما استشارھا وال رجع : یجعلھا بدون مھر، فیفوض األمر للزوج، كأن یزوج ابنتھ الصغیرة ویقول للزوج
  .إلیھا، ففي ھذا تفویض من كل وجھ ففوض إلى الزوج وزوجھا

 
 تفویض في المھرال
 

ألن المھر ملك لھا، وهللا عز وجل نص على أنھ حق من حقوقھا، فإذا طابت ]. أو تأذن المرأة لولیھا أن یزوجھا بال مھر : [ قال رحمھ هللا
 تقدم، المصنف ھنا یفرع المسائل على ما. أنا راضیة أن تزوجني بال مھر، فمن حیث األصل یصح العقد دون تسمیة المھر: نفسھا وقالت

والدلیل . وكل المسائل في وجود المھر، ولو وقع العقد بدون مھر فإنھ یصح، ثم ستأتي األحكام المترتبة على ھذا المھر من نكاح صححناه
على أن النكاح یصح بدون تسمیة المھر ما ثبت في حدیث بروع بنت واشق رضي هللا عنھا، فإن عبد هللا بن مسعود رضي هللا عنھ وأرضاه 

ًأقول فیھا برأیي، فإن كان صوابا فمن هللا، : (  عن امرأة نكحت بدون أن یسمى لھا الصداق ثم توفي عنھا زوجھا، فقال رضي هللا عنھُسئل
فحكم  .( وإن كان خطأ فمني ومن الشیطان، وهللا ورسولھ منھ بریئان، للمرأة صداق مثلھا ال وكس وال شطط، وعلیھا العدة ولھا المیراث

) ال وكس وال شطط ( تأخذ مھر مثلھا من النساء كما سیأتي، دون زیادة ودون نقص : یعني) ِمھر المثل ال وكس وال شطط: (مبثالثة أحكا
أي ترثھ مع أنھ لم یدخل بھا؛ ) ولھا المیراث . ( علیھا أن تحد، فاعتبرھا زوجة: التي ھي الحداد، أي) وعلیھا العدة . ( العدل الذي أمر هللا بھ

وهللا لقد قضیت فیھا : ( فلما فرغ من قضائھ قال لھ معقل بن سنان األشجعي رضي هللا عنھ وأرضاه. یوجب أن تكون من نسائھألن العقد 
ًفأصبح قضاؤه رضي هللا عنھ موافقا لقضاء النبي صلى هللا علیھ ). بقضاء رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم في بروع بنت واشق امرأة منا 

أنھ إذا قضى النبي صلى هللا علیھ وسلم في المرأة التي لم یفرض لھا صداق أن : الشاھد من الحدیث. ھذا جرى العملوسلم، فھو سنة، وعلى 
لھا مھر المثل بوفاة زوجھا فقد أثبت النكاح وصححھ، مع خلو العقد عن ذكر المھر، فما سمي المھر وال حدد، فدل على أن تحدید المھر 

ولذلك جعل هللا تعالى ھذا الحكم من كونھا یكون لھا مھر المثل، وھذا . ط في صحتھ، وھذا موضع الشاھدفي العقد لیس بشر وتسمیة المھر
. ًعدل، فالعقد من حیث األصل صحح؛ إذ ال یمكن أن نحكم بمھر المثل إال في نكاح صحیح، فلو كان النكاح فاسدا لما أثبت لھا مھر المثل

لتشطیر في الطالق قبل الدخول أن یكون ھناك فریضة مسماة، ومفھوم النص أنھ لو طلقھا من ًوأیضا فقد اشترط هللا عز وجل في ثبوت ا
ًال ُجناح علْیكم إْن طلقتم النساء ما لم تمسوُھن أْو تفرُضوا لھُن فریضة : دون أن یسمي لھا فإن النكاح موجود، ولذلك أثبت لھا المتعة فقال َ َ َ َ َ َ َِ َِ َ َ ََّ َّ َُّ َ َْ ِّ ُ ْ َُ ْ ُ َّْ َ ِ

ِّومت َ َُعوُھن على الُموسع قَدُرهُ وعلى الُمقتر قَدُرهُ متاعا بالمْعُروف حقا على الُمْحسنین َ َ َ َ َ َ َ َِ ِ ِ ِ ِ َّْ ْ ْ َْ ّ َ ًَ ِ ً َ َ َِ ْ فإذا وقع الطالق قبل المس وقبل التسمیة ] 236:البقرة[ِ
َّْن طلقتم النساء ما لم تمسوُھن أْو تفرُضوا لُھن ِإ: اإلباحة، قال نفي الجناح من الصیغ التي تدل على: فإنھ یكون لھا المتعة، والعلماء یقولون َّ َُّ َِ ْ ِّ ُ َْ ََ َ َ َ َْ ُ َّ َ

ًفریضة  َ ِ ِّ، فدل ھذا على أنھ اعتبرھا من نسائھ، واعتبر الطالق طالقا صحیحا، والواقع أنھ لم یسم لھا مھرھا، فدل ھذا على ]236:البقرة[َ ً ً
ًبما اتفق علیھ، وھذا غالبا یكون في مسمى متفق علیھ بین الطرفین، : في العقدفي بعض األحیان یقولون . صحة النكاح بدون تسمیة المھر

ًبما اتفق علیھ، فیوھم الكاتب أن ھناك شیئا متفقا علیھ، والواقع أنھم لم یتفقوا، وھذا خطأ؛ ألنھم إذا :  یقول-أصلحھم هللا-لكن بعض الناس  ً
ًاختصموا إلى القضاء غدا فسُیظن أن ھناك شیئا متفقا ً بما اتفق علیھ، إال :  علیھ، وأن العقد وقع بعد االتفاق على شيء، فالمنبغي أن ال یقالً

بما اتفق علیھ، إال إذا كان ھناك اتفاق، أما : وقد حددوا واتفقوا على شيء، وھذا أمر ینبغي أن یتنبھ لھ وأن یوضع في الحسبان، أنھ ال یقال
َّا مفوضة، وأنھ لم ُیسم لھا مھر معینإذا لم یكن ھناك اتفاق، فینبغي أن یصرح بأنھ وتفویض المھر بأن یزوجھا على ما : [ قال رحمھ هللا. َ

قبلت نكاحھ على أن لي من : صورة ذلك أن تقول مخاطبة ولیھا: قال العلماء) بأن یزوجھا على ما یشاء أحدھما]. (یشاء أحدھما أو أجنبي 
ُالمھر ما شئت؛ أي على أن المھر الذي یأتي بھ، : رضیت نكاحھ على أن المھر ما شاء، أي: أو تفوض لھ وتقولأطالب بالمھر الذي أشاؤه، : ِ

رضیت نكاح فالن والمھر ما : ھذا كلھ تفویض للزوج أو للولي، تقول المرأة. الذي تأتي بھ، أو الذي تقولھ، أو الذي تستطیعھ: مثلما یقول
َشئت، تخاطب أباھا أو تخاطب أخاھا على أنھ یتولى ا  -.  عندنا عقد- : ثالثة أمور]. ولھا مھر المثل بالعقد : [ قال رحمھ هللا. لمھر بما یراهِ

ھذه ثالثة أمور ینبغي أن یتنبھ لھا طالب .  وعندنا طالق أو فسخ أو فرقة قبل الدخول-. وعندنا دخول یعتبر بمثابة اإلمضاء واإلتمام للعقد
 في -والمرأة مفوضة-أنھ ممكن أن یتم العقد : لھا مھر المثل بالعقد: وفائدة كونك تقول. لمھرالعلم في مسائل المھور، فالعقد یثبت للمرأة ا

زمان، ثم یحصل الدخول في زمان آخر ویحكم لھا بمھر المثل، فقد یكون قد عقد علیھا العام الماضي ومھر مثلھا خمسمائة، وفي ھذه السنة 
ولھا : (مھر المثل، یحدد، ھل ھو بالعقد أو بالدخول؟ فقال رحمھ هللا: بد أن یحدد، فإذا قیلیصبح مھر مثلھا ثالثة آالف أو أربعة آالف، فال 

قال . ھناك فرق بین المثل والشبیھ من جھة الصفات: ھذا مثل ھذا إذا شابھھ، وبعض العلماء یقول: الشبیھ، یقال: المثل) مھر المثل بالعقد
َضابط مھر المثل أن ُینظر إلى : بعض العلماء من لداتھا، وأترابھا ھن النساء الالتي : أن ینظر إلى من ھو من أترابھا، أي: قرابة المرأة وقیلْ

: أن الركن األعظم في مھر المثل: في سنھا بنفس األوصاف؛ لكن كما یقول العلماء وصرح بھ غیر واحد من األئمة كاإلمام النووي وغیره
َالنسب، فُینظر إلى نسبھا، ففي بعض األحیان ی ًأربعین ألفا، : ًكون مھر المثل للبكر التي من بیت علم أو من بیت شرف وسؤدد یكون مثالْ

َُینظر إلى مثلھا في النسب، ومثلھا في الصفات : ًثالثین، فإذا: عشرین، وللوسطى: ویمكن أن یكون مھر المثل لمن ھي دونھا في النسب ْ
ٌنسیبة جمیلة بكر، بعض العلماء یقول: كذلك، فیقال ٌ ُُیْبتدأ بقراباتھا، فُینظر إلى من تزوجت، فعندما تزوجت أختھا أو تزوجت بنت عمتھا أو : ٌ َُ َْ

ُبنت عمھا أو بنت خالھا، أي جت بأربعین، والوسطى بثالثین، : ُ ُفي نفس نسبھا وقراباتھا كم كان المھر؟ وجدنا أن قریباتھا الجمیلة منھن زوِّ
َوعندما یذكر العلماء ھذه الضوابط فإنھ ُیقصد منھا . َظر إلى جمالھا، وھذا كلھ عن طریق النساءْوقلیلة الجمال بعشرین أو بخمسة عشر، فُین ْ

وال تستطیع أن تصل إلى الذي ال وكس فیھ وال شطط في مھر المثل ) لھا مھر مثلھا ال وكس وال شطط : ( العدل، ولذلك قال ابن مسعود 
ًا معروفا في عصور المسلمین األولى، وجود النساء من ذوات الخبرة، ودائما القضاة في كل وكان ھذ. الخبرة إال بالسؤال والرجوع إلى أھل ً

َ من النساء ومن الرجال من أھل الخبرة من یوثق في دینھ وأمانتھ وبصیرتھ - على حسب األمور-بیئة یرجعون إلى أھل الخبرة ویختارون  ِ
ولذلك كان عمر بن الخطاب رضي هللا عنھ ربما سأل ابنتھ حفصة أم المؤمنین .  إلیھمَوعلمھ وُیثنى علیھ، فإذا حدثت قضایا مثل ھذه ُیْرجع

كم تصبر : رضي هللا عنھا وأرضاھا عن النساء، ولما نزلت بھ نازلة غیاب الناس عن أزواجھم سأل أم المؤمنین حفصة رضي هللا عنھا
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فُیحكم في مثل ھذا بالرجوع إلى أھل الخبرة في السن وفي . مثل ھذاالمرأة؟ فالرجوع یكون إلى أھل الخبرة وإلى من لھ علم ومعرفة في 
َاألوصاف وفي اللَدات واألتراب من أمثالھا، وُینظر إلى زمان العقد؛ ألنھا استحقت المھر في زمان العقد ْ ویفرضھ الحاكم : [ قال رحمھ هللا. ِّ

  .یھ أھل الخبرةعلى قدر ما یتفق عل: فالقاضي یحكم بمھر المثل بقدره، أي] بقدره 
 

 الحكم فیما لو مات أحد الزوجین قبل الدخول وتسمیة المھر
 

قبل أن یدخل بھا : أي) ومن مات منھما قبل اإلصابة] (ومن مات منھما قبل اإلصابة والفرض ورثھ اآلخر ولھا مھر نسائھا : [ قال رحمھ هللا
معقل بن سنان األشجعي في قصتھ مع عبد هللا بن مسعود رضي هللا عنھ ویصیبھا توفي، فإننا ننظر إلى مھر المثل كما ذكرنا في حدیث 

أنھ یكون علیھا : ًوثانیا. ھذا الحكم األول. یحتكم إلى مھر المثل: ًوأرضاه، فحدیث بروع بنت واشق حدیث ثابت ویدل داللة واضحة على أنھ
وقبل أن یفرض لھا، فالحكم مثلما ذكرنا في : أي)  اإلصابة والفرضقبل. (أنھ یكون لھا المیراث؛ ألنھا من نسائھ: ًوثالثا. الحداد والعدة

ًلو أن زوجا فرض المرأتھ عشرة آالف صداقا، وتم النكاح، أي: ًالحدیث، لكن لو فرض لھا فریضة، مثال تم العقد، ثم توفي ھذا الزوج، : ً
َّالمسائل ھي إذا لم ُیسم الصداق، وقد ذكرنا أن  ھذهیجب على ورثتھ أن یخرجوا من میراثھ عشرة آالف فقط؛ ألنھا المسمى، ف: فنقول َ

. النكاح والوالء والنسب: ألن العقد من أسباب المیراث الثالثة، وھي) ورثھ اآلخر]. (ورثھ اآلخر ولھا مھر نسائھا . [ التفویض ال تسمیة فیھ
لمواریث سبب ھذه ثالثة أسباب، فالنكاح من أسباب أسباب میراث الورى ثالثة كل یفید ربھ الوراثة وھي نكاح ووالء ونسب ما بعدھن ل

المیراث، وھذا بإجماع العلماء، فكل امرأة عقد علیھا رجل، ثم توفي قبل أن یدخل بھا، فإنھا من نسائھ وترثھ، ولو توفیت ھي ورثھا، فھو 
  .یرثھا وترثھ

 
 حكم المطلقة قبل الدخول إذا لم یسم المھر

 
ضة ومفوضة، : وإن طلقھا المفوض، وھم یقولون: أي] بل الدخول فلھا المتعة بقدر یسر زوجھا وعسره وإن طلقھا ق: [ قال رحمھ هللا َّمفوِّ

ضة إذا فوضت لولیھا أو للزوج أو ألجنبي، ومفوضة أي: یقولون ض أمرھـا إلى الغیـر: َّامرأة مفوِّ َّإذا طلقت ھذه المفوضة قبل الدخول، . ُفوِّ
ًیضة ولیس ھناك مھر مسمى، فالشریعة جاءت بأنھ إذا وقع فراق وطالق قبل الدخول ولیس ھناك مسمى فإن ففي ھذه الحالة لیس عندنا فر

َومتُعوُھن على الُموسع قَدُرهُ وعلى الُمقتر قَدُرهُ متاعا بالمْعُروف حقا على الُمْحسنین : للمرأة المتعة؛ ألن هللا تعالى یقول َ َ َ َ َ َ َ َ َِ ِ ِ ِ ِ َّْ ْ ْ َْ ّ َ ًَ ِ ً َ َ َِ ْ وفي ]. 236:قرةالب[ِِّ
َوللُمطلقات متاع بالمْعُروف حقا على الُمتقین : ًاآلیة الثانیة قال في المطلقة عموما َ َ َ َ َِ ِ ِ َِّ َ ّْ ْ ًْ ِ ٌ َ َ َّ وذكروا عن شریح أبي أمیة القاضي الكندي ] 241:البقرة[َ

ًـعمر وعثمان وعلي رضي هللا عنھ وكان إماما وكان ولي القضاء لثالثة من الخلفاء الراشدین، فنعم المولي ونعم المولى، ولي ل- رحمھ هللا 
ًّحقا : ً أن رجال طلق امرأة فأمره أن یمتعھا فأبى، فتال علیھ اآلیة األولى، فامتنع، ثم تال علیھ اآلیة الثانیة، فامتنع، اآلیة األولى-في القضاء َ

َعلى الُمْحسنین  َِ ِ ْ ِحقا على الُمتقی: واآلیة الثانیة] 236:البقرة[َ َّ َ ّْ َ ما دامت متعة ولیست بواجب فال أرید أن : فأصر الرجل وقال] 241:البقرة[َن ًَ
 صم وعمي عن أمر هللا عز وجل وندبھ، فشاء هللا عز وجل أن تمر األیام فاحتاج -نسأل هللا السالمة والعافیة-أمتعھا، من غضبھ من زوجتھ 

قبل شھادتھ، إنك أبیت أن تكون من المحسنین، وأبیت أن تكون من المتقین، وهللا ال أ: قوم إلى شھادة ھذا الرجل، فجاءوا بھ إلى شریح فقال
ْوال تنسُوا الفْضل بْینكم : فاصرف وجھك عني، فطرده ولم یقبل شھادتھ؛ ألن المؤمن ال یرد ھذه األوامر الشرعیة وال یستخف بھا، وهللا یقول ُ َ َ ََ َ َ َْ

اق أن ینسى كل من الزوجین اآلخر، بل ینبغي أن یكون ھناك نوع من الحفظ للعھد، وقد ، ولذلك ال ینبغي إذا وقع الطالق والفر]237:البقرة[
إن كانت قد سمي لھا المھر : لھا حالتان: فلو ُسئلت عن المطلقة قبل الدخول، تقول). حفظ العھد من اإلیمان: (قال صلى هللا علیھ وسلم

ٌوإن لم ُیسم المھر فلھا المتعة حق واجب. فنصف ما سمي ٌ َّ َّال ُجناح علْیكم إْن طلقتم النساء ما لم تمسوُھن :  على المحسنین، والدلیل قولھ تعالىَ ُّ َ َ َ َ َ ََ َْ ُ َْ َِّ ُ ْ َُّ َ ِ
ِأْو تفرُضوا لُھن فریضة ومتُعوُھن على الُموسع قَدُرهُ وعلى الُمقتر قَدُرهُ متاعا بالمْعُروف  ِ ِ َّ ََّ َ َ َ َ َ َ َْ ْ ِْ ً َ َ َ َ َِ ِ ِْ ِّ َْ َ َِ ً ا جرى علیھ العرف، أو أي بم] 236:البقرة[َ

ًأنھ یمتعھا مصاحبا للمعروف، بدون منة، فال یعطیھا المتعة یمتن بھا، أو یؤذیھا أو یصیبھا بنوع من اإلضرار، إنما : بالمعروف، والمعنى
َمتاعا بالمْع: یكون ھذا بالمعروف على سبیل المكارمة على الوجھ الذي أمر هللا بھ ورسولھ صلى هللا علیھ وسلم َْ ِ ً َُروف حقا على الُمْحسنین َ َ َِ ِ ِْ َ ّ ً

ًعلى حسب حال الزوج، فإن كان الزوج غنیا : فھذه اآلیة تدل داللة واضحة على إثبات المتعة، والمتعة تكون بالمعروف، أي]. 236:البقرة[
والسبب في . بثالثة آالف ویبعثھ إلیھاًلو جرى العرف أن مثلھ یمتع بھدیة بثالثة آالف أو أربعة آالف، فیشتري لھا ذھبا : ًنظر في مثلھ، فمثال

أنھ إذا كان من بیئة غنیة فا یرید أن یربط بین الزوج والزوجة بحفظ العھد، فحینما : أن هللا جعل على الموسع قدره وعلى المقتدر قدره
ًیعطیھا شیئا یلیق بغناه ویسره تكون فعال ھدیة، ویكون لھا معنى الھدیة، لكن حینما یكون غنیا ث ًریا بسط هللا علیھ من رزقھ ویأتیھا بشيء ًً

ًفإذا البد أن ینظر إلى حال الزوج، . ًتافھ یصبح بدل أن یتضمن معنى المكارمة یصبح متضمنا لمعنى اإلھانة، فیخرج عن مقصود الشرع
 إذا دخل الزوج على زوجتھ وھي مفوضة ].ویستقر مھر المثل بالدخول : [ قال رحمھ هللا. وأن یتقي هللا عز وجل فیما أمره هللا بھ وندبھ إلیھ

ًفیستقر مھر المثل بالدخول، ویثبت في ھذه الحالة، ویكون حقا كامال لھا طلقھا بعد الدخول : أي]. وإن طلقھا بعده فال متعة : [ قال رحمھ هللا. ً
لیس المراد أنھ ما لھا شيء، إنما مراده أنھا ال ) عةفال مت: (وقولھ. إنھ یثبت لھا المھر: ًفلھا المھر كامال، ولیست من الممتعات، یرید أن یقول

  .ًالالتي لھن المھر والصداق كامال: تصبح من ذوات المتعة، وإنما تصبح من ذوات الصداق، أي
 

 حكم المھر في العقد الفاسد
 

ًنا دائما یحرصون على ترتیب األفكار، ذكر رحمة هللا علیھم، مثلما ذكر]. وإن افترقا في الفاسد قبل الدخول والخلوة فال مھر: [قال رحمھ هللا
إذا نكحت : إذا تغیر الصداق بالزیادة والنقص، ثم بعد ذلك: متى تملك المرأة صداقھا؟ ثم بعد ذلك: ثم. حكم الصداق وصفات الصداق: ًأوال
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ذا نكحھا بدون صداق فمات عنھا، المرأة بدون صداق، ثم تدرج معنا في مسائل المفوضات إذا نكحھا بدون صداق فطلقھا قبل الدخول، وإ
 ...... .فھذه كلھا أفكار مرتبة، وبعد أن انتھى من ھذا كلھ شرع رحمھ هللا في فرع جدید. وإذا نكحھا بدون صداق فطلقھا بعد الدخول

 
 الحكم فیما لو حصل التفریق في نكاح فاسد قبل الدخول

 
ًالعلماء رحمة هللا علیھم، مثلما ذكرنا دائما یحرصون على ترتیب ]. لوة فال مھروإن افترقا في الفاسد قبل الدخول والخ: [قال رحمھ هللا

إذا تغیر الصداق بالزیادة والنقص، ثم بعد : متى تملك المرأة صداقھا؟ ثم بعد ذلك :ثم. حكم الصداق وصفات الصداق: ًاألفكار، ذكر أوال
مفوضات إذا نكحھا بدون صداق فطلقھا قبل الدخول، وإذا نكحھا بدون صداق إذا نكحت المرأة بدون صداق، ثم تدرج معنا في مسائل ال: ذلك

فھذه كلھا أفكار مرتبة، وبعد أن انتھى من ھذا كلھ شرع رحمھ هللا في فرع جدید، . فمات عنھا، وإذا نكحھا بدون صداق فطلقھا بعد الدخول
كاح الفاسد، إذ أن ما سبق كلھ في النكاح الصحیح الشرعي، لكن لو أن شرع في مسألة تتعلق بالن) وإن افترقا في الفاسد قبل الدخول: (فقال

، فھذه  ًرجال تزوج امرأة بنكاح الشغار، أو لو أن رجال تزوج امرأة بنكاح التحلیل، أو لو أن رجال تزوج امرأة بنكاح المتعة والعیاذ با ً ً
اطل، والفرع تابع ألصلھ، ففروع األنكحة وما یترتب على األنكحة إنما األنكحة كلھا باطلة وحكم الشرع بفسادھا، وما بني على باطل فھو ب

ًففي نكاح المتعة مثال، إن : وعلى ھذا. النكاح فإنھ یحكم بفساد آثار النكاح إذا حكم بفساد: یترتب على أنكحة صحیحة ینھدم بانھدامھا، أي
، أو سنة أو سنتین، فاتفقا على ھذا النوع من النكاح، وجعل المھر ًأتزوجك شھرا أو شھرین: تزوج رجل امرأة وحدد مدة الزواج فقال لھا

ّخمسة آالف، وكان رجال جاھال ثم تبین لھ أن ھذا حرام، أو كانوا في بیئة لیس بھا علماء ثم ارتفعوا للعلماء وسألوا فقالوا لھم ً إن ھذا حرام، : ً
بینھما وال یترتب أي أثر على ھذا، ویصبح وجود ھذا النكاح الفاسد وعدمھ فحینئٍذ سیفرق بینھما ویلغى النكاح ولم یدخل بھا بعد، فیفرق 

فأي نكاح فاسد قبل الدخول ال یلتفت إلیھ إذا فسخ وألغي؛ ألنھ الغ من أصلھ ولیس لھ . على حد سواء، فا تدارك باللطف أنھ لم یقع دخول
 .علیھا صداق إذا وقعت الفرقة قبل الدخـولأن األنكحة الفاسدة ال یترتب : أثر، فھذا ھو الذي یقصده المصنف

 
 الحكم فیما لو حصل التفریق في نكاح فاسد بعد الدخول

 
ًلو أن رجال نكح امرأة ) وبعد أحدھما]. (وإن افترقا في الفاسد قبل الدخول والخلوة فال مھر وبعد أحدھما یجب المسمى : [ قال المصنف

ً بدون ولي، وفرض لھا مھرا خمسة آالف ودخل علیھا، فلھا المھر بما استحل من فرجھا، قال بمھر ثم تبین فساد ھذا النكاح، كأن ینكحھا
أیما امرأة نكحت بغیر إذن ولیھا فنكاحھا باطل، فنكاحھا باطل، فنكاحھا باطل، فإن دخل بھا فلھا المھر بما استحل من : (صلى هللا علیھ وسلم

ثم ننظر، فإن وقع االتفاق على ) . فإن دخل بھا فلھا المھر بما استحل من فرجھا(بالدخول فحكم ببطالن النكاح، وأثبت لھا المھر ) فرجھا
  .مھر معین فقد رضیت لنفسھا أن یصیبھا، وتنازلت عن حقھا بھذا المسمى، فیكون لھا المسمى، فیفرض لھا المسمى الذي اتفق علیھ

 
 حكم المھر لمن وطئت بشبھة أو إكراه

 
ًب مھر المثل لمن وطئت بشبھة أو زنا كرھا ویج: [ قال رحمھ هللا ًالموطوءة بالزنا كرھا أو الموطوءة ) ویجب مھر المثل لمن وطئت]. (ً

ًبالشبھة األصل أن وطأھا ال یجوز، ولكن وجود العذر من اإلكراه على الزنا أوجب لھا مھر البكر كامال إن كانت بكرا؛ ألن النبي صلى هللا  ً
، فھي مغلوبة على أمرھا، وحینئٍذ یكون لھا مھر مثلھا؛ ألنھ فوت علیھا ھذا ) بھا فلھا المھر بما استحل من فرجھافإن دخل: (علیھ وسلم قال

 في باب الجنایات أنھ یدرأ عنھا الحد وال یقام -إن شاء هللا- الحق، ویدرأ عنھا الحد لوجود اإلكراه على الصحیح من أقوال العلماء، وسیأتینا 
وكذلك . ن هللا أسقط باإلكراه الردة، فمن باب أولى الزنا الذي ھو دون الردة، ویكون لھا مھر المثل یفرضھ علیھ الحاكمعلیھا إذا أكرھت؛ أل

نكاح الشبھة، شبھة عقد، أو شبھة اعتقاد، أو شبھة ملك، ھذه ثالثة أنواع من الشبھة تؤثر في النكاح، شبھة عقد بأن یعقد على امرأة یظن أنھا 
ًلو أن رجال زوج ابنتھ آلخر على أن یزوجھ اآلخر ابنتھ بنكاح الشغار، ولم یعلما : ًلعقد، مثلما یقع في عقد نكاح الشغار، مثالتحل لھ بھذا ا

عنده شبھة، وھي شبھة العقد، حیث : حكم الشغار، وحصل الوطء، ھذا وطئ ابنة ھذا وھذا وطئ ابنة ھذا، فحینئٍذ یصبح ھذا وطء شبھة، أي
ًد عقد نكاح صحیح، وتكون كذلك شبھة العقد فیما لو أن رجال عقد على امرأة وھو ال یعلم أنھا متزوجة ویظن أنھا خلو، یظن أن ھذا العق

ًوعقد بھا عقدا شرعیا، ودخل بھا، ثم تبین أنھا خدعتھ وأن أولیاءھا خدعوه وكذلك یدخل في شبھة العقد ما إذا غاب رجل غیبة، وانقطع عن . ً
إنھا : ٍبانتقالھا عن زوجھا فطلقھا، فتزوجت بزوج ثان، فإن ھذا العقد یبیحھا لھ ویحلھا لھ، فلو رجع الغائب، فمن یقولزوجتھ، فحكم الحاكم 

: شبھة الملك، مثل. على عقد األول، یرى أن وطء الثاني وطء شبھة عقد؛ ألنھا في األصل تابعة لألول، وعلى ھذا یكون من شبھة العقد
ما یقع في ملك الیمین، كما لو اشترى أمة ووطئھا بملك الیمین، ثم تبین أنھا حرة وبیعت مغصوبة، فإنھ كان یطؤھا شبھة أنھا مملوكة لھ، مثل

فمثل ھذه المسائل یكون فیھا المھر للمرأة، فیجب علیھ المھر على التفصیل . على أنھا ملك یمین لھ، ثم تبین أن ھذه الشبھة غیر صحیحة
یعزر ھذا الذي اقتات وظلم المرأة ) القاضي(شھ ویطالبھ بالضمان، وحینئٍذ یضمن الذي غشھ، والحاكم الذي ذكرناه، ویرجع على من غ

 برضا من المرأة لم یكن -والعیاذ با-ًفالشاھد أنھا إذا وطئت بشبھة أو بزنا لكن بشرط اإلكراه فلھا المھر، فلو كان الزنا . ببیعھا وھي حرة
فالبغي ال مھر لھا؛ ألنھا رضیت ) ھى النبي صلى هللا علیھ وسلم عن ثمن الدم وحلوان الكاھن ومھر البغين(لھا حق، فال مھر لبغي، ولذلك 

وال : [ قال رحمھ هللا.  بإسقاط حقھا، وأتت ما حرم هللا عز وجل بطیبة نفس منھا، فیضیع حقھا ولیس لھا المھر بسبب ذلك-والعیاذ با-
العقر، ویحكم بالعقر في بعض المسائل : وبعض العلماء یسمونھ) أرش البكارة(مع مھر المثل :  أي)وال یجب معھ]. (یجب معھ أرش بكارة 

  .في الشبھات، ولكن اختار المصنف ھنا ما ذكرناه من أن لھا مھر المثل
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 ضوابط تسلیم المرأة نفسھا في الصداق المعجل والمؤجل
 

 امتناع المرأة من التسلیم حتى تقبض صداقھا المعجل
 
ًإذا اتفقا على كون الصداق معجال وحاال فإن من حقھا أن تقول] وللمرأة منع نفسھا حتى تقبض صداقھا الحال : [ ال رحمھ هللاق أنا ال أمكنك : ً

َفما اْستْمتْعتم بھ منُھن فآتوُھن أُجورُھ: ّمن نفسي وال تدخل علي حتى تدفع لي مھري، ھذا من حقھا؛ ألن هللا یقول َُ َّ َّ ِ ُِ ْ َُ َ َ َِ فأثبت المھر ] 24:النساء[َّن ْ
فإن اتفق معھا على أنھ یعقد علیھا بصداق معجل یدفعھ قبل الدخول، فإن من حقھا أن تمتنع من تمكینھ من الدخول؛ ألنھ یستند في . لھا

 الشروط ما استحللتم بھ إن أحق ما وفیتم بھ من: (التمكین من الدخول إلى العقد، والعقد معلق على شرط، والنبي صلى هللا علیھ وسلم یقول
 ).الفروج

 
 ًحكم امتناع المرأة إذا كان الصداق مؤجال

 
ًفإن كان مؤجال أو حل قبل التسلیم أو سلمت نفسھا تبرعا فلیس لھا منعھا : [ قال رحمھ هللا إن كان ) ًفإن كان مؤجال: (قال رحمھ هللا]. ً

أرید أن أدخل بك، : ق بعد خمس سنوات وأنھ یدخل بھا متى شاء، فجاءھا وقالًالصداق مؤجال، بأن یكونا قد اتفقا على أنھ یعطیھا الصدا
ال تدخل حتى تعجل لي الصداق، فإنھ یفرض علیھا الحاكم أن تمكنھ من الدخول بھا؛ ألنھـا رضیت بتأخیر الصداق، فلیس من حقھا : فقالت

 .ـلأن تمنع نفسھـا منھ إن رضیت بتأجیـلھ؛ ألنھـا أسقطت حقھـا في التعجی
 

 ًحكم امتناع المرأة إذا كان الصداق مؤجال وقد حل وقت أدائھ
 

أي أنھا اتفقت معھ على أن الصداق مؤجل، فحل أجلھ قبل التسلیم، فمن حقھ أن یدخل بھا قبل أن ). أو حل قبل التسلیم: (قولھ رحمھ هللا
ثالث سنوات، فقد رضیت بتأجیلھ، فحینئٍذ ال یتوقف الدخول على ًمثال لو أنھا اتفقت معھ على دفعھ لھا بعد سنتین أو : توضیح ذلك. یعطیھا

دفع المھر، فلو حل ھذا الصداق وجاء أجلھ والزوج ماطل وتأخر فمن حقھ أن یدخل بالزوجة، ثم ھي تقیم دعوى على مطالبتھ بحقوقھا، فإن 
، إذ ھو لھ حق الوطء واالستمتاع، وھي لھا حق ًكان غنیا أعطاھا حقھا، لكن ال تمنعـھ من حق وطئھا كزوج، وھذا من انفصال الجھة

ًالمطالبة بالمھر، ثم المھر یتعجل ویتأجل على ما یتفقان علیھ، فإن ھي رضیت بھ مؤجال لم یكن من حقھا أن تمنع الدخول بتأجیلھ؛ ألنھا 
من الدخول حتى یعطیھا حقھا، فكال الطرفین أن تمنعھ  ًأنھا إذا أوجبتھ علیھ معجال كان من حقھا: فالشاھد. ًرضیت بھ مؤجال، والعكس كذلك

ًرضیت بمھري مؤجال بعد خمس سنوات أو ست سوات فقد رضیت بتأجیلھ، فحق الزوج أن یدخل علیھا حتى قبل : لھ حقھ، فإن قالت المرأة
أنھا إذا امتنعت : ائدة الخالفھذه ف. أن یعطیھا؛ ألنھا رضیت بالتأجیل، فیدخل بھا، وإذا امتنعت فإنھ یوجب علیھا الحاكم الطاعة لزوجھا

یفرض علیھا الحاكم وعلى أولیائھا أن یسلموھا لزوجھا؛ ألنھ من حق الزوج أن یستمتع بزوجتھ، فإذا ماطلت وامتنعت فرض علیھا ذلك 
ال : ِ نفسك، فقالتِما عندي اآلن وأریدك كزوجة ال تمنعیني من: بحكم العقد، ولو أن الزوج وافق أن یعطیھا صداقھا قبل الدخول فقال لھا

عندنا حق للزوج في الدخول، : ًفإذا. ّتدخل علي حتى تدفع المھر، واختصموا، فالقاضي یقضي على أنھ ال یدخل بھا حتى یعطیھا مھرھا
یعطیھا وحق للزوجة من جھة المھر، فإن اتفقا على التأجیل جاز الدخول قبل حصول األجل، وإن اتفقا على التعجیل فمن حقھا أن تمتنع حتى 

  .حقھا، وإذا تنازلت عن حقھا فاألمر إلیھا
 

 حكم إعسار الزوج بالمھر الحال
 
رجل عقد على امرأة بعشرة : ًالزوج، مثال: أي) فإن أعسر]. (فإن أعسر بالمھر الحال فلھا الفسخ ولو بعد الدخول وال یفسخھ إال حاكم [ 

ًآالف لایر، ثم أصبح فقیرا معسرا والمھر حال علیھ، فا أرید أن تفسخ : ًلمرأة لما رأتھ معسرا قبل الدخول رفعت أمرھا إلى القاضي، وقالتً
ًنكاحي من فالن ما دام معسرا، فأنا ال أرید أن أعرض نفسي لضرر الفقر، وأخشى على نفسي إن كنت عند رجل فقیر أن أتعرض للحرام، 

ساره، فحینئٍذ من حقھا ذلك ویفسخ النكاح؛ ألن النكاح مبني على المقابلة َإلخ المھم أنھا لم ترض ھذا الزوج بإع... أو أتعرض ألذیة أقاربي
كذلك بعد ) ولو بعد الدخول. (والمعاوضة، فإذا ماطل الزوج في حقھا واشتكت إلى القاضي، فللقاضي أن یفسخ النكاح، وحینئٍذ یفرق بینھما

وضة، وحینئٍذ من حقھا أن تفسخ النكاح، وھذا یسمى خیار اإلعسار، أن یدخل بھا إن أعسر بمھرھا فلھا ذلك، ألن النكاح مبني على المعا
ًویكون تارة إعسارا من جھة الزوج في نفقتھ على زوجتھ، ویكون تارة من جھة الزوج في مھر زوجتھ، ھاتان صورتان ذكرھما العلمـاء 

  .رحمھـم هللا في اإلعسـار
 

 الرجوع في قضایا الفسخ باإلعسار إلى الحاكم
 
وال یفسخ ھذا النوع من األنكحة إال حاكم، وھو القاضي الذي لھ حق النظر في ھذه الخصومات، فال یأتي طالب علم ]. یفسخھ إال حاكم وال  ]

فیفتي في ھذه المسائل، ألن مسائل الخالف بین الناس تحتاج إلى القضاة، والقاضي ینصف الخصمین بأصول الشریعة، والضوابط الشرعیة 
فالمفتي في ھذه المسائل ال یتدخل، وطالب العلم ال یفتي في ھذه المسائل، إنما یحیلھم على القاضي؛ ألنھا .  كال الخصمینفي القضاء أنصفت

مسائل یحصل فیھا الخالف، فاإلعسار یحتاج إلى إثبات، واإلثبات یحتاج إلى نظر ورجوع إلى أھل الخبرة، فلیس كل من ھب ودب یفتي في 
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ومن ھنا في ھذه األزمنة جرت العادة في مسائل الطالق أن ال یفتي فیھا كل أحد، من كثرة . فیھا وإنما ترد إلى القضاةھذه المسائل أو یتكلم، 
والة األمر؛ ألن الناس بغیر ذلك یصبحون  فالمسائل التي فیھا خالف ویحدث فیھا تالعب ترد إلى القضاة وترد إلى. مشاكل الناس والكذب

كذا : ال، بل قال: قلت كذا وكذا، فتأتي المرأة تقول:  ویقول لك-وھذا قد حدث وسمعناه ورأیناه-  یأتیك الرجل ًففي زماننا مثال. في فوضى
ًقلت كذا وكذا، ویترك كلمة أو لفظھ أو حالة للمرأة، والمرأة أیضا تقول شیئا غیر الذي یقولھ الرجل، فعندما : وكذا، ویأتي الرجل ویقول لك ً

اء وتربط بكبار العلماء یعرف الناس خطر الطالق، ویعرف الناس خطورة ھذا الباب، فما كل واحد یطلق، فإنھ تربط ھذه المسائل بالقض
ًحینما یتعنى ویتعب، ویظل یتصل بأشخاص معینین وبعلماء معینین، ویجد نوعا من التعب والعنت، فیھاب ھذا الباب، ویصبح من مصالح 

وھذا یقع، خاصة عند . اء أو یربطوا بالقضاة، حتى یشعروا بخطر الطالق، وال یتالعب بالطالقالناس وعامة الناس أن یربطوا بكبار العلم
ِأنت طالق، وھو : قلت: لك  في بعض األحیان ال یخاف هللا وال یتقیھ، فربما یأتي ویقول-نسأل هللا السالمة والعافیة-فساد األزمنة، تجد الرجل 

ِأنت طالق طالق طالق، تحتمل المرة، : ِأنت طالق طالق طالق، فیسمع أنھ إذا قال: قلت لھا: د یقولِأنت طالق بالثالث، وق: قد یكون قال لھا
: فیصرف في األلفاظ ویحرف في األلفاظ على ضوء ما یسمع من الفتاوى، ویأتي إلى شیخ جلیل معروف موثوق بھ، أو یقول ألولیاء المرأة

 -نسأل هللا السالمة والعافیة-تي سمع أنھا ال تؤثر، وھذا من أبلغ ما یكون في انتھاك حدود هللا نذھب إلى فالن نقبل فتواه، فیأتیھ بالعبارة ال
فإنھ لو غیر لفظة أو كلمة یرید أن یحتال بھا على هللا وعلى دین هللا فلن ینفعھ؛ ألن فتوى المفتي وقضاء القاضي ال یحل الحرام، ویصبح ھو 

وال یفسخھ إال [ الفسخ عند الحاكم : فاألمر في ھذا جد خطیر، ولذلك العلماء قالوا. ًو كانت حراما علیھ ل-والعیاذ با-وامرأتھ على الزنا 
الخالف بین الناس ووجود  في مسائل الخالف، وفي عصورنا اآلن جرت العادة أن ترد مسائل الطالق لكبار العلماء؛ لوجود: أي] حاكم 

ھذه المسائل ال یفتح فیھا الباب لكل من ھب ودب أن یفتي، حتى ال یصبح الناس فوضى، ھذا واقتضت الحكمة أن مثل . التالعب بین الناس
فالفتاوى في مثل ھذه المسائل، والبت والحكم . حرام، وھذا یقول بالتفصیل، فیضیع الناس، وال یدرون أین یذھبون: حالل، وھذا یقول: یقول

  . حتى یكون أبلغ في إقامة الناس على السننفي ھذه المسائل یرجع فیھ إلى من لھ حق النظر فیھا،
 

  باب ولیمة العرس-شرح زاد المستقنع 
 

من مظاھر االئتالف بین المسلمین اجتماعھم في ولیمة العرس، وھذه الولیمة مشروعة من غیر إسراف، ومن حقوق المسلم إجابة دعوتھ 
 .كاح المأمور بھ، وھذه األحكام وغیرھا تجدھا في ھذه المادةلھذه الولیمة إال إذا كانت مشتملة على منكر، وھي من إعالن الن
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یقول : بسم هللا الرحمن الرحیم الحمد  رب العالمین، وصلى هللا وسلم وبارك على نبینا محمد، وعلى آلھ وصحابتھ أجمعین، أما بعد

. أذكر لك جملة من اآلداب والسنن واألحكام المتعلقة بالولیمة لعقد النكاحفي ھذا الموضع س: أي] باب ولیمة العرس: [المصنف رحمھ هللا
والولیمة لعقد النكاح سنة وردت عن رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم، وحفظت من ھدیھ، بأبي وأمي صلوات هللا وسالمھ علیھ، ففي الصحیح 

الشأن والحال؟ وھي  ما ھو: أي) مھیم؟(ًلیھ تغیرا في حالھ وھیئتھ عنھ علیھ الصالة والسالم أنھ قال لـعبد الرحمن بن عوف حینما رأى ع
أولم : (وزن نواة من ذھب، فقال صلى هللا علیھ وسلم: قال) ما أصدقتھا؟! بارك هللا علیك: (تزوجت، فقال: كلمة استفھام بلغة أھل الیمن، فقال

علیھ الصالة والسالم األمر بالولیمة، فدل على مشروعیة الولیمة للعرس أمر، وكان من ھدیھ ) أولم: (، فقولھ علیھ الصالة والسالم)ولو بشاة
 ...... .والنكاح، وكذلك ثبت عنھ علیھ الصالة والسالم أنھ أولم لنسائھ، وما تزوج امرأة إال وأولم لزواجھا، فدل على مشروعیة ولیمة النكاح
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أنھا فرق بین النكاح والسفاح، فھي من إعالن النكاح، والنكاح یعلن، والسفاح : رتبة على ھذه الولیمةومن المقاصد والمصالح العظیمة المت
ًُیسر، فإذا أولم عرف الناس أن ھناك زواجا ّ ثبوت النسب، فإذا جاءه الولد من ھذه المرأة عرفوا أنھ من زوجتھ، وثبت : ومن مصالحھا. َ

ومن . ھذا لیس بولدنا، شھد الناس أنھ ولده، فتثبت الحقوق للناس: فلو مات ھذا الزوج وقال أولیاؤهالنسب للولد، وما یستطیع أحد أن ینكره، 
حصول األلفة والمحبة والمودة بین الناس، فھي سبب لترابط الناس وتواصلھم، ال من جھة القرابة فحسب بل حتى األباعد، فإنھم : مصالحھا

 الناس بفرحھ یفرحون، وبذلك یحس بأخوة اإلسالم، ویشعر بالمودة والمحبة، فتقوى یتواصلون، والمسلم یحب في حال فرحھ أن یرى
إضافة إلى ما جرت بھ العادة في مثل ھذه الوالئم من بعض األمور الطیبة، كمساعدة . أواصر األخوة بین المسلمین، ویتكاتفون ویتعاطفون

ًالناس بعضھم لبعض، سواء وقعت المساعدة والمعونة مادیا أو  ًمعنویا فكل ذلك مما یدخل السرور، ومما یكون فیھ دالئل وشواھد على ً
 .المحبة واألخوة، ففیھا مصالح عظیمة، وقد جاء الشرع بتحقیق المصالح ودرء المفاسد
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ممكن أن یكون أقل : أي) فأقل: (وسلم، وقولھتسن ولیمة النكاح بشاة، وھذا ھو ھدي النبي صلى هللا علیھ ] . تسن بشاة فأقل : [ قال رحمھ هللا

ًمن الشاة، كأن یصنع طعاما بدون لحم، وھذا أیضا من السنة، فإن رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم أولم على صفیة بالسویق والتمر، وھذا  ً
راف والخیالء والریاء والسمعة، فمن لكن األفضل واألكمل أن یذبح؛ لما في ذلك من اإلكرام، شریطة أال یصل ذلك إلى اإلس. لیس فیھ لحم

ُراءى راءى هللا بھ، ومن سمع سمع هللا بھ، والمبالغة في والئم النكاح ال تقرب البعید، وال تبعد القریب، وإنما تأتي بالشر والوبال على  ُ
، وھذا مشاھد ومجرب، فإن المرأة إذا وقد بین النبي صلى هللا علیھ وسلم أن خیر النساء أیسرھن مئونة. صاحبھا، فقد یمحق بھا بركة زواجھ

نكحت وغالى أولیاؤھا في المھر، وغالوا في كلفة الزواج؛ قل أن یبقى الزوج مع زوجتھ، وإذا بقي معھا لم یبارك لھ فیھا، والعكس بالعكس، 
ً أن إنسانا لھ قرابة كثیرون، فدعا فالسنة أال یتكلف، لكن لو. فكم وجدنا من أنكحة بقیت وبورك فیھا بسبب یسرھا، وعدم وجود الكلفة فیھا

أقرباءه، ودعا جیرانھ، ودعا أصدقاءه؛ ألنھ إنسان معروف، وأحبتھ ومن یعاشره كثیرون، فجمعھم وقصد وجھ هللا في جمعھم وھو قادر 
صة إذا قصد معاني على أن یخصھا ببعض القرابة، لكن جمع ھؤالء وذبح وھو ال یرید الریاء وال یرید السمعة؛ فھو على خیر وبركة، خا

  .العادة تنتقل عبادة بالنیة، فإذا نوى أجر، أما لو فعل ذلك على أصل مباح فال أجر وال وزر: ولذلك یقولون. األخوة الطیبة فإن هللا یأجره
 
 
 
 

 حكم ولیمة العرس
 
 

 علیھ وسلم قال لـعبد الرحمن بن تجب، والوجوب من حیث النص أقوى، فإن النبي صلى هللا: ، وقال بعض العلماء)تسن: (قال رحمھ هللا
لكن صرف بعض الفقھاء ھذا األمر عن ظاھره بأن النكاح . ، وھذا أمر، واألمر للوجوب على األصل، وال صارف)أولم ولو بشاة: (عوف 

ع أن یكون الشيء لیس نفسھ لیس بواجب فمن باب أولى ما بني علیھ، ورد بأن ابتداء السالم لیس بواجب فإذا وقع فإنھ یجب رده، فال یمتن
ًبواجب ویكون ما ینبني علیھ واجبا، فقد تكون الصالة نافلة لكن إذا دخل فیھا وشرع فیھا صارت لھا أركانھا وشرائطھا وواجباتھا، فالنكاح 

ًنكاح، ولیس مبنیا ًإنھ یكون حینئٍذ مترتبا على الدخول في ال: في األصل لیس بواجب علیھ لكن إذا دخل فیھ لزمھ أركانھ وشروطھ، وقالوا
  .على النكاح

 
 
 
 

 وقت ولیمة العرس
 
 

تفعل الولیمة قبل الدخول، مثلما یقع اآلن حیث تكون الولیمة في لیلة الدخول كعشاء للناس أو غداء، ثم یدخل : بعض العلماء یقول: مسألة
خول؛ ألن عبد الرحمن رضي هللا أولم بعد دخولھ، والنبي ال تكون الولیمة إال بعد الد: وقال البعض. على المرأة بعد حصول العشاء أو الغداء

لكن سامح . ًصلى هللا علیھ وسلم أولم بعد أن بنى بـصفیة، واألصل واألقوى أن تكون الولیمة بعد الدخول؛ ألنھ یتحقق فعال وقوع الزواج
إذا جرى العرف بھذا فإن اإلنسان یفعل : ك، یعنيإذا جرى العرف بشيء فإن اإلنسان یسایر العرف وال بأس في ذل: العلماء في ذلك وقالوا

ما تعارف الناس علیھ، ومن الصعوبة بمكان أن اإلنسان یخالف المعروف المألوف فیما ھو من جنس المباحات؛ ألن ھذا من جنس المباحات 
ًوالواقع اتفاقا، وأیا  ًك فرق بین الواقع قصداًولیس من جنس اإللزام، فإن النبي صلى هللا علیھ وسلم لم یجعل الولیمة بعد الدخول إلزاما، وھنا ً

  . واسع-إن شاء هللا- ما كان فإنھ لو بنى بالمرأة ثم صنع الطعام بعد ذلك فال بأس، ولو حصل العكس فال بأس، وكل ذلك 
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 على المسلم أن یجیب دعوة أخیھ المسلم إذا دعاه إلى ولیمة النكاح، یجب]. وتجب في أول مرة إجابة مسلم یحرم ھجره إلیھا: [قال رحمھ هللا
ومن لم یجب فقد عصى هللا ورسولھ، كما ثبت ذلك عن رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم، ومن حق المسلم على أخیھ المسلم إذا دعاه أن 

سلم، ولربما قابلھ بنفس الفعل فتتقطع أواصر األخوة بین شدد في ولیمة النكاح؛ ألنھ إذا لم یجب كسر خاطر أخیھ الم: قال العلماء. یجیب
ِّولذلك شدد في ولیمة النكاح أكثر من غیرھا؛ ألن مقصود الشرع. المسلمین، وفي ذلك من المفاسد واألضرار ما ال یخفى اإلشھار، : ُ

الذي ھو أول یوم، وكانوا في القدیم ربما ) مرةأول : (قال. واإلشھار ال یقع إال بالحضور، فإذا حضروا وعلموا اشتھر، فیجب علیھ أن یجیب
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استمرت الوالئم ثالثة أیام، وكانت ھذه عادة موجودة في بعض المناطق، وال تزال في بعض البیئات، وكانت في القدیم لمشقة السفر، 
 األلف واأللفین على طعام فیجعلون أول یوم في بعض األحیان للقرابة، حیث كانت أحوال الناس ضیقة، وكان من الصعوبة أن تجمع لك

إذا كانت : ًواحد، فكانوا یجعلون اإلكرام أوال للقرابة، ثم الیوم الثاني یقوم القرابة بإكرام الجیران ونحوھم، وربما جعلوھا ثالثة أیام، فقالوا
ذا موسع علیك فیھ، إن شئت أجبت وإن شئت ثالثة أیام فالیوم األول ھو الذي تجب فیھ اإلجابة، فإذا دعیت للمرة الثانیة في الیوم الثاني فإن ھ

 فإنھ ریاء وسمعھ؛ ألنھم إذا فعلوا الطعام في الیوم األول وفي الیوم الثاني فال حاجة -كما جاء في حدیث أبي داود-تركت، وأما الیوم الثالث 
لحق، فإذا فعل ولیمة فیھا نوع من اإلفراط ّأن التوسع في الوالئم یسقط ا: وأخذ بعض العلماء من ھذا. للیوم الثالث، فما ھو إال مبالغة

ًوأیا ما كان فقالوا. والمبالغة فمن حقك أن تتخلف عن ھذه الولیمة إن الیوم األول حقھ؛ ألنھ ھو األصل في إجابة الدعوة، فلو كرر الیوم : َّ
لثالث فإنھ یوم ریاء وسمعة فال ُیحضر، الثاني ودعاك مرة ثانیة أن تحضر فأنت بالخیار إن شئت حضرت وإن شئت لم تحضر، وأما الیوم ا

إذا وقعت أكثر من یوم، : ومراده) أول مرة: (ولذلك كره العلماء رحمھم هللا الحضور في ھذا الیوم الثالث، وھذا الذي جعل المصنف یقول
ًما یفعلھ بعض الناس في أعرافھم اآلن بأن یصنع غداء وعشاء وغداء في الیوم ا: وفي حكم أكثر من یوم ً لثاني، فیجعلون الغداء قبل الدخول ً

ًوال شك أن في ھذه األمور كلھا إضرارا بأھل الزوجة والزوج، وكلھا . بالمرأة، والعشاء لیلة الدخول، والغداء في الیوم الثاني بعد الدخول
ھ إذا جاء الناس مرة واحدة فما مبنیة على شيء من العادات التي كثیر منھا أشبھ بإضاعة األموال أكثر من تحقیق المصالح الشرعیة، فإن

 في القرى والمناطق الضیقة قد -كما ذكرنا-ٌإذا كان المقصود اإلشھار فقد حصل في المرة األولى، صحیح ! الداعي أن یدعوا مرة ثانیة؟
 كررت جرى الحكم ًیوجد الضرر بدعوة الناس جمیعا مرة واحدة، فھذا وسع فیھ بعض العلماء، لكن ال تكرر الدعوة للشخص الواحد، فإن

ًعلى التفصیل الذي ذكرناه، فیكون أھل الزوجة والزوج معذورین في دعوة الناس مرتین أو ثالثا لضیق المكان وضیق الحال وعدم القدرة 
ًعلى احتواء الناس؛ لكن بمخالفة أنواع الناس، كأن یدعوا القرابة یوما ویدعوا الناس اآلخرین یوما ثانیا ً  بدعوة القرابة في فلو وقعت الولیمة. ً

النھار، ودعوة غیر القرابة مع القرابة في اللیل فال بأس، فأحضر وأتجمل مع قرابتي وأقوم بحقوقھم، وأحرص في یوم القرابة أن أكون 
إجابة الجار وتكون إجابة الدعوة مغلظة بالقرابة، فإجابة القریب أعظم من إجابة الغریب، و: ًموجودا لما فیھ من صلة الرحم، یقول العلماء

  .أعظم من إجابة غیر الجار، فتتفاوت مراتبھا، وتكون اإلساءة بتركھا أعظم على حسب حق الداعي
 
 
 
 

 حكم إجابة دعوة المبتدع
 
 

َومحل اإلجابة أال یكون الداعي من جنس من أمر الشرع بھجره كالمبتدع، فإن أھل البدع ُیْھجرون، والمراد بذلك ل البدع التي تكون في أص: َّ
أما البدعة المختلف . الدین مما یوجب الخروج من الملة، وھي البدعة الكفریة، وھذا ال إشكال فیھ، والبدعة االعتقادیة أشد ما یكون من البدع

ال أقبض وأرى أن القبض بعد الركوع بدعة، : شخص یقبض بعد الركوع في الصالة، والشخص اآلخر یقول: فیھا في األمور الفرعیة مثل
ِّإنما ھو في حق نفسھ إذا صنع ھذا فھو سنة، وإذا تركھ وھو ال یعتقد أنھا سنة فال یبدع من یقبض، وال یأتي ! ھذا مبتدع: تي ویقولفما یأ

ال، ولیس من حقھ ھذا بإجماع العلماء، فلو ترجح عندك دلیل القبض بعد الركوع فتقبض وتعتقده ! أنت تفعل بدعة: لشخص یقبض ویقول لھ
: ب على قبضك وعلى السنة؛ ألن عندك الدلیل وعندك الحجة، وغیرك ممن ال یرى القبض بعد الركوع لیس من حقھ أن یقولًسنة وأنت مثا

وكذلك جلسة االستراحة، فلو كان یرى أن جلسة االستراحة بدعة للشاب والقادر والجلد، ویراھا . أنت مبتدع، ویھجرك؛ ألن ھذا العتقاده ھو
ي حدیث مالك بن الحویرث ، واآلخر یراھا سنة مطلقة فجلس وھو قادر على القیام مباشرة، فلیس من حق من ال سنة للعاجز المحتاج كما ف

إن المبتدع الذي یرتكب البدعة المخالفة لمنھج أھل السنة والجماعة، : وعلى ھذا نقول. یراھا أن یبدع من یراھا، وھذا أمر ینبغي أن ینتبھ لھ
ر واحد من العلماء اإلجماع على ھجر المبتدع، وأخذوا أصل ذلك من ھدي النبي صلى هللا علیھ وسلم حینما یحكم بتبدیعھ ویھجر، وحكى غی

ًفمثل ھذا إذا كنت مأمورا بھجره فإن إجابة دعوتھ تخالف األمر بالھجر، فلذلك . أمر الثالثة الذین خلفوا أن یعتزلوا الناس، أال یكلمھم الناس
المأمور بھجره من أھل البدع كالرافضي ونحوه ال تجاب دعوتھم؛ ألن فیھ نوع إقرار لھم على ما ھم علیھ نص المصنف رحمھ هللا على أن 

وھكذا إذا كان ھناك منكر كما سیأتي إن شاء هللا، على التفصیل الذي سنذكره من حیث . من البدع ومخالفة ھدي النبي صلى هللا علیھ وسلم
  .قدرتھ على تغییر المنكر وعدم قدرتھ

 
 
 
 

 حكم إجابة الدعوة عند التعیین
 
 

أن یأمرك : الصیغة األولى: تحضر، وھناك صیغ! یا فالن: ھذا ھو الشرط، قال لك) إن عینھ]. (إن عینھ ولم یكن ثم منكر: [قال رحمھ هللا
احضر زواجي، أرید أن : قول لكأن ی: الصیغة األولى. ًأن یجعلھ معلقا على محبتك: الصیغة الثالثة. أن یخیرك: الصیغة الثانیة. بالحضور

أریدك أن : صیغة التخییر أن یقول لك. تحضر زواجي، أدعوك إلى زواجي، فھذا عینك وطلب منك أن تحضر، فیجب علیك أن تجیب
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ى إن علقھ عل: ًتصبح مخیرا، وكان بعض األئمة كاإلمام الشافعي یقول: تحضر زواجي إن شئت، فھذا ترك لك الخیار، فقال بعض العلماء
إن شئت، فمعناه أنھ لم یدُع دعوة الجزم، : تحضر، لكن لما قال لھ: التخییر والمحبة ال یجیبھ؛ ألنھ لم یبت لھ؛ ألنھ لو أراد أن یدعوه لقال لھ

ًولیس ھو من األشخاص الذین یرید حضورھم فعال مؤكدا لحضوره، فإذا قال : اءبعض العلم وقال. إن شئت، إن أحببت، فقد جعل األمر إلیھ: ً
إن شئت وإن أحببت، تختلف باختالف األشخاص الذین قیل لھم ذلك، فإن كان عند الشخص ظروف وعلقھ الداعي على المشیئة لعلمھ 

إن : حدث حادث لھ، أو زوجتھ مریضة، أو ابنتھ مریضة، فجاء من باب المالطفة حتى ال یحرجھ وال یجحف بھ فقال لھ: ًبوضعھ، مثال
: وأما إذا لم یكن ثم موجب وحدث عنده زواج ویأتي یقول لك. ئت، فھذا لوجود الموجب الذي یوجب ھذا التخییراستطعت، إن أحببت، إن ش

تحضر إلى الزواج إن شئت، أرید أن تحضر إن أحببت، فھذا لو كانت المودة قائمة فإنھ یحرجك ویجحف بك؛ لبالغ محبتھ لك ورجائھ 
 .لحضورك، وھذا أمر یعلمھ الجمیع

 
 
 
 

 ابة الدعوة المشتملة على منكرحكم إج
 
 

ألنھ إذا كان ھناك منكر فالحق  عز وجل، فإن كنت تستطیع إنكاره وتغییره بحیث إنك إذا قلت یسمع قولك، وإن ) ولم یكن ثم منكر: (وقولھ
رج أھل الزواج كأن وھكذا إذا استطعت أن تح. نھیت ینتھى بقولك؛ فإنھ یجب علیك الحضور؛ ألنك إذا حضرت أقمت حق هللا عز وجل

ًإن كان ھذا المنكر موجودا فلن أحضر، وتشدد علیھم، وتعلم أنك إذا قلت ھذا القول فإنھم یتركون المنكر فیجب : یكونوا أقرباء، فتقول لھم
  .علیك؛ ألن ماال یتم الواجب إال بھ فھو واجب

 
 
 
 

 حكم إجابة الدعوة العامة
 
 

أنتم ! أیھا الناس: الدعوة العامة، كأن یقول: الجفلى]. ي الیوم الثالث أو دعاه ذمي كرھت اإلجابة فإن دعا الجفلى أو ف: [ قال رحمھ هللا
حیا هللا الجمیع على عشائي أو غدائي، لكن في بعض األحیان قد یحدث ھذا في :  في مجمع فیقول-ًمثال- مدعوون إلى زواجي، أو یأتي 

لكن حینما یأتي إلى أناس متعددین، فیھم . فیفعلون ھذا ألنھ متعارف بینھم، فھي أشبھ بالتعیینالقرى التي یكونون قرابة وأبناء عم ونحو ذلك، 
من یعرفھ وفیھم من ال یعرفھ، ویدعو دعوة عامة، فكان بعض العلماء یكره اإلجابة في مثل ھذا؛ ألنك لم تعین، والشخص إذا لم یعین فكأنھ 

دعوة الجفلى ال یكون فیھا . ن ھذا الوجھ، كرھھ بعض أئمة السلف، ونص علیھ المصنف ھنایذھب من أجل الطعام، وكأنھم كرھوا اإلجابة م
: االنتقار، وھناك دعوة االنتقار التي ھي التخصیص، إال أن دعوة الجفلى من الناس الكرام المعروفین محمودة؛ ألنھم أھل كرم، ولذلك یقول

یا : قر یفتخرون بأن الرجل منھم إذا أراد أن یدعو الناس دعاھم كلھم، وال یأتي ویقولنحن في المشتاة ندعوا الجفلى ال ترى اآلدب فینا ینت
فالن تحضر، ویحدد األشخاص الذین یحضرون؛ ألن الذي یخاف على طعامھ ویخاف على حالھ یحدد المدعوین؛ ألنھ ال یرید أن یتحمل 

 وال یبالي بما ذبح وال یبالي بما أطعم، ویحب إطعام الناس ویحب إكرام ًأكثر من ھؤالء األشخاص، لكن إذا كان كریما، وال یبالي بما أنفق
ًالناس یفتح بیتھ ویدعو الناس، ویرى كل الناس معارفا لھ، فإذا جاءه من یعرفھ ومن ال یعرفھ ھش في وجھھ كأنھ یعرفھ، وھذا من الكرم 

إذا حددك فلھ حكم، وإذا : فالخالصة ھنا. ، وھدي الصالحین كذلكوالجود، وھو صنیع أھل الفضل، وكان ھذا ھدي النبي صلى هللا علیھ وسلم
ًعمم فال یجب علیك؛ ألنھ إذا عمم یصبح فرضا كفائیا، إذا قام بھ البعض سقط اإلثم عن الباقین، وقاعدة المسألة أن إجابة الدعوة في المعین  ً

وإجابة الولیمة نص النبي صلى هللا علیھ وسلم ). إذا دعاك فأجبھ(: الزمة، وھذا ھو األصل؛ لقولھ علیھ الصالة والسالم في الحدیث الصحیح
على لزومھا وأنھا من حق المسلم على المسلم، وكما في حدیث البراء بن عازب أن النبي صلى هللا علیھ وسلم أمرھم بإجابة الداعي، فھذا 

ألنھا ) كره(دعاه في الیوم الثالث : أي) أو في الیوم الثالث كره: (وقولھ. كلھ یدل على ثبوت الحق بالتعیین، وأما إذا عمم فاألمر كما ذكرنا
  .دعوة ریاء وسمعة

 
 
 
 

 حكم إجابة دعوة الذمي
 
 

، العلماء یكرھون إجابة دعوة الذمي، وقد بینا ضابط أھل الذمة من أھل الكتاب، وبینا معاملة المسلمین لھم وحقوقھم )أو دعاه ذمي: (وقولھ
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إن كانت : فیھ تفصیل: ًسلمین علیھم، بینا ھذا كلھ في كتاب الجھاد، ولكن إذا دعا الذمي مسلما فبعض العلماء یقولعلى المسلمین وحقوق الم
ًإجابتك للدعوة من أجل أن تدعوه لإلسالم، وبشرط أال یكون طعامھ طعاما محرما كالمیتة والخنزیر والشراب المحرم كالخمر ونحوھا؛ فإنھ  ً

علیھا -ًلنبي صلى هللا علیھ وسلم استضافھ یھودي على خبز وإھالة سنخة، وكذلك أیضا استضافتھ الیھودیة یجوز لك ذلك ویشرع؛ ألن ا
.  لما وضعت السم في الشاة، فما وضعتھ إال بعد دعوة النبي صلى هللا علیھ وسلم واستضافتھا للنبي علیھ الصالة والسالم-لعائن هللا تترى

 یدعوھم أو یتألفھم لإلسالم فال بأس، كالعالم والقاضي واإلمام ونحوھم، وأما إذا كان من عامة الناس ھذا یدل على أنھ إذا رجا أن: قالوا
ًوھكذا إذا علمت أن لھ غرضا كمصلحة دنیویة، خاصة إذا كان موظفا تحتك أو نحو ذلك فال . المسلمین فتكره؛ ألنھ یخشى أن یؤثر علیھ ً
ید أن یتوصل بھا إلى مصلحتھ، والحكم ال یختص بالذمي، بل حتى لو دعاك من ھو دونك في تجب الدعوة؛ ألنھا أشبھ بالرشوة؛ ألنھ یر

ًالمرتبة لمصلحة في العمل والوظیفة من أجل محاباتھ فإنھ ال یجوز لك إجابتھ، وكالطالب یدعو شیخھ إذا كان تلمیذا عنده، كما ھو موجود 
أرید أن تتغدى عندي أو : تھ عامة كدعوة الزواج فإنھ یحضر زواجھ، لكن إذا قال لھفي المدارس أو نحوھا فإنھ ال یجیبھ إال إذا كانت دعو

تتعشى، بدعوة خاصة فإنھ ال یجیب، وكالقاضي ال یجیب الناس إلى الدعوات الخاصة إال ممن كان یدعوه قبل القضاء، أما بعد القضاء إذا 
یفرق في دعوة الذمي بین أن یكون فیھا مصلحة شرعیة یقصد منھا مقصود وعلى ھذا . ٍدعاه فمن المعلوم أنھ ما دعاه إال ألجل أنھ قاض

إذا دعاك الذمي ولم یكن ھناك غلبة ظن أنك تؤثر علیھ فإنك إذا أكلت طعامھ ستكون منة لھ علیك، واحتقارھم : قالوا. شرعي وبین غیرھا
، فشعورھم بعزة اإلسالم وعلو اإلسالم )ضطروھم إلى أضیقھإذا لقیتموھم في الطریق فا: (ًمطلوب شرعا، ولذلك قال صلى هللا علیھ وسلم

تنكسر عینھ، ویصبح كأنھ : یعني) من أكل طعام قوم ذل لھم: (وقد قالوا في الحكمة والمثل. ًمقصود شرعا، واإلسالم یعلو وال یعلى علیھ
صبح الفضل للذمي على المسلم، وھذا سبیل ال ملك بذلك المعروف، فإذا أكل المسلم طعام الذمي كأنھ صارت منة للذمي على المسلم، وأ

  .ینبغي أن یمكن الذمي منھ
 
 
 
 

 حكم إجابة الصائم للدعوة
 
 

ًومن كان صائما صوما واجبا فإنھ یدعو ألھل الولیمة كما ثبتت بذلك السنة عن رسول ]. ومن صومھ واجب دعا وانصرف: [قال رحمھ هللا ً ً
فإجابة الدعوة .  واألكل من الولیمة-.  إجابة الدعوة والحضور-: فعندنا أمران.  یجب علیھ أن یطعمهللا صلى هللا علیھ وسلم، ثم ینصرف وال

تتحقق بالحضور، واألكل من الولیمة، فإذا امتنع من األكل لمكان الصیام فإن الحضور واجب علیھ، إال إذا وجد عذر یتعلق بھ أو وجد عذر 
كل، أو أحرج فإنھ یفطر، وھو : قیل لھ]. والمتنفل ُیفطر إن أجبر وال یجب األكل : [  رحمھ هللاقال. شرعي كالمنكر ونحوه فھذا مما یستثنى

متطوع أمیر نفسھ، وأما إذا امتنع المتطوع ولم یجبر وبقي على صیامھ فال بأس فـابن عمر رضي هللا عنھما أثر عنھ أنھ حضر ودعا 
  .(إني صائم: (وصلى ثم انصرف وقال

 
 
 
 

 م الولیمةمتى یباح طعا
 
 

إجابتھ وإباحتھ، فقد تكون في بعض المسائل إجابتھ وفي بعضھا : عندنا لفظان]. وإباحتھ متوقفة على صریح إذن أو قرینة: [قال رحمھ هللا
 وھي )إباحتھ(وعندنا . فإجابة الدعوة متوقفة على صریح إذن بالحضور، فما یأتي اإلنسان بدون إذن، وال یحضر الدعوة بدون إذن. إباحتھ

یباح طعام الولیمة بصریح . إباحة طعام الولیمة، فیكون المصنف شرع في مسألة إباحة طعام الولیمة: في غالب النسخ، وھي األظھر ھنا، أي
أدعوك لتناول طعام العشاء أو لحضور العشاء، ھذا كلھ صریح في اإلذن، فقد : إذن أو قرینة، صریح اإلذن مثل أن یرسل لك البطاقة ویقول

مد الموائد وبسطھا، فإذا مد المائدة وبسطھا وأشار بیده، ولم : أما القرینة الدالة علیھ فمثل. ن لك أن تحضر وتتعشى، فحینئٍذ ال إشكالأذ
 عندھم ثم وضع الطعام، فھذا یتكلم؛ فإن ھذه قرینة دالة إلباحتھ؛ لوجود الطعام بیننا وتقریبھ إلینا، أو جاء والجماعة جالسون فوضع السفرة

وضع الطعام ال یدل على اإلذن ما لم یأذن : واختلف العلماء، فقال بعض العلماء. معناه أنني أتیت بھذا الطعام لكم وقد أذنت لكم أن تأكلوا منھ
، وال ما یقع اآلن في بعض األحیان، حیث تمد السفر ثم یوضع الطعام علیھا: فائدة المسألة. الدعوة إذن وإباحة باألكل: صاحبھ، وقال بعضھم

البد من إذن أو : الدعوة إذن بالطعام، حل لھ ذلك، وإن قلنا: یتكامل الطعام وال ینتھي، فیأتي بعض الناس ویأكل قبل تمام السفر، فإن قلنا
ولذلك یقبح قرینة فال اإلذن موجود وال القرینة؛ ألن القرینة ما تكون ظاھرة إال بعد اكتمال السفر وتمامھا، فإذا تمت السفر واكتملت سنأكل، 

أن یأكل قبل اآلخرین، خاصة العلماء وطالب العلم وأھل الفضل، فإن وجد ھذا في طالب علم أو إنسان لھ مكانة أو إمام مسجد یأتي بمجرد 
ھم، اإلنسان فینتظر حتى یؤذن ل ما أبیح وھو في العیان یقدح في مروءة. ما توضع السفرة ویمد یده إلیھا ویأكل، فھذا من خوارم المروءة

اإلذن یكون بعد وضع : مجرد الدعوة إذن، وعندنا قول یقول: ًیستحب لطالب العلم دائما أن یأخذ بالكماالت، فعندنا قول یقول: ولذلك قالوا
َإلى طعام غْیر ناظرین إناهُ : الطعام، وقولھ تعالى َِ َِ َ َِ ِ َ ٍ َ ال، بل البد : ماءإن ھذا یعني أن مجرد الدعوة یكفي، وقال بعض العل: قیل] 53:األحزاب[َ
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ًأن یأذن صاحبھ، فتأخذ باألكمل وھو أن یأذن لك صاحب الطعام، فیصبح ھذا إكراما لعلمك، وإكراما لكتاب هللا وسنة النبي صلى هللا علیھ  ً
لمجرب أن وسلم الذي في صدرك، فال تنظر للشيء بنفسك، وإنما تنظر بحق العلم علیك، وما فعلت ذلك إال كنت بخیر المنازل، فإنھ من ا

ًطالب العلم إذا كان دائما یأخذ بالكماالت یرفع هللا قدره، ویقذف هللا في قلوب الناس حبھ وإكرامھ وإجاللھ كما صان العلم وصان كتاب هللا 
كس الشعور بحقھ ومكانتھ، والع وسنة النبي صلى هللا علیھ وسلم، فمن أحسن بحق العلم علیھ؛ فإن هللا عز وجل یقذف في نفوس الناس

ولذلك تجد بعض الناس إذا جالس الناس لھ ھیبة ومحبة وكرامة، وقد تجده من عامة الناس، لكن تجد عنده من الصفات الحمیدة، . بالعكس
ًفقد تجد الرجل ولو كان في منزلة عالیة، ما أن یصبح متھتكا : ومن كماالت المروءة ما جعل هللا لھ بھ ھذا الحال الحسن عند الناس، والعكس

یعیش المرء ما استحیا بخیر . تكب خوارم المروءة إال وجدت الناس ال تشعر لھ بإجالل وال تشعر لھ بھیبة، نسأل هللا السالمة والعافیةویر
ویبقى العود ما بقي اللحاء فال یزال المسلم بخیر ما استحیا وأخذ بكماالت األمور، فالذي یظھر أنھ ینتظر إلى اإلذن أو القرینة الدالة على 

ولذلك جرت العادة في بعض األحیان أنھ إذا وضع الطعام للضیوف أنھم ینتظرون إذن صاحب الطعام، وھذا ال شك أنھ أفضل . إلذنا
ُوأكمل؛ ألن صاحب الطعام في بعض األحیان یحب أن یتكامل طعامھ حتى یراه الضیف ویشعر بمكانتھ عنده، ویحب أن ترى سفرتھ وھي 

  . شك أن ھذا أفضل وأكملعلى أتم وجوھھا وأكملھا، فال
 
 
 
 

 حضور الولیمة التي فیھا منكر لتغییره
 
 

ألن ما ال یتم الواجب إال بھ فھو واجب، وهللا أوجب علیھ ] ًوإن علم أن ثم منكرا یقدر على تغییره حضر وغیره وإال أبى : [ قال رحمھ هللا
وإال .  أمر هللا عز وجل ورسولھ صلى هللا علیھ وسلم برده وإنكارهالتغییر، والتغییر متوقف على حضوره، فیجب علیھ الحضور وینكر ما

 یحضر ویھنئھ ویأخذ -كأن یكون ابن عمھ أو قریبھ-یحضر ویھنئ ذا الرحم : أبى عن اإلجابة؛ ألن حضوره إقرار بذلك، وقال بعض العلماء
ندنا حضور، وعندنا جلوس، فالحضور واجب علیھ على بخاطره، ثم ینصحھ في المنكر، فإن استجاب فالحمد  وإن لم یستجب ینصرف، فع

األصل، أما مسألة الجلوس والمكث فوجود ھذا العارض یمنع من الجلوس، فیصبح المنع بخصوص الجلوس، وال یسقطون عنھ الحضور، 
أن الثاني  ط اآلخر، وال شكیحضر؛ ألن إجابة الدعوة تشمل األمرین، وإذا سقط أحدھما وھو الجلوس في مكان المنكر فال یسق: بل یقولون

  .فیھ احتیاط، وقد یكون في زماننا أبلغ في التأثیر على الناس، لكن إذا كان الشخص تأول القول اآلخر بأنھ ال یحضر بالكلیة فلھ وجھھ
 
 
 
 

 إذا علم بالمنكر بعد حضوره الدعوة
 
 

ًاك منكر، ثم أخبر أن ھناك منكرا، وأزالھ أتم جلوسھ، فإن لم على أنھ لیس ھن) وإن حضر]. (وإن حضر ثم علم بھ أزالھ: [قال رحمھ هللا
ًوالمنكر البد أن یكون منكرا؛ ألن في بعض األحیان قد ینكر . ًُیستجب لھ انصرف، ھذا بالنسبة إذا حضر ولیس بذھنھ أن ھناك منكرا

أعلنوا النكاح، : (نبي صلى هللا علیھ وسلم یقولًاإلنسان شیئا أقرتھ الشریعة، فتجد بعض طالب العلم إذا سمع ضرب الدفوف ینصرف، وال
ً، والشرع مقصوده أن یضرب بالدف ویسمع حتى یعلم الناس أن ھناك زواجا، فمن حضر یعلم أنھ زواج، ومن لم )واضربوا علیھ بالدفوف

ًل ما ھو سنة منكرا بسبب الجھل، ًیحضر یعلم أن فالنا تزوج فالنة، فإذا أردت أن تخفي ھذا الدف خالفت مقصود الشرع، فالبعض ربما یجع
ًفالبد من سؤال العلماء والتبین واالستبیان، فإن بان أن ھذا منكرا ال یجوز، وأن هللا ورسولھ لم یأذن بھ، وأنھ مما حرم؛ فحینئٍذ یعاملھ معاملة  ّ

فإذا لم یقبل منھ ذلك انصرف، .  اإلیمانالمنكر من وجوب تغییره، فیغیر بالید، فإن لم یستطع فبلسانھ، فإن لم یستطع فبقلبھ وذلك أضعف
فیكون أدى للمتزوج حقھ، وقام بحق هللا عز وجل من الخروج من مكان المنكر، ویشمل ھذا شرب المحرمات، فشرب المحرمات على 

حرمة التي یشرب ًنوع یحضره أھل الزواج للشخص لیشربھ، فیكون المجلس عاما، مثل القاعات الواسعة، فتدخل اآلالت الم: األول: نوعین
الحرام بواسطتھا، على مرأى ومسمع من الناس، ومعنى ذلك أنھ أخبر صاحب القاعة أن یحضر ھذا الشيء لمعازمھ وضیوفھ، وأنھ مقر 

ما یجوز ھذا، وتذھب إلى كل من یشربھا فتنصحھ، بل تذھب إلى : فإذا حضرت فمن حقك أن تقوم؛ ألنھ ال یمكن أن تقول لمن یشربھا. لذلك
اتقوا هللا عز وجل فھذا ال یجوز، وهللا یبارك لكم في زواجكم ویباركم لك في ھذا الزواج إذا اتقیتموه، وإذا اتقیتم هللا :  الزواج وتقول لھمأھل

 ھذه عز وجل وضع لكم الخیر في ھذا الزواج، أما أن تسایروا الناس فیما حرم هللا فھذا ال خیر لكم فیھ، وقد یمحق هللا بركة الزواج بحصول
ومن التذكیر با أن ترغبھم فیما عند هللا من حصول البركة بزواجھم وحصول الرضا عنھم إن أطاعوه، . المحرمات فیھ، فتذكرھم با

وترھبھم مما عند هللا من العقوبة، بأسلوب مؤثر ومقنع ومقبول وحسن، مدعم بالدلیل من كتاب هللا وسنة النبي صلى هللا علیھ وسلم، فإذا 
، وإن أبوا وأصروا فإنك تنصرف إحیاء بین ًت لھم الحجة واستبان لھم السبیل واستبانت لھم المحجة بعد ذلك إن رضوا وأجابوا فالحمد 

إذا كان المنكر یفعلھ الشخص المدعو في نفسھ، فإن ھذا تنكره على الشخص نفسھ، فإذا كان یشرب المحرم من : الثاني. لحق هللا عز وجل
: زواج لم یعطوه المحرم لیشرب، وإنما ھو من نفسھ أخرج المحرم وشربھ، فإنا ال نحمل أھل الزواج، وإنما نقول ألھل الزواجنفسھ، وأھل ال
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فلك الحق أن تخرج؛ ألنھم ! ھذا ضیف! وهللا: لھذا أن تأتوا بھا في مجامع الناس من أجل أن یشرب قالوا أنكروا على ھذا؛ ألنھ ال یجوز
ن جاءوه ونصحوه ومنعوه أن یشربھ، ولم یمتنع من شربھ في وجھ الناس؛ فحینئٍذ جلست وإال انصرفت، ھذا بالنسبة فإ. أقروه على منكره

یكون من یشرب الحرام یأتي بھ في جیبھ ویشربھ في غرفة لست : ًللمنكر الخاص، وفي بعض األحیان یكون المنكر الخاص في معزل، مثال
فإن دام : [قال رحمھ هللا. ، كما لو اغتاب أو قال النمیمة في مجلس غیر مجلسھ، فاألمر في ھذا أوسعأنت فیھا، فیسع الجلوس في ھذه الحالة

قیل : ًمثال]. وإن علم بھ ولم یره ولم یسمعھ خیر: [قال رحمھ هللا. فإن دام وبقي المنكر وھو عاجز عن إنكاره انصرف]. لعجزه عنھ انصرف
إن وسعھ -فإن شاء جلس، وإن شاء انصرف، لكن یجب علیھ إنكاره : إنھ یخیر: ا، فقال بعض العلماءفي الغرفة الفالنیة كذا أو جيء بكذ: لھ

  . بیده أو بلسانھ إذا لم یستطع بالید على الترتیب المعروف في إنكار المنكر-ذلك
 
 
 
 

 حكم النثار والتقاطھ
 
 

ًحلوى وینثرون الدراھم، فیرمونھا والناس تلتقطھا، وكان ھذا موجودا كانوا في األعراس ینثرون ال]. وكره النثار والتقاطھ: [قال رحمھ هللا
إلى عھد قریب، والحمد  أن ھذه األمور اندثرت وذھبت، ونسأل هللا أال یعیدھا، فھي من األمور التي ال خیر فیھا؛ ألنھم كانوا ینثرون 

حدث الشحناء والبغضاء والتنافس على أمور الدنیا، وتجعل بعضھم الطعام وینثرون الحلوى فیتساقط الناس علیھا، ویتسابقون في أخذھا، فت
وكانوا ینثرون الدراھم واألموال على المدعوین الذین حضروا من باب المكافأة لھم على الحضور، فیكره ھذا النثار؛ . یحقد على بعض

یأخذه؛ ألنھ من خوارم المروءة، فالتقاط النثار من خوارم إنھ یكره؛ لما فیھ من اآلثار السیئة، ویكره لإلنسان أن : ویجوز لھ أن یعطي، وقیل
وفي حكم ھذا الصدقات عندما ترمى على الناس، فكره بعض أھل العلم ھذا األسلوب، ومثل أن یكون عنده ماء یرید أن یتصدق بھ . المروءة

 ولربما تلفت إذا سقطت، ولربما ضربت الناس على الناس فیرمیھ على الناس، أو تكون عنده أطعمة یرمیھا على الناس وتسقط على األرض،
ًفي رءوسھم وفي أجسادھم، وقد ترمى رمیا فیھ أذیة، ورمیھا یغري الناس بضرب بعضھم لبعض، وأذیة بعضھم لبعض، فإذا جئت تنظر 

المفاسد التي ھي إلى الحسنات التي یأخذھا فقد تكون السیئات وسب الناس بعضھم لبعض وشتم الناس بعضھم لبعض أعظم، كل ھذا من 
ولذلك كره العلماء مثل ھذا األسلوب، وھو في حكم . أعظم من المصلحة التي ترجى من وراء الیسیر الذي یرید أن یسقیھ الناس أو یعطیھم

ر عنھم، ًالنثار، إنما المنبغي أن یرتب الناس، ویعطى األسبق فاألسبق، بطریقة تحفظ ماء وجوه الناس، وتحفظ كرامتھم، وأیضا تدفع الضر
ًوال تكون سببا في حصول الضرر علیھم، وال تكون سببا في امتھان نعمة هللا عز وجل واإلضرار بھا ومن أخذه أو وقع في : [قال رحمھ هللا. ً

الوزیر بن ومن أخذ النثار فإنھ لھ؛ ألنھ یملك بالقبض، والھبة والعطیة إذا قبضھا أخذھا وملكھا، وھذا بإجماع العلماء كما حكاه ]. حجره فلھ
إني كنت قد نحلتك من مالي ! أي بنتاه! یا عائشة: (قال أبو بكر رضي هللا عنھ. ھبیرة رحمھ هللا في كتابھ اإلفصاح، فالھبة تملك بالقبض

ِبالغابة، ولو أنك قبضتیھ لكان ملكا لك، أما وإنك لم تقبضیھ فأنت الیوم وإخوتك فیھ سواء   .وھوب ال یملك، فھذا یدل على أنھ إذا لم یقبض الم)ً
 
 
 
 

 مشروعیة إعالن النكاح
 
 

، )أعلنوا النكاح واضربوا علیھ بالدفوف: (ألن النبي صلى هللا علیھ وسلم قال]. ویسن إعالن النكاح والدف فیھ للنساء: [قال رحمھ هللا
 فرق بین السفاح والنكاح؛ ألن السفاح یسر، ًفیضرب النساء بالدفوف؛ ألن في ذلك إحیاء للسنة التي أمر النبي صلى هللا علیھ وسلم بھا، وفیھ

  .وآخر دعوانا أن الحمد  رب العالمین، وصلى هللا على نبینا محمد، وعلى آلھ وصحبھ وسلم. والنكاح یشھر
 
 
 
 

 [1[ باب عشرة النساء -شرح زاد المستقنع 
ً وقد أعطى اإلسالم كال الزوجین حقوقا في ھذا المجتمع الحیاة الزوجیة قائمة على أساس الشراكة بین الرجل والمرأة في تكوین األسرة،

ًالصغیر، كما أوجب على كل منھما القیام بحق صاحبھ، وسن بعض اآلداب التي ینبغي مراعاتھا في العشرة الزوجیة حفاظا على سعادة  ٍ
د الفرد سعادتھ، وفیما یلي بیان لھذه المسائل ًالبیت واألسرة، وحرصا على الوفاق بین الزوجین، إذ بدون أن تتمیز الحقوق والواجبات لن یج

 .في العشرة بین الزوجین
 الحقوق الزوجیة
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 أقسام الحقوق الزوجیة

 
 

فیقول المصنف : بسم هللا الرحمن الرحیم الحمد  رب العالمین، وصلى هللا وسلم وبارك على نبینا محمد وعلى آلھ وصحبھ أجمعین، وبعد
ّلما بین المسائل المتعلقة بالنكاح شرع فیما یترتب علیھ من آثار، من وجوب عشرة كل من الزوجین لآلخر، ] عشرة النساء باب : [ رحمھ هللا

ِوعاشُروُھن بالمْعُروف : واألصل في ھذا الباب قولھ تعالى َّ َِ َ َْ ِولُھن مثُل الذي علْیھن ب: وقولھ سبحانھ وتعالى في الحقوق] 19:النساء[ِ َّ ِ ِ َِّ َ ََ ََّ ِالمْعُروف ْ َ ْ
جال علْیھن َدرجة  ٌوللرِّ َ َ َ َ ََّ ِِ َ وقد ثبتت عن النبي صلى هللا علیھ وسلم السنن واألحادیث في بیان ما یجب على الزوج لزوجتھ، ] . 228:البقرة[ِ

باب : قولوفیما یجب على الزوجة لزوجھا، فكل من الزوجین مطالب بحق لآلخر، وھذا ما یسمى بالحقوق الزوجیة، فمن العلماء من ی
وعشرة النساء الھدي فیھا ھدي . باب عشرة النساء، وكال البابین یذكر فیھ األحكام المتعلقة بالمعاشرة: ومنھم من یقول. الحقوق الزوجیة

لتقریریة رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم، فأكمل ما تكون المعاشرة بالمعروف بھدي رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم وسنتھ القولیة والفعلیة وا
الحقوق الزوجیة تنقسم إلى ثالثة ] یلزم الزوجین العشرة بالمعروف : [ قال رحمھ هللا. في معاشرة أھلھ وزوجھ صلوات هللا وسالمھ علیھ

وبعض العلماء یقسمھا إلى اثنین مقسمة إلى .  والحقوق المشتركة-.  وعكسھ حق الزوجة على زوجھا-. للزوج على زوجتھ  حق- : أنواع
فأما الحقوق المشتركة فابتدأ . ثم الحقوق الخاصة إما للزوج على زوجتھ أو العكس.  والحقوق الخاصة- الحقوق المشتركة - :  فیقولثالثة

بما أقره الشرع ال : والمعروف ضد المنكر، أي] یجب على كل من الزوجین أن یعاشر اآلخر بالمعروف : [ المصنف رحمھ هللا بھا في قولھ
. المعاشرة بالمعروف بالكالم الطیب، والمعاشرة بالمعروف بالفعل الطیب:  أذن بھ الشرع ال بما حرمھ، ویشمل ھذابما أنكره، وبما

والمعاشرة بالمعروف تكون في األمور المادیة والمعنویة، وتكون المعاشرة بالمعروف في القلوب وفي األمور الخفیة المغیبة، فیغیب في قلبھ 
كل ذلك ینبغي أن یقوم . الزوجة في قلبھا الخیر ونیة الخیر لزوجھا، فیشمل ھذا الظاھر والباطن والقول والفعلحسن النیة لزوجتھ، وتغیب 

على المحرم الذي حرمھ هللا ورسولھ صلى هللا : على المعروف الذي أمر هللا بھ ورسولھ صلى هللا علیھ وسلم، وال یقوم على المنكر، أي
ُارف علیھ أھل العقول السویة والفطر السلیمة، فاألمور التي تعارف علیھ الُعقالء والفضالء یعاشر كل من ًوالمعروف أیضا ما تع. علیھ وسلم

ِوعاشُروُھن بالمْعُروف : والدلیل على ذلك قولھ تعالى]. العشرة بالمعروف : [ الزوجین اآلخر بھا، فھذا معنى قولھ َّ َِ َ َْ : وقال تعالى] 19:النساء[ِ
ِفأْمسكوُھن ب َّ ُِ َ وكذلك ثبت عن النبي صلى هللا علیھ وسلم أنھ عاشر أھلھ بالمعروف، وأحسن إلى أزواجھ صلوات هللا ] . 231:البقرة[َمْعُروٍف َ

  .وسالمھ علیھ وأكرمھن
 
 
 
 

 حرمة عدم القیام بالحقوق الزوجیة من كال الزوجین
 
 

مطل الغني في السداد، وھو : التأخیر، ومنھ: ویحرم المطل، المطل] ّویحرم مطل كل واحد بما یلزمھ لآلخر والتكره لبذلھ : [ قال رحمھ هللا
وھو تأخیر الحق، فإذا طلب الزوج زوجتھ إلى الفراش وھي قادرة ویمكنھا ذلك فال یجوز أن تؤخره، بل ) یحرم مطل. (القادر على السداد

: عنده مال، ویمكنھ أن یعطیھا مباشرة، فال یجوز أن یقولتبادر مباشرة بطاعتھ، كذلك إذا طلبت الزوجة من زوجھا نفقة البیت ونفقتھا، و
ولذلك المالئكة تلعن المرأة . ًأعطیك غدا أو بعد غد، ویؤخر عنھا حقھا، فكل لحظة وكل ساعة یتأخر فیھا یحمل وزرھا وإثمھا والعیاذ با

وكما یحرم المطل یحرم أن یؤدي الحق الواجب علیھ . ذ باإذا دعاھا زوجھا إلى فراشھا وھي قادرة وامتنعت، فتبیت والمالئكة تلعنھا والعیا
حقھ بكره، وكأنھ مغصوب على ذلك، كره عشرتھ ونفر  وھو كاره، بطریقة تشعر أنھ مكره، فإن العشیر إذا عاشر عشیره، ووجد أنھ یعطیھ

فلذلك ال ینبغي أن یؤدي الحق .  بین الزوجینمنھ ومل العیش معھ، وھذا ھو الذي تنھدم بھ البیوت وتتشتت بھ األسر، ویدخل بھ الشیطان
ًبكره، والكره یشمل التصریح بالقول، كأن تتكلم المرأة كالما یدل على أنھا غیر راضیة، أو یتكلم الرجل كالما یدل على أنھ غیر راض، كأن  ً

خذي نفقتك مغصوبة، أي أني :  أو- والعیاذ با- خذي نفقتك ال بارك هللا لك فیھا : یعطیھا نفقتھا ویقول كلمة نابیة قاسیة جارحة، كأن یقول
ویكون بالفعل كتذمره بالتأفف؛ . خذیھا وال أرید أن تأخذیھا، ونحو ذلك الكالم: ِأعطیك إیاھا وأنا كاره لذلك، وخذیھا بال طیبة نفس مني، أو

و الزوجة، فكل ذلك مما ال یجوز؛ ألنھ خالف ًوكذلك أیضا لون الوجھ وظھور أمارات الكراھیة كل ذلك من الكره، سواء وقع من الزوج أ
 .المعروف الذي أمر هللا بھ في كتابھ المبین ووصى بھ عباده المؤمنین
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لزم تسلیم إذا تم العقد ]. (وإذا تم العقد لزم تسلیم الحرة التي یوطأ مثلھا في بیت الزوج إن طلبھ ولم تشترط دارھا أو بلدھا : [ قال رحمھ هللا

في بیت الزوجیة، فیلزم أولیاءھا أن یسلموھا لزوجھا، ما لم یكن ھناك أمور جرى العرف أو اتفق الطرفان على التأخیر من أجلھا ) الحرة
 كتجھیزھا، أو حدد یوم معین لإلتیان بھا، فیجوز التأخیر إلى األجل، أما غیر ذلك فاألصل یقتضي أن الرجل من حقھ أن یدخل على زوجتھ

ًطلب التسلیم، فعندنا مسألة العقد ثم مسألة الدخول، فإذا ثبت أن ھناك حقا للزوج على ) إن طلبھ. (وأن تسلم زوجتھ إلیھ في بیت الزوجیة
ا زوجتھ، فإنھ یبدأ من العقد، فابتدأ المصنف بالعشرة الزوجیة والحقوق من العقد، وھذا من دقتھ رحمھ هللا، أنھ یسلسل األفكار ویتابع بعضھ

فعلى ھذا حق الزوج على زوجتھ أن تسلمھ وتمكنھ من ]. إذا تم العقد وجب التسلیم: [ًبعضا، فابتدأ أول ما ابتدأ بما یترتب على العقد فقال
نفسھا بمجرد العقد، ھذا من حیث األصل العام، وتبقى األمور التي جرى علیھا العرف والتراضي بین الطرفین، فھذه مختلفة بحسب اختالف 

ال، حتى تنتھي من دراستھا، وقد عقد علیھا وتم العقد، فلیس من حق أبیھا أن : أرید أن أدخل على زوجتي، فقال أبوھا: لكن لو قال. حوالاأل
ولم تشترط دارھا . [یحول بینھا وبین زوجھا، ولو رفع أمره إلى القاضي أللزمھ القاضي أن ُیسلم الزوجة إلى زوجھا في بیتھ بیت الزوجیة

ّما تدخل علي إال في بیت أبي، فال یجوز أن یخرجھا، فلو طالب أھلھا أن یأتوا بھا إلیھ في بیت : لو قالت) ولم تشترط دارھا] (ھاأو بلد
ًفلو كان بلده بلدا غیر . أن تشترط دارھا أو بلدھا: الزوجیة لم یكن لھ ذلك؛ ألنھم اشترطوا علیھ أن تكون عندھم، وقد تكلمنا على ھذا الشرط

في المدینة عند أھلھا، فعلى ما  ًتأتوني بھا إلى جدة، وقد اتفقوا معھ في الشرط أن تكون ساكنة:  كأن یكون في جدة وھي في المدینة فقالبلدھا
كما ھو قول -اختاره المصنف رحمھ هللا أنھ شرط یجب الوفاء بھ، فلیس من حقھ أن یطالبھم بنقلھا إلى جدة، بل تبقى؛ ألن المصنف یمیل 

ُوإذا استمھل أحدھما : [ قال رحمھ هللا.  إلى أن الزوجة تلزمھ بھذا الشرط وتبقى عند أھلھا وفي دارھا- صحابة رضوان هللا علیھمبعض ال
ًأمھل العادة وجوبا ال لعمل جھاز  َوإن استمھل الرجُل أولیاء المرأة، أو أولیاُء المرأة استمھلوا الرجل وقالوا] َ َ ا ًأمھلنا، البنت مثال عندھ: َِ

ًتمھلنا، فاستمھل عادة؛ ألن العادة جاریة أن : ظرف، كما لو كانت مریضة وخافوا علیھا أنھا لو ذھبت إلى بیت الزوجیة یشتد مرضھا، قالوا
ِمثل ھذا النوع من النساء ُیْمھل، فُیْمھلھم ویعطیھم المھلة بالمعروف، یعني ِلو فتح اإلمھا) ال لجھاز. (بما جرت بھ العادة والعرف: َ ل للجھاز ُ

َالختلفت أنظار الناس في الجھاز، وبالغ النساء في ھذا، والجھاز ُیقصد منھ حظوة المرأة عند أریدھا، فأسقط : زوجھا، فإذا ھو استعجل وقال ْ
وجھا، فلو ًحقھ في الجھاز، فحینئٍذ ال یكون الجھاز عذرا یمنع من إجابة حقھ، ھذا وجھھ، أن الجھاز في األصل یراد بھ حظوة المرأة عند ز

: أخذ إجازة ثالثة أیام فقالوا: ًیریدھا بدون جھاز، وھذه امرأتھ، وربما خاف على نفسھ الحرام أو عنده ظرف، مثال: الزوج استعجل وقال
ذا معنى ما أریدھا مجھزة، أرید امرأتي اآلن، فھذا من حقھ، ویجب علیھم أن یعطوھا إلیھ عند طلبھ، فھ: نرید أن نجھزھا یومین أو یوم، فقال

ًألنھا نھارا ملك لسیدھا، تخدم سیدھا وتقوم بحقھ، ) ًویجب تسلیم األمة لیال]. (ًویجب تسلیم األمة لیال فقط : [ قال رحمھ هللا). ال لجھاز: (قولھ
: قال رحمھ هللا.  للفراشًوإذا زوجھا سیدھا فقد أسقط حقھ في المبیت، فال یملك الزوج إال المبیت، فإذا تزوج أمة فال یملك طلبھا إال في اللیل

َّأو یشغلھا عن فرض، فإذا استحق المرأة بنكاح ُحق لھ  فیجوز لھ أن یباشرھا ما لم یضرھا] ویباشرھا ما لم یضر بھا أو یشغلھا عن فرض[
ٌُھن لباس : أن یباشرھا وأن یجامعھا وأن یدخل بھا ویبني بھا، فإذا خال بھا یباشرھا؛ ألنھا امرأتھ قال تعالى َ ِ َّلكم وأنتم لباس لُھن َّ َِ ٌَ َ َْ ُْ ْ َُ

ٍطوافون علْیكم بْعُضكم على بْعض ]... 187:البقرة[ َ َ َ َ ََ َْ ُْ ُ ُ َّ وهللا أحل المرأة لزوجھا والزوج أحلھ لزوجتھ، فلیس ھناك مانع من المباشرة ] 58:النور[َ
 المرأة وجرت العادة أنھ ما یدخل بھا إال بعلم من لكن إذا عقد الرجل على. ًوغیرھا من أمور االستمتاع، وذلك یكون حالال بمجرد العقد

ًأھلھا، فمن القبیح أن یأتي إلى بیت أھلھا زائرا ویطؤھا ویدخل بھا دون علم من أھلھا؛ ألن ھذا تترتب علیھ مفاسد عظیمة، فلو أنھ جاء إلى 
إنھا زانیة والعیاذ : ًت المرأة حامال، لقالوابیت الزوجیة والمرأة بكر ودخل بھا ووطئھا، ثم خرج وحدث لھ حادث بمجرد خروجھ، وصار

، واتھمت، وال یمكن أن ینسب ھذا الولد إلیھ؛ ألنھ لیس ھناك دلیل یدل على أنھ دخل بھا، والمعروف والمتعارف بھ أنھ یختلي بھا من  َبا ِ ُّ
-فالرجل یتوقف، ویكون من حق ولي المرأة . عظیمةًأجل الحدیث، فإذا ادعت المرأة تكون حینئٍذ محال للتھمة، فمثل ھذا تترتب علیھ مفاسد 

ِاألولیاء بالعرف ولیس بالحكم الشرعي؛ ألن الوالیة للعصبة كما ذكرنا؛ لكن من یلي أمرھا من حقھ إذا استراب أن ھذا :  أي- أبوھا وأمھا َ
ِّالزوج متھتك، أو أنھ یتساھل في بعض األمور أن ال ُیمكنھ، وحتى لو یجتمع بھا یجتمع بھ ا على طریقة یأمن منھا أن یقع شيء؛ ألن بعض َ

ًالناس قد یكون نسأل هللا السالمة والعافیة رجال شریرا وعنده نیة سوء، فقد یصیب المرأة ویستمتع بھا، ثم بعد ذلك ینكر، ویطالبھا بالحقوق  ً
ًدعي والعیاذ با زورا وبھتانا أنھ لم یطأھا ولم ویدعي علیھا ما لم یكن، وقد یتأخر في الدخول علیھا ویظھر بھا حمل، فیضغط على أھلھا وی ً

 ووقعت حوادث بسبب - نسأل هللا السالمة والعافیة- ونفوس الناس مختلفة . اإلضرار بھم یصبھا، فیتالعب بھم وھو ال یرید ابنتھم إنما یرید
فال ینبغي في مثل ھذا أن . ي مثل ھذه األمورھذا، واألسر والجماعات التي تتساھل في مثل ھذا تبوء بعواقب وخیمة، وسببھا التساھل ف

ُِیمكن إذا ُعرف منھ التھتك والتساھل في مثل ھذا َّ َ.  
 
 
 
 

 حقوق الزوج على زوجتھ
 
 

أن الزوج إذا أراد أن یسافر فلھ : شرع المصنف رحمھ هللا في ھذه الجملة ببیان بعض المسائل واألحكام المتعلقة بالعشرة الزوجیة، ومنھا
أنھ یخاف على نفسھ الفتنة، كما أن المرأة تقوم على شأن زوجھا في سفره، ولربما كان : صحب زوجتھ معھ، والسبب في ذلكالحق أن ی

بالمرأة، ویسافر : أي: بھا] أن یسافر . [ للزوج: أي]: ولھ : [ قال رحمھ هللا. ٌتركھ المرأتھ فیھ ضرر على المرأة وفتنة لھا، فیكون األمر آكد
ًال یكون ذلك معرضا لھا إلى الخطر، أو الوقوع في الضرر، فإن كان في السفر تعریض لھا إلى مثل ذلك، فحینئٍذ یجوز لھا بھا شریطة أن 
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ویحرم وطء المرأة في الحیض، والمراد بھ أن یطأھا وھي حائض، وقد : أي]: ویحرم وطؤھا في الحیض والدبر : [ قال رحمھ هللا. أن تمتنع
َویْسألونك عن المحیض قْل ُھو أذى فاْعتزلوا النساء : السنة على تحریم وطء المرأة الحائض، فقال هللا سبحانھ وتعالىدل دلیل الكتاب، ودلیل  َ َ ِ َ َ َ َ َِّ ُُ ْ ُِ َ َ ًَ َ َِ ِ

َفي المحیض وال تقرُبوُھن حتى یطُھْرن  َ َ َ َ ِ َْ َّ َّ ِ ِْ َ ِفاْعتزلوا النساء في المحیض أمر: ، فقولھ تعالى]222:البقرة[ْ َ َ َِ ِْ ُِّ ِ َ  باالجتناب واالتقاء واالبتعاد، وھذا َ
ِفاْعتزلوا النساء في المحیض : األمر محدود بالمكان في قولھ َ َ َِ ِْ ُِّ ِ َ ِ، والمحیض اسم مكان، كالمقیل، أي]222:البقرة[َ ًمكان الحیض، وبناء على : َ

فلھ أن یباشرھا، وأن یفاخذھا، وأن یستمتع ذلك ال یجوز لھ أن یطأھا ویجامعھا وھي حائض؛ ولكن یجوز لھ أن یستمتع بما دون الفرج، 
وقد قدمنا في كتاب ). اصنعوا كل شيء إال النكاح: (بجمیع ما یكون منھا، إال الوطء في الفرج، والدلیل على ذلك قولھ علیھ الصالة والسالم

ي العلماء أنھ یجوز لھ أن یستمتع فیما الحیض تفصیالت العلماء، وكالم العلماء عما یحل وما یحرم من المرأة الحائض، وبینا أن أصح قول
ظنھ األمن من الوقوع في المحظور، أما إذا غلب على ظنھ أنھ سیجامعھا فیحُرم؛ ألن  بین السرة والركبة من المرأة الحائض، إذا غلب على

َّبالزمھ وبما یعین علیھ وُیتوسل الوسائل تأخذ حكم مقاصدھا، والنھي عن الشيء نھي عن وسائلھ المفضیة إلیھ، كما أن األمر بالشيء أمر  َ َ
ًفبین رحمھ هللا أنھ ال یجوز وطء المرأة الحائض، وھذا بإجماع، كما بین أنھ ال یجوز الوطء في الدبر، وھذا أیضا . بطریقھ إلى ذلك الشيء َّ

َكى وال ُیعول علیھا وال ُیْعمل بھا، فإن ُ فال یحل إال في األقوال الشاذة المحكیة عن بعض المتقدمین، وھي تْح- رحمھم هللا-بإجماع العلماء  ََّ َ
ْنساُؤكم حْرث لكم : مكان الوطء ھو موضع الحرث؛ ألن هللا سبحانھ وتعالى یقول ُْ َُ ٌ َ َ ُ، فالحرث ھو مكان الوطء، وھو القُبل من ]223:البقرة[ِ

وطء في الدبر ضرر على الرجل وضرر على المرأة، والطب یؤكد أن ال. ٍالمرأة، وأما الدبر فإنھ لیس بحرث وال بمكان للوطء، وال بمحل لھ
ُّفلذلك ال یجوز وطء الدبر، وال ُیْعتد بمن خالف للزوج إجبار زوجتھ : أي]: ولھ]: [ولھ إجبارھا على غسل حیض ونجاسة: [قال رحمھ هللا. َ

أن : والثاني. أن تطھر من حیضھا : ًأوال: على غسل حیض؛ ألنھ في أصح قولي العلماء أن المرأة الحائض ال یجوز وطؤھا إال بشرطین
ًوبناء على ذلك فإنھا لو طھرت ولم تغتسل، فالخالف بین الجمھور والحنفیة، وذكرنا ھذه المسألة في الطھارة، . تغتسل من ذلك الحیض

َفاْعتزلوا النساء في الم: (أنھ ال یجوز وطؤھا إال بعد أن تغتسل من الحیض؛ لقولھ تعالى: والصحیح َ َْ ُِ ِّ ِ َ َحیض وال تقرُبوُھن حتى یطُھْرن فإذا َ ِ َ ََ َ َ َ َ ِْ َّ َّ ِْ
ُتطھْرن فأتوُھن مْن حْیث أمركم هللا  َّ ُ ُ َُ َ َ ََ ُ ِ َّ َّْ َ َوال تقرُبوُھن حتى یطُھْرن : أن هللا تعالى یقول: ، ووجھ الداللة من ھذه اآلیة الكریمة]222:البقرة[ََ َ َ َ َْ َّ َّ ْ َ

َفإذا تطھْرن ، فجاء الطھر على مرحلتین: م قال، فنھى عن وطئھن إلى الطھر، ث]222:البقرة[ َّ َ ََ بھ  وصف هللا عز وجل: المرحلة األولى: َِ
َحتى یطُھْرن فوصفھا بشيء لیس بیدھا: المرأة فقال َ َْ َّفإذا تطھْرن فأتوُھن ، فدل على أن : وصفھا بطھر في یدھا، فقال: المرحلة الثانیة. َّ َُّ ْ َ َ ََ َ َ ِ

فإذا ثبت أن المرأة الحائض ال .  وأنھ ال بد من انقطاع الدم واغتسالھا بعد انقطاع الدم عنھا، فحینئٍذ یحل لھ وطؤھاانقطاع الدم وحده ال یكفي،
یجوز وطؤھا، إال إذا انقطع عنھا الدم، ثم اغتسلت، فإنھا قد ینقطع عنھا الدم، وتتأخر في الغسل، فإن انقطع عنھا الدم، فإن الزوج لن یطأھا 

م الحیض، وحینئٍذ یتضرر بانحباسھ عن المرأة، فإذا تضرر باالنحباس وطھرت المرأة فلھ أن یجبرھا ویلزمھا أن تغتسل؛ في طیلة مدة أیا
على غسل : (قولھ رحمھ هللا. ٌألن مصلحتھ متعلقة بذلك، وحینئٍذ یجبرھا أن تغتسل، وتبادر بالغسل مباشرة، ما لم یكن في ذلك ضرر علیھا

یجبر زوجتھ على غسل النجاسة، وذلك ألن النفوس تتأفف وتتألم بالنجاسة والقذر، والمرأة مطلوب منھا أن ولھ أن : أي) حیض ونجاسة
تھیئ جمیع األسباب؛ لتحبیب زوجھا؛ لكي تكون حظیة عند زوجھا، وذلك باالغتسال والنظافة والنقاء، وال یجوز لھا أن تتعاطى األسباب 

بغي علیھا أن تتعاطى أسباب إزالة النجاسة، ولھ الحق أن یجبرھا على غسل النجاسة من دم أو بول المنفرة بحیث ینفر منھا زوجھا، ولذلك ین
وأخذ ما تعافھ النفس من شعر : [ قولھ رحمھ هللا. اغسلي ھذا الدم، واغسلي ھذه النجاسة، ویجبرھا على ذلك: أو نحو ذلك، فیقول لھا

 للقیام بحق الزوج؛ لتحبیبھ بالمحبة واأللفة، فإن ھذا یستلزم منھا أن - كما ذكرنا-سباب إذا كان الواجب على المرأة أن تتعاطى األ] وغیره 
تكون على أحسن األحوال وأتمھا، فتأخذ من الشعر ما تعافھ النفوس، كشعر اإلبطین، وكذلك شعر العانة، فإنھ یلزمھا إزالة ھذا الشعر 

وال شك أن المرأة إذا قصرت في مثل ھذه األمور، فإنھ نوع من االستخفاف ونحوه، ولھ الحق أن یوبخھا إذا قصرت في شيء من ذلك، 
التبذل الذي قد یصل إلى حد المكروه، إذا كان فیھ نوع من النسیان لحق العشیر، وإذا قصدت بھ اإلضرار وصل إلى  بحق الزوج، ونوع من

تي تنفره، فلھ الحق أن یأمرھا بحلق شعر العانة، وھكذا بالنسبة التحریم؛ ألنھ ال یجوز للمرأة أن تضر زوجھا، وال أن تتعاطى األسباب ال
لشعر اإلبطین، ولھ الحق أن یأمرھا بإزالة شعر اللحیة، وھكذا الشارب، وكذلك لو ابتلیت بشعر في وجھا، على أصح قولي العلماء؛ ألن ھذا 

وھي قاعدة مجمع علیھا، فالزوج یتضرر ) الضرر یزال: (تقولتنفر منھ النفوس وتعافھ، فلھ الحق أن یطالبھا بإزالتھ، والقاعدة الشرعیة 
وال تجبر الذمیة على غسل : [ قولھ رحمھ هللا. بذلك، فحینئٍذ یجب على المرأة أن تزیل ھذا الضرر، الذي یمنعھ من كمال االستمتاع بھا

  . بأن الكفار غیر مخاطبین بفروع الشریعةوذلك ألنھا لیست مكلفة بھ، فالذمیة لیست مكلفة بغسل الجنابة، على القول] الجنابة 
 
 
 
 

 حقوق الزوجة على زوجھا
 
 

: حقوق الزوجیة تنقسم إلى ثالثة أقسام] ویلزمھ أن یبیت عند الحرة لیلة من أربع، وینفرد إن أراد في الباقي : فصل: [ قال رحمھ هللا تعالى
. الحقوق المشتركة التي ال تختص بواحد منھما: القسم الثالث. لى زوجھاحق الزوجة ع: القسم الثاني. حق الزوج على زوجتھ: القسم األول

حق القوامة، وطاعتھا لزوجھا وبعلھا، وأن ال تخرج من بیتھا إال بإذنھ، وأن تطیعھ في ذلك، وأن ال : فأما حقوق الزوج على زوجتھ فمنھا
ّب وأن تلبي، ومن حقھ علیھا أن ال تصوم نفال وھو شاھد إال بإذنھ، وأما تأذن ألحد أن یدخل إلى بیتھ إال بإذنھ، وإذا دعاھا إلى فراشھ أن تجی ً

ًقضاء رمضان فیفصل فیھ بین الموسع والمضیق، فإن ضاق جاز لھا أن تصوم بغیر إذنھ، وإن كان موسعا فإن لھ الحق أن یؤخرھا، لحدیث 
ًفإن للمرأة على زوجھا حقوقا، : أما حق الزوجة على زوجھاو. أم المؤمنین عائشة رضي هللا عنھا، ھذا بالنسبة لحق الزوج على زوجتھ
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ًوھذه الحقوق التي للمرأة على الزوج فرضھا هللا سبحانھ وتعالى وبینھا، فمنھا ما یكون مصاحبا للعقد كحق المھر والصداق، وقد سبق وتقدم  َّ
كتاب النفقات، وكذلك حق المبیت والقسم، وھذا ما سیبینھ حق النفقة بالمعروف، وھذا سیأتي إن شاء هللا بیانھ في : الكالم علیھ، ومنھا

َّوأما الحقوق المشتركة، فھي التي تجب على الزوج، وتجب على الزوجة، فال تختص بزوج وال . المصنف رحمھ هللا في ھذه الجمل اآلتیة
 فیجب على الرجل أن یعاشر امرأتھ حق العشرة بالمعروف، فإنھ یعتبر من الحقوق المشتركة،: بزوجة، ومن ھذه الحقوق المشتركة

یلزم الرجل أن : أي) ویلزمھ أن یبیت عند الحرة لیلة من أربع: (قولھ رحمھ هللا. بالمعروف، ویجب على المرأة أن تعاشر زوجھا بالمعروف
 لیال، ھذا بالنسبة للحرة في مبیتھ یبیت عند الحرة لیلة من أربع لیال؛ ألن هللا أحل لھ نكاح األربع، فدل على أن نصیب الواحدة لیلة من أربع

معھا، وسیأتي أن المبیت یكون باللیل، ویكون بالنھار، على اختالف أحوال الناس، ویقصد من المبیت الجماع، إال أنھ في بعض األحیان إذا 
فیلزمھ أن یبیت معھا لیلة . ھ علیھكان بھ عذر، أو بھا عذر، قصد من المبیت األنس، والمباسطة، وكونھ معھا، كما سیأتي إن شاء هللا التنبی

ًمن كل أربع لیال، ولذلك قال كعب بن سور للرجل الذي جاءت زوجتھ إلى عمر بن الخطاب رضي هللا عنھ تشكوه تعریضا إن لھا علیك : ٍ
ھذا بالنسبة إلصابة ) ي الباقيوینفرد إن أراد ف: (قال رحمھ هللا تعالى. ًحقا یا رجل تصیبھا في أربع لمن عقل فألزمھ بلیلة من بین أربع لیال

ُیصیبھا في كل أربع لیال مرة، وأما بالنسبة للرجل، فإن تضررت بوطئھ، فقد أثر عن علي بن أبي طالب رضي هللا : الرجل المرأة، فقد قالوا ٍ
ة بالزیادة، وذلك من قبل عنھ أن امرأة اشتكت من بعلھا أنھ أضر بھا، فأجاز لھ أن یصیبھا ثالث مرات، فجعلھن كالحد إذا تضررت المرأ

إنھا تنبیھ من الشرع على الحد الذي یتفق : صالة الفجر، وحین توضع الثیاب من الظھیرة، ومن بعد صالة العشاء، فھذه ثالثة أوقات، قیل
َّلم یكن ثم عذر، وعلى وبالنسبة للمرأة فعلى الرجل في كل لیلة من أربع أن یصیب المرأة إن أمكنھ ذلك، و. لغالب الناس، ھذا بالنسبة للرجل َ

 -إن قدر-ویلزمھ الوطء : [ قال رحمھ هللا تعالى. المرأة أن تكون لھ منھا ثالث عورات، إذا كان شدید الشھوة، وتضررت المرأة بكثرة وطئھ
ي ال یقدر ال  الوطء إن قدر علیھ، بخالف الذي ال یقدر ككبیر السن والزمن، فالشخص الذ- یجب علیھ: أي-ویلزمھ ] كل ثلث سنة مرة 

َال ُیكلُف هللا نفسا إال ُوْسعھا : یكلف؛ ألن هللا تعالى یقول َ َّ ِ ً ْ َ َُ َّ یجب علیھ : (، فدلت ھذه اآلیة الكریمة على أن تكالیف الشریعة كقولنا]286:البقرة[ِّ
وطء فھذا معذور ویعذر، لكن قال ال تكون إال حیث تكون االستطاعة والقدرة، فإن كان رجل ال یقدر على الوطء، وال یمكنھ ال) ویلزم بھ
إن أمكنتھ القدرة فیلزمھ أن یطأ في كل ثلث سنة مرة؛ ألن عمر بن الخطاب رضي هللا عنھ سأل حفصة بنت : أي) إن قدر علیھ: (رحمھ هللا

 علیھا الحرام، یخشى: ثالثة أشھر والرابع على مضض، تعني: كم تصبر المرأة عن بعلھا؟ فقالت رضي هللا عنھا: عمر رضي هللا عنھا
َّفأرسل إلى األجناد أال یمكنوا الرجل أن یغیب عن امرأتھ أكثر من ثلث السنة، وھو أربعة أشھر، وھي المدة التي جعلھا هللا عز وجل مدة 

ھو ال یؤمن علیھ لإلیالء، وھذا من حكمة هللا سبحانھ وتعالى، فال ینقطع عن امرأتھ ھذه المدة؛ ألنھ یخشى أن تقع المرأة في الحرام، وكذلك 
أن یقع في الحرام، فإن رضیت المرأة، وتنازلت عن حقوقھا، وطاب خاطرھا، وكانت واثقة من نفسھا بمعونة هللا عز وجل لھا، فتساھلت مع 

یب زوجھا، وأذنت لھ، وسمح خاطرھا، وطاب خاطره أن یغیب عنھا أكثر من ھذه المدة، فھذا شيء بینھما ال بأس بذلك، وال حرج، كأن یغ
قال رحمھ هللا . لطلب علم، أو لتجارة، أو كسب رزق، أو نحو ذلك، مادامت أنھا راضیة وواثقة من نفسھا عنھا السنة والسنتین والثالث

إن سافر فوق نصف السنة، وھو معنى : أي] وإن سافر فوق نصفھا وطلبت قدومھ وقدر لزمھ، فإن أبى أحدھما فرق بینھما بطلبھا : [ تعالى
أریدك أن تأتي وقدر أن یأتي فیجب علیھ أن یرجع من سفره؛ ألن الضرر یزال، : قالت لھ: ، وطلبتھ وقدر، أي]ن سافر فوق نصفھاإ: [ قولھ

، وھو حدیث أجمع العلماء على صحة متنھ؛ ألن النصوص في الكتاب والسنة كلھا تدل )ال ضرر وال ضرار: (وقد قال صلى هللا علیھ وسلم 
، فھذا أصل في أنھ ال یجوز للرجل أن یضر بالمرأة، وال أن یتسبب في اإلضرار بھا، فسفره مضر بھا، والنھي داللة واضحة على صحتھ

وقولھ رحمھ . عن الشيء نھي عن أسبابھ، فا نھى عن الضرر، وسفره ھذا فیھ ضرر، فیجب علیھ أن یعود إلى زوجتھ، وأن یقوم بحقوقھا
فإن سافرت وطلبھا أن تعود، أو سافر وطلبت منھ أن یعود، فحینئٍذ إن رجع فال إشكال، ] ھما بطلبھا فإن أبى احدھما فرق بین: [ هللا تعالى

  .وإن لم یرجع واشتكى صاحب الحق إلى القاضي أو إلى الحاكم، فإن الحاكم یفرق بینھما؛ ألن ھذا حد جاوز الضرر مثل فرقة اإلیالء
 
 
 
 

 آداب الجماع
 
 

: لو أن أحدكم إذا أراد أن یأتي أھلھ قال: (وذلك لقول النبي صلى هللا علیھ وسلم] میة عند الوطء وقول الواردوتسن التس: [یقول رحمھ هللا
، فھذا من الذكر الوارد المحفوظ من ھدي )باسم هللا، اللھم جنبنا الشیطان وجنب الشیطان ما رزقتنا، فإن قدر بینھما ولد فلن یضره الشیطان

ِتبارك اْسم ربِّك ذي الجالل واإلكرام : باسم هللا؛ ألن اسم هللا بركة، كما قال تعالى:  وسنتھ، فیقولالنبي صلى هللا علیھ وسلم َ َ َ َ َ َ َ َْ ِ ِ ْ ِ ُ ، ]78:الرحمن[َ
َّفا جعل في اسمھ البركة، والبركة زیادة الخیر، فإذا ُسمى هللا تعالى على شيء وضع هللا فیھ البركة، فإن سمى على جماعھ اعتزل الشیطان َ 

ھذه كلھا آداب یذكرھا العلماء ] ویكره كثرة الكالم، والنزع قبل فراغھا: [یقول رحمھ هللا. لمكان ذكر هللا عز وجل فیقول ھذا الدعاء الوارد
َالیْوم أكملت لكم دینكم وأتمْمت علْی: في آداب الجماع، والشریعة اإلسالمیة شریعة كاملة، كما قال هللا تعالى ََ َ َ َ َُ َ ُْ ُ ُ َْ َْ ِْ ْ َكم نْعمتي ورضیت لكم اإلْسالم َْ ِ ُ ُْ َُ ُ ِ ِ َِ َ َ

ًدینا  فھذا الدین الذي رضیھ هللا عز وجل تنزیل من حكیم حمید، أتمھ وأكملھ فأحسن إتمامھ وإكمالھ، فالمسلم في لیلھ وفي نھاره، ] 3:المائدة[ِ
وسلم ویقتدي بھ، ویتأسى بھ فیما یقال من الوارد حتى في فراشھ مع زوجتھ، یذكر هللا سبحانھ وتعالى ویتأسى برسول هللا صلى هللا علیھ 

إن الجماع مثل : فكره العلماء كثرة الكالم أثناء الجماع، وال یحفظ في ذلك نص، وإنما ھو قیاس بعض العلماء إذ قالوا. وفیما ُیحفظ من الھدي
یان الغائط أو یقضیان الحاجة یكلم احدھما اآلخر ال یذھب الرجالن یقض: (قضاء الحاجة، ومن آداب قضاء الحاجة قولھ صلى هللا علیھ وسلم

والجماع حاجة، فال یستحب الكالم أثناء الجماع فالكالم أثناء الجماع : ، فجعل المقت على الكالم عند قضاء الحاجة، قالوا)فإن هللا یمقت ذلك
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إال أن بعض العلماء رحمھم هللا . ھ ویعتبرهلیس في النھي عنھ نص صریح، لكن فیھ قیاس واجتھاد، وھذا القیاس لھ وجھھ عند من یصحح
فإن الكالم أثناء الجماع قد یكون من المعاشرة بالمعروف، وقد یكون من التحبب والتلطف مما یعین . فرق بین كالم وكالم: ضعف ھذا، وقال

ا، ولیس ھناك نص كما ذكرنا؛ فمن إن في ھذا سعة، واألمر واسع في ھذ: على مقصود الشرع من حصول األلفة بین الزوج والزوجة، فقالوا
: قولھ رحمھ هللا تعالى. یصحح القیاس ویعملھ یقول بما ذكرناه، وإال فاألصل الجواز خاصة إذا انبنى علیھ ما ذكرناه من المصالح الشرعیة

ن قد أصاب شھوتھ ولم تصب یكره النزع قبل فراغ المرأة؛ ألن الرجل ربما أنزل قبل أن تنزل المرأة، فیكو: أي] والنزع قبل فراغھا [ 
المرأة شھوتھا، ونبھ العلماء على ذلك لما فیھ من المفاسد، والعواقب الوخیمة، فإن المرأة تكره زوجھا حینئٍذ، وتحس أنھ یرید قضاء حاجتھ 

بینھما فأفسدھا علیھ، فیشرع فقط، وأنھ ال یلتفت إلیھا، وال یرید أن یحسن إلیھا، ویكرمھا في عشرتھ لھا، فلربما حقدت علیھ، ودخل الشیطان 
ًبناء على مقاصد الشرع العامة من حصول السكن واأللفة، فعلیھ أن یعطي المرأة حقھا، وأن یمكنھا من اإلنزال فال ینزع قبل أن تنزل 

قال . معینة علیھالمرأة؛ ألن ذلك أبلغ في الحظوة، وأبلغ في المحبة، وأبلغ في المودة، ومقصود الشرع تحصیل ذلك، وتحصیل األسباب ال
ُیا بني آَدم خذوا زینتكم عنَد كلِّ : لیتجنب والوطء بمرأى أحد؛ ألن هللا أمر بستر العورات، فقال تعالى: أي] والوطء بمرأى أحد : [ رحمھ هللا ْ ُ ُِ ِْ َ َ ِ ُ َ َ َ

ِمْسجٍد یحفظھا، وفي حدیث عبد هللا بن عباس ، فأمر بستر العورة، وامتن على عباده باللباس والستر الذي یواري السوءات و]31:األعراف)[َ
، قال بعض )أما احدھما فكان ال یستتر من بولھ: (رضي هللا عنھما في الصحیحین في قصة المعذبین في قبورھما، قال صلى هللا علیھ وسلم

والعیاذ -بر على كشف العورة فیبول أمام الناس وال یستر عورتھ، فُجعل الوعید في الق أنھ یبول فتنكشف عورتھ،: أي) ال یستتر: (العلماء
 والتساھل فیھا، وھذا قول عند بعض العلماء، وإن كان الصحیح القول المشھور أنھ عدم االستنزاه وقطع البول، فقد كان یستعجل في -با

لجماع في موضع ال إذا ثبت ھذا فإنھ ال یجوز للرجل أن یجامع زوجتھ، أو یقع ا. ًذلك وال یستبرئ كما جاء صریحا في الروایات اآلخر
یؤمن فیھ نظر الغیر، وكذلك ال یجوز للزوجین أن یتساھال في كشف العورة، أو وقوع الجماع على مرأى، أو مسمع من األبناء أو البنات، 

لولد ًفإن ذلك من أعظم ما یضر باألوالد ولربما أفسدھم، خاصة إذا كانوا في سن صغیرة، فإن لھ عواقب وخیمة، وأضرارا نفسیة تضر با
. ًذكرا كان أم أنثى، فال ینبغي أن یجامع المرأة بجوار أوالدھا، أو جوار أبنائھا، وعلیھ أن یتعاطى أسباب حفظھا، وحفظ عورتھ وعورتھا

فأصول الشریعة وأدلة الشریعة كلھا تدل من حیث العمومات على أنھ ال یجوز للمسلم أن یتساھل في عورتھ، بل علیھ أن یحفظ عورتھ، فقد 
فأجاز لھ كشف العورة للزوجة أو األمة، ومفھوم ذلك أنھا ال ) احفظ عورتك إال من زوجتك أو ما ملكت یمینك: (ل صلى هللا علیھ وسلمقا

فال یجوز أن یجامع ویواقع في مكان ال یأمن فیھ النظر، كأماكن الطرقات، والسابلة، أو یكون في موضع ال یأمن فیھ من . تحل لغیرھما
ًھجوم الغیر علیھ، خاصة إذا كان مكانا مختلطا، أو ال یأمن من دخول األبناء والبنات، ونحو ذلك، كل ذلك ینبغي تعاطي دخول الغیر، و ً

ولیتجنب التحدث بالجماع، كأن یتحدث الرجل بما یكون بینھ وبین المرأة، أو تتحدث المرأة : أي] والتحدث بھ : [ قال رحمھ هللا. األسباب فیھ
 فإن من ال - نسأل هللا العافیة-وبین زوجھا، وھذا ال شك یدل داللة واضحة على ذھاب المروءة وقلة الحیاء وصفاقة الوجھ بما یكون بینھا 

، فالذي )إذا لم تستح فاصنع ما شئت: إن مما أدرك الناس من كالم النبوة األولى: (یستحیي ال یستغرب منھ ذلك، كما قال صلى هللا علیھ وسلم
 ھو الذي یقول ھذا، فإن أمور الزوجیة أسرار، وال یجوز أن تباح، واألسرار أمانة، فینبغي للزوج أن یحفظ -  وال عقل عندهبل-ال حیاء عنده 

أسرار زوجتھ، وللزوجة أن تحفظ أسرار زوجھا، وكم من امرأة صالحة دینة اطلعت على خلل من زوجھا في الفراش، وصبرت وصابرت 
ًواحتسبت، ولم تطلع على ذلك أحدا  حتى في حال أذیة الزوج لھا، تكتم ذلك وال تفشي لھ سره، ترجو رحمة هللا عز وجل، وتحس أن ھذه ُ

أمانات، فتخاف من هللا عز وجل إذا أفشتھا، أو لمحت بھا، أو اطلع الغیر علیھا، وكذلك بالنسبة للرجل مع المرأة ال یجوز لھ أن یفشي ھذه 
، أو باألمور الخاصة التي بینھ وبین زوجھ، كل ذلك من األمانات التي ینبغي على الزوج أن األسرار، وال یتحدث بكیفیة إتیانھ ألھلھ

 ...... .یحفظھا، وعلى الزوجة أن تحفظھا
 

 وجوب تخصیص مسكن مستقل لكل زوجة
 
 

بب في ھذا أن ویحرم جمع زوجتین في مسكن واحد؛ والس: أي] بغیر رضاھما  ویحرم جمع زوجتیھ في مسكن واحد: [ قال رحمھ هللا
ًالزوجة مع ضرتھا تغار، وإذا كان المسكن قریبا أو مشتركا بینھما، فإن الغیرة تكون أشد، ولربما وصلت إلى الحقد، وإلى األذیة، وإلى  ً

حكم أن الوسائل تأخذ : فمثل ھذه األشیاء تحدث األذیة بین الزوجات واإلضرار، والنھي عن الشيء نھي عن وسائلھ، والقاعدة. اإلضرار
وأجاز بعض العلماء أن یجمع . مقاصدھا، فجمعھما في مسكن واحد وسیلة إلى شر، ووسیلة إلى فتنة، وإلى ضرر، فینھى عنھ، ویمنع منھ

بینھما في سكن واحد في حاالت الضرورة، أو إذا رضیت الزوجتان وأمن الضرر بینھما، وإذا كان الرجل ال مال لھ، وال یستطیع أن یجد 
أنھ إذا وجدت : فالشاھد. قع ھذا في بعض األحوال الخاصة، كالنزول في األماكن التي ال بناء فیھا، كأن ال یكون عنده إال خباءینًسكنا، وقد ی

 .الحاجة والضرورة فإن العلماء یرخصون في ھذا على قدر الحاجة والضرورة
 
 
 
 

 عدم خروج المرأة إال بإذن زوجھا
 
 

ھذا حق من حقوق الرجل على امرأتھ أن ال تخرج من بیتھ إال بإذنھ؛ ألن النبي ] ن الخروج من منزلھولھ منعھا م: [قال رحمھ هللا تعالى
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إذا : (فقولھ) ُإذا استأذنت أحدكم امرأتھ المسجد فلیأذن لھا: (، وقال كما في الصحیح)ال تمنعوا إماء هللا مساجد هللا: (صلى هللا علیھ وسلم قال
 یدل على أنھا ال تخرج إال بإذن زوجھا، فإذا كان اإلذن للصالة فمن باٍب أولى غیر الصالة، فال یجوز للمرأة )ُاستأذنت أحدكم امرأتھ المسجد

أن تخرج من بیتھا إال إذا استأذنت بعلھا وزوجھا، فإن إذن لھا خرجت، وإن لم یأذن لھا فإنھ یجب علیھا أن تلزم بیتھا بیت الزوجیة، وأن ال 
اھیر العلماء رحمھم هللا أنھ ال یجوز خروج المرأة من بیتھا إال بإذن زوجھا، وأما إذا خرجت بدون إذنھ فقد تخرج منھ، ونص على ھذا جم

ًعصت، ویعتبر خروجھا من بیتھا بدون إذن زوجھا استرجاال وخروجا عن حق الطاعة، فھي بھذا مسترجلة على زوجھا، خاصة إذا قالت  ً
أفعل في نفسي ما أشاء، فإن قالت ھذا، فإنھا مسترجلة علیھا لعنة هللا ورسولھ؛ ألن رسول هللا صلى أنا حرة : ال سمع وال طاعة، أو قالت: لھ

فمن األخطاء التي یقع فیھا بعض النسوة أصلحھن هللا ما یقع منھن من مشابھة الكفار، ونساء ). لعن هللا المسترجالت: (هللا علیھ وسلم قال
ًرأة أن تكون كالرجل سواء بسواء، دون أن تشعر بحق قوامتھ علیھا، فإن ھذا كلھ مما یوجب سخط الكفار، واسترجال النساء، ومحاولة الم

هللا وغضبھ، فینبغي على المرأة أن تخاف من هللا عز وجل وأن تتقي هللا عز وجل، وأن تعلم علم الیقین أنھ ال یمكن أن تصلح األمور إال 
ا، فالمرأة ال تستقیم حیاتھا إال مع بعلھا، إذا كانت تحتھ سامعة لھ ومطیعة، وال یستقیم أمر بفطرة هللا التي فطر الناس علیھا وجبلھم علیھ

ِبین یدي هللا ربھ فلیتق هللا فیھا، فإذا علم كل  ًالمرأة مع الرجل إال إذا اتقى أیضا الرجل ربھ، وأحس أنھا أمانة في عنقھ، ومسئولیة یسأل عنھا
: أما أن تخرج المرأة عن طورھا، وتحاول أن تشابھ الرجال، وال تعترف لزوجھا بحق، أو تقول. مورمنھما حق اآلخر وأداه استقامت األ

َّلیس لك علي أمر، فأنا أفعل بنفسي ما أشاء، وأنا حرة في نفسي، وھكذا تفعل مع إخوانھا وأولیائھا إذا كان لھا أخ أكبر منھا، أو كان لھا أب، 
فعلى المؤمنة أن تتقي هللا عز وجل، وأن تحذر من مشابھة . االسترجال نسأل هللا السالمة والعافیةفكل ذلك من العصیان والتمرد، ومن 

ًالكافرات والعاھرات والساقطات الالتي ال حیاء عندھن، وأال تجاریھن في األخالق الردیئة، فإن من أحب قوما وصنع صنیعھم حشر معھم 
القوامة، فإذا أحست المرأة بحق بعلھا حفظت ھذا الحق، فال تخرج من البیت إال بإذنھ، وإذا شعر فأمور النساء ال تستقیم إال ب. والعیاذ با

الرجل أن امرأتھ تحتھ، وأحس بھذا الحق الذي لھ علیھا، فإنھ سرعان ما یستجیب لكثیر من األمور، ویحصل شيء من الود والمحبة واأللفة 
ًا شعر من المرأة أنھا مستعلیة علیھ، فإنھ سیتخذ أمورا قد تكون سببا في ھدم بیت بین الزوجین، والعكس بالعكس، فإن الرجل متى م ً

الزوجیة، فالواجب على المرأة أن تطیع زوجھا، وال تخرج من بیتھ إال بإذنھ، ویجب علیھ أن یتقي هللا في ھذا الحق، فكما أن النساء مطالبات 
رجل، كذلك ینبغي على الرجل أن ال یستغل ذلك، وأن یتقي هللا في امرأتھ وزوجھ، فال بحفظ حق القوامة وعدم الخروج من البیت إال بإذن ال

یأمرھا بعقوق الوالدین، فیمنعھا عن والدیھا إذا كان ھناك مناسبة، أو أمر موجب لزیارة الوالد أو الوالدة لمرض، أو حاجة، أو تحتاج أمھا 
زل بھ شيء، أو كانت ھناك مناسبة جرى العرف أن تكون شاھدة فیھا، فعلیھ أن أن تراھا، أو یحتاج أبوھا أن یراھا، وھو مریض، أو ن

البد من التعاون من  أنھ: فالمقصود. یساعدھا على ذلك، وأن یعینھا على ذلك، وأن یھیئ لھا من األسباب ما تصل بھ الرحم وتبلھا بباللھا
َّ حق القوامة مع تقوى هللا عز وجل، ولذلك بین النبي صلى هللا علیھ وسلم الطرفین، فاإلسالم لم یعط الرجل حق القوامة بدون قید، وإنما لھ

فال ینبغي استغالل مثل ھذه الحقوق، بل . ، فنھى عن استغالل حق القوامة)ُإذا استأذنت أحَدكم امرأتھ إلى المسجَد فلیأذن لھا: (ھذا بقولھ
ٌّوسلم، وینبغي وضع األمور في نصابھا، وأن یعلم كل منھما أن هللا سائلھ عن ینبغي العدل الذي أمر هللا بھ وأمر بھ رسولھ صلى هللا علیھ 

 ...... .َّحق اآلخر ضیع أو حفظ
 

 أحوال یستحب للرجل فیھا اإلذن لزوجتھ بالخروج
 
 

رم، تكون معھ ویستحب لھ أن یأذن لزوجتھ أن تمرض قریبھا المح] ویستحب إذنھ أن تمرض محرمھا وتشھد جنازتھ: [قال رحمھ هللا تعالى
في مرضھ كمرض الموت، أو األمراض الشدیدة، كأن یمرض والدھا ولیس لھ مرافق في مرضھ، فیأذن لھا أن تكون مع والدھا، ویذھب بھا 

ھو إلیھ، فالرجل الكامل الفاضل ھو الذي زینھ هللا عز وجل بمكارم األخالق لیكون من خیار المؤمنین؛ كما شھد النبي صلى هللا علیھ وسلم و
ًأكمل المؤمنین إیمانا أحسنھم خلقا: (ًأحسن المؤمنین وأكملھم خلقا بذلك حین قال فینبغي على الرجل إذا علم بمرض والد زوجتھ، أو علم ). ً

َأن والدتھا تحتاج إلیھا، فإن من مكارم األخالق، ومحاسن العـادات، بل ومما ُیْحمد ویكون لھ أطیب األثر أن یبادر المرأة بنفسھ وأ َّال ینتظر َ
أرید أن أذھب؛ فھذا ھو صنیع األخیار والصفوة األبرار، الذین ھم موفقون ومسددون في أمورھم، ال ینتظر منھا ذلك : من المرأة أن تقول لھ

ن لھ من القول؛ بل ھو الذي یقوم بأخذھا والذھاب بھا إلى والدھا، فإن أخبرت أھلھا أنھ ھو الذي جاء بھا أو أنھ ھو الذي أمر، فكم سیكو
فینبغي للمسلم أن یكون على أكمل . وھذه كلھا أمور محمودة وعواقبھا طیبة! وكم سیكون لھ من المحبة والقبول عند أھلھا! صالح الدعوات

خیر ًفإذا كان صھرا لقوم كان . اإلیمان إال إذا كان في صفاتھ وأحوالھ على أكمل األحوال ال یكون المؤمن على أكمل: األحوال ولذلك قالوا
ًصھر لصھره، وإذا كان زوجا المرأة كان خیر زوج من خیار األزواج لزوجاتھم، فھذه دائما مراتب معالي األمور ًفإذا علم أن ھناك قریبا . ً

ب، لھا یحتاج إلیھا، وتأمن الفتنة في وجودھا معھ، فحینئٍذ یذھب بھا إلیھ، إال أنھ قد توجد بعض المعوقات كوجود بعض الفتن في بیت القری
فإن أمكن الزوج أن یسیطر على ذلك، ووثق من زوجتھ، فلیذھب بھا، ولیوصھا بتقوى هللا عز وجل، وإذا كانت ال تستطیع أن تأمن الفتنة، 

فھذه أمور یحتاج كال . ًوال یستطیع ھو، وأمكن أن یذھب معھا، فلیساعدھا على صلة الرحم، ولیكن حافظا لحق هللا عز وجل في تلك الصلة
ٌّ أن یتفاھما فیھا، وال یستطیع اإلنسان أن یضع لھا حدا معینا، إنما المقصود وجماع الخیر كلھ أن یتقي هللا كل منھما في حق اآلخرالزوجین ً ً .

أن تراه بعد تكفینھ، ففي بعض األحوال إذا توفي الرجل، فإن البنت تحب أن ترى والدھا بعد : أي] وتشھد جنازتھ: [قال رحمھ هللا تعالى
تلقي علیھ النظرة، كما فعل أبو بكر الصدیق رضي هللا عنھ حین كشف وجھ النبي صلى هللا علیھ : ھ وتغسیلھ فتشھد جنازتھ، بمعنىتكفین

ًطبت حیا ومیتا: (َّوسلم وقبلھ، وقال ، فإذا أرادت أن تسلم على والدھا بمعنى أن تقبلھ وھو میت، أو قریبھا المحرم، فأخذھا من أجل أن تلقي )ً
 .لنظرة، أو نحو ذلك فال بأس، أما أن تخرج معھ في الجنازة، فالمرأة ال تشیع الجنازات، وال تشھد الجنازةعلیھ ا
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 مدى سلطة الرجل على زوجتھ
 
 

أن : أي) ولھ منعھا من إجارة نفسھا: (قولھ] ولھ منعھا من إجارة نفسھا ومن إرضاع ولدھا من غیره إال لضرورتھ: [قال رحمھ هللا تعالى
من عملھا، فیأمرھا أن تجلس في البیت ویقوم بالنفقة علیھا، فإذا أمر الزوج زوجتھ أن : زوج أن یمنع الزوجة من إجارتھا لنفسھا؛ أيلل

ثم إذا أمرھا أن تجلس في بیتھ . تجلس في البیت وجب علیھا أن تجلس، وال یجوز لھا أن تمتنع وتعصیھ، فإن عصتھ فقد عصت هللا ورسولھ
لنفقة، فال یجوز لھا أن تؤذیھ، فتجلس في البیت وتظھر لھ التسخط والتمرد والتبرم والتأثر من منعھ لھا، فال ینبغي لھا أن تفعل وقام بحقوق ا

ھذا؛ ألن المرأة سكن للرجل، وجعل هللا عز وجل خیرھا في بیتھا، فإذا لزمت بیتھا وقرت في قرارھا، وقامت على بیت الزوجیة، وأصلحت 
أمھ، فكیف تذھب للغرباء  فإذا لم یكن للمسلم أن یبر خالتھ ویعق. ا، فھذه ھي رسالتھا األولى، وھذا ھو حقھا األوجب اآلكدأبناءھا وبناتھ

فإذا أمرھا زوجھا أن تجلس في البیت وتربي األوالد، فعلیھا ! وتترك األقارب وتترك أبناءھا وفلذات كبدھا لمرأة أجنبیة تربي أوالدھا؟
ًس مطمئنة، وترضى بما أمرھا بھ زوجھا، فلعل هللا أن یجعل لھا في ذلك خیرا كثیراالسمع والطاعة بنف ً فكم من امرأة خرجت فرأت من . ٍ

الفتن ما تمنت أنھا لم تخرج، وكم من امرأة مكثت في بیتھا فبارك هللا لھا في مجلسھا وبقائھا في بیتھا، وھذه األمة یوم أن كانت في أوج 
رأة ماكثة في بیتھا، وكلنا یعلم أن خروج المرأة لیس بشرط في سعادة األمة وال في كمالھا، بل إن سعادة األمة في عزھا وكرامتھا كانت الم

) خیر للمرأة أن ال ترى الرجال، وال یراھا الرجال: (بعد المرأة عن الفتن وسالمتھا عن فتنتھا وفتن غیرھا، فقد قالت فاطمة رضي هللا عنھا
ًسمعا وطاعة، أثابھا هللا على سمعھا وطاعتھا، وبارك لھا في مجلسھا؛ : ِاجلسي في بیتك، فقالت! یا أمة هللا: ة وقال لھافإذا أخذت الرجل الغیر

ًألن ھذا من تقوى هللا، ومن اتقى هللا جعل لھ فرجا ومخرجا، فحینئٍذ قد یضع هللا البركة لھا في القلیل الذي یكون من زوجھا، فیكون خیرا لھا  ً ً
: وال یعني ھذا أنھ ال یجوز لھا أن تخرج، وإنما الكالم ھنا عن األصل الشرعي، فاألصل الشرعي قولھ تعالى. ال تحمد عاقبتھمن كثیر 

َّوقْرن في ُبُیوتكن  ِ ُِ َ ، واألصل الشرعي أن تحفظ أبناءھا وبناتھا وتقوم على تعلیمھم وتربیتھم وتوجیھھم، وھم أمانة في عنقھا، ]33:األحزاب[ََ
طیع المرأة أن تتصور عظیم الخسارة التي ُیمنى بھا أوالدھا وبناتھا حینما تترك البیت وتذھب خارجة لغیر رسالة البیت وتفرط في وال تست

فلتتصور لو كانت أمھا تتركھا في البیت فكیف سیكون حالھا؟ ولو أنھا نشأت في بیت ال ترى أمھا إال حین رجوعھا من العمل، . حق البیت
إلى أجنبیة فكیف یكون  ًھكة مجھدة ال تستطیع أن تتبسم لھا، وال أن تعطیھا حنانا، وال أن تقوم علیھا بشأن، وقد تركتھاوھي في حالة من

دمرت مستقبلي، : حالھا؟ فإذا طلب الزوج المرأة أن تبقى في بیتھا فعلیھا أن تتقي هللا، وأن ال تعارض وأن ال تمانع، وأن ال تقول لزوجھا
ة في تقوى هللا عز وجل، وفي خوفھا من هللا ومراقبتھا  سبحانھ وتعالى، وقیامھا بحقوق بیتھا وحقوق زوجھا، ولیس فإن مستقبل المرأ

َّوقْرن في ُبُیوتكن : ًمستقبلھا موقوفا على خروجھا من البیت، وإال ما قال هللا ِ ُِ َ فاألصول كلھا دالة على أن من حق الزوج أن ]. 33:األحزاب[ََ
ي بیتھ، فإذا خرجت المرأة وأصرت، فقد عصت زوجھا، وإذا عصتھ على ھذا الوجھ، وقد أمرھا أن تقر في بیتھا، فإنھا آثمة یحفظ زوجتھ ف

في ذلك الخروج، وآثمة في تلك اإلجارة، وال یجوز للغیر أن یعینھا على إجارتھا المحرمة على ھذا الوجھ، وعلیھا أن تسمع وأن تطیع، 
با عز وجل   إذا علمت أن زوجھا لم یأذن لھا بالعمل، ولم یأذن لھا بالوظیفة، فإن علیھا أن توصیھا وتذكرھاوكذلك توصي المؤمنة أختھا

فإن الزوج إذا دعا امرأتھ أن تمكث في . أن تبقى في بیتھا، وأن ال تصر على معارضتھ، وتنھاھا عن النشوز عنھ بمعصیتھ في ھذا األمر
 من الفتنة، وھذه غیرة شرعیة، ومن حقھ أن یغار، والرجل الكامل ھو الذي یغار، وقد یأمرھا بالبقاء في ًالبیت، فلربما دعاھا خوفا علیھا

بیتھا لمصلحة أوالدھا، فأوالدھا بدونھا یضیعون، وال یمكن ألي امرأة أن تحسن بحنان األمومة ما لم تكن مع أوالدھا، وال یمكن ألي ولد أن 
ضیاع ھذا الحق یضر باألوالد وینشئون وقد تقطعت األواصر بینھم وبین الوالدین، ولھذا كلھ نتائج عكسیة یجد حنان األمومة من غیر األم، ف

ال تحمد عقباھا، فإن نظر إلى أن خروج زوجتھ فیھ نفع لبنات المسلمین، وعلم أنھا حافظة لدینھا، حافظة لمروءتھا، بعیدة عن الفتن، وقام 
 أرادھا أن تبقى في ذلك فال بأس، وھو مأجور على ذلك إذا كان قصده أن تعلم بنات المسلمین الخیر،على ذلك على أتم الوجوه وأكملھا، و

فإن هللا یأجره على ھذه النیة الصالحة، ویعتبر من األعمال الطیبة، وال بأس بذلك إنما المقصود حین یرى الزوج أن المصلحة بقاؤھا فینھى 
لو أمرھا أن : أي] ومن إرضاع ولدھا من غیره إال لضرورتھ: [ قال رحمھ هللا. أن تسمع وتطیعالزوجة أو یمنعھا، فما على الزوجة إال 

ترضع ولده، ونھاھا أن ترضعھ من غیرھا، فإنھ یجب علیھا أن تسمع لھ وتطیع، إال من ضرورة وحاجة، فإذا كان عندھا ضرورة وحاجة 
 ...... .توجب لھا أن تصرف الولد إلى غیرھا فحینئٍذ ال بأس

 
 
 

 [2[ باب عشرة النساء -شرح زاد المستقنع 
ًیجب على الزوج أن یعدل بین نسائھ في المبیت دون الوطء، فیعطي كل واحدة، سواء كانت حائضا أو مریضة أو مجنونة أو نحو ذلك، وال 

وه، أو وھبت قسمھا لغیرھا من ًیجوز لھ أن یفضل واحدة على غیرھا أو ینقص واحدة من حقھا أبدا، إال إذا وجد سبب شرعي، كسفر ونح
 .ًوإن نشزت علیھ زوجتھ وعظھا، فإن لم ینفع ھجرھا في المضجع، فإن لم ینفع ضربھا ضربا غیر مبرح. نسائھ

 أحكام المبیت والقسم بین الزوجات
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 وجوب المساواة في القسم دون الوطء
 
 

فیقول المصنف :  وسلم وبارك على نبینا محمد وعلى آلھ وصحبھ أجمعین، وبعدبسم هللا الرحمن الرحیم الحمد  رب العالمین، وصلى هللا
 -وھو المبیت-على الرجل أن یساوي بین الزوجات في القسم : أي] وعلیھ أن یساوي بین زوجاتھ في القسم ال في الوطء : فصل: [ رحمھ هللا

ًفیبیت عند كل واحدة مثل الثانیة، فیقسم بینھن إن كن أربعا فلك ل واحدة لیلة، وال یفضل إحداھن على األخرى فیبیت عند إحداھن لیلتین َّ
، )من كانت لھ زوجتان فلم یعدل بینھما جاء یوم القیامة وشقھ مائل: (فیزیدھا في المبیت، فال یجوز لھ ذلك، ولذلك قال صلى هللا علیھ وسلم

 فیبعث ونصفھ مشلول، وقال بعض -والعیاذ با-ًیأتي مشلوال : ، أيشقھ مائل: واختلف العلماء في تأویل ھذا الحدیث، فقال بعض العلماء
ًأن كفة السیئات تزید على الحسنات، بمعنى أنھ سیصیب من ذلك اإلثم شیئا كثیرا؛ ألن المرأة : أي) جاء یوم القیامة وشقھ مائل: (العلماء ً

، والسبب في ھذا أن المرأة فیھا من ) حق الضعیفین المرأة والیتیمإني أحرج: (ظلمھا عظیم، ولذلك قال صلى هللا علیھ وسلم كما في الصحیح
خاصة بینھا وبین ضرتھا كأن یعطي - المشاعر والضعف والرحمة والحنان ما لیس في الرجل، فالغلطة من الرجل واألذیة واإلضرار 

س بنقصھا في أنوثتھا وعدم حظوتھا عند زوجھا، ً یحدث عندھا نوعا من األلم واألذیة أكثر من غیرھا؛ ألنھا تح- ضرتھا أكثر مما یعطیھا
وتحس أن زوجھا یكرھھا، فتتولد عندھا أمور كثیرة، ولربما أضرت بالزوجة الثانیة بسبب ھذا الظلم، فأصبحت أذیتھا للزوجة الثانیة ناشئة 

فبسبب ھذا تكون الذنوب . بب إضراره لھابسبب تفضیل الزوج لھذه الزوجة الثانیة، وحینئٍذ ینال إثم إضرارھا، وإثمھا إذا ضرت الغیر بس
ًعظیمة علیھ، فكأنھ ینال إثما عظیما حتى ترجح كفة سیئاتھ على حسناتھ، وهللا أعلم بالمراد، وغایة ما فیھ أنھ أمر عظیم، فینبغي على المسلم  ً

ولقد كان السلف رحمھم . قسم بینھن بالسویةأن یتقي هللا، فالعدل الذي یجب على الرجل العدل في القسم، وفي الحقوق كالنفقات ونحوھا، فی
هللا یبالغون في ھذا العدل أیما مبالغة، وأثر عن معاذ بن جبل رضي هللا عنھ أنھ إذا كانت اللیلة إلحداھن ال یدخل بیت الثانیة في لیلة 

ًاألخرى، خشیة أن یحدث عندھا شیئا ال یحدثھ عند األخرى فیكون تفضیال علیھا، فاألمر عظیم في العدل بین الزوجات، وال یستطیع   قضیةً
اإلنسان أن یعدل إال إذا وفقھ هللا عز وجل، فعلیھ أن یعدل بین نسائھ في القسم في المبیت، والدلیل على ذلك أن النبي صلى هللا علیھ وسلم 

 یتبع المحبة والقلب، فربما كانت إحداھن وذلك ألن الوطء] في القسم ال في الوطء : [ قولھ رحمھ هللا تعالى. قسم وعدل ولنا فیھ أسوة حسنة
َولْن : أجمل، فكان وطؤه لھا أكثر من غیرھا، فالعماد ھو القسم في المبیت، وھذا أمر قرره العلماء، واألصل في ذلك قولھ سبحانھ وتعالى َ

ْتْستطیُعوا أْن تْعدلوا بْین النساء ولْو حرْصتم فال تمیلوا كل ال ُ َُّ ِ ِ ُِ ُ َِّ َ َ َ َْ َ َ َ ِ َ َ ََ ِمْیل فتذُروھا كالُمعلقة َ َ َ َ ََّ ََ َ َْ َولْن تْستطیُعوا أْن : فقالوا في قولھ تعالى] 129:النساء[ِ ِ َ َ َ َ
ِتْعدلوا بْین النساء  َ َ َِّ ُ ِ إنما ھو قسم القلوب، فإن المحبة التي في القلوب، والتي ینشأ عنھا حظوة الجماع، وحظوة اإلتیان، : قالوا] 129:النساء[َ

 أخرى، وتختلف بحسب أسالیب النساء، فالمرأة التي أخالقھا كریمة ومؤدبة مع زوجھا، وحظیة مع زوجھا لیست تختلف من امرأة إلى
كالمرأة الشدیدة والقویة، فھذا یختلف من امرأة إلى أخرى، فإذا جامع إحداھن أبلغ من جماعھ لألخرى فإنھ ال مالمة علیھ؛ ألن النبي صلى 

وعماده اللیل لمن معاشھ : [ قال رحمھ هللا تعالى. وھو القلب) قسمي فیما أملك فال تلمني فیما تملك وال أملكاللھم ھذا : (هللا علیھ وسلم قال
ًوعماد القسم في اللیل، فیبیت عندھا ویصیبھا لمن معاشھ النھار، وھذا ھو األصل، فإن هللا جعل اللیل لباسا : أي]. النھار، والعكس بالعكس 

ًاختلف الحال فصار نھاره راحة وصار لیلھ عمال فحینئٍذ یكون قسمھ بالنھار؛ ألنھ ال یستطیع أن یعطي حقوق ًوجعل النھار معاشا، فإن 
  .النساء في المبیت، فیكون قسمھ بالنھار، فیكون العماد على النھار، وھذا یختلف بحسب اختالف األشخاص وأحوالھم

 
 
 
 

 من تستحق القسم من الزوجات
 
 

إذا حاضت إحدى نسائھ فعلیھ أن یقسم لھا، : أي]. ویقسم لحائض ونفساء ومریضة ومعیبة ومجنونة مأمونة وغیرھا  [ :قال رحمھ هللا تعالى
إن الحائض ال یجوز جماعھا فیسقط حقھا في المبیت، إذ لو سقط : فیبیت معھا ویباشرھا وال یجامعھا، فلھا حق أن یبیت معھا، فال یقل قائل

أنھ ال یبیت عندھا، ولھ الحق أن یعطي لیلتھا لألخریات، فلو كان عنده أربع نسوة فإنھ سیقسم على ثالث منھن حقھا في المبیت، فمعنى ذلك 
ویسقط حق الحائض، والواقع أنھ ال یسقط حق الحائض، ونص على ذلك جماھیر العلماء رحمھم هللا، فالمرأة الحائض یبیت معھا ویكون ھذا 

؛ فالمریضة یبیت معھا، )ومریضة: (قولھ. یقسم كذلك للنفساء: أي) ونفساء: (قولھ. حق من حقوقھاالمبیت مبیت المباسطة واألنس، وھو 
] ومعیبة  ] :قال رحمھ هللا تعالى. وھي أحوج إلى وجوده الذي یحقق معاني كثیرة من وجود األنس وتخفیف األلم بمواساتھا ونحو ذلك

وللمجنونة حق المبیت بشرط أن ال ] ومجنونة مأمونة : [ قال رحمھ هللا تعالى. لمبیتوالمعیبة لو كان بھا عیب یمنع الوطء كذلك لھا حق ا
ًیكون جنونھا مضرا، كأن تضره وتؤذیھ، أما لو كانت تضره وال یستطیع أن یبیت معھا، فحینئٍذ یكون من حقھ أن یعتزلھا خوفا من الضرر ً .

ممن ھي في حكم ھؤالء، فالقسم الزم في ھذه األحوال، وكذا مستحاضة من : عنيی] وغیرھا ] [ ومجنونة مأمونة وغیرھا : [ قال رحمھ هللا
  .باب أولى وأحرى، خاصة على القول بأن المستحاضة توطأ، فھؤالء النسوة وجود ھذا العیب فیھن ال یمنع من القیام بحق القسم
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 أسباب سقوط القسم والنفقة عن الزوج
 
 

بعد أن بین ] إذنھ، أو بإذنھ في حاجتھا، أو أبت السفر معھ، أو المبیت عنده في فراشھ، فال قسم لھا وال نفقة وإن سافرت بال : [ قال رحمھ هللا
الواجب على الرجل تجاه نسائھ من القسم والعدل، شرع في المسائل المستثناة، وكنا ننبھ غیر مرة أن من عادة الفقھاء أن یذكروا األصول، 

فبعد ذكر النوع الذي ال یسقط حقھ في القسم، شرع .  من األصول، فھنا نوع من النسوة یسقط حقھن في القسمثم یذكروا بعد ذلك ما یستثنى
فمن ذلك أنھا إن سافرت بغیر إذنھ، فحینئٍذ یسقط حقھا في القسم، فلو كان عنده زوجتان . رحمھ هللا تعالى في النوع الذي یسقط حقھ في القسم

دون رضاه، فإنھ یبیت عند الثانیة في اللیالي كلھا، ویسقط حق المسافرة في القسم، فال یحق لھا أن تطالب فسافرت إحداھما من دون إذنھ وب
قولھ . فقد سقط حقھا بسفرھا، ألنھ سفر غیر مأذون، فإذا لم یأذن لھا سقط حقھا! اقسم لي ما فاتني: بالعوض، إذا رجعت من السفر، فال تقل

إما أن یكون السفر بإذنھ لحاجتھا ھي، : الحالة األولى: إن كان السفر بإذنھ فإنھ ال یخلو من حالتین] حاجتھا أو بإذنھ في : [ رحمھ هللا تعالى
كأن تسافر ألم مریضة، أو والد مریض، أو غیرھما من محارمھا؛ لتصل رحمھا وتقوم على حوائجھم، أو سافرت لتعالج نفسھا، فھذا السفر 

اقسم : یض، أو لحاجتھا، أو حاجة قریبھا، فإنھ یسقط حقھا، وال یحق لھا أن تقول لزوجھا بعد رجوعھالحاجتھا، فحینئٍذ إذا سافرت مع مر
أن یكون سفرھا بإذنھ لحاجتھ ھو، : الحالة الثانیة. فحقھا في القسم ساقط إذا سافرت بغیر إذنھ، أو سافرت بإذنھ لحاجتھا! ّلي، رد لي حقي

فإن كان حقھا یسقط بسفرھا في حاجتھ، فقد یحتال علیھا، فكلما استقرت أرسلھا . رسلھا ویبقى مع الثانیةفحینئٍذ ال یسقط حقھا؛ ألنھ یمكن أن ی
فما دام ھو السبب في إبعادھا، فإذن البد أن یقسم لھا، ففي ھذه الحالة یلزمھ أن یرد لھا من قسمھا ما فات بسببھ؛ ألنھ ھو السبب . لیسقط حقھا

یومین، أو ثالثة أیام، فإن الثانیة أخذت الیوم الزائد، فإن رجعت أخذت ما فاتھا من األیام، بمعنى أنھ یقضي في ذلك، فلو سافرت في حاجتھ 
لھا ما فاتھا من األیام، فإن سافرت في لیلتھا ورجعت في لیلة الثانیة، فحینئٍذ تنتظر، فیبیت مع الثانیة لیلتین، ثم یبیت مع الثانیة لیلتین، لیلة 

من السنة إذا أراد الرجل أن ] أو أبت السفر معھ : [ قولھ رحمھ هللا تعالى.  فاتھا في السفر، ولیلة یعطیھا بھا حق القسمةیقضي لھا بھا ما
ًیسافر وعنده امرأتان، فإن أمكنھ أن یصحبھما معا، وأن یخرجا معھ فال إشكال، والقسم حینئٍذ في السفر كالقسم في الحضر، فیقسم لھن في 

ًلھن في حضرھن، فإن سافر باالثنتین وقسم بینھما فقد عدل، وإن سافر سفرا ال یستطیع معھ أن یصحب واحدة منھن، سفرھن كما یقسم 
فإن سافر بإحداھما . ًوترك االثنتین، فإنھ إذا رجع قسم بینھما بالعدل، وال إشكال في ذلك أیضا، لكن اإلشكال إذا سافر بإحداھما دون األخرى

أریدكما أن : ال أرید أن أسافر، سقط حقھا، كرجل أراد أن یعتمر، فقال لزوجتیھ: ألخرى ھي التي امتنعت، وقالتدون األخرى، فإن كانت ا
ال أرید أن أذھب، فإن امتنعت سقط حقھا، فإذا رجع فلیس علیھ أن یقضي لھا : أذھُب، وقالت األخرى: تذھبا معي إلى العمرة، فقالت إحداھما

وإن كان ال یمكن أن یسافر إال بواحدة، وكلتاھما ترید الخروج فلذلك . ا أسقطت حقھا باالمتناع من الخروجاألیام التي سافر فیھا؛ ألنھ
ًیكون سفره مرتبا، بحیث یمكن العدل معھ، فیأخذ ھذه لسفرة والثانیة لسفرة، وذلك إن كان سفره مرتبا أیاما معینة : الحالة األولى: حالتان ً ً

أن ال یمكن الترتیب وذلك : الحالة الثانیة. لقسم، فحینئٍذ ال إشكال أن یسافر بھذه تارة، وبھذه تارة، ویحقق العدلویمكن معھا القسم، وانتظام ا
القرعة، فحینئٍذ تخرج ویسافر بھا؛ ألن النبي صلى هللا علیھ  في السفر العارض، فإذا لم یمكنھ الخروج بھما أقرع بینھما، فمن خرجت لھا

ومن ھنا أخذ العلماء مشروعیة القرعة . ئھ أقرع، فإذا عاد لم یقسم للتي لم تخرج، فھذا ھو ھدیھ علیھ الصالة والسالموسلم كان إذا سافر بنسا
عند تساوي الحقوق، فإن النبي صلى هللا علیھ وسلم لما تساوت حقوق زوجاتھ فرق بینھن بالقرعة، فدل ذلك على مشروعیة القرعة لتمییز 

إذا أبت أن تبیت : أي] أو المبیت عنده في فراشھ، فال قسم لھا وال نفقة : [ قولھ رحمھ هللا تعالى.  التمییز بینھاالحقوق حین تستوي وال یمكن
أما النفقة فإن المرأة إذا نشزت عن زوجھا، وامتنعت من فراشھ، فإنھ یسقط حقھا في . عنده في فراشھ فال قسم لھا، ویسقط حقھا في القسم

َّما اْستْمتْعتم بھ منُھن فآتوُھن أُجورُھن َف: النفقة؛ لقولھ تعالى َّ َّ ِ َِ َُ ُ ْ َُ َ َِ ، وإیجاب النفقة من شروطھ وجود االستمتاع، فالمرأة التي تمكن ]24:النساء[ْ
  .ةزوجھا من االستمتاع بھا تستحق النفقة، والمرأة التي تنشز وتمتنع من حقوق زوجھا، وال تمكنھ من نفسھا وتأبى علیھ، یسقط حقھا في النفق

 
 
 
 

 التبرع بحق القسم
 
 

لیلتھا، وقد یقسم على لیلة، : یعني) ومن وھبت قسمھا: (قولھ] ومن وھبت قسمھا لضرتھا بإذنھ، أو لھ، فجعلھ ألخرى جاز : [ قال رحمھ هللا
. طلحن ویتفقن علیھوقد یقسم على لیلتین، وقد یقسم على ثالث، على حسب ما یتفق علیھ النساء، بحسب ظروفھن، فالقسم على حسب ما یص

بعد أن بین رحمھ هللا من التي لھا حق القسم، ومن التي یسقط حقھا في القسم، وبین حقوق القسم وضوابط القسم، شرع في مسألة التنازل عن 
یلتي لفالنة، ل: فللمرأة أن تتنازل عن حقھا في المبیت إلى أخرى، بشرط أن یأذن الزوج، فإن تنازلت عن قسمھا لضرتھا، وقالت. ھذا الحق

َوإن اْمرأة خافت مْن بْعلھا نشوزا أْو إْعراضا فال : فإنھ یجوز ذلك، وھذا من الصلح بین الزوجین، خاصة إذا خافت من زوجھا لقولھ تعالى ْ َ ًَ َ َ َ َ َِ ِ َِ ًَ ُ ُ ِ ِ ٌ
ٌُجناح علْیھما أْن ُیْصلحا بْینُھما ُصلحا والصلُح خْیر  ًَ َ َْ ُّْ َِ َ َ َ َ َ ََ ِ فإذا اتفقت المرأة مع زوجھا أن تكون لیلتھا . الصلح ومن الخیروھذا من ] 128:النساء[َ

لضرتھا، كما فعلت سودة رضي هللا عنھا، فقد كانت كبیرة، وخافت أن یطلقھا رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم، فوھبت لیلتھا لـعائشة رضي 
، فلو أن امرأة شابة تنازلت )بإذنھ: ( هللا ھذا التنازل بقولھهللا عنھا وأرضاھا، فدل ھذا على مشروعیة تنازل المرأة عن حقھا، لكن قید رحمھ
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ًعن قسمھا لعجوز، فإن في ھذا التنازل ضررا علیھ، وال یمكن أن یرضى بھ، فلیست مسألة التنازل عن القسم لحظوة المرأة وحق المرأة، 
أتنازل : إذا قالت لھ: أي] أو لھ : [ ولھ رحمھ هللا تعالىق. ًوإنما ھو مقرون بإذن الزوج؛ ألن لھ حقا في إعفاف نفسھ، وتحصینھا عن الحرام

فإن رجعت قسم : [ قال رحمھ هللا. عن ھذه اللیلة فضعھا لمن شئت، وأمكن أن یضعھا ألي واحدة من نسائھ فلھ أن یختار من نسائھ من یأتیھا
 حقي، فھذا اإلذن ال یسقط الحق إلى األبد، ولھا حق وأرید ما أذنت لك بھ قد رجعت عنھ: إن رجعت عن إذنھا، وقالت: أي] ًلھا مستقبال 

ِأنت تنازلت، : أریدك أن تقسم لي كما كنت، فلیس لھ أن یقول لھا:  بعد شھر، أو بعد سنة، وقالت-ًمثال- الرجوع عن ھذا التنازل، فلو جاءت 
؛ ألنھا تنازلت عنھ، فسقط ما كان لھا بالتنازل، ِوال رجوع لك، بل یلزمھ أن یقسم لھا، ولكن یستأنف الحكم، وال یلزمھ أن یقضى ما سبق

  .وحینئٍذ لیس من حقھا أن تطالبھ بالقضاء
 
 
 
 

 ال قسم لإلماء
 
 

األمة لیست كالحرة، فإن ملك الیمین یوطأ بالتسري، فلو ] وال قسم إلمائھ وأمھات أوالده، بل یطأ من شاء متى شاء : [ قال رحمھ هللا تعالى
 أن یتسرى بھن فال یلزمھ أن یقسم بینھن في اللیالي؛ ألن اإلماء لیس لھن حق القسم، فحكم الزوجات ال ینطبق على أن لھ عشرین أمة ویرید

اإلماء من كل وجھ، فالقسم إنما یختص بالزوجة، واألمة ملك الیمین، إن شاء أخرھا وإن شاء قدمھا، وإن شاء وطئھا، وإن شاء تركھا، 
  .م الزوجة، فالزوجة لھا حكم واألمة لھا حكمفاألمر إلیھ، فال تأخذ األمة حك

 
 
 
 

 اإلقامة عند العروس بعد الزفاف
 
 

ًوإن تزوج بكرا أقام عندھا سبعا ثم دار: [ قال رحمھ هللا تعالى ھذا ھو ھدي رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم، كما في الصحیحین من حدیث ] ً
قال . ًم عندھا سبعا لمكان الوحشة، وألنھا حدیثة العھد بالعرس، فیطیب خاطرھا بالسبعأنس رضي هللا عنھ، فمن السنة إذا تزوج البكر أن یقی

ًوثیبا ثالثا وإن أحبت سبعا فعل وقضى مثلھن للبواقي : [ رحمھ هللا تعالى ً ًوأما إذا تزوج الثیب فإنھ یقیم عندھا ثالثا، وعند انتھاء الثالث ] ً
ًلى أن یكمل لنسائھ، فإذا سبع لھا فزادھا أربعا على الثالث التي لھا، فإنھ یكمل للباقیات الزیادة ِإن شئت سبعت لك، ع: یخیر الثیب فیقول لھا

بقیة الزوجات في األربعة األیام الزائدة، فیعدل بین الجمیع ثم یعود إلى : ًالتي زادھا للثیب وھي األربعة أیام، فیجعل القسم دائرا بینھن، أي
ِلیس بك : (لما جاء في حدیث أم سلمة رضي هللا عنھا أن رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم قال لھا حین تزوجھاولذلك . القسم لكل واحدة لیلة

ِھوان على أھلك، إن شئت سبعت لك وسبعت لغیرك ِ من باب التجوز، ) ِسبعت لغیرك: (ِأنني أكمل العدد الذي سبعتھ لك لغیرك، وقولھ: ، أي)ِ
  .ًال أنھ یكون عند الغیر سبعا

 
 
 
 

 النشوز وأحكامھ
 
 

...... 
 

 تعریف النشوز
 
 

بعد أن بین رحمھ هللا حقوق الزوج على زوجتھ، وحقوق الزوجة ]. النشوز معصیتھا إیاه فیما یجب علیھا : فصل: [ قال رحمھ هللا تعالى
والنشوز یكون من الزوج لزوجتھ، على زوجھا، شرع فیما یعترض أداء ھذه الحقوق، وفیما یخالف القیام بالحقوق، وھو ما یسمى بالنشوز، 

ًویكون من الزوجة لزوجھا، ویكون من الطرفین معا، فإما أن تكون المرأة ھي الناشز على زوجھا، أو یكون الرجل ھو الناشز على زوجتھ، 
حوال تكون من الرجل، أ: ًوأصل النشوز من نشز الشيء إذا كان مرتفعا، والمراد بھ. أو یكون الطرفان ناشزین، فھذه كلھا أحوال للنشوز

وتكون من المرأة مخالفة لشرع هللا، یستعلي بھا أحد الزوجین على اآلخر، فالرجل یستعلي بھا على المرأة لمنعھا من حقوقھا، والمرأة 
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هللا عز وجل ولذلك بین  .تستعلي بھا على الرجل بإضراره في حقوقھ، وھو من أسوأ ما یكون في العشرة الزوجیة، وبھ تفسد الحیاة الزوجیة
ًوإن اْمرأة خافت مْن بْعلھا نشوزا أْو إْعراضا : نشوز الرجل على المرأة، فقال تعالى َ َ َ َ َِ ِ َِ ًَ ُ ُ ِ ِ ْ َ َ ، وبین نشوز المرأة على زوجھا، فقال ]128:النساء[ٌ

ِوالالتي تخافون نشوزُھن فعظوُھن واْھُجُروُھن في المضاجع واْضر: سبحانھ َ َ َ َ َ َِ ِ ْ ِ َّ َّ ِ َّ ُِ َ َ َ َُ ُ ُ ًُبوُھن فإْن أطْعنكم فال تْبغوا علْیھن سبیال َّ ِ َِ ََّ َِّ َ ُ َ َ َ َْ ُ َ ، وبین ]34:النساء[َ
َوإْن خفتم شقاق بْینھما فاْبعثوا حكما مْن أْھلھ وحكما مْن أْھلھا : الحكم في حال وجود الشقاق بسبب نشوز الطرفین، فقال تعالى َ َ َ َ َ َ َِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ َِ َ ًُ ًَ َ َ َِ َ ْ ُ ْ ، ]35:النساء[ِ

ما من شيء في ھذه الحیاة إال وھو في كتاب هللا، بین هللا حكمھ، وبین هللا : ًاب هللا شیئا، ولقد كان اإلمام الشافعي رحمھ هللا یقولفما ترك كت
ًما یجب على المسلم تجاھھ، إن خیرا فخیر وإن شرا فشر، حتى الحقوق، فقد بین القرآن األثر المترتب على أدائھا واألثر المترتب على  ً

: ھذا بیان لمحل المعصیة، أي] فیما یجب علیھا. [یعني معصیة الزوجة لزوجھا] النشوز معصیتھا إیاه : [ فقولھ رحمھ هللا تعالى. ل بھااإلخال
ًما یجب لھ علیھا من الحقوق، وعلى ھذا ال یمكن أن نصف المرأة بأنھا ناشز في المستحبات والفضائل، كرجل احتاج إلى مال قرضا، وعند 

إنھا ناشز؛ ألنھا إن أقرضتھ ففضل منھا، وإن لم تقرضھ فعدل، فھذا حقھا، : فال یقال! ال أقرضك: أقرضیني، فقالت: ، فقال لھازوجتھ مال
ًإنھا ناشز إن منعت فضال، إنما تكون ناشزا إذا منعت فرضا واجبا لھ علیھا كما ذكر رحمھ هللا :وھي ما ظلمتھ، وال ظلمت نفسھا، فال یقال ً ً ً

  .تعالى
 
 
 
 

 مراحل النشوز وطرق عالجھ
 
 

ُمرحلة المقدمات للنشوز، ودالئل النشوز التي ال یظھر بھا، وال تظھر المرأة معھا اإلعراض : األولى: جعل بعض العلماء للنشوز مرحلتین
رأة خیفة كما أشار هللا ًعن الزوج عالنیة، وإنما فیھا أمارات ودالئل تدل على أن ھناك أمرا تخفیھ المرأة، وعندھا یتوجس الرجل من الم

َّوالالتي تخافون نشوزُھن : تعالى إلیھ في قولھ تعالى َِ َ َُ ُ َُ ال : ًأن یقع النشوز فعال، فتعصي المرأة زوجھا عالنیة كأن تقول لھ: الثانیة]. 34:النساء[ََّ
ًتطأ لي فراشا، أو ال یمكن أن تطأني، وال تقربني ونحو ھذا، فحینئٍذ تنشز تماما، فأصبحت ھ مرحلة مقدمة للنشوز، ومرحلة : ناك مرحلتانً

أن : أن تبدو العالمات دون إصرار، والحالة الثانیة: الحالة األولى: ًیقع بھا النشوز حقیقة، ومرحلة المقدمة للنشوز تكون أیضا على حالتین
ًي المقدمات، وبناء على ذلك قسم بعض الحالتان ف فھاتان. تبدو العالمات مع شيء من اإلصرار، مع كونھا مطیعة إذا دعاھا إلى فراشھ

: والمرتبة الثانیة. األمارة والعالمة على النشوز: المرتبة األولى:  المسألة إلى ثالث مراتب-كما درج علیھ الشافعیة ومن وافقھم- الفقھاء 
فظھور األمارات، فتكون أول : تبة األولىأما المر. النشوز الكلي: والمرحلة الثالثة. العالمة واألمارة مع اإلصرار، دون امتناع عن الفراش

أمرھا مطیعة لھ إذا أمرھا، وسامعة لھ إذا دعاھا، ومجیبة بكل ما یطلبھ، ثم تنقلب على العكس، فإذا أمرھا لم تأتمر، وإذا دعاھا أتت متأخرة، 
ًوإذا طلب شیئا منھا فإذا بھا تلوي وجھھا، وتحدث نوعا من الظواھر واألمارات على ظاھرھا،  مما یدل على أنھا متبرمة ساخطة لھذا، فھذه ً

َّوالالتي تخافون نشوزُھن : ھي مرحلة بدایة النشوز التي قال هللا تعالى عنھا َِ َ َُ ُ َُ أما المرحلة الثانیة فھي . ، فھذه مرحلة الخوف]34:النساء[ََّ
ِ یجوز لك ھذا، وإني أرى منك كذا وكذا، فإن كان الذي رآه هللا فإنھ ال اتقي: إصرارھا على المعصیة، فیعظھا ویذكرھا با تعالى، ویقول لھا ِ

ًمن العالمة مرة أو مرتین فقد تكون مریضة، أو قد یكون لھا عذر، كأن ترى منھ شیئا ال تستطیع أن تجابھھ بھ، فإذا جاء یعظھا ویذكرھا 
ًٍذ یتالفى ھذا؛ ألن الوعظ كان تأدیبا لھا، فإن أصرت فذلك با فانكسر الذي في قلبھا فاطمأنت، ورجعت إلى حالھا األول فال إشكال، وحینئ

ًیدل على أن ھناك شیئا تخفیھ، فإذا طلب منھا أن تناولھ الشيء جاءت بھ إما متوانیة متكاسلة وعادتھا السرعة، أو جاءت بھ فوضعتھ بقوة 
وأما المرحلة الثالثة فھي . بح في مرحلة اإلصراروعادتھا أن تضعھ بین یدیھ، وكررت ذلك المرة تلو المرة وھو یذكرھا وھي تصر فتص

ففي الحالة الثانیة تكون مجیبة . لیس لك من شأن، وتعترض علیھ: ھذا ال یجوز، فتقول لھ: ال تفعلي ھذا، أو: عصیانھا الفعلي، كأن یقول لھا
ھذا تقسیم . قلت للمرحلة الثالثة، وھي غایة النشوزلھ إلى الفراش، فإذا جابھتھ وجابھھا، وانكشف األمر بینھما وامتنعت عن فراشھ، فقد انت

َوالالتي تخافون : فا تعالى یقول. لطائفة من أھل العلم، وفائدة ھذا التقسیم عندھم أن األحكام تترتب على حسب ھذه المراحل الثالث َُ َ َ ِ َّ
َّنشوزُھن فعظوُھن واْھُجُروُھن في المضاجع واْضرُبوُھن  ِ َّ َّ ِ َِّ َ َ َ َِ ِ ْ ُ َ َ ُ ، فإن بدت المرحلة األولى، أو العالمة األولى شرع الوعظ، وإن بدت ]34:النساء[ُ

العالمة الثانیة وھي اإلصرار بعد الوعظ ھجرھا في المضجع، وإن بدت العالمة الثالثة، فأصرت على إعراضھا، وعلى أذیتھا، فإن دعاھا 
علون العقوبات مرتبة على المراحل الثالث، ویجعلون اآلیة مجزأة على ِإلى فراشھ فلم تأت ولم تجب، انتقلت إلى حكم الثالثة فضربت، فیج

ِإنما جزاُء الذین ُیحارُبون هللا ورُسولُھ ویْسعْون في األْرض : أحوال النشوز، كما جزءوا آیة الحرابة على أحوال المحاربین في قولھ تعالى َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ ََ ِ َِ ََّ َّ ِ َّ َ ِ
َفسادا أْن ُیقتلوا أْو ُیص ََ َُ َّ َ ِلُبوا أْو تقطع أْیدیھم وأْرُجلُھم مْن خالٍف أْو ُینفْوا من األْرض ًَ َ َ ََ ِ ِ ِ َِ ََ َ َ َْ ُْ ِ َّ ُ ، فجعلوا ھذه العقوبات مختلفة بحسب ]33:المائدة[َّ

ل أنھا وكذلك ھنا، فالمرأة یبتدئ نشوزھا بعالمة یحتمل أنھا نشوز، ویحتم. اختالف قطع الطریق والحرابة، وھذا مذھب الشافعیة ومن وافقھم
أن تظھر منھا العالمة : فالمرحلة األولى. عفویة، أو لسبب من خطأ منھ تذكره بھ، فیصلح خطأه، فتصلح ھي خطأھا، فھذا بالنسبة لوعظھن

ة ًولیس المراد أنھ بمجرد ما یرى من المرأة شیئا ینبھھا مباشر. دون إصرار في المرة األولى، والمرة الثانیة، وفي المرة الثالثة ینبھھا
ًویذكرھا، فعلى الرجل أن یكون حكیما وأن یجعل الموعظة عند الموجب، وأن ال یضخم بعض األشیاء؛ فإن الناس تنتابھم بعض العوارض، 

فلیس كل فعل من المرأة، وكل قول یفسر بأنھ نشوز، أو أنھ مقدامات . وأنت بشر، فكما ترى في غیرك الخطأ، فغیرك یرى فیك الخطأ
لالئق أن یجلس الرجل یراقب كل صغیرة وكبیرة من المرأة، فإن الناس إذا كانوا على غفلتھم، فقد یكونون في مأمن من النشوز، ولیس من ا

ًأن اإلنسان بعد ھذا ال یراقب مراقبة دقیقة، حتى ینظر أمارات النشوز، وإنما یكون األمر محتفا بقرائن ودالئل من : فالمقصود. ھذه األمور
والوعظ ھو التذكیر . مالبسات بالقول والفعل، الذي یصدر من المرأة، فیغلب على ظن اإلنسان أنھ بدایة النشوز فیعظھاالمكان، والزمان، وال
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ِاتقي هللا، وخافي هللا عز وجل، ویا فالنة إن هللا سائلك عن حقي علیك، فال یجوز لك أن تتبرمي، وال : با تعالى، ومثل العلماء لھ بقولھ لھا ِ ِ
ِّیا فالنة إنك تفعلین كذا وكذا، وإن ھذا ال یعجبني فاتقي هللا في، أو نحو ذلك من الكلمات التي ُیذكرھا فیھا با عز وجلأن تتسخطي،  ّ وھذا . ِ

ا إن العقوبة أبلغ م: من حكمة هللا عز وجل، وقد نبھ علیھ الذین لھم عنایة ببحوث التربیة، كما نبھ علیھ القدماء، وذكرتھ كتب األدب، فقالوا
إیاك أن : ُتكون، وأكمل ما تكون، وأوقع ما تكون في النفوس، وأثرھا محمود إذا سبقت بإعذار، وھو أن تنبھ المخطئ، وتعذر إلیھ، وتقول لھ

إن : إیاك أن تفعل، فال یقل لھ إذا كان في األمر سعة: إن الصبي إذا نبھھ والده في المرة األولى، فقال لھ: تفعل، أو ھذا الفعل خطأ، وقالوا
إن فعلت فسأضربك؛ ألنھ إذا : إیاك أن تفعل، فإن رآه المرة الثانیة یفعل ما نھاه عنھ قال لھ: فعلت فسأضربك، بل یقول لھ في المرة األولى

، إن فعلت فسأضربك، فقد وعده: إیاك أن تفعل، فأخطأ فسامحھ شعر بحنان األبوة ورحمة األبوة، فإذا كررھا مرة ثانیة، فقال لھ: قال لھ
فإن فعل فال یتركھ بل یضربھ؛ فإنھ إذا ضربھ في الثالثة كان من أنجع ما یكون؛ ألنھ لو تركھ في الثالثة استمرأ الصبي، واستخف : قالوا

ُفعظوُھ :ولذلك قال تعالى. بوعیده، فأصبح إذا ھدده ال یبالي بتھدیده؛ ألنھ ألف منھ المسامحة، لكن إذا توعده، ووفى بوعیده، زجره ذلك ِ َّن َ
َّواْھُجُروُھن في المضاجع واْضرُبوُھن  ِ َِّ َ َ َ َِ ِ وھي العقوبة المتوسطة بین عقوبة -فجعل العقوبة بعد اإلعذار، وجعل الھجر للمضاجع ] 34:النساء[ْ

ت إن المرأة المحبة لزوجھا إذا أعرض عنھا زوجھا تأثر:  جعلھا كمجال لإلصالح، ومن ھنا قال بعض العلماء- الوعظ وعقوبة الضرب
بذلك، وشعرت بخطئھا، فأصلحتھ، وغیرت من حالھا، واستقامت األمور، فإن كانت غیر محبة، فإنھا تحتاج إلى من یشعرھا بھذا الزوج، 

فإذا جاءھا بالتي ھي أحسن، . وتحتاج أن تنبھ من غفلتھا، وأن توقظ من سباتھا بالقوة؛ ألن من ال تزجره الكلمة تزجره اللكمة، كما یقولون
. ًلیھا، وأصرت، فحینئٍذ یضربھا؛ ألنھا لو تركت بدون عقاب لضاعت البیوت، وأصبحت البیوت ھمال، والرجال قوامون على النساءوأعذر إ

ُ إنما ھو في شواذ النساء، وإال فاألصل في المؤمنة أنھا ال تحیل زوجھا إلى ھذا، وال تلجئھ إلى ھذا؛ ألن عندھا من -كحق من الحقوق-وھذا 
، انتقل إلى الھجرالعقل، ومن خ والھجر للعلماء فیھ . وف هللا عز وجل ومراقبتھ ما یعقلھا ویمنعھا عن ھذه األمور، فإذا وعظھا، وذكرھا با

إنھ الوثاق، وھذا مأثور عن ابن جریر الطبري ، ورجحھ، من أجل الضرب، فجمع بین الھجر والضرب، : فمن أھل العلم من قال: وجھان
أدیب، واختاره اإلمام ابن جریر لحدیث أسماء مع الزبیر ، أن الزبیر بن العوام رضي هللا عنھ وأرضاه ضرب أسماء حتى یكون أبلغ في الت

أنھ أخذ من ھذا األثر تفسیر اآلیة الكریمة؛ ألن الھجار ھو : مع ضرتھا حین وقع منھما ما وقع من أذیتھ رضي هللا عنھ وأرضاه، فالشاھد
َّواْھُجُروُھن : ھ من العلماء في قولھ تعالىوثاق البعیر، فقال ھو ومن مع أنھ من الربط أثناء الضرب فقرن بین الھجر والضرب، ] 34:النساء[َ

كما - وأما على القول الثاني وھو قول الجمھور الذین قسموا المراحل إلى ثالث . الوعظ والعقوبة على ھذا القول: فلیس ھناك إال مرحلتان
فقال بعض أئمة السلف وأئمة : إنھ ھجر الفراش فیھ وجھان: تدئ بالوعظ ثم الھجر، والھجر عند من یقولیب:  فالعقوبات ثالث- ذكرناھا

یولیھا ظھره في الفراش فیھجر جماعھا، فھذا ھجر بالفعل، ویھجر كالمھا بالقول، فیمكنھ أن یستخدم الفعل إذا نفع، : التفسیر، والفقھاء
ًل یتأقت، والفعل ال یتأقت، ففي الفعل یجوز أن یھجرھا في المضجع شھرا ال یجامعھا، وشھرین ویمكنھ أن یجمع بین الفعل والقول، والقو

وقال . وثالثة، ما لم یصل إلى حد اإلیالء، وأما بالنسبة للھجر ھجر القول، وھجر الكالم، فال یجوز أن یھجر فوق ثالث لیال لورود النص
وال ینام معھا في فراش واحد، وینام في غرفة غیر غرفتھا التي تنام معھ فیھا، ولربما إن الھجر ھجر الفراش بالكلیة، : آخرون في الھجر

ھجر البیت فنام عند جاره، أو نام عند أخیھ، أو عند أھلھ، فھذا من الھجر، وكلھ تحتملھ اآلیة؛ ألن الھجر مطلق في القرآن، والنساء یختلفن، 
ً تھجر إال بالبعد، فما وجده ناجعا نافعا لصالحھا وإصالحھا، ووفقھ هللا عز وجل في ومنھن من ال فمنھن من یھجرھا بالقرب ویؤثر فیھا، ً

  .ذلك، فإنھ ال بأس بھ
 
 
 
 

 ضرب الزوجة في النشوز
 
 

َّواْضرُبوُھن فإن ضرب النساء یشترط فیھ ما یلي: وأما الضرب في قولھ تعالى ِ . دماءَّأال یكون ضرب إ: ًثانیا. َّأال یكون ضرب قتل: ًأوال: َ
ًأال یكون ضربا مزمنا: ًثالثا ً ًأال یكون ضربا مشینا: ًرابعا. َّ ً ًأن ال یكون الضرب قاتال، : ًأوال. فھذه أربعة أنواع من الضرب ینبغي اتقاؤھا. َّ

َّْضرُبوُھنَوا: (ًھو أن یضربھا في مقتل، أو یضربھا بآلة قاتلة، فال یأتي أحد ویأخذ آلة قاتلة، مستدال بقولھ تعالى: وضرب القتل ، بل ھذا )ِ
قتل، ویضمن بھذا بإجماع العلماء رحمة هللا علیھم، وال یضرب في مقتل وھي األماكن التي لو ضرب فیھا أدت إلى القتل، كأن یضربھا 

ًأل◌ا یكون ضربا: ًثانیا. یوجب العقوبة، فھذا ضرب القتل: على كبدھا، أو یضربھا على أماكن قاتلة، فھذا یوجب الضمان، أي ً ً مدمیا، وھو َّ
الحادة، كأن یجرحھا بسكین، أو یجرحھا  الضرب الذي یجرح، كأن یضربھا بشيء كالسلك أو نحوه، مما یجرح الجسم ویدمیھ، واآلالت

ًأال یكون الضرب مزمنا، والضرب المزمن ھو الذي یعی: ًثالثا. بشيء لھ نفوذ في البدن، فھذا ال یجوز بإجماع العلماء رحمة هللا علیھم ق َّ
یبقى أثره : بعض األعضاء، كأن یضربھا على یدھا فتصاب یدھا بالشلل، أو تجلس فترة ال تستطیع أن ترفع یدھا، فھذا ضرب یزمن الید، أي

ًیشترط أال یكون قاتال، وأال یكون جارحا، وأال یكون مزمنا: ًفإذا. ًزمنا؛ ألنھ ضرب مبرح، فھذا بالنسبة للمزمن ًَّ َّ ً مشینا، َّأال یكون: ًرابعا. ً
َّ بقوة على بدنھا حتى یحمر البدن، فإذا احمر فھو -ًمثال-والضرب المشین ھو الذي یبقى أثره في البدن، وال یقتل وال یجرح؛ لكن یضربھا 

الضرب المشین، وحینئٍذ ال یجوز لھ ھذا النوع من الضرب، وإنما یضرب الضرب من لكز ونحوه، الذي ال یكون فیھ قتل، وال جرح، وال 
ًمانة، وال یشین، وھكذا لطم الوجھ، فإنھ ال یجوز لطم الوجھ، فقد نھي عن لطم الوجھ، وھكذا لو كان الضرب شدیدا، فإذا ضربھا بقوة ز ُِ ْ َ

  .بحیث بقیت آثار ضربھ على وجھھا، فھو ضرب مزمن
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 خیر الناس من یحتمل زوجتھ ویصبر علیھا
 
 

َّره على جلدھا، فإن ھذا خارج عما أمر هللا بھ وأمر بھ رسولھ صلى هللا علیھ وسلم؛ ألن فالضرب إذا وقع من الزوج لزوجتھ، وظھرت آثا َ
هللا تعالى ال یأمر بالضرب على ھذا الوجھ، إنما المقصود ضرب األدب، والمرأة تعي ھذا األمر، فلیس المراد من ھذا استعالء الرجال على 

ًھا ودنیاھا، بإصالح أمرھا بالقوة، وال شك أن ھذا الضرب إذا كان ضربا شرعیا یكون لھ ِالنساء، وإنما المراد حملھا على الخیر؛ خیر دین ً
َأثره، والصحابة رضوان هللا علیھم ضربوا، ووقع الضرب منھم لنسائھم، ولكن إذا كُمل الرجل وفُضل، ورزقھ هللا عز وجل األلفة والمحبة  َ

ً ویعیش مع زوجتھ دون أن یرفع یده یوما علیھا، وھذا صنیع الكرام وھم خیار األمة، والعقل والبصیرة، فإنھ لن یصل إلى مثل ھذه األمور،
ِّفخیارنا من ُوفق لحسن الخلق حتى أصبح یملك زوجتھ بالمشاعر، ولذلك لما أكد النبي صلى هللا علیھ وسلم على األخالق، وأتى في األخالق 

فالرجل الذي ). خیركم خیركم ألھلھ، وأنا خیركم ألھلي: (فقال صلى هللا علیھ وسلمًبباب عام تحتاجھ األمة، قدم األخالق مع األھل أوال، 
ًیوفق لإلحسان إلى زوجتھ مع التعقل في ذلك اإلحسان، بحیث ال یكون سببا في إفراطھا في الدالل والضیاع، ویكون إحسانا متعقال، فإن هللا  ً ً

َّأھابك إجالال وما بك قدرة علي : كما قال القائل.  بین ھیبة بالقوة وبین ھیبة بالمحبةسبحانھ وتعالى یرزقھ المحبة التي معھا الھیبة، وشتان ٌ ً
ٍولكن ملء عین حبیبھا فإن النبي صلى هللا علیھ وسلم لم یكن یضرب الناس، وال ضرب إال في الجھاد في سبیل هللا عز وجل؛ ولكن كان إذا 

ًسخط الشيء ُعرف في وجھ، فلم یكن صخابا، وال سب ًابا، وال لعانا، صلى هللا علیھ وسلم، وإنما كان یعامل الناس بالمشاعرِ فالرجل الكریم . ً
اإللف المحبوب الذي یعاشر زوجتھ بالمعاشرة الطیبة الحمیدة الكریمة إذا لوى وجھھ عنھا أحست بمرارة الحیاة، حتى إن بعض النساء تقول 

َ ألنھ ملك مشاعرھا، والنبي صلى هللا علیھ وسلم یقولاقتلني وال تعرض عني، من كمال محبتھا لھ؛: لزوجھا إنكم لن تسعوا الناس بأموالكم : (َ
فإذا كان الرجل یرید أن یقیم بیتھ فلیعلم أن البیوت لیست میادین القوة والشدة والعنف، وقد قال صلى . فالخلق یملك القلوب) ولكن بأخالقكم
ً، فالرفق خیر لألمور، وصالح لھا، إذا كان موضوعا في ) زانھ، وال نزع من شيء إال شانھإن الرفق ما كان في شيء إال: (هللا علیھ وسلم

ُكثرة الطاعة، فإن : إن أكثر ما یحفظ هللا بھ اإلنسان عن أذیة األھل، وأذیة األھل لھ: والعلماء یقولون. موضعھ، وعلى اإلنسان أن یجتھد
ً أھلھ، ولو آذاه أھلھ یعصُمھ هللا عز و جل من الزلة واألذیة واإلضرار، فیبقى صابرا◌ حتى َالعبد الصالح المتقي  عز وجل ُیْحفظ من أذیة َ ُ

: یأتیھ الفرج، ولذلك ذكروا عن زكریا علیھ السالم أنھ كانت امرأتھ تسبھ وتشتمھ وتؤذیھ وتضره، وھو نبي من أنبیاء هللا، كما قال تعالى عنھ
َووھْبنا لُھ یْحیى وأْصلْحنا ََ ََ َ َ َ َ َ َ لُھ زْوجُھ َ َ ، فأصلح هللا لھ زوجھ في آخر عمره، وحین تقرأ في تراجم العلماء والفضالء تجد من ]90:األنبیاء[َ

ًأخالقھم مع أھلھم وصبرھم علیھم شیئا كثیرا، حتى قالوا لیس من حكیم إال ووراءه امرأة تؤذیھ؛ من كثرة ما رأوا؛ ألنھ إذا أوذي واضطھد : ً
 وھذا من المبالغة، ولیس بحقیقة، ولكن مما جرب وشوھد وعلم أنك تجد العلماء والفضالء والكرماء والعظماء ًمن امرأتھ أصبح حكیما،

من . تغلبھم النساء، فما للمسلم إال الصبر واحتساب األجر عند هللا سبحانھ وتعالى، فإذا استرجع وفوض األمر إلى هللا، فإن هللا یتولى أمره
ة، وضاقت علیھ األمور، فتوكل على هللا، وفوضھا إلى هللا، وتضرع إلى هللا، فلن یمضي علیھ فترة إال وقد نزلت بھ فاقة، وألمت بھ حاج

فالمرأة . وجدنا ألذ عیشنا بالصبر: أراه هللا بھجة سرور في أھلھ وزوجھ، ومن یصبر یصبره هللا، وقد قال عمر بن الخطاب رضي هللا عنھ
، وتشتت فكرھا في ھذه األمور، وفي أوالدھا، وفي شؤونھا، یتنازل عن كثیر، ویصبر على كثیر، من ینظر إلى حالھا في بیتھا وشؤونھا

وھذا ھو الذي عناه عمر رضي هللا عنھ حینما جاءه عقیل یشتكي من زوجھ، فلما وقف على الباب سمع امرأة عمر تسب عمر، وھو إنما 
لمؤمنین ُیسب من زوجھ فرجع؛ ألنھ رأى عظة لھ وسلوة عن الشكوى، فرآه جاء لیشكو أھلھ إلى عمر ، فوقف في الباب فوجد أن أمیر ا

یا أمیر : عزمت علیك إال أخبرتني، فقال لھ: ًخیرا یا أمیر المؤمنین، قال: ما حاجتك؟ قال: عمر رضي هللا عنھ فدعاه، فلما جاء قال
إنھا أم أطفالي، تغسل ثوبي، ! یا عقیل : عمر رضي هللا عنھفقال ! إن أم فالن آذتني، فلما وقفت في الباب سمعت زوجتك تسبك! المؤمنین

ًكن حكیما عاقال بعید النظر، فإن الدنیا لیس فیھا شيء كامل من سرورھا إال ما كان من ذكر : وترضع صغیري، فأنا أمسكھا ألجل ذلك، أي ً
فلیس ھناك شيء كامل في ھذه الدنیا، فما )  ذكر هللا وما واالهالدنیا ملعونة ملعون ما فیھا، إال: (ولذلك قال صلى هللا علیھ وسلم. هللا عز وجل

ًیرى اإلنسان من بھجة الدنیا شیئا أو سرورا إال جعل هللا فیھ نغصا ً  في البر، فتجد طیب - ًمثال-فانظر إلى أحوال الدنیا كلھا، فإنك تكون . ً
تخرج لك حیة من األرض، أو تخرج لك العقرب، فتعاف البر بما الھواء، وأجمل ما تكون المناظر في طبیعتھا، وتلتذ بأنسك وانبساطك، ف

. فیھ، وترى أن المدن أحسن، فإذا ذھبت إلى المدن، وتنعمت براحتھا وسرورھا جاءك نكدھا ونغصھا، وذلك حتى ال یركن المؤمن إلى الدنیا
 اطمأن إلیھا العبد فھلك، لكن هللا لطف -والعیاذ با-ًمسرة الدنیا إلى تنغیص وربما أعیت ید الحریص ألنھا لو كانت كلھا سرورا فلربما 

ًبعباده فجعل مسراتھا إلى تنغیص، ومھما وجد من زوجتھ وأوالده سرورا فالبد أن یرى یوما یبكي فیھ بمرارة؛ حتى یبقى سروره با وحده  ً
، وأن السرور الكامل كلھ  وھكذا الزوجة، فإن المرأة تسر بزوجھا . ال یكون إال ال شریك لھ، فیجد أن المحبة الكاملة ینبغي أن تكون 

وتفرح، حتى إذا جاءھا یوم من األیام تغیر ذلك السرور، وذھبت تلك البھجة، وقد یكون سرور الزوج لحاجة ومتعة، لكن المؤمنة إذا تسلت 
، وقامت بذلك الزوج، وحملتھ ودبرت  ه وأوالده وأطفالھ، وحملت الھموم والغموم، وھي ال  شؤونھ وأحوالھ وأمور- بتوفیق هللا ومعونتھ-با

ًتنتظر منھ شكرا، وال تنتظر منھ ثناء، إنما تنتظر من هللا جل جاللھ، فالیوم الذي ینقلب لھا فیھ ظھر المجن ال یتغیر عندھا شيء، فتجدھا  ً
 ینبغي لإلنسان أن یكون سروره سرور المطمئن الغافل، راضیة مطمئنة فرحة حتى بالبالء؛ ألن اإلنسان إذا سر بسرور الدنیا أبكاه هللا، فال

، فذكرتھ بھجتھا بما عند هللا عز وجل: وإنما إذا رأى بھجة الدنیا قال إن یعقوب علیھ السالم أحب ابنھ یوسف علیھ : ولذلك یقولون. الحمد 
ًحب شیئا من ھذه الدنیا، وركن إلیھا، بمعنى أنھا عظمت السالم، فعذبھ هللا بحبھ، وفارقھ حتى فقد بصره من البكاء علیھ، فاإلنسان إذا أ

ًمحبتھا في قلبھ، فإنھ البد أن یرى یوما یبكي فیھ من تلك المحبة، فنسأل هللا العظیم أن یجعل قلوبنا مملوءة بمحبتھ، وأن یجعل لنا من حبھ 
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فإذا ظھر منھا من أماراتھ، بأن ال تجیبھ إلى االستمتاع، أو تجیبھ متبرمة أو متكرھة، وعظھا، فإن أصرت ھجرھا : [ قال رحمھ هللا تعالى
من . [ من الزوجة: أي] فإن ظھر منھا: [ قولھ رحمھ هللا تعالى] في المضجع ما شاء، وفي الكالم ثالثة أیام، فإن أصرت ضربھا غیر مبرح 

إذا دعاھا إلى فراشھ، أو كانت تجیبھ من : أي] بأن ال تجیبھ . [ عائد إلى النشوز) أماراتھ(جمع أمارة، وھي العالمة، والضمیر في ] تھ أمارا
أول نداء، فأصبحت تجیبھ من الثاني، أو الثالث، وربما تأخرت إلى الرابع، وإن شاءت إلى الخامس، فھذه كلھا أمارات على النشوز؛ ألنھا 

تجیبھ من أول نداء فأصبحت ال تجیبھ إال بعد رأي یدل بوضوح على أنھا تنوي نیة النشوز، وأنھا تسترسل من ھذا إلى ما وراءه، كانت 
َّوالالتي تخافون نشوزُھن فعظوُھن : فینطبق علیھا قولھ تعالى ِ َّ ُِ َ َ َ َُ ُ َُ ل على تفعل ما ید: أي] أو تجیبھ متبرمة : [ وقولھ. فیشرع الوعظ] 34:النساء[ََّ

ائتیني بالكتاب أو ائتیني بالصحن، أو ائتیني بالطعام، فتأتي وتضع الطعام بقوة : عدم الطاعة ویظھر ذلك من وجھھا وفعلھا، كأن یقول لھا
رت أن تظھر علیھا أما: بمعنى] أو متكرھة : [ وقولھ.  على أنھا ال ترید طاعة-ًجدا-بین یدیھ، أو تضع الشيء بین یدیھ بقوة، فھذا واضح 

ویذكر العلماء ھذه األمثلة، ألنك تحتاج إلى ذلك في الفتوى، . ًالكره، مثل ما ذكرنا من عبوس الوجھ، وكذلك أیضا التأفف، والتأوه، والتضجر
إنھ یحصل كذا وكذا، فإنك تبحث عن األمارات، وتسأل عما یكون من المرأة، حتى تستطیع : وتحتاجھ في القضاء، فالشخص إذا جاءك وقال

 ألن المتون الفقھیة یعتني فیھا العلماء رحمھم هللا بھذه المسائل إعانة على الفتوى وإعانة على - كما ذكرنا- تعطي كل حالة حكمھا، وھذا أن 
یتلو علیھا آیات من كتاب هللا عز وجل، أو  من الموعظة، وھي الكلمات المؤثرة، والموعظة تكون بالقرآن، كأن] وعظھا : [ وقولھ. القضاء

یث عن رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم، وھناك فرق في مقاصد الوعظ، فإذا وعظت  فإنھا موعظة ومؤثرة، وإذا وعظت لحظ نفسك أحاد
فإنھا موعظة لكنھا ال تؤثر؛ ألنھا موعظة الظاھر، وأنت في الباطن ال ترید إال حظ نفسك، ولذلك تجد الرجل یرى أخاه، أو قریبھ على 

َّاتق هللا، إني أخاف علیك النار، ویتذكر أنھ أخوه، ویخشى أن ُیفرق بینھما في اآلخرة، وكأنھ یراه في عرصات یوم !  أخيیا: المنكر فیقول لھ ِ
ًالقیامة وقد افترقا، فیخاف علیھ خوفا شدیدا، فتجده یدعوه إلى هللا تعالى بصدق فتقع الكلمات في قلبھ فیھتدي یا : وتجد آخر یأتي ویقول لھ. ً

ا، وشھرت بنا، وفعلت وفعلت، فقد فضحت بیتنا وفضحت أسرتنا فانتقل من الوعظ إلى حظ نفسھ وأھلھ وبیتھ، فال یبارك هللا في أخي فضحتن
عاطفة الدین، فالذي یعظ المرأة  ُقولھ، فنصحھ ألخیھ لیس من باب الھدایة، وإنما من باب أنھ فضح وأنھ اشتھر، فتكون عاطفة الدنیا أكثر من

اتقي هللا، : ًن یعظھا لحظ نفسھ، إنما یعظھا خوفا علیھا من النار؛ ألن هللا أمره أن یقي نفسھ وأھلھ وزوجھ من النار، فیقول لھاال ینبغي لھ أ
ًفإني أخاف علیك من النار، وأخاف علیك من عقوبة هللا، وأخاف أن ینزل هللا بك بالء، وھذا ال یجوز، أما حقي فأنا أصبر علیھ، فإذا شعرت  ِ ِ ِ

، أو علم هللا من قرارة قلبھ اإلخالص فإن وعظھ یؤثر بإذن هللا تبارك وتعالىأنھ  فإن أصرت ھجرھا في المضجع ما : [ قولھ. یذكرھا با
 إذا ھجرھا في الكالم فال یزد على ثالثة أیام، ففرق بین القول والفعل، فال: أي] وفي الكالم ثالثة أیام : [ وقولھ. بما فیھ المصلحة: أي] شاء 

، فال یجوز الھجر )ال یحل لمسلم أن یھجر أخاه فوق ثالث: (یجوز في ھجر القول أكثر من ثالثة أیام؛ ألن النبي صلى هللا علیھ وسلم قال
  .ًضربا غسیر مبرح كما ذكرنا: أي فإن أصرت على النشوز ضربھا غیر مبرح،] فإن أصرت ضربھا غیر مبرح : [ وقولھ. فوق ثالثة أیام

 
 
 
 

 [1[ باب الخلع - المستقنع شرح زاد
من رحمة الشریعة ومراعاتھا لحقوق المرأة أن جعلت للمرأة الحق أن تنفصل عن زوجھا إذا لم تستطع الحیاة معھ، فترد لھ ما دفعھ لھا 

 فھنا یلزم الزوج وتخالعھ، فلم یقع الظلم ال على الرجل وال على المرأة، ألن الطلب جاء من المرأة، وأما إذا كان ھناك إضرار بالمرأة
  .بالطالق ألن التعدي جاء منھ، وھذا كلھ من كمال التشریع

 القول في الخلع وما یتعلق بھ
 
 

...... 
 

ًتعریفھ ومناسبتھ لباب الطالق تقدیما وتأخیرا ً 
 
 

رجل لباس المرأة، وإذا وقع الخلع ًھذا الباب سمي بالخلع أخذا من خلع الثوب، فالمرأة لباس الرجل، وال] باب الخلع : [ قال رحمھ هللا تعالى
وباب الخلع یذكره بعض العلماء بعد الطالق، فیؤخر الخلع إلى ما بعد . َّوالفراق خلع ھذا اللباس، وفرق بینھما، فُحلت العصمة، ووقع الفراق
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 العدد، وعلى العموم فمنھم من یقدمھ الطالق، فیذكر مسائل الطالق والعدد، واإلیالء، والخلع، وبعضھم یذكر الطالق واإلیالء، ثم الخلع، ثم
أن الخلع رابط بین ھذا الباب وبین باب : ومناسبة تقدیمھ.  قدمھ على الطالق- رحمھ هللا تعالى-على الطالق، ومنھم من یؤخره، والمصنف 

ج مطالب بحق زوجتھ، فإذا وقع الطالق، وذلك ألن الخلع إنما ینبني من جھة الحقوق، فالمرأة في األصل مطالبة بالقیام بحق زوجھا، والزو
ً فإن ھذا النشوز قد یكون سببا في الخلع، فإذا نشز الرجل فأضر بالمرأة أو كان منھ أمر یضیق علیھا فیھ، - كما ذكرنا- بینھما النشوز والنفرة 

لخلع شرع من أجل دفع الضرر فإنھا تخالعھ، وتفتك من أذیتھ وإضراره بالخلع؛ ألنھ لن یطلقھا، فأصبح الخلع وسیلة لدفع الضرر؛ ألن ا
ًوالضرر یكون بالنشوز، والنشوز قد یكون بحق وقد یكون بغیر حق، وأیا ما كان فالخلع مناسبتھ للنشوز من جھة وجود الضرر، فإذا كان 

لحنابلة ال یرون الخلع ًوأما مناسبة تأخیره بعد الطالق، فلكون الخلع مرتبطا بالطالق، وا. ًالخلع مشروعا لدفع الضرر فالرابط بینھما واضح
ًمرتبطا بالطالق، ولذلك ال یرونھ طالقا إال إذا نواه، والجمھور یرونھ طالقا، فاختلف المنھجان، ولذلك نقول ً علم مناسبة األبواب في المتون : ً

ه بعد الطالق، والحنابلة لما الفقھیة مھم؛ ألنھ ینبني على النظر إلى الباب نفسھ، فلما رأى الجمھور أن الخلع نوع من أنواع الطالق جعلو
ًرأوه بابا مستقال، ویوجب الفرقة، ویوجب الفسخ، أعطوه حكما مستقال، وأدخلوه بین الطالق وبین العشرة الزوجیة؛ ألن الخلع یأتي من جھة  ًً ً

ِسوء العشرة الزوجیة، فالمرأة تمل زوجھا من جھة العشرة، إما لدمامة خلق، أو خلقٍة، ثم تطلب الخلع ِْ ٍُ ً دفعا لھذا الضرر الموجود من نشوز، ُ
  .أو من سوء خلقة، أو خلق، فھذا كلھ یعتبر بمثابة الرابط والوسط بین البابین

 
 
 
 

 أدلة مشروعیة الخلع
 
 

فإن : الخلع مشروع بدلیل الكتاب والسنة وإجماع األمة، أما الكتاب] من صح تبرعھ من زوجة وأجنبي صح بذلھ لعوضھ : [ قال رحمھ هللا
َوال یحل لكم أْن تأخذوا مما آتْیتُموُھن شْیئا إال أْن یخافا أال ُیقیما ُحدوَد هللا فإْن خفتم أال ُیقیما ُحدوَد هللا فال ُجناح : هللا سبحانھ وتعالى یقول َ َ َ َ ََ َ َ َ َ َ َ َِ َِّ َُّ ُِ ِ ِ َّ َّ ِ ُّ َِّ َّ َّ ًَ َ َ ُ َْ ُْ ْ ُ ُ ُِ ِ ْ َ

ِعلْیھما فیما افتَدت بھ  ِِ ْ َ ْ َ َ َِ َفال ُجناح : حل للمرأة أن تدفع الفدیة، وھي فدیة الخلع، فترد للرجل مھره وتخالعھ، ونفى الحرج فقال، فأ]229:البقرة[َ َ َ
َعلْیھما  َِ َفال ُجناح : من صیغ اإلباحة، فلما قال تعالى) ال حرج(و) ال بأس(و) ال جناح(، وقد تقرر في علم األصول أن صیغة ]229:البقرة[َ َ َ

ْعلْیھما فیما افتَدت َ ْ َ َ َِ ِ ِ بھ َ فإن رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم لما : وأما دلیل السنة. ، دل على أنھ ال حرج في ذلك وأنھ من المباحات]229:البقرة[ِ
، قال علیھ )وهللا ما أعیبھ في خلق وال دین، ولكني أكره الكفر بعد اإلسالم: (اشتكت إلیھ امرأة ثابت بن قیس بن شماس ، وقالت لھ عن ثابت 

اقبل الحدیقة، وطلقھا : نعم، فقال صلى هللا علیھ وسلم لـثابت:  قالت-ِمھره الذي أمھرك إیاه: أي- أتردین علیھ حدیقتھ؟ : (السالمالصالة و
، فدل على مشروعیة الخلع، وأنھ ال بأس بھ إذا اشتكت المرأة وأرادت أن تخرج من عصمة الرجل، وأجمع المسلمون من حیث )تطلیقة

  .الجملة على مشروعیتھ
 
 
 
 

 بذل العوض في الخلع ومن الذي یصح منھ بذلھ
 
 

مما ینبغي أن یعلم أن میزة الفقھ ومیزة المتون الفقھیة أنھا تربط المادة الفقھیة بعضھا ) من صح تبرعھ من زوجة: (قال رحمھ هللا تعالى
الخلع فسخ، فمعناه أنھا : فراق الزوج لھا، فإن قلتأن المرأة تدفع المال في مقابل : ببعض، فإذا جئت إلى باب الخلع تجد أن الخلع صورتھ

الخلع طالق، فمعناه أنھا تعطیھ المال لیطلقھا : تطلب أن ینفسخ النكاح بینھما، فیذھب ھذا لسبیلھ وھذه لسبیلھا وتتزوج من تشاء، وإن قلت
 من جھة ما تخالع بھ، فإذا كانت الصورة -ن شاء هللاإ-مقابل ھذا المال، والمال الذي تعطیھ ھو مھرھا الذي أمھرھا إیاه على تفصیل سنذكره 

ِفال ُجناح علْیھما فیما افتَدت بھ : قائمة على أن المرأة تفتدي، وهللا تعالى یقول ِِ ْ َ َ َْ َ َ َ َِ ، فكأنھا تدفع المال من أجل أن تنفك من عصمة ]229:البقرة[َ
األسیرات، : ، والعواني)إنما ھن عوان عندكم: ( علیھ وسلم یقول في النساءالزوجیة، وھنا تجد الترابط بین الكتاب والسنة، فالنبي صلى هللا

ِفال ُجناح علْیھما فیما افتَدت بھ : فكأنھا بالزواج أسیرة، وهللا تعالى یقول ِِ ْ َ َ َْ َ َ َ َِ فانظر إلى تعبیر النبي صلى . ، والفدیة تدفع لفك األسیر]229:البقرة[َ
كتاب فتتأدب مع الوحي حتى في الكلمات التي تقولھا، وتحاول أن یكون ھناك محبة لكتاب هللا عز وجل هللا علیھ وسلم، وھذا من األدب مع ال

ًحتى في عباراتك إذا كنت فقیھا أو عالما ًوتجد ھذا جلیا في كتاب اإلمام البخاري رحمھ هللا، وأئمة الحدیث رحمة هللا علیھم في تراجم . ً
حي، فتجد أئمة الصحاح والسنن إذا ترجم الواحد منھم للباب یذكر لفظ الحدیث، وھذا وهللا عین األدب األبواب، فكتبھم في غایة األدب مع الو

ًمع الكتاب والسنة، فالفقھ والعلم إذا كان مربوطا بالوحي فھو الفقھ الصافي، الفقھ الذي انبنى على أصل، وعلى حق، وعلى نور من الوحي، 
ًفالخلع فیھ فدیة وفیھ مال، فإذا وصفت الخلع بكونھ افتداء، فمعنى ذلك أن ھناك ماال ُیدفع، .  العالمومن الكتاب والسنة، وھذا ما ینبغي على ً

فھو یقوم على كون المرأة تدفع المال، فإذا كانت تدفع المال فإنھ ینبغي أن ننظر في ھذه المرأة، فإن كانت من جنس من یصح تعاملھ وتبرعھ 
فانظر كیفیة االرتباط في األبواب الفقھیة، ففي الخلع ارتباط مع .  یصح بذلھ للمال فإنھ ال یصح خلعھابالمال صح خلعھا، وإن كانت ممن ال

ًفلو كانت محجورا علیھا لسفھ فال یصح خلعھا؛ ألنھا ممنوعة من التصرف المالي، . باب التبرعات، وباب المعاوضات المالیة، وباب الحجر
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أن : ففقھ المسألة. ً ال یصح بیعھا معاوضة ال یصح خلعھا معاوضة، فإذا ھذا وجھ قول المصنفوالخلع یقوم على التصرف المالي، فكما
من : (وقولھ رحمھ هللا تعالى. الخلع في األصل قائم على دفع المال من أجل أن تفتدي المرأة من زوجھا، ففقھھ یقوم على أھلیة دفع المال

إذا كان : أي) وأجنبي: (وقولھ. یانیة واألصل أن الخلع یكون من الزوجة لزوجھاب) من زوجة: (في قولھ) ِمْن) (صح تبرعھ من زوجة
عائد للشخص المفتدي، والضمیر في ) بذلھ(الضمیر في ) صح بذلھ لعوضھ: (وقولھ. ًاألجنبي مخالعا عنھا، كولي المجنونة وولي السفیھة

ح خلعھ، وإذا لم یصح بذلھ لم یصح خلعھ، فاللفظ لھ منطوق صح بذلھ لعوض الخلع، وإذا صح بذلھ ص: عائد إلى الخلع، أي) لعوضھ(
أنھ إن كان : ًومفھوم، فمنطوق العبارة دال على أنھ إذا كان الشخص أھال للمعاوضة ومثلھ تصح معاوضتھ فإنھ یصح خلعھ، ومفھوم العبارة

  .ًشخصا ال یصح بذلھ، وال یصح تعاملھ بالمال، كالسفیھ والمحجور فإنھ ال یصح خلعھ
 
 
 
 

 أسباب الخلع
 
 

...... 
 

 األسباب التي تباح للمرأة بھا الخلع
 
 

ًفإذا كرھت خلق زوجھا، أو خلقھ، أو نقص دینھ، أو خافت إثما بترك حقھ أبیح الخلع : [ قال رحمھ هللا تعالى ُْ فإذا كرھت خلق : (قولھ] َ
: وفي روایة- البكر تستأذن وأذنھا صماتھا، والثیب تستأمر : (لمالمرأة لھا حق في زوجھا كما ذكرنا، ولذلك قال صلى هللا علیھ وس) زوجھا

ً، فالمرأة ال تستطیع أن تعاشر زوجا ال تریده، أو زوجا ال ترغبھ، أو زوجا تنفر منھ، فإذا تزوجت الزوج، ودخلت )-أحق بنفسھا من ولیھا ً ً
ً وأنت ترى ھذا واضحا، فإن الزوجة تأتي تشتكي من علیھ، فالشریعة جعلت للزوج الطالق، ولو كان بید الزوجة الطالق الستعجلت،

زوجھا، فإذا نصحت بكلمة تصبر بھا فإنھا ترجع مرة ثانیة محبة لزوجھا، وتأتي في أول النھار ساخطة على زوجھا، فإذا جاء والطفھا، 
 عز وجل علیھا وعلى غیرھا، وال یعتبر وقال لھا الكلمة والكلمتین رجعت عن رأیھا، فھذه طبیعتھا، والضعف الذي في المرأة نعمة من هللا

فھذا الضعف الموجود في . َّمنقصة وال مذمة لھا؛ ألن ھذه خلقة هللا سبحانھ وتعالى، فا یخلق ولھ الحكمة التامة في خلقھ سبحانھ وتعالى
وأما المرأة فقد تتسرع في . لمرأةالمرأة ال تستطیع أن تملك بھ الطالق فأعطي الرجل الطالق؛ ألن فیھ من القوة والصبر ما لیس في ا

الطالق، فأصبح إعطاء الطالق للزوج رحمة بالمرأة، فمن إكرام المرأة أن وضع الطالق بید الرجل؛ ألن اإلنسان حین یكون عنده شيء 
حفظھا، یخافھ، أو شيء یخشى منھ الضرر، فإنھ یعطیھ من ھو أقدر على حفظھ كسكین تخشى منھا الضرر، وھناك من ھو أقدر على 

ًفبطبیعة الحال ال تتركھا عندك، وإنما تذھب بھا إلى من یحفظھا؛ ألنك تخشى ضررا منھا على نفسك، أو على من معك، فالحكمة والعقل 
وبعض المجتمعات لما خرجت عن فطرة هللا عز وجل وجعلت الطالق بید المرأة دمرت، فالمرأة . یقتضیان أن تصرفھا إلى من ھو أقدر

ي خب لئیم، فیفسدھا على زوجھا تنجر وراءه، ویخدعھا بالكلمة والكلمتین، فتنھدم البیوت، وتتشتت األسر، ثم المرأة في خلقتھا بمجرد أن یأت
  .العاطفة، فإذا استغلت بعاطفتھا طلقت زوجھا وتسرعت في الطالق

 
 
 
 

 جواز الخلع بسبب لیس فیھ إضرار بالمرأة
 
 

ًأال تظلم المرأة؟ أال ترى شیئا في : رجل رحمة بالمرأة ھذا أول شيء، فلو اعترض معترض وقالجعل الطالق عند ال: ألجل ما سبق قلنا
ًبلى، فھذا الشيء الذي تكرھھ كعیب خلقي في زوجھا، أو خلقي، فإن كان عیبا خلقیا مؤثرا فلھا حق الفسخ كما تقدم معنا : زوجھا تكرھھ؟ قلنا ً ً ُُ ْ َ

ٍي حق حقھ، فإن كان عیبا في خلقتھ ال تستطیع معھ جماعھ لھا كعیب جنون، أو برص، أو في الماضي، فالشریعة عدلت وأعطت كل ذ ٍ ًٍ
ھي ال تحب : ٍجذام، أو غیرھا من األمراض المعدیة، فمن حقھا أن تطلب الفسخ كما ذكرنا في خیار العیب الذي یوجب الفسخ، فحین یقال لنا

ھ، وقلبھا أعرض عنھ فال تستطیع أن تتحمل ھذا الرجل، فھل نكرھھا ونبقیھا ھذا الزوج، بعد أن عاشرتھ، ورأت عشرتھ، وطریقة عشرت
ال؛ ألنھ ال یكره عشیر على عشیره، وإذا أكره علیھ ملھ، وازداد كراھیة لھ، وعندھا تحصل : بالقوة والغصب عند ھذا الرجل؟ فالجواب

غل ھذا اإلعراض إلضرارھا، وإذا ثبت ھذا فما ھو المخرج؟ إن أمور ال تحمد عقباھا، حتى تقع أذیة الرجل لھا؛ ألنھ یراھا معرضة فیست
ٍالشریعة جاءت بمخرج عدل، فالرجل إذا كرھت المرأة نكاحھ، ولم ترده، فمعنى ذلك أنھ سیتضرر الرجل، وإن بقیت المرأة عند زوجھا 

ِ وقد استمتعت بھ كما استمتع بك، واألمر من ھنا منك، :یقال لھا! قد استمتع بي: ِالذي أعطاك إیاه تردینھ علیھ، فإن قالت: ستتضرر، فقیل لھا ِ ِ
فأنت التي ترغبین في الفراق، وھو الذي دفع المھر، وھو الذي تحمل، فحینئٍذ تردین علیھ الذي أمھرك إیاه، كما قال صلى قال هللا علیھ وسلم 
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، ألنھا خافت على نفسھا الكفر بعد اإلیمان؛ ألن المرأة )یقةاقبل الحدیقة وطلقھا تطل: نعم، قال: تردین علیھ حدیقتھ؟ قالت: (المرأة ثابت 
وعلى ھذا جعل هللا  .تخشى على نفسھا الفتنة، وإذا كان الزوج ال ترتاح لھ في عشرتھا فإنھا قد تقع في الحرام، نسأل هللا السالمة والعافیة

ُالخلع عدال بین الطرفین، فیجوز لھا إذا كرھت خلقھ، وكان ھذا الخلق مث لھ یضر، كأن یضربھا، ویظلمھا فترفع أمرھا إلى القاضي، فإذا ًُ
ًاستمر بھذه الطریقة فیمكن أن القاضي في بعض األحیان یطلقھا علیھ، ھذا إذا كان خلقا فیھ أذیھ وإضرار، لكن إذا كان خلقا تكرھھ كرجل  ً

ى فیھ الفضول فیخوض في فضول الكالم وھي ال تحب أن لیست فیھ صفات الرجولة الكاملة، أو ترى فیھ البخل وھي ال تحب البخیل، أو تر
عیب الخلق إن : ًفإذا. ًتعاشر رجال بھذه الصفة، فھذه أمور كمالیة، وفي ھذه األمور الكمالیة تأثیر على عاطفة المرأة، فمن حقھا أن تخالعھ

یھا ویضر بھا فھذا ال تخالعھ؛ ألنھ لو خالعتھ كان من جنس ما یوجب تدخل القاضي وتطلیقھا علیھ طلقھا، مثل الرجل الذي یضربھا ویؤذ
عیب : ما الذي فیھ؟ قالت: لكان لكل زوج یرید أذیة امرأتھ أن یضربھا ویضرھا ثم یعود المال إلیھ، ولكن إذا اشتكت المرأة من خلقھ فقلنا

 ویؤذیھا، وأمكن رفع ھذا الظلم عنھا فلیرفع، وإذا كان عیب الخلق فیھ أذیة وإضرار، فیضربھا. الخلق، فما دام العیب خلق فإنھ یوجب الخلع
ومن األمور التي . ولھا أن تشتكي أمرھا إلى القاضي أو إلى أولیائھا لیكفوه، وال یجوز لألولیاء أن یسكتوا عن زوج یضرب أختھم أو لبنتھم

رضى البنتھ، وال یرضى األخ ألختھ أن تكون عند أن األخ علیھ حقوق، والوالد علیھ حقوق فال ی: ًینبغي التنبھ لھا وأیضا تنبیھ الناس علیھا
ِاتق هللا في أختي واتق هللا في ابنتي، ولیس لھ أن یقول: ًزوج ظالم، فإذا رآه ظالما لھا فلیأت ولیقف على بابھ، ویقف في وجھھ ویقول لھ لن : ِ

ًره في ھذه الحالة یكون شریكا لھ في اإلثم؛ ألنھ أتدخل بین زوج وزوجتھ، فلیس من حقك أن تقول ھذا، وإذا سكت الوالد وھو قادر على زج
ففي . أعانھ، وھكذا األخ وھكذا االبن، وكل قادر على كف الظالم عن ظلمھ وھو مستطیع ذلك، ویمتنع من ذلك فإنھ یأثم كإثمھ؛ ألنھ معین

َھذه الحالة إذا كان عیب الخلق مضرا بالمرأة، ویوجب تدخل القاضي تَدخل القاضي، أو ط َ َ ً ًلبت حكما من أھلھ وحكما من أھلھا ُُ كما ھو -ً
ُ وإن كان عیب الخلق لیس من جنس ما یوجب تدخل القاضي فحینئٍذ یجوز لھا أن تطلب الفسخ، فتقدم المھر الذي -معروف في باب النشوز ُ

  .دفعھ وتفتدي وتخالع البعل
 
 
 
 

 المخالعة بسبب خلقة الزوجة
 
 

ْأو خلقھ: (قولھ ُخلقتھ؛ أل: أي) َ َ ْ َن اإلنسان مجبول على محبة الخلقھ بصورة معینة، والنساء یختلفن في ھذا، ولذلك جاءت امرأة ثابت بن قیس ِ ِ
تشتكي من ثابت رضي هللا عنھ لعیب في خلقتھ، وذكرت ذلك للنبي صلى هللا علیھ وسلم، فأقرھا النبي صلى هللا علیھ وسلم على ذلك 

  .وأجازھا
 
 
 
 

 لزوجالمخالفة بسبب ضعف تدین ا
 
 

وذلك كرجل مستخف بالمحرمات، فعنده محرمات یفعلھا، وھي تكره ھذه المحرمات، وتكره من یفعل ھذه ): أو نقص دینھ: (قولھ
 .أخالعك، فتخالعھ: المحرمات، فسألتھ الطالق فلم یطلقھا فقالت لھ

 
 
 
 

 المخالعة بسبب خوف المرأة من التقصیر في حق الزوج
 
 

كأن ترى أنھ رجل شدید الشھوة، وھي ال تستطیع أن تصبر معھ على ھذه العشرة، وتخشى أنھا إن قصرت ) رك حقھًأو خافت إثما بت: (قولھ
. ال أرید أن أستمر في ھذه الحیاة أو أن أبقى مع ھذا الزوج فأخالعھ، فلھا ذلك: ًمعھ أنھ یقع في الحرام، وأنھا ھي أیضا تأثم بالتقصیر، فقالت

استوى في الطرفین، إن شاءت تخالع وإن شاءت ال تخالع، ولیس من حق أحد أن یحرم علیھا ما أحل ،هللا، : یعني) أبیح) (أبیح الخلع: (قولھ
ًوعلى القاضي إذا رفعت أمرھا بھذه الصورة أن یجیبھا إلى ذلك ما دام عندھا عذر، فإذا ذكرت عذرا فلیجبھا إلى ذلك وعلیھ أن یبادر، وأما 

بما في بعض القضایا تصل إلى سنة والمرأة تتذمر وتتأذى، والقاضي یردھا المرة بعد المرة، فھذا من الظلم تأخیرھا ومضي الشھور، بل لر
إنھا تعیب :  جاءتھ المرأة، واشتكت من زوجھا، وقالت-والسنة واضحة ال إشكال فیھا-وال یجوز ھذا، فإن رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم 

: ، فما أخرھا، وما قال لھا)اقبل الحدیقة وطلقھا تطلیقة: نعم، قال: أتردین علیھ حدیقتھ؟ قالت: (وسلمعلیھ في خلقتھ، فقال صلى هللا علیھ 
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ًشاوري نفسك، ارجعي إلى أھلك ال تستعجلي، فالقاضي بجب أن یكون موقفھ حیادیا، وإذا مال إلى أحد الخصمین دون اآلخر فقد ظلم  ِ ِ
تأت من عبث، لكي تشھر بنفسھا، فلم تتقدم إلى القاضي وتطلب الخلع إال وقد بلغ األمر مبلغھ، فالمرأة لم تأت من فراغ، ولم . الخصم اآلخر

ًفینصفھا ویعطیھا حقھا الذي في كتاب هللا وسنة النبي صلى هللا علیھ وسلم، وال یؤخرھا، وإنما ینظر، فإذا كان الذي ذكرتھ صحیحا، وبینت 
قال رحمھ .  المرأة معروفة بالعقل والدین، فإنھ یبادر ویخلعھا، حتى ال تقع فیما حرم هللا علیھاأنھا ال تستطیع الصبر على ھذا الشيء، وكانت

َوإال كره ووقع : [ هللا تعالى َ َ ِ ِإذا لم یكن ھناك سبب كره للمرأة أن تخالع، لما فیھ من ھدم البیت وخاصة إذا كان لھا عیال فإنھم : أي] ُ ُ
  .فیتم الخلع ویحكم بھ وینفذ: ھ مكروه لكنھ یقع، یعنيیتضررون بھذا الفراق ووقعھ، ومع أن

 
 
 
 

 حكم تضییق الزوج على زوجتھ لتخالعھ
 
 

ًفإن عضلھا ظلما لالفتداء، ولم یكن لزناھا، أو نشوزھا، أو تركھا فرضا ففعلت، أو خالعت الصغیرة والمجنونة، أو : [ قال رحمھ هللا تعالى ً
ًعْضلھا ظلما استغالل للخلع، فالرجل یضیق على المرأة حتى تدفع ): ًفإن عضلھا ظلما لالفتداء: ( قولھ]األمة بغیر إذن سیدھا لم یصح الخلع  ُ َ

نسأل هللا - فإنھم أقوام یتذوقون النساء، فیصیبون شھوتھم - أعاذنا هللا وإیاكم منھم-لھ المھر ویتزوج بثانیة، وھذا من أسوأ ما یكون من اللئام 
ر بعض العلماء، وھذا موجود عند بعض الناس ممن ال یخاف هللا وال یتقیھ، فیصیب المرأة، وبعد أن یعاشرھا السنة  كما ذك- السالمة والعافیة

والسنتین، أو یذھب ما یجد عندھا من الحظوة والجمال، یضیق علیھا لتفتدي، فإذا افتدت طالبھا بالمال، وأخذ المال وتزوج ثانیة، وصنع بھا 
وتضییقھ علیھا أن یقتر علیھا في الرزق، ویضیق . ًكان ظالما  إذا اطلع علیھ القاضي یعزره، ویبطل خلعھ إنكصنیعھ باألولى، ومثل ھذا

نسأل هللا -علیھا في خروجھا، وفي أمورھا وفي شؤونھا، ویقطعھا عن أھلھا وقرابتھا، ویصل األمر إلى درجة أنھم لو جاءوا یزورونھا 
وھذا من أعظم ما یكون من الظلم . تكره عشرتھ، فإذا كرھت عشرتھ وضاق بھا الحال طلبت الخلع منعھا من ذلك، حتى -السالمة والعافیة

َوال تْمسكوُھن ضرارا لتْعتدوا ومْن یفعْل ذلك فقد ظلم نفسُھ : واإلضرار، قال تعالى َ َ َ َ َ َ َْ ْ ُ َُ َ َ َ ََ َ َ َْ ُِ ِ ِ َّ ، فا حذر من ھذا الفعل، وقد قال صلى هللا ]231:البقرة[ًِ
: ، فجعل المرأة في حقھا كالیتیم، والیتیم ظلمھ من أسوأ ما یكون، ولذلك یقولون)إني أحرج في حق الضعیفین المرأة والیتیم: (لمعلیھ وس

ًعقوبتھ معجلة غالبا، فظلم الیتیم عقوبتھ قریبة من ظالمھ، والمرأة كذلك ال تبعد عنھ، وھذا المشاھد والمجرب؛ ألنھا ضعیفة وغالبا ما تسكت  ً
ًفإن هللا سبحانھ وتعالى ینتقم منھ إن عاجال أو آجال ّیر من المظالم، فإذا أضر بھا على ھذا الوجھعن كث فمثل ھذه األفعال التي تفعل من . ً

 أن الخلع في ھذه الحالة ال یصح، وفي ھذه الحالة إذا اطلع القاضي على -كما اختاره المصنف-األزواج الستغالل الخلع حكم بعض العلماء 
الم، وضیق علیھا وأضر بھا، واألمور التي فعلھا أمور مضرة یوجب مثلھا أن من المصلحة أن یفرق بینھما حكم بالفرقة، ورد المھر أنھ ظ

للمرأة؛ ألن مثلھ أھل أن یفرق بینھ وبین زوجتھ، فیتحمل ھو مسؤولیة الفراق، ویرد المال إلى المرأة؛ ألن أخذ مال الخلع على ھذا الوجھ 
واألمر مركب . العلماء رحمھم هللا ھذا، ویلزم منھ إبطال أخذ المال، فعلى ھذا ال یجوز الخلع على ھذا الوجھ وھو من اإلضرارظلم، فأبطل 

. ًعلى مذھب الحنابلة؛ ألن الخلع عندھم فرقة، لكن من یحكم بكونھ طالقا تطلق علیھ امرأتھ، ویرد المال إلى المرأة، إذا ثبت عند القاضي
َإال أْن: ألن هللا تعالى قال): ن لزناھاولم یك: (قولھ َّ نٍة  ِ َیأتین بفاحشٍة ُمبیِّ َ ََ َ َِ ِِ  زانیة فإنھ یجوز لزوجھا - والعیاذ با- ، فإذا كانت المرأة ]19:النساء[ْ

ونة الزواج، أن یضیق علیھا حتى ترد علیھ مھره، فترد علیھ جمیع ما أخذت، وتطالب برد المھر فقط، وال تطالب بكلفة الزواج، وال بمئ
فمطالبتھا بكلفة الزواج ومئونتھ ال یشك أنھ من الظلم، وھذا ال نعرفھ ال في كتاب هللا، وال في سنة النبي صلى هللا علیھ وسلم، فإن امرأة 

 یعقد على ثابت لما جاءت تخالع لم یقل النبي صلى هللا علیھ وسلم لـثابت كم ھي كلفة زواجك؟ ومن المعلوم والمشاھد والمجرب أن الرجل
المرأة، وینشئ ولیمة النكاح، فیأتیھ الناس ویساعدونھ بمال أضعاف ما دفع في الولیمة، فیأخذ من الناس المال، ثم یأتي ویأخذ من المرأة 

 إن بعض ھؤالء یقضي بأن المرأة تطالب برد قیمة النكاح ومئونة النكاح، ویصرخ. فھذا من أغرب ما یكون من األقضیة!! مئونة النكاح
اخسر؟ فإن الشرع أمرك أن تولم بشاة، وأن تولم على قدر ما : ومن الذي قال لك! خسرت في نكاحي مائة ألف، أو مائتین: الرجل ویقول

یتحقق بھ اإلعالن، وكونك توسعت لجاھك ولمكانتك، فال تتحمل المرأة ما كان من ولیمة أخذت سمعتھا، وأخذت حظھا من الدنیا؛ ألن ھذا 
أن مطالبة النساء بمئونة النكاح : یھ ألمر الدنیا، وإن كان لآلخرة ثبت لك أجره، فبأي حق یستحق المعاوضة على ھذا؟ فالشاھدشيء الزیادة ف

: ال شك أنھ مخالف لكتاب هللا وسنة النبي صلى هللا علیھ وسلم، فال یشك أنھ من ظلم النساء، وھو یعیق عن الخلع، فإن المرأة إذا قیل لھا
ًلف، أو ادفعي أربعین ألفا، أو خمسین ألفا، فقد تكون امرأة ال دخل لھا، وقد تكون بحالة في فقر، وزوجھا لیس بذاك، فال ھي ادفعي مائة أ ً

بلغت مقصود الشرع من دفع الضرر عنھا، وال تستطیع أن تدفع ھذا المال، فھذا كلھ مما ال یحفظ لھ دلیل في كتاب هللا وسنة النبي صلى هللا 
: َّوعلى من اعتبر الخلع أن یتقي هللا عز وجل، وأال یحكم بالخلع إال على وفق ما ثبت في الكتاب والسنة، فالقاعدة عند العلماءعلیھ وسلم، 

َّترك االستفصال في مقام االحتمال ُینزل منزلة العموم في المقال( اقبل الحدیقة : (فإن النبي صلى هللا علیھ وسلم لما قال لـثابت بن قیس ). َ
ھل تكلفت في زواجك أو لم تتكلف؟ ھل دعوت الناس؟ ھل تحملت أو لم تتحمل؟ فھذا كلھ مما لیس في : ما استفصل منھ) ھا تطلیقةوطلق

َالكتاب، وال في السنة أن تلزم المرأة بمئونة النكاح ْ أو تركھا : (قولھ. إذا نشزت یجوز لھ أن یطالبھا بالخلع: أي): أو نشوزھا: (قولھ. ُ
ًتركھا فرضا فرضھ هللا علیھا، أن تترك األمور الواجبة علیھا في الشرع، وتتساھل في الواجبات، فیجوز لھ أن یضیِّق علیھا : أي) : ًفرضا

ًفالتضییق إذا لم یكن لزناھا، ولم یكن لنشوزھا، ولم یكن لتركھا فرضا، فحینئٍذ یكون الزوج ظالما، أما لو كان . خالعتھ: أي) ففعلت. (فتخالعھ ً
ًالزوج واقع في موقعھ، فیكون مشروعا ًأو لنشوزھا، أو لتركھا فرضا، فإن التضییق منلزناھا،  َّأن المصنف فرق في التضییق إن : فالشاھد. ٌ

َّصَدر من الزوج من أجل الخلع، فإن ضیق على زوجتھ ألنھا زانیة أو أنھا ناشزة أو أنھا تترك فرائض هللا جاز لھ ذلك التضییق، والعكس  ْ ُ َ
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  .بالعكس
 
 
 
 

 خلع الصغیرة والمجنونة واألمة
 
 

َواْبتلوا الیتامى حتى إذا : إذا خالعت الصغیرة لم یصح خلعھا؛ ألن الصغیرة ال تملك مالھا، قال تعالى) أو خالعت الصغیرة والمجنونة: (قولھ ِ َّ َ َ َ ََ َْ ُ
َبلغوا النكاح فإْن آنْستم منُھم ُرشدا فادفُعوا إلْیھم أ ْ ْ ِْ َ َِ َِ َ َ َ َ ُْ ً ْ ْ ُ ِِّ َ ْْموالُھم َ َ ًفأمرنا هللا أن ندفع المال للیتیم إذا بلغ رشیدا؛ ألن من أنواع مفاھیم ] 6:النساء[َ

ًفإْن آنْستم منُھم ُرشدا : الشرط، فمفھوم الشرط في قولھ تعالى: المخالفة ْ ْ ُْ ِْ َ ًیدل على أنھ إذا لم تأنسوا منھم رشدا فال تدفعوا إلیھم ] 6:النساء[َِ
َحتى إذا بلغوا النكاح :  قولھ تعالىأموالھم، ومفھومھ في َ ََ ُِّ َ ََّ ْفال ُیدفع المال إلى . ْیدل على أنھم قبل بلوغ النكاح ال ُیدفع إلیھم المال] 6:النساء[ِ

ُوال تْؤتوا السفھاء أْموالكم : الصغیر، وقد قال تعالى ُ ُ َُ َ َ َ ََ َ أو ال یملك التصرف، أو المال،  والصغیر من السفھاء، فإذا كان ال یملك: قالوا] 5:النساء[ُّ
والمجنونة كذلك ال : أي): والمجنونة: (قولھ. لیس لھ حق التصرف في المال فإنھ ال یصح خلعھ، وكذلك المرأة الصغیرة فإنھ ال یصح خلعھا

مة بدون إذن سیدھا إذا خالعت األ: أي(: أو األمة بغیر إذن سیدھا لم یصح الخلع: (قولھ. یصح خلعھا؛ ألنھ ال حق لھا في التصرف في مالھا
ًمن باع عبدا ولھ مال فمالھ للبائع إال : (ٌلم یصح الخلع؛ ألن األمة وما ملكت ملك لسیدھا؛ لحدیث ابن عمر رضي هللا عنھما في الصحیحین

  .فأخلى ید العبد عن الملكیة) أن یشترطھ المبتاع
 
 
 
 

 ًھل الخلع طالق أم فسخ، ومتى یكون طالقا عند القائل بأنھ فسخ؟
 
 

ًطلقتك، صار خلعا بطالق، ویكون : إن أخذ الخلع، وقال لھا: أي]: ًووقع الطالق رجعیا إن كان بلفظ الطالق أو نیتھ : [ قال رحمھ هللا تعالى ِ
ًطالقا رجعیا؛ ألنھم یرون أن الخلع لیس بطالق، ھذا مذھب الحنابلة، فأصبح الخلع عندھم على حاالت أن یكون بدون : الحالة األولى: ً

فیفرق بینھما، وال یحتسب من الطالق، فلو أنھ بعد سنوات رجع إلیھا یرجع بثالث تطلیقات : فال ینوي الطالق، وال یتلفظ بھ، قالوا: القط
اقبل : (الخلع طالق، فیخالعھا ویطلق، لقولھ علیھ الصالة والسالم: وأما على قول غیرھم وھم الجمھور فإنھم یقولون. على قول الحنابلة

، واستدل الحنابلة بأثر ابن عباس رضي هللا عنھما في آیة البقرة، فإن هللا ذكر الخلع بین الطلقة الثانیة والثالثة، فقال ) وطلقھا تطلیقةالحدیقة
ٍالطالق مرتان فإْمساك بمْعُروٍف أْو تْسریح بإْحسان : تعالى َ َ َ َِ ِ ِ ٌِ ٌِ َ َ َ َُ َّ ُّوال یحل : إلى أن قال تعالى] 229:البقرة... [َّ ِ َ َّلكم أْن تأخذوا مما آتْیتُموُھن شْیئا إال َ ًِ َ َ ََّ َّ ُِ ُ ُُ َْ ْ َ

ِأْن یخافا أال ُیقیما ُحدوَد هللا فإْن خفتم أال ُیقیما ُحدوَد هللا فال ُجناح علْیھما فیما افتَدت بھ  ِ ِ ِ ِِ ِْ َ َ َ َ َ َْ ُ َْ َ َ َ َ َ َِ َ ِ َِّ َُّ َُّ ََّ َ ِفإْن طلقھا فال تح: ، ثم قال تعالى]229:البقرة[َْ َ َ َ ََ َّ َ ِل لُھ مْن ِ َُّ
ُبْعد  َوأجیب بضعف االستدالل بھذا؛ ألنھ حكایة تصویر، ولیس بحكایة ! ًفلو كان الخلع طالقا لكان ذكر الخلع ھي الطلقة الثالثة]. 230:البقرة[َ

ِترتیب؛ ألنھ لو كان حكایة ترتیب لدل على أن الطلقة الثالثة ال تكون إال خلعا، ولفھم من اآلیة أن طالق الثالث ُ  الذي أعطیھ المسلم في كل ً
اقبل الحدیقة : (ُزواج، الثالثة منھ خلع، لكنھ حكایة تصویر الحكم بذكر صورة من صور الفراق بین الرجل وامرأتھ، وجاءت السنة تقول

 یلزم الصحابي بالتطلیق ً، فلو لم یكن طالقا لما ألزمھ النبي صلى هللا علیھ وسلم بھ، وال یعقل أن النبي صلى هللا علیھ وسلم)وطلقھا تطلیقة
َالذي ُیْحتسب علیھ ویستضر بھ لو لم یكن ذلك في أصل الخلع، وھذا ھو الصحیح وھو مذھب الجمھور إن نوى : أي): أو نیتھ: (قولھ. َ

ًإما أن یقع الخلع خلعا مجردا عن الطالق، أو یخ:  عند الحنابلة، فإذا كان الخلع لیس بطالق فمعناه- ًطبعا- الطالق، وھذا  العھا وفي نیتھ أنھ ً
ًطلقھا فیقع طالقا، أو یخالعھا ویتلفظ بالطالق، فیكون طالقا َإما أن یخالعھا فیكون فراقا ال ُیْحتسب في الطالق: فھذه ثالثة أحوال. ً وإما أن . ً

حا بالطالق متلفظا بھ، فھو طالق على حسب ما تلفظ بھ. ًیخالعھا ناویا الطالق فھو طالق ًأو یخالعھا مصرِّ  نسأل هللا العظیم رب العرش .ً
ًالكریم أن یرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وأن یجعل ما تعلمناه وعلمناه خالصا لوجھھ الكریم . وآخر دعوانا أن الحمد  رب العالمین. َّ

 ...... .وصلى هللا وسلم وبارك على سیدنا محمد
 
 
 

 [2[ باب الخلع -شرح زاد المستقنع 
ور الفراق بین الزوجین، وھو عند األكثر طالق، ولھذا فإنھ تترتب علیھ أحكام یجتمع ویفترق فیھا عن الطالق، وھذه الخلع صورة من ص

 .األحكام یبحثھا العلماء عند الكالم عن الخلع
 حكم الخلع إذا كان بلفظ صریح الطالق أو كنایتھ
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فمن : م على أشرف األنبیاء والمرسلین، وعلى آلھ وصحبھ أجمعین؛ أما بعدبسم هللا الرحمن الرحیم الحمد  رب العالمین، والصالة والسال
ُعادة العلماء رحمھم هللا أنھم إذا بینوا مسائل الـخلع یتعرضون لما یتعلق بلفظ الخلع ُ وقد تقدم معنا أن الزوج إذا خالع زوجتھ لم یخل من . َّ

أن یخالعھا ویطلق؛ فأما في الحالة األولى وھي أن : والحالة الثانیة. نص على الطالقأن ُیخالعھا بلفظ الخلع دون أن ی: الحالة األولى: حالتین
ٌیخالعھا بلفظ الخلع دون أن یذكر طالقا، فقد اختلف السلف رحمھم هللا في ھذه المسألة وتبعھم في ذلك الخالف األئمة األربعة، فقال طائفة من  ً

خالعتك أو فارقتك، وكان على سبیل الخلع دون أن ینص على لفظ : ًوقع طالقا، فلو قال لھاإنھ إذا خالعھا : أھل العلم، وھو مذھب الجمھور
ِإن الذین قالوا بأنھ ال یقع طالقا استندوا على ما أثر عن : ًالطالق، فإنھ ُیعتبر طالقا، وذكرنا دلیل ھذا القول، ووجھھ وسبب رجحانھ، وقلنا ُ ً

إن الخلع لیس بطالق، واحتجوا : ُ من التابعین كعكرمة وطاووس رحمة هللا علیھما أنھم قالواابن عباس رضي هللا عنھما، وكذلك عن طائفٍة
: فإن كان الخلع بلفظ الخلع، فقلنا] والخلع بلفظ صریح الطالق: [أما بالنسبة لقولھ. بآیة البقرة، وذكرنا وجھ داللتھا والجواب عن ھذا الدلیل

:  أن لفظ الخلع عند من یقول بأن الطالق ال یقع بالخلع، ینقسم إلى صریح وغیر صریح، فالصریحًإنھ یقع، ویكون طالقا على الصحیح، إال
ِخالْعتك وفادیتك وفاسختك، قالوا ِ ِ ُ ًھذه الثالث كلھا تعتبر لفظا صریحا في الخلع: َ ُأما لفظ الخلع فقالوا. ً ٌألنھ ُعْرف شرعي، وقد جرى العرف : ْ

ًخالعتك بألٍف، فھو خلع، وبناء علیھ ال یقع الطالق عندھم، كما ھو المذھب، وھو إحدى الروایتین عن : ال لھاِأن الرجل ُیخالع امرأتھ، فإذا ق ُ ُِ َ
ُفاسختك، أو فسخت نكاحك؛ فإنھ مثل قولھ: وكذلك إذا قال. ُاإلمام أحمد رحمة هللا علیھ َْ ُ َْ . خالعتك، فال طالق، ویعتبر من صریح ألفاظ الخلع: َ

ِفال ُجناح علْیھما فیما افتَدت بھ : إنھ یعتبر من ألفاظ الخلع؛ ألن هللا سبحانھ وتعالى یقولأما لفظ الفدیة ف ِِ ْ َ َ َْ َ َ َ َِ ، وھناك من العلماء من ]229:البقرة[َ
َخالعت المرأة زوجھا إذا بذلت المھر أ: ُفالخلع یكون ببذل المرأة للمھر وأكثر، یقال. ٌھناك فرق بین الخلع والفدیة: یقول ََ َ َ و أكثر من المھر، َ

َإذا بذلت بعض المھر، وبعض ما دفع الزوج لھا، فیجعلون الفدیة للبعض، ویجعلون الخلع للكل أو أكثر من المھر: والفدیة قالوا َ وقولھ . َ
والخلع : (ھ هللاعند الحنابلة، وھو أن یتلفظ بلفظ الطالق، فقال رحم ھذا النوع الثاني من الخلع).. والخلع بلفظ صریح الطالق: (رحمھ هللا

ِأنت : ًھو الذي ال یحتمل معنى غیره؛ فالرجل إذا قال المرأتھ: واللفظ الصریح. ولفظ الطالق فیھ الصریح وفیھ الكنایة) بلفظ صریح الطالق
ًطالق؛ فإن ھذه الكلمة صریحة في الطالق، وال تحتمل معنى غیره إال في أحوال نادرة، سنذكرھا إن شاء هللا عند بیان ألف اظ الطالق؛ فإذا ٌ

ًأنت طالق؛ فحینئٍذ یكون خلعا؛ ألنھ بعوض، وإن كان طالقا، : ًأدفع لك ألفا وتخالعني وتطلقني، فأخذ األلف فقال: خالعیني، قالت: قال المرأتھ ً ُِ ٍ
اء رحمھم هللا فیھ، اختلف العلم.. وصریح لفظ الطالق. لكنھ بعوض، فیكون من النوع الثاني من الخلع، وھو الخلع بعوض مع لفظ الطالق

َّصریح الطالق ھو لفظ الطالق، وما تصرف : وسیأتي إن شاء هللا بیانھ في مسألة الطالق؛ لكن من باب االختصار واإلجمال، ھناك من یقول َ َ
َطلق(ًالطالق الصریح خاصا بمادة  منھ، غیر المضارع وغیر األمر كما سیأتي إن شاء هللا، فیجعلون لفظ َ ٌأنت طالق، ) َ ِ ٌطلقتك، أنت ُمطلقة ِ َ َّ َ َّ َِ ِ ُ ْ

: ًال یقع طالقا إال إذا نوى، فیعتبرونھ من غیر الصریح، وقال طائفة من العلماء: أما غیر ھذا اللفظ فقالوا. ونحو ذلك، ھذا صریح الطالق
ِطلقتك، فارقتك، سرْحتك، ف: فإذا قال. ِالطالق والسراح والفراق: صریح الطالق ثالثة ألفاظ عندھم َّ ِ ُِ ُإنھ صریح في الطالق، وفائدة معرفة َّ ٌ

ًأن الرجل إذا خاطب امرأتھ بالصریح طلقت علیھ إال إن یقیم دلیال على أنھ ال یرید الطالق، فلو أن رجال كان : الصریح من غیر الصریح ً َُ
ُسرْحتك؛ فعند من یقول: ًجالسا مع امرأتھ، فقال لھا ُإنھ من صریح الطالق ُیطلقھا علیھ، ولكن: َّ ِّ إنھا كنایة ولیست من :  عند من یقولَ

ِسرْحتك: (الصریح؛ فإنھ حینئٍذ یسألھ عن قولھ من األلفاظ الصریحة، وھي عند : من صریح الطالق، یعني: ماذا نوى بھ، وعلى ھذا، فقولھ) َُّ
َّالحنابلة تختص بلفظ الطالق، وما اشتق منھ، وعند غیرھم الثالثة األلفاظ التي وردت في القرآن َّطالق والفراق والسراحال: ُ بلفظ صریح .. ِ

َّمن كن الشيء إذا استتر، فاللفظ المحتمل للطالق وغیر الطالق یعتبر من الكنایات، : الكنایة) أو كنایتھ وقصده طالق بائن: (قولھ. الطالق َ
َّوسیأتي إن شاء هللا الكالم على كنایات الطالق، وقد كنى رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم، وجعل ً الكنایة طالقا، كما في قصة ابنة الجون من َ

ّحدیث أبي أسید الساعدي رضي هللا عنھ، فإنھ لما نكحھا علیھ الصالة والسالم ودخل بھا في حائط الشوط وأراد أن ُیلم بھا، فقال ھبي : (ِ
ومن . ً، واعتد بھ طالقا)الحقي بأھلك: (، فقال)ِلكِلقد ُعذت بعظیم، الحقي بأھ: أعوذ با منك، فقال: نفسك لي، فامتنعت، فمد یده إلیھا، فقالت

إن الفراق من : إذا قلنا- فارقتك -خالعني وطلقني: بعد قولھا لھ-الطالق یقع بالصریح وبالكنایة، فإذا قال الزوج لزوجتھ : ھنا قال العلماء 
ِ فإنھ ُیعتبر طالقا بنیتھ، ومن كنایات الطالق- ألفاظ الكنایة َّ ِ ِ ٌأنت بتة، : ً ّأنت بتلة، أنت بریة، أنت الحرج، أنت حرة، الحقي بأھلك، اعتدي، َّ ٌ

 ...... .استبرئي، ونحوھا من ألفاظ الكنایات
 

 حكم الخلع إذا كان بألفاظ الخلع الصریحة ولم ینو الطالق
 
 

 الخلع عند الحنابلة رحمھم هللا كما نص ھذه الثالث ھي صریح ألفاظ] ًوإن وقع بلفظ الخلع أو الفسخ أو الفداء ولم ینوه طالقا: [قال رحمھ هللا
ِوھذه الثالثة األلفاظ إن وقع الخلع بھا كان النوع الثاني من الخلع، وھو الذي ُیوجب الفراق وفسخ النكاح؛ . على ذلك اإلمام ابن قدامة وغیره ِ

َلكنھ ال ُیعتد بھ طالقا وال ُیحتسب من الطالق، فلو كان طلقھا قبل الخلع طلقتین، ثم خ َالعتھ بدون أن یتلفظ بالطالق؛ فإنھ ال ُیعد ھذا الخلع ًَ َ ََّ ََ ْ
َّطالقا، وتبقى لھ منھا طلقة، فلو أنھ أراد أن ینكحھا بعقٍد جدیٍد قبل أن تنكح زوجا غیره، حل لھ ذلك؛ ألنھ بقیت لھ طلقة َِ ًَ ْ أما على مذھب . ً

ًتعتبر حراما علیھ، ال تحل لھ حتى تنكح زوجا غیره؛ ألن النبي صلى هللا علیھ الجمھور، فإنھ إذا خالعھا وكان قد طلقھا طلقتین؛ فإنھا حینئٍذ  ْ ً ُِ َِ َ
ُوسلم اعتبر الخلع طالقا، وقال لـثابت رضي هللا عنھ، لما خالعتھ امرأتھ جمیلة بنت أبي بن سلول  ْ ًَ َ ، فألزمھ )اقبل الحدیقة، وطلقھا تطلیقة: (َ

ًالقا لم ُیلزم بھ النبي صلى هللا علیھ وسلم، ولم یجعلھ مطلقا بحیث یفوت علیھ ثلث طالقھ، ومن بالطالق وأمره بھ، فلو كان الخلع ال یقع ط ًِ
 والحنابلة -طاووس وعكرمة -لكن ذھب ابن عباس ویحكى عن عبد هللا بن الزبیر ، وجملة من التابعین . ھنا أخذ الجمھور أن الخلع طالق

ْوالفسخ والفدیة، ھذه الثالثة األلفاظ تعتبر في المذھب من صریح ألفاظ الخلع كما اختاره اإلمام ولذلك فإن الخلع . رحمھم هللا أنھ لیس بطالق ُ ُ
) عدد الطالق ال ینقص: (قولھ. ھذا الحكم) ًكان فسخا: (فقولھ] ًكان فسخا ال ینقص عدد الطالق: [قال المصنف رحمھ هللا. ابن قدامة وغیره

َإن الخلع ُیعتبر طالقا فإنھ یحتسبھ طلقة، فإن كانت األخیرة : َأن من قال:  الفسخ ومسألة الطالقفمن فوائد الخالف في مسألة. ھذا األثر ْ َْ َ ً ُ
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ُحُرمت علیھ، وإن كانت األولى اعتد بھا، فتحسب في الطالق في المستقبل إذا نكحھا؛ وأما إذا قلنا ُ َ ُ ًإنھ مجرد فراق، فحینئٍذ ال ُیحتسب طالقا، : َ ِ
َ جعل عدة الُمختلعة حیضة، - علیھ الصالة والسالم- وفي الترمذي ورد عنھ علیھ الصالة والسالم في حدیث الربیِّع أنھ . َّولكن ُیفرق بینھما ِ َِ ْ َّ

َّوھذا حدیث مضطرب وُمتكلم في إسناده، وسیأتي  ِ اإلشارة إلیھ، وھذا الحدیث ُیحتج بھ على أن الخلع فراق، والصحیح- إن شاء هللا-ٌ أن : ُ
َا ذكرنا؛ ألن آیة البقرة والحدیث ال یقویان على معارضة الصحیح الصریح عن رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم في األمر الخلع طالق كم َ َْ

ِإن الخلع طالق، فلو كانت المرأة حائضا؛ ھل یجوز لھ أن ُیخالعھا وھي حائض؟ اختار بعض : إذا قلنا: وھنا مسألة. بالطالق في الخلع ً
ُدامة رحمة هللا علیھ وغیره من العلماء أن الخلع یجوز حال الحیض، فیجوز حتى على القول بأنھ طالق؛ والسبب في العلماء كاإلمام ابن ق ُ

َوتْرك : (قالوا. ٌلم یستفسر، أھي حائض أو غیر حائض)اقبل الحدیقة، وطلقھا تطلیقة: (ھذا أن النبي صلى هللا علیھ وسلم لما قال لثابت 
َّل ُینزل منزلة العموم في المقالاالستفصال في مقام االحتما ًطلقھا تطلیقة سواء كانت حائضا أو غیر حائض: أي). َ ًْ ِّ حتى عند - وعلى ھذا . َ

َّإن الخلع یكون طالقا إذا تلفظ بالطالق: ُالحنابلة رحمة هللا علیھم الذین یقولون َ َ ُیجوز أن ُیتلفظ بالطالق وھي حائض في حال الخلع؛ :  قالوا- ً ٌ َّ َ َ
َّق وقع تبعا ولم یقع قْصدا، وفرق بین التابع وبین القْصد، وقد بینا دلیل ھذه القاعدة من السنة في حدیث ابن عمر رضي هللا عنھما ألن الطال ّ َ َ ٌَ ً ً َ

ًیجوز أن ُیخالعھا بلفظ الطالق، ولو كانت حائضا، وقالوا: فقالوا. في الصحیحین  إن النبي صلى هللا علیھ وسلم لم یستفصل من المرأة :ِ
َالمختلعة، وقالوا ِ ًإن الخلع وقع الطالق فیھ تبعا ولم یقع أصال: َ ً َ َ. ...... 

 
 الطالق أثناء عدة المرأة من الخلع

 
 

َّالمرأة إذا خالعھا زوجھا، واعتدت من ھذا الخلع ] وال یقع بمعتدٍة من خلع طالق ولو واجھھا بھ: [قال رحمھ هللا َ ألنھ فراق على مذھب - َ
َحقھا بھا الطالق أو ال؟ ذكرنا أن الخلع فْسخ، وإذا كان فْسخا للنكاح؛ فإنھ ال یلتحق الطالق بھ، فلو كان طلقھا طلقتین قبل  فھل یل-الحنابلة َ َ َ ََّ ِ َ ً

ُالخلع، ثم خالعھا، وأثناء عدتھا في الخلع طلقھا فإنھ ال یعتد بھذه الطلقة، وال تحُرم علیھ، وتبقى الطلقة الثالثة كما ھي؛ ألن ھذا ا لطالق وقع َّ
ٌفي غیر موقعھ؛ ألن المرأة مفسوخ نكاحھا وُمفرق بینھ وبینھا، وحینئٍذ ال یتبعھا طالقھ، وعلى ھذا فال ُیحتسب الطالق وال یعتد بھ َّ َ ٌ. ...... 

 
 حكم اشتراط الرجعة في الخلع

 
 

ِأخالُعك بشرط أن لي ال: فإذا قال] وال یصح شرط الرجعة فیھ: [قال المصنف رحمھ هللا َ ُرجعة، فأْرجُعك متى شئت أو إن شئت، یعنيُ ُِ ِ ِ في : ُ
ِأن الخلع شرع لدفع الضرر عن المرأة، فإذا أجزنا للرجل أن ُیراجع المرأة، فمعنى ذلك أنھ : مدة العدة، فھذا ال یصح، والسبب في ھذا ِ ُ ُ

ُراُجْعتك؛ فیفْوت المقصود: سیخالعھا ثم یقول َُ  من شذ على أن الرجل ال یمتلك ارتجاع امرأتھ في الخلع، ولذلك أجمع العلماء رحمھم هللا إال. ِ
َوأن المقصود من الخلع خروج المرأة من األذیة واإلضرار، وأنھ إذا أضر بھا وسألتھ أن ُیخالعھا؛ فإنھ في ھذه الحالة قصد الشرع أن یدفع  ِ َّ ْ َ َ

ُضرره عنھا، فإذا كان من حقھ أن ُیراجع فإنھ یفْوت مقصود الشرع بھذه  َ َّالمراجعة، فال یمتلك الرجل رْجعة امرأتھ إذا طلقھا أو فارقھا ِ َ َ
 ...... .بخلع

 
 حكم المخالعة بغیر عوض أو بمحرم

 
 

ِخالْعتك، وال: كأن یقول) بغیر عوض: (قولھ] َّوإن خالعھا بغیر عوض أو بمحرم لم یصح: [قال رحمھ هللا ُ ًیأخذ منھا شیئا من مھرھا أو فدیة  َ ً
ٌإنھ خارج عن األصل، فیتقید جوازه بصورة األصل؛ ألن األصل بقاء : ٌنھ ال یصح؛ ألن الخلع مبني على المعاوضة، وقالواُلذلك الخلع فإ

َوجود الفدیة والعوض؛ فإن خالعھا : ُالعقد واستدامتھ، وال یرفع إال بالطالق، وإذا كان ھذا األصل فقد جاء بالخلع على صورٍة معینة وھي
إن : قلنا) أو بمحرم: (قولھ. ُ المشروع، وأصبح الخلع غیر صحیح من ھذا الوجھ، فال بد من وجود العوضبدون عوض فقد خرج عن

ٍالعلماء من عادتھم في المتون أنھم یذكرون الشبیھ والنظیر بعد نظیره وشبیھھ؛ فإن خالعھا بغیر عوض ال یقع الخلع، كذلك إن خالعھا بشيء  ٍ َّ
ٍوعدمھ في حكم الشرع سواء، فلو خالعھا بخمر أو میتٍة أو خنزیر أو أصنام؛ فإنھ ال یصح الخلع إال َّمحرم؛ فإن الشيء المحرم وجوده  ٍ ٍ َ

ٍخالعني بدون عوض، وقبل ذلك: والحنابلة عندھم أن الخلع یكون بلفظ الخلع، ویكون بلفظ الطالق، فلو قالت لھ. ٍبعوض مباح َّوطلقھا وقع  ِ
َّطالقا ولم یقع خلعا؛ ألنھ طلق  ً ُ ِومضى علیھ طالقھ، وقد رضي فراق امرأتھ بدون عوض، فانتقل الحكم من الخلع إلى الطالق وأخذ حكم ً

إن كان الخلع بلفظ الطالق، أو خالعھا وھو ینوي طالقھا؛ كما : أي] ًویقع الطالق رجعیا إن كان بلفظ الطالق أو نیتھ: [قال رحمھ هللا. الطالق
ًخالْعتك، ناویا الطال: لو قال لھا ُ ُخالْعتك(ق، فحینئٍذ ینتقل لفظ َ ٌإلى كنایة الطالق؛ ألن الطالق لھ صریح ولھ كنایة، ولفظ الخلع ُیعتبر من ) َ

ًكنایة الطالق؛ ألنھ یدل على حل العصمة ورفع قید النكاح؛ ألن أصل قید النكاح وُعقدة النكاح وعصمة النكاح توجب أن یكون الرجل لباسا  ُِ ِ
ٌخلْعت لباس الزوجیة، فحینئٍذ یكون فیھ وجھ لدخولھ : ِفسخت نكاحك، وكأنھ یقول: ُخالْعتك، كأنھ یقول: لرجل، فإذا قالًللمرأة والمرأة لباسا ل ُ ََ

ًخالعتك، ناویا الطالق ولم یأخذ العوض؛ لم یصح خلعا، ألن الخلع ال یصح إال بعوض، لكن یقع طالقا؛ : في كنایة الطالق، فھو إذا قال لھا ً ً ُِ ِ َ َ
 ...... .ٌیة یقع بھا الطالق بالنیةألنھ كنا

 
 ما یصح بھ الخلع
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َبعد أن بین رحمھ هللا ألفاظ الخلع وأحكامھا، شرع فیما یكون بھ الخلع وھو الُمخالع ] ًوما صح مھرا صح الخلع بھ: [قال المصنف رحمھ هللا َ َّ
َبھ من مال أو فدیة، وفدیة الخلع تعتبر متصلة بماھیة الخلع، فال بد من ب ُ : ال یصح الخلع إال بعوض؛ یرد السؤال: یان أحكامھا، فأنت إذا قلتٍ

َما ھو العوض الذي یجوز، والعوض الذي ال یجوز، والعوض الذي ُیعتد بھ في الخلع والعوض الذي ال یعتد بھ؟ وقد تقدم في المسائل 
ٍالماضیة أنھ إذا خالعھا بدون عوض لم یصح، وإذا خالعھا بعوض فإن ھذا العوض  َ َ ّفیھ تفصیل، فالقاعدة فیھ عندھم أن كل ما صح مھرا صح َ ّ َّ ًَ

ًأن یكون عوضا في الخلع؛ ألن الخلع في األصل یكون عوضا عن المھر، وعما دفعھ الرجل إلیھا الوجھ : وللعلماء في ھذا الخلع وجھان. ً
َأن الـُمخالع بھ ال بد: األول ٍخالعھا بشيء غیر الذي دفعھ إلیھا، وھو األكثر واألزید على حقھ ًوأن یكون مرتبطا بما دفعھ إلیھا، فال یجوز أن ُی َ َ َ ِ َ

ًیجوز الخلع بكل ما یصح أن یكون عوضا ومھرا في النكاح، : الوجھ الثاني.  ذكر ھذه المسألة-إن شاء هللا-الذي دفعھ في النكاح، وسیأتي  ً ُ
ِخالْعتك بذھٍب وذكر : وعلیھ درج المصنف رحمھ هللا، فلو أنھ قال ُ ِذلك الذھب، كمائة غرام، أو خالْعتك بھذا العقد من الذھب أو بھذا العقد من َ ُ ٍ

َصح ولزمھ. قبلت: الفضة، فقالت َِ َ ّ. ...... 
 

 حكم مخالعة الرجل لزوجتھ بأكثر من المھر
 
 

تلف علماء السلف رحمھم هللا فیمن وقد اخ. ِویكره أن ُیخالع الرجل امرأتھ بأكثر مما أعطاھا: أي] ویكره بأكثر مما أعطاھا: [قال رحمھ هللا
ًأن یدفع للمرأة صَداقا عشرة آالف، فیسألھا عند الخلع أن تدفع لھ خمسة عشر ألفا، أو ُیخالعھا بعشرین : خالع امرأتھ بأكثر، وصورة المسألة ً َ

ٌألفا، وكان قد دفع أقل منھا، فھل یجوز ذلك أو ال یجوز؟ فذھب طائفة من العلماء رحمھم هللا إلى  أنھ ال یجوز أن ُیخالع بأكثر مما دفع إلیھا، ً
وھذا ھو مذھب الجمھور رحمھم هللا، واحتجوا بما ثبت في حدیث جمیلة رضي هللا عنھا أنھا اشتكت إلى رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم أنھا 

َال تحب ثابتا ، وأنھا أبغضتھ حینما رأت فیھ دمامة الخلقة، فسألت رسول هللا صلى هللا عل ِ ِیھ وسلم أن ُیخرجھا من عصمتھ، فقال صلى هللا ً
، ولھذا الحدیث شواھد منھا المرسل الصحیح، وكذلك )أما الزیادة فال: نعم وزیادة، قال: أتردین علیھ حدیقتھ التي أصدقك؟ قالت: (علیھ وسلم

.. ن النبي صلى هللا علیھ وسلم نھاه أن یزدادًأیضا جاء ما یعضده عند ابن ماجة رحمھ هللا في السنن، وفیھ عن ابن عباس رضي هللا عنھ أ
ٌفھذا یدل على أنھ ال یجوز للزوج أن یأخذ أكثر مما أعطى في مھر المرأة؛ وألن الخلع عوض : قالوا. ِنھاه أن یأخذ الزیادة على الفدیة: أي

تجوز الزیادة ویجوز أن ُیخالع بأكثر، : حمھم هللاٌوقال طائفة من العلماء ر. بقدر ذلك ال زیادة علیھ عن حق الزوج الذي دفعھ، فتكون الفدیة
ِفال ُجناح علْیھما فیما افتَدت بھ : واحتجوا بأن األصل جواز المعاوضة، وقد قال هللا تعالى ِِ ْ َ َ َْ َ َ َ َِ فھذا یدل على أنھا إذا افتدت : ، قالوا]229:البقرة[َ

 مع قولھم بالجواز -كما ذكرنا-والذین قالوا بالجواز . ي بأكثر مما أعطاھابالقلیل أو بالكثیر فاألمر في ذلك سواء، وال حرج علیھا أن تفتد
ُّنصوا على الكراھة اللئیم ھو الذي یأخذ أكثر مما : ، أي)ھذا صنیع اللئام ولیس بصنیع الكرام: (ولذلك قال بعض أئمة السلف رحمھم هللا. َ

ِأعطى في مھر المرأة؛ ألنھ نسي المعروف ونسي الفضل بینھ وبی ن المرأة فیأخذ أكثر مما أعطاھا، ولیس بصنیع أھل الفضل وال أھل الكرم، ِ
ِفال ُجناح علْیھما فیما افتَدت بھ :  النھي عن الزیادة؛ ألن قولھ- وهللا أعلم-والذي یظھر . فلیس ھذا من شیمة الفضالء ِِ ْ َ َ َْ َ َ َ َِ ، ھو من ]229:البقرة[َ

َّجھة جواز الخلع وإن كان مطلقا لكن قیدتھ  ً ًوبناء على ذلك فالذي تطمئن إلیھ النفس عدم ). أما الزیادة فال: (السنة بقولھ علیھ الصالة والسالمُ
ِجواز الزیادة على المدفوع، وأنھ یتقید الجواز بالقدر الذي دفعھ وال یزید علیھ، ألن في ذلك ظلما للمرأة وتضییقا علیھا؛ فإنھ لو فتح ھذا  ُ ً ً

ل أكثر، مما یعجز المرأة وحینئٍذ یفوت مقصود الشرع من دفع الضرر عن المرأة، إذ لو أبحنا أن یأخذ الباب لتشارط الرجل ولربما سأ
ُال أخالعك إال على مائة ألف أو مائتین، ویكون قد دفع القلیل، وتكون المرأة ضیقة الحال، ویعلم أنھا ال تستطیع ذلك، وحینئٍذ : الزیادة لقال لھا

ُیفْوت مقصود الشرع من جعل   .ُ الخلع على قدر المدفوع في مھر المرأةَ
 
 
 
 

 حكم خلع الحامل بنفقة حملھا
 
 

َّحال حملھا؛ صح ذلك، وھذا قول جماھیر : وإن خالعت الحامل بنفقة عدتھا، یعني: أي] وإن خالعت حامل بنفقة عدتھا صح: [قال رحمھ هللا َ
َأخالعك بنفقة حْملي قال: ا قالتالعلماء رحمھم هللا؛ ألن الحامل لھا نفقة على الزوج، فلو أنھ ِ وعند الحنابلة أنھ یجوز الخلع بكل ما . قبلت: ُ

ًیجوز أن یكون مھرا، ونفقة الحامل مال، فلو فرضنا أن نفقتھا ثالثة آالف لایر، فكأنھا خالعتھ بثالثة آالف لایر؛ ألنھا لو مكثت وھي حامل 
  .ربعة آالف لایر، ففي الحقیقة كأنھا خالعتھ على الثالثة أو األربعة آالفستة أشھر أو سبعة أشھر استحقت ثالثة آالف لایر أو أ

 
 
 
 

 حكم المخالعة على مجھول
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ُویصح الخلع بالمجھول، ولكنھ یتعین بما ذكرناه، فیكون مجھوال في العقد ثم بعد ذلك تعیِّنھ، حتى ولو ] ویصح بالمجھول: [قال رحمھ هللا ُ َُ ً
َأخالُعك على در: قالت لھ َّقبلت؛ فإنھ یلزُمھا أن تدفع لھ ثالثة دراھم؛ ألن أقل الجمع ثالثة، ولو قالت: اھم، قالِ َ َ َأخالُعك على دنانیر؛ لزمھا أن : َ ِ َ ِ َ

َأخالُعك على ریاالت، فھي مجھولة القدر؛ فإنھ حینئٍذ ُینظر إلى أقل الجمع، وھكذا لو: َتدفع لھ ثالثة دنانیر؛ ألنھا أقل الجمع، ولو قالت ِ َ :  قالتُ
ًأخالُعك على مال وسكتت، فإنھ یصح وتلزم بأقل ما یصدق علیھ أنھ مال؛ فھذا كلھ ُیعتبر في حكم المجھول، سواء مجھول القدر أو مجھول  َ َُ ُّ ِ َِ ٍ ُ

 صح، ولھ ٍفإن خالعتھ على حمل شجرتھا أو أمتھا أو ما في یدھا أو بیتھا من درھم أو متاع أو على عبٍد: [قال المصنف رحمھ هللا. الوصف
امرأة عندھا بستان وأرادت أن ) فإن خالعتھ على حمل شجرتھا: (قولھ] مع عدم الحمل والمتاع والعبد أقل مسماه، ومع عدم الدراھم ثالثة

ِتخالع زوجھا وقالت لھ ُحون الخلع على. قبلت: ُأعطیك ثمرة بستاني ھذا العام أو السنة القادمة، فقال: ُ .  المجھولَفحینئٍذ یصح؛ ألنھم یصحِّ
َأو أمتھا: (قولھ ِأخالعك على ما في بطن أمتي، قال: قالت لھ) َ َ ُوھذا بطبیعة الحال یكون أقل من المھر غالبا، فولدت أمتھا جاریة أو . قبلت: َ ًَ َ

ًصبیة، فحینئٍذ تكون ملكا لھ؛ ألنھا عاوضتھ بھذه األمة، كأنھا باعت علیھ ھذه األمة األنثى، أو یكون حملھا ذكرا؛  فحینئٍذ كأنھا عاوضتھ بعبٍد ً
خالعني بما في : ًففتحت یدھا، فلم یجد شیئا، في لو قالت. قبلت: ِخالعني على ما في یدي، فقال: قالت لھ] أو ما في یدھا: [قال رحمھ هللا. ذكر
إذا كان : المجھول، یرد السؤالُفبطبیعة الحال الذي في الید مجھول ال ُیعرف، ولما كان الحنابلة رحمھم هللا ذكروا جواز الخلع ب. یدي

َأنھ خالعھا بعوض، وإذا قالت: خالعني بما في یدي، فمعناه: قیمة وبان لھ كذلك، فلو قالت لھ المجھول ال قیمة لھ، أو ظن أنھ لھ بما في یدي، : َ
بما في : ّلوم بداللة الحال، فلما قالت لھأن یدھا فیھا شيء، وعلى ھذا یقع بأقل ما یصدق علیھ أنھ مال، ویلزمھا أن تدفعھ لھ؛ ألنھ مع: معناه

على دراھم أو دنانیر، فحینئٍذ أقل الجمع ثالثة، فتعطیھ ثالثة دراھم أو ثالثة : ًأن في یدھا شیئا لھ قیمة وثمن، وأما لو قالت لھ: یدي، معناه
ِأخالُعك على ما في بیتي من متاع، فالذي في ) یتھاأو ب) (أو بیتھا من دراھم أو متاع: (قال رحمھ هللا. دنانیر، وھكذا لو قالت على ریاالت َ ُ

ًفإن أعطتھ عبدا أو دراھم أو متاعا على أنھ ) أو على عبد صح: (قولھ. ًالبیت من المتاع یأخذه؛ ألن لھ قیمة، فیكون عوضا عن خلعھا ً
َُیخالعھا صح؛ ألنھا أشیاء لھا قیمة، فإن ُعدمت ولم یوجد شيء ُینظر إلى أقل ما یص َِ َّ ولھ مع عدم الحمل و : (قولھ. دق علیھ المسمى كما ذكرِ

ًیأخذ أقل المسمى في الحمل والمتاع، فُینظر إلى أقل شيء یمكن أن یصدق علیھ أنھ متاع، فمثال) المتاع و العبد أقل مسماه َ : لو قالت لھ: ْ
ًأخالعك على ما في بطن أمتي، فطبعا سیظن أن في بطنھا حمال، ولكن تبین أن ما ف ً ِ ًي بطنھا ھو ورم، وانتفاخ، ولم یكن شیئا؛ حینئٍذ یكون ُ

ًعلى أقل ما یصدق علیھ وصف الحمل، فُیعاوض وُینقل إلى المثل، وكذلك أیضا لو قالت لھ َْ َ أخالعك على ما في بیتي من متاع، وجاء إلى : َ
ًأقل ما ُیسمى متاعا ما ھو؟ فقالوا : ًالبیت ولم یجد متاعا، فنقول  من نوع كذا، سواء كان من فرش األرض أو فرش األسرة، فراش: -ًمثال-َّ

ِّھذا الذي لك، وُیرجع في ھذا إلى أھل الخبرة ویقدرونھ: نقول لھ ِ العلماء یقصدون منھا إذا وقعت الحیلة من -كما ذكرنا-كل ھذه األمثلة . َ
فإذا خالعتھ .. ًاعا أو غیره كما ذكرنا، المھم ھو القاعدةًالزوجة على زوجھا، أو خالعت على شيء تظنھ ماال وبان أنھ غیر مال، سواء كان مت

ِعلى شيء ظن أنھ موجود وتبین أنھ غیر موجود نلزُمھا بلفظھا، فلفظھا متاع، نقول ُ َّ الحمل؛ : یلزمھا أقل ما یصدق علیھ أنھ متاع، وإن قالت: ٍ
ِخذھا باللفظ الذي اتفق علیھ الطرفان، وھما اتفقا على خلع بعوض، ًفإذا نؤا. ثمرة بستاني؛ نفس الُحكم: فأقل ما یصدق علیھ الحمل، وإن قالت ٍ ُ

ٌفإن لم یكن العوض موجودا نظر إلى أقل المسمى، أي أقل ما یصدق علیھ أنھ متاع وأنھ حْمل إلى آخر ما ذكروه ٌَ ِ ُ ) ومع عدم الدراھم: (قولھ. ً
على دراھم، فقد : یدھا ولم یوجد شيء؛ ألنھ بطبیعة الحال، إذا قالتِأخالعك على دراھم، أو على الدراھم التي في یدي ففتحت : لو قالت

ُخالْعتك، كأنھ یقول: َذكرت في اللفظ الجْمع، فمعناه أن الرجل لما قال َ ٍرضیت بالدراھم، وأقل شيء یصدق علیھ أنھ دراھم معناه أنھ راض : َ
ًبھ، فالعرب تسمي الثالثة فأكثر جمعا، وتقول َضیت، وخالع، فمعنى ذلك أنھ رضي بثالثة دراھم فأكثر، فإن لم یوجد ر: دراھم، فإذا قال: َ َ

  .َلیس لك إال أقل ما یصدق علیھ ھذا الجْمع الذي رضیت بھ بالخطاب، فیأخذ الثالثة الدراھم وال یزداد: األكثر، قلنا
 
 
 
 

 أحكام الخلع المعلق
 
 

ُطیتني ألفا فأنت طالق؛ طلقت بعطیتھ وإن تراخىمتى أو إذا أو إن أع: وإذا قال: ٌفصل: [قال رحمھ هللا تعالى ً في الحقیقة قبل أن ندخل في ] ِ
ًقد یمل طالب العلم أحیانا، لكن ثقوا یا إخوان . -َّوستأتینا أكثر في الطالق، وستأتي الُجمل المعلقة وألفاظ التعلیق وألفاظ الشرط-التفصیالت  َ َ

ُھذه المسائل بدقة، وتحتاج إلى دراستھا بدقة أكثر، وكنا نقرؤھا على مشایخنا رحمة هللا أنھ حینما تأتي مشاكل الناس وأسئلتھم ستبحث في 
فسیأتیك الشخص الذي یتلفظ بھذه . علیھم، قد یحدث شيء من الطول والتعب، لكن لن تجد قیمة ھذه المسائل وحالوتھا إال بأسئلة الناس

ُعلم تدرس مادة علمیة ستْسأل عنھا، فالسائل ال مذھب لھ، وال یأتیك بكتاب ٍاأللفاظ فال تحس أنك في شيء غریب، خاصة إذا كنت طالب 
ُفھنا بعد أن فرغ رحمھ هللا من الخلع المنجز؛ شرع في الخلع المعلق، والخلع . معین وال بسؤال محدود، بل یأتیك بما وقع لھ وبما قال َُّ َ َ َّ

َّ فیكون ُمعلقا على شيء، فنحتاج إلى دراسة المعلق كما درسنا المنجزإن فعلت، أو إذا، أو متى،: أن یأتي بشرط، فیقول: َّالمعلق َّ وھناك . ًَّ
َّوأول مشكلة في الخلع المعلق من حیث . ألفاظ یقع بھا الخلع بصیغة الشرط، فیحتاج طالب العلم أن یعرف ما ھو الحكم لو قال لھا ھذا القول

َّأنھ قد ُیعلق ویفعل، أو یقع الشيء الذي اشترط بعد فترة فھل ُیشترط في المعلق أن یكون : ًیااللفظ، فما ھي األلفاظ التي یكون بھا التعلیق؟ وثان َ ََ ْ ُِ ِّ
ًُمنجزا أو یمكن أن یقع على التراخي؟ فلو قال لھا َ  وبعد سنة -من الشرط المطلق الذي ال قید فیھ-ًمتى أعطیتیني ألفا أو متى فعلت كذا وكذا : ََّ

ًو سبع سنوات جاءت بھذا الشيء الذي علق الخلع علیھ، فھل التعلیق مقید أو مطلق؟ كذلك أیضا لو أنھ قالأو سنتین أو خمس سنوات أ َّ :
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َّمتى، أو إذا، أو إن، ثم طلق المرأة ولم تفعل شیئا مما اشترط، وبعد أن طلقھا وبانت منھ فعلت الشيء الذي قالھ وعلق الخلع علیھ؛ ثم  ََّ ً
َخلع أو ال؟ ولو أنھ قال لھا ذلك، ثم طلقھا، ولم تفعلھ أثناء البینونة، ولكن خرجت من عدتھا، ونكحھا بعقٍد جدید، تزوجھا بعد ذلك، فھل یقع ال َ َّ

ِإن دخلت : - على القول بالتعلیق في الطالق-ًوحتى في الطالق أیضا ربما یقول لھا . فكلھا مسائل تحتاج إلى بحث! ثم فعلتھ في العقد الثاني
َ فما دخلت الیوم، وإنما دخلت بعد سنة أو سنتین أو ثالث سنوات.الدار فأنت طالق َإن زْرت فالنة فأنت طالق، وزارتھا بعد سنة أو سنتین.. َ َ ِ ُ .

َإن زرت فالنة فأنت طالق، ثم طلقھا غیر الطالق الذي علق علیھ، ثم لما طلقھا وبانت منھ زارت ھذه المرأة، ثم رجعت لھ : أو أنھ قال لھا ََ َ َّ َّ ِ ً
َّقٍد بعد ذلك؛ فھل یْبقى التعلیق كما ھو أم أن فعلھا للُمعلق أثناء خروجھا عن عصمتھ ُیؤثر وُیسقط ذلك المعلق بفعلھ ولو مرة؟ ثم بعد ذلك بع َِّ ِِّ َ َ ََ

َلما رجعت لھ بالعقد الجدید ذھبت وزارتھا؛ فھل یقع الطالق ویبقى التعلیق األول كما ھو أم ماذا؟ ھذه أمور ال بد من بح َ : ثھا، ولذلك نقولَ
َقراءة الفقھ منفصال عن ثمرتھ وحال الناس في سؤالھم، ال یستطیع طالب العلم أن یتصل بمسائلھ بالشكل المطلوب، فقد یمل طالب العلم َ َّ متى : ً

َوإذا وإن، فیدخل في تفصیالت الشروط وألفاظ الشروط ویمل، لكن أقولھا لما وقع لنا ن سیأتي الیوم الذي تجد من ًفي البدایة قد تجد ملال، لك: َ
ًأو تجد مسألة ُمفرعة على ھذا األصل، وھل النكاح یھدم أو ال یھدم؟ وكلھا مسائل ذكرھا . یقول ھذا القول المرأتھ، ویسألك عن حكمھ ًَّ َ

 ...... .وإنما أراد المصنف رحمھ هللا بذكرھا ھنا اكتمال مادة الخلع. العلماء واعتنوا بھا
 

 الخلع عند حصول المخالفةلزوم الوفاء بشرط 
 
 

ًمتى أو إذا أو إن أعطیتني ألفا فأنت طالق: وإذا قال: [قولھ رحمھ هللا ًمتى أعطیتني ألفا، أو إذا أعطیتني ألفا، أو إن أعطیتني ألفا، : إذا قال] ِ ً ً
ًلطالق منجزا ومعلقا، فقالُفقد اشترط، وبینھ وبین هللا عز وجل أنھا إن فعلت ھذا الشرط أنھا تطلق، وهللا عز وجل أعطاه ا ً َ ُوإذا طلقتم : ََّ ُ ْ َّ َ َ ِ َ

َالنساء  َ َّوإْن طلقتُموُھن ] 231:البقرة[ِّ ُ ْ َّ َ ِ َّ، ولم یفرق بین المعلق وبین المنجز، فھو كما أنھ ُیطلق ویقع طالقھ منجزا، فإنھ إن علقھ ]237:البقرة[َ ًَّ َّ َِّّ
فكما أن اإلنسان یستحق ). ِإن لك على ربك ما اشترطت: ( قال صلى هللا علیھ وسلمعلى شيء یقع علیھ الطالق إذا وقع ذلك الشيء؛ ولذلك

َبالشرط، ولھ أخذ ما شرط، كذلك أیضا ُیلزم بالشرط ویؤاخذ بھ ِفھنا عوض، وھذه المعاوضة ) ًإن أعطیتني ألفا فأنت طالق: (فقال رحمھ هللا. ً
ْبعد حدیثھ مباشرة أو فصل بینھ وبین حدیثھ فاصل، تركتھ ساعة أو : وم، أيوعلى ھذا؛ فإنھا لو أعطتھ األلف في نفس الی. عن تطلیق َ ً

ُال، أنا قلت: ساعتین أو ذھبت وأحضرت األلف وجاءت فقال ِإن أعطیتني ألفا وأقصد في المجلس، نقول: ُ َ ِما قلت في المجلس ولم تشترط : ً َ َْ
ٌو بعد المجلس فھذا شرط لیس فیھ قید، فلو أنھا جاءت باأللف في الیوم المجلس، فحینئٍذ إن أعطتك األلف في المجلس أو خارج المجلس أ

ًالثاني، أو جاءت باأللف بعد سنة، متى أعطتھ األلف فإنھ حینئٍذ كأنھا خالعتھ بھذه األلف، فأدخلوا ھذه المسألة تبعا للخلع؛ لوجود المعاوضة ً .
َتراخت العطیة وتأخرت؛ ألن العبرة أنھ متى ما وقع الشرط وقع ) تراخىوإن : (إن أعطتھ األلف، وقولھ) طلقت المرأة بعطیتھ: (قولھ َ ََ ََّ

َالمشروط، فھو اشترط فیما بینھ وبین هللا عز وجل أن عصمة امرأتھ تنحل وترفع بھذا الشرط إن وقع، وقد وقع الشرط فیؤاخذ بھ َُ قال . َ
َففعل، فحینئٍذ تخلع ) اخلعني على ألٍف: (قولھ].  ففعل؛ بانت واستحقھااخلعني على ألف أو بألف أو لك ألف: وإن قالت: [المصنف رحمھ هللا ْ ُ

ُمنھ، وتطلق على قول الجمھور ْ ِخالعتك بألف، وھكذا لو : ِخالعتك، معناه: ِخالعتك، فلما قال: اخلعني بألف، فقال: فھي اشترطت علیھ، قالت. َ ُ
كما أنھا تستحق علیھ المخالعة والطالق، . فإنھ یستحق ذلك المبلغ علیھا ویلزمھا دفُعھِخالعتك، فحینئٍذ إذا فعل ذلك : اخلعني بألفین، قال: قالت

ًكذلك ھو یستحق العوض إن اشترطت عوضا على الطالق والخلع، فالحق بینھما متقابل، كما أنك تلزم الرجل كذلك تلزم أیضا المرأة ُ ُ ًِ ِ ِ ْ : قولھ. َ
َاستحق األلف، فحینئٍذ ال تبْین ھكذا، ألنھا ُرتبت على ) ففعل بانت واستحقھا: (قولھ. أو بألفعلى ألٍف : كل ھذه حروف] أو بألٍف أو لك ألف[ ِّ ِ َ

ٌلك علي ألف وفي ذمتي لك ألف إن :  أي- ال بد أن تعرف مضمون اللفظ حتى تؤاخذ بھ-خالعني بألٍف، : اشتراط والتزام، فھي إذا قالت لھ ٌ ّ
ِیا أیھا الذین آمنوا أْوفوا بالُعقود : طرفین، وهللا یقولُوقع منك الخلع، وھذا عقد واتفاق بین ال ِ ُُّ ُ ُْ ِ َ ََ َ َ ّ، فھو إذا تلفظ بالخلع استحق األلف، ]1:المائدة[ََّ َ ُ َّ َ

ْالتزمت واشترطت على نفسھا أنھ إذا خالعھا وأنھ إذا وقع ھذا الشرط الذي ذكرتھ من كونھ  وإذا تلفظ بالخلع ألزمناھا األلف، فھي التي َ َ َ
ًعا أعطتھ ألفا، فإذا قالِمخال َخالعتك؛ فحینئٍذ علیھا ما التزمت بھ: ُخالعتك؛ وكان منھ لفظ الخلع، فقال: ً ِ ُ.  

 
 
 
 

 حكم الزیادة على ما اشترط في الخلع
 
 

ِّشرط ُیوفي بذلك، ًأن اإلنسان إذا التزم شیئا بال: القاعدة في مسألة االشتراط] وطلقني واحدة بألف فطلقھا ثالثا استحقھا: [قال رحمھ هللا
َوالحقوق بین المسلمین تْضمن بالشروط، كما قال عمر رضي هللا عنھ ، وھي مأخوذة من النصوص )مقاطع الحقوق عند الشروط: (ُ

لما تأتي تقطع القطع التي : ، یعني)مقاطع الحقوق عند الشروط: (، فقولھ)المسلمون على شروطھم: (الصحیحة في قولھ علیھ الصالة والسالم
ٍعرف فیھا حق كل ذي حق، وُیفصل فیھا في الحقوق، فإنك تفصل الخصومة والنزاع، وتعطي كل ذي حق حقھ بالشرطُی َّ ِ ُ فھو إذا اشترط . َ

ِخالعتك، وھي قد قالت: وھي إذا اشترطت ألزمناه بشرطھا، وألزمناھا بشرطھ، فھو یقول ًإن وقع منك ھذا القول؛ أعطیك ألفا: ُ ِ َّبعد أن قررنا . ُ
ِھذه كلھا یستوي فیھا المطلوب فعلھ، . ذكر المصنف متى أو إذا أو إن، وعلى ألٍف أو بألٍف:  یبقى السؤال- وھي تأثیر الشرط- القاعدة ھذه

ٌإن طلقتني فلك ألف، خالعني ولك ألف، فلیس في ھذا إشكال، لكن اإلشكال : َّوُیرتب المال أو المدفوع على وجود ھذا المطلوب، فإذا قالت لھ ٌِ
ًن طلبت منھ شیئا ففعل أكثر منھ، أو طلبت منھ شیئا ففعل أقل منھإ َفالقسمة العقلیة تقتضي ثالث حاالت ینبغي أن ینتبھ لھا طالب العلم، . ً
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ِخالعتك، بطبیعة الحال إذا: ًخالعني وأعطیك ألفا، قال: أن یكون الفعل الصادر أو القول الصادر على حسب المطلوب، قالت: الحالة األولى ُ 
َقضیت في ھذا تقول ِالشرط الذي التزمت بھ المرأة أن تعطیھ األلف إن تلفظ بالخلع، وقد تلفظ بنفس الشيء الذي طلب منھ، وھنا المساواة : َ ُ َّ َ َّ ََ َُ ْ َ

َواضحة، لم یقل شیئا زائدا عما طلب منھ وال أقل مما طلب منھ، فمن ناحیة فقھیة بعد أن تبیِّن المساواة تنتقل إلى ُ ً ًِ ّ ُِ  الزیادة أو إلى النقص، لكي ُ
ِتعرف األصول وتحفظ وتلم بطریقة الفقھاء رحمھم هللا َفبعد أن بین حال المساواة شرع في الحالة التي یزید فیھا الرجل عن الشرط، والحالة . ُ َ

ًإن طلقتني واحدة أعطیك ألفا، فقال: إذا قالت لھ: الحالة الثانیة. التي ُینقص فیھا عن الشرط ًلق بالثالث، فلیست واحدة بل ثالثا، أنت طا: ً ٌ
إنھ أساء إلیھا بالثالث وھي طلبت الواحدة، : ًوالشرط طلقة واحدة، وأعطاھا ثالثا، فإنھ قد زاد على الذي وقع الشرط علیھ، فھل نقول

َإن الشرط بینھ وبینھا إن وقع طال: ٌوالثالث غیر الواحدة، وحینئٍذ ال یستحق؟ وھذا مذھب ضعیف، أو نقول َق بواحدٍة أنھا تلزم بدفع ما َ ُ ٌ
ً كانت من نفسھ، كما لو طلقھا واحدة ثم أردفھا طلقتین بعد؟ وھذا ھو الصحیح على ما اختاره - وھي الطلقتان- اشترطت على نفسھا، والزیادة 

ًإن طلقتني واحدة أعطیك ألفا، فقال : ٌامرأة قالت لزوجھا. المصنف، فحینئٍذ إن زاد فإنھ یستحق األلف ُ ال : أنت طالق بالثالث، قالت: لھاً
ٌأعطیك شیئا؛ ألنني أرید أن أرجع إلیك، فامتنعت من اإلعطاء، فاختصما إلى القاضي، فالقاضي یعلم أنھ شرط زاد فیھ الزوج، فنقول َ ً ِ إنھ إذا : ُ

، وھذه ھي ] بعكسھ إال في واحدٍة بقیتوعكسھ: [قال رحمھ هللا. وقع الشرط وزیادة فإنھ یستحق؛ ألن الطلقة التي وقع الشرط علیھا قد وقعت
ٌطلقني ثالثا، فطلقھا واحدة فإنھ ال یستحق األلف؛ ألنھا اشترطت الثالث، والواحدة جزء من الثالث، والجزُء لیس : الحالة الثالثة، إذا قالت لھ ً ً

ٍكالكل، وال یأخذ ُحكم الكل، كما لو قلت لرجل برجل فال یستحق، إنما یستحق إذا جاءك ِإن جئتني بخمسة رجال أعطیك كذا، فجاءك : ْ
ً أنك إذا رتْبت ثمنا أو مبلغا أو - كما سیأتینا إن شاء هللا- وباب الجعل . بالخمسة، فھم یرون ھذا من باب الُجعل، ومندرج تحت أحكام الجعل ً َّ

ًماال أو شیئا على شيء معین، وجاء ببعضھ فإنھ ال یستحق الجعل حتى یأتي بذلك الشيء كامال ًٍ َّمن جاءني بسیارتي الضائعتین : ، فلو قلتً َ
ِأعطیھ عشرة آالف لایر، فجاء بسیارٍة منھما لم یستحقھ، ال .. كذلك ھنا. ّحتى یأتي بكال السیارتین، فال یتجزأ المقابل والعوض بتجزؤ العمل ُ

َّ وقعت واحدة لم یستحق، لكن لو أنھ طلقھا قبل ّیتجزأ االستحقاق الذي ھو األلف بتجزؤ الطلقات، إنما یستحق األلف إذا وقعت الثالث، فإن ً
ًطلقني ثالثا أعطك ألفا، فقال لھا: ِذلك طلقتین ولم ُیخبرھا بالطلقتین، فقالت لھ ًِ ٌأنت طالق، فھذه الطلقة مكملة للثالث، فحینئٍذ وقع الشرط، : ُ

ٌفإن ھذه الواحدة وإن كانت واحدة لكنھا في الحقیقة متممة للثالث ومحققة لم َقصود المرأة من البینونة فحینئٍذ یستحق؛ ألن المقصود حصلً َ.  
 
 
 
 

 حكم مخالعة األب البنھ الصغیر أو ابنتھ بشيء من مالھا
 
 

ُولیس لألب خلع زوجة ابنھ الصغیر وال طالقھا وال خلع ابنتھ بشيء من مالھا: [قال المصنف رحمھ هللا ُولیس لألب خلع : (قولھ رحمھ هللا] ُ
ُخالعتك، ُیخاطب زوجة ابنھ؛ فإن زوجة ابنھ إذا سأل ولیھا الخلع وقال: فیقول) لصغیرزوجة ابنھ ا ِأعطیك ألفا وتخالعھا، لیس لھ ذلك؛ ألن : ُِ ُِ ً ُ

َ، فجعل الفراق وحل العصمة في النكاح لمن ملك، وقد بین النبي صلى هللا علیھ)إنما الطالق لمن أخذ بالساق: (النبي صلى هللا علیھ وسلم قال ِ 
ِوسلم أنھ ال طالق فیما ال یملك، فإذا ثبت أن حل العصمة والفراق یكون لمن بیده تلك العصمة وذلك الفراق وھو الزوج؛ فإنھ یْسري ذلك  َ َ َِ ِ ِ ِ َّ

ِال ُیطلق، وعلى ھذا ال ُیخالع، فلیس لھ أن ُیخالع، ال خلع طالق وال خل: على الخلع، ویلتحق الخلع بالطالق، ومن ھنا قالوا َِ ِّ ًعا مجرداَ : قولھ. ً
ٍكذلك أیضا، لو أنھ خالع ابنتھ بشيء من مالھا، ففرقوا بین البنت وبین االبن، ) وال خلع ابنتھ بشيء من مالھا: (قولھ. كذلك) وال طالقھا( ً

ِلھ أن ُیخالع ألنھ یرى الضرر، ومن حقھ أن ُیخالع عن ابنتھ إذا كان من مالھ، ال من مالھا، وج: فقالوا في البنت ِ علوا المنع ھنا من جھة أن َ
َاألب یكون قائما على مال ابنتھ الصغیرة، وھذا معلوم في باب الحْجر أن الصغیر والصغیرة ال یملكان التصرف في مالیھما، فإذا جاء األب : ً

ٌُیخالع من مالھا فإنھا محجور علیھا فال تستطیع، وقد بینا في أول الخلع أن الخلع ال یصح من صغیرة وال من  ٍمجنونة وال من محجور علیھا؛ ِ
ِلیس لھ الحق أن ُیخالع من مالھا؛ لكن لھ الحق أن ُیخالع من مالھ، : ٌلوجود المعاوضة فیھ، ومثلھا ممنوع من التصرف، وفي ھذه الحالة قالوا ِ

 .......(من مالھا: (وھذا مفھوم قولھ
 

 إسقاط الخلع لغیره من الحقوق
 
 

ًھنا بیان أثر الخلع، فلو أن رجال خالع امرأتھ ولھ منھا أوالد، فإنھ إذا خالعھا . ، كالنفقات) غیره من الحقوقوال یسقط الخلع: (قال رحمھ هللا ُ
إن الخلع مسقط للنفقة، فالخلع ال ُیسقط الحقوق، فیبقى حق النفقة ونحوه من الحقوق التي تترتب على : َوتم الخلع ُیلزم بنفقة األوالد، وال یقول

َة وُیلزم بھاعقد النكاح باقی ً. ...... 
 

 الطالق المعلق على صفة إذا وجدت بعد إبانة المرأة ثم مراجعتھا
 
 

ِوإن علق طالقھا بصفة ثم أبانھا فُوجدت ثم نكحھا فوجدت بعده طلقت كعتق وإال فال: [قال المصنف رحمھ هللا َّھذه المسألة تكلم علیھا أئمة ] َّ
ُأن الرجل إذا علق الخلع أو الطالق على صفة، : ول جماھیر العلماء رحمھم هللا حتى ُحكي اإلجماعالسلف رحمھم هللا، وھي مسألة قدیمة، وق ْ
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ُإذا دخلت الدار أو إن فعلت كذا وكذا، وذكر شیئا معینا إن ُوجد فالطالق حاصل، أو الخلع واقع: وقال ً ًِ ِ فھذا التعلیق على وجود الصفة إن . ِ
لكن ھنا .  في تعلیق الطالق بالشرط-إن شاء هللا- بیانھ وبیان كالم العلماء علیھ -إن شاء هللا-لشرط، وسیأتي ًكان النكاح باقیا ذكرناه في حكم ا

َمسألتنا أنھ یعلق ثم یطلقھا وتخرج من عدتھا فتبْین منھ، وتفعل ھذا الشيء أو توجد ھذه الصفة حال بینونتھا، أي ُ ِ َّلما بانت وانحلت من : َ َ َ ّ
ق بین َالعصمة وفرِّ ِھما وفارقتھ وقع ھذا الشيء الذي علق الطالق علیھ، وطبعا ھي أجنبیة، فال یقع حال كونھا أجنبیة، فبعد أن وقع أو ُوجدت ُ َ َ ً َّ

َّالصفة نكحھا مرة ثانیة؛ فھل یْبقى المعلق في النكاح األول كما ھو أو یلغى؟ ھذه مسألة واقعة في الطالق، وفي العتاق  َ َ ََ ًَ ل یقو) في عتق العبید(ً
-ٌإن جاء أبي من السفر فأنت حر، فعلق العتق على مجيء أبیھ، فقبل مجيء أبیھ باع العبد، واشتراه زید من الناس؛ ثم جلس عند زید : لعبده
 نصف سنة، ثم اشتراه من زید، فإن رجع األب وھو عند زید أو رجع بعد رجوعھ إلى صاحبھ األول؛ فھل یسري الحكم في كلتا -ًمثال

ٌإن جاء أبي فأنت حر، ثم باعھ قبل مجيء أبیھ فاشتراه زید فجاء أبوه وھو ملك لزید، ثم اشتراه بعد : في الحالة األولى یقولالصورتین؟ ف ٌٌ
ًإنھ یعتق؛ ألنھ فیما بینھ وبین هللا عز وجل جعل عتق عبده إذا كان مملوكا لھ بمجيء والده، : ذلك من زید فھل یعتق؟ قال جماھیر العلماء ْ ِ َِ َ َ

متى جاء والدي فسأعتقك، فلما امتنع لوجود الملكیة المخالفة : ً جاء والده، سواء كان مجیئھ والعبد في ملكھ أو قبل أن یملكھ فإنھ یقولفإذا
َوھي ملكیة زید حینئٍذ ُیمنع ما دام ملكا لزید، فإن رجع إلیھ رجع بشرطھ فیما بینھ وبین هللا، فیلزُمھ عتقھ ویعتق علیھ، ھذا في العتا ویوجد . قًَ

ھذه نص علیھا جماھیر العلماء رحمھم هللا، . تداخل بین كل من العتاق والطالق والنذور، خاصة في مسائل الشروط والتعلیق والحقائق
ِإنھ یْعتق علیھ: وحكى ابن المنذر أن الكافة یقولون ِففي الطالق نفس الُحكم، فإن علق طالقھا على صفة وُوجدت الصفة حال كونھا في . َ ْ

إن جاء والدي من السفر فأنت طالق، فطلقھا قبل أن یجيء والده، : قال لھا: ًمثال .ٍصمة غیره أو بعد مجیئھا في عقٍد ثان أخذ نفس الحكمع
ًوبانت منھ قبل أن یجيء والده، أو خالعتھ قبل أن یجيء والده، فأصبحت بائنا منھ، ثم جاء والده وھي بائن، سواء كانت مزوجة بغیره أو ف ْ َ ي ََ

ًحال كونھا أیِّما ال زوج لھا، ثم نكحھا مرة ثانیة بعد مجيء والده؛ فحینئٍذ تأخذ نفس الحكم، فھذا الذي قصده المصنف رحمھ هللا، وتدخل ھذه  ً َ
ْتط: بعضھم یقول) ِفُوجدت بعده: (قولھ] فوجدت ثم نكحھا فوجدت بعده طلقت كعتق وإال فال: [قولھ. ًالمسألة في مسائل الشروط تبعا ُلق َ

ِویعتق العبد برجوعھ إلى الملكیة؛ لوجود الصفة كما ذكرنا، وبعضھم یقول ُال تطلق إال إذا كانت الصفة موجودة أثناء الرجوع، فلو أن والده : َ ْ َ
ًسافر مرة ثانیة وتوفي في ھذا السفر ولم یعد، فال تطلق علیھ، فیجعلونھ باقیا بالسریان الذي ذكرناه، بحیث إنھا عندما ت ِّ ُ رجع إلى عصمتھ ً

ِبقي على سفره وعلى وصف السفر، فإنھ ال یصدق علیھ أنھ رجع یكون الوالد قد جاء من السفر، أما إذا والحمد  رب العالمین، وصلى هللا . َ
 ...... .وسلم على نبیھ محمد، وعلى آلھ وصحبھ أجمعین

 
 
 

 [1[ مقدمة كتاب الطالق -شرح زاد المستقنع 
ًالى الطالق وجعل فیھ حكما عظیمة، وجعلھ وسیلة لدفع الضرر الالحق بالزوج أو الزوجة أو علیھما معا، ومشروعیتھ شرع هللا سبحانھ وتع ً

ًوالتلفظ بھ ھزال أو مزاحا موجب لوقوعھ، ولقد اعتنى أھل العلم بكتاب الطالق لعموم البلوى بھ، فحرروا . ثابتة بالكتاب والسنة واإلجماع ً
وا فیھ األحكام التكلیفیة الخمسة، وبینوا األحكام المتعلقة بمن یصدر منھم لفظ الطالق، فإنھ قد یصدر من الصبي مسائلھ وأحكامھ، وأنزل

 .والمجنون والسكران والمكره
 تعریف الطالق واألدلة على مشروعیتھ

 
 

فیقول : ن، وعلى آلھ وصحبھ أجمعین، أما بعدبسم هللا الرحمن الرحیم الحمد  رب العالمین، والصالة والسالم على أشرف األنبیاء والمرسلی
ًكتاب الطالق من الكتب المھمة في الفقھ، وھو مما تعم بھ البلوى، وقد جعل هللا الطالق ُموجبا لحل قید ] كتاب الطالق: [المصنف رحمھ هللا

َّالنكاح ورفع عصمتھ، وبین أحكام الطالق في كتابھ وعلى لسان رسولھ صلى هللا علیھ وسلم،  ِوهللا عز وجل من حكمتھ وكمال علمھ سبحانھ َِ ِ
ًوتعالى، جعل الطالق حال للمشاكل، وقطعا للنزاعات ودفعا لمفاسد الخصومات ً ً َ َوفي ھذا الطالق مصالح عظیمة مع كونھ یشتمل على . َ

. لیھ مراعاتھ في مثلھ من مثلھُالضرر والفرقة بین الزوجین؛ لكنھ یشتمل على مصالح إذا وقع في موقعھ، وراعى فیھ الزوج ما ینبغي ع
 بعد مسائل النكاح؛ ألن الطالق یوجب رفع العصمة، والمناسبة بین كتاب الطالق وباب الخلع - رحمھم هللا-وكتاب الطالق یجعلھ العلماء 

ِّالذي انتھى منھ المصنف واضحة ظاھرة، وقد سبق وأن ذكرنا أن الحنابلة رحمھم هللا ُیقدمون باب الخلع على باب  الطالق، وبعض العلماء ٌ
ُِّیؤخر الخلع عن الطالق ویجعل الخلع بعد الطالق َأصلھ التخلیة، ومنھ قولھم: الطالق) كتاب الطالق: (وقولھ رحمھ هللا. َ ِ ْ َطلقت الناقة إذا : َّ َ َ

ِخلیت وُحل وثاقھا، فأصل الطالق التخلیة واإلرسال َّْ ُ ُّ َ ِ ْ َ رفع قید النكاح بلفٍظ :  بلفٍظ مخصوص، وقیلفھو حل قید النكاح: وأما في االصطالح. ِّ
وقد شرع الطالق بدلیل الكتاب والسنة وإجماع . مخصوص، وھذا اللفظ المخصوص سیأتي أنھ صریح لفظ الطالق أو كنایتھ بالنیة المعتبرة

َالطالق مرتان فإْمساك بمْعُروٍف أ: ٌفآیات منھا قولھ تعالى: األمة، أما دلیل الكتاب َ َ َِ ٌِ َ َ َُّ ٍْو تْسریح بإْحسان َّ َ ِ ِ ٌ ِ َیا أیھا : ، وقولھ سبحانھ]229:البقرة[َ َُّ َ
َّالذین آمنوا إذا نكْحتم الُمْؤمنات ثم طلقتُموُھن  ِ ِ ُِ ْ ُ َُّ َ َ ََّّ ُ َ َ َْ ُ ِ َ َفإْن طلقھا فال تحل لُھ مْن بْعد حتى تنكح زْوجا غْیرُه : ، وقولھ سبحانھ وتعالى]49:األحزاب[َ َ َ َ ََ ً َ َ َ َ َ َِ ِ ُّ َِّ َُ َّ َ ِ

وكذلك ثبتت السنة عن رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم بالطالق . َّ، إلى غیر ذلك من اآلیات التي دلت على مشروعیة الطالق]230:البقرة[
مره فلیراجعھا، ثم لیمسكھا حتى : (هللا علیھ وسلم َّكما في حدیث ابن عمر رضي هللا عنھما حینما طلق امرأتھ وھي حائض، فقال صلى

ٌوكذلك أجمعت األمة على مشروعیة الطالق، وأنھ مباح وجائز على ).  ثم تطھر، ثم إن شاء أمسك بعد ذلك وإن شاء طلقتطھر، ثم تحیض
 ...... .ٍتفصیل بین العلماء رحمھم هللا

 
 الحكم والمقاصد الشرعیة في الطالق
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ًإن في الطالق حكما عظیمة، فا سبحانھ وتعالى شرع للزوج إذا: قال أھل العلم َ َ وصلت الحیاة الزوجیة إلى مقام ال ُیحتمل، وحصل الضرر ِ ََ َ
ًعلى الزوج أو الزوجة أو علیھما معا من البقاء في النكاح أن ُیطلق، وجعل ھذا الطالق ثالثا، فجاءت الشریعة بالوسطیة، فكان أھل الجاھلیة  ًِّ َ

ِرأة ویتركھا حتى تقارب الخروج من العدة فیراجعھا، ثم یطلقھا طلقة في القدیم یتخذون من الطالق وسیلة ألذیة النساء، فكان الرجل یطلق الم َ ُ
ًثانیة، ویتركھا حتى تكاد تخرج من عدتھا فیراجعھا وال یقربھا وال یعاشرھا، إنما یفعل بھا ذلك إضرارا ًوال تْمسكوُھن ضرارا: َُّ َ َِ َّ ُِ ُلتْعتدوا  ُ َ َ ِ

ِ، فتذُروھا كالُمعلقة ]231:البقرة[ َ َ َ ََّ ََ ً، فكانوا یجعلونھا كالمعلقة، ال زوجة وال مطلقة، فكانوا ُیضارون بالطالق، فجعلھ هللا ثالثا]129:نساءال[َْ ُّ َ ً .
َألن الحیاة الزوجیة إذا وصلت إلى : وانظر إلى حكمتھ سبحانھ وتعالى وكمال علمھ جل جاللھ، حینما جعل الطالق على ھذا الوجھ، قالوا َ َ

ِضرر یوجب الطالق فإما أن یك ِّون من الرجل أو المرأة، فالرجل ُیقدم على الطالق فُیطلق الطلقة األولى، ففي الطلقة األولى إما أن یكون َ َ ِ ْ
َّفإن الغالب أن الرجل إذا طلق الطلقة األولى أن یتعقل : الخطأ من الرجل أو یكون من المرأة، أما إذا كان منھما فال إشكال، وفي الحالة الثانیة

ِق، ویعرف ھذه المرارة فیحن إلى زوجتھ إذا كان ظالما ومسیئا، فیشُعر بقیمة الزوجة عند الفراق لھا، فیحن لھا ویذوق مرارة الطال ًِ ً
ِفیراجعھا، فأْعطاه هللا الرْجعة، فإن رجع إلیھا رجع لھا بعقل غیر عقلھ الذي كان معھ، ویرجع إلیھا ببصیرة أكمل من بصیرتھ في حالھ  ٍَّ َ َ َ

ً إلیھ ربما أخطأت ھي، فإذا أخطأت علیھ في ھذه الحالة فإنھ سیطلقھا الطلقة الثانیة، فأْعطوا أیضا مھلة ثالثة، فإذا زادت األولى، فإذا رجعت ُ ُ
عن الثالثة فال وجھ، فتصبح الحیاة فیھا نوع من اإلضرار، وربما استغل الرجال الطالق لإلضرار بالمرأة، لذلك حدده هللا عز وجل بثالث 

ٍلقة األولى ألن الخطأ إما أن یكون منھ أو منھا؛ فإن تكرر الخطأ منھ في الثانیة والثالثة، فلن تعود إلیھ حتى تكون عند زوج فالط. تطلیقات
َّغیره، فإذا عاشرت زوجا غیره وطلقھا الطلقة الثالثة أدبھ الشرع بأن تكون فراشا لغیره، فیكتوي بنار الغیرة ویتألم ویتأوه، فإن كانت ھذ َّ ً ًَ ََّ ه َ

ًالمرأة عاقلة حكیمة ووجدت زوجا أصلح من الزوج األول وبقیت معھ وحمدت هللا على السالمة من األول، فعندھا یكتوي األول وینال عاقبة  ً
ِفإن تزوج امرأة ثانیة؛ فإنھ یتأدب وال ُیقدم على الطالق وال یھجم علیھ؛ ألنھ یخاف أن یحصل لھ مثل ما حصل مع األول. ظلمھ وإضراره َّ َ ى، ً

ًوإن نكحت ھذه الزوجة زوجا أضر منھ وطلقھا ثالثا فتحل لألول؛ فإن عادت لألول عادت وھي تحمد ضرره وقالت ھذا أرحم من سابقھ، : ً
تقیید الطالق بالثالث فیھ حكم عظیمة؛ ثم إن هللا سبحانھ وتعالى من : ًفإذا. َفصبرت علیھ، ثم ھو یعود لھا بنفس غیر النفس التي كان علیھا

ًتھ أن جعل الطالق مخرجا من المشاكل، فإن الحیاة الزوجیة ال تخلو من وجود المشاكل، إما بسبب اختالف طبائع الناس، طبیعة الرجل حكم
وطبیعة المرأة، أو تكون باختالف الطبائع ممن یحیط بالزوج والزوجة كأھلھ وقرابتھ وأھلھا وقرابتھا، وحینئٍذ تنشأ المشاكل بسبب ھذا 

ِلتضاد، فیكون الطالق حال لھذه المشاكل؛ ألن كال منھما یمضي لسبیلھ، ویلتمس عشیرا ُیحسن إلیھ وال یسيء، ویكرمھ وال االختالف وا ًِ َ ً ً
َّمخرج بطالقھا فال شك أنھ أمر عظیم، فلربما اطلع  أما لو بقیت المرأة عند زوجھا، ولم یكن للزوج. یھینھ، ویكون منھ ما ُیقصد من النكاح ٌ

یتھ، فلو -والعیاذ با- مرأتھ الرجل من ا َّ على خیانة، أو على وقوع في حرام، أو یكون یطلع منھا على أخالق ردیئة، تنتقل إلى أوالده وذرِّ َ ٍ
ًأن الشرع ألزمھ ببقائھا، فإن ھذا غایة الضرر على الرجال، ولترك الكثیر الزواج خوفا من ھذا؛ ألن المنھج التشریعي في شرع النكاح أن  َ ََ َ َ

ًیبقى مؤقتا، فأما بقاؤه مؤقتا ففیھ إضرار بالرجل والمرأة كما في نكاح المتعة، وقد ذكر العلماء الضرر فیھ، : یبقى إلى األبد، أو نقول: قولن ً
َوأما كونھ یبقى إلى األبد، فإنھ في حال وجود المشاكل واألضرار یبقى النكاح مفسدة بَدل أنھ مصلحة، فینقلب من المصالح إلى الم َ فاسد ً

َّ عظم الشرع -لفظ الطالق-ثم ھذا اللفظ . ِفالوسط أن یبقى النكاح إلى األبد، ولكن یرتفع إذا ُوجد ُموجب ارتفاعھ وذلك بالطالق. والشرور َ
َأمره، وألزم المكلف أن یحذر منھ، فحتى لو تلفظ بھ ھازال أو مازحا؛ فإنھ ُیؤاخذ بھذا اللفظ، وُیعاقب بمضي الطالق علیھ، فلو َ ً ً أن رجال قال ً

ًامرأتي طالق، فإنھا طالق ولو قصد الھزل، وكذلك لو جلس مع امرأتھ فأحب أن یمزح معھا وقال ھازال: ٍلرجل یمزح معھ َ ِأنت طالق: َ أو .. َ
ِطلقتك ُ ، قال ) العتاقالنكاح والطالق و: ٌثالث جدھن جد وھزلھن جد: (ٌأو أنت مطلقة فإنھ یمضي علیھ الطالق، قال صلى هللا علیھ وسلم.. َّ

ِّأربع جائزات إذا تكلم بھن: (عمر رضي هللا عنھ وأرضاه ُ ُ ٌ ، فھذا یدل على عظم شأن الطالق، ولذلك ینبغي )النكاح والطالق والعتاق والنذر: ٌ
 كالمخرج عند وقد نص العلماء رحمھم هللا على كراھیة الطالق إذا لم یكن من حاجة، وأنھ. للمسلم أال یستعجل في الطالق وأن یتریث فیھ

ًإعیاء الحیل، وإذا تعب الزوج ولم یستطع عالج مشاكلھ، فإن الطالق یكون مخرجا من ھذه المشاكل، وعالجا لھذه األضرار، أما إذا كان من  ً ِ
ن یبینوا من عادة العلماء في كتاب الطالق أ) كتاب الطالق: (وقولھ رحمھ هللا. دون حاجة فقد نصوا على كراھیتھ وُبغضھ في ھذه الحالة

ُأركانھ، فیبینوا أوال من الشخص الذي یملك الطالق ولھ حق الطالق؛ ألن الطالق قد یصدر من األھل وقد یصدر من غیر األھل، كأن  ً
ٌیصدر من صبي صغیر، أو مجنون أو سكران أو ُمكره، فیبحثون مسائل الشخص الذي ھو أھل للطالق َ ْ ًكذلك أیضا یبحثون الركن الثاني، . ٍ

َظ الطالق وصیغتھ، فیبینون ألفاظ الطالق الصریحة، وألفاظ الطالق الكنایة، وألفاظ الطالق التي تعتبر من السنة، وألفاظھ البدعیة، ثم وھو لف َ ُ
َكذلك یبینون األلفاظ المعلقة والمنجزة إلى غیر ذلك من مباحث الصیغ َّ َّ َّوكذلك أیضا ُیبیِّن العلماء محل الطالق وھي المرأة التي. َ َ  وقع علیھا ً

ِّالطالق؛ فإن الطالق قد تواجھ بھ المرأة التي ھي زوجة المطلق، وقد تواجھ بھ أجنبیة كأن یقول َ َ ُإن تزوْجتك فأنت طالق، وأیما امرأٍة : ُ َ
م وقد ُیخصِّص ھذا المحل ِتزوجتھا فھي طالق، وأیما امرأٍة أعقد علیھا فھي طالق، وقد ُیعمِّ َ ببیان المحل الذي وقد اعتنى العلماء رحمھم هللا. َ َ

ًیرد علیھ الطالق وُیْحكم بصحة الطالق إن ورد علیھ، كذلك أیضا اعتنى العلماء رحمھم هللا في باب الطالق ببیان ھدي النبي صلى هللا علیھ  َ
ِّھذا طالق ُسني لما وافق السنة، كأن یطلق المرأة المدخول بھا : وسلم وسنتھ من حیث السنة والبدعة، فیقولون ّفي طھر لم یمسھا فیھ طلقة ٌ ٍ ُ

ًواحدة فإنھ یكون طالقا ُسنیا، وكما قال ابن مسعود رضي هللا عنھ، وأثر عن علي أیضا ً ِّ ًِ فیبینون الطالق ). ٌال یطلق أحد للسنة فیندم: (ُ
یلتزمھ، وكذلك یبینون الطالق َّالمشروع الذي شرعھ هللا وبینھ في كتابھ وعلى لسان رسولھ صلى هللا علیھ وسلم، والذي ینبغي للمسلم أن 

البدعي واآلثار المترتبة علیھ كطالق المرأة الحائض حال حیضھا، وطالق الثالث بلفٍظ واحد، وھل یقع أو ال یقع، كل ھذا یعتني بھ العلماء 
َّرحمھم هللا في كتاب الطالق، وبعد أن یبینوا الطالق یشرعون في بیان آثار الطالق، وھو باب العدة وباب ا لرجعة، فیعتنون ببیان مسائل ِ

َالعَدد ومسائل الرْجعة، وكل ذلك اعتنى بھ المصنف  َّ  ...... . وكذلك إخوانھ من العلماء، رحمھم هللا أجمعین- رحمھ هللا برحمتھ الواسعة- ِْ
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ما حكم الطالق؟ إذ ھو مشروع، لكن ھل ھو مباح أو مشروع مع : ق یرد السؤالفي بدایة الطال] یباح للحاجة ویكره لعدمھا: [قال رحمھ هللا
ًالطالق تعتریھ األحكام التكلیفیة الخمسة، فیكون مباحا : ولذلك قال بعض العلماء. الكراھة أو ھو مستحب أو واجب؟ ھذه المسألة فیھا تفصیل

ِلوجود الحاجة، كرجل لم یرتح المرأتھ ونفر منھا ومن أخالقھا ِّ وطباعھا فاحتاج إلى الطالق؛ فإنھ یكون مباحا لھ أن ُیطلق، وإن صبر َ َ ً
ًفإْن كرْھتُموُھن فعسى أْن تكرُھوا شْیئا ویْجعل هللا فیھ خْیرا كثیرا : وتحمل فھو أفضل ًِ ِ ِ ََّ َ َ َ َ َ َُ َّ َ َ َ َ َ َ ًَ ْ َُ ِ َّ، وقد تكون المرأة بذیئة اللسان، أو عصبیة [19:النساء[ِ ِ َ َ

َّھذه العصبیة ویْحدث عنده نوع من الضیق، ویكون محتاجا للطالق لكي یتخلص من ھذا الضیق ومن ھذا الضغط الذي المزاج، فیتضرر ب ً ٌ ُ َ
یجده من عشرتھ المرأتھ، فھو ُمحتاج، فمثل ھذا یباح لھ الطالق، والمباح مستوي الطرفین، ال ثواب وال عقاب، فال أجر لھ إن طلق، وال إثم 

الطالق في حقك مكروه، : ٌكأن تكون عنده امرأة مستقیمة وھو مرتاح معھا وأراد أن یطلق، فیقال لھ) كره لعدمھاوُی: (قولھ. علیھ إن طلق
ٌإنھ یحُرم إذا كان فیھ ضرر على المرأة في ھذه الحالة إذا لم یكن لھ حاجة، وكما أن المرأة ال یجوز لھا أن تسأل الطالق : وقال بعض العلماء َ

وقد تكون الحاجة التي تبیح الطالق ماسة، كأن یكون الرجل عنده .  كذلك ال یجوز للرجل أن یطلق من دون بأسمن زوجھا من دون بأس؛
ن ًأربع نسوة وھو شدید الشھوة، وأكثر نسائھ كبیرات في السن، فأراد أن ُیطلق واحدة لكي یتزوج فیحصِّ ِّ نفسھ عن الحرام، فھذا ُمحتاج وعنده  َ

َّكالمرأة التي تضر بزوجھا، فتؤذیھ بلسانھا وكالمھا، فتضرر ] ویستحب للضرر: [قال رحمھ هللا.  من المسائلَحاجة فُیباح لھ، ونحو ذلك ِ ُ
َالرجل منھا من ناحیة أذیتھا لھ، أو أذیتھا لقرابتھ كأخواتھ أو بناتھ من المرأة السابقة أو نحو ذلك، فھذا كلھ مما یوجد فیھ الضرر علیھ وتوجد  َّ

ًشرع لھ أن یطلق، ویكون الطالق مستحبا، أيبسببھ الحاجة، فُی َأن الشرع قصد رفع الضرر، فإذا كان بقاؤھا : ًمندوبا إلیھ، والسبب في ذلك: ِّْ َ ّ
ًفیھ ضرر، وتطلیقھا یدفع ھذا الضرر، فإن دفع الضرر مستحب شرعا، فالوسائل تأخذ حكم مقاصدھا ًكذلك یكون الطالق مستحبا ومندوبا . ٌ ً

ٌ إذا كان الرجل ضعیفا والمرأة شابة، ولم یعطھا حقھا الذي یحفظھا بھ من العفة، ویشعر أنھ مضیق علیھا ومقتر لھا، وأنھا إلیھ، وذلك فیما ِّ ًٌ
ًإذا عاشرت غیره فإن ذلك أرحم بھا وأْرفق، فیكون مستحبا لھ أن یدفع الضرر عنھا، َ وھكذا إذا كانت عندھا بعض المعاصي التي ال توجب  َ

یتھا وولدهالحكم بوجوب ط ویجب الطالق ] ویجب لإلیالء: [قال رحمھ هللا. ًالقھا؛ فإنھ یكون مستحبا؛ ألنھ ربما نقلت ھذه المعاصي إلى ذرِّ
َإذا كان طالقا مبنیا على اإلیالء، فالرجل الذي حلف أنھ ال یطأ أھلھ أو ال یطأ زوجتھ ومضى على حلفھ أربعة أشھر وھو لم یقربھا، وحلف  ََ ً ً

ِّأنت بالخیار بین أمرین، إما أن تكفر عن یمینك وتطأ زوجتك؛ فحینئٍذ : ِأشھر فأكثر، فإنھ ُیوقفھ القاضي عند تمام المدة، ویقول لھعلى أربعة  َُ
َال إشكال، وإما أن تطلق الزوجة، وتْبقى على یمینك من أنك ال تطؤھا، أما أن تمتنع من فراشھا أكثر من أربعة أشھر فال ُللذین ُیْؤل: َ َ ِ ِون مْن َِّ َ

ٌنسائھم تربُص أْربعة أشُھر فإْن فاُءوا فإن هللا غفور رحیم  ِ َّ ِ ُّ ِ َِ َ َ َ ٌَ ُ َْ َ َِّ ِ ِ ٍَ َ َ ََ َ ٌوإْن عزُموا الطالق فإن هللا سمیع علیم * ْ ِ ِ ََّ َ َ ٌَ َ َّ َِّ َِ . فیخیِّره بین األمرین]. 227- 226:البقرة[ََ
ٍا في باب اإلیالء، واإلیالء من آلى الرجل إذا حلف، فھو طالق منبن على حلفھ طالق اإلیالء، وسیأتین: فھذا النوع من الطالق یسمیھ العلماء ٌ

ًكذلك یكون الطالق واجبا إذا كانت المرأة فیھا سوء وضرر، أو فیھا فساد، وأمره أبوه . ًالیمین أنھ ال یطأ زوجتھ، فحینئٍذ یكون الطالق واجبا
ٌفي المرأة مانع یمنع من طالقھا وھناك أمر من الوالد، واألصل بر الوالدین، خاصة إذا ُّأو أمرتھ أمھ بتطلیقھا فوجب علیھ البر؛ ألنھ لیس  ٌ

ًیا بني طلق امرأتك؛ فإنھ یجب علیھ طالقھا برا : ٌكانت المرأة سیئة أو تقع في الحرام وتؤذي الوالدین، وبقاؤھا فیھ أذیة للوالدین، فقال الوالد ُِ ِّ َ
ِّلخطاب رضي هللا عنھ ابنھ أن ُیطلق زوجتھ، وكما أمر إبراھیم علیھ السالم إسماعیل أن یطلق زوجتھ، لوالده ولوالدتھ، كما أمر عمر بن ا َ

ًیكون الطالق حراما إذا كان طالقا مخالفا للشرع، كطالق المرأة الحائض، فإن ] ویحرم للبدعة: [قال رحمھ هللا. ٌوكل ذلك ثابت وصحیح ً ً
ٌطالق المرأة الحائض ُمجمع على تحریم ٌھ، وأنھ طالق بدعة یأثم إن فعلھ، فلو قال رجل المرأتھ وھي حائضَ َ أنت طالق؛ فقد ارتكب : ْ

ٍالحرام، وأثم لتلفظھ بالطالق في ھذه الحال، فھو طالق ُمحرم، أو كأن ُیطلق في طْھر قد مس المرأة فیھ، فإن طلق المرأة في طھر جامعھا  ٍَّ ََّ ُ ِّ ٌ
َیا أیھا النبي إذا طلقتم النساء فطلقوُھن لعدتھن وأْحُصوا العدة واتقوا هللا: عة؛ ألن هللا یقولًومسھا فیھ، فإنھ ُیعتبر طالقا للبد َِّ ُ ُ ِّ ُ َّْ ََّ َ َ ََ َّ َِّ َّ ِ ِ ِ َّ ُّْ َِّ َ َّ َ ََ ُ ِ ، ]1:الطالق.. [ِ

َّفطلقوُھن لعدتھن: (فقولھ ِ ِ ِ َِّ َّ ُ ِّ َ ُطلقوھن لقُبل عدتھن، وقُبل العدة، أي: أي) َ َُّ َّاستقبال العدة،: ِ ٍ وھذا إنما یكون في طھر لم یجامعھا فیھ، فإن طلقھا في ِ
َّطھر جامعھا فیھ فإنھ طالق محرم ٌ ٍ. ...... 

 
 ِاألحكام المتعلقة بأنواع المطلقین

 
 

ر َّإذا كان الذي طلق قد عقد على المرأة فھي زوجتھ، ویتعلق بھا الطالق، ومفھوم ذلك أن غی: ھنا مسألة] ٍویصح من زوج: [قال رحمھ هللا
َّیا أیھا الذین آمنوا إذا نكْحتم الُمْؤمنات ثم طلقتُموُھن : أما كون الطالق من الزوج؛ فإن هللا تعالى یقول. ِّالزوج ال ُیطلق ِ ِ ِ ُُّ ْ ُ َُّ َ َ ََّّ ُ ََ َ َْ ُ ِ َ َ َ ، فبینت ]49:األحزاب[َ

ًھذه اآلیة أن الطالق لمن نكح، فدل على أنھ إذا كان زوجا للمرأة فإنھ یتعلق بھا الطال َ كذلك قال صلى هللا علیھ . ق، ویمضي علیھا طالقھَ
إن ھذا یدل : ، والمراد بذلك لمن نكح، إذ من أخذ بساق المرأة فلھ حق جماعھا واالستمتاع بھا، فقالوا)إنما الطالق لمن أخذ بالساق: (وسلم

 ...... .على أن الزوج ھو الذي یملك الطالق
 

 حكم طالق الرجل للمرأة األجنبیة
 
 

ًأن یطلق األجنبیة طالقا ُمنجزا، كأن یقول لھا: الصورة األولى: ألجنبیة یأتي على صورتینطالق ا ًَّ : ِأنت طالق، أو كرجل أعزب یقول: َ
ُزوجتي طالق؛ فإنھ ال ینفذ طالقھ بإجماع العلماء أنت طالق، : وھو یعلم أنھا أجنبیة ولیست بزوجٍة لھ وقال لھا ًولكن من خاطب امرأة أجنبیة. ِ
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ِّتكت إلى القاضي فإن القاضي ُیعزُره ویؤدبھ، ویعتبر ھذا من أذیة الناس واإلضرار بھم، وتعتبر نوعا من اإلساءة، فُیعزره بحسب حال واش ً ُ َِّ َ
ھي طالق، : أن یشیر المرأٍة فیقول: واختلف العلماء في صورٍة ُیلحقھا بعض العلماء بھذه الصورة، وھي. المرأة التي خاطبھا، وبحسبھ ھو

ًُیظنھا زوجة لھ، وتبین أنھا لیست زوجتھ، أو خاطب أجنبیة یظنھا زوجتھ فقالو ًَّ ُْحكم ھذا كحكم طالق : ِأنت طالق مني؛ فقال بعض العلماء: َ
َّاألجنبیة؛ وذلك ألنھ علق الطالق بالمعین، وتبین أن المعین خطأ وال عبرة بالظن البیِّن خطؤه، وعلى ھذا فال ُیعتد بھذا الطالق؛ َّ  ألنھ تعلق َّ

ِّأن ُیطلق طالقا معلقا، وُیعلق الطالق على نكاحھ، فیقول: الصورة الثانیة. بأجنبیة ًِّ ُّإن تزوجت فالنة فھي طالق، فھي أثناء تلفظھ بالطالق : ًَّ َ َ ًُ
ًأجنبیة، وستصیر زوجة لھ، فعلق الطالق بحالة إن صارت زوجة لھ؛ فإن وقع معلقا على مثل ھذه الصورة وأشباھ ً ھا، فال یخلو تعلیقھ من ًَّ

ِّأن ُیعلق الطالق على النكاح بالتعمیم، فیقول: الحالة األولى: حالتین َكل امرأٍة أتزوجھا فھي طالق، وكل امرأٍة أعقد علیھا فھي طالق، : َ
ُأن یخص، وإذا : لثانیةالحالة ا. ٌفالطالق أثناء صدوره صدر من أجنبي، ولكنھ معلق على الزواج، فھل تطلق المرأة أو ال؟ سیأتي بیانھ َ

َّخصص فإما أن یخص بالزمان أو بالمكان أو باألشخاص أو باألجناس َُّ كل امرأٍة أتزوجھا ھذه السنة، أو كل : مثال التخصیص بالزمان. َ
مثال .  طالقكل امرأٍة أعقد علیھا في المدینة فھي: مثال التخصیص بالمكان. امرأٍة أعقد علیھا ھذا الشھر أو ھذا األسبوع فھي طالق

إذا نكحت : أن یقول: مثال التخصیص بالقبائل. ٍكل امرأٍة من فالن إذا نكحتھا فھي طالق، أو إذا تزوجتھا فھي طالق: التخصیص باألشخاص
ف علماء السلف ًامرأة من قبیلة كذا فھي طالق؛ فإذا إما أن ُیعمم وإما أن ُیخصِّص، وإما أن ُیقیِّد وإما أن ُیطلق، ففي جمیع ھذه الصور، اختل

ًأن من طلق األجنبیة معلقا ال یقع طالقھ ألبتة مطلقا، سواء كان طالقا معلقا بزمان أو بمكان أو : فالقول األول. رحمھم هللا في ھذه المسألة ً ً ًً َّ ََّ ّ
َد بھذا كلھ أو لم ُیقید، وھذا القول احتج أصحابھ بقولھ تعالى َّبأشخاص أو بقبائل، أو قیِّ َ َیا أیھ: ُ َُّ َّا الذین آمنوا إذا نكْحتم الُمْؤمنات ثم طلقتُموُھن َ ِ ِ ُِ ْ ُ َُّ َ َ ََّّ ُ َ َ َْ ُ ِ َ َ

ٌ، وإلى ذلك أشار اإلمام البخاري في صحیحھ أن الطالق مرتب على النكاح، فإن قال]49:األحزاب[ كل امرأٍة أتزوجھا، فالعبرة بھ حال : َّ
كذلك . امرأتي طالق، وزوجتي طالق: ِأنت طالق، وكما قال األعزب: مرأٍة أجنبیةَّالقول، فقد طلق وھو أجنبي فال یقع طالقھ، كما لو قال ال

، وقد حسن ھذا الحدیث غیر واحٍد من األئمة والحفاظ )إنما الطالق لمن أخذ بالساق: (ًأیضا استدلوا بالسنة من حدیث عائشة رضي هللا عنھا
َرحمة هللا علیھم، وھو حدیث ثابت وُیحتج بھ ، فإن أسلوب الحصر والقصر، یدل على أن الطالق یملكھ من )ق لمن أخذ بالساقإنما الطال: (ُ

ٍنكح، ومفھومھ أنھ ال یملكھ من ال ینكح ، ومفھوم الحصر ُمعتبر، وكذلك أیضا استدلوا بصریح المنطوق في قولھ علیھ الصالة والسالم  في - ً
، فنص علیھ الصالة )ال طالق فیما ال یملك، وال عتق فیما ال یملك: ( وفیھ أن النبي صلى هللا علیھ وسلم قال-الحدیث الحسن في السنن

ًوالسالم على أن الطالق ال یقع إذا كان المطلق طلق شیئا ال یملكھ ولیس في عصمتھ َّ ًوعلیھ فإنھ ال یقع طالقھ مطلقا؛ وألننا لو قلنا بوقوع . ِّ
 أیما امرأٍة أتزوجھا فھي طالق، فمعنى ذلك أنھ سیبقى بدون امرأٍة ویحُرم علیھ :أن الرجل إذا قال: َّطالقھ لحرمنا ما أحل هللا، وتوضیح ذلك

ًالزواج، فما من امرأٍة یعقد علیھا إال حُرمت علیھ بمجرد العقد، فال یستطیع أن یتزوج أبدا، وقد قال صلى هللا علیھ وسلم وأتزوج النساء، : (..َ
 رسول هللا صلى -رضوان هللا علیھم- ولذلك لما استأذن الصحابة .  ومخالفة الشرع، فھذا یؤدي إلى محظور)فمن رغب عن سنتي فلیس مني

فلو قال . إنھ ال یقع النكاح على ھذا: ُّهللا علیھ وسلم في التبتل نھاھم عن ذلك، وھذا یفضي إلى التبتل، بل ھو أسوأ من التبتل، وعلى ھذا قالوا
ًإذا صححت الصیغة لصحت مقیدة ومطلقة، والكتاب والسنة صریحان بأن الطالق ال یتبع وال : ّلماذا تفسدون قولھ لو قید النكاح؟ نقول: قائل َّ َّ

یقع إال بامرأة، أما الذین قالوا بوقوعھ فقد استدلوا بصیغة الشرط وأنھ اشترط فیما بینھ وبین هللا، وجاء عن ابن مسعود رضي هللا عنھما أنھ 
َّإن عمم فال، وإن خصص فنعم: (قال َّإذا عمم في قولھ: يیعن) َّ أیما امرأٍة أنكحھا وأتزوجھا أو نحو ذلك؛ فال یؤاخذ بذلك، وإن خصص فیقع : َ

ًولذلك الذي یترجح ھو القول بعدم وقوع الطالق على األجنبیة ُمعلقا أو . ًویؤاخذ بذلك احتجاجا باألثر، وال قول ألحٍد مع نص الكتاب والسنة َّ
َّمنجزا، عمم أو خصص، فال  َّ ًَّ   .ِبد في الطالق من وجود المحل المعتبر، وھي المرأة التي ثبت أنھا في عصمة المطلقَ

 
 
 
 

 حكم طالق الصبي والمجنون
 
 

یكون بالبلوغ والعقل، فالصبي غیر مكلف، ولذا قال صلى ) مكلف: (قولھ] ویصح من زوج مكلٍف، و ممیز یعقلھ: [قال المصنف رحمھ هللا
الصبي، والمجنون كذلك، فقد أجمع العلماء على أن المجنون ال یصح طالقھ إذا وقع طالقھ : وذكر منھم) عن ثالثةرفع القلم : (هللا علیھ وسلم

ًحال الجنون، یستوي في ذلك أن یكون جنونھ متقطعا أو مستدیما؛ فإن كان جنونھ مستدیما فال إشكال، وإن كان متقطعا، وثبت أنھ طلق في  ً ً ً َ
إنھ إذا كان : یقع الشتباه أن یكون أفاق عند الطالق، وقالوا: على عدم وقوعھ، وخالف بعض أئمة الحنفیة فقالواحال وجود الجنون فالجماھیر 

َیجن تارة ویفیق تارة وخاطب المرأة، فإن معنى ذلك أنھ عقل أنھا امرأتھ وزوجتھ، قالوا ُفینفذ الطالق لھذا، والصحیح ما ذكرناه، واإلجماع : َ ُ
ُنون أنھ ال ینفذ طالقھعلى أن األصل في المج ٌصبي غیر ممیز وصبي ممیز، والصبي : وأما بالنسبة للصبي، فالصبي ینقسم إلى قسمین. ُ ٌ

با، والصبا ضد البلوغ والحلم والرجولة، فكمال الرجولة بالحلم والبلوغ ّمأخوذ من الصِّ أن یكون مع : والصبا لھ حالتان، الحالة األولى. ٌ
َالصبي الممیِّز ُیحد بالسنوات، : یكون بدون تمییز، واختلف العلماء في ضابط الممیِّز وغیر الممیِّز، فبعضھم یقول: التمییز، والحالة الثانیة

ُّوحدوه في مسألة الطالق  ٌ بعشر سنین، وھناك أیضا قول لبعض السلف أنھ -كما ھو قول عطاء ، وطائفة من السلف وروایة عن اإلمام أحمد- َ ً
بتسع سنین، ھذه ضوابط الممیز في الطالق، وھناك تمییز في الصالة الذي ھو سبع سنوات، وھذا لھ حكم خاص، ٌاثنتا عشرة سنة، وقول 

ِوبناء على ذلك ُینتبھ إلى أن كالمھم في الذي لم یبلغ، یعني لم یحتلم ولم ُینزل المني، أما لو بلغ وأنزل واحتلم فھو رجل، ال ُیقال فإذا . َصبي: ً
. التمییز فباإلجماع أنھ ال یقع طالقھ ً أن یحتلم وُیمني، وقبل أن یصیر رجال مكتمل الرجولة؛ فإنھ إن كان دون سنكان في طور الصبا قبل

ج بنتك البني، فاتفقا على تزویج ! یا فالن: ٌرجل عنده ولد عمره ست سنوات وآخر عنده بنت عمرھا خمس سنوات، فقال: صورة المسألة زوِّ
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َأغضبتھ فطلقھا، فما الحكم؟ إذا أغضبتھ .. فالنة طالق.. زوجتي طالق: ٌفھذا زوج لھذه الزوجة، فقال ھذا الصبيالبنت من االبن وتم العقد،  َ
جمھور : َّفطلقھا، فطالقھ وعدمھ على حٍد سواء؛ ألنھ دون سن التمییز، لكن إذا بلغ اثنتي عشرة سنة ومیز األمور؛ فللعلماء فیھ وجھان

ُنھ ال یقع طالقھ حتى یبلغ، وقال بعض السلف كعطاء ، وأیضا روایة عن أحمد رحمة هللا علیھ وقول بعض السلف واألئمة والعلماء على أ ً
َّ؛ فبین أنھ غیر )رفع القلم عن ثالثة: (ُأصحاب الحدیث أنھ ینفذ طالقھ، والصحیح أنھ ال ینفذ طالقھ؛ ألن النبي صلى هللا علیھ وسلم قال

َیا أیھا: قل فیھ یجعلھ ال یدرك ما یقول؛ ولذلك قال هللا في السكرانًُمؤاخذ، وبناء علیھ فإن نقصان الع َُّ ْالذین آمنوا ال تقرُبوا الصالة وأنتم  َ ُ ْ ْ َُ َ َ َ ََ َّ َِ َّ
َُسكارى حتى تْعلُموا ما تقولون  َ َ َُ ُ َ َ ََ ًن ُممیِّزا ، والصبي ال یعلم عواقب الطالق كما ینبغي، وال یعلم عواقب الكلمة كما ینبغي، ولو كا]43:النساء[َّ َ

َّفإنھ لیس عنده عقل یحُجره ویمنعھ عن قول ما فیھ ضرر علیھ، وإذا كان الصبي منعھ هللا من التصرف في مالھ خشیة الضرر؛ فإنھ إذا طلق  ُّ ٌ
ي أنھ ال ینفذ طالقھ َفوت مالھ وھو المھر، وھذا ُیقوِّ َ . قوى إن شاء هللا تعالىفقول الجماھیر بأن طالق الصبي ال ینفذ ھو األصح واألشبھ واأل. َّ

ِ طلق المرأة وخرجت من عدتھا فطلقھا، فإنھا إذا خرجت من عدتھا - ًمثال-ال یصح الطالق إال من زوج، فال یصح من أجنبي، فلو أنھ : ًإذا ِ َِّ َّ َّ
ًلو طلق الصبي لم ینفذ طالقھ، ممیِّزا البلوغ والعقل، ف: ًوال بد أن یكون ھذا الزوج مكلفا، وھو الشرط الثاني، والتكلیف. أجنبیة وال ینفذ طالقھ

ًكان أو غیر ممیز، ولو طلق المجنون لم ینفذ طالقھ، سواء كان جنونھ متقطعا أو ُمطبقا بشرط أن یكون الطالق حال الجنون ًِ ً َّ.  
 
 
 
 

 حكم طالق السكران
 
 

َّھذا ُمفرع على قولھ) ومن زال عقلھ: (قولھ] ًومن زال عقلھ معذورا لم یقع طالقھ: [قال المصنف رحمھ هللا فالتكلیف یستلزم ). َّمكلف: (َ
یزول العقل بالجنون أو بالسكر، : ، أنھ إذا كان غیر مكلٍف ال یقع كما ذكرنا، قلنا)مكلف: (فمفھوم الشرط في قولھ. البلوغ والعقل: وصفین

ِّوالمْسكر والمخدر حكمھما واحد من حیث تفصیل العلماء َ ْأن یكون ُسكُره : الصورة األولى: ئل العقل فلھ صورتانًأما إذا كان سكرانا زا. ِ
َوزوال عقلھ على وجٍھ مأذون أو معذور بھ شرعا، مثل أن یشرب عصیرا فیتبین أنھ خمر، فمثل ھذا یسمى بالسكران المعذور في سكره،  ً ً ٍ ٍ

ِفھذا ُیعذر، وُینزل منزلة المجنون وال یؤاخذ، وُحكي اإلجماع على ھذا كما حكاه اإل َّ مام ابن قدامة رحمھ هللا على أن السكران المعذور تسقط َ
ِكذلك أیضا في حكم المعذور ما یقع في التخدیر، فلو أنھ ُوضع المخدر في شراٍب وھو ال یدري؛ فإنھ إذا . عنھ المؤاخذة في جملة المسائل ً

ِّكذلك أیضا المخدر الجراحي، مثل. شربھ وتكلم بالطالق وتلفظ بھ لم ینفذ الطالق ِّ ما یقع في العملیات الجراحیة، حیث ُیوضع المخدر في ً
ٍالعملیة الجراحیة فإذا جاء قبل اإلفاقة یتكلم ویتلفظ فتلفظ بتطلیق نسائھ، أو بطالق زوجتھ فإنھ ال ینفذ؛ ألن تخدیره كان على وجٍھ معذور فیھ  ُ

أن السكران زائل العقل إذا كان زوال : ُ وغیرھم رحمة هللا علیھموھذا نص علیھ جماھیر العلماء، كاإلمام ابن قدامة واإلمام النووي. ًشرعا
والعیاذ -ًأن یكون ُسكره وزوال عقلھ على وجٍھ ال ُیعذر فیھ شرعا، وھذا مثل : الصورة الثانیة. ًعقلھ بسبب ُیعذر فیھ شرعا أنھ ال ینفذ طالقھ

ً من یشرب الخمر عالما بھا معتدیا لحدود هللا عز وجل-با ُال ینفذ طالقھ : القول األول: علماء في السكران إذا طلق حال سكره قوالنفلل. ً
وھو : والقول الثاني. ًولو كان متعمدا للسكر، وھو مذھب الظاھریة وطائفٍة من أھل الحدیث وروایة عن اإلمام أحمد رحمة هللا على الجمیع

د للسكر ینفذ علیھ طالقھ َأن السكران الذي ال ُیعذر في ُسكره ال ینفذ - ج أصحاب القول األول واحت. مذھب الجمھور أن السكران المتعمِّ
َیا أیھا الذین آمنوا ال تقرُبوا الصالة وأنتم ُسكارى حتى تْعلُموا ما : فإن هللا سبحانھ وتعالى یقول: أما دلیل الكتاب.  بدلیل الكتاب والسنة-طالقھ َ َ َ َ َ َ َ ََ ََّ َ َْ ُ ْ ْ َُ ََ َّ ِ َُّّ

َتقولون  ُ ُ َّفدلت ھذه اآلیة الكریمة على أن السكران ال یعلم ما یقول، وإذا كان ال یعلم ما یقول كان كمن یھذي بما ال یعلم، فھو ] 43:النساء[َ
ِّغیر مطلق حقیقة، وعلیھ قالوا ومن ذلك ما ثبت في الصحیح عنھ علیھ الصالة والسالم أنھ أسقط المؤاخذة : واستدلوا بالسنة. ُال ینفذ طالقھ: َ

ًكران، وذلك ما جاء في الصحیحین من حدیث حمزة رضي هللا عنھ وأرضاه، أنھ لما كانت الخمر حالال شربھا في أول مقدمھم في قول الس
ِأعد مھر فاطمة لكي یدخل بھا، وكان لھ بعیر شارف، فأناخھ بباب حمزة رضي هللا عنھ ثم ذھب،  إلى المدینة، وكان علي رضي هللا عنھ قد

َفشرب حمزة فثمل في شر ّبھ، فغنتھ الجاریة، فانتشى رضي هللا عنھ، فجب سنام البعیر، فجاء علي رضي هللا عنھ ورأى ما ھالھ، فذھب ِ َ
ّیشتكي إلى رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم، فجاء علیھ الصالة والسالم ووقف على عمھ حمزة فوبخھ وقرعھ، فرفع حمزة رأسھ إلیھ وقال 

ولما قال ھذه الكلمة تنبھ علیھ الصالة والسالم أنھ سكران، ولم یكن یعلم ) ٌما أنتم إال عبید آلبائي : ( لمًمخاطبا رسول هللا صلى هللا علیھ وس
 رجع علیھ الصالة والسالم القھقرى، ولم یؤاخذ حمزة بھذه الكلمة؛ ألن ھذه الكلمة لو قالھا -كما في الروایة-أنھ سكران، فلما قال ھذه الكلمة 

لیھ وسلم لكفر؛ ألن المقصود بھا السخریة والحط من القدر، فلما قالھا وھو في حال سكره لم یؤاخذه النبي علیھ ٌرجل للنبي صلى هللا ع
دة في حال السكر، والردة قول، ولم یؤاخذه مع أنھ  ونص العلماء أن النبي صلى. الصالة والسالم بھا ّهللا علیھ وسلم أسقط المؤاخذة بالرِّ

ّأن حمزة كان معذورا في سكره، حیث كان الخمر ُمباحا، وُرد على ذلك بأن المؤاخذة مرتبطة بالعقل سكران، لكن ردوا على ذلك ب ً ًَ
ًواإلدراك، ولیست القضیة قضیة كونھ مباحا أو محرما إن األصل یقتضي أن التكالیف منوطة بالعقل، والتكالیف من حیث : كذلك قالوا. ً

والظاھر أن السكران یمر في سكره بثالث حاالت، ینبغي فیھا التفریق في . ران ال عقل لھالمؤاخذة وعدمھا تكون مرتبطة بالعقل، والسك
: والحالة الثانیة. أن یكون في بدایة الھزة والنشاط والنشوة: الحالة األولى: الحكم على ما یبدر منھ في كل حالة على حده، وھذه الحاالت ھي

. ًلمجنون، ال یعرف السماء من األرض، وال یفرق األشیاء وال یمیزھا تماما كالمجنونأن یكون في غایة السكر، وھي التي یسقط فیھا كا
وھي بدایة الھزة والنشاط، فمن شرب : فأما الحالة األولى. تضییع َأن یكون بین بین، یصحو ویلغو، ویكون عنده تمییز وعنده: والحالة الثالثة

ً فباإلجماع ینفذ علیھ الطالق؛ ألنھ في ھذه الحالة ال یزول عنھ الشعور، بل یكون مالكا َّالخمر وكان في بدایة الھزة والنشاط والفرح وطلق، ُ
ًلنفسھ، وھذا الحكم سار على جمیع األحكام القولیة والفعلیة، فلو قتل أو زنى أو فعل أي شيء وھو في بدایة الھزة والنشاط مالكا لنفسھ؛ فإنھ  ٍ
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ًالسكر وھي نھایتھ المطبقة التي یسقط كالمجنون، ال یفرق تماما بین األمور، وال یعرف السماء من إن كان في غایة : الحالة الثانیة. ُیؤاخذ
ًإن ھذا ال یؤاخذ، وجھا واحدا عند العلماء، وعند أصحاب القولین أنھ یكون كالمجنون: األرض، فقالوا ھي الحالة الوسط وھي : الحالة الثالثة. ً

ًیئا صحیحا وأحیانا وشیئا خاطئا، ویكون عنده تمییز وتضییعًما إذا كان السكران أحیانا یقول ش ً ً ً وفي ھذه الحالة اختلف العلماء في وقوع . ً
-نستصحب حكم األصل : ِیقع طالقھ؛ ألن األصل فیھ أنھ ُمفیق؛ فإذا كان في حالة لم یصل فیھا إلى الجنون یقولون: الطالق، فمنھم من یقول

إنھ بدخولھ الحالة الوسط ھذه دخل في حالة الخلط، واختلط : إنھ ال ینفذ علیھ الطالق، قالوا: ا الذین قالواوأم.  فینفذ علیھ الطالق-أنھ مفیق
ِّعلینا أمره ولم نمیز حالھ، ولما كانت حالة غیاب العقل والتأثیر فیھ والشبھة قائمة وموجودة؛ فإننا نعمل األصل أنھا زوجتھ، وال نطلقھا إال 

ِّھذا الطالق، ھل ھو صادر عن قصد أو غیر صادر عن قصد، وھو إذا عقل ورجع إلى صوابھ إن أراد أن یطلق بیقین، وإذا شككنا في  َ َ
ِففي ھذه الحالة وھو مختلط فاألصل أنھا زوجتھ، ونشك في تأثیر ھذا الطالق فنسقط ھذا التاثیر ونبقى على األصل، ھذا وجھ : َّطلق، قالوا ُِ َ

َّیا أیھا الذین آمنوا إذا نكْحتم الُمْؤمنات ثم : قولھ تعالى: الدلیل األول: إنھ ینفذ، فإنھم استدلوا بدلیلین:  قالواأما الذین. التردد في الحالتین ُ َِ ِ ِ َُّ َ َْ ُ ُ َُ َِّ َ َ َ َ
َّطلقتُموُھن  ُ ْ َّ ولم یفرق بین من ًإن هللا عز وجل جعل الحكم مرتبا على وجود اللفظ، : ، فاستدلوا بعموم اآلیات في الطالق، قالوا]49:األحزاب[َ

: ٌثالث جدھن جد وھزلھن جد: (إن النبي صلى هللا علیھ وسلم قال: قالوا: الدلیل الثاني. یعیھ وھو الصاحي وبین من ال یعیھ وھو السكران
َفجعل الھازل الذي لم یقصد الطالق مؤاخذا بقولھ، فالسكران قصد أو لم یقصد نؤاخذه بقولھ كا). النكاح والطالق والعتاق ََ والذي . لھازلً

ً ھو القول بعدم وقوع طالق السكران؛ وذلك إذا كان سكره مغیِّبا لعقلھ، لصحة ما ذكروه من أدلة الكتاب والسنة، -والعلم عند هللا-یترجح 
ٍواألصل كونھا زوجة لھ، وفي عصمتھ، فال تبین من عصمتھ إال بدلیل قوي وسلم قال أن النبي صلى هللا علیھ : ومن أقوى ما یرجح قولھم. ً

وھو یشمل السكران والغضبان الذي أطبق علیھ الغضب فاستغلقت علیھ األمور، والسكران ) ال طالق في إغالق: (في الحدیث الحسن
ُبوجود الخلط فیھ ال شك أنھ یتلفظ بما ال یحب أن یتلفظ بھ، وشبھة السكر فیھ قویة، وقد أسقط النبي صلى هللا علیھ  تستغلق علیھ األمور؛ ألنھ

إن السكران ال ینفذ : ًوبناء علیھ، فإنھ یقوى قول من قال. ّوسلم المؤاخذة بقول السكران، ودل دلیل الكتاب على أن السكران ال یعي ما یقول
، مثل المخدر في العملیة الجراحیة، ومثل من وضع لھ مخدر وھو ال یعلم، مثل من سكر )ًمن زال عقلھ معذورا لم یقع طالقھ: (قولھ. طالقھ

ًشراٍب یظنھ عصیرا فبان خمرا فھذا معذورب ًأن من شرب الخمر آثما متعمدا عالما فإنھ ینفذ طالقھ: أي) وعكسھ اآلثم: (قولھ. ً ً ً.  
 
 
 
 

 [2[ مقدمة كتاب الطالق -شرح زاد المستقنع 
 العلماء رحمھم هللا حكم الطالق في األصل أن الطالق ال یكون إال من الزوج في الحال العادیة، وقد تطرأ طوارئ على الزوج فیطلق، فبحث

 .ھذه األحوال الطارئة، ألھمیة ھذا الباب وخطورتھ
 أحكام طالق المكره

 
 

بسم هللا الرحمن الرحیم الحمد  رب العالمین، والصالة والسالم على خیر خلق هللا أجمعین وعلى آلھ وصحبھ ومن اھتدى بھدیھ واستن 
ًومن أكره علیھ ظلما بإیالم لھ: [قول المصنف رحمھ هللافی: بسنتھ إلى یوم الدین، أما بعد ِ َاإلكراه یفُسد بھ االختیار، ) ومن أكره علیھ: (قولھ] ُ

َفالشخص الُمكره ُیْصرف إلى الشيء بدون اختیاره ورضاه؛ ولذلك قالوا َ من أكره على : أي) ومن أكره علیھ: (وقولھ. اإلكراه یفسد االختیار: ْ
َإال مْن :  وحد الردة حق  عز وجل، قال سبحانھ وتعالى-الردة-، ألن الشریعة أسقطت تأثیر اإلكراه في أعظم األشیاء ًالطالق ظلما فال یقع َّ ِ

ِأكره وقلُبُھ ُمطمئن باإلیمان  َِ َ َ َِ ٌِّ ِ ْ ْ َ ْ ٌ وقال كلمة الكفر وتلفظ بھا وقلبھ مطمئن باإل-رضي هللا عنھ وعن أبیھ-، فلما أكره عمار ]106:النحل[ُ یمان؛ َّ
ِفدل على أن اإلكراه ُیفسد ویمنع المؤاخذة، وھذا أصل عند العلماء. َأسقط الشرع تأثیر ھذا اللفظ بوجود اإلكراه ولذلك قال اإلمام ابن العربي . ْ

أعظم ما یكون فمن ٌإنھا أصل عند أھل العلم في إسقاط المؤاخذة عن المكره؛ ألنھ إذا لم یؤاخذ بالردة وھي : رحمھ هللا في تفسیره لھذه اآلیة
ًلكن اإلكراه لھ ضوابط ولھ شروط ال بد من توفرھا لكي نحكم بكون اإلنسان مكرھا، وقد جعل العلماء . باب أولى أال یؤاخذ على غیرھا ٌ

اإلنسان مسألة طالق المكره مسألة ممیزة في كتب العلم وكتب المطوالت في الفقھ، یذكرون فیھا شروط اإلكراه وأحوالھ ومتى ُیحكم بكون 
ًمكرھا، ومتى یحكم بكونھ غیر مكره، فمسائل اإلكراه في أبواب الفقھ كلھا مربوطة بشروط اإلكراه؛ ولذلك ال نحكم في مسألة طالق المكره 

 .......ًحتى نعرف ما ھي شروط اإلكراه التي ینبغي توفرھا للحكم بكون اإلنسان مكرھا
 

 حكم اإلكراه بحق على الطالق
 
 

أن : ٌإكراه بحق، وإكراه بغیر حق، فاإلكراه بالحق: فاإلكراه ینقسم إلى قسمین) ًظلما(على الطالق، : أي) ومن أكره علیھ: (فقال رحمھ هللا
َُّیھدد وُیضغط علیھ حتى یطلق المرأة وقد وجب علیھ طالقھا، ھذا إكراه بحق، مثل القاضي في حال اإلیالء، حینما یقول للزوج إما أن تكفر : َ

َترجع إلى زوجتك وإما أن تطلقھا؛ فإنھ إذا طلقھا في مجلس القضاء بالضغط علیھ؛ فإنھ ُمكره، لكنھ مكره بأمر هللا ورسولھ، فھو عن یمینك و َ َّ
َّوھكذا لو ثبت عند القاضي أن ھذا الزوج أضر بالزوجة وظلمھا ظلما بیِّنا بحیث یستحق مثلھا أن تطلق علیھ، كما لو أقر أنھ . إكراه بحق ً ً

َّ في دبرھا أو فعل بھا فعال تستحق بھ أن تطلق فسألت طالقھا، فجاءت إلى القاضي، فقالأتاھا َ ُ َال أطلق، ُیلزمھ القاضي بالطالق، فأكرھھ : ً َ ِ ِّ َ ُ
َعلى الطالق وألزمھ بھ بحق ًأما بالنسبة لمن أكره علیھ ظلما، كرجل ال تستحق امرأتھ أن تطلق علیھ، وُھدد إضرارا بھ أو إضرارا. َ ً ًِّ 



 2048 

َّبالزوجة لكي یطلقھا، كرجل یرید أن ینكح امرأة وھي مزوجة، فجاء لزوجھا وھدده أن یطلقھا، وطلقھا تحت تھدیده وضغطھ، فأكرھھ على  ً ٍ
ِالطالق فھذا مكره وظالم، فعندنا ُمكره وُمكره، وشيء یتحقق بھ اإلكراه، فالمكره  ِ ٌِ ْ ِ ینبغي أن یكون ظالما حتى نسق-وھو اسم الفاعل-َْ ُ ط ً

َّأما إذا كان بحق، فال نسقط، فلو أن أخا المرأة جاء إلى زوج أختھ التي أضر بھا وظلمھا ظلما تستحق معھ أن تطلق وھدده قال. الطالق َ ُ ً ِ :
قع إال اإلكراه بحق ال ی: َاآلن تطلقھا، وطلقھا نفذ علیھ الطالق؛ ألنھ مكره بحق، ھذا بالنسبة لقضیة اإلكراه بحق؛ لكن بعض العلماء یقولون

ٍظلما بإیالم لھ: (قولھ. في حكم القضاء ًأن یكون ما ُھدد بھ مؤلما، بحیث ال بد أن : أن یكون اإلكراه بغیر حق، والشرط الثاني: الشرط األول) ً ِّ
 وُیحرق أو ِیكون ھذا الشخص الذي ھو الزوج وصل إلى درجة اإلكراه، وھذا یقتضي تعذیبھ في نفسھ أو ولده أو من یتعذب بھ، كمالھ ُیتلف

ِّنحو ذلك، فُیھدد بشيء فیھ ضرر، لكن لو ُھدد بشيء لیس فیھ ألم وال ضرر علیھ، كأن یقال لھ ِّطلق امرأتك وإال أخذت ھذا اللایر منك، : َ
لھ قیمة عظیمة في ھذا لیس بإكراه؛ ألن اللایر لیس بضرر بالنسبة لھ؛ لكن لو كان اللایر : َأنا مكره، نقول: فأین اللایر من طالق المرأة؟ فقال

ًبعض األزمان ولھ شأن فھذا شيء آخر، لكن إذا كان أمرا ال یصل إلى حد اإلیالم فال یتحقق اإلكراه، فال بد وأن یكون مؤلما ً ٌ.  
 
 
 
 

 أحوال اإلكراه من جھة الوقوع وعدمھ
 
 

الحالة . ً، فھذه الحالة ال ُیشك أنھ صار فیھا مكرھاأن یجعل الشخص تحت األلم ویحس باأللم: الحالة األولى: اإلكراه في الحقیقة لھ حالتان
ُُیھدد، ویكون تحت نار العذاب مثل أن ُیخنق، وخنق ووجد ألم الخنق، وغلب على : الصورة األولى: َأن ُیھدد بشيء، فھناك صورتان: الثانیة

غرة أو تقارب الموت؛ ألنھ إذا صار في الغرغرة قد انتظر حتى تصیر في الغر: َظنھ أنھ إذا استمر الخنق مات، وھلك، فھذا مكره، وال نقول
ال یشترط في الضرورة واإللجاء أن یصیر إلى حد الھالك، بل یكفي غلبة الظن كما قرره ابن جزي في : ال یستطیع أن یتكلم؛ ولذلك قالوا

فھذه حالة، أما إذا كنت تحت الوضع الذي فأنت إذا غلب على ظنك حصول ما ھددت بھ . قوانین األحكام وبعض أئمة التفسیر في آیات المیتة
َّطلق فطلق، فھذا ھو الذي وقع لـعمار : لھ فیھ األلم، مثل أن یسخن الحدید في النار ویوضع على جسده فیتألم فحینئٍذ أصابھ األلم فإذا قیل

ًفُمس بعذاب، فإن وصل المكره إلى حالة اإلكراه بمس العذاب فھو مكره، وجھا واحدا عند الع ً َ َ لماء، على تفصیل في العذاب الذي یعذب بھ أو ّ
ِّأما لو ُھدد ولم ُیفعل بھ شيء ففیھ خالف، جاء عن أحمد ما یدل على أنھ لیس بمكره؛ ولذلك لما وقعت فتنة خلق : الصورة الثانیة. یكره بسببھ

على السنة والحق، وكان اإلمام أحمد قبل ذلك ّ وأصر على قول الحق، وذاق ما ذاق من الصبر -رحمھ هللا برحمتھ الواسعة-القرآن، امتنع 
ًلیست لھ تلك الشھرة، وإن كان إماما عظیما معروفا  ً ِ بإمامتھ وجاللة قدره، لكن لما حدثت الفتنة، وُسئل الناس -رحمھ هللا برحمتھ الواسعة-ً

ي، ومنھم من كان  ٌیظن أنھ مكره فیتلفظ باللفظ وھو منكر بقلبھ، ومنھم َوالعلماء وفتنوا بھا، أخذ بعض العلماء بالرخصة، فمنھم من كان ُیورِّ ِ
َالزبور والتوراة واإلنجیل والقرآن ھذه مخلوقة ویشیر إلى أصابعھ األربعة، ویقصد أنھا مخلوقة وال یقصد القرآن، وھذه توریة : من یقول ِ َ

فأخذ على . القرآن مخلوق: القرآن مخلوق؟ یقول: ولونَومنھم من كان یعتبر أنھ ُمكره فیق. فیمضي لحالھ ویسلم؛ ألنھم یأخذون منھ بظاھره
ِأنھ ُمكره وأنھ إذا لم یقل بذلك سُیضر، وأصر اإلمام أحمد رحمة هللا علیھ، وأوذي وذاق من العذاب ما ذاق، فجعل هللا عز وجل الناس كلھا  ُ ُ َ َ

ِتنتظر ماذا یقول اإلمام أحمد ، یعني نسي غیره وبقي اإلمام أحمد ، حتى أنھ ل : ما أتاه بعض أصحابھ یراجعھ في ضیقھ رحمھ هللا ویقول لھُ
ٌقم، فقام فأراه الناس وھم في السكك قد یقاربون المائة ألف ینتظرون فتوى اإلمام أحمد ، وما أوذي أحد في : خذ بالتوسعة والرخصة، فقال لھ ُ

ٌوهللا ما أوذي أحد في حق هللا عز وجل إال أقامھ هللا عز وجل : (طاعة هللا عز وجل إال أقامھ هللا مقام أعز من ذلك المقام كما قال عروة 
ًمقاما خیرا منھ َّفالشاھد أنھ رحمھ هللا أصر على قولھ، فلما دخلوا علیھ في الفتنة، وجاء ابن معین فسلم علیھ، فرد علیھ السالم وأعرض ). ً

ون، فلما لم یجبھ اإلمام أحمد بشيء، قام ابن معین من عنده إننا مكرھ: حدیث عمار ، أي.. حدیث عمار : عنھ وأشاح بوجھھ، فصار یقول
ُّحدیث عمار ، إن عمار ُمس بعذاب ولم ُیمسوا بھ، فقال ابن معین: یقولون: وصار عند الباب، فسمع اإلمام أحمد یقول ما تحت أدیم السماء : َّ

أنھ ما ینعدم بھ الرضا ویفسد بھ االختیار، : ء اإلكراه بقولھموقد ضبط العلما. ُ رحمة هللا على الجمیع-من اإلمام أحمد : یعني-أفقھ منھ 
ٍفاإلكراه حالة ینعدم معھا رضا اإلنسان بالشيء ویفسد اختیاره لھ، فالذي ُیكره على الطالق لیس براض بھ؛ وكذلك یفسد اختیاره وھو ال  ٌ

 من الشروط ال بد من توفرھا لكي نحكم بكون اإلنسان ً جملة-رحمھم هللا-یطلب ذلك الشيء وال یحبھ وال یرغب فیھ، وقد ذكر العلماء 
ِمكرھا، وطالقھ آخذا حكم طالق المكره، وھذه الشروط منھا ما یرجع إلى الشخص الُمكره، ومنھا ما یرجع إلى الشخص الُمكره، وھو الذي  ْ ْ ً ًْ َ

َیھدد ویطلب الطالق، ومنھا ما یرجع إلى اللفظ الذي یتلفظ بھ الُمكره ْ ْ.  
 
 
 
 

 ال اإلكراه من جھة اإللجاء وعدمھأحو
 
 

ٍأن یكون مكرھا على وجٍھ ال یمكن بحال أن ینصرف عنھ إلى غیر المطلوب : الحالة األولى: ًإذا وصفت اإلنسان بكونھ مكرھا فھناك حالتان ً
 یستطیع أن ینفك عنھ بحال، وذكروا أن یوقع الشيء الذي ُیطلب منھ وال: اإلكراه التام، واإلكراه الملجئ، بمعنى: منھ، وھذا یسمیھ العلماء
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ًلو أن شخصا ُربطت یداه وكتف ولم یستطع الحركة، ثم ُرمي على غیره فمات، فإنھ قد قتل غیره بدون اختیار، واإلكراه في ھذه : ًلذلك مثاال
ِالحالة ملجئ وتام؛ ألنھ لیس للشخص أي حیلة في دفع ما طلب منھ وما أكره علیھ كراه الناقص، فیكون عنده نوع اختیار اإل: الحالة الثانیة. ُ

ًویطلب منھ شيء ویھدد بشيء، وال یكون فیھ إكراه إال إذا كان الشيء الذي ُیھدد بھ ویقھر بھ مؤلما ومضرا، أو متلفا لجزء من أجزاء بدنھ،  ً ً
ًمتلفا لمالھ، متلفا لولده، متلفا لمصلحة من مصالحھ، بشرط أن تكون ھذه المصلحة فواتھا أعظم  ً من الطالق، فھي مؤلمة أو مضرة؛ لكنھ ً

لیس كالشخص الذي : یستطیع أن یصبر علیھا، فھو بین األمرین بین أن یطلق وبین أن یرضى بالضرر، فھو لیس بإكراه ملجئ، یعني
ٌینصرف انصرافا تاما إلى ما ھدد بھ، وإنما عنده نوع من الخیار، فھو خیار في الظاھر لكن وجود األلم والقھر یفس ً د االختیار الطبیعي؛ ً

ٌإذا ال یكون اإلكراه إال إذا كان ھناك شيء مھدد بھ، وھذا الشيء یشترط فیھ أن یكون لھ وقع ضرر؛ ثم فصل ). ٍبإیالم: (ولذلك قال رحمھ هللا ٌ ً
ًالضرر یختلف باختالف األشخاص واألزمنة واألمكنة، فلربما ُھدد شخص بضرر في زمان یكون یسیرا: العلماء وقالوا  وفي زمان یكون ٌ

ٌإذا لم تفعل ھذا الشيء؛ فإننا نأخذ طعامك، فإنھ ال شك أنھ ضرر عظیم، ولكن إذا كان ھناك بدیل : ًفلو أن شخصا في مجاعة قیل لھ. ًعظیما
ًال تستطیع أن تحدد شیئا معینا إال بالضابط، فتقول: ًفإذا. وأمكنھ أن یصبر وھو في شبعھ وریھ، فیكون اإلكراه أخف ضابط في ذلك وجود ال: ً

: قولھ رحمھ هللا. أضراره ومفاسده وشروره أعظم من الطالق: الضرر؛ وھذا الضرر یشترط فیھ أن یكون أكبر وأكثر من الطالق، یعني
 یضرب ًكأن یجرح بسالح ونحوه؛ ألن السالح لھ ألم، فاأللم إما أن یكون حاال أو یكون متوقع الوقوع، كأن یخیر بین أن یطلق أو) ٍبإیالم(

ًضربا، ویحصل لھ الضرب، فھذا ھدد بإیالم وطلب منھ الطالق، وتألم فعال ودخل في حكم الُمكره، وتارة یھدد بالضرر یقال لھ َ ْ ًْ ً إذا لم : ٍ
ھ ًتطلقھا نضربك، ففي حالة إذا كان مھددا بشيء یوقع علیھ، فینبغي ویشترط أن یغلب على ظنھ أنھ یقع بھ ذلك الشيء، فلو علم أنھ یمكن

ھناك ) ولولده: (قولھ. ًالفكاك أو أن الشخص الذي ھدده ال یفعل إنما یتكلم فقط؛ فإنھ ال یكون في ھذه الحالة مكرھا، وقد سبق التنبیھ على ذلك
من تألمھ ٌشيء یستضر بھ اإلنسان لیس في نفسھ، وإنما قد یكون في أھلھ وولده كزوجتھ وأبنائھ وبناتھ؛ بل إن من الناس من یتألم لولده أكثر 

لنفسھ، ومن الناس من إذا أوذي واستضر في بدنھ صبر واصطبر وتحمل المشاق العظیمة؛ لكن ما إن ُیمس بشعرة في ولده إال وضعف أمام 
، أن ُیؤخذ منھ المال) ٍأو أخذ مال یضره: (قولھ. ًذلك، فإذا ال یقتصر الحكم على أن یكون الضرر في نفسھ، بل یشمل أن یكون في أھلھ وولده

إن لم تطلق زوجتك؛ نحرق مالك أو نفسده، أو ال نعطیك مالك، وھم قادرون على : وحینئٍذ یقع علیھ ضرر، وتصیبھ مصیبة فادحة، یقال لھ
ًذلك فإنھ یكون مھددا بالمال، فإن كان المال یسیرا، ولھ عنھ غناء، لكونھ غنیا ملیئا لم یقع اإلكراه، یقال لھ ً ً نك إن لم تطلق زوجتك نأخذ م: ً

ًعشرة آالف وھذا ال یؤلمھ؛ ألن العشرة اآلالف عنده كالشيء الیسیر، فمثل ھذا ال یكون مكرھا بھذا الشيء، وفوات ھذا الشيء لیس بذاك، 
ٌفإذا ال بد وأن یكون الضرر لھ وقع في النفس، فكما أن األلم الحسي ینبغي أن یكون لھ وقع في النفس، كذلك األلم المعنوي ٌ دده أو ھ: (قولھ. ً

ُِمكره وھو المطلوب منھ الطالق، وعندنا ُمكره وھو الذي یطلب : یشترط ھذا الشرط الذي یتعلق بالمھدد، فعندنا). ٌبأحدھا قادر یظن إیقاعھ بھ ْ َْ
ظ بھ ویقولھ وفي األخیر یأتي اللفظ الذي یتلف. ٌالطالق ویھدد، وعندنا شيء یتحقق بھ اإلكراه وھو الضرر، ھذه ثالثة أمور ینبغي التنبھ لھا

ضابطھ الضرر، وأما بالنسبة : ًمن الطالق، فأما بالنسبة للشيء الذي ُیھَدد بھ أو الشيء الذي یكون بھ اإلنسان مكرھا مما یھدد بھ فقلنا
ِللشخص الذي یھدد وھو اسم الفاعل الُمكره، فھذا یشترط فیھ ْ ْ إشكال، وإن لم إما أن یفعل بدایة اإلكراه، كأن یمس بعذاب، فإن فعل ذلك ال : ِ

أنھ إذا غلب على ظن اإلنسان أنھ : ٌلیس بمكره حتى یبدأ بالفعل وھذا مذھب ضعیف، وإذا لم یفعل فالصحیح: یفعل فبعض العلماء یقول
ً شریرا، أو شخصا معروفا بالضرر واألذیة، وأنھ إذا قال فعل، فمثل ھذا-ًمثال-سیفعل؛ فإنھ یكون في حكم من فعل، فالشخص إذا كان  ً ً 

ًبمجرد أن یھدد فإن تھدیده كاٍف للحكم بكون الُمكره مكرھا، وعلى ھذا فال یشترط أن ُیمس بعذاب َْ َ : ًفلو أن امرأة قالت لزوجھا) ٌقادر: (قولھ. ْ
 ولربما إن لم تطلقني قتلتك، وھي ال تحسن الرمي بھ، وال تعرف كیف تستعملھ،: ٍطلقني، وأمسكت بسالح یعلم أنھا ال تحسن القتل بھ، فقالت

ًفزعت لو أنھا استعملتھ، فمثل ھذا یعد تھدیدا من غیر قادر، فالمھدد والُمكره ینبغي أن یكون قادرا على فعل ما ھدد بھ ْ ًِ ْ ِ ٍفإذا كان غیر قادر . ٍ
ٍفي نفسھ أو غیر قادر لقدرتك علیھ، كأن یكون ھذا الشخص الُمكره في وضع یمكنك أن تدفع ضرره، أو في وضع یمكنك أن ِ ْ ْ  تنجو منھ بإذن ٍ

َّهللا عز وجل، فال تكون مكرھا، فلو أن شخصا ھدد شخصا أن یطلق زوجتھ، وھدده بقتلھ وأمكنھ أن یفر عنھ، أو یستغیث بالغیر فیغیثھ بإذن  ً ً ً َ
ًإذا ال بد أن یكون قادرا على الفعل، وال یمكنك الفكاك ودفع الضرر. َهللا عز وجل فإنھ لیس بمكره   .الذي یھدد بھ ً

 
 
 
 

 حكم طالق المكره والدلیل علیھ
 
 

َوقع الُمكرْه في الطالق، : أي]. ًفطلق تبعا لقولھ: [قال رحمھ هللا ْ ، )ًتبعا لقولھ(وقعت ھذه األمور واستوفیت ھذه الشروط فطلق : بمعنى). ًتبعا(ْ
: ً طلقھا ثالثا؛ فإنھ یقع علیھ الطالق الزائد، وقیلطلق زوجتك تطلیقة، فطلقھا طلقتین أو: ًال یزید وال ینقص، وبناء على ذلك لو قال لھ: یعني

ًیقع جمیع الطالق؛ ألنھ لما زاد؛ دل على أنھ راغب في الطالق، وصارت قرینة صارفة لإلكراه أن یكون في ) ًتبعا: (ًأیضا نستفید من قولھ. ٌ
ٍطالقھ الظاھر تابعا للطالب وھو الُمكره، ولكنھ في قرارة قلبھ غیر راض، فإذا ِ ِ ْ ٍ طلق وقلبھ مطمئن بالطالق راض بھ وقع علیھ الطالقًْ ًإذا . ٌ

ًیشترط أن یكون تبعا، وأال یكون منھ قصدا، فلو أن رجال یكره زوجتھ  ً  ال یحبھا، وال یرغب فیھا، وینتظر الساعة التي ینجیھ -والعیاذ با-ً
ًال یكون طالقھ واقعا بإجماع : ج، ثم طلقھا، فھل ھذا مكره؟ نقولالحمد  على الفر: طلق زوجتك، فقال: هللا منھا، فجاءه رجل وھدده وقال

ِإال مْن أكره وقلُبُھ ُمطمئن باإلیمان : العلماء؛ ألن هللا یقول ِ َِ َ َ َ َِ ٌِّ ِ ْ ْ َ ْ ُ ً، إذا معنى ذلك أن ننظر إلى اإلكراه في الظاھر ال في الباطن، فیكون ]106:النحل[َّ
ًطالقھ تبعا للمكره، ولیس مستقال بذات ھذا قول أمیر المؤمنین وثاني الخلفاء الراشدین من األئمة المھدیین عمر بن الخطاب ) لم یقع: (قولھ. ھً

عبد هللا بن عمر ، وعبد هللا بن عباس ، وعبد هللا بن الزبیر : رضي هللا عنھ، وقول علي بن أبي طالب رضي هللا عنھ، وقال بھ من الصحابة
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د وطاوس بن كیسان ، وعطاء بن أبي رباح ، وھو مذھب المالكیة والشافعیة والحنابلة والظاھریة رضي هللا عن الجمیع، وبھ أفتى مجاھ
أن من أكره وتحققت فیھ شروط اإلكراه أنھ ال یحكم بطالقھ، وال یحتسب بتلك الطلقة، واستدلوا بدلیل الكتاب : ُوأھل الحدیث رحمة هللا علیھم
ِإال مْن أكره وقلُبُھ ُمطمئن باإلیمان : نھ سبحانھ وتعالى قالفإ: الكتاب والسنة والعقل؛ أما دلیلھم من ِ َِ َ َ َ َِ ٌِّ ِ ْ ْ َ ْ ُ ووجھ الداللة من ھذه اآلیة ] 106:النحل[َّ

ٌأن هللا سبحانھ وتعالى أسقط عن المكره الردة بالقول، وھي لفظ من األلفاظ، وأعظم ما یتلفظ بھ الردة، قال اإلمام ابن العربي وغیره : الكریمة
ٌإن ھذه اآلیة الكریمة أصل في إسقاط مؤاخذة المكره في كل ما یقول ویفعل، فإذا كانت الردة ال تقع وقلبھ مطمئن باإلیمان، : مة التفسیرمن أئ ٌ

فمن باب أولى غیرھا من األلفاظ، وعلى ھذا فاآلیة الكریمة واضحة الداللة على أن المكره ال یؤاخذ بقولھ، وجاءت السنة تؤكد ما دل علیھ 
إن : (لقرآن، فإن النبي صلى هللا علیھ وسلم قال في حدیث ابن عباس رضي هللا عنھما عند ابن ماجة والحاكم وصححھ غیر واحٍد من العلماءا

 وفي ھذا دلیل على أن هللا وضع ورفع عن المكره) ُرفع عن أمتي الخطأ والنسیان وما استكرھوا علیھ: (، وفي روایٍة)هللا وضع ألمتي
ال : (فدل على أنھ إذا طلق ال ینفذ طالقھ، وأكدوا ھذا بما جاء في حدیث عائشة رضي هللا عنھا أن النبي صلى هللا علیھ وسلم قالالمؤاخذة، 

ھو الشخص الذي استغلق علیھ األمر، فأصبح لیس عنده أي مجال ألن : المغلق. ، رواه اإلمام أحمد وأبو داود بسنٍد حسن)طالق في إغالق
إن ھذا : ُالذي ھو فیھ، فقال بعض أئمة اللغة كاإلمام أبي عبید القاسم بن سالم وغیره من أئمة اللغة رحمة هللا علیھمینصرف عن الشيء 

ال طالق في : (ًیشمل المكره، واإلغالق یحتمل ویشمل من كان مكرھا؛ ألنھ استغلق علیھ األمر، فأصبح ال مجال لھ إال أن یطلق فحینئٍذ
ٍالمكره، وأصبح متلفظا بلفظ الطالق بدون اختیار وبدون رضا، ووجود ھذا الطالق وعدمھ على حٍد سواء، وال ، وقد استغلق على )إغالق ً

ال یقع طالق المكره، كما ال یقع طالق المجنون، بجامع عدم وجود القصد : فقد قال العلماء رحمھم هللا: أما دلیل العقل. یوجب الحكم بالطالق
َون كما أنھ إن طلق ال ینفذ طالقھ، كذلك المكره ال ینفذ طالقھ؛ فإن المكره في حكم المجنون، فالمجنون یتلفظ واالختیار في كلیھما، فالمجن

ٌبدون اختیار وبدون شعور وبدون رضا، والمكره یتلفظ بما أكره علیھ بدون رضا واختیار، وكل منھما فاسد االختیار ومنعدم الرضا، فكما ال 
وقد خالف في ھذه المسألة . وأصول الشریعة تدل داللة واضحة على رجحان ھذا القول.  ینفذ طالق المكرهینفذ طالق المجنون فكذلك ال

 -على الجمیع شآبیب الرحمة والغفران-ٌطائفة من السلف منھم سعید بن المسیب وإبراھیم النخعي وسفیان الثوري ، واإلمام أبو حنیفة النعمان 
إن النبي صلى هللا :  واعتدوا بھ، واستدلوا باألصول، وأن األصل أن من طلق ینفذ علیھ طالقھ، وقالواإن طالق المكره یمضي علیھ،: فقالوا

ّأربع جائزات إذا تكلم : (، وقال عمر بن الخطاب رضي هللا عنھ)النكاح، والطالق، والعتاق: ثالث جدھن جد وھزلھن جد: (علیھ وسلم قال ُ ُ
فھم یجعلون الھازل . ًفھذه األدلة تدل على أن من تلفظ بالطالق مضى علیھ ولو لم یكن قاصدا: قالوا، )والنذر النكاح والطالق والعتاق: بھن

، فالھازل إذا طلق )الطالق: - وذكر منھا-ثالث جدھن جد وھزلھن جد : (ًالذي ھزل بالطالق، مؤاخذا بھ، فالنبي صلى هللا علیھ وسلم یقول
ًفدل على أن الشریعة ال تلتفت إلى كونھ قاصدا : قالوا. ختار للطالق، فیمضي علیھ الطالقیمضي علیھ الطالق، مع أنھ غیر راض وغیر م

ِأو غیر قاصد، مختارا أو غیر مختار، إنما تلتفت إلى وجود اللفظ، فلفظ الطالق لفظ خطیر إذا تلفظ بھ أخذ بھ ُ ٌ وھذا القول مرجوح . ً
ٌالھازل مختار للفظ وطالب لھ، وراض بھ؛ لكنھ غیر راض باإلیقاع، وفرق بین من ًوضعیف؛ ألن ھناك فرقا بین الھازل وبین المكره، فإن  ٍ ٍ ٌ ٌ

ًتلفظ بھذا الشيء راضیا بھ ولم یرد إیقاعھ، وبین من لم یرض ولم یختر وألجئ إلیھ بدون اختیاره، فالفرق بینھما واضح، وعلى ھذا فإن 
  .طالق المكره ال یقع، وھو الصحیح من أقوال العلماء رحمھم هللا

 
 
 
 

 حكم الطالق في النكاح المختلف فیھ
 
 

ًفلو أن رجال تزوج امرأة بدون ولي، على قول اإلمام أبي حنیفة رحمُھ هللا وقول طائفة ]. ویقع الطالق في نكاح مختلف فیھ: [قال رحمھ هللا ً
إنھ یمضي الطالق وینفذه، وھكذا بالنسبة ٍمن السلف، ورفع ھذا النكاح إلى شخص وقد وقع فیھ طالق، وھو ال یرى صحة ھذا النكاح؛ ف

أن نكاح الشغار ال یصح ولو كان بمھر ما دام أنھ وجد الشرط بین : لنكاح الشغار، إذا قیل بأنھ یصحح بالمھر، وقد بینا أن الصحیح
 ...... .المتعاقدین

 
 حكم طالق الغضبان

 
 

ًن منزعجا، وقد یفقد السیطرة على نفسھ، فال یستطیع أن یتحكم في لفظھ، ٌحالة یكون فیھا اإلنسا: الغضب]. ومن الغضبان: [قال رحمھ هللا
 وال یستطیع أن یتحكم في فعلھ، فلربما قام وقعد -والعیاذ با-  یسب ویشتم، ولربما وصل بھ األمر إلى التلفظ بالردة - والعیاذ با- فلربما 

 ...... .قد السیطرة على نفسھیف وضرب من أمامھ، حتى لربما كان والده أمامھ فیضربھ؛ ألنھ
 

 مراتب الغضب
 
 

المرتبة . بدایة الغضب التي یملك اإلنسان فیھا نفسھ، ویسیطر فیھا على مشاعره وأقوالھ وأفعالھ: المرتبة األولى: والغضب لھ ثالث مراتب
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: إنك قلت: بعد انتھاء غضبھ وانكسار ثورتھغایة الغضب، بأن یكون كالمجنون، ال یعي ما یقول، بحیث لو تلفظ بالشيء ثم قیل لھ : الثانیة
ما وقع ھذا مني، فھذه غایة الغضب، ففي الحالة األولى یكون بدایة الغضب، : كذا وكذا، ال یتذكر أنھ قال ھذا الشيء، ولربما ینكر ویقول

لسیطرة تارة، ویتمالك نفسھ تارة، فھو متردد أن یفقد ا: ٌوھناك مرتبة ثالثة مترددة بین المرتبتین وھي. نھایة الغضب: والحالة الثانیة عكسھا
بین التمالك وعدمھ؛ فإن كان في الحالة األولى وھي أن یكون في بدایة الغضب فإن طالقھ یقع بإجماع العلماء؛ ألن اإلنسان في األصل ال 

ًیطلق امرأتھ إال وھو غاضب علیھا، فال یوجد أحد یكون جالسا مع امرأتھ یضحك معھا ویقول لھا ٌ أن الطالق ال یكون : فاألصل.  أنت طالق:ٌ
ًإال بسبب، إما الستثارٍة من الزوجة، أو أمر یكون بینھ وبین زوجتھ، فالغضب غالبا یكون مصاحبا للطالق، فإذا ً بإجماع العلماء أن بدایة : ً

یھا بین السماء واألرض، بل حتى إن وھي نھایة الغضب، والتي یصل فیھا إلى درجة ال یفرق ف: الحالة الثانیة. الغضب یقع فیھا الطالق
امرأتي طالق، امرأتي طالق، نسائي طوالق ونحو ذلك من :  ربما ال یعرف أن التي أمامھ زوجتھ، ویقول-نسأل هللا السالمة والعافیة-بعضھم 

یستطیع أن یتحكم في تصرفاتھ، ال  وإدراكھ، وال -والعیاذ با-شدة ما ھو فیھ، فھذا النوع الذي وصل إلى غایة الغضب الذي یفقد بھ عقلھ 
ًینفذ طالقُھ وجھا واحدا عند العلماء رحمھم هللا، وینازع في ذلك بعض أصحاب المذاھب ویقول ًإنھ ینفذ مطلقا على األصل الذي یقرر، فھل : ً

إنھ مجنون، ویأخذ : غي أن یقالینب أنھا ال تدخل؛ ألن الغضبان في ھذه الحالة: تدخل ھذه الحالة عندھم أو ال؟ الظاھر من أصول الشریعة
حكم الجنون المتقطع؛ ألنھ إذا وصل بھ غضبھ إلى درجٍة ال یعي بھا ما الذي أمامھ، وال یستشعر أن التي أمامھ زوجھ، فھو كالمجنون، 

یة إذا استفزه أحد ِویعرف ھذا بقرائن وأدلة، فبعض الناس الذین ُعرفوا بالعصبیة، ال یتوقف أمره على الطالق، بل یعرف أنھ في أي قض
 والردة، فھذا في حكم المجنون؛ ولذلك -والعیاذ با-واستثاره فإنھ یصل إلى غایة الغضب؛ ویتكلم وال یعي ماذا یقول، ولربما یتكلم بالكفر 

لغضب إلى ھذه إذا وصل بھ ا: ًإنھ إجماع؛ ألنھ في الحقیقة ینبغي أن یكون مندرجا تحت مسألة المجنون، وعلى ھذا: قال بعض العلماء
الحالة . الحالة، وھو یعلم أنھ فیما بینھ وبین هللا ال یتذكر امرأتھ وال یعرف ما الذي أمامھ، وال یعي ما الذي قالھ؛ فإنھ ال ینفذ علیھ طالقھ

مضي علیھ ون األصل فیھ أنھ مؤاخذ فنستصحب حكم األصل: وھي المترددة، وتقع مثل ما ذكرنا في السكران، فمنھم من یقول: الثانیة
ًامرأتي فالنة طالق، فمعنى ذلك أن عنده تمییزا : ھل غضبھ أوصلھ للجنون أو ال؟ فلما خاطب امرأتھ أمامھ وقال: الطالق، ونقول ھنا

 علیھ إذا كان في ھذه الحالة المترددة فال ینفذ: نؤاخذه بطالقھ، وقال بعض العلماء: ًوإدراكا، ویعلم أن التي أمامھ ھي امرأتھ، ولذلك قالوا
أنھ إذا استشعر أنھ طلق، واستشعر أنھا امرأتھ، فإنھ : ، والصحیح)ال طالق في إغالق: (طالقھ، واستدلوا بظاھر قولھ علیھ الصالة والسالم

لفاظھ ًینفذ علیھ طالقھ في ھذه الحالة وھذا ھو األصل، واإلغالق ھنا لیس بتام، وإنما یكون اإلغالق مؤثرا إذا تم وفقد معھ السیطرة على أ
أنا غضبان، فإذا جاء یدعي الغضب : ٍوھناك بعض القرائن التي تدل على أن طالقھ یقع، كرجل یكون مع امرأتھ ویطلقھا ویقول. وكالمھ

إن أغضبتیني سأطلقك، أو سیكون طالقك، فأغضبتھ ثم طلق، فتعلم أنھ : كنت مع زوجتي فاستثارتني وقلت لھا: تسألھ عن حالتھ فإن قال لك
ًیقع كثیر من التالعب من الناس، وینبغي على العالم أن یكون حذرا فطنا : ٌالحالة مدرك لوعیھ؛ ألنھ أنفذ ما وعد، ففي حالة الغضبفي ھذه  ً ٌ

فینبغي الحیطة .. وأنھ .. ٌمن تالعب الناس؛ ألن الطالق أمره عظیم، ومن طلق وتالعب بطالقھ وادعى أنھ ال یعلم، وأنھ فاقد لشعوره وأنھ 
ّه؛ فإن الناس فتنة، والرجل إذا طلقت علیھ امرأتھ في أمر  فیحرف في -والعیاذ با- فإنھ یصبح كالمجنون - ًخاصة إذا كانت الطلقة األخیرة-ُ

ّوال ینبغي فتح الباب لكل من ھب . ًاأللفاظ ویغیر فیھا ویبدل، ویدعي أمورا قد ال تكون حقیقة، ولذلك ینبغي االحتیاط في مثل ھذه المسائل
ُب إذا ادعى أنھ غضبان أن یقبل قولھ، إنما یقبل لو شھد ثقات وأناس من أھلھ أنھ رجل عصبي المزاج، وأنھ إذا استثیر یصل إلى درجة ود ٌ ّ

ال یعي فیھا ما یقولھ ویفعلھ، أو شھد زمالؤه في عملھ على ذلك أو نحو ذلك من األدلة التي تثبت أن غضبھ مؤثر، فمثل ھذا إذا وصل إلى 
  .فقد فیھا السیطرة على نفسھ واستغلق علیھ األمر فاألشبھ أن طالقھ ال یقعحالٍة ی

 
 
 
 

 حكم الوكالة في الطالق
 
 

المطلق ال یخلو إما أن یكون الشخص نفسھ، أو وكیلھ الذي وكلھ بتطلیق زوجتھ، أو القاضي، أو ولي ]. ووكیلھ كھو : [ قال رحمھ هللا
أن یعتنوا ببیان ھذا : فعادة العلماء رحمھم هللا في بیان الطالق ومسائلھ. وال للشخص المطلقالصبي، أو یكون الحكمان، فھذه خمسة أح
 ...... .، شرع في بیان حكم الوكیل)الزوج(فبعد أن بین حكم األصیل ) ووكیلھ: (ِّالركن وھو الشخص المطلق، فقال رحمھ هللا

 
 أحوال الوكیل

 
 

الوكیل، ینزل منزلة الموكل، : ًأن یوكل وكالة مقیدة، وھو أي: ًكل وكالة مطلقة، والحالة الثانیةأن یو: الحالة األولى: والوكیل لھ حالتان
ًفبإجماع العلماء أن من وكل شخصا في تطلیق زوجتھ فإنھ ینفذ طالقھ كطالق الزوج، ویكون نفوذ الطالق في حدود الوكالة، وزمان الوكالة  َ ََّ

وكیل الزوج كالزوج في الطالق، ینفذ طالقھ إذا وكلھ : ، أي)وكیلھ كھو(ًوعددھا إن قیدت بالعدد؛ فإذا ومكانھا إذا قیدت بالزمان أو المكان، 
ِالمفوض، الشخص الذي ُیفوض بالطالق، فالوكیل یتقید، والمفوض ال یتقید، ولذلك ربما أنھ لو مات الموكل انفسخت : وھناك. ًوكالة صحیحة

ّذلك المفوض أقوى من الموكل، فمن فوض إلیھ األمر لیس كالوكیل، أما الوكیل كھو، أيالوكالة؛ لكن في التفویض ال تنفسخ؛ ول . كالزوج: ُ
ًفالتوكیل إما أن یكون مطلقا، وإما أن یكون مقیدا، یقول لھ وكلتك في تطلیق زوجتي فالنة، ھذا توكیل بالطالق لزوجٍة معینة، وھذا إن كان : ً
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ُعنده أكثر من زوجة، وربما ُیطلق لھ  وكلتك في تطلیق نسائي بما شئت ومتى شئت، فھذا توكیل عام، ویكون الوكیل فیھ لھ حق : ویقولِ
وكلتك في تطلیق : یتقید بالزمان كأن یقول لھ. فإنھ یتقید بالزمان ویتقید بالمكان ویتقید بالعدد ونحو ذلك: أما التوكیل المقید. ًالطالق عموما

طلق قبل الغروب؛ فإنھ  شمسھ، انفسخت الوكالة؛ فإن لم یطلق قبل غروب الشمس فال طالق، وإنزوجتي الیوم، فإذا انتھى الیوم وغابت 
ُإذا قید بالزمان فال یقع الطالق إال في حدود الزمان، فإن وقع الطالق بعد الزمان الذي قید بھ : ًإذا. ینفذ طالقھ ما لم یفسخ الزوج تلك الوكالة

وكلتك أن تطلق زوجتي في ھذا المجلس، فیتقید : ویتقید بالمكان، یقول لھ. أن یكون الموكل قد فسخ الوكالةلم ینفذ، وإن وقع في أثنائھ نفذ إال 
بالمكان وما دام أنھ في المجلس ینفذ علیھ الطالق، فإن فارق المجلس لم ینفذ علیھ الطالق، وھو موكل بالطالق ما لم یفسخ الزوج توكیلھ؛ 

وكلتك في تطلیق : ویتقید بالعدد بالنسبة للفظ الطالق؛ كقولھ. ، ویكون وجود طالقھ وعدمھ على حٍد سواءفإن فسخ الزوج توكیلھ فإنھ ینفسخ
وكلتك في تطلیق زوجتین من نسائي، أو امرأتین من نسائي، فالنة وفالنة، فیحدد : ًزوجتي طلقة واحدة، ویتقید بالعدد بالنسبة للنساء، فیقول

ً طالقھ إذا كان لغیر ھاتین المرأتین؛ فالتقیید واإلطالق معتبر، فالوكالة للطالق تصح مطلقة وتصح مقیدةلھ، فیتقید بطالق ھاتین، وال یقع ً .
وعلى الوكیل أن یتقي هللا عز وجل، فالوكالة لیست بمحل للتالعب واإلضرار واإلساءة واألذیة، فإنھ إذا ُوكل إلیھ الطالق فعلیھ أن ینصح 

وكلتك أن تطلق امرأتي، فعلى الوالد أن یتقي هللا في ولده، ولربما : ًثیرا ما یقع بین الولد مع والده، فیقول لھوأن یتقي هللا عز وجل، وھذا ك
وكلتك؛ فعلى األب أن یتقي هللا؛ ألن هللا عز وجل جعل الطالق من حدوده، : یقع بین األخ وأخیھ مشاكل بسبب الزوجات فیقول أحدھما ألبیھ

ًفعلى المسلم أن یتقي هللا سواء كان أصیال . ذه الحدود وأن یتعدوا محارم هللا فیھاوحذر عباده أن یستخفوا بھ ً أو وكیال، فالطالق أمره -ًزوجا- ً
عظیم، ومن النصیحة أن یحس أن ھذه المرأة كأنھا ابنتھ وكأنھا أختھ، فھل یرضى طالقھا؟ فعلیھ أن ینظر في األصلح وأن یتقي هللا عز 

واحدة، واألصل یقتضي أن لھ أن یطلق الطالق كلھ ثالث : ًویطلق واحدة إن قال لھ) ویطلق واحدة: ( قولھ.وجل وأن ینصح لمن وكلھ
وكلتك في تطلیق : فإذا قال لھ). الزوج(ٌأن الوكیل منزل منزلة األصیل : ؛ ألن القاعدة)الزوج(تطلیقات، ویملك الثالث كما یملكھا األصیل 

ًوكلتك أن تطلق نسائي طلقة واحدة فال : ًالثا، ولو طلق طلقتین مضت طلقتین، وأما لو قید لھ ذلك وقالًنسائي وأطلق، فلو طلق ثالثا مضت ث
وكلتك مدة جلوسك في المجلس، وكلتك أن تطلق : إن أطلق لھ، أما لو قید وقال لھ: أي). ومتى شاء: (وقولھ. إشكال، ویتقید بھذه الواحدة

ًإال أن یعین لھ وقتا وعددا: [قال رحمھ هللا.  لھ-الزوج- ًما یكون مقیدا بتقیید األصیل امرأتي في ھذا المجلس فلیس متى شاء؛ إن  .كما ذكرنا]. ً
 
 
 
 

 حكم توكیل المرأة في طالق نفسھا
 
 

فاء كذلك لو وكل امرأتھ، وقضى بذلك أصحاب النبي صلى هللا علیھ وسلم، وأثر عن الخل]. وامرأتھ كوكیلھ في طالق نفسھا: [قال رحمھ هللا
  .ًأنھ إذا وكل المرأة أن تطلق نفسھا وجعل الطالق إلیھا وكالة؛ فإنھ یمضي طالقھا وینفذ ما لم یفسخ توكیلھ لھا: الراشدین رضي هللا عنھم

 
 
 
 

 األسئلة
 
 

...... 
 

 الوقت المعتبر في حصول األثر المترتب على الطالق
 
 

، والصالة والسالم : م وقت وصول الخبر للزوجة؟ الجوابھل المعتبر في وقوع الطالق إصداره من الزوج أ: السؤال باسم هللا، والحمد 
فإذا طلق الرجل امرأتھ مضى الطالق ونفذ من حینھ، وأما مسألة بلوغ الخبر : على خیر خلق هللا، وعلى آلھ وصحبھ ومن وااله، أما بعد

لو تلفظ بھ الساعة ثم توفي وبلغھا خبر الطالق بعد شھرین فھي مطلقة من ٌإلیھا فإنھ ال یؤثر في اإلیقاع، فھو واقع من حین أن یتلفظ بھ، ف
ًحین تلفظھ بھ، أما لو كان مریضا مرض الموت وطلق فھذا یسمى طالق الفار، وھو الذي یرید أن یمنع ویحرم امرأتھ من المیراث، وھذه 

ًھنا لو طلق المرأة الساعة الثانیة ظھرا ثم خرج، فوقع لھ حادث لكن الكالم . المسألة قضى الصحابة رضوان هللا علیھم فیھا بتوریث المرأة
ًوتوفي، وبلغھا الخبر بعد شھر أو شھرین فھي طالق، ویعتبر طالقا نافذا من حینھ لكن مسألة الحداد، یعني المرأة یتوفى زوجھا في شھر : ً

ھل العبرة فیھ ببلوغ الخبر أم : د غیر ما یعتبر في الطالق، أيشوال وال یبلغھا الخبر إال بعد أربعة أشھر وعشرا، فھل ما یتعتبر في الحدا
ٌرجُل◌ توفي الیوم، وھو في الخارج أو في بلٍد بعید، والمرأة لم تعلم بوفاتھ إال بعد سنة أو سنتین أو ثالث سنوات، : العبرة بالوفاة؟ مثال ذلك

ھ بالوفاة، فحینئٍذ انتھى حدادھا؛ ألن المدة التي بین بلوغ الخبر وبین الوفاة الحداد العبرة فی: فلما بلغھا الخبر وقد مضت مدة الحداد، فھل نقول
لو توفي في أول شوال وبلغھا الخبر في آخر ذي القعدة؛ فإنھ یبقى : ًوبناء على ذلك. استغرقت مدة الحداد فال إشكال؟ ھذا وجھ في المسألة
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أن العبرة في الحداد ببلوغ الخبر، : ن العبرة بالوفاة ال ببلوغ الخبر، والصحیحعلیھا شھران وعشرة أیام ألنھ قد مضى علیھا نصف المدة؛ أل
فلو بلغھا الخبر بعد سنة لزمھا الحداد؛ ألن الحداد عبادة وال یصح إال بنیة، وھي لم تحتد ولم یقع منھا حداد ولم تقصد الحداد فلم یقع المأمور 

ًبھ شرعا، والذي أمرت بھ المرأة ھو عبادة  ع ٌالعبرة ببلوغ الخبر ولیس بالوفاة، فھناك فرق بین الحداد وبین : ز وجل وتقرب، فعلى ھذاً
  .الطالق من ھذا الوجھ، وهللا تعالى أعلم

 
 
 
 

 وتوكیلھا في طالق نفسھا) أمرك بیدك: (الفرق بین قول الزوج لزوجتھ
 
 

إذا جعل األمر بیدھا أو جعل : زوج امرأتھ في طالق نفسھا؟ الجوابأمرك بیدك، وبین توكیل ال: ما الفرق بین قول الرجل المرأتھ: السؤال
إن : ًاختاري نفسك، فھذا یسمى تفویضا، وأما إذا وكلھا فھو وكالة، والوكالة لھا حكمھا، والتفویض لھ حكمھ، وعلى ھذا: الخیار لھا وقال لھا

ُفوض إلیھا األمر فالطالق طالق تفویض، وإن كان بالوكالة فطالق وكا ّ نسأل هللا العظیم رب العرش الكریم أن یرزقنا العلم . لٍة، وهللا أعلمُ
ًالنافع والعمل الصالح، وأن یجعل ما تعلمناه وعلمناه خالصا لوجھ الكریم وموجبا لرضوانھ العظیم وصلى هللا وسلم على نبینا محمد وعلى . ً

 .آلھ وصحبھ وسلم
 
 
 
 

 [3[ مقدمة كتاب الطالق -شرح زاد المستقنع 
ًعل هللا سبحانھ الطالق حقا للزوج یستخدمھ عند الحاجة، ولكن لم یجعل لھ الحریة في التطلیق على أي صفة شاء، وإنما قید ھذا الحق ج

 .بضوابط وقیود حتى ال یكون وسیلة لإلضرار بالمرأة
 أنواع الطالق

 
 

ق هللا أجمعین، وعلى آلھ وصحبھ ومن اھتدى بھدیھ واستن بسم هللا الرحمن الرحیم الحمد  رب العالمین والصالة والسالم على خیر خل
 على أنواع الطالق، فالطالق لھ أنواع ذكرھا العلماء رحمھم هللا، -رحمھ هللا-ففي ھذا الفصل سیتكلم المصنف .. بسنتھ إلى یوم الدین؛ أما بعد

 من حیث حكم الشرع، وھناك أنواع من حیث اللفظ، وھي تختلف بحسب اختالف االعتبارات المقصودة من التقسیم، فھناك أنواع للطالق
 فأما أنواع الطالق من حیث حكم الشرع فینقسم إلى - . وھناك أنواع من حیث الصیغة، وھناك أنواع من حیث ثبوت الرجعة وعدم ثبوتھا

فأنواعھ من حیث حكم الشرع . یس ببدعيالذي ھو لیس بسني ول: والثالث. الطالق البدعي: والثاني. الطالق السني: النوع األول: ثالثة أنواع
: النوع األول: إما سني وإما بدعي، وإما ال سني وال بدعي، وسنبین ھذا إن شاء هللا تعالى أما أنواع الطالق من حیث اللفظ فینقسم إلى نوعین

الزوج، فإما أن تكون منجزة، وإما أن كذلك لھ أنواع من حیث صیغة الطالق إذا تلفظ بھا . طالق الكنایة: الطالق الصریح، والنوع الثاني
إما : الطالق المضاف. فینجز علیھ الطالق ویمضي. أنت طالق: كأن یقول: الطالق المنجز: تكون معلقة، أو تكون مضافة، فھذه ثالثة أنواع

شرط، أو المعلق على الشرط الطالق المضاف إلى ال. ٌأنت طالق في آخر الشھر، أنت طالق باألمس: كأن یقول: للماضي وإما إلى المستقبل
ٌطالق منجز، وطالق : ٌإن دخلت الدار فأنت طالق، إن جاء زید فأنت طالق، إن ذھبت إلى أھلك فأنت طالق، فھذه ثالثة أنواع: كقولھ ٌ

النوع : للزوج الرجعة، أو ال تثبت؟ فینقسم إلى نوعین ٌكذلك ھناك أنواع للطالق من حیث األثر، ھل تثبت معھ. ٌمضاف، وطالق معلق
ًطالق رجعي، وھو الذي یملك فیھ الزوج ارتجاع زوجتھ في عدتھا كأن یطلقھا طلقة واحدة بغیر عوض وال خلع وتكون مدخوال بھا: األول ُ ً ٌ .

ًإما بائن بینونة كبرى وإما بائن بینونة صغرى، فالبائن بینونة كبرى: وھو الطالق البائن، وینقسم إلى نوعین: النوع الثاني ً لتي ال تحل ھي ا: ً
فھي المطلقة التي ال یملك الزوج معھا : وأما بالنسبة للبینونة الصغرى. ًللزوج حتى تنكح زوجا غیره، وھي التي أبانھا بالطلقة الثالثة األخیرة

ٍارتجاع زوجتھ إال بعقٍد جدید، مثل أن یطلقھا قبل الدخول أو یكون طالق خلع؛ فھذا النوع من الطالق یسمى بالطالق الب . ًائن بینونة صغرىُ
ًوھي طلقة بائنة، وتارة یقولون: ًھذه كلھا أنواع للطالق؛ فتارة تجد العلماء یقولون ًوھي طلقة رجعیة، فھذا تقسیم باعتبار، وتارة یقولون: ٌ ٌ :

ھو الحال في الطالق أثبتت نصوص الشریعة التقسیم في أغلبھا كما  ھذه األنواع كلھا. ھذا طالق بدعة: ًھذا طالق السنة، وتارة یقولون
ًأما بالنسبة للتعلیق والتنجیز فاألصول تصححھ إذا كان منجزا . السني، والطالق البدعي كما سیأتي، وكذلك الطالق البائن والطالق الرجعي

ًوھو األصل في الطالق وھو ماض إعماال لھذه األصول، وإن كان معلقا فھذا بینھ وبین هللا، على ما یفصلھ العلماء رحم ً وإذا كان . ھم هللاٍ
الطالق ینقسم إلى ھذه األنواع، ویختلف حكمھ بحسب اختالفھا فالبد للفقیھ وطالب العلم من أن یكون على بینٍة من أنواع الطالق عند دراستھ 

 ...... .ألحكامھ ومسائلھ
 

 أنواع الطالق من جھة الحكم
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من جھة حكم الشرع : بدعة، وھذا ما یسمى بالتقسیم من جھة الحكم، أي في تقسیم الطالق من حیث السنة وال- رحمھ هللا-فشرع المصنف 

ٌال یطلق أحد : ( ٌعلیھ، والطالق السني مصیب لسنة النبي صلى هللا علیھ وسلم، ومن طلق طالق السنة فإنھ ال یندم، قال علي رضي هللا عنھ
إن شاء هللا -ق الذي ینبغي أن تطلق بھ المرأة على ضوابط سنذكرھا ّأن هللا سبحانھ وتعالى بین لعباده الطال: وتوضیح ذلك). للسنة فیندم 

 كما في صدر سورة الطالق، وخاطب بذلك نبیھ صلى هللا علیھ وسلم، وبین كذلك أن ھذا من حدود هللا عز وجل التي ینبغي للمسلم -تعالى
َّفطلقوُھن لعدتھن :  بقولھ-بھاوھي المرأة المدخول - ٍأن یراعیھا؛ فلما شدد سبحانھ في نوع خاص من المطلقات  ِ ِ ِ َِّ َّ ُ ِّ َ المرأة التي : أي] 1:الطالق[َ

ٌلھا عدة، لما شدد في ھذا النوع من الطالق كان لھ حكم خاص؛ ولذلك لما بلغ النبي صلى هللا علیھ وسلم طالق ابن عمر لزوجتھ تماضر 
 علیھ وسلم غضب علیھ الصالة والسالم، وأمره أن یراجعھا رضي هللا عنھا أنھ طلقھا في الحیض، وذكر عمر ذلك لرسول هللا صلى هللا

 والحائض التي لم -لیست بصغیرة وال كبیرة آیسة: أي-ورده إلى ظاھر التنزیل، فدل ھذا على أن المرأة المدخول بھا من ذوات الحیض 
ٌتحمل، لھا حكم خاص في الطالق، فینبغي للمسلم أن یطلق بھذه الصفة الشرعیة الواردة،  ًفإن أصاب طالقھ ھذه الصفة الشرعیة كان طالقا ٌ

ٍمصیبا للسنة وعلى وفق الشرع، وإن خالف فطلق وھي حائض أو طلقھا في طھر جامعھا فیھ فإنھ طالق بدعة، وإذا قیل: ًُسنیا، أي ُ إنھ : ً
: عالى؛ ولذلك قال صلى هللا علیھ وسلمأن صاحبھ آثم لمعصیتھ  عز وجل ومعتٍد لحدود هللا سبحانھ وت: طالق بدعة فھو طالق اإلثم، أي

إذا ). مره فلیراجعھا ثم لیمسكھا حتى تطھر ثم تحیض ثم تطھر ثم إن شاء طلق وإن شاء أمسك، فتلك العدة التي أمر هللا أن تطلق لھا النساء(
  .الطالق البدعي: ًینبغي بیان الطالق السني، وثانیا: ًثبت ھذا فأوال

 
 
 
 

 شروط الطالق السني
 
 
ًفالبد فیھ من أمور لكي نحكم بكون المرأة محال لطالق السنة، وھذه األمور تعتبر بمثابة الشروط المستنبطة من دلیل : أما الطالق السنيف

أن تكون من ذوات الحیض، فلیست بصغیرة لم تحض بعد، وال : والشرط الثاني. ًأن تكون المرأة مدخوال بھا: الشرط األول: الكتاب والسنة
. ًأال تكون حامال: ًوخامسا. أال یكون قد جامعھا في ذلك الطھر: ًورابعا. أن یقع الطالق حال طھرھا: ًوثالثا. نقطع حیضھا للیأسكبیرة ا
ًأن تكون المرأة مدخوال بھا، وأن : فھذه ستة شروط ال بد من وجودھا لكي نحكم بكون الطالق طالق سنة. أن تكون الطلقة واحدة: ًسادسا

ًأي بلغت سن المحیض ولم ینقطع حیضھا لیأس أو مرض أو نحو ذلك، وثالثا: الحیضتكون من ذوات  أال : ًأن تكون طاھرة، ورابعا: ٍ
ًأال تكون حامال، بأن تكون حائال غیر حامل، وسادسا: ًیجامعھا في ذلك الطھر الذي یرید أن یطلقھا فیھ، وخامسا ً ًأن یطلق طلقة واحدة وال : ً ً

ًأن تكون المرأة مدخوال بھا، بمعنى أن یكون الزوج قد دخل على الزوجة؛ فإن كانت الزوجة لم یدخل بھا زوجھا : ولنبدأ بالشرط األ. یزید
ًوطلقھا قبل أن یدخل فطالقھ لیس بمحل لقضیة السنة والبدعة، ولذلك یجوز تطلیق المرأة قبل الدخول ولو كانت حائضا، والدلیل على 

َّیا أیھا النبي إذا طلقتم النساء فطلقوُھن لعدتھن :  سبحانھ وتعالى قالًاشتراط كونھا مدخوال بھا أن هللا ِ ِ ِ َّ ُِّ َّ ُ ِّ ُ ِّْ َ َّ َ ََ َ َ ُ ِ ِ ، و المرأة غیر المدخول بھا ]1:الطالق[َّ
عمر ،  وكما ھو ظاھر السنة في حدیث ابن - رضوان هللا علیھم-طلقوھن لقبل العدة كما فسره بذلك الصحابة : أي: ال عدة لھا، ومعنى اآلیة

من العلل المستفادة في أن الشریعة منعت من تطلیق المرأة . ٍینبغي أن یكون في امرأٍة مدخول بھا: فأصبح طالق السنة الملزم بھ والمأمور بھ
ًحامال ُطھر جامعھا فیھ، ربما طلقھا فبانت  ًأن ھذا یطول علیھا العدة، ففیھ ضرر على المرأة، وكذلك إذا كانت مدخوال بھا في: وھي حائض

ًمنھ فیندم ویتألم أنھ طلقھا وھي أم لولده؛ لكن إذا كانت غیر مدخول بھا فلیس ھناك تطویل للعدة، ولیس ھناك خوف من كونھا حامال، فھو  ٍ ٌ
ًحائضا، المرأة غیر المدخول بھا یجوز تطلیقھا ولو كانت : ًفإذا. ُیقدم على الطالق في بینٍة من أمره كما لو طلقھا وھي طاھر ولم یجامعھا

أن تكون المرأة : ًإذا الشرط األول. إن المرأة التي لم یدخل بھا یجب على من طلقھا أن یلتزم السنة في تطلیقھا؛ فإن أمرھا واسع: فال یقال
ٍمدخوال بھا، وھذا محل إجماع بین العلماء، أن المرأة التي لم یدخل بھا لیست بمحل لطالق السنة وال یوصف تطلیقھا بالبدعة،  ٍ وھي من ً

أن تكون المرأة من ذوات الحیض، فخرج بھذا الشرط الصغیرة التي لم تحض، والكبیرة : الشرط الثاني. النوع الثالث الذي ال سنة وال بدعة
ال یوصف طالقھا بسنٍة وال بدعة  ٍالتي انقطع حیضھا لیأس، أو المریضة التي انقطع حیضھا بسبب المرض، فالمرأة التي ال تحیض لصغر

غیر المدخول بھا؛ ولذلك تكون عدتھا باألشھر؛ ألنھا لم تحض بعد، والتي یئست كالتي لم تحض فتكون عدتھا ثالثة أشھر، إذا ثبت ھذا مثل 
ّفإنھ ال یوصف الطالق بكونھ ُسنیا إال إذا كان في المرأة من ذوات الحیض، وكما ذكرنا أن المرأة الحائض تطول عدتھا إن طلقت، وكذلك  ُ ً

ً من حیضھا وجامعھا ربما حملت، فإن كانت قد انقطع حیُضھا أو كانت صغیرة لم تحض؛ فإنھ یطلق وھو على بینٍة من أمره وال إذا طُھرت
الصغیرة التي ال تحیض، واآلیسة : أن تكون من ذوات الحیض، فخرج بھذا الشرط: ضرر علیھ وال على الزوجة، فھذا ھو الشرط الثاني

أن یطلقھا وھي طاھرة، فال یوصف الطالق بكونھ طالق سنٍة، إال إذا وقع حال الطھر، فلو كانت المرأة : ثالثالشرط ال. التي انقطع حیضھا
َّفطلقوُھن لعدتھن: ًحائضا فباإلجماع یعتبر طالقھا طالق بدعٍة؛ وذلك لصریح حدیث ابن عمر ، وظاھر التنزیل في قولھ ِ ِ ِ َِّ َّ ُ ِّ َ أي ]: 1:الطالق] َ

أال : الشرط الرابع. أن تكون المرأة طاھرة غیر حائض: ًلعدة، والمرأة الحائض ال یستقیم فیھا ذلك، فإذا الشرط الثالثمستقبالت أو في قبل ا
ُیجامعھا في ذلك الطھر، فلو أنھا طھرت ثم جامعھا في ذلك الطھر فإنھ یكون طالقھ طالق بدعٍة إن وقع بعد ذلك الجماع، فإذا أردنا أن نحكم 

إنھ ینتظر حتى تحیض بعد جماعھا، ثم إذا حاضت بعد جماعھا وطُھرت من حیضھا إن شاء طلق وإن شاء أمسك، بكونھ طالق سنٍة ف
والدلیل على ذلك ما ثبت في صحیح مسلم من حدیث ابن عمر عن سالم بن عبد هللا بن عمر في قصة تطلیقھ المرأتھ وھي حائض، قال 

قبل : ، یعني)تى تطھر، ثم تحیض ثم تطھر ثم إن شاء أمسك وإن شاء طلق قبل أن یمسھامره فلیراجعھا ثم یمھلھا ح: (صلى هللا علیھ وسلم
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ھنا : ًفإذا. أن یجامعھا، فدل على أن الطھر الذي جامعھا فیھ ال یطلقھا فیھ حتى تطھر منھ؛ ألنھ ربما جامع فیھ فبان حملھا فیندم على تطلیقھا
ٌأن المرأة حامل منھ فإنھ یندم على طالقھا ویكون في ذلك ضرر علیھ وضرر على ولده، ًالمرأة، وغالبا أن الرجل إذا علم  یخشى أن تحمل ٌ

ًفإذا كانت حامال؛ فإنھ ال یوصف طالقھا ببدعة وال سنة، فإذا طلقھا وھي حامل : ًأال تكون حامال: الشرط الخامس. ھذا بالنسبة للشرط الرابع
و على بینة من أمره وھو مختار لفراقھا، والدلیل على أن طالق السنة یكون لغیر الحامل فإنھ حینئٍذ قد استبان األمر ویقدم على الطالق وھ

ًولیطلقھا حائال أو حامال: (قولھ علیھ الصالة والسالم ) ًأو حامال(في طھر لم یجامعھا فیھ على التفصیل الذي ذكرناه : أي) ًحائال: (قال). ً
ٌمنع من الطالق، وأن من حق الرجل أن یطلق زوجتھ بعد أن علم بحملھا؛ فإن طالقھ معتبر  على أن الحمل ال ی-رحمھم هللا- وأجمع العلماء 

ًأن یطلق طلقة واحدة وال یزید على ھذه الطلقة، وھذه الطلقة ھي السنة، ومذھب جمھور العلماء على أن : الشرط السادس واألخیر. وصحیح
ٌ طالق طلقتین أو طالق ثالثا، أو أنت طالق بالثالث؛ فإنھا بدعة، وقد ارتكب أنت: ًمن زاد على طلقة واحدة فطلق طلقتین فقال المرأتھ ً

ولذلك ثبت عن ابن عمر رضي هللا عنھما وكذلك عن ابن عباس لما جاءه . المعصیة، فمن یطلق أكثر من طلقة فقد عصى هللا ورسولھ
؛ ألن )لعبا: (، وفي روایٍة) وتسعون اتخذت بھا كتاب هللا ھزواٌثالث حرمت بھن علیك، وسبع: ًإني طلقت امرأتي مائة فقال لھ: (الرجل وقال

ٌمثل ھذا خالف الشرع، فالزیادة على الطلقة بدعة ومعصیة، وصاحبھا آثم شرعا، ومذھب طائفة من العلماء ً أن من طلق امرأتھ أكثر من : ٌ
اضي؛ فإن الواجب على القاضي أن یعزره؛ ألنھ عصى ًطلقة، أو طلق امرأتھ طالق البدعة فطلقھا وھي حائض عالما بحیضھا وعلم بھ الق

ًإذا ثبت ھذا فإنھ یطلق طلقة . ٍهللا وكذلك اعتدى حدوده، فإذا علم بذلك بإقرار منھ وثبت عنده أنھ طلق للبدعة فإنھ یعزره؛ لمخالفتھ للسنة
أما عبد هللا بن : (ث تطلیقات وھي حائض، فقال لھأنھ طلق امرأتھ ثال: واحدة، ولذلك ثبت في الصحیحین عن عبد هللا بن عمر أنھ سألھ رجل

أما أنت فقد عصیت ربك بالبدعة، وبانت منك امرأتك؛ ألن ). ًعمر فقد طلق طلقة واحدة وأما أنت فقد عصیت ربك وبانت منك امرأتك 
 الطلقة یوصف بالبدعة، ویعتبر فإن الزائد على: ًوبناء على ذلك. قضاء الصحابة رضوان هللا علیھم وجماھیرھم، على أن الثالث ثالث

ًطالق إثم وحرج، وال یجوز للمسلم أن یتلفظ بھ، خالفا للشافعیة  واستدلوا بحدیث عویمر . إن طالق الثالث سنة:  حیث قالوا-رحمھم هللا-ٍ
إن كذبت علیھا فھي ! ول هللایا رس: فإنھ لما العن امرأتھ فحلف أیمان اللعان وحلفت امرأتھ أیمان اللعان فقال: (العجالني وھو حدیث صحیح

ًفطلق ثالثا بحضور النبي صلى هللا علیھ وسلم ولم ینكر علیھ، : أنھا ال تحل لھ، قالوا: فبین لھ النبي صلى هللا علیھ وسلم). ٌطالق بالثالث
 بیان ھذه -إن شاء هللا-یأتي الثالث بدعة، وھل تقع أو ال تقع؟ س ٌوھذا ضعیف، والصحیح ما ذھب إلیھ الجمھور، أن السنة طلقة واحدة وأن

: أن طالق السنة یستجمع ھذه الشروط، ومن ھنا تستطیع أن تحصر الشروط في ضابطین فتقول: الشاھد. المسألة وذكر أقوال العلماء فیھا
كونھ طالق سنٍة یشترط لطالق السنة الموضع ویشترط العدد، فالبد من أمرین، أمر یتعلق بالموضع وأمر یتعلق بالعدد، فال یوصف طالق ب

ًفأن تكون المرأة مدخوال بھا طاھرا لم یجامعھا في ذلك الطھر، وأال تكون المرأة حامال، والشرط الذي : فأما الموضع. إال إذا استجمع ھذه ًً
ُذا طلقھا مرة في طھر لم إ: [ قال رحمھ هللا. ًیتعلق بالعدد أن یطلقھا طلقة واحدة، ھذا بالنسبة لما ینبغي تحققھ للحكم بكون الطالق طالق سنٍة ً

ٍفي طھر لم یجامع فیھ(ًإذا طلقھا مرة فھذه طلقة واحدة ]. یجامع فیھ  معنى ذلك أنھا من ذوات األطھار، ولیست بصغیرة ال تحیض وال ) ُ
ٍفي طھر(ًطلقة واحدة، : ًإذا طلق مرة، أي: ًإذا. بكبیرة آیسٍة، فتعد المرأة في ھذه الحالة من ذوات األشھر ج الطالق في الحیض، فخر) ُ

رحمھ -یستلزم أن تكون المرأة من ذوات الحیض، فاستجمع ) في طھر: (خرج ما إذا جامع في نفس الطھر، وقولھ) لم یجامع فیھ: (وقولھ
ٍفي طھر(ھذا شرط العدد ) ًإذا طلق مرة: ( الشروط بھذا، وقال- هللا  فلیست أن تكون المرأة من ذوات الحیض: الشرط األول: یجمع شرطین) ُ

، وال تطھر )ُفي طھر: (أن تكون من ذوات الحیض؛ ألنھ قال: صغیرة وال كبیرة آیسة؛ وكذلك أن تكون أثناء الطالق طاھرة، فھنا شرطان
ًاستلزم شرطا ثانیا مع كونھا من ذوات الحیض: ًمن الحیض إال الحائض، وأیضا أن تكون حال طھرھا من الحیض، ولم یجامع فیھ؛ وھذا : ً

  .لرابع، فخرج ما لو جامع المرأةالشرط ا
 
 
 
 

 أقوال العلماء في حكم الطالق المجزأ
 
 

أن بین : ًھذه في الحقیقة مسألة تتعلق بتجزئة الطالق ثالثا على األطھار، وتوضیح ذلك]. وتركھا حتى تنقضي عدتھا : [ قال رحمھ هللا
إن المرأة یكون طالقھا للسنة بالشروط التي ذكرھا المصنف، فقال :  قلناً خالفا في ھذه المسألة، نحن-رحمھم هللا- الجمھور وبین الحنفیة 

أنھا محل للجماع، ونبھ على بقیة : أي) لم یجامع فیھ: (، فنبھ على المدخول بھا في قولھ)ًإذا طلق مرة في طھر لم یجامع فیھ : ( رحمھ هللا
: ًنھ مطلقا للسنة إذا وقعت منھ طلقة واحدة في الطھر، فلو قال لك قائلالشروط على الصورة التي ذكرنا، إذا ثبت ھذا فإن الرجل نصفھ بكو

ًھب أن المرأة حاضت، فلما طھرت من حیضھا طلقھا طلقة واحدة، فبعد الطلقة ستعتد، وستحیض الحیضة الثانیة ثم تطھر بعد حیضتھا  ِ
ي تلي الطلقة الثانیة، فلما طھرت منھا أردفھا الطلقة الثالثة، ًالثانیة فإذا طھرت أردفھا طلقة ثانیة؛ ثم انتظرت إلى طھرھا من الحیضة الت

ًفجزأ الطالق ثالثا، وكل طلقة أوقعھا في طھر لم یجامع فیھ، فھل یوصف طالقھ بكونھ طالق سنة أو ال یوصف؟ للعلماء قوالن في ھذه 
ٍ ینتظر حتى تستتم عدتھا أو یراجعھا ثم یطلقھا في طھر لم على أنھ طالق بدعة، وأنھ ینبغي علیھ إذا أراد طالق السنة أن: فالجمھور: المسألة

:  فقالوا- رحمھم هللا-ًیجامعھا فیھ، أما أن یردف الطالق مجزأ على األقراء فإنھ لیس بسنة وإنما ھو من طالق البدعة، وخالف في ھذا الحنفیة 
: ق حسن وأحسن، فعندھم طالق السنة ینقسم إلى قسمینًإن طلق مجزئا الطالق على األطھار فسنة، فقسموا طالق السنة عندھم إلى طال

ٌطالق حسن وطالق أحسن، فالطالق األحسن عندھم ًأن یطلق طلقة واحدة وال یردفھا بغیرھا في األطھار على الصفة التي ذكرناھا عن : ٌ
ث تطلیقات على ثالثة أطھار، ما فائدة ھو أن یجزئ ثال: الذي ھو دونھ في المرتبة والذي اختلفوا فیھ، فقالوا: والطالق الحسن. الجمھور
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تطلق الطلقة األولى في طھرھا األول، ثم تطلق الطلقة الثانیة في : ٌأنت طالق حسن الطالق، فعند الحنفیة: لو قال لھا: الخالف؟ فائدة الخالف
 واحد، وحینئٍذ یكون بحسب نیتھ فإن قصد ٌأن الحسن واألحسن شيء: وعند الجمھور. طھرھا الثاني؛ ثم تطلق الطلقة الثالثة في طھرھا الثالث

أن أحسن الطالق ھو : باألحسن أنھ الثالث، على أنھ األكمل في نظره حتى ینتھي شرھا إن كانت تؤذیھ؛ فحینئٍذ ال إشكال؛ وإال فاألصل
ق في األطھار، مضى طالقھ من أردف الطال: طالق السنة، فینصب على طلقٍة واحدة، فالحنفیة قسموا الطالق إلى ھذین القسمین، وقالوا

وذلك لثبوت الحدیث الصحیح ) فھو سنة). (ُحتى تنقضي عدتھا فھو سنة: (قولھ. وكان طالق سنة، لكن عند الجمھور یعتبر من طالق البدعة
 حائض، فرفع ًأنھ طلق امرأتھ تماضر رضي هللا عنھا طلقة وھي: ( عن النبي صلى هللا علیھ وسلم وھو حدیث ابن عمر في الصحیحین وفیھ

رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم فلما سأل عمر رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم وأخبره أن ابنھ طلق امرأتھ وھي حائض،  ذلك عمر إلى
 ثم - أي من ھذه الحیضة التي طلقھا فیھا- ُمْرهُ فلیراجعھا ثم لیمسكھا حتى تطھر : (غضب صلى هللا علیھ وسلم وقال علیھ الصالة والسالم

َیا أیھا النبي إذا : ، ثم تال علیھ الصالة والسالم)تحیض ثم تطھر ثم إن شاء طلق وإن شاء أمسك، فتلك العدة التي أمر هللا أن تطلق لھا النساء ِ ُِّ َّ
َّطلقتم النساء فطلقوُھن لعدتھن  ِ ِ ِ َِّ َّ ُ ِّ ُ ِّْ َ َّ ََ َ َ الطالق في الطھر على الصفات التي فأصبح عندنا في ھذا دلیل على أن السنة أن یقع . اآلیة] 1:الطالق[ُ

أنھ إذا لم تقع ھذه الشروط فإنھ ال یوصف : ذكرناھا، وأن ھذا ھو الطالق السني الذي أصاب صاحبھ الوجھ المعتبر في الطالق، ومفھوم ذلك
ھ باإلجماع یعتبر طالق بدعة، ٍبكونھ طالق سنٍة، فلو طلقھا وھي حائض فباإلجماع أنھ یعتبر طالق بدعة، ولو طلقھا في طھر جامعھا فیھ فإن

ٍفطالق البدعة باإلجماع أن یطلق في الحیض أو أن یطلق في طھر جامع فیھ ُ.  
 
 
 
 

 حكم الطالق بعد انقضاء الحیضة وقبل الغسل
 
 

من الحیض ًلو أن امرأة حاضت وأراد زوجھا أن یطلقھا، فھل إذا طھرت : لكن إذا قلنا إن طالق الحیض یعتبر طالق بدعة، فعندنا مسألة
ًوانقطع الدم یكون طالقھ طالقا سنیا بمجرد انقطاع الدم أو ال بد أن تغتسل ثم یطلقھا إنھ إذا انقطع الدم ورأت عالمة : قال جمھور العلماء. ً

یت ومس منھا ما یرجع إلى العبادة مثل كون الحیض یمنع الصالة والصوم والطواف بالب: الطھر حل طالقھا؛ ولذلك قالوا في موانع الحیض
كونھ یمنع الطالق ویوجب االعتداد بھ، وحینما ذكروا : المصحف ودخول المسجد إلى آخر ھذه العبادات، ومنھا ما یرجع إلى المعامالت مثل

فالصوم ال یشترط لھ أن تغتسل، . وما تحل ھذه الموانع إال بعد طھرھا واغتسالھا إال ما كان من الصوم والطالق: موانع الحیض قالوا
الق ال یشترط لھ أن تغتسل، فلو طلقھا قبل أن تغتسل وھي طاھر ورأت عالمة الطھر؛ فإنھ طالق سنة، وكذلك الحال لو انقطع عنھا والط

ًالدم، ورأت عالمة الطھر فصامت قبل أن تغتسل، كأن یكون انقطع عنھا الدم قبل بزوغ الفجر مباشرة؛ ثم بزغ الفجر ونوت الصیام فإنھ 
فالطالق والصوم ال یشترط لھما االغتسال، لكن مس المصحف، والدخول إلى . ، ولو اغتسلت بعد طلوع الفجریصح صومھا ویجزئھا

المسجد، والطواف بالبیت، والصالة، كل ھذا یشترط لجوازه ممن طھرت من الحیضة أن تغتسل، فال یكفي انقطاع الدم عندھا؛ إذا ثبت ھذا 
  .وال یشترط أن تنتظر إلى اغتسالھا من ذلك الحیضفإنھا تكون مطلقة للسنة إذا انقطع دمھا، 

 
 
 
 

 حكم الطالق بالثالث
 
 

ًأنت طالق بالثالث اختل الشرط، ونحن ذكرنا في الشرط السادس أن یطلق طلقة واحدة، : فلو قال لھا]. ًفتحرم الثالث إذا : [ قال رحمھ هللا ٌ
ّفلو طلق ثالثا مجموعة أو منفردة ُمجزأة فالكل بدعة، فق ً إذا كانت المرأة : تنوین عوض، أي: التنوین ھنا) ًإذا: (ًفتحرم الثالث إذا، قولھ: ولھً

ًعلى ھذه الصفة فیحرم أن تطلق ثالثا دفعة واحدة أو مجزأة على األطھار على الصفة التي ذكرناھا ً ً.  
 
 
 
 

 أقوال العلماء في طالق الحائض
 
 

فال ) وإن طلق من دخل بھا في حیض]. (طھر وطئ فیھ فبدعة یقع وتسن رجعتھا وإن طلق من دخل بھا في حیض أو : [ قال رحمھ هللا
ًیكفي أن تكون دخل بھا، بل ال بد أن تكون حائضا وفي الحیض، فإذا وقع طالقھ لھا : إذا طلق من دخل بھا حال الحیض في حیض، أي: ً

جماع العلماء أن الطالق بدعة، ولكن ھل یحكم بوقوعھ وھي في ظرف ووقت وزمان الحیض فإنھ بدعة، فإذا وقع الطالق حال الحیض فبإ
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 من الصحابة والتابعین واألئمة -رحمھم هللا-جماھیر العلماء وجماھیر السلف واألئمة : أو ال یحكم بوقوعھ؟ وجھان مشھوران ألھل العلم
ًكتاب والسنة وبظواھر التنزیل التي دلت أوال األربعة والظاھریة على أنھ یقع الطالق ویحتسب، واستدلوا باألدلة الصریحة الصحیحة من ال

: على أن األصل فیمن طلق أن یمضي علیھ طالقھ، فكل من تلفظ بالطالق ظاھر القرآن أن زوجتھ تطلق منھ، ھذا من حیث األصل، قالوا
ِیا أیھا النبي إذا طلقتم النساء فطلقوُھن ل: والعمومات نصت على ھذا، وقولھ َّ ُُّ ِّ ُ ِّْ َ َّ َ ََ َ َ ُ ِ ِ َّعدتھن َّ ِ ِِ ، ھذا من حیث اإلثم وعدمھ، ولیس لھ عالقة ]1:الطالق[َّ

قضیة ابن عمر ، ففي قضیة ابن عمر عدة : من حیث الوقوع وعدم الوقوع، لورود األدلة األخرى التي تثبت األصل باإلیقاع، الدلیل الثاني
ًلیھ وسلم إما صریحا كما جاء في روایة سالم بن عبد هللا عن أبیھ ًما یكون مرفوعا إلى النبي صلى هللا ع: أدلة تثبت أن الطالق وقع، أولھا

، وھذا الحدیث ذكره ابن وھب في مسنده وأشار )احتسبھا لھ واحدة: (عبد هللا بن عمر رضي هللا عنھ وأرضاه أن النبي صلى هللا علیھ وسلم
. سفیان عن سالم بن عبد هللا بن عمر عن أبیھ عبد هللا بن عمر ٌإلیھ الحافظ ابن حجر رحمھ هللا وھو حدیث ثابت، ویرویھ عن حنظلة بن أبي 

جاءت من كالمھ، ومنطوق لفظھ علیھ ): لیراجعھا(، فكلمة )مره فلیراجعھا: (أنھ جاء من لفظ النبي صلى هللا علیھ وسلم في قولھ: ًثانیا
ًالصالة والسالم، والرجعة عرف شرعي مبني على الطالق، خاصة وأن المسألة في ا لطالق إذ قد یستخدم لفظ الرجعة في غیر الطالق إذا ٌ

أن ابن عمر رضي هللا : ًثالثا). مره فلیراجعھا(كان في غیر الطالق؛ أما في داخل الطالق وفي مسائل الطالق ال یقال رجعة إال من طالق 
-أفتى بذلك، فكان إذا جاءه السائل عنھما وھو صاحب القصة أدرى وأعلم بمضي الطالق وعدمھ؛ فإن ابن عمر نص على وقوع الطالق و

ً یسألھ عن امرأٍة طلقھا في الحیض أمضى علیھ الطالق واحتسبھ، والراوي أدرى بما روى، خاصة وأنھ صاحب القصة، -كما في الصحیحین
ِّناھیك عن ابن عمر الذي عرف بالتزام السنة وعدم خروجھ عنھا، وقد أدب في طالقھ، فھو أعلم وأدرى بوقوع الطال ق وعدمھ؛ ولذلك ُ

ًجاءت األلفاظ عنھ عدیدة تشیر إلى الوقوع، منھا ما ھو صریح كما في قصة الرجل الذي طلق ثالثا في روایة الصحیحین، وجاء أیضا عنھ  ً
ِرضي هللا عنھ أنھ لما ُسئل ھل احتسبت الطلقة أو لم تحتسب كان یستغرب من السائل، ویقول َفمْھ؟: (ُِ ما لي إن : (یٍةماذا تظن، وفي روا: أي) َ

ًھل تتصور شخصا یقع في البدعة والمعصیة ویطلق طالقا یخالف شرع هللا أن ال : وھذا من فقھ ابن عمر ، یعني) ُعجزت واستحمقت؟ ً
َفمـْھ، یعني: یمضى علیھ الطالق؟ فمثلھ ألیق بأن یزجر؛ ولذلك یقول لھ ّعلي ماذا تظن مع أني أقع في البدعة وأقع في المحظور وال یمضي : َ

ما لي وما شأني وما : أي) ما لي إن عجزت واستحمقت؟: (فمھ؟ وفي روایٍة أخرى: ھل احتسبت؟ قال: ففي الصحیحین أنھ قال لھ! طالقي؟
ًكذلك أیضا جاء في الروایة األخرى عن نافع وعن سعید بن جبیر وأنس بن . ّالمانع أن تنفذ علي طلقتي مع أني قد عجزت واستحمقت

 سیرین كلھا تعضد ھذا، وللشیخ ناصر الدین رحمھ هللا مبحث نفیس، من أنفس ما كتب في ھذه المسألة في جمع األحادیث سیرین ومحمد بن
، وھو بحث في الحقیقة من أنفس ما ُجمع في المرویات، )إرواء الغلیل(وروایاتھا وألفاظھا وبیان صحیحھا من ضعیفھا في الجزء السابع من 

 إلى أن السنة وقوعھ، من حیث المرجحات التي تقوي - رحمھ هللا-ل طلق ابن عمر أو لم یطلق، وقد خلص في مسألة طالق الحائض، وھ
أن الشخص إذا عصى هللا ورسولھ، وابتدع في شرع هللا عز : األمر األخیر الذي یدل على وقوع الطلقة ما ذكرناه. الوقوع واحتساب الطلقة

مر بھ وتمرد على هللا وعلى كتاب هللا، وسنة النبي صلى هللا علیھ وسلم فخالفھ، فإن األلیق بھ ُوجل وأحدث في دین هللا عز وجل، وخالف ما أ
 وھو اختیار شیخ -وینسب ھذا القول إلى بعض العلماء-وقال بعض العلماء . أن یزجر، وأن یعاقب، واألصل یقتضي أن مثلھ یؤاخذ بتطلیقھ

إن طالق الحائض ال یقع وال یمضي، واحتجوا بروایة أبي الزبیر محمد : ُم رحمة هللا على الجمیعاإلسالم ابن تیمیة رحمھ هللا وتلمیذه ابن القی
ًفردھا علي ولم یرھا شیئا : (-عمر  ابن: أي- بن تدرس المكي عن ابن عمر أنھ حضره وقد سألھ السائل، فقال رضي هللا عنھ  ، أي لم یر )ّ

ّالطلقة شیئا، وھذه الروایة ھي التي تمسك بھ ُ ا على أن طالق الحائض ال یقع، وھذه الروایة قد أجاب عنھا أئمة السلف كاإلمام الشافعي رحمھ ً
هللا وغیره من األئمة، وألننا أمام روایات عدیدة فیھا ما یثبت مضي الطالق، وفیھا ما ینفي، فال بد من معرفة الضوابط في ترجیح ھذا على 

، أو یرجح القول الذي یقول بعدم وقوع الطالق، فعند النظر إلى المرفوع إلى النبي صلى هللا ھذا، ھل یرجح القول الذي یقول بنفوذ الطالق
نجد أن المرفوع إلى النبي صلى هللا علیھ وسلم كما في روایة سالم بن عبد هللا عن أبیھ عبد هللا بن عمر من لفظ النبي صلى هللا : علیھ وسلم
ّفردھا علي ولم : ( الذي استدل بھ من قال باإلیقاع یصنف في المرجحات؛ ألن قول ابن عمر، ھذا المرفوع)مره فلیراجعھا: (علیھ وسلم

ً؛ دلیل األصحاب القول الثاني الذي ال یوقع الطالق، وھذا لیس بشيء مرفوع إلى النبي صلى هللا علیھ وسلم، وبناء على ذلك فإن )یرھا ٍ ٍ
ًردھا علي، ولم یرھا شیئا: (أن لفظة: ًثانیا. ل بالوقوع أقوى ممن یقول بعدم الوقوعالمرفوع إلى النبي صلى هللا علیھ وسلم في قول من قا ّ (

ًلم یرھا شیئا مصیبا للسنة، ال أنھ لم یرھا طلقة، والسبب في ھذا: ، أيً)لم یرھا شیئا)ھذه تحتمل معنیین، كما یقول اإلمام الشافعي ،  أن ابن : ً
یصف حال النبي صلى هللا علیھ وسلم في فتواه، وال یتأتى منھ أن یقصد أنھ لم یطلقھا، إذ لو كان ) ًولم یرھا شیئا: (عمر نفسھ الذي قال كلمة

، تردد بین معنیین، وفي ً)لم یرھا شیئا: (ًالنبي صلى هللا علیھ وسلم لم یرھا طلقة لما طلق ابن عمر رضي هللا عنھ وأفتى بالطالق، فإذا قولھ
) ھي طلقة: (ریحة ال تحتمل مع غیرھا قدمت الصریحة، كما في قولھ في بعض الروایات المرفوعةأنھ إذا تعارضت روایات ص: األصول

: ابن عمر نفسھ أنھ یحتسبھا وال تحتمل، فقولھ فالروایة الصریحة باالحتساب جاءت عن). ًاحتسبت طلقة واحدة : ( وفي روایة الدارقطني 
وایة عن سالم وأنس بن سیرین ومحمد بن سیرین روایات صریحة في الوقوع كما في الر) اعتد بھا(و) احتسبت طلقة(و) ھي طلقة(

َمتردد بین أن یقصد بھ عدم الوقوع وبین أن یقصد بھ عدم موافقة السنة، فلما ترددت بین المعنیین لم تقو ) ًلم یرھا شیئا: (وقولھ. واالعتداد
ًعلى معارضة الصریح الذي ال یحتمل إال معنى واحدا، وبناء عل من : ًثالثا. ى ذلك من حیث اللفظ روایة الوقوع أقوى من التي تنفي الوقوعًً

ناحیة أصولیة؛ فإن ابن عمر رضي هللا عنھ الروایات عنھ بالوقوع أكثر من الروایات عنھ بعدم الوقوع، ولم یخالف إال أبو الزبیر مع أن 
ُإلمام ابن القیم رحمة هللا علیھ في حدیث القلتین حیث كان یرجح ویقوي ًھناك شاھدا لھ في روایة سعید بن جبیر رحمھ هللا؛ لكن كما یقول ا

بأصحاب ابن عمر فكان یرجح بروایة نافع وسالم بن عبد هللا ؛ ألنھما أدرى وأعلم فـسالم بن عبد هللا بن عمر ونافع تلمیذ ابن عمر مثل 
فقھ ابن عمر عند نافع والسلسلة الذھبیة : مر ، حتى كانوا یقولونھذین ال یخفى علیھما، وھما من أوثق أصحاب ابن عمر وأعلم بفقھ ابن ع

مالك عن نافع عن ابن عمر ، فـنافع لھ الشأن البعید والید الطولى لعلمھ بقول صاحبھ وھو ابن عمر ، فیقدم إذا تعارض مع أبي الزبیر مع أن 
ي مرتبة الروایة عن ابن عمر مقدم حتى ولو عنعن، فإنھ الثقة الثبت، أبا الزبیر في الروایة إذا عنعن ال تقبل روایتھ، إذ ھو مدلس، ونافع ف

ًوكذلك أیضا من حیث المتن؛ فإن الذي نص . ًفمن حیث اإلسناد إذا جئت تنظر إلى الروایات تجد أن من أثبت أقوى سندا من الذي لم یثبت



 2058 

ٌثبت مقدم على النافي، ومن حفظ حجة على من لم یحفظ؛ ولذلك من أن الم: ًعلى احتساب الطلقة أثبت، والذي لم یرھا شیئا لم یثبت، والقاعدة ٌ
أن طالق الحائض واقع، وأن ھذا : ُحیث السنة ومن حیث الدلیل یقوى القول الذي قال بھ جماھیر السلف رحمة هللا علیھم واألئمة األربعة

ًھ، إضافة إلى أن األصل في الشرع إمضاء الطالق واحتسابھ المبتدع ینبغي أن یؤاخذ ببدعتھ، وأن یلزم بقولھ وأن یشدد علیھ وال یخفف علی
فإذا وطئھا في الطھر وطلقھا فطالقھ یكون للبدعة، ویستوي في ). أو طھر وطئ فیھ: (قولھ. علیھ؛ ألن الدلیل لم یقو على نفي ذلك األصل

ًذلك أن یكون وطئا مباحا أو وطئا محرما ً ً ً 
 
 
 
 

 ًلقت حائضاُأقوال العلماء في حكم مراجعة من ط
 
 

، وھذه )مره فلیراجعھا: (ٌوتسن رجعتھا، بل تجب، وھو روایة عن اإلمام أحمد ؛ ألن النبي صلى هللا علیھ وسلم قال]. وتسن رجعتھا : [ قولھ
ًمسألة أصولیة، فأمر الغیر أن یأمر غیره ھل ھو أمر للمأمور األول أو للثاني أو لھما معا؟ إن قلنا ًثاني فحینئٍذ یكون داال ٌإنھ أمر للمأمور ال: ٌ

ُعلى الوجوب، وھذا مثل قولھ علیھ الصالة والسالم حینما نفست أسماء بنت عمیس بـمحمد بن أبي بكر الصدیق في البیداء واستفتي لھا، فقال 
ً داال على الوجوب، ویكون ٌإن األمر للمأمور أن یأمر غیره أمر للثاني كان حینئٍذ: فإن قلت). مرھا فلتغتسل ثم لتھل: (صلى هللا علیھ وسلم

، فإنھ )مروا أوالدكم للصالة لسبع: (، وأشكل على ھذا قولھ علیھ الصالة والسالم)مرھا فلتغسل(ًاالغتسال لإلحرام للحائض والنفساء واجبا، 
ًأمر لمأمور أن یأمر غیر المأمور، فإن الصبي ال یتعلق بھ الوجوب، فلو كان األمر للشخص أن یأمر غیره أمرا  لھذا الغیر لما استقام ھذا مع ٌ

ًإنھ لیس أمرا لھ : ٌحدیثنا؛ ألن الصبي غیر مكلف، فدل على أن أمر المأمور أن یأمر غیره أمر للمأمور ال لغیر المأمور، ھذا عند من یقول
ٌھو أمر للمأمور وأمر لغیر المأمور، أمر للمأمور أن: واألولون یقولون. ّإال إذا دل الدلیل على الوجوب ٌ  یأمر وأمر للمأمور الثاني أن یمتثل، ٌ

 حینئٍذ ینتزع الحكم بعدم الوجوب إلى الثاني، وھذه المسألة معروفة في -كما في الصبي-فإن ظھرت القرینة وجاء الدلیل على استثنائھ 
لمكلف بغیر المكلف ویأثم بھ، كأن یكلف ا: ًإذا كان أمرا لألول فإنھ یأثم بتركھ، ومن ھنا قالوا: األصول عند علماء األصول؛ ولذلك یقولون

ًتمر على نائم فھو غیر مكلف؛ فإن كنت مأمورا بھ؛ فإنك تأثم إن تركتھ نائما، فلو فاتتھ الصالة تأثم؛ ألنھ غیر مكلف، لكن كونك مأمورا  ً ً
مھم هللا، والصحیح في ھذه بإیقاظھ ھذا أمر للمكلف أن یأمر غیر المكلف، فھذا وجھ وتخریج، والمسألة مشھورة عند علماء األصول رح

ٌوھذا أمر واألصل في األمر ). مره فلیراجعھا ثم لیمسكھا حتى تطھر: (أنھ تجب علیھ رجعتھا؛ ألن النبي صلى هللا علیھ وسلم قال: المسألة
مھ هللا بظاھر ھذه أن یكون للوجوب حتى یدل الدلیل على صرفھ عن ذلك الظاھر، فھذا الذي تطمئن إلیھ النفس، وقد أخذ اإلمام أحمد رح

ٌالسنة كعادتھ، فإنھ كان من أعلم األئمة األربعة بالسنة، وھذا أمر معلوم عنھ رحمھ هللا؛ فإنھ اطلع من السنن واآلثار على ما لم یطلع علیھ 
لم، وكان من أورع األئمة  الید الطولى في علم الحدیث وروایتھ عن رسول هللا صلى هللا علیھ وس-رحمھ هللا- بقیة إخوانھ من األئمة، وكان لھ 

وألزمھم لھدي رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم؛ ولما جاءتھ ھذه السنة قال بالوجوب لظاھر األمر في الحدیث أن النبي صلى هللا علیھ وسلم 
 أن ابن عمر ما طلق وابن عمر لیس بملزم وقد علم صلى هللا علیھ وسلم ًأمر بالمراجعة وال صارف لھذا األمر؛ إذا لو كان األمر تخییریا

امرأتھ إال بسبب، فكیف یلزمھ بإرجاع من طلقھا؟ فلو كانت الرجعة لیست بواجبة وال الزمة لما أمر صلى هللا علیھ وسلم وال ألزم بھا على 
 . هللا على الجمیعُھذا الوجھ، فال شك أن الحق معھ رحمھ هللا، وقد وافقھ على ھذا القول طائفة من العلماء من الظاھریة وأھل الحدیث رحمة

 
 
 
 

 ًصور الطالق الذي ال یوصف بكونھ سنیا وال بدعیا
 
 

ًذكرنا أن الطالق من حیث حكم الشرع إما أن یكون طالقا ُسنیا أو طالقا بدعیا أو طالقا ال سنیا وال بدعیا، ھذه ثالثة أقسام، فمن طلق  ً ً ً ً ً ًِ
ًیھ وسلم وھدیھ، وإما أن یطلقھا وقد وقعت البدعة، وإما أن یطلقھا طالقا ال ٌزوجتھ إما أن یطلقھا وھو مصیب لسنة النبي صلى هللا عل

وبقي السؤال في القسم الثالث، وھو نوع . یوصف صاحبھ بسنٍة وال ببدعة، وقد بینا الطالق السني والطالق البدعي وضابط البدعة والسنة
 ...... . یوصف بالبدعة ال یوصف طالقھن بالسنة وال- كما ذكر المصنف رحمھ هللا-من النساء 

 
 طالق الصغیرة

 
 

ًإذا طلق الصغیرة التي لم تحض بعد؛ فإن طالقھ لھا ال یوصف بكونھ سنیا وال یوصف : أي) وال سنة وال بدعة لصغیرة: (قال رحمھ هللا
ٍبكونھ بدعیا؛ ألن الصغیرة ال تحیض، وطالق السنة متعلق بالحیض، بحیث یطلقھا في طھر لم یجامعھا في ُ ٌ  ذلك الطھر، فالمفسدة والضرر ً

ٍالمترتب على التطلیق في الحیض أو المفسدة والضرر المترتب على التطلیق في حال طھر جامعھا فیھ غیر موجودة في حال التطلیق  ُ
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َللصغیرة، فالصغیرة ال تحیض، فال تطول علیھا العدة، وال یخشى أن تكون حامال، فھو إذا طلق طلق على بینٍة من أمره؛ و : لذلك تقولً
ٍرجل تزوج بنت سبع أو بنت ثمان أو بنت تسع سنین أو بنت عشر سنین ولم تحض بعد، فھذه التي : مثال ذلك. الصغیرة لیس فیھا المحابیل ٌ

  ولم تحض بعد، فإنھ یطلقھا ولن تطول علیھا العدة؛ ألن عدتھا باألشھر، فبعد طالقھ لھا- ًمثال-لم تحض بعد إذا كانت في سن العاشرة 
ستحسب األشھر وینتھي اإلشكال وھي لیست بحامل، فال یخشى أن تكون لیست بطاھر؛ ألن الطالق في الطھر الذي جامعھا فیھ كان بدعة 

ٌ كما ھو مأثور عن علي وابن مسعود رضي هللا عن -رضوان هللا علیھم-ًلخشیة أن تصبح حامال فیندم على طالقھا؛ ولذلك قال الصحابة 
ٍال یطلق أحد طالق السنة ویكون نادما؛ لكن لو طلق طالقا بدعیا في طھر جامعھا فیھ الحتمل أن : ، أي)فیندم ٌأحد للسنةال یطلق : (الجمیع ًِ ً ًِ

ٍتكون المرأة حامال منھ فیندم؛ ألنھ كیف یطلقھا وھي ستصیر أما لولده، ألنھا ستنجب، فكیف یحصل الفراق بینھ وبین أم لولده؟ فقد یقدم  ً ً
: وعلى ھذا فإن ھناك ثالثة أنواع من النساء. ق امرأٍة لم تنجب بعد، ولكنھ ال یقدم لو علم أنھا حامل أو أن ولده سیكون منھاالرجل على طال

ًالصغیرة، والكبیرة اآلیسة التي لم تحض بعد، وغیر المدخول بھا، وفقھ المسألة یدور حول طول العدة وخشیة أن تكون المرأة حامال كما 
في تطلیق : أي) لصغیرة: (ھذا القسم الثالث). وال سنة وال بدعة لصغیرة: (قال رحمھ هللا. المنع من تطلیق المرأة الحائضذكرناه في علة 

َّفطلقوُھن لعدتھن : قول هللا تعالى: والدلیل على أن طالق الصغیرة ال سنة وال بدعة فیھ. صغیرة لم تحض بعد ِ ِ ِ َِّ َّ ُ ِّ َ ، والصغیرة لیس ]1:الطالق[َ
ُعلى التقدیر في اآلیة؛ ألن آیة الطالق فسرتھا السنة، وقد ذكر أئمة وعلماء التفسیر والتأویل رحمة هللا ) لقبل عدتھن: (یض حتى یقاللھا ح

ِّیا أیھا النبي إذا طلقتم النساء فطل: علیھم من السلف وغیرھم أن ھذا من تفسیر السنة للكتاب؛ فإن هللا تعالى لما قال َ َّ َ ََ َ َ ِّ ُ ُْ ِ ُِّ َّقوُھن لعدتھن َّ ِ ِ ِ َِّ َّ ، ]1:الطالق[ُ
َّلعدتھن: (ًجاءت السنة مفسرة مبینة لھذا الطالق الشرعي وأن المراد بقولھ سبحانھ ِ ِ ِِ ٍمستقبالت عدتھن وذلك بطھر لم : لقبل عدتھن، أي: أي) َّ

  .یجامعھا فیھ، وال یطلقھا في حال الحیض
 
 
 
 

 طالق اآلیسة
 
 

وال سنة وال بدعة في آیسة، والمرأة اآلیسة من المحیض قد سبق وأن تكلمنا علیھا في باب الحیض، فمن :  أي).وآیسة: (قولھ: قال رحمھ هللا
ًالعلماء من جعل سنا محددا إذا وصلت المرأة إلیھ ُحكم بكونھا في حكم اآلیسة، ومن العلماء من قال ال حد لذلك، ویختلف باختالف النساء، : ً

ًر والحیض معھا، فھذا شيء یختلف باختالف النساء، فلما لم یذكر الشرع حدا أو سنا معینا للیأس؛ فإننا ال نحد وقد تبلغ المرأة خمسین أو أكث ً ً
ًسنا معینا، وقد بینا أن ھذا ھو أرجح األقوال كما اختاره شیخ اإلسالم رحمھ هللا وطائفة من أھل العلم أنھ ال حد للیأس، وإذا كان ال حد  ً

ٍإما أن تكون في المحیض، فحكمھا حكم الحائض، فیطلقھا في طھر لم : قھا زوجھا وھي كبیرة فال تخلو من حالتینللیأس؛ فالمرأة إذا طل
عنھا حیضھا على وجٍھ یغلب  یمسھا فیھ، وتسري علیھا أحكام طالق السنة أو طالق البدعة؛ ألنھا من ذوات الحیض، أما لو طلقھا وقد انقطع

امرأة عمرھا خمسون سنة، ومكثت ثالث سنوات أو أربع : ًفمثال.  أنھا آیسة؛ فتسري علیھا أحكام اآلیسةعلى الظن أنھا آیسة أو تحقق معھ
سنوات أو خمس سنوات وانقطع عنھا الحیض، فما رأت الحیض خالل السنة أو السنتین أو الثالث أو األربع األخیرة، ففي الغالب أنھ قد 

إذا أردت طالقھا فطلقھا في أي وقٍت شئت؛ ألنھ لیس ھناك حیض یلزمك : نئٍذ نقول لزوجھاانقطع حیضھا وتعتبر آیسة في ھذه الحال، وحی
أنت طالق للسنة، : لو قال المرأتھ الصغیرة: قالوا) وال سنة وال بدعة لصغیرة: (وفائدة المسألة حینما قال. ٍبأن تطلق في طھر لم تجامع فیھ

لغو؛ ألن طالق : ِأنت طالق للسنة، فقال طائفة من العلماء: إذا قال لھا: فمتى تطلق؟ قالوافھل تطلق علیھ أو ال تطلق؟ وإن كانت تطلق علیھ 
بل : ٌفیلغو ھذا، كأنھ جاء بلفظ ال حقیقة لھ؛ ألن مثلھا ال سنة في طالقھا وال بدعة، وقال طائفة من العلماء: مثلھا ال سنة فیھ وال بدعة، قالوا

حیض؛ فإذا حاضت ثم طھرت الطھر األول بعد الحیض فبمجرد أن تطھر تطلق علیھ؛ ألنھ علق طالقھا تنتظر فتبقى امرأتھ إلى أن یأتیھا ال
ًطالقا سنیا، كأنھ یقول ، فاآلیسة النوع الثاني، فإذا أردت أن )واآلیسة: (أما قولھ. ًطلقتك طلقة سنیة، فبقیت معلقة إلى أن یأتیھا الحیض: ً

الصغیرة والكبیرة ما ھو؟ عدم الحیض، فیكون إما بأصلھ غیر موجود كالحال في الصغیرة، وإما تضبط المسألة تنظر إلى قاسم مشترك بین 
أن تكون : فھذا القسم الثالث، وضابطھ. ال سنة فیھ وال بدعة: ًكان موجودا ثم زال كما ھو الحال في الكبیرة واآلیسة، فھذا الطالق تقول

  .لتي لم تحض، والكبیرة التي انقطع حیضھاالمرأة من غیر ذوات الحیض، ویشمل ذلك الصغیرة ا
 
 
 
 

 طالق الزوجة غیر المدخول بھا
 
 

ٌھناك نوع ثالث یوصف بكون طالقھ ال سنة فیھ وال بدعة، وھي الزوجة التي لم یدخل بھا، ]. وغیر مدخول بھا: [قال المصنف رحمھ هللا
َیا أیھا الذین :  الرجل امرأتھ قبل الدخول فإنھ ال عدة لھ علیھا لقولھ تعالىتزوج زید خدیجة وعقد علیھا، وقبل الدخول طلقھا، فإذا طلق: ًمثال َ َِ َُّّ َ

َآمنوا إذا نكْحتم الُمْؤمنات ثم طلقتُموُھن مْن قْبل أْن تمسوُھن فما لكم علْیھن مْن عدٍة تْعتدونھا  َ َ َ ََ َ َ َ َ َ َ َ َُّ َّ ِ ِ َّ َّ ُّ ِ َّ ِ ِِ َ َْ ُُ ُ ْ ُ َُ ُِ َّ َ ََّ ْ  قالت في طالق ، وآیة الطالق]49:األحزاب[ِ
َّإذا طلقتم النساء فطلقوُھن لعدتھن : السنة ِ ِ ِ َِّ َّ ُ ِّ ُ ِّْ َ َّ َ ََ َ َ ُ ، فإذا كانت السنة مرتبطة بالعدة، وھذه المنكوحة لم یدخل بھا فال عدة لھا في حكم ]1:الطالق[ِ
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یندم إذا طلقھا في حال طھرھا الذي فال سنة في طالقھا وال بدعة؛ ألن السنة تثبت في حال وجود العدة بالحیض، حتى ال : الشرع، أي
ًجامعھا فیھ، وأیضا ال تطول علیھا عدتھا بالحیض، فإذا كانت بحكم الشرع ال عدة لھا؛ فحینئٍذ نحكم بكونھا ال سنة في طالقھا وال بدعة، فقال 

َفما لكم علْیھن مْن عدٍة تْعتدونھا : هللا تعالى َ ََ َ َ َُّ َّ ِ ِ َّ ِ َ َْ عض طالب العلم یخطئ في بعض فتاویھ، فإذا كان یرى أن طالق ب: وعلى ھذا]. 49:األحزاب[ُ
دخلت بھا أو لم : طلقت امرأتي وھي حائض، فالمنبغي إذا كان یرى أن طالق الحائض ال یقع أن یسألھ: الحائض ال یقع، یأتیھ السائل ویقول

وعلى ھذا فالنوع الثالث من النسوة . ل لقضیة السنة والبدعةٌتدخل؟ فإن كانت المرأة لم یدخل بھا؛ فإن الطالق نافذ باإلجماع؛ ألنھا لیست بمح
عندنا الصغیرة، وضدھا الكبیرة اآلیسة، والمرأة غیر : المطلقة قبل الدخول علیھا، فالخالصة: الالتي یعتبر طالقھن ال سنة فیھ وال بدعة

  .المدخول بھا
 
 
 
 

 طالق من بان حملھا
 
 

فإذا بان الحمل واستبان أنھا حامل فمذھب طائفة من العلماء أنھ ال سنة : ان حملھا للعلماء فیھا وجھانمن ب]. ومن بان حملھا: [قال رحمھ هللا
طالق الحامل : وال بدعة في الحامل، سواء كانت في أول أو أوسط أو آخر الحمل، فال یوصف الطالق بسنة وال ببدعة، وقال بعض العلماء

ًولیطلقھا وھي طاھر حائال أو حامال: (سلم طالق سنة؛ لما ثبت من حدیث ابن عمر عند م وھذا یعني أنھ یطلقھا حال طھرھا الذي لم ) ً
ًیجامعھا فیھ سواء كانت طاھرا أو كانت حامال استبان حملھا، فقالوا ، وھي روایة صحیحة في روایة سالم بن عبد )ًأو حامال: (ًنظرا لقولھ: ً

، دل على أن من طلق )ًأو حامال: (ثابتة في الصحیحین، فلما قال علیھ الصالة والسالمهللا بن عمر في قصة تطلیق أبیھ رضي هللا عنھ ال
ِإن طالق الحامل قصد بھ اإلذن ألنھ قال: الحامل، فقد طلقھا بإباحة وإذن الشرع، أما أصحاب القول األول فقالوا ، وكال القولین )ًأو حامال) :ُ

  .الھ وجھھ، لكن النظر یقوي الوجھ األول كما ذكرن
 
 
 
 

 األسئلة
 
 

...... 
 

 الحكمة في إلزام النبي صلى هللا علیھ وسلم البن عمر بتطلیق امرأتھ في الطھر الثاني بعد الحیضة
 
 

، )مره فلیراجعھا حتى تطھر ثم تحیض ثم تطھر: (ّأشكل علي في قصة تطلیق ابن عمر لزوجتھ قول النبي صلى هللا علیھ وسلم: السؤال
باسم هللا، والحمد : ًماذا لم یكتف بالطھر الذي یلي الحیض الذي وقع فیھ الطالق حتى تحیض ثانیة ثم تطھر؟ الجوابل: وموضع اإلشكال ھو

إن النبي صلى هللا علیھ وسلم أراد أن : فقد قال بعض العلماء:  والصالة والسالم على خیر خلق هللا وعلى آلھ وصحبھ ومن وااله؛ أما بعد
، )مره فلیراجعھا ثم لیمسكھا حتى تطھر: ( أن المراجعة وقعت منھ علیھ الصالة والسالم على سبیل اإللزام، فقال لھیؤكد طھر المرأة، وذلك

ثم تحیض ثم تطھر ثم إن شاء طلق وإن شاء أمسك، فتلك العدة التي أمر هللا أن : (تطھر من ھذه الحیضة التي طلق فیھا، وأكد ذلك بقولھ: أي
ً الطالق في طھر لم یقع في حیضھ طالق أیضا، وھذا من باب التأكید على أنھ ال یقع الطالق إال في طھر، وهللا ، فیكون(تطلق لھا النساء

  .تعالى أعلم
 
 
 
 

 الرد على حدیث عویمر العجالني وحدیث فاطمة في جواز الثالث تطلیقات
 
 

یمر العجالني وكذلك حدیث فاطمة أن زوجھا طلقھا البتة؟ بعد أن قررنا أن طالق السنة ھو الواحدة، فما ھو الجواب عن حدیث عو: السؤال
أن المرأة إذا العنت زوجھا فإنھ یفرق بینھما : أما بالنسبة لحدیث عویمر العجالني ؛ فإن طالقھ لم یصادف المحل، وتوضیح ذلك: الجواب

ًفراقا أبدیا، قال الزھري رحمھ هللا في روایتھ عن سھل رضي هللا عنھ في قصة المتالع ّمضت السنة أن یفرق بین المتالعنین فال : نینً
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تفتقر إلى حكم القاضي؛ :  فإنھ تقع الفرقة بینھما، وقال بعض العلماء-والعیاذ با-ًیجتمعان أبدا، وعلى ھذا فبمجرد ما تنتھي من األیمان 
لف األیمان وھي حلفت األیمان، فحینئٍذ أحدھما ؛ ألنھ ح)هللا أعلم أن أحدكما كاذب، حسابكما على هللا: (ولذلك قال صلى هللا علیھ وسلم

كاذب، إما الرجل وإما المرأة، فتنتقل الحكومة والحكم والخصومة إلى خصومة اآلخرة نسأل هللا السالمة والعافیة، فخصومة الدنیا ال نملك 
بي صلى هللا علیھ وسلم یوقفھا ویوقفھ عند ًفیھا شیئا ألن ما عندنا شيء ثبت، واألصل البراءة، فترك األمر إلى اآلخرة؛ ولذلك كان الن

اتق هللا، فضوح الدنیا أھون من فضوح اآلخرة، وعذاب الدنیا أھون من عذاب : (الموجبة وھي الخامسة ومضت السنة على ذلك، فقال لھ
-، فكادت تعترف ثم قالت )اتق هللا فضوح الدنیا أھون من فضوح اآلخرة، وعذاب الدنیا أھون من عذاب اآلخرة: (، وقال للمرأة)اآلخرة

ِوالخامسة أن لْعنة هللا علْیھ إْن : إذا حلف الرجل الخامسة: إنھا الموجبة، یعني: ال أفضح قومي، فحلفت الموجبة، وكان یقول: -والعیاذ با ِ َّ َِ َ ََ َ َِ َّ َ ََ ُ ْ
َكان من الكاذبین  َ َِ ِ َِ أن غضب هللا علیھا إن كان من الصادقین : حلفت وقالت في الخامسةوالمرأة إذا . ؛ فإنھ تصیبھ اللعنة والعیاذ با]7:النور[َْ

 یحل علیھا غضب هللا عز وجل، ومن حل علیھ غضب هللا فقد ھوى؛ فإذا ثبت ھذا فإنھ یفرق بینھما بمجرد انتھاء اللعان؛ -والعیاذ با- فإنھ 
فلما رآھا تحلف ھذه )  هللا علیھ وسلم لقد سمعت بأذني ورأیت بعیني وهللا یا رسول هللا صلى: ( فعندما فرق بینھما، قال عویمر من شدة األلم

ٌ، فلما وقع طالقھ وقع بعد الفرقة، فھي أجنبیة منھ محرمة علیھ؛ )ٌكذبت علیھا إن أمسكتھا ھي طالق بالثالث! یا رسول هللا: ( األیمان، قال
ًرمات، أنھا ال تحل إلى األبد، فالتطلیق ثالثا وقع بعد زوال المحل، فال یستقیم ولذلك المرأة المالعنة ال تحل إلى األبد، وقد أثبتنا ھذا في المح

ًاالستدالل بھ؛ ولذلك یكون إقرار النبي صلى هللا علیھ وسلم أو عدم إقراره لیس بوارٍد أصال؛ ألن الطالق وقع في غیر موقعھ، ومن ھنا ال 
أما بالنسبة لحدیث سھیمة في قصة امرأة رفاعة بن رافع . وجھ، وهللا تعالى أعلمًیمكن أن یوصف التطلیق ثالثا بكونھ طالق سنة من ھذا ال

 - ُرحمة هللا على الجمیع-ًالقرظي أنھ طلقھا ثالثا فبت طالقھا، فھذا أجاب عنھ العلماء وأشار الحافظ ابن حجر والحافظ ابن الملقن وغیرھما 
ِاختلف -أن سھیمة أو سھلة : ي صلى هللا علیھ وسلم بلفظٍة واحدة؛ والسبب في ذلكإلى أنھ لیس بدلیل على أن طالق الثالث وقع في عھد النب ُ

كان قد طلقھا قبل ذلك طلقتین، فوقعت الطلقة الثالثة التي بھا :  طلقھا زوجھا الطلقة الثالثة، یعني-في اسمھا رضي هللا عنھا وأرضاھا
آخر طلقٍة من طالقھ، وعلى : یعني) طلقھا آخر تطلیقة: (ك جاءت الروایة األخرىولذل) إنھ طلقھا فبت طالقھا: (البینونة، فلذلك قال الراوي

وسبحانك اللھم . ًھذا فلم تكن الثالث مجموعة وإنما كانت مفرقة، فال یستقیم االستدالل بھ على إثبات الطالق ثالثا وأنھ سنة، وهللا تعالى أعلم
  .وبحمدك أشھد أن ال إلھ إال أنت أستغفرك وأتوب إلیك

 
 
 
 

 [4[ مقدمة كتاب الطالق -شرح زاد المستقنع 
الطالق حكم شرعي، ولھذا كانت لھ ألفاظ مخصوصة اعتنى العلماء ببیانھا، وفصلوا فیما یترتب على التلفظ بھا من جھة النیة وعدمھا، ومن 

 .الذي یلزمھ الطالق بتلفظھ بھ ومن الذي ال یلزمھ
 أحكام الطالق من حیث لفظ المطلق

 
 

هللا الرحمن الرحیم الحمد  رب العالمین والصالة والسالم على أشرف األنبیاء والمرسلین وعلى آلھ وصحبھ ومن اھتدى بھدیھ واستن بسم 
طالق سنة وطالق : ذكرنا أن الطالق لھ أقسام من حیث حكم الشرع]. وصریحھ: [فیقول المصنف رحمھ هللا.. بسنتھ إلى یوم الدین؛ أما بعد

بیان أحكام الطالق : لفظ صریح ولفظ غیر صریح، فاآلن یشرع المصنف رحمھ هللا في الجملة الثانیة وھي: یث لفظ المطلقبدعة، ومن ح
أن ما یصدر من المكلف یقسمھ العلماء : من حیث لفظ المطلق، ولتوضیح المسائل المتعلقة بھذه الجملة ینبغي أن ننبھ على مسألٍة مھمة، وھي

ًالقول والفعل، فالفعل كالید تأخذ أو تضرب، سلبا : ، فعندنا ظاھر اإلنسان وعندنا باطنھ، والظاھر یشمل شیئینظاھر وباطن: إلى قسمین
ِّوإیجابا، أو الرجل تمشي وترفع وتوضع، ھذه أفعال، فعندنا في الظاھر القول والفعل، وفي الباطن النیة فقط، فالذي یطلق ال بد أن یبحث  ُ ُ ً

الطالق راجع إلى األلفاظ، فكأن باب الطالق من حیث األصل مركب على ظاھر المكلف، ومن حیث االعتداد وعدمھ العلماء فیھ اللفظ؛ ألن 
طالق الدیانة : فإن ھناك مسائل أجمع علیھا العلماء یعتد فیھا بالنیة، ففي الطالق ظاھر وباطن، ولذلك یقسم العلماء الطالق إلى ثالثة أنواع

ما قصدت : ِكرجل تلفظ بكلمة تحتمل الطالق وغیر الطالق، فُسئل فقال للناس: طالق الدیانة. ن الدیانة والحكموطالق الحكم، وطالق جامع بی
 - والعیاذ با- الطالق، وھو في باطنھ قد قصد الطالق، فبینھ وبین هللا المرأة علیھ حرام، ولو كانت الطلقة األخیرة فإنھ یعیش معھا بالزنا 

ًھي طالق، وكانت الطلقة األخیرة، ولم یخبر أحدا حتى امرأتھ، فالمرأة فیما بینھ وبین هللا : ین هللا، وكرجل قال المرأتھوھذا دیانة فیما بینھ وب
أما بالنسبة للفظ . ٌطالق، فلو عاشرھا وھي ال تعلم بتطلیقھ؛ فإنھا طالقة دیانة فیما بینھ وبین هللا، وإن لم یصدر حكم بطالقھا في الظاھر

أنت طالق أو طلقتك أو سرحتك أو فارقتك أو أنت خلیة، بریة، بتة، بتلة، الحرج، أو الحقي بأھلك، أو اغربي عن : ًة یقول لھافتار: المكلف
ِوجھي، أو اخرجي من بیتي، أو لست لي بامرأة، أو لست بامرأتي، كل ھذه ألفاظ فیھا احتمال أن یقصد الطالق واحتمال أن ال یقصد 

حكمت بأن زوجتك : فاظ إذا تلفظ بھا وثبت عند القاضي أنھ تلفظ بھا؛ فإن القاضي قد یحكم بظاھر بعضھا، ویقولًالطالق، وأیضا ھذه األل
طلقتك، وهللا یعلم أنھ لم ینو الطالق وأنھ قصد : طلبتك، فقال: أما إن كان في الحقیقة لم یقصد الطالق كرجل أراد أن یقول المرأتھ. طالق

بینھ وبین امرأتھ فغضبت المرأة وغضب الرجل، فجرت العادة أن الرجل یطلب من خصمھ ومن أساء طلبتك، وكرجل اشتدت الخصومة 
ٌبساط المجلس بساط غضب، وصعب أن یقول : ففي ھذه الصورة. طلقتك: طلبتك أن تعفي عنھا، فقال: إلیھ أن یسامحھ، فأراد أن یقول لھا

لى أنھ یرید الطالق، فجاء بصریح الطالق، في موقٍف ال یحتمل غیر الخصومة، لم أقصد الطالق؛ ألن الخصومة قرینة تدل ع: عند القاضي
ًما نویت، فبینھ وبین هللا ال تزال امرأتھ زوجة لھ، مع حكم القضاء أنھا طلقة، لكن القضاء ال یحل حراما وال یحرم حالال؛ : فصعب أن یقول ً
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ً ولیس ھناك معھ شاھد آخر، فشھد شھادة الحق أنھ رأى فالنا یزني - العیاذ باو-لكن في الظاھر یحكم، مثل الشاھد إذا شھد أنھ رأى الزاني  ٌ
َفأْولئك عنَد هللا ُھم الكاذُبون : ولم یكتمل النصاب، فإنھ یجلد حد القذف، وهللا یقول َِ ِ َِ َْ ُ ِ َّ ْ َ في حكمھ سبحانھ أنھم كاذبون، لكن من : ، أي]13:النور[ُ

أن ھناك في الطالق ما ھو دیانة وھناك ما ھو : الشاھد. والرجل مقذوف، لكن یجب علیھ الحد  صادق،ناحیة الدیانة ومن ناحیة الحكم فھو
ًتطلق دیانة وتطلق حكما، وتارة یقولون: حكم، والعلماء في كتاب الطالق تجدھم یقولون ً ًینفعھ دیانة وال ینفعھ قضاء، فإذا قالوا: ً ًقضاء : ً

ّإنكم تختصمون إلي، فلعل بعضكم أن یكون ألحن بحجتھ من : (أن النبي صلى هللا علیھ وسلم قال:  ذلكًوحكما، فالمراد الظاھر، والدلیل على
أن الحكم في القضاء على ما یسمع، أما الحقیقة فأمرھا إلى هللا، : ًفأخذ العلماء من ھذا أصال). ٍبعض، فإنما أقضي بینكم على نحو مما أسمع

 ...... .مة من خصومة الدنیا إلى خصومة اآلخرةفإن خالف الحكم الحقیقة تنتقل الخصو
 

 أحوال الطالق من جھة اجتماع اللفظ والنیة واختالفھما
 
 

: الحالة الثالثة. أن یطلق بالنیة وال یتلفظ: الحالة الثانیة. أن تجتمع نیتھ ولفظھ على الطالق: الحالة األولى: من طلق فال یخلو من ثالثة أحوال
ًوالقسمة العقلیة في األصل تكون أربعا، لكن في العمل ثالثا، فإن یطلق في النیة وحدھا، أي. نیةأن یطلق باللفظ دون ال أن ینوي في قلبھ : ً

ٌویعزم على أنھ یرید أن یطلق زوجتھ؛ فھذا طالق بالنیة، وإما أن یتلفظ بلفظ الطالق ولیس في النیة أن یطلق، فھذا طالق اللفظ، وإما أن 
أال یطلق ال باللفظ وال بالنیة، فھذا لیس بطالق؛ فإنھ وإن كان التقسیم : ھ، فیطلق بنیتھ وقولھ، والرابع الذي ألغیناهیجمع بین ظاھره وباطن

ًرجل آذتھ زوجتھ أو سمع منھا أمرا أزعجھ، فنوى في قرارة قلبھ، : فأما إن طلق بنیتھ فمثالھ. العقلي یحتملھ، لكنھ لیس لھ تأثیر في الحكم ٌ
ًاث وبكل طمأنینة على أن یطلق، ولم یبق إال أن یتلفظ، ولكن ما حدث منھ اللفظ، فوصل إلى درجة عزم فیھا تماما على وأقدم بكل ارتی

انتظر حتى یأتي والدي ویتفاھم معك، فعزم في : الطالق، وقد تقع ھذه الصورة في حال الخصومة بین الزوجین، فتقول الزوجة لزوجھا
، فانصرفت قرارة قلبھ على طالقھا عند مجيء ، أو جاء مع والدھا رجل فذكره با  والدھا، فلما حضر والدھا وواجھھ؛ استحیا أو ذكره با

أن تعزم : ومن أمثلة ذلك. نیتھ من الطالق إلى عدم الطالق، فھذا عزم في نیتھ ولم یتلفظ بلسانھ، فوجد فیھ طالق الباطن دون طالق الظاھر
، فعزم على طالقھا إذا حضرا عند القاضي، فلما حضرا عند القاضي صرف هللا قلبھ، وهللا یقلب القلوب المرأة أن تشتكي بزوجھا في القضاء

ویحول بین المرء وقلبھ، فرأى أن المصلحة تقتضي أال یطلق، ورأى أنھ قد أعطى األمر أكثر مما یستحق، وأن جلوسھ بین یدي القاضي من 
ًاضیا موفقا، ذكره با ووعظھ، فجمع الشمل وألف بین القلوب، فانصرفت نیتھ عن الطالق، ًأجل اإلنصاف، أو وجد كالما صرفھ، أو وجد ق ً

 إذا نوى الرجل أن یطلق زوجتھ ولم یتلفظ فھل نؤاخذه بھذه النیة أو ال؟: فالسؤال
 
 
 
 

 حكم نیة الطالق دون التلفظ بھ
 
 

ًتھ وعزم عزیمة صادقة على الطالق ولم یتلفظ؛ فال طالق، وھذا مذھب أن نیة الطالق لیست بطالق، وأن الرجل لو عقد في نی: القول األول
. ُجمھور العلماء رحمھم هللا ومنھم الحنفیة والشافعیة والحنابلة والظاھریة وأھل الحدیث، وطائفة من أصحاب اإلمام مالك رحمة هللا علیھ

طلق امرأتھ، فھي طالق بتلك العزیمة، وھذا القول قال بھ أئمة من من عزم الطالق وقویت عزیمتھ واطمأن قلبھ على أن ی: القول الثاني یقول
قد علم هللا أنھ یرید طالق زوجتھ، فجعل اإلرادة والقصد كاللفظ، : ِالسلف كاإلمام محمد بن سیرین رحمھ هللا، ولما ُسئل عن فتواه في ذلك قال

و أن یكنھ، فا عز وجل علم منھ أنھ یطلق فھو مطلق، وكونھ یتلفظ أو ألیس هللا قد علم واطلع، وما دام أنھ عزم فیستوي أن یظھره أ: وقال
مذھب مالك في المشھور عدم التطلیق بالنیة، وھذا أقوى : ال یتلفظ ھذا ال یؤثر، وھذا روایة عن اإلمام مالك رحمھ هللا، وبعض العلماء یقول

ما ھو الدلیل على عدم وقوع : ألقوى األول، إذا ثبت ھذا فالسؤالمشھور مذھب مالك اعتبار النیة، وإن كان ا: األقوال، وبعضھم یقول
أن هللا سبحانھ وتعالى نص على : أولھما: من نوى ال نطلق زوجتھ، استدلوا بدلیلین: الطالق بالنیة أو على وقوعھ؟ الجمھور الذین یقولون

َفإْن طلقھا : التطلیق فقال سبحانھ َ ََّ َ إنما : (النیات، وحكم الشرع في األصل قال فیھ النبي صلى هللا علیھ وسلم، ونحن ال نطلع على ]230:البقرة[ِ
َأمرت أن آخذ بظواھر الناس، وأن أكل سرائرھم إلى هللا ِ ، فأصبح األمر في مرده من حیث األصل إلى الظاھر ال إلى الباطن في حكم هللا )َ

ُوإذا طلقتم ال: إن هللا تعالى قال: عز وجل، وعلیھ قالوا ُ ْ َّ َ َ ِ َنساء َ َ ّ، وھذا ال یكون إال بأمر بین وھو لفظ المكلف، فمن حیث األصل ]231:البقرة[ِّ ٍ
أقوى دلیل لھم : ثانیھما. الطالق یحتاج إلى إظھار، والنیة لیس فیھا ما یظھر بل ما تستكن، وھذا الدلیل من أضعف األدلة التي استدلوا بھا

، )إن هللا تجاوز ألمتي عما حدثت بھ نفسھا ما لم تتكلم أو تعمل: ( علیھ وسلم أنھ قالعن النبي صلى هللا: حدیث أبي ھریرة الثابت الصحیح
إن هللا تجاوز : (ُولذلك أئمة الحدیث رحمة هللا علیھم ذكروا ھذا الحدیث في باب االستشھاد على أن من طلق بنیتھ ال یقع طالقھ، فقولھ

، دل على أنھ ال یؤاخذ على النیة ما دام أنھ لم یتلفظ، وھذا الحدیث )ا لم تتكلم أو تعملم: (، فالمجاوزة تدل على عدم المؤاخذة، وقولھ)ألمتي
إنما األعمال : (حدیث عمر بن الخطاب في الصحیحین: دلیل القول الثاني. ھو حجة الباب وفیصل المسألة، والعمل على ھذا الحدیث

إنھ لو :  نوى وعزم فتطلق علیھ امرأتھ، وقاسوا ھذا على أمور االعتقاد، وقالوادل الحدیث على أن العبرة بالنیة، وھذا قد: ، قالوا)بالنیات
ًلجامع كون كل منھما مؤاخذا بھ، : وجود عمل القلب، قالوا ًكان معتقدا للكفر لكفر، فیحكم بالطالق بالنیة كما یحكم بالردة بتغیر القلب، أي

إن هللا تجاوز ألمتي عما حدثت بھ : (إلیھ الجمھور لقوة حجة السنة على مذھبھموالصحیح ما ذھب . فالطالق مؤاخذ بھ، والردة مؤاخذ بھا
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، فالرد علیھ من عدة وجوه، وأنسب ھذه )ٍإنما األعمال بالنیات، وإنما لكل امرئ ما نوى: (، وأما استداللھم بحدیث)نفسھا ما لم تتكلم أو تعمل
ٍثم أیضا ھناك وجھ ثان. خاص) إن هللا تجاوز ألمتي عما حدثت بھ نفسھا: (، وحدیثعام) إنما األعمال بالنیات: (أن حدیث: الوجوه وأقواھا ٌ ً :

ھو في السلب واإلیجاب، اإلحسان واإلساءة، فمن نوى الخیر اعتبرت نیتھ للخیر، : ، من حیث األصل یعني)إنما األعمال بالنیات: (أن تقول
، فاستثنیت المؤاخذات وحدھا؛ ألنھ ال )إن هللا تجاوز ألمتي: (مؤاخذة فیأتي حدیثومن نوى الشر اعتبرت نیتھ للشر، وأما في الطالق وفي ال

إن : (وبعبارة مختصرة تقول. یؤاخذ إال إذا وجد اللفظ، فدل على أنھ ال یدخل في عموم حدیث أبي ھریرة رضي هللا عنھ لوجود ما یخصصھ
ّن من حدث نفسھ بشيء ال یؤاخذ بھ كما لو حدث نفسھ أن یقتل أو یسرق أو ، دال داللة واضحة على أ)ّهللا تجاوز ألمتي ما حدثت بھ نفسھا ّ

ًیفعل أمرا حراما؛ فإن هللا ال یؤاخذه ما لم یتكلم أو یعمل، وعلى ھذا فالصحیح أن من عقد نیتھ في قلبھ على أن یطلق زوجتھ أنھا ال تطلق : ً
  .ما لم یتلفظ

 
 
 
 

 أقسام اللفظ المعتبر في الطالق
 
 

ًھل كل لفٍظ نحكم بكونھ طالقا أم أن ھناك ألفاظا إذا : ن الطالق یحتاج إلى لفظ وأن العمل في الطالق على اللفظ، فحینئٍذ یرد اإلشكالعرفنا أ ً
ًالطرح، ولفظ الطعام إذا طرحھ، وال تصف الشخص بكونھ متلفظا إال إذا : ًوجدت حكمنا فیھا بالطالق وھناك ألفاظا بعكس ذلك؟ أصل اللفظ َ َ َ

ًجت الحروف سواء سرا أو جھرا، أيخر ً ًتحرك بھا اللسان ونطقت بھا الشفة سرا أو جھرا، وفي مسألة طالق الموسوس یأتي الموسوس : ً ً
ًفي قلبي أحس أني طلقتھا وأحس أن اللسان تحرك بذلك، فینبغي أن یتنبھ إذا كان الرجل مطمئنا لزوجتھ؛ ألن : طلقت زوجتي ویقول: ویقول

 فالشیطان إذا أراد أن یستخف بإنسان في أمر؛ حدثھ بھ؛ ألنھ عدو ویرید أن یحزن -نسأل هللا السالمة والعافیة-ء قھري الوسواس فیھ شي
المؤمن، ومن ھذا أن الموسوس یرید زوجتھ ویأتیھ الشیطان یحدثھ بالطالق، فمثل ھذا إذا تحرك لسانھ ونبتت شفتھ في الوسواس القھري 

أن اللفظ ال بد فیھ من صوت مشتمل على بعض الحروف : ًالئل قویة على أنھ فعال یرید الطالق، فالمقصودفإنھ ال یؤثر ما لم توجد د
ًھو الصوت المشتمل على بعض الحروف الھجائیة كالقول، سواء أفاد أو لم یفد، إذا ال بد أن تكون ھذه : واللفظ تعریفھ عند العلماء. الھجائیة ً

القسم : ھا شفتاه، فإذا حصل ذلك فقد وقع اللفظ إذا تلفظ، وبالطالق فلفظ الطالق ینقسم إلى قسمینالحروف قد ظھرت من لسانھ ونبتت ب
فعندنا صریح الطالق وعندنا كنایة الطالق؛ فأما صریح . الكنایة: اللفظ غیر الصریح، وبعضھم یسمیھ: والقسم الثاني. اللفظ الصریح: األول

ِّأننا نطلق بھ على الظاھر بینھ وبین هللا عز وجل، كرجل أراد أن : الق، واللفظ الصریح حكمھًالطالق فھو الذي ال یحتمل معنى غیر الط
ًطلقتك، ففي الظاھر ال یملك الفقیھ إال أن یفتي بالطالق سواء كان مفتیا أو قاضیا: طلبتك فقال: یقول لزوجتھ ً ً.  

 
 
 
 

 أقوال العلماء في ألفاظ الطالق الصریح
 
 

: قال بعض العلماء: القول األول: ما ھي ألفاظ الطالق الصریحة؟ للعلماء قوالن: صریح من حیث األصل، یأتي السؤالبعد أن عرفنا حكم ال
الطالق، الفراق، السراح، فإن : صریح الطالق ھو مادة طلق وما اشتق منھا على التفصیل الذي سنذكره إن شاء هللا، فصریح الطالق ثالثة

ِّأو سرحتك؛ فھذه كلھا ألفاظ صریحة، نطلق بھا المرأة على الظاھر، وھذا مذھب الشافعیة والحنابلة في طلقتك أو فارقتك : قال لزوجتھ
لیس ھناك طالق إال بھذه الثالثة األلفاظ وغیرھا لیس بطالق، واستشكل على قولھم : المشھور، ومذھب طائفة من أھل الظاھر، ویقولون

! ٌ، فھل اعتده طالق أو لم یعتده طالق؟)إلحقي بأھلك: (اعتبار الكنایة في قولھ البنة الجون ّحدیث أن النبي صلى هللا علیھ وسلم دل على 
ال : الظاھریة قالوا: الطالق، السراح، الفراق؛ لكن الفرق بین الظاھریة وبین الحنابلة والشافعیة: فالظاھریة عندھم ألفاظ الطالق ثالثة ألفاظ

أنت بتلة، أو أنت الحرج أو أنت خلیة أو أنت بریة أو الحقي بأھلك أو لست لي بامرأة، أو : المرأتھطالق بغیر ھذه األلفاظ، فلو قال لرجل 
ٌصریح الطالق لفظ واحد، وھو الطالق وما : وأما القول الثاني في المسألة فقالوا. اعتدي، أو استبرئي رحمك إلى غیر ذلك فلیس بطالق

ٍاشتق من مادة طلق على تفصیل سیأتي، وھذا   وقال بھ بعض أصحاب - ُرحمة هللا على الجمیع-مذھب الحنفیة والمالكیة من حیث الجملة َّ
أن القرآن نص علیھا، فقال ) الطالق والفراق والسراح: (ٌإن حیث لفظ الطالق ثالث: ودلیل الذین قالوا. ُاإلمام أحمد رحمة هللا على الجمیع

ِالطالق مرتان: تعالى َ َُّ َ ِ، فإ]229:البقرة... [َّ َْن طلقھا َ َ َّ َ، وإذا طلقتم النساء ]230:البقرة[َ َ َِّ ُ ُْ َّ َ َ ، ھذه كلھا صریحة على أن لفظ الطالق ھو ]231:البقرة[ِ
َالذي یحصل بھ الفراق، فمادة طلق محل إجماع، ومحل الخالف في لفظي السراح والفراق َّ ھل ھما من صریح الطالق أو من الكنایات : َ

ٍفإْمساك بمْعُروٍف أْو تْسریح بإْحسان : عالى عبر بالسراح عن الطالق، فقالإن هللا ت: المحتملة؟ فقالوا َ َ َِ ِ ٌِ ٌِ َ ِوإْن : ًوأیضا في الفراق] 229:البقرة[ََ َ
ِیتفرقا ُیغن هللا كال مْن سعتھ  ِ ِ ََّ َ ًَّ ُ ُ َّ ِ ْ َ َ َفأْمسكوُھن بمْعُروٍف أْو فارقوُھن بم: ، وقال سبحانھ وتعالى]130:النساء[َ َِ َِّ َّ ُِ ُِ َ ََ َفتعالْین : ، وقال]2:الطالق[ْعُروٍف َ ََ َ َ

ْحكن سراحا جمیال  ًأمتْعكن وأسرِّ ِ َّ ََّ َ َ َ َ ًَ ُ ُ ُِّ أطلقكن، فلفظ السراح من ألفاظ الطالق الصریحة بلفظ القرآن، ولفظ الفراق ولفظ : ، أي]28:األحزاب[ُ
فراق والسراح، فكل من تلفظ بھذه الثالث نؤاخذه، قصد أو ما الطالق وال: فجاء في القرآن ثالثة ألفاظ: ًالطالق أیضا بداللة القرآن، قالوا
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قصد، ونعتبرھا من الصریح، وھذا المذھب ھو أولى المذاھب بالصواب إن شاء هللا تعالى؛ فإن األدلة دالة على أن ھذه الثالثة األلفاظ 
وما اشتق منھا، فدلیلھ ) طلق(حصر لفظ الطالق في ی: وأما بالنسبة لقول من قال. تستعمل، ویستدل بھا على حل العصمة ورفع قید النكاح

ّكما أن ألفاظ آیات الطالق دلت على الطالق؛ ینبغي أن تكون ألفاظ السراح : أنھ یحتج باآلیات التي وردت في الطالق، ولكن نقول: واضح
ًوالفراق والطالق دالة على الطالق أیضا ِ طلقتك، أنت مطلقتي، أنت طالق، وما اشتق :كما ذكرنا]. وصریحھ لفظ الطالق: [قال رحمھ هللا. ً

ًمنھ، فھذا كلھ باسم الفاعل أو باسم المفعول، أنت طالق، أنت مطلقة مني، أو طلقتك، ھذا كلھ یدل على الفراق صراحة، ویؤاخذ بھ بإجماع  ٌ ٌ
 فإن ھذا لھ حكم خاص، لكن من حیث ٍالعلماء رحمھم هللا، لكن لو جاء بالصریح في مكان محتمل أو سبق لسان كما سیأتي إن شاء هللا،

: قال رحمھ هللا. وما اشتق منھا بإجماع العلماء) طلق(األصل فإن القاعدة أن باب الطالق یقوم على لفٍظ صریح، وھذا اللفظ الصریح مادة 
الطالق بتوكیلھ لھا أو طلقي نفسك، فإن أمرھا أن تطلق نفسھا، فال یقع : كقولھ) ٍغیر أمر: (قولھ] وما تصرف منھ غیر أمر ومضارع[

فھذا أشبھ بأنھ فوض إلیھا أن تطلق نفسھا، أو جعل ) طلقي نفسك(بتفویض الطالق لھا إال إذا طلقت نفسھا؛ ألنھ وجھ الطالق بصیغة األمر 
ال المضارعة سواء طلقي، أما تعلیق الطالق بالمستقبل كما في األفع: أمرك بیدك، فال یقع الطالق بمجرد قولھ: الطالق إلیھا، كما لو قال

ًأدخل علیھا األدوات أو الحروف التي تدل على المستقبل أْوال، فإنھ ال یقع الطالق في وقتھ، إال إذا كان معلقا على المستقبل، ویقع بوقوع ما  ً َ
، فالمضارع والمضاف سوف أطلقك أو تطلقین، فھذا وعد بالطالق، وھذا كلھ ال یقع بھ الطالق: لو قال لھا: علق علیھ، لكن من حیث األصل

ًإلى المستقبل ال یقع بھ الطالق إال إذا كان مقیدا بشرط، وستأتي مسألة تعلیق الطالق وإضافة الطالق إلى المستقبل، لكنھ من حیث األصل ال 
طلقي، : ظ األمرھذا تابع للذي قبلھ من المستثنیات، كما لو قال بلف] ومطلقة اسم فاعل: [قال رحمھ هللا. یوجب وقوع الطالق في حینھ

سأطلقك أو سوف أطلقك، فھذا وعد، إن أراد أن : قلت المرأتي: سوف أطلقك، فھذا وعد ولھ أن یخلفھ، فلو جاء رجل وسألك: والمضارع
یمضي وعده أمضاه، وإذا رأى أن المصلحة أال یطلقھا فلم یطلقھا فال طالق، ھذا في المضارع، أما أنت مطلقة، فإنھا مشتقة من مادة 

ٌأنت مطلقة مني، وقع الطالق، وفرق بین قولھ: الق، لكن ال توجب الطالق، لكن لو قال لھاالط أنت : أنت مطلقة، اسم فاعل، وبین قولھ: ٌ
ًبالصریح، ففائدة الصریح أنھ یحكم قضاء بوقوعھ وإن لم ینوه، فالفرق بین : أي]. فیقع بھ: [قولھ. ٌمطلقة مني، فحینئٍذ قد أوقع الطالق

سنشیر -یطلق القاضي على الظاھر، ما لم یكن ھناك بساط المجلس وأمور مستثناة : أن الصریح ال یحتاج إلى نیة، یعني: لكنایةالصریح وا
وھناك فرق بین الكنایة الظاھرة والكنایة الخفیة، لكن باب الكنایة من حیث األصل یقوم على النیة، ولكن .  تدل على أنھ لم یرد الطالق-إلیھا

أنت بتة، أنت بتلة، أنت خلیة، أنت الحرج، فھذه استثنیت في مذھب طائفة من العلماء، لوجود قضاء من الصحابة : اھرة كقولھالكنایة الظ
رضوان هللا علیھم فیھا، فاعتبروھا من الكنایات الظاھرة، وسنتكلم علیھا في الكنایات الظاھرة والخفیة، لكن الكنایة من حیث األصل یرجع 

) طلق(یقع الطالق بما تقدم من مادة : أي). ومطلقة اسم فاعل فیقع بھ: (وقولھ. وأما الصریح فإننا نطلق بھ على ظاھر النصفیھا إلى النیة، 
في حكم : ًغیر ما استثني من المضارع، ومن األمر، ومن اسم الفاعل، ولفظ الطالق الصریح سواء نواه أو لم ینوه فإن الطالق یقع بھ، أي

ًمن حبلھ، أو من وثاقھ، فإنھ یقع قضاء وال یقع دیانة: أنت طالق، وقصد: الدیانة یكون ذلك بینھ وبین هللا، فإن قالالقضاء، لكن في حكم  ً.  
 
 
 
 

 أقوال العلماء في الفرق ما بین طالق الھازل وطالق من سبقھ لسانھ
 
 

من تلفظ : القسم األول:  الطالق، فإنھ ینقسم إلى أقساممن تلفظ بلفظ: قال المصنف رحمھ هللا]. وإن لم ینوه جاد أو ھازل: [قال رحمھ هللا
ًیرید أن یطلق المرأة فعال، وجمع بین الظاھر والباطن، فھذا طلق جادا: بالطالق مع النیة، فھذا جاد، یعني من طلق باللفظ دون : القسم الثاني. ً

ًتلفظ بلفظ الطالق قاصدا لھ، مستشعرا : یسمى بالھازل، یعنيأن یقصد اللفظ دون نیة الطالق، فھذا : الصورة األولى: النیة، وھذا لھ صور ً
ٍأنھ لفظ الطالق، لكن نیتھ ال ترید الطالق، فمن تلفظ بالطالق قاصدا اللفظ غیر ناو لھ، یسمى بالھازل، فتجده یمزح مع امرأتھ ویظن أن ھذا  ً

لطالق من حیث األصل، لكنھ ال یرید أثرھا وال یرید أنھا طالق، ًعالما أنھا تفید ا) طلق(أنت طالق، فیكون جاء بمادة : ینفعھ، فیقول لھا
أن الھازل قصد اللفظ، ومسبوق اللسان لم یقصد اللفظ، : یفرق بین الھازل ومسبوق اللسان بالطالق: ومن ھنا. قصد اللفظ ولم ینوه: فیقولون

 یتلفظ بلسانھ، فالفرق بین الھازل وبین مسبوق اللسان من فمسبوق اللسان أرحم ممن یھزل؛ ألن مسبوق اللسان لم ینو بقلبھ ولم یقصد أن
طلقتك، فھو لم ینو بقلبھ ولم یقصد بلفظھ، لكن إذا مزح معھا وظن أن أمور : طلبتك، فقال: ٌجھة قصد اللفظ، فلو أراد رجل أن یقول المرأتھ

، فاللفظ مقصود، فالشریعة والعلماء یفرقون بین من مقصودة) طلق(طلقتك، فكلمة الطالق مقصودة، ومادة : الطالق فیھا مزاح، فقال لھا
وبعض العلماء یرى بالنسبة لمسبوق اللسان أنھ إن وجدت قرائن قویة على أنھ ال یرید الطالق أن طالقھ ال . یقصد اللفظ وبین من لم یقصد

ن مع زوجتھ على أحسن ما یكون، ثم طلعت یقع، كرجل جلس مع امرأتھ وھو في غایة االنبساط والسرور، وھناك اثنان یشھدان على أنھ كا
أنت طالقة، فبساط المجلس یدل على أنھ ال یرید الطالق، ومثل ھذا ینفعھ، فلو : أنت طالعة، فسبق لسانھ وقال: على السلم، فأراد أن یقول لھا

فلما قال بعض العلماء بھذا . ً وال دیانةًقال للقاضي وثبت بشھادة البینة أو بحلف الیمین على أنھ ما قصد؛ فال تطلق علیھ امرأتھ ال قضاء
ما دام وجدت كلمة الطالق فیؤاخذ : القول استشكل علیھم الھازل، فالھازل لم یقصد الطالق، ومسبوق اللسان لم یقصد الطالق، والشرع یقول

، ً)جادا: (قال رحمھ هللا: ًاء على ذلكوبن. بھا، فردوا علیھم بأن الھازل قصد اللفظ، ومسبوق اللسان لم یقصد اللفظ، فالفرق بینھما واضح
ًتطلق المرأة إن تلفظ بالطالق وھو جاد، أو تلفظ بھ ھازال، والھزل: یعني المزح والمرح، فالطالق جده جد وھزلھ جد، واألصل في ذلك : ٌ

، وقال عمر بن الخطاب )والنذر(: ، وفي روایة) النكاح، والطالق والعتاق: ٌثالث جدھن جد، وھزلھن جد: (قول النبي صلى هللا علیھ وسلم
: فإذا جاء رجل وقال لك). النكاح والطالق، والعتاق والنذر :أربع جائزات إذا تكلم بھن: ( رضي هللا عنھ وھو یعظ الناس ویبین لھم األحكام
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ا فإنھ یلزم بذلك، ولو قال طلقتك، وھو یمزح معھ: ًقبلت، فحینئٍذ یلزم، وأیضا لو قال رجل لزوجتھ: زوجتك ابنتي، وھو یمزح معك، فقلت
. أنت حر، على سبیل المزاح، فإنھ یعتق علیھ، ولو لم یقصد عتقھ، وھكذا لو نذرت، واألصل في السنة الثالث التي سبق التنبیھ إلیھا: لعبده

ھنا إشكال، كیف نطلق : ماءوقال بعض العل. إن الھازل تطلق علیھ امرأتھ، وھذا بإجماع العلماء؛ لثبوت السنة بذلك: وعلى ھذا قال العلماء
: ِ، فھو لم ینو الطالق، فكیف نؤاخذه بالطالق، قالوا)ٍإنما األعمال بالنیات، وإنما لكل امرئ ما نوى: (علیھ والنبي صلى هللا علیھ وسلم یقول

انع تدل على الصحة ما جعلھ ونصبھ الشرع من أسباب وعالمات ومو: ھذا من باب حكم الوضع ولیس من باب حكم التكلیف، وحكم الوضع
من تلفظ بلفظ الطالق، فإننا نؤاخذه بھ قصد أو لم یقصد، نوى أو لم ینو، فكأنھ إذا وجد لفظ الطالق : وتدل على الفساد، فكأن الشرع یقول

  .وجد الطالق، بغض النظر عن القصد والنیة وجدت أو لم توجد
 
 
 
 

 صور من صریح الطالق ال یقع بھا الطالق
 
 

ًصریح الطالق، وھو اللفظ الذي ال یحتمل معنى غیره، وذكرنا خالف العلماء رحمھم هللا في اللفظ الصریح، ورجحنا أن ھناك ذكرنا مسألة 
ِالطالق، والفراق، والسراح، وأنھ إذا تلفظ بھا حكم بالطالق، سواء نوى أو لم ینو؛ ولكن ھنا مسألة وھي: ثالثة ألفاظ أن یأتي اللفظ الصریح : ً
: لزوج، وُیصرف عن الطالق وال نحكم بھ، وھذا أشبھ ما یكون باالستثناء، فالعلماء رحمھم هللا وضعوا لنا قاعدة في ألفاظ الطالقویتكلم بھ ا

ُأن أقواھا الصریح، وأن من تلفظ باللفظ الصریح، فإنھ تطلق علیھ زوجتھ َُ  ...... ھل لھذه القاعدة مستثنیات؟: یبقى السؤال. ْ
 

 طالق، وقصد من وثاق أو نحو ذلك: حكم من قال لزوجتھ
 
 

طالق، : قلت لك: فیقول. أن یقول للمرأة ذلك، وتصدقھ: الصورة األولى: وھذا على صورتین]. فإن نوى بطالق من وثاق: [ قال رحمھ هللا
ِوقصدت من وثاق؛ كأن تكون كفیفة البصر، وقصد من وثاق، فإن صدقتھ أنت طالق، : ھل أطلقتني أو ال؟ فقال لھا: وكان قد قیدھا، فقالت لھ ُ

: فھذا بینھ وبین امرأتھ إذا قال لھا. أو قامت القرائن على صدقھ، فحینئذ ال إشكال، بحیث إنھ ال یرتفع األمر ال إلى القاضي وال إلى أي مسلم
ھو لم یقصد لفظ : عنيی. أنت طالق، وقصد من وثاق، وصدقت، فال تطلق علیھ وال یقع الطالق؛ ألنھ لم یقع لفظ الطالق الذي ھو طالق

فھذا الشخص جاء بمادة طلق ال لحل العصمة، وإنما جاء بھا ألمر آخر، . ِطالق، ولیس كالھازل الذي یقصد لفظ الطالق وإن لم ینو الطالق
ة، مثل أن أن تقوم القرائن على أنھ أراد حل العصم: الحالة الثانیة. تستعمل في حل العصمة، وتستعمل في غیر حل العصمة) طلق(ومادة 

أنت : فقال لھا. أنت طالق، وحینئذ إذا وقع شجار بینھ وبین زوجتھ: أنت طالق، أو یقول لھا في حال الغضب: یقول لھا في حال الخصومة
ًطالق من وثاق، فالتالعب موجود، أو یكون الشخص معروفا بالكذب والخداع واللعب، فإذا غضب من امرأتھ، أو : طالق، ثم ادعى أنھ أراد

وھدي . قصدت من وثاق، فحینئذ ینظر إلى ھدي الشرع: قال! أنا طالق؟: أنت طالق، فقالت لھ: ل بینھ وبین امرأتھ شيء، فقال المرأتھحص
 لفظ خطیر ال یحتمل اللعب، وال یمكن أن یفتح الباب لمن یتالعب بھ، بدلیل أن الھازل لما مزح مع -لفظ الطالق-الشرع أن ھذا اللفظ 

ًالقھا مع أنھ لم یقصد الطالق، فمقصود الشرع أن ھذا اللفظ لفظ خطیر موجب لحكمھ، فإذا كان الشخص معروفا بالكذب ُزوجتھ ألزم بط
في : ًقصدت من وثاق، ولم نلزمھ الطالق فمعنى ذلك أننا نفتح الباب للمتالعبین، فتطلق علیھ زوجتھ حكما، أي: والخداع واللعب، وقال

طالق، وقصدت من وثاق، فالقاضي یأخذ بظاھر : قلت: طالق؟ قال: قلت: في ھذه الحال، وقال لھ القاضيالظاھر، وإذا رفع إلى القضاء 
كالمھ؛ ألنھ إنما أمر أن یأخذ بظواھر الناس وأن یكل سرائرھم إلى هللا، فالنبي صلى هللا علیھ وسلم جعل الحكم في القضاء للظاھر، ولذلك 

أنھ یلتفت إلى : ي الشرع یدل على أن الحكم للظاھر، وقد سبق وأن ذكرنا ھذه المسألة في األلفاظفھد) إنما أقضي على نحو مما أسمع: (قال
  .ًالظاھر، والباطن علمھ عند هللا، خاصة إذا كان صریحا، والباطن لھ تأثیر في مسائل الكنایات كما سیأتي في األلفاظ المحتملة

 
 
 
 

ًحكم من طلق ونوى بھ نكاحا سابقا منھ أو من غ  یرهً
 
 

أنت طالق، : ًرجل طلق امرأتھ الطلقة األولى، ثم ارتجعھا، ثم قال لھا یوما من األیام]. أو في نكاح سابق منھ أو من غیره: [قال رحمھ هللا
ًا من أنت كنت یوم: أنھ قد وقع منھ طالق سابق، أو كأنھ كان یرید أن یقول) أنت طالق(فقصد بكلمة . ًأنك وقع علیك الطالق مني سابقا: أي

ِسبق وأن طلقت، : أنت مطلقة، أي: فھو یصفھا بھذا، أو یكون معھا أثناء الكالم، فیقول لھا. ًاألیام محال للطالق، فطلقتك أو طلقك غیري ُ
  .فحینئذ الشبھة قائمة، لكن حكم القضاء ینفذ الطالق

 



 2066 

 
 
 

 حكم من سبقھ لسانھ في الطالق
 
 

فالفرق بین مسبوق . َمسبوق اللسان، وھو أن یتلفظ بلفظ الطالق وقْصده غیر لفظ الطالق: ذا یسمىھ]. ًأو أراد طاھرا فغلط: [قال رحمھ هللا
أنت طالق، ولكنھ ال یرید الطالق، وال یرید إیقاعھ : أن الھازل یقصد لفظ الطالق، ویعلم أثر لفظ الطالق، فیقول المرأتھ: اللسان والھازل

ومسبوق اللسان لم یقصد اللفظ ولم یقصد الوقوع، فیختلف فیھ األمران، . اع، ھذا بالنسبة للھازلفحینئذ قصد اللفظ، ولم یقصد اإلیق. حقیقة
أنت طالق، یرید أن : ھل أنا نجسة أو طاھرة؟ فقال لھا: أنت طالق، كأن تسألھ المرأة: أنت طاھر، فقال لھا: كرجل أراد أن یقول المرأتھ

أنا طالعة أو نازلة؟ : ًومثال سألتھ. ھو ال یقصده ولم ینوه بھ، فحینئذ یحكم بكونھ مسبوق اللسانفسبق لسانھ فتكلم بالطالق و. أنت طاھر: یقول
فإذا المرأة صدقتھ أو . فھذه كلمات متقاربة من بعضھا. طلقتك: طلبتك، فقال: أنت طالقة، أو أراد أن یقول: أنت طالعة، فقال: فأراد أن یقول

ھ، وانتھى الموضوع فیما بینھم، واقتنع بعضھم بكالم بعض فال بأس، وھذا بینھ وبین هللا ینفعھ، صدقھ أولیاؤھا، وقامت البینة على صدق
قال رحمھ ). إنما أمرت أن آخذ بظواھر الناس: (ولكن في القضاء والفتوى إذا استفتى فإنھ ینظر إلى الظاھر، وقد قال صلى هللا علیھ وسلم

في : ًبینھ وبین هللا، وحكما: ًفدیانة. ً الطالق الحكمي والطالق دیانة- كما ذكرنا-  دیانة، وعندنا أنھ یقبل: ومعنى ھذا) ًلم یقبل حكما: (هللا
  .القضاء وعلى ظاھر حالھ

 
 
 
 

 صور من صریح الطالق غیر المباشر
 
 

لصریح، ورجحنا أن ھناك ًذكرنا مسألة صریح الطالق، وھو اللفظ الذي ال یحتمل معنى غیره، وذكرنا خالف العلماء رحمھم هللا في اللفظ ا
ِالطالق، والفراق، والسراح، وأنھ إذا تلفظ بھا حكم بالطالق، سواء نوى أو لم ینو؛ ولكن ھنا مسألة وھي: ثالثة ألفاظ أن یأتي اللفظ الصریح : ً

: ا لنا قاعدة في ألفاظ الطالقویتكلم بھ الزوج، وُیصرف عن الطالق وال نحكم بھ، وھذا أشبھ ما یكون باالستثناء، فالعلماء رحمھم هللا وضعو
ُأن أقواھا الصریح، وأن من تلفظ باللفظ الصریح، فإنھ تطلق علیھ زوجتھ َُ  ...... ھل لھذه القاعدة مستثنیات؟: یبقى السؤال. ْ

 
 ھل طلقت زوجتك؟: إذا سئل الرجل

 
 

أنت طالق، أو :  رحمھم هللا، فاللفظ الصریح یأتي مباشرةھذا من ترتیب العلماء]. وقع) نعم: (أطلقت امرأتك؟ فقال: ولو سئل: [قال رحمھ هللا
ویأتي في بعض األحیان سبق لسان، فصار عندنا الصریح الذي قصد بھ ونوى ووقع واعتد بھ ، وعندنا الصریح . إلخ... طلقتك أو مطلقة

وصورة .  لھ، وھذا من ترتیب األفكار كما ذكرناًأن یأتي غیره بالصریح فیجیبھ موافقا: الذي یكون فیھ سبق اللسان، وعندنا حالة ثالثة، وھي
نعم، فإنھ لو لم : ھل طلقت امرأتك؟ قال: أو سألھ. نعم: لالستفھام، قال: الھمزة) أطلقت(أطلقت امرأتك؟ : المسألة، أن یكون سألھ رجل، قال

) جواب الصریح صریح: (دة عند العلماء تقولوالقاع. ھي طالق، أو طلقتھا: نعم، أي: وھذا الجواب قولھ. یكن طلقھا من قبل، تطلق علیھ
ثم تبني علیھا ) السؤال معاد في الجواب: (فالقاعدة األولى التي ھي األم، تقول). السؤال معاد في الجواب: (ھي فرع من القاعدة: ویقولون

لیھا التطلیق، وینظر في ھذا الجواب، ، ھي التي بني ع)السؤال معاد في الجواب: (، فعندنا قاعدتان، فقاعدة)جواب الصریح صریح: (قاعدة
: نعم، قلنا: أطلقت امرأتك؟ قال: إن كان عن سؤال صریح فھو طالق صریح، وإن كان عن سؤال كنایة فھو لفظ كنایة، فلما سألھ قال لھ

السؤال معاد في : (قولھمفھذا معنى . ھذا أصل التقدیر. نعم طلقت امرأتي، أو نعم امرأتي طالق: السؤال معاد في الجواب، وأصل التقدیر
نعم، إذا رأت : ھل على المرأة من غسل؟ قال! یا رسول هللا: (ویدل على ذلك السنة، فإن النبي صلى هللا علیھ وسلم قالت لھ أم سلیم ) الجواب

، فكأنھ )ال معاد في الجوابوالسؤ(نعم، فقد أجاب : أطلقت امرأتك؟ وقال: نعم تغتسل إذا رأت الماء، ھذا أصل التقدیر، فمن سألھ: أي) الماء
صریح، والجواب وقع بنعم، فجواب الصریح ) أطلقت(أطلقت؟ لفظ : لما سألھ: والقاعدة الثانیة. ھذه القاعدة األولى. نعم طلقت امرأتي: قال

ً أو یكون جوابا ًصریح، إذا نعده من الطالق الصریح، ویكون من اللفظ الصریح، فاستوى في الصریح أن یكون ابتداء من المكلف نفسھ،
ھل لفالن : لو أن القاضي سأل الخصم وقال لھ: فرعوا مسائل كثیرة، منھا) ًالسؤال یكون معادا في الجواب(على سؤال، وعلى ھذه القاعدة 

ستلزم أن ی) السؤال معاد في الجواب: (فقولنا. نعم، حكم علیھ بإقراره، ویجب علیھ أو تثبت في ذمتھ العشرة آالف: عندك عشرة آالف؟ قال
. ال، لم أطلقھا: فحینئذ كأنھ قال. ال، لم یقع الطالق؛ ألنھ لم یجبھ: أطلقت امرأتك؟ فقال: نحكم بكونھ قد طلق امرأتھ إذا أجاب بنعم، ولو سألھ

ذا سأل سائل، إ: تطلق علیھ، لكن في الحقیقة حتى یكون األمر أوضح: وھنا ینبغي أن یتنبھ إلى أن ھناك حالتین، والمصنف ھنا أطلق، وقال
ًوإما أن یقول مازحا ھازال، فالطالق . ًنعم، جادا في الطالق، فال إشكال: إما أن یقول: نعم، لم یخل من حالتین: أطلقت امرأتك؟ وقال: وقال ً

 صلى هللا األول من باب الجد، والطالق الثاني من باب الھزل، فإن الھازل یمضي علیھ الطالق في السؤال، وفي صریح اللفظ؛ ألن النبي
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ًعلیھ وسلم جعل طالق الھازل كطالق الجاد، ولم یفرق بین كونھ معادا في جوابھ، أو كونھ ملفوظا ابتداء ً ً.  
 
 
 
 

 ألك امرأة؟ فأجاب بالنفي: إذا سئل الرجل
 
 

نعم، ال یوجد إشكال، ولھ : إن قال: ألك امرأة؟ فجوابھ: إذا قال لھ شخص: یعني]. ال، وأراد الكذب، فال: ألك امرأة؟ فقال: أو: [قال رحمھ هللا
. لم تعد لي امرأة، وھذا أصل اإلشكال: ال في جوابھ كأنھ یقول: فإنھ إذا قال. وعنده امرأة. ال: امرأة، وانتھى اإلشكال، لكن المشكلة، إذا قال

ال لم : ألن معنى ذلك. ًتمال یكون طالقاوحینئذ على ھذا االح. فھذا االحتمال األول. فكأنھ حل عصمة المرأة، وكأنھ أخرج المرأة من عصمتھ
: ھل لك امرأة؟ أو ألك امرأة؟ أو ألك زوجة؟ أو ھل لك زوجة؟ قال: أنھ لما قال لھ: االحتمال الثاني. تعد لي امرأة، فكأنھ حل عصمة امرأتھ

: ال، أي: ًأو الذي یراه عظیما، فقالًیقصد زوجة كاملة، وزوجة فاضلة، وزوجة لھا الصفات التي تستحق ھذا الوصف الذي یراه كامال . ال
الكالم لكون بینھ وبینھا شيء، أو یكون فیھا صفات تقتضي  یقول ھذا. لیس عندي امرأة بتلك الصفات، أو تستحق أن توصف أنھا امرأة

ھل : بھا الطالق، فیما لو قیل لھفجملة یكون المراد : تردد اللفظ بین احتمالین، أو ترددت الكلمة بین احتمالین: ًفإذا. نقصھا عن درجة الكمال
. فاألولى تقتضي التطلیق، والثانیة ال تقتضي التطلیق. وقصد حل العصمة، وجملة یكون فیھا المراد أنھا لیست كاملة. ال: لك امرأة؟ قال

یح أو الجواب لكن ھنا السؤال صر. نعم: أطلقت امرأتك؟ قال: بخالف األول فھو صریح. فتردد الجواب، وھذا الجواب لیس بصریح
ألك : (فانتقل حكم قولھ. فلما تردد بین الطالق وغیره صار كنایة. ألك امرأة من حیث ھي أو ألك امرأة كاملة: ألك امرأة؟ یعني!! صریح؟

لقت، وإن لم ال، ط: إن نوى الطالق بقولھ: إلى الكنایات، وتردد بین الطالق وغیره، فنرجع إلى النیة كالحال في طالق الكنایة، فنقول) امرأة
  .لیس لي امرأة كاملة األوصاف: ال، أي: ویكون قولھ. ِینو الطالق، لم تطلق علیھ امرأتھ

 
 
 
 

 أو الطالق بغیر اللغة العربیة) طالق(حكم التصحیف في لفظة 
 
 

 فیحرف لفظ الصریح، أو أن یتلفظ باللفظ الصریح لكن مع التصحیف أو العجمة: ھناك مسائل یمكن أن تلحق بھذا الفصل، المسألة األولى
، أو یصحف الحرف األخیر، )تالق: (أن یصحف الحرف األول من طالق، فینطق الطاء تاء، ویقول: ًیصحف منھ حرفا أو حرفین، مثال ذلك

تالق : ولأنت طالق، یصحف فیق: وبعض الناس یكون لسانھ قد درج على ھذا، فإذا قال). طالك: (، أو كاف ویقول)طالغ: (ًویبدلھ غینا ویقول
ًوكل ذلك یوجب الطالق، فیستوي أن یقع الصریح مصحفا أو یقع على األصل، ما لم یكن المصحف لھ معنى آخر، وقصد . أو طالغ أو طالك

ًبالنسبة للفظ الطالق بغیر العربیة، كأن یكون لفظا : المسألة الثانیة. ذلك المعنى اآلخر فال إشكال؛ ألنھ یخرج عن الصریح بالتصحیف
، أو في )بھشم: (ًیا، فاأللفاظ بحسب كل لسان، وكل قوم على حسب اللفظ الذي تدل علیھ لغتھم بحل العصمة، فقالوا في الفارسیةأعجم

ًفإذا ال یختص اللفظ . ، كل ذلك ذكر العلماء أنھ یستوي فیھ اللفظ العربي وغیر العربي، ما دام أنھ یفید حل العصمة)ستامبوس: (التركیة
 للفظ الطالق باللغة العربیة فقط، بل ممكن أن ینتقل إلى لغة غیر العربیة ما دام أنھم قد تعارفوا على ذلك، وأصبح من الصریح بالنسبة

 ...... .لغتھم
 

 األسئلة
 
 

...... 
 

 الفرق بین الحائض والنفساء في العدة
 
 

، والصالة والس: ھل حكم الحائض كالنفساء؟ الجواب: السؤال الم على خیر خلق هللا، وعلى آلھ وصحبھ ومن وااله أما باسم هللا، والحمد 
فالمرأة النفساء لیست كالحائض من كل وجھ، أما من حیث العلة في إطالة العدة علیھا، فإن النفساء تختلف عن المرأة الحائض من جھة : بعد

إن النفساء تأخذ حكم الحائض فتطول : علماء قالًأن أمرھا قد استبان، فلیس ھناك حمل، ولیست بمحل یشك أن تكون حامال، إال أن بعض ال
تكون في حكم المرأة الحائض : ًعلیھا العدة، فتنتظر إلى طھرھا من نفاسھا، وبعد طھرھا من نفاسھا تستقبل عدة جدیدة، وعلى ھذا یقولون

  .من جھة إطالة العدة، وكال القولین لھ وجھھ، وهللا تعالى أعلم
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 اآلیة وبین ما جاء تحریمھ بالسنة...) ًقل ال أجد فیما أوحي إلي محرما: (الجمع بین قولھ تعالى
 
 

َقْل ال أجد في ما أوحي إلي ُمحرما على طاعم یطعُمُھ : ما معنى قولھ تعالى: السؤال َ َ َ َ َْ ٍَ ِ َّ َّ ِ َِ َ ًَ ِ ُ ُ ِ ، وھل ھي دلیل على إخراج غیر ]145:األنعام[ُ
ًقْل ال أجد في ما أوحي إلي ُمحرما على طاعم یطعُمُھ إال أْن یكون مْیتة أْو َدما مْسفوحا : لىقولھ تعا: األصناف المذكورة في اآلیة؟ الجواب ً ًُ ُ َُ َ َ َ َ َ َ َ َ ََ َ ْ ًَ َ َّ َِ ٍِ ِ َّ َّ ِ َِ َ ُ ُ ِ

ِأْو لْحم خنزیر فإنُھ رْجس أْو فْسقا أھل لغْیر هللا بھ  ِ َّ ِ ِ ِِ ِ ٍِ َّ ِ ِ َِ ُ ً َ ٌَ َّ ََ ماء رحمھم هللا في إباحة ما لم یرد النص ، ھذه اآلیة الكریمة أصل عند العل]145:األنعام[َ
َّقْل ال أجد في ما أوحي إلي ُمحرما على طاعم یطعُمُھ إال : بتحریمھ، ولكن قد تأتي نصوص أخر وتزید على ھذه اآلیة؛ ألن هللا تعالى یقول َِ َِ َ َ َ َ َْ ٍَ ِ َّ َّ ِ َِ ًَ ُ ُ ِ ُ

َأْن یكون مْیتة أْو ًَ َ َ َ َِدما مْسفوحا أْو لْحم خنزی َُ ِ َ َ َ ً ًُ ، فإذا نظرت وجدت أن المیتة أو لحم الخنزیر أو المذبوح لغیر هللا ثالثة أصناف، ]145:األنعام[ٍر َ
لحم الحمر األھلیة، فإنھا لیست مذكورة في اآلیة الكریمة، وقد دلت السنة على أنھا رجس، وال : ًمع أن السنة زادت محرمات أخر، فمثال

كل ذي ناٍب من السباع، فإن السنة قد دلت على حرمة أكلھ، فھو لیس بمیتة من حیث األصل : ًیجوز أكل لحوم الحمر األھلیة، وكذلك أیضا
ًولیس بلحم خنزیر، ولیس داخال في الفسق الذي أھل بھ لغیر هللا، ولو أخذت بظاھر ھذه اآلیة ألحللت أكل لحم األسد والنمر، لكن لما جاءت 

أن الحصر في بعض اآلیات، قد یراد بھ أصول المحرمات كأن تقول : تحریمھ، فالمقصودالسنة بتحریم كل ذي ناب من السباع، فإنك تقول ب
ٍإال أْن یكون مْیتة نبھ على أصول المحرم من جھة التذكیة، وھو الذي حل أكلھ في األصل ولكن حرم لعارض وھو عدم وجود الذكاة، : ًمثال ً َ َ َ َُ َ َّ ِ

ًإن ھذه اآلیة أصل في تحریم ھذا النوع، فكل ما لم یذك ذكاة :  حتف نفسھا بدون ذكاة تقولجئت تنظر إلى بھیمة األنعام وقد ماتت ًمثال إذا َ
ًإال أْن یكون مْیتة ، إال ما استثناه الشرع من میتة البحر لقولھ علیھ الصالة والسالم: ٌشرعیة فھو مندرج تحت َ َ َ َُ َ َّ ). الطھور ماؤه، الحل میتتھ: (ِ
ِكذلك أیضا أْو لْحم خنزی ِ َ َ َ ًلحم الخنزیر أصل في تحریم كل مستخبث، فھو جاء بلحم الخنزیر نصا ونبھ على مثلھ معنى، : ٍر تستطیع أن تقولً ً

وھذا من دقة القرآن؛ أن نصوص الكتاب في بعض اآلیات تأتي بأصول المحرمات، فعندما تلتفت إلى لفظ اآلیة تظن أن السنة زادت أشیاء، 
لحم الحمر األھلیة كلحم الخنزیر، :  ذلك األمر، وھذا الذي جعل جماھیر العلماء یعتبرون القیاس فیقولونلكن لو التفت إلى المعنى الستبعدت

ٌفإنُھ رْجس : بدلیل قولھ تعالى ِ َّ ِ ، وكأن األصل لم یختلف، فتجعل )إنھا رجس: (، وقد قال صلى هللا علیھ وسلم في الحمر األھلیة]145:األنعام[َ
ًأصول المحرمات ال تخرج عن كون الشيء مستخبثا لذاتھ مثل الخنزیر، أو یكون طیبا : ومن جھة المعنى، فتقولًاآلیة أصال من جھة اللفظ  ً

فیھ شرك؛ ألن الشرك مستخبث من جھة المعاني واالعتقاد، فیحرم : ًفي أصلھ ولكن فقدت فیھ الذكاة كالمیتة، أو یكون مستخبثا للمعنى؛ أي
ًغیر هللا بھ، فجاءت اآلیة بمجموع المحرمات، فقل أن تجد طعاما محرما یخرج عن ھذه الثالث، ولذلك ًالذي فیھ شرك أو كان فسقا أھل ل ً

، أین تضع )سنوا بھم سنة أھل الكتاب، غیر ناكحي نسائھم وال آكلي ذبائحھم: (حرمنا ذبائح المجوس؛ لقولھ صلى هللا علیھ وسلم في المجوس
ِأْو ف: ذبائح المجوس؟ تضعھا تحت قولھ ِْسقا أھل لغْیر هللا بھ َ ِ َّ ِِ ِ َّ ِ َ ُ ؛ ألن األصل فیھم أنھم یھلون لغیر هللا عز وجل، وتحرم ذبائح ]145:األنعام[ً

ِأْو فْسقا أھل لغْیر هللا بھ : الوثنیین والمشركین لنفس اآلیة ِ َّ ِ ِِ ِ َّ ِ َ ُ ً لھ ولكنھ لم یذك بالذكاة الشرعیة؛ ألن ح ً، وتحرم ما كان أصلھ حالال]145:األنعام[َ
. ھو داخل تحت المیتة، فكل ما لزمت فیھ الذكاة ولم تعمل فیھ الذكاة فھو میتة إال ما خصھ الدلیل كصید البحر: موقوف على التذكیة، فتقول

إذا : أي- فإن أكل فال تأكل -  وقال بعد-إذا أرسلت كلبك المعلم، وذكرت اسم هللا علیھ؛ فكل : (وقول النبي صلى هللا علیھ وسلم في صید الكلب
فالكلب یذكي، وذكاتھ أن یمسك الفریسة لك، فلو نھش الفریسة ).  فإني أخاف أن یكون إنما أمسك لنفسھ-أكل الكلب من الفریسة فال تأكل

وقتلھا بنھشھ، حل أكلھا؛ ألن ھذا النھش مثل السالح الذي یطلق ویقتل الفریسة، فكما أنك ترسل السالح الجامد ترسل الحیوان، لكن لو 
ْفكلوا مما أْمسكن علْیكم : ا أنھ أرسلھ على الفریسة وسمى، فاستوفى الشروط فا یقولفرضن ُ ْ َُ َ َ َ َ َّ ِ ُ ، أي لكم، فإذا أمسك وأكل؛ جاءت ]4:المائدة[َ
 هللا علیھ حرم أكلھ؛ لقولھ صلى: ھل أمسك لنا، فیكون تحت آیة الحل، أو أمسك لنفسھ؛ فھو قد صاد لنفسھ ولم یصد لنا، فحینئٍذ تقول: الشبھة
أدرجھ تحت : ھفل ھذا محرم زائد عما في القرآن؟ تقول).  فال تأكل فإني أخاف أن یكون إنما أمسك لنفسھ-یعني الكلب-فإن أكل : (وسلم

جھ المیتة؛ ألن األصل أن ھذا الممسوك میتة، والذكاة تعمل في الحیوان إذا كانت على الوجھ المعتبر، فلما كانت ذكاة الكلب على غیر الو
  .المعتبر؛ ألحقت بالمیتات، وأصبحت مندرجة تحت ھذا األصل، وهللا تعالى أعلم، وصلى هللا على نبینا محمد وعلى آلھ وصحبھ وسلم

 
 
 
 

 [5[ مقدمة كتاب الطالق -شرح زاد المستقنع 
ق، وما یترتب على ھذه األلفاظ مع النیة من المسائل التي بحثھا العلماء رحمھم هللا في الطالق ما یكون من األلفاظ الغیر صریحة في الطال

 .ومع عدم النیة
 ألفاظ كنایة الطالق

 
 

بسم هللا الرحمن الرحیم الحمد  رب العالمین والصالة والسالم على أشرف األنبیاء والمرسلین وعلى آلھ وصحبھ ومن اھتدى بھدیھ واستن 
: من كن الشيء، قال تعالى: جمع كنایة، والكنایة) وكنایتھ: (قولھ]. وكنایتھ: فصل[: فیقول المصنف رحمھ هللا.. بسنتھ إلى یوم الدین؛ أما بعد
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ًمن الجبال أكنانا  َ ْ َ ِ َ َِ ْ الشيء المستتر؛ ألن الجبال فیھا كھوف یستكن بھا من المطر والریح والشمس، وكذلك الجبال أكنان؛ : فالكن]. 81:النحل[ِ
إنھ لفظ خفي، فھو یتردد بین الطالق وبین غیره، فأصبحت : أصلھ االستتار، وقالوا) الكن(ألنھا تحفظ من الریاح العاتیة، والمقصود أن 

ألفاظ صریحة ال تحتمل معنى آخر كالطالق، وألفاظ لیست صریحة في الطالق الذي تعارف الشرع : َّاأللفاظ التي ُیطلق بھا تنقسم إلى قسمین
 ...... .ًبأنھ یكون صریحا، وحینئذ تتردد بین الطالق وغیره

 
 حكم الطالق بالكنایة

 
 

ھل الطالق ینحصر فقط في ألفاظھ الصریحة، أم أن الطالق یقع بالكنایة كما یقع بالصریح؟ اختلف العلماء في ھذه المسألة على : مسألة
ر وعثمان وعلي وابن فذھب جمھور العلماء وجمھور األئمة من السلف من الصحابة والتابعین، ومنھم األئمة األربعة، وھو قضاء عم: قولین

إلى أن الطالق یقع بالكنایة كما یقع : عباس وابن عمر وأبي ھریرة رضي هللا عنھم، وغیرھم من أصحاب النبي صلى هللا علیھ وسلم
د بالصریح، واستدلوا لھ بالسنة الصحیحة عن النبي صلى هللا علیھ وسلم وذلك فیما ثبت عنھ في الصحیح من حدیث أبي العباس سھل بن سع

وھي امرأة عقد علیھا رسول - ) أن النبي صلى هللا علیھ وسلم لما تزوج ابنة الجون  : (-رضي هللا عن الجمیع-الساعدي وأبي أسید الساعدي 
واألشبھ أن تكون سقیفة بني ) أنزلتھا عند حائط بني ساعدة: قال أبو أسید (صلى هللا علیھ وسلم، فلما أراد أن یدخل بھا وكانت جمیلة، 

فألم بھا رسول هللا : ( قال-ًدة، وكان ھذا الحائط في الجھة الغربیة إلى الشمالیة من المدینة، وال یزال إلى اآلن معروفا، وما زالت لھ بقیةساع
وھذا من باب كریم معاشرتھ علیھ الصالة والسالم لزوجاتھ، فالزوج ربما ) ھبي لي نفسك: صلى هللا علیھ وسلم، وقال لھا لما دخل علیھا

ًتحدث بشيء یحدث عندھا نوعا من السكینة ونوعا من الرغبةی ومرادنا بشرح ) ھبي لي نفسك: (فقال لھا رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم. ً
ھذه الكلمات، الجواب على الظاھریة؛ ألن الظاھریة یرون أن ھذه المرأة لیست بمنكوحة وإنما ھي مخطوبة، وأن الذي وقع أنھا وھبت نفسھا 

وھذا ضعیف؛ ألن ھبة النفس تكون قبل الدخول، حتى یحصل الدخول بعد ذلك فتحل لھ، ) ھبي لي نفسك: (ھ علیھ الصالة والسالمبدلیل قول
ِواْمرأة ُمْؤمنة إْن وھبت نفسھا للنبيِّ : قال تعالى َِّ ِ َِ َ َ َ َ َ َْ َ ْ ًَ ً َإنا أْحللنا لك أزواجك : ، وقال تعالى]50:األحزاب[َ َ َ َْ َ ََ َ ََّ ْ أحللتھا إن : ، فكأنھ یقول]50:األحزاب[ِ

إنھا وھبت نفسھا، ولم یقع بعد النكاح، : فالظاھریة ینفون أن ھذا الحدیث یدل على ھذه المسألة، فھم یضعفونھ من جھة أنھم یقولون. وھبت
بي لي نفسك، من باب ھ: ونحن نقول. لیس من باب الطالق، فھذا المراد) الحقي بأھلك: (حتى یكون لفظ النبي صلى هللا علیھ وسلم بعد ذلك

إن ھذا شيء یقع بین النساء من باب : فیقال) ھبي لي نفسك: (فقال لھا. االستئناس والمباسطة من كریم عشرتھ علیھ الصالة والسالم ألھلھ
، ھل )سوقةھل تھب الملكة نفسھا لل: (وفي الروایة الصریحة) وھل تھب العالیة: (فقالت مغترة بنفسھا من باب اإلغراء. العجب والغرور

ًتھب المرأة العزیزة والشریفة العالیة نفسھا، ولیس المراد ھنا أن النبي صلى هللا علیھ وسلم سوقة، وإنما مرادھا أنھا شيء كبیر جدا، وأنھا 
: فقالت. فأرادت أن تغري رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم بھذه الكلمات. أرادت أن تتعزز، والنساء بھن شيء من التعزز من باب اإلغراء

وما جاءت بال، ألنھا لو . ال أھب: ال، فكأنھا تقول: العزیزة الكریمة ھل تھب نفسھا لمن دونھا؟ الجواب: أي) وھل تھب الملكة نفسھا للسوقة(
ًال أھب، لحصلت النفرة، فتأتي المرأة دائما باإلغراء بكلمة تتضمن المعنى، وترید شیئا آخر: قالت إذا لو كان ) إلیھامد یده : (فلما قالت ذلك. ً

مرادھا اإلھانة لما مد یده إلیھا صلى هللا علیھ وسلم، فإنھ أكرم من أن یقبل أن یھان، ولكن علم منھا أنھا ترید اإلغراء لرسول هللا صلى هللا 
:  تكوني حظیة، فقوليإن أردت أن: أن أمھات المؤمنین قلن لھا: (علیھ وسلم، وفي بعض روایات السیر وقد تكلم العلماء على ھذه الروایة

وكانت ) لقد استعذت بعظیم، الحقي بأھلك: أعوذ با منك، قال:  فلما مد یده إلیھا، قالت- وكانت جمیلة وكأنھن غرن منھا- أعوذ با منك 
ل النبي صلى هللا علیھ جع: فجماھیر العلماء والسلف، قالوا) الحقي بأھلك: (فوجھ الداللة لما قال. الحقیقة أنھا حرمت من ھذا الفضل العظیم

) الحقي بأھلك: (فقال لھا. ًجعلھ طالقا) فراق(وال ) سراح(وال ) طالق(الذي ھو لیس بصریح الطالق، فلیس بلفظ ) الحقي بأھلك: (وسلم قولھ
ًونواه طالقا، فوقع طالقا ٌ؛ صْرف من النبي صلى هللا علیھ وسلم)الحقي بأھلك: (فنازع الظاھریة في ھذا، وقالوا. ً  ورد لھا إلى أھلھا، وھذا َ

والقائل ھو أبو أسید ) وألحقھا بأھلھا: (وفي الروایة األخرى) أمرني رسول هللا أن أردھا إلى أھلھا: (ضعیف؛ ألن الروایة في الصحیح تقول
تعة الطالق، وھذه متعة، والتي ھي م) ألحقھا بأھلھا، واكسھا زارقتین: (، فقد خاطبھ النبي صلى هللا علیھ وسلم لما خرج من عندھا، فقال

والمتعة ال تقع على امرأة لیست بزوجة، وھذا یؤكد مذھب الجمھور، أنھ وقع الطالق ووقعت متعة الطالق، فقول الجمھور لھ قوة من عدة 
الوجھ .  علیھ وسلمأنھ ال یمكن أن یدخل بھا لو كانت واھبة لنفسھا قبل أن تقع الھبة صریحة منھا لرسول هللا صلى هللا: الوجھ األول: وجوه
وال یمكن أن تمتد یده المرأة لم تحل ) إني ال أصافح النساء: (أن النبي صلى هللا علیھ وسلم مد یده إلیھا، وال تمتد یده إلى أجنبیة، قال: الثاني

د حصل النكاح، وال یقع ھذا إال فلو سلمنا للظاھریة أنھا ھبة، ولم تقع بعد، فال یمد یده إال وق) ھبي لي نفسك: (لھ بعد، خاصة وأنھ قال لھا
: والزارقتین) اكسھا زارقتین: (مما یؤید مذھب الجمھور، قولھ صلى هللا علیھ وسلم لـأبي أسید : الوجھ الثالث. وقد كانت المرأة زوجة

ُإذا نكْحت: ولذلك قال تعالى.  فجعلھما متعة لھا، والمتعة ال تكون إال بالطالق-نوع من الثیاب- ملحفتین  َ َ َ َم الُمْؤمنات ثم طلقتُموُھن مْن قْبل أْن ِ ُِ َ َِ َّ ِ ُِ ْ َّ َ َّ ْ ُ
َتمسوُھن فما لكم علْیھن مْن عدٍة تْعتدونھا َ َ ََ َ َ َ َُّ َّ ِ ِ َّ َّ ُِّ َ َْ ُحوُھن سراحا جمیال  ُ ًفمتُعوُھن وسرِّ ِ َّ ََّ َ َ َ َ ًَ ِّ ، وھذا یؤكد مذھب الجمھور، وإذا ثبت ھذا فإننا ]49:األحزاب[َ

  .یر الصریح كالصریح، لكن بشرط وجود النیةنخلص إلى حكم، وھو أن غ
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فإنھا تنقسم ھذه . إذا ثبت أن في الطالق ألفاظ كنایات تدل على الطالق لیس بصریحھا، ولكن باحتمالھا]. وكنایتھ الظاھرة: [قال رحمھ هللا

وفي مذھب الحنابلة رحمھم هللا . وھو دون ذلك: القسم الثاني. لة قویة، تشبھ الصریحیدل على الطالق دال: القسم األول: األلفاظ إلى قسمین
فھناك ألفاظ اتفق على أنھا ظاھرة، وألفاظ اتفق على أنھا . كنایة ظاھرة، وكنایة خفیة، وكنایة مختلف فیھا: قسموا الكنایات إلى ثالثة أقسام

رحمھم هللا عندھم العبرة في باب الكنایات بالنیة، فألفاظ الكنایات كلھا یرجعون فیھا إلى والحنفیة . خفیة، وألفاظ ترددت بین الخفي والظاھر
ألن ) واستبرئي رحمك(ألن العدة ال تكون إال من طالق، ) اعتدي(فـ). وأنت حرة) (واستبرئي رحمك) (اعتدي(النیة؛ لكنھم استثنوا 

ة إال إذا خرجت من عصمة زوجھا، فھذه األلفاظ الثالثة عندھم أقوى ألفاظ فالمرأة ال تكون حر) وأنت حرة(االستبراء من الرحم مثلھ 
وأما بالنسبة للمالكیة رحمھم هللا فھم أوسع المذاھب في وقوع الطالق؛ ألنھ سبق وأن ذكرنا الروایة عنھم أنھم . الكنایات الدالة على الطالق

: لیس لھ أي عالقة بالطالق، ونوى الطالق بھ طلقت، ونصوا على أنھ لو قالیطلقون بالنیة، حتى لو أن اللفظ ال یحتمل الطالق ألبتة، أو 
ًفأصبح اللفظ عندھم ضعیفا؛ ألنھم یرون تأثیر النیة أكثر . ًناویا بھ الطالق؛ طلقت، فأوسع مذھب في الطالق ھو مذھب المالكیة) ًاسقیني ماء(

ًیجعل حدودا وضوابط معینة، ویقسم اللفظ إلى الصریح وغیر الصریح، من اللفظ، ولذلك تجد مسألة الكنایات عندھم لیست كغیرھم ممن 
أما الشافعیة رحمھم هللا ففي الحقیقة أن مذھبھم من أقرب المذاھب، والحق یقال في ھذا؛ فإنھم . ًویجعل للفظ تأثیرا كما ھو مذھب الجمھور

 كنایة ظاھرة وال خفیة، وإن كان بعض األلفاظ أقوى من بعضھا، لكن األصل أن الكنایات ال یقع بھا الطالق إال إذا نوى، ولیس عندھم: قالوا
باب الكنایات عندھم واحد، فیرون أن األمر راجع إلى نیة المكلف، إن نوى الطالق وقع، وإذا لم ینو لم یقع، إال أن الحنابلة في مذھبھم أقوى 

، وحكمھم فیھا بالثالث، وكذلك )بتة(قضیة : ًلفاء الراشدین، مثالمن الشافعیة رحمھم هللا العتمادھم الروایات عن الصحابة، وقضاء الخ
ًفمذھب الصحابة یؤكد أن ھناك ألفاظا ھي دالة على الطالق . ، وقضاء علي رضي هللا عنھ فیھا بالثالث)وأنت الحرام) (أنت حرام: (قولھم

: أنت بتة، یعني:  ھي المقطوعة، فإذا قال لھا-والعیاذ با-ة أنت بتة، والمبتوت: وإن لم تكن من صریح الطالق، فعندما یقول الرجل المرأتھ
فمثل ھذا اللفظ نفسھ یدل على الطالق، ویدل على حل العصمة، ولذلك یقارب . ھذا ما فیھ إشكال أنھ یرید الطالق: قطع ما بینھ وبینھا، قالوا

  .كرھا المصنف، ھذه األلفاظ التي ذ)بتلة، بریة، أنت الحرج، أنت خلیة(الصریح، ومثلھ 
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كنایة الطالق الظاھرة إن نوى الطالق ]. أنت خلیة وبریة وبائن وبتة وبتلة وأنت حرة وأنت الحرج: وكنایتھ الظاھرة، نحو: [قال رحمھ هللا
أنت بتة، بتلة، بریة، بائن، : (لفاظ الظاھرة ھيًتقع بالثالث وتحرم علیھ حتى تنكح زوجا غیره، وعند اإلمام أحمد إن لم ینو بھا فواحدة، واأل

تكون زوجة الرجل في ) أنت بائن: (قولھ. فتصبح سبعة ألفاظ) أنت حرة: (، فیزاد على ما ذكره المصنف)خلیة، أنت الحرج، أنت حرة
 إن كان قبل الدخول، فیستقیم أن تكون أنت بائن،: والبینونة إما بینونة صغرى وإما بینونة كبرى، فإذا قال لھا. أنت بائن: عصمتھ فیقول لھا

ولم یكن دخل بھا، فإنھا تبین بطلقة ) أنت بائن: (ولھذا إذا قال لھا. ًطلقة إن نواھا، فتطلق طلقة واحدة، وال تكون ثالثا، كما صرح المصنف
قصدت الطالق، فإنھا : ًنت مدخوال بھا وقالواحدة، وتكون البینونة الصغرى، وفي ھذه الحالة إذا نوى الطالق فإنھا تبین بالواحدة، لكن إن كا

ًتطلق ثالثا؛ ألن المدخول بھا ال تكون بائنا إال بالثالث، فال تحرم على زوجھا وتكون بائنا إال ببینونة كبرى، أما البینونة الصغرى فتكون  ً ً
: ى ال تحل إال بعد نكاح زوج آخر، قال تعالىطلقة رجعیة وال تنفذ حتى تخرج من عدتھا، والبینونة الصغرى تحل للزوج بعقد جدید، والكبر

َفال تحل لُھ مْن بْعد حتى تنكح زْوجا غْیرهُ  َ َ ََ ً َ َ َ َِ ِ ُّ َِّ فھذا الفرق بین الرجعیة البائن بینونة صغرى وبین . والرجعیة تحل لھ بدون عقد] 230:البقرة[َُ
 وقصد الطلقة الواحدة بغیر المدخول بھا استقام القول، ونیتھ أنت بائن،: إذا قال لھا: وألجل توضیح ھذه الصورة. البائن بینونة كبرى

ًأنت بائن، وقد دخل بھا، فبینھ وبین هللا أنھ طلقھا طالقا تبین منھ، وال تبین المرأة : لكن لو قال لھا. ًمعتبرة، وال إشكال في كونھ قاصدا لذلك
. ء الصحابة رضي هللا عنھم، والعمل علیھ عند األئمة رحمھم هللاإن كانت في العصمة إال بالثالث، كما ھو قضاء عمر بن الخطاب وقضا

أنت بریة، فالمرأة یبرؤھا زوجھا إذا خرجت من عصمتھ، فإن كانت في عصمتھ وقد دخل بھا؛ فإنھا ال تكون بریئة بالمعنى : وإذا قال لھا
، وقالت فاطمة رضي هللا )فبت طالقي: (لذلك تقول امرأة رفاعةالمبتوتة ال تكون إال بالثالث، و) أنت بتة: (قولھ. التام الكامل إال بالثالث

ھو قطع : أنت بتلة، والبتل: كذلك إذا قال لھا) بتلة: (قولھ. فالمبتوتة ھي صاحبة الثالث). أرسل لھا آخر التطلیقات وبت طالقھا: (عنھا
إنھا تعد طلقة : صال إال بالثالث؛ ألنھ لو قلنا في ھذه األلفاظفالمرأة البتلة ھي التي قطع الوصال بینھا وبین زوجھا، وال ینقطع الو. الوصال

ال تحمل إال على : فقالوا. واحدة لم تكون مبتوتة من كل وجھ، ومن حقھ أن یردھا، ولم تكن بائنة من كل وجھ؛ ألنھ من حقھ أن یرتجعھا
ًفالمرأة ال تكون حرجا على ) أنت الحرج: (وأما قولھ .یاتالثالث، وأكدوا ذلك بقضاء علي رضي هللا عنھ وغیره من الصحابة في ألفاظ الكنا

ًزوجھا إال إذا بانت من عصمتھ، وانحلت العصمة بدون رجعة، حتى تكون حرجا علیھ، فتكون حرجا علیھ بالثالث فلو حملناه على الواحدة . ً
كون حرة خالیة من زوجھا إال بالثالث، فتكون بائنة بینونة والمرأة ال ت) أنت حرة: (قولھ. أنت الحرج : لم یتفق مع اللفظ الذي قالھ، فھو یقول

تكون المرأة خلیة من زوجھا، إذا خرجت من عصمتھ بالطالق البائن أو من عدتھا، وتكون حرة حینئذ، لكنھا ). أنت خلیة: (قولھ. كبرى
فھذا . الكلیة، وھذا ال یكون إال بالثالثقصدت أن تخرجي من عصمتي ب: أنت حرة، كأنھ یقول: وھي في عصمتھ وفي نكاحھ، إذا قال لھا

  .فھذه السبع تعتبر من الكنایات الظاھرة). أنت بتة، بتلة، بائن، بریة، أنت حرج، أنت خلیة أنت حرة: (وجھ تخصیص ھذه األلفاظ
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والخفیة أضعف من الظاھرة، فالرجل إذا طلق امرأتھ .  فیھاًھذا النوع الثاني أدخل المصنف فیھ ألفاظا اختلف]. والخفیة: [قال رحمھ هللا
اخرجي، ]. فالخفیة نحو اخرجي: [قال رحمھ هللا. بالكنایة الخفیة یرجع إلى نیتھ، إن نوى الطالق فالطالق، وإن لم ینو الطالق فلیس بطالق

نوع الثالث وسیذكر المصنف بعض ألفاظھ في الخفیة؛ واختلف في ال. اذھبي، تقنعي، لست لي بامرأة، لست لي بزوجة، ھذا بالنسبة للخفیة
إنھا ظاھرة؛ ألن : ال سلطان لي علیك ، ال سبیل لي علیك، فھذه قیل: ألنھ رجح أنھ من الخفیة، وبعض العلماء یراه من الظاھرة، كقولھ

إنھا طلقة واحدة؛ فإنھ لھ : ؛ ألنھ لو قلناال سلطان لي علیك، فمعنى ذلك أنھا قد خرجت من عصمتھ بالكلیة: المرأة حینما یقول لھا زوجھا
نحو اخرجي : [ قال رحمھ هللا. كما تقدم. إلخ.. أنت بائن، أنت بتة، أنت بتلة : تكون كقولھ: سلطان أن یرتجعھا بعد الطلقة، ولذلك قالوا

یحتمل أن الرجل في : یحتمل معنیین) ياخرجي، اذھب: (اخرجي من البیت، اذھبي ألھلك، اذھبي ألبیك ، اذھبي ألخیك، ھذا اللفظ]. واذھبي
اخرجي أو اذھبي إلى : غضب، وفي حال من االنزعاج، وال یرید أن تكون زوجتھ عنده حتى ال یحتد األمر ویصل إلى الطالق، فقال لھا

لحقي بأھلك، اخرجي، اذھبي، ا: أھلك، ولعل هللا أن یخفف ما بھ من الغضب، أو یذھب ما بھ من السخط، فال یقصد الطالق، فإذا قال لھا
ًقاصدا أن تذھب إلى أھلھا، ولم یقصد الطالق، فلیس بطالق، إذا لم ینوه طالقا، فكان من الخفي إن المرأة : أي]. وذوقي: [قال رحمھ هللا. ً

والشراب، الذوق یكون في الطعام ]. وتجرعي: [قال رحمھ هللا. تتذوق عسیلة الغیر، حتى ولو كان المقصود طلقة رجعیة؛ فإنھا تطلق
ُیتجرُعُھ وال یكاد ُیسیغُھ : ًوالتجرع یكون في الشراب غالبا، قال تعالى َ َِ َُّ َ َ َ  اذھبي لغیري، من أجل أن: تجرعي، أي: ، وكأنھ یقول]17:إبراھیم[َ

 عن الزوج، أن تفارقھ مدة، فتتجرع ألم الفراق: الطرد، أو تجرعي بمعنى: وقد یكون من تجرعي بمعنى. یصیبك، فھذا في معنى الطالق
فھذا لیس من الثالث، . ألن المرأة تعتد بطلقة واحدة]. واعتدي: [قال رحمھ هللا. فلیس من الصریح، وبعض العلماء یجعلونھ من الصریح

رأة فإن الم]. واعتزلي: [قال رحمھ هللا. واستبرئي كذلك] واستبرئي: [قال رحمھ هللا. ًوأیضا قد یقصد بھ الطالق، وقد ال یقصد بھ الطالق
على الكمال أو كما : أي]. ولست لي بامرأة: [قال رحمھ هللا. تعتزل زوجھا مطلقة، وتعتزل زوجھا دون طالق، فال یقصد بھ حل عصمتھا

ًفیتردد بین كونھا طالقا وغیر طالق، فینظر إلى نیتھ، فإن . أنك طالق: أي) لست لي بامرأة(ینبغي أن تكون المرأة لزوجھا، وقد یكون المراد 
ًلست لي بامرأة ناویا الطالق فیقع طالقا، وإن لم ینو بھ طالقا فلیس بطالق: لقا ً : كـابنة الجون، فإن قال لھا]. والحقي بأھلك: [قال رحمھ هللا. ً

اذھبي ألبیك، اذھبي ألھلك، اذھبي ألخیك وقصد بھ الطالق فطالق، وإن قصد بھا أن تذھب فترة حتى یسكن غضبھ أو یسكن غضبھا أو 
  .وما أشبھھ من األلفاظ: أي]. وما أشبھھ: [قال رحمھ هللا. ًغضبھما معا فال طالقیسكن 

 
 
 
 

 وقوع طالق الكنایة بالنیة وداللة الحال
 
 

بالنسبة للطالق ]. وال یقع بكنایة ولو ظاھرة طالق، إال بنیة مقارنة للفظ إال حال خصومة أو غضب أو جواب سؤالھا: [قال رحمھ هللا
 تقارب اللفظ الصریح، وال -كما ھو موجود في مذھب المالكیة- مرده إلى النیة، وبعض العلماء یرى أن الكنایات الظاھرة : ابالكنایات، قلن

ًیعتد بھا صریحا، فعندھم تضعف النیة على ھذا الوجھ، فالمصنف رحمھ هللا مشى على المذھب من أنھ ینظر فیھ إلى النیة، فإذا نوى بھ 
ٍالنیة مصاحبة للفظ، كأن یتلفظ بأنت بائن، أو أنت بریة أو أنت خلیة، أنت حرج وھو ناو الطالق والنیة مصاحبة الطالق فیشترط أن تكون 

فأما . داللة الحال: والثاني. النیة: ولكن عندنا في الكنایة جانبان ینبغي أن نتنبھ لھما، األول. فإن تأخرت نیتھ للطالق عن اللفظ لم تؤثر. للفظ
أما . الطالق، فإن تأخرت فإنھا ال تؤثر كما ذكرنا  المصنف، وتكون مصاحبة للفظ، إما مقاربة لھ أو تكون مع اللفظ الذي نیتھالنیة فمثلما ذكر

َّكأن یقول لھا ذلك في الغضب أو یقول لھا ذلك في جواب السؤال، ھذا یسمى داللة الحال، ویطلق بھ في الكنایات، كامرأة قالت : داللة الحال
أنت خلیة أو أنت بریة أو أنت خلیة أو أنت الحرج أو اعتدي أو استبرئي، : طلقني، فقال لھا: أنت بائن، أو قالت لھ: ني، فقال لھاطلق: لزوجھا

فطالق، ھذا إذا كان الحال جواب سؤال، وأما عند الخصومة فكما لو اختصم مع زوجتھ واشتد الخصام، فقالت لھ كلمة أغضبتھ، فقال لھا 
 .یة، أنت بتة، أنت بتلة، أنت حرج، أنت حرة، فحینئذ یحكم بالطالقأنت بر: بعد ذلك

 
 
 
 

 ًوقوع الطالق حكما بالكنایة الظاھرة وإن عدمت النیة
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ًھذا إذا كان تلفظھ بالكنایة جوابا للسؤال أو كان لفظھ من ]. ًفلو لم یرده أو أراد غیره في ھذه األحوال، لم یقبل حكما: [قال رحمھ هللا
فاختلفت الكنایة الظاھرة عن اللفظ الصریح من جھة النیة، فاللفظ الصریح یطلق بھ ولو لم ینو ما دام أنھ . لكن بینھ وبین هللا ینفعھالصریح؛ و

لتھ فإن تخلفت النیة أخذنا بالظاھر، كما لو سأ. ً فإننا ال نطلق إال مع النیة، دیانة وحكما-الكنایات-وأما بالنسبة لغیر الصریح . قد قصد اللفظ
ًفإننا نطلق حكما، وبینھ وبین هللا تنفعھ نیتھ، لكننا نطلق حكما وقضاء. أنت بائن: زوجتھ أن یطلقھا، فقال لھا ً أنت بتة، ولم : ًفمثال لو قال لھا. ً

عونك، ما عندك أخوال وال أعمام وال أناس یحمونك، أو عندك أبوك وأخوك وقرابتك ولكن ال ینف: ینو الطالق، وقصد أنت مقطوعة، أي
لیس : فنحن نعمل بالظاھر على أنھ طالق، لكن بینھ وبین هللا قصد أنھا مبتوتة، أي. أنت ضعیفة، یرید أثناء الخصومة: أنت بتة، یعني: فقصد

 .ًلھا أحد یحمیھا أو یكون معھا، فینفعھ فیما بینھ وبین هللا، وال ینفعھ قضاء
 
 
 
 

 واحدةًوقوع الطالق بالكنایة الظاھرة ثالثا ولو نوى 
 
 

إذا : إال ما استثناه بعض العلماء وھو) ًبالظاھرة ثالثا ولو نوى واحدة: (قولھ]. ًویقع مع النیة بالظاھرة ثالثا وإن نوى واحدة: [قال رحمھ هللا
نھ ال بینونة لھا أنت بائن، فاألشبھ في طالقھ لھا بالبینونة یتجھ أن یكون بینونة صغرى بخالف المدخول بھا؛ فإ: كان قبل الدخول وقال لھا

ًأن یطلق بالكنایة الظاھرة ناویا : إذا طلق بالكنایة الظاھرة لم یخُل في نیتھ بالطالق من حالتین: ًإذا. على ھذا الوجھ إال بثالث، فال تنفعھ النیة
ًلھ حتى تنكح زوجا غیره، وإن بتة، بتلة، بائن، بریة، حرج، حرة، فھذه توجب الثالث بنیتھ، فحینئذ ال تحل : الثالث فثالث، كأن یقول لھا

ًبتة، بتلة، بریة، بائن، حرج، حرة، وقصد واحدة فثالثا؛ ألن ھذه ال تحتمل الواحدة فال توجد : قصد بالظاھر الطالق واحدة، كأن یقول لھا
قال . ما ذكرنا بالتفصیلواحدة بائنة؛ إال ما ذكرناه في غیر المدخول بھا، وال توجد بریئة بتة مقطوعة من كل وجھ بطلقة واحدة فقط، ك

وهللا تعالى أعلم، وصلى هللا على . فافترقت الخفیة عن الظاھرة من جھة قوة تأثیر النیة بالخفیة دون الظاھرة] وبالخفیة ما نواه: [رحمھ هللا
  .محمد وعلى آلھ وصحبھ وسلم

 
 
 
 

 [6[ مقدمة كتاب الطالق -شرح زاد المستقنع 
ف األثر المترتب علیھا باختالف نیتھ وقصده، وھذه األلفاظ یكثر السؤال عنھا وتعم بھا البلوى، ولھذا بحث ھناك ألفاظ یطلقھا الزوج ویختل

 .العلماء رحمھم هللا ھذه األلفاظ وما یتعلق بھا
 حكم تحریم الزوج زوجتھ على نفسھ

 
 

ھذه المسألة تعرف بمسألة تحریم ]. وى بھ الطالقَّأنت علي حرام أو كظھر أمي؛ فھو ظھار ولو ن: وإن قال: فصل: [قال رحمھ هللا تعالى
ًما ھو لفظ التحریم؟ وما ھي صورتھ التي یقع بھا؟ لفظ التحریم یقع عاما ویقع خاصا: ًأوال. الزوجة ما أحل هللا لي فھو : ًیقع عاما فیقول. ً

ًحرام علي، أو الحالل حرام علي، ھذا اللفظ یعتبر لفظا عاما، ویسمونھ أن : الحالة الثانیة. م، والزوجة داخلة تحت ھذا العموملفظ تحریم عا: ً
ھذه كلھا . أنت حرام، زوجتي حرام، حرمت: یخص ویخاطب الزوجة، فینقسم إلى التعریف والتنكیر، فالتنكیر كخطابھ لزوجتھ وقولھ لھا

: َّلحرام علي، أو الحالل حرام بالعموم كأن یقولَّأنت الحرام، علي الحرام منك، ما أحل هللا لي منك فھو ا: بألفاظ النكرة، والتعریف كقولھ
 -والعیاذ با- ونحو ذلك، ھذه كلھا ألفاظ تحریم، وھذا اللفظ حكمھ في الشرع أنھ زور وإثم على صاحبھ . َّالحالل منك حرام علي، ھي حرام

ُوال تقولوا لما تصُف ألسنتكم : قولھ: ًأوال:  على ذلكألن هللا حرم على المسلم أن یحرم ما أحل هللا لھ، وأجمع العلماء على أنھ آثم، والدلیل ُ ُ َُ َ َِ ِ ِْ َُ َ َ
َالكذب ھذا حالل وھذا حرام لتفتُروا على هللا الكذب  َ َ َ َ َ َ َ َِ ِ َِ َ َ َْ ِْ َّ َ ْ ٌ َ في موضع حالل، فیفتري على هللا الكذب، فجعل ما ) حرام: (، فھو یقول]116:النحل[ٌَ

ًأحل هللا حراما وما حرمھ حالال ًجعل الحالل حراما والحرام حالال؟فكیف ی. ً ما ثبت عند أحمد في : ًثانیا. ًفكان ھذا افتراء وكذبا على هللا! ً
إن هللا أحل أشیاء فال تحرموھا، وحرم أشیاء فال تحلوھا، وسكت عن أشیاء : (مسنده وھو حدیث صحیح أن رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم

فأحل هللا لھ زوجتھ، والزوجة حالل لھ بحكم هللا عز وجل، قال ) أحل أشیاء فال تحرموھا: (فقال) رحمة بكم من غیر نسیان فال تبحثوا عنھا
َإنا أْحللنا لك أزواجك : تعالى َ َ َْ َ ََ َ ََّ فإنھ في ھذه الحالة جعل . َّأنت حرام علي، حرمتك، الحرام یلزمني: فإذا ثبت أنھا حالل لھ وقال]. 50:األحزاب[ْ

م ما أحل هللا لك : وقد عاتب هللا نبیھ في ھذه المسألة، فقالًما أحل هللا لھ حراما،  َیا أیھا النبي لم تحرِّ َ َ َ َ ََ َُّ َّ َّ ِ ُّ َُّ َُ ُ َ ، واالستفھام في قول ]1:التحریم[ِ
. كلماتالجماھیر من المفسرین استفھام یتضمن المعاتبة واإلنكار؛ كأنھ أنكر على نبیھ ذلك، فدل على أنھ یحرم على المسلم أن یقول ھذه ال

َّعلي الحرام، زوجتي : ًعرفنا ما ھو الحرام، وعرفنا الحكم الشرعي فیھ، والواجب على كل طالب علم سمع رجال یقول: ھذه المسألة األولى
ن تحل ما ھذا الذي تقول، فإن هللا لم یأذن لك أن تحرم ما أحل لك، كما لم یأذن لك أ اتق هللا واستغفر هللا من: أن یقول لھ. ِحرام، أنت حرام

 ...... .ھذا حرام علیك: فال یجوز لك ھذا، وتنصح وتقول لھ. حرم علیك
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 أنت علي حرام: توجیھ العلماء وأئمة المذاھب لقول الرجل لزوجتھ
 
 

 عشرین ھذه المسألة فیھا تفصیل وكالم طویل، فھناك ما یقرب من! َّأنت علي حرام، أنت حرام، حرمتك، فما الحكم؟: مسألة إذا قال المرأتھ
 -من أئمة التفسیر- ًقوال للعلماء رحمھم هللا في ھذه المسألة التي ھي من أطول المسائل، والكالم فیھا مستفیض، فقد حكى فیھا اإلمام القرطبي 

 وأفاد كعادتھ ًوغیره في كتب أحكام القرآن، وتكلم اإلمام ابن القیم رحمة هللا علیھ، علیھا في أعالم الموقعین وفي الھدي أیضا، وأجاد فیھا
ًرحمھ هللا برحمتھ الواسعة، وتكلم علیھا شیخ اإلسالم ابن تیمیة في الفتاوى كالما نفیسا، واختار ما رجحھ بدلیلھ فھذه المسألة من مشھورات . ً

بعة ومذھب الظاھریة المسائل والتي طال فیھا الكالم بین العلماء، لكن الذي یھمنا ھو ما ذكرتھ المذاھب المشھورة، والتي ھي المذاھب األر
رحمة هللا على الجمیع؛ ألن ھذه المذاھب في الغالب احتوت خالف الصحابة، وجعل هللا لھذه المذاھب من القبول ما لم یجعلھ لغیرھا؛ ألنھا 

لكن هللا عز شملت أكثر األقوال، فقل أن تجد مسألة یخرج فیھا الخالف عن ھذه الخمسة األقوال، وقد یوجد لكن یندثر مع طول الزمان، 
فالمقصود أننا نقتصر . وجل أبقى ھذه المذاھب واعتنى بھا لحكمة یعلمھا سبحانھ، فللھ عز وجل في ذلك الحكمة، وھو أعلم بما جعل لعباده

ًا أو ینوي إما أن ینوي طالق: قالوا. َّأنت حرام، علي الحرام، الحالل منك علي حرام: لو أن الرجل قال المرأتھ: على المشھور، قال الحنفیة
ًظھارا أو ینوي یمینا أو ینوي لغوا وكذبا، وفي حكمھ أال ینوي شیئا ً ً ً ًزوجتي حرام، أنت علي حرام، حرمتك، قاصدا الطالق، : إذا قال: قالوا. ً َّ

ًفإن أراد واحدة فواحدة رجعیة، وإن أراد طلقتین فاثنتین، وإن أراد ثالثا فثالثا، وتحرم ع!! ھل تقصد طلقة؟: سألناه ًلیھ حتى تنكح زوجا ً
والخالف كان بین اإلمام أبي . ًال یكون ظھارا: ًیكون ظھارا، وقیل: قیل: وأما إذا نوى الظھار، فعندھم قوالن. غیره، ھذا إذا نوى الطالق

ھار صار حنیفة وأبي یوسف من جھة، ومع اإلمام محمد بن الحسن من جھة أخرى، والمذھب مع قول اإلمام أبي حنیفة أنھ إذا نوى الظ
. كظھر أمي، فیحرم وطؤھا، ویجعلھا كأمھ ال یستمتع بھا، فإذا نوى ذلك فظھار: یعني. ال أطؤك: َّأنت علي حرام، یعني: ًظھارا، فإذا قال

َّأنت علي : ول لھاأن یق: الحالة الرابعة واألخیرة. ًنویت أن یكون یمینا، فحینئذ تلزمھ كفارة الیمین: أن تكون نیتھ الیمین، فیقول: الحالة الثالثة
ًما نویت شیئا أو : لغو، وإن رفع إلى القضاء وقال: ًإنھ لغو مطلقا، وقیل: قیل: حرام، أنت حرام، وینوي اللغو أو الكذب، فعندھم فیھ وجھان

كره فقھاء الحالة نلزمھ أن یحلف الیمین لیصدق قولھ، ولیس علیھ شيء، وھذا حاصل ما ذ قصدت الكذب أو قصدت اللغو، فإننا في ھذه
ًوالشافعیة وافقوا فقھاء الحنفیة في ھذا التفصیل، والفرق بین الحنفیة والشافعیة في الحالة األخیرة إذا لم ینو شیئا، فعند الشافعیة ُیكفر . الحنفیة

ًكفارتین، وتنعقد یمینا، وعند الحنفیة ال تنعقد شیئا قول المالكیة، فرقوا بین : قول الثالثال. فالشافعیة یوافقون الحنفیة إال في مسألة عدم النیة. ً
أنت حرام، : وأما إذا قال. ًفإنھ طالق بالثالث، وتحرم علیھ حتى تنكح زوجا غیره. أنت حرام، حرمتك: في التنكیر إذا قال. النكرة والمعرفة

ً العرف، إن كان رجعیا وھناك عرف، فننظر إلى العرف الذي ھو فیھ؛ فإن جرى العرف الذي ھو فیھ أنھ طالق، فیحتسب بحسب ذلك
َّأنت علي حرام، : من قال المرأتھ: ًوأما بالنسبة للحنابلة رحمھم هللا فأقفلوا الباب في المسألة نھائیا، فقالوا. ًفطالق رجعي، وإن كان بائنا فبائن

 إلى ھذا االختالف كما قرره اإلمام والذي دعا العلماء. ًظھار مطلقا، حتى ولو نوى بھ الطالق أو الیمین فظھار أنت الحرام، حرمتك؛ فإنھ
أنھ لیس ھناك نص ال في الكتاب وال في السنة یبت في : القرطبي وغیره من جھابذة العلماء في بیان أن السبب في اختالف األقوال وتعددھا

 لقضاء الصحابة اختلف، فعن ھذه المسألة وفي وجوھھا، وإن كانت آیة التحریم في جانب من الجوانب تقوي بعض ھذه األقوال، لكن بالنسبة
ًطالقا بالثالث یوجب البینونة الكبرى، وال تحل لھ حتى تنكح زوجا غیره، والسبب ) َّأنت علي حرام(علي رضي هللا عنھ وأرضاه أنھ جعل  ً

ًأنت علي حرام، فالمرأة ال تكون حراما على زوجھا إال بالثالث: في ھذا أنھ إذا قال لزوجتھ ي هللا عنھ والخلیفة الراشد فھذا قضاء علي رض. َّ
ظھار، وسبب ھذا االختالف راجع إلى األدلة وفھم ) َّأنت علي حرام(أما عثمان رضي هللا عنھ، فإنھ كان یرى أن . المأمور باتباع سنتھ

ًنھ عندما جعلھ ثالثا ًالنصوص، فلیس ھذا الخالف عبثا، والصحابة من الخلفاء الراشدین الذین أمرنا باتباعھم اختلفوا، فـعلي رضي هللا ع
ًواحدة؛ لم تكن حراما، فھو بینھ وبین هللا جعل امرأتھ حراما، : فالشرع ال یحرم الزوجة إال بالثالث؛ ألنھ لو قال) حرام(نظر إلى كلمة  ً

ًعلیا نظر إلى فإذا نظرت إلى قضاء علي رضي هللا عنھ، فإن . أنت طالق بالثالث، ھذا قضاء علي : فأخرجھا من عصمتھ كما لو قال لھا
:  تعلقت بھ صفة التحریم، ولذلك وجد في الشریعة جانبان-المرأة- وأما عثمان فنظر إلى المحل، فالمحل -الذي ھو الزوج- اللفظ والمتلفظ 

ا زوجتھ، الیقین عندي أن آخذ بأقل التحریم؛ ألن األصل أنھ: ًوھو تحریم االستمتاع، وتحریم عام وذلك بالتطلیق ثالثا، فقال: تحریم خاص
ٌأحرم علیك فقط وطأھا ویكون ظھارا، وھو قول عثمان رضي هللا عنھ وأرضاه، فكل ینظر إلى جانب، إما أن تنظر إلى محل اللفظ، : فأقول ً

وإما أن تنظر لداللة اللفظ، فإن نظرت إلى داللة اللفظ أنھ حرمھا وأخرجھا من عصمتھ، فال تحرم وال تخرج من عصمتھ إال بالثالث، وإن 
وقد . ًنظرت إلى أن المحل في حكم الشرع تعلق بھ تحریم، فالشرع یحرمھ بالثالث، ویحرمھ بالظھار، وأیضا یحرمھ باإلیالء، وذلك بالیمین

. ًحكمھ حكم الیمین، وجعلھ یمینا: قضى ابن عباس أنھا یمین، ونظر إلى ما یتعلق بھ التحریم من جھة اللفظ في حلف الرجل المولي فقال
ً یعملون قول ابن عباس رضي هللا عنھ في جعلھ یمینا في بعض األحوال، ویجعلونھ إلى حد األربعة األشھر، ویسري علیھ حكم والحنفیة

ٌھذا لغو وال : أما الظاھریة فقالوا. إنھ یمین: إنھ ثالث طلقات، ومن قال: إنھ ظھار، ومن قال: اإلیالء من ھذا الوجھ، ھذا بالنسبة لمن قال
دلیل الظاھریة؟ ولماذا قال الظاھریة بھذا؟ قول الظاھریة ھو روایة عن ابن عباس ، فشركوا األئمة األربعة بأن قولھم لھ شيء فیھ، وما 

ًأصل أیضا من الصحابة، وإن كان أصل من قال بالثالث ومن قال بالظھار أقوى في الصحابة؛ ألن عثمان وعلیا لیسا كـابن عباس رضي  ً
فالشاھد أن . ن وعلي في األمر باتباع سنتھم تجعل رجحان المروي عنھما أكثر من ابن عباس رضي هللا عنھهللا عنھ، وألن منزلة عثما

إنھ لغو، وھو روایة عن ابن عباس رضي هللا عنھ وقال بھ بعض أئمة السلف كـمسروق رحمھ هللا، واحتجوا بأدلة منھا إن : الظاھریة قالوا
ال یستقیم مع الشرع ألبتة، ) ٌأنت علي حرام: (فوجدنا أن قولھ) ً عمال لیس علیھ أمرنا فھو ردمن عمل: (النبي صلى هللا علیھ وسلم قال

في ھذه الحالة صار من البدع، ومن المعارض للشرع فھو لغو، ووجوده وعدمھ على : إنھا حرام، فقالوا: ًفالشرع جعلھا حالال، وھو یقول
 القول بالنیة، فإن القول بالنیة من القوة بمكان؛ ألن الرجل حینما -والعلم عند هللا-جح والذي یتر. حٍد سواء، ھذا مذھب الظاھریة ومسلكھم

ٌأنت علي حرام، فھناك شيء بینھ وبین هللا، فإن قصد بھ الثالث فثالث كما قضى علي رضي هللا عنھ، وإن قصد بھ الظھار : قال المرأتھ ٌ
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متأثر؛ وھي زوجتھ، وهللا جعل الطالق لھ، واللفظ صادر منھ، فال یصار إلى المحل صار للمحل؛ واألصل في الشریعة الرجوع إلى اللفظ وال
 إال بعد وجود الشبھة التي توجب االنصراف عن المتلفظ؛ ألن األصل في الشریعة في - كما اختار بعض العلماء وبعض السلف رحمھم هللا-

لیس من الصریح، وإنما ھو من الكنایات، وباب الكنایات ) ِفأنت حرام(باب ألفاظ الكنایات إذا وجدت مسألة خالفیة أن ترجع إلى أصلھا، 
وھنا نطبق األصل الذي رجحناه أننا ننظر . األصل فیھ النیة؛ ولذلك مذھب الشافعیة في اعتبار النیة في الكنایات ھو الذي تطمئن إلیھ النفس

ًف نجعلھ ظھارا؟ ال یمكن، ألن الرجل فیما بینھ وبین هللا قصد أن یطلق أنت علي حرام، وقصد طالق الثالث فكی: إذا قال لھا: إلى نیتھ فنقول
فنص )نوى إنما األعمال بالنیات، وإنما لكل امرئ ما: (ًامرأتھ طلقة أو طلقتین أو ثالثا، وقد قال صلى هللا علیھ وسلم في الحدیث الصحیح

إذا كنا : یبقى السؤال. ًن والتحریم والطالق ثالثا واللغو، فنعتبر نیتھھذا متردد بین الظھار والیمی: على أن من نوى الشيء كان لھ، فنقول
َیا : ًإن أصح األقوال في ھذا أیضا مذھب الشافعیة أنھ یكفر كفارة الیمین؛ ألن هللا قال: ال نیة لي، فنقول: نرجح أنھ ینظر إلى نیتھ، لو قال لنا

م ما أحل هللا ُأیھا النبي لم تحرِّ َّ َّ ِ ُّ َُّ َ َ ََ َُ ُ َ ِ ٌ لك تْبتغي مْرضاة أزواجك وهللا غفور رحیم َّ ِ َِ َ َ َ َ َ ٌَ ُ َْ َُ َّ ِ َ َ َ ُقد فرض هللا لكم تحلة أْیمانكم وهللا مْوالكم وُھو العلیم الحكیم * َ ُ ْ ْ ِْ ِ ِ َِ َ َ َ َ َ َ َ َْ ْ ُ ُ ُُ َُّ ََّ َ ََّ َ َ َْ
 الیمین إن قصد التحریم الموجب للیمین كما فكفر عنھ علیھ الصالة والسالم بكفارة الیمین، فدل على أن من حرم یكفر كفارة] 2- 1:التحریم[

ًذكرنا إن نواه یمینا، وإن لم ینوه یمینا بقي موجب التحریم الذي أخذ بھ علیھ الصالة والسالم وألزم بكفارتھ وھذا حاصل ما یقال في مسألة . ً
ند قولھ ذلك فالراجح أنھ یكفر كفارة یمین، كما حرمتك أو أنت علي حرام، ولم تكن لھ نیة معینة ع: أن من قال المرأتھ: التحریم، والخالصة

  علي الحرام، زوجتي حرام، أو: ًیحصل في عرف بعض الناس ویكون معتادا عندھم أن یقول أحدھم
 
 
 
 

 ًأنت علي كظھر أمي، ناویا الطالق: حكم قول الرجل لزوجتھ
 
 

جمعھا كلھا في ] وى بھ الطالق، وكذلك ما أحل هللا علي حرام ٌأنت علي حرام أو كظھر أمي فھو ظھار ولو ن: وإن قال: [ قال رحمھ هللا
: أنت علي كظھر أمي، فھذا ظھار، وباإلجماع أن الرجل إذا قال المرأتھ: مسألة واحدة، أنت علي حرام، أو أنت علي كظھر أمي، أما قولھ

س أمي، كعین أمي، بذكر أعضاء غیر الظھر، أنت علي كید أمي، كرأ: أنت علي كظھر أمي، أنھ ظھار، وإن كان ھناك خالف في مسألة
ًأنت كأختي، أنت كعمتي، كخالتي ونحو ذلك، فھل یكون ظھارا، : أنت كأمي، وھناك خالف إذا ذكر غیر األم: وفي حذف الظھر كلیة كقولھ

 ...... . سنفصلھ في مسائل الظھار-إن شاء هللا- كل ھذا 
 

 ما أحل هللا علي حرام: حكم قول الرجل
 
 

ًما أحل هللا علي من امرأتي سواء عموما أو خصوصا، عموما] ما أحل علي حرام : وإن قال: [حمھ هللاقال ر ً  :ًما أحل هللا علي، وخصوصا: ً
) أعني بھ الطالق: (قولھ] ًأعني بھ طالقا، فواحدة : ًأعني بھ الطالق، طلقت ثالثا، وإن قال: [ قال رحمھ هللا. ما أحل هللا علي من امرأتي

ًإني أطلقھا؛ فإنھا ال تكون حراما علیھ إال بالثالث، فأعمل الحنابلة في ھذا قضاء علي : أعني بھ الطالق، أي: لالستغراق، إذا قال) ال(
ًرضي هللا عنھ یجعل تحریم المرأة طالقا ثالثا، فقالوا ًھذا قضاء من الصحابة رضوان هللا علیھم فتطلق علیھ ثالثا؛ ألنھ قصد الطالق : ً

الذي یدل على ) أعني بھ الطالق: (ًأعني بھ طالقا، فتكون طلقة واحدة فیفرق بین قولھ: اق، لكن لو قصد مطلق الطالق، قالباالستغر
 ...... .الذي یدل على طلقة واحدة) ًوأعني بھ طالقا(االستغراق، 

 
 حكم من شبھ زوجتھ بالمیتة أو الدم أو نحو ذلك

 
 

ًلدم ولحم الخنزیر؛ وقع ما نواه من طالق وظھار ویمین، وإن لم ینو شیئا فظھاركالمیتة وا: وإن قال: [ قال رحمھ هللا ھذه المسألة الخالف ]. ٍ
ھذا إثم ومنكر وزور من القول؛ ألن هللا كرم بني آدم، وال : ًأنت علي كالمیتة، أو كالخنزیر، أوال: فیھا بین المالكیة والحنابلة، إذا قال لھا

ً، وال یجوز ذلك إال للكافر إْن ُھم إال كاألنعام بْل ُھم أضل سبیال یجوز تشبیھ اآلدمي بالحیوان ِ ِ َِ َ َ َُّ َ ْ ِْ ْ َ َ فاألنعام أفضل من الكافر؛ ألن ] 44:الفرقان[َّ
األنعام تعرف هللا، لذلك لو نظرت إلى البھیمة وھي في المخاض ترید أن تضع حملھا، تجدھا ترفع بصرھا إلى السماء، كأنھا تستجیر با 

ھ وتعالى، وتدعو ربھا وتستغیث با سبحانھ وتعالى، وفیھا من التوحید واإلیمان وااللتجاء والرجوع إلى هللا ما ال تجده عند الكافر سبحان
 -أكرمكم هللا-الذي كفر نعمة هللا، ففضلت لھذا، ولذلك الكافر إذا أخذ في األسر ضرب الرق علیھ في اإلسالم، وكان حالھ أسوأ من البھیمة 

ولذلك  .اع وُیشترى؛ ألنھ كفر نعمة هللا، فخرج عن آدمیتھ، وھذا المعنى ینبغي أن ینتبھ لھ، أنھ ال یجوز تشبیھ المسلم والمسلمة بالبھیمةفیب
ًالقاضي لو ارتفع إلیھ مسلم شبھ أخاه المسلم ببھیمة قال لھ مثال ھ وحال من أنت كالشاة، أو كالبقرة، أو كذا، فإنھ یعزره ویؤدبھ بما یلیق بحال: ٌ

كالمیتة؛ ال یعني أن ھذا جائز، فإن ھذا ال یجوز : إن قال: خاطبھ بھذا، فال یجوز تشبیھ المسلم أو المسلمة بالبھیمة، فالعلماء لما قالوا
ْوال تنسُوا الفْضل بْینكم : باإلجماع، وهللا تعالى یقول ُ َ َ ََ َ َ ستبد، وأن یخرج عن طوره ولم یبح للزوج إھانة المرأة، ولم یعطھ أن ی] 237:البقرة[َْ

إلى ما حرم هللا عز وجل علیھ، ولذلك حینما یستبد ویخرج عن طوره؛ فإنھ یقع في اإلثم، والمسلم ال یتعدى حدود هللا عز وجل، فال یجوز 
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لنجس، وال یجوز تشبیھ قول مثل ھذا الكالم؛ ألنھ من أشنع ما یكون في إھانة المرأة، فالمیتة نجسة، وھذه مسلمة، فال یجوز تشبیھ الطاھر با
َّأنت علي كالمیتة، ھذا أصل التقدیر، والمالكیة یجعلونھا : اآلدمي بالبھیمة كما ذكرنا، فاللفظ محرم باإلجماع، لكن لو قال لھا ذلك؛ كأنھ یقول

في المشبھ بھ : لھ ألبتة، فقالواكالمیتة؛ معنى ذلك أنھا ال تحل : مطلقة ثالث تطلیقات؛ ألنھ شبھھا بأقصى درجات التحریم، فإنھ إذا قال لھا
َّحرام علي : ًإنھا في األصل لیست بحالل، فالمرأة حرام علیھ إلى األبد، فإذا كأنھ یقول: وعلى ھذا یقولون. ًوصف یقتضي أنھا ال تحل لھ أبدا

وقع : (قولھ. غایة التحریم وھو الثالثإلى األبد، ولیس ھناك تحریم إلى األبد، وإنما ھناك تحریم في حكم العدد وھو تحریم الثالث، فأعطوه 
إن شبھھا بھذا رجع إلى نیتھ، إن قصد الیمین فیمین، وإن قصد : الحنابلة خففوا في ھذه المسألة وقالوا) ما نواه من طالق وظھار ویمین

ألنھ ) ًوإن لم ینو شیئا فظھار: (قولھ. ًتحریم الظھار فظھار، وإن قصد تحریم الثالث فثالث، وإن قصد بھ عددا من الطالق فبحسب ما نوى
 ...... .أنت علي حرام، فأنت كالمیتة كالخنزیر كالدم اشتركت ھذه األلفاظ مع التحریم من جھة كونھا كلھا محرمة على المكلف: أشبھ قولھ

 
 حلفت بالطالق، وكذب: حكم من قال

 
 

حلفت بالطالق، وھو لم : ال الزوج للقاضي أو قال ألھل امرأتھإذا ق: أي] حلفت بالطالق، وكذب؛ لزمھ حكمھ : وإن قال: [ قال رحمھ هللا
یحلف بالطالق، فإنھ یؤاخذ بظاھره، ھذا ما ذكرناه عند كالمنا عن طالق الدیانة وطالق الحكم، وطالق الظاھر وطالق الباطن، كل ھذا من 

ٌ وھو جالس لوحده، فیطلقھا الطلقة الثالثة واألخیرة ولم یخبرھا، ھذا الباب؛ ألنھ قد تطلق المرأة دیانة فیما بین اإلنسان وبین هللا، كأن یطلقھا
. ً زانیا، ولو اعترف عند القاضي لرجمھ؛ ألنھ وطئھا وھي محرمة علیھ كاألجنبیة، وقد أحصن فیرجم-والعیاذ با- فھي حرام علیھ ویصبح 

. ً؛ فھي حرام علیھ دیانة، فلو أخبر القاضي تحرم علیھ دیانة وقضاءفھنا ینفذ الطالق دیانة، وفي الظاھر ما أحد یعلم؛ ألنھ كتمھ ولم یخبر بھ
طالقة، فشھد الشھود أنھ قال : أنت طالقة، وقصد طالعة، فسبق لسانھ وقال: ًفتحرم علیھ قضاء، وال تحرم علیھ دیانة؛ كأن یقول لھا: والعكس
ًعلیھ، فإنھا تطلق حكما وال تطلق دیانة، فلو وطئھا فإنھ یطأ حالال قصدت طالعة، فأخذ القاضي بالظاھر وطلقھا : أنت طالقة، وقال: المرأتھ ً

ًعلیھ، لكن لو ارتفع للقاضي أنھ وطئھا، وكانت الطلقة األخیرة وشھد الشھود، وقضى القاضي أنھا طلقة، فطلقت علیھ قضاء، فجاء وعاشرھا 
ًا كالذي شھد علیھ بالزنا ظلما وقتل، فالقاضي یحكم علیھ بحكم بعد تطلیق القاضي لھ، فإن علم القاضي رجمھ، ویصبح في ھذه الحالة شھید ُ ً

حلفت بالطالق وھو كاذب، وھذا لیس : فھنا إذا قال. ًالزاني ویرجمھ، ولكن أمره إلى هللا عز وجل، فھذا معنى الحكم قضاء والحكم دیانة
 ...... .ًبصحیح، وأخبره بشيء لم یقع؛ فحینئٍذ ال تطلق دیانة وتطلق قضاء

 
 أمرك بیدك: ول الزوج لزوجتھق
 
 

ال یكون أمر المرأة بیدھا من كل الوجوه إال بالثالث، ولذلك لو طلقت نفسھا : أي] ًأمرك بیدك؛ ملكت ثالثا ولو نوى واحدة : وإن قال: [ قولھ
ًثالثا طلقت علیھ ثالثا، وإن قال لھا مرك بیدك وینوي الثالث طلقات أ: أن یقول: الصورة األولى: أمرك بیدك، ونوى واحدة فلذلك صور: ً

ًثالثا، ولو نوى واحدة وطلقت ثالثا فثالثا، ھذه بالنسبة لقضیة  ً ، فصوب إلیھا األمر، وفیھ قضاء عن الصحابة رضوان هللا علیھم، )أمرك(ً
ویتراخى ما : [ قولھ. لق علیھأمرك بیدك؛ فقد فوض األمر إلیھا، وأنھا إذا طلقت في ھذه الحالة قضوا بأنھا تط: وأن الرجل إذا قال المرأتھ
أمرك بیدك فھل یختص ذلك بالمجلس، فإذا قام عن المجلس ولم تطلق ولم یحدث شيء : إذا قال لھا: بقي السؤال] لم یطأ أو یطلق أو یفسخ 

طلقت نفسي منك : وقالتإذا جاءت : ًیبقى متراخیا حتى لو بعد المجلس بیوم أو یومین أو ثالثة الجواب) أمرك بیدك(انتھى التفویض، أم أن 
 ...... .ًأو أردت الطالق، وأرید الطالق فطلقت؛ فإنھا تطلق علیھ ولو متراخیا

 
 ( اختاري نفسك: (وبین قولھ (أمرك بیدك: (الفرق بین قولھ

 
 

خییر یختص بواحدة، أن الت:  والتخییر-أمرك بیدك: كقولھ- الفرق بین التفویض ] اختاري نفسك بواحدة وبالمجلس المتصل : ویختص: [ قولھ
ْحكن سراحا جمیال  ًوقد خیر النبي صلى هللا علیھ وسلم أزواجھ إْن كنتن تردن الحیاة الدنیا وزینتھا فتعالْین أمتْعكن وأسرِّ ِ َّ َّ ََّ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ ًَ ُ ُ ِّ ْ ُ ُ ْ ُُ ُ َ َ َ َ َ ِ ُِّ َ ْ ْ ھذا ] 28:األحزاب[ِ

َوإْن كنتن تردن هللا: الخیار األول، والخیار الثاني َّ َ َْ ِ ُ ُ ْ َُّ ً ورُسولُھ والدار اآلخرة فإن هللا أعد للُمْحسنات منكن أْجرا عظیما ِ ًِ َّ ِ ِ ِ ِ َّ َِ َ َ َ َ َ ََ َُ ْ َ َْ َّ َ ََّ َّ ِ ًوعظیما ] 29:األحزاب[َ
من هللا لیست بالھین، فخیرھن بین أن یبقین مع رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم ویصبرن على ما ھو علیھ من اختیار هللا لھ من اآلخرة، 

ًال تقولي شیئا حتى ترجعي : (الدنیا، وبین أن یخترن السراح والفراق، فلما ابتدأ بـعائشة رضي هللا عنھا قال لھا علیھ الصالة والسالموضیق 
ًوما ذاك، فأعطاھا الخیار امتثاال ألمر هللا عز وجل أن یخیرھن، فلما : إلى أبیك وأمك، فبدأ بھا رضي هللا عنھا، فقالت: یعني) إلى أبویك

رضي هللا عنھا ! ھل ھذا األمر یحتاج أن أقولھ لوالدي؟: أي!) أفیك أستخیر یا رسول هللا؟: (عطاھا الخیار رضي هللا عنھا وأرضاھا قالتأ
وأرضاھا، وھذا من مناقبھا، فإنھا ما ترددت وال شاورت، وفي الحدیث ما یدل على كمال منزلتھا عند رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم، فإن 

 صلى هللا علیھ وسلم علم علم الیقین أنھا لو سألت والدیھا ما ترددا في بقائھا معھ، وأنھا تكون عنده وأنھا تختاره علیھ الصالة الرسول
فردھا ) حتى ترجعي إلى أبویك: (ًوالسالم، فخشي صغر سنھا وخشي أن یكون ضیق الحال مؤثرا علیھا فتعجل، فقال علیھ الصالة والسالم

 على أنھ یحبھا، وأن لھا منزلة عند رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم، وكان ال یحب أن تذھب عنھ أو تختار غیره علیھ الصالة إلى أبویھا، فدل
والسالم، وھذا یدل على صدق الزوجیة وصدق المحبة، وأنھ مع كمال نبوتھ كان یعطي الزوجة حقھا من الحب الصادق، ولنا فیھ أسوة علیھ 
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مال حبھ ألزواجھ وإكرامھ لھن، حتى في المواقف الحرجة حینما قذفت رضي هللا عنھا واتھمت باإلفك جاء وجلس الصالة والسالم، في ك
فكمال الحب للزوج كان للنبي صلى هللا علیھ وسلم منھ أكمل الحظ ) ًإن كنت أذنبت ذنبا؛ فتوبي إلى هللا واستخیریھ! یا عائشة : (معھا وقال

ما یكون في العشرة واإلسالم، وال یلیق بالمسلم أن یكون مع زوجتھ یأخذ منھا حظ الشھوة والوطر وھو وأكمل نصیب؛ ألن ھذا من أصدق 
یعلم أنھا مجبولة على المحبة، وفطرة النساء في المحبة أقوى من الرجال، فیقتصر فقط على قضاء حاجتھ ونھمتھ وشھوتھ، دون أن یعطي 

یدل على اإللف والحب، وما یدل على صدق المودة التي شھد هللا عز وجل أنھا الفطرة بین من الكلمات واألفعال والتصرفات والمواقف ما 
ًومْن آیاتھ أْن خلق لكم مْن أنفسكم أزواجا لتْسكنوا إلْیھا وجعل بْینكم مودة ورْحمة: الزوج والزوجة، وجعلھا منة من فوق سبع سماوات فقال َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ ًَ َّ َْ ْ ُْ ُ ُ ْ ُ ُ َُ َ ََ َ َِ ِ ِ ِ ِ ِ ًِ َ َ َ 

َإن في ذلك آلیاٍت لقْوم یتفكُرون  َ َ ََّ ََ َ ٍَ ِ ِ ِ ََّ فأھل العقول وأھل البصائر السویة حینما ینظرون في سنة النبي صلى هللا علیھ وسلم ال یجدونھ ] 21:الروم[ِ
لمتبجحون من أھل ًعلیھ الصالة والسالم منحصرا فقط في العبادة، بل كان ھدیھ أكمل الھدي حتى في المعاشرة والمشاعر، حتى إذا جاء ا

إن اإلسالم ھذب الفطرة، : الھوى والمجون والعشق وجاءوا بالغرام الساقط، وجاءوا بالعبارات البذیئة البشعة؛ جئت باإلسالم وقلت لھم
حجر، كذبت وفجرت ولقمت ال: أنت تكتم الغریزة، تقول لھ: وھذب الشھوة، فھو یعترف بالشيء الموجود، فال یدخل علیك اإلباحي ویقول لك

فاإلسالم لم یكتم الغریزة ولكن ھذبھا، وجعلھا في مكانھا ونصابھا، وقدرھا فیما أحل هللا، ثم جعل لھا من البواعث، ومن السیاج ما یحفظ ود 
الزوج مع زوجتھ، وھذا ال یكون ولن یكون إال بالمشاعر الصادقة، فحتى في المواطن الحرجة، في حال التخییر، وھذه من أصعب المواقف 
التي امتحن فیھا علیھ الصالة والسالم، ولو جئت تنظر إلى سیرة النبي صلى هللا علیھ وسلم لوجدت أنھا ما خلت من محنة حتى في أمور 
البیت والزوجیة، امتحن في كل شيء صلى هللا علیھ وسلم، في نفسھ ومالھ، حتى في ولده في فقد العزیز علیھ، جمیع أنواع وصنوف البالء 

ًلصالة والسالم صبت علیھ؛ ألنھ في أعلى المقامات من الحب، وهللا تعالى إذا أحب قوما ابتالھم، فجعل هللا لنبیھ من االبتالء كلھا علیھ ا
أعاله، ومن ذلك مسألة التخییر التي نعرف، فكان فیھا األحكام والفوائد واألسرار والحكم، ویحتاج اإلنسان أن یقرأ سورة األحزاب، ویقرأ ما 

ًلنبي صلى هللا علیھ وسلم في الصحیحین وغیره في مسألة التخییر، وكالم العلماء على ذلك، وأیضا في سیرة ابن ھشام في تخییره ورد عن ا
ما أرى هللا عز وجل إال أنھ یكتب لك ما : الصالة والسالم لزوجاتھ، وكیف كان حالھ علیھ الصالة والسالم، تقول عائشة رضي هللا عنھا علیھ

َفلنولینك قْبلة تْرضاھا : الشيء الذي تحبھ، ولذلك یقول لھترضى، یعني  َ َ َ ََ ًَ َ َّ َِ ِّ فعلم أن النبي صلى هللا علیھ وسلم یرید ھذا الشيء، ] 144:البقرة[ُ
ًا ولما كان یحب عائشة رضي هللا عنھا ابتدأ بتخییرھا وكان یحبھا، فجعلھا هللا عز وجل طوع. فلما علم أن نبیھ یحب ذلك حقق لھ ما یحبھ

من ! أفیك أستخیر؟: تعني!) أفیك أختار! یا رسول هللا: اجعلي األمر إلى والدیك، قالت: (لھ، وجعلھا هللا عز وجل فوق ما كان یظن، یقول لھا
رضي هللا عنھا وأرضاھا، وسرھا هللا كما سرت نبیھ رضي هللا عنھا، فحق على المسلم أن یترضى عنھا، وأن یدعو ! ھذا الذي أستخیره فیك

ٍهللا أن یجزیھا عن نبیھ خیر الجزاء، بل وعن اإلسالم والمسلمین، بخ بخ ھذه النعمة العظیمة التي امتن هللا بھا على الصدیقة، وهللا عز وجل  ٍ
بین : أعلم حیث جعل الخیرة، فاختار لنبیھ األمھات الطاھرات العفیفات، وصدق هللا إذ یقول في كتابھ َوالطیِّبات للطیِّ َ َِ َّ َِّ فرضي هللا ] 26:نورال[ُ

مسألة التخییر أن الزوج إذا خیر زوجتھ تكون لھا طلقة : عنھن وأرضاھن، وجعل أعلى الفردوس مدخلھن ومثواھن، والشاھد من ھذا
قال . ًواحدة؛ ألنھ یكون بھا الخیار، وأیضا یختص التخییر بالمجلس، فلو قامت عن المجلس، انقطع الخیار لھا، ویرجع األمر إلى الزوج

في المجلس، وعلى : أي) ما لم یزدھا فیھما(ًلك طلقتان، لك ثالثا، فعلى األصل لھا طلقة واحدة، : یقول لھا] ما لم یزدھا فیھما : [ رحمھ هللا
لخیار لك ا: یزیدھا في المجلس في الزمان، وفي العدد، فیقول لھا: أي) یزدھا فیھما(ھذا فإنھ إذا زادھا زادھا في المجلس وزادھا في العدد، 

فیكون  إلى منتصف اللیل، فیكون زادھا عن المجلس بالزمان، أو لك الخیار ما دمت في البیت، وھما جالسان في غرفة فتقوم إلى غرفتھا،
لك أكثر من واحدة، فلك أن تختاري أن تطلقي نفسك اثنتین إن : زاد الخیار في المكان، وزاد الخیار في الزمان، وأما زیادة العدد فیقول

  .ًرت، أو ثالثا، فیزیدھا على الواحدةاخت
 
 
 
 

 حاالت انقطاع الخیار للزوجة في تطلیق نفسھا
 
 

أریدك، فحینئٍذ یبطل خیارھا؛ ألن التخییر خیر األمرین، فإذا حدد أحدھما إما الطالق وإما البقاء انقطع : إن قالت] فإن ردت : [ قال رحمھ هللا
قال رحمھ . مكنتھ من نفسھا أن یطأھا، فمعنى ذلك أنھا قد اختارت أن تبقى معھ]أو وطئ : [ مھ هللاقال رح. ٍالتخییر وتحتاج إلى تخییر ثان

] بطل خیارھا : [ قال رحمھ هللا. فسخ النكاح قبل أن یقع التخییر: أي] أو فسخ : [ قال رحمھ هللا. قبل أن یقع منھا التخییر] أو طلق : [ هللا
  .سلم على محمد وعلى آلھ وصحبھ أجمعینوصلى هللا و. ألنھ فات محل الخیار

 
 
 
 

  باب ما یختلف بھ عدد الطالق-شرح زاد المستقنع 
ًجعل هللا سبحانھ الطالق حقا للزوج، ولكن یختلف ما یملكھ المرء من عدد الطلقات بكونھ حرا أو كونھ عبدا، وكذلك یختلف العدد بحسب ما  ً ً

 .ي ھذا البابتلفظ بھ وما نواه، وھذا كلھ بحثھ العلماء ف
 تعدد الطالق
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بسم هللا الرحمن الرحیم الحمد  رب العالمین، والصالة والسالم على خیر خلق هللا أجمعین، وعلى آلھ وصحبھ ومن اھتدى بھدیھ واستن 
ٌ لھ ألفاظ مخصوصة، وھذه تقدم معنا أن الطالق]. باب ما یختلف بھ عدد الطالق : [ فیقول المصنف رحمھ هللا: أما بعد. بسنتھ إلى یوم الدین

ًاأللفاظ تارة تكون صریحة في الداللة على الطالق بحیث ال تحتمل معنى غیر اللفظ، وال تحتمل معنى غیر الطالق، وقد تكون ھذه األلفاظ  ً ً ً
ٍّمحتملة، وبینا حكم كل من الصریح والمحتمل ًطالق، فالمطلق تارة یأتي  في بیان ما یختلف فیھ عدد ال-رحمھ هللا- وبعد ھذا شرع المصنف . َّ

ِّأنت طالق نصف طلقة أو ربع طلقة، أو بعض طلقة أو یجزئ : ھو صریح لفظ الطالق، ویأتي بجزء اللفظ كأن یقول بلفظ الطالق الذي ٌ ِ
 الذي یدل ًیدك طالق، ورجلك طالق، وروحك طالق، وشعرك طالق، ونحو ذلك؛ ثم ھذا اللفظ تارة یكون بصریح الطالق: المرأة نفسھا فیقول

ًأنت طالق طلقة واحدة، وتارة یأتي بلفظ یحتمل أكثر، فیقول: على عدد معین كأن یصرح بالتحدید فیقول ً أنت الطالق، أو یلزمني منك : ِ
ًتارة تكون النیة موافقة للفظ وتارة تكون النیة مخالفة : فكل ھذه ألفاظ یختلف فیھا الحكم، ومن حیث األصل. الطالق، ونحو ذلك ًُ ًُ للفظ وكل ً

ًفي ھذا الموضع سأذكر لك جملة من األحكام :  یقول-رحمھ هللا-، كأن المصنف )باب ما یختلف بھ عدد الطالق: (ھذا من مباحث بابنا
ًوالمسائل المتعلقة بلفظ الطالق، یختلف الحكم فیھا من حیث العدد، فُیحكم تارة بأن الطلقة واحدة، وتارة یحكم بأنھا أكثر من واحدة ً. ...... 

 
 الخالف في تشطیر الطالق على العبد

 
 

ًیملك من كلھ حر أو بعضھ ثالثا : [ قال رحمھ هللا ھذه المسألة تعرف بمسألة تشطیر الطالق، فھناك األحرار وھناك العبید، والشرع حینما ]. ٌ
، فمن كفر با عز وجل وعادى هللا وحارب حكم بضرب الرق على العبد أو على األمة بسبب الكفر ال یتقید ھذا بلون وال بجنس وال بطائفة

َدین هللا عز وجل وُضرب علیھ الرق ُضرب علیھ عقوبة من هللا عز وجل، ونقص عن مستوى اآلدمیة حتى یباع كالمتاع؛ ألن هللا یقول َ َ ً ِ ِإْن : ِ
ُُّھم إال كاألنعام بْل ُھم أضل  َ َ ََ ْ ِْ ْ َ َ َّ َ عز وجل بانتقاصھ ونزولھ إلى ھذه المرتبة بمنزلة من كان على َ، فال یمكن أن نسوي من حكم هللا]44:الفرقان[ِ

ِّفُوجدت أحكام في الشریعة شطر فیھا الحكم بالنسبة لألرقاء، واختلف الحكم بالنسبة للحر ! ِصراط سوي، وآمن با وشرع هللا عز وجل ُ ٌ ِ
، وال یقیمون لإلیمان إن اإلسالم فیھ عنصریة أو حزازیة بأذ: والعبد، وأعداء اإلسالم قد یقولون یة األرقاء أو نحو ذلك؛ ألنھم ال یؤمنون با

ِوزنا، واإلسالم قائم على اإلیمان والعقیدة، فلما كفر الكافر با وُضرب علیھ الرق عوقب من هللا عز وجل بھذه العقوبة، وال یمكن أن یسوى  ٌ ً
َبین من آمن ومن كفر، فا عز وجل حكم ویحكم وال ُمعقب  ِلُحكمھ وُھو سریُع الحساب َِّ ِ ِ ِ َِ َ َ َْ ِ فنص هللا في كتابھ على أن عقوبة ]. 41:الرعد[ْ

ِفعلْیھن نْصُف ما على الُمْحصنات من العذاب : األحرار ضعف عقوبة اإلماء والعبید ِ ِ ِ ََّ َ َ َ َ َ َْ َْ ََ وبین أن الحكم في العقوبة والمؤاخذة في ]. 25:النساء[َِ
ھل یقاس على مسألة العقوبة غیرھا من المسائل أو ال یقاس؟ فجاءت القضایا والسنن : ف العلماء رحمھم هللاًالزنا یختلف رقا وحریة، واختل

َّ ومنھم األئمة المأمور باتباع سنتھم كـعمر و عثمان بمسألة التشطیر، فشطروا للعبد كما شطروا لھ بالنسبة -رضوان هللا علیھم- عن الصحابة  َّ
ٌ قیاسا، والقیاس حجة في الشرع، وقامت األدلة على أنھ حجة، وقد بسط اإلمام ابن القیم رحمھ هللا مسألة حجیة ًللنساء، فجعلوا الحكم مطردا ً

َّوبین حجج السنة الكثیرة وقضایا الصحابة على حجیة القیاس، فكأن الشرع نبھ بالمثل على مثلھ، ) أعالم الموقعین: (القیاس في كتابھ النفیس
َّفإذا نص في العقوبة  بتشطیر الطالق للعبد وإذا - كما ذكرنا- یقاس علیھا غیرھا، فجاء قضاء بعض الصحابة :  والحدود على التشطیر قالواُ

ًأنھ یباح للرجل أن ینكح أمة إذا : ھل العبرة بالزوج، أو العبرة بالزوجة، أو العبرة بواحٍد منھما؟ توضیح ذلك: قلنا بالتشطیر یرد السؤال
َومْن لم یْستطْع منكم طْوال أْن ینكح الُمْحصنات الُمْؤمنات فمْن ما : ً، كما ھو ظاھر آیة إباحة اإلماء إذا لم یجد حرةخشي العنت ولم یجد حرة َ َ َ َ َ َِ ِ ِ ِ ِ ِ َِ َ َ َْ ْ َ ً َ ْ ُْ ْ َ

ٍملكت أْیمانكم مْن فتیاتكم الُمْؤمنات وهللا أْعلم بإیمانكم بْعُضكم مْن بْعض  َ َ َ َ َ َ َِ ِ ِ ِ ِ ِْ ْ ُ ُ ُْ ُ ُ ُ ُِ ِ َ ََ َُ َّ َ َ َ ْ ْذلك لمْن خشي العنت منكم : إلى أن قالَْ ُ ْ ِ ِ ِ َِ َ ََ َ َ َْ : ، فجاء بشرطین]25:النساء[َ
ًومْن لم یْستطْع منكم طْوال  َ ْ ُْ ْ ِ ِ َ َ َ إذا لم یكن عنده قدرة على أن یتزوج حرة، وخاف على نفسھ الزنا یباح لھ أن یتزوج أمة، فإذا أصبحت : أي: ََ

عدد الطالق، لكن ھل العبرة بالرجل وال یتشطر الطالق، ألن الزوجة أمة وما دام أن الرجل حر إن الرق یؤثر في : ًزوجة لھ، فحینئٍذ نقول
یمتلك العدد فالعبرة بھ؟ ھذا قول عمر وعثمان وابن عباس وزید بن ثابت وغیرھم من الصحابة والتابعین وھو أشبھ بمذھب الجمھور، 

وقال . ًكان الزوج حرا فإنھ حینئٍذ ال یتشطر الطالق حتى ولو كانت زوجتھ أمةفجمھور العلماء على أن العبرة في التشطیر بالرجل، فإن 
أن العبرة بالمرأة ألنھا ھي محل الطالق :  منھم علي بن أبى طالب وعبد هللا بن مسعود وھو مذھب الحنفیة-رحمھم هللا-طائفة من أھل العلم 

ًویتعلق الطالق بھا، فإن كانت حرة طلقت ثالثا وملك زوجھا  ًالتطلیق ثالثا، وإن كانت أمة فإنھ یطلقھاً وھناك . طلقتین، وتكون بائنة بھا ً
ًفإذا كان الرجل عبدا والمرأة حرة تشطر الطالق، وإن كانت المرأة رقیقة وزوجھا حر : العبرة بواحٍد منھما: مذھب ثالث لـعثمان البتي قال

ق الرجال، وجعل الطالق بید الرجال وھو مسند إلى الرجل، فإذا كان مذھب الجمھور؛ ألن هللا خاطب بالطال: والصحیح. تشطر الطالق
: كیف یتشطر الطالق؟ ھل یقال: إن الطالق یتشطر، وإن العبرة بالرجل، فحینئٍذ یرد السؤال: فإذا قلنا. یتشطر فالعبرة بالرجل ال بالمرأة

ُفال تحل لُھ مْن بْعد :  طلقة، بل لو طلق طلقتین وھو رقیقنصف: أن المطلق ال یقول: الطالق ال یتشطر، بمعنى: الجواب! طلقة ونصف؟ َ ِ ُّ َِ َ َ
َحتى تنكح زْوجا غْیرهُ  َ ََ ً َ َِ ًأنھا ال تتشطر وأن الطالق ال یتشطر، فحینئٍذ یملك ثالثا، : ًفیكون كالحر إذا طلق ثالثا، وأما على القول] 230:البقرة[َّ

ًبغض النظر عن كونھ حرا أو رقیقا إذا كان : یعني) ٌمن كلھ حر. (من حقھ أن یطلق: یعني) یملك]. (ٌیملك من كلھ حر : [ یقول رحمھ هللا. ً
عبد یملك بین رجلین، وھذان الرجالن أحدھما : رجل بین رجلین، یعني: ًالبعضیة مثال). أو بعضھ. (الزوج كلھ حر ولیس فیھ شبھة الرق

ٌصفھ حرا ونصفھ مملوكا، فیوم یكون فیھ عبدا یخدم سیده، ویوم ھو حر یفعل ًأعتق نصفھ وبقي نصف العبد مملوكا، فیصبح في ھذه الحالة ن ًٌ ً ً
ٌما یشاء، فنصفھ حر ونصفھ عبد، وربما كان بین ثالثة أشخاص، فأعتق أحدھم الثلث، وبقي ثلثاه مملوكا فیوم حر ویومان رقیق، یوم یخدم  ً ٌ

ولو كان -أنھ لو كان فیھ شائبة الحریة :  بمعنى كالمھ-رحمھ هللا-  یقول المصنف فیھ األول ویوم یخدم فیھ الثاني، فلو كان الرقیق بھذه الصفة
ًالعبرة بأكثره، فإن كان أكثره حرا فإنھ حینئٍذ یملك الثالث، وإن كان أكثره الرق فإنھ :  فإنھ یملك الثالث، وقال بعض العلماء-المعتق منھ أقل
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ًإن طلق ثالثا لم تحل لھ حتى تنكح زوجا غیره، وقالواثالث تطلیقات، ف: أي) ًثالثا. (ال یملكھا ویتشطر : قال رحمھ هللا. العبرة بالحریة: ً
ًحرة : (قال رحمھ هللا. ًإذا كان الرجل أو الزوج رقیقا فیملك اثنتین؛ ألنھ لیس ھناك طلقة ونصف: والعبد یملك اثنتین، یعني). والعبد اثنتي(

  .إن العبرة بواحٍد منھما سواء كان الرجل أو المرأة: بتي رحمھ هللا حیث خالف الجماھیر وقالًخالفا لـعثمان ال). كانت زوجتاھما أو أمة
 
 
 
 

 ألفاظ الطالق الدالة على التعدد أو المحتملة للتعدد
 
 

 ...... .[ أنت الطالق أو أنت طالق أو علي أو یلزمني وقع ثالثا بنیتھا، وإال فواحدة: فإذا قال: [ قال رحمھ هللا
 

 (ِأنت الطالق: (الرجل المرأتھقول 
 
 

حتى تكون الصورة واضحة، الطالق إذا وقع فیھ اللفظ، فإما أن یتفق مع : ًأوال. -نسأل هللا لنا ولكم المعونة-قبل أن ندخل في التفصیالت 
ًا أن یختلف، فتكون نیتھ شیئا ولفظھ إما أن یتفق لفظ الطالق الذي یتلفظ بھ مع الذي نوى، وإم: النیة، وإما أن یختلف مع النیة فعندنا صورتان

ًأنت طالق طلقة : أن یقول للمرأة: مثال. ًأن یتفق لفظ الطالق ونیتھ سواء كان باألقل أو كان باألكثر أو بینھما: الصورة األولى. ًشیئا آخر
ُواحدة وینوي واحدة، فاللفظ واحد والنیة واحدة فاتفقت النیة مع اللفظ، فإجماعا تعد طلقة واحد ٌأنت طالق طلقتین، وینوي : ة أو یقول لھاً

في ھذه الحالة إذا اتفق اللفظ مع النیة فال . ًأنت طالق ثالثا، وینوي الثالث، فاتفق اللفظ مع النیة: لھا الطلقتین، فاتفق اللفظ مع النیة، أو یقول
 على اإلمضاء؛ ألنھ تلفظ بالطالق ونیتھ موافقة، إشكال أنھ ینفذ الطالق على التفصیل، وجماھیر السلف واألئمة من الصحابة والتابعین

َفإْن طلقھا : ، وھذه مؤاخذة الباطن، وكذلك قولھ )إنما األعمال بالنیات(فاجتمع دلیل الشرع على المؤاخذة؛ لقولھ  َ ََّ َ ُ، وإذا طلقتم ]230:البقرة[ِ ُ ْ َّ َ َ ِ َ
َالنساء  َ َّ، وإْن طلقتُموُھن ]231:البقرة[ِّ ُ ْ َّ َ ِ أن یختلف اللفظ : صورة أخرى.  وھو تلفظ بالطالق، ھذا بالنسبة الجتماع اللفظ مع النیة،]237:البقرة[َ

ِمع النیة فتكون نیتھ شیئا، ولفظھ شیئا آخر، ونحن ال نتكلم في من لم ینو الطالق، إنما نتكلم عن شخص نوى الطالق واختلفت نیتھ في العدد،  ْ ً ًَ
في  ره، أو ینوي بلفظ یحتمل الطالق أو بغیره، فقد تقدمت معنا في الكنایات وبینا حكمھاأما مسألة أن یأتي بلفظ یحتمل الطالق أو غی

: ما یختلف بھ عدد الطالق، ولسنا في مسألة: ٍلكنا ھنا أمام رجل یتلفظ بلفظ الطالق، ولكن یتردد لفظھ بین األقل أو األكثر فقال. الكنایات
ً لكن ھل یمضي ثالثا، أو یمضي اثنتین، أو یمضي -ال شك في ذلك- ٍوالطالق ماض فاألمر مفروغ منھ، ! أیمضي الطالق أو ال یمضي؟

 عن لفظھ، فإما أن تكون -وھي الصورة الثانیة- ھل اللفظ یؤخذ باألكثر أو األقل؟ فإذا اختلفت نیتھ : فھنا البحث كلھ منصب على! واحدة؟
ًأنت طالق ثالثا، : فیقول لھا: أن تكون نیتھ لعدد أقل مما تلفظ بھ: توضیح ذلك. رالنیة لألقل واللفظ لألكثر، أو یكون اللفظ لألقل والنیة لألكث ٌ

الحالة الثانیة من . وینوي واحدة، فاللفظ مختلف عن النیة، النیة تنوي األقل، واللفظ واقع على األكثر، ھذه الحالة األولى من الصورة الثانیة
ٌطالق طلقة واحدة، وینوي الثالث، أو أنت طالق طلقة، وینوي الثالث، فاللفظ لألقلأنت : أن یكون العكس، یقول لھا: الصورة الثانیة والنیة  ًٌ

ھل نأخذ باألكثر أو نأخذ باألقل؟ ھل نأخذ باألكثر؛ ألن لفظ الطالق خطیر والشرع اعتد باللفظ : لألكثر، ففي جمیع ھذه األحوال یرد السؤال
خذ باألقل ألن األصل أنھا زوجتھ واألصل عدم الطالق حتى یدل الدلیل على أنھا خرجت من واعتد بالطالق حتى أمضاه على الھازل، أو نأ

ًعصمتھ بالطالق؟ ففي بعض األحیان نغلب النیة وبعض األحیان نغلب اللفظ، وھذا من مباحث اختالف الظاھر مع الباطن، فالشرع تارة  ِّ َِّ َُ ُ
ّففي الطالق قوى الظاھر على الباطن في الھازل، فإن الھازل یمزح مع زوجتھ . لظاھرًیقوي الظاھر على الباطن، وتارة یقوي الباطن على ا

أنت طالق، وال ینوي الطالق؛ فاعتبر الشرع لفظھ، ولم یلتفت إلى نیتھ، وھكذا إجماع العلماء في ألفاظ یعتدون فیھا بالنیة، : ویقول لھا
 من -للعلماء فیھا وجھان ) أنت الطالق(أنت الطالق؟ : إذا قال لھا: فالسؤال اآلن. ًویجزئھ ذلك دیانة بینھ وبین هللا عز وجل كما تقدم معنا

: الطالق، یعني: ، فھل نقول)ال(ًأن المرأة تطلق وتوصف بكونھا طالقا بطلقة واحدة، لكن المشكلة أنھ جاء بـ:  أحدھما-حیث النظر إلى اللفظ
االستغراق، فیحمل العدد على أتم األعداد؟ ھذا : المراد بھا) الطالق(في ) ال: (ن قولھكل الطالق، وكأنھ جعل جمیع الطالق لھا، وحینئٍذ یكو

ِیتردد بین االستغراق وبین أقل ما یقع ویسقط علیھ الطالق؛ فنأخذ باألقل ما لم ینو األكثر، وھذا ) أنت الطالق: (أن قولھ: الوجھ الثاني. وجھ
ًھل نویت واحدة فتكون واحدة، أو نویت ثالثا فتكون ثالثا؟، فإذا : أنت الطالق سألناه: مرأتھھو الصحیح، وعلیھ درج المصنف، أنھ لو قال ال ً ً

ًلم أنو شیئا، فواحدة، قالوا: قال ًأن الشعراء لم یعتبروا المصدر داال على االستغراق في ھذا، ولذلك قال أحد الشعراء : ومما یدل على ذلك: ِ
إلى  یشتكي عشرتھ معھا وأنھا بلغت: إنك شھرت بي أي: ًدحا من الزمن حتى ملھا وسئم، وقالِوكان قد غضب من امرأتھ، وعاش معھا ر

ًونوھت باسمي في العالمین وأفنیت عمري عاما فعاما فأنت الطالق وأنت الطالق وأنت الطالق ثالثا تماما فما أبقى لھا شیئا، : -أسوأ الحاالت ً
) أنت الطالق(ًعتدھا ثالثا، بل كرر اللفظ ثالث مرات، فدل على أن اللسان العربي ُیفھم منھ أن أنت الطالق وا: أنھ لم یقل لھا: وجھ الداللة

ًوأنت الطالق وأنت الطالق وأنت الطالق ثالثا تماما فلو كان : وحدھا ال تدل على الثالث؛ ألنھا لو كانت وحدھا تدل على الطالق، لم یقل لھا ً
ًكراره للفظ یدل على أن ھذا المصدر ال یدل على االستغراق من كل وجھ وحینئٍذ تطلق طلقة واحدة، نفس اللفظ یدل على الطالق لما كرر، فت

أنت الطالق، : (إما أن یقول لھا: أنت الطالق، فال یخلو من حالتین: ًویحكم بكونھا طالقا طلقة واحدة إال إذا نوى أكثر من واحدة، فإذا قال لھا
وكرر ) أنت الطالق وأنت الطالق وأنت الطالق: (ویسكت، فإن قال لھا) أنت الطالق: (و یقول لھافیكرر، أ) أنت الطالق، أنت الطالق

أنت الطالق وأنت الطالق وأنت : (ًناویا الثالث فثالث، وإن قال) أنت الطالق، وأنت الطالق، وأنت الطالق: (ونوى واحدة فواحدة، وإن قال
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ًولم ینو شیئا، فللعلماء وجھان كقول) الطالق أنت الطالق، لفظ : أن قولھ: الخالصة. وسیأتي بیانھا إن شاء هللا) ٌأنت طالق طالق طالق: (ھِ
محتمل یتردد بین االستغراق الموجب للثالث وبین الداللة على أقل الطالق وھي واحدة، وھذا ھو الصحیح؛ فإن كرره أو نوى بھ الثالث 

  .فثالث وإال فواحدة
 
 
 
 

 (القِأنت ط: (قول الزوج لزوجتھ
 
 

أنت طالق، : طلقة واحدة، فإذا نوى الثالث بقولھ: أنت طالق، فأقل ما یصدق على المرأة أنھا طالق: إذا قال الرجل المرأتھ] ٌأو طالق : [ قولھ
أن الثالث ب: عند من یقول-أنت طالق، اسم فاعل یقبل الوصف بدلیل : ًطالق ثالثا، والسبب في ھذا أن قولھ: قال العلماء وھو مذھب الجمھور

أنت طالق، یحتمل أن یقصد : ًأنت طالق بالثالث لطلقت ثالثا، فأصبح اسم الفاعل بقولھ:  أنھ لو قال لھا-تقع، ومذھب جماھیر السلف والخلف
ٌأنت الطالق، فأنت طالق إن نوى بھا واحدة فتكون واحدة و: كقولھ) أنت طالق(كلمة : بھ األكثر ویحتمل أن یقصد بھ األقل، فنقول إن نوى ِ

ًثالثا فتكون ثالثا ً.  
 
 
 
 

 (یلزمني الطالق(أو ) علي الطالق: (قول الرجل
 
 

) ّعلي الطالق(و) أنت طالق(و) أنت الطالق(لماذا جعلنا : سؤال. كلھ بمعنى) یلزمني الطالق(أو ) علي الطالق(أو ]. ّأو علي : [ قولھ
ً، فالمرأة التي توصف بكونھا طالقا )أنت طالق: (أو قال لھا) أنت الطالق: ( قال لھاألنھ إذا: األصل فیھا أنھا واحدة؟ قالوا) یلزمني الطالق(و

ًالطلقة الواحدة، فإذا نحن على یقین أنھ طلقھا طلقة واحدة، وشككنا ھل تقع الثانیة أو الثالثة أو ال؟ واألصل بقاء العقد، : أقل ما توصف بھ ً
  .إنھا طلقة واحدة ما لم ینو األكثر: فلذلك یقال بالبقاء على الیقین، وعلیھ قالوا

 
 
 
 

 ًوقوع الطالق ثالثا في مجلس واحد وحكمھ
 
 

لكن بشرط نیتھا؛ وكان الناس على عھد النبي صلى هللا علیھ وسلم وأبي بكر ) ًوقع الطالق ثالثا). (ًوقع ثالثا بنیتھا وإال فواحدة فأكثر: (قولھ
احدة، ثم یراجعون أو یسرحون بإحسان، ثم یطلقون الثانیة بعد، ثم یطلقون الثالثة، ًوصدرا من خالفة عمر على السنة یطلقون طلقة و

فیفرقون الطالق على السنة فلما جاء عھد عمر ودخل الناس في اإلسالم، وكثرت الفتوحات، واختلط الحابل بالنابل، وكثرت المسائل 
ًثالث في لفٍظ واحد، فـعمر بن الخطاب لما أصبح األمر منتشرا بین ًووجدت النوازل، كثر التطلیق ثالثا، وأصبح الناس یجمعون طالق ال

ًالناس، وانتبھ إلى أن الناس كانوا في عھد النبي صلى هللا علیھ وسلم على السنة وكانوا ال یطلقون إال طلقة واحدة، فلما جاء عھد عمر رضي 
ًكعادتھ رضي هللا عنھ ما كان یبرم أمرا حتى یستشیر -ًبا قام عمر بن الخطاب خطی: هللا عنھ كما روى ابن عباس في الصحیحین قال

أن هللا عز وجل أعطى المطلق ثالث : ، یعني)ٍأرى الناس قد استعجلوا في أمر كانت لھم فیھ أناة : (  فقال رضي هللا عنھ- الصحابة والناس
ً ثالثا یستعجل فیما وسع هللا علیھ، فیبتدع في دین هللا تطلیقات مرتبة، یطلق ثم یراجع، ثم یطلق ثم یراجع، حتى تكون الثالثة، فالذي یطلق

 - ًوھو مذھب جمھور العلماء رحمھم هللا خالفا للشافعي ، وقد تقدمت معنا ھذه المسألة-ویخالف شرع هللا ویضیق على نفسھ؛ ویرتكب البدعة 
ما رأیكم ھل نبقى على األصل : یعني)  أمضیناه علیھمٍأرى الناس قد استعجلوا في أمر كانت لھم فیھ أناه فلو أنا: ( فقال رضي هللا عنھ

ًالشرعي أن من تلفظ بالطالق نؤاخذه بھ أو ال؟ ألن هللا قد بین لھ الطالق، إن شاء طلق ثالثا، وإن شاء طلق واحدة، فا أعطاه ثالثا  ً
الصحابة؛  خطاب رضي هللا عنھ ومن بعدهلزوجتھ، فأمضاه عمر وأمضاه الصحابة معھ، ولذلك قضى بالثالث أمیر المؤمنین عمر بن ال

ًإني طلقت امرأتي مائة قال: ولذلك لما جاء الرجل إلى ابن عمر وقال ًثالثا حرمت بھن علیك وسبع وتسعون اتخذت بھن كتاب هللا ھزوا: (ُ ًٌ .(
تكفیك منھا ثالث، تحرم : ً ألفا، فقالإني طلقت امرأتي: (وكذلك ابن عباس رضي هللا عنھ ثبتت الروایة الصحیحة عنھ أنھ جاءه رجل وقال لھ

وعلى ھذا مضى الصحابة والتابعون، ومذھب األئمة األربعة و الظاھریة معھم في المشھور من مذھبھم وأصبح العمل عند ) زوجتك علیك
حتى لو : ، أي)دث الملھموحسبك أنھ قضاء المح: ( على إمضاء الثالث، یقول الشیخ محمد بن عبد الوھاب رحمھ هللا- رحمھم هللا-أھل العلم 

ًكان اجتھادا من عمر فحسبك أن عمر رضي هللا عنھ كان ُمحدثا ُملھما ً  أن الثالث ثالث -رحمھم هللا-وعلى ھذا مضى العمل عند أھل العلم . ًّ



 2080 

رق دون الجمع، فإن جمعھا وأن المسلم مخیر بین أن یقول الثالث بلفٍظ واحد فیمضي علیھ الثالث، وبین أن یقولھا متفرقة ویصیب السنة بالتف
أن من ابتدع وخالف السنة في الطالق فاألشبھ بمثلھ : فإنھ مبتدع وآثم بجمعھ، ولما ابتدع خالف شرع هللا فاألنسب فیھ عقوبتھ، وقد قدمنا ھذا

 المشھور عن جماھیر  على ھذا القول-رحمھ هللا- على ذلك، ودرج المصنف - رحمھم هللا- وعلى ھذا مضى قضاء األئمة . أن یعاقب ویؤاخذ
 .السلف والخلف رحمھم هللا

 
 
 
 

 ألفاظ تفید تعدد الطالق
 
 

ویقع : (قال رحمھ هللا]. ًأو نحو ذلك ثالثا ولو نوى واحدة ) الریح(أو ) عدد الحصى(أو ) أكثره(أو ) كل الطالق(ویقع بلفظ : [ قال رحمھ هللا
، )أنت طالق بالثالث: (أو یقول) ٌأنت طالق كل الطالق: (كون اللفظ لألكثر فیقولھنا یكون اللفظ لألكثر، وینوي أن ی). كل الطالق(بلفظ 

ًوینوي واحدة، فإنھا ثالث وال تؤثر نیتھ؛ ألن اللفظ ال یحتمل الواحد، وقد جاء باللفظ الصریح الدال على استغراق التطلیقات الثالث؛ فإنھ 
ال أكلم كل الناس، فإنھ یحنث بتكلیمھ ألي فرٍد منھم، ونحن ! وهللا: ً لو أن شخصا قالتفید العموم، ولذلك) كل: (ینفذ علیھ كل الطالق؛ وكلمة

ًفي شرع هللا نحكم بكونھ حانثا ونلزمھ بذلك إذا كلم واحدا منھم، فدل على أن كلمة  -رحمھم هللا- تفید العموم، حتى أن األصولیین ) كل: (ً
أو أكثره، ). أو أكثره). (ٌأنت طالق بالثالث) :كان كقولھ) أنت طالق كل الطالق: (لھا، فإذا قال )كل(إن من ألفاظ العموم لفظة : یقولون

أي أن نیتھ األقل -ٍأن ینوي األقل مع احتمال في اللفظ : ولذلك ھذه الصورة األشبھ فیھا. الحقیقة أكثر الطالق ھذا ُمحكم، أكثر الطالق مشكل
إن عندنا : ًثر، وأقل الطالق كطلقة وأكثر الطالق ثالث، وبناء على ذلك قال بعض العلماء؛ ألن الطالق فیھ أقل وفیھ أك-مع تردد في اللفظ

أكثر صیغة أفعل، : الواحدة أقل الطالق، واالثنتان أكثر من الواحدة، لكن لما قال. ٌأنت طالق أكثر الطالق: كثیر وأكثر، فھو إذا قال لھا
ٌأنت طالق (أو ). أو عدد الحصى. (ً فتخرج على ھذا الوجھ أن تكون ثالثا- االثنتین الثالثوالكثیر اثنتان، فأكثر من- فالمراد أكثر من كثیر 

أنت طالق عدد :  إذا قال لھا-نسأل هللا السالمة-فھذا الظاھر أنھ مغتاظ من زوجتھ !! ًما أبقى من الطالق شیئا! ھذا ما شاء هللا- ): عدد الحصى
ٌأنت طالق : (ًألن الریح عددھا فوق الثالث قطعا، فإذا قال لھا عدد الریح؛). أو الریح. (حرم بالثالثًأنھ یرید الثالث قطعا؛ فت: الحصى، معناه

ونحو ذلك، ھذا كلھ واضح أنھ یرید )... عدد الرمال(أو ) عدد الجبال(أو ) عدد النمل(أو ) عدد الناس(أو ) عدد الحصى(، أو )عدد الریح
أن یأتي بما یدل على الثالث فأكثر؛ ألن عدد الریح فوق الثالث، وعدد الحصى فوق الثالث، وعدد : أي). أو نحو ذلك. (األكثر وھو الثالث

ًأنت طالق ثالثا : ٌأنت طالق عدد الحصى أو عدد الریح، كما لو قال لھا: الرمل فوق الثالث، وكذا عدد الجبال وعدد الناس، فھو إذا قال لھا ٌ
  .فأكثر

 
 
 
 

 على التعدد وإن خالفتھ النیةاعتماد اللفظ الصریح الدال 
 
 

نوى األقل واللفظ لألكثر، فیلتفت إلى اللفظ وال یلتفت إلى النیة؛ ألن الطالق : وھذه صورة أخرى) لو نوى]. (ًثالثا ولو نوى واحدة :[ قولھ
علیھ؛ ألن الشرع جعل صریح إنھا تطلق : أنت طالق، ولم یقصد الطالق وھزل معھا، فحینئٍذ نقول: في العدد صریح، كما لو قال المرأتھ

ُأنت طالق بالثالث، ونوى واحدة فإنھ یؤاخذ بصریح اللفظ، كالھازل حیث أخذ بصریح لفظھ، وبإیضاح : فإذا قال لھا: ًاللفظ مؤاخذا بھ، قالوا ٌ
ً نیتھ ال قضاء وال دیانة، حتى  فإنھ ال تنفعھ- ًوقد طلق صراحة بالثالث أو بما یدل على استغراق العدد للثالث- ًنویت واحدة : إذا قال: أكثر ً

ِبینھ وبین هللا لیست بزوجتھ؛ ألن اللفظ صریح، ولو لم ینو ذلك الصریح ْ َ.  
 
 
 
 

 إسناد الطالق إلى األجزاء
 
 

ًوإن طلق عضوا أو جزءا مشاعا أو معینا أو مبھما أو قال: [ قال رحمھ هللا تعالى ً ً ً أن : ةالحقیق]. ًنصف طلقة، أو جزءا من طلقة، طلقت : ً
ٌ والفقھاء أتوا بأشیاء ربما أن الشخص یستغرب منھا؛ لكن لو وقفت أمام الناس ُمفتیا أو قاضیا لجاءتك أمور ال ینتھي - رحمھم هللا-العلماء  ً ً

تظنھا  قد - في الحقیقة-یدك طالق، رجلك طالق، رأسك طالق، فالعلماء یأتون بمسائل : قلت المرأتي: فیھا العجب، فقد یأتیك شخص یقول لك
ًغریبة؛ ولكن إذا عشت بین الناس رأیت أن األمر أكثر من ھذا، وأن عند الناس أكثر من ھذا، وقد تكون ھذه المسائل أصوال لغیرھا، فعندنا 
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ي طالق، أنت طالق، زوجت:  كقولھ- وھذا ھو األصل-ِأن یسند الطالق إلى المرأة : الحالة األولى: ِّالمطلق لھ حالتان. مسألة تطلیق جزء المرأة
ٌامرأتي فالنة، نسائي أو زوجاتي طوالق مني مثال، فحینئٍذ أسند الطالق إلى المرأة وال إشكال، ھذه الحالة األولى، والطالق واقع فیھا بواحدٍة  ً

فھناك : أقسامًإذا ذكر جزءا من المرأة؛ فأجزاء المرأة تنقسم إلى : أو أكثر على حسب اللفظ، وعلى حسب ما قررناه فیما مضى؛ لكن السؤال
أن یذكر : القسم الثاني. ًیذكر جزءا من المرأة یعبر بھ عن كلھا: القسم األول. أجزاء یعبر بھا عن الكل، وأجزاء أخرى ال یعبر بھا عن الكل

ًجزءا من المرأة، وال یعبر بھ في أصل الوضع عن الكل، إما أن یكون جزءا مشاعا كقولھ ً : ًعینا فیقولنصفك ربعك ثلثك، وإما أن یكون م: ً
ِیدك، رجلك، رأسك، ظھرك، وجھك، وھذا المعین إما أن یكون مما تدخلھ الروح وحیاتھ حیاة روح، وإما أن یكون من حیاة النمو ِ ِ ِ : ًفإذا. ِ

ه للبعض، وھذا على أن یسند: ًثانیا. أن یسند الطالق إلى المرأة، ویسرح المرأة فال إشكال إذا كان الطالق للمرأة كلھا: ًأوال: األقسام كالتالي
: الثاني. النفس والروح والذات والجسد، ھذه ھي المشھورة: البعض الذي یعبر بھ عن الكل، وھذا یشمل أربعة ألفاظ ھي: األول. أقسام

أو یكون إما أن یكون مما یدخلھ الروح، : ٍالبعض الذي یعبر بھ عن جزء من أجزائھا كما ذكرنا، كالید والرجل والرأس، فینقسم إلى قسمین
ٌجزء ال یعبر : الثاني. ٌجزء یعبر بھ عن الكل: أحدھما: ًأن یذكر جزءا من المرأة وھذا على قسمین: فنبدأ بالقسم الثاني. مما ال تدخلھ الروح

كاد یقارب وی-الجسد، الذات، الروح، النفس، فھذا في قول جماھیر العلماء : فإن كان الجزء یعبر بھ عن الكل، مثل. بھ عن الكل في الغالب
روحك مني طالق، جسدك مني طالق، ذاتك مني طالق، نفسك مني طالق، في ھذه األربعة األحوال یطلق الكل :  أنھا تطلق، إذا قال-اإلجماع

ًوال یتبعض الطالق، فإذا أسند الطالق إلى جزء ُیعبر بھ عن الكل غالبا فإنھ یسري الطالق على الكل، ویكون تعبیره بھذا الجزء كال َّ تعبیر َ
ًأن یكون مما ال یعبر بھ عن الكل، وحینئٍذ إما أن یكون جزءا مشاعا: الحالة الثانیة. بالكل ًمعلوما أو مبھما◌، فیكون جزءا مشاعا كما لو قلنا ً ً ً ًً :

ًالنصف، أو یكون جزءا مبھما كبعضك وجزئك، أو مشاعا معینا كقولھ ً ً ذا أسند الطالق إ: نصفك األعلى أو نصفك األسفل، ففي ھذه الحالة: ً
ًلجزء مشاع من البدن ولو كان أقل جزء من البدن كقولھ مثال ٍ ُعشر عشرك مني طالق، فإنھ یسري الطالق للكل؛ ألن الشرع لم یجعل في : ٍ

ًالمرأة حالال وحراما، فحكم هللا في المرأة إما أنھا في العصمة كلھا وإما أنھا لیست في العصمة، فلما تلفظ بالطالق فإنھ یؤ اخذ بھ كلھ، كما لو ً
ًأنت طالق نصف طلقة أو ربع طلقة، صار مؤاخذا بالطلقة بكاملھا، ألن الشرع لم یجزئ زوجة ویجعل نصفھا : قال لھا في الطالق نفسھ

ًحالال للزوج ونصفھا حراما و تسعة أعشارك ِنصفك أو ربعك أو ثلثك أو ثلثاك أو ثالثة أرباعك أ: ًویكاد یكون إجماعا، على أنھ إذا قال لھا!! ً
وھي التي تحتاج إلى نظر وھي مسألة األعضاء، : الحالة الثانیة. ٌطالق فإنھا طالق كلھا، سواء حدد الجزء المشاع الذي ھو المعین أو أبھمھ

 وھذا التقسیم والبد من مالحظة ھذه التفصیالت من الفقھاء،. ٌأعضاء حیاتھا حیاة الروح، وأعضاء حیاتھا حیاة النمو: وھي تنقسم إلى قسمین
مبني على اختالف الشرع في الحكم على أجزاء اإلنسان، فإذا أسند الزوج الطالق إلى جزء فالبد أن نقف مع ھذا الجزء الذي أسند إلیھ، 

ضاء، فأجزاء اإلنسان إما أن تكون مما یحلھا الحیاة وحیاتھا حیاة روح، ویشمل ھذا الید والرجل والرأس والعین واألذن وغیرھا من األع
الشعر، فلو أحرق طرف الشعر ال یحس اإلنسان باأللم ولو احترق طرف : وإما أن تكون حیاتھا حیاة نمو، وھي التي ال إحساس فیھا مثل

شعر المرأة ما تحس باأللم في رأسھا، وقد یحترق طرف اللحیة والشخص ال یعلم؛ ألنھ ال إحساس فیھا وال ألم، فحیاتھا حیاة نمو، وھذه 
ٍباق فیھ، وإسناد التحریم إلیھ  تبین من اإلنسان، فالشعر منھ ما یقص ومنھ ما یحلق ویجز وینتف ویسقط؛ إذ لیس بثابٍت في البدن والاألجزاء 

 -سیأتي ذكر بعضھا- وھذا التقسیم یعتبر في كثیر من المسائل . لیس كإسناد التحریم إلى غیره مما ال یقبل االنفصال عن اإلنسان في األصل
یاتھ حیاة روح ال إشكال أنھ متصل بالبدن وحكمھ حكم المتصل في قول جماھیر العلماء وھو كذلك في أغلب المسائل، إال الید ففیھا فالذي ح

ید اإلنسان ھل ھي في حكم المتصل ): القواعد: (كالم عند العلماء رحمھم هللا، وذكر ھذه القاعدة اإلمام ابن رجب رحمھ هللا في كتابھ النفیس
 ال یأخذ حكم حیاة الروح من كل وجھ، فیزید أن نبین حكم إسناد الطالق إلى أجزاء -كما قلنا-فصل؟ لكن بالنسبة للذي حیاتھ حیاة نمو أو المن

یدك : ٍلو أسند الطالق إلى عضو حیاتھ حیاة نمو، فقال لھا: المسألة األولى. حیاتھا حیاة روح، وإسناد الطالق لألجزاء التي حیاتھا حیاة النمو
فما الحكم؟ جمھور  طالق ورأسك طالق وعینك طالق ورجلك طالق وساقك طالق وظھرك طالق وفرجك طالق وبطنك طالق وصلبك طالق

 أنھ إذا أسند الطالق إلى یدھا أو إلى رجلھا أو إلى رأسھا أنھا تطلق كلھا من حیث اإلجمال، أما الحنفیة -وعلى ھذا العمل- العلماء على 
ّالرأس، والبطن، والفرج، والظھر، ھذا عند الحنفیة، وجعلوھا دالة على الكل، لكن الجمھور ال یفرقون ما دام أن : ءفاختاروا أربعة أعضا

ًكیف حكم بكونھا طالقا كلھا؟ ھناك مسالك في االستدالل وھذه المسالك تؤثر في الحكم، فبعض : العضو متصل بالبدن، لكن یرد السؤال
: یدك طالق، فالطالق یتعلق بالید ثم یسري لبقیة البدن، وھذا المذھب یسمى عند العلماء: فلو قال لھا: ًو أوالنحكم بطالق العض: العلماء یقول

إذا طلق الید اجتمع الحاظر واجتمع المبیح، فأصبحت المرأة فیھا ما حرم هللا؛ ألنھ أسند : یقولون: مذھب السریان ویقررون الدلیل كاآلتي
صلى هللا  ؛ ألن النبي)إذا اجتمع الحاظر والمبیح فالحكم للحاظر، ویحكم بحظر الجمیع: (ما أحل هللا، والقاعدةالطالق وعلقھ بیدھا، وفیھا 

، فدل على تقدیم الحظر )إذا أكل الكلب من الفریسة فال تأكل فإني أخاف أن یكون إنما أمسك على نفسھ: (لـعدي بن حاتم: علیھ وسلم قال
دت مع كلبك كالب غیرك فال تأكل، فإنك إنما ذكرت اسم هللا على كلبك ولم تذكر اسم هللا على كالب وإن وج: (على اإلباحة، وقال لھ

طلقھا بالسریان، فیدھا تطلق فیجتمع الحاظر والمبیح، ثم یسري الطالق : المذھب األول یقول: الخالصة. ، فھذه قاعدة لھا أدلة كثیرة)غیرك
ِتبت یَدا أبي : أراد بالجزء الكل؛ ألن الشرع عبر بالجزء عن الكل، فقال تعالى: یقول: مذھب الثانيال. ًإلى الكل تغلیبا للحظر على اإلباحة َ َ ْ ََّ

َلھٍب  ٍفبما كسبت أْیدیكم ویْعفوا عْن كثیر : وقال. تب جمیع أبي لھب، فذكر الید في المؤاخذة والعقوبة وأنزلھا على الكل: ، والمراد]1:المسد[َ ِِ َِ ْ َ ََ َ َ َ َ َُ ُْ َ
فعبر بجزء اإلنسان عن كلھ فدل على أن أجزاء ) بما كسبت أیدیكم: (بما كسبت جوارحكم وبما كسبتم أنتم كلكم فقال: ، والواقع]30:رىالشو[

اإلنسان إذا تعلق بھا تحریم سرى التحریم للكل، وھذا المذھب مذھب الجمع، فیجمع بین العضو المطلق واألعضاء األخرى في حكم واحد، 
ُإن دخلت الدار فیدك طالق وقطعت یدھا قبل دخول الدار، لم تطلق على مذھب : فائدة الخالف؟ الواقع ھناك فائدة، فلو قال لھاما ھي : السؤال ٌ

إن دخلت الدار فیدك الیمنى طالق، وسرقت قبل دخول الدار، أو جاء الطالق فلم : السریان، وطلقت على مذھب الجمع؛ ألنھ حینما قال لھا
ٍلو أسند الطالق لمنفصل عن البدن؛ ألن الید صارت منفصلة فا عز وجل یؤاخذه بلفظ، فبینھ وبین هللا أنھا إن دخلت ًیصادف محال، كما 

ٌالدار فیدھا حرام علیھ، وتطلق علیھ؛ فلو قلنا بمذھب السریان وقطعت یدھا فلیجعل الطالق حتى مائة طلقة فھي في یدھا، لكن البدن انفصل 
أن األولین  كلك طالق، فالفرق بین المذھبین: یدك طالق، كقولھ: فال یسري الطالق، لكن على مذھب الجمع یكون قولھعن ھذه الید المطلقة 
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أنھا تطلق : ًیطلقون الجزء ثم یسري الحكم للكل تبعا، فإذا وقع الطالق ولم یوجد الجزء الذي تعلق بھ الطالق لم تطلق المرأة، والقول الثاني
ًوالحق أن التفصیل أقوى في الترجیح بین ھذین القولین؛ فإن قصد بالید الكل وعبر بالید ناویا الكل فال إشكال أنھ . كلألن الجزء یراد بھ ال

ٍإذا علق الطالق بعضو مما ال تحلھ حیاة الروح كالشعر : المسألة الثانیة. یسري على الكل، وإن كان لم ینو الكل فأشبھ القولین مذھب السریان
ٌالف بین العلماء في شعر اإلنسان وعظمھ كالسن ونحوه ھل ھو في حكم المتصل أو المنفصل؟ قال اإلمام ابن رجب رحمھ والسن، فھناك خ
ھل نحكم بأن : شعر اإلنسان ھل ھو في حكم المتصل أو في حكم المنفصل؟ وجھان، وكذلك السن والظفر والعظم، یعني: هللا في القواعد

ال ألمسك، ولمس شعرھا؛ فإنھ لو كان في حكم المنفصل لم ! وهللا:  في حكم المنفصل عنھ؟ فلو قالشعر اإلنسان في حكم المتصل بھ أو
حكم الشعر كحكم المتصل انتقض : إن لمس المرأة یوجب انتقاض الوضوء، فإن قلنا: یحنث، وإن كان في حكم المتصل حنث، وھكذا إذا قلنا

ٌوضوءه، فھناك جملة من مسائل العبادات والمعامالت متعلقة بھذه القاعدة، ومن أراد إنھ في حكم المنفصل لم ینتقض : وضوءه، و إن قلنا
إذا أسند الطالق إلى الشعر لم تطلق؛ ألنھ في حكم المنفصل : المزید من التفصیل فلیراجع كتاب القواعد لـابن رجب رحمھ هللا، فعلى ھذا

 ......فالشعر یحلق ویبین
 

 حكم تكرار لفظ الطالق
 
 

ًأنت طالق، وكرره، وقع العدد إال أن ینوي تأكیدا یصح أو إفھاما : وإذا قال لمدخول بھا: [ حمھ هللاقال ر تكرار اللفظ، أن : ھذه المسألة]. ً
؛ ألن غیر المدخول بھا وإن كرر اللفظ تبین - ویستوي ھنا المدخول بھا وغیر المدخول بھا-ٍأنت طالق، فإن قالھ المرأة مدخول بھا، : یقول

أنت : أنت طالق وطالق وطالق، فقولھ :ًلو أن رجال قال المرأة عقد علیھا ولم یدخل بھا: لفظ األول، فیأتي اللفظ الثاني على أجنبیة، یعنيبال
طالق، األولى تطلق بھا طلقة واحدة فأصبحت أجنبیة فلیست ھناك عدة لغیر المدخول بھا، فتأتي الطلقة الثانیة على أنھا أجنبیة، فھذا وجھ 

ِیا أیھا الذین آمنوا إذا نكْحتم الُمْؤمنات یعني: والدلیل على ذلك قولھ تعالى) لمدخول بھا: (ون المصنف یقولك ِ ِ َُّ َ َْ ُ ُ َُ َِّ َ َ َ َّعقدتم علیھن ثم طلقتُموُھن : ََ ُ ْ َّ َ َّ ُ
َمْن قْبل أْن تمسوُھن فما لكم علْیھن مْن عدٍة تْعتدونھا  َ َ ََ َ َ َ َ َُّ َّ ِ ِ َّ َّ ُّ ِِ َ َْ ُ َ غیر المدخول بھا : وعلى ھذا یقولون. ، وال مراجعة لغیر المدخول بھا]49:األحزاب[ِ

-بینونة صغرى، والبینونة الصغرى ال تحل إال بعقٍد جدید، فلو قال لھا : تبین، أي: بمجرد ما تطلقھا طلقة واحدة تبین وتصبح أجنبیة، ومعنى
طالق، :  ثم طالق أو طالق فطالق فطالق أو طالق طالق طالق، فلما قالٌأنت طالق وطالق وطالق، أو طالق ثم طالق: -غیر المدخول بھا: أي

ًاألولى بانت منھ، فجاءت الثانیة والثالثة على أجنبیة فال تطلق إال طلقة واحدة، فعندنا غیر المدخول بھا ما فیھا إشكال، ویبقى اإلشكال في 
 ...... .ِ فلنأت إلى مسألة تكرار اللفظ العام- طالقباب ما یختلف فیھ عدد ال- المدخول بھا، وھذا داخل في نفس الباب 

 
 تكرار اللفظ بدون فاصل

 
 

ًأن یكون ناویا الثالث، وحینئذ تتفق النیة مع لفظ محتمل لتلك النیة فتطلق : الحالة األولى: ٌأنت طالق طالق طالق، فلھ أحوال: لو قال المرأٍة
ًإذا نوى أقل من الثالث أو لم ینو شیئا، إذا نوى أقل : ى الثالث مضى علیھ، ویبقى السؤالأنت طالق طالق طالق، فإذا نو: ًثالثا، فلو قال لھا

ًأنت طالق طالق طالق، كما لو كان الرجل عصبیا وجاء یطلق زوجتھ، ویرید أن یبالغ في كونھا طالقا وھو ینوي : من الثالث كأن یقول لھا ً ٌ
ًقة واحدة، لكنھ یكرر تأكیدا لذلك الطالق الذي أوقعھ، فكرر اثنتین أو ثالثا أو أكثر فھي ِأنت طالق طالق طالق وقصده طل: واحدة، فیقول لھا ً

. تأكید؛ فتعد واحدة: الصورة األولى: تأتي على صورتین) طالق طالق طالق(فكلمة . ٌطلقة واحدة؛ ألن اللفظ نفسھ محتمل للتأكید والتأسیس
أنھ یؤسس الطالق فیبني : ذ نیتھ إما أن تكون تأكیدیة، وإما أن تكون تأسیسیة، والتأسیس معناهًالتأسیس، فتعد ثالثا، فحینئ: والصورة الثانیة

) ٌأنت طالق طالق طالق: (أنت طالق بالثالث، فلو سألك سائل عن قول الرجل: الثانیة على األولى، ویبني الثالثة على الثانیة، فكأنھ یقول
ًثا، وإن نوى واحدة فتكون واحدة، وإذا لم ینو شیئا فوجھان، قال بعضھمًفیھ تفصیل، فإن نوى ثالثا فتكون ثال: تقول ًِ ًإذا لم ینو شیئا نغلب : ً

ًالثالث ألنھ كرر، واإلنشاء والتأسیس أولى من التأكید؛ ألن التأسیس یفید معنى جدیدا یكون طلقة واحدة؛ ألن األصل أنھا : وقال بعضھم. ً
: حن على یقین من واحدة فال نطلق أكثر وھذا ھو الصحیح، وھو مذھب الجمھور، فمن قال المرأتھزوجتھ، وال نحكم بالطالق إال بیقین ون

ًأنت طالق طالق طالق ولم ینو ال واحدة وال ثالثا، فواحدة بناء على ذلك، وإن نوى الثالث فتكون ثالثا، وإن نوى واحدة فتكون واحدة، وإذا  ًً ًً
ٌلم ینو شیئا فإنھا واحدة على الصحیح ً.  

 
 
 
 

 تكرار اللفظ مع الفصل بحرف أو غیره
 
 

طالق (، )طالق ثم طالق ثم طالق(، )طالق فطالق فطالق(، )طالق وطالق وطالق: (اتضح لنا القول فیھ، لكن یبقى) طالق طالق طالق: (قولھ
وإن : [ھذا یؤثر أو ال؟ فقال رحمھ هللا، بین األولى والثانیة، فھل )طالق، طالق(، أو أي لفظ ناتج عن إدخال أي حرف في )بل طالق بل طالق

طالق ثم طالق ثم (، )ِأنت طالق فطالق فطالق: (كقولھ]. ٌبعدھا أو قبلھا أو معھا طلقة وقع اثنتان: أو قال) الفاء(أو بـ) ثم(أو ) بل(كرره بـ
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ِأنت : نیة غیر األولى، فإن قال لھا، ثالث؛ ألنھ إذا عطف فالعطف یقتضي المغایرة، فأصبحت الطلقة الثا)طالق وطالق وطالق(، )طالق
). أو قال بعدھا أو قبلھا أو معھا طلقة وقع اثنتان. (ًتطلق ثالثا: ٌطالق فطالق، أو طالق وطالق، فالطلقة الثانیة غیر األولى، وعلى ھذا قالوا

ً فحینئٍذ تطلق ثالثا؛ ألنھ یكون في ھذه الحالة أنت طالق طلقة، طالق طلقة، طالق طلقة،: طلقة فیقول لھا) بعدھا أو قبلھا(أنت طالق و: قال لھا
طالق طالق، فھذا الفصل : أنت طالق، ثم قال: كأنھ أسس بذكر التأكید، أو فصل بینھما بما یدل على انفصال الطلقة األولى عن الثانیة، فقال

ٌیقتضي أنھا طلقة قبل الطلقة أو طلقة بعد الطلقة، وھكذا لو قال لھا ٌطلقة، أو طالق بعد طالق بعد طالق، أو طالق قبلھا أنت طالق بعدھا : ٌ ٌُ ُ ٌ
) طالق(ٌطالق قبلھا طلقة، فأصبحت : ٌأنت طالق قبلھا طلقة، أو أنت طالق بعدھا طلقة، تكون طلقتین، إن قال: طلقة، فإنھا طلقتان، إذا قال

ًتكون تأكیدا وطلقة مستقلة) طالق: (فإن قولھٌأنت طالق قبلھا طلقة، : الثانیة لیس فیھا معنى التأكید، فتطلق طلقتین، وإن قال ً.  
 
 
 
 

 تكرار الطالق المرأة غیر مدخول بھا
 
 

طالق (اآلن بالنسبة لإلشكال في طالق ]. وإن لم یدخل بھا بانت باألولى ولم یلزمھ ما بعدھا، والمعلق كالمنجز في ھذا: [ قال رحمھ هللا
ھل لمعنى التأكید أو لمعنى : ، ھل ھو للتأكید؟ أو للتأسیس؟ فالمسألة كلھا تكون)ا طلقةٌطالق بعدھ(، أو )ٌطالق قبلھا طلقة(، أو )طالق

مراده الطلقة القبلیة، أم أنھا طلقة غیر ) ِأنت طالق: (فھل وصفھ باسم الفاعل! ، انظر)ٌأنت طالق قبلھا طلقة: (التأسیس؟ ففي الصورة األخیرة
الثانیة تأكید أم تأسیس؟ فعلى ھذا الوجھ ذكر المصنف ھذه ) طالق(، فھل )طالق(سبقت ) طلقة(: ٍالطلقة القبلیة؟ فھو ناو في قلبھ أن قولھ

: وقعت اثنتان، یعني]: ٌبعدھا أو قبلھا أو معھا طلقة وقع اثنتان: أو قال) الفاء(أو بـ) ثم(أو ) بل(وإن كرره بـ: [قال رحمھ هللا تعالى. المسألة
ًإن ھذا یعتبر تأسیسا، وال یمكن أن یقبل : طالق، كذلك قالوا ٌعد طلقتان؛ وطالق فطالق، أنت طالق ثمُفت) أنت طالق بل طالق: (إذا قال لھا

َّأخر ) أنت طالق قبلھا طلقة: (حینما قال! لكن الحظ) ٌأنت طالق قبلھا طلقة(، )ٌأنت طالق بعد طلقة(، )ٌأنت طالق طلقة: (التأكید، فھو إذا قال
َّالمقدم وقدم المؤخر، ف َّ َّھل المؤخر ھو المقدم أو ال؟ ھذا اإلشكال فھل قولھَّ َ وصف للمتقدم الذي أخره، فیكون قولھ- اسم الفاعل- ) طالق: (َّ َّ ٌ :

ً، فیكون وصفھا بكونھا طالقا واقعا للمؤخر الذي ھو )طالق(في األصل سابقة لـ) طلقة( ، المراد )ٌأنت طالق قبلھا طلقة: (، فیكون قولھ)طلقة(ً
یقصد بھ أنھ ) قبلھا طلقة: (، طلقت وال تقبل اإللغاء، ثم)ِأنت طالق) (ٌأنت طالق قبلھا طلقة: (ویحتمل أن یكون قولھ. ًلقة واحدةأن تكون ط: بھ

ٌأنت طالق قبلھا طلقة: (ًقد طلقھا طلقة مع ھذه الطلقة، فتكون طلقتان، وحینئٍذ اختار المصنف أنھا طلقتان، وعلى ھذا القول فقول الزوج ِ( ،
ھل ھي للتأسیس أو للتأكید؟ فإن قلت، للتأكید، : ًطالقا بالطلقتین، ھذا وجھ، وخالصة اإلشكال ، في الصورتین تكون)ٌ طالق بعدھا طلقةِأنت(

ٌأنت طالق قبلھا طلقة، وأنت طالق بعدھا طلقة: (ولو قال لھا. للتأسیس، تكرر الطالق على حسب ذلك: فال یتكرر الطالق، وإن قلت ٌِ ، أو قال )ِ
إنھ للتأكید على أنھ : اسم الفاعل وصف، وتكون حینئٍذ طلقتان على مذھب من یقول) ِأنت طالق(، فثالث؛ ألن )ٌأنت طالق قبلھا طلقتین: (الھ

 ًثالثا، ویصبح في ھذه الحالة وصفھا بكونھا مطلقة طلقة ثالثة بعد الطلقتین) ٌأنت طالق قبلھا طلقتان: (للوصف، وإن كان للتأسیس فیكون قولھ
) ٌأنت طالق قبلھا طلقتین: (اسم فاعل، واسم الفاعل یقبل الوصف، وھو مشتق، فیكون قولھ) طالق(لیس مراده ذلك، فـ: وإن قلت. السابقة

ًأنت طالق بالطلقتین، أصفك بكونك طالقا بطلقتین، ھذا معنى كونھا للتأكید، وھذا : یعني   تفنن من العلماء؛ ألن التفنن في اللغة-في الحقیقة-ٌ
َ موجودا، وتجد الرجل یتمسك باأللفاظ، وإذا لحن یؤاخذ، فكانوا الناس ینقلون ویأخذون بألفاظھم كما ھي، وكانت اللغة قائمة -ًقدیما- كان  َ ً

ت أن: ( واختار أن قولھ- رحمھ هللا-بدالئلھا بالتأسیس والتأكید، وحروف التأسیس التي ال یمكن حملھا على التأكید، وعلى ھذا فصل المصنف 
قبلھا طلقتان، أو بعدھا : وعلى ھذا ممكن أن تطلق ثالث تطلیقات لو قال لھا. أنھا تطلق طلقتین) ٌطالق بعدھا طلقة(، أو )ٌطالق قبلھا طلقة

  .طلقتان
 
 
 
 

 األسئلة
 
 

...... 
 

 عدد الطلقات للعبد إذا طلق ثم أعتق
 
 

ِإذا طلق العبد طلقة ثم أْعتق فكم یبقى لھ من عدد : السؤال ُ باسم هللا، والحمد  والصالة والسالم على رسول هللا، وعلى آلھ : الطالق؟ الجوابً
فإذا طلق العبد طلقة ثم عتق العبد، فإنھ بعد ذلك یستأنف الحكم وتكون لھ ثالث تطلیقات، فیبقى لھ من تطلیقاتھ : أما بعد. وصحبھ ومن وااله

  .وهللا تعالى أعلم. طلقتان
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 لجزء لحكم الكل والعكستفصیل حاالت أخذ ا
 
 

-! ما شاء هللا: فما التوجیھ في ذلك؟ الجواب) الجزء ال یأخذ حكم الكل(أن : في الطالق نرى أن الجزء آخذ لحكم الكل والقاعدة: السؤال
ِ كم ُیسر أھل العلم وطلبة العلم حینما تكون األسئلة فعال تدل على ربط الفقھ بعضھ ببعض-الحقیقة ً : ا أن ھناك قاعدة تقولسبق وأن ذكرن! َ

: ، وذكرنا ھذه القاعدة في حدیث أم المؤمنین عائشة رضي هللا عنھا حینما قال لھا النبي صلى هللا علیھ وسلم)الجزء ال یأخذ حكم الكل(
ُناولیني الخمرة، قالت( ، وھذا ) یأخذ حكم الكلالجزء ال: (ِ، فلم یعط الید حكم الجسم كلھ، فقالوا)إن حیضتك لیست في یدك: إني حائض، قال: ْ

 مستقیم؛ ألن ھذا ورد، -فیما یقصد بھ الكل: یعني-، وھذا في المؤاخذات، وقصد الكل )الجزء یأخذ حكم الكل: (ھنا قلنا. فیما یقصد فیھ الكل
َّوال تقاتلوُھم عنَد المْسجد الحرام حت: َّوھذا ورد، فالشرع عبر بالجزء عن الكل، ولذلك قال َ َ َ َ َِ ْ ْ ُِ ِ ِِ ْ ُْ ِى ُیقاتلوكم فیھ َ ِ ِْ ُ ُ ، والمراد مكة كلھا، ]191:البقرة[َ

ُِسْبحان الذي أْسرى بعْبده لْیال من المْسجد الحرام : وقال َ َ َ َ َ َ َ َْ ْ ًِ ِ ِ ِ ِِ َ ِ َ ، وقد أسري بھ علیھ الصالة والسالم من بیت أم ھانئ، وھذا یدل على ]1:اإلسراء[َّ
َتبت یَدا أ: أن الكل یكون في حكم الجزء، وقال َ ْ َّبي لھٍب وتب ََّ َ َ َ َ ، كما ذكرنا، فالشرع یعبر بالجزء عن الكل، ویعبر بالجزء عن ]1:المسد[ِ

َإن الجزء ال یأخذ حكم الكل فھذا بالنسبة لما قصد الشرُع فیھ الكل كقولھ علیھ الصالة والسالم: الجزء، فحینما قلنا إذا دخل أحدكم المسجد : (َ
لكل ال للبعض، فلو أدخل رجلھ فإنھ ال تلزمھ التحیة؛ ألنھ لم یدخل الكل، والجزء ال یأخذ حكم فالدخول ل) فال یجلس حتى یصلي ركعتین 

ال أدخل البیت، فأدخل یده، لم یحنث؛ ألن الحكم ھنا في الشرع معلق بالكل، وھكذا لو اعتكف في مسجٍد فأخرج یده منھ ! وهللا: الكل، ولو قال
ٌالمرأة حالل كلھا : الكل؛ لكن ھنا ال یمكن أن یعلق الحكم بالجزء وحده؛ ألننا ما وجدنا الشرع یقولاعتكافھ؛ ألن الشرع علق الحكم ب لم یبطل

ًالمرأة نصفھا حالل ونصفھا حرام، ووجدنا اإلجماع قائما على أن تطلیق البعض كتطلیق الكل، وأن جزء : إال یدھا، وما وجدنا الشرع یقول
أن الشرع اختلفت أحكامھ فأعطى الكل حكم الجزء في حال، وأعطى الجزء : ا، وھذا مثل ما ذكرناالطلقة ككل الطلقة فتطلق المرأة جمیُعھ

إن الطالق ال یتعلق : ًحكم الجزء بالخصوص ولم یعطھ حكم الكل في حال، وعلیھ جعلنا الحكم مرتبا لكل حال بما یناسبھ، فنحن نقول
دخول البعض لیس كدخول : دنا الشرع یعلق الحكم على الدخول وعلى الخروج نقولحینما وج: ًأن الجزء كالكل، وأیضا: بالبعض، فنفھم ھنا

  .وهللا تعالى أعلم. الكل، وخروج البعض لیس كخروج الكل
 
 
 
 

 تعلیق الطالق أو عدده بمستحیل
 
 

: بعدد أبنائي، بعض العلماء یقولأنت طالق : أنت طالق بعدد أبنائي، ولم یكن لھ أوالد، فما الحكم؟ الجواب: لو قال الرجل لزوجتھ: السؤال
ًإنھ إذا ُعلق الطالق على المستحیل یكون لغوا، لو قال لھا یكون ھذا من التعلیق بالمستحیل، : ٌأنت طالق بعدد أبنائي، ولیس لھ أبناء، قالوا: ِّ

 -ًفوصفھا بكونھا طالقا- أنت طالق : ھ قالتطلق علیھ طلقة وال ُیزاد؛ ألن: وقال بعض العلماء. ًلیس لھ أبناء فالطالق لم یصادف محال: یعني
ًفیؤاخذ، وعلى ھذا ال یصح إدخالھ لعدد األبناء رافعا : بعدد أبنائي، یصبح بعد ذلك الثانیة والثالثة بعدد األبناء، فاألصل أنھ طلق، قالوا

أنت طالق، فال إشكال في وقوعھ، وھذا ھو : الإنھا تطلق؛ ألنھ ق: ِوالمسألة محتملة، ومن یرجح المؤاخذة یقول. للطالق؛ ألن الطالق قد وقع
 بعدد - بینھ وبین هللا-لماذا یحكم بالطالق، وقد قیده : لكن یرد اإلشكال. أنت طالق بعدد أبنائي تطلق: الذي تطمئن إلیھ النفس، أنھ إذا قال

ٌأنت طالق بعدد أبنائي، وھو یعلم أنھ : ینما قال لھا لو تأملھا طالب العلم لعرف أنھا تطلق بالنص؛ ألنھ ح- في الحقیقة-وھذه المسألة . أبنائھ
. ٌأنت طالق، فقد أمضى على نفسھ الطالق بصیغة اسم الفاعل التي ھي أصل للطالق: لیس لھ أبناء فقد ھزل بالطالق، فلما وصفھا بقولھ

وصلى هللا وسلم . وهللا تعالى أعلم.  طلقٍةًوعلى ھذا تطلق لكونھ یھزل ویرید الھزل، وحینئٍذ تكون طلقة واحدة، وال تطلق علیھ أكثر من
  .وبارك على نبینا محمد

 
 
 
 

  فصل االستثناء في الطالق-شرح زاد المستقنع 
حكم تأثیر : مسألة االستثناء في الطالق من المسائل المھمة التي تبحث في كتاب الطالق، وتتفرع منھا مسائل وأحكام أخرى من أھمھا

روط المنبغي توفرھا في اعتبار االستثناء في الطالق، وحكم استثناء النصف فأقل من عدد الطالق والمطلقات، االستثناء في الطالق، والش
 .وكذلك حكم االستثناء بالقلب في الطالق

 االستثناء في الطالق
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حبھ ومن اھتدى بھدیھ واستن بسم هللا الرحمن الرحیم الحمد  رب العالمین والصالة والسالم على خیر خلق هللا أجمعین، وعلى آلھ وص
، قد عقد )والمعلق كالمنجز: (ًكنا قد ذكرنا جملة من األحكام المتعلقة بتنجیز الطالق، وقولھ رحمھ هللا.. بسنتھ إلى یوم الدین؛ أما بعد

ما كان : القسم األول:  قسمینًالمصنف رحمھ هللا لتعلیق الطالق مباحث وفصوال سیأتي بیانھا، وعند العلماء رحمھم هللا أن الطالق ینقسم إلى
ًفھذا منجز وینفذ حاال، وأما المعلق فإنھ یعلق على شرط . أنت طالق: فیھ الطالق فیقول المرأتھ ًمنجزا، والمقصود بالمنجز الذي یبت الزوج ٌ

إن شاء هللا -ك، وسیأتي إن دخلت الدار، أو إن خرجت، أو إن ذھبت إلى أھلك، أو إن جاء الغد ونحو ذل: أو صفة أو زمان ویعلق فیقول
 ...... . بیان مسائل التعلیق ومباحثھا بعد فصلین من ھذا الفصل-تعالى

 
 أقسام المستثنى منھ في الطالق

 
 

ھذا الفصل عقده المصنف رحمھ هللا لالستثناء، ]. ویصح منھ استثناء النصف فأقل من عدد الطالق والمطلقات : فصل: [ قال رحمھ هللا
ًأن یستثني المطلق من عدد الطالق شیئا معینا أو یستثني من المطلقات : ٌلطالق مبحث مھم من مباحثھ، والمراد باالستثناءواالستثناء في ا ً

ٌأنت طالق : أن یقول لھا: إما أن یكون في عدد الطالق، وإما أن یكون في المطلقات، فمثال األول: بعضھن، ولذلك ینقسم االستثناء إلى قسمین
: إخراج بعض ما یتناولھ اللفظ، فھو یقول: نسائي طوالق إال فالنة، واالستثناء في لغة العرب حقیقتھ: دة، ومثال الثاني أن یقولًثالثا إال واح

ًأنت طالق ثالثا إال واحدة، فلما قال االستثناء إخراج بعض، فخرج استثناء الكل من الكل، وھو : ًإال واحدة، أخرج الواحدة من الثالث، فقالوا: ٌ
ٌواالستثناء مبحث مھم من المباحث الفقھیة، ذكره العلماء في الطالق، ویتكلمون علیھ في األیمان، .  من أنواع االستثناء سیأتي بیان حكمھٌنوع

ًإال زیدا ونحو ٍوهللا ال آكل الیوم إال اللحم، أو وهللا ال أدخل دار أحٍد إال دار فالن، أو وهللا ال أكلم الناس : ٍكرجل یحلف الیمین ویستثني فیقول
ًذلك، وكذلك یكون االستثناء في مباحث العتق، فیعتق عبیده وإماءه ویستثني بعضا منھم، فمباحث االستثناء مباحث مھمة یترتب علیھا مسائل 

تثناء، فھناك شرعیة في الطالق واألیمان والنذر والعتق وغیر ذلك، ومسألة االستثناء تستلزم بیان األصول والقواعد التي یقوم علیھا االس
ًمستثنى، ومستثنى منھ، وأداة لالستثناء، فأما المستثنى فیكون عددا ویكون شخصا، وھذا في باب الطالق؛ ألننا قلنا ً ٌ إما أن یستثني من عدد : ً

ٌأنت طالق طلقتین إال واحدة، وأنت طالق ثالث: فلذلك المستثنى إما أن یكون من األعداد كقولھ. الطالق أو من المطلقات  تطلیقات إال واحدة، ٌ
نسائي : ٌواحدة، وھو عدد، أو یكون المستثنى من النساء، وھذا استثناء راجع للمطلقات ال إلى عدد الطالق، كقولھ: إال واحدة، المستثنى: فقولھ

ًثالثا إال :  عدد الطالق كقولھًوأما بالنسبة للمستثنى منھ فإن كان االستثناء عددیا فإنھ یكون. ٌطوالق إال خدیجة، فھذا استثناء من المطلقات
إال وسوى (وأما بالنسبة لألداة فھناك االستثناء بـ. جمیع نسائي طوالق إال فالنة: واحدة، وإذا كان من المطلقات یكون ذكره لنسائھ كلھن فیقول

ُ عدا خدیجة، ونسائي طوالق غیر ُنسائي طوالق إال خدیجة، ونسائي طوالق ما: ، فھذه ستة حروف لالستثناء، یقول)وعدا وغیر وحاشا وخال
نسائي طوالق غیر خدیجة، خرجت : فإن قال: خدیجة، سوى خدیجة ونحو ذلك؛ لكن ھذه الحروف فیھا غیر، وغیر تأتي على وجھین

أنت : كقولھً فالجمھور على أنھا تكون طالقة مع المطلقات من باب التأكید -بالضم-غیُر خدیجة : واستثنیت إذا جاءت بالنصب، وأما إذا قال
  .ًأنت لست بطالق طلقة واحدة، وإنما أنت طالق ثالث تطلیقات، وعلى ھذا ال تكون دالة على االستثناء: ًطالق ثالثا غیر واحدٍة، أي

 
 
 
 

 حكم تأثیر االستثناء في الطالق
 
 

ًإن اإلجماع منعقد من حیث الجملة على أن من استثنى استثناء صحیحا: قال العلماء رحمھم هللا ً مستوفیا للشروط الشرعیة أنھ یحكم لھ ً
باالستثناء ویعتد بھ؛ ألن هللا سبحانھ وتعالى عبر في كتابھ المبین باالستثناء، وثبتت السنة عن النبي صلى هللا علیھ وسلم أنھ استثنى، وجعل 

ًإن من استثنى استثناء شرعیا، أي: واوعلى ھذا قال. ًاستخدام ھذا األسلوب العربي موجبا لمخالفة الحكم للمستثنى من المستثنى منھ ًمستوفیا : ً
ِللشروط المعتبرة شرعا، ُحكم باستثنائھ، ففي الصحیحین عن رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم ّإن هللا حرم مكة، فال یعضد شوكھا وال یختلى : (ً

إال اإلذخر، فإنھ لقینھم ولبیوتھم، قال صلى هللا علیھ ! یا رسول هللا: خالھا وال تلتقط لقطتھا إال لمعرٍف، قال العباس رضي هللا عنھ وأرضاه
ً، فدل على أن االستثناء لھ تأثیر، وقد جاءت بذلك نصوص الكتاب، فإن هللا تعالى جعل االستثناء مؤثرا في العدد فقال )إال اإلذخر: وسلم

ًفلبث فیھم ألف سنٍة إال خْمسین عاما : سبحانھ َ َ َ َِ َِ َ ََّ ِ ِْ َ ْ ِ َ ًلبث فیھم تسعمائة وخمسین عاما، فدل على أن االستثناء یؤثر في : ، فكأنھ قال]14:العنكبوت[َ
: كما أن االستثناء یؤثر في األعداد فقد ثبت النص بأن االستثناء یؤثر في األشخاص الموصوفین كما في قولھ تعالى: وعلى ھذا قالوا. األعداد

َإال عباَدك منُھم الُمخلصین  َ َِ ِ َِ ْ ْْ ُ َّ ً فاستثنى عباد هللا المخلصین، وھذا یدل على أن االستثناء یقع في األعداد ویقع في األشخاص، وبناء ،]40:الحجر[ِ
  .ًعلیھ، فمن طلق بعدٍد واستثنى فإنھ یصح استثناؤه، ومن طلق نساء واستثنى صح استثناؤه، ولكن إذا استوفى الشروط
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، فمن تلفظ بالطالق )ٍإنما األعمال بالنیات، وإنما لكل امرئ ما نوى: (النیة والقصد، لقول رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم: الشرط األول
ًوذكر مطلقات أو عددا من الطالق وأراد أن یستثني، فعلیھ أن تكون عنده نیة لذلك االستثناء حتى یحكم باالعتداد بذلك االستثناء شرعا  فإذا .ً

أن تكون نیتھ : الحالة الثانیة. ًأن تكون نیتھ لالستثناء سابقة لتلفظھ بالطالق: الحالة األولى: أراد أن یستثني ونوى، فال یخلو من حاالت
ًأن تكون نیة االستثناء متراخیة ومتأخرة عن لفظھ بالطالق: الحالة الثالثة. ًلالستثناء مصاحبة للتلفظ بالطالق أن تكون نیتھ : الحالة األولى. ً

ًسابقة للطالق؛ وذلك كأن ینوي أن یطلق امرأتھ طلقة واحدة، فقبل أن یتلفظ یستحضر في نیتھ أنھ یرید أن یطلقھا طلقة، فقبل أن یتلفظ نوى  ً
ًانت نیتھ سابقة للفظ أن من ك: ٌأنت طالق طلقة واحدة؛ فعلى ھذا أجمع العلماء رحمھم هللا :ٌأنت طالق طلقتین إال طلقة، أي: ھذه النیة ثم قال

ًأن تكون النیة مصاحبة للفظ، وذلك بأن ینوي االستثناء قبل الفراغ من : الحالة الثانیة. ٌالطالق أنھا نیة معتد بھا ومعتبرة للتأثیر في االستثناء
إذا كان االستثناء في العدد قال : ًعدد الطالق الذي یرید أن یستثني منھ، وقبل الفراغ من عدد المطلقات الالتي یرید أن یستثني منھن، فمثال

طلقتین إال واحدة، وقعت واحدة في قول جماھیر العلماء رحمھم هللا : طلقتین، نوى الواحدة فقال: ٌأنت طالق طلقتین، وقبل أن یتم قولھ: لھا
ًإن النیة إذا كانت سابقة أو كانت موافقة أو مصاحبة أنھا نیة معتبرة ومؤثرة شرعا: لقولھم ٌ ًأن تكون النیة متراخیة ومتأخرة : لة الثالثةالحا. ٌ

ًأنت طالق ثالثا، ثم طرأ لھ وبدا لھ أن یستثني : ًأنھ ال تأثیر لذلك، فلو أن رجال قال المرأتھ: عن الطالق، فقول جماھیر العلماء رحمھم هللا ٌ
ًنابلة والمالكیة رحمھم هللا استثنوا المصاحب المتصل اتصاال أن تلفظ بالثالث فقد وجبت الثالث وال تأثیر لذلك، إال أن فقھاء الح ًمنھا شیئا بعد

أن یفضل : ًأال یكون االستثناء مستغرقا، والمراد بذلك: الشرط الثاني. ًقویا بآخر اللفظ، واألقوى ما ذكرناه، ھذا بالنسبة لألول وھو شرط النیة
ًأنت طالق ثالثا إال ثالثا؛ فإنھ إذا قال: یقول المرأتھًشيء بعد االستثناء الذي استثناه من عدد الطالق والمطلقات، فمثال  ً ًإال ثالثا، أبطل بھا : ٌ

أنت طالق : فلو قال. ًالثالث األولى وكأنھ یبطل لفظ الطالق، فباإلجماع على أنھ إذا كان استثناؤه مستغرقا أنھ غیر مؤثر ویقع ما تلفظ بھ
ًثالثا؛ فإنھ ال یعتد باالستثناء، ویقع الذي تلفظ بھ أوالًطلقة إال طلقة أو طلقتین إال طلقتین أو ثالثا إال  ّكلكن طوالق إال : وعرفنا أنھ إذا قال. ً

لو أنھ استثنى بعض : لكن السؤال. أنت طالق طلقتین إال طلقتین فإنھ یلغى استثناؤه ویثبت طالقھ: جمیعكن، لم یصح ویطلق الجمیع، ولو قال
أن : الصورة الثانیة. أن یستثني األقل من األكثر: الصورة األولى: ما الحكم؟ یأتي ذلك على صور: ؤالًالمستثنى منھ ولم یكن مستغرقا، فالس

طلقتین إال : إال طلقة، ویستثني المساوي فیقول: فعندنا ثالث تطلیقات یستثني األقل فیقول. أن یستثني األكثر: الصورة الثالثة. یستثني النصف
ًأنت طالق ثالثا إال اثنتین: ألكثر فیقولطلقة، فاستثنى النصف، ویستثني ا أن یستثني األقل من األكثر، : الصورة األولى: فعندنا ثالث صور. ٌ

. ًأنت طالق ثالثا إال واحدة، فیصح استثناؤه وتطلق المرأة طلقتین: فبإجماع العلماء على أنھ إذا استثنى األقل من األكثر صح استثناؤه، كقولھ
ًأنت طالق طلقتین إال طلقة فھل ھذا یؤثر أو ال یؤثر؟ جمھور العلماء على أنھ إذا قال: تثنى النصف فقالإذا اس: الصورة الثانیة ٌأنت طالق : ٌ

ًطلقتین إال طلقة فإنھ یصح استثناؤه وتطلق طلقة واحدة؛ ألن النص والتنزیل دال على تأثیر االستثناء، والنصوص دالة على أن ھذا االستثناء 
ٌان واللغة، واإلجماع منعقد على أنھ مؤثر، وإعمالھ ھو األصل، فیبقى على ھذا األصل حتى یدل الدلیل على أن استثناء ٌمعتد بھ في اللس

إنھ إذا استثنى النصف لم : ویخالف في ھذه المسألة بعض فقھاء الحنابلة ویقولون. ٍالنصف الغ، ولیس ھناك دلیل یفرق بین النصف واألكثر
 -كما ذكرنا-رحمھ هللا اختار القول بأنھ إذا استثنى النصف فإنھ یؤثر وأنھ استثناء صحیح، وھو القول الراجح یصح استثناؤه، والمصنف 

ًأنت طالق ثالثا إال طلقتین؛ فإن : إذا استثنى األكثر فقال: الصورة الثالثة. بداللة النصوص في األصل على صحة االستثناء واالعتداد بھ ٌ
ًأنت طالق ثالثا إال طلقتین : أكثر من الطلقة التي أبقاھا وعلى ھذا كانت االثنتان أغلب وأكثر، فھل یصح أن یقولالطلقتین اللتین استثناھما  ٌ

قول الجمھور، أن من استثنى األكثر صح استثناؤه؛ وذلك : ًویعتبر ذلك موجبا لرفع الطلقتین وبقاء الطلقة الواحدة؟ قوالن للعلماء، وأصحھما
ب على صحة ھذا النوع من االستثناء، وقد اختار أئمة اللغة أنھ یصح استثناء األكثر ولیس في ذلك مانع، وقد قال هللا عز لقوة الدلیل من الكتا

َوألغوینُھم أْجمعین : ًوجل حكایة عن إبلیس َ َ َِ َ ْ َّ َِ ْ َإال عباَدك منُھم الُمخلصین * ُ َ َِ ِ َِ ْ ْْ ُ َّ َإن عبادي لْیس لك ع: ، قال]40-39:الحجر[ِ َ َ ََ َ ِ ِ َّ ِلْیھم ُسلطان إال من ِ َِ َّ ٌَ ْ ْ ِ َ
َاتبعك من الغاوین  َ َ َ َِ َ ْ ِ عباد هللا عز وجل الذین ھم بنو آدم لیس لھ علیھم سلطان إال من اتبعوه من الغاوین، ) إن عبادي: (، فقولھ]42:الحجر[َّ

آن جاء بذلك ونص علیھ، وقد خالف في ھذه فدل ھذا على أن استثناء األكثر من المستثنى منھ صحیح؛ ألن القر. والغاوون أكثر من المھتدین
ال یصح استثناُء األكثر، والصحیح أن : المسألة بعض أئمة اللغة رحمھم هللا كـابن درستویھ ، وُحكي عن ابن جني والزجاج أنھما یقوالن

ٌاستثناء األكثر صحیح ومعتد بھ ٌھب ضعیف، واألقوى واألشبھ باألصول إن ھذا المذ: على ما ذكرناه، ولذلك قال اإلمام الماوردي رحمھ هللا ِ
ًأن من استثنى وكان الذي استثناه مستغرقا للمستثنى منھ لم یصح استثناؤه باإلجماع، : إذا ثبت ھذا فإن الخالصة. صحة استثناء األكثر كاألقل

ًأنت طالق ثالثا إال ثالثا: كقولھ ً ًا إال ثالثا لم تطلق، ولكنھ شذوذأنت طالق ثالث: وھناك مذھب شاذ ال یعتد بھ أنھ لو قال لھا. ٌ أنت : أما إذا قال. ً
ًطالق ثالثا إال واحدة أو اثنتین ففیھ خالف إن الراجح مذھب الجمھور، وأما بالنسبة لألقل فإنھ : ھل یصح استثناء األكثر والنصف، وقلنا: ًٌ

ٌیكاد یكون اإلجماع على أن استثناء األقل صحیح ومعتد بھ ًكون االستثناء متصال، وال یفصل بین المستثنى منھ أن ی: الشرط الثالث. ٌ
ًأنت طالق ثالثا، وأراد أن یستثني من الثالث فینبغي علیھ أن یصل ویقول: ٍوالمستثنى بفاصل مؤثر، فإذا قال ًأنت طالق ثالثا إال واحدة، : ٌ ٌ

ًإما أن یكون فاصال یعذر فیھ شرعا، : الحالة األولى: لتینفلو وقع الفاصل فال یخلو من حا: وعلى ھذا. ًفیجعل االستثناء متصال بالمستثنى منھ ً
ًأنت طالق ثالثا، ثم یصیبھ عطاس، فیفصل بعطاس، أو یفصل بانحباس نفس أو نحو ذلك مما ھو خارج عن إرادتھ وقدرتھ، : كأن یقول ٌ

ٍأن یكون الفاصل مؤثرا بقول أو فعل أو طول زمان، : الحالة الثانیة. فباإلجماع ال یؤثر ٌفھذا فیھ خالف بین العلماء رحمھم هللا، وجمھرة أھل ً
لو قال : ًالعلم ومنھم األئمة األربعة رحمھم هللا على أن الفاصل المؤثر ُیسقط االستثناء ویثبت الطالق، وال یؤثر فیھ ذلك االستثناء، فمثال

ٍأنت طالق ثالثا، في مجلس، ثم خرج إلى مجلس ثان وطال الفصل وق: ٌرجل المرأتھ إال واحدة، وقعت الثالث، واستثناء الواحدة على ھذا : الً
الوجھ ال یؤثر، وھذا ھو مذھب الجمھور الذین منھم األئمة األربعة، وروي عن ابن عباس رضي هللا عنھما أنھ رخص في الفاصل في 
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َبفاصل إلى شھر فإنھ ال یؤثر، وُحكي عنھ أنھ قال االستثناء، وأنھ إذا فصل لك قال طائفة من أصحابھ كـمجاھد بن جبر إلى األبد، وكذ: ٍ
وھذه . لھ أن یستثني إلى سنتین: وعطاء بن أبي رباح وسعید بن جبیر وھو قول بعض أئمة التابعین كـالحسن البصري ، حتى قال مجاھد 

تلى خالھا ویعضد شوكھا أن یخ: (األقوال كلھا مرجوحة، وقد احتجوا بحدیث العباس فإنھ لما قال علیھ الصالة والسالم في تحریم مكة
فحصل : قالوا). إال اإلذخر: إال اإلذخر، فسكت النبي صلى هللا علیھ وسلم ثم قال! یا رسول هللا: وتلتقط لقطتھا قال العباس رضي هللا عنھ

ًالفصل بین المستثنى والمستثنى منھ، ومع ذلك ُجعل الحكم لإلذخر خاصا وأثر االستثناء، قالوا ود الفصل إما بوجود واالستثناء ھو وج: ِ
یا رسول : (وأجاب عن ھذا جمھور العلماء بأن الكالم فیھ تقدیر، فقولھ. أو بوجود الزمان) یا رسول هللا إال اإلذخر: (الجملة للمراجعة بقولھ

ا وال یختلى خالھا إال ال یعضد شوكھ: (كأن النبي صلى هللا علیھ وسلم قال: ٌ، كأنھ سؤال، والسؤال معاد في الجواب، أي)إال اإلذخر! هللا
ومن غرائب ما ذكروا عن بعض أئمة الفقھ . ً، ففیھ تقدیر، وھذا ھو الصحیح، وبناء على ذلك ال یكون الحدیث حجة على الفصل)اإلذخر

 فقالت إحداھما ًأنھ ذات مرٍة دخلت امرأتان من البادیة على البصرة، فوجدتا رجال یبیع، فاشترت إحداھما من ذلك البائع،: ُرحمة هللا علیھم
یجوز لإلنسان أن یستثني من : إنھ یجوز أن یستثني بعد الیوم والیومین؟ أي:  یقول- من العلماء: تعني-ٍألم تعجبي من فالن : تخاطب األخرى

؛ ألن ھذا أفضل ألنھا امرأة وتحب االستثناء حتى ولو بعد العمر كلھ: وما العجب في ذلك؟ أي: یمینھ وطالقھ وعتاقھ بعد یوم أو یومین، قالت
لو كان األمر كما قال ألمر هللا نبیھ أیوب أن یستثني، فإنھ لما ألزم نفسھ كان باإلمكان أن : وما العجب في ذلك؟ قالت لھا: لھا، فقالت لھا

فإنھ ال : ى ھذاوعل. شك أنھ یدل داللة واضحة على أن وجود الفصل یؤثر في االستثناء یأمره أن یستثني ویرفع عنھ موجب الیمین، وھذا ال
یصح أن یستثني مع وجود الفاصل؛ ألن النبي صلى هللا علیھ وسلم لم یفصل بین المستثنى والمستثنى منھ، وإنما وقع كالمھ على تقدیر سؤال 

  .العباس رضي هللا عنھما
 
 
 
 

 حكم استثناء النصف فأقل من عدد الطالق والمطلقات
 
 

من المطلق، : أي) ویصح منھ: (یقول رحمھ هللا]. ء النصف فأقل من عدد الطالق والمطلقات ویصح منھ استثنا: [ قال رحمھ هللا تعالى
یكاد یكون إجماع القائلین بأن االستثناء یؤثر من عدد : وھذا على أصح القولین في المذھب كما ذكرنا، وكما قلنا) استثناء النصف فأقل(

نسائي طوالق إال فالنة وفالنة، فحینئٍذ یكون : استثناء المطلقات فیقول: ، والنوع الثانيًالطالق، وھذا النوع األول من االستثناء یكون عددیا
ٌأنت طالق : وكذلك یستثنى من عدد الطالق كأن یقول. استثنى نصف نسائھ المطلقات، حیث یكون عنده أربع من النسوة فیستثني منھن اثنتین

ًأنت طالق ثالثا : واألقل كما ذكرنا أن یقول) فأقل: (قال رحمھ هللا. فھذا استثناء للنصفطلقتین إال طلقة، أو نسائي طوالق طلقتین إال طلقة  ٌ
ٌنسائي طوالق إال فالنة، فواحدة من أربع أقل، أو : فیقول إال واحدة، ھذا في عدد الطالق، واألقل في المطلقات أن یكون عنده أربع نسوة

الحنابلة رحمھم هللا ) استثناء النصف فأقل: (ومفھوم قولھ. ثنى النصف من عدد المطلقاتنسائي طوالق إال فالنة وفالنة، فیكون است: یقول
ًأنت طالق ثالثا إال اثنتین فإنھ ال یصح ھذا االستثناء، والصحیح: عندھم أنھ ال یجوز استثناء األكثر كما ذكرنا، فلو قال صحة استثناء األكثر : ٌ

، نفھم أنھ إذا استثنى أكثر من )یصح منھ استثناء النصف فأقل: (علیھ، فلما قال رحمھ هللاٌوھو مذھب الجمھور، فإن ظاھر القرآن دال 
]. أنت طالق طلقتین إال واحدة وقعت واحدة: فإذا قال : [قولھ. النصف فال یصح ھذا على المذھب، ولكن الصحیح ما ذكرنا لقوة الدلیل علیھ

ًأنت طالق ثالثا: ولو قال. وھذا استثناء النصف ٌ إال : فإذا قال.  إال اثنتین، أصبحت مطلقة طلقة واحدة على القول بأن استثناء األكثر یؤثرِ
ًإال واحدة، راجعا إلى اثنتین، فیكون قد استثنى واحدة من ثالث، فاستثنى من الثالث األولى طلقتین، ثم استثنى : اثنتین إال واحدة، یكون قولھ ً

ًأنت طالق ثالثا إال طلقتین إال واحدة؛ فإن قولھ: ًحدة، فبقیت واحدة، فأصبحت طالقا طلقتین، فإذا قالًمن الطلقتین اللتین استثناھما طلقة وا إال : ٌ
طلقتین، یوجب ثبوت الطلقة الواحدة، إذا رجع واستثنى من االثنتین واحدة صار قد استثنى من الثالث واحدة، واالستثناء الثاني استثناء من 

إنھا تطلق في : ًستثناء على ھذا الوجھ یكون االستثناء الثاني راجعا إلى االستثناء األول، وعلى ھذا یقول العلماءاألول؛ لكن لو أنھ جعل اال
 .ھذا الوجھ طلقتین، ویكون االستثناء الثاني من االستثناء األول

 
 
 
 

 اختالف االستثناء في النفي واإلثبات
 
 

ًتثناء یكون تارة باإلثبات وتارة بالنفي، فاالستثناء من النفي إثبات ومن اإلثبات نفي، فأنت لو االس]. ًثالثا إال واحدة فطلقتان: وإن قال: [قولھ
ًما قام أحد إال زیدا، فإن االستثناء من المنفي إثبات، أي: قلت ًأن زیدا قد قام، فصار االستثناء من النفي إثبات، والعكس االستثناء من : ٌ

ً إال زیدا، فمعنى ذلك أن زیدا لم یجيء، فأصبح االستثناء من اإلثبات نفي، وعلى ھذا استشكلت بعض جاء الطالب: ٌاإلثبات نفي، فإذا قال ً
ًأنت طالق ثالثا إال واحدة، فإنھ قد أثبت الثالث واستثنى : أن االستثناء من اإلثبات نفي، ومن النفي إثبات، فإذا قال: المسائل على ھذا األصل ًٌ

ًأنت طالق ثالثا إال طلقتین فقد نفى أن تكون مطلقة ثالثا، واستثنى ھاتین : إنھ إذا قال لھا: وعلى ھذا لما قلنا. احدةًمنھا واحدة، فیكون نفیا للو ً ٌ
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ًأنت طالق ثالثا إال واحدة ھذا وجھھ: من االثنتین، فحینئٍذ كأنھ یقول: ًإال واحدة، أي: ّالطلقتین، ثم لما رجع وقال لكن مسألة االستثناء من . ٌ
وهللا ال آكل اللحم إال لحم : إثبات ھي في الطالق جاریة عند جمھور العلماء رحمھم هللا، ویشكل علیھا فقط في مسائل األیمان، لو قالالنفي 
یوم وهللا ال آكل اللحم استثناء، واالستثناء من النفي إثبات، فحینئٍذ عند الجمھور أنھ إثبات ألكل الدجاج، فإذا مضى ذلك ال: فإذا قلنا. الدجاج

االستثناء من النفي : ٌوقال طائفة من العلماء كما ھو مذھب المالكیة. ولم یأكل لحم الدجاج؛ لزمتھ الیمین وحنث؛ ألن االستثناء من النفي إثبات
احة لنفسھ، ولیس المراد إال لحم الدجاج، لإلب: وهللا ال آكل الیوم اللحم إال لحم الدجاج؛ فإنھ حینئٍذ یكون قولھ: إثبات إال في الیمین؛ فإنھ لو قال

بھ إثبات كونھ یأكل لحم الدجاج، ویكون الخالف بین القولین فیما لو مضى الیوم كلھ ولم یأكل لحم الدجاج، فعلى أن االستثناء من النفي إثبات 
للحم إال أنھ رخص لنفسھ بأكل أنھ ال یأكل ا: ًعلى قول الجمھور، وعلى أن النفي في باب األیمان لیس إثباتا فإنھ ال یحنث؛ ألن المراد حنث

لحم الدجاج، فإن أكل فبھا ونعمت، وإن لم یأكل فال شيء علیھ، وسیأتي إن شاء هللا في األیمان؛ ألن مسائل االستثناء تتعلق باألیمان وبالنذر 
  .ًوكذلك أیضا بالطالق

 
 
 
 

 حكم االستثناء بالقلب من عدد المطلقات والطلقات
 
 

سبق وأن ذكرنا في أول الطالق أن التقسیمات ]. ّوإن استثنى بقلبھ من عدد المطلقات صح دون عدد الطلقات[: قال المصنف رحمھ هللا
الطالق ینقسم من حیث الحكم إلى سني وبدعي، ومن حیث األثر وحكم الرجعة ینقسم إلى رجعي : ًوالتفریعات عند العلماء نسبیة، فتارة تقول

وھي نسبتھ إلى - وھنا بالنسبة لالستثناء من حیث الظاھر والباطن . ى وكبرى على التفصیل الذي قدمناهوبائن، والبائن إلى بائن بینونة صغر
نسائي طوالق إال خدیجة، فقد تلفظ بالمستثنى وحینئٍذ ال إشكال، :  ینقسم إلى استثناء باللفظ واستثناء بالقلب، استثناء باللفظ یقول- اللفظ وعدمھ

ًتثناء قلبیا؛ فإن كان االستثناء لفظیا فیؤثر في المطلقات وعدد الطلقات وجھا واحدا عند العلماء، وإن كان أن یكون االس: والنوع الثاني ً ً ً
ٍاالستثناء قلبیا وباطنیا فإنھ في ھذه الحالة یفرق بین عدد الطالق وبین المطلقات، ففي عدد الطالق ال یؤثر على تفصیل عند العلماء سنشیر  ّ ً ً

نسائي طوالق، ونوى في قلبھ إال خدیجة، أو نوى بنسائھ الطوالق الالتي ھن : فلو قال.  ومن حیث عدد المطلقات یؤثرإلیھ من حیث الجملة،
ٍموجودات في الغرفة دون الالتي خارج الغرفة، أو الالتي موجودات في المدینة دون الالتي في مكة، أو في موضع آخر، صح استثناؤه فیمن 

ًأنت طالق ثالثا، لو فتحنا الباب وقلنا: إذا قال: ولكن في مسألة االستثناء في عدد الطالق، قالوا. اتنوى استثناءھا وتطلق الباقی إن االستثناء : ٌ
ًبالقلب مؤثر لتالعب السفھاء، والمصلحة تقتضي أنھ یؤاخذ بظاھره، إضافة إلى أن أصول الشریعة تؤكد ھذا؛ فإن النبي صلى هللا علیھ وسلم 

تطلق طلقتین : ً، فھو لو قال المرأتھ أنت طالق طلقتین، أنت طالق ثالثا، ونوى بقلبھ إال طلقة، قالوا)ن آخذ بظواھر الناسإنما أمرت أ: (قال
ًینفعھ دیانة وال ینفعھ حكما : وقال بعض العلماء. ًفي األولى وثالثا في الثانیة، وال یعتد باستثنائھ القلبي، ھذا في قول طائفة من العلماء ً

بینھ وبین هللا عز وجل ینفعھ ھذا االستثناء، وبینھ وبین الناس وفي حكم القضاء ال ینفعھ، والقول األول ال شك أنھ أورع وأشبھ : يًوقضاء، أ
ُولھ قوة، بخالف مسألة شبھة اإلسناد لمحل الطالق فإنھ یضعف اإلسناد ما لم یسند، فقوي أن یستثني ویعتد بنیتھ ما لم یكن ذلك في عدد 

  .الطلقات
 
 
 
 

 حكم االستثناء في الطالق من العدد الكلي في الزوجات
 
 

. إنھا تستثنى فالنة: ھذا ال إشكال فیھ، أربعكن طوالق إال فالنة، قالوا]. أربعكن إال فالنة طوالق، صح االستثناء: وإن قال: [قال رحمھ هللا
 ضعیف؛ ألن االستثناء مع ذكر العدد الكلي یؤثر فیھ إذا كان أربعكن طوالق؛ مضى علیھا الطالق، وھذا: ال، إذا قال: وقال بعض العلماء

ًأنت طالق ثالثا إال واحدة أنھ یؤثر، فما الفرق بین قولھ: للبعض، أال ترى أنھ لو قال : أربعكن طوالق، ثالثكن طوالق إال فالنة، وبین قولھ: ٌ
  .فالنة طالق بالثالث إال واحدة؟ فعلى ھذا یصح استثناؤه وال إشكال فیھ

 
 
 
 

 حكم االستثناء غیر المتصل في الطالق
 
 

، )ًوال یصح استثناء لم یتصل عادة: (قولھ رحمھ هللا]. ًوال یصح استثناء لم یتصل عادة، فلو انفصل وأمكن الكالم دونھ بطل: [قال رحمھ هللا
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: والثاني). والنصف فأقل: (، وأشار إلیھ بقولھًأال یكون مستغرقا: وھذا ھو الشرط الثاني من شروط صحة االستثناء، فقد ذكرنا الشرط األول
ّأن یكون االستثناء متصال، وقد بینا االتصال واالنفصال، وأن االنفصال یكون بالكالم، یقول ًأنت طالق ثالثا، قومي واخرجي إلى أھلك إال : ً ٌ

إنھ إذا كان االنفصال بكالم أجنبي عن :  فقالواإال واحدة،: قومي واخرجي إلى أھلك، جملة خارجة عن االستثناء، ثم قال: ًواحدة، فجملة
ًاالستثناء فإنھ یعتبر ُمسقطا لالستثناء؛ ألنھ لما أقحم ھذه الجملة الغریبة عن االستثناء والتي لیست متصلة باالستثناء، فإنھ قد خرج عن 

ًأنت طالق ثالثا قومي فاخرجي أنت طالق ثالثا، أو: االستثناء بالكلیة، فإن قال لھا ًٌ ً اذھبي إلى أھلك أنت طالق ثالثا فلیستمتع بك غیري، ٌ ٌ
إنھ ال یعتد باستثنائھ؛ ولذلك اشترط رحمھ هللا أن : ونحو ذلك من األلفاظ التي تخرج عن جملة االستثناء ثم تلفظ بعد ذلك باالستثناء قالوا

  .ًیكون االستثناء متصال
 
 
 
 

 حكم استحضار النیة عند االستثناء في الطالق
 
 

: القصد، قالوا: ًأن یكون ناویا االستثناء، والنیة في اللغة: وشرط االستثناء نیتھ، أي]. وشرطھ النیة قبل كمال ما استثنى منھ: [ رحمھ هللاقال
َنوى الشيء ینویھ نیة ونیة بالتخفیف والتشدید، والمراد بذلك ً ٌأن یكون عنده عزم قلبي وإرادة قلبیة على إخراج عدٍد من الطلقات : ّ أو إخراج ٌ

ًإما أن تكون نیة سابقة للفظ الطالق، أو تكون نیة موافقة مصاحبة : عدٍد من المطلقات؛ على التفصیل الذي ذكرناه، وھي على صور ثالث ً ً ً ً
ًللفظھ، أو تكون نیة متراخیة متأخرة عن لفظ الطالق؛ فإن كانت النیة سابقة فإنھا مؤثرة وجھا واحدا، وإن كانت النیة مصاحب ً ٌ ً ًة للفظ فعلى ًُ

ًاألصح أنھا تؤثر، وإن كانت النیة متراخیة متأخرة، فإن طال الفصل فباإلجماع أنھا ال تؤثر، وإن لم یطل الفصل وتقاربت النیة مع اللفظ 
  .ما ذكرناه من أنھا ال تؤثر: فوجھان، أقواھما

 
 
 
 

 األسئلة
 
 

...... 
 

 قھاء في باب الطالقحكم تساھل بعض طالب العلم باأللفاظ التي یذكرھا الف
 
 

: یتساھل بعض طالب العلم ببعض األلفاظ التي یذكرھا الفقھاء رحمھم هللا تعالى في أبواب الطالق فما توجیھكم في ھذا؟ الجواب: السؤال
 من المتون الفقھیة فأخذ العبارات الغریبة: باسم هللا، والحمد  والصالة والسالم على خیر خلق هللا وعلى آلھ وصحبھ ومن وااله؛ أما بعد

شعرك طالق، : شعرك طالق، فیأتي بزوجتھ وھو یعتقد أن الشعر في حكم المنفصل فیقول لھا: ومحاولة تطبیقھا مثل ما ذكرنا في مسألة
لى الورع ًظفرك طالق ونحو ذلك، ال ینبغي لطالب العلم أن یفعلھ، وعلى المسلم أن یحمد هللا على نعمة العلم، وأن یجعل العلم معینا لھ ع

ًوالتزام األصلح واألسلم، وعدم اتخاذ آیات هللا ھزوا، فھو ما دام أنھ ال یرید طالق زوجتھ فال یتلفظ بالطالق، وال یشعر امرأتھ أنھ یرید أن 
نھا تحرك یطلقھا أو یجري الطالق على لسانھ، فھذا مما یزید المحبة والمودة، وأما لو قال ھذه األلفاظ ولو كانت ال توقع الطالق، فإ

ًالشیاطین في القلوب، وتجعل بابا ینفذ منھ الشیطان إلى قلب المرأة، ویوسوس لھا بكراھیة زوجھا لھا، وأنھ قد یأتي الیوم الذي یطلقھا فیھ، 
ّفعلى المسلم أن یحمد هللا على العافیة، ومن عوفي فلیحمد هللا، ولیكن طالب العلم دائما في سمتھ ودلھ وحالھ مع أھلھ على  أتم الوجوه وأكملھا ً

ًمن خوف هللا ومراقبتھ والحرص على المعاشرة بالمعروف، والبعد عن مثل ھذه األمور، وعلى طالب العلم أن یوصي بعضھم بعضا بذلك، 
 من حملة كتاب هللا عز وجل وكان یقرأ في -وھذا من أغرب ما وجدت-وقد جاءني ذات مرة طالب علم . ًوأن یذكر بعضھم بعضا با

زوجتي طالق، ثم وقع في : زوجتي طالق، فقال: أرید أن أسمع منك القلقلة في قولك: صص القراءات، وكان معھ زمالء، قال لھ أحدھمتخ
إن القلقة مبحث متعلق بكتاب هللا عز وجل ولیس لھ عالقة بمثل ھذه األمور، ولیس لھ ! أمره، ھل وقع الطالق أم لم یقع؟ فانظر إلى أي حد

ُذه المسائل، فأدخل علم كتاب هللا عز وجل الذي فضلھ هللا وشرفھ على شيء ال تحمد عقباه، وأدخل الضرر على أخیھ مجال في مثل ھ
المسلم، وهللا لو كانت أختھ ھي الزوجة ما قال لھ ھذا القول؛ ولذلك ینبغي على المسلم أن یتقي هللا، وواجب على طالب العلم أن یتقي هللا في 

ًیلتزم اإلنسان ولكن تبقى معھ بعض أدران الجاھلیة، فعلى المسلم أن یتقي هللا، ودائما الملتزم بحق وطالب العلم حینما أخیھ المسلم، وربما 
ّیطلب العلم علیھ أال ینظر أن حملھ الكتاب وحضوره إلى مجالس الطلب أن ذلك قد زكاه، وأن ذلك قد أصلحھ، ما لم یأخذ نفسھ بزمام التقوى 

ینبغي لطالب العلم أن یبتعدوا عن مثل ھذه األمور، وینبغي أن : فعلى ھذا.  عز وجل في قولھ وفعلھ وكیف یعامل الناسوالورع ومراقبة هللا
تكون لھم من الھیبة والوقار والكف واالنكفاف عن ذكر الطالق ونحوه، وكل ما فیھ أذیة وضرر إلخوانھ وأخواتھ، وعلى المسلم أال یروع 
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المسلم ال یجوز، وھو إذا قال ھذا روع زوجتھ، ونسأل هللا العظیم رب العرش الكریم أن یعصمنا من الزلل وأن أخاه المسلم، فإن ترویع 
  .یوفقنا في القول والعمل، وهللا تعالى أعلم

 
 
 
 

 ولم یعینھا) نسائي طوالق إال واحدة: (حكم من قال
 
 

: ًثناء واحدة بعینھا، وإنما أحب إبقاء إحداھن، فما الحكم في ذلك؟ الجوابنسائي طوالق إال واحدة، ولم ینو في االست: ٌلو قال رجل: السؤال
نسائي طوالق إال واحدة، ولم یعین، فإنھ إذا أردنا أن نحكم في ھذه : اآلن بدأ مفعول فرضیات الفقھاء، فقد ذكروا ھذه المسألة، فإذا قال

ًإال واحدة، فبینھ وبین هللا عز وجل أنھ : تي تخرج من ھذا الطالق، فھو قالالمسألة نجري القرعة فیقرع، فالمرأة التي تخرج من نسائھ ھي ال
نسائي طوالق إال واحدة، فبینھ وبین : قد أخرج واحدة، فیتعین المبھم بالقرعة لحكم الشرع بھا، وجمھرة العلماء رحمھم هللا على أنھ إذا قال

: تھ ھي التي تخرج، وقد ثبت عن النبي صلى هللا علیھ وسلم في الحدیث الصحیحهللا أنھ ستبقى لھ واحدة، فالتي یختارھا هللا عز وجل بقرع
ً، فقد ثبت الحق لواحدٍة من نسائھ، فجعل القرعة معینة لإلبھام، وھذا في االستحقاق، وعند تعذر )أنھ كان إذا أراد السفر أقرع بین نسائھ(

  . الشرع اعتبرھا عند اإلبھام، وهللا تعالى أعلممعرفة واستبیان من ھي الواحدة، فإننا نرجع إلى القرعة؛ ألن
 
 
 
 

 نصیحة لطالب العلم
 
 

في ھذه األیام یعیش الطالب أواخر اإلجازة الصیفیة، وبعض طالب العلم استغلوا ھذه اإلجازة في طلب العلم ودراستھ، فما ھو : السؤال
 على فضلھ وعظیم منتھ وجزیل كرمھ، وال یزال المسلم بخیر ما حمد ربھ الحمد : ًأوال: توجیھكم في ختام ھذه اإلجازة لھذا النوع؟ الجواب

ّوشكره وعرف نعمتھ علیھ، فمن عرف نعمة هللا علیھ ذل  وانكسر، ثم إن ھذه المعرفة تقوده إلى محبة هللا عز وجل، ومن أحب هللا أحبھ 
ٍطاعة ومن بر إلى بر، وازداد من توفیق هللا لھ وإحسانھ وإنعامھ هللا عز وجل، ویسر لھ سبیل المحبة، فانتقلت بھ الخطى من طاعٍة إلى 

ِلئْن : وإفضالھ علیھ، فإن هللا في كتابھ المبین أخبر عباده أجمعین أنھ یجزي الشاكرین وأنھ یزید من شكر، وتأذن لھم بذلك كما قال تعالى َ
ْشكْرتم ألزیَدنكم  ُْ َُّ َِ َ َ نھ نعمة الدین، فمن وفقھ هللا عز وجل لھذه النعمة العظیمة وأسبغ علیھ نعمة ، وأفضل ما ُیشكر علیھ سبحا]7:إبراھیم[َ

اإلسالم فجعلھا على أتم الوجوه وأكملھا فقد عظمت نعمة هللا علیھ، وال یمكن أن تكمل نعمة اإلسالم على عبٍد من عباد هللا إال بالعلم، فلیس 
اء العاملین، فإذا وفقك هللا وحضرت مجالس العلم فتذكر نعمة هللا، واعرف مقدار ھناك أحد في مقام بعد األنبیاء أشرف وال أكرم من العلم

ًمن الذي أمدك بالصحة والعافیة؟ من الذي أمد في عمرك حتى بلغت یوما تكسبھ في طاعة هللا أو ساعة تدخرھا إلى لقاء : ًثانیا. ھذه النعمة ً
: ٌنعمتان مغبون فیھما كثیر من الناس: (عن النبي صلى هللا علیھ وسلم أنھ قالهللا في محبة هللا ومرضاتھ؟ فقد ثبت في الحدیث الصحیح 

فمن الذي أمدك بالصحة والعافیة؟ وكم من مریض كان یتمنى أن یصل إلى ما وصلت إلیھ وحیل بینھ وبین مجالس العلم، ). الصحة والفراغ
: ًثالثا. ًاللھم لك الحمد ال أحصي ثناء علیك: ة، وقل من قلبك وملء لسانكوقلبھ یتفطر بالحزن واأللم بالسقم والمرض، فاحمد هللا على العافی

أن : (ٌعلیك أن تعلم أن ھذه النعمة التي ربما تكون في عینك قلیلة أنھا عظیمة عند هللا، ففي الحدیث الصحیح عن النبي صلى هللا علیھ وسلم
ًرجال خرج من قریٍة لھ یزور أخا لھ في هللا، فأرسل هللا إل إني ذاھب إلى : إلى أین أنت ذاھب؟ قال: ًیھ في مدرجتھ وطریقھ ملكا، فقال لھً

إال أنھ أخي في هللا أحببت أن أزوره، . ال: ھل لك علیھ من نعمٍة تربھا علیھ؟ قال: ٌلي فیھا أخ في هللا، قال: وما لك فیھا؟ قال: قریة كذا، قال
فإذا كانت محبة ھذا الرجل ألخیھ في هللا كانت سبب مغفرة ذنوبھ، فكیف بمن ). شاك إلیھإني رسول هللا إلیك أن هللا قد غفر إلیك بمم: فقال

ًأحب العلم والعلماء؟ وكیف بمن خرج من بیتھ مھاجرا إلى هللا ورسولھ، فتغرب عن أھلھ وولده وزوجھ وحبھ من أجل دروس علم، أو فوائد 
ٍخ یا لھا من تجارٍة رابحة ویا لھا من نعمٍة سابغٍة وافرة، ولكن من الذي یعرف قدرھا؟ ٍمن العلم یجنیھا فیسد ثغور اإلسالم لنفع األمة؟ فبخ ب

ًومن الذي یشكر من أسداھا وأوالھا وھو هللا رب العالمین الذي ال نحصي ثناء علیھ سبحانھ وتعالى؟ فعلى طالب العلم أن یشكر ھذه النعمة، 
 شھود مجالس العلم من حبھا، ویزیده من التعلق بھا حتى تصبح سلوتھ، تتبدد بھا أحزانھ وكما یشكرھا بقلبھ ولسانھ یشكرھا بالعمل، فیزیده

َكم من طالب علم أتم هللا علیھم نعمة ! وتزول بھا أشجانھ، حتى یصبح حزنھ إذا فارق مجالسھا أو تأخر عن أنسھا ولذتھا وبھجتھا، فیا  ٍ
ح العلم أكبر ھمھم وغایة رغبتھم وسؤلھم، فرفع هللا درجاتھم، وقد قرن هللا العلم بأشرف العلم، فسلوا بالعلم عن ھذه الدنیا الفانیة، فأصب

َیْرفع هللا الذین آمنوا منكم والذین أوتوا العلم : األشیاء وأحبھا وأزكاھا إلیھ سبحانھ وھو اإلیمان، وقرن جزاءه وفضلھ وعاقبتھ باإلیمان ْ ِْ ِ ِ ُِ ُ ْ ُُ َ َ َ َ ََّ َّْ ُ َّ ِ َ
ََدرجاٍت  ، وھذا كلھ یدل على شرف ھذه النعمة العظیمة، فاحمد هللا حق حمده بالعمل، ویكون ذلك بمراجعة ما تعلمت، وضبط ]11:دلةالمجا[َ

ما كتبت وقرأت وسمعت، حتى تكون بخیر المنازل في ھذا العلم، فإن هللا یحب من طالب العلم أن یكون في أحسن المراتب والمنازل في 
َّیا یْحیى خذ الكتاب بقوٍة : ھ على الوجھ الذي یرضي هللا، قال هللا تعالىضبط العلم وتحصیلھ واألخذ ب ِ ُِ ُِ َ َ َ ََ ، العلم یحتاج إلى قوة وھمة ]12:مریم[ْ

صادقة، یراجع فال یسأم وال یمل، ویحمد هللا عز وجل أن هللا شرفھ حتى أصبح یراجع ھذه المسائل، ویقرأ ھذه الحكم واألحكام الشرعیة بعد 
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ًوعلمك ما لم تكْن تْعلم وكان فْضُل هللا علْیك عظیما :  بھا؛ فإن هللا یقول لنبیھ من فوق سبع سماواتًأن كان جاھال ِ َ َ َ َ َ َ َ َ َ ََ َ َِ َّ َ َ َ َُ ُْ ، قال بعض ]113:النساء[َّ
ِوكان فْضُل هللا علْیك عظیما ، ذكرت بعد العلم، فالذي علمك هللا إیاه مما لم تكن تعلم فإ: العلماء ُِ ً َ َ َ َ ََ ِ َّ َ نھ الفضل العظیم، فعلى طالب العلم أن یراجع َ

أن ُیظھر طالب العلم ھذا العلم في سلوكھ وأخالقھ وعملھ، فیجمع بین العلم والعمل، فإذا جمع هللا لعبده بین : والنقطة األخیرة. ھذه المسائل
َفأْولئك مع: العلم والعمل كان من الصدیقین، ومرتبة الصدیقین بعد مرتبة النبیین َ َ ِ َ ُ دیقین والشھَداء َ ِ الذین أنعم هللا علْیھم من النبیِّین والصِّ َ َ َ َ َ َ َ َ َُّ َّ َِ ِ ِِّ ِ ْ ِ ُ َّ َ ْ َ َّ

ًوالصالحین وحُسن أْولئك رفیقا  ِ ِ ِ ِ ََّ َ َ َ َ َ ََ اللھم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تجعل مراتبنا مع الصدیقین، اللھم ارفع ]. 69:النساء[ُ
ًداء والصالحین، اللھم اجعل ما تعلمناه وعلمناه خالصا لوجھك الكریم وموجبا لرضوانك العظیم، نسألك علما نافعا منازلنا مع النبیین والشھ ً ً ً

ًوقلبا خاشعا ودعاء مسموعا مستجابا یا أرحم الراحمین، وآخر دعوانا أن الحمد  رب العالمین ً ً وصلى هللا وسلم وبارك على نبیھ وآلھ . ًً
 .وصحبھ أجمعین

 
 
 
 
 [1[ باب الطالق في الماضي والمستقبل -رح زاد المستقنع ش

 .ًالطالق لھ أنواع وأقسام، ومن أنواعھ ما یكون معلقا على شيء معین، إما في الماضي أو المستقبل، وھذا مذكور في كتب الفقھاء
 ألفاظ الطالق في الماضي والمستقبل

 
 

الة والسالم على خیر خلق هللا أجمعین، وعلى آلھ وصحبھ ومن اھتدى بھدیھ واستن بسم هللا الرحمن الرحیم الحمد  رب العالمین، والص
ذكرنا أن الفقھاء رحمھم هللا ذكروا ھذه األبواب ]. باب الطالق في الماضي والمستقبل: [قال رحمھ هللا تعالى: أما بعد. بسنتھ إلى یوم الدین

ختلف ألفاظھم بالطالق، فمنھم من یلتزم اللفظ الشرعي الوارد ویتبع المسنون في والمسائل والفصول والمباحث لوجود الحاجة، فإن الناس ت
طالقھ، ومنھم من یتلفظ بالطالق على وجٍھ بدعي، ومنھم من یتلفظ بالطالق بألفاٍظ یتأثر فیھا بعرفھ وبیئتھ، وعلى ھذا ال بد من بیان ھذه 

قضاء وإما للعلم والتعلیم؛ ولذلك فصلوا ھذه المسائل ورتبوا أبواب الفقھ حتى یكون األحكام والمسائل لحاجة الفقیھ إلیھا إما للفتوى وإما لل
الفقیھ على إلمام بأحوال الطالق وصوره وألفاظ الناس فیھ، فاألصل الشرعي یقتضي أن المسلم إذا تلفظ بالطالق أنھ یؤاخذ بھ، ونصوص 

 الشرع یشدد في لفظ الطالق حتى أمضاه على الھازل، كما ثبتت السنة عن ُالكتاب والسنة من حیث األصل تلزم المطلق بطالقھ، بل وجدنا
ّثالث جدھن جد، وھزلھن جد: (رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم أنھ قال ّ فأثبت علیھ الصالة والسالم أن جد ). النكاح والطالق والعتاق: ٌ

ً خطیر شرعا، والمسلم یؤاخذ بھ من حیث األصل العام، حتى أن لفظ الطالق: الطالق جد وأن ھزلھ جد، وعلى ھذا قال العلماء رحمھم هللا ٌ
وعلى ذلك فاألصل یقتضي مؤاخذة الناس في ألفاظ الطالق، إال إذا قامت األدلة على . الشرع التفت إلى ظاھره وأسقط الباطن كما في الھزل

ًلى الطالق داللة بینة باألصل اللغوي والوضع اللغوي فال ع ًوفي بعض األحیان یكون اللفظ داال. استثناء ألفاظ معینة وعدم مؤاخذة أھلھا
وعلى ھذا . ًإشكال فیھ عند ذلك، وتارة ینصرف عن ذلك بعرف، فیتلفظ الناس بألفاٍظ یعرف بالعرف أنھا توجب التأثیر في لفظ الطالق

فاظ التي یظھر أنھا لغو وأن من تكلم بالطالق ونطق بھا یحتاج الفقیھ إلى معرفة األلفاظ التي یعتد بھا وتؤثر، واللغة دالة على تأثیرھا، واألل
ًوبناء على ذلك نحتاج إلى مباحث الطالق في المستقبل والماضي، فقد یكون الطالق . ال یعتد لفظھ وال یكون طالقھ على الوجھ الشرعي ألبتة

ِإن طرت في الھواء، وإن قلبت الماء سمنا، إن جعلت: ًمعلقا على المستحیل كقولھ ِ ً الحدید ذھبا ونحو ذلك من المستحیالت، كذلك تعلیق ًِ
ٌإن جاء زید، إن جاء رمضان، إذا ذھبت إلى أبیك، إذا دخلت دار أبیك، إذا كلمت فالنة ونحو ذلك، : الطالق على األفعال والصفات واألزمنة

وقد استفتح .  على حسب اختالف فئاتھم وأعرافھمٌكلھا أمور ال بد من بحثھا فقد عمت بھا البلوى، وكثرت منھا الشكوى، ووقع فیھا الناس
أنت طالق، وسكت فھذا األصل، : المصنف ھذه المسائل بمسألة الطالق في الماضي والمستقبل، فالمطلق إذا طلق ونجز طالقھ وقال المرأتھ

الطالق على وجٍھ مستحیل، فإنھ حینئٍذ ٌوھي طالق، وقد بینا أن التعبیر بھذا اللفظ مؤثر وموجب النحالل العصمة؛ لكن اإلشكال إذا أسند 
ًیكون كمن لم یطلق وكأن الطالق لم یصادف وجھا صحیحا یمضي وینفذ بھ، فتارة نصحح الطالق في زمان إذا أسنده إلى زمان، وتارة ال  ً ً ً

ٌأنت طالق باألمس، أنت طالق أمس، فقد: نصححھ، فھو إذا طلق في الحال فال إشكال، ولكن إذا قال المرأتھ  أسند الطالق إلى األمس، مع أنھ ٌ
ٍأنت طالق قبل یوم، أنت طالق قبل أسبوع، أنت طالق قبل شھر، فھذا قد أسند فیھ الطالق على وجھ لم : في األمس لم یطلق زوجتھ، كذلك ٌ ٌٍ

ٌأنت طالق قبل شھر، أنت طالق قبل سنٍة، وھي لم تطلق ال قب: ًیقع فیھ الطالق، ویكون كذبا؛ ألنھ لما قال ٍل شھر وال قبل سنٍة وال قبل ساعٍة، ٌٍ
ٌأنت طالق بعد یومین، أنت طالق إن جاء الغد، أنت طالق إن جاءت الجمعة، : لكن إن قال لھا. كان حكایة كذٍب، وھو اللغو الذي ال یعتد بھ

ُأنت طالق إن مت، أنت طالق إن مرضت ونحو ذلك، فقد أسنده إلى المستقبل ٌ ٌُّ أن یسند الطالق : الحالة األولى: تفأصبح عندنا ثالث حاال. ِ
: یقول رحمھ هللا. والحالة الثالثة أن یسند الطالق إلى المستقبل العاجل. أن یسند الطالق إلى الحاضر والحال: والحالة الثانیة. إلى الماضي

ٍث في شيء حاضر، ولكن وسكت عن الحاضر؛ ألن األصل أن الحاضر یمضي بھ الطالق، فال نبح) باب الطالق في الماضي والمستقبل(
ٍإما طالق مسند لماض وھو شيء قد ذھب، وإما طالق مسند إلى مستقبل سیأتي: سنبحث في جانبین ٌ ٍ ٌ. ...... 

 
 الطالق في الماضي

 
 

سماء التي ِأمس من األ) ٌأنت طالق أمس: (قولھ]. أنت طالق أمس أو قبل أن أنكحك ولم ینو وقوعھ في الحال لم یقع : إذا قال: [قال رحمھ هللا
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ًاسم إذا ُعرف أصبح نكرة، وإذا نكر صار معرفة، فأمس ھو الذي قبل الیوم، وإذا قلت: یلغزون فیھا، یقولون ّ ّ باألمس، فإنھ یستغرق الزمان : ٌ
ًالماضي، ویكون نكرة عامة لما مضى؛ ولذلك قال هللا تعالى ِكأْن لم تغن باألْمس : ً َِ َ ْ َ َْ َ أمس، أو أنت طالق ٌأنت طالق : فقولھ]. 24:یونس[َ

إذا : وعلى ھذا یقولون. ًباألمس، أسند الطالق إلى ما قبل الیوم؛ فإن لم یكن قد طلق امرأتھ قبل یومھ ولم ینو بھ الطالق حاال لم تطلق زوجتھ
ٌأنت طالق أمس، فقد حكى كذبا، والكذب لغو، واألصل أنھا زوجتھ، والقاعدة الشرعیة تقول: قال لھا ً ، )ا كان على ما كاناألصل بقاء م: (ٌ

ٍفاألصل كونھا زوجة لھ، وال نرفع ھذه العصمة إال بدلیل، وال دلیل یدل على أنھ قصد الطالق أو أراد وقوعھ فلو ). أو قبل أن أنكحك: (قولھ. ً
ًأنت طالق قبل أن أنكحك، وكانت قد تزوجت رجال قبلھ، ثم طلقھا ذلك الرجل، فإن كان یخبر أنھا: قال رجل لزوجتھ ِ قد طلقت منھ، فھذا  ٌ

ًصحیح وال یقع علیھ طالق؛ ألنھ حكى شیئا قد وقع، فتكون جملة خبریة ال إنشائیة ً لم یقع : أي). ولم ینو وقوعھ في الحال لم یقع: (قولھ. ٌ
ِوإن أراد بطالق سبق منھ أو من زید وأمكن قبل : [ قال رحمھ هللا. الطالق، فإن نوى وقوعھ وقع ٌطالق باألمس، أنت : مثل ما ذكرنا]. ُ

 ...... .وقصد أنھا طلقت من بعلھا األول صح ذلك؛ ألنھ ممكن
 

 حكم طالق من مات أو جن ولم یعرف مراده بلفظ الطالق
 
 

وھذا من دقة الفقھاء األولین - ذكرنا أن العلماء رحمھم هللا ]. فإن مات أو جن أو خرس قبل بیان مراده لم تطلق: [قال المصنف رحمھ هللا
إذا : حینما یقولون لك: ً كانوا ال یعطون الفتوى والحكم مجردا عن األثر، أي-من السمات العظیمة التي امتاز بھا الفقھ اإلسالميوھي سمة 

ًإذا أعطاك شیئا یختلف بحسب النیة؛ فإنك تعرف أن الحكم إذا نوى وقع، وإذا لم ینو لم یقع، : نوى فالحكم كذا، وإذا لم ینو فالحكم كذا، یعني
ًإذا توفي أو ُجن أو خرف أو أصابتھ عاھة ولم نستطع أن نعرف نیتھ، فھذا سؤال وارد ومحتمل عقال؛ ولذلك نجد أن فرضیات :  السؤالفیرد ٌ ّ

فھذه الكتب كانت تؤلف وتكتب في أزمنة فیھا جھابذة العلماء، أزمنة ما كان . الفقھ في الفقھ اإلسالمي لم تأت من عبث وال جاءت من فراغ
ً في قرطاسھ وال یخط بقلمھ إال وقد عرض عقلھ على أئمة ودواوین العلم، فإما أن یكون ُبھجة للناظرین، وإما أن یكون في أسفل ٌیخط رجل

السافلین فال یعتد بھ، فھذه الكتب حینما تجد فیھا الفرضیات ما جاءت من فراغ، نعم قد یوجد التكلف في بعضھا؛ لكن نحن نتكلم عن شيء لھ 
صل باألصل، فإذا تقرر أن األصل الشرعي یفرق بین من نوى ومن لم ینو، ورسول األمة علیھ الصالة والسالم یقول في حاجة وشيء مت
إن نوى وقع وإن لم ینو : ، ففرق بین من نوى ومن لم ینو، فإذا جئت تقول)ٍإنما األعمال بالنیات، وإنما لكل امرئ ما نوى: (الحدیث الصحیح

والدي قال كذا، ونسینا ونسي أن یسأل ثم : ي یستلزم أن تبین؛ ألن الشریعة كاملة، وال بد أن یأتیك شخص ویقول لكلم یقع؛ فإن الفرض العقل
توفي، ھل نحكم بأنھ مات وزوجتھ في عصمتھ، أم أن والدتنا مطلقة؟ فھذا كلھ یحتاج إلى بیان، فالفرضیات ما جاءت من فراغ، وما كان 

ِا أوقاتھم وأعمارھم، وما كان أئمة اإلسالم الذین ُعرفوا بالنصح ألتباعھم ومن أراد قراءة كتبھم ورضیھم أھل العلم ودواوین العلم لیضیعو
ًحجة بینھم وبین هللا أن یضیعوا أعمارھم بالفرضیات عبثا، فلم توضع ھذه الفرضیات إال بترتیب مبني على األصول الشرعیة، وھذا ینبغي  ً

 ھؤالء العلماء إال من ُبلي بالفتاوى، ومن وقف أمام المعضالت والمشكالت في القضاء یعرف عندھا فال یعرف قدر. أن یوضع في الحسبان
ھذه النوازل والفرضیات، وهللا یعلم كم من مسائل نزلت على المفتي في ظلمة اللیل وضیاء النھار، فحار فیھا عقلھ والتبس علیھ أمره، حتى 

یھ كلما ذكر أمره؛ ألنھ وقع في كرب ال یعلمھ إال هللا، فما زالت عنھ كربتھ إال بفضل هللا وفي وجد فرضیة من إمام متقدم، فأصبح یترحم عل
إنھا مسألة مشكلة، فلما : ُإنھا مسألة تعمل لھا المطي، أي: تلك الساعة الموفقة التي وجد فیھا ھذه المسألة العجیبة، حتى تجد بعضھم یقول

فنسأل هللا العظیم رب العرش . ًیھا یحس بفضل العلماء، ویحس أنھم فعال قصدوا النصیحة لھذه األمةیجدھا اإلنسان في وقتھا وعند الحاجة إل
ًالكریم أن یجزیھم عنا وعن اإلسالم والمسلمین خیر ما جزى عالما عن علم، وأن یسبغ علیھم شآبیب الرحمات، وأن یجعلھم في أعالي  ّ

أنت طالق باألمس، ونوى وقع : إن قال: أن المصنف رحمھ هللا قال: ود من ھذا التنبیھالمقص. الدرجات، وأن یجمعنا بھم في نعیم الجنات
وال ُیلتفت إلى مسألة الموت - ّإذا مات أو ُجن قبل بیان مراده : ًحاال، ومفھومھ أنھ إذا لم ینو لم یقع وصرح بذلك المفھوم، وعلیھ یرد السؤال

تعذر االستبیان، فلیست العبرة باألمثلة، بل المھم أن تفھم األصل؛ ولذلك لما تفھم األصل  أو الجنون؛ ألنھا أمثلة تذكر ألصل التعذر، وھو
 وقال ھذا الكالم المحتمل الذي یختلط فیھ الحكم بین الظاھر والباطن، وجب حینئٍذ أن -یسھل علیك االستحضار، وتكون عندك الملكة الفقھیة

ذا عبر اإلنسان عن مكنون نیتھ وخفي قلبھ، وربما تعذر أن نعرف منھ ذلك، إما أن یتعذر ننظر إلى نیتھ، وال یمكننا أن نطلع علیھا إال إ
بموٍت أو یتعذر بفقد النطق وعدم القدرة على الكتابة وعدم وجود اإلشارة المفھمة، أو یتعذر بجنون، فالمجنون ال یستطیع أن یعبر عن 

ًیضا بالنسبة لمن خرس لسانھ وھو ال یعرف الكتابة، وال یستطیع أن یتكلم أو مكنون نفسھ، والمیت ال نستطیع أن نسألھ ویجیب، وكذلك أ
ِأنت : والدنا قال ألمنا: رجل جاء ورثتھ فقالوا: مثل) فإن مات: (قولھ. یشیر إشارة مفھمة، فھذه أمثلة على االستعجام وعدم إمكان االستبیان

لكالم سنة فھل من الممكن أن تخرج المرأة من عصمتھ، ونحكم بكونھا قد ا ٌطالق باألمس، ثم توفي ولم نجد من نسألھ، ومضى على ھذا
األصل بقاء ما كان على ما كان، ومعنى : ّطلقت وال إرث لھا، أو نحكم بكونھا زوجة وھذا الكالم غیر مؤثر؟ فبین رحمھ هللا قاعدة تقول

ًم ینو الطالق حاال؛ ألنھ أسنده إلى األمس، وقوة اللفظ باألمس أن األصل أنھا زوجتھ وشككنا في طالقھا، فنبقى على األصل من أنھ ل: ذلك
ًتوجب عدم وقوع الطالق، فال نحكم بكونھا مطلقة، والسیوطي في األشباه والنظائر، ومثلھ ابن نجیم وعلماء القواعد الفقھیة ذكروا في كتبھم 

ّة إذا ترددت نیة الطالق بین أن یكون نوى الطالق أو لم ینو، استصحاب الزوجی): األصل بقاء ما كان على ما كان: (أن من تفریعات قاعدة
  .أنھ لم ینو، وعلى ھذا ال تطلق علیھ زوجتھ: فنقول األصل
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قال لزوجتھ أن الزوج إذا أسند الطالق إلى الماضي على وجھ ال یمكن تأویل وقوع الطالق بھ؛ فإنھ ال یقع الطالق، فإذا : وخالصة الكالم
ًأنت طالق أمس، فإنھ إذا لم یقصد إیقاعھ حاال وقصد إسناد الطالق إلى ظرف األمس، فإن األمس قد ذھب، وحینئٍذ كأن الطالق حینما : الیوم ِ

ِة أنت طالق قبل إذا قال في ھذه الحال: فال ینفذ ھذا الطالق، وبینا وجھ ذلك وشرحناه، وقلنا: ًتلفظ بھ الزوج لم یصادف محال یتعلق بھ، وعلیھ
ِأن أنكحك، وأنت طالق باألمس، أو أنت طالق أمس، أنھ إذا قصد حكایة طالق كان قد وقع على المرأة بقولھ ِ ِقبل أن أنكحك؛ ُصرف إلیھ، : ِ ِ

من : يِقبل أن أنكحك، أ) ِأنت طالق: (قصدت بقولي: كأن یكون تزوجھا رجل من قبل وطلقھا، ثم نكحھا ھذا الرجل أو ھذا الزوج فقال
ْزوجك األول، فال ینفذ علیھ الطالق؛ ألنھ لم یطلق حقیقة، وإنما حكى طالق الغیر، والحاكي لطالق غیره ال ُیلزم بالطالق ً : قولھ رحمھ هللا. ِ

ًأنت طالق أمس، ونوى أنھا تطلق علیھ بھذا اللفظ حاال؛ وقع الطالق، وكذلك ل: لو قال رجل المرأتھ] ِولم ینو وقوعھ في الحال[ ِأنت : و قالِ
ًقبل أن أنكحك، من باب التھرب من الطالق، وكان قد نوى بقولھ أوال: طالق، ثم قال وإن : (قولھ. َإیقاع الطالق، وقع الطالق) ِأنت طالق: (ِ

ِأراد بطالق سبق منھ أو من زید وأمكن قبل ِأنت :  لھا قالًكأن یكون طلق امرأتھ طلقة ثم راجعھا بعد الطلقة، ویوما من األیام بعد رجعتھ) ُ
ِكأْن لم تغن باألْمس : إذا ُعرفت صارت نكرة، وإذا جاءت نكرة صارت معرفة، قال تعالى) أمس(طالق باألمس، وذكرنا أن  َِ َ ْ َ َْ َ فھو ] 24:یونس[َ

ًأنت طالق باألمس، وقصد أنھا طلقت منھ طلقة، فإنھ یكون حاكیا لھذه الطلقة وال تطلق علیھ: إذا قال لھا ً ن العلماء رحمھم هللا وذكرنا أ. ِ
ما الذي قصدت؟ : یذكرون الحكم ولربما یفصلون فیھ، وھذا التفصیل قد یختلف بحسب اختالف نیة المتلفظ بالطالق، فنحتاج أن نسأل المطلق

ًأنت طالق باألمس قصدت بھ إیقاع الطالق حاال؟ قال: ھل قولك إن أمكن ذلك ال، قصدت باألمس أنھا طلقت مني طلقة قبل ھذا الكالم، ف: ِ
حكایة الكفر لیست بكفر، : حملناه علیھ، فإذا نوى حكایة طالق منھ أو من غیره لم یقع الطالق؛ ألن حكایة الطالق لیس بطالق، ولذلك قالوا

ًإذا حكى الطالق عن غیره أنھ طلقھا، أو حكى طالقا سابقا منھ؛ فقد تحققنا أنھ ال یرید تطلیقھا، لكن المشك: فعلى ھذا قالوا ِأنت : لة إذا قال لھاً
بحیث ال نستطیع أن نعلم منھ ما ھي نیتھ، وال نستطیع أن ...) فإن مات أو جن أو خرس: (طالق باألمس ولم یفصح عن نیتھ، فقال رحمھ هللا

ل في ھذه الحالة ِأنت طالق باألمس، ثم توفي ھذا الرجل وجاء ورثتھ یسألون، فھ: رجل قال المرأتھ: وذكرنا من أمثلة ھذه المسألة. نسألھ
أنھ نوى إیقاع الطالق، فتكون زوجتھ قد  نحكم بكونھا زوجة؛ ألن األصل بقاء الزوجیة وشككنا في طالقھ؛ ألن ھذا اللفظ الذي ذكره یحتمل

ًطلقت علیھ، ولربما كانت أجنبیة منھ إن كانت الطلقة ثالثة، فتوفي وھي لیست في عصمتھ، ولربما حكى طالقا سابقا منھ أو من  رجل كانت ً
أن المیت الذي تلفظ بھذا اللفظ نحن مفتقرون إلى معرفة نیتھ، حتى نوقع علیھ : ًتحتھ قبل زواجھا منھ فال یقع بھ الطالق؟ فإذا معنى ذلك

ًالطالق أو ال نوقعھ، فإن كان حاكیا للطالق فال نوقعھ، وإن كان ناویا للطالق حاال فنوقعھ، ولربما خرجت من عصمتھ كأن تكون  ً الطلقة ً
-وذكر رحمھ هللا أن ھذا اللفظ إن أمكن فیھ التمییز تمیز بحسب ما یمیزه، وإن لم یمكن فیھ التمییز . لیس عندنا ما یمیز الحال: ًاألخیرة، فإذا

أن األصل : (دةًاألصل بقاء النكاح، وال نحكم بوقوع الطالق؛ ألننا عندنا احتمال أن یكون حاكیا للطالق، والقاع:  قال-وھي القسمة العقلیة
أنھ متى شككنا في وقوع الطالق وعدم وقوعھ؛ فإننا نستصحب بقاء الزوجیة، وال نحكم بكون : ، وخذ ھذه القاعدة)بقاء ما كان على ما كان

ى وجھ المرأة مطلقة، ومتى شككنا ھل اللفظ یقتضي الطالق أو ال یقتضیھ، وھل نوى أو لم ینو؛ فاألصل أنھا زوجتھ حتى نتحقق من نیتھ عل
وھذه القاعدة ھي في الحقیقة مفرعة على القاعدة التي سبق ) أن األصل بقاء ما كان على ما كان: (یوجب حل العصمة بالطالق؛ ألن القاعدة

فنحن على یقین أنھا زوجتھ، وعلى یقین أن ھذه الزوجیة باقیة ما لم نتیقن أنھ طلقھا وخرجت عن ) الیقین ال یزال بالشك: (وأن ذكرناھا
ًال نجزم بكون ھذا اللفظ موجبا للطالق حتى نتحقق أنھ نواه، وال یمكن التحقق، فنبقى : ھذه زوجتھ، ونقول لورثتھ: صمتھ، فحینئٍذ نقولع

مات أو جن أو خرس لیست ھي المھمة، المھم أن تأتي بشيء یمنع من معرفة : مسألة: وھكذا إذا جن، قلنا) أو جن: (قولھ. على األصل
إذا مات ال یمكن أن تسألھ، وإذا جن ال یمكن أن تثق بكالمھ، وإذا خرس ال یستطیع أن یتكلم إال إذا كان ثم إشارة مفھمة أو الحقیقة، فھو 
أن ھذا اللفظ یأتي على ) ِأنت طالق باألمس: (وخالصة ما ذكرنا في قولھ. وذلك كما ذكرناه) قبل بیان مراده لم تطلق: (قولھ. كتابة مستبینة

أن ینوي : الوجھ الثاني. ِأنت طالق: ًتعتبر لغوا، والعبرة بقولھ) أمس(إما أن یقصد إیقاع الطالق في الحال، وكلمة : الوجھ األول: ثالثة أوجھ
: وذكرنا أنھ لو قال لھا. أن ال یستبین لنا األمر، فنبقى على العصمة واألصل: الوجھ الثالث. حكایة أمر سابق، فال إشكال أنھ بحسب ما یحكیھ

ًولم یقصد إیقاع الطالق حاال، ولم یحك طالقا سابقا، وقصد أن الطالق وقع باألمس فال یقع؛ ألن الطالق جاء بلفظ ال )  طالق أمسِأنت( ً ً
ًفصار كالمھ كذبا، والكذب لغو ال ینبني : ِأنت طالق أمس، وأمس ما وقع فیھ طالق، قالوا: یمكن أن یقع علیھ، ألن األمس قد ذھب وھو یقول

ِأنت طالق باألمس، ونوى أنھا : أن الرجل لو قال: ًما لم یقصد بھ الطالق حاال، لكن یرد ھنا إشكال. م شرعي، فیكون ھذا من اللغوعلیھ حك
ًباألمس، لغوا ال تأثیر لھ، كرجل یقول : ِأنت طالق، نوى بھ الطالق فطلقت، ویكون قولھ: یكون قولھ: ًطالق حاال فكیف یقع ھذا ؟ تقول

ِأنت طالق، فھمنا منھ أنھ : ِأنت طالق، وسكوتھ بعد قولھ:  طالق، ثم یسكت على وجھ ال یمكن فیھ االستثناء ثم یستثني، فإن قولھِأنت: المرأتھ
  .قصد إیقاع الطالق، فكان ما بعده من االستثناء والقید ال یؤثر
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قال . لة المستقبل، والطالق في المستقبل فیھ تفصیل ویحتاج إلى شيء من التركیزنخرج من قضیة الطالق في الماضي، وسندخل في مسأ
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وسكت؛ ألن الحكم یختلف من الطلقة الرجعیة والطلقة البائنة، فھذه المسألة ) ِأنت طالق: (ما قال]. ًطالق ثالثا: إن قال: [المصنف رحمھ هللا
 إال بالمستقبل، قبل قدوم زید بیوم، قبل قدوم زید بأسبوع، قبل قدوم زید بشھر، في ِأنت طالق قبل قدوم زید، في شيء ال یعلم: إذا قال لھا

ًأنت طالق ثالثا قبل قدوم زید : بعض األحیان تنتقل ھذه المسألة إلى حكم الطالق في الماضي مع أنھ أضافھا إلى الشھر، فھو إذا قال لھا ِ
ِأنت طالق قبل قدوم زید بشھر، وزید غائب ومسافر، : ن أول یوم من محرم قال لھابشھر، ننظر الوقت الذي تلفظ فیھ بھذه الكلمة، فإذا كا

أن الشھر لم یتم، فكأنھ أسند الطالق لألمس، مثل مسألتنا التي تقدمت، فحینئٍذ إذا بت الطالق في : وقدم زید أثناء شھر محرم، فمعنى ذلك
ًبل قدوم زید بشھر لم یقع طالقا فصار كذبا ولغواِطلقتك قبل قدوم زید بشھر، فالواقع أنھ ق: الحال وقال لھا ً ِأنت : إذا قال لھا: ًوبناء على ھذا. ً

ًطالق ثالثا قبل قدوم زید بشھر، قبل قدوم والدي بشھر، ولم یمض الشھر صار لغوا وصار غیر مؤثر وال موجبا للطالق، لكن لو أن زیدا  ً ً ً
: ًالبد في ھذه المسألة أن تضبط الوقت الذي تلفظ فیھ بالطالق المعلق، وثانیا: ًأوال:  أمورقدم بعد شھر من كالمھ الذي قالھ، فإنھ یلزمنا عدة

تضبط الوقت الذي یقدم فیھ زید الذي علق الطالق على قدومھ، ثم تنظر في المدة بینھما، فإن وافقت ما علق الطالق علیھ من األمد وقع 
ِأنت طالق قبل قدوم زید بشھر، إما أن یقدم زید قبل تمام الشھر من : كرنا، فھو إذا قال لھاالطالق، وإن كان الوقت أقل لم یقع الطالق، كما ذ

: ھذه الكلمة، فحینئٍذ تكون قد طلقت بمجرد قولھ ِأنت طالق باألمس، وإما أن یقدم زید بعد شھر من: ًھذا الكالم، فیكون لغوا وال یقع، كقولھ
سند الطالق لوقتھ، فلو أنھ قال ھذه الكلمة في واحد محرم، وقدم زید في الثاني من صفر؛ فإنھا قد ِأنت طالق قبل قدوم زید بشھر، فیكون قد أ

ًطلقت علیھ في أول محرم؛ ألن قدوم زید كان في الثاني من صفر، ولفظھ بالطالق استغرق وقتا یمكن تعلق الطالق بھ فتطلق، ولیست ھذه 
 ...... .ن فقط اضبطوا المسألة، والذي سیأتي ال یمكن أن یفھم إال بفھم ھذه المسألةالمسألة ھي التي تعنینا، بل الذي سیأتي، واآل
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بشھر، بأسبوع، بسنة، بیوم، والمھم أن : واألمر ال یتوقف على الشھر، ممكن أن یقول لھا) ًطالق ثالثا قبل قدوم زید بشھر: إذا قال: (قولھ
ِأنت طالق قبل قدوم زید بشھر، ال یخلو قدوم زید بعد ھذه الكلمة من : ر بالشھر حتى تتضح الصورة، فإن قال لھایحدد مدة من الزمان، فعب

أن یقدم : ًثانیا . یقع الطالق؛ ألننا تبینا أنھ لغو ولم یصادف الزمان أن یقدم قبل أن یتم شھر من ھذا القول فال: الصورة األولى: الصور التالیة
أن یقدم زید بعد شھر ووقت یسیر یمكن أن یقع فیھ الطالق، : ًثالثا.  بحیث ال یكون ھناك وقت لمضي الطالق ووقوعھزید بعد شھر تام،

إما أن یقدم زید والمدة لم تتم، فتبینا أنھ لغو وال یؤثر، وإما أن یقدم زید والمدة قد تمت، لكن : فأصبحت القسمة العقلیة تقتضي ثالث صور
: ًلو قال لھا في الساعة الثانیة ظھرا من أول محرم: ًقت یمكن أن یقع فیھا الطالق، فھي في حكم ما لم تتم المدة، مثاللیس ھناك زیادة في الو

والمراد فقط - ِأنت طالق قبل قدوم زید بشھر، وجاء زید في الساعة الثانیة في نفس الیوم الذي یتم بھ شھر كامل، بحیث دخل في نفس الوقت 
فأنت إذا عرفت ھذه المسألة ربما یأتیك مثلھا في مواضع تحتاجھا، ) ومضى وقت یمكن فیھ الطالق: (قول المصنف ولذلك ی-ضبط الضابط

مضى الشھر ولم تمض المدة التي یمكن في مثلھا وقوع  یمضي الشھر وتمضي مدة یمكن أن یقع فیھا الطالق، فإن: كالبیع والرھن، فتقول
أال تتم : الصورة األولى: صارت في حكم ما لم تتم المدة، فعندنا صورتان من الثالث ال یقع فیھا الطالقالطالق فقد تبینا أن الطالق لم یقع، ف

ِأنت طالق : أنت قلت: ممكن شخص یعلم بھذا ویقول: أن تتم وال یمضي قدر من الزمان یمكن فیھ الطالق، یعني: الصورة الثانیة. مدة الشھر
لم تأت :  الوقت الذي یتم بھ الشھر من فیھ تلفظ، ممكن أن یقع ھذا ، فلو سألك على ھذا الوجھ تقولقبل قدوم زید بشھر، وجاء زید على نفس

مدة یمكن أن یقع فیھا الطالق، وھي التي یسمونھا مدة اإلمكان، فعندنا المدة التي علق علیھا الطالق، وعندنا مدة إمكان الطالق، فالبد من 
أن یمضي الشھر وزیادة على : أما الصورة الثالثة. مدة اإلمكان وزمن اإلمكان: ًھر كامال، والمدة الثانیةمدة الش: وجود المدتین، المدة األولى

 ربیع، فحینئٍذ یكون -ًمثال-محرم، وقدم زید في أول  ِأنت طالق قبل قدوم زید بشھر في أول: وجھ یمكن فیھ وقوع الطالق، فلو قال لھا
ِأنت طالق قبل قدوم زید بشھر، ولو قال : ًتكون طالقا من أول صفر؛ ألنھ قال: ع األول صفر، فتقولطالقھا في أول صفر؛ ألن الذي قبل ربی

ِأنت طالق قبل قدوم زید بشھر، وقدم زید في أول رمضان، فإنھا تطلق في أول شعبان، وتحتسب عدتھا من أول شعبان، : لھا في أول محرم
إذا لم تمض المدة، وتكون في حكم : الصورتین األولیین ال یقع فیھا طالق، فالصورة األولىفعرفنا أن . وتسري األحكام علیھا من أول شعبان

أن تمضي المدة ولیس ھناك زمن إمكان الوقوع، وأما الصورة التي یقع فیھا الطالق فھي إذا : ِأنت طالق باألمس، والصورة الثانیة: قولھ
قدم قبل : (فقولھ] ًطالق ثالثا قبل قدوم زید بشھر، فقدم قبل مضیھ، لم تطلق : ن قالوإ: [قال رحمھ هللا. مضت مدة الشھر مع زمان اإلمكان

ِأنت طالق قبل قدوم زید بشھر في أول محرم، وقدم زید في : ِأنت طالق باألمس؛ ألنھ إذا قدم، قال لھا: لماذا؟ ألنھ مثل قولھ) مضیھ لم تطلق
ًعشر من ذي الحجة، والخامس عشر من ذي الحجة لم یقع فیھ طالق، فحكى كذبا الخامس عشر من محرم، فقد أسند الطالق إلى الخامس 

ھذا ) وبعد شھر: (فقولھ] وبعد شھر وجزء تطلق فیھ یقع: [قال رحمھ هللا. ِأنت طالق باألمس، إذا لم یقصد بھ الطالق: ًفصار لغوا، مثل قولھ
قدر من الزمان یمكن أن یقع فیھ الطالق ولو دقیقة أو : أي: ع أن تقولتستطی) وجزء(قدر اإلمكان، : ھو الذي قلنا) وجزء(الشرط األول 
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 وخالعھا بعد یوم، - صورة التي ذكرناھابال-ِأنت طالق : إذا قال لزوجتھ: وھنا مسألة جدیدة] فإن خالعھا بعد الیمین: [قال المصنف رحمھ هللا
أو خالعھا بعد ساعة، أو خالعھا بعد أسبوع، فخالعتھ المرأة فافتدت ولم تقصد من ذلك الھروب من الطالق، وھذه المسألة التي سنبحثھا مبنیة 

ِأنت طالق، : ما قال) ًطالق ثالثا: وإن قال(: على المسألة التي كنا فیھا، لكن قبل أن ندخل فیھا نحتاج إلى تنبیھ مھم، المصنف رحمھ هللا قال
وعبر بالثالث على قول جماھیر السلف من أن الثالث ثالث، وأنھا توجب البینونة الكبرى، واختار المصنف ما یوجب البینونة الكبرى؛ ألنھ 

كم أنھا تقع طلقة واحدة إذا مضى الشھر، وال ِأنت طالق طلقة قبل قدوم زید، فالح: ًسیتكلم عن الخلع، فمھد بالتطلیق ثالثا، وإال لو قال لھا
 أن یختار - رحمھ هللا برحمتھ الواسعة- العلم، فالسبب الذي دعاه  یختلف الحكم من واحدة إلى ثالث، وھذا التنبیھ ینبغي أن ینتبھ لھ طالب

ًرجعیا ووقع الخلع بعده صح؛ ألن الخلع أن الخلع مع الطالق بالثالث ال یجتمعان وال یصح إال أحدھما؛ ألنك لو أوقعت الطالق : الثالث
متى یقع الطالق إن علقھ على : ًففھمنا أوال. یصح في حال الطالق الرجعي ما دام أنھا في العدة، فالرجعیة تخالع؛ ألن الزوج یمتلك رجعتھا

اآلن وسیدخل المصنف في المسألة التي ٍزمن في المستقبل، وبینا الصورتین اللتین ال یقع فیھما الطالق، والصورة التي یقع فیھا الطالق، 
ُلفظھ بالطالق متى : ًأوال) فإن خالعھا بعد الیمین بیوم،وقدم بعد شھر ویومین؛صح الخلع وبطل الطالق: (قولھ. إنھا تحتاج إلى ضبط: قلنا

ًوقع؟ فتضع تاریخا للفظ الطالق، ھذا أول شيء، ثانیا ًتضع تاریخا للخلع، مثال: ً  وقع في أول محرم، ولفظ الخلع أو عندنا لفظ الطالق: ً
الخلع : ًلفظھ بالطالق وتعلیقھ للطالق على قدوم زید، وثانیا: ًأوال: إذا عندنا ثالثة أشیاء. قدوم زید: ًثالثا. المخالعة وقع في الثاني من محرم

 لفظھ بالطالق على ھذا الوجھ في أول محرم، البد من تركیب المسألة علیھا، فلنجعل: قدوم زید، ھذه الثالث یعني: ًوزمانھ متى وقع؟ وثالثا
ًأنت طالق ثالثا قبل قدوم زید بشھر، قررنا في المسألة الماضیة أنھ ال یقع الطالق إال إذا مضى شھر وقدر یسمونھ: قال لھا في أول محرم ِ :

لق إذا جاء واحد صفر، لكن ھنا مشكلة، قدر اإلمكان لوقوع الطالق، فعلى األصل الذي قررناه إذا كان قال لھا في واحد محرم فإنھا تط
عندك طالق بالثالث وعندك خلع، إن صححت الطالق من واحد محرم؛ فقد بانت؛ وجاء الخلع وھي أجنبیة، ولماذا ذكر مسألة الخلع؟ ألن 

وإبطال الخلع، وإن أبطلت ًالخلع تدفع المرأة بسببھ ماال، ترد المھر، فأنت إذا صححت الطالق وأبطلت الخلع؛ وجب رد المال إلى المرأة 
. الطالق والمرأة في عصمة الرجل منذ التلفظ، أو كان القدوم بعد الخلع بمدة تستغرق الشرط؛ فحینئٍذ تصحح الخلع ویأتي الطالق ألجنبیة

 وعلى ھذا نحتاج إما أن تقدم تصحیح الطالق وتبطل الخلع، وإما أن تبطل الطالق وتصحح الخلع،: وحتى نفھم كل الكالم الذي سیأتي نقول
. الخلع وقع؛ بطل الطالق: الطالق وقع؛ بطل الخلع، وإن قلنا: الخلع وقع، فإن قلنا: إن الطالق وقع، وصورة نقول: إلى صورة نقول فیھا

 وتمت مدة ِأنت طالق قبل قدوم زید بشھر، ووقع ھذا الكالم في بدایة محرم، فإن قدم زید في أول صفر، وتم الشھر،: فلنبدأ اآلن، قال لھا
ًاإلمكان من اللفظ الذي تلفظ بھ، فقدم في أول صفر مع مضي مدة من الزمان للوقوع، مثال تلفظ بھذا اللفظ في أول محرم في الساعة الثانیة 

ًظھرا، وقدم زید في أول صفر في الساعة الثالثة ظھرا، فما یكون الحكم؟ تقدر زمانا قبل قدوم زید وھو الشھر، وتقول ً قدوم زید أن تبینا ب: ً
قبل قدوم زید بشھر، فقد تحقق عندنا أنھ في الساعة الثانیة وزیادة من أول محرم طلقت المرأة بالثالث، والخلع : الطالق قد وقع؛ ألنھ قال

ول یوم من وقع في الیوم الثاني من محرم، فھو خلع ألجنبیة، فیحكم القاضي برد المھر إلى المرأة، وتصحیح الطالق، وأنھا طلقت علیھ من أ
ًأنت طالق ثالثا: (محرم، فیكون الخلع في ھذه الحالة وقع بعد وقوع الطالق بالثالث، وھذا الذي جعل المصنف یقول ِأنت : ألنھ لو قال لھا) ِ

 تأتي بمدة لكن كیف یمكن لنا أن نصحح الخلع ونبطل الطالق؟. طالق طلقة، فحینئٍذ ھي في العصمة والخلع ال یتأثر، فھذا وجھ اختیار الثالث
بعد الخلع بشھر وزمن اإلمكان؛ ألنك إذا جئت بشھر كامل بعد الخلع فمعناه أن الطالق وقع بعد الخلع، فیكون قدوم زید في الثالث من صفر، 

ار الخلع سبق الخلع الطالق، فص: ًفإذا قدم زید في الثالث من صفر فمعناه أن الطالق وقع في الثالث من محرم، والخلع وقع في الثاني، إذا
ًموجبا لطلقة بائنة، وصارت المرأة بالخلع أجنبیة، فجاء الطالق بالثالث أو بواحدة ألجنبیة فال یقع، فلو عقد علیھا في ھذه الصورة رجع لھا 

 وبین قدوم زید فإذا أردنا أن نوقع الطالق ونلغي الخلع، فینبغي أن نجعل المدة التي بین الطالق. بطلقتین على أن الخلع طلقة، وال تبین منھ
ًأنت طالق ثالثا قبل قدوم : قال لھا: أن تقول: ھي المدة المشروطة، بحیث یكون الخلع قد صادف امرأة أجنبیة قد بانت بالثالث، ومثال ذلك ِ

خلع في وقع ال: زید بشھر، وكان قولھ ھذا في نصف الظھیرة من الیوم األول من محرم، وقدم زید بعد نصف الظھیرة من أول صفر، فنقول
ثبت عندي طالق فالنة من زوجھا، وأنھا بانت منھ في الیوم : الثاني من محرم ألجنبیة، فنصحح الطالق ونلغي الخلع، ویحكم القاضي ویقول

األول من محرم في كذا، وأن الخلع الذي خالعت بھ المرأة خالعت من رجل أجنبي، فال یستحق المھر، ویجب علیھ رد ما أخذ منھا، ھذا 
ًأنت طالق ثالثا قبل قدوم زید بشھر، وتمضي مدة : إن أردنا العكس؛ یقول لھا. بة للحالة األولى، حیث صححنا الطالق وأبطلنا الخلعبالنس ِ

الشھر بعد الخلع ال بعد الطالق، فإذا مضت مدة الشھر وزیادة بعد الخلع فقد تحققنا أن الخلع قد سبق الطالق، فوقع الخلع من امرأة في 
انت بذلك الخلع، وأنتم تعلمون كما تقدم معنا في الخلع أن الخلع طلقة بائنة، وتصبح كاألجنبیة وبینا دلیل ذلك، فإذا كانت قد بانت العصمة فب

فإن خالعھا بعد الیمین بیوم وقدم بعد شھر ویومین . (منھ وصارت أجنبیة؛ فإنھ قد وقع التطلیق بالثالث ألجنبیة؛ فصار من اللغو وال تأثیر لھ
والخلع وقع بعد الطالق بیوم، فاحتاط المصنف بالیومین حتى یكون وقوع الطالق ) وقدم بعد شھر ویومین: (قولھ)  الخلع وبطل الطالقصح

ِأنت طالق قبل : ًبعد وقوع الخلع، وإذا وقع الطالق بعد الخلع صار لغوا، فالمسألة مثلما ذكرنا، والمھم أن تفھم الضابط، وممكن یقول لھا
ً ثم خالعھا بعد ساعة، فإن كان التلفظ بالطالق في الساعة الثانیة عشر ظھرا قال لھا ھذا الكالم، وقدم زید في -نفس التفصیل-  بیوم، قدوم زید

ًالثانیة عشر ظھرا من الیوم الثاني وزیادة قدر اإلمكان الذي ھو دقیقة أو نصف دقیقة للفظ الطالق فإنھ یقع الطالق، فإن كان كذلك وكان 
ً في الواحدة ظھرا، فالخلع لم یصادف محال فیبطل، وإن كان قد قدم زید بعد الواحدة ظھرا فقد صادف الخلع امرأة في العصمة فصح الخلع ًً

ًووقع طالقھا بعد الخلع؛ ألن الخلع وقع في الواحدة ظھرا، فبعد الواحدة ظھرا إذا وقع الطالق فإنھ قد وقع على أجنبیة فلم یؤثر وھكذا . ً
ِأنت طالق قبل قدوم زید بجمعة، أو قبل قدوم زید بأسبوع، وقصد السبعة األیام، فننظر إن كان قد تلفظ بالكلمة في : لو قال لھااألسبوع 

ًالسبت فنحتسبھ أسبوعا ونعتد في السبت بأجزاء الیوم من الساعات واللحظات، ونقدر زمانا إلیقاع الطالق، فإن لم یتسع الزمان للخلع؛  ً
 حینئٍذ) وعكسھا بعد شھر وساعة: (قولھ. بصحة الطالق وبطالن الخلع، أو نحكم بصحة الخلع وبطالن الطالق إن كان العكسفحینئٍذ نحكم 

  .تصحح الطالق وتبطل الخلع، فإما أن تصحح الخلع وتبطل الطالق، وإما أن تصحح الطالق وتبطل الخلع، كما ذكرنا
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 حكم تعلیق الطالق بالموت
 
 

ًمتى تطلق؟ تطلق حاال؛ ألنھ أسند الطالق بما یمكن في أي لحظة بعد تلفظھ ] طلقت في الحال) طالق قبل موتي: (وإن قال [:قال رحمھ هللا
بالطالق، فكل لحظة بعد تلفظھ بالطالق ھي موتھ فصح إلیقاع الطالق، فحینئٍذ تسند إلى أقرب لحظة؛ ألنھ قد طلقھا بھذا الوصف، فتطلق 

ِأنت طالق قبل موتي، ومات من ساعتھ، فلم یوجد زمن إلمكان الطالق، فحینئٍذ ال تطلق، لكن إذا مضى زمن : ھاعلیھ مباشرة، فلو قال ل
ًاإلمكان فبعده مباشرة تطلق حاال، فمثال ًأنت طالق قبل موتي، فأصابتھ سكتة من الفجعة أو من فراقھا مثال، فحینئٍذ نقول: قال لزوجتھ:ً ھذا : ِ

ِأنت طالق مع موتي، أو أنت طالق بعد موتي، فال : أن یقول] وعكسھ معھ أو بعده: [قال رحمھ هللا. مكان فال تطلقًاللفظ لم یصادف وقتا لإل ِ
إن الموت یوجب انحالل العصمة؛ فبعد موتھ صارت أجنبیة فال طالق، ویثبت إرثھا بموتھ، فحینئٍذ : ًیقع الطالق حاال وإنما ینتظر، فإن قیل

  .ال یوجب انحالل العصمة، وتسري األحكام، فیتفرع علیھ ما ذكرناهإنھ : ال إشكال، أو یقال
 
 
 
 

 تعلیق الطالق على مستحیل
 
 

ًأنت طالق إن طرت أو صعدت السماء أو قلبت الحجر ذھبا ونحوه من المستحیل؛ لم تطلق : وإن قال: فصل: [ قال رحمھ هللا تعالى ِ ِ ذكرنا ] ِ
أمثلة والمقصود منھا تقریر القواعد، وأن المھم لطالب العلم أن یعرف الضوابط والقواعد واألصول  ذكروا -رحمھم هللا-غیر مرة أن الفقھاء 

التي یمكن من خاللھا ضبط المسائل، وقد یعبر بمسألة في باب الطالق فیستفاد منھا في ظھار أو لعان أو أیمان أو نذر، أو یستفاد منھا حتى 
لیق على الممكن وھناك تعلیق على المستحیل، وھنا لما شرع المصنف بالتعلیق وذكر االستثناءات في بیع إذا علق البیع على شيء، فھناك تع

التعلیق على الماضي والتعلیق على المستقبل، شرع اآلن في التعلیق على المستحیل، فیعلق طالق المرأة على شيء : ثم ذكر التعلیق
الق، ومكنھ من تطلیق زوجتھ، لكن ھذا التمكین ممكن أن یطلق اإلنسان ویبت ذكرنا أن المطلق من حیث األصل أعطاه هللا الط. مستحیل

الطالق، وممكن أن یعلق طالقھ على شيء، فإذا وقع ھذا الشيء الذي علق الطالق علیھ، فبینھ وبین هللا أنھ قد طلق زوجتھ، فحینئٍذ یجب 
ًنا ومتى یكون التعلیق غیر ممكن، ففي بعض األحیان یعلق الطالق على على الفقیھ والمفتي والقاضي والمعلم أن یعلم متى یكون التعلیق ممك

: شيء ال یمكن أن یقع، وقد وجدنا نصوص الكتاب والسنة تعتد بالتعلیق، وتعتد بصیغة الشرط التي فیھا تعلیق، كقولھ علیھ الصالة والسالم
ِإن حبسني حابس، فمحلي حیث حبستني، فإن لك على ربك : ّأھلي واشترطي( ، ھذا في العبادات، وكذلك هللا سبحانھ وتعالى )ِما اشترطتِ

ِوال یدخلون الجنة حتى یلج الجمُل في سم الخیاط : علق الشيء المستحیل على شيء مستحیل؛ إلفادة استحالتھ فقال ِ ِ َِ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َْ ْ ْ ُِّ َّ َ َّ ُ فعلق هللا ] 40:األعراف[ْ
ففھمنا من ھذا أن ھذه األلفاظ لھا حكم في الشرع، فإذا . ًمستحیال جاء بصیغة االستحالةالمستحیل على مستحیل، فلما كان دخول الكافر للجنة 

جاء یطلق ویعلق طالقھ على ممكن وقفنا عند ھذا الممكن بصفاتھ، وطلقنا متى ما وقع الشرط بالصفة المعتبرة، فإذا وقع الشرط؛ وقع 
 فیھ إشكال، لكن إذا علق الطالق على أمر مستحیل؛ فإن الطالق ال یمكن المشروط، وھذا معروف من منطوق القرآن والسنة، ولیس عندنا

أن یقع، والمستحیل یختلف في كل زمان، وكل زمان لھ ألفاظھ وعباراتھ، فقد یأتیك رجل من العامة ویسألك عن أشیاء ما تخطر لك على 
تأتیك في حدود ما علمت، قد یأتیك بأشیاء ضوابطھا وأصولھا ال تظن أن الناس : السائل أو المستفتي ال مذھب لھ، أي: بال، ولذلك یقولون

ولذلك یقرر العلماء القواعد باألمثلة، فقد یكون .  لكن عین المسئول عنھ من الصور والحوادث مستجدة-وھذه میزة الشریعة اإلسالمیة- عندك 
ًالمستحیل مستحیال شرعا، وقد یكون مستحیال عادة وعرفا، وقد یكون مستحیال  ً ًً ًعقال، فحینئٍذ نحتاج إلى معرفة مسألة التعلیق على ً

ًأنت طالق إن طرت في الھواء، فإنھ حینئٍذ أثبت الطالق معلقا على : المستحیالت، والتعلیق على المستحیل إما بالنفي وإما باإلثبات، كقولھ ِ ِ
ستحیل، فنفي المستحیل إثبات، فیثبت معھ الطالق؛ ألنھ ِإن لم تطیري في الھواء فأنت طالق، فیأتي بصیغة النفي للم: مستحیل وقد یقول لھا

: قولھ. أثبت الطالق بالنفي، فقد یثبت الطالق بالنفي وقد یثبت الطالق باإلثبات، وقد ینفي الطالق بالمستحیل ونحو ذلك، كلھا صیغ ستأتي
ِأنت طالق إن طرت: وإن قال( :  واآلدمي ال یمكنھ أن یطیر في الھواء، فحینما قال لھافي الھواء، فالعادة جاریة على أن الرجل والمرأة: أي) ِ

ًأنت طالق إن طرت، فمعناه أنھ لغو، وعلق الشيء على شيء مستحیل، فصار طالقھا مستحیال؛ ألنھ علقھ على مستحیل، كما أن هللا تعالى  ِ ِ
َوال یدخلون الجنة حتى یلج الجمُل في س: علق دخول الكفار فقال َ َ َ َ َ َ َ َ َِ ِْ ْ َُّ َ َّ ُ ِم الخیاط ْ َِ ْ ثقب اإلبرة، وللعلماء رحمھم هللا : سم الخیاط] 40:األعراف[ِّ

الجمل ھو الحیوان والبعیر المعروف؛ ألنھ ال یمكنھ أن یدخل في ثقب اإلبرة، فثقب : فقیل: وجھان في تفسیر الجمل في ھذه اآلیة الكریمة
إن هللا علق دخول الجنة للكفار على مستحیل، فصار دخولھم : ة الشيء، فقالوااإلبرة ال یسع مثل ھذا الحیوان، فالمراد من اآلیة بیان استحال

الحبال الثخینة التي تشد بھا السفن، فبعض العلماء یرجح ھذا التفسیر الثاني؛ ألن : ھو في قراءة ُجمل، والُجمل: ًمستحیال، وقال بعض العلماء
 وھو الحبال، لكنھا بحجم ال یوافق الحجم الذي یدخل في ثقب اإلبرة، كالحبال التي ًثقب اإلبرة یدخل فیھ الخیط، فاختار شیئا من جنس الخیوط

َال یدخلون الجنة حتى یلج : (( تشد بھا السفن وتوثق بھا، قال َ َ َ َ َِ َّ َ َّ ْ ُ ُ دخول ھذا النوع من الحبال في ثقب اإلبرة مستحیل، : ، یعني]40:األعراف))[ْ
ِأنت طالق إن طرت في الھواء، فال یمكن لھا أن تطیر في الھواء، لكن : فھو إذا قال لھا. یة الكریمةًفصار دخولھم مستحیال، ھذا بالنسبة لآل ِ
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ًلو أن طیرانھا في الھواء قصد بھ شیئا معروفا في العرف، مثال ً ِأنت طالق إن طرت، یعني: قال لھا: ً ِسافرت بالطیارة وقصد ذلك، حینئٍذ : ِ
ِأنت : ًمعلق بالشرط وسیأتي، لكن إذا قصد أن تطیر بیدیھا طیرانا فھذا مستحیل ال یمكن، فیكون قولھتترتب المسألة على مسألة الطالق ال

ًطالق إن طرت، تعلیقا للطالق على مستحیل، فالطالق محال ًما أبى الثبوت عقال أو ھو المحال عقال؛ : ھو الذي ال یمكن، أي: المستحیل. ِ ً
ًبة عقال، وإما ممتنعة عقال، ثالثة أقسامًألن األشیاء إما جائزة عقال، وإما واج وحكمنا العقل قضیة بال وقف على عادة أو وضع جال أقسام : ً

ِمقتضاه بالحصر تماز ھي الوجوب االستحالة الجواز فواجب ال یقبل النفي بحال وما أبى الثبوت عقال المحال وجائز ما قبل األمرین سم  ً
ًواجب عقال، والشيء الذي ال یمكن : ًالشيء الثابت عقال الذي ال یمكن نفیھ بحال، ویسمى ھذا: ةًللضروري والنظري كال قسم فاألشیاء ثالث

ًأن یثبت عقال فھذا یعتبر من المستحیل أو من الممنوع عقال، وما كان ممكنا تقول ً مستحیل، : واجب، وال تقل: ًھذا جائز عقال، لكن ال تقل: ً
ًالثالثة األقسام في القسمة العقلیة، فالشيء عقال إما أنھ واجب عقال، مثالفعندنا الواجب والمستحیل والجائز، ھذه  ً ھذا الكون : حینما تقول: ً

َأم خلقوا مْن غْیر شْيء أم ُھم الخالقون : مخلوق، والمخلوق البد لھ من خالق، فالعقل یدل على أن الخلق البد لھم من خالق، قال تعالى ُ ُ ُِ ِ َِ َْ ُ ْ َْ ٍَ ِ ْأم * َ َ
ُخلقوا  َ َالسموات واألْرض بل ال ُیوقنون َ َ َ َ َ َُ ِ ِ ٍ، أم خلقوا مْن غْیر شْيء ] 36- 35:الطور[ََّ َ ِ َ ِ ُِ ُ ْ ًأبدا ال یمكن أن یكون الخلق بدون وجود ] 35:الطور[َ

َخالق وشيء یوجد بھ ذلك المخلوق، أم ُھم الخالقون  ُ ِ َ ْ ُ ْ ًوھذا طبعا ال - قوا أنفسھم فالقسمة العقلیة إما أنھم ھم خل. الذین خلقوا أنفسھم] 35:الطور[َ
 وإما أنھم خلقوا، وإذا خلقوا إما أنھم خلقوا من غیر شيء وإما أن خلقوا بخالق، فجاء بالفرضیات التي على دینھم من باب - یمكن أن یقولوه

َرجوعھم إلى األصل، أم خلقوا مْن غْیر شْيء أم ُھم الخالقون  ُ ُ ُِ ِ َِ َْ ُ ْ َْ ٍَ ِ ُنفسھم، وإما أنھم خلقوا من غیر شيء ولیس ھناك، إما أنھم خلقوا أ] 35:الطور[َ ُِ
ُولئْن سألتُھم مْن خلقُھم لیقولن هللا : ولذلك یقول َّ َّ ُِ ُْ َ َ َ ََ َ َْ َْ َ َ أن العقل یدل : فالمقصود. ًأن یثبت كون هللا عز وجل خالقا لھم: ًفإذا معنى ذلك] 87:الزخرف[َ

ًال وإما أن یكون جائزا، فالمستحیل ھو الذي یأبى العقل ثبوتھ، وبعض العلماء یقولًعلى أن الشيء إما أن یكون واجبا وإما أن یكون مستحی ً :
ھذا من المستحیل : ًفي العادة مستحیل بالتجربة والنظر، فما وجدنا أحدا یطیر، وعلى ھذا یقولون: إن طیرانھا في الھواء مستحیل عادة، یعني

. ًإنھ مستحیل عقال وعادة :یطیر إنسان مثلما أن الطائر یطیر، لكن بعض العلماء یقولًعادة ولیس من المستحیل عقال، فالعقل ال یمنع أن 
ًال یمكنھا أن تصعد للسماء، وبناء على ذلك علق على المستحیل، فإذا كان تعلیقا على المستحیل، فالتعلیق : یعني) ِأو صعدت السماء: (قولھ ً

ٍأنت طالق بال طالق، یعني: ًصار المحال لغوا، كأنھ یقول لھاعلى المستحیل مستحیل، والتعلیق على المحال محال، ف طالق بشيء ال یمكن : ِ
ًأو قلبت الحجر ذھبا: (قولھ. من اللغو) ِأنت طالق بكذا: (وقوعھ وحدوثھ، فعلى ھذا كان قولھ ًلو كانت تقلب الحجر ذھبا لطلقھا؛ : یعني) ِ

ِأن تكون الزوجة تقلب الحجر ذھبا، وعلى العموم إن قلبت الحجر ذھبا فأنت طالق، وعادة العلماء أنھم یذكرون ھذا، مع أن ھذا ربح عظیم  ًِ ً
ًطبعا ال یمكنھا، أو أنت طالق إن قلبت الحجر ذھبا، فھي ال یمكن أن تقلب الحجر ذھبا، وھذا مستحیل، فعلق األمر على مستحیل فھو  ً ًِ ِ

. لكن إن عكس كان العكس ِ فأنت طالق، فھذا ال یمكن؛-ما یمسكھا إال هللا عز وجل- ِإن أمسكت الریح : ًمثال قال لھا) ونحوه: (قولھ. مستحیل
إن لم تقلبي : یقول) ًوتطلق في عكسھ فورا: (قال رحمھ هللا. مثلما ذكرنا، وھذه كلھا أمثلة) ونحوه من المستحیل لم تطلق: (قال رحمھ هللا

ِالحجر ذھبا فأنت طالق، ومستحیل أنھا تقلب، فال نعطیھا ِإن لم تقلبي الحجر ذھبا فأنت طالق، إن لم :  مدة یمكن فیھا قلب الحجر، فإذا قال لھاً ً
ًتصعدي إلى السماء فأنت طالق، تطلق حاال، إن لم تمسكي الریح فأنت طالق، طلقت حاال، وعكسھ بعكسھ ًِ وھو النفي في : [قال رحمھ هللا. ِ

ِبي الحجر ذھبا، إن لم تطیري في الھواء فأنت طالق، إن لم تمسكي الریح فأنت طالقسواء بالنفي أو باإلثبات، إن لم تقل. نعم] المستحیل ِ ً .
المیت لھ حیاة واحدة، وإذا مات فال یمكن أن یعود إلى ھذه الحیاة؛ ألن هللا تعالى كما ثبت في الصحیحین من ] ألقتلن المیت: مثل: [قولھ

ابكھ أو ال تبكھ، : (بیھ رضي هللا عنھ وأرضاه؛ جلس یبكي، فقال لھ صلى هللا علیھ وسلمحدیث جابر بن عبد هللا أنھ لما اشتد علیھ استشھاد أ
أتمنى أن أعود فأقتل : َّتمن یا عبدي، فقال: ًإن هللا كلم أباك كفاحا، وقال!  یا جابر -:ثم قال لھ-ال زالت المالئكة تظلھ حتى رفعتھ إلى السماء 

أما إنھ قد سبق العھد مني أنھ من مات : (د هللا للشھداء، فأحب أن یعاد مرة ثانیة فیقتل، فقال تعالىمما رأى من عظیم ما أع) في سبیلك ثانیة
 ......ال یر

 
 
 

 [2[ باب الطالق في الماضي والمستقبل -شرح زاد المستقنع 
ًرا أو مستقبال، وللعلماء تفاصیل ًتعلیق الطالق قد یكون بصفة، سواء كانت ممكنة أو مستحیلة، وقد یكون بزمان سواء كان ماضیا أو حاض ً

 .في أحكام ھذه التعالیق كلھا
 تعلیق الطالق على المستحیل بالنفي أو اإلثبات

 
 

، والصالة والسالم على خیر خلق هللا، وعلى آلھ وصحبھ ومن وااله فقد تقدم معنا أن من تلفظ بالطالق لھ : أما بعد. َباسم هللا، والحمد 
-أنت طالق، فإنھا تطلق علیھ في الحال، وذكرنا أن ھذا محل إجماع بین العلماء : أن ینجز الطالق، فیقول المرأتھ: ىالحالة األول: حالتان

ًأنت طالق، طالقا منجزا، ولكن إذا : فاألصل في الطالق أن یقول المرأتھ. ً وأن ھذا النوع من التطلیق یعتبر أصال في الطالق-رحمھم هللا ً
ًكون معلقا على مستحیل، أو على شيء غیر مستحیل، فإن كان على أمر مستحیل، فقد ذكرنا أن نصوص الشریعة علق الطالق، فإما أن ی

َّوال یدخلون الجنة حتى : دلت على أن تعلیق الطالق على الشيء المستحیل یمنع وقوعھ، ویدل على أن ذلك الشيء المعلق ال یقع قولھ تعالى َ ََّ َ َ َ َْ ُ ُ ْ
َیلج الجمُل في س َ َ َ َِ ِم الخیاط ِْ َِ ْ فعلق هللا تبارك وتعالى دخول الكفار للجنة على دخول وولوج الجمل في سم الخیاط، وال یمكن ] 40:األعراف[ِّ

َّثقب اإلبرة، فعلق :  أن یدخل في سم الخیاط، وسم الخیاط ھو-إنھ الحیوان المعروف: ھو الحبل الذي تشد بھ السفن، أو قلنا: سواء قلنا-للجمل 
ًوبناء على ھذه الصیغة الواردة في كتاب هللا عز . الكفار للجنة على ھذا المستحیل، ففھمنا أنھ قصد أن دخولھم إلى الجنة مستحیلهللا دخول 

ًوجل، تبین أن من علق طالقھ على مستحیل، فإن الطالق ال یقع، وبذلك یكون قولھ لغوا وضربا من العبث، وال یعتد بھ، ولذلك قلنا ضرب : ً
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 أنت طالق إن:  قولھ-رحمھ هللا-لة على ذلك المستحیل، أو على الصیغة التي ُیعلق فیھا على المستحیل، ومما ذكره المصنفالعلماء أمث
ًطرت، أو قلبت الحجر ذھبا، فإن المرأة من المستحیل أن تطیر، وكذلك الرجل من المستحیل أن یطیر، وأیضا من المستحیل أن تقلب الحجر  ً

فمن علق طالقھ بمثل ھذه األلفاظ، على مثل ھذا الوجھ الدال على أنھ قصد المستحیل؛ فإنھ ال . ًحدیدا، أو نحو ذلكًذھبا، أو تقلب الخشب 
إن طرت، : أنت طالق، ثم قال: أنھ إذا قال لھا: نوى أن یبت الطالق، توضیح ذلك: یعتد بطالقھ، وال یقع، إال إذا نوى أنھا طالق، بمعنى

ً قصد بھ الطالق قدرا كافیا إلیقاع الطالق، ویكون قولھ بعد ذلكأنت طالق، إذا: فیكون قولھ ًإن طرت، واقعا في غیر موقعھ، كما لو قال : ً
أنت (أنت طالق، وسكت، فھذا الذي جعل العلماء یستثنون حالة إذا قصد إیقاع الطالق، ألنھ عند قصد إیقاع الطالق نأخذ الجملة األولى : لھا

ً إن طرت، أو إن قلبت الحجر ذھبا، أو إن قلبت الخشب حدیدا، أو العكس، یعتبر ضربا من اللغو، وكذلك إذا :ویكون قولھ بعد ذلك) طالق ً ً
أنت طالق، : ًھذا اللفظ بعد إیقاع الطالق، فباإلجماع لو أن رجال نوى تطلیق زوجتھ وتلفظ بلفظ الطالق للبت في الحال، فقال لھا أراد إلحاق

إن طرت، قد وافقت وقوع : إن طرت في السماء، فتكون جملة:  أن یأتي بصفة وقید، فقال لھا-  أنت طالق:بعد قولھ-ثم مباشرة طرأ لھ
ًأنت طالق، وسكت سكوتا، وفصل بفاصل مؤثر ال یدل على التعلیق، : كما لو قال: قالوا. الطالق، وكأنھ أدخلھا وأقحمھا بعد وقوع الطالق

الطالق؛ إما : ًأوال: بالنسبة لألفكار التي معنا: ًإذا. ًبیا یدل على الفصل، فإنھ ال تطلق علیھ امرأتھًوال قصد التعلیق، وكما لو أدخل كالما أجن
ًفإذا كان معلقا على . ًفال یقع، وإما أن یكون معلقا على غیر مستحیل: إما معلق على مستحیل: معلق، وإما منجز، ثم المعلق لھ حالتان

إن لم تطیري فأنت طالق، : إن طرت فأنت طالق، وتارة یقول لھا:  یكون باإلثبات، فھو تارة یقول لھاالمستحیل، فتارة یكون بالنفي، وتارة
إن لم تطیري فأنت طالق، فھذا مستحیل : طالق، یوقف الطالق حتى تطیر، والطیران مستحیل؛ فال طالق، وإن قال لھا إن طرت فأنت: فقولھ

أنت طالق، فإنھا في الحال ال تستطیع أن تطیر فیقع الطالق، فاختلف الحكم ما بین صیغة النفي إن لم تطیري ف:ًمنھا أصال أن تطیر، فقال لھا
وصیغة اإلثبات، فإن جاء بمستحیل وعلق الطالق على إثباتھ؛ لم تطلق، وإن جاء بمستحیل وعلق الطالق على نفیھ؛ طلقت، وكان طالقھا 

ًواقعا حاال ً....... 
 

 إلثباتتعلیق الطالق على المستحیل با
 
 

نحوه من األلفاظ التي تشتمل على األوصاف المستحیلة، وھذا یختلف باختالف األعراف : أي] ونحوه من المستحیل لم تطلق: [قال رحمھ هللا
ید ًألنھ إذا قال لھا أنت طالق إن طرت في السماء، وأنت طالق إن قلبت الحجر ذھبا، فھمنا أنھ ال یر: واألزمنة، فلكل عرف كلمتھ، قالوا

  .الطالق، وال یقصد الطالق، إنما ھو ضرب من العبث
 
 
 
 

 تعلیق الطالق على المستحیل بالنفي
 
 

إن علق الطالق على نفي المستحیل، وإثبات المستحیل مستحیل، لكن نفي المستحیل ھو : یعني] ًوتطلق في عكسھ فورا: [قال رحمھ هللا
الواجب العقلي، الجائز العقلي، المستحیل : یمكن إثباتھ، ومعلوم أن األحكام العقلیة ثالثةھو الذي ال : ًالثابت، وقد بینا أن المستحیل عقال

ًفواجب ال یقبل النفي بحال وما أبى الثبوت عقال المحال وجائز ما قبل : ًالعقلي، واختصارا ھي الوجوب واالستحالة والجواز، قال الناظم
ُاألمرین تم للضروي والنظري كال قسم فقولھ أن المحال ھو الشيء الذي یحكم العقل بعدم ثبوتھ، : ً أبى الثبوت عقال المحال، كما ذكرناما: ً

ًوتطلق في عكسھ فورا، وھو النفي : (وقولھ. وعدم وجوبھ، وقد یأتي النفي واالستحالة بأسباب أخرى؛ شرطیة، أو عرفیة، كما ھو معلوم
إن لم تطیري فأنت طالق، فإنھا تطلق،  :المستحیل یدل على الثبوت، وھو إذا قال لھاأن نفي : الفائدة األولى: عندنا عدة فوائد) بالمستحیل

یقع طالقھ بثبوت عدم : ونحكم بوجوب الطالق؛ ألنھا ال تطیر، وقد علق طالقھ فیما بینھ وبین هللا على أنھا إذا لم تطر فھي طالق، فنقول
نحكم بوجوب : ً، وتطلق فورا، وھناك أشیاء نحكم فیھا بأن الطالق ال یقع، ویبقى، أيأن ذلك الحكم یحكم بھ مباشرة: الفائدة الثانیة. طیرانھا

ُإن دخلت الدار فأنت : بفوات المدة یقع الطالق، كما في أزمنة اإلمكان، كما لو قال لھا: ًالطالق، لكن ال یكون فورا، وننتظر مدة، ثم نقول
ًطلق زوجتھ، لكن عند وجود الدخول، فیبقى الطالق معلقا إلى وجود صفة الدخول، لكن طالق، فنعلق الطالق، والطالق ثابت، ألنھ یرید أن ی

ًإن لم تطیري في الھواء فأنت طالق، نحكم بطالقھا فورا؛ ألن نفي طیرانھا ثابت، وال إشكال أنھا ال تستطیع الطیران، فال : ھنا لو قال لھا
 نعلق الحكم بالطالق على مضي زمن اإلمكان، كما مر معنا في بعض المسائل من ھل تستطیع أن تطیر أو ال، وال: نحتاج إلى مدة نختبرھا

فإذا قال . ًأنھ یعطى زمن إلمكان وقوع الطالق، أو زمن لحدوث الصفة، أو إلمكان الصفة، ثم بعد ذلك نطلق إذا كان األمر معلقا على نفیھا
إن : لماذا نقول] ألقتلن المیت: مثل: [قال رحمھ هللا. ًطالق، فإنھا تطلق حاالًإن لم تطیري فأنت طالق، إن لم تقلبي الحجر ذھبا فأنت : لھا

ألن هللا سبحانھ وتعالى جعل للحي حیاة واحدة بالنسبة لحیاة الدنیا، فإن فاتتھ فال رجعة إلیھا، وقد دل على ذلك : المیت ال یقتل؟ الجواب
ل، وذلك حینما قتل شھداء أحد، فسأل جابر رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم، صریح قولھ علیھ الصالة والسالم فیما یرویھ عن ربھ عز وج

 وكان جابر یحب والده محبة شدیدة، حتى إنھ سأل رسول هللا صلى هللا علیھ -كما ھو معلوم- وكان والده عبد هللا بن حرام من شھداء أحد
یا : فقال. إن كان في الجنة؛ سلوت، وتعزیت، وصبرت: (سلم؛ قالوسلم، وتلھف أن یعرف ما ھي عاقبتھ؟ فسأل رسول هللا صلى هللا علیھ و

وقال ) ًإن هللا كلمھ كفاحا: (وفي ھذا الحدیث قولھ صلى هللا علیھ وسلم). إنھا جنان، وإن أباك قد أصاب الفردوس األعلى من الجنة! جابر 
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: أنھ سألھم، قال: ، وروایة الترمذي )ّتمن عبدي: ًفاحا وقالأنھ كلم عبد هللا بن حرام ك: ( وفي روایة-یعني شھداء أحد-) تمنوا: (تعالى
؛ أن من مات ال یرجع - أو مضى العھد مني-أما إنھ قد كان العھد مني: (-وھذا موضع الشاھد- ، فتمنوا أن یعودوا، فقال هللا تعالى)تمنوا(

 عند بعض الطوائف الزائغة، كما ھو واقع في طائفة ، وھذا نص صریح؛ على أنھ ال عود بعد الموت، وھنا ننبھ على مسألة عقدیة)إلیھا
ْالتیجانیة؛ الذین یعتقدون أن أحمد التیجاني قد تلقى الصلوات عن النبي صلى هللا علیھ وسلم من فمھ مباشرة، كُبرت كلمة تخُرُج مْن أفواھھم  ِ ِ ِ َِ َ َْ َْ َ َ ْ ًَ

ًإْن یقولون إال كذبا  ِ َ َّ ِ َِ َُ  -والعیاذ با- إن دالئل الخیرات ختمة منھ تعدل عشر ختمات من القرآن : یقول قائلھم، وبلغت الجرأة بھم أن ]5:الكھف[ُ
، وعندھم عقیدة أن من بلغ في الصلوات إلى حد معین یجتمع مع النبي !ألنھ تلقاھا مباشرة من النبي صلى هللا علیھ وسلم!! إلى ھذه الجرأة

 ومذھب أھل السنة والجماعة على أنھ ال یعود المیت، وأنھ إذا مات فھو في - ذ باوالعیا- فھذا أشبھ بالرجعة! صلى هللا علیھ وسلم یقظة
َومْن ورائھم بْرزخ إلى یْوم ُیْبعثون : البرزخ، كما قال تعالى َ َ َ َ َ َُ ِ َ ِ ٌ َ ْ ِ ِ ِربنا أمتنا اثنتْین وأْحیْیتنا اثنتْین : وقال تعالى] 100:المؤمنون[ِ َِ َ َ َ َ َ َ َْ َ ْ ََ َ َ ََّ ، فھذا ]11:غافر[َّ

إنھ ال یمكن أن یقتل المیت؛ ألن المیت إذا فاتت حیاتھ، فلیست ھناك حیاة ثانیة یمكن : ًراجع إلى أنھ ال میتة ثالثة، وبناء على ذلك قال العلماء
مكن إعادتھا ًأن یقتل فیھا، ونحكم بكونھ قد قتل المیت، فالمیت ال یقتل، وإنما نصف الشيء بكونھ قتال إذا كان فیھ إزھاق الروح، والروح ال ی

ألقتلن : إلى ھذا الجسد الذي فارقتھ في حال الحیاة الدنیا، أما في البرزخ فال إشكال، لكن نحن نتكلم على أنھ یقتلھ في الحیاة الدنیا، فإذا قال
إن لم تقلبي الحجر :  لھاإذا قال: المیت، فإن قتل المیت مستحیل، فإن نفى المستحیل، أو علق على نفي المستحیل، فإنھ یقع، كما بینا في مسألة

ھنا عھدیة، وال یمكن ) أل(في الحقیقة، السماء إن قصد بھا السماء المعروفة، تكون ] وألصعدن السماء ونحوھا: [قال رحمھ هللا. ًذھبا، ونحوه
الق، وینتفي الطالق إن ألصعدن السماء، فإنھ علق الطالق على مستحیل، فإن نفى ذلك المستحیل، ثبت الط: أن یصعد إلى السماء، وإذا قال

  .علقھ على ثبوت المستحیل
 
 
 
 

 أحكام تعلیق الطالق على الزمان
 
 

...... 
 

 تعلیق الطالق على زمن مستحیل
 
 

أنت طالق، بشرط أن یأتي غد في ھذا : الغد ال یمكن أن یأتي بنفسھ، وھو یقول لھا] وأنت طالق الیوم إذا جاء غد؛ لغو: [قال رحمھ هللا تعالى
وھذا من دقة المصنف رحمھ . وال یمكن أن یأتي في ھذا الیوم، فحینئذ یكون من اللغو، وال یقع الطالق) أنت طالق الیوم إذا جاء غد(، الیوم

أنت طالق الیوم إذا جاء غد؟ نبھنا غیر مرة أن العبرة بفھم القاعدة والضابط؛ حتى نستطیع أن نفھم كیف استخرج : هللا، ولماذا ذكر كلمة
إن تعلیق الطالق على المستحیل مستحیل، ویوجب الحكم بعدم وقوع الطالق، قد یكون : حینما قلنا.  مثل ھذه الصور العجیبة الدقیقةالعلماء

ًأنت طالق إن طرت، فال یمكن أن تطیر، وأنت طالق إن قلبت الحجر ذھبا؛ ال یمكن، فكما أن المستحیل : المستحیل بالصفات، فھو إذا قال لھا
أنت طالق الیوم إن جاء غد، وأنت طالق الشھر : عیان والذوات، كذلك یكون في األزمنة، فجاء بالمستحیل في الزمان، كأن یقولیكون في األ

 ربیع إن جاء جمادى، وما یمكن أن یأتي جمادى في ربیع، وإدخال الزمان على الزمان مستحیل، فكما أن االستحالة في الصفات، - ًمثال-
وال یمكن أن یقع , األشخاص، فكذلك ربما تقع في األزمنة، ولذلك جاء بصیغة مركبة على وجھ ُیفھم منھ االستحالةوالذوات، واألحوال، و

أنت طالق الیوم إن جاء غد، فإنھ ال یمكن أن یكون الغد إال بزوال الیوم، وعلى ھذا فلو علق الطالق بمجيء : ھذا الشيء على ھذه الصورة
  . على مستحیل، والتعلیق على المستحیل مستحیلالغد قبل زوال الیوم، فقد علق

 
 
 
 

 تعلیق الطالق على الزمن الحاضر
 
 

 في شھر ربیع، فإنھ حینما قال -ًمثال-إذا كان كالمھ : أي] ِأنت طالق في ھذا الشھر أو الیوم؛ طلقت في الحال: وإذا قال: [قال رحمھ هللا تعالى
ق إلى شھر ربیع؛ فتطلق علیھ في شھر ربیع، فإذا كان الشھر شھر ربیع، فمعنى ذلك أنھا أنت طالق في ھذا الشھر، فقد أسند الطال: لھا

أنت طالق الیوم، أنت طالق الساعة، وھذه المسألة ذكرھا المصنف في األجزاء المتعددة التي تشمل الساعة والیوم، : طالق، وكذلك إذا قال لھا
كما ھو -أنت طالق الساعة، الساعة : فھو إذا قال لھا. ًبت، وتشمل أیضا الشھر والسنةأو الس: وتشمل األسبوع والجمعة، كما یقال لألسبوع

ھل نطلقھا بمجرد كالمھ؛ ألن وقت الكالم الذي تلفظ بھ ھو من : أنت طالق الساعة، یرد السؤال:  ستون دقیقة، فھو إذا قال لھا-معلوم
العبرة بالوقت الذي تلفظ بھ، : قیقة وآخر ثواني الساعة نحكم بالتطلیق فیھا؟ قالواًالساعة؛ فتطلق حاال، أم ننتظر إلى آخر الساعة، ففي آخر د
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أنت طالق الساعة، طلقنا مباشرة، فصح في الوصف أنھ طلق الساعة، وال نحتاج أن ننتظر إلى : ما دام أن الوصف یصدق علیھ، فإذا قال لھا
ًقع بھ منجزا، فال یمكن لنا أن نجعلھ معلقا، ولذلك إذا تعارض التنجیز والتعلیق، نھایة الساعة؛ ألنھ بت الطالق، وإذا بت الطالق على وجھ ی ً

: أنت طالق الساعة، نقول: ًوكان للتنجیز قوة، وللتعلیق قوة، فإننا نقدم المنجز؛ ألن اللفظ إذا كان داال على الوقوع؛ فإنھ یقع، فھو یقول لھا
ًوكذلك أیضا .  إنھا طلقت الساعة، فال نحتاج إلى االنتظار إلى آخره ما لم ینو آخر الساعة:تطلق علیھ، فإذا حكمنا بالطالق، فقد صدق قولھ

ُینتظر إلى نھایة الیوم، فتطلق علیھ : أنت طالق الیوم، فإنھ إذا كان في الساعة األولى من الیوم؛ طلقناھا من حین تكلم، وال نقول: إذا قال لھا
ًكذلك أیضا في األسبوع؛ . یصدق أنھ طلق امرأتھ في ذلك الیوم طالق في أول ساعة من ذلك الیوم، فإنھفي نھایة أجزائھ؛ ألننا إذا حكمنا بال

 فإن الیوم الذي تلفظ بھ ھو من األسبوع، فتطلق علیھ، فلما طلقنا، صدق علیھ أنھا -في ھذا األسبوع: یعني- أنت طالق األسبوع : إذا قال لھا
 آخر األسبوع، وال ینتظر آخر الشھر، وال ینتظر آخر الیوم، وال ینتظر آخر الساعة، إال إذا نوى أو طلقت في األسبوع، وعلى ھذا ال ینتظر

أنت طالق آخر األسبوع، وأنت طالق آخر الیوم، أو في آخر ھذا الیوم، أو في آخر ھذا األسبوع، أو في آخر ھذا الشھر، ونحو : قید، فقال
  .ذلك، فیحمل على األخیر

 
 
 
 

 ق على ما یستقبل من الزمانتعلیق الطال
 
 

أنت طالق الیوم، أنت طالق األسبوع، : إذا قال لھا: المسألة السابقة] في غد، أو السبت، أو رمضان؛ طلقت في أولھ: وإن قال: [قال رحمھ هللا
: كلمھ ھو في الساعة، وإن قالالساعة؛ فإنھ وقت ت: ًیأتي بوصف یكون وقت التلفظ داخال في ذلك الزمان، فإن قال: ضابطھا في الظرفیة، أي

ًھذا األسبوع، فقد قید بالزمان الذي تلفظ بھ، وجعلھ یوما، أو أسبوعا، أو شھرا: األسبوع؛ فإن الیوم الذي تكلم فیھ ھو من األسبوع؛ ألنھ قال ً ً .
ًأنت طالق غدا، أو في غد، تارة یأتي غدا: لكن إذا قال لھا أنت طالق في غد، یرد : ن قال لھا، فإ-صیغة الجر- ، وفي غد-على الظرفیة-ً

ًأنت طالق غدا، ھل تطلق بأول :  فإذا أسند إلى غد، قال لھا-ًوقد عرفنا أنھ إذا أسند إلى یوم الكالم، أو ظرف الكالم؛ طلقت حاال-السؤال 
 من الغد؟ أو نطلقھا في نصف طلقت، أو ننتظر إلى آخر الیوم، ونطلقھا عند آخر ساعة: بمجرد ما تطلع الشمس على الغد نقول: الیوم، أي

ًأنت طالق غدا؛ فإنھا : إذا أسند الطالق للمستقبل؛ طلقت، ووقع الطالق في أولھ، فإذا قال لھا: الغد؟ وجھان للعلماء، قال بعض العلماء
عتبار بابتداء الیوم، مالم زوجتھ، ویستمتع بھا، ویحل لھ ما یحل منھا، ما لم تطلع الشمس، فإذا طلعت الشمس؛ فحینئذ تحرم علیھ، ویكون اال

: إما أن یسند إلى الغد المباشر، أو یسند إلى یوم بعده، كقولھ) أو السبت: (قولھ. ینو آخره كما ذكرنا في األوصاف المعتبرة، والقیود المؤثرة
ة بمغیب شمسھ، ویبدأ السبت بذلك في یوم السبت القادم، فالعبرة بمغیب الشمس من آخر الیوم الذي قبلھ، فینتھي یوم الجمع: في السبت؛ یعني

ًالمغیب، فنحكم بكونھا طالقا بغروب شمس یوم الجمعة، وال ننتظر إلى طلوع شمس یوم السبت، واإلسناد في ھذه المسائل یكون إلى العرف 
َلم یلبثوا إال عشیة أْو: ّالیوم؛ فابتداؤه من ابتداء عشیھ من اللیل، ولذلك قال: لكن إذا قیل ًُ َّ ِ َ َ ََّ ِ ْ ْ َ ُضحاھا َ فأسند الضحى إلى العشي، ] 46:النازعات[َ

ْولتكملوا العدة ولتكبُِّروا هللا على ما ھَداكم : فدل على أن عشیة كل یوم قبلھ، ولذلك قال تعالى ُ ُ ْ َُ َ َ َ ََ َ َّ َ ِ ِ ِ َِ َّ ْ یشرع التكبیر لیلة العید؛ : ، فقالوا]185:البقرة[ُ
َلم یلبثوا إال عشیة أْو ُضحاھا :  فلما قال هللا تعالىألن العدة قد كملت بمغیب شمس آخر یوم من رمضان، َ َ َ ََ ًُ َّ ِ َّ ِ ْ ْ دل على أن عشیة ] 46:النازعات[َ

ُكل یوم قبلھ إال یوم عرفة؛ فإن عشیتھ بعده، وھذا ھو المستثنى، واختلف في أیام التشریق؛ ھل ینسحب الحكم علیھا، ویتفرع علیھا جواز 
ینسحب العشي في حكم الجمار، ویرمي ما :  ھذه المسألة في المناسك، وذكرنا أن بعض العلماء قالالرمي بعد غروب الشمس؟ وتقدمت معنا

لم یطلع فجر الیوم الذي بعده، ویجوز رمیھ في یوم العید، مالم یطلع فجر الحادي عشر، ویرمي الحادي عشر، ما لم یطلع فجر الثاني عشر، 
في شھر رمضان، : أنت طالق في رمضان؛ فھي تقتضي الظرفیة، أي: إذا قال لھا:  أي)أو رمضان؛ طلقت في أولھ) :قولھ. وقس على ذلك

 ُحكم بطالقھا، كما ذكرنا في األیام، وكذلك - في أول دخول رمضان، وثبوت رمضان بمغیب شمس آخر یوم من شعبان-فإذا دخل رمضان 
 .ًفي األسابیع؛ یكون الحكم واحدا

 
 
 
 

 تعلیق الطالق بزمن مع نیة آخره
 
 

ِأردت آخر الكل؛ دیِّن، وقبل: وإن قال: [قال رحمھ هللا تعالى ُ ًأنت طالق الیوم، أنت طالق غدا، أنت طالق السبت، : إذا قال لھا: ھنا مسألة] ُ
أنا قصدت أنھا في آخر رمضان تطلق، وقصدت في آخر الغد تطلق، وقصدت آخر : رمضان، إلى آخره، وفي ھذه نوى آخر الكل، وقال

ِق، فإن ظاھر اللفظ محتمل، فاألصل أن رمضان یشمل جمیع رمضان، والظرف شامل للكل؛ لكن لما كان الوصف یصدق على الیوم تطل
إیقاع الطالق مباشرة؛ حكمنا بتنفیذه؛ لكن إذا نوى إلى آخر رمضان، أو إلى آخر الغد، فإنھ ونیتھ، وتبقى زوجة لھ طیلة شھر رمضان، ما لم 

: ًلكن ھل نقبل منھ قولھ مجردا؟ أم أنھ یلزم بیمین التھمة؟ وھذه الیمین تعرف في القضاء بیمین التھم، ویمین التھمیصل إلى آخره الذي نواه؛ 
إما غیر ظاھر، أو  ِ إلى أمر محتمل، ویكون- إذا كان في الفتوى-أن یسند الحكم، أو الوصف، أو الشيء الذي یختلف فیھ، أو یستفتى فیھ 
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أنت طالق الیوم، فظاھر اللفظ على أن المقصود الیوم كلھ، سواء في أولھ أو آخره، ھذا ظاھر :  حینما قال لھاًیكون مترددا مع غیره، فھو
ًأردت آخره، فقد خصص عموم الیوم، فخرج عن الظاھر إلى أمر خالف الظاھر، إذ لو كان في الحقیقة قاصدا : كالمھ؛ لكن حینما قال

ھذا : أنت طالق آخر رمضان، لكن كونھ یطلق، ویجعل الصیغة بھذا الوجھ، قالوا: م، ولصرح وقالأنت طالق آخر الیو: اآلخر، لكان قال لھا
یمین - أردت اآلخر، نقبل منھ ذلك بشرط أن یحلف الیمین : نحكم بقبول یمینھ، فإذا قال: من خالف الظاھر أن یسند إلى اآلخر، وحینئذ قالوا

احلف، وھذه الیمین : َّویدین، والدین فیما بین العبد وربھ؛ ألنھ متعلق باالعتقاد، فیقول لھ القاضيحلف الیمین، : ُدیِّن، أي:  ولذلك قال-التھمة
ًبینھ وبین هللا، إن كان كاذبا فاجرا فیھا   فھي یمین غموس، تغمس صاحبھا في النار؛ ألن األیمان في مجالس القضاء تعتبر من - والعیاذ با-ً

َ، وكذلك أیمان الحكومة التي تكون في المحاكمة بین الطرفین، حتى ولو كانت عند حكم غیر القاضي، فإنھ إذا - والعیاذ با-األیمان الغموس  َ
ًأنھ یحلف الیمین؛ فإن كان صادقا فیھا، فإنھا ال تطلق إال في آخر الیوم، أو آخر :  فإنھا یمین غموس، فالشاھد- والعیاذ با-حلف الیمین 

ًلو طلق مسندا الطالق إلى زمن ھو آخر الیوم، أو آخر الشھر؛ فیبقى الطالق معلقا إلى وقوع ذلك اآلخر؛ لكن لو ؛ ألنھ -على ما ذكر- الشھر  ً
أردت : أننا لو فرضنا أنھ قال: فائدة المسألة. ًكان كاذبا في ھذه الیمین؛ فإننا نقبل منھ في الظاھر، وأما في الباطن فإنھ ال یقبل منھ ذلك

إن الرجعیة یرثھا، وترثھ، وبقیت ثالثة أشھر، فتوفیت في أول : من تعتد باألشھر، ثم إن ھذه الزوجة طلقھا، وقلنااآلخر، وكانت زوجتھ م
ًیوم السبت، فحینئذ إن كان الطالق مسندا إلى آخر السبت؛ فقد توفیت وھي في حكم زوجتھ؛ ألن الرجعیة تورث، وإن توفیت في آخر 

قصدت اآلخر، فإن : ذب في یمینھ، وحكم القضاء أنھا زوجتھ، وتوفیت في أول السبت، وكذب وقالالسبت؛ فإنھ ال یرثھا، فإن كان قد ك
. ًمیراثھا ال یحل لھ فیما بینھ وبین هللا، وإن كان قضاء في الظاھر أنھ یرثھا، وتأخذ حكم المطلقة الرجعیة على القول الذي یقول بتوریثھا

ًر الیوم؛ ألنھ في بعض األحیان یحلف الیمین، وال یقبل منھ قضاء، لكن یقبل منھ دیانة فیما بینھ وقبل منھ اإلسناد إلى آخ: أي) ُوقبل: (قولھ
  .وبین هللا عز وجل

 
 
 
 

 أنت طالق إلى شھر أو سنة: حكم قول الرجل
 
 

: ق، فحینئذ نقول لھمعك شھر كامل أنت فیھ زوجة لي، فإذا مضى الشھر؛ فأنت طال: یعني] وأنت طالق إلى شھر: [قال رحمھ هللا تعالى
فلو تلفظ بالطالق في السبت، حسبنا . تطلق بعد تمام شھر من تلفظھ بالطالق: نقول. قصدت التعلیق: قصدت التعلیق أو التنجیز؟ فلو قال

أنھ قال ًقصدت الحال طلقت، لكن كیف نرتب القضیة؟ وكیف نحكم بكونھا طالقا مع : ًشھرا من ذلك السبت، فإذا مضى طلقت، وأما إذا قال
ًأنت طالق، موجبا للطالق حاال، وقولھ: ًتكون نیتھ أنھا طالق حاال، فیكون قولھ: أنت طالق إلى شھر؟ فكیف طلقناھا منجزة؟ قالوا: لھا إلى : ً

ًشھر؛ تعلیقا الغیا؛ ألنھ ما نواه، فنعتد بقوة اللفظ، مع وجود النیة المعتبرة، ونلغي التعلیق إلى الشھر، وتطلق علیھ حاال ً : ، وھذا معنى قولھً
أنت طالق إلى یوم، : الشھر وتمامھ، فإذا قال طلقت عند انقضاء: أي] طلقت عند انقضائھ: [قال رحمھ هللا). إال أن ینوي في الحال فیقع(

نوي أنھا تطلق في إال أن ی] إال أن ینوي في الحال؛ فیقع: [قال رحمھ هللا. وأنت طالق إلى أسبوع، وأنت طالق إلى سنة؛ احتسبت المدة كاملة
أنت طالق إلى : الجمھور على أنھ إذا قال لھا: اختلف العلماء) أنت طالق إلى شھر: (وفي قولھ. -كما ذكرنا-ًالحال، فیقع علیھ الطالق حاال 

 إلى الشھر، وعند اإلمام  بعد تمام المدة؛ ألنھ أسند- سواء في مسألة الیوم التي ذكرناھا أو في الشھر، أو الیوم، أو األسبوع-شھر؛ فإنھا تطلق 
. ًأنھا تطلق حاال، والصحیح مذھب الجمھور؛ ألن فیھ فتوى ابن عباس رضي هللا عنھما، وكذلك أبي ذر رضي هللا عن الجمیع: أبي حنیفة 
ًحتسب الشھر ھالال، إما أن یكون في أول الشھر، بحیث یمكننا أن ن: أنت طالق إلى شھر، فالواقع ھناك تفصیل، فنحن بین حالتین: إذا قال لھا

وإما أن یكون قد قال الكالم أثناء الشھر؛ فإن قال الكالم أثناء الشھر؛ بحیث ال یمكننا أن نسنده إلى . فحینئذ ننتظر إلى ھالل الشھر الداخل
 یتم - الذي ھو الشھر-إلمكان أنت طالق إلى شھر، وكان زمن ا: أنھ إذا قال لھا: ًاألھلة؛ فإنھا تطلق بمضي ثالثین یوما، والفرق بین المسألتین

إن أھل الشھر ودخل، احتسبنا الشھر بالھالل؛ ألنھ بعد زمن الطالق مباشرة، فإذا ظھر الھالل بعد : بظھور ھالل الشھر الذي سیدخل، فننظر
ًتسع وعشرین یوما؛ طلقت بعد تسع وعشرین، لكن إذا كان االحتساب بالعدد فال تطلق إال بعد مضي ثالثین یوما، ف بعد أن یمضي على ذلك ً

كأنھ أنھى طالقھا وعلق طالقھا ) طالق إلى سنة: (قولھ] ًوطالق إلى سنة؛ تطلق باثني عشر شھرا: [قال رحمھ هللا. ًاللفظ ثالثون یوما تطلق
ًبمضي السنة، فننتظر اثني عشر شھرا؛ ألن هللا جل وعال جعل السنة اثني عشر شھرا ْإن عدة الشُھور عنَد: ً ِ ِ َِّ ُّ َ َّ ِ هللا اثنا عشر شْھرا في كتاب هللا ِ َِّ َِّ ِ َِ َ َ ًَ َ َ ْ

َیْوم خلق السموات واألْرض  َ َ َ ََ ِ َّ َ َ َ إلى : یعني) أنت طالق إلى سنة: (ً، وھذا نص بأن السنة اثنا عشر شھرا، فإذا أسند إلى السنة، فقال[36:التوبة[َ
 .ًمضي سنة، اعتبرت اثني عشر شھرا

 
 
 
 

  الشھر أو السنةأنت طالق إلى: حكم قول الرجل
 
 

یعني بعد مضي السنة؛ فإنھا تطلق ) أنت طالق إلى السنة: (إذا جاء وقال: أي] وإن عرفھا بالالم؛ طلقت بانتھاء ذي الحجة: [قال رحمھ هللا
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 الیوم، ما لم ینو آخر أنت طالق: ًأنت طالق السنة؛ فتطلق حاال، مثل قولھ: ًإذا عندنا ثالثة ألفاظ. بعد انسالخ شھر ذي الحجة من السنة نفسھا
ُأنت طالق إلى السنة؛ ففرق في الحكم بین التعریف : أنت طالق إلى سنة، فجاء بإلى التي تفید الغایة، وإذا قال لھا: السنة، وأما إذا قال

لق الشھر، فإننا نحتسبھا أنت طالق الیوم، أنت طا: ً فإنھا تطلق حاال، كما لو قال-وأسقط حرف الجر-أنت طالق السنة: والتنكیر، فإن قال لھا
أنت طالق إلى سنة، فال بد من مضي سنة كاملة، مثل : ، لكن إذا قال-على التفصیل الذي ذكرناه-طالقة منذ تكلم وتفوه، ما لم یسند إلى آخره

 فإنھ إذا انتھى شھر ذي : وعلى ھذا- بالتعریف-إلى انتھاء ھذه السنة :أنت طالق إلى السنة، یعني: أنت طالق إلى شھر، وأما إذا قال: قولھ
أنت طالق إلى السنة، فإننا ننتظر إلى : الحجة، وانسلخ شھر ذي الحجة من السنة نفسھا؛ طلقت علیھ، ولو كان ذلك بعد یوم، فلو قال لھا

أنت طالق إلى : كن إذا قالانتھاء السنة التي تكلم فیھا، ولو كان كالمھ قبل انتھائھا بساعة، ولو بلحظة، فإنھا تطلق علیھ مباشرة بانتھائھا، ل
  .؛ فإن الحكم ما ذكرناه من كونھ ینتظر مدة السنة ومدة الشھر-بالتنكیر-، إلى شھر-بالتنكیر-سنة

 
 
 
 

 األسئلة
 
 

...... 
 

 أنت طالق إلى شھر، وبین زواج المتعة: الفرق بین قول الزوج لزوجتھ بعد العقد
 
 

باسم هللا، : ى شھر، أال یشكل علیھ أنھ من نكاح المتعة، ولو لم یكتب في صلب العقد؟ الجوابأنت طالق إل: إذا عقد على امرأة وقال: السؤال
، والصالة والسالم على خیر خلق هللا، وعلى آلھ وصحبھ ومن وااله فینبغي التفریق بین صیغة العقد، وبین الصفة أو : أما بعد. والحمد 

ما : إن ھذا نكاح متعة، فینبغي أن یكون العقد عقد متعة، وھنا أحب أن أنبھ على فائدة: ت تقولفإذا جئ. الحال التي یقع بھا الطالق بعد العقد
ھذا : الذي جعل العلماء یتكلمون على المصطلحات المتعلقة بأبواب الفقھ؟ ما الذي جعلھم یعرفون صیغة العقد؟ یعرفون العقد؟ ألنك إذا قلت

ھذا نكاح متعة، عقد متعة، زواج :  مبنیة على الشغار، إذا قلت- اإلیجاب والقبول- ب منھا العقدعقد شغار، فال بد أن تكون الصیغة التي یترك
ًاإلیجاب والقبول مبنیا على ھذه الصیغة المعتبرة للمتعة، لكن إذا كان اإلیجاب والقبول خالیا من ذلك، والعقد تركب  متعة، ینبغي أن یكون ً

ً عقد شرعي، وكونھ بعد ذلك یعلق طالقا، أو یوقع طالقا بساعة أو بلحظة، أو یقول لھاھذا: ًبأركانھ وشروطھ سالما من ذلك؛ تقول أنت : ً
أن : أن المرأة ال تستحق المھر، ومعنى ذلك: إنھ نكاح متعة؛ فمعنى ذلك: إنھ نكاح متعة، فھناك فرق، ألنك إذا قلت: طالق اآلن، ال نقول

ًا، وال تستحق المھر كامال إذا كان قد دخل بھا، وال یترتب علیھ أحكام العدة كالطالق، المرأة ال تستحق شطر المھر إذا كان لم یدخل بھ
ًوالحداد، فالرجل عقد على المرأة عقدا شرعیا، مستوفیا لألركان والشروط، ثم بعد أن أتم العقد قال لھا ً أنت طالق إلى شھر، فلیس بنكاح : ً

ة الكاملة المعتبرة في الشرع، وال یجوز أن نصفھ بالمتعة فنسقط حقوق المرأة، ونسقط حقوق متعة، بل ھذا تطلیق واقع بعد تمام الصیغة التام
ًالعلم أن یكون عنده دقة، إذا كان العقد مبنیا على صیغة صحیحة؛ فا أمرنا أن نحكم بصحتھ، ولماذا تجد  الطالق، وینبغي على طالب

ارات التي نصبھا الشرع ووضعھا للحكم بصحة العبادة، وبطالنھا، ووجوبھا، األحكام الوضعیة ھي العالمات واألم: العلماء یقولون
ولزومھا، وغیر ذلك مما ھو معروف في األحكام الوضعیة؟ فما وضعھ الشرع عالمة على صحة العقد؛ حكمنا بصحتھ، وما وضعھ عالمة 

:  قال لھ-ولي المرأة- الرجل : ًعقد فھذا ال یؤثر، مثالعلى فساده؛ حكمنا بفساده، بشرط وجوده أثناء العقد، لكن كونھ یحصل شيء بعد ال
أنت طالق إلى شھر، : قبلت، بعشرة آالف، وتم العقد، وتم اإلیجاب والقبول، ثم بعد أن تم العقد مباشرة قال لھا: زوجتك ابنتي فالنة، قال

الزوجیة لمدة شھر، ثم إذا مضى الشھر؛ حكمنا ننتظر إلى شھر، وھي زوجتھ، یجوز لھ أن یستمتع بھا، ولھ حقوقھ ولھا حقوقھا : نقول
ًبالطالق، فھذا لیس بنكاح متعة، وال یأخذ حكم المتعة؛ ألن العقد ما قام على متعة، ولم یقم على التحدید أصال، وھذا الذي جعل بعض العلماء 

إنما أمرت أن آخذ : (نبي صلى هللا علیھ وسلم یقولإنھ إذا تزوج المرأة وفي نیتھ أن یطلقھا، فإنھ عقد، والشرع یحكم على الظاھر، وال: یقول
فنأخذ بالظاھر أنھ إیجاب وقبول، وشروطھ مستوفیة وعقده مستوٍف، فلو نوى الطالق بعد شھر، أو بعد شھرین، فال تأثیر ) بظواھر الناس

ًكم بكون العقد صحیحا، وقد یموت قبل أن لھذا في صلب العقد، وال تأثیر لھ في األركان والواجبات، ألن المعتبر الحكم بصحة العقد، فنح
ینبغي أن یفرق بین الظاھر وصیغة العقد، وترتب العقد على الوصف الموجب : یطلقھا، فال یمكن أن نحكم بأنھ زواج متعة، ولذلك یقولون

. ُیحكم بكونھ متعةلصحتھ، وبین كونھ ترتب على وصف أو ُرتب على وصف یقتضي بطالنھ وعدم صحتھ، وعلى ھذا فالعقد صحیح، وال 
أن النكاح بالمتعة مقید بھذا الذي ذكرناه، فبمجرد مضي الشھر ال ھي : ما الفرق بین ھذه الصیغة وبین المتعة؟ الفرق واضح: ویرد اإلشكال

بة للنكاح الذي زوجتھ وال ھو زوجھا، ھذا نكاح المتعة، إذا مضت المدة مباشرة ینفسخ النكاح، وال یحتاج إلى طالق وال غیره، وأما بالنس
ًمعنا؛ فإن ھذا النكاح ال ینفسخ مباشرة، حتى لو وقع الطالق، إال إذا كانت غیر مدخول بھا، فتكون طلقة بائنة، لكن إذا كانت مدخوال بھا، 

ة الطالق، فھناك ًأنت طالق إلى شھر، فإن لھا عدة، وتعتبر مدخوال بھا، وتبقى بعد مضي مد: تزوجھا ودخل علیھا، ثم مباشرة قال لھا: ًمثال
  .وهللا تعالى أعلم. فرق واضح، والفرق یظھر أكثر إذا دخل بھا فیما بین العقد وبین تلفظھ بالطالق
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 حكم المراجعة للمرأة قبل وقوع الطالق المعلق بصفة
 
 

الطالق على صفة لم یملك اإلسقاط أن من علق : ھذا سیأتي: ًأنت طالق غدا؟ الجواب: ھل لھ أن یراجع قبل وقوع الطالق؛ إذا قال: السؤال
ُكما لو فھم منھ التحدید، وقصد التحدید، وجاء بحرف شرط ال : إال في بعض األحوال التي استثناھا بعض العلماء، وفیھا خالف، یعني

 من دخول بیت أبیھا مدة یمكن أن ُیحكم برفعھ، كما لو كان في نیتھ أن یقید منعھا: یقتضي الدوام واالستمرار، ولذلك قالوا في ھذه الحالة
  .وهللا تعالى أعلم. یرتفع بارتفاع السبب الموجب: الخصومة، ومدة النزاع، ونحو ذلك، قالوا

 
 
 
 

 ًأنت طالق قبل موتي بساعة، ناویا حرمانھا من المیراث: حكم قول الرجل لزوجتھ
 
 

أنت طالق قبل أن أموت : إذا قال: ث، فما حكم ذلك؟ الجوابأنت طالق قبل موتي بساعة، ینوي حرمانھا المیرا: رجل قال لزوجتھ: السؤال
بساعة، فإنھ إذا مات فإنھا مطلقة رجعیة، والمطلقة الرجعیة ترثھ، وعلى ھذا ما یؤثر ھذا فیھ، ولو قصد حرمانھا من المیراث؛ فإنھ یأثم 

َ بوصیة جائرة، فیكون آخر ما ُیكتب في عملھ  أن یوصي الرجل- والعیاذ با- إنھ من خاتمة السوء : بنیتھ، حتى قال بعض العلماء والعیاذ -ْ
أنھم لم یمضوا طالق مریض الموت : وقد جاء عن عثمان رضي هللا عنھ، وعن بعض أصحاب النبي صلى هللا علیھ وسلم.  عمل السوء-با

صد، إال إذا كانت الزوجة ھي التي سألت طالقھا، إنھا من باب المعاملة بنقیض الق: لشبھتھ، وجماھیر العلماء على العمل بھذه الفتوى، وقالوا
إن - أنھا ال ترثھ، وال یرثھا، على تفصیل سیأتي : فإن كانت ھي التي سألت الطالق، وطلقت علیھ في مرض موتھ؛ فمذھب طائفة من العلماء

  .وهللا تعالى أعلم.  في كتاب المیراث-شاء هللا
 
 
 
 

 [ًثا إال واحدة فطلقتانأنت طالق ثال: وإن قال: [شرح قول المصنف
 
 

لم أفھم قول المصنف في كیفیة : یقول السائل] ًأنت طالق ثالثا إال واحدة فطلقتان: وإن قال: [-رحمھ هللا- ًمر معنا سابقا قول المصنف : السؤال
 أنت طالق طلقتین؛ ألن :ًأنت طالق ثالثا إال واحدة؛ فمعنى ذلك: ھو یقول لھا: نرجو إعادة توضیحھا؟ الجواب. وقوع الطالق طلقتین

ْإال ما ذكْیتم : ، وقال تعالى)إال اإلذخر: (االستثناء نص القرآن ونصت السنة على أنھ مؤثر، وقد قال علیھ الصالة والسالم ُ َّ َ ََّ ، ]3:المائدة[ِ
مت علْیكم ا: ًأنت طالق ثالثا إال واحدة، فلما قال هللا عز وجل: فاالستثناء مؤثر، فھو یقول ُُحرِّ ُ َ َ ُلمْیتة والدم َْ َّ َ َُ ْإال ما ذكْیتم : ، ثم قال]3:المائدة... [َْ ُ َّ َ ََّ ِ

نسأل هللا العظیم أن یرزقنا العلم النافع، والعمل الصالح، وصلى هللا وسلم على نبینا محمد وعلى آلھ . أبیح لكم ما ذكیتم: ، فھمنا]3:المائدة[
  .وصحبھ أجمعین

 
 
 
  

 [1[ق بالشروط  باب تعلیق الطال-شرح زاد المستقنع 
ًالطالق جائز في الشریعة الحكیمة سواء كان منجزا أو معلقا، ولتعلیق الطالق بالشروط أحكام كثیرة تدل على كمال الشریعة اإلسالمیة  ً

 .ورحمتھا بالعباد
 تعلیق الطالق بالشروط

 
 

أما . اء والمرسلین، نبینا محمد وعلى آلھ وصحبھ أجمعینبسم هللا الرحمن الرحیم الحمد  رب العالمین، والصالة والسالم على أشرف األنبی
إن : ھو جعل الشيء على الشيء، وقد قال بعض العلماء: التعلیق]. باب تعلیق الطالق بالشروط : [ فیقول المصنف رحمھ هللا تعالى: بعد

ٍة، إذا كان الثوب على غصن من أغصانھا أو علق الثوب على الشجر: مادتھ في اللغة تدور حول ربط الشيء بالشيء ونوطھ بھ؛ ولذلك یقال
ًومسألة تعلیق الطالق بالشروط مسألة مھمة تكثر بھا البلوى بین الناس، فإن كثیرا من . ٍفرع من فروعھا فاتصل بذلك الشيء المعلق بھ
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حكم ھذا النوع من الصیغ عدم وقوعھ، ومن ھنا یرد السؤال عن  الناس إذا أراد أن یطلق زوجتھ علق الطالق على وقوع شيء أو على
: فضابط التعلیق ھو. ُوالتعلیق عند العلماء رحمھم هللا لھ ضابط ذكره بعض أئمة األصول والفقھاء رحمة هللا على الجمیع. المتعلقة بالطالق

نیة، ولذا فإن ٌربط حصول مضمون جملة بحصول مضمون جملة أخرى، فھناك جملتان، وھناك أداة تربط بین الجملة األولى والجملة الثا
ٌأنت طالق إن : التعلیق بالشروط یستلزم وجود شرط یترتب علیھ وجود المشروط، واألداة التي تربط بین الشرط والمشروط، فھو إذا قال

إن : وھي جملة- بوقوع مضمون جملة أخرى - وھي جملة الطالق- إن قمت فأنت طالق، فقد ربط حصول مضمون جملة : قمت، أو قال
فقد ربط مضمون جملة الطالق بوقوع . إن قعدت فأنت طالق: زوجتي طالق إن وقع القیام منھا، ولو قال لھا:  فكأنھ یقول-یامالق: أي. قمت

ًوھذا الربط بین الشرط والمشروط یجعُل الشرط مرتبا على المشروط، فعندنا شرط . مضمون جملة القعود، فإذا حصل القعود حصل الطالق
فأنت طالق، فإذا اشترط لوقوع الطالق قیامھا فإننا نحكم بوقوع الطالق : إن قمت، والجواب: فالشرط. نت طالقإن قمت فأ: وجواب في قولھ

وھي الجملة التي اشترطھا - بحصول جملة أخرى - وھي جملة الطالق- ربط حصول مضمون جملة : فالتعلیق ھو. إذا حصل القیام منھا
إن كلمت أختك ونحو ذلك من .. إن كلمت جارتك.. إن كلمت أمك..  إن ذھبت إلى بیت أبیك..إن قرأت.. إن قعدت.. ِ إن قمت-لوقوع الطالق

ٌوتعلیق الطالق بالشروط باب . إذا وقع الشرط وقع المشروط: ولذلك قال العلماء في القاعدة المشھورة. الشروط التي یربط وقوع الطالق بھا
 البلوى بھ، والناس تختلف الشروط التي تكون منھم فتارة یشترط أحدھم وجود شيء من أبواب الطالق، اعتنى العلماء رحمھم هللا بھ لعموم

ًإن لم تخرجي فأنت طالق، فقد علق الطالق على عدم الخروج، فیكون تعلیقا بطریقة النفي، وإن قال: ًوتارة یشترط نفي الوجود، فإذا قال إن : ّ
 ...... .خرجت فأنت طالق فیكون قد علقھ بطریقة اإلثبات

 
 الدلیل على وقوع الطالق المعلق بالشروط

 
 

إن الطالق یقع إذا وقع الشرط؛ ألن هللا سبحانھ وتعالى أعطى المسلم الطالق، فإن شاء نجزه وإن شاء علقھ، والقیاس الصحیح : قال العلماء
 العتق المعلق على شرط، فإذا أعتق والنظر الصحیح یقتضي أنھ إذا علق الطالق على شيء فإنھ یقع بھ من حیث الجملة، فإن الشرع أوقع

ًعبیده بشرط وجود شيء ووجد ذلك الشيء فإنھ یحكم بعتق العبید، وھكذا إذا كان العبد مدبرا بحیث یعتق علیھ بعد موتھ، فإنھ یعتق علیھ 
األصل، فالطالق لیس بواجب علیھ ٌالتزام من المكلف بما لم یلزمھ في : والعتق والطالق بابھما واحد؛ ألن الطالق: بوجود تلك الصفة، قالوا

ٍولیس بالزم علیھ أن یطلق امرأتھ ولكنھ التزم أن یطلقھا، فالتزم ما لم یلزمھ باألصل، وكذلك العتق، فإنھ إذا أعتق عبیده عن دبر وجعل 
ینفذ الطالق بالشروط كما : واًعتقھم مدبرا فإنھ قد علق العتق على وجود صفة وھي الموت، فإذا وجد الموت وجد العتق وُحكم بھ، ولھذا قال

ًینفذ العتق بالتدبیر بجامع كون كل منھما التزاما من المكلف بما ال یلزمھ بأصل الشرع، وجماھیر العلماء واألئمة على أن الطالق یقع إذا  ٍ
علیھ وسلم، فمن اشترط ًكان مرتبا على شرط ووقع ذلك الشرط، وصیغة الشرط معتبرة في كتاب هللا عز وجل وسنة رسول هللا صلى هللا 

ٌشیئا ووقع ذلك الشرط فإنھ یلزمھ ما التزمھ في المشروط، فإن ھذه الصیغة في أصل الوضع اللغوي صیغة مؤثرة؛ ولذلك اعتبرت الشروط، 
 قامت ، فإذا اشترط المرأتھ أنھا إن خرجت فھي طالق أو إن دخلت فھي طالق أو إن)المسلمون على شروطھم: (قال صلى هللا علیھ وسلم

ًفھي طالق، فھذا شرط بینھ وبین زوجھ، فتطلق علیھ إن وقع ذلك الشرط كما لو طلقھا طالقا منجزا ً ٌ.  
 
 
 
 

 من یصح منھ التعلیق
 
 

أن صیغة التعلیق ال تصح : ال یصح الطالق المعلق إال من زوج، وھذه الجملة المراد بھا: أي]. ال یصح إال من زوج : [ قال رحمھ هللا تعالى
أنھ علق تطلیق : كل امرأة أتزوجھا فھي طالق، فمعنى ذلك: إن تزوجت فالنة فھي طالق، أو قال: ًبعد وجود عقد النكاح، فلو أن رجال قالإال 

كل امرأة أتزوجھا فھي طالق أو : المرأة بما إذا تزوج بھا، فإذا نظرنا إلى ھذا التعلیق وجدناه وقع من غیر الزوج، وھو األعزب، فإذا قال
 امرأٍة أتزوجھا فھي طالق أو إذا نكحت فامرأتي طالق فإن ھذه الصیغة الغیة وال تأثیر لھا؛ ألن الطالق ال یصح إال بعد وجود العقد، أیما

َیا أیھا الذین آمنوا إذ: فإذا علق الطالق بالشرط ولم یعقد على المرأة، فإن الطالق لم یصادف محال، والدلیل على ذلك قولھ تعالى َِّ ُ َ َ َ َِ ُّ ُا نكْحتم َ ُ َ َ
َّالُمْؤمنات ثم طلقتُموُھن  ِ ُِ ْ َّ َ َّ ُ َ ًأن هللا سبحانھ وتعالى جعل الطالق مرتبا على وجود العقد، فدل : ، ووجھ الداللة من ھذه اآلیة الكریمة]49:األحزاب[ْ

ي طالق، ھذا في حالة العموم، أو كل امرأٍة أتزوجھا فھ: اشترطت على نفسي وقلت: على أنھ ال طالق قبل عقد النكاح، فلو سألك سائل وقال
ًإذا تزوجت خدیجة أو تزوجت من قبیلة فالن، أو من بیت فالن أو من بني عمي أو من بني خالي فھي طالق، فحینئٍذ سواء : خصص وقال

دلیل الكتاب، : ماأولھ: ٌھذا لغو، وال یترتب علیھ ثبوت الطالق لدلیلین: عمم أو خصص بذكر القبیلة أو ذكر المدینة أو غیر ذلك فنقول
ِیا أیھا الذین آمنوا إذا نكْحتم الُمْؤمنات : ًدلیل السنة، أما دلیل الكتاب فإن هللا تعالى جعل الطالق مرتبا على وجود العقد، فقال تعالى: والثاني ِ ِ َُّ َ َْ ُ ُ َُ َِّ َ َ َ ََ

َّثم طلقتُموُھن  ُ ْ َّ َ َّ  استدل اإلمام البخاري رحمھ هللا في صحیحھ، وكذلك قال صلى ً، فجعل الطالق مرتبا على وجود العقد، وبھذا]49:األحزاب[ُ
وقد صححھما -، فدل ھذان الحدیثان )إنما الطالق لمن أخذ الساق: (، وفي الحدیث اآلخر في السنن)ال طالق فیما ال یملك: (هللا علیھ وسلم

ق طالقھ على وجود العصمة أو طلق قبل العصمة فإنھ  على أن الطالق ال یقع إال إذا وجدت العصمة، وأن من عل-غیر واحد من أھل العلم
إن : ًقد طلق امرأة أجنبیة وال یقع الطالق، وقد بینا مذاھب العلماء وذكرنا أن ھذه المسألة اختلف العلماء رحمھم هللا فیھا فقال بعض العلماء
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رد أن یعقد علیھا، وعلى ھذا سیبقى مدى عمره ًالذي یشترط على ھذا الوجھ عموما أو خصوصا فإن شرطھ الزم وتطلق علیھ المرأة بمج
بدون نكاح، وھذا ال شك أنھ خالف شرع هللا، ألنھ سیؤدي إلى تحریم ما أحل هللا علیھ، ولربما وقع في الحرام، خاصة في األزمنة التي ال 

إن عمم : جح كما ذكرنا، وقال بعض العلماءإن ھذا الشرط الغ وال طالق إال بعد نكاح، وھو الرا: یوجد فیھا ملك الیمین، وقال بعض العلماء
ّوال یعتد بھ، وإن خصص اعتد بتخصیصھ، وھذا مروي عن عبد هللا بن مسعود رضي هللا عنھ، وقال بھ بعض أصحاب : فإنھ یلغى قولھ

أیما امرأة أتزوجھا فھي طالق، أن الطالق ال یقع إال إذا وجد النكاح، وأن من قال كل امرأٍة أتزوجھا فھي طالق، أو : اإلمام مالك ، والصحیح
  .ٌأو أیما امرأة من بني فالن أو من قریة كذا أو من بلدة كذا، كل ذلك لغو وال تأثیر لھ في إثبات الطالق

 
 
 
 

 عدم وقوع الطالق المعلق بالشرط إال عند حصول الشرط
 
 

فإذا علقھ ]. (سبق لساني بالشرط ولم أرده وقع في الحال : قالعجلتھ، وإن : فإذا علقھ بشرط لم تطلق قبلھ، ولو قال: [ قال رحمھ هللا تعالى
أن امرأتھ : قبل وجود الشرط؛ ألن الذي بینھ وبین هللا عز وجل: إذا علق الطالق بشرط لم تطلق المرأة قبلھ، أي: یعني) بشرط لم تطلق قبلھ

ا ال نحكم بطالقھا إال إذا وجد القیام؛ ألن الطالق تعلق على ٌإن قمت فأنت طالق، فإنن: طالق إن وجدت ھذه الصفة المشروطة، فھو یقول لھا
ٌإن خرجت من الدار فأنت طالق فلم تخرج من : صفة فإن وجدت الصفة حكمنا بھ وإال فال، فلو أنھا ماتت قبل قیامھا لم تطلق، ولو قال لھا

فھاتان .  حكم المطلقة على حسب ما علق من طالقدارھا فإنھا امرأتھ ویحل لھ أن یستمتع بھا وھي امرأتھ حتى تخرج، فیسري علیھا
فلو . أنھا زوجتھ فیما بین التلفظ بالشرط وما بین وقوعھ وحدوث الطالق: الثانیة. أنھ ال یقع الطالق إال بعد وقوع الشرط: األولى: مسألتان

 انتھى الشھر أو نحو ذلك فأنت طالق، فھل إن خرجت أو إن دخلت أو إن: ًلو أن رجال علق طالق امرأتھ على صفة، فقال لھا: سألك سائل
 .ٌھي زوجة لھ حتى یقع الشرط وحینئذ یحكم بوقوع الطالق: ٌھي زوجة لھ قبل وجود الصفة أو ال؟ تقول

 
 
 
 

 ادعاء الزوج تعجیل إیقاع الطالق المعلق بالشرط
 
 
ٌأنت طالق إن : إذا قال المرأتھ:  قال بعض العلماءإشارة إلى خالف المذھب،) ولو: (عجلت الطالق، قولھ: ولو قال). عجلتھ: ولو قال)

األصل أن : تكلمت الیوم وبقي من الیوم عشر ساعات فننتظر خالل العشر ساعات حتى یتم الیوم، فإذا مضت ولم تتكلم فال طالق، فنقول
ًیبقى الطالق معلقا على صیغة الخطر، وصیغة الخطر أن یبقى األمر مترددا، ولذلك صیغة الشرط ا لتعلیق بھا منبن على الخطورة كما یقول ً

أنھ یحتمل أن یقع فیقع الطالق ویحتمل أن ال یقع الشرط فال طالق، فتصبح صیغة مترددة على خطر، : بعض الفقھاء رحمھم هللا، بمعنى
 على خطر، فال نحكم بالطالق یحتمل أن تبقى المرأة في عصمتھ إذا لم یقع الشرط، ویحتمل أنھا تطلق إذا وقع الشرط فاألمر متردد، والحال

ًفما جاء أبوھا، فیبقى األمر معلقا،  ٌأنت طالق إن جاء أبوك الیوم فلم یأت أبوھا، وجلست تنتظر: إال إذا وجد الشرط، وعلى ھذا لو قال لھا
وقال بعض . اد بھا التعجیلعجلت الطالق، لم یقبل منھ؛ ألن األصل أن الطالق معلق، فإذا أراد تعجیلھ فلیأت بصیغٍة ثانیة یر: فإن قال
أنت طالق، فأصبحت : إن جاء أبوك الیوم، وتصبح طالقة بقولھ: ٌأنت طالق، وأسقطنا قولھ: إن قال عجلتھ أوقعنا الطالق بقولھ: العلماء

أنت طالق، : ولھأنت طالق، ألنھ ألغى التعلیق فبقي األصل وھو ق: نحكم بطالقھ بقولھ: الصیغة في ذاتھا بین التنجیز والتعلیق، قالوا
أنت طالق إن غربت الشمس، فإنھا ال تطلق إال بوقوع الصفة، : أنت طالق إن جاء أبوك، أو: أنھ إذا قال لھا: والصحیح ما اختاره المصنف

، فال ُّعجلت ال یعتد بقولھ؛ ألن الصیغة لیست دالة على ما قال، فھي صیغة تعلیق في أصل الوضع اللغوي، ودالة على التعلیق: وإن قال
عجلت وقوع  :لو قال: ، یعني)عجلتھ: ولو قال: (قال رحمھ هللا. عجلت، وھذا ھو أصح أقوال العلماء رحمھم هللا: نحكم بكونھا مطلقة بقولھ

إن :  قولھإن جاء أبوك الیوم، فنیتھ أنھ معجل فیكون: أنت طالق ونوى في قلبھ أنھا طالق، ثم قال: الطالق، فإنھ ال یعتد بقولھ، لكن لو أنھ قال
ٌجاء أبوك، صیغة تعلیق جاءت بعد وقوع الطالق وتنجیزه، وھذا شيء بینھ وبین هللا، فلو أقر عند القاضي أن الصیغة قالھا على ھذا الوجھ، 

ًقا معلقاًأنت طالق، ویكون طالقا منجزا، وال یحكم بكونھ طال: ًوأنھ أدخل التعلیق كحیلة ثم تاب واستغفر؛ فإنھ یحكم بكونھا طالقا لقولھ ومن . ً
:  قال بعض العلماء- وھذا ذكره اإلمام النووي رحمھ هللا- أنت طالق بعدد شعر إبلیس :  أنھ لو قال- رحمھم هللا-عجیب ما ذكره بعض العلماء 

إثبات للطالق، أنت طالق، : قولھ: أنھا زوجھ، لكن قال بعض العلماء وھو أصح: واألصل! إنھا ال تطلق؛ ألننا ال نعلم ھل إلبلیس شعر أو ال
أنھ یرید أكثر من واحدة، فنبقى على األصل من أنھ طلق، والزائد ملغي وھذا ھو : بعدد شعر إبلیس زیادة على الواحدة، یعني: وقولھ بعد ذلك

رط جاءت ٌأنت طالق، وذكر صیغة الشرط بعد ذلك، ونوى في قلبھ أنھا طالق مباشرة، فصیغة الش: فبعض العلماء یرى أنھ إذا قال. الصحیح
سبق لساني بالشرط ولم أرده وقع : وإن قال: (قولھ. ًعلى سبیل اللغو، فیحكم بكونھا طلقا بالقول األول وبالجملة األولى وتلغو صیغة الشرط

ء أبوك إن جا: ھذا الشرط الذي قلتھ: ٌأنت طالق إن جاء أبوك، نقول لھ: أنت طالق البتة، فسبق لسانھ وقال: فھو یرید أن یقول). في الحال
 .أنت طالق: سبق لساني بھ وأقر أنھ لم یقصده، فیكون التعلیق غیر مقصود وتكون مطلقة بقولھ: قصدتھ أو لم تقصده؟ قال
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 ادعاء الزوج التعلیق في لفظ الطالق
 
 

ن دقتھم أنھم یذكرون األمور  م-رحمھم هللا-العلماء ]. إن قمت، لم یقبل حكما : أردت: أنت طالق وقال: وإن قال: [ قال المصنف رحمھ هللا
الحالة : المحتملة، فقد یذكر التعلیق ویقصده، وقد یذكر التعلیق وال یقصده، وقد ال یذكر التعلیق ویقصده، فالقسمة العقلیة تقتضي ثالث حاالت

أنت : ى إرادة التعلیق، مثال ذلكأن یذكر التعلیق ویقصده، ففي ھذه الحالة اجتمع عندنا اللفظ والنیة، فاجتمع الظاھر والباطن عل: األولى
أن یعلق باللفظ : الحالة الثانیة. طالق إن قمت، فاللفظ لفظ تعلیق والنیة والقصد أنھ تعلیق، فالحكم في ھذه الحالة أننا نبقى إلى وقوع الشرط

ًإن قمت، حشوا : أنت طالق، فیكون قولھ: لھالعبرة بنیتھ، والمرأة طالق بقو: ولكن لم یرد ذلك التعلیق ولم ینوه، وسبق لسانھ بالتعلیق، فنقول
أنت طالق، ویسكت، وھنا : أن یقصد وال یتلفظ، فیقول المرأتھ: الثالثة الحالة. ًولغوا ال تأثیر لھ؛ ألنھ لم یقصد تعلیق الطالق، ویثبت طالقھ

 طالق إن قمت، فنوى التعلیق بقلبھ، فالصورتان أنت: ال، أنا قصدت في نیتي: قال! قد طلقت علیك زوجك: ًأنھا تطلق منجزا، فقلنا لھ: معناه
أن یكون الباطن للتعلیق وقصد التعلیق والظاھر ال : األخیرتان متضادتان، إما أن یكون الظاھر للتعلیق والباطن خالف التعلیق أو العكس

ٌیرید التعلیق، ولیس فیھ ذكر لصیغة الشرط، فإن تلفظ بالطالق ونوى في قلبھ أنھا مطلقة بالت علیق فالعبرة بالظاھر، والباطن ال عبرة بھ، قال ٌ
، فالقاضي یحكم بطالق المرأة مباشرة وال یلتفت إلى تعلیقھ، فنحكم بالظاھر؛ ألن )إنما أمرت أن آخذ بظواھر الناس: (علیھ الصالة والسالم

إن طرت، : إن قمت، قصدت: ال، أنا قصدت: ھذا ھو األصل، ولو فتحنا الباب ألمكن كل زوج أن یدعي أنھ نوى التعلیق في قلبھ فیقول
أن ینوي في قلبھ التعلیق وال یتلفظ بھ، : للحالة الثالثة وھي إن فعلت، ولربما جاء بالمعجز حتى یخرج من تبعة طالقھ، فھذا بالنسبة: قصدت

إذا تلفظ : بق بھ لساني، فقال بعض العلماءلم أرده، ولم أقصده، بل س: أن یتلفظ بالتعلیق وال ینوي ذلك التعلیق قال: والحالة الثانیة عكسھا
إن قمت، زلة من لسانھ، واعترف بذلك : ٌأنت طالق إن قمت، وبینھ وبین هللا أنھ قصد تطلیق امرأتھ في الحال قبل قیامھا، وجملة: وقال لھا

تعلیق بالظاھر والباطن، ومثالھا أن إما أن یكون ال: أنت طالق، وھذا ال إشكال فیھ، فأصبحت ثالث صور: فإنھا مطلقة علیھ بمجرد قولھ
أنت طالق إن قمت، أنت طالق إن غربت الشمس، أو إذا غربت الشمس فأنت طالق، إذا جاء الغد فأنت طالق، فحینئٍذ نحكم بكون : یقول

 نوى التعلیق ولم یتلفظ بھ ًالطالق معلقا على الصفة أو على الشرط الذي ذكره على حسب األحوال، وأما إذا كان قد تلفظ ولم ینو التعلیق، أو
سبق بھ لساني، فالعبرة بنیتھ وال یلتفت إلى وجود التعلیق؛ ألنھ لم یرده وسبق بھ : إذا تلفظ بالتعلیق ولم ینوه وقال: فالحكم في الحال األولى

تھ على الظاھر وال یلتفت إلى ٌأنت طالق، وقصد التعلیق في الباطن فتطلق علیھ امرأ: اللسان، فوجوده وعدمھ على حد سواء، وأما إن قال
في القضاء، لكن : أي) ًلم یقبل حكما: (وقولھ) . إنما أمرت أن آخذ بظواھر الناس: (النیة؛ ألن النبي صلى هللا علیھ وسلم حكم بالظاھر وقال

إن : رجي أنت طالق، ونوى بقلبھال تخ: سأخرج، قال: ال تخرجي، قالت: سأخرج، قال: قالت المرأة: ًیقبل فیما بینھ وبین هللا عز وجل، مثال
إنھا ال تطلق إال إذا خرجت دیانة بینھ وبین هللا، لكن إذا ُرفع إلى القاضي حكم : خرجت، ففي ھذه الحالة یقول جمھور العلماء رحمھم هللا

ًإن خرجت، فیحكم بكونھا طالقا سواء خرج: أنت طالق، ولم تقل: زوجتك مطلقة علیك؛ ألنك قلت: بالظاھر وقال ت أو لم تخرج، وإذا كان ً
ال : سأخرج، قال: ال تخرجي، قالت: قال سأخرج،: لو أن ھذا الرجل قالت امرأتھ: بینك وبین هللا أنك ال تطلقھا إال إذا خرجت فننظر

 امرأتھ تخرجي، أنت طالق، وقصد أنھا طالق إن خرجت ونوى بذلك أنھا طالق في ذلك الیوم إن خرجت، ومضى الیوم كلھ ولم تخرج، فإنھا
وال یحكم بكونھا طالقة، فإن غابت شمس ذلك الیوم ولم تخرج فھي امرأتھ، فلو أن القاضي حكم بكونھا مطلقة فتطلق بالظاھر، لكن فیما بینھ 

ا؛ فإنھ یحكم وبین هللا عز وجل أنھ لم یرد إال التعلیق ولم تخرج المرأة فإنھا امرأتھ یرثھا وترثھ وتسري علیھا أحكام الزوجیة، ولو أنھ جامعھ
ًبكونھا امرأة لھ فیما بینھ وبین هللا عز وجل، وحكم القاضي بكونھا لیست امرأتھ حكم في الظاھر، ولكنھا زوجھ في الباطن، كما لو حكم 

 علم بذلك ٌالقاضي بأن بیتك لشخص آخر جاء بشھود كاذبین، فإن البیت بیتك، وملك لك فیما بینك وبین هللا، وال یحل لھ، ولیس من حقھ، وإذا
فالمقصود أننا نحكم على الظاھر والسرائر نكلھا إلى هللا، فنفرق بین كونھ . من اشترى منھ فیكون قد اشترى المغصوب والمأخوذ بالحرام

  .نوى التعلیق أو لم ینو التعلیق على التفصیل الذي ذكرناه في الثالث الصور
 
 
 
 

 أدوات الشرط التي یقع بھا التعلیق
 
 

إن وإذا ومتى وأي ومن وكلما وھي وحدھا للتكرار، وكلھا ومھما بال لم أو نیة فور أو قرینة : وأدوات الشرط: [  تعالىقال رحمھ هللا
ّھذه الشریعة شریعة كاملة، وفصل هللا عز وجل فیھا كل شيء تفصیال، فھي ]. للتراخي، ومع لم للفور إال إن مع عدم نیة فور أو قرینة 

ًإن كانت بالطالق منجزا حكمنا بكون الطالق منجزا، وھذا : ل شيء حقھ وقدره، حتى األلفاظ التي یتلفظ بھا المسلمشریعة تقوم على إعطاء ك ً
ًأنھ یطلق امرأتھ طالقا منجزا، وإن تلفظ بلفظ وكان اللفظ داال على التعلیق فبینھ وبین هللا أن امرأتھ : ھو لفظھ، وھذا ھو الذي بینھ وبین هللا

إن كل لفٍظ وكل حرف وكل جملة لھا معنى ولھا داللة، : فإذا قلنا. الخ..ت ھذه الصفة، أو وجد ھذا الزمان أو ُوجد ھذا الحال ِتطلق إذا ُوجد
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إن وإذا ومتى ومن ومھما وكلما وأي : ٍفال بد أن نعطي كل زوج حقھ فیما تلفظ بھ من صیغ الطالق، وصیغ التعلیق تكون بحروف الشرط
، فینبغي أن تعطى كل أداة داللتھا، فتوجد أدوات تدل على الشرط، وھناك أدوات تدل على الشرط المقترن ونحوھا من أدوات الشرط

بالزمان، وأدوات تتمحض في الزمان؛ ولذلك یختلف الحكم بحسب اختالف ھذه األدوات، وداللتھا، وما وضعت لھ في أصل اللغة، وقد قرر 
ع الشارع سبحانھ وتعالى، فال یستطیع أحد أن یأتي بصیغة أو بلفظ أو بجملة لھا داللتھا في جمھور العلماء من األصولیین أن اللغة من وض

: ال، أنا أقصد بھذه الصیغة التمجید، نقول: إذا قامت طلقت قال: إن قمت فأنت طالق، قلنا لھ: لو قال: ًمثال. اللغة ویصرفھا عن ھذه الداللة
ووضع األلفاظ فإن ھذه األلفاظ وضعھا الشارع دالة على ھذه المعاني، فیؤاخذ بلفظھ، واستدل ھذا قصدك لك أنت، لكن من ناحیة وضع اللغة 

َوعلم آَدم األْسماء كلھا : جمھور األصولیین على ھذا بقولھ تعالى َ َ َ َّ َُّ َ َ وهللا : ً، فأصل اللغة أنھا من وضع الشارع، فلو أن شخصا قال]31:البقرة[َ
إن الكتابة وضعت للداللة : ال أسوق السیارة أو ال أخرج من البیت، نقول: ال، أنا أقصد: متك كفارة الیمین قالإذا كتبت لز: ال أكتب، فقلنا لھ

على ھذا المعنى الذي یجري بھ البنان بحروف معینة، فإذا وقعت منك الكتابة على ھذه الصفة فحینئٍذ تلزمك الیمین وعلیك الكفارة، وكونك 
ولھذا ینبغي على الفقیھ وعلى العالم أن یقف مع كل حرف وكل صیغة فیما . لكنھ ال یؤثر في األحكام الشرعیةًتقصد شیئا آخر ھذا لك أنت، 

  .تدل علیھ، فھذا كتاب هللا عز وجل، قد جاء بصیغة الشرط وجاء بدالالتھا ومعانیھا، فال بد من التقید بھذه الدالالت والمعاني
 
 
 
 

 األسئلة
 
 

...... 
 

 ق بشرط فوقع الشرط في وقت نھي عن الطالق فیھحكم من علق الطال
 
 

ُھل یأثم من علق طالق امرأتھ على شرط، وحصل الشرط في وقت بدعي كأن یحصل الشرط وھي حائض أو في طھر جامعھا : السؤال
، والصالة والسالم على خیر خلق هللا، وعلى آلھ وصحبھ ومن وااله؛ أما بع: فیھ؟ الجواب فستأتي ھذه المسألة في : دباسم هللا، والحمد 

مسألة تعلیق الطالق بالحیض، ویتبعھا الكالم على مسألة الطھر، وإذا علق تطلیق امرأتھ على صفة ووجبت حال حیضھا، فیأتي الخالف في 
 .انھ، وهللا تعالى أعلممسألة وقوع الطالق في الحیض وقد قدمنا ھذه المسألة، وبینا فیھا كالم العلماء والحكم فیھا على التفصیل الذي سبق بی

 
 
 
 

 حكم من أراد بتعلیق الطالق المنع ال الطالق
 
 

ھذه المسألة خالفیة، : ما الحكم إذا أراد الزوج بتعلیق الطالق المنع دون نیة الطالق وإنما قصد أن یمنعھا من الخروج؟ الجواب: السؤال
ًالق على وجود الشرط، سواء قصد المنع أو قصد غیر ذلك، وبناء على  على أن صیغة الشرط یترتب فیھا الط-رحمھم هللا-جمھور العلماء  ً

فإن كان التعلیق :  إلى القول بالتفصیل- رحمھم هللا-ال فرق عندھم بین كون المطلق یقصد المنع أو ال یقصده، وذھب طائفة من العلماء : ذلك
الق، طلقت لمغرب الشمس، وإن قصد بھ المنع فإنھ ال یقع الطالق، إذا غابت الشمس فأنت ط: ال یقصد منھ المنع كأن یرتبھ على زمان كقولھ

ًویكون حكمھ حكم الیمین، ویكفر عنھ، ویخرج من تبعتھ، والصحیح من حیث األصل مذھب جمھور العلماء رحمھم هللا؛ لكن لو أن شخصا 
فإنھ توسعة من هللا عز وجل، وال  المطلق في ذلكوقع علیھ ذلك وقصد منع زوجتھ وارتفع إلى قاضي أو عالم یرى أنھ ال یقع ویعتبر نیة 

  .تطلق علیھ امرأتھ؛ ألن العبرة بمن أفتاه، وبمن قضى علیھ، وهللا تعالى أعلم
 
 
 
 

 العبرة في العدة بزمن الطالق ال بزمن بلوغ الخبر بالطالق
 
 

ھا، فھل تعتبر خارجة من العدة أم ال بد من االعتداد بعد ٌإنھ مطلق ل: ٌامرأة فارقھا زوجھا ما یزید على عام وعندما سئل عنھا قال: السؤال
أن المقصود من : ًمذھب جمھور العلماء على أن من طلق امرأة فإنھ یحتسب في العدة من الطالق ال من بلوغ الخبر، وقالوا: قولھ؟ الجواب
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 - ھل العبرة في العدة بالحیض أو الطھر؟: خالفعلى ال-الطالق استبراء الرحم، فلو أنھ طلقھا ومضى لھا ثالث حیضات أو ثالثة أطھار 
إذا طلقھا طلقة واحدة، ومضت مدة العدة ولم تعلم، : ًفإنھ یحكم بكونھا أجنبیة إذا لم یراجعھا، وكانت الطلقة بعد الدخول، وبناء على ذلك قالوا

ً الحداد الحكم یختلف، فإن الحداد عبادة، فلو أن امرأة ًوجاءھا الخبر بعد تمام مدة العدة، فإنھا تصبح حالال، والعبرة بوقت الطالق، لكن في
أن عدة : ًمات زوجھا ولم یبلغھا خبر وفاتھ إال بعد سنة أو بعد سنوات فإنھا تبتدئ حدادھا أربعة أشھر وعشرا من بلوغ الخبر، والفرق بینھما

ال بد من نیتھا للحداد حتى یقع ذلك على الوجھ المعتبر، وهللا الطالق ال تحتاج إلى نیة، وعدة الحداد فیھا وجھ التعبد فاحتاجت إلى النیة، ف
  .تعالى أعلم

 
 
 
 

 حكم زواج الرجل من امرأتھ التي خالعھا
 
 

یجوز للزوج إذا خالع امرأتھ وأراد أن یراجعھا أن : إذا طلقت المرأة نفسھا ھل للزوج أن یعیدھا بعقد جدید إذا اصطلحا؟ الجواب: السؤال
، فإذا طلقھا طلقة )اقبل الحدیقة وطلقھا تطلیقة: (د؛ ألن الخلع طلقة بائنة، وقد بینا ھذا فیما تقدم، قال صلى هللا علیھ وسلمینكحھا بعقد جدی

ًوأراد أن یراجعھا بعد ذلك فإنھ یعقد علیھا عقدا جدیدا، وال بد من وجود الولي وشاھدي عدل والمھر والصداق على الشروط المعتبرة في  ً
  .اح، وهللا تعالى أعلمصحة عقد النك

 
 
 
 

 (الرجال قوامون على النساء: (معنى القوامة في قولھ تعالى
 
 

جاُل قواُمون على النساء : ما المقصود بالقوامة التي في قولھ تعالى: السؤال ِالرِّ َ َ َ َِّ َ َّ فضل هللا الرجل على المرأة، وهللا : ؟ الجواب]34:النساء[َ
ٌ علیم بخلقھ، حكیم في تدبیره وأمره وشأنھ، فا تعالى جعل في -جل جاللھ وتقدست أسماؤه- حكمھ، وھو سبحانھ وتعالى إذا حكم ال یعقب 

إن : الرجال ما لم یجعلھ في النساء، كما جعل في القوة ما لم یجعلھ في الضعف، وقد بین هللا تعالى أن الرجل ال یستوي مع المرأة، ومن قال
َولْیس الذكُر كاألنثى : قض شرع هللا، وخالف نصوص الكتاب والسنة، قال هللا تعالىًالرجل كالمرأة سواء بسواء فقد نا ْ ُ َ َ َّ َ ، وقال ]36:آل عمران[ََ

ٍأومْن ُینشأ في الحلیة وُھو في الخصام غْیُر ُمبین : سبحانھ وتعالى ِ َ ِ َ َ َ َ َ َِ ِ ِ ِ ِْ ْ ْ ُ َّ َ  أن هللا: المرأة، والسبب في ھذا التفضیل: ، والمراد بذلك]18:الزخرف[َ
ِآدم بیده، ونفخ فیھ من روحھ، وأسجد لھ مالئكتھ، ثم خلق منھ زوجھ، وخلقت من ضلع آدم كما أخبر صلى هللا علیھ وسلم  سبحانھ خلق أنھا (ُ

وھذا حكم هللا عز وجل كما تجد في الخلق من ھو عالم وجاھل، فالعلماء أفضل من الجھال، وتجد الغني والفقیر، ھذا ) خلقت من ضلع أعوج
لماذا؟ أو یرید أن یعطل حكم هللا عز وجل، فاألصل أن هللا فضل الرجال على النساء، ولكن :  تفضیل من هللا، ال یستطیع أحد أن یقولكلھ

جعل الفضل المشترك بینھم التقوى، فإن كانت المرأة صالحة قانتة حافظة للغیب بما حفظ هللا؛ فلھا فضلھا ولھا قدرھا ولھا حقھا ولھا 
ُّلرجل إذا كان فاسقا فاجرا متنكبا عن صراط هللا عز وجل؛ كان كالبھیمة إْن ُھم إال كاألنعام بْل ُھم أضل مكانتھا، وا َ َ ََ ْ ِْ ْ ً ً ًَ َ َّ ِ ، فھذا ]44:الفرقان[ِ

ْإن أكرمكم عنَد هللا أتقاكم : ًالتفضیل في األصل یبقى موقوفا على اتباع الشرع كما قال تعالى ُْ ْ ْ ُ َْ َ َِ َّ ِ ََّ َ ، فذكر خلق الناس من ذكر ]13:الحجرات[ِ
ًوأنثى ثم بین التمایز والتفاضل، وكون المرأة دون الرجل ال یمنع أن تكون في الفضل أفضل من الرجل إن كان الرجل عاصیا  عز وجل، 

 والسنة على ھذا؛ ولذلك ّفالمرأة ینبغي أن تعلم أن هللا فضل الرجل علیھا، وھذا التفضیل حكم من هللا سبحانھ وتعالى، وقد دلت دالئل الكتاب
جعل هللا شھادة الرجل كشھادة اثنتین من النساء؛ ألن هللا جعل في المرأة من الحنان والرحمة والعطف والعاطفة ما لم یجعل في الرجل، 

لمرأة والرجل في وھذه العاطفة تؤثر في المشاعر، وجعل في الرجل من القوة ما لم یجعل في المرأة، وانظر إذا أردت أن تعرف الفرق بین ا
مواقف الشدة والضعف؛ فإن المرأة إذا وقفت أمام قتل أو دماء تسیل ال تستطیع أن تتم النظر وسرعان ما تصرخ، وسرعان ما یغشى علیھا، 

تطیع أن ًكن قویا، وال نس: وسرعان ما تضع یدیھا أمام بصرھا؛ ألن هللا لم یعطھا من القوة ما أعطى الرجل، وال نستطیع أن نقول للضعیف
ًاخرج عن فطرتك التي فطرك هللا علیھا حتى تصیر كالمرأة ضعیفا جبانا، ینبغي أن نعلم أن ھذا التفاضل وراءه حكم عظیمة، : نقول للقوي ً

ا لو أن الكون كلھ خلق على صفة واحدة لتضادت األشیاء، فالمرأة بضعفھا وحنانھا ورحمتھا وعاطفتھا قد تفوق الرجل بكثیر، وھذا یكون إذ
وضعت رحمتھا وعاطفتھا في مكانھا، فالمرأة حین ترعى الصغیر، وتحسن التبعل لزوجھا، وتشعر أنھا تحت الرجل وتحسن التبعل لھ، 
ٍوتحسن القیام على بیتھ وولده، وترعى المسئولیة التي ألقاھا هللا على عاتقھا؛ تكون كأكمل ما أنت راء من امرأة، ولكن ینقلب الحال إذا 

إن اإلسالم لم یفرق :  یقولون-قاتلھم هللا-ًل تحاكي الرجال وتحاول أن تكون مثل الرجل سواء بسواء؛ حتى إن بعض األدعیاء صارت كالرج
ًكُبرت كلمة تخُرُج مْن أفواھھم إْن یقولون إال كذبا : بین الرجل والمرأة ِ ِ ِ َِ َ َ ْ ََّ ِ َِ َ َ َ َُ ُ ْ ْْ ِ َ  جمعة وال جماعة ، فعلى الرجال الجھاد، ولیس على النساء]5:الكھف[ً

 إال هللا -على أتم الوجوه وأكملھا-إن المرأة مثل الرجل، فقد شق على المرأة، ولن یستطیع أحد أن یعطي المرأة حقوقھا : وال جھاد، ومن قال
مسح صبیھا ٌجل جاللھ وحده ال شریك لھ، الذي أعطاھا الضعف، وھذا الضعف كمال لھا، وزینة لھا وجمال، فإذا نظرت إلى حنانھا وھي ت

وربما تذكر اإلنسان والدتھ وحنان أمھ وعطفھا وشفقتھا فلم یتمالك دمعة عینھ ویترحم علیھا إن كانت میتة أو یدعو لھا إن كانت حیة، فالذي 
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یق یرید أن یجعل المرأة كالرجل فإنھ یخرج المرأة عن فطرتھا، بل إنھ یعذبھا، یرید أن تخرج كالرجل سواء بسواء فیحملھا ما ال تط
ویعمیھا، ویجعلھا في وضع ال تستطیع أن تقوم بھ مھما كانت األمور؛ ألن فیھا من الخصائص وفیھا من الطبائع ما ال تقوى أن تكون فیھ 
مثل الرجل؛ ألن ھذا حكم هللا، وحكم هللا إذا خرج اإلنسان فیھ عن الفطرة السویة، والخلقة المرضیة؛ فإنھ سیشقى ویتعب، ولذلك هللا تعالى 

َفال ُیخرجنكما من الجنة فتشقى : قولی َ َ َْ ُ ِْ َِّ ََّ َ َ َْ ، وأطرد الخطاب للرجال تفضیال وتكریما؛ ألنھم فضلوا بأصل الخلقة، وخلق هللا آدم بیده، ]117:طھ[ِ
 المرأة كالرجل، ونفخ فیھ من روحھ، وأسجد لھ مالئكتھ، فال بد للمرأة المؤمنة الصالحة أن تدرك ھذه الحقیقة، وأن تترك أوھام من یدعي أن

ًویحاول أن یجعل المرأة كالرجل سواء بسواء، بل ینبغي للمرأة أن تعلم علم الیقین أنھ ال سعادة في بیت الزوجیة إال إذا علمت أن الرجل قائم 
هللا وذكرتھ بأوامر إذا تنكب الرجل عن صراط هللا؛ زجرتھ بزواجر : علیھا، وأن هللا لم یجعلھا قائمة على الرجل إال في حالة واحدة، وھي

هللا وأوقفتھ عند حدود هللا، وعندھا تكون قد أقامتھ على صراط هللا ومرضاة هللا، والخاص ال یقتضي التفضیل من كل وجھ على سبیل 
ًالعموم، وأیا ما كان فإن القوامة ینبغي للرجال أن یضعوھا في موضعھا، فیكون الرجل في بیتھ كامال یراعي حق الرجولة، ویوقف  المرأة ً

إذا صلت المرأة خمسھا وصامت شھرھا : (عند حدودھا، فعلى المرأة أن تذل لزوجھا، وتكون تحتھ مطیعة لھ، قال صلى هللا علیھ وسلم
إذا صلى الرجل خمسھ وصام : ، ولم یجعل ذلك للرجال، ما قال)ادخلي الجنة من أي أبوابھا شئت: وتوفیت وزوجھا عنھا راض قیل لھا

فینبغي للمرأة أن تعلم أن سعادتھا أن تعطي : جھ ورضیت عنھ زوجھ؛ ألن األصل أن الرجال ھم القائمون، وعلى ھذاشھره وأرضى زو
ًوھنا أذكر أن على الرجل أن یتقي هللا وأن ال یتخذ من ھذه القوامة إساءة وإضرارا خاصة إذا كانت تحتھ امرأة صالحة، . الرجل حقوقھ

لحة لھا حق على كل رجل صالح بأن یحفظ صالحھا، خاصة عند كثرة الفتن والمحن، وأن یقبل منھا حبھا تخاف هللا عز وجل، فالمرأة الصا
، وأن یحمد هللا جل جاللھ أن وفقھ لمثل ھذه المرأة، فیثبتھا حتى یعینھ هللا عز وجل على القیام بحقوقھا نسأل هللا العظیم رب .  وطاعتھا 

وآخر دعوانا أن الحمد  رب العالمین، وصلى هللا . یأخذ بنواصینا إلى سبیل البر والرضا ھ ویرضاه، وأنالعرش الكریم أن یوفقنا لما یحب
  .على نبینا محمد وعلى آلھ وصحبھ أجمعین

 
 
 
 

 [2[ باب تعلیق الطالق بالشروط -شرح زاد المستقنع 
شرط كثیرة، وقد یختلف الحكم الشرعي بتلفظھ بأداة دون أداة، قد یعلق الزوج طالق زوجتھ بأداة شرط على إثبات شيء أو نفیھ، وأدوات ال

 .وقد بین العلماء رحمھم هللا أحكام ذلك بالتفصیل
 أدوات الشرط التي یعلق بھا الطالق

 
 

أما . أجمعینبسم هللا الرحمن الرحیم الحمد  رب العالمین، والصالة والسالم على أشرف األنبیاء والمرسلین، نبینا محمد وعلى آلھ وصحبھ 
إن وإذا ومتى وأین ومن وكلما، وھي وحدھا للتكرار، وكلھا ومھما بال لم أو نیة : وأدوات الشرط: [ فیقول المصنف رحمھ هللا تعالى: بعد

بار صیغة هللا سبحانھ وتعالى نص في كتابھ في مواضع على اعت]. مع عدم نیة فور أو قرینة ) إن(فور أو قرینة للتراخي، و مع لم للفور إال 
أداة : الشرط والحكم بھا، ولذلك تعد من لسان العرب ولغتھم، فإذا علق المسلم طالقھ بصیغة الشرط فإن ھذا یستلزم وجود أداة یسمیھا العلماء

ًتلف، فنظرا الشرط، وھذه األدوات منھا ما یتعلق بالشرط المحض، ومنھا یتعلق بالزمان، ومنھا ما یقصد منھ التكرار، ومعانیھا ودالالتھا تخ
 ...... .لذلك البد عند بیان أحكام الطالق المعلق بالشروط أن ینتبھ طالب العلم لھذه األدوات، وأن یعطى كل لفظ حقھ من الداللة

 
 (إن(التعلیق بأداة الشرط 

 
 

ال عالقة لھا : قال بعض العلماءُھذه تعتبر أم األدوات، وھي تدل على محض الشرطیة، و): إن: (قولھ]. وأدوات الشرط إن: [یقول رحمھ هللا
ِإن قمت : ً أن ھناك شرطا وجزاء للشرط معلق على وجود ھذا الشرط، ومعنى ذلك إذا قال لزوجتھ-كما تقدم معنا-بالزمن، ومن المعلوم 

ط وأداة تربط بین ًوبناء على ذلك فالبد من وجود فعل الشرط وجواب الشر. أنھ رتب طالق زوجتھ على وجود القیام: ِفأنت طالق، فمعناه
ِإن تكلمت فأنت طالق، إن قمت فأنت طالق، إن : ، فإنھ تارة یعبر باإلثبات وتارة یعبر بالنفي، فیقول لزوجتھ)إن(الجملتین، وإذا عبر بأداة  ِ ِ

ِذھبت إلى أبیك فأنت طالق ِ من حیث األصل فإنھ ُیحكم ونحو ذلك، ھذا كلھ متعلق باإلثبات، فإن وجد القیام أو وجد الكالم أو وجد الخروج ... ِ
ِإن لم تقومي فأنت طالق، إن لم تتكلمي فأنت طالق، إن لم تذھبي إلى أبیك فأنت طالق، : وأما في النفي فنحو. بالطالق، ھذا بالنسبة لإلثبات ِ ِ

: قلنا. ا حكم، وفي النفي لنا حكم آخرفھذا نفي، فھذه األداة فیھا ما یتعلق باإلثبات وفیھا ما یتعلق بالنفي، وكل منھما لھ حكم، ففي اإلثبات لن
إن : ِفأنت طالق، فمن حیث األصل إن قال لھا: ِفأنت طالق، ھذا الجواب یترتب بالفاء لقولھ: ِإن قمت، وجواب الشرط: إن عندنا فعل الشرط

ِقمت فأنت طالق ِإن قمت أنت طالق: لو قال لھافال إشكال في اعتبار الصیغة، ویربط بین جملة فعل الشرط وجواب الشرط بالفاء، لكن . ِ ِ .
ِإن قمت أنت طالق: إن قال لھا: فھذا محل خالف بین العلماء رحمھم هللا، قال بعض العلماء ِأنت : فإننا ال نعتبر الجملة الثانیة وھي قولھ. ِ

 الربط بین الجملة األولى والجملة ًلعدم وجود الفاء، وبناء على ذلك تطلق علیھ مباشرة؛ ألنھم ال یرون. ِإن قمت: طالق؛ مرتبة على قولھ
واختار طائفة . ِأنت طالق، بعد ذلك كالم یستأنف ویوجب وقوع الطالق على البت والتنجیز: ِإن قمت، وقولھ: ًكأنھ قال لغوا: الثانیة، فیقولون

ھ إال إذا قامت، ویغتفر حذفھ للفاء؛ ألن من العلماء كاإلمام ابن قدامة ، وبعض أصحاب اإلمام الشافعي أنھ إذا قصد الشرط فإنھا ال تطلق علی
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ِإن قمت فأنت طالق، كما لو جاء بالفاء، وھذا ھو الصحیح ألنھ قصد الشرطیة: األمر مستقر في نفسھ ونیتھ، فكأنھ قال یبقى عندنا سؤال . ِ
ِإن قمت فأنت : ًلو أن رجال قال المرأتھ: إن النیة أقوى، یرد السؤال: إن وجود الحرف الفاء وانتفاءه مؤثر في الصیغة، وقلنا: حین قلنا ھنا ِ

ًھل نجعل طالق المرأة موقوفا على القیام مطلقا؟ أو فیھ تفصیل؟ الجواب. طالق : ِفأنت طالق فلھ ثالثة أحوال ِإن قمت: إذا قال المرأتھ: ً
ط، فإذا وجد الشرط وجد المشروط، فإذا أن یقصد ترتیب الجملة الثانیة على الجملة األولى، أو ترتیب الشرط على المشرو: الحالة األول

ِإن قمت فأنت طالق، ونوى في قلبھ أنھا ال تطلق إال إذا قامت فإنھا ال تطلق إذا لم تقم، وذلك ألن اللفظ یدل على : قصد الشرطیة وقال لھا ِ
ْوإْن أحد من الُم: الشرطیة، وجاءت نصوص القرآن باعتبار الشروط كما سنبین، كقولھ تعالى َ َ َِ ٌ َ ِشركین اْستجارك فأجْرهُ ِ َ َ ََ َ َ َ ِ ِ اشترط هللا ] 6:التوبة[ْ

عز وجل وجود طلب الجوار، وأمر وحكم بأنھ مجار بذمة هللا ورسولھ علیھ الصالة والسالم، فھذا یدل على اعتبار صیغة الشرط، وترتب 
ِإن قمت فأنت طالق: الحكم علیھا، فھو إذا قال لھا . قامت؛ یتوقف الطالق على وجود القیام، ھذه الحالة األولىوفي نیتھ أنھا ال تطلق إال إذا . ِ

ِإن قمت فأنت طالق: أن یكون مقصوده إیقاع الطالق مباشرة، فلو قال لھا: الحالة الثانیة . ِإن قمت: ًوفي نیتھ أنھا طالق فورا ألغینا قولھ. ِ
ًلفظ بالطالق، ونوى الطالق على التنجیز فال یحكم بالتعلیق، إذا ِأنت طالق، وعلى ھذا ال تؤثر صیغة الشرطیة ألنھ ت: وأوقعنا الطالق بقولھ
ِإن قمت فأنت طالق: أن ینوي الشرط ویقول: األولى: عندنا حالتان متقابلتان ومراده أنھا ال تطلق إال إذا وجد القیام، فبإجماع العلماء من . ِ

ِت فأنت طالقإن قم: إذا قال لھا: ًثانیا. حیث األصل أنھا ال تطلق إال إذا قامت ًقاصدا بت الطالق ووقوعھ مباشرة، طلقت علیھ مباشرة، ولم . ِ
إذا لم ینو الشرطیة، ولم ینو البت في الطالق وتنجیزه، قال : الحالة الثالثة. إن قمت أو قعدت أو غیر ذلك من الشروط: یلتفت إلى قولھ

ِإن قمت فأنت طالق: المرأتھ ِإن قمت فأنت طالق: ما دار بخلدي شيء، أتیت بھذا اللفظ وقلت لزوجتي: یا فالن ما الذي قصدت؟ قال: قلنا. ِ ِ .
ًإذا یحكم بالظاھر، ویعتد باللفظ على ظاھره ویؤاخذ بھ،  .ال: ھل قصدت الشرطیة؟ قال: قلنا. ال: ًھل قصدت أن الطالق یقع فورا؟ قال: قلنا

ًزل الذي لم ینو الطالق اعتد بظاھره وأسقط الباطن، وفي ھذه الحالة أیضا وال نلتفت إلى كونھ قصد الطالق أو لم یقصده؛ ألن الشرع في الھا
إنما أمرت أن آخذ بظواھر الناس وأن : (إذا لم یقصد الشرطیة ولم یقصد تنجیز الطالق نحكم بظاھر قولھ؛ ألن النبي صلى هللا علیھ وسلم قال

بینك وبین هللا إن وقع ھذا الشرط أمضینا علیك الطالق، : ط معین، فنقولفظاھر لفظھ أنھ لفظ یقع فیھ الطالق بشر) أكل سرائرھم إلى هللا
أن : ًثانیا. أن یقصد الشرط، اعتد بھ وأخذ بظاھر قولھ، فاجتمع الظاھر والباطن على الشرطیة وال إشكال: ًأوال: فھي ثالثة أحوال. وإال فال

إنھ تلفظ : ًأن ال یقصد شیئا من األمرین فنقول: ًثالثا. د بھا فیمضي علیھ طالقھًیقصد التنجیز واإلیقاع فورا، والصیغة ال یلتفت إلیھا وال یعت
). إنما أمرت أن آخذ بظواھر الناس: (النبي صلى هللا علیھ وسلم قال بالطالق، وحینئٍذ ننظر إلى ظاھر لفظھ، فنؤاخذه على ظاھر اللفظ؛ ألن

ِإن قمت، وإذا قمت، إذا قال :  من حیث األصل یعبرون بقولھ-ات الشروط كلھاوبعضھم یجعلھا مطردة في أدو-) ِإن قمت(مسألة أخیرة في  ِ
ِإن قمت فأنت طالق: لھا ھل نطلقھا بمجرد االرتفاع للقیام؟ أو بعد تمام القیام؟ عندنا شيء ھو االبتداء بحیث یوصف اإلنسان بأنھ ابتدأ في . ِ

ًقد قامت فعال ودخلت فعال، وقد كتبت، مثالالمحذور، وعندنا شيء ھو تمام المحذور بحیث نصفھا بأنھا  ً ِإذا ولدت فأنت طالق، فھل : قال لھا: ً ِ
إذا حملت ھذه الصخرة فأنت : نطلق في ابتداء الوالدة؟ أو نطلق بتمامھا؟ وھل نطلق بابتداء الدخول؟ أو بانتھائھ وتمامھ وكمالھ؟ لو قال لھا

حملھا أسقطت جنینھا، وھو مكتمل الخلقة فھل یعتد بسقوطھ، وتخرج من العدة؟ إن طالق، وھي حامل وجاءت تحمل الصخرة، فلما انتصبت ل
إنھا ال تطلق إال بعد تمام : وقعت بعد استیفاء الشروط، وإن قلت إنھا تطلق بابتداء الشروع، فقد خرجت من عدتھا بالوالدة؛ ألنھا قد: قلت

ًل الموجب للخروج من عدة الطالق سابقا للطالق فال یعتد بھ، ویحكم بكونھا حمل الصخرة واستتمامھ والوقوف بھ، فحینئٍذ یكون سقوط الحم
  .ھل یطلق بابتداء الصفة أو بتمامھا وكمالھا: ھذه مسألة. مطلقة بعد تمام الحمل

 
 
 
 

 (إذا(التعلیق بأداة الشرط 
 
 
ِإذا دخلت الدار، أو تكلمت، أو إذا سكت، أو إذا قمت، أو إذا قع: لو قال( وإذا) ِ ِ فھذه صفات تعلق الحكم بالطالق على وجودھا، فنحن في . ِدتِ

ِإذا تكلمت فأنت طالق: ھذه المرأة إذا قال لھا زوجھا: ھذه الحالة ال ننظر إلى الزمان، فنقول فإنھا زوجة لھ ما لم تتكلم، فإن تكلمت یحكم . ِ
أداة على الخطر، یحتمل ) إذا: (ري متى زمان اإلخالل ولذلك یقولونبطالقھا، فال ندري ھل تتكلم اآلن؟ أو تتكلم الیوم؟ أو تتكلم الغد؟ ال ند

ِإذا كتبت فأنت طالق، ربما جلست حیاتھا كلھا ال تكتب فال طالق، ولربما كتبت بعد تلفظھ مباشرة : أن تقع ویحتمل أن ال تقع، لو قال لھا ِ
بعض العلماء ) إذا(ثم ). إن(لصیغة لیس لھا تعلق إال بالشرطیة وھي ھذه ا: ًفطلقت، ولربما جلست الیوم واألسبوع أو مدة ما شاء هللا، فإذا

إذا : ًمن العلماء أنھا أقرب إلى الزمان، وبناء على ذلك إنھا تقتضي الشرطیة وتدل على الشرطیة، لكن الذي رجحھ طائفة: یلحقھا بإن ویقول
ِإذا تكلمت فأنت طالق، فإنھ في ھذه الحالة ال نحكم بطالقھ: قال لھا ا إال بوجود الكالم أو بوجود الدخول ونحو ذلك من الصفات التي علق ِ

  .وقوع الطالق علیھا
 
 
 
 

 (متى(التعلیق بأداة الشرط 
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ِھذا بالنسبة للزمان، متى قمت فأنت طالق، فإنھ متى وجد القیام وفي زمان القیام یحكم بطالقھا، وھناك فرق بین قولھ) ومتى) ِمتى قمت : ِ

ِإذا قمت فأنت طالق، وقولھ: ین قولھِفأنت طالق، وب ِإن قمت فأنت طالق، فإن متى متصلة بالزمان وھي ألصق بالزمان، ولذلك یقولون: ِ إنھا : ِ
ًمتى تأتھ تعشو إلى ضوء ناره تجد حطبا جزال ونارا تأججا قال بعض العلماء: متعلقة بالحین، قال الشاعر ًإن لھا وجھا من الشرطیة وإن : ًً

لھا اتصال بالزمان أقرب من األداتین ) متى(، وعلى ھذا فإن ..في أي حین تأتیھ تعشو إلى ناره تجد: بالحین، فكأن الشاعر یقولكانت متعلقة 
واعتد بعض العلماء بابتداء الزمان . فإننا ال نحكم بالطالق إال بوجود زمان القیام، متى قامت، فتطلق في زمان القیام: الماضیتین، وعلیھ

القیام، فیأتي فیھا ما ال یأتي في صیغة إن قمت،  ال تطلق إال في أثناء الوقت الذي ھو یستغرق: عند ابتداء قیامھا، وبعضھم یقولتطلق : فقال
ًأو إذا قمت، ھل المراد االبتداء أو االنتھاء؟ ألن الظرفیة في الشيء تكون داخل الظرف إما زمانا أو مكانا، فحینئٍذ یكون طالقھا في ظرف  ً

إذا قمت، أو إن قمت، فھو إذا قال : یشمل ما بین االبتداء واالنتھاء، فھي في الوسطیة أقرب منھا من قولھ: الذي فیھ القیام، وعلى ھذاالوقت 
ِإن قمت فأنت طالق: لھا ِإن قمت وتم قیامك فأنت طالق، ویحتمل أن یكون مراده: یحتمل أن یكون مراده. ِ ِ . بمجرد القیام: ِإن قمت، أي: ِ

ابتداء الشيء، إما عند : أن العرب تعبر بإذا وترید ابتداء الشيء، وترید انتھاء الشيء، وترید أثناء الشيء، فھي ثالثة أحوال: ب في ھذاوالسب
ْإذا قْمتم إلى الصالة فاغسلوا ُوُجوھكم : ابتدائھ أو عند إرادتھ كقولھ تعالى ُْ ُ َُ ُ ِ ِ َّْ َ َ ِ ة القیام، والقیام لم یقع فإن غسل الوجھ یكون عند إراد] 6:المائدة[َِ

كان رسول هللا (حقیقة، فھي ال تكون من ھذا الوجھ ال أثناء الفعل، وال بعد تمام الفعل، وكذلك قول أنس رضي هللا عنھ كما في الصحیحین 
مراد أنھ دخل؛ ألن ھذا فلیس ال) كان إذا دخل الخالء) (اللھم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث: صلى هللا علیھ وسلم إذا دخل الخالء یقول

ِفإذا قرأت القْرآن فاْستعذ با : الذكر یشرع قبل الدخول إلى المكان المھیأ لقضاء الحاجة، فھذا من إطالق الصیغة قبل الفعل كقولھ تعالى َّ ِ ِْ ِ َ َ َ ََ َُ ْ َ ْ َ
راد عند وھي عند إرادة الشيء، وھذا أشبھ إنھ لیس بھا قبل الشيء وإنما الم: وقال بعض العلماء. ھذا كلھ قبل ابتداء الفعل] 98:النحل[

: إذا أذنت فترسل، وإذا أقمت فاحدر، وكقولك: وقد یعبر بھذه الصیغة المقتضیة للشرط بما یكون أثناء الفعل، كقولك. بالمصاحب ألول الشيء
ذا صلیت فاطمئن، فإن الطمأنینة مصاحبة إ: إذا قرأت القرآن فرتل، فإن الترتیل ال یكون قبل القراءة، وإنما یكون أثناء القراءة، وكقولك

صالتھ، فھذه شرطیة والمراد بھا ما یكون أثناء فعل الشيء، وتعبر بھذه الصیغة، وترید ما یكون  ألفعال الصالة، وتكون من المكلف أثناء
ِإذا قمت فأنت طالق:  ھذا یكون قولھوعلى. إذا أتممت الصالة وفعلتھا كاملة فائتني: إذا صلیت فائتني، أي: بعد تمام الشيء وكمالھ، فتقول ِ .

تمام القیام واكتمال : أنھا شرعت في القیام وتھیأت لھ؟ أم المراد: ابتداء الفعل، بمعنى: إذا أردت القیام؟ أم المراد: ھل المراد بھ االبتداء، أي
إنھا تطلق عند : بعض العلماء یقول: لماء الوجھینًاالنتصاب؟ كل ھذا یجعل األمر محتمال، وقد حكى اإلمام النووي رحمھ هللا وغیره من الع

. ابتداء الفعل؛ ألن اإلخالل واقع باالبتداء، وابتداء الشيء والدخول في الشيء في حكم الشيء، وقد جعل الشرع ابتداء الشيء كالشيء
  .لقولین لھ وجھھاألصل أنھا زوجتھ، فتبقى زوجة لھ حتى یتم الفعل، وحینئٍذ نحكم بطالقھا، وكال ا: وبعضھم یقول

 
 
 
 

 استخدام أدوات الشرط في النفي وفي اإلثبات
 
 

ًھذه األدوات یذكرھا المصنف إجماال ثم سیفصل استعمالھا في اإلثبات ]. إن وإذا ومتى وأي ومن وكلما، وھي وحدھا للتكرار : [قولھ
ھذه ست أدوات، وھذه األدوات تختلف، ) وأي ومن وكلماإن وإذا ومتى . (واستعمالھا في النفي، وحكم اإلثبات والنفي في كال الصیغتین

ِإن قمت فأنت طالق، وإذا قمت فأنت طالق، ومتى قمت فأنت طالق، ومن قامت : ًفتارة تكون باإلثبات، وتارة تكون بالنفي، فتارة یقول مثال ِ ِ ِ ِ ِ
ِمنكن فھي طالق، وأیكن قامت فھي طالق، ومھما قمت فأنت طالق، وكلما قمت فأنت  ِ ِ ِإن قمت فأنت : طالق، ھذه كلھا في اإلثبات، فإن قال لھاِ ِ

من قامت، فإنھ یتعلق بالتي تقوم من نسائھ، وھكذا بقیة األدوات التي ذكر، : ِإذا قمت، وكذلك: فاألمر یتوقف على وجود القیام، وكذلك. ِطالق
ِإن قمت فأنت طالق، فإنھا ال تطلق إال إذا قامت، : ل المرأتھإن الرجل إذا قا: وفي ھذه الحالة نجعل األدوات للتراخي من حیث األصل، نقول ِ

فھذه الصیغ یتوقف إعمال الطالق فیھا على وجود الشرط . فیجوز لھ أن یستمتع بھا، وھي زوجتھ ما لم یقع موجب الطالق فنحكم بطالقھا
 كلھ یتوقف على وجود الصفة وھي القیام، واألصل في ھذه من قامت منكن، وأیتكن قامت، فھذا: وھو القیام، ویتعلق بالمرأة المعینة، فلو قال

ِوإذا لم تقومي فأنت طالق، ومن لم تقم منكن فھي طالق، فلو جلست وما قامت، . ِإن لم تقومي فأنت طالق: أما إذا أدخل النفي فقال. التراخي
ت قاعدة طلقت، لكن متى تطلق؟ تطلق من حیث األصل بعد إنھا تطلق إذا لم یوجد القیام، وإن قامت لم تطلق، وإن قعدت وبقی: فحینئٍذ نقول

إنھ إذا علق طالقھا على نفي القیام أعطیت مدة بحیث إذا مضت ھذه المدة ولم : مضي مدة یمكن فیھا وقوع القیام، على الظرفیة، فحینئٍذ نقول
 تقعدي شيء، إذا لم تقومي، شيء، وإذا لم تقعدي، شيء، إن لم تقومي، شيء، إن لم: ِإن لم أطلقك، والحظ: تقم حكم بطالقھا، لكن لو قال لھا

ِإن لم أطلقك فأنت : إذا لم تقومي، لم تقعدي، أننا نقدر زمان القیام وزمان القعود، وعلى ھذا نحكم بالطالق، لكن إذا قال لھا: وعرفنا مسألة ِ
على التراخي؟ فتبقى المرأة في عصمتھ حتى یبقى ) إن(م تكون ھل نعتد بالزمان الذي یمكن أن یقع فیھ الطالق؟ أ: فحینئٍذ یرد السؤال. طالق

لیس لھا تعلق ) إن(و. ِال یقع طالقك إال إن لم أطلقك: قبل موتھ قدر یمكن أن یقع فیھ الطالق؛ فإن لم یطلقھا فیھ فإنھا طالق؟ ھو یقول
قدر الذي یسع للطالق وإذا لم یطلقھا فیھ فإنھا تطلق علیھ بآخر بالزمان، فال تقتضي الفوریة، فیبقى األمر إلى آخر حیاتھ، بحیث ال یبقى إال ال

: ومن ھنا. ًحیاتھ، ھذا إذا كان ھو أسبق موتا، وأما إذا سبقت ھي وماتت قبلھ فإنھ یقدر الزمان قبل موتھا بنفس التقدیر الذي قدرناه في الزوج
مدة قبل الوفاة؛ سواء كانت متعلقة بالزوج أو الزوجة كما   یصل إلىإذا دخلت على لم في نفي الطالق؛ تأجل الطالق إلى أن) إن(إن : یقال

 ...... .ًبأسبقھما موتا، فإن بقي من حیاتھ أو حیاتھا القدر الذي یمكن أن یقع فیھ الطالق ولم یطلقھا فقد طلقت علیھ: یقولون
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: إن لم أطلقك فأنت طالق، قلنا: إذا قال لھا: یعني( نیة فور]: (أو نیة فور أو قرینتھ للتراخي) لم(وكلھا ومھما بال : [ قال المصنف رحمھ هللا
ًقبل أن یموت أسبقھما موتا، سواء الزوج أو الزوجة، لكن : یبقى إلى آخر حیاتھ، أو آخر حیاتھا، فیبقى إلى مدة یمكن أن یقع فیھا الطالق، أي

ّإن لم تدخلي الدار فأنت طالق، وقصده البت ونوى الفوریة، ھذا ما فیھ إشكال، وقد بینا في :  إذا قال لھافي بعض األحیان یقصد الفوریة كما ِ
. ًأول المسائل أن صیغة الشرط إذا تلفظ بھا المكلف ناویا إیقاع الطالق على التنجیز؛ فإنھ یقع على التنجیز وال یعلق، ھذا بالنسبة لنیة الفور

ِإن جاء یوم غد فسوف أطلقك فإن لم أطلقك فأنت طالق، فجاءت جملة: ل یقول المرأتھقرینة فور مثل ماذا؟ رج ِإن لم أطلقك بأسلوب النفي : ِ
ِإن لم أطلقك فأنت طالق، تتأخر حتى یبقى قبل موتھ أو موتھا ھذا القدر؛ فیقع الطالق حین یتحقق الشرط، لكن ھنا في : والتعلیق، فصیغة ِ

ص الحكم بالغد، فننتظر إلى الغد، إذ ھو وعدھا أن یطلقھا في الغد فإن لم یطلقھا في الغد فھي طالق، حتى ولو سیاق الكالم ما یقتضي تخصی
ِسأطلقك الیوم فإن لم أطلقك فأنت طالق، سوف أطلقك الساعة فإن لم أطلقك فأنت طالق، فلو أنھ قال: قال لھا ِ ِ ِ ِ ِسأطلقك الساعة فإن لم أطلقك : ِ ِ

ما الفائدة ما دام أنھا ستطلق : فإن قیل. بقى في الساعة بحیث یبقى القدر الذي یقع فیھ الطالق، فإن لم یطلقھا فإنھا تطلقِفأنت طالق، فإننا ن
ِسوف أطلقك الیوم فإن لم أطلقك فأنت طالق : سواء طلقھا أو لم یطلقھا؟ الفائدة عند من یقول بوقوع الطالق بالثالث دفعة واحدة، فلو قال لھا ِ ِ

 فإنھ جعل الثالث مرتبة على عدم تطلیقھا في الیوم، فاألفضل لھ أن یطلقھا الیوم؛ ألنھ إذا لم یطلقھا طلقت بالثالث، والواحدة أفضل بالثالث،
: قرینة الفور. ًعلق وقوع الطالق بالثالث على انتفاء الطلقة الواحدة، فاألفضل أن یطلقھا واحدة، ال أن یطلقھا ثالثا: من الثالث، ولذلك قالوا

أن تأتي بجملة شرطیة تدل على التراخي، وتصحب ھذه الجملة جملة في سیاق الكالم تدل على أنھ أراد الفور، أو أراد تعجیل الطالق قبل 
ِسوف أطلقك اآلن، فإن لم أطلقك فأنت طالق، فقولھ: الموت، كقولھ ِ ِسوف أطلقك اآلن یدل على أنھ وعدھا بالطالق في حینھ، أو وعدھا : ِ

ِفإن لم أطلقك فأنت طالق، فأدخلناھا ورتبناھا على الجملة السابقة، فبھذا : في ھذه الساعة، ثم جاء بالجملة التي تدل على التراخيالطالق  ِ
ًالترتیب صارت الجملة الثانیة مرتبطة بالجملة األولى، والجملة األولى تقتضي نوعا من الفور، وال تقتضي تأخیر الحكم، فخرجت داللة 

ِسوف أطلقك الیوم، : تتقید بنفس الزمان ویقید بھ الطالق، فلو قال لھا: ً من البقاء إلى آخر حیاة أولھما موتا إلى التعجیل، وقلناصیغة الشرط
ِفإن لم أطلقك فأنت طالق بالثالث، فھل األفضل لھ أنھ ینتظر حتى یذھب الیوم، أو یطلق واحدة؟ یطلق واحدة حتى یخرج من تبعة الطالق 

بعدم قرینة تدل على الفور فإنھا على التراخي، ھذا أصل تقدیر : أي( أو قرینة) (أو قرینة بالتراخي. (ًد من یقول بوقوعھا ثالثابالثالث عن
ًإذا لم تقومي فأنت طالق؛ نعطیھا قدرا من الزمان یمكن فیھ القیام، فإن لم تقم حكمنا بالطالق، اآلن نترك : إن قال) ومع لم للفور. (الكالم ِ

إذا ومتى ومھما وأین، : التي ھي أم أدوات الشرط، والسبب في تركنا إلن أنھا متعلقة بمحض الشرط، فلیس لھا عالقة بالزمن، وعندنا) إن(
ًإذا لم تقومي فأنت طالق، فإننا نعطیھا وقتا للقیام بحیث لو لم تقم حكمنا بالطالق، فھي للفور، وكذلك : فھذه الصیغ إذا دخلت ورتبت نحو ِ-

ًمن لم تخرج منكن فھي طالق، فحینئٍذ نعطیھن زمانا للخروج، فإن : عنده ثالث نسوة وأرادھن أن یخرجن معھ لسفر، فقال  لو كان-ًمثال
تأخر خروجھن بمضي مدة ما بین كالمھ أو تلفظھ بصیغة الشرط وما بین الخروج؛ وقع الطالق، فلو كان خروجھا بعد الصیغة یستغرق 

من لم تتكلم منكن فھي طالق، : إن قال. مع لم للفور: ھذا معنى قولھ. ًة ولم تقم ولم تخرج حكمنا بكونھا طالقانصف دقیقة، فمضت نصف دقیق
ًفإنھا تعطى زمانا یمكن فیھ الكالم، فإن لم تتكلم حكم بطالقھا فورا، فعندنا الفوریة وعندنا التراخي، فمع عدم  من : یتراخى بالصفة، تقول) لم(ً

من لم تقم منكن فھي طالق صار : ق، أیتكن تكلمت فھي طالق، فھذا یتراخى إلى وجود الصفة، لكن إذا دخلت لم، فقالتكلمت منكن فھي طال
). مع عدم نیة فور أو قرینة) إن(إال . (فلھا حكم مستقل) إن(ِعلى الفور، إذا لم تقومي فأنت طالق صار على الفور، ونحوھا من الصیغ، إال 

ِإن لم أطلقك فأنت طالق :غة النفيفإنھ إذا قال المرأتھ بصی ًظاھر األصل الذي مشینا علیھ في الصیغ المترتبة على الزمان أننا نعطیھ وقتا . ِ
إذا لم أطلقك فأنت طالق، فإنھ بعد تلفظھ بالطالق وبعد الصیغة ینتظر، فإذا لم یتلفظ بالطالق طلقت علیھ، ھذا بالنسبة لبقیة : للطالق، كقولھ
ال : ًوبناء على ذلك قالوا. وحدھا ال عالقة لھا بالزمان، فھي تتعلق بمجرد اشتراط الفعل، وھي متمحضة في الشرطیة) إن(األدوات، لكن 

ِإن لم أطلقك فأنت طالق، ننتظر إلى آخر حیاة : ًتتقید بالزمان بل تبقى معھ إلى آخر حیاتھ، أو آخر حیاتھا إن كانت أسبق موتا، فلو قال لھا ِ
 ...... .ذا بقي قدر الزمان الذي یمكن أن یتلفظ بالطالق ولم یتلفظ بھ؛ فإنھا تطلق علیھًأولھما موتا، فإ

 
 األسئلة

 
 

...... 
 

 الطالق في مرض الموت
 
 

ِإن لم أطلقك فأنت طالق: إذا قال: السؤال ًولم یطلقھا حتى مات نظر إلى أسبقھما موتا إن ماتت قبلھ، ولكن ربما أراد حرمانھا من اإلرث، . ِ
، والصالة : بنقیض قصده؟ وإذا أوقعنا الطالق بھذه العبارة، فلماذا ال نوقعھ في مرض الموت؟ الجواب ل نعاملھفھ باسم هللا، والحمد 

 في مسألة الطالق في مرض الموت، - رحمھم هللا-فقد اختلف العلماء : أما بعد. والسالم على خیر خلق هللا، وعلى آلھ وصحبھ ومن وااله
معاملة المطلق في مرض الموت بنقیض قصده، والمراد :  وھي فتوى الصحابة كـعثمان وغیره-رحمھم هللا-حابة والعلماء وجماھیر الص
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وفي ھذه الحالة یكون .  ینتظر حتى إذا ظھرت بھ عالمات الموت طلق زوجتھ، وقصد أن یحرمھا من المیراث-والعیاذ با- أن الرجل : بذلك
ًتطلیقھ لھا ظلما وعدوانا  ًوإبطاال للحق الذي أثبتھ هللا لھا، فإن المیت إذا مرض مرض الموت صار المال منتقال إلى ورثتھ، ولذلك ال یجوز ً ًَ ِ

ًلھ أن یتصرف إال في حدود الثلث، فإذا أسقط وارثا أو حرم وارثا أعطاه هللا إرثھ فقد ظلم وجار إن الزوج إذا : ولذلك قال بعض العلماء. ً
 یختم لھ في دیوان عملھ بھذه المظلمة ویلقى هللا -والعیاذ با-ًاتھ قاصدا حرمانھا من المیراث، فھذا من خاتمة السوء طلق امرأتھ في آخر حی

ْوال تنسُوا الفْضل بْینكم : عز وجل بھا، وھذا من أسوأ ما یكون من نسیان الفضل، وهللا تعالى یقول ُ َ َ ََ َ َ ، فال یجوز أن یطلق المرأة ]237:البقرة[َْ
: ًمرض الموت قاصدا حرمانھا، واستثنى بعض العلماء أن تسألھ المرأة الطالق، فإذا سألتھ المرأة الطالق انتفت التھمة، فلو قالت لھفي 

واختلف العلماء ھل ترث أو ال ترث؟ وھذه . طلقني، وكان في آخر حیاتھ فطلقھا، فھي التي سألتھ، وھي التي أدخلت الضرر على نفسھا
المعاملة :  في المواریث، والذي قضى بھ عثمان رضي هللا عنھ وغیره أنھا ترث منھ، وھذا یسمیھ العلماء-إن شاء هللا-  المسألة ستأتینا

 مخالف لقصد الشارع من توریثھا وإعطائھا حقھا، قال اإلمام -وھو حرمانھا من اإلرث-بنقیض القصد؛ ألن قصده الحرمان، وھذا القصد 
أعمال المكلفین ینبغي أن ترتبط بالمقاصد، وأن تكون ھذه المقاصد : یعني). ًون قصد المكلف موافقا لقصدهقصد الشارع أن یك: (الشاطبي 

فالظاھر أنھ طلقھا، والطالق ینفذ من حیث األصل، لكن إذا لم . والنیات موافقة للشرع، فمن قصد مخالفة الشرع ومعارضتھ فقد ظلم وجار
ًمن اإلرث، فإنھ یسقط تأثیر ھذا الطالق، خاصة إذا كان طالقا بالثالث أو نحوه مما فیھ البت یقصد مجرد الطالق، وإنما قصد حرمانھا 

 بیان ھذه المسألة - إن شاء هللا-بالطالق حتى یحرمھا من اإلرث، فحینئٍذ ال یلتفت إلیھ وال یعول علیھ، وھو قول طائفة من العلماء، وسیأتي 
  .وهللا تعالى أعلم. والكالم علیھا

 
 
 
 
 الج الوسوسة في الطالقع
 
 

ًما ھو الحل لرجل متزوج ابتلي بالوسواس مع زوجتھ ھل طلقھا أم لم یطلقھا، علما بأنھ یأتیھ الوسواس عن طریق طالق الكنایة : السؤال
یمانھ وعظم یقینھ الوسوسة ابتالء من هللا، والعبد المؤمن یسلط هللا علیھ الشیطان، فإن كمل إ: خاصة، وبغیره من أنواع الطالق؟ الجواب

وإحسانھ فإن هللا یبتلیھ بالوساوس والخطرات لیكفر بھا السیئات ویرفع بھا الدرجات، ولكن مع عظم ھذه الوساوس وشدتھا فإن هللا یثبت 
عائھ، و أن یبتھل أن یفر من هللا إلى هللا، وأن یسأل هللا في د: ًأوال: ومن ابتلي بشيء من الوسوسة فالواجب علیھ. قلوب المؤمنین والمؤمنات

ٌإلیھ في مناجاتھ أن یرفع عنھ البالء، فإنھا بلوىلْیس لھا مْن دون هللا كاشفة  ََّ َِ ِِ ِ ُ َ ََ أن یعلم أن من أنجع األدویة للوسوسة أن ال یفتي : ًثانیا]. 58:النجم[َ
ًا، بحیث یكون األمر خارجا عن حد معقول، نفسھ، وأن یجعل بینھ وبین هللا من یرضى أمانتھ ودینھ فیسألھ، ما لم تزد الوسوسة عن حدودھ

فإذا كانت وسوسة یدخل بھا عدو هللا بالتلبیس في الصالة وفي العبادات وفي الطاعات، فمن أفضل ما یكون أن یرتبط . فھذا لھ حكم خاص
یح، وكان قد سأل العالم، وقال لھ خرج منك ر: الموسوس بعالم، وال یفتي نفسھ البتة ویعود نفسھ على ھذا، فإنھ إذا جاءه الشیطان وقال لھ

ًال تنصرف حتى تسمع صوتا أو تشم ریحا، فحینئٍذ سیبقى، فیقول لھ الشیطان: العالم قد أفتیت وال أعمل : ویحك صلیت بدون طھارة، فیقول: ً
إن ھذا : ساوس وقال لھفإن عظمت الو. إال بھذه الفتوى، فحینئٍذ یطمئن قلبھ، ویرتاح، وینشرح صدره، وتذھب عنھ الوساوس والخطرات

إن الذي أمرني أن أتوضأ للصالة أمرني أن أصلي بھذه : فحینئٍذ یقول! الذي أفتاك ال یفتیك أن تصلي بدون طھارة، وأنت قد خرج منك شيء
رة بالتعبد، فإن المرأة المستحاضة یخرج منھا دمھا وھو ناقض لوضوئھا في األصل، ومع ذلك تصح صالتھا ویعتد بعبادتھا، فالعب. الحالة

إن عظمت الوسوسة والشكوك في مسائل اإلیمان ودخلت في العقیدة : ًثالثا. فإذا نظر إلى أن األمر معتد بھ بالتعبد خرج عن نطاق الوسوسة
یدفعھا لدفعھا، فلیعلم أنھ من كمال إیمانھ أن یصرف ھذه الوساوس، وأن یكرھھا وأن یمقتھا، وأن یعتقد فیما بینھ وبین هللا أنھ لو كان بیده أن 

یا رسول هللا : أنھ أتاه الصحابة وقالوا(ففي الصحیح عن رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم . فإذا وصل إلى ھذه الدرجة فإنھ من كمال اإلیمان
) . یح اإلیمانأوقد وجدتم ذلك؟ ذاك صر: فقال صلى هللا علیھ وسلم(من أمور الوسوسة : أي) إن أحدنا لیجد في نفسھ ما یتعاظم أن یتكلم بھ
إنكاركم الوسوسة، فمن جاءه : أي) ذاك صریح اإلیمان: (قال بعض العلماء: الوجھ األول: واختلف العلماء في ھذا الحدیث على وجھین

لیھ  ونحو ذلك من الشكوك، وما ھذا القرآن؟ وما ھذه الرسالة؟ وأدخل ع- والعیاذ با-أنت لست بمؤمن، هللا غیر موجود : الشیطان وقال لھ
، ویكره ھذا الشيء ویمقتھ، فإن الكراھیة والمقت والتذمر من صریح : قد شككت في ربك فأنت كافر، فیقول: ھذه األمور، أو قال أعوذ با

مت أننا نكره ھذه األشیاء، وإنما ھج: ، أي)ما یتعاظم أن یتكلم العبد بھ(ألن الضمیر ذاك عائد إلى قولھم : قیل) أوقد وجدتم ذاك؟(اإلیمان 
الوجھ . على نفوسنا، وقذفت في قلوبنا، وإن كنا ال نرضاھا، وال نعتقدھا، فأصبح الجحود واإلنكار لھا محض اإلیمان ومن صریح اإلیمان

أن تسلط الشیطان علیكم یكون بقدر قوة اإلیمان، ومن كمل إیمانھ وعظم إیمانھ جاءه الشیطان من جھة العقیدة، ومن : ذاك، أي: قیل: الثاني
ً مطیعا مستقیما محبا للصالة یوسوس لھ الشیطان، فبقدر حبھ للطاعات یأتیھ الشیطان یوسوس، وھذا ال یعني أنھ ال إیمان إال بالوسوسة، كان ً ً

 وإنما المراد أن العبد إذا قوي إیمانھ با عز وجل، ودخلت علیھ الوسوسة وھجمت علیھ في التوحید، فلیعلم أن ھجومھا في التوحید واإلیمان
ًمع اإلنكار ابتالء من هللا لقوة إیمانھ، وأنھ إذا كان محافظا على الصلوات دخل علیھ الشیطان من جھة الصالة فأفسد علیھ صالتھ ولبس علیھ 

وعماد الخیر كلھ وجماعھ كلھ تقوى هللا عز وجل، ومن اتقى هللا جعل لھ من كل ھم فرجا، ومن كل ضیق مخرجا، فإذا وفق هللا من . طھارتھ
بتلي بھذا البالء للدعاء واالطراح بین یدي هللا والتضرع إلیھ سبحانھ فإن هللا یرفع درجتھ، ومن نزل بھ البالء وحل بھ العناء فأنزل حاجتھ ا

ًوأما من نزل بھ البالء فالتفت یمینا وشماال وانصرف عن ربھ؛ فذلك من أول . ًبا أوشك أن یجعل هللا لھ من ذلك البالء فرجا عاجال ً
ھل تلفظ أم ال؟ : منھا: الوسوسة في الطالق تكون على صور: بالنسبة للسؤال. ًعالمات الخذالن، ولن یجد لھ من دون هللا نصیرا وال ظھیرا
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فإذا دخل علیھ ھذا الوسواس فاألصل أنھ لم یتلفظ، وإن عرف من قرائن حالھ أن الشیطان دخل علیھ في ذلك، فإن مثلھ ال ُیفتى بوقوع 
یھ؛ ألنھ مغلوب على أمره، وإذا غلبت الوسوسة فال یحمل اإلنسان ما ال یطیق، فلو طلقنا علیھ زوجتھ؛ لم یتزوج زوجة إال طلقت الطالق عل

وھكذا إذا عظمت الوسوسة في الصلوات والطاعات والعبادات، حتى أن بعض العلماء في بعض األحیان . علیھ، ومثل ھذا أمره لیس في یده
رجل یصلي أكثر من خمسین مرة، ویعتقد أنھ لم یصل، وكلما صلى اعتقد : لف غیر مكلف، سئل بعض العلماء وقیل لھیكاد یحكم بكون المك

أرى أنھ لیس علیك صالة، ألنك إذا وصلت إلى درجة أن تصلي وتعتقد أنك ما صلیت فقد أصبحت كالمجنون، : أنھ لم یصل، فقال لھ
ھ إلى حال ال یكلف فیھا، ألنھ تكلیف بما ال یطاق وخروج عن سنن الرحمة التي بعث بھا علیھ ًوالمجنون لیس مكلفا بالصالة، ھذا وجھ بلوغ

 .وهللا تعالى أعلم. الصالة والسالم
 
 
 
 

 [3[ باب تعلیق الطالق بالشروط -شرح زاد المستقنع 
الشرط بأداة تفید التكرار فیتكرر الطالق وقد یكون . ّالطالق المعلق بالشرط تختلف أحكامھ باختالف أدوات الشرط وباختالف نیة المطلق

 .بحسب التفصیالت التي ذكرھا الفقھاء رحمھم هللا
 وقت تحقق الطالق عند تعلیقھ بشرط ووقوع المشروط

 
 

بسم هللا الرحمن الرحیم الحمد  رب العالمین، وصلى هللا وسلم وبارك على خیر خلقھ أجمعین، وعلى آلھ وصحبھ، ومن اھتدى بھدیھ، 
َإن قمت، أو إذا، أو متى، أو أي وقت، أو من قامت، أو كلما قمت؛ : فإذا قال: [- رحمھ هللا تعالى- یقول المصنف . ستن بسنتھ إلى یوم الدینوا ِ

تقدم معنا أن من علق الطالق بشرط، فإنھ ال یقع الطالق إال بعد وقوع الشرط، وبینا أن ھذا ھو األصل، ]: فأنت طالق، فمتى وجد؛ طلقت
ًدلت نصوص الكتاب والسنة على أن اللسان العربي یقتضي ھذا الحكم، وأنھ ال یقع المشروط إال بعد وقوع الشرط، وبناء على ذلك وقد 

إن قمت فأنت : فإن قال المرأتھ). إن قمت أو إذا، أو متى: فإذا قال: ( في تفصیل ما تقدم من أدوات الشروط فقال-رحمھ هللا- شرع المصنف 
ین هللا عز وجل أنھ إن قامت امرأتھ فإنھا طالق علیھ، وھذا یقتضي أنھ متى وجدت صفة القیام فإنھ ُیحكم بوقوع الطالق، كما طالق، فبینھ وب

إن قمت، فإذا : ًلو طلقھا منجزا، فا تعالى أعطاه أن یطلق زوجتھ، فاستوى في ذلك أن یطلقھا بالتعلیق، أو یطلقھا بالتنجیز، فإن قال لھا
إن خرجت، أو قعدت، أو نحو ذلك من الصفات؛ فال یقع الطالق إال بوجودھا، وكذا إن : قیام؛ حكمنا بطالقھا، وھكذا إن قالوجدت صفة ال

: قولھ. إذا قمت، وإذا خرجت، وإذا سكت، وإذا تكلمت؛ فأنت طالق، فإنھ حینئذ متى وجد ھذا الشرط، فإنھ یقع المشروط وھو الطالق: قال
أي وقت تكلمت فیھ فأنت طالق، فإننا ننتظر إلى حین كالمھا، فمتى ما تكلمت حكمنا بكونھا : لى الزمان، فإذا قالھذا راجع إ) أو أي وقت(

من قامت منكن فھي طالقة، ومن تكلمت منكن فھي طالقة، فیختص : كأن تكون عنده نساء أكثر من واحدة، فیقول) أو من قامت: (قولھ. ًطالقا
أو كلما قمت : (قولھ. توقف حتى توجد ھذه الصفة، فمن وجدت فیھا ھذه الصفة؛ حكمنا بطالقھا دون غیرھاالطالق بالتي تكلمت، وحینئذ ن

تقتضي التكرار، وتختلف عن سابقتھا من األدوات بأنھا توجب تكرار الطالق بتكرار الصفة، ولكن ھذا یختلف بحسب : كلما) فأنت طالق
د علیھا الرجل ولم یدخل علیھا، وبین المرأة التي عقد علیھا ودخل، فإن كانت المرأة قد عقد اختالف النساء، فھناك فرق بین المرأة التي عق

ًكلما قمت فأنت طالق، فإنھا إذا قامت القیام األول طلقت، وتصبح بائنا عن عصمتھ وتكون أجنبیة، فال یسري : علیھا ولم یدخل بھا وقال لھا
: كلما قمت فأنت طالق یقتضي أن یتكرر الطالق بتكرار الصفة، لكن إذا قال لھا: صمتھ، فقولھعلیھا الطالق بعد ذلك ما دام أنھا لیست في ع

بھذا الحكم، كلما قمت، وكلما ) كلما(إن قمت، إن قعدت، إذا قمت، أیتكن قامت، متى قمت، فإن ھذه األدوات ال تقتضي التكرار، فاختصت 
فإذا كانت المرأة غیر مدخول بھا فتبین . ًشروط إذا وقعت مكررة وقع الطالق مكرراتكلمت، وكلما دخلت، وكلما خرجت، فھذه كلھا ألفاظ و

كلما تكلمت فأنت طالق، فتكلمت تطلق الطلقة األولى، ثم تكلمت بعد ذلك تطلق الطلقة : ًبالطلقة األولى، لكن إذا كانت مدخوال بھا، وقال لھا
ٌعھا الطالق، وحكمھا حكم الزوجة، ففرق بین المرأة التي تكون في العصمة بعد الطالق األول الثانیة، ثم تتبعھا الطلقة الثالثة؛ ألن الرجعیة یتب َ َ

متى وجد ھذا الشرط طلقت المرأة، : أي) ِفمتى ُوجد طلقت: (قولھ. وھي المدخول بھا، والتي ال تكون في العصمة وھي غیر المدخول بھا
أن المشروط یقع بعد الشرط، وھذا معروف : ب هللا، وسنة النبي صلى هللا علیھ وسلموُحكم بطالقھا؛ وھذا مبني على األصل الشرعي في كتا

متى وجدت ھذه الصفات التي : متى ُوجد، یعني: من لسان العرب، فإذا اشترط وقع المشروط بوقوع الشرط، وعلى ھذا یقول المصنف
 ...... .اشترطھا الزوج؛ فإننا نحكم بطالق امرأتھ

 
 (كلما(ر المعلق علیھ إذا كان بأداة تكرار الطالق بتكرا

 
 

وإن تكرر الشرط لم یتكرر الحنث فیما تقدم من أدوات الشرط، فلو ] وإن تكرر الشرط لم یتكرر الحنث إال في كلما:[-رحمھ هللا تعالى-قال
ًال تقتضي تكرارا، وكذلك ) إن(ن إن تكلمت فأنت طالق؛ فإننا نطلق بأول كالم لھا، ولو تكلمت بعد ذلك مرات فال تطلق علیھ؛ أل: قال لھا

وھي وحدھا ) كلما(إذا، ومتى، وأیتكن، فكلھا تقتضي أنھ إذا وجد الشرط وجد المشروط، دون نظر إلى تكرار، فالتكرار ال یستفاد إال من 
فصیل السابق إن كانت كلما خرجت من البیت فأنت طالق؛ فإنھا تطلق كلما خرجت، لكن على الت: تقتضي التكرار، فإذا اشترط بھا، وقال

  .ًمدخوال بھا أو غیر مدخول بھا
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 وقت وقوع الطالق المعلق بالشرط المحض
 
 

إن دخلت، إن خرجت، إن تكلمت، إن : أن یكون باإلثبات: األولى: الشرط لھ حالتان] وإن لم أطلقك فأنت طالق: [قال المصنف رحمھ هللا
. إذا وجدت ھذه الصفات، وجد المشروط وھو الطالق: ت إلى أمك، ونحو ذلك، یعنيقمت، إن كتبت، إن قعدت، إن زرت أباك، إن ذھب

إن لم : إن لم أطلقك، إن لم تقومي، إن لم تقعدي، إن لم تتكلمي، فھذا على النفي، واألول على اإلثبات، فإذا قال لھا: أن یكون بالنفي: الثانیة
ة لھ بالزمان، فقد اشترط فیما بینھ وبین هللا أن زوجتھ إن لم یطلقھا فإنھا تطلق أطلقك فأنت طالق، فھذا متعلق بالشرط المحض، وال عالق

إن لم أطلقك فأنت طالق بالثالث، عند من یرى أن : إما أن یقع منھ طالق، فحینئذ ینحل التعلیق، وھذا في حالة ما إذا قال لھا: علیھ، فنقول
إن لم أطلقك فأنت طالق بالثالث، فالواحدة؛ وھي التي اشترط انتفاءھا : دة؛ ألنھ قالالثالث تقع بكلمة واحدة، فاألفضل أن یطلقھا طلقة واح

إن لم : إن لم أطلقك فأنت طالق طلقتین، فالطلقة أھون من الطلقتین، ولذلك إذا قال لھا: لوقوع الثالث أھون من وقوع الثالث، أو یقول لھا
ن، ولم یسند الشرط إلى الزمان وال یقتضیھ، وال تقتضیھ األداة كإذا ونحوھا من أطلقك فأنت طالق، فإن الشرط لم یتقید بالزمان المعی

إن لم أطلقك فأنت : ًننتظر إلى آخر حیاة أولھما موتا؛ ألنھ یقول: التي تتمحض بالشرطیة) إن(ًاألدوات، وبناء على ذلك یقول العلماء في 
 وھو إذا بقي مدة حیاتھ ولم یطلقھا، فإنھا ال تطلق علیھ، حتى یبقى قبل موتھ طالق، فبیني وبین هللا أن طالقك یقع إن لم یحصل مني طالق،

ًننظر إلى أسبقھما موتا، إما أن تكون ھي تموت : قدر زمان الطالق فتطلق علیھ؛ ألنھ یتحقق حینئذ أنھ لم یطلقھا في حیاتھ، وعلى ھذا قالوا
إن لم أطلقك : فقولھ. لحظات یمكن وقوع الطلقة فیھا فإن لم یطلق فإنھا تطلق علیھًقبلھ، أو ھو یموت قبلھا، فأسبقھما موتا ننظر قبل موتھ ب

ًفأنت طالق، اشترط فیما بینھ وبین هللا تطلیق امرأتھ بشرط أن ال یقع طالق، وحینئذ ینبغي أن ننتظر إلى آخر حیاة أولھما موتا، سواء الرجل 
، وأما سریان األحكام بعد الموت فھذا یكون في بعض األحیان لورود النصوص فیھا، أو المرأة؛ ألن الزوجیة في الحیاة موقوفة على الموت

ننتظر إلى ما قبل الوفاة، سواء : ًلكن من حیث قضیة الطالق للمیت، فإن المیت ال یطلق، وال ُیطلق، وبناء على ذلك قالوا في ھذه المسألة
َ فننظر لالثنین؛ أیھما بقي من عمره قدر یصح أن ُیطلق فیھ - وھي المرأة-الق أو تعلقت بمحل الط-وھو الرجل- تعلقت الوفاة بمصدر الطالق

إن لم أطلقك فأنت طالق، : قال المرأتھ: مثال ذلك.  فإن مضى قدر ذلك الزمان وقع الطالق-ًإذا كان رجال- أو یطلق فیھ - إذا كان امرأة-
إن المرأة تطلق إذا سبقت : یطلقھا، فإنھا تطلق علیھ بالشرط، وعلى ھذا نقولوسبقتھ بالوفاة، فننظر إلى ما قبل وفاتھا بیسیر، فحینئذ إن لم 

َبالوفاة بشرط أن یمضي أو یبقى من عمرھا قدر الزمان الذي یمكن أن تطلق فیھ، ولم یطلقھا؛ ألنھ یفوت الطالق بفواتھ، إذا فات ھذا  ُ
ن الزمان یفوت الطالق بفواتھ، فإذا فات الطالق تحقق الشرط، إن لم أطلقك  فإن ھذا القدر م-الذي ھو قبل الوفاة بقدر التلفظ بالطالق- الزمان

لیست متعلقة بالزمان، وإنما تعلقت بمحض الشرطیة، وكذلك بالنسبة للرجل لو أنھ امتنع من ) إْن(َّإن : فأنت طالق، وبناء على ذلك قالوا
ن الزمن یسع لقدر الطالق، ولم یتلفظ بالطالق، وقع الطالق بالتعلیق، إن كا: طالقھا حیاتھ كلھا، حتى بقي قبل وفاتھ بزمان یسیر، نظرنا

 ...... .، ونقدر الزمان قبل الوفاة، سواء كانت المرأة، أو كان الرجل-أي بموتھ- ًوعلیھ ننظر إلى أسبقھما موتا؛ ألن الطالق یفوت بفواتھ
 

 تأثیر النیة في الطالق المعلق بالشرط المحض
 
 

قصد : ًأن یكون مطلقا؛ یعني: الحالة األولى: أطلقك فأنت طالق، لھ أحوال إن لم: ھذا الشرط، فقول الرجل] ًم ینو وقتاول: [قال رحمھ هللا
: ً یكون بمطلق الشرطیة، فال ینوي وقتا، وال تكون في الكالم قرینة تقتضي التخصیص، فحینئذ نقول- كما فصلنا فیما تقدم-مطلق الشرطیة

إن : ًإذا نوى وقتا في نفسھ؛ بینھ وبین هللا قال: الحالة الثانیة. -كما تقدم-ًھما موتا بقدر زمان یمكن أن یقع فیھ الطالقنبقى إلى آخر حیاة أسبق
ًفأنت طالق، فبینھ وبین هللا یكون ما نواه، فإن نوى وقتا أو زمانا؛ فھو ونیتھ؛ ألن - ویعني ھذا الیوم، أو ھذا الشھر، أو ھذا العام- لم أطلقك  ً

ق تعتبر فیھ النیات، فإذا نوى فیما بینھ وبین هللا تعجیل الطالق بزمان؛ في خالل ھذا الیوم، أو خالل ھذه الساعة، أو خالل ھذا الطال
 .(إنما األعمال بالنیات: (األسبوع، أو الشھر، أو السنة، فإنھ ونیتھ؛ لقولھ علیھ الصالة والسالم

 
 
 
 

  القرینةوقوع الطالق المعلق بالشرط المحض عند وجود
 
 

رجل یقول : ًإذا تلفظ بھذا الكالم، قد تكون ھناك قرینة تدل على أنھ أراد التعجیل، ولم یرد التأخیر، مثال] ولم تقم قرینة بفور: [قال رحمھ هللا
: الشرط علیھا فقالسأطلقك الیوم، ھذه جملة وعد فیھا بالطالق، ثم ركب جملة : سأطلقك الیوم، فإن لم أطلقك فأنت طالق، فإن قولھ: لزوجتھ

فإن لم أطلقك فأنت طالق، ننتظر الیوم، حتى إذا بقي قبل غروب الشمس بقدر ما تطلق فیھ المرأة، ولم یطلقھا، وقع علیھا الطالق، فحینئذ 
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لقة بمحضیة إذا كانت متع: ًوبناء علیھ. أنھا تمحضت للشرط، وال تتعلق بالزمان، كإذا، ومتى، وأي وقت، ونحوھا): إن(األصل في : نقول
 أو تقوم قرینة على إرادة -فھذه حالة تستثنى- ًالشرطیة ننتظر إلى آخر حیاة أسبقھما موتا على التفصیل الذي ذكرناه، ما لم ینو التعجیل

 أطلقك سأطلقك الساعة، فإن لم أطلقك فأنت طالق، سأطلقك الیوم، فإن لم أطلقك فأنت طالق، سأطلقك ھذا األسبوع، فإن لم: التعجیل، كقولھ
قال . فأنت طالق، فإن جملة الشرط ركبت على ما قبلھا فأصبحت مقیدة، وقامت القرینة على أنھ أراد التعجیل، ولم یرد محض الشرطیة

لماذا ] ًطلقت في آخر حیاة أولھما موتا: [قال رحمھ هللا. ًحصل الشرط، ننتظر إلى آخر حیاة أسبقھما موتا: یعني] ولم یطلقھا: [رحمھ هللا
ھو الزوج، الذي یملك التطلیق، والذي خول لھ الشرع أن : المصدر والمحل، المصدر: ًآخر حیاة أولھما موتا؟ ألن عندنا في الطالق: ولیق

ًیطلق زوجتھ منجزا ومعلقا، یقول ویتعلق بالمرأة فحینئذ إما أن یفوت المصدر، أو یفوت المحل وھي . إن لم أطلقك، فالطالق یقع منھ ھو: ً
إن لم أطلقك، الطالق ال یتعلق بنیتھ، والطالق ال یدخلھ النیة، فحینئذ بینھ وبین هللا أنھ إذا لم یطلق فھي طالق، فنعطیھ المھلة : فقولھ. الزوجة

الشرط بینھ وبین هللا أنھ إذا لم یطلق طلقت علیھ  إلى آخر حیاتھ، بحیث یبقى من عمره على قدر الطالق، ولم یطلق، فتطلق علیھ؛ ألن
ھ، وأما إذا ماتت ھي قبلھ فإنھ یفوت الطالق بفواتھا، فكما أن الطالق یفوت بفوات المصدر، كذلك یفوت بفوات المحل، فإذا كان یفوت امرأت

ًبفوات المصدر، أو فوات المحل، ننظر إلى أسبقھما موتا؛ ألن الطالق یفوت بموت أحدھما بغض النظر عن كونھ رجال أو امرأة، وعلى ھذا  ً
  .ًر إلى أسبقھما موتا، فإذا بقي من عمره على قدر الطالق، فإننا نطلق المرأة بفوات ھذا الزمان؛ ألن الشرط یقع بذلكننظ: قالوا

 
 
 
 

 وقت وقوع الطالق المعلق بأدوات الشرط الزمانیة
 
 

: متى( ومتى لم: (قولھ] یفعل طلقتومتى لم، أو إذ لم، أو أي وقت لم أطلقك فأنت طالق، ومضى زمن یمكن إیقاعھ فیھ ولم :[- رحمھ هللا-قال
أنھ بمجرد ما یتكلم نعطیھ فرصة ھي قدر الطالق، بحیث لو فاتت فقد مضى زمان لم : ھذا للزمان، متى لم أطلقك فأنت طالق، معنى ذلك

اة أنھا ال تتعلق بالزمان فإنھا تمحضت بالشرطیة، وال تتعلق بالزمان، وعلى ھذا جمھرة النح) إن(یطلق فیھ فھي طالق، بخالف األداة األولى 
إذا مضى زمن یسع للطالق ولم أطلقك فأنت طالق، : متى لم أطلقك، یعني: متعلقة بالزمان، فبینھ وبین هللا) متى(من حیث األصل، لكن 

اختلف ( أو إذا لم(: قولھ. وعلى ھذا فإننا ننظر بمجرد تلفظھ بالطالق، فإذا مضى بعد ھذا اللفظ قدر یمكن فیھ الطالق ولم یطلق طلقت علیھ
إذا لم أطلقك فأنت طالق، ننتظر إلى آخر حیاة  :بإن، ویرى أنھا تبقى إلى آخر الحیاة، بحیث لو قال لھا) إذا(فبعض العلماء یقرن ) إذا(في 

 إذا جاءت القیامة، كل ًفیھا شبھة الشرطیة، وإن كانت تتعلق بالزمان أیضا؛ إذا جاءك زید، أو إذا جاءك عمرو، أو) إذا(ًأسبقھما موتا، وكأن 
وقت قیام زید، فإذا لم أطلقك : وقت مجيء عمرو، وإذا قام زید، أي: ھذه تتعلق بالزمان، فالمراد بھا الوقت والزمان، إذا جاء عمرو، أي

یقة أو أقل، وھذا فأنت طالق، فقد أسند النفي إلى الزمان، فإن مضى زمان بعد تلفظھ بھذه الكلمة ولم یطلقھا طلقت علیھ، سواء استغرق دق
من صیغ العموم؛ ) أي) (أو أي وقت لم أطلقك فأنت طالق: (قولھ. إذا، ومتى، وأي وقت، كلھا تتعلق بالزمان: ّعلى ما اختاره المصنف؛ أن

طالق؛ فإنھ إن مضى بعد كالمھ وقت یمكن أن یقع فیھ ال: فأي وقت لم أطلقك فیھ فأنت طالق فیما بیني وبین هللا، فننظر: عممت الزمان، أي
ومضى زمن یمكن إیقاعھ : (قولھ. فیھ أي وقت، فیقع الطالق في خالل ھذه الظرفیة، وھذا الوقت، إذا لم یكن قد طلقھا: داخل في عموم قولھ
إذا، متى، أي وقت، إذا مضى زمن ولم یقع الطالق، طلقت : في ھذه الصیغ التي تقدمت، واألدوات التي ذكرت: أي) فیھ، ولم یفعل طلقت

 ...... .المرأة
 

 (كلما(وقت وقوع الطالق المعلق بأداة الشرط 
 
 

] ًوكلما لم أطلقك فأنت طالق، ومضى ما یمكن إیقاع ثالث مرتبة فیھ طلقت المدخول بھا ثالثا، وتبین غیرھا باألولى:[- رحمھ هللا تعالى-قال
 یذكرون -رحمھم هللا- األلفاظ لم تعد موجودة، والواقع إن العلماءھذه الكلمات وھذه: ًعلى طالب العلم دائما أن یصبر، قد یقول: على العموم

ھذه األدوات، ویذكرون داللتھا، والمراد التنبیھ على األصل؛ من أنھ ال بد من الرجوع إلى اللغة العربیة، ودالالتھا، واالحتكام إلیھا؛ ألنھا 
ري علیھ ما یجري على المتكلم بھا، فھذه الصیغ مختلفة ومتعددة، فعلى ھي لغة القرآن، وإذا اشترط اإلنسان بھذه الصیغ العربیة، فإنھ یج

: كلما لم أطلقك فأنت طالق، فكلما: قلت المرأتي: طالب العلم أن ال یسأم، وال یمل، فقد تقع مثل ھذه األلفاظ؛ كرجل عامي یأتیك ویقول
یقع : خر الطالق بھا، ثم أتبعھا بإذا، ومتى، وأي وقت، وھذه قلناوھي أم األدوات ویتأ) إن: (ًتقتضي التكرار، واألدوات أنواع، ذكر أوال

الطالق بعدھا مباشرة، فننظر إلى قدر الزمان المباشر، فتباشر الطالق، وتقع بعد الصیغة مباشرة، إذا مضى زمان یمكن أن یقع فیھ الطالق 
تقتضي التكرار، فاألمر فیھا أشد من ) كلما(ث التي تقدمت، لكن ًیقع الطالق بعدھا مباشرة أیضا، فھي مثل األدوات الثال) كلما(ولم یطلق، و

تطلق فیھا المرأة طلقة ) إن: (ً؛ ألن ھذه الثالث وأیضا)كلما(إذا لم أطلقك، ومتى لم أطلقك، وأي وقت لم أطلقك، فھذه تختلف عن : قولھ
ًفإذا كانت المرأة مدخوال◌ بھا، فإنھ إذا مضى : ف النساءكلما لم أطلقك فأنت طالق؛ اختلف الحكم باختال: واحدة على األصل، لكن لو قال ً

ًبعد ھذه الصیغة زمان یمكن فیھ الطالق، ولم یطلق، طلقت الطلقة األولى، ثم ننتظر بعد الطلقة األولى زمانا یمكن وقوع الطالق فیھ، ثم 
أما إذا كان قد ) كلما(لق؛ حتى یخرج من مشكلة التكرار في أنت طا: تطلق الطلقة الثانیة، ثم تطلق الطلقة الثالثة، فاألفضل أن یقول مباشرة

عقد علیھا، وھي في عصمتھ، ولم یدخل بھا، فإنھا إذا مضى زمن یمكن إیقاع الطالق فیھ بعد التلفظ بالشرط، ولم یطلق وقعت الطلقة 
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ًلثانیة فلم تصادف محال؛ ألن المرأة فاتت األولى، ومعلوم أن غیر المدخول بھا إذا طلقت طلقة واحدة أصبحت أجنبیة، فجاءت الطلقة ا
َیا أیھا الذین آمنوا إذا نكْحتم الُمْؤمنات ثم طلقتُموُھن مْن قْبل أْن تمسوُھن فما لكم علْیھن مْن عدٍة تْعتدونھا : بالطلقة األولى، قال تعالى َ َ َ َ َ َ ََ َ َ َ َ َ َ َ َُّ َّ ِ ِ َّ َّ ُّ ِ َّ ِ ِ ِ ُِّ َ َْ ُُ ُ ْ ُ َُ ُ َِ َّ َ َ ََّّ ْ ِ

كلما لم أطلقك فأنت طالق، فبینھ وبین هللا : مرأة غیر المدخول بھا بمجرد طالقھا الطلقة األولى تصبح أجنبیة، فإذا قال لھا، فال]49:األحزاب[
أن الطلقة األولى تقع إذا لم یطلق بعد الصیغة مباشرة، والطلقة الثانیة تقع كذلك، والطلقة الثالثة تقع كذلك، فإذا طلقت الطلقة األولى؛ فإن 

إذا أضیفت لصیغة النفي؛ ) كلما: (فالخالصة. الثانیة تأتي على محل غیر قابل للطالق، وھكذا الطلقة الثالثة فال تقع الثانیة، وال الثالثةالطلقة 
أنھا تقتضي تكرار الطالق بتكرار الصفة المشروطة، : ھذا الحكم األول، والحكم الثاني) إن(یقع الطالق بعدھا مباشرة، كبقیة األدوات غیر 

ًفالطالق یتكرر، وتبین المرأة من عصمتھ إن كانت مدخوال بھا، فإن كانت غیر مدخول بھا؛ فإنھا تطلق طلقة واحدة، وتبین بھا، وتصبح 
توافق األدوات المتقدمة في أن الطالق ) كلما(فـ. أجنبیة، فترد الطلقة الثانیة والثالثة على غیر محل، فیكون وجودھما وعدمھما على حد سواء

بقیة األدوات في ) كلما(بعدھا إذا مضى وقت یمكن أن یقع فیھ الطالق، ولم یوقع الطالق، فتطلق علیھ المرأة في صیغة النفي، وتخالف یقع 
غیر المدخول : أي) وتبین غیرھا باألولى: (قولھ. أنھ یتكرر بھا الطالق إذا تكرر الشرط، إال إذا كانت المرأة غیر مدخول بھا كما سبق بیانھ

 ...... .أي تصبح أجنبیة، وھذا ما یسمى بالبینونة الصغرى: تبین بواحدة، ومعنى تبینبھا 
 

 وقت وقوع الطالق المعلق بحصول أكثر من صفة
 
 

] وإن قمت فقعدت،أو ثم قعدت، أو إن قعدت إذا قمت، أو إن قعدت إن قمت، فأنت طالق، لم تطلق حتى تقوم ثم تقعد:[-رحمھ هللا تعالى-قال 
ًمات كتب الفقھ، قد تجد فیھا أمثلة غریبة، لكنھا مركبة تركیبا بدیعا، ومرتبة ترتیبا جمیال، فرحم هللا الفقھاء، اآلن یتكلم عن شيء ھذه من س ً ً ً

ًاسمھ الشرط، فقد تأتي بالشرط على صفة واحدة، وقد تجمع الشرط مركبا على صفتین، وقد تجمعھ على ثالث صفات، وھذه كلھا موجودة 
إن قمت  :عرب، ووردت في كتاب هللا عز وجل، وفي سنة رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم كما سنبینھ، فما معنى قول المصنففي لسان ال

أن : طریقة اإلفراد: الطریقة األولى: إلخ؟ إن جئت تتكلم عن صیغة الشرط فإنك تتكلم بطریقتین.. وقعدت، إن قمت فقعدت، إن قمت ثم قعدت
إن دخلت الدار؛ فأنت طالق، ھذا شرط مفرد، فننظر فقط للدخول، وإما : ھذه الطریقة، إما بصیغة اإلثبات نحویأتي بشرط واحد مفرد، و

إن لم تدخلي فأنت طالق، إن لم تسمعي كالمي فأنت طالق، ھذا بصیغة النفي وفیھ شرط مفرد، وننظر فقط النتفاء الشيء : بصیغة النفي نحو
أن یجمع فیھ بین شیئین، على سبیل التلمیح، فیأتي بصفتین، ومراده أي واحدة منھما : طریقة الجمع: انیةالطریقة الث. الذي علق الطالق علیھ

ًإن قمت وقعدت، وقد یجعل الشیئین مرتبا : ًإن قمت أو قعدت، فأو للتنویع، وقد یأتي بشیئین فیجمعھما معا نحو: وجدت؛ فإن الطالق یقع نحو
ًأن صیغة الشرط المفردة إما أن تكون إثباتا، أو تكون نفیا، واألدوات تختلف، وأحوالھا تختلف، : فالخالصة. أحدھما على اآلخر بالفاء أو بثم ً

یقع فیھا الطالق بعدھا مباشرة في صیغة النفي إذا لم یطلق، وقد یجمع أكثر من ) إذا، ومتى، وأي وقت، وكلما(ال تختص بالزمان، و) إن)فـ
إن زرت الوالد والوالدة، : أن یقع القیام والقعود، أو یقول: إن قمت وقعدت، ومراده: الكل، كأن یقولصفتین، فقد یجمع على سبیل وجود 

إن قمت أو قعدت، فإذا قصد وجود أحدھما؛ : ًمجموع األمرین معا، وقد یقصد وجود أحدھما: فمراده أن تقع الزیارة للوالد والوالدة، فیقصد
إن أكلت وشربت، : وع الشیئین مع بعضھما فقد یرتب أحدھما على اآلخر وقد ال یرتب، فإن قالفإنھا تطلق بمجرد وجوده، وإذا قصد مجم

ًفلو أنھا شربت أوال، ثم أكلت، فالطالق یقع، ولو أكلت أوال، ثم شربت، فالطالق یقع؛ ألن المراد ًمجموع األمرین، ولم یقصد ترتیبا؛ ألن : ً
إن قمت، ثم قعدت، فال ننظر إلى القعود إال إذا وجد قبلھ قیام، فالقعود : راد الترتیب فقالالواو ال تقتضي الترتیب من حیث األصل، وإن أ

إن كان مراده مجموع الشیئین فال إشكال، وإن كان : شرطھ أن یكون قبلھ قیام، فلو كانت قاعدة فإنھا ال تطلق حتى تقوم ثم تقعد، والحاصل
ًننا ال نوقع الطالق إال إذا وقع الثاني مرتبا على األول، فھذه مقیدة بالصیغ، وال تھتم األلفاظ، ًمراده وقوع أحدھما مرتبا على اآلخر؛ فالحكم أ

ال یقع الطالق إال إذا : فالعلماء وضعوا ھذه المتون بدقة، ومرادھم التفصیل في الحكم، فقد تأتي ألفاظ جدیدة تتناسب مع العرف، فتقول تارة
یقع الطالق إن وقع أحد الشیئین، أو : ً یقع الطالق إال إذا وقع الثاني مرتبا على األول، وتارة تقولال: وقع مجموع األمرین، وتارة تقول

القعود مرتب على القیام؛ ألن الفاء تقتضي العطف مع ) وإن قمت فقعدت: (قولھ. إحدى الصفتین، وال أشترط سبق أحدھما على اآلخر
إنما جعل اإلمام لیؤتم بھ، فإذا كبر : (لك یقول بعض العلماء في قولھ علیھ الصالة والسالمالترتیب، لكنھا تدل على الوالء والمباشرة، ولذ

: إذا كبر كبروا، إنما قال: ولم یقل) إذا كبر فكبروا: (یحرم أن یتأخر عن اإلمام بالتكبیر؛ ألن النبي صلى هللا علیھ وسلم قال: قالوا) فكبروا
ًأن علیا : جاء محمد فعلي، أي: تقتضي وجود الشيء مباشرة، تقول:  والعطف بالفاء، فالفاء ھنا، وھذا على صیغة الشرط)إذا كبر فكبروا(

َإنا لُمدركون : لما قال أصحاب موسى: دخل وراء محمد مباشرة، فالفاء تقتضي الترتیب مع الوالء، ولذلك یقول بعض العلماء َُ ْ َ َّ ] 61:الشعراء[ِ
ِكال إن معي ربِّي سیْھدین : إذا بفرعون قد جاءھم بخیلھ ورجلھ وعدده وعدتھ، فقال موسىرأوا فرعون قد أتاھم، والبحر أمامھم، و ِِ ِ ََّ َ َ َ َ َّ َفأْوحْینا * َ ََ َ

َفأْوحْینا! (، انظر إلى بالغة القرآن]63-62:الشعراء[ ََ وهللا ما انتھى موسى من نون :  یقول-رحمة هللا علیھم-، حتى كان بعض مشایخنا )َ
َاْضرْب بعصاك البْحر : الوحيحتى جاء ) سیھدین( َ َ َ َْ ِ فرج عنھ فقال  ، وھذا من كرمھ سبحانھ، أنھ ما أیقن أحد بھ عند الكرب إال]63:الشعراء[ِ

أن الفاء تقتضي : فالمقصود. وأوحینا، إشارة إلى أن الوحي نزل علیھ مباشرة بعد یقینھ با سبحانھ وتعالى: ولم یقل) فأوحینا: (سبحانھ
ُإن قمت فقعدت، فھذا یقتضي أن یكون القیام أوال، ثم القعود بعده، فیشترط سبق القیام للقعود: تیب المباشر، فإذا قال لھاالعطف مع التر ً .

جاء : تقتضي التراخي والتأخیر، تقول) ثم(أن الفاء للوالء والمباشرة، و) ثم(و) الفاء(المراد ھنا فقط الترتیب، والفرق بین ) ِثم قعدت: (قولھ
جاء محمد ثم علي، فھذا یقتضي : جاء علي بعد محمد مباشرة، حتى كأنھما ملتصقین ببعضھما في المجيء، ولكن إذا قلت: علي، أيمحمد ف

ًأن ھناك فاصال ووقتا وزمانا فصل بین مجيء محمد ومجيء علي ً ِإن قمت فقعدت، إن قمت ثم قعدت، تشترك الصیغتان في : فإن قال لھا. ً ِ ِ ِ
. اللفظ على األول، وھذا ھو الذي یریده المصنف؛ لكن مسألة الترتیب بسرعة أو على الوالء، ھذه مسألة أخرى تستفاد منًكون الثاني مرتبا 

ِأو إن قعدت إذا قمت: (قولھ ًھذا فیھ دخول الشرط على الشرط، ودخول الشرط على الشرط یصیر المقدم مؤخرا، والمؤخر مقدما، قلت لھا) ِ ً :
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ًذ یكون القعود سابقا للقیام، فالشرط الثاني یصیر أوال، واألول یصیر بعده، كأنك اشترطت في الشرط، ولذلك قالواإن قمت إن قعدت، فحینئ ً :
ًاعتراض جملة الشرط على الشرط یصیر المتقدم متأخرا، والمتأخر مقدما، فالصیغ إن قمت فقعدت، إن قمت ثم قعدت، إن قمت إن قعدت، : ً

َوال : قولھ تعالى: ًإن قمت أوال، ثم قعدت بعد ذلك، والدلیل على ذلك: إن قعدت إن قمت فمعناھا: قعود، وأما صیغةالبد أن یسبق فیھا القیام ال
َینفُعكم نْصحي إْن أردت أْن أنصح لكم إْن كان هللا ُیرید أْن ُیغویكم ُھو ربكم وإلْیھ تْرجُعون  َ َ َ َ َ َ َ َ َ َُ ُ ُ ُ ُ ُِ ُّ َِ َِ ِ ِ ِْ ْ ْ ْْ َ ُ ََ َ َ َُ ِْ ُ ال : (ً المتأخر مقدما، فعندنا جملةفجعل] 34:ھود[َّ

ِینفُعكم نْصحي ُ ُْ َ ْإْن أردت أْن أنصح لكم: (، ُرتبت على قولھ)َ ُ َ َ َ ََ َ َُ ْ ْإْن كان هللا ُیرید أْن ُیغویكم: (، ورتبت على قولھ) ِ ُ َ َِ ِْ ََ ُ ِ ُ إن كان هللا : وأصل التقدیر) َّ
ًالمتقدم مؤخرا، وجعل المؤخر مقدما، وھذا معروف في لغة العرب، فإذا یرید أن یغویكم، وأردت أن أنصح لكم، فال ینفعكم نصحي، فجعل  ً

أن یسبق القعود القیام، كما فھمنا من لغة القرآن، فیقدم المؤخر ویؤخر المقدم في دخول واعتراض جملة : إن قمت إن قعدت، فمعناه: قال لھا
ِال ینفُعكم نْصحي: (ل بالترتیب، كما ورد في ھذه اآلیة الكریمةالشرط على الشرط، سواء كانت واحدة، أو أكثر من واحدة، فحینئذ نقو ُ ُْ َ : أي) َ

َوال ینفُعكم نْصحي إْن أردت أْن أنصح لكم إْن كان هللا ُیرید أْن : (أنا أرید أن أنصحكم، فجاء بغایة النصح، وبین براءتھ من حولھ وقوتھ، فقال َ َ َُ ِْ ُ َّ َ َ َ َ َ ََ ُ َِ ِْ ُْ ُ َُ ِ
ُْیغویكم ُ َ ِ على أن   هللا عز وجل ال یرید ھدایتھم، فال ینفعھم النصح، حتى ولو نصح لھم، فكونھ یقدم المؤخر، ویؤخر المقدم؛ یدلفإذا كان) ْ

إن قمت فقعدت، : ًأوال. فالجمل المتقدمة كلھا یراد بھا الترتیب) حتى تقوم ثم تقعد: (قولھ. اعتراض جملة الشرط على الشرط یخل بالترتیب
ًإن قمت فقعدت فأنت طالق، وكانت حامال، فقامت، ثم قعدت، ثم ولدت، فحینئذ خرجت من : ًوال، ثم القعود، فلو أنھ قال لھاالبد أن یقع القیام أ

إن قمت فقعدت : عصمتھ؛ ألنھ وقع الطالق بعد قعودھا، ثم وقع بعد الطالق وضع الحمل، فخرجت من عدتھا، وأصبحت أجنبیة، فإن قال لھا
دت، ثم قعدت، فإنھ في ھذه الحالة ال یقع الطالق إال بعد قعودھا، وعلى ھذا یتأقت الطالق بوجود الترتیب، وھذا فأنت طالق، فقامت، ثم ول

إن ھذه تعقیدات، فإن ھذه أمور تتوقف على ألفاظ شرعیة، ولن تجد شریعة على وجھ : مراد الفقھاء؛ ألن الشریعة شریعة كاملة، ال یقول أحد
فقد أعطت كل مكلف حدود ألفاظھ، ومدلوالت ألفاظھ، والصیغ التي یتكلم بھا في لسانھ، وفي عرفھ، وھذا األرض أعمق من ھذه الشریعة 

إن قمت فقعدت، فھي صیغة تقتضي الترتیب، فال : غایة العدل والتمام والكمال، فھذا كلھ مبني على إعطاء كل شيء حقھ وقدره، فھو إذا قال
ًإن قمت ثم قعدت، فال یقع الطالق إال بوقوع الصفتین مرتبا الثاني منھما على : فیھا، وإن قالیقع الطالق بدون وجود الترتیب المشترط 

] وبالواو تطلق بوجودھما ولو غیر مرتبین: [قال المصنف رحمھ هللا. األول على مقتضى لسان العرب ولغتھم، وقس على ھذا بقیة الصفات
أنھ : عدت، أو قعدت ثم قامت، وقع الطالق، فالفرق بین ھذه الحالة والحاالت الماضیةإن قمت وقعدت فأنت طالق، فقامت ثم ق: ولو قال لھا

إن قمت ثم قعدت، فال نعتد بالقعود إال إذا سبقھ قیام، وعلى ھذا ال یقع الطالق إال إذا وقع قعود بعد قیام، وأما : قال لھا في الحاالت الماضیة
لو قعدت، ثم قامت أو قامت ثم قعدت، فإنھ یقع الطالق بمجموع األمرین بغض النظر عن إن قمت وقعدت ف: في ھذه الحالة فالعطف بالواو

أنك مباح لك أن : خذ ھذا أو ھذا، بمعنى: تقتضي التنویع؛ تقول) أو] (وبأو بوجود أحدھما: [المصنف رحمھ هللا قال. كونھما مرتبین أو ال
ْفكفارتُھ إطعام عشرة مساكین مْن أْوسط ما تطعُمون أْھلیكم : تقتضي التنویع، قال هللا) أو(تأخذ ھذا أو ھذا، وال یباح لك أن تجمع بینھما؛ ألن  ُُ ُ ُِ ِ ِ ِ ِ َِ ْ َ َْ َ َ َ َ َ َ َ َ ََ َ َِ َّ

َأْو كْسوتُھم أْو تْحریُر رقبٍة  َ ََ َِ َ َْ ُ فھذا القرآن یدل داللة واضحة على أن المراد وقوع أحد ھذه األشیاء التي عطفت بأو، ومثل ذلك ] 89:المائدة[ِ
ُففدیة مْن صیام أْو صَدقٍة أْو نُسٍك : قولھ تعالى َ ََ ََ َ ٍَ ِ ِ ٌِ إن قمت : فأي واحد من ھذه األشیاء یجزئ؛ للعطف بأو، فإن قال الرجل لزوجتھ] 196:البقرة[ْ

 ......أو قعدت فأنت طالق، فإن وقع قیام، أو وق
 

 األسئلة
 
 

...... 
 

 حالة المعلق طالقھا إن توفي زوجھا
 
 

، والصالة : إن لم أطلقك فأنت طالق، فھي تطلق قبل الوفاة، فھل تعتد عدة طالق أو عدة وفاة؟ الجواب: قالإذا : السؤال باسم هللا، والحمد 
فإنھ إذا وقع الطالق قبل الوفاة؛ فعدتھا عدة طالق، وھي األصل : أما بعد. والسالم على خیر خلق هللا، وعلى آلھ وصحبھ ومن وااله

  .ون عدة الوفاة لذات الزوج، وهللا تعالى أعلمالمتمحض، وإنما تك
 
 
 
 

 حكم التزوج بمن عقد علیھا األب
 
 

كل امرأة تزوجھا الوالد، وإن عال، سواء : ھل یحرم على االبن التزوج بحلیلة أبیھ بمجرد عقده علیھا ولو لم یدخل بھا؟ الجواب: السؤال
لجد عقد على امرأة ثم طلقھا، أو توفي عنھا، أو خالعتھ، أو نحو ذلك مما یحصل بھ دخل بھا، أو لم یدخل بھا فإنھا محرمة علیك، فلو أن ا

ًزوال العصمة؛ فإنھا محرمة علیك؛ یجوز أن تصافحھا، وأن تختلي بھا، وأن تسافر معھا، وأن تزورھا، حكمھا حكم المحرم سواء بسواء، 
ِّوال تنكُحوا ما نكح آباُؤكم من الن: لقولھ تعالى َُ َ َ َ َِ ِْ َ َ ِساء َ ًأن منكوحة األب محرمة، وجعل الحكم بالتحریم مبنیا : فبینت اآلیة الكریمة] 22:النساء[َ
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َّیا أیھا الذین آمنوا إذا نكْحتم الُمْؤمنات ثم : على وجود النكاح، وقد فھمنا من ظاھر القرآن أن النكاح یطلق على العقد فقط، كقولھ تعالى ُ َِ ِ ِ َُّ َ َْ ُ ُ َُ َِّ َ َ َ َ
ُطلقتُموُھ ْ َّ َّن مْن قْبل أْن تمسوُھنَ ُّ ِ ََّ َ ََ فدل على أن النكاح یقع بدون دخول، وعلى ھذا فالمرأة تكون منكوحة لألب بمجرد العقد، ] 49:األحزاب] ِ

یا شیخ؛ والدي عقد على فالنة، وأرید أن أدخل : عقد رجل على امرأة ولم یدخل بھا، وبعد العقد مباشرة، أراد ابنھ أن یدخل، وقال: ًفمثال
نعم، بمجرد عقد الوالد علیھا أصبحت : ألھنئھا، وأكرمھا، أو نحو ذلك، ھل یجوز لي أن أصافحھا؟ ھل یجوز لي أن أختلي معھا؟ نقول

ِوال تنكُحوا ما نكح آباُؤكم من النساء : ًمحرما لھ؛ ألن هللا تعالى یقول َ َ َ َ َ َِّ ُِ ِْ َ َ  وإن عال، ، ویستوي في ذلك األب من جھة الذكور، وأبوه]22:النساء[َ
َملة أبیكم إْبراھیم : والجد أب؛ ألن هللا تعالى یقول ِ َِ ِ ِْ ُ َ َ ًفجعل الجد أبا، وكذلك األب من جھة األم، فالجد من جھة األم، لو عقد على ] 78:الحج[َّ

إن ابني : (لحسن وھو ابن بنتھًامرأة فإنھا محرم لك؛ ألنك ابنھ، ولذلك یعتبر أبا لك من وجھ؛ والدلیل على ذلك قولھ صلى هللا علیھ وسلم في ا
 .وهللا تعالى أعلم (ھذا سید

 
 
 
 

 الفرق بین جماعة المسجد وغیرھا من الجماعات من جھة مضاعفة األجر
 
 

صالة الجماعة تفضل صالة الفذ بسبع وعشرین : (حدیث: ھل مضاعفة األجر في الجماعة خاصة بجماعة المسجد؟ الجواب: السؤال
صالة الرجل في مسجده تضعف : ( أخر خص بھا بعض العلماء جماعة المسجد كما في حدیث أبي ھریرةعام، لكن ھناك نصوص)درجة

ًعلى صالتھ في بیتھ خمسا وعشرین ضعفا إن السبع والعشرین مختصة بجماعة المسجد، والخمس والعشرین لغیر : ، وبعض العلماء یقول)ً
-جد، فتفترق جماعة عن جماعة، ویفضل بینھما بالخروج، وقال بعض العلماء جماعة المسجد، فیجعل الدرجتین بالنسبة للخروج إلى المس

ًإن السبع والعشرین تشمل جماعة المسجد، وغیر المسجد، لكن الخمسة والعشرین ضعفا غیر السبع والعشرین درجة، فال : -وھو األقوى
صالة الرجل في مسجده وسوقھ : (في صحیحھًتعارض بین حدیث سبع وعشرین درجة وحدیث خمسة وعشرین ضعفا؛ ألن روایة مسلم 

ًصالتھ في بیتھ خمسا وعشرین ضعفا وذلك أنھ تضعف على  -كانت بخمس وعشرین: بمثابة التعلیل، كأنھ علل الحكم؛ أي) ذلك(وجملة ..)ً
الحدیث، ..) عنھ بھا خطیئةإذا خرج من بیتھ ال یخرجھ إال الصالة، لم یخط خطوة إال كتبت لھ بھا حسنة، ورفع لھ بھا درجة، وحط : (ألنھ

ًفالدرجات السبع والعشرون تكون للجماعة مطلقا، لكن جماعة المسجد أفضل من جماعة البیت بالتضعیف خمسا وعشرین ضعفا، وصالة  ً ً
الجماعة ًالجماعة في البر لیست كالصالة في المسجد كما جاء في حدیث البریة، ونحوھا من التفضیالت، والجماعة األكثر عددا أفضل من 

ًاألقل عددا، والجماعة في المسجد القدیم أفضل لشرف المكان، والجماعة في المسجد المضاعف أفضل من المسجد غیر المضاعف، وھذا 
، )صالة الرجل مع الرجل أزكى من صالتھ وحده: (التفضیل نسبي، والجماعة تضعف بصالة الرجل مع الرجل؛ لقولھ علیھ الصالة والسالم

 فضل الجماعة من حیث األصل یقع في كل جماعة تحققت برجلین، أو رجل وامرأة، أو رجل وصبي، فھؤالء كلھم جماعة، أن: فالمقصود
  .ولكن تختلف جماعة عن جماعة من حیث األجر والثواب، ومن حیث الفضل على حسب تفضیل الشرع، وتفریقھ بین الجماعات

 
 
 
 

 نصیحة للزوجین عند الغضب
 
 

الغضب بالء من هللا : ً الغضب وشدتھ بین الزوج وزوجتھ بماذا یوصى كل منھما دفعا لوقوع ما ال تحمد عقباه؟ الجوابعند ثوران: السؤال
یبتلي بھ العبد، وللغضب أسباب، فإذا وجدت أسباب الغضب فإن النفس اإلنسانیة قد تخرج عن طورھا، وتجاوز حدودھا إلى ما ال تحمد 

ًض المواطن، فیتلفظ بما ال یجوز أن یتلفظ بھ، ولربما یعتدي حدود هللا، فتبطش یداه، أو یفعل أمرا ال عقباه؛ ولذلك یزل الغضبان في بع
یجوز لھ فعلھ، وعلى ھذا فالواجب على المسلم أن یسأل ربھ أن یصرف عنھ الغضب، وأن یصرف عنھ عواقبھ الردیئة، ووساوسھ المردیة، 

یا : ( بالعالج النبوي الوارد عن رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم في حدیث الرجل الذي قالوعلى المسلم أن یأخذ. وأسبابھ المفضیة إلیھ
 فكرر لھ الوصیة ثالث مرات، فالغضب فیھ) ال تغضب: قال. زدني: ال تغضب، قال: قال. ال تغضب، قال زدني: فقال. رسول هللا أوصني

ألم تروا : (ن نفخ الشیطان، فھو ینفخ في اإلنسان، ولذلك قال صلى هللا علیھ وسلمنفخ من الشیطان؛ ولذلك استعاذ النبي صلى هللا علیھ وسلم م
وعلیھ أن یذكر هللا عز وجل، ففي الحدیث الصحیح عن النبي صلى هللا علیھ . فھذا من نفخ الشیطان) إلى انتفاخ أوداجھ، واحمرار وجھھ

أعرف كلمة لو قالھا لذھب : (تفخت أوداجھ، فقال علیھ الصالة والسالموسلم أنھ مر على رجل وھو في ثورة الغضب، قد احمرت عیناه، وان
إذا رزق اإلنسان ذكر هللا جل جاللھ، فإنھ خیر ! هللا أكبر). أعوذ با من الشیطان الرجیم، فقیلت للرجل؛ فذھب عنھ مایجده: عنھ ما یجد

 رب العزة والجالل، وأعظمھا في بلوغ العبد لسعادة الدنیا واآلخرة؛ للعبد في الدین والدنیا واآلخرة، وھو من أفضل األعمال، وأزكاھا عند
أعوذ : ًإذا رأیت شرا؛ تقول: ًھو الذي یكون للمناسبة، وللحال، فمثال: الذكر المطلق، والذكر النسبي، والذكر النسبي: والذكر ینقسم إلى قسمین

، فاالستعاذة مناسبة للشخص، وإذا رأیت خیرا؛ تقول م إني أسألك من فضلك، فھذا ذكر مناسب للحال، فلما كان العبد في ھذه الحالة؛ اللھ: ًبا
ما بین نفس أمارة، وشیطان یرید بھ الشر، وبواعث تھیج ھذه األمور، وتقویھا، وتدعو النفس إلى مجاوزة حدودھا؛ التجأ إلى هللا سبحانھ 
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ٌ وإما ینزغنك من الشْیطان نزغ فاْستعذ با إنُھ سمیع علیم :أعوذ با من الشیطان الرجیم، كما قال تعالى: وتعالى، وقال ِ ِ ِ ِ ََّ َ َ َ َ ٌَ َّ َّ َِّ ِ ِ ِِ َّ ٌْ َ َ َ َْ َ ، ]200:األعراف[َ
وهللا تعالى وعد من استعاذ بھ أن یعیذه، وما أمرنا هللا أن نستعیذ بھ إال لما ھو خیر لنا في دیننا ودنیانا وآخرتنا؛ ومن لم تنفعھ االستعاذة ألنھ 

بقلب منصرف، ال یستحضر عظمة هللا جل جاللھ؛ وقد ورد أن الشیطان یضع خیاشیمھ، وخرطومھ على قلب العبد، وینفخ فیھ، فإذا استعاذ 
تعس : امتأل القلب باإلیمان انصرف الشیطان؛ ألنھ لیس ھناك أقوى من اإلیمان با جل جاللھ؛ وفي الحدیث الصحیح أن العبد إذا انكفأ؛ فقال

ًخ الشیطان، وتعاظم، لكن إذا ذكر هللا انخنس الشیطان، فذھب كالخردلة حقیرا مدحورا بذكر هللا جل جاللھ، فنوصي الغضبانالشیطان؛ انتف ً :
أعوذ با السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ھمزه ونفخھ ونفثھ، ونحو ذلك من االستعاذات الواردة في : أن یذكر هللا جل جاللھ؛ ویقول

ًتغییر الحال؛ فإن كان قائما قعد، وإن كان : ومما یذھب الغضب. الوضوء، فإن الوضوء یطفئ ثورة الغضب: ذھب الغضبومما ی. الشرع
ْوإما ُینسینك الشْیطاُن فال تقُعد : ًقاعدا قام، وإن كان في البیت خرج منھ، وإن كان في مكان لجج وخصومة؛ فارق مجلس اللجج والخصومة ْ َ َ َ َّ ََّ َ َِ َّ ِ

ِّبْعَد الذ َكرى مع القْوم الظالمین َ َ َ َِ ِ َّ ِ َ ْ ً، فإذا رأى قوما یستزلونھ إلى الشر وأسباب الغضب، فینبغي أن یتركھم، ویھجرھم، ویفارق ]68:األنعام[ْ
نسأل هللا العظیم، رب العرش الكریم، بأسمائھ الحسنى أن یعیذنا من نزغات . مجالسھم؛ حتى ال یستزلھ الشیطان فیقع ما ال تحمد عقباه

  .لشیاطین؛ إنھ ھو السمیع العلیما
 
 
 
 

 ًحكم الصالة في المسجد األبعد طلبا لكثرة األجر
 
 

ًإذا كان بجوار البیت مسجد قریب، فھل یجوز لھ أن یمشي إلى األبعد طلبا للفضل مع أنھ یسمع إقامة الصالة في مسجده القریب؟ : السؤال
ل؛ كمسجد الكعبة، أو أقدم، فھذه كلھا فضلھا الشرع، فالمسجد القدیم فضلھ هللا عز وجل إذا كان المسجد األبعد أكثر جماعة، أو أفض: الجواب

ِلمْسجد أسِّس على التقوى مْن أول یْوم أحق أْن تقوم فیھ : على المسجد الجدید، كما قال تعالى ِ َّ َِ ُ َْ َ َ َُّ ٌَ َ َ َ َ ٍَ ِ َّ َ َُ ، فجعل القدیم أفضل؛ ألنھ عمر ]108:التوبة[ِ
ً غیره، وكذلك أیضا المسجد األكثر عددا؛ ألن النبي صلى هللا علیھ وسلم قالبذكر هللا أكثر من صالة الرجل مع الرجل أزكى من صالتھ : (ً

ً، وھذا یدل على أن الجماعة األكثر عددا أفضل، وعلى ) وحده، وصالتھ مع الرجلین أزكى من صالتھ مع الرجل، وما كان أكثر فھو أزكى
 .وهللا تعالى أعلم. المسجد األبعد إذا كان لفضیلة نص الشرع علیھاھذا فیجوز لھ أن ینطلق إلى 

 
 
 
 

 الخالف في ساعة اإلجابة یوم الجمعة
 
 

وهللا لو جلسنا إلى طلوع ! ال إلھ إال هللا: ما ھو الراجح في ساعة اإلجابة یوم الجمعة؟ وما ھو عمل السلف في تلك الساعة؟ الجواب: السؤال
أشفقوا على من یجیبكم، ال تسألوا المسائل العظیمة، البعض یسأل : ر عمل السلف في تلك الساعة، یا إخوانالفجر ما استطعنا أن نحص

ًالسؤال ما یدري ما وراءه، ھذه مسئولیة، وهللا ما سئل العبد سؤاال إال وقف بین یدي هللا ُیسأل عن كل كلمة قالھا، لیست المسائل والفتاوى 
إما أن : إنما ھي الجنة والنار، فأشفق علي، یعني:  یجثو على ركبتیھ، ویحذر من یسألھ، ویقول لھ- رحمھ هللا-كان بعض السلف ! ھكذا

َّفلیشفق علي السائل، أرید أن السائل إذا سأل علیھ أن ینتبھ، وأن یعلم أننا بشر لنا حدود، . أجیبك؛ فأدخل الجنة، وإما أن أجیبك؛ فأدخل النار
َوفْوق : ولنا قدر من العلم َ ٌكلِّ ذي علم علیم َ ِ ِ َِ ٍ ْ ًفھذا أمر فیھ أكثر من أربعین قوال، ولو كانت ساعات الجمعة  :أما ساعة اإلجابة]. 76:یوسف[ُ

أنھ لو كشفھا هللا : أن هللا عز وجل أخفاھا لحكم عظیمة، منھا: مائة ساعة ربما كان تجد فیھا مائة قول؛ ألن كل وقت محتمل، والذي یظھر
لى بعض، فآذى القوي الضعیف، وآذى السفھاء الصلحاء، وحصل من ذلك من الشر والبالء ما هللا بھ علیم، لكن لتسلط الناس بعضھم ع

ولو علمھا كل الناس، لربما تسلطوا بھا على الشھوات، والھلكات؛ فأھلكتھم، وأفسدت علیھم دینھم، ودنیاھم، . الحمد  الذي لطف بعباده
ًن ھذه الساعة؛ لشھوة من شھوات النفوس التي ال تحمد عقباھا، فتكون متاعا عاجال، وتبعة ومسئولیة وآخرتھم، فیصیر أھل الشھوات یطلبو ً

أنھا ما بین طلوع الشمس، وجلوس الخطیب، ثم في ھذا الوقت أقوال، فبعضھم یختار أنھا ساعة الغفلة؛ : وأقرب األقوال وأقواھا. في اآلخرة
ًإلى المسجد صار مبكرا للجمعة،  ى الدنیا، والعبد إذا ترك البیع والشراء في الضحى، ومضىوھي حمیة الضحى؛ ألن الناس في إقبال عل

إنھا بعد : ویحصل لھ فضیلة الیوم على أتم وجوھھا، وبعض العلماء یختار أنھا أول النھار، وبعضھم یجعلھا قبل الزوال بشيء یسیر، وقیل
إنھا ساعة تفتح فیھا أبواب السماء، فأحب أن : (لسماء؛ لحدیث عائشة رضي هللا عنھاالزوال مباشرة؛ وھي الساعة التي تفتح فیھا أبواب ا

إنھا من طلوع الخطیب إلى انقضاء الصالة، وھذا ضعیف؛ ألن النبي صلى هللا علیھ وسلم أشار إلى أنھا : وقیل). یصعد لي فیھا عمل صالح
ولیس المراد بالساعة ستین دقیقة، فالنبي صلى هللا علیھ وسلم أشار . ً طویالًساعة قلیلة، وطلوع الخطیب إلى انقضاء الصالة ھذا یأخذ وقتا

إنھا الساعة : وقیل. إنھا من طلوع الخطیب إلى انقضاء الصالة: أنھا لحظات یسیرة، لذلك من الصعوبة بمكان أن نقول: بیده یتقالھا، یعني
في الساعة األخیرة  إنھا: وقیل. وقت التشھد: لصالة إلى انتھاء الصالة، وقیلإنھا من ابتداء ا: وقیل. التي یجلس فیھ الخطیب بین الخطبتین

فذلك یقتضي أن الوقت وقت ) ال یوافقھا عبد مسلم وھو قائم یصلي: (من یوم الجمعة، لكن ھذا مشكل؛ ألن النبي صلى هللا علیھ وسلم قال
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لك بأنھ إذا جلس ینتظر الصالة فھو في صالة، وھذا محل نظر؛ صالة، وما بعد العصر لیس وقت صالة، خاصة عند الغروب، وأجیب عن ذ
أنھ مقیم على حالة یكون فیھا في حكم المصلي، وحینئذ یتجھ أن : إال أن یكون اسم الفاعل المراد بھ اسم المفعول، أي) قائم یصلي: (ألنھ قال

وعلیك أخي المسلم أن تصلح ما بینك . أل هللا حاجتھیكون من بعد صالة العصر یوم الجمعة یجلس في مصاله إلى أن تغرب الشمس، فیس
ومن أراد أن یكون مجاب . وبین هللا، ومن أصلح ما بینھ وبین هللا، ومأل قلبھ بالخوف والرجاء؛ وصدق اللجوء إلى هللا، وفقھ هللا وسدده

نھ ما أكثر عبد من النوافل إال أحبھ هللا، وإذا أحبھ الدعوة؛ فلیطب مطعمھ، ولیستفتح بتوحید هللا، والثناء على هللا، ولیكثر من النوافل، فإ
ً، فھنیئا ثم ھنیئا لمن وفقھ هللا للخیرات، )ولئن سألني ألعطینھ، ولئن استعاذني ألعیذنھ: (أعطاه سؤلھ، كما قال تعالى في الحدیث القدسي ً

اسع فضلھ وھو أرحم الراحمین، وآخر دعوانا أن نسأل هللا العظیم، رب العرش الكریم من و. وفعل الطاعات، حتى أصبح مجاب الدعوات
  .الحمد  رب العالمین

 
 
 
 

 نصیحة لألزواج والزوجات
 
 

المشاكل الزوجیة، فال یمضي أسبوع إال وتقع مشكلة، ویھددھا زوجھا : تعني-إني امرأة متزوجة، ولكني أعاني من مشاكل كثیرة : السؤال
أوصي األزواج والزوجات بتقوى هللا عز وجل، وال شك أن : زواج في ھذه الحالة؟ الجوابھل من نصیحة لأل:  فتقول السائلة-بالطالق

ًالمؤمن، خاصة في ھذا الزمان الذي عظمت محنھ، وكثرت فتنھ، مبتلى في نفسھ وأھلھ ومالھ وولده، وذكر العلماء   أن العبد إذا -رحمھم هللا-ً
فأوصي الزوج أن یتقي هللا عز وجل، ومن أصلح ما بینھ وبین هللا؛ أصلح هللا . زوجھأصاب الذنوب خارج بیتھ؛ ربما وجد شؤمھا مع أھلھ و

أن یتقي هللا عز وجل في نفسھ، وأن : ًفعلى الزوج أوال. ما بینھ وبین الناس، ومن أصلح ما بینھ وبین والدیھ، أقر هللا عینھ في زوجھ وولده
ھ، وخاصة في ھذا الزمان، فالصبر مطلوب من الزوج، ومطلوب من الزوجة، فعلى یأخذ باألسباب التي یصلح هللا بھا زوجھ وأھلھ وذریت

: وأما بالنسبة للزوجات. األزواج أن یتحملوا، فما وجدوا من خیر شكروه، وما وجدوا من شر ستروه أو صبروا علیھ إن أمكن الصبر
ًوأضرتھ، وكان سببا في حصول المشاكل، فأوصي أختي فأوصیھن بتقوى هللا عز وجل، فإن الرجل ربما استفزتھ زوجتھ، ولربما آذتھ 

ًالسائلة وغیرھا من معاشر المؤمنات أن یتقین هللا في األزواج، وأن تھیئ كل امرأة صالحة لزوجھا في بیت الزوجیة ما یكون سكنا لھ ومودة 
ات، فالزوجة إذا جاءھا زوجھا من عملھ، أو إن الزمان زمان فتن ومحن، نقول للزوج: ورحمة، خاصة في ھذا الزمان، فكما نقول لألزواج

ٍّجاء من عند أصحابھ أو رفقتھ، ربما جاء مشتت الفكر، وبھ ھم وغم، محتاج إلى حنانھا ورعایتھا وإحسانھا وكلمة ود ونحو ذلك، فعلیھا أن 
فتكون في أول أیام الزوجیة ودودة قریبة تبذل ذلك، ولتكن المرأة على بصیرة؛ ألنھ ربما تغیر زوجھا علیھا بسبب غفلتھا عن تعاملھا معھ، 

رحیمة بزوجھا، ثم فجأة بسبب مشاغل البیت أو مشاكلھا، یتغیر أسلوبھا أو طریقتھا بدون قصد، فیفھم الزوج أنھا ال تحبھ، وأنھا نافرة منھ، 
وجدت الزوج یشكرھا ویذكرھا ویحسن فلتحرص الزوجة على تغییر أسلوبھا وطریقتھا، ولتعلم أن حسن التبعل للزوج سبیل إلى الجنة، فإن 

إلیھا، فلتحمد هللا على نعمتھ، وتشكره على فضلھ، وإن وجدتھ یكفرھا ویؤذیھا ویضرھا، فخیر لھا في العاجل واآلجل، فا ال یضیع أجر من 
َّخیر، وعود نفسك دائما أال تنتظر َّعلى المؤمنة، بل على كل مسلم أال ینتظر من أحد في ھذه الدنیا أن یكافئھ على معروف أو . ًأحسن عمال ً

ًمن أحد كلمة شكر، وأال تنتظر من أحد اعترافا بالجمیل، ووجھ وجھك للذي فطر السماوات واألرض حنیفا مسلما موقنا، وإن هللا عز وجل  ً ً ً َّ
ًھا بصبرھا واحتسابھا عاجال أو آجال، ووهللا ما من امرأة تصبر وتصابر وتحتسب، إال أقر هللا عین. لن یخیبك، ال في الدنیا، وال في اآلخرة ً

الدین والدنیا واآلخرة، وكذلك الزوج؛ فلیضحِّ بما یستطیع، فإن وجد المرأة الصالحة المؤمنة التي تعترف بجمیلھ؛  وجمع هللا لھا بین خیر
، وھذا من عاجل ما یكون من البشرى لھ في الدنیا، وإن وجد كفران الجمیل والتمرد و: قال ، ولیقلالحمد  اللھم : األذیة، فلینصب وجھھ 

صبرني، اللھم أجرني في مصیبتي، ولیحتسب ثوابھ؛ فإن هللا عز وجل سیكتب لھ األجر والمثوبة؛ ألنھ بالء، ولقد عجب رسول هللا صلى هللا 
ًن أصابتھ سراء شكر؛ فكان خیرا ًكلھ خیر، ولیس ذلك إال للمؤمن؛ إن أصابتھ ضراء صبر؛ فكان خیرا لھ، وإ(علیھ وسلم من أمر المؤمن؛ 

وآخر دعوانا أن الحمد  رب . نسأل هللا العظیم رب العرش الكریم أن یلھمنا شكره على السراء، وأن یثبت قلوبنا في كل ضراء). لھ
  ..العالمین، وصلى هللا وسلم وبارك على سیدنا محمد وعلى آلھ وصحبھ أجمعین

 
 
 
 

 [4[لطالق بالشروط  باب تعلیق ا-شرح زاد المستقنع 
فقد یعلق الزوج الطالق بمجرد حیض . ًالفقھاء یرتبون أحكاما كثیرة على األلفاظ التي یتكلم بھا المكلف، ومن ذلك ألفاظ الطالق المعلق

لفقھاء وقد بین ا. أو غیر ذلك.. وقد یعلقھ بالحمل أو بنفي الحمل أو بنوع الحمل. زوجتھ أو باكتمال حیضھا أو بمضي جزء من حیضھا
 .رحمة هللا علیھم أحكام تعلیق الطالق وما یترتب علیھا وتفاصیلھا

 تعلیق الطالق بالحیض
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بسم هللا الرحمن الرحیم الحمد  رب العالمین، والصالة والسالم على أشرف األنبیاء والمرسلین، نبینا محمد علیھ وعلى آلھ أفضل الصالة 
ٍإن حضت فأنت طالق طلقت بأول حیض متیقن : إذا قال: ٌفصل: [ مصنف رحمھ هللا تعالىفقال اإلمام ال: أما بعد. وأتم التسلیم ذكر ]: ِ

ً في ھذا الموضع جملة من المسائل المتعلقة بتعلیق الطالق بالحیض، وقد قدمنا أن النصوص في كتاب هللا وسنة النبي -رحمھ هللا-المصنف 
ٍغي للمسلم إذا أراد أن یطلق زوجھ أن یطلقھا في طھر لم یمسھا فیھ، وبینا أن اإلجماع صلى هللا علیھ وسلم تدل داللة واضحة على أنھ ینب

ٌمنعقد على تحریم تطلیق المرأة إذا كانت في الحیض، وھذا اإلجماع مستند إلى النصوص التي ذكرناھا، ولذلك غضب صلى هللا علیھ وسلم 
 .......على ابن عمر حینما أخبره عمر أنھ طلق زوجتھ وھي حائض

 
 تعلیق الطالق بوقوع الحیض

 
 

ًأن یكون الطالق في الحیض، فلو أن رجال طلق امرأتھ بعد أن دخل بھا في حال حیضھا : القسم األول: الطالق في الحیض ینقسم إلى قسمین
ِن حضت، فھذه المسألة حكمھا إ: ًأن یطلقھا تعلیقا بالحیض، فتكون طاھرة، ویقول: القسم الثاني. ٍفاإلجماع منعقد على أنھ طالق حیض محرم

ًإن حضت فأنت طالق، فإنھ طالق محرم، وھو طالق بدعي، وعلى ھذا یكون آثما بھذا : حكم الطالق في الحیض، فالرجل إذا قال المرأتھ ٌ
ًثناء الطالق حائضا النوع من التعلیق، فھذا التعلیق محرم، واستفدنا من ھذه الجملة أن الطالق في حال الحیض یستوي فیھ أن تكون المرأة أ

ًأو تكون المرأة غیر حائض فیطلقھا معلقا طالقھا على الحیض، فإذا علق طالقھا على الحیض، فإن الطالق غالبا یكون مستقبال، فیشمل  ً ً ٍ
ًالتطلیق في الحیض ما یكون حاال وما یكون مسندا إلى االستقبال بصیغة التعلیق : أي) نت طالقإن حضت فأ: إن قال لھا: (قال رحمھ هللا. ً

وھذه الجملة تفید . إن دخلت في حیضھا، فإننا نحكم بتطلیقھا إذا تبین حیضھا: بینھ وبین هللا، فإن امرأتھ طالق إن حاضت حیضة كاملة، یعني
كون أنھ بمجرد دخولھا في الحیض وثبوت الحیض بالنسبة لھا تكون طالقا، فإن تكلم بھذه الصیغة والمرأة صغیرة لم تحض بعد، كأن ی

إن جاءك دم الحیض : ٌأنت طالق مني إن حضت، یعني: عمرھا خمس سنوات، أو ست سنوات، أو سبع سنوات، أو ثماني سنوات، فقال لھا
ًفأنت طالق، فننتظر إلى أقل سن تحیض فیھ المرأة، وال نتیقن بكونھا حائضا إال إذا بلغت تسع سنین على التفصیل الذي قدمناه في كتاب  ٍ

، )إذا بلغت الجاریة تسع سنین فھي امرأة: (كرنا روایة البیھقي رحمھ هللا عن أم المؤمنین عائشة رضي هللا عنھا أنھا قالتالحیض، وقد ذ
ٍتأھلت للحیض لتسع سنین، ومن ھنا أخذ طائفة من أھل العلم أن أقل سن تحیض فیھ المرأة تسع سنوات، وأبو بكر رضي هللا عنھ زوج : أي

وسلم بـعائشة وعمرھا ست سنین، ودخل علیھ الصالة والسالم بھا وعمرھا تسع سنین، وھذا یؤكد أن تسع سنین تتأھل النبي صلى هللا علیھ 
إن حاضت ابنتك فھي : زوجتك ابنتي وعمرھا ست سنوات، فعقد علیھا، فتم العقد فقال لھ: فیھا المرأة للزواج وتتأھل للحیض، فإذا قال رجل

ٍض تكون في عصمة الرجل وال یقع الطالق، فننتظر إلى أقل سن تحیض فیھ المرأة، ثم ننظر إلى دم الحیض طالق فحینئٍذ ما قبل سن المحی
أن یكون الدم الذي یجري من : والثاني. السن: ًأوال: بصفاتھ على التفصیل والضوابط التي تقدمت معنا في كتاب الحیض، فال بد من أمرین

: ا كان عمرھا تسع سنین وال یتبین أن ما یخرج منھا دم حیض ولھذا قال المصنف رحمھ هللاٍالمرأة دم حیض ال دم استحاضة؛ ألنھ ربم
فعندنا في الحیض شك ویقین، ومسألة أقل سن تحیض فیھ المرأة قد بیناھا، وكذلك مسألة أقل الحیض قد تقدمت في ) بأول حیض متیقن(

إن أقل :  وأنھ تتفرع علیھ مسائل عدیدة ومنھا ھذه المسألة، فأنت إذا قلت في أقل الحیض-رحمھم هللا- كتاب الحیض وذكرنا خالف العلماء 
ًأربع وعشرون ساعة، فلو أن بنتا عمرھا تسع سنوات خرج منھا دم لكن ھذا الدم استمر سبع ساعات وانقطع فلیس : الحیض یوم ولیلة أي

فلو أن امرأة بلغت تسع سنین وجرى معھا . ً أربعا وعشرین ساعةإنھ ال بد أن یستمر: بحیض على ھذا القول، وال تطلق المرأة عند من یقول
: ًدم ولم یستتم أربعا وعشرین ساعة فإنھا ال تطلق بذلك الدم، وال یعتبر ذلك الدم دم حیض، وھذا على مذھب الشافعیة والحنابلة الذین یقولون

اھریة والمالكیة واختیار شیخ اإلسالم رحمھ هللا أن الحیض ال حد ثالثة أیام، والظ:  یقولون-هللا رحمھم- أقل الحیض یوم ولیلة، والحنفیة 
ألقلھ، وأن المرأة ممكن أن تدفع الدفعة من الحیض، وذكرنا أن ھذا ھو أصح أقوال العلماء؛ ألنھ لم یرد في كتاب هللا وال سنة رسول هللا 

یام ھي أقل ما تحیض بھ المرأة، وإنما استندوا في ذلك إلى أدلة صلى هللا علیھ وسلم تحدید یدل على أن الیوم أو اللیلة أو أن الثالثة األ
ًنظریة، والصحیح أن الحیض یكون قلیال وكثیرا وال ضابط لھ من حیث الساعات أو الزمان إذا ثبت ھذا فنحسب أقل سن تحیض فیھ المرأة، . ً

  .ًقافإن كانت السن سن حیض وخرج معھا دم الحیض على صفاتھ فإننا نحكم بكونھا طال
 
 
 
 

 تعلیق الطالق باكتمال الحیض
 
 

وإذا (بمجرد تیقن الحیض، ) إن حضت(الحظ، ) وإذا حضت: (قولھ] ًوإذا حضت حیضة تطلق بأول الطھر من حیضة كاملة: [قال رحمھ هللا
ًھذا لھ حكم، فھنا لفظ وھنا لفظ قد جعل هللا لكلِّ شْيء قدرا ) حضت حیضة ْ َْ َ ٍَ ُ ِ ُ َّ َ َ  حینما - رحمھم هللا- ي أن نتنبھ إلى أن العلماء وینبغ] 3:الطالق[َ

یذكرون ھذه األلفاظ ویدققون في كل كلمة وكل جملة لیست القضیة قضیة الحیض فقط، بل القضیة قضیة تمرین الفقیھ وطالب العلم على أن 
ى ھذا األصل الذي ذكره العلماء في یعطي كل كلمة حقھا وقدرھا، فقد تأتي مسألة من المسائل التي تتعلق بالحقوق واألموال وتتفرع عل

األلفاظ، فأنت إذا عرفت من باب الحیض أن التعلیق بالشروط لھ ضوابط معینة من جھة األلفاظ فتستطیع أن تطرد ذلك في كل شيء یقع، 
وأعطھ المائة ألف، سیأتیك سعد : إن جاءك محمد فأعطھ مائة ألف، فاتصل محمد على العامل وقال لھ: ًحتى لو أن رجال قال لعامل عنده
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لیست كما لو اتصل، ففي الشریعة تقیید ) إن جاء(إن جاء وكلمة : فجاء سعد وأخذھا وسرق المال، من یضمن؟ یضمن العامل؛ ألنھ قال لھ
فٍظ حقھ، إن حضت وإذا حضت؟ فالشریعة تامة كاملة، ومن تمامھا وكمالھا أنھا تعطي كل ل: وإلزام وال یقول اإلنسان لماذا الفقھاء یقولون

إن : أن قولھ: إن حضت، وقصد حیضة كاملة فحینئٍذ ال تطلق قبل أن تحیض حیضة كاملة، والفرق: فلو قال الرجل لزوجتھ. وداللتھ ومعناه
إن حضت حیضة كاملة أو إن حضت حیضة، مراده إكمال مدة الحیض، فلو قال ھذا الكالم : حضت، مراده الدخول في الحیض، وأما قولھ

إن : ا فإنھا تطلق على األول وال تطلق على الثاني، حتى تأتي الحیضة التي تلي الحیضة التي قال ذلك فیھا؛ ألنھ إذا قال لھاأثناء حیضھ
إن حضت : (حضت حیضة كاملة، أو إن حضت حیضة فإنھ أثناء الحیض لم تحض بعد حیضة كاملة من قولھ إلى نھایة الحیض، فلو قال لھا

یضة الكاملة الثانیة، فإن وقع ھذا الكالم قبل الحیض ننتظر حتى تبدأ الحیض، فإن حاضت وتمت عادتھا من الح وقصد) حیضة فأنت طالق
ٌالحیض طلقت، وحكمنا بطالقھا، وإن كانت أیست وانقطع حیضھا لم یقع الطالق؛ ألن الطالق موقوف على وجود الحیض، وفائدة التعلیق 

إن حضت حیضة فأنت طالق، فبعد الستین انقطع عنھا الحیض فحینئٍذ ال تطلق؛ ألن الشرط : وجود الحیض، فلو قال لھا وعمرھا ستون سنة
مركب على وجود حیضة تامة كاملة، حتى ولو قال لھا ھذا الكالم في آخر حیضة حاضتھا من عمرھا لم تطلق؛ ألنھ لو مضى من الحیضة 

امرأة عادتھا أن تحیض : نھا لم تحض بعد الشرط حیضة كاملة، مثال ذلكثالثة أیام أو أربع أیام، أو مضى منھا ساعة أو مضى منھا یوم فإ
إن حضت حیضة كاملة فأنت طالق، : سبعة أیام، فلما صارت في آخر حیضة من عمرھا حاضت الیوم األول فقال لھا زوجھا في الیوم الثاني

ٌما دام أنھ قد مضى جزء من الحیضة قبل الشرط فالحیضة فإنھا بعد ھذا الشرط حاضت حیضة ناقصة؛ ألنھا بقي لھا من عادتھا ستة أیام، ف
غیر كاملة، فتوفي ھذه الحیضة وتنتظر ھل تحیض بعد ھذا الشرط أو ال؟ فإن لم تحض؛ فحینئٍذ ال یقع الطالق، وإن طھرت ثم حاضت فإننا 

  .تإن حض: إن حضت حیضة، وقولھ: ننتظر إلى تمام عادتھا ونحكم بطالقھا، فھذا الفرق بین قولھ
 
 
 
 

 تعلیق الطالق بمضي جزء من الحیض
 
 

الحظ الفرق، والعلماء یرتبون المسألة على المسألة، فأنت ] تطلق في نصف عادتھا) إذا حضت نصف حیضة(وفي : [قال المصنف رحمھ هللا
قع علیھا الشرط، وننتظر إلى أنھ لو خاطبھا بھذا الشرط أثناء حیضھا، فإننا نلغي الحیضة التي و: إن حضت حیضة كاملة، فمعناه: تقول

طھرھا وحیضھا من بعد، فلو انقطع حیضھا فال تطلق، وإن حاضت حیضة تامة بعد ھذا الشرط حكمنا بطالقھا بمجرد تمام الحیض، ولو 
أربعة أیام، أن نصفھا أن تحیض : إن حضت نصف حیضة فأنت طالق، ننظر حینئٍذ إلى عادتھا فإن كانت عادتھا ثمانیة أیام، فمعناه: قال لھا

إن حضت نصف حیضة وكانت قد مضت ثالثة أیام فإننا نعتد باألربعة أیام، ونحكم بطالقھا : أنھ لو قال لھا: فتتفرع مسائل عدیدة، منھا
فتطلق أیام  ًبمضي أربعة أیام بعد الثالث، فتكون طالقا في الیوم السابع عند من یوقع الطالق في الحیض، وإن مضى أربعة أیام وبقیت أربعة

إن حضت نصف حیضة وكان قد بقي من عادتھا ثالثة أیام وحیضتھا ثمانیة أیام فإنھا : بعد تمام الیوم الثامن الذي ھو الطھر، لكن لو قال لھا
تبعھا تلغى ھذه الحیضة كلھا، وتنتظر إلى الحیضة الثانیة، فلو أنھا توفیت قبل الحیضة الثانیة، أو انقطع حیضھا قبل الحیضة الثانیة لم ی

ًفالمسائل كلھا تترتب علیھا أحكام، إذا علقت الطالق على شرٍط معین كال أو جزءا تراعي الكلیة في ما یشترط فیھ الكلیة، والجزء . طالقھا ً
 حكمنا بوقوع -على حسب ما یذكر من شرطھ-فیما یشترط فیھ الجزء، فإن بقي من زمان الحیض ما یتحقق بھ وصف النصف أو الربع 

إن حضت حیضة، وإن حضت نصف : ھذا بالنسبة لمسألة. عد ذھاب ذلك العدد الذي اشترط فیما بینھ وبین ربھ أن زوجھ تطلق بھالطالق ب
إن حضت، ومتى حضت، وأي وقٍت تحیضین، فحینئٍذ نحكم بالطالق : المسألة األولى: حیضة، فانظر إلى ترتیب المصنف، فھي ثالث مسائل

قول الراجح بأن أقل الحیض ال حد لھ، وأما عند من یشترط الیوم واللیلة، أو یشترط ثالثة أیام فال نحكم بمجرد دخولھا في الحیض على ال
ًبطالقھا إال إذا بقي الدم یوما ولیلة، أو بقي ثالثة أیام على الخالف المذكور، وأما على القول بأن قلیل الحیض وكثیره سواء فتطلق بمجرد 

ٍلة األولى، ووجھ ھذه المسألة أن الرجل طلق امرأتھ فیما بینھ وبین هللا إذا دخلت في حیض، فبمجرد دخولھا في الحیض، ھذه ھي المسأ
إن حضت حیضة كاملة، فال یكفي دخولھا في : ًیعطي شرطا أوسع من شرط الدخول، فیقول لھا: المسألة الثانیة. دخولھا في الحیض تطلق

إن حضت حیضة كاملة فأنت : الحیض بل ننتظر إلى تمام عادتھا فلو قال لھا وھي طاھرالحیض، وال یكفي ابتداؤھا الحیض أو شروعھا في 
: إن قال لھا: المسألة الثالثة. طالق فحاضت یوم السبت وماتت األحد فھي في عصمتھ، وال یتبعھا طالقھ؛ ألنھا لم تحض حیضة تامة كاملة

إن حضت نصف حیضة، لم یخل من : حكم بالطالق مجزأ فإن قال لھاإن حضت نصف حیضة أو ربع حیضة فننظر إلى عدد أیام عادتھا ون
بمجرد ما تبتدئ الحیضة المستقبلة اآلتیة نحسب عدد النصف، ونطلقھا في نصف عادتھا التي : إما أن یتكلم بھ قبل الحیض فنقول: حالتین

فإن بقي من أیام : قال ھذا الكالم أثناء الحیض نظرناستأتي، ھذا إذا كان وقع كالمھ قبل الحیض، فتطلق في نصف العادة اآلتیة، وإما إن 
عادتھا ما یعادل النصف فأكثر طلقناھا بمجرد مضي عدد األیام التي تستوعب نصف العادة، وحینئٍذ نحكم بأنھا طالق، فإن مضى من عادتھا 

: لسادس، وال ننتظر إلى النصف الثاني وإنما نقولبعد ا: ًیومان وعادتھا ثمانیة، فنحكم بكونھا طالقا بعد مضي أربعة أیام بعد الیومین أي
ًتتجزأ باألیام، وأما لو كان اعتد بھ كامال وجعل الطالق على الحیض كامال فالعبرة بكمالھ، أو جعل الطالق على بعضھ، فالعبرة بذلك  ً

إن : حیضة تامة، أھون من قولھحضت  إن: وتبین بھذا أن قولھ. البعض، أو جعل الطالق بمجرد تیقن دخول الحیض وحكمنا بالطالق
ًبمجرد دخول الحیضة فیكون طالقا بدعیا، وإن قال: إن حضت، مراده: حضت، أو إن حضت نصف حیضة، فإن قولھ إن حضت نصف : ً

ًحیضة فیكون قبل الحیض بدعیا، وإذا بقي من عادتھا النصف یكون سنیا؛ ألنھ إذا قال لھا قي إن حضت نصف حیضة، في أثناء الحیض، وب: ً
ًأن الطالق یكون بدعیا إن قصد مجرد وجود : ًمن حیضھا النصف فمعناه أنھا ستطلق بعد طھرھا، فیكون سنیا، فافترق الحكم، والحاصل
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ٍإن حضت حیضة تامة، ألنھ یقع بعد الطھر، فبمجرد دخولھا في طھر لم یجامعھا فیھ یقع الطالق : ًالحیض إن حاضت، ویكون سنیا إن قال
ٌنصف حیضة، فإن قال ذلك قبل الحیض فبدعي؛ ألنھ سیقع في نصف العادة، وإن قالھ وقد بقي من عادتھا ما : ًمحتمال إن قالًسنیا، ویكون 

ًیستوعب النصف فأكثر فبدعي أیضا؛ ألنھ سیبقى من حیضھا یوم أو یومان فیقع الطالق وھي حائض، وإن قال ذلك ولم یبق إال القدر الذي 
 .ٍویكون حینئٍذ طالقھا في طھر لم یجامعھا فیھتطھر  ٌاشترط فسني ألنھا

 
 
 
 

 تعلیق الطالق بالحمل
 
 

...... 
 

 تعلیق الطالق بإثبات الحمل
 
 

قبل أن ندخل في تفصیالت العلماء في مسألة ] إذا علقھ بالحمل فولدت ألقل من ستة أشھر طلقت منذ حلف: ٌفصل: [قال رحمھ هللا تعالى
مدة : مدة زمانیة ال یمكن أن یوجد الحمل في أقل منھا، وأكثر الحمل: أقل الحمل: ًأوال. عب فیھ ھذه المسائلالحمل نحب أن نمھد بتمھید نستو

زمانیة الغالب بالعادة والتجربة أنھ ال یجاوزھا الحمل، وكلتا المسألتین تتفرع علیھما مسائل مھمة، وقد تتفرع علیھا مسائل تتعلق بإنقاذ 
حمل ستة أشھر في قول جماھیر العلماء رحمھم هللا، فالمرأة ال تضع الحمل التام قبل الستة من حیث األصل األرواح كما سیأتي، فأقل ال

ًوحْملُھ وفصالُھ ثالثون شْھرا : الغالب والذي دل علیھ دلیل الكتاب، فإن هللا سبحانھ وتعالى یقول َ َ َ َ َ َُ َ ُ فأثبت سبحانھ أن حمل الجنین ] 15:األحقاف[ُِ
ًسنتین ونصفا إذ ھي ثالثون شھرا، : شھرا، یعني دة من الرضاع یستغرق الجمیع ثالثینوفطامھ بعد الوال  أشھر 6ً شھرا للسنتین، و24ً

: ًلنصف سنة، فنصت اآلیة على أن الحمل مع الرضاع والفطام من الرضاع یستغرق ثالثین شھرا، وفي اآلیة األخرى یقول هللا عز وجل
َوالوالَدات ُیْرضْعن أْوال َ َ َِ ُِ َِدُھن حْولْین كاملْین ْ َِ َِ ََّ وانظر إلى جمال ھذا القرآن وجاللھ وكمالھ وعظمتھ وما أودع هللا فیھ من الحكم ]. 233:البقرة[َ

واألحكام، فاآلیة تأتي في مسائل النفقات على المرضعات، وإذا ھي تتعلق بمسائل الحمل، فانظر كیف یرتبط القرآن كلھ بعضھ ببعض، 
ًرضي هللا عنھ من ھذه اآلیة أن أقل الحمل ستة أشھر؛ ألنھ إذا كان الرضاع لھ سنتان من ثالثین شھرا فما یبقى إال ستة ولذلك استنبط علي 

ًلو أن رجال تزوج امرأة، ودخل علیھا ثم توفي عنھا، فاعتدت : أشھر، فإذا ثبت أن أقل الحمل ستة أشھر تفرع عن ذلك مسائل كثیرة، منھا
ًجاء رجل ونكحھا، فولدت ألربعة أشھر، فإنھ یكون ولدا للزوج األول ولیس ولدا  ي ھي الحداد، وبعد أن تمت لھا العدةالمرأة عدة الوفاة الت ً

للزوج الثاني، على تفصیل في المسائل؛ ألنھ ال یمكن نسبتھ إلى الماء الثاني، وال بد بعد جماع الثاني أن نحسب الستة األشھر، فما وقع من 
شھر فھو منسوب للماء األول من حیث األصل، وھكذا مسألة أكثر الحمل، تتفرع علیھا مسائل حتى في مسألة اإلمكان ٍحمل قبل الستة األ

ھذا أكثر ما وجد في أقصى الحمل ولذلك : إنھ حملت بھ أمھ أربع سنین، وقالوا: ودفع الشبھة بزنا المرأة، ولذلك قالوا عن مالك رحمھ هللا
أخر وتضعھ أمھ بعد طول زمان، ومن أعجب ما ذكروه من القصص المشھورة عن عمر رضي هللا عنھ أن قد یعلق الجنین ویت: یقولون

ٍامرأة تزوجھا رجل ودخل بھا ثم توفي عنھا ثم اعتدت عدة الوفاة، وبعد مضي المدة تزوجھا رجل ثان، فوضعت الولد ألربعة أشھر أو  ٌ
صالحة، فاحتار عمر رضي هللا عنھ في  ، وال یعرف عنھا أي ریبة فھي مستقیمةلثالثة أشھر، والمرأة معروفة بالصالح، ومن بیت صالح

أمرھا، فجمع المھاجرین، فأفتوا أن ھذا زنا وأنھا ترجم، وجمع األنصار وأفتوا أنھا ترجم؛ ألنھا اعتدت عدة الوفاة ومضى زمن إمكان 
ًبة، وكان عمر رضي هللا عنھ محدثا ملھما فإذا أعیاه األمر عند الحمل وبعد ذلك ولدت، وال یمكن نسبتھ لزوجھا األول فیما نظره الصحا ً

وكان مذھب عمر رضي هللا عنھ أن الحمل دلیل على الزنا، كما في صحیح -الرجال جمع النساء، فلما وجدھم مجمعین على أنھا ترجم 
إن ھذه المرأة علقت من زوجھا األول، ولما :  جمع النساء فقامت امرأة عجوز وقالت-البخاري عنھ في القصة المشھورة في آیة الرجم

أصیبت بالحزن والفاجعة ركن الجنین في رحمھا، فلما تزوجت الثاني انتشت وانتشى الفرج بماء الثاني وجماع الثاني، فولدتھ، فحمد هللا 
 متأخرین من یؤكد ھذا ویعلل ذلك بضعفقد یعلق الجنین ویتأخر، ومن األطباء ال: عمر أنھ لم یرجم المرأة، وعمل بقولھا، ولذا قال العلماء

ًالرحم وغیر ذلك من األمور التي تؤثر في وقت وضع الحمل، فمسألة أقل الحمل وأكثر الحمل مھمة جدا تتفرع علیھا مسائل في الطالق كما 
ین، فلو توفیت وھي حامل یذكره المصنف رحمھ هللا، وتتفرع علیھا مسائل في الحقوق، مثل مسألة شق بطن المرأة إذا كان في بطنھا جن

وفي بطنھا جنین فھل نشق بطنھا أو ال نشقھ، إن كان الجنین تمت لھ ستة أشھر فجمھور العلماء على أنھ یشق بطنھا ویستخرج الجنین، وأنھ 
 في تعلیق الطالق على فقبل أن ندخل. إذا لم تتم لھ ستة أشھر فال یشق بطنھا، فھذه كلھا من المسائل المترتبة على مسألة أقل الحمل وأكثره

ّالحمل ال بد أن ُیعلم ما ھو أقل الحمل وأكثر الحمل، بحیث یمكن أن ننسب ھذا الحمل لكونھ وقع بعد الشرط أو قبل الشرط، فالرجل إذا علق 
ًحامال، فعلق ٌأنت طالق إن كنت : یعلق الطالق إن ثبت الحمل، فیقول لزوجھ: الطریقة األولى: الطالق على وجود الحمل فلھ طریقتان

الطالق على وجھ اإلثبات، وأثبت الطالق بثبوت الحمل، فإذا ثبت أنھا حامل حكمنا بالطالق، وإذا ثبت أنھا غیر حامل حكمنا بعدم وقوع 
 الطالق، ومن قبل لم یكن عندھم من اآلالت والوسائل ما یبین حمل المرأة من عدمھ، ولربما انتفخ بطن المرأة بمرض وعلة، فیظن أنھا

ضابط الزمان كما ذكرنا أقل الحمل وأكثر الحمل، وضابط استبراء الرحم، فالمرأة إذا حاضت بعد : حامل، فال بد من معرفة بعض الضوابط
إن الحامل ال تحیض؛ ألن الفرج ینسد بالحمل ویخرج الدم بعد : ذلك القول دل ذلك على أنھا لیست بحامل فال یقع الطالق عند من یقول
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صیغة النفي، : صیغة اإلثبات والثاني: ًأنت طالق إن لم تكوني حامال، وھذا ھو النوع الثاني من الصیغ، األول: فیقول لھا. دةالنفاس والوال
ًأنھ إذا وجد الحمل فال طالق، وإن لم یوجد الحمل وكانت بریئة وخلوا من الحمل فإنھا طالق، فإذا: فمعنى ذلك ً نحتاج إلى معرفة ھل ھي : ُُ

ٌأنت طالق طلقة واحدة : ًیعلق الطالق على نوع الحمل، ھل ھو من الذكور أو من اإلناث فیقول مثال: ت بحامل؟ الطریقة الثانیةحامل أم لیس
ٌإن كان حملك ذكرا وأنت طالق طلقتین إن كان حملك أنثى، فعند ذلك ال بد أن نعرف ما الذي في بطنھا، ھل ھو ذكر أم ھي أنثى؟ ولربما  ً

ثم تأتینا مسألة الوالدة وفیھا مشكلة؛ ألنھا إذا ولدت األول صارت . نثى، ولربما خرجت بنتان، ولربما خرج ذكرانخرج اثنان ذكر وأ
مطلقة، ثم إذا جاء الثاني فبمجرد وضع الثاني تصبح أجنبیة، ألنھا إذا طلقت صارت رجعیة، إذا كان طلقة واحدة، فإذا جاء الحمل الثاني 

على الحمل الثاني ال یقع؛ ألنھا قد خرجت من عدتھا وأصبحت أجنبیة بوضعھ، فیختلف الحمل وتختلف ووضعت فإن الطالق الذي علق 
المسائل بین الحمل في نوعھ، وبین الحمل في خروجھ، فنوع العلماء بین مسائل الحمل كحمل، وبین مسائل الوالدة كوالدة، فعندنا تعلیق 

ًإن كنت حامال فأنت : إذا قال): ا علقھ بالحمل فولدت في أقل من ستة أشھر طلقت منذ حلفإذ: (قال رحمھ هللا. بالحمل، وتعلیق بالوالدة 
ًطالق، إن قال ھذا الكالم في أول محرم من ھذه السنة فإذا وضعت ما في بطنھا قبل تمام ستة أشھر فإننا تأكد أنھا كانت أثناء التلفظ حامال، 

ًبأن الجنین ھذا ال یمكن أن یخرج بھذه الصفة، وال یكون حمال كامال إال ببلوغ ستة أشھر، وإذا وضعت الجنین في ربیع الثاني، فنتأكد : ًفمثال ً
ًإن كنت حامال فأنت طالق، فأثبت الطالق بثبوت : ًثبت أن عمره ستة أشھر فإنك على یقین أنھ أثناء الكالم كانت المرأة حامال، وھو یقول

ًإن كنت حامال فأنت طالق فولدت لدون ستة أشھر فقد تحققنا أنھ : إذا قال لھا: ًإذا. دل على وجودهالحمل، ویثبت الحمل إذا ثبت الزمان الذي ی
ًأثناء تلفظھ كانت المرأة حامال وبینھ وبین هللا أنھ طلق امرأتھ إن كانت حامال في تلك الساعة، ولو أنھا ولدت بعد الستة أشھر، مثال ً قال لھا : ً

ًدت في رمضان وھذا بعد الستة األشھر قطعا، فحینئٍذ یرد اإلشكال ھل كانت أثناء كالمھ حامال أو ال، ھذا ھذا الكالم في أول محرم، وول ً
ًإن كنت حامال، فإن كان جامعھا بعد محرم كأن یكون جامعھا في ربیع أو جامعھا في : ٌھل وقع جماع بعد قولھ: یحتاج إلى تثبت، فنسأل
ًإن كنت حامال فأنت طالق في أول محرم، ثم في صفر جامعھا، وولدت في رمضان فإننا : صفر، قال لھاجامعھا في : ًربیع الثاني، نقول مثال

ًإنھا حملت بالجماع الثاني، وحینئٍذ ال طالق؛ ألنھ وقع الحمل بعد الشرط والشرط متعلق بأن تكون حامال في : نقع بین احتمالین، إما أن نقول ٌ
أنھ إذا كان : ومعنى ذلك. أننا ننسب الحكم إلى أقرب حادث: ي رمضان والمدة مدة حمل، فالقاعدةمحرم، فلما جامعھا بعد محرم وولدت ف

قریب وبعید، والیقین للقریب تنسب للقریب؛ ألنھ ما دام مضت ستة أشھر بعد محرم، ولم تلد، ووضعت بعد ستة أشھر من : عندك حادثان
إذا نام : ومن فروع ھذه القاعدة) أن الحكم ینسب ألقرب حادث: (ني، وھذا لقاعدةالجماع الثاني فالغالب على الظن أنھ من الجماع الثا

نومتین، أو ثالث نومات، نام قبل الفجر، وصلى الفجر ونام بعد الفجر، وصلى الضحى ونام بعد الضحى، وصلى الظھر ونام بعد الظھر، 
إنھ أمنى في النومة األخیرة، فال یلزمھ إال إعادة العصر إن كان : ولم یستیقظ إال على صالة العصر ووجد أثر المني في ثیابھ، فھل نقول

صلى، أو ھو النوم الذي في الضحى فیلزمھ إعادة صالة الظھر والعصر إن كان قد رآه بعد العصر، أو للنوم الذي بعد الفجر للحكم كذلك، أو 
ادث؛ ألنھ ما دام عندنا عدة احتماالت فإننا نأخذ بالیقین، فنحن ال ًللنوم قبل الفجر فیعید الفجر والظھر والعصر جمیعا؟ فننسب ذلك ألقرب ح

ًنشك أنھ في آخر نومة كان جنبا، ونشك فیما قبل ذلك، واألصل أنھ طاھر، وكذلك ھنا ھل ننسب الحكم ألقرب جماع یمكن أن یتخلق منھ 
األصل بقاء ما كان على ) :العصمة كما ھي؛ للقاعدة التي تقولالولد، أو ننسبھ ألبعد جماع؟ أصبح عندنا أصالن، والیقین أنھا زوجتھ، وتبقى 

ًإن ھذا الولد تخلق بجماع قبل الجماع الثاني، وكان موجودا أثناء الشرط فتطلق المرأة، فنلغي الیقین من كونھا زوجة، فھذا : فإن قلت) ما كان ٍ
ًین بستة أشھر، وال ننسب الولد للجماع قبل الشرط، وبناء أقرب حادث ھو الجماع األخیر الذي ھو قبل وضع الجن: خالف األصل، فتقول

أنھ إذا وقع جماع بعد قولھ إن كنت :  وھو شبھ مذھب الجمھور-رحمھم هللا-ًال یحكم بكونھا طالقا، وھذا على أصح أقوال العلماء : على ذلك
 ًحامال فأنت طالق ومضت أكث

 
 
 
 

 تعلیق الطالق بنفي الحمل
 
 

ًإن كنت حامال، وخالصة اإلثبات : ھذا عكس) ًإن لم تكوني حامال]: (ًإن لم تكوني حامال فأنت طالق : وإذا قال: [ قال المصنف رحمھ هللا
ًإن كنت حامال فأنت طالق، قالھا في أول محرم مثال، فإن مضى بعد قولھ أقل من ستة أشھر فوضعت فقد تحققنا أن الولد كان : قال: كاآلتي ً

إن وقع جماع بعد الشرط وأمكن أن ینسب إلیھ : ٌنھا حامل أثناء الشرط فتطلق، وإن ولدت بعد ستة أشھر ففیھ تفصیلًموجودا أثناء الشرط، وأ
فنحكم بكونھا امرأة لھ وال یحكم بطالقھا، وأما إذا لم ) أنھ ینسب الحكم ألقرب حادث: (الولد فال إشكال فھي غیر طالق؛ ألنھ الظاھر والقاعدة

ً فإنھ یوجب الحكم بكون الولد كان موجودا؛ ألن الولد تخلق -بشرط أن ال یجاوز أقصى مدة الحمل- جاوز الستة األشھر ما : ٌیقع جماع فنقول
ًمركونا في البطن حمال أربع سنین، فمعنى  إنھ بالعادة والتجربة أنھ یمكن أن یبقى الجنین: من الجماع، والجماع إنما وقع قبل الشرط، وقلنا ً

قبل تمام األربع سنین فھو ولده، وإذا كان ولده ولم یجامع بعد الشرط فمعنى ذلك أنھ ولده من الجماع قبل الشرط، وإذا أنھا لو وضعت : ذلك
ًإن لم تكوني حامال فأنت طالق، العكس : أما النفي بأن قال. ًثبت أنھ ولده من الجماع الذي قبل الشرط، فتحققنا أنھا حین الشرط كانت حامال

ٌإن كنت حامال فأنت طالق ووضعت ألقل من ستة أشھر تطلق، : إذا قال لھا: قلنا في اإلثبات: كام السابقة، أول شيءبالعكس، عكس األح ً
ًإن لم تكوني حامال فأنت طالق ووضعت ألقل من ستة أشھر فال تطلق، ألنھ ثبت بوضعھا في أقل من ستة أشھر أنھا كانت : وھنا إذا قال

لم یتحقق الشرط، ألن الطالق عند تعلقھ باإلثبات یفتقر لإلثبات، وعند تعلقھ بالنفي یفتقر إلى النفي، والنفي إن ًحامال وقت قولھ ذلك، فحینئٍذ 
ًلم تكوني حامال فأنت طالق غیر موجود؛ ألنھا كانت حامال حینئٍذ، ففي حالة اإلثبات إن ولدت بدون ستة أشھر طلقت وفي حال النفي إن  ً
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؛ ألن المسألة األولى ثبت فیھا موجب الطالق فحكمنا بطالقھا، وفي المسألة الثانیة انتفى موجب الطالق فلم ولدت بدون ستة أشھر لم تطلق
إن لم : یحكم بطالقھا، فلو جامعھا خالل الستة األشھر وأمكن أن ینسب الولد للجماع الثاني فوضعت الولد في رمضان، وكان قد قال لھا

ًي صفر فإننا نحكم بأن الولد من صفر، وأنھا كانت في محرم خلوا من الحمل، فتطلق من حین قولھًتكوني حامال، في المحرم، وجامعھا ف ٍ :
ًإن لم تكوني حامال فولدت من دون ستة أشھر تحققنا أنھا كانت حامال، وإن مضى أكثر : ًإن لم تكوني حامال، عكس اإلثبات، فھو إذا قال لھا ً

ًكن أن ینسب إلیھ الولد فحینئذ◌ ثبت أنھا لم تكن حامال فتطلق علیھ منذ أن تلفظ بالشرط، لكن لو ًمن ستة أشھر وجامعھا بعد ذلك جماعا یم ٍ ِ
ٌجامعھا جماعا ثانیا بعد الشرط، ووضعت ألربعة أشھر بعد الجماع الثاني فإنھا ال تطلق ألن الجماع الثاني ال ینسب لھ ولد ویكون حینئٍذ  ً ً

ًالولد موجودا أثناء الشرط ومنسوبا  أنت : ًللجماع الذي قبل الشرط، فإذا نسبت الولد للجماع الذي قبل الشرط فحینئٍذ كانت حامال، وھو یقولً
 .ًطالق إن لم تكوني حامال فال تطلق، فالنفي عكس اإلثبات، فإذا عرفت اإلثبات عرفت النفي

 
 
 
 

 االستبراء بحیضة عند احتمال وقوع الطالق المعلق بنفي الحمل في البائن
 
 

ٌوإن قال إن لم تكوني حامال فأنت طالق حرم وطؤھا قبل استبرائھا بحیضة في البائن : [  المصنف رحمھ هللاقال حرم وطؤھا قبل ]: (ً
ًإن لم تكوني حامال فأنت طالق، فإن حاضت بعد ذلك فقد ثبت عندنا أنھا لم تكن حامال؛ ألن الحامل ) استبرائھا بحیضة في البائن كما اختاره - ً

َواْمرأتُھ قائمة فضحكت فبشْرناھا بإْسحاق ومْن وراء إْسحاق یْعقوب :  ال تحیض، واستدلوا بقولھ تعالى-طائفة من العلماءالمصنف و َ َ ِ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َُ َُ َِ ِ ِِ ِ َِ َ ْ َ َ ََّ ٌ َ
 واختار الضحك، واختاره بعض أئمة اللغة، وإن كان بعض المفسرین ضعف ھذا القول: فمن العلماء من قال من أسماء الحیض] 71:ھود[

َبمعنى حاضت فبشْرناھا بإْسحاق ومْن وراء إْسحاق یْعقوب : ضحكت: غیره، قالوا َ َ ِ َ َ َ َ َ َُ َ َِ ِ ِِ َ ٌقالت یا وْیلتا أألد وأنا عُجوز * ََّ َ َ َ ََ َ ْ ََ َ َُ ِ َ  :ما قالت] 72-71:ھود[َ
على أن معنى ضحكت إنما ھو الحیض، ولیس یا ویلتا أألد وأنا عجوز قرینة : صار قولھا: أألد وأنا آیسة، ألنھ نزل معھا الحیض، قالوا

فدلت اآلیة . ضحك التعجب؛ ألنھا وجدت ما یدل على إمكان الحمل منذ خروج الدم، وھذا من قدرة هللا عز وجل وھو على كل شيء قدیر
حیض بوجود الحمل، ینقطع ال: ًینقطع الحمل بانقطاع الحیض، وقالوا على ھذا أیضا: على أنھ إذا وجد الحیض أمكن الحمل، وعلى ذلك

ًإن لم تكوني حامال فأنت طالق احتمل أنھا خلو، وإذا كانت خلوا أي: أن المرأة إذا قال لھا: ٌویتعلق كل منھما باآلخر، فالشاھد ٌ لیست بحامل : ً
ًفإنھا حینئٍذ تكون طالقا علیھ منذ أن تلفظ، فإذا كان الطالق طالقا بائنا بأن تكون ھي الطلقة األخیرة وقد ط ً لقھا طلقتین من قبل وبقیت طلقة ً

أما لو كانت الطلقة رجعیة . ًواحدة فحینئٍذ ینبغي أن ُیحتاط لالحتمال؛ ألنھ لو جامعھا الحتمل أن تكون حامال، فیكون جامع األجنبیة المحرمة
المسألة .  الرجعیة والطلقة البائنةوجامعھا فالرجعیة فیھا وجھ أنھا في حكم الزوجة، فاألمر أخف، وھذا الذي جعل المصنف یفرق بین الطلقة

ًإن لم تكوني حامال فأنت طالق، فأثبت الطالق بنفي الحمل فإذا أثبت الطالق بنفي الحمل وكانت المرأة لم یبق من طالقھا إال تطلیقة : تقول
ونتأكد أنھا حالل؛ ألنھ بمجرد ذكره واحدة فإنھ یحتمل أنھا طالق فال یجوز لھ أن یغرر بنفسھ بجماع امرأة أجنبیة منھ، فال بد أن نتحقق 

ًلصیغة الشرط على ھذا الوجھ جعل امرأتھ مترددة بین كونھا حالال لھ إذا كانت حامال، وبین كونھا حراما علیھ إذا كانت حائال أي ً غیر : ًً
 غیر حامل طلقت، وإن ظھر أنھا حامل، فنحتاج إلى االحتیاط، وھذا االحتیاط صیانة للفروج فیجب علیھ أن یستبرئھا بحیضة فإن ظھر أنھا

  .كما ذكرنا]: وھي عكس األولى في األحكام : [ قال المصنف رحمھ هللا. حامل ال تطلق
 
 
 
 

 تعلیق الطالق بنوع الحمل
 
 

ًوإن علق طلقة إن كانت حامال بذكر وطلقتین بأنثى فولدتھما طلقت ثالثا : [ ثم قال رحمھ هللا ان الذي في ٌأنت طالق طلقة إن ك: إن قال]: ً
ًبطنك ذكرا، وأنت طالق طلقتین إن كان الذي في بطنك أنثى، فجعل الطالق مرتبا على وجود الحمل، لكن فصل في عدد الطالق، فبینھ وبین  ًٌ

ًهللا أنھ إن كان رحم المرأة قد ضم ذكرا فھي طالق طلقة، وإن ضم أنثى فھي طالق طلقتین، فإن احتواھما البطن معا طلقت ثالثا؛  ً ألنھ علق ً
إن كان حملك أو ما في (وإن كان مكانھ : [ وقال رحمھ هللا. الطالق على وجود الجنس، ذكر كان أو أنثى، فال نلتفت إال لوجود الشيء

إن كان الرحم اختص إما بذكر وإما بأنثى، وھذه : ًوإن كان حملك ذكرا فطلقة، وإن كان حملك أنثى فطلقتین بمعنى]: لم تطلق بھما ) بطنك
الطالق على الوجود  ًإن كنت تحملین ذكرا فطلقة، وإن كنت تحملین أنثى فطلقتین، فكأنھ رتب: صورة المحض، یعني: لصورة یسمونھاا

ًأطلقك طلقة إن حملت ذكرا محضا، وأطلقك طلقتین إن حملت أنثى محضا، فإن حملت االثنین لم یتحقق الشرط، ألن : المتمحض، یعني ً ً
ٍإن كنت حامال بذكر : فقولھ. بواحٍد منھما، فال یقع الطالق بمجوعھما؛ فُیفرق بین األمرین، للفرق بین الصیغتینإذا خلص الرحم : مراده ً

ًفطلقة، وإن كنت حامال بأنثى فطلقتین فإنھ جعل الطالق مرتبا على وجود الذكر واألنثى، سواء كانا موجودین معا، أو كانا موجودین  ًً ً
لقصد ). إن كان حملك أو ما في بطنك لم تطلق بھما: (لكن إن قال. ولیست الصیغة مما تحتمل التمحضبانفراد، وال یقصد التمحض، 

ًبیني وبین هللا إن كان ھذا الحمل أنثى فطلقتین، وإن كان ذكرا فطلقة فحینئٍذ ننظر إلى الحمل متمحضا بالذكورة ومتمحضا : المحضیة، أي ً ً
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ًالمسألة األولى جعل األمر مرتبا على وجود الذكر ووجود األنثى بغض النظر عن المحضیة وعدمھا، فھذا الفرق بین المسألتین، في . باإلناث
  .وفي المسألة الثانیة العكس

 
 
 
 

 األسئلة
 
 

...... 
 

 كیفیة وقوع الطالق المعلق بالحیض إذا كانت المرأة لیس لھا عادة منضبطة
 
 

ًأتیھا الدم مرة یومین ومرة ثالثا أو أربعة أیام فعلق الطالق بالحیضة الكاملة، أو نصف لو كانت المرأة لیست لھا عادة بأن كانت ی: السؤال
باسم هللا، والحمد  والصالة والسالم على خیر خلق هللا وآلھ وصحبھ ومن وااله، أما : الحیضة فكیف یقع الطالق في ھذه الحالة؟ الجواب

تمیزه بلونھ، وتمیزه برائحتھ، وتمیزه بغلظتھ : لى التمییز، والتمییز المراد بھ أن تمیز الدمفالمرأة إذا لم تكن لھا عادة فإنھا تنتقل إ: بعد
ًورقتھ، وبوجود األلم؛ ألن دم الحیض یخرج من قعر الرحم، فیكون حارقا مؤلما ودم االستحاضة یخرج من عرق العاذل أو العاند على  ً

میز دم الحائض بلونھ، كأن یأتیھا في الیوم : ِالریح وبالتألم وكثرة وقلة میز الدم أيباللون و: حسب الروایات فیمیز كما قال بعض العلماء
ًاألول أحمر غامقا شدیدا، ثم ینقطع بعد ثالثة أیام أو أربعة أیام أو خمسة أیام ویصیر أحمر فاتحا، فأیام األحمر الغامق یثبت الحیض بھ، وأما  ً ً

 وھو قولھ علیھ الصالة -ومن العلماء من حسن إسناده- استدلوا لذلك بالحدیث الذي في السنن أیام انفتاح الدم وضعفھ فیكون استحاضة، و
إنھ یدل على أن التمییز معتبر، فتمیزه : لھ عرف ورائحة، وعلى ھذا قالوا: أي) یعرف: (وقولھ) إن دم الحیض دم أسود یعرف: (والسالم

  .تعالى أعلموتبني على التمییز، ویكون حكمھ حكم الممیزات، وهللا 
 
 
 
 

 [5[ باب تعلیق الطالق بالشروط -شرح زاد المستقنع 
تعلیق الطالق على والدة الذكر أو األنثى، وتعلیق عدد الطالق بوالدة أحدھما؛ كل ذلك بین أحكامھ العلماء، ویختلف الحكم بوالدة التوأم في 

علیق الطالق على الطالق فیھ مسائل كثیرة؛ بین العلماء رحمھم هللا أحكامھا وكذلك ت. ًھذه المسائل سواء كانا ذكرین أو أنثیین أو ذكرا وأنثى
 .بالتفصیل

 تعلیق الطالق على الوالدة
 
 

بسم هللا الرحمن الرحیم الحمد  رب العالمین، وصلى هللا وسلم وبارك على نبیھ األمین، وعلى آلھ وصحبھ ومن اھتدى بھدیھ واستن بسنتھ 
ًإذا علق طلقة على الوالدة بذكر وطلقتین بأنثى فولدت ذكرا ثم أنثى حیا أو : فصل: [ فیقول المصنف رحمھ هللا تعالى: دأما بع. إلى یوم الدین ً

ھذا الفصل وصفھ بعض العلماء بتعلیق الطالق بالوالدة، والناس تختلف عباراتھم والجمل ] ًمیتا طلقت باألول وبانت بالثاني ولم تطلق بھ 
 تعلیق الطالق، ولما كانت الجمل تشتمل على بعض األمور المھمة التي یختلف فیھا الحكم مع اختالف األحوال فإن التي یستخدمونھا في

 یعتنون بذكر المسائل فیھا، لكي یكون في ذلك ریاضة للذھن، ومعونة لطالب العلم على استیعاب ھذه الصور وأمثالھا، -رحمھم هللا- العلماء 
ًأن یرتب الطالق على وجود الوالدة، وقد یكون الطالق متوقفا على معرفة : وتعلیق الطالق بالوالدة. مسائل التعلیقوقد بینا ذلك فیما تقدم في 

ًأنت طالق إذا ولدت ذكرا، فیجعل الطالق مرتبا على كون المولود ذكرا، وتارة یقول: نوعیة الولد الذي تلده المرأة، فتارة یقول ً ً ِإذا ولدت : ِ
ِإن ولدت ذكرا فأنت طالق طلقة وإن : ًق مقیدا بوالدة األنثى، وتارة یخالف في عدد الطالق باختالف نوعیة المولود، فیقولأنثى، فیكون الطال ًِ

ِإن كان الذي في بطنك ذكرا فأنت طالق طلقة وإن كان الذي في بطنك أنثى فأنت طالق طلقتین، وفي القدیم : ِولدت أنثى فطلقتین، وتارة یقول ِ ِ ًِ
ًإلى الوالدة، فیتوقف العالم والمفتي عن الفتوى في الطالق إلى خروج الولد، أو یعطي الحكم مرتبا على حسب  ي مثل ھذه الحالةیتوقفون ف

ولد، شمل : والوالدة مأخوذة من الولد، والولد في لغة العرب یطلق على الذكر واألنثى، فإذا قیل. نوعیة الولد، الختالف عدد الطالق باختالفھ
: ألنثى، وإن كان بعض الناس یخصونھ بالذكور، ولكن ھذا خالف األصل اللغوي، وخالف إطالق القرآن كما قال سبحانھ وتعالىالذكر وا

ُِیوصیكم هللا في أْوالدكم للذكر مثُل حظ األنثیْین  َ ََ ُ ِّ ْ َِ ِ ِ ِ ِِ َ َّ َّْ ُُ  تشتمل على ًفجعل الولد شامال للذكر ولألنثى، وسمیت الوالدة والدة؛ ألنھا] 11:النساء[ُُ
: الذكور أو على اإلناث وھذا في الغالب، وقد تشتمل على الخنثى الذي ال یعرف أذكر ھو أو أنثى؟ لكنھ نادر الوقوع، والحكم للغالب، وقولھم

. اتعلى اإلنجاب وإخراج الولد، ویختلف الحكم بحسب اختالف ھذا اإلخراج وما علق علیھ الطالق من صف: یعلق الطالق على الوالدة أي
-أننا كنا نتحدث عن تعلیق الطالق بالحمل، وبینا المسائل المتعلقة بتعلیق الطالق على الحمل، وبعد أن فرغ : ومناسبة ھذا الفصل للذي قبلھ
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عد  من بیان مسائل تعلیق الطالق بالحمل شرع في بیان المسائل المتعلقة بالوالدة، وھذا من باب الترتیب؛ ألن الوالدة تأتي ب-رحمھ هللا
الحمل، والناس یعلقون الطالق على الحمل، ویعلقون الطالق على الوالدة، وقد تتصل أحكام تعلیق الطالق بالوالدة بأحكام تعلیق الطالق 

ِإذا كان حملك ذكرا فأنت طالق، وإذا كان حملك أنثى فأنت لست بطالق، أو قال لھا: بالحمل، كما لو قال لھا ِ ِ ِ ًرا ِإن كان الذي في بطنك ذك: ًِ
ًفحینئٍذ ننتظر إلى الوالدة، فنحكم بوقوع الطالق إن كان ذكرا من حین تكلم بھ، وتكون قد خرجت من عصمتھ وذلك بانتھاء . ِفأنت طالق

ِإن كان الذي في بطنك ذكرا فأنت طالق طلقة: عدتھا بالوالدة؛ ألننا نحكم بطالقھا منذ أن تلفظ بقولھ  الطالق ًفحینئٍذ إذا ولدت ذكرا علمنا أن. ًِ
ِإن كان الذي في بطنك ذكرا، وقد كان الذي في بطنھا ذكرا، فحینئٍذ◌ تطلق من حین تلفظھ، ثم تبقى في عدتھا إلى أن : قولھ قد وقع من ً ً ِ

 ...... .تخرج من العدة بوالدة الولد؛ ألن المرأة الحامل تنتھي عدتھا بوضع حملھا، فنحكم بخروجھا من العدة بمجرد خروج الذكر
 

 ق عدد الطلقات بنوع المولودتعلی
 
 

ِأنت طالق طلقة إن ولدت ذكرا، وأنت طالق طلقتین إن ولدت أنثى، فحینئٍذ : قال). إذا علق طلقة على الوالدة بذكر وطلقتین بأنثى: (قولھ ِ ِ ًِ
 لھ إن كان الذي ولدتھ أنثى، وقد ًاختلف عدد الطالق باختالف نوعیة المولود، فالطلقة الزمة لھ إن كان الذي ولدتھ ذكرا، والطلقتان الزمة

ِإن ولدت ذكرا فأنت : یعكس فیجعل األكثر للذكر واألقل لألنثى، والحكم سواء، لكن من حیث التفصیل في الوقوع یختلف، فھو إذا قال لھا ًِ
ِطالق طلقة، وإن ولدت أنثى فأنت طالق طلقتین؛ فینبغي أن یعلم أن الطالق موقوف على الوالدة، فال نطلق  حتى تقع الوالدة، فإذا حصلت ِ

إما أن : وال یخلو الذي في بطن المرأة من حالتین. ًالوالدة حكمنا بوقوع الطالق، إن كان ذكرا حكمنا بطلقة، وإن كان أنثى حكمنا بطلقتین
ًیكون مولودا واحدا وإما أن یكون أكثر من مولود، فإن كان الذي في بطنھا مولودا واحدا؛ فإن أخرجتھ ذكرا ً ً ً  فال إشكال؛ وإن أخرجتھ أنثى ً

ًإن كان ذكرا، : فال إشكال؛ ألنك ستحكم بوقوع الطالق بمجرد الوالدة، ثم تفصل في عدد الطالق على حسب نوعیة المولود، ھذا إذا قال لھا
ًأنت طالق طلقة إن ولدت ذكرا وسكت، فنتوقف على شیئین: إن كان أنثى، لكن لو قال لھا ِ ًكون المولود ذكرا، فإن ولدت على الوالدة، وأن ی: ِ

ِإن ولدت : ًإذا إذا قال لھا. ًأنثى فال طالق؛ ألنھ قید الطالق فیما بینھ وبین هللا عز وجل بكون المولود ذكرا فال یقع إال إذا وقع الذي اشترطھ
ِذكرا، إن ولدت أنثى ِإن ولدت أنثى : ِفأنت طالق طلقة، أو قالًإن ولدت ذكرا : وحدد الذكر أو األنثى وجعل الطالق لواحد منھما كأن یقول. ً

: ِفأنت طالق طلقة فال تطلق علیھ إال بوجود الذكر إن اشترطھ أو األنثى إن اشترطھا، لكن إذا جمع بین الذكر واألنثى في وقوع الطالق فقال
ِإن ولدت ذكرا فأنت طالق طلقة وإن ولدت أنثى فأنت طالق طلقتین حینئٍذ تنظر في والدتھا،  ِ ِ وتخالف في حكم الطالق من حیث العدد بحسب ًِ

  .المولود
 
 
 
 

 تعلیق ذات الطالق بنوع المولود
 
 

ًإذا من حیث األصل إذا ولدت مولودا واحدا وعلق الطالق على والدتھا فلھ صورتان ً ًإما أن یعلق الطالق على جنس واحد ذكرا أو أنثى فال : ً
ِإن ولدت ذكرا فأنت طالق مفھوم اللفظ: مثل أن یقولنطلق إال بوجود الجنس الذي علق الطالق علیھ،  ِأنك إن ولدت أنثى فلست بطالق، : ً ِ

ًفننظر إن كان الذي ولدتھ ذكرا طلقنا، وإن كان الذي ولدتھ أنثى فال طالق، ھذا في حال تردد الطالق بین الوقوع وعدم الوقوع في حال 
ِأنت طالق إن ولدت ذكرا طلقة وأنت طالق طلقتین إن ولدت أنثى، فحینئٍذ الطالق : الًذكرا أو أنثى، وأما إذا ق: وجود الحمل الواحد، یعني ِ ِ ًِ

ال یقع الطالق إال إذا تحقق ما : فالفرق بین الصورة األولى والصورة الثانیة، أن الصورة األولى. سیقع سیقع لكنھ یختلف من حیث العدد
ِوإن ولدت أنثى طلقتین، فحینئٍذ إما أن تلد  ًیة سیقع الطالق سیقع، إن ولدت ذكرا طلقة،ًذكره من كونھ ذكرا أو كونھ أنثى، وفي الصورة الثان

ًذكرا وإما أن تلد أنثى، فإذا ولدت ولیس ھنا أكثر من واحد، فإن ولدت ذكرا وقع الطالق، وإن ولدت أنثى وقع الطالق، لكن یختلف العدد  ً
ففي الصورة الثانیة یتنوع الحكم ویختلف بحسب . في شرطھ للذكر من عددبحسب ما جعل في شرطھ لألنثى من عدد وبحسب ما جعل 

ًاختالف نوعیة المولود، فإن جعل األكثر من الطالق لألنثى حكمنا بالطلقتین إن كان المولود أنثى، وحكمنا بطلقة إن كان المولود ذكرا، 
ًإن ولدت ذكرا أو أنثى وخالف في العدد: والعكس بالعكس، ھذا في قولھ   .ً، وكان المولود واحداِ

 
 
 
 

 الحكم إذا علق الطالق بنوع وولدت توأمین
 
 

ِإن ولدت ذكرا فأنت طالق طلقة وإن ولدت أنثى فأنت طالق طلقتین وولدت توأمین، ففي الصورة األولى إذا قال لھا: لكن لو قال لھا ِ ِ ِأنت : ًِ
ًإال إذا كان ذكرا، فلو كان التوأم صبیتین فال طالق؛ ألنھ جعل الطالق مرتبا ًطالق طلقة إن ولدت ذكرا، ننظر في التوأم، فال نوقع الطالق  ً
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ًأنت طالق طلقة إن ولدت ذكرا : ًعلى الذكر، وبینھ وبین هللا أن امرأتھ طالق إن ولدت الذكر ولم تلد ذكرا، وأما إذا علقھ على الجنسین فقال ِ ِ
ًما ذكورا أو تخرجھما أناثا أو تخرجھما ذكرا وأنثى، فإذا كانت أخرجتھ ذكرا وقال ِوطلقتین إن ولدت أنثى فأخرجت توأمین، إما أن تخرجھ ً ً ً

ِأنت طالق طلقة إن ولدت ذكرا وطلقتین إن ولدت أنثى نحكم بالطلقة األولى بخروج الذكر األول، وبمجرد خروجھ یقع الطالق، فتبقى : لھا ِ ًِ
أخرجھا من عدتھا ووقع الطالق الثاني على امرأة خلو من نكاح؛ ألنھا  و الذكر الثانيالمرأة معتدة بعد خروجھ، فإن خرج المولود الثاني وھ

أجنبیة عنھ، فإنھا بمجرد إخراج المولود الثاني أصبحت خارجة من عدتھا، والطالق الثاني ال یقع إال بعد خروج الذكر الثاني، فخرج الذكر 
ًف محال موجبا للوقوعالثاني فأخرجھا من عصمتھ وحینئٍذ جاء طالقھ ولم یصاد ِأنت طالق طلقة إن ولدت : إن قال لھا: على ھذا نقول. ً ِ

ِذكرا، وطلقتین إن ولدت أنثى، وحملت بذكرین فولدتھما وكانت الوالدة متعاقبة كما ھو المعروف حكمنا بالطلقة األولى بالذكر األول،  ً
دتھ إال ما استثناه الشرع، فنحكم بكونھا معتدة قبل خروج التوأم الثاني، وحكمنا بكونھا معتدة قبل خروج الذكر الثاني؛ ألن كل طالق لھ ع
َّوأْوالت األْحمال أجلُھن أْن یضْعن حْملُھن : فلما خرج التوأم الثاني خرجت من عدة طالق األول؛ ألن هللا یقول ََّ َ َ َ َ َ َ ََ َُ ِ َ ُ فلما خرجت من ] 4:الطالق[ُ

ًأنت طالق إن ولدت ذكرا، فیأتي الطالق الثاني وھي أجنبیة فال یقع الطالق الثاني : قال م الوالدة؛ ألنھالعدة؛ والطالق الثاني ال یقع إال بعد تما ِ ِ
ِأنت طالق إن ولدت أنثى طلقتین فولدت صبیتین فإن الطلقتین تقع : فتطلق طلقة واحدة في ھذه المسألة، والعكس في األنثى، إن قال لھا ِ

في حال : ًإذا. ًباألنثى الثانیة فال تصادف الطلقة الثالثة محال، فال تبین وإنما تكون أجنبیة مطلقة طلقتین فقطباألنثى األولى ثم تخرج من العدة 
ًحملھا بالتوأم إن تمحض ذكورا طلقت بالذكر األول وبانت بالذكر الثاني ولم یقع طالقھا بالثاني، وھكذا في األنثى، واختلف الحكم في عدد 

ِأنت طالق طلقة إن ولدت ذكرا، وأنت : ًى الذكر واألنثى، ھذا إذا اتحد التوأم، وكان ذكرا أو أنثى، لكن لو قال لھاالطالق بحسب ما علقھ عل ِ ًِ
ِطالق طلقتین إن ولدت أنثى، وحملت بتوأمین ذكر وأنثى، فإن حملت بتوأمین أحدھما ذكر والثاني أنثى فال یخلو إما أن یخرج أحدھما قبل 

واحدة، فإن خرج الذكر طلقت طلقة واحدة، وأصبحت أجنبیة بخروج األنثى بعده؛ ألنھا قد وضعت   مع بعضھما دفعةاآلخر، وإما أن یخرجا
ً على أجنبیة، مثل ما ذكرنا في تمحض الذكور وتمحض اإلناث، فنحكم بكونھا طالقا طلقة إن سبق -وھما الطلقتان-حملھا فجاء طالق األنثى 

ال نتبع الطلقة األولى في الذكر وال نتبع الطلقتین في األنثى؛ ألنھا تكون أجنبیة بوالدة التوأم الثاني، فنوقع الذكر وطلقتین إن سبقت األنثى و
الطالق باألول، ونخرجھا من عصمتھ بوالدة التوأم الثاني ثم نفصل في األول على حسب ما رتب من العدد، إن طلقة فطلقة وإن طلقتین 

ِإن ولدت ذكرا فأنت طالق طلقة، وإن ولدت أنثى فأنت طالق طلقتین، فإن كان قد قصد : بعضھما، وقد قالفطلقتین، لكن لو أنھما خرجا مع  ِ ًِ
ًأن یكون الولد واحدا منھما، إن ولدت ذكرا متمحضا أو ولدت أنثى متمحضة فحینئٍذ ال تطلق؛ ألنھا لم تلد ذكرا محضا ولم تلد أنثى محضة؛  ً ً ً ًِ ِ

ًد أن یكون متمحضا بالذكورة أو متمحضا باألنوثة، فحینئٍذ ال تطلق إال إذا تمحض الذي في بطنھا مولودا ذكرا ألنھ ما قصد الجمع وإنما قص ً ً ً
ًأو مولودا أنثى، ھذا إذا كان قولھ بصیغة التمحض، وقصد أن یكون مولودھا ذكرا أو یكون مولودھا أنثى دون أن یكون معھ شریك، فال  ً

ًي بنى علیھ تعلیقھ، لكن لو قصد مطلق الوالدة وقصد أنھا إذا ولدت ذكرا أو أنثى مجموعین أو متفرقین فإنھا تطلق؛ ألنھ لم یتحقق الشرط الذ
ًتطلق ثالثا، طلقتان باألنثى وطلقة بالذكر، ففي حال كونھ یرتب الطالق على األنثى طلقتین وعلى الذكر طلقة ویخرجان مع بعضھما، إن 

ًلوالدة أنثى وصرح بذلك فحینئٍذ ال تطلق؛ ألنھا لم تضع ولدا ذكرا ولم تضع ولدا أنثى وإنما وضعت ًقصد تمحض الوالدة ذكرا أو تمحض ا ً ً
ًوهللا ال ألبس ثوبا من غزل فالنة، ثم لبس ثوبا فیھ شيء من غزل فالنة، : االثنین، وھذه المسألة مشھورة حتى في األیمان، لو حلف وقال ً

لى تمحض الثوب من غزلھا؟ أو ننظر إلى مطلق الوجود؟ فإذا كنا ننظر إلى مطلق الوجود فحینئٍذ فالثوب لیس كلھ من غزلھا، فھل ننظر إ
یحنث في یمینھ، وإن نظرنا إلى التمحض فإنھ ال یحنث في یمینھ، وكالھما وجھان في مذھب اإلمام أحمد رحمھ هللا كما حكاه القاضي أبو 

إذا علق . (ھذا حاصل الكالم في مسألة اختالف عدد الطالق بالذكورة واألنوثة. في المغنيیعلى وأشار إلى ذلك اإلمام ابن قدامة رحمھ هللا 
ًطلقة على الوالدة بذكر وطلقتین بأنثى، فولدت ذكرا ثم أنثى حیا أو میتا، طلقت باألول وبانت بالثاني ولم تطلق بھ ً ًولدت ذكرا ثم : (قال). ً

ًا ولدت الذكر ثم ولدت بعده األنثى؛ نطلقھا بحسب السابق ذكرا كان أو أنثى، ثم نحكم بكونھا وھي تقتضي الترتیب، إذ) ثم(الحظ كلمة ) أنثى
ِأنت : ًمعتدة، ثم نخرجھا من العدة بمجرد وضعھا للثاني، ونحكم بأن الطالق الثاني لم یصادف محال، وھذا بیناه وفصلناه، لكن لو أنھ قال لھا

ًطالق طلقة إن ولدت ذكرا، وطلقتین إن و ًلدت أنثى، ثم ولدت ذكرا فلما جاءھا في وضعھا وعنائھا فقالت لھِ : ھكذا طلقتني یا فالن، قال: ِ
ًراجعتك، فراجعھا، فجاء المولود المبارك الثاني فحینئٍذ تكون في عصمتھ ویأتي طالق الثاني موجبا للبینونة، إذا راجعھا قبل خروج الثاني  ِ

ط طالق الثاني محلھ أن تكون أجنبیة ولم تقع مراجعة، أما لو راجعھا وعادت إلى عصمتھ فإذا فإننا نحكم بوقوع طالق الثاني؛ ألن سقو
ًإن ولدت، والوالدة تصدق بمجرد الخروج، فإذا أخرجتھ حیا : ألنھ قال) ً أو میتا- كان المولود-ًحیا . (خرج المولود الثاني فإنھ یوجب الطالق ِ

إذا كان كامل الخلقة فال : ًن الوالدة تقع على مطلق اإلخراج، لكن إذا أخرجتھ میتا ففیھ تفصیلًفھو مولود وإن أخرجتھ میتا فھو مولود؛ أل
كل ما تخرجھ المرأة وتسقطھ من رحمھا : إشكال ویحكم بوقوع الطالق، وأما إذا كان ناقص الخلقة، فھذه مسألة خالفیة، بعض العلماء یقول

لو أنھا أسقطت بعض الخلقة، وخرج معھا الدم بعد : الدم، یعني: مسائل، منھا  أثر المولود فيقبل تمام خلقتھ وفیھ صورة الخلقة فإنھ یتبعھ
ًإن اإلسقاط قبل تمام الخلقة ال یعتبر نفاسا فال تأخذ : یأخذ حكم المولود التام فیكون الدم دم نفاس؟ أو نقول: ًإسقاطھ أربعین یوما، فھل نقول

ًأنھا إن وضعت شیئا فیھ صورة الخلقة أنھا تأخذ حكم النفساء، وعلى : تصر لھ غیر واحد من العلماءحكم النفاس؟ والذي قواه غیر واحد وان
: ًھذا فیكون دمھا آخذا حكم دم النفاس، ومن ھنا تتفرع مسألة وقوع الطالق؛ ألنھا قد ولدت، والوالدة تصدق على إخراج الحمل، وحینئٍذ قالوا

ً أو ناقص الخلقة، وبعض العلماء یشترط تمام الخلقة، ثم یبقى اإلطالق في كونھ حیا أو میتا على إنھ یستوي في ذلك أن یكون تام الخلقة ً
ألن بینھ وبین هللا أنھا إذا وضعت فھي ) طلقت باألول) (طلقت باألول وبانت بالثاني ولم تطلق بھ. (التفصیل الذي ذكره المصنف رحمھ هللا

أنھا إذا طلقت الطلقة األولى أو الطلقتین إن كان السابق أنثى فإن المولود الثاني  :أي) ت بالثانيوبان(طالق، وقد وضعت مولودھا فھي طالق، 
یخرجھا من عصمة الرجل؛ ألنھا قبل والدة المولود الثاني في عدتھا، وكل امرأة حامل إذا وضعت حملھا خرجت من عدتھا على ظاھر 

َّوأْوالت األْحمال أجلُھن : نص التنزیل ُ َ َ ََ ِ َ ُ َّأْن یضْعن حْملُھن ُ َ َ َ َ َ فتصبح أجنبیة بوضع الثاني، فإن أصبحت أجنبیة بوضع الثاني فال یقع ] 4:الطالق[َ
  .علیھا الطالق الثاني على التفصیل الذي تقدم في حال التمحض أو حال االختالف
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 الحكم إذا علق الطالق بنوع وولدت توأمین ولم ندر من السابق منھما
 
 

ًإن كان ذكرا، إن كان أنثى، وما : أنت تالحظ أن المصنف جاء بمسألة إذا قال] وإن أشكل كیفیة وضعھما فواحدة : [ مھ هللاقال المصنف رح
إذا سبق أحدھما وتأخر الثاني، ولم یتكلم على بقیة المسائل التي أشرنا إلیھا؛ ألن العلماء عندھم أشیاء بدھیة معروفة ال ینبھون علیھا، خاصة 

ًات، سواء كانت من النظم أو النثر، وھم یذكرون المسائل المشكلة والمسائل التي تكون أصوال لغیرھا؛ ألنھ حینما نبھك ھنا في المختصر ً
ِإن ولدت : إذا قال لھا: في ھذه المسألة. ًعلى مسألة االختالف فقد وضع لك األصل في حال التمحض الذي ھو أخف حاال من حال االختالف

ًقة، وإن ولدت أنثى فأنت طالق طلقتین، وكان في بطنھا توأما ذكر وأنثى، فحینئٍذ یرد السؤالًذكرا فأنت طالق طل ِ إن سبق أحدھما اآلخر ولم : ِ
ِإذا ولدت ذكرا فأنت طالق طلقة وإذا ولدت أنثى فأنت : نعلم ھل السابق الذكر أو األنثى؟ فھل نحكم بطلقة أو نحكم بطلقتین؟ ھو قال المرأتھ ِ ِ ًِ

تطلق طلقتین؟ : إنھا تطلق طلقة واحدة أو نقول: تین فوضعت توأمین، سبق أحدھما اآلخر، وأحدھما ذكر واآلخر أنثى، فھل نقولطالق طلق
وقد ذكرنا أنھ إذا سبق أحدھما فالطالق للسابق، فإن سبق الذكر فطلقة وإن سبقت األنثى فطلقتان، فبالتأكید أنھ سبق أحدھما، ولكن المرأة 

م یكن عندھا أحد، أو وضعت في ظالم وأخرجت األول ثم الثاني، أو وضعت وعلمت أن األول أنثى والثاني ذكر أو العكس ثم أثناء نفاسھا ل
ًنسیت، أو التي وضعت كانت ال تعي وال تتنبھ وجاءت التي تقوم على والدتھا فأخرجت ذكرا وأخرجت أنثى ولم نعلم ھل الذي سبق الذكر أم 

أن : ، فإذا ولدت المرأة توأمین متعاقبین مختلفین، بھذین الشرطین)الیقین ال یزال بالشك: ( عندھم قاعدة تقول-هللارحمھم - األنثى؟ العلماء 
بخالف ما إذا ولدتھما مع بعضھما، إذا ولدت توأمین متعاقبین، وكان طالقھا  تلد األول ثم الثاني: یكونا توأمین، وأن یكونا متعاقبین، أي

ًالتوأمین جنسا، بأن یكون طلقة للذكر وطلقتین لألنثى أو العكس، طلقتان للذكر وطلقة لألنثى، وقد تأكدنا أن أحدھما ًمختلفا بحسب اختالف 
متحققون وعلى یقین أنھا قد طلقت طلقة واحدة، وھذا ما فیھ : نحن ال نشك في وقوع طلقة واحدة، أي: سبق، فعند العلماء قاعدة، یقولون

سبق الذكر وإما أن تكون سبقت األنثى، والذكر یوجب طلقة واألنثى توجب طلقتین، فھناك طلقة ال إشكال في إشكال؛ ألنھ إما أن یكون 
وقوعھا، وھناك طلقة محتملة، حیث یحتمل أن الذي سبق ھو األنثى فتكون قد طلقت طلقتین وتأخر الذكر الذي یوجب الطلقة أو یكون األمر 

نثى فوقعت طلقة ولم تقع الطلقة الثانیة؛ ألن األنثى ال طالق لھا؛ ألن المرأة قد بانت بخروجھا، بالعكس، بأن یكون سبق الذكر وتأخرت األ
بالشك، واألصل عدم وقوع الطالق حتى یدل الدلیل على وقوعھ،  الیقین ال یزال: الیقین عندنا طلقة والشك في الطلقة الثانیة، فنقول: فقالوا

 -التعاقب: بمعنى-بق أحدھما، فتطلق طلقة واحدة، وھذا في حال ما إذا تحققنا أنھ سبق أحدھما فنحن لیس عندنا أمارة وال غلبة ظن بس
ویكون قد خالف في عدد الطالق، لكن ال تقع ھذه المسألة إال إذا حصل الشك، إذا شك في الذي سبق ھل األنثى أو الذكر؟ أما لو استطعنا أن 

لو أن المرأة دھمھا الطلق فقذفت باألول ثم قذفت بالثاني، فلما قذفت : حكم بالقرینة، مثال ذلكنمیز، ووجدت قرینة تدل على السبق، فحینئٍذ ن
ًإن كان ذكرا فذكر وإن كان أنثى فأنثى، : بالثاني حملتھ من بجوارھا، فحینئٍذ األول المتلطخ یمكن أن یعلم أو یعرف أنھ الذي سبق فننظر فیھ

ًاألرض والثاني حملتھ من تقوم على والدتھا، أو یكون المكان مختلفا فوضعت األول ثم نقلت إلى ًفھنا عالمة، إما أن یكون موضوعا على 
الغرفة الثانیة ھو الالحق، فحینئٍذ إذا وجدت أمارة أو  مكان آخر فوضعت الثاني، فنعلم أن الذي ولد في الغرفة األولى ھو السابق والذي في

ًبذلك، أو بالصوت الذي ھو الصراخ، كأن تكون ولدت وكان األول ال صوت لھ فوجد میتا، عالمة تدل على سبق أحدھما على اآلخر حكم 
فإذا وجدت قرائن أو . ًوالثاني صرخ، فنعلم أن الحي ھو الثاني، فإن كان ذكرا احتسبت الطلقتان بالسابق وھو األنثى، والعكس بالعكس

حكم بھذه العالمات، فمحل التفصیل أن یستویا وال یمكن التمییز، أما إذا أمكن أمارات أو عالمات تدل على سبق أحد المولودین لآلخر فإنھ ی
-، فغلبة الظن والشيء الغالب الوقوع نحكم بھ، وما دام أنھ غلب على ظننا )الغالب كالمحقق: (التمییز فإنھ یحكم بھ، والقاعدة الشرعیة تقول

  . أنھ السابق حكم بذلك واعتد بھ- بھذه األمارات والعالمات
 
 
 
 

 تعلیق الطالق على الطالق
 
 

إذا علقھ على الطالق ثم علقھ على القیام أو علقھ على القیام ثم علقھ على وقوع الطالق فقامت طلقت طلقتین : فصل: [قال رحمھ هللا تعالى
ِإن طلقتك فأنت طالق وإن قمت فأنت طالق، أي: یقول] فیھما ِ ِ ِإن طلقتك : علق على الطالق وقالعلق على الطالق وعلق على القیام، فإذا : ِ

ِإن طلقتك فأنت طالق، ألنھ قال لھا: ِفأنت طالق؛ فقدم الطالق على القیام فإنھا إذا قامت تطلق طلقة بالقیام ثم طلقة ثانیة بقولھ ِإن طلقتك : ِ
ِإن قمت فأنت طالق، إن قعدت فأنت طالق، إن خرجت فأنت طالق؛ فخرجت أو : ِفأنت طالق ثم قال ِ ِ ِ ِ قعدت أو قامت حكم بطلقتھا األولى ِ

لوجود صفة الخروج أو القیام أو القعود، وحكم بالطلقة الثانیة ألنھ جعل بینھ وبین هللا أن یطلقھا إن كان وقع طالقھ علیھا، وقد وقع طالقھ 
ِإن طلقتك فأنت طالق، موجب: علیھا بوجود الشرط، وحینئٍذ نحكم بأن التعلیق األول وھو قولھ : إذا قال لھا: على ھذا. الطالق الثانيلوقوع  ِ

ًإن طلقتك فأنت طالق، یستوي أن یطلقھا طالقا منجزا أو طالقا معلقا، فأي رجل یقول المرأتھ ً ً ً ِ ِإن طلقتك فأنت طالق، فأي طالق یقع بعد : ِ ِ
بین هللا عز وجل قد طلق امرأتھ وھو مطلق ٍھذه الجملة یتبع بطالق ثان لمكان التعلیق، فأصبح الطالق یحمل على الطالق؛ ألنھ فیما بینھ و
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ًإذا وقع القیام بعد اشتراطھا وتعلیقھ للطالق على تطلیقھا؛ فإننا نحكم بكونھا طالقا بالقیام أوال، ثم نحكم بطالق : المرأتھ إن طلقھا، فنقول ً
ِأنت : أن یقول: ومثال ذلك)  على الطالق-الطالق: أي- إذا علقھ : (قال رحمھ هللا. التعلیق على الطالق بعد وقوع الطالق المعلق على القیام

علق الطالق على القیام، فإنھا تطلق طلقتین إذا قامت، فالقیام أوجب طلقة بالتعلیق الثاني، : یعني) ثم علقھ على القیام(ِطالق إن طلقتك، 
ِإن طلقتك فأنت طالق: وأوجب تطلیق القیام طلقة بالتعلیق األول، إذا قال لھا ِت فأنت طالق فتطلق بالقیام طلقة وتطلق طلقة ثانیة وإن قم ِ ِ

ًبوجود الشرط من كونھ مطلقا◌ لھا، إذا ًإن طلقتك فأنت طالق یستوي فیھ أن یطلقھا منجزا أو یطلقھا معلقة: قولھ: ًَ ِ أو علقھ على القیام ثم . (ِ
ِإن قمت فأنت طالق، وإ: فقال لھا) علقھ على القیام). (علقھ على وقوع الطالق ِن وقع مني طالق فأنت طالق، فحینئٍذ علق على الوقوع لیس ِ

ِإن طلقتك فأنت طالق فمراده إن : على التطلیق، وفرق بین التعلیق على التطلیق وبین وقوع الطالق، ھناك فرق بین األمرین، فإنھ إذا قال ِ
ًاآلتیة، إن طلقتك فأنت طالق، یعتبر تعلیقا مسندا وقع منھ طالق، فھذا یضاف للمستقبل وال یضاف للماضي حتى ال تشكل علینا المسائل  ً ِ ِ

ِإن طلقتك، والكالم مضاف إلى المستقبل، فال یقع الطالق فیما مضى : للمستقبل، بدلیل أنھ لو كان قد طلقھا من قبل فإنھا ال تطلق؛ ألنھ یقول
س فھذا مسند إلى الماضي وسیأتي، وإنما یؤثر في ھذه أو جلو ویقع فیما یأتي، فلو أنھ قبل ھذا التعلیق علق الطالق على قیام أو قعود

. ًعلى كونھ مطلقا لھا: ًأن یكون مضافا إلى المستقبل، وأن یكون تعلیقھ للطالق بعد وجود التعلیق على الشرط، یعني) ِإن طلقتك: (الصیغة
ِإن قمت فأنت طالق، ثم قال: إذا قال لھا: ًبناء على ھذا ِإن طلقتك فأنت طالق؛ فح: ِ ینئٍذ ال نطلق إال إذا وقع طالق في المستقبل، فلو قامت ِ

طلقت بالتعلیق األول ولم تطلق بالتعلیق الثاني؛ ألن التعلیق األول سابق للتعلیق الثاني، والتعلیق الثاني متعلق بما یقع من الشروط بعد 
ِطلقتك فأنت طالق، بینھ وبین هللا أنھ إن وقع منھ طالق في إن : اللفظ األول: اآلن عندنا لفظان. تطلیقھ، وإنما طلقھا قبل التعلیق الثاني ِ

ِإن طلقتك فأنت طالق، ویوقع صیغة تعلیق أو لفظ طالق بعد ھذه الكلمة نطلق علیھ: المستقبل فھي طالق علیھ، أي رجل یقول المرأتھ اللفظ . ِ
 فال یؤثر؛ ألنھ لم یطلق في الحال وإنما طلق فیما مضى أن یكون طلق في الماضي أو علق في الماضي ووقع ما علقھ في المستقبل: الثاني

ِإن طلقتك فأنت طالق(فھناك أمر الزم في صیغة . بصیغة سابقة إن وقع : ِإن طلقتك یعني: وھو وقوع الطالق منھ في المستقبل وھو یقول) ِ
ِإن طلقتك فأنت طالق، نقول لھ: مني تطلیق بعد ھذا، فكل شخص قال ًنك سواء كان معلقا أو منجزا بعد ھذه الصیغة انتبھ، فكل طالق م: ِ ً ً

إن : ً فحینئٍذ یقع ویلزمك الطالق الذي علقتھ على ھذه الصیغة، وتطلق علیك مرتین، لكن لو علق طالقا قبل ذلك، نحو- تحدثھ: أي-تنشئھ 
ِذھبت إلى أبیك، إن خرجت من البیت، إن قمت، إن قعدت، إن تكلمت، إن أكلت، إن شربت، ث ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِإن طلقتك، فإن التعلیق األول مسند إلى : م قالِ

ًالماضي، وسابق لشرطھ فیما بینھ وبین هللا عز وجل، حیث إنھ لم ینشئ طالقا؛ ألن التعلیق قد وقع؛ ولذلك یقع التعلیق منذ أن یعلقھ فیما بینھ 
ًلتعلیق طلقت علیھ، فإذا التعلیق األول ال یتوقف على التعلیق فیھا ا وبین هللا، بدلیل أنھ لو وقع منھا األكل أو الشرب قبل الصیغة الثانیة التي

إن وقع مني : ِإن طلقتك وقولھ: ًإذا فرق بین قولھ. الثاني، والتعلیق الثاني یتوقف على وقوع طالق معلق أو منجز منشأ ومحدث بعد الصیغة
ة ولم یتلفظ بالطالق، ولم یعلق الطالق فالمرأة امرأتھ، وإن كان ِإن طلقتك أضاف األمر إلى المستقبل، فإذا سكت بعد ھذه الجمل: طالق، فقولھ

ِإن طلقتك فأنت طالق، فنضیفھ إلى ما بعده، والشرط : ًھناك تعلیق سابق نحكم بالتعلیق السابق مستقال عن ھذه الجملة الثانیة، ھذا إذا قال لھا ِ
ِإن تكلمت فأنت طالق أو قمت فأنت طالق أو شربت فأنت طالق : بل ھذه الجملةعندنا أن یقع التعلیق أو التنجیز بعد ھذه الكلمة، وأنھ لو قال ق ِ ِ ِ ِ ِ

ِإن طلقتك فأنت طالق نقول: ثم قال لھا إن ھذا التعلیق مضاف إلى الماضي، وصحیح أن الطالق الذي كان في التعلیق السابق یقع بعد وقوع : ِ
ِإن قمت أو إن قعدت أو أكلت أو : لو قال لھا: ًا بالصیغة الثانیة، وعلى ھذا نقولًالتعلیق الثاني لكنھ غیر مرتبط بھ، وال ینشئ طالقا ثانی ِ ِ

ًإن طلقتك فأنت طالق لم یقع طالق بالجملة الثانیة حتى ینشئ تطلیقا بعدھا: ِشربت ثم أتبع ذلك بقولھ ِ لكن إن علق التطلیق على وقوع . ِ
فإن وقوع الطالق شيء وإنشاء الطالق شيء آخر، ) إن وقع مني(غیر ) ِطلقتكإن : (ِإن وقع مني طالق فأنت طالق، الحظ: الطالق، قال

إن وقع مني : ًففي الصورة الثانیة تعلق تطلیقھ بالشرط الثاني على صفة، وبناء على ذلك متى ما وجدت الصفة وجد التطلیق، ھو یقول لھا
ِإن قمت فأنت طالق، ثم قال: فإنھ إذا قال لھا:  بعد التعلیق الثاني، وعلیھبسببي، فحینئٍذ یشمل ما إذا كان قبل التعلیق الثاني أو: طالق، یعني ِ :

ِإن وقع مني طالق فأنت طالق؛ فإنھا إن قامت بعد الصیغة الثانیة تطلق؛ ألن وقوع الطالق قد وقع، فالصفة وجدت بخالف اإلنشاء الذي لم 
ًشاء لم یقع حتى یطلق بعد اإلنشاء تنجیزا أو تعلیقا، وإن علق الطالق على إن علق التطلیق على الطالق إن: نختصر المسألتین ونقول. یوجد ً ً

ًالطالق وقوعا ال إنشاء فإنھا تطلق بالطالق المعلق قبل إنشاء الطالق الثاني، فإن وجدت صفتھ حكم بالطالق الثاني وطلقت بھ قال المصنف . ً
ِإن طلقتك فأنت طالق، فمعنى ذلك: إن قال لھا] فواحدةوإن علقھ على قیامھا ثم على طالقھ لھا فقامت : [رحمھ هللا طالق طلقة واحدة، ثم : ِ

ِإن قمت فأنت طالق، فقامت نطلقھا طلقتین، طلقة بقیامھا وطلقة بتعلیق الطالق على تطلیقھا؛ ألنھ اشترط فیما بینھ وبین هللا: قال إن أنشأت : ِ
ًالقا معلقا بعد ھذه الجملة فتطلق بوجوده إن حصل، فنطلق طلقة بوجود شرط القیام، ِأو وقع مني طالق لك في المستقبل فأنت طالق، فأنشأ ط ً

ِإن قمت فأنت طالق، ثم قال لھا: العكس، قال لھا: الصورة الثانیة. ونطلق طلقة ثانیة بوجود شرط الطالق، ھذا بالنسبة للصورة األولى إن : ِ
ِطلقتك فأنت طالق، فقد أسند الطالق إلى وجود ًم فنطلقھا بمجرد وجود القیام، ثم وجدنا شرطھ بالتطلیق بالطالق مضافا إلى مستقبل لم القیا ِ

ًُینشْئ فیھ طالقا، فال نحكم بكونھا طالقا الطلقة الثانیة ً الصیغة األولى التي توجب وقوع الطالق طلقتین مبنیة على كونھ : فاختلفت الصیغتان. ِ
د طلق بعد ھذه الجملة بالقیام، فتطلق بالقیام طلقة وتطلق بصیغة الشرط طلقة ثانیة، وأما علق الطالق على وجود طالق في المستقبل، وق

ًأنھ إن أنشأ تطلیقا منجزا أو معلقا في مستقبلھ فتطلق، وإن لم ینشئ وإنما وقع : ًالصیغة الثانیة فقد تمحض شرطھ مضافا إلى المستقبل أي ً ً
ِأنت طالق إن : من قال المرأتھ: الخالصة. رط منھ بوقوع الطالق على مثلھ، فال نطلق علیھًطالقھ بناء على تعلیق سابق، ولم یكن ھناك ش

ِأنت طالق إن قمت فقامت؛ طلقت طلقتین، وإن قال لھا: ِطلقتك طلقة، ثم قال لھا ِإن قمت فأنت طالق ثم قال: ِ ِإن طلقتك فأنت طالق، فقامت؛ : ِ ِ
ً تطلق الثانیة بالتعلیق الثاني؛ ألنھ لم ینشئ بعده طالقا ال منجزا وال معلقاطلقت واحدة فقط بالقیام للتعلیق األول، ولم ً ً. ...... 

 
 األسئلة
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 ًإن ولدت ذكرا فأنت طالق، فھل یقید ھذا الطالق بالحمل الموجود أم بأي حمل: إذا قال
 
 

ِإن ولدت ذكرا فأنت طالق، فھل یقید ھذا الطالق بالحمل: إذا قال: السؤال  الذي في بطنھا أم یبقى التعلیق على أي وضع تلد فیھ بذكر؟ ًِ
، والصالة والسالم على خیر خلق هللا وعلى آلھ وصحبھ ومن وااله: الجواب ًفیتقید الحكم بھذا الذكر، وبناء : .. أما بعد. باسم هللا، والحمد 

ِ ولدت ذكرا فأنت طالق، فھذه مسألة ثانیة، إذا قال لھاكلما: یقع الطالق بخروجھ، وال یتبع بعد ذلك إال إذا قال لھا: على ذلك ِكلما ولدت، : ًِ
  .وجاء في صیغتھ بما یدل على التكرار أو یدل على البقاء فإنھ یحكم بھ، وهللا تعالى أعلم

 
 
 
 

 الیقین ال یزال بالشك، والعمل بالشبھة بین الشبھتین: الجمع بین قاعدة
 
 

التي في مسألة اختصام سعد وعبد بن زمعة في : ومسألة الشبھة بین شبھتین، أعني) لیقین ال یزال بالشكا: (ما الفرق بین قاعدة: السؤال
قاعدة مجمع على العمل بھا واعتبارھا؛ لداللة نصوص الكتاب والسنة علیھا، وھي إحدى ) الیقین ال یزال بالشك: (قاعدة: الغالم؟ الجواب

المشقة (، و)األمور بمقاصدھا(و) الیقین ال یزال بالشك: ( علیھا أكثر مسائل الفقھ اإلسالمي، وھيالقواعد الخمس المجمع علیھا، والتي قامت
الیقین ال یزال : (، ھذه خمس قواعد انبنى علیھا فقھ اإلسالم في أكثر مسائلھ، وقاعدة)العادة محكمة(، و)الضرر یزال(، و)تجلب التیسیر

أما مسألة الشبھة بین الشبھتین فھي عند استواء . ما استیقنھ ویلغي الشكوك والوساوستدل على أن األصل أن یعمل المسلم ب) بالشك
 إلى شيء -ًمثال-إذا جئت : من وجھ، فحینئٍذ لیس ھناك أصل، یعني االحتمالین، وإذا استوى االحتماالن أشبھ الحالل من وجھ وأشبھ الحرام

إنني أتورع، فأتقي ھذا وأستبرئ لدیني، وأحتاط في أمري : من كل وجھ، بل تقولمتردد بین أصلین فإنك ال تستطیع أن تغلب أحد األصلین 
ومسألة الرضاع، ومسألة الولد للفراش، ومسألة إلحاق الولد بالشبھ ھذه كلھا مسائل ُبني فیھا على غلبھ الظن، وقصة عبد بن . ونحو ذلك

لصالة والسالم إلى مكة، وأمره علیھ الصالة والسالم ألم المؤمنین زمعة مع سعد بن أبي وقاص رضي هللا عنھ وأرضاه عند دخولھ علیھ ا
إذا كان ھناك رضاع، وھذا الرضاع فیھ شبھة، وتكلمت بھ امرأة، : أن تحتجب منھ لوجود الشبھة، ھذه المسألة یقول بعض العلماء فیھا

ًأعمل الرضاع موجبا لمنع النكاح، وأسقطھ موجبا : والشبھة فیھ قویة، یقول ًْ َ ِ ال : أعمُل بالرضاع فأقول لھ: للمحرمیة، فیعمل بالشبھتین، فیقولِ
ُتتزوج ھذه المرأة، وأسقط الرضاع فأقول لھ : لیست بمحرم لك، وھذا مبني على الحدیث الصحیح عنھ علیھ الصالة والسالم حینما قال: ُ

، فبعض العلماء )كیف وقد قیل؟: (علیھ الصالة والسالمًفي قصة المرأة التي ادعت أنھا أرضعت صحابیا وزوجتھ، فقال لھ ) كیف وقد قیل؟(
األمور المحرمة كالفروج واإلرضاع ونحوھا أمور ینبغي أن یحتاط فیھا، فالنبي صلى هللا علیھ وسلم في مسألة الرضاع عمل : یقول

ًبالشبھتین، فجعل للرضاع تأثیرا من جھة عدم جواز النكاح، ومنع الرجل أن یستبقي المرأة، وأیضا  أسقط حكم الرضاع واستند إلى األصل ً
من أنھا أجنبیة فمنعھ من الدخول علیھا ومصافحتھا على أنھا محرم لھ، فھذا یلجأ إلیھ الفقیھ في بعض المسائل من باب االحتیاط واالستبراء 

 عندھم إشكال في ھذه - رحمھم هللا-  ، وبعض العلماء)فمن اتقى الشبھات فقد استبراء لدینھ وعرضھ: (للدین، وقد قال علیھ الصالة والسالم
ألن ) الحاظر إذا تعارض حاظر ومبیح یقدم: (إذا تردد األمر بین شبھین محرم ومبیح فإنني أغلب المحرم؛ ألن القاعدة: المسألة، ویقول

تي شبھ من الحرام فقد جاءت ٍالتحریم فیھ زیادة حكم وزیادة علم، فالمبیح باق على األصل ومستند إلى األصل، واألصل یرجحھ، لكن كونھ یأ
ال، أقدم الحالل؛ ألن األصل إباحة األشیاء؛ : زیادة علم، وزیادة العلم توجب التقدیم، فأقدم الحرام من ھذا الوجھ، وبعض العلماء یقول
یھ اختالف أنظار العلماء، وھذا كلھ مما یكون ف. ُوالشریعة شریعة تیسیر؛ والنبي صلى هللا علیھ وسلم ما خیر بین أمرین إال اختار أیسرھما

نسأل هللا العظیم، رب العرش الكریم، . وتحتك وتصطدم فیھ االجتھادات بین األئمة، وعندھا یظھر فتح هللا على من فتح علیھ من واسع علمھ
ِأن یلھمنا الحق ویرزقنا اتباعھ، وأن ال یجعلھ ملتبسا علینا فنضل، إنھ ولي ذلك والقادر علیھ، وهللا تعالى أع   .لمً

 
 
 
 

 حكم من علق الطالق بوضع ذكر أو أنثى فوضعت خنثى
 
 

ِإن ولدت ذكرا أو إن ولدت أنثى؟ الجواب: ما الحكم لو ولدت خنثى وقد قال لھا: السؤال  یعطونھ -رحمھم هللا-الخنثى في األصل أن العلماء : ًِ
، فھو متردد بین األنثى وبین الذكر، فالیقین أنھ أنثى )یزال بالشكالیقین ال : (ًحكم األنثى، ولذلك یعتبرونھ مندرجا تحت القاعدة المشھورة

حتى نتیقن أنھ ذكر، وإن كان في الواقع أنھ بین الذكر واألنثى، فإذا ولدتھ على أنھ خنثى وكان فیما بینھ وبین هللا قد اشترط تمحض الذكوریة 
ًذا قصد أن یكون ذكرا محضا أو أنثى محضا، وكان أثناء الوالدة لم أو تمحض األنوثة فال طالق؛ ألنھ لیس بذكر محض وال بأنثى محض، فإ ً ً
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 أنھ في ھذه الحالة یحكم بعدم الطالق؛ ألنھ شرط فیما بینھ وبین -رحمة هللا علیھم- ًیتمحض ذكرا ولم یتمحض أنثى، فاختار بعض مشایخنا 
ًهللا عز وجل أن یطلق الطلقة إن تمحض ذكرا وأخرجتھ ذكرا، ویطلق طلقتی ن إن تمحض أنثى وأخرجتھ أنثى، والخنثى لیس بذكر محض ً

ًوال بأنثى محض، ولذلك إذا تلفظ بھذا اللفظ وبینھ وبین هللا عز وجل أنھ یقصد كونھ ذكرا محضا أو أنثى محضا، فإنھ ال یحكم بالطالق،  ً ً
ئٍذ ال إشكال ویحكم بما تمیز وآل إلیھ حالھ، وقال أما لو تبین بعد وضعھ مباشرة أنھ ذكر أو أنثى فحین: وزاد من ذكرنا من مشایخنا فقال
ًعندي شبھة إذا كان التمیز طارئا بعد زمان، الحتمال أن یكون مراده متمحضا الذكورة واألنوثة أثناء : بعض مشایخنا رحمة هللا علیھم ً

یز بعد الوضع والوالدة بسنوات، وقد یتمیز عند ًالخروج ولیس مراده أن یتمیز بعد ذلك؛ ألنھ ربما خرج مشكال أثناء الوضع والوالدة، ثم تم
ًقرب البلوغ، ولذلك فاألصل یقتضي أنھ إذا كان مراده أثناء الوضع، أن یكون ذكرا محضا أو أنثى محضا فال طالق، وھذا مثل قولھ ً إن : ً

ًكان أول ما تلدینھ ذكرا فطلقة، وإن كان أول ما تلدینھ أنثى فطلقتان، فولدتھما معا فإنھا ال إن :  تطلق، وھذا قول جمھور العلماء؛ ألنھ قالً
كان أول ما تلدینھ، مع أن الذكر موجود واألنثى موجودة؛ ألنھ علق على صفة، فھو إذا استصحب الوالدة صفة مؤثرة كأن یكون بینھ وبین 

بالنسبة للمسألة . الذي ذكرناه، وهللا تعالى أعلمهللا أن تتمحض الوالدة بالذكورة أو باألنوثة فحینئٍذ تؤثر الصفة ویحكم بالطالق على التفصیل 
، مع قاعدة )الیقین ال یزال بالشك(الماضیة كنا نركز في الجواب على مسألة الشبھة وتردد الشبھة، لكن السائل لعلھ یقصد تعارض قاعدة 

أنھ كیف ُیجمع بین كوننا نعمل : لي من السؤالالعمل بالشبھین أو إعمال الشبھتین، إذا كان لھ شبھ من حرام وشبھ من حالل، أنا فیما یظھر 
في حال ) الیقین ال یزال بالشك(أن قاعدة : ؟ إن كان ھذا مراده فالجواب ھو)الیقین ال یزال بالشك(بالشبھتین، ولماذا لم نرجع إلى قاعدة 

قین والغالب أنھ لم یخرج شيء؛ ألن فالی شخص توضأ للظھر، ثم حضرت صالة العصر وشك ھل خرج منھ شيء أو ال؟: ًوجود الغلبة، مثال
ًاألصل كونھ متوضئا متطھرا، وحینئٍذ ال تعارض، فعندنا أصل ثابت، لذا قالوا في القاعدة ، لكن في )األصل بقاء ما كان على ما كان: (ً

 زمعة ویجوز أن یدخل على ًالشبھین تعارض أصالن بدون ترجیح، ففي قصة ابن زمعة إذا جعلت الولد المختصم فیھ ابنا، فحینئٍذ یكون ابن
فالمرأة كانت تحت زمعة وزنى بھا ) الولد للفراش: (أم المؤمنین سودة بنت زمعة وتثبت المحرمیة؛ ألن النبي صلى هللا علیھ وسلم قال

ٌالرجل، فإذا جئنا ننظر إلى األصل الموجود من كونھا فراشا لـزمعة فھذه األمة تبع لـزمعة فولدھا تبع لـزمعة ، وال ٌ ً إشكال ویحكم بكونھ ولدا ً
إنھ ولده، ویؤثر فیھ، وھذا على : لكن إذا جئنا ننظر إلى القرائن الموجودة من كونھ فیھ شبھ ممن ُیدعى أنھ ولده بالزنى، فحینئٍذ یقال. للفراش

إن أنكحة الجاھلیة لم تتوفر فیھا : حكم الجاھلیة؛ فبعض األمور أبقیت على حكم الجاھلیة، مثل األنساب، فما قال النبي صلى هللا علیھ وسلم
شروط اإلسالم فتكون باطلة، فاألنساب نبھ العلماء على أنھا تبقى على حكم الجاھلیة، فإذا جئنا ننظر إلى الولد من حیث الشبھ والصفات 

ً محرما لـسودة بنت زمعة وجدنا فیھ الشبھ بمن زنى، فھذا یقتضي أن یلحق بھ، لكن في الشرع ال یلحق بھ وإنما یكون ولد زنى فال یكون
ًرضي هللا عنھا وأرضاھا، فأمرھا علیھ الصالة والسالم أن تحتجب منھ، ألن فیھ شبھا یدل على أنھ لیس للفراش، وأبقى حكم الفراش بناء  ً

ندنا أصل أنھ على األصل، فأعمل األصلین، وھذا من باب تردد الشبھین، ولم یوجد أصل نرجح بھ أحدھما على اآلخر، بخالف الوضوء، فع
، ثم القاعدة )الیقین ال یزال بالشك: (األصل بقاء ما كان على ما كان، ونعمل بقاعدة: متطھر، وھو یشك ھل خرج منھ شيء أو ال؟ فنقول

ًأن ھناك أصال یمكن الرجوع إلیھ، وشبھة عارضة، وشكا عارضا، لكن في الشبھتین : تدلك على ھذا، فالیقین ال یزال بالشك، معناه ً ً
لمستویتین یكون من باب تعارض األصلین، مثل مسألتنا التي معنا، األصل أنھ أجنبي، واألصل أنھ ولد، فھذان أصالن متضادان، فھو ولد ا

ومن أمثلة . ٌلـزمعة ألنھ صاحب الفراش، وولد لذاك على أنھ ألحق بالشبھ، والشبھ مؤثر، فتعارض األصالن وكل منھما معتبر في بابھ
إذا رفع المصلي رأسھ من الركوع ھل یقبض یدیھ أو یسبلھما؟ إذا جئت تنظر إلى األصل : وأحدھما طارئ والثاني قدیمتعارض األصلین 

األصل أن المصلي ال یتحرك حركة زائدة، وال یقف بصفة زائدة إال بدلیل صریح؛ ألنھ إذا قبض یدیھ سیعمل حركة، واألصل یقتضي : تقول
األصل أنھ قابض قبل الركوع، واألصل : یسبل حتى یدل الدلیل على القبض، فتغلب جانب اإلسبال، أو تقولأن یسبل یدیھ، فاألصل العام أن 

فالقول األول معتمد على أصل في الصالة معتبر . بقاء ما كان على ما كان، فإذا رفع رأسھ من الركوع رجع إلى األصل الذي كان علیھ
لى الكالم، واألصل عدم الحركة حتى یدل الدلیل على الحركة، فاألصل القدیم مستند إلى نص األصل السكوت حتى یدل الدلیل ع: ولذلك قالوا
ُال تتحركوا وال تفعلوا شیئا إال إذا أمرتم بالحركة والفعل: أي) مالي أراكم رافعي أیدیكم كأذناب خیل شمس، أسكنوا في الصالة(في الصالة  ً .

إن ما بعد الركوع حالة مستقلة :  والسالم قبل الركوع یستصحب لما بعد الركوع؟ أم نقولفشككنا في ھذه المسألة ھل قبضھ علیھ الصالة
تحتاج إلى نص في القبض؟ من قبض یرجح ھذا األصل فھو على سنة، ومن أسبل یرجح ھذا األصل فھو على سنة، فھذا یعتبر من باب 

األصل أن یسبل یدیھ؛ ألنھ ما عندي دلیل على القبض، : ًت مثالتعارض األصلین، فھذه أصول متضادة ما تستطیع أن ترجح أحدھا، لو قل
أصل القبض یكون قبل الركوع، وما بعد الركوع لیس لھ حكم ما قبل : األصل في الصالة أن یقبض، فترد علیھ وتقول: یرد علیك ویقول

حتى عاد كل فقار إلى : (رأ، وقد جاء النصسمع هللا لمن حمده، وال یق: الركوع؛ ألن ما قبل الركوع فیھ قراءة، وبعد الركوع یقول
أنھ ال یتعارض تقدیم األصل مع مسألة الشبھات : المھم أن ھذا من باب تعارض األصلین ولھ نظائر كثیرة، والمقصود من ھذا...) موضعھ

  .لما ذكرنا من األدلة
 
 
 
 

 وصیة في تربیة األوالد
 
 

 توفیر المأكل والمشرب ویغفل عن التربیة من حیث التأدیب والتھذیب، فھل من وصیة بعض اآلباء یقتصر في تربیتھ ألبنائھ على: السؤال
أما بالنسبة لتربیة األوالد فالكالم حولھا ال شك أنھ یحتاج إلى وقت طویل، لكن جماع الخیر كلھ في تقوى هللا عز : حول ھذا األمر؟ الجواب
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دعاء هللا أن : أولھا وأعظمھا: ًأمورا تھیئ لھ البركة فتوضع لھ في ولده، وھذه األسبابوجل، وإذا أراد هللا أن یقر عین الوالد في ولده رزقھ 
یة طیِّبة : یصلح لھ الذریة والولد، كما حكى هللا عن أنبیائھ وصالح عباده، فقال نبیھ ًربِّ ھْب لي مْن لدنك ذرِّ ًَ َ َ ََ َّ ِ ُِ ْ ُ ال تھب لي : أي] 38:آل عمران[َ

یة طیِّبة إنك سمیُع الدعاء ذریة فقط، ولكن أسألك أن ت ِكون طیبة، ربِّ ھْب لي مْن لدنك ذرِّ َ َ َ َ َ َ َُّ ِ َّ ِ َِّ َِ ً ًَ ُ ْ : وقال هللا عن عباده الصالحین] 38:آل عمران[ُ
یاتنا قرة أْعُین واْجعلنا للُمتقین إماما  ًربنا ھْب لنا مْن أزواجنا وذرِّ َ َ َ َ َ َ َ َِ ِ ِ َّ ِ َّ ِ ََّّ َْ َْ َ َ َ ٍَ َ ُ ََ ُ أل هللا في أوقات اإلجابة أن یصلح لھ ذریتھ؛ لعلمھ أنھ ، فیس]74:الفرقان[ِْ

إذا صلحت ذریتھ فإن هللا عز وجل یقر عینھ بھم في الدنیا واآلخرة، فكم من بھجة للنظر، وكم من سرور للقلب، وكم من طمأنینة للنفس 
إن الرجل في بیتھ مع زوجھ لربما نزلت بھ وراحة وبھجة بالولد الصالح، فھو خیر معین بعد هللا عز وجل على شدائد الدنیا، بل حتى 

مصیبة حتى كادت امرأتھ أن تطلق علیھ، فیدخل الولد الصالح فیصلح ما بینھ وبین زوجھ، وھذه من بركات الذریة الصالحة، وإذا كان الولد 
ًصالحا كان قائما علیھ إذا مرض، یقوم على شأنھ ویحتسب أجره عند هللا عز وجل، فیجد خیره وبركتھ  وكذلك من . ما شاء هللا أن یجدً

أن ینظر الولد : أولھما: التربیة الصالحة، والتربیة تفتقر باالختصار إلى أمرین مجملین: األسباب التي تھیئ الذریة الصالحة والولد الصالح
 وتشحذ ھمتك بالتبكیر إلى قولك وعملك، وتكون قدوة لھ، فإذا رآك بمجرد أن تسمع داعي هللا إلى الصالة تبكر وتبتكر، إلى الصالح في

بیوت هللا، وعمارتھا بذكر هللا، خرج كما خرجت وبادر كما بادرت، ولربما غیبك لحدك وغیبك قبرك فتذكرك عند كل صالة فترحم علیك، 
ًفاألب الصالح الذي یترجم بالقدوة الصالحة وبالعمل الصالح معاني للصالح، یخط لولده صراطا مستقیما، وسبیال قویما، ً  یھتدي بھ ولده وولد ًً

إذا كانت القدوة : أما األمر الثاني في القدوة. ولده من بعده، حتى ینال أجره وأجر من اقتدى بذلك الھدي إلى أن یرث هللا األرض ومن علیھا
 فیكون خیر والد لولده، ھي األساس، فینبغي على الوالد أن یھیئ لنفسھ جمیع أسباب القدوة، فإذا دخل البیت فلیدخل بالحنان والبر واإلحسان

وما ُجبلت قلوب األبناء على حب اآلباء بشيء مثل اإلحسان، ومثل الرفق الذي ما كان في شيء إال زانھ، وما نزع من شيء إال شانھ، وھذا 
ھ وسلم سكن علیھ وسلم وھو ساجد بین یدي هللا یأتي ولده ویمتطي ظھره، فلما امتطى ظھر النبي صلى هللا علی رسول األمة صلى هللا علیھ

لو كان النبي صلى هللا علیھ : الصالة والسالم ولم یزعجھ ولم یقلقھ، فشھد ابنھ بحنانھ ورحمتھ وبره علیھ الصالة والسالم، قال بعض العلماء
ا خال مع الحسن أنھ كان إذ:  في الخلوة من ركوب الظھر لما ركبھ أمام الناس، معناه-على اختالف الروایة- وسلم ال یمكن الحسن والحسین 

. والحسین یدللھم، ویدخل السرور علیھم إلى درجة أنھم یمتطون ظھره، ففعال ذلك أمام الناس، فالقدوة باإلحسان وبالكلمة الطیبة وبالبر
النصیحة أن یكون ھناك تعلیم وتوجیھ وإرشاد بكلمة طیبة، ونصیحة صادقة، وینبغي على كل والد وكل والدة أن تفرق بین : الكلمة األخیرة

التي تكون ناشئة من أسباب دنیویة وغیرة على العرض وعلى النفس، وبین النصیحة الخارجة من قلب یخاف هللا، یرید أن یقي نفسھ وأھلھ 
رزقنا اللھم بارك لنا في أزواجنا وذریاتنا، وا. نسأل هللا العظیم رب العرش الكریم أن یھب لنا ولكم ذریة صالحة تقر بھا العین. من نار هللا

  .خیر الولد وخیر الذریة إنك ولي ذلك والقادر علیھ، وآخر دعوانا أن الحمد  رب العالمین
 
 
 
 

 [6[ باب تعلیق الطالق بالشروط -شرح زاد المستقنع 
العلماء رحمھم قد یحلف الزوج بالطالق على أمر یرید أن یمنع زوجتھ منھ أو یحثھا علیھ، فیترتب على ھذا الحلف مسائل في الطالق بحثھا 

 .هللا بتفاصیلھا
 (كلما(تعلیق الطالق على الطالق بـ

 
 

. بسم هللا الرحمن الرحیم الحمد  رب العالمین، والصالة والسالم على أشرف األنبیاء والمرسلین، سیدنا محمد وعلى آلھ وصحبھ أجمعین
فوجدا، طلقت باألولى طلقتین وفي . ما وقع علیك طالقي فأنت طالقكلما طلقتك أو كل: وإن قال: [ فیقول المصنف رحمھ هللا تعالى: أما بعد

ٌأنت طالق، فھذا طالق منجز، حیث : ًأن یوقعھ الزوج منجزا، كقولھ المرأتھ: الحالة األولى: تقدم معنا أن الطالق لھ حالتان]. ًالثانیة ثالثا 
 ببیانھا - رحمھم هللا- ، والتعلیق لھ مسائل وأحكام اعتنى العلماء ًأن یكون معلقا: الحالة الثانیة. أمضى طالقھا دون أن یعلقھ على شيء

مسائل التعلیق، وذكرنا أن التعلیق ال یكون إال من زوج، وبینا أنھ إذا وقع من األجنبي فال یقع على  -رحمھ هللا-وتفصیلھا، وبین المصنف 
ضمون جملة على حصول مضمون جملة أخرى، وبینا أن لھذا ثم ھذا التعلیق یشتمل على ربط حصول م. أصح أقوال العلماء رحمھم هللا

التعلیق أدواٍت یتم من خاللھا ربط الجمل بعضھا ببعض، ومنھا ما یقتضي التكرار، ومنھا ما ال یقتضي التكرار، وبینا مسائل الطالق 
، في معرض بیانھ لتعلیق الطالق على  في نوع خاص من التعلیق-رحمھ هللا- بالشروط، وفصلنا جملة من تلك المسائل، وما زال المصنف 

الطالق، فالطالق قد یعلق على وقوع شيء إذا وقع وقع الطالق، فیعلق إما على أقوال وإما على أفعال، ثم ھذا الشيء إذا كان من جنس 
ن على األفعال، والطالق من ًالطالق فإنھ یعتبر فردا من أفراد تعلیق الطالق على وقوع الشيء، ألن التعلیق قد یكون على األقوال وقد یكو

ً ال زال في معرض بیانھ للمسائل التي تتعلق بتعلیق الطالق على الطالق، وتعلیق الطالق على الطالق تارة -رحمھ هللا-األقوال، فالمصنف 
ًیكون تعلیقا لطلقة على وقوع طالق منھ، وتارة ینسحب الطالق ویتكرر و كلما وقع علیك طالقي كلما طلقتك أ: وإن قال: [ قال رحمھ هللا. ً

 ...... .[ فأنت طالق
 

 (كلما وقع علیك طالقي(و) كلما طلقتك: (الفرق بین
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ًال تقع الطلقة إال بعد وقوع الطالق منھ، فأصبح الطالق معلقا علیھ ھو، ولیس على وقوع ) كلما طلقتك: (ھناك فرق بین الجملتین، فقولھ
ى وقوعھ من المطلق وبین أن یعلق الطالق على مجرد وقوع الطالق، فإذا علقھ على تطلیقھ فال الطلقة، وھناك فرق بین أن یعلق الطالق عل

فقد علق الطالق على وقوع ) كلما وقع علیك طالقي(ًتطلق إال بتطلیقھ، ویكون الطالق منحصرا في ذلك التطلیق الذي یقع منھ، وأما 
لطلقة األولى، فإن وقعت الطلقة األولى جاء الشرط وتحقق للطلقة الثانیة؛ ألنھ الطالق، فینسحب الطالق وراء بعضھ، فتطلق لوقوع الشرط ا

: كلما طلقتك فأنت طالق، فلو قال لھا: اللفظة األولى. ًطلقة ثانیة لشرط ثان مستأنف، ویكون ھذا مقتضیا للتكرار كلما وقع علیھا طالق تقع
مرتبة على شرط بینھ وبین هللا، أنھ إن طلقھا فھي : أنت طالق، والطلقة الثانیة: ھبقول: الطلقة األولى: ٌأنت طالق فإنھا تطلق علیھ طلقتین

ًطالق، فیكون الطالق معلقا على وقوعھ من المطلق، وال تستطیع أن تحدث طلقة ثالثة بعد ھاتین الطلقتین ألنھ یتقید الطالق في ھذا الشرط 
كلما وقع علیك طالقي فأنت طالق، فقد علق الطالق على : اللفظة الثانیة.  یتكررًبأن یحصل منھ الطالق، ولم یحصل منھ إال مرة واحدة فال

أنت طالق، وقع علیھا الطالق فتطلق الطلقة الثانیة، فإذا طلقت الطلقة الثانیة، وقع علیھا طالق فوقع الشرط : وقوع الطالق، فإذا قال لھا
). وإن قال كلما طلقتك أو كلما وقع علیك طالقي فأنت طالق: (انیة، یقول رحمھ هللافتطلق الثالثة، ھذا الفرق بین الصورة األولى والصورة الث

أسند الطالق ورتبھ على وقوع الطالق، وفي كلتا الصورتین ال یمكن أن یقع الطالق ) كلما وقع علیك طالقي(أسند إلى نفسھ، ) كلما طلقتك(
فأسند الطالق إلى نفسھ؛ فتطلق طلقة واحدة مع الطلقة ) كلما طلقتك: ( قولھفي االبتداء إال إذا حصل منھ طالق، فإذا حصل منھ طالق في

كلما وقع علیك الطالق مني فأنت طالق، فإنھ إذا طلقھا الطلقة األولى؛ جاءت الطلقة الثانیة بالشرط مثل الصورة : التي طلقھا، لكن في قولھ
 كلما وقع طالق تقع طلقة، فوقعت الثانیة بالشرط ووقعت الثالثة بعدھا األولى، لكن ھناك أمر آخر مرتب على الطلقة الثانیة، وھو أنھ

بالوقوع؛ ألنھ وقع طالق فتحقق الشرط مرتین، ففي المرة األولى تحقق بتطلیقھ، وفي المرة الثانیة تحقق بوقوعھ لتحقق الشرط فتطلق علیھ 
فإنھا : ًلفظھ وتطلیقھ، والطلقة الثانیة بناء على شرطھ، وأما في اللفظ الثانيًففي اللفظ األول تطلق علیھ مرتین، الطلقة األولى بناء على . ثالثا

تطلق علیھ ثالثا، تطلق علیھ الطلقة األولى؛ ألنھ طلق، و تطلق علیھ الطلقة الثانیة؛ ألنھ وقع علیھا طالقھ، وتطلق علیھ الطلقة الثالثة ألنھ 
نسحب الطالق وراء بعضھ حتى یستتم العشرین، ھذا الفرق بین الصورة األولى وقع طالقھ بالطلقة الثانیة، ولو كان الطالق عشرین ال

تقتضي التكرار، فیتكرر ) كلما(التكرار بوقوع الطالق؛ و: التكرار بوقوع الطالق منھ، وفي الصورة الثانیة: في الصورة األولى. والثانیة
) كلما(تقتضي :  وال یتكرر إذا لم یقع منھ طالق، وفي الصورة الثانیةعلیھ الطالق في الصورة األولى بتكرره منھ، كلما وقع منھ طالقھ،

ٌالتكرار لحدوث الطالق ویسحب بعضھ بعضا، فالطلقة األولى موجبة للثانیة، والثانیة موجبة للثالثة، وھكذا حتى یستتم عدد الطالق ٌ ً.  
 
 
 
 

 تعلیق الطالق على الحلف
 
 

...... 
 

 قحكم إیقاع الطالق بالحلف بالطال
 
 

رحمھ -شرع المصنف ]. أنت طالق إن قمت، طلقت في الحال : إذا حلفت بطالقك فأنت طالق، ثم قال: إذا قال: فصل: [ قال رحمھ هللا تعالى
ّ في تعلیق الطالق على الحلف، والحقیقة أن الحلف لھ باب مخصوص وھو باب األیمان، والحلف شيء والطالق شيء آخر، لكن تجوز - هللا ٌ ٌ

وتسامحوا في إطالق الحلف على الطالق، وھذا ال یستلزم أن الطالق یأخذ أحكام الیمین كلھا، إنما ھذا تجوز لوجھ الشبھ بین الیمین العلماء 
الطالق في ھذه الصورة في تعلیق الطالق بالشرط لقصد الكف : الذي ھو الحلف وبین الطالق، ووجھ الشبھ ینحصر في صور خاصة، منھا

ً، فإذا علق الطالق على شيء زاجرا امرأتھ عن ذلك الشيء أو حاثا لھا على ذلك الشيء، فإنھ حینئٍذ یكون في معنى أو الحمل على الفعل ً
ومن : (بغیر هللا عز وجل، وال ینعقد بغیر هللا عز وجل الیمین من جھة الحث على الترك أو على الفعل، ال أنھ یمین؛ ألن الحلف ال یصلح

، فلیس بیمین شرعي من كل وجھ، وإن كان بعض العلماء یرى أنھ یكفر كفارة یمین، لكن ھذا قول )و لیصمتًكان حالفا فلیحلف با أ
 على وقوع الطالق المعلق بالشرط الذي ألزم فیھ المكلف نفسھ فیما بینھ وبین هللا أن امرأتھ - رحمھم هللا-مرجوح، وجمھور السلف واألئمة 

إن قمت فأنت طالق، أو إن قعدت، أو : إن جاء الغد أو إن طلعت الشمس فأنت طالق، وبین قولھ: إن خرجت طلقت علیھ، فال فرق بین قولھ
ًإن سلمت على أبیك، أو إن زرت أھلك، فكل منھما بمعنى واحد، وھذا قول جمھور العلماء   ومنھم األئمة األربعة، فإذا علق فیما -رحمھم هللا- ٌ

تھ على فعل أو یمنعھا ویزجرھا من فعل فإنھ في معنى الیمین من جھة الحث والمنع، لكنھ ال بینھ وبین هللا عز وجل من أجل أن یحث امرأ
إنھ یكون في حكم الیمین، وھذا قول مرجوح ألنھ مبني على القیاس : یأخذ حكم الیمین من كل وجھ، ھذا من حیث األصل، قال بعض العلماء

ٌھ في األصل تعبدیة في الكیفیة، فالشرع جعل الطالق جده جد وھزلھ جد، یقول والنظر، وأنتم تعلمون أن الطالق مبناه تعبدي، وألفاظ ٌ
لفظ الطالق على الخطر والمخاطرة، فاألصل أنھ ال یتكلم متكلم بھذا الطالق إال ألزمھ الشرع بھ، ھذا ھو األصل، فلن یستطیع أحد : العلماء

رعي یبین أنھ ال یأخذ حكم الطالق، حتى الھازل الذي ال یقصد وال یرید إیقاع أن یسقط ھذا اإللزام الذي ألزم بھ المكلف نفسھ إال بدلیل ش
الطالق أمضى الشرع علیھ الطالق، مع أنھ ال نیة لھ، والشرع یعظم أمر النیة، وقد تقدم بیان حكمة الشرع في اعتماد الطالق، وأخذ الناس 

ًوفیما بینھ وبین هللا قصد أنھا طالق من حبل؛ فإنھا تطلق علیھ قضاء، كل ھذا أنت طالق، : فیھ بالحزم وبالجد، حتى أن الرجل لو قال المرأتھ
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إن خرجت من الدار فأنت : حتى ال یتالعب الناس بھذا اللفظ المبني على الخطر، وأنھ ینبغي أن یحتاط في أمر دینھ، فھو حینما یقول المرأتھ
د إیقاع الطالق إن خرجت من داره، وكونھ یرید أن یمنعھا أو یرید أن یحثھا على طالق، ال یختلف اثنان أنھ فیما بینھ وبین هللا عز وجل یری

الفعل؛ ھذا أمر خارج عن صلب الموضوع، صلب الموضوع أن هللا أعطاه إذا تلفظ بھذا الطالق أن یمضي علیھ الطالق، ھذا الذي مضت 
ًر جاء تبعا، وشرع هللا ألزم كل مطلق بطالقھ، وجمھور العلماء على علیھ الشریعة في جد الطالق وھزلھ، وإذا ثبت كونھ یقصد المنع فھذا أم

ًوقوع الطالق المعلق بشرط سواء تضمن الشرط حثا أو منعا وزجرا بحیث یقصد منھ أن یحث امرأتھ على شيء أو تمتنع منھ، فإن وقع  ً ً ً
: یعني-إن خرجت : ق، ویعرف أنھ یقول لزوجتھإن خرجت فأنت طالق، فكل شخص یعرف معنى الطال: الشرط وقع المشروط، فلو قال لھا

إن جاء الغد فأنت طالق، ھذا قصده في الزمان، وھذا : إن خرجت فأنت طالق، وبین قولھ:  فأنت طالق، فال فرق بین قولھ-بینھ وبین هللا
ینھ وبین هللا، وجاء بصیغة معروفٍة في قصده في وقوع الفعل أو عدم وقوعھ إن لم تقومي، إن لم تذھبي، إن لم تأتي، إن لم تعملي، كل ھذا ب

إذا ثبت ھذا، فإن تسمیة . لسان العرب، وربط مضمون جملة بمضمون جملة أخرى، فنلزمھ فیما بینھ وبین هللا بطالقھ، ھذا من حیث األصل
ًي صلى هللا علیھ وسلم أنھ أمر أحدا ًالطالق حلفا لیس المراد أنھ من كل وجھ یأخذ حكم الیمین، وال تشرع فیھ كفارة الیمین، وما حفظ عن النب

ًفي الطالق أن یكفر كفارة یمین، وال عن واحٍد من أصحاب النبي صلى هللا علیھ وسلم أنھ أفتى أحدا في مسألة من مسائل الطالق أن یكفر 
عز وجل على وقوع الشيء الذي ً على أن من علق طالقا بینھ وبین هللا -رحمھم هللا-كفارة یمین، بل جماھیر السلف من العلماء واألئمة 

ًاشترطھ؛ أنھ یلزم بالطالق، وال فرق في ذلك بین أن یعلق على زمان أو مكان أو بین أن یعلق على وقوع شيء أمرا وحثا أو زجرا وتركا ً ً ً. 
 
 
 
 

 تعلیق الطالق على الحلف بالطالق
 
 

إن ذھبت إلى أمك، إن ذھبت إلى أھلك، إن قمت، إن : إذا قال لھا في تعلیق الطالق على الحلف، وكما ذكرنا أنھ - رحمھ هللا-شرع المصنف 
... قعدت، إن لم تتكلمي، إن لم تعملي، إن تكلمت فأنت طالق، إن خرجت فأنت طالق، وكان یقصد منعھا من الخروج، أو منعھا من الكالم

ٍ كي یبین المصنف حكم التعلیق على وجود أمر آخر فھنا. ھذه یسمیھا العلماء الحلف بالطالق، ویتجوزون في تسمیة الطالق بالحلف. إلخ
أنت طالق إن قمت، طلقت في : إذا حلفت بطالقك فأنت طالق، ثم قال: إذا قال: (مرتبط بالحث على فعل شيء أو ترك شيء قال رحمھ هللا

نتظر منھ أن یقول ھذه الصیغة، فلو قال ن: ًإذا وقعت مني صیغة الحلف بالطالق فإنك طالقة، بناء على ھذا: أي) إذا حلفت بطالقك). (الحال
إن : إن قمت، أو قال لھا: إن قمت فأنت طالق، فإنھا تطلق؛ ألنھا وجدت صیغة الحلف؛ ألنھ ال یرید منھا القیام إن قال لھا: لھا بعد ھذا

ً إن علقت طالقك على فعلك شیئا :خرجت، فھو ال یرید منھا الخروج، فھذا في معنى الحلف لما ذكرنا، فعلق الطالق على الحلف وكأنھ قال
ًأو تركك شیئا فأنت طالق، فإن وقع منھ تعلیق على ھذا الوجھ فإنھ یحكم بالطالق، سواء قال لھا إن قمت، إن قعدت، إن أكلت، إن تكلمت : ً

ً الساعة الواحدة ظھرا، ثم -ًمثال-ٌإن حلفت بطالقك فأنت طالق، قال ذلك : ونحو ذلك من صیغ التعلیق فإنھا تطلق في الحال، ولو قال لھا
ًإن ذھبت إلى بیت أبیك فأنت طالق، طلقت في الساعة الثانیة ظھرا بالتعلیق األول؛ ألنھ وقع منھ تعلیق على الخروج، : الساعة الثانیة قال لھا

قال . التعلیق على الحلفوھو بمعنى الحلف، ثم ننتظر إن خرجت إلى أبیھا وقعت الطلقة الثانیة، وھذا مبني على ما ذكرناه من مسألة 
 تقدمت معنا مسائل التعلیق على الزمان، وإضافتھ إلى الزمان]. ال إن علقھ بطلوع الشمس ونحوه ألنھ شرط ال حلف: [المصنف رحمھ هللا

ن حلفت بطالقك إ: أن یقول لھا: صورة المسألة التي ذكرھا المصنف. المستقبل، وبینا الصور والمسائل التي ذكرھا العلماء في ھذا الموضع
ًلیست بحلف؛ ألنھا ال تتضمن حثا على فعل، وال منعا من شيء، ) إن طلعت الشمس(إن طلعت الشمس فأنت طالق، : فأنت طالق، ثم قال لھا ً

في ھذه الحالة علق طالقھ على طلوع الشمس فإن طلعت الشمس : فھذه الجملة لیست عندھم في معنى الیمین وال في معنى الحلف، وقالوا
ًإنھا تطلق حاال، والجمھور على أنھا تطلق بطلوع الشمس، فعلى ھذا إذا اشترط الحلف : كم بطالقھا، وفي ھذه المسألة بعض العلماء یقولح

ًفال بد وأن تتضمن صیغة التعلیق أمرا بشيء أو نھیا عنھ كما ذكرنا ً.  
 
 
 
 

 (إن حلفت بطالقك فأنت طالق(تكرار صیغة 
 
 

وإن حلفت بطالقك فأنت طالق أو إن كلمتك فأنت طالق وأعاده مرة أخرى طلقت واحدة ومرتین فاثنتان وثالثا [ : قال المصنف رحمھ هللا
أن یحلف وتقع منھ صیغة ثانیة غیر الصیغة التي : الصورة األولى: یقع الطالق فیھا بصورتین) إن حلفت بطالقك فأنت طالق]. (فثالث 

إن قمت فأنت طالق، فإنھا تطلق في الحال؛ ألنھ حلف بطالقھا : فت بطالقك فأنت طالق؛ ثم یقول لھاإن حل: أن یقول: ًقالھا أوال، مثال ذلك
: أن یكون التطلیق بھذا التعلیق بنفس الصیغة، مثال ذلك: الصورة الثانیة. ًإن قمت، وھي صیغة للحلف غیر الصیغة التي ذكرھا أوال: بقولھ

ٌإن حلفت بطالقك فأنت طالق، فھذا حلف بالطالق فتطلق علیھ، ولو جاء : ثم بعد وقت قال لھاإن حلفت بطالقك فأنت طالق، : أن یقول لھا
إن حلفت بطالقك فأنت طالق، تطلق الطلقة الثالثة؛ : إن حلفت بطالقك فأنت طالق فالطلقة ثانیة، وإن جاء مرة ثالثة وقال: مرة ثانیة وقال لھا
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لف، ووقع منھ التعلیق الذي یوصف بكونھ حلفا عند من یسمیھ بھذا االسم من العلماء رحمھم ألنھ في كل إعادة یعیدھا وقعت منھ صیغة الح
وإما أن یكرر نفس . إما أن یحلف بطالقھا حقیقة وحینئٍذ ال إشكال، إذا وقع الشرط وقع المشروط: لھا صورتان) إن حلفت بطالقك: (ًإذا. هللا

ٍبوقوع حلف خارج عن الصیغة األساسیة أو یكون بتكرار الصیغة نفسھا؛ ألنھ فیما بینھ فالتطلیق یكون إما . الصیغة، وھي من صیغ الحلف
ٌوبین هللا أنھ مطلق لھا إن وقعت منھ صیغة الحلف، فإن طلقنا علیھ في المرة األولى فقد طلقنا علیھ بصیغة الحلف وتحقق الشرط، وھكذا في 

أو إن ). (ًتك فأنت طالق وأعاده مرة أخرى طلقت واحدة ومرتین فاثنتان، وثالثا فثالثأو إن كلم. (المرة الثانیة، وھكذا في المرة الثالثة
إن كلمتك فأنت طالق، ثم : قال لھا اآلن: ًإن كلمتك فأنت طالق، فقد كلمھا، مثال: في ھذه الحالة لو جاء وقال لھا مرة ثانیة) كلمتك فأنت طالق
ًإن كلمتك فأنت طالق، فطلقة ثانیة، وإن رجع فثالثة؛ :  تطلق علیھ، فإن رجع مرة ثانیة وقالإن كلمتك فأنت طالق، فإنھا: بعد دقیقة قال لھا

ًیحكم بطالقھا ثالثا إن تكرر منھ ذلك ثالثا: ًألنھ تكلم، وإذا وقع الشرط فقد وقع المشروط، بناء على ذلك ً.  
 
 
 
 

 تعلیق الطالق على الكالم
 
 

ھذه أمثلة ال یستغرب اإلنسان منھا، ]. تنحي، أو اسكتي، طلقت : ن كلمتك فأنت طالق، فتحققي، أو قالإ: إذا قال: فصل: [قال رحمھ هللا تعالى
ًفھي نوع من الریاضة لذھن الفقیھ وطالب العلم الذي سیجلس غدا للفتوى أو للقضاء أو للتعلیم، ومن علم بھذه المسائل الغریبة العجیبة فإنھ 

ھم وطریقتھم، فال یظن الطالب أن ھذا شيء غریب معقد، بل ھذا نوع من الترویض، وھو مدروس من سیأتیھ مثلھا، ولكل أھل زمان أسلوب
العلماء رحمھم هللا، وھم أبعد من أن یضیعوا أوقاتھم وأوقات من یدرس كتبھم، بل ھذه المسائل تدرس بعنایة، ویراد بھا الترویض للذھن 

ة الناس ما لم یخطر لك على بال، فالعلماء یضربون أمثلة متعددة، وكلمات غریبة، على المسائل الغریبة في الطالق، وسیأتیك من أسئل
ویقصدون منھا وضع ضوابط للفقیھ بحیث إذا سئل عن أي مسألة یعرف أصلھا، فقد یأتي رجل لم یقرأ الفقھ البتة؛ ویأتیك بشيء أشبھ ما 

ن یأتي بكلمات مبنیة على كالم العلماء رحمھم هللا، لكنھا اختلفت باختالف یكون بما ذكره العلماء، وقد رأینا في مجالس علمائنا ومشائخنا م
إذا علق الطالق على شيء، إذا علق على شيء آخر؛ كل ھذا ترویض : عادات الناس وأسالیبھم، فالكلمات التي یذكرھا العلماء مثل قولھم

ًلطالب العلم الذي سیكون فقیھا أو مدرسا أو مفتیا أو قاضیا، حتى ال ً ً یستغرب شیئا مما یقع بین یدیھ، ویستطیع أن یقیس، والقاضي تأتیھ ً
ًفنحن دائما في المسائل الغریبة ننبھ على ھذه . المسائل من كل حدب وصوب، ولیست معینة، وكذلك المفتي، وكذلك من یدرس ویعلم

 یھمنا تحقق الكلمة، والذي یھمنا األصل والقاعدة والضابط التنبیھات ألنھا تربط طالب العلم بھذه األشیاء، وتجعلھ ینتبھ لألساسیات، ونحن ال
الذي یبنى علیھ، وترتبط بھ مسائل الباب، والذي یدرس الفقھ بال معرفة لقواعده وضوابطھ ال یستطیع أن یتصدر للفتوى في المسائل الغریبة 

. ن یحفظ، ویستطیع أن یستحضر عند الحاجة إلى ذلكالتي لم یدرسھا، لكن الذي یعرف الضوابط واألصول یستطیع أن یستذكر، ویستطیع أ
إن : ھذا الفصل فیھ تعلیق الطالق على الكالم، إذا قال). تنحي، أو اسكتي، طلقت: إن كلمتك فأنت طالق فتحققي، أو قال: إذا قال: (قولھ

 طالق، فأي شيء یصیر بعد ھذه الصیغة إن كلمتك فأنت: كالم یتحقق بھ ما اشترطھ على نفسھ) تحققي(كلمتك فأنت طالق، فتحققي، جملة 
قومي، اقعدي، اسكتي، ارفعي ھذا، ضعي ھذا، فقد وقع الشرط : من الكالم ویصدق علیھ أنھ كالم، فإنھ یحكم بوقوع الطالق بھ، فإذا قال لھا

ًر، فالكالم یكون صوتا مشتمال ٌإن كلمتك، واإلشارة شيء، والكالم شيء آخ: ھو قال: ھل اإلشارة كالكالم؟ الجواب. ویحكم بطالق المرأة ً
ِعلى الحروف الھجائیة، فإذا حصل منھ كالم ُحكم بالطالق، وإن حصلت منھ إشارة فال طالق، فال بد وأن یتحقق الشرط على الصفة  ٌ

الحظ حینما قال . إن كلمتك فأنت طالق فتحققي، تثبتي، تریثي، انتبھي، وقعت جملة من الكالم بعد صیغة الشرط فیحكم بطالقھا: المعتبرة
: ٌإن كلمتك فأنت طالق فانتبھي، البعض قد یظن أنھا مرتبطة، والواقع أنھ كالم بعد الصیغة، فتطلق بھ، كما لو قال لھا بعد عشر دقائق: لھا

ًانتبھي احذري، موصوال بصیغتھ أو مفصوال فالحكم واحد، ومراد المصنف: احذري، فلو قال لھا انفصالھ سواء أن اتصال الكالم بالصیغة و: ً
إن كلمتك : (َّمثل بكالم متصل بالصیغة حتى تفھم أنھ إذا انفصل فتطلق من باب أولى وأحرى؛ ألنھ لو قال لھا: في الحكم، وانظر إلى دقتھ

ك فأنت طالق إن كلمت: إن قال لھا: ، قد یظن الظان أنھ ما یقع إال إذا كلمھا بعد الصیغة فقط، لكن قال المصنف)فأنت طالق، ثم كلمھا، طلقت
 .......ِفتحققي، والكالم متصل بالصیغة، فإذا ُحكم بطالقھا بشيء متصل فمن باب أولى أن یحكم بطالقھا إذا انفصل الكالم

 
 تعلیق الطالق على االبتداء بالكالم

 
 

]. م ینو عدم البداءة في مجلس آخرإن بدأتك بھ فعبدي حر، انحلت یمینھ ما ل: وإن بدأتك بكالم فأنت طالق، فقالت: [قال المصنف رحمھ هللا
ٌإذا كل منھما قد اشترط شیئا، الرجل یشترط الطالق إذا ابتدأھا بالكالم، ) ٌإن بدأتك بالكالم فعبدي حر: إن بدأتك بكالم فأنت طالق، قالت ھي( ً

لصیغة فیما بینھ وبین هللا أن زوجتھ طالق إن إذا ابتدأتك بكالم فأنت طالق، ھذه ا: وھي تشترط العتق إذا ابتدأتھ بالكالم، فھو حینما قال لھا
إن بدأتك، ولما : ًكان ھو المبتدئ أوال بالكالم، فلما تكلمت بعد الصیغة أسقطت ھذا الحلف، وأسقطت ھذا التعلیق؛ ألنھا ردت علیھ وقالت

الق، وال یحكم بوقوعھ إال إذا قصد البداءة ردت علیھ سقطت البداءة منھ، وفي ھذه الحالة ال یتحقق شرطھ، ویحكم برفع الصیغة، وال یقع الط
: إن بدأتك بالكالم في الغرفة فأنت طالق، قالت: وأنت ال تكلمني في الغرفة، قال: ال تكلمیني في الغرفة، قالت: ًفي مجلس آخر، مثال قال لھا

شرط، فننتظر حتى یدخال الغرفة، ثم من بدأ منھما وإن بدأتك بالكالم في الغرفة فعبدي حر، في ھذه الحالة الكالم وقع قبل المحل المعتبر بال
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إن بدأتك، أسقطت البداءة : بعد كالمي ھذا، فإذا قالت لھ: إن بدأتك بالكالم فأنت طالق، یعني: وبھذا یفرق بین أن یقول. وقع علیھ ما اشترطھ
ًو یقصد موضعا آخر أو زمانا آخر، مثالًكما في الصورة األولى، وبین أن یقصد مجلسا آخر مثل ما ذكرنا في الصورة الثانیة، أ ً ال : قال لھا: ً

عند حضور : وإن بدأتك بالكالم فعبدي حر، معناه: إن بدأتك بالكالم فأنت طالق، قالت: وأنت ال تتكلم عند أبي، قال: تكلمیني عند أبي، قالت
 فأیھما خاطب الثاني فإنھ ُیحكم علیھ بما التزم بھ، إن كان الوالد، وحینئذ یبقى االثنان أخرسین وإال وقع الطالق ووقع العتق، فتسكت ویسكت،
 .الرجل فطالق وإن كانت المرأة فعتق، ھذا بالنسبة لمسألة تعلیق الطالق على الكالم

 
 
 
 

 تعلیق الطالق بالخروج بغیر إذن
 
 

إن خرجت إلى غیر الحمام بغیر إذني فأنت إن خرجت بغیر إذني أو إال بإذني أو حتى آذن لك أو : إذا قال: فصل: [ قال رحمھ هللا تعالى
طالق، فخرجت مرة بإذنھ ثم خرجت بغیر إذنھ أو أذن لھا ولم تعلم أو خرجت ترید الحمام وغیره أو عدلت منھ إلى غیره طلقت في 

 ...... .[ الكل
 

 عدم جواز خروج المرأة من بیتھا بغیر إذن زوجھا
 
 

ھا إال بإذنھ، وھذا أمر ال إشكال فیھ وأجمع علیھ العلماء رحمھم هللا، لقولھ علیھ الصالة والسالم ال یجوز للمرأة أن تخرج من بیت زوج: ًأوال
، فإذا كانت عند خروجھا إلى بیت هللا، وخروجھا إلى طاعة هللا، )إذا استأذنت امرأة أحدكم إلى المسجد فلیأذن لھا: (في الحدیث الصحیح

 تستأذن، فمن باب أولى ما عدا ذلك، فال یحل المرأة تؤمن با والیوم اآلخر أن تخرج من وخروجھا إلى فریضة من فرائض هللا عز وجل
بیت الزوجیة إال بإذن زوجھا، ھذا األصل، وإذا خرجت من دون إذن الزوج، وصارت تخرج بدون إذنھ، فإن ھذا نشوز، ویحكم بنشوزھا 

أن ال تخرج إال بإذنھ، وھذا حق القوامة الذي تقدم بیانھ في الحقوق : وجتھوتسري علیھا أحكام المرأة الناشزة؛ ألن من حق الزوج على ز
جاُل قواُمون على النساء : الزوجیة؛ وخروجھا بغیر إذنھ طعن في رجولة الرجل، وحرمان لھ من حقھ في القیام على المرأة، وهللا یقول ِالرِّ َ َ َ َِّ َ َّ َ

زوجیة ال تستقیم إال بھذا، وإذا صارت المرأة تخرج بدون إذن فھذا نوع من االسترجال، ، فجعل المرأة تحت قوامتھ؛ ألن أمور ال]34:النساء[
واسترجال المرأة یكون بالكالم ویكون بالفعل، فإذا استرجلت المرأة وصارت تخرج ) لعن رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم المسترجالت(وقد 

خشى علیھا ھذا الوعید الشدید، وھو لعنة رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم ولعنة هللا عز  ُی- والعیاذ با-من بیت زوجھا بدون إذن زوجھا فإنھا 
َأْولئك یلعنُھم هللا ویلعنُھم الالعنون : السماء إال لعنھ وجل، ومن لعنھ هللا لم یبق شيء في األرض وال في َ َ َ َ َ َُ ُ ُِ َِّ ُ ُْ ُْ َّ َ ، نسأل هللا السالمة ]159:البقرة[ُ

إن خرجت من البیت فأنت : نھ ال یجوز للمرأة أن تخرج من بیت الزوجیة إال بإذن الزوج، ولھ أن یمنع زوجھ بقولھأ: والعافیة، فاألصل
ِإن خرجت من ھذه الغرفة فأنت طالق، إما أن ُیطلق اللفظ ویقول: طالق، أو یقول لھا إن خرجت، دون أن یقید اللفظ بزمان وال بوقت معین : ْ

إن خرجت الیوم فأنت طالق، إن خرجت ھذا األسبوع، إن خرجت ھذه الساعة، وھذا كلھ تقیید یتقید : د ویقولوال بظرف معین، وإما أن یقی
 .بھ تعلیق الطالق

 
 
 
 

 الفرق بین الكل والجزء في تعلیق الطالق بالخروج
 
 

وج، فلو أخرجت یدھا، أو إن خرجت فأنت طالق؛ فوقع خروج من المرأة حكمنا بطالقھا، ویشترط أن یتحقق وصف الخر: إذا قال لھا
ِأخرجت رجلھا؛ فال طالق، فإن خروج الجزء لیس كخروج الكل، ولذلك ثبت عن النبي صلى هللا علیھ وسلم أنھ كان یدني إلى عائشة رضي 

حكم ٌهللا عنھا رأسھ وھو معتكف بالمسجد وھي في حجرتھا، والمعتكف ال یجوز لھ الخروج من المسجد، فأخرج جزأه وھو الرأس ولم ی
ناولیني : (، وكذلك ثبت عنھ علیھ الصالة والسالم أنھ قال لـعائشة وھو في المسجد)ّإن كان یدني إلي رأسھ فأرجلھ: (بانتقاض اعتكافھ، قالت

لیس ، ألنھا ظنت أنھا لو ناولتھ وأدخلت یدھا أنھ كدخولھا كلھا، و)إن حیضتك لیست في یدك: إني حائض، فقال: یا رسول هللا: الخمرة، قالت
على الحقیقة، والید ھي  ال تستطیعین رفع ھذا العذر عنك، ألن ھذا مجاز، والحدیث: حیضتك لیست في یدك، أي: كما ظن بعضھم أن المعنى

ٌأنك إذا ناولتیني بالید، فإنھا جزء، : أي) إن حیضتك لیست في یدك(المعروفة، وال یصار إلى المجاز إال إذا تعذر الحمل على الحقیقة، 
ًفالخروج الذي یعلق علیھ الطالق ال بد وأن یقع كامال، فلو خرج بعضھا لم یحكم بطالقھا على : إذا ثبت ھذا. ء ال یأخذ حكم الكلوالجز

 .التفصیل السابق
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إن : تطلق؛ ألنھ إما أن یطلق فیقول:  فخرجت بدون إذنھ نقولإن خرجت بدون إذني فأنت طالق،: إذا خرجت ُحكم بطالقھا، إال إذا قید فقال
إن خرجت بدون : إن خرجت الیوم، فھذا مقید بزمان، أو إن خرجت بإذني، فھذا مقید بصفة، فقولھ: خرجت فأنت طالق، وإما أن یقید فیقول

. أن ال یوجد اإلذن: رتب الطالق على الصفة، وھي). إن خرجت بغیر إذني: إذا قال. (إن خرجت باإلذن فال طالق: إذني فأنت طالق، معناه
أنت طالق إن خرجت إال أن تخرجي : یخالف ما قبلھا في الحكم، فھو یقول لھا) إال(إن خرجت إال بإذني فأنت طالق؛ فما بعد ). أو إال بإذني(

إن خرجت إال بإذني، المعنى واحد، وھو : ني أوإن خرجت بغیر إذ: أنھا إذا استأذنت ال تطلق، فقولھ: بإذني، ھذا أصل التقدیر، فمعنى ذلك
ًإال أن آذن لك وإال تكوني طالقا إن خرجت بدون  أنك ممنوعة من الخروج: حتى آذن لك فمعناه: إذا قال لھا) أو حتى آذن لك. (انتفاء اإلذن

حتى آذن لك : لق حتى آذن لك، یعنيإن خرجت فأنت طا: إن خرجت فأنت طالق حتى آذن لك؛ ھذا التقدیر، واللفظة األخیرة: إذني، أي
في ھذه الحالة تصبح إما أن یقصد أن ) إن خرجت إلى غیر الحمام). (أو إن خرجت إلى غیر الحمام بغیر إذني فأنت طالق. (بالخروج

 إن خرجت إلى :خروجھا إلى الحمام موجب للطالق، أو یقصد أنھا إن خرجت إلى أي شيء طالق إال أن تخرج إلى الحمام فال طالق، فیقول
. أنھا لو خرجت لشراء حوائجھا أو لصلة رحمھا أو لبر والدیھا ال تطلق؛ ألنھ قید طالقھا بالخروج إلى الحمام: الحمام فأنت طالق، فالمعنى

الدیھا أو أنھا إذا خرجت إلى الحمام ال تطلق، وإن خرجت إلى صلة رحمھا أو بر و: إن خرجت لغیر الحمام فأنت طالق، معناه: وإن قال لھا
لم یأذن لھا  أنھ یرتب طالقھا ویعلقھ على شيء: غیر ذلك ُحكم بطالقھا، وھذا كلھ ترویض لألفھام لفھم األلفاظ التي یذكرھا الناس، والمعنى

اذھبي، ھذه : یا أبا فالن أرید أن أذھب إلى أبي، قال لھا: إن خرجت بغیر إذني فأنت طالق، فقالت لھ: إن قال لھا). فخرجت مرة بإذنھ. (بھ
خرجت في األولى بإذنھ ) ثم خرجت بغیر إذنھ. (المرة األولى، ثم خرجت المرة الثانیة بدون إذن، فإن الطالق یقع بالمرة الثانیة ال باألولى

والدیھا، إن خرجت بغیر إذني فأنت طالق، ثم جلس مع أصحابھ أو جلس مع : یقول لھا) أو أذن لھا ولم تعلم. (وخرجت في الثانیة بدون إذنھ
أذنت لھا، ولكنھا لم تعلم، فخرجت بدون إذنھ، فھنا نعلم أنھ في األصل ترتب الطالق على الخروج بدون إذن، ومعنى نشوز : فندم، وقال

لثة ًوقع اإلذن الساعة الثانیة ظھرا، ووقع خروجھا الساعة الثا: ًالمرأة وخروجھا من بیت الزوجیة بدون إذن موجود، حتى ولو أذن لھا، مثال
 ًعصرا، ولم تعلم بإذن الزوج، فحینئٍذ المعنى الذي یقصده من نشوزھا علیھ وعصیانھا ألمره قد تحقق، وكونھ أذن بدون علمھا ال یؤثر،

. إن خرجت إلى الحمام فأنت طالق، فخرجت إلى الحمام والبقالة، فإنھا تطلق: قال لھا) أو خرجت ترید الحمام وغیره. (ولذلك یحكم بطالقھا
 كانت ھناك حمامات خاصة بالنساء كانت في القدیم؛ ألن البیوت كان یصعب فیھا وجود الماء، فكان من الصعوبة أن المرأة تتنظف في وقد

بیتھا، فكان ھناك نوع من الحمامات للرجال وللنساء، وھو مكان للتنظیف بالبخار، وھو موجود إلى اآلن في بعض المناطق اإلسالمیة، وكان 
أرید أن أخرج إلى الحمام وإلى البقالة، فأشتري : إن خرجت إلى الحمام فأنت طالق، فقالت: فإن قال لھا. لمدینة إلى عھد قریبًموجودا في ا

والعلماء یقصدون الصور - : ما أرید، فوقع خروجھا ألمرین، الحمام الذي منعت منھ، والبقالة التي لم تمنع منھا، ففي ھذه الحالة یرد السؤال
 ھل إذا جمعت بین المحظور وغیره، وبین المأذون بھ وغیر المأذون بھ، -لضوابط أكثر مما یقصدون اللفظ نفسھ واالسم نفسھوالمعاني وا

ًنعم، سواء خرجت إلى الحمام قصدا أو خرجت إلى الحمام مع غیره، : ھل یكون الحكم كما لو انفردت بمحظور غیر مأذون بھ؟ الجواب ً
 قد تحققت بذھابھا إلیھ، سواء ذھبت إلى غیره أو لم تذھب، وسواء ذھبت -وھي خروجھا إلى الحمام-  الصفة یحكم بطالقھا؛ ألن: وعلى ھذا

خرجت إلى ) أو عدلت منھ إلى غیره طلقت في الكل. )إلى غیره قبل، أو ذھبت إلى غیره بعد، فالصفة المعتبرة للحكم بالطالق موجودة
 تحقق، فھي إذا خرجت -وھو نشوزھا وخروجھا من البیت-مر الذي من أجلھ تركبت الصیغة الحمام ثم عدلت أثناء الطریق إلى غیره، فاأل

ال حظ - إذا دخلت الحمام : ًإلى الحمام فبمجرد ما تخطو خطوة واحدة من البیت خارجة إلى الحمام فقد تحقق خروجھا، بخالف ما إذا قال لھا
إذا دخلت الحمام بغیر إذني فأنت طالق، :  لو قال لھا-دقة في الحكم على الشيءالفرق، وھذا ھو الذي یقصده الفقھاء بھذه العبارات، ال

وخرجت ترید دخول الحمام، لكنھا في الطریق عدلت، لم تطلق؛ ألنھ ركب الشيء على وجود شيء معین وھو صفة الدخول، لكن إذا قال 
خطت الخطوة األولى خارج البیت فإنھا قصدت أن تخرج إلى إن خرجت إلى الحمام من غیر إذني، فننظر أول خروجھا من البیت لما : لھا

  .الحمام بدون إذنھ فیحكم بطالقھا
 
 
 
 

 حاالت عدم وقوع الطالق عند تعلیقھ بالخروج بغیر إذن
 
 

لما قبلھ، كلما شئت اذھبي إلى الحمام، فھذا ناقض : أذن لھا بعد ذلك، وقال لھا]. ال إن أذن فیھ كلما شاءت : [ قال المصنف رحمھ هللا
إذا ذھبت : متى ما شئت فاذھبي، متى ما شئت فزوري والدك، وال شك أن قولھ: ھناك فرق بین أن یأذن لھا مرة وبین أن یقول لھا: والحظ

إلى والدك، إذا زرت والدك فأنت طالق، ال یجوز؛ ألن ھذا من العقوق، وال یجوز للزوج أن یمنع زوجتھ من برھا لوالدیھا، وال طاعة 
ال تكلمي أباك وال تكلمي أمك، فال سمع لھ : وق في معصیة الخالق، إنما السمع والطاعة بالمعروف، فالمرأة ال تطیع زوجھا إذا قال لھالمخل
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إذا ذھبت إلى أبیك، إذا زرت أباك، :  وال طاعة لھ في ھذا، لكن المشكلة إذا علق الطالق على ھذا، ففي ھذه الحالة إذا قال لھا-وال كرامة-
إن خرجت إلى والدتك فأنت طالق، : ًد ظرفا معینا في حال الخصومة أو علم أن والدتھا تفسدھا في ھذا الوقت وھذا الظرف، فقال لھاوقص

إن ذھبت إلى أمك بغیر إذني فأنت طالق، وھو یقصد أنھا إذا ذھبت البد أن : إن شئت، قال لھا في األول: ووقعت بھذا الظرف المعین، فقال
اذھبي متى شئت، ھذا إذن عام، فلو ذھبت المرة األولى ثم : ى ال تفسدھا أمھا وحتى ال تدخل بینھ وبینھا، فاستأذنت، فقال لھایكون معھا حت

ًذھبت بعدھا مرة ثانیة لم تطلق، بخالف الذي ذكرناه أوال، فیما لو أذن لھا مرة واحدة، فبین المصنف   الفرق بین اإلذن العام - رحمھ هللا-ً
ص، فإن أذن لھا إذنا خاصا، تقید الحكم بھ وال طالق في ذلك المأذون بھ، ویقع الطالق في غیره، فلو استأذنتھ یوم السبت أن واإلذن الخا

تذھب إلى أمھا فأذن لھا، ثم خرجت األحد بدون استئذان، وقع الطالق في خروجھا یوم األحد، وإن استأذنتھ یوم االثنین لخروجھا إلى أمھا، 
قال المصنف . أذن لھا وارتفع الحلف ي متى شئت، وزوري أمك متى أردت، فإنھ حینئذ ال تطلق بزیارتھا بعد ذلك؛ ألنھ قداذھب: فقال لھا

ًأنت طالق إن خرجت من البیت إال بإذن زید، وزید أخوھا مثال، زوجھا أراد : قال]. إال بإذن زید، فمات زید ثم خرجت : أو قال: [ رحمھ هللا
أنت طالق إن خرجت من البیت إال بإذن زید، ففي ھذه الحالة، علق األمر على إذن زید، فلو مات زید فما الحكم؟ مثل : أن یسافر، فقال لھا

ًما ذكرنا ھناك أنھ إذا أذن لھا إذنا عاما ارتفع تعلیقھ، كذلك ھنا إن مات من علق الطالق على عدم إذنھ؛ ارتفع تعلیقھ في ھذه الحالة، وانتھى : ً
  .ع التعلیق؛ ألن التعلیق مقید بوجوده فإذا توفي ارتفع بوفاتھاألمر، ویرتف

 
 
 
 

 األسئلة
 
 

...... 
 

 تطلق قضاء: معنى قولھم
 
 

، والصالة والسالم على خیر خلق : تطلق قضاء، وال تطلق بینھ وبین هللا عز وجل؟ الجواب: ّأشكلت علي عبارة: السؤال باسم هللا، والحمد 
قال : ًفیما بینك وبین هللا عز وجل، مثال: القضاء والدیانة، والحكم والدیانة، الدیانة: فعند العلماء: من وااله؛ أما بعدهللا، وعلى آلھ وصحبھ و

أنت طالق، وقصد من حبل، وهللا یشھد علیھ بقرارة قلبھ أنھ ما قصد الطالق، إنما قصد أنھا طالق من وثاق، أو طالق من : ٌرجل المرأتھ
قصدت أنك طالق من حبل، إذا صدقتھ وتعرف فیھ الصدق وسكتت؛ فحینئذ ھي زوجة لھ وتعمل على : أنا طالق؟ قال: لھحبل، فسألتھ وقالت 

: ظاھر ھذا، وال إشكال ألنھ دیانة فیما بینھ وبین هللا ینفعھ ذلك، وھي إذا صدقتھ بقیا على ما ھما علیھ، ولو كان جالسا مع أصحابھ فقال
أطلقھا هللا من سحرھا، أو انحل عنھا بالؤھا،  مربوطة، أو كانت مسحورة، وقصد أنھا طالق من سحرھا، أوامرأتي طالق، وكانت امرأتھ 

ِوقصد ھذا، ولم تعلم زوجھ، ولم یرفع ذلك إلى القاضي، ُحكم بالظاھر وأنھا زوجتھ ونفعھ فیما بینھ وبین هللا، لكن لو رفع إلى القاضي، فإن 
ھذا اللفظ : قلت امرأتي طالق، یقول القاضي: امرأتي طالق؟ قال: ھل قلت: ى األصل، فیقول لھ القاضيالقاضي یحكم بأنھ مطلق لزوجتھ عل

ًلفظ طالق، وعندي أن ھذا اللفظ إذا صدر من زوج مكلف وتوفرت فیھ شروط الطالق فإنني أحكم بطالقھ قضاء؛ ألنھ لو فتح الباب للناس 
قصدت أنھا طالق من حبل، فیتالعب الناس بالشرع، وھذا الذي جعل الشریعة تحكم بأن : قوللتجرأ الفساق والفجار؛ فیطلق أحدھم امرأتھ وی

ٌالطالق جده جد وھزلھ جد، فھذا یدل على أن الطالق فیھ دیانة فیما بین العبد وبین هللا، وفیھ قضاء في حكم الحكام والقضاة وبھذا یحكم . ٌ
-ً فلو أن شخصا ادعى أن لھ على فالن عشرة آالف لایر وجاء بشاھدي زور -ء فقطلیس في القضا- على الظالم، وھذا المعنى لھ نظائر 

ُ وزكي الشاھدان، فالقاضي یحكم على الظاھر، بأن لھ عشرة آالف لایر، القضاء ینفذ، ویلزم المظلوم بدفع العشرة آالف، لكن -والعیاذ با
ًثما، وآكال للمال بالباطل مع أنھ حكم لھ بالقضاء، وأشار النبي صلى هللا علیھ وسلم ًھذا قضاء، وأما دیانة بینھ وبین هللا فالظالم ھذا یعتبر آ

ُإنما أنا بشر مثلكم، وإنكم تختصمون إلي، ولعل بعضكم أن یكون ألحن بحجتھ من بعض، فمن قضیت لھ بحق أخیھ : (إلى ھذا المعنى بقولھ
أنت طالق، وقصد الحبل، ونفذ علیھ حكم القاضي بأنھا : ء، ولذلك لو قال المرأتھما ینفعھ حكم القضا: ، یعني)فإنما أقطع لھ قطعة من النار

ًطلقة، وكانت آخر طلقة، فھي زوجتھ فیما بینھ وبین هللا، ولكنھا لیست زوجة لھ فیما بینھ وبین الناس، فھذا الحكم الظاھر والحكم الباطن، فلو 
الظاھر بالطالق، لكن لو اطلع  من نفسھا إذا صدقتھ ووثقت بقولھ، وإن حكم القاضي علىأنھا تعلم أنھ صادق فیما یقول، فیجوز لھا أن تمكنھ 

القاضي على الجماع، وثبت عنده بإقرار أنھ جامعھا بعد حكم القضاء فإنھ في حكم الزاني، ھذا حكم القضاء وحكم الدیانة، ولذلك ال یحكم في 
ًفالحكم بالطالق قد یحكم بھ دیانة وقضاء، وقد یحكم : وعلى ھذا. بات األحكام والدعاوىًالقضاء إال بالظاھر، بناء على األصول المعتبرة إلث

ًبھ دیانة ال قضاء، وقد یحكم بھ قضاء ال دیانة أنھ مطلق : أنت طالق، وفیما بینھ وبین هللا: ًلو أن شخصا قال المرأتھ: ًیحكم بھ دیانة وقضاء. ً
:  قال المرأتھ- ًمثال-لو أنھ : ویحكم بھ دیانة ال قضاء. ًضاء، والحكم دیانة أنھ مطلق لزوجتھلھا، فثبت عند القاضي لفظھ فحكم بالطالق ق

قصدت أن تلحق بأھلھا وما قصدت الطالق، ففي ھذه الحالة ال : ماذا قصدت؟ قال: الحقي بأھلك، وقصد الطالق، وھذه كنایة طالق، فقیل لھ
ً لكنھ فیما بینھ وبین هللا نوى الطالق فتطلق علیھ دیانة وال -كما تقدم معنا- رط فیھا النیة ًینفذ الطالق قضاء، ویحكم بأنھا كنایة طالق یشت

أن یأتي بلفظ ظاھره الطالق ویتقید بالنیة، ولم یقصد بھ الطالق، فیحكم بالطالق على : مثل: ًوتطلق علیھ قضاء ال دیانة. ًتطلق علیھ قضاء
  .وهللا تعالى أعلم. ق لزوجتھظاھره، مع أنھ في الحقیقة والباطن غیر مطل
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 دالئل طلب العبد لرضوان هللا
 
 

ًما أعطى هللا عبدا بعد اإلیمان بھ وتوحیده شیئا أحب وال أكرم علیھ من طلبھ : ما دالئل طلب العبد لرضوان هللا تعالى؟ الجواب: السؤال ً
ٌورْضوان : كل شيء، فذكر نعیم الجنة وما أعد ألولیائھ فیھا ثم قاللرضوان هللا سبحانھ عنھ؛ ولذلك عظم هللا رضوانھ، وأخبر أنھ أكبر من  َ َِ

َمن هللا أكبُر  َْ َ ِ َّ أن هللا تعالى إذا أدخل أھل الجنة ورأوا ما فیھا من النعیم وما فیھا من الفضل والتكریم، : (، وفي الحدیث الصحیح]72:التوبة[ِ
ً أن یكون العبد مرضیا -بعد نعمة اإلیمان-، فأعظم النعم وأجل المنن )ط علیكم أبداھل أزیدكم؟ أحل علیكم رضائي فال أسخ: قال هللا تعالى

عنھ، وإذا رضي هللا عن العبد أرضاه، وإذا أرضى ربك عبده أسعده في الدنیا واآلخرة، فما ظنك بولي هللا الصالح الذي قرت عینھ بمرضاة 
إال فتحھ هللا في وجھھ، وبارك لھ فیھ، وتأذن لھ بحبھ، رضوان هللا  ًبابا من الخیر والبرًربھ علیھ، فلن یسلك سبیال إال سھلھ هللا لھ، ولن یقرع 

جل جاللھ ھو الغایة العظیمة واألمنیة الجلیلة الكریمة التي من أجلھا بكت عیون الخاشعین، وتقرحت قلوب الصالحین، ومن أجلھ انتفضت 
ًراكعین الساجدین، ومن أجلھا سالت دماء الشھداء، طلبا لمرضاة هللا جل جاللھ، فبیعت األقدام في جوف اللیل بین یدي هللا من المتھجدین ال

األنفس من أجل أن یشتري العبد مرضاة ربھ، باع نفسھ وربح البیع وربحت التجارة مع ملك الملوك وجبار السماوات واألرض، رضوان هللا 
ٌسر بینك وبین هللا : ھناك دالئل تبشر العبد بأنھ یطلب مرضاة هللا، أول ھذه الدالئلو. ھو األمنیة العظیمة التي یتمناھا العبد السعید من ربھ

جل جاللھ، فأول ما یدل على أن العبد یرید وجھ هللا أن یمتأل قلبھ بتوحید هللا واإلیمان بھ سبحانھ، فتصبح جمیع أموره وجمیع شئونھ  ال 
ِقْل إن صالتي ونُسكي : ًبة هللا ورضوانھ أن یكون اإلنسان مخلصا  وحده ال شریك لھألحٍد سواه، أول دالئل وبشائر الطلب الصادق لمح ِ َُّ َُ َ ِ

َومْحیاي ومماتي  ربِّ العالمین  َ َ َ َ َ َ َ َ َِ َِ ْ ِ َال شریك لُھ وبذلك أمْرت وأنا أوُل الُمْسلمین * َِّ َ َ َ َِ ِ َّ ِ ِْ َ ََ ُ َُ َ ِ َ  یجعل ، ھذا اإلخالص وھذا التوجھ الذي]163-162:األنعام[ِ
ًالعبد في جمیع أموره یرید وجھ هللا وال یرید شیئا سواه، والذي یرید مرضاة هللا ال یتكلم إال لربھ، وال یعمل إال لربھ، لیلھ ونھاره وصبحھ 

؛ ألنھ یعلم أن ٌومساؤه كلھ  وحده ال شریك لھ، فلیس في قولھ ریاء وال سمعة، وأكره ما یكره أن یطلع عبد على طاعة بینھ وبین هللا سبحانھ
اإلخالص لوجھ هللا جل : ًربھ یحب منھ أن یخفي عبادتھ، ویحب منھ أن یقصد وجھھ وال یقصد أحدا سواه، فأول الدالئل وأول األمارات

ند ذلك ُجاللھ في جمیع شئونھ وأحوالھ، منذ أن یلتزم ویسیر على منھج هللا لیس لھ وجھ یتوجھ إلیھ ویقصده إال وجھ هللا سبحانھ وتعالى، ع
أن یسعى : ومن دالئل طلب مرضاة هللا عز وجل. یطیب قولھ، ویطیب عملھ، فلم تطب األقوال واألعمال إال باإلخالص لذي العزة والجالل

ھا، ولو العبد في أحب األشیاء إلى هللا فیما بینھ وبین هللا، وفیما بینھ وبین الناس، فال یسمع بكلمة تقربھ من ربھ أو ترضي ربھ عنھ إال تكلم ب
ًرأى الموت بین عینیھ، وال یعلم بعمل یقربھ من ربھ ویرضي ربھ عنھ إال سعى في تحقیقھ، وسعى في طلبھ غایة جھده، كذلك أیضا یسعى  ٍ

ربین، فیما بینھ وبین الناس في كل شيء یقربھ إلى هللا جل جاللھ، ویبدأ أول ما یبدأ بوالدیھ، ثم بأوالده، ثم بزوجتھ، وأدناه أدناه من األق
ًیطلب رضى ربھ عنھ فیما بینھ وبین والدیھ، وفیما بینھ وبین رحمھ، ولن تجد أحدا رضي هللا عنھ إال وجدتھ بارا بوالدیھ، فرضي هللا عمن  ً
أرضى والدیھ، یشتري مرضاة هللا بابتسامة والده، یشتري مرضاة هللا في أٍب وقف على آخر أعتاب ھذه الدنیا، یلتمس مرضاة هللا في 

تسامة یجدھا من ھذا األب أو في سرور یدخلھ علیھ، أو في كربٍة ینفسھا عنھ، أو في حاجٍة یقضیھا لھ، أو في ضیق یوسعھ عنھ بإذن هللا اب
ًجل جاللھ، یشتري مرضاة هللا ویضحي ویبذل كل ما یستطیع بذلھ من نفسھ ومالھ طلبا لھذه المرضاة، ألنھ سمع رسول األمة صلى هللا علیھ 

، فینتظر ھذا الرضا بفارغ الصبر، فال تشرق علیھ شمس یوم إال جعل والدیھ بین عینیھ، في )رضا هللا من رضا الوالدین: (ولوسلم یق
كالمھ، فال یقول إال الكلمة التي ترضي هللا، وفي فعلھ، فال یفعل إال ما یرضیھ، ثم ینطلق رضیا راضیا مرضیا عنھ في ذوي رحمھ وقرابتھ، 

ًدخل السرور علیھم، ویعلم أن هللا یرضى عنھ عندما یكون رحیما بأوالده، قائما بحقوقھم، مؤدیا الواجبات إلیھم، یرعاھم في ویبدأ بأوالده، ی ً ً
ًدینھم، ویتفقدھم في شئونھم، ویأمرھم بما أمرھم هللا بھ، وینھاھم عما نھاھم هللا عنھ، ویعلمھم ویرشدھم، وال یدخر عنھم شیئا من الخیر من 

ًم أو دنیاھم أو آخرتھم، فإذا أرضى هللا في أھلھ وولده رضي هللا عنھ، ولذلك تجد الرجل الموفق السعید محافظا على أوالده، محافظا أمر دینھ ً
ّعلى فلذة كبده وذریتھ، یتفقدھم في أوامر هللا، نشأھم منذ نعومة أظفارھم على الطاعة والصالة، فیعرفون بیوت هللا، ویعرفون فریضة هللا، 

دون الصالة على أتم وجھ وأكملھ، ویرى ذلك عزیمة وفریضة علیھ، فرضوان هللا ال یكون بالتشھي وال بالتمني وال بالدعوى ولكن ما ویؤ
ِأن یبدأ بقلبھ، فینقي ھذا القلب من الغل والحسد وكراھیة : كذلك من أسباب رضوان هللا عز وجل عن العبد. وقر في القلب وصدقھ العمل

ًالظن بھم، یبدأ بقلبھ ھذا فیغسلھ بماء اإلیمان، ویعرضھ على قوارع التنزیل، وأوامر العظیم الجلیل، التي تأمره أن یكون أخا المسلمین وسوء 
ًصادقا مع إخوانھ، ویتذكر دائما كلما رأى مسلما قول هللا عز وجل ٌإنما الُمْؤمنون إخوة : ً َ َ َْ ُِ ِِ ْ ان ، یحس أنھ أخوه، وفي بعض األحی]10:الحجرات[َّ

ربما تكون أخوة اإلیمان في القلب أعظم من أخوة الحسب والنسب، فكما أنھ یحب ألخیھ من حسبھ ونسبھ ما یحب لنفسھ؛ فإنھ یحب إلخوانھ 
ٌفي الدین ما یحب لنفسھ، ویكره لھم ما یكره لنفسھ، ال یفرق بین غنیھم وفقیرھم، وال رفیعھم ووضیعھم، وال جلیلھم وحقیرھم، فكلھم إخوان 

 في هللا، وهللا یشھد أنھ في قرارة قلبھ كذلك، یظھر على لسانھ الكالم الطیب وفي قرارة قلبھ ما ھو أزكى منھ وأجمل، ما عنده نفاق، وما لھ
ٌ مكفھر، مليء بسوء الظنون، وبالحسد، والكراھیة، خاصة إذا كان من طالب العلم، -والعیاذ با- یلقى الناس بوجھ یضحك لھم وقلبھ 

 أشد ویعلم أن هللا مطلع على سریرتھ، وسیحاسبھ یوم القیامة من ھو شھید على العبد بما في -وهللا-ذا كان من الصالحین، فاألمر وخاصة إ
ِأفال یْعلم إذا ُبْعثر ما في القُبور : الضمیر، قال هللا جل جاللھ ُ ْ ِ َِ َ ََ ِ ُ َ َ ل ما في الصدور * َ ِوُحصِّ ُ ُّ ِ َ َ یامة ال ینظر لالبتسامات ، هللا یوم الق]10-9:العادیات[َ

المكذوبة، والكلمات المعسولة، إنما ینظر إلى ما وقر في القلب وصدقھ العمل، فا جل جاللھ ال ینطلي علیھ الكذب وال یخادع سبحانھ 
ُْیخادُعون هللا وُھو خادُعُھم : وتعالى ِ َِ ََ َ ََ ء والمودة واإلخاء واألخوة اإلسالمیة ، فالذي یلتمس مرضاة هللا بصدق بھذا الصفاء والنقا]142:النساء[َّ
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ًالمبنیة على نصوص الكتاب والسنة ال یتالعب بھا، ولیست عنده موازین مختلفة أبدا، فھو مسلم حقا، وجھ وجھھ  فعال، یلتمس مرضاة  ً ً
 یعظمون -رحمھم هللا-اء السلف هللا، وإذا جلس مع أفقر الناس فھو كما لو جلس مع أغنى الناس، یبتسم لھذا ویبتسم لھذا، وكان بعض علم

ألنھ كان ) ما أعز من الفقراء في مجلس سفیان الثوري رحمھ هللا: (الفقراء في بعض األحیان أكثر من األغنیاء، ولذلك قیلت الكلمة المشھورة
یحب  ٌمرضاة هللا عبد صادقیطلب مرضاة هللا بصدق، ال بالنفاق وال بالكذب وال بالدعاوى العریضة وال بالخداع للمسلمین، الذي یلتمس 

ًأن تظھر علیھ أمارات في تصرفاتھ مع إخوانھ المسلمین عموما، وخاصة مع : ومن دالئل رضوان هللا على العبد. الصدق ویوالي بصدق ً
 خطأ وزلل، العلماء واألئمة، وباألخص سلف ھذه األمة، فال یذكرھم إال بكل خیر، یترحم على أمواتھم، ویحسن المخرج لھم إن كان عندھم

اذكروا : (ًویعذرھم إن كان لھم عذر، وینشر ما كان منھم من الجمیل، ویستر ما كان منھم من القبیح، تأسیا بقولھ علیھ الصالة والسالم
االة  كأحسن ما یكون، فالمؤمن یوالي المؤمن على أتم الوجوه، وأولى الناس بالمو- وھم العلماء- ، فیكون مع أصلح خلق هللا )محاسن موتاكم

َهللا أْعلم حْیث یْجعُل رسالتُھ : واعلم أن هللا أعلم بخلقھ. والمحبة والصفاء والنقاء ھم أھل العلم َ ََ َ َ َِ ُ ُ َ ُ - ، فھؤالء الصفوة اختارھم هللا ]124:األنعام[َّ
 مع علماء األمة وسلفھا، ً من فوق سبع سماوات حملة لدینھ، وأمناء على شرعھ، إن كنت تلتمس مرضاة هللا فكن كأحسن ما یكون- جل جاللھ

ِفمن أحب قوما ُحشر : (فاعتقد فضلھم وادع لھم وانشر محاسنھم، فإن العبد الذي یشتري مرضاة هللا عز وجل یشتریھا بمحبة الصالحین ً
التزم بھذا الدین أن یبارك لھ في وقتھ وفي عمره، فإذا : كذلك من دالئل مرضاة هللا عز جل على العبد. كما قال صلى هللا علیھ وسلم) معھم

وجدتھ ال تمضي علیھ ساعة وال لحظة إال في خیر وبر، وكذلك كان نبي األمة صلى هللا علیھ وسلم، وصحابتھ رضوان هللا علیھم، والعلماء 
ما أن یكون في العاملون؛ ال تضیع أوقاتھم ھدرا، وإذا أردت أن ترى العالمة الصادقة على محبة هللا للعبد فانظر كیف یبارك لھ في عمره، فإ

مصلحة الدین فیما بینھ وبین هللا أو فیما بینھ وبین الناس، یحرص من یشتري مرضاة هللا على أن ال تمضي علیھ ساعة إال في ذكر هللا 
ًعالما أو ٌالدنیا ملعونة، ملعون ما فیھا، إال ذكر هللا أو (وشكره، ویتقطع حرقة على كل ساعة مضت في غیر ذكر هللا أو شكره وطاعتھ، فإن 

ً، فإذا بورك لإلنسان في وقتھ وأصبحت كل أوقاتھ في طاعة هللا؛ تجده یجلس في بیتھ إما أن یقرأ كتابا ینتفع بھ، أو یسمع من والدیھ ً(متعلما
خیر، موعظة أو ذكرى أو عظة یتعظ بھا أو قصة مؤثرة، أو یجلس مع أوالده یأمرھم بطاعة هللا عز وجل ومرضاة هللا، ویدلھم على كل 

 ذكر هللا جل جاللھ، فالعبد الذ: وھذه عمارة األوقات، ومن أفضل ما تمضى بھ
 
 
 
 

 [7[ باب تعلیق الطالق بالشروط -شرح زاد المستقنع 
فردة أن یعلقھ بمشیئة هللا أو بمشیئة غیره، وقد یعلقھ بمشیئة منفردة أو بمشیئة مشتركة، وقد یعلقھ بمشیئة من: تعلیق الطالق بالمشیئة لھ صور

 .فیشرك صاحب المشیئة معھ غیره؛ وكل ھذه الصور لھا أحكام شرعیة بینھا العلماء رحمھم هللا
 تعلیق الطالق بالمشیئة

 
 

بسم هللا الرحمن الرحیم الحمد  رب العالمین، والصالة والسالم على خیر خلق هللا أجمعین، وعلى آلھ وصحبھ ومن سار على نھجھ إلى 
]. إذا علقھ بمشیئتھا بإن أو غیرھا من الحروف لم تطلق حتى تشاء ولو تراخى : ٌفصل: [  فیقول المصنف رحمھ هللا تعالى:أما بعد. یوم الدین

 في ھذا الفصل جملة من مسائل التعلیق، وھذا التعلیق ُمختص بالتعلیق بالمشیئة، ُیعلق الطالق على مشیئة امرأتھ -رحمھ هللا- ّبین المصنف 
: القسم الثاني. أن یعلقھ بمشیئة هللا عز وجل: القسم األول: هللا عز وجل، فإذا تعلق الطالق بالمشیئة فإنھ ینقسم إلى قسمینأو أجنبي أو مشیئة 

أنت طالق إن شاء هللا، فسیأتي الكالم عنھا، وسیذكر : فإذا علقھ بمشیئة هللا عز وجل مثل أن یقول. أن یعلقھ بمشیئة غیر هللا عز وجل
أو یعلق بمشیئة . إما أن یعلق بمشیئة منفردة: وأما التعلیق بمشیئة غیر هللا عز وجل فینقسم إلى قسمین.  ھذه المسألة-رحمھ هللا-المصنف 

ِ إذا شئت، متى شئت-یخاطب زوجتھ-ِبمشیئتك : مشیئة منفردة مثل أن یقول. مشتركة ِإذا شئت : وإما أن یعلق بمشیئة مشتركة كأن یقول. ِ
 ...... .ِوأمك، إذا شئت وأبوك، وأخوك، أو غیر ذلكِوشاءت أمك، إذا شئت 

 
 تعلیق الطالق على مشیئة الزوجة

 
 

ِإن شئت، : فذكر تعلیق الطالق على مشیئة الزوجة، مثل أن یقول لھا. وقد شرع المصنف بالكالم عن تعلیق الطالق بمشیئة غیر هللا عز وجل
ِأو إذا شئت، أو متى شئت، وھذا یسمى بالمشیئة المنف ِإذا شئت ومتى : ردة؛ ألنھ أسند وعلق الطالق على مشیئة شخص واحد، ھو الزوجةِ

ًشئت، وإذا أسند الطالق إلى مشیئة واحد فإما أن یسنده مقیدا وإما أن یسنده مطلقا، مقیدا كأن یقول لھا ِشئت وإن ً ً إن شئت اآلن، فیقصد في : ِ
 ساعة، أو خالل ھذا الیوم، أو خالل ھذا األسبوع، أو ما لم تغب الشمس، أو ما لم الحال، فیتقید بالحال، أو إن شئت ھذه الساعة، أو خالل

یطلع الفجر، فیقید الطالق بمشیئتھا في ھذه المدة، فلو أنھا مضت علیھا وانتھت، ولم تشأ الطالق، فحینئٍذ ال یقع الطالق إذا لم تشأ في ھذه 
ًإن شئت ما دمت قائمة، فیق: المدة المقیدة، أو قال . ًیده بحال قیامھا، فإن جلست انقطع اإلسناد، والتمدید للطالق كان معلقا بالمشیئة حال قیامھاِ

ًأمر متعلق بالقلب، وھو أمر غیبي خفي، ال یمكن أن نعلمھ إال إذا أخبرت بھ، وھكذا لو كان الذي علق الطالق بمشیئتھ أجنبیا، : والمشیئة
ٌإن شاء زید، أو متى شاء زید، أو إ: فقال إما أن  ن شاء أبوك، أو شاءت أمك، في ھذه األحوال ننظر إلى مشیئة من ینفذ الطالق، فال یخلوٌ

ُقد شئت طالقي، فإنھا تطلق، أو قال : ِإن شئت، فقالت: یشاء الطالق أو یشاء عدم الطالق، فإذا شاء الطالق فإنھ یحكم بالطالق، فلو قال لھا
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أشاء الطالق، وقع الطالق؛ ألنھ معلق على شيء یقع بوقوعھ، وھو شرط بینھ وبین هللا عز : األمإن شاءت أمك، فذھبت إلى أمھا فقالت : لھا
ًوجل أنھ إن وقعت ھذه المشیئة فامرأتھ طالق، سواء شاءت الزوجة أو أبوھا أو أخوھا أو أیا كان فمن علق الطالق بمشیئتھ، ما دام أن ھذا  ً

وتقدم معنا أن الصحابة كانوا یعتبرون التعلیق، وأجمع . الطالق على وجودھا، فنحكم بالطالقالشرط قد تحقق، وھو وجود المشیئة التي علق 
ًإن طلعت الشمس أو إن غابت الشمس فأنت طالق، فإنھا تطلق وجھا واحدا، : أئمة السلف على اعتبار التعلیق من حیث الجملة، فلو قال لھا ً

شاء عمك، إن شاء خالك، وقد شاء ذلك الغیر مضى الطالق ونفذ، ألن الذي اشترطھ بینھ ِإن شاء أبوك، إن شئت، إن : وھكذا حینما قال لھا
ال ما أرید الطالق، وال أشاء الطالق، أو ال أحب : أن ال تشاء الطالق، تقول: الحالة الثانیة. أن امرأتھ طالقة إن وجدت ھذه المشیئة: وبین هللا

ئة لھا بالطالق، فحینئٍذ انتفى الشرط فال یقع ما التزم بھ من طالقھا، وتبقى المرأة في الطالق، ال أرضى الطالق، وتعذرت بأنھا ال مشی
ال : ال أرید الطالق، وقال أبوھا: إذا شاءت أمك أو شاء أبوك، فذھبت وسألت أباھا، وسألت أمھا، فقالت أمھا: عصمتھ، وھكذا لو قال لھا
ًیئة إلى شخص سواء كانت الزوجة أو غیرھا، فإنھ إن شاء الطالق وقع، وإن لم یشأ الطالق إذا أسندت المش: ًإذا. أرید الطالق، فإنھا ال تطلق

لكن في بعض األحیان قد تدمج المشیئة إلى مشیئة آخر، فتركب المشیئة على المشیئة، . لم یقع، ھذا حكم إسناد الطالق إلى مشیئة منفردة
قد : َإن شئت، قد تخشى من زوجھا وال ترید أن یكون األمر إلیھا، فردت علیھ وقالتُقد شئت : ِأنت طالق إن شئت، فقالت: یقول لھا: ًمثال
ُقد شئت إن شاء أبي أو : ُقد شئت إن شاءت أمي، قد شئت إن شاء أبي، أو إن شاء أخي، أو إن شاء فالن، فإن قالت: َإن شئت، أو تقول ُشئت

لك الغیر؛ ألنھ فیما بینھ وبین هللا اشترط أن تكون لھا مشیئة، فلما أسندت إلى شاءت أمي، فأسندت مشیئتھا إلى الغیر فال طالق، ولو طلق ذ
إن كان منك مشیئة وأردت الطالق : ِإن شئت، یعني: ُشئت، وھو یقول: الغیر دل على أنھا ال تشاء الطالق ألنھا لو شاءت الطالق لقالت

ألنھ اشترط فیما بینھ وبین هللا أنھا طالق إن شاءت، ] : ف لم تطلق حتى تشاءإذا طلقھا بمشیئتھا بإن أو بغیرھا من الحرو: [قولھ. فأنت طالق
  .ولم یقع ذلك الشرط فال یقع المشروط

 
 
 
 

 الخالف في زمن المشیئة للمرأة إذا علق الطالق على مشیئتھا
 
 

ِ أنت طالق إن شئت، أو إن شئت فأنت :إذا قال الرجل المرأتھ: إشارة إلى خالف مذھبي، بعض العلماء یقول) لو]. (ولو تراخى: [قولھ ِ
ًطالق، فلھا أن تشاء الطالق مباشرة، بال تراخ، فلو تراخت فإنھ ال مشیئة لھا، مثال : لو قالت بعد ساعة أو بعد ساعتین أو بعد ثالث ساعات: ٍ

ة من أئمة السلف رحمھم هللا، والجمھور ال بد أن یكون جوابھا مباشرة، وھذا مذھب اإلمام الشافعي وطائف: قد شئت الطالق، فال طالق، یعني
ھناك قول ثالث . أنھ ال یشترط أن یكون جوابھا على الفور، وأنھ لو وقعت منھا المشیئة ولو متراخیة فإنھ یقع الطالق، ما لم یقیدھا أو یرفعھا

ِأنت طالق إن شئت، في مجلس، فإنھ : لھانعطیھا مھلة مدة المجلس، فإذا قال :  یقوالن-رحمھما هللا- للحسن البصري و عطاء بن أبي رباح 
ما ذھب إلیھ : من حقھا أن تطلق ویقع الطالق إن أخبرت بمشیئتھا في ذلك المجلس، فإن قامت عنھ انقطع اإلسناد وال طالق، والصحیح

  . أنھ ال یشترط الفور-رحمھ هللا- الجمھور المصنف 
 
 
 
 

 الحكم إذا أحالت المرأة مشیئتھا على مشیئة الغیر
 
 

إذا أسند الطالق إلى فرد فإما أن یبت الطالق، وإما أن ال یبت الطالق، وإما أن ] : ُقد شئت إن شئت فشاء لم تطلق: فإن قالت: [قال رحمھ هللا
اء وھو أن یبت الطالق فیقع، وأن ال یبت الطالق فال یقع، وأن یسند إلى الغیر فال یقع، على أصح قولي العلم: ُیسند للغیر، ھذه ثالثة أحوال

إذا أسندت إلى الغیر تنتقل :  أشار اإلمام النووي وغیره إلى ضعفھ قالوا-رحمھم هللا-مذھب الجمھور، وفي وجھ ضعیف عند الشافعیة 
مشیئتھا إلى مشیئة الغیر، ولكن ھذا ضعیف؛ ألنھ فیما بینھ وبین هللا شرط أن امرأتھ تطلق إذا وقعت منھا المشیئة، فھي لما نفت أن عندھا 

  .ٍشیئة للطالق وأسندت للغیر دل على أن قلبھا خال من المشیئة، وحینئٍذ ال طالقم
 
 
 
 

 تعلق الطالق بمشیئة مشتركة
 
 

ھذا من التسلسل والترتیب ] : ٌإن شئت وشاء أبوك أو زید، لم یقع حتى یشاءا معا، وإن شاء أحدھما فال: وإن قال: [قال المصنف رحمھ هللا
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: أن یقول لھا: إذا وقعت المشیئة مشتركة، یعني: ًإذا أسندت مشیئتھا إلى الغیر، وثالثا: ًمشیئتھا، وثانیا: ین أول شيءالمنطقي في األحكام، یب
ِإن شئت، ثم تأتي : إما أن یسند لمشیئة هللا أو مشیئة غیره، ومشیئة غیره إما أن تكون مفردة كأن یقول: إن شئت وشاء فالن؛ ألننا قلنا

َقد شئت إن شاء فالن، قد شئت إن شئت، فھي مركبة لكنھا مبنیة على الصورة األولى، والصورة الثانیة: قولالصورة األخرى أن ت ُ أن : ُ
ِإن شئت وشاء أبوك، إن شئت وأبوك، إن شئت وأخوك، وھكذا، فإذا أسند المشیئة : تكون مشتركة، فیسند المشیئة ألكثر من واحد فیقول لھا ِ ِ

: ُقد شئت، ویقول اآلخر: ًأنھ ال یقع الطالق إال إذا شاءا معا، فتقول: أصحھما وھو مذھب الجمھور: اء وجھانإلى اثنین أو ثالثة، فللعلم
ًشئت، فإذا شاءا معا فإنھ حینئٍذ یقع الطالق، وإن شاء أحدھما ولم یشأ اآلخر فإنھ ال یقع الطالق، وھذا ھو الصحیح؛ ألن الواو تقتضي الجمع 

ًیئة إلى شخصین فإنھ ال یقع الحكم وال یقع الذي اشترطھ من الطالق إال بوقوع المشیئة من االثنین معا، فإذا وقعت والتشریك، فلما أسند المش
 .ًمن أحدھما فال یعتد بمشیئة ذلك الواحد حتى تقع المشیئة منھما جمیعا على الوجھ الذي اشترطھ

 
 
 
 

 تعلق الطالق بمشیئة هللا
 
 

ِأنت طالق إن شاء هللا وعبدي حر إن شاء هللا، وھذا : أصل التقدیر] : ٌلق وعبدي حر إن شاء هللا وقعاوأنت طا: [قال المصنف رحمھ هللا
ِأنت : مشیئة هللا عز وجل یختلف حكمھا في الطالق والعتاق واألیمان، یقول. النوع الثاني من اإلسناد بالمشیئة وھي مشیئة هللا عز وجل

ھذه المسألة تعرف بمسألة االستثناء بمشیئة هللا عز وجل، . وهللا ال آكل إن شاء هللا، وھكذا:  هللا، أوعبدي حر إن شاء: طالق إن شاء هللا، أو
رحمھم - امرأتي طالق إن شاء هللا، ففي ھذه الحالة اختلف العلماء : ًأنھ یستثني الطالق ویجعلھ معلقا على وجود المشیئة، یقول: ووجھ ذلك

إن شاء هللا، البد أن یكون : ُفیھا قوالن مشھوران، لكن قبل أن نذكر القولین ننبِّھ على مسألة وھي أن من قال ھل یقع الطالق أو ال یقع؟ - هللا
إن شاء هللا، بلسانھ ھكذا بالعادة أو نحوھا، : یقول ًقاصدا للتعلیق، فینوي في قرارة قلبھ أنھ معلق لطالقھ على مشیئة هللا عز وجل، فال یأتي

البد أن تكون عنده نیة بالمشیئة، من قبل أن یقول أنت طالق، وھذا عند من یرى أن المشیئة :  فمن العلماء من یقولإنما یقصد ذلك بقلبھ،
أنت طالق، وقع الطالق، فال یصح بعد ذلك أن : أنت طالق، ثم طرأ علیھ، أن یقید بالمشیئة لم ینفعھ؛ ألنھ لما قال: لو قال لھا: مؤثرة، فیقول

إن شاء هللا؛ ألن ھذا نوع من التالعب ونوع من إسقاط ما وجب، وما وجب ال یمكن إسقاطھ؛ ألن الشرع جعل : ، أوإال أن یشاء هللا: یقول
إن شاء هللا، ولھذا یشترط : ُكل من یتلفظ بالطالق ُیلزم بھ حتى في حالة الھزل، فلو فتح الباب للناس لتالعبوا بالطالق، فیطلق الرجل ثم یقول

ً، أن یكون قاصدا بنیتھ تعلیق الطالق على مشیئة هللا عز وجل، ومحل ھذا التعلیق قبل أن یتلفظ بالطالق، وقال بعض إن شاء هللا: لمن قال
أنت طالق، إن شاء هللا، : أنت، ثم تذكر أن یستثني، فقال: یمكنھ أن ینوي االستثناء أثناء الجملة ما لم یتم جملة الطالق، فلو قال لھا: العلماء

أنت طا، وقبل أن یتم جملة طالق نوى في قرارة قلبھ أن یقید بمشیئة هللا؛ أجزأه، أما إذا استتم الجملة ففیھ : الء، حتى لو قال لھاأجزأه عند ھؤ
إنھ ینفعھ ذلك، وأعجب : إنھ ال ینفعھ ذلك؛ ألن الطالق قد مضى، ومنھم من یقول: خالف عند من یقول بأن المشیئة تؤثر، فمنھم من یقول

لھ أن یستثني ولو بعد مدة طویلة شھر أو أشھر، وھذا قول مروي عن ابن عباس رضي هللا عنھما وبعض السلف، : بعضھم یقولمن ھذا أن 
إذا ثبت ھذا . أن یكون في نیتھ أن یستثني قبل أن یستتم الجملة أو قبل أن یتكلم بھا: والذي علیھ العمل عند من یقول باالستثناء بالمشیئة

أنت طالق إن شاء هللا، وقع علیھ : ًیقع الطالق إذا علقھ بمشیئة هللا عز وجل مطلقا، فإذا قال: القول األول: مسألة قوالنفللعلماء في ھذه ال
قتادة وسعید بن المسیب من أئمة التابعین، وُیروى عن عطاء بن أبي رباح وقال بھ الثوري و : الطالق ویؤاخذ بھ، وھذا القول قال بھ

أنھ ال یقع طالقھ، وھو قول بعض أئمة السلف من : القول الثاني. الكیة، وروایة عن اإلمام أحمد رحمة هللا علیھماألوزاعي وھو مذھب الم
إن شاء هللا، بقصد التعلیق بخالف : وھذا الخالف إذا كان قولھ. التابعین وھو مذھب الشافعي وروایة عن اإلمام أحمد رحمة هللا على الجمیع

إن شاء هللا أفعل، إن شاء هللا أقول، وال یقصد التعلیق، وال ینوي : ًتبركا بذكر هللا عز وجل؛ ألن اسم هللا مبارك فیقولإن شاء هللا، : ما لو قال
إن شاء هللا، فجرى بھا لسانھ دون أن : أنت طالق، قال: إن شاء هللا، فلما قال: في قلبھ التعلیق، وكذلك مسبوق اللسان، مثل من عادتھ أن یقول

ًأنت طالق إن شاء هللا، تحقیقا وإثباتا لألمر، في ھذه الصور كلھا یقع الطالق :  للتعلیق بقلبھ، وكذلك إذا قصد التحقیق، فیقول لھاًیكون قاصدا ً
ًوجھا واحدا عند العلماء، فمن قال جل، أو ًإن شاء هللا، تبركا بذكر اسم هللا عز و: ینو في نفسھ التعلیق وإنما قال أنت طالق إن شاء هللا، ولم: ً

ًتحقیقا : أي) وإنا إن شاء هللا بكم الحقون: (آتیك إن شاء هللا، بقصد التحقیق، ومنھ قولھ علیھ الصالة والسالم: ًقالھ تحقیقا للوقوع كما یقول لك
وا بوقوع الطالق استدل الذین قال. للحوقھ وموتھ علیھ الصالة والسالم؛ فھذا كلھ یقع فیھ الطالق؛ ألنھ لیس بتعلیق وال في معنى التعلیق

واللفظ . أنت طالق، أو زوجتي طالق، أو امرأتي طالق: قولھ: اللفظ األول: أنت طالق إن شاء هللا، فعندنا لفظان: إذا قال المرأتھ: بقولھم
وعھ فیھا، وعلق فوقع لفظ الطالق المعتبر من الشخص المعتبر على الصفة التي ال یشك في وق. إن شاء هللا، الذي ھو التعلیق: قولھ: الثاني

ًوالیقین أنھ مطلق، والتعلیق نشك في تأثیره وبناء على ذلك : في الجملة الثانیة على أمر ال یمكننا علمھ، فال نعلم ھل شاء هللا أو لم یشأ؟ قالوا
قد عفت وسامحت في كثیر من ًُیلزم بقولھ، ألن الشریعة لم تفتح باب التالعب في الطالق أبدا، حتى أن الھازل إذا تلفظ بھ تؤاخذه، مع أنھا 

أنت طالق، وهللا في كتابھ والرسول صلى هللا علیھ وسلم في سنتھ كالھما حكم بأن من طلق فإنھ یلزم : األمور إال ھذا اللفظ، فما دام أنھ قال
مھ، فلما أسند إلى ما ال یمكن ُبطالقھ، فنلزمھ بالطالق، وھذا اللفظ معتبر من الشخص وال یؤثر فیھ التعلیق؛ ألنھ أسند إلى ما ال یمكن عل

وبعض أئمة . أن التعلیق غیر مؤثر؛ ألنھ ما ثبت أن هللا ال یشاء طالقھ، فنبقى على األصل ونؤاخذه بلفظھ، فیقع علیھ الطالق: علمھ فمعناه
قد شاء هللا طالق : فنقول لھأنت طالق إن شاء هللا، : إذا قال المرأتھ: وھو ما یلي: ٍالسلف لھ وجھ ثان من االستدالل على وقوع الطالق

) قد شاء هللا طالق امرأتك: (ًامرأتك؛ ألنھ أذن بالطالق، فنعتبرھا طالقا، وھذا قول عطاء بن أبي رباح كان إذا ُسئل عن ھذه المسألة یقول لھ
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 عباس رضي هللا عنھما أنھ كان ًبھ فإنھ شاء تطلیقھا، وھو محكوم بھ شرعا، فتلزم بطالقھا، ویروى عن ابن ألنھ أذن بالطالق، فلما تلفظت
، ویروى عن أبي سعید و ابن عمر )أنت طالق إن شاء هللا، فھي طالق: من قال: (أنت طالق إن شاء هللا، قال: إذا سئل عن قول الرجل

 في الطالق -لمشیئةباالستثناء با: یعني-كنا معاشر أصحاب رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم ال نرى التعلیق : (رضي هللا عنھما أنھما قاال
أنت حر إن شاء هللا، فلم یر تأثیره في :  في قولھ- رحمھ هللا-أنھ ال یؤثر في الطالق وال یؤثر في العتق، ولذلك ذكره المصنف : أي) والعتاق

باإلجماع، ولذلك أشبھ ) كنا معاشر أصحاب رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم: (الطالق، ولم یر تأثیره في العتق، وقولھما رضي هللا عنھما
أنت طالق إن شاء هللا، یمضي : لم یحفظ لھم مخالف، وھو حكایة عن أصحاب النبي صلى هللا علیھ وسلم، فدل على أنھ إذا قال المرأتھ: قالوا

لى مشیئة هللا، ولم الیقین أنھا امرأتھ، وھو علق الطالق ع: ذھبوا إلى أنھا ال تطلق، بقولھم واستدل أصحاب القول الثاني الذین. علیھ الطالق
فلو علق الطالق على مشیئة عبد لتوقفتم في الحكم علیھ حتى ننظر ھل یشاء أو ال یشاء؟ وھنا : یثبت ما یدل على أن هللا قد شاء طالقھا، قالوا

والقول بالوقوع من . علیھال تطلق : قد علق المشیئة على هللا سبحانھ وتعالى، ولیس عندنا دلیل یثبت أن هللا قد شاء طالقھا، ومن ھنا قالوا
إن شاء هللا؛ : من حلف فقال: (القوة بمكان؛ ألن أصحاب القول الثاني بنوا على القیاس على من استثنى في الیمین، قال علیھ الصالة والسالم

وهللا ال أفعل إن : مینإنھ صحیح لغیره، ھذا الحدیث یدل على أنھ لو قال في الی: أخرجھ الترمذي وحسنھ، ومن العلماء من یقول) لم یحنث
والطالق والیمین : شاء هللا، وهللا أفعل إن شاء هللا، أنھ لو لم یفعل أو فعل ما حلف على عدم فعلھ لم یحنث؛ ألنھ علق على المشیئة، قالوا

نا أن هللا قد شاء أنھ ال یفعل، وهللا ال أفعل إن شاء هللا، ولم یفعل، علم: یخالف الیمین، فإنھ إذا قال بابھما واحد، ولكن ھذا ضعیف، فالطالق
وهللا أفعل كذا إن شاء هللا، فإنھ إذا فعلھ فقد شاء هللا عز وجل أن یفعلھ، ویمكننا العلم بمشیئة هللا عز وجل، وبھذا فرق العلماء : وكذلك إذا قال

إن : أنت طالق، فقد طلق، ثم قولھ بعد ذلك: ھبینھما، وباب الطالق من باب اإلنشاء، وباب اإلنشاء أضیق من أن یعلق، ولذلك إذا قال المرأت
وأحب أن أنبھ على . شاء هللا ال یمكن علمھ، واألصل مضي الطالق على كل من تلفظ بھ، فنلزمھ بالطالق، فالقول بوقوعھ من القوة بمكان

:  غالب ظني أنھ الراجح، لكن إذا قلتالراجح كذا، والذي یترجح في نظري كذا وكذا، فال شك عندي على: أنني في المسائل الخالفیة إذا قلت
أقواھما وأوالھما بالصواب، فھذا ال یستلزم الترجیح من كل وجھ، بل القول الثاني یكون لھ وجھ، ولھ قوة؛ تمنع من البت بالراجح في ھذه 

: ؤثر فإنھ یوقع الطالق، وإذا قلناإنھ غیر م: إن االستثناء بالمشیئة مؤثر فإنھ ال یوقع الطالق، ومن قال: فمن قال من العلماء. المسألة
إن شاء هللا، بصوت : زوجتي طالق إن شاء هللا، فیقول: ال یؤثر إال إذا تلفظ بھ وأسمعھ للغیر، فیقول: االستثناء بالمشیئة مؤثر، فبعضھم یقول
ھ فإنھ یجزئھ، وھذا القول الثاني ھو ّلو حرك بھا لسانھ دون أن ُیسمع الغیر بل لم یسمع غیر نفس: یسمعھ الغیر، ومن أھل العلم من یقول

لكن لو . لو قلنا بتأثیر االستثناء بالمشیئة فإنھ البد وأن یتلفظ بذلك في الحكم والقضاء، ویجزئھ أن یكون اللفظ بقدر یسمعھ ھو: األقوى، یعني
یسمعھ إال ھو، ثم رفع عند القاضي، فإن إن شاء هللا، بصوت لم : زوجتي طالق؛ ثم قال: زوجتي طالق، وسمعھ الناس یقول: قال أمام الناس

القاضي یطلقھا علیھ قضاء، وال تطلق علیھ دیانة وفتوى، وھذا عند من یرى أن االستثناء بالمشیئة مؤثر، ألن الذي سمعھ الناس وقامت علیھ 
إن شاء هللا، : استثنیت، وقلت: م یقولأنت طالق، ث: أنت طالق، فلو فتح الباب لتالعب الناس، وأصبح كل رجل یقول المرأتھ: البینة ھو قولھ

ًإن شاء هللا، بصوت لم یسمعھ إال ھو، فإنھا تطلق علیھ قضاء، ولكنھ بینھ وبین هللا یجزئھ، ویؤثر دیانة، وال یؤثر قضاء وحكما: فمن قال ً ً.  
 
 
 
 

 تعلیق الطالق على مشیئة هللا مع شيء آخر
 
 

تعلیق الطالق على الدخول، ثم تعلیق : ھنا تعلیقان] :  طالق إن شاء هللا، طلقت إن دخلتِوإن دخلت الدار فأنت: [قال المصنف رحمھ هللا
أنت طالق إن دخلت الدار إن شاء فالن؛ ففي ھذه الحالة : لو علق الطالق على مشیئة مخلوق؛ كأن یقول. وقوع الطالق بالدخول على المشیئة

ھل یشاء أو ال یشاء، إن دخلت دار أبي بدون إذني فأنت طالق إن : ق الطالق على مشیئتھًدخولھا الدار، ثم نسأل فالنا الذي عل: ننتظر أمرین
ِشاء أبي، من باب أن یعاقبھا، إن دخلت على أمي مرة ثانیة أو آذیت أمي مرة ثانیة فأنت طالق إن شاءت أمي، فحینئٍذ ال إشكال فننتظر 

الق بمجرد وقوع األذیة، فنتقید بالمشیئة، ولم یذكر المصنف ھذه المسألة لظھورھا، األذیة وننتظر مشیئة األم، وال یمكن أن نحكم بوقوع الط
مؤثرة، فحینئٍذ ال ) إن شاء هللا(إن دخلت الدار فأنت طالق إن شاء هللا، عند من یرى أن : لكن ذكر التعلیق بمشیئة هللا عز وجل، فلو قال لھا

 - رحمھ هللا-لتعلیق بمشیئة هللا یسقط الطالق، وأما على المذھب الذي اختاره المصنف یقع الطالق؛ ألنھ علقھ على مشیئة هللا عز وجل، وا
ًأنھ إذا علق بالمشیئة فالمشیئة ال تؤثر، وبناء : وھو مذھب اإلمام أحمد في الروایة التي اختارھا أكثر من واحد من أصحابھ رحمة هللا علیھم

نكفر كفارة یمین؛ ألن الیمین شيء، والطالق شيء آخر، حتى ولو قصد منعھا، وقد :  قالإن دخلت الدار فإنھ ُیحكم بطالقھا، وما: على ذلك
 على أنھ إذا علق على الدخول أو الخروج -رحمھم هللا- فیھا وأن جماھیر السلف والخلف - رحمھم هللا- بینا ھذه المسألة وذكرنا كالم العلماء 

فحینئٍذ نحكم بوقوع الطالق . ماع أنھ إذا وقع ھذا الذي علق الطالق علیھ وقع الطالقونحوھا من الصفات كما حكاه ابن المنذر وغیره باإلج
  .ونفوذه إن دخلت في الدار، وال ننتظر العلم بمشیئة هللا؛ ألن ھذا یتعذر، ویحكم بمضي الطالق

 
 
 
 

 (أنت طالق لرضا زید: (حكم قولھ
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أنت طالق لرضا زید أو لمشیئة زید، أنت طالق لرضا أمي، ] :  طلقت في الحالوأنت طالق لرضا زید أو لمشیئتھ: [قال المصنف رحمھ هللا
طلقتك من أجل : ًأنت طالق لرضا أبي، أنت طالق لمشیئة أمي، أنت طالق لمشیئة أبي، الالم ھنا إذا قصد بھا التعلیل فیقع الطالق فورا، یعني

طالق، لكن إذا قصد بالالم التعلیق؛ فننتظر حتى یرضى من علق من أجل أن أمي راضیة بال: رضا أمي، أنت طالق لرضا أمي، یعني
طلقتك ألن أمي راضیة بطالقك، فحینئٍذ : أنت طالق لرضا أمي، أي: الالم إذا قصد بھا التعلیل بأن قال: الطالق علیھ، ففرق بین المسألتین

وقوف حتى ترضى أمي، فإنھ حینئٍذ نتوقف حتى إن رضیت أمي، فطالقك معلق وم: أنت طالق لرضا أمي، أي: یمضي الطالق، وإن قال
: یعني) ًقبل حكما] : (ًأردت الشرط قبل حكما: فإن قال: [قال المصنف رحمھ هللا. ترضى أمھ، وھكذا لو علقھ على رضا غیرھا أو مشیئتھ

ًُیقبل حكما، وإذا قبل حكما قبل دیانة، والحكم ھو القضاء، ومراده ھنا ُ ً : أنت قلت:  وأراد القاضي أن یحكم علیھ فقالأنھ لو رفع عند القاضي: ً
إن رضیت أمي، وأمي لم ترض، فالقاضي یقبل منھ قولھ، ویحكم بعدم وقوع : لرضا أمي، أي: قصدت بقولي: أنت طالق لرضا أمي، فقال

وال یمكن أن یلزمھ ) ء حتى یبین مرادهأن األلفاظ المحتملة ال یلزم المتكلم فیھا بشي: (الطالق؛ ألنھ في ھذه الحالة جاء بلفظ محتمل، والقاعدة
  .بأحدھما ما دام أن اللفظ یحتمل األمرین

 
 
 
 

 تعلیق الطالق برؤیة الھالل
 
 

أنت ] : (وأنت طالق إن رأیت الھالل، فإن نوى رؤیتھا لم تطلق حتى تراه وإال طلقت بعد الغروب برؤیة غیرھا: [قال المصنف رحمھ هللا
إن رأیت : أنت طالق بدخولك في الشھر، فقولھ: صد أن تراه حقیقة فھذه مسألة، وإن قصد دخول الشھر، أيإذا ق) طالق إن رأیت الھالل

إن دخل علیك الشھر الثاني؛ فھذه مسألة ثانیة، فإن قصد الرؤیة البصریة بأن تراه بنفسھا فحینئٍذ ال تطلق إال إذا رأت الھالل، : الھالل، یعني
وذكر عن بعضھم أنھ قال المرأتھ ھذا القول، وكانت تكرھھ، فأمسكھا !! یأتي الغیم وال ترى الھالل فال تطلقًولعل هللا أن یجعل لھا فرجا ف

ًوعصب عینھا ومنعھا من الظھور على سطح الدار خوفا من وقوع الطالق؛ ألنھ علقھ على رؤیة الھالل، ولو رأت الھالل لمضى علیھا 
ًرید أن یجعل هللا لھا فرجا ومخرجاالطالق، لكنھ ندم ورجع عن ھذا، وھي كانت ت إن قصد أن تراه،  (أنت طالق إن رأیت الھالل: (فقولھ. ً

بنھایة ھذا الشھر فإن طالقي : فال یقع الطالق إال برؤیتھا، وإن قصد دخول الشھر الثاني فإنھا تطلق برؤیتھا وبرؤیة غیرھا، وكأنھ یقول
تطلق علیھ بمجرد أن یدخل الشھر الذي یلي الشھر الذي ھي فیھ، حتى ولو رآه غیرھا؛ ألن علیك واقع، فحینئٍذ ال ُیشترط أن ترى الھالل، و

 ...... .قصده ما ذكرناه، أما لو قصد أن ترى بنفسھا فال یقع إال برؤیتھا البصریة
 

 األسئلة
 
 

...... 
 

 مدة نفوذ مشیئة المرأة عند تعلیق الطالق بمشیئتھا
 
 

: لو شاءت بعد زمن، ھل تطلق؟ الجواب: الق إلى مشیئة المرأة أن تكون مشیئتھا مقیدة بذلك الوقت، أيھل یشترط إذا أسند الط: السؤال
، والصالة والسالم على خیر خلق هللا وعلى آلھ وصحبھ ومن وااله ًفذكرنا ھذه المسألة، وأنھ یقع تراخیا، وأن : أما بعد. باسم هللا، والحمد 

ھو مذھب الشافعیة، لكن  یكون في المجلس، وبعضھم یرى أنھ البد وأن یكون بعد الكالم مباشرة كمابعض العلماء یرى أنھ ال بد وأن 
ًأنھ إذا أطلق یبقى مطلقا وإذا قید یبقى مقیدا، إذا قال لھا: الصحیح إن شئت، یبقى على إطالقھ، وحینئٍذ یستوي أن یكون بعد كالمھ مباشرة : ً

  .أو بعده بفاصل
 
 
 
 

 من زوجھا عند خروجھا في كل مرةاستئذان المرأة 
 
 

ًإذا طلبت الزوجة من زوجھا أن یأذن لھا إذنا عاما، فھل األفضل لھا أن تستأذنھ في كل خروج تعظیما لحقھ وإشعارا لمكانھ؟ : السؤال ً ً ً
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ًأكمل المؤمنین إیمانا (نھا، ُّال شك أن المرأة الصالحة إذا أحسنت التبعل لزوجھا، وكانت على أتم أحوال األدب؛ فھذا أكمل لدی: الجواب
ًالمرأة الصالحة الدینة دائما تخشى هللا عز وجل في حق بعلھا، فحینما تجده یكرمھا أو یأذن لھا في أمر واحتاجت إلى ھذا ) ًأحسنھم خلقا

ھا المثوبة من هللا عز وجل األمر مرة ثانیة مع وجود اإلذن المسبق، وعلمت أنھ ال یضجر، وإنما أرادت أن تجلھ وتوقره؛ فإن ھذا قربة، ول
ُعلى ما فعلت، وھكذا كل من لھ حق وفعلت فعال معھ إجالال لھ؛ ألنك ما فعلت ھذا إال تعظیما وإكراما، فالمرأة أمرت بإكرام زوجھا، وهللا  ً ً ً ً

َوجعل منھا زْوجھا لیْسكن إلْیھا : عز وجل یقول َ َ َ َ َ َ َ َ ََ ِ ُ ِْ ّج إذا نظر إلى امرأتھ وفیة، كریمة، صالحة، المرأة سكن للرجل، والزو [189:األعراف[َِ
كلما مكنھا من أمر تأدبت معھ، وكانت على الكمال في االنتفاع بإذنھ؛ فإن ھذا یزید من محبتھا، وال شك أن كل زوجة ستعاشر زوجھا 

لفاضلة، تستأذن زوجھا مع وجود اإلذن، وھذا كمال وفضل، وال تفعل ھذا إال المرأة الصالحة الدینة الكاملة ا. سیشھد أمام هللا بخیرھا وشرھا
رحمة -لكن بشرط أن ال یضجر الزوج من ذلك، وال یحدث عنده نوع من الكراھیة، والمرأة فطنة تدرك ھذه األمور، ویذكر بعض مشائخنا 

 وثق الوالد في ولده فأسند إلیھ ً علیھم مثال في تأدب طالب العلم مع مشائخھم، وتأدب الصغار مع الكبار، وتأدب الولد مع والده أنھ إذا- هللا
ًأمرا، فرجع الولد إلى والده وسألھ كیف یفعل؟ وماذا یأتي؟ وماذا یصنع؟ أعظم والده ذلك منھ، ودلھ على كمال عقلھ وفضلھ ونبلھ، مع أنھ 

ًیقوم باألمر فإنھ ال یزال محتاجا علیھ، وأنھ وإن كان یثق أنھ س یمكن أن یقوم باألمر، لكنھ قصد من ھذا إشعار والده أنھ ما زالت لھ والیة
إلیھ، ھذا ھو الشعور النفسي، وھو مرتبة الكمال والفضل، وال یحرص على معالي األمور ومكارم األخالق على أتم وجوھھا إال مؤمن 

یسیرة، ولكنھا المرأة تحرص غایة حرصھا على طلب مرضاة هللا عز وجل بمثل ھذا، وھذه أمور قد یراھا اإلنسان . صالح ومؤمنة صالحة
المرأة المؤمنة حینما یأذن لھا . عند هللا كبیرة، األدب ال یضر صاحبھ، بل ینفعھ ویكرمھ ویجلھ، وخاصة مسائل تعظیم شعائر هللا عز وجل

أو ال أفعل؟ ھل أفعل : زوجھا، وترجع مرة ثانیة وتأخذ منھ اإلذن مع وجود اإلذن العام، أو تعلم أنھ یرضى بالشيء، ومع ذلك تأتي وتقول لھ
حینما تفعل ھذا أمام أوالدھا ماذا سیكون لھ من األثر؟ ولذلك كم من امرأة صالحة كانت تحت ید أم تخاف هللا عز وجل وتتقیھ وتحسن األدب 

 مھمة والمسائل النفسیة. مع زوجھا؛ وصلت إلى مراتب الكمال بما رأت من تصرفات أمھا مع أبیھا، وھذا ھو البیت المسلم الكامل الفاضل
ًال تأذن إذنا عاما، وقل : ًجدا، المرأة لما تستأذن من زوجھا لھ آثار طیبة، حتى كان بعض العقالء الحكماء من كبار السن یوصي أوالده بقولھ ً

نا بیوت إذا أرادت أن تستأذن أن تستأذن أمام أوالدھا وبناتھا، حتى یتعلم أھل البیت االستئذان، واإلجالل لذي الحق، وما عرف: المرأتك
ًالمسلمین إال على ھذا األثر، وال قامت بیوت المسلمین إال على ھذا اإلكرام من النساء الصالحات، وھذا وهللا ال ینقص المرأة أبدا، وأعداء 

 هللا، المرأة حرة في نفسھا فال تستأذن الرجل، وھذا كلھ اعتداء لحدود: اإلسالم یحرصون كل الحرص على قطع مثل ھذه المعاني، ویقولون
َولْیس الذكُر كاألنثى : وتمرد على الشریعة، وتمرد على مكارم األخالق الفاضلة؛ ألنھم یریدون المرأة كالرجل سواء بسواء وهللا یقول ْ ُ َ َ َّ َ آل [ََ

 شاب الغراب؛ ً فلن یستطیع أحد أن یرده كائنا من كان، فإن الرجل لیس كاألنثى، ولو- وھو أصدق القائلین-وما أخبر هللا عنھ ] 36:عمران
ِألن هللا سبحانھ وتعالى إذا حكم في أمر ال یمكن ألحد أن یعقب حكمھ، یْحكم ال ُمعقب لُحكمھ  ِ ِْ ِّ َُ َ فالمرأة حینما تأتي أمام أوالدھا ]. 41:الرعد[َُ

ھاتھم وھن ال یخرجن إال ھل أخرج؟ یتعلم كل من في البیت أنھ ال یخرج إال بإذن الوالد، ولذلك كم من أطفال صغار نظروا إلى أم: وتقول
باإلذن، فأصبح االبن یتربى على اإلذن، فنشأ البیت كلھ تحت قیادة األب، ورعایة األب، مع أم صالحة دینٍة وفیة كریمة ذات خلق وذات 

ھ بقیام الرجل فضل، فصلحت األسرة، وقد كانت بیوت المسلمین على ھذا، وقوة األمة اإلسالمیة تكون بقوة البیت المسلم وتماسكھ واعتراف
وھذا األدب فیھ سمو وعلو للمرأة؛ ألن المرأة بفطرتھا وخلقتھا ال یمكن أن تصلح إال بھذا، ولتنظر إلى أي بیت تكون فیھ المرأة . على المرأة

ً أشقى البیوت، تجده بیتا مدمرا، وهللا لو جلسوا على المتاع ال-والعیاذ با- راعیة لنفسھا متمردة على بعلھا تجده  وفیر، وأحسنوا فیما ھم فیھ ً
من نعیم الدنیا؛ لكن صدورھم في ألم وشقاء وعناء ال یعلمھ إال هللا عز وجل؛ ألن المرأة إذا رأتھا ابنتھا ال تستأذن، وتخرج متى شاءت، 

ًخراجة والجة متى أرادت، متمردة على بعلھا؛ تمردت ھي على أبیھا غدا، وتمرد االبن على أبیھ غدا، وأصبح البی ت بدون قائد وبدون ً
ًراعي، وهللا عز وجل جعل الرجل راعیا في بیتھ، وجعلھ قائما على أھلھ وولده قوا أنفسكم وأْھلیكم نارا  َ ْ ُْ ُ ُ ُ ً ًِ َ ََ ولذلك تجد المرأة ] 6:التحریم[َ
ى یستأذن والده، وحق لھا أن ال المسلمة تربي أبناءھا وبناتھا من الصغر ومنذ نعومة أظفارھم على األدب، فال یخرج الولد من عند الباب حت

تموت حتى ترى ُحسن األثر لمثل ھذه اآلداب واألخالق في أوالدھا؛ ألن المرأة لو ربت أوالدھا على ھذا الشعور النبیل الفاضل استقام أمر 
ً رجال كامال في رجولتھ، لكن ما إن یدخل بیت أبیھ إال- ما شاء هللا وال قوة إال با-البیت، وتجد اآلن  ً عاد على حالھ أیام الصغر، وفاء ً

، فیدخل البیت وإذا بھ تحت والده، حتى أن بعضھم )حفظ العھد من اإلیمان: (ًوحفظا للعھد الذي یقول عنھ الرسول صلى هللا علیھ وسلم
انت ممسكة بزمام البیت، َّوهللا إنھ كبر والدي، وھو في آخر عمره، وما زالت في ھیبة والدي التي أعرفھا في الصغر؛ ألن األم ك: یقول

ًوكانت محافظة على فرض ھذا الشعور، و درھا من أم، وال یمكن أبدا أن تستقیم أمور البیوت و ال الحیاة الزوجیة إال بمثل ھذا، یقول 
ال : (ویقول) فال یمنعھا - وھي تذھب إلى الصالة ال بد أن تستأذن:  یعني-إذا استأذنت امرأة أحدكم إلى المسجد : (النبي صلى هللا علیھ وسلم
فإذا كانت في الطاعات تستأذن، فكیف في أمور الدنیا؟ فال شك أن خروج المرأة ال بد فیھ من اإلذن، وال بد أن ) تمنعوا إماء هللا مساجد هللا

ّواإلنسان إذا حرص دائما على مراتب الكمال، كمل هللا عز وجل أموره في كل شي. تراعي األكمل واألفضل في ھذا ء، حتى وأنت في ً
إدارتك ووظیفتك مع من ھو أكبر منك وأعلى منك، تتأدب، فإذا بالقلوب تجمع على محبتك، والظنون السیئة تبتعد عنك؛ وھذا من حسن ما 

َّإن : عالىُجعلھ هللا ألھل اإلیمان من الود، فإنھ لما كملت أخالقھم وكمل إیمانھم بحسن الخلق جعل هللا لھم المحبة في الخلق، وذلك قولھ ت ِ
ًّالذین آمنوا وعملوا الصالحات سیْجعُل لُھم الرْحمُن ُودا  َ َ َ َ َ َ َ َ ََّ ِ ِ َّ ِ ُِ َ ُ ُ خالص الحب، لكن بماذا؟ بفضلھ سبحانھ : سیجعل هللا لھم الود، وھو: أي] 96:مریم[َّ

ًثم باإلیمان، وأكمل المؤمنین إیمانا أحسنھم خلقا وأكملھم خلقا، والمرأة المؤمنة إذا كمل خ ً لقھا كملت محبتھا، وعندھا تصبح المرأة ناجحة، ً
فنسأل هللا العظیم رب العرش الكریم أن یكرمنا . وتصبح المرأة ممسكة بزمام األمور، بعد كبر األبناء والبنات؛ ترى حسن العاقبة واألحوال

  . أعلمبھا والعمل بھا، وهللا تعالى بھذه األخالق، وأن یھدي شباب المسلمین وشاباتھم إلى التمسك
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 كیفیة اإلیجاب والقبول لمن تولى طرفي عقد الزواج بالوكالة

 
 

ًكأن یكون ولیا للمرأة ووكیال للزوج-إذا تولى رجل طرفي عقد الزواج : السؤال ھذه المسألة خالفیة :  فكیف یكون اإلیجاب والقبول؟ الجواب-ً
ًن شخص واحد كافیا في طرفي العقد، وحینئٍذ ال یشترط اإلیجاب والقبول؛ ألن بین العلماء رحمھم هللا، بعض أھل العلم یرى أنھ یمكن أن یكو

ًالعقد یقوم على الصیغة قوال وفعال، فإذا انتفى وتعذر أن تكون الصیغة بالقول بأن یخاطب نفسھ ویقول بعت واشتریت، انتقلت إلى الفعل؛ : ً
یأخذ العشرة آالف لایر لیشتري بھا سیارة من األیتام، فیضعھا في : ًھ، مثالألنھ بمجرد أن یأخذ الشيء المبیع ویقبضھ، فقد انتقل إلى ملك

ًرصید األیتام ثم یقبض السیارة فحینئٍذ قد تم العقد، فیكون الفعل منزال منزلة القول، فإذا تعذر القول انتقل إلى الفعل، كما ھو الحال في 
  .المعاطاة ونحوھا، وهللا تعالى أعلم

 
 
 
 

 ر للصالة بدون قصرحكم جمع المساف
 
 

المسافر ال شك أن هللا عز وجل رخص لھ قصر الصالة، فإذا أتم الصالة أمكنھ : ھل یجوز للمسافر أن یجمع بدون قصر؟ الجواب: السؤال
اإلمام ًجاء إلى مكة مسافرا، وطاف بالبیت، وأقیمت صالة الظھر وھو یرید أن یسافر إلى الطائف، فلما صلى الظھر مع : ًأن یجمع، مثال

أربع ركعات؛ أقام صالة العصر وصالھا ركعتین، فإنھ أتم الصالة األولى، أو العكس، یتم الصالة الثانیة، مثل أن یقیم لصالة الظھر 
 ًویصلیھا قصرا، وبعد سالمھ یصلي العصر مع اإلمام، فقد أتم الثانیة، أو یدخل مع جماعة فاتتھم صالة الظھر فأتموا، ثم تأتي مجموعة ثانیة

تصلي الظھر تامة فیصلي معھم بنیة العصر، فصلیت مع الجماعة األولى الظھر ثم أردت أن تصلي العصر فجاءت جماعة ثانیة فصلیت 
معھم لتكسب أجر الجماعة، ھذا كلھ ال بأس بھ، فتكون جمعت بین الصالتین ولم تقصر ال األولى وال الثانیة، أو جمعت بین الصالتین 

ر الثانیة أو العكس كلھ جائز، لكن لو یقصد ذلك وھو مسافر، فیتم الظھر ویتم العصر فھذا خالف السنة، وقد قالت فقصرت األولى ولم تقص
ُفرضت الصالة ركعتین ركعتین فأقرت في السفر وزیدت في الحضر: (عائشة رضي هللا عنھا فال ینبغي للمسلم أن یخالف سنة النبي ). ُ

ًتزام السنة، والحرص على صالة العصر والظھر والعشاء مقصورة، تأسیا برسول هللا صلى هللا علیھ صلى هللا علیھ وسلم وھدیھ، وعلیھ ال
  .وسلم ما لم یوجد العذر، مثل أن یصلي وراء مقیم متم، وهللا تعالى أعلم

 
 
 
 

 ًتقدیم الحضور مبكرا للصف األول على صالة السنة في البیت
 
 

ًتھ وال یأتي المسجد إال على اإلقامة حرصا منھ على السنة، ولكن یفوتھ الصف األول في الغالب، من كان یؤدي ركعتي الفجر في بی: السؤال
ال، األفضل أن یبكر إلى المسجد، ویصلي تحیة المسجد، وینال فضیلة الصف األول؛ ألن القاعدة عند العلماء : فھل في ذلك حرج؟ الجواب

صلوا في بیوتكم فإن خیر صالة المرء (ة النافلة في البیت ھذا بالنسبة لفضیلة النافلة أن فضائل الفرائض مقدمة على فضائل النوافل، فصال
أن الفضیلة المنفصلة عن ذات الصالة والفضیلة المتصلة بذات الصالة إذا : الوجھ الثاني. ھذا الوجھ األول للتفضیل) في بیتھ إال المكتوبة

صف األول فیھ فضیلة المكان للصالة، فتقدم على الفضیلة المنفصلة عن الصالة، ولذلك ُتعارضتا قدمت الفضیلة المتصلة بذات الصالة، وال
لو كنت عند ركوبك للسیارة تدرك الصف األول، وتدرك تكبیرة اإلحرام أو تدرك التأمین، ولو مشیت على قدمیك ال تدرك ذلك، : قالوا

التأمین وھما فضیلتان متصلتان بالصالة، بخالف فضیلة المشي فاركب السیارة وھذا أفضل؛ ألنك تدرك فضیلة الصف األول وفضیلة 
للصالة فإنھا فضیلة منفصلة عن الصالة، وإذا تعارض المتصل والمنفصل قدم المتصل على المنفصل، فھذه كلھا قواعد للتفضیل أشار إلیھا 

َّالعلماء في كتب القواعد، فأنت تقدم في ھذه الحالة ما تقدم، لكن تنوي في قرا َ َ رة قلبك أنھ لوال أنك ترید الصف األول وفضیلة الصف األول ُ
  .لصلیتھا في بیتك حتى یكتب هللا لك أجر السنة، وهللا تعالى أعلم

 
 
 
 

 حكم تحجیج الزوج لزوجتھ
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كمل أن یفعل لیس على الزوج أن یحجج زوجتھ، ولكن األفضل واأل: ًإذا كان الزوج مستطیعا فھل یلزمھ أن یحجج زوجتھ؟ الجواب: السؤال

ذلك، فإن حج الزوجة لیس من األمور المتعلقة بالزوجیة، ولكن ال شك أنھ إذا احتسب األجر عند هللا عز وجل وحججھا فإن هللا یأجره، 
وینبغي لألزواج أن یحرصوا على ذلك، وأن یعینوا أزواجھم على الحج وعلى ذكر هللا وطاعة هللا عز وجل لما في ذلك من زیادة الخیر 

لبر لھم، وإذا صلحت المرأة أصلح هللا بصالحھا أمور البیت وصلحت لبعلھا، وكان أول من یرى أثر صالحھا زوجھا وأوالدھا، فعلى وا
الزوج أن ال ُیقصر في مثل ھذا، وعلیھ أن یحتسب الثواب عند هللا ولیحمد هللا جل جاللھ أن رزقھ امرأة ترید منھ أن یعینھا على طاعة ربھا، 

  .ذلك شكر هللا عملھ وبارك مالھ وأحسن لھ العاقبة، وهللا تعالى أعلمفإذا فعل 
 
 
 
 

 (عام مضاف إلى الخصوص(و) عام مخصوص: (الفرق بین
 
 

دخلھ مخصص، ودخلھ التخصیص، : عام مخصوص أي: ھل ھناك فرق بین عام مخصوص وعام مضاف إلى الخصوص؟ الجواب: السؤال
ًھذا عام وھذا خاص، سواء اختص بصحابي في زمان النبي صلى هللا علیھ وسلم أو اختص : لجاء نص خاص یخص ھذا العموم، تقو: أي

َواْستشھدوا شھیَدْین مْن رجالكم فإْن لم یكونا رُجلْین فرُجل واْمرأتان ممْن تْرضْون : ًبشخص آخر توفرت فیھ الصفات، مثال یقول هللا تعالى َ َ َ َ َ َ َ ََ َ َ َ َ َ ََّ ِ ِ ِِ ِ ِ َِ ٌ َ َُ ُ ْْ ْ ِ ِ ُِ
َمن ا ِلشھَداء ِ َ ِفرُجل واْمرأتان: ((لما قال هللا تعالى] 282:البقرة[ُّ َ ََ َ َ ْواْستشھدوا شھیَدْین مْن رجالكم: ((وقال)) ٌَ ُ ِْ َِ َِ ِ ِ َِ دل ذلك على أن األصل في )) َُ

ا خاص، فھذا العام الذي الشھادة العدد؛ فال یقبل الشاھد الواحد، ومع ذلك قبل علیھ الصالة والسالم شھادة خزیمة وحده، فعندنا عام وعندن
ورد من الشرع خصھ النبي صلى هللا علیھ وسلم بھذا الصحابي، فجعل شھادتھ كشھادة رجلین، فھذا ال نعتبره لكل األمة، فال تكفي شھادة 

شھادة رجل مع واحد في األحكام، وال یقبل القاضي شھادة الواحد وحده، وإنما یقضي بشھادة رجل مع امرأتین، أو شھادة رجل مع رجل، أو 
قضیة خزیمة خاصة، واألصل في العام أن یبقى :  في باب القضاء، فنقول-إن شاء هللا-الیمین في أمور األموال، وما یتعلق بھا كما سیأتي 

وھناك . على عمومھ، ولكنھ عام دخلھ التخصیص على عھد النبي صلى هللا علیھ وسلم بھذا الصحابي، فھذا تخصیص یختص بعینھ
ورد عن النبي صلى هللا علیھ وسلم أنھ أمر بتحیة المسجد، وورد عنھ أنھ نھى : ًومي في األزمنة واألمكنة واألشخاص، مثالتخصیص عم

عن الصالة بعد صالة العصر، والجمھور یرون أن األمر بتحیة المسجد عام، والنھي عن الصالة بعد صالة العصر خاص تعلق بالوقت 
لمسجد في سائر األوقات إال في األوقات التي نھى عنھا رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم، وھذا عام دخلھ یصلي تحیة ا: والزمان، فیقولون

ُأما بالنسبة لعام أرید بھ الخصوص، . ھذا العموم ُیفعل في كل وقت إال في ھذه الحالة الخاصة التي استثناھا الشرع: التخصیص، فیقولون
ل لكن المراد بھ الخصوص، فیختلف عن األول، األول عام شامل لجمیع األمة، فلما أمر بتحیة المسجد ًفیأتي اللفظ عاما في كتاب هللا عز وج

: قولھ تعالى: فھو أمر لجمیع األمة بصالة تحیة المسجد، لكن قد یأتي أمر ال یرید بھ هللا عز وجل العموم، وإنما یرید بھ طائفة معینة مثل
َوأنكُحوا األیامى منكم وال َ َ َْ ُ ْ ِ َِ ْصالحین مْن عبادكم َ ُ ِ ِ ِ ِ ِ ََّ ِأنكُحوا] ((32:النور[َ كلنا مأمور أن ینكح، لكن ھل أنا مأمور بھذا األمر؟ إنما یؤمر بھ من )) َ

أنكح األیامى الذین عندك والصالحین من عبادك وإمائك، فعنده رقیق وانطبق علیھ ھذا األمر، فھذا عام : عنده ھذا الشيء، فحینئٍذ نقول لھ
. ٌألنھ ال یمكن أن یكون لكل أحد عبد أو أمة حتى ینكحھا أو ینكحھ ُاص، وأرید بھ طائفة مخصوصة، وال یراد بھ العموم لكل األمة؛ُأرید بھ خ

ًفیكون النص عاما ویراد بھ الخاص، ویكون خاصا ویراد بھ العموم، ویأتي عام فیدخلھ التخصیص، ویأتي عام مراد بھ طائفة معینة خاصة،  ً
  . بھا على حسب ما دلت علیھ األدلة، ما لم تقم القرینة أو الدلیل على التخصیص أو إرادة العموم، وهللا تعالى أعلموالنصوص یعمل

 
 
 
 

 حكم طلب الزوجة الطالق ألدنى مشكلة
 
 

ة أن تسأل زوجھا ال یجوز للمرأ: ًبمجرد حصول أدنى مشكلة بین الزوجین تطلب المرأة فورا الطالق، فھل یجوز لھا ذلك؟ الجواب: السؤال
الجنة على (الطالق من غیر ما بأس، وقد بین النبي صلى هللا علیھ وسلم حرمة ذلك كما في الصحیح، وورد فیھ الوعید الشدید وھو أن 

مشاكل وأما بالنسبة لل.  فعلى المرأة أن تتقي هللا عز وجل-نسأل هللا السالمة والعافیة-) المرأة حرام إذا سألت الطالق من غیر ما بأس
الزوجیة فالواجب على المرأة أن تصبر، وأن تحتسب عند هللا عز وجل الثواب، وكل إنسان إذا ضاع حقھ وأھینت كرامتھ، وأذل في عزه، 
واعتدي على مالھ؛ فلیحتسب أمره عند هللا عز وجل، فإن هللا نعم المولى ونعم النصیر، والمرأة ال یرد حقھا الطالق، وال یرد حقھا ھدمھا 

ًتھا وأذیتھا ألطفالھا، فلتعلم المرأة أنھا إذا سألت زوجھا الطالق أنھا تھدم بیتا من بیوت المسلمین، ولتعلم أنھا إذا سألت الطالق أنھا تدمر لبی
 أسرة من أسر المسلمین، وهللا سائلھا عن ضیاع أبنائھا وفلذات كبدھا، وعلیھا أن تكون قویة تستعصم بربھا، وكم من صعاب ذللت وھموم

تبددت ومشاكل وغموم أزیلت بالثقة با جل جاللھ، فإن هللا نعم المولى ونعم النصیر، خاصة للمرأة ألنھا ضعیفة، وضعفھا موجب لرحمة 
هللا عز وجل لھا، ولعظیم شأن المرأة، ولكثرة المظالم التي تقع علیھا؛ أخبر هللا عز وجل أنھ یسمع شكواھا من فوق سبع سماوات، وھذا لیس 
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ًا بالمرأة، بل ھو سبحانھ یسمع كل شكوى، ویجیب ویكشف كل بلوى، فھو سبحانھ وتعالى منتھى الشكوى، وكاشف الضر والبلوى، خاص
وعلى المرأة أن تعلم أنھا مھما ). المرأة والیتیم: إني أحرج حق الضعیفین: (جل جاللھ وتقدست أسماؤه، ولذلك قال صلى هللا علیھ وسلم

أي حسنة   على هللا، وكل إنسان یضع ھذا االعتقاد وھذا الشعور في قلبھ یزول عنھ عناء الدنیا ونكدھا، إیاك أن تفعلفعلت مع زوجھا فأجرھا
ّوتنتظر من أحد ثوابا أو جزاء علیھا غیر هللا جل جاللھ، وطن نفسك على ذلك، لیس لك إال ربك، وال أرحم بك من هللا جل جاللھ، عود  ِّ ً ً

ومن ھنا . ن ھموم الدنیا كلھا، كل ھذا ثقة با وحده، ولذلك ما من أحد ُیعلق قلبھ بغیر هللا إال عذبھ هللا بذلك التعلقنفسك على ذلك فتستریح م
قد تجد المرأة تكافح وتكابد وھمھا أن ترضي زوجھا دون أن یكون ف یبالھا رضا هللا عز وجل، فیأتي الیوم الذي یولیھا ظھره فیكفر 

ّتصدم بذلك، ولكنھا إذا وطنت قلبھا باالستعانة با وأصبحت في جمیع حركاتھا وسكناتھا تلتمس أول ما تلتمس معروفھا وینسى فضلھا ف
مرضاة هللا، وإذا أحسنت لبعلھا تفكر أول شيء ھل ھذا اإلحسان الذي ترید أن تقوم بھ والسرور الذي تدخلھ علیھ ھل ھو یرضي هللا أو ال 

ّھ، وإن كان ال یرضي هللا تركتھ، وال تبالي بأحد كائنا من كان، ووهللا ما وطنت نفسھا على ذلك إال جعل یرضیھ؟ فإن كان یرضي هللا فعلت ً
وال یمكن أن تستقیم حیاة . ًهللا ضیق الدنیا علیھا سعة، وأسعدھا في نفسھا وولدھا وبعلھا، ولو طلقھا زوجھا أو فارقھا أبدلھا هللا خیرا منھ

ً بھذا األساس، ولذلك أي إنسان یقوم بشيء یجامل بھ أھل الدنیا أو ینتظر بھ من أھل الدنیا شیئا إال عذبھ هللا بھ، المرأة بل حیاة كل عبد إال
ًوبكى طویال وبكى مریرا وتقرح قلبھ وشقیت نفسھ؛ فمن یرید غیر هللا عز وجل فقد خاب وخسر، فإن كان یطلب الغنى أذلھ هللا بالفقر، وإن  ً

سھ هللا المھانة، فال كرامة إال بالذلة بین یدي هللا، وال عزة إال بالذلة بین یدي هللا عز وجل، وال استغناء إال با الذي ال كان یطلب الكرامة ألب
ِطلقني طلقني، ھذا لیس من العشرة : ًتنفد خزائنھ، فعلى المرأة دائما أن توطن نفسھا على ذلك، ولیس عند كل مشكلة تصیح في وجھ زوجھا

ًالطالق ال یذكر في بیت مؤمنة، أبدا، بل تصبر وإن رأت خیرا حمدتھ، وقالت. ولیس من شیمة المرأة المؤمنةبالمعروف،  ً:  ، الفضل كلھ 
قیل ألم المؤمنین عائشة رضي هللا عنھا لما ابتلیت ورأت الشدة والكرب وضاقت علیھا األرض بما رحبت في أعز شيء تملكھ المرأة بعد 

فت وأوذیت رضي هللا عنھا وأرضاھا، فلما أوحي إلیھ علیھ الصالة والسالم ببراءتھا، وبشرھا علیھ الصالة والسالم دینھا وھو عرضھا، قذ
اشكري رسول : بذلك، وبدت أساریر وجھھ تبرق علیھ الصالة والسالم من الفرح بنصر هللا لولیتھ المؤمنة؛ وبعد أن انتھت اآلیات قیل لھا

كر هللا، أول شيء وجھت وجھھا  سبحانھ الذي كان معھا نعم المولى ونعم النصیر، فرسول األمة جلس بین یدیھا ال وهللا، بل أش: هللا، قالت
فتنة عظیمة، وشھر عظیم مر على رسول هللا صلى هللا ) ً إن كنت أذنبت ذنبا فتوبي إلى هللا واستغفریھ-كما في الصحیح- یا عائشة : (وقال

ء مما یجده علیھ الصالة والسالم في عرضھ؛ ألنھ أمر لیس بالھین، ومع ذلك ثبتت أم المؤمنین ذلك الثبات علیھ وسلم، وفیھ األسى والبال
العظیم، الذي دل على أنھا موقنة بربھا، والشيء من معدنھ ال یستغرب، فأبوھا صدیق األمة رضي هللا عنھ وأرضاه، الذي باع نفسھ ومالھ 

ِا كلھ ال یكون إال بكمال التوحید وكمال اإلخالص ومْن یْعتصم با وأھلھ كلھ لمرضاة هللا جل جاللھ، وھذ َّ ِ ْ ِ َ َ َ من یعتصم من ] 101:آل عمران[َ
ٍالرجال أو من اإلناث أو من األقویاء أو من الضعفاء ومْن یْعتصم با فقد ُھدي إلى صراٍط ُمْستقیم  ِ ِ ِ َِ َ َ ََ َ َ ََ ِ ِْ ِ َّ سلوة الدنیا وسرورھا ] 101:آل عمران[ْ

ًتھا وحبورھا كلھ مطلوب بالثقة با جل جاللھ، فالمرأة دائما تعود نفسھا على ھذا، فإذا جاءت المشاكل وواجھت زوجھا بما یكره ھنا وبھج
ً قد یكون فظا، وقد یكون غافال عن بیتھ، -أصلحھم هللا-تزداد المشكلة، فالمرأة تحسن التبعل لزوجھا وتقوم على خدمتھ، وبعض األزواج  ً

شئونھم؛ حتى   مؤمن أن یتقي هللا ویفكر في زوجتھ وھي بین أربعة جدران تغسل ثوبھ، وتكنس بیتھ، وترعى صغیره، وتقوم علىوعلى كل
ًیستطیع أن یعاملھا بما تستحقھ، وأن یكافئ معروفھا، فیكون برا وفیا لھا، فإذا كان الرجل جاھال بھذه األمور فصاح في وجھھا واستفزھا  ً ً

ًھا ھذه الكلمات، فال ینبغي لھا ھذا؛ ألنھا تعلم علم الیقین أنھا تعامل هللا سبحانھ وتعالى وال تعامل زوجا فقط، فإذا فعلت وآذاھا، فخرجت من
ًوعلى الرجل المؤمن دائما أن یقوي صلتھ با جل . ذلك أنعم هللا عیشھا وأقر عینھا وأسعدھا في نفسھا وبیتھا، وجعل لھا حسن العاقبة

عل ذلك فقد نعم عیشھ وطابت حیاتھ ولما ینتظره عند هللا عز وجل أعظم وأجل؛ ألن القلوب إذا عاملت ربھا أعظم جزاءھا كما جاللھ، فإذا ف
ًإْن یْعلم هللا في قلوبكم خْیرا ُیْؤتكم خْیرا : قال تعالى ًَ َْ ُْ ُ ُِ ِِ ُِ ُ َّ ِ َ مان بھ، وصدق فنسأل هللا العظیم رب العرش الكریم أن یرزقنا كمال اإلی]. 70:األنفال[َ

  .على نبینا محمد االلتجاء إلیھ، وصدق المحبة والرغبة فیما عنده، إنھ ولي ذلك والقادر علیھ، وصلى وسلم وبارك
 
 
 
 

 [8[ باب تعلیق الطالق بالشروط -شرح زاد المستقنع 
وكذلك . وقد بین العلماء أدلة ھذه األحكامتعلیق الطالق بحصول شيء كلي ال یقع إال بحصولھ كلھ وال یقع ببعضھ إال إذا نوى ذلك البعض، 

ًإذا علق الطالق على فعل شيء ففعلھ ناسیا أو جاھال اختلف فیھ الفقھاء رحمھم هللا، وبینوا الفرق بین الحكم الوضعي والحكم التكلیفي في  ً
 .ھذه المسألة ونظائرھا

 تعلیق الطالق بحصول شيء كلي فال یحصل إال بعضھ
 
 

أما . رحیم الحمد  رب العالمین، والصالة والسالم على أشرف األنبیاء والمرسلین، نبینا محمد وعلى آلھ وصحبھ أجمعینبسم هللا الرحمن ال
ًوإن حلف ال یدخل دارا أو ال یخرج منھا، فأدخل أو أخرج بعض جسده أو دخل طاق الباب، : ٌفصل: [ فیقول المصنف رحمھ هللا تعالى: بعد

عقد المصنف رحمھ هللا ھذا الفصل ] ًلھا، فلبس ثوبا فیھ منھ، أو ال یشرب ماء ھذا اإلناء، فشرب بعضھ لم یحنثًأو ال یلبس ثوبا من غز
ًلبیان جملة من المسائل التي تتعلق بتعلیق الطالق نفیا وإثباتا على فعل شيء أو تركھ، فمتى یصدق علیھ أنھ أخل ُیحكم بوقوع الطالق، ومتى  ً

كم بوقوع الطالق، وھذا یتوقف على جملة من الصفات یعلق الطالق على وجودھا، وھذه الصفات قد یرید بھا ال یصدق علیھ ذلك فال یح
الكل أو یرید بھا البعض فینظر في ھذا االسم الذي ذكره، ھل یصدق على كل الشيء أو بعض الشيء؟ وھل الذي فعلھ الكل أو البعض؟ ثم 
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: إن دخل بیت فالن فامرأتھ طالق، أو قال بالعكس: فإذا قال) ًإن حلف ال یدخل دارا: (حمھ هللاقال المصنف ر. بعد ذلك ُیحكم بالوقوع وعدمھ
فإذا علق الطالق على الدخول فال بد من وجود الدخول على الصفة الكاملة؛ ألن اإلنسان . امرأتھ طالق إن خرج من بیتھ الیوم، أو نحو ذلك

فھل امرأتھ تطلق بمجرد وقوع الدخول لبعض الجسد، أم أنھا ال تطلق إال إذا حصل قد یدخل بكامل جسده وقد یدخل بعض جسده فقط، 
َّالدخول الكامل للجسد؟ وھل الجزء ُینزل منزلة الكل أو ال؟ نقول إذا وقع الدخول للجسم كلھ فال إشكال أن امرأتھ طالق؛ لكن لو أنھ أدخل : َ

َّ أنھ أدخل رجلھ ثم تذكر ورجع ولم ُیدخل كل جسده، فھل نحكم بالطالق؟ الجوابیده الستخراج شيء من البیت فھل تطلق المرأة؟ وھكذا لو ِ :
ًال بد من دخول جسمھ كامال، والجزء ال یأخذ حكم الكل، والشریعة أحیانا تعطي الجزء حكم الكل، وھذا بالسریان، أو بالتجوز في اللفظ،  ً

أنت طالق؛ ألن الطالق ال یتعلق : یدك طالق، فالحكم كأنھ قال: كما إذا قالًوأحیانا ال تعطي الجزء حكم الكل، فتعطي الجزء حكم الكل 
َبالجزء وحده، وال یمكن إسقاط الطالق الذي أثبتھ، فھنا یأخذ الجزُء حكم الكل، ومن ذلك إطالق الشرع للمسجد الحرام على مكة كلھا، وكذا 

لجزء وإرادة الكل، لكن ھناك مسائل ال تعطي فیھا الشریعة الجزء حكم تسمیة الصالة بالسجدة، وتسمیتھا بالركعة، وھو من باب إطالق ا
المسجد فأخرج یده فإنھ ال یبطل اعتكافھ؛ ألن االعتكاف یبطل بخروج  ًمسألة االعتكاف لو كان معتكفا في: الكل وھي كمسألتنا، ومثل

م یخرج بكل بدنھ فإنھ ال یبطل اعتكافھ، فالبد من وجود ًاإلنسان من دون حاجة من المسجد، فلو أخرج یده أو رجلھ أو جزءا من جسده ول
ًالكل تاما على الوجھ المعتبر حتى ُیحكم بوقوع ما رتب المكلف وقوع الشيء علیھ، وفي السنة ما یدل على أن الجزء ال یأخذ حكم الكل، فعن 

ًكان معتكفا في مسجده، فكان یناولھا رأسھ وھو معتكف أن النبي صلى هللا علیھ وسلم : (أم المؤمنین عائشة رضي هللا عنھا كما في الصحیح
فھذا یدل على أن الجزء ال یأخذ حكم الكل؛ ألنھ ال یجوز للمعتكف الخروج من المسجد، كذلك ثبت في الصحیح عن رسول هللا ) فترجلھ

ألنھ ) إن حیضتك لیست في یدك: حائض، فقالإني ! یا رسول هللا: ناولیني الخمرة، قالت: (صلى هللا علیھ وسلم أنھ قال لـعائشة وھو معتكف
ًأنھا ستدخل یدھا، ففھمت عائشة أنھا ممنوعة جزءا وكال، فقالت: ناولیني، ومعنى ذلك: قال  إني - وھي فقیھة رضي هللا عنھا-! یا رسول هللا: ً

، وھكذا ھذه المسألة التي ذكرھا ًأنك إن أدخلت الید لم یكن ذلك دخوال للجسم كلھ: ، یعني)إن حیضتك لیست في یدك: (حائض، فقال
ثم عندنا استصحاب األصل أنھا امرأتھ، ولم یقع الدخول على الوجھ التام الكامل، واألصل عدم . المصنف فال یحنث بإدخال بعض جسده

ًامرأتھ طالق إن دخل بیت محمد فأدخل جزءا من جسده لم یحكم بطالق امرأتھ حتى یدخل جسمھ كامال: الطالق، فإذا قال ٍ  ولو للحظة یسیرة، ً
امرأتھ : العكس لو قال. ًفإذا دخل جسمھ كامال ولو لطرفة عین فإنھ تطلق علیھ امرأتھ، وأما دخول بعض الجسم فال یوجب ذلك ثبوت الطالق
ًطالق لو خرج الیوم من بیتھ، فأخرج یدا أو أخرج رجال، أو أخرج رأسا، لم تطلق امرأتھ حتى یخرج بتمامھ وكمالھ امرأتھ : لو قال: ةمسأل. ًً

ًطالق إن خرج من البیت وكانت امرأتھ حامال، وشاء هللا أن تضع في الساعة السادسة، وفي الساعة السادسة إال عشرة أخرج الزوج جزءا  ً
ًج الجسم كامال من بدنھ من البیت، ثم خرج من البیت بعد الوالدة، فحینئٍذ تعتد بعد الوالدة ألن الطالق وقع بعد الوالدة، ولكن إن وقع خرو

قبل والدتھا ولو بلحظة فإنھا تطلق قبل الوالدة وقت خروجھ من البیت، وتخرج من عدتھا بالوالدة؛ ألن المطلقة الحامل تخرج من عدتھا 
ما لو بالوضع، فحینئٍذ إن خرج الزوج بكل جسده قبل الوالدة ولو بوقت یسیر فإنھ یحكم بكونھا أجنبیة؛ ألنھا خرجت من عدتھا بالوضع، أ

. أخرج بعض جسده ثم وضعت ولدھا ثم خرج بجسمھ كلھ بعد وضعھا لولدھا فتستأنف عدتھا بالحیض؛ ألن الطالق وقع بعد الوالدة
ًأن الجزء ال یأخذ حكم الكل في مسألتنا؛ ألنھ علق الطالق على صفة الدخول فال بد من وقوعھا من الجسم كامال وال یجزئ وقوع : والحاصل

ھو القوس الذي تكون فیھ عضادتي الباب، فلو جاء رجل ودخل على فم الباب ) أو دخل طاق الباب. (الحال في الخروجالبعض، وكذلك 
بحیث إن جسمھ مسامت للطاق، ھذا ھو الحد، فإن جاوزه حصل الدخول الفعلي بحیث یخلف ھذا الطاق وراء ظھره  ووقف على نفس الطاق

طاق الباب، فإن : ً خروجا فقد خرج، فالعبرة بھذا الحد الفاصل الذي یعتمد علیھ الباب ویسمىَّویدخل، وإن خرج وخلف الطاق وراء ظھره
ًجاوزه حكم بالطالق دخوال وخروجا، وإن لم یجاوزه لم یحكم بوقوع الطالق علق الطالق على ) أوال یلبس ثوبا من غزلھا فلبس فیھ منھ. (ً

الدخول في الشيء، فلو حلف با أنھ ال یلبس الثوب، فنام : واللبس ھو. الخ...ھ لبس ثوٍب من غزل امرأتھ، أو غزل أختھ، أو غزل أم
ًووضع الثوب فوقھ، لم یحنث؛ ألنھ لم یدخل فیھ؛ ألن اللبس حقیقتھ الدخول، ولو كان محرما فأخذ الثوب ووضعھ على كتفیھ لم تلزمھ الفدیة؛ 

إذا كان الثوب : وفي ھذه المسألة. بحیث یقع الدخول الفعلي) بسوا القمص، وال العمائمال تل: (ألنھ لم یلبس، والنبي صلى هللا علیھ وسلم یقول
یحنث ولو كان فیھ أقل ما یكون من غزل المرأة، واختار : فیھ شيء من غزل المرأة ولبسھ فقد حصل الدخول، ولذا قال بعض العلماء

ًالمصنف أنھ ال بد وأن یكون منسوجا من غزلھا نسجا كامال، فل ً و كان النسج في بعض الثوب أو كان في ھذا الثوب شيء من غزلھا فإنھ ال ً
ًیحكم بالطالق على ما اختاره رحمھ هللا، فیعلق ھذا على التمام والكمال، فال بد وأن یكون الثوب منسوجا كلھ من غزلھا حتى یقع الطالق 

إناء كبیر وإناء صغیر، فالكبیر الذي ال یمكن لمثلھ : ء ینقسم إلى قسمیناإلنا) أو ال یشرب ماء ھذا اإلناء فشرب بعضھ لم یحنث. (وإال لم یقع
ًإن شربھ تاما كامال وقع : ال یشرب ماء ھذا اإلناء، فمعناه: ًأن یشربھ، فإذا كان اإلناء صغیرا فعلى ما ذكر المصنف من أنھ إذا قال الرجل ً

ً؛ ألنھ علقھ على شربھ تاما كامال، فالمسألة مبنیة على ما تقدم من أنھ ال یأخذ الطالق، فلو شرب منھ وبقي منھ بقیة ولو قلیلة ال یقع الطالق ً
ال یشرب ماء ھذا النھر، : ال یقدر على شرب كل ما في اإلناء ألنھ أمر مستحیل، مثل أن یقول ًأما لو كان اإلناء كبیرا فإنھ. البعض حكم الكل

والطالق تارة . ب من النھر، فھذه قرینة تدل على أنھ یرید الشرب من اإلناء أو من النھرفإنھ ال یمكن شرب كل النھر وإنما المراد أن ال یشر
ال یشرب من ھذا اإلناء، المشروب الذي فیھ، : یعلق على الشرب، وتارة یعلق على المشروب، وتارة یعلق على اإلناء نفسھ، فقد یقصد بقولھ

للتبعیض، إذا قصد المشروب الذي داخل اإلناء؛ ألن اإلناء ال ُیشرب ) من(ماء ألن فلو شرب منھ ولو بعضھ فإنھ یقع الطالق عند بعض العل
ٍكل اإلناء، فحینئذ◌ : ال أشرب من ھذا اإلناء وقصد البعض فإنھ ال یحنث إال بالبعض، وإذا كان مراده: وإنما یشرب الذي بداخلھ، فإذا قال ِ

امرأتي طالق إن : ناء نفسھ أنھ ال یشرب منھ، مثل أن یختصم مع رجل وقال لھیرد فیھ التفصیل ما بین الكبر والصغر، وأما إن قصد اإل
ًاإلناء سواء كان فیھ ماء أو غیر ماء؛ ألن العبرة باإلناء نفسھ، بغض النظر عن  ًشربت من إنائك، فیبقى الطالق معلقا على وقوع الشرب من

یقصد باالمتناع عن الشرب من إناء مخصوص، وتارة یقصد نفس الشراب تارة : ًإذا. الذي یكون فیھ، فإذا شرب من اإلناء حكم بالطالق
ًوهللا ما أشرب من ماء ھذا اإلناء، ووضع في اإلناء شراب برتقال أو لبنا لم یحنث، ولم یقع الطالق؛ ألنھ خصص : الذي في اإلناء، فإن قال

ھ تارة یقصد اإلناء نفسھ، فحینئٍذ یقع الطالق بأي مشروب في ھذا أن: الخالصة. من ماء ھذا اإلناء، وقصد الماء فال ینصرف إلى غیره: فقال
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ًاإلناء سواء كان ماء أو غیره، وتارة یقصد الماء الموجود في اإلناء فیفصل بین أن یقصد تمام اإلناء أو بعض اإلناء، كما لو وجدت قرینة 
ب من الماء المسمى، أو كان غیره، فحینئٍذ یقع بأي واحد من ًتدل على أنھ یرید البعض، وتارة یقصد األمرین سواء كان في اإلناء مشرو

 ...... .األمرین، سواء كان فیھ شراب أو غیره وسواء استتمھ أو لم یستتمھ، فیحكم بوقوع الطالق
 

 ًمن علق الطالق على فعل شيء ففعلھ ناسیا
 
 

ًوإن فعل المحلوف علیھ ناسیا أو جاھال حنث في ط: [قال المصنف رحمھ هللا ذھاب الشيء عن بال اإلنسان فال : النسیان] الق وعتاق فقطً
ًیتذكره، والناسي إذا ذكر یتذكر غالبا، وھذا من النقص الذي جعلھ هللا عز وجل في بني آدم، ویعتبر النسیان من األعذار الموجبة للتخفیف،  ِّ ُ

ة في كتاب هللا وسنة النبي صلى هللا علیھ وسلم ومن ذلك فرحم هللا العباد بإسقاط المؤاخذة عنھم حال النسیان، والنصوص في ھذا واضح
َربنا ال تؤاخذنا إْن نسینا أْو أخطأنا : قولھ تعالى َ َ َ َْ َ ْ َُ َ ِْ ِ َِّ َ وفي الصحیح أن النبي صلى هللا علیھ وسلم ذكر عن هللا عز وجل أنھ لما دعا ] 286:البقرة[َ

رفع عن أمتي الخطأ والنسیان : (ذكم إن نسیتم أو أخطأتم، وقال علیھ الصالة والسالمال أؤاخ: أي) قد فعلت: (المؤمنون بھذا الدعاء قال هللا
ففي بعض األحیان یوجب سقوط : واإلجماع منعقد على أن النسیان عذر، لكن في الشریعة تفصیل في ھذا العذر) وما استكرھوا علیھ

لو تطیب الحاج : ان، وذلك في حق هللا عز وجل خاصة، مثال ذلكالمؤاخذة عن اإلنسان من حیث اإلثم ومن حیث التبعیة، فال یؤاخذ بضم
ًناسیا، ثم تذكر فغسل الطیب فال شيء علیھ في أصح قولي العلماء رحمھم هللا وال یأثم؛ ألنھ لم یقصد وضع الطیب، وإنما اآلثم ھو الذي 

عنده إرادة العصیان  عز وجل في ھذا الشيء، فال یحكم ٍیمنعھ ربھ فیعتدي حدود هللا وھو مستشعر ھذا االعتداء، أما ھذا فھو ناس ولیس 
سقوط المؤاخذة، وأما الضمان فإنھ یسقط عنھ، وال تجب علیھ الفدیة عند الشافعیة : بإثمھ من ھذا الوجھ، فأسقط هللا عنھ المؤاخذة، وھذا یسمى

قول : اإلثم وال یسقط عنھ ضمان حق هللا عز وجل، والصحیحیسقط عنھ : والحنابلة، أما عند الحنفیة والمالكیة فتجب علیھ الفدیة، یقولون
ًالشافعیة والحنابلة، فمن تطیب ناسیا أو غطى رأسھ ناسیا أو لبس مخیطا ً ًناسیا ثم أزال ذلك لما تذكر فإنھ یسقط عنھ اإلثم وتسقط عنھ  ً

قع في خلل، فیسقط عنھ اإلثم لمكان النسیان، ولكن وبعض مسائل العبادات والمعامالت یجب فیھا ضمان الحق على الناسي إذا و. المؤاخذة
ًرجل استدان من آخر ألف لایر ثم نسي ھذه األلف نسیانا كلیا، وتخاصما عند : یجب علیھ ضمان الحق، خاصة في حقوق الناس، مثال ذلك ً

أتحلف الیمین؟ فحلف الیمین، فھو :  قالما عندي بینة،: ألك بینة؟ قال: ال، لیس عندي شيء، قال: ھل لفالن علیك شيء؟ قال: القاضي فقال
حلف با أنھ لیس عنده شيء؛ ألنھ لم یتذكر، ویجوز لإلنسان أن یحلف على غالب ظنھ ویقینھ، فھو لم یتذكر أن لفالن عنده شيء، أو ظن 

لفھ، ویسقط عنھ اإلثم في القضاء، أنھ قد قاضاه، ثم بعد سنة أو سنوات تذكر أن لفالن عنده ألف لایر، فھذا النسیان یسقط عنھ اإلثم في ح
ولكن یجب علیھ ضمان األلف اللایر، مع أن القاضي قد حكم أن ذمتھ بریئة، فال یسقط ھذا الحق، ویجب علیھ أن یضمن الحق لصاحبھ، 

صلى ركعة من فیرد األلف لایر للشخص الذي استدانھا منھ، فھذا في حق المخلوق، وكذلك یجب علیھ ضمان الحق في حق الخالق كما لو 
صالة الصبح وظن أنھ قد صلى الصبح تامة، ثم تذكر بعد طلوع الشمس أنھ لم یصل الصبح، فھو معذور، ولكن لما تذكر یجب علیھ ضمان 

). من نام عن صالة أو نسیھا فلیصلھا إذا ذكرھا ال كفارة لھا إال ذلك: (حق هللا عز وجل فیتوضأ ویصلي ولو خرج الوقت كما في الحدیث
، )إذا ألزمت الشریعة الناس بالضمان فھذا من باب الحكم الوضعي، وإذا أسقطت عنھم المؤاخذة فھذا من باب الحكم التكلیفي: (ه قاعدةفھذ

: إما حكم تكلیفي وإما حكم وضعي، فمن حیث إسقاط المؤاخذة من جھة التكلیف ال یحكم بإثم، ولذلك قال بعض العلماء: والحكم الشرعي
لف أثناء النسیان، فیسقط عنھ الحكم من جھة الجانب التكلیفي، لكن من جھة الجانب الوضعي ال یسقط عنھ؛ ألن الشریعة الناسي لیس بمك

ًأوجبت على اإلنسان ضمان الحق بكل وجٍھ، فیضمن الحقوق ألھلھا، وكونھ ناسیا ثم یتذكر فإنھ یعذر أثناء النسیان لكن بعد النسیان یجب 
ًلو أن رجال رأى طیرا وأطلق سالحھ : مثال. الخطأ إذا ألزمت الشریعة فیھما بضمان فھذا من باب الحكم الوضعيعلیھ الضمان، فالنسیان و ً

ًلیصیده فأصاب شخصا فقتلھ، فھذا خطأ مثل النسیان وكالھما عذر، لكن یجب علیھ أن یضمن دیة ھذا الشخص وأن یكفر كفارة قتل الخطأ، 
باب الحكم الوضعي ولیس من باب الحكم التكلیفي، فالشریعة أوجبت الضمان لوجود القتل، بغض النظر مع أنھ خطأ، ألن الشریعة آخذتھ من 

ُإن دخلت الدار فامرأتي طالق، أو نسائي طوالق، ثم نسي ھذا التعلیق بالطالق ودخل وھو : إن قال: مسألة. ًعن كونھ قاصدا أو غیر قاصد
یؤاخذ في الطالق وفي : ال شيء علیھ وال یقع علیھ الطالق، وقال طائفة من العلماء: العلماءٍناس، فھل یؤاخذ أو ال یؤاخذ؟ قال طائفة من 

ًإن الطالق أمره على الخطر حتى أن جده جد وھزلھ جد، والشریعة جعلت ھذا اللفظ موجبا للمؤاخذة، فنحن نؤاخذه ولو كان : العتاق، قالوا
ًلطالق وفي العتاق كذلك، كما لو علق عتق عبده على دخول داره ثم نسي ودخل الدار ناسیا ًناسیا، وھذا الذي اختاره المصنف رحمھ هللا في ا

 ...... .فإنھ یحكم بعتق عبده؛ ألن النسیان ال یوجب سقوط العتق والطالق؛ ألنھ من باب الحكم الوضعي ال من باب الحكم التكلیفي
 

 تعلیق الطالق على فعل شيء لم یفعل إال بعضھ مع النیة
 
 
ال : ًوإن فعل البعض لم یحنث إال أن ینوي ذلك البعض، إذا قال مثال] وإن فعل بعضھ لم یحنث إال أن ینویھ : [ ال المصنف رحمھ هللاق

أشرب من ھذا اإلناء، وقصد أي شيء یصدق علیھ أنھ شرب، فلو احتسى حسوات أو حسوة من اإلناء بما یصدق علیھ أنھ شارب حكم 
امرأتي طالق إن دخلت دار محمد، ونوى أن ال یدخل یده، وأن ال یدخل رجلھ، وأن : قال: مثال آخر.  ذلك البعضبوقوع الطالق، ألنھ نوى

 ...... .ٍال یدخل أي جزء منھ، فیلزمھ الطالق بدخول البعض
 

 ًمن حلف على فعل شيء یتجزأ فال یبرأ إال بفعلھ كامال
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إن حلف أن یقوم بشيء فإنھ ال یحكم بوقوع الطالق إال إذا كان : یعني] إال بفعلھ كلھوإن حلف لیفعلنھ لم یبرأ : [قال المصنف رحمھ هللا
ًالشيء تاما كامال، وال یقع على البعض، فإذا قال ًامرأتھ طالق إن بنى الجدار، أو بنى بیتا، فعلق الطالق على وجود البناء، فلو بنى بعض : ً

فلو ابتدأ بناء البیت في شھر وانتھى بعد ثالثة أشھر وتوفي، فإنھ . أتھ إال بعد تمام البناءالجدار أو بعض البیت ولم یتمھ لم یحكم بطالق امر
أثناء البناء في األشھر األولى ھي ال تزال في عصمتھ، ثم بعد تمام البناء حصل الطالق وتوفي، فإذا وقع موتھ قبل تمام البناء فقد مات وھي 

یقع الطالق على أقل شيء یتحقق بھ :  والبناء لم یتم عند موتھ فھي في عصمتھ، لكن إن قلنافي عصمتھ؛ ألنھ علق ذلك على وجود البناء،
 ...... .البناء، فبمجرد ما یقع ذلك البعض تخرج من عصمتھ وتكون امرأتھ مطلقة، ثم یفصل في میراثھا سواء كانت رجعیة أو بائنة

 
 األسئلة

 
 

...... 
 

 وكل غیره أن یفعلھحكم من علق الطالق على فعلھ لشيء ثم 
 
 

إن فعلت كذا فزوجتي طالق فوكل غیره أن یفعل ذلك الفعل، فھل تطلق؟ وھل األصیل والوكیل بمنزلة واحدة أم ال؟ : لو قال: السؤال
 ھناك كلمات فھذا األمر فیھ تفصیل،: باسم هللا والحمد  والصالة والسالم على خیر خلق هللا وعلى آلھ وصحبھ ومن وااله، أما بعد: الجواب

إن بنیت الدار فامرأتي طالق، ومعلوم أنھ ال یبني بنفسھ، وإنما : ًوهللا ال أبني دارا، أو یقول: ینزل فیھا الوكیل منزلة األصیل، مثل أن یقول
 وأما إذا كان مراده بالفعل .یأمر غیره بالبناء، فإذا أمر غیره بالبناء وفعل البناء غیره، فإنھ حینئٍذ یحكم بوقوع الطالق؛ ألن ھذا معلوم بداھة

أن یفعلھ بنفسھ فال یقع الطالق إال إذا فعلھ بنفسھ، والمعول في ذلك على الصیغة التي یذكرھا، ولكن األصل أن الوكیل ینزل منزلة األصیل 
  .وهللا تعالى أعلم

 
 
 
 

 حكم قیاس طالق الناسي على المكره
 
 

ٍق الناسي قیاسا على عدم وقوع طالق المكره، بجامع أن كال منھما غیر مختار لذلك ھل یمكن القول بأن األصح عدم وقوع طال: السؤال ً ً
) ال طالق في إغالق: (األصل یقتضي أن المكره یقع طالقھ، لكن جاء حدیث رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم: بقلبھ، وغیر متعمٍد لھ؟ الجواب

ْإال مْن أكره وقلُبُھ ُم: وجاء القیاس القوي َ َ َ َِ ْ ُ َّ ِطمئن باإلیمان ِ َِ َِ ٌّ ِ فاختلف الوضع، وثبتت الرخصة للمكره، وإال فاألصل یقتضي وقوعھ، ] 106:النحل[ْ
ًوالھازل ال یقصد الطالق، ولم یدر بخلده أنھ یطلق زوجتھ، ومع ذلك طلق علیھ الشرع زوجتھ، ولم یعتبر ذلك رخصة لھ، وجعل ھزلھ جدا، 

 - كما یقول العلماء-  فیھ األصول التي وردت وھدي الكتاب والسنة فیھ، فلما كان أمر الطالق وھذا یدل على خطر الطالق، فكل باب نعمل
ًعلى الخطر استنباطا من نصوص الكتاب والسنة فإنھ حینئٍذ إذا طلق ناسیا كما اختار المصنف رحمھ هللا وھو روایة عن اإلمام أحمد رحمھ  ً

  .هللا، أنھ یمضي علیھ طالقھ، وهللا تعالى أعلم
 
 
 
 

 من علق الطالق على الخروج من البیت فھل تستثنى الضرورة
 
 

ًالحكم عام، سواء خرجت : ٍإن علق الطالق بخروجھا من البیت فھل یستثنى من ذلك لو طلبت الضرورة كمرض أو نحوه؟ الجواب: السؤال
لحفلة معینة، أو تخرجي إلى مناسبة معینة، فما كان  - ًمثال-لضرورة أو بدون ضرورة؛ ألن العبرة بالخروج، إال إذا كان مراده أن تخرجي 

  .ًمقیدا یقید بتقییده، وهللا تعالى أعلم
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 حكم من قصد بتعلیق الطالق الزجر

 
 

ًإن فعلت ذلك فأنت طالق قاصدا زجرھا فلم تفعل ذلك، وانتھت المصلحة التي قصدھا من وراء الزجر فھل : إذا قال الزوج لزوجتھ: السؤال
قصد الزجر، وھذا كلھ ال تأثیر لھ، المؤثر عندنا أنھ علق الطالق بینھ وبین هللا على : بینا ھذه المسألة:  الطالق أم ال؟ الجوابیذھب حكم

وقوع شيء، وھذا مذھب جماھیر السلف ومنھم األئمة األربعة رحمة هللا علیھم، فمن علق الطالق على فعل أو ترك فنغض النظر عن كونھ 
ًأو یترك، فھذا الذي بینھ وبین هللا، والشریعة أعطتھ الطالق معلقا وأعطتھ الطالق منجزا، فإن شاء طلق امرأتھ، وإن شاء ًقاصدا أن یفعل  ً

ً فارتكب األحموقة وجعل طالقھ معلقا على شيء ألزمناه ما تلفظ بھ؛ ألن -كما قال ابن عمر رضي هللا عنھ-أبقاھا، فإذا أقدم على األحموقة 
َوم: هللا یقول ًْن یتق هللا یْجعْل لُھ مخرجا َ َ َ َ َ َْ َ ََّ َّ حدود هللا، فإن الطالق من حدود هللا، فإذا تعدى ھذا الحد  وھو قد تقحم ھذا الحد من] 2:الطالق[ِ

فعل شيء إذا علق طالقھ على : فنقول. ٌوألزم نفسھ ما لم یلزمھ الشرع؛ فإنھ یلزم بما التزم، وھذا ال إشكال فیھ فإن األصل الشرعي دال علیھ
ٌأو ترك شيء فإنھ ملزم بھذا التعلیق ویبقى التعلیق على إطالقھ إلى األبد، إال إذا وجد ما یدل على التقیید والتخصیص، كأن یكون ذلك في 
حال خصومة معینة، وانقضت في الحال وبینھ وبین هللا تقییدھا بھذا، أو كان الظرف الذي علق علیھ من الظروف التي تنشأ وترتب على 

  .أحوال معینة، وقصد حالة دون أخرى، فحینئٍذ یتقید بذلك القید، وهللا تعالى أعلم
 
 
 
 

 حكم العدة بعد الطلقة األولى في الطالق المتتابع
 
 

 إذا كانت في: كلما طلقت فأنت طالق؟ الجواب: في انسحاب الطالق وتوالیھ أال ُیحتاج إلى عدة بعد الطلقة األولى، وذلك في قولھ: السؤال
ینسحب وال یشترط أن تنتھي من : ًعدتھا فھي رجعیة والرجعیة ینسحب علیھا الطالق، والرجعیة یصح طالقھا وظھارھا، فبناء على ذلك

أنت طالق، بعد دخولھ بھا، فھي الطلقة األولى، فإذا طلقھا الثانیة أثناء عدتھا وقع : عدة الطلقة األولى حتى تقع الطلقة الثانیة، فلو قال لھا
 بیان ھذه المسألة في األحكام المترتبة على -إن شاء هللا-ھا الطالق، فالرجعیة تأخذ حكم الزوجیة من حیث تعلق الطالق بھا، وسیأتینا علی

  .الرجعة
 
 
 
 

 حكم حج المرأة عن الرجل
 
 

ن الوكالة في الحج ال یشترط فیھا ال بأس أن تحج المرأة عن الرجل والرجل عن المرأة؛ أل: ھل للمرأة أن تحج عن الرجل؟ الجواب: السؤال
أن المرأة الخثعمیة رضي هللا عنھا سألت رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم واستأذنتھ في الحج عن أبیھا : اتحاد الجنسین، والدلیل على ذلك

علماء رحمھم هللا، وهللا تعالى فأذن لھا، فدل على أنھ ال بأس أن یحج الذكر عن األنثى والعكس، وال یشترط اتحاد الجنسین وھذا بإجماع ال
  .أعلم

 
 
 
 

 كیفیة حج الحائض
 
 

فال تطوف بالبیت، ) اصنعي ما یصنع الحاج غیر أن ال تطوفي بالبیت: (كما قال صلى هللا علیھ وسلم: كیف تحج الحائض؟ الجواب: السؤال
ًنة؛ ألن النبي صلى هللا علیھ وسلم ما أوقع سعیا إال وال تسعى بین الصفا والمروة على اشتراط أن یكون السعي بعد الطواف على ظاھر الس

إذا كانت مفردة؛ فاألمر یسیر ألنھا تمضي : بعد طواف في حجھ وعمرتھ، فتحتاط لھذا وتؤخر السعي، فتؤخر طوافھا وسعیھا، ثم یفصل فیھا
ضة ألنھا لم تطھر، وتنتظر إلى طھرھا ثم إلى عرفات وتبیت في مزدلفة، ثم ترمي جمرة العقبة، ثم تتحلل، وال تنزل تطوف طواف اإلفا

وإذا كانت قارنة فالقارنة مثل المفردة تذھب مباشرة إلى عرفات وتؤدي مناسك الحج، والعمرة . تطوف بالبیت وتسعى، وحینئٍذ تم حجھا
وكانت قارنة، ) ي بالبیتاصنعي ما یصنع الحاج غیر أن ال تطوف(تدخل تحت الحج في القران، ولذلك قال صلى هللا علیھ وسلم لـعائشة 
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طوافك بالبیت وسعیك بین الصفا والمروة كافیك لحجك : (والدلیل على أن عائشة حجت قارنة أن النبي صلى هللا علیھ وسلم قال لھا
متمتعة، فال وإذا كانت . وباإلجماع أنھا ما تحللت بعد عمرتھا، وأنھا ما فعلت عمرة قبل حجة الوداع، فدل على أنھا انقلبت قارنة) وعمرتك

إن كان طھرھا قبل الوقوف بعرفة، فإنھا تبقى على إحرام العمرة وال ترفضھا، ثم إذا طھرت : بد أن توقع عمرتھا قبل الحج، فحینئٍذ ننظر
وأما إن كان الوقت الذي قبل . نزلت وطافت بالبیت وسعت وتحللت، ثم مضت إلى عرفات وأتمت النسك وھي متمتعة وعلیھا دم التمتع

قوف بعرفة ال یسع لطھرھا، ولم تطھر قبل الوقوف بعرفة فتنقلب من التمتع إلى القران، وتصبح قارنة، فتذھب إلى عرفات، ثم تؤدي الو
اصنعي ما یصنع : (مناسك الحج، حتى إذا طھرت نزلت وطافت طواف اإلفاضة وسعت سعي حجھا؛ ألن النبي صلى هللا علیھ وسلم قال

 -وھي ما یسمى الیوم النواریة-وقد كانت أھلت عائشة بعمرة، ففي الصحیحین أنھا لما جاءت سرف ) بیتالحاج غیر أن ال تطوفي بال
ذاك شيء كتبھ هللا على بنات آدم، اصنعي ما یصنع الحاج غیر أن ال تطوفي : (حاضت، فدخل علیھا صلى هللا علیھ وسلم وھي تبكي، فقال

ي رابع ذي الحجة، وحینئٍذ ال تتمكن من طوافھا قبل الوقوف بعرفة، وما طھرت إال بعد یوم ألن قدومھ علیھ الصالة والسالم كان ف) بالبیت
إنھا انقلبت إلى القران، فدل على أن المرأة إذا أھلت بعمرة ولم تطھر قبل وقوفھا بعرفة فإنھا تنقلب إلى القران : النحر، ولذا قال العلماء

  .ویلزمھا دم القران، وهللا تعالى أعلم
 
 
 
 

 میقات المقیم في مكة إذا ذھب إلى أھلھ ثم رجع للحج
 
 

من كان یدرس في مكة طیلة العام ولیس من أھلھا، وأراد أن یذھب لمدینتھ ثم یرجع ألداء الحج، فھل یلزمھ إذا مر على میقاتھ أن : السؤال
إن كان خروجھ إلى بلده أو أھلھ قبل دخول أشھر : ھذا السؤال فیھ تفصیل: یحرم منھ، أم أنھ من أھل مكة ویكفیھ اإلحرام منھا؟ الجواب

الحج، ثم دخل إلى مكة قبل دخول أشھر الحج فحینئٍذ یھل بالحج من مكة وحكمھ حكم أھل مكة؛ ألنھ لم یدخل علیھ میقات الحج الزماني وقد 
أي جھة من الجھات اآلفاقیة فإن حكمھ وأما إن كان خروجھ من مكة بعد دخول شھر شوال ثم دخل مكة من . تعلق بالمیقات األبعد المكاني

أنھ مر : ًحكم أھل تلك الجھة التي دخل منھا، ال یدخل إال بعمرة، أو یدخل حالال وإذا جاء الحج خرج إلى المیقات الذي مر بھ، والسبب
علیھن من غیر أھلھن ممن یرید لھن ولمن أتى  ھن: (بالمیقات یرید الحج بعد دخول زمانھ فلزمھ ذلك المیقات، لقولھ علیھ الصالة والسالم

ًإما أن تدخل بعمرة تتمتع بھا إلى أن یأتي الحج وتھل للحج بمكة وأنت متمتع وعلیك دم، أو تدخل حالال ثم : فحینئٍذ یقال لھ) الحج أو العمرة
  .إذا جاء وقت الحج خرجت إلى ھذا المیقات وأحرمت منھ، وهللا تعالى أعلم

 
 
 
 

  الحج عن الغیركیفیة تحدید المیقات عند
 
 

والدي من سكان بدر، وتوفي وأنا من سكان مكة، وأردت أن آتي بحجة عنھ فھل یلزمني أن أذھب إلى میقات سكن : سائلة تقول: السؤال
ٌإما أن یكون المیت مفرطا وعلیھ الحج وتساھل وقصر، فاختار جمع من العلماء أن : الحج عن المیت ینقسم إلى قسمین: والدي؟ الجواب ُیحج ً

ًإذا كان مستطیعا في میقات فإنھ أبعد یبدأ من المیقات األبعد؛ ألن : ًعنھ من الموضع الذي قصر منھ؛ ألنھ كان واجبا علیھ أن یحج منھ، قالوا
 الحج من ًفلو كان حیا ألزم أن یحرم من ذلك المیقات، فإذا فرط فیھ لزمھ) أن البدل یأخذ حكم مبدلھ: (البدیل یأخذ حكم األصیل، والقاعدة

ًلكن إذا كان حجك عن والدك تطوعا منك، حیث إنھ لم یقصر رحمھ هللا وأردت أن تحجي عنھ؛ ألنھ لم یحج، فتھلین من . المیقات األبعد
  .مكة، ویجزئك أن تحرمي عن الوالد من بیتك، وھذا من بره، وهللا تعالى أعلم

 
 
 
 

 حكم أخذ األجرة في الحج عن الغیر
 
 

ٍاج إلى مال وعلیھ دین فھل یجوز أن یتوكل عن أحٍد ویحج عنھ مقابل مبلغ من المال، وما بقي من ھذا المال یسد بھ ٌرجل محت: السؤال ٌ
ًأوصیكم ونفسي دائما أن ال یدخل اإلنسان أمور الدنیا في الدین، فا عز وجل أحل لعباده الطیبات، وأحل لھم : حاجتھ ودیونھ؟ الجواب

ان عن طریقھا إلى الحالل، فیستغني اإلنسان بربھ، إذا كان یرید الدنیا فسوقھا معروف، وإذا أراد اآلخرة المكاسب التي یتوصل اإلنس
ًمخلص موحد ومْن أراَد اآلخرة وسعى لھا سْعیھا وُھو ُمْؤمن فأْولئك كان سْعُیُھم مشكورا : فلیسعى لھا سعیھا وھو مؤمن، أي ٌُ ْ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َْ َ َِ ِ َِ َُ َ ] 19:اإلسراء[َ
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ْفأْولئك مع الذین أنعم هللا علْیھم : وھو اسم إشارة یدل على علو الدرجة وكما قال) أولئك: (انظر كیف قال هللا ِ َ ََ َ َ َ َ َُ َّ َ ْ َ ِ َِّ ُ ) كان: (ثم قال] 69:النساء[َ
َكان سْعُیُھم م: كان منھم ذلك مشكورا، بل قال: وھي تدل على الدوام واالستمرار، ثم ذكر السعي، ولم یقل َ َْ ًشكورا أي السعيَ ُ الذي سعوه : ْ

فإذا أردت أن تتاجر في الدنیا فسوقھا معروف، وأحل لك ربك . بتوحیٍد وإخالص مشكور من هللا عز وجل، فنعم السعي ونعم الساعي
وم علیھا، التجارات، وأباح لك الطیبات، فأما الحج فصنھ عن األخذ والعطاء والبیع والشراء، وال تجعل الحج سلعة تزاید علیھا وتسا

أعطني خمسة آالف ما زاد لي وما نقص أكملھ ال یجوز ھذا؛ : یقول لھ: أنھ ال یصح أن یحج عن الغیر مقاطعة، أي: والصحیح عند العلماء
والواجب علیھ أن یأخذ أجرة تبلغھ الحج، فیكون خرج إلى الحج من أجل الحج، ولم یجعل حجھ وعبادتھ ومشاعره . ألنھ بیع وشراء بالعبادة

ًمساوما علیھا بالدنیا، فھذه یراد بھا وجھ هللا، وما جعل الحج وال جعلت المناسك وال جعل البیت وال جعلت الصفا والمروة إال لوجھ هللا جل 
ٍلبیك اللھم لبیك لبیك ال شریك لك لبیك، فاإلنسان یخرج لوجھ هللا عز وجل، وابتغاء مرضاة هللا عز وجل، یخرج بحج : جاللھ، وأنت تقول

ًوصحیح أن هللا أحل لنا أن نبتاع ونشتري في الحج لكن ھذا وقع تبعا وما وقع أساسا . خالص لوجھ هللا سبحانھ وتعالى، ال للدنیا التي یریدھا ً
أن الخمسة اآلالف ھي التي أخرجتھ، وجعلت ھمتھ للحج : أنا ما أحج إال لما تعطیني خمسة آالف لایر، فمعناه: ًوأصال، أما شخص یقول

ُوالواجب على المسلم أن یتقي هللا عز وجل، وأن یعلم أن المال إذا أخذ بالدین فإنھ منزوع البركة، وأن یعلم أن ھذا المال الذي یأخذه قد . ةقوی
ًفال تجعل الحج محال للبیع والشراء، وارفع . یؤثر على عبادتھ وقد یؤثر على صالتھ، وقد یؤثر على خشوعھ، فعلیھ أن یتقي هللا عز وجل

َنفسك عن المساومة في شيء أراده هللا لوجھھ خالصا◌ ال شریك لھ أنا إنسان ما عندي : فإذا أردت الحج عن الغیر من أجل طاعة هللا، تقول. ً
ًنفقة ومحتاج وأرید شیئا یبلغني الحج، فھذا یدل على أنك مشتاق إلى ذكر هللا، مشتاق أن تكون مع الذاكرین ومع الملبین ونفسك تتقطع حرقة 

أعطني ما یبلغني بیت هللا عز وجل، ما یبلغني الوقوف في ھذه المشاعر، من أجل أن تذكر هللا وحده ال شریك : أن تحرم ھذا الخیر، فتقول
ًلھ، ثم تأتي وترد لھ ما زاد وال ترید منھ دینارا وال درھما وإنما ترید وجھ ربك وحده ال شریك لھ، إن فعلت ذلك طبت وطاب ممشاك وكان  ً

ًفعلى اإلنسان أن یكون مخلصا في كل .  على هللا عز وجل، ومن كان أجره على هللا فقد تولى هللا أمره وهللا نعم المولى ونعم النصیرأجرك
لم یتعاظم على من دونھ، ولم یحتقره، ولم یتعال على : ًالعالم یكون عالما إذا لم یتكبر على من دونھ، أي: ًشيء وفي العلم أیضا، ولذلك قالوا

لم یشوه من فوقھ من العلماء فال ینتقصھم أو یختبرھم، أو یحتقرھم، وال یأخذ على علمھ أجرا، فإذا فعل ھذا طاب علمھ : ن فوقھ، أيم
وزكى، فأمور اآلخرة ال تطیب ولن تطیب ولن یتقبلھا هللا إال إذا أرید بھا وجھھ سبحانھ وتعالى، وإذا فعل العبد ذلك تولى هللا جزاءه، وتولى 

ًولذلك ما رأینا أحدا أدخل الدنیا في الدین إال وجد شؤم ذلك في دنیاه قبل أن .  أجره في الدنیا واآلخرة، فعلى اإلنسان أن یتقي هللا عز وجلهللا
ًیلقى ربھ في آخرتھ، ووهللا ما وجدنا شیئا ینزع البركة مثل إدخال الدنیا في أمور الدین، والعبث بھذا الدین، سواء في دعوة اإلن ًسان، سواء ً

فالواجب على المسلم في كل شيء أن ال یدخل الدنیا في أمور . ًفي علمھ، سواء في قراءتھ، في توجیھھ، في نصحھ، في وعظھ، في خطبھ
ًال نعطیك شیئا، مضى لوجھ هللا أشد حرصا مما لو أعطي م: الدین، وال یجعلھا أكبر ھمھ، وأن یراقب قلبھ ویخاف هللا عز وجل فلو قیل لھ ن ً

ًعلى المسلم دائما أن یجعل اآلخرة أكبر ھمھ، ومبلغ علمھ، وغایة رغبتھ وسؤلھ، وإذا فعل ذلك زكى هللا عز وجل أمور دینھ، ولذلك . الدنیا
ًاجا، ًتجد البركة والخیر في بعض مبتدئي طلبة العلم، عندما یطلب العلم ولیس في قلبھ إال هللا سبحانھ وتعالى، قد یكون فقیرا، وقد یكون محت

ًوقد یكون مدیونا، وقد یكون مكروبا منكوبا مھموما مغموما ویصبر السنوات ثم بإخالصھ یفضل ربھ علیھ فیبدد ھمھ، وینفس كربھ، ویزیل  ً ً ً ً
 وهللا لن تجد من ربك إال كل خیر، متى ما أصلحت قلبك . غمھ، ویقضي دینھ، ویعلي درجتھ، ویحسن عاقبتھ، ویزكي ما یقولھ وما یعملھ

ًعز وجل، ودائما في كل كلمة تقولھا، وفي كل عمل تعملھ من أمور اآلخرة اطعن في نفسك بأنك ما أردت وجھ هللا، حتى تبلغ درجة 
ًالمخلصین الصادقین فعندھا یستقیم قولك، ویطیب عملك وترى ما الذي سیعطیك هللا من خیر الدنیا قبل اآلخرة، ومن أراد أن یرى ذلك جلیا 

فوة هللا عز وجل من خلقھ من األنبیاء والرسل الذین أحسن هللا عواقبھم في األمور كلھا، وجعل لھم عز الدین والدنیا واآلخرة فلینظره في ص
إن رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم كان یقول كما في  بإخالصھم وتوحیدھم  عز وجل، فما كانت الدنیا أكبر ھمھم، وال مبلغ علمھم، حتى

، جبل أحد الذي یقارب ثالثة كیلومترات، وھو من أضخم الجبال ً)ما أحب لو أن عندي مثل أحٍد ذھبا: (ي هللا عنھحدیث أبي ذر رض
ًوأحد ُیرى من المدینة من ضخامتھ، یقول لھ ھذه الكلمات تعلیما ) ًھل ترى أحدا؟ فنظرت إلى الشمس! یا أبا ذر : (وأكبرھا یقول لـأبي ذر 

یا أبا : (نیا من القلوب حتى ال تدخل على الدین فتفسده وتفسد صفاء القلب وإخالصھ؛ ألنھا فتنة عظیمة، فیقول لھًلكل مسلم، ونزعا لھذه الد
ًھل ترى أحدا؟ قلت: فنظرت إلى الشمس، وأظن أنھ سیبعثني إلى أحد، فقال: ًھل ترى أحدا؟ قال! ذر  ما أحب لو أن : نعم یا رسول هللا، قال: ُ

ًلیس فضة بل ذھبا  -ًعندي مثل أحٍد ذھبا  یمسي علي یوم واحد؛ : ثالثة كیلومترات كلھا ذھب، ما قال! َّتصور) َّ تمسي علي ثالثة أو رابعة-ً
َّما أحب لو أن عندي مثل أحٍد ذھبا تمسي علي : (ألنھ ما یستطیع أن یوزعھ في یوم واحد، فھو الصادق علیھ الصالة والسالم وال یبالغ قال ً

ٌثالثة أو رابعة وعن ِ، نزعت الدنیا بالكلیة من قلبھ علیھ الصالة والسالم، فلم یبال بھا، كان بیتھ علیھ الصالة والسالم )ٌدي منھ دینار أو درھمٌ ِ ُ
حجرة ال یستطیع أن یسجد وأم المؤمنین رضي هللا عنھا مضطجعة حتى تقبض رجلھا من ضیق ھذه الحجرة؛ ولكن وسعھ هللا باإلخالص 

إرادة وجھھ سبحانھ وتعالى، وبما فیھ من النور والحكمة، ولما یتلى فیھ من آیات هللا والحكمة، فالدنیا ھینة، ومن والتوحید، ووسعھ هللا ب
َووهللا ثم وهللا ما عاملت هللا بصدق إال صدقك ربك، وثق ثقة تامة بذلك، واقرأ في سیر العلماء، ونحن . أخلص عملھ جاءتھ الدنیا صاغرة

، ونشھد خلقھ أجمعین أننا ما رأینا من هللا في ھذا العلم وفي ھذا الدین إال كل خیر، وأن هللا سبحانھ وتعالى أعطانا نشھد هللا ونشھد مالئكتھ
فما علیك إال أن تخلص  عز وجل، وإیاك . وأوالنا وأكرمنا وأحسن إلینا فوق ما كنا نرجو، وفوق ما كنا نأمل، وفوق ما كان یدور بخیالنا

نسأل هللا العظیم رب العرش الكریم أن یرزقنا اإلخالص لوجھھ، وابتغاء ما عنده، .  أمر من أمور دینك فیفسد علیك دینكأن تدخل الدنیا في
  .ِوأن یجعل اآلخرة أكبر ھمنا ومبلغ علمنا وغایة رغبتنا وسْؤلنا، إنھ ولي ذلك والقادر علیھ
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 تعلیق طالق الرجل لزوجتھ على سرقتھا لمالھ
 
 

المال یطلق على كل : إن سرقت مالي فأنت طالق، فسرقت غیر النقود، فھل تأخذ حكم المال فتطلق؟ الجواب:  قال الرجل لزوجتھإذا: السؤال
شيء لھ قیمة، فكل شيء لھ قیمة فھو مال، وال یختص المال بالذھب والفضة، والناس تظن أن األموال خاصة بالذھب والفضة، ولكن 

ما من : (ٌل عام شامل لكل شيء لھ قیمة، لما ثبت في الصحیح عن رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم أنھ قالنصوص الشریعة دلت على أن الما
ًثم ذكر الذھب والفضة، واإلبل، والبقر، والغنم، فسمى اإلبل والبقر والغنم ماال، فدل على أن المال ال یختص ) ٍصاحب مال ال یؤدي زكاتھ

كنت : ( من حدیث األعمى واألقرع واألبرص أن األعمى قال للملك لما جاءه في صورة الفقیروكذلك ثبت في الصحیح. بالذھب والفضة
أمسك علیك مالك، فقد أنجاك هللا : ًفقیرا فأغناني هللا، وكنت أعمى فرد هللا علي بصري، فدونك الوادي فخذ من مالي ما شئت، فقال الملك

المال كل شيء :  غنم، فدل على أن المال ال یختص بالذھب والفضة،ولذلك یقولون، مع أن مالھ)أمسك علیك مالك: (فقال) وأھلك صاحبیك
ًسمي المال ماال؛ ألن النفوس تمیل إلیھ وتھواه رأیت الناس قد مالوا إلى من عنده ماُل ومن لیس عنده ماُل فعنھ الناس قد : وقالوا. لھ قیمة

إن : ؛ ألن النفوس تمیل إلیھ وتھواه وتحبھ، فال یختص بالذھب والفضة، فإذا قال لھاًمالوا الناس ال تمیل إال لمن عنده مال، فسمي المال ماال
سرقت من مالي، وقصد الذھب والفضة نفعتھ نیتھ؛ ألن ھذا تخصیص، ونیتھ نافعة فیما بینھ وبین هللا عز وجل، وأما في القضاء فإنھ إذا 

 .وهللا تعالى أعلم. قصد التخصیص وبین نفعھ ذلك وحكم بھ
 
 
 
 

  باب التأویل في الحلف-شرح زاد المستقنع 
ًالتأویل منھ ما ھو محمود ومنھ ما ھو مذموم، ومن التأویل المذموم الغلو في تحمیل النصوص القرآنیة ما ال تحتمل، اعتمادا على نظریات قد 

ً بالطالق فقد یكون جائزا دفعا لظلم الظالم وھو أما التأویل في الحلف. تكون صحیحة، وقد تكون خاطئة، وھذا المسلك الجدید لھ آثاره السیئة ً
 .من رحمة هللا بعباده، ومن تیسیره علیھم، وقد اعتنى علماء اإلسالم بھذا الباب وبینوا أحكامھ ومسائلھ، وفي ھذا الدرس بیان لذلك

 التأویل
 
 

اء والمرسلین، نبینا محمد وعلى آلھ وصحبھ أجمعین، أما بسم هللا الرحمن الرحیم الحمد  رب العالمین، والصالة والسالم على أشرف األنبی
صرف اللفظ عن ظاھره إلى معنى آخر، فاللفظ لھ معنى في : التأویل عند العلماء]. باب التأویل في الحلف : [ فیقول المصنف رحمھ هللا: بعد

ھو المستتر، فالمتأول یصرف الكالم عن ظاھره  خفيظاھره ومعنى في باطنھ، ویحتج بالمعنیین، لكن المعنى القوي ھو الظاھر، والمعنى ال
 ...... .ٌتأویل محمود، وتأویل مذموم: إلى معنى مغایر مغیب في باطنھ، وھذا التأویل یقع في النصوص وینقسم إلى قسمین

 
 التأویل المحمود

 
 

قولھ : إن ھذا التأویل تأویل محمود، مثال ذلك: فھو تأویل النص بنص یصرفھ عن ظاھره إلى معنى آخر، فحینئٍذ نقول: أما التأویل المحمود
ال وضوء كامل، فلما وجدنا : ال وضوء صحیح، ویحتمل: یحتمل) ال وضوء) (ال وضوء لمن لم یذكر اسم هللا علیھ: (صلى هللا علیھ وسلم

َّفكلوا مم: كتاب هللا عز وجل ال یأمر بالتسمیة مع أنھ أمر بالتسمیة عند الذبح والذكاة فقال ِ ُ ُ َا ذكر اْسم هللا علْیھ إْن كنتم بآیاتھ ُمْؤمنین َ َ َ َِ ِ ِ ِ ِ ِِ ِْ ُُ ُ َ ِ َّ ُ
ِواذكُروا اْسم هللا علْیھ ].. 118:األنعام[ َ َ َِ َّ َ ُ  لم یأمر -ألنھ مفتاح الصالة-فلما وجدناه في الوضوء وھو من أجل العبادات وأعظمھا ] 4:المائدة[ْ

من نفي الصحة إلى نفي الكمال، ووجدنا رسول هللا صلى ) ال وضوء( كامل، فصرفنا ال وضوء أي ال وضوء: بالتسمیة فیھ فھمنا أن معنى
ً یتوضأ وضوءا تاما كامال، ولم یذكر عثمان أنھ تلفظ بالتسمیة جھرة، أو اطلع على تسمیة -كما في حدیث عثمان في الصحیح-هللا علیھ وسلم  ً ً

ًفعال كانت دون ذكر ودون أي قول، فھذا یدل أیضا على أن المراد بالحدیث إنھ توضأ نحو وضوئي ھذا، وھذا یدل على أن األ: منھ، فقال ٍ
مثال . ال وضوء صحیح: ال وضوء كامل، فیصرف النص من ظاھره الراجح إلى معناه المرجوح؛ ألن األصل أن نحملھ على أنھ: األول
ًإنھ إذا كان خائنا :  كافر بالكلیة، كما یقولھ الخوارج، وإنما نقول-والعیاذ با-ال نقول ال إیمان یعني أنھ ) ال إیمان لمن ال أمانة لھ: (آخر

 فیؤول ویصرف الحدیث عن ظاھره لوجود نصوص أخرى -نسأل هللا السالمة والعافیة-لألمانة فقد انتقص من دینھ وإیمانھ على قدر خیانتھ 
نصوص یعرفھا العلماء الراسخون واألئمة المھتدون  جودتدل على أن مرتكب الكبیرة لیس بكافر، فھذا تأویل، لكنھ تأویل محمود؛ لو

ًالمھدیون، فھؤالء إذا أولوا نصا وصرفوه عن ظاھره فإننا نقبل ھذا التأویل، وال نلجأ للتأویل إال عند وجود نصوص أخرى تصرف النص 
ِفریق في الجنة وفریق في السعیر : ي النارلو أخذ على ظاھره لكان معناه أن العاق ف) ال یدخل الجنة عاق: (مثال آخر. األول عن ظاھره ِ ِِ َّ ِ ِ ٌِ ٌَ ََ ََّ ْ

: فھذا الحدیث یؤول على وجوه. فإذا أخبر أن العاق ال یدخل الجنة فمعنى ذلك أنھ في النار؛ ألنھ ال یوجد منزلة بین المنزلتین] 7:الشورى[
ألنھم یخرجون من عرصات یوم القیامة فیدخلون الجنة، وأما أھل ال یدخلھا في الدخول األول الذي یكون ألھل الجنة السابقین؛ : الوجھ األول

ًالكبائر فإنھم إذا شاء هللا یدخلون النار تطھیرا ثم ینقلون إلى الجنة، فحینئٍذ یكون الدخول ھو دخول التشریف والتكریم؛ وال یمنع من دخولھم 
أنھ ال : المعنى: قال بعض العلماء: الوجھ الثاني. ٌموعود بالعذاب ال محالة - والعیاذ با-الجنة بعد أن یطھروا من كبائر الذنوب، فكأن العاق 



 2158 

أنھ ال یوفق، فال یدخلھا حقیقة؛ ألنھ یختم لھ :  وال یختم لھ بخاتمة أھل اإلیمان، فیكون المراد-نسأل هللا السالمة والعافیة-یوفق لحسن الخاتمة 
: الوجھ الثالث. ًاجا، فحینئٍذ ال تتعارض النصوص؛ ألنھ إذا ختم لھ بخاتمة السوء فال إشكال بخاتمة الكفار، وھذا قد یقع استدر- والعیاذ با-

ھذا محمول على الوعید الشدید، وحینئٍذ : أنھ محمول على الوعید، كما اختاره سماحة الوالد الشیخ عبد العزیز بن باز رحمھ هللا وكان یقول
ًوص أخرى تدل على أن الكبائر ال تستوجب الخلود في النار أبدا، وإنما تستوجب دخولھا ھذا كلھ تأویل؛ لوجود نص. ال یكون على ظاھره

ًتطھیرا إن لم یعف هللا عن العبد؛ ألن مرتكب الكبائر عند أھل السنة والجماعة تحت مشیئة هللا، إن عذبھ هللا فبعدلھ، وإن عفا عنھ فبمحض 
َإحسانھ وكرمھ وفضلھ ال ُیْسأُل عما یفعُل  َ َْ َّ َوُھم ُیْسألون َ َُ َ ِوهللا یْحكم ال ُمعقب لُحكمھ وُھو سریُع الحساب ].. 23:األنبیاء[ْ ِ ِ ِ َِ َ َ َ َ َ َ َْ ِ ْ ِّ ُُ ُ الشاھد أن ]. 41:الرعد[َّ

  .ھذا تأویل، لكنھ تأویل بنصوص وأدلة، فھو تأویل محمود
 
 
 
 

 التأویل المذموم
 
 

ھواء واآلراء واالجتھادات التي ال تنبني على أصول صحیحة یقوى معھا صرف العبث بنصوص الكتاب والسنة باأل: أما التأویل المذموم فھو
اللفظ عن ظاھره، فھذا التأویل تالعب بكتاب هللا وسنة النبي صلى هللا علیھ وسلم، وصاحبھ مطموس البصیرة؛ ألنھ یعطل نصوص الكتاب 

یخھم، فیعتقد أحدھم أن شیخھ ال یمكن أن یخطئ، وكأنھ نبي والسنة ویلعب بھا، كما یفعل بعض المتعصبة الذین یتعصبون ألئمتھم ولمشا
ھذا النص فیھ وفیھ وفیھ، فیأتي بتأویالت وتكلفات وتعسفات، تترك بھا نصوص : معصوم، فكلما جاء نص مخالف لشیخھ لم یقبلھ وقال

 فھو على خطر عظیم، ولذلك تجد أمثال ھؤالء الكتاب والسنة، وترمى والعیاذ با وراء الظھور، فھذا إن لم یتداركھ هللا عز وجل برحمتھ
ًوالواجب على المسلم أن یكون وقافا عند الحق، وأن . محرومین من ھدي الكتاب والسنة؛ ألنھم أعملوا فیھا المعاول ففسدت أفھامھم وأعمالھم

نجاة للعبد إال بھذا الحق، وأن السماوات یكون الحق أحب إلیھ من كل أحد؛ ألن هللا فرض علینا اتباع الحق ومحبتھ ولزومھ، وبین أنھ ال 
صرف للنصوص والتالعب بھا : التأویل المذموم ھو: ًإذا. واألرض ما قامتا إال من أجل الحق وللحق، فینبغي لكل مسلم أن یكون عنده تجرد

ً نورھا ال یذھب وال ینطفئ أبدا، فالحق باألھواء واآلراء، وھو مصادمة لحجج هللا البینة المیسرة المنیرة، وإذھاب لنورھا وبھائھا، وإن كان
  .یعلو وال یعلى علیھ

 
 
 
 

 اإلعجاز العلمي والتعسف في فھم القرآن
 
 

إسقاط آیات من كتاب هللا عز وجل على النظریات التي ال أصل لھا، والتالعب بنصوص كتاب هللا عز وجل، وتكلف : ومن التأویل المذموم
فمثل ھذا ال یجوز، سواء .  بصلة-في تفسیر كتاب هللا عز وجل-الكتاب والسنة وال إلى ھدي السلف اإلعجاز فیھا بشيء ال یمت إلى ھدي 

َلتْركُبن طبقا عْن : وقد سمعت بعض من ینتسب إلى اإلعجاز یقول في قولھ هللا تعالى. كان في العلوم الطبیعیة من طٍب وھندسة أو في غیرھا ًَ َ َّ َ َ َ
ٍطبق  َ ِفال أقسم بالشفق : ذا في صعود القمر، وال یشك مسلم أن ھذا تالعب بكتاب هللا؛ ألن هللا أقسم فقالإن ھ: یقول] 19:االنشقاق[َ َِ ََّ ُ ِ ْ ِواللْیل * ُ َّ َ

َوما وسق  َ َ َ َوالقمر إذا اتسق * َ َ َ ََّ َ ِ ِ َ ٍلتْركُبن طبقا عْن طبق * ْ َ َ ََ ً َ َّ َ َ رن یا معشر الكفار، یقسم هللا جل جاللھ أنكم لتم) وهللا لتمرن: (أي] 19-19:االنشقاق[َ
ًویا معشر المؤمنین، بأحوال اآلخرة طبقا عن طبق، وطبقا بعد طبق، ستمرون بالقبور وعرصات القیامة، فھذا األمر ھو الذي وقعت فیھ  ً

ا صعود المراد بھ: (الخصومة، وھو الذي كذب بھ المشركون وردوه على رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم، وجاءت بھ آیات القرآن، فمن قال
فالحذر الحذر من مزالق الشیطان فقد . فقد تالعب بكتاب هللا عز وجل وقال على هللا بغیر علم) القمر ألننا ما نصعد القمر إال إذا اتسق

ء، وینبغي لكل مسلم أن ال یقبل مثل ھذه التفاسیر، بل یعتمد على تفسیر األئمة والعلما. ٍیوقعك في القول على هللا بدون علم وبدون حجة
وخاصة أئمة السلف؛ ألن كتاب هللا فسر، ومرت ھذه القرون كلھا وكتاب هللا یفسر بھذا التفسیر البین الواضح النیر، الذي ال إشكال فیھ، 

ه ثم لو أننا رأینا نظریة من النظریات فجربنا كتاب هللا علیھا، ولوینا نصوص الكتاب لتوافق ھذ. فاتبع سلفك الصالح، ودع األمور المحدثات
ماذا یقول الناس؟ وماذا یقال عن كتاب هللا عز وجل؟ نحن نعلم علم الیقین أن هللا سیري !! النظریة، ثم تبین بعد عشرات السنین أنھا خطأ

عباده آیاتھ، فال نتأول كتاب هللا بمثل ھذه التأویالت، أما إن وجدت أدلة واضحة مثل علوم األجنة وعلوم الطب التي وجد أنھا تدل علیھا 
ٌّنصوص الكتاب والسنة فنفرح بھذا؛ ألنھ عز وحجة وداللة على صحة ھذا الدین وصدقھ، ولكن ال نبالغ، فإن الغلو في األشیاء یوجب الشر؛ 

ْال تغلوا في دینكم : وهللا یقول ُ ِ ِ ِ ُ ْ وائل، بعض ھؤالء یتبجح فیرد كالم العلماء األ. فال نبالغ في ھذه األمور، وال نتكلف التأویل] 171:النساء[َ
كانوا یفھمون كذا وكذا، كأنھ یسخر بھم ویتھكم بھم، حتى أني سمعت من یشار إلیھ بالبنان في اإلعجاز یتھكم على تفسیر حبر األمة : ویقول

ًمال وما كان محت. وترجمانھا عبد هللا بن عباس رضي هللا عنھ وأرضاه، فال بارك هللا في من تھجم علیھ، فینبغي الحذر من مثل ھذه األمور
أدب؛ ألنھ ال یوجد نص یدل علیھ، والسلف لھم فھمھم وھذا الشيء الذي نورده إذا كان نص  إن ھذا یحتمل كذا، فنورده بكل: فعلینا أن نقول

ل شيء كتاب هللا یحتملھ فینبغي أن نتأدب مع السلف ونبین ما یحتملھ التأویل والنظر، ولكن دون أن نغلو أو نبالغ، فإن الغلو ال خیر فیھ، وك
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جاوز حده انقلب إلى ضده، وأعداء اإلسالم یریدون منا مثل ھذا، یریدون أن نشكك في السلف األوائل، ومعلوم أنھ إذا تكلم أحد بمسألة في 
بل إن ! وما ھي الفائدة؟! فلماذا یطعن في أئمة السلف؟. ًاإلعجاز من أجل أن یقنع كافرا، فقد ال یقتنع الكافر حتى یلج الجمل في سم الخیاط

ًالكافر الذي تجاوره قد یعجب بھذا الطعن فیحاول أن یخرج شیئا جدیدا ویدعي بھ خطأ األوائل، فمن كان یظن أنھ قد أحسن في ھذا، فالواقع  ً
ناس والحذر الحذر من التھكم على سلف األمة، فالسلف والعلماء رحمھم هللا ھم أعلم ال! فالحذر كل الحذر من ھذه التأویالت. أنھ قد أساء

وھم أعلم بمواطن التنزیل، وخاصة أصحاب رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم، وھم أعلم  بتفسیر كتاب هللا وسنة النبي صلى هللا علیھ وسلم
فعلینا أن نأخذ الحیطة من ھذه التأویالت والتفسیرات الجدیدة، ونحن ال نقول بردھا كلھا وال نقول . بلسان العرب ومدلوالت ھذا اللسان

ْسنریھم : ثم هللا یقول. ًلھا كلھا، وإنما نعرضھا على كتاب هللا وسنة النبي صلى هللا علیھ وسلم، وكل شيء أسفر كتاُب هللا علیھ دلیال قبلناهبقبو ِ ِ ُ َ
ِآیاتنا في اآلفاق  َ َِ ِ ِفي اآلفاق: (في القرآن بل قال: ما قال] 53:فصلت[َ َ یات من فوقھم ومن ، وأراھم هللا آیاتھ، وانظر كیف ینظرون إلى اآل)ِ

ًتحتھم، وعن یمینھم وعن شمالھم، ومن أمامھم ومن خلفھم، وفي أنفسھم، ومع ذلك لم تزدھم إال إعراضا وصدودا، وھذه ھي الحقیقة التي  ً
 ھؤالء أثبتھا كتاب هللا عز وجل، فلماذا نلھث وراء ھؤالء، بل ونتكلف في ذلك حتى نرد على سلف األمة وأئمة اإلسالم على حساب أمثال

َومن الناس مْن یْعُبد هللا على حْرٍف : یقول هللا! الذین ال یدخلون اإلسالم إال بإعجاز، وقد یخرجون منھ بأدنى شبھة؟ َ َ َ َ ََ ََّ َّ ُ ِ بعض من ] 11:الحج[ِ
َخسر الدنیا واآلخرة ذلك : یتأثر بھذه التأویالت ویبالغ فیھا إذا أصابتھ أقل فتنة انقلب على وجھھ َ َ َ َِ ِ َِ َ ُّْ ُِھو الخْسراُن الُمبیُن َ ْ َْ فالواجب ]. 11:الحج[َُ

لم : الحذر من التأویالت في كتاب هللا أو سنة النبي صلى هللا علیھ وسلم، وعلینا أن نلتزم بمنھج السلف والصحابة، فإذا سألك هللا یوم القیامة
 أو بقول رسولك علیھ الصالة والسالم، -ًسر بعضھ بعضاألن القرآن یف- فھمت ھذه اآلیة بآیة أخرى : فھمت ھذه اآلیة على ھذا الوجھ؟ قلت

ِأو بقول حبر األمة و ترجمان القرآن الذي دعا لھ صلى هللا علیھ وسلم بفھم كتاب هللا عز وجل، وفتح علیھ بدعاء رسول هللا صلى هللا علیھ  ُ
مومة ترد سواء كانت في العلوم الشرعیة أو كانت في أن التأویالت المذ: فالمقصود. وسلم، ومثلھ ثقة یرضى ویؤتمن على دین هللا عز وجل

المعارف الطبیعیة، والتأویل صرف النص عن ظاھره إلى معنى آخر، والمعنى اآلخر معروف بالمعنى الباطن، وعند الكالم یقصدون 
ًال، فنفھم من ھذا أنھ رأى رجال ًرأیت أسدا فوق جمل، ھل األسد یركب على الجمل؟ : ًالظاھر وال یقصدون الباطن إال بقرینة، یقول مثال

ًأتیت المسجد فاغترفت من بحر، ویقصد عالما على منھج الكتاب والسنة رآه بحرا، علمھ غزیر فاغترف : ًشجاعا وصفھ بأنھ أسد، أو یقول ً
ًأتیت فالنا وسألتھ حاجتي فوجدتھ بئرا ال تكدره الدالء، والعرب عندھم أن البئر إذا كان ماؤ: منھ، أو یقول ِھا قلیال ونزح منھا تغیرت، لكن ً ُ ً

ًإذا كان ماؤھا كثیرا لم تتغیر، ولو اغترف منھا ما اغترف یبقى الماء صافیا من كثرتھ، فالكریم الجواد الذي مالھ ال یقطعھ عن أحد، إذا  ً
نھ یحب اإلحسان، وال یعرف قبض یدیھ، لكن جئتھ وسألتھ المرة األولى، ثم المرة الثانیة، ثم المرة الثالثة، ثم المرة الرابعة، یفرح بمجیئك؛ أل

جئتھ ال تنال المرة األولى منھ إال بشق األنفس، وأما المرة الثانیة فیقفل بابھ، فلذلك تعبر العرب عن ھذا المعنى بالبئر الذي ال  البخیل إذا
ًأتیت فالنا فوجدتھ بئرا: وذلك من كرمھ، فلما تقولٌأنھ رجل یعطي ویعطي وال تؤذیھ كثرة المسألة، وال كثرة اإللحاح، : تكدره الدالء، یعني ً !

ًال، فھذا صرف للفظ عن ظاھره، ألنك ال ترید بئرا حقیقیا وال ترید دلوا حقیقیا وإنما ترید معنى باطنا! ًھل الرجل یصیر بئرا؟ ً ً ً ً.  
 
 
 
 

 المعاریض في الكالم للحاجة
 
 

ًتأویل في الكالم، فقد تكون محقا في تأویلك، تستخدمھ عند الحاجة، مثل أن تدفع عن وكما أن التأویل في النصوص محمود ومذموم، فكذلك ال
ًنفسك ظلم ظالم، فتأتي بكالم تقصد شیئا ومن یسمعك یفھمھ على المعنى الذي یرید، مثل قولھ علیھ الصالة والسالم  فكل ) نحن من ماء: (ٍ

ٍخلق مْن ماء َدافق : إنسان مخلوق من الماء ِ ِ ٍِ َ َ أي ماء؟ ماء بني فالن؟ ماء بني فالن؟ وصدق النبي صلى : فصار من سمعھ یقول] 6:رقالطا[ُ
ألنھم - ممن أنتم؟ : ألنھ كان یخاف العیون فلما أخبرھم الرجل بما یریدون سألھم) نخبرك ممن نحن إن أخبرتنا: (هللا علیھ وسلم فإنھ قال لھ

إن في : (فأخبره أنھ مخلوق من ماء، وھذا نوع من التوریة، وفي األثر) نحن من ماء(:  فقال لھ رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم-كانوا ثالثة
قرع على بابك رجل یعطلك عن : ًفقد تبتلى ببالء فجعل هللا لك فسحة في الخروج من ھذا البالء بالتوریة، مثال). التوریة لمندوحة عن الكذب

: خرج إلى الصالة، لكن ما قال: بتعد عن شره، فیقول ابنك أو البواب الذي على البابعبادة، أو أنھ یغتاب الناس، نمام، فیھ شر، فترید أن ت
ًكان إبراھیم النخعي سیدا من سادات التابعین، وإماما من أئمة السلف رحمھ هللا برحمتھ . ًلم یعد، وفعال أنت قد خرجت إلى الصالة ورجعت ً

لھ عن العلم، ویشغلھ بغیبة الناس یستئذن علیھ خط دائرة على األرض، وتضع أمتھ الواسعة، وكان عنده جاریة فإذا جاءه الثقیل الذي یشغ
ما ھو فیھا؛ فیظن أنھا تعني أنھ لیس في البیت، :  فیسمع الذي في الخارج-لیس في الدائرة: یعني-وهللا ما ھو فیھا : أصبعھا في الدائرة وتقول

مام أحمد رحمھ هللا عنده توریات، فكان إذا استأذن أحد یرید اإلمام أحمد أو یرید وكان مھنا من أصحاب اإل. وإنما مرادھا لیس في الدائرة
إن المروزي لیس : عنھ فكان یقول المروزي من خیار أصحاب اإلمام أحمد وكان مھنا یحبھ وال یحب أن یشوش أحد علیھ أو یشغل اإلمام

َّأن یكون مظلوما یحلف بالطالق، فیقول : من أمثلة ذلك: ًأیضا قالواكذلك . لیس في كفھ وھذه توریة: ھنا، ویضع إصبعھ على كفھ، یعني ً-
محارمھ، أختھ وأمھ وبنتھ وعمتھ وخالتھ، وھن طوالق، وال یقصد نساءه الالتي في عصمتھ، ومن أمثلتھا : نسائي طوالق، ویعني بنسائھ: ًمثال
ًوهللا ما رأیت فالنا : -ًمثال- ٍالتي یملكھا؛ ألنھا جوار في البحر، أو یقول السفن : ّأعتقت جواري، والمراد بالجواري: َّجواري معتقات، أو: قول

كما -ًإنك رأیتھ، تكون قد دللت علیھ ویحصل الضرر، فترید أن تنقذ نفسا محرمة : ًكأن یكون ھناك شخص یرید أن یقتل آخر ظلما، فإذا قلت
ما ضربتھ على رئتھ وكذلك : الضرب على الرئة، أي: ً فالنا وتقصد برأیتوهللا ما رأیت:  فتقول-ذكر اإلمام ابن قدامة وغیره من األئمة

إن في التوریة : (وسلم عنھ ما تكلمت بذكره، وما ذكرتھ في مجلس، فھذا كلھ یقول النبي صلى هللا علیھ: ًوهللا ما ذكرت فالنا، أي: تقول
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: م أن یحذر من التوریات خاصة مع العوام فمن یسيء الفھم سیقوللكن على طالب العلم أن یحذر من ھذا، وعلى العال). لمندوحة عن الكذب
الشیخ یكذب، واإلمام یكذب؛ ألنھ قد یفھم خطأ، فلذلك ینبغي استعمالھا بحذر، فھي سالح ذو حدین؛ فاإلنسان إذا لم یحتج إلیھا ولم یكن 

كلھ خیر وبركة، لكن هللا وسع على العباد، فھذا من وال شك أن الصدق . ًمظلوما ولم تكن ھناك ضرورة فعلیھ أن یبتعد عنھا ما أمكن
ٌالتوسعة والرحمة على العباد، وفیھ حدیث صحیح عن رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم أنھ قال وھي ) إن في التوریة لمندوحة عن الكذب: (ٌ

من یشتري مني : ( من وراء ظھره فقالًالتي تسمى بالمعاریض، وكان علیھ الصالة والسالم یفعل ھذا حتى في المزاح، وقد أمسك صحابیا
ًإذا تجدني كاسدا، قال: ھذا العبد؟ فقال : وھذا من مالطفتھ علیھ الصالة والسالم، وقال المرأة لما شكت زوجھا) إنك عند هللا لست بكاسد: ً

وقال ). ٌكل عین فیھا بیاض!  أمة هللایا: (، ظنت أنھ یقصد أنھ أعمى، فقال)إنھ مبصر! ال یا رسول هللا: زوجك الذي في عینھ بیاض، فقالت(
ًإنا أنشأناُھن إنشاء : ألم تسمعي قول هللا عز وجل: ال تدخل الجنة عجوز، فبكت فقال لھا: (ًمالطفا لعجوز َ َ َِ َِّ ْ َ فھذا كلھ من الكالم ]) 35:الواقعة[َّ

ة، فتجوز ھذه التوریة، وھذا في الحقیقة من عظمة ٍالذي ال یراد ظاھره، وإنما یراد بھ معان أخرى، اقتضت جلب المصلحة أو درأ المفسد
ٍبلسان عربي ُمبین : ھذا الدین؛ ألنھ ٍِ ِ ٍِّ َِ َ فاللسان العربي اختار هللا لھ أشرف كتبھ وأفضلھا وھو القرآن، ومن عظمة ھذه اللغة أنھا ] 195:الشعراء[َ

ًن حرفیا؛ ألنھ لیس ھناك لسان بھذه السعة، وبھذا اإلعجاز تحتمل المعاني العدیدة، ومن ھنا أجمع العلماء على عدم جواز ترجمة القرآ
َُّھن لباس لكم وأنتم لباس لُھن : ًالعجیب البدیع الغریب الذي یتضمن ما تتضمنھ ھذه اللغة، فال یستطیع المترجم مثال أن یترجم ِ ِ ََّ ٌَ ٌَ َ َْ ُْ ْ ] 187:البقرة[َُ

َّنساُؤكم حْرث لكم فأتوا حْرثكم أنى : یلة البدیعة الموجودة فیھا، وھكذا قولھ تعالىال یستطیع أن یترجمھا بلسان آخر مع إبقاء المعاني الجم ََ ْ ْ ُْ ُ ُ َُ َ َ َْ َ ٌ ِ
ْشئتم  ُ ْ ًلو ترجمت حرفیا إلى لسان آخر لكانت غیر واضحة، فیحتاج في ترجمتھا إلى جمل عدیدة، حتى یبین ھذا المدلول، وال ] 223:البقرة[ِ

ٍ في اللسان العربي من المعاني العجیبة، والكلمة الواحدة ربما جاء فیھا أكثر من عشرة معان، وھذا من یمكن أن یوجد في لسان مثلما یوجد
 .سعة اللغة، ومن ھنا كانت المعاریض والمندوحات بشيء یحتملھ اللفظ جائزة

 
 
 
 

 التأویل في الحلف
 
 

في ھذا الموضع أبین لك جملة من : أي]: بلفظھ ما یخالف ظاھره أن یرید : ومعناه.باب التأویل في الحلف: [ یقول المصنف رحمھ هللا تعالى
ٌالمسائل في الحلف بالطالق، أو ذكر الطالق المعلق على شيء یقصد منھ الحالف شیئا غیر اللفظ المذكور، وھذا الباب باب مھم من أبواب  ً

، والشافعیة، والحنابلة رحمھم هللا، حتى إن الظاھریة أشاروا الحنفیة، والمالكیة: الطالق، اعتنى بھ األئمة رحمھم هللا على اختالف المذاھب
وھو سعة ورحمة من هللا عز وجل بعباده، فإن اإلنسان قد ُیظلم وُیطلب منھ أن یطلق . إلى جملة من مسائلھ ألھمیتھ وورود السنة باإلذن بھ

ٌزوجتھ ویعلق طالقھا على أمر ما، وھو مظلوم فیھ، وربما أكره على أن یتكلم  بالطالق، أو یعلق طالق زوجتھ على فعل شيء أو ترك ٍ
ٌشيء، فمن رحمة هللا عز وجل أن جعل للعباد فرجا ومخرجا فیقول كالما وینوي شیئا آخر، وحینئٍذ یكون للمطلق ظاھر وباطن، فظاھره  ِّ ً ً ً ً

تقدم بیان التأویل، وما ھو مراد العلماء رحمھم هللا وقد . یدل على وقوع الطالق إن اختل أمره، وباطنھ أنھ ال یقصد ذلك الظاھر الذي تلفظ بھ
ًأن ینوي اإلنسان شیئا في قرارة قلبھ ویتلفظ بكالم یحتمل الذي نواه، وحینئٍذ یكون السامع قد فھم شیئا والمتكلم یرید : بھ، وأن المقصود بھ ًٍ

 والواقع أنھ ال یقصد إیقاع الطالق، بما قصده من ذلك ًشیئا آخر، وإذا كان التأویل في الطالق، فمعنى ذلك أن السامع یظن أنھ مطلق،
وبینا أمثلة التأویل وصوره التي ذكرھا العلماء رحمھم هللا، وھذا من سعة اللغة العربیة، فإن هللا سبحانھ وتعالى جعل ھذا اللسان . التأویل

ًواسعا، ومن ھنا ساغ للمكلف أن یتلفظ بألفاٍظ یسمعھا السامع ویظنھا شیئا ویر وبینا أن رسول هللا صلى هللا علیھ . ًید المتكلم بھا شیئا آخرً
فبین علیھ الصالة والسالم  (إن في المعاریض لمندوحة عن الكذب: (وسلم استعمل ھذه الرخصة ونبھ األمة علیھا فقال في الحدیث الصحیح

ي فیأتي بكالم محتمل فیقصد : والتوریة. ة بالتوری-الذي ھو من أقبح األمور وأشنعھا-أن المؤمن یستطیع أن یتخلص من الكذب  ِأن یورِّ ٍ
أي باب التأویل في مسائل الطالق خاصة في التعلیق، أي سأذكر لك ) باب التأویل في الحلف: (یقول رحمھ هللا. باطنھ والسامع یظن ظاھره

أتي بلفٍظ وال یرید ظاھره، ومعنى ذلك أنھ یشترط وبین أن معناه أن ی. جملة من المسائل واألحكام التي تتعلق بالتأویل في الحلف في الطالق
ِجواري، ومراده السفن، ألنھا تجري، وقد أخبر هللا عز وجل عن ذلك ومْن آیاتھ الجوار في البْحر : ًفي اللفظ أن یكون محتمال، یقول َِ َ َ َ َْ ِْ ِ ِ ِ

ِكاألْعالم  َ ده بالنساء محارمھ الذین ھن لسن بزوجاتھ، ففي ھذا نسائي طوالق مني، ومرا: جواري عتیقات، أو یقول: فیقول] 32:الشورى[َ
فإذا حلف وتأول یمینھ نفعھ إال أن : [قال المصنف رحمھ هللا. مندوحة لإلنسان إذا أكره وألجئ إلى الطالق، وھذا من رحمة هللا ولطفھ بعباده

ٌي شيء، أي إن كان عندي شيء فامرأتي طالق، امرأتي طالق مالك عند: ٍأي حلف على شيء وكان حلفھ بلفٍظ محتمل فقال] ًیكون ظالما 
ًفھذا ظاھر اللفظ، ومراده بالمال مال معین، وكان الذي استحلفھ بھذا المال ظالما جائرا علیھ یدعي أن لھ عنده حقوقا والواقع أنھ لیس لھ  ً ً ٌ

ًعنده حقوقا، فألجأه أن یحلف بالطالق، مثال أظن أنني سددتھا : اآلالف التي عندك قال لھأعطني العشرة : شخص قوي وعنده قوة قال لھ: ً
ًإذا احلف بأن نساءك طوالق أو امرأتك طالق إن كنت لم تدفع لي ھذه العشرة اآلالف أو إن كانت ھذه العشرة اآلالف : لك، أعطیتھا لك، قال

و قصد أنھ مالھ عنده شيء من ناحیة ًعندك، فحلف بطالق زوجتھ أنھ ما لھ عنده شيء، وقصد ماال غیر النقد التي ھي العشرة اآلالف، أ
أن  ًالحق الثابت وھذا من حقھ، أو قصد شیئا آخر غیر الذي فھمھ سواء كان في عین المال، أو كان في صفة المال وحالھ، فكل ذلك ینفعھ إال

 .......ًیكون ظالما
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ًظالما أو مغتصبا لحقوق الناس وحلف أنھ ما اغتصب أو أنھ ما سرق، أو أن شخصا ًشرط التأویل أن ال یكون الحالف ظالما، فإن كان : ًإذا ً ً
أن یكون اللفظ : الشرط األول: للتأویل شرطان: ًإذا.  فحلف أنھ ما خان، وقصد التوریة، فإن ذلك ال ینفعھ- والعیاذ با- أعطاه أمانة فخانھا 

ًمحتمال للتأویل الذي ذكره مثال یقول الذي لك : ٌشيء، ویقصد بما النفي فإن ھذا ینفعھ في الظاھر، أو یقصد بما الموصولة أيما لك عندي : ً
 ...... .أن یكون غیر ظالم في ذلك الحلف أو ذلك الطالق الذي تلفظ بھ: الشرط الثاني. ٌعندي شيء فینفعھ ھذا التأویل ألن اللفظ محتمل

 
 إن حلفھ ظالم على شيء فنوى غیره: مسألة

 
 

ولھ عنده ودیعة بمكة فنوى غیره، أو بما الذي، أو حلف ما زید ھاھنا ونوى غیر ) ٌما لزید عندك شيء(ٌفإن حلفھ ظالم : [فیقول المصن
ٌحلفھ ظالم ما لزیٍد عنده شيء، وكان الحلف ]. ًمكانھ، أو حلف على امرأتھ ال سرقت منھ شیئا فخانتھ في ودیعة ولم ینوھا لم یحنث في الكل ٌ

 أن زوجتھ طالق إن كان لھ عنده شيء، ویقصد في المدینة، أو في جدة فإنھ ینفعھ؛ ألن الذي نواه في قرارة قلبھ وقصده على المال، فحلف
ًأنھ لیس لھ عنده شيء في موضع والحال كذلك، فإذا بر في حلفھ، وال یقع علیھ الطالق، وھذا إذا كان مظلوما، أو یقول ً ٍ ما لزیٍد عندي : ٌ

ًالذي لزید عندي شيء، وحینئٍذ یستقیم اللفظ، ویكون بارا بحلفھ؛ ألن الواقع أن لزیٍد عنده شیئا لكنھ مظلوم، : أيشيء، وقصد بما الذي،  ً ٌ
ًلماذا فرق بین كونھ ظالما أو مظلوما؟ قالوا. فحلف بھذه الصورة لیتخلص ویدفع المظلمة عنھ ًإذا كان مظلوما فمقصود الشرع أن یدفع : ً

ًانصر أخاك ظالما أو مظلوما: (لى هللا علیھ وسلمالظلم عنھ، ولذلك قال ص فمقصود الشرع دفع الظلم ورفعھ عن الناس، وال یجیز الشرع ) ً
فإذا حلف لدفع الظلم عن نفسھ فقد وافق ) ًإني حرمت الظلم على نفسي وجعلتھ بینكم محرما: (الظلم، كما قال تعالى في الحدیث القدسي

وھو من أوائل ) الموافقات(لماء ھذا األصل كما أشار إلیھ اإلمام الشاطبي رحمھ هللا في كتابھ النفیس وقد قرر الع. مقصوده مقصود الشرع
ًقصد الشرع من المكلف أن یكون قصده موافقا لقصد : (العلماء وجھابذة أئمة األصول الذین تكلموا على المقاصد والنیات، قال رحمھ هللا

ًأموره الباطنة أن تكون موافقة للشرع، فھو لما نوى أن یدفع الظلم عن نفسھ بنیة غیر التي تلفظ ، قصد الشرع من المكلف في جمیع )الشارع
ًبھ؛ وافق مقصود الشرع من إحقاق الحق وإبطال الباطل، فھذه التوریة جائزة غیر جائرة، ومشروعة غیر ممنوعة، مأذون بھا شرعا، ألنھا  ٌ

اده، وقد أفتى بھا بعض العلماء رحمھم هللا، وصاحب التوریة قد تنفعھ وال تؤثر في عصمة محققة لمقاصد الشریعة، فوسع هللا بھا على عب
، )إنما األعمال بالنیات وإنما لكل امرئ ما نوى: (والسالم زوجتھ، وال یقع الطالق؛ ألنھ نوى غیر ما تلفظ بھ في الظاھر، وقال علیھ الصالة

ًفدل على أن من حلف یمینا ) یمینك على ما یصدقك علیھ صاحبك: (هللا علیھ وسلم قالوأشكل في ھذه المسألة حدیث مسلم أن النبي صلى 
فإنھ یقبل منھ الظاھر وال یقبل منھ الباطن؛ ألنھ على ما یصدقك علیھ صاحبك، فدل على أن المسموع ھو الذي علیھ العمل وأن الذي وقعت 

الیمین في مقاطع الحقوق، وھي الیمین التي تكون في :  المقصود من ھذه الیمینعلیھ یمینھ ھو المعتبر، ولكن بین العلماء عدم التعارض وأن
ٌالمظالم ویحلفھا اإلنسان في القضاء أو یحلفھا في الخصومة والنزاع، ویعتقد أنھ مصیب فیما قال، وصائب فیما ذكر، فحینئٍذ ال بد وأن تكون  ٌ

لباب لتالعب الناس باألیمان، وأصبحت یمین القضاء ال یتوصل بھا إلى إحقاق الحق الیمین موافقة لما حلفھ علیھ القاضي؛ ألنھ لو فتح ھذا ا
ًومن ھنا فرق العلماء في التوریة بین أن یكون ظالما وبین أن یكون مظلوما، وفرقوا بین أن یكون محقا وبین أن یكون . وإبطال الباطل ً ً
ًیما إذا كان محقا أو مظلوما فإن ذلك ینفعھ؛ ألنھ بھذا الفعل احتال حیلة شرعیة، وقد إذا نوى في قرارة قلبھ غیر الذي تلفظ بھ ف: ًمبطال، فقالوا ً

ًدلت النصوص في كتاب هللا وسنة النبي صلى هللا علیھ وسلم على صحة الحیلة الشرعیة، وأنھ مأذون بھا شرعا، قالوا : فلو بقي الحدیث: ٌ
اع المحق أن یصل إلى حقھ، وألمكن المبطل أن یصل إلى باطلھ؛ ألنھ ألجأه إلى على ظاھره لما استط) یمینك على ما یصدقك علیھ صاحبك(

ًیكون مأذونا لھ شرعا أن یوسع على نفسھ بأن ینوي غیر ما : الیمین واضطره إلیھا من أجل أن یصل إلى الحرام، فمن ھنا ضیق علیھ وقیل ً
من ماء بني فالن، أو بني فالن، ومراد : فجعل الرجل یقول) حن من ماءن: (تلفظ بھ لیدفع عن نفسھ الظلم، كما قال صلى هللا علیھ وسلم 

ٍخلق مْن ماء َدافق : ما ذكر هللا عز وجل) نحن من ماء: (النبي صلى علیھ وسلم بقولھ ِ ِ ٍِ َ َ وھذا یدل على أن األمر بھ سعة، وأنھ ال ] 6:الطارق[ُ
ما لك عندي شيء أي الذي لك عندي شيء : ٌ ما لك عندي شيء؛ ألنھ إذا قالامرأتي طالق: قال] أو بما الذي. [بأس بالتوریة، وأنھا جائزة

ما لك عندي : ما لك عندي شيء؛ ألنھ یحتمل أن یقول: ، ومن فقھ القاضي أنھ ال یقبل من الخصم أن یقول لخصمھ)الذي(بمعنى ) ما(و
ٌلیس لك عندي شيء، ألنھ ال یستطیع أن یدخل في : ن یقولٌشيء، أي الذي لك عندي شيء، وحینئٍذ تضیع حقوق الناس بھذه التوریة فالبد أ

ٌما بقیت لك عندي عشرة آالف، وھو ظالم لھ بالعشرة آالف، : بقیت لي عندك عشرة آالف، قال: ًھذه الجملة توریة، وبناء على ذلك لو قال لھ
العشرة اآلالف التي لك عندي : ندي شيء، أيزوجتي طالق ما لك ع: احلف على طالق زوجتك أنھ ما بقي لي عندك شيء، فقال: فقال لھ

ًھي لك عندي، فعلى ھذا یكون المعنى صحیحا، وما نواه في قرارة قلبھ قد أصاب بھ، وتنفعھ ھذه التوریة وال تضره بشيء أبدا أو حلف ما ] .ً
 أن یأخذه لیؤذیھ أو یعرضھ للحرام، أو ًامرأتي طالق ما زید ھاھنا، كان زید مظلوما؛ وھناك ظلم یرید: قال] ٌزید ھاھنا ونوى غیر مكانھ

احلف أنھا لیست في الدار، فحلف بطالق زوجتھ أنھا لیست في الدار وقصد امرأة غیرھا، ینفعھ ذلك : ھناك امرأة یعتدى علیھا، فقال لھ: ًمثال
 استعملوا -رحمھم هللا-ئمة ٍألنھ یتوصل إلى إحقاق حق وإبطال باطل، ودفع مظلمة عن مظلوم، وھذا موافق لنصوص الشرع، وبعض األ

ویسوغ ذلك إذا جاء شخص یستأذن للدخول علیك وأنت تعرف أن ھذا الشخص جاء . ًشیئا من التوریات في التخلص من األذیة والضرر
فالن خرج، : بقولھم: فالن موجود؟ فیرد علیھ األھل: بمشكلة أو جاء في بلیة أو فیھ ضرر، فاستأذن؛ فلك أن تستعمل معھ التوریة، فإذا قال

خرج إلى الصالة، وأنت خرجت إلى الصالة، : لم یعد، بل قالوا: ومرادھم أنك خرجت قبل ساعة، وكنت قد خرجت ذلك الیوم، لكن ما قالوا
 ٌغیر موجود ویشیر إلى الغرفة، یعني غیر موجود في الغرفة، وكان إبراھیم النخعي إذا جاءه ضیف ثقیل خط: فھذه توریة، أو یقول المجیب

ما ھو فیھا، یعني لیس في داخل الدائرة، وھو لیس داخل : على األرض دائرة، وكانت جاریتھ تجیب، وتضع أصبعھا في الدائرة فتقول
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الدائرة بل خارج عنھا، وھذه من توریات السلف رحمھم هللا؛ ألنھ في بعض األحیان قد یكون في دخول الشخص ضرر علیھ، إما أن یتسبب 
ًكون مغتابا نماما، أو یكون عنده بالء أو فتنة، فالمقصود أنك ترید أن تدفع الضرر عنك، أو أنت مرھق متعب، ومثلھ ال في قطیعة رحم، أو ی ً

وھنا ننبھ أنھ . یرد، فیسوغ لك أن توري وإال فمن حقك أن تمنعھ من الدخول، وھذا حق من حقوقك، لكن لیس كل الناس یفھم ھذا الحق
اه المسلم خاصة في مثل ھذه القضایا، ھل فالن موجود أو غیر موجود؟ ومن األمور التي ضیعھا كثیر من ینبغي أن ال یحرج المسلم أخ

وسلم في االستئذان، وفیھا رحمة من هللا عز وجل على عباده، فقد ثبت  الناس إال من رحم هللا السنة الصحیحة عن رسول هللا صلى هللا علیھ
إذا قرعت الباب ثالث مرات : یعني) ًمن استأذن ثالثا فلم یؤذن لھ فلینصرف: (لیھ وسلم أنھ قالفي الحدیث الصحیح عن النبي صلى هللا ع

لو أن الناس طبقوا ھذه السنة . ولم ُیجب أحد فیجب علیك أن تنصرف، فھذه ھي السنة، وھذا ھو ھدي رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم
ًذا لم یؤذن لھ انصرف؛ ألن هللا أعطى صاحب الدار حقا أن ال یخرج لمن جاءه، الرتاحوا من كثیر من اإلحراجات، یستأذن ثالث مرات فإ

وإن كان من حق الزائر أن تكرمھ، وأن تستقبلھ، لكن ربما جاء في وقت لیس من حقھ أن یأتي فیھ، وربما جاء وعندك ما ھو أھم وأولى 
العامة، فھؤالء ینبغي على من یزورھم أن یتقي هللا فیھم، خاصة وأحق خاصة العلماء، واألئمة، والخطباء، ومن انشغل بمصالح المسلمین 

یجلسون معھ ویضیعون علیھ  في األوقات الحرجة قبل الدرس، أو قبل المحاضرة، حیث تكون وراءه أمة ترید أن تنتفع بعلمھ، فیأتي أناس
د حرم هللا على الصحابة أن یبقوا بعد طعامھم مع النبي وقتھ، فھذا ال یجوز لما فیھ من اإلضاعة للوقت، ولما فیھ من اإلضرار واألذیة، وق

ھذا األصل مطرد في غیر النبي صلى هللا : صلى هللا علیھ وسلم؛ ألن النبي صلى هللا علیھ وسلم ارتبطت بھ األمة، وكان بعض العلماء یقول
غیره من العلماء مبتلى بما ابتلي بھ علیھ الصالة ٌعلیھ وسلم؛ ألن المعنى الموجود في النبي صلى هللا علیھ وسلم موجود في غیره، فإن 

ٌوالسالم، وإن كان ھناك فرق بین االثنین، فربما كان العالم عنده محاضرة، أو كان عنده درس یفید بھ األمة فال ینبغي أن یؤذى ویحرج بمثل 
 ظن أن أھلھ یكذبون، وظن أنھ كذب، -  الجھالخاصة إذا كان من-ھذه التوریات؛ ألنھ إذا أحرج بھذه التوریات ثم خرج ورآه من وري لھ 

وكذا للعامة،  وحینئٍذ یقع في سوء الظن، ویقع في التھمة، وھو الذي أحرج نفسھ، فلذلك ینبغي أن ال یحرج المسلم أخاه، ھذا بالنسبة للخاصة
ْوإْن قیل لكم اْرجُعوا فاْرجُعوا ُھو أزكى لكم : لفإذا علمت أن أخاك لھ أوقات ُیزار فیھا تخیرت ھذه األوقات، وأخذت بالسنة، وهللا تعالى یقو ُُ ْ َُ ََ ََ َ َ َِ ِ ِ ِ

لیس ھناك أبلغ وال أكمل من كالم هللا جل وعال، وشھد هللا من فوق سبع سماوات؛ أنك إذا اتقیت هللا وانصرفت فإنھ أزكى لك، ] 28:النور[
ال : ض األحیان أن آتي للشخص وأستأذن علیھ ویقول ليجربت ذلك فوجدت الزكاة، حتى أني استحب في بع: وكان بعض العلماء یقول

ُْھو أزكى لكم : أستطیع، ألني أبحث عن ھذه الزكاة، وأبحث عن ھذا الخیر الذي شھد هللا عز وجل بھ من فوق سبع سماوات ُ َْ َ َ ، ]28:النور[َ
لى مثل ھذا ألنھا تترتب علیھا حقوق وأمور، وعلى المسلم أن یحرص ع. فنسأل هللا العظیم رب العرش الكریم أن یرزقنا التمسك بالسنة

الشخص  ًفعلیھ أن ال یكون مؤذیا إلخوانھ المسلمین وأن ال یحیجھم لمثل ھذه التوریات في الزیارات، وكذلك في الخصومات، فربما یسأل
 ......رج الناس فياحلف بطالق زوجتك، فال یجوز أن یح: ٍأخاه عن أمر ما، فیخبره أخوه باألمر، فیشك في خبره، ویقول لھ

 
 ًإذا حلف على زوجتھ بالطالق إن سرقت منھ شیئا فخانت الودیعة: مسألة

 
 
تحلفین أنك ال : لو خاف منھا السرقة فقال لھا] فخانتھ في ودیعة ولم ینوھا لم یحنث في الكل) ًال سرقت مني شیئا(أو حلف على امرأتھ ]

 سرقت مني فأنت طالق، فھددھا بالطالق إن سرقت، ثم شاء هللا عز وجل أنھ احتاج إلیھا إن: تسرقین مني فحلفت أنھا ال تسرق، أو قال لھا
خذي ھذه العشرة آالف وضعیھا عندك ودیعة أو أمانة، فأخذت العشرة آالف فخانتھ فیھا وتصرفت فیھا، فحینئٍذ : في یوم من األیام وقال لھا

 سرقة الودائع، وسرقة الودائع خیانات وال تعتبر من السرقة؛ ألن السرقة شيء، الذي حلف علیھ أو علق الطالق علیھ ھو السرقة وما قصد
ًوالخیانة شيء آخر، فالودیعة خیانتھا لیست سرقة شرعا، ولذلك من خان الودیعة، فعلى الصحیح ال تقطع یده؛ ألنھ لیس بسارق شرعا،  ً

ٌإن سرقت مني شیئا فأنت طالق، فخانتھ في الودیعة، فإنھا : فإذا قال لھا.  في باب السرقة-إن شاء هللا-واختلف في جاحد العاریة كما سیأتینا  ً
إن خنتني في أي مال أو شيء ائتمنتك علیھ فأنت : ِإن سرقت مني فأنت طالق، یعني: لم تسرق حقیقة إال إذا قصد مطلق الخیانة، فإن قال لھا

 ...... .ة وحصلت منھا خیانة الودیعةھذا بالنسبة لمسألة إذا حلفھا على السرق. طالق؛ فحینئٍذ تطلق
 

 األسئلة
 
 

...... 
 

 حكم إحراج المسلم لیحلف بالطالق
 
 

ٌاحلف أن نساءك طوالق لو كان لي شيء عندك، فھل في ذلك خدش في اإلیمان إذا لم یرض المستحلف : لو قال المستحلف للحالف: السؤال
ًذكرنا أنھ ینبغي أن ال یحرج المسلم أخاه المسلم، إال إذا كان الرجل كذابا :  هللا؟ الجوابمن الحالف أن یحلف با لو ألجأه إلى الطالق أثابكم

تحرجھ، أو كذب علیك في أمر عظیم، أو إنسان والعیاذ با  ًجریئا على حدود هللا وأنت محتاج إلى المال، ومتضرر بظلمھ لك فأحببت أن
: ٍیھا حدود هللا، وجاء یعبث مع رجل صالح أو عالم أو صابر فأحب أن یردعھ، فقال لھمنتھك لحدود هللا عز وجل، وجاء في قضیة انتھك ف

طلق نساءك یكون األمر عنده أشد، فإن : علق األمر على طالق زوجاتك، فربما یحلف األیمان المغلظة والعیاذ با وال یبالي، لكن لو قال لھ
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ذا قصد إصالحھ، وقصد إحقاق الحق وإبطال الباطل، وال بأس بذلك، لكن ال أحب أن یردعھ ویزجره فھذه مقاصد معتبرة وھو مأجور إ
أھلي : ینبغي أن یكون ذلك دیدن اإلنسان، وال ینبغي للزوج أن یدمر بیتھ ویشتت أھلھ، ویفرق جمعھ بمثل ھذه األمور التافھة، ویقول لھ

علیھ بالزوجة، وإكرام الضیف ال یتم بطالق الزوجات، وإحقاق عندي أكرم من أن أطلقھم على ھذا الشيء، فینبغي أن یستشعر نعمة هللا 
الحقوق وإبطال الباطل ال یكون بمثل ھذه األمور، بل لھا وسائل شرعیة معروفة علینا أن نلتزم بھا، وھذا الوارد في كتاب هللا وسنة النبي 

الرجل فاجر ! یا رسول هللا: (ى الظاھر، وفي الحدیث قالصلى هللا علیھ وسلم، فإذا حلف الیمین نحن نصدقھ، من حلف لنا با نصدقھ عل
فنحن نقبل ما قبل هللا لنا، ومن حلف الیمین قبلنا منھ، ) لیس لك إال یمینھ:  فقال صلى هللا علیھ وسلم-یعني یحلف الیمین وال یبالي-وال یبالي 

ت واألرض، ولن یستطیع أن یفر من خصومھ یوم القیامة فإن فر من خصومھ في الدنیا، وفر من جبار األرض، فلن یفر من جبار السماوا
ِإذا أخذ من حسناتھ أو أخذ من سیئات صاحبھ والعیاذ با فوضعت على ظھره، وحمل أثقالھا بین یدي هللا عز وجل، وعذب بھا في عذاب  ُِ ُ

ألمور وینبغي على األئمة والخطباء توجیھ الناس؛ فعلى كل حال ال ینبغي التساھل في مثل ھذه ا. هللا عز وجل، نسأل هللا السالمة والعافیة
األمور التي تقع  ألن الناس یحتاجون إلى توجیھ، وینبغي لكل إمام مسجد أن ال یمر علیھ أسبوع إال ولھ جلسة إمامیة یذكر الناس بمثل ھذه

ل األزواج والزوجات بالحقوق الواجبة في معامالتھم، لما فیھا من عظیم األجر والثواب، فكم من بیوٍت ھدمت، وأسر شتتت، بسبب جھ
ًعلیھم؛ ألن الناس ال یعلم بعضھم بعضا، وال یرشد بعضھم بعضا، فھذه األمور التي تقع من الطالقات المعلقة سببھا الجھل، فتأتي في أمور  ً

ٌوأنھ حرام على اإلنسان أن یدمر أھلھ تافھة یعلق علیھا الطالق، فلو وجھ الناس أن البیوت أمانة، وأن الزوجة أمانة، وأن األوالد أمانة، 
وبیتھ ویفرق جمعھ، فمن الذي یرضى أن یدخل الضرر على أوالده وأقرب الناس إلیھ وأھلھ وحبھ وزوجھ، فینسى فضلھم علیھ حتى یقول 

وجیھ، والتعلیم للناس ًھذه الكلمة التي تكون سببا في طالق زوجتھ وذھاب أسرتھ؟ فھذه أمور كلھا تحتاج إلى توجیھ، فإذا لم یحصل الت
عظمت الغفلة، وال تذھب الغفلة إال بالتذكیر، وبتعاھد األئمة والناصحون بارك هللا في علومھم وبارك هللا في نصائحھم وتوجیھاتھم، ولذلك 

فیما یحتاجونھ بعلم والشیخ واإلمام إذا وجدت لھ جلسة في األسبوع أو جلسة كل یوم بعد صالة العصر یوجھ فیھا كلمة قصیرة للناس  العالم
نسأل هللا العظیم رب العرش . ًوبصیرة، تجد ھذا الحي مباركا فیھ، قلیل المشاكل، كثیر العلم، كثیر الفائدة، كثیر النفع، والموفق من وفقھ هللا

  .الكریم أن یعصمنا من الزلل، وأن یوفقنا في القول والعمل، وهللا تعالى أعلم
 
 
 
 

 [1[ي الطالق  الشك ف-شرح زاد المستقنع 
الظن المتردد المحتمل الذي ال مزیة ألحد طرفیة على : الظن الفاسد، وغلبة الظن، والیقین، والشك، والشك ھو: مراتب العلم أربع وھي

ًاآلخر، وھو إما أن یكون قھریا كالوسوسة، أو عارضا، وقد اعتنى العلماء بمثل ھذه المسائل وأسھبوا في بیان عالجھا ع في والشك قد یق. ً
 .ًالطالق، إما في عدد الطلقات، أو في وقوع الطالق أصال، ولكنھ على كل حال قد عالجتھ الشریعة وبینھ أحكامھ

 تعریف الشك وبیان مراتب العلم
 
 

أما : جمعینبسم هللا الرحمن الرحیم الحمد  رب العالمین، والصالة والسالم على أشرف األنبیاء والمرسلین، نبینا محمد وعلى آلھ وصحبھ أ
فكل شيء تردد عندك وأصبحت ظنونھ في نفسك بمنزلة . استواء احتمالین: الشك]. باب الشك في الطالق: [فیقول المصنف رحمھ هللا: بعد

ًإذا رأى اإلنسان شخصا فظنھ فالنا، فإما أن یراه على صفاتھ الحقیقة بحیث یقطع: ًمثال. ٌواحدة، فإنھ شك  یقطع أنھ ال یمكن أن یكون غیره، ً
%. 100ھو درجة من العلم القطعي الذي ھو : ھو فالن، فھذا یقین، والیقین كما یقول العلماء: بأنھ فالن، رآه بشخصھ، وسمعھ بأذنھ، فیقول

ًوإما أن یشك ھل ھو فالن أم فالن، بحیث یرى فیھ الصفات المتعلقة بشخص یعرفھ، لكن ھناك احتمال أن یكون شخصا آخر یشبھھ، وغالب  ٍ
فإن كان الذي رأیتھ قد استوى فیھ االحتماالن حیث احتمل أنھ فالن واحتمل أنھ . أغلب ظني أنھ فالن، فھذا غلبة ظن:  أنھ فالن، فیقولظنھ

ال تزید وال تنقص، لیس ألحد الظنین مزیة على % 50بدرجة : فالن وال مرجح ألحد االحتمالین فھذا یسمى بالشك، وھو كما قال العلماء
ٌفھناك وھم، وھناك شك، ثم ظن، . ًیسمى بالشك، فإن نقص الظن إلى الدرجة الضعیفة وھي التي تقابل الظن الراجح سمي وھمااآلخر فھذا  ٌ ٌ

ثم یقین، فھذه أربع مراتب للعلم، وقد تقدمت معنا في كتاب الطھارة، وفصلنا في أحكامھا، وفصلنا قواعد الشریعة التي تدل على اعتبار 
ومراتب العلم . جحة، والتي تدل على الرجوع إلى األصل عند استواء االحتمالین، والتي تدل على إسقاط الظن الفاسدالیقین والظنون الرا

وھو الضعیف، ولیس لھ مكان في الشریعة؛ بمعنى أنھ ال یعمل بھ وال یعول علیھ، ولإلمام العز بن عبد السالم في كتابھ : الظن الفاسد: ھي
صالح األنام، كالم نفس في الظنون الضعیفة، ویسمیھا العلماء الظنون الفاسدة، والظنون الفاسدة ال تحتاج الشریعة النفیس قواعد األحكام في م

ًلھا إذ لو اعتبرت الشریعة بالظنون الفاسدة لما استقامت أمور الناس ولما استقامت أحكامھا؛ ألن كثیرا من األشیاء بنیت على غلبة الظن، 
ًوج تستباح كلھا بالظنون الراجحة، فلو شھد شاھدان عدالن أن فالنا قتل فالنا قتل بشھادتھما، مع أنھ یحتمل أنھما فالدماء واألموال والفر ً

كذلك تستباح األموال فإن اإلنسان . أخطآ، لكن االحتمال ضعیف ما دامت شھادتھما مقبولة، وما داما عدلین فإن شھادتھما مرضیة، فیحكم بھا
إن لي عنده مائة ألف، وشھد شاھدان عدالن أنھ أعطاه مائة ألف ولم یثبت ردھا؛ فإنھ یحكم بثبوت المائة : ضاء وقالًإذا خاصم شخصا في الق

َواْستشھدوا شھیَدْین مْن رجالكم فإْن لم یكونا رُجلْین فرُجل واْمرأتان ممْن تْرضْون من : األلف في ذمتھ قال تعالى َ َ َ َ َ َ َ َ َِ َّ ِ ِ َِ َ َ َ َ َ َِ ِ ِ َِ ٌ َ َُ ُ ْْ ْ ِ ِ ِالشھَداء ُِ َ ] 282:البقرة[ُّ
فحكمت الشریعة بالظن الراجح، وأسقطت الظن المرجوح، وھو احتمال أن الشاھدین أخطآ، واحتمال أنھما یخطئان في قدر المال، واحتمال 

والمرأة . مرجوحةأنھما نسیا أداءه، إلى غیر ذلك من الظنون المحتملة، لكنھا ضعیفة، فعملت الشریعة بالظنون الراجحة وأسقطت الظنون ال
یعقد علیھا اإلنسان ویستحل فرجھا بكلمة هللا عز وجل ویأخذھا بأمانة هللا، وأحكام النكاح مبنیة في كثیر من المسائل على غلبة الظن، كذلك 
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ُأیضا بالنسبة ألحكام الطالق، فإنھا ال تبنى على الظنون الفاسدة، وال یعول فیھا على الظن الفاسد، فلو أنھ دخل عند ٌه وسواس وشك بسیط أنھ ً
طلق زوجتھ فإنھ ال ُیلتفت إلى ھذا الظن وال یلتفت إلى ھذا الوسواس وال یعول علیھ، ولو دخل لھ ھذا الوسواس والظن المرجوح أنھ حصل 

وھو عكس : لظن الراجحا: النوع الثاني. الظن الفاسد ال یعمل بھ: ًإذا. منھ ظھار فإنھ ال یلتفت إلیھ ما لم یتحقق ویستیقن أو یغلب على ظنھ
العلم القطعي، فإذا كان الظن الراجح یعمل بھ فمن باب أولى : النوع الثالث. الفاسد، وذكرنا أن الشریعة تعمل بھ وتحكم بھ، وذكرنا أمثلتھ

ً، بحیث یشك شكا وھو الظن المتردد المحتمل، الذي ال مزیة ألحد طرفیھ على اآلخر: النوع الرابع الذي سنتحدث عنھ الیوم. المقطوع بھ
ًیشك ھل طلق زوجتھ أو لم یطلقھا، شكا مستوي الطرفین، وال یستطیع أن یرجح أنھ ما تلفظ بالطالق وال یستطیع : ًفمثال. مستوي الطرفین

بغي ًأن یرجح أنھ تلفظ بالطالق؛ فھل تطلق علیھ زوجتھ؟ كذلك أیضا لو حصل ھذا الشك في عدد الطلقات، أو حصل الشك في إثبات ما ین
إنھ شك، فال نقول بوجود الشك إال عند : ًعلیھ وقوع الطالق، أو نفي ما نفیھ وقوع للطالق، فكل ذلك یكون فیھ الظن مترددا حتى نقول

ًاستواء االحتمالین استواء تاما كامال ال مزیة ألحدھما على اآلخر ً. ...... 
 

 الوسواس القھري
 
 

: من المسائل المتعلقة بالشكوك في الطالق، وباب الشكوك في الطالق یأتي على صورتینوقد بین المصنف رحمھ هللا أنھ سیذكر جملة 
ًأن یكون بسبب مرض یعتري اإلنسان وھو الذي یعرف بالوسواس، سواء كان وسواسا قھریا أو وسواسا معتادا معھ، فھذا : الصورة األولى ً ً ً ٍ

 ...... .َّوأمر المكلف أال یشتغل بھاالنوع األمر فیھ أوسع، وهللا عز وجل ألغى أحكام الوسوسة 
 

 عالج الوسوسة
 
 

ًوالمنبغي على من ابتلي بالوسوسة أن یلزم أمرین ھامین، فیجعل هللا بھما فرجا ومخرجا ً: ...... 
 

 ذكر هللا عز وجل
 
 

فذكر هللا سواء باالستعاذة أو .  الرجیمالسمیع العلیم من الشیطان ذكر هللا عز وجل وكثرة الدعاء، واالستعاذة با العظیم: أولھما وأعظمھما
بالدعاء، أو بأذكار الصباح والمساء، ال شك أنھ أعظم وأنجح وأفضل ما یكون للموسوس، حتى إنھ لو وجد الوسوسة مع ھذه األذكار فلیعلم 

؛ أل ن اإلنسان إذا ابتلي بالوسوسة یحرص َأنھ ال یقول األذكار بحضور قلٍب وقوة یقین، فیؤتى من نفسھ، فیرجع إلى نفسھ ویقوي یقینھ با
، ویعتقد أنھا لیس لھا حل وال عالج؛ ولذلك تجد من تسلطت علیھ  كل الحرص على أن یجعل الوسوسة أكبر من هللا عز وجل والعیاذ با

؛ لكن إذا ظن  في قرارة قلبھ أن هللا أكبر من الوسوسة في مثل ھذه الحالة قد بلغ إلى درجة الیأس، وقد تسلط الشیطان على قلبھ والعیاذ با
ًھذا، وأن هللا أعظم من ھذا، وأن هللا سبحانھ وتعالى على كل شيء قدیر، فإن هللا سیجعل لھ فرجا ومخرجا ولقد ابتلي بعض الصالحین بھذا . ً

ًالبالء حتى كان بالء شدیدا علیھ في نفسھ وفي عبادتھ، وحتى مع زوجھ وأھلھ،  فأمروه أن یكون قوي الیقین واشتكى إلى بعض أھل العلم ً
فما شعرت إال وأنا في التشھد، فسألت هللا بصدق، وإذا : با عز وجل، وأن یشكو أمره إلى هللا عز وجل، فصلى ودعا هللا عز وجل، قال

ان بحالة ال یحسد وقد ك. فلما سلمت كان آخر عھدي بالوسوسة، فما بقي منھا شيء ألبتة: بشيء شدید الحرارة في أسفل بدني یؤذیني قال
علیھا، فقد بلغ بھ أنھ یدخل للغسل من الجنابة قبل صالة الفجر بساعتین وال یخرج من دورة المیاه إال بعد طلوع الشمس بثالث ساعات أو 

ى ربك، واسأل هللا ِاشتك إل: بساعتین على األقل، وھذا من شدة ما كان یجد، نسأل هللا السالمة والعافیة؛ فاشتكى إلى بعض أھل العلم، فقال لھ
بصدق فإن هللا ال یخیبك، وإذا سألت هللا بیقین فإن هللا ال یضیعك، وصلِّ وأنت تستشعر أنك أمام هللا واعبده كأنك تراه، فأنت لما جئت تشتكي 

شیطان بقوة یقین ًوجلست أمامي تسرد لي حوادثك وأنا مخلوق ضعیف ال أغني لك من هللا شیئا، فكیف وأنت تقف أمام ربك تشتكي عدوك ال
فتوضأت وصلیت، وھذه وقعت منذ سافر إلى العمرة، ولما طاف الطواف اشتكى : قال. وصدق التجاء إلى هللا عز وجل، وأبشر بكل خیر

ًإلى ربھ ثم صلى ركعتي الطواف، ففي ركعتي الطواف سأل هللا عز وجل وھو أمام بیتھ مستشعرا وقوفھ أمام هللا، معتقدا أن هللا أكبر م ن ً
ًمستحیل، حتى أني أظن أنني سأصبح مجنونا من شدة ما أجد من الوسوسة، : كان الشیطان یقول لي: وكان یقول. ھذه الوسوسة، فعافاه هللا

فلما سألت هللا سبحانھ وتعالى بصدق وأنا في التشھد شعرت بھذا األمر الغریب في قدمي، فلما سلمت كان : وھو من أفاضل أھل العلم، قال
َذلك فْضُل هللا ُیْؤتیھ مْن یشاُء : ي بما كنت أجدآخر عھد ََ َ َِ ِ ِِ َّ فمن ابتاله هللا عز وجل بھذا فعلیھ أن یحسن الظن، فربما أن ھذه ]. 4:الجمعة[َ

 أنت ال تؤجر على ھذه: الوسوسة تبلغھ درجة في الجنة ال ینالھا بكثیر صالة وال صیام، فیحتفي، ولذلك یأتي الشیطان لإلنسان ویقول لھ
لماذا تفعل : وھنا أنبھ إلى أن بعض طالب العلم وبعض من یفتي أصلحھم هللا یسيء التعامل في مثل ھذه األمور، فیقول لإلنسان. الوسوسة

ًھذا، ویخاصمھ، ولربما یغلظ لھ القول، فإذا كان مریضا فال یغلظ علیھ، بل یؤخذ بالتي ھي أحسن؛ ألن مثل ھذا كالغریق یحاول معھ بالرفق 
ًلین عل هللا سبحانھ وتعالى أن یجعل لھ فرجا ومخرجا، فإذا داوم على األذكار، والدعاء ووجد أن الوسوسة موجودة، فمن األمور الطیبة وبال ً َّ

 یقینھ فھذا یزید. لوال هللا ثم الدعاء لكنت في حال أسوأ من الحال الذي أنت فیھ: المستحبة التي ینبغي أن ینبھ علیھا من ابتلي بھذا أن یقال لھ
ٌلو لم تدع لكان األمر أسوأ، فیتشبث ویحس أن الذكر لھ سلطان على قلبھ، وھو كذلك؛ ألن هللا تعالى ال : في الذكر  عز وجل، ویقال لھ

ْفاذكُروني أذكْركم : ًیخلف المیعاد، وھو أصدق حدیثا، وقد قال تقدست أسماؤه ُ ُ ُْ َ ِْ ْولذك: ، وقال سبحانھ وتعالى]152:البقرة[َ ِ َ َُر هللا أكبُر َ ْ َ ِ َّ
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ًفإنھ یوصى بالذكر، فإن لم یجد في نفسھ أثرا فلیتھم نفسھ بضعف الیقین، فإن وجد أنھ صدق وسأل فلربما أراد هللا لھ خیرا ال ] 45:العنكبوت[ ً
  .ًیعلمھ، وفضال ینتظره بھذا البالء فیحتسب األجر والثواب من هللا

 
 
 
 

 األخذ باألسباب
 
 

أن : االرتباط بالعلماء: الجانب األول: فأن یأخذ باألسباب، وھذا األمر فیھ جانبان ھامان: ذي یوصى بھ من ابتلي بالوسوسةأما األمر الثاني ال
یرتبط الموسوس بطالب علم أو بشیخ، وال یفتي نفسھ، فإذا أفتاه ذلك العالم، أو من عنده علم وبصیرة فلیعمل بفتواه وال یلتفت إلى أي شيء 

ما وقع الطالق، فعلیھ : شك أنھ طلق زوجتھ أو لم یطلقھا، فجاء یسأل الشیخ عن مسألتھ في الوسوسة التي وجدھا، فإن قال لھی: ًمثال. سواه
ٍأن یتقبل الفتوى بصدر منشرح؛ ألنھ بین الشیطان وبین العالم، فإما أن یصدق الشیطان وإما أن یصدق العالم، فإن صدق الشیطان استھوتھ 

، فأصبح حیران في األرض؛ ولذلك تجد من یبتلى بالوسوسة ویرتبط بالعلماء یكون أمره أرحم وأخف من الذي ال الشیاطین والعیاذ ب ا
ویستحسن للعلماء واألئمة والمشایخ وأھل الفتوى إذا جاءھم إنسان وعرفوا أن فیھ وسوسة، وكانت أوقاتھم وظروفھم ال . یرتبط بأھل العلم

ً أن یحیلوه على من عنده صبر وتحمل وجلد أكثر؛ ألنھ سیصل العالم إلى درجة صعبة جدا؛ ألن الموسوس ال تسمح لھم باإلجابة على أسئلتھ
نسأل هللا السالمة -یملك نفسھ، حتى إن بعضھم من الحوادث التي كانت تمر بنا یمكن أن یجلس مع العالم ویسألھ عشرین مسألة مما یمر بھ 

فیحتاج إلى إنسان . وذلك من شدة ما یجد من الوسوسة! زوجتي حالل لي؟: د دقائق یسیرة ویقول ویخرج من الباب ثم یرجع بع- والعافیة
وما أعظم ثوابھم إذا استشعروا أنھم یفرجون ! ما أعظم جزاءھم عند هللا عز وجل: عنده صبر وتحمل، ومع ذلك نقول ألھل العلم وطالبھ

وهللا في عون العبد ما كان العبد في عون : (وأنھم مع المبتلى في بالئھ! وانھمكربة المكروب بإذن هللا عز وجل، وأنھم یوسعون على إخ
إذا كان العون في أحب األشیاء إلى هللا وھو العلم النافع، فال شك أن أمره أعظم، وما ارتفعت درجات العلماء، وال : فانظر رحمك هللا). أخیھ

وینبغي على . ه االبتالءات، فالعلم كما أنھ یرفع اإلنسان ال بد أن یدفع ثمنھ، وأن یضحينالوا الدرجات العال في الجنة إال بفضل هللا وبمثل ھذ
من ابتلي بشيء من الوسواس أن یشفق على العلماء الذین عندھم مسئولیات أعظم، وأن یعلم أنھم ارتبطوا بأكثر من أمر فیرتبط بمن دونھم 

أن تجد فیھا من یضبط العلم ومن یحسن الفتوى، فإذا سأل العلماء المفتین الجھابذة ًوممن ھو أكثر فراغا، خاصة في ھذه األزمنة التي قل 
ًكان األمر أصعب، وربما إذا ارتبط بعالم من ھؤالء العلماء أحرجھ، وقال لھ كلمة، أو تصرف معھ تصرفا نابیا، وعلیھ أن یسكت، فوهللا لو  ً

ًب ألشفقوا علیھم، فینبغي للمبتلى بالوسوسة أن یتسع صدره، ویختار عالما عنده من یعلم الناس ما یجده أھل العلم من تحمل المشاق والمتاع
ًمن األسباب المھمة أنھ إذا سأل عالما وارتبط بھ فھناك أمر مھم جدا، وھو أنھ بمجرد: الجانب الثاني. الفراغ والوقت ما یعینھ على إجابتھ ما  ً

یوسوس لھ في جانٍب غیر الجانب الذي كان فیھ، : یعني. لم تبین للشیخ حقیقة األمر: ول لھیسأل العالم یشككھ الشیطان في الفتوى، فتارة یق
أنت ما وضحت للشیخ، فیرجع المسكین مرة ثانیة لیعید السؤال مرة ثانیة علیھ؛ ألنھ یحس أنھ لم یفھم الشیخ السؤال كما ینبغي؛ : فیقول لھ

ھم إذا سألھ موسوس یعید السؤال علیھ مرة ومرتین مع أن الموسوس ما سألھ أن یعید، ولذلك كان بعض العلماء من مشایخنا رحمة هللا علی
حتى تعلم أني فھمتك؛ فیخرج : نعم، قال: أنت تقصد كذا؟ فیقول لھ: نعم، فیعیده مرة ثانیة ویقول لھ: أنت تقصد كذا؟ یقول لھ: ویقول لھ

: وإنما یقولون.  من فطنة العالم وحكمتھ وذكائھ، وھذا فتح من هللا عز وجل لھبصدر منشرح وبنفس واثقة أنھ قد بلغت رسالتھ للعالم، وھذا
طلب العلم على علماء لھم قدر راسخ في العلم أبرك وأكثر فائدة؛ لمثل ھذه الفوائد مع الخبرة ومع أخذھم للعلم عمن ھو أعلم، فیركز العالم 

الموسوس یدخل علیھ الشیطان بأمور كثیرة . ھذا الفقھ ھو معرفة السائل والمستفتيالفتوى لھا فقھ، و: في نوعیة السائل، ولذلك كانوا یقولون
ًفالذي یرید أن یقف مع الموسوس في الفتاوى علیھ دائما أن ینزل نفسھ منزلة الموسوس، فبذلك یتسع صدره لضیقھ، ویتحمل كثیرا مما یكون  ً

وات دعوات أمثال ھؤالء؛ ألنھ یدخل علیھ بكرب ال یعلمھ إال هللا، من ھذا الموسوس، وال شك أن من أفضل وأصلح ما تكون من الدع
ًویخرج من عنده بنفس غیر النفس التي دخل بھا، فربما دعا لھ من أعماق قلبھ دعوة تكون سببا في سعادتھ في الدنیا واآلخرة، فیحتسب في 

ھل بقي في السؤال شيء؟ ھل ھناك جوانب : موسوس أن یسألھوینبغي للعالم إذا سألھ ال. مثل ھؤالء، فیحرص على أن یشعره أنھ فھم قولھ
أنت سألت عن كذا وكذا، فیعید لھ السؤال مرتین، ثم ! اسمع: أخرى؟ وبعض مشایخنا رحمة هللا علیھم، كان یقول للموسوس إذا سأل المسألة

أن أسألك عنھ، ولو كان ھناك شيء احتجت أن لیس ھناك شيء آخر أحتاج : اعلم أن الذي یھم في الفتوى ھو الذي ذكرتھ، یعني: یقول لھ
ھناك جانب آخر لم تذكره، فتحتاج أن ترجع مرة : أسألك عنھ لسألتك، وذلك حتى إذا خرج الموسوس من عند العالم وجاءه الشیطان وقال لھ

كذا وكذا، وأي شيء آخر زائد عن ھذا إن المھم في السؤال ھو كذا كذا ، وحالك على : ثانیة، ثم یصدق الشیطان، ألنھ عندما یقول لھ العالم
  .فاعلم أنھ ال یؤثر في الفتوى، فیعلم أنھ ملزم بھذه الفتوى، وأن الذي أجابھ بھ العالم ھو الذي علیھ العمل

 
 
 
 

 العمل بالفتوى
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لو أنھ سأل وما تذكر : أي.  خالفھأن یكون عند الموسوس شعور أن ما أفتاه بھ العالم ھو الذي علیھ العمل ولو كان األمر على: النقطة الثالثة
ًزوجتك حالل؛ فھي حالل؛ ألنھ ما تذكر الموسوس شیئا آخر فلیس : عند السؤال إال ھذا األمر وسأل العالم عن ھذا األمر وأفتاه وقال لھ
قضائي، وفیما بینھ وبین هللا عز ھذا من ناحیة الحكم ال: ولذلك یقولون. بملزم، ویكون العمل على ھذه الفتوى حتى یتبین ما یناقضھا ویخالفھا

زوجتي حالل، فأنا استحلھا بما أفتى بھ : ًسألت عالما وقال لي: كیف تستحل ھذه المرأة وقد طلقتھا؟ یقول: وجل إذا جاءه الشیطان وقال لھ
سألت : ٌمشكوك فیھ؟ یقولكیف تصلي ووضوؤك : ولذلك إذا صلى وجاءه الشیطان وقال لھ. أھل العلم، فإذا أصبح یرتبط بأھل العلم ارتاح

ًمن یوثق بعلمھ فأفتاني أن صالتي صحیحة، أال ترى أن المستحاضة تصلي ودمھا یجري معھا، وھي صالة صحیحة شرعا، فدل على أن 
ُلْن ینال هللا لُحوُمھا وال دماُؤھا ولكْن ینالُھ : االبتالءات مقرونة بتقوى هللا، ولذلك قال هللا تعالى َُ ََ َ َ َ َ َ َ َِ َِ ََ ْالتقوى منكم َّ ُ ْ ِْ َ وما دام أن الموسوس ]. 37:الحج[َّ

ُاتقى ربھ وسأل العالم، وأنزل المسألة بأھل العلم فأجیب بالجواب المعتبر شرعا؛ فإنھ یتعبد  عز وجل بما أجیب بھ، في مسائل العبادات  ً
  .والمعامالت، ویجري الموسوس كل أموره على ھذا األصل

 
 
 
 

 البعد عن المظالم
 
 
ا الجوانب األخرى التي ینبھ علیھا من األسباب التي تدفع الوسوسة فأعظمھا البعد عن المظالم، فربما أصیب اإلنسان بالوسوسة بسبب أم

ٍعقوق للوالدین، أو قطیعة للرحم، أو أكل مال لمظلوم، أو یتیم، أو محروم، فعلیھ أن یتفقد نفسھ في المظالم ِإن هللا ال ُیغیُِّر ما ب: ٍ َِ َ َ َّ َّقْوم حتى َّ َ ٍ َ
ُْیغیُِّروا ما بأنفسھم  ِ ِ ُ َ ِ َ ًفیراقب نفسھ ھل آذى أحدا؟ ھل شتم أحدا؟ ھل تكلم في عالم من العلماء فسلط هللا علیھ نفسھ فأشغلھ عن أھل ] 11:الرعد[َ ً

ً، وكذلك ربما آذى مسلما، أو قذف العلم؟ فربما جلس یتفكھ بلحوم العلماء فابتاله هللا بلیة نفسھ حتى أصبح ال یعرف كیف یصلي والعیاذ با
ًمحصنا، أو تكلم في عرض مؤمن، أو نقل شائعة، أو ذم ولیا من أولیاء هللا، أو انتقصھ حقا، أو ظلمھ، أو غمطھ؛ فغضب هللا عز وجل علیھ،  ً

 دینھ علیھ أن یراقب ما یكون في جنس العمل، فالذي یبتلى بالوسوسة في ًوغالبا ما یكون البالء من. وسلط علیھ ھذا البالء فأشغلھ في نفسھ
أمور الدین، ومن أعظمھا ما یتصل بحقوق من لھ حق في الدین، كاألنبیاء والعلماء وصالحي عباد هللا األخیار، فھؤالء یتقي مظالمھم؛ فإنھ 

: م بما یشاء، كما قال هللا لنبیھٌمن المجرب والمعروف أنھ ما آذى أحد أھل العلم أو أولیاء هللا إال سلط هللا علیھ في نفسھ، فأشغلھم عنھ
ُفسیكفیكُھم هللا وُھو السمیُع العلیم  ُِ ِ َّ َِ َ َ َ َْ ُ َّ َ ًفالوساوس كثیرا ما تأتي بسبب المظالم، وقد وجدنا بعض الناس یبتلى بالوسوسة، فلما تفقد ]. 137:البقرة[َْ

أبیھ، ومنھم من ابتلي بالوسوسة بسبب موقف بینھ وبین أبیھ ٌحالھ وجد أنھ عاق ألمھ، ومنھم من ابتلي بالوسوسة بعد أن قطع اإلحسان إلى 
ویعلم هللا أني أعرف حوادث في . في خصومة والعیاذ با فأساء إلى أبیھ أمام إخوانھ، أو أمام أوالده، فنزلت علیھ ھذه العقوبة والعیاذ با

م على أحسن ما یكون، فعقوق الوالدین من أعظم أسباب ما بینھم وبین والدیھم فرجعت أمورھ الوسوسة ألناس عقوا والدیھم فغیروا
، والعقوق من الذنوب العظیمة، وقطیعة الرحم كذلك، وربما جاء الرحم بحاجة  ٌالوساوس؛ ألن الوسوسة شغل لإلنسان في نفسھ والعیاذ با

ًإلى مال أو مساعدة أو معونة؛ جاء مكروبا منكوبا مفجوعا، فوقف على ذي الرحم منھ وسأ ً لھ وناشده با والرحم، فصرفھ عن بابھ مكسور ً
  .الخاطر فدعا علیھ، وعلى ھذا ینبغي لإلنسان أن یحذر من المظالم؛ ألنھا من أسباب االبتالء بمثل ھذه األمور

 
 
 
 

 إحسان الظن با عز وجل والتقرب إلیھ بالصالحات
 
 

ًا ومخرجا بالصدقات، والتقرب إلیھ بالطاعات، ویتخذ لھ وسیلة بینھ وبین هللا علیھ أن یحسن الظن با عز وجل، وهللا سیجعل لھ فرج: كذلك ً
ُیا أیھا الذین آمنوا اتقوا هللا واْبتغوا : عز وجل من الحسنات الطیبة؛ ألن هللا تعالى یتقبل األعمال والدعاء، ویتقبل الدعاء بالوسیلة الصالحة َ َ َ َ َ ََ َّ ُ َُّ ِ َُّّ َ

َإلْیھ الوسیلة  َ َِ َِ ْ وقد ثبت في الحدیث الصحیح عن النبي صلى هللا علیھ وسلم أنھ جعل من . فأمرنا أن نبتغي إلیھ سبحانھ الوسیلة] 35:ائدةالم[ِ
إذا رأیتم خسوف القمر وانكساف الشمس فصلوا : (أسباب رفع البالء الوسیلة الصالحة، فقال في الحدیث الصحیح عنھ علیھ الصالة والسالم

ًفجعل األعمال الصالحة وسیلة لدفع البالء، فھذا إذا كان البالء عاما فكیف إذا )  حتى ینجلي ما بكم-استغفروا-وا  تصدق- وفي روایة-وادعوا 
إن الصدقة تطفئ غضب : (وانظر رحمك هللا إلى قول رسول األمة صلوات هللا وسالمھ علیھ. یعجزه شيء فإن هللا ال! ًكان البالء خاصا؟

ٍانظر إلى عبٍد مخلوق إذا غضب كیف یكون حالھ، فما بالك إذا غضب الرب سبحانھ وتعالى، فالمخلوق و) الرب كما یطفئ الماء النار
الضعیف كالوالد إذا غضب ومن لھ قوة وصولة وسلطة، إذا رأیتھ غضب ارتعدت الفرائص من ھیبتھ، فما بالك بجبار السماوات واألرض 

ول هللا صلى هللا علیھ وسلم في الحدیث الصحیح أن الصدقة تطفئ غضب الرب، الذي ال یعجزه شيء إذا غضب سبحانھ؟ ومع ذلك یذكر رس
فھذا یدل على فضل الصدقات، وأنھا من أعظم الوسائل والقربات التي یتقرب بھا اإلنسان إلى ربھ، فمن ابتلي . وإطفاء الشيء ذھابھ بالكلیة

  .بالوسوسة فلیتقرب إلى هللا عز وجل بالصدقة
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 ضةالوسوسة العار
 
 

الوسوسة العارضة، والشك العارض الذي یكون بسبب التلفظ بكلمة، ویدخل على اإلنسان النسیان وال : أما النوع الثاني من الوسوسة فھي
ٌیدري ھل تلفظ بھا كاملة فطلق ثالثا، أو تلفظ بھا ناقصة فطلق طلقة واحدة، وھذا شك في العدد ٌأو ھل تلفظ أو لم یتلفظ، وھذا شك في . ً

نسأل هللا العظیم رب . وھاتان الحالتان بالنسبة للشك في الطالق وغیره سنرجئ الكالم علیھا إلى المجلس القادم بإذن هللا تعالى. قوعالو
 .......العرش العظیم أن یرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، إنھ سمیع مجیب

 
 األسئلة

 
 

...... 
 

 التعلیق في الطالق
 
 

باسم هللا : إن سرقت مالي فأنت طالق، فسرقت غیر النقود، فھل یأخذ حكم المال فتطلق؛ أثابكم هللا؟ الجواب:  لزوجتھإذا قال الرجل: السؤال
، والصالة والسالم على خیر خلق هللا وعلى آلھ وصحبھ ومن وااله، أما بعد لھ  فإن المال یطلق على كل شيء لھ قیمة، كل شيء: والحمد 

المال بالذھب والفضة، فالناس تظن أن األموال خاصة بالذھب والفضة، ولكن نصوص الشریعة دلت على أن قیمة فھو مال، وال یختص 
) ٍما من صاحب مال ال یؤدي زكاتھ: (ٌالمال عام شامل لكل شيء لھ قیمة، لما ثبت في الصحیح عن رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم أنھ قال

وكذلك ثبت في . ً، فسمى اإلبل والبقر والغنم ماال، فدل على أن المال ال یختص بالذھب والفضةثم ذكر الذھب والفضة واإلبل والبقر والغنم
ًكنت فقیرا فأغناني هللا، وكنت أعمى فرد : (الصحیح من حدیث األعمى واألقرع واألبرص أن األعمى قال للملك لما جاءه في صورة الفقیر

أمسك علیك : (فقال) أمسك علیك مالك، فقد أنجاك هللا وأھلك صاحبیك: ، فقال الملكهللا علي بصري، فدونك الوادي فخذ من مالي ما شئت
ًسمي المال ماال؛ ألن : وقالوا. المال كل شيء لھ قیمة: ، مع أن مالھ غنم، فدل على أن المال ال یختص بالذھب والفضة،ولذلك یقولون)مالك

نده ماُل ومن لیس عنده ماُل فعنھ الناس قد مالوا الناس ال تمیل إال لمن عنده مال، رأیت الناس قد مالوا إلى من ع: النفوس تمیل إلیھ وتھواه
إن سرقت من مالي، وقصد الذھب : ًفمسي المال ماال؛ ألن النفوس تمیل إلیھ وتھواه وتحبھ، فال یختص بالذھب والفضة، فإذا قال لھا

َّین هللا عز وجل، وأما في القضاء فإنھ إذا قصد التخصیص وبین، نفعھ ذلك والفضة؛ نفعتھ نیتھ؛ ألن ھذا تخصیص ونیتھ نافعة فیما بینھ وب
  .وهللا تعالى أعلم. ِوُحكم بھ

 
 
 
 

 حكم تكرار العمرة للمكي
 
 

ت فھل یشرُع للمكي اإلكثار من العمرة أم أن الطواف بالبی) العمرة إلى العمرة كفارة لما بینھما: (یقول النبي صلى هللا علیھ وسلم: السؤال
قد اختلف العلماء رحمھم هللا في العمرة للمكي، فجمھور العلماء على صحة العمرة من المكي، : یكفیھ ویدرك ھذا األجر أثابكم هللا؟ الجواب

وجوازھا ومشروعیتھا لھ؛ ألن عائشة رضي هللا عنھا كانت من مكة وأخذت حكم مكة ونزلت وأحرمت من أدنى الحل وھو التنعیم، 
فھذا أصل على أنھ یشرع لمن كان من مكة؛ وألن المكي یتمتع في أصح قولي : هللا صلى هللا علیھ وسلم في ذلك، قالواورخص لھا رسول 

َالعلماء، ویدل على ذلك عموم قولھ تعالى فمْن تمتع بالُعْمرة إلى الحجِّ فما اْستْیسر من الھدي فمْن لم یجد فصیام ثال ُ َْ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َِ ِ َِ َ َ َ َ َْ ِْ َ َ َِّ ْ ْ ِْ َثة أیام في الحجِّ وسْبعٍة إذا ِ َِ َ َ َ َ ْ ِ َّ ٍِ َ
ِرجْعتم تلك عشرة كاملة ذلك لمْن لم یكْن أْھلُھ حاضري المْسجد الحرام واتقوا هللا واْعلُموا أن هللا شدید العقاب  ِ ِ َّ ِ ِ ِ ِ ِ َِ َ َ َْ ْ ْ ُ ُْ َ ََّ َّ ٌَ ََ َّ َ ََ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َُ ُ ُِ ِ ِ ْ َْ أن الھدي : أي] 196:البقرة[ٌ

أن : والقول الثاني. ً، أما المكي إن تمتع فال ھدي علیھ، والشاھد أنھ إذا كان المكي یتمتع فإنھ قطعا ستقع منھ العمرةالزم على غیر المكي
ال أدري : (ٌالمكي ال یعتمر وشددوا في العمرة لھ وھو قول عند الحنابلة رحمھم هللا، واختاره بعض المتأخرین، وكان عطاء رحمھ هللا یقول

كأنھ یشدد ویرى أن طوافھم بالبیت أفضل من اشتغالھم بالذھاب إلى التنعیم والرجوع؛ ألن العمرة یقصد ) ن إلى التنعیمھؤالء الذین یذھبو
فلو قیل من جھة األفضلیة . منھا الطواف بالبیت فإذا كانت ھذه الخطوات التي سیذھب بھا إلى التنعیم یسددھا في طواف البیت فھذا أفضل لھ

ألفضل لھ أن یطوف بالبیت، وأن یستكثر من الطواف؛ ألن المقصود من العمرة ھو الطواف بالبیت ال أن معنى ذلك إن ا: ساغ أن یقال لھ
أما تكرار العمرة ففیھ خالف بین العلماء، وجمھور العلماء على أنھ یجوز للمسلم أن یكرر . وهللا تعالى أعلم. حرمة العمرة علیھ، ومنعھ منھا
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ًمرة، وھذا مذھب جمھور العلماء، وشدد في ھذه المسألة اإلمام مالك بن أنس رحمھ هللا بناء على أن النبي صلى هللا العمرة في العام أكثر من 
علیھ وسلم لم یعتمر إال مرة واحدة في العام، ولكن قولھ مرجوح؛ ألن ھذا الذي فعلھ علیھ الصالة والسالم لیس على سبیل اإللزام، إذ إن 

صالة والسالم معدودة، ولو قیل بظاھر ھذا للزم أن اإلنسان ال یعتمر في عمره إال بعدد ما اعتمر علیھ الصالة المعلوم أن عمره علیھ ال
ومما یدل على مشروعیة . والسالم، وقد صح عنھ علیھ الصالة والسالم أنھ كان یترك العمل وھو یحب أن یفعلھ خشیة أن یفرض على األمة

العمرة إلى العمرة، ورمضان إلى رمضان، والصلوات الخمس، والجمعة إلى الجمعة؛ : (ھذا الحدیث: أولھما: تكرار العمرة دلیالن قویان
أن النبي صلى هللا علیھ : الدلیل الثاني وھو من أقوى األدلة. ، فھذا یدل على فضل اإلكثار من العمرة)مكفرات لما بینھن ما اجتنبت الكبائر

فدل ھذا على أنھ ال بأس وال حرج . علوم أن المجيء إلى قباء كان لقصد فضیلة العمرة وأجرھاوسلم كان یأتي إلى قباء كل سبت، ومن الم
وجمھور السلف رحمھم هللا على مشروعیة . على المسلم أن یكثر من العمرة؛ وألن األصل جوازھا حتى یدل الدلیل على منعھا وتحریمھا

ین یوم، أو كل أسبوع، أو كل عشرة أیام؛ فاألمر في ذلك مطلق من الشرع، كل أربع: تكرار العمرة، ولیس في ذلك حد معین بحیث یقال
  .وهللا تعالى أعلم. ٌواألصل في المطلق أن یبقى على إطالقھ، ومن أراد أن یقید فإنھ ملزم بالدلیل الذي یدل على ذلك التقیید

 
 
 
 

 حكم أكل المتمتع من الھدي
 
 

واختار : ھذا فیھ خالف بین العلماء رحمھم هللا: ٌ، أم ھو خاص بفقراء الحرم أثابكم هللا؟ الجوابھل یجوز للمتمتع أن یأكل من الھدي: السؤال
ٌجمع من العلماء أن الھدي شكر لنعمة هللا عز وجل على المتمتع، ولذلك یأكل منھ، ویقوي ھذا ما ثبت في الحدیث الصحیح أن النبي صلى  ٌ

ًالصالة والسالم من ھدي حجھ وھدیھ للبیت ثالثا وستین بدنة، وأتم علي رضي هللا عنھ على هللا علیھ وسلم أكل من ھدیھ، وقد نحر علیھ 
أصح أقوال العلماء الباقي إلى مائة، ثم أمر بھا فطبخت، فشرب علیھ الصالة والسالم من مرقھا، فلو كان ال یأكل من ھدیھ لما أكل علیھ 

وآخر دعوانا أن الحمد  رب العالمین، وصلى !  أسوة حسنة-لوات هللا وسالمھ علیھبأبي ھو وأمي ص-الصالة والسالم من ھدیھ، ولنا فیھ 
  .هللا وسلم وبارك على سیدنا محمد

 
 
 
 

 [2[ الشك في الطالق -شرح زاد المستقنع 
أو شرطھ أو عدد من مسائل الطالق ما یقع الشك فیھا، وذلك ألن المطلق معرض للنسیان والخطأ، والشك إما أن یكون في وقوع الطالق 

كما أنھ قد یطلق الرجل لفظ الطالق على زوجتیھ أو أزواجھ . الطلقات، وقد بین الفقھاء أحكام ذلك، ومآخذ األحكام التي حملتھم على ذلك
ًمبھما للمطلقة غیر معین لھا، أو معلقا لھ على شرط ثم یشك في وقوعھ أو یجھلھ، وھذه مسائل قد تقع ألي مسلم، فكان من المھ م أن یتعلم ً

 .المسلم أحكامھا وتفصیالتھا وأدلتھا
 مسائل الشك في الطالق

 
 

بسم هللا الرحمن الرحیم الحمد  رب العالمین، والصالة والسالم على خیر خلق هللا أجمعین، وعلى آلھ وصحبھ ومن سار على سبیلھ ونھجھ 
باب الشك في : [  الترجمة التي تتعلق بمسائل الشكوك في الطالق، فقالفقد ترجم اإلمام المصنف رحمھ هللا بھذه: إلى یوم الدین؛ أما بعد

وقد تقدم بیان مقدمات الشكوك وما یعتري اإلنسان من الوسوسة في الطالق، وبینا ھدي الشریعة اإلسالمیة في ذلك، وقد اعتنى ]. الطالق 
َومن أشھر المواضع التي تْبحث فیھا مسائل . عبادات أو المعامالتأئمة اإلسالم وفقھاؤه ببیان األحكام المتعلقة بالشكوك سواء كانت في ال ُ

ٌكتاب الطھارة، وكتاب الصالة عند بیان مسائل الشك في باب السھو، وكذلك أیضا تذكر في باب اآلنیة جملة من مسائل الشكوك، : الشكوك ً
لمعامالت تقع كثیر مسائل الشكوك، ویعتني العلماء رحمھم ٌفتذكر في كتاب الطھارة والصالة وجملة من مسائل الصوم والحج، ثم في كتاب ا

وقد ذكرنا ما یتعلق بالشك في الطالق إال أننا ننبھ أن . هللا ببیانھا في باب الطالق، وتعم بھا البلوى، ویكثر عنھا السؤال، وتكثر منھا الشكوى
ًھ، وفي ھذه الحالة ربما بلغ بھ األمر أنھ یتلفظ بالطالق حقیقة مع أن الشك قد یقوى على اإلنسان ویتسلط علیھ إلى درجٍة یفقد فیھا التحكم بنفس

ًوأنھ ال یقصده؛ ولكن تھجم علیھ الوساوس شیئا فشیئا حتى یتكلم ویھذي، وحینئٍذ فاألشبھ  ٌهللا مطلع على سریرتھ وقلبھ أنھ ال یرید الطالق، ً
ُ مشایخنا رحمة هللا علیھم یراعون درجات الوسوسة والشكوك في الطالق، ولذلك كان بعض. أنھ قد وصل إلى حالٍة یسقط عنھ فیھا التكلیف

َّفھناك درجات في ابتداء الطالق، وفي ابتداء الوسوسة، وابتداء الشكوك، ودرجات مستفحلة أشبھ بالمرض، فمثلھا ینبغي للفقیھ أال یتعجل في 
 وھذا من فقھ الفتوى؛ ولذلك كان بعض العلماء رحمھم هللا یحذر من الفتوى َّالفتوى فیھا، وعلیھ أن یسبر حال السائل وأال یتعجل في الجواب،

 .......ًفي مسائل الطالق في الشكوك، ویتریث في جواب السائل، خوفا من أن یفتیھ بتحریم ما أحل هللا لھ دون استبیان من حالھ
 

 صور الشك في الطالق
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. ًأن یكون شكا في وقوع الطالق: الصورة األولى: الشك في الطالق لھ صور] ٍمن شك في طالق أو شرطھ لم یلزمھ: [ قال رحمھ هللا
 ...... .الشك في عدد الطالق: والصورة الثالثة. ًأن یكون شكا في حصول الشرط الذي رتب الطالق على وقوعھ: والصورة الثانیة

 
 أن یكون الشك في وقوع الطالق: الصورة األولى

 
 

ًوحینئٍذ ُیلزم شرعا بالرجوع إلى األصل، ویقال ! ھل تلفظ بالطالق أو لم یتلفظ؟: أي. وجود الطالق وعدم وجودهیشك في : ففي الحالة األولى َ ْ
ٍثم ھناك أصل ثان. األصل العدم حتى یدل الدلیل على الوجود: لھ أن الزوجة زوجتك، : وھو أن األصل بقاء ما كان على ما كان، فاألصل: ٌ

وعلى كل حال فال تطلق علیھ . ٍك بحكم هللا عز وجل، فأنت باق على ھذا األصل، وتستصحبھ لعدم قوة المزیلٌوأنھا امرأتك، وأنھا حالل ل
ما تلفظت، فحصل لھ شك وتردد، وأصبح في شك ھل طلق : فقال. تلفظت بالطالق: ًلو أن شخصا جاءه الشیطان فقال لھ: مثال ذلك. زوجتھ

األصل أنك لم تتلفظ حتى یثبت :  لم یقع، أو نبست شفتاه بھ وتحركت؟ ففي جمیع ذلك یقال لھزوجتھ أو لم یطلقھا، ھل وقع منھ الطالق أو
األصل العدم حتى یدل الدلیل على الوجود، ثم : أنك تلفظت وقلت الطالق، ھذا بالنسبة لوجود الطالق، ھل وجد منھ طالق أو لم یوجد؟ فنقول

أنھا زوجتھ، واألصل بقاء ما كان وھي كونھا : فالذي كان. صل بقاء ما كان على ما كاناأل: ھذه زوجتھ؛ ألن القاعدة الشرعیة تقول: نقول
  .(استصحاب حكم األصل(على حال العصمة والزوجیة وھو ما یسمى بـ: ًزوجة لھ، على ما كان، أي

 
 
 
 

 أن یكون الشك في الشرط: الصورة الثانیة
 
 

: إن فعلت كذا وكذا فامرأتي طالق، ثم شك ھل فعل أو لم یفعل؟ أو قال في شرٍط عدمي: قال: وھو الشك في الشرط فمثالھ: أما النوع الثاني
یفرق بین : فمنھم من قال: للعلماء في ھذا الشرط أقوال. إن لم أفعل فزوجتي طالق، وشك ھل فعل فزوجتھ لم تطلق أو لم یفعل فزوجتھ طالق

أنھ ال فرق بین العدمي الوجودي، : والصحیح. صل العدم، وبین غیره وھو الوجوديفال یقع ألن األ) إن لم أفعل، إن لم أقل(الشرط العدمي 
أن ال طالق حتى تتحقق من وقوع الشرط : تبقى على األصل: وأنھ إذا شك في الشرط ھل تحقق حتى یقع الطالق أو لم یتحقق، فإننا نقول

لصورتین األولى والثانیة، الشك في الوجود وعدمھ، والشك في تحقق وفي كلتا ا. وثبوتھ، مثل ما تقدم معنا في مسألة وجود الطالق وعدمھ
بین ما یوجب ثبوت وقوع الطالق وبین : الشرط وعدمھ، یكون التردد بین وقوع الطالق وعدم وقوع الطالق، فحینئٍذ یتردد بین األمرین، أي

  .ما یمنع من وقوع الطالق ویدل على بقاء الزوجیة
 
 
 
 

 كون الشك في عدد الطالقأن ی: الصورة الثالثة
 
 

ًقلت المرأتي أنت طالق وأشك، ھل طلقتھا ثالثا أو : أن یتحقق من وقوع الطالق ولكن ال یدري كم طلق زوجتھ، فقال: في الصورة الثالثة
أن من تلفظ : صلأنت طالق، أنت طالق، أنت طالق، فھذه ثالث تطلیقات، وفي األ: یبنى على األقل، فإن قال لھا: اثنتین أو واحدة؟ فنقول

ًبالطالق ناویا الطالق ثالثا  ٍ أنھ تنفذ علیھ الثالث في مجلس واحد أو كلمٍة واحدة، كما قضى بھ أمیر المؤمنین عمر بن - كما تقدم معنا- ً
ول هللا صلى الخطاب رضي هللا عنھ، وانعقد علیھ سواد األمة األعظم، وال مخالف لھ من الصحابة في مواجھتھ حینما أفتى بھ على منبر رس

ثالث تطلیقات فإنھ یبني على اثنتین؛ : طلقتین أو قال: ٌفإذا تلفظ بھذا فاألصل أنھ ملزم بالثالث، لكن لو أنھ شك ھل الذي قالھ. هللا علیھ وسلم
 شك ھل طلق طلقتین ًألنھ إذا شك ھل طلق واحدة أو اثنتین فھو ال یشك أنھ طلق واحدة، والشك في الطلقة الثانیة ھل وقعت أو لم تقع، وإذا

فاألصل أن یبني على األقل، وقد بینا ھذه المسألة وذكرنا ! ًأو ثالثا فإنھ یجزم بأن االثنتین وقعتا، ولكن الشك في الثالثة ھل وقعت أو لم تقع
 العلماء في المسائل المتقدمة معنا وذكرنا الفروع التي بناھا) الیقین ال یزال بالشك: (كالم العلماء رحمھم هللا فیھا وأشرنا إلى قاعدتھا األصلیة

ًمن شك ھل طلق طلقتین أو ثالثا بنى على اثنتین، ومن شك ھل طلق واحدة أو اثنتین بنى على واحدة؟ إذا الثالث : في كتاب العبادات، فیقال ًً
في العدد؛ فإن الكل یجري فیھ وقوع الطالق وعدم وقوعھ، والشك في الشرط ھل وقع فیقع الطالق أو لم یقع فال طالق، أو الشك : الصور

وھذا من رحمة هللا لعباده، وتیسیر هللا عز وجل على ھذه . الزوج على الیقین، أما الزوجة فزوجتھ حتى یتحقق من ثبوت موجب الطالق
ً إنسانا إال وقد ابتاله األمة التي وضع عنھا اآلصار، ولو تصور المسلم أن هللا آخذ كل من شك بشكھ لما استقامت الحیاة لإلنسان، وقل أن تجد

ٍهللا بشيء من حدیث النفس في أمر من أموره، ولذلك لو فتح باب الوسوسة ألصبح الناس في عناء وضیق وحرج ال یعلمھ إال هللا، فالحمد   ٍٍ
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ھذه ]. ه فطلقة وتباح لھوإن شك في عدد: [وقول المصنف. الذي لطف بعباده، ویسر علینا، وھدانا لھذا وما كنا لنھتدي لوال أن ھدانا هللا
ًواحدة، أما لو شك اثنتین أو ثالثا فإنھ : ھل ھو واحدة أو اثنتین یقال: ھذا إذا شك) إن شك في عدده: (الجملة تحتاج إلى تفصیل؛ ألن قولھ

ًیبني على اثنتین قوال واحدا عند العلماء أن من شك یقن أنھا طلقتان وشاك في ًھل طلق زوجتھ طلقتین أو ثالثا بنى على طلقتین؛ ألنھ مت: ً
واألصل في ھذا كلھ حدیث أبي سعید الخدري رضي هللا عنھ، وحدیث ابن عباس رضي . الثالثة ھل وقعت أو لم تقع؛ مثلما ذكرنا في الصالة

م یدر اثنتین صلى أو أو اثنتین فلیبن على واحدة، فإن ل ًإذا صلى أحدكم فلم یدر واحدة صلى: (هللا عنھما أن النبي صلى هللا علیھ وسلم قال
ًثالثا فلیبن على اثنتین، فإن لم یدر أثالثا صلى أو أربعا فلیبن على ثالث، ثم إذا تشھد فلیسجد سجدتین قبل أن یسلم  ً ھذا الحدیث . الحدیث..) ً
 شك ھل صلى واحدة أو الثابت في الصحیح كما في روایة ابن عباس أصل عند العلماء رحمھم هللا في البناء في األعداد على األقل، فمن

اثنتین بنى على واحدة، ومن شك في زكاتھ ھل أخرج كل الزكاة أو نصف الزكاة بنى على أنھ أخرج نصفھا حتى یتحقق أنھ قد أدى حق هللا 
تسع حتى والمرأة إذا كان علیھا الحداد وشكت ھل مر علیھا أربعة أشھر وعشر، أو أربعة أشھر وتسعة أیام؛ بنت على أنھا . بأداء الكل

. تتحقق من الیوم العاشر، ومن شك ھل صام الشھرین متتابعین أو بقي لھ یوم أو یومان بنى على أنھ لم یصم الیومین حتى یتحقق من ذلك
ًأنك أخرجت تسعین ألفا وشككت من  ٍأنت على یقین: ًوفي الزكاة لو أنھ وجبت علیھ مائة ألف، فشك ھل أخرج تسعین ألفا أو مائة ألف نقول

فلو شك ھل بلغ مالھ : ًلمائة، فالذي دفعتھ ھو تسعون ألفا حتى تتحقق أنك أكملتھا مائة، فیجب علیھ التمام والبناء على األقل، والعكسا
فمن طاف وشك ھل : ًوكذلك أیضا في الحج. النصاب أو لم یبلغ فاألصل أنھ لم یبلغ حتى یتحقق أنھ وصل إلى العدد الذي ھو نصاب مالھ

واط أو ستة أشواط بنى على الستة، ومن سعى على الصفا والمروة وشك ھل ھذا الشوط ھو الخامس أو السابع ولم یكن ھناك طاف سبعة أش
قرینة، كما لو وقف على المروة وشك ھل ھو في الخامس أو السابع أو شك وھو على الصفا ھل ھو في الشوط الثاني أو في الشوط الرابع؛ 

وكذلك في رمي الجمار، لو أنھ شك ھل . اني؛ ألنھ على یقین من األقل وعلى شٍك مما زاد، فیبني على األقلفإنھ یبني على األقل وھو الث
فلو أنھ شك ھل : وكذلك في المعامالت مثلما ذكرنا ھنا في الطالق. ًرمى سبع حصیات أو ستا، بنى على سٍت حتى یتیقن أنھ رمى السابعة

 ذكر المصنف، وذكر الواحدة ألنھا األصل، وما زاد على ذلك یبنى على ھذه المسألة، فإن شك طلقتین أو واحدة بنى على واحدة كما طلق
ٌیبني على اثنتین وال یبني على واحدة؛ ألن الواحدة مفروغ منھا، وإنما الشك ھل ھما طلقتان أو ثالث تطلیقات، : ًھل طلق اثنتین أو ثالثا قلنا

ٌإذا جئت إلى أي مسألة من ھذه المسائل فھناك أصل وخارج عن األصل، ففي الصالة . ق الثالثةإنھما طلقتان حتى یتحقق أنھ قد طل: فیقال
ًأصلیت أربعا أو ثالثا، فنحن متأكدون أن ذمتھ قد : ٌاألصل أنھ مطالب بأربع ركعات وهللا فرضھا علیھ، وذمتھ مشغولة بھا، فإذا جاء یقول ً

 األصل أنھ لم یؤدھا حتى یتحقق أنھ أداھا، وكذا لو طاف بالبیت وشك ھل ھو في الشوط فرغت من الثالث وشككنا في الرابعة، فنرجع إلى
كذلك ھنا في . ًإن هللا فرض علیھ أن یطوف سبعا، فإذا تحقق من ستة وجب علیھ أن یتم السابع كما أمره هللا: السابع أو في السادس نقول

ٌلقھا ثالثا فھي بائن منھ أو طلقھا طلقتین فلیست ببائنة، فاألصل أنھا زوجتھ، فكل أنھا زوجتھ وامرأتھ، فإذا شك ھل ط األصل: مسألة الطالق ً
: شيء لھ أصل، فإذا عارضھ ما ال یقوى على رفعھ وھو من الشكوك واالحتماالت سقط الشك وبنى على الیقین، وھذا معنى قول العلماء

الیقین ال یزول بالشك، فالیقین أنھ : وھكذا. زول بالشك وھو أنھ حرمھا بالثالث، فالیقین في الطالق أنھا زوجتھ، وال ی)الیقین ال یزول بالشك(
طلق طلقتین، فال یزال بالشك في الثالثة، والیقین أنھ إذا شك واحدة أو اثنتین، فالیقین أنھ طلق طلقة واحدة فال نزیل یقین الواحدة بشك الثانیة، 

  . األصل الذي دلت علیھ نصوص الكتاب والسنةوقس على ذلك بقیة المسائل؛ فإنھا مبینة على ھذا
 
 
 
 

 إحداكما طالق: إذا قال المرأتیھ: مسألة
 
 

أن یمیز من ھي التي طلقھا : الحالة األولى: وھنا حالتان]. إحداكما طالق طلقت المنویة، وإال من قرعت: فإذا قال المرأتیھ: [قال رحمھ هللا
كان : ًإحداكما طالق ونوى واحدة منھما، فمثال: إحداكما، ویرسلھا ھكذا فإذا قال: أال یمیز، بأن یقول: والحالة الثانیة. ویعینھا في قرارة نفسھ

: بین امرأتیھ وأراد أن یخوف الثانیة حتى تتأدب بطالق األولى فقال لھما حینما تماألتا علیھ وعلم أن إحداھما ھي شر وھي البالء فقال
ٌوأن توقع على نفسھا احتمال أنھا مطلقة فترتدع وتدخلھا الرھبة، وھو قاصد في قرارة قلبھ أن المطلقة إحداكما طالق، فأراد أن تخاف الثانیة 

ًقصدت عائشة أو قصدت خدیجة ُعمل بالتعیین إجماعا؛ ألن النبي : خدیجة، وأن الثانیة وھي عائشة لیست بمطلقة، فحینئٍذ إذا عین وقال ِ
ًولذلك إذا قال أحد كالما محتمال فال . ، وفي التردد یرجع إلى النیة، وھذا أصل في الشریعة)بالنیاتإنما األعمال : (صلى هللا علیھ وسلم قال ً ٌ

قصدت كذا أو أردت كذا، أما إذا لم یعین ولم یبین فإننا ال نجزم؛ ألن كالمھ محتمل، وهللا : یجوز أن یجزم بأحد االحتمالین حتى یعین ویقول
ً، ولم یجعل الواضح البین كالمبھم، فكل شيء قد جعل لھ ربك قدرا، فال یجوز أن یرفع عن قدره وال عز وجل لم یجعل المحتمل كالصریح ٍ

من : فیقال لھ. إحداكما طالق، وعین إحدى المرأتین؛ وجب الحكم بطالق المعینة التي عینھا: فعلى كل حال إذا قال. أن یوضع عن حقھ
. ِبطالقھا، فاللفظ متردد وُرجع في تعیینھ وزوال إبھامھ، وتردده إلى المتلفظ وھو الزوجِخدیجة أو عائشة ُحكم : قصدت بالطالق؟ فإن قال

إحداكما طالق ولم یتمكن من مراجعة : ومنھا أن یقول. إحداكما طالق ویموت: منھا أن یقول: أال یكون ھناك تعیین، ولھا صور: الحالة الثانیة
فإذا جھل التعیین فمذھب طائفة من العلماء رحمھم هللا، أننا تحققنا . و فالنة، فجھل التعیینومعرفة ماذا قصد حتى نسي، ولم یدر أھي فالنة أ

ًمن وقوع الطالق ولكن ال ندري أیتھما التي تطلق، فحینئٍذ یصار إلى القرعة، والقرعة أصل شرعي في إثبات التعیین، فإذا قصد واحدة  ٌ
: أي]. وإال من قرعت: [فقولھ.  تطلق ال ھذه وال تلك حتى یستیقن من التي عینھا بالطالقال: ونسیھا فإنھ یعین بالقرعة، وقال بعض العلماء

ٌألن القرعة دلیل شرعي تثبت بھ األحكام، دل على ثبوتھ الكتاب والسنة، وعمل السلف الصالح : التي خرجت علیھا القرعة كما ذكرنا، قالوا
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َفساھم فكان من الُمدحضین : وا بالقرعة، ولذلك قال عن نبیھ یونسمن ھذه األمة، فقد بین هللا تعالى أن األنبیاء عمل َ َ َ َ َِ ِْ ْ َ َ ، ]141:الصافات[ََ
كان نبي األمة صلوات هللا : وكذلك. سلیمان علیھ وعلى نبینا الصالة والسالم عمل بالقرعة: وكذلك. وخرجت علیھ القرعة فرمي في البحر

 كان إذا خرج إلى سفر أقرع بین نسائھ صلوات هللا وسالمھ علیھ، فمن خرجت علیھا أنھ: (وسالمھ علیھ یعمل بالقرعة كما في الصحیح
، فھذا یدل على العمل بالقرعة، ولذلك عمل بھا الصحابة رضوان هللا علیھم وعمل بھا أئمة السلف رحمھم هللا )القرعة منھن سافر بھا

ًتثبت حجة شرعا وقدرا، فالحكم بھا شرعي، وأما القدري فإن : یقولونفدل ھذا على ثبوتھا حجة، ولذلك . أجمعین، وكذلك الخلف من بعدھم ً ً
. إحداكما طالق: إذا قال: ًإذا. ٍهللا یقدر لعباده فإن خرجت القرعة على واحد، فإنھ یكون ھو المعین لما قصد من ھذه القرعة في طالق وغیره

نعم أعلمھا؛ فإنھ : ھل تعلمھا، فقال: ذكر ونسیت، حكم بالقرعة، أما لو قلنا لھال أت: َّعین، فقال: تحققنا أن إحدى الزوجتین طالق، فإن قلنا لھ
حینئٍذ یجبر على التعیین، فإذا امتنع من التعیین امتنعت كلتا الزوجتین من تمكینھ من نفسھا، فإذا بلغ أمره إلى القاضي أجبره على التعیین، 

 التي قصدھا بھذا اللفظ، وال یتساھل معھ في ھذا؛ ألن الطالق تترتب علیھ یعزر ویسجن حتى یحدد من ھي الزوجة: وقال بعض العلماء
ًحقوق، وألنھ لو مات حصل اإلشكال، حتى لو وجدت القرعة ربما خرجت على غیر المطلقة، ولذلك یلزمھ شرعا التعیین، ومن مھمات 

رأة الثانیة التي لم یقع علیھا الطالق، فھو بھذه الطریقة ًالقاضي إرجاع الحقوق إلى أھلھا، فالطالق لھ حقوق وتبعات، خاصة مع وجود الم
نسیت؛ فحینئٍذ یحكم القاضي بالقرعة، فمن خرجت القرعة علیھا فقد اختارھا : فإذا قال. یعلم المرأة التي لم تطلق وحینئٍذ یجب علیھ أن یعین

ًإحداكما طالق ثالثا وكانت الزوجتان معقودا : إذا قال: أي]. ًنا ونسیھاكمن طلق إحداھما بائ: [قال رحمھ هللا. ًهللا قدرا فینفذ الطالق ویتعلق بھا ً ٌ
 ...... .علیھما لم یدخل بھما، فالطلقة األولى طلقة بائنة

 
 حكم طالق الشك إذا تغینت المطلقة بعد القرعة بزمن

 
 

ھذه من آثار الحكم، وھذا من كمال ]. قرعة بحاكموإن تبین أن المطلقة غیر التي قرعت ردت إلیھ ما لم تتزوج أو تكن ال: [قال رحمھ هللا
الشریعة اإلسالمیة ودقة أھل العلم رحمھم هللا فإنھم ال یبحثون فقط في حكم المسألة وإنما یعتنون ببیان ما یترتب علیھا من آثار، وفصلوا في 

ًوالفھم من الفقیھ شامال؛ ألن الشریعة شریعة كمال، المسائل التي تنبني على األصول، وفرعوا الفروع في القواعد، كل ھذا حتى یكون النظر 
ولو أن القرعة خرجت على واحدة وطلقت علیھ، وتبین بعد خمس سنوات أو ست سنوات من . ومن كمال الشریعة العنایة بمثل ھذه المسائل

ة، فقد عاش مع ھذه المطلقة البائنة منھ كنت أقصد فالنة، وتبین أن التي قصدھا غیر التي خرجت علیھا القرع: ھي التي قصدھا، فتذكر وقال
ًوھي امرأة أجنبیة؛ عاش معھا على أنھا زوجتھ وفي عصمتھ، وربما أنجب منھا أوالده، وكذلك أیضا الثانیة ھي زوجتھ وفي عصمتھ وربما 

ًتزوجت أجنبیا، وھي امرأة في عصمة غیره، فما الحكم في ھذه اآلثار؟ أوال في عصمتھ وھي أجنبیة، فوطؤه لھا بالنسبة للزوجة التي بقیت : ً
وطء شبھة ال یوجب الحد ال علیھ وال علیھا، وھذا ما یسمیھ العلماء بنكاح الشبھة، بأن یكون عنده شبھة تبیح لھ وطء امرأة یظن أنھا 

، )ٍر نكاح صحیح وال شبھةالوطء في غی: (ّزوجتھ، فحینئٍذ یدرأ عنھ الحد وال یفتى أنھ زان، وال یحكم بزناه، ولذلك لما ُعرف الزنا قیل
، وتسري علیھ األحكام، فیكون ما أنفق علیھا لقاء استمتاعھ )ادرءوا الحدود بالشبھات: (فشبھة النكاح تدرأ الحد، وقد قال صلى هللا علیھ وسلم

فلھا :  هللا علیھ وسلم قاللیس من حقك أن تسترد نفقة السنوات الماضیة؛ ألن النبي صلى: بھا، والنفقة لیست واجبة على األجنبیة، فنقول
َّفما اْستْمتْعتم بھ منُھن فآتوُھن أُجورُھن : المھر بما استحل من فرجھا، وقال تعالى َّ َّ ِ َِ َُ ُ ْ َُ َ َ َِ . ، فدل على المعاوضة في جانب الوطء والنفقة]24:النساء[ْ

ترد لھ بكل حال، وھذا في : قال بعض العلماء: ٍذ ینظر فیھابالنسبة للمرأة الثانیة التي ھي في عصمتھ، والتي تبین أنھا زوجتھ، فحینئ: ًثانیا
ٌالحقیقة أقوى المذاھب وأعدلھا وأوالھا بالصواب؛ ألن نكاح الثاني فاسد تبین خطؤه، وقد ظنوا أنھا أجنبیة منھ، والظن مخطئ، وإذا تبین 

نحن صححنا النكاح بظننا أنھا أجنبیة، وقد تبین أنھا الذي بان خطؤه، ف: أي) ال عبرة بالظن البین خطؤه: (قاعدة. خطؤه رجع إلى األصل
محصنة، وقد نص هللا في كتابھ على أن المحصنات من النساء ال یحل نكاحھن، وأجمع العلماء على أنھ ال یجوز نكاح المرأة وھي في 

ھذا عند بعض العلماء؛ لكن . ألولًعصمة الزوج، وإذا ثبت ھذا فھي امرأة في عصمة زوج، فیكون دخول نكاح الثاني الغیا وترد إلى ا
ًإنھا إذا تزوجت رجال ثانیا وقال األول:  قال- كما اختاره المصنف رحمھ هللا-أشكل على ھذا القول أن بعض أھل العلم  أنا قصدت بالطالق : ً

ًفالنة فیتھم في قولھ؛ ألننا نكون حینئٍذ قد ألغینا نكاحا ثابتا؛ ألن النكاح الثاني وقع بصفتھ الشرع في قولھ،  یة، وأردنا أن نلغیھ بقول من یتھمً
ًال یصح أن نرفع الیقین من كونھا زوجة للثاني : فقالوا. أنا طلقت فالنة! أتذكر من التي طلقتھا: ألنھ ربما قصد رجوع تلك المرأة إلیھ؛ فقال

لكن صححنا :  القول ھو الذي اختاره المصنف، قالواال نرفع الیقین بالشك، وھذا: ولذلك قالوا. باحتمال من ھذا الرجل الذي قد یتھم في قولھ
ٌخدیجة طالق مني، فتكون ھي التي : األول وقویناه في حالٍة واحدة، وھي أن یثبت بالدلیل أنھ عین التي قصدھا؛ كأن یكون مع رجلین وقال

أنا أجزم بأن إحداھما طلقت ولكن ال : لقت؟ قالمن الذي ط: عینھا، ثم رجع إلى بیتھ فنسي من التي طلقھا أھي خدیجة أو عائشة، فلما قیل لھ
ھل تستطیع : سمعني رجالن، قلنا: ھل سمعك أحد؟ فإن قال: ال أدري وال أستطیع، قلنا: َّعین، فإن قال: أدري أخدیجة أو عائشة، فنقول حینئٍذ

طلقت خدیجة، فحینئٍذ ال إشكال أن : شة؟ فإن قالواھل طلقت خدیجة أو عائ: ثم بعد سنتین التقى بالرجلین فقال. ال: أن تعثر علیھما؟ فإن قال
ثبوت البینة والدلیل یقوى على رفع نكاح الثاني وإلغائھ؛ ألنھ دل الدلیل على ثبوت العصمة للمرأة وأنھا باقیة على نكاح زوجھا األول وقد 

ً نصحح فیھا ھذا القول ونقویھ، ونقویھ أیضا دیانة نكحت الثاني امرأة محصنة، فال یصح نكاح الثاني، وقد تبین خطؤه، وھذه ھي الحالة التي ً
فیما بینھ وبین هللا، فإنھ إذا جزم فیما بینھ وبین هللا أنھ عین خدیجة فال إشكال، وھذا فیما بینھ وبین هللا، ویحل لھ أن یرجع إلیھا ما لم تكن قد 

كم الحاكم كما سیأتي إن شاء هللا في كتاب القضاء، وال یجوز بح: أي]. أو تكن القرعة بحاكم: [وقولھ. تزوجت؛ على التفصیل الذي ذكرنا
ًنقضھ وال فسخھ إال إذا عارض نصا صریحا قاطعا في كتاب هللا، أو سنة رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم، أو شذ عن اإلجماع، فھذه ھي  ً ً

ًبأحد القولین فال یجوز ألحد أن ینقض قولھ كائنا من الحاالت التي تنقض فیھا أحكام القضاة، أما لو كانت المسألة خالفیة وقضى القاضي 
ٍولو فتح الباب لكل قاض أن ینقض أحكام من قبلھ من القضاة الذین خالفوه لما . كان؛ ألن هللا تعبده أن یقضي في ھذه المسألة بما یراه الحق
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 من كتاب هللا، أو من سنة النبي صلى هللا علیھ وسلم، ًاستقام األمر، ولذلك ال یعقب على حكم القاضي الذي تأھل للقضاء إال إذا عارض نصا
ًویشترط في النص أن یكون صریحا، فإن النص المحتمل كما أنھ یحتمل قول اآلخر فھو یحتمل قول . ًأو إجماعا كما سیأتي إن شاء هللا بیانھ

لة فقد عذر كل من أخذ بھذه االحتماالت ما لم القاضي، ولیس أحد االحتمالین بأولى من اآلخر، وما دام أن الشریعة جاءت بنصوص محتم
ٌیكن بعضھا أرجح من بعض، وحینئٍذ یعمل المسلم فیما بینھ وبین هللا بما ترجح، لكن الراجح عندي ال ألزم بھ غیري إذا رآه مرجوحا، فكل  ً

فإذا رفعت  .ال ینكر في المسألة الخالفیة:  أي)ال إنكار في الخالف: (یعمل بما ترجح عنده، وھذا الذي جعل العلماء یقرون القاعدة المعروفة
ًالقضیة إلى القاضي فأقرع بینھما وحكم أن المطلقة خدیجة ففي ھذه الحالة نحكم بأن خدیجة قد أصبحت أجنبیة وحل نكاح الثاني لھا، وال 

  .یمكن أن یزال ھذا الیقین بشٍك خاصة وأن الزوج األول متھم في قولھ
 
 
 
 

 ًق زوجتیھ على كون الطائر غرابا أو حمامة وجھلإذا علق طال: مسألة
 
 

ًوإن قال إن كان ھذا الطائر غرابا ففالنة طالق وإن كان حماما ففالنة: [قال رحمھ هللا : إذا كان عنده أكثر من زوجة فقال]. وجھل؛ لم تطلقا. ً
ًإن كان ھذا الطائر غرابا ففالنة طالق وإن كان حمامة ففالنة، فإن جھل الحال لم إنھ في ھذه : وقال بعض العلماء.  تطلق فالنة وال فالنةً

ٌأنھما زوجتاه وفي عصمتھ ولم یحدث تعیین ھل ھو غراب أو حمام، وقد ال : ودلیل القول األول. الحالة یجب أن یعین عن طریق القرعة
 الطائر فإننا نجھل وقوع الطالق فال تستقیم ًیكون غرابا وال حمامة، وحینئٍذ فال ینبغي أن یجزم؛ ألن حال الطائر مجھول، فإذا جھل حال

ًالقرعة؛ ألن الطالق لم یثبت؛ بسبب جھل حال الطائر؛ ألن الطائر لیس منحصرا في الغراب والحمام فقط فقد ال یكون غرابا وال حمامة،  ً
ًوقد یكون قمریا أو حباریا أو صقرا أو بازا أو نسرا، فھذا ً ً ً لم یثبت الطالق، وال یحكم بوقوع الطالق؛ ألن : ًذاوإ. ِكلھ محتمل؛ ألنھ ُجھل حالھ ً

 ...... .األصل أنھما زوجتاه، وقد علق على شرٍط لم یتحقق وجود موجبھ الذي یبنى علیھ الحكم بالطالق فتبقى المرأة في عصمتھ
 

 إن قال لزوجتھ وأجنبیة إحداكما طالق أو العكس: مسألة
 
 
إذا كان ھناك امرأة في عصمتھ وامرأة لیست في : في ھذه الحالة]. اكما أو ھند طالق، طلقت امرأتھإحد: وإن قال لزوجتھ وأجنبیة اسمھا ھند]

إحداكما طالق، فننظر من ھي التي یتعلق الطالق بھا، وال شك أن األجنبیة ال یتعلق بھا الطالق فیصرف إلى زوجتھ، : عصمتھ، فقال
ًٍظ معتبر شرعا، وھذا اللفظ ال یمكن إھمالھ؛ ألن الشریعة آخذت المطلق حتى في حال فقد تلفظ بلف). اإلعمال أولى من اإلھمال: (للقاعدة

ِتلك ُحدود هللا : ًالھزل، فال یمكن إھمال ھذا اللفظ، وھذا لتعظیم حرمات هللا وعدم اتخاذ آیات هللا ھزوا ولعبا، ولذلك قال هللا في أمر الطالق َّ ُ ُ َ ْ ِ
َتْعتدوھا  َفال ُ َ َومْن یتعد ُحدوَد هللا فقد ظلم نفسُھ :  ذكر ھذا في أكثر من موضع من كتابھ سبحانھ وتعالى، وقال ، وقد]229:البقرة[َ َ َ َ َْ َ َ َ ََ َ َ ْ ُِ َّ ]. 1:الطالق[َّ

ًإحداكما طالق، فإذا قال ذلك لزوجتھ وأجنبیة، فاألصل شرعا في اللفظ أن ُیعمل : فھو یقول) ٌلفظ الطالق مبني على الخطر: (والعلماء یقولون
: ٌھل ھو مطلق لألجنبیة أو لزوجتھ قالوا.. إحداكما طالق، فقد جزم لنا بأنھ مطلق لكن: ینصرف اللفظ إلى زوجتھ؛ ألنھ یقول: ، ولذلك قالوابھ

ٌینصرف الطالق إلى زوجتھ؛ ألن الطالق صادف محال، واآلخر لیس بمحل، فینصرف إلى ظاھر الشرع وھو أنھ متعلق بزوجتھ ال  ً
وذھب بعض العلماء رحمھم هللا إلى أنھ ال تطلق علیھ زوجتھ، وال یحكم . ٍذ تطلق علیھ زوجتھ وینصرف الطالق إلیھاباألجنبیة، وحینئ

بعد  وكل ھذا إذا لم یعین، أو مات. بطالقھا؛ ألنھ یحتمل أن تكون األجنبیة مطلقة، لكن إذا كان في قرارة قلبھ طالق زوجتھ وقع الطالق
أردت األجنبیة لم : وإن قال: [ قال رحمھ هللا. ھ؛ فإنھ یحكم بالطالق على ما اختاره المصنف، ودلیلھ ما ذكرناتلفظھ بالطالق على ھذا الوج

أردت : ھذا من المصنف رحمھ هللا احتیاط للشرع، والعلماء الذین اختاروا وقوع الطالق نصوا على أنھ لو قال]. ًیقبل حكما إال بقرینة 
غي ما ثبت، واإلعمال أولى من اإلھمال فنحن علمنا اللفظ، ولو صرفناه لألجنبیة ألھملناه، واإلعمال أولى من األجنبیة لم یقبل منھ؛ ألنھ یل

ٌفاإلعمال معتبر شرعا ومقدم على اإلھمال، فإذا قال. اإلھمال ٌأردت األجنبیة، فھو متھم في قولھ، والمتھم في قولھ فیما بینھ وبین هللا ینفعھ : ً
رجل اسمھ محمد قال : مثال ذلك. إحداكما طالق فقصد األجنبیة؛ ولھ أن یعاشر زوجتھ ولو كانت الطلقة الثالثة: ولھًإذا كان صادقا في ق

: إحداكما طالق، وقصد األجنبیة، وكان فیما بینھ وبین هللا أنھا األجنبیة ولم یقصد زوجتھ، وقال: لزوجتھ عائشة وھي جالسة مع امرأٍة أجنبیة
أنا قصدت : وقال لھا: ٍنھا لیست في عصمتھ ولیست بحالل لھ؛ ففي ھذه الحالة لو كانت زوجتھ قد طلقھا قبُل طلقتینإحداكما طالق، بقصد أ

ِلكن لو ُرفع األمر إلى القضاء، فاألمر یختلف . األجنبیة، فصدقتھ، وھو معروف بالصدق واألمانة، فلھا أن تعاشره وال حرج علیھ وال علیھا
ًمسألة الطالق قضاء ودیانة-َّیقبل منھ إال بقرینة، وقد فصلنا في ھذه المسألة في ھذه الحالة، فإنھ ال  ً وذكرنا أنھ إذا كان صادقا فیما بینھ وبین -ً

ٌهللا، فإنھ ینفعھ القول في الطالق، ویسقط عنھ الطالق دیانة فیما بینھ وبین هللا؛ ألنھ متحقق وجازم في قرارة قلبھ وهللا مطلع على سریرتھ،  ً
ِإنما أمرت أن آخذ بظواھر الناس، وأن أكل سرائرھم إلى هللا: (ًلم یرتكب حراما، وأما قضاء فال، وقد قال صلى هللا علیھ وسلمفھو  ، فھذا )َ

. یدل على أن القضاء یجري على الظاھر، وال حكم للباطن إال في المسائل التي نص الشرع على اعتباره فیھا، فالظاھر ھو المحتكم إلیھ
فالقاضي ظھر لھ ) َّإنكم لتختصمون إلي، فلعل بعضكم أن یكون ألحن بحجتھ من بعض، فأقضي لھ بنحو ما أسمع: ( هللا علیھ وسلموقال صلى

ٌأن الرجل تلفظ بلفظ شرعي مؤاخذ علیھ، وھذا اللفظ الشرعي ما بین إعمال وإھمال، وأصول الشریعة تقتضي أن اإلعمال مقدم على  ٍ
ِتعلق باألجنبیة فُصرف إلى من یتعلق بھا الطالق، وال یقبل غیر ذلك منھ إال بقرینة، فإذا وجدت قرینة إكراه، ودفع اإلھمال، وأن الطالق ال ی
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مظلمة، ودلت دالئل بساط المجلس على أنھ ال یرید زوجتھ وإنما یرید األجنبیة، فحینئٍذ ال تطلق علیھ زوجتھ وتعاد إلیھ، ویحكم القاضي 
 ...... .باعتبار نیتھ

 
 إن قال لمن ظنھا زوجتھ أنت طالق أو العكس: سألةم
 
 

أنت : كامرأة في عبائتھا ظنھا زوجتھ فقال لھا: أي]. أنت طالق، طلقت الزوجة، وكذا عكسھا: وإن قال لمن ظنھا زوجتھ: [قال رحمھ هللا
:  النیة والقصد؛ فإذا قال المرأٍة یظنھا زوجتھ:أنت طالق، والباطن: فالحقیقة أن مسائل الطالق فیھا باطن وظاھر، والظاھر ھو اللفظ. ٌطالق

ًال تقع الطلقة على زوجتھ؛ ألنھا لو وقعت الطلقة على زوجتھ كان مطلقا بنیتھ ال بلفظھ؛ فھو : منھم من قال: أنت طالق، فللعلماء فیھ وجھان
لق وھي لیست بزوجة لھ فال طالق؛ ألن الطالق ال ًلما تلفظ خاطب معینا؛ فلو كانت زوجتھ لطلقت، ولكن لما تبین أنھا لیست بزوجتھ فإنھ ط

یقع بالنیة وحدھا، وجماھیر السلف و الخلف وأئمة العلم على أن من نوى في قرارة قلبھ أن یطلق زوجتھ ولم یتلفظ؛ أنھا ال تطلق علیھ، 
لو خاطب امرأة أجنبیة بالطالق، فظاھره : فقالوا). إن هللا عفا ألمتي عما حدثت بھ أنفسھا ما لم تتكلم أو تعمل: (لقولھ علیھ الصالة والسالم

تطلق علیھ : ومن أھل العلم من قال. ال نطلق علیھ ألن ھذا من الطالق بالنیة دون اللفظ: لیس بظاھر المطلق لكن باطنھ باطن المطلق، فقالوا
ما لم : (، فإنھ قد قید وقال)متي عما حدثت بھ أنفسھاإن هللا عفا أل: (الصالة والسالم قصد الزوجة، وقولھ علیھ) ِأنت: (زوجتھ؛ ألنھ لما قال

، وھذا تكلم وقصد زوجتھ والذي اختلف إنما ھو الشكل، والشكل لیس بمؤثر؛ ألن العبرة بالمعنى والمعنى موجود، فتطلق )تتكلم أو تعمل
. ٌأنت طالق طلقت علیھ زوجتھ: یظنھا أجنبیةإذا قال لزوجتھ : أي) والعكس: (وقولھ. علیھ زوجتھ كما اختاره المصنف ونص علیھ رحمھ هللا

أنت طالق، وھو یظنھا أجنبیة؛ كأن جاءت امرأة وقرعت علیھ الباب وظنھا أجنبیة ضیفة أو : لو قال لزوجتھ: وھنا تعارض، فالمصنف یقول
ٌهللا أن ھذه المرأة وھذه الذات مطلقة مني، بیني وبین : أي. ِإنھ واجھھا فقال أنت طالق: أنت طالق، وتبین أنھا زوجتھ؛ فقالوا: نحوھا فقال لھا

ًألن الطالق لم یصادف محال في األجنبیة، لكن : وقالوا. ًفلما صادف الطالق محال طلقت، ولو كانت أجنبیة لما طلقت إال في مسألة إذا نوى
إذا قال المرأٍة من زوجاتھ یظنھا : بیةإذا ظنھا زوجتھ وظھرت أجن:  المسألة األولى-. ھذه زوجتھ وقد صادف الطالق المحل، فتطلق علیھ

ًیخاطب محال أو یوجھ ) أنت: (فإنھ في ھذه الحالة قصد الطالق ونواه في قرارة قلبھ فتطلق علیھ، وكونھ یقول: أنت طالق، قالوا: أجنبیة
أنت : فإذا قال لھا: ، قالوازوجتي طالق، والطالق ال یتوقف على أن تكون الزوجة أمامھ: لمحل كالذي یطلق وھي غائبة، فھو كمن یقول

إذا ظنھا أجنبیة وظھرت : المسألة الثانیة. طالق، وقصد في قرارة قلبھ إخراج امرأتھ من عصمتھ فیؤاخذ بھذا القصد وتمضي علیھ الطلقة
والمرأة التي وقع علیھا ٌأنت طالق، فصحیح أنھ یعتقد أنھا أجنبیة، لكن اللفظ الذي خرج منھ في الظاھر لفظ شرعي للطالق، : زوجتھ فقال لھا

. فحینئٍذ یؤخذ بالظاھر، ففي األول نظر إلى الباطن مع وجود المؤاخذة باللفظ، وفي الثاني اعتبر بالظاھر) أنت: (الطالق زوجتھ، فھو یقول
ق إذا خاطب ومن ھنا قد یحصل إشكال ونوع من التعارض، فینبغي أن نقول إذا غلبنا الظاھر وظھرت أنھا امرأتھ، ینبغي أن ال تطل

ُنعمل األمرین، نعمل : األجنبیة، وإذا جئنا ننظر إلى الباطن، فینغبي أن ال تطلق في حال استئذان الزوج وھو یظنھا أجنبیة، فحینئٍذ قالوا
) أنت: (ا، فإنھ لما قال لھ)أنت(الظاھر في حال قوتھ ونعمل الباطن في حال قوتھ، وكالھما لھ وجھ، واإلشكال كلھ في مواجھتھا بالخطاب 

ًفي المسألة الثانیة فقد واجھ محال قابال للطالق فوقع الطالق علیھ، وفي األجنبیة قال لھا معلقة بالزوجة، وفي قرارة قلبھ ) أنت(فكلمة ) أنت: (ً
 ...... .إنھ ینفذ علیھ الطالق؛ لقوة قصده، ووجود المعنى من إرادة الطالق ونیتھ: أنھا زوجتھ؛ ولذلك قالوا

 
 األسئلة

 
 

...... 
 

 حكم العدول عن القرعة عند الشك في الطالق إلى االختیار بحسن
 
 

باسم هللا، : ھل للقاضي أن یعدل عن القرعة ویسأل عن أحسنھما عشرة مع زوجھا فیبقیھا ویحكم بطالق األخرى أثابكم هللا؟ الجواب: السؤال
األحكام الشرعیة ال تدخلھا العواطف واالحتماالت .. االه؛ أما بعدرسول هللا، وعلى آلھ وصحبھ ومن و الحمد  والصالة والسالم على

ًواآلراء واألھواء، والقاضي إذا ُرفعت إلیھ القضیة ال یجتھد من عند نفسھ، إنما ھو ملزم شرعا أن یحكم بالدلیل الشرعي، والدلیل الشرعي  ٌ
ًأن من طلق زوجتھ طالقا واضحا بینا ینفذ علیھ الطالق، وم: الموجود ً ًن طلق زوجتھ طالقا محتمال مترددا رجعنا إلى األصول الشرعیة في ً ًً

تعیین المبھمات والمجھوالت، ولیست أمور الشریعة محل تخرصات وتحكیم للھوى، ولیس لكل شخص أو طالب علم أن یقترح من عنده؛ 
بصاحبھا كأنما خر من السماء فتخطفھ الطیر أو َألن أمور الشرع عظیمة مبنیة على أسس، والفتوى إذا لم تبن على الشریعة فإنھا تھوي 

َولقد جئناُھم بكتاٍب فصلناهُ على : والشریعة لیس فیھا عواطف وال مجامالت. تھوي بھ الریح في مكان سحیق، ألنھ تقول على هللا بدون علم ََ ََ َ َ َ َْ َّ ِ ِ ْ ْ ِ ْ
ٍعلم  ْ ً، ھذا الكتاب الذي فصل على علم ھدى ورحمة مبني عل]52:األعراف[ِ ّ ى أصول ال یستطیع القاضي أن یجاوزھا شعرة، فھذه امرأة ُ

. وهللا أخالقھا طیبة، فكونھا طیبة أو تؤذي أو ال تؤذي ال دخل لھا: وھذا زوج، فال تحل العصمة وال تزیلھا من زوجھا إال بدلیل، وال تقول
ًالقة، فقد یطلق الرجل زوجتھ وھي من أحسن الناس أخالقا، ٌوھناك أمر یسمى بالتعلیم، واألوصاف المناسبة للتعلیم، فھذه المسألة لیس لھا ع

لكنھا ال تریحھ بالفراش ویرید أن یعف نفسھ عن الحرام، ولیست قضیة جمال األخالق أو حسن العشرة مؤثرة في مسألة الطالق من كل 
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جاءت معھ لتعذبت، وربما رأى أنھا تتحمل وجھ؛ ألنھ قد یقع الطالق ألسباب خارجة عن إرادة اإلنسان، فقد یفارق بلدھا ویرى أنھا لو 
وأحب في ھذه المناسبة أن ننبھ . مشاق من أجلھ وأراد أن یریحھا من كل ھذه األمور؛ فھذا لیس لھ عالقة بمسألة كونھا حسنة العشرة أو ال

توى ویبنیھا على النص من كتاب هللا الزمان؛ فقد یتكلم الرجل في الف ونذكر أنفسنا وإخواننا أن مسائل الشرع مسائل عظیمة، خاصة في ھذا
ویأتي ! لو تكرمت.. عندي مداخلة، لي وجھة رأي، اسمح لي لو تفضلت: ومن سنة النبي صلى هللا علیھ وسلم، وإذا بنا نفاجأ بشخص یقول

ْإْن یتبُعون إال الظن وما تْھوى األنفُس ولقد : بأمور ما أنزل هللا بھا من سلطان َ ََ ََّ َ َ َ َ َُ ْ َ َّ َّ َّ ِ ِ ْجاءُھم مْن ربِّھم الُھَدى ِ ُ ِْ َ َ إذا وقفت بین یدي هللا ]. 23:النجم[َِ
یا رب جاءنا في كتابك وسنة رسولك صلى هللا علیھ وسلم كذا وكذا، فإنھ أھون من أن تقف بین یدي هللا عز : ًقاضیا أفتیت بالقرعة فقلت

داخالت، فھذه أمور دخیلة دخلت على األمة، فشتتت شملھا، وفرقت واعلم أن الدین لیس فیھ وجھة نظر وم. وجل فتستند إلى رأیك واجتھادك
آراءھا فأصابھا الخور والضعف حتى في العلم والعلماء، فذھبت كرامة العلماء وكرامة العلم بسبب إدخال العواطف واآلراء الشخصیة، وقل 

 تعالى أن یجعل ھذا رفعة لدرجة العلماء ومقامھم في وجدت من یعقب علیھ، ونرجو من هللا ًأن تجد عالما یتكلم في مجمع أو مناسبة إال
ًبدأ اإلسالم غریبا وسیعود غریبا كما بدأ: (الدنیا؛ ألن ھذا من غربة اإلسالم؛ والنبي صلى هللا علیھ وسلم یقول أین مكانة العلماء فینا، كانوا ). ً

ذا نھوا انتھى الناس عما نھوا عنھ، أین مكانة العلماء من القبول إذا تكلموا أنصت الناس إلى كالمھم، وإذا أمروا ائتمر الناس بأمرھم، وإ
َفال وربِّك ال ُیْؤمنون : والتكریم، یقول هللا جل وعال َ َ َُ ِ ْحتى ُیحكُموك فیما شجر بْینُھم : ، ھذه شھادة من هللا من فوق سبع سماوات]65:النساء[َ َ ََ َ َ َ َ َ َِ ِّ َّ

ًثم ال یجدوا في أنفسھم حرجا . اء، ولیس وحدھا الرجوع إلى العلم]65:النساء[ َ َ َْ ِ ِ ُِ َ ُُ ِ : لیس ھناك(ًأیا كان ھذا الحرج، : أي) نكرة] (65:النساء[َّ
سمعنا وأطعنا، وتقبل من العالم ما دام أنھ عالم رباني یقول : بل تسمع وتطیع، تقول). عندي وجھة نظر، وال عندي مداخلة، وال اسمح لي

ُعلیھ وسلم، لكن في ھذه األیام نزعت الثقة من العلماء وذھبت مكانتھم، وبعض ھذه المداخالت تذھب ھیبة بكتاب هللا وبسنة النبي صلى هللا 
وإذا كان المداخلة أو وجھة الرأي من طالب علم عنده عقلیة أو ذكاء؛ فقد یأتي بعده من لیس عنده . العلم ومكانتھ وتسلط السفھاء على العلماء

ًیحاور العلماء عنده وجھة نظر ورزقھ هللا شیئا من األدب، فقد یأتي من ال أدب عنده، فھذا یجرئ الناس عقلیة وال ذكاء وإذا كان الذي 
ًوالرعاع على العلماء رحمھم هللا، ولم نكن نعرف أن أحدا ینتقد على عالم رأیا أو ھوى، فقد كان طالب العلم إذا جلس في مجلس العلم یسمع  ً

ًنضر هللا امرأ سمع مقالتي فوعاھا فأداھا : (ذي سمعت وھذا الذي بلغني، والنبي صلى هللا علیھ وسلم یقولھذا ال: ویطیع ویحمل العلم ویقول ّ
 ، األمانة والضبط، ولیس في العلم رأي، ومن أنت حتى تعطي رأیك أو اجتھادك؟ فھذا الزمان زمان غربة العلماء، وإبداء اآلراء)كما سمعھا

 السائل، فقد یكون السائل تأثر بغیره، فال بد أن نتربى على احترام العلم واحترام العلماء، وال یحسن حتى من طالب العلم، وأنا ال أقصد
ًلطالب العلم أن یفتح مثل ھذا، وإذا وجدت شیئا مبنیا على الكتاب والسنة فال تقل على القاضي أن یفعل أو ال، فلو كنت تعرف مكانة القاضي : ً

ًحكما بین الناس، ووقف على شفیر نار جھنم فإما إلى جنٍة وإما إلى نار، ما تكلمت؛ فھذا أمر لیس ّوتعرف أن القاضي قد نصب نفسھ 
ًوقد یكون بسیطا في -ولذلك ننبھ على مثل ھذه األمور، ألنھا مما عمت بھا البلوى، فذھبت مكانة العلماء والعلم، واآلن أبسط ما تراه . بالسھل

ٌّ عندما یطرح موضوع الصبر، أو الحلم أو موضوع من الموضوعات، كل یدلي برأي وكل یدلي بوجھة  أنھ- نظر الناس لكنھ عند هللا عظیم
ّنظر، وقد یكون مسموعا أمام الناس، وھذا ینزع الثقة من العلماء؛ ألنھ إذا كان كل من ھب ودب عنده مداخلة، وكل من ھب ودب یكتب  ً

ًیستطیع أن یدلي بوجھة نظره؛ ضاعت مكانة العلماء؛ ألنھ الناس یسمعون كالما بھا أمام الناس، وكل من ھب ودب  كلمتین ویأتي یصیح
ًكثیرا، وإذا سمعوا كالما كثیرا فال یجدون العلماء والنور الرباني ً وقد یخدعھم بلیغ اللسان عذب البیان ویصرفھم عمن ھو أتقى  وأورع، . ً

فھذه أمور تقوم . ال تنصرف إلیھ األعین وال تصغي لھ اآلذان؛ ولكنھ عند هللا ذو شأنٍوكم من عالم ورع تقي نقي ال یقول الكالم إال وقد عده 
على التسلیم للشریعة، تقوم على األدب والتسلیم والخوف من هللا، ویجب على طالب العلم أن یتعود أن ال یقول على هللا بدون علم، وأن 

العلماء، وال یمكن لطالب العلم أن یبارك لھ في علمھ إال إذا أقام نفسھ على یتعود الحرص على الوقوف عند الكتاب والسنة، ھذا ھو ھدي 
ًالتسلیم طالبا، ونفع األمة معلما، إذا وفقھ هللا عز وجل للتسلیم خرج للناس وعاء من أوعیة العلم إن الوحي كالماء : وكان بعض العلماء یقول. ً

بالوحي صار ھو الوعاء الذي ُیمأل بالماء الصافي، یأتي بعد فترة وقد وعى وفتح هللا إذا كان طالب العلم یمأل قلبھ  :أي. الصافي من الكدر
عز وجل علیھ فال یتكلم وال ینضح إال بماء صاٍف من الكدر، والعكس، فالطالب الذي یبتدئ طلب العلم بالمداخالت واآلراء، ولماذا ال یقول 

ا، ولماذا لم یشترط كذا، فھذا یدخل على نفسھ الوساوس، وربما لم یحسن العالم ولماذا ال تقولوا كذا، وھل وضعتم كیت كذ! القاضي كذا
ًالجواب ویكون ما قالھ باطال فتقع في قلبھ الشبھة؛ ألنھ ما تأدب مع العلم، وقد تبقى في قلبھ ھذه الشبھة حتى یصیر عالما ویبثھا بین الناس،  ً

ٍأن یتعلم اإلنسان االنضباط والخوف والورع، فمن كان على ورع فقد علم وعرف من العلم . فیحمل وزرھا ووزر من عمل بھا إلى یوم الدین
ھو ربھ، وإذا كان طالب العلم ال یعرف من ھو الرب الذي یتكلم عنھ، وما ھو الشرع الذي یدین هللا عز وجل بھ، ویرید أن یلقى هللا عز 

 ثم طوبى لمن رزقھ هللا البصیرة واألدب مع العلم والعلماء، وأنصت إذا كان ال یعرف ھذا كلھ، فطوبى وجل بھ، فھذا على ھالك وحسرة
َفال وربِّك ال ُیْؤمنون حتى ُیحكُموك : ھذا الذي یسعنا، وهللا عز وجل یقول. وعدل، ورد األمر إلى أھلھ، وسلم بالقول إذا صدر عمن ھو أھل َ َ َ َ َ َِّ َُّ ِ َ

َفیما شجر بْینُھم ثم ال یجدوا في أن ُِ ُِ ِ َ َ َ َ ََّ ْ َ ًفسھم حرجا مما قضْیت وُیسلُموا تْسلیما َ ًِ َّ ِ َِ َِّ َ َ َ َ ََ ْ ِ ، والنبي صلى هللا علیھ وسلم یقول في الحدیث ]65:النساء[ُ
إن العلماء معصومون، وال نقول إن : ، فكما أن األنبیاء ال نرد علیھم، فال نرد على العلماء، ونحن ال نقول)العلماء ورثة األنبیاء: (الصحیح

َقْل ھْل یْستوي الذین یْعلُمون والذین ال یْعلُمون : ال على مرتبة واحدةالعلماء والجھ َ َ َ َ َ َ َ ََ َِ َِّ َّ ِ َ ، فالعلماء لیسوا بمعصومین، ولكن قد یرد عالم ]9:الزمر[ُ
هللا العظیم رب فنسأل . األمة وبھ استقام أمرھا على عالم، أما طالب العلم فإنھ یسلم للعالم ویتبع؛ ألن ھذا ھو االھتداء الذي سارت علیھ

  .العرش الكریم أن یرزقنا العلم والعمل، وأن یعصمنا من الشرور والزلل، وهللا تعالى أعلم
 
 
 
 

 الولد للفراش وللعاھر الحجر
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 ھل الحكم بالغالم لـعبد بن زمعة لم یبعد الشك، وذلك في: في اختصام سعد بن أبي وقاص رضي هللا عنھ وعبد بن زمعة في الغالم: السؤال
: ھذه المسألة اختلف فیھا العلماء رحمھم هللا ولھم فیھا اختیارات، واختیار الوالد رحمھ هللا: أثابكم هللا؟ الجواب) واحتجبي منھ یا سودة : (قولھ

ظن، وقد أن مسائل النكاح أضیق من غیرھا، فمسائل الفروج والمحرمیة ونحوھا مما یتبع حكم النسب واللحوق یحتاط فیھا، فقد ُیبنى على ال
ومن ھنا لما جاءت المرأة إلى رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم وأخبرتھ أنھا أرضعت الزوج . ًیعمل بالشكوك ویحتاط فیھا صیانة لألبضاع

ف كی: (وزوجتھ وبینت لھ، فانتشر بین الناس، فجاء الرجل إلى رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم یشتكي لھ من ھذا، فقال علیھ الصالة والسالم
، )كیف وقد قیل: (صحیح مسلم وغیره صیغة تمریض، لكنھ بنى علیھا علیھ الصالة والسالم كما في الحدیث في) قد قیل(، مع أن )وقد قیل

ًوكذلك في مسألة سعد وعبد بن زمعة رضي هللا عنھما، خاصة وأن الوطء كان في الجاھلیة، فالنبي صلى هللا . فأعمل القیل وأعمل التھمة
، فھذا یقتضي اللحوق ویكون لـعبد بن زمعة ؛ ألن الفراش فراش أبیھ، والزنا )الولد للفراش: (أعمل األمرین، أعمل الفراش لقولھعلیھ وسلم 

وقع من أخي سعد وقد عھد إلیھ أن ھذا الولد ولده، وأنھ قد زنا بھا، فنظر إلى وجود الشبھ من أخي سعد ونظر إلى وجود الفراش، فأعطى 
 وبني الحكم على مراعاة األمرین وعلى وجود المرجح وإن كان األصل في الشریعة أن المسائل في الزنا مثل النسب ًكال منھما حظھ،

ًفھذا كلھ من الجمع بین الظنون، خاصة إذا لم یوجد ). الولد للفراش وللعاھر الحجر: (وأحكام الولد تابعة للفراش، لقولھ علیھ الصالة والسالم
ّلو وجد المرجح ودل الدلیل على ترجیح أحد االحتمالین وجب العمل بھ، وإذا لم یوجد المرجح : ً منھا مسائل؛ مثالالمرجح، لكن قد یستثنى

ًلو أن رجال تزوج امرأة وكانت قد حملت من الزوج األول وتأخر حملھا، : ولذلك نص العلماء رحمھم هللا. من المرجحات وجود القاصد
ًما وطئھا الثاني ظھر حمل وتبین أن ھناك حمال من األول، فاختلط الماءان، فھل یلحق باألول أو وظن أنھا لیست بحامل وھي حامل، فل

فاألصل القدیم یدل علیھ . بالثاني؟ األول األصل أن الفراش فراشھ، والثاني أن األصل طارئ، وھذا یسمونھ تعارض األصل القدیم والجدید
ًلحمل، والثاني یقویھ أن الفراش فراشھ؛ ألنھ تزوجھا وأصبحت زوجة لھ، ومن كانت المرأة أن الولد جاء قبل المدة التي في مثلھا یكون ا

، ففي ھذه الحالة لما كانت مدة الحمل قصیرة، ال یمكن )الولد للفراش: (ًفراشا لھ، فكل ما تلده تابع لھ؛ ألن النبي صلى هللا علیھ وسلم قال
. ً الحكم، لكن لو حصل اشتباه فیستعان بأھل الخبرة وھم القافة، فیلحقونھ بأقواھم شبھا بھلمثلھا أن یحسب التخلق، فالغالم لألول من حیث

ًلو أن رجال سافر مع رجل آخر وكل منھما معھ زوجتھ، فجاء أحدھما ووطئ زوجة اآلخر ظنا منھ أنھا زوجتھ، فما الحكم في : ومثل ذلك ٍ ً
بالقیافة، ألن النبي صلى هللا علیھ وسلم عمل بالقیافة وسیأتي بیان ھذه المسائل إن شاء ھذا الولد، ھل یكون الولد لھ أم لزوج المرأة؟ یرجح 

  .هللا، أو بیان جمل منھا إن شاء هللا في أحكام النسب وهللا تعالى أعلم
 
 
 
 

 حكم الخروج من المسجد بعد األذان األول للجمعة
 
 

األذان األول یوم الجمعة أذان شرعي، وال یجوز : ھ النھي أثابكم هللا؟ الجوابھل الخروج بعد األذان األول من یوم الجمعة یشمل: السؤال
ألحٍد أن یتكلم فیھ بأي وجٍھ كان، فھذا األذان الذي أحدثھ عثمان رضي هللا عنھ وأرضاه أذان شرعي قضى بھ خلیفة راشد أمرنا باتباع سنتھ، 

ًن قال بأن ھذا األذان بدعة فقد أخطأ كائنا من كان؛ ألننا ال نستطیع أن نرد ھذا وم. وانعقد إجماع الصحابة كلھم واألمة كلھا على العمل بھ
-وجدت اآلن األجھزة واآلالت : ولو قال قائل. ٌاإلجماع، فكل یؤخذ من قولھ ویرد، وال یمكن أن نرد اإلجماع، فال یتكلم في ھذا األذان

 ھناك قرى صغیرة ال یحتاج إلیھا األذان األول، ومع ذلك فالسلف لم یفرطوا  فھذا ُیرد علیھ بأنھ في الزمان القدیم كانت-مكبرات الصوت
ألنھ لیس من السھولة بمكان أن نبدع سنة راشدة، وأن  فیھ، وأتحدى أن یوجد واحد من علماء السلف ومن بعدھم ذكر أن ھذا األذان بدعة؛

ما أقصد أن ھذا القول ال یجوز لمسلم أن یقول إن األذان األول یوم ًنقول إن ھذه األمة كلھا على ضاللة، وأنا ال أقصد شخصا بعینھ، وإن
إن ھذا باطل؛ ألن العلماء : إن الزمان اختلف نقول: الجمعة بدعة، ألنھ یرد سنة راشدة أجمعت األمة كلھا على قبولھا والعمل بھا، وإذا قال

والقرى الصغیرة التي كانت أیام السلف لیست بحاجة . رى الصغیرة والكبیرةرحمھم هللا وأئمة اإلسالم كلھم قبلوا ھذا األذان وما فرقوا بین الق
وأوصي طالب . احتاجھ لما كبرت المدینة، فلما زال السبب أصبح بدعة: إلى ھذا األذان، وإنما احتاجھ عثمان لما كبرت المدینة، وھم یقولون

مر لیس بالسھولة، ومشایخنا كانوا یشددون في ھذا األمر، ویضیقون على العلم أن یتقوا هللا عز وجل وأن ال یتعصبوا إال للحق؛ ألن ھذا أ
إنھ بدعة، : أحد أن یتكلم في ھذه المسألة؛ ألنھا مسألة إجماعیة، وال یعرف عن أحد من أئمة السلف وال من الخلف التابعین لھم أنھم قالوا

فقول . إلخ.. ھ مسجد بدعة، والمصلون الساكتون ساكتون عن بدعة،والبدعة أمرھا عظیم، ومعناھا أن من یؤذن آثم، والمسجد الذي أذن فی
بعض العلماء : فاألذان األول یعتبر سنة كما ذكرنا، فللعلماء فیھ وجھان: وعلى كل حال. بدعة لیست بالھینة، وینبغي لطالب العلم أن یحذر

نھى عن الخروج بعد : (أن النبي صلى هللا علیھ وسلم: منھا: ائلًیطرد فیھ حكم األذان مطلقا، وإذا قلت باطراده فإنھا تتفرع علیھ مس: یقول
ً، فال یجوز أن یخرج، على ظاھر ھذا الحدیث؛ ألنك احتسبتھ أذانا شرعیا، وإن قلنا)األذان إنھ آخذ حكم األذان، فیجوز أن یصلي بعده : ً

نھ بعد األذان تفتح أبواب السماء، وھذا مطلق، ولذلك قال ، وقصد أ)بین كل أذانین صالة: (الركعتین؛ ألن النبي صلى هللا علیھ وسلم قال
َیشمل ھذا األذان األول والثاني من الفجر، فإن األذان األول والثاني تستحب بینھما الصالة، وھو داخل في ھذا العموم: بعض العلماء ومن . َ

ال یتنفل على قصد بین كل أذانین، وإن كان التنفل بین یقال إنھ أذان شرعي؛ لكن ال یأخذ وصف األذان من كل وجھ، ف: أھل العلم من قال
یشرع أن : ًاألذان األول والثاني جائزا عند الشافعیة، كما ذكر الحافظ ابن حجر رحمھ هللا في فتح الباري أن من الشافعیة رحمھم هللا من قال
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ًیتنفل قصدا لما بین األذانین، وھناك فرق ما بین القصد وبین كونھ یتنفل نافلة  مطلقة، فالنبي صلى هللا علیھ وسلم ثبت في الحدیث الصحیح ً
والوقت الذي قبل الزوال یوم الجمعة . ، فأخبر أن الذي خرج للجمعة جلس یصلي ثم جلس ینصت للخطبة)صلى ثم جلس وأنصت(عنھ أنھ 

فإذا طلعت الشمس فصلِّ، فإن الصالة حاضرة : (ٌمحل للصالة بإجماع العلماء، وفي الحدیث الصحیح عن النبي صلى هللا علیھ وسلم أنھ قال
، ھذا حدیث صحیح، یدل على أن ما بین طلوع الشمس وبعد ارتفاعھا قدر رمح إلى ...)مشھودة حتى ینتصف النھار، ثم أمسك عن الصالة 

 فإن األذان الثاني ال یكون إال بعد ٌالزوال محل للصالة حتى یدل الدلیل على المنع والتحریم، فلو صلى بین األذان األول والثاني من الجمعة؛
إنھ بدعة، فلیس ھناك أحد من العلماء قال إنھ بدعة، وأنا أقول ھذا عن علم، : وال یقال. ًالزوال، فقد وافقت صالتھ المحل المأذون بھ شرعا

ًلثاني بدعة، فإني أعتبره قد أھدى إلي ھدیة الصالة بین األذان األول وا: والذي یأتیني بأحد من أئمة السلف ودواوین العلم المتقدمین أنھ یقول َّ
ًعظیمة، ومستعد أن أرجح عن ھذا القول، وھذا أمر ال أعرفھ، ولقد تعبت كثیرا كي أجد عالما واحدا یقول ً الصالة ما بین األذان األول : ً

ًوالثاني بدعة، فما وجدت أحدا یقول بھذا القول، وأقولھا أمانة وإنصافا؛ ألن ھذه مسئولیة  وأمانة، األذان األول والثاني بینھما صالة بعموم ًً
َّاألحادیث الواردة في الصالة فیما بین طلوع الشمس وزوالھا، وھي أحادیث صحیحة ال غبار علیھا، فإذا جئت تمنع من الصالة حرْمت، وإذا  َ

َّإنھا بدعة أثْمت، ومن یصلي في ھذا الموضع أثم، إنما الذي ُضیِّق فیھ أن یعتق: قلت . د لھذا الوقت مزیة الفضل، فإذا اعتقد ذلك فإنھ ُیمنع منھَ
فعلى كل . ، فقد تمسك بحدیث نبوي، وبعموم ثابٍت عن رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم)بین كل أذانین صالة: (أما لو أنھ أخذ بقول من یقول

ى هللا علیھ وسلم، وإذا أذن المؤذن األذان األول فال یخرج ًالمسألة محتملة، وال ینكر على من فعل ھذا؛ ألن لھ وجھا من سنة النبي صل: حال
 .وصلى هللا وسلم وبارك على نبینا محمد. إال إذا وجدت الحاجة والضرورة، وهللا تعالى أعلم

 
 
 
 

 [1[ باب الرجعة -شرح زاد المستقنع 
ً سن لھم سننا، ووضع لھم قوانین بھا یتالفى الزوج من رحمة هللا سبحانھ وتعالى بعباده وعلمھ بما یحصل بین الزوجین من خالف بدیھة أن

ًأخطاءه ویحاسب نفسھ إن كان ظالما لزوجتھ، والعكس إن أساءت الزوجة زوجھا فإنھا تحاسب نفسھا، وتحاول أن تغیر من أخالقھا مع 
ن أراد الزوج أن یردھا أو أرادت أن ترجع ومن ھذه السنن التي سنھا هللا سنة الطالق والعدة المحتومة بعده، والرجعة أثناء العدة إ. زوجھا

 .إلیھ تائبة نادمة
 الحكمة منھا.. مشروعیتھا.. الرجعة تعریفھا

 
 

: أما بعد. بسم هللا الرحمن الرحیم الحمد  رب العالمین، والصالة والسالم على أشرف األنبیاء والمرسلین، وعلى آلھ وصحبھ أجمعین
ًرجع الشيء یرجع رجوعا، والرجعة المرة الواحدة من الرجوع، وأصل الرجوع في لغة : ولھممأخوذة من ق: فالرجعة في لغة العرب

ْفإْن رجعك هللا إلى طائفٍة منُھم : رجع إلى بلده، أو رجع المسافر من سفره إذا عاد، ومنھ قولھ تعالى: العود إلى الشيء، یقال: العرب ْ ِ َِ ََ َ ِ ُِ َّ َ َ َ َ
عود المرأة المطلقة : وأما في اصطالح العلماء رحمھم هللا؛ فقد عرفھا بعض أھل العلم بقولھم. ھو العودأن الرجوع : فالمقصود]. 83:التوبة[

إلى العصمة من دون عقد، فالرجعة ال تكون إال بعد الطالق، وھذا الطالق الذي تقع الرجعة بعده یشترط فیھ أمور ینبغي توفرھا للحكم بكونھ 
ًطالقا رجعیا إلى جملة من تلك األمور، وسیبین المصنف رحمھ هللا في ھذا الباب جملة من المسائل واألحكام التي تتعلق وقد تقدم اإلشارة . ً

فإن هللا تعالى قال في : أما دلیل الكتاب: واألصل في مشروعیة إرجاع المرأة بعد الطالق دلیل الكتاب والسنة واإلجماع. بارتجاع المرأة
ِوُبُعولتُھن أحق ب: كتابھ ُّ َ ََ َّ ُ ًردھن في ذلك إْن أرادوا إْصالحا َ ِ ُِ َِّ َ ََ ِ ِ َّ ٌالطالق مرتان فإْمساك : فھذه اآلیة الكریمة جاءت بعد قولھ تعالى] 228:البقرة[َِ َ ََ َ ُِ َّ َّ

َبمْعُروٍف ٍأْو تْسریح بإْحسان  ِ َ ِ ِ ٌ ِ َ أو تسریح (ق، بعد الطال: أي) فإمساك بمعروف: (فبین سبحانھ وتعالى حكم رجوع المرأة بقولھ] 229:البقرة[َ
ًإذا كان ال یرغب في المرأة المطلقة طالقا رجعیا) بإحسان كما دلت ھذه اآلیة الكریمة على المرأة التي یصح ارتجاعھا، وھي التي طلقت . ً

َیا أیھا الذین آمنوا إذا : الطلقة األولى أو الثانیة، بشرط أن یكون قد دخل بھا؛ ألن هللا سبحانھ وتعالى قال َِّ ُ َ َ َ َِ ُّ ِنكْحتم الُمْؤمنات ثم طلقتُموُھن مْن َ َّ ِ ُِ ْ َُّ َ َّ ُ َ َ َْ ُ
َقْبل أْن تمسوُھن فما لكم علْیھن مْن عدٍة تْعتدونھا  َ َ ََ َ َ َ َ َُّ َّ ِ ِ َّ َّ ُِّ َ َْ ُ َ . ّفبین سبحانھ وتعالى أن المرأة إذا طلقت قبل الدخول أنھ ال عدة علیھا] 49:األحزاب[ِ

َّفأْمسكوُھن :  على مشروعیة ارتجاع المرأة المطلقة، ولذلك قال سبحانھ في سورة الطالقوعلى كل حال فدلیل القرآن واضح في الداللة ُِ َ َ
ِبمْعُروٍف أْو فارقوُھن بمْعُروٍف وأشھدوا ذوي عدل منكم وأقیُموا الشھاَدة   َِّ َ َ َ َ َ َ َ ََّ ِ ِ ََّ َ َْ ُ ْ ْ ٍُ ْ َُ ِ ِ ِِ آیة البقرة وآیة - فدلت ھذه اآلیات الكریمات ] . 2:الطالق[َ

فإن النبي صلى هللا علیھ وسلم قال في حدیث ابن عمر رضي هللا عنھما في : وأما دلیل السنة.  على مشروعیة ارتجاع المرأة-قالطال
. الحدیث..) مره فلیراجعھا ثم لیمسكھا حتى تطھر : (الصحیح حینما طلق امرأتھ وھي حائض؛ قال لوالده عمر بن الخطاب رضي هللا عنھ

یدل داللة واضحة على أن الرجعة مشروعة، ومن ھنا أخذ بعض العلماء وجوب ارتجاع ) مره فلیراجعھا: (سالموقولھ علیھ الصالة وال
ًالمرأة المطلقة طالقا بدعیا في الحیض كما ستأتي اإلشارة إلیھ إن شاء هللا تعالى وكذلك ورد عن النبي صلى هللا علیھ وسلم في حدیث . ً

ّإنھا صوامة قوامة فارتجعھا: أن النبي صلى هللا علیھ وسلم طلقھا، ثم أتاه جبریل وقال لھ: (هحفصة رضي هللا عنھا واختلف في إسناد فأمره ) ّ
 تصبح السنة دالة بالقول والفعل، - بعض العلماء إسناده، ومنھم من صححھ لغیره وقد حسن-بارتجاعھا، فعلى القول بثبوت ھذا الحدیث 

. فقد أجمع العلماء رحمھم هللا على مشروعیة ارتجاع المرأة: وأما اإلجماع. عل بھذا الحدیثبالقول في حدیث ابن عمر في الصحیح، وبالف
والرجعة بعد الطالق فیھا حكم عظیمة، فھي من رحمة هللا تبارك وتعالى بعباده وتیسیره لخلقھ، وذلك أن الطالق قصد منھ إصالح بیت 

ًن یطلقھا لسبب، وھذا السبب إما أن یكون ناشئا منھ أو ناشئا من المرأة أو ناشئا من الزوجیة؛ ألن الرجل إذا طلق امرأتھ ال بد في الغالب أ ً ً
فإذا طلق المرأة لعیب فیھا، أو عیب فیھ، أو فیھما، فإنھ یدركھ الندم ویدركھا الندم، وربما یحتاج إلى تالفي وتدارك ما فات، فشرع . الطرفین
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 من حیاتھما فیما قبل، ففیھا حكم عظیمة، إذ بھا یستطیع الزوج أن یرد زوجتھ فیجبر الكسر هللا الرجعة لكي یعود الزوجان إلى حیاة أفضل
ًوانظر إلى حكمة هللا جل جاللھ، وعلمھ بخلقھ سبحانھ وتعالى، وكمال تشریعھ؛ أن جعل الطالق ثالثا، فالطلقة . الذي وقع بسبب الطالق

طأت المرأة وطلقت، ثم أخطأ الرجل وطلق مرة ثانیة، فإنھ حینئٍذ یتالفى كل منھما األولى ربما كانت بسبب أخطاء من الزوجة، بحیث لو أخ
الخطأ؛ لكن بعد ھذا كونھ یتالفى خطأه وتتالفى ھي خطؤھا فیحتاجان إلى معین أجنبي، فإذا طلق الطلقة الثالثة وكان الخطأ منھ، فإن هللا ال 

ًیحلھا لھ وال یبیح لھ رجعتھا حتى تنكح زوجا أجنبیا ، فیتقطع قلبھ حسرة ویتألم ویحس بخطئھ، ویشعر بقیمة الطالق، بحیث لو تزوج امرأة ً
. ّثانیة لم یمكن أن یعود إلى الخطأ، ولو أنھا طلقت وانتظرھا حتى طلقت من زوجھا الثاني وحنت إلیھ، فإنھ یعود إلى حال أفضل وأكمل

 لیست برجعیة؛ ألن الطالق إما أن یكون باستثارة من الزوجة أو یكون باستعجال فكانت الطلقة األولى والثانیة رجعیتین، لكن الطلقة الثالثة
الطلقة األولى أن یكون الخطأ منھ، والطلقة الثانیة أن یكون الخطأ منھا، فإذا تكرر خطؤه مرتین أدب : من الزوج، وحینئٍذ أعطي الطلقتین

 بھ حتى طلقھا الطلقة األولى، ثم لم تتأدب وطلبت الطلقة الثانیة أدبھا هللا بالزوج األجنبي، وإذا كانت المرأة ھي التي آذت الزوج وأضرت
عز وجل بالطلقة الثالثة، فإنھا ستذھب وتعاشر غیره، فإما أن تلتزم األدب وتحسن القیام على بیت الزوجیة وتجده أفضل من األول فتعیش 

ثارة األزواج، وإما أن ینكد علیھا الزوج الثاني ویریھا فضل الزوج معھ حیاة سعیدة، ویعوضھا هللا عز وجل، وتترك الخطأ وتتجنب است
وھذا كلھ مبني على حكم عظیمة، وأسرار جلیلة كریمة، فشرع هللا . األول، فیحصل الطالق، وتعود إلى األول بأحسن حال مما كانت علیھ

أن هللا شرع الرجعة : والحكمة فیھ كما ذكرنا. ى مشروعیتھالطالق بكتابھ وسنة رسولھ صلى هللا علیھ وسلم، وأجمع العلماء رحمھم هللا عل
بكتابھ وبسنة رسولھ صلى هللا علیھ وسلم وبإجماع المسلمین، وجعل من الحكم في ھذه الرجعة إصالح ما كان من الخطأ، وعود كل من 

 ...... .الزوجین إلى حیاة زوجیة أفضل
 

 بال عوضًیشترط لمراجعة الزوجة أن تكون مدخوال بھا وطلقت 
 
 

وھذه الجمل . في ھذا الموضع سأذكر لك جملة من األحكام والمسائل المتعلقة بارتجاع الزوج لزوجتھ: أي]. باب الرجعة : [ یقول رحمھ هللا
فذكر من المسائل واألحكام ذكرھا العلماء رحمھم هللا بعد باب الطالق، والمناسبة في ھذا ظاھرة؛ ألن الرجعة ال تكون إال بعد الطالق، 

المصنف رحمھ هللا لباب الرجعة بعد الطالق ترتیب صحیح راعى فیھ الوقوع، ولذلك یكاد یكون منھج العلماء قاطبة أنھم یذكرون أحكام 
لم یطلقھا في خلع؛ ألن الخلع فیھ العوض، : أي]. ًمن طلق بال عوض زوجة مدخوال بھا : [ قال رحمھ هللا تعالى. الرجعة بعد باب الطالق

ّھذه الجملة أن یخرج طالق الخلع؛ ألن هللا شرع الخلع لكي یخلص المرأة من زوجھا إذا كرھتھ ولم تستطع نفسھا أن ترتاح إلیھ، فلو فقصد ب
كان طالق الخلع یوجب الرجوع لذھبت الحكمة من مشروعیة الخلع، وألن المرأة قد افتكت من الزوج بالفدیة، ولذلك سمى هللا عز وجل 

ِفال ُجناح علْیھما فیما افتَدت بھ : ال المدفوع وھو المھر فدیة، قال تعالىالخلع فدیة، والم ِِ ْ َ َ َْ َ َ َ َِ ًفھي تخلص نفسھا خالصا كلیا، وبناء ] 229:البقرة[َ ً ً ّ
بال : [فقولھ رحمھ هللا. على ذلك ال یحق لھ أن یرتجعھا، ومن ھنا انعقد قول جماھیر السلف والخلف على أن طالق الخلع ال رجعة فیھ

یشترط أن تكون زوجة لھ، وقد تقدم أن الطالق ال یقع إال على : أي]. ًزوجة مدخوال بھا : [ وقولھ. یكون الطالق بال عوض: أي] عوض
ً، والزوجة إذا طلقت یشترط في كون طالقھا رجعیا أن یقع طالقھا بعد الدخول، فإذا كان طالقھا )زوجة(صفة لـ) ًمدخوال(الزوجة، وقولھ 

َّیا أیھا الذین آمنوا إذا نكْحتم الُمْؤمنات ثم : م یوجب الرجعة، والدلیل على ذلك آیة األحزاب، فإن هللا سبحانھ وتعالى یقولقبل الدخول ل ُ َِ ِ ِ َُّ َ َْ ُ ُ َُ َِّ َ َ َ َ
َطلقتُموُھن مْن قْبل أْن تمسوُھن فما لكم علْیھن مْن عدةٍ تْعتدونھا  َ َ ََ َ َ َ َ َُّ َّ ِ ِ َّ َّ ُّ ِ َِّ َ َْ ُ ُ َْ ِ َّ فنصت اآلیة الكریمة على أن المرأة إذا طلقت قبل الدخول ] 49:األحزاب[َ

فإنھ ال یحق للزوج أن یطالبھا بالعدة، وال تجب علیھا؛ ألنھ إذا كانت المرأة قد طلقت قبل الدخول فإنھا تصیر أجنبیة بالطالق، وتخرج من 
ًعقد علیھا وقبل أن یدخل بھا فإن طالقھ حینئٍذ یكون طالقا عصمتھ، وال یحل لھ أن یعیدھا إلیھ إال بعقد جدید، فكل من طلق امرأة بعد أن ی

إرخاء الستر، : الخلوة]. ًأو مخلوا بھا : [ قال رحمھ هللا. ًبائنا بینونة صغرى، ال یحل لھ أن یرد ھذه الزوجة إال بعقد جدید، وتكون أجنبیة عنھ
: تر علیھما، أو أغلق الباب علیھما، ففي ھذه الحالة اختلف العلماءأرخى الس: فإذا دخل الرجل على امرأة بعد أن عقد علیھا وخال بھا، أي

فجماھیر العلماء من السلف والخلف على أن المرأة التي خال بھا زوجھا وثبت أنھ لم یجامعھا؛ أن حكمھا حكم المرأة األجنبیة إذا طلقت، 
ًوحینئٍذ یكون طالقھا طالقا بائنا في قول جمھور العلماء إذا خال بھا فإن الخلوة تأخذ أحكام الدخول، وحینئٍذ : بلة رحمھم هللا قالواإال أن الحنا. ً

ُیا أیھا الذین آمنوا إذا نكْحتم : وھذا القول ضعیف؛ ألنھ مصادم لنص كتاب هللا عز وجل، فإن هللا سبحانھ وتعالى یقول. ًیكون الطالق رجعیا ُ َُ َ َ َِّ َ َ َ َِ ُّ َ
َّالُمْؤمنات ثم طلقتُموُھن ِ ُِ ْ َّ َ َّ ُ َ َ مْن قْبل أْن تمسوُھن فما لكم علْیھن مْن عدٍة تْعتدونھا ْ َ َ ََ َ َ َ َ َُّ َّ ِ ِ َّ َّ ُّ ِِ َ َْ ُ َ األصل أن المراد ) من قبل أن تمسوھن: (فقولھ] 49:األحزاب[ِ

َأْو المْستم النساء : بھ الجماع باإلجماع، كقولھ َ َِّ ُُ فا عز وجل یعلم .  یكنيإن هللا: فعبر بالمس، قال ابن عباس رضي هللا عنھما] 43:النساء[َ
َّثم طلقتُموُھن مْن قْبل أْن تمسوُھن : عباده األدب، وحسن التحدث عن األمور التي یستحیا من ذكرھا، فقال تعالى ُّ ِ ََّ َ ََ ُِ ُ ْ َّ َ من قبل : أي] 49:األحزاب[َّ

ھو القول الصحیح، والمصنف مشى على أن تجامعوھن، فدل على أن مجرد الخلوة ال یوجب ثبوت الرجعیة، وعلى ھذا جمھور العلماء، و
 ...... .أن الخلوة توجب الرجعة، وھو قول مرجوح ضعیف: المذھب

 
 یشترط أال تكون الرجعة بعد الطلقة الثالثة

 
 

 یكون أن: الشرط الثالث. أن یكون الطالق بدون عوض: الشرط الثاني. أن یطلق: فالشرط األول: أي]. دون ما لھ من العدد : [ قال رحمھ هللا
ًالعدد الذي طلقھ لم یصل إلى الحد األعلى، فلو طلق بالثالث وھو الحد األعلى من العدد فإنھ ال تحل لھ حتى تنكح زوجا غیره، وال یحل لھ 

وج آخر، ًارتجاعھا؛ ألن هللا سبحانھ وتعالى نص في آیة البقرة على أن المطلقة ثالثا ال تحل لزوجھا األول الذي طلقھا إال بعد أن ینكحھا ز
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َفإْن طلقھا فال تحل لُھ مْن بْعد حتى تنكح زْوجا غْیرهُ : وذلك بقولھ تعالى َ َ َ ََ ً َ َ َ َ َ َِ ِ ُّ َِّ َُ َّ َ ًأن تكون مطلقة، وأن تكون مدخوال بھا، : ًإذا یشترط] . 230:البقرة[ِ
نسبة للعبد، على تفصیل وخالف عند العلماء وأن یكون الطالق دون العدد الذي أعطاه هللا عز وجل، وتقدم معنا أنھ ثالث للحر وطلقتان بال

 .......رحمھم هللا
 

 الرجعة حق للزوج في العدة وإن كرھت الزوجة
 
 

. أن من حقھ الرجعة: ًإذا الحكم األول. فلھ أن یملك ارتجاع ھذه الزوجة في عدتھا]. فلھ رجعتھا في عدتھا ولو كرھت : [ قال رحمھ هللا
ًفإذا یحق لھ . ختص بالعدة، فال ینتظر حتى تخرج علیھ عدتھا، وسیأتي بیان العدد وأحكامھا إن شاء هللا تعالىأن ھذه الرجعة ت: الحكم الثاني

ارتجاعھا بشرط أن تقع ھذه الرجعة أثناء العدة، وقبل خروج المرأة من عدتھا بوضع حملھا إن كانت ذات حمل، أو بعدة األشھر إن كانت 
فإذا وقعت الرجعة أثناء العدة فإنھ یمتلكھا الزوج ولو كرھت . ي األطھار إن كانت من ذوات الحیضآیسة أو صغیرة، أو بثالثة قروء وھ

ًالزوجة، والدلیل على ذلك قولھ تعالى في شأن المطلقات طالقا رجعیا ًوُبُعولتُھن أحق بردھن في ذلك إْن أرادوا إْصالحا : ً ِ ِ ُِ َِّ َ َ َ ََ َِ ِ َّ ِ ََّ ُّ ُ فدلت ] 228:البقرة[َ
ولكن اشترط سبحانھ وتعالى أن یكون ارتجاع الزوجة لإلصالح ولیس . ة الكریمة على أن من حق الزوج أن یرتجع زوجتھھذه اآلی

أنھ كان بعض الناس قبل شرعیة ھذا الحكم یطلق المرأة ثم یراجعھا، ثم یطلق المرأة ویتركھا تعتد وقبل أن : لإلضرار؛ والسبب في ذلك
 من جدید، ثم یتركھا تعتد حتى إذا قربت من الخروج من عدتھا ردھا، وھكذا حتى تبقى كالمعلقة ال زوجة تخرج من عدتھا یردھا ثم یطلقھا

ِفتذُروھا كالُمعلقة : وال مطلقة، كما قال تعالى َ َ َ ََّ ََ ّإني ال أدعك تحلین لزوج من : وقد ھدد بعض الصحابة زوجتھ بذلك، وقال]. 129:النساء[َْ
أطلقك حتى إذا قاربت الخروج من عدتك راجعتك، ثم أطلقك حتى إذا قاربت الخروج من عدتك : ذلك؟ قالوكیف : بعدي وأفارقك، فقالت

ًالطالق ثالثا، وأن المرأة إذا خرجت من عدتھا لم یملك الزوج إرجاعھا كما في آیة  إلى آخره؛ فأنزل هللا تعالى آیة البقرة بتشریع.. راجعتك
َّوُبُعولتُھن : ق بالثالث، فتضمنت أنھ إذا خرجت المرأة من العدة فإن الزوج ال یملك إرجاعھا لقولھ تعالىالبقرة التي ذكرناھا في شرعیة الطال ُ َ َ

ًأحق بردھن في ذلك إْن أرادوا إْصالحا  ِ ِ ُِ َِّ َ َ ََ َِ ِ َّ َِ : في مدة العدة التي عبر عنھا قبل في قولھ: أي) في ذلك: (فالظرفیة في قولھ] 228:البقرة[ُّ
َّوالُمطل َ ْ ُّقات یتربْصن بأنفسھن ثالثة قُروء وال یحل لُھن أْن یكتْمن ما خلق هللا في أْرحامھن إْن كن ُیْؤمن با والیْوم اآلخر وُبُعولتُھن أحق َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ ََ َ َ ََّ ِ َّ ِ َّ َّ ِ ِ َّ ُّ ِ َّ ِ َُّ ُ ُ ْ ُ َُ َ َ َِ ِ ْ ِ ٍَّ َِّ ِ ِِ ُِ َ َ َ ُ ََ َ

ًبردھن في ذلك إْن أرادوا إْصالحا  ِ ِ ُِ َِّ َ ََ ِ ِ َّ أنھ یستحق الزوج إرجاع زوجتھ، بشرط أن یردھا لإلحسان ال لإلساءة، كما : األمر الثاني]. 228:قرةالب[َِ
ُوال تْمسكوُھن ضرارا لتْعتدوا : ذكرنا في خبر الصحابي رضي هللا عنھ أنھ أراد اإلضرار، ولذلك قال تعالى َ َ ِ ِ َّ ًِ َ َُ ومن ھنا قسم ] . 231:البقرة[ُ

إما أن یجب علیھ إرجاعھا في قول بعض : فالذي یرید إرجاع زوجتھ. جبة، ورجعة مستحبة، ورجعة محرمةرجعة وا: العلماء الرجعة إلى
ًالعلماء رحمھم هللا، وإما أن یكون مستحبا لھ إرجاعھا، وإما أن یكون محرما علیھ إرجاعھا فأما بالنسبة لوجوب إرجاع الزوجة فمذھب . ً

راجع زوجتھ إذا طلقھا في الحیض، وھو مذھب الحنفیة والمالكیة، فیرون أنھ طالق بدعي، وأنھ أنھ یجب على الزوج أن ی: طائفة من العلماء
فإنھ أمر، واألمر یدل على الوجوب، ) مره فلیراجعھا: (ودلیلنا قولھ علیھ الصالة والسالم: خطأ، وال یمكن إصالح ھذا الخطأ إال بردھا، قالوا

إذا انتفت الموانع والدوافع، فإنھ یستحب لإلنسان أن یراجع : أن تكون الرجعة مستحبة وھي: نیةالحالة الثا. فیجب علیھ أن یراجعھا: قالوا
األفضل واألكمل أن یراجعھا؛ ألن : ًزوجتھ المطلقة إذا غلب على ظنھ أنھا ستصلح األحوال، وغلب على ظنھ أن في ذلك خیرا للمرأة، فقالوا

ً خاصة إذا كانت ذات أوالد وذریة، فإنھ ربما ال تجد زوجا من بعده، خاصة إذا كانت كبیرة أو إرجاع الزوجة ربما یكون فیھ الرفق باألوالد،
ًذھب جمالھا، فإنھ ربما بقیت عانسا، وقد ال یأمن علیھا الوقوع في الحرام، فإذا علم هللا بقرارة قلبھ أنھ یرید إرجاعھا من أجل أن ال تتعرض 

ً ولطفا بھم، فإنھ قد فعل أمرا مستحبا، وعلى هللا أجره وثوابھ، وقد أحسن في ذلكًللحرام، ویرید ارتجاعھا رفقا بأوالده ً وأما بالنسبة لتحریم . ً
أردھا حتى أنتقم منھا أو أوذیھا، فإنھ إذا ثبت عند القاضي : رجوع المرأة فتحرم الرجعة إذا قصد الزوج منھا أذیة المرأة واإلضرار بھا وقال

ُوُبُعولتُھن أحق بردھن في ذلك إْن أرادوا :  الكالم، فمن حق القاضي أن یمنعھ من ارتجاع زوجتھ؛ ألن هللا یقولبشاھدة الشھود أنھ قال ھذا َِّ َ َ َ ََ َِ ِِ ِ َّ ِ ََّ ُّ ُ َ
ًإْصالحا  ًإْن أرادوا إْصالحا : ومفھوم الشرط في قولھ [228:البقرة[ِ ِ ُِ َ : ًلك أیضاكذ. أنھ ال حق لھم إذا كانوا ال یریدون اإلصالح] 228:البقرة[َ

إذا كان رجوع المرأة فیھ شر وفساد، مثل أن تتعاطى المحرمات، أو تقع في الزنا فتخلط علیھ نسبھ، وتفسد علیھ فراشھ، ولم یعلم منھا توبة، 
بھ، فال یحل بل علمھا فاسدة، وطلقھا من أجل ذلك، فمثل ھذه ال یجوز لھ أن یراجعھا؛ ألنھ إذا راجعھا آذى أوالده وذریتھ، وأفسد فراشھ ونس

ّلھ أن یتعاطى مثل ھذه األمور؛ ألن ألوالده وذریتھ علیھ حقا في مثل ھذا، فال یجوز لھ أن یعرض نسبھ لھذه المخاطر العظیمة، والشر  ً
قصد :  شرطّعلى كل حال فقد بین المنصف رحمھ هللا أنھ یستحق الرجعة بھذه الشروط التي أشار إلیھا رحمھ هللا، فیزاد إلیھا. والبالء الكبیر

ًوُبُعولتُھن أحق بردھن في ذلك إْن أرادوا إْصالحا : اإلحسان واإلصالح؛ لقولھ تعالى ِ ِ ُِ َِّ َ َ َ ََ َِ ِ َّ ِ ََّ ُّ ُ   .[228:البقرة[َ
 
 
 
 

 األلفاظ التي تقع بھا الرجعة
 
 

یحق للزوج أن یراجع زوجتھ بالقول، . لالفع: القول، والثاني: األول: الرجعة تقع بأمرین]. راجعت امرأتي، ونحوه : بلفظ: [ قال رحمھ هللا
وھو أقوى ما یكون في الرجعة، ولذلك أجمع العلماء رحمھم هللا على أنھ إذا تلفظ بلفظ الرجعة الصریح أنھ مراجع لزوجتھ، وال خالف بین 

یقبلھا أو ینظر إلى فرجھا بشھوة، على تقع الرجعة بالفعل، ومن ذلك أن یجامع المطلقة أو یلمسھا أو : ًثانیا. العلماء أن القول یوجب الرجعة
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راجعت، وألفاظ : تقع الرجعة بلفظ: أي] بلفظ راجعت: [وقولھ رحمھ هللا. ھل یقصد الرجوع أو ال؟ سیأتي إن شاء هللا: تفصیل عند العلماء
نوع من األلفاظ إذا شھد الشھود أو اصطلح العلماء رحمھم هللا على تسمیتھ باللفظ الصریح، وھذا ال: القسم األول: الرجعة تنقسم إلى قسمین

راجعتك أو : راجعتك أو أرجعتك، فإذا قال لھا: ًسمعھ القاضي من الزوج، حكم بكونھ مراجعا لزوجتھ ولو لم یلتفت إلى نیتھ، وھو أنھ یقول
عد ھذه الكلمة حكمنا بأنھا أرجعتك، وما اشتق منھ مما یدل على الرجعة صراحة، حكم بكون المرأة قد رجعت إلى عشرة الزوج، فلو توفي ب

األلفاظ : القسم الثاني من األلفاظ التي تقع بھا الرجعة. رجعیة وترثھ، ویحكم لھا باألحكام الزوجیة، ویجب علیھا أن تعتد، شأنھا شأن الزوجة
األمر بیني وبینك على : فیقول لھاغیر الصریحة، وھي ألفاظ الكنایة، وھو أن یأتي بلفظ یحتمل أنھ یرید الرجعة ویحتمل أنھ ال یرید الرجعة، 

األمر بیني : ما كان، فھذا یحتمل أنني رجعت عن طالقك وأرید أن أرتجعك، فعادت األمور إلى ما كانت علیھ قبل الطالق، ویحتمل قولھ
ّال زلت مطلقا لك وباقیا على طالقك، وال أرید رجوعك إلي، أو یقول: وبینك على ما كان، أي ً من (كنت من قبل، فیحتمل أنت مني على ما : ً

: فھذه األلفاظ المحتملة إذا قال لھا. من قبل أن أكلمك، فال زلت أكرھك وال أرید رجوعك: أي) من قبل(من قبل الطالق، ویحتمل : أي) قبل
 رجوعھا ثبت قصدت: ھل قصدت الرجعة؟ فإن قال: عدت إلى حالي الذي كنت علیھ، فنسألھ: األمر بیني وبینك على ما كان، أو یقول لھا

ھل یعتبر ) رددتك وأمسكتك: (واختلف العلماء في قولھ. ًلم أقصد بھذا اللفظ رجوعھا، فإنھ ال یحكم بكونھ مرتجعا لھا: رجوعھ، وإن قال
ًمراجعا لزوجتھ؟ فلو أن رجال طلق امرأتھ طلقة ثم قال لھا : قالأمسكتك، ثم توفي، وشھد الشھود عند القاضي أنھ : رددتك، أو قال لھا: ً

ٌفإْمساك : رددتك وأمسكتك صریح؛ ألن هللا تعالى یقول: ًرددتك وأمسكتك، فھل یحكم بكونھ مراجعا لزوجتھ أو ال یحكم؟ قال بعض العلماء َ َ
َبمْعُروٍف  َفأْمسكوُھن بمْعُروٍف : ، وقال]229:البقرة[ِ ِ َّ ُِ َ . ًنھ مرتجعا لزوجتھأمسكتك، فإنھ یحكم بكو: وھذا یدل على أنھ إذا قال لھا] 231:البقرة[َ

وعلى ھذا فإن األلفاظ تنقسم إلى ثالثة أقسام، . وھذا القول فیھ قوة، خاصة وأن دلیل القرآن یشیر إلى اعتباره، وأنھ یحتمل بقوة رجوع المرأة
یصبح المجموع قسم الصریح والكنایة، وقسم مختلف فیھ ھل ھو صریح أو كنایة، وإن كان یرجع إلى أحد األمرین، ف: وفي األصل قسمان

راجعتك، أو قال : لو قال]. ال نكحتھا ونحوه : [ قال رحمھ هللا. ھو اللفظ الصریح] راجعتك: بلفظ: [وقولھ رحمھ هللا. قسمین على ما ذكرناه
ل بحضور راجعتك، ارتجعت زوجتي، رددتھا، أمسكتھا، فیستوي أن یقول لفظ الرجعة وھو لوحده، أو یقو: أمام عدلین أو أمام أصحابھ كلمة

راجعت زوجتي، وھو : أرجعتك، یخاطب الزوجة فإنھا تثبت الرجعة، ولو قال: الزوجة، أو یقولھ في حال غیبتھا، فالحكم واحد، إذا قال
رجعت، أو رددت بنتك، فحینئٍذ تثبت : جالس مع شخص، وبقي من عدة زوجتھ یوم واحد، أو اتصل على أبیھا قبل انتھاء عدتھا بیوم وقال

فال یشترط في الرجعة أن یواجھ : إذا تلفظ بلفظ الرجعة فسواء خاطب بھ الزوجة أو لم یخاطبھا بھ فإنھ یثبت لھ حكم الرجعة، أي. الرجعة
 ...... .الزوجة بھا، ویستوي أن تسمع منھ، أو یقول ذلك في حال غیبتھا

 
 اإلشھاد وحكمھ في الرجعة

 
 

ِوأشھدوا ذوي عدل منكم وأقیُموا الشھاَدة  : ن هللا تبارك وتعالى یقولأل]. ویسن اإلشھاد على الرجعة : [ قال رحمھ هللا َِّ َ َ َ َ َ ََّ ِ َِ َْ ُ ْ ٍْ ْ َُ فأمر هللا ] 2:الطالق[ِ
وھذا اإلشھاد من حیث األصل فیھ حكم عظیمة؛ ألن المرأة إذا طلقت فإن ھذا نوع من االنفصال، . تبارك وتعالى باإلشھاد على الرجعة

: رجوعھا إلى زوجھا یترتب علیھ أحكام من حلھا وغیر ذلك، وخاصة على القول الذي یقول: ًفإذا.  صارت أجنبیةبحیث لو خرجت من العدة
فلو أنھ توفي فجأة، أو جاءتھ : ًوأیضا یثبت بذلك أحكام. ال تعتبر في حكم الزوجة، كما ھو مذھب الشافعیة وغیرھم: إن الرجعیة أجنبیة، یعني

راجعت زوجتي، ثم ركب : ً فاإلشھاد فیھ صیانة، وحفظ للحقوق، فلو أن رجال طلق امرأتھ ثم قال لرجل- ذ باوالعیا-سكتة، أو جاءه حادث 
سكتة في تلك اللیلة ولم یصبح منھا؛ فإنھا زوجة، ویجب علیھا الحداد، وحكمھا حكم الزوجات، فكیف نثبت ھذه  سیارتھ وتوفي، أو جاءتھ

ولذلك لو . ًإذا اإلشھاد على الرجعة فیھ خیر للزوج والزوجة، وحفظ لحق الزوج، وحفظ لحق الزوجةف! الزوجیة والكل یعلم أنھا قد طلقت؟
اشھدا أني راجعت زوجتي، ثم سافر یرید : كان الزوج في مكة والزوجة بالمدینة، وقبل خروجھا من عدتھا بیوم أو أثناء عدتھا قال لشخصین

جدھا قد خرجت من عدتھا، فإذا وجدھا قد خرجت من عدتھا فإنھا ستنكر أن تكون زوجة لھ، أن یخبر زوجتھ ویردھا إلیھ، فلما وصل إلیھا و
طلقتني وخرجت من عصمتك بخروجي من عدتي، فأنت أجنبي مني وأنا أجنبیة منك، فإنھ ال یستطیع أن یثبت ھذا إال ! یا فالن: وتقول لھ

ًبالشھود، فإذا یضیع حقھ لو لم یكن مشھدا، ویضیع حقھا أیض ًا إذا توفي عنھا إال إذا كان مشھدا، فالشھادة ال شك أنھا تحفظ الحقوقً واختلف . ً
ْوأشھدوا ذوي عدل منكم : الشھادة على الرجعة واجبة؛ ألن هللا تبارك وتعالى یقول :فمنھم من یقول: العلماء في اإلشھاد على الرجعة ُ ْ ِْ ٍ ْ َُ َ ََ ِ َ

اإلشھاد مسنون : وقال بعض العلماء.  صرفھ وال صارف لھ، وھو قول الشافعیة وطائفة، واألمر للوجوب حتى یدل الدلیل على]2:الطالق[
 ...... .كما اختاره المصنف رحمھ هللا، وھو قول الجمھور

 
 األسئلة

 
 

...... 
 

 حرمة كتم الزوج مراجعتھ لزوجتھ
 
 

، والصالة والسالم على خیر خلق :ًاإلشھاد لیس شرطا في الرجعة، ولكن ھل لھ أن یكتم رجعة زوجتھ ؟ الجواب: السؤال  باسم هللا، الحمد 
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ًفاإلشھاد لیس شرطا لصحة الرجعة على أصح قولي العلماء، وھو مذھب الجمھور، حتى : أما بعد. هللا، وعلى آلھ وصحبھ ومن وااله
ولكن یجب علیھ ویأثم بتركھ، ولذلك جاء بأنھ شرط في صحة الرجعة، فتصح الرجعة بدون إشھاد؛ : الشافعیة الذین أوجبوا اإلشھاد لم یقولوا

طلقت لغیر السنة، : (السنة، وقال لھ ّعن عمران بن حصین رضي هللا عنھما أنھ لما طلق رجل امرأتھ وردھا ولم یشھد بین أنھ خالف
 ھذه الرجعة، بل علیھ أن إذا كتم الرجعة فإنھا تضیع حقوق الزوجة، وال یجوز للزوج أن یكتم: على كل حال). وراجعت لغیر السنة فال تعد

َیخبر ویبین؛ ألنھا امرأة تحس وتتألم، وإذا كتم ربما وقعت في المحظور من أن تنكح من رجل وھي ذات زوج، ولذلك ال بد أن یبین، ومن  ُ ّ
راجعت زوجتي، فإنھ إذا ًال تخبروا أحدا أني : ھنا جاء عن السلف وأئمة السلف رحمھم هللا التشدید في كتمان شھادة الرجعة، فلو قال للشھود

ِوأقیُموا الشھاَدة  : علم القاضي بذلك یعزره ویعزر الشھود، فال یجوز كتمان ھذه الشھادة؛ ألن هللا یقول َِّ َ َ ََّ ِ فأمر هللا عز وجل أن ] 2:الطالق[َ
ُفإذا كتمت . ّ قوامین بالقسط شھداء تكون شھادة تامة كاملة قائمة  عز وجل، وقد أمرھم هللا سبحانھ وتعالى، وأمر الشھود أن یكونوا

وهللا تعالى . لحق هللا عز وجل وحقوق عباده الشھادة أو كتم الزوج رجعتھ لزوجتھ ضاعت الحقوق، وال ینبغي مثل ھذا ألنھ منكر، وتضییع
 .أعلم

 
 
 
 

 ًخروج المرأة المطلقة رجعیا من بیت الزوجیة
 
 

قة واحدة فإنھا ال تجلس في بیت زوجھا، بل تذھب إلى بیت أھلھا، فھل یصح ھذا الفعل، بعض النساء عندما یطلقھا زوجھا طل: السؤال
في الحقیقة ینبغي على العلماء وعلى طالب العلم وعلى : وخاصة إذا قصدت الزوجة من خروجھا أن یھدأ الزوج ویذھب غضبھ؟ الجواب

ًاصى طالب العلم بھا، وھي قضیة خروج المرأة المطلقة طالقا رجعیا من أئمة المساجد والخطباء أن ینبھوا الناس على ھذه القضیة، وأن یتو ً
فال یجوز للمرأة أن تخرج من بیت الزوجیة، وال یجوز للزوج أن یطردھا من بیتھا، وال یجوز ألبیھا أو أخیھا أن یأتي . بیت الزوجیة

یبینوا للناس حكم هللا في الطالق، وأن یبینوا لھم السنة والبدعة، ّفلینبھ الناُس على ذلك، فھذه مسئولیة الخطباء، ویجب علیھم أن . ویأخذھا
ًتفشى بین الناس كثیرا إال من رحم هللا؛ أن المرأة بمجرد ما یطلقھا زوجھا یأتي . واألحكام المترتبة على ھذا األمر، خاصة في ھذا الزمان

عتدت عدة الطالق الرجعي في بیت الزوجیة، وھذا من المنكر العظیم؛ فإن ّأبوھا أو یأتي أخوھا أو یأتي قریبھا، فیأخذھا، وقل أن تجد امرأة ا
َال تخرُجوُھن مْن ُبُیوتھن وال یخُرْجن إال أْن یأتین بفاحشٍة ُمبیِّنٍة : هللا یقول َ ََ َ َ َ َ َِ ِ َّ ِ ِ َِّ ِْ َ َّ ْ ْ ُِ فھذه المرأة المطلقة طلقة أولى أو طلقة ثانیة بعد ] 1:الطالق[ِ

ًھي أن یكون الزوج شریرا : واألحوال المستثناة. ا من البیت، وال یجوز للزوج أن یطردھا إال في أحوال مستثناةدخولھ بھا ال یحل خروجھ
عظیم البالء ویغلب على ظنھا أنھا لو جلست لحصل ما ال یحمد، ففي ھذه الحالة من حقھا أن تفر من ضرره، خاصة إذا كان عنده أمور 

ًبما أضر بھا إضرارا عظیما، وربما ضربھا، وربما یتعدى بھا إلى القتل أو اإلضرار بھا، فحینئٍذ خطیرة، أو رجل شدید العصبیة، وأنھ ر ً
أما إذا كانت . المفاسد؛ أن یخرجوا المرأة من بیت الزوجیة یجوز للوالد إذا خاف من ھذه األضرار، وألقرباء الزوجة إذا خافوا من ھذه

ب على الظن وقوعھ؛ فإنھ ال یجوز إخراجھا، ویجب علیھا أن تبقى في بیت الزوجیة، وأخوھا الزوجة ال تخشى الضرر العظیم الفادح والغال
ظالم وأبوھا ظالم وولیھا ظالم إن أخرجھا، ومن أخرجھا من بیت الزوجیة فقد ظلم، وطیلة ما تعیش في بیت أخیھا أو بیت أبیھا أو بیت 

ِوتعاونوا على البرِّ :  كلھا إثم وحرج على من أعانھا على ھذا الخروج؛ ألن هللا یقولقریبھا بعیدة عن بیت الزوجیة؛ فإن ھذه األیام واللیالي ْ َ َ َ َ َُ َ
ِوالتقوى وال تعاونوا على اإلثم والُعدوان  َ َ َ َ َ َ َ َْ ْ ِ ْ ِ َ َُّ ألن هللا لما جعل . وھذا تعاون على اإلثم وعلى العدوان، وتضییع لحق هللا العظیم] 2:المائدة[َْ

ّا تبقى في بیت الزوجیة فذلك لحكم عظیمة؛ فإنھا إذا بقیت في بیت الزوجیة حن كل من الزوجین لآلخر، ولذلك قل أن ًالمطلقة طالقا رجعی ّ ً
ًتسمع الیوم رجال راجع زوجتھ وصلحت األمور، ألنھا بمجرد خروجھا من بیت الزوجیة تذھب إلى أھلھا، فتفسد على زوجھا، حتى ولو 

فھذه أمور عظیمة، ولذلك ال یصلح األزواج إال .  لو بقیت في بیت الزوجیة لكان أصلح لھا وأفضلعادت مرة ثانیة وھي صالحة؛ فوهللا
ًبتفاھم الزوجین مع بعضھم، وال یضر الزوجین شيء مثل دخول الطرف األجنبي، حتى ولو كان الطرف األجنبي أبا لھا أو أخا أو قریبا،  ً ً

یستطیع الزوج أن : ًفھي إذا بقیت في بیت الزوجیة أوال. أن یعرف كیف یحل مشاكل اآلخرفإن المرأة إذا بقیت مع زوجھا استطاع كل منھا 
یستخدم قوتھ في الصبر عنھا حتى تتأدب إذا كانت ھي التي أخطأت، فتراه یمر علیھا، وتمر علیھا اللیلة تلو اللیلة وھي في نفس البیت تعیش 

ًلمرأة خلقھا هللا ضعیفة المشاعر، وجعل ھذا الضعف كماال لھا وجماال وجالال، وھذه الذكریات القارسة المؤلمة، فتكتوي بنار الفرقة، وا ً ً
ًالمشاعر ال تكتوي بھا عادة إال إذا جلست قریبا من زوجھا وھي تراه، لكن إذا ذھبت إلى بیت أبیھا أو إلى بیت قریبھا انشغلت مع بیت أبیھا 

َّال تخرُجوُھن مْن ُبُیوتھن : وجلعن تحسس ھذه األحاسیس، ولذلك انظر حكمة هللا عز  ِ ِ َِّ ِ ْ ونسب البیوت إلیھن، مع أنھا بیوت ] 1:الطالق[ُ
َالزوجیة ال تخرُجوُھن مْن ُبُیوتھن وال یخُرْجن إال أْن یأتین بفاحشٍة ُمبیِّنٍة  َ ََ َ َ َ َ َِ ِ َّ ِ ِ َِّ ِْ َ َّ ْ ْ ُِ كما أن الزوجة تفر من بیت الزوجیة إذا خشي ]. 1:الطالق[ِ

، أو كانت سیئة الضرر، كذلك م ن حق الزوج أن یطردھا وأن یخرجھا من بیت الزوجیة إذا كانت قد ارتكبت فاحشة مبینة كالزنا والعیاذ با
ففي ھذه الحالة من حق الزوج أن یطردھا ویخرجھا ! عظیمة الضرر؛ بأن تكون شریرة تستفزه، أو ربما تؤذیھ، خاصة إذا كانت مسترجلة

ًتعال وخذ ولیتك؛ ألن ھناك فاحشة، سواء كانت فاحشة باللسان أو كانت فاحشة بالجوارح : لیھا في ھذه الحالةمن بیت الزوجیة، ویقول لو
بحیث إذا طلقھا قامت تسب أمھ أو تسب والده، فإذا بقیت في بیت  فإذا كانت ذات فحش وأذیة وإضرار بالزوج أو بقرابتھ،. واألركان

لسانھا على أبیھ وأمھ، فمن حقھ أن یطردھا من بیت الزوجیة ولو كانت في عدتھا؛ ألنھا أتت الزوجیة والرجل ساكن مع والدیھ، فتطیل 
قولي لھ یردني، وتؤذیھا وتضرھا، وتزعجھا وتقلقھا؛ لكن لو جاءت بالمعروف وبكت : بفاحشة مبینة، وآذت وأضرت، مثل أن تقول ألمھ

ئة إني كذا، فھذا شيء طیب، لكنھا تأتي وتسبھا وتشتمھا وتؤذیھا وتضرھا یا أم فالن قولي لفالن یراجعني، إني مخط: عند أمھ، وقالت
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على . وتضیق علیھا، أو تضیق على والده وعلى قرابتھ، فإنھ في ھذه الحالة من حقھ أن یطردھا من بیت الزوجیة، ولیس لھا حق في سكناھا
ّومن الحكم العظیمة أن الزوج یحن .  وسنة النبي صلى هللا علیھ وسلمًھذا األمر ینبغي علینا جمیعا أن نتقي هللا، وأن نتبع كتاب هللا: كل حال

وتھدأ، وال شك أن هللا حكیم علیم،  ّلزوجتھ إذا كانت في بیت الزوجیة، والزوجة تحن إلى زوجھا إذا كانت في بیت الزوجیة، وتصلح األمور
َال تدري لعل هللا ُیْحدث بْعَد ذلك أ: ولذلك قال َ َ َِ ِ ََّ ُ َ َّ َ ِ ْ ونشھد  أننا ال نعلم وأنھ ھو وحده سبحانھ العلیم الحكیم عالم الغیوب، ونشھد ] 1:الطالق[ًْمرا َ

فال شك أن  ! أننا أجھل ما نكون إال أن یعلمنا سبحانھ وتعالى، وھو العلیم الحكیم، سبحانك ال علم لنا إال ما علمتنا إنك أنت العلیم الحكیم
ً الشرع الذي أوجب علینا في المطلقة طالقا رجعیا أن تبقى في بیت الزوجیة وال تخرج منھالحكمة التامة البالغة في ھذا فالواجب أن یؤمر . ً

  .وهللا تعالى أعلم. الناس بھذا األمر، وأن یبین لھم شرع هللا، وأن یحثوا ویحضوا على ذلك
 
 
 
 

 (نكحتھا(عدم ثبوت الرجعة بلفظ 
 
 

نكحتھا، لم تثبت الرجعة؛ ألنھ ال یدل على الرجعة ال صراحة وال : إذا قال: ھا، أثابكم هللا؟ الجوابنكحت: ھل تثبت الرجعة بلفظ: السؤال
  .وهللا تعالى أعلم. ًضمنا، ومن ھنا یفتقر ھذا اللفظ إلى الداللة، فال تثبت الرجعة بھ في قول جمھور العلماء رحمھم هللا

 
 
 
 

 عدد الطلقات التي یملكھا العبد
 
 

تقدمت ھذه المسألة وذكرنا خالف العلماء : معنا أن العبد لھ رجعة واحدة، فما ھو التفصیل في المسألة، أثابكم هللا؟ الجوابمر : السؤال
ھل للعبد أن یطلق ثالث تطلیقات أو طلقتین؟ وھذا مما یسمى بتعارض العموم مع القیاس، وھي مسألة أصولیة تكلم علیھا : رحمھم هللا في

ٍالطالق مرتان فإْمساك بمْعُروٍف أْو تْسریح بإْحسان : العموم في قولھ تعالى. ھاالعلماء وأشرنا إلی َ َ َ َِ ِ ِ ٌِ ٌِ َ َ َ َُ َّ َفإْن طلقھا فال : إلى أن قال] 229:البقرة[َّ َ ََ َّ َ ِ
َتحل لُھ مْن بْعد حتى تنكح زْوجا غْیرهُ  َ َ ََ ً َ َ َِ ِ ُّ َِّ إن هللا عز وجل جعل الحد في اإلماء ف: وأما القیاس. وھذا عام شامل للحر والعبد] 230:البقرة[َُ

ِفعلْیھن نْصُف ما على الُمْحصنات من العذاب : والرقیق على النصف من حد الحر ِ ِ ِ ََّ َ َ َ َ َ َْ َْ ََ فجمھور العلماء . فجعل الحد على التشطیر] 25:النساء[َِ
إن :  وھي تقوي ھذا القیاس على قول من یقولرحمھم هللا یرون القیاس في ھذا، وفیھ أقضیة عن أصحاب رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم،

ومن . ًإنھ ال مخالف في أن العبد یملك طلقتین وال یملك ثالثا: قول الصاحب حجة، وھذا قول جمھور الصحابة رضوان هللا علیھم، حتى قیل
الطالق ال یشطر، فتمت لھ طلقتان؛ تمسك بالقول بالثالث فقولھ لھ وجھ، ومن تمسك باثنتین فقولھ لھ وجھ؛ ألنھ لیس ھناك طلقة ونصف، ف

طلقة : لھ طلقة؛ ألن الطلقة لیست بنصف إنما ھي ثلث، ولو قیل: لھ نصف الطالق طلقة ونصف، وال یصح أن یقال: ألنھ ال یصح أن یقال
، أنت طالق ثمن طلقتك نصف طلقة، طلقتك ربع طلقة: ونصف، فالطالق ال یتشطر باإلجماع من حیث األصل العام، ولذلك لو قال المرأتھ

  .وهللا تعالى أعلم. طلقة؛ فإنھا تطلق طلقة كاملة، وھذا قول جماھیر العلماء رحمھم هللا وأئمة السلف والخلف رحمھم هللا برحمتھ الواسعة
 
 
 
 

 ًحكم إخراج كفارة الیمین نقودا
 
 

تخییریة في عتق :  هللا تبارك وتعالى فھي تخییریة وترتیبیةّكفارة الیمین بینھا: ًھل یجوز إخراج كفارة الیمین نقودا أم ال؟ الجواب: السؤال
. ّالرقبة، وإطعام عشرة مساكین، أو كسوتھم، فھو مخیر بین ھذه الثالث، إن شاء أعتق رقبة، وإن شاء أطعم عشرة مساكین، وإن شاء كساھم

فھي تخییریة من وجھ، ومرتبة من وجھ، ولیس .  متتابعاتأنھ إذا لم یجد واحدة من ھذه الثالث ولم یستطع فعلیھ صیام ثالثة أیام: وترتیبیة
فیھا ذكر للنقود، ومن أخرج النقود في كفارة األیمان فإنھا ال تجزي؛ ألن هللا أمر باإلطعام، والنقود غیر الطعام، وقد كانت النقود موجودة 

ًبدل عنھا نقودا في مذھب جمھور العلماء، خالفا لإلمام أبي فالكفارات التي سمى هللا ال یجوز إخراج ال. على عھد النبي صلى هللا علیھ وسلم ً
إنھ یجوز إخراج النقود عن اإلطعام في مسائل الكفارة ككفارة : حنیفة النعمان علیھ من هللا تعالى شآبیب الرحمات والرضوان، حیث قال

رضي هللا عنھ حینما بعثھ النبي صلى هللا علیھ وسلم الیمین، وكفارة الصیام ونحو ذلك، وھذا مرجوح؛ ألنھ استدل رحمھ هللا بحدیث معاذ 
فانتقل إلى البدل، وھو الخمیص : قال) ائتوني بخمیص أو لبیس فإنھ أرفق بأصحاب رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم: (ًإلى الیمن مصدقا قال

ا ضعیف؛ ألن حدیث معاذ في الحقیقة لیس في وھذ. ؛ قال فھذا یدل على جواز إخراج البدل في الصدقات الواجبة)إنھ أرفق: (والبیس وقال
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الصدقات وإنما ھو في الجزیة، والجزیة یجوز فیھا إخراج البدل، فیجوز أن نخرج في الفدیة الثیاب وكل شيء لھ قیمة، وأن یخرج عدلھا 
ال یجوز إخراج صدقة الفطر في ف. من النقود، فینبغي إعمال النصوص، فنعمل بما ورد مسمى في الصدقات والكفارات، فنتقید فیھ بالواجب

على هللا األمر وعلى الرسول البالغ، وعلینا الرضا والتسلیم، : ّإن الطعام یضیع أو یباع، نقول: ًرمضان إال طعاما، ولو جاء شخص وقال
م أھل العلم وتقدیرھم وحفظ ولنترك ھذه االجتھادات واآلراء، ولنتمسك بما ثبت في كتاب هللا وسنة رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم، مع احترا

لماذا ال تخرج النقود؟ : وبالنسبة لقضیة. مكانتھم وجاللتھم رحمھم هللا برحمتھ الواسعة، وجزاھم عن اإلسالم والمسلمین خیر الجزاء وأوفاه
النقود : كأن ھذا یستدرك على هللا ویقول: ًثالثا. أن النقود كانت موجودة وهللا لم یذكرھا، ولو كانت جائزة لذكرھا: ًثانیا. أن األمر تعبدي: ًأوال

النقود أفضل اآلن وفي زمان النبي صلى هللا علیھ : بالعكس!! النقود أفضل اآلن دون زمان النبي صلى هللا علیھ وسلم؟! أفضل، سبحان هللا
ِإطعام عشرة مساكین مْن : أن هللا لما قال: ًارابع. وسلم، فكون هللا ال ینبھ علیھا وال یأمر بھا مما ال یدع لعاقل أن یشك في أن اإلطعام مقصود ِ َِ َ َ َ َ ََ ُ ْ ِ

ْأْوسط ما تطعُمون أْھلیكم أْو كْسوتُھم  ُْ ُ َُ َ َ َِ ِ ِ َِ َ ْ فھذا اإلطعام فیھ حكمة عظیمة؛ ألن الطعام ال یأخذه إال المستحق، ولكن النقود یأخذھا ] 89:المائدة[َ
أو كفارة فإنك تتعب حتى تجد المستحق الذي یأخذ منك، لكن النقود یأخذ منك ًالمستحق وغیر المستحق، ولذلك لو أخذت طعاما في فدیة 

وهللا . الغني والفقیر، ویأخذھا كل شخص، ویدعي كل إنسان أنھ مستحق لھا، ففي ھذا ال شك حكم عظیمة، ومن ھنا ال بد من التقید بالوارد
  .تعالى أعلم

 
 
 
 

 كفارةجواز اعتبار الصغار والكبار من المساكین في ال
 
 

ًلو أن إنسانا أعطى كفارتھ ألسرة عددھا أكثر من عشرة كبارا : ھل یعتبر في عدد كفارة الیمین الصغار من المساكین؟ بمعنى: السؤال ً
لو كانت ھناك أسرة تتكون من عشرة : ًنعم یجزیھ إذا أعطاھا للصغیر والكبیر، وبناء على ذلك: ًوصغارا فھل یجزئ، أثابكم هللا؟ الجواب

  .وهللا تبارك وتعالى أعلم. فس فیھم زوجان والبقیة أطفال وأوالد، فإنھا تجزیھ عن كفارتھ، سواء أطعمھم أو كساھم لإلطالق في اآلیةأن
 
 
 
 

 ضابط سفر القصر
 
 

یدل على أن نص الكتاب : متى یكون القصر في الصالة الرباعیة؟ ھل ھو بمجرد النیة في السفر أم بالخروج من المدینة؟ الجواب: السؤال
ٍفمْن كان منكم مریضا أْو على سفر : قولھ: ًثانیا. لداللة لفظ السفر: ًأوال: أحكام السفر ال تشرع وال تكون إال إذا تلبست بالسفر َ َ ََ َ َ َ ََ َ ً ِ ْ ُ ْ ] 184:البقرة[ِ

َإذا ضرْبتم في األْرض ف: ثم قال تعالى. یدل على أنھ في حال السفر) على سفر(والتعبیر بـ  ِ َ ََ ِ ْ ُ َ ْلْیس علْیكم ُجناح أْن تقُصُروا من الصالة إْن خفتم ِ ُْ ْ ْ ُِ ِ َّ ِِ َ َ ََ ََ ٌ َ َ
َأْن یفتنكم الذین كفُروا  َ ََ َِ َِّ ُ ُ ْ ال نستبیح وال نستحل الرخص إال إذا كنا على حالة سفر، فإذا كان اإلنسان في بیتھ ونوى السفر : ًفإذا]. 101:النساء[َ

أن یكون : حكام على الباطن والظاھر، وترتبھا على مجموع األمرین، ففي السفر نشترط األمرینفإنھ لم یسافر حقیقة، والشریعة ترتب األ
ولذلك لو خرج من المدینة غیر ناو للسفر فحالھ حال المسافر؛ ألنھ أسفر وخرج، . وأن تكون عنده نیة السفر. حالھ حال السفر، وھذا الظاھر

فالذي عنده نیة . ًمعا، وكذلك النیة، فمن وجدت فیھ النیة ولم یسافر لم نصحح لھ قصرهولكن یقصر؛ ألنھ تحقق أحد األمرین ولم یتحققا 
ًإنني لو نویت الحج ھذه السنة أستبیح القصر منذ أن أبقى ناویا لھذه النیة، ثم یرد : ًللسفر ولم یسافر جزما فلیس بمسافر، وإال لصح أن یقال

مذاھب شاذة، فالتعبیر بالشذوذ عند : ھذه مذاھب شاذة وضعیفة، وإذا قلنا. ي إشكال ال ینتھيمتى تتخیل ھذه النیة؟ فیدخل اإلنسان ف: السؤال
أئمة الفقھ یدل على أنھا ال یؤتى بھا وال یعمل، وهللا عز وجل قد نص على أن الرخص ال تستباح إال على السفر، فإذا أراد أن یفطر وھو 

في حدیث ) من السنة: (وما ورد من أفعال الصحابة فقد أجیب عن ذلك من أن قولھ. خرجصائم فال یفطر وھو في بیتھ، وإنما یفطر بعد أن ی
أن الصحابي ربما فھم ما لیس بسنة سنة، حتى إن اإلمام ابن حزم الظاھري رحمھ هللا مع أنھ یأخذ بظواھر : أنس وأبي بردة؛ أجیب عنھ

قى على نص القرآن الواضح الداللة، وھو أنھ ال یجوز لك أن تقصر ولذلك نب. إنھ ربما فھم الصحابي ما لیس بسنة سنة: النصوص قال
إذا خرجت من آخر عمران المدینة فلك أن تستحل رخص : ًوبناء على ذلك. الصالة، وال یجوز لك أن تفطر في سفرك إال إذا كنت على سفر

دینة ولم تخرج من آخر عمرانھا فلست على سفر، السفر، فیجوز لك الفطر، ویجوز لك قصر الصالة، فلو أذن المؤذن وأنت في طرقات الم
ولم تضرب في األرض بعد، فلم یتحقق الشرط الذي ذكره هللا عز وجل، وال یجوز لك القصر في ھذه الحالة، وتجب علیك الصالة رباعیة 

 المدینة لم تخرج منھ بعد، ًفتصلي الظھر أربعا، فلو أذن علیك الظھر وأنت قد حزمت أمتعتك وخرجت من بیتك ومشیت، ولكن بقي عمران
المدینة وبمجرد خروجك ولو  لكن لو أنك وضعت متاعك وركبت سیارتك وخرجت من آخر. ًفإنك تصلي أربعا في الظھر والعصر والعشاء

علیك بدقیقة واحدة أذن الظھر، فلك أن تصلي الظھر ركعتین، ویجوز لك أن تؤخرھا إلى وقت العصر، أما لو أذن علیك قبل خروجك فیجب 
أنوي جمعھا؛ ألن الحضریة ال تجمع مع السفریة على األصل الذي بیناه في مسائل : أن تصلیھا في وقتھا، وال یجوز أن تؤخرھا وتقول

  .وهللا تعالى أعلم. الجمع بین الصالتین للسفر
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 حكم طواف الوداع للمعتمر والحاج
 
 

باسم هللا، الحمد هللا، والصالة والسالم : وداع لحجھ أم لعمرتھ، أثابكم هللا؟ الجوابمن أقام بمكة بعد حجھ ثم اعتمر، فھل یطوف ال: السؤال
فإن طواف الوداع یشرع في الحج، ولیس بمشروع في العمرة وال بواجب، : أما بعد. على خیر خلق هللا، وعلى آلھ وصحبھ ومن وااله

أنھم كانوا إذا طاف طوافوا :  ولم یأمر بھ في العمرة؛ والسبب في ذلكأن النبي صلى هللا علیھ وسلم أمر بھ في الحج: والدلیل على ذلك
ًاإلفاضة في الحج مكثوا أیام التشریق بمنى، ثم یسافرون إلى دیارھم من منى، فصار ھذا جفاء للبیت، والدلیل على ذلك حدیث عائشة رضي 

فھذا یدل على أن طواف الوداع شرع ) ًخر عھدھم بالبیت طوافاكان الناس یصدرون من فجاج منى وعرفات، فأمروا أن یجعلوا آ: (هللا عنھا
والذین قالوا بوجوب طواف الوداع على المعتمر قالوه . أنھ ال یجب علیھ طواف الوداع: من أجل الحاج، وأما المعتمر فأصح أقوال العلماء

، وھذا القول ضعیف؛ ألن )  ما أنت صانع في حجكاصنع في عمرتك: (إن العمرة كالحج، وقد قال صلى هللا علیھ وسلم: بالقیاس، قالوا
المراد بھ مقام التروكات ولیس في مقام األفعال؛ ألن أصل الحدیث حدیث صفوان بن ) اصنع في عمرتك ما أنت صانع في حجك: (قولھ

ول هللا صلى هللا علیھ وسلم وعلیھ أنھ لما أتى رس: (یعلى بن أمیة عن أبیھ یعلى بن أمیة رضي هللا عنھ في قصة الرجل المعتمر من الجعرانة
ما ترى في رجل أحرم بالعمرة وعلیھ ما ترى؟ فنزل الوحي على رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم، فإذا ! یا رسول هللا: جبة علیھا طیب، قال

انزع عنك جبتك، واغسل : الق! أنا یا رسول هللا: أین السائل؟ قال: ھو یغط كغطیط البكر صلوات هللا وسالمھ علیھ، فلما سري عنھ، قال
العبرة : فإن قال قائل. والسیاق سباق محكم، فال یؤتى ویقتطع في الحدیث) عنك أثر الطیب، واصنع في عمرتك ما أنت صانع في حجك

بیت في لو أخذت بھ على عمومھ للزم الوقوف بعرفة على المعتمر، ولزمھ أن ی) اصنع بعمرتك ما أنت صانع في حجك) :بعموم اللفظ، قلنا
إنھ ال یجب علیھ الوقوف بعرفة، وال یجب علیھ المبیت بمزدلفة : فإذا كنت تقول. افعل: أي) اصنع: (مزدلفة، وأن یرمي الجمار؛ ألنھ قال

وال یجب علیھ طواف الوداع؛ ألنھ واجب من واجبات الحج، فإذا سقط ھذا الواجب سقطت تلك الواجبات، وإذا : وال بمنى، وال الرمي، فقل
وعلى كل . ھذا الواجب یلزم، وھذا الواجب ال یلزم، فھذا تفریق بدون دلیل فال یصح: أما أن نقول. طت تلك الواجبات سقط ھذا الواجبسق

إذا جلس : فقال بعضھم: مما یدل على ضعف القول بوجوب طواف الوداع على المعتمر؛ أنھ لما قالوا بوجوبھ تعارضت أقوالھم: حال
وقال . خمسة فروض: وقال بعضھم. إذا صلى ثالثة فروض: وقال بعضھم. ًاحدا ثم سافر فعلیھ طواف الوداعًالمعتمر وصلى فرضا و

وھذا التعارض والتناقض في األقوال یدل على أنھ لیس ھناك أصل، ویدل على ضعف . إذا بات بمكة: وقال بعضھم. ًإذا مكث یوما: بعضھم
بینت الشریعة ونصت النصوص متى یجب على المعتمر أن یطوف طواف الوداع ومتى األصل؛ ألنھ لو كان المعتمر علیھ طواف وداع ل

إذا خرج الحاج للعمرة وجاء بالعمرة فإنھ متى ما أراد السفر فإنھ : ًفإذا. یسقط عنھ، فإذا ثبت أن المعتمر ال وداع علیھ زال ھذا اإلشكال
وى في عمرتھ أن یفارق بعد عمرتھ البیت دخل طواف الوداع تحت طواف إذا اعتمر الحاج ون: ومن أھل العلم من قال. طاف طواف الوداع

والسعي بعد ) ًاجعلوا آخر عھدكم بالبیت طوافا: (العمرة، وأجزأه طواف العمرة عن طواف الوداع؛ ألن النبي صلى هللا علیھ وسلم قال
فالسعي ال یقطع وداع البیت، . ثم صدر، فال وداع علیھًلو أن معتمرا جاء مباشرة وطاف وسعى : الطواف ال یقطع الطواف، ومن ھنا قالوا

الوداع عند  وعلى ھذا فإنھ إذا صدر بعد عمرتھ مباشرة سقط عنھ طواف الوداع، وأما إذا بقي بعد عمرتھ فإنھ یجب علیھ أن یطوف طواف
  .وهللا تعالى أعلم) . ً بالبیت طوافاأمر الناس أن ال ینفروا حتى یكون آخر عھدھم: (خروجھ، على األصل الذي دل علیھ حدیث الصحیح

 
 
 
 

 تعارض طاعة الوالدین مع حب الصدقة واإلنفاق
 
 

ًأحب أن أتصدق من مالي كثیرا، ولكن والدي وإخوتي یطلبون مني أن أتاجر بأموالي مما یقلل من نصیبي في الصدقة، فأیھما : السؤال
ك أنك إذا قصدت من إمساك المال بر الوالد والسمع والطاعة للوالد، ونویت أنھ لو دین ودنیا، دنیا وآخرة، أیھا أفضل؟ ال ش: أفضل؟ الجواب

أجر البر، وھو أعظم عند هللا من الصدقة التي تفعلھا؛ ألن النبي صلى : األجر األول: لم یأمرك الوالد لتصدقت فإن هللا یأجرك بثالثة أجور
والوالد إذا أمر بأمر ال یتھم فیھ ) بر الوالدین: ثم أي؟ قال: الصالة على وقتھا، قلت: (لأحب األعمال إلى هللا؟ قا: هللا علیھ وسلم لما سأل عن

بمعصیة وجبت طاعتھ، وھو قد أمرك؛ ألنھ قد یشفق علیك في مصلحة لولدك أو لك، أو یراك تحمل نفسك ما ال تطیق، فحینئٍذ تكون ھذه 
جل على الصدقة بنیتك؛ ألنھ لو لم ینھك والدك  یأجرك هللا عز: ًثانیا. نیتكتوسعة من هللا ساقھا لك، وأرجو من هللا أن یأجرك بحسن 

ًأن ھذا األمر الذي وقع من منع والدك لك یحدث عندك نوعا من الضیق؛ ألن الكریم یتألم إذا امتنع عن الصدقة، الكریم : ًوثالثا. لتصدقت
فمن نعم هللا عز وجل على من . ألم، وهللا یعطیك أجر األلم، ھذا أمر ثالثالذي قذف هللا في قلبھ الرحمة حتى ولو كان یبر والدیھ تجده یت

ومن . أعطاه هللا الكرم وأرسل یده باإلحسان، أنھ ال یرجع في عطیة، وأكره ما عنده أن یرد في عطیتھ، أو یمنع من اإلحسان إلى الناس
 من أكرم الناس، وحدث ذات یوم أنھ أعطى عطیة وروجع فیھا، القصص العجیبة عن الملك عبد العزیز رحمھ هللا برحمتھ الواسعة، وكان



 2184 

ًوكانت عطیة كبیرة جدا، وربما أجحفت ببعض المصالح، لكنھ روجع فیھا رحمھ هللا، فیحدث بعض الثقات الذین عایشوا ھذه القضیة أنھ بعد 
عبد العزیز یعطي ! لعزیز یعطي ویرجع في عطیتھعبد ا: أن روجع فیھا ورأى المصلحة أن یرجع لم ینم لیلتھ تلك إلى الفجر، وھو یقول

الذي أمرت بھ من العطیة ینفذ، وعندھا جاءه النوم : فلما طلع الفجر دعا المسئول وھو ابن سلیمان رحمھ هللا، وقال لھ! ویرجع في عطیتھ
حتى إن بعضھم یمرض وال یطیب لھ العیش فالكریم ال یرجع في عطیتھ، وال یرضى لنفسھ البخل، ولو منع من عطیتھ فإنھ یتألم، . رحمھ هللا

إنھ كان إذا سافر ومعھ خدمھ وحشمھ ال یمكن أن یأكل : یقال عن بعض الكرماء العرب وكرماء السلف رحمھم هللا القدماء. وال تھنأ لھ النفس
رك هللا األجر الثالث بما ذكرناه، فیأج. فال یرتاح الكریم إال باإلعطاء. التمسوا لي الضیف: لوحده، وكان یضع طعامھ على الطریق ویقول

بر والدك، وتاجر إذا كانت تجارة مباحة، وانو في ! أخي في هللا. وھو كونك تتألم أنك لم تعط الناس، وھذا ھو شأن من حبب هللا إلیھ اآلخرة
ة لجمع مال لصدقة أعظم، فإن هللا قرارة قلبك محبتك لربك وحبك لإلحسان إلخوانك المسلمین، وانو في قرارة قلبك أنك تستعین بھذه التجار

ًوال شك أن الصدقة من أحب األعمال إلى هللا، وینبغي على كل من یرید أن یكون التزامھ صادقا وطاعتھ . عز وجل یبلغك بحسن النیة
نھ وبین هللا كانت صادقة  عز وجل أن تكون بینھ وبین هللا صدقات خفیات یجبر بھا قلوب المؤمنین والمؤمنات، ومن كانت لھ صدقة بی

بینھ وبین هللا وسیلة نافعة شافعة في الدنیا واآلخرة، فكم من كربات فرجت بفضل هللا ثم بفضل الصدقة، وإن المؤمن یوم القیامة في ظل 
سول هللا صلى لو لم یكن في الصدقة إال قول ر. صدقتھ یوم ال ظل إال ظلھ جل جاللھ، وإن العبد یكف عن وجھھ النار بفضل هللا ثم بالصدقة

إن اإلنسان ربما كان من أعصى : لكفى، قالوا) إن الصدقة تطفئ غضب الرب كما یطفئ الماء النار: (هللا علیھ وسلم في الحدیث الصحیح
ًالناس  عز وجل، وربما ینزل هللا بھ بالء فیتصدق فیذھب عنھ غضب هللا، ولربما غفر هللا ذنبھ بتلك الصدقة، لكن یستدل على ذلك 

أنھ إذا جاءه المال، ومكنھ هللا منھ، نظر إلى : ًأوال: البشائر لولي هللا المؤمن بالدرجات العلى في الصدقات بالتوفیق في الصدقة، ومن أعظم
هللا صلى ًأن ھذا المال ال یغني عنھ من هللا شیئا، وأنھ ال قیمة لھذا المال إال إذا اشترى بھ رحمة هللا سبحانھ وتعالى، وھذا كان ھدي رسول 

هللا علیھ وسلم، وھدي أصحابھ من بعده، حتى إن عائشة رضي هللا عنھا وأرضاھا وھي الصدیقة بنت الصدیق حبیبة رسول هللا صلى هللا 
 ًعلیھ وسلم، كانت تكون صائمة فیأتیھا عطاؤھا من أمیر المؤمنین معاویة رضي هللا عنھ وأرضاه ثالثین ألفا فتتصدق بھا، حتى إنھا ال تبقي

إن األصول الطیبات لھا فروع زاكیة أبوھا الذي أنفق مالھ كلھ  : ًشیئا تفطر بھ في ذلك الیوم، وكانت كأبیھا والشيء من معدنھ ال یستغرب
َوسُیجنُبھا األتقى : جل وعال ورسولھ، وأنزل هللا من فوق سبع سماوات تزكیتھ أنھ مجنب من النار مبرؤ منھا ْ َ َ َ َ ِالذي ُیْؤتي* ََّ ِ َّ مالُھ یتزكى َّ ََ َ َ َ

، حتى إنھ لما ھاجر أخذ مالھ معھ نصرة لإلسالم ونصرة  ولدینھ عز وجل، فقال لھ رسول هللا صلى هللا  [18-17:اللیل[ وأعطى مالھ 
ضاه، وجعل رضي هللا عنھ وأر) أبقیت لھم حب هللا ورسولھ: فجعت أھلك بنفسك، ثم فجعتھم بمالك، ماذا أبقیت ألھلك؟ قال: (علیھ وسلم

ٍبخ بخ. أعالي الفردوس مسكنھ ومثواه الصدقة ما سمیت صدقة إال ألنھا تدل على صدق إیمان صاحبھا؛ ألنھ ال یتصدق ! ھذا وهللا العیش! ٍ
ًبھذه الدنیا لوجھ هللا ویشتري بھا رحمة هللا عز وجل إال من كان مؤمنا صادقا في إیمانھ؛ ألن المال یأسر صاحبھ، والمال لھ سلطا ن على ً

ْإْن یْسألكُموھا فُیْحفكم تْبخلوا وُیخرْج أْضغانكم : القلوب، بھ سفكت الدماء، وانتھكت األعراض، وقطعت األرحام، وهللا یقول ُْ ْ ُ َُ َ َ ََ َ َِ َ َ َُ ِْ ] 37:محمد[ِ
! ستقبل أوالدك وأھلك وذریتكتضیع مستقبلك وم: فالمال فتنة، ومع ھذا یأتي اإلنسان یرید أن یتصدق فتأتیھ النفس األمارة بالسوء وتقول لھ

وید هللا مألى سحاء (ال، إن خزائن هللا ال تنفذ : وكذا وكذا، فیعده الشطیان الفقر، وتأتیھ رحمة هللا جل وعال، فیثبت هللا عز وجل قلبھ فیقول
ولو كان من أعز أموالھ صدقة، وھو إني أعامل هللا الذي ال غنى إال بھ سبحانھ وتعالى، فیخرج ھذا المال ) اللیل والنھار ال تغیضھا نفقة

ولذلك لما جاء عام الرمادة واشتد األمر على المسلمین في المدینة جاءت عیر . موقن أن هللا سیخلف علیھ، وأنھ ھو الرابح ولیس بخاسر
: أعطیت أكثر، قالوا: مین؟ قالبعنا التجارة، نربحك الدرھم بالدرھ! یا عثمان: لـعثمان رضي هللا عنھ وأرضاه، فخرج التجار یتلقونھ، فقالوا

إن هللا : من ذا الذي أعطاك وما بالمدینة تاجر سوانا؟ قال: أعطیت أكثر، قالوا: قال.. ًخمسا.. ًأربعا: أعطیت أكثر، قالوا: نعطیك ثالثة؟ قال
 ا ھو اإلیمان والثقة الصادقةھذ! أعطاني بالدرھم عشرة، إلى سبعمائة ضعف، إلى أضعاف كثیرة، أشھدكم أنھا صدقة على فقراء المسلمین

با جل وعال، أن تكون بما في ید هللا أغنى منك بما في یدك، وإن العبد تأتیھ زینة الدنیا وزھرتھا حتى إذا أراد هللا أن یسعده في ھذه الدنیا 
ً ما دنا منھا وال أجرى ماء وال عمر رضي هللا عنھ وأرضاه في الصحیحین لما جاءتھ أرض بخیبر. جعل أول ما یفكر فیھ أن یقدمھ آلخرتھ

ًنھرا وال غرس شجرا، ولكن بمجرد ما فاز باألرض وأصبحت في ملكیتھ انطلق إلى رسول األمة صلى هللا علیھ وسلم لكي یشتري اآلخرة،  ً
ًس مالي، ما أصبت ماال ًإني أصبت أرضا بخیبر ھي أنف! یا رسول هللا: (فكانت الدنیا تحت أقدامھم، وكانت اآلخرة ملء قلوبھم، فجاء وقال

فما أخذھا مع أنھ لو أخذھا فھي . وقد كانوا یحكمونھ في أموالھم وأنفسھم رضوان هللا علیھم) ّأحب إلي من ھذا المال، فماذا تأمرني فیھا؟
 بھا رضي هللا الحدیث، فتصدق..) ّإن شئت تصدقت بھا وحبست أصلھا وتصدقت بثمرتھا : (حالل لھ، فقال لھ النبي صلى هللا علیھ وسلم
أن یخرج بھذه الصدقة : ًثانیا. فأول دالئل التوفیق للصدقة الصالحة قوة الیقین با عز وجل. عنھ وأوقفھا على فقراء المسلمین وضعفتھم

ًتنكرا في ظالم وأحب ما یكون إلیھ أال یعلم بھ أحد، حتى كان السلف الصالح رحمھم هللا ال یعرفھم الفقیر الذي یعطونھ، فیأتي الرجل منھم م
ّوكان علي زین العابدین رحمھ هللا برحمتھ الواسعة یحمل على ظھره الصدقات إلى بیوت األرامل واألیتام، فكان إذا جن . اللیل وسواده البھیم

لضعفاء والفقراء علیھ اللیل حمل على ظھره الطعام، وھو إمام من أئمة المسلمین، ودیوان من دواوین العلم والعمل، فكان ینطلق إلى بیوت ا
واألیتام واألرامل وھم في جوف اللیل، فیقرع علیھم أبوابھم، ثم یعطیھم ھذا الطعام، ثم لم یعلم أحد أنھ زین العابدین الطیب بن الطیب رضي 

ما علم أنھ زین ف. هللا عنھ ورحمھ برحمتھ الواسعة وأباه وجده، وھذه ساللة طیبة من ذریة النبي صلى هللا علیھ وسلم الطیبون الطاھرون
ًلما توفي، ففقد ستون بیتا من ضعفاء المسلمین ذلك الرجل الذي یطرق علیھم في جوف اللیل أبوابھم، وكان رضي هللا عنھ یحمل  العابدین إال

فوجدوه الطعام على ظھره وعنده من العبید والخدم ما ال یحصى، ولو شاء أن یأمرھم لحملوا، ولما أرادوا أن یغسلوه كشفوا عن ظھره 
فالذي یشتري رحمة هللا عز وجل ھو الرابح، الصدقة ھي الربح والتجارة . ًمتأثرا من األكیاس التي كان یحملھا رحمھ هللا برحمتھ الواسعة

ًمْن ذا الذي ُیقرُض هللا قْرضا حسنا : مع هللا جل وعال، وهللا جل وعال یقول َّ ََ َ ًَ َ َ َّ ِ ْ ي یضع في دواوین من ھو السعید الموفق الذ] 245:البقرة[ِ
وأعظم ما تكون الصدقة أن تصدق وأنت شحیح صحیح تخاف الفقر ! اآلخرة صدقاتھ صادقات من قلبھ المؤمن الموقن بربھ جل وعال؟

م وتأمل الغنى، أتخاف أن تأتیك ھموم المستقبل؟ ال تبالغ، اإلسالم وسط، لكن في بعض األحیان یبالغ اإلنسان في تقدیر األمور، حتى إنھ یحج
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ًعن الصدقات، فإذا كان اإلنسان صحیحا شحیحا یخاف الفقر ویأمل الغنى، وتزینت لھ الدنیا بزینتھا، ثم جاءه نداء هللا جل وعال، وتذكر ما  ً
 ووهللا ثم وهللا. ًعند هللا فرفض الدنیا ووضعھا تحت قدمیھ؛ فإن هللا ال یضیع أجر من أحسن عمال

 
 
 
 

  [2[ باب الرجعة -شرح زاد المستقنع 
فمن ذلك . للرجعة أحكام كثیرة تتعلق بھا، ینبغي على كل مسلم أن یتفقھ فیھا، ألنھ یعیش في مجتمع ال یخلو من الحاجة إلى ھذه األحكام

ومن األحكام المھمة أن یعرف المسلم متى تنتھي عدة . معرفة حكم اإلشھاد على الرجعة، وحكم المعتدة في حال عدتھا وحقوقھا على زوجھا
رأة، وما یترتب على ذلك، وھل یصح أن یكون الوطء للمعتدة رجعة، وإذا خرجت الرجعیة من العدة وتزوجت بآخر ثم عادت، فھل الم

 .وھذه مسائل وغیرھا كثیر فصلت أحكامھا بدالئلھا في ھذه المادة. النكاح الثاني یھدم األول
 حكم اإلشھاد على الرجعة

 
 

فقد تقدم أن : أما بعد. رب العالمین، وصلى هللا وسلم وبارك على نبیھ األمین، وعلى آلھ وصحبھ أجمعینبسم هللا الرحمن الرحیم الحمد  
ًرجعة الزوجة تكون بالقول والفعل، وبینا أن اللفظ الذي یتلفظ بھ الزوج لكي یرتجع زوجتھ إما أن یكون صریحا كقولھ راجعت زوجتي، أو : ّ

ًمختلفا في كونھ صریحا ملحقا  یكون ً : فاللفظ الصریح المتفق علیھ. رددت زوجتي، أو أمسكت زوجتي: بالصریح عند بعض العلماء كقولھً
ّوبین المصنف رحمھ هللا أن الرجعة تكون بما . ففیھما الوجھان عن العلماء رحمھم هللا) رددت وأمسكت(راجعت، وارتجعت، وأما بالنسبة لـ

كحالك من : یحتمل: أنت مني كحالك من قبل، یحتمل األمرین: ال أن الكنایة كقول الرجلًدل علیھا في القول سواء كان صریحا أو كنایة، إ
ال زلت أكرھك وال زلت مطلقة : ویحتمل أن یكون مراده أن الحال باق كما ھو، أي. قبل الطالق فأنت زوجة لي اآلن، وأرجعتك من طالقي

إن األمور بمقاصدھا، والنیات تمیز األشیاء المحتملة، فلما : قدم معنا قول العلماءوقد ت. ًمني، فأصبح مترددا بین األمرین فال بد من نیة تمیز
فالنكاح ال عالقة لھ بالرجعة، ومن ھنا ال یدل على االرتجاع ال ] ال نكحتھا: [وقولھ رحمھ هللا. ًكان اللفظ محتمال میزتھ النیة في الكنایات

ل على الرجعة؛ ألن إنشاء العقود لیس كاستدامتھا، فالرجعة استدامة للنكاح، والنكاح ابتداء فإن ھذا ال ید. نكحتك: فلو قال صراحة وال كنایة،
راجعت امرأتي ونحوه، : بلفظ: [ فقولھ. ًارتجاعا لزوجتھ) نكحتك: (للعقد من جدید، وحینئٍذ فرق بین االستدامة وبین االبتداء، فال یعتبر قولھ

تقدم أن اإلشھاد على ]. ویسن اإلشھاد : [ ثم قال رحمھ هللا. ًاح ال یدل على الرجعة صراحة وال ضمناقد تقدم أن لفظ النك]. ال نكحتھا ونحوه 
: ومنھم من قال. اإلشھاد على الرجعة سنة، وھو مذھب جمھور العلماء رحمھم هللا: فمنھم من قال: الرجعة فیھ خالف بین العلماء رحمھم هللا

اإلشھاد على الرجعة واجب ال تصح الرجعة إال بھ، : منھم من قال: اب ھذا القول إلى طائفتیناإلشھاد على الرجعة واجب، وانقسم أصح
راجعت زوجتي، ثم توفي، : ًلو أن رجال قال: مثال ذلك. ًفجعلھ شرطا في صحة الرجعة، فلو أنھ ارتجع زوجتھ ولم یشھد لم تصح رجعتھ

لى رجعتھ، فعلى القول باشتراط اإلشھاد فإن الرجعة ال تثبت، وتصبح لو لم یكن ھناك شھود ولم یستشھد ع ولم یكن ھناك من شھد أو
راجعت : خرجت من عدتھا أجنبیة إذا لم یقع اإلشھاد قبل خروجھا من العدة، فلو كان خروجھا من العدة بمغیب شمس یوم األحد وقال

تكون قد خرجت من عدتھا قبل وفاتھ، فتصبح أجنبیة ال زوجتي قبل أن تغیب الشمس بلحظة، ثم توفي بعد مغیب الشمس قبل أن یشھد، فإنھا 
ًإذا ال بد من اإلشھاد على الرجعة . ًترثھ في ھذه الحالة، وال یرثھا أیضا لو توفیت ھي؛ ألنھ لم یقع إشھاد على الرجعة قبل الخروج من العدة

ًى الرجعة واجب ولكنھ لیس شرطا في صحتھا، فإنھ اإلشھاد عل: ومن أھل العلم من قال. عند الظاھریة، ویرون أنھ شرط في صحة الرجعة
واستدلوا بقولھ . ًلو أشھد صحت رجعتھ، وإذا لم یشھد فإننا نحكم بأنھ آثم ورجعتھ صحیحة، ولكن یعتبر آثما إذا تیسر لھ اإلشھاد ولم یشھد

ِوأشھدوا ذوي عدل منكم وأقیُموا: تعالى َِ ََ َ َ َْ ُ ْ ٍْ ْ َُ ِالشھاَدة   ِ َِّ َ َ أن هللا أمر باإلشھاد على الرجعة، واألمر للوجوب، وال دلیل : ووجھ الداللة] 2:الطالق[َّ
: أن هللا سبحانھ وتعالى قال: ودلیل جمھور العلماء على أن اإلشھاد على الرجعة لیس بواجب. یدل على صرف ھذا األمر عن ظاھره

ْفأْمسكوُھن بمْعُروٍف أْو فارقوُھن بمْعُروٍف وأش ُ َُ َ ََ َ َِ َِّ َّ ِِ َ ْھدوا ذوي عدل منكم َ ُ ْ ِ ٍ ْ َُ َ َ فجاء باألوامر في سیاق واحد، ومن المعلوم أن اإلمساك في ] 2:الطالق[ِ
َفأْمسكوُھن بمْعُروٍف : قولھ ِ َّ ُِ َ ًلي واجبا باإلجماع، لیس واجبا، فلیس بواجب أن تمسك الزوجة إذا طلقتھا، ولیس بواجب على من ] 2:الطالق[َ ً

َأْو فارقوُھن بمْعُروٍف : وقولھ. لھ أن یتركھا حتى تخرج من عدتھا وتصبح أجنبیةطلق زوجھ رجعیة أن یمسك؛ ألن  ِ َّ ُ ِ َ لیس ] 2:الطالق[َ
إن شئت فأمسك، فإن أمسكت فبمعروف، وإن شئت ففارق فإن فارقت : بواجب أن یتركھا حتى تخرج من عدتھا، وإنما األمر للتخییر، أي

ثم .  األولى لالستحباب، فكذلك أمره باإلشھاد یكون للندب واالستحباب، ولیس للحتم واإلیجابأشھد على ذلك، فكما أن األوامر فبمعروف، ثم
أن النبي صلى هللا علیھ وسلم قال لـعمر حینما أخبره أن ابنھ عبد هللا رضي هللا عنھ طلق امرأتھ في : الدلیل الثاني على عدم وجوب الرجعة

ثم إن األصل عدم الوجوب حتى . على الرجعة، فدل على أن اإلشھاد على الرجعة لیس بواجبولم یأمره بإشھاد ) مره فلیراجعھا: (الحیض 
وألن المقصود عودة المرأة إلى عصمة الزوج، وھذا ال یفتقر إلى اإلشھاد ألنھ لیس . یدل الدلیل على الوجوب صراحة، والدلیل ھنا محتمل

 وقد أجمع العلماء رحمھم هللا على أن اإلشھاد مستحب، لكن الخالف في أنھ .بمؤثر في ھذه العودة، فأصبح لیس بواجب وإنما ھو مستحب
الزم أو لیس بالزم، والصحیح أنھ لیس بواجب؛ ألن األحادیث التي ذكرت تصرف األمر من الوجوب إلى الندب، خاصة وأن الصحابة 

عن رجل طلق امرأتھ ثم راجعھا ولم یشھد؟ فقال : نصوا على أن اإلشھاد لیس بواجب، ولذلك لما سئل عمران بن حصین رضي هللا عنھما
علیك إثم أو علیك حرج، فدل على أن األمر : أنھ كان ینبغي علیك أن تتحرى السنة، ولم یقل لھ: یعني). راجعتھا بغیر السنة: (رضي هللا عنھ

إنھا لیست بزوجة، ویجب علیك أن تعید : ًلیس للوجوب، ثم حكم بصحة النكاح والرجعة، فلو كان اإلشھاد شرطا في صحة الرجعة لقال لھ
 .......الرجعة مرة ثانیة وتشھد، ولكنھ صحح رجعتھ، فدل على أن اإلشھاد لیس بشرط في صحة الرجعة، ولیس بالزم
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 المعتدة في طالق رجعي لھا حكم الزوجة إال في القسم

 
 
 طلقة واحدة أو طلقھا الطلقة الثانیة، وكان طالقھ بالطلقة األولى من طلق زوجتھ]. وھي زوجة لھا وعلیھا حكم الزوجات، لكن ال قسم لھا  ]

والثانیة بعد دخولھ بھا كما تقدم فإن ھذه المرأة تعتد، وخالل العدة تصبح امرأة رجعیة من حقھ أن یراجعھا في أي وقت ما دام أنھا لم تخرج 
: منھم من قال: و ما زالت في حكم الزوجة؟ وجھان للعلماء رحمھم هللاھل ھذه المرأة الرجعیة أجنبیة، أ: من عدتھا كما قدمنا، لكن السؤال

إنھا في حكم الزوجة، كما اختاره المصنف رحمھ هللا وھو مذھب : ومنھم من قال. إنھا أجنبیة، كما اختاره بعض العلماء، ومنھم الشافعیة
یجوز لھ أن یختلي بھا، وأن یلمسھا، : ًاستثني، وبناء على ذلكأنھا زوجة لھا ما للزوجات وعلیھا ما على الزوجات إال ما : الحنابلة، أي

كذلك یتفرع على ھذه المسألة أنھ لو قال لھا وھي في أثناء عدتھا من الطلقة . ویجوز أن یسافر بھا وھو محرم لھا؛ ألنھا في حكم زوجاتھ
وعلى كل حال یعتبر الحكم أنھا . نھا زوجتھ، ولیست بأجنبیةطلقتك، أو أنت طالق، فأردف الطلقة الثانیة على األولى وقع الطالق؛ أل: األولى

ًویترتب على ھذا أیضا حقوق، فلو أنھ توفي عنھا وھي في أثناء العدة ووقعت الوفاة قبل خروجھا من العدة ولو . زوجة من ھذا الوجھ
واحدة أو طلقھا الطلقة الثانیة بعد الدخول، ثم اعتدت، فلو طلقھا طلقة . ًبلحظة، ولو بثانیة واحدة، أو ھي توفیت؛ فإنھا ترثھ ویرثھا إجماعا

: أنھ ال زالت ھناك عالقة الزوجیة، فقال رحمھ هللا: ًوقبل خروجھا من عدتھا بلحظة توفیت ورثھا، وإن توفي ھو ورثتھ، فإذا معنى ذلك
َّالُمطلقات یتربْصن بأنفسھن ثالثة قُروء وال یحل لُھن َو: من أقوى األدلة أن هللا عز وجل قال: ًأوال: والدلیل على ذلك، عدة أدلة] وھي زوجة[ ُّ ِ َّ ِ ََّ ََ َ َ َ ٍَ ُ َُ َ َّ َِ َ ِ َ ُ َ ْ

ِأْن یكتْمن ما خلق هللا في أْرحامھن إْن كن ُیْؤمن با والیْوم اآلخر  ِ َّ ِ َّ َّ ِ ِِ َ َ َ َ َ َْ ِ َّ َِّ ُِ ُ ِْ َ َُ َ َ َھذا الحكم، وُبُعولتُھن أحق بردھن في ذ] 228:البقرة[َ ِ َّ ِ َِّّ َ َ َِ ُّ َ ُ ُلك إْن أرادوا َ َ ََ ِ ِ
ًإْصالحا  َفي ذلك : أزواجھن الذین طلقوھن ووقع الطالق منھم، أحق بارتجاع ھؤالء الزوجات المطلقات، وقولھ: یعني] 228:البقرة[ِ ِ َِ

َوالُمطلقات یتربْصن بأنفسھن ثالثة: أثناء الثالثة قروء، ألن صدر اآلیة یقول: یعني] 228:البقرة[ َ َ َّ ََّ ِ َِّ ُ َ ِ َ َ َ ََ ُ َ ٍ قُروء ْ َّوُبُعولتُھن : فقال هللا] 228:البقرة[ُ ُ َ َ
َأحق بردھن في ذلك  َ َِ ِ َّ َِ ِّ ِ ُّ َُّبُعولتُھن: (ثم قال. یعني في مدة العدة] 228:البقرة[َ ُ ًأزواجھن، فوصف المطلق بكونھ زوجا للمطلقة، فدل على : یعني) َ

َالطالق مرتان فإْمساك بمْعُروٍف : كذلك قولھ تعالى. ا؛ ألن البعل ھو الزوجأنھا لیست بأجنبیة، ولو كانت أجنبیة لما صح أن یقال إنھ بعل لھ َ َِ ٌِ َ َ َُّ َّ
ٍأْو تْسریح بإْحسان  َ ِ ِ ٌ ِ َ ًوجھ الداللة من ھذه اآلیة الكریمة على أن المطلقة طالقا رجعیا تعتبر في حكم الزوجة] 229:البقرة[َ : أن هللا قال: ً

ٌفإْمساك( َ ًأن النكاح ال زال باقیا، فدل على : ؛ ألن اإلمساك استدامة لما قبل، فمعناه)فإمساك: (ً رجعیا أجنبیة لم یقلً، فلو كانت المطلقة طالقا)َ
وألن اإلمساك یدل . أنھ یرید رد األمر على ما كان علیھ بإثبات الرجعة، فلو كانت أجنبیة لما عبر باإلمساك ولعبر بلفظ ثان یقتضي االبتداء

فإمساك : (أمسك لشيء لیس بیدك، فدل على أن قولھ: أمسك؛ ألن الشيء في یدك، وال تقول: إلنشاء؛ فتقولعلى االستدامة ال على ا
ٌفإْمساك : أنھ ال زال بیده شيء، وهللا عز وجل یكني، فكنى عن كون النكاح لعصمة النساء وفي ید الرجل فقال: أي) بمعروف َ ] 229:البقرة[َ

َفإْمساك بمْعُروٍف : وبمعنى آیة البقرة. ن زوجھا، وأنھا في عصمتھفدل على أن المطلقة ال زالت تحت سلطا َِ ٌ آیة سورة الطالق ] 229:البقرة[َ
َفأْمسكوُھن بمْعُروٍف أْو فارقوُھن بمْعُروٍف : في قولھ َِ َِّ َّ ُِ ُِ َ ََ ًفدل على أن النكاح ال زال مستمرا، وأن المطلقة طالقا رجعیا ال تزال في ] 2:الطالق[َ ً ً

ِأْسكنوُھن مْن حْیث سكنتم مْن : ومما یدل على أنھا في حكم الزوجة أمر هللا بالنفقة على المطلقات. ًة، وبناء على ذلك ترثھ ویرثھاحكم الزوج ِ َّ ِْ ُ َُ َ َُ َ
قوا علْیھن وإْن كن أوالت حْمل فأنفقوا علْیھن حتى یض َُوْجدكم وال تضاروُھن لتضیِّ َ َ َ َ َ َ َ َ ََّ َ ََّ ِ ِ َّ َّ ِ َّ ُّ ِِ ُِ ْ ُ ُ ُ ُ َُ َ ٍ ُ ِ َّْعن حْملُھن ْ َ َ َّال تخرُجوُھن : فألزم المطلق فقال] 6:الطالق[َ ِ ْ ُ

نٍة  َمْن ُبُیوتھن وال یخُرْجن إال أْن یأتین بفاحشٍة ُمبیِّ َ ََ َ َ َ َ َِ ِ َّ ِ ِِ ِْ َ َّ ْ ًفأمر أن تبقى المطلقة طالقا رجعیا في بیت الزوجیة، وھذا یدل على أنھا ال ] 1:الطالق[ِ ً
ًحقوق النفقة، والنفقة ال تكون إال استتباعا لعقد النكاح، فدلت ھذه األمور كلھا على أن المطلقة طالقا رجعیا زالت زوجتھ؛ وألن ھذا حق من  ً ً

فیجوز لھ أن ینظر إلیھا وأن تنظر إلیھ ولو بشھوة، ویجوز لھ أن : أي]. لھا وعلیھا حكم الزوجات : [ وقولھ. في حكم الزوجة ولیست بأجنبیة
 .......ز أن یختلي بھا وتختلي بھ، ویسافر معھا وھو محرمھا، كما ذكرنایلمسھا وأن تلمسھ، ویجو

 
 المعتدة ال قسم لھا في المبیت

 
 

ًلو كان عنده أربع نسوة فطلق واحدة منھن طالقا رجعیا فبقیت في عدتھا، فإنھ یجعل قسمھ بین زوجاتھ على : أي]. لكن ال قسم لھا : [ وقولھ ً
  .ة مع أنھا في العدة، فھي زوجة من وجھ ولیست بزوجة من وجھ آخر، لكنھا لیست بأجنبیةثالث لیال، فتسقط لیلة الرابع

 
 
 
 

 حصول الرجعة بالوطء
 
 

قد تكون الرجعة : لو أنھ وطئ الزوجة الرجعیة فإن ھذا الوطء یعتبر مراجعة، وقلنا: أي]. ًوتحصل الرجعة أیضا بوطئھا : [ قال رحمھ هللا
ًرجعة بالفعل كالجماع، فلو أن رجال طلق امرأتھ الطلقة األولى أو الطلقة الثانیة بعد الدخول، ثم بعد ذلك مكثت بالقول وتكون بالفعل، فال

الحیضة األولى وطھرت، والحیضة الثانیة وطھرت، ثم أراد أن یجامعھا فجامعھا، فالجماع من أقوى األدلة على الرغبة في اإلنسان، وهللا 
َفأْمسكوُھن بم: یقول ِ َّ ُِ َ ُحوُھن بمْعُروٍف َ َْعُروٍف أْو سرِّ َِ َّ ٍ، فإْمساك بمْعُروٍف أْو تْسریح بإْحسان ] 231:البقرة[َ َ َ َِ ِ ٌِ ٌِ َ والفعل یدل على ] 229:البقرة[ََ
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 كما ًاإلمساك كما یدل علیھ القول؛ ألنھ لیس معقوال أن یطأ امرأة أجنبیة، فلما حصل الوطء دل على رغبتھ فیھا، وحبھ لھا ولعودھا زوجة لھ
. لھا رجعة، فتقع الرجعة بالفعل وھو الوطء كما تقع بالقول ًكانت؛ ألن الرجل ال یحل لھ أن یطأ األجنبیة، وبناء على ذلك یكون وطؤه

الوطء دلیل على االرتجاع، سواء نوى أو لم ینو، فلو أنھ جامع زوجتھ وھي في عدتھا : فمن أھل العلم من قال: واختلف العلماء في ذلك
إذا جامعھا وھو ال ینوي : ومن أھل العلم من قال. برجوعھا لھ على ما اختاره المصنف وھو مذھب الحنابلة؛ سواء نوى أو لم ینوحكمنا 

ًأن المرأة المطلقة طالقا رجعیا تبقى في بیت : وبالمناسبة. ًارتجاعھا فإنھ في ھذه الحالة ال یعتبر مراجعا لزوجتھ؛ ألنھ یشترط أن ینوي ً
ُال تدري لعل هللا ُیْحدث :  ذكرنا، وھذا البقاء یحرك الزوج إلى إعادتھا، ولذلك قال هللا عز وجل یشیر إلى ھذه الحكمة العظیمةالزوجیة كما ِ ََّ َّ َ َ ِ ْ َ

ًبْعَد ذلك أْمرا  َ َ َِ َ ُیرید هللا بكم الُیْسر وال یرید هللا بعباده إال كل خیر، وال یرید إال ما یعود علیھم بالخیر في دینھم ودنیاھم وآخرتھم،] 1:الطالق[َ ْ ُ ُ ِ ُ َّ ُ ِ
َوال ُیرید بكم الُعْسر  َْ ُ ُ ِ ُ فإذا كان أھل الزوجة وأم الزوجة وأبو الزوجة كل منھم یتمنى، وأبناء الزوجین یتمنون أن تعود ھذه  .[185:البقرة[ِ

 ألنھ یعلم أن الشیطان دخل بین ھذه الزوجة الزوجة ویحبون عودتھا، فإن هللا أرحم بخلقھ من ھؤالء بأنفسھم؛ ألنھ یحب سبحانھ لھم الخیر،
أن الشیطان من الشیاطین ال یدنو وال تعلو منزلتھ عند الشیطان األكبر إال إذا فرق بین الزوج : وزوجھا حتى طلقھا كما في الحدیث الصحیح

ذا اعتدت ھناك فإنھا تتحرك النفوس وزوجتھ؛ ألنھ من أعظم ما یكون، فمن حكمة هللا عز وجل أن جعل المرأة تعتد في بیت الزوجیة، فإ
ًبالذكریات، ویحس بقیمتھا وتحس ھي بقیمتھ فیتحرك كل منھما لآلخر، فإذا كان الخطأ شنیعا وقف صاحب الحق لكي یؤدب الطرف الثاني، 

ت إلى بیت أبیھا أفسدت وذل المخطئ لمن أخطأ علیھ، حتى التحاكم فیما بینھما یكون في مكان واحد وال یدخل بینھما أجنبي؛ لكن إذا رجع
لكن عندما تكون المرأة في بیتھ فإنھ إذا كان یراھا . على زوجھا، وأفسد الزوج على زوجتھ، ودخل األجنبي فساءت األمور أكثر كما ذكرنا

ِال تدري : كھمعتدة في بیتھ وال یمكن أن یخرجھا، ولیس من حقھ أن یخرجھا، وفي المساء والصباح یصبح ویمسي ویراھا أمامھ، فھذا یحر ْ َ
ًلعل هللا ُیْحدث بْعَد ذلك أْمرا  َ َ َ َِ ِ ََّ ُ َ َّ فإذا كان شوقھ إلیھا . ّفیحركھ إلى أن یرتجعھا، فال یملك بحكم المحبة إال أن یشتاق إلیھا ویجامعھا] 1:الطالق[َ

ً طالقا رجعیا أجنبیة یرد السؤالبقصد الرجعة فال إشكال، وأما إذا جامعھا دون أن یقصد ارتجاعھا فحینئٍذ عند من یرى أن المطلقة ھل : ً
إذا : إنھ ال یوجب الحد، لكن من أھل العلم من قال: قال جماھیر العلماء. ًیعتبر زانیا؟ وھل یقام علیھ الحد؟ ألنھ ما قصد بھا الوطء الشرعي

 یجب تعزیره، وحینئٍذ یعزره القاضي : فإنھ ال یوجب الرجوع، وعلى ھذا القول یقولون-على القول بأنھ وطئ بدون نیة-لم یقصد رجعتھا 
ًفبین رحمھ هللا أن الرجعة تكون بالقول والفعل، فإذا جامعھا ناویا . ویؤدبھ إذا أقر على نفسھ أنھ جامعھا ولكنھ لم ینو بجماعھا الرجعة ّ

م یجامعھا بنیة االرتجاع، ارتجعت زوجتي، ویشھد شاھدین على ارتجاعھ، ث: وأكمل ما تكون الرجعة أن یقول. ارتجاعھا وقعت الرجعة
وأما نیة . ًراجعت زوجتي ناویا عودتھا إلى عصمتي: فحینئٍذ اجتمعت النیة واجتمع القول والفعل، وأما القول مع النیة فال إشكال، كأن یقول
 .......ًوفعل فأن یجامع زوجتھ قاصدا ارتجاعھا؛ فھذه كلھا من صور ارتجاع الزوج لزوجتھ

 
 تعلیق الرجعة بشرط

 
 

ًراجعتك إذا طلعت الشمس، أو إذا جاء غدا، أو : وال تصح الرجعة معلقة بشرط، كأن یقول: أي]. وال تصح معلقة بشرط : [ قال رحمھ هللا
راجعتك إن : ومن التعلیق أن یقول لھا. إذا انتھى الشھر فقد راجعتك، أو إذا طھرت من الحیضة األولى فقد راجعتك، فھذا تعلیق ال یصح

قد شئت، فلیست رجعة؛ ألن الرجعة ال تصح بالتعلیق، بل ال بد وأن یبتھا : ّإن كنت تریدین الرجوع إلي فقد راجعتك، فقالت: شئت، یعني
ألنك شئت فقد راجعتك، لكن لو قال : راجعتك أن شئت، صحت الرجعة، ألنھا ھنا بمثابة التعلیل، أي: فإذا قال لھا. راجعتك: وینجزھا ویقول

ِراجعتك إن شئت، فھذا تعلیق لرجعتھا على وجود المشیئة، أو قال : ئت، لم یصح، فھناك فرق بین الكسر والفتح، فإن قالراجعتك إن ش: لھا
راجعتك، أو یفعل : راجعتك إن شاء أبوك، أو راجعتك إن رضي أبوك، أو رضیت أمك، فھذا ال یصح، فینبغي أن یجدد الرجعة ویقول: لھا

ًفعال داال على ارتجاعھ لھا   ...... .على التفصیل الذي تقدمً
 

 مسألة إذا طھرت المعتدة الطھر الثالث ولم تغتسل
 
 

ألن العدة ثالثة أطھار، فإذا طھرت في الحیضة الثالثة فبعض : أي]. فإذا طھرت من الحیضة الثالثة ولم تغتسل فلھ رجعتھا : [ قال رحمھ هللا
: فمنھم .إن مجرد طھرھا یوجب انتھاء عدتھا وإن لم تغتسل: وبعض أھل العلم یقول. دتھاال بد أن تغتسل، حتى یحكم بانتھاء ع: العلماء یقول

عندنا امرأة طلقھا زوجھا الطلقة األولى فاعتدت، فلما كانت في : ًأوال: من قال بعدم اشتراطھ، وفائدة الخالف: من اشترط االغتسال، ومنھم
: ة الطھر، لكنھا أخرت الغسل من الحیض إلى ما بعد غروب الشمس، فإذا قلتالحیضة األخیرة قبل غروب الشمس بنصف ساعة رأت عالم

ّالمرأة تخرج من عدتھا بمجرد انقطاع الدم ورؤیة عالمة الطھر، فإنھا تكون قد حلت لألزواج قبل غروب الشمس بنصف ساعة، فلو نكحت 
ني؛ ألنھ قد حصل تمام العدة وخرجت منھا وأصبحت أجنبیة وعقد علیھا بعد ذلك مباشرة صح العقد، وصارت أجنبیة من األول وزوجة للثا

على ھذا القول، ولو أنھ حصلت الوفاة من زوجھا بعد طھرھا مباشرة ورؤیتھا للدم وقبل أن تغتسل، فحینئٍذ تكون قد خرجت من عدتھا فال 
ال یشترط الغسل عند : وعلى ھذا. رؤیة الطھرفحكم بخروجھا من العدة وانتھاء الرجعة بمجرد . ترثھ وال یرثھا، وھي أجنبیة وھو أجنبي

إنھا إذا طھرت من حیضتھا ورأت عالمة الطھر من : ومن أھل العلم من قال. من العلماء رحمھم هللا أصحاب ھذا القول، كما اختاره جمع
ًوبناء على . عدتھا من زوجھا األولّحیضتھا األخیرة ولم تغتسل، فال تزال في العدة حتى تغتسل، ولو أخرت الغسل سنوات فإنھا ال تزال في 

ّال تزال رجعیة، فلو وقع مراجعة من زوجھا األول قبل أن تغتسل حلت لھ، ولو توفي ورثتھ، ولو توفیت ورثھا، وھذا القول : ھذا القول
: جمیع، فھم یقولونمأثور عن أبي بكر وعمر وعلي، وطائفة من أصحاب النبي صلى هللا علیھ وسلم كـمعاذ وأبي ھریرة رضي هللا عن ال
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واألول أقوى من حیث األصول، والثاني أشبھ بالقوة على مذھب من . إنھا ال تخرج من العدة إال باالغتسال، ورأوا أن طھارتھا تابعة لدمھا
: یرى أن قول الصحابي حجة؛ ولكن األول أقوى من حیث األصول، فإن مجرد طھرھا یدل على خروجھا من عدتھا؛ ألن هللا یقول

ٍالُمطلقات یتربْصن بأنفسھن ثالثة قُروء َو ُ َُ َ َ َّ ََّ ِ َِّ َ ِ َ َ ََ ُ َ وقد طھرت حقیقة فیحكم بطھرھا؛ ألن الشرع علق على الطھر وقد حصلت ھذه  [228:البقرة[ْ
قة بالعبادة، الصفة، فال داعي الشتراط الغسل إال للعبادات التي تشترط لھا الطھارة، أما ھذا فھو خارج عن العبادة، فالرجعة لیس لھا عال

الطھارة والغسل یشترط فیھا شيء نص . فھي لیست مصلیة، وال طائفة بالبیت، وال داخلة للمسجد، وال تالیة للقرآن حتى نشترط طھارتھا
الشرع على اشتراطھ، وأما ما رتب الشرع وقوع الرجعة علیھ، فحده ما لم تطھر، وقد طھرت، فتكون قد خرجت من عدتھا بذلك 

 .......الطھر
 

 حكم المرأة إذا انتھت عدتھا ولم تراجع
 
 

بان الشيء، إذا : البینونة تنقسم إلى قسمین، وھي مأخوذة من]. وإن فرغت عدتھا قبل رجعتھ بانت وحرمت قبل عقد جدید : [ قال رحمھ هللا
آذنتنا بفراقھا، فالبین ھو : َّ ملھ الثواء أيٍآذنتنا ببینھا أسماء رب ثاو. بان فالن من فالن، إذا فارقھ، والبین ھو الفراق: ویقال. وضح وظھر

ًبیني من الحائط بالوداد فقد مضى قرضا إلى . غراب البین، أي الفراق، فالبین في لغة العرب یطلق بمعنى الفراق: الفراق، ولذلك یقال
اخرجي من الحائط : ، أي)بیني(: التنادي فھذا قول أبي الدحداح الصحابي رضي هللا عنھ یخاطب زوجتھ لما تصدق بحائطھ فقال لھا

: أن یبین الرجل من امرأتھ وتبین امرأتھ منھ: فالبینونة ھي. بان إذا فارق: اخرجي وفارقي البستان، ویقال: البستان، یعني: وفارقیھ، والحائط
وإما أن تبین منھ بینونة . آیة البقرةًفإما أن تبین بینونة كبرى كأن یطلقھا ثالث تطلیقات، وحینئٍذ ال تحل لھ حتى تنكح زوجا غیره، على نص 

ًصغرى، والبینونة الصغرى ھي التي ال تحل بھا المرأة إال بعقد جدید، إذا عقد علیھا عقدا جدیدا حلت لھ، وأما قبل العقد فال تحل لھ، وھذا  ً
خول فإنھا بائنة منھ، ولو طلقھا طلقتین قبل النوع من البینونة یقع إذا طلقھا طلقة واحدة قبل أن یدخل بھا، فإذا طلقھا طلقة واحدة قبل الد

وأما البینونة الصغرى بعد الدخول فتقع بالخروج من . أنھا بمجرد طالقھ لھا تحل لغیره، ویجوز لغیره أن ینكحھا: الدخول بانت منھ، بمعنى
فلو طلق . ل سبق بیان بعض مسائلھإلى غیر ذلك مما فیھ تفصی.. ًالعدة، وتقع أیضا بطالق الصلح، وطالق القاضي، والتفریق للعیوب

زوجتھ طلقة واحدة أو طلقھا الطلقة الثانیة وتركھا حتى خرجت من عدتھا، فإنھا بمجرد خروجھا من العدة ال تحل لھ إال بعقد جدید، فلما 
 الرجعیة؛ ألنھ یحق لھ أن ًكانت ال تحل لھ إال بشرط أن یوجد عقد جدید علمنا أنھا بائنة، ففیھا شبھ من المطلقة ثالثا، وفیھا شبھ من

ًفأشبھت المطلقة ثالثا في أنھا ال تحل إال بعقد جدید، فحینئٍذ . یتزوجھا، ولكن یشترط في زواجھ بھا عقد جدید ألنھا أصبحت كالمرأة األجنبیة
ى بائن بینونة صغرى، وھي المرأة ًوأصل البین الفراق، فكل امرأة ال یحل لزوجھا أن یرتجعھا تعتبر بائنا، ثم تنقسم إل. بینونة صغرى: قالوا

. ًالتي ال تحل لزوجھا إال بعقد ومھر جدید، وبائن بینونة كبرى، وھي التي ال تحل لزوجھا حتى تنكح زوجا غیره ویدخل بھا ویحصل الوطء
: ض ولو لم یأذن ولیھا، فلو قالت، والبائن بینونة صغرى إذا كانت أثناء العدة فإن من حقھ أن یردھا ولو لم تر)بانت منھ: (ھذا بالنسبة لقولھ

َّوُبُعولتُھن أحق بردھن : ال أرید أن أرجع، فإنھا تجبر ولو كرھت كما ذكر المصنف؛ ألن هللا یقول ِ َِّّ َ َ َِ ُّ َ ُ فأعطى الحق للزوج أن ] 228:البقرة[َ
 إال بعقد ومھر جدیدین كأنھا یرتجع الزوجة ما دامت في عصمتھ وفي مدة العدة، فإذا خرجت من العدة صارت أجنبیة فال تحل لھ

 .......أجنبیة
 

 ھل النكاح الثاني یھدم النكاح األول؟: مسألة
 
 

الذي یملك ثالث تطلیقات إذا طلق الطلقة األولى أو الطلقة األولى والثانیة فبقیت الثالثة، وإن : أي]. ومن طلق دون ما یملك : [ قال رحمھ هللا
عدتھا، ثم  فمن طلق دون ما یملك وخرجت المرأة من. أو بقي لھ طالق واحد) دون ما یملك (من طلق فبقي لھ طالق، فھذا: شئت قلت

ھل النكاح الثاني : تزوجھا زوج غیره وطلقھا وأرادت أن ترجع لألول، فھل ترجع بثالث تطلیقات جدیدة، أو یبني على ما سبق؟ وھذه مسألة
لو تزوجت المرأة مائة زوج وعادت لزوجھا األول رجعت بالعدد األول، فلو طلقھا : یھدم النكاح األول أو ال یھدم؟ فمن أھل العلم من قال

قبلھ طلقة واحدة ورجعت إلیھ بقیت لھ طلقتان، سواء دخلوا بھا أو لم یدخلوا بھا، وسواء حملت أو لم تحمل وأنجبت أو لم تنجب، المھم أنھ ال 
ٍالق مرتان فإْمساك بمْعُروٍف أْو تْسریح بإْحسان َّالط: زالت ھناك عالقة في الطالق األول؛ ألن هللا یقول َ َ َ َِ ِ ِ ٌِ ٌِ َ َ َ َُ َفإْن طلقھا : إلى أن قال] 229:البقرة[َّ َ ََّ َ ِ

وھذا لم یطلقھا الطلقة الثانیة، فبقي على الترتیب األول بنص اآلیة الكریمة، وھذا مذھب جمھور العلماء وأئمة السلف رحمھم ] 230:البقرة[
وقال . یھدم، بل یبقى على الطالق األول إن النكاح ال: ة الصحابة كـأبي بكر وعمر وعلي رضي هللا عنھم، فكلھم یقولونوھو قول أئم. هللا

إنھ إذا نكحھا زوج ثان رجعت بثالث تطلیقات من زوجھا األول إن طلقھا الثانیة، : بعض السلف كـابن عمر وابن عباس رضي هللا عنھما
ًوالمخالفون لھم قاسوه وألحقوه بمن طلق ثالثا . مذھب الجمھور، لظاھر القرآن: والصحیح.  النكاح األولویرون أن النكاح الثاني یھدم

ًفنكحت زوجا غیره، فإنھ باإلجماع لو طلقھا ثالثا وتزوجھا زوج غیره ودخل بھا فإنھ یعود لھا بثالث تطلیقات، فھم یقیسون من طلق الطلقة  ً
أنھ یعود بالعدد األول : والصحیح. ًلثاني وتزوجھا األول؛ یقیسون على من طلق ثالثا ونكحھا زوج غیرهاألولى وتزوجت من بعده ثم طلقھا ا

 ...... .ّقل األزواج أو كثروا، دخلوا أو لم یدخلوا، فالنكاح الثاني ال یھدم النكاح األول
 

 األسئلة
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...... 

 
 المطلقة الرجعیة لھا حق السكنى والنفقة

 
 

باسم هللا، : ًوجزاكم هللا خیرا؟ الجواب ھل في المبیت فقط، أم یدخل فیھ النفقة،] لكن ال قسم لھا : [ قول المصنف! یخفضیلة الش: السؤال
، والصالة والسالم على رسول هللا، وعلى آلھ وصحبھ ومن وااله فمراده القسم، وأما مسألة النفقة فالمطلقة الرجعیة لھا : أما بعد. الحمد 

والقیام علیھا، وإن كانت من أوالت الحمل فإنھ ینفق علیھا حتى تضع حملھا على التفصیل الذي تقدمت اإلشارة إلیھ في حقھا في السكنى 
  .وهللا أعلم. الدروس الماضیة في النفقات وحقوق الزوجات

 
 
 
 

 دور العلماء والخطباء في مواجھة أعداء اإلسالم
 
 

رض في ھذه اآلونة األخیرة إلى أذیة وتشویش من أعداء اإلسالم باسم حقوق اإلنسان، فما ھو تعلمون حفظكم هللا أن ھذه البالد تتع: السؤال
دور الدعاة والخطباء وطالب العلم، ودورنا في مواجھة ھذا الحقد والدفاع عن ھذا البلد المبارك ووالة أمره حفظھم هللا، الذین نذروا أنفسھم 

ھذا السؤال سؤال مھم، وشكر هللا للسائل : أصبحوا محل تقدیر العلم، وفقكم هللا لكل خیر؟ الجوابلتطبیق الشریعة وااللتزام بحدود هللا، حتى 
ًوقد بلغنا وسمعنا جمیعا ما یثیر أعداء اإلسالم ضد ھذه البالد بناء على تطبیقھا للشریعة اإلسالمیة، وھذا أمر ال ینبغي . عنایتھ بھذا األمر ً

فھذه .  الدعاة والعلماء واألئمة والخطباء وطالب العلم دون أن تكون ھناك وقفة ترضي هللا عز وجلالسكوت عنھ، وال ینبغي أن یمر على
هللا سبحانھ وتعالى على والة أمرھا، فنسأل هللا أن یثبتھم على الحق وأن  البالد أنعم هللا عز وجل علیھا بتحكیم الشریعة اإلسالمیة، وأنعم

حسد أعداء اإلسالم ھذا الخیر الذي . صرف عنھم سوءھم، وال شك أنھم محسودون على ھذه النعمةیعینھم علیھ وأن یكبت أعداءھم وأن ی
تعیشھ ھذه األمة، وھذا األمن وھذه الرحمة التي عاشت فیھا األمة بخیر عظیم من هللا سبحانھ وتعالى، فأصبحوا یشوشون ویرجفون ویكیدون 

ه األمة، وھذا التدخل السافر ال یمكن أن یقبلھ أي إنسان منصف في شئون المسلمین؛ إلى باسم حقوق اإلنسان، ووهللا إنھ لحقد دفین على ھذ
ًدرجة أن یدخلوا بیننا وبین شرع هللا عز وجل الذي رضینا بھ سبحانھ ربا، وباإلسالم دینا، وبمحمد صلى هللا علیھ وسلم نبیا ورسوال؛  ً ً ً

أعداء اإلسالم في منتھى الوقاحة والسفور، إلى درجة أن یدخلوا بین المسلمین وبین أصبح . فیریدون أن یدخلوا بیننا وبین هللا جل وعال
ینبغي . ینبغي لألئمة والدعاة والخطباء أن ال یسكتوا عنھ شریعة ربھم، وال شك أن ھذا الحقد وھذه األذیة والكید السافر لإلسالم والمسلمین

إننا سنثیر ھذه المسألة المرة بعد المرة، والقضیة لیست قضیة : لن نسكت، ویقولون: ونالتعامل مع ھذه األذیة؛ ألنھ بلغنا أن األعداء یقول
من . حقوق إنسان، القضیة كید لھذا الدین، وكید لھذه األمة المسلمة، ونوع من اإلرجاف واإلضعاف لھذه القوة التي خاف منھا أعداء اإلسالم

ون على ھذه األرض، وال یمكن ألحد أن یحید عن صراط هللا عز وجل فیسرق إال ھذه النعمة العظیمة أن مئات األلوف والمالیین یعیش
قطعت یده، وال یزني إال أقیم علیھ حده، وال یفعل أي حد من حدود هللا إال أقیم علیھ شرع هللا عز وجل، فكبت أعداء هللا عز وجل، وحیل 

فلیس ھناك حقوق لإلنسان . الطمأنینة وھذا األمن، وھم ال یریدون ھذابین الناس وبین حدود هللا عز وجل، ھال األعداء ھذا الخیر وھذه 
ال بد من وقفة خاصة من أھل العلم، ومن  :ًفإذا. یبحثون عنھا، ھؤالء یریدون أن یفرقوا بین الناس وبین دینھم، وبین المسلمین وإسالمھم

الناس إلى الترابط وإلى القناعة التامة بھذا الدین؛ ألن أعداء اإلسالم المنتسبین لھذه الدعوة ولھذا الدین، وأن یكون عندھم وقفة صادقة تدعو 
أخوف ما یخافون من ھذه األمة أن تماسك جبھتھا الداخلیة، وال یفكرون في شيء مثل زعزعة الناس والدخول بینھم واختراق صفوفھم، 

اإلنسان وتطبیق الشریعة والحدود؛ أن یعتنوا بالخطب فینبغي على األئمة والخطباء من وجھة نظري إذا شوش أعداء اإلسالم في حقوق 
الھادفة المركزة التي تبین الحدود خطبة بعد خطبة، خطبة عن حد القصاص وآثاره الحمیدة على النفوس، وما یثمر من األمن للناس في 

خطبة عن حد الحرابة، وعن الثمرات التي أرواحھم وأنفسھم، وخطبة عن حد السرقة، وما ذكر العلماء واألئمة فیھا، وخطبة عن حد الزنا، و
تجنیھا األمة اإلسالمیة من تطبیق شرع هللا عز وجل، من رضا هللا سبحانھ وتعالى، وحلول الخیرات، ودفع النقم والبالء عن المؤمنین 

واألسرار المبنیة على الحدود، ھذه الخطب یعتني فیھا الخطیب الموفق بالرجوع إلى كتاب هللا وكالم أئمة التفسیر حول الحكم . والمؤمنات
ًفیبین للناس الحدود حدا حدا، حتى یصبح الناس في وعي كامل وقناعة تامة بھذه الشریعة، ال نرید قناعة مبنیة على العواطف، المسألة الیوم  ً

وة أن تنشئ المحاضرات أصبحت مسألة مواجھة، ال بد لألئمة والعلماء وطالب العلم والحاضرین أن یقوموا بدورھم، وعلى مراكز الدع
الناس على فطرتھم، مؤمنون بشرع : ًأوال. التي تثقف الناس وتبین لھم أمر دینھم، فال بد أن یكون عند الناس قناعة مبنیة على أساس صحیح

انتھى، وال ..  أمرهللا: هللا، فلو أتیت إلى رجل في بریة أو بادیة تسألھ عن شرع هللا لم یقبل النقاش؛ ألن القضیة عنده مسلمة وسیقول لك
ّلكن الیوم غزت الفضائیات العقول، وأتت بالسموم، ولبس الحق في الباطل، . الخیر كلھ في أمر هللا: یبحث عن الحكمة وال یسأل عنھا، یقول

دینھم من وعي، وھناك شباب بريء وأطفال صغار یسمعون، وتحاك لھم المؤامرات من التشویش علیھم لنزع ثقتھم من أمتھم و فال بد
ًألن أعداء اإلسالم دائما یرمون .. وشریعتھم، ھناك تشكیك في ھذه األمور، وطعن لألمة من داخلھا حتى تنشأ أفراد تتأثر بھذه األفكار

ولذلك ال بد أن نواجھ ھذا السیل الجارف، والحقد الدفین، واإلفك المبین بقوة تردعھ، وال یردعھ مثل . ویخططون إلى الغد ال إلى الیوم
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فال بد لألئمة أن . لطان الحق، وال تردعھ مثل الكلمة الصادقة المبنیة على كتاب هللا وسنة النبي صلى هللا علیھ وسلم یقولھا الموفق المسددس
، وأن یعتنوا بھذا، وأن یتواصى طالب العلم فیما بینھم ببیان حكم الشریعة، والتحدث عن مثل ھذه الحدود وآثارھا اإلیجابیة وعواقبھا الحمیدة

نتواصى بالحق؛ ألنھ ال یسعنا السكوت؛ وألن إغاظة الكافر مطلوبة، وأعداء اإلسالم إذا وصلوا إلى درجة أن یأتونا في عقر دارنا لكي 
فلینظروا إلى دولھم وما فیھا من سفك الدماء البریئة، ! أال شاھت وجوھھم! فماذا بقي بعد ذلك، قبحھم هللا؟ ینظروا إلى حقوق اإلنسان؛

نتھاك األعراض، وبیع النساء كالسلع في الحانات والخمارات، ما بحثوا عن ھذا وال فكروا فیھ، إنما فكروا في البالد اآلمنة المطمئنة، وا
وفكروا في البالد المسلمة المسددة الموفقة التي أصبحت مضرب المثل، فالشمس ال یمكن ألحد أن ینكر ضوءھا، ھذه حقیقة وشيء یشكر؛ 

ھؤالء ال یریدون الخیر الذي نعیشھ وتعیشھ . أبطلت، فھؤالء یكیدون: أصبت، وأن یقال للمبطل: صاف والحق أن یقال للمصیبألن من اإلن
األمة، وقد ھالھم ما یرون، حتى إن مواسم الحج التي یأتي فیھا المالیین ھالھم ھذا األمن من أمم مختلفة األجناس واألعراف والدول، كلھا 

وأعراض تنتھك في ! دماء تسفك! فیأتون یشككون باسم حقوق اإلنسان، أي حقوق لإلنسان التي یھتفون بھا؟.  وشریعتھتأتي لتطبیق دین هللا
ًأطفال تیتم وما حركوا لھا ساكنا، كل ھذا ال یبحثون عنھ، فالدعوة لیست ! ًمشارق األرض ومغاربھا وما حركوا لھا ساكنا، نساء ترمل

ذي یغیظ، وھذا الذي ینبغي أن تنطلق منھ حمیة الدین ال حمیة الجاھلیة، أن تكون عندنا غیرة على ھذه األمة دعوى حقوق إنسان، وھذا ھو ال
وعلى ھذه البالد وعلى ھذا األمن، وعلى ھذا الخیر الذي نرفل فیھ؛ ألن ھذه حقیقة ال یمكن أن ننكرھا، ومن كفر نعمة هللا بدل هللا عز وجل 

فالواجب علینا عدم السكوت على ھذا، والواجب علینا أن نتواصى، وأن نقول الكلمة المھمة وال . یبدل علینا نعمھعلیھ نعمھ، نسأل هللا أن ال 
ًنجیب بعاطفة وال بخواء، نرید كالما سلیما مصیبا مبنیا على حجج مقنعة، والحمد  فالحجة عندنا؛ ألن هللا یقول ً ً ُقْل فللھ الُحجة البالغة : ً ْ ُ َْ ِ َّ ِ َِ َّ َ ُ

ِوهللا یْحكم ال ُمعقب لُحكمھ وُھو سریُع الحساب : وإذا نطق كتاب هللا بأمر فھو األمر الذي ال یمكن أن یرد] 149:نعاماأل[ ِ ِ ِ َِ َ َ َ َ َ َ َْ ِ ْ ِّ ُُ ُ فا ] 41:الرعد[َّ
ذا حینما نتعقل في حكم وال یستطیع ابن النصرانیة أو ابن الیھودیة أن یعقب على حكم هللا جل وعال، وال نرضى بھذا؛ لكن ال نرضى بھ

معالجة ھذا الداء، وبتر واستئصال شأن ھذا الشر، وذلك حینما یسمع أعداء اإلسالم أن ھذه األمة ال تقبل أن یتدخل أحد في شئونھا، وال تقبل 
الخطباء، ولذلك ھناك واجب على األئمة و. من داخلھا أن یخترق أحد صفوفھا، ولذلك ینبغي توعیة الشباب، وتوعیة األحداث الصغار

واألقالم التي تخاطب الناس في وسائل اإلعالم والتوجیھ المسموع والمرئي؛ أن یقوموا بكلمتھم، وأن یوجھ الناس؛ ألننا نخشى أن تبث ھذه 
ربھم، ولكن السموم فتجد من یتلقاھا، وإن كنا على قناعة أن األمة على ثقة بدینھا، وأن أعداء اإلسالم أحقر من أن یدخلوا بین المسلمین وبین 

ًوإنني وهللا أقولھا من قلبي، وهللا یشھد أنني ما أقولھا إرضاء ألحد ولكن إرضاء . ال بد أن ننبھ على ھذا شكر هللا لوالة األمر في ھذا البلد : ً
داء وبیان كیدھم، ثباتھم على الحق، ولقد سمعت بأذني ما صرح بھ وزیر الداخلیة من كالم یثلج الصدر، ویبھج النفس، من كشف عور األع

إنھم أعداء لإلسالم، حتى یستطیع اإلنسان أن یقف منھم الموقف الصحیح، فھذا : وأنھم ال یریدون إال الحقد على ھذه األمة وعلى دینھا، وقال
أن یثبتھم علیھ، أمر یثلج الصدر؛ ألن كل من نصر ھذا الدین ننصره ونحبھ، وھذا دأبنا، وال نزكیھم على هللا من نصرتھم للحق نسأل هللا 

وال شك أنھم موفقون ما داموا یقولون بذلك ویحمونھ، . وأن یعینھم علیھ، وأن یكبت أعداءھم فیھ، وأن یجعلھم حماة لھذا الدین ورعاة للحق
ا نقول وال شك أنھم منصورون، لسنا نحن الذین ننصرھم، ولیسوا بحاجة إلى نصرنا، لكنھم أحوج ما یكونون إلى نصر هللا عز وجل، إنم

ًھذا ألن ھناك واجبا ومسئولیة، وھناك فرضا محتما على أبناء الدین اإلسالمي ً وكلنا والحمد  في ھذا البلد نؤمن بھذا اإلسالم، لیس عندنا . ً
ل أخبر في وهللا عز وج. إن كل شيء ینصر ھذا الدین ینبغي أن نقف معھ الوقفة التي ترضي هللا عز وجل: وكافرة، ولكن نقول تیارات دینیة

ًكتابھ أن المجاھدین في سبیل هللا ما وطئوا موطئا یغیظ الكفار وال ینالون من عدو نیال إال كتب لھم، والجھاد كما یكون بالسنان وباللسان،  ً
ز وجل لرد ًویكون بالحجة والبیان، فالذي یتكلم بحجة وبكالم قوي ومبني على حجة فقد نصر الدین، ومن تكلم كالما في وجھ أعداء هللا ع

َوالشعراُء یتبُعُھم الغاُو: شبھاتھم وضالالتھم فقد جاھد في سبیل هللا؛ ألن الصحابة رضوان هللا علیھم لما نزل قولھ تعالى ْ ُ ِ َّ َُّ َ َ َ 
 
 
 
 

 حكم من نوى ارتجاع زوجتھ بقلبھ أثناء العدة
 
 

 وھو في سفره، ولكن لم یرجع من سفره إال بعد انتھاء ھل النیة معتبرة في الرجعة، فمن طلق زوجتھ ثم سافر ونوى ارتجاعھا: السؤال
من نوى ارتجاع زوجتھ ولم یتكلم ولم یعمل، فإنھ ال تصح رجعتھ على أصح قولي العلماء، وھو مذھب : العدة، فما الحكم في ذلك؟ الجواب

لكن مذھب جمھور العلماء رحمھم هللا . قاصدأن النیة تثبت بھا الرجعة، على تفصیل عندھم وتفریق في ضوابط الم: عند المالكیة. الجمھور
على أن النیة وحدھا ال تكفي، وأنھ ال بد من قول أو فعل، فلو أنھ نوى الرجعة في قرارة قلبھ قبل خروجھا من عدتھا، ثم خرجت من عدتھا؛ 

  .تعالى أعلموهللا . فھي أجنبیة ولیست بزوجة لھ؛ ألن حدیث النفس ال عبرة بھ ما لم یصحبھ قول وفعل دال علیھ
 
 
 
 

 التفصیل في قتل الحمام داخل الحرم وخارجھ
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: ًكنت ماشیا في الطریق، وفجأة طارت حمامة واصطدمت بسیارتي وماتت من حینھا، فما الحكم في ذلك؟ الجواب! فضیلة الشیخ: السؤال
م معنا في قتل الصید أنھ یستوي فیھ الخطأ والعمد، ًاألصل أن قتل الصید الذي ھو الحمام؛ إن كان اإلنسان محرما ویقود السیارة، فقد تقد

ًوالحمامة فیھا شاة بقضاء الصحابة رضوان هللا علیھم، فتجب فیھا شاة كما ھو قضاء الصحابة، فإذا كنت مسافرا وأنت محرم بالحج أو 
لصحابة رضوان هللا علیھم في جزاء العمرة ثم صدمت حمامة أو دھستھا وقتلتھا فإن علیك الضمان، ویكون ھذا الضمان بشاة في قضاء ا

وأما إذا كان . المثل، فتخرج شاة أو عدلھا من الطعام أو عدل الطعام من الصیام، ھذا ھو األصل المقرر في كفارة قتل الصید أو جزاء الصید
ة، وھو قضاء الصحابة رضوان ًإذا كنت داخل مكة ودھست حمامة، فقتل الحمام أیضا داخل الحرم فیھ شا: الدھس في حرم ال إحرام فیھ، أي

وأما إذا كان الدھس خارج الحرم واإلحرام، مثل . ًهللا علیھم أیضا، فقد قضوا في الحمامة بشاة، وأن من قتل حمام الحرم فكل حمامة فیھا شاة
في حرمھما، فحینئٍذ ال أن تكون في غیر مكة والمدینة، كأن تكون في جدة وحصل الدھس في الطریق إلى مكة أو إلى المدینة قبل الدخول 

  .وهللا تعالى أعلم. شيء علیك، وال ضمان في ھذا، خاصة وأنك مخطئ
 
 
 
 

 عند قراءة آخر سورة القیامة) سبحانك فبلى(قول 
 
 

َألْیس ذلك بقادر على أْن ُیْحیي المْوتى : ھل ورد عند قراءة آخر سورة القیامة: السؤال ََ َ َ َ َْ ِ ٍ َِ ََ َِ ِ ٌذكر، ك] 40:القیامة[َ بلى في صالة الفریضة، : أن یقولِ
َألْیس ذلك بقادر على : ًفي صالة الفریضة لم یرد، إنما جاء في حدیث الترمذي أنھ سمع رجال في قیام اللیل یقول: ًوجزاكم هللا خیرا؟ الجواب ََ َ ٍَ ِِ َِ َ َ

َأْن ُیْحیي المْوتى  َ َْ ِ ًرأتھا خارج الصالة أو سمعت رجال یقرؤھا، فاشھد أن هللا وعلى ذلك فالسنة أنك إذا ق) . سبحانك بلى: (فقال] 40:القیامة[َ
ٌقادر على أن یحیي الموتى سبحانھ وتعالى، وھو على كل شيء قدیر قْل ُیْحییھا الذي أنشأھا أول مرٍة وُھو بكلِّ خلق علیم  ِ َّ َّ َِ َ َ َ َ َ ٍَ ْ َ َُ ُِ َِ َ َ جل ] 79:یس[َّ

سبحانك بلى؛ لكن في الفریضة ال؛ ألنھ ما حفظ :  نافلة فقرأت ھذه السورة تقولوكذلك إذا صلیت باللیل أو صلیت. جاللھ، وتقدست أسماؤه
حدیث صحیح عن النبي صلى هللا علیھ وسلم وھو یصلي بأصحابھ صالة اللیل والنھار المفروضة أنھ وقف عند آیة رحمة وال آیة عذاب  في

ً سكت عنھا علیھ الصالة والسالم، وما كان ثابتا عنھ في الفرض ثبت فلو كانت سنة ما. وال رد على آیة، ولذلك یجب أن نفرق بتفریق السنة
فوجدنا . في الفرض، وما كان في النفل فھو في النفل، فیفرق حیث فرق الشرع؛ ألننا وجدنا الشریعة تخفف في النافلة ما ال تخففھ في الفرض

جدنا اإلنسان یصلي على دابتھ في السفر النافلة وال یصلي علیھا النافلة تصح من القاعد وھو قادر على القیام وال یصح ذلك في الفرض، وو
الفریضة، ویصلي على دابتھ حیثما توجھت بھ في السفر إلى غیر القبلة، وال یصح ذلك في الفریضة، ففرقت الشریعة بین الفرض والنفل، 

ِوقوُموا  : نا نتكلم في الصالة حتى نزل قولھ تعالىك: (قال زید رضي هللا عنھ. وفي الفرض مزیة لیست في النفل، ففرقنا لتفریق الشرع َِّ ُ َ
َقانتین  ِ ِ وھذا أصل في أننا ال نتكلم في الفریضة، فلما جاء الكالم في نافلة ولم یوجد في ) فأمرنا بالسكوت ونھینا عن الكالم [238:البقرة[َ

األصل أن النافلة : بقي الفرض على أصلھ، فال نقولفرض بقي الفرض على األصل، وھذا ما یسمونھ تخصیص العموم، خصت النافلة ف
ًوالفرض على حد سواء؛ ألن الشریعة ما قالت إنھما على حد سواء، بل جعلت في النافلة تخفیفا لیس في الفرض، وبناء على ذلك نقول ما : ً

  .وهللا تعالى أعلم. ورد بعمومھ یبقى على عمومھ، وما ورد بخصوصھ یخص الحكم بھ
 
 
 
 

 روج الموكل من منى قبل رمي وكیلھجواز خ
 
 

أول شيء یشترط في صحة التوكیل في : في مسألة رمي الجمار، ھل یجوز للموكل أن یخرج من منى قبل رمي وكیلھ؟ الجواب: السؤال
ًرمي الجمار؛ أن یكون األصیل عاجزا عن الرمي، حقیقة أو حكما، عاجز حقیقة مثل المشلول ال یستطیع أن یرمي، وعاجز  ًحكما مثل ً

الشخص الذي یخشى منھ ضرر أو یخشى أن یموت مثل المریض بالقلب، وكبیر السن من الحطمة الذي یغلب على الظن أنھ لو دخل في 
ًزحام الجمرة لمات، فھذا عاجز حكما، وإن كان قادرا على الرمي حقیقة، لكنھ ال یستطیع ألجل الزحام، فھو في حكم العاجز الذي ال یستطیع  ً

ًكذلك العاجز حكما مثل المرأة الحامل التي یغلب على الظن أنھا لو دخلت في الزحام أو ضربت على بطنھا ربما قتلت، فھؤالء . ميأن یر
أنھم رموا : یرخص لھم، ومثل الصبیان الذین ال یعرفون الرمي وال یستطیعون، فھؤالء یوكلون، وجاء في حدیث أنس عند ابن ماجة وغیره

ًأن یكون الوكیل الذي توكلھ بالرمي حاجا في ذلك العام، فال : الشرط الثاني.  الوداع مع النبي صلى هللا علیھ وسلمعن الصبیان في حجة
توكل الذي لم یحج، ومن الخطأ أن بعض الباعة في منى یتوكل عن بعض الحجاج، وھذا خطأ، فال یصح الرمي إال من حاج؛ ألنھ عبادة ال 

ً ال یصح رمیھ إال أن یكون محرما، كذلك - األصیل- بع لألصیل فحكمھ حكم األصیل، كما أن ھذا الرامي تصح إال من الحاج، والوكیل تا
یشترط أن یبدأ الوكیل بالرمي عن نفسھ حتى یتم الجمرات الثالث ثم : ًثالثا. ًالوكیل ال یصح رمیھ إال إذا كان محرما بالحج في ذلك العام

الثالث؛ ألنھا نسك واحد، فیتم الرمي الذي أوجب هللا علیھ حتى یتم الثالث ثم یرجع ویرمي عن الجمرات : یرجع ویرمي عمن وكلھ، وقلنا
فإذا كان ھذا في الكل فإن الجزء آخذ حكم ) حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة : (غیره بالسنة، فإن النبي صلى هللا علیھ وسلم ألزم بھذا فقال
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األفضل أن : وقال بعض السلف. ح أن یبرئ ذمة الغیر مع شغل ذمتھ في حق نفسھالكل، فیرمي عن نفسھ ثم یرمي عن غیره، وال یص
یحضر األصیل ثم یرمي الوكیل بمحضره؛ ولكن ھذا إن تیسر وفعل فھو من باب األفضل، ولكن ال بأس بتركھ ولیس بالزم، ولو أنھ جلس 

ًفائدة حضوره أن ھناك سننا : ین استحبوا حضور الموكل قالواوالذ. في الخیمة أو جلست المرأة في الخیمة وانطلق وكیلھا ورمى فإنھ یصح
ًمرتبطة بھ شخصیا، فإذا عجز عن الرمي فھو قادر على الدعاء، فبعد ما یرمي وكیلھ یقوم ھو بالدعاء عن نفسھ ویحقق ھذه السنن تأسیا  ً

إن مقصود : ت سنة الشھود والحضور، فقالوابرسول هللا صلى هللا علیھ وسلم؛ ألنھ شھد ورمى، فإن عجز عن شيء في سنة الرمي بقی
لیس الحضور بالزم وال واجب، وإذا رمى وكیلھ وھو : الشرع أن یكون في ھذا الموضع، إلى غیر ذلك مما ذكر من التعلیل، وعلى كل حال

ن یكون الموكل في منى، أو ھل یشترط أ: ھل الخروج من منى لھ تأثیر؟ أي: فإن قیل. وهللا تعالى أعلم. في خیمتھ فالرمي صحیح ویجزیھ
 فال -لست في داخل منى: أي-ال یشترط؛ بحیث إنھ لو رمى عني جمرة العقبة وأنا أطوف طواف اإلفاضة : یكون عند الجمرات؟ فالجواب

 الرمي بأس، والمرأة العاجزة عن الرمي لو وكلت عن رمیھا ثم بعد ذلك نزلت وطافت طواف اإلفاضة وتحللت فال بأس، فال یشترط أثناء
  .وهللا تعالى أعلم. أن تكون بمنى، وھكذا لو تعجل ورمى عنھ وكیلھ ثم خرج من منى فإنھ یجزیھ وال حرج علیھ في ذلك

 
 
 
 

 أھمیة العمل بالعلم
 
 

ل خیر؟ نجد العلماء ینبھون على ضرورة العمل بالعلم، فما معنى ھذا؟ وما ھو الطریق للحصول على العمل بالعلم وفقكم هللا لك: السؤال
، والصالة والسالم على خیر خلق هللا، وعلى آلھ وصحبھ ومن وااله: الجواب فالعمل بالعلم درجة عظیمة، : أما بعد. باسم هللا، الحمد 

ومنزلة شریفة كریمة أحبھا هللا وأحب أھلھا، واصطفى لھا خیرة خلقھ بعد أنبیائھ ورسلھ صلوات هللا وسالمھ علیھم أجمعین، فأحب الخلق 
إلى هللا بعد األنبیاء والرسل العلماء العاملون، وھم الصدیقون الذین جعل هللا مراتبھم في الجنة بعد مراتب األنبیاء، جعلنا هللا منھم بمنھ 

فالعمل بالعلم ھو البركة العظیمة، وھو من أصدق الشواھد وأظھر الدالئل على أن ھذا العلم مبارك، فالعبد . وكرمھ وھو أرحم الراحمین
عملھ بالعلم، وحرصھ على أال یدنس علمھ بالمخالفة  : أولھما: الذي بورك لھ في علمھ تظھر دالئل بركة علمھ في جانبین عظیمین

أن یرزقھ هللا عز وجل نشر العلم، ونفع األمة، : ًثانیا. ًورسولھ حتى ال یمقتھ هللا عز وجل، وإذا مقت هللا عبدا فال تسأل عن حالھ والعیاذ با
ًوالحرص على داللتھا للخیر، ومحبة ھذا النصح وھذا التوجیھ بنشر العلم قائما وقاعدا، مسافرا وحاضرا، ینشره بین الصغیر والكبیر،  ً ً ً

ًعلما وعمال، ودعوة : فإذا رزق هللا العالم ھاتین الخصلتین. والجلیل والحقیر، یحب أن الناس كلھم مثلھ، وأن الناس أفضل منھ في العلم ً
ًاللھم إني أسألك علما نافعا، : ًیما للمسلمین، فقد أتم هللا علیھ النعمة، وبارك لھ في العلم، وھذا ھو الذي یسألھ ولي هللا المؤمن حینما یقولوتعل ً

ن صاحبھ فمن أظھر الدالئل على عدم نفع العلم أن ینزع هللا م. ومن ھنا استعاذ النبي صلى هللا علیھ وسلم بربھ جل جاللھ من علم ال ینفع
العمل، وإذا نزع العمل من العلم أصبح صاحبھ من الجاھلین، فتجده یخبط خبط عشواء، وتجد علوم العلماء الراسخین من أئمة السلف 
والتابعین لھم بإحسان منیرة، وأقوالھم واضحة، وحججھم بینة، وألسنتھم ألسنة صدق ال تتلجلج؛ من وضوح الحق وظھوره في صدورھم؛ 

العلم من كل قلوبھم، وعملوا بھ بأبدانھم، أحبتھ قلوبھم وأجنتھم، ونطقت بھ ألسنتھم، وعملت بھ جوارحھم وأركانھم، فأسعدھم هللا ألنھم أحبوا 
بھ في الدنیا واآلخرة، فھذه ھي سعادة العلم، وھي لذتھ وسلوتھ وبركتھ وخیره، أعني أن یرزق اإلنسان العمل بھ؛ ألنھ إذا عمل رأت الناس 

ًت دالئل العلم في سمتھ وھدیھ وقولھ وعملھ وظاھره وباطنھ، فصار إماما ھادیا مھدیا، مھتدیا في نفسھ ھادیا لغیره، وقد جمع هللا عملھ، ورأ ً ً ً ً
ِوالعْصر : ھذه المنزلة لخیرة عباده فقال َ ٍإن اإلنسان لفي خْسر * َْ ُِ ِ ََّ َ َ ُإال الذین آمنوا * ِ َ َ ِ َّ َّ ة التي علیھا سعادة الدنیا ھذا األساس والقاعد] 3- 1:العصر[ِ

ِوالنجاة من الخسارة، إال الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصْوا بالحق وتواصْوا بالصْبر  َّ ِ ِ َّ ِ ِِ ِ َِ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ ََ ِّ َْ ُ ُ َّ ًفاھتدوا في أنفسھم أوال، ثم ھدوا ] 3:العصر[َّ
وجل أن یبارك لطالب العلم في علمھ، فإنھ یحتمل ھمھ العمل بعد وإذا أراد هللا عز . غیرھم، ولن یھتدي اإلنسان في نفسھ حتى یعمل بالعلم

العلم، أول ما یحمل في العلم اإلخالص، ثم بعد ذلك یحمل ھم الجد واالجتھاد في تحصیلھ وطلبھ، ثم إذا رزقھ هللا اإلخالص والجد واالجتھاد 
 القبول من هللا جل وعال، فإذا وفق في دالئل القبول وظھرت في تحصیلھ وطلبھ، حمل ھم العمل بما علم، فإذا وفق للعمل بما علم حمل ھم

ًأمارات القبول من حب هللا سبحانھ وتعالى لھ، ووضع المحبة في الخلق، وانتشر علمھ، وانتفع بھ الناس؛ ازداد ذلة وانكسارا لربھ، فلم یشعر 
ًفي نفسھ حتى یجعلھ ربھ ھادیا مھدیا، فینشر العلم بین الناس، ویوطئ كنفھ  للناس، ویخفض جناحھ لمن اتبعھ من المؤمنین حتى ینتفع الناس ً

: العمل بالعلم المراد بھ فعل ما أوجب هللا عز وجل، وترك ما حرم هللا عز وجل مما علم من نصوص الكتاب والسنة، قال تعالى. بعلمھ
َوجعلنا منُھم أئمة یْھدون بأْمرنا  َِ َ َِ َ َ َ َ َُ ً َّ ِ ِْ ْ ً بالعلم، فال ھدایة إال بعلم، وال یمكن أن یكون العلم صحیحا إال إذا كان معھ فجعل الھدایة] 24:السجدة[ْ

أن هللا : فأي سنة تتعلمھا تحرص على تطبیقھا، فإذا سمعت رحمك هللا). ھتف العلم بالعمل فإن أجابھ وإال ارتحل: (العمل، قالوا في الحكمة
ل ما تكون الصالة أن تبكر إلیھا، فتبكر أول الناس إلى المسجد، إن استطعت یحب الصالة والمصلین، فمن عملك بعلمك حینما علمت أن أفض

ًأن ال یؤذن للفریضة إال وأنت في المسجد فقد عملت بما علمت، وإن استطعت إذا دخلت المسجد فصلیت أن ال تجلس صامتا؛ ألنك تعلم 
ار  عز وجل حتى تصلي والمالئكة تصلي علیك؛ فقد عملت بما فضل الذكر، فتجلس ما بین تالوة القرآن وتسبیح وذكر  واستغفار وانكس

فإذا صلیت رحمك هللا ووسعك أن تنتظر الصالة بعد الصالة، وسمعت ما ورد من السنة في . علمت ألنك علمت فضل ھذه األمور فعملت بھا
ومن أھل القدوة فتحرص على أن تكون فضل ذلك فجلست ورابطت واحتسبت األجر عند هللا عز وجل، خاصة إذا كنت من طالب العلم 

فإذا صلیت وأدیت الصالة على أتم وجوھھا وجاءتك الفرائض ونوافلھا ورواتبھا . ًإماما لغیرك؛ فإذا حرصت على ذلك فقد عملت بما علمت
لیل، فال تمر علیك لیلة إال حرصت على األكمل واألسمى، فانتقلت من السنن الراتبة ومن الوتر إلى إحیاء اللیل وقیامھ، فحرصت على قیام ال
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ًقمتھا ما لم تكن مسافرا أو عندك عذر، ثم إذا وفقك هللا إلى قیام اللیل حرصت على اإلكثار من النوافل في النھار، وعلمت فضل الوضوء 
تنتقل . ئلھاوفضل الصالة بعد الوضوء، فصرت ال تحدث حتى تتوضأ، وال تتوضأ حتى تصلي ركعتین، فبورك لك في علمك بالصالة وفضا

ورد من الرحمن مما یكون من  علمت أن هللا یحب المتصدقین، وأن الصدقة صدق في اإلیمان، وتصدیق لما.. بعد ذلك إلى فضائل الصدقات
فضائل الصدقة في الدین والدنیا واآلخرة، والمراتب العلى في الجنان، فسخى قلبك، وأنفقت یمینك، فأصبحت الدنیا في یدك ال في قلبك، 

فإذا علمت أن هللا یحب منك الصدقة الخفیة، فبعد أن كنت . أصبحت ال تبالي بما تنفق، وأصبح أحب ما یكون عندك أن تلتمس مرضاة هللاو
َإْن تْبدوا الصَدقات فنعما ھي وإْن تخفوھا وتْؤتوھا الفقراء فُھ: تتصدق أمام الناس علمت أن األفضل أن تخفیھا َ َ ََ َ َ َ َ َ َُ ُ ُ ُ ْ ُ ُْ ِ ِِ َّ ِ ِ ِ َّ ْو خْیر لكم ُ ُ َ ٌ َ فتنتقل ] 271:البقرة[َ

ثم بعد الصدقات . إلى مرتبة اإلخفاء، فكنت تتصدق بالنھار ثم صرت تتصدق باللیل، كنت تتصدق مع أناس فإذا بك تحمل الصدقة لوحدك
 یبتلیك، وخرجت من انتقلت إلى درجة اإلیثار، فكنت تتصدق بالفضل، فجاءك أخوك في كربة أو دین أو نكبة وعندك مال، فعلمت أن هللا

ًالمسجد ورأیت مكروبا منكوبا یقول لك عشرون، وھو أشد ما یكون حاجة لھا، فعلمت  ولیس في جیبك إال لایر أو ریاالن أو عشرة أو! : ً
في : ذا قیل لھولذلك كان بعض مشایخنا رحمة هللا علیھم ینزعج إ. أعطني وثوابك على هللا، فأعطیتھ فقد عملت بما علمت: أي) : (معنى

 وفي سبیل هللا، وال یمكن أن أبرح حتى أعطیھ؛ ألنھ یعلم ما معنى ھذه : ألنھ قال لي: ًسبیل هللا، وال یمكن أبدا أن یبرح حتى یعطي، یقول
تى یجعلك هللا عز وجل ثم تنتقل إلى مراتب أخرى ح. ففائدة العلم أن یعمل اإلنسان بما علم، وأن یعلم كیف یعامل هللا سبحانھ وتعالى. الكلمة

ًمن العلماء العاملین، وهللا یبتلي طالب العلم من أول خطوة یخطوھا، من الیوم تفكر أنك ال تتعلم شیئا إال عملت بھ، وال تسمع بسنة إال عملت 
رءوا أحادیث الصدقات اعمل بالحدیث ولو مرة تكن من أھلھ، حتى إن بعض أئمة الحدیث كاإلمام البخاري وغیره كانوا إذا ق: بھا، قالوا

جمعوا ما عندھم فتصدقوا بھا، ال یحبون أن یمر علیھم أمر من أوامر هللا ورسولھ صلى هللا علیھ وسلم في ندب أو طلب أو رغبة أو رھبة 
ب العلم أو رجاء إال حرصوا على تطبیقھ والعمل بھ؛ وعندھا ینشرح صدره، ویثبت على الخیر قدمھ، ولذلك تجد بعض طالب العلم ال یطل

ًشھرا أو شھرین إال وجد نفحات العلم وبركاتھ في صدره وقلبھ وقالبھ، تجد فعال أن العلم أثر علیھ نسأل هللا - وتجد بعض طالب العلم . ً
یمر على ً إذا دخل في طلب العلم إذا بھ یحفظ الصغیر والكبیر، وإذا بھ أقسى الناس قلبا، وأبعدھم عن هللا عز وجل، وتجده -السالمة والعافیة

ًالمواقف التي تھز عامة المسلمین وال یحرك فیھ ساكنا؛ ألنھ إذا طبع على القلب أو مقت هللا صاحبھ فال تسأل عن حالھ، فنسأل هللا بعزتھ 
 وبین على كل موفق سعید أن یحرص على أن یكون بینھ وبین هللا سر، وأفضل ما یكون العمل بالعلم إذا كان بینك. وجاللھ أن یعیذنا من ھذا

تجلس مع . ٍهللا عز وجل، وأفضل ما یكون وأكمل ما یكون عملك بعلمك حینما یكون بینك وبین هللا في أسرار خفیة ال یعلمھا إال هللا عز وجل
الناس وتعاشر طالبك وإخوانك وأھل مسجدك كواحد منھم، تسافر معھم وتجلس معھم وال یشعرون بقیامك في لیلك، وال بطاعاتك وال 

ً وال بأمورك الخفیة؛ ألنك تخاف الریاء على نفسك، فإذا خلوت بربك علم هللا أن بینك وبینھ سرا وھو الخوف الصادق والخشیة بنفقاتك
ثم إذا أراد أن یتم علیك النعمة أوصلك . ھذه مرتبة. الخفیة، فعندھا یبوئك هللا مبوأ الصادقین، ویفتح علیك حتى تبلغ درجات العلماء العاملین

 ال تبالي بما أظھرت وأخفیت من عملك، فتصبح عندك السر والعالنیة سواء، بحیث إنك لو أظھرت العمل لم تبال بالناس، ولو إلى درجة
ھذه كلھا مراتب للمخلصین واألئمة المھتدین، . جلست في محاضرة وفي مسجد تخطب خطبة وأمامك عشرة آالف، فكأنك جالس وحدك

نسأل هللا العظیم بأسمائھ الحسنى ووجھھ الكریم، أن یجعلنا . األمثلة في المعاملة مع هللا عز وجلولذلك كان أئمة السلف یضربون أروع 
وصلى هللا وسلم وبارك على محمد، وعلى آلھ . علماء عاملین أئمة مھدیین، غیر ضالین وال مضلین، إنھ ولي ذلك وھو أرحم الراحمین

  .وصحبھ أجمعین
 
 
 
 

 [3[عة  باب الرج-شرح زاد المستقنع 
لقد اھتم اإلسالم بشأن المرأة فجعل لھا قدرھا عند زوجھا، ورفع من شأنھا كأم مربیة لألجیال، ورد لھا اعتبارھا فیما إذا اختلفت مع زوجھا 

وآدابھ أو حصل لھا طالق أو فراق، أو انتھت العدة ولم یشعر بذلك الزوج، فلھا قولھا ورأیھا تتكلم وتتخاطب مع زوجھا وفق معاییر الشرع 
وھنا أحكام تتعلق باختالف الزوج مع زوجتھ في وقت الطالق وانتھاء العدة، ففي أحوال یقبل قولھا وفي أحوال . وأخالقھ أمام القضاء العادل

 یقبل قولھ، وقد بین الشیخ ھذا االختالف، مع بیان مأخذ كل قول للعلماء في ذلك
 اختالف الزوجین في انقضاء العدة

 
 

. ن الرحیم الحمد  رب العالمین، والصالة والسالم على أشرف األنبیاء والمرسلین، سیدنا محمد وعلى آلھ وصحبھ أجمعینبسم هللا الرحم
فقد شرع المصنف رحمھ هللا في بیان مسائل االختالف في الرجعة، وھذه المسائل في الحقیقة ترجع إلى كتاب القضاء، یختصم فیھا : أما بعد

ُقعت الرجعة أو لم تقع الرجعة؟ وكان ینبغي أن تذكر ھذه المسائل في كتاب القضاء؛ ألنھا راجعة إلى المسألة الزوج مع زوجتھ، ھل و
من ھو المدعي ومن ھو المدعى علیھ؟ وقد ذكرنا غیر مرة أن من عادة أھل العلم رحمھم هللا أنھم یذكرون مسائل االختالف في : المشھورة

ُ فمسائل االختالف في البیع تذكر في كتاب البیع، ومسائل االختالف في اإلجارة تذكر في باب اإلجارة، كل باب من أبواب المعامالت بحسبھ،
وھكذا بالنسبة لمسائل االختالف في باب األنكحة، فذكر المصنف رحمھ هللا اختالف الزوج مع زوجتھ وسیذكر جملة من الصور التي اختلف 

 ونحكم بكونھا خرجت من العدة، أو یبقى الزوج على األصل من أنھا رجعیة وأنھا في عدتھا، ھل نصدق الزوجة. فیھا العلماء رحمھم هللا
ًإذا طلق الرجل امرأتھ طالقا رجعیا، وادعت المرأة أن العدة قد انتھت، فإنھا : من حیث األصل: ًویحكم بقولھ قضاء؟ ھذه المسألة فیھا تفصیل ً

، وإما أن تكون )باألقراء(فالعدة إما أن تكون بالحیض .  الحمل، أو من ذوات األشھرذوات الحیض، أو تكون من ذوات إما أن تكون من
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ًباألشھر كالصغیرة واآلیسة من الحیض، وإما أن تكون بوضع الحمل، فإن كانت المرأة المطلقة طالقا رجعیا من ذوات األقراء، فإنھ حینئٍذ  ً
َھ أنھا قد خرجت من عدتھا یمكن في مثلھ أن تخرج، ُحكم بقولھا إال إذا دل الدلیل ینظر في الشيء الذي تدعیھ، إن كان الوقت الذي ادعت فی ِ

فإذا ادعت أنھا خرجت من عدتھا وكان قد طلقھا قبل شھر نظرنا إلى أقل الحیض، یكون فقھ المسألة أنھا دعت أنھا قد حاضت . على خالفھ
ثة أطھار أو ثالثة حیضات؟ إذا ادعت أنھا خرجت من العدة وكان وقت ثالث حیضات، أو طھرت ثالثة أطھار، على الخالف ھل العدة ثال

لكن اإلشكال أن . الطالق قد مضى علیھ ثالثة أشھر، فحینئٍذ ال إشكال؛ ألن الغالب صدقھا، وھذا ألن األصل أنھا في كل شھر تحیض حیضة
الق، فھل یمكن لمثلھا أن تحیض ثالث حیضات أو تدعیھ في غیر المعتاد، كأن یمضي شھر على الطالق، أو یمضي شھر ونصف على الط

نرجع إلى المسألة التي تقدمت معنا في باب الحیض، فننظر إلى أقل الحیض وأقل الطھر، : تطھر ثالثة أطھار في ھذه المدة؟ الجواب
ا قلنا على قول الحنابلة فإذ. ُفنضیف أقل الحیض إلى أقل الطھر ونكرره ثالث مرات في األطھار، وثالث مرات في الحیضات مع الطھر

إنھا طھرت : إنھا حاضت الحیضة األولى في الیوم األول وطھرت مباشرة ثم قالت: إن أقل الحیض یوم ولیلة، وقالت: والشافعیة رحمھم هللا
شر تم طھرھا األول، ففي یوم الرابع ع. ًننظر في الطھر، فإذا وافق أقل الطھر الذي ھو ثالثة عشر یوما أضفناھا للیوم الذي ھو یوم الحیض

انقطع الدم : رأیت الدم في الیوم الخامس عشر، والیوم الخامس عشر ھو الحیضة الثانیة، فإذا قالت: وتدخل في الحیضة الثانیة، فإذا قالت
ًبتمام مدتھ أضفنا ثالثة عشر یوما فصار الكل ثمانیة وعشرین یوما فتكون قد دخلت في الحیضة الثالثة في التاسع والعشر إنھا : ین؛ فإذا قلناً

ًقد دخلت بدخول التاسع والعشرین فأضف یوما واحدا لحیضتھا الثالثة، فبتمام الیوم التاسع والعشرین تكون قد أتمت الحیض، ثم قالت إنھا : ً
الث فقد حلت فإذا دخلت في الطھر الث. فبدایة طھرھا أن تضیف على الیـوم التاسع والعشرین لحظة لكي تدخل في الطھر الثـالث. طھرت

ًإن ھذا القول وھو أن أقل الحیض یوم ولیلة وأقل الطھر ثالثة عشر یوما استند إلى : وكذلك بالنسبة للمذھب قلنا. على القول بتمام الحیض
، فإن امرأة ادعت أنھا قد خرجت من عدتھا في شھر. قضیة شریح رحمھ هللا مع أمیر المؤمنین علي بن أبي طالب رضي هللا عنھ وأرضاه

بخروجھا من : یعني) إن جاءت ببینة من أھلھا یشھدون بصدقھا حكمت: ( شریح لھذا، وقال: فرفعت القضیة إلى علي رضي هللا عنھ فقال
ًفدل ھذا على أنھ إذا مضت تسعة وعشرون یوما ولحظة . أحسنت، أو كلمة ثناء بالفارسیة: أي) قالون: (عدتھا، فقال لھ علي رضي هللا عنھ

إن الحیض ال حد ألقلھ فاألمر أخف وأقل؛ ألنھ یتحقق ولو بلحظة واحدة كما ھو : أما إذا قلنا.  یحكم بخروج المرأة من عدتھاأنھ یمكن أن
ًمذھب المالكیة، وتضیف إلیھا ثالثة عشر یوما طھرا، ویكون حینئٍذ الشھر زمن اإلمكان من حیث األصل على كل حال المصنف رحمھ هللا . ً

ًرون یوما ولحظة، فإذا ادعت المرأة وكانت من ذوات األقراء أنھا قد طھرت خالل شھر أو خالل ھذه المدة فأكثر، حكم اختار أنھ تسعة وعش
ًھكذا لو كان الزوج یقر أن زوجتھ عادتھا مثال ستة أیام، وتطھر في العادة أربعة عشر یوما، . بتصدیقھا من حیث األصل؛ ألنھ زمن اإلمكان ً

ًن یوما ثم عشرون یوما ثم عشرون یوما، فلو ادعت بعد شھرین حكم بخروجھا من العدةفحینئٍذ یحسب لھا عشرو ً وتقاس على ھذا المسائل . ً
األخر؛ ألن ھذه المسألة أصل من جھة أقل الحیض وأقل الطھر؛ وإال إذا ادعت المرأة أنھا خرجت من عدتھا في زمن یمكن أن تخرج فیھ 

وإذا كانت المرأة من ذوات .  بصدق قولھا ما لم یقم الدلیل على خالفھ، ھذا بالنسبة لذوات األقراءمن عدتھا وكانت من ذوات الحیض حكمنا
ًاألشھر كالصغیرة واآلیسة من الحیض فعدتھا ثالثة أشھر، فحینئٍذ ال یكون االختالف في نھایة العدة مشكال إذا كان ھناك اتفاق على بدایة 

ع فیھ الطالق لم یقع إشكال في خروجھا؛ ألنھا تضاف ثالثة أشھر كاملة، ولو ادعت دون الثالثة األشھر فإذا اتفقا على الیوم الذي وق. الطالق
إن الطالق كان : ًفیقول مثال. لم یلتفت إلى قولھا؛ لكن اإلشكال في ھذا النوع من النساء أنھ یختلف الزوج مع زوجتھ في زمن وقوع الطالق

فالفرق بینھما . م األربعاء، فالزوج یدعي الطالق في الخمیس، والزوجة تدعي الطالق في األربعاءكان الطالق یو: یوم الخمیس، وتقول ھي
وسیأتي إن شاء هللا بیان أن . یوم واحد فإذا كان قد راجعھا في ھذا الیوم، فھل تكون قد خرجت من عدتھا أو لم تخرج؟ فحینئٍذ یحكم باألصل

بل طلقتك یوم : طلقت یوم األربعاء، فأنا اآلن حل لألزواج وقد خرجت من عدتي، فقال: ا قالتاألصل بقاء الزوجیة إلى یوم الخمیس؛ ألنھ
ًفالیوم المختلف فیھ الذي ھو تمام الستین یوما على قولھ، وزیادة الیوم . الخمیس وال زلت في عصمتي، وقد راجعتك في ھذا الیوم األخیر

طلقتني یوم األربعاء، فاألصل والیقین أن : وقالت ھي. طلقتك یوم الخمیس: ینما قالعلى قولھا، ترجع إلى مسألة أخرى، وھي أن الزوج ح
أننا یوم األربعاء متفقون على : األمر الثاني أنھ من حیث األصل. الزواج باق إلى الخمیس؛ ألن األصل أنھا زوجتھ وھو الذي أوقع الطالق

ولذلك فطائفة من العلماء یفرعون ھذه المسألة على مسألة .  نستصحب األصل:أنھا كانت زوجتھ من حیث األصل حتى وقع طالقھا، فیقولون
األصل بقاء ما كان على : ( ، وھي إحدى القواعد الخمس التي ذكرناھا، والتي قام علیھا الفقھ اإلسالمي، ومن فروعھا)الیقین ال یزال بالشك(

لى سبق الطالق، فإذا جاءت بشھود أنھ طلقھا یوم األربعاء خرجت من یوم الخمیس حتى یدل الدلیل ع فاألصل أنھا زوجتھ إلى). ما كان 
ّطلقتني یوم األربعاء وأنا اآلن حل ولیس لك علي : ًعدتھا وأصبحت حالال لألزواج، وال یملك ارتجاعھا إال بعقد جدید، فھما إذا اختلفا وقالت

قولھ، فإن شھد الشھود أنھ وقع طالقھ لھا یوم األربعاء حكم بكونھا حكمنا ب. بل طلقتك یوم الخمیس: وقال. سلطان؛ ألني قد خرجت من عدتي
ًأما ذات الحمل إذا طلقھا وكانت حامال فالعلماء . أجنبیة وال تحل لھ إال بعقد جدید على األصل الذي ذكرناه في الرجعیة إذا خرجت من عدتھا

روجھا من عدتھا إال إذا وضعت جنینھا، ویكون الوضع المعتبر، ال یمكن أن یحكم بخ: من أھل العلم من قال: اختلفوا فیھا على وجھین
مسألة : ًوتقدیر الحمل بستة أشھر تتفرع علیھ مسائل مھمة جدا منھا. وحینئٍذ البد من مضي ستة أشھر؛ ألن الستة األشھر ھي تمام الحمل

ًكم األطباء بوجوده حیا، فحینئٍذ یشق بطنھا ویستخرج، إال إذا تمت لھ ستة أشھر، وح شق بطن المرأة إذا ماتت وفي بطنھا جنین، فال یجوز
: إذا ادعت أنھا وضعت حملھا قبل ستة أشھر ال یحكم، والدلیل على ذلك قولھ تعالى: كذلك مسألة. أما إذا كـان دون ستـة أشھر فال یشـق

ًوحْملُھ وفصالُھ ثالثون شْھرا  َ َ َ َ َ َُ َ ُ ّوقد بین نص . ًوفصالھ عن الرضاع یتم في خالل ثالثین شھراّفبین سبحانھ أن حمل الجنین ] 15:األحقاف[ُِ
ًالقرآن أن الرضاع في األصل یكون حولین كاملین، والحوالن أربع وعشرون شھرا، فإذا كان الحمل مع الرضاعة التامة بنص القرآن یكون 

ًثالثین شھرا، فمعنى ذلك أن أربعة وعشرین شھرا منھا للرضاعة، ویبقى ستة أشھر ھي ل لحمل، وھذا یدل على أن أقل الحمل ھو ستة ً
ینظر إلى تمام الحمل وذلك بستة أشھر وال یلتفت : إذا ثبت ھذا وادعت أنھا وضعت حملھا، فقد اختلف العلماء فبعض العلماء یقول. أشھر

وفرعوا على . ًذا ألقتھ ولو كان سقطاالسقط إذا كان بعد مدة التخلق وتصویره حكم بخروجھا من العدة إ: إلى ما دونھ، ومن أھل العلم من قال
ًوبناء على . أنھ یستتبع الدم ویحكم بكونھ آخر حكم دم النفاس، كما اختاره بعض أصحاب اإلمام الشافعي رحمة هللا علیھم: ذلك مسائل منھا



 2195 

ھ، حكم بخروجھا من العدة، والصحیح ما إذا تمت ودخلت في األربعین الثانیة ھي التي ینتقل فیھا من النطفة إلى العلقة، ثم ألقت: ذلك یقولون
: أي] إن أمكن : [ بالنسبة لقولھ. ذكرناه أنھ البد من تمام مدة الحمل حتى یحكم بخروجھا من العـدة، كما سیـأتي تفصیـلھ في بـاب العـدد
ألصل أنھا إذا طلقت طلقة واحدة زمان اإلمكان ال نقبل من كل امرأة أن تدعي خروجھا من عدتھا؛ ألن ھذا یفوت على الزوج إرجاعھا، فا

فإذا ادعت أنھا خرجت من العدة فقد فوتت على زوجھا حقھ، وحینئٍذ یترتب علیھ . ًأو طلقتین وكانت مدخوال بھا، فإن زوجھا أحق بارتجاعھا
المعتبر للحكم بخروج المرأة، فھذا یدعو العلماء رحمھم هللا إلى بیان الحد . أنھ ربما عقد علیھا رجل آخر، فعقد على امرأة في عصمة غیره
 ......والقول المعتبر من المرأة إذا ادعت تمام عدتھا وخروجھا من حك

 
 أحوال المرأة إذا ادعت انقضاء عدتھا من زوجھا

 
 

...... 
 

 أن تدعي المرأة انقضاء العدة في زمن ممكن انقضاؤھا فیھ
 
 

من طالقھا : أي) وإن ادعت انقضاء عدتھا: (فقولھ]. یمكن انقضاؤھا فیھ وإن ادعت انقضاء عدتھا في زمن : [ قال المصنف رحمھ هللا
وكذلك ادعت . ًمضت ستة أشھر، وأیضا إذا قالت أنھا ألقت جنینھا أو ولدت: بأن قالت ذات حمل) في زمن یمكن انقضاؤھا فیھ(الرجعي 

جت من عدتھا وكان الطالق قد وقع قبل ثالثة أشھر، إن انقضاء عدتھا في شھر على القول الذي ذكرناه في أقل الحیض، أو ادعت أنھا خر
فلو انعكس األمر وكان في زمن ال یمكن، فادعت ذات األشھر أنھا ] في زمن یمكن : [ قولھ. كانت من ذوات األشھر، فحینئٍذ یحكم بقولھا

ھذا . إنھا خرجت من عدتھا: ة شعبان تقولفي أول رجب ثم جاءت في نھای طلقني: خرجت من عدتھا بعد شھرین لم یقبل قولھا؛ ألنھا قالت
زمن ال یمكن فیھ خروجھا من العدة؛ ألن هللا عز وجل بین أن اآلیسة من الحیض والصغیرة التي لم تحض عدتھا ثالثة أشھر، فإذا ادعت 

ضت وطھرت، وحاضت ًوكذلك أیضا لو ادعت أنھا حا. ًالشھرین أو ادعت الشھرین والنصف وعدتھا ثالثة أشھر لم یقبل قولھا قطعا
: ھناك قول آخر. ًوطھرت، وحاضرت وطھرت في أقل من شھر كأن تقول في عشرین یوما، فھذا لیس بزمن إمكان، وحینئٍذ ال یعتد بقولھا

؛ إنھ ینظر إلى أكثر الحیض ویعتد بأكثره، ویلزمھا ھذا األكثر، وحینئٍذ تكون الصورة على خالف مسألتنا كما ھو مذھب الحنفیة رحمھم هللا
أنھا : أي] أو بوضع الحمل الممكن : [ قال رحمھ هللا. ألنھم یحتاطون خاصة في مسألة حلھا لزوج، وخروجھا من عصمة الزوج األول

ُوأْوالت: ًمضى لھا ستة أشھر فأكثر، فھذا ممكن أنھا تضع فیھ حمال، ویحكم بخروجھا من عدتھا بالوضع، وقال تعالى ُ َاألْحمال أجلُھن أ َ ََّ ُ َ َِ ْن َ
َّیضْعن حْملُھن  َ َ َ َ ًفإذا ادعت أنھا خرجت من عدتھا وكانت حامال، ومضى على طالقھا ستة أشھر، فإننا نحكم بكونھا أجنبیة عنھ ] 4:الطالق[َ

قول أنھا إن صدقھا في زمن اإلمكان فال إشكال، لكن إذا أنكر فال) أنكره(مفھوم ]. وأنكره فقولھا : [ قال رحمھ هللا. وقد خرجت من عدتھا
وھذا یختلف بحسب اختالف . قولھا، ومعنى كون القول قولھا أن الزوج ال یقبل قولھ إال ببینة تدل على كذبھا وعدم صحة ما ذكرتھ

ھذه المرأة : الدعاوى، فالمسألة فیھا خصومة بین الزوج وزوجتھ، فیأتي الزوج األول ویجد أن زوجتھ قد عقد علیھا زوج غیره فحینئٍذ یقول
راجعت وأنت ما زلت في العدة اآلن فكیف تنكحي، كل ھذه : ًأو قال مثال. قد خرجت من عدتي ولم تراجعني: فقالت. ي عصمتيال زالت ف

كانت  ّفبین المصنف رحمھ هللا أننا ننظر إلى دعوى المرأة، فإن. المسائل تحتاج إلى فصل، وكل ھذا الخصومات والنـزاعات تحتاج إلى قطع
ًلعدة وافقت أصال صحیحا، بحیث مضى زمن یمكن أن یصدق فیھ قولھا حكمنا بأنھا أجنبیة، وأنھ ال حـق للزوج إال دعواھا أنھا خرجت من ا ً

فاألصل أن العلماء رحمھم هللا ذكروا ھذه المسائل لبیان ھل خرجت المرأة من العدة أو لم تخرج؟ مما یترتب علیھا من . إذا أقـام بینـة
ثاني إذا وقع نكاحھ، فإن المرأة في بعض األحیان بمجرد ما تخرج من عدتھا من الزوج األول یعقد علیھا في الحقوق والحكم ببطالن نكاح ال

وحینئٍذ یقع شيء من الخصومة، وربما حصل بین الناس شرور، ففصل بینھم بأن القول قول المرأة إذا مضى زمن یمكن أن . الیوم الثاني
فلو أقام البینة على أنھا ال زالت في عصمتھ على صور مختلفة . أحضر البینة على صدق ما تقول: یصدق فیھ دعواھا فیقبل قولھا ویقال لھ

  .في ذوات األقراء والحمل واألشھر حكم بقولھ؛ ألن البینة حجة قاطعة للدعاوى
 
 
 
 

 أن تدعي المرأة انقضاء العدة في زمن غیر ممكن
 
 

إذا ادعتھ الحرة من ذوات الحیض في ]: ًن تسعة وعشرین یوما ولحظة لم تسمع دعواھاوإن ادعتھ الحرة بالحیض في أقل م: [قال رحمھ هللا
ًأقل من تسعة وعشرین یوما ولحظة، فإذا ادعت ھذا كان خالف زمن اإلمكان كما ذكرنا، وُیحكم ببطالن دعواھا؛ ألن الدعوى إذا كذبھا 

الى في كتاب القضاء، فالقضاء ال یقبل كل دعوى، فشرط قبول الدعوى أن فالدعوى لھا شروط وسیأتي بیانھا إن شاء هللا تع. الحس لم تقبل
أدعي أنني أملك مكة كلھا، أو أني أملك المدینة : ًلو أن شخصا جاء عند القاضي وقال. یصدقھا الواقع وال یكذبھا الحس: تكون صادقة أي

دعاوى الباطلة من أصلھا ال تقبل، المرأة إذا ادعت أنھا خرجت ال. كلھا، أو أملك جدة، ھذه ال یصدقھا الحس وتكون دعوى باطلة من أصلھا
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  .من عدتھا في زمن ال یمكن أن تخرج فیھ من عدتھا كذبھا الواقع والحس، فترد ھذه الدعوى وال تسمع
 
 
 
 

 خالف الرجل والزوجة في إثبات الرجعة ونفیھا
 
 

ھذه المسألة ترجع إلى مسألة من المدعي والمدعى علیھ؟ من أھل ]. تك انقضت عدتي فقال كنت راجع: وإن بدأتھ فقالت: [ قال رحمھ هللا
إن المدعي كل من خالف األصل والظاھر والعرف، فإذا خالف قولھ األصل أو خالف الظاھر أو خالف العرف فإنھ ُیحكم : العلم من قال

ًتى یقیم ھو الدلیل، وال شك أنك حینما تكون مدعى ًویكون خصمھ مدعى علیھ، فیكون القول قول خصمھ ح. ًبكونھ مدعیا ویطالب بالبینة
فإذا كانت المرأة في . ًعلیھ أفضل من أن تكون مدعیا؛ ألن المدعى علیھ األصل أنھ بريء، وأن القول قولھ حتى یثبت ما یخالف ھذا األصل

من عدتي فال شك أن الزوج یسلم، والیقین خرجت : كنت قد راجعتك، فإذا قالت: خرجت من عدتي فقال: مسائل االختالف ھنا ابتدأتھ فقالت
فاختلف العلماء رحمھم هللا، ھل الذي یطالب البینة الزوجة؟ ألن األصل أنھا . أنھا اآلن قد خرجت من العدة، لكن عنده دعوى أنھ راجع

المدعي من كان قولھ یخالف األصل : نحن قلنا. زوجتھ ما دام أنھ قد ادعى رجعتھا فنقبل قولھ ویكون إنكارھا للرجعة دعوى تحتاج إلى بینة
لم : حصل، والمدعى علیھ الذي یقول: أن المدعي ھو الذي یقول: أو یخالف العرف أو یخالف الظاھر، وھناك ضابط آخر عند بعض العلماء

لمدعي من قولھ تمییز حال المدعي والمدعى علیھ جملة القضاء وقعا ا. یحصل، أي أن المدعى علیھ ھو الذي ینفي، والمدعي الذي یثبت
ما : كنت راجعتك، قالت: مجرد من أصل او عرف بصدق یشھد وقیل من یقول قد كان ادعى ولم یكن لمن علیھ ادعى فھو ھنا یقول

ًالقول قولھ ألنھ یثبت أصال مستصحبا من كونھا زوجة: راجعتني، فبعض العلماء یقول القول : وبعض العلماء كما درج علیھ المصنف یقول. ً
وجة؛ ألننا على یقین أنھا أجنبیة؛ ألن الزوج البد أن یسلم أنھا انتھت عدتھا، وأنھا قد خرجت من وقت الرجعة؛ فحینئٍذ ال نشك أنھا قول الز

ومن ھنا نقبل الظاھر من أنھا أجنبیة ونلغي دعوى الرجعیة حتى یقیم . أجنبیة؛ فإذا جاء یدعي أنھ راجع كانت دعواه خالف األصل والظاھر
ویالحظ كل طالب علم أن اإلشكال ھنا ما لم تقم البینة، فلو قامت البینة زال اإلشكال، فلو أن الزوجة ادعت ولو بعد سنتین أنھا . الدلیل

إذا قامت البینة أو صدقتھ فال إشكال، . خرجت من عدتھا، وجاء وأثبت بالشھود أنھ راجعھا قبل خروجھا من عدتھا فإننا نحكم بكونھا زوجتھ
لكن اإلشكال إذا وقع الخالف بین الزوج . لزوج إذا أقام البینة وأثبت أنھ راجعھا رجعت إلى زوجھا وأصبحت في حكم زوجاتھواألصل أن ا

والزوجة، أو تزوجھا رجل آخر، فھل نھدم النكاح الثاني ونحكم بكونھ دخل على امرأة محصنة، وهللا عز وجل حرم المحصنات ألنھا زوجة 
ًة الغیر؟ وقد أفتى بھذا األئمة، وعلي رضي هللا عنھ كان یقضي بھذا، ویقضي أنھا للزوج األول مطلقا سواء دخل للغیر، وال یحل نكاح زوج

ًبھا الثاني أو لم یدخل؛ فإذا اإلشكال عندنا في ھذه المسألة، ھل نصدق قول الزوج بناء على أنھ یستصحب أصال سابقا للخروج من العدة، أو  ًً ً
ًالقول قول الزوجة مطلقا، سواء بدأت أو بدأھا ھو : ف رحمھ هللا وطائفة من أھل العلم وأئمة السلف یقولوننصدق قول الزوجة؟ المصن

القول قول من سبق منھما بالدعوى، ویكون من خالفھ خالف : ومنھم من قال. القول قول الزوج: بالكالم فالقول قولھا، ومن أھل العلم من قال
ما راجعتني وإنني أجنبیة، أو خرجت من عدتي ولم تراجعني، : ًكان مدعى علیھ بنفي الرجعة عندما تقولراجعتك : األصل، فالزوج إذا قال

ًفإذا ھذه ثالثة أوجھ عند العلماء، . یكون ھو المدعي. راجعتك: أنا أجنبیة وقد خرجت ولم تراجعني، فقال: والعكس لو أن المرأة قالت
والصورة ھذه وقع . قول الزوجة؛ ألن الظاھر والثابت عندنا ھو أن یسلم أنھا قد خرجت من العدةأن القول ھو : واألقوى واألصح إن شاء هللا

فیھا الخالف والمرأة قد خرجت من العدة، فلیس الخالف في أنھا ال زالت في العدة أو لم تزل، لو كان الخالف في أنھا خرجت من العدة أو 
لكن عندما یكون الطرفان متفقین على خروجھا من . ًیكون موقف الزوج قویا من ھذا الوجھلم تخرج لرجعنا إلى أن األصل أنھا في عدتھا، و

العدة، وھو یدعي أنھ قد راجعھا قبل خروجھا، فھناك شيء یسمى الظاھر، وھو أنھ لم یراجعھا؛ ألنھ لو راجع لما نكحت، ولو راجع لقام 
ك شيء یسمى األصل، وھناك شيء یسمى الظاھر؛ وھناك شيء یسمى العرف، فھنا. الدلیل على مراجعتھ فھذا یسمى عند العلماء بالظاھر

الذي في المقدمة الظاھر : بل ھو بعیري، فإنا نقول: البعیر بعیري، وقال الثاني: فمثل الظاھر لو أن شخصین راكبان على بعیر فقال أحدھما
ولو أن اثنین اختصما في بیت أحدھما داخل البیت، . البعیر لھ: فنقولأنھ یملك ھذا البعیر؛ ألن ظاھر الحال أنھ ما یقود البعیر إال صاحبھ، 

ولست بخارج منھ، فحینئٍذ نحكم للذي بداخل البیت أنھ  البیت بیتي: البیت بیتي فاخرج من بیتي، وقال اآلخر: والثاني خارجھ فأحدھما یقول
ر أنھا أجنبیة، وإذا ثبت عندنا كونھا أجنبیة فنقدم ھذا الظاھر ونحكم بھ، فإذا ثبت ھذا فإن الظاھ. بیتھ؛ ألن دلیل الظاھر یشھد بأن البیت بیتھ

بل راجعتك، : قد خرجت من عدتي ولم تراجعني، وقال: فإذا قالت. ًونعتبرھا مدعى علیھا حتى یقیم الزوج الدلیل والبینة على أنھ راجعھا
القول قولھا فمعناه أنھا تحلف الیمین عند : ًا لیس لك إال یمینھا، فإذا قلناإذ: ما عندي بینة، فھنا یقول القاضي: ألك بینة؟ قال: فقال القاضي

ٍوالمدعي مطالب بالبینھ وحالة العموم فیھ بینھ والمدعى علیھ بالیمین في عجز مدع عن التبیین فیطالب . عجز المدعي عن إقامة البینة
لى أن ھذا ھو الظاھر، وتشھد با أنھ ما راجعھا؛ ألنھا ما سمعتھ یراجعھا، ًوهللا لم تراجعني، بناء ع: المدعى علیھ بأن یحلف الیمین وتقول

ًفلو أن شخصا استلفت منھ عشرة آالف لایر، وغلب على ظنك . وال ثبت عندھا بینة أنھ راجعھا، ویجوز للمسلم أن یحلف على غلبة الظن
 فإنھ یجوز لك أن -وعندك غلبة ظن- احلف لي با أنك رددتھا :أنك رددت لھ العشرة آالف لایر فمن حقك أن تحلف الیمین، ولو قال لك

ًومن ھنا فرع العلماء جواز حلف الیمین على األمر الظاھر، فلو أن شخصا ادعى على ورثة أن لھ على میتھم مائة . تحلف على غالب الظن
ما عندي بینة ولكن احلفوا أنتم أنھ لیس لي : ف لایر، قالما نعرف لك ھذا، أحضر لنا بینة تثبت أن لك على مورثنا مائة أل: ألف لایر فقالوا

فھل من حقھم أن یحلفوا؟ نعم؛ ألن عندھم دلیل الظاھر، وھو أن مورثھم لو كان في ذمتھ شيء ألخبر ورثتھ . في ذمة أبیكم مائة ألف لایر
ًفإذا من حقھا أن . ، فتؤكل أموال الناس بالباطلًوكتب ذلك، ولو فتح ھذا الباب لكان كل شخص یدعي على الورثة أن لھ على مورثھم حقوقا
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ًوهللا ما راجعتني، بناء على أنھا لم تسمع برجعتھ، فھو یقول لھا إنھ راجعھا وھي لم تر منھ فعال یوجب الرجعة، : تحلف على الظاھر وتقول ً
ھكذا ] أو بدأھا بھ : [ قال رحمھ هللا. حلف على ذلكولم تقم البینة والدلیل على ثبوت رجعتھ، فھي على یقین من أنھا أجنبیة، فیجوز لھا ال

: القول قول الزوجة، وبعضھم یقول: الحكم لو بدأھا، فالمصنف اختار ھذا القول سواء بدأھا ھو بالقول أو ھي بدأتھ، وبعض العلماء یقول
إنھ یقرع بینھما، ومن : برحمتھ الواسعة وقالواوھناك وجھ رابع أشار إلیھ اإلمام النووي وغیره رحمھم هللا . العبرة بمن بدأ، كما ذكرنا

ًفكل منھما لھ دلیل قد یوجب أن یكون مدعیا من وجھ ومدعى علیھ من وجھ آخر، . ًخرجت لھ القرعة فالقول قولھ؛ ألن كال منھما لھ أصل ً
ر ھذا القول الذي مشى علیھ طائفة من لكن المصنف اختا. یقرع بینھما الستواء حقیھما، فمن خرجت لھ القرعة حكم بأن القول قولھ: فنقول

. ما راجعتني: أي قالت .[ فأنكرتھ فقولھا. [ العلماء رحمھم هللا، أن القول قول الزوجة ما لم یقم زوجھا الدلیل والبینة على صدق ما ادعى
  .فالقول قولھا لما ذكرناه

 
 
 
 

 األسئلة
 
 

...... 
 

 ھرحكم من طلقت وھي حامل ثم أسقطت قبل مضي ستة أش
 
 

ّذكرتم حفظكم هللا أن ذوات الحمل یجب أن تنقضي لھا ستة أشھر، فأشكل علي لو أسقطت قبل ذلك؛ فھل نلزمھا بعدة ذوات األشھر : السؤال
، والصالة والسالم على خیر خلق هللا، وعلى آلھ وصحبھ ومن وااله: أو نلزمھا بثالث حیض؟ الجواب ھذه : أما بعد. باسم هللا، الحمد 

إذا كانت المرأة على حال حكم بعدتھا باعتبار حالھا الذي ھي فیھ، ثم تغیر ھذا : ألة مندرجة تحت مسألة ذكرھا العلماء رحمھم هللالمس
أن تكون صغیرة آیسة من الحیض ثم تحیض فھل تستمر بعدة األشھر أو بعدة األقراء أو یجمع بینھما؟ فبعض العلماء : مثال ذلك. الحال

: ًأن دخول الوصف الثاني خاصة إذا كان أصال یلغي الوصف األول، فلو مضى لھا شھران ثم حاضت الشھر الثالث یقولرحمھم هللا یرى 
تكون غیر حائض، فدل ذلك على أن األصل أنھا تعتد  أن هللا اشترط في االعتداد باألشھر أن: ودلیل ھذا القول. تستأنف المدة بعدة الحیض

تعتد بالحیض فحینئٍذ إذا حكم بعدتھا باألشھر ورجعت إلى األصل ألغي الفرع، وحكم بالرجوع إلى األصل فإذا كان األصل أنھا . بالحیض
یجمع بینھما : القول الثاني. أنھا تعتد ثالث حیضات على القول بالحیض أو ثالثة أطھار على القول بالطھر: ووجب علیھا باألصل بمعنى

ویقول . ون في حكم من مضى لھا حیضتان على القول بالحیض أو طھران على القول بالطھرویحكم بإتمام العدة إن مضى لھا شھران، فتك
تحیض حیضة ثالثة ویحكم بخروجھا بھا، فبأول حیضة من حیضاتھا تخرج فیھا من عدتھا، أو بأول طھر على التفصیل : أصحاب ھذا القول

وھذا المسلك أشبھ . ن ھذه المسألة واختالف أھل العلم رحمھم هللا فیھاواالختالف ھل العدة بالحیضات أو بالطھر، سیأتي إن شاء هللا بیا
بمسلك التلفیق، ومسلك التلفیق في بعض الصور قوي وراجح، وفي بعضھا ضعیف مرجوح، ومسلك الرجوع إلى األصل من ناحیة أصولیة 

ًوبناء على ذلك یقع التفصیل في ھذه . ناھا أصح وأوجبأقوى إال أنھ في ھذه المسألة أضیق، والقول بالتلفیق في الصورة األخیرة التي ذكر
ففي بعض األحیان بعض النساء تكون من ذوات الحیض، وفجأة یطلقھا زوجھا . المسألة على الخالف المعروف عند أھل العلم رحمھم هللا

نتقل إلى ذوات األشھر وتكون في وینقطع عنھا الحیض، وتبقى فترة طویلة ال یأتیھا الحیض لمرض أو صدمة أو شيء یحدث لھا، فھل ت
حكم اآلیسة؟ ھذه المسألة أصعب من المسائل التي قبلھا، وھذه األمور كلھا خارجة عن األصل ویتجاذبھا أكثر من أصل، ففي بعض األحیان 

حملت ثم أسقطت جنینھا وعلى كل حال فبالنسبة لمسألتنا التي وردت، وھي أنھا لو . یتجاذبھا أصالن، وبعض األحیان یتجاذبھا ثالثة أصول
فال أشك أنھا ترجع إلى حیضھا وتعتد بأطھارھا؛ ألن الصحیح أن العبرة بالطھر ال بالحیض، فیلزمھا أن تعتد ثالثة أطھار؛ ألن الحمل لم 

  .وهللا تعالى أعلم. یستتم، فوجوده وعدمھ على حد سواء
 
 
 
 

 اطندالئل الشریعة جاءت بالحكم بالظاھر دون االلتفات إلى الب
 
 

إذا راجع الزوج زوجتھ دون أن یكون ھناك إشھاد وعدم العلم من الغیر، ثم بعد خروج المرأة من العدة أخبرھا فأنكرتھ، فعلى القول : السؤال
ھذه المسألة من حیث األصل أنھا زوجتھ إذا ثبتت الرجعة، خاصة على مذھب جماھیر : بأن القول قولھا ھل تكون زوجتھ دیانة؟ الجواب

وأما على مذھب الظاھریة الذین یرون أن اإلشھاد شرط لصحة الرجعة فال تكون . ًلماء الذین ال یرون اإلشھاد شرطا لصحة الرجعةالع
والصحیح ما ذھب إلیھ الجماھیر أنھ ال . زوجة لھ؛ ألنھم یرون أن اإلشھاد شرط، ولم یقع الشرط الذي یحكم عند وجوده بصحة الرجعة
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شھاد، بل لیس اإلشھاد بواجب كما ذكرنا؛ ألن النبي صلى هللا علیھ وسلم أمر ابن عمر أن یراجع زوجتھ ولم یأمره یشترط لصحة الرجعة اإل
زوجتھ دیانة بینھ وبین هللا، وأجنبیة عنھ  وإذا ثبت ھذا فھي. باإلشھاد، وُصرف األمر عن ظاھره المقتضي للوجوب إلى الندب واالستحباب

ٍلى القاضي ولیس عنده دلیل على رجعتھا فإنھ یرجم ویقتل؛ ألنھ زان في ھذه الحالة؛ وھي أجنبیة منھ، فلو ًقضاء، فلو أنھ وطئھا ورفع إ
ًأما لو أنھا بقیت ودخل بھا الزوج الثاني وعقد علیھا فالحكم قضاء أنھا زوجة . ًوطئھا دون أن یعقد علیھا فیحكم بكونھ زانیا والعیاذ با

فما دام أنھ قد فرط في حقھ حتى ) إنما أمرت أن آخذ بظواھر الناس: (ذ بالظاھر، قال صلى هللا علیھ وسلمالثاني؛ ألننا مأمورون باألخ
ًخرجت من عدتھا فا حكم حكما أنھا زوجة اآلخر قضاء ًوالحكم القضائي ال یؤثر في الحقیقة شیئا، الزوج الثاني الذي تزوجھا ھو زوج . ً

فھذا في حقوق المخلوقین، وهللا جعل أحكام .  الظاھر، ولیس ھناك دلیل یدل على أنھ راجعھاشرعي، وھي زوجة شرعیة؛ ألن ھذا حكم
وبقي على ھذا  ًالظاھر حتى في الحق بینھ وبین عباده، فلو أن رجال جاء ودخل المسجد وھو یظن أنھ متوضئ والواقع أنھ غیر متوضئ،

وكذلك لو أنھ شك ھل خرج منھ ریح أو لم یخرج، .  الذي كلفھ هللا على الظاھربقیة عمره وما تبین لھ أنھ أخطأ، فصالتھ تجزیھ؛ ألن ھذا
ًفأوجب هللا علیھ أن ال ینصرف حتى یسمع صوتا أو یجد ریحا، لحدیث عبد هللا بن زید في الصحیحین فإذا صلى والواقع أنھ كان قد خرج . ً

ًمنھ شيء لكنھ لم یسمع صوتا ولم یجد ریحا برئت ذمتھ، وصحت صالت . ھ؛ ألن الذي تعبده بالوضوء تعبده أن یصلي على األصل الظاھرً
، وقد رآھا  ًوالذي تعبدنا بخروجھا من عدتھا وحلھا للزوج األول ھو الذي حكم بھذا الظاھر، ولذلك لو أن رجال قذف امرأة بالزنا والعیاذ با

ِبعینھ تزني، فإنھ یحكم بجلده حد القذف، ویحكم بكونھ كاذبا فأْولئ َ ُ َ َك عنَد هللا ُھم الكاذُبون ً َِ َِ ْ ُ ِ َّ مع أن اآلیة نصت على أن من رمى ]. 13:النور[ْ
ِعنَد هللا: (امرأة محصنة بدون دلیل أنھ عند هللا من الكاذبین، والمراد بقولھ َّ ْ ًوفي الحقیقة لو أنھ كان صادقا أو أقام . في حكم هللا وشرعھ: أي) ِ

، وثبت عندھم الزنا وشھدوا بھ، فكلھم یجلدون حد القذف إذا لم یشھد الرابع، وھؤالء ثالثة شھود عدول كلھم رأوھا على الزن ا والعیاذ با
وھذا شيء من . ثالثة عدول من المسلمین كلھم شھدوا علیھا بالزنا، فإننا نحكم على أنھا برئیة ومحصنة؛ ألن ھذا ھو حكم هللا عز وجل

ً وتعالى، وال أصدق منھ قیال، وال أحسن منھ حكماالعدل اإللھي الذي تنـزل من الخبیر سبحانھ َوتمت كلمة ربِّك صدقا وعدال ال ُمبدل : ً َ َ َ َ َ َ َِّ ْ ًْ ً ِ ِ َُّ َ ْ َ
ُلكلماتھ وُھو السمیُع العلیم  ِ ِ َّ ِ ِ ِ َِ َ َ َْ ولذلك ترتاح القلوب، وتبتھج النفوس بزوال الوساوس، ولو فتح . فھذا الحكم الرباني على الظاھر] 115:األنعام[َ

ًفالحكم بناء على . ھذه الظنون الیسیرة لما استطاع رجل طلق امرأتھ أن تعود لھ زوجتھ من كثرة الشكوك والحكم باألدلة الضعیفةباب 
الظاھر، والظاھر مرتبط بأصول شرعیة إذا وجدت حكم بالحكم الشرعي كما ھو، وإذا تخلفت حكمنا باألصل الذي حكم هللا عز وجل بھ، 

نا بالحق وال شك أن ھذا ھو عین ِّ العدل والحكمة، فالحمد  الذي ھدانا لھذا وما كنا لنھتدي لوال أن ھدانا هللا لقد جاءت ُرُسُل ربِّ َ ْ ََ َ َ َْ ِ ْ َ
  .وهللا تعالى أعلم]. 43:األعراف[
 
 
 
 

 حكم الجنین إذا دفن مع أمھ المتوفیة وقد تجاوز الشھر السادس
 
 

ًج الجنین من بطنھا، ولكن لجھلنا دفناھا كما ھي وال ندري ھل كان الجنین حیا أو میتا، فھل والدتي توفیت أثناء الوضع ولم یخر: السؤال ً
أي مسألة شرعیة تنـزل لإلنسان في نفسھ أو : كان ینبغي سؤال العلماء والرجوع إلى أھل العلم، وبالمناسبة أقول: ًأوال: علینا شيء؟ الجواب

ھذا أمر ینبغي أن . ھا وال یستفتي العلماء؛ فإنھ یتحمل إثمھا وإثم كل ما یترتب علیھا من األخطاءمع الناس أو مع أھلھ أو ولده، وال یسأل عن
یكون اإلنسان فیھ على بینة، بل حتى لو اجتھد ووافق اجتھاده الشرع وعنده علماء یمكن أن یسألھم ورجع وسألھم بعد ما فعل الذي فعل 

سؤال العلماء لیس باألمر السھل . ً شرعا، الذي فعلھ صحیح لكنھ آثم لكونھ لم یسأل العلماءًووجد أن الذي فعلھ صحیح، فإنھ ال یزال آثما
السائل إذا سأل، وأمر هللا نبینا من فوق سبع سماوات صلوات هللا وسالمھ  ولیس باألمر الھین، ولذلك فرض هللا على أھل العلم أن یجیبوا

َأما السائل فال تنھْر َو: وبركاتھ علیھ إلى یوم الدین في أوامره فقال َْ َ َ ِ َّ َّ ال یسأل : األمر الثاني. ًفالسؤال أمر مطلوب وواجب شرعا]. 10:الضحى[َ
ھل ھذا أھل أن تسألھ أو ال؟ فجامل من شئت أن تجامل، وأنصف في : كل أحد، فوهللا ال تقف على أحد تسألھ إال وقفت بین یدي هللا یسألك

ّال یجوز أن تسأل الجھال وأنصاف العلماء وطویلبي العلم وكل من ھب . ف بین یدي هللا عز وجلدین هللا وشرعھ ما شئت أن تنصف، فستق
ًودب، ال تتقي هللا في نفسك وال تتقي هللا في دینك، وال تتقي هللا في أمة محمد صلى هللا علیھ وسلم أن تغرر بھ فتسأل إنسانا وتجلس بین یدي 

وعلى كل شخص ُیسأل أو إمام أو خطیب إذا جاءه أحد یسأل وھو یعلم من نفسھ أن أھل العلم . ألإنسان ال یستحق أن یجلس بین یدیھ أو یس
لم یزكوه بالفتوى، فعلیھ أن یتقي هللا، وأن یخاف هللا جل وعال، وأن ال یكثر سواد الناس حولھ لیغرر بأمة محمد صلى هللا علیھ وسلم، ھذا 

ابھ ولرسولھ علیھ الصالة والسالم، وألئمة المسلمین وعامتھم، فالنصیحة لعامة المسلمین أن وعلینا أن ننصح  ولكت. من الخدیعة والغش
رضیت بـمالك حجة : ( قال اإلمام الشافعي . نتقي هللا في الفتاوى، فلیس كل أحد یسأل، بل تسأل من تستطیع أن تقف بین یدي هللا عز وجل

ھذا الدین سیسأل عنھ أمام هللا عز وجل، فال تحضر ألحد یعلم إال إذا كان قد أخذ العلم عن ألنھ علم أن كل صغیر وكبیر في ) بیني وبین هللا 
نقول ھذا الكالم ألن ھذا الزمان كثرت الفتوى فیھ، وكثر الغش ألمة محمد . أھلھ، وال تحضر ألحد یفتي إال إذا كان قد أخذ الفتوى عن أھلھا

 لألمة من لیس بأھل للفتوى، ومن لیس عنده دین وال ورع وال علم وال عقل یمنعھ صلى هللا علیھ وسلم، وأصبح یلمع ویبرق ویزین
ٌوتْحسُبونُھ ھیِّنا وُھو عنَد هللا عظیم : فھذا أمر لیس بالھین. ویردعھ، فتسمع الفتاوى العجیبة ھنا وھناك ویشتت باألمة شذر مذر ِ َِ َ َ َ َ َِ َّ ْ ً َ ] 15:النور[َ

. مان بشيء في ثلمة الدین مثل الفتوى، خاصة في أمور العقیدة واألحكام التي یتعبد بھا الناس ربھموما ضلت األمة وال شقیت في ھذا الز
فعلى المسلم أن یتقي هللا عز وجل، وأن ال یفعل أي شيء لنازلة نزلت بھ حتى یرجع إلى العلماء ویسألھم، ویسأل من یرضى بدینھ قال 

ًإنھ ما رضي أن ینصب نفسھ مفتیا في ! ، هللا أكبر ما أعظم الورع والخوف من هللا جل وعال)ما أفتیت حتى شھد لي سبعون : ( اإلمام مالك 
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ولذلك بورك لھ في علمھ وفتواه، وبورك لھ في قولھ، وبورك . دین هللا عز جل حتى شھد لھ األمناء العلماء األتقیاء األصفیاء أنھ أھل لذلك
وعلى طالب العلم أن ینصحوا الناس وینصحوا لھم، . یجوز ألحد أن یتساھل في ھذه األمورفیما كان علیھ رحمھ هللا برحمتھ الواسعة، فال 

اذھب : مدینتك أو قریتك أو بلدتك رجل تلقى العلم عن أھلھ تقول لھ لست بأھل للسؤال، وإذا كان في! یا أخي: فأي شخص یأتي لیسألك قل لھ
. السلف وأھل الخیر والصالح في كل زمان ومكان یحیلون إلى من ھو أھل للفتوىھكذا كان الصحابة والتابعون وأئمة . إلى فالن واسألھ

إن المرأة إذا لم تخرج جنینھا : مسألة دفن المرأة وفي بطنھا جنین فیھا خالف بین العلماء رحمھم هللا، من أھل العلم من قال: األمر الثالث
إذا ماتت المرأة وفي بطنھا جنین : القول الثاني.  المرأة ویستخرج الجنین منھاوتمت للجنین ستة أشھر ووجد الدلیل على حیاتھ فإنھ یشق بطن

القول األول ھو الصحیح إن شاء هللا تعالى، من أنھ . أو ماتت أثناء الوضع، وال یمكن إخراج الجنین إال بشق البطن فإنھ ال تشق بطن المرأة
نقاذ األنفس من التھلكة، فإذا ثبت بدلیل أو بشھادة أھل الخبرة، كما في زماننا من وجود أن هللا أوجب علینا إ: ًأوال: یشق بطن المرأة لعدة أدلة

الصور اإلشعاعیة التي تبین حال الجنین في بطن أمھ؛ فإنھ ال یجوز لنا أن نتسبب في ھالك ھذه النفس؛ ألن هللا أوجب علینا إنقاذ النفس 
فقھ المسألة من حیث القواعد : ًثانیا. ً توقف إنقاذه على شق البطن صار شق البطن واجباالمحرمة، وماال یتم الواجب إال بھ فھو واجب، فلما

أنھ تعارضت عندنا مفسدة موت الجنین ومفسدة شق البطن، فوجدنا أن مفسدة موت الجنین أعظم من مفسدة شق البطن؛ ألن مفسدة شق 
ً، ولذلك لو أن شخصا وقعت األكلة في یده مثل ما ھو موجود اآلن في أن الروح أعظم من إتالف الجسم: ًأوال: البطن أھون من عدة وجوه

إذا لم تقطع رجلھ یموت، وجب قطعھا؛ ألن مفسدة العضو أھون من : في قدمھ وقال األطباء) الغرغرینة(مرض السكري أو نحوه، إذا سرت 
تداركھا بالخیاطة، وأما مفسدة موت الجنین فال یمكن تداركھا أن مفسدة شق البطن یمكن : الوجھ الثاني. مفسدة النفس كلھا، فھذا الوجھ األول

أنھ إذا تعارضت المفسدة التي یمكن تداركھا مع المفسدة التي ال یمكن تداركھا قدمت المفسدة التي ال یمكن تداركھا ( وحینئٍذ القاعدة . ًأبدا
ن إلیھ النفس أنھ یشق البطن ویستخرج الجنین، وفي ھذه الحالة ولذلك كان الذي تطمئ. ، فوجب شق البطن)على المفسدة التي یمكن تداركھا 

ینـزع الجنین إذا أمكن نزعھ، وإذا لم یمكن فإنھ یجوز الشق ولو توسع في شق الموضع الذي یخرج منھ الجنین ثم یخاط بعد إخراج الجنین؛ 
 على التفصیل الذي ذكرناه، إذا كانت ھناك أدلة تدل على حیاة وأما بالنسبة لكم في ھذه الحال فینظر في المسألة. ًإبقاء لھذه النفس المحرمة

الجنین، مثل أنھا قبل الطلق بیوم أو یومین أو مدة صورت وثبت أن الجنین حي أو بالحركة التي كان یعرفھا القدماء یعرفون بھا حیاة الجنین 
فاألصل أنھ حي ویكون .  العلماء رحمھم هللا في ھذه المسألةمن حركتھ وانقالبھ، ونحو ذلك مما یدل على وجود الروح فیھ، مما أشار إلیھ

أو تعاطي أسباب موتھ على ھذا الوجھ الذي  قبر المرأة على ھذا الوجھ فیھ شبھة بقتل الجنین، والقاعدة أن قتل الجنین بإلقائھ حتى یموت
فاألشبھ في ھذا أنھ صورة قتل بالسببیة، والقتل . واز الشقًذكر، خاصة وأنھ لم تكن ھناك شبھة الفتوى، بحیث أنكم ما سألتم أحدا یرى عدم ج

ًلو أن شخصا رأى غریقا وناداه : قال العلماء. ًبالسببیة موجب للضمان، ألنكم لم تقتلوه مباشرة وإنما قتلتموه تسببا، وذلك أنھ كان یجب إنقاذه ً
ًیدة ویحتاج إلى ماء وطعام وبیده الطعام والماء وامتنع؛ كان قاتال وبیده حبل كان یمكنھ أن یلقیھ لھ وینقذه، أو مر على جائع في مخمصة شد

ال وهللا أنا ھذا الطعام أخذتھ لنفسي، وعنده نوع من البخل، فھذا نوع : أما إذا قال. ًلھ بالسببیة، فإن قصد موتھ كان قاتال بالعمد والعیاذ با
وأرید أن یموت، فھذا قتل عمد؛ ألن السببیة المفضیة للھالك تكون بحكم أنا قصدت قتلھ : من الشبھة، وال یكون قتل عمد لكن إن قال

أو نھشتھ حیة فإن الحیة ھي التي قتلتھ، لكن السببیة في تقریب الحیة الذي أتى بھا، أو حبسھ في زریبة أسد فقتلھ األسد، فالذي . المباشرة
لو أنھ ضربھ على مكان یغلب على الظن القتل بھ : مؤثر، ولذلك قالواباشر قتلھ األسد، والقتل سبب مفض للھالك، فالسبب المفضي للھالك 
وقد فصل العلماء رحمھم هللا في مسائل قتل الصید، وسیأتینا إن شاء . وأراد بھ اإلضرار، كان سببیة مفضیة إلى القتل آخذة حكم قتل العمد

  .وهللا تعالى أعلم. ألحوط في ھذا أنھ قتل السببیةهللا بیان أحكام السببیة المباشرة في باب الجنایات، ولذلك فاألشبھ وا
 
 
 
 

 ًالتفصیل فیما إذا نسي اإلمام التشھد األول ثم رجع بعدما استتم قائما
 
 

طائفة رجعت، وطائفة : ًإمام قام عن التشھد األول واستتم قائما، فلما سبح المأموم عاد للجلوس، فانقسم أھل المسجد إلى طائفتین: السؤال
ًفي قیامھا، فأي الطائفتین أقرب للصواب؟ المشكلة أنھ یوجد خالف في ھذه المسألة، الجمھور على أنھ إذا استتم قائما وشرع في استمرت 

ًالفاتحة ال یرجع، فلو استتم قائما وشرع في الفاتحة ثم رجع وعلمت أنھ جاھل فعلیك أن تنوي مفارقتھ وتبقى على القیام؛ ألنك إذا رجعت 
في . ًزائد في الصالة؛ ألنھ لیس من حقھ أن یرجع ولیس من حقك أن ترجع؛ فإذا رجع فإنھ قد زاد، خاصة إذا كان جاھالرجعت إلى فعل 

ًھذه الحالة تنوي مفارقتھ وتطیل في القیام حتى یقوم ألنك في مسجد ال تستطیع أن تنفرد، فإذا قام تابعتھ شكلیا، إذا جاء یكبر للركوع كبرت 
ًي متابعتھ، وإنما تتابعھ صورة ال حقیقة، ظاھرا ال باطناأنت لركوعك وال تنو أما إذا كان الشخص الذي فعل ھذا الفعل یرى قول من یقول . ً

إن من وقف ولم یجلس للتشھد األول فعلیھ یرجع ما لم یركع، فھذا القول شاذ وضعیف ألنھ مصادم لحدیث عبد هللا بن مالك بن : من السلف
فدل ).  النبي صلى هللا علیھ وسلم صلى إحدى صالتي العشي، فقام من الركعتین فسبحوا لھ، فأشار إلیھم أن قومواأن: (بحینة رضي هللا عنھ

تنوي مفارقتھ؛ ألنھ أبطل صالتھ؛ ألنھ عندما رجع زاد في الصالة ما لیس منھا؛ ألنھ : ًعلى أنھ إذا استتم قائما ال یرجع، في ھذه الحالة نقول
ًجلوس لھ، فكأنھ رجع إلى جلسة لیست بالزمة لھ فأحدث في الصالة فعال زائداقد سقط عنھ التشھد وال إنك ال تتابعھ وتنوي : ومن ھنا قالوا. ً

تتابعھ لما كان فیھا من شبھة الخالف، وخاصة إذا كان طالب علم وتظن أنھ یقول بھذا القول، أو یقول بقول : مفارقتھ، ومن أھل العلم من قال
والصحیح أن العبرة بالوقوف؛ ألن بنفسھ . ًام ال یكفي، بل البد أن یشرع في الفاتحة حتى یكون قد شرع في الركن فعالمن یرى أن مجرد القی

ركن القیام فال یشترط لھ قراءة الفاتحة؛ لكن على القول الثاني لو كان اإلمام یرى أنھ البد أن یقرأ الفاتحة، ففي ھذه الحالة من أھل العلم من 
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ً الرجوع؛ ألنھ یفعل فعال مشروعا في حقھ، فتجب علیك متابعتھ؛ ألن المتابعة في األفعال الظاھرة واجبة في الواجباتیجب علیك: قال ومن . ً
ًھنا وجب علیك القنوت إذا قنت الشافعي وأنت ال ترى القنوت؛ ألنھ یراه واجبا، فینقلب واجبا علیك بحكم المتابعة، والمتابعة لإلمام خالف  ً

 في الواجبات، والزمة في األركان، فحینئٍذ یجب علیك الرجوع، وھذا مذھب صحیح وقوي، أنھ إذا كان یرى أنھ البد من قراءة مذھبھ واجبة
وھذا أمر قرره أئمة المذاھب على . الفاتحة ورجع وكان طالب علم فإنك ترجع معھ؛ ألن المتابعة في األفعال واجبة ولو خالفت مذھبك

وكذلك قرره من أئمة . الحنفیة، كاإلمام ابن عابدین في حاشیتھ، وكذلك صاحب فتح القدیر الكمال بن الھمام رحمھ هللاختالفھم، قرره الفقھاء 
ًالمالكیة رحمھم هللا شراح خلیل كـالحطاب وعلیش ، وأیضا قرره فقھاء الشافعیة كاإلمام النووي خاصة في الروضة، وأشار إلى أن االقتداء 

وقرره من أئمة الحنابلة اإلمام ابن قدامة رحمھ هللا في المغني، فذكر أنھ یجب علیك أن تتابعھ في . زم المتابعةبالمخالف في الفروع یل
الواجبات ولو كنت ال ترى وجوبھا، لكنھا لما كانت واجبة علیك صارت واجبة لك في حكم االتباع في االئتمام، وقولھ علیھ الصالة والسالم 

ربنا : مام لیؤتم بھ، فإذا كبر فكبروا، وإذا ركع فاركعوا، وإذا رفع فارفعوا، وإذا قال سمع هللا لم حمده فقولواإنما جعل اإل: (في الصحیحین
، ثم ) إذا رفع) (إذا ركع(تكبیرة اإلحرام : أي) إذا كبر: (فأمر بالمتابعة في األركان في قولھ. فرق فیھ بین األركان والواجبات) ولك الحمد

فدل على أن اإللزام بالمتابعة لإلمام واجب في الواجبات ) . ولك الحمد ربنا: وإذا قال سمع هللا لمن حمده فقولوا: (قال في الواجبات
وتفسیر لھذا األصل، وإذا ثبت ھذا فإنھ إذا كان ) إنما جعل اإلمام لیؤتم بھ: (تفصیل لقولھ) فإذا كبر: (واألركان؛ ألن الحدیث فصلھا، وقولھ

ًأما إذا كان عندك شبھة وبقیت واقفا حتى انتھى ألنك تخاف أنھ فعل ھذا . القیام ال یكفي فعلیك أن ترجع معھ وتبقى معھاإلمام یرى أن مجرد 
ًعن جھل، ثم قام ورجع إلى القیام، فاألفضل واألكمل أنك تنوي مفارقتھ لوجود العذر، وتتابعھ في الصورة وال تتابعھ في الباطن؛ احتیاطا 

  .وهللا تعالى أعلم.  الموجب للفسادًوابتعادا عن السبب
 
 
 
 

 حكم ھدم المساجد القدیمة أو توسعتھا
 
 

ٌھناك مسجد یراد توسعتھ فأضیفت إلى أصل أرضھ أراض مجاورة لھ، ثم ھدم ھذا المسجد، ولما أعید تخطیطھ جعل الموضع القدیم : السؤال
، : الجواب. أثابكم هللا. إتمام البناء إعادة النظر في الخرائطًللمسجد دورات للمیاه، فما حكم ذلك؟ علما بأنھ یمكن اآلن قبل  باسم هللا، الحمد 
ینبغي أن یعلم أنھ ال یجوز ھدم أي مسجد إال إذا وجد مبرر : ًأوال: أما بعد. والصالة والسالم على رسول هللا، وعلى آلھ وصحبھ ومن وااله

سجد كلیة، أعني تھدمھ وتھتكھ بحیث یخشى أن یسقط على المصلین، أما لو كان شرعي یقتضي جواز الھدم، من المبررات خشیة سقوط الم
ھذه أوقاف وأموال محبسة وأھلھا بنوھا یروجون ثوابھا، وبمجرد ما بني المسجد . السقف ھو الذي یخشى أن یسقط فإننا نجدد السقف فقط

لتصرف فیھ بإحداث شيء أو تغییر شيء إال بحكم وإذن شرعي، أصبح المسجد وبناؤه وما فیھ  عز وجل، ال یجوز ألحد أن یقدم على ا
ومسألة توسعة المسجد تحتاج إلى نظر، ولیس كل شيء یوسع، ولیس كل شيء یھدم، ویبذر في بناء المساجد . ھذا أمر تساھل فیھ الناس

ًالمسجد أوال فھو أحق، وال یجوز ألحد وتوسع حتى تكون إلنسان على حساب حسنة لغیره ممن ھو أسبق وأحق، ھناك حق للسابق الذي بنى 
ًأن یھدم بناءه وال أن یفسد األجر علیھ؛ ألني إذا بنیت المسجد وأصلحتھ وبقي صالحا ألن یصلى فیھ فإنھ یبقى على حالتھ إلى أن یشاء هللا 

حة مبینة ما فیھا أي شيء، وبعض المساجد مسل. أما أن كل شخص یأتي إلى مسجد مبني لیھدمھ فال. عز وجل أن ینھدم أو یخشى ھدمھ
ٍولكن نرید أن نبنیھا على بناء حدیٍث، أو نرید أن نجملھا، أو نرید أن نكملھا، وھذا ال یجوز، وال یرضى هللا عز وجل بھ، وال یرضى بھ 

. علم في األوقافرسولھ، وال یرضى بھ أئمة اإلسالم، وال یفتي بھ أحد من أھل العلم ال األموات وال األحیاء ممن یعرف أصول أھل ال
ًفاألوقاف ال یجوز التالعب فیھا، الشخص إذا أوقف مسجدا خرج من ملكھ، حتى صاحب األرض ال یستطیع أن یتصرف فیھ ألنھ خرج من 

ِملكیتھ  وأن المساجَد   َِّ ِ َ َ َْ َّ  المساجد إال بإذن فالمسجد إذا أوقف خرج عن ملكیة صاحبھ، فھذا أمر ینبغي أن یعلم، فال یجوز ھدم]. 18:الجن[َ
أن ما جاز لحاجة یقدر بقدرھا، إذا كان المسجد : توسعة المسجد عند العلماء فیھا تفصیل: ًثانیا. شرعي، وبفتوى شرعیة تبیح ھدم ھذا المسجد

. ر ویبقى القدیم كما ھویمكن توسعتھ مع بقاء القدیم فإنھ یترك القدیم كما ھو، ویوسع بأن تفتح جوانبھ الشرقیة والغربیة، ویفتح جانبھ المؤخ
ًال یتالعب في أموال الناس؛ ألن ھذا إسراف، ھذا بذخ، ومن عالمات الساعة التباھي بالمساجد، فإذا كان التباھي بالمساجد مذموم شرعا، 

ًوالمبالغة في تزویقھا مذموم شرعا، فكیف تھدم المساجد من أجل ھذا المذموم شرعا والسبب في ھذا . ھذا أمر ینبغي أن یوضع في البال. ً
ولذلك ینبغي . الجھل والجرأة على حدود هللا عز وجل دون الرجوع إلى أھل العلم، وقل الرجوع إلى أھل العلم وتقدیرھم في مثل ھذه األمور

مین، كل على كل مھندس یخطط المساجد أن یسأل أھل العلم، وأن یرجع إلى أھل العلم قبل أن یرھن بین یدي هللا عز وجل عن مساجد المسل
الطبیب أي شيء یطرأ علیھ یرجع إلى أھل العلم . من یتصل بأمر شرعي یتحتم علیھ الفتوى والسؤال وینبغي علیھ أن یرجع إلى أھل العلم

قبل أن یقوم بأي عملیة جراحیة، فیسأل ھل تجیز الشریعة ھذا العمل أم ال؟ والمھندس قبل أن یقوم بتخطیط شيء یسأل ما ھي األصول 
فاألصل الشرعي في ھذا أنھ إذا احتیج إلى الزیادة للتوسعة فینبغي إبقاء القدیم، ودورات المیاه ال تفعل في القدیم وال یحل فعلھا في . الشرعیة

. ًالقدیم وال یجوز شرعا، ولو فعلت ھدمت ویرجع المسجد إلى ما كان؛ ألن صاحبھ أوقف ھذه األرض للعبادة وما أوقفھا لقضاء الحاجات
ًلقدیم بني بیتا لإلمام فإنھ یھدم، ولیس من حقھ أن یبنى؛ ألن صاحبھ أوقفھ أرضا للصالة وما أوقفھ بیتا لإلمام، وال مسكنا لإلمام وال ولو أن ا ً ً ً
. ھذه أمور ینبغي وضعھا في نصابھا، وینبغي االنتباه إلى أن ھذه األشیاء ینبغي ترتیبھا مع من یفتي ویعرف األصول الشرعیة. للمؤذن

ِلمْسجد أسِّس على التقوى مْن أول یْوم أحق أْن تقوم فیھ : أن ھذا المسجد القدیم أحق من الجدید، وهللا یقول: ء الثانيالشي ِ َّ َِ ُ َْ َ َ َُّ ٌَ َ َ َ َ ٍَ ِ َّ َ َُ ] 108:التوبة[ِ
ھ لو تعارض مسجدان وجمھرة السلف وأئمة العلم على أن. فصاحب المسجد القدیم واألرض القدیمـة أولى بالعبـادة من األرض الجـدیـدة
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ٍأحدھما قدیم واآلخر جدید فاألفضل أن تصلي في القدیم؛ ألن القدیم نص هللا عز وجل على أحقیتھ لمْسجد أسِّس على التقوى مْن أول یْوم  َ َ َ َ َِ َّ َِ ْ َّ َ َُ ٌ ِ
ِأحق أْن تقوم فیھ  ِ َ ُ َ َ َُّ ً إحداث المساجد وبنائھا، اآلن تجد مسجدا صغیرا فلذلك ال ینبغي التالعب في ھذه األمور، وال التساھل في] . 108:التوبة[َ ً

! ومن الذي أفتاه بھذا؟! من الذي أذن لھ أن یبني؟! ًیصلي فیھ أھل القریة الجمعة، ثم تفاجأ بشخص یأتي ویبني مسجدا آخر بجواره، ھذا جھل
لعلم لھم كلمة في ھذا وھم أحق أن یرجع ینبغي الرجوع إلى أھل العلم ووضع األمور في نصابھا، ھذه أمور فیھا حقوق شخصیة، أھل ا

كذلك األرض ال یمكن أن یفرط فیھا، والحقوق التي تساھل فیھا أھلھا وبذلوھا لوجھ هللا عز وجل ال . إلیھم، كما أن المھندس یبني عمارتھ
ي من یجرؤ على ھدم المسجد ثم یجعلھ ًیمكن أن تذھب ھدرا، بذلوھا لوجھ هللا وأوقفوھا لوجھ هللا، أموات ینتظرون ثوابھا في قبورھم، ویأت

وسع مع إبقاء القدیم، األرض القدیمة تبقى : ھذا األمر كلھ باطل، ویعاد األمر إلى ما كان علیھ، ویقال لمن یرید أن یوسعھ!! دورات میاه
ًإذا كان یرید أن یبني سكنا لإلمام فجزاه هللا خیرا، یرید أن یبني سكنا للمؤذن جز. ًأرضا للعبادة ً حساب حقوق  ًاه هللا خیرا، لكن لیس علىً

ًنرید أن نضع حاجزا ونبني مكتبة، فال : كذلك ننبھ على أن حد األرض المسجد اآلن بكاملھ یصلى فیھ، لو جاء إمام المسجد وقال. اآلخرین
ًیصح أبدا، صاحب المسجد ما وضعھ مكتبة، وال أوقفھ مكتبة، أوقفھ مسجدا للصالة، فینظر إذا كان ھذا  یضیق للصالة ویمنع من الصالة فیھ ً

ًجزاك هللا خیرا أضف إلى المسجد قطعة أرض تكون مكتبة أو تجعل : ونقول لمن یرید أن یفعل مكتبة. ًفیمنع منھ، ویبقى على األصل أرضا
ر في األوقاف وال یبدل إال أما إن كانت األرض قد أوقفھا وسبلھا صاحبھا للصالة فتبقى للصالة، وال یغی. المكتبة في منطقة تابعة للمسجد

فعلى المھندسین أن یتقوا هللا عز وجل، وعلى كل من لھ عالقة بھذه . وقف أصول شرعیة محددة مرتبة، وقد تقدم بیانھا في كتاب الوقف
ًسمي وقفا إال األمور أن یتقي هللا عز وجل، وأن ال یغیر وال یبدل؛ ألن تبدیل األوقاف تبدیل وتغییر لشرع هللا عز وجل، فالوقف ما 

ًإني أصبت أرضا بخیبر ھي أحب مالي إلي لم أصب ماال : (ولذلك جاء في الصحیحین عن ابن عمر لما روى عن أبیھ عمر قال. للتحبیس ً
ّفبین أن الوقف محبوس ال یجوز صرفھ عن ھذا الحبس، ولذلك سمیت ). إن شئت حبست أصلھا: ھو أنفس عندي منھ، فماذا تأمرني فیھ؟ قال

ًف المسلمین أحباسا ألنھا أوقفت فتبقى محبوسة على ما أوقفت علیھ، وھذا أمر ینبغي التنبھ لھ والتناصح فیھ، وتذكیر الناس با عز أوقا
ُِوُجوه یْومئٍذ : فكم من إنسان یرید الحسنة فیقع في السیئة، والسبب في ھذا الجھل، وقد قال هللا عز وجل. وجل، حتى ال یسیئوا إلى غیرھم َ َ ٌ

ٌخاشعة  َ ِ ٌعاملة ناصبة * َ ٌَ َِ َِ ًتْصلى نارا حامیة * َ َ َِ ً َ عمر بن الخطاب لما نظر إلى النصراني في صومعتھ بكى . فھي عاملة ناصبة] 4-2:الغاشیة[ََ
ٌعاملة ناصبة : ال وهللا ومعاذ هللا إني نظرت إلیھ فذكرت قول هللا عز وجل: یا ابن الخطاب أترق للنصرانیة؟ قال: قیل ٌَ َِ َِ ًتْصلى نارا حامیة* َ َ َِ ً َ ََ 

وعلیكم النصیحة لھذا ! ًفھذا الشخص قد یأتي ویھدم مسجدا ویسيء إلى أخیھ ویجعلھ دورات المیاه؛ أعوذ با ھذا ال یجوز] . 4-3:الغاشیة]
نسأل هللا العظیم أن . نحوھاالمھندس الذي قام بھذا الشيء، وینصح كل من یقوم بھذا األشیاء أن یرجع إلى أھل العلم فیما یتصل بالمساجد و

  .وهللا تعالى أعلم. یوفق الجمیع لما یحبھ ویرضاه
 
 
 
 

 جواز تقبیل الحجر واستالمھ في غیر الطواف
 
 

ھذه المسألة نص طائفة من أھل العلم على أنھ یجوز أن ! نعم: ھل استالم الحجر األسود وتقبیلھ مشروع في غیر الطواف؟ الجواب: السؤال
أن النبي صلى هللا علیھ وسلم لما طاف في (أن یستلم في غیر الطواف لما ثبت في الحدیث الصحیح في روایة أحمد في مسنده یقبل الحجر و

فقبلھ بعد شرب زمزم، ) . حجة الوداع صلى ركعتي الطواف، ثم شرب من زمزم، ثم مضى إلى الحجر وقبلھ، ثم مضى إلى الصفا والمروة
ومن ھنا كان . طاف وصلى ركعتي الطواف ثم شرب من زمزم، الشرب أجنبي؛ ألنھ فصل بفاصل أجنبيبعد انفصال الطواف؛ ألنھ : أي

عجبت من ھذا الحدیث لما فیھ من ھذا المعنى الدقیق؛ ألنھ لو قبل بعد ركعتي الطواف لتوھم أحد أنھا متصلة؛ ألن : بعض العلماء یقول
ولذلك .  فقطع العبادات المتصلة بشيء أجنبي؛ ألن األكل والشرب یقطعركعتي الطواف متصلة بالطواف، لكن ذھب وشرب من زمزم،

من جمع بین الصالتین كالظھر والعصر والمغرب والعشاء فال یجوز لھ أن یتغدى بین الظھر والعصر وال أن یتعشى بین المغرب : قالوا
ّألصل، وعلى كل حال فإنھ یصح ویجوز أن ُیقبل اإلنسان ًفالبد وأن یكون الجمع موافقا ل. والعشاء؛ ألن األكل والشرب أجنبي عن الصالة

ًالحجر ولو لم یكن طائفا؛ ألن المراد تعظیم الحجر في الحدود الشرعیة، وھذا التعظیم من تعظیم شعائر هللا عز وجل، ولذلك قبلھ علیھ 
بن عباس رضي هللا عنھما وغیره فھذا كلھ من الصالة والسالم واستلمھ وكان إذا وضع یده علیھ قبلھا، كما في الحدیث الصحیح عنھ عن ا

وقد جاء في الحدیث أنھ من یواقیت الجنة على اختالف ألفاظھ في روایة الترمذي وغیره، وقد . فضل الحجر، ولما خصھ هللا عز وجل بھ
وآخر . لى هللا علیھ وسلم وصحیححسن غیر واحد من العلماء رحمھم هللا ھذا الحدیث، وأشار اإلمام الترمذي إلى أنھ ثابت عن رسول هللا ص

  .دعوانا أن الحمد  رب العالمین، وصلى هللا وسلم وبارك على نبینا محمد وعلى آلھ وصحبھ أجمعین
 
 
 
 

 [4[ باب الرجعة -شرح زاد المستقنع 
وقد یقع . ا یحرم علیھ منھالقد بین الشارع كل كبیر وصغیر من مسائل ھذا الدین ومن ذلك تعامل الزوج مع زوجتھ وما یحل لھ منھا وم

ًوإذا نكحت المطلقة ثالثا زوجا آخر . ًخالف بین الزوجین یؤدي بالزوج إلى بت طالقھا، وإذا بت طالقھا حرمت علیھ حتى تنكح زوجا غیره ً
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بد من الوطء، وھذا ثم فارقھا حلت لألول، ولكن ھذا النكاح المحلل ینبغي أن یتصف بصفات معتبرة خالیة من الحیلة، ثم إذا تم ذلك فال
وقید بین الشیخ ما . الوطء المحلل البد فیھ من صفات اعتبرھا الشرع، بحیث یكون قد أذن بھا وكانت دالة على رغبة وزواج ال احتیال فیھ

ًیتعلق بذلك بیانا واضحا ً. 
 تحریم المرأة على زوجھا إذا استوفى الطالق

 
 

. ، والصالة والسالم على أشرف األنبیاء والمرسلین، سیدنا محمد وعلى آلھ وصحبھ أجمعینبسم هللا الرحمن الرحیم الحمد  رب العالمین
في بیان جملة من المسائل واألحكام التي تتعلق بمن طلق زوجتھ الطلقة األخیرة، فاستتم  فقد شرع المصنف رحمھ هللا في ھذا الفصل: أما بعد

 ...... .العدد الذي جعلھ هللا في الطالق
 

 في اشتراط نكاح الزوجة بزوج آخر حتى تحل لزوجھا األولالحكمة 
 
 

ّومن حكم هللا سبحانھ وتعالى في المطلق ثالثا أنھ ال تحل لھ زوجتھ حتى تنكح زوجا غیره، وبین ھذا الحكم كتاب هللا وسنة رسول هللا صلى  ً ً
 باشتراط الوطء وحصول ما یشترط من اإلیالج المعتبر للحكم هللا علیھ وسلم، فجاء كتاب هللا عز وجل باشتراط النكاح الثاني، وجاءت السنة

ًونظرا إلى أن ھذه المسألة مترتبة على الطالق ذكرھا المصنف رحمھ هللا في ختام كتاب الطالق، فذكر أن . ًبحل المطلقة ثالثا لزوجھا األول
فكأن الزوج یملك الطالق؛ ألن هللا . م العدد الذي جعلھ هللا لھإذا استت: أي] إذا استوفى ما یملك : [ المطلق إذا استتم العدد وذلك في قولھ

َفإْن طلقھا : ًسبحانھ وتعالى جعل لھ الطالق، فإذا استتم العدد المعتبر فإنھ ال تحل لھ الزوجة إال بعد أن تنكح زوجا غیره لقولھ تعالى َ ََّ َ ِ
ُالطلقة الثالثة فال تحل لُھ مْن بْعد : أي] 230:البقرة[ َ ِ ُّ َِ َ َحتى تنكح زْوجا غْیرهُ َ َ ََ ً َ َِ ٌالطالق مرتان فإْمساك : وذلك بعد قولھ سبحانھ]. 230:البقرة[َّ َ ََ َ ُِ َّ َّ

ٍبمْعُروٍف أْو تْسریح بإْحسان  َ َِ ِ ٌِ ِ َ ّفبینت ھذه اآلیة الكریمة من سورة البقرة أن من طلق الطلقة الثالثة أنھ ال تحل لھ ھذه الزوجة حتى ] 229:البقرة[َ
ً غیره، ومن حكمة هللا سبحانھ وتعالى أنھ جعل المطلقة ثالثا ال تحل لزوجھا الذي طلقھا ثالثا حتى تنكح زوجا غیره؛ ألن كال ًتنكح زوجا ً ً

فالطلقة األولى والثانیة كان بإمكان كل منھما أن یصحح خطأه، فلو حصل أن الزوج تسرع في الطلقة األولى فإن . الزوجین أعطي المھلة
ًفإن كان الخطأ صادرا منھ ألنھ ربما یكون أول سبب للطالق ھو الزوج، ولربما كان .  یتالفاه بما بقي لھ من الطلقتینتسرعھ یستطیع أن

فلو أنھ . وقع من الزوج الطلقة األولى بسبب خطأ أو تقصیر منھ؛ فإنھ بوقوع الطلقة سیندم ویتأثر ویرجع إلى زوجتھ السبب الزوجة، فإذا
جة، فجعل الشرع لھ أن یعطیھا مھلة كما أعطى لنفسھ المھلة، فجاءت الطلقة الثانیة على فرضیة أن یكون الخطأ استقام ربما أخطأت الزو

ًمن الزوجة، فبقیت الطلقة الثالثة فیصال بینھما، حتى ولو حصل أنھ تكرر خطأ من الزوج مرتین فطلق الطلقة األولى بقیت الثالثة، فیحترز 
ج المرة األولى، وأخطأ المرة الثانیة حرصت المرأة على أسلوب أشد من حالھا في الطلقة الثانیة على أن كل منھما؛ ألنھ إذا أخطأ الزو

 بسبب الزوج أو یكون - في الثالث تطلیقات-فإذا طلقھا فال یخلو إما أن یكون الطالق . تعامل زوجھا وتحافظ علیھ إذا كانت ترید ھذا البیت
ًفإن كان بسبب الزوج فإنھ یكتوي بنار الغیرة حینما یحس أن زوجا آخر قد استمتع بھذه الزوجة، . ماًبسبب الزوجة، أو یكون مشتركا بینھ

ًوعندھا یتألم ألما شدیدا، بحیث لو ًكذلك أیضا جعل الشرط تحقیقا لھذا المقصود، . فكر أن یتزوج امرأة ثانیة فإنھ یخاف من الطالق ویھاب ً ً
ًاني، وھذا أبلغ ما یكون تأثیرا وزجرا ومبالغة في دفع األذیة من األزواجأنھا ال تحل لھ حتى یطأھا الزوج الث - فإذا ما نكحت الزوج الثاني . ً

ثم الفرض .  تأثر الزوج األول واكتوى بنار الغیرة، ھذا إذا حرص وعرف قیمة زوجتھ األولى-والشرع اشترط أن یدخل بھا الزوج الثاني
 كانت الزوجة ھي التي تستفز زوجھا، وھي التي ألجأتھ إلى الطلقة األولى أو الثانیة، أو ألجأتھ إلى أن یكون الخطأ من الزوجة فإذا: الثاني

وحینئٍذ فالغالب . ًأغلب الطالق، أو إلى الطلقة األخیرة التي بسببھا حصل الفراق، فإن الزوج ال یحل لھا أن یراجعھا حتى تنكح زوجا غیره
ًو یفكر في زواج الثانیة، فتكتوي ھي أیضا بنار الغیرة، ولكنھا البد لحلھا للزوج األول من أن تتزوج أنھ ال یصبر وسیتزوج امرأة ثانیة، أ

وإما أن . الزوج الثاني، فإذا نكحت الثاني إما أن یكون الثاني أفضل من األول فتحرص على عشرتھ على أحسن ما تكون الزوجة لزوجھا
ول، والشرع من كمالھ ووفائھ راعى المعاني النفسیة ولم یھدرھا، ولذلك جاءت امرأة یكون أسوأ من األول، فتحرص على أن ترجع لأل

إن ما معھ مثل ھدبة : رفاعة حینما طلقھا فبت طالقھا ونكحھا عبد الرحمن بن الزبیر؛ جاءت إلى رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم وقالت لھ
فاكتوت بنار الحرص على أن ). حتى یذوق عسیلتك وتذوقي عسیلتھ. رفاعة ؟ الأتریدین أن ترجعي إلى : (الثوب، قال علیھ الصالة والسالم

ًوھذا ال شك أنھ من أكمل ما یكون، ومْن أْحسُن من هللا ُحكما . ترجع إلى زوجھا األول قبل أن ینكح غیرھا؛ ألنھا عرفت قیمة زوجھا األول ْ ِ َّ َ َ َ َِ َ
َلقْوم ُیوقنون  ُ ِ ٍِ فمن حكمتھ سبحانھ وتعالى أن شرع ھذا . وقوم یؤمنون؟ فا یحكم وال معقب لحكمھ.. وم یتقونوق.. وقوم یعقلون] 50:المائدة[َ

ولھذا النكاح شروط شرعیة وأحكام ومسائل . ًاألمر، وھو أن تحل الزوجة المطلقة ثالثا لزوجھا األول بشرط أن ینكحھا زوج آخر
جاء القرآن باشتراط الزوج الثاني، وھذا الشرط محل . ھ رحمھ هللا في ھذا الفصلوتفصیالت یعتني العلماء رحمھم هللا بذكرھا، وھذا ما سیبین

ًإجماع بین العلماء رحمھم هللا، وبناء على ذلك أجمع العلماء رحمھم هللا على أن المطلقة ثالثا ال تحل لمن طلقھا ثالثا حتى تنكح زوجا غیره،  ً ً ً
ًحرا كان أو عبدا على التفصیل المذكور عند العلماء، وقد تقدم ] وفى ما یملك من الطالق إذا است. [ على التفصیل الذي سنذكره إن شاء هللا ً

حكم بحرمة المرأة المطلقة، وھذا النوع من التحریم ] إذا استوفى ما یملك من الطالق حرمت . [ بیان ھذه المسألة وكالم العلماء رحمھم هللا
فالحرمة . وإما أن تحرم حرمة مؤقتة. إما أن تحرم حرمة مؤبدة:  المرأة ینقسم إلى قسمینیوصف عند العلماء بالتحریم المؤقت؛ ألن تحریم

ًعلى الزوج االول حتى تنكح زوجا غیره، فأقتت باشتراط أن ینكحھا زوج آخر، ومن التحریم  ًالمؤقتة من أمثلتھا المطلقة ثالثا فإنھا تحرم
ومن أمثلة . سة حتى یطلق واحدة من األربع وتخرج من عدتھا، ویسمى مانع العددالمؤقت أن یكون عنده أربع نسوة، فال تحل لھ الخام

سنوا بھم سنة أھل الكتاب غیر ناكحي نسائھم وال آكلي : (الموانع المؤقتة مانع الرق ومانع الكفر مثل المجوسیة قال صلى هللا علیھ وسلم
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مسلم أن ینكحھا، وھكذا إذا كانت وثنیة أو مشركة أو ملحدة أو ال دین لھا والعیاذ فالمرأة إذا كانت مجوسیة والعیاذ با فال یحل لل). ذبائحھم
، ھذه ال یحل نكاحھا ًفیعتبر وجود ھذا الكفر مانعا؛ لكنھ مانع مؤقت بحیث لو أسلمت أو صارت كتابیة حل نكاحھا على التفصیل الذي . با

: قولھ. النسب أو الرضاع أو المصاھرة، وقد تقدم بیان ھذه الموانع وتفصیلھامثل النكاح المحرم من جھة : الحرمة المؤبدة. تقدم معنا
ُّفإْن طلقھا فال تحل: لقولھ تعالى: أي] حرمت [  ِ َ َ َ ََ َّ َ َلُھ مْن بْعد حتى تنكح زْوجا غْیرهُ  ِ َ َ ََ ً َ َِ َِّ ُّفإْن طلقھا فال تحل : فقولھ تعالى] 230:البقرة[َُ ِ َ َ َ ََ َّ َ ِ
ُال یحل لك النساُء مْن بْعد :  األصول أن من صیغ التحریم الصریح القویة نفي الحل عن الشيء، مثل قولھعند علماء] 230:البقرة[ َ َ َ َِ ُّ ِِّ َ
ْ، وال یحل لكم ] 52:األحزاب[ ُ َ ُّ ِ َ َفإْن طلقھا فال تحل لُھ مْن بْعد حتى ت: ھذه كلھا تدل على تحریم الشيء، فقولھ تعالى]. 229:البقرة[َ َ َ َ ََّ ََ َ َُ ِ ُّ ِ َّ َ ًنكح زْوجا ِ َ َ ِ

َغْیرهُ  ًنص في تحریم المطلقة على من طلقھا ثالثا حتى تنكح زوجا غیره] 230:البقرة[َ ً.  
 
 
 
 

 ًصفات النكاح المعتبر في تحلیل الزوج الثاني للمطلقة ثالثا
 
 
. یحللھا لزوجھا األول، بل یجب رجمھاًإذا یشترط أن یكون ھناك نكاح، فلو وطأھا والعیاذ با بالزنا فإنھ ال ] حتى یطأھا زوج في قبل  ]

ًوأما إذا كان وطؤھا بین الحل والحرمة وھو الذي یسمى بوطء الشبھة، بأن ظنھا زوجتھ فوطأھا ثم تبین أنھا أجنبیة مطلقة من زوج ثالثا فال 
ًتحل أیضا، فوطء الشبھة والحرام ال یحلل المطلقة ثالثا لزوجھا األول، بل یحللھا الواطئ في نكاح ًإذا یشترط وجود النكاح وأن .  صحیحً

حتى تذوقي عسیلتھ ویذوق : (یحصل مع النكاح وطء، وأن یكون ھذا الوطء على الصفة التي نص علیھا رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم
بھ ما یحصل بالبالغ لو وطأھا مراھق وحصل : إشارة إلى خالف مذھبي، بعض العلماء یقول) ولو] (ولو مراھقا : [ قال رحمھ هللا). عسیلتك

االستمتاع وذوق العسیلة الذي عبر عنھ النبي صلى هللا علیھ  من االستمتاع واللذة فإنھ یحللھا، وال شك أن المراھق الصغیر ال یحصل بمثلھ
یلتھ ویذوق ال حتى تذوقي عس: (ألن ما قارب الشيء یأخذ حكمھ، والنبي صلى هللا علیھ وسلم قال) ًولو مراھقا: (ولذلك قالوا. وسلم

ًفلو أن مراھقا عقد على امرأة مطلقة ثالثا ودخل بھا، وحصل منھ الوطء فقالوا). عسیلتك إن ھذا الوطء معتبر، فلو طلقھا ھذا المراھق : ً
وأما إذا كان . حلت لزوجھا األول، ولو طلقت بعد بلوغھ حلت لزوجھا األول ورجعت؛ ألن الوطء من المراھق یحصل بھ ذوق العسیلة

ًأن یكون مقصودا : الصورة األولى: ًالتحلیل للمرأة المطلقة ثالثا لھ ثالث صور. ًرا فمثلھ ال یحصل بھ ذوق العسیلة على الوجھ المعتبرصغی
یراد بھ تحلیل المرأة لزوجھا األول باتفاق من أھل الزوج والزوجة، فھذا حرام باإلجماع، وملعون من فعلھ، واإلعانة علیھ من الكبائر؛ ألن 

من التحایل على شرع هللا عز وجل،  لوسائل تأخذ حكم مقاصدھا عند طائفة من العلماء رحمھم هللا لورود الوعید الشدید فیھ، ولما فیھا
ألن مقصود الشرع والمقصود من اآلیات الكریمة في اشتراط نكاح الزوج الثاني أن یتألم الزوج األول، فإذا حصل ترتیب . ومخالفة مقصوده

. ًل بھا وبمجرد دخولھ بھا یطلقھا، فحینئٍذ الزوج األول ال یتألم ذلك األلم، وال یتحقق المقصود شرعا من اشتراط ھذا الزوجمن أنھ یدخ
ولذلك كان وجود نكاح المحلل وعدمھ على حد سواء، ونص طائفة من العلماء على أنھ من كبائر الذنوب لورود اللعن فیھ كما جاء عن 

یا فالن اذھب إلى فالنة وانكحھا وحللھا لي، وحتى : فالزوج الذي یحلل لھ یقول. ھ وسلم أنھ لعن المحلل والمحلل لھرسول هللا صلى هللا علی
ًولربما والعیاذ با اتفق معھ على أن یأخذ عقدا صوریا وأنھ . وأنا أدفع المھر، فلیس لك إال أن تحللھا: إن بعضھم والعیاذ با ربما یقول لھ ً

اعتداء لحدود هللا عز وجل  وھذا كلھ والعیاذ با.  ثم یدعي أنھ دخل بھا وتدعي ھي أنھ أصابھا، ثم ترجع إلى زوجھا األولال یدخل بھا،
أن یكون مقصود الشخص أن یحللھا وال یطلع : الصورة الثانیة. وتحلیل لما حرم هللا، وجرأة على محارم هللا، نسأل هللا السالمة والعافیة

، وال أھل الزوجة على ذلك ویفعلھ، ففیھ الخالف، وشدد فیھ طائفة من السلف، حتى أن حبر األمة وترجمان القرآن عبد الزوجین على ذلك
ًإن عمي طلق زوجتھ ثالثا وأنا أرید أن أنكحھا حتى أحلھا لھ، : جاءه رجل وقال لھ) إن هللا ال یخادع : ( هللا بن عباس رضي هللا عنھما قال

ُأتخادع هللا عز وجل؟ فإن هللا ال یخادع سبحانھ وتعالى ُیخادُعون هللا والذین آمنوا : یعني). إن هللا ال یخادع! ویحكم: (ھفقال لھ رضي هللا عن َ َ َ َِ َِّ َ َّ َ
ْوما یخَدُعون إال أنفسُھم  َ َ َ َ َُ َْ َّ ْنسأل هللا السالمة والعافیة، ُیخادُعون هللا وُھو خادُعُھم ] 9:البقرة[ِ ِ َِ ََ َ ََ فمن اجترأ على ھذا الفعل أفتى ابن ] . 142:النساء[َّ

إذا لم یطلع أحد على ذلك وغیب ذلك : وقال بعض العلماء. عباس رضي هللا عنھما بأنھ في حكم المحلل، وأنھ اعتداء لحرمات هللا عز وجل
 إلى المعنى یقتضي التحریم، ًفي نیتھ فال بأس وال حرج، وفي الحقیقة األصل في الظاھر قد یقتضي الحل بناء على الظاھر، ولكن بالنظر

ًھذا النوع ال یفتى بحلھ وال بحرمتھ زجرا للناس ومنعا لھم عنھ: ولذلك كان بعض مشایخنا رحمھم هللا یقول ألنھ لیس على السنن الوارد . ً
فتى لھم بحرمتھ؛ ألن النیة إنھ یكون في ھذه المرتبة فال یفتى للناس بحلھ، وال ی: ًشرعا، ولیس بمخالف لكل وجھ، ولذلك منعوا منھ وقالوا

ًوأیا ما كان فإنا إذا نظرنا إلى معاني الشرع وجدنا أن األصل یقتضي تحریم ھذه الصورة، . مغیبة، كما لو تزوج امرأة وفي نیتھ طالقھا
دت الزوج الثاني والسبب في ھذا أن المعنى الذي أراده الشرع وھو زجر الزوج األول، وحصول الرفق للمرأة بتغییر حیاتھا، فلربما وج

الصورة الثالثة . واستقام النكاح على الوجھ المعتبر أكرم من األول، فانتظمت بیوت المسلمین، ووجدت كل زوجة ما یناسبھا من األزواج،
ر صالحة ًأن یتزوج الرجل المرأة المطلقة ثالثا وفي نیتھ أنھا إن كانت صالحة أمسكھا، وإن كانت غی: من النكاح الذي یحصل بھ التحلیل

ًطلقھا، ونكحھا نكاحا على السنن المعتبر شرعا ال یقصد تحلیلھا لألول، ولم یدر بخلده ذلك، فھذا ال إشكال أنھ معتبر شرعا وأنھ نكاح  ً ً
ذا قال رحمھ هللا في بیانھ للشروط التي ینبغي توفرھا في ھ. صحیح تنبني علیھ اآلثار الشرعیة من حلھا لزوجھا األول بشرط حصول الوطء

ال : (فھذا شرط وطء الزوج الثاني للزوجة، والدلیل على ذلك قولھ علیھ الصالة والسالم] ویكفي تغییب الحشفة أو قدرھا : [ النكاح الثاني
قي حتى تذو: (قولھ. ًفھذا نص في المطلقة ثالثا أنھا ال تحل لزوجھا األول إال إذا دخل بھا الزوج الثاني) حتى تذوقي عسیلتھ ویذوق عسیلتك

أدب من رسول األمة صلوات هللا وسالمھ علیھ، حیث عبر باأللفاظ التي تتضمن المعاني مع مراعاة األدب ) عسیلتھ ویذوق عسیلتك
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ًوالحشمة والكمال في الخطاب فلم یصرح لھا تصریحا، وال شك أن النساء كن على فطنة ومعرفة، واللسان العربي فیھ أسرار عجیبة، 
ًعلھ هللا ألفضل كتبھ، وأفضل ما أنزل على عباده، تشریفا لھذا اللسان وإكراما لھودالئل بلیغة؛ ولذلك ج ً.  

 
 
 
 

 ًضابط الوطء المحلل للمطلقة ثالثا لزوجھا األول
 
 

اشتراط الدخول؛ ألن المرأة قد عقد علیھا زوجھا : ًأوال: ًھذه الكلمة تنتظم شروطا مھمة) حتى تذوقي عسیلتھ ویذوق عسیلتك: (فقال لھا
. الثاني، فامتنع رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم من تحلیلھا لزوجھا األول حتى یدخل بھا، وھذا محل إجماع بین العلماء رحمھم على تفصیل

دل على أنھ البد من اإلصابة التي یتحقق بھا اإلیالج والجماع المعتبر الذي یترتب على مثلھ ما یترتب من ) حتى تذوقي عسیلتھ: (ثم لما قال
ھي رأس الذكر، : الحشفة] ویكفي تغییب الحشفة : [ فقال رحمھ هللا. ّفبین رحمھ هللا أنھ یشترط تغییب الحشفة في الفرج. حكام الشریعةأ

وتغییب رأس الذكر یترتب علیھ من األحكام الشرعیة ما یقارب ثمانیة أحكام ما بین . ھو الذي عبر عنھ بمجاوزة الختان للختان: ومعناه
والمعامالت، ومنھا ھذه المسألة، أنھ إذا اشترط الوطء فالبد من تغییب الحشفة وھي رأس الذكر أو قدرھا من مقطوعة كما سیأتي العبادات 

فلو أنھ . ّإن شاء هللا تعالى، وسیأتي تفصیل ذلك أكثر في أحكام الجنایات والحدود في باب الزنا، فبین رحمھ هللا أنھ ال بد من حصول اإلیالج
ً، إذا ال ]یكفي تغییب الحشفة: [رأة وحصلت المباشرة دون إیالج لم تحل، بل البد من الجماع وأن یحصل إیالج في الفرج فقالدخل بالم

ًوصرح العلماء رحمھم هللا بھذا تصریحا واضحا؛ ألن المسائل الشرعیة . یشترط أن یكون الوطء بكامل الذكر وإنمـا یكفي أن یكون ببعضھ ً
فى فیھا بألفاظ الكنایات، ویتأدب ویؤتى بھا مخفیة، لكن في تعلیم العلم وشرحھ وبیانھ ال بد من التوضیح والتفصیل؛ في بعض األحیان یكت

وحینئٍذ كان العلماء رحمھم هللا واألئمة في مجالسھم یصرحون ویبینون حتى یفھم الناس، حتى یعذروا إلى هللا . ألنھ ربما فھم أحد غیر المراد
البد من : أي] ویكفي تغییب الحشفة [ البد كما صرح رحمھ هللا : فمن ھنا قالوا. م وتوضیحھ، وال یقع اإلنسان في لبسعز وجل ببیان العل

فإذا حصل المسیس دون إیالج من رأس العضو فإنھا ال تحل، والدلیل على اشتراط . ًحصول إیالج رأس الذكر في فرج المرأة المطلقة ثالثا
وال یمكن أن یوصف بھذا الوصف إال إذا حصل الجماع، ویكفي قدر اإلجزاء وھو ) حتى تذوقي عسیلتھ: (لمھذا قولھ صلى هللا علیھ وس

جمھور العلماء أن المسائل المترتبة على الحشفة وھي ] أو قدرھا : [ قولھ. رأس الذكر، فلو حصل اإلیالج الكامل فھذا من باب أولى وأحرى
.  فإنھ ینظر إلى قدرھا من المقطوع، فإذا أولج في فرج المرأة ھذا القدر حلت لزوجھا األولرأس الذكر، إذا كان الشخص مقطوع الحشفة

ًوأما إذا حصل االستمتاع بما دونھ ولو وضع الفرج على الفرج فإنھ ال یوجب الغسل، وال یحكم باإلحصان، وال بثبوت المھر كامال؛ وال 
برة، وھكذا الزنا ال یحكم بثبوت حده ما لم یحصل إیالج رأس العضو أو قدره من مقطوع ًتحل لمطلقھا ثالثا، إلى غیر ذلك من األحكام المعت

إذا كان مقطوع العضو وبقي منھ شيء ینظر إلى القدر، فإذا كان : أي) مع جب]. (مع جب في فرجھا مع انتشار : [ قال رحمھ هللا. الحشفة
ًعتباره موجودا مثلھ مما بقي من العضو فإنھ یكفي للحكم باألحكام الشرعیة التي ًھذا القدر المعتبر شرعا والذي نص العلماء واألئمة على ا

غیر منتصب فإنھ ال یحكم : فإذا كان العضو غیر منتشر أي: أي]: مع انتشار : [ قولھ. ًذكرناھا، ومنھا تحلیل المطلقة ثالثا لزوجھا األول
من بالغة السنة أن الكلمة : ولذلك یقول بعض العلماء) یلتھ ویذوق عسیلتكحتى تذوقي عس: (بحلھا، ألن النبي صلى هللا علیھ وسلم قال

فھو علیھ الصالة والسالم بھذه الكلمة الجامعة أفتى، وفرع العلماء األبواب والمسائل . الواحدة والجملة الواحدة تتضمن من المسائل كثرة
 تفصیل، ولھ مرابط وأوصاف ال بد من تحققھا حتى یحكم بكون المرأة فیھا إجمال یحتاج إلى) حتى تذوقي عسیلتھ ویذوق عسیلتك: (فیقولون

ًومن ھنا قالوا باشتراط االنتشار، وھذا معنى ظاھر من الحدیث وواضح؛ فإنھ إذا كان العضو غیر منتشر فإن المرأة . قد حلت لزوجھا األول
ال یشترط اإلنـزال، ومن ھنا صح وطء المراھق، وأن : أي]. ـزل وإن لم ین: [ قال رحمھ هللا. ال یتحقق فیھا ھذا الوصف من إصابة العسیلة

إنھ ال یشترط اإلنـزال ألن الشرع رتب الحكم على ذوق العسیلة، وذوق العسیلة : وقالوا. ًالمراھق إذا جامع المرأة المطلقة ثالثا حللھا لألول
  .ا اإلنـزال فإنھ لیس بشرطال یشترط فیھ أال تزال، فالقدر المعتبر لإلجزاء ھو حصول اإلیالج، وأم

 
 
 
 

 األحوال التي ال یصح بھا تحلیل المرأة لزوجھا األول
 
 

ًألن النبي صلى هللا علیھ وسلم اشترط ذوق العسیلة، والمراد بھ الوطء المعتبر شرعا، فالوطء المحرم ] وال تحل بوطء دبر : [ قال رحمھ هللا
فال تحل . ًغیره؛ فإنھ ال یحصل بھ التحلیل وال یحكم بھ بحل المطلقة ثالثا لزوجھا األولًشرعا وھو وطء الدبر الذي ال یحل للزوج وال ل
ًفلو أنھا طلقت ثالثا ونكحھا شخص نكاح الشبھة أو وطئھا وطء شبھة، فإنھا ال ] وشبھة . [ بوطء في غیر المكان المعتبر، وھو مكان الحرث

ة مع امرأة ومعھا زوجھا، فجاء زوجھا یظنھا زوجتھ، أو أخطأ وجاء ووطئھا یظنھا فلو أنھا كانت نائم. تحل بھذا الوطء لزوجھا األول
والدلیل على اشتراط أن یكون . ًزوجة لھ، فھذا الوطء وطء شبھة ال یوجب الحد كما سیأتي إن شاء هللا، وال یعتبر موجبا لحلھا لزوجھا األول

ِفال تحل لُھ مْن: الوطء في نكاح صحیح قولھ تعالى ُّ َِ َ َ بْعد حتى تنكح َ َ َِ َ َّ ّفبین ھذا الشرط وجوب النكاح، والنكاح حقیقة شرعیة البد ] 230:البقرة[ُ
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ًمن وجود نكاح معتبر شرعا، ونكاح الشبھة لیس بنكاح معتبر شرعا للتحلیل وھكذا لو وطئت یملك یمین، فلو ] وملك یمین : [ قال رحمھ هللا. ً
وفى عدد التطلیقات ورجعت لسیدھا، ثم بعد أن استبرأھا سیدھا وطئھا وطء ملك الیمین، فإنھ في أنھا كانت أمة وطلقھا زوجھا الرقیق واست

ھذه الحالة لو أرادت أن ترجع إلى زوجھا األول لم تحل لھ، بل البد أن تنكح، فإذا حصل نكاحھا فإنھ حینئٍذ تحل لزوجھا األول بشروطھا 
ًا إذا كان النكاح فاسدا، بأن طلقھا ثالثا فنكحھا رجل نكاح شغار أو نكاح متعة، فنكاح الشغار وھكذ] ونكاح فاسد : [ قال رحمھ هللا. المعتبرة ً

ولو أنھ تزوجھا الزوج الثاني : أي]. وال في حیض : [ قال رحمھ هللا. ًوالمتعة نكاح فاسد شرعا، فال تحل بھذا النوع من النكاح لزوجھا األول
وھكذا لو وطئھا في الحیض ثم مات عنھا، وخرجت من . یحكم بحلھا لزوجھا األول ھر، فإنھ حینئٍذ الفوطئھا أثناء الحیض، ثم طلقھا في الط

ًال؛ ألن الوطء الذي حصل من الزوج الثاني حصل على غیر الصورة المعتبرة شرعا، : حدادھا وأراد زوجھا األول أن ینكحھا نقول لھ
ألن هللا عز وجل حرم الوطء . علیھ اآلثار الشرعیة، فوجوده وعدمھ على حد سواءًووطء الحیض والنفاس محرم شرعا، والمحرم ال تترتب 

فلما كان . ًفالمراد بھ الذوق المأذون بھ والمعتبر شرعا) حتى تذوقي عسیلتھ ویذوق عسیلتك: (في الحیض، فلما قال علیھ الصالة والسالم
سواء كانت في حیض : أي] ونفاس : [ قال رحمھ هللا. مھ على حد سواءًذوقھ لھا في حال النقص وحال غیر معتبرة شرعا، كان وجوده وعد
وھكذا لو كانت محرمة : أي] وإحرام وصیام فرض : [ قال رحمھ هللا. أو في نفاس، وقد تقدم أن الوطء ال یحل فیھما حتى تطھر وتغتسل

ًإن الوطء في اإلحرام محرم شرعا، وكل وطء محرم شرعا ال یو: فقال بعض العلماء ألن المراد بالوطء المشترط الوطء الذي . جب التحلیلً
أذن بھ الشرع، ووطء المحرمة ال یحل، فلو أنھ عقد علیھا قبل اإلحرام، ثم أحرمت، ثم وطئھا وھي محرمة، ثم مات عنھا أو طلقھا، فإنھا ال 

وجوده وعدمھ على حد سواء ال یوجب الحكم بتحقق ًتحل لزوجھا األول في قول طائفة من العلماء بھذا النوع من الوطء؛ ألنھ محرم شرعا، ف
  .ًالشرط المعتبر شرعا

 
 
 
 

 ادعاء المرأة أنھا قد حلت لزوجھا األول بنكاح حال غیابھا
 
 
ًامرأة طلقھا زوجھا ثالثا ]. ومن ادعت مطلقتھ المحرمة وقد غابت نكاح من أحلھا، وانقضاء عدتھا منھ، فلھ نكاحھا إن صدقھا وأمكن  ]

من المعلوم أن النكاح . یقتضي أنھا لو كانت حاضرة عنده في المدینة ویعرف أحوالھا وأخبارھا فال إشكال] غابت : [ عنھ، وقولھوغابت 
أنا تزوجت : ًیشھر وال یستر، ویعرف وال یخبأ عادة؛ فإذا كانت موجودة ویطلع على أحوالھا، ثم ادعت یوما من األیام بعد مرور أشھر قالت

ًنئٍذ یعرف أنھا لم تتزوج ولم تطلق، ولم یحصل األمر المعتبر شرعا، وأنھا ترید أن تحتال لرجوعھا إلیھ، فحینئٍذ ال یجوز لھ ثم طلقني، فحی
ألنھ من مصلحتھا أن تعود لزوجھا األول، ولربما طلقت المرأة فلم ینكحھا أحد؛ ألن الغالب أن . ًأن یعمل بھذا ألنھا تدعي شیئا لمصلحتھا

تزوجت ووطئت بالزواج، وحصل تحلیل، : فإذا قالت .ًقات یحصل شيء من امتناع األزواج منھن فتدعي شیئا لمصلحتھاالنساء المطل
وخرجت من عدتي، وكانت حاضرة ویعلم أخبارھا فالظاھر أنھا غیر صادقة، واألصل بقاء ما كان على ما كان، أنھا امرأة محرمة علیھ، 

ًلكن لو أنھ طلقھا ثالثا، ثم سافرت إلى بلدھا وغابت عنھ، أو سافر ھو وانقطعت أخبارھا .  یعول علیھفال ینبني على مثل ھذا القول حكم وال
فإنھ في ھذه الحالة إذا جاءت وادعت أنھا نكحت، وأنھ . وغابت عنھ، أو كانت في موضع ال یتیسر لھ العلم بحالھا أو معرفة صدقھا من كذبھا

ًزمان الذي ادعت ممكنا في مثلھ حصول النكاح وحصول الطالق مع العدة، فإن لھ أن یعمل بقولھا، وال دخل بھا الناكح ثم طلقھا، فإن كان ال
فال، ! وهللا تزوجت: لكن لو أنھ طلقھا وخرجت من عدتھا، وبعد أسبوع جاءت وقالت. ًیشترط أن یكون ذلك ممكنا: ًإذا. حرج علیھ في ذلك

اإلصابة بعد خروجھا من  زالت تابعة لزوجھا األول، لكن لو أنھا خرجت من عدتھا وادعتألنھا لم تخرج من عدتھا فال یمكن؛ ألنھا ما
ال یمكن؛ ألنھ البد من حصول طالق حتى تحل للزوج األول وحصول العدة من الطالق الصادر من : عدتھا، وجاءت بعد أسبوع فنقول

البد من وجود العدة واالستبراء، وھذا ال یتحقق في ھذه المدة الوجیزة، ففي ھذه الحالة ال یصح دعواھا ألنھ غیر ممكن، ألنھ . الزوج الثاني
. فاشترط رحمھ هللا غیابھا، بأن ال تكون شاھدة یمكنھ أن یعرف حالھا وأن یطلع على صدقھا من كذبھا. فحینئٍذ ال یقبل قولھا وال یعول علیھ

. ال تعطى بدعواھا ما ادعت، وعلیھ أن یبقى على األصل من كونھا محرمة علیھًأن یكون ما ادعتھ ممكنا، أما إذا كان غیر ممكن فإنھا : ًثانیا
  .وهللا تعالى أعلم

 
 
 
 

 األسئلة
 
 

...... 
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، باسم هللا: ّأشكل علي أن الطالق في الحیض یقع، وھنا لم یعتبر الوطء في الحیض، وذلك بالنسبة للتحلیل؟ الجواب: السؤال ، الحمد 

مسألة الطالق في الحیض قدرنا أن ھناك ما یقرب من اثنتي : أما بعد. والصالة والسالم على خیر خلق هللا، وعلى آلھ وصحبھ ومن وااله
عشرة روایة عن رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم، وعن ابن عمر وعن بعض أصحاب ابن عمر رضي هللا عنھم الثقات، مثل سالم بن عبد 

وھي روایات صحیحة لیس فیھا إشكال، وأن ابن .  بن عمر ونافع مواله، ومحمد بن سیرین وأنس بن سیرین ومن طریق خالد الحذاء هللا
وبینا أن ھذا مذھب جماھیر السلف والخلف واألئمة األربعة، فإنھم یقولون بوقوع . عمر نفسھ كان یفتي أنھا مطلقة وأن الطالق قد وقع

وھذا ھو األصل، فمن  ، فأوقعوا الطالق بنص كتاب هللا، فإن هللا عز وجل نص على أن من طلق مضي علیھ طالقھ،الطالق واالعتداد بھ
ھذا مبتدع، والمبتدع : إن المرأة أثناء الحیض محرم علیھ أن یطلقھا، نقول: فإن قال قائل. طلق في الحیض فقد طلق بكتاب هللا عز وجل

معنى متفق على أنھ یقع طالقھ، ومن جھة األثر عن ابن عمر رضي هللا عنھما وغیره من أصحاب یزجر بالعقوبة؛ ألنھ حتى من جھة ال
والحقیقة للمحدث العالمة الشیخ ناصر الدین األلباني رحمھ هللا برحمتھ الواسعة . النبي صلى هللا علیھ وسلم كلھم كانوا یفتون بوقوع الطالق

ًزء السابع من إرواء الغلیل، تكلم كالما نفیسا جمع فیھ الروایات، وھناك روایة عن حنظل بن بحث من أنفس البحوث في ھذه المسألة، في الج ً
. فنحن نطلق بالكتاب والسنة، فالطالق في الحیض یقع بالكتاب والسنة. ًأبي سفیان مرفوعا إلى النبي صلى هللا علیھ وسلم أنھا احتسبت طلقة

) حتى تذوقي عسیلتھ ویذوق عسیلتك: (یض جماع ناقص، النبي صلى هللا علیھ وسلم یقولأما مسألة الجماع في الحیض، فالجماع في الح
َویْسألونك عن المحیض قْل ُھو أذى فاْعتزلوا النساء في المحیض وال تقرُبوُھن حتى یطُھْرن  َ َ َ َ ِ َ َ َ َ ِ َ َ َ َ َْ َ ََّ َّ ِ ِ ِْ ِّ َُ َ َ َْ ُ ْ ُِ ً فاشترط الشرع أن یوجد ذوق ]. 222:البقرة[ِ

ًویْسألونك عن المحیض قْل ُھو أذى : العسیلة ال یكون على وجھ فیھ ضررالعسیلة، وذوق  َ ََ ِ َ َ َ َ َُ ِ ْ ُِ ومن إعجاز القرآن أنھم وجدوا أن ]. 222:البقرة[َ
ًالجماع في الحیض یورث التھابا وأمراضا في غدد البروستات وغیرھا، وھذا من إعجاز القرآن ومن الحكم العظیمة، واألسرار التي أطلع  ً

حتى إن بعض الباحثین من الكفار لما تبجح أنھم .  وجل علیھا العباد، ولم یعرفوھا إال اآلن، وقد عرفھا أئمة السلف من قرون عدیدةهللا عز
كل ھذا بفضل هللا ثم بفضل . ًھذا الذي عرفتموه الیوم كان یعرفھ المسلمون منذ أكثر من ثالثة عشر قرنا: اكتشفوا ذلك قال لھ بعض الموفقین

ِقرآن الذي ال یأتیھ الباطُل مْن بْین یَدْیھ وال مْن خلفھ تنزیل مْن حكیم حمیٍد ھذا ال ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ َِ َ َ َ َ َ ٍَ ٌ ِ َ َْ ِْ ًفالوطء أثناء الحیض أذى، حتى إن األطباء ]. 42:فصلت[ْ
 الوجھ المعتبر، ؟ فالوطء في الحیض ال یحصل بھ ذوق العسیلة على)حتى تذوقي عسیلتھ(یثبتون أنھ ضرر، فكیف تثبت الوصف الشرعي 

حتى إن بعض األطباء یستغرب من اشتراط كون المرأة ال تجامع في النفاس إلى . ًألن المرأة إذا كانت حائضا أو نفساء وأصابھا فإنھ یؤذیھا
من كونھ والوصف الذي اشترطھ الشرع . األربعین، وجدوا من ناحیة طبیة أنھ یضر بالمرأة، ویؤذي جماعھا، فكل ھذه األمور فیھا أضرار

یذوق العسیلة وتذوق ھي عسیلتھ غیر موجود في حال الحیض وفي حال النفاس، حتى المرأة نفسھا ال تذوق العسیلة على الوجھ المعتبر، 
ال اعتراض؛ ألن تلك الصورتین كل صورة تخالف الصورة الثانیة، فھنا یتحقق وصف : ھذا الجواب األول، فنقول. ومن ھنا اختلف القیاس

فھذه روایة محتملة؛ ) ًولم یرھا شیئا(أما روایة أبي الزبیر . نھ مبتدع ووصف الشرع أنھ یزجر، مع نص القرآن على أن طالقھ نافذالشرع بأ
ألن روایة أبي الزبیر لیست كالروایات الصریحة عن ابن عمر نفسھ رضي هللا عنھ صاحب القصة، والذي ھو أدرى بما رواه، ولیس أبو 

 بن تدرس المكي رحمھ هللا بمنـزلة نافع مولى ابن عمر وال بمنـزلة سالم بن عبد هللا بن عمر في الضبط عن ابن عمر الزبیر محمد بن مسلم
ولو سلم أن أبا الزبیر لھ مكانتھ في الحفظ والروایة، لكنھ خالف . وھؤالء األئمة األثبات في الروایة والضبط أدرى بروایتھم عن ابن عمر 

فحینئٍذ . لم یرھا على السنة ولم یرھا موافقة على السنة: معناه) ًولم یرھا شیئا : ( منھ روایة، ثم إن اللفظ الذي قالھمن ھو أوثق منھ وأقوى 
ًلم یرھا طالقا، ولم یرھا على السنة، والقاعدة أنھ إذا روى الراوي وجاءت روایتھ معارضة : ًمحتمال ألمرین) ًلم یرھا شیئا: (یكون لفظھ

: فنقول. ًألشھر، وعارضت األصل، ولھا معنى یوافق األشھر ویوافق األصل، وجب صرفھا لما ھو موافق لألشھر واألصللروایة األكثر وا
ًلم یرھا شیئا موافقا للسنة، وھذا جواب اإلمام الشافعي رحمھ هللا برحمتھ الواسعة، فإنھ أجاب على روایة أبي الزبیر من : أي) ًلم یرھا شیئا( ً

ولم : ویفتي ابن عمر بالطالق المحتسب فتأتي روایة) احتسبت: (نما تكون صریحة ومعارضة حینما یقول ابن عمر أنھا لیست صریحة، إ
یحتمل أنھ لم یرھا ) ًلم یرھا شیئا(تعارض صریح مع صریح كما ھو معروف في األصول، لكن ) ًلم یحتسبھا طالقا: (إذا قال. ًیحتسبھا طالقا

ًشیئا موافقا للسنة، ویحتمل أن أنك ال تحكم بالتعارض في الروایات إال بشيء (فاللفظ لیس بصریح، والقاعدة . ًھ لم یرھا طالقا، ھذا كلھ محتملً
حتى ال تضرب بعض النصوص ببعض، إذ الكل خارج من مشكاة واحدة، وشرع هللا عز وجل إذا جاءنا بنقل الثقات ال شك أنھ في ) صریح

ینفذ علیھ  ًإن الحیض ألزمنا الطالق بھ إعماال لألصل من أن المطلق: ولذلك نقول.  لھ والعمل بھاألصل مقبول غیر مردود، وینبغي التسلیم
ًطالقھ، وعمال بالروایات التي وردت عن رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم مرفوعة كما في مسند عبد هللا بن وھب رحمھ هللا وھي روایة 

ًة عن ابن عمر أفتى فیھا بالطالق، وإعماال ألصل الشرع، فإن المبتدع األصل فیھ أنھ وكذلك الروایات الموقوف. صحیحة، واحتسبت الطلقة
ھذا لیس مقام عبادات یثاب علیھ، الفقھ أن تنظر إلیھ من أنھ إنسان متعد لحدود هللا؛ ألن . یزجر ویعاقب ال أنھ یخفف علیھ بأنھا ال تقع طلقة

ِوت: هللا لما ذكر الطالق الشرعي في الطھر قال ِلك ُحدود هللا َ َّ ُ ُ َ ّفبین أن الطالق في الحیض اعتداء على حدود هللا عز وجل، ]. 230:البقرة[ْ
ولذلك تجد من یطلق في الحیض . والمعتدي على حدود هللا نعرف من أصول الشریعة أنھ یزجر ویعاقب، ھذا مبتدع األشبھ بھ أنھ یزجر

ٍإن الطالق ماض علیك وإنك ابتدعت : لكن لو قیل لھ. ً بھذا األمر، وال یراه شیئاال لیس علیك شيء؛ یستخف: ویجد من یخفف عنھ ویقول لھ
ًوأما بالنسبة لجماع المطلقة ثالثا في الحیض فإنھ لیس بالجماع . واعتدیت على حدود هللا عز وجل؛ فإنھ یكون أبلغ في تحقیق مقصود الشرع

ًشترط هللا عز وجل جماعا مأذونا على السنن الشرعي، فنقولوقد ا. ًالمأذون بھ شرعا حتى نرتب علیھ األحكام الشرعیة ال یتحقق بھ الحل : ً
  .وهللا تعالى أعلم. على القول الذي اختاره المنصف رحمھ هللا
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ًحرمة نكاح الرجل المرأة لقصد التحلیل تصریحا أو ضمنا ً 
 
 

 الثاني على غیر علم بأن الزوجة ترید زوجھا األول أو ھو یریدھا، لو طرأت نیة الطالق بالتحلیل للزوج األول بعد أن كان الزوج: السؤال
الزوجة إذا أرادت أن ترجع أو تزوجت ووطئھا الثاني، أو عقد علیھا وأحبت : فھل لو طرأت علیھ ھذه النیة یجوز أن یطلقھا؟ الجواب

بي صلى هللا علیھ وسلم لم ینكر على امرأة رفاعة لما ألن الن. من حیث األصل ال تالم: الرجوع إلى األول، ھذا ال حرج علیھا فیھ، یعني
. ابني: من ھذا؟ قال: إن معھ كھدبة الثوب، وكان معھ طفل فقال النبي صلى هللا علیھ وسلم! یا رسول هللا: جاءت تشتكي عبد الرحمن وقالت

. ًالزوجة األولى التي قبل ھذه الزوجة المطلقة ثالثاًفعلم أنھا تدعي شیئا لیس بالصحیح؛ ألنھ لو كان األمر مثلما ذكرت ما حصل لھ ولد من 
أتریدین أن ترجعي إلى : (فقال علیھ الصالة والسالم ففطن علیھ الصالة والسالم إلى أنھا اختارت زوجھا األول إما لعشرة وإما ألمور،

ًفھذا حكم بین أنھا فعال ترید الرجوع إلى رفاعة ، ثم ھ) رفاعة ؟ ال، حتى تذوقي عسیلتھ والنبي صلى هللا علیھ وسلم الذي . ي أقرت وسكتتّ
! بالباطل والزور، حاشاه) تریدین أن ترجعي إلى رفاعة ؟: (ًھو أورع الخلق وأكملھم أدبا وأبعدھم عن اتھام الناس لیس بمعقول أن یقول لھا

ًالعلماء أن من طلقھا ثالثا حتى لو طلقھا بل ذكر لھا أنھا ترید أن ترجع إلى رفاعة بدلیل وحجة، وھي سكتت وأقرت، ومن ھنا أخذ بعض 
زوجھا الیوم، وحنت إلیھ ورغبت أن تعود إلیھ فال بأس، ھذا مقصود الشرع؛ لكن الذي یحلل وینكح ال یجوز لھ أن ینكح بقصد أن یحللھا 

ما كان الزوج الثاني أسوأ، ولربما ھناك فرق بین االثنین، وھي بالعكس فحینما تحن لزوجھا األول فمن المصلحة أن تعود إلیھ، ولرب. لألول
ًكان ظالما مؤذیا، ومقصود الشرع أن تعرف النعمة التي كانت فیھا، ولذلك كان الحكماء یحدثون عن الرجل العاقل الذي یرید زوجة أنھ  ً

وتزول عنھا، وتعظھا األیام اطلبوا لي امرأة أصابت النعمة ثم أدبھا الدھر، فعندما تكون في نعمة . اطلبوا لي امرأة أدبھا الدھر: یقول
فإذا تزوجھا أحد بعد ذلك عادت من أعقل النساء، وأعرفھن باألمور، ومن ھنا عندما . والسنون، وتجد الشدة والحاجة، تعرف قیمة النعمة

 الشریعة التي لم تلم ًتطلق ثالثا وتحن إلى زوجھا األول، فإنھ قد عضھا وآلمھا ما وجدت من فراق النعمة، فھذا ال تالم علیھ، فانظر حكمة
ًفھناك فرق بین الرجل وبین المرأة، فالرجل ال ینكح بقصد التحلیل ال صراحة وال ضمنا على التفصیل الذي . المرأة ولكن المت الرجل

  .وهللا تعالى أعلم. ذكرناه
 
 
 
 

 حكم وطء العنین في تحلیل المرأة للزوج األول
 
 

العنین لھ حكم، وتقدم معنا قضاء الصحابة رضوان : یف تذوق المرأة عسیلتھ ویذوق عسیلتھا؟ الجوابًإذا كان الزوج الثاني عنینا فك: السؤال
هللا علیھم فیھ، وقضاء الفاروق رضي هللا عنھ أنھ یمھل سنة حتى یطأ، فإذا حصل الوطء خالل السنة ولو مرة واحدة فإنھ یحصل بھ التحلیل 

 .وهللا تعالى أعلم. ا األول بھذا النكاح، فإن شاءت صبرت معھ، وإن شاءت عوضھا هللا غیرهوأما قبل الوطء فإنھا ال تحل لزوجھ. لألول
 
 
 
 

 حكم من أوتر بركعة ثم سھا فقام للثانیة
 
 

ًإذا أوتر شخص بواحدة فسھا وقام إلى الثانیة، فھل یسجد للسھو أم یجعلھا شفعا ویوتر بواحدة، ألن الوتر مرتبط بعدد الفرد؟ : السؤال
ًھذه المسألة للعلماء فیھا تفصیل، ولھا نظائر، فمن أمثلتھا أیضا أن تصلي باللیل ركعتین ركعتین وفجأة قمت إلى الثالثة فھل ترجع : ابالجو

اإلعمال أولى : بعض العلماء یقولون: وتجلس وتسجد للسھو وتلغي الزیادة، أو تستمر فیھا وتضیف ركعة فتشفعھا؟ ھذه فیھا وجھان للعلماء
ًوھكذا لو صلیت أربعا ثم قمت إلى . ھمال، فما دام أنك تكسب األجر والخیر أكثر فتضیف ھذه الركعة وتزیدھا وتصبح الثنائیة رباعیةمن اإل

لكن في مسألة الوتر كان بعض مشایخنا رحمھ . ًتضیف سادسة، وإذا صلیت سبعا تضیف ثامنة، فھذا بعض العلماء یستحبھ: الخامسة قالوا
فإذا كان قد قنت ودعا بعد الركعة األولى في  إذا قام إلى الوتر وأوتر فإنھ ال یعرف في الشرع ركعتان یدعى بعد األولى منھما،إنھ : هللا یقول

وتره، فإنھ األشبھ بھ أن یجلس مباشرة وأن یسجد سجود السھو؛ ألن الشریعة لم تجعل صالة ركعتین یكون الدعاء في األولى منھما، وإنما 
إن ھذا الدعاء فعلھ : إال أن األولین ردوا وقالوا. عیة بعد الركوع الثاني كما في قنوت الفجر ونحو ذلك مما ورد بھ الشرعالدعاء في الشف

ًإلذن شرعي، كما لو أنھ جلس للتشھد األول ثم قام وتذكر أنھ یصلي شفعا فإنھ یكون معذورا بجلوسھ، وھنا كان معذورا لنیتھ الوتر ً لكن . ً
ًأنھ یصلیھا وترا وینقض ھذه الزیادة، وإن أتمھا ركعتین فال حرج على ما ذكرناه في اختیار بعض العلماء رحمھم هللا؛ ألن األشبھ واألولى 

 .وهللا تعالى أعلم. إن الثانیة تنقض وتره األول: األجر أكمل لھ وأعظم، ولذلك یقولون
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 حكم دخول المأموم مع إمام یصلي العشاء بنیة المغرب والعكس
 
 

دخلت المسجد ولم أصل المغرب فانتظرت اإلمام حتى قام للثانیة من صالة العشاء، ثم دخلت معھ، وذلك من أجل عدم االختالف : السؤال
فعلت ھذا من أجل أن تجتنب المخالفة ووقعت في مخالفة ثانیة، فأنت إذا دخلت المسجد فأنت مأمور بأن تدخل مع : علیھ، فما الحكم؟ الجواب

فال یجوز للمسلم إذا دخل المسجد أن ینفرد عن الجماعة، ولو أدركت اإلمام قبل السالم بلحظة، والدلیل ). ما جعل اإلمام لیؤتم بھإن(اإلمام 
ّفبین صلى هللا علیھ وسلم أن كل من أدرك ) فما أدركتم فصلوا: (على ذلك ما ثبت في الصحیحین من حدیث أبي ھریرة رضي هللا عنھ

وأما مذھب بعض أصحاب اإلمام أبي حنیفة وبعض أھل الرأي فإنھم . د أنھ ال یجوز لھ أن یشذ عنھا وینتظرجماعة تصلي في المسج
ومعروف ) فما أدركتم فصلوا: (یقول النص. إنھ ینتظر إذا كان قبل السالم بلحظة حتى یحدث جماعة ثانیة، وھذا اجتھاد مع النص: یقولون

ً أو كثیر؛ ألن اإلنسان یعتبر مدركا للجماعة األولى ولو قبل السالم بلحظة، فما دام أنھ كبر قبل لم یفرق فیھ بین إدراك قلیل) أدركتم(أن 
واإلسالم . تسلیم اإلمام، فعندنا نص صحیح یدل على أنك إذا دخلت المسجد واإلمام في جماعة فواجب علیك أن تتبع جماعة المسلمین

ًصالة الجماعة وأمر بھا، ووضع علیھا الفضائل والعواقب الحمیدة تحقیقا لجماعة یحارب الشذوذ خاصة في العبادات، ولذلك شرع هللا 
فكما أن االختالف یكون داخل . المسلمین، وأمر من حضر ھذه الجماعة أن یركع لركوع اإلمام، ویسجد لسجوده، وأال یختلف على اإلمام

ً، فتجد اإلمام ساجدا وتجده الرجل واقفا ینتظر أن یرفع اإلمام رأسھ،  كذلك یكون االختالف والشذوذ قبل الصالة- كما ذكر العلماء- الصالة  ً
ولذلك قال صلى هللا علیھ . وھذا خالف السنة وشذوذ عن الجماعة؛ ألنھ لو سجد لرفع هللا درجتھ، وكفر خطیئتھ وأعظم أجره، وأجزل مثوبتھ

فال یجوز الشذوذ عن الجماعة والخروج عنھا، ھذا مبدأ . صلوا معناعلى أي حال وجدتمونا ف: أي) فأي حالة أدركتمونا علیھا فصلوا: (وسلم
وفي حدیث أنھ ) ما منعك أن تصلي في القوم؟: (ًإسالمي، ولذلك لما صلى علیھ الصالة والسالم كما في الصحیحین ورأى رجال لم یصل قال

في متابعة الجماعة، فكما أن المتابعة تكون أثناء الصالة فدل على تشدید الشرع ). ما منعكما أن تصلیا في القوم، ألستما بمسلمین؟: (قال
تكون كذلك قبل الصالة، فإذا كنت في داخل المسجد وجب علیك أن تتبع اإلمام وأن تدخل معھ، حتى ولو أنك صلیت في مسجدك وفي حیك 

ھى الشذوذ عن الجماعة وأمر بإعادة الصالة فن). فإذا صلیتما في رحالكما ثم أتیتما المسجد فصلیا(وفي بیتك لزمك أن تدخل مع الجماعة 
وإذا ثبت ھذا فإذا دخلت واإلمام في صالة العشاء فعلیك تدخل وراءه، وإن كنت لم تصل المغرب، . ًمرة ثانیة، تحقیقا لألصل الذي ذكرناه

اء؛ ألنھا مخالفة لشرع هللا عز وجل، فإن جمھور العلماء رحمھم هللا على أنك تصلي وراءه نافلة، وال یجوز إیقاع صالة المغرب وراء العش
واالختالف واضح، ولو أنك أدركت الركعتین األخریین فإن األصل في . فالرباعیة ال تؤدى وراء الثالثیة والثالثیة ال تؤدى وراء الرباعیة

ً؛ ألنھ ال یصح أن تصلیھا عشاء ولذلك تدخل وراءه بنیة النافلة. ًصالة المغرب أن تدرك إماما في ركعتین أولیین أن یجھر لك بقراءتھما
ًألنك لم تبرئ ذمتك من المغرب، وال یصح أن تصلیھا مغربا؛ ألنك ال تصلیھا على الصورة المعتبرة شرعا، وال تؤدیھا على السنة وأما . ً

وھذا قول شاذ ألنھم قاسوه إذا صلى المغرب وراء العشاء یجلس بعد الركعة الثالثة، : اجتھاد بعض العلماء في ھذه المسألة ونظائرھا قالوا
وصالة الخوف صالة ). أن ما خرج عن القیاس فغیره علیھ ال ینقاس(على صالة الخوف، وھذا قیاس ضعیف؛ ألن القاعدة في األصول 

ضرورة جاءت بصورة خاصة، والقیاس في التعبدیات ضعیف، فجاءت على ھذه السنن وھذه الصورة، فال ینقاس غیرھا علیھا، وقد نبھ 
. ئمة على ضعف ھذا، حتى إن الشافعیة عندھم ھذا الوجھ، نبھ اإلمام النووي في روضة الطالبین وغیره على ضعفھ، وعدم االعتداد بھاأل

إن من أدرك اإلمام یصلي العشاء ولم یكن صلى المغرب فإنھ یدخل وراءه بنیة النافلة، ودخولھ وراءه بنیة النافلة ألمر النبي : ومن ھنا نقول
ًفال یصح أن نصلیھا مغربا الختالف صورة الصالة، وال یصح أن نصلیھا عشاء ألن الذمة لم .  علیھ وسلم بالدخول مع الجماعةصلى هللا ً

ًإن الصالة كانت على الُمْؤمنین كتابا مْوقوتا : تبرأ من المغرب، وقد قال هللا تعالى ُ َ َ ًَ َ ْ َ َِ ِ ِ َّ َّْ َ َ أن تبرأ ذمتھ فال یصح أن یصلي العشاء قبل ] 103:النساء[ِ
وإذا ثبت ھذا فإنھ یصح ما ذكرناه من مذھب جمھور العلماء أنك تصلي نافلة، ثم تقیم وتصلي المغرب، ثم تصلي العشاء، . من المغرب

ًوفائدة ھذا أن هللا یأجرك عن الثالث الصلوات اتباعا للسنة، واتباعا ألمر النبي صلى هللا علیھ وسلم بالصالة مع الجماعة، وتؤجر ع ن صالة ً
أما لو كانت صورة الصالتین متحدة كأن تدخل واإلمام یصلي العصر وأنت لم تصل الظھر، فیجوز أن تصلي . فرضك في المغرب والعشاء

الظھر وراء العصر، فحینئٍذ تكبر وتنوي وراء اإلمام الظھر، فإذا سلم اإلمام أقمت وصلیت العصر أو تدخل مع جماعة ثانیة تصلي العصر، 
  .وهللا تعالى أعلم.  ألن صورة الصالتین متحدة على أصح قولي العلماءوال بأس؛

 
 
 
 

 التورك یكون في التشھد الثاني من كل صالة فیھا تشھدان
 
 

ھذه المسألة فیھا خالف بین : إذا قصر المسافر الصالة فھل یشرع لھ التورك، أم أن التورك خاص بالصالة الرباعیة؟ الجواب: السؤال
یشرع التورك في كل تشھد بعده سالم، ومنھم : یشرع التورك في جمیع الركعات، ومنھم من قال: م هللا، من أھل العلم من قالالعلماء رحمھ

ال یتورك إال في التشھد الثاني واألخیر، لحدیث : ومن ھنا یقولون. ال یشرع التورك في الثنائیة، وإنما یتورك في الرباعیة والثالثیة: من قال
ولكن لو تورك أحد فلھ وجھ من السنة وال ینكر علیھ، وھو قول طائفة من . ظن ھذا ھو أقوى األقوال وأقربھا إن شاء هللا للسنةأبي ُحمید وأ
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ًیسن التورك مطلقا كما ھو مذھب بعض أصحاب : العلماء وبعض أئمة السلف رحمھم هللا أن التورك مشروع في الثنائیة، ومنھم من یقول
فھذه مسائل ال ینكر على أحد فیھا، وأنبھ على أن المسائل الخالفیة كالصلوات ونحوھا . سلم رضي هللا عنھم أجمعینالنبي صلى هللا علیھ و

ھذا : إنما یقول. ًإذا كان ھناك نصوص محتملة وترجح عند إنسان أو عند شیخھ الذي یعمل بقولھ قوال، فال ینبغي لھ أن ینكر على غیره
ً فإذا عمل بالقول اآلخر الذي قال بھ أئمة السلف ودواوین العلم؛ فإنھ ال ینكر علیھ، وال یثرب علیھ؛ تأسیا األقوى وھذا األقرب إلى السنة،

بأصحاب النبي صلى هللا علیھ وسلم والسلف الصالح كما ذكر العلماء واألئمة، أنھ ال إنكار في الفروع المختلف فیھا ما دام أن األدلة 
وذلك ألن النصوص إذا وردت محتملة فإنھ إذن من هللا . جل؛ ألنھ یحتمل أن یكون الصواب والحق معھتحتملھا، وھذا من شرع هللا عز و

عز وجل بالخالف؛ فإن أصاب المصیب كتب هللا لھ أجران وھو صاحب السنة والحق، وإن أخطأ من أخطأ بعد اجتھاد وتعاٍط للسبب كتب 
 .وهللا تعالى أعلم. هللا لھ األجر الواحد

 
 
 
 

  لطالب العلم في استغالل أوقاتھم وجدولتھانصیحة
 
 

ًكیف یجدول طالب العلم وقتھ، وذلك بالنسبة للمراجعة والضبط والتحضیر للدرس، واالستفادة من أھل العلم خصوصا إذا أراد أن : السؤال
، والصالة والسالم على : ًیجمع إلى ذلك تالوة للقرآن وقیاما للیل؟ الجواب أما . خیر خلق هللا، وعلى آلھ وصحبھ ومن واالهباسم هللا، الحمد 

فال شك أن من أعظم نعم هللا عز وجل على العبد بعد الھدایة نعمة العلم إذا صحب بالعمل والدعوة إلى هللا عز وجل، وكمل هللا نعمتھ : بعد
ة على الخیر، والحرص على نفع األمة وتعلیم المسلمین فمن جمع هللا لھ بین الھدایة والعلم النافع والعمل والتطبیق والدالل. على العبد بالقبول

ًوإرشادھم، حتى یجعلھ هللا إماما من أئمة الدین، ثم یكمل هللا لھ بالقبول ویزیده فضال بالثبات حتى یختم لھ بخاتمة السعداء فلیس ھناك عبد  ً
ریمة، نعمة العلم والعمل مع القبول واإلخالص والثبات وحسن ھذه ھي النعمة العظیمة، والمنة الجلیلة الك. بعد األنبیاء أسعد من ھذا العبد

ولذلك كان النبي صلى هللا علیھ وسلم یقول بعد . الخاتمة، نسأل هللا بعزتھ وجاللھ وكمالھ أن یرزقنا ذلك، وأن یبارك لنا في علمنا وعملنا
ًاللھم إني أسألك علما نافعا: (صالة الفجر كما صح عنھ علیھ الصالة والسالم ً، ورزقا طیبا، وعمال متقبالً ً ً فكان یستفتح یومھ بسؤال هللا ) . ً

. ًعز وجل أن یجعلھ من أھل العلم، وأن یزیده علما، فإذا كان اإلنسان في إجازة أو فراغ، فنسأل هللا عز وجل أن یبارك لھ في ھذا الفراغ
النھار، االشتغال بكتاب هللا عز وجل، وسنة النبي صلى هللا علیھ والعاقل الحكیم یعلم أن أعظم ما تنفق فیھ األعمار، ویمضى فیھ اللیل و

وسلم، وما بني علیھما من األحكام الشرعیة المتعلقة بأصول الدین من العقیدة، أو متعلقة بفروع الدین من أحكام العبادات والمعامالت التي 
ًوالعبد ال یكون صالحا إال إذا أصلح هللا .  یوفق هللا لھا ولیھ الصالحمن أعظم النعم التي تحتاجھا األمة، فسد ثغور اإلسالم في ھذا الشك أنھ

لھ قولھ وعملھ، وال یصلح القول والعمل إال بعلم وبصیرة، على كل حال طالب العلم ال یمكن أن یبارك لھ في طلبھ للعلم إال إذا عرف قیمة 
فإن شئت فاستزد، وإن شئت . ًسمعت كلمة أو حرفا من العلم فأنت طالب علمالعلم الذي یطلبھ، وقیمة العلم الذي یریده، وأنت طالب علم كلما 

فاستقل، والسعید من استزاد من رحمة هللا عز وجل، فأنت طالب علم ما طلبت كتاب هللا وسنة النبي صلى هللا علیھ وسلم، وما بني علیھما، 
مھ، وأحبھ وأحب أھلھ، ووقرھم وأجلھم وعرف قیمة كل كلمة ّفتحرص كل الحرص على معرفة قیمة ھذا العلم، ومن عرف قیمة العلم عظ

ولذلك تجد طالب العلم على مراتب، منھم من یطلب العلم وھو یعرف قیمة العلماء ولكن على نقص، فال یعرف قیمة العلماء من . وكل حرف
ب العلم الذین یأخذون بعض العلم، فإذا تعلم ًوتجده یأخذ العلم بعضا، وھم أنصاف طال. السلف الصالح واألئمة المتقدمین وال المتأخرین

فاجترأ على العلم قبل أن یتمكن وقبل أن یحصل، فھذا تجده یعظم العلم بقدر ما .. الكلمة والكلمتین تطاول بھا على الناس، ولربما خطأ ولربما
ده یبحث عن الخطأ أكثر من بحثھ عن النفع، نسأل ًأخذ من العلم فتجد تعظیمھ ناقصا، حتى إنھ لربما یجلس المجلس یتتبع الزلة والخطأ، فتج

فسنن هللا ال . هللا السالمة والعافیة، وھذا ولو كان فیھ نوع من الخیر لكنھ ال یأمن من مكر هللا عز وجل بھ، ومن أراد أن یجرب ذلك فلیجربھ
َتتبدل وال تتحول، فإن هللا علیم حكیم، وهللا أْعلم حْیث یْجعُل رسالت َ ََ َ َ َِ ُ ُ َ ُ كما أنھ أعلم حیث یجعل رسالتھ في األنبیاء والرسل، فھو ] 124:األنعام[ُھ َّ

ِبْل ُھو آیات بیِّنات في ُصدور الذین أوتوا العلم : أعلم كیف یجعل العلم ونوره آیات بینات  ِ ُِ ُ َ َ َ َ ََّ ِ ُ ٌ من الذي آتى أھل العلم العلم؟ هللا ]. 49:العنكبوت[ٌَ
سواء . علم إال إذا عرف قدر العلماء خاصة من أئمة السلف ودواوین العلم، وتأدب األدب الكامل معھمعز وجل، ال یستطیع أحد أن یطلب ال

كانوا علماء في التفسیر أو الحدیث أو الفقھ، نتأدب معھم ونعرف قدرھم، ومن عرف قدرھم ومكانتھم أحب العلم منھم، ولذلك كان علماء 
أعطني لسانك الذي رویت بھ عن رسول هللا صلى هللا علیھ : بعض المحدثین رحمھم هللا لشیخاألئمة والسلف یتأدبون مع مشایخھم، حتى قال 

ًلما عرف قیمة السنة أجل كل شيء، حتى إنھ یرید أن یقبل لسانھ إكراما لھذا العلم وإجالال لھ، فالمقصود أن اإلنسان الذي . وسلم حتى أقبلھ ً
لم، وعرف ما وضع هللا عز وجل في صدور أھل العلم من أئمة السلف، ودواوین العلم یعرف قیمة العلم، ویعرف قیمة من یأخذ عنھ الع

الذین زكاھم هللا لھذه األمة، وجعلھم أئمة صالحین ھداة مھتدین، یقولون بالحق وبھ یعدلون، ووضع لھم القبول بین الناس یحبونھم كمال 
ة انحرف على كل كلمة ما وافقت شرع هللا، فعند معرفتھ بقیمة السنة والعلم بھا، فإذا أحب السن. ًالمحبة  وفي هللا، وتعظیما لشعائر هللا

یعطیھ هللا عز وجل النور الذي یھتدي بھ بھدي الكتاب والسنة؛ ألن ھؤالء العلماء ما وضعتھم األمة في ھذه المكانة وھذه المنـزلة إال بعد أن 
على أخذ ھذا العلم عن أھلھ، وعرف قیمة كل كلمة في العلم؛ فسھر لیلھ، وأضنى إذا عرف قیمة العلماء حرص . عرفت منھم العلم والعمل

ولذلك تجد . جسده، وتلذذ بھذا السھر، وتلذذ بھذا التعب، فیا  من طالب علم یحس أن ذلة العلم عزة، وأن مھانتھ كرامة، وأن تعبھ راحة
تعبون، فانظر إلى آثار رحمة هللا عز وجل علیھم حینما وضع هللا لھم أئمة السلف رحمھم هللا كانوا یسافرون ویتغربون، ویجتھدون وی

الدعوات الصالحة لمن جاء بعدھم من الذكر الحسن، وأحسن لھم المآل، هللا أعلم كیف ختم لھم بخاتمة السعداء؟ وكیف یتقلبون اآلن في 
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ً بفضلھ أوال وآخرا، ثم بما وضع لھم من ھذا العلم الذي وھذا من رحمة هللا عز وجل وبركتھ سبحانھ علیھم! منازل العلى من جنات عدن؟ ً
فطالب العلم الذي یعرف قیمة العلم یحرص علیھ، ولذلك إذا كانت عندنا ھذه المعرفة، وكان عندنا ھذا . ھو سبب كل رحمة وكل خیر وبركة

م كل طالب علم أنھ یعتري كل ذلك عقبات ومخذالت المبدأ، حرصنا على كل دقیقة من العطلة وكل ثانیة قد تستنفذ في ھذا العلم، ولكن یعل
فإذا جئت تطلب العلم . ومنغصات ومكدرات وھجنة ونكد، ولكن إن صبر رفع هللا منـزلتھ، وأعظم أجره، وأجزل مثوبتھ، فیصبر ویصابر

المھم، فتصبر وتصابر، وترابط تجد عقبات بینك وبین السلف وبین العلماء وبین األئمة، حتى لربما وجدت أشیاء یصعب علیك فھمھا من ك
مما وجدنا من سنن هللا عز وجل ورحمتھ وعظیم فضلھ أننا كنا نقرأ بعض الكتب ونجلس عند بعض العلماء ما نفقھ منھ . حتى یفتح هللا علیك

ًإال القلیل، وبفضل هللا أوال وآخرا  ا مضت إال أسابیع، بل بعض األحیان  م-من الحول والقوة ال بحولنا وال بذكائنا وال بقوتنا ونبرأ إلى هللا-ً
وأقسم با أن بعض طلبة العلم ما . أیام وإذا بذلك األمر المعقد الصعب أصبح ألذ في قلوبنا وفي نفوسنا وفي أرواحنا من الطعام والشراب

. ً مسجال یذكره بالعلم من حرصھكان یجلس على طعامھ لغداء وعشاء إال وكتابھ مفتوح، ومنھم من كان ال یدخل حتى دورة المیاه إال ویفتح
حتى كان بعض أئمة السلف كما جاء عن أبي حاتم البستي كان إذا دخل الخالء أمر ابنھ یقرأ الروایات كلھا حتى ال تذھب علیھ ساعة أو 

ا العلم، فإذا عرفت قیمة فالذي یرید أن یبارك في وقتھ وجده وتحصیلھ فلیعرف قیمة ھذ. لحظة أو دقیقة دون أن یكون ھناك اتصال بھذا العلم
ھذا العلم فتح هللا لك أبواب الرحمة؛ ألن تعظیم شعائر هللا مظنة التوفیق والبركة، ولذلك لما ذھبت كرامة العلماء ومكانتھم ومنزلتھم، وسب 

من معقب وناقد ومن أن یفتي في مسألة ف الخلف السلف وانتقصوھم، وأصبحت مكانة العلماء ال شيء؛ حتى إنك لتسمع اآلن العالم یرید
متى كنا نسمع أن العالم عنده مداخلة أو إضافة أو زیادة؟ ما تربت األمة على ھذا، وال عرفت األمة ھذه األسالیب التي تنقص من ! مداخلة

لعلماء، عندي مشاركة، وكل یشارك وكل یتكلم، حتى ذھبت كرامة ا: مكانة العلماء، حتى أصبح یتكلم في العلم من ال یحصى كثرة ویقول
وأصبح العالم كغیره، حتى إنك تسمع الكالم المعسول من الرجل اللبق البلیغ ولكن ال تجد نور العلم، وال بھاءه علیھ، ولن تجده حتى تطلبھ 

م فتح من أھلھ، وتأخذه من مكانھ، ممن ورث العلم وأخذه بحقھ، فھذا ھو الذي بورك لھ في علمھ، المقصود أن طالب العلم إذا عرف قدر العل
ومما . ًهللا علیھ وبارك لھ في وقتھ وعمره، وكل ما یعانیھ، وأكثر ما یعاني طالب العلم الیوم بل الناس جمیعا، من الجھل بقدر العلم والعلماء

 تجد من یدلك على جھل كثیر من الناس بقدر العلم والعلماء أن العلماء في انتقاص والجھال في ازدیاد، وكل زمان یذھب من األمة عالم لن
. یسد ثغرتھ إال من رحم هللا؛ ألنھ لو كانت األمة تعرف قیمة ھذا العلم ما مات عالم إال وخلف وراءه أمة ممن ھم مثلھ ممن یأخذ عنھم العلم

والسبب في ھذا أن الكثیر ممن یجلس مع العلماء ال یلبث أن یتعلم بعض العلم حتى یخرج، ویذھب لكي یدعو ویعلم وینسى ضبط العلم 
ًكامال، فیموت العالم وقل أن تجد من ضبط العلم ضبطا كامال، ألننا ما عرفنا قدر العلم على التمام والكمال، ولو عرفنا قدر العلم على التمام  ًً َّ

ار على والكمال للزمنا حلق العلماء والعلماء حتى تشیب رءوسنا، ونعلم بقدر ما عندنا، حتى إذا توفاھم هللا عز وجل وجدت أمثالھم ممن س
فالحث على طلب العلم، وعلى معرفة قدر العلم، وطول الزمان في ھذا العلم، وعدم التصدر للناس في الفتوى، وعدم . نھجھم وتأدب بآدابھم

ًا أسأل هللا العظیم رب العرش الكریم أن یرزقنا علم. أخذ العلم ممن لیس بأھلھ؛ ھذا كلھ مما یعین على ضبط العلم وإتقانھ وأخذه من أھلھ
ًنافعا، وعمال صالحا، وأن یجبر كسر ھذه األمة في ذھاب علمائھا، ونسألھ بعزتھ وجاللھ أن یبارك في العلماء الباقین، وأن یبارك في  ًً
أعمارھم وأوقاتھم، وأن یفتح على طالب العلم لمحبتھم ومعونتھم على طاعة هللا عز وجل ومحبتھ ومرضاتھ، وأن یجمعنا بھم في جنات 

وآخر دعوانا أن الحمد  رب العالمین، وصلى هللا وسلم وبارك على نبینا محمد، وعلى آلھ وصحبھ . عد صدق عند ملیك مقتدرعدن في مق
  .أجمعین

 
 
 
 

 [1[ كتاب اإلیالء -شرح زاد المستقنع 
ًلما جاء اإلسالم وضع لذلك حدا، كانت المرأة في الجاھلیة إذا آلى الرجل منھا تظل بقیة حیاتھا معلقة؛ ال ھي متزوجة وال ھي مطلقة، ف

صفة اإلیالء، وبماذا : ولإلیالء أحكام ومسائل ینبغي معرفتھا، منھا. فجعل للرجل مدة أربعة أشھر، وبعد ذلك یؤمر الزوج بأن یفيء أو یطلق
 .یكون، ومن الذین یصح منھم اإلیالء، وغیرھا من المسائل المذكورة في باب اإلیالء

 ھتعریف اإلیالء وأحكام
 
 

فیقول : أما بعد. بسم هللا الرحمن الرحیم الحمد  رب العالمین، والصالة والسالم على أشرف األنبیاء والمرسلین، وعلى آلھ وصحبھ أجمعین
َّآلى الرجل یولي إیالء، واأللیة: مأخوذ من قولك: اإلیالء في لغة العرب] كتاب اإلیالء: [المصنف رحمھ هللا ، ویسمى الحلفة یحلفھا الرجل: ً

ِوال یأتل أْولوا الفْضل منكم والسعة : ًالحلف والیمین إیالء كمـا قال تعـالى َّ َِ َ َ َْ ُ ْ ِ َِ َْ ُ ُ أن أبا بكر : من سورة النور سبُب نزولھا ، فإن ھذه اآلیة]22:النور[ْ
ّھ وأن ال یحسن إلیھ، فبین هللا تبارك الصدیق رضي هللا عنھ وأرضاه كان یحسن إلى مسطح ، فلما تكلم في حادثة اإلفك حلف با أن ال یعطی

. أن ھذه اآلیة تدل على أن اإلیالء یستخدم بمعنى الحلف: الشاھد. وتعالى لھ السبیل األكمل واألفضل من أن یدیم إحسانھ ومعروفھ علیھ
رك جماع المرأة ت: الحلف المخصوص؛ وھو الحلف با عز وجل أو صفة من صفاتھ على شيء مخصوص، وھو: والمراد بالحلف ھنا

ًووطئھا مدة مخصوصة، وھي أكثر من أربعة أشھر، على أن یكون ھذا الحلف متعلقا بالزوجة، وأن یكون متعلقا بالوطء في المحل المعتبر  ً ً
 .......وھو الفرج

 
 صفة اإلیالء
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حكام التي تتعلق بإیالء األزواج وحلفھم على ًفي ھذا الموضع سأذكر لك جملة من المسائل واأل: أي] كتاب اإلیالء: [یقول المصنف رحمھ هللا
َّونظرا إلى أن ھذا النوع من المسائل بین هللا. ًعدم وطء زوجاتھم المدة المعتبرة شرعا ّحكمھ في كتابھ، وكذلك فصل العلماء رحمھم هللا جملة  ً

 أخر الكالم علیھ وجعلھ بعد الطالق؛ ألن اإلیالء في وإنما. المسائل المتعلقة بھ، ناسب أن یعتني المصنف رحمھ هللا بذكره في كتاب النكاح
ًأن العرب كانوا في الجاھلیة إذا غضب الرجل من امرأتھ حلف أن ال یطأھا أبدا، : بعض األحیان یكون وسیلة إلى الطالق، والسبب في ھذا

ھذه المسألة، فجعل األمر على العدل والوسط، فتبقى المرأة معلقة؛ ال ھي مطلقة وال ھي زوجة، فرفع هللا الظلم عن الزوجات ببیان حكم 
ًفجعل للزوج مدة یمكنھ أن یؤدب فیھا زوجتھ ویمكنھ أن یحلف فیھا، ولكن إذا جاوز الحد المعتبر شرعا فإنھ حینئٍذ یوقفھ القاضي الشرعي 

فإذا حلف وكان حلفھ فوق . وإما أن تطلقھا. إما أن تكفر عن الیمین التي حلفتھا وترجع إلى زوجتك: أنت بالخیار بین أحد أمرین: ویقول لھ
ًوهللا ال أجامعك ستة أشھر، فحینئٍذ وصل إلى الحد المعتبر شرعا وھو أكثر من أربعة أشھر، : األربعة األشھر؛ كأن یقول یخاطب زوجتھ

نك وتؤدي حق زوجك وتتقي هللا ربك إما أن تكفر عن یمی: فإذا حلف ھذه الیمین فإنھ یوقفھ القاضي عند استتمام األربعة األشھر، ویقول لھ
َفإذا امتنع طلق علیھ القاضي، وھذا عین العدل الذي قامت علیھ السموات واألرض ومْن . في أھلك، وإما أن تطلق الزوجة وتسرحھا بإحسان َ

َأْحسُن من هللا ُحكما لقْوم ُیوقنون  َ َُ ً ِْ ِ ٍِ َ ِ َّ فا سبحانھ وتعالى حكم بھذا الحكم فأعطى . یتذكرون، ولقوم یعقلون، ولقوم یتفكرون، ولقوم ]50:المائدة[َ
الزوج حقھ، وأعطى الزوجة حقھا، فإنھ ربما أساءت المرأة إلى زوجھا، وأراد الزوج أن یؤدبھا فحلف الیمین ألسباب معتبرة وھي صحیحة، 

جة، فإنھ حینئٍذ یحقق ما یریده من مصلحة، وتعتبر مبررات إلیقاف الزوجة عند حدودھا، فإذا حلف وكان الحلف دون المدة التي تضر الزو
َللذین: وفي شرعیة ھذا النوع دل الكتاب بقولھ تعالى. فإذا جاوز الحد فإن ھذا من الظلم ِ َُّیْؤلون مْن نسائھم تربُص أْربعة أشُھر فإْن فاُءوا فإن  َِّ ِ ُّ ِ ِ ِِ ِ ٍَ َ َ َْ َ ََ َ َ َ َْ ِ ُ

ٌهللا غفور رحیم  ِ َ ٌ ُ َ َ َّوإْن عزُموا الطال* َّ َ َ ٌق فإن هللا سمیع علیم َِ ِ ِ ََّ ٌَ َ َّ ِ َ وھذا . ، فھذه اآلیة من سورة البقرة أصل لبیان حكم اإلیالء]227-226:البقرة[َ
الحكم دلیل على سمو منھج الشریعة اإلسالمیة، وأنھا حفظت حقوق المرأة كما حفظت حقوق الرجل، فلیست بشریعة جائرة، كما یجور أھل 

حقوق الجنس اآلخر، ویتبجحون بالحقوق إذا كانت من مصالحھم أو أغراضھم، ولكن هللا سبحانھ وتعالى زماننا فینظرون لجنس على حساب 
  .ّحفظ الحقوق، فمتى اعتدى أحد الطرفین على اآلخر أوقفھ عند حده، وزجره وبین لھ ما ینبغي بیانھ والتزامھ لحدوده وشرعھ

 
 
 
 

 الى أو صفتھبیان أن اإلیالء ال یكون إال بحلف الزوج با تع
 
 

أنھ حلف زوج، فاإلیالء : حقیقتھ عندنا معشر الفقھاء: أي) حلف زوج(اإلیالء : أي) وھو: (قولھ]. وھو حلف زوج با تعالى: [قال رحمھ هللا
ِبدل للذ) للذین یقسمون: (ُولذلك جاء في قراءة أبي وفي قراءة لـابن عباس رضي هللا عنھما. البد فیھ من الیمین والقسم َین ُیْؤلون َِّ َُ

، یدل على أن اإلیالء ال یكون إال من زوج، فال یكون اإلیالء من )حلف زوج: (وقولھ. ، فدل على أن المراد باإلیالء القسم]226:البقرة[
، فلو قال ًویدل أیضا على أن الحلف على األجنبیة ال یتحقق بھ اإلیالء. زوجة؛ ألن الزوجة ال تملك الطالق، واإلیالء یتركب منھ الطالق

 إذا رفع إلى -ما لم تكن ھناك دوافع أو مبررات شرعیة-ًوهللا ال أطؤك سنة، لم یكن مولیا، وفي مخاطبة األجنبیة بمثل ھذا : المرأة أجنبیة
إذا علقھ : وقد اختلف العلماء في تعلیق ھذا الحلف على الزواج، فقال بعض العلماء. القاضي عزره وعاقبھ؛ ألن ھذا فیھ مساس بحرمة الناس

جت منك فأنت طالق، : على زواجھا فإن اإلیالء یتعلق كما یتعلق الطالق في قولھ ُإن نكحتك فأنت طالق، وإن تزوجتك فأنت طالق، وإن زوِّ
َّیا أیھا ال: وقد تقدم معنا شرح ھذه المسألة، وبینا أن الصحیح أن الطالق ال یقع؛ ألن هللا تعالى قال. وإن تزوجتني فأنت طالق َ َُّ َذین آمنوا إذا َ ِ ُ َ َ ِ

َّنكْحتم الُمْؤمنات ثم طلقتُموُھن  ِ ُِ ْ َُّ َ َّ ُ َ َ َْ وأكدت ھذا . ً، فجعل الطالق من الناكح، ومن لم ینكح فلیس لـھ أن یطـلق فیكون كالمھ لغـوا]49:األحزاب[ُ
حدیث اآلخر وھو حدیث صحیح قال علیھ ، وجاء في ال)إنما الطالق لمن أخذ بالساق: (السنة فیما صح عنھ علیھ الصالة والسالم أنھ قال

وقال . ً، فإذا كان الطالق ال یقع إذا كان معلقا على الزواج من األجنبیة، ففرعھ أن اإلیالء ال یقع)ال طالق فیما ال یملك: (الصالة والسالم
إن تزوجتك فإني وهللا : صل، فلو قال لھایوجب المؤاخذة، فلما سقط في الطالق بالدلیل بقي اإلیالء على األ األصل أن التعلیق: بعض العلماء

). با تعالى أو صفتھ: (قولھ. وھذا الوجـھ الثاني لھ قوة من حیث األصل. ًیكون إیالء: ال أطؤك سنة أو ال أطؤك ستة أشھر، فحینئٍذ قالوا
، أو بأسمائھ وصفاتھ؛ ألن النبي صلى هللا علیھ وسلم قال ، فدل ھذا الحدیث )ًالفا فلیحلف با أو لیصمتمن كان ح: (الحلف ال یكون إال با

: الصحیح على أنھ ال یجوز للمسلم أن یحلف بغیر هللا عز وجل، وقد عظم ھذا رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم حتى قال في الحدیث الصحیح
 وحده ال شریك لھ، ولذلك یتضمن الحلف فالحلف نوع من العبادة، والعبادة ال یجوز صرفھا إال ). من حلف بغیر هللا فقد كفر أو أشرك(

أن  تعالى أن یقسم بما شاء من خلقھ لحكمة : كیف یكون ھذا وهللا قد حلف وأقسم بالمخلوقات؟ فالجواب: ولو قال قائل. تعظیم المحلوف بھ
ِیعلمھا سبحانھ وهللا یْحكم ال ُمعقب لُحكمھ  ِ ِْ ِّ َُ َ َ َُ ُ فا لھ الحق، ولھ أن یقسم بما شاء ! وجل یجوز للمخلوق؟وھل كل شيء جاز  عز ]. 41:الرعد[َّ

ِوكیف شاء ومتى شاء یْحكم ال ُمعقب لُحكمھ  ِ ِْ ِّ َُ َ ، ولیس على المخلوق إال أن یطیع ربھ ویلتزم بشرعھ، وحلف هللا عز وجل بما ]41:الرعد[َُ
سم هللا عز وجل وحلفھ بمخلوقاتھ یزید من اإلیمان بھ سبحانھ إن ق: وقال بعض العلماء. حلف من مخلوقاتھ لتنبیھ عباده وتعظیم نعمتھ ومنتھ

وتعالى؛ ألن المعرفة بحقیقة ھذه المخلوقات وعظمة خلقھا یدل على عظمة الخالق سبحانھ وتعالى، وھو تعظیم للخالق جل جاللھ، فمن تأمل 
َواللْیل إذا یغشى : قول هللا عز وجل ْ َ ََ َِّ َّوالنھار إذا تجلى * ِ ََ َ ََ ِ ِ ًدخل اإلیمان في قلبھ، ووقر الیقین في فؤاده، وازداد تعظیما  جل ] 2-1:للیلا[َّ

؛ ألن اإلیالء تصرف قولي تترتب علیھ األحكام الشرعیة، واألحكام: وعلى كل حال. جاللھ الشرعیة  ذكرنا أنھ ال تنعقد یمین اإلیالء إال با
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البد أن یكون القسم با عز : فعلى كل حال. ًن األیمان ساقط وغیر معتد بھ شرعاًال تترتب على األیمان المحرمة شرعا؛ ألن ھذا النوع م
  .وجل أو بصفة من صفاتھ

 
 
 
 

 اإلیالء ال یكون إال على عدم الوطء
 
 

، الحلف قد یكون على فعل الشيء أو تركھ، وقد یكون الحلف في إثبات شيء أو نفیھ]. على ترك وطء زوجتھ في قبلھا: [قال رحمھ هللا
ًخرج ما لو حلف على وطء الزوجة، فإنھ ال یكون إیالء وال یسمى إیالء؛ ألن ضرر الزوجة إنما یكون ) على عدم وطء زوجتھ: (فقولھ ً

خرج ) على عدم وطء زوجتھ: (فقولھ. باالمتناع عن وطئھا؛ ألن ھذا یعرضھا للفتنة، وإذا صبرت فإنھا قد ال تستطیع الصبر إلى مدة اإلیالء
ُوهللا ال أقبلك سنة، فھذا لیس بإیالء؛ ألن الضرر باالمتناع عن القبلة لیس كالضرر من االمتناع عن :  غیر الوطء، كأن یقولالحلف على

، یدل )على ترك وطء: (وقولھ. الوطء، فحق المرأة وعفة المرأة تتحقق بغیر التقبیل، وھكذا إذا حلف على بقیة األشیاء من مقدمات الجماع
وهللا ال أجامعك، :  یكون الحلف على عدم وطء الزوجة، ویكون على عدم الوطء باللفظ الصریح أو بلفظ الكنایة، فإذا قالعلى أنھ البد أن

یبین فیما بینھ وبین هللا تعالى فیما إذا كان : وهللا ال أقربك سنة، قالوا: وبعض العلماء یرى أنھ یبین فیھ، فلو قال. فھذا من صریح اإلیالء
ومنھا القربان، ومنھا المس؛ : قالوا. ومطلق القربان ال یستلزم عدم الوطء من كل وجھ: طء، كأن یكون مطلق القربان، قالوامراده غیر الو

َّوإْن طلقتُموُھن مْن قْبل أْن تمسوُھن : وهللا ال أمسك سنة، قال تعالى: كأن یقول ُّ ِ ََّ ََ ََ ِ ُ ْ َّ َ أما . ماعیعبر بھ عن الجماع ویكون في حكم الج] 237:البقرة[ِ
وهللا ال یجتمع رأسي ورأسك سنة، فھذا لفظ محتمل، : ًبالنسبة للكنایات وما یتضمن معنى الوطء احتماال، فھذا یسأل فیھ عن قصده، فلو قال
ًویمكنھ أیضا أن یحقق إذا كان مراده بالجماع فال إشكال، وحینئٍذ ینعقد إیالء، فلو قال ت أن رأسي قصد: وإن قال. قصدت الجماع فھو إیالء: ً

أو نحو ذلك، فإن ھذا ال یمنع من الجماع، ویمكنھ أن یجامعھا دون أن یكون ھناك اجتماع .. ال یقترب من رأسھا، فأكره أن أرى وجھھا
وهللا ال أغتسل منك : وإن قال. ًلرأسھ مع رأسھا، وعلى حال ال یقع بھ المحلوف علیھ، فھذا ال یكون صریحا في الحلف على ترك الوطء

أنھ البد من وجود اللفظ الدال على االمتناع : فالمقصود. ًال أغتسل منك، كنایة عن الجماع، وحینئٍذ یكون إیالء: قولھ:  قال بعض العلماءسنة،
ًمن الوطء، فإن جاء بلفظ ال یدل على الوطء ال صراحة وال ضمنا، كمقدمات الوطء، فحینئٍذ ال یكون إیالء، ویمكنھ أن یمتنع عن ھذا الشيء  ً

ثم . ًالمحدود، ویبقى على األصل من االستمتاع بالزوجة وإعطائھا حقھا في الفراش دون أن یقع منھ إخالل یمینھ من یمینھ، وال یكون إیالء
الصورة . أن یحلف على غیر الوطء، فھذا لیس بإیالء: الصورة األولى: ًإذا ھنا صور. إذا حلف على شيء محتمل للوطء وغیره فإنھ یبین

ھذا كلھ : وهللا ال أجامعك، أو إذا عبر بإدخال الفرج كما صرح العلماء، قالوا:  أن یحلف على الوطء صراحة، فھذا إیالء، كأن یقول:الثانیة
ماذا : وأما إذا جاء بلفظ محتمل فإنھ یسأل عن قصده. من الصریح، وال یسأل عن نیتھ بحیث یؤاخذ إذا مرت المدة ویلزمھ حكم اإلیالء فیھا

؛ ألنھ ھو الموضع المعتبر )في قبلھا: (وقولھ. ال أرید بھ الجماع، فإنھ لیس بإیالء: أردت بھ الجماع، فھو إیالء، وإن قال:  قالأردت؟ فإن
ّشرعا للجماع، وال یجوز الوطء في الدبر، وما یحكى من األقوال الشاذة فقد تقدم الكالم علیھا وبیناھا، وبینا أن ما حكي عن بعض السلف في  ّ ً

ًكما صح عن بعض أصحاب النبي صلى هللا علیھ وسلم أنھم أفتوا بالمسائل الغریبة، إما إبقاء على . لمسألة وإن صح ثبوتھ فإنھ قول شاذھذه ا
ًأصول، وإما أخذا بعمومات ال یراد منھا العموم فسرتھا نصوص أخر لم یطلعوا علیھا، أو حكموا بشيء منسوخ، كما أفتى ابن عباس بحل 

فھذه كلھا أمور تحفظ وال . ونحو ذلك مما یحكى عن ابن عمر رضي هللا عنھما في ھـذه المسـألة.. أفتى بجواز نكاح المتعةربا الفضل، و
یعول علیھا، ویعتذر ألصحابھا؛ الحتمال االجتھاد فیھا، لكن كتاب هللا وسنة رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم دال كل منھما على أن الوطء ال 

ُوال تقرُبوُھن حتى یطُھْرن فإذا تطھْرن فأتوُھن مْن حْیث أمركم هللا :  الحرث، كما قال تعالىیكون إال في موضع َّ ُ ُ ُ َْ َ َ َ َ َ َ َ ََ ُْ ِ َّ َّ َّْ َ َ َ ََ َ ِ ، فا أمرنا أن ]222:البقرة[َّ
َنأتي النساء في موضع مخصوص وعلى صفة مخصوصة، فال یجوز تبدیل فطرة هللا التي فطر الناس علیھـا ال تْبدیل ِ ِ لخلق هللا َ َّ ِ ْ َ ]. 30:الروم[ِ

  .فاإلیالء ال یكون إال على عدم الوطء في الموضع، فلو حلف أن ال یفاخذ المرأة، وأن ال یطأھا في الدبر فلیس بإیالء
 
 
 
 

 مدة اإلیالء
 
 

أن یكون من زوج، فال یكون : ًیاثان. الحلف با عز وجل أو صفة من صفاتھ: ًأوال: ھذه كلھا شروط]. أكثر من أربعة أشھر: [قال رحمھ هللا
أن یكون على عدم وطء الزوجة، فخرج مفھوم ھذا من الصفات على وطئھا الذي ھو عكس العدم، أو االستمتاع بغیر : ًثالثا. من أجنبي

لقد . أكثر من أربعة أشھرأن یكون : والشرط األخیر. ھذا شرط مفھومھ أن الدبر أو المفاخذة ال یدخل في اإلیالء) قبلھا: (قولھ: ًرابعا. الوطء
شرع هللا عز وجل النكاح من أجل أن یعف الرجل امرأتھ وتعف المرأة زوجھا، فإذا أصبح النكاح وسیلة لإلضرار؛ كأن یحبس الرجل 

بحرمة امرأتھ فیمتنع من وطئھا فیعرضھا للحرام والفتنة، أو تمتنع المرأة من زوجھا وال تعطیھ حقھ في الفراش، فحینئٍذ یحكم الشرع 
فھذا أمر عظیم ووعید ! األمرین، حتى ورد الوعید بالنسبة للمرأة أنھا لو دعاھا زوجھا فامتنعت من إجابتھ باتت المالئكة تلعنھا والعیاذ با
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 یجمع بین ًوكذلك أیضا بالنسبة للزوج، وقد افترق األمر بالنسبة للرجال والنساء، فا عز وجل لھ الحق أن یفرق بین المجتمع وأن. شدید
وال شك أن الحیاة الزوجیة المستقیمة التي تحرص . المفترق وھو أعلم وأحكم، وھي من األمور التي یختلف فیھا الحكم بین الرجل والمرأة

ومن ھنا . ألن الغالب أن الزوج ال یحلف ھذه األیمان إال إذا قصرت المرأة: ّفیھا المرأة على حسن التبعل لزوجھا ال یقع فیھا مثل ھذا، قالوا
أن المرأة إذا حرصت كل الحرص على المحافظة على العشرة لزوجھا بإطفاء غریزتھ واحتواء شھوتھ، ولو بالتجمل : یقول بعض العلماء

والتزین، وھذا أمر تقره الشریعة؛ فإنھا تثاب على حسن تجملھا وتزینھا لزوجھا، كما أنھا تثاب على صالتھا وزكاتھا، إذا قصدت أن تعفھ 
وقد ذكر بعض مشایخنا رحمة هللا علیھم أن اإلیالء ال یقع إال من امرأة في الغالب ضیعت إكرامھا . الحرام وخاصة في ھذا الزمانعن 

ّلبعلھا في فراشھ؛ ألنھا لو كانت تحسن التبعل لھ فال یمكن أن یفرط الزوج في ھذا، وال یمكن في یوم من األیام أن یحلف با ویغلظ االمتناع 
ولیس ھذا . إال إذا فشلت في كسب وده واحتواء أمره، ولذلك ینبغي على المرأة المسلمة الصالحة الدینة أن تحسن النظر في ھذه األمورمنھا 

بعیب، فإن بعض الصالحین یشتكي من بعض الصالحات الالتي فیھن خیر أنھ ربما عاتبھا على أنھا ال تحسن التزین لھ، فیأمرھا أن تتزین، 
إن ھذه فطرة وغریزة جعل هللا لھا مسلكھا، وجعل لھا وضعھا وطریقھا، .. ھذه شھوة عاجلة، وتحقر من ھذه األمور: لك وتقولفتمتنع من ذ

ًفالمرأة مطالبة شرعا أن تتجمل لزوجھا، وأن تحسن التبعل لھ، حتى ال یأتي یوم من األیام . وال یمكن ألحد أن یستدرك على هللا عز وجل
واإلیالء البد أن یكون لھ مدة وھي أربعة أشھر، . ي فراشھا، وال یحسن اإلكرام لھا حتى إنھ یحلف على عدم وطئھافیزھد فیھا الرجل وف

والمرأة قد تصبر على زوجھا الشھر والشھرین والثالثة على مضض، والرابع على شدة، ومن ھنا جعل هللا عز وجل مدة اإلیالء أربعة 
ًومن ھنا لو أنھ حلف حلفا زائدا على أربعة أشھر بزمان ولو قلیل . ن الحلف فوق األربعة األشھرأشھر، ولیست ھي الحلف، فالبد أن یكو ً

ومن ھنا ندرك أن تحدید الحدود الشرعیة ال . ٍفھو مول، ولكن لو حلف أربعة أشھر فلیس بمول على الصحیح من أقوال العلماء رحمھم هللا
ًیقتضي أمرا معھودا شرعا، ولربما تجد الحد  ً الزماني والمكاني یختلف الحكم فیھ بھذا التحدید الشرعي، حتى إنك لو نظرت إلى حد الحرم، ً

ًفإنك لو خطوت خطوة واحدة فأنت داخل الحرم، وإذا خطوت خطوة فأنت خارج الحرم، فإذا عملت أعماال داخل الحرم فلھا حكم، وإذا 
دل على أن التقیید صحیح حتى ولو كان في القصر في الصالة، وبعض وھذا ی. عملت بعض الطاعات والمعاصي في الحرم فلھا حكم آخر

ھذا حكم هللا عز وجل، ولسنا : ًوسبعین كیلو مترا؟ فنقول كیف یحدون بثمانین كیلو أو خمسة: المتأخرین یعیب على جمھور العلماء فیقول
واحدة كان داخل الحرم، ولو تأخر خطوة واحدة كان خارج لو خطا خطوة : الذین حددنا، ولكن هللا ھو الذي حدد، فكما أنك تقول في الحرم

الحرم، فكذلك األربعة أشھر، فلو زاد علیھا ولو بقلیل حكم باإلیالء، ولو اعتد باألربعة األشھر ولم یزد علیھا فإنھ لیس بإیالء على أصح 
َللذین ُیْؤلون مْن نسائھم تر: قولي العلماء؛ ألن هللا تعالى یقـول َ َ ََ ْ ِ ِ ِ ِ ِ ُِ ٍبُص أْربعة أشُھر َّ ْ َ َِ َُّ ًثم جعل الحكم مركبا على تمام األربعة ] . 226:البقرة[َ

ٌفإْن فاُءوا فإن هللا غفور رحیم : األشھر، ولذلك قال ِ ََّ ٌ ُ َ َ َّ ِ َِ َ َ، فدل على أن األربعة األشھر وحدھا ال تكفي وإْن عزُموا الطالق فإن هللا ]226:البقرة[َ َّ ََّّ ِ َِ ََ َ َ
ٌسمیع علیم ِ َِ أنھ :  لیست بإیالء، وفائدة ذلك-وھي األربعة األشھر- فدل على أن المدة بعینھا . ، وھذا إنما یكون بعد تمام المدة]227:البقرة [ٌَ

بمضي األربعة األشھر واستتمامھا سقطت یمینھ وحلت لھ زوجتھ، لكن إذا حلف أكثر من األربعة األشھر فال تسقط الیمین، ومن ھنا اشترط 
  .من أربعة أشھر، وأن األربعة األشھر وحدھا ال تكفي لثبوت حكم اإلیالءأن تكون أكثر 

 
 
 
 

 بیان من یصح منھم اإلیالء
 
 

 ...... .[ویصح من كافر وقن وممیز وغضبان وسكران ومریض مرجو برؤه وممن لم یدخل بھا: [ قال رحمھ هللا
 

 الكافر
 
 

وفائدة . لم، فلو حلف كافر على أنھ ال یطأ زوجتھ سنة أو ستة أشھر، فإنھ یصح منھیستوي في اإلیالء الكافر والمس]. ویصح من كافر: [قولھ
إذا كان المولي من أھل الذمة وحلف على زوجتھ أنھ ال یقربھا أكثر من أربعة أشھر، ورفعتھ زوجتھ إلى قضاء اإلسالم : ھذه المسألة

إنھ : ًوھذا خالفا لمن قال. إما أن تفيء، وإما أن تطلق علیك الزوجة: عة األشھروتحاكموا إلینا، فحینئٍذ یوقفھ القاضي ویقول لھ بعد تمام األرب
َللذین ُیْؤلون : واألصل في صحتھ من الكافر عموم قولھ تعالى. ال یقع بالنسبة للكفار، على المسألة المتقدمة معنا في مخاطبتھم بفروع اإلسالم َُ ِ َِّ

ْمْن نسائھم  ِ ِ ِ   .[226:البقرة[َِ
 
 
 
 

 ِالقن
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القن ھو العبد، فال یشترط اإلسالم وال الحریة، فلو تزوج عبد من أمة نكحھا ثم حلف با أن ال یطأھا أكثر من أربعة أشھر، ). وقن: (قال
ق إما أن تفيء، وإما أن تطل: انعقد إیالؤه، فإذا تمت األربعة األشھر اشتكتھ زوجتھ إلى القاضي، فیوقفھ القاضي عند تمام المدة ویقول لھ

  .علیك زوجتك
 
 
 
 

 الممیز
 
 

ًفالجمھور على أنھ ال یصح من الصبي الممیز، وھذا ھو الصحیح، خالفا : الصبي الممیز، وقد اختلف فیھ العلماء: أي). وممیز: (قال
مكلف، وھذا مذھب أن الممیز لیس ب: للحنابلة، فعندھم روایة على أن الممیز یعاملونھ معاملة المكلف بمسائل منھا ھذه المسألة، والصحیح

..) عن الصبي حتى یحتلم: رفع القلم عن ثالثة: (والدلیل على ذلك قولھ علیھ الصالة والسالم. جمھور العلماء، وھو روایة عن اإلمام أحمد 
ء اختلفوا في وقد تقدم معنا في أكثر من موضع أن العلما. ًوالممیز دون االحتالم؛ ألن الصبي إما أن یكون ممیزا وإما أن یكون غیر ممیز

سبع سنوات؛ ألن النبي صلى هللا علیھ وسلم : ضابط التمییز؛ فمنھم من یضبطھ بالسن، ومنھم من یضبطھ بالصفة، ومن ضبطھ بالسن قال
اثنا عشرة سنة، كما في مسائل الطالق : إحدى عشرة سنة، وقیل: عشر سنوات، ومنھم من یقول: أمر بالصالة لسبع سنوات، ومنھم من قال

أن الممیز : والصحیح. الصبي الممیز ھو الذي یفھم الخطاب ویحسن الجواب: ومنھم من ضبط الممیز بضابط الصفة فقال. معنا  تقدمتالتي
وغیره ال یصح منھم اإلیالء؛ ألن اإلیالء یتوقف على الیمین، والیمین تنعقد من البالغ وال تنعقد من غیر البالغ، وإنما یباح لھ وھو صبي، فلو 

ًهللا ال أطؤك خمسة أشھر، فإن یمینھ ال تنعقد؛ ألنھ مرفوع عنھ القلم؛ فحینئٍذ ال یقع بین الخیار؛ ألنھ لیس ممتنعا عن وطء زوجتھ و: قال
  .ًوعلى ھذا فمذھب الجمھور على أنھ یشترط البلوغ، فال یصح اإلیالء من غیر البالغ، سواء كان ممیزا أو غیر ممیز. بیمین

 
 
 
 

 الغضبان
 
 

ّوقد بینا . الغضب حالة تعتري اإلنسان، وھو نوع من الھیاج واختالل المزاج، وتسوء فھي أفعال اإلنسان ویعكر صفوه). وغضبان (:وقولھ
غضب یوصل إلى الجنون؛ فال یعي اإلنسان معھ ما یقول، وھذا یثبت ألحوال : في مسائل طالق الغضبان أن الغضب على ثالث مراتب

ً عنده ھذا البالء، فعندما یشتد غضبھ یفقد عقلھ تماما، ویتكلم بكالم ال یعرفھ، فمثل ھذا ال یؤاخذ بقولھ وال یؤاخذ متعددة، فھناك من الناس من
بفعلھ، فلو ثبت لدى القاضي أن غضبھ یوصل إلى درجة الجنون، وشھد الشھود العدول، وشھد األطباء المختصون أن ھذا النوع من المرض 

ً حد عدم التمییز وعدم اإلدراك في حال ھیجانھ؛ فإن ھذا تسقط مؤاخذتھ باألقوال واألفعال كالمجنون سواء أو المزاج العصبي یوصلھ إلى
المرتبة . وغیرھما رحمة هللا على الجمیع.. وحكى اإلجماع على ذلك غیر واحد من المحققین؛ كاإلمام ابن قدامة ، واإلمام النووي . بسواء

دایة التعكر في المزاج، والذي ال یختل معھ الشعور وال یذھب معھ اإلدراك، فھو یعلم أن التي أمامھ بدایة الشدة وب: الثانیة من الغضب
ًزوجتھ، ویعلم أن الذي أمامھ مسلم محرم الدم والعرض والمال، فھذا یؤاخذ على أقوالھ وأفعالھ، ولو طلق لزمھ الطالق، والطالق عادة ال 

جتھ وھو یضحك معھا، فاألصل أن الطالق ال یقع إال عند اختالل المزاج، وعند وجود ما یقع إال من غضب، فلیس ھناك رجل یطلق زو
ھي المرتبة التي تكون بین الجنون وبین بدایة الغضب، وھي محل : المرتبة الثالثة من الغضب. یعكر صفو اإلنسان ویخرجھ عن طوره

ً من الغضب ال یسقط التكلیف، فلو طلق یؤاخذ بطالقھ، ولو تكلم كالما ھذا النوع: فبعض العلماء یقول: اإلشكال عند العلماء رحمھم هللا
یوجب الردة كسب الدین أو نحو ذلك والعیاذ با فإنھ یحكم بكفره، ویؤاخذ على أقوالھ وأفعالھ؛ ألن األصل فیھ أنھ مكلف، وما دمنا شككنا 

إن الغضب في األصل یعزب عن اإلنسان :  وقال بعض العلماء.في وصولھ إلى درجة سقوط التكلیف، فاألصل بقاء ما كان على ما كان
رشده وصوابھ، فإذا دخل في ھذه الحالة فإن األصل أنھ ال یؤاخذ حتى یثبت أنھا حالة غیر مؤثرة، وھو یرى أنھا حالة جنون؛ ألن الغضب 

إن ھذا النوع من الجنون األصل : ثر علیھ، فقالوانوع من أذیة الشیطان لإلنسان، ولذلك تنتفخ أوداجھ، ویجري منھ الشیطان مجرى الدم ویؤ
األصل أنھا زوجتھ، فلماذا نطلقھا في حالة : ویقول الذین یسقطون عنھ التكلیف. أنھ ال یؤاخذ فیھ، والقول األول أشبھ باألصول وأقوى
صل أنھا زوجتھ، وال یؤاخذ إذا غضب وحلف وھو في حالة غضب وھیجان فاأل: مشتبھة وغیر واضحة؟ وكذلك ھنا في اإلیالء یقولون

ومن ھنا قال . إنھ ال یؤاخذ، ولكن القول الذي یقول بالمؤاخذة أشبھ وأقوى: وكل ھذه التعلیالت لمن قال.. بالیمین حتى یكون عنده إدراك
حالة مستثناة وال  فھذه - كما ذكرنا- یصح اإلیالء من الغضبان، لكن إذا وصل الغضب إلى حد الجنون : أي) وغضبان: (المصنف رحمھ هللا

  .یؤاخذ فیھا
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 السكران

 
 

وقد دلت . ّالسكر تقدم معنا بیانھ وبیان بعض مسائلھ في طالق السكران، وبینا كالم العلماء رحمھم هللا في مؤاخذة السكران). وسكران: (قولھ
القسم : األصل فالسكر ینقسم إلى قسمیننصوص الشریعة من حیث األصل على أن السكران في حكم المجنون، وھذا لھ أدلة، لكن من حیث 

ًأن یكون السكر على وجھ یعذر فیھ اإلنسان، كأن یشرب خمرا یظنھ عصیرا، أو مثال دس لھ الخمر بشيء ال یعرفھ، أو غلب على : األول ً ً
یة إذا أعطي مادة التخدیر، فإذا أمره وخدر، كما ھو الحال الموجود اآلن في المخدرات أعاذنا هللا منھا، ومثلھ المخدر في العملیات الجراح

ًكان سكره على وجھ یعذر بھ شرعا فاختل عقلھ، وحصل عنده تغییب، فحلف ووقع منھ إیالء أو طالق أو عتق، فھذا على وجھ یعذر بھ 
حمھ هللا في المغني، واإلجماع منعقد على أنھ ال یؤاخذ، وقد حكى اإلجماع على ھذا غیر واحد من العلماء؛ منھم اإلمام ابن قدامة ر. ًشرعا

ًنقل اإلجماع على أن من سكر وكان سكره على وجھ یعذر بھ شرعا، فإنھ في ھذه الحالة لو طلق ال ینجز طالقھ، ولو أعتق ال یعتق علیھ 
ًر بھ شرعا؛ أن یكون سكره على وجھ ال یعذ: القسم الثاني. ًعبده، ولو حصل منھ إیالء ال ینعقد إیالؤه؛ ألن سكره على وجھ یعذر بھ شرعا

ًكمن شرب الخمر عامدا متعمدا، فقال أثناء سكره یخاطب زوجتھ . وهللا ال أجامعك خمسة أشھر، أو وهللا ال أجامعك ھذا العام أو ھذه السنة: ً
یخ اإلسالم السكران غیر مكلف، فال یؤاخذ بإیالئھ، وھذا مذھب الظاھریة وطائفة من أھل العلم رحمھم هللا، واختاره ش: فقال بعض العلماء

ما ذھب إلیھ أصحاب القول األول؛ أن السكران ال یصح إیالؤه؛ بدلیل األثر : والصحیح. ینعقد إیالؤه: ابن تیمیة، وقال جمھور العلماء
ْیا أیھا الذین آمنوا ال تقرُبوا الصالة وأنتم: أما دلیل األثر وھو كتاب هللا عز وجل فقولھ تعالى: والنظر ُ ْ ْ َُ ََ َ َ َ َ ََ َّ ِ َُّ َ ُسكارى حتى تْعلُموا ما تقولون َّ َ َ َُ ُ َ َ ََ َّ

ّبین هللا في ھذه اآلیة الكریمة أن السكران ال یعلم ما یقول، ومن كان ال یعلم ما یقول فإنھ كالمجنون ال یؤاخذ : ووجھ الداللة]. 43:النساء[
أن : أما دلیل السنة فما ثبت في الصحیح.  بقولھعلى قولھ، فھذه اآلیة تدل على أن السكران ال یعلم ما یقول، وأنھ في األصل غیر مؤاخذ

حمزة بن عبد المطلب رضي هللا عنھ شرب الخمر حینما كانت مباحة في أول اإلسالم، واعتدى على شارف لـعلي رضي هللا عنھ كان قد 
 إلى رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم ًھیأه مھرا لبنت رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم، فلما رأى علي ھذه المصیبة التي وقعت في مھره انطلق

واشتكى إلیھ، فجاء رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم إلى حمزة، ولم یكن یعلم أن حمزة بحال السكر والشراب، فدخل على حمزة وعاتبھ، فرفع 
وسلم أنھ في  م النبي صلى هللا علیھفعل. ما أنتم إال عبید آلبائي: حمزة رضي هللا عنھ وأرضاه رأسھ إلى رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم وقال

فھذه الكلمة لو قالھا أحد لرسول هللا صلى هللا علیھ وسلم لكفره باإلجماع، ومع ذلك لم یؤاخذ هللا عز . حال السكر، فرجع القھقرى ولم یؤاخذه
ًوكذلك أیضا دل دلیل . یؤاخذ على قولھوجل وال رسولھ علیھ الصالة والسالم حمزة حینما تكلم بھا في حال السكر؛ فدل على أن السكران ال 

فكما أن . النظر على أن السكران ال یؤاخذ، فال یصح إیالء السكران كما ال یصح إیالء المجنون بجامع كون كل منھما فاقد إلدراكھ وعقلھ
ك ما یقول، فكذلك السكران ال ینعقد وهللا ال أجامعك سنة، فإنھ ال ینعقد إیالؤه؛ ألنھ مجنون، ولم یدر: المجنون باإلجماع لو قال المرأتھ

: وعلى كل حال. ًال یقع إیالء السكران كما ال یقع إیالء المجنون، بجامع كون كل واحد منھما فاقدا لشعوره وإدراكھ وتمییزه: إیالؤه، ونقول
  . كما ال یصح من المجنونالقول بعدم صحة إیالء السكران ھو األشبھ واألقوى إن شاء هللا تعالى، فال یصح اإلیالء من السكران

 
 
 
 

 المریض المرجو برؤه
 
 

ویصح اإلیالء من مریض یرجى برؤه، والمریض ینقسم إلى قسمین، وقد تقدم معنا ھذا في أحكام : أي). ومریض مرجو برؤه: (قال
عن حد االعتدال، أنھ خروج البدن : -كما عرفھ صاحب التذكرة وغیره-وأصل المرض عند األطباء . تصرفات المریض مرض الموت

ًفالبدن إذا اعتدلت فیھ األمزجة األربعة المعروفة استقامت الصحة، وإذا اختل واحد منھا فإنھ یوصف البدن بكونھ مریضا وسقیما، ومن ھنا  ً
ذا النوع ًإذا ثبت ھذا فالمرض إما أن یكون مرضا یرجى برؤه؛ كالزكام والصداع، فھ. خروج البدن عن حال االعتدال: ُعرف المرض بأنھ

ًأما إذا كان مریضا مرضا ال یرجى . من المرض لو حلف صاحبھ أن ال یجامع زوجتھ سنة فإنھ یصح إیالؤه؛ ألن المرض یرجى برؤه ً
وهللا ال أجامعك سنة، فإنھ : برؤه؛ كمرض الموت الذي ال یملك معھ أن یتمكن من الوطء؛ ألن المرض یمنعھ ویعیقھ، فھذا لو حلف وقال

ًإنھ ال إیالء في حقھ؛ ألن عنده عجزا حسیا یمنعھ من الجماع، فال یعاقب، إنما یعاقب القادر، وھذا غیر : مجامع، ومن ھنا قالواًأصال لیس ب ً
إن السبب في اإلیالء أن الزوج یضر الزوجة ویمنعھا عن حقھا، فإذا كان : ومن ھنا قالوا. قادر، فإنھ لو انحلت یمینھ لیس بمجامع زوجتھ

  .وقد نص على ھذا جماھیر العلماء رحمھم هللا. تطیع الجماع لمرض ال یرجى برؤه، فھذا لم یضر، وحینئٍذ ال یقع اإلیالءالزوج ال یس
 
 
 
 

 الزوج إذا لم یدخل على الزوجة
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لم یدخل بھا، ففي ھذه وهللا ال أجامعك سنة، وھو : ویصح اإلیالء من الزوج إذا كان لم یدخل بامرأتھ فقال لھا: أي). وممن لم یدخل بھا: (قال

لكن لو كان بحال یمنعھ فقد فصل فیھ بعض العلماء، وأشار إلى ھذه المسألة . الحالة یقع اإلیالء ویصح، فال یشترط فیھ الدخول على الزوجة
  .اإلمام النووي رحمھ هللا، لكن من حیث األصل أن من لم یدخل یصح اإلیالء منھ

 
 
 
 

 األسئلة
 
 

...... 
 

 إذا انتھى عند بدایة حیض أو نفاسحكم اإلیالء 
 
 

، والصالة والسالم على رسول : لو انتھت األربعة األشھر عند بدایة حیض أو نفاس، فما الحكم في ذلك؟ الجواب: السؤال بسم هللا، الحمد 
 أن ینتھي الحیض وإلى أن ینتھي أنھ یؤخر إلى: فقد اختار طائفة من العلماء في ھذه الحالة: هللا، وعلى آلھ وصحبھ ومن وااله، أما بعد

إذا دخل العذر فال یقع اإلیالء، وال یكون من : ألنھم یقولون. إما أن یفيء، وإما أن یطلق: النفاس؛ ألن اإلیالء ال یقع، ثم یطالب بأحد أمرین
 األربعة األشھر أو عند انتھائھا في فلو آلى منھا أكثر من أربعة أشھر، وقبل مدة اإلیالء التي ھي. حق الزوجة المطالبة حتى ینتھي العذر

یلزمك أن تفيء إلى زوجتك، فإنھ ال : ینتظر؛ ألن الزوج ال یستطیع أن یفيء، فلو قال لھ القاضي: الیوم األخیر جاءھا حیض أو نفاس، فقالوا
ًیستطیع؛ ألن ھناك مانعا شرعیا یمنع من وطئھا، فال ھذا اختیار طائفة من أھل . ع الشرعيیوقفھ القاضي إال بعد انتھاء وزوال ھذا المان ً

  .وهللا تعالى أعلم. العلم رحمھم هللا، كما أشار إلیھ اإلمام ابن قدامة وغیره رحمة هللا على الجمیع
 
 
 
 

 حكم انصراف المأموم قبل اإلمام
 
 

 هللا علیھ وسلم أن المأموم ال یقوم من السنة عن رسول هللا صلى: ما حكم انصراف المأموم قبل انصراف اإلمام بعد السالم؟ الجواب: السؤال
ومن . مكانھ إال بعد أن ینفتل اإلمام وینحرف، وھذا ھو األصل، وھو الذي كان علیھ ھدي رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم وكانت علیھ سنتھ

أن النساء كن : إن السبب في ھذا: َلعلم من قالِفمن أھل ا: ھنا منع العلماء رحمھم هللا قیام المأموم مباشرة، والعلة في ذلك عند العلماء مختلفة 
ًیصلین مع رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم، فكان یمكث وقتا وھو مستقبل القبلة حتى ینصرف النساء، ثم بعد ذلك ینصرف بوجھھ إلى 

لى الصلوات اللیلیة التي كان أنھ لم یقصر ذلك ع: وھذا أمر محتمل؛ لكن التعلیل بھ ضعیف، والسبب في ھذا. أصحابھ رضوان هللا علیھم
لو كان األمر كما ذكروا، ففي صالة الفجر أیسر أن تقوم المرأة دون أن ترى؛ ألن عائشة رضي هللا : ًوأیضا. یشھدھا النساء دون النھاریة

بیوتھن متلفعات بُمُرطھن ال إن كان رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم لیصلي الفجر فیشھد معھ نساء من المؤمنات، ثم ینقلبن إلى : (عنھا قالت
. فال شك أن النبي صلى هللا علیھ وسلم كان ینفتل من صالتھ حین یعرف الرجل جلیسھ؛ لكن البعید ال یعرفھ) . یعرفن من شدة الغلس

ًالنبي صلى هللا علیھ وسلم فعلھ حضرا وسفرا، فقد كان في بعض أسفاره وغزواتھ علیھ الصالة والسالم ال یكون : ًوأیضا معھ النساء، ومع ً
َخوف أن ترى النساء(فمسألة . ذلك كان یمكث، ولم یحفظ عنھ التفریق في األحوال الخاصة وھذا . التعلیُل بھا وارد؛ لكنھا لیست بعلة قویة) َُ

لصالة والسالم أن النبي صلى هللا علیھ وسلم كان یمكث في مصاله لخوف طریان السھو، ولذلك مكث علیھ ا: یدل على أن العلة الثانیة وھي
ًتشجیعا لألمة وتشجیعا لألئمة أنھ إذا انفتل اإلمام من الصالة ربما كان ھناك نقص أو كانت ھناك زیادة، فینبھ قبل أن ینصرف من مكانھ،  ً

نا فإن العلة وھذا أمر معھود، أن العبادات یصحبھا شيء بعدھا یستدرك بھ ما فات منھا، ومن ھ. ًاحتیاطا لحق هللا عز وجل في ھذه العبادة
َومن ھنا ُیشدد في ھذا األمر، فال یقم المأموم من مكانھ وال . ْبكونھ یخشى أن یطرأ شيء في الصالة أو نقص سیكون في موضعھ ھو األقوى

الم وأنبھ على بعض طالب العلم الذین یستعجلون في القیام بعد الس. یتحول وال ینصرف إال بعد أن ینصرف اإلمام بوجھھ إلى المأمومین
مباشرة، ونحن ال ننكر القیام مباشرة إلى مجالس العلماء؛ بل نرى أن ھذا شرف لطالب العلم؛ لكن بشرط أن ال یؤذي إخوانھ المسلمین، ولو 

أن النبي صلى هللا علیھ وسلم جاء عنھ في : ًأوال: أن البعض ینكر؛ لكن لجھلھ، والسنة الصحیحة ثابتة عن رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم
ھذا  إذا كان: ومن ھنا قالوا. ِالصحیح أنھ بعد سالمھ قام مباشرة إلى غرفتھ وحجراتھ علیھ الصالة والسالم، وجاء بالتبر لمصلحة شرعیة

، فكیف بمن یتحمل مصالح األمة في طلب )ما ظن محمٍد أن لو لقي هللا وھذا عنده: (لدفع الضرر عن نفسھ علیھ الصالة والسالم حینما قال
یجوز تأخیرھا إذا كان ھناك حلقة علم أو محاضرة؛ ألن : قال بعض العلماء: ھناك بعد المغرب سنة راتبة، فنقول: لو قال قائل: ً ثانیا!العلم؟
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ھما سنة الظھر، أتاني (.. النبي صلى هللا علیھ وسلم ثبت عنھ في الصحیح أنھ جاءه وفد عبد قیس، فلم یصلِّ سنة الظھر إال بعد العصر وقال 
فأنبھ وأحذر من مسألة . وھذا من أجل تعلیم العلم؛ ألنھ كان یعلم علیھ الصالة والسالم ویوجھ ویرشد: قالوا). ًعبد قیس فشغلت عنھا آنفاوفد 

 النقد؛ ألنھ مما یؤلم ویؤسف لھ أن الناس في ھذا الزمان عندھم جرأة على نقد الغیر، وھذا أمر سببھ قلة العلماء، وتساھل كثیر من الناس في
أمر اللسان، ولو كان طالب العلم عنده خطأ فینبغي أن ال تغتابھ، فالبعض یتكلم على طالب العلم، حتى إنھ یبلغ الجرأة، حتى إن بعض العوام 

وھذا ال شك أنھ من جھلھ، وإال فمن المفروض أن یسأل من یوثق . یقوم في المسجد ویتكلم علیھم قبل المحاضرة أو قبل الدرس ویسفھھم
ووهللا إننا . ًوعلمھ، حتى ولو أفتى عالم أن ھذا منكر وأفتى غیره بأنھ جائز، وعنده سنة صحیحة، فال إنكار ما دام أن ھناك مجاال للسنةبدینھ 

ًلنبتھج ونسر حینما نرى من یخاف هللا ویتقیھ ویسعى حثیثا إلى مجالس العلماء، ویظھر من قولھ وسمتھ ما یدل على تعظیم شعائر هللا عز  ُ
، وكل إنسان عنده عقل وإدراك عندما یرى حرص طالب العلم، أو یرى شباب األمة یحرصون على مجالس العلماء ویزدحمون علیھا، وجل

الحمد  الذي أبقى في ھذه األمة من یحرص على ھذا الدین، فالحمد  أنھ ال یراھم على محرم أو على : تدمع عینھ من خشیة هللا، ویقول
وھذا شرف لطالب العلم، ولو وقف على رجلیھ ینتظر العلم والعلماء فإن ھذا شرف وهللا، وال ینقص من قدره . ن على دنیافجور، أو یتكالبو

على طالب العلم وعلى الناس أن ینتظروا حتى ینفتل اإلمام، فإذا انفتل اإلمام فلھم أن یقتربوا، ومن : فعلى كل حال. وال یحط من مكانتھ
ًر وأراد القرب من العالم، فال شك أنھ یقرب في الحلقة وال یؤذي إخوانھ، وهللا یعلم أنھ ما دنا وأنصت إال طلبا حضر محاضرة أو مجلس ذك

أرجو لمن اقترب من مجالس العلماء ودنا منھا الرحمة من هللا، فإن النبي صلى هللا علیھ وسلم ثبت عنھ في : قال بعض العلماء. للعلم
وكل ھذا من أجل خطبة الجمعة، وحتى المشي ألجل العلم وألجل ) كر، ومشى ولم یركب، ثم دنا وأنصتمن بكر وابت: (الصحیح أنھ قال

ًثواب العلم ُعد قربة عند هللا عز وجل وثوابا ورفعة درجة، وموجبا لھذه المغفرات التي ذكرھا رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم ولذلك كان . ً
ًمن یجلس بعیدا عن الحلقة ولو كان في المسجد، إال إذا كان عنده عذر أو مرض أو نحوه، أما بعض مشایخنا رحمة هللا علیھم یكره لبعض 

: وقد ذكر العلماء رحمھم هللا عند بیانھم آلداب طلب العلم. ویحرص، لكن ال یؤذي إخوانھ المسلمین إذا لم یكن عنده عذر فإنھ یدنو ویزاحم
ن البركة والخیر والنفع للعالم القریب من علمائھ ما لم یضع لمن ھو أبعد، وھذا واضح فضل القرب من العلماء، وأن هللا عز وجل وضع م

وقد أشار إلى ھذا اإلمام الشاطبي رحمھ هللا في . ًجلي، ولذلك تجد الصحابة الذین كانوا أقرب إلى رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم أعظم خیرا
ھم تلقوا مباشرة، وأنھم كانوا یحضرون مجالس رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم، وأنھم تفاوتوا ّالموافقات، وبین أن الصحابة فتح هللا علیھم ألن

فمن یقترب من مجالس العلماء یعلم هللا أنھ ال یرید دنیا، وال یرجو . في فضل هللا علیھم بحسب قربھم من رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم
َبخ بخ، ھذه وهللا التجارة الرابحة یْرُجون تجارة لْن تُبور .. ص لربھ جل وعالًتجارة وال ماال، وإنما یرجو رحمة ربھ إذا أخل َ َ َ ََ َ ً ، ]29:فاطر[ِ

وجد من شباب األمة ومن طالب العلم من یعظم شعائر هللا، لكن ینبغي على كل طالب علم أن یحرص على  ونحمد هللا عز وجل ونشكره أن
 لوجھ هللا عز وجل، وأن ال یقصد من قربھ من العالم أن یعرف أو یشتھر، أو یكون لھ حظ اإلخالص: أولھما: أمرین ھامین في ھذه المسألة

ًأو حبوة عند العلماء، وهللا ال ینفعك أحد دون هللا عز وجل، وحتى لو اقتربت من العالم وكنت كثوبھ الذي على جسده قربا ومواظبة، فلن 
ًیغني عنك من هللا شیئا، فكن عاقال وكن حكیما، وا ِبتغ مرضاة هللا عز وجل في كل ما تفعلھ وما تذره، فال ینفعك إال هللا وحده ال شریك لھ، ًً

أن ال تؤذي إخوانك المسلمین، فإن هللا ال یطاع لكي یعصى، ولربما جاء طالب العلم تغشاه السكینة : ًثانیا. فعلیك أن تخلص  سبحانھ وتعالى
ي صلى هللا علیھ وسلم في یوم الجمعة عن تخطي الرقاب؛ ألن فضائل الجمعة ما وضعت إال والوقار وتأدب وجلس وأنصت، ولذلك نھى النب

ِیا أیھا الذین آمنوا إذا نودي للصالة مْن یْوم الُجُمعة فاْسعْوا إلى ذكر هللا : من أجل الخطبة، ولذلك قال تعالى َّ ِ ْ ُ ُِ ِ ِ ِ َّ ِ ِ ِ َُّ ِ َِ َ َ َ َ َ َ ََ ْ ِ َ َّ ، ومن ھنا نھى النبي ]9:الجمعة[َ
والنبي صلى هللا علیھ . ى هللا علیھ وسلم عن التفریق بین اثنین، ونھى عن أن یتخطى الرقاب، وجعل الفضائل لمن احترز من ھذه األمورصل

ًوسلم في نھیھ عن ھذا إنما قصد األصل الشرعي، وھو أن ال تؤذي إخوانك المسلمین، فلیس من المعقول أن یأتي طالب علم متأخرا ثم 
ًوإذا كان ھناك مجال فیحتسب اإلخوان ویتراحمون ویتواصون، وكل من جاء من إخوانك متأخرا وعندك مجال فتخیل أنك یزاحم إخوانھ، 

فھذا یوسع الصدر، ویجعل األمر على محبة وتواد . في مكانھ، ونفس الحجة التي ترید أن تقیمھا علیھ انظر إلى حجتھ علیك لو كنت مكانھ
ًتحمد هللا عز وجل أن جعل لك أخا في اإلسالم یطلب العلم كما تطلبھ، وكل من عظم شعائر هللا عز وتواصل وتعاطف وتكاتف وتآلف، و

هللا، وھذا من دالئل كمال اإلیمان، فإنك تجلس في مجلس العالم وتتمنى أن إخوانك كلھم على كف واحدة،  وجل فإنھ ُیحب في هللا ویوالي في
ھ، فقد كنا في مجلس الوالد رحمة هللا علیھ، وكانت من أصعب األیام عندنا أیام رمضان، فكان وھذا ال أقولھ مبالغة؛ ألن ھذا شيء عایشت

ًرحمھ هللا یلقي بعد صالة العصر درسا، وبعد الفجر وبعد الظھر، وكان أصعب الدروس درس العصر، فلم یكن في المسجد النبوي مكیفات 
جلس وسط الزحام، والرائحة التي تخرج من األفواه بسبب الصوم، والعرق الذین فكنا ن. وال مراوح، وكان یستمر الدرس إلى قرب المغرب

یكون من الناس، وتزاحم طالب العلم على ذلك، وقد مرت على بعض طالب العلم حاالت یجلس فیھا فیجلس على یمینھ رجل وعلى یساره 
درس في صحیح مسلم، ثم في الترغیب والترھیب، ثم : ررجل، ویزحم حتى یكاد یرى الموت، وكانت لھ ثالثة دروس رحمھ هللا بعد العص

. یترك الدرس إال قبل اإلفطار بنصف ساعة رحمھ هللا في السیرة، وكان یجلس أكثر من ساعة ونصف إلى ساعتین في أیام الصیف؛ ألنھ ال
ین إلى ھذا العلم وحاجة الناس إلى الدعوة، فإن ھذا أنھ وهللا كانت تمر أشیاء ال تزیدنا إال محبة إلخواننا، فإذا شعرنا بحاجة المسلم: فالمقصود

فإني أناشد كل مسلم با عز وجل أن ال یحجز : مسألة حجز األماكن: وأحب أن أنبھ على مسألة أخیرة وھي. یعیننا على كثیر من الصبر
 ًالمكان إال في حالة واحدة، وھي أن یأتي مبكرا ویجلس في مكان وال یقوم منھ إال ل
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، : ما حكم الفرقعة باألصابع في المسجد؟ وما حكم تشبیك األصابع بعد االنتھاء من صالة الفرض؟ الجواب: السؤال بسم هللا، الحمد 

م یثبت دلیل على تحریمھا والمنع منھا، فإن فرقعة األصابع ل: والصالة والسالم على خیر خلق هللا، وعلى آلھ وصحبھ ومن وااله، أما بعد
. ولذلك فإن فتوى البعض بأنھا حرام أمر محل نظر؛ ألن تحریم األشیاء یحتاج إلى نص من كتاب هللا وسنة النبي صلى هللا علیھ وسلم

 تحریمھا، وما ُیحكى عن والناس یختلفون، وقد یعتاد البعض فرقعة أصابعھ دون شعور، ولیس ھناك دلیل ال من الكتاب وال من السنة على
لكن بعض العلماء . قوم لوط أنھم كانوا یفعلون ھذا، فھذه أمور تحتاج إلى توثیق، وتحتاج إلى ثبوت النص بتحریمھا وإنكارھا وعدم جوازھا

ًشعوریا بسبب عد ذلك من خوارم المروءة، ولكن لیس على كل حال یعتبر من خوارم المروءة، فقد یكون الشخص اعتاد ذلك، أو یفعلھ ال 
اإللف، فھذا أمر موسع فیھ، أما إذا كان على سبیل التكسر والتخنث فھذا أمر معروف حكمھ، حتى إن لباس الثوب لو كان على صفة فیھا 

ففرقعة األصابع شدد فیھا بعض العلماء وعدھا من خوارم . تكسر، أو المشیة لو كانت على صفة فیھا تكسر، فھي محرمة لعارض ال ألصل
وما أبیح وھو في : روءة، لكن الحكم بالتحریم یحتاج إلى نص؛ ألن خوارم المروءة لیست بمحرمة؛ ألنھا في أشیاء مباحة، قال الناظمالم

العیان یقدح في مروءة اإلنسان فھو مباح في األصل؛ كاألكل أمام الناس، واألكل في األسواق، والضحك بصوت عال في مجامع الناس، 
ونحو ذلك من األمور التي تدل على نقصان عقل صاحبھا، فھذه من خوارم المروءة؛ ألن المروءة ھي .. فیھا الضحكوفي أمكان ال یصلح 

إن مما أدرك : (واألصل في الدلیل الشرعي في ضابط خوارم المروءة ما ثبت في الحدیث الصحیح عنھ علیھ الصالة والسالم أنھ قال. الكمال
، فإذا فعل اإلنسان ھذه األمور أمام من ینبغي الحیاء منھ؛ كالعالم والوالد والشیخ أو ) لم تستح فاصنع ما شئتالناس من كالم النبوة األولى إذا

: الحالة األولى: وأما تشبیك األصابع فلھ حالتان. الكبیر أو الذي لھ مكانة، فمثل ھذه األمور تخرم المروءة، ولكنھا ال تقتضي الحكم بالحرمة
ًصالة، فھذا منھي عنھ شرعا، فمن خرج من بیتھ فال یجوز لھ أن یشبك بین أصابعھ؛ ألنھ جاء في السنن أن النبي تشبیك األصابع قبل ال

ومن . صلى هللا علیھ وسلم ذكر أن الرجل إذا خرج من بیتھ فھو في صالة فال یشبكن بین أصابعھ؛ ألن التشبیك شعار الیھود في عباداتھم
أنھم وھم جالسون بعد أداء السنن أو أداء تحیة المسجد تجد الشخص یشبك : عض الناس مما یسبق الصالةاألخطاء الشائعة التي یقع فیھا ب

بعد الصالة؛ وفیھا أحادیث صحیحة : الحالة الثانیة. أصابعھ بعضھا ببعض، مع أنھ قبل الصالة ممنوع منھ، وینصح الناس وینبھون على ذلك
- أن النبي صلى هللا علیھ وسلم صلى إحدى صالتي العشي : ( عنھ في قصة ذي الیدینأبي ھریرة رضي هللا منھا حدیث في الصحیحین عن

؛ فھذا یدل على أن تشبیك األصابع بعد الصالة ال بأس ..) فسلم من اثنتین، ثم قام إلى الجذع كالغضبان وشبك بین أصابعھ-شك من الراوي
ال بأس بھ، ومما یدل على أن التشبیك في : ومن ھنا قالوا. أن الصالة قد انتھتًبھ؛ ألن النبي صلى هللا علیھ وسلم شبك بین األصابع ظانا 

مثل المسلمین في : (أن النبي صلى هللا علیھ وسلم شبك بین أصابعھ، كما في الحدیث الصحیح لما قال: غیر الموضع المنھي عنھ جائز
فھذا یدل على أنھ ال بأس في األصل، لكن في ). ھ الصالة والسالموشبك بین أصابعھ علی.. توادھم وتراحمھم وتعاطفھم كمثل الجسد الواحد

  .وهللا تعالى أعلم. العبادات وأثناء الصالة، أو في انتظار الصالة، أو في الطریق إلى الصالة، ھذا ممنوع منھ ومحظور
 
 
 
 

 حكم االحتفال بمولد النبي صلى هللا علیھ وسلم
 
 

اني عشر من ربیع األول باالحتفال بذكرى مولد النبي صلى هللا علیھ وسلم، فما الحكم في ذلك؟ اعتنى بعض الناس في لیلة الث: السؤال
لم یثبت في كتاب هللا وال في سنة النبي صلى هللا علیھ وسلم ما یدل على مشروعیة المولد، بل ھذه أمور أحدثت، فما فعلھا رسول : الجواب

وال عمر وال عثمان وال علي ، وال فعلھا أھل القرون المفضلة، وقد مرت أربعمائة سنة ما فعل هللا صلى هللا علیھ وسلم، وال فعلھا أبو بكر 
َالیْوم : إن هللا عز وجل یقول: إنھ عبادة، فنقول: فإن قال قائل. أحد منھم المولد، وھذا أمر ال نقولھ نحن، فمن أراد أن یبحث ویطلع فلھ ذلك َ ْ

َأكملت لكم دینكم وأتم َ َْ ُ ُ َْ َْ َْ ُِ َ ًْمت علْیكم نْعمتي ورضیت لكم اإلْسالم دینا ْ ِ ِ ِ َِ ِ ُ ُْ َُ َُ َُ َ َ ، وھذا رسول األمة علیھ الصالة والسالم تمر علیھ أیام مولده في ]3:المائدة[َ
 صلى هللا ًسنواتھ كلھا، فما عظم لیلة منھا یوما من األیام، وال ثبت عنھ علیھ الصالة والسالم أنھ عظم لیلة واحدة، فإما أن نكون كرسول هللا

وإذا كان . علیھ وسلم، أو أن نعتقد أننا خیر من رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم، أو نستدرك على رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم والعیاذ با
 أشیاء ثم نقف بین االحتفال قربة وطاعة فلماذا لم یفعلھ علیھ الصالة والسالم؟ ومن فعلھ فاسألوه؛ ألنھ ال نستطیع أن نفتي الناس أن یفعلوا

إنھ غیر مشروع؛ ألننا لم نجد في كتاب هللا وال في سنة النبي صلى هللا علیھ وسلم، وال في ھدي السلف : نحن نقول. یدي هللا نسأل عنھا
ُالصالح شیئا من ھذا، فإذا لم نجد شیئا من ھذا فإننا نعتقد اعتقادا جازما أن ھذا األمر بدعة وحدث أحدث في دین هللا ً ً ً والعجب أنك .  عز وجلً
وربما یعتقد في فضائل ! تجد البعض یحافظ على لیلة المولد ویحافظ على حضورھا وخشوعھا ربما أكثر من خشوعھ في صالتھ وعبادتھ

ءه رجل ھذه اللیالي ما ال یفعلھ في العشر األواخر من رمضان، وربما ُینفق الرجل على إطعام الطعام وعلى الذبائح وغیرھا، مع أنھ لو جا
فھذا .  یعرض علیھ أنھ محتاج لما أقرضھ- كما ذكر بعض المشایخ رحمة هللا علیھم-من آل بیت رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم في مسغبة 

ِأمر ینبغي أن ینتبھ لھ، نحن ال نحتكم للدین بالعواطف، وال نحدث بآرائنا وال بأھوائنا، ولكن دین وشرع وأن ھذا صراطي ُمْستق ِ ِ ََّ َ َ ََ ِیما فاتبُعوُه َ َّ َ ً
والنبي صلى هللا . ، فنحن مأمورون باتباع ومأمورون باقتداء، وھذا شيء تعبدي ال یجوز أن یزید فیھ اإلنسان وال أن ینقص]153:األنعام[

ى أنفسنا وأھلینا، علیھ وسلم نحبھ محبة ترضي ربنا، ونحبھ محبة تدعونا إلى متابعتھ وتجرید ھذه المتابعة، فنؤثره علیھ الصالة والسالم عل
فانظر رحمك هللا إلى كتاب ربك وسنة نبیك صلى هللا علیھ وسلم، فما وجدت فیھما فالتزمھ، وما خالفھما فاتركھ، ولو . وعلى أھوائنا وآرائنا

وعلى . ذا الشيءالناس، ولو جرت علیھ عادة الناس، والذي ندین هللا عز وجل بھ أن النبي صلى هللا علیھ وسلم ما فعل ھ جرى علیھ أھواء
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 بسنتي وسنة -الزموا: أي- علیكم : (فإنھ ال یشرع فعلھ، وال یجوز للمسلم أن یحدث في دین هللا؛ ألن النبي صلى هللا علیھ وسلم قال: ھذا
ًسیرى اختالفا إنھ من یعش منكم ف: (، ولذلك قال قبلھا)الخلفاء الراشدین المھدیین من بعدي، عضوا علیھا بالنواجذ، وإیاكم ومحدثات األمور

، فأمرھم علیھ الصالة والسالم في ھذا االختالف أن یرجعوا إلى سنتھ صلى هللا علیھ وسلم، فالواجب االحتكام إلى ھذه السنة وإلى ً)كثیرا
، فمن أراد )ذاك یوم ولدت فیھ وأحب أن أصومھ: (وقد ثبت عنھ علیھ الصالة والسالم أنھ صام یوم اإلثنین وقال. ھدیھ علیھ الصالة والسالم

ًأن یشكر نعمة هللا عز وجل علیھ أن جعلھ تابعا لھذا النبي الكریم علیھ الصالة والسالم؛ فلیشكرھا بما ورد، ولیتبع وال یبتدع، فیصوم یوم 
ًنا معینا، وھذا مولد النبي صلى هللا علیھ وسلم یوم اإلثنین الموافق للثاني عشر من ربیع األول؟ لم یخص الرسول اثنی لكن ھل كان. اإلثنین ً

ال، النبي صلى هللا علیھ وسلم : النبي صلى هللا علیھ وسلم فعل المولد؛ ألنھ صام یوم اإلثنین، فنقول: أمر ینبغي أن ینتبھ لھ؛ ألنھ قد یقول قائل
ً ما خص اثنینا معینا، فھذا أصل عندنا ودلیل على عدم جواز تخصیص لیلة مولده علیھ الصالة والسالم- ًأوال- أن النبي صلى هللا علیھ : ًثانیا. ً

إما : ًنحن نفعل المولد شكرا  عز وجل على النعمة؛ ألنك أمام أحد أمرین: وسلم لما صام بین طریق الشكر، فقطع الطریق على من یقول
 -وحاشاه-، وإما ) وأتقاكمإني أرجو أن أكون أخشاكم : (أن النبي صلى هللا علیھ وسلم صام وشكر ربھ على أتم الوجوه وأكملھا وھو یقول

أن یكون دون ذلك وجئنا نكملھ، فھو علیھ الصالة والسالم صام اإلثنین، وصیام اإلثنین دل على أن الشكر لھذه النعمة یكون بھذه الطریقة 
عید األضحى وعید : یدانولماذا ال نخصھ؟ ألنھ لیس في اإلسالم إال ع. وبھذه الكیفیة، فتصوم ھذا الیوم، لكن ال تخصھ بیوم معین من اآلن

الفطر، ولو أن األمة جعل لھا یوم مخصص لیوم نبیھا لضلت؛ ولذلك أغلق ھذا الباب، وُجعل یوم اإلثنین من سائر أیام السنة، ونحن نحمد 
 لك أشرف هللا عز وجل ونشكره أن شرفنا وكرمنا، فلیست ھناك نعمة أعظم من نعمة اإلسالم، ومن أزكى وأعظم ما یكون أن یختار هللا

فھذه النعمة ال یستطیع اإلنسان أن یقدرھا حق قدرھا إال . الرساالت وأفضل الرساالت وأفضل األنبیاء، اللھم لك الحمد كما ینبغي لجاللك
ًومما زادني شرفا وتیھا كدت بأخمصي أطأ الثریا دخولي في ندائك یا عبادي وأن صیرت أحمد لي نبیا. بتوفیق من هللا سبحانھ وتعالى ً 

ًصلوات هللا وسالمھ علیھ، وهللا إننا نحبھ محبة تجري في دمائنا وعروقنا، وال نعتقد أن ھذا ینقص من مكانتھ أبدا؛ بل ینبغي علینا أن نعتقد 
ًاعتقادا جازما أنھ ال سبیل للجنة إال بمحبتھ ومتابعتھ علیھ الصالة والسالم أبدا؛ ألن هللا أحبھ، وھذا الفضل الذي خصھ هللا عز ً .  وجل بھً

ووهللا لو أن اإلنسان رزق من العلم والبصیرة ما یتأمل فیھ آیات الكتاب في إجالل هللا لھذا النبي صلى هللا علیھ وسلم وحبھ لھ وإكرامھ لھ 
 األشیاء ًعلیھ الصالة والسالم، لوجد شیئا یكاد یصل بھ إلى درجة عظیمة من المحبة لھذا النبي صلى هللا علیھ وسلم تكفینا عن كثیر من

َولسْوف ُیْعطیك ربك فتْرضى : فتأمل كتاب هللا. والمحدثات َ َ َ َ َ ََ َ ُّ ِ َ، فلنولینك قْبلة تْرضاھا ]5:الضحى[َ َ َ َ ََ ًَ َ َّ َِ ِّ تقول عائشة رضي هللا عنھا ] 144:البقرة[ُ
، أي مقام وصل إلیھ أحد )رضیكما أرى ربك إال یسعى فیما ی: (في الحدیث الصحیح وھي الصدیقة بنت الصدیق رضي هللا عنھا وعن أبیھا

َعفا هللا عنك : مثل ھذا المقام الذي شرف هللا بھ نبیھ علیھ الصالة والسالم؟ ثم مع ھذا كلھ إذا عاتبھ سبحانھ یعاتبھ ویجعل العفو قبل المعاتبة َ َْ ُ َّ َ
ْلم أذنت لُھم  َ َ ِ َِ َعفا هللا عنك : ، فقال]43:التوبة[َ َ َْ ُ َّ ْلم أذنت لُھم : ھقبل أن یقول ل] 43:التوبة[َ َ َ ِ َِ ًإكراما لنبیھ، وإشعارا لنا بأن نقدره ] 43:التوبة[َ ً

َوما أْرسلناك إال رْحمة للعالمین : ولو لم یكن فیھا إال قولھ تعالى. ونوقره علیھ الصالة والسالم ونمأل قلوبنا بحبھ وإكرامھ َ َ َ َ َ َ َِ َِ ْ ًْ َّ ِ َ ، ]107:األنبیاء[َ
نحن نحب ! ویا لھا من منـزلة! ، فیا لھ من مقام)ٌأنا رحمة ُمھداة: (ّین ھذا الفضل الذي خصھ بھ ربھ ویقولحتى إنھ علیھ الصالة والسالم یب

النبي صلى هللا علیھ وسلم، ونعتقد بأن عندنا بینات من كتاب هللا وسنة النبي صلى هللا علیھ وسلم تعرفنا بقدره، وتعرفنا بحقھ ومنـزلتھ، فإن 
َّیا أیھا الرُسوُل : بل قال! یا محمد: مجردهللا لم یخاطبھ باسمھ ال َُّ ُّیا أیھا النبي ] 41:المائدة[ََ ُِّ َّ َ :  یقول-كما ذكرنا-وعندما یعاتبھ ] . 64:األنفال[ََ

َّعبس وتولى  َ َ َ َ َأْن جاءهُ األْعمى * ََ َ ََ َّوما ُیدریك لعلُھ یزكى * َ َّ ََ َ َ َ ََّ ِ : ن الذي عبس، فلم یقل لھحتى إنك عندما تقرأ اآلیة ال تدري م] 3-1:عبس[ْ
َّعبس وتولى : عبست؛ بل قال َ َ َ َ َأْن جاءهُ األْعمى * ََ َ ََ َّوما ُیدریك لعلُھ یزكى * َ َّ ََ َ َ َ ََّ ِ َأْو یذكُر فتنفعُھ الذكرى * ْ َ َْ ِّْ ََ َ َ َّ ، ثم تأتي آیات القرآن كلھا ]4-1:عبس[َّ

ًفكل مؤمن یعتقد ھذا اعتقادا جازما، وال یظن أحد .  شأنھ علیھ الصالة والسالمًتشریفا لھذا النبي في دالالتھا وسیاقاتھا تدل على مقامھ وعلو ً
أنھ انتقص مقام النبي صلى هللا علیھ وسلم، أو مس حرمة النبي صلى هللا علیھ وسلم، أو أنھ یكره : أن من یقول بأن المولد بدعة أن معناه

أننا نرید أن نتبع وأن نسیر على نھج علمنا : حبتنا لرسول هللا صلى هللا علیھ وسلمومن م. فإن ھذا ھو الغلو. ال.. النبي صلى هللا علیھ وسلم
ِوأن ھذا صراطي ُمْستقیما فاتبُعوُه : العلم الجازم أنھ ال یرضى علیھ الصالة والسالم وال یرضى ربھ الذي أرسلھ إال بھذه المثابة َّ َ ًَ ِ ِ ِ ََّ َ ََ َ

َفاْستْمسْك بالذي أوحي إلْیك :  فقال لھ، وأدب هللا نبیھ على االتباع]153:األنعام[ ََ ِ ِِ ِ ُِ َّ َ ، فال زیادة وال نقص، فال یجوز للمسلم أن ]43:الزخرف[َ
وأوصي . نسأل هللا العظیم رب العرش الكریم أن یرزقنا محبتھ، وأن یحشرنا في زمرتھ. یزید، وال یجوز لھ أن ینقص، وال یجوز لھ أن یبدل

أننا ننصح الناس بالتي ھي أحسن، وال ننفر، فینبغي أن نبین الحق وأن نبین السنة : ًبأمر مھم جدا وھو -إذا نبھوا الناس-طالب العلم 
والبدعة، ولكن ینبغي أن ال یغلو اإلنسان في نصح الغیر وتوجیھھم؛ ألنك إذا كنت صاحب سنة فینبغي أن یظھر حبك للسنة ولرسول هللا 

ة توجیھك وإرشادك، فكم من أناس رأیناھم وھم یتمسكون بأمور یظنون أنھا سنة، وهللا یعلم صلى هللا علیھ وسلم من خالل أسالیبك وطریق
 ووالل. من قرارة قلوبھم أنھم یریدون الخیر، فلما نصحناھم ووجھناھم عدلوا عن ذلك

 
 
 
 

 [2[ كتاب اإلیالء -شرح زاد المستقنع 
ب علیھا من الحقوق الشرعیة، كما ذكر الفقھاء تلك األحكام وبینوھا وفصلوا فیھا، ذكر هللا عز وجل أحكام اإلیالء في كتابھ ألھمیتھا وما یترت

ًومنھا أن اإلیالء ال یصلح من المجنون وال من المغمى علیھ، وال من العاجز عن الوطء، ومنھا أن لإلیالء صیغا، فتارة یكون بالتأبید، وتارة 
 . بطلب شيء أو حدوثھبأكثر من أربعة أشھر، وتارة بأمر یبعد حصولھ، وتارة

 بیان من ال یصح منھم اإلیالء
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فقد : أما بعد. بسم هللا الرحمن الرحیم الحمد  رب العالمین، والصالة والسالم على أشرف األنبیاء والمرسلین، وعلى آلھ وصحبھ أجمعین

الجنون؛ ألن اإلیالء ینعقد بالیمین، ویمین المجنون ال : ھاشرع المصنف رحمھ هللا في بیان األمور التي ُیحكم فیھا بعدم االعتداد باإلیالء؛ ومن
فدل ھذا على أن  . (المجنون حتى یفیق: وذكر منھم.. رفع القلم عن ثالثة: (تنعقد، وقد قال علیھ الصالة والسالم كما في الحدیث الصحیح

هللا ال أطؤك سنة، فإنھ ال ینعقد الیمین، وال تترتب علیھ و: المجنون ال یصح إیالؤه، وھذا محل إجماع بین العلماء، فلو قال من ُجن لزوجتھ
 ...... .أحكام اإلیالء

 
 المجنون

 
 

َمأخوذ من جن الشيء إذا استتر، ومنھ سمي البستان جنة؛ ألنھ : ال یصح اإلیالء من مجنون، والجنون: أي]. ال من مجنون: [قال رحمھ هللا
. ًتمنع من رؤیة الغیر لمن ھو تحتھا، فسمي الجنون جنونا؛ ألنھ یغطي العقل ویغیبھیستر من فیھ؛ وذلك ألن ظالل األشجار والزروع 

ًإما أن یكون جنونھ مطبقا؛ فال إشكال: والمجنون ینقسم عند العلماء إلى قسمین ِوإما أن یكون الجنون متقطعا؛ فإن كان متقطعا ُحكم بما . ِ ً ً
  .ِذكرنا حال الجنون، وُحكم بالتكلیف حال اإلفاقة

 
 
 
 

 المغمى علیھ
 
 

فبعض العلماء رحمھم هللا : وال یصح إیالء المغمى علیھ، وقد تقدم أن العلماء رحمھم هللا اختلفوا فیھ: أي]. ومغمى علیھ: [قال رحمھ هللا
 في كتاب المغمى علیھ لیس بمكلف، وھو في حكم المجنون، وقد تقدمت معنا مسائل عدیدة: ومنھم من یقول. المغمى علیھ مكلف: یقولون

أن المغمى علیھ في حكم المجنون، ولذلك ال یصح إیالؤه، وال تنعقد : العبادات والمعامالت تتفرع عن ھذا الخالف، وأن الصحیح واألقوى
  .األحكام المترتبة على وجود العقل مع مسلم

 
 
 
 

 العاجز عن الوطء
 
 

ٍّوعاجز عن وطء لجب كامل أو شلل: [قال رحمھ هللا َِ  أن یحلف الزوج الیمین على أنھ ال یطأ زوجتھ المدة المعتبرة - كما ذكرنا- اإلیالء ]: ٍ
ّلإلیالء، التي ھي أكثر من أربعة أشھر، وھذا الحلف یتضمن اإلضرار بالزوجة كما ذكرنا وبینا، وإذا ثبت أنھ یضر بالزوجة فالشریعة 

ًقصدت دفع الضرر، فإذا كان الشخص عاجزا عن الوطء أصال، فھذا ال یتح ِقق فیھ السبب الذي من أجلھ ُحكم باإلیالء؛ ألنھ عاجز عن ً
، فال )وعاجز عن وطء: (والشریعة تحمِّل القادر، وھذا غیر قادر، ولذلك قال رحمھ هللا. ًالوطء أصال، فمثلھ لیس بممتنع على وجھ فیھ ضرر

ٍّلجب: (وقولھ. یصح اإلیالء من عاجز عن وطء؛ وھو الذي ال یستطیع وطء زوجتھ : وقولھ. لسبب قطع العضو؛ فلیس عنده عضو:  أي)َِ
ٍّلجب كامل( ًإذا كان العضو مقطوعا قطعا كامال، فلو قال: أي) َِ ً ُفإن ھذا أمر غیر موجود فیھ أصال، فحلفھ. وهللا ال أطؤك سنة: ً ُوجوده  ً

ًلكن أن یكون قادرا مستطیعا للوطء ویقول. وعدُمھ على حد سواء ن ھذا من ظلم الزوج للمرأة؛ لكن إذا كان مقطوع وهللا ال أطؤك، فھنا كا: ً
أنھ إذا كان المقطوع بعض العضو، فالشریعة تفرق ) كامل: (ومفھوم قولھ. ُوهللا ال أطؤك، فھذا وجود الیمین وعدُمھ فیھ سواء: العضو وقال

ًبین إزالة العضو كامال وبقائھ كامال، وقد نص العلماء رحمھم هللا على أنھ إذا بقي من ا لعضو ما یمكن معھ الوطء، فھذا ظالم، وحلفھ الیمین ً
شلل في عضوه؛ ألنھ ال یستطیع أن : أي) أو شلل: (وقولھ. یتحقق بھ الظلم، ولذلك یؤمر بالفيء والتكفیر عن یمینھ، وإال طلق علیھ الحاكم

  .ًیجامع أصال، أعاذنا هللا وإیاكم
 
 
 
 

 صیغ التعلیق في اإلیالء
 
 



 2221 

ًوهللا ال وطأتك أبدا، أو عین مدة تزید على أربعة أشھر، أو حتى ینـزل عیسى، أو یخرج الدجال، أو حتى تشربي : ا قالفإذ: [قال رحمھ هللا
ذكر هللا عز وجل أحكام اإلیالء في كتابھ ): ًوهللا ال وطأتك أبدا: فإذا قال: (قولھ]. ٍالخمر، أو تسقطي دینك، أو تھبي مالك ونحوه فمول

 علیھا من حقوق شرعیة، وھذا اإلیالء یفتقر إلى وجود صیغة ولفظ، وھذا اللفظ تارة یكون بذكر األشھر أو المدة التي ألھمیتھا، وما یترتب
ولذلك . یتحقق بھا اإلیالء، وتارة یعلق على صفة یتحقق بھا ویوجد بھا ما یوجد في التعلیق على مدة اإلیالء، وتارة یكون بألفاظ محتملة

مھم هللا ألفاظ اإلیالء، وعلینا أن ندرك أن ھذه األمثلة الغریبة حینما یسمعھا اإلنسان ویستغرب منھا، لیست القضیة درس العلماء واألئمة رح
 .......ھي المثال نفسھ، إنما القضیة أصل المثال، وھذا ھو الذي ینبغي على من یدرس الفقھ

 
 التأبید صیغة

 
 

ًوهللا ال أطؤك أبدا، أو وهللا ال : متناعھ عن وطء زوجتھ فإما أن یعلق على التأبید ویقولوعلى طالب العلم أن ینتبھ إلى أن الزوج إذا علق ا ِ
ِأطؤك الدھر كلھ، أو وهللا ال أطؤك عمري وحیاتي ومدة بقائي فھذا كلھ یتحقق بھ اإلیالء؛ ألنھ متضمن لمدة اإلیالء وزیادة، فتتحقق بھ مدة .. ِ

والفرق بین المؤقت . ًلم یجعل حدا من الزمان أو مدة من الزمان: صیغة التأبید، أي:  یسمونھاوھذه. اإلیالء، وھي أكثر من أربعة أشھر
أنا سأصبر علیك سنة، : وهللا ال أطؤك خمسة أشھر، أو ال أطؤك سنة، فیمكن أن تقول الزوجة: أنھ لو أقت بمدة معینة كأن یقول: والمؤبد

ًطأتك الدھر كلھ، أو ال وطأتك عمري، أو ال وطأتك أبدا، أو ال أطؤك ولن أطأك أبدا، وهللا ال و: وسأصبر علیك خمسة أشھر، لكن لو قال ًِ ِ
 .فكل ھذه تدل على أنھ ال یرید التأقیت وإنما یرید تأبید االمتناع

 
 
 
 

 تعلیق اإلیالء على مدة تزید على أربعة أشھر
 
 

أنھا تربي في طالب العلم ملكة التركیز والتسلسل، فتعرف من األشیاء : یةوھذه فائدة قراءة المتون الفقھ). أو عین مدة تزید: (قال رحمھ هللا
لكن لو . ًوهللا ال وطأتك أبدا، فھذا تأبید، وإذا عین مدة، فنفھم أنھ ضد الصورة األولى: في بعض األحیان مقابلة بعضھا لبعض، فحینما یقول

، )أو عین مدة: (د التي وضع العلماء من أجلھا ھذه األمثلة، فھو عندما قالقرأت األمثلة مجردة، فإنك ال تستطیع أن تدرك الخبایا والمقاص
ًوهللا ال وطأتك أبدا، أو ال وطأتك : ھنا للمقابلة، وأن قصده أن یأتي بصورة وھو یرید أن یقابل؛ ألنھ لو اقتصر على قولھ) أو(فحینئٍذ تفھم أن 

، فمدة اإلیالء إما أن تزید ]أو عین مدة تزید على األربعة األشھر: [؛ ولذلك قال رحمھ هللاًالدھر، لظن ظان أن اإلیالء ال یقع إال إذا كان مؤبدا
ِوهللا ال أطؤك شھرا، وهللا ال أطؤك أربعة أشھر، : أربعة أشھر، فھذه ثالثة أحوال على أربعة أشھر، أو تكون أقل من أربعة أشھر، أو تكون ًِ

ًوهللا ال أطؤك شھرا أو شھرین أو ثالثة، فھذه أقل من مدة اإلیالء باتفاق العلماء : إذا قال: األولىالحالة . ِوهللا ال أطؤك خمسة أشھر أو سنة
ًیكون إیالء، وھو قول شاذ، والذي نص علیھ القرآن : ًرحمھم هللا، وجماھیر السلف والخلف على أنھ ال یكون إیالء، إال أن بعض السلف یقول

ًوهللا ال أطؤك خمسة أشھر، أو أربعة أشھر ویوما، : أن یقول: الحالة الثانیة. برة وھي أكثر من أربعة أشھرأن اإلیالء ال یقع إال بالمدة المعت ِ
ٍأو أربعة أشھر وأسبوعا، فحینئٍذ ذكر مدة اإلیالء، وشبھ متفق علیھ عند العلماء رحمھم هللا أنھ إذا زاد على أربعة أشھر فإنھ مول الحالة . ً

ٍوهللا ال أطؤك أربعة أشھر، فھذه اختلف فیھا العلماء رحمھم هللا على قولین، والصحیح ما : ة األشھر بنفسھا فیقولأن یذكر األربع: الثالثة ِ
َللذین : األشھر وحدھا لیست بمدة اإلیالء، وأنھ البد أن یزید في إیالئھ على األربعة األشھر؛ ألن هللا یقول ذھب إلیھ الجمھور أن األربعة ِ َِّ

ُِیْؤلون مْن َ ٌ نسائھم تربُص أْربعة أشُھر فإْن فاُءوا فإن هللا غفور رحیم ُ ِ َّ ِ ُّ ِ َِ َ َ َ ٌَ ُ َْ َ َِّ ِ ِ ٍَ َ َ ََ َ ٌوإْن عزُموا الطالق فإن هللا سمیع علیم * ْ ِ ِ ََّ َ َ ٌَ َ َّ َِّ َِ ووجھ ]. 227-226:البقرة[ََ
لھا دون األربعة األشھر على تمامھا وكمالھا، فدل ھذا أن هللا سبحانھ وتعالى جعل األحكام المترتبة بما بعد األربعة األشھر، ولم یجع: الداللة

ِوهللا ال أطؤك أربعة أشھر؛ فإنھ مباشرة بعد انتھاء األربعة األشھر : على أن األربعة األشھر وحدھا ال تكفي ما لم یزد علیھا، فلو حلف وقال
ً أنھ في تمام األربعة األشھر ال یكون مولیا، وأنھ البد في :وھذا وجھ مذھب الجمھور رحمھم هللا. ستنحل الیمین، فال وجھ إلیقاف القاضي لھ
في المدة المعتبرة في اإلیالء أن تكون أكثر من  وعلى ھذا ذكر المصنف رحمھ هللا أنھ ُیشترط. اإلیالء من ذكر مدة أكثر من أربعة أشھر

ًال أطؤك خمسة أشھر، أو ستة أشھر، أو عاما أو : یقولً، سواء كان باألشھر كأن )أو عین مدة تزید على أربعة أشھر: (أربعة أشھر، فقال ِ
  .أو نحو ذلك.. سنة، أو سنتین أو ثالث سنوات

 
 
 
 

 تعلیق اإلیالء على أمر یبعد حصولھ
 
 

ى ینزل حت: (وقولھ. اآلن فھمنا أن الصورة األولى للتأبید، والصورة الثانیة للتأقیت]. أو حتى ینزل عیسى، أو یخرج الدجال: [قال رحمھ هللا
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ھذه أمثلة أخرى غیر األمثلة التي كنا فیھا، وھي أن یعلق اإلیالء على أمر یبعد حصولھ، بحیث یغلب على الظن ) عیسى أو یخرج الدجال
ھذه الثالث الصیغ إذا تلفظ بھا انعقد اإلیالء؛ ألن الغالب أن ھذه األشیاء لھا أمارات : قال بعض العلماء. أنھ سیجاوز األربعة األشھر

عالمات یغلب على الظن أنھا ال تقع إال بعد أربعة أشھر، بمعنى أنھا تزید على األربعة األشھر، ھذا ما اختاره بعض العلماء واألئمة و
ًإنھ ال یكون إیالء بمجرد التلفظ، وإنما : -وھو األوجھ األقوى- وبعض العلماء یقول . وبعض المحققین مثل اإلمام ابن قدامة رحمھ هللا وغیره

أننا ال نعلم؛ ألن ھذه : یقع اإلیالء، بمعنى ظر مضي المدة التي ھي األربعة األشھر، فإذا تمت المدة وزادت على األربعة األشھر فحینئٍذینت
أمور غیبیة، فقد یكون خروج عیسى علیھ السالم بعد أسبوع أو بعد شھر، فھذا شيء ال یعلمھ إال هللا سبحانھ وتعالى، فھو وحده العلیم، 

إنھ إذا ذكر ھذه : ا جاءت أمارات الساعة تلو بعضھا وهللا على كل شيء قدیر، وھو یحكم وال معقب لحكمھ، ولذلك ال نستطیع أن نقولولربم
أنھ ینتظر إلى أن تمضي مدة األربعة األشھر، ثم بعد : -كما اختاره بعض أئمة السلف رحمھم هللا-والذي یظھر . ًاألشیاء یكون مولیا مباشرة

ًأن القول األول یعتبره مولیا بمجرد صدور ھذا األمر منھ، والقول الثاني ال یعتبره مولیا حتى : والفرق بین القولین. ً بكونھ مولیاذلك یحكم ً
، ھذه األشیاء ذكرھا العلماء كأمثلة على ذكر ما )أو یخرج الدجال: (وقولھ. یستتم األربعة األشھر ویتحقق أنھ قد ذكر مدة یعتد بھا لإلیالء

 .ستبعد وقوعھ ویغلب على الظن وقوعھ بعد مدة اإلیالءی
 
 
 
 

 تعلیق اإلیالء على طلب شيء أو حدوثھ
 
 

ذكرنا التأقیت والتأبید في الزمان، لكن الذي معنا ھنا ھو التعلیق على حدوث شيء أو طلب شيء، ]. أو حتى تشربي الخمر: [قال رحمھ هللا
ِال أطؤك حتى یأتي أبي، : وتارة یعلق على أمر خارج عن إرادة المرأة، كأن یقول. لمرأة أن تفعلھفتارة یعلق على أمر بید ا: وھذا فیھ تفصیل

ولذلك شرع المصنف رحمھ هللا . أو یعلق على أمور مستحیلة، سواء طلب من الزوجة أو غیرھا. ونحو ذلك.. ِأو ال أطؤك حتى أسترد مالي
إما أن یعلق : فإذا علق على فعل من المرأة فینقسم إلى قسمین: قالوا! والعیاذ با) لخمرأو حتى تشربي ا: (في ھذا النوع من التعلیق فقال

إما أن یعلق على فعل : ًوإذا علق على فعل مباح بید المرأة أن تفعلھ فال یخلو أیضا من ضربین. على فعل مباح، أو یعلق على فعل محرم
ِوهللا ال أطؤك حتى : كأن یقول لھا. الفعل اح ال تتضرر منھ المرأة وال مشقة علیھا فيمباح تتضرر المرأة بفعلھ، وإما أن یعلق على فعل مب

: فھذا النوع قالوا. تفتحي الباب، أو وهللا ال أطؤك حتى تقفلي الباب، فھذا أمر مباح، ویمكنھا أن تقوم بھ دون وجود مشقة أو ضرر علیھا
: بح الشيء بید المرأة؛ فإذا أرادت الوطء قامت بھ، وإن لم ترد فھذا أمر یرجع إلیھا، قالواًلیس بإیالء أصال؛ ألن ھذا أمر بید المرأة، وقد أص

أما إذا علق على فعل مباح تتضرر المرأة . فال یقع بھ اإلیالء؛ ألنھ لیس فیھ ضرر، ولیس باألمر الممتنع الذي یتحقق بھ اإلضرار بالزوجة
ّوهللا ال أطؤك حتى تسقطي دینك علي، أو حتى تسقطي مؤخر الصداق، أو حتى تتنازلي عن : بھ وتجد فیھ المشقة والعناء، فكأن یقول لھا ِ ِ

ًوالحقوق المالیة الشك أن المرأة بإمكانھا أن تفعل، وھو مباح لھا شرعا أن تسامح زوجھا، ومن حقھا أن تعطیھ المال، . ِحقك في كذا وكذا
وھي أن یعلق : وأما الحالة الثانیة. ذیة ومشقة، وھو من األنواع التي یقع بھا اإلیالءولكن إذا كان بدون رضى منھا فھذا فیھ إضرار وفیھ أ

ًحتى تشربي الخمر أو تزني، فھذا أیضا یتحقق بھ اإلیالء؛ ألنھ علق على أمر محرم، : -والعیاذ با-على فعل محرم على المرأة، مثل قولھ 
حتى تصعدي : ًوأما إذا طلب منھا أمرا لیس بیدھا أن تفعلھ، كأن یقول لھا. ھـذا واردفیجعل الضرر على المرأة، والضـرر على المـرأة في 

أن : أي) أو حتى تشربي الخمر: (أو نحو ذلك، فقال رحمھ هللا یبین ھذه الصور.. ً أو حتى تقلبي الحجر ذھبا-كما ذكر العلماء- إلى السماء 
أو تسقطي : (وقولھ.  فھذا إیالء-والعیاذ با- ً شرب خمر أو زنى أو غیر ذلك یعلق الزوج امتناعھ عن وطء زوجتھ على فعلھا لمحرم من

ِأو تھبي مالك : (وقولھ. یعني تتنازلي عن الدیون التي لك علي، أو تسقطي دینك عن أبي أو أمي، أو عن الناس، أو عن قرابتي: أي) ِدینك
. ًمثلھ أو قریبا منھ :أي) من توضأ نحو وضوئي ھذا: ( علیھ وسلمً، نحو الشيء ما كان مثلھ أو قریبا منھ، كما قال صلى هللا)ونحوه

ًإذا طلب منھا فعال مباحا فیھ ضرر علیھا، أو طلب منھا فعال محرما شرعا، فھذا كلھ یتحقق بھ : أن المصنف رحمھ هللا یقول: والحاصل ً ًً ً
  .ًیایحكم بكونھ مول: ، أي)ٍفمول: (وقولھ. اإلیالء، لكن فیھ ضرر على المرأة

 
 
 
 

 الواجب على المولي إذا انتھت مدة اإلیالء
 
 

ُفإذا مضى أربعة أشھر من یمینھ ولو قنا، فإن وطأ ولو بتغییب حشفة فقد فاء، وإال أمر بالطالق، فإن أبى طلق حاكم علیھ : [قال رحمھ هللا ً
مصنف رحمھ هللا الصیغ التي یتحقق بھا اإلیالء، واألشخاص بعدما بین ال]. فإذا مضى أربعة أشھر من یمینھ: [قولھ]. ًواحدة أو ثالثا أو فسخ

ِوهللا ال أطؤك سنة، فعند جمھور العلماء أنھ یوقف : فإذا قال رجل لزوجتھ. الذین یصح منھم اإلیالء؛ شرع في األحكام المترتبة على اإلیالء
وهللا ال : إما أن تكفر عن الیمین؛ ألنھ قال: لخیار بین أمرینأنت با: بعد مضي المدة المعتبرة لإلیالء، وحینئٍذ یطلب منھ القاضي ویقول لھ

 ال تصبر أكثر من ھذه المدة، ولذلك لما استشار عمر بن الخطاب رضي هللا - كما ذكرنا-أن المرأة : والسبب في ھذا. ِأطؤك سنة، أو تطلقھا
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إن المرأة تصبر عن : أشارت علیھ رضي هللا عنھا وقالتإن میمونة : عنھ أصحاب النبي صلى هللا علیھ وسلم والناس أشاروا علیھ، وقیل
فھذا یدل على الحكمة العظیمة . زوجھا الشھر والشھرین، وتصبر الثالث على مضض، ولكنھا في الرابع في الغالب ال تستطیع أن تصبر

، فالیمین تمنع،. التي من أجلھا جعل هللا ھذه المدة  والزوجة تطالب، وال یمكن أن نلغي الیمین؛ ألن فإذا مضت األربعة األشھر، وقد أقسم با
وھذا عین العدل واإلنصاف؛ فإما . كفر عن یمینك وراجع زوجتك: الیمین یمین شرعي منعقد، فحینئٍذ بینت الشریعة الحكم وھو أننا نقول لھ

ن المعروف، وهللا قد أمر بعشرة النساء أن یكفر عن یمینھ ویراجع زوجتھ، ویعود إلى زوجتھ ویفيء، وإما أن تطلق علیھ؛ ألن ھذا لیس م
ٌفإْن فاُءوا فإن هللا غفور : ّومن ھنا إذا مضت المدة فقد بین المصنف رحمھ هللا أنھ ُیوقف ویطالب منھ الرجوع والفيء، قال تعالى. بالمعروف ُ َ َ َّ َّ ِ َِ َ َ

ٌرحیم  ِ ٌوإْن عزُموا الطالق فإن هللا سمیع علیم * َ ِ ِ ََّ َ َ ٌَ َ َّ َِّ َِ أن یفيء : أحدھما: ، فرتب هللا في اآلیة على اإلیالء حكمین شرعیین]227-226:البقرة[ََ
َوإْن عزُموا : الثاني. كفر عن یمینك، على أصح أقوال العلماء رحمھم هللا؛ ألنھ یمین شرعي منعقد: الرجل ویرجع إلى زوجتھ، فیقال لھ َ َِ

َالطالق  أرجع إلیھا، وما حلفت ھذا الیمین من فراغ؛ بل أنا أكرھھا وال أریدھا، فیقول لھ ال أریدھا، وال أرید أن : ، فإذا قال]227:البقرة[َّ
ً، فإذا حلف الیمین مثال )فإذا مضى أربعة أشھر من یمینھ: (فشرع المصنف رحمھ هللا في تأكید ھذا فقال. طلقھا وإال طلقتھا علیك: القاضي

ربیع الثاني، ثم من حق المرأة أن ترافعھ إلى القضاء؛ لكن لو جاءت ترافعھ في في أول محرم، فننتظر محرم وصفر وربیع األول إلى انتھاء 
محرم أو في صفر أو في ربیع األول، أو قبل تمام ربیع الثاني، فلیس ھذا من حقھا، إنما یكون اإلیقاف وطلب الفيء أو التطلیق بعد تمام 

ًوبناء على . أنا أرید أن أصبر، فإنھا تصبر وال حرج علیھا، وھذا حقھاّلقد حلف علي خمسة أشھر، و: ولو أن المرأة رضیت وقالت. المدة
ھو : القن) ًولو قنا: (وقولھ.  ثم یخیر بین الفيء وھو الرجوع إلى زوجتھ وبین تطلیقھا- ھذا الحكم األول-ذلك یوقف بعد تمام األربعة األشھر 

 یختار أن الحر والعبد في اإلیالء على حد سواء، وھذا ھو الصحیح؛ ھنا إشارة إلى خالف في المذھب، والمصنف رحمھ هللا) ولو(العبد 
ْللذین ُیْؤلون مْن نسائھم : لعموم قولھ تعالى ِ ِ ِ ِ ِ َِ َ َُ  .......[226:البقرة[َّ

 
 ًاإلیالء من المطلقة رجعیا

 
 

ف یذكر األمھات وھذا من حقھ، لكن ونحن ال نستدرك على المصنف رحمھ هللا؛ ألن المصن-وفي الحقیقة كان المنبغي التنبیھ على مسألة 
ًأننا نحتسب المدة من صدور لفظ اإلیالء؛ بشرط أن ال تكون المرأة مطلقة طالقا رجعیا، فمثال:  وھي-نرید أن ننبھ على مسألة مھمة ً زید : ً

:  على ذلك ُیلحق بھا اإلیالء، فإذا قالًإنھا في حكم الزوجة، كما تقدم معنا، وبناء: من الناس آلى من امرأتھ وھي مطلقة الطلقة األولى، فنقول
ِوهللا ال أطؤك خمسة أشھر، فإننا ننتظر، فإذا صدر منھ في منتصف محرم، فمعنى ذلك أنھ في منتصف جمادى یحق للمرأة أن ترافع 

لزوج قبل نھایة العدة، فلو ًوتطالب على األصل، لكن الواقع بخالف ھذا؛ فالمطلقة رجعیا ال یبحث في مسائل اإلیالء منھا إال إذا راجعھا ا
 وراجعھا في أول شھر - كما ذكرنا-فلو أنھ وقع منھ لفظ اإلیالء في منتصف محرم . راجعھا وكان قد آلى منھا أثناء العدة فحینئٍذ یرد اإلشكال

ً فإننا نضیف شھرا ونحتسب صفر؛ فحینئٍذ تحتسب مدة اإلیالء من بدایة مراجعتھ لھا إذا كان قد راجعھا في آخر محرم الذي ھو بدایة صفر،
ًوبناء على ذلك تتضرر . اإلیالء من بعده؛ وذلك ألنھ في ھذه الحالة من بعد إرجاع الزوجة یكون من حقھ أن یطأ ویتأتى مطالبتھ بالوطء

ث األصل، فقال حی الزوجة بعد الرجعة، وال تضرر في حال كونھا رجعیة، فإن ھذا ال یترتب علیھ حكم إال اعتبار أن اإلیالء منعقد من
 .إنھ إذا آلى منھا وكانت رجعیة، فأن مدة اإلیالء تحتسب من بدایة الرجعة: العلماء رحمھم هللا

 
 
 
 

 حصول الفيء بالوطء
 
 

یشترط في اعتبار المدة التي ھي األربعة األشھر أن ال یقع فیھا جماع، أو أن ال یقع ]. فإن وطأ ولو بتغییب حشفة فقد فاء: [قال رحمھ هللا
فیھا وطء، فلو وطأ أثناء األربعة األشھر ولو مرة واحدة فقد حنث في یمینھ ویلزمھ التكفیر، ویسقط حق المرأة في مطالبتھا برجوعھ عن 

ِوهللا ال أطؤك خمسة أشھر، : الیمین؛ ألنھ إذا وطأ ولو مرة واحدة فإنھ یحكم بارتفاع الیمین ووجوب الكفارة علیھ؛ ألنھ حلف في یمینھ وقال
وإذا قلنا بأن الوطء یلغي اإلیالء ). فإن وطأ: (لس الشھر األول والشھر الثاني، وفي الشھر الثالث وطأھا مرة واحدة، ولذلك قال رحمھ هللافج

أن الوطء یحكم بھ بتغییب الحشفة؛ وھي : ما ھو الحد المعتبر للوطء؟ األصل عند العلماء واألئمة رحمھم هللا: ویوجب التكفیر فیرد السؤال
ًرأس الذكر كما ذكرنا، ویترتب على ھذا ما ال یقل عن ثمانین حكما شرعیا ومنھا ھذه المسألة فإن حصل منھ وطء المرأتھ : على ذلك ًوبناء. ً

 .ً سقط اإلیالء ووجب علیھ التكفیر، وتعتبر فیئة منھ ورجوعا عن الیمین- كما تقدم معنا-بتغییب الحشفة أو قدرھا من المقطوع 
 
 
 
 

 ع من الفیئة أمر بالطالق وإال طلق علیھ الحاكمإذا امتن
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ال أطلق وال أرجع لزوجتي، فحینئٍذ یرفع إلى القاضي : طلق، فإذا قال: یقال لھ: أي) وإال أمر: (قولھ]. وإال أمر بالطالق: [قال رحمھ هللا

. ال: ِوكفر عن یمینك وأت الذي ھو خیر، فإذا قالارجع إلى زوجتك، : ویشتكى بھ، فإذا اشتكتھ امرأتھ إلى القاضي طالبھ بالقضاء وقال لھ
ال أطلقھا، فأصبح ال یرید أن یطلق، وال یرید أن یكفر عن یمینھ، فحینئٍذ یطلق القاضي عنھ، ویكون من حق : طلقھا، فإذا قال: فیقول لھ

لظلم واإلضرار، وقد بین هللا عز وجل أن من القاضي أن یتولى الطالق، على خالف عند العلماء، والصحیح أنھ ینـزل منـزلتھ؛ ألن ھذا من ا
قال رحمھ . حق الزوج ھذه المدة، وإذا جاوزھا التقط حقھ، فإذا لم یفئ فإنھ غیر معاشر بالمعروف، فمن حق الحاكم والقاضي أن یطلق علیھ

صب لفض المنازعات وقطع الخصومات ھو القاضي ومن في حكمھ ممن ین: الحاكم]. ًفإن أبى طلق حاكم علیھ واحدة أو ثالثا أو فسخ: [هللا
فالقاضي إذا نظر حال الزوج مع الزوجة . ًعلى الوجھ الشرعي، وتكون أھلیتھ على الوجھ المعتبر، وتتحقق فیھ األھلیة المعتبرة شرعا

ًووجده ظالما مؤذیا مضرا، وأنھ قد تعدى حدود هللا، وال مصلحة في رجوع المرأة إلیھ، فإن من حقھ أن یطلقھا ع ً لیھ بالثالث، وقد ذكرنا أن ً
ّجماھیر السلف والخلف على أن الثالث بلفظ واحد ماضیة، وبینا ھذا وبینا وجھھ ودلیلھ ًفمن حق القاضي أن یطلق ثالثا لكي یمنعھ أو یحول . ّ

المصلحة أن یطلقھا طلقة واحدة بینھ وبین ھذه المرأة التي آذاھا وأضر بھا، وكذلك من حقھ أن یطلق الطلقة األولى والثانیة، فلو نظر أن من 
طلق طلقة واحدة، وھكذا لو كان الزوج قد طلق طلقتین وبقیت لھ طلقة واحدة، وجاء القاضي وأمر الزوج بالتطلیق فلم یطلق، وأمره بالفيء 

رقت بینكما، وفائدة الفسخ أنھ ال ف: یقول: أي) أو فسخ) :وقولھ. ًفلم یفئ؛ طلق علیھ الطلقة فكانت ثالثة، وسواء طلق واحدة أو اثنتین أو ثالثا
یمتلك الزوج إرجاع الزوجة إال بعقد جدید، ولذلك بعض العلماء یرى أن الطالق ھنا طالق غیر رجعي ولو كان طلقة واحدة؛ ألنھ لو كان 

ًطالقا رجعیا ألمكن أن یقول ن حق القاضي أن یطلق والصحیح أنھ طالق رجعي، وذلك ألن الحكم أن م. راجعتك، وتبقى المرأة في الضرر: ً
أو یفسخ، فإن نظر المصلحة في الطالق طلق، وإن نظر المصلحة في الفسخ فسخ، وإذا رأى أن یطلق فإن شاء طلق الطلقة األولى، وإن شاء 

ًفحینئٍذ أیضا راجعتك، : طلق الطلقة الثانیة، وإن شاء طلق الطلقة الثالثة، ولو طلق علیھ الطلقة األولى والمرأة صارت رجعیة فقال الزوج
والسبب في . إما أن تفيء وإما أن تطلق، وھذا ھو اختیار جمع من العلماء رحمھم هللا: یحتسب لھ بحكم اإلیالء، ویوقف مرة أخرى ویقال لھ

َوال : قولاإلضرار بھا، وهللا ی أن المرأة مظلومة ومتضررة، وال شك أنھ إذا راجعھا ولم یطأھا فمعنى ذلك أنھ یرید رجعتھا من أجل: ھذا
َتْمسكوُھن ضرارا لتْعتدوا ومْن یفعْل ذلك فقد ظلم نفسُھ  َ َ َ َ َ َْ ْ ُ َُ َ َ َ ََ َ َ َْ ُِ ِ ِ َّ ّفبین أنھ ظالم وأنھ معتٍد لحدود هللا، فمن حق القاضي أن یمنعھ، فلو ] . 231:البقرة[ًِ

طلقھا، : ء، فأمره القاضي بالرجوع فأبى، فیقول لھّما رجع إلي وال فا: طلق علیھ الطلقة األولى فراجعھا مباشرة فاشتكتھ إلى القاضي وقالت
ال أطلقھا، ففي ھذه الحالة لھ أن یطلق علیھ الطلقة الثانیة، وكذلك لو راجعھ بعد الثانیة فلھ أن یطلق علیھ الطلقة الثالثة، فلھ أن : فإذا قال

م، والقاضي لھ حق النظر في مصالح الخصوم ولھ یصدرھا مفرقة ولھ أن یصدرھا مجتمعة؛ ألن األمر عائد إلى النظر في مصالح الخصو
ولماذا یلجأ إلى الفسخ؟ یلجأ إلى الفسخ إذا رأى أن الرجل یرید اإلضرار، وأنھ لیس من مصلحتھ أن یستخدم ھذا اإلضرار، فیفسخ . أن یفسخ

ن المصلحة أن تعود لھ زوجتھ، لكنھ ال یرید نكاحھا حتى یبعدھا عن ھذه المشاكل باحتمال أن یعود إلیھا، فیمكن أن یوجد زوج عنید، ویعلم أ
أن یعیدھا، ففي ھذه الحالة لو أنھ أعادھا لھ بطلقة واحدة رجعیة ربما فاتت الثالث تطلیقات باإلیالء؛ فحینئٍذ یلجأ إلى الفسخ، فتحتسب لھ طلقة 

فالعلماء رحمھم هللا نصوا على ھذا؛ ألن . مةواحدة أفضل من أن تحسب لھ ثالث طلقات، وھذا یرجع إلى فقھ القاضي ودرایتھ بحال الخصو
ًمقصود الشریعة دفع الضرر عن الزوجة بوجھ ال یتضمن أیضا الضرر على الزوج، ما لم یكن الزوج متسببا في إدخال الضرر على نفسھ؛  ً

ّبعد أن بین رحمھ هللا أن الوطء ]. اءوإن وطأ في الدبر أو دون الفرج فما ف: [قال رحمھ هللا. ألنھ ھو الذي حلف، وھو الذي صدر منھ الیمین
ّیرفع الیمین، بین أنھ ال یعتد بوطء غیر شرعي وھو الوطء في الدبر، وھذا من كبائر الذنوب، ومن األمور المحرمة، ولإلمام ابن القیم رحمھ 

ًهللا كالم نفیس في بدائع الفوائد وغیره من كتبھ كعادتھ رحمھ هللا، فقد بین أمورا عجیبة  ّ  في وقوع الزوج في ھذا األمر المحرم -عیاذ باوال-ٌ
 ولھ العواقب الوخیمة على المرأة وعلى -نسأل هللا السالمة والعافیة-وھو إتیان الزوجة من الدبر؛ أنھ یفسد الزوجة، ویفسد القلب ویظلمھ 

ُّولذلك فإن ھذا النوع من الوطء محرم شرعا، وال ُیْعتد بھ، فلو حصل وطء بھ . الزوج َ ً ِفإنھ ال یعتبر فیئا، وال ُیْسقط حكم اإلیالءٌ ً.  
 
 
 
 

 مسائل القضاء المترتبة على باب اإلیالء
 
 

شرع رحمھ هللا في بیان مسائل القضاء المترتبة على باب ]: ِّوإن ادعى بقاء المدة أو أنھ وطأھا وھي ثیب ُصدق مع یمینھ: [قال رحمھ هللا
الت أن العلماء رحمھم هللا من عادتھم أن یذكروا مسائل القضاء في آخر كل باب على حدة فیما اإلیالء، وقد تقدم معنا في مسائل المعام

إن الوطء یقطع حق المرأة : إذا وقع اإلیالء وجاءت المرأة بعد أربعة أشھر واشتكت، قلنا: فھنا عندنا مسألة وھي. یختص بھ من المسائل
وطأني، فحینئٍذ ال إشكال، وقد ثبت عندنا أنھ حصل وطء، ویعتبر الوطء . نعم: ت المرأةوطأتھا، وقال: ویزیل حكم اإلیالء، فإن قال الرجل

ما : ِ وطأتك خالل مدة، فلیس من حقك أن تخاصمیني، فقالت- یخاطب زوجتھ أمام القاضي-وطأتك : لكن اإلشكال لو قال. فيء ورجوع
: فمن أھل العلم من قال: ة؟ للعلماء وجھان في ھذه المسألةوطأني وما حصل وطء، وأنكرت الوطء، فھل نصدق الزوج أو نصدق الزوج

ً وال نصدق الزوجة؛ ألنھا تدعي أمرا یئول بالنكاح إلى ارتفاعھ؛ ألنھ ربما رجعت -وھذا ھو األصل-نصدق الزوج؛ ألنھ یبقي حكم النكاح 
َّإنھ ُیصدق الزوج؛ لكن ھذا التصدی: قالوا: ًوبناء على ذلك. المسألة إلى الطالق ِّق مبني على مسألة التھم، وفي مسائل التھم إذا ُصدق القول َ

 بیمین التھم، ویمین التھمة تقوي -كما سیأتینا إن شاء هللا في باب القضاء- مع التھمة فإنھ یطالب بالیمین التي تسمى عند العلماء في القضاء 
ِھا وذا ارتضي أيفإن تمادى فلطالب قضي بال یمین أو ب: جانب الخصم على خصمھ، قال الناظم بالیمین یعتبر القول الذي یعارضھ غیره : ُ
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تصدق الزوجة؛ ألن : أن بعض العلماء یقول: والسبب في الخالف. مع وجود التھمة؛ ألنھ یحتمل أن تكون المرأة صادقة وأنھ ما وطأھا
نصدق الزوجة ونقبل قولھا : تمنعھ من الوطء، فقالواًوهللا ال أطؤك، فاألصل أنھ ما وطأ ألن عنده یمینا : األصل عدم وجود الوطء؛ ألنھ قال
ًنصدق الزوج؛ ألن المرأة في ادعائھا أنھ لم یطأ تدعي أمرا خالف األصل، مما : ومن أھل العلم من قال. ونطالب الزوج بالفيء أو التطلیق
ًوإن كانت بكرا وادعت البكارة وشھد : [ھ هللاقال رحم. فھذا وجھ الخالف بین القولین، ولكل قول وجھھ. یوجب رفع النكاح كما تقدم معنا

ِّبذلك امرأة عدل ُصدقت ٌ ًإذا كانت ثیبا، وھي التي ال عالمة فیھا وال أمارة تمیز وجود الوطء وعدمھ، لكن إذا كانت بكرا : الخالف األول]. ٌ ً
ذا أمر نادر، والشرع ال یبني الحكم على النادر؛ ٍقد یقع جماع البكر دون افتضاض لبكارتھا، وھ: فھناك عالمة تؤكد أو ترجح، ولذلك قالوا

ًإذا ادعت بأنھ لم یطأھا وكانت بكرا والبكارة موجودة؛ ألنھ ربما تكون المرأة قد : وعلى كل حال قالوا. لكن بعض العلماء ال یعتد بھذا الوطء
أو بسبب غیر  ُوال؛ ألنھ ربما زالت بكارتھا بسبب قفزأزیلت بكارتھا قبل النكاح، ولیس زوال البكارة یدل على أن المرأة فاسدة في كل األح

ولذلك فمسألة وجود البكارة وعدمھا قرینة أو مرجحة، لكنھا ال توجب القطع وال توجب الثبوت من كل وجھ، . ًالوطء، وھذا أمر ثابت طبیا
بكر ثم حلف أنھ ال یطؤھا ومكن من الدخول ثم ما وطأني، وأنا بكر، كامرأة عقد علیھا زوج وھي : وھي ترجح جانب المرأة، فلو أنھا قالت

تزوجني وأنا بكر وال : بل وطأتھا، فقالت المرأة: ما وطأني، وقال الرجل: حلف أن ال یطأھا، فاشتكتھ إلى القاضي بعد أربعة أشھر فقالت
تدب القاضي امرأة أو طبیبة شرعیة یوثق ًال أزال مصرا على قولي، وفي ھذه الحالة ین: ماذا تقول؟ قال: زالت بكارتي موجودة، فقیل للرجل

ًبقولھا شرعا للنظر والتأكد مما ذكرت، فإن وجدت البكارة كما ھي فال إشكال، لكن اإلشكال أن ھذا كان موجودا في زمان األولین حین  ً
حریر، وھو مختلف في الحكم یتعذر إعادة البكارة، لكن في زماننا یمكن إعادة البكارة؛ ولذلك فھذه المسائل بعضھا یحتاج إلى نظر وت

 التالعب -كما یظنھ البعض-تغیر الفتوى بتغیر الزمان، ولیس المقصود بتغیر الفتوى : وھذا النوع ھو الذي یسمیھ العلماء. باختالف األزمنة
ا ال یصدر من إنسان ھذ.. بالنصوص الشرعیة، والدعوة إلى األمور المحرمة كمسائل السفور ونحوھا تحت غطاء تغیر الفتوى بتغیر الزمان

لكن قد توجد أمور تقتضي تغیر األحكام بتغیر األزمنة؛ ومنھا ھذه المسائل، . عالم قرأ نصوص الكتاب والسنة، وفكر في دین هللا وشرع هللا
 ال أشك في حرمتھ وھذا النوع من الجراحة. فإن العلماء حكموا بأنھا أمارة ودلیل ربما یستأنس بھ، لكن في زماننا یمكن رتق غشاء البكارة

ًشرعا، فلم أجد نصا في كتاب هللا وال في سنة النبي صلى هللا علیھ وسلم یبیح ھذا النوع من الجراحة، مھما ادعي من االدعاءات، حتى ولو  ً
 اللمس، ولیس أن المرأة اغتصبت وأوذیت بالباطل، فلیس من حق الطبیب أن ینظر إلى فرج المرأة، وال أن یستبیح اإلیالج، وال أن یستبیح

ًإنھا ستعیدھا، بناء على أن ھذه المرأة : فإذا قالت. من حق حتى المرأة مع المرأة؛ ألن الفرج ھو العورة المغلظة المشدد في حرمتھا
ل ًاغتصبت، بقي حق الزوج، فكیف یدخل على امرأة یظنھا بكرا، وتعاملھ معاملة البكر، ویعطیھا مھر البكر، فأین حق الزوج؟ وھذا اختال

 یفتي بمسألة رتق غشاء البكارة تحت العواطف وتحت المبررات، مع أن ھذا أمر من ناحیة -أصلحھم هللا-في النظر، ولذلك فإن بعضھم 
وال أشك أن ھذا النوع من . شرعیة لیس لھ مبرر فیما ظھر لي بعد دراسة ھذه المسألة والنظر في أدلة من یجیزون ھذا النوع من الجراحة

حرم ال یجوز للطبیب وال للطبیبة أن یقوما بھ؛ ألنھ لیس ھناك مبرر شرعي للقیام بھ، وكل ما في األمر أنھ إذا اعتدي علیھا الجراحة الم
إن أردت أن تسترھا فأنت مأجور، وال شك أن من فعل ذلك لھ : واغتصبت، فإنھ إذا جاء من یخطبھا فإن هللا أمرنا بأن ننصح ونبین فنقول لھ

ّفیطلع على الحقیقة، ویبین لھ أن . ألجر وعظیم الثواب، إذا احتسب وقصد من ذلك مرضاة هللا سبحانھ وتعالى، فإن هللا یأجرهعند هللا عظیم ا
المرأة صالحة وأنھا مستقیمة، وأنھا اعتدي علیھا، أو یثبت ذلك بالوسائل الموجودة في زماننا ثم یعرض األمر علیھ، فإذا ارتاحت نفسھ 

األجر عند هللا، وأن یطلب من هللا عز وجل أن یخلف علیھ في مصیبتھ، فھذا فضل وخیر منـھ، وهللا یأجره على ذلـك، واطمأنت أن یحتسب 
-ثم إن ھذا النوع من الجراحة فتح . وإذا لم یرد فال بأس، أما أن یرتق غشاء البكارة، ویدل الرجل على المرأة على أنھا بكر، فال یجوز

، فتجد المرأة ال تبالي أن تقدم على الحرام تحت طمأنینتھا أن غشاء البكارة یمكن رتقھ، فإبطال ھذا النوع وقفل بابھ  باب الفساد-والعیاذ با
فمنع ھذا النوع كلیة والحیلولة بین الطبیب من الناحیة الشرعیة ومن الناحیة العرفیة یمنع . ال شك أنھ یقفل باب مفاسد كثیرة وشرور عظیمة

فإنھ ال یوجد العذر في الفئة الثانیة التي ربما تقع في الحرام حقیقة، ثم تدعي   ألنھ لو وجد عذر لبعض فئات من المجتمع،المفاسد المترتبة؛
أن مسألة ادعاء البكارة من المسائل التي تحتاج إلى أن یفصل فیھا، خاصة في ھذا : فالشاھد. أنھا اغتصبت أو أنھ فعل بھا ھذا بدون حق

 .......یھ عود الغشاء كما ال یخفىالزمان الذي أمكن ف
 

 ًامتناع الزوج عن وطء زوجتھ إضرارا بھا بدون یمین
 
 

ٍوإن ترك وطأھا إضرارا بھا بال یمین وال عذر فكمول: [قال رحمھ هللا ھذه المسألة األخیرة التي ذكرھا المصنف رحمھ هللا في ھذا الباب، ] ً
فإذا امتنع الرجل من وطء زوجتھ أربعة أشھر واشتكت إلى القاضي، . بیل اإلضرار بھاوھي مسألة امتناع الزوج من وطئھ لزوجتھ على س

وقد . إما أن تعود إلى المرأة وتفيء وتجامعھا وتعطیھا حقھا وتعفھا عن الحرام، وإما أن تطلقھا أو نطلقھا علیك: فإن القاضي یوقفھ ویقول لھ
یقاس على اإلیالء، فالشریعة حینما أعطت  الء التي ھي األصل، أن یشرع في بیان ماقصد المصنف رحمھ هللا من ھذا بعدما بین أحكام اإلی

ُالمرأة ھذا الحق، وھو مخاصمة زوجھا بعد تمام المدة وھي األربعة األشھر وھي إیقافھ شرعا، فكذلك المعنى الذي من أجلھ شرع للمرأة أن  ً
فمن حقھا أن توقفھ وتسألھ الرجوع أو التطلیق، ومما ینبغي أن .  بدون یمینتطلب بفيء زوجھا وتطلیقھ موجود في حال امتناعھ عن وطئھا

أنھ یجب على الرجل أن یعف امرأتھ عن الحرام، كما أنھ یجب على : یتنبھ لھ كل مسلم أن الزواج لھ حقوق ومسئولیات وواجبات؛ ومنھا
فتن وكثرت فیھ المحن، فالواجب على المرأة أن تحفظ زوجھا المرأة أن تعف زوجھا عن الحرام، خاصة في ھذا الزمان الذي كثرت فیھ ال

. ًوتحافظ علیھ، وكذلك الزوج الواجب علیھ أن یحافظ على زوجتھ، ویحول بینھا وبین الحرام، خاصة إذا كانت صالحة وكان الزوج صالحا
 الي، فیكثر من السفر، وربما یغیب األشھروبعض األزواج یتساھل في ھذا األمر، وینظر إلى أن االستمتاع بالمرأة مجرد شھوة وال یب

وكذلك المرأة ربما عاشت مع زوجھا فال تتجمل لھ، وال تحسن . العدیدة، دون أن ینظر إلى حق زوجتھ في فراشھا وحاجتھا إلى من یعفھا
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والعیاذ - ال یخلو اإلنسان من اإلثم  زلت قدمھ ووقع في الحرام، وتعاطى األسباب-والعیاذ با- التجمل لھ حتى تحفظھ من الحرام، حتى لربما 
وھذا ستسأل عنھ أمام ! ًولذلك المرأة التي تقصر في حق زوجھا في فراشھ ربما كانت سببا في وقوعھ في الزنا والعیاذ با.  والحرج-با

ھر، فإن بعض النساء قد ال والرجل الذي یقصر في حقوق امرأتھ ویغیب عنھا، وال یشترط أن یمتنع من وطئھا أربعة أش. هللا عز وجل
ًتصبر شھرا أو شھرین؛ كالمرأة حدیثة العھد بالعرس، أو المرأة التي تعیش في اختالط، أو في بیئة یصعب فیھا الصبر، أو حال یدعو إلى 

كون وضعھا االجتماعي الحرام، مثل أن تكون بین أبناء عمومتھ أو أبناء خئولتھ، ویكون مجتمعھ فیھ نوع من االحتكاك واألخذ والعطاء، أو ی
والواجب على الرجال أن یتقوا هللا في النساء، والواجب على . المحرمات، أو مخالطة الرجال، فھذا كلھ یشدد في أمره یوقعھا في مثل ھذه

 وجل وكمال النساء أن یتقین هللا في أزواجھن، وأن یحسن التبعل لألزواج، وأن یحسن الرجل إلى زوجتھ، وأن یعلم أن من كمال هللا عز
أیأتي أحدنا شھوتھ ویكون لھ بھا أجر؟ قال علیھ الصالة ! یا رسول هللا: (شرعھ أن المؤمن یحتسب الثواب عند هللا حتى في شھوتھ، قالوا

الزلل، نسأل هللا العظیم أن یعصمنا من . ، فھذا یدل على كمال ھذه الشریعة وسموھا)أرأیتم لو وضعھا في الحرام أكان علیھ وزر؟: والسالم
  .وهللا تعالى أعلم. وأن یوفقنا في القول والعمل

 
 
 
 

 األسئلة
 
 

...... 
 

 حكم تكفیر الزوجة عن زوجھا یمین اإلیالء
 
 

، والصالة : إذا طلب الزوج المولي من زوجتھ أن تكفر ھي من مالھا یمین اإلیالء، فھـل تصـح الكفارة؟ الجواب: السؤال باسم هللا، الحمد 
فإذا لم یكن عنده مال، ولم تكن عنده قدرة على أن یطعم عشرة مساكین أو یكسوھم، أو یعتق رقبة، فإنھ : ى رسول هللا، أما بعدوالسالم عل

أنا أخرج من عندي، فال بأس، وھذا أمر یرجع إلیھا، فإذا فعلت : یصوم ثالثة أیام، فإذا وكلھا في إخراج الكفارة ورضیت بذلك وقالت
  .وهللا تعالى أعلم. ارة معتبرةفاإلیالء ساقط والكف

 
 
 
 

 بیان أن النشوز لیس كاإلیالء
 
 

ال یجوز للمرأة أن : الجواب. ًھل النشوز الذي یكون من المرأة یعتبر مقابال لإلیالء، كما لو أقسمت أن ال تمكنھ من نفسھا؟ أثابكم هللا: السؤال
وھذا یدل على أن المرأة ینبغي لھا أن تأخذ الحذر في . ستلعنھا حتى تصبحوهللا ال أمكنك من نفسي؛ ألن المالئكة : تحلف وتقول لزوجھا

معاملتھا لزوجھا؛ ألن الزنا والحرام من الرجل أسھل من المرأة، وإذا امتنعت المرأة ربما نفر منھا الزوج كلیة؛ ألن الزوج بمجرد أن یشعر 
والمرأة تستطیع أن تعلم أن زوجھا النشغالھ أو ألي أمر إذا صرف عن . رورأن امرأتھ ال تحبھ فإنھ یترتب على ذلك الكثیر من المفاسد والش

ًمحبتھا في وقت فإنھ سیعود لھا، فھناك فرق بین الرجل والمرأة، ولذلك عظم الشرع امتناع المرأة، وعظم أیضا امتناع الرجل، لكن جعل 
ًتراعي أمورا دقیقة جدا في ھذه المسائل،  ھذا یدل على أن الشریعةو. ًللرجل حدا لم یجعلھ للمرأة، وهللا یحكم ولھ أن یفضل ولھ أن یمیز ً

 فقد جاء في -والعیاذ با- فعلى المرأة أن تتقي هللا، وال یجوز لھا أن تمتنع لیلة واحدة، بل حتى إذا دعاھا إلى الفراش وامتنعت من لیلتھا 
أیما امرأة دعاھا زوجھا فأبت باتت : (، وفي الحدیث اآلخر)تصبحكان الذي في السماء علیھا غضبان حتى : (الحدیث الصحیح في روایة
  .وهللا تعالى أعلم. نسأل هللا السالمة والعافیة) المالئكة تلعنھا حتى تصبح

 
 
 
 

 امتناع الزوج عن امرأتھ بقصد تأدیبھا
 
 

ً الصالة، فھل ھو مول إن طالت المدة، خصوصا لو أراد الزوج من عدم معاشرتھ ألھلھ ووطئھ أن یردعھا حتى تتوب إلى هللا وتقیم: السؤال



 2227 

ًالنبي صلى هللا علیھ وسلم أدب نساءه وحلف أنھ ال یطأ شھرا، وآلى من نسائھ، وھذه أمور یرجع : وأنھ یرید اإلصالح ال اإلضرار؟ الجواب
المحسنین من سبیل، فالزوج أدرى بأھلھ فیھا إلى الزوجین، وھما أعرف، لكن لو كانت المدة دون مدة اإلیالء وقصد بھا اإلصالح فما على 

كما ذكر بعض -واألفضل واألكمل . وأدرى بزوجھ، سواء في أمور الدین أو أمور الدنیا، ولذلك أمر هللا عز وجل بتأدیب الزوجة إذا نشزت
بھا المرأة بأسلوب مباشر أو غیر  أن ال یلجأ الزوج إلى المعاقبة بالعواطف إال عند الضرورة، فال یصل إلى طریقة تشعر -العلماء والحكماء

ًأیضا؛ فال تشعر الزوج ال بأسلوب  مباشر أنھ ال یریدھا، فإن ھذا من أسوأ ما یكون، وتترتب علیھ العواقب الوخیمة، والعكس من المرأة
 بین الزوج والزوجة قائم على مباشر أو غیر مباشر أنھا ال تریده؛ ألن ھذا ھو دمار البیوت، وبھ تتھدم األسر وتتشتت؛ ألن هللا جعل الرباط

فمن ھنا التالعب بالعواطف والتأثیر بھا أمر ال تحمد عقباه، فالمرأة ال تستطیع أن تتحكم بنفسھا؛ ألنھ بمجرد أن تشعر أن . المودة والرحمة
شیطان وأصابتھا األمراض  أفسدت نفسھا ودخلت علیھا وساوس ال-والعیاذ با- ًزوجھا ال یریدھا أو أن زوجھا لیس راغبا فیھا، ربما 

وانظر إلى حكمة الشریعة اإلسالمیة في كثیر من المسائل التي بین الزوجین كیف أن الشرع جعل لھا الحل، وانظر إلى ھدي رسول . النفسیة
 وسالمھ علیھ، فكان هللا صلى هللا علیھ وسلم؛ فقد كان یقبل زوجتھ إذا خرج من البیت إلى الصالة التي جعل هللا قرة عینھ فیھا صلوات هللا

منقصة للرجل، وإنما ھو  یقبلھا حتى یكون آخر العھد ما یدل على الرباط وعلى المودة والمحبة، وعلى الرحمة واإللف والتواصل، وھذا لیس
 المساجد، وعزلھم كمال؛ ألنھ فعلھ أكمل الرجال وأكمل األمة صلوات هللا وسالمھ علیھ، فلیس دیننا بالدین الذي حجز الناس بالرھبانیة وفي

فكما أن الجھاد یقوم ببذل األنفس، وتسیل فیھ الدماء لوجھ هللا . عن األسر وإقامتھا بالمعاملة اللطیفة، فكل شيء جعل اإلسالم لھ حقھ وقدره
 وتجد الكمال الذي عز وجل وإلعالء كلمة هللا وكسر شوكة أعداء هللا عز وجل، كذلك في األسر تجد المودة والرحمة، وتجد التعاطف واللین،

فإذا تالعب الزوج بالعواطف وتالعبت الزوجة بالعواطف . قامت علیھ ھذه الشریعة اإلسالمیة خاصة في منھج النبي صلى هللا علیھ وسلم
فعندھا ال تحمد العواقب؛ ألن المرأة إذا عاشت في مواقف محرجة ووجدت الزوج یعطف علیھا، وعاشت في غلطات تصدر منھا مع الزوج 

وھذا معروف في قصص األولین وأخبارھم، كما ذكر الحكماء . ومع ذلك تجد منھ الدالئل التي تشیر إلى حبھ لھا، ضحت من أجلھ وصبرت
في القصص الھادفة الحقیقیة المبنیة على وقائع صادقة، فإن المرأة ربما أحبت زوجھا وامتحنتھ واختبرتھ بمواقف عاطفیة معینة صدق معھا 

ولربما ذھب جمالھ في عز شبابھ، ولربما ذھبت قوتھ وذھبت صحتھ، حتى . ت معھ في آخر عمره في أحلك الظروف وأشدھافیھا، حتى وقف
إن المرأة تحب زوجھا بصدق بسبب المواقف التي رأتھا منھ؛ من صدق المشاعر وصدق المودة، فإذا انصرف عنھ كل شيء جاءت عند 

وھذا كلھ یحتاج إلى أن یضحي اإلنسان من أجلھ، وقد أشار النبي صلى هللا علیھ . ما زاد أكثرقدمیھ محبة، ولم یختلف حبھا وودھا بل لرب
، وھذه الخیریة تحتاج منا أن ال یمس اإلنسان المشاعر، )خیركم خیركم ألھلھ: (وسلم إلى األسس التي ینبغي على اإلنسان أن یراعیھا فقال

َّوالالتي تخافون نشوزُھن فعظوُھن : یقول تعالى. التي یعاقب فیھا خاصة في أمور الفراشفالمرأة والرجل ینبغي علیھما الحذر في األمور  ِ َّ ُِ َ َ َ َُ ُ َُ ََّ
ًواْھُجُروُھن في المضاجع واْضرُبوُھن فإْن أطْعنكم فال تْبغوا علْیھن سبیال  ِ َِ َ َ َ َ ََّ َّ ِ َِّ َ ُ َ َ َ َْ ُ َ َ ِ ِ ِ ِفعظوُھن واْھُجُروُھن في المضاج] 34:النساء[ْ َ َ َْ ِ َّ َّ ُِ َّع واْضرُبوُھن ، َ ِ َ ِ

ًفجعل األمر مرتبا؛ ألن المرأة المؤمنة الصالحة التي تخاف هللا عز وجل إذا ذكرھا زوجھا با تذكرت، وإذا رأت زوجھا یسھر اللیل 
والنار أمام عینیھ، وأن اتق هللا، أن یجعل الجنة : والمطلوب من الزوج إذا قالت لھ امرأتھ. یا ھذا اتق هللا: ویتأخر عنھا ویضیع حقھا قالت لھ

اتق هللا؛ جلس یبكي من خشیة هللا عز وجل وخوفھ، ولذلك سمت نفوسھم : ال ینظر إلى نفسھ نظرة الكمال، وقد كان السلف إذا قیل ألحدھم
 هللا، ویعتقد أنھ مقصر اتق هللا، أن یتقي: ًفعلى المسلم دائما إذا قالت لھ زوجتھ. إلى العلیاء وإلى الخیرات، ففازوا بخیري الدنیا واآلخرة

َّفعظوُھن : قال هللا تعالى عن النساء. أنا مقصر؛ حتى یسمو بنفسھ عن أذیة الزوجة: ویقول لھا ُِ ِواْھُجُروُھن في : ، ثم قال[34:النساء[َ َّ َ
ِالمضاجع  ِ َ َ نابیة من الزوج وقعھا ألیم وجرحھا ، فجعل العقوبة باألفعال ال باألقوال، وھذا یدل على كمال الشریعة؛ ألن الكلمة ال]34:النساء[ْ

وھذا یدل على أن المشاعر . عظیم، ویبقى أثرھا في المرأة ربما سنوات، وال یمكن أن تنسى ھذه الكلمة، خاصة إذا مست مشاعرھا
ن ھذه األمور، والعواطف التي بین الزوج والزوجة ینبغي لكل منھما أن یحذر المساس بھا، والسعید من وفقھ هللا ووعظ بغیره وانزجر ع

ًإذا لم تكن إال األسنة مركبا فما حیلة المضطر إال ركوبھا فھذه أحوال خاصة وأمور خاصة یحكم فیھا . ولم یصل إلیھا إال إذا بلغ األمر مبلغھ
  .وهللا تعالى أعلم. ویفتى بحسب وجود الحاجة وبقدرھا

 
 
 
 

 جلوس اإلمام المنھي عنھ بعد الصالة
 
 

ث اإلمام في مصاله، ھل النھي أن یجلس بعد السالم ووجھھ إلى القبلة أم أن النھي عن جلوسھ بعد االنصراف؟ أثابكم بالنسبة لمك: السؤال
، والصالة والسالم على خیر خلق هللا، وعلى آلھ وصحبھ ومن وااله: الجواب. هللا فیجلس اإلمام ووجھھ للقبلة : أما بعد. بسم هللا، الحمد 

والسبب . كما ثبت في حدیث أم المؤمنین عائشة رضي هللا عنھا وغیرھا، ثم ینصرف) اللھم أنت السالم ومنك السالم (:قدر ما یستغفر ویقول
أنھ یعطي الناس ظھره، وال ینبغي لإلنسان إذا جلس أمام الناس أن یعطیھم ظھره إال من حاجة، فلما انتھت الحاجة وھي إمامتھ : في ھذا

من اإلقبال على الناس بوجھھ، ولذلك جاءت السنة عن النبي صلى هللا علیھ وسلم أنھ كان ینصرف إلى بالناس وصالتھ رجع إلى األصل 
ًواالنصراف ینبغي أن یكون كامال، فیقبل على الناس ویجلس حتى تكون میمنة الصف میسرة لھ، ومیسرة الصف میمنة لھ، وأما . المصلین

من؛ فھذا في حالة ما إذا صلیت ببعض الناس المتأخرین، فإذا سلمت فال تستطیع أن االنصراف الجزئي كأن یجلس ویعطي الناس شقھ األی
تكون في وجھھم، فاستحب العلماء أن تجلس وتعطیھم كتفك األیمن إذا كانوا یتمون ألنفسھم، حتى ال یظن من یرى من بعید أنھ یسجد لمن 

د لھ، وإنما یعطیھ كتفھ األیمن، وإذا صلیت بشخص معك ثم جاء أناس في فمن ھنا كرھوا الجلوس أمامھ مباشرة؛ ألنھ سیكون كالساج. أمامھ
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ًالركعة الثانیة أو الثالثة أو الرابعة، أو في آخر الصالة، فإذا سلمت ستجد أمامك صفا أو بعض الصف وأنت أمامھ، فاستحب العلماء رحمھم 
ًهللا أنھ ال یقبل علیھم إقباال كامال وال یجلس بین القبلة سألة االنصراف من المصلى، فیكون بعد االنتھاء من التسبیح والتحمید والتكبیر أما م. ً

بیده الخیر : (، وفي روایة)ال إلھ إال هللا وحده ال شریك لھ، لھ الملك ولھ الحمد وھو على كل شيء قدیر(ًثالثا وثالثین، وقول تمام المائة 
فستكون لھ مزیة على الناس، وال یجوز ألحد أن یتمیز عن الناس؛ ألن منھم من ألنھ إذا انصرف قبل ھذا : ، قالوا)وھو على كل شيء قدیر

ولذلك لم یكن النبي صلى هللا علیھ وسلم یطیل الجلوس في . ھو أكبر منھ، وقد یكون فیھم من ھو أعلم منھ وأفضل منھ، وقد یكون فیھم والده
ع الشمس، وبعض األحیان یقوم قبل طلوع الشمس؛ لما ثبت في منھا صالة الفجر؛ فقد كان یجلس إلى طلو: مصاله إال في موضعین

الصحیح أنھم كانوا یأتونھ ویجالسونھ بعد صالة الفجر، ویتحلقون علیھ حلقة حتى یخوضون في أمور الجاھلیة وما كانوا فیھ، فیضحكون 
ن یأتي سائل أو یأتي مستشكل ویحبسھ في فھذا یدل على أنھ بعد صالة الفجر یجلس في مصاله، كأ. ویتبسم، كما في صحیح مسلم وغیره

مصاله، فیكون عند الضرورة والحاجة، أما في غیر الضرورة والحاجة؛ كأن یرید أن یمكث في المسجد، فیقوم إلى ساریة في مكان آخر، 
ًمجلسا للفتوى ومجلسا للصالة، فكان أحدھم إذا انتھى من الصالة یقوم ل ولذلك كان العلماء واألئمة یجعلون مجلسھ الذي برز فیھ للناس حتى ً

  .وهللا تعالى أعلم. وھذا من أنسب ما یكون، وھو من فقھ اإلمامة وآداب اإلمامة كما ذكر بعض أئمة العلم رحمھم هللا. یأتون للفتوى والسؤال
 
 
 
 

 حكم جھر المأموم بالتكبیر وأذكار الركوع والسجود
 
 

إذا كان یرید اإلثم وأذیة الناس واإلضرار : ار الركوع والسجود في صالة الجماعة؟ الجوابھل یشرع للمأموم الجھر بالتكبیر وأذك: السؤال
وأذكر عشرات المرات أنني . بھم یفعل ذلك، فإن الجھر من المأموم یشوش على من بجواره، ویشوش على المصلین، وھذا مجرب ومشاھد

فھذا ال ینبغي . ن أسبح أو أخشع في تسبیحي ألن من بجواري یرفع صوتھكنت في بعض األحیان ال أستطیع أن أقرأ التشھد، وال أستطیع أ
وال یجوز، وھذا من اإلضرار، وخاصة أذیة المصلین، فإن النبي صلى هللا علیھ وسلم نھى عن أكل الثوم والبصل حتى ال یؤذي الناس 

َببخره، فإذا كان ھذا بالبخر والرائحة فكیف بمن یؤذیھم في خشوعھم وذكرھم  ََ ولربما التبس على الناس، حتى إن بعض األئمة !  عز وجل؟َ
ًطویال، وأن تكون ھناك صفوف  أن یكون الصف: قد یلتبس علیھ، فالمأموم ال یشرع لھ أن یرفع صوتھ، وال یشرع إال في مسائل نادرة؛ منھا

وھو حدیث أبي بكر الصدیق رضي هللا : قول لھ دلیلوھذا ال. ًبعیدة جدا وال یمكن التبلیغ إال یرفع الصوت، فیجوز عند الضرورة والحاجة
ع الناس من ورائھ ھذا ھو الذي یشرع في رفع صوت . عنھ في مرض النبي صلى هللا علیھ وسلم مرض الوفاة، فإنھ كان یرفع صوتھ یسمِّ

 مستثنى، أما ما عدا ذلك فال یجوز؛ ألن المأموم، أو یرید أن ینبھ اإلمام، أو األذكار التي ورد رفع صوت المأموم بھا من التأمین، فإن ھذا
ًفیھ أذیة وإضرارا وتشویشا على المصلین َوال شك أنھ في بعض األحیان یشوش علینا؛ لكن إذا كُمل خشوع اإلنسان فقد ال یضره مثل ھذا؛ . ً

  .وهللا تعالى أعلم.  اإلجزاءفالواجب على المأموم أن یخفض صوتھ بقدر ما یحرك بھ شفتیھ، وھذا ھو حد. لكن الغالب أنھ یضر ویشوش
 
 
 
 

 المقصود بالعدل بین النساء
 
 

العدل ھو في الفراش، كما ھو : الجواب. ًمن كان یتحرى العدل بین نسائھ ھل یلزمھ أن یعدل أیضا في الوطء والفراش؟ أثابكم هللا: السؤال
َ مسألة أن ینام معھا ویبیت، وھذا حق ُمْجمع علیھ؛ ألن :الجانب األول: في غیره من النفقات ونحوھا، والعدل في الفراش فیھ جانبان

ِمن كانت لھ زوجتان فلم یعدل بینھما : (النصوص الشرعیة دالة على ذلك، وقد ثبت عن النبي صلى هللا علیھ وسلم في حدیث معاذ أنھ قال
ُّجاء یوم القیامة وشقھ مائل ُّشقھ مائل: (قیل. نسأل هللا السالمة والعافیة) ِ  في عرصات -نسأل هللا السالمة والعافیة-  نصفھ مشلول، وھذا :أي) ِ

ُّشقھ مائل: (وقیل. یوم القیامة وھذا یدل على عظم ظلم النساء، ویدل علیھ .  تمیل بالسیئات واألوزار واآلثام-والعیاذ با- أن كفتھ : أي) ِ
ج حق الضعیفین: (حدیث البخاري في الصحیح َإني أحرِّ  فجعل حق المرأة مع الیتیم، وھذا یدل على أن اإلخالل بھ فیھ ،)المرأة، والیتیم: َ

ُّجاء یوم القیامة وشقھ مائل: (وزر عظیم، ولذلك قال لكن لو أنھ جامل، فقد تكون امرأة أجمل من . ، فالبد أن یعدل في البیتوتة فیبیت عندھا)ِ
ًأخرى، وقد تكون أكثر أدبا، وقد تكون أكثر إكراما لھ، فتكون محبتھا  والقوة في الجماع واإلتیان . لھ أكثر من جھة القلب، فھذا ال مالمة فیھً

، فھذا شيء ال یملكھ اإلنسان، فقد تكون )اللھم ھذا قسمي فیما أملك، فال تلمني فیما تملك وال أملك: (لیست مطلوبة، یقول صلى هللا علیھ وسلم
ًھا النفوس وتنفر منھا الطباع، وقد تكون المرأة أقل جماال، ولكنھا أكثر صالحا ًالمرأة من أجمل النساء ولكنھا من أسوأ النساء لسانا، فتمقت ً

ًوأكثر أدبا وحشمة، وأدرى بطریقة حفظھا لزوجھا ومحافظتھا على وده ومحبتھ، فتكون أكثر حظوة ومن ھنا یرجع األمر إلى اجتھاد . ً
المطلوب أن یبیت؛ لكن مسألة قوة الجماع  :وعلى كل حال. رضائھالمرأة، فالمرأة الموفقة ھي التي تعرف كیف تحرص على ود زوجھا وإ

َوضعفھ ھذه مسألة ال یطالب فیھا بالعدل، فالمرأة التي ھي أكثر حظوة لیست كغیرھا، واألمر مرده إلى اإلنسان في ذلك، حتى إنھ ال یستطیع 
َّتھ أن ُیمرض عند عائشة ، ولما ُسئل كما في الصحیح من ولذلك كان صلى هللا علیھ وسلم یحب عائشة ، وقد استأذن زوجا. أن یملك نفسھ َ
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فھذا یدل على أنھ قد تقع المرأة ). أبوھا: من الرجال؟ قال: قیل. عائشة : أي نسائك أحب إلیك؟ قال: (حدیث عمرو بن العاص رضي هللا عنھ
ًیس الزوج مسئوال عن تحقیق العدل في مثل ذلك لتعذره في مكان الحظوة لكمال دینھا واستقامتھا وجمالھا، وھذا أمر یختلف فیھ النساء، ول

  .وآخر دعوانا أن الحمد  رب العالمین، وصلى هللا وسلم وبارك على نبینا محمد. وصعوبتھ
 
 
 
 

 [1[ كتاب الظھار -شرح زاد المستقنع 
ار في الكتاب والسنة وفي لغة العرب، وما ھي مما قد یعرض على المسلم في حیاتھ مسألة الظھار، وھي مسألة یجھلھا الكثیر، فما حد الظھ

  .شروطھ وأركانھ، وسبب مشروعیتھ، وحكمھ في الكتاب والسنة، وما ھي كفارتھ، وكل ذلك قد بینتھ ھذه المادة
 أحكام الظھار
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 ًتعریف الظھار لغة واصطالحا وذكر أركانھ
 
 

ة والسالم األتمان األكمالن على خیر خلق هللا أجمعین، وعلى آلھ وصحبھ ومن سار بسم هللا الرحمن الرحیم الحمد  رب العالمین، والصال
ِالظھار في لغة العرب وجمھور أئمة العلم رحمھم هللا ] كتاب الظھار : [ فیقول المصنف رحمھ هللا: أما بعد. على سبیلھ ونھجھ إلى یوم الدین

والسبب في ذلك أن . مام األزھري وغیرھما من أئمة اللغة رحمة هللا على الجمیعَمشتق من الظھر، كما صرح بھ صاحب اللسان واإل: علیھم
ّأنت علي كظھر أمي: المظاھر یقول لزوجتھ ِظھار، فھو فعال من الظھر: بھذا الموضع قیل لھ ًفنظرا لوجود ھذا التشبیھ. ِ والظھر من . ِ

ول من األعلى من ظھر اإلنسان، والعجز آخر الفقرات من جھة مؤخرة الكاھل إلى العجز، والكاھل في لغة العرب یشمل الست الفقرات األ
َفما : ظھر على الشيء إذا عاله، ومنھ قولھ تعالى: ِإن الظھار فعال من الظھور، بمعنى االرتفاع والعلو، یقال: وبعض العلماء قال. اإلنسان َ

َاْسطاُعوا أْن یظھُروهُ  َْ َ وأما في اصطالح الشرع . م من العلو على ذلك السد الذي جعلھ ذو القرنینأي أن هللا عز وجل لم یمكنھ] 97:الكھف[َ
فھو تشبیھ الزوج زوجتھ ومنكوحتھ بامرأة تحرم علیھ حرمة مؤبدة كأمھ . تشبیھ المنكوحة بمن تحرم علیھ على التأبید: فإن المراد بالظھار

وقال بعض .  یحرمن علیھ حرمة مؤبدة في قول بعض العلماءوأختھ وعمتھ وخالتھ وبنت أختھ وبنت أخیھ، ونحوھن من النساء الالتي
والفرق بین القولین أن أصحاب القول األول . ولم یفرق بین الحرمة المؤبدة والحرمة المؤقتة. تشبیھ المنكوحة بمن تحرم علیھ: العلماء

ّأنت علي كظھر أختك فال یكون : یخصون الظھار بمن تحرم على التأبید، فلو قال لزوجتھ وعلى . ًظھارا؛ ألنھا لیست محرمة على التأبیدِ
ّأنت علي كأختك، أو: القول الثاني لو قال لھا ّأنت علي كظھر أختك فإنھ یقع الظھار: ِ تفعیل من الشبھ، : التشبیھ). تشبیھ: (فقولھم رحمھم هللا. ِ

صین أو شیئین اجتمعا واشتركا في أمر أو أمور، أو في ھو الداللة على أن أمرین أو شخ: ًیشبھ ھذا إذا كان مثال لھ، والتشبیھ: ھذا: یقال
ًیكون ھذا تشبیھا، حیث شبھ محمدا باألسد، لكنھ لیس من كل وجھ، إنما مراده أن . محمد كاألسد: فحینما یقول اإلنسان. شيء أو في أشیاء ً

. البحر، أو كثیر الكرم والجود والعطاء كالبحرأي أنھ كثیر العلم ككثرة . ٌمحمد كالبحر: ًمحمدا في الشجاعة والقوة كاألسد، أو یقول
ٍھ ومشبٍھ ومشبھٍ بھ وصیغة یقع بھا  :ِوالمقصود أن التشبیھ تمثیل، وال بد في الظھار من وجود التشبیھ، وھذا التشبیھ یستلزم أربعة أركان َّمشبِّ َّ

َّوالمشبھ بھ ھي المرأة المحرمة حرمة مؤبدة أو حرمة مؤقتة، . َّوالمشبھ ھي الزوجة المنكوحة التي عقد علیھا. فالمشبِّھ ھو الزوج. التشبیھ
والصیغة ھي اللفظ الدال على الظھار والتحریم بھ، ویستوي أن یخاطبھا أو یقول في . على التفصیل المعروف عند أھل العلم رحمھم هللا

أما . فھذه أربعة أركان ال بد من وجودھا.  والتحریم بھغیبتھا، فالمھم أن یقع التشبیھ باللفظ، فال بد من وجود الصیغة الدالة على الظھار
ً فیشترط فیھ أن یكون بالغا عاقال مختارا، فال یصح الظھار من الصبي، فلو أن صبیا عقد لھ أبوه على زوجة فقال -وھو الزوج-المشبھ  ً ًً
ً غیر معتد بھ شرعا في المؤاخذات، ولذلك قال فإنھ ال یقع الظھار، والسبب في ھذا أن لفظ الصبي. ّھذه الزوجة علي كظھر أمي: الصبي

كذلك المجنون فإنھ ال یصح ظھاره . ، وذكر منھم الصبي حتى یحتلم...)رفع القلم عن ثالثة: (صلى هللا علیھ وسلم في الحدیث الصحیح
وقد تقدمت معنا ھذه المسألة .  معذورً سواء أكان معذورا أم غیر-والعیاذ با-باإلجماع، وفي حكم المجنون السكران ومن تعاطى المخدرات 

في طالق السكران، وبینا مراتب السكر وأوجھ السكر، وأقوال العلماء رحمھم هللا في مؤاخذة السكران بھ في الطالق، وفصلنا في ذلك، وأن 
م فیھا في قولھ؛ لداللة قولھ الصحیح أن السكران كالمجنون ال یؤاخذ ال على طالقھ وال على ظھاره إذا بلغ بھ السكر إلى درجة ال یتحك

َال تقرُبوا الصالة وأنتم ُسكارى حتى تْعلُموا ما تقولون : تعالى َ َ َ َ َُ ُ ُ ْ َْ َ َ ََ َّ ْ َ َ ، فدل على أن السكران ال یعلم ما یقول، ومن كان ال یعلم ما یقول ]43:النساء[َّ
. حادیث، وأقوال الصحابة رضوان هللا علیھم في ھذه المسألةوكذلك ذكرنا ما ثبت عن النبي صلى هللا علیھ وسلم من األ. فإنھ ال یؤاخذ بھ

ًویشترط أن یكون مختارا بحیث ال یھدد وال یكره، فلو كان مكرھا فإن اإلكراه یسقط المؤاخذة باأللفاظ، ولذلك المرتد إذا أكره على لفظ الردة  ً
َإال مْن: فإنھ ال یؤاخذ إذا كان مطمئن القلب باإلیمان كما قال تعالى َّ ِ أكره وقلُبُھ ُمطمئن باإلیمان ِ َِ َ َ َِ ٌِّ ِ ْ ْ َ ْ ، فدل على أن المكره ساقط ]106:النحل[ُ

ًفمعنى ذلك أنھ ال بد وأن یكون الزوج المظاھر بالغا . القول؛ ألن هللا أسقط عنھ الردة وھي أعظم شيء، فمن باب أولى أن یسقط ما دونھا
ًعاقال مختارا  فیقول - وھي الزوجة-َوأما المشبھ . حر في ھذا على حد سواء، فیؤاخذ ویلزمھ ما یلزم الحروال تشترط فیھ حریة، فالرقیق وال. ً

ٍامرأتي، ونحو ذلك مما یدل على المنكوحة، سواء أكانت مدخوال بھا أم غیر مدخول بھا: نسائي، أو: زوجتي فالنة، أو: أو. ِأنت: لھا فكل . ً
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ھي : ًا كان العقد صحیحا، وال یشترط دخولھ بھا، فلو عقد علیھا الساعة ثم قال مباشرةزوجة عقد علیھا اإلنسان فإنھ یصح ظھاره منھا إذ
وأما من في حكم المنكوحة . ّزوجتي علي كظھر أمي وقع الظھار، وال یشترط الدخول، فھذا بالنسبة للمنكوحة حقیقة: أو. ّعلي كظھر أمي

ًوالزوجة فھي المطلقة طالقا رجعیا، فلو أن امرأة طلقھا  ًطالقا رجعیا فقالً ّأنت علي كظھر أمي، أو: ّھي علي كظھر أمي، أو: ً فالنة مني : ِ
كلك، أو یذكر : جسمك، أو: ذاتك، أو: بدنك، أو: ِأنت، أو: ویستوي أن یشبھ المرأة كلھا أو بعضھا، فیقول. كظھر أمي ونحو ذلك وقع الظھار

وھي كما ذكرنا المرأة المحرمة علیھ، ومن أھل العلم من -وأما المشبھ بھ . ًعضوا من األعضاء المتصلة، على تفصیل سنذكره إن شاء هللا
المحرمات من : الثالث. المحرمات من جھة المصاھرة: الثاني. المحرمات من جھة النسب: األول:  فیختص بثالثة أنواع-حرمة مؤبدة: یقول

السنة وإجماع العلماء رحمھم هللا على التحریم بھن على التفصیل في ّوقد فصلنا ھذه الثالث المحرمات، وبینا أدلة الكتاب و. جھة الرضاع
ّأنت علي كظھر أمي، أو: فأي واحدة یختارھا من المحرمات على التأبید من جھة النسب السبع یقع بھا الظھار، كما لو قال. مسائل النكاح ِ :

وكذلك المحرمات من جھة . ؤالء كلھن من المحرمات حرمة مؤبدةخالتي، فھ: عمتي، أو: بنت أختي، أو: بنت أخي، أو: أختي، أو: بنتي، أو
ِأنت علي، أو أنت مني كأمك، أو: المصاھرة، كما لو قال لھا ّ ّأنت علي كظھر أمك: ِ فإن أم الزوجة محرمة حرمة مؤبدة بالشرط المذكور . ِ

ّأنت علي كبنتك فإن : في القرآن، فلو خاطبھا بذكر أمھا أو ذكر بنتھا فقال لھا ًھذا أیضا یدخل في المحرمات؛ ألنھا محرمة من جھة سبب ِ
ّأنت علي كزوجة أبي، أو: ًكذلك أیضا أن یقول لھا. المصاھرة ِوال تنكُحوا : كفالنة التي ھي زوجة أبي؛ ألنھا محرمة إلى األبد لقولھ تعالى: ِ َ َ

ِما نكح آباُؤكم من النساء  َ َ َ َ َِّ ُِ ْ َ ّأنت علي كزوجة ابني، أو: قول، أو یذكر زوجة ابنھ فی]22:النساء[َ ّأنت علي كفالنة ویقصد زوجة ابن من أبنائھ : ِ ِ
: ًقد یقع صریحا أو كنایة، فیسأل عن قصده، فالصریح أن یقول لھا والتشبیھ ھنا. وإن نزل، فھذا كلھ یشملھ الظھار، وفي الرضاع مثل النسب

ّأنت علي كظھر أمي ولم یذكر الظھر أنھذا ) ِأنت كأمي: (وعند بعض العلماء إذا قال لھا. ھار وعدمھوالكنایة أن یأتي بلفظ محتمل لقصد الظ. ِ
ِأنت كأمي، أو ما أنت مني إال : فیرید أن یكرمھا ویجلھا فیقول لھا. ِأنت كأمي مكرمة: أو. ِأنت كأمي محرمة: اللفظ محتمل؛ ألنھ یحتمل ِ
ًكأمي؛ تكریما لھا وإجالال العین والصدر -كصدر أمي، فھذه المواضع : كرأس أمي، أو: ِ أنت كعین أمي، أو:أو یذكر جزء المحرمة، فیقول. ً

 مما یحتمل التكریم ویحتمل الظھار، فإذا تلفظ بلفظ الظھار وقع الظھار، فإما أن تكون صیغتھ صریحة، وإما أن تكون صیغتھ كنایة -والرأس
ًمتضمنة الداللة على الظھار، فإن كان شیئا صریحا أخذنا بھ وح ًكمنا بھ ظھارا، وإن كان شیئا محتمال سألناه عن قصده؛ ألن هللا عز وجل ً ً ً

ًجعل لكل شيء قدرا، والصریح ال ینـزل غیره منـزلتھ إال إذا كان محتمال ً. 
 
 
 
 

 سبب نزول آیات الظھار
 
 

ًة إذا تلفظوا بالظھار یعتبرونھ طالقا، وصح ّالظھار كان في الجاھلیة، وجاء اإلسالم فبین حكمھ وما یترتب على التلفظ بھ، وكان أھل الجاھلی
 أن خولة رضي هللا عنھا لما ظاھر -ذكرھا اإلمام ابن جریر الطبري رحمھ هللا-ھذا عن ابن عباس رضي هللا عنھما، وھناك روایة مرفوعة 

فمذھب بعض العلماء أنھ . ًالقامنھا زوجھا أوس بن الصامت رضي هللا عنھ وأرضاه واشتكت إلى رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم جعلھ ط
كان الطالق في الجاھلیة : ًكان في الجاھلیة طالقا، وحكى اإلمام الشافعي رحمھ هللا عن بعض أئمة السلف وأھل العلم أنھم كانوا یقولون

ًء عدت ذلك كلھ طالقا، فجاء بالطالق المعروف، وبالظھار، وباإلیالء، فكانت العرب إذا تلفظت بالطالق أو بالظھار أو باإلیال: بثالثة أشیاء
ًاإلسالم وھذب األحكام، فجعل الطالق طالقا، وجعل الظھار موجبا للكفارة، وجعل اإلیالء على التفصیل الذي تقدم معنا واختلف العلماء في . ً

ًكانوا في الجاھلیة إذا تلفظ أحدھم بالظھار یعتبرونھ طالقا محرما للمر: ظھار أھل الجاھلیة، فقال بعضھم أة إلى األبد، فكان من عظیم الظلم ً
للنساء، فتبقى المرأة ال ھي زوجة وال ھي مطلقة تبین منھ حتى ینكحھا غیره من الناس، فتصبح معلقة محرومة من األزواج ومحرومة من 

إنھا : العلماءوقال بعض . زوجھا، محرومة من زوجھا بالظھار، ومحرومة من األزواج بالطالق المؤبد فتحرم على غیره حرمة مؤبدة
ًوعلى كل حال كان ھذا اللفظ موجودا في الجاھلیة، وشاء هللا عز وجل أن وقع الظھار في عھد النبي صلى هللا . حرمة مثل حرمة الطالق

علیھ وسلم، ووقع في حادثة مشھورة ھي حادثة أوس بن الصامت بن قیس بن أصرم األنصاري رضي هللا عنھ وأرضاه، وھذا الرجل كان 
الء الصحابة رضي هللا عنھم وأرضاھم، فقد شھد جمیع المشاھد مع رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم، وھو من أھل بدر الذین قال فیھم من أج

وكان ). اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم: وما یدریك لعل هللا اطلع على أھل بدر فقال: (- كما في الحدیث الصحیح- النبي صلى هللا علیھ وسلم 
وھو صحابي لھ مكانتھ وفضلھ رضي ) لن یلج النار أحد بایع تحت الشجرة: (ة الشجرة الذین قال النبي صلى هللا علیھ وسلم عنھممن أھل بیع

ر حتى توفي رضي هللا عنھ في خالفة عثمان في أواخر خالفتھ رضي هللا عنھ وأرضاه، وتوفي بالشام ببیت . هللا عنھ وأرضاه وقد عمِّ
فھذا الصحابي الجلیل كان بھ ضعف وكانت فیھ شدة، وفي .  عنھ وأرضاه، وجعل أعالي الفردوس مسكنھ ومثواهالمقدس بالرملة رضي هللا

ّأنت علي كظھر أمي: یوم من األیام راجعتھ زوجتھ في أمر من األمور فحصل الغضب منھ فقال فظاھر منھا، فخرج إلى أصحابھ وجلس . ِ
 فمنعتھ، وامتنعت من أن تمكنھ من -أن یستمتع بھا: أي-  أراد منھا ما یرید الرجل من امرأتھ في النادي مع قومھ، ثم رجع، فلما رجع إلیھا

ًوكانت حالھ وحالھا على فقر رضي هللا عنھما وأرضاھما، فانطلقت إلى بعض جیرانھا وأخذت ثوبا منھم، وانطلقت إلى رسول هللا . نفسھا
 فذكرت شكواھا، وبینت أنھا أمضت حیاتھا - وكان ابن عم لھا- من قول زوجھا صلى هللا علیھ وسلم منكسرة القلب حزینة مما أصابھا

وعاشرتھ على أحسن ما تكون العشرة، فنثرت لھ ما في بطنھا، ومكنتھ من نفسھا حتى رق عظمھا وشاب رأسھا، فظاھر منھا رضي هللا 
النبي صلى هللا علیھ وسلم من جھة أن النبي صلى هللا علیھ حصلت المجادلة بینھا وبین : قال بعض العلماء. عنھ، فاشتكت إلى هللا عز وجل

وثبت في الحدیث الصحیح . إن المجادلة أن النبي صلى هللا علیھ وسلم حصل بینھ وبینھا بعض المراجعة: وقیل. وسلم حرمھا، ثم نزل الوحي
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وكانت أم المؤمنین عائشة رضي . صلى هللا علیھ وسلممن روایة أحمد في المسند أنھا ما انتھت من كالمھا إال ونزل الوحي على رسول هللا 
ّالبیت ما بیني وبینھا إال ستر رقیق یخفى علي  سبحان من وسع سمعھ األصوات، إني وهللا لفي طرف: هللا عنھا في ھذه الحادثة العظیمة تقول

َقد س: ولذلك قال تعالى. سبحانھ وتعالى. بعض كالمھا وسمعھا هللا من فوق سبع سموات ْ ُمع هللا َ َّ َ تفید التحقیق وثبوت ) قد(و] 1:المجادلة[ِ
: قد سمعت بل قال: وأتى بلفظ الجاللة الظاھر، وما قال. الشيء دون شك فیھ وال مریة، وال یؤتى بھا إال في األمر الثابت الذي ال إشكال فیھ

ِقد سمع هللا قْول التي تجادلك في زْوجھا وتشتكي إ ِ ِ ِ ِ َِ َ َ َ َْ َُ َ َ َ َ َ َِ ُ َّ ُ َّ َلى هللا وهللا یْسمُع تحاُوركما ْ َ َ َ َ َُ َ ُ َّ َِّ من بدیع دالالت القرآن أن : یقول بعض العلماء] . 1:المجادلة[َ
َقد سمع هللا قْول التي تجادلك : ینفي األشیاء المحتملة التي لیست بحقیقة؛ ألنھ لما قال َ َ َ َُ ِ ِ ُِ َّ َ َُ َّ قد یظن ظان أنھ سمع قولھا ولم یسمع قول ] 1:المجادلة[ْ

ٌوهللا یْسمُع تحاُوركما إن هللا سمیع بصیر : غیرھا، فقال هللا ٌِ ِ ََّ َ َ َ َ َ َ ََ َّ َِّ ُ َ ، فأثبت لنفسھ ھذه الصفة التي تلیق بجاللھ وكمالھ، فوهللا ما وقعت ]1:المجادلة[ُ
 صوتھا وعلم مكانھا حبة في ظلمة إال علمھا هللا، وما من نملة وال أصغر من ذلك على صفحة حجر أملس في لیلة ظلماء إال سمع هللا

ِقد سمع هللا قْول التي تجادلك في زْوجھا وتشتكي : وقولھ تعالى. وأجرى رزقھا، ال یعجزه شيء جل جاللھ وتقدست أسماؤه، وال إلھ غیره ِ ِ ِ َِ َ َ َ َْ َُ َ َ َ َ َ َِ ُ َّ ُ َّ ْ
ِإلى هللا  َّ َ ًإلى هللا أشكو أوسا ، وإلى هللا أشكو أمري، :  قالتفیھ دلیل على أن الشكوى إلى هللا أمرھا عظیم؛ ألن ھذه المرأة] 1:المجادلة[ِ

وفي ھذا دلیل على أن من اشتكى إلى هللا فقد جعل أمره عند من تنتھي . فذكرت أنھا تشتكي إلى هللا جل وعال، وهللا إلیھ منتھى كل شكوى
  .كى، أي أنھ ھو نھایة كل شكوى سبحانھإلى هللا المشت: إلیھ الشكوى سبحانھ وتعالى، وھو سامع كل شكوى، لذلك كان یقول األئمة

 
 
 
 

 تأمالت في آیات الظھار
 
 

ٌقد سمع هللا قْول التي تجادلك في زْوجھا وتشتكي إلى هللا وهللا یْسمُع تحاُوركما إن هللا سمیع بصیر : یقول تعالى ٌِ ِ َّ ِ ِ ِ ِ َِ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ ََ َّ َّ َّ َِّ ُِ ْ َُ َ َ َ َ َُ ُِ َ ِ ُ َّ ْالذین ُیظاھُرون من* ْ ِ ِ َِ ََ ِكم مْن َّ ْ ُ
ٌنسائھم ما ُھن أمھاتھم إْن أمھاتُھم إال الالئي ولدنُھم وإنُھم لیقولون ُمنكرا من القْول وزورا وإن هللا لعفو غفور  ً ًُ ُ ُ ْ ُ َُ ٌّ َّ ِ ِ َّ ِ َّ َّ ِ َِ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ ََ َ َّ ََ ِ َِّ ِ ِ ِ ِِ َ َ َْ ُ ْ ْ ْ ْ ْْ َّ َّ ُ آیات عظیمة ]. 2- 1:المجادلة[ُ

الحكم في حقیقة الشيء الذي یتكلم عنھ، وانظر إلى جمال أسلوب القرآن وجاللھ وكمالھ، وصدق هللا إذ ابتدأ هللا سبحانھ وتعالى بھا قبل بیان 
ًوتمت كلمة ربِّك صدقا وعدال : یقول  ْ َْ َ َ َ َ ًَ ِ ِ َُّ َ ْ ، فأول ما جاءت اآلیات جاءت بحكایة الحال، وحكایة الحال تورث الشغف، وتورث ]115:األنعام[َ

ولذلك یستحب العلماء عند إعطاء األحكام التمھید لھا؛ ألن ذلك یورث اإلنسان المحبة، ویورث السامع الشوق . مالمحبة والتلھف لمعرفة الحك
ولذلك ما جاء الحكم مباشرة، وإنما جاء بحكایة القصة، وأنت تجد في القرآن كل . لمعرفة األحكام، فذلك أتم وأكمل في شرع هللا عز وجل

ِإنُھ مْن ُسلْیمان وإنُھ بْسم هللا الرْحمن الرحیم : ولھ تعالىشيء حتى مبادئ كتابة الرسائل كق ِِ َّ َّ ِِ ِ ِ َِ َ َ َِ َّ َّ َ َأال تْعلوا علي وأتوني ُمْسلمین * َّ َ َِ ِ ِ َُّ ْ َ ُ َ َّ ]. 31-30:النمل[َ
القصة، فإن أھم شيء ًوقد ذكر بعض العلماء أن األئمة وأھل العلم في فنون الرسائل استنبطوا كثیرا من علوم الرسائل من القرآن، ومن ذلك 

في القصة ھو ما یكون فیھا من المعاناة، فكون القرآن یأتي بمعاناة الظھار قبل بیان حكمھا وبیان ما حدث ووقع، حتى إنك حینما تسمع صدر 
 أمر الظھار وفیھ دلیل على عظم. اآلیة تحس بمعاناة قریبة من معاناة تلك المرأة وتحس أنھ أمر عظیم، ثم تكون التھیئة لقبول الحكم

َالذین : وخطورتھ وشدة حرمتھ؛ ألن هللا مھد لھ بھذه األشیاء التي تنفر وتقبح، وتجعل النفوس ال تستسیغھ وال تقبلھ، فلما جاء الحكم قال ِ َّ
ُْیظاھُرون منكم مْن نسائھم ما ُھن أمھاتھم  ْ ِْ ِِ َّ َّ ِ ِ ِ ِ َِ َ َ َُ ُ ْ َالذین : القول أنھ ظلم وزور وكذب وجور فقال، فأول ما كان أن بین هللا منـزلة ھذا ]2:المجادلة[َ ِ َّ

ُْیظاھُرون منكم مْن نسائھم ما ُھن أمھاتھم  ْ ِْ ِِ َّ َّ ِ ِ ِ ِ َِ َ َ َُ ُ ْ ْما ُھن أمھاتھم إْن أمھاتُھم إال الالئي ولدنُھم : قولھ تعالى: وقال بعض العلماء]. 2:المجادلة[َ ْ َْ ْ َ َ َ َ َِ َّ ِ َّ ََّّ َّ ِ ُِ ُ ُِ
ًھ ال ینبغي لإلنسان أن یقول لغیره من الرجال والنساء وصفا في األبوة واألمومة إال إذا كان حقیقیافیھ دلیل على أن] 2:المجادلة[ ومن ھنا . ً

ً؛ ألنھا تحتمل أن تكون وصفا لھ، فكل شخص )یا والد: (واختلفوا في قول الرجل لغیره). یا أبتي: (كره بعض العلماء أن یقول الرجل لغیره
ِإْن : ال بأس بھا وال حرج، ولكن یشدد فیھ بعض العلماء؛ لقولھ تعالى: من باب التكریم، قالوا) یا والد: (ول لھلھ أوالد فھو والد، فھو یق
ْأمھاتُھم إال الالئي ولدنُھم  َْ ْ َ َ َِ ََّّ َّ ِ ُ ًیما ًمن ھنا یمتنع أن یقول اإلنسان ھذه المقالة تشریفا وتكر: فقالوا. وآباؤھم ما ھم إال الذین ولدوھم] 2:المجادلة[ُ

أن تقال إال لرسول هللا صلى هللا ) فداك أبي وأمي: (ومن ھنا حرم بعض العلماء كلمة. للوالدین؛ ألنھ ال یمكن ألحد أن ینـزل منـزلة الوالدین
: لىفقولھ تعا. ًعلیھ وسلم، وبعضھم رخص فیھا ألئمة العلم، وكل ھذا من باب تعظیم الشرع لوصف األبوة واألمومة، وإن كان الحكم عاما

ْإْن أمھاتُھم إال الالئي ولدنُھم  َْ ْ َ َ َِ ََّّ َّ ُِ فھو أسلوب حصر وقصر، وھذا یدل على أن الظھار قول خرج . ما أمھاتھم إال الآلئي ولدنھم: أي] 2:المجادلة[ُِ
ًوإنُھم لیقولون ُمنكرا مْن القْول وزورا : عن األصل، فقال تعالى ُ ً ْ َُ َ َ َِ َ َْ ُِ َ َّْ ْإنُھم(د، وصیغة التأكید ، وفیھ تأكی]2:المجادلة[ِ َّ َلیقولون(والالم في  (ِ َُ ُ والقول ) َ

ًمعناه أنھ صدر من إنسان تلفظ بھ، فجمع هللا بین كونھ منكرا وزورا، وفیھ فوائد ًكونھ منكرا من جھة اإلنشاء، وكونھ زورا : الفائدة األولى: ً ً
ّأنت علي كظھر أمي یشتمل على أمرین: من جھة الخبر؛ ألن قولھ فاألول من جھة اإلنشاء؛ حیث . حریم ما أحل هللا، واإلخبار بأنھا كاألمت: ِ

ًإن هللا عز وجل ما جعل الزوجة أما، وإنما جعل الزوجة حالال محللة مباحة، فھو نقلھا من الحل إلى الحرمة، ووقع في المنكر؛ ألنھ ال یتفق  ً
ًكبنتي، فھي لیست أما لھ ولیست بنتا لھ حقیقة، فكان : كأختي، أو: أمي، أوِأنت ك: مع شرع هللا عز وجل، وزور ألنھ من جھة الخبر قال لھا ً

ًكذبا في الخبر ومنكرا في اإلنشاء، فجمع هللا بین الوصفین وإنُھم لیقولون ُمنكرا من القْول وزورا  ًُ ْ ُ ً ًَ َ َ َ َِ َ َْ ُِ َ َّْ أخذ العلماء : الفائدة الثانیة] . 2:المجادلة[ِ
مظاھرة الرجل المرأتھ كبیرة من كبائر الذنوب، والسبب : قال بعض العلماء: الفائدة الثالثة. قول وھو محل إجماعمن ھذه اآلیة تحریم ھذا ال

في ذلك وصف هللا أنھ منكر وزور، وترتیب العقوبة الشدیدة التي جعلھا هللا في قتل األنفس، وجعلھا في جماع نھار رمضان، ولم یجعلھا إال 
ثم انظر إلى سعة رحمة هللا عز وجل في . دل على أن الظھار كبیرة من كبائر الذنوب، نسأل هللا السالمة والعافیةھذا ی: في الكبائر، فقالوا

ٌوإن هللا لعفو غفور : قولھ تعالى ُ َُ ٌّ ََّ ََ َ َّ ولطفھ بعباده وحلمھ على خلقھ، كیف وھو الودود الرحیم سبحانھ وتعالى، والجواد الكریم الذي ] 2:المجادلة[ِ
ٌإن هللا لعفو غفور : إن هللا عفو، بل قال : وانظر إلى التأكید، فما قال. ھ طاعة الطائعین ولن تضره معصیة العاصینلن تنفع ُ َُ ٌّ ََّ َ َ َّ ، ]2:المجادلة[ِ
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ُوالذین ُیظاھُرون مْن نسائھم ثم یُعودو: ّثم بین الحكم فقال تعالى. وھذا یدل على سعة رحمتھ سبحانھ وتعالى َ َ َ َ ََّ ُ ْ ِ ِ ِ ِ ِ َِ ِن لما قالوا فتْحریُرَّ َ َ َُ َ ِرقبٍة مْن قْبل  َِ َ َِ َ َ
َّأْن یتماسا  َ ََ  من وجوب عتق -وھذا ما سنفصلھ إن شاء هللا-ّفأوجب هللا سبحانھ وتعالى الكفارة، وبین ما یترتب على الظھار ]. 3:المجادلة[َ

ولما نزلت اآلیات على رسول هللا صلى هللا . ً ستین مسكیناالرقبة، فإن لم یجد الرقبة صام شھرین متتابعین، فإن لم یستطع الصوم فإنھ یطعم
فأمرھا أن تأمره أن یصوم شھرین فأخبرتھ أنھ شیخ . ال یجد یا رسول هللا، وال یملك إال نفسھ: علیھ وسلم أمرھا أن تأمره بعتق الرقبة، فقالت

یا رسول هللا إن عندي : من أین لھ أن یجد ذلك؟ ثم قالت: التًضعیف ال یستطیع الصوم وال یطیقھ، فأمرھا أن تأمره بإطعام ستین مسكینا فق
وأنا أعینھ بعرق آخر، : ( فقال علیھ الصالة والسالم- فیھ ما یقارب سبعة آصع ونصف: ًوالعرق فیھ خمسة عشر صاعا، أي-ًعرقا من تمر 

: ًا خیرا بمعونتھا لھ على الكفارة ثم قال لھافقد كان من خیار الصحابة، فكانت الكلمة األخیرة أن جزاھ). ًواستوصي بابن عمك خیرا
وكذلك وصیتھ للزوجات بالصبر، وأن المرأة . ، فدل على كرم خلقھ صلى هللا علیھ وسلم ووصیتھ باألزواجً)واستوصي بابن عمك خیرا(

، فقال علیھ الصالة والسالم ھذه تحتسب عند هللا سبحانھ وتعالى الثواب، وأن هللا جل وعال ال یضیع عمل عامل، وال یضیع لمن أحسن أجره
ًالوصیة، وھي وصیة لكل امرأة صالحة ترجو لقاء هللا عز وجل ابتلیت بزوج أساء إلیھا أن تحتمل ھذه اإلساءة، وأن تستوصي بھ خیرا؛ ألن 

، فھي ً)ابن عمك خیراواستوصي ب: (الزوج حینما یكون من القرابة حقھ عظیم، والزوجة حینما تكون من القرابة حقھا عظیم، فلذلك قال
وقد أجمع العلماء على حرمة الظھار كما ذكرنا، وأنھ من . وصیة لكل زوج وكل زوجة قریبة أن یتقیا هللا عز وجل في القرابة وفي الرحم

ع سأذكر لك في ھذا الموض: أي]. كتاب الظھار : [ فقول المصنف رحمھ هللا. كبائر الذنوب في قول طائفة من أھل العلم، وذكرنا دلیل ذلك
جملة من األحكام والمسائل التي تتعلق بالظھار، ومناسبة ھذا الكتاب لما قبلھ أن كتاب الطالق وكتاب اإلیالء وكتاب الظھار بینھما اشتراك 

تحریم؛ من جھة التحریم، فالطالق فیھ تحریم للزوجة على مراتبھ المعروفة، واإلیالء نوع تحریم؛ ألنھ مؤقت بزمان، والظھار نوع من ال
 أن - وھذا منھج العلماء-ومن دقة المصنف . ألنھ یصف المرأة بأنھا كالمحرمة، فناسب بعد انتھائھ من بیان حكم اإلیالء أن یذكر حكم الظھار

ي لما كان ف: قدم كتاب اإلیالء على كتاب الظھار؛ ألن كتاب اإلیالء ألصق بالطالق من الظھار؛ فإن الظھار لیس بالطالق، لكنھم قالوا
 .......وصلى هللا وسلم على محمد وعلى آلھ وصحبھ وسلم. ًالجاھلیة طالقا وفیھ شبھ باإلیالء من جھة التحریم ناسب أن یذكر بعده

 
 األسئلة

 
 

...... 
 

 حكم الدخول بالمرأة المعقود علیھا قبل إعالن النكاح
 
 

، والصالة والسالم على خیر خلق هللا، وعلى : لجوابما حكم الدخول بالمرأة التي عقد علیھا قبل إعالن النكاح؟ ا: السؤال باسم هللا، والحمد 
ًمن حیث الحكم الشرعي المرأة حالل للزوج إذا عقد علیھا عقدا شرعیا صحیحا، لكن ھناك أمور مرتبطة : أما بعد. آلھ وصحبھ ومن وااله ً ً

أمور تترتب علیھا أضرار ومخاطر ینبغي المحافظة علیھا والتحفظ : قولبالعرف ال نحرم بھا ما أحل هللا وال نحلل بھا ما حرم هللا، ولكن ن
فالزوجة إذا اتفقت مع زوجھا على أن یدخل بھا دون علم أھلھا ربما دخل علیھا بصفة سریة، أو كان یختلي بھا في بیتھا، فإذا توفي . فیھا

ً أتاھا؟ ومن الذي یثبت أنھ قد دخل بھا؟ فھذه أمور خطیرة جدا ھذا الزوج، وكان قد جامعھا أو أصابھا وھي بكر فمن الذي یصدق أن الزوج
ولو أن امرأة عقد علیھا الزوج، وحصل بینھا وبین زوجھا جماع قبل الدخول العلني، وشاء هللا أن تحدث مشاكل بین . ینبغي أن یتریث فیھا

فما استطاع أن . األمر، أو حدثت أمور خطیرة بین أھل الزوجینوخاف الزوج أن یخبر أباه بھذا . ال یدخل علیھا وال یأتیھا: األسرتین فقالوا
ًیبین الحقیقة، ثم ظھرت المرأة حامال، فمن الذي ینفي عنھا التھمة؟ ومن الذي یثبت أن ھذا نسب صحیح؟ فھذه أمور فیھا مخاطرة، وأمور 

ًلإلنسان لكنھ أدبا وأخالقا غیر مباحًمضرة ینبغي التریث فیھا من ناحیة شرعیة وعرفیة وأدبیة، فقد یكون الشيء مباحا  فھناك أمور ینبغي . ً
َواتقوا هللا الذي تساءلون بھ واألْرحام : الحیاء فیھا ومراعاة الذمة، فأبو المرأة لھ حق عندي أني ال أدخل على بنتھ حتى یأذن لي، وهللا یقول َ َ َ َ َ ََ ِ ِِ ُ َ َّ َ َّ ُ َّ

فتواطؤ الزوجین وخروج .  ألنھ جرى العرف أنھ ال بد من استئذان أھل الزوجة بالدخول، فھذا طعن في حق الوالد وحق الوالدة؛]1:النساء[
الزوجة مع زوجھا، وغیر ذلك من األمور التي فیھا نوع من التوسع بین أھل الزوجین ینبغي قفل بابھا، خاصة عند فساد الزمان، وخاصة 

إن حصل بینھما . من إتیان زوجتھ وحملھا منھ  وال یبالي بإنكار ما كان منھإذا وجد من الشباب واألحداث من ال یبالي بحدود هللا عز وجل،
ًبل قد حدثت حوادث كان الرجل فیھا یستخدم ھذه الطریقة لإلضرار بالزوجة، فتكون بكرا فیعبث بھا ویستغلھا، فیفتض . شيء واتھمت بسببھ

وھنا أنبھ على أنھ ینبغي .  أمور خطیرة لیست من الحكمة وال من العقلبكارتھا ثم یھددھا بما شاء، فلیس ھناك دلیل یثبت دخولھ بھا، فھذه
ًعلى الزوج أن یكون متفھما لوضع أھل الزوجة، فالوالد والوالدة حینما یحرصان على المحافظة على البنت ومراقبة الزوج عند دخولھ 

فعلى كل حال ال بد وأن توضع األمور في .  تحمد عقباھابطریقة معقولة فھذا أمر لیس فیھ غضاضة ولیس فیھ منع؛ ألنھ یخشى من أمور ال
نصابھا، وأن یتقي هللا كال الزوجین وأھل الزوجین، فإذا كان الدخول على وجھ تضمن فیھ الحقوق وتصان، وال یحدث منھ ضرر فھذا مما 

 علیھ أضرار على أھل الزوجة والزوجة أذن هللا عز وجل بھ، فالزوجة حالل لزوجھا، لكن إذا كان التساھل في مثل ھذه األمور یترتب
نسأل هللا السالمة - ومن الحوادث التي وقعت أن امرأة كانت أكبر أخواتھا، وشاء هللا عز وجل أن ترتبط بزوج، وكان . فاألصل منع ذلك

 واستحیا أن یخبر أباه، فدخل بھا وحصل الجماع وافتضھا وھي بكر، ثم بعد ذلك حصلت مشاكل بین أھلھ وأھلھا،.  فیھ استھتار- والعافیة
وحنق في نفسھ على أمھا، وجعل االنتقام من األم عن طریق البنت، وتوسلت البنت إلیھ ورجتھ وسألتھ، وما استطاعت أن تكشف األمر 

ما كنت : قالت! قبلِأنت ما تكلمت من : فقال! إنھ ولده: ولما ظھر الحمل بھا اتھمھا أھلھا بالفاحشة، فقالت. ألھلھا إال بعد أن ظھر الحمل بھا
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ُواتھمت البنت، واتھمت في أھلھا حتى إن أخواتھا أسيء إلیھن ولم یزوجن من بعدھا، وحصل للبیت ولألسرة ما . ًأعلم أن ھناك حمال
 ھذا فالشاھد أن ھذه أمور ال یتساھل فیھا، خاصة في. ًحصل، وبعد مرور سبع سنوات جاء ذلك الزوج المستھتر یسأل نادما عن حكم ما فعلھ

الرجل بأدب فیجلس مع زوجتھ ویسلم علیھا، وأنبھ على أنھ ال تنبغي المبالغة في مثل ھذه األمور، خاصة أن  وال بأس أن یأتي. الزمان
. بعض األزواج والزوجات یبالغون في إطالة الجلوس والكالم والحدیث، وھذه أمور ینبغي أن ترتبط باآلداب وباألخالق وبالحیاء وبالخجل

ان إذا أتى یسلم على زوجھ، ویجلس معھا، ویباسطھا في وقت یستطیع أن یتحكم فیھ، كقبل الصالة بوقت، حیث یستطیع أن یجد لھ فاإلنس
ًعذرا، أما أن یأتي ویجلس من بعد العشاء إلى ساعات فال، حتى إن بعضھم شكى لي أن الزوج العاقد یجلس معھا إلى بزوغ الفجر، فھذه 

فھذه أمور ینبغي أن یتحفظ فیھا، خاصة األزواج، فإنھم ینبھون . صل منھا تضایق أھل الزوجة وإخوانھا وقرابتھاأمور ال تنبغي، وقد یح
ًعلى أن الزوجة ولو كانت حالال، إال أن ھناك أمورا مرتبطة بالعرف، وھناك أمورا أدبیة جاءت بھا مكارم األخالق التي تدعو إلیھا  ً ً

، وإن بعض )إذا لم تستح فاصنع ما شئت: إن مما أدرك الناس من كالم النبوة األولى: ( هللا علیھ وسلمالشریعة وتحبذ فیھا، وقد قال صلى
وكذلك تجد بعضھم یذوب . األزواج لیستحي أن یجلس مع والد زوجتھ في بعض المجالس؛ حتى ال ُیحرج في بعض الكالم أو بعض الحدیث

، وال شك أن األمر بین اإلفراط والتفریط، فال یمتنع اإلنسان كلیة وال یبالغ، فالوسط والعدل ًخجال وال یستطیع أن یأتي یقابل أخاھا أو قریبھا
  .وهللا تعالى أعلم. ًھو المأمور بھ شرعا، نسأل هللا تعالى أن یعصمنا من الزلل

 
 
 
 

 حكم مظاھرة الرجل المرأتھ ومملوكتھ
 
 

ِوالذین ُیظاھُرون مْن : األمة ال ظھار منھا؛ ألن هللا تعالى یقول:  الحرة؟ الجوابظھار الرجل من أمتھ ومملوكتھ ھل یأخذ حكم ظھار: السؤال ِ َِ َ ََ َّ
ْنسائھم  ِ ِ ْالذین ُیظاھُرون منكم مْن نسائھم : ، ویقول]3:المجادلة[َِ ِْ ِ ِ ِ ِ ِ َِ َ َُ ْ َ : ، فجعل محل الظھار النساء، واألمة لیست من النساء، فیقال]2:المجادلة[َّ

وعلى . إلمائھ، فاألمة ال توصف بكونھا من النساء، إنما النساء في ھذا الوصف للزوجات) نساء الرجل: (ھ، وال یقاللزوجات) نساء الرجل(
كل حال فاإلجماع منعقد على أن األمة ال یظاھر منھا، وھناك خالف بین العلماء في أم الولد؛ ألنھا شبیھة بالحرة وفیھا شبھ باألمة، ولكن 

  .وهللا تعالى أعلم. ة وال یقع الظھار علیھااألصل یقتضي أنھا كاألم
 
 
 
 

 حكم تقیید السالم على القبور بالدخول علیھا فقط دون المرور بھا
 
 

السالم على األموات جائز حتى : ھل السالم على أھل القبور مقید بزیارة، أم یكون ولو بالمرور بجوارھا بالسیارة ونحوھا؟ الجواب: السؤال
والسالم دعاء بالسالمة، لكن كونك تذھب إلى القبر وتقف . فأنت تسلم على النبي صلى هللا علیھ وسلم وما مررت بقبرهولو لم تمر بالقبر، 

كنت قد نھیتكم : (ًعلى القبر فھذا أكمل وأعظم أجرا؛ لما فیھ من الزیادة في القربة، ولما فیھ من االتعاظ؛ ألن النبي صلى هللا علیھ وسلم قال
 أن من مر -وھذه دواوین العلماء كلھا موجودة- أما لو مر بالمقبرة فالذي أعرفھ من كالم العلماء واألئمة ) . أال فزوروھاعن زیارة القبور 

بالمقابر یسلم علیھا، وال یوجد أحد من العلماء یفرق بین أن تدخل المقبرة وبین أن تمر بھا، بل المقابر القدیمة ما كانت مبینة، وما كان علیھا 
ویستحب لمن زار القبر أو مر بھ أن : ًفھذا أمر واضح جدا في كتب العلماء، وتجد في كثیر منھا. ًل كان اإلنسان یمر علیھا مروراحیطان، ب

ًألن المراد بھ الترحم والدعاء لألموات، وھذا مما رحم هللا عز وجل بھ عباده، فجعل لألموات نصیبا ). السالم علیكم دار قوم مؤمنین: (یقول
حیاء أن یذكروھم من بعد موتھم، وھذا من فضل األخوة في اإلسالم ومن بركاتھا، وما أكثر بركات الدین وأعظمھا، فإن أخوة الدنیا عند األ

َإخوانا على ُسُرر ُمتقابلین : ًتنتھي بانتھاء الدنیا، ولكن أخوة الدین ال تنتھي أبدا حتى في الجنة، كما قال تعالى َ َِ ِ ٍ َِ َ َ ً األخوة ، فھي ]47:الحجر[ْ
ْالیْوم أكملت لكم دینكم : التامة الدائمة؛ ألنھا مستمدة من كمال الدین، قال تعالى ُْ ُ َْ ُِ َ ْ َْ ََ فھي األخوة الكاملة . ، والمبني على الكمال كمال]3:المائدة[َ

علیھم وترحم علیھم وسأل هللا الباقیة، فإذا مات قریب اإلنسان، أو من یعرفھ، أو من ال یعرفھ من عموم المسلمین، فمر على مقابرھم وسلم 
َوما أْرسلناك إال رْحمة للعالمین : ولذلك قال هللا تعالى. لھم العافیة فھذا من ھدي رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم، فإن ھذا الدین دین رحمة َ َ َ َ َ َ َِ َِ ْ ًْ َّ ِ َ َ

 وترحمت على صاحبھ قد ال تستطیع أن تدرك مقدار ، والرحمة كما تكون لألحیاء تكون لألموات؛ فإنك إن وقفت على القبر]107:األنبیاء[
وقد تقف على معذب وتسترحم لھ . الخیر الذي أسدیتھ لھذا المیت من إخوانك المسلمین، فال یعلم ذلك إال هللا وحده ال شریك لھ عالم الغیوب

مذنب یعذب بذنب فتسأل هللا لھ المغفرة فیرحمھ ربھ، وقد تقف على من ضیق علیھ قبره فیوسع علیھ بدعائك لھ بالرحمة، وقد تقف على 
وقد كان رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم یخرج في جوف . فیقبل هللا شفاعتك فیشفعك فیھ، والمسلم ال یذكر األموات إال ویسأل هللا لھم الرحمة

في   صلى هللا علیھ وسلم في فراشھ، فقامافتقدت رسول هللا: (اللیل المظلم لیزور أھل القبور، كما في الصحیح عن أم المؤمنین عائشة قالت
ًوقف وقوفا طویال ورفع كفیھ یدعو كما في الروایة الصحیحة: الحدیث، أي...) ًآخر اللیل فتبعتھ، حتى أتى بقیع الغرقد ووقف ملیا ولذلك . ً

لنبي صلى هللا علیھ وسلم رفع كفیھ، ولكن فرق العلماء بین الدعاء للمیت بعد دفنھ وزیارة القبور، فعند زیارتھا یشرع أن یرفع كفیھ؛ ألن ا
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فالشاھد أن النبي صلى هللا علیھ وسلم خرج في . ولم یرفع) استغفروا ألخیكم، واسألوا لھ التثبیت: (بعد دفنھ مباشرة ما ثبت عنھ، بل قال
: أي-ة التي كانت تقم المسجد جوف اللیل المظلم، ووقف على القبور وترحم على أھلھا ودعا لھم، وفي الحدیث الصحیح في قصة المرأ

ثم انطلق علیھ الصالة والسالم حتى وقف على قبرھا فصلى ودعا !) ھال آذنتموني: ( أن النبي صلى هللا علیھ وسلم لما علم بشأنھا قال-تنظفھ
فأھل القبور یحتاجون من  . )إن ھذه القبور مملوءة ظلمة على أھلھا، وإن هللا ینورھا بصالتي علیھم: (لھا، ثم قال علیھ الصالة والسالم

المسلمین أن یذكروھم بخیر وأن یدعوا لھم، خاصة األقرباء والوالدین واإلخوان واألخوات واألعمام والعمات، والمسلم إذا دخل  إخوانھم
ث عبد هللا بن عمرو بن وقد جاء في حدی. المقبرة وفیھا قریب لھ فال بأس أن یقف على قبره ویستغفر لھ ویترحم علیھ ویسأل هللا لھ العافیة

 أنھ إذا - الذي حسنھ غیر واحد من العلماء رحمھم هللا، وكان شیخنا الشیخ عبد العزیز رحمھ هللا یمیل إلى تحسینھ وثبوتھ والعمل بھ- العاص 
، وأن یقف على نفس وھذا یدل على أنھ إذا كان لھ فیھا قریب فاألفضل واألكمل أن ینـزل وأن یسلم علیھ. زار المیت یأتیھ من قبل وجھھ

قبره، وأن یدعو لھ وأن یترحم علیھ؛ ألن ھذا فیھ خیر كثیر للمیت، وفیھ خیر كثیر للحي؛ ألن الحي یكتب لھ األجر، وحسنة المؤمن على 
لف زمانھا وقد كانت األمة في سا. أخیھ المؤمن مكتوبة وثوابھا مرفوع عند هللا سبحانھ وتعالى، ومن رحم أخاه المسلم رحمھ هللا عز وجل

ینسون األموات من صالح دعواتھم، وال یذكرونھم إال بخیر ویترحمون علیھم، وال یمر على الولد یوم إال وقد ذكر  مرحومة، فتجد األحیاء ال
 في الحلیة ومن العبر التي یحكیھا العلماء كما ذكر أبو نعیم. والدیھ بدعوة وسؤال ورحمة، فالذي ینبغي أن المؤمن ال ینسى إخوانھ المسلمین

بسنده أن مطرف بن عبد هللا بن الشخیر التابعي الجلیل رحمھ هللا برحمتھ الواسعة كان ینـزل البصرة ویصلي فیھا الجمعة، وكانت لھ ضیعة 
ى ، فإذا جاء یوم الجمعة ینـزل لیلة الجمعة ویصلي ثم یرجع إلى ضیعتھ، وكان إذا دخل البصرة یمر بالمقبرة عل-بستان خارج البصرة-

فشاء هللا أنھ في جمعة من الجمع كانت لیلة مطیرة ولم یقف . طریقة، فكان یقف ویترحم على أھلھا، ثم یمضي إلى منزلھ، ثم یصلي ویخرج
وھذا أمر لھ أصل في الكتاب . إن هللا یفرج عنا من الجمعة إلى الجمعة بدعائك: ًالمطر فنام رحمھ هللا، فرأى كأن أمما كثیرة تأتیھ وتقول

َوالذین جاُءوا مْن بْعدھم یقولون ربنا اغفْر لنا وإلخواننا : وترحم علیھ فا ینفعھ بذلك؛ ألن هللا یقول سنة، فالمسلم إذا شفع ألخیھ المسلموال َ ْ َِ ِ َّ ِ ِ ِ َِ َ َ َ َ َ َ َ َْ ُِ ِ َ ُ ْ َّ
ِالذین سبقونا باإلیمان  َِ َ َ َِ َ ُ ِ مسلم إخوانھ الذین سبقوه باإلیمان، وأن یترحم علیھم، فھذا یدل على أن من السنة ومن الھدي أن یذكر ال]. 10:الحشر[َّ

أما أن نمنعھ أن یدعو ویترحم على إخوانھ المسلمین وھو مار . فینبغي على المسلم أال ینسى إخوانھ المسلمین، فال نزھد في الدعاء لألموات
لمسلمین والدعاء لھم وسؤال هللا عز وجل لھم على القبور إال أن ینـزل فال دلیل على ذلك، والنصوص كلھا مطبقة على الترحم على ا

ًالرحمة، وال فرق بین كونھ راكبا وماشیا ثم إذا وقف في المقبرة یقف . یقف على بابھا: یدخل المقبرة، أو: فإذا كان ال بد أن ینـزل فال یقال. ً
لھ الشرع ولبینھ، والفقھ أن تعلم مقصود الشرع، ونحن ًفلو كان األمر متعینا لفص. في أولھا، أو وسطھا، أو آخرھا، وال یشدد في ھذه المسائل

السالم علیكم دار قوم : (عندنا في فتاوى السلف واألئمة رحمھم هللا أنھ ال فرق بین من مر ومن وقف، وأنھ یشرع الدعاء لألموات وأن تقول
ًولھذا تدرك أن حرمة المسلم حیا كحرمتھ میتا) مؤمنین یك المسلم فال یجوز لك أن تسلم علیھ إال إذا نزلت، ال فالقول بأنھ لو مررت على أخ. ً

كسر عظم المؤمن  : (-وصححھ غیر واحد- یصح، وما أحد قال ھذا، ألم یقل النبي صلى هللا علیھ وسلم في حدیث عائشة في سنن ابن ماجة 
ًمیتا ككسره حیا إذا ثبت أن ھذا الحي إذا مررت علیھ تسلم علیھ ف.  واحدة-كما یقول العلماء-في اإلثم، فجعل الحرمة للحي والمیت : ، أي)ً

فھذا یدل على أنھ ). أن النبي لما مر على النسوة أشار إلیھن بكفھ وسلم: (ًسواء أصافحتھ ونزلت، أم مررت مرورا كما جاء في حدیث أنس 
فائدة؛ ألن كونھ ینـزل ویقف على القبر ویترحم ًال بأس، وال فرق بین المار والنازل، وال شك أن النـزول واالتعاظ والرؤیة أعظم أثرا وأكثر 

كنت قد نھیتكم عن زیارة : (ًعلى أموات المسلمین أعظم؛ ألنھ زیارة، والزیارة أعظم أجرا ألنھا مأمور بھا في قولھ صلى هللا علیھ وسلم
ت وكان عنده قلب حي أن تزداد حیاة قلبھ ًفاألفضل واألعظم أجرا واألكثر عظة أن اإلنسان إذا وقف على قبر المی) . القبور أال فزوروھا

بھذه العظة، فوهللا إنھ لمن غرائب ما یقع أنني أدخل في بعض األحیان بقیع الغرقد، وأعرف قبور بعض الناس الذین لھم عمائر وبنایات 
: ًلى رجل كان حكیما فقال لھوروي أن ھارون الرشید رحمھ هللا مر ع. بجوار البقیع فأنظر إلى قصره وأنظر إلى قبره وأتعظ عظة عظیمة

إن جئت وجدت الشخص یشید دنیاه ویعمرھا ثم ! بماذا أعظك: أي. ھذه قصورھم وھذه قبورھم! بماذا أعظك؟! یا أمیر المؤمنین: قال. عظني
قبور وھذه الدور فالقبر فیھ عظة عظیمة ویكسر القلب، ویورث الخشوع، ویذھب الكبر والقسوة والغفلة، والمتأمل في ال. فجأة یخرج منھا

فقبور تجدھا في . المتقاربة یجد بینھا كما بین السماء واألرض، فكم من قبر بجوار قبر بینھ وبین أخیھ ومن بجواره كما بین السماء واألرض
 وحولھا ًظلمة مظلمة وكھوف معتمة، لكنھا ملئت على أھلھا أنوارا من هللا جل وعال، وقبور تمر علیھا حولھا الناس یسرحون ویمرحون

ًالضیاء والفرح والسرور قد ملئت على أھلھا جحیما وسعیرا فال یعلم ما في القبور إال هللا، وفي الحدیث الصحیح عن النبي صلى هللا علیھ . ً
ھ في قبره وسلم من حدیث البراء بن عازب أن العبد الصالح إذا سئل وفتن في قبره، فسلمھ هللا من فتنتھ، وثبت هللا قولھ، وسدد كالمھ فسح ل

سبحان هللا فالقبور قد تكون كلھا قبور صالحین، وكل یمد لھ مد البصر بأمر هللا جل وعال، وبقدرة هللا جل وعال، واألمر أمر هللا، . مد البصر
 یلطف بنا إنھ والخلق خلق هللا، ال یعجزه سبحانھ وتعالى شيء، نسأل هللا العظیم بأسمائھ الحسنى وصفاتھ العلى أن یرحمنا في قبورنا، وأن

  .وهللا تعالى أعلم. ولینا
 
 
 
 

 (في لفظ: (وقولھ) في روایة: (الفرق بین قول الشیخ
 
 

اللفظ یكون مع اتحاد الروایة، : ، فھل ھناك فرق بین االصطالحین؟ الجواب)في لفظ(، وتارة )في روایة: (ًیقال عن الحدیث أحیانا: السؤال
ین مع اتحاد الروایة، ویختلف في اللفظ الرواة، وأما الروایة فتكون عن صحابي آخر كروایة عن أبي ً حدیثا بلفظ-ًمثال- كما یخرج البخاري 
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قد ینفرد مسلم بلفظ ولم یتفقا علیھ، : أي. متفق علیھ، ولـمسلم: -ًمثال-وقد تقول . ھریرة وجابر ، فھذه روایة أبي ھریرة، وھذه روایة جابر 
  .وهللا تعالى أعلم. نواع الروایة، وأنواع التلقي عن رسول هللا صلى هللا علیھ وسلمفھذه كلھا مصطلحات یقصد منھا بیان أ

 
 
 
 

 إذا رضعت البنت من جدتھا أم أبیھا
 
 

ًھذه البنت صارت أختا لھ من الرضاعة وبنتا لھ من النسب، : رجل لھ ابنة، فأرضعت أمھ ھذه البنت، فما الحكم في ذلك؟ الجواب: السؤال ً
ًھ من الرضاعة إذا أرضعتھا أمھ، وإذا أرضعتھا جدتھ أم أبیھ تصبح عمة لھ من الرضاعة وبنتا لھ من النسب، وھذا من األمور ًفتصیر أختا ل

ًالغریبة التي كثیرا ما تقع في مسألة صغار السن وكبار السن، ففي بعض األسر تعمر الجدة حتى ترضع بنات أبنائھا، أو أبناء أبنائھا ونحو 
 -ًمثال-وبعض األحیان العكس، فقد یرضع من بنت بنت ویكون . لحالة یرتفع الرضیع إلى درجة فوق الدرجة التي ھو فیھاذلك، وفي ھذه ا

ًویعتبر أخاه عما لھ من جھة الرضاعة، ویكون . یا عمي: في النسبة، فیقول ألخیھ: ًعما، فینـزل إلى درجة من جھة الرضاعة إلى أسفل، أي
ًذلك لو أن أخاه أرضعتھ بنت بنت أخت، فحینئٍذ ینـزل من مستواه األصلي، ویصیر خاال لھم، ویصیر خاال ألمھ وك. ًأخا لھ من جھة النسب ً

ًفالرضاعة لھا أحوال عجیبة جدا من جھة رفع اإلنسان ومن جھة وضعھ، حتى كانوا یذكرون ھذا في طرائف العرب . في بعض األحیان
وھذا قد یكون في بعض األحیان من العقوق؛ ألنھم یمنعون . اسكت فإني عمك: ھ من باب المداعبةالقدیمة، فالرجل یكون معھ ابنھ فیقول ألبی

وعلى كل . من ھذه األلفاظ خاصة مع الوالدین، فمن الطرائف التي تحدث أنھ انتقل بالرضاعة إلى درجة یصل فیھـا فوق الوالد وفـوق والدتھ
وهللا تعالى ). یحرم من الرضاعة ما یحرم من النسب: (أن النبي صلى هللا علیھ وسلم قالحال ھذا أمر شرعھ هللا عز وجل، كما في الحدیث 

  .أعلم
 
 
 
 

 ًحكم دفع المبلغ المتفق علیھ لمن اشترى أرضا نسیئة ثم ارتفع ثمنھا
 
 

تحدید لألجل الذي یدفع فیھ مجموعة من اإلخوة مشتركون في أرض، فأرادوا بیعھا، فرغب أحد اإلخوة بشرائھا، فوافق الجمیع دون : السؤال
إذا اتفق البائع والمشتري على السلعة وحددا : المال، ثم بعد سنوات ارتفع سعر األرض، فما صحة ھذا البیع، وبأي سعر یتم البیع؟ الجواب

 آخذ منك ھذه العمارة بمائة :قیمة السلعة فالبیع صحیح، ومسألة الدین ھل یشترط فیھ التأجیل أو ال یشترط تتعلق بمسألة قبض الثمن، فإذا قال
ُوإْن كان ذو : ّإلى أن ییسر هللا عز وجل علي فھذا رخص فیھ غیر واحد من العلماء رحمھم هللا، ولذلك قال هللا تعالى: ألف إلى میسرة، یعني َ ََ ِ

َُعْسرٍة فنظرة إلى مْیسرٍة  َ َ َ ََ ِ ٌ ِ َ َإذا تَداین: وأما قولھ تعالى. ، وأطلق األجل]280:البقرة[َ َ َ ًّتم بَدْین إلى أجل ُمسمى ِ َ ٍَ َ َ ِ ٍِ ْ ، فھذا من جھة الدیون ]282:البقرة[ُ
 فھذه على حسب ما -وھي المرسلة والمقیدة بأوصاف-وأما الدیون غیر المؤجلة . المؤجلة؛ ألنھا ھي التي یحدث فیھا النـزاع والخصومة
من المتفق علیھ قبل عشر سنوات أو الثمن الحالي، فإجماع العلماء أما ھل یدفع الث. یتفق علیھ الطرفان، وعلى كل حال فإنھ یصح ھذا البیع

على أنھ لیس لھ إال الثمن المتفق علیھ، وأنھ إذا جاء یطالب بزیادة وأفتى أحد بذلك فقد أفتاه بالربا الذي لعن هللا آخذه ومعطیھ، وھكذا في 
ًالدیون، فمن استدان ریاال واحدا قبل مائة سنة وجاء ورثتھ یریدون ً أن یقضوا دینھ ال یقضون إال ریاال واحدا، فھذا شرع هللا عز وجلً وفقھ . ً

المسألة أنھ لو استدنت منھ مائة لایر قبل خمسین سنة، فالمائة لایر إذا أعطاك إیاھا تعتبر في الشریعة من باب الرفق، ومعنى كونھ من 
، فلست أنت الذي فرضت علیھ أن یعطیك المال حتى تتضح من باب اإلحسان، فلیس أحد فرض على صاحب المال أن یدین: الرفق أي
خذھا إلى أن ییسر هللا لك، ولم ییسر هللا إال بعد عشر سنوات، أو بعد عشرین سنة، أو : فإذا رضي أن یعطیك مائة لایر وقال لك. الصورة

أصبحت تساوي عشرات أضعافھا لطالبك بالمائة بعد ثالثین سنة فمعنى ذلك أنھ متحمل الرتفاع قیمتھا ورخصھا، ولذلك لو أن ھذه المائة 
ًإنھ إذا أعطاه دینا : ولیس في ھذه المسألة إال شذوذ عن بعض أصحاب اإلمام أبي حنیفة وقول بعض أھل الرأي، فیقولون. ولم یطالبك بقیمتھا

اھم یتعصبون للرأي أكثر من األصل؛ في القدیم یقدر في وقت القضاء، وھذا یمیل إلیھ بعض المعاصرین، حتى إن بعضھم ناقشناھم فوجدن
َوإْن تْبتم فلكم ُرُءوُس أْموالكم ال تظلُمون وال تظلُمون : ألن هللا عز وجل قال َ َ َ ََ َْ ْ َُ ُ ُ ُ ُِ َِ َْ ْ ْ ّفبین أن العدل الذي قامت علیھ . وھذا في الدیون] 279:البقرة[ِ

ھو : والسبب في ھذا أنھ رضي بغنمھ وغرمھ، أي. ودون نقصالسماوات واألرض في الدیون وقرضاتھا أنھ یعطى نفس الدین دون زیادة 
فھذا أمر مسلم بھ؛ ألنھ أعطاه المال على أنھ یأخذه منھ كالودیعة، فال یتحمل أحد الغالء وال الرخص، وال  ٍراض لو ارتفع السعر أو نقص،

ن یحتاج إلى دراسة؛ ألنھ ما من یوم إال ویختلف سعر المال والفتوى بأنھ یقدر وُینظر كم قیمتھ، لو فتح بابھا لكان كل دی. یعطى إال عین مالھ
األصل في ھذا المال أنھ أعطي معاوضة بدون مكافأة وبدون : عن أمسھ وعن غده، وھذا باب لو جيء لتمریره فالشریعة أغلقتھ، وقالت

ذ المائة، فلم تعطھا مرابحة حتى تطلب بمعنى أنك لما أعطیتھ المائة أعطیتھا على سبیل الرفق بأخیك، فأنت أعطیت مائة وتأخ. بخس
عوضھا إذا خسر، ولم تقایض فیھا بالعوض حیث تستطیع أن تأخذ قیمتھا ومثل قیمتھا، فلیس لك إال رأس مالك، وھذا الذي ندین هللا بھ، 

ًوھذا الذي علیھ فتاوى أھل العلم سلفا وخلفا، فأصحاب الدیون ال یستحقون إال دیونھم لو أني استلفت من شخص : ھيلكن بقیت مسألة و. ً



 2236 

فقد جاء في الصحیحین من حدیث . ًعشرة ریاالت قبل خمس سنوات أو عشر سنوات، وأصبحت ال تساوي شیئا فالسنة المكافأة على الدین
یا : فقال. دهأ: ًأن النبي صلى هللا علیھ وسلم استسلف من رجل بكرا، ثم جاء الرجل یرید حقھ، فقال النبي صلى هللا علیھ وسلم(أبي رافع 
أعطھ؛ فإن خیر الناس :  فقال علیھ الصالة والسالم-ًال أجد إال سنا أفضل من السن الذي أعطاه: یعني-ال أجد إال خیار الرباعین ! رسول هللا

 علیھ وبسط لھ ًفأخذ العلماء من ھذا دلیال على أن الشریعة فتحت باب المكافأة، كمن استدان خمسة آالف لایر، ثم وسع هللا). ًأحسنھم قضاءا
وأصح قولي العلماء أنھ تجوز الزیادة حتى ولو . ًفي الرزق فأرجعھا وزاد مكافأة علیھا ساعة أو قلما أو ألف لایر لیس على سبیل االشتراط

الفضة فال فرق بین القضاء بالذھب و). ًخیر الناس أحسنھم قضاء: (كانت من نفس الذھب والفضة؛ ألن النبي صلى هللا علیھ وسلم قال
رحم : (وغیرھا، وھذا الذي تطمئن إلیھ نفسي، وھو أنھ تشرع المكافأة عند الدین ولو كانت من الذھب والفضة؛ لقولھ علیھ الصالة والسالم

ًهللا امرأ سمحا إذا قضى، سمحا إذا اقتضى ن عنده سماحة، فیطیل لك في األجل سماحة منھ، وبعضھم إذا استدا: أي) ًسمحا إذا قضى: (قولھ) ً
َوأْحسْن كما أْحسن هللا إلْیك : ًقضى قبل حلول األجل سماحة منھ أیضا، كما أنھ أحسن إلیك تحسن إلیھ، قال تعالى َ َ َ ََ ِ ُ َّ َ ََ ، فكما أحسن ]77:القصص[ِ

ف زیادة علیھا، لكن ًومن ھذا اإلحسان أنھ إذا أعطاك خمسة آالف تعطیھ ألفا أو ألفین أو ثالثة آال. هللا إلیك بتوسعة حالك تحسن إلیھ فتبادر
 .وهللا تعالى أعلم. بشرط أال یكون ذلك على سبیل االشتراط؛ فإنھ تجوز الزیادة بدون شرط؛ ألن الشریعة عممت في حسن القضاء

 
 
 
 

 حكم استحضار النیة في صالة االستخارة
 
 

: ن ینویھا في النوافل كسنن الرواتب؟ الجوابالذي یرید أن یصلي صالة االستخارة ھل ینوي لھا ركعتین خاصة بھا، أم أنھ یمك: السؤال
ركعتین من غیر : (، وقولھ)فلیركع ركعتین من غیر الفریضة: (صالة االستخارة ال تشترط لھا النیة؛ ألن النبي صلى هللا علیھ وسلم قال

ي أمر فدعا فإنھ یشرع لھ أن یدعو في لو صلى راتبة، أو سنة الوضوء، وبعدھا بدا لھ أن یستخیر ف: عام، ولذلك قال بعض العلماء) الفریضة
الشاھد أنھ ال تشترط لصالة االستخارة . واألفضل واألكمل أن یكون دعاؤه بعد التشھد وقبل تسلیمھ. التشھد، ویشرع لھ أن یدعو بعد السالم

  .وهللا تعالى أعلم. ركعتین مستقلتین
 
 
 
 

ًحكم من كان یصوم یوما ویفطر یوما إذا وافق صومھ یوم جم  عة أو وافق فطره یوم إثنین أو خمیسً
 
 

ًمن كان یصوم یوما ویفطر یوما فھل یفطر إذا وافق فطره إثنین أو خمیس؟ وھل یصوم إذا وافق صومھ یوم جمعة؟ الجواب: السؤال ً :
م أنھ أفضل من الفضل العام عند بعض العلماء مقدم على الفضل الخاص؛ ألنھ تفضیل من الوجوه كلھا، وورود الفضل الخاص ال یستلز

فجعل لھ ) فداك أبي وأمي: (تفضیل الرسول صلى هللا علیھ وسلم لـأبي بكر وعمر مع أنھ قال لـسعد بن أبي وقاص : من أمثلة ذلك. العام
. الفداء باألب واألم، وجعل المناصب الخاصة لبعض الصحابة، لكنھا فضائل خاصة ال تقتضي التفضیل على الفضل العام الوارد في الشرع

إذا التزمھ یستمر علیھ، ویبقى العارض الذي ال : فالفضل العام في الصوم الذي ھو المرتبة العلیا صوم یوم وإفطار یوم، قال بعض العلماء
لكن بعض العلماء . إنھ إذا قصدت بعینھا یصومھا بعینھا: قالوا یتكرر إال في السنة مرة، مثل یوم عاشوراء ومثل صیام ست من شوال،

 یستثنى إال یوم عرفة وعاشوراء اللذین ورد الفضل فیھما، أما الست من شوال فإنھا تدخل تحت صوم یوم وإفطار یوم، لكن البد ال: یقول
ًإذا صام یوما وأفطر یوما ال یحتاج إلى أن یصوم اإلثنین والخمیس؛ ألن الفضل العام مقدم على : فالشاھد أن بعض العلماء یقول. وأن ینویھا ً

ال تعارض بین العام والخاص، كما أنھ : ، والفضل العام جاء بترتیب معین وھو صوم یوم وإفطار یوم، وبعض العلماء یقولالفضل الخاص
فیرى أن ھذا ال یقدح في صوم یوم وإفطار یوم، فیرون أنھ . السبب الخاص الوارد: یشرع لھ أن یصوم یوم عاشوراء للسبب المعین، أي

وعلى كل حال كال القولین لھ وجھ، ونحن إذا . لى ترتیبھ في صوم یوم وإفطار یوم؛ ألنھ لسبب وموجبیصوم اإلثنین والخمیس ویبقى ع
لكال القولین وجھھ من باب التنبیھ على : كال القولین لھ وجھ ففي بعض األحیان نقول ھذا لعدم وجود مرجح ما، وبعض األحیان نقول: قلنا

 من فعل ھذا، وال نقصد أن الحق متعد؛ ألن الحق ال یتعدد، فالحق واحد، وھذا مذھب جماھیر أنھ ال ینكر على من فعل ھذا، وال ینكر على
ویحكى عن بعض أئمة . إن الحق متعدد: السلف والخلف، ولم یخالف في ھذه المسألة إال العنبري من أئمة األصول وقولھ شاذ؛ ألنھ قال

ٌلْوال كتاب من هللا سبق لمسكم فیما أخذتم عذاب :  الكتاب والسنة، كقولھ تعالىواألدلة كثیرة من. األصول لكن الصحیح أن الحق ال یتعدد ٌَ َ َ َ َ َ َْ ُْ ُْ ََ َِ َّ ِ َِ ََ ِ َّ
ٌعظیم  ِ ْعفا هللا عنك لم أذنت لُھم : ّ، فبین سبحانھ وتعالى أن الحق واحد، وأما االجتھاد األول فقال عنھ]68:األنفال[َ َ َ ِ َِ َ َ َ َْ ُ َّ  ّ، فبین أن األمر]43:التوبة[َ

إذا اجتھد الحاكم فأصاب كان لھ أجران، : (وقد دلت السنة على ذلك، فقال صلى هللا علیھ وسلم. فیھ صواب وفیھ خطأ، وھذا من حیث األصل
. ال ینكر على ھذا وال على ھذا: وحینما نقول. ّ، فبین أن االجتھاد إما صواب وإما خطأ، فال یتعدد الحق)وإذا اجتھد وأخطأ كان لھ أجر واحد

 وقد یبلغ بھ الغرور أنھ ال -نسأل هللا السالمة والعافیة-مرادنا أن بعض طالب العلم إذا ترجح عنده قول استھجن قول غیره وتعصب لشیخھ ف
ًیعتقد عالما یصیب السنة إال شیخھ، وھذا ال یجوز في المسائل الفرعیة التي اختلف فیھا األئمة األربعة، فتجده أبدا ال یلتفت إلى مذھب غی ر ً



 2237 

وقد ینھى عن التعصب ویقع . مذھب الحنابلة، أو مذھب المالكیة، أو مذھب الشافعیة، أو مذھب الحنفیة، وھذا ھو التعصب المذموم الممقوت
فھذا أمر ینبغي . عدو للسنة: لكن ھذا إذا خالفھ غیره قال عنھ. لھ دلیلھ: في تعصب أسوأ منھ، فتجد الحنفي أو الشافعي إذا خالفھ غیره یقول

أن ینتبھ لھ، فالمسائل الفرعیة التي وردت فیھا نصوص محتملة ال ینكر فیھا ما دام أن ھناك أئمة من السلف قالوا فیھا، فإن جاء شخص 
وال یأت یقول للذي یترك . أنت مبتدع: للذي قبض بعد الركوع وقبض بعد الركوع، واآلخر یرى أن القبض بعد الركوع بدعة فال یأت یقول

كما قرره شیخ - فھذه مسائل فرعیة اختلف فیھا الصحابة واألئمة، وأجمع السلف ودواوین العلماء وأھل العلم . ارك للسنةأنت ت: القبض
اإلسالم ابن تیمیة، واإلمام ابن القیم، والحافظ ابن حجر، واإلمام الحافظ ابن عبد البر من قبلھم، وكذلك العلماء رحمھم هللا في مسألة الخالف 

ًھ ال إنكار في المسائل المختلف فیھا فرعیا، فكل لھ دلیلھ وكل لھ قولھ، فال یعتدى على اإلنسان، وال یعاتب الشخص إذا أخذ الفرعي على أن
ًبقول یخالف قولي ما دام أن عنده سنة ودلیال، أورأى أن ھذا الحدیث حسن، وأنا أرى أنھ ضعیف، أو شیخي یرى أنھ ضعیف، فال آتي 

إن كان لھ شیخ یرجع إلیھ في األسانید، فكما أن شیخي یمكن أن یصیب ویخطأ كذلك . تتمسك باألحادیث الضعیفةأنت ! یا أخي: وأقول لھ
شیخھ یمكن أن یصیب  ًكذلك أیضا. شیخھ یمكن أن یصیب ویخطأ، وكما أن شیخي یمكن أن یصیب الصواب ویمكن أن یخطأ الصواب

ومن ھنا شملت الشریعة اإلسالمیة بھذا الخالف . ًال إال لحكمة یعلمھا هللا عز وجلالصواب، وھذا أمر محتمل، والشریعة ما جاءت بھ محتم
ًكثیرا من المسائل والنوازل والمشكالت المعاصرة، ولوال هللا ثم ھذا الخالف وھذه التفریعات والتفصیالت ما تفطنت األذھان، وال حصلت 

وتجد كل عالم . القواعد، وال عرفت األمھات إال بفضل هللا ثم بھذا الخالفالمناقشات، وال ضبطت األصول، وال فرعت الفروع، وال عرفت 
یقول بقول ولھ دلیل من كتاب هللا من آیة تحتمل أو حدیث یحتمل، فال ینكر على من أخذ بدلیل وحجة ما دام أن قولھ لیس بشاذ، ولیس بقول 

تابعین لھم بإحسان واحتملتھ النصوص ال إنكار فیھ، وھذا الذي نعرفھ بدعة وحدث، فنحن نرى أن ما اختلف فیھ أئمة السلف من الصحابة وال
 ومما ذكر أن من الواجب على العالم النصیحة لألمة في مسألة الخالف، ومن النصیحة لألمة أنھ في بعض األحیان. من كالم العلماء واألئمة

ب العلم على المناقشة لألدلة نفسھا، ویتعودون على التأصیل تتضح السنة ویخالفھا دلیل ضعیف، فیبین وجھ ضعفھ، وینبغي أن یتربى طال
فاقرأ في دواوین العلماء، لتجد في كتب العلماء كل الخالف الموجود فیھا، وتجد عفة األلسن، فال یخطئون إال األدلة، واقرأ . للمسائل بأدلتھا

د الشافعیة رحمھم هللا یجوز، ودلیلھ كذا وجوابھ كذا، فما قامت وال یجوز عندنا كذا وكذا، وعن: في بدائع الصنائع وغیره، فستجدھم یقولون
ْوما آتاكم الرُسوُل فخذوهُ وما نھاكم عنُھ : ًوالعجیب أن تجد شخصا یستدل بقولھ تعالى. مخالف للسنة: الدنیا وما قعدت، وال قال للشافعي ُ ُ َُ َ َ َ َ َْ َُ َ َُ َّ

َفانتُھوا  وھذا لیس من النصیحة لألمة؛ ألني إذا عودت طالبي ذلك علمتھم التعصب لي، وعودتھم . السنة عندي فقط: وكأنھ یقول] 7:الحشر[َْ
واقرأ كتب العلماء في المسائل الفرعیة، فإذا كان ھناك أدلة محتملة . أن یعتقدوا أال حق إال فیما أقولھ، وھذا لم یكن علیھ العلماء رحمھم هللا

 هللا وسعنا، كالذي ورد بداللة محتملة، وما ورد بداللة نصیة صریحة، فالشيء الذي ورد من الكتاب والسنة یوسع فیھا ما وسع هللا؛ ألنھ
لكن أن . ًإذا أتى شخص یشذ، أو یخالف، أو یأتي بآراء أو بأھواء یصادم بھا النصوص یرد علیھ قولھ كائنا من كان. بداللة نصیة صریحة

لف واألئمة، وتبدع المخالف فال، والصحابة رضوان هللا علیھم اختلفوا، كما قال شیخ ًتأتي في المسائل المختلف فیھا قدیما بین العلماء والس
فاألصل أن تجعل . كانوا یختلفون فیترحم بعضھم على بعض، ویصلي بعضھم وراء بعض، ویترضى بعضھم على بعض: اإلسالم 

ف مكانتھم، وتجدھم یحفظون للعلماء رحمھم هللا مناقشاتك لألدلة، ومن ھنا تربي طالب علم یحفظون للسلف مكانتھم، ویحفظون للخل
مكانتھم، أما إذا جاء العالم أو الشیخ في قراءتھ للفقھ وقراءتھ لألحادیث واألدلة یوھم طالب العلم أنھ ھو وحده الذي یفھم، وھو وحده الذي 

ً قوال محتمال للصواب والخطأ، وإن كان الصواب فھذا لیس من النصیحة، إنما النصیحة أن تبین لھم أنك تقول. یعرف السنة، فال ینبغي ھذا ً
ًنسأل هللا العظیم رب العرش الكریم أن یرینا الحق حقا ویرزقنا اتباعھ، وأن یرینا . في قولك أقوى، فتعذر غیرك الذي خالفك لدلیل وحجة

ًالباطل باطال ویرزقنا اجتنابھ، وأال یجعل الحق ملتبسا علینا، إنھ ولي ذلك والقادر علیھ   .وهللا تعالى أعلم. ً
 
 
 
 

 رفع الیدین بعد االنصراف من الصالة للدعاء
 
 

رفع الیدین في الدعاء إذا كان في المواضع المخصوصة والعبادات : ما حكم رفع الیدین بعد انقضاء الصالة مباشرة للدعاء؟ الجواب: السؤال
الناس عند انتھائھ من األذكار، أو عند انتھائھ من السالم یرفع یدیھ المخصوصة ُیمنع منھ إال في حدود ما ورد في الشرع، فما یفعلھ بعض 

نون  وقد نبھ بعض العلماء .  ھذا كلھ من الحدث-كما ُیفعل في كثیر من المواضع وبعض البلدان- ویدعو، أو اإلمام یفعلھ والمأمومون یؤمِّ
ولذلك تجد من یعتاد . دث؛ ألنھ شعار خاص في عبادة مخصوصةرحمھم هللا من المتأخرین الذین اطلعوا على ھذا العمل على أنھ بدعة وح

ھذه األمور إذا صلى في مسجد، وصلى بھ إمام ولم یرفع یدیھ أنكر علیھ؛ ألنھ صار یعتقد ذلك عبادة، حتى إن العوام یعتقدون أنھ من الشرع 
ًكانت عنده كربة أو نكبة أو فاجعة أو ضیق ففعل أحیانا ًولكن لو أن إنسانا فرغ من األذكار الشرعیة الواردة، و. والدین، وھذا من الحدث

ًأما الشخص الذي یجعلھ إلفا وعادة وداوم على ذلك فإنھ لم . دون أن یجعلھا عادة وسنة لھ، فھذا رخص فیھ غیر واحد من العلماء رحمھم هللا
اللھم ال مانع لما : (رأ األذكار التي تلي الصالة، ثم قالیثبت عن النبي صلى هللا علیھ وسلم ذلك، إنما ثبت عنھ علیھ الصالة والسالم أنھ ق

إلى آخر الحدیث، ولم یرفع یدیھ علیھ الصالة والسالم، فدل على أنھ لیس من السنة، خاصة أنھ إذا كان ...) أعطیت، وال معطي لما منعت
نسأل هللا العظیم رب العرش العظیم أن . مة والعافیةیدعو بصوت والمأمومون یؤمِّنون على دعائھ فھذا من الحدث والبدعة، نسأل هللا السال

  .وهللا تعالى أعلم. یرزقنا التمسك بالسنة
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 حكم المغاالة في المھور لزیادة مكانة المرأة ورفع قدرھا
 
 

، فما القول في ذلك؟ یظن بعض اآلباء أن المغاالة في مھر ابنتھ یزید من مكانتھا، ویشعر بقدرھا ولو كان على حساب إرھاق الزوج: السؤال
، فدل على أن البركة والخیر )خیر النساء أیسرھن مئونة: (المغاالة في المھور تمحق بركة الزواج، ولذلك قال صلى هللا علیھ وسلم: الجواب

لو كان مكرمة : الفي الزواج أال تكون فیھ كلفة، وأال یحمل الزوج ما ال یطیقھ، ولذلك نھى عمر رضي هللا عنھ عن المغاالة في المھور وق
فالسنة أال یغالي الرجل في مھر ابنتھ، وأن یطلب العدل والمعروف، وكلما یسر كان ذلك أعظم . لفعلھ رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم بابنتھ

ًس أن یكون أمرا ألجره، لكن إذا احتاجت البنت المھر، واحتاج والد البنت المھر لكلفة زواجھا وأمور محتمة علیھ ال بد من وجودھا فال بأ
ًنسبیا متفقا مع العرف، فیطلب مھر ابنتھ بالعرف، فإذا كان العرف درج على أن البكر ثالثین ألفا وأن الثیب خمسة عشر أو عشرین ألفا فال  ً ً ً

ًمانع أن یزوجھا حتى ولو بخمسة وعشرین ألفا، أو بعشرین ألفا ًذا كان الزوج غنیا ثم ھناك أمور نسبیة، وھي أنھ ینظر في حال الزوج، فإ. ً
ًثریا ملیئا أخذ منھ المعروف الذي ھو الثالثین، وإذا كان الزوج لیس عنده مئونة وال مال فزوجھ بخمسة آالف أو عشرة آالف، وفاعل ھذا ال  ً

والذي ینبغي .  تتغیرشك أن هللا سیبارك لھ في الزواج الذي یقع البنتھ، وھذا معلوم ومعھود وسنة من هللا عز وجل، وال تتبدل سنة هللا وال
على اآلباء أن یرحموا بناتھم وأن یرحموا األزواج؛ فإن الزوج إذا تحمل أمور الزواج بالدین أول ما یقع الضرر على البنت؛ ألنھ ربما 

فف في المھر لكن الوالد الذي یخ. طلقھا، وربما ضیق علیھا حتى تفتدي منھ ویحصل الخلع، ولربما ساءت أخالقھ؛ ألنھ یحس كأنھ اشتراھا
إذا جاءت البنت تخطئ أو تسيء أو تتجاوز بعض األمور التي ال ینبغي مجاوزتھا تجد الزوج یستحیي أن یشكوھا إلى والدھا؛ ألن المعروف 
كثر عنده وأخرس لسانھ، فجعل عینھ غاضھ عن كل خطأ وعیب في البنت، وجعل لسانھ أخرس ال یستطیع أن یتكلم؛ ألن الكریم ُیكسر 

لكن إذا بالغ في المھر فالخطأ الیسیر كبیر، والزلة الیسیرة كبیرة، فھذه كلھا أمور یجعلھا هللا عز وجل مسددات، فالیسر سبب في . وفبالمعر
ّالیسر، والتعسیر سبب في التعسیر، فمن ضار ضار هللا بھ، ومن عسر عسر هللا علیھ والذي ینبغي أن یلتفت إلیھ ھو كثرة العوانس في . ّ

فعلى . لمین، فكم من نساء ینتظرن من یتزوجھن، وكم من شباب ال یستطیعون اإلقبال على الزواج للتكالیف الموجودة في الزواجبیوت المس
ًاآلباء أن یتقوا هللا عز وجل، وأن یعلموا أن هللا سبحانھ وتعالى یرحم من یرحم، وقل أن تجد إنسانا یرحم في الحقوق وفي األمور التي یلیھا  ّ

 وأخواتھ إذا زوجھن، ویساعد الزوج في زواجھ، ویقف في المواقف الحمیدة الكریمة إال بارك هللا لھ في مالھ ورزقھ، وبارك في مثل بناتھ
ًفعلى المسلم أن یأخذ بھذه السنة التي كان علیھا سلفنا الصالح تبعا لرسول . ًھذا الزواج الذي جرى على یده، وجعل عواقبھ كلھا خیرا وبركة

ًكذلك أیضا ینبغي إلغاء األمور التي فیھا ضرر على الزوج من اشتراط الكلفات .  علیھ وسلم في التیسیر في أمور الزواجهللا صلى هللا
واألمور التي ال تحمد عقباھا وقل أن یعظم نفعھا، فالشخص إذا أراد أن یتزوج علیھ أن یقتصر على دعوة القرابة وبعض من یعرفھ، ولیس 

ًفلیت اآلباء واألمھات واألزواج والزوجات یتقون هللا عز وجل في أنفسھم ویتعقلون كثیرا . أمور الزواج وللبذخ فیھاٍھناك داع للتوسع في 
في ھذه األمور التي ال تعود على الناس بالخیر، وما ھي إال مظاھر فانیة، ووهللا مھما فعل فإنھ ال یسلم، ومن العجیب الذي ذكره بعض 

ًاجا قد تكلف صاحبھ وكان ثریا غنیا، وكان مظھر جعل زواجھ من أجمل وأحسن وأكمل ما یكون علیھ حضرت زو: اإلخوان أنھ قال ً ً
فأصبحت المباھاة . فعل وفعل وفعل وفعل! قبحھ هللا: فإذا بھم یسبون ھذا الغني الثري ویقولون. فحضرت مع بعض أقربائھ: الزواج، قال

ًثم حضرت زواجا بعد ذلك : قال.  فأھانھ هللا، وطلب العزة بمعصیة هللا فأذلھ هللا عز وجلًسببا في الذلة، لقد طلب الكرامة في معصیة هللا
ًمقتصدا میسرا مخففا ال كلفة فیھ، فكان أن قالوا ً فما أحد یسلم . ما أطعم الضیوف وما فعل الذي أرادوه: أي. فعل هللا بأھل الزوج والزوجة: ً

فإذا كان الشخص في الزواج دعا العشرات ولم یزد على عدد معین، . وال الذي أخذ بالقصدمن الناس، ال الذي أعطاھم وأشبع بطونھم، 
وعلى كل حال فھناك تجاوز من الناس خاصة في ھذا ! ?وجاءتھ أمة من الناس فھل العتب علیھ، أو على ھذا الطفیلي الذي جاء بدون دعوى

ئمة وطالب العلم أن یقرعوا قلوب الناس في ھذا األمر وأوصیھم بذلك، واألجر الزمان، والذي أحب أن أقولھ ھو أني أتمنى من الخطباء واأل
في ھذا عظیم إذا ذكروھم، وأن یذكروا كل ظالم كم في بیتھ من بناتھ الالتي لم یتزوجن، ولیذكروا كل والد أن یسأل نفسھ كم من بنت 

سأل نفسھ ولیبحث عن األسباب، والعیب أن نرى أخطاءنا موجودة فلی. جاوزت العشرین، بل الخمسة والعشرین، بل الثالثین ولم تنكح بعد
ّونسكت عنھا، فھناك أسباب موجودة، وعلینا أن ننبھ الناس، وأن نكثر من ھذه الخطب التي تبین للناس ھذا الخطأ الفادح؛ فإن كثرة الفواحش  ُ

 یحصى عددھن، وقد ذكر لي أن في بعض المدن ماال یقل والمنكرات ھي بسبب كثرة المطلقات والمرمالت والعوانس من األبكار الالتي ال
أسأل هللا العظیم . ًعن أربعین ألف بنت عانس، والسبب في ھذا تكالیف المھر التي ذكرناھا، وھي عامل كبیر جدا أثرت على كثیر من الناس

بارك على نبینا محمد، وعلى آلھ وصحبھ رب العرش الكریم أن یصلح األحوال، وأن یلطف بنا في العاقبة والمآل، وصلى هللا وسلم و
 .أجمعین

 
 
 
 

 [2[ كتاب الظھار -شرح زاد المستقنع 
مما قد یقع فیھ العبد المسلم الظھار، وھو أمر خطیر، والبد أن یدرك المسلم مدى عظم ھذا األمر عند هللا، وأدلة حرمتھ من الكتاب والسنة، 

 .ھ من األحكام التي ینبغي معرفتھاومقاصد الشرع من تحریم ھذا األمر، وما یلتحق ب
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 أدلة تحریم الظھار من الكتاب والسنة
 
 

فیقول : أما بعد. بسم هللا الرحمن الرحیم الحمد  رب العالمین، والصالة والسالم على أشرف األنبیاء والمرسلین، وعلى آلھ وصحبھ أجمعین
ِدمات المتعلقة بكتاب الظھار، وبینا حقیقة الظھار وأركان الظھار، ونبھنا على تقدم معنا بیان بعض المق] كتاب الظھار : [ المصنف رحمھ هللا ِ ِّ

أجمع العلماء رحمھم هللا ]. وھو محرم : [ ِثم شرع المصنف رحمھ هللا في بیان حكم الظھار، فقال. بعض المسائل المتعلقة بتلك المقدمات
هللا، كما أن دلیل العقل  ى هللا علیھ وسلم الصحیحة وإجماع أھل العلم رحمھمعلى أنھ محرم، واألصل في تحریمھ كتاب هللا وسنة النبي صل

ِفأما دلیل الكتاب فإن هللا سبحانھ وتعالى بین أن الظھار منكر من القول وزور، كما قال تعالى. یدل على تحریمھ َوإنُھم لیقولون ُمنكرا من : ّ َ َ َِ ً َ ْ ُُ َ َّْ ِ
ًالقْول وزورا  ُ َ ِ َ ّنكر والزور محرمان، فلما وصف هللا عز وجل ھذا القول بھذا الوصف أشعر بالتحریم، وبین أنھ غیر جائز ، والم]2:المجادلة[ْ َ

ًشرعا، فعند علماء األصول أنھ إذا ورد الذم للشيء في الكتاب أو السنة فإن ھذا یدل على حرمتھ، خاصة إذا كان الذم قویا مرتقیا إلى  ً ً
ًفھنا ذم شرعي؛ ألن الوصف بكونھ منكرا وزورا مذموم . الذم الشرعي، والذم الطبعي: سم إلى قسمینوالذم ینق. درجات الكراھة التحریمیة ً

ًشرعا، فدل على أنھ محرم، وھذا أوال ِأن هللا سبحانھ وتعالى بین وجوب الكفارة على من قال الظھار وأراد أن یعود، فإیجاب الكفارة : ًثانیا. ً ّ
أن إیجاب الكفارة على الجماع في نھار رمضان دال على حرمتھ، وإیجاب الكفارة على القتل الخطأ دال ِعلى الظھار دال على حرمتھ، كما 

ًوما كان لُمْؤمن أْن یقتل ُمْؤمنا إال خطأ : على حرمتھ في األصل، كما قال تعالى َ َّ ًَ َِ ِ ِ َِ َ َ َ َُ ْ َ ، فدل على أنھ شيء في األصل محرم، ]92:النساء[ٍ
ٌوإن هللا لعفو غفور : ِمة دلت على حرمة الظھار من ھذه الوجوه، ومنھا قولھ تعالىفالمقصود أن اآلیات الكری ُ َُ ٌّ ََّ ََ َ َّ ّ، فبین أنھ یعفو ]2:المجادلة[ِ

َالذین ُیظاھُرون : ِفلما ختم آیة الظھار في قولھ تعالى. ًویغفر، فدل على أن ھناك موجبا لإلساءة والذنب الذي یترتب علیھ العفو والمغفرة َِ َِ ْمنكم َّ ُ ْ ِ
ْمْن نسائھم  ِ ِ ِ أما السنة فإن النبي صلى هللا . ِ دل على أن الظھار موجب للذنب واإلساءة من قائلھ-العفو والمغفرة-بھذین الوصفین ] 2:المجادلة[َِ

ًعلیھ وسلم أنكر على أوس رضي هللا عنھ وأرضاه ظھاره المرأتھ، وأوجب علیھ التكفیر، وھذا یدل أیضا على ما دل علیھ  دلیل الكتاب من ِ
ِكذلك أیضا أجمع العلماء على أن الظھار محرم. حرمة الظھار وأما دلیل العقل فألن الشریعة قامت على جلب المصالح ودرء المفاسد، وال . ً

ّأنت علي كظھر أمي: شك أن الزوجة إذا امتنع زوجھا منھا وقال لھا تحرم المرأة فإن ھذه مفسدة عظیمة؛ ألنھا تحرم الرجل على امرأتھ، و. ِ
وحینئٍذ یتعرض الرجل للحرام وتتعرض المرأة للحرام، وال شك أن أصول الشریعة دالة على دفع الضرر، وھذا من أعظم . على زوجھا

الضرر، ثم إن الشریعة أقامت النكاح على اإلمساك بالمعروف، فأصول الشریعة دالة على أن الزواج والنكاح ینبني على العشرة بالمعروف، 
ك المسلم زوجتھ بالمعروف، ولیس من المعروف أن یجعلھا بمثابة األم وھي لیست بأم لھ، فیمتنع من عشرتھا، ویمتنع من اإلحسان فیمس

فدلیل العقل أن الظھار یتضمن الضرر واإلساءة، وذلك موجب للوصف بالتحریم؛ ألن كل ما فیھ . ًإلیھا والقیام بحقوقھا، بنـاء على ھـذا اللفـظ
ًلمسلم واإلساءة إلى المسلم فإنھ محرم شرعا، والسبب في كون ما یوجب اإلساءة واألذیة والضرر محرما أن فیھ اعتداء، وهللا ضرر على ا ً ً

ُوال تْعتدوا : عز وجل یقول َ َ ِوتعاونوا على البرِّ والتقوى وال تعاونوا على اإلثم والُعدوان : ، وقال]190:البقرة[َ َِ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َْ ْ ِْ ْ ِ َ َّ َُ ْ َُ فھذا اعتداء؛ ألن ] 2:المائدة[َ
نثرت لھ ما في بطني، ولما رق : ومن ھنا جاءت امرأة أوس وشكت إلى رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم وقالت. الزوج اعتدى على زوجتھ

 واالعتداء ًفھذا یدل على أنھ فیھ ضررا وإساءة، والشریعة جاءت لدفع الضرر واإلساءة. عظمي وضعف بدني ظاھر مني، إلى هللا أشكوه
وھذه الحرمة من أعظم أنواع الحرمات، أي أنھ محرم ألنھ كبیرة من كبائر . ِفمن ھذا كلھ نخلص إلى القول بإن الظھار محرم. على الغیر

. عتقادكبائر متعلقة باال: ِالذنوب؛ ألن المحرمات فیھا ما ھو صغیر وفیھا ما ھو كبیر، فالظھار من كبائر الذنوب، وكبائر الذنوب تنقسم إلى
ِفالظھار من الكبائر المتعلقة باألقوال، ویشارك غیره من الكبائر القولیة، أي أنھ لیس بذنب . وكبائر متعلقة بالعمل. وكبائر متعلقة بالقول

متھ في معتاد، أما الدلیل على كونھ كبیرة فعند طائفة من العلماء رحمھم هللا أنھ إذا ترتبت الكفارة المغلظة على فعل دل ذلك على حر
ومن ھنا أوجب هللا عز وجل على من جامع في نھار رمضان كفارة، واعتبر ذلك من كبائر الذنوب من حیث . األصل، وأنھ من الكبائر

سواء -إن ورود العقوبة على فعل الشيء : األصل؛ لما فیھ من االعتداء إذا تعمد جماع امرأتھ في نھار رمضان، ومن ھنا یقول بعض العلماء
إن شرب الخمر كبیرة، وإن الزنا كبیرة؛ ألن فیھا عقوبة شرعیة : ومن ھنا قالوا.  تدل على أنھ كبیرة من كبائر الذنوب-نیة أم مالیةأكانت بد

ًمقدرة، والكفارات نوع من العقوبة؛ ألنھا عقوبة في البدن وعقوبة بالمال، وعقوبتھا بالمال أن فیھا تكفیرا للرقبة، وفیھا إطعام ستین مسكینا، ً 
ًوھذه عقوبة مالیة؛ ألن الرقبة مال، فیحتاج أن یشتري رقبة لیعتقھا، ویشتري طعاما لیطعم ستین مسكینا، وفیھا عقوبة بدنیة؛ ألنھ یصوم  ً

وعلى ھذا ال یشك أحد أن مثل ھذا القول الذي عوقب علیھ بھذه العقوبة في أنھ یصل إلى حد الكبائر، ولو كان من صغائر . شھرین متتابعین
. نوب لما ترتب علیھ الكفارة؛ ألن الصلوات الخمس تكفر ما بینھا من صغائر الذنوب، وأمرھا أیسر من الكبائر ولو أن الكل ذنب وخطیئةالذ

ِالضمیر عائد إلى الظھار، وابتدأ المصنف رحمھ هللا كتاب الظھار ببیان حكمھ ألن أول ما یحتاجھ طالب ] وھو محرم : [ قولھ رحمھ هللا ِ
ً الشيء معرفة مقدمات تخص ذلك الشيء، وبعد ذلك معرفة موقف الشرع منھ، فھل ھو جائز أم ال؟ وإذا كان جائزا فھل یلزم بھ العلم في

ًالشرع أو ال یلزم؟ وإذا ألزم بھ فھل ھو في مقام الواجبات أو المستحبات؟ وإذا كان غیر جائز شرعا فھل ھو محرم أو مكروه؟ وھل حرمتھ 
 .......[ وھو محرم: [ ؟ فقال رحمھ هللامغلظة أو غیر مغلظة

 
 كیفیة وقوع الظھار وتحققھ

 
 

مني كطھر أمي، أو : أنت علي، أو معي، أو: ًفمن شبھ زوجتھ أو بعضھا ببعض أو بكل من تحرم علیھ أبدا بقولھ لھا: [ قال رحمھ هللا تعالى
ھذا یشبھ : یقال) فمن شبھ زوجتھ أو بعضھا: (قولھ]. م فھو مظاھر كالمیتة والد: أنت علي حرام، أو: كید أختي، أو وجھ حماتي ونحوه، أو

ًإذا كان كریما غزیرا كثیر الخیر، كما أن البحر یكثر خیره، : محمد یشبھ البحر: ًإذا كان مثیال لھ واشترك معھ في شيء أو أشیاء، تقول: ھذا ً
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ھو الداللة : في الشجاعة والقوة ونحو ذلك، فالتشبیھ عند العلماء: د، أيعلي كاألس: وكذلك تقول. ًأو غزیرا في علمھ كما أن البحر یكثر نفعھ
وقد بینا من قبل أن التشبیھ یحتاج إلى أربعة . ًعلى أن شیئین اشتركا في أمر أو أمور، وبناء على ذلك ال بد من وجود التشبیھ في الظھار

ّأنت علي : فھنا المشبِّھ ھو الزوج، فالزوج إذا قال المرأتھ. ة للمشابھھَّمشبِّھ ومشبھ، ومشبھ بھ، ووجھ الشبھ أو الصیغة المتضمن: أركان ِ
كظھر أمي فھو المشبھ، فلو قال أجنبي قلنا لیس بظھار، كذلك لو قال من یستمتع بالمرأة على غیر وجھ الزوجیة، كالسید مع أمتھ فإنھ لیس 

ومشبھ بھ وھي األم أو من في حكمھا . زوجة حقیقیة وزوجة حكمیة: نَّوالمشبھ ھو الزوجة التي في عصمة الزوج، والزوجة زوجتا. بظھار
ووجھ الشبھ أو الصیغة المتضمنة للمشابھة ھي اللفظ الدال على الظھار، فھذه ھي . من المحرمات بالنسب أو السبب أو الرضاع كما سیأتي

ھي كل امرأة عقد : حقیقیة أم زوجة حكمیة، والزوجة الحقیقیةسواء أكانت زوجة ] فمن شبھ زوجتھ : [ قال رحمھ هللا. أركان التشبیھ األربعة
ًعلیھا الرجل عقدا شرعیا صحیحا ً ّأنت علي كظھر أمي : ِفالمرأة إذا عقد علیھا صح الظھار منھا، فلو عقد علیھا وبعد العقد مباشرة قال لھا. ً ِ

َالذین ُیظاھُرون:  ذلك أن هللا تعالى یقولفال یشترط أن یكون قد دخل بھا، بل مجرد العقد كاٍف، والدلیل على. فظھار َِ َِ ْمنكم مْن نسائھم  َّ ِْ ِ ِ ِ َِ ُ ْ
◌ه، وكل امرأة عقد علیھا اإلنسان فھي من نسائھ، والدلیل على ذلك قولھ ]2:المجادلة[ ِ، فبین أن المشبھ ھي المرأة التي من نساء المشبِّ َّ ّ

ِوربائُبكم الالتي في ُحُجوركم مْن: تعالى ِ ِ ِْ ُُ ُِ َّ َ َ ْ نسائكم الالتي َدخلتم بھن فإْن لم تكونوا َدخلتم بھن فال ُجناح علْیكم َ ْ ْ ْ ُُ ُ ُ ُ ُ َُ ََ َ ََ َ َ َ َ ََّ َّ ِ ِ ِِ ِِ ِ ِْ ْ ، فوصف المرأة ]23:النساء[َّ
ًوالحكمیة ھي الزوجة المطلقة إذا كان طالقھا طالقا رجعیا وكانت في العدة، ف. ًبكونھا من نساء الرجل مدخوال بھا أو غیر مدخول بھا إنھا ً

ِأنت، أو : من شبھ كل زوجتھ، كأن یقول لھا: أي] فمن شبھ زوجتھ : [وقولھ. ِأثناء العدة إذا ظاھر منھا فإنھ یحكم بوقوع الظھار وبصحتھ
وھي غیر حاضرة في . زوجتي مني كظھر أمي: أو.  مني كظھر أمي- سواء أكانت حاضرة في المجلس أم كانت غائبة-فالنة : یقول

ّأنت علي كظھر أمي: ًبھا كفاحا فیقول لھا في وجھھاالمجلس، أو یخاط . كلك: فھذا بالنسبة لمن شبھ زوجتھ كلھا، وفي حكم ذلك من یقول. ِ
جسدك، واختلف في قولھ روحك، واختار جمع من العلماء أنھ ظھار؛ ألن التعذیب بالروح یراد ولیس المراد بھ استقرار : جسمك، أو: أو

فالنة، : ِأنت، أو: شبھ كل الزوجة، بقولھ لھا: فھذه كلھا ألفاظ بمعنى واحٍد، فمن شبھ زوجتھ، أي. عن الجسدالروح، والروح لیست منفصلة 
ِأنت كلك، أو: زوجتي فالنة، أو: أو ] أو بعضھا : [ قولھ. ِأنت: ِنفسك فكل ھذا آخذ حكم قولھ: ِروحك، أو: ِذاتك، أو: ِجسمك، أو: ِجسدك، أو: ِ
والصحیح أن اختیار الجزء للتعبیر . ِظھرك، وھذا فیھ خالف بین العلماء رحمھم هللا. ِیدك. ِصدرك. ِرأسك: لھابعض الزوجة، كقولھ : أي

ًفإما أن یكون داال على ذلك بدون وجود احتمال، وأما أن یكون داال على ذلك بالنیة، فلو قال لھا: ِبالظھار كاختیار الكل على تفصیل . ِرأسك: ً
 بالفرج أو بأعضاء یحرم النظر إلیھا في -ًمثال- حینما یعبر  لكن. ِوقصد الظھار فظھار. ِرأسك: ار، ولو قال لھاوقصد اإلكرام فلیس بظھ

ّیدك علي كظھر أمي: فلو قال لھا. ِیدك: أعضاء من جسدھا یكون في حكم الكل، مثل قولھ ّظھرك علي كظھر أمي فظھار: أو. ِ والدلیل على . ِ
َّتبت یَدا أبي لھٍب وتب : كل، فقال تعالىذلك أن هللا عبر بالید عن ال ََّ ْ ََ َ ََ ِ : ، والتباب متعلق بكل أبي لھب ولیس بیده وحدھا، وقال تعالى]1:المسد[َ

ْفبما كسبت أْیدیكم  ُ ِ َ ْ َ ََ َ َ ِذلك بما قدمت یَداك وأن هللا لْیس بظالم للعبید : ، وقال تعالى]30:الشورى[ِ ِ َّ ِِ ِ َِ َ َ َ َ َ َ َْ ٍ َّ َ ََ َ َّ َ ْ ، فذكر الجزء وأراد الكل، فال یوجد ] 10:الحج[ََّ
ِیسري في الظھار ما یسري في الطالق، وقد تقدم : ًیدك علي كظھر أمي، ویقصد الید استقالال، لكن بعض العلماء یقول: زوج یقول المرأتھ

وھو الذي -مذھب بعض العلماء وأما ھل یسند التحریم للجزء أو ال یسند ف. معنا تفصیل ھذه المسألة، وذكر أقوال العلماء فیھا واألدلة
ّیدك طالق، أو یدیك علي كید أمي، أو كظھر أمي، أو كأمي، :  أنھ یسند التحریم للجزء ویسري على الكل ثم یفصل، فإذا قال لھا-اخترناه ِ ِ

ال : بعض العلماء یقولو. فبعض العلماء یرى أنھ إن قال ذلك تصبح المرأة كلھا محرمة من بدایة اللفظ، یعني أن الجزء معبر بھ عن الكل
وقد بینا فائدة ھذا الخالف في الطالق، وھي أنھ لو . یتعلق التحریم مباشرة، وإنما تحرم الید ثم یسري إلى جمیع البدن؛ ألن الید متصلة بالبدن

وقبل دخولھا للدار . خلت الدارِیدك طالق إن د: لو قال لھا: تطلق مباشرة، والمذھب الثاني یقول: ِیدك طالق فإن المذھب األول یقول: قال لھا
قطعت یدھا فال طالق، ألنھم یرون أنھ أول شيء یقع بالید ثم یسري، فلو قطعت الید التي علق الطالق بھا فإنھ ال یسري؛ ألن الطالق لم 

لنا فیھا، والخالصة أن ِومسألة الظھار تتفرع على مسألة الطالق، وقد بینا ھذه المسألة وفص. ًیصادف محال یتعلق بھ حتى یحكم بالسریان
ِیدك رجلك بطنك فرجك رأسك، ونحو ذلك فالكل سواء، : ً، أو شبھ بعضا من أعضائھا المتصلة كقولھ)ِأنت: (إن شبھ الكل فقال: نقول ِ ِ ِ ِ

 ...... .فاختیار الجزء للتعبیر بالظھار كاختیار الكل، أما لو كانت منفصلة فسیأتي الكالم عنھا
 

 ھ بھن في الظھارالنساء المعتبر التشبی
 
 

النساء الالتي یحرمن على اإلنسان ینقسمن إلى محرمات على التأبید ] ًببعض أو بكل من تحرم علیھ أبدا : [ قال المصنف رحمھ هللا
ومحرمات على التأقیت، والمحرمات على التأبید ھن المحرمات من النسب والسبب والرضاع، وقد تحرم المرأة على التأبید لعارض مختص 
ًمثل مسألة المالعنة، فإن النبي صلى هللا علیھ وسلم لما وقع اللعان فرق بینھما فراقا إلى األبد، فال یجتمعان أبدا، ولذلك قال الزھري رحمھ  ً

ا كاذب، حسابكما على هللا، أحدكم: (واألصل في ذلك قولھ علیھ الصالة والسالم. ًمضت السنة أن یفرق بین المتالعنین فال یجتمعان أبدا: هللا
). إن كنت صدقت فھو بما استحللت من فرجھا، وإن كنت كذبت علیھا فذاك أبعد لك منھا: قال! مالي: یا رسول هللا: ال سبیل لك علیھا، قال

 وأما بالنسبة للمحرمات فھن من جھة النسب. فالمفارقة بین المالعن والمالعنة فرقة أبدیة، لكن ھذا التحریم األبدي ال یوجب المحرمیة
والسبب، فأما من جھة النسب فسبع، وھن األمھات والبنات واألخوات والعمات والخاالت وبنات األخ وبنات األخت، وأما من جھة السبب 

. فأربع، وھن أم الزوجة وبنت الزوجة وزوجة األب وزوجة االبن، والمحرمات من جھة الرضاع ھن جھة الالتي یحرمن من جھة النسب
 متفقون -ما عدا الظاھریة والشافعیة في قول عندھم على تفصیل-مھن مؤبد، وفي الرضاع والنسب جمھور العلماء فھؤالء المحرمات تحری

وھؤالء السبع النسوة المحرمات بالنسب إذا شبھ زوجتھ بواحدة منھن فإنھ یقع الظھار، لكن الظاھریة . على أن ھذا التحریم تحریم مؤبد
فلو ظاھر من زوجتھ فشبھھا بمحرمة من المحرمات من .  أن غیر األم واألم سواء بالنسبة للمحرماتِیخصون الظھار باألم، والجمھور على

ّأنت علي كبنتي، أو: النسب فعند جمھور العلماء لو قال ًكبنت أخي كبنت أختي فإنھا محرمة ظھارا، : كعمتي، أو: كخالتي، أو: كأختي، أو: ِ
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رمات من جھة السبب فبعض العلماء ال یرى أن تشبیھ الزوجة بالمحرمات من جھة السبب لكن بالنسبة للمح. ھذا من حیث األصل عندھم
ّأنت علي كزوجة أبي، أو: یوجب الظھار، فلو قال لھا كفالنة وھي زوجة أبیھ أو زوجة ولده فإنھ ال یقع : كحلیلة ولدي، أو: كزوجة ابني، أو: ِ

أما الرضاع فمن العلماء من أطلق وھو مذھب الجمھور، . ر بالسبب كما یقع بالنسبِوالصحیح مذھب الجمھور أنھ یقع الظھا. عندھم الظھار
إذا كانت المرأة المحرمة من جھة الرضاع تحریمھا منذ والدتھ : ومنھم من فصل وقسم الرضاع إلى رضاع طارئ ورضاع أصلي، فقالوا

بنتھا من الرضاع، وبعد سنتین أو ثالث من الرضاع ولدتھ أمھ، لو أن أمھ أرضعت امرأة فصارت : ًفھذا رضاع موجب للتحریم أصال، مثالُھ
أما لو طرأ الرضاع وولد وھي أجنبیة، أو ولدت بعد والدتھ ثم . فإن ھذه األخت من الرضاع محرم لھ منذ والدتھ، وھذا رضاع أصلي

سبب في ھذا أن الشافعیة رحمھم هللا الذین وال. رضعت من أمھ فھذا التحریم من الرضاع لیس في األصل، فلو شبھ بھا ال یقتضي التحریم
ولذلك فرق عندھم بین الشيء الطارئ وبین الشيء المؤبد، . عندھم ھذا التفصیل یرون أن النص جاء باألم، واألم فیھا وصف تحریم مؤبد

والدلیل . لزوجة یوجب الظھاروالصحیح ما ذھب إلیھ جمھور العلماء من أن المحرمات من جھة النسب أو السبب أو الرضاع، إذا شبھ بھن ا
ًعلى ذلك واضح؛ ألن المرأة حكم بكونھا محرمة على الرجل، وشبھھا بامرأة محرمة بغض النظر عن كونھا من قبل كانت حالال لھ أو في 

ِالذ: المستقبل على الوجھ الثاني الذي سیأتینا إن شاء هللا في التحریم المؤقت، فاألصل عندنا أن هللا تعالى یقول ْین ُیظاھُرون منكم مْن نسائھم َّ ِْ ِ ِ ِ ِ َِ َ َُ ْ َ
ًما ُھن أمھاتھم إْن أمھاتُھم إال الالئي ولدنُھم وإنُھم لیقولون ُمنكرا من القْول وزورا  ًُ ْ ُ َُ َ َ َ َ َ َ َ َِ َ َ َْ ُِ ِ َّ ِ َّ ََّ َّ َْ ْ ْ ِْ ِ ِْ َّ َّ ُ ، فجعل المسألة قائمة على التحریم، وقائمة ]2:المجادلة[ُِ

نـزیلھا منـزلة من تحرم علیھ وال یحل لھ نكاحھا كل ھذا من المنكر ومن قول الزور، وھو موجود في تشبیھ على االمتناع من الزوجة، وت
ًوبناء على ذلك . َّالزوجة باألخت من الرضاعة، أو بالبنت من الرضاعة، أو بالعمة من الرضاعة، وغیرھن من المحرمات الالتي ذكرن

ِل امرأة تحرم بنسب أو سبب أو رضاع تدخل في الظھار، وأن األمر لیس فیھ التفصیل الذي فالصحیح من أقوال العلماء رحمھم هللا أن ك
أما . ذكروه؛ ألن الموجب للتحریم موجود في الكل، فیكون الحكم ووجھ االشتراك بین األم وغیرھا موجود في النسب والسبب والرضاع

الزوجة؛ ألن هللا حرم أن نجمع بین األختین، وبین المرأة وعمتھا، وبین المحرمات من جھة التأقیت فكأخت الزوجة، وكعمة الزوجة وخالة 
ّأنت علي كأختك قالوا: لو أنھ قال لھا: ًالمحرمة مؤقتا إذا شبھ زوجتھ بھا فال ظھار، أي: ًالمرأة وخالتھا، وبناء على ذلك قال بعض العلماء ِ :

ألصول أنھ ظھار؛ ألن المعنى موجود فیھ، فھو یشبھھا بھا في حال حرمتھا والصحیح واألقوى الذي تطمئن إلیھ النفس من حیث ا. ال ظھار
ّأنت علي كأختك: علیھ، فیقول ّأنت علي كظھر أختك: وأختھا محرمة علیھ، أو قال لھا. ِ  ...... .فھذا كلھ یعتبر في حكم الظھار. ِ

 
 حقیقة الخالف في األعضاء التي یصح المظاھرة منھا

 
 

َالذین ُیظاھُرون : ھ تعالىللعلماء وجھان في قول َِ َِ ّأنت علي كظھر أمي، فھل المراد بالظھر ھنا : ِوذلك في لفظ الظھار، وھو قولھ] 2:المجادلة[َّ ِ
ولذلك لما . الحقیقة وھو العضو المعروف من الكاھل إلى العجز، أم أن المراد بھ الظھر المركوب؛ ألن العرب تعبر بالظھر عن المركوب

 لیس لنا إال ناضح قد حج -ما عندي ظھر: أي-ما معنا ظھر ! یا رسول هللا: ما منعك أن تحجي معنا؟ قالت: (مرأة فقال لھاسأل رسول هللا ال
ومما یدل على أن الظھر ). فإذا كان رمضان فاعتمري؛ فإن عمرة في رمضان كحجة معي: (فقال لھا: الحدیث، وفیھ) .. علیھ أبو فالن

، فالظھر المراد بھ المركوب والناقة التي تركب، فیعبر بھ لیكنى بھ )الظھر مركوب بنفقتھ: (ھ الصالة والسالمالمراد بھ المركوب، قولھ علی
إن الظھر المراد بھ المركوب فالمراد بھ الجماع وإتیان المرأة؛ ألن الرجل یجامع زوجتھ، فكأنھ حرم : فإذا قیل. عن الشيء المركوب
إنما : الوجھ الثاني یقول. ّجماعك علي حرام، كجماع من سمى ممن تحرم علیھ: حرام كجماع أمي، أوّجماعك علي : جماعھا، فھو یقول لھا

المراد بھ الظھر نفسھ حقیقة، والعرب عبرت بالظھر وھو مجمع اإلنسان؛ ألن حركة اإلنسان كلھا موقوفة على ھذا الظھر، وقیام اإلنسان 
ِبھ الظھر فمعنى ذلك أن الظھار حكم هللا  إن المراد: وعلى كال الوجھین لو قلنا. ذات بالذاتًكلھ بھذا الظھر، فھو یشبھ شیئا بشيء، یعني ال

وھذا لیس من النقص لھم، فال یظن أحد - ولذلك من العجیب أن بعض الظاھریة رحمھم هللا رحمة واسعة . ًبكونھ ظھارا مع أنھ تشبیھ بالجزء
ّأنت علي كأمي ال یقع الظھار، وإذا قال: ال لھالو ق:  قالوا-أننا ننتقص ھؤالء األئمة والعلماء ّأنت علي كظھر أمي یقع الظھار: ِ وقولھم . ِ

مرجوح، لكن ال ینقص من مكانتھم رحمھم هللا برحمتھ الواسعة، وھذه األمور التي تقع من بعض الفقھاء ینبغي أن یعلم أنھا من الغیرة على 
لكن انظر إلى مدى االھتمام . و أنھ في بعض األحیان یزاد في ذلك ویتجاوز بھ عن حدهالنص وااللتزام بظاھر النص والتقید بالشرع، ول

لو بال : بالفقھ اإلسالمي، وكیف بلغ من التقید بالنصوص؛ حیث إن الظاھریة یتقیدون بالنص كما ورد، حتى إن بعضھم قال في مسألة البول
إنھ إذا حذف : نقول ھذا كلھ من الجمود على الظاھر، لكن المقصود ھنا أنوصحیح أن . في إناء وصبھ لما شملھ التحریم كالبول مباشرة

والدلیل على ھذا أن الشریعة تعبر بشيء وتنبھ على أن ما ھو أعلى منھ من باب أولى أن یدخل تحت النص؛ . الظھر أو أبقاه فالحكم واحد
ّأنت علي كظھر أمي فمن باب أولى إذا قال لھا: ألنھ إذا قال لھا فإذا كان الظھر وحده أوجب التحریم فمن باب أولى إذا . ّ علي كأميِأنت: ِ

ِوعلى كل حال فكل المحرمة أو بعضھا یوجب الظھار، لكن لیس كل أجزاء المرأة المحرمة عند العلماء رحمھم هللا یقع التحریم . ذكر الكل
ّت علي كظھر أمي فظھر األم یحرم النظر إلیھ، ویحرم أن ینظر أن: بالتشبیھ بھ، فالحنفیة خصوا األعضاء التي یحرم النظر إلیھا، فلو قال ِ

ّأنت علي كید أمي قالوا: لكن لو قال لھا. إلى فرجھا أو فخذیھا أو بطنھا، فھذه ھي األشیاء التي عندھم فیھا الظھار ال یقع الظھار؛ ألن الید : ِ
ٌوھذا اجتھاد منھم رحمھم هللا، فھم . ھذا ال یقتضي التحریم: قالوایجوز النظر إلیھا ولیست بمحرمة، ویجوز أن یصافحھا وأن یمس یدھا، ف

ِنظروا إلى أن الظھار فیھ لفظ الظھر، وأعملوا المعنى ونقحوا مناط النص، فنظروا إلى أن الظھر یحرم النظر إلیھ ویحرم االستمتاع بھ، 
ّأنت علي كرأس أمي ال : ه األربع دون غیرھا، فلو قال لھاالحكم مختص بھذ: ًوجمعوا أوصافا موجودة في ھذه األربع دون غیرھا وقالوا ِ

ًظھار ولو نوى بھ الظھار، فال یقع عندھم ظھارا : ِومذھب المالكیة رحمھم هللا من أوسع المذاھب في مسألة الظھار، فعندھم لو أنھ قال لھا. ِ
ّأنت علي كریق أمي ِاشربي ناویا بھ الظھار وقع ال: كلي، أو: أو قال لھا. ِ ًظھار؛ ألنھم یوسعون في ذلك، كما ھو أیضا عندھم في مسائل ً ِ

فالمالكیة رحمھم هللا یشددون في التحریم في . الطالق، وفائدة معرفة األقوال الفقھیة والخالفات معرفة مسالك العلماء رحمھم هللا في األبواب



 2242 

ذلك، ولكن الشافعیة والحنابلة رحمھم هللا فصلوا، فقال الشافعیة في ِالطالق وفي الظھار، وقد تقدم معنا بیان مسائل عدیدة، وبینا أدلتھم في 
ًإما أن یذكر عضوا یعبر بھ عن التكریم واإلجالل، أو یذكر عضوا ال یعبر بھ عن ذلك، فإن ذكر عضوا یعبر بھ عن التكریم : تفصیلھم ً ً

ِأنت علي كعین أمي، أنت عندي كر: واإلجالل سألناه عن نیتھ، فإن قال لھا ّ قصدت : ِنسألھ ھل قصدت الظھار؟ فإن قال: أس أمي، قالواِ
ًالظھار لیكون ظھارا، وإن قال ًلم أقصد ظھارا، وإنما قصدت إعزازھا وإكرامھا وأنھا عندي بمنـزلة أعز شيء من الناس وأغالھم عندي : ِ

 القول صحیح وأمیل إلیھ، فإذا ذكر أعضاء یقصد وھذا. ِأنت كرأس أمي فحینئٍذ ال ظھار: وھو أمي، وأعز شيء في اإلنسان رأسھ، فقلت لھا
ًثم أیضا فصلوا مع الحنابلة في . بھا التشریف والتكریم كالرأس والصدر، وقصد من ھذا إكرامھا فلیس بظھار، وإن قصد الظھار فھو ظھار

 عضو متصل أو إلى عضو منفصل، فإذا مسألة األعضاء المتصلة والمنفصلة، وقد تقدمت معنا ھذه المسألة في الطالق إذا أسند الطالق إلى
وأجزاء اإلنسان منھا ما . المنفصلة فإنھ لیس بظھار، وإن كان في األجزاء المتصلة فإنھ ظھار على التفصیل الذي ذكرناه كان في األجزاء

ھ في حكم المنفصل، ھو متصل ومنھا ما ھو منفصل أو في حكم المنفصل، وما في حكم المنفصل متردد بین المنفصل والمتصل، ورجح أن
ِأنت كریق أمي لیس بظھار؛ ألنھ لیس بعضو متصل، ولم یقع التشبیھ بالوارد فیھ : فالدمع والریق واللعاب كلھ في حكم المنفصل، فلو قال لھا

ظفر، وقد فاألعضاء التي اختلف فیھا ھل ھي متصلة أم منفصلة ھي كالشعر وال. النص من كل وجھ، ولذلك ال یقتضي التحریم من كل وجھ
، وذكر شعر اإلنسان ھل ھو في حكم المتصـل أو في حكم )القواعد الفقھیة(ذكر ھذه المسألة اإلمام ابن رجب رحمھ هللا في كتابھ النفیس 

متصل إن الشعر في حكم ال: وھذه المسألة تتفرع علیھا ما ال یقل عن خمسین مسألة من مسائل الفقھ، ومنھا ھذه المسألة، فإن قلنا. المنفصـل
ِأنت علي كشعر أمي، أو شعرك مني كشعر أمي، أو شعرك عندي كشعر أمي فظھار: فإن قال لھا ِ ّ إنھ في حكم المنفصل فلیس : وإن قلنا. ِ

ففصل العلماء رحمھم هللا في ھذه . ًشعرك طالق فلیس بطالق إن كان منفصال، وھو طالق إن كان في حكم المتصل: بظھار، وإن قال لھا
بالنسب كاألمھات والبنات ]. بنسب أو رضاع : [ قولھ. صحیح أن الشعر والعظم والظفر في حكم المنفصل ال في حكم المتصلالمسألة، وال

واألخوات والعمات والخاالت وبنات األخ وبنات األخت، وھن السبع الالتي سمى هللا عز وجل، والرضاع مثلھن، فیحرم من الرضاع ما 
بیانیة، فسواء ) من] (من ظھر أو بطن أو عضو آخر ال ینفصل : [ قولھ. یم بالرضاع من جھة المصاھرةیحرم من النسب، وفي حكمھ التحر

: ًأذكر الظھر وھو األصل، أم البطن أم عضوا آخر كالید، لكن بشرط أن یكون غیر منفصل، فالشعر ینفصل ألنھ یقص فینفصل، فلو قال لھا
 ...... .ًفلیس ذلك موجبا للتحریم من كل وجھِأنت عندي كشعر أمي فشعر أمھ منھ ما یتساقط، 

 
 األلفاظ الدالة على الظھار

 
 

ّأنت علي أو معي أو مني كظھر أمي : بقولھ لھا: [ قولھ ّأنت علي، أو: قول المظاھر]. ِ ًلي كل ھذا یعتبر داال : عندي، أو: مني، أو: معي، أو: ِ
. معي، وال لي، فسواء أذكر ھذه الصفة أم لم یذكرھا فالحكم واحد ویقع الظھار: العندي، و: ِأنت كأمي دون قولھ: وكذلك قولھ. ِعلى الظھار

األم ھي األصل، وتمثیلھ ]. أو وجھ حماتي : [ قولھ. األصل أن یذكر الظھر، وما ال ینفصل یكون حكمھ كحكم الظھر] أو كید أختي : [ قولھ
ًء رحمھم هللا في المتون الفقھیة، وھذا یزید طالب العلم فائدة، ویزیده علما باألخت والحماة فیھ نوع من التسلسل في األفكار عند الفقھا

ًوبصیرة إذا أراد أن یخطب، أو یفتي، أو یوجھ، أو یعلم، والعلماء بعض األحیان یذكرون أشیاء عجیبة، لكن یقصدون مغزى ومعنى، وھذا 
ثم . كظھر أمي فھو ظھار: ة المتفق علیھا والمجمع علیھا، وھي أنھ إذا قالالمراد بذلك القاعد] ظھر أمي : [ فقولھ. نبھنا علیھ أكثر من مرة

فخالف في العضو الذي ھو الظھر فاختار الید، وخالف في الذات التي ھي األخت، فھذا مثال للمحرمة من جھة النسب من ] كید أختي : [ قال
ًر الظھر، وأنھ یمكن أن یذكر بدال عنھ أي عضو بشرط أن یكون فجمع لك بین األمرین، فتفھم منھ أنھ ال یشترط أن یذك. غیر األمھات

ًمتصال، وكذلك أیضا ال یشترط أن یكون الظھار منحصرا في األم، ولذلك قال ًِ كید حماتي : لو قال] أو وجھ حماتي : [ وقولھ]. كید أختي : [ ً
. ھم أقارب الزوجة: ھي أم الزوجة، واألحماء: ، والحماةفانتقل إلى الوجھ] كوجھ : [ ربما شك شاك أن العضو ینفصل في الید، لكن قال

التشبیھ بالمحرمة من جھة السبب، وھنا استدرك بعض : ًاستفدنا منھ أنھ ال یشترط العضو في المشبھ بھ، ثانیا) كوجھ حماتي: (فقولھ
والحقیقة أنھ لو ذكر .  رضاعة، فیذكر السبببنسب أو سبب، أو: كان الذي ینبغي أن یقول: المتأخرین رحمة هللا علیھم على المصنف فقالوا

ًكان ھذا بدیعا منھ في الداللة على أنھ یرى ] وجھ حماتي : [ السبب كان أفضل في اإلشارة إلى المحرمات من جھة المصاھرة، لكن لما قال
ن قسیمین یدخل بینھما ثالث وال وبعض العلماء ربما یذكر في المت. أن المحرمات من جھة المصاھرة كالمحرمات من جھة النسب والرضاع

ینبھ على الثالث من باب الذوق في األلفاظ، فالعلماء رحمھم هللا كانت عقولھم فذة في صیاغة الكالم، لكن فرق بین أن تصاغ ھذه المتون لقوم 
ًإلخ، وھذا لیس إال نوعا من ...ھذا خطأ، وھذا كذا : یعقلون یعرفون ھذه النكت واألفكار، وبین من یتھجم أو یأتي یستدرك ویالحظ، فیقول

فیذكر النسب ویذكر الرضاع والقسیم الثالث داخل بینھما من جھة السببیة، وبعض األحیان إذا ذكروا الرضاع مع النسب . اللطائف البدیعة
َسیذكُر مْن یخشى : ینبھون على أن السببیة تابعة لھ، خاصة في مسائل النكاح، لكن كما قال تعالى ْ َ َ َ ََّ فھؤالء العلماء رحمھم هللا ]. 10:علىاأل[َّ

َُّیحذر من االستدراك علیھم والتعقیب علیھم، خاصة إذا اشتمل االستدراك على التھجین لرأیھم، نسأل هللا السالمة والعافیة، بل كانوا رحمھم 
ولذلك . ًالكتب غالبا ما كان یقرؤھا إال العلماءًهللا على دقة، وأحیانا یتركون األمور الظاھرة واألمور الخفیة ألجل مخاطبة العلماء؛ ألن ھذه 

ًتجد العالم لما یأتي إلى تلك المتون یجد أمرا معتادا، وطالب العلم المتمكن یجد أمرا یعمل فیھ فكره أكثر، فیتعود على الدقة ً ومن الفوائد التي . ً
وأقصد العلماء األئمة - أنك إذا قرأت تآلیف العلماء أوصي بھا طالب العلم، وأوصي بھا كل شخص یتحرى الحق والصواب أنھ من المجرب 

ً وكان عندك اعتقاد في قرارة قلبك بعلمھ وفضلھ ودقتھ وتركیبھ للمسائل، ووجدت شیئا في ظاھره الخطأ ستتعب - الجھابذة خاصة أئمة السلف
 ذكر ھذا الشيء الذي ینبغي ذكره، فما إن في تحصیل السبب وكشف األمر الذي من أجلھ أغفل ھذا األمر الذي ال ینبغي إغفالھ، أو ترك

ًوھذا شيء نحن جربناه ووجدناه، والعكس، فلن تجد شخصا . وأنت عندك ھذا الشعور إال تفتح لك من العلم والفھم ما هللا بھ علیم تعمل فكرك
ًسریع التخطئة، عجال في الفھم، قاصرا في  ال یقدر أھل العلم، وال ینظر إلیھم بما ھم أھلھ، خاصة أئمة السلف، إال وجدتھ -والعیاذ با- ً
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ًاإلدراك، بعیدا عن مستوى األذكیاء؛ ألنھ ال یفھم العالم إال عالم، وال یعرف الفضل إال أھلھ، وھذا من أراد أن یجربھ في نفسھ، أو في من 
 من بعض طالب العلم، - السالمة والعافیةنسأل هللا- ًومن أغرب ما ذكر لي أن شخصا كنت أعرفھ . ًیتعقب غیره أو ینتقد غیره سیجده جلیا

) اإلمامة(فذات یوم كان یقرأ في كتاب . ًكان بعض مشایخنا یحذره كثیرا، وكان كثیر الجرأة على تخطئة العلماء رحمھم هللا وتتبع عثراتھم
ًفإن استووا في القراءة فأطولھم ذكرا : (فقرأ قولھ فنحن .. ًا، وأخذ یشنع على من قال ھذاَفأطولھم ذكر:  فصحفھا وقال-  عز وجل: أي-ْ
لما ذكر المصنف النسب وذكر الرضاع فالقسیم الثالث لھما وھو السببیة داخل في التحریم، فلو أنھ شبھھا بھن فالمعنى موجود في : نقول ھنا

نحوه في الجانبین في : دنحو الشيء مثلھ، أو شبیھھ، المرا). ونحوه: (وقولھ. المحرمات من جھة السبب كالمحرمات من جھة النسب
األعضاء، وفي التحریم، فنحوه في األعضاء كالید والرأس والرجل والظھر وغیرھا من األعضاء المتصلة، ونحوه في المحرمات كاألخت 

 ...... .والعمة والخالة وغیرھا
 

ّأنت علي حرام أو كالمیتة والدم: حكم قول ِ 
 
 

ّأو أنت علي حرام : [ قولھ ختلف العلماء رحمھم هللا فیھا، وھذه المسألة فیھا ما ال یقل عن عشرة أقوال ألھل العلم رحمھم هللا، ھذه الكلمة ا]. ِ
ّأنت علي : ًوكان یحكي بعض العلماء أن ھذه المسألة بلغت عشرین قوال من كالم السلف والخلف رحمھم هللا، وھي قول الرجل المرأتھ ِ

ِأنت الحرام، وحرمتك، وأنت محرمة، وعلي الحرام منك، ونحو ذلك:  وبعضھم یلحق بھا.ِأنت لي حرام: أو. ِحرام، أو أنت مني حرام ّ ِ ِ فھذه . ِ
ویروى ھذا عن بعض . تقع ثالث تطلیقات: فمنھم من یقول: ثم اختلفوا على أقوال. توجب الطالق: ُاأللفاظ اختلف فیھا، فبعض العلماء یقول

ثم قال . طلقة إن نوى فیھا: طلقتان، ومنھم من یقول: ومنھم من یقول. طلقة بائنة:  یقولالسلف منھم عمر رضي هللا عنھ وأرضاه، ومنھم من
وھذا . إنھ یمین یوجب الكفارة: ومنھم من یقول. إنھ لیس بطالق، وإنما ھو لغو ال شيء على قائلھ وبھ قالت الظاھریة وغیرھم: آخرون

ّأنت علي حرام فظھار، : إنھ إذا قال لھا: ومنھم من یقول. ي هللا عنھما، وغیرهمأثور عن حبر األمة وترجمان القرآن عبد هللا بن عباس رض ِ
والحقیقة أن ھذه المسألة ذكرنا . ویروى عن أمیر المؤمنین عثمان بن عفان رضي هللا عنھ وأرضاه، واختار ھذا القول اإلمام أحمد بن حنبل 

ًوالصحیح في ھذه المسألة أن ھذا الكالم لیس بظھار مطلقا، وإنما العبرة بالنیة، فإن األقوال فیھا واألدلة والمناقشة والردود في باب الطالق، 
ًأنت علي حرام قاصدا الطالق فطالق، ثم ینظر في قصده إن قصد الطلقة فطلقة، وإن قصد الطلقتین فطلقتین والثالث فثالث، إال أن فیھ : قال ّ ِ

ًلم أقصد شیئا فاألشبھ واألفضل أنھ یكفر كفارة : ِقصدت الظھار فإنھ ظھار، وإذا قال: ا قالوأما إذ. ًوجھا أن الطلقة تكون بائنة كطلقة الفسخ
ّأنت علي حرام لم یوافق األصل الشرعي، : ًیمین خروجا من الخالف، وھناك وجھ بأنھ ال شيء علیھ؛ ألن هللا لم یحرمھا؛ ألنھ إذا قال ِ

ّأنت علي حرام، ویستوي في ھذا: لھفھذا ما یقال في قو. ًفلیست بحرام حقیقة وال شرعا ّأنت حرام، وأنت الحرام، وحرمتك، وأنت علي أو : ِ ِ ِ ِ ِ
ّأنت علي كالمیتة، فھذه ألحقوھا بقولھ: إذا قال لھا] أو كالمیتة : [ قولھ]. أو كالمیتة والدم : [ قال. مني أو معي ّأنت علي حرام، والحنابلة : ِ ِ

ًأنت الحرام ظھارا: ًقیاسا یرون قولھ إن ھذا یدل على أن لفظ التحریم في : ظھار قالوا ، وعندھم قول الصحابي حجة، فلما أفتى عثمان بأنھِ
ِاألصل یقتضي الظھار، فإذا ذكر محرما كالمیتة والخنـزیر والخمر فشبھھا بھ یكون في حكم الظھار لكن . ومنھم من یقصر على المیتة. ًِ

ِأنت كالمیتة فإنھ طالق بالثالث فتحرم : وعند المالكیة رحمھم هللا إذا قال لھا. میتة یسأل عن نیتھِأنت كال: الصحیح ما ذكرناه، فإذا قال لھا
ّأنت علي حرام، أما أنت علي حرام فتدخل في االحتماالت؛ : ًوھذا قول قوي جدا، وھو أنھا تكون محرمة علیھ بالثالث، بخالف قولھ. علیھ ِ ّ ِ

ُّیا أیھا النبي: ألن هللا قال ُِّ َّ َ م ما أحل هللا لك ََ َ لم تحرِّ َ َ ََ ُ َّ َّ َِ ُ ُ ْقد فرض هللا لكم تحلة أْیمانكم : ثم قال] 1:التحریم[َ ُْ ُِ َِ َ ََ َ ََّ َ َ َُ َّ ِأنت : ، لكن إذا قال لھا]2:التحریم[ْ
لكن لو قال . ًثالثاِكالمیتة، فھذا الوجھ في تشبیھھ إذا قصد بھ الظھار فظھار، وإذا قصد بھ الطالق فطالق، لكنھ أشبھ ما یكون أن یقع 

ّأنت علي كالمیتة فھنا أمر ینبغي التنبیھ علیھ، وھو أن القاضي یعزره ویؤدبھ، فإذا رأى تأدیبھ بالسجن سجنھ، أو بالضرب ضربھ، : المرأتھ ِ
ّأنت علي كالدم: ال لھاكذلك لو ق] والدم : [ قولھ. أو بالتوبیخ وبخھ، فالبد أن یزجره؛ ألن ھذا مما یوجب التعزیر عند العلماء رحمھم هللا ِ .

 ...... .ًكل ما تقدم یحكم بكونھ مظاھرا: أي] فھو مظاھر : [ قولھ
 

َّأنت علي كظھر أبي: حكم قول الزوجة لزوجھا َ 
 
 

ال من ِفي ھذه الجملة سیبین المصنف رحمھ هللا أن الظھار ال یصح إ] وإن قالتھ لزوجھا فلیس بظھار وعلیھا كفارتھ : [ قال رحمھ هللا تعالى
الزوج، فال یصح من الزوجة أن تظاھر من زوجھا بأن تجعلھ في مقام أبیھا أو أخیھا أو ابنھا، أو نحو ذلك ممن ھم من القرابة، وعلى ھذا 

ْالذین ُیظاھُرون منكم مْن نسائھم : جماھیر السلف والخلف واألئمة رحمھم هللا، واستدلوا بقولھ تعالى ِْ ِ ِ ِ ِ ِ َِ َ َُ ْ َ َوالذین : وقولھ تعالى، ]2:المجادلة[َّ َِ َّ
ُْیظاھُرون مْن نسائھم  ِ ِ ِ ِ َِ َ َأنت : ِفدلت ھذه اآلیة الكریمة على أن الظھار إنما یقع من الزوج لزوجتھ، ولھذا لو قالت المرأة لزوجھا] . 3:المجادلة[َ

ّعلي كأبي، أو أنت علي كأخي، أو نحو ذلك فلیس بظھار ء رحمھم هللا في الواجب علیھا، فجمھور اختلف العلما). وعلیھا كفارتھ: (قولھ. َّ
ِأنت علي كأبي قاصدة الظھار، فإنھ لغو وال شيء علیھا، فال كفارة یمین وال كفارة : األئمة على أن المرأة لو خاطبت زوجھا وقالت لھ ّ َ

ًظھار، وإنما قالت منكرا من القول وزورا مما ال یعتد بھ وال یشتغل بھ، ولكن ال شك أنھا قالت أمرا ً  یحرم علیھا قولھ، فتستغفر هللا وتتوب ً
ّأنت علي كأبي، فإنھا تكفر كفارة الیمین، كما قالھ اإلمام األوزاعي الفقیھ الشامي : وذھب طائفة من العلماء إلى أنھا لو قالت لزوجھا. إلیھ

ھا؛ ألن األصل براءة الذمة حتى یدل الدلیل أنھ ال كفارة علی: والصحیح القول األول. بل تكفر كفارة الظھار: وقال بعض العلماء. المشھور
ِعلى شغلھا، وقد دلت نصوص الكتاب والسنة على ثبوت كفارة الظھار في الظھار المعتبر، وھذا لیس بظھار، وثبوت كفارة الیمین في  ِ

ِأنت : ٌولذلك لو قال رجل المرأتھ. اًالیمین المعتبرة، وھذا لیس بیمین، وبناء على ذلك فإنھ ال یصح إلحاقھا بالزوج في إیجاب الكفارة علیھ
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ِإن الظھار ال یقع فمعنى ذلك أنھا تعود :  ولم تلزمھ لمجرد القول، فما دام أنھم یقولون-بالجماع: أي-ّعلي كظھر أمي لزمتھ الكفارة بالعود 
 الندم واالستغفار والتوبة إلى هللا عـز ًإلى زوجھا، ولذلك یقوى القول بأنھ ال تجب علیھا الكفارة أصال، وأن ھذا لغو، وال شيء علیھا إال

ّأنت علي كأبي: -من باب اإلكرام-ّأنت علي كأبي التكریم؛ ألنھا ربما قالت لزوجھا وبعلھا : وھذا إذا لم تقصد بقولھا. وجـل أو أرادت أن . َ
ًأنت علي كأخي، وال تقصد بذلك تحریما: أنت في مقام أخي، أو: تعزه وتجلھ فتقول لھ ّ. ...... 

 
 األسئلة

 
 

...... 
 

 كحرمة مكة أنت علي حرام: حكم قول الزوج
 
 

ًأنت حرام علي كحرمة مكة، ھذا یكون طالقا أو ظھارا؟ الجواب: قول الرجل المرأتھ: السؤال ً ّ ، والصالة والسالم على : ِ باسم هللا، والحمد 
الخالف بین العلماء رحمھم هللا، وھنا شبھ تحریمھا بمحرم؛ ألن مكة فالتحریم ذكرنا فیھ : أما بعد. رسول هللا، وعلى آلھ وصحبھ ومن وااله

حرم الشيء یحرم حرمة فھو حرام، والحرام ھو الممنوع؛ ألن مكة لھا حرمة، قال صلى هللا علیھ : لھا حرمة، وأصل الحرام مأخوذ من
فھذا یدل على أن ). حرم مكة یوم خلق السماوات واألرضإن هللا  : (-كما في الصحیحین- وقال ) إن هللا حرم مكة ولم یحرمھا الناس: (وسلم

لھا حرمة، وتشبیھ الزوجة بأنھا محرمة علیھ وممنوعة منھ كالممنوع من مكة مما حرم هللا عز وجل ال یختلى خالھا وال یقطع شوكھا وال 
وأما ھل ھو ظھار؟ أم طالق فھذا یفصل . رماتیسفك بھا الدم، ھذا وجھ شبھ واضح من جھة التحریم، فالمعنى فیھ كما لو شبھھا ببقیة المح

ما تقدم من خالف العلماء رحمھم هللا في مسألة التحریم، وھو أنھ یسأل عن نیتھ إن قصد بھ الطالق فھو طالق؛ ألنھا تحرم علیھ  فیھ على
ھار؛ ألن المعنى موجود، وإن وتمنع منھ كما حرم أي شيء من المحرمات، فإذا قصد بھ الطالق فھو طالق، وإن قصد بھ الظھار فھو ظ

  .وهللا تعالى أعلم. خرج مني ھذا اللفظ وال أقصد معناه فلغو، لكنھ یعزر: قصد بھ اللغو فقال
 
 
 
 

 حكم ثقب إذن المرأة لتعلیق الذھب
 
 

ماھیر أئمة السلف ھذه المسألة فیھا خالف، لكن جمھور العلماء وج: ما حكم ثقب األذن للنساء لتعلیق الذھب وغیره؟ الجواب: السؤال
إنھ ال یجوز؛ قالوا ألنھ مثلھ وتعذیب للصبیة، وتعذیب لإلنسان نفسھ : والخلف على جواز ثقب أذن المرأة من أجل وضع الحلي، والذین قالوا

جمھور من والصحیح ما ذھب إلیھ ال. ًإذا كان كبیرا وألن الزینة مرتبة كماالت، وتعذیب البدن ال یجوز إال في الضروریات والحاجیات
جواز ثقب أذن الصبیة، والدلیل على ذلك ما ثبت في الحدیث الصحیح عن عائشة رضي هللا عنھا في حدیث أم زرع ، فإن النبي صلى هللا 

وھذا ال یكون إال بالقرط المعلق في األذن، وفي الصحیحین من حدیث بالل ) ِوأناس من ُحليِّ أذني: (علیھ وسلم ذكر عن أم زرع أنھا قالت
على مشروعیة وجواز  ، والقرط ال یثبت في اإلذن إال بالوخز والحفر، فھذا الدلیل یدل)فجعلن یلقین من حلیھن وأقراطھن : ( ضي هللا عنھر

  .وهللا تعالى أعلم. ثقب أذن الصبیة، وال بأس في ذلك وال حرج فیھ
 
 
 
 

 حكم إنزال الجنین في الشھر األول لعذر
 
 

في إسقاط الجنین قبل : ي الشھر األول وأرادت أن تسقط حملھا ألنھا مریضة، ھل یجوز لھا القیام بذلك؟ الجوابإذا حملت المرأة ف: السؤال
ًاألربعة األشھر الجمھور على أنھ ال یجوز؛ إعماال لألصل، ومن العلماء رحمھم هللا من رخص بجواز إسقاط األجنة قبل األشھر األربعة، 

یجمع خلق أحدكم في بطن : (وحدیث ابن مسعود . ھ ال یجوز التعرض لألجنة إال بدلیل شرعي واضحومن حیث األصول الشرعیة ال شك أن
یدل على أنھ خلق، والجمع ھذا جزء من الخلق، وال یجوز التعرض للخلق، والشریعة ال تجیز لألطباء أن یتدخلوا في أبدان الناس إال ) أمھ

وغیر ھذین الجانبین ال یجوز للطبیب أن یتدخل في بدن . الطب العالجي والدوائي: ب الثانيوالجان. الطب الوقائي: الجانب األول: في جانبین
): حفظھا حاصلة: (وجل، فقولھم ًحفظ الصحة حاصلة واستبدادھا زائلة بإذن هللا عز: قالوا في تعریف الطب المشروع: اإلنسان، ولذلك نقول

: وقولھم. صائح تحافظ على صحتھ وال یبتلى بمرض، فھذا من حفظ الصحة حاصلةھذا الطب الوقائي، فالطبیب یعطي المریض إرشادات ون
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كمریض أصابھ المرض یعالج، وغیر ھذین الجانبین عبث، وتدخل في خلق هللا عز وجل، واعتداء على حدود ) واستبدادھا بإذن هللا زائلة(
ًفین، وما خرج عن ھذین الھدفین یعتبر تدخال في خلق هللا عز فال یجوز لألطباء أن یقدموا على شيء یخرج عن ھذین الھد. هللا ومحارمھ

َأال لُھ الخلق واألْمُر : وجل مثل العبث في الجینات الوراثیة، ومثل تغییر صفات الجنین قال تعالى َ ُ َْ ْ َ ُأال لُھ الخلق : ، فقولھ ]54:األعراف[َ َْ ْ َ َ
ِ الخلق، فالخلقة للخالق، فھو الذي یصور، وھو الذي یدبر سبحانھ لیس ألحد أن یتدخل في: ھذا أسلوب حصر وقصر، أي] 54:األعراف[

َوتعالى أال لُھ الخلق واألْمُر تبارك هللا رب العالمین  َ َ َ َ َ َِ َُّ َْ ْ ُْ َّ َ ُ ََ فإذا جاء الطبیب یرید أن یتدخل في الخلقة جاءتھ اللعنة، ولذلك لعن ]. 54:األعراف[َ
رة والمتفلجة، وھي المرأة ال تستطیع تفلج أسنانھا إال بطبیب یحسن ذلك، فلعن هللا المرأة التي النبي صلى هللا علیھ وسلم الواشرة والمستوش

المغیرات خلق : (تفعل، ولعن هللا من یقوم بذلك الفعل، الواشـرة والمستوشـرة والواصـلة والمستوصـلة، كلھن مغیرات للخلقة، ثم قال في 
، وأمر إنزال الجنین )تداووا عباد هللا: (ًن، ویدفع عنھا بإذن هللا؛ عمال بقولھ صلى هللا علیھ وسلموالطبیب یحافظ على الصحة في األبدا). هللا

فیھ تفصیل، ولو كان یعرف الجنین : خرج عن ھذا فلیس بطب بل ھو عبث ومجاوزة للحدود الشرعیة، فالخلق إذا تخلق في بطن األم نقول
 تفعل إال بنص شرعي، فھذه أبدان لھا حرمات، وھذه أمور ال یجوز التسرع فیھا؛ ألنھا خلقة افعل أو ال: بلیلة واحدة، فال نستطیع أن نقول

ًتعظیما منھ سبحانھ وتعالى لما یفعلھ المصورون، ولذلك ) فلیخلقوا حبة ولیخلقوا شعیرة: (هللا عز وجل، ولذلك قال هللا تعالى كما في الحدیث 
ً؛ ألنھ تدخل في الخلقة، ولو بالمشاكلة، فحینما یرسم تمثاال، أو یرسم )ًبا یوم القیامة المصورونأشد الناس عذا: (قال علیھ الصالة والسالم

فإذا كان ھذا في مشاكلة الخلقة فكیف بالذي یتصرف بالخلقة نفسھا، فھذه ) . ومن أظلم ممن ذھب یخلق كخلقي(صورة تأتیھ اللعنة ویعذب 
افعلوا كل شيء فیھ مصلحة أو دفع مضرة، فإذا جئتم في أمر خارج عن : ًا تسلیما، فنقول لھمأمور ال تجوز، وھناك أمور ینبغي أن یسلم بھ

ًأعطونا المبررات، كما لو كان خوفا على : نرید أن نسقطھ نقول: نرید أن نتصرف في ھذا الجنین، أو: فإن قال. ھذا فلیس من اختصاصكم
فإن حملت فتخلق الجنین في القناة، وغلب على . حل الحل المنتدب والمھاجر والقانونيًاألم فعال وقرر ذلك األطباء، ویسمى ھذا النوع من ال

ٍالظن أنھ سینفجر ویقتل األم ویموت، فال الجنین باق وال األم باقیة، فلھذا المعنى یمكن أن یتدخل الطبیب ویسقط الجنین، فال یتدخل إال لحفظ 
ثبت ومن خالل : فھذا إجراء وقائي وداخل تحت الطب الوقائي، لكن أن یقال. ورالنفس المحرمة، ومحافظة على الروح، وھذا لھ مبر

الجینات والمعادالت أن ھذا الجنین مشوه، فإن ھذا لیس من اختصاصك، فالكون لھ رب، والخلق لھ رب یدبره ویصرفھ، فلست أنت الذي 
ًا وخبرة، فـعطاء بن أبي رباح إمام من أئمة السلف، ودیوان تستدرك على هللا عز وجل، وكم من مشوه في الخلقة فاق الكامل بصیرة وعلم

من دواوین العلم كان أشل أفطس مولى رحمھ هللا برحمتھ الواسعة، فالذي یأخذ ویعطي ھو هللا، وھذه أمور لھا حكم ولھا أسرار، فترى 
ًشخصا مشلوال فإذا رأیتھ تذكرت نعمة هللا علیك، فھذه أمور لھا حكم ترفع درجات الم وھي أسرار وحكم إلھیة . بتلى، وینبھ غیر المبتلىً

لیست من اختصاص األطباء، واألطباء لھم علم معین محدود لكن ھناك أمور إلھیة وأمور عقدیة، وأمور لھا تبعات، ولھا أسرار وحكم، وال 
غي على اإلنسان أن یعلم أنھ ال یحل ألحد أن إنھ ینب: ولذلك ینبغي أن یتقید بھذا األصل، وأقول من ناحیة شرعیة. أن یقف علیھا یستطیع أحد

ال ینفخ الروح فیھ إال بعد مائة وعشرین : ًیتصرف في خلقة هللا عز وجل إال بدلیل شرعي، فإذا وجد الدلیل الشرعي سار وفقا لھ، فإن قالوا
عي للتصرف؟ وفي بعض األحیان تجرى فأین المسوغ الشر! ًیوما فھل نفخ الروح شرط في جواز إسقاط األجنة، بحیث یجوز إسقاطھا قبل؟

حتى إن بعض ! بعض العملیات بالكشف عن العورة، أو باإلیالج في العورة، أو بالنظر إلى العورة، فأین األدلة التي تعطي ھذه المبررات؟
شتكي من أنھا تتألم أو تجد األطباء یفتي بالجواز، دون النظر في حقیقة اإلسقاط وطریقتھ والمحاذیر الموجودة فیھ، فھل كل امرأة جاءت ت

األصول الشرعیة والضوابط . ًبعض المتاعب في حملھا نعطیھا حبوبا لمنع الحمل أو نسقط أجنتھا؟ فھذا كلھ مخالف لألصول الشرعیة
س بنعمة هللا في الشرعیة ینبغي لألطباء والعلماء أن یتقیدوا بھا، وإسقاط األجنة لیس أمره من السھولة بمكان، وعلى كل عالم أن یذكر النا

الولد، أو یذكره بالعقیم الذي ال ینجب، وأن یذكر المرأة بالعقیم التي ال تنجب، وأن المسألة فیھا أجور وحسنات، فالحمل كره والوضع كره، 
لبر والحق؟ وجعل ًولماذا جعل هللا فضل األم على األب مضاعفا؟ ولماذا جعل هللا طاعتھا من ا. فال یوجد حمل مبني على الراحة والطمأنینة

لھا رفعة الدرجة حتى جعل النفساء التي تموت في نفاسھا شھیدة، فأعلى درجتھا ومكانتھا لھذه األمور، وھذه أمور قدرھا هللا عز وجل ال 
د الشرع تكثیر ًیتدخل اإلنسان فیھا طبیبا وال غیره، حتى األصول الشرعیة العامة تمنع، فعندما یتأمل أي إنسان عنده ذرة من الفقھ أن مقصو

یجوز أن تسقط؟ وبكل سھولة تأخذ المرأة : حتى النكاح ما وجد إال من أجل كثرة األمة، فكیف یقال. نسل وسواد األمة یعلم أن ھذا مصان
 مائة حبوب منع الحمل، وتأخذ ما یسقط األجنة، وتعمل العملیات التي تسقط األجنة، وكل ھذا بناء على أن الجنین لم یكتمل خلقھ إال بعد

وھذا أمر ینبغي أن یدرك، حتى . ًمع أن حدیث ابن مسعود فیھ اختالف في اللفظ، ویحتمل أن النفخ یكون في األربعین یوما. ًوعشرین یوما
-إن بعض األطباء یستشكل ھذا، وعلى كل حال فالذي أرید أن أنبھ علیھ أال یتوسع في الفتاوى، وأن تدرس بعمق، وأوصي طالب العلم 

 بعدم قبول أي فتوى طبیة تصدر دون أن یكون الذي أفتى بھا قد جلس مع األطباء، ودرس وعرف المصلحة أو - ھذا الزمنخاصة في 
وأنا أحببت أن أنبھ على ھذا ألھمیة األمر، ووهللا ثم وهللا إنھ ألمر یحزن أن تجد المسلمین یتناقصون وأعداء اإلسالم . المفسدة من تلك الفتوى

الكفر ال یمكن أن تصرف حبوب منع الحمل إال بوصفات طبیة، وتحت إشراف األطباء، ونحن على عكس ذلك، وھم ال یكثرون، ففي بالد 
وال تنظر إلى أمھا التي حملت أربعة عشر . ذلك إنھا قد كان منھا حمل قبل: والمرأة تجدھا تشتكي تقول. یریدون من المسلمین أن یكثروا

ًولدا، وأنجبت وھي ترعى الغنم في الصحراء والقفار، وما ازدادت األمة إال عزة ومنعة وكرامة، لكن ًولدا، ومن النساء من أنجبت عشرین 
فالخلقة خلقة هللا، والمسألة عقدیة . ھذه أمور ینبغي أن تدرس بعنایة، وعلى من یفتي فیھا أن یكون عنده إلمام ونضج تام باألمور الشرعیة

ًوالقضیة األخیرة التي أنبھ علیھا أنھ قل أن تجد أحدا یسأل في . دى خطورة األمر؛ ألنھ متعلق باالعتقادفالشاھد من ھذا كلھ م. یرد فیھا اللعن
فامرأة ال ترید الولد، وفي الظاھر . ًمسائل إسقاط األجنة من النساء أو الرجال إال وجدت عنده خلال في االعتقاد، إال من كان لھ مبرر شرعي

أة تنظر إلى المادة وتنظر إلى المال، فینبغي للفقیھ أن یدرك وأن یكون بعید النظر، فھذه لیست مبررات، وكل األوالد أتعبوني ھي امر: تقول
ًامرأة تعلم أن ھناك تعبا وعناء، لكن المسألة راجعة إلى فساد االعتقاد یرد الشرع باللعن على الواشمة : ولذلك كان بعض مشایخنا یقول. ً

لما تأملت وجدت األمر یرجع إلى االعتقاد؛ ألن التي نمصت شعر :  بالحسن المغیرة لخلق هللا عز وجل؟ قالوالنامصة والمتنمصة والمتفلجة
المغیرات : (حاجبھا، أو شعر وجھھا، أو التي تفلجت بحسن كأنھا لم ترض بخلقة هللا عز وجل لھا بھذا الشكل، ولذلك جاء في آخر الحدیث
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فعلى كل حال علینا أن نتقي هللا عز وجل، وأن نعلم علم الیقین أن ما نقول عن هللا . ة تغییر الخلقةً، فجعل األمر راجعا إلى محب)خلق هللا
وعن رسولھ صلى هللا علیھ وسلم كل ذلك سنحاسب عنھ، وأن المسائل االجتھادیة واألمور التي تنبني على الرأي ینبغي أن تفھم، وأن یكون 

ومن . تستغل الفتاوى، وأن یكون ھناك علم وبصیرة عند تناول المسائل، خاصة المستجد منھاھناك تصور كامل للوقائع والنوازل، وأال 
ًاألمور التي ینبغي للفقیھ والعالم أن یدركھا أنھ كلما أكثر من الجلوس مع األطباء تكشفت لھ أمور لم تكن لھ بالحسبان، وقد تجد أقواال 

ھذه عملیة خطرة، : ، وتجد الثاني یقول لك%)90(وما فیھا شيء، ونسبة النجاح فیھا ھذه عملیة بسیطة، : متناقضة، فتجد األول یقول لك
فتجد التضارب الذي تستطیع أن تصل بھ إلى الحق في األمر، وتكون أنصح لألمة وأتقى في فتاویك وفي %). 30(ونسبة النجاح فیھا 

 أقوالك، وأنا أوصي بذلك طالب العلم؛ ألن بعض الناس أصبح یتس
 
 
 
 

 م قضاء الوتر وقت الضحى واندراج الضحى في القضاءحك
 
 

 فھل یقوم قضاؤه ھذا مقام صالة الضحى أم ال؟ -في وقت الضحى: أي-رجل فاتھ الوتر من اللیل ثم قضاه بعد طلوع الشمس : السؤال
حقق مقصود الشرع في االندراج فیھا فالنوافل المقصودة التي یت. نوافل مقصودة، ونوافل غیر مقصودة: النوافل تنقسم إلى قسمین: الجواب

إذا ھم : (ًفمثال قال صلى هللا علیھ وسلم. یحكم فیھا باالندراج، والنوافل التي ال یتحقق بھا مقصود الشرع في االندراج ال یحكم فیھا باالندراج
 فلو صلى الضحى، أو صلى راتبة الظھر الحدیث،... ) اللھم إني أستخیرك بعلمك: أحدكم باألمر فلیركع ركعتین من غیر الفریضة، ثم لیقل

، فلو )إذا دخل أحدكم المسجد فلیركع ركعتین: (وقال). فلیركع ركعتین من غیر الفریضة: (القبلیة أو البعدیة، وبعدھا استخار یصح؛ ألنھ قال
: أي- الشرع الراتبة بعینھا دخل وصلى راتبة الظھر القبلیة أجزأت عنھ؛ ألن مقصود الشرع أال یجلس حتى یصلي، لكن إذا كان مقصود

مسألة الوتر، فإن الوتر إذا قضي في النھار یشفع، : ومن ذلك.  فباالندراج ال یحصل مقصود الشرع، فال یحكم باالندراج-للنافلة بعینھا
نھار ثنتي عشرة  صلى بال- كما ثبت في حدیث عائشة رضي هللا عنھا-فیضیف ركعة واحدة ویصلي ركعتین؛ ألن النبي صلى هللا علیھ وسلم 

ًفدل على أن قضاء الوتر في النھار یكون شفعا، فإذا صلى الوتر فالصالة لیلیة في األصل . ركعة، وكان یصلي باللیل إحدى عشرة ركعة
ولیست بنھاریة، ومقصود الشرع في كال الصالتین معتبر، فللیل صالتھ وللنھار صالتھ، وحینئٍذ ال یحكم باالندراج، فیصلي الضحى 

عتین خاصتین على األقل، وإن شاء أن یزید بأربع، أو ست، أو ثمان إلى اثنا عشر فإنھ أفضل وأكمل، وأما لالندراج فإنھ ال یتحقق في برك
  .وهللا تعالى أعلم. مسألة قضاء الوتر

 
 
 
 

 حكم إعطاء الزكاة في شراء بضاعة لمن لدیھ بقالة بھا بضاعة قلیلة حتى یتحسن دخلھ
 
 

اشھ ال یكفیھ ھو وعائلتھ، وعنده بقالة بھا بضاعة قلیلة، فھل یجوز أن أعطیھ من زكاة المال لكي یشتري بضاعة للمحل أخي مع: السؤال
ال یجوز صرف الزكاة ألخیك إال إذا أصابھ النقص في نفقتھ على ولده، فتعطیھ المال من باب استخدامھ في : فیتحسن دخلھ ومعاشھ؟ الجواب

خذ ھذا المال : راد أن یصرفھ في الدكان، أو أراد أن یصرفھ في تجارة، لكن ال تشتر أنت لھ البضاعة، وال تقل لھاإلعانة ثم ھو وشأنھ إن أ
ً ثالثون ریاال، وھو مع أسرتھ یحتاج -ًمثال- مال، أو سیارة یستخدمھا أجرة، ودخلھ في الیوم - ًمثال-فإذا كان األخ عنده . واشتر بھ بضاعة

عنده یصل إلى العشرین، ففي ھذه الحالة تعطیھ زكاة تغطي ھذا العجز، وكونھ یملك ھذا الشيء ال یمنع أن یكون إلى خمسین لایر، فالعجز 
َأما السفینة فكانت لمساكین : من أھل الزكاة؛ ألن هللا تعالى یقول َ َِ ِ ِ َّ َّْ َ َ َ َُ وھذا یدل على أن . ، فأثبت أنھم مساكین مع أنھم یملكون سفینة]79:الكھف[َ

أثر بالعرف، فإذا جرى العرف أنھ یكون في حدود المسكنة فھو مسكین، فإذا كان ال یكفیھ دخل الدكان تعطیھ من الزكاة على أنھ سد األمر یت
لعوزه وعجزه، والفرق بین كونك تعطیھ على أنھ سد لمسكنة أو فقر وكونك تعطیھ من أجل الدكان أنھ ربما كان الدكان یحتاج إلصالحھ إلى 

، وھو في عجزه یحتاج إلى ألفین، فحینئٍذ واجب أن تعطیھ األلفین وال تعطیھ الثالثة اآلالف الزائدة، وإذا أعطیتھ الثالثة خمسة آالف لایر
فھذا إذا كان عنده عجز، لكن إذا كان یرید أن یشتري بضاعة ھناك حل آخر، وھو أنھ یمكن . اآلالف وجب علیك قضاؤھا؛ ألنھا لیست بزكاة

ذه البضاعة ویستدین بالدین، فإذا وقع في الدین وكان ھذا في حدود ما یصرح بھ دون زیادة فإنھ في ھذه الحالة یجوز أن یتحمل لیشتري ھ
ًأن تسدد من دینھ على قدر حاجتھ وسد عوزه، وھذا من باب سھم الغارمین، فتعطیھ سدادا لدینھ من جھة الغرم؛ ألن الغرم إذا كان لسبب 

 .وهللا تعالى أعلم. ًإنھ یجوز صرف الزكاة سدادا للدین فیھشرعي لیس فیھ سفھ أو حرمة ف
 
 
 
 



 2247 

 كیفیة الجمع بین إنكار المنكر وستر المسلم
 
 

ًیمكن أن تنكر المنكر وتستر، فإذا رأیت عاصیا ارتكب معصیة وأطلعك هللا : كیف نمیز بین إنكار المنكر وستر المسلم؟ الجواب: السؤال
فتأمره . فھذا الذي تفعلھ ال یجوز، وال یرضي هللا عز وجل، فخف من هللا سبحانھ وتعالى! الن اتق هللایا ف: جئتھ وقلت لھ. على معصیتھ

 أنھ كم من مذنب شقي الصالح بذنبھ، -كما یذكر بعض العلماء رحمھم هللا- وھنا أنبھ . فعل فالن: وتنھاه، ثم تستره، فال تذھب تقول للناس
م، ویتألم على ھذا الذنب، ویتمنى أن هللا یعافیھ، ویبكي كلما أصاب الذنب، ویسأل هللا أن یغفر لھ وأن ًفتجده مذنبا لكنھ في قرارة قلبھ ناد

ًیرحمھ، وآخر یشمت بھ، ویكشف ستر هللا عز وجل علیھ، ویجلس في المجالس یتحدث عنھ إما تصریحا وإما تلمیحا، حتى   -والعیاذ با-ً
 یتحمل السیئات بشماتتھ بالمذنب، فھذه مصیبة -با والعیاذ-فھذا من الشقاء؛ ألنھ . قى والعیاذ بایأخذ من حسناتھ على قدر ظلمھ لھ حتى یش

رب قائم صائم حسناتھ إلى غیره، : عظیمة، نسأل هللا السالمة والعافیة، فیخسر من حسناتھ، ولربما فنیت حسناتھ بالكالم في الناس، كما قالوا
وأعظم ما یكون كشف . كل ھذا بآفات اللسان التي یطلقھا اإلنسان في عورات المسلمین دون رادع وخوفنسأل هللا السالمة والعافیة، و

ًالستر إذا كان في األمانات، فلو جاء شخص وبث لھ سرا من أسراره فإن تكلم بذلك وأخبر بھ فقد خان وضیع األمانة، ووزره عظیم، وبعض 
وحدث للوالد . وھذا من أعظم الذنوب، ومن أعظم الخیانة لألمة. فالن یفعل: معھ، فیذھب یقولأئمة المساجد والخطباء یأتیھ المذنب ویتكلم 

! یا بني: رحمة هللا علیھ حادثة ذات مرة أنھ كان معھ شخص یستفتیھ في مسألة، وكنت صغیر السن، فسألتھ عن بعض ما استفتاه، فقال لي
ّھذه الكلمة، وقل أن یأتي أحد  فوهللا ما نشأت من الصغر إال وأنا أستشعر.  الناسوهللا لو ضربت مني ھذه ما أخبرتك، فھذه أسرار وعیوب

ًفھذا أمر عظیم جدا، فالذي یكتب للقاضي علیھ . ًلو تضرب مني ھذه ما أفشیت منھا سرا: عنده مشكلة زوجیة، أو أمر خاص إال تذكرت قولھ
أسرارھم فال یھتكھا، ولو كانوا عصاة، ولو كان مجرمین فال تتكلم فیھم وتھتك أن یتقي هللا، وأي شخص یبتلى بمسئولیة أمام الناس فتأتیھ 

إنكم تسمعون عن الرجل : ولذلك لما تنتشر األخبار بالسیئات یدمر المجتمع، ولذلك قال سفیان الثوري رحمھ هللا. ستر هللا عز وجل علیھم
لستر من عباده، وھو الذي ستر المذنب وأمده بعفوه وعافیتھ، وھو قادر أن ّفا ستیر، ویحب ا. زلة فال تنشروھا؛ فإنھا ثلمة في اإلسالم

ًفالمقصود أن اإلنسان دائما یحرص أن ینكر المنكر وأن یستر أخاه المسلم، ولذلك لما جاء ماعز واعترف . یخسف بھ األرض التي ھو علیھا
فا یحب الستر على عباده ). ھال سترتھ بثوبك: ( وسلم لـھزال  قال النبي صلى هللا علیھ-وقد حرضھ قومھ على ذلك حتى جاء-بأنھ زنا 

ًوأمر بالستر، فاإلنسان یمكنھ أن ینكر المنكر ویستر أخاه المسلم، حتى لو أنك جلست مع أخیك لحظة ورأیت فیھ عیبا في كالمھ، أو مالحظة 
ًھ في غرفتھ وسكنھ، ورأیت أمورا خاصة، فھذه كلھا أسرار، علیھ في شيء فال یجوز لك أن تخون ھذه األمانة، وإذا استأثر بك ودخلت علی

وما قام الدین إال على التعظیم لحرمات هللا عز وجل، وقد وصف هللا أھل الجنة بأنھم حافظون لحدود هللا عز وجل فیما بینھم وبین هللا عز 
نـزلة ھذا الرجل، أو أن تنـزل المرأة نفسھا منـزلة ھذه ومما یعینك على أنك تستر الناس أن تنـزل نفسك م. وجل، وفیما بینھم وبین الناس

المرأة، فما الذي تحب منھا، وما الذي تنتظر منھا؟ ولذلك أحب هللا الستر، ومن حبھ سبحانھ للستر أنھ یستر من ستر عباده، وأعان من 
أزه ألجل ھذا، فا یمده بعونھ، وهللا في عون العبد تكلم، وقل كذا، فیأتیھ الشیطان ی: حتى إن الشخص یستر فیأتیھ الشیطان یقول لھ. سترھم

ًما كان العبد في عون أخیھ، فا یعینك في مدة عونك ألخیك، فمن عونك ألخیك أنھ كلما رأیت أمرا فیھ خیر ألخیك المسلم وجب علیك أن 
- لإلنسان المعصیة باسم الطاعة، وھذا أمر تفعلھ، والشیطان یمنعك من فعلھ ویأتیك بمبررات، حتى إن الشیطان في بعض األحیان یسول

فعلى كل إنسان أن یتقي هللا عز وجل، وأن یعلم أن الستر یحبھ هللا عز وجل، . ً یزین فیھ سوء العمل ویجعلھ حسنا- نسأل هللا السالمة والعافیة
ًستقامت، وكم من أسر حفظت، حتى إن رجال وكم من قضایا نعرفھا وهللا ما صلحت أحوال أھلھا إال بفضل هللا ثم بالستر، وكم من بیوت ا

 بشرب الخمر، وشاء هللا عز وجل أن یقع في ید رجل صالح وكان من أسرة طیبة، فكاد أن یفضح، فقام ھذا الرجل -والعیاذ با- كان مبتلى 
بیتھ وھو في حال السكر، ولما أصبح الصالح وستره قبل أن تبلغ الحدود إلى السلطان، فقام وستره ونصحھ وذكره با عز وجل، ثم رده إلى 

وكل . الرجل وعلم بالحقیقة جاء إلیھ وبكى عنده، وعاھد هللا عز وجل أال یعود إلى الخمر، واھتدى وصلح حالھ، وھذا بفضل الستر علیھ
ًا لم یكن فاجرا ینشر ًالعلماء متفقون مجمعون على أن الرجل لو رأى رجال یزني بامرأة في ستر هللا عز وجل فاألفضل واألكمل ستره م

 تقود إلى بیتھا وتفتح بیتھا للدعارة، أو نحو ذلك من المعاصي التي ینتشر خطرھا كالمخدرات ونحوھا، فھذه - والعیاذ با- الفاحشة، أو امرأة 
 هللا، من شرب خمر، فنحن نتكلم عن شخص وقع في معصیة وذنب فیما بینھ وبین. ال تستر، وال یجوز الستر علیھا، وال التستر على أھلھا

أو زنا، أو نحو ذلك فابتلي بھذا الشيء، فھو یحتاج إلى ستر، ویحتاج إلى أن تھیئ لھ األسباب، فا یحب الستر، وال تغتر بالطاعة وأنت 
یقوده الشیطان ویأزه الحمد  الذي عافاني مما ابتاله بھ، وتحس أن أخاك : ًتنعم في نعم هللا عز وجل فرحا بما أعطاك هللا عز وجل، وتقول

ًإلى الباطل أزا، فتمد لھ یدا أمینة صالحة تنقذه فیھا لعل هللا عز وجل أن یحجبك بھذا العمل عن النار إن العبد لیعمل العمل من طاعة هللا عز . ً
ًوجل یكون سببا في دخولھ للجنة، وربما یحبھ هللا بسبب ھذا العمل ویكون سببا في دخولھ الجنة، ومن أفضل ا كما -ألعمال وأحبھا عند هللا ً

ًولذلك جعل هللا فضل العلم على العبادة عظیما؛ ألنھ متعد إلى .  األعمال التي یتعدى نفعھا إلى اآلخرین-قرره أئمة اإلسالم رحمھم هللا
سداد، فتعدى نفعھ إلى غیره، ًاآلخرین ونفعھ دیني، ولذلك صرف هللا النار عن عبد قاضى الناس وأعطى الناس دینا، فكان یرحمھم إذا أراد ال

فاإلنسان إذا أحسن إلى ). یا مالئكتي نحن أحق بالعفو من عبدي، تجاوزوا عن عبدي: (فكفاه هللا عز وجل ما أھمھ، وغفر لھ ذنبھ، وقال
ان فتأسر قلوب الناس أحسن إلى الناس تستعبد قلوبھم فطالما استعبد اإلنسان إحس: الناس فا سبحانھ وتعالى ال ینسى المعروف، وقد قیل

ًأحبوك، وإن كنت واعظا رضوا بك، وإن كنت موجھا قبلوك، وكل ھذا بفضل هللا عز وجل؛ ألنھ ما یستر إال من ً بالمحبة لك، فإن كنت إماما ً
َوما أْرسلناك إال رْحمة للعالمین : سكنت الرحمة في قلبھ، وھل اإلسالم إال دین الرحمة قال تعالى َ َ َ َ َ َ َِ َِ ْ ًْ َّ ِ َ یا : (فـماعز جاء یقول]. 107:األنبیاء[َ

) ویحك ارجع فاستغفر هللا ثم تب إلیھ:  فقال رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم- كما في صحیح مسلم-ًإني أصبت حدا فطھرني ! رسول هللا
مال الصالحة الطیبة وأربع مرات یصرفھ علیھ الصالة والسالم؛ ألنھ دین الرحمة ودین الستر، فعلى المسلم أن یحرص على ھذه األع

نسأل هللا العظیم رب العرش الكریم بأسمائھ الحسنى وصفاتھ العلى أن . المباركة، وال یزال العبد بخیر ما نوى الخیر وفعلھ إلخوانھ المسلمین
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. الدنیا وعذاب اآلخرةیجعلنا مفاتیح للخیر مغالیق للشر، ونسألھ بعزتھ وجاللھ أن یستر عوراتنا، وأن یؤمن روعاتنا، وأن یجیرنا من خزي 
  .وصلى هللا وسلم وبارك على محمد وعلى آلھ وصحبھ أجمعین

 
 
 
 

 [3[ كتاب الظھار -شرح زاد المستقنع 
جماھیر السلف والخلف من األئمة رحمھم هللا على أن الظھار ال یصح إال من الزوج، فإذا وقع ظھار من الزوجة تجاه زوجھا فإنھ ال یقع وال 

وقد نص العلماء رحمھم هللا على حرمة أن یطأ المظاھر زوجتھ قبل أن یخرج الكفارة، . ة، وإنما علیھا الندم واالستغفارتترتب علیھ كفار
 .واختلفوا في دواعیھ ومقدماتھ، كما أن الراجح في الظھار أنھ یصح من كل زوجة وال یدخل في ذلك اإلماء

 تابع أحكام الظھار
 
 

 ......:أما بعد.  رب العالمین، والصالة والسالم على أشرف األنبیاء والمرسلین، وعلى آلھ وصحبھ أجمعینبسم هللا الرحمن الرحیم الحمد 
 

 وقوع الظھار من كل زوجة
 
 

ًیصح الظھار إذا كان متعلقا بالزوجة: أي] ویصح من كل زوجة: [فیقول المصنف رحمھ هللا من ألفاظ العموم، ) كل] (من كل زوجة: [وقولھ. ِ
ًكذلك أیضا یشمل الزوجة الطاھرة . ُالزوجة الصغیرة والكبیرة، ویشمل الزوجة التي قد دخل بھا، أو عقد علیھا ولم یدخل بھافیشمل 

ْالذین ُیظاھُرون منكم مْن نسائھم : والحائض، فیشمل كل من یصدق علیھا وصف الزوجة؛ لدلیل العموم في قولھ تعالى ِْ ِ ِ ِ ِ ِ َِ َ َُ ْ َ ، فأثبت ]2:المجادلة[َّ
ّأنت علي كأمي، : ِوالذي یفھم من ھذه العبارة أنھ ال یصح الظھار من أجنبیة، فلو قال المرأة أجنبیة لیست بزوجة. ِن الظھار متعلق بالنساءأ ِ

ّأنت علي كظھر أمي فإنھ لیس بظھار، لكن كونھ یخاطب امرأة أجنبیة بھذا الخطاب فإنھا لو اشتكت إلى القاضي فإنھ من حق القاضي أن: أو ِ 
ِنفھم منھ أنھ ال یصح الظھار إذا كانت أمة مملوكة، فلو قال ألمة من ] من كل زوجة: [ًكذلك أیضا في قولھ. ُِیعزره ویؤدبھ لھذا الخطاب

ِأنت علي كظھر أمي ال یقع الظھار، وال تحرم بھذا القول؛ ألن هللا عز وجل خص الظھار بالنساء بقولھ: إمائھ ّ ِالذین ُیظاھُرون م: ِ ِ َِ ََ ِنكم مْن َّ ْ ُ ْ
ْنسائھم  ِ ِ من ملك الیمین، ولذلك فرق هللا عز وجل بین النساء وبین ملك الیمین كما  ، والمرأة المملوكة لیست من النساء، وإنما ھي]2:المجادلة[َِ

َّأْو نسائھن أْو ما ملكت أْیمانُھن : في آیة النور في قولھ تعالى َّ ِ ُِ َ َ َ ََ َ َْ َ َ َیا أیھا النبي إنا أْحللنا لك : في قولھ تعالى، وآیة األحزاب ]31:النور... [ِ َ ََ َ َّ ََّ ْ َ َِ ُِّ ُّ
َأزواجك الالتي آتْیت أُجورُھن وما ملكت یمینك  َ َ َ َ َ َ َ َُ ِْ َّ ِْ َ ََ ُ َ َّ ْأْو نسائھن أْو ما ملكت : (، ففرق بین النساء وملك الیمین، فلما قال تعالى]50:األحزاب... [َ َ َ َ َ ََ ََّ ِ ِِ

َّأْیمانُھن ُ َ  ال تأخذ حكم الزوجة من كل وجھ، ولذلك ال -وھي األمة-واألصل یقتضي أن مملوكة الیمین .  ملك الیمین غیر النساءدل على أن) َ
ِفصح دلیل النظر واألثر على أن الظھار ال یتعلق باإلماء، ویستوي في . ِیتعلق بھا الظھار، فإذا لم یتعلق بھا الظھار ال یتعلق بھا الطالق

ًوبناء على ذلك .  أو غیرھا؛ فإن المرأة إذا كانت موطوءة بملك الیمین فال توصف بالزوجیة، وال تأخذ حكم الزوجیةاإلماء أن تكون أم ولد
ٌیختص الظھار بالمرأة التي عقد علیھا عقدا شرعیا، سواء أو قع الدخول أم لم یقع ً ً وما سبق تقریره قد ظھر من أقوال بعض العلماء خالفھ، . ِ

ِأثبت الظھار من األجنبیة، وھذا مروي عن بعض السلف وبعض األئمة، وحفظ ذلك عن أمیر المؤمنین عمر بن فھناك من العلماء من 
ّأنتن علي كظھر أمي لننظر في : إذا كان عنده إماء وقال: ًوكلك أیضا لألمة، فبعض العلماء یفرق فیقول. الخطاب رضي هللا عنھ وأرضاه

ومنھم من فرق في اإلماء بین أم الولد وغیرھا، وھذا كلھ . ار، والتي ال یطؤھا ال یلحق بھا الظھارِمن كانت منھن یطؤھا فإنھ یلحق بھا الظھ
ًمرجوح؛ ألن اآلیة نصت على أن الظھار متعلق بالزوجات، وبناء على ذلك ال یتعلق بغیر الزوجات . ِأمرك بیدك: ویبقى السؤال لو قال لھا. ِ

ّعلي كظھر أبي فھل  َأنت: ِأمرك بیدك فقالت: طلقت نفسي فحینئٍذ یقع الطالق، لكن لو قال لھا: ِك فقالتِأمرك بید: ففي الطالق قلنا لو قال لھا
  .ال؛ ألن اآلیة نصت على أن ھذا الحكم خاص بالرجال، وال یدخلھ االستنابة والتفویض كالحال في الطالق: یقع الظھار؟ نقول

 
 
 
 

 ما یصح من أنواع الظھار
 
 

ًویصح الظھار معجال ومعلقا بشرط: فصل: [الىقال رحمھ هللا تع ً ّأنت علي : شرع رحمھ هللا في صیغة الظھار، فإذا قال الرجل المرأتھ]. ِ ِ
ّأنت علي كظھر أمي، فقد أنجز : ًأن یكون الظھار منجزا، فإذا أنجز یقول لھا: فالحالة األولى. كظھر أمي فإما أن یعجل وینجز، وإما أن یعلق ِ

ًوالدلیل ظاھر الكتاب وظاھر السنة، فاألصل في الظھار أنھ یقع منجزا، واإلجماع منعقد على أن .  على شيء، فیقع الظھارِولم یعلق ظھاره ِ
ًأن یكون الظھار معلقا، والتعلیق بشرط كأن : والحالة الثانیة. ِصیغة الظھار المنجزة والمعجلة واقعة إذا صدرت مستوفیة للشروط المعتبرة ِ

ّأنت علي كظھر أمي إن كلمت فالنة أو ذھبت إلى كذا، فھذا كلھ معلق بشرط، فإذا : أو. ّعلي كظھر أمي إن خرجت من البیتِأنت : یقول لھا ِ
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ًأنت علي كظھر أمي إن خرجت من البیت فخرجت وقع الظھار، فكما أن الطالق یقع معلقا كذلك یقع : وقع الشرط وقع الظھار، فلو قال لھا ْ ّ ِ
ًالظھار معلقا، فإذا فإذا : [ قولھ]. ًفإذا وجد صار مظاھرا: [قال رحمھ هللا. ِ وقع الشرط حكم بثبوت الظھار، وجرت األحكام المعتبرة علیھِ

ألنھ فیما بینھ وبین هللا علق ظھاره على وجود شيء، ووجد ذلك الشيء، ] ًمظاھرا: [الزوج، وقولھ: أي] صار: [یعني الشرط، وقولھ] وجد 
ًینھ وبین هللا، وقد تقدم معنا بیان األدلة على ثبوت الطالق معلقا، فكما أن الطالق یقع معلقا كذلك الظھار یقع معلقافلزمھ ما التزمھ فیما ب ً قال . ًِ

ًومطلقا ومؤقتا: [رحمھ هللا ًویصح الظھار مطلقا ومؤقتا، یعني التقسیم في قولھ: أي]. ً ً ًمعجال ومعلقا بشرط: [ِ ّأنت علي: فالمطلق أن یقول لھا] ً ِ 
ًویصح مقیدا ومعلقا: [وقولھ. ًغدا، فما علق وال قید: في الیوم، وال: في النھار، وال: في اللیل، وال: كظھر أمي، فھذا مطلق، فلم یقل كأن ] ً

ّأنت علي كظھر أمي ھذا الشھر: یقول ّأنت علي كظھر أمي ھذا األسبوع، أو: أو. ِ ّأنت علي كظھر أمي ھذا الیوم: ِ وھو -ًفإذا جاء مقیدا . ِ
إن امتنعت من قربانھا وإتیانھا طیلة ھذا الوقت فال شيء علیك، فكما أنھ لم یقع وطء، وال عزم على الوطء، :  نقول لھ-المعلق بوقت معین

ًفحینئٍذ إذا مضى الشھر حلت لھ وارتفع الظھار؛ ألنھ جعل كونھا محرمة علیھ كحرمة األم مؤقتا بوقت معین، وھذا الوقت المعین المحدد 
ًتقید بھ الحكم الشرعي بالظھار، فبین رحمھ هللا أن الظھار المقید بوقت أو بزمان یتقید بذلك الزمان، فإن مضى ھذا الزمان كامال وانتھى ی ِ ّ ِ

ّأنت علي كظھر أمي شھر جمادى األولى، أو: لكن لو أنھ قال لھا. ِفإنھ ینتھي الظھار بانتھائھ ّأنت علي كظھر أمي شھر رمضان، وأراد: ِ  في ِ
ِرمضان أن یجامعھا، وأن یعود إلیھا أو یمسھا فإنھ حینئٍذ تلزمھ الكفارة، ما دام أنھ قید الظھار بشھر رمضان وأراد أن یعود وحصل منھ  ّ

ًالعود في رمضان، لكن لو أنھ سكن وصبر حتى انتھى رمضان یرتفع الحكم وتعود حالال لھ؛ ألنھ جعل ظھاره مقیدا بزمان فیفوت بفواتھ ً .
لزمتھ كفارة الظھار؛ ألنھ : أي] ّكفر: [وقولھ. یعني في الزمان الذي علق بھ أو قید] فإن وطأ فیھ: [قولھ]. ّفإن وطأ فیھ كفر: [ل رحمھ هللاقا

ًسیأتي أن كفارة الظھار ال تلزم إال بالعود؛ ألن هللا تعالى جعل العود شرطا في وجوب الكفارة، قال تعالى َوالذین ُیظاھُرون: ِ َ َِ َِ َّ مْن نسائھم ثم َّ ُ ْ ِ ِ ِ َِ
َّیُعودون لما قالوا فتْحریُر رقبٍة مْن قْبل أْن یتماسا  ِ َِ َ َ َ َ َ ََ َ َ َ َ ََ ِ ِ ُ ً، فجعل لزوم الرقبة ووجوبھا على الزوج مقیدا بالعود، وھذا ھو شرط ]3:المجادلة[ُ

ّأنت علي كظھر أمي ھذا الشھر، أو أنت علي كظھر : ھاوإذا ثبت ھذا أنھ شرط الكفارة فحینئٍذ لو قال ل. الكفارة، وسیأتي إن شاء هللا بیانھ ِ ّ ِ
وإن فرغ : [قولھ]. وإن فرغ الوقت زال الظھار: [قال رحمھ هللا. ًأمي ھذه الساعة، أو ھذا الیوم، ومضى الیوم كامال دون عود فال كفارة

  . كفارةًرجعت حالال لھ، وال تلزمھ: أي] ِزال الظھار: [بھ، وقولھ الذي علق وقید: أي] الوقت
 
 
 
 

 ما یحرم على المظاھر من زوجتھ قبل التكفیر
 
 

یحرم على الزوج إذا ظاھر من زوجتھ أن یطأھا قبل أن یكفر بنص ]. ّویحرم قبل أن یكفر وطء ودواعیھ ممن ظاھر منھا: [قال رحمھ هللا
َّفتْحریُر رقبٍة مْن قْبل أْن یتماسا : القرآن َِ َ َ ََ َ َ َ ََ ِ : وقال بعض العلماء.  الكفارة قبل حصول المسیس، وھو كنایة عن الجماع، فألزم هللا]3:المجادلة[ِ

َّمْن قْبل أْن یتماسا : یدخل في حكم الوطء مقدمات الوطء، ومن أھل العلم من خص الحكم بالوطء نفسھ، والخالف في قولھ تعالى َِ ََ ََ ] 3:المجادلة[ِ
َّأْن یتماسا : ھل المراد بقولھ تعالى َ ََ َوإْن طلقتُموُھن مْن قْبل أْن :  الجماع أم ال؟ ألن هللا عبر بالمس عن الجماع فقال تعالى]3:المجادلة[َ ِ َ ِ َّ ُ ْ َّ َ ِ َ

َّتمسوُھن  ُّ َ َّیا أیھا الذین آمنوا إذا نكْحتم الُمْؤمنات ثم طلقتُموُھن مْن قْبل أْن تمسوُھن: ، وقال تعالى]237:البقرة[َ ُّ ِ َّ ِ ِ ِ َُّ َ َ َ ََ َ َ َ ََ ُ َِ ُ ْ ُ َُّ َ َ ََّّ ْ ُ فیعبر بالمسیس ] 49:األحزاب] ِ
وإذا ثبت ھذا ). إن هللا یكني: (ولذلك قال حبر األمة وترجمان القرآن عبد هللا بن عباس رضي هللا عنھما في تفسیره للقرآن. عن الجماع

َّفتْحریُر رقبٍة مْن قْبل أْن یتماسا : فمذھب طائفة من العلماء أن قولھ تعالى َِ َ َ ََ َ َ َ ََ ِ وحینئٍذ لم یحرموا . من قبل أن یقع الجماع: راد بھالم] 3:المجادلة[ِ
والذین . ال حرج علیھ وال بأس: مقدمات الجماع، فیحلون للرجل المظاھر من زوجتھ أن یستمتع بالتقبیل والمباشرة فیما دون الفرج، وقالوا

َّمْن قْبل أْن یتماسا : إن قولھ تعالى: منعوا قالوا َِ ََ ََ ء وفي حكم الوطء مقدماتھ؛ ألن ما منع من الوطء، یمنع من مقدماتھ یراد بھ الوط] 3:المجادلة[ِ
كاإلحرام؛ فإن اإلحرام كما یمنع الوطء یمنع من مقدماتھ من المباشرة ونحوھا، وكذلك االعتكاف یمنع من الوطء ویمنع من مقدمات الوطء 

لجماع، فال یجوز لھ أن یستمتع بالمرأة بما یدعوه إلى وطئھا، إن الحكم یبقى على الجماع ومقدمات ا: فإذا ثبت ھذا قالوا. بالنسبة للصائم
ّأنت علي كظھر أمي، فقال: إال أن بعض العلماء رجح القول الذي اختاره المصنف من جھة قولھ. واآلیة محتملة إنھ قصد التحریم، بدلیل : ِ
ًأنت علي كأمي كان ظھارا، واألم ال یجوز تقبیلھا، وال یجو: أنھ لو قال لھا ّ ز االستمتاع بھا مما دون الفرج، وقد وصفھا بھذا الوصف، ِ

ّأنت علي : ًھذا حجة لنا ال حجة علینا؛ ألنھ ما سمي ظھارا إال لقـولھ: ًفحرمھا تحریما یشمل الجماع ویشمل مقدماتھ، فرد األولون وقالوا ِ
القولین لھ وجھھ، ومن قال بالدواعي یستدل بأن وكال . ًكظھـر، والظھر كني بھ عن الركوب والجماع، فبناء على ذلك یختص بالجماع

 ویقصد من تحریمھ تحریم كل ما یدعو إلیھ، وألن ما یدعو إلى الشيء یغري بالشيء، وما یدعو سیوقع في -كما ذكرنا-الشرع یحرم الوطء 
  .نحرم علیھ الوطء ودواعیھ، كما اختاره المصنف رحمھ هللا: ًوبناء على ذلك قالوا. الشيء

 
 
 
 
 ت ثبوت الكفارة في ذمة المظاھروق
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ھذه الجملة من فوائدھا أن الرجل لو ظاھر من امرأتھ ثم توفي قبل أن ]. وال تثبت الكفارة في الذمة إال بالوطء وھو العود: [قال رحمھ هللا
امعھا ثم توفي بعد جماعھا لزمتھ یجامعھا فال كفارة علیھ، وال یلزم إخراج الكفارة من تركتھ والتكفیر عنھ، لكن لو أنھ ظاھر منھا ثم ج

تنزیل : (، فتلزمھ في ذمتھ أثناء حیاتھ وبعد مماتھ، وھذا مخرج على القاعدة المعروفة]في الذمة: [الكفارة ووجبت علیھ، وھذا معنى قولھ
في قواعد األحكام، ومنھا ھذه ، وقد ذكرھا اإلمام العز بن عبد السالم رحمھ هللا )المعدوم منزلة الموجود وتنزیل الموجود منزلة المعدوم

ِّالمسألة، فالشخص لو فعل وارتكب ما یوجب التكفیر ثم توفي مباشرة ثبتت في ذمتھ، ونزلت ذمة المیت منـزلة ذمة الحي، ووجب إخراج  ُ
مھ إخراجھا قبلھ عند العزم ویلز: [قال رحمھ هللا. فال تلزم بالذمة إال بالجماع، فلو أنھ لم یجامع لم یتحقق العود. الكفارة من مالھ وتركتھ

إذا وجد : ًإذا أراد الرجل أن یعود في ظھاره، وأراد أن یطأ المرأة فال یجوز لھ أن یطأھا حتى یقع منھ التكفیر، وبناء على ذلك قالوا]. علیھ
وال : (ھ وسلم أنھ قال للمظاھر یكفر وھذا مبني على حدیث الترمذي في السنن عن النبي صلى هللا علی-عزم على جماعھا وإتیانھا: أي- العزم 

ً، فأمره علیھ الصالة والسالم أن یكفر قبل أن یجامع، فأخذ العلماء من ھذا دلیال على أنھ یجب علیھ أن )تقربھا حتى تفعل ما أمرك هللا بھ
  .یخرج الكفارة قبل أن یقع الجماع

 
 
 
 

 حكم تكرار لفظ الظھار ألكثر من امرأة أو أكثر من مرة
 
 

ِبعد أن بین رحمھ هللا حقیقة الظھار وجملة من المسائل المتعلقة بأركانھ بین أن األصل أن ]. وتلزمھ كفارة واحدة بتكریره: [ هللاقال رحمھ
ًیكون الظھار مرة واحدة، فا عز وجل أوجب الكفارة على من ظاھر إذا تلفظ بالظھار مرة واحدة، وال یشترط أن یكرر لفظ الظھار، خالفا  ِ ِ ِ

ًأئمة السلف وبعض الظاھریة، ویحكى عن داود، ویحكى مذھبا للظاھریة، وھو أنھم یشترطون في وجود الكفارة العود في التلفظ لبعض 
فبعد أن . والصحیح ما ذھب إلیھ الجماھیر أنھ لو تلفظ بھ مرة واحدة فإنھ مظاھر وحكمھ حكم المظاھر، وھذا ھو األصل. بالظھار مرة ثانیة

بیان األصل شرع في مسألة تكرار الظھار، وھذا من التسلسل المنطقي وترتیب األفكار، وھو أنك إذا بینت المسائل فرغ رحمھ هللا من 
تشرع في حكم الخارج عن األصل، مثل تكرار اللفظ  واألحكام تبدأ باألشیاء التي ھي األصل، فاألصل أال یكرر، ثم بعد أن تبین حكم األصل

ّأنت علي كظھر أمي ثم رجع مرة ثانیة وقال: فلو أنھ قال لزوجتھ. كثر من امرأةعلى امرأة واحدة، أو تكراره أل ّأنت علي كظھر أمي: ِ ِأنت . ِ
ّأنت علي كظھر أمي: ًفكرر ثالثا في مجلس واحد، أو قال لھا. ّعلي كظھر أمي ّأختك علي كظھر : ثم خرج من المنزل فلقي أخاھا فقال. ِ

فھذا ظھار مكرر في محل واحد وھو الزوجة، فال تلزم فیھ إال . ّزوجتي علي كظھر أمي: ابتھ فقالثم خرج إلى أصحابھ أو إلى قر. أمي
ًكفارة واحدة، ویستوي في ذلك أن یكون مؤكدا أو مخبرا أو مؤسسا، كأن یقول ً ّأنت علي كظھر أمي: ً ّأنت علي كظھر أمي، فأراد أن یؤكد . ِ ِ

ًأنھ قد قال الظھار فكرره ثالثا أو كرره م ّأنت علي : ًرتین في مجلس واحد، أو كرره أكثر من مرة تأكیدا في مجلس مختلف، كأن قال لھاِ ِ
ًأنت علي كظھر أمي تأكیدا لما قالھ لھا في الخلوة: ھل أنت ظاھرت مني؟ فقال لھا: فلما نقلھا عند أھلھا قالت لھ. كظھر أمي ّ وھذا كلھ حكمھ . ِ

ًء أكان مؤكدا أم كان مؤسسا أم كان مخبرا، وھذه صورةواحد، ولیس في ذلك إال كفارة واحدة، سوا ً ً أن یقع التكرار ألكثر : والصورة الثانیة. ٌ
وتلزمھ كفارة واحدة بتكریره : [، ویتحد لفظ الظھار، وھذا ما أشار إلیھ بقولھ رحمھ هللا)الزوجات(من زوجة، أو یكون العكس، فیتعدد المحل 

ّأنت علي كظھر أمي ثم كفر، ثم رجع مرة ثانیة فقال:  وھذا كلھ شرطھ قبل أن یكفر، أما لو قال لھا.إذا كرر اللفظ المرأة] قبل التكفیر ِأنت : ِ
فحنث وكفر، ثم رجع مرة ثانیة وحلف فكفارة . وهللا ال أشرب ھذا الماء: وكذلك في الیمین لو قال. ّعلي كظھر أمي فإنھ تلزمھ كفارة ثانیة

تلزمھ كفارة واحدة إذا كرره أكثر من مرة : أي] من واحدة : [ قولھ. احدة أن یقع منھ التكرار قبل التكفیرثانیة، فالشرط المعتبر لكفارة و
فقالھ لمجموعة من النساء . ّأنتن علي كظھر أمي :لو أنھ ظاھر من نسائھ فقال لھن]. لظھاره من نسائھ بكلمة واحدة: [وقولھ. المرأة واحدة

إذا خاطب نساءه فإنھ ال تلزمھ إال كفارة واحدة، : مة والسلف اختلفوا في ھذه المسألة، فقال بعض السلفوھن زوجات لھ فإن العلماء واألئ
وھذا القول مروي عن عمر بن الخطاب، رواه . ّأنتن علي كظھر أمي فال تلزمھ إال كفارة واحدة بظھاره منھن: فإذا كن أربع نسوة فقال لھن

ّأنتن علي :  بن عباس رضي هللا عنھما، فقد روى أن عمر رضي هللا عنھ سئل، عن رجل قال لنسائھعنھ حبر األمة وترجمان القرآن عبد هللا
ًفجعلھ ظھارا واحدا. علیھ كفارة واحدة: وأراد أن یعود؟ قال. كظھر أمي وممن قال بھذا القول من الصحابة علي بن أبي طالب رضي هللا . ً

 واختاره بعض األئمة األربعة كما ذكر المصنف رحمھ هللا، وھو روایة عن اإلمام عنھ، وحكي عن الحسن البصري وسعید بن المسیب،
ّأنتن علي : من واحدة إذا قال ألكثر: وقال بعض أئمة السلف. أحمد، وقول اإلمام الشافعي في القدیم، وكذلك المالكیة رحمة هللا على الجمیع

و مذھب الحنفیة وروایة عن اإلمام أحمد، ومروي عن بعض أئمة السلف وھذا القول ھ. ِكظھر أمي فإنھ یتعدد الظھار بتعدد المحل
والقول الثاني في الحقیقة أقوى من حیث األصل، وأقوى من حیث الدلیل؛ ألنھ . كـاألوزاعي وسفیان الثوري وغیرھم رحمة هللا على الجمیع

لق، وكانت واحدة منھن مطلقة مرتین، فمعناه أنھا الطلقة نسائي طوا: ِحینما خاطب نساءه تعلق الظھار بكل امرأة على حده، كما لو قال
ًالثالثة المحرمة أو كانت إحداھن غیر مدخول بھا كانت طلقة بائنة، أو كانت إحداھن مدخوال بھا وقد طلقھا من قبل طلقة واحدة فصارت  ٍ

لك فإن القول بوجوب الكفارة بعدد النساء الالتي ًوبناء على ذ. فیختلف الطالق ویتعدد، ویصبح لكل زوجة طالقھا الخاص بھا. طلقة رجعیة
وإنما عدل من عدل من السلف واألئمة رحمھم هللا إلى ذلك القول لمسألة االحتجاج بقول . ظاھر منھن قول أقوى، وھو أشبھ باألصول

] بظھاره من نسائھ بكلمة واحدة[ قبل ھذا مفھوم من قولھ] وإن ظاھر منھن بكلمات فكفارات: [قال رحمھ هللا. الصاحب، وقد سبق الكالم عنھا
فالشرط عند أصحاب ھذا القول أن تكون كلمة واحدة، . إن ھذا یتعدد بتعددھن، ولكل واحدة منھن ظھارھا: فلو ظاھر منھن بكلمات قالوا

ًأنتن علي كظھر أمي، ویخاطبھن جمیعا بكلمة واحدة وال یكرر، فإن كرر فإنھ یتكرر بتكرا: ًفیقول لھن جمیعا ر الظھار، ولكل امرأة ّ
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  .ظھارھا
 
 
 
 

 األسئلة
 
 

...... 
 

 حكم من طلق زوجتھ بعد ظھار منھا ثم مراجعة لھا
 
 

ِإذا ظاھر الزوج من زوجتھ، ثم طلقھا طلقة واحدة، ثم راجعھا بعد انتھاء عدتھا بمھر جدید ھل یعتد بالظھار في ھذه الحالة؟ : السؤال
، وال: الجواب فالذي اختاره طائفة من العلماء : أما بعد. صالة والسالم على خیر خلق هللا، وعلى آلھ وصحبھ ومن واالهباسم هللا، والحمد 

ِأن طالقھا وخروجھا من العصمة ال یھدم الظھار، وكذلك أیضا دخول الطالق ولو كان موجبا للبینونة، ولو أنھا نكحت بعده فإنھ یبقى ظھاره  ً ً
ً، وال تحل لھ إال بعد أن یكفر؛ ألنھ قد تعلقت ذمتھ بذلك الظھار وثبت لھ حكمھ شرعا، فلزمھ التكفیر قبل ِلھا، فلو عادت إلیھ یعود الظھار ِ

  .وهللا تعالى أعلم. الجماع
 
 
 
 

 حكم الفصل بین لفظ الظھار والتعلیق
 
 

ّأنت علي كظھر أمي، وأضاف بعد فترة یسیرة قولھ: لو قال لزوجتھ: السؤال ِیوم، فھل الظھار یتقید الظھار حینئٍذ؟ ھذا الشھر أو ھذا ال: ِ
ّھذه المسألة فصلنا في أحكامھا، وھي مسألة التعلیق في الطالق، وبینا أن التعلیق عند العلماء إذا حكموا بصحتھ یشترطون أن تكون : الجواب ّ

ً قصد ظھارا تاما، فقالِعنده نیة قبل أن یذكر التعلیق، فلو كان عند ابتدائھ بالظھار لم یكن في نیتھ التقیید، وإنما ّأنت علي كظھر أمي: ً ثم بدا . ِ
ِالشھر لم یصح؛ ألنھم اشترطوا أن تكون نیتھ للتعلیق قبل وقوع الظھار منھ، أما إذا وقع الظھار فقد وقع منھ : أو. الیوم: لھ أن یعلق فقال ِ

ًوبناء على ذلك ال بد وأن یكون ناویا للتعلیق، وأن یكون. ًمطلقا بدون تعلیق ّأنت علي كظھر أمي ھذا : ً التعلیق متصال باللفظ، فیقول لھاً ِ
ًالشھر، أنت علي كظھر أمي ھذا الیوم فإن حصل إخالل بھذین الشرطین لم یقع تعلیقھ معتبرا ّ ِ   .وهللا تعالى أعلم. َ

 
 
 
 

 حكم ظھار الزوجة من زوجھا إذا أسند األمر إلیھا
 
 

إذا أسند إلیھا األمر فظاھرت فإنھ ال یقع : ِأنا علیك كظھر أمك، فھل یقع الظھار؟ الجواب:  فقالتِاألمر إلیك: لو قال الزوج لزوجتھ: السؤال
  .وهللا تعالى أعلم. ِالظھار منھا؛ لظاھر اآلیة الكریمة

 
 
 
 

 حكم زكاة الحلي
 
 

ًكان حلیا أو غیر حلي، والدلیل على ذلك الذھب فیھ الزكاة إذا : ھل ذھب الھدیة علیھ زكاة، وبعضھ قد ال یلبس إال مرة؟ الجواب: السؤال
عموم النصوص، ولم یرد في كتاب هللا وال سنة النبي صلى هللا علیھ وسلم نص یدل على استثناء الذھب الملبوس للحلي من األصول الدالة 

 ضعیف الروایة، والعمل فھذا حدیث ضعیف؛ ألنھ من روایة أیوب بن عافیة وھو) لیس في الحلي زكاة: (على وجوب الزكاة، وأما حدیث
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ًسواء وكان ملبوسا أم غیر ملبوس، لبس أكثر الحول - والصحیح أن الحلي . على عدم ثبوت ھذا الحدیث عن رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم ٌ
ٌالزكاة واجبة فیھ؛ ألن عموم النصوص دال على ذلك، وسواء أكان ھدیة أم اشترتھ المرأة بنفسھا، فلو أنھ-أم بعض الحول  ُا أھدي إلیھا ٌ

ذھب، وكان ھذا الذھب الذي أھدي إلیھا قد بلغ النصاب فإنھا تعتبر حول ھذا الذھب من یوم القبض؛ ألن الھدیة ال تملك إال بالقبض، فإذا 
ًحكم بدخولھ إلى ملكھا حكم بوجوب الزكاة علیھا، فتستقبل حوال كامال، فإذا مر الحول وھو عندھا فإنھ یجب علیھا أن تزكیھ إ ًذا كان بالغا ً

  .وهللا تعالى أعلم. النصاب
 
 
 
 

 حكم صالة المرأة الفریضة والمؤذن یؤذن
 
 

یجوز لھا ذلك؛ ألنھ إذا دخل الوقت : ھل یجوز للمرأة أن تصلي الفریضة والمؤذن یؤذن، أم تنتظر حتى ینتھي األذان؟ الجواب: السؤال
ع المؤذن حتى تحل لھا الشفاعة حینما تسأل لرسول هللا صلى هللا علیھ وسلم ُجازت الصالة، لكن األفضل واألكمل والسنة أنھا تردد م

إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثلما یقول، ثم سلوا هللا لي الوسیلة، فمن سأل هللا لي : ( الوسیلة، وھذه ھي السنة، وقد قال صلى هللا علیھ وسلم
نسأل هللا العظیم رب .  العظیم؟ وأي مؤمن یفرط في ھذا الفضل العظیم، فأي مؤمنة تفرط في ھذا الفضل)الوسیلة فقد حلت لھ شفاعتي

ًالعرش الكریم بأسمائھ الحسنى وصفاتھ العلى أن یؤتیھ الوسیلة والفضیلة، وأن یبعثھ المقام الذي وعده، وأن یجزیھ عنا خیر ما جزى نبیا عن 
  .وهللا تعالى أعلم. ة كاملة إلى یوم الدینأمتھ وصاحب رسالة عن رسالتھ، صلوات هللا وسالمھ وبركاتھ علیھ تام

 
 
 
 

 كیفیة التوفیق بین سد الفرجة في الصف والوقوف مع رجل منفرد خلف الصف
 
 

ًإذا وجدت فرجة في الصف األخیر، ووجدت رجال واقفا في صف لوحده، فھل أسد الفرجة التي في الصف، أو أقف مع الرجل : السؤال ً
ذا وقفت مع أخیك صححت صالتھ؛ ألن صالة المنفرد ال تصح خلف الصف، فتنوي في قرارة قلبك أنھ لوال الشك أنك إ: المنفرد؟ الجواب

یجب علیك أن تدخل في الصف؛ ألنك مأمور بإتمام الصفوف، وحینئٍذ تنافس : وبعض العلماء یقول. وجود ھذا الرجل لما تركت آخر الصف
ا؛ ألنھ إذا سبقك إلیھا كنت أنت الذي تتعرض صالتك للبطالن؛ ألنھ ال تصح صالة أخاك فتستبق إلى الفرجة وتمنعھ من أن یسبقك إلیھ

من حقك أن تتخلف من أجل أن تصحح صالة أخیك، وتنوي في قرارة قلبك أنھ لوال وجود أخیك : وبعض العلماء یقول. المنفرد خلف الصف
وبعض العلماء یقول في الشخص الذي یأتي وال .  وتسد ھذه الفرجة لسددت ھذه الفرجة، ثم تنتظر حتى إذا جاء أحد معھ تتقدم-كما ذكرنا-

ًیجذب من الصف واحدا لیصلي معھ وھي روایة عند الحاكم في المستدرك حسنھا بعض العلماء، والحقیقة أن في تحسینھا نظرا؛ : ًیجد أحدا ً
د خلف الصف فیمنعون من الجذب؛ ألنھم ال یرون أنھا فكثیر من العلماء رحمھم هللا یرى أن الصالة صحیحة للمنفر. ألن الضعف فیھا قوي

فإذا كان الشخص الداخل یعتقد بطالن صالة المنفرد في الصف . باطلة، لكن الذي ینبغي أن ینظر في المسألة على قول من یقول بالبطالن
 وألن المحذور في سد الفرج أن یكون ً أن لھ وجھا،-من ناحیة األصول-فحینئٍذ كونھ یجذب فال شك . فإنھ مضطر ومحتاج لتصحیح صالتھ

ًإن ھذا ال یعتبر انتھاكا للحدود : ًالشخص ممتنعا منھا مع القدرة دون وجود عذر، وھنا قد یوجد عذر وھو وتصحیح صالة المصلي، فقالوا
ًوانتھاكا للمحارم كما لو امتنع من سد ھذه الفرجة مع االختیار، وإنما كان مضطرا إلى ذلك تصحیحا لصال ً وعلى كل حال فمن جذب . ة غیرهً

ًال ینكر علیھ، وأرى أن ھذا لھ وجھ، وال بأس بھ وال حرج علیھ، وكون الشخص یبقى دون الصف منفردا وال یجذب أحدا ویصلي ال شك  ً
ى بعض إن الناس ینظرون إل: وینبغي أن ننتبھ ألمر، وھو أن بعض العلماء یقول. أن ھذا من حیث األصول أقوى، لكن صالتھ ستبطل

ًاألحكام أن فیھا شدة، واألمر على عكس من ذلك، وفیھا الرفق واألجر؛ ألنھ إذا صلى صالة تامة دون الصف فإنھا ال یعتد بھا صالة حكما، 
ولیس ھناك مصل تصح منھ الصالة مرتین إال إذا كان ھناك عذر شرعي في التكرار، وھذا لھ نظائر، ولذلك . لكن هللا یأجره الصالة مرتین

ًن یحكم علیھ ببطالن الصالة یكتب لھ األجر مرتین؛ ألنھ في ھذه الحالة دخل المسجد وألزم شرعا بالدخول مع الجماعة، وحكم ببطالنھا م
وفي ھذا حدیث وابصة بن معبد رضي هللا عنھ في السنن وعند أحمد في . عبادة، ولذلك ال تعقل علة بطالن صالة المنفرد خلف الصف

استقبل الصالة؛ فإنھ ال صالة : (وھو دون الصف فقال لھ النبي صلى هللا علیھ وسلم ًصلى هللا علیھ وسلم رأى رجال یصليأن النبي : المسند
، ومذھب اإلمام أحمد وطائفة من أھل الحدیث كـإسحاق وغیره رحمة هللا علیھم أن المنفرد ال تصح صالتھ خلف )لمنفرد خلف الصف
أي أن صالتھ یجب علیھ . لظاھر ھذا الحدیث یحكم ببطالن الصالة من ناحیة اإللزام الشرعي: ذلك قالواًوبناء على . ًالصف إذا كان رجال

ًأن یعیدھا، لكن كونھ قد قام بالصالة وصالھا وركع وسجد وقرأ كتاب هللا عز وجل فھذا العمل الذي أقامھ مأمور بھ شرعا؛ ألنھ إذا دخل 
، فھو صلى بأمر شرعي، وصلى صالة شرعیة وأداھا على وجھھا المعتبر، وھذا عمل یثاب المسجد فالواجب علیھ أن یدخل مع الجماعة

. َّاألمر بإعادة الصالة تعبدي: ولذلك یقولون. ال تبرأ وتسقط الذمة بھا، فیلزم بإعادتھا: علیھ ثواب من عمل، لكن ال تعتبر صالة حكمیة، أي
ًولو أنھ ترك واجبا قادرا علیھ عامدا متعمدا. لحدثبسبب ا: ال یعقل معناه، فلو أنھ كان أحدث قلنا: أي ً ً لترك الواجبات، فتبطل صالتھ : قلنا. ً
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یكتب لھ : ولذلك یقولون. فال أجر وال ثواب؛ ألنھ تسبب في إخاللھا وإفسادھا، لكن الفساد ھنا لیس بیده ولیس منھ، وإنما ھو بحكم شرعي
َأني ال أضیُع عم: أجر العمل لقولھ تعالى َ ِ ُ ِّ ْل عامل منكم َ ُ ْ ِ ٍِ َ ، فھو قد قام بعمل شرعي فیثاب ثواب العامل، لكنھا ال تصح صالة ]195:آل عمران[َ

إن الصالة ال تصح : وھذا على القول الذي یقول. شرعیة، بمعنى أن ذمتھ ال تبرأ، فیلزم بإعادتھا مرة ثانیة، ویكون لھ أجر العمل مرتین
ثم إذا جذب . ًلھ أن یجذب تصحیحا لصالتھ؛ ألنھ مأمور أن یتعاطى األسباب لتصحیح الصالةًوبناء على ذلك یحق . خلف الصف للمنفرد

ًوبناء . یستحب بعض العلماء أن یكون الجذب من أطراف الصف؛ ألنھ إذا جذب من طرف الصف یكون أخف من الجذب من وسط الصف
علیھم أن یكون جذبھ من وراء اإلمام، فیأتي من منتصف الصف واختار بعض مشایخنا رحمة هللا . إنھ یجذب من الطرف: على ذلك یقولون

ًویجذب؛ ألنھ إذا جذب من وراء اإلمام وجاء شخص آخر سیتقدم ھذا، وسیكون إكمال الصفوف من وراء اإلمام توسیطا لإلمام، وھي مسألة 
ًستحبون دائما أن یكون ابتداء الصفوف من من جھة المتسحبات، ولیس فیھا إلزام أن یكون من وراء اإلمام أو من طرف الصف، لكنھم ی

  .وهللا تعالى أعلم. ًوراء اإلمام، ویتحرى أول من دخل في الصف بعد تمامھ أن یكون وراء اإلمام حتى یكون توسیطا لھ
 
 
 
 

 حكم قراءة القرآن بغیر العربیة
 
 

لقرآن بغیر اللغة العربیة؛ ألن هللا وصف القرآن بأنھ بلسان ال یجوز قراءة ا: ھل تجوز قراءة القرآن بغیر اللغة العربیة؟ الجواب: السؤال
ِنزل بھ الروُح األمیُن : العرب، قال تعالى ُّ َِ ِ َ َ َعلى قلبك لتكون من الُمنذرین * َ َ َ َ َِ ِ ِ ِْ ُْ َ َِ ٍبلسان عربي ُمبین * َ ٍِ ِ ٍِّ َِ َ فال بد أن تكون ]. 195- 194:الشعراء[َ

أ القرآن بغیر اللسان العربي، وأما ترجمة معاني القرآن فال تجوز القراءة بھا؛ ألن بعضھم یأخذ القراءة بلسان عربي، وال یجوز ألحد أن یقر
ولذلك في قرون اإلسالم األولى ما كانت توجد ھذه . ھذه الترجمة ویقرأھا على أنھا قرآن یتعبد هللا بھ، وھذا خطأ وینبغي التنبیھ علیھ

 وإنما كانوا یحرصون على كل من دخل اإلسالم أن یعلموه اللغة العربیة، حتى سادت اللغة الترجمات، وال كانوا یترجمون معاني القرآن،
. العربیة وانتشرت لغة القرآن، وأصبحت ھي اللغة األم ألھل اإلسالم، وھي اللغة التي یرجع إلیھا بین المسلمین، وھي اللغة التي یعتزون بھا

وتآلفھم وقوتھم؛ ألن اللغة لھا تأثیر على الشعوب واألمم كما ال یخفى، وھذا معروف في فكانت لھا مقاصد شرعیة عظیمة في جمع المسلمین 
وأما نقل المعاني فال بأس . التاریخ، وحتى في طبائع البشر واألمم والشعوب، لكن من ناحیة قراءة القرآن ال تجوز قراءتھ إال باللسان العربي

ْنساُؤكم حْرث لكم : ًعجاز الموجود في اللغة العربیة، مثال قولھ تعالىًبھ؛ ألنھ ال یمكن أبدا ألي لسان أن یأتي باإل ُْ َُ ٌ َ َ كیف ] 223:البقرة[ِ
ٍتترجمھ؟ وإذا ترجمتھ فكیف تدخل المعاني واألسرار العربیة في الترجمة؟ ألن في كلمات وألفاظ القرآن معان ونكت ولطائف لغویة ال یمكن 

َّ ُھن لباس لكم وأنتم لباس لُھن :ًأبدا أن تظھر مع الترجمة، وقولھ تعالى ِ ِ ََّ ٌَ ٌَ َ َْ ُْ ْ كیف یمكن ترجمتھ إلى لغة غیر اللغة العربیة؟ وھذا من ] 187:البقرة[َُ
من باب االفتخار باللسان أو نحوه، وإنما ھذا من بیان فضل هللا عز وجل الذي یؤتیھ من یشاء وهللا ذو الفضل  فضل هللا عز وجل، ولیس ھذا

ة من هللا سبحانھ وتعالى وضعھا في ھذه اللغة وھذا اللسان، فال یستطیع أي لسان أن یأتي بالمعاني التي یتضمنھا ھذا اللسان العظیم، فھذه نعم
ولذلك لما ترجمت معاني القرآن وقع إحراج في نفس الترجمة، فإلى اآلن ال تستطیع أن تجد ترجمة تستطیع أن تؤدي . والدالئل التي فیھ

َّوالُمطلقات یتربْصن بأنفسھن : كقولھ تعالى. ن اللسان العربي یرمي بالكلمة الواحدة في بعض األحیان إلى عدة معانالمعنى المقصود؛ أل ِ َِّ ُ َ ِ َ َ َ ََ ُ َ َّ َ ْ
ٍثالثة قُروء  ُ َ َ ھو الحیض، وھو الطھر، فیحتمل الحیض ویحتمل الطھر، ولو قلت بالطھر فلھ وجھ، ولو قلت بالحیض فلھ : ، القرء]228:البقرة[َ

وكذلك . جھ، فكیف تترجمھا؟ فإن جئت تترجمھا بالحیض خالفك أنھا تحتمل الطھر، وإذا جئت تترجمھا بالطھر خالفك أنھا تحتمل الحیضو
َواللْیل إذا عْسعس : قولھ تعالى َ َ ََ َِّ عسعس اللیل وتقصد من ذلك : عسعس اللیل وتقصد من ذلك بدایة دخولھ، وتقول: ، فالعرب تقول]17:التكویر[ِ

َواللْیل إذا : فإذا كان قولھ تعالى. یة خروجھ ودخول النھار، فتقصد بھ دخول ظلمة اللیل وعند انتھاء اللیل، وھذا ما یسمى بالمشتركبدا َِّ ِ َ
َعْسعس  َ  ! فما ھي اللغة التي تحتوي ھذه األسرار والمعاني؟- وإن كان في اآلیة قرینة تدل على ترجیح أحد الوجھین-ًمشتركا ] 17:التكویر[َ

ٍولقد جئناُھم بكتاٍب فصلناهُ على علم : وصدق هللا حیث قال ْ ِْ َّ َِ ََ ََ َ َ َ َِ ْ ْ ِ التي تفید التحقیق وثبوت الشيء دون مریة، والالم ) قد(، فأتى بـ]52:األعراف[ْ
ْولقد(المؤكدة  َ َ ْجئناُھم: (، ثم التعبیر بالعظمة وفي قولھ تعالى)َ َ ْ ً وأتمھ وأكملھ جملة وتفصیال ، ففصلھ سبحانھ وتعالى الذي أحسن كل شيء)ِ

ًفھناك أسرار في ھذا اللسان العربي ال یمكن أبدا ألي لغة أو لسان أن یحتملھا، وخذ قولھ . سبحانھ، فھو یقص الحق وھو خیر الفاصلین
ِإال أْن یْعفون أْو یْعفو الذي بیده ُعقَدة النكاح :تعالى َ ُِّ ْ ُ ُِ ِ َِ َ َ َ َِ َِّ ََّ قدة النكاح یحتمل أن یكون ولي المرأة، ویحتمل أن یكون ، فالذي بیده ع]237:البقرة[َ

الزوج، وإن جئت ترید ترجمتھا فعلى أي معنى ستترجمھا؟ وعلى أي وجھ من ھذه األوجھ؟ فعلى كل حال أسرار اللغة موجودة في القرآن، 
: وانظر إلى آیة الوضوء، وھي قولھ تعالى. كثرةواآلیة الواحدة یجتمع علیھا العلماء فیجدون فیھا من النكت واللطائف ما ال یمكن أن یحصى 

ْیا أیھا الذین آمنوا إذا قْمتم إلى الصالة فاغسلوا ُوُجوھكم وأْیدیكم إلى المرافق واْمسُحوا بُرُءوسكم وأْرُجلكم ْ ْ ْ ُْ ُ ُ ُ ُ ُ َُ َ ََ َ ََ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َِ ِ ِ ِ ِ َّ ِ ُِّ ِ ِ ِ ِْ ُ ْ َ َ ، فھذه اآلیة اجتمع ]6:المائدة... [َّ
وقال اإلمام ابن العربي رحمھ هللا في . ، في اللغة واللسان، والقراءات، والفقھ، وعلوم الحدیث فاستنبطوا منھا ألف مسألةعلیھا علماء الفنون

وثمانمائة مسألة خیر كثیر في ھذا اللسان البدیع . اجتمع علماؤنا لكي یحصلوا األلف مسألة فما وصلوا إال إلى ثمانمائة مسألة: أحكام القرآن
كیف تترجمھا؟ وكیف تستطیع أن تدخل ) الر: (بل إن األلسنة سوف تحار عندما تقرأ قولھ تعالى. ه قدرة من هللا سبحانھ وتعالىالغریب، وھذ

المعاني التي تراد من ھذه الحروف فیھا؟ ثم كیف تجعلھ یقرأ وھناك حروف في اللسان العربي ما ھي موجودة في غیرھا من اللغات 
ِوالنقل بالمعنى على المنصور ورأي األربعة والجمھور فیجیزون نقل : نقل بالمعنى اختاره بعض العلماء، كما قیلمع العلم أن ال! واأللسنة؟

ترجمة القرآن وینبغي إذا كتبت ھذه التراجم أن یكتب علیھا أنھ ال یجوز للمسلم أن : ترجمة معنى القرآن، ولذلك ال یقال: القرآن بالمعنى، أي
ًا أنھا قرآن، وال یجوز االستشھاد بھا أیضا على أنھا من القرآن، وإنما یقالیقرأ ھذه الترجمة معتقد ألنھ ال یجوز . إن ھناك آیة تدل على كذا: ً
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 بمنطوق - قال هللا تعالى: إذا قلت-مثلما یقال في الحدیث القدسي، إنما تأتي . قال هللا تعالى فیما معناه: نقل القرآن بالمعنى، فال یجوز أن یقال
فالواجب على ھذا أن یقتصر على اللسان العربي عند قراءة القرآن؛ ألن العلماء أجمعوا واتفقوا على . ونصھا دون تغییر وال تبدیلاآلیة 

  .وهللا تعالى أعلم. تحریم الترجمة الحرفیة لكتاب هللا عز وجل
 
 
 
 

 جر المعلومحكم تغییر مكان الصالة بعد الفجر لمن أراد أن یجلس حتى شروق الشمس فینال األ
 
 

من وفق للجلوس حتى شروق الشمس، ھل لھ عند صالة الركعتین أن یتقدم إلى سترة أم یشترط في الركعتین أن تكونا في نفس : السؤال
ال شك أن األفضل واألكمل أن تكونا في نفس المكان، وأما السترة فالقول الصحیح وجوبھا، ومعنى ذلك أنھ إذا تقدم : المكان؟ الجواب

ً لھذا الواجب وامتثاال ألمر النبي صلى هللا علیھ وسلم بالسترة فإنھ یصدق علیھ أنھ صلى ركعتین؛ ألن النبي صلى هللا علیھ وسلم ًتحصیال
قعد في : (ومن العلماء من یقول باالستصحاب؛ ألنھ یقول). ثم قعد في مصاله یذكر هللا حتى تطلع علیھ الشمس ثم صلى ركعتین: (قال

.  ركعتین في مصاله، فیستصحب حكم األصل، واألصل أنھ في مصاله، وكأن مقصود الشـرع أن یصلي في نفس المكـانصلى: أي) مصاله
یكون ھذا الزمان الذي ھو ما بین صالتھ للفجر وطلوع الشمس  َّإن العبرة بالركعتین أن تقع بعد طلوع الشمس، وأن: ومن أھل العلم من قال

حتى لو أحدث وصالھا في البیت شملھ الفضل؛ ألن المراد أن : ٌء أصلى في نفس المكان أم غیره، بل قالواًمستغرقا بذكر هللا عز وجل، سوا
وهللا تعالى . یصلي ركعتین بعد الزمان، وال شك أن األكمل واألفضل أن اإلنسان یبقى في مصاله، وأن یصلي في نفس المكان الذي ھو فیھ

  .أعلم
 
 
 
 

 م النبويمضاعفة صالة النافلة في الحر
 
 

أصح قولي العلماء أن المضاعفة في المسجد : ھل صالة النافلة في الحرم النبوي تساوي ألف صالة مثل صالة الفرض؟ الجواب: السؤال
) صالة: (الحرام ومسجد النبي صلى هللا علیھ وسلم والمسجد األقصى تشمل الفرائض والنوافل، والدلیل على ذلك قولھ علیھ الصالة والسالم

أما الذین قالوا بالتفریق بین الفریضة والنافلة فدلیلھم ما ثبت عن النبي صلى ). أن النكرة تفید العموم: (نكرة، والقاعدة في األصول) صالة(و
َلم یخف إنھ : (هللا علیھ وسلم في قیام رمضان أنھ لما صلى اللیلة األولى ثم كثروا علیھ في اللیلة الثانیة وامتنع من الخروج في الثالثة قال

إن ھذا : قالوا) صلوا في بیوتكم؛ فإن خیر صالة المرء في بیتھ إال المكتوبة: (، ثم قال)ّعلي مكانكم باألمس، ولكني خشیت أن تفرض علیكم
صالة في : (ال یعارض قولھ...) صالة المرء فإن خیر: (وھذا مرجوح، والصحیح أن قولھ. یدل على أن النافلة األفضل أن تكون في البیت

؛ ألن الخیریة من جھة اإلخالص، ومن جھة إرادة وجھ هللا عز وجل، ومن جھة مباركة المنزل، ولیس لھا عالقة )مسجدي بألف صالة
فحدیث . ، والداللة ھنا مختلفة؛ ألن مورد النصین مختلفً)ال یحكم بتعارض النصین إال إذا اتحدا داللة وثبوتا(بالمضاعفة؛ ألن القاعدة 

بثالثة، فما : إنھا بألفین، أو: ، وما قال)فإن خیر صالة المرء في بیتھ إال المكتوبة: (، وحدیث یقول)مسجدي بألف صالةصالة في : (یقول
تعلقت بمضاعفة األجر، وإنما تعلقت بالخیریة، والخیریة ترجع إلى اإلخالص، وترجع إلى أنھ إذا صلى في بیتھ كان أخشع وأرضى  عز 

إذا صلى : (ولذلك قال صلى هللا علیھ وسلم. وال یصلي ألحد، وال یغتر بھ أحد، ثم إن الصالة تبارك لھ في بیتھوجل؛ ألنھ ال یراه أحد، 
ًقبورا، فھذه  ومنع علیھ الصالة والسالم من أن تكون البیوت) ًأحدكم فلیجعل من صالتھ في بیتھ، فإن هللا جاعل لھ من صالتھ في بیتھ خیرا

وال یمكن أن نعارض بین النصوص مع اختالف وجھاتھا ومواردھا، . یر الخیریة المتعلقة بمضاعفة الصالةخیریة منفصلة، خیریة أخرى غ
 ھو القول بأن المضاعفة تشمل الفرائض والنوافل لعموم -والعلم عند هللا-وإنما یحكم بالتعارض عند اتحاد المورد، والذي یترجح في نظري 

  .وهللا تعالى أعلم. ا ھو الصحیح من قولي العلماء، وھذ)صالة: (قولھ علیھ الصالة والسالم
 
 
 
 

 االستعجال في الوضوء
 
 

ًإذا توضأت وضوءا شرعیا تاما كامال فھو وضوء : إذا أقیمت الصالة فتوضأت بسرعة شدیدة، فھل وضوئي صحیح؟ الجواب: السؤال ً ً ً
ولذلك ثبت عن أسامة . الحاالت الضروریة أن یستعجلصحیح، لكن مسألة اإلسراع في الوضوء ال شك أنھا جائزة، فیجوز للشخص في 
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ًرضي هللا عنھ أنھ ذكر عن النبي علیھ الصالة والسالم لما دفع من عرفات إلى مزدلفة أنھ توضأ وضوءا خفیفا، وخفة الوضوء تشمل الوقت  ً
وراءه مائة ألف نفس وكلھم ینتظرون خروجھ لكنھ لما كان . وتشمل الحال؛ ألنھ كان علیھ الصالة والسالم یسبغ الوضوء ویتأنى في وضوئھ

: ًعلیھ الصالة والسالم تعجل، ومن حكمة الشریعة أن العبد الصالح یكون في صالحھ، لكن إذا رأى ما ھو آكد وأھم قدمھ وتعجل، فمثال
الد آكد من الوضوء، فتخفف ًوالدك یحتاجك في شيء، وأنت ترید أن تتوضأ وضوءا لنافلة، أو تحب أن تكون على طھارة فال شك أن بر الو

: ولذلك النبي صلى هللا علیھ وسلم قال في الحدیث الصحیح. في وضوئك حتى تدرك فضیلة الوضوء وفضیلة بر الوالدین، أو فضیلة الصالة
 على فضل العلم؛ وھذا یدل. ألن العلم أفضل من العبادة: قالوا) إذا دخل الرجل یوم الجمعة واإلمام یخطب فلیركع ركعتین ولیتجوز فیھما(

ًألنھ عندما یجلس ینصت للخطبة یصیب علما، والعلم أفضل من العبادة، وعندما یصلي یصلي لنفسھ، لكن ربما یصیب علما ینتفع بھ وینفع  ً
رسھ  المحاضر، أو دخل الشیخ لد-ًمثال-ومن ھنا إذا دخل . بھ غیره، ویصلح ویصلح بھ غیره، ویھتدي ویھدي بھ غیره بإذن هللا عز وجل

ًوأراد أن یصلي تحیة المسجد أو نافلة فاألولى أن یتجوز فیھا؛ ألن ھناك ما ھو أفضل وأكمل وأعظم أجرا وھو نفع الناس؛ ألن العلم أفضل 
ًوأعظم، فإذا أردت أن تتوضأ وضوءا خفیفا، أو تستعجل في الوضوء فتنبھ إلتمام أعضاء الوضوء فالمھم أن تكون األعضاء التي أمرك هللا . ً

بغسلھا أو أمرك بالمسح علیھا قد نالت حقھا وحظھا من ذلك الوضوء الذي أمرت بھ، فإن فعلت ذلك بسرعة أو بأناة فاألمر في ذلك سیان، 
  .وهللا تعالى أعلم. ًإال أن األناة أمكن وأكثر ضبطا

 
 
 
 

 حكم إعجاب المرء بنفسھ عند اطالع الناس على صالح عملھ
 
 

َالذین ُھم ُیراُءون : ثیر في قولھ تعالىذكر الحافظ ابن ك: السؤال َ َْ ِ ًأن من عمل عمال  فاطلع علیھ الناس فأعجبھ ذلك، أن ھذا ال ] 6:الماعون[َّ
: ھذا كالم صحیح ومعتبر؛ ألن الریاء یكون في ابتداء العمل، فیعمل من أجل أن یراه الناس، قال تعالى: ًیعد ریاء، فما توضیح ذلك؟ الجواب

َوإذا قاُم َ ِ َوا إلى الصالة قاُموا كسالى ُیراُءون الناس َ َ َ ََّ َ َُ َ ِ َّ ً، فھو ابتداء قبل التلبس بالفعل، وأثناء الفعل؛ لكن بعد الفراغ من الفعل تبقى ]142:النساء[ِ
 العمل ال عالقة وتبقى مسألة خفاء العمل، وخفاء. ًمسألة التشوف والطلب والتحدث، فاألكمل أال یتحدث بطاعتھ، وأال یطلع أحدا على طاعتھ

ًلھ بالعمل نفسھ؛ ألنھ إذا صلى وقام بطاعتھ على أتم الوجوه وأكملھا فقد أصاب الموعود علیھ شرعا لكن تبقى مسألة حبوط العمل بعد ثبوتھ، 
-وسلم قد یكون فرفع الصوت عند النبي صلى هللا علیھ .  بسبب ذنب-والعیاذ با-الریاء، فقد یحبط عمل اإلنسان  والحبوط قد یكون بغیر

ً سببا في حبوط العمل، ونسأل هللا السالمة والعافیة، وقد یحبط عمل اإلنسان بعقوق والدیھ؛ ألن هللا یحكم وال معقب لحكمھ، -والعیاذ با
َّفیغضب على عبده فیحبط عملھ، إال أن ھناك أمورا بین أنھا من أسباب حبوط العمل والعیاذ با ً صحیحا، لكن إن ًوقد یكون العمل صالحا. ً

اطلع الناس على عملھ فأعجب باطالعھم فإننا ننظر في ذلك، فإذا كان یحب ذلك ویقصده ولم یتیسر لھ أثناء العمل، وكان یحب حصول ذلك 
ً یعمل للناس، فیكون قادحا في إخالصھ وإرادتھ وجھ هللا عز وجل، ومؤثرا في عملھ-نسأل هللا السالمة والعافیة- لھ فھذا  لك كان السلف ولذ. ً

الصالح رحمھم هللا یتحرون في األعمال الصالحة الصواب والسنة، فال یعملون أي عمل إال إذا كان عندھم حجة ودلیل، ویخافون من 
وبعد الصواب . ًوالسنة؛ ألن أھم شيء الصواب في العمل حیث یكون موافقا للكتاب وھدي السنة األعمال أن تكون على غیر نھج الكتاب

َفمْن كان یْرُجوا لقاء : ًثار الطیبة والعواقب الحمیدة؛ ألن هللا ال ینظر إلى قول قائل وال إلى عمل عامل إال إذا كان صوابا، قال تعالىتأتي اآل َ َ ََ َ َِ
ًربِّھ فلیْعمْل عمال صالحا  ِ َِ َ َ َ َ ًَ ْ . لى هللا علیھ وسلم، وال یحكم للعمل بالصالح إال إذا كان على وفق الكتاب وثبت بھدي رسولھ ص]110:الكھف[َ

أسألك العزیمة : (ًوقد كان السلف الصالح یحملون ھم الصواب أوال، ثم یحملون ھم اإلعانة على الصواب، ولذلك قال صلى هللا علیھ وسلم
ُ، فكم من صواب تعلمتھ، وكم من حق دللت علیھ وأرشدت إلیھ، ولكن ما أعنت علیھ، فقیام اللیل من منا یجھل فضلھ)على الرشد  وعظیم ُ

أجره لكن من منا یقوم وصیام یوم وإفطار یوم، أو صیام اإلثنین والخمیس وغیرھا من األعمال الصالحة من منا یعمل بھا؟ ولذلك كان صلى 
ًوھیِّْئ لنا مْن أْمرنا رشدا : هللا علیھ وسلم یسأل هللا المعونة على الرشد، ولذلك قال هللا عن أھل الكھف َ َ ََ َ َِ َ ِ بعد أن یوفق للصواب و]. 10:الكھف[َ

ًویعان على القیام بالعمل، یحمل ھم اإلخالص فیھ، فال یفعل وال یقول شیئا إال ألجل هللا عز وجل، وأبغض شيء إلیھ أن أحدا یطلع على ما  ً
م الیقین أن أكمل العمل بینھ وبین هللا عز وجل؛ ألنھ یعرف لذة مناجاة هللا سبحانھ وتعالى، وفضل المعاملة مع هللا سبحانھ وتعالى، ویعلم عل

ولذلك كان السلف الصالح یضربون . ًوأطیبھ ما كان خالصا  عز وجل، وال شيء أعظم في جلب اإلخالص من إخفاء األعمال وسترھا
ولربما . حداألمثلة الرائعة في ھذا، حتى ذكر اإلمام الحسن البصري رحمھ هللا أن الرجل ربما جمع القرآن في قلبھ عشرین سنة ال یشعر بھ أ

ًتجد الرجل من أصلح الناس وأكثرھم عبادة وقیاما، وال یمكن ألحد أن یطلع على ذلك، حتى لربما یسافر معھ غیره وإذا بھ یترك قیام اللیل 
ادة وجھ، وذاقوا وھذه مرتبة ال یعطیھا هللا إال لخاصة أحبابھ وأصفیائھ الذین یرید لھم إر. أمامھ حتى ال یشعر أحد بما بینھ وبین هللا عز وجل

فإذا وفق لإلخالص حمل ھم القبول، ویعمل للقبول أسبابھ التي منھا أال یعلم أحد عملھ، فأبغض شيء إلیھ . لذة المعاملة مع هللا سبحانھ وتعالى
ومما ذكر عن . لأن یطلع غیره على عملھ، حتى إنھ یضیق صدره ویحزن ویتألم إذا اطلع أحد على حسنة أخفاھا فیما بینھ وبین هللا عز وج

وھؤالء ھم األولیاء الذین ُیضرب بھم المثل، ولم یكن األولیاء بجر السبح، وال بإطالة األكمام والعمائم، وإنما كانوا أولیاء - بعض الصالحین 
 فإذا -جد مضطجعوإني لجالس بالمس-صلیت في المسجد الحرام صالة االستسقاء، فلم یفت الناس، حتى إذا انتصف النھار :  أنھ قال- بحق

اللھم إن بعبادك وبالدك وبھائمك من الجھد : ًبرجل مولى أسود دخل المسجد، فركع وسجد، وكان یظنني نائما، فسمعتھ یقول في سجوده
السحابة تنتصف فلما تشھد إذا ب. اللھم أغث العباد والبالد. اللھم أغث العباد والبالد. والبالء ما ال یشكى إال إلیك، اللھم أغث العباد والبالد

من : فعظم عندي الرجل، فتبعتھ، فدخل إلى أشبھ ما یكون بالرباط فتبعتھ، فلما جلس واستقر سلمت علیھ وقلت لھ: السماء ویمطر الناس، قال
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ي وأنظرني، أمھلن: قال. نعم: أو قد اطلعت على ذلك؟ قال: قال. ّإنھ لم یخف علي مكانك بالمسجد: وما شأنك بي؟ قلت: أنت یرحمك هللا؟ قال
فكانوا یخافون من ظھور أعمالھم . ًوهللا ما رفعتھ إال میتا: قال. اللھم انكشف ما بیني وبینك، فاقبضني إلیك غیر مفتون: فصلى وسجد، وقال

سرار حتى كان من أمرھم ما ذكر، وأویس القرني رحمھ هللا لما اكتشف أمره غاب عن الناس، وبسبب أنك تخفي ما بینك وبین هللا من األ
إن العبد یستوجب من : ولذلك كانوا یقولون. واألعمال الصالحة یورثك هللا بذلك حب العباد، ویضع لك بذلك القبول في السماء وفي األرض

، وإذا ًهللا من الخوف، وكان اإلمام مالك رحمھ هللا مھابا، فإذا جلس ال یستطیع أحد أن یتكلم في المجلس هللا محبة خلقھ على قدر ما بینھ وبین
یأتي الجواب فال یراجع ھیبة والسائلون نواكس األذقان یقول : سألھ السائل ال یستطیع أن یعید سؤالھ مما ألقى هللا علیھ من الھیبة، كما قیل

یبتي لما  فوهللا ما ھبتھم كھ-ثالثة خلفاء من المحیط إلى المحیط سادوا الدنیا- جلست بین یدي الھادي والمھدي والرشید : محمد بن الحسن 
وال نظن ذلك إال بشيء بین مالك وبین هللا، فإنك تعامل؟ تعامل ملك الملوك وجبار : یقول سحنون رحمھ هللا. جلست بین یدي مالك 

ًالسماوات واألرض، فماذا ترید منھ اطالع الناس على صالتك وزكاتك؟ وماذا ترید عند الناس؟ لو أن الناس مدحوك الیوم ذموك غدا، وكم 
 تقي نقي أخوف ما عنده وأكره أن یشعر الناس بھ؛ ألنھ یعلم أنھ ال أمن لھ إال عند هللا، وال عز لھ إال من هللا، وال كرامة لھ إال من من عبد

ًال نرید منكم جزاء وال شكورا  :هللا، فماذا نرید عند الناس؟ قال تعالى ًُ ُ ُ ْ َُ ََ ْ ِ ُ  یثني علیھ أو فأبغض شيء إلیھ أن یأتي أحد من الناس]. 9:اإلنسان[ِ
ًیظن بھ خیرا؛ ألنھ یرید الشيء بینھ وبین هللا، فالذي لآلخرة لآلخرة، والذي للدنیا للدنیا، وأمور العبادة والطاعة ینبغي لإلنسان دائما أن  ً

 -هللا السالمة والعافیةنسأل -ًیخفیھا فیما بینھ وبین هللا عز وجل، وال یطلع علیھا أحدا، والمحروم من حرم، فإذا أراد هللا أن یخذل عبده 
صرف قلبھ إلى الدنیا، وتنصرف شعب القلب إلى الدنیا، حتى إن طالب العلم تنصرف شعب قلبھ بمدح الناس لھ والثناء علیھ واإلشادة بھ، 

ة للدنیا ال فتؤخذ شعب القلب شعبة شعب. وبموقفھ في المأل ومحبتھ لالستشراف ومحبتھ للظھور، وھي وهللا قاصمة الظھر والعیاذ با
، فتؤخذ شعبة شعبة، وتنقض كالبیت یھدم لبنة لبنة، حتى یمسي ویصبح ولیس في قلبھ مثقال ذرة   -والعیاذ با- لآلخرة، وتؤخذ لغیر هللا ال 

 فتجمع القلوب على كراھیتھ، ً یمقتھ هللا مقتا- نسأل هللا السالمة والعافیة- وعندھا . یبالي هللا بھ في أي أودیة الدنیا ھلك من اإلیمان، وعندھا ال
ًوالنفوس على النفور منھ، ولو كان أعبد الناس لسانا، ولو كان أصبحھم وجھا وأحیاھم منطقا فإن هللا یمقتھ ً ًفالعبد یعامل هللا ال یعامل أحدا . ً
، فجاء یوم ذم فیھ بمذمة واحدة سواه، وكم من إنسان أحب الناس فمدحوه، واستدرجھ هللا عز وجل، واجتمعت لھ القلوب، واجتمع لھ الناس

فال یلتفت . فانتشرت في الناس، فسبوه كما مدحوه، ووضعوه كما رفعوه، وأذلوه كما أعزوه، وأھانوه كما أكرموه، فتمنى أنھ لم یعرفھ أحد
 الخالق ال إلى المخلوق، فال یدعو من اإلنسان إلى الناس، وسالمة العبد فیما بینھ وبین هللا أن یفر من هللا إلى هللا ال إلى الناس، وأن یفر إلى

ِیدُعوا لمْن ضرهُ أقرُب مْن نفعھ لبئس المْولى ولبئس العشیُر : دون هللا ما ال یضره وما ال ینفعھ كما قال تعالى ِ ِ ِ َُّ َ َ َ َ َ َ َ َْ ْْ ْ ْ ِْ َِ َ َ ََ َ فا ینادیك ] . 13:الحج[ْ
ُوما خلقت : ویدعوك أن تكون معھ، أن تكون لھ، قال تعالى َْ َ َ ِالجن واإلنس إال لیْعُبدون َ ُِ َ َ َِ ََّّ ِ ِ ، ]56:الذاریات[ْ ، فتعبده باإلخالص وتعمل الطاعة 
ًفالواجب على المسلم دائما أن یوطن نفسھ إلرادة وجھ هللا، وما أطیب العیش ولن یطیب إال . فتتعلم وتتصدق وتركع وتسجد وتصلي  وحده

، وما أطیب الحیاة وما أسعدھا وال یمك ، قال تعالىبا ٌمْن عمل صالحا مْن ذكر أْو أنثى وُھو ُمْؤمن : ن أن تكون سعیدة طیبة إال با ًِ ِ ِ َِ َ َ َ َ ََ َُ َ ٍ َ
وهللا لنحیینھ حیاة طیبة، وإذا وعد هللا بالحیاة الطیبة فإن : موحد مخلص یرید وجھ هللا سبحانھ وتعالى، أي) وھو مؤمن: (فمضى] 97:النحل[

، ویتمنى فیھا أن عملھ فیما بینھ وبین هللا ال یراه هللا ال یخلف المیعاد، و ، ویعمل فیھا  ال شك أن العبد إذا بلغ ھذه المرتبة التي یقول فیھا 
األجر، وإني ألعرف علماء كانوا قوامین باللیل صوامین النھار، حتى إن الواحد منھم إذا  أحد، وال یشعر بھ أحد، وال یحس بھ أحد أدرك ھذا

وتجد الواحد منھم یجلس في خلوتھ فیبكي .  مع الناس لبساطتھ وتواضعھ، وال تشعر أنھ ذاك العابد الصالح، وكلھ من الخفاءأصبح تجده
 ویتفطر قلبھ من خ

 
 
 
 

 حكم الدعاء في صالة الوتر بغیر العربیة
 
 

یھ وجھان للعلماء رحمھم هللا، فبعض العلماء الدعاء في الصالة ف: ھل یجوز الدعاء في صالة الوتر بغیر اللغة العربیة؟ الجواب: السؤال
والصحیح أن الدعاء ما كان منھ توقیفي كاألذكار من التحیات . یجوز أن یدعو بغیر العربیة: إنھ ال یجوز إال بالعربیة، ومنھم من یقول: یقول

للغة العربیة، وأما األدعیة فإنھ یجوز أن تكون ونحوھا، والتمجید الذي ورد بھ النص بعینھ، كالتكبیرات والتسمیع ونحوه فھذا یتقید فیھ با
وهللا تعالى . باللسان العربي، وبغیر اللسان العربي إال أنھ ینبغي للشخص أال یدعو بغیر اللسان العربي، إال إذا كان ال یعرف اللغة العربیة

  .أعلم
 
 
 
 

 كیفیة الجمع بین العلم وبین التوسعة على النفس واألھل
 
 

یق هللا للعبد أن یشغلھ بطاعتھ عند فراغھ وإجازتھ، خاصة باالنكباب على العلم وتحصیلھ، ولكن تواجھ طالب العلم مشكلة، من توف: السؤال
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الشك أن من أعظم نعم هللا : وھي أن األھل واألبناء یریدون منھ ما یریدون من التوسعة أو كثرة األسفار، فكیف یوفق في ھذا األمر؟ الجواب
العلم أن یسیطر على بیتھ، وأن یھیئ لھ أسرة تعینھ على طلب العلم، فیجمع بین مرضاة هللا سبحانھ وتعالى في طلبھ عز وجل على طالب 

للعلم ومرضاتھ سبحانھ وتعالى في إدخال السرور على األھل والتوسعة علیھم، شریطة أال یتوسع في ھذا األمر على حساب ما ھو آكد 
ا كانت ھناك إجازة صرفھا لما ھو أھم، خاصة أن األمة اآلن محتاجة إلى طالب العلم، وفرضیة طلب فطالب العلم یرتب وضعھ، فإذ. وأھم

العلم في ھذا الزمان آكد من غیره؛ ألنھ كلما تأخر الزمان كلما اشتدت الحاجة، وانقراض العلماء وضعفھم وحصول المشاغل لبعضھم یحتم 
فال شك أن طالب العلم معنیون بھذا، ویجب علیھم أن یشتغلوا بطلب العلم، وأال . علیھم آكدالمسئولیة أكثر على طالب العلم، فیجعل الواجب 

یفرطوا في أي وقت یستطیعون أن یستنفذوه في طلب العلم، واالقتراب من العلماء، والحرص على الدروس المؤقتة أو غیر المؤقتة، وعدم 
ال أستطیع أن آذن لك وألقى هللا سبحانھ ! یا بني: أذنك من أجل أن أذھب لغرض یقول ليأست: وكان الوالد رحمھ هللا إذا قلت لھ. التفریط فیھا

وتعالى بإذني لك أن تترك كتاب هللا وسنة النبي صلى هللا علیھ وسلم، لكن في نفسي ال أغضب علیك؛ ألني أعرفك أنك تحفظ، وأنت عندك 
لم إذا طلب العلم عند شیخ عنده مكنھ من درس خاص أو عام فھو مسئول أمام هللا وطالب الع. عذر، ولكن بیني وبین هللا ال أتحمل المسئولیة

ستحاسب عنھ بین  ًعز وجل عن كل ثانیة، فضال عن دقیقة أو عن ساعة، وستسأل عنھا أمام هللا عز وجل، وكل درس یھیأ لك تتخلف عنھ
و حیھ أو حارتھ یتفرغ لقراءة العقیدة أو الحدیث أو الفقھ، وفي وقد یوجد طالب علم ربما یكون ھو الوحید في قریتھ أ. یدي هللا عز وجل

الساعة التي ینام أو یغیب أو یتأخر فیھا عن مجلس العلم ربما تطرح مسألة، وتنـزل ھذه المسألة بقومھ وجماعتھ فال یفتیھم، فیقف بین یدي 
ًمن سلك طریقا : ( عز وجل فیھ الجنة، قال صلى هللا علیھ وسلمفھذه مسئولیة ولیس باألمر السھل، وھذا شيء جعل هللا. ًهللا مسئوال عنھا

ًیلتمس فیھ علما سھل هللا لھ بھ طریقا إلى الجنة فأوصي أھل طالب العلم من زوجة . ، فھذا األمر یجعل طالب العلم في رحمة هللا عز وجل)ً
ه على القیام بأمانتھ، وأال یفرط في أي مجلس من مجالس وابن وبنت وأخ وأخت وأب وأم أن یعینوا طالب العلم على مسئولیتھ، وأن یعینو

هللا  وكنا نجلس المجلس مع بعض مشایخنا رحمة هللا علیھم ممن نعرفھم فنأخذ من سمتھ ما یعیننا على طاعة. ًالعلم ما استطاع إلى ذلك سبیال
أھل العلم أو من طالب العلم یرید أن یطلب العلم ویلتصق وھذه أشیاء فیھا البركة والخیر وفیھا النفع، فمن جاء من . عز وجل قبل أن یتكلم

ودعك من الدنیا، وما تسمع وما ترى من لھوھا فزائل حائل، . ًبصفوة خلق هللا عز وجل حملة الكتاب والسنة فقد أعطي شیئا ال نظیر لھ
ًن بانتھاء أعمالھم، ولكن أھل العلم أبدا ال یذھبون، وانظر إلى أعز الناس في الدنیا من التجار واألغنیاء یذھبون إذا ذھبت تجارتھم، ویذھبو

فھم أمناء . فھم وباقون في نفوس الناس وقلوبھم، باقون في أعمالھم وعباداتھم؛ ألنھ ال یصلي وال یعمل إال إذا تعلم على یدي ھؤالء العلماء
 العظیم الذي لیس ھناك فضل بعد النبوة أفضل منھ، وھو هللا على الوحي، وھذه المنزلة الكریمة علیك أن تھیئ نفسك لھا؛ لتنال من فضل هللا

. ًفعلى طالب العلم أن یستشعر أنھ ال یمكن أن یفرط في ھذه المسئولیة وھذه األمانة على حساب أي شيء كائنا ما كان. مقام العلم والعمل
ًسنا، وال نزكي أنفسنا على هللا، لكن نقولھا تمجیدا للرب وال نقول ھذا تزكیة ألنف- ومن العجیب والغریب إن مالذ الدنیا وشھواتھا وملھیاتھا 

 عرضت علینا لتحول بیننا وبین شيء من العلم، فتركناھا  فوجدنا من هللا في حسن الخلف - ًسبحانھ وتعالى، وبیانا لعظیم وفائھ وكرمھ
، وفي أمورنا مع عامة الناس، وفي أمورنا المالیة، وھذا شيء نشھد بھ  عز وجل، في أمورنا الخاصة. والعوض ما لم یخطر لنا على بال

فأنت معك أشرف . إني معكم: ولكن قال هللا. ًوفي األمور االجتماعیة، فما كان طالب العلم یظن أنھ إذا ضحى لھذا العلم أن هللا سیخلفھ أبدا
یمة، لكن طالب العلم بحق الذي یقرأ العلم قبل شيء وأعظم شيء، وھو كتاب هللا وسنة النبي صلى هللا علیھ وسلم، فیا لھا من نعمة عظ

ًمجلس العلم، ویقرأه في مجلس العلم، ویرجع إلى بیتھ فینكب على العلم یقرأه قائما وقاعدا، ویتفكر فیھ جالسا وراقدا، یجد كیف یفي هللا ً ً عز  ً
ًوجل لھ، فإذا وفى  كامال وفى هللا لھ كامال ألمور التي تتعلق باألھل واألصحاب واألحباب وغیرھا من إذا اعترضت طالب العلم ا: فنقول. ً

الملھیات فعلیھ أن یحاول قدر المستطاع أن یصرفھا بالتي ھي أحسن، وبطریقة ال تشوش علیھ؛ ألن األھل لھم حق، والصدیق لھ حق، 
ذھبوا وتتفرغ أنت لطلب العلم، أو تذھب ًلكن إذا أمكنك جعل األھل یذھبون إلى نزھة مع أكبر األوالد فأعطھم مجاال لی. والرفیق لھ حق

ًمعھم ساعة أو ساعتین ثم ترجع، أو تذھب معھم وترتب أوقاتا ال تتعارض مع أوقات تحصیلك وال أوقات مراجعتك، فتنظم نفسك تنظیما  ً
ًصحیحا وترتب نفسك ترتیبا كامال، ولكن إیاك وأي شھوة أو لذة أو سكرة من سكرات ھذه الدنیا تأتیك فتنصر ً ف عن العلم من أجلھا، فھي ً

وإذا استغنى العبد عن ربھ فإنھ حینئٍذ یكون كما . لیست أعز من كتاب هللا وسنة النبي صلى هللا علیھ وسلم، فإیاك أن یكون عندك ھذا الشعور
ُوتولْوا واْستغنى هللا : قال تعالى َّ َ ْ َ ََ َ ُفلما زاغوا أزاغ هللا: ، وكما قال تعالى]6:التغابن[ََّ َّ َ ََ ُ َ ََ ْ قلوبُھم َّ َ ُ نسأل هللا العافیة، فیزیغ اإلنسان عن ] 5:الصف[ُ

ًوال أعتقد في قرارة قلبي أن أحدا أعز من طالب العلم في . ًالكماالت وعن المراتب العلى حینما یعتقد أن شیئا أفضل مما عند هللا عز وجل
ًبیت من بیوت هللا إال أحدا یعمل عمال صالحا أفضل مما ھم فیھ، فال ما اجتمع : ( أشرف من العلم وال أفضل منھ، قال صلى هللا علیھ وسلمًً

، فالمالئكة تتنزل، وانظر إلى شرف العلم وفضلھ، ...)قوم في بیت من بیوت هللا یتلون كتاب هللا ویتدارسونھ بینھم إال نزلت علیھم السكینة
جلس : أي-) فإذا جلس الخطیب: ( والسابقین، قال صلى هللا علیھ وسلمفإنھ إذا كان یوم الجمعة جلست المالئكة على األبواب وكتبوا المصلین

فانظر إلى شرف العلم وفضلھ عندھم، فالعلم مقامھ كبیر ومنزلتھ . انصرفوا: ، وما قال) طووا الصحف وأنصتوا للخطبة- على المنبر
ومما أعرفھ أ، بعض .  یدانیھ السرور مع األصحابعظیمة، ویبارك هللا بھ في وقتك ویبارك بھ في عمرك، وتكفى ما أھمك، وھذا الفضل ال

یا بني : طالب العلم كان في أثناء طلبھ للعلم یأتیھ األصحاب بأنواع الشھوات والملھیات، وكان أبي رحمھ هللا یثبتھ على طلب العلم، ویقول لھ
 الدنیا وشھواتھا وملھیاتھا، ثم لم یمت حتى رآھم وذھبت األیام وتتابعت، فذاق أولئك من ملذات. اصبر، وسیأتي الیوم الذي تحب أن تراه

ًفأولئك الذین كانوا في عزھم وكرامتھم، وكانوا في نعمة ورغد من العیش یرجعون إلیھ، فما تركت شیئا لھذا العلم . یأتونھ یسألونھ عن العلم
فال تفرط في ھذا العلم ألي . أنت أغنى الناس بالعلمًإال أبدلك هللا خیرا منھ وأفضل منھ وأكثر بركة، ولو كنت مرقع الثیاب حافي القدم ف

فالتوسعة على األھل أمر مطلوب؛ ألن األھل إذا ارتاحوا مكنھ ذلك من العلم وفرغ قلبھ أكثر؛ إلنھ . ًشيء، لكن ال یمنع أنك تجعل ألھلك وقتا
یدخل السرور على أھلھ وولده ویالطفھم، وأي شيء فالواجب على طالب العلم أن یرتب وقتھ، و. أعطاھم حظھم من الدنیا وسرورھا ولذاتھا

فیھ إحسان إلى الولد فإنھ مكتوب أجره، وھذا من رحمة الوالد بولده، حتى إن القبلة من الوالد لولده یؤجر علیھا إذا قصد بھا وجھ هللا وقصد 
 یكون على حساب العلم، وأال یتوسع أكثر من فعلى كل حال نوصي طالب العلم أن یحسنوا إلى أھلیھم وزوجاتھم، لكن بشرط أال. بھا رحمة
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الالزم، خاصة في ھذا الزمان الذي كثرت فیھ الفتن والمحن، وعلى كل امرأة وزوجة أن تصبر وتحتسب إذا رزقھا هللا طالب علم یفرغ 
مارنا، وأن یجعل ما تعلمناه وعلمناه نسأل هللا العظیم رب العرش الكریم أن یبارك في أوقاتنا وأع. لحمل ھذه األمانة والقیام بھذه الرسالة

ًخالصا لوجھھ الكریم موجبا لرضوانھ العظیم   .وصلى هللا وسلم وبارك على نبینا محمد، وعلى آلھ وصحبھ أجمعین. ً
 
 
 
 

 [4[ كتاب الظھار -شرح زاد المستقنع 
كفارة الظھار من الكفارات المغلظة التي نص علیھا الكفارات ھي العقوبات التي أمر الشارع بھا، وتختلف بحسب اختالف موجباتھا، وتعتبر 

ًالكتاب والسنة، وزادھا العلماء توضیحا وتفصیال وجعلوا لھا شروطا وضوابط حتى ال یتساھل الناس في أدائھا ومراعاة حق هللا المتعلق بھا ًً. 
 كفارة الظھار

 
 

ألتمان األكمالن على خیر خلق هللا أجمعین، وعلى آلھ وصحبھ ومن سار بسم هللا الرحمن الرحیم الحمد  رب العالمین، والصالة والسالم ا
وكفارتھ عتق رقبة، فإن لم یجد صام شھرین متتابعین، : فصل: [فیقول المصنف رحمھ هللا تعالى: أما بعد. على سبیلھ ونھجھ إلى یوم الدین

 المترتب على وجود الظھار من وجوب الكفارة على الزوج إذا شرع المصنف رحمھ هللا في بیان األثر]. ًفإن لم یستطع أطعم ستین مسكینا
وجل وسنة النبي صلى هللا علیھ وسلم وإجماع  ِّأراد أن یعود، وقد بینا أنھ ال یحل للزوج أن یطأ زوجتھ حتى ُیكفر، وذلك بنص كتاب هللا عز

ِونظرا لذلك یرد السؤال. أھل العلم َّبین هللا تبارك وتعالى ھذه الكفارة في كتابھ، وعلى لسان رسولھ ما ھي الكفارة المترتبة على الظھار؟ ف: ً
: الضمیر في]. وكفارتھ عتق رقبة: [قال رحمھ هللا. صلى هللا علیھ وسلم، وشرع المصنف رحمھ هللا في بیان ھذه الكفارة وبعض مسائلھا

ْمأخوذة من الكفر، وأصل الكفر في ل: عائد إلى الظھار، والكفارة] وكفارتھ[ َكفر الشيء: الستر والتغطیة، یقال: غة العربَْ إذا ستره وغطاه : َ
ًعن األنظار، ومنھ ُسمِّي المزارع كافرا؛ ألنھ یكفر البذر، بمعنى أنھ إذا أراد الزراعة فإنھ ینثر البذر ثم یغطیھ عن الطیر، فسمي كافرا من  ُ ً

َفي لیلٍة كفر النجوم غماُمھا : قال الشاعر. ھذا الوجھ َ َ ُستر النجوم الغمام: أي..... ..... ..... ..... ..... َ َ َ ًوُسمِّي الكافر كافرا؛ ألنھ كفر نعمة . ََ
 ...... .هللا علیھ فجحدھا، فكأنھ غطى ما أنعم هللا بھ علیھ، وادعى أنھ لیس  علیھ نعمة، نسأل هللا السالمة والعافیة

 
 كفارة الظھار من الكفارات المغلظة

 
 

قوبات التي أمر الشارع بھا، وتأتي على أنواع وأحوال مختلفة، فتختلف بحسب اختالف موجباتھا، ولذلك تنقسم الكفارات ھي الع: والكفارات
وكفارة الظھار تعتبر عند العلماء رحمھم هللا من الكفارات المغلظة، وھي الكفارات العظیمة التي أوجب . إلى كفارات مغلظة وكفارات مخففة

 منھ ما - وھو الكفارة المغلظة- ًھ في غیرھا تعظیما للذنب أو للخطیئة أو التقصیر الذي ارتكبھ المكلف، وھذا النوع الشرع فیھا ما ال یوجب
ً قتل الخطأ إجماعا، واختلف في قتل العمد، وكذلك أیضا كفارة الجماع في نھار رمضان، وكذلك - كما سیأتینا إن شاء هللا-یتعلق بالقتل، وھو  ُ ً

كفارة الیمین، والنذر، وكفارة الفدیة في الحج ونحوھا، والكفارة تارة ینص علیھا الكتاب وتبینھا : فارة المخففة من أمثلتھاوالك. كفارة الظھار
كفارة الظھار، : فالكفارة التي نص علیھا الكتاب وفصلتھا السنة وبینتھا منھا. في السنة وال ینص علیھا الكتاب ُالسنة وتفصلھا، وتارة تأتي

ُففدیة مْن صیام أْو صَدقٍة أْو نُسٍك : دیة في الحج؛ فإن الشارع سبحانھ نص علیھا في كتابھ، وجاءت السنة ببیانھا، قال تعالىوكفارة الف َ ََ ََ َ ٍَ ِ ِ ٌِ ْ
ً، فھذا أصل للكفارة، فمن اكتسب محظورا بحلق الشعر أو نتفھ، أو غطى رأسھ، أو لبس المخیط فعلیھ الكفارة، ثم فصلتھا ]196:البقرة[
ُففدیة مْن صیام أْو صَدقٍة أْو نُسٍك: (سنة، فا عز وجل قالال َ ََ ََ َ ٍَ ِ ِ ٌِ ُ، لكن لم یفصل كم یوما یصومھ المفتدي، وكذلك أیضا النسك الذي یذبحھ لم )ْ ً ً

ما بینتھ السنة : وع الثانيالن. یبین أنھ من اإلبل أو البقر أو الغنم، وكذلك اإلطعام لم یبین قدره، فجاءت السنة بالبیان، فھذا نوع من الكفارات
القرآن  ولم یرد في القرآن نص علیھ، وإنما ورد في القرآن بیان حرمة الفعل الذي یوجب الكفارة، كالجماع في نھار رمضان، فقد نھى عنھ

یجاب الكفارة على ثم جاءت السنة وبینت ما ھو الواجب، وبینت الكفارة الالزمة على المجامع في نھار رمضان، فلیس في القرآن نص على إ
فھذا نوع من الكفارات المغلظة وبینتھ السنة ولم یبینھ القرآن، وھذا مما یدل على أن السنة تأتي بأمر زائد عما . المجامع في نھار رمضان

وعلى كل حال  بیان لمجمل القرآن وتخصیص لعمومھ، وتقیید لمطلقھ، ونحو ذلك مما ذكروه، -فقط-إن السنة : ًفي القرآن، خالفا لمن یقول
  .فكفارة الظھار بینھا هللا تبارك وتعالى في كتابھ، وعلى لسان رسولھ صلى هللا علیھ وسلم في قصة المظاھر من امرأة

 
 
 
 

 عتق الرقبة عن الظھار
 
 

فر فیھا الشروط  أن ھذه الرقبة التي تجب على المظاھر ینبغي أن تتو- إن شاء هللا-سیأتي ]. كفارتھ عتق رقبة: [قال المصنف رحمھ هللا
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َوالذین ُیظاھُرون مْن نسائھم ثم یُعودون : المعتبرة للحكم بصحتھا أو بإجزائھا في العتق، واألصل في إیجاب العتق على المظاھر قولھ تعالى َ َ َ َ َُ َّ ُ ْ ِ ِ ِ ِ ِ َِ َّ
َلما قالوا فتْحریُر رقبٍة  َ ََ َ َ َِ ُ َفتْحریُر رقبٍة: (،فقولھ تعالى]3:المجادلة[ِ ََ َ رقبة فالتحریر للرقبة المراد بھ أنھ یفكھا من قید العبودیة فیعتقھا عتق : أي) َِ

ًوكفارة الظھار ترتیبیة، والكفارات منھا ما ھو مرتب ومنھا ما ھو مخیر فیھ، فتارة یأمرك الشرع بكفارة ویجعلك ُمخیرا تختار .  عز وجل
وتارة یجمع . كفر بكذا، فإن عجزت فبكذا، وإن عجزت فبكذا: ل لكفیھا إحدى ثالث خصال، أو إحدى خصلتین أو أكثر، وتارة ُیلزمك ویقو

ُففدیة مْن صیام أْو صَدقٍة أْو نُسٍك : فالكفارة التخییریة مثل كفارة الفدیة، كقولھ تعالى. بین األمرین َ ََ ََ َ ٍَ ِ ِ ٌِ والكفارة المرتبة مثل كفارة ]. 196:البقرة[ْ
ًن متتابعین، فإن لم یستطع فإطعام ستین مسكینا، فھي مرتبة ال ُیجزئ فیھا الثاني مع القدرة الظھار، فھي عتق رقبة، فإن لم یجد فصیام شھری

وأما الذي جمع التخییر والترتیب فكفارة الیمین، فإن هللا تعالى أوجب فیھا عتق الرقبة . على األول، وال یجزئ الثالث مع القدرة على الثاني
خییر، فإن شاء أعتق رقبة، وإن شاء أن أطعم عشرة مساكین، وإن شاء كساھم، ثم بعد ذلك قال أو إطعام عشرة مساكین أو كسوتھم، فھذا ت

ْفمْن لم یجد فصیام ثالثة أیام ذلك كفارة أْیمانكم : تعالى ُ ُْ ِ ِ َّ ِ َِ َ َ َ َ ََ َُ َ َ ََّ ََ َ ٍَ ْ َ، فجاء بالترتیب عقب التخییر، فالتخییر في الثالث الخصال األول، ثم ]89:المائدة[ِ ُ
 مرتبة، فھي من النوع الذي أوجبھ الشرع على وجھ الترتیب، وبناء على ذلك البد من - كفارة الظھار-فھنا الكفارة . رتیب عقب ذلكجاء الت

والرقبة . تحصیل ھذا الشرط، أعني أنھ ال ینتقل إلى خصلة ما دام أن الشرع قد اشترط غیرھا، حتى یتحقق شرط جواز االنتقال إلى غیرھا
فھم ] عتق رقبة[ولما قال . ط ملكیتھا، ثم السالمة من العیوب، وسیأتي تفصیل ھذین الشرطین المعتبرین للحكم بصحة العتقفي الكفارة یشتر

منھ أنھ ال یصح عتق ما ال یوصف بكونھ رقبة، والذي ال یوصف ال ُیستحق عتقھ، كما لو أعتق جنین أمة، ألن الجنین في بطن األمة 
وللعلماء قول آخر، . ً یوصف بكونھ رقبة إال إذا خرج حیا، فحینئذ یصح، وأما قبل ذلك فلو أعتقھ لم یصحصحیح أنھ ملك للسید، ولكن ال

ًإنھ لو كان جنینا في بطن أمھ فإنھ قد یكون معیبا عیبا یوجب بطالن عتقھ: فقالوا ً   .كما سیأتي إن شاء هللا في العیوب المؤثرة. ً
 
 
 
 

 صیام شھرین متتابعین عن الظھار
 
 
فإن لم یجد الرقبة صام شھرین متتابعین وھذا الترتیب ھو الذي ذكرناه، فإذا كان : أي]. فإن لم یجد صام شھرین متتابعین: [ل رحمھ هللاقا

ًقادرا على عتق الرقبة، فإنھ ال یصح أن یصوم أو ینتقل إلى البدل وھو صیام شھرین متتابعین، وعتق الرقبة یستقر بالملكیة والمالك إما أن 
ًون مالكا للرقبة، أو یكون في حكم المالك، وفي حكم المالك من عنده قدرة أن یشتري الرقبة ویعتقھا، فإن كان عاجزا أو كانت الرقبة غیر یك ً

ُفمْن لم یجد فصیام :  فإنھ ینتقل إلى الخصلة الثانیة وھي صیام شھرین متتابعین؛ لقولھ تعالى-كما سیأتي إن شاء هللا- موجودة  َْ َ َِ َ َْ ِ ِشْھرْین َ َ َ
َُّمتتابعْین مْن قْبل أْن یتماسا  َِ َ ََ َ َ ََ ِ ِ  إذا كان -وھي الصیام- ، فجعل هللا عز وجل شرط االنتقال إلى الخصلة الثانیة في كفارة الظھار ]4:المجادلة[ِ

ًمظاھر إذا كان عاجزا عن یدل على أن صیام الشھرین المتتابعین یجب في حق ال ، وھذا- غیر واجد لھا: أي- المظاھر غیر قادر على الرقبة 
، وھذا محل إجماع بین العلماء رحمھم هللا، وظاھر السنة یدل علیھ، كما في قصة المظاھر في حدیث خولة رضي هللا - كما ذكرنا- الرقبة 

. م شھرین متتابعینعنھا وأرضاھا، وقد سبق بیان أن النبي صلى هللا علیھ وسلم أمره أن ُیعتق الرقبة، فلما أخبره أنھ ال یجدھا أمره بصیا
ًوصیامھ الشھرین المتتابعین إما أن یبدأ فیھ من أول الشھر، فحینئذ یعتد بالشھر القمري ناقصا أو كامال، فلو أنھ ابتدأ في أول شھر محرم  ً

ًسین یوما إذا ً أن یصوم تسعة وخمسین یوما ویجزئھ، ویمكن أن یصوم ثمانیة وخم- ًبناء على ھذا- ًوكان شھر محرم ناقصا أجزأه، فممكن 
صام من أول الشھر، وھذا إنما یكون إذا ثبت بالرؤیة أن الشھر ناقص، وھي السنة، وھذا یدل على أن ترائي الھالل أمر مطلوب من 

ن المسلمین، وأنھ ینبغي علیھم أن یحیوا ھذه السنة؛ ألنھا تترتب علیھا أحكام شرعیة كثیرة، وأما العمل بالحساب الفلكي فإنھ ال یجزئ؛ أل
، وھذا مذھب جماھیر السلف والخلف واألئمة األربعة )إنا أمة أمیة ال نكتب وال نحسب، الشھر ھكذا وھكذا: (النبي صلى هللا علیھ وسلم قال

ًرحمھم هللا جمیعا، فمذھبھم أنھ ال یعتد بالحساب الفلكي في إثبات الشھر وخروجھ، وأن العبرة بالرؤیة إن رؤي الھالل، وإال حكم بتمام 
ًفإذا ابتدأ من أول الشھر اعتد بھ ناقصا أو كامال، وإذا . الشھر، كما سبق بیان ھذه المسألة وتفصیل القول فیھا في مسائل رؤیة ھالل رمضان ً

ھو ًابتدأ أثناء الشھر فإنھ یصوم ستین یوما متتابعة، فینتقل إلى حساب الشھرین المتتابعین بالعدد على أصح أقوال العلماء رحمھم هللا، و
  .یجوز أن یبدأ بمنتصف الشھر، ویجوز أن یبدأ من أثناء الشھر، وأنھ ال یشترط أن یبدأ من أول الشھر: مذھب جمھور أھل العلم، أي

 
 
 
 

 ًإطعام ستین مسكینا عن الظھار
 
 

ًب علیھ أن ُیطعم ستین مسكینا؛ فإن لم یستطع صیام الشھرین المتتابعین فإنھ یج: أي]. ًفإن لم یستطع أطعم ستین مسكینا: [قولھ رحمھ هللا
ِفمْن لم یْستطْع فإطعام ستین مْسكینا ذلك لتْؤمنوا با : لقولھ تعالى َّ ِ ُِ ُ ِِّ ِ ِ ِ ِ ِ َِ َ َ َ ََ ً ُ ْْ َ َ ، فبین سبحانھ وتعالى أنھ یجب على المظاھر إن عجز، أو لم ]4:المجادلة[ََ

ًنا بیان إطعام ستین مسكینا، ووصف المسكین وضابطھ في كتاب الزكاة، ًیستطع صیام الشھرین المتتابعین أن ُیطعم ستین مسكینا، وتقدم مع
ًوصفة اإلطعام، وستأتي اإلشارة إلى بعض المسائل المتعلقة باإلطعام، فھنا المصنف یذكر الكفارة إجماال، وسیأتي إن شاء هللا بتفصیل 
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  .نأحكامھا، كما ھي عادة العلماء رحمھم هللا، حیث یجملون ثم بعد ذلك یفصلو
 
 
 
 

 الشروط المتعلقة بمن أراد عتق الرقبة
 
 

...... 
 

 اشتراط التملك في الرقبة
 
 

ًال یجب على المظاھر أن ُیعتق الرقبة إال إذا كان مالكا لھا، كأن یكون : أي] وال تلزم: [قولھ]. وال تلزم الرقبة إال لمن ملكھا: [قال رحمھ هللا
انت أو أنثى، فإنھ حینئٍذ انتقلت ملكیتھا إلیھ، فیلزمھ أن یعتق ھذه الرقبة، وال نلزمھ بالعتق إال إذا ًاشترى رقبة صغیرة كانت أو كبیرة، ذكرا ك

فھما أمران إذا تحقق أحدھما ُعمل بھ، فإما أن تكون الرقبة عنده وفي ملكیتھ، كأن یملكھا . ًكانت الرقبة ملكا لھ، أو كان قادرا ًعلى شرائھا
: فقال. ًوھبتك عبدي فالنا: أو قال. قبلت: ُوھبتك جاریتي فالنة، فقال: یملكھا بھبة صحیحة، كأن یقول لھ أخوهبإرث، أو یملكھا بشراء، أو 

یمكنھ أن : أي] أو أمكنھ ذلك بثمن مثلھا: [قولھ. وقصد بذلك عتقھ كفارة عن الظھار. ھو حر  عز وجل: فدخل في ملكھ، ثم قال. قبلتھ
ُرائھا بثمن مثلھا والرقاب إذا بیعت فإما أن تباع بثمن المثل، وإما أن تباع فیبالغ في قیمتھا ویزاد عن قیمتھا، یشتري الرقبة، أو أن یدخلھا بش

ُومراد المصنف ھنا أننا نلزم المظاھر أن یشتري الرقبة بمثل ثمنھا، لكن إذا وجد رقبة واحدة وطلب صاحب الرقبة فیھا مائة ألف، والرقبة 
 فحینئٍذ لیس ھذا بثمن المثل، فلو أنھ لم یجد إال ھذه الرقبة فإننا ال نظلمھ بھا؛ ألنھا فوق ثمن المثل، وفیھا إجحاف بھ، ُتباع بعشرة آالف لایر،

  .ًوینتقل إلى عوضھا إذا لم یجد بدیال عن ھذه الرقبة بثمن المثل
 
 
 
 

 اشتراط الكفایة وشراء الرقبة بما فضل عن الحاجة
 
 

ھذا المال أو الثمن الذي یشتري بھ المظاھر الرقبة البد أن : أي] ًفاضال: [قولھ]. ً كفایتھ دائما وكفایة من یمونھًفاضال عن: [قولھ رحمھ هللا
ًیكون زائدا عن حاجتھ الضروریة التي یحتاجھا من طعام وشراب، وكذلك أیضا مئونة من تلزمھ نفقتھم كالزوجة واألوالد لو كان : مثالھ. ً

ھر من امرأتھ، وقیمة الرقبة ستة آالف لایر، واألربعة آالف لایر تكفیھ لمئونتھ ومئونة أوالده وذریتھ ومن تلزمھ عنده عشرة آالف لایر، وظا
لكن لو كانت قیمة الرقبة خمسة آالف لایر، والنفقة التي تجب علیھ ألوالده وذریتھ وأھلھ ولنفسھ . نفقتھم، فحینئٍذ یجب علیھ شراء الرقبة

 فحینئٍذ أصبح عنده عجز فال ُیلزم، فالبد أن تكون قیمة الرقبة زائدة عن مئونتھ ومئونة من تلزمھ مئونتھم من تصل إلى ستة آالف لایر،
أوالده وأھلھ، وتقدمت معنا ھذه المسألة في الزكاة، وكذلك في زكاة الفطر، وذكرنا مسألة الزائد عن النفقة المحتاج إلیھا، وكالم العلماء 

خرج بھ الذي ال یحتاجھ، فلو كان الشخص عنده مسكن ] وعما یحتاجھ: [قولھ]. وعما یحتاجھ من مسكن: [حمھ هللاقال ر. رحمھم هللا في ذلك
ال یلزم أن : اشتر الرقبة فوجدنا أن الرقبة قیمتھا خمسة آالف لایر، ومسكنھ یحتاج إلیھ لھ وألوالده فإنا نقول لھ: وظاھر من امرأتھ، وقلنا لھ

ن محتاج إلیھ، ولذلك ال یلزم ببیع مسكنھ، إال إذا كان مسكنھ فیھ زیادة، كأن یستطیع أن یبیع ھذه العمارة التي قیمتھا تبیع المسكن؛ ألن المسك
بع السكن الذي : ً عشرة آالف لایر، والرقبة قیمتھا خمسة آالف لایر، ویستطیع أن یشتري سكنا یختص بھ بخمسة آالف لایر، فنقول لھ- ًمثال-

واشتر الرقبة بخمسة آالف لایر، واشتر السكن الذي یناسبك بخمسة آالف لایر، وھذا إذا كان عنده زیادة وفضل في بعشرة آالف لایر، 
ً أن یجد قیمة الرقبة فاضلة عن سكن یجده لھ وألوالده یلیق -السكن إذا باع-السكن، لكن إذا كان السكن على قدره وقدر أوالده، وال یستطیع 

إذا كان یحتاج للخادم مثل الشیخ الكبیر، والزمن، والمقعد، والمریض، والمشلول، ففي ھذه الحالة لو ]. وخادم: [قولھ. عبمثلھ فإنھ ال یلزم بالبی
ًال یلزمك ذلك، إال إذا كنت مستغنیا عن ھذا الخادم، فلو كان الخادم على : كانت أجرة الخادم یستطیع أن یسقطھا ثم یشتري بھا رقبة نقول لھ

على القول بأن الخادم تقدر نفقتھ على ما ذكره المصنف - ًكذلك أیضا . ھ حینئذ یلزمھ أن یصرفھ ویشتري بأجرتھ الرقبةسبیل الكمال فإن
 لو كان الشخص الذي ظاھر عنده سكن وعنده خادم، والخادم لھ أجرة شھریة، والمال الذي عنده ھو عشرة آالف لایر، منھا -رحمھ هللا

ًلو كان الخادم ضروریا فال یصرفھ :  أن یبقى شيء، فنقول-لو صرف الخادم-بھ وأجرة خادمھ، ویمكن خمسة آالف لایر على طعامھ وشرا
: قولھ. ُیلغي قیمة الخادم من نفقتھ ومئونتھ، ویضمھا إلى قیمة الرقبة: وال تقدر لھ نفقة، وأما إذا كان غیر ضروري فإنھ یحتسب الفضل، أي

مثل الشخص الذي معھ عمل ویذھب ویأتي على مركوب، لكن إذا كان ال یحتاج إلى المركوب، إذا احتاج إلى المركوب، : أي]. ومركوب[
 وكان - مثل أصحاب القرى وأصحاب البادیة، حیث یسھل علیھم التنقل في أماكن قریبة-ویستطیع أن یعیش بدون المركوب ویقضي حوائجھ 

یحتسب بالنفقة الضروریة، لكن لو كان یحتاج إلى ھذا المركوب كبیر إن ھذا المركوب ال : عنده مركوب فاضل عن حاجتھ، فحینئٍذ یقال
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وكل ھذا الكالم الذي ذكره المصنف رحمھ هللا استثناء من . سن، أو من عنده عمل البد لھ فیھ من المركوب، فالمركوب في ھذه الحالة یتعین
 هللا في المغني، وغیره، وھو أن الواجب إنفاقھ في شراء الرقبة أصل قرره العلماء رحمھم هللا، وحكى اإلجماع علیھ اإلمام ابن قدامة رحمھ

ھي األمور  ما: باإلجماع ال نلزمھ إال بما فضل عن حاجتھ الضروریة یرد السؤال: ما فضل عن الحاجة والمئونة الالزمة، فلما قالوا
من ذلك مئونة الزمة في طعامھ وشرابھ، ومئونة ان : الضروریة؟ وما ھي األمور التكمیلیة الزائدة عن الحاجیة والضروریة؟ والجواب

الزمة في لباسھ، ومئونة الزمة في مركوبھ، ومئونة الزمة في خدمھ، ھذه كلھا ذكر المصنف بعضھا، وسیذكر بقیتھا كلھا مندرجة تحت 
 منھا في الظھار فحسب، بل یستفاد منھا ًوھذه المسألة أیضا ال یستفاد. ھي التي یحتاجھا اإلنسان: المئونة الالزمة، والمئونة الالزمة: قولھ

حتى في مسائل أخرى، فقد تجب الزكاة على شخص، وقد یجب الحق على شخص، فحینئٍذ ینظر في المئونة الالزمة، وینظر فیما ھو غیر 
فلیس، وذكرنا كیف یبیع  حتى نلزمھ ببیعھ ورد الحقوق إلى أصحابھا، وقد تقدم معنا ھذا في باب الت- زائد عن المئونة الالزمة: أي-الزم 

كالفراش ]. وعرض بذلة: [قولھ. القاضي على المفلس األشیاء التي لیست بضروریة، وال یحتاجھا الشخص لنفسھ ولمن تلزمھ مئونتھ
 أنتقل الرقبة قیمتھا خمسة آالف لایر، وأنا لیس عندي نقود، ولیس عندي رقبة، وأرید أن: ًواألواني، فلو أن شخصا ظاھر من امرأتھ، وقال

وقدر حاجة أوالدي ومن یلزمني إیواؤھم فھذا لیس . عندي مسكن على قدري: ھل عندك مسكن؟ فإن قال: إلى صیام شھرین متتابعین فقل لھ
فإذا فتش عن متاعھ في المسكن فوجد أنھ قد فرش سكنھ بالكمالیات، مع أن ھذه الكمالیات یمكن بیع جزء منھا تتوفر منھ قیمة . فیھ إشكال

ًبع األثاث واستفضل منھ قیمة الرقبة، ثم اشتر أثاثا على قدر : بة، كما لو كان بیتھ یمكن أن یؤثث بألفین فأثثھ بعشرة آالف لایر نقول لھالرق
ً، ویجلس غنیا قادرا تحت ستار التكمیلیات التي لیست -الرقبة-حالك؛ ألنھ ال یمكن في شریعة هللا عز وجل أن یلزمھ حق  عز وجل  ً

ومن ھنا قرر العلماء مثل ھذه المسائل في كتاب الظھار، وفي الخصومات، فلو خاصم . ات وال ضروریات، ویضیع حق هللا عز وجلبحاجی
ًما عنده شيء، أما أن تجده ثریا في ملبسھ : الضروري حتى نقول ما عندي شيء فإننا ننظر إلى الشيء: ًشخص شخصا في حقھ وقال

إنما یأخذ ما . ال: ھذا الزم لي في مئونتي فإننا نقول: س، أو في حق هللا عز وجل ككفارة الظھار، ویقولومركبھ، ثم یماطل في حقوق النا
الشيء الذي : أي] وثیاب تجمل: [قولھ. فضل عن حاجتك الضروریة، والزائد عن ذلك یجب صرفھ للوفاء بحقوق هللا، وبحقوق اآلخرین

لیس على كل حال، وھذه المسائل كلھا یرجع فیھا إلى المفتي، والذي یستطیع أن یقدر یتجمل بھ بالمعروف، لكن ھذا یحتاج إلى نظر، و
ً تتجمل بثیاب، فلو فرضنا أنھا تلبس ثیابا قیمتھا عشرة -ًمثال- فالمرأة . حاجتھ من الثیاب بالمعروف؛ ألنھا محتكم فیھا إلى أعراف الناس

الذي ھو - ما عندي إال ھذا الثوب : ا عندي شيء، فإنھ تجب علیھا الرقبة، ولو قالتم: ًآالف لایر، ویمكنھا أن تشتري ثیابا بألفین، فقالت
انتقلي إلى صیام شھرین متتابعین وال یجزیھا ذلك، ما دام أن : ، والفستان بعشرة آالف لایر، فال یقول لھا المفتي مباشرة-الفستان الذي تلبسھ

بیعیھ ثم اشتري قدر الكفایة، والزائد من ذلك قیمة للرقبة التي ھي حق هللا عز : یقال لھاقیمة الثوب فیھا زیادة عن الحاجة الضروریة، وإنما 
وانظر إلى دقة العلماء واألئمة والمفتین، فإنھم ال یقبلون من الناس دعواھم ھكذا، وھذا في الحقیقة ھو الفرق . وجل، فحینئٍذ ال یرخص لھا

في حقوق هللا عز وجل، مع أن حقوق هللا فیھا الكثیر من األمور المبنیة على المسامحة، لكنھم بین فقھ المتأخرین والمتقدمین الذین یحتاطون 
ومال یقوم : [قولھ. ًیدققون ویشددون في المسائل، وكل ذلك تضییقا للتالعب بحقوق هللا عز وجل؛ ألن عتق الرقبة حق  في كفارة الظھار

: أعتق الرقبة، قال: وھذه المزرعة فیھا قوتھ وقوت أوالده، وعلیھ رقبة كفارة ظھار، فقلنا لھلو كان عنده مزرعة، : مثال ھذا] كسبھ بمئونتھ
فما عنده سیولة، وما عنده إال ھذه المزرعة، وال یستطیع أن یستغني . المزرعة ھذه قوتي وقوت أوالدي: قال. عندك مزرعة: قلنا. ما أجد

المزرعة تبقى، لكن ھناك في المزرعة أشیاء یتوقف القوت : تھ وقوت أوالده، فنقولعن المزرعة ببیعھا وشراء غیرھا مما یدر علیھ قو
والمئونة علیھا، مثل مكینة الزراعة التي قد تكون قیمتھا كبیرة، فال نلزمھ ببیعھا؛ ألنھا لو بیعت لما استطاع أن یأمن بقاء المزرعة حتى یجد 

ى أن الزم الشيء كالشيء، فإذا كان الشيء أذنت الشریعة أنھ یخرج من حد اإللزام بعتق وھذا راجع إل. مئونة من تلزمھ نفقتھ من أھلھ وولده
 فھذا الشيء الذي یحتاجھ للمئونة ال یحكم فیھ وال یلزم ببیعھ، وال یلزم بالتصرف فیھ، فإذا كانت ھذه األشیاء یحتاج -كما مر معنا-الرقبة 

ھذا محل نظر؛ ألن كتب العلم ]. وكتب علم: [قولھ. تھ ونفقة أوالده ال یلزم ببیعھ والتصرف فیھإلیھا للمئونة فكل ما یحتاجھ لبقاء ما یقوم بنفق
كتب العلم لھا بدیل عن طریق سؤال العلماء  تباع، وإذا كانت تكفي لشراء الرقبة فال رخصة في بقائھا، بل یبیعھا ویلزم ببیعھا؛ ألن

بع :  عشرة آالف لایر ولزمتھ الرقبة، والرقبة قیمتھا خمسة آالف، أو ستة آالف، فنقول لھواستفتائھم، فلو فرضنا أن عنده مكتبة علم قیمتھا
: أعتق رقبة فقال: ًكذلك أیضا إذا كان علیھ دین، فإذا وجبت علیھ كفارة الظھار وقلنا لھ]. ووفاء دین: [قولھ. المكتبة، واشتر الرقبة وأعتقھا

ّین علي عشرة آالف لایر، أو فالن من الناس لھ دین علي ثمانیة آالف لایر، والرقبة قیمتھا عندي عشرة آالف لایر، وفالن من الناس لھ د ّ
: أربعة آالف لایر، فتبقى ألفان، فإذا كان علیھ دین ال یمكن معھ شراء الرقبة، فإنھ في ھذه الحالة تسقط عنھ الرقبة وھذا مبني على القاعدة

؛ ألن هللا یسامح بحقھ، والمخلوق ال یسامح، وھذا لھ شواھد )ق المخلوقین على حق هللا عز وجلُإذا ازدحم حق هللا وحق المخلوقین قدم ح(
ّكثیرة في الكتاب والسنة كما تقدم معنا غیر مرة، ویعمل على ھذا األصل في أبواب العبادات من الصالة والزكاة والصوم والحج، وبینا كالم 

  .العلماء رحمھم هللا في ھذه القاعدة
 
 
 
 
 لشروط المتعلقة بالرقبة المعتقة في الكفارةا

 
 

...... 
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 اشتراط اإلیمان في الرقبة
 
 

من أعتق الرقبة فإنھ ُیشترط لصحة العتق في إجزاء الكفارات الواجبة أن ]. وال ُیجزي في الكفارات كلھا إال رقبة مؤمنة: [قال رحمھ هللا
َومْن قت: تكون مؤمنة، والدلیل على ذلك قولھ تعالى َ َ َل ُمْؤمنا خطأ فتْحریُر رقبٍة ُمْؤمنٍة َ َ َ َ َِ َِ َ َِ ً َ ، فاشترط هللا عز وجل في تحریر الرقبة ]92:النساء[ً

ً، وكتاب هللا یفسر بعضھ بعضا، ومن ھنا قال جمھور العلماء رحمھم هللا من المالكیة )المطلق محمول على المقید: (اإلیمان، والقاعدة
ب في الرقبة التي تعتق في الظھار أن تكون مؤمنة، واإلطالق في آیة المجادلة مقید بما ورد في آیة النساء یج: والشافعیة والحنفیة والحنابلة

أما دلیلھم من السنة على اشتراط كونھا مؤمنة فحدیث معاویة بن الحكم رضي هللا عنھ . فھذا دلیلھم من الكتاب. من اشتراط اإلیمان في الرقبة
إني صككت ! یا رسول هللا: (أنھ جاء إلى رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم وقال: - وھو حدیث صحیح-مذي وأرضاه، عند أبي داود و التر

فقال علیھ الصالة . -یعني أنھ ضربھا ولطمھا على وجھھا، فندم على ذلك، فأحب أن یعتقھا-ًجاریة صكة ندمت علیھا، وأحب أن أعتقھا 
، )أعتقھا؛ فإنھا مؤمنة: قال. أنت رسول هللا: من أنا؟ قالت: قال. في السماء: أین هللا؟ قالت: اائتني بھا، فلما جيء بالجاریة قال لھ: والسالم

جملة تعلیلیة، ) فإنھا مؤمنة: (، فجملة)أعتقھا؛ فإنھا مؤمنة: (ووجھ الداللة من ھذا الحدیث الصحیح أن النبي صلى هللا علیھ وسلم قال
اغسلوه بماء وسدر، وكفنوه في ثوبیھ، وال تخمروا رأسھ، وال تمسوه : (ولھ صلى هللا علیھ وسلمًویستخدمھا علیھ الصالة والسالم كثیرا، كق
السبب في منعكم من ھذا أنھ في حكم : ًأمرتكم بھذا األمر؛ ألنھ یبعث یوم القیامة ملبیا، أي: أي) بطیب؛ فإنھ یبعث یوم القیامة من الملبین

ًإذا استیقظ أحدكم من نومھ فلیغسل یدیھ ثالثا قبل أن یدخلھما في اإلناء؛ : (كقولھ علیھ الصالة والسالمًالمحرم؛ ألنھ یبعث یوم القیامة ملبیا، و
فھذه ). فإن أحدكم ال یدري أن باتت یده: (ًما أمرتكم بغسلھا ثالثا إال لمكان احتمال النجاسة؛ لقولھ: ، أي)فإن أحدكم ال یدري أین باتت یده

ما أمرتك بعتقھا إال ألنھا مؤمنة، فكان مفھوم ذلك أنھا لو لم تكن مؤمنة لما : أي) أعتقھا؛ فإنھا مؤمنة(ره بالعتق ُجملة تنبھ على العلة في أم
ویستنبط من ھذا أن الكافر ال یعتق، وھذا صحیح؛ ألن الكافر ضرب الرق علیھ؛ ألنھ لما كفر با وحارب دین هللا عز وجل، . أمرتك بعتقھا

ُّإْن ُھم إال كاألنعام بْل ُھم أضل : بھیمة بل أضل كما قال تعالىجعلھ هللا في مقام ال َ َ ََ ْ ِْ ْ َ َ َّ ِ ، ففضل هللا اآلدمي على الحیوان بالعقل، فإذا ]44:الفرقان[ِ
 ولذلك ال یختص الرق. كفر نعمة هللا عز وجل علیھ بالعقل، وكفر با عز وجل نزل عن اآلدمیة إلى البھیمة، فیباع ویشترى؛ ألنھ كافر

ًبطائفة، وال یختص بلون، وال یختص بجنس، وإنما ھو في كل من كفر با عز وجل وألحد كائنا من كان؛ ألن الحكم فیھ عام، والعلة فیھ 
ًمبنیة على الكفر، وإال فكیف تقاتل الشریعة من كفر با عز وجل وتضرب علیھ الرق، ثم بعد ذلك بكل سھولة یعتق، ویصیر حرا كافرا  ً

، فلما جيء بھا )ائتني بھا: (ًسلم، فھذا ال یتفق مع الشرع أبدا، ولذلك لما أراد معاویة أن یعتقھا قال لھ النبي صلى هللا علیھ وسلمدون أن ُی
اضربوا الرق علیھ : اختبرھا النبي صلى هللا علیھ وسلم، وامتحنھا ھل ھي مؤمنة أو غیر مؤمنة، وھذا یدل على أنھ ال یمكن أن الشرع یقول

من الناس من یسلم بالسنان، ومنھم : ولذلك قالوا. أعتقوھم وھم كفار، فھذا أشبھ بفوات المقاصد التي من أجلھا ضرب الرق: فر، ثم یقولبالك
لسلم، فإذا  من یسلم بالحجة والبرھان، ومنھم من یسلم بالنعمة واإلحسان، فالكافر حینما یجابھ المسلمین ویرى قوة اإلسالم قد ال یكفیھ ذلك

ش بین المسلمین ورأى أخالقھم، ورأى فضل اإلحسان، ورأى األدب دعاه ذلك إلى اإلسالم، ولذلك ُضرب علیھ الرق حتى یكون وسیلة عا
فإذا كان الكافر ُیعتق على . إلسالمھ وإیمانھ، وھذا كلھ تنزیل من حكیم حمید، فما من أمر شرعھ هللا إال وتجد وراءه من الحكم الشيء الكثیر

 أن الكافر ال ُیعتق، وأنھ ال -وھو أصح القولین في ھذه المسألة-المقصود من ضرب الرق علیھ، لذلك فإن مذھب جمھور العلماء كفره فات 
ًتجزئ الرقبة الكافرة في الكفارات عموما، فال یجزئ في كفارة الیمین إال مؤمنة، فلو أعتق عبده الكافر فإنھ ال ُیجزیھ عن كفارة یمینھ، وال 

. فارة الظھار، وال كفارة الجماع في نھار رمضان، وال كفارة القتل إال أن تكون مؤمنة، وھذا ھو أصح قولي العلماء رحمھم هللایجزئ في ك
ًفإذا كان الرقیق مؤمنا، فال إشكال، سواء أكان ذكرا أم أنثى، لكن اإلشكال لو أنھ أراد أن ُیعتق في كفارة قتل صبیا صغیرا، وھذا ً ً یقع، فیأتي  ًٌ

ًإنھ یتبع خیر الوالدین دینا، : ینظر في والد الطفل، فقیل: ًص یرید أن ُیعتق في كفارة قتل فال یجد إال طفال، فھل یجزیھ ذلك؟ والجوابشخ
 وھذا مبني على القاعدة التي ذكرھا العلماء، وأشار إلیھا اإلمام العز بن عبد. ًفإن كان أحدھما مسلما أبوه أو أمھ لحقھ، وُحكم بأنھ مسلم

، فالتقدیر في )التقدیر تنزیل المعدوم بمنزلة الموجود، والموجود بمنزلة المعدوم: (السالم رحمھ هللا في كتابھ قواعد األحكام، تقول القاعدة
ًدا رسول فالصبي لم یشھد أال إلھ إال هللا، ولم یشھد أن محم. الشریعة أما أن تنزل المعدوم بمنزلة الموجود أو تنزل الموجود بمنزلة المعدوم

ًهللا، ولكن یعامل معاملة أحسن والدیھ دینا من باب التقدیر، فیقدر فیھ اإلسالم، كأطفال المسلمین قدر فیھم اإلسالم مع أنھم لم یسلموا، والدلیل 
 دقة العلماء جعلوا ، فمن)ینصرانھ كل مولود یولد على الفطرة، فأبواه یھودانھ أو یمجسانھ أو: (على ھذا أن النبي صلى هللا علیھ وسلم قال

، وھذا مسلك دقیق مبني على أن الغالب أن الوالدین سیجران الولد إلى دینھما، )فأبواه یھودانھ أو یمجسانھ: (ًاألوالد تبعا للوالدین؛ ألنھ قال
ًوإذا كان الوالدان مختلفین في الدین نظر إلى خیرھما؛ ألن الولد إذا اختلف والداه نظر إلى أیھما أقرب دینا ، فھذا حاصل ما ذكر في ھذه ُ

ًالمسألة، فإذا كان صبیا دون البلوغ فإنھ یحكم بكونھ تبعا لخیر والدیھ دینا ً ً.  
 
 
 
 

 اشتراط السالمة من العیوب في الرقبة
 
 

ًسلیمة من عیب یضر بالعمل ضررا بینا: [قال رحمھ هللا ً ضررا بینا، یشترط في الرقبة أن تكون سلیمة من العیب الذي یضر بالعمل: أي]. ً ً
ًنقصان المالیة في الشيء نقصانا : وقد تقدم معنا في البیوع في خیار العیب أن العیب. إذا انتقصھ: عابھ: النقص، یقال: والعیب في لغة العرب
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ر في نفسھ، أن یكون بھ مرض یؤثر في أخالقھ ویؤث: فعیب النفس. عیب النفس، وعیب الذات: ًمؤثرا، والعیب في الرقاب ینقسم إلى قسمین
ً، فھذا عیب ونقص، وكذلك أیضا یكون العیب متعلقا بالذات، كالعرج ونقص الخلقة -أعاذنا هللا وإیاكم-ُوجسده كامل وذاتھ كاملة، مثل الجنون  ً

ة الكفارة  في مسائل شرط السالمة من العیوب في رقب-إن شاء هللا تعالى- بعمل أو غیر ذلك كالشلل ونحوه مما یؤثر في الذاكرة، وسنفصل 
 .الواجبة في الظھار

 
 
 
 

 األسئلة
 
 

...... 
 

 ًحكم من تلفظ بالظھار ھازال
 
 

، والصالة والسالم على خیر خلق هللا، وعلى آلھ وصحبھ ومن وااله: ًما الحكم لو تلفظ بالظھار ھازال؟ الجواب: السؤال . َباسم هللا، والحمد 
. أن الظھار یأخذ حكم األصل؛ ألن األصل في الھازل أال یؤاخذ بقولھ، فال یوجب ثبوت حكمفمذھب طائفة من العلماء رحمھم هللا : أما بعد

وھذا المذھب أحوط، وأبرأ للذمة، وأسلم لإلنسان أن . من ھزل بالظھار كمن ھزل بالطالق: ومن أھل العلم من قاسھ على الطالق، وقال
إن األصل رجحان : ولذلك نقول. خذ على ھزلھ، وأن المزح ال یأخذ حكم الجدأما األصل فیقتضي أن الھازل ال یؤا. یحتاط لدینھ ویستبرئ

ًإنھ ال یعامل معاملة المطلق، فمن ظاھر ھازال وما قصد الظھار ال یقع ظھاُره، وإذا أحب أن یحتاط ویخرج من الخالف : مذھب من یقول َ َ
ثالث جدھن جد : ( یأخذ حكم الجد، بدلیل قولھ علیھ الصالة والسالماألصل، فاألصل أن الھزل ال: أما من حیث الدلیل ونحن قلنا. فھذا أفضل

ثالث جدھن جد وھزلھن : (، ولما خص الحكم بالطالق والنكاح، ولذلك لما قال)ثالث: (، فلو كان الھزل یأخذ حكم الجد لما قال)وھزلھن جد
خمس، ولذلك اختص الحكم بما ورد، فإذا جاءت المسألة ترد إلى : أربع، أو: دل أنھ ما عدا الثالث، ال یأخذ حكم الثالث وإال كان قال) جد

: یقصده، ولیس في نیتھ ذلك، ولیس بمتعمد إیقاع ذلك، ولذلك قال تعالى: األصل، فھل الھازل یقصد إیقاع الشيء أو ال یقصده؟ والجواب
ْولكْن ما تعمَدت قلوُبكم  ُ ُُ ْ ََّ َِ َ ّأنت علي كظھر : ، وإنما أراد أن یھزل مع امرأتھ ویعبث معھا، فقال لھا، فھو لم یقصد الظھار ولم یرده]5:األحزاب[ََ
ومذھب االحتیاط یسمى فقھ الفتوى والجواب، وھو أنھ إذا كان الشيء ال عقوبة فیھ وترجح القول . االحتیاط أفضل: أمي، لكن مع ذلك نقول

ًعبوا بھ، فإنھم ینذرون منھ تخویفا من انتھاك حدود هللا عز وجل بعدم عقوبتھ، وسمعھ عوام الناس أو سمعھ الناس فربما تساھلوا فیھ وتال
واالستخفاف بھا، فما ینبغي ألحد أن یھزل بالظھار، وال أن یھزل باألشیاء الشرعیة التي عظمھا هللا عز وجل، ولذلك وصف هللا الظھار بأنھ 

وهللا تعالى . ًلمسلم دائما أن یحفظ حدود هللا، وأن یتقي هللا فیما یقولھمنكر من القول وزور، وال ینبغي للھازل أن یتلفظ بالظھار، كما ینبغي ل
  .أعلم

 
 
 
 

 حكم إعتاق الرقبة إذا كانت من ذوي األرحام
 
 

ھذه المسألة فیھا خالف بین العلماء : لو كانت الرقبة التي یرید أن یعتقھا قریبة لھ كالوالد واألخ والعم، فھل تقع كفارتھ؟ الجواب: السؤال
إنھ ال ُیجزئ أن یعتق : ال ُیجزئ أن یعتق ذا الرحم المحرم، كما في حدیث السنن، ومن أھل العلم من قال: حمھم هللا، فمن أھل العلم من قالر

ویتأتى . فخص الحكم باألصول وفروع األصول القریبة التي ھي اإلخوة وغیرھا من الفروع القریبة. ًالوالدین، وكذلك أیضا الفروع واإلخوة
ُا فیما لو كان ولده كافرا ثم أسر في الحرب ثم بیع، أيھذ ضرب علیھ الرق، ثم بیع، ثم اشترى ولده، فتأتي ھذه المسألة على ھذه الصورة، : ً

، وورد )من ملك ذا رحم محرم عتق علیھ: (ویدل على ذلك ما ورد في الحدیث. ًأو یكون والده كافرا فیؤسر، ثم یضرب علیھ الرق فیشتریھ
إن من ملك ذا رحم محرم عتق علیھ، : فھم یقولون). ًال ُیجزي ولد عن والده إال أن یجده مملوكا فیشتریھ ثم یعتقھ: (ًیحین أیضافي الصح

ًفیقتضي ذلك أن األصل أن من ملك ذا رحم فال یسمى رقبة؛ ألنھ یعتق علیھ بمجرد ملكھ لھ، فھو إذا أعتق في كفارة الظھار حاز فضال 
والحقیقة أن . عتقھا بأمر النبي صلى هللا علیھ وسلم، ولذلك یذھب الجمھور إلى ھذا، والمالكیة یذھبون إلى القول الثانيلنفسھ بالتخلص من 

ھو من حدیث سمرة، وفیھ كالم عند العلماء رحمھم هللا، ولكن على القول بتحسینھ یقوي قول من ) من ملك ذا رحم محرم عتق علیھ: (قولھ
  .وهللا تعالى أعلم.  تمنع من إجزاء الرقبة في عتق الظھار وغیره مما تجب فیھ الرقبةإن ملكیة ذا الرحم: قال
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 أجر من عفا عن القاتل
 
 

ٌمن عفا عن القاتل لھ أجر، وھذا األجر مغیب، ولم یرد نص بتفسیره وال : ھل من عفا عن القاتل یكون لھ أجر عاتق الرقبة؟ الجواب: السؤال
َفمْن : غیره، فالواجب على المسلم أن یقف عند ھذا الموقف الذي حده الشرع، وھو أن نؤمن بأن هللا یثیبھ، قال تعالىببیانھ وال قیاسھ على  َ

ِعفا وأْصلح فأْجُرهُ على هللا  َّ َ ََ َ َ ََ ََ ِومن ابتغى األجر من هللا، فقد تولى كریما ال تنفد خزائنھ سبحانھ وتعالى، فنعم العطیة ونعم ] 40:الشورى[َ ِ ً
ُتحمل سبحانھ وتعالى لھذا الفضل العظیم الذي سیبذلھ على عبده؛ ألن الناس یختلفون، من قتل أبوه وعفا لیس كمن قتل ولده، ومن قتل الم ُ ُ

ُأبوه وھو یتیم یحتاج إلى حنانھ وبره وإحسانھ، لیس كمن قتل أبوه وھو كبیر عاقل رشید، ھذه األمور كلھا یعلمھا هللا سبحانھ وتعالى ویقدرھا 
ٍبأقدارھا ویجزل ثوابھا، وال ُینبِّئك مثُل خبیر  ِ َ َْ ِ َ إن من أعتق الرقبة : فإن ُیقال. وتعالى، فھذه األمور ال یدخل في تفصیلھا سبحانھ] 14:فاطر[َُ

ھذه أمور غیبیة ًمن عفا عن القتل كمن أعتق الرقبة فھذا ال یدخل فیھ القیاس؛ ألن ھذه األمور لیست مجاال للقیاس، و: أو. كمن عفا عن القتل
ًیقف المسلم فیھا عند الحد الذي حده الشرع، فیؤمن إیمانا جازما كامال بأنھ ال أكرم من هللا سبحانھ وتعالى، وأنھ إذا عفا المسلم عن أخیھ  ً ً

 .وهللا تعالى أعلم. أما ما ھو الجزاء، وما ھو الثواب فھذا أمر یتوقف فیھ؛ لألصل الذي ذكرناه. المسلم  ولوجھ هللا تولى هللا ثوابھ
 
 
 
 

 االستدالل بحدیث الجاریة على إثبات علو هللا عز وجل
 
 

ھذا دلیل للمذھب الحق في إثبات : في السماء؟ الجواب: ھل یستدل بحدیث الجاریة على ثبوت علو هللا تعالى، وذلك في قول الجاریة: السؤال
ِیخافون ربُھم م: الفوقیة  عز وجل، قال تعالى َّْ َ َ َُ ْْن فْوقھم َ ِ ِ ، فأثبت سبحانھ وتعالى لنفسھ الفوقیة والعلو سبحانھ وتعالى، وتجد بعض ]50:النحل[َ

نسأل هللا السالمة والعافیة، فیردون ھذه النصوص، ویتكلفون في إبطالھا، حتى -هللا لیس فوق وال تحت وال ھنا وال ھناك، : المذاھب تقول
إن البھیمة إذا أصابھا الكرب رمت ببصرھا إلى : م لھذا القول الضعیف المصادم للنصوصقال بعض أئمة العلم ودواوین العلم في ردھ

وهللا سبحانھ وتعالى أثبت أن إلیھ یصعد الكلم الطیب والعمل الصالح یرفعھ، فھي . حتى البھیمة أثبتت  عز وجل ھذه الصفة. السماء
. عطیل، وال تحتاج إلى تمثیل، فیؤمن بھا المسلم كما جاءت وكما نزلتنصوص واضحة كالشمس، ال تحتاج إلى تأویل، وال تحتاج إلى ت

على إثبات صفة العلو؛ ألن العرب تنص على أن السماء تطلق على العلو، وھو إثبات ) في السماء: (ولذلك استدل العلماء واألئمة بقولھا
ة  عز وجل؛ لثبوت نصوص الكتاب والسنة بذلك، وفي فالمذھب الحق إثبات صفة الفوقی. صفة العلو  عز وجل، وھو العلي العظیم

، فكان یرفع أصبعھ إلى السماء، )اللھم فاشھد، اللھم فاشھد. اللھم ھل بلغت: (الصحیح عن رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم أنھ قال یوم عرفة
فھذه ھي ) د أن یدعو أشار بأصبعھ إلى السماءأنھ كان إذا خطب خطبة الجمعة وأرا(وفي الحدیث الصحیح عن النبي صلى هللا علیھ وسلم 

السنة، وھذا یدل على أن ھذه الصفة ثابتة  عز وجل، وال یقبل تأویلھا أو تعطیلھا أو صرفھا عن ظاھرھا، وفي الحدیث الصحیح عن النبي 
تأویل، بل تثبت أنھ في العلو سبحانھ ، فھذه نصوص واضحة ال تحتاج إلى )ینزل ربنا إلى السماء الدنیا: (صلى هللا علیھ وسلم أنھ قال

وتعالى، والتنبیھ بالضد یدل على ضده، فعلى كل حال أسفرت أدلة الكتاب والسنة على إثبات الصفة  عز وجل، وأن المذھب الحق أن هللا 
  .وهللا تعالى أعلم. لھ ھذه الصفة بدون تأویل وال تعطیل وال تمثیل وال تشبیھ

 
 
 
 

 ل القبلة عند سجود التالوةحكم الوضوء واستقبا
 
 

السجود ال یكون إال للقبلة؛ ألنھ ثبت عن النبي صلى هللا علیھ وسلم في : ھل یشترط لسجود التالوة استقبال القبلة والوضوء؟ الجواب: السؤال
ٌز ألحد أن یسجد لغیر القبلة، سواء أكان یعني الكعبة، فأثبت أنھ ال تستقبل إال القبلة، وال نجی) ًقبلتكم أحیاء وأمواتا: (الحدیث الحسن أنھ قال

في صالة أم غیرھا، إال إذا دل الدلیل على جواز ذلك، كما في صالة النافلة في السفر على الدابة حیث ما توجھت بھ، وأما ما عدا ذلك من 
ًاء وأمواتاقبلتكم أحی: (القیاسات واآلراء فمذھبھ ضعیف؛ ألنھ مصادم لألصل، فالنبي صلى هللا علیھ وسلم یقول ، فینبغي استقبال القبلة عند )ً

ٌالسجود، سواء أكان سجود تالوة أم سجود شكر أم سجود سھو، أم سجود صالة، فكل ذلك سجود، وآخذ حكم األصل من اإللزام باستقبال 
 وھو ساجد إلى جھة الشرق أو الشخص یتلو القرآن فال تدري إال للقبلة، وھذا أصل شرعي عمل بھ جمھور العلماء رحمھم هللا، أما أن یكون

ُجھة الغرب والقبلة منحرفة عنھ فربما ظن أنھ یسجد للساریة أو یسجد لغیر هللا عز وجل، خاصة إذا كان في مسجد یمكن فیھ أن یسجد 
أما .  القبلةللقبلة، لكنھ ینحرف عن القبلة ویسجد إلى غیرھا، فھذا أمر ال شك في خطئھ وعدم صوابھ، والمذھب الحق أنھ یجب استقبال
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الطھارة واشتراطھا للسجود فالصحیح أن سجود التالوة وسجود الشكر ال یشترط لھما الطھارة، والدلیل على ذلك أن اشتراط الطھارة شرط 
، )لصالةإنما أمرت بالوضوء عند القیام إلى ا: (زائد عن استقبال القبلة، وإنما تشترط الطھارة للصالة؛ ألن النبي صلى هللا علیھ وسلم قال

وهللا تعالى . ًفھذا األصل، وسجود التالوة لیس بصالة من كل وجھ، وسجود الشكر كذلك لیس بصالة من كل وجھ، فال یلزم أن یكون متوضئا
  .أعلم

 
 
 
 

 حكم إعادة المأمومین للصالة إذا صلى بھم إمام وھو غیر طاھر
 
 

أصح : أموم أن یعید الصالة، أم تقتصر اإلعادة على اإلمام فقط؟ الجوابإمام صلى بالناس وھو على غیر طھارة، فھل یلزم الم: السؤال
األقوال في ھذه المسألة مذھب الجمھور، فقول الجمھور رحمھم هللا أنھ تصح صالة من وراء اإلمام، ویجب على اإلمام أن یعید الصالة، 

یصلون لكم، فإن : ( قال رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم:والدلیل على ذلك ما جاء في الصحیح من حدیث أبي ھریرة رضي هللا عنھ قال
ًإن أخطأو ولم یعلموا، وكان الخطأ مؤثرا في الصالة كشرط الطھارة ولم یعلم من وراء : ، أي)أصابوا فلكم ولھم، وإن أخطأوا فلكم وعلیھم

َ یخبر المأمومین، أو إذا صلى ونسي أنھ محدث ثم اإلمام بھ فعلیھ خطؤه ولكم صالتكم تامة صحیحة، فھذا یدل على أن اإلمام إذا صلى ولم
وذھب بعض العلماء إلى أنھ یجب على المأمومین أن یعیدوا، . بعد الصالة تذكر فإن صالة المأمومین صحیحة، وال تجب علیھم اإلعادة

ضي هللا عنھ أنھ صلى بالناس والحقیقة أن القول الذي یقول بعدم اإلعادة أقوى من حیث السنة، خاصة أنھ ثبت عن عمر بن الخطاب ر
والجرف في غربي المدینة یبعد عن مسجد النبي صلى هللا علیھ وسلم ما یقارب أربعة أمیال، وھو -الفجر، ثم انطلق إلى مزرعتھ بالجرف 

ي ، فنزل ف-، وھي خارج حدود الحرم)أن منزلھ بسبخة من أرض جرف: (الموضع الذي ینزل فیھ الدجال كما في الحدیث الصحیح
. ما أراني إال أجنبت فصلیت وما اغتسلت: مزرعتھ، فلما جلس على الساقیة نظر إلى فخذه فرأى آثار المني، فقال رضي هللا عنھ وأرضاه

ًفاحتلم فاستیقظ وھو ال یدري أنھ جنب، فصلى ولم یأمر أحدا بإعادة الصالة، ومعلوم أن عمر بن الخطاب رضي هللا عنھ الناس مأمورون 
لكن إذا علم المأموم . ھ وھدیھ رضي هللا عنھ وأرضاه، ولذلك القول الصحیح في ھذه المسألة أن اإلعادة ال تجب على المأمومینباتباع سنت

أن إمامھ محدث، أو رأى على إمامھ نجاسة فإنھ یجب علیھ أن یفارقھ عند العلم، فإن علم قبل الصالة فال یجوز لھ أن یأتم بھ، فإن ائتم بھ 
، فإنھ یستخلف مكانھ، فإذا لم یستخلف، -ًمثال-وھكذا لو أحدث اإلمام أثناء الصالة وسمع المأموم حدثھ، كأن یخرج منھ الریح بطلت صالتھ، 

ًینوي المؤتم مفارقتھ ویتم لنفسھ، فلو اقتدى بھ بعد علمھ بحدثھ ركنا واحدا بطلت صالتھ باإلجماع، كما حكاه غیر واحد من أھل العلم رحمة  ً
  .وهللا تعالى أعلم. هللا علیھم

 
 
 
 

 (وبینھما أمور مشتبھات: (ضابط المشتبھ في قولھ علیھ الصالة والسالم
 
 

ھذه المسألة حار فیھا العلماء رحمھم : ؟ الجواب)وبینھما أمور مشتبھات: (ما ھو ضابط المشتبھ في قول النبي صلى هللا علیھ وسلم: السؤال
والفتوى لیست كلمات تقال ال یسأل وال یحاسب عنھا اإلنسان، فكم . د لھ قاعدة معینة أو ضابط معینهللا، واختلفوا في حد المشتبھ، وال یوج

من مسائل جثا بسببھا السلف ودواوین العلم على ركبھم، فتمنوا أن أمھاتھم لم تلدھم قبل أن یقولوا فیھا بشيء، فاإلنسان یتقي هللا عز وجل، 
إذا لم : فكرر علیھ السائل أكثر من مرة، وقیل لھ. هللا أعلم. ال أدري. ال أعلم: مسألة في البیوع فقالفالشیخاألمین رحمة هللا علیھ سئل عن 

ًوكان رحمھ هللا من أعلم الناس في زمانھ، وفي بعض األحیان یحرج السائل المفتي، وقد یكون عونا للشیطان علیھ، ! ِتفت أنت فمن یفتي؟
وربما جره من حیث ال یشعر، وینبغي لإلنسان أن یشفق على من یسأل، فجثا . یخنا، وأنت وأنتٌما أحد یفتي غیرك، وأنت ش: فیقول لھ

ال تحملني ما ! یا فالن. ال تحملني ما ال أطیق! یا فالن ال تحملني ما ال أطیق، یا فالن: الشیخ األمین على ركبتیھ ورفع یده إلى السماء وقال
فالضوابط تحتاج . أمور یتساھل فیھا المتأخرون، ویخاف منھا المتقدمون الورعون الصالحونفالمسائل ووضع الضوابط والقیود . ال أطیق

منك أن تدرس جمیع المسائل المشتبھة في مسائل العبادات والمعامالت في الفقھ فقط، أما العقیدة ففیھا أمور مشتبھة ال یعلمھا كثیر من 
ما یعتقده، ومنھا مما حرم هللا عز وجل علیھ أن یعتقده، وھناك أمور مختلطة ینبغي الناس، منھا ما أحل هللا عز وجل أن یقولھ اإلنسان م

لإلنسان التورع فیھا، وأن یبتعد عنھا، حتى في المسائل التي تتعلق بالعبادات والمعامالت، فعند أخذ المشتبھات في الطھارة وحدھا یمكن أن 
وجل، فا عز وجل ما قبض رسولھ علیھ الصالة والسالم إلیھ إال وقد  لحمد  عزیحار العقل في وضع ضوابط لھا، أما فھمھا ومعرفتھا فا

فعلم المتشابھات لیس لھ ضابط أو قاعدة محددة، لكن ھناك أمر یعین على فھم المتشابھ، وھو أن المتشابھ أمر . تركنا على المحجة البیضاء
َفیھ شبھ من الحل یقتضي جوازه، وشبھ من الحرمة یقتضي  ََ ًمنعھ، وحینئٍذ یتردد نظر الفقیھ في إلحاقھ بأقواھما شبھا لیجزم بحلھ أو یجزم َ

أحل هللا لنا نكاح : ًفمثال. ھذا فیھ شبھ من الحل وشبھ من الحرمة. هللا أعلم: بحرمتھ، أو یقف موقف السالمة عند استواء األمرین، فیقول فیھ
ْمت علْیكم أمھاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم ُحرِّ: المرأة غیر المسماة في المحرمات، فقال تعالى ْ ْ ْ ُْ ُ ُ ُ ُ ُ ُ ُ َُّ ََّ َ َ َ َ َ َ َ ََ َ َْ ُ َوأحل لكم ما : ، ثم قال بعد ذلك]23:النساء[َ َْ ُ َ َّ ِ ُ
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ْوراء ذلكم  ُ ِ َ َ َ ًفھذا یقتضي حل النساء من غیر ما سمى هللا عز وجل، فالنص یقتضي أنھ لو أن رجال . من غیر ما سمیت لكم: ، أي]24:النساء[َ
ً زنا بامرأة، فأنجبت ھذه المرأة بنتا فھي بنت من الزنا، وإذا جئنا ننظر فإن البنت الحالل التي یجوز لھ أن یصافحھا ویجلس -والعیاذ با-

معھا ویختلي بھا ویسافر وال یحل لھ نكاحھا ھي بنت النسب، وھي من مائھ ومن لحمھ ودمھ ومن فراشھ، فھذه ھي الحالل البینة التي ال 
ولو جئنا إلى المحرمة، وھي التي ال تحل للرجل إال بعد أن ینكحھا، ویكون لھ وجھ من حلھا بملك یمین أو نحوه، . كال فیھا وال شبھةإش

ًوكونھ زنا بھا فالزنا حرام، وال یقتضي أنھا تأخذ حكم الحالل، فالبنت من الزنا ھل نحكم بكونھا بنتا من صلبھ فال یجوز لھ أن یتزوجھا، أو 
، وھي أختھ من الزنا، -والعیاذ با- م بأنھا أجنبیة عنھ ونجیز لھ ذلك؟ كذلك لو أن والده زنا بامرأة، فجاء یرید أن ینكح بنت ھذه الزانیة نحك

َوأحل لكم ما وراء: فھل نقول بحلھا؛ ألنھا لیست من ذوات النسب، ولیست مما سمى هللا عز وجل من المحرمات؟ ألنھ تعالى قال َ َ َ َْ ُ َ َّ ِ ْ ذلكمُ ُ ِ َ 
، والبنت من الزنا لیست بالبنت من النسب، ولیست من المحرمات بالمصاھرة، ولیست محرمة من الرضاعة، ولیس فیھا نص ]24:النساء]

وإذا جئنا ننظر في المعنى الذي من أجلھ حرمت الشریعة نكاح البنت ولم تجز للرجل أن ینكح بنتھ . ًیقتضي تحریمھا، فإذا ھي مما وراء ذلك
ًو أختھ وجدناه موجودا في ھذه البنت، فھي من صلبھ ومائھ ومن فراش وطئھ، والذي فیھا فقط ھو الوصف الشرعي وعدمھ، فاقتضى أ

ال : فمثل ھذا یأتي فیھ اإلنسان ویقول. ًاألول حلھا، واقتضى الثاني حرمتھا، فصارت مشتبھا، تشبھ الحالل من وجھ تشبھ الحرام من وجھ
ًوحینئٍذ یلقى هللا سبحانھ وتعالى لم یعتقد حرمة یحرم بھا شیئا لم یحرمھ هللا، ولم یعتقد حال؛ ألنھ شيء لم یرد .  بحرمتھأفتي بحلھ وال أفتي ً

ًالنص بتحلیلھ جزما، فصار المشتبھ یقتضي مثل ھذا الحكم، وھذا قد عمل بھ النبي صلى هللا علیھ وسلم، كما في قضیة عبد بن زمعة حینما 
إن الذي : ي هللا عنھ جاریة زمعة وولدت، فكان فیھ شبھ من أخي سعد رضي هللا عنھ وأرضاه، وقال أخوه قبل أن یموتوطئ أخو سعد رض

إنھ ابن أخي عھد : فعھد بھ إلیھ قبل موتھ، فلما اختصموا إلى النبي صلى هللا علیھ وسلم قال سعد. أنجبتھ ولدي وابني، فإذا أنا مت فتعھد بھ
إنھ على فراش أبي، واألصل أنھا ولیدة لوالدي، وتأخذ حكم الولد ! یا رسول هللا: ال عبد بن زمعة رضي هللا عنھوق. ّإلي بھ قبل موتھ

، فانظر كیف عمل )ھو لك یا عبد بن زمعة ، واحتجبي منھ یا سودة : (فاستدل باألصل، فقال علیھ الصالة والسالم. للفراش، وللعاھر الحجر
، )كیف وقد قیل؟: إنھا لم ترضعني، فقال! یا رسول هللا: (ة المرأة التي ادعت أنھا أرضعت، فقال الزوجًوكذلك أیضا في قضی. بالشبھین

ًفأمره بفراقھا مغلقا الشبھة ودافعا لھا ًلكن الذي ینبغي على المسلم دائما أن یرد األمر إلى العلماء، وأن یسأل من عنده علم، فربما كان األمر . ً
ًمشتبھا، عند عالم بینا ٌوفْوق كلِّ ذي علم علیم : ً عند عالم آخر، وربما كان ملتبسا على أحد، وهللا تعالى یقولً ِ ِ َِ ٍَ ْ ُ َ ، وقد أخبر تعالى ]76:یوسف[َ

ًففھْمناھا ُسلْیمان وكال آتْینا ُحكما وعلما : عن خیرة خلقھ وصفوتھ من عباده وھم رسلھ، فقال تعالى في قضیة داود وسلیمان ًْ ِ ََّ َ َ َ َْ َُ َ َ َ ًَّ فقد ]. 79:األنبیاء[َ
ًیكون الشيء مشتبھا عند عالم بینا عند غیره، وھذه نعم من هللا تعالى یفتح بھا على العلماء، ویفرق بین العلماء، حتى إن الخالف في شریعتنا  ً

لحق وبیان األرجح أظھر هللا وكشف بھ العلماء الراسخین في العلم، فظھرت قوتھم في استنباط األحكام من النصوص، وقوتھم في إحقاق ا
نسأل هللا . واألقوى واألقرب إلى أصول الشریعة، وھذا كلھ راجع إلى فضل هللا عز وجل وحده ال شریك لھ الذي یؤتي الحكمة من یشاء

  .وهللا تعالى أعلم. العظیم بمنھ وكرمھ أن یعصمنا من الزلل، وأن یوفقنا في القول والعمل
 
 
 
 

 راق زوجھا لھاعدة المطلقة بعد مرور سنة على ف
 
 

الواجب علیھا أن تعتد بعد الطالق، وال تعتبر : امرأة طلقھا زوجھا بعد سنة من فراقھا، فھل لھا عدة، أم تكتفي بمدة الفراق؟ الجواب: السؤال
لطالق، وھذا بإجماع ًبمدة الفراق؛ فإن هللا تعالى جعل العدة مرتبة على وجود الطالق، وبناء على ذلك ال یمكن أن یحكم بالعدة قبل وقوع ا

  .وهللا تعالى أعلم. العلماء رحمھم هللا
 
 
 
 

 نصیحة لطالب علم كثیر النسیان
 
 

ال أعرف كیف أقرأ كتب أھل العلم؛ إذ أنسى أول الكتاب إذا وصلت إلى آخره، وال أعرف كیفیة الضبط، فما المنھجیة في ذلك؟ : السؤال
وعلى كل حال من أخلص  . ًب النصائح والتوجیھات ممكن، لكن المنھجیة أمر صعب جداالقواعد والمنھجیة مسائل كبیرة، فطل: الجواب

ال یقرأ اإلنسان في كتاب یختص بعلم حتى یحصل قواعده بالتلقي المباشر، وأنبھ أن العلم ال یؤخذ : ًأوال. فتح هللا عز وجل علیھ من فضلھ
ًوأما كون كل شخص یأخذ كتابا ویأخذ علما، ویستقل بنفسھ في دراستھ وفھمھ فمن عن طریق الكتب، وال تؤخذ السنة إال من أفواه الرجال،  ً

ًالسھل أن ینسى، وأن یفھم فھما خاطئا فیضل ومعلوم أنھ كلما تأخر جیل عن الذي بعده نقص اتباعھم لھدیھ علیھ الصالة والسالم؛ ألن . ً
الس النبي صلى هللا علیھ وسلم، وأخذ منھ مباشرة، وھذا أكثر بركة، الجیل األول تلقى الوحي مباشرة فشاھد مشاھد التنزیل، وجلس مج

ًوأكثر فھما وأكثر ضبطا ُوأكثر تحقیقا، وكلما تأخرت األمم كلما ضعف العلم، ومن ھنا فرق بین القرن الذي یلیھ علیھ الصالة والسالم , ً ً
. علماء ومن أفواه الرجال، كما كان حال السلف رحمھم هللا واألئمةوالقرن الذي بعده حتى تقوم الساعة، فالتلقي البد أن یكون من أفواه ال
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ًینبغي على طالب العلم أال یقرأ كتابا حتى یقرأ مقدمتھ، وتعرف ما الذي في : ًأوال. ًالكتاب الذي ترید أن تقرأه البد أن تراعي فیھ أمورا: ًثانیا
سك وبوقتك عن أن تھدره عند من ال یقدره قدره من أنصاف المتعلمین والمجھولین، ال تقرأ إال بین یدي عالم، فتضن وتشح بنف: ًثانیا. المقدمة

فال تأخذ العلم إال ممن یعرف، وإیاك والجلوس عند من ال یعرف العلماء، ومن ال یعرفھ العلماء، ولذلك تجد ھذا الزخم الموجود في المكتبة 
ُم حتى في المسائل الواضحة، وكأن كتب العلماء واألئمة المتقدمین ال تشفي اإلسالمیة إلى درجة أنھ أصبح یضایق كتب السلف وأئمة العل

ًعلیال وال تروى علیال، وھذا أمر ینبغي أن ینتبھ لھ، فال تقرأ إال كتب من یوثق بعلمھ، وكثیر من اآلفات تأتي بسبب ھذا، ولربما تجد  ً
خاصة في ھذه .  ابتلیت بھ األمة-نسأل هللا السالمة والعافیة-ذي الشخص یؤلف في مسألة كبیرة وھو یجھل مقدمات العلوم، وھذا ھو ال

ًفال ُیقرأ لكل أحد، وال تؤخذ كتبا ألناس مجھولین . األزمنة المتأخرة، فتصدر للتدریس والكتابة من لیس بأھل لذلك إال من رحم هللا عز وجل
 بعقیدة اإلنسان، أو بعبادتھ فیما بینھ وبین هللا، وھذا ال یتساھل ال یعرف من ھم، خاصة في أمور العقیدة، وفي المسائل المھمة التي تتصل

ًفیھ، ونحن نشدد في ھذا، وهللا یشھد أننا ال نرید إال النصیحة  ولكتابھ ولدینھ وشرعھ، وال نقصد بذلك شخصا، وال نقصد طائفة وال 
ُ أي مسألة ترید أن تقرأ فیھا فال یخلو األمر إما أن تكون قدیمة وھناك أمر آخر، وھو أن. ّجماعة، ال نقصد إال من تصدر لشيء لیس لھ بأھل

فإذا كانت المسألة قدیمة بحثھا أئمة السلف ودواوین . بحث عنھا فیھا السلف ودواوین العلم وكتبوا فیھا، وإما أن تكون مسألة نازلة جدیدة
ن بعدھم إما أن یكرروا لما قالوه، وإما أن یأتوا بشيء من عندھم، فما العلم فا هللا في سلف األمة، فأنت في غناء عمن بعدھم؛ ألن الذین م

 -على سبیل المثال- فخذ أي كتاب من كتب العلماء المتقدمین، وخذ التفسیر . علمت فإنھ یكفیك، واقتد باألولین، وھذه نصیحتي لكل طالب علم
ً الكالم الذي یقال لك فستجده كالما لیس فیھ أكثر من داللة اآلیات واقرأ في تفسیر آیات الصبر، واقرأھا بقلب خاشع وبنفس حاضرة، وتدبر

ٌوالنصوص، وصحیح أنھ لیس فیھ جرأة على القول على هللا عز وجل، ولیس فیھ كالم معسول وال كالم منمق، لكنھ كالم علیھ نور العلم ال  ٌ
ًیعرفھ إال من عرف العلم، وتجد العالم وهللا أصدق لسانا وأوضح بیانا،  ًوأقوى حجة وبرھاناً وما كان یعجزھم أن یأتوا بالكلمات المعسولة , ً

فما الذي جعل بعض المتأخرین یأخذ الرسائل وھو بإمكانھ أن یرجع إلى . والخطب الطنانة والعبارات المنمقة، لكنھ الورع الذي سببھ التقوى
ارنا على االلتصاق بسلف األمة، وأن یقرؤوا ویداوموا النظر في كتب َدواوین العلم وإلى العلماء األولین، بل األولى أن ُیعوَد شبابنا وصغ

لكن . المتقدمین حتى ینتھلوا مما انتھل منھ العلماء األولون لیجدوا بركة ذلك العلم الذي أثرت علیھ دالئل اإلخالص وإرادة وجھ هللا عز وجل
 ال یستطیع أن یخطب خطبة في موضوع، أو یتكلم أو -ً، أو كان واعظاًإذا كان خطیبا-حینما یقرأ للمتأخر ویلتصق بالمتأخر تجده بعد ذلك 

ألن كالم األولین معقد، وكالم المتأخرین سھل والحقیقة أن قول األولین ولكنھ : یحاضر في محاضرة، إال إذا كان فیھا رسالة معاصرة، قالوا
محسوبة،  كان كل واحد منھم یخاف النقد، وكانت كل كلمة وجملةألفاظ موزونة رصینة، وكتبت ھذه الكتب والعلماء متواجدون متظافرون، ف

وقال لي الوالد . وكنا نقرأ في بعض الكتب فنحاول في بعض األحیان أن نأتي ببدیل عنھا من الكالم المعسول، لیستقیم الكالم فال نستطیع
ئمة المتقدمین وعند المتأخرین شيء منھ إال رجعت إلى علم ًأناشدك هللا أال تجد علما عند السلف وعند األ: أو. رحمة هللا علیھ مرة أنصحك

 فضل نصیحتھ، وأسأل هللا بعزتھ وجاللھ أن یجزیھ عني وعن اإلسالم والمسلمین كل خیر، وهللا وجدت بركتھا - وهللا- وأدركت . المتقدمین
ن الناس، وإنما علیك أن تلقي العبارات، فقلوب وخیرھا حتى في الفتاوى، ما أجمل أن ترجع فیھا إلى كتب السلف والمتقدمین، وال تخف م

ًالعباد بین أصبعین من أصابع الرحمن یقلبھا كیف یشاء سبحانھ وتعالى، وال تنتظر من الناس مدحا أو جزاء أو شكورا، وال تبحث عن  ًً
ًرسالة لعلمك أن عباراتھا منمقة، أو كتاب عباراتھ سھلة وأنت تجد علما معروفا عن عالم معروف ی خاف هللا ویتقیھ ویزكیھ من أئمة العلم ً

 من القبول - إذا رجعت إلى كتب األولین-ودواوین العلم وتترك ھذا من أجل ما تجده عند الناس من العجب بعبارتك أو بكلماتك، ولكنك تجد 
ًكثر خیرا، ولیس معنى ذلك أن من هللا والمحبة والتوفیق ما لم یخطر لك على بال، وھذا الشيء نشھد  بھ، فعلم المتقدمین أبرك وأ

لیس ھناك عاقل حكیم ُیسأل عن عین زاكیة نظیفة نقیة ال تشوبھا الشوائب، تجري على . المتأخرین لیس عندھم شيء، ولكنھا الحقوق
ب إلى فقد اجتمعت العقول على أنھا تدل على األصول، ومن ذھ. خذ من الفرع واترك األصل: األرض یعرف منبعھا ویعرف فرعھا فیقول

أما طریقة القراءة . ًاألصل وأخذ منھ كان أصفى علما وأنقى وأبعد عن الشوائب، فنحن نوصي بھذا، ونوصي بكتب السلف ما أمكن
 الذي ھو منھج الباحث، وكان العلماء رحمھم هللا یعتنون ببیان منھجھم في -كما ذكرنا-ال تقرأ إال بعد أن تعرف منھج العالم : ًأوال: فباختصار

أشكل علیك، وال تبدأ قراءة الكتاب إال بعد أن تعرف ما مقصوده، خاصة إذا كان  ھم، فإذا قرأت المقدمة وعرفت منھج العالم فاسأل عماكتب
ًلھ مصطلحات خاصة، أو یعتبر مفاھیم معینة َ م الكتاب . َ وبعد أن تقرأ المقدمة وتفھم منھج العالم وطریقتھ في تناول المسائل والعبارات تقسِّ

قسیمھ، فھناك ما یسمى األصل، وھناك ما ُیبنى على األصل من الفروع، فإذا جئت إلى مسألة تتعلق بحكم شرعي فھناك ما ُیسمى باألركان بت
والشروط تتحقق بھا ماھیة الشيء، وبعد األركان والشروط تأتي األحكام المترتبة على وجودھا، وھي ما یسمیھا العلماء باألثر، ثم تأتي 

فال تقرأ إال وقد عرفت . فإذا جئت تقرأ في مباحث األحكام واألركان والشروط تعرف المقدمات. یھا العلماء بالطوارئ والنوازلمباحث یسم
 -والعیاذ با-َالمقدمة، وعرفت مصطلحات من تقرأ كتابھ، وكونك تقرأ الكتاب فینسیك آخُره أولھ فما أدري، ھل العیب في القارئ، أو 

َُمحقت بركة الك  عنده ذنوب أطفأت نور العلم، - والعیاذ با- تاب المقروء، فلیس فیھ بركة، وإما أن یجتمع األمران، فإما أن یكون القارئ ِ
، ولذلك تجد بعض الكتب لما تقرأھا تبقى، - نسأل هللا السالمة والعافیة- وأظلمت القلب فلم یفقھ ولم یفھم، وإما أن یكون العیب في الكتاب 

، فھذا راجع إلى نفس - نسأل هللا السالمة والعافیة-أھا، ثم إذا انتھى اإلنسان من حاجتھ في اختبار أو غیره ذھب علمھا وبعض الكتب تقر
عیب في : وإما أن یكون مجموع األمرین. تألیف الكتب ووضعھا، وكان السلف رحمھم هللا یخافون من التألیف، وال یؤلفون إال إذا سئلوا

وآخر . نسأل هللا العظیم رب العرش الكریم أن یرحمنا برحمتھ، وأن یتوالنا بما تولى بھ عباده الصالحین. كتابالقارئ، وعیب في واضع ال
  .وصلى هللا وسلم على نبیھ محمد وعلى آلھ وصحبھ أجمعین. دعوانا أن الحمد  رب العالمین
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 [5[ كتاب الظھار -شرح زاد المستقنع 
 في الرقبة إلخراجھا في كفارة الظھار سالمة الرقبة من العیوب، وھذه العیوب تناولھا الفقھاء بكثیر من من أعظم الشروط الالزم توافرھا

ضابط العیب المؤثر وغیر المؤثر في الرقبة، وحكم ذھاب العضو أو بعضھ من الرقبة، وحكم المریض : األحكام والمسائل، من أھمھا
إعتاق العبد األحمق، أو المدبر، أو المرھون، أو الجاني، أو ولد الزنا، أو األم الحامل مع المیئوس منھ، وأم الولد في اإلعتاق، وھل یصح 

 حملھا؟
 العیوب المؤثرة في الرقاب في كفارة الظھار

 
 

من سار بسم هللا الرحمن الرحیم الحمد  رب العالمین، والصالة والسالم األتمان األكمالن على خیر خلق هللا أجمعین، وعلى آلھ وصحبھ و
ًفقد تقدم معنا أن الرقبة التي أوجب هللا عتقھا في الكفارات البد أن تكون مشتملة على بعض : أما بعد. على سبیلھ ونھجھ إلى یوم الدین

ل ھذا هللا في ھذه الجملة أنھ یشترط في الرقبة أن تكون مؤمنة، وبینا دلی الصفات التي ُیحكم بإجزائھا وبراءة الذمة في عتقھا، وبین رحمھ
الشرط، وأن أصح قولي العلماء رحمھم هللا ھو حمل المطلق على المقید، فنحمل المطلق في كفارة الظھار على المقید في كفارة القتل، ولذلك 

 فھم ، وھذه عادة العلماء رحمھم هللا،]وال یجزئ في الكفارات: [یقول والمصنف رحمھ هللا. أوجبوا اإلیمان في الرقبة التي یعتقھا المظاھر
َّیذكرون المسائل المتماثلة التي یشبھ بعضھا بعضا في المظان، فبین أنھ یشترط في الرقاب التي یجب عتقھا أن تكون مؤمنة، فلو أعتق رقبة  ً

ي ف: كافرة فإنھ ال یجزئھ، ال في كفارة القتل، وال في كفارة الظھار، وال في كفارة الجماع في نھار رمضان، وال في كفارة الیمین، أي
ًأن تكون سالمة من : ثم الشرط الثاني الذي یجب توفره إلجزاء الرقبة وبراءة الذمة من الكفارة بعتقھا. الكفارات التي تجزئ فیھا الرقبة

 والعیب ینقسم إلى قسمین. ًعاب فالن فالنا إذا انتقصھ بشيء مما یعد منقصة: العیوب، وبینا حقیقة العیب، وأن أصلھ في اللغة النقص، یقال
ًالنقص في الخلقة الذي یضر ضررا بینا: فعیب الجسد. في الرقاب، عیب في الجسد، وعیب في النفس والروح متعلق : وعیب الروح. ً

ًباألخالق، كأن یكون فاقدا للعقل، أو یكون عصبیا إلى درجة ال یتحكم في نفسھ في حاالت الغضب، أو یكون یصاب بالصرع واإلغماء، فھذا  ً
 ...... .حفیھ نقص في الرو

 
 ضابط العیب المؤثر وغیر المؤثر في الرقاب

 
 

تقدم معنا في كتاب البیوع ذكر العیوب المؤثرة في الرقاب، وضابط العیب المؤثر وغیر المؤثر في الرقبة، إال أنھ ھنا إذا كان النقص في 
نحوه، فھذا إذا وجد في الرقبة فإنھا ال تجزئ الرقبة یكون النقص في األعضاء، كقطع عضو كید أو رجل، أو ذھاب حاسة كذھاب البصر و

في العتق، فلو كان عنده عبد أو مملوك أعمى وأعتقھ كفارة الظھار، أو كفارة لقتل، أو كفارة لجماع في نھار رمضان ال یجزئھ، وھكذا لو 
ًكان أقطع الید، أو أقطع الرجل، أو مشلوال شلال تاما، أو شلال جزئیا لبعض األعضاء ًً ً ًیضر بالعمل ضررا بینا: [ستأنف رحمھ هللا فقالثم ا. ً ً[ ،

ًوھذا یسمى عند العلماء بالضابط، وھو ھنا أن یكون العیب مضرا بالعمل ضررا بینا، فالعیب یضر ویمنع اإلنسان من العمل ً والسبب في . ً
ص من تبعة اإلنفاق علیھا؛ ألنھا إذا كانت وضع ھذا الضابط أن الرقبة إذا كانت ال تستطیع العمل فمعنى ذلك أن الشخص إذا أعتقھا یتخل

َوُھو كل على مْوالهُ :  فھو كما قال تعالى- ًمثال-عاطلة ال تعمل، مثل رقیق مشلول  َ َ ََ ٌّ كل على سیده فسیده إذا وجبت علیھ : أي] 76:النحل[َ
فأصبح ھنا من الخیر لھ أن یعتق ھذه ًالرقبة بانتھاكھ حرمة من حرمات هللا كقتل نفس محرمة، أو ظھار، أو جماع في نھار رمضان، 

ًالرقبة، وأصبح العتق في ھذه الحالة تخلصا من التبعة، فبدال من أن تكون زجرا لھ أصبحت نعمة علیھ، وھذا خالف مقصود الشرع في أن  ًً
اإلطعام، ونحوھما من یتحمل الغرم الذي یؤثر فیھ حتى یردعھ عن انتھاك حرمات هللا، ولذلك أوجب هللا الكفارة من عتق الرقاب، و

  .الكفارات التي تكف اإلنسان في بعض األحیان عن انتھاك حرمات هللا، حتى یكون ذلك أبلغ في زجره
 
 
 
 

 أقوال أھل العلم في الرقبة المعیبة
 
 

 -كما ذكرنا- ق األعمى فلو أعت. إذا وجد العیب المؤثر ال یجزئ عتق الرقبة: فمن أھل العلم من قال: إذا ثبت ما سبق فالعلماء على قولین
إن : الحنفیة والمالكیة والشافعیة والحنابلة، وطائفة من أھل الحدیث رحمة هللا علیھم كلھم یقولون: فالجمھور من العلماء، ومنھم األئمة األربعة

ًولو كان مؤثرا كالعمى -ھا عیب إنھ إذا أعتق الرقبة التي فی: وقال بعض العلماء. من أعتق الرقبة التي فیھا عیب مؤثر فذلك العتق ال یجزئھ
ًحتى ولو أعتق عبدا مشلوال شلال كامال یجزئھ: وقال.  فإنھ یجزئھ- والشلل ً ً والصحیح ما . وھذا مذھب الظاھریة رحمة هللا علیھم وطائفة. ً

یوب؛ ألن مقصود الشرع في ذھب إلیھ الجمھور أن الرقبة یشترط في صحة إجزائھا وبراءة الذمة من الكفارة بعتقھا أن تكون سالمة من الع
إعتاق الرقبة الرفق واإلحسان إلیھا، وزجر ذلك المرتكب لحرمات هللا عز وجل بوجوب الكفارة علیھ، وحینئٍذ لو قلنا بعتق ھؤالء خالفنا 

أن تكون الرقبة على هللا عز وجل أمر بعتق الرقبة، واألصل : ًمقصود الشرع، فأصبح رفقا بھ من تبعة اإلنفاق على تلك الرقبة، لذلك نقول
على القول - الصفة المعتبرة، ودلیل ذلك أننا وجدنا الشرع یسقط بالعیب عن اإلنسان الواجبات، بل حتى في المستحبات كما في األضحیة 
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 والمریضة العوراء البین عورھا، والعرجاء البین عرجھا،: أربع ال تجزئ في الضحایا: (، فإن النبي صلى هللا علیھ وسلم قال-باستحباتھا
فإذا كان في المستحبات ال تجزئ فكیف في الواجبات التي ألزم بھا، وھذا حي . ، وھي التي ال مخ فیھا)البین مرضھا، والكبیرة التي ال تنقي

ھذا إن اإلنسان حیوان فھذا من الوصف بالحیاة، و: وھذا حي، فالرقبة من الحیوان وكذلك األضحیة من الحیوان، فكوننا نقول في الرقبة
: الوصف یطعن فیھ بعض المتأخرین، ولیس طعنھم بصحیح، فاإلنسان حیوان، ووصفھ بھذه الصفة من جھة الحیاة؛ ألن هللا عز وجل یقول

َوإن الدار اآلخرة لھي الحیواُن  َ َ َ َ َ َْ ِ َ َ َِّ َّ إنھ : ا أن نقولفالمراد بھذ. الحیاة الحقیقة؛ فإن زیادة المبنى تدل على زیادة المعنى: ، یعني]64:العنكبوت[ِ
امتنع أن یجزئ المعیب في األضحیة على القول بوجوبھا، فكما ال یجزئ المعیب في األضحیة ال یجزئ المعیب في الرقاب، من جانب أن 

باب ًإذا كان العیب مؤثرا في األضحیة ولیست بواجبة ففي : إن األضحیة لیست بواجبة فنقول: ھذا ثبت فیھ حق هللا عز وجل، وإما إذا قلنا
ًالرقاب الواجبة من باب األولى، فھذا من جھة األدلة التي تدل على أنھ ال یجزئ ما كان معیبا من الرقاب في الكفارات كلھا، وھنا ذكر 

ًھو ذھاب البصر، والعمى یكون حسیا ویكون معنویا، وأشد ]. كالعمى: [قولھ. اإلیمان، والسالمة من العیب: المصنف شرطین لجمیع الرقاب ً
َفإنھا ال تْعمى األْبصاُر ولكْن تْعمى : ، ولذلك قال هللا-نسأل هللا السالمة والعافیة، وأن یجنبنا هللا من عمى البصائر-مى عمى البصیرة الع َ َ َ ََ َ َِ َ ََّ ِ

ِالقلوُب التي في الصدور  ُ ُّ ِ ِ َّ ُ لمعروف، ویعجز ھو المرض ا]. والشلل: [قولھ. ، والمقصود ھنا العمى الحسي وھو ذھاب البصر]46:الحج[ُْ
ًاإلنسان بسببھ عن تحریك العضو، سواء أكان یدا أم رجال، فلو كان الرقیق أشل الید أو الرجل فإنھ ال یجزئ، فلو سألك سائل وقال قتلت : ً

أقطع ]. جلأو أقطع الید أو أقطع الر: [قولھ. ًفال بد أن یكون سالما من الشلل. ال یجزئ: ًنفسا خطأ، وكفرت بعتق عبد مشلول الید تقول
أو أقطع األصبع : [قولھ. الرجل معناه أنھ ال یمشي؛ ألن القطع مثل الشلل، بل ھو أشد من الشلل، والمشلول قد یأذن هللا لھ بالشفاء ویبرأ

قدان بعضھ، ًیالحظ ھنا أنھ تدرج، وھذا أمر نجده عند علماء السلف، فبعد أن ذكر فقدان العضو كامال ذكر ف]. الوسطى أو السبابة أو اإلبھام
ًفذكر العمى مثاال على ذھاب العضو كامال، فإذا ذھب البصر كامال من العینین فإنھ ال یبصر بھما، ثم قال ً ، والشلل یكون لبعض )والشلل: (ً

ًاألعضاء دون بعضھا، فاألول ذھاب للعضو كامال، والثاني یقع في العضو فیذھبھ كلھ، مثال في الید یسمى مشلول الیدین أو القد مین، وقد یقع ً
وبعد أن انتھى من العمى والشلل شرع في ذكر ذھاب جزء من . ید واحدة أو رجل واحدة، فھناك ذھاب كلي لبعض األعضاء: ألحدھما، أي

العضو فذكر أقطع األصابع، فإن أقطع األصابع لم تذھب یده نفسھا كاملة، ولكن ذھب بعض الید، ثم الید في األصل تطلق ویراد بھا الید 
. كاملة من أطراف األصابع إلى مفصل الكف الذي ھو مفصل العضو مع الساعد، وتطلق الید ویراد بھا من أطراف األصابع إلى المنكبال

سلمت بأن اإلضرار بالحاسة كاملة ال یجزئ بسببھ عتق الرقبة، فما الحكم إذا ذھب بعض العضو، كقطع األصابع أو : ألنھ قد یقول قائل
إذا قطع : إن العضو موجود في الظاھر مفقود في الحقیقة، یعني: فبعض العلماء یقول: المسألة فیھا وجھان للعلماءبعض األصابع؟ فھذه 

فأصبح الذي . الید موجودة، ولكن ذھاب بعض األصابع التي ھي منھا تذھب فائدة الید:  یقولون-ًالقطع الذي یرونھ مؤثرا-بعض أصابعھ، 
من قطعت : إذا ذھبت المنفعة فحینئٍذ: ًي من أجلھ حكم العلماء بأن ذھاب بعض العضو مؤثرا أنھم قالوانرید أن نقرره ھنا أن السبب الذ

ًبعض أصابعھ قطعا مؤثرا فإن منفعة یدیھ تزول، وكأن یده قد قطعت؛ ألنھ في ھذه الحالة ال یستطیع أن یمسك األشیاء بالید على الوجھ الذي  ً
ًإذا ذھبت الحاسة كاملة، وھذا ال إشكال فیھ، أو ذھب العضو كامال كقطع الید أو : األولى: ثالث حاالتفعندنا . یكون في من كانت لھ أصابع

 فھي إذا قطع بعض العضو، فھل ھذا القطع ینزل العضو منزلة المعدوم أم -وھي محل اإلشكال-الرجل أو شلل أصابھا، وأما الحالة الثالثة 
إن قطع بعض األصابع یؤثر، كما اختاره المصنف رحمھ هللا، والحنابلة، ووجھ عند : ماء یقولال؟ وھذه المسألة فیھا خالف، فبعض العل
ًإذا كان أقطع الوسطى ال یرتفق بالید، فلو حمل ماء أو شیئا ال ]. أو أقطع األصبع الوسطى: [قولھ. الشافعیة، أما القول الثاني فھو أنھ ال یؤثر ً

إن : ھذه الثالثة المتتالیة یقول المصنف] أو اإلبھام: [قولھ. تي تلي اإلبھام؛ ألنھ یشار بھا عند السبھي ال] أو السبابة: [وقولھ. یرتفق بھا
ًألن اإلبھام فیھ أنملتان، واألنملة العلیا لو قطعت ذھبت منفعة اإلبھام، فتدرج أیضا من ]. أو األنملة من اإلبھام: [قولھ. ذھابھا مؤثر ومضر

خاص باإلبھام فقط، وھذا مذھب الحنابلة رحمھم هللا، لكن الذي تمیل إلیھ النفس ھو ما اختاره بعض العلماء العضو إلى جزء العضو، وھذا 
أن ذھاب بعض األصابع لیس كذھاب الكل، إال إذا ذھب أكثرھا، كثالث أصابع من الكف، فإنھا تذھب المنفعة، سواء أذھب األصبعان اللذان 

ًالبد أن یذھبا معا، فلو قطع الخنصر دون البنصر لم : أي] أو أقطع الخنصر والبنصر من ید واحدة: [لھقو. یلیان اإلبھام أم ذھب ما بعدھما
  .یؤثر، وھكذا العكس، لكن یشترط أن یكونا من ید واحدة، فلو قطع الخنصر من ید والبنصر من األخرى فإنھ ال یؤثر في الرقبة

 
 
 
 

 الرقاب التي ال یجزئ إعتاقھا في الكفارات
 
 
وال یجزئ في عتق الرقبة مریض میئوس من مرضھ، وقد تقدم معنا في أحكام : أي]. وال یجزيء مریض میئوس منھ ونحوه: [ال رحمھ هللاق

ألنھ إذا كان : مرض الموت المرض المیئوس منھ، وذكرنا جملة من مسائلھ وبعض األمور المتعلقة بھ، وبعض التطبیقات في زماننا، یقولون
ِومثل المریض الھرم أو الزمن . وھذا صحیح. منھ فعتقھ تخلص منھ، ففي ھذه الحالة كلھا مخالفة لمقصود الشرع من العتقًالرقیق میئوسا  َ ِ

ًالذي سقط وأعیا، مع أنھ لو أعتقھ والحالة كما ذكر فمعنى ذلك أنھ یھلكھ؛ ألنھ حینما یكون مملوكا لھ یقوم على نفقتھ واإلحسان إلیھ وتعھده، 
ھي التي وطئھا سیدھا فأنجبت منھ، فھي : وال یجزئ عتق أم الولد، وأم الولد: أي]. وال أم ولد: [قولھ. قھ فإنھ یضره بذلك العتقلكنھ إذا أعت

إنھ ال یجزئ عتقھا؛ ألنھ إذا : أم ولد تعتق بعد وفاتھ؛ ألن الولد ال یملك أمھ، والولد سیرث من أبیھ، فشبھ إجماع أنھا تعتق بوفاة السید، فقالوا
ال یجزئ عتق أم الولد من ھذا : أعتقھا تخلص منھا وھي معتقة علیھ، فحینئٍذ ال یتحقق مقصود الشرع من عتق الرقبة في الكفارة، فقالوا

وھذا تقدم معنا في كتاب البیع في حكم بیع أمھات األوالد، وتكلمنا على ھذه المسألة بالتفصیل في شرح بلوغ المرام، وبینا خالف . الوجھ
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واألئمة رحمھم هللا في مسألة بیع أمھات األوالد، ومن العلماء من یفصل في ھذا على أنھا لیست مملوكة من كل وجھ في التصرفات، السلف 
 ...... .فبناء على ذلك ال یصح عتقھا في الكفارات الواجبة وال یصح بیعھا، والمسألة مشھورة، وتقدم بیانھا في كتاب البیوع

 
 فارة الظھارما یجزئ من الرقاب في ك

 
 

علق عتقھ على موتھ، : ویجزئ عتق المدبر، والمدبر ھو العبد الذي أعتقھ سیده عن دبر، بمعنى: أي]. ویجزئ المدبر: [قال رحمھ هللا تعالى
هللا من السلف فھذا التدبیر ثابت بالنص، وأقره النبي صلى هللا علیھ وسلم، والعمل عند أھل العلم رحمھم . إذا أنا مت فعبدي فالن حر: فقال

 فھل یجزئ في الكفارة -أعتقھ عن دبر: أي- عبدي فالن حر بعد موتي : والخلف على صحة التدبیر وجوازه، وإذا ثبت ھذا فإنھ لو قال
من أعتق : لو أعتقھ عن دبر فلھ الحق في الرجوع ما لم یمت، وبعضھم یقول: قال بعض العلماء: الوجھ األول: الواجبة أم ال؟ فیھ وجھان

فعلى القول بأن المدبر یستحق سیده الرجوع یصح عتقھ في الكفارات الواجبة؛ ألنھ حینما أعتقھ في . بده عن دبر فلیس لھ حق في الرجوعع
عبدي فالن حر بعد : الرجوع الحقیقي، والرجوع الحكمي، فھو حینما قال: ًالكفارات الواجبة كان نوعا من الرجوع؛ ألن الرجوع نوعان

ي كفارة الظھار وأعتقھ دل على أنھ ال یرید أن یعتقھ بعد موتھ، بدلیل أنھ بادر بعتقھ، وھذا القول ھو أصح القولین، فمن حق موتي ثم جاء ف
وسلم في الرجل الذي أعتق مملوكھ عن دبر،  السید أن یرجع عن عتق عبده قبل موتھ، ویقوي ھذا ما ثبت في السنة عن النبي صلى هللا علیھ

رده النبي صلى هللا علیھ وسلم وباعھ وسد حاجتھ، فھذا یدل على أنھ لو كان التدبیر ال یملك فیھ الرجوع لما صح بیعھم؛ وكانت بھ حاجة، ف
 -إن شاء هللا- ھو أقوى القولین وأوالھما - القول بصحة رجوع السید عن عتقھ للمدبر: أي- ألنھم أصبحوا معلقین كأم الولد، وھذا القول 

ولد الزنا یعتق، وصورة المسألة أن تكون عنده أمة، وتغتصب ویزنى بھا فتلد، فھذا الولد للفراش، كما قال ]. الزناوولد : [قولھ. بالصواب
ً، ویكون ملكا لمالك أمھ؛ ألن الولد یتبع أمھ رقا وحریة، ففي ھذه الحالة إذا ملكھ وصارت علیھ كفارة )الولد للفراش: (صلى هللا علیھ وسلم ً
والدلیل على أنھ یصح عتقھ ویجزیھ أمره سبحانھ وتعالى بعتق . الن حر فإنھ یصح عتقھ ویجزیھ وإن كان ولد زناف: ظھار أو قتل وقال

رقبة، وھذا عام یشمل ولد الزنا وغیره؛ ألن هللا لم یشترط أن یكون من نكاح صحیح، وألن النبي صلى هللا علیھ وسلم قال لـأوس رضي هللا 
، وقال لـسلمة بن صخر البیاضي رضي هللا عنھ حینما جامع في نھار رمضان وھو )أتجد رقبة؟: (تھعنھ وأرضاه حینما ظاھر من امرأ

إذا كان بھ حمق ألن الحمق ال یمنع العمل وال : أي]. واألحمق: [قولھ. ، ولم یشترط أال تكون على فراش الزنا أو غیره)أعتق رقبة: (صائم
تي یقوم بھا، وھذا العیب راجع إلى النفس، لكن في البیع ذكرنا أن الحمق وسوء األخالق یضر بھ من كل وجھ، وھناك منافع في األعمال ال

َوسوء الطبع یعتبر عیبا موجبا للخیار، وبینا أن الخیار یثبت إذا كان المبیع رقیقا مملوكا شدید الحمق ولم ُیبیِّن ذلك لمشتریھ، والحمق نوع  ً ً ً ً
ًإن ھذا ال یؤثر تأثیرا مضرا بالرقبة، أي: ألحمق ناقص الكمال، فیقولونمن الغفلة وذھاب التمییز في األشیاء، وا لو كان عنده رقیق أحمق : ً

فاألحمق عنده قصور في . ًال تصاحب أحمقا؛ فإنھ یضرك حیث تظن أنھ ینفعك: ویقولون في األحمق. فال بأس أن یكون كفارة في الظھار
ًفھم األشیاء واستیعابھا والتصرف تصرفا سلیما  ًیضع فیھ األشیاء في مواضعھا، فتجده كثیرا ما یأتي بالمشاكل واألضرار على من یملكھ، ً

ًفالرقبة إذا كان فیھا حمق صح عتقھا؛ ألن ھذا ال یضر بالعمل ضررا بینا، وھو نقص في الكمال لكن األحمق لو زجرتھ وأخذتھ بالقوة . ً
ن بعض العیوب تؤثر وبعضھا ال تؤثر؛ ألنھ یمكن تالفي الضرر الموجود، یستقیم، فھو عیب لكنھ یمكن تداركھ، وذكرنا في البیوع أ

ً راجع إلى النفوس، وأیضا لو أعتقھ فإن ھذا ال یمنعھ من عتقھ؛ ألن الرقبة لیس - كما قلنا- فاألحمق لیس كاألعمى أو المشلول، فالحمق عیب 
 الغفلة تذھب إذا ابتلي بشيء واستضر بھ مرة أو مرتین ففي الثالثة بھا عیب یضر من ناحیة بدنیة وال من ناحیة نفسیة؛ ألن الحمق نوع من

یتوب، وھذا معروف، فالحمق صفة عارضة، وبعض األحیان مع شدة الخوف وشدة األذى والضرر یستقیم أمره، فالناس یختلفون، ومن ھنا 
: قولھ. ًرقیق أحمقا فإنھ یجزئ عتقھ في كفارة الظھارًالعیب في حق قوم وال یكون عیبا في حق آخرین، فإذا كان ال إنھ ربما یكون: قالوا

ًأعتقت عبدي فالنا كفارة : یصح عتق المرھون والسبب في ذلك أنھ تعارض عندنا حق العتق وحق صاحب الدین، فإذا قال: أي]. والمرھون[
احب الدین الرھن لعارض قد یزول كما من ظھار أو قتل فإن العتق قد نفذ ومضى، والعتق أشد من حق اآلدمي في الرھن؛ ألن استحقاق ص

لو سدد المدین، ومن ھنا یصحح العلماء العتق، وقد بینا ما الذي یجب في حالة إعتاقھ للعبد المرھون، وبینا أنھ یطالب بمثلھ، وقد قلنا ھذه 
تعارض ما یمكن تداركھ وما ال یمكن فإذا . المسألة في كتاب الرھن، وبینا أن عتقھ ال یخرج المدائن عن المطالبة ببدیل عنھ یقوم مقامھ

ًإن عبدي فالنا : ًتداركھ قدم الذي ال یمكن تداركھ على الذي یمكن تداركھ، وتوضیح المسألة أنھ إذا ارتكب أمرا یوجب علیھ الرقبة، وقال
یق یمكن تعویضھا بمال آخر ًفي نھار رمضان، وكان مرھونا، فإن فوات ید الرھن على الرق حر، وقصد أن یكون كفارة لظھاره، أو لجماعھ

ثالث جدھن : (یقوم مقامھ، لكن العتق ال یمكن تعویضھ، ولذلك في كثیر من المسائل إذا أعتق مضى علیھ؛ لداللة قولھ علیھ الصالة والسالم
ما قصدت أنھ : م قالأنت حر، : -وھو یمزح-، فالعتق أمره عظیم في الشرع، ولذلك لو قال لعبده )العتاق والطالق والنكاح: جد وھزلھن جد

فھذا یدل على أن العتق أقوى من الرھن، فحینئٍذ إذا أعتق رقبة مرھونة فإنھ یصحح العتق، . لزمك العتق؛ ألن جده جد وھزلھ جد: حر نقول
قھ ال یخلصھ من والعبد إذا جنى فالجنایة تكون في رقبتھ، فلو أنھ أعت. مأخوذ من الجنایة: الجاني]. والجاني: [قولھ. ویلزم بضمان الرھن

ًالجنایة، سواء أكانت قصاصا أم ماال، فیتحمل مسئولیة ذلك ویصح العتق، وھذا ال یؤثر، فدخول الضمان بالجنایة ال یمنع صحة العتق  ً
جبت إذا ظاھر وو: ویصح عتق األمة الحامل ولو استثنى حملھا، وصورة المسألة: أي]. واألمة الحامل ولو استثني حملھا: [قولھ. وإجزائھ

ویراه من األمور . یبطل عتقھا: ھي حرة إال جنینھا، فقال بعض العلماء: علیھ كفارة وعنده أمة حامل، فأعتقھا كفارة لظھاره واستثنى فقال
ومن . التي ال تصح في عتق الكفارات، وأنھ یجب علیھ أن یستبدل، فإما أن یعتق الكل أو یترك الكل، ولیس عندھم استثناء في ھذه الحالة

یصح عتقھا ویبطل االستثناء، فھذه أوجھ عند العلماء رحمھم هللا فیھا، : یصح عتقھا، ویصح االستثناء، ومنھم من قال: ھل العلم من قالأ
ھي حرة إال جنینھا فإنھ یقوى القول بصحة العتق وإجزائھ، واالستثناء معتبر؛ فإن النبي صلى هللا علیھ : واألقوى أنھ لو استثنى الجنین وقال

، فھذا اشترط واستثنى، وقیاسھ على البیع فیھ علة لیست موجودة في الظھار، فنصححھ في عتق )فإن لك على ربك ما اشترطتي: (سلم قالو



 2271 

 ...... .الظھار، وال نصححھ في البیع
 

 األسئلة
 
 

...... 
 

 إعتاق العبد المدبر
 
 

، والصالة والسالم على خیر خلق هللا، : الثلث أم ال؟ الجوابًھل المدبر یعتق فورا عند وفاة سیده، أم ینظر ھل یجاوز : السؤال الحمد 
فھذه المسألة مفرعة على الحدیث الذي تقدم معنا وبیناه، وذكرنا أن مسألة الثلث مؤثرة في األموال، : أما بعد. وعلى آلھ وصحبھ ومن وااله

 مورثھم عند وفاة المورث، فعند وفاتھ یحكم بحریتھ، وتسري علیھ لكن المدبر خارج عن ھذا، فمن أعتق عن دبر؛ فإنھ یلزم الورثة بعتق
  .وهللا تعالى أعلم. أحكام الحر سواء بسواء

 
 
 
 

 حكم إقامة الحد على الحر لكونھ ارتكب جنایة في فترة رقھ
 
 

ھذه مسألة لھا نظائر، ففي بعض : بالعبد المملوك لو ارتكب جنایة ثم أعتق ھل یقام علیھ الحد بصفتھ الماضیة أم الحالیة؟ الجوا: السؤال
األحیان الشریعة تنظر إلى حالھ وقت الجنایة ال إلى حالھ وقت االستیفاء والقصاص، وفي بعض األحیان یكون الحكم بحال الشخص عند 

ط عنھ؛ ألنھ أصبح غیر  ثم جن ففي ھذه الحالة سق-والعیاذ با- لو أنھ زنا : القصاص أو عند إقامة الحد علیھ، ولھا نظائر كثیرة، منھا
 في أول -ًمثال-ومنھا ما لو كان . مكلف، وإن كان في األصل أنھ زنى، وھذا یوجب علیھ أن یقام علیھ الحد، لكنھ بجنونھ منع من استیفائھ

، كالحقوق المالیة، وكذلك لھا نظائر في الحقوق األخرى.  ثم انتقل إلى صفة ال یؤاخذ بھا عند إرادة القصاص منھ- أعني حال الجنایة- الحال 
إلى االبتداء أو إلى المآل؟ وفي مسألتنا عند االستیفاء ال  والحقوق الشخصیة االعتباریة، فیختلف حال اإلنسان من حالة إلى حالة، وھل ینظر

  . تعالى أعلموهللا.  النظر إلى حالھ عند تنفیذ الحكم علیھ فیؤاخذ ویلزم بھ-وسیأتینا إن شاء هللا في كتاب الجنایات-شك أنھ یقوى 
 
 
 
 

 ًحكم إعتاق العبد إذا كان معیبا في غیر موضع الضرر كمشلول الرجلین لمن حرفتھ بیده
 
 

ال یصح ذلك : العبد إذا كانت منفعتھ توجد في غیر موضع الضرر، كأقطع الرجل لمن حرفتھ بیده ھل یجزئ في الكفارة؟ الجواب: السؤال
ً وأحیانا قد یكون المشلول من أشد خلق هللا عز وجل ذكاء، ومن حكمة هللا تعالى أنھ ال یأخذ شیئا العبد أن یكون كفارة للمظاھر وغیره، ًً-

ً إال عوضھ خیرا منھ، فلیست القضیة أنھ یمكن التعویض، وإنما النظر إلى الحال، فالید إذا ذھبت أثرت، بغض النظر عن -خاصة من المؤمن
ال یفعلھ صاحب الیدین، وھذا موجود، وبعض الناس یكون أقطع الیسرى ولكن یده الیمنى السلیمة یفعل كونھ یستطیع أن یفعل بالید الثانیة ما 

بھا ما ال یفعلھ صاحب الیدین، وبعض الناس یكون بھ عیب في عضو وھو معوض في عضو آخر بأشیاء أفضل، وھذا ال ینظر إلیھ، وإنما 
 فإن ھذا في األصل العام والقاعدة - عن كونھ لھ بدیل أو ال بدیل لھ ض النظربغ- ینظر إلى الشخص من حیث ھو، فأي ضرر یتعلق بعضو 

ًالعامة أنھ یمنع، فأقطع الید منع من منفعة یده المقطوعة، وأقطع الرجل منع من منفعة رجلھ المقطوعة، فحینئٍذ یحكم بكونھ ضررا بینا،  ً
 إلیھ، وإنما قد یلتفت إلیھ في التعویضات، وفي األروش، وفي مسائل بغض النظر عن كونھ لھ بدیل أو ال بدیل لھ، وھذا كلھ ال یلتفت

 یثبت علیھ أداء دیة كاملة؛ ألن منفعتھا في األصل -وھي عین واحدة- أتلف عین األعور -والعیاذ با- وھنا مسألة أخرى، فلو أنھ . الجنایات
على التفصیل -ًسألتنا في النظر الغالب أن ذھاب العضو كامال، أو الجزء منفعة العینین، فھذه أمور مستثناة ال عالقة لھا بمسألتنا، وإنما م

ً مؤثر ومضر بالعمل ضررا بینا، بغض النظر عن كونھ لھ بدیل أو ال بدیل لھ- الذي ذكرناه وقد تجد الرجل فیھ آفة في عضو واحد تعطلھ . ً
ًد تجد شخصا عنده أربع آفات في أربعة مواضع، ومع ذلك یفعل ًعن األعمال، فال یستطیع أن یقدم أو یؤخر من أموره شیئا، والعكس، فق

أشیاء قد ال یستطیعھا من كملت أعضاؤه، فھذه أمور ال یلتفت إلیھا، وإنما یلتفت إلى النظر الغالب، والشریعة تنظر إلى الغالب، ولذلك حینما 
 یمنع أن تسافر في طائرة وأنت مستریح، وال یمنع أن یسافر حكمت الشریعة بجواز الفطر في السفر؛ فألن الغالب في السفر المشقة، لكن ال

ًالغني الثري وھو في راحة واستجمام، أو یسافر الشخص المتعود على األسفار وال یجد تعبا، أو یسافر الشخص الذي ھو في قوة وجلد 
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تحرم الشریعة : -ًأیضا-وكذلك . عة ال تلتفت إلیھاوعنده صحة وعافیة ال یتضرر بمشقة السفر، فھذه كلھا أمور مستثناة وأمور نادرة، والشری
لمس المرأة األجنبیة ومصافحتھا، وقد تجد في الرجل من اإلیمان با وخوف هللا عز وجل ما ال یلتفت معھ إلى امرأة حتى ولو صافحھا، فال 

العز بن عبد السالم رحمھ هللا في قواعد األحكام   ولإلمامیجد شھوة وال یلتفت إلیھا، لكن ھذا ال یلتفت إلیھ؛ ألن الشریعة ال تنظر إلى األفراد،
كالم في ھذه المسألة قرره عند كالمھ على مسألة الظنون المرجوحة، وبعض العلماء یسمونھا المرجوحة أو الفاسدة أو الموھومة، وھي التي 

الحالة إذا كان مقطوع الید فإنھ في األصل تعطلت مصالح تأتي على األحوال النادرة والقلیلة، وإنما جعلت الشریعة الحكم للغالب، ففي ھذه 
  .ًذلك العضو، بغض النظر عن كونھ في بعض األحیان یعوض، أو یفعل ما ال یستطیع أن یفعلھ من عنده العضو كامال

 
 
 
 

 حكم انقطاع الصفوف في الصالة وعدم اتصال خارج المسجد بداخلھ
 
 

: ة، حیث إن یوم الجمعة یصلي بعض الناس خارج المسجد، والصفوف غیر متصلة؟ الجوابما حكم انقطاع الصفوف في الصال: السؤال
یا رسول : أال تصفون كما تصف المالئكة عند ربھا؟ قلنا: (السنة إتمام الصفوف؛ ألن النبي صلى هللا علیھ وسلم قال في الحدیث الصحیح

، فالواجب على المصلین أن یتموا الصفوف األول فاألول، سواء )األولیتمون الصف األول ف: وكیف تصف المالئكة عند ربھا؟ قال! هللا
أكان داخل المسجد أم خارجھ، ومن قصر في إتمام الصف الذي أمامھ فإنھ یأثم ویتحمل وزره في عدم إتمام الصف الذي یجب علیھ إتمامھ، 

وأن یعلموھم، وأن یوجھوھم، وأن یعذروا إلى هللا ببیان سواء أكان ذلك داخل المساجد أم خارجھا، وعلى طالب العلم أن ینصحوا الناس، 
  .وهللا تعالى أعلم. ھذه السنة لھم

 
 
 
 

 ًحكم زیادة ركعة في الصالة سھوا
 
 

فأشكل علي كم بقي علي من الركعات، فزدت ركعة، وبعد الصالة تأكدت من أني صلیت خمس ركعات، فماذا . صلیت صالة العشاء: السؤال
، وقد بان لك أنك أخطأت فزدت في صالتك، فأنت )ال عبرة بالظن البین خطؤه: (د سجدتین بعد السالم؛ ألن القاعدةتسج: علي؟ الجواب

إذا صلى أحدكم فلم : (ًمعذور بھذه الزیادة؛ ألنك بنیتھا على ظن صحیح؛ ألن األصل شرعا أنك تبني على األقل؛ لحدیث أبي سعید الخدري 
إذا صلى أحدكم فلم یدر أواحدة صلى أو اثنتین : (، وكذلك حدیث ابن عباس في صحیح مسلم ) على واحدةیدر واحدة صلى أو اثنتین فلیبن

ًفلیبن على واحدة، فإن لم یتیقن أثنتین صلى أو ثالثا فلیبن على اثنتین، فإن لم یدر أثالثا صلى أو أربعا فلیبن على ثالث، ثم لیسجد سجدتین  ً ً
أال تستیقن، أو لم ینكشف لك الحال قبل السالم، فإذا لم ینكشف لك الحال قبل : الحالة األولى: رة لك حالتانفأنت في ھذه الصو). قبل أن یسلم

السالم فتسجد سجدتین قبل السالم، وذلك ألمر النبي صلى هللا علیھ وسلم بذلك، وھاتان السجدتان تسمیان سجدتي الشك، فأنت ال تدري ھل 
فلیسجد سجدتین : (ة، ففي ھذه الحالة تسجد سجدتین في حالة الشك؛ ألن النبي صلى هللا علیھ وسلم قالأنت زائد في صالتك، أو صالتك تام

ًقبل أن یسلم، فإن كان الذي صاله أربعا فالسجدتان ترغیم للشیطان، وإن كان الذي صاله خمسا فالسجدتان تشفعانھا ، ففي ھذه الحالة إذا لم )ً
نك ال تسجد بعد السالم، ولو تبین لك أنت زدت، أما إذا تبین قبل السالم أنك زدت فتسلم ثم تسجد بعد تعرف قبل السالم وسجدت السجدتین فإ

  .سالمك؛ ألنك تحققت من الزیادة في صالتك، وهللا تعالى أعلم
 
 
 
 

 ًإذا كانت المرأة حائضا ومرت من المیقات ولم تحرم
 
 

ًیھا بضعة أیام، ثم أتیت مكة محرما، أنا وزوجتي، وكانت حائضا، ثم عندما تطھرت أنا من بالد الشام سافرت إلى الریاض فمكثت ف: السؤال ً
یلزمكم الرجوع إلى میقات : ذھبنا إلى التنعیم وأحرمنا من ھناك، وھل ھذا جائز، أم علینا الرجوع إلى میقات أھل الریاض؟ الجواب

 یغتسل األھل في المیقات، ثم یحرمون بعد االغتسال؛ ألن النبي الریاض، وكان من السنة أنك إذا مررت ومعك األھل في حال العذر أن
وھي زوجة أبي بكر الصدیق رضي هللا عنھ لما نفست بـمحمد بن أبي بكر -صلى هللا علیھ وسلم أمر أسماء بنت عمیس رضي هللا عنھا 

، فمن جاء ومعھ نسوة إلى المیقات )تغتسل ثم لتھلمرھا فل: ( أن تغتسل وتھل، قال صلى هللا علیھ وسلم كما في الصحیح- الصدیق في البیداء
وأما إذا . وھن معذورات یحرم ویلبي، ویحرم النسوة ویلبین، ثم یمضین وال یفعلن العمرة حتى یطھرن، فإذا تطھرن فإنھن یقمن بأداء العمرة
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ِجئت ودخلت مكة وجلست فیھا، وبعد ذلك أردت بعد أن طھرت أن تأتي بالعمرة، فإنھ یجب عل ِ ِیك الخروج إلى المیقات؛ ألنك مررت ِ ِ
ًبالمیقات أوال ناویة العمرة، وقد أمر هللا عز وجل على لسان رسولھ صلى هللا علیھ وسلم كل من مر بھذه المواقیت وعنده نیة العمرة أو الحج 

نبي صلى هللا علیھ وسلم وقت ألھل أن ال: (أن یحرم منھا، كما في الصحیحین من حدیث ابن عباس وعبد هللا بن عمر رضي هللا عن الجمیع
ھن لھن ولمن أتى علیھن من غیر أھلھن ممن : المدینة ذا الحلیفة، وألھل الشام الجحفة، وألھل الیمن یلملم، وألھل نجد قرن المنازل، وقال

یقاتك إذا أنشأت النیة من مكة، أما ، فأنت كان یجب علیك أن تذھبي إلى میقاتك، أما وقد أحرمت من التنعیم فإن التنعیم م)أراد الحج والعمرة
رفقة آخرون  ًوقد أنشأت النیة خارج مكة فیلزمك اإلحرام من موضعك الذي أنشأت فیھ، وعلیك دم، وعلى الزوج أیضا دم، وإن كان معكم

  .وهللا تعالى أعلم. فإنھ یجب علیھم الدم إذا فعلوا كفعلكم
 
 
 
 

 ًحكم ترك بعض الصلوات عمدا بسبب المرض
 
 
مرض شخص في رمضان، فأجرى عملیة استلزمت إفطاره خمسة أیام، وترك الصالة في ھذه األیام الخمسة بأمر األطباء، فھل : سؤالال

فاألطباء ! األطباء لیس لھم عالقة بالشرع، فكیف أصبحت الصلوات تترك بأقوال األطباء؟: علیھ قضاؤھا مثل قضاء الصیام؟ الجواب
في أمور تضر بھ، أما أن . ال تفعل. ِال تحن:  ولھم الحق أن ینصحوا المریض في الركوع والسجود، فیقولونیتكلمون في األمور الشرعیة،

ًاترك الصالة فھذا لیس من حقھم أبدا، ولیس من شأنھم، فعلى المسلم أن ینزل المسائل الشرعیة على أھل العلم، وأن یأخذ من : یقولوا لھ
ًوبناء على ذلك فإنھ إذا تعذر علیك في حال . غلب على ظنونھم أنھ یجب على المریض أن یفعلھ أو یتركھاألطباء الثقات ما اتفقوا علیھ، أو 

العملیة الجراحیة، أو كنت بحالة ال تستطیع معھا القیام وال القعود وال الركوع وال السجود فینبغي أن تصلي على فراشك، وعلى أي حالة 
ُال ُیكلُف هللا : كنت، قال تعالى َّ ِّ َنفسا إال ُوْسعھا َ َ َّ ِ ً ْ وقد جاء عمران بن حصین رضي هللا عنھ وأرضاه إلى رسول هللا صلى هللا ]. 286:البقرة[َ

ًصلِّ قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى : (علیھ وسلم یشتكي إلیھ ما یجده من البواسیر، فقال لھ النبي صلى هللا علیھ وسلم ً
َوبناء على ذلك یجب علیك قضاء ھذه الصلوات كاملة، ویأثم من أخذ العلم .  ولست بمعذور في ترك الصالة، فتصلي على حالتك،)جنب

الشرعي من غیر أھلھ، حتى ولو من أنصاف المتعلمین، أو ممن ھم لیسوا بأھل للفتوى، وال یجوز لمؤمن یؤمن با والیوم اآلخر أن یسأل 
ًویستفتي، وال أن یأخذ حكما شرعیا إال  ممن یوثق بعلمھ ودینھ وأمانتھ، وھذا شيء نعذر إلى هللا منھ، وھذا الذي نجده في زماننا من تكالب ً

 أمر منكر عظیم، وتنقض بھ عرى اإلسالم عروة عروة، -نسأل هللا السالمة والعافیة-الناس على الفتوى وسھولة القول على هللا بدون علم 
علیھ من األنبیاء وورثة األنبیاء من العلماء العاملین واألئمة المھتدین المھدیین الذین ھداھم هللا فالعلم لھ أھلھ، والوحي لھ من المؤتمنین 

ًوھدى بھم، فال یجوز لمسلم أن یقدم على أي أمر من أمور عبادتھ أو معاملتھ بناء على كالم الناس، ولو كان أرفع الناس كالما، إنما یتخذ 
أفتاني فالن أنھ : لم أحللت ھذا ولم حرمتھ؟ قال: نھ وبین هللا عز وجل، فإذا وقف بین یدي هللا وقال لھمن یثق بدینھ وعلمھ وأمانتھ حجة بی

رضیت بـمالك حجة بیني وبین : یقول اإلمام الشافعي رحمھ هللا. ًحالل، وأفتاني فالن أنھ حرام، وعندھا یكون فالن أھال للحجة بین یدي هللا
 وحجتھ العلماء الذین أمر أن یرجع إلیھم فلیفعل، ومن أراد أن یكون حجتھ من ال عذر لھ بین یدي هللا عز فمن أحب أن یقف بین یدي هللا. هللا

هللا سبحانھ وتعالى، وأن  وجل فلیفعل، فإنما ھي النار فمن شاء فلیتقدم ومن شاء فلیتأخر، فعلى المسلم أن یتقي هللا عز وجل، وأن یخشى
خاصة إذا -ومن الغش أن یكون معك أوالدك، أو معك إخوانك . ور، وأال یتساھل فیھا، خاصة في المجالسیراقب هللا عز وجل في ھذه األم

ً، وتأتي إلى شخص تعلم أنھ لیس أھال للفتوى فتسألھ، ومن سأل شخصا ال یوثق بعلمھ وجاء أحد واغتر بسؤالھ فإنھ -كنت من طالب العلم ً
ًمن سأل جاھال وھو یعلم بجھلھ، أو یعلم أنھ لیس بأھل للسؤال فأفتى بدون : اء رحمھم هللایحمل وزر نفسھ ووزر من سألھ، حتى قال العلم

علم فعلیھ مثل وزره؛ ألنھ ھو الذي أعانھ على ذلك، فال یجوز تكثیر سواد الجھال، وال یجوز إنزال المسائل إال بالعلماء الذین یوثق بدینھم 
وى بأھلھا وبمن یوثق بدینھ وعلمھ الرتاح الناس في كثیر من األمور، والستقام أمر األمة، ولكن ولو أن الناس أنزلوا الفتا. وعلمھم وأمانتھم

ًبدأ اإلسالم غریبا، وسیعود غریبا، فطوبى للغرباء: (إلى هللا المشتكى، قال صلى هللا علیھ وسلم فنسأل هللا العظیم رب العرش الكریم أن ). ً
  .وهللا تعالى أعلم. ة المھتدین الذین جعلھم هللا ھداة مھتدین یقومون بالحق وبھ یعملونیجعل والیتنا واھتداءنا باألئمة الھدا

 
 
 
 

 (أجعل لك صالتي كلھا: (تفسیر قول الصحابي
 
 

ً، ھل معناه ترك الدعاء مطلقا، وجعل الصالة )أجعل لك صالتي كلھا: (قول الصحابي رضي هللا عنھ للنبي صلى هللا علیھ وسلم: السؤال
الصالة على النبي صلى هللا علیھ وسلم من أجل القربات وأحبھا إلى هللا سبحانھ : لنبي صلى هللا علیھ وسلم بدل الدعاء؟ الجوابعلى ا

وتعالى، وقد أحب هللا ھذا النبي الكریم محبة جلیلة كریمة، أحبھ هللا فجعلھ رحمة للعالمین، وأحبھ فجعلھ سید األولین واآلخرین، قال صلى 
، وأحبھ فصلى علیھ من فوق سبع سماوات، وأمر بالصالة والسالم علیھ المؤمنین والمؤمنات، )أنا سید ولد آدم وال فخر: ( وسلمهللا علیھ
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َوالضحى : .. وصلى على من صلى علیھ عشر مرات، وأحبھ هللا وشرفھ وكرمھ، وقد أقسم أنھ باللیل والنھار، وبالعشى واإلبكار فقال تعالى َُّ
ِواللْیل *  َّ َإذا سجى َ َ َ َما ودعك ربك وما قلى * ِ َ َ َ َ َ َ َ َ َُّ َولآلخرة خْیر لك* َّ َ ََ ٌَ َ ُ َمن األولى  ِ ُ َ َولسْوف ُیْعطیك ربك فتْرضى * ِ َ َ َ َ َ ََ َ ُّ ِ ، فھو مقام ما بلغھ ]5-1:الضحى[َ

ً مبینا، وغفر لھ ما تقدم من ذنبھ وما ًأحد، وھذا المقام ما بلغھ نبي مرسل قبلھ علیھ الصالة والسالم، وھذا من أجل النعم، ولذلك فتح لھ فتحا
ًتأخر، وأتم نعمتھ علیھ وھداه صراطا مستقیما، فھو مقام أعطاه هللا عز وجل ھذا النبي الكریم لیس في الدنیا فحسب، بل في الدنیا واآلخرة،  ً

! یا محمد: (ون واآلخرون، فیسجد فیقال لھوانظر كیف أن الخالئق تحشر فیجعل هللا عز وجل لھ ذلك المقام المحمود الذي یغبطھ علیھ األول
ًولعظیم حقھ على األمة أمر هللا األمة بالصالة والسالم علیھ تشریفا . صلوات هللا وسالمھ وبركاتھ علیھ) ارفع رأسك، وسل تعط، واشفع تشفع

ًلھ وتكریما، فصلى هللا علیھ وسلم تسلیما، وزاده تشریفا وتكریما وتعظیما، فمحبتھ كثرة ا ً ً ً لصالة والسالم علیھ علیھ الصالة والسالم، وكان ً
فضل هللا أھل الحدیث بكثرة : بعض السلف إذا ذكر الحدیث تغرورق عیناه من الدمع وھو یصلي على رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم، وقالوا

 عند كثیر من أھل السنة إال من رحم فھذه من أجل القربات وأحب الطاعات، ولألسف أنھا تركت. الصالة على رسولھ صلى هللا علیھ وسلم
ًهللا، بل أحیانا تجد الشخص إذا سمع شخصا یصلي على النبي صلى هللا علیھ وسلم وضع علیھ عالمة استفھام، مع أن الصالة على النبي  ً

م مرة صلى هللا علیھ بھا ومن صلى على النبي صلى هللا علیھ وسل. صلى هللا علیھ وسلم من أجل القربات وأحبھا إلى هللا سبحانھ وتعالى
ًعشرا، فتأمل ماذا یكون في العشر مرات التي یصلي بھا، ثم انظر كیف فضلھ هللا وشرفھ، فما جعل الشخص یصلي علیھ مباشرة، ولكن 

المؤمنین اللھم صل علیھ، وھذا فضل من هللا شرف بھ ھذا النبي الكریم، حتى إن أم : جعلك تدعو هللا وتسأل هللا أن یصلي علیھ، وتقول
ًوھذه كلمة عظیمة جدا، فقد عاشت معھ علیھ السالم ورأت أحوالھ، ). ما أرى ربك إال یسعى فیما یرضیك: (عائشة رضي هللا عنھا تقول

ورأت كیف یكرمھ ربھ ویشرفھ، ففي عام الحزن ینكسر قلبھ صلوات هللا وسالمھ علیھ فیجبر هللا كسره، ویعظم أمره، فیسري بھ لیلة من 
ي من المسجد الحرام إلى المسجد األقصى، ویفضلھ على األنبیاء، ویقدمھ على األصفیاء األتقیاء، ثم یرفعھ إلى أطباق السماوات السبع اللیال

درة ما یغشى : األولى إلى سدرة المنتھى، قال تعالى َإذ یغشى السِّ ْ َ َْ َ َ ََ ْ ْ َما زاغ البصُر وما طغى * ِ َ َ َ َ َ َْ َ ِلقد رأى مْن آیات* َ َِ ََ ْ َ َ ربِّھ الكْبرى َ َُ ْ - 16:النجم[ِ
وأي مقام أعلى من مقام بلغھ علیھ الصالة والسالم من حب ربھ لھ، والمحبة !! وأي مقام أرفع من مقام أعطاه لھ هللا سبحانھ وتعالى].. 18

لیھ، وخاصة یوم الجمعة؛ ألن فحقھ كبیر، فعلینا أن نكثر من الصالة والسالم ع. التي وضعھا بین عباده سبحانھ وتعالى لھذا النبي الكریم
إن على اإلنسان أن یستحیي؛ ألن : ، وكان بعض العلماء یقول)علي من الصالة فیھ فأكثروا: (النبي صلى هللا علیھ وسلم أمر بذلك فقال

 الجمعة قد ال ، فاإلنسان ینظر إلى صالتھ على النبي صلى هللا علیھ وسلم؛ فإن اإلنسان یوم)فإن صالتكم معروضة علي: (الحدیث یقول
ًیصلي علیھ إال نزرا قلیال، فاإلنسان یتفكر ویتدبر ویتشرف باإلكثار من الصالة والسالم على رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم، فھي من أجل  ً

ى النبي  على فضل الصالة عل-وحسنھ غیر واحد من العلماء- وحدیث كعب رضي هللا عنھ ھذا من أقوى الدالئل . القربات وأحبھا إلى هللا
صلى هللا علیھ وسلم، ولذلك تجد المكثرین من الصالة على رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم تنالھم بركة ذلك، وھذا أمر لمسناه ووجدناه، فما 

ًوجدنا محبا لرسول هللا صلى هللا علیھ وسلم صادق المحبة مكثرا للصالة والسالم علیھ إال وجدنا أشرح صدرا، وأثبت جنانا وقلب ً ً ًا، وأشرق ً
ًوجھا ونورا، فتجد علیھ نور الطاعة والخیر؛ ألنھا من أجل الطاعات بعد القرآن، وبعد قول ، ولیس ھناك أشرف وال أفضل )ال إلھ إال هللا: (ً

َیا أیھا الذین : ولبعد القرآن والباقیات الصالحات من الصالة على النبي صلى هللا علیھ وسلم، فھي قربة للعبد ووسیلة لھ بین یدي هللا، وهللا یق َ َِ َُّّ َ
َآمنوا اتقوا هللا واْبتغوا إلْیھ الوسیلة  َ َ َِّ َِ َ َْ ِ ُ َ َ َّ ُ ، فھي عمل صالح وقربة إلى هللا عز وجل، وطالب العلم ینبغي علیھم أن یكثروا من الصالة ]35:المائدة[ُ

علیھ وسلم فقد وفق، ویحبھ هللا عز وجل؛ ألن هللا یعطي والسالم على النبي صلى هللا علیھ وسلم، ومن أكثر من الصالة على النبي صلى هللا 
وھي اإلكثار من الصالة على النبي -الدنیا من أحب ومن كره، ولكن ال یعطي الدین إال من أحب، فھذه الخصلة العظیمة الكریمة الشریفة 

ذي حمل ھم وغم األمة كلھا، ویشھد هللا من فوق سبع  فیھا وفاء لحقھ علیھ الصالة والسالم، فھو صلى هللا علیھ وسلم ال- صلى هللا علیھ وسلم
ٌلقد جاءكم رُسول مْن أنفسكم عزیز علْیھ ما عنتم حریص علْیكم بالُمْؤمنین رُءوف رحیم :.. ًسماوات أنھ كان حریصا علیھا، حیث قال تعالى ِ ِ ِ ِ ِ ِ َِ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ ٌَ ٌ ٌْ ِ ْ ْ ْ ُْ ُ ُ َُ ُّ َ َِ ٌِ َ ْ َ

ًوانظر إلى رحمتھ علیھ الصالة والسالم حینما اغتم یوما من األیام واھتم؛ ألن . شھد هللا لھ بفضلھ، فھو عزیز علیھ عنتكم، وی]128:التوبة[
وهللا أعلم بما - هللا كشف لھ ما یكون ألمتھ من الفتن التي تكون في آخر الزمان فأھمھ وأغمھ، فاشتكى ذلك إلى هللا، فأرسل هللا إلیھ جبریل 

، فھذا وعد من هللا سبحانھ وتعالى، وھو ً)إنا سنرضیك في أمتك وال نسوؤك أبدا:  مني السالم، وقل لھًأقرئ محمدا: ( فقال-قال وما یقول
َوالضحى : یقول سبحانھ َواللْیل إذا سجى * َُّ َ ََ َِّ َما ودعك ربك وما قلى * ِ َ َ َ َ َ َ َ َ َُّ َولآلخرة خْیر لك من األولى * َّ َ َُ َ َ َ َِ ٌِ َ َولسْوف ُیْعطیك ربك فت* ُ َ َ َ َ َ َ َُّ ِ َْرضى َ

ًھذه األمة كبارا وصغارا، وشبابا وشیبا وأطفاال، ورحم الصغیر  ، فھو مقام عظیم لمن مأل هللا قلبھ شفقة على ھذه األمة، فرحم]5- 1:الضحى[ ً ً ً ً
حتى كان إذا صلى فسمع بكاءه خفف الصالة صلوات هللا وسالمھ علیھ، ورحم الصغیر إذا امتطى ظھره فكان ال یزعجھ وھو على ظھره، 
ًورحم الصغیر وھو یمر علیھ ویسلم تواضعا منھ وكرما صلوات هللا وسالمھ علیھ، ورحم الكبیر، ورحم النساء، ورحم الرجال، وذلك كلھ  ً

ُفالذي یصلي على النبي صلى هللا علیھ وسلم وھو یتأمل آیات القرآن واألحادیث الصحیحة التي فضل بھا علیھ . بفضل هللا وحده ال شریك لھ
اللھم صل على : (ُالسالم على غیره من األنبیاء، وفضل بھا على غیره من ولد آدم صلوات هللا وسالمھ علیھ یعرف حینما یقولالصالة و

من ھو ھذا النبي الكریم الذي یصلي علیھ، فتصلي على النبي صلى هللا علیھ وسلم وأنت تستشعر منزلتھ ومكانتھ، وال تترك ھذه ) محمد
یغلو ومن یجھل، بل   حتى استغلھ من-أصلحھم هللا- امل مع ھذه النصوص، ولذلك ھجر بعض طالب العلم ذلك السنن لمن ال یحسن التع

ینبغي على أھل السنة أن یكونوا أحرص على ذلك، فقد كان اإلمام مالك رحمھ هللا ال یحدث بحدیث رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم إال إذا 
نرید الفتوى والفقھ خرج إلیھم، أو : أتریدون الفتوى والفقھ؟ فإن قالوا:  بابھ تسأل الخادمة واألمةطیب مجلسھ، وكان إذا جاءه الناس یقرعون

نرید حدیث رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم وتطیب وتوضأ وجلس على أریكة ال یجلس علیھا إال إذا حدث عن : جلس لھم وأفتاھم، فإذا قالوا
ما كنت أظنك بھذه المنزلة : وخرج ذات یوم فسألھ أحد طالبھ عن حدیث فقال. ًوإكراما لھذا الحدیثًرسول هللا صلى هللا علیھ وسلم؛ إجالال 

ًإجالال لحدیث رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم، فیرید أن یحدث على أجمل ! أتسألني عن حدیث رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم وأنت تمشي
فالواجب علینا محبتھ علیھ الصالة والسالم محبة صادقة في قلوبنا، ومحبة .  علیھ وسلمًوأطیب الحاالت توقیرا لحدیث رسول هللا صلى هللا

صادقة في أقوالنا وأفعالنا تدعونا إلى االتباع، فالمحبة شيء واالتباع شيء آخر، فإن المحبة تعین على االتباع، فھناك فرق بین المحبة 
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:  المحبة ھي االتباع من كل وجھ فال؛ ألن النبي صلى هللا علیھ وسلم في الحدیث الصحیح:واالتباع، لكن المحبة الصادقة أن تتبع، أما نقول
، )أنت مع من أحببت:  فقال لھ- لم یحصل منھ االتباع الكامل: أي-الرجل یحب القوم ولما یعمل بعملھم ! یا رسول هللا: جاءه أعرابي فقال(

ً رضي هللا عنھم یحبونھ حبا أعز من أنفسھم التي بین جنوبھم، وھذا أمر فطري فأثبت المحبة، والمحبة شعور في القلب، وكان الصحابة
جبلي، وھو أن یكون عند اإلنسان شعور ھذا النبي الكریم، وأدب مع النبي صلى هللا علیھ وسلم وتوقیره وإجالل، ومن ذلك أن نكثر الصالة 

یصبح یكثر من الصالة على : نبي صلى هللا علیھ وسلم في أحوالھ، أيومعنى الحدیث أن یكثر من الصالة والسالم على ال. والسالم علیھ
النبي صلى هللا علیھ وسلم، ویختار ھذا الذكر الذي یحبھ هللا عز وجل ویرضاه، فیجعل لھ صالتھ كلھا، فمن المعروف أن الشرع خیر المسلم 

 بین األذكار والطاعات، فمن اختار الصالة على النبي صلى
 
 
 
 

 ًعلى شيء أن ال یفعلھ ثم فعلھ ناسیاحكم من حلف 
 
 

اختلف العلماء في ھذه المسألة، فمن أھل العلم من : ًإذا حلف شخص على عدم فعل أمر معین ثم فعلھ ناسیا فھل علیھ كفارة؟ الجواب: السؤال
ألنھم یرون .  فعل فإنھ ال كفارة علیھإن الناسي غیر مكلف، فإذا حلف على شيء ال یفعلھ، أو على شيء أن یفعلھ، ثم نسي فلم یفعل أو: یقول

إن النسیان یسقط اإلثم ویسقط الحرج، ولكنھ ال یسقط : ومن أھل العلم من قال. ًأنھ غیر مكلف، فحینئٍذ ال یعتبر منھ ذلك التقصیر إخالال
  .وهللا تعالى أعلم. وھذا القول أحوط، والقول األول أقوى من حیث األصل. الضمان، فیجب علیھ أن یكفر

 
 
 
 

 حكم اإلنفاق على الزوجة حال نشوزھا
 
 

إذا خرجت المرأة من بیتھا مع أوالدھا إلى بیت أھلھا بدون إذن زوجھا وعلمھ طالبة الطالق، والزوج ال یرغب في تطلیقھا فھل : السؤال
على كل امرأة تؤمن : األمر األول:  أمورھذا السؤال فیھ تفصیل، وفیھ: یلزمھ اإلنفاق علیھا وعلى األوالد فترة مكوثھا ببیت أھلھا؟ الجواب

ٌبا والیوم اآلخر أن تعلم أن حق الزوج عظیم، وأن النبي صلى هللا علیھ وسلم جعل الزوج للمرأة جنة ونارا، فھو جنة إذا اتقت هللا، ونار إذا  ً
 بیت الزوجیة إال بإذنھ، فإذا أذن لھا بالخروج أنھ ینبغي أن تعلم أنھ ال یجوز لھا أن تخرج من: األمر الثاني. اعتدت حدود هللا عز وجل

أن یمكنھا أن تبقى في البیت مع : الحالة األولى: وإذا حدثت مشاكل فال یخلو األمر من حالتین. خرجت، وإذا لم یأذن تبقى في بیت الزوجیة
أن یكون بقاؤھا فیھ خطر، كأن یكون زوجھا : یةوالحالة الثان. وجود ھذه المشاكل حتى یأتي ولیھا ویتفاھم مع الزوج، فال یحل لھا أن تخرج

ًمبتلى بالسكر، أو مبتلى بأشیاء یخشى معھا أن یقتلھا أو یفعل بھا أمرا یضرھا أو یضر أوالدھا، وھذه حاالت استثنائیة، ویجوز لھا أن تخرج 
و أمھا فال، وھذا لیس من حقھا، وال یجوز أما أن تخرج كلما حدثت مشكلة وتذھب إلى أبیھا أ. من بیت الزوجیة ولو لم یأذن لھا الزوج

للمرأة أن تخرج من بیت الزوجیة، وال یجوز لألب وال لألم وال للقریب أن یعینھا على ھذا المنكر، والمرأة ال یجوز لھا الخروج من بیت 
 فاألصل أن النساء علیھن السمع والطاعة ،)إذا استأذنت امرأة أحدكم إلى المسجد فلیأذن لھا: (زوجھا إال بإذن، كما قال صلى هللا علیھ وسلم

ًللزوج في الخروج، فإذا حدثت المشاكل فا جعل لكل شيء قدرا، وجعل للمشاكل طرقا تحل بھا، أما أن تذھب وتركب رأسھا وتجلس عند  ً
أسرة، ثم تأتي المرأة عند أمور ببیت وب ولیس من العدل وال من اإلنصاف أن الزوج یدفع المھر، ویتكفل. أبیھا وأمھا بسبب مشكلة ما، فال

.  إذا شاءت أن تخالعھ إذا لم یكن ھناك موجب للطالق-المھر-معینة لتخرج من البیت، ولذلك أجاز هللا عز وجل لھ أخذ ما أنفقھ على زوجتھ 
ھ، فتحتسب الثواب، وترجو أن یكون الضرر مما یمكن الصبر علی: الحالة األولى: أما إذا ظلمھا الزوج وآذاھا وأضر بھا فھذا على أحوال

ًعند هللا حسن العاقبة والمآب، وهللا ال یضیع أجر من أحسن عمال، فإن استعانت بربھا جبر كسرھا وعوضھا خیرا مما ذھب عنھا، فإذا كانت  ً
 فا معھا ویؤیدھا المشاكل یمكن الصبر علیھا من سوء في خلقھ وسب وشتم فإن هللا عز وجل ال یضیع أجر الصابرین، وهللا مع الصابرین،

ویثبتھا ویكفر خطیئاتھا بھذا البالء، ویرفع درجتھا، فھذه نعمة عظیمة للمرأة المؤمنة، فتمضي علیھا األیام تلو األیام، وتغیب علیھا شمس 
فكم من امرأة أذلھا الیوم وھي تؤذى في هللا عز وجل، وتھان وتذل وھي صابرة لوجھ هللا عز وجل، فعندھا یعظم أجرھا وتحسن العاقبة لھا، 

زوجھا فأعزھا هللا في نفسھا وأوالدھا، وجعل هللا لھا الخلف، فاألمور بالعواقب، فكم من امرأة بكت في أول حیاتھا وشقیت وتأذت 
رھا وتضررت من زوجھا فأقر هللا عینھا في آخر عمرھا بذریتھا، فتوفي عنھا زوجھا وبقي لھا أوالدھا كخیر ولد لوالدتھ، فعوض هللا صب

ًومن قرأ في أخبار الناس وأحوالھم یجد ذلك جلیا، فھذا شيء نشھد بھ  عز وجل، فال أحد أحسن وفاء . وجبر كسرھا وأحسن العاقبة لھا ً
ًوال أكرم من هللا سبحانھ وتعالى، وكم من امرأة تقدم لزوجھا وتضحي لبعلھا فال تجد لسانا شاكرا، وال تجد قلبا معترفا بالجمیل، ولك ً ً ن هللا ً

فإذا كانت المشاكل یمكن الصبر علیھا فال بأس أن تتحمل وهللا معھا، وكل أمة . سبحانھ وتعالى یحسن لھا الخلف في دینھا ودنیاھا وآخرتھا
في الحیاة وتأمل  تؤمن با والیوم اآلخر تعلم علم الیقین أن الدار الدنیا دار ھم وغم وكرب، ال سرور فیھا للمؤمن إال بطاعة هللا عز وجل،

والدنیا ما . كلھا، وانظر عن یمینك وشمالك، ومن أمامك وخلفك، ومن فوقك وتحتك، وابحث عن شيء یسرك، فلن تجد إال ذكر هللا وما وااله
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لدنیا، سمیت دنیا إال لدناءتھا، وما سمیت دنیا إال لكفران الحق فیھا، فالحق باطل والباطل حق، والخیر شر والشر خیر، وكل ھذا من دناءة ا
وھي سجن المؤمن، ولتعلم المرأة علم الیقین أنھا حیثما ذھبت وولت ستبتلى من هللا عز وجل، فإذا سلمت من بیت زوجھا وخرجت من بیت 
الزوجیة یسلط علیھا إخوانھا وأخواتھا یؤذونھا في بیت أبیھا، وإن سلمت من إخوانھا وأخواتھا لم تسلم من كالم الناس، ولم تسلم من قرابة 
زوجھا، ولم تسلم من صویحباتھا، فعلیھا أن تتأمل، وأن تنظر أین الثواب العظیم وأین الجزاء الكبیر، فتصبر وتحتسب، وھذا إذا أمكنھا 

وأما كیف نصیر فالمرأة تعطى قوة من هللا بالتصبر، ففرق بین الصبر والتصبر، فالتصبر فوق . ًالصبر، وال یكلف هللا نفسا إال وسعھا
 الصابر قد ألف سجیة الصبر واعتادھا ودأبھا، لكن التصبر والتحمل والضغط على النفس ھذا ھو الذي یعلو بھ اإلنسان إلى الصبر؛ ألن

وجدنا ألذ عیشنا : الكماالت، وھذا التصبر یحتاج إلى معاملة مع هللا عز وجل، وأن یكون قلبك مع هللا، قال عمر بن الخطاب رضي هللا عنھ
: ، فالمرأة إذا أرادت أن تصبر على زوجھا جاء الشیطان وقال لھا)إنھ من یتصبر یصبره هللا: (هللا علیھ وسلم یقولوالنبي صلى . بالصبر

وھذا من أجمل وأكمل ما یكون . هللا یھدیھ: كیف تصبرین وقد قال؟ وكیف تصبرین وقد فعل؟ وكیف تصبرین وقد حصل؟ فتتصبر وتقول
اإلحسان، وتقابل الذنب بالصفح والغفران، وتدعو لزوجھا وتدعو لبعلھا، فإذا بالشیطان ینخنس، وإذا من المرأة المسلمة، فتقابل اإلساءة ب

ًبذاك البیت المملوء بالمشاكل یعود أنوارا وخیرا وبركة على أمة هللا المؤمنة لصبرھا وفضل هللا عز وجل علیھا فھي أمة تجدھا  قانتة . ً
ة في بیتھا، ومع ذلك قل أن تجدھا تشتكي ألبیھا أو أمھا أو أخیھا؛ ألن قلبھا مع هللا، وكل یوم صابرة، تضایق وتؤذى وتضطھد وھي جالس

َإنما ُیوفى الصابُرون أْجرُھم بغْیر حساٍب : ًتؤذى بصنوف البالء، وإذا بھا تعطى درجة في كل یوم خیرا مما كانت فیھ باألمس، قال تعالى َ َ َ َِ َِّ َ ِ ِ ِْ َ َّ َّ
إذا كانت المشاكل مما ال یمكن : الحالة الثانیة. فإن كانت المشاكل مما یسع الصبر علیھا فال تخرج.  من هللا عز وجل، فھذا وعد]10:الزمر[

ًالصبر علیھا، وكانت قد بلغت حدودا ال تستطیع المرأة أن تتحملھا، أو بلغت حدودا فیھا إضرار بأوالدھا وذریتھا فا عز وجل یقول ِوإْن : ً َ
َیتفرقا ُی َ ََّ ِغن هللا كال مْن سعتھ َ ِ َِ َ ًّ ُ ُ َّ ِ ، فا عز وجل یعد بحسن الخلف إذا فارقت زوجھا إذا كان األمر وصل إلى درجة یشرع فیھا ]130:النساء[ْ

 فبعد أن تستنفد جمیع الوسائل الشرعیة إلصالح الزوج وإصالح بیت الزوجیة تستخیر هللا عز وجل، فال تطلب الطالق حتى. طلب الطالق
ِھل الخیرة أن تطلب الطالق أو ال تطلبھ فإن كان انشرح صدرھا واطمأن قلبھا فتقدم علیھ، وقبلما تستخیر، وقبلما تسأل هللا : ربھاتستخیر  ْ ُ

عز وجل الخیرة علیھا أن ترجع إلى العقالء من العلماء والفضالء، فتستشیر من تثق بدینھ وأمانتھ من أھل العلم، وكذلك من أھل العقل 
ألھم، حتى النساء من صویحباتھا، فإذا استبان أنھ ال بد من الفراق، وأن المصلحة في الفراق، واستخارت وانشرح صدرھا تواجھ والحجا فتس

ًزوجھا بھ إن كانت المواجھة تحقق المصلحة وتدر المفسدة، وإن كانت المواجھة تحدث مشاكل، أو تحدث ضررا، ولربما تتفاقم األمور أكثر 
ًاألعقل واألرشد واألقوى، فتنظر إلى قوي أمین من قرابتھا، فإن لم تجد قویا أمینا من والدیھا، ولم تجد قویا أمینا من فحینئٍذ تنظر إلى  ً ً ً

إخوانھا وقرابتھا تنظر إلى القوي األمین في عشیرتھا وجماعتھا، وتنزل األمر بھ، وإخوانھا وقرابتھا علیھم أن یعینوھا، وأن یتقوا هللا عز 
أما أن تخرج قبل . وھذا ھو األمثل، فتخرج من بیت الزوجیة بالطریقة الشرعیة. إذا رأوا أن الحق معھا، ثم تطلب الطالقفي ذلك  وجل

الطالق وتجلس في بیت أبیھا فكیف ستعتد عدة الطالق؟ وكیف ستقوم باألمور التي أوجب هللا عز وجل على المطلقة أن تقوم بھا من بقائھا 
النساء أن یتقین هللا عز وجل، وأن یأخذن بھذا األصل الشرعي، فال یطلب الطالق إال من ضرورة، واألصل أن فعلى ! في بیت الزوجیة؟

أما لو أن المرأة ظلمت وجارت وخرجت من . تصبر المؤمنة وأن تتحمل، وإذا طلبت الطالق بمسوغ شرعي فإنھ ال بأس علیھا وال حرج
أیما امرأة سألت : (على زوجھا وطلبت الطالق فإن النبي صلى هللا علیھ وسلم بین أنھبیت الزوجیة فتعدت حدود هللا عز وجل وتعالت 
نسأل هللا العظیم . ، نسأل هللا السالمة والعافیة، فھذا أمر عظیم، وعلى المرأة أن تتقي هللا)زوجھا الطالق من غیرما بأس فالجنة علیھا حرام

ًا ومخرجا، إنھ ولي ذلك والقادر علیھرب العرش الكریم أن یجعل لنا من جمیع أمورنا فرج   .وصلى هللا وسلم وبارك على نبینا محمد. ً
 
 
 
 

 [6[ كتاب الظھار -شرح زاد المستقنع 
أوجب هللا سبحانھ وتعالى عقوبات وكفارات لمن اجترأ على حدوده، ومن تلك الكفارات كفارة الظھار المغلظة، وقد بین ربنا تبارك وتعالى 

ًترتیب تلك الكفارات، فشرع بدایة في عتق الرقبة، ثم صیام شھرین متتابعین، ثم إطعام ستین مسكینافي محكم التنزیل  وقد تدارس العلماء . ً
اشتراط التتابع في الصیام، : ًأحكام تلك الكفارات وأنواعھا، ووضحوا كثیرا من األمور التي یحتاجھا الناس في أداء الكفارات، ومن ذلك

ر التي ال توجب استئناف الصیام بل رخص فیھا الشارع، وحكم تبییت النیة للصیام، وحكم مجامعة الزوجة المظاھر وذكر األمور واألعذا
 .ًمنھا لیال، وذكر األمور المنبغي مراعاتھا في كفارة اإلطعام والمجزئ في ذلك

 اشتراط التتابع في كفارة الصیام لشھرین متتابعین
 
 

 رب العالمین، والصالة والسالم األتمان األكمالن على خیر خلق هللا أجمعین، وعلى آلھ وصحبھ ومن سار بسم هللا الرحمن الرحیم الحمد 
یبدأ المصنف رحمھ هللا في ھذه ] یجب التتابع في الصوم : فصل: [ یقول المصنف رحمھ هللا تعالى: أما بعد. على سبیلھ ونھجھ إلى یوم الدین

 خصال كفارة الظھار، وھي التي أوجبھا هللا عز وجل على من عجز عن إعتاق الرقبة، وھذه الخصلة ھي الجملة في بیان الخصلة الثانیة من
ِّأنھ یجب على المكفر أن : فمن أحكام ھذا الصوم]. یجب التتابع: ٌفصل: [صیام شھرین متتابعین، ولھذا الصوم أحكام، لذا قال رحمھ هللا

ًالمواالة، فال یفصل بین صوم یوم وآخر بالفطر، فلو أفطر یوما ولو قبل تمام الشھرین بیسیر؛ یصوم شھرین متتابعین، والتتابع المراد بھ 
ًفإنھ ینقض التتابع إال إذا كان معذورا شرعا بذلك القطع، والدلیل على ذلك قولھ تعالى ِفصیام شْھرْین ُمتتابعْین : ً ِ َِ َ ََ َ َ َُ ، فنص هللا ]4:المجادلة[ِ

ِشْھرْین ُمتتابعْین أي:  والتتابع ھو الوالء دون وجود فاصل، فلما قالتبارك وتعالى على التتابع، ِ َِ ََ َ تتتابع أیام الشھرین دون وجود فطر  أنھ: َ
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ًأال یكون معذورا فیوجب القطع واستئناف صیام : الحالة الثانیة. ًأن یكون معذورا فال یقطع: الحالة األولى: بینھا، فإذا وجد الفطر فلھ حاالت َّ
ًوقد بین هللا تعالى أنھ یجب على المكفر أن یصوم شھرین دون أن یسمي شھورا معینة، ولذلك یجوز لھ أن یصوم . متتابعینالشھرین 

الشھرین ولو كان في زمان الیسر، وزمان الیسر مثل أیام البرد، فإنھ یطول لیلھا ویقصر نھارھا، فیسھل صیامھا، ومن ھنا نص طائفة من 
 أیام البرد وصامھا؛ فإن صیامھ صحیح؛ ألن هللا أطلق الشھرین، فكل من صام شھرین متتابعین؛ فقد أدى ما العلماء على أنھ لو تحرى

ُكذلك لو قطع ھذین الشھرین المتتابعین صوم رمضان، فلو ابتدأ الصوم بشھر شعبان ثم صام رمضان ثم أفطر یوم العید . أوجب هللا علیھ
 یقطع التتابع، ویصدق علیھ أنھ قد صام شھرین متتابعین، وسیبین رحمھ هللا األمور التي یعذر فیھا بأمر هللا عز وجل، ثم صام بعده فإنھ ال

 ...... .الصائم، فلو تخلل صیامھ فطر ألسباب شرعیة؛ فإن صومھ صحیح ویجزئھ، وال ُیلزم باستئنافھ من جدید
 

 األعذار التي ال تؤثر في قطع صیام الشھرین المتتابعین
 
 

ًفإن تخللھ رمضان أو فطر یجب كعید وأیام تشریق وحیض وجنون ومرض مخوف ونحوه، أو أفطر ناسیا أو مكرھا أو : [ قال رحمھ هللا ً
أن یصوم : الحالة األولى: یالحظ أن هللا تعالى أطلق الشھرین، ومن ھنا ال یخلو الصائم للشھرین من حالتین]. لعذر یبیح الفطر؛ لم ینقطع 

ً صام من ابتداء الشھر؛ فإنھ إذا تبین أن الشھر ناقص فصومھ تام، فلو مثال صام المحرم وصفرا، وكان المحرم تسعة من ابتداء الشھر، فإذا ً
ًأن یصوم ستین یوما إذا كان صومھ أثناء : الحالة الثانیة. ًوعشرین یوما، فإنھ یحكم بصحة صومھ وإجزائھ؛ ألنھ صام شھرین متتابعین

ً من محرم فإنھ یتم ستین یوما تامة كاملة، وقال بعض العلماءالشھر، فإذا ابتدأ في العاشر إنھ لو ابتدأ في العاشر من محرم اعتد بالعاشر في : ً
الشھر الذي یتم فیھ الشھرین، فحینئٍذ من العاشر محرم إلى العاشر من صفر شھر، ومن العاشر من صفر إلى العاشر من ربیع األول شھر، 

ًر ناقصا؛ فإنھ سیصوم ثمانیة وخمسین یوما، فیعتد االبتداءًفلو كان شھر محرم ناقصا وصف أنھ إذا : ولكن ھذا المذھب محل نظر، والصحیح. ً
ًابتدأ من بدایة الشھر أجزأه الشھر ناقصا وكامال؛ ألن النبي صلى هللا علیھ وسلم قال ، والمراد )رمضان وذو الحجة: شھرا عید ال ینقصان: (ً

، فعقد )إنا أمة أمیة ال نكتب وال نحسب، الشھر ھكذا وھكذا: ( وعشرین، فإن هللا یكتب للصائم أجر الثالثین، وقالًبھذا أن الشھر إذا كان تسعا
یكون تسعة وعشرین وثالثین، لكن نعتبر الشھر تسعة وعشرین إذا ثبت في : ثالثین في المرة األولى، وخنس اإلبھام في المرة الثانیة، أي

ًابتدأ أثناء الشھر؛ فإننا نلزمھ بستین یوما، فاألصل في الشھر أنھ ثالثون یوماالھالل أنھ ناقص؛ لكن إذا  من صام : ًوبناء على ذلك تقول. ً
ًشھرین متتابعین في كفارة الظھار أو القتل أو غیرھا من الكفارات كالجماع في نھار رمضان، فإن ابتدأ من ابتداء الشھر، اعتد بھ ناقصا أو 

 ...... .ًاء الشھر أتم ستین یوما ولو كان الشھران أو الثالثة فیھا نقصًكامال، وإن ابتدأ أثن
 

 صوم رمضان ال یقطع تتابع الكفارة
 
 

ًیعني ابتدأ الصوم في شعبان وأتم شھرا أو أتم بعض الشھر فدخل علیھ رمضان، فرمضان ال یقطع التتابع، ) فإن تخللھ رمضان: (قولھ
الوجھ . یصوم یوم العید وال یفطر: من أھل العلم من قال: الوجھ األول: د ففیھ ثالثة أوجھ للعلماءفیصوم رمضان، ولكن إذا جاء یوم العی

أنھ إذا ابتدأ : والصحیح. یفطر یوم العید ویقطع التتابع: ومنھم من قال: الوجھ الثالث. یفطر یوم العید وال یقطع تتابعھ: ومنھم من قال: الثاني
أعني أن فطر : طر یوم العید، وال یقطع فطر یوم العید التتابع؛ ألنھ مأمور بفطره، وھذا الوجھ ھو المعتبربما قبل رمضان ثم صام؛ فإنھ یف

أنھ خطب الناس على المنبر، وبین : (ًیوم العید مأمور بھ شرعا، فقد ثبت في الصحیح من حدیث عمر بن الخطاب رضي هللا عنھ وأرضاه
. ؛ ألنھما یوم ضیافة من هللا عز وجل)یوم عید الفطر ویوم عید األضحى:  صوم یومینأن رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم نھى عن

فالرخصة لمن ابتدأ الصوم وجاءه ھذان الیومان أن یفطر، وال یقطع ذلك التتابع حتى في صیام الكفارات األخر، ككفارة الیمین على الصحیح 
 - یوم النحر- ًالعید في التاسع الذي ھو یوم عرفة ناویا بھ الكفارة؛ فإنھ یفطر یوم العید أنھ یصوم الثالثة األیام متتابعة، فلو أنھ صام قبل یوم 

 .ثم یصوم الحادي عشر والثاني عشر؛ ألنھ یجوز صیام أیام التشریق لغیر الحاج
 
 
 
 

 الفطر الواجب ال یقطع تتابع الكفارة
 
 

أن یصوم شھرین متتابعین، ثم یجب علیھ أن یفطر مثل ما ذكرنا : أو تخللھ فطر یجب، صورة المسألة: أي]. أو فطر یجب كعید: [قولھ
ًلدخول یوم عید؛ ألن یوم العید یجب الفطر فیھ، إذا تالحظ أن صوم رمضان صوم یجب لشھر، ویوم العید فطر یجب لیوم عید األضحى 

نا ھذه المسألة في كتاب الصیام، وأن من العلماء أیام التشریق اختلف في صومھا، وقد تقدمت مع]. وأیام تشریق : [ قولھ. ویوم عید الفطر
من منع من صوم أیام التشریق، والحقیقة أنھ ال إشكال أن الحجاج ال یصومون أیام التشریق؛ وذلك أن النبي صلى هللا علیھ وسلم قال في 

 فطر، وھذا األصل فیھ أن یكون للحاج، لكن ، فبین علیھ الصالة والسالم أنھا أیام)ٍأیام منى أیام أكل وشرب وبعال: (الحدیث الصحیح عنھ
فمن قال بالخصوص منع من . بعض العلماء ألحق غیر الحاج بالحاج، فجعلھا أیام ضیافة لعموم األمة توسعة من هللا عز وجل على العباد
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ًصومھا للحاج، ومن قال بالعموم منع من صومھا مطلقا، سواء كان حاجا أو غیر حاج، واألشبھ واألصل الذ . ي یقتضي أنھا خاصة بالحاجً
ً، ألن الحاج كان ممنوعا من جماع أھلھ، أما الحالل )أیام أكل وشرب وبعال: (ومما یدل على أنھا خاصة بالحاج، قولھ علیھ الصالة والسالم

ة، فنبھ أنھم لما طافوا ّ، ألنھ لما نص على البعال دل على التحلل األكبر الذي یحصل بطواف اإلفاض)أیام أكل وشرب وبعال: (فال یقال لھ
ًفلو أن امرأة وجب علیھا ]. وحیض : [ قولھ. طواف اإلفاضة یوم النحر حل لھم النساء، وحل لھم كل شيء، فھم فیھا في ضیافة هللا عز وجل

، فإن  فصامت ثم جاءھا الحیض-كما تقدم معنا-أن تصوم شھرین متتابعین، كفارة قتل أو جماع في نھار رمضان حیث كانت مطاوعة 
جاءھا الحیض لم یقطع تتابعھا، بحیث لو كانت عادتھا ثمانیة أیام فصامت شھر محرم، وجاءت الثمانیة األیام أثناء محرم؛ فإنھا تفطر أیام 

رأة أن بعد ذلك تصوم من بعدھا؛ ألنھ ال یتیسر من المرأة أن تصوم الشھرین المتتابعین، إال بتخلل للعادة؛ ألن هللا جعل للم الحیض فقط، ثم
لو أنھ وجبت علیھ كفارة فعجز عن الرقبة، فصام شھرین ]. وجنون : [ قولھ. تحیض في كل شھر مرة كما تقدم معنا في كتاب الحیض

ّمتتابعین، فابتدأ في محرم فصامھ، ثم ُجن ثم أفاق في ربیع، فحینئٍذ یبني على صومھ السابق، وھو حال جنونھ ساقط عنھ التكلیف، ثم إذا 
 .ًلتكلیف؛ یرجع مخاطبا باألصل من إتمام العدة التي أوجب هللا علیھ، فیصوم ما بقيرجع لھ ا

 
 
 
 

 ذكر المرض الذي ال یقطع التتابع في صوم الكفارة
 
 

ًإذا كان الصائم للشھرین المتتابعین مریضا مرضا مخوفا، یخشى لو أنھ لو صام لھلك، وقال األطباء]. ومرض مخوف : [ قولھ ً ال بد أن : ً
ًطر؛ فأفطر أیاما، وبعدھا رجعت لھ صحتھ، فھذه األیام التي أفطرھا لعذر المرض المخوف ال تقطع التتابع، وھذا ھو الذي اختاره یف

المصنف رحمھ هللا، وتقدم معنا ما ھو المرض المخوف، وبینا ھذا في أحكام عطیة المریض مرض الموت، فإذا قرر األطباء ذلك وھم 
یسأل كل : رة ومعرفة وھم الذین یرجع إلیھم في ھذا األمر، وقد بینا أن علماء وفقھاء اإلسالم رحمھم هللا، یقولوناألطباء الذین عندھم خب

ھل ھذا المرض : ٍأھل علم عن علمھم، فإذا كان األمر یتعلق بالمرض؛ رجعنا إلى األطباء؛ ألنھم أعلم بأمور الصحة لتعلیم هللا لھم، فنسألھم
ًال بد وأن یفطر، ألنھ حدث عنده عجز في كلیتیھ مثال، أو على األقل : ًصام شھرا ثم أصابھ مرض، فإذا قال الطبیبمخوف أم ال؟ كأن یكون  ٌ

یفطر عشرة أیام حتى تعود لھ صحتھ، فعادت لھ صحتھ بعد العشرة فاستأنف، فھذه العشرة األیام التي قال األطباء إنھ ینبغي علیھ فطرھا، ال 
ٍھو وجود أمر من الشرع بالفطر مثل أیام العید، أو أمر من : أصبح العذر الشرعي: ًألنھ معذور، وبناء على ذلكیضر قطعھ اإلتیان بھا؛ 

ًالشرع بالصوم مثل رمضان، أو یكون معذورا شرعا بجنون أو مأمورا شرعا بالفطر لسبب یتعلق بھ كالمریض ً ً یعني لمن ]. ونحوه : [ قولھ. ً
ال؛ ألن المرض :  بمعنى أن المریض یشق علیھ الصوم ولكنھ لیس بمرض مخوف، فھل یفطر؟ الجوابیعذر؛ فلو كان المرض غیر مخوف،

إذا كان المرض یغلب على الظن أن صاحبھ لو صام لمات؛ فھذا یجب علیھ أن یفطر، فحینئٍذ : القسم األول: ینقسم إلى ثالثة أقسام في الصیام
ًتقتلوا أنفسكم إن هللا كان بكم رحیما َوال : تنتقل الرخصة إلى عزیمة؛ ألن هللا یقول ِ ََّ َ َْ ُْ ُ ُ ُ ِْ َِ ََ َّ َ ِوما جعل علْیكم في الدین : ، وهللا تعالى یقول[29:النساء[ُ ِّ ِ ْ ُ َ َ َ َ َ َ َ

ٍمْن حرج  َ َ ، فھذه النصوص تدل على حرمة تعاطي األسباب الموجبة لھالك األنفس، وهللا تعالى جعل الشریعة شریعة رحمة، فلو ]78:الحج[ِ
ٍوما جعل علْیكم في الدین مْن حرج ، ومعنى : صم، صارت شریعة عذاب، وهللا یقول: لھقلنا  َ َ َ َ َ َ َ َِ ِِ ِّ ْ ُ ًإزھاق األنفس، فإذا یجب علیھ ) من حرج(َ

أن یكون المرض ال یسري باإلنسان إلى الھالك إذا صام ذلك الیوم، ولكن یحدث عنده نوع من الحرج، ویمكنھ أن : القسم الثاني. الفطر
ر، فحینئٍذ لھ أن یفطر فیأخذ برخصة هللا، ولھ أن یصوم فیأخذ بالعزیمة، فإن صام فال بأس، وإن أفطر فال حرج، فھنا وجھان مشھوران یصب

أما في . مفرعان على مسألة الفطر في السفر، أقواھما أنھ إذا أصابھ حرج، فاألفضل أن یفطر، ھذا في السفر وإذا كان صومھ في رمضان
فإذا كان یستطیع أن یصوم ولو بنوع من العناء؛ فیجب علیھ أن یتم ما أوجب هللا عز وجل؛ ألن مقصود الشرع أن یؤدبھ؛ : ناالكفارة كما ھ

ًولذلك جعل الشھرین متتابعین حتى أن الصحیح القوي في صیامھ للشھرین المتتابعین یجد المشقة والعناء، زجرا من هللا لھ عن ارتكاب ما 
ًانیة، وزجرا من هللا عز وجل لعبده عن الوقوع فیما نھاه عنھ، وزجره عنھ لما حرمھ، وإال كانت الكفارات ال تؤدي وال ًیوجب الكفارة مرة ث
ًأن یكون مرضا یسیرا خفیفا، فھذا مثلھ ال یعتد بھ وال یوجب الرخصة، خالفا لمن قال من بعض فقھاء : القسم الثالث. تحقق مقصود الشرع ً ً ً

والحاصل أنھ إذا كان یصوم الكفارات التي یجب فیھا التتابع وھو مریض؛ فإننا نسأل األطباء، . رض یوجب الرخصةإن مطلق الم: الظاھر
ًأفطر وال یقطع فطرك التتابع، وإن كان مرضا یمكن الصبر معھ؛ : ٌھذا المرض مرض مخوف وال یمكن معھ الصوم، نقول لھ: فإن قالوا

 ....... الصیامفإنھ یبقى على األصل من إلزامھ بإتمام
 

 حكم الفطر بالنسیان واإلكراه في صوم الكفارة
 
 

ًكان علیھ صیام شھرین متتابعین، وفي یوم من األیام أكل أو شرب یظن أنھ غیر صائم، فإذا أفطر ناسیا ففیھ ]. ًأو أفطر ناسیا ] :قولھ ٍ
ال یقطع التتابع لما ثبت في الحدیث : ومنھم من قال: الوجھ الثاني. ًإن الفطر نسیانا یقطع التتابع: من العلماء من قال: الوجھ األول: وجھان

فھذا نص واضح ) من نسي فأكل أو شرب وھو صائم؛ فلیتم صومھ؛ فإنما أطعمھ هللا وسقاه: (الصحیح عن النبي صلى هللا علیھ وسلم أنھ قال
]. ًأو مكرھا: [ قولھ. وم وھذا ھو الصحیح، لداللة السنة علیھًالداللة على أن الناسي إذا أكل أو شرب ناسیا لصومھ أن ذلك ال یؤثر في الص

ًاإلكراه تقدم بیان حقیقتھ لغة وشرعا، وبیان شروط اإلكراه ومتى یحكم بكون اإلنسان مكرھا، وصورة المسألة لو كان یصوم شھرین : ً
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ًأنھ إذا كان مكرھا :  فسأقتلك، فمذھب طائفة من العلماءإذا لم تفطر:  السالح وقال لھ-ًمثال- متتابعین ثم في أثنائھا ھدده شخص، فوضع علیھ 
ًإكراھا ملجئا؛ فإنھ ال یؤثر في صومھ، ومن اإلكراه الملجئ أن تربط یداه ثم یوضع الطعام في فمھ، أو تربط یداه ویسقى الماء بدون اختیار  ً

 .......منھ، فإذا فسد اختیاره وانعدم رضاه؛ فإنھ ال یقطع ذلك تتابع صیام الكفارة
 

 حكم الترخص في صوم الكفارة باإلفطار برخص الفطر
 
 

ھذا فیھ نظر، والصحیح االقتصار على األعذار التي تقدمت، وھي التي فیھا اإللزام أو فیھا ما یدل على ]. أو لعذر یبیح الفطر : [ قولھ
ًصیام كرمضان، أو یكون عذرا متلبسا بھ یمنع الرخصة، سواء كان بعذر من الشرع، كأن یرخص الشرع لإلنسان فیفطر، أو یوجب علیھ ال ً

ًأما أن یكون العذر سفرا، والسفر عذر من أعذار الفطر، فلو سافر وھو صائم . من صحة صومھ كالحائض، فھذه ھي األعذار المؤثرة
التتابع ویھجم على اإلنسان ًال رخصة، ألن ھناك فرقا بین عذر الحیض الذي یغلب وال یقطع : شھرین متتابعین وأراد أن یترخص؛ نقول لھ

بالطبیعة، وبین عذر رمضان الذي ھجم على اإلنسان بحكم الشرع، وعینھ الشرع وألزم بھ وال محید للصائم عنھ، فصائم رمضان في السفر 
ن یقطع تتابع صومھ، أما في الكفارة ھنا فإذا اختار أن یفطر فقد اختار أ. یمكنھ أن یفطر ویمكنھ أن یصوم فھو مخیر، فجاء واختار أن یفطر

ًفھناك فرق بین رخصة السفر التخییریة وبین الرخصة التي معنا، فإن سافر ومرض في سفره مرضا؛ أوجب أن ُیرخص لھ؛ ألنھ وصل إلى 
التتابع لم ینقطع : أي] لم ینقطع: [قولھ. حد الخوف، فھذا ینتقل من رخصة السفر إلى رخصة الفطر بالمرض، وقد بینا أنھا ال تقطع التتابع

 ...... .ٌوصومھ معتبر ومجزئ في الكفارة
 

 ًاألمور التي ینبغي مراعاتھا في كفارة اإلطعام لستین مسكینا
 
 

الخصلة الثالثة من خصال الكفارة ھي اإلطعام، ومسائلھا مفرعة على ما تقدم ]. ویجزئ التكفیر بما یجزئ في فطرة فقط : [ قال رحمھ هللا
ویجزئ : (قولھ. نھا صدقة واجبة، فألحقت باألصل الواجب من الزكوات كالزكاة الواجبة في األصل وزكاة الفطرمعنا في أحكام الزكاة؛ أل

بمعنى أنھ یوجب براءة ذمة المكفر، فحد اإلجزاء ھو الذي یلزم بھ الشرع، فإذا قام بھ المكلف فقد برئت ذمتھ، وخلي من التبعیة، ) التكفیر
ٍأنھ یجزئ في كفارة الظھار ما یجزئ في صدقة الفطر، من بر وتمر وشعیر وزبیب وأقط، ونحو ذلك من ًوبناء على ذلك بین رحمھ هللا 

ھل یعتد بنصف الصاع الذي ھو مدان أو یعتد بربع الصاع الذي ھو : تقدمت معنا ھذه المسألة]. ال یجزئ من البر أقل من مد: [قولھ. الطعام
لصغیر، الذي ھو مد النبي صلى هللا علیھ وسلم، وھناك ما یسمى بالصاع النبوي، وھناك ما یسمى ُّمد؟ وتقدم معنا أن ھناك ما یسمى بالمد ا

ِوھو ملء الكفین المتوسطتین ال مقبوضتین وال مبسوطتین، فلو أن شخصا وسط في الخلقة أخذ بكفیھ : فأما بالنسبة للمد الصغیر. بالمد الكبیر ً
ًتمرا أو ُبرا، فإن ھذا القدر غالبا یم ً ًزال موجودا توارثھ الناس جیال  أل المد، وھذا المد ھو الذي كان یتوضأ بھ النبي صلى هللا علیھ وسلم، والً ً

أن العبرة في المد والصاع والكیل بمد المدینة وصاعھا وكیلھا؛ ألنھا : ًعن جیل ورعیال عن رعیل إلى زماننا ھذا؛ ولذلك نص العلماء
ت الدواعي على حفظھ، والمحافظة علیھ، وكان الوالد رحمھ هللا یحرر الصاع بكبار السن الذین ھم من توارثھا الناس أمة بعد أمة، وتوافر

 فھذا الشيء توارث مثلما -ًرحمھ هللا ورحمنا هللا جمیعا-الثقات، وكان ھناك رجل من حفظة القرآن كنت أحرر الصاع والمد على یدیھ 
 هللا علیھ وسلم، وأن ھذا المكان ھو الروضة، وأن ھذا المكان ھو مسجد قباء، وھذا ما توارث الناس أن ھذا المكان ھو مسجد النبي صلى

وقد بارك النبي صلى هللا . یسمى بنقل الكافة عن الكافة، فما خالف ھذا فإنھ ال یعتد بھ؛ ألنھ مما توافرت الدواعي لحفظھ والمحافظة علیھ
، وھذا أمر ثبت بھ النص وال مجال لرده أو )اللھم بارك لنا في مدنا وصاعنا: (، وقال للمدینة بمدھا وصاعھا- كما في الصحیحین-علیھ وسلم 

إلنكاره، بل إنھ مجرب أنھ إذا كیل الشيء بصاع المدینة ومده وضع هللا فیھ البركة، وقد لمست ذلك ووجدتھ، والحدیث في الصحیحین وال 
ان الحنفیة رحمھم هللا یخالفون فیھ الجمھور، فاإلمام مالك رحمھ هللا أخذ بمد فھذا المد یخالف غیره مثل المد الشرقي الذي ك. إشكال فیھ

قم فائتني بصاعك، ! یا فالن، قم فائتني بصاع، ویا فالن: المدینة، ولما نازعھ محمد بن الحسن صاحب اإلمام أبي حنیفة قال اإلمام مالك 
حدثني أبي عن جدي أنھم كانوا یخرجون الفطر على زمان : ال كل واحٍد منھمًفأمر رجاال من أھل المدینة أن یأتوا بآصبعھم فأحضروھا، فق

ًالنبي صلى هللا علیھ وسلم بھذا، فحزروه وقدروه، فوجدوه موافقا لتقدیر اإلمام مالك ، أن الصاع یسع أربعة أمداد بمد النبي صلى هللا علیھ 
إن الصاع خمسة أمداد أو : غر وأقل المكیالت الموجودة، فھناك من یقولربع صاع، وبعضھم یعتبره أص: مد، ویقال لھ: وسلم، فیقال لھذا

أن مد النبي صلى هللا علیھ وسلم ربع الصاع، : منھا، وھذا القول غیر محرر؛ ألن المعروف والثابت والذي نص علیھ األئمة والعلماء یقرب
الوجھ : ھل البر كغیره في الكفارة أم ال، على وجھین: هللا في مسألةواختلف العلماء رحمھم . وھذا ھو الذي علیھ العمل عند العلماء واألئمة

َّثم الذین سووا أو خالفوا منھم من یبتدئ بالربع على األصل . التسویة بین البر وغیره: الوجھ الثاني. إنھ یختلف البر عن غیره: یقول: األول
لكل مسكین ربع صاع الذي ھو مد النبي صلى هللا علیھ وسلم الصغیر، ًستون مسكینا الذین یجب إطعامھم في كفارة الظھار، یكون : ویقول

ًأن خمسة عشر صاعا ھي كفارة الظھار، وكفارة القتل، وكفارة الجماع : ًفإذا كان لكل مسكین ربع صاع والكفارة لستین مسكینا، فمعنى ذلك
ماء رحمھم هللا، ویؤید ھذا الوجھ ما جاء في قصة خولة ، ھذا وجھ لبعض العل)60 =15 × 4(في نھار رمضان؛ ألن ربع الصاع لمسكین فـ

ًبنت ثعلبة وزوجھا أوس بن الصامت أن النبي صلى هللا علیھ وسلم أتي بعرق من تمر، فأمر أوسا أن یطعمھ أھلھ، والعرق فسره بعض أئمة  ُ
، العرق مثل الزنبیل أو القفة الموجودة في زماننا، ًفیھ خمسة عشر صاعا: السلف كـسعید بن المسیب رحمھ هللا وھو إمام المدینة وفقیھھا قال

ًمكتل، عرق، فھذا العرق فیھ خمسة عشر صاعا، فإذا كان فیھ خمسة عشر صاعا، فمعنى ذلك: والزنابیل الكبیرة ھذه لھا أسماء ً َ أن لكل : ِ
: ن؛ ألنھ علیھ الصالة والسالم قالمدی: وفي روایة أخرى لقصة خولة رضي هللا عنھا تقتضي أن یكون نصف صاع أي. مسكین ربع صاع
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ًفأصبح المجموع ثالثین صاعا؛ ألن عرقا مع عرق یكون خمسة عشر صاعا مع خمسة ) ٍوأنا أعینھ بعرق ثان: أعینھ بعرق، فقالت ھي( ً ً
ًعشر صاعا فیكون المجموع ثالثین صاعا، فھذان وجھان، أقواھما في الحقیقة الربع، وأحوطھما النصف ن غیره أقل من وال م: [قولھ. ً

لكل واحد ممن : [قولھ. كما ذكرنا أن العلماء یفرقون بین البر وغیره كالتمر والزبیب واألقط، وبینا ھذا في صدقة الفطر، وبینا وجھھ] َُّمدین
ًكأن یكون مسكینا، أو فقیرا، فیعطى ربع صاع أو نصف صاع على التقدیر الذي بیناه] یجوز دفع الزكاة إلیھم َّن غدى المساكین أو وإ: [قولھ. ً

َّالمعتبر ستون مسكینا، وإن غدى ھؤالء المساكین أو عشاھم اختلف العلماء رحمھم هللا في الكفارة: أي] َّعشاھم لم یجزئھ َّ ھل یجب علیك أن : ً
 أنك تدفع الزكاة إلیھ، وھو :یجب علیك تملیك المسكین، فمعنى ذلك: أننا لو قلنا: ِّتملك المسكین أو یجب علیك اإلطعام؟ والفرق بین القولین

ٌإن شاء طبخھا الیوم أو طبخھا بعد غد، أو باعھا، فھو حر في نفسھ؛ ألن هللا أمرك أن تدفع ھذا القدر لھ، وھو قدر ما یطعمھ، فإن شاء طعمھ 
إنھ :  ومن أھل العلم من قال.ًالیوم، وإن شاء طعمھ غدا، وإن شاء أطعمھ غیره، فال تلزمھ بشيء، فھذا حق من حقوقھ جعلھ هللا عز وجل لھ

ٍإذا صنع الطعام وأطعمھ المسكین فقد أطعمھ الطعام معتبر، فیصدق علیھ إذا أكل المسكین طعامھ أنھ قد طعم، وهللا عز وجل أمره أن یطعم 
ِوفي أْموالھم حق للسائ: المسكین وقد أطعمھ، وال شك أن األحوط أنھ یعطى المسكین؛ ألن هللا یقول َّ ِ ِ ٌِّ َ َ َْ ِ ِل والمْحُروم َ َ َْ فبین أن ما ] 19:الذاریات[ِ

ًلزم واجبا للمسكین أنھ یمكن منھ، وقد جاء عن بعض السلف رحمھم هللا كـأنس بن مالك رضي هللا عنھ أنھ كان یجمع ثالثین مسكینا في آخر  ً
 ...... .المسكین الطعام كما ذكرنایوم من رمضان ویطعمھم صدقة عن فطره في شھر رمضان، ھذا فعل لبعض السلف، واألحوط أنھ یعطى 

 
 حكم تبییت النیة في صیام الكفارة

 
 

أن الصیام الواجب : ٍوتجب النیة في التكفیر من صوم وغیره، وقد بینا في كتاب الصیام]. وتجب النیة في التكفیر من صوم وغیره : [ قولھ
من لم یبیت النیة باللیل فال : (لم في الحدیث عن أم المؤمنین بقولھیجب تبییت النیة فیھ، وذكرنا ما صح عن رسول هللا صلى هللا علیھ وس

ً، فدل على أن الصیام الواجب یجب تبییت النیة فیھ، وألن ھذا الصوم وجب كفارة، وال یمكن أن یكون مبرئا للذمة إال بنیة وقصد، )صوم لھ
 ...... .فوجبت النیة

 
 رةًحكم مجامعة الزوجة لیال أثناء فترة صیام الكفا

 
 

ًوإن أصاب المظاھر منھا لیال أو نھارا انقطع التتابع : [ قولھ ًوإن أصاب المظاھر زوجتھ نھارا فال إشكال ألنھ أصبح مفطرا، أو لیال فإنھ ]. ً ً ً
ًامعا، بل من ًیقطع التتابع، وھكذا لو أفطر في یوم العید، فجامع زوجتھ بناء على أنھ مرخص لھ في الفطر، قطع التتابع، ال من أجل كونھ مج

أجل كون الشرع اشترط أن تكون الكفارة قبل أن یتماسا، وإذا جامعھا قبل تمام الكفارة قطع التتابع ووجب علیھ أن یستأنف، ولذلك قال 
َّفتْحریُر رقبٍة مْن قْبل أْن یتماسا : تعالى َِ َ َ ََ َ َ َ ََ ِ فإن حصل المسیس أثناء الكفارة ، فھذا یدل على أنھ یجب أن یكون التكفیر قبل المسیس، ]3:المجادلة[ِ

بال خالف بین العلماء، فإنھ لو عنده ]. ًوإن أصاب غیرھا لیال لم ینقطع : [ قولھ. من صیامھ وجب علیھ أن یستأنف، ألن ذلك یقطع تتابعھ
ا دون التي لم یظاھر ًزوجتان ظاھر من إحداھما، ثم صام كفارة، فجامع الثانیة لیال لم یقطع ذلك تتابعھ؛ ألنھ ممنوع ممن ظاھر منھ

 ...... .منھا
 

 األسئلة
 
 

...... 
 

 الوقت المناسب البتداء صیام الكفارة للنفساء
 
 

ًبالنسبة للنفساء إذا كانت علیھا كفارة فھل تبني وتستكمل صیامھا منذ انقطاع الدم أم بعد تمام األربعین یوما؟ الجواب: السؤال باسم هللا، : ُ
، والصالة والسالم فھذا السؤال مفرع على مسألة الحكم على المرأة ..  على خیر خلق هللا وعلى آلھ وصحبھ ومن وااله؛ أما بعدالحمد 

 قبل األربعین وُحكم بطھرھا؛ وجب علیھا أن تتم الصوم وال یجوز - كما تقدم معنا في كتاب النفاس-بكونھا نفساء، فإن طھرت المرأة النفساء 
ِلھا أن تفطر، فلو أنھا نفست ث ًالثین یوما ثم رأت عالمة الطھر بعد الثالثین؛ وجب علیھا أن تتم ما علیھا من صوم، وال یجوز لھا الفطر ُ

ًوأما إذا تخلل بحیث تقطع فنفست ثالثین یوما فصامت یوما إتباعا لما قبلھ، فبان الدم في الیوم الذي یلیھ فتفطر، وقد بینا كما في حدیث . حینئذ ً ً
ال یحكم بكونھا : ًوبناء على ذلك) ًكانت النفساء تمكث على عھد النبي صلى هللا علیھ وسلم أربعین یوما: ( قالتأم عطیة رضي هللا عنھا

ًمنتھیة من نفاسھا طاھرة منھ إذا تقطع دمھا إال بعد تمام األربعین كما فصلناه وبیناه في كتاب النفاس، وبناء على ذلك تقطع وتفطر إذا  ً
  .وهللا تعالى أعلم. ًعین یوماعاودھا الدم قبل تمام أرب
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 حكم إسرار اإلمام بالقراءة في الصالة الجھریة
 
 

ًإمام أسر بالقراءة في صالة جھریة ساھیا ھل یفتح علیھ من المأمومین، وإذا كان قد شرع في قراءة الفاتحة سرا ھل یبني جھرا أم : السؤال ً ً ٌ
منھم من یرى وجوبھ، ومنھم من یرى : ھر بالقراءة فیھ وجھان للعلماء رحمھم هللالج: یستأنف من بدایتھا، وھل یسجد للسھو؟ الجواب

إن النبي صلى هللا علیھ وسلم جھر في السریة، كما ثبت عنھ علیھ الصالة والسالم في صالتھ الظھر، : سنیتھ، والذین یقولون بالسنیة یقولون
الجھر سنة، لكن لو حصل من اإلمام ھذا، فإنھ یسبح لھ وینبھ على ذلك بأنھ حاصل ھذا یدل على أن : ًبأنھ كان یسمعھم اآلیة أحیانا، فقالوا

ًمنھ على سبیل السھو ال على سبیل القصد، وما وقع من النبي صلى هللا علیھ وسلم كان قصدا، فینبھ على ذلك ویسبح لھ، وإذا لم ینتبھ فال 
ًتھى إلیھ، كأن یكون قرأ مثال آیتین من الفاتحة ثم نبھ، فعلیھ أن یستأنف من وإذا نبھ فإنھ یبدأ من الموضع الذي ان. بأس بأن یفتح علیھ

الموضع الذي نبھ فیھ، وال یرجع إلى األول؛ ألنھ ال یجوز أن یعید الركن، وال أن یعید أجزاء الركن، وقد فعل ما أمر هللا بھ من قراءة 
یرجع من أول الفاتحة فإنھ بذلك یكررھا، وھكذا لو أنھ كان أثناء الفاتحة، فقالوا : االفاتحة وال تجب علیھ قراءة الفاتحة إال مرة واحدة، ولو قلن

ِمالك یْوم الدین : سبحان هللا، یقول: لھ ِّ ِ َ َِ ِإیاك نْعُبد وإیاك نْستعیُن ] * 4:الفاتحة[ِ َّ ََّ َ ََ َ َِ ولو أتم قراءة . ، فیتمھا من المكان الذي وصل إلیھ]5:الفاتحة[ُِ
ھل إذا كرر المصلي الفاتحة تبطل صالتھ أم ال؟ قال : أ السورة التي تلي الفاتحة وال یكرر قراءة الفاتحة، واختلف العلماءالفاتحة فإنھ یقر

إذا كرر الفاتحة بطلت صالتھ؛ ألن الفاتحة ركن، ومن كرر الفاتحة مرتین كان كمن ركع مرتین، فكما أن تكریر األركان : بعض العلماء
ًوعلى اإلمام أن یحتاط ویستبرئ لدینھ خاصة إذا كان إماما، فإنھ . ٌ كذلك تكریر األركان القولیة موجب للبطالنالفعلیة یوجب البطالن، ً

یحتاط، وأمیل إلى أنھ یعید الصالة وأن تكرار األركان القولیة كتكرار األركان الفعلیة؛ ألن حكمھما في الشرع سواء من حیث اإللزام، 
  .لقصد والتعمد لبطالن الصالة، وهللا تعالى أعلمًفیكون تكرارھما موجبا عند ا

 
 
 
 

 حكم توكیل الدالل للشراء في بیع المزاد
 
 

ًنحن مجموعة نرغب في التجارة في الرطب، ولكن وجدنا في حراج الرطب أمرا لم نعلم حاللھ من حرامھ، تنزل مجموعة من : السؤال
ّ تسعین ریاال؛ یقول الدالل- ًمثال-ا، وإذا بلغ الزنبیل الرطب فیحرج علیھا دالل، فیتزاود الناس من أجل شرائھ ًسجلھ بخمس وتسعین ریاال : ً ّ

ھو غائب، ولكنھ وكلني، فھل یصح البیع، وھل یجوز أن یوكل المشتري الغائب الدالل على نفس : أین ھو؟ فیقول: لفالن من الناس، فنسألھ
ًجائز شرعا، إن شاء وكل الدالل أو غیر الدالل، ولكن المحرم أال یكون على لیس ھناك حرج، والتوكیل : البضاعة لكي یشتریھا؟ الجواب ٌ

ال تصل خمسة وتسعین وأرید ھذه البضاعة : وجھ النصیحة بحیث ُیضر صاحب البضاعة، فإذا كان الدالل حابى بحیث علم أن وكیلھ قال لھ
 خمسة وتسعین واقفل المزاد، فإذا قفل المزاد فقد ظلم صاحب وأرغبھا، فحرج علیھا حتى تصل تسعین أو ثمانین، وإذا وصلت التسعین خذ

السلعة؛ ألنھ ربما وجد من یرغبھا بمائة، وربما وجد من یرغبھا بست وتسعین، فإذا كان الدالل یتقي هللا عز وجل وینصح لصاحب السلعة 
 أن یكون ھناك ظلم لصاحب السلعة األصلیة، كأن فال بأس وال حرج؛ ألن ھذا توكیل شرعي، ویجوز أن یوكل الدالل وغیره، إنما المحظور

ٌیوقف السعر عند حد معین محاباة لمن وكلھ فإنھ ال یجوز لھ ذلك شرعا، ولیس ھناك أي مانع شرعي؛ ألنھ بیع صحیح لسلعة قیمتھا خمسة  ً
ًل وكیال ال یوجب فساد البیع، وال یؤخر ًوتسعون ریاال، فكما أن غیر الدالل یجوز لھ أن یشتریھا بخمسة وتسعین، فكذا الدالل، وكون الدال

ٌومسألة المزاد في السلع لیس فیھا شيء، وھناك من العلماء من منعھ ونھى عن بیع المزایدة وفیھ حدیث . في البیع ألبتة، وهللا تعالى أعلم
لقیمة حتى یغروا الناس في أنھ یجوز التحریج على السلع بشرط أال یكون ھناك نجش، فال یدخل أشخاص یرفعون ا: ضعیف، والصحیح

، وأما بیع المزاد فإنھ بیع ال بأس )ال تناجشوا: (بیناه وفصلناه في كتاب البیوع وأنھ محرم؛ ألن النبي صلى هللا علیھ وسلم قال شرائھم، وھذا
نة، وعلى كل بائع یتقي هللا عز لكن تبقى مسألة المحاذیر الموجودة من بیان العیوب وكشفھا، فھذه أما. بھ وال حرج فیھ، وهللا تعالى أعلم

البیعان بالخیار ما لم یتفرقا، فإن صدقا وبینا بورك لھما في بیعھما، وإن : (وجل، ولیس ھذا خاص ببیع المزاد، فقد قال صلى هللا علیھ وسلم
  .، وهللا تعالى أعلم)كتما وكذبا محقت بركة بیعھما

 
 
 
 

 متى یأخذ المغمى علیھ حكم المجنون
 
 

المغمى علیھ من حیث األصل : ًإذا كان المغمى علیھ أشبھ بالمجنون، فھل ھذا الحكم یكون مطردا في جمیع أبواب الفقھ؟ الجواب: السؤال
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إنھ كالنائم، فھو مكلف وتجري علیھ أحكام المكلفین، : وقد اختلف العلماء رحمھم هللا فیھ على وجھین، منھم من یقول. یأخذ حكم المجنون
إنھ أشبھ : نھ كالمجنون، وتجري علیھ أحكام سقوط التكلیف ونحوھا؛ ألنھ أشبھ بالمجنون منھ بالنائم، والقول الذي یقولإ: ومنھم من یقول

بالمجنون من النائم أقوى وأرجح؛ ألن النائم إذا أیقظتھ یستیقظ، والمغمى علیھ إذا أیقظتھ ال یستیقظ، فھو في غلبة العقل كالمجنون، ثم القیاس 
حاق بالنائم أكثر من ضعفھ بالمجنون، لذلك فأنا أمیل إلى القول بأنھ في حكم المجنون من حیث األصل إال إذا دل الدلیل على یضعف في اإلل

  .وهللا تعالى أعلم. االستثناء
 
 
 
 

 مدى تأثیر الوسوسة في الصالة
 
 

 تھجم على اإلنسان - حدیث النفس- ت الوسوسة فإذا كان: یوجد تفصیل: الوسوسة في الصالة ھل تؤثر في أجر الصالة؟ الجواب: السؤال
ًبحیث ال یمكن أن ترفع، كالذي یكون واقفا في الصالة ثم تذكر ماال من أموالھ كأن تذكر مزرعتھ أو سیارتھ أو ابنھ أو بنتھ، فھذا شيء یھجم  ً

 الكمال في الصالة؛ ألنھ ال یمكن أن یسلم منھ دون أن یكون للمكلف فیھ اختیار، فھذا ال یحاسب هللا علیھ العبد وال یؤاخذه وال ینقص درجة
ّأحد، وھذا شیطان للصالة یوسوس للعبد، فإذا ھجم علیھ ھجوما فأول الوسوسة ال یؤاخذ علیھا، أما إذا استرسل معھ ولم یقطع، فھذا یؤثر في  ً

أنھ توضأ أمام الناس : ( رضي هللا عنھكمال الصالة ویؤثر في أجرھا، ویؤثر في حصول المغفرة بھا كما في الحدیث الصحیح عن عثمان
من توضأ نحو وضوئي ھذا، فصلى ركعتین، ال : رأیت النبي صلى هللا علیھ وسلم توضأ نحو وضوئي ھذا، ثم قال: فأسبغ الوضوء ثم قال

ًیئا یھجم على اإلنسان لیس جعلھ كأنھ ھو الذي یحدث، فمعناه أن ھناك ش) ال یحدث: (فقولھ). یحدث فیھما نفسھ إال غفر لھ ما تقدم من ذنبھ
: بیده، فالذي یسترسل مع ھذه الوسوسة فذلك یؤثر ویقطع الكمال وینقص األجر لما ثبت في الصحیح عن النبي صلى هللا علیھ وسلم أنھ قال

، فھذه اللحظات التي یقضیھا )اٌإن العبد لیصلي الصالة وما یكتب لھ إال نصفھا إال ربعھا إال ثلثھا، ولما فاتھ منھا خیر لھ من الدنیا وما فیھ(
ٌالشیطان بالوسوسة على اإلنسان لو یعلم ما لھ من األجر عند هللا والمثوبة؛ فإن ذلك الذي لھ عند هللا خیر من الدنیا وما فیھا، ھذه اللحظات 

لشوكاني رحمھ هللا في تفسیر قولھ وال شك أن ھذا یدل على عظیم ما یكون في الصلوات من األجر والمثوبة، وقد حكى اإلمام ا! الیسیرة فقط
َقد أفلح الُمْؤمنون : تعالى َُ ِْ ْ َ َ ْ َالذین ُھم في صالتھم خاشُعون ] * 1:المؤمنون[َ َ َِ ِ ِ َِ ْ ِْ لیس لھ : ، أنھ لیس للعبد إال ما عقل من صالتھ، أي[2:المؤمنون[َّ

لصالة الواحدة، كتف أحدھما بجوار كتف اآلخر، وبینھما من األجر في الصالة إال قدر الذي عقلھ من الصالة وأدرك، وقد یصلي الرجالن ا
من اإلخالص وحضور القلب وعظم األجر من هللا كما بین السماء واألرض، فھذا كلھ ال یعلمھ إال هللا عز وجل المطلع على سرائر الناس 

  .وهللا تعالى أعلمنسأل هللا عز وجل أن یرحمنا برحمتھ وأن یجبر كسرنا وأن یكمل نقصنا، . وضمائرھم وقلوبھم
 
 

 
 

 حكم المشكك في السنة وغیر المصدق بھا
 
 

ِال تصدقوا كل ما نقل عن النبي صلى هللا علیھ وسلم، وإذا قیل لھ: ما نصیحتكم لشخص یقول: السؤال ھذا الحدیث رواه البخاري أو مسلم ، : ُ
ا بطن، نعوذ با من طمس البصائر، وال یزال اإلنسان في خیر اللھم إنا نعوذ بك من الفتن ما ظھر منھا وم: ال یصدق وال یكذب؟ الجواب

ورحمة وبر وھدى في دینھ ما تمسك بكتاب هللا وسنة النبي صلى هللا علیھ وسلم، فوهللا ال یحجب عن نار هللا إال بفضل هللا ثم بكتاب هللا 
ضل هللا ثم بكتاب هللا وسنة النبي صلى هللا علیھ وسلم، وال صراط وسنة النبي صلى هللا علیھ وسلم، ولن تنعم عینھ ولن تطأ قدمھ الجنة إال بف

ّوھذا الزمان زمن فتن، تكلم فیھ كل من ھب ودب، وكل زاعق وناعق، فال ملجأ . إلى الجنة إال بكتاب هللا وسنة النبي صلى هللا علیھ وسلم ّ
هللا علیھ وسلم، وذلك عن طریق العلماء العاملین الذین   النبي صلىوال منجى من هللا إال إلیھ، فالذي ُیوصى بھ الرجوع إلى كتاب هللا وسنة

وأما بالنسبة لھذه الكلمات الجارحة التي تمس . ُِعرفوا بضبطھم وإتقانھم وأخذھم للعلم، فھؤالء الذین ُیحتكم إلیھم في دین هللا وشرع هللا
 وإما أصحاب األھواء الذین یریدون تشكیك المسلمین في عقائدھم ونزعھم - والعیاذ با-مشاعر المسلمین، والتي یطلقھا إما من ال دین عنده 

ًعن دین ربھم، وإما الحسد كأن یحسد اإلنسان على دینھ كما ذكر هللا عن أھل الكتاب، فھذا لیس إال تشكیكا في بدھیات عند المسلمین ھي 
ّھؤالء ما قالھ النبي صلى هللا علیھ وسلم بعد أن ذكر الفتن، وبین ولیعلم اإلنسان أن خیر ما ُیقال في . أوضح من الشمس في رابعة النھار

ًعلیھ الصالة والسالم أن ھناك ھمجا رعاعا أتباع كل زاعق وناعق، فالذي یتبع كل زاعق وناعق فإنھ على ھالك بال إشكال وال مریة ً .
ِالحق إال بأھلھ الذین ُعرفوا بالتمسك بكتاب  ، فال یعرفّوالشخص الذي یجعل زمام دینھ لكل من ھب ودب علیھ أن یعلم أنھ على ضالل مبین

َوأنزلنا إلْیك الذكر : هللا وسنة النبي صلى هللا علیھ وسلم، الحجة في سنة النبي صلى هللا علیھ وسلم، وهللا جعل السنة مبینة لكتاب هللا عز وجل َ َْ ِّ ََ ِ َ َْ
ْلتبیِّن للناس ما نزل إلْیھم  ِ َ َِّ َِ َ َ َِّ ُ ُِ وصدق بأبي وأمي صلوات هللا وسالمھ علیھ حیث أخبر قبل ھذا الزمان بقرون عدیدة وكشف هللا لھ ]. 44:النحل[ِ

ًال ألفین أحدكم جالسا على أریكتھ شبعان ریان، یبلغھ الحدیث مما قلتھ أو : (ما ھو كائن، فكان معجزة من معجزاتھ فقال علیھ الصالة والسالم
، فھذه )، ولقد أوتیت القرآن ومثلھ معھ، ولقد أوتیت القرآن ومثلھ معھ، ولقد أوتیت القرآن ومثلھ معھما وجدنا ھذا في كتاب هللا: عملتھ فیقول
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ھي السنة التي ھي أحب إلینا من أنفسنا، وال یصدنا عنھا غرور المغرورین وال فتن المفتونین وال إرجاف المكتوفین وال إبطال الملحدین، 
ًكل مسلم في كل دعوة مصادمة لدین هللا عز وجل نصب عینیھ كلمة قالھا هللا جل وعال من  ولیضع. رعھإنما علینا أن نتمسك بدین هللا وش

َفاْستْمسْك بالذي أوحي إلْیك : فوق سبع سماوات ثبتت قلوب المؤمنین والمؤمنات، وھي قولھ عز من قائل ََ ِ ِِ ِ ُِ َّ َ ، وزیادة المبنى في ]43:الزخرف[َ
، فورد التأدیب بھذه الحروف التي لھا الوقع ))فاستمسك (( أمسك الذي أوحي إلیك، ولكن : عنى، ما قال لھلغة العرب تدل على زیادة الم

حتى صوت الكلمات والحروف لھا معنى وخطاب مباشر، ) استمسك(لكان لھا معنى، لكن ) اثبت: (القوي في النفوس، ومع أنھ لو قال
من باب أولى غیره، فنبھ أمة محمد صلى هللا علیھ وسلم أن الذي یزعزعھا وأن الذي وخطاب لخیر خلق هللا صلوات هللا وسالمھ علیھ، ف

یحول بینھا وبین وحیھا شيء عظیم وكبیر، یحتاج إلى قوة وثبات یحتاج إلى الالئق باإلنسان مع كتاب هللا وسنة النبي صلى هللا علیھ وسلم؛ 
ینبغي على كل مسلم أن یثبت على الحق وأن یوصي إخوانھ بذلك،  :فعلى ھذا. ألن االستمساك یدل على عظم الشيء الذي یحول بینك وبینھ

ِسمْعنا وأطْعنا غفرانك ربنا وإلْیك المصیُر : فالسنة حجة على من بلغتھ إذا صحت وثبتت فقل َّ َِ َ َ َ َ َ َ َْ َ ِ َ َ ُ َ َْ َ من األمور التي ینبغي لكل مسلم ]. 285:البقرة[َ
ِّحت السنة أن یسلم ویستسلم ویعمل، فلیعلم أن حظھ من الھدایة والرحمة على قدر تمسكھ وعملھ وتسلیمھ، َّأن یعلمھا، أنھ إذا عود نفسھ إذا ص

ًوقل أن تجد عبدا من عباد هللا إذا بلغتھ السنة طأطأ رأسھ وأسلم  نفسھ إال وجدتھ أثبت الناس جنانا، وأصلحھم حاال وأشرحھم صدرا  ً ًً َّ
ً، ولن تجد شخصا كثیر الشكوك كثیر األوھام كثیر الرد للسنة إال وجدتھ أعمى البصیرة كثیر الفتن والقالقل، ًوأكثرھم توفیقا من هللا عز وجل

ِفلیْحذر الذین ُیخالفون عْن أْمره أْن تصیبُھم فتنة أْو ُیصیبُھم عذاب ألی: وتأمل قول هللا عز وجل. إال أن یرحمھ هللا برحمتھ ِ ِ ِ ِ ِ َِ َ َ ٌَ َ َّ ََ َ َ َ َ َ َْ ٌْ َ َ َْ ُ ُِ ِ ، فھذا [63:النور[ٌم ْ
ال تقبل عن طریق هللا وسبیلھا ! وعید شدید لكل من یعترض على السنة، ویردھا ویخالف ھدي النبي صلى هللا علیھ وسلم، فالحذر كل الحذر

ًتحویال، وال تقبل عن قول هللا وقول رسولھ صلى هللا علیھ وسلم بدیال أبدا، وعلیك أن تستمسك بما أوحى هللا، وھذه سن ً ة ماضیة للعلماء ً
وورثة األنبیاء، فإنھم یدعوا الناس إلى التمسك بالحق، وعلى الخطباء وأئمة المساجد وطالب العلم أن یعودوا الناس محبة السنة، وأن 

 علیھ  بقول هللا وقول رسولھ علیھ الصالة والسالم وھدي السلف الصالح في محبتھم لسنة النبي صلى هللا- ًخاصة في ھذا الزمان-یذكروھم 
ًفھنیئا ثم ھنیئا لمن نور هللا . ًوسلم وعملھم بھا وتطبیقھم لھا، وأن هللا عز وجل أسعد أمما وسیسعد من بقي كما أسعد من مضى بھذه السنة ً

َبصیرتھ وثبت قلبھ، وجعل محبة السنة في فؤاده، فلم یلتفت إلى ھذه الفتن وال إلى ھذه المحن، وثبت على الحق بتثبیت هللا أل هللا بعزتھ نس. َّ
اللھم أنت هللا ال إلھ إال أنت، نسألك بعزتك وقدرتك أن تعیذنا من فتن المفتونین، ومن ضالل المضلین، . وجاللھ أن یجعلنا وإیاكم ذلك الرجل

للھم أخرس اللھم أخرس ألسنتھم، اللھم أخرس ألسنتھم، ا. ومن إلحاد المبطلین، ونسألك بعزتك وقدرتك على خلقك أن تكبت أعداء الدین
َاللھم اكف اإلسالم وأھلھ أھل الضالل بما شئت، إنك على كل شيء قدیر، وباإلجابة جدیر. ألسنتھم َ َ وصلى هللا وسلم وبارك على نبیھ وعلى . ِ

  .آلھ وصحبھ أجمعین
 
 ]1[ كتاب اللعان - شرح زاد المستقنع 
 

 وتوعد هللا باللعنات والعذاب الشدید في الحیاة وبعد الممات لمن حرصت الشریعة اإلسالمیة على حمایة األعراض من أن تنتھك حرمتھا،
ًتكلم في أعراض المسلمین والمسلمات، وشرع هللا اللعان بین الزوجین حتى ال یلحق الزوج ما طرأ على فراشھ من ولد الحرام، وأیضا حتى 

الوجوب والحرمة واإلباحة، كما أن للعان بین الزوج : حوال ھيتدفع المرأة الضرر عن نفسھا إذا اتھمت بالباطل، واللعان یدور على ثالثة أ
 .والزوجة كیفیة مخصوصة بینھا هللا سبحانھ وتعالى في كتابھ، وقد شرح ذلك الفقھاء رحمھم هللا

 
 تعریف اللعان وكیفیتھ

 
لق هللا أجمعین، وعلى آلھ وصحبھ ومن سار بسم هللا الرحمن الرحیم الحمد  رب العالمین، والصالة والسالم األتمان األكمالن على خیر خ

ٌمأخوذ من اللعن، وأصل اللعن الطرد واإلبعاد، : اللعان]. كتاب اللعان : [ قال المصنف رحمھ هللا: أما بعد. على سبیلھ ونھجھ إلى یوم الدین
 فمن لعنھ هللا فإنھ مطرود -والعیاذ با- هللا الطرد واإلبعاد من رحمة: ویطلق اللعن بمعنى الشتم في لغة العرب، ولكن یراد بھ في شرع هللا

ًمن رحمتھ، ولن یجد لھ من دون هللا ولیا وال نصیرا، نسأل هللا بعزتھ وجاللھ أن یعیذنا من لعنتھ وغضبھ وشر عقابھ أما في االصطالح ! ً
صدر من شخص مخصوص، وھو إما شھادات مؤكدات بأیمان مقرونة باللعنة والغضب، وھذه الشھادات مخصوصة ت: فالمراد باللعان

ٌالزوج وإما الزوجة، فلیس ھناك لعان في اإلسالم یقع بین غیر الزوجین، فھو مختص بحالة معینة حددھا الشرع، ألمور وأسباب سننبھ 
دعیھ من زنا زوجتھ أو وھذه الشھادات یشھد فیھا الرجل الذي ھو الزوج أربع شھادات با إنھ لمن الصادقین فیما ی. علیھا إن شاء هللا تعالى

ھذا الولد لیس بولدي، فاللعان من الزوج على أحد ھذین : من نفي ولدھا منھ، فھو إما أن یقذفھا بأنھا زنت، وإما أن ینفي الولد، فیقول
ا، وھذا بالنسبة لشھادات األمرین، وقد یجتمع األمران بأنھا زنت، وأن الولد لیس بولده؛ ألنھ إذا كان اللعان بأحدھما، فمن باب أولى إذا اجتمع

فیما قذفھا بھ من : ٌوأما شھادات الزوجة فإنھا تشھد با أربع شھادات مقرونة بالیمین أن زوجھا كاذب فیما ادعاه من زناھا، أي. الزوج
یشھد على أن ھذا الولد لیس إما أن یشھد الزوج على أنھا زنت، وإما أن : ًإذا. الزنا، وتشھد إذا كان الزوج قد نفى ولدھا منھ أن الولد ولده

بولده، والمرأة حینما تشھد األربع الشھادات تضاد بھا وتقابل بھا شھادات الزوج، فتشھد أربع شھادات مؤكدة باألیمان أنھ كذب علیھا فیما 
مان مقرونة باللعن والغضب، وھذه الشھادات األربع المؤكدات باألی. ًادعاه من زناھا، وكذلك أیضا أنھ كاذب في نفي الولد، وأن الولد ولده

لعن هللا عز وجل : أما كونھا مقرونة باللعن فمن جھة الزوج، وأما كونھا مقرونة بالغضب فمن جھة الزوجة، والمراد باللعن والغضب
- لعنة هللا  الموجبة، ووصفت بكونھا موجبة؛ ألنھ إذ حلفھا أوجبت علیھ-والعیاذ با- وغضب هللا، فالزوج یحلف الیمین الخامسة وھي 

ً، وأوجبت علیھ عقوبة اآلخرة إذا كان كاذبا فاجرا في یمینھ، وفیما ادعاه من زنا زوجتھ أو نفي ولده منھا، ولذلك ثبت عن النبي -والعیاذ با ً
ُأنھ أخذ : لروایاتصلى هللا علیھ وسلم أنھ الزوج لما حلف الزوج األربعة األیمان والشھادات األربع األولى أوقفھ بعدھا، وجاء في بعض ا
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فضوح الدنیا أھون من فضوح اآلخرة، وعذاب ! اتق هللا: (ًعلى فمھ، وكل ھذا خوفا علیھ من لعنة هللا، وقال لھ النبي صلى هللا علیھ وسلم
 عما قلتھ، فحلف ًاتق هللا في نفسك، وال تحمل ما ال تطیق، فإن كنت كاذبا فارجع: ، أي) الدنیا أھون من عذاب اآلخرة، ویحك إنھا الموجبة

، وھذه -أي زوجھا-وأما بالنسبة للمرأة فالغضب في حقھا، فتحلف الیمین الخامسة أن غضب هللا علیھا إن كان من الصادقین . الرجل
ًھلك ھالكا عظیما؛ ولذلك جاء في :  موجبة لغضب هللا عز وجل، وإذا حل غضب هللا على العبد فقد ھوى، یعني-والعیاذ با-الخامسة  ً

عذاب الدنیا أھون من عذاب اآلخرة، وفضوح الدنیا أھون ! اتقي هللا: (الحدیث أنھ علیھ الصالة والسالم أوقف المرأة عند الخامسة وقال لھا
ِأنك لو حلفت ھذه الخامسة بأن غضب هللا علیك، فإنھ سیحل علیك : إنھا الموجبة، أي: ، فلما قال لھا)من فضوح اآلخرة، إنھا الموجبة 

َومْن یْحلْل علْیھ غضبي فقد ھوى : ، وهللا تعالى یقول في كتابھغضب هللا َ َ َ َ َ َْ َ َ ِ َ ِ ، وھذا إشارة إلى عظیم ما یصیبھ من البالء، حتى ھوى ]81:طھ[َِ
ًوسقط سقوطا قد ال یسلم معھ أبدا، وھذا أمر عظیم جدا، ولذلك إذا حدث اللعان على ھذه الصورة تنتقل الخصومة من خصومة الدنیا إ ً لى ً

حسابكما على هللا، هللا یعلم أن : (خصومة اآلخرة، ویكون أمر الزوجین إلى هللا عز وجل، كما قال صلى هللا علیھ وسلم في الحدیث الصحیح
أن المرأة لما أوقفت، وقال لھا النبي صلى هللا علیھ : منكما، وقد جاء في روایة أنس رضي هللا عنھ :، أي)أحدكما كاذب، فھل من تائب؟

 ...... !ال أفضح قومي سائر الیوم، فحلفتھا: ؛ تلكأت وكادت أن تعترف ثم قالت)إنھا الموجبة: (موسل
 

 سبب نزول آیات اللعان
 
 

ھذا اللعان وقع في زمان النبي صلى هللا علیھ وسلم، واختلف العلماء رحمھم هللا في قصتین صحیحتین ثابتتین عن رسول هللا صلى هللا علیھ 
لـھالل بن أمیة، وھو أحد الثالثة الذین خلفوا وتاب : عویمر العجالني من بني عجالن، والثانیة: وقعت لصحابي یدعى: ولىالقصة األ: وسلم

ھل نزلت آیات اللعان بسبب قصة عویمر أو بسبب قصة ھالل؟ : هللا عز وجل علیھم كما في قصة غزوة تبوك، فاختلف العلماء رحمھم هللا
مھم هللا واختاره بعض أئمة التفسیر أنھا نزلت في ھالل بن أمیة لما قذف امرأتھ بـشریك بن سحماء رضي هللا والذي علیھ أكثر األئمة رح

یا : العجالني، وقصتھ أنھ أتى إلى عاصم العجالني، وھو ابن عمھ فقال عن الجمیع، واختار اإلمام النووي رحمھ هللا أنھا نزلت في عویمر
 عن ھذا رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم، فانطلق -یا عاصم-، أیقتلھ فتقتلونھ أم كیف یفعل؟ سل لي ًالرجل یجد مع امرأتھ رجال! عاصم 

عاصم إلى رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم وسألھ، فكره النبي صلى هللا علیھ وسلم سؤالھ؛ ألنھ كان علیھ الصالة والسالم ال یحب المسائل 
ٌأعظم المسلمین جرما رجل سأل عن : (م تضیق على األمة؛ ولذلك كان یقول كما في مسند أحمد التي لم تقع خشیة أن تحدث تشریعات وأحكا ً

ًإن هللا أحل أشیاء فال تحرموھا، وحرم أشیاء فال تنتھكوھا، وسكت عن أشیاء رحمة بكم من : (، وقال)ّشيء لم یحرم، فحرم من أجل مسألتھ
 فلما جاء عاصم وسأل ھذا السؤال ولم یبین أنھ وقع لم یجبھ النبي صلى هللا علیھ وسلم، ، فكان یكره المسائل،)غیر نسیان فال تسألوا عنھا

قد كره رسول هللا : ھل سألت رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم؟ فقال لھ عاصم ! یا عاصم : فرجع عاصم إلى قومھ فجاءه عویمر ، وقال
 حتى آتي رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم فأسألھ، وكانت زوجتھ ابنة عمھ، فجاء ال أنتھي! وهللا: صلى هللا علیھ وسلم المسألة، فقال عویمر
لو أنھ قتلھ، لیس : ًالرجل یجد مع امرأتھ رجال أیقتلھ فتقتلونھ أم كیف یفعل؟ یعني! یا رسول هللا: إلى رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم فقال

ًتح ھذا الباب ألمكن كل شخص یكره شخصا أن یدعوه إلى بیتھ ثم یقتلھ، وقد یكون ٍعنده شھود یثبتون أنھ زان؛ ولذلك سیقتل بھ؛ ألنھ لو ف
إنھ قد نزل فیك وفي صاحبتك قرآن فاذھب فأت بھا، فذھب وجاء : (ًكارھا لزوجتھ، فیدعي زناھا بالرجل، فقال علیھ الصالة والسالم

 فإنھ أتى -ًوكان أخا للبراء بن مالك ألمھ-  ھالل بن أمیة رضي هللا عنھ وأما قصة). بامرأتھ، وتالعنا بین یدي رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم
! یا رسول هللا: ففي قصتھ أنھ قال ٌإلى رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم وھو جالس بین أصحابھ فقذف امرأتھ بـشریك بن سحماء، أما عویمر

نھ تلفظ باللفظ الصریح أن امرأتھ زنت بـشریك بن سحماء ، قال عبد هللا بن ًالرجل یجد مع امرأتھ رجال، أیقتلھ فتقتلونھ؟ أما ھالل بن أمیة فإ
سمى : إن ھالل بن أمیة أتى رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم وقذف امرأتھ بـشریك بن سحماء، یعني: عباس كما في صحیح البخاري وغیره

: ٌیعلم إني صادق فیما أقول، فقال لھ النبي صلى هللا علیھ وسلم! هللالقد رأیت بعیني وسمعت بأذني، و! یا رسول هللا: الرجل الذي وجده، وقال
ًیعلم إني صادق وسینزل هللا في قرآنا یصدقني! وهللا! ما كذبت یا رسول هللا! وهللا: (، فقال ھالل )ٌالبینة أو حد في ظھرك( ، فقال علیھ )ّ

الحد في أول اإلسالم على كل من قذف زوجتھ أو غیرھا، فإما أن یثبت ٌالبینة أو حد في ظھرك؛ ألن هللا عز وجل أثبت : الصالة والسالم
، یعني إما أن )ٌالبینة أو حد في ظھرك: (-على األصل-زناھا بالبینة أو یقام علیھ الحد، وھو ثمانون جلدة، فقال النبي صلى هللا علیھ وسلم 

اس رضي هللا عنھما یؤكد أن القصة أول ما حدثت مع ھالل بن تحضر البینة أو أقمت علیك الحد، وسیاق الحدیث في الصحیح عن ابن عب
، وھذا یرجع ویقوي )ٌالبینة أو حد في ظھرك: (أمیة ؛ ألن النبي صلى هللا علیھ وسلم خاطبھ باألصل الذي سبق نزول آیات اللعان، فقال لھ

، اعتذر الرجل بما )ٌالبینة أو حد في ظھرك: ( علیھ وسلمأنھا نزلت أول ما نزلت في ھالل، وھو مذھب األكثرین، فلما قال لھ النبي صلى هللا
اعتذر، وإذا برسول هللا صلى هللا علیھ وسلم ینزل علیھ الوحي، فلما نزل على رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم الوحي أمره أن یحضر المرأة 

ّوإنھا زنت، وإن الحمل الذي في بطنھا لیس منھ، ثم خمس ثم أمرھما أن یتالعنا، فبدأ بـھالل فشھد أربع شھادات با إنھ لمن الصادقین، 
ًإلیھ فإن جاءت بھ أصیھبا  انظروا: (بشھادة أن لعنة هللا علیھ إن كان من الكاذبین، ثم بعد ذلك شھدت المرأة أیمانھا، فقال صلى هللا علیھ وسلم ُ

، فجاءت بھ على صفة الرجل ) خدلج الساقین فھو للذي ذكر، وإن جاءت بھ أورق- قد كذب والولد ولده: یعني-أحمش الساقین فھو لـھالل 
 ...... !الزاني والعیاذ با

 
 الحكمة من تشریع اللعان بین الزوجین
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ًاللعان تشریع حكیم شرعھ هللا من فوق سبع سماوات، وبین شأن ھذا األمر العظیم، وجعل لھ أحكاما خاصة، والسبب أن القضایا التي تقع  ّ
یتیسر فیھ الدلیل وتقوم فیھ الحجة من إقرار أو شھوٍد عدول یشھدون بأن المرأة أو الرجل قد : القسم األول: تنقسم إلى قسمینفیھا الخیانة 

یا رسول : ال یتیسر فیھ وجود الدلیل؛ ولذلك قال سعد رضي هللا عنھ كما في الحدیث الصحیح: القسم الثاني. وقعا في زنا، وحینئٍذ ال إشكال
ًكعا لو أنھ تفخذھا رجل أیقتلھ فیقتل أو یذھب فیحضر الشھود فیفرغ الرجل من حاجتھ؟ ألنھ یصعب إحضار أربعة شھود، وھذا أرأیت ل! 

ّ بیان حكمة التشریع في وجوب أن یبلغ النصاب أربعة شھود، وقد خص -باب حد الزنا إن شاء هللا في-الباب شددت فیھ الشریعة كما سیأتي 
م البالء فیھ، فالضرر ال یقتصر على المرأة وال على الزوج، بل ینتشر إلى أھل المرأة وإلى أھل الزوج، ومثل ھذا أمر الزنا بذلك، لعظی

ًاألمر تسفك بھ الدماء، ویحصل فیھ من الشر ما هللا بھ علیم، إضافة إلى أن الناس عندھم نوع من التساھل في القذف بسبب شدة الغیرة، فقد 
ًوعلى كل حال، لما كان أمرا زوجیا لھ أحكام خاصة وضعت . ًفیتھم امرأتھ ویبادر باتھامھا، والعكس أیضایكون الرجل شدید الغیرة  ً

الشریعة لھ ھذا التشریع، إذ غالب الظن أن الرجل ال یقدم على اتھام امرأتھ وال یقدم على نفي ولده منھا واألمر بخالف ما یقول؛ فالغالب أن 
ً جریئا على محارم هللا وجریئا على الكذب على هللا عز -والعیاذ با-ً إذا كان صادقا، أما الشذوذ وكون الرجل الرجل ال یقدم على اللعان إال ً

وجل بشھادة األیمان؛ فھذه أحوال نادرة، لكن الغالب أن الزوج ال یمكن أن یأتي إلى فراش الزوجیة فیتھم زوجتھ وینفي ولده منھا إال وھو 
ًه ما یدل على ما یثبت صدق دعواه، فنظرا إلى أن الرجل یحتك بزوجتھ ویطلع على أمور زوجتھ ویدخل على ٌصادق فیما یقول أو عند

زوجتھ في أحوال مختلفة؛ ففي ذلك مظنة أن یقع على شيء، ثم ھذا الشيء قد یقع فجأة فال یتیسر لھ وجود الدلیل، وھذا الذي جعل بعض 
ًیھ وسلم، فجعلت الشریعة حال خاصا بھذه األیمان التي ُیدفع بھا الضرر عن الزوج فال یلحق بھ الصحابة یشتكون إلى رسول هللا صلى هللا عل ً

ًما دنس فراشھ من ولد الحرام، وأیضا یدفع بھ الضرر عن المرأة إذا اتھمت بالباطل، فعدل هللا عز وجل بین االثنین، وجعل ھذه الحالة 
ً الزوج على أمره وكذبھ أو أصرت الزوجة على كذبھا؛ ألنھ البد أن یكون أحدھما كاذبا، الخاصة واألمر الخاص مرده إلى اآلخرة إذا أصر

ًفجعل لھا ھذا التشریع الخاص الذي یخوف بھ الزوج وتخوف بھ الزوجة، فإما أن یقدما وإما أن یحجما، وأمر اللعان فیھ تفصیل، فتارة یجب  ّ
ًأن یالعن زوجتھ، وتارة یباح لھ فإن شاء العن وإن شاء ترك ویكون األفضل لھ ًعلى الرجل أن یالعن زوجتھ، وتارة یحرم على الرجل 

أما في الحالة األولى وھي التي یجب على الرجل أن یالعن زوجتھ فھي أن یتحقق من زناھا أو یتحقق أن الولد لیس بولده، مثل أن . الستر
د وقعت الفاحشة بالصفة المعتبرة في إثبات جریمة الزنا، فیرى فرجھ في یدخل فیراھا على الزنا، فیرى بعینیھ ویسمع بأذنیھ ویتحقق أنھ ق

ًفرجھا على الصفة التي ال لبس فیھا وال غموض، فلو أنھ رآه مختلیا بالمرأة فال یكفي ھذا إلثبات الزنا، فإنھ ربما كان الرجل لم یجامعھا 
سھا كما یحدث من بعض النساء فتتمنع، فلیس وجود الرجل مع المرأة بعد، وقد یكون ما بینھما عالقة غرام ومحبة، وتمنعھ المرأة من نف

ًكافیا إلثبات الزنا، وھذا أمر عام ال یختص بالزوجین، فعلى كل مسلم أن یعلم أن هللا سائلھ ومحاسبھ عن اتھامھ إخوانھ المسلمین، فال یجوز 
فالزوج یحكم بأنھ متأكد وعلى یقین . ة للزوج أو یقر الرجل على نفسھلھ أن یثبت الزنا على رجل أو على امرأة حتى یرى بعینھ أو تقر المرأ

أن تقر لھ زوجتھ وتخبره أنھا فعلت ھذا الشيء، وأنھ : ثانیھما! أن یرى بعینیھ الفاحشة، نسأل هللا السالمة والعافیة: من زناھا بدلیلین أحدھما
في أمانتھم وصدقھم وعدالتھم فیشھدون عنده أنھم رءوا زوجتھ على الزنا وفي حكم الیقین غلبة الظن أن یأتي شھود یثق فیھم و. وقع منھا

أن یرى بعینیھ ویشھد ذلك : األولى: ھناك حالتان یتحقق فیھا الزوج من زنا الزوجة: ًإذا. ویشھدون بالصفة المعتبرة في إثبات حد الزنا
ثانیة ھي غالب الظن، ویندرج في حكم الیقین أن تخبره الزوجة كما أن یشھد عنده العدول، فاألولى تندرج تحت الیقین وال: الثانیة. بنفسھ
 ...... .ذكرنا

 
 حكم اللعان

 
 الحالة التي یجب فیھا اللعان

 
إذا تحقق الرجل من زنا زوجتھ فیجب علیھ أن یالعن إذا ترتب على ھذا الزنا حمل وولد، وقطع بأن ھذا الولد لیس بولده، : الحالة األولى
ًیجامعھا، أو مثال حدث الحمل من ھذا الزنا فتركھا بعد زناھا وتحقق أن ھذا الحمل من حمل الزنا وأنھ لیس بولده، فحینئٍذ إذا لم ًمثال ألنھ لم 

ًیستطع أن یتخلى عن ھذا الحمل إال باللعان بحیث یتأكد أنھ لو سكت عن ھذه الجریمة سیبقى الولد ینسب لھ، وسیكون ھذا الولد شریكا 
یجب علیھ أن : میراث ویستحل النظر إلى من ال یجوز النظر إلیھن، وكذلك أوالد أوالده، وما یتبع ذلك من تبعات، قال العلماءألوالده في ال

ًیالعن، لكن لو أمكنھ أن یتخلص من ھذا الولد مثل أن تعترف لھ بالزنا بعد وضعھا الولد، فأمكنھ أن یأخذ الولد ویجعلھ لقیطا فیخرجھ إلى 
ًطریق ویضع معھ ماال لیأخذه أحد الناس، ولم یحصل ضرر على فراشھ، ولم ینسب الولد إلیھ، فإذا انعدم عنھ الضرر فحینئٍذ سابلة أو إلى 

ًهللا عز وجل؛ ألن الستر في الزنا مندوب إلیھ شرعا، وأجمع العلماء رحمھم هللا على أن الشھود  ًإن شاء سترھا وھذا أفضل وأعظم أجرا عند ٌ
 إذا رءوا الرجل یزني فاألفضل لھم أن یستروه؛ ألن النبي صلى هللا علیھ وسلم ثبت عنھ في صحیح مسلم من حدیث بریدة -ةولو كانوا أربع-

ًإني أصبت حدا فطھرني، ! یا رسول هللا: (ٌبن حصیب رضي هللا عنھ أنھ جاءه ماعز بن مالك رضي هللا عنھ وھو جالس في المسجد، وقال
ًإني أصبت حدا ! یا رسول هللا: ویحك ارجع فاستغفر هللا ثم تب إلیھ، فرجع غیر بعید، ثم أتاه وقال: ھ وسلمفقال لھ النبي صلى هللا علی

ًأن ماعزا اعترف وأقر ومع ذلك صرفھ النبي : وجھ الداللة. ، فكرر علیھ أربع مرات)ویحك ارجع فاستغفر هللا ثم تب إلیھ: فطھرني، فقال
ّر نفسھ، وأن یراجع نفسھ في ھذا، وأمره أن یتوب لعل هللا أن یتوب علیھ، ولذلك لما أقیم علیھ الحد وفر، صلى هللا علیھ وسلم، وأمره أن یست

، فھذا یدل على رحمة هللا عز وجل بعباده، وھذا أمر أجمع علیھ العلماء أن )ھال تركتموه لیتوب فیتوب هللا علیھ: (قال علیھ الصالة والسالم
 في الجریمة، وأراد أن یعترف؛ فباإلجماع أنھ یرغب في ستر نفسھ، -والعیاذ با-ناه، حتى الشخص لو وقع األفضل أن یستر على الزاني ز

من ابتلي بشيء من ھذه ! أیھا الناس: (ولذلك فإن النبي صلى هللا علیھ وسلم بعد قضیة ماعز والمرأة التي اعترفت بالزنا قام على المنبر وقال
فھذا محل إجماع بین العلماء رحمھم هللا أن األفضل واألكمل أن یستر نفسھ، لكن إذا كان ھناك ضرر مثلما ). القاذورات فلیستتر بستر هللا
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أنھ لو سكت وستر علیھ فمعنى ذلك أن فراشھ یلوث، وأنھ یحصل علیھ الضرر، فال إشكال حینئٍذ في كونھ یجب علیھ أن یدفع عن : ذكرنا
أال یمكنھ دفع الضرر المترتب على : الثاني. أن یتحقق من زناھا: األول: لوجوب المالعنة جانبانو. نفسھ الضرر حتى ال ینسب الولد إلیھ

فاألفضل أن یستر . زناھا، وھو الولد، فحینئٍذ یجب علیھ أن یالعن، وإذا أمكنھ دفع ضرر الولد بإخراجھ عنھ وعن فراشھ ودفع بالئھ عنھ
ًفالمرأة التي وقعت في الحرام ثم تابت توبة نصوحا، وظھرت الدالئل : ھذا فیھ تفصیلالمرأة، لكن ھل یبقي المرأة عنده أم یسرحھا؟  ً

والقرائن على أنھا تائبة إلى هللا عز وجل، وأنھا كارھة لھذا األمر، فمذھب طائفة من العلماء أنھ یشرع لھ أن یسترھا وأن یضمھا إلیھ، 
وأما إذا خشي . ً ویفسد حالھا أكثر، فیضمھا إلیھ وخاصة إذا كانت قریبة أو نحو ذلكًخاصة إذا غلب على ظنھ أنھ لو طلقھا قد تقع في الزنا،

أنھا تكذب في توبتھا أو لم یظھر لھ الدلیل على صدق توبتھا فال یجوز لھ أن یبقیھا؛ ألن ھذا یعرض فراشھ ونسبھ للحرام، ویؤثر علیھ 
ًعا إذا ثبت أنھا زانیة أن یضیق علیھا حتى تدفع لھ المھر ویخالعھا خلعا وعلى ذریتھ ونسبھ، فال یجوز أن یبقي مثل ھذه، ویجوز لھ شر ً

ًشرعیا؛ ألنھ إذا أتت بفاحشة مبینة فمن حق الزوج أن یضیق علیھا حتى ترد لھ مھره؛ ألنھا خانت عشرتھ، وأفسدت علیھ فراشھ، ویكفیھ ما 
ویشكل على ھذا . ً خیرا منھا، وال یجوز لھ إذا علم أنھا زانیة أنھ یبقیھابلي بھ من العذاب، وحینئٍذ یأخذ حقھ من المھر لعل هللا أن یعوضھ

، )إني أخشى أن تتبعھا نفسي، فأمره أن یمسكھا! یا رسول هللا: طلقھا، قال: إن امرأتي ال ترد ید المس فقال علیھ الصالة والسالم: (حدیث
العلل المتناھیة في : ممن أشار إلى ضعفھ اإلمام الجوزي رحمھ هللا في كتاب ضعیف اإلسناد، ضعفھ العلماء رحمھم هللا، و- ًأوال- ھذا الحدیث 

إن : ّبیان األحادیث الواھیة، وبین أنھ حدیث موضوع، ومن أھل العلم من حسن ھذا الحدیث، وعلى فرض تحسینھ یجاب عنھ بأجوبة، منھا
باألخدان، فكانت المرأة لھا : د ما كان في أعراف الجاھلیة بما یسمى، لیس المراد بھ الزنا، وإنما المرا)إن امرأتي ال ترد ید المس: (قولھ

عند الكفار أن المرأة المتزوجة یكون لھا  عشیق وعشیر یقبلھا ویلمسھا ولكن دون أن یزني بھا، كما یقع اآلن في أعراف الجاھلیة المعاصرة
ْوال ُمتخذات أخ: صدیق أو لھا خدن، وھذا الذي عناه هللا بقولھ َ ِ َِ َّ ترد : ، فھذا الخدن قد یستمتع من المرأة بما دون الفرج، فقولھ]25:النساء[ٍَدان َ

أنھا یستمع بھا بما دون الفرج، وھذا الجواب اختاره غیر واحٍد ومنھم اإلمام ابن القیم رحمھ هللا، وعلى كل حال، فقد دلت : ید المس، أي
ًالزاني ال ینكُح إال زانیة أْو ُمشركة : ًخاصة إذا لم تتب من زناھا؛ ألن هللا یقولالنصوص على أنھ ال یجوز أن یمسك بعصمة المرأة الزانیة  ًَ َِ ْ َ َ َِ ِ َِّ َّ

م ذلك على الُمْؤمنین  َوالزانیة ال ینكُحھا إال زان أْو ُمشرك وُحرِّ َ َ َ َ َ َ َِ ِ ِ ِ ِْ َُ ََّ ََّ ٌ ِ ْ َ ٍ َ  ، فال یجوز للرجل أن یتساھل في ھذا األمر؛ ألنھ ینشر الفساد،]3:النور[ِ
ًویعین على الفساد، والشریعة ما جاءت بالمعونة على الفساد، وال شك أن الرجل إذا ضعف في مثل ھذه األمور كان دیوثا   یقر -والعیاذ با-ّ

الحرام في أھلھ، فعلیھ لعنة هللا عز وجل، فال یجوز التساھل في مثل ھذه األمور، إنما یشرع الستر إذا كانت المرأة معروفة بالمحافظة 
ًوحصل الزلل منھا، فكل حالة تدرس على حدة، ویرجع فیھا إلى أھل العلم، ففي بعض األحوال یكون الرجل متساھال في فراش المرأة 
ویغیب عنھا الشھور فتقع في الحرام بسبب الزوج، وقد تكون ھناك أمور مھیأة مثل تساھلھ في اختالط أقاربھ بھا واحتكاكھم بھا ونحو ذلك، 

  .األصل الشرعي یقتضي أنھ یجب أن نحافظ على الفراش، وھذه ھي الحالة األولى التي یجب فیھا اللعانوعلى كل حال ف
 

 الحالة التي یحرم فیھا اللعان
 

ًیحرم اللعان إذا كان الرجل كاذبا على زوجتھ فیتھمھا بالباطل ویتھمھا بالزور، وھذا األمر من السبع الموبقات التي ذكرھا : الحالة الثانیة
ّسول هللا صلى هللا علیھ وسلم في حدیث أبي ھریرة في الصحیح، وحذر النبي صلى هللا علیھ وسلم أمتھ منھا، ومنھا قذف المحصنات ر

الغافالت المؤمنات، وتوعد هللا عز وجل من فعل ذلك باللعنة في الدنیا واللعنة في اآلخرة، والعذاب العظیم في الدنیا واآلخرة، ویفضحھ هللا 
س األشھاد؛ فتشھد علیھ یده وتشھد علیھ رجلھ ویشھد علیھ لسانھ بما افتراه على المرأة البریئة من الزور والبھتان، والتساھل في على رءو

التھم والقذف أمر عظیم، ومن تأمل نصوص الشریعة في الكتاب والسنة وجدھا تعظم حرمة المسلم، حتى أن النبي صلى هللا علیھ وسلم قرن 
لربما كان قتل اإلنسان أھون عنده من أن ُیطعن في عرضھ، ولكن ال شك أن هللا سبحانھ وتعالى یعین البريء ویحفظھ العرض بالدم، و

ویثبتھ؛ ألن من یصبر یصبره هللا، وھذا البالء یرفع هللا بھ درجتھ؛ ولذلك قدر هللا عز وجل ھذا البالء لخیر األمة صلوات هللا وسالمھ علیھ؛ 
بر على التھم، ویعلم كل مؤمن وكل مؤمنة أن یتجلدا في مثل ھذا البالء الذي یصدر من ھذه النوعیة من الناس التي ال ّحتى ُیعلم أمتھ الص

ًتبالي بما تقول، وتلصق التھم بأتفھ األشیاء، فتجد الرجل بمجرد أن یرى غریبا دخل بیتا اتھمھ بالزنا ًوبمجرد أن یرى امرأة في مكان ! ً
مر ینبغي للمسلم أن یتقي هللا عز وجل فیھ، وأن یخاف هللا سبحانھ وتعالى، وأن یلتمس إلخوانھ وأخواتھ المؤمنات فھذا أ! اتھمھا بالزنا

األعذار، وأن ینزل نفسھ منزلتھم، وإذا فعل ذلك حفظ هللا لھ دینھ، وحفظ لھ عرضھ، ومن صان أعراض الناس صان هللا عرضھ، ومن عف 
ًأعرف أناسا لھم عیوب سكتوا عن عیوب الناس فسكت الناس عن عیوبھم، : ( ام مالك رحمھ هللاعن الناس عفت الناس عنھ، قال اإلم

ًوأعرف أناسا ال عیوب لھم تكلموا في عیوب الناس فأحدث الناس لھم عیوبا فتھمة الزوج لزوجتھ بالحرام أمر عظیم، وأجمع العلماء على ). ً
جوز لھ أن یالعن، فإذا بلغت بھ الجرأة أن ادعى ذلك في مجلس القضاء، وطلب أن یالعن ٌأن اللعان في ھذه الحالة محرم على الزوج، وال ی

أن لعنة هللا علیھ :  ثم یقول في الموجبة الخامسة-والعیاذ با-زوجتھ فاألمر أشد والمصیبة علیھ أعظم؛ ألنھ سیحلف األیمان الفاجرة الكاذبة 
  !نة هللا عز وجل والعیاذ باّإن كان من الكاذبین، وإذا قالھا حلت علیھ لع

 
 الحالة التي یجوز فیھا اللعان وعدمھ

 
: والحالة الثالثة ھي. التحریم، وھما شبھ مجمع علیھا بین العلماء رحمھم هللا: الوجوب، والحالة الثانیة وھي: ذكرنا الحالة األولى وھي

ل، ففي ھذه الحالة من حقھ أن یضیق علیھا فیما بینھ وبینھا حتى تفتدي، الجواز، إذا اطلع الرجل على زنا زوجتھ ولم یحدث من ھذا الزنا حم
 - كما ذكرنا-ومن حقھ أن یالعنھا، فإذا شاء أن یالعنھا العنھا، وإذا شاء أن یضیق علیھا حتى تفتدي ویسرحھا فعل ذلك، واألفضل واألكمل 

  .ًذا أراد أن یطلقھا وال یأخذ شیئا فإن هللا عز وجل سیعوضھأن یسترھا أال یالعنھا، وإذا أراد أن یأخذ حقھ بأن تفتدي أخذه، وإ
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 وصیة لمن ابتلي في عرضھ

 
ٌأن خیانة الفراش والوقوع في الحرام بالء عظیم، ومن ابتلي بشيء من ذلك فعلیھ أن یصبر، وأن : والذي ینبغي أن ینبھ علیھ في مثل ھذا

 بالعبد لیس ھناك أحب إلى هللا من أن یصبر ویرضى بقضاء هللا وقدره، وقد جاءت ّیعلق قلبھ با سبحانھ وتعالى؛ ألن البالء إذا حل
ًالنصوص في كتاب هللا وسنة النبي صلى هللا علیھ وسلم تبشر من صبر عند البالء، فكما أن البالء یكون في الجسد یكون أیضا في العرض؛ 

لھ خصیة واحدة كما ثبت في : إنھ آدر، أي: علیھ السالم تكلموا فیھ وقالواولذلك ابتلى هللا عز وجل بالبالء بالعرض أنبیاء هللا، فموسى 
، )ال یغتسل معنا وإال وفیھ عیب: إنھ آدر؛ ألنھ كان ال یغتسل معھم، فقالوا: أن هللا عز وجل ابتاله بكالم بني إسرائیل فیھ فقالوا: (الصحیحین

هللا، ویمرض فیما بینھ وبین  ین في قلوبھم مرض، فالقلب یمرض فیما بینھ وبینفاختلقوا لھ ھذا العیب، وھذا ابتالء من هللا عز وجل للذ
الناس، فللقلوب أمراض بسبب تعدیھا على حقوق هللا عز وجل ومحارمھ، وللقلوب أمراض بسبب تعدیھا على حقوق المسلمین وواجباتھم، 

وقد ذكر هللا عز وجل أن القوم ! قلب نسأل هللا السالمة والعافیةفإذا وجد المرء نفسھ ال یرعوي عن إلصاق التھم بإخوانھ فھذا مرض في ال
إنھ آدر، فشاء هللا عز وجل : البھت كالیھود یحل هللا علیھم سخطھ وغضبھ بسبب أذیتھم للناس، فأوذي موسى علیھ الصالة والسالم فقیل عنھ

ً الحجر عاریا أمام الناس، وھذا ابتالء، فال یظن أحد أنھ أن ینزل ویغتسل، وأمر هللا الحجر أن ینطلق بثیابھ، فأصبح موسى یركض وراء
 دون أن یمحص ودون أن یؤذى ودون أن یبتلى، فتجد من عنده ضعف إیمان إذا ابتلي بمثل ھذه - ما دام عنده إیمان-سیخرج من الدنیا 

ًقا إلى ضیق كما قال صلى هللا علیھ المصائب طاش عقلھ وذھب عنھ رشده، فأخذ یسب ویشتم ویضیق على نفسھ ویكدر عیشھ؛ فیزداد ضی
 قد تزني -والعیاذ با-، فیضیق على نفسھ، وھذا من عالمة الخسران، حتى إنھ )رضي فلھ الرضا، ومن سخط فعلیھ السخط فمن: (وسلم

 فیجمع هللا - والعیاذ با- ًامرأتھ ویطلع على زناھا فیتكلم فیھا ویفضحھا ویشھر بھا ویغتابھا، فیحمل ذنوبا وسیئات قد تذھب صالتھ وصیامھ
مصیبتھ في أھلھ، وأذیتھ لھا بعد وقوعھا في ھذا الحرام، فیجب علیھ أن یصبر ویتجلد، ولذلك قرن هللا الصبر بالتقوى، : لھ بین مصیبتین

ر، واألئمة والخطباء فإذا ابتلي شخص بمثل ھذه األمور فإنھ یوصى بالصب. حفظ اللسان، وحفظ الجوارح واألركان، وحفظ الجنان: والتقوى
وطالب العلم والعلماء والموجھون واألصدقاء والقرناء علیھم إذا اطلعوا على مثل ھذه األمور أن یثبتوا من ابتلي بھا؛ ألنھ لیس ھناك فرج 

بت عن أم المؤمنین أقرب من فرج هللا لمن صبر وصابر ورابط، ویوصى المبتلى بذلك بالرجوع إلى هللا سبحانھ وتعالى وااللتجاء إلیھ كما ث
ًعائشة رضي هللا عنھا في قصتھا التي ھي من أعظم القصص عبرة وعظة، في قوة إیمانھا وثبات جنانھا وصدق التجائھا إلى ربھا، حتى 

ًما كنت أظن أن ینزل هللا في قرآنا: (جاءھا هللا بالفرج من حیث لم تحتسب وقالت ى أنھا من ، فأنزل هللا براءتھا من فوق سبع سماوات، حت)ّ
، )بل أشكر هللا! ال، وهللا: اشكري رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم قالت: (كمال إیمانھا وتوحیدھا وتعظیمھا  سبحانھ وتعالى لما قیل لھا

هللا عنھا فابتدأت بشكر هللا قبل شكر أي أحد؛ ألنھا مرت علیھا ساعات وأیام قاست فیھا وعانت ولیس معھا إال هللا وحده، حتى أنھا رضي 
إن كنت أذنبت ! یا عائشة : ( وقال- كما في الصحیح-وأرضاھا لما عظم البالء وجلست عند والدیھا جاءھا رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم 

لشرك، ًإن كنت أذنبت ذنبا فتوبي إلى هللا واستغفریھ، لیس ھناك أعظم من ا! ، وانظروا كیف الرحمة والیسر)ًذنبا فتوبي إلى هللا واستغفریھ
َقْل للذین كفُروا إْن ینتُھوا ُیغفْر لُھم ما قد سلف : ولیس بعد الكفر ذنب، ومع ذلك أمر هللا المشركین أن یتوبوا إلیھ فقال َ َ َ ََ َْ َ َ ْ َ َ َْ ِ ِ َِّ ، فرحمة ]38:األنفال[ُ

وعبرة ألھل الزوج وأھل الزوجة، وسلوى ًهللا واسعة، إن كنت أذنبت ذنبا فتوبي إلى هللا واستغفریھ، قصة فیھا عبرة للزوج وعبرة للزوجة، 
أجیبوا رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم فما استطاعوا أن : للمؤمن، فقال لھا ھذه الكلمات، فقالت ألبیھا وأمھا رضي هللا عنھم وأرضاھم

ِّقال إنما أشكوا بثي : - السالمما استطاعت من شدة ما تعانیھ أن تتذكر اسم یعقوب علیھ-ال أقول إال كما قال أبو یوسف : یجیبوه، فقالت ََ َ َُ ْ َّ ِ َ
ِوُحزني إلى هللا  َّ َ ِ ِ ْ ً، فصبرت صبرا جمیال واستعانت با جل وعال، فما لبث أن نزل الوحي على رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم ]86:یوسف[َ ً

مھات المؤمنین ویتكلمون في الصحابة كان ببراءتھا، والعلماء رحمھم هللا لما تكلموا عن بعض أھل الزیغ والضالل الذین یطعنون في أ
ال أشك في كفر من اتھم عائشة رضي هللا عنھا؛ ألنھ یكذب نص القرآن، وھذا بال مریة، ویكاد یكون باإلجماع أن من : بعض العلماء یقول

 فجعل هللا لھا ھذا الشرف قذف عائشة كافر؛ ألن هللا عز وجل نص على براءتھا، ونص على طیبھا، ونص على أنھا مبرأة مما اتھمت بھ،
وھذا الفضل، حتى أن القرآن یتلى ویتقرب إلى هللا عز وجل ببراءتھا رضي هللا عنھا وأرضاھا، فھذه عاجل بشرى هللا عز وجل ألولیائھ، 

ل أن كید الشیطان وحینما تنزل مثل ھذه البالیا على اإلنسان تضیق علیھ الدنیا بما رحبت، ولكن حبل الباطل قصیر، وكما بین هللا عز وج
ٍضعیف، فتضیق األمور وتعظم وتشتد ویصبح اإلنسان في ھم وغم ال یعلمھ إال هللا عز وجل، لكن ال یلبث أن یأتیھ الفرج ویكون أقرب إلیھ 

َبْل نقذُف بالحق على الباطل فیدمغُھ فإذا ُھو ز: ًمن حبل الورید، فإذا باألمر كأن لم یكن شیئا َ ُ َ ِّ ََ َ َ َ َ َ ََ ِ ِْ ِ ِ ِْ َْ ٌاھق ْ ، ولكن العجیب أن بعض ]18:األنبیاء[ِ
 یجعل هللا براءتھ في اآلخرة وال یجعل براءتھ في الدنیا، فقد یتكلم فیھ الناس فإذا وقف بین -ولعل هللا عز وجل یحبھ-الناس لقوة إیمانھ وثباتھ 

ْھذا یْوم ینفُع الصادقین صدقُھم : ىیدي هللا عز وجل وأظھر هللا صدق الصادقین وكذب الكاذبین، فعندھا كما قال هللا تعال ُُ ْ ِ ِ ِ ََّ َ َ ََ ] 119:المائدة[َ
فالمرأة والرجل إذا ابتلیا بمن ال یتقي هللا عز وجل في أعراض المسلمین، فیتكلم فیھم ویتھمھم بالزور والباطل، فما علیھما إال أن یصبرا، 

األمور، وباألخص إذا كان الظلم من القریب، فأخوھا بمجرد أن یرى ًواألمر في حق النساء آكد وأوجب، فإن النساء ُیظلمن كثیرا في ھذه 
أقل األشیاء یضخم األمور ویتھمھا عند والدیھا أو یضیق علیھا، فھذا أمر ینبغي أن ینصح فیھ الناس وأن یذكروا با عز وجل، وعلى المرأة 

 دینھا وعلى كرامتھا وعلى عفتھا، وعلیھا إذا رأت من أخیھا أو زوجھا  أن تحافظ على-ًدائما- ًأیضا أال تفتح على نفسھا أبواب التھم، وعلیھا 
ًأو قریبھا تضییقا في أمر أال تعتقد أنھ یسيء الظن بھا، بل إنھ قد یخاف اإلنسان على عرضھ، وهللا یعلم أنھ قد یضحي بدمھ وبأغلى ما یملك 

 ...... .من محبتھ ألھلھ وقرابتھ، فعلیھا أن تتحمل ذلك وأن تتقبلھ
 

 الذب عن أعراض المسلمین وحرمة الطعن فیھم
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ٌأن الوعید الشدید ثابت في كتاب هللا وسنة النبي صلى هللا : والوصیة األخیرة التي ینبغي أن یوصى بھا وھي عبرة تنبني على ھذه المسألة
مسلمین، وإذا كان ھذا في العرض فقط، فما علیھ وسلم باللعنات والدركات والعذاب الشدید في الحیاة وبعد الممات لمن تكلم في أعراض ال

بالك بمن یتكلم في عقیدة اإلنسان أو یتكلم في فكر اإلنسان؟ األمر أشد، والعرض أھون من االعتقاد، وھذا ال یعني أن یتساھل اإلنسان مع 
للمسلم أن یستطیل على عرض أخیھ المسلم، ولنعلم أن هللا عز وجل لم یحل . أھل الزیغ والضالل إنما المراد أن یتأكد وأن یتحفظ فیما یقولھ

وأن هللا ال یرضى الباطل وال یرضى الزور وال یرضى البھتان، وأن ینزل نفسھ منزلة من یتكلم فیھ، وأال یقبل لنفسھ وال لمتكلم وال سامع 
ھذا، بل علیھ أن ینصحھ بأن یتقي هللا  تھمة أو لمزة أو شيء من -خاصة إذا كان من الدعاة أو األخیار أو الصالحین-أن ینقل إلیھ عن أحد 

عز وجل، ولذلك ضرب الصحابة رضوان هللا علیھم أروع األمثلة في الذب عن أعراض المسلمین، حتى أن هللا سبحانھ وتعالى أشاد بھذا، 
َّظن ا: فـأبو أیوب األنصاري رضي هللا عنھ وأرضاه لھ موقف مع أم أیوب حینما وقعت حادثة اإلفك، قال هللا ْلُمْؤمنون والُمْؤمنات بأنفسھم َ ِ ِ ِ ُِ َُ ِ ُ َ ْ َْ َ

ًخْیرا  ، وھذه اآلیة نزلت في أبي أیوب وأم أیوب لما بلغھم خبر اتھام عائشة رضي هللا عنھا، فبرءاھا واستبعدا ذلك منھا ورفعاھا ]12:النور[َ
َّظن ا: (رضي هللا عنھما، وھي أھل لذلك، وبعیدة عن تلك التھمة، فیقول هللا عز وجل ْلُمْؤمنون والُمْؤمنات بأنفسھمَ ِ ِ ِ ُِ َُ ِ ُ َ ْ َْ ظن المؤمنون، : ، فقال(َ

ًفوصفھم بأنھم أھل إیمان؛ فال تجد شخصا یبرئ سمعھ ویبرئ لسانھ عن أعراض المسلمین وعن الطعن في الناس إال وفیھ إیمان یردعھ 
الخوف من هللا عز وجل ومراقبة هللا سبحانھ : يء مثلویزجره، وفیھ خوف من هللا سبحانھ وتعالى، وال یصلح سلوك اإلنسان وتصرفاتھ ش

ًوتعالى واإلنصاف والعدل؛ ألن الشخص الذي كما ال یحب أن ُیظلم فال یظلم الناس، فتجد الشخص الذي یخاف أن یرتكب حدا من حدود هللا 
َظن الُمْؤمنون : (سلمین، قال هللا تعالىعز وجل ال یقع في إخوانھ المسلمین، فال یأذن لسمعھ وال یأذن للسانھ أن یستبیح أعراض الم ُ ِ َّْ َ

ْوالُمْؤمنات بأنفسھم ِ ِ ُِ َ ِ ُ َ ْ بأنفسھم في قول : بأنفسھم، فنزل أخاك المسلم منزلة نفسك التي بین جنبیك، ومعنى: بإخوانھم، وإنما قال: ، وما قال)َ
َّوال تقتلوا أنفسكم إن: بإخوانھم، كما قال تعالى: جماھیر المفسرین ِ ْ ُ ُ ُ َْ ََ ُ ً هللا كان بكم رحیما َ ِ َ َْ ُ ِ َ َ ال تقتلوا إخوانكم، وانظر إلى جمال : ، أي[29:النساء[َّ

لت مْن لدْن حكیم خبیر : ّالقرآن وعلو ھذا األسلوب الرباني المنزل من لدن حكیم خبیر ٍالر كتاب أْحكمت آیاتُھ ثم فصِّ ِ َ ْ ْ ٍَ ِ ِ ِ َِ َ َُ َ َ ُ َُّ ُ ُ َّظن : ، قال هللا]1:ھود[ٌ َ
َالُمْؤمنون ُ ِ ٌ والُمْؤمنات بأنفسھم خْیرا وقالوا ھذا إفك ُمبین ْ ٌِ ِ ِْ ً َُ َ َ َُ َْ َ ُ َْ ِ ِ سبحانك؛ وھذا شيء من الخوف من : ، فنزھوھا رضي هللا عنھا وقالوا]12:النور[َِ

ًفالواجب على كل مؤمن فضال عن طالب علم، فضال عن قدوة، أن ینزه نفسھ عن ال. هللا سبحانھ وتعالى والمراقبة  عز وجل وقیعة في ً
ًإخوانھ المسلمین، وال یشعر المرء أن الناس مراتب فیحتقر بعضھم؛ فقد یكون الشخص الذي تراه أشعث أغبر ذي طمرین لیس معروفا في 

ًنسبھ ولیس عنده وظیفة ویكون ضعیفا فقیرا لكنھ عند هللا أمة قد ، و)َُّرب أشعث أغبر ذي طمرین مدفوع باألبواب لو أقسم على هللا ألبره: (ً
ال تتكلم فیمن یستحق، لكن الشریعة وضعت لذلك موازین صحیحة ثابتة : یتكلم الشخص بعدل في عقیدة مبتدع أو فكره أو منھجھ، وال نقول

ُوإذا قلتم فاْعدلوا : قال تعالى ِْ َ ْ ُ ُ َ ِ أئمة ، العدل أمر هللا عز وجل بھ، وكان أئمة السلف یضربون فیھ أروع األمثلة، وكان بعض ]152:األنعام[َ
اتق هللا فلربما تكلمت في أقوام قد : الجرح والتعدیل یتكلم في الرجال فمر أحد العلماء رحمھم هللا علیھ، وھو یتكلم في تراجم الرجال، فقال لھ

سنة، بل كانت ّأنت عدو لل: وما قال لھ! حطوا رحالھم في الجنة، فأجھش ھذا اإلمام الحافظ الذي یتكلم في الرجال بالبكاء من ھول ھذه الكلمة
ال یقبل الجرح و التعدیل إال من العدل الذي یعرف بالعدالة واالستقامة، األمین الذي عنده أمانة فال : قلوبھم ترجف من الخوف؛ ولذلك یقولون

ُیخون األمة، ومع ذلك یكون خائفا من هللا عز وجل ویتمنى أنھ لو كفي ھذا األمر، ولوال أنھ مضطر لما تكلم فیھ، فال یت ًكلم تشھیا وال شھرة، ً
وال یتكلم عن غرض، وال یتكلم عن حقد، وال عن حسد، فھذه موازین عامة ینبغي مراعاتھا في كل عصر وزمان ومكان؛ ألن واجبنا 
 كطالب علم وأھل علم أن نبین للناس ھذا خاصة في ھذا الزمان الذي تساھل فیھ عامتھم وخاصتھم، وھذا إذا كان في زمان النبي صلى هللا

على الناس أن یتقوا هللا عز وجل، وصدق رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم حینما قال لھ : فعلى كل حال. علیھ وسلم فمن باب أولى في غیره
 -على مناخرھم: أو قال- وھل یكب الناس في النار على وجوھھم ! ثكلتك أمك یا معاذ : بما نقول؟ فقال! أو إنا مؤاخذون یا رسول هللا: (معاذ 

ٌحتى العیب إذا رأیتھ من أخیك المسلم مندوب لك أن تستره، فأول ما ترى العورة من أخیك المسلم فاعلم أنك ممتحن ! ؟)ال حصائد ألسنتھمإ
وأنك مبتلى من هللا عز وجل، فا عز وجل یبتلیك بھذا الشيء، جيء بـحاطب بن أبي بلتعة عندما ارتكب خیانة عظمى، حیث كتب إلى 

الخیانة العظمى، حیث یفشو : رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم، وھذا یسمى ًدا یرید غزوكم، حتى تستعد قریش قبل أن یأتیھاقریش بأن محم
سر رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم، ویكتب ألعداء هللا عز وجل من المشركین، أي ذنب بالنسبة للمسلم حینما یوالي أعداء هللا إلى ھذه 

: ًتب وبعث بالكتاب، أرسل رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم علیا رضي هللا عنھ، فلحق بالمرأة ووجد معھا الكتاب، قالالدرجة؟ فلما كتب ما ك
ًإن لي ولدا وأھال فأحببت أن تكون لي یدا علیھم أحمیھم بھا، یعني! یا رسول هللا: ما ھذا یا حاطب ؟ فقال ًما فعلت ھذا حقدا على اإلسالم : ًً

ا كیف أن رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم سأل عن عذره، مع أن الذنب واضح، والخطیئة واضحة، والجریمة عظیمة، والمسلمین، انظرو
ًوهللا ینزل فیھا قرآنا من فوق سبع سماوات، مع أن القوم مشركون كافرون با عز وجل وبرسولھ صلى هللا علیھ وسلم، فكاتب قریشا، وھي  ً

یا رسول : (ًول هللا صلى هللا علیھ وسلم، وھذا أمر لیس سھال حتى قال عمر بن الخطاب رضي هللا عنھستتخذ الحیطة وستقتل أصحاب رس
وأنت )! اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم: ما یدریك لعل هللا اطلع على أھل بدر فقال! دعھ یا عمر: دعني أضرب عنق ھذا المنافق، فقال! هللا

ونزلھ منازل ما تخطر لھ على . تكلم فیھ كانت بینھ وبین هللا مواقف صدق، وقد یكون هللا غفر لھ ذنوبھما یدریك أن ھذا العالم واإلمام الذي ت
على اإلنسان أن یتقي هللا وأن یتورع، وأن یحرص كل الحرص على أن یزم نفسھ بزمام التقوى، ولیعلم كل إنسان أن أي ناصح وعالم ! بال

ًوا هللا فیما تقولون في إخوانكم المسلمین، فإنھ ما قال شیئا من عنده، بل كلھا من نصوص الكتاب اتق: وخطیب ومذكر إذا ذكر الناس وقال لھم
من ! یا رسول هللا: (والسنة، وكل أمر بالتقوى یتضمن أن یتقي المسلم أول ما یتقي ما بینھ وبین هللا ثم یتقي ما بینھ وبین الناس؛ ولذلك قیل

ھذا البالء العظیم، وحینما نذكر قضیة القذف  ، فھذه نصوص الكتاب والسنة تحذر من)ده ولسانھمن سلم المسلمون من ی: المسلم؟ قال
والخیانة الزوجیة؛ نذكر بما ھو أعظم منھا وأولى بالتأكید علیھ، وجماع الخیر كلھ تقوى هللا عز وجل، وأن یعلم كل مسلم أن هللا رضي لھ 

ًوكره إلى قلبھ الكفر وعبادة األوثان، وكره إلى قلبھ الفواحش ما ظھر منھا وما بطن، سواء العبودیة واإلیمان والنصیحة والبر واإلحسان، 
كان في اللسان أو الجنان أو الجوارح واألركان حتى یكون من أولیاء هللا السعداء، ولیعلم كل إنسان أن ھذه الدنیا بساعاتھا ولحظاتھا سیقضي 

ًش عفیفا عن أعراض المسلمین فیعیش حمیدا، ویموت سعیدا، ویبعث یوم القیامة وھو ال یحمل منھا ما كتب هللا لھ أن یقضي، فإما أن یعی ً ً
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تبعة مسلم، وال یحاسب بین یدي هللا عن مسلم تكلم فیھ، وإما أن یطلق لنفسھ العنان فتكون منھ زالت الجوارح واللسان واألركان، وعندھا 
: كلماتھ، ویرى أمام عینیھ عباراتھ، ویقال لھ ال بنون إال من أتى هللا بقلب سلیم، وتنشر لھسیقف بین یدي العظیم الدیان، حین ال ینفع مال و

ًاقرأ كتابك كفى بنفسك الیْوم علْیك حسیبا  ِ ِ َِ َ َ َ َ َ َ ََ َ ْ ْ َْ َ َ َِ ِ، ویندم حین ال ینفع الندم، فیؤخذ من حسناتھ، فإذا فنیت منھ الحسنات أخذ من سیئات ]14:اإلسراء[ْ ُ
َصاحبھ ثم طرح أتدرون من المفلس؟ المفلس من یأتي یوم القیامة وقد شتم ھذا، : (ت علیھ فیكون مصیره إلى النار، قال صلى هللا علیھ وسلمُ

، )وأكل مال ھذا، فیؤخذ من حسناتھ على قدر مظلمتھ، حتى إذا فنیت حسناتھ أمر بسیئات صاحبھ فطرحت علیھ ثم أمر بھ فطرح في النار
بأن األمر ال یختص بنا، وأرى : وأختم ھذه الوصیة! لعرش الكریم أن یعصمنا من الزلل، وأن یوفقنا في القول والعملفنسأل هللا العظیم رب ا

أنھ من الواجب أن نربي أبناءنا منذ الصغر على العفة، فینبغي أن نحافظ على أوالدنا وذریاتنا، فإن الخیر في المجتمع والمحافظة على 
 بإصالح الذریات، والعنایة بالنشأة الصالحة، وعلى كل والد في بیتھ أن یعود أوالده أال یتكلموا في أعراض الحقوق ال یمكن أن ینتشر إال

ًالناس، وأن یرسموا المنھج السدید في حفظ عورات المسلمین، وأال یرضى البنھ یوما من األیام أن یأتیھ بكلمة فیھا لمزة لجاره أو ألخیھ أو 
مع بعض یعودھم أال یتكلم بعضھم في بعض، وال یعودھم الوشایة ونقل الحدیث، حتى ینشأ الطفل على سالمة لقریبھ حتى األوالد بعضھم 

ِوبراءة وطھر وعفة، وكذلك یرسم لھ المنھج في النصیحة والتذكیر، بأن یكون لھم خیر قدوة،  ُ...... 
 

 األسئلة
 

 اللعان یوجب الفراق المؤبد بین الزوجین
 

، والصالة والسالم على خیر خلق هللا، وعلى آلھ : عان إلى طالق أم أنھ طالق بائن؟ الجوابھل یفتقر الل: السؤال باسم هللا، والحمد 
ًفإذا العن الرجل امرأتھ وحلفت المرأة األیمان فیفرق بین المتالعنین فراقا أبدیا ال یجتمعان بعده أبدا، قال سھل : أما بعد. وصحبھ ومن وااله ً ً
، ولما العن ً)صلى هللا علیھ وسلم أن یفرق بین المتالعنین فال یجتمعان أبدا مضت السنة عن رسول: (ا في الصحیحینرضي هللا عنھ كم

، فطلقھا بالثالث في كلمة واحدة ً)كذبت علیھا إن أمسكتھا، ھي طالق ثالثا! یا رسول هللا: (عویمر ، ولذلك عویمر امرأتھ، وحلفت المرأة قال
ًإن طالق الثالث بلفظ واحد سنة؛ ألنھ ثبت كما في الصحیح أنھ طلقھا ثالثا بلفظ : لذي جعل الشافعي رحمھ هللا یقولفي مجلس واحد، وھذا ا

واحد، ولم ینكر علیھ النبي صلى هللا علیھ وسلم، والصحیح أنھ بدعة كما تقدم معنا في مسائل الطالق؛ فالطالق وقع من عویمر ، لكن بدون 
ًلیھ وسلم، فلم یأمره النبي صلى هللا علیھ وسلم أن یطلقھا، فوقع الطالق منھ رضي هللا عنھ حمیة وتأكیدا على أنھ إذن من النبي صلى هللا ع

ًصادق، وال یرید أن تبقى معھ ھذه المرأة، لكن السنة أن یفرق بینھما، فلیس ھناك طالق، بل یفرق بینھما فراقا أبدیا، وهللا تعالى أعلم ً.  
 

  رأى في بیت جاره ما یریبھالطریقة المثلى لمن
 

البد أن یؤخذ في االعتبار فقھ : ًأحیانا یرى الجار ما یریبھ في بیت جاره، فھل لھ أن یخبر جاره أم األفضل أن یسكت؟ الجواب: السؤال
 التھمة قویة أو الفتوى فلیس كل سؤال یجاب عنھ، فما ھي ھذه األمور المریبة؟ وما ھي الضوابط المحددة التي یمكن أن یعرف فیھا أن

ًضعیفة؟ فصعب جدا أن تضع ضابطا من الشریعة، فالشریعة لم تضع ضابطا معینا للمتردد على البیت أو أحوال البیوت بحیث یحكم أن  ً ً ً
ًشیئا ًھناك تھما قویة أو ضعیفة؛ لكن المنبغي على أھل العلم وأھل الفتوى أن یجیبوا في مثل ھذا على كل سؤال بعینھ، فالشخص الذي یرى 

من ذلك علیھ أن یتصل بعالم، فینبغي علیھ أول شيء أن یرجع إلى العلماء، وإذا سئل العالم ودرس الموضوع فیستطیع أن یحكم على ھذا 
ء األمر، فقد تقع أمور مریبة منھا ما یمكن التحقق فیھ، ومنھا ما ال یمكن التحقق فیھ، فما یمكن التحقق فیھ مثل أن تكون المرأة من األقربا

ھذا عامل یأتي ویفعل كذا وكذا، ویعلم سبب الدخول على المرأة، : من ھذا الذي یدخل البیت؟ فقالت: بحیث یستطیع أن یتصل علیھا ویسألھا
ویجد أن األمر لیس فیھ أي ریبة، وال یمكنھ قطع الشك بالیقین، وفي بعض األحیان یستطیع أن یتأكد ھو بنفسھ، مثل أن یرى الشيء ویسھل 

ما الذي رآه؟ وما حدود : ع علیھ دون أن یسألھا ودون أن یتحرى من الغیر، فھذه األمور ینبغي على العالم حینما یأتیھ السائل أن یسألھاالطال
التھمة فیما رآه؟ ثم النساء یختلفن؛ فمن النساء من یعرف لھن قدم سابقة في الخیر والصالح والبر والبراءة و الغفلة والبعد عن الحرام، 

ض األحیان ال یخشى من المرأة لكن یخشى من الرجل نفسھ، فالفساد في الرجل أكثر من المرأة، وفي بعض األحیان العكس، فتكون وبع
أن األمور التي  المرأة فاسدة والرجل دین صالح، یدعى لعمل أو أمر ما والزوجة متساھلة، فھناك أمور تحتاج إلى دراسة، فمن فقھ الفتوى

یفتى فیھا بالقواعد العامة؛ ألن الناس حتى طالب العلم تختلف أفھامھم، فلو أعطیت فیھا قواعد عامة لفسرھا كل شخص تحتاج إلى نظر ال 
على حدود فھمھ، وھذا یسمى بفقھ الفتوى، فعلى العلماء وطالب العلم والخطباء أن یوجھوا الناس، وال یضعوا في مثل ھذه األمور قواعد 

ُا ومشایخنا رحمة هللا علیھم أنھا تبحث كل مسألة على حدة، فإذا نظر فیھا العالم أو الشیخ واستطاع أن یستبین عامة، فالذي نعرفھ عن أئمتن ُ
وأن یتأكد من األمر، فإن كان األفضل الستر أمر بھ، وإذا رأى أن مثلھ ال یسكت علیھ بل ینبغي علیھ أن یطلع الزوج أمره فلیخبر زوجھا، 

أن یخبر قرابتھا وال یخبر الزوج، حیث یكون في قرابتھا من ھو أعقل ومن ھو أتقى  عز وجل وأكثر وبعض األحیان یكون األسلم 
ًمحافظة من الزوج، وبعض األحیان یكون ولدھا أكثر صیانة لھا وأكثر محافظة فیطلعھ على األمر، فكل ھذه مسائل ینبغي أن ینظر فیھا 

  . تعالى أعلمعلى حدة، ویعطى فیھا الجواب بحسب أحوالھا، وهللا
 

 ًحكم قضاء الصالة لمن تركھا متعمدا
 

ًھذه المسألة فیھا خالف مشھور، جمھور العلماء على أن ترك الصالة متعمدا ال : ًمن ترك الصالة متعمدا ھل علیھ القضاء؟ الجواب: السؤال
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ُیة والشافعیة رحمة هللا علیھم، وذھب الحنابلة رحمة یوجب الكفر، وإذا كان ال یوجب الكفر فیجب علیھ القضاء، وھو مذھب الحنفیة والمالك
هللا علیھم إلى أنھ كافر، فعلى القول بكفره ال یقضي، وھذا الخالف مشھور بین العلماء رحمھم هللا، والصحیح الجمع بین النصوص فإذا ترك 

ًتركا كلیا ال یقضي، وإذا صلى أحیانا وترك أحیانا فحدیث عبادة یقوي أنھ لیس بكا ً ً ، یحمل على الترك )فمن تركھا: (ًفر، خاصة وأن قولھً
  .الكلي، وحینئٍذ یجمع بین النصوص، وهللا تعالى أعلم

 
 كیفیة زكاة من نسي إخراج زكاة مالھ

 
یجب علیھ أن یخرج عن : من نسي أن یخرج زكاة مالھ في وقت الحول ومضى على ذلك فترة، فكیف یخرج زكاة مالھ؟ الجواب: السؤال

یحسب السنة األولى ویخرج منھا الزكاة ثم : منھم من یقول:  التي لم یخرج الزكاة فیھا، واختلف العلماء في كیفیة ذلك على قولینالسنوات
یحسب زكاة السنة الثانیة ویسقط قدر الزكاة التي أخرجھا، ثم یحسب زكاة السنة الثالثة ویسقط قدر الزكاة من السنة األولى والثانیة، وھكذا، 

ًإنھ یجب علیھ أن یحسب المال تاما كامال، وال یسقط منھ :  أنھ یعفى عن المال الواجب في الزكاة فال یزكھ، ومن أھل العلم من قال:بمعنى ً
  .قدر الزكاة في السنوات السابقة، وھذا ھو الصحیح فیما یظھر، وهللا تعالى أعلم

 
 المراد بفتنة المحیا والممات

 
ُإن الذین فتنوا : العذاب، ومنھ قولھ تعالى: ٍالفتنة تطلق بمعان عدیدة، تطلق الفتنة بمعنى: والممات؟ الجوابما معنى فتنة المحیا : السؤال َ َ َ ِ ََّّ ِ

ُالُمْؤمنین والُمْؤمنات ثم لم یتوُبوا  َ َ َْ َ َّ ُ ِ ِ ِ َِ ْ د عذبوھم واضطھدوھم؛ ألن اآلیة في سیاق أصحاب األخدود الذین عذبوا أھل األخدو: ، یعني]10:البروج[ْ
ِوالفتنة أشد من القتل : الشرك، لقولھ تعالى: من المؤمنین، وتطلق الفتنة بمعنى ْ َْ َ َْ ُ َْ َِ ُِّ الكفر والشرك با عز وجل، وتطلق : ، یعني]191:البقرة[َ

: ة المحیا ھيوفتن. الصد عن سبیل هللا عز وجل، وفتنة الناس عن دینھم وصدھم عن دینھم وإغوائھم بالضالالت أو الشھوات: الفتنة بمعنى
ٍاألمور التي یبتلى بھا اإلنسان في دینھ حال حیاتھ، فما من مسلم وال مؤمن یؤمن با والیوم اآلخر إال وابتاله هللا على قدر إیمانھ، كما قال 

َأحسب الناُس أْن : ال تعالى، فدل على أنھ البد وأن یفتن المؤمن، ولذلك ق)األنبیاء ثم األمثل فاألمثل ًأشد الناس بالء: (صلى هللا علیھ وسلم ََّ َ َِ
َُیتركوا أْن یقولوا آمنا وُھم ال ُیفتنون  َ َ َ َُ ْ ُ ُ َْ ْ َّ ُ ُولُیمحِّص هللا : ال یختبرون وال یمتحنون وال یبتلون من هللا عز وجل، قال تعالى: ، أي]2:العنكبوت[َ َّ َ َ َِ

َالذین آمنوا ویْمحق الكافرین  َ َ َ َ َِ ِ َِ ْ َ ُ نٍة ِل: ، وقال]141:آل عمران[َّ َیْھلك مْن ھلك عْن بیِّنٍة ویْحیا مْن حي عْن بیِّ ََ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ ََّ ، وفتن الحیاة التي تتعلق ]42:األنفال[َِ
الفتن التي ُیبتلى بھا العبد في شھوتھ، : ففتنة الشھوات ھي. فتنة الشبھات: فتنة الشھوات، والقسم الثاني: القسم األول: بالدین تنقسم إلى قسمین

شھوة الحدیث والكالم، : اء یجعل الشھوة قاصرة على شھوة الفرج والبطن، وبعضھم یجعل الشھوة عامة حتى جعل من الشھوةفبعض العلم
الزنا فتنة شھوة لكن ھناك ما ھو دون الزنا : ففتنة الشھوة دركات وبعضھا أشد من بعض، فھناك مقاصد، وھناك وسائل، فعلى سبیل المثال

في بعض - رة المحرمة، واللمس المحرم، والخلوة باألجنبیة، ومحادثة النساء، وإغرائھن، فقد تصیر ھذه الوسائل مما یفضي إلى الزنا، كالنظ
 اعتاد أن یحادث النساء ویغریھن ویفسدھن، فلربما أغرى - والعیاذ با-ً بتكرارھا وتعاطیھا أعظم من الزنا نفسھ، فمثال شخص -األحیان

-تھا كلھا بسبب كالمھ وإغرائھ، فیحمل بین یدي هللا وزرھا ووزر إغرائھا بالحرام، مع أنھ ربما لو زنى المرأة الواحدة فتصبح عاھرة حیا
 ال یصل في اإلثم إلى ھذا الذي وصلھ بسبب تكرار ھذه الوسائل، فالفتن إذا كانت في الشھوات فھي دركات تختلف بحسب -والعیاذ با

 عز وجل وسخطھ، وفتنة الشھوات تشمل فتنة محبة العلو على الناس والمناصب، فتجد اختالف آثارھا، وما تفضي إلیھ من غضب هللا
ً في وظیفتھ مبتلى بحب الظھور والبروز، فیظلم من تحت یدیھ، ویظلم عمالھ، ویظلم المستخدمین، وبعض األحیان تكون -ًمثال- الشخص 

جدوه وإن كذبوا في وصفھ وتمجیده، فھذه كلھا من فتنة الشھوات، وھذه عنده فتنة شھوة المدح والثناء واإلطراء، فیحب أن یجلھ الناس ویم
ً إلى سخط هللا وغضبھ، والذنب قد یكون بریدا إلى الكفر، وقد یكون صغیرا ویكون -والعیاذ با-من فتنة الحیاة التي قد تفضي باإلنسان  ً

ولذلك قال عبد هللا بن ! ن دقائق الحصى، نسأل هللا السالمة والعافیةًبریدا إلى الكفر، فال یستھین اإلنسان بالمعاصي، فإن الجبال تكون م
وأعظمھا ! أما فتنة الشبھة فتكون في مسائل الدین نسأل هللا السالمة والعافیة). ال تنظر إلى المعصیة، ولكن انظر إلى من عصیت: (عباس 

حیده وإخالص العبادة  عز وجل، ومن ذلك الریاء في الطاعات ما یكون في االعتقاد من الشكوك في هللا عز وجل، فیفتن اإلنسان في تو
ً یصلي وال حظ لھ في صالتھ وال أجر وال مثوبة؛ ألنھ صلى للناس، ویطلب العلم وھو یرید أمرا من الدنیا -والعیاذ با-فتجد اإلنسان 

ولذلك كان من سنتھ علیھ الصالة والسالم !  السالمة والعافیةفیذھب أجره، وھذا من فتنتھ في دینھ، فالفتنة أنواع ودركات مھلكات، نسأل هللا
طول العمر حتى یرى اإلنسان ما ال یسره ویسمع ما : -كما یقولون-االستعاذة با عز وجل من فتنة المحیا والممات، ومن فتنة المحیا 

ّان رأى شھوات ورأى معاصي ورأى منكرات فمد لھ ٍیا رب یوم بكیت فیھ فلما صرت في غیره بكیت علیھ فكم من إنس: یسوءه، قال الشاعر
ٌما من زمان إال والذي بعده شر منھ حتى : (-كما في صحیح مسلم- في عمره إلى زمان بكى على الذي قبلھ، وقد قال صلى هللا علیھ وسلم  ٍ

، وبعدا ، فمن فتنة المحیا أن یزاد في عمر اإلنسان وال یزال یتھاوى في المعاصي والمحرمات)تقوم الساعة ً، فیزیده طول العمر معصیة  ً
وأما فتنة الممات فإن اإلنسان ). شركم من طال عمره وساء عملھ: (عن هللا عز وجل، وھذا ھو الذي عناه النبي صلى هللا علیھ وسلم بقولھ

صالحون واألتقیاء من سوء الخواتم، الشیطان ربما استزلھ عند موتھ فختم لھ بخاتمة سیئة، ولذلك خاف العلماء وال ُیفتن عند موتھ حتى أن
ًاستعیذوا با من الفتن خاصة في سكرات الموت عندما یوقن الفاجر، ویؤمن الكافر، ! نسأل هللا الثبات عند الممات! نسأل هللا حسن الخاتمة

اك فیصل في ھذه الدنیا أصدق من فصل ویزلزل العبد فیثبت هللا الذین آمنوا بالقول الثابت، ویرزقھم هللا عز وجل القوة والیقین، ولیس ھن
ٌُیبشُرُھم ربُھم برْحمٍة منُھ ورْضوان وجناٍت لُھم فیھا نعیم ُمقیم : الخاتمة، فھي التي تفصل بین الناس، فالسعید یرى خاتمة السعداء ٌِ ِ ِ ِ َُّ َ َ َ َ َ َ َ َ َْ ْ َْ َّ ٍ ِ ْ َخالدین * ِِّ ِ ِ َ

ًفیھا أبدا  َ ََ لحظة لھ وأعز ساعة عنده؛ إذا دنت سكرتھ وحانت قیامتھ وأوذن بالرحیل من ھذه الدنیا، ، فولي هللا المؤمن أسعد ]22-21:التوبة[ِ
ّفلیس ھناك ساعة أسعد عنده من تلك الساعة، حتى أنھ لو خیر بین الرجوع إلى أھلھ وبین اإلقبال على ربھ الختار ما عند هللا عز وجل على  ُ
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ى من البشائر الطیبة؛ ألن هللا یثبت بھا المؤمنین؛ ولذلك تجد القصص العجیبة لألخیار أھلھ وولده؛ من عظیم ما یجد عند هللا سبحانھ وتعال
ولقد رأینا ذلك في الرجال والنساء، ! عند الموت، فتجد الشخص منھم یتھلل وجھھ ویشرق جبینھ ویصبح كأنھ صفحة من قمر أو كالشمس

! طیبة حتى أنك ربما جلست جواره وھو میت وأنت ال تحس أنك بجوار میتًوتجد منھم األمر العجیب جدا من الثبات والسلوى والبشائر ال
 ولذلك تجد - والعیاذ با-وقد یزلزل اإلنسان عند الموت . لیس فیھ وحشة األموات، والسبب حسن الخاتمة التي من هللا عز وجل علیھ بھا
ًفي الدنیا حامال ھم المال وھم التجارة وكیف یخرج من ھذه عبدة المال یزلزلون عند الموت، وتجد الشخص منھم قدمھ في اآلخرة وروحھ 

ًألنھ عمر الدنیا وخرب اآلخرة، فال یحب أن ینتقل من عمار إلى خراب، فتجده مزلزال مشتتا فإذا حانت ! وكیف یخرج من شھواتھا! الدنیا ً ٍ ّ ّ
 یتغیر، وإذا بصفحات وجھھ تبدي ما في مكنون قلبھ نسأل هللا وإذا بكالمھ! قیامتھ ودنت سكرتھ فإذا بھ ال یعرف ما الذي یقول وما الذي یفعل

وأشد الناس فتنة عند الموت الذین في قلوبھم مرض وھم أھل الزیغ في العقائد، وھؤالء الذین یستھزئون بالدین، ! السالمة والعافیة
 فإن الذي یسب الدین ویسب هللا عز وجل ال یؤمن ویستھزئون بالصالحین ویغضبون هللا سبحانھ وتعالى بالكالم في حرماتھ العظیمة، ولذلك

علیھ من سوء الخاتمة، ومن یتھكم ویسخر من القرآن أو یسخر من النبي صلى هللا علیھ وسلم فینتظر لھم الخاتمة السیئة وحینھا سیعلم ھؤالء 
َوسیْعلم الذین ظلُموا أي ُمنقلٍب ینقلُبون: جزاؤھم؛ ألن هللا یقول َ َ َ َ َِ َّ َِ ََ َ ََ َ َّ ، وسیعلمون عاقبة الكالم في الصالحین، وقد ذكرنا قصة ]227:الشعراء [ُ

هللا أني  لما سافرت نزلت إلى بلده، فشاء: الكاتب المشھور أبي ریة الذي كان ینتقص أبا ھریرة رضي هللا عنھ، ویتكلم فیھ، قال بعض العلماء
وكان الرجل أبیض الوجھ فإذا بھ قد : ھو، في سكرات الموت، قالعزمت على زیارتھ في عصر ذلك الیوم ألجل أن أناقشھ، فدخلت علیھ و

آه أبو ھریرة، آه أبو ھریرة ، آه : وإذا ھو في أشد األحوال، وروحھ ضیقة، ویلتقط أنفاسھ بصعوبة شدیدة، وھو یصیح ویقول! اسود وجھھ
بأھل الطاعة، وكذلك سب الدین والسخریة من الدین؛ فالكالم في الصالحین والعلماء واألخیار واالستھزاء ! أبو ھریرة، حتى فاضت روحھ

وصلنا المدینة، فقال : عواقبھ وخیمة ذكر والدي رحمھ هللا أنھ جاء مسافرون وأقبلوا على المدینة، وكانوا بحذاء وادي العقیق، فقال رجل
فما جاوزوا العقیق حتى انعطفت :  عز وجل، قالجرأة على هللا! وإن لم یشأ: إن شاء هللا، فقال ذلك الشقي: قل: رجل من الصالحین للمتكلم

وإن لم یشأ سنصلھا، فمثل ذلك عواقبھ وخیمة، ولذلك ال : بھم السیارة فكان أول من دقت رقبتھ ھذا الكافر، الذي رد على ربھ المشیئة وقال
ال تعرف سوء الخاتمة لمن صلحت :  هللایبتلى اإلنسان بفتنة في الموت أشد من سوء المعتقد والمرض في القلب، قال بعض العلماء رحمھم

ًودائما على اإلنسان أن یعود نفسھ أن یكون مع . ًعقیدتھ، فمن كان صالح المعتقد یعیش في ھذه الحیاة قوي اإلیمان با مخلصا  عز وجل
، فإذا صارت  أموره كلھا  عز وجل ثبت هللا قلبھ هللا عز وجل، فیخلص لھ العمل كلھ، فیتكلم  ویعمل  ویعطي  ویفعل كل شيء 

نسأل هللا العظیم رب العرش الكریم بأسمائھ الحسنى وصفاتھ العلى أن یجعل أسعد اللحظات وأعزھا عند المصیر إلیھ، وأن . عند الموت
  .حمد وعلى آلھ وصحبھ وسلمیرحمنا برحمتھ، وأن یعمنا بواسع مغفرتھ، وآخر دعوانا أن الحمد  رب العالمین، وصلى هللا على نبینا م
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باب اللعان ھو أحد األبواب التي أوالھا الفقھاء اھتمامھم، یتبین ذلك من خالل ذكرھم لمسائل وأحكام اللعان، وھو یختص بالزوجین، ولھ 

 .البد من التقید بھاشروط البد من توافرھا حتى یصح، كما أن لھ كیفیة مخصوصة ذكرتھا الشریعة 
  

 اختصاص حكم اللعان بالزوجین
 

بسم هللا الرحمن الرحیم الحمد  رب العالمین، والصالة السالم األتمان األكمالن على خیر خلق هللا أجمعین، وعلى آلھ وصحبھ ومن سار 
شرع المصنف رحمھ ]. حتھ أن یكون بین زوجینیشترط في ص: [فیقول المصنف رحمھ هللا تعالى: أما بعد. على سبیلھ ونھجھ إلى یوم الدین

 أو ینفي الولد أو - والعیاذ با-هللا في بیان الشروط التي ینبغي توافرھا للحكم بصحة اللعان، وأصل اللعان أن الزوج یتھم الزوجة بالزنا 
. الولد، على تفصیل سنبینھ إن شاء هللا تعالىًالحمل عنھ، ففي كلتا الحالتین یكون ھناك لعان، سواء اتھمھا بالزنا أو نفى الحمل أو نفى 

إما أن یقیم البینة على أنھ صادق، وأن زوجتھ زانیة، وحینئذ ال : ّفإنھ یخیر بین أمرین. واألصل الشرعي یقتضي أنھ إذا قذف امرأتھ بالزنا
ئٍذ یقتضي أن ُیقام علیھ حد القذف؛ ألنھ لما قذف وإما أن یتعذر علیھ إقامة البینة، فاألصل الشرعي حین. إشكال، فال یقام علیھ حد وال لعان

، )البینة أو حد في ظھرك: (ھالل بن أمیة رضي هللا عنھ امرأتھ بـشریك بن سحماء رضي هللا عنھ قال النبي صلى هللا علیھ وسلم لـھالل 
ٍبھ هللا على كل مفتر وقاذف، فجاء اللعان لیخرج البینة التي تثبت أنھ صادق في اتھام زوجتھ بالزنا، أو الحد الذي أوج: ّفخیره بین األمرین

فیختص اللعان بالزوج ألمور وأسباب خاصة، واألصل أن كل من قذف نطالبھ بالبینة على . الزوج من ھذا الحد إذا تعذر علیھ إیجاد البینة
ولده، أو قذف األخ أخاه، أو قذف الصدیق صحة قذفھ أو یقام علیھ الحد، لكن مسألة اللعان تختص بالزوج والزوجة، ولذلك لو قذف الوالد 

الذي خرج :  مستثنى من األصول، والمستثنى من األصول ھو- كما ذكر العلماء-واللعان . صدیقھ، فھذه األمور لھا أحكام خارجة عن اللعان
تثني اللعان وجاء على ھذه بنص عن أصل عام، فاألصل العام ھنا وجوب الحد إال أن ُیثبت الزوج بالبینة صحة القذف بالزنا، فلما اس

إنھ ال یثبت اللعان إال إذا توافرت فیھ الشروط تامة : الصورة الخاصة فینبغي علینا أن ننظر إلى الشروط الشرعیة التي یثبت بھا اللعان فنقول
 الشرعي، وھي الشروط التي كاملة، وھذه الشروط ھي التي یعبر عنھا بالعالمات واألمارات التي ینبغي توافرھا واجتماعھا للحكم باللعان

ًفاللعان ال یمكن أن یكون لعانا شرعیا إال بین الزوجین، فلو أن صدیقا قذف صدیقھ أو أخا قذف أخاه، فجاء شخص وقال. یذكرھا العلماء ً ً ً :
ما خرج : ألصولیة تقولھذا قیاس باطل؛ ألن القاعدة ا: ًیثبت اللعان بین األخ وأخیھ إذا حصل القذف قیاسا على الزوج مع زوجتھ، فنقول

عن القیاس فغیره ال یقاس علیھ، وقول القیاس، إذا قال العلماء القیاس یریدون بھ األصل العام، وھذا ینبغي أن ینتبھ لھ طالب العلم فالقیاس 
م علیھ حد القذف، الشيء األقیس الذي جرى على النصوص المحفوظة في الباب، فاألصل ھنا أن من قذف فعلیھ أن یقیم البینة أو یقا: ھو

فخرج اللعان عن األصل العام وھو القیاس، فغیره ال یقاس علیھ مع أن صلة األخ مع أخیھ صلة قرابة ولحمة، وربما تكون أعظم من صلة 
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س الزوج مع زوجھ، لكن الشریعة نظرت إلى أن الزوج ُیقدم على إفساد فراشھ، واتھامھ لزوجھ بالزنا إضاعة لمھره، وإضاعة لولده ولی
ًھناك عاقل یتھم زوجتھ بالزنا كذبا، وینفي ولده منھا، فالشریعة أعطت ھذه الحالة المستثناة أحكاما خاصة، والبد من توافر الشروط  ً

أن یكون اللعان بین الزوجین، فلیس ھناك لعان شرعي بین سید وأمة وبین أخ وأخیھ، ونحو ذلك، والدلیل : الشرط األول: الشرعیة، وھي
ْوالذین یْرُمون أزواجُھم ولم یكْن لُھم شھَداُء إال أنفُسُھم : لھ تعالىعلى ذلك قو ْ ْ ُْ ُ ُ َْ ََّ َِّ َ َ َ َ َ َ َ َ ََ َ فخص ھذا الحكم بین الزوج وزوجتھ، وھذا ھو ] 6:النور[ِ
فال ینفذ لعان عائد إلى اللعان، ) صحتھ: (من أجل الحكم بصحتھ وتنفیذه، والضمیر في قولھ: أي) ویشترط في صحتھ: (وقولھ. الشرط األول

ًإال إذا كان بین زوجین، سواء كان قد عقد على المرأة ودخل بھا أو لم یدخل بھا، سواء كانت في عصمتھ أو طلقھا طالقا رجعیا؛ ألن  ً ً ً
ًالمطلقة رجعیا في حكم الزوجة، وھذا اختیار طائفة من العلماء أن المطلقة رجعیا یحق لمطلقھا أن یالعنھا؛ ألنھ سیتضرر بنسبة  الولد إلیھ، ً

  .وسیتضرر بنسبة ما یكون من حملھا إلیھ
 

 اللعان باللسان العربي
 

أن یجري اللعان باللسان العربي، وذلك أن اللعان ثبت : الشرط الثاني]. ومن عرف العربیة لم یصح لعانھ بغیرھا: [قال المصنف رحمھ هللا
ًعددا معینا، ولفظا : بنص شرعي أشبھ التعبد، ولذلك اشترط ً ًمعینا، وترتیبا معینا، فالبد أن یقع على ھذه الصفة الشرعیة الواردة، وھذا أصل ً ً ً

ًدائما في الفقھ ما استثني من األصل، وجاء على صورة خاصة فینبغي علیك أن تتقید بھذه الصورة الخاصة، : عند العلماء، ومن باب الفائدة
صوصة، لذلك البد أن یكون بالصفة الواردة؛ ألن النبي صلى هللا علیھ وسلم فال تزد علیھا وال تنقص؛ ألنھ استثناء شرعي على صفة مخ

  .ثبت عنھ بالنص أنھ العن بھذا اللسان، فاألصل أن یقع اللعان بلغة العرب لمن استطاع أن ینطق بھا وعرف معناھا
 

 اللعان بغیر العربیة لمن جھلھا
 

الزوج المالعن أو جھلت الزوجة المالعنة اللغة العربیة؛ فبلغة الزوج وبلغة الزوجة، إن جھل ]. ُوإن جھلھا فبلغتھ: [قال المصنف رحمھ هللا
ًأن یكون عالما : الحالة األولى: إذا كان كال الزوجین ال یعرفان العربیة أو أحدھما ال یعرُف العربیة فللقاضي حالتان: لكن ھنا تفصیل

م، فحینئذ ال إشكال، ویجري اللعان باللسان غیر العربي، ویجري علیھ القاضي بلسانھما، بحیث یستطیع أن یفھم كالمھما دون وجود مترج
إذا كان القاضي ال یعرف ھذا اللسان المغایر للسان العرب، فحینئذ یحتاج إلى المترجم، وھل : الحالة الثانیة. األحكام كما لو سمعھ بالعربي

ُ فیھ التعدد، ویكون المترجم الواحد كافیا، وإن قلناإنھ ناقل للخبر فال یشترط: المترجم مخبر أو شاھد؟ إن قلنا إنھ شاھد فحینئذ البد من : ً
ِمترجمین، وھذه المسألة ستأتینا إن شاء هللا في باب أدب القاضي َ.  

 
 
 
 

 اللعان یسقط حد القذف عن الزوج
 
 

أن یقذف الرجل زوجتھ بالزنا، فال یجري اللعان إذا : ثالثالشرط ال]. فإذا قذف امرأتھ بالزنا فلھ إسقاط الحد باللعان: [قال المصنف رحمھ هللا
أن كل ما یثبت بھ القذف یثبت بھ اللعان، وما ال یثبت بھ القذف ال یثبت بھ اللعان؛ ألن اللعان في األصل : لم یقذفھا بالزنا، والقاعدة عندھم

:  والدلیل على صحة اشتراط وجود القذف قولھ تعالىُشرع لدفع الحد عن الزوج، وھذا یقتضي أن یكون ھناك موجب للحد وھو القذف،
ْوالذین یْرُمون أزواجُھم  َ َ َ َ َ َْ َ ِ رماني بأمر . ، فاشترط سبحانھ وتعالى وجود الرمي بالزنا؛ ألن الرمي في لغة العرب یطلق بمعنى التھمة]6:النور[َّ

ْوالذین یْرُمون أزواجُھم : سوء، فالرمي في قولھ تعالىالقذف والتھمة بال: ًكنت منھ ووالدي بریا ومن أجل الطوي رماني فالرمي ھو َ َ َ َ َ َْ َ ِ َّ
ًیشمل جریمة الزنا، ورمیھ لھا بالزنا إما أن یكون صریحا أو تعریضا، فالصریح ال إشكال فیھ عند العلماء، وسیأتینا إن شاء هللا ] 6:النور[ ً

ًن، سواء ذكر من زنت معھ أو وصفھا بالزنا، والرمي المحتمل للزنا كأن ِأنت زنیت بفال: یا زانیة، أو یقول: صریح لفظ الزنا كأن یقول لھا
: یا فاسدة، فھذا یحتمل أنھ قصد بالخبث جریمة الزنا، ولذلك فسر قولھ تعالى: یا خبیثة، أو الرمي بالوصف المتضمن للزنا كأن یقول: یقول

َالخبیثات للخبیثین  ِ ِِ َِ ُ َْ ُوُیحل لُھم : الخبث یطلق بمعنى الفساد الذي یشمل الزنا وغیره، ولذلك قال تعالى: یلالزانیات للزناة، وق: أي] 26:النور[َْ َ ُّ ِ َ
م علْیھم الخبائث  بات وُیحرِّ َالطیِّ َِ َِ َ َ َ ََ ْ ُ ُِ ً، فإذا قذفھا صریحا فال إشكال، وإذا قذفھا تعریضا فھذا فیھ تفصیل، وسیأتي عند ذكر األلفاظ ]157:األعراف[َّ ً

یا : إنھ قصد بقولھ: ً تعریضا أنھ یسأل، القاذف عن نیتھ وقصده، فإذا فسر اللفظ المحتمل بالزنا فھو قذف، كأ، یقولالتي یثبت بھا القذف
 أن یكون ھناك لفظ - كما ذكر المصنف- فیشترط ! أنت زانیة، والعیاذ با: خبیثة، إنھا زانیة، فحینئذ ال إشكال، فھو كما لو قال لھا مباشرة

یثبت القذف بالزنا وحده وال یشمل ما یلحق بالزنا، فلو : زنا، واختلف العلماء رحمھم هللا في ھذه المسألة، منھم من یقولدال على التھمة بال
رماھا بغیر الزنا مما یأخذ حكم الزنا فال یثبت اللعان، مثل أن یرمیھا بالوطء في الدبر، وبعض العلماء یرى أنھ یلحق بحكم الزنا، الوطء 

إذا رماھا بتھمة في القبل أو الدبر مما یوجب الحد فإنھ یحكم : ًكم الزنا في مذھب طائفة من العلماء، وبناء على ذلك قالوابالدبر، فیأخذ ح
َوالذین یْرُمون : یختص الحكم بالزنا فقط، لكن ظاھر اآلیة: باللعان، وقال بعض العلماء َ َ َِ أن الرمي یقع بالقبل ویقع بالدبر، وستأتینا ] 6:النور[َّ

بالزنا، أنھ لو رماھا بما ال یوجب الحد : ومفھوم قولھ. ذه المسألة إن شاء هللا في باب الزنا بتفصیل، وتبین الحكم الشرعي في الوطء بالدبرھ
ة، فلو خرج بذلك قذف األجنبی) فإذا قذف امرأتھ بالزنا: (وقولھ رحمھ هللا. ؛ فال یوجب اللعان-وھو إتیان المرأة للمرأة-كأن یرمیھا بالسحاق 
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سواء زوجتھ التي دخل بھا أو التي لم -إما البینة وإما حد في ظھرك، فإذا قذف زوجتھ : یا زانیة، فنقول لھ: كانت امرأة أجنبیة عنھ وقال لھا
ف في مجلس  فلھ إسقاط الحد باللعان، وال یكون ھذا إال بالشكوى والمطالبة بذلك، أو یكون القذ-یدخل بھا، والتي طلقھا أو التي لم یطلقھا

القاضي، وسیأتینا إن شاء هللا أن اللعان ال یكون إال في مجلس القاضي، والدلیل على ذلك أن القذف حق خاص، ومن الحدود ما ھو حق 
خاص، ومنھا ما ھو حق عام، ومنھا ما الحق فیھ مشترك  وللمخلوق، فالحق الخاص ال یمكن للقاضي أن یقضي فیھ حتى یطالب صاحبھ، 

ًلو أن شخصا أخذ مال شخص فعلى القاضي أن یجعل القضاء الشرعي حیادیا، وأال ینحاز إلى إحدى الطائفتین إذا اختصموا، فلیس لھ ًفمثال  ً
ًإن فالنا ظلمني في كذا، فالبد أن یثبت أنھ ظلمھ، وینتظر : رد المال إلى فالن، حتى یشتكي صاحب الحق ویقول! یا فالن :أن یتدخل ویقول

ًأن یقذف في مجلس القضاء، مثال امرأة آذاھا زوجھا وقذفھا بالزنا : الحالة الثانیة. مطالبة من صاحب الحق، فھذه الحالة األولىًمنھ أیضا ال
في بیتھا بینھ وبینھا، أو قذفھا بالزنا أمام أمھا أو أمام أبیھا فرفعتھ إلى القاضي، فإذا رفعتھ إلى القاضي وأقر أنھ قذفھا بالزنا جرى اللعان؛ 

إما أن : البد أن یكون في مجلس القضاء أو بمطالبة الزوجة التي ھي صاحبة الحق، فإذا قذفھا بالزنا ورفعتھ إلى القاضي، فحینئٍذ یقال لھ: ًإذا
: أي) قاط الحدإس(للزوج، : أي) فلھ) (فإذا قذف امرأتھ بالزنا فلھ إسقاط الحد باللعان: (وقولھ. تثبتھ بالبینة، وإما أن یجري اللعان بینك وبینھا

ألن حكم القاذف ثمانون جلدة وترد شھادتھ، وانظر إلى عظمة هللا سبحانھ وتعالى في حكمھ ) باللعان(حد القذف الذي ھو ثمانون جلدة، 
َوال تقبلوا لُھ: وتشریعھ، فالذي یتسلط على أعراض المسلمین ویقذفھم ویتھمھم بالباطل جعل جزاءه قطع لسانھ، كما قال تعالى ُ َ َْ ًم شھاَدة أبدا َ َ ََ ً َ ْ

الخروج عن طاعة هللا عز وجل، وھذا یدل على أنھ ینبغي للمسلم أن یكون على : ، فمنع من قبول شھادتھ، ووصفھ بالفسق، وھو]4:النور[
 في حذر من الوقوع في أعراض المسلمین، وأن یزین لسانھ بتقوى هللا عز وجل، وأن یحذر كل الحذر من أن ُیطلق لھذا اللسان عنانھ

للزوج أن یدفع ھذا الحد عنھ : أي) فلھ: (وقولھ. فلذلك إذا قذف الرجل امرأتھ بالزنا فعلیھ البینة أو حد في ظھره. الوقیعة في مسلم أو مسلمة
ًباللعان؛ ألن هللا سبحانھ وتعالى جعل لألزواج فرجا ومخرجا، ثم انظر إلى حكمة التشریع حیث یبدأ باللعان الزوج أوال ثم بعد  ً ذلك الزوجة، ً

ًفجعل الرھبة والتخویف أوال للمتھم للغیر، الواقع في عرض الغیر زجرا وتخویفا لھ، ولذلك یوقف عند الرابعة وُیذكر با عز وجل ً ً.  
 

 سبب تقدیم الزوج قبل الزوجة في اللعان
 
 

یبدأ الزوج باللعان قبل امرأتھ، فلو أن ]. یر إلیھاأشھد با لقد زنت زوجتي ھذه، ویش: فیقول قبلھا أربع مرات: [قال المصنف رحمھ هللا
المرأة بدأت قبل زوجھا لم یصح؛ ألن هللا سبحانھ وتعالى بدأ بالزوج وثنى بالزوجة؛ ألن الزوج یثبت والزوجة تنفي، والزوج یبني والزوجة 

ل یمین منھ بمثابة شاھد، ولذلك إذا امتنعت الزوجة ًتنقض، والنقض یكون بعد البناء، والھدم بعد الوجود، فأوال یثبت الزوج ویشھد، وكأن ك
البد أن یبدأ الزوج قبل الزوجة؛ ألن ھذا اللعان ثبت بصفة شرعیة، اقتضت تقدیم الزوج على : ًإذا. عن أیمان اللعان أقیم علیھا حد الزنا
: إما أن تكون جالسة في مجلس القضاء، فیقول: نأشھد با لقد زنت زوجتي، وھي ال تخلو من حالتی: الزوجة، فیبدأ الزوج باللعان ویقول

ًزوجتي فالنة بنت فالن، فیصفھا وصفا یمیزھا عن غیرھا، : وإما أن تكون غائبة عن مجلس القضاء لعذر فیقول. زوجتي ھذه ویشیر إلیھا
  .ویوجب ثبوت التھمة علیھا

 
 التقید بلفظ أشھد عند اللعان

 
 

ِفشھاَدة أحدھم أْربُع شھاَداٍت با : أشھد؛ لقولھ تعالى: ، فالبد أن یأتي بلفظ)ذهأشھد با لقد زنت زوجتي ھ: (ویقول َّ ِ َ َ َ ََ ُ َ ََ َْ ِ ، فال ُیغیر في ]6:النور[ِ
، أمر عظیم جدا؛ : ھذا اللفظ، وال یزید وال ینقص، فال یغیر لفظ أشھد إلى أحلف؛ ألن الحلف یمین یمكن أن یكفر عنھا، ولكن قولھ ًأشھد با

یعلم : من قال: ًیشھد هللا جل جاللھ، وكفى با شھیدا، ولذلك نسبة العلم إلى هللا في شيء لیس باألمر الھین، حتى أن بعض العلماء یقولألنھ 
ًهللا أنھ حدث كذا وكذا، كاذبا فقد كفر؛ ألنھ نسب إلى هللا العلم بشيء لم یقع، حیث ینسب إلى هللا صفات لیست موجودة، وھذا الذي جعل 

فذكر المصنف أنھ البد أن . ض العلماء یشددون ویمنعون من ھذه الكلمة، فإشھاد هللا ونسبة العلم إلى هللا في أمر لیس من السھولة بمكانبع
ل، وال أشھد با لقد زنت، فیثبت التھمة بالصریح من القو: یتقید بھذا اللفظ فال یبدلھ وال یغیره؛ ألنھ أشبھ بالتعبد، مثل ألفاظ التشھد، فیقول

قد زنت فالنة، فیحتمل : زوجتي؛ ألنھ لو قال: لقد زنت، وُیصرح ویقول: ّلقد أخطأت زوجتي، أو لقد زلت زوجتي، بل البد أن یقول: یقول
زوجتي ھذه؛ ألنھ قد تكون عنده أكثر من زوجة، ویرید اإلضرار بزوجة على حساب : أنھ یقصد امرأة ثانیة یشبھ اسمھا اسم زوجتھ، ویقول

  .زوجتي ھذه: ً أخرى فاسدة، فیشھد بزنا زوجتھ قاصدا التي في ذھنھ، فیقولزوجة
 

 تتابع الشھادات عند اللعان
 
 

ویشترط تتابع الشھادات، فإذا أتم الزوج الشھادة األولى ُیتبعھا بالشھادة الثانیة في مجلس واحد، فلو أنھ شھد الیوم في الساعة الواحدة شھادة 
ًضاء ولو خمس دقائق، ثم رجع؛ أعاد الشھادة األولى، وشھد أربعا متتالیة في مجلس القضاء، ولیس خارج مجلس واحدة، ثم فارق مجلس الق

، فجعل اللعان في مجلس )لقد أنزل فیك وفي صاحبتك قرآن فاذھب فائت بھاا: (-یثبت ھذا األصل- القضاء، ولذلك قال صلى هللا علیھ وسلم 
یھ الصالة والسالم، وھذا المجلس یسمونھ مجلس القضاء، والنبي صلى هللا علیھ وسلم لھ أحوال القضاء، ووقعت الشھادات في مجلسھ عل

متعددة، وھذا یسمیھ علماء األصول رحمھم هللا شخصیات النبي صلى هللا علیھ وسلم وأحوالھ، والمراد أنھ تارة یكون في حكم القاضي، 
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ار والبالغ بالرسالة، وتارة یكون في حكم الشارع، وفي حكم البشریة العامة، فھي وتارة یكون في حكم المفتي، وتارة یكون في حكم اإلخب
فلما جاء ھالل بن أمیة وكذلك عویمر وقذفا أمام النبي صلى هللا علیھ وسلم فھو كان بصفة القضاء ال بصفة االستفتاء؛ ألنھ لو . أحوال مختلفة

ن یریدان الحكم الشرعي في قضیتھما، فلو حصلت الشھادات ھذه في غیر مجلس ًكان بصفة االستفتاء لكان حكما آخر، لكن جاءا متظلمی
تكون الشھادات في مجلس القاضي، وأن تكون أربع شھادات من الرجل متتابعة ال فاصل  القضاء لم یبن علیھا األحكام الشرعیة، فالبد أن

  .بینھا مؤثر
 

 تذكیر القاضي للمالعن با قبل الشھادة الخامسة
 
 

إنھا موجبة، اتق هللا عز وجل؛ ألنھ یشھد الخامسة أن لعنة : ل الشھادة الخامسة یوقفھ القاضي، ویذكره با عز وجل ویخوفھ، فیقول لھوقب
هللا علیھ إن كان من الكاذبین، وانظر سبب اختیار الشرع للعنة؛ ألنھ الذي جرى منھ القول بتھمة المرأة بالزنا فناسب أن یعاقب باللعن من 

لعنة الدنیا واآلخرة، فالذي یرمي -ًسواء كان بالقذف في مجلس القضاء أو خارج مجلس القضاء -والمراد باللعنة في مثل ھذا .  عز وجلهللا
ء المحصنة الغافلة المؤمنة، أو الرجل المؤمن المسلم الغافل یلعنھ هللا في الدنیا واآلخرة، وإذا اجتمعت لعنة الدنیا واآلخرة فھي عظیمة البال

، لكن  على اإلنسان؛ ألن لعنة الدنیا قد تغفر، لكن أن یجمع لھ بین لعنة الدنیا واآلخرة فاألمر عظیم، فقبل اللعنة یوقفھ القاضي ویخوفھ با
ًالمرأة لما فعلت العنت كأنھا ھدمت أیمان الزوج، وكأنھا فعلت فعال مغایرا لفعل الزوج، وذلك بالقول، فُجعل لھا الغضب، نسأل هللا  السالمة ً

اتق هللا، عذاب الدنیا أھون من عذاب اآلخرة، فضیحة : فاللعنة على الرجل، والغضب على المرأة، فیوقفھ القاضي قبلھا ویقول لھ! والعافیة
 بین لو تعترف أنك كاذب وأن الزوجة لم تزن، ویقام علیك حد القذف ثمانون جلدة أھون من أن تقف: الدنیا أھون من فضیحة اآلخرة، یعني

 أھون وأخف من عذاب - وھو عذاب القضاء الشرعي في الدنیا-یدي هللا عز وجل فیفضحك، ویلعنك في الدنیا واآلخرة، فعذاب الدنیا 
اآلخرة، وفضوح الدنیا أھون من فضوح اآلخرة، واختار بعض العلماء أنھ یمسك على فیھ خشیة أن یتسرع، وكل ھذا من باب النصیحة لھ 

ًفإذا شھد الشھادة األولى فمن الناس من ینزجر عند ابتداء اللعان إذا كان كاذبا، ومنھم من یرجف قلبھ عند .  ال یتھوروالشفقة علیھ حتى
الثانیة، ومنھم من یرجف عند الثالثة، ومنھم من یرجف قلبھ عند الرابعة، فجاءت الشریعة فاإلیقاف قبل الخامسة؛ ألنھ ربما تردد أثناء 

ُخامسة فإنھ ُیعطى المھلة ویذكر وینصح، فال یجرؤ على الخامسة التي ھي الموجبة وھو كاذب إال من طبع على قلبھ األربع، فإذا جاءت ال
وزاغ قلبھ، وانطمست بصیرتھ، واستخف بعظیم ما عند هللا سبحانھ وتعالى، فال تسأل عن حالھ إذا شھد الخامسة أن لعنة هللا علیھ إن كان من 

سة وأتمھا ففي ھذه الحالة كأن كل یمین قامت مقام شاھد، وتوجھت التھمة على المرأة، فالبد أن تأتي بمثل ما أتى الكاذبین، وإذا شھد الخام
ًبھ دفعا للضرر عن نفسھا، فربما كانت صادقة وكان ظالما لھا، فتشھد با أربع شھادات با إنھ لمن الكاذبین فتقول أشھد با لقد كذب : ً

، فلو قالت: من الزنا، فنقولّعلي فیما رماني بھ  ، فال یقبل منھا : أشھد با تنقص وال  ، فال تغیر وال تبدل وال-كما تقدم- أحلف أو یمیني با
فإذا شھدت أربع شھادات با عز وجل توقف عند الخامسة، كما ثبت عن النبي صلى هللا علیھ وسلم أنھ أوقف المرأة عند الخامسة، . تزید
، فرجفت وتلكأت وكادت أن تعترف، حتى )عذاب الدنیا أھون من عذاب اآلخرة، وفضوح الدنیا أھون من فضوح اآلخرة! اتقي هللا: (وقال

ال أفضح قومي سائر الیوم، وحلفت الخامسة فكانت : فتلكأت حتى ظننا أنھا سترجع ثم قالت: (قال أنس و ابن عباس رضي هللا عنھما
عذاب الدنیا أھون من عذاب اآلخرة، وفضوح الدنیا أھون من فضوح اآلخرة، إنھا : یقال لھمافیوقف الرجل وتوقف المرأة و. الموجبة

ًالموجبة، ترھیبا وزجرا، فھذه ثالث كلمات عذاب الدنیا أھون من عذاب اآلخرة، وفضوح الدنیا أھون من فضوح اآلخرة، إنھا الموجبة، : ً
ًإذا حلفت باللعنة وكنت كاذبا فإنھا ستصیبك ال محالة، ولو كنت أتقى العباد، وإذا : يالموجبة، یعن: والموجبة من وجب الشيء إذا ثبت، فقولھ

ِكاذبة، فلن یرد غضب هللا علیھا شيء، وسیصیبھا غضب هللا، ومن أصابھ غضب هللا فقد ھوى ومْن یْحلْل  حلفت أن غضب هللا علیھا وھي َ َ َ
َعلْیھ غضبي فقد ھوى  َ َ َْ َ َ ِ َ ِ َویدرأ عنھا العذاب : لى الخامسة فإنھا تدفع عن نفسھا الحد، وھذا ثبت بقولھ تعالى، فإذا أقدمت ع]81:طھ[َ َ َ َ َ َ ََ ْ ْ ُ ] 8:النور[ْ

َویدفع عنھا العذاب الذي ھو حد الرجم إذا كانت قد وطئت ودخل بھا، وإن كان عقد علیھا وھي بكر لم یدخل بھا، فحدھا جلد مائة : یعني َ َ ََ ْ ْ
َوی: وقولھ تعالى. وتغریب عام َدرأ عنھا العذاب َ َ َ َ ََ ْ ْ ُ یدل على أن الزوج إذا حلف األیمان ثبت الحد، وأنھا ُمنزلة منزلة البینة، وھذا ] 8:النور[ْ

ومع غیبتھا یسمیھا : [قال رحمھ هللا. اختیار طائفة من األئمة من جماھیر السلف والخلف رحمھم هللا، فأیمان المرأة تنقض أیمان الرجل
  .على وجھ تتمیز بھ عن غیرھا) ھا یسمیھا وینسبھاومع غیبت] : (وینسبھا

 
 أمور تبطل اللعان

 
 

أشھد با لقد كذب فیما رماني بھ : أن لعنة هللا علیھ إن كان من الكاذبین، ثم تقول ھي أربع مرات :وفي الخامسة: [قال المصنف رحمھ هللا
ًلصادقین؛ فإن بدأت باللعان قبلھ أو نقص أحدھما شیئا من األلفاظ الخمسة، وأن غضب هللا علیھا إن كان من ا: من الزنا، ثم تقول في الخامسة

  .[بالسخط؛ لم یصح) الغضب(باإلبعاد، أو ) اللعنة(بأقسم أو أحلف، أو لفظة ) أشھد(أو لم یحضرھما حاكم أو نائبھ، أو أبدل لفظة 
 

 بدء الزوجة بالمالعنة قبل الزوج
 
 

لو بدأت الزوجة قبل الزوج بالمالعنة، وشھدت أربع شھادات با أنھ كاذب فیما رماھا بھ : أي]. اللعان قبلھفإن بدأت ب: [قال رحمھ هللا تعالى
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من الزنا وشھدت الخامسة، لم یصح ذلك لما ذكرناه، ونص القرآن في ھذا واضح، وھدي النبي صلى هللا علیھ وسلم في ھذا واضح، وھذا 
َویدرأ عنھا العذاب :  هللا تعالىھو األصل عند العلماء رحمھم هللا، قال َ َ َ َ َ ََ ْ ْ ُ یصح أن تكون  ً، فجعل أیمانھا بعد أیمانھ، وبناء على ذلك ال]8:النور[ْ

  .أیمانھا سابقة ألیمانھ
 
 
 
 

 إنقاص أحد المتالعنین لشيء من ألفاظ اللعان الخمسة
 
 

ًسواء الزوج أو الزوجة شیئا من األلفاظ الخمسة فال ) نقص أحدھماأو أ] (ًأو أنقص أحدھما شیئا من األلفاظ الخمسة: [قال المصنف رحمھ هللا ً
یمیني أو أحلف، أو قال : أشھد، فأنقصت الشھادة، أو قالت بدل أشھد: با إنھ لمن الكاذبین، ولم تقل: یصح اللعان، وكذلك اإلبدال، فإذا قالت

، فكل ذلك ال یقبل وال یعتد بھ: ھو   .أحلف با أو یمیني با
 
 
 
 

 غیاب الحاكم أو نائبھ عن مجلس اللعان
 
 

القاضي أو الوالي العام، فالنبي : وھو) حاكم(في اللعان : یعني) أو لم یحضرھما] (أو لم یحضرھما حاكم أو نائبھ: [قال المصنف رحمھ هللا
.  البد في اللعان أن یجري في مجلس القضاءصلى هللا علیھ وسلم كانت لھ الوالیة العامة وكان لھ القضاء، وكانت لھ الفتوى، وقد بینا أنھ

الشخص الذي ینیبھ القاضي مقامھ، أو نائب الحاكم وھو القاضي نفسھ، فالقاضي ینوب مناب : نائب القاضي وھو: أي) أو نائبھ: (وقولھ
  .بھ أو القاضي أو نائبھالحاكم، والحاكم یطلق بمعنى القاضي، ویطلق بمعنى ولي األمر، فیشترط لصحة اللعان وجود ولي أمر أو نائ

 
 
 
 

 إبدال ألفاظ اللعان بغیرھا
 
 

ألن القسم ُیكفر، على القول بأن الیمین ) أو أبدل لفظة أشھد بأقسم أو أحلف] (بأقسم أو أحلف) أشھد(أو أبدل لفظة : [قال المصنف رحمھ هللا
اللعان أیمان، :  ترجم أئمة الحدیث رحمھم هللا في كتبھم بابالغموس الفاجرة ُیكفر عنھا، واللعان فیھ أیمان، وھذا ال إشكال فیھ، ولذلك

 -كما في حدیث ابن عباس في الصحیح-شھادات اللعان أیمان، والدلیل على ذلك أن النبي صلى هللا علیھ وسلم قال : باب: وبعضھم یقول
حسابكما على هللا، هللا یعلم أن : (سالم لما حلفت األیمان؛ ألن المرأة تبین كذبھا، وقد قال علیھ الصالة وال)لوال األیمان لكان لي ولھا شأن(

، ونقل خصومة الخصمین من حكومة الدنیا إلى حكومة )حسابكما على هللا: (، فلم یتب أحد منھما، فقال)أحدكما كاذب فھل منكما من تائب؟
لم إال إبالغ الرسالة وأداء األمانة والنصیحة، فحینئذ ینتقل ًھذا الشيء ال أملك منھ شیئا، فما على النبي صلى هللا علیھ وس: اآلخرة، فكأنھ قال

یسن أن یرغبھما القاضي في : األمر من حكومة الدنیا إلى حكومة اآلخرة، فرغبھما علیھ الصالة والسالم في التوبة، ولذلك یقول العلماء
  .التوبة

 
 
 
 

 إثبات الحدود یكون بالبینات ال القرائن
 
 

 -یعني الولد الذي ستأتي بھ- انظروا إلیھ : (صالة والسالم ھذه المقالة، وامتنع أحدھما أن یتوب؛ قال علیھ الصالة والسالملما قال النبي علیھ ال
 فجاءت بھ على الصفة التي ذكرھا علیھ -أنھا زانیة: یعني-) فإن جاءت بھ أكحل العینین، خدلج الساقین، أسبغ اإللیتین؛ فھو للذي رمیت بھ

ًلو كنت راجما أحدا من غیر بینة لرجمتھا بھ: ( فقال علیھ الصالة والسالم-والعیاذ با- الصالة والسالم  ، وفي الروایة األخرى قال علیھ )ً
فقولھ علیھ الصالة : ، وفي ھذا فوائد)لوال األیمان لكان لي ولھا شأن: (ألن القصة وقعت المرأة ھالل وامرأة عویمر-الصالة والسالم 
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ًراجما أحدا من غیر بینة لرجمتھا بھلو كنت : (والسالم یدل على دقة وسمو منھج القضاء اإلسالمي الذي جعل األحكام الدقیقة راجعة إلى ) ً
ًأصول ثابتة ال تتغیر، فالذي یدعي شیئا البد لھ من البینة، والقاضي ینبغي أن یكون حیادیا، فدل الحدیث على أن القاضي ال یقضي بعلمھ؛  ً

الواضح أنھا زانیة، والوحي نزل على النبي علیھ الصالة والسالم بأنھا إن جاءت بھ على صفة كذا وكذا فھو للذي اتھمت ألنھ تبین بالدلیل 
ًلو كنت راجما : (بھ، فثبت بالقرینة القویة أنھا زانیة، خاصة وأنھا تلكأت، فیوجد قرائن قویة تدل على أنھا زانیة، فقال علیھ الصالة والسالم

فدل على أن القرینة ال تعد بینة، وأن القرائن ال ُیحكم بھا في األصول التي ثبتت فیھا البینات الشرعیة، وھذا یدل على أن ) ینةًأحدا من غیر ب
فتح باب القرائن ووسائل اإلثبات بالقرائن خالف السنة، وسیأتینا إن شاء هللا في باب القضاء تفصیل ھذه المسألة، ولذلك فإن النبي علیھ 

ًلو كنت راجما أحدا من غیر بینة: (لسالم حینما قالالصالة وا . قفل ھذا الباب، فالبد من البینات والحجج التي تبین صدق المدعي في دعواه) ً
تزكیة الشھود أو عدم : وفي ھذا دلیل على أن القاضي ال یقضي بعلمھ، إال في مسألة أجمع العلماء على أن القاضي یقضي فیھا بعلمھ، وھي

: ٍي الشھود یحكم القاضي بما یعلم منھم باتفاق العلما فلو جيء بشاھد یشھد عندك وأنت قاض، وتعلم أن ھذا الشاھد فاسق، تقولوف. تزكیتھم
ًأنا ال أرضاه شاھدا، وھذا إذا علمت منھ فسقا، مثال ثبت علیھ أنھ زنى أو قذف وأقیم علیھ الحد، فھنا یثبت فسقھ فتقول ً ًال أرضاه شاھدا، أو : ً

ِممْن تْرضْون من الشھَداء : ًمنھ جرحا یوجب رد شھادتھ، فیحكم القاضي برد شھادتھ بعلمھ ولیس ببینة، وھذا باإلجماع، وألن هللا یقولتعلم  َ َ َ َُّ ِ َّ َِ
ً، فجعل الرضا راجعا للقاضي، فلھ أن یرضى ولھ أن یرد، لكن لو أن القاضي یعلم أن فالنا أعطى فالنا ألف لایر، وت]282:البقرة[ ً خاصما ً

ال، دعواك صحیحة، وأعلم أنك صادق : أحضر الشھود، فال یقول القاضي: إن لي عند فالن ألف لایر، فقیل لھ: إلى القاضي، وقال الدائن
فیما تقول؛ ألن القاضي حیادي، وموقفھ موقف الحیاد، فال یتحیز ألحد الخصمین، ولو جاءتھ بینة یعلم أنھا كاذبة، مثل بینة مزكاة بشھود 

: ھم أخطئوا أو كذبوا، فیقبل منھم الشھادة على الظاھر، وال یرد شھادتھم، لكن المخرج أنھ یثبت الحكم، بھذه البینة، ثم یقول لصاحب الحقلكن
وعلمھ بصدق غیر العدل ال یوجب أن یقبل ما تحمال وعدل إن أدى على ما . ٍأنا أشھد لك، فارفع مسألتك عند قاض آخر حتى أشھد لك بذلك

ًالفھ منع أن یرده وحقھ إنھاء ما في علمھ لمن سواه قاضیا بحكمھ فعلى القاضي أن یقضي في القضاء بكل حیاد، فھنا النبي صلى هللا عنده خ
  .علیھ وسلم في مسألة اللعان قضى بكل حیاد، ولم یتحیز ال إلى الزوج وال إلى الزوجة، وأظھر الحقیقة ورد أمرھما إلى هللا عز وجل

 
 عد اكتمال اللعانحكم القاضي ب

 
 

السنة أنھ یجري اللعان على ھذه الصفة التي ذكرھا المصنف رحمھ هللا، ویكون مھمة القاضي أن یسمع من الخصمین، وبعد الشھادة : ًإذا
: ي التوبة، ویقولیرغبھما ف: ًأوال: الرابعة تكون مھمتھ أن یوقف الزوج والزوجة قبل الخامسة لتذكیرھما، ثم بعد اكتمال اللعان یحكم بما یلي

هللا یعلم أن أحدكما كاذب، فھل من تائب؟ : ًهللا یعلم أن أحدكما كاذب؛ ألنھ إما أن یكون الزوج صادقا أو تكون الزوجة صادقة، ولذلك یقول
یما رماني بھ، ھو صادق فیما قال أو ف: كذبت علیھا فیما ادعیت من زناھا، وتقول المرأة: الرجوع، ورجوع المالعن أن یقول: والتوبة ھي

فإذا انتھى اللعان، ورغبھما في التوبة ولم یتوبا، حكم بالفرقة بین الزوج وزوجتھ، . ًثم یقام الحد على من رجع سواء كان الرجل أو المرأة
ًفیفرق بینھما فراقا أبدیا، فال یجتمعان، وھذا من موانع النكاح المؤبدة، وقد تقدمت معنا، فمن الموانع المؤبدة ة باللعان، فھذه المرأة الفرق: ً

ًمضت السنة في المتالعنین أن ُیفرق بینھما فال یجتمعان أبدا، ولما قال عویمر رضي : محرمة على الرجل إلى األبد، ولذلك قال الزھري 
، وإن - بھا قبل الزناما استمتع : یعني-ًإن كنت صادقا فلھا ما استحللت من فرجھا : مھري، قال علیھ الصالة والسالم: (هللا عنھ بعد اللعان

فیفسد فراشھ، ویعتدي على أھلھ، ثم یرید بعد ذلك أن ! ، وھذا من باب أولى، فكیف یتھمھا بالزنا ثم یرید المھر؟)ًكنت كاذبا فھو أبعد لك منھا
ًفال یستحق المھر ویفرق بینھما فراقا أبدیا! یأخذ المھر ) اللعنة(لو أنھ أبدل لفظة :  أي].أو لفظة اللعنة باإلبعاد: [قال المصنف رحمھ هللا. ً

: ًأبعده هللا إن كان كاذبا، لم ُیقبل منھ، حتى لو كانت اللفظة قریبة من المعنى الذي یفیده اللعن أو الغضب، فال بد من اللفظین: باإلبعاد، فقال
  .تتقید المرأة بلفظ الغضبلم یصح ذلك، ویجب أن : أي] : أو الغضب بالسخط؛ لم یصح: [قال المصنف رحمھ هللا. اللعن والغضب

 
 األسئلة

 
 
 
 

 عدم ثبوت اإلقرار في جریمة الزنا باللفظ المحتمل
 
 

، والصالة والسالم على خیر : الجواب ًال أفضح قومي سائر الیوم، ألیس ھذا یعتبر إقرارا بزناھا؟: قول المرأة: السؤال باسم هللا، والحمد 
ال أفضح : فاإلقرار شھادة من اإلنسان على نفسھ، والشھادة ال تثبت بشيء یحتمل، فقولھا: ما بعدأ. خلق هللا، وعلى آلھ وصحبھ ومن وااله

أنني صادقة، : ال أفضح قومي سائر الیوم، تعني: قومي سائر الیوم، من حقھا أن تقول ھذا ولو كانت صادقة؛ فقد تقول المرأة الصادقة
ًرة وال ضمنا؛ لكن تلكؤ المرأة وخوفھا وارتباكھا، ھذه العالمات واألمارات تعتبر قرینة، وسأحلف الخامسة، فھي كلمة ال تدل على الزنا مباش

تلكأت حتى كادت أن : (، وقال ابن عباس رضي هللا عنھ)حتى ظننا أنھا سترجع: (خاصة وأنھا تلكأت وترددت حتى قال أنس رضي هللا عنھ
إنني صادقة وإنني امرأة بریئة : ح قومي سائر الیوم، فقد تكون صادقة، بمعنىال أفض: ، وھذا یدل على إدانة الحال؛ لكن لو قالت)ترجع

وعفیفة وال أرضى أن ینسب إلي الزنا فیجرح ویؤذى قومي، ولیس ھذا من اإلقرار في شيء، ولیس بدلیل على اإلقرار، وإنما ھو أمر قالتھ 
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نعت من اإلقرار خشیة الفضیحة والعصبیة، ویحتمل أنھا ترید الجزم، ًویحتمل أن یكون متضمنا للزنا بمعنى أنھا ال ترید أن تفضحھم فامت
  .ًولذلك لو قالھا غیرھا لكان الحال مترددا، فال یقتضي ثبوت التھمة، وهللا تعالى أعلم

 
 
 
 

 تكرار اإلقرار بالزنا ینزل منزلة الشھود
 
 

ترف بجریرتھ أن یكرر الذنب الذي أصابھ أربع مرات فینزل ھل مقصود النبي صلى هللا علیھ وسلم في إعراضھ عن ماعز وھو یع: السؤال
تكرار اإلقرار بالزنا لمن اعترف بھ مسألة خالفیة بین العلماء رحمھم هللا، واألشبھ واألحوط لظاھر النص : منزلة الشھود األربعة؟ الجواب

ھا فمن حیث األصل فإن التكرار موجود، والنص واضح في وسیأتینا إن شاء هللا بسط ھذه المسألة وبیان خالف العلماء فی-أنھ یكرر إقراره 
أربع مرات، فھذا أصل یدل على أن كل إقرار ینزل منزلة ) ارجع واستغفر هللا ثم تب إلیھ! ویحك: (ھذا، والنبي صلى هللا علیھ وسلم قال لھ

: ، وھي قصة العسیف، وفیھا قولھ صلى هللا علیھ وسلمحدیث المرأة التي اعترفت: لكن الذین ال یشترطون التكرار استدلوا بأدلة، منھا. شاھد
ُفلم یذكر تكرارا لإلقرار، لكن أجیب بأن المجمل ال : ، قالوا) إلى امرأة ھذا فإن اعترفت فارجمھا، فاعترفت فرجمھا-ُیا أنیس-واغد ( ً

ُما وكل النبي صلى هللا علیھ وسلم أنیسا إال وعند أنیس : یعارض المفصل، ولذلك قالوا علم، ومن ھنا أعطاه الوكالة العامة، كأنھ یقول یفعل ًُ
كما في الصحیح من حدیث بریدة بن الحصیب -أما إقرار ماعز رضي هللا عنھ فإنھ جاء المرة األولى . ًمعھا في اإلقرار ما ھو مشترط شرعا

ًإني أصبت حدا فطھرني، فقال النبي صلى هللا ! یا رسول هللا: ( إلى رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم وھو في المسجد فقال-رضي هللا عنھ
ارجع ! ویحك: ًإني أصبت حدا فطھرني، فقال! یا رسول هللا: ارجع فاستغفر هللا ثم تب إلیھ، فرجع غیر بعید ثم أتى فقال! ویحك: علیھ وسلم

كانت الرابعة وأتمھا، سألھ النبي صلى هللا علیھ ًإني أصبت حدا فطھرني، فلما ! یا رسول هللا: فاستغفر هللا ثم تب إلیھ، فرجع غیر بعید، فقال
: ُ فأخبر علیھ الصالة والسالم أنھ لیس بمجنون، ثم قال لھ-تدل على أنھ ال ُیقبل إقرار المجنون) أبك جنون؟: (فقولھ-) أبك جنون؟: وسلم

لى دقة القضاء في الشریعة اإلسالمیة، من شم رائحة فمھ، وانظروا إ: یعني) ٌ فقام رجل فاستنكھھ- وھذا في صحیح مسلم-ًأشربت خمرا؟ (
الذي یتبجح بالحقوق، فأین الذین یتبجحون بحقوق اإلنسان المتھم، وحقوق اإلنسان، ھذا السمو ھذا العلو في التشریع یدل على أنھ ال أحسن 

یعني شم رائحة فمھ، لذلك بعض العلماء ) ھھًأشربت خمرا فقام رجل فاستنك: (ًمن هللا حكما لكن لقوم یوقنون، فالنبي صلى هللا علیھ وسلم قال
أخذ مما سبق أن الرائحة قرینة على شرب الخمر، وسیأتینا ذلك إن شاء هللا في باب شرب المسكر، فلم یجد رائحة، ثم فصل معھ في الزنا، 

ًوسألھ عن الزنا، حتى أثبت أنھ زنى بھا زنا تاما، وھذه كلھا شروط لإلقرار بالزنا  إلى امرأة ھذا فإن اعترفت -ُیا أنیس- اغد و: (أما حدیث. ً
ًوالسالم مجمال فھو مفصل بھدیھ  ، ففیھ نوع إجمال، فأجمل للعلم بتفصیلھ، فما علم من ھدیھ وسنتھ علیھ الصالة)فارجمھا، فاعترفت فرجمھا

البد أن : ، ثم رجع، ثم أقر، وأنتم تقولونإنھ أقر: ال یشترط التكرار، عندھم دلیل آخر، فیقولون: لكن الذین یقولون. علیھ الصالة والسالم
، )فرجع غیر بعید: (یكون في مجلس واحد، والشھود البد أن یكونوا أربعة في مجلس واحد، وھذا استدالل قوي، لكن رد بقول الراوي

ً یعتبر مفارقا لمجلس القضاء ما المسجد في حكم المجلس الواحد في القضاء، وال: أنھ ما زال في المسجد، وتتفرع علیھ المسألة التالیة: بمعنى
فالشاھد أن المسألة خالفیة بین العلماء رحمھم هللا ولكال القولین ما یدل علیھ، وإن كان تكرار اإلقرار فیھ دقة أكثر، . دام أنھ داخل المسجد

ًأترید أن تردني كما رددت ماعزا ! سول هللایا ر: (ًواستدلوا أیضا بأن المرأة التي اعترفت بالزنا قالت. وفیھ رعایة لظاھر السنة والعمل بھا
أنني مستعدة أن أرجع وأكرر  :ھذه الصورة، أي: ُفھذا یدل على أنھ ال ُیشترط التكرار، لكن أجیب بأن التكرار على صورتین، منھا!) ؟

ن تكرر الشھادات، وھذه بمنزلة تكرار فبینت أنھا مستعدة أ!) ًأترید أن تردني كما رددت ماعزا ؟: (إقراري لك ولو رددتني مائة مرة، فقالت
اإلقرار، فاالستنباطات الشرعیة من النصوص فضل من هللا عز وجل ألھل العلم، والخالف بین العلماء ما ھو إال رحمة من هللا عز وجل إذا 

والردود والمناقشات التي ثبتت بھ النصوص وجاءت بھ النصوص الشرعیة؛ ألنھ یجعل الشریعة شریعة مرنة واسعة باالجتھادات واألقوال 
تتفجر بھا ینابیع الحكمة التي ال یمكن أن تصل إلیھا بقول واحد، ولذلك تجد ھذه الشریعة صلحت في كل زمان ومكان، واستطاعت في أوج 

تمل أكثر من عظمة اإلسالم أن تحكم من المحیط إلى المحیط، وھذا یدل على مرونة الشریعة اإلسالمیة؛ فمجيء الشریعة بالنصوص التي تح
أنھا تقر الخالف السائغ، ال الخالف المذموم وھو الذي یقوم على رد النصوص الصحیحة الصریحة، والعبث باألدلة واألھواء : وجھ معناه

واآلراء الفاسدة، أما االستنباطات الشرعیة من النصوص الشرعیة والخالف الشرعي الذي وقع بین األئمة فھو رحمة؛ ألنھ مبني على 
َوما أْرسلناك إال رْحمة للعالمین :  شرعیة، وما كان من الشریعة فھو رحمةنصوص َ َ َ َ َ َ َِ َِ ْ ًْ َّ ِ َ ، وعلى كل حال ھذه المسألة كما ذكرنا ]107:األنبیاء[َ

  .فیھا خالف بین العلماء، وسیأتي إن شاء هللا تفصیلھا في مسائل اإلقرار، وهللا تعالى أعلم
 
 
 
 

 حكم اإلشارة في الصالة
 
 

ال تبطل اإلشارة في : اإلشارة تنزل منزلة العبارة، لكن في الصالة فیھا تفصیل: ھل اإلشارة في الصالة تبطلھا مثل الكالم؟ الجواب: ؤالالس
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الصالة على كل حال ما لم تكثر وتتفاحش، والدلیل على أن اإلشارة في الصالة ال تبطلھا عدة أدلة، وینبغي أن تقید بالحاجة، فثبت في 
الصحیح من حدیث عبد هللا بن مالك بن بحینة رضي هللا عنھ وعن أبیھ وأمھ أن النبي صلى هللا علیھ وسلم صلى إحدى صالتي الحدیث 

وثبت عن .  فسبحوا لھ فأشار إلیھم النبي صلى هللا علیھ وسلم أن قوموا-للتشھد: أي-العشیة الظھر أو العصر ثم قام بعد الثانیة ولم یجلس 
كذلك ). رأیت النبي صلى هللا علیھ وسلم صنع مثل ما صنعت: (ھ ذلك في صالة المغرب، وأنھ أشار إلیھم أن قوموا، وقالالمغیرة أنھ وقع ل

ثبت عنھ علیھ الصالة والسالم أنھ أشار بیده حینما دخل وراء أبي بكر رضي هللا عنھ في الصالة، فسبح الناس لـأبي بكر رضي هللا عنھ 
وفي . ھذا وقع بعد تكبیرة اإلحرام: ھذا وقع قبل تكبیرة اإلحرام، لكن بعض أھل العلم یقول: نك، قال بعض العلماءفالتفت، فأشار إلیھ أن مكا

النافلة فثبت عنھ علیھ الصالة والسالم أنھ أشار فیھا لرد السالم، فكان إذا دخل علیھ الداخل وسلم أشار بكفھ علیھ الصالة والسالم، ویشیر 
، فھذا منھي عنھ، وأما )اسكنوا في الصالة! ما لي أراكم رافعي أیدیكم كأذناب خیل شمس: (ع كفھ ھكذا؛ ألنھ قالبكفھ إلى األرض ما یرف

وفیما اختلف فیھ ھل ھو فرض أو نافلة كصالة الكسوف ثبت في . الذي یشیر بكفھ إلى األرض فقد ورد عنھ علیھ الصالة والسالم ذلك
ما شأن القوم؟ فأشارت :  لما كسفت الشمس، وأن أسماء رضي هللا عنھا جاءت ونظرت فقالتالحدیث الصحیح عن عائشة رضي هللا عنھا

فھذا .  ففھمت أسماء، فنظرت إلى السماء فإذا بالشمس كاسفة-انظري إلى السماء وھذه إشارة: أي-إلیھا عائشة رضي هللا عنھا إلى السماء 
ً محتاجا إلیھا، فتشیر إلى الرجل أن یقترب منك، وتشیر إلى الرجل أن یتقدم، أو أن أن اإلشارة ال تؤثر، خاصة إذا كان المصلي كلھ یدل على

  .یتأخر عن الصف، فھذا كلھ ال بأس بھ إن شاء هللا في الصالة، لكن ینبغي أال یتفاحش، وهللا تعالى أعلم
 
 
 
 

 حكم صبغ الشعر بالسواد
 
 

صبغ الشعر إذا كان لسبب أذن بھ : ھل یجوز صبغھ باللون األسود؟ الجوابما حكم صبغ الشعر؟ وإذا كان الشعر غیر أسود، ف: السؤال
الشرع كتغییر الشیب فھو مشروع، فإن النبي صلى هللا علیھ وسلم لما فتح مكة وأتاه والد أبي بكر رضي هللا عنھما، فقال علیھ الصالة 

غیروا ھذا الشیب، : ًھ كالثغامة بیاضا، فقال علیھ الصالة والسالمفإذا برأسھ ولحیت! أثقلتم على الشیخ، ھال تركتموه حتى نأتیھ: (والسالم
إكرام النبي صلى هللا علیھ وسلم لكبیر السن، وھي سنتھ وھدیھ، وحفظھ لحق الصاحب والخلیل : ففي ھذا الحدیث فوائد منھا). وجنبوه السواد

لى هللا علیھ وسلم محبة دون الخلة، وأحبھ محبة عظیمة، فلم یكن والمحب؛ ألن أبا بكر كان یحب النبي صلى هللا علیھ وسلم، وأحبھ النبي ص
الصالة والسالم  في الخلق أحب إلیھ منھ علیھ الصالة والسالم، وھو صدق في محبتھ وخلتھ لرسول هللا صلى هللا علیھ وسلم، فأكرم علیھ

 أحد منھم والد صدیقھ یكرمھ ویجلھ ویحترمھ ویقدره ، وھذا یدل على أن األخیار والصالحین إذا رأى)أثقلتم على الشیخ: (والده وقال
في الیوم الذي أعز هللا فیھ -ویوقره، وھل اإلسالم إال األدب ومكارم األخالق ومحامدھا؟ فھذا نبي األمة صلى هللا علیھ وسلم یدخل إلى مكة 

ئتم بھ إلینا؟ نحن الذین نأتیھ، وقال ذلك كما قال بعض لماذا ج: یعني)! أثقلتم على الشیخ: (ًمتواضعا  عز وجل، ویقول-جنده، ونصر عبده 
ًتطییبا لخاطر أبي بكر رضي هللا عنھ وأرضاه، وحفظا لحق كل من یعین على ھذه الدعوة، فكل من یكون معك في ھذه : أصحاب السیر ً

؛ ألنھ كبیر السن، فما كان النبي صلى هللا علیھ )ھال تركتموه حتى نأتیھ: (ًالدعوة معینا تحفظ لھ الحق في نفسھ وأھلھ وإخوانھ وقرابتھ، وقال
ولذلك نحن الیوم في غربة، فال احترام للكبیر، وال توقیر للشیبة والمسن، تجد كبیر السن . ًوسلم إال كریما، وكان كرمھ على الوفاء والتمام

! فیسلم علیھ كما یسلم على عامة الناس! قرهوإذا وجد من یسلم علیھ قد ال یجد من یو! یدخل المسجد ویخرج وقد ال یجد من یسلم علیھ
واألدھى واألمر إذا استخف بھ، واإلنسان ال یسمو إلى الكماالت إال إذا عاش كما یعیش الغیر، لو أن الواحد منا فكر في كبیر السن وھو في 

ًآخر عمره، فإنھ قل أن یجد أخا من إخوانھ، وقل أن ترى عینھ صدیقا من أصدقائھ، فكلھم قد  ًّ أسلموا أرواحھم وصاروا إلى هللا جل وعال، ّ
اثنان لو بكت الدماء علیھما عیناك حتى . وقد ال یخرج من بیتھ إال إلى مسجده أو إلى تشییع حبیب أو عیادة صدیق؛ ألنھ قد فارقھ إخوانھ

ّألحبة وفراق األصدقاء والخالن، فقل أن ُیأذنا بذھاب لم یبلغ المعشار من حقیھما فقد الشباب وفرقة األحباب أصعب األشیاء وأمرھا فراق ا
ًیجد من یأنسھ، وقل أن یجد من ُیدخل السرور علیھ، حتى إنھ لربما عاد إلى بیتھ فوجد كل شيء غریبا علیھ، حتى زوجتھ ربما تتغیر علیھ، 

أال لیت الشباب یعود : لسان حالھ یقولولربما تغیر أوالده ضده، ویصبح كأنھ بعید یعیش في عالم غیر عالمھ، فما ھو إال في الذكریات، كأن 
من الونى والضعف، ولكن أعظم : أي) فأخبره بما فعل المشیب: (الناس یفھمون ھذا البیت: ًیوما فأخبره بما فعل المشیب یقول بعض العلماء

ا ھذا حتى في العلماء واألجالء، ولقد رأین. ما فعل المشیب فراق األحبة واألصحاب، ففقدھم لھ وقع في القلوب ال یعلمھ إال هللا عز وجل
. وأذكر أن الوالد رحمة هللا علیھ مع صبره وجلده ما رأیتھ تأثر وساءت حالھ وصحتھ إال بعد فراقھ ألحبابھ الذین یعرفھم بالصدق والمحبة

 ھذه المكرمة والمأثرة ففراق األحبة صعب فمن الذي بحنانھ وعطفھ وإحسانھ یسد ھذا الفراغ؟ ولذلك رفع الرسول صلى هللا علیھ وسلم
لیس منا من لم یرحم : (؛ ألنھ ال یفعل ذلك إال من یؤمن با والیوم اآلخر، وقال)إن من إكرام هللا إجالل ذي الشیبة المسلم: (الحمیدة فقال

یعطف على الصغیر، فیسلم ، فكل ذي شیبة مسلم موقر، فھذا ھدیھ علیھ الصالة والسالم وسنتھ، فكان یكرم الكبیر، و)كبیرنا صغیرنا، ویوقر
، ففیھ دلیل على مشروعیة صبغ )غیروا ھذا الشیب وجنبوه السواد: (ثم قال) أثقلتم على الشیخ: (قال علیھ الصالة والسالم. علیھ ویرحمھ

موجود إلى الحناء والكتم، والكتم ضرب من الصبغ بین األسود واألحمر، وھو معروف و: الشیب، وأن السنة أن یغیر بغیر السواد، مثل
أما لو كان شعر المرأة أو شعر الرجل أشقر فأراد أن یجعلھ أسود فال یجوز؛ وما الدلیل؟ من ناحیة فقھیة . اآلن، فھذا السنة في تغییر الشیب

ن هللا لع: (عندنا شيء یسمى األصل، وعندنا مستثنى من األصل، فاألصل عندنا أنھ ال یجوز تغییر الخلقة، وقد قال صلى هللا علیھ وسلم
، فإذا خلق هللا الشعر أحمر أو أشقر فلیس من حق المخلوق أن یغیره؛ )المتفلجات للحسن المغیرات خلق هللا: -ثم قال- الواشرة والمستوشرة 
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 ترض بقسمة ال أریده أحمر، كأنھا لم:  إذا قالت-أي المرأة-ألنھا : ألن هللا خلقھ على ھذه الصفة، ولماذا ورد اللعن على تغییر الخلقة؟ قالوا
ًهللا لھا، كما لو لم ترض بطول السن مثال، فكأنھا لم ترض قسمة هللا لھا، ومن ھنا تعرف سبب فورود اللعن، ورد اللعن لیس فقط لتغییر 

ان الشعر ، فإذا ك)المغیرات لخلق هللا: (عدم الرضا بخلقة هللا عز وجل، والعبث بھذه الخلقة، ثم قال: الشيء، وإنما ورد لمسألة عقدیة وھي
ًعلى لون فال یجوز تغییره إلى لون آخر إال إذا كان شیبا فیغیره بغیر السواد، خالفا لمن قال بجواز صبغھ بالسواد، إال أنھ یستثنى من ذلك : ً

ًوقت الجھاد في سبیل هللا، فقد رخص بعض أھل العلم رحمھم هللا أن یصبغ الشیب بالسواد إرھابا للعدو وتخویفا لھ، وكثیر من  المحرمات ً
ھذا الفعل یبغضھ -إنھا لمشیة یبغضھا هللا : (استثنیت في الجھاد، ولذلك لما أخذ أبو دجانة السیف وتبختر في مشیتھ قال علیھ الصالة والسالم

ًألن فیھا كسرا ألعداء هللا عز وجل، وإظھارا لعزة اإلسالم، فوافقت مقصود الشرع، بخالف إذا ت ؛) إال في ھذا الموضع- هللا كبر وتجبر وعال ً
ًوبناء على ذلك فإذا كان الشعر یغیر لشیب . وطغى في غیر ھذا الموطن، فإنھ یخالف مقصود الشرع، ویقع فیما حرمھ هللا سبحانھ وتعالى

  .مفال إشكال، شریطة أن یكون التغییر بغیر السواد، وأما إذا كان التغییر لغیر الشیب فإنھ محرم وال یجوز فعلھ، وهللا تعالى أعل
 
 
 
 

 حكم نتف الشعر الذي بین الحاجبین
 
 

ال یجوز نتف الشعر الذي بین الحاجبین، والنص في ھذا واضح، حیث أن : ھل یجوز للمرأة أن تنتف ما بین الحاجبین؟ الجواب: الشیخ
 على الخلقة التي خلقھا هللا النمص ھو نتف شعر الوجھ، وما بین الحاجبین ھو من شعر الوجھ فال یجوز نتفھ، وال یجوز العبث بھ، ویترك

ًوجمھور العلماء على أن ھذا ال ینمص وال ُیزال، سواء كان النمص بالنتف أو بالحرق أو بالحلق أو بالقص أو بوضع مواد من . عز وجل
مة عظیمة، وتذكیر األصباغ تخفیھ فكل ذلك ال یجوز، وھو تغییر لما خلقھ هللا، وعلى المخلوق أن یرضى بخلق هللا عز وجل لما فیھ من حك

الناس بھذا االختالف الذي یدل على وحدانیة هللا عز وجل؛ ألن اختالف الخلقة دلیل على وجود الخالق الذي یصور كیف یشاء، ویخلق كیف 
َیشاء، أال لُھ الخلق واألْمُر تبارك هللا رب العالمین  َ َ َ َ َ َِ َُّ َْ ْ ُْ َّ َ ُ ََ   .، وهللا تعالى أعلم]54:األعراف[َ

 
 
 
 

 ط الدائم للعبادات بالحكم واألسرارالرب
 
 

الحدیث، ما العالقة بین زیارة األقارب والمد في العمر والبركة ...) من أحب أن ُینسأ لھ في أثره : (قول النبي صلى هللا علیھ وسلم: السؤال
، )زاد لھ في عمره، فلیصل رحمھمن أحب منكم أن ُینسأ لھ في أثره، ویبسط لھ في رزقھ، وی: (الحدیث صحیح وھو: في الرزق؟ الجواب

وال إشكال في ثبوتھ عن رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم، وھو بیان منھ علیھ الصالة والسالم للثواب والجزاء الذي أعده هللا لمن وصل 
ٌإنما النسيُء زیاَدة: التأخیر، كقولھ تعالى: الرحم، واشتمل على إنساء األثر، وأصل نسأ في لغة العرب َ َِ ِ َّ َّ ِ في الكفر ِ ْ ُ ْ ؛ ألنھم كانوا ]37:التوبة[ِ

ًیؤخرون األشھر الحرم عن مواقیتھا ومواعیدھا، وسمي ربا النسیئة نسیئا؛ ألنھ تأخیر ألحد الربویین مما یجب فیھ التقابض في مجلس العقد، 
ناك أوجھ عند أھل العلم رحمھم هللا في كیفیة واألصل أن العمر ال یزید وال ینقص، لكن ھ. یزاد لھ في العمر: فالنسأ أصلھ التأخیر، فالمعنى

إن هللا تعالى یبارك في عمر الواصل لرحمھ حتى أن السنة تعادل عشرات السنین، ولذلك من الناس من یعیش : زیادة عمره، فمنھم من قال
 وبركة في أھلھ، وبركة على الناس، الیوم كسنة، ومن الناس من یعیش السنة كسنوات؛ لما وضع هللا لھ من البركة والخیر، بركة في نفسھ،

إما أن یكون داعیة إلى هللا عز وجل یحمل ھموم األمة فینفعھم وینصحھم ویوجھھم، فلربما عمل الساعة منھ تعادل سنوات؛ لما وضع هللا لھ 
ي خطبتھ سنوات من عمره؛ من البركة واألجر والمثوبة، وربما خطیب في مسجد ینصح الناس ویوجھھم ویرشدھم إلى الخیر، فیبارك هللا ف

لما یضع لھا من القبول واالنتشار بین الناس، وینتفع بما فیھا من الخیر، وكذلك ربما یكون الرجل عنده مال یسخره على ھلكتھ بالحق، 
م من أیامھ فیكسي بھ العاري، ویطعم بھ الجائع، ویغیث بھ الملھوف، وینصر بھ المظلوم، ویعین بھ على نوائب الحق؛ فیجعل هللا الیو

كالسنوات من غیره، لما فیھ من الخیر والبركة، فیدعو لھ الناس، ویعظم ترحم الناس علیھ، وتكثر صلواتھم ودعواتھم لھ بالخیر والبركة، 
لكثیر ولذلك تجد أنك في بعض األیام توفق . ًفیبارك لھ في عمره وكأنھ عاش سنینا عدیدة، وھذا كلھ راجع للبركة التي یضعھا هللا عز وجل

من األعمال التي تعملھا في خاصتك لنفسك وأھلك وولدك بما لم یخطر لك على بال؛ لما یوضع من البركة، وھذا كلھ مقرون بطاعة هللا عز 
ًعمره ستون سنة ال یزید وال ینقص، ولكنھ إذا كان واصال للرحم جعل هللا عز وجل أیام عمره : ًوجل، فھذا وجھ عند بعض العلماء، فمثال

ولذلك تجد بعضھم إذا عاش .  كأیام- بما یكون فیھ من الخیر والبركة علیھ وعلى غیره-  صلتھ للرحم طویلة مدیدة بسبب البركة، فالیوم بعد
وبركة، وما  ً شجاعا ینصر المظلوم، فیجعل هللا عز وجل أیامھ أیام خیر-ًمثال-بین الناس نعم الناس بعیشھ بینھم لما فیھ من الخیر، فتجده 

ًین قوم إال نفعھم هللا بھ، ومنھم من یكون كریما جوادا حتى أنھ یموت وھو حي في الناس بسبب ما یذكرونھ لھ من مآثر ومواقف كان ب ً
حمیدة، فكم یموت أقوام وھم في الناس أحیاء بمآثرھم، فلم تمت مكارمھم ومآثرھم، وھذا زیادة في العمر؛ ألن أحدھم كأنھ حي موجود یذكر 

أن عمره : ٍوھناك قول ثان أنھ یزاد في العمر حقیقة، فصحیفة الملك فیھا. أنھ حي بسبب ما كان منھ من الخیر والبركةفي المجالس، وك
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 إن لم یصل رحمھ، فإن وصل الرحم فعمره ثمانون، والملك ال یدري، ولذلك یمحو هللا ما یشاء ویثبت وعنده أم الكتاب، فالذي -ًمثال- ستون 
یر وال یبدل، فقد قدر وكتب وجرى القلم بما ھو كائن وما یكون إلى یوم القیامة، ولكن صحیفة الملك ھي التي یكون في اللوح المحفوظ ال یغ

ِیْمُحوا هللا ما یشاُء وُیثبت وعنَدهُ أم الكتاب : فیھا التغییر والتبدیل بنص القرآن ِ َِ ُ َْ ُّ ُ ْ َ َ َ َ َِ ْ ُ صلھ، ، وأم الكتاب ھو الذي فیھ حقیقة العمر وأ]39:الرعد[َّ
وال مانع من القول األول بأنھ توضع لھ البركة، فحینئذ یكون . وھل ھو واصل أو غیر واصل؟ وھذا من أعدل األوجھ، وھو أنسب األقوال

وضع البركة بالنسبة ألصل اللوح المحفوظ أن یكون في عمره، وتكون النقص والزیادة على صحیفة الملك، لكن القول األول واضح في 
ما ھي : أما السؤال. فھي زیادة البركة فیما یكون لھ من الخیر والنعمة) ویزاد لھ في عمره: ( یتفق مع ظاھر النص في قولھالداللة؛ ألنھ

ال یستطیع العقل القاصر أن یربط بین ھذا الثواب الذي یضعھ : العالقة بین أن ُیزاد في العمر وینسأ في األثر وبین صلة الرحم؟ أخي الكریم
ین العمل، وھذا تقدیر العزیز العلیم، وال یستطیع اإلنسان أن یدركھ، ولو أنھ ظھر لھ بعض الحكم فلن یستطیع أن یدرك هللا عز وجل وب

ولذلك یوصى طالب العلم ویوصى كل مؤمن یؤمن با والیوم اآلخر . الحقیقة التي من أجلھا جاء الثواب على ھذا الشكل وعلى ھذا الوجھ
بعلم اللطائف، فھذه أشیاء : ء بشيء ال تبحث عن العلل، وال تتعود أن تبحث عن المناسبات والقرائن، وما یسمونھِّأن ُیسلم، فالنص إذا جا

ًالرضا والتسلیم والقناعة التامة الكاملة؛ ألن اإلنسان إذا صار عقالنیا وقف في التعبدیات موقف الشك : لیست من أصل العلم، أصل العلم
ؤنا ومشایخنا رحمھم هللا یشددون فیھ، فكانوا إذا جاءتھم ھذه المسائل من علوم الغیبیات التي ال یبحث فیھا والریبة، وھذا الذي كان علما

ًسلموا، وهللا یحكم وال معقب لحكمھ، فما تستطیع أن تبحث في شيء قد بینھ هللا عز وجل وبینتھ نصوص السنة، فال یسعك أوال وآخرا ظاھرا  ً ً
َال وربِّك ال ُیْؤمنون حتى ُیحكُموك فیما شجر بْینُھم ثم ال یجدوا في أنفسھم حرجا مما قضْیت َف: ًوباطنا إال قولھ سبحانھ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ ََ َ َّ ِ ِ ِ ِ ًِ ُ ِّ ُْ ِْ َ ُُ ِ َّ : ، وقولھ]65:النساء[َّ

ًوُیسلُموا تْسلیما : لإال وحي یوحى، قا نكرة ، تدل على نفي أي حرج كان؛ ألنھ قضاء هللا، وھو كالم من ال ینطق عن الھوى، إن ھو) ًحرجا( ِ َ ِّ َ َ
ًوینبغي على العلماء واألئمة والدعاة والخطباء دائما أال یحاولوا ربط الناس دائما بالحكم واألسرار، خاصة في ! ، فسلم رحمك هللا]65:النساء[ ً

ل األشیاء، والكالم فیھا، وھذا لیس ھو ھذه األزمنة المتأخرة، التي أصبح المتكلم والعالم في نظر الناس ھو الذي یأتي باللطائف، ویحسن تعلی
العلم كلھ، حتى إن العلماء لما جاءوا في مسألة لیلة القدر مع أن عدد كلمات سورة لیلة القدر ثالثون الكلمة، وجاءت الكلمة السابعة 

َسالم ھي : والعشرون في قولھ َِ العلم والفقھ؛ ألنھ استنباط، وربما جعل ھذا لیس من أصل : ، ومع ذلك تجد أئمة العلم القدماء یقولون]5:القدر[ٌ
ًهللا السورة ثالثین كلمة امتحانا أو ابتالء للعباد، لكن ما عندنا نص یجزم بأن كون  ًالكلمة رقم سبعة وعشرون فإذا لیلة القدر ھي لیلة ) ھي(ً

ًالسابع والعشرین، وقد یضع هللا ھذه ابتالء واختبارا للعباد، فقد یقول اإلنسان على هللا  بال علم، فالذي یدخل في العقالنیات قد یقول على هللا ً
ولذلك كان العلماء یشددون في علم المناسبات من السور واآلیات، فا سبحانھ وتعالى یحكم، وتأتي أحكامھ على ما یمكن تعلیلھ، . ما ال یعلم

ًالحكم، وهللا عز وجل أصدق قیال، وأكمل حكماوما ال یمكن تعلیلھ، فالقاصر والمخلوق ال یستطیع أن یدرك ما  عز وجل من  إنا ! فاللھم. ً
  .نسألك التسلیم والرضا بما قدرت وحكمت، إنك ولي ذلك والقادر علیھ

 
 
 
 

 [3[ كتاب اللعان -شرح زاد المستقنع 
أن كل : ھا العلماء رحمھم هللا وھيإذا حصل اللعان بین الزوجین فإنھ یترتب علیھ فرقة أبدیة بین الزوجین، وھناك قاعدة تتعلق باللعان ذكر

من یصح قذفھا یصح لعانھا، وكل من ال یصح قذفھا ال یصح لعانھا؛ ولذا لو كانت الزوجة صغیرة ال توطأ أو كانت مجنونة، فإنھ ال یثبت 
 .ًالقذف في حقھا وال یثبت اللعان، كما أن ھناك ألفاظا ذكرھا المصنف ال تأخذ حكم القذف وال توجب اللعان

 قوبة من قذف زوجتھ الصغیرة أو المجنونة بالزناع
 
 

بسم هللا الرحمن الرحیم الحمد  رب العالمین، والصالة والسالم األتمان األكمالن على خیر خلق هللا أجمعین، وعلى آلھ وصحبھ ومن سار 
ف زوجتھ الصغیرة أو المجنونة بالزنا عزر وال وإن قذ: فصل: [فیقول المصنف رحمھ هللا تعالى: أما بعد. على سبیلھ ونھجھ إلى یوم الدین

یشترط في صحة اللعان أن یكون المحل الذي ]. ًقذفھا بالزنا لفظا كزنیت، أو یا زانیة، أو رأیتك تزنین في قبل أو دبر: لعان، ومن شرطھ
ن الزوج القاذف، فالبد في الزوجة أن اللعان شرع لدفع الحد ع: وتوضیح ذلك. ورد علیھ القذف یتعلق بھ القذف، ویثبت بھ حكم القذف

المقذوفة أن یثبت القذف في حقھا، ولذلك كل من یصح قذفھا یصح لعانھا، وكل من ال یصح قذفھا ال یصح لعانھا، فھذه قاعدة عند العلماء 
 ألن اللعان فیھ معنى التعبد، فلو كانت الزوجة صغیرة ال توطأ أو كانت مجنونة كذلك فإنھ ال یثبت القذف في حقھا وال اللعان؛. رحمھم هللا

ال یصح لعان الصغیرة وال : ومن ھنا. واألیمان ال تصح من الصبیة وال من المجنونة، ولذلك لو العنھا فإنھا إذا حلفت لم تؤاخذ على أیمانھا
عزر، والتعزیر یرجع في أنھ یثبت التعزیر فی: أي) وإن قذف زوجتھ الصغیرة أو المجنونة عزر: (یصح لعان المجنونة، فقال رحمھ هللا

عقوبتھ إلى نظر واجتھاد الحاكم والقاضي، فإذا نظر القاضي إلى أي جریمة ال حد فیھا؛ وال عقوبة مقدرة من الشرع فیھا، فإنھ یجتھد في 
ًلو أن رجال تزوج بنتا عمرھا : ًوبناء على ذلك. معاقبة صاحبھا، وسیأتینا إن شاء هللا بیان ذلك في باب التعزیر  خمس سنوات، قال - ًالمث-ً

یا زانیة، فحینئذ ال یثبت اللعان وال یثبت القذف؛ ألن الزنا ال یتأتى : قبلت، وتم العقد بینھما وعقد علیھا، ثم قال لھا: زوجتك بنتي، قال: ُّولیھا
 -  للحد، ومن ھو بخالف ذلكًوسیأتي في باب القذف من الذي یثبت في حده القذف، ویعتبر قذفھ موجبا- ًمن الصغیرة، فلیست محال للتھمة 

ًیا زانیة ورماھا بالزنا، فإن الزنا ال یتأتى منھا أصال؛ ألن مثلھا ال یوطأ ولیست محال للوطء، وحینئذ ال : فإذا قال لھذه الزوجة الصغیرة ً
لكن ھناك عقوبة . ذي لھ حكمھ الشرعيیا زانیة، إال األذیة واإلضرار، فلیست التھمة بالزنا حقیقیة؛ ألنھ ال یتأتى منھا الزنا ال: معنى لقولھ

وھي التعزیر، فینظر القاضي في المرأة المقذوفة التي رماھا بالزنا، وینظر إلى حالھ، ثم یقدر العقوبة بحسب ذلك، وفي ھذه الحالة ال 
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 حد القذف في حقھ لألسباب التي ًأرید أن أالعنھا وھي زوجتي؛ ألن ھذا یدرأ ویدفع عنھ الحد، فحینئٍذ ال یثبت أصال: یستطیع الزوج أن یقول
ذكرناھا، فإذا انتفى أمر القذف ولم یثبت حده فال وجھ للعان، وحینئٍذ ینصرف األمر إلى جنایة ال تقدیر لھا في الشرع، وھي جنایة السب 

َإن الذین یْرُمون :  تعالىالذي ذكره لھا بالزنا، وھذه ال عقوبة لھا في الشرع محددة؛ ألنھ لیس بالقذف الشرعي الذي یثبت، ولذلك قال َ َ ِ ََّّ ِ
ِالُمْحصنات الغافالت  َِ ْ َْ ً، واإلحصان لھ شروطھ كما سیأتینا إن شاء هللا تقریره في باب القذف بإذن هللا تعالى، وبناء على ذلك فلو ]23:النور[َ

ال لعان؛ ألن الصغیرة :  اللعان، نقولأرید: قد قذفتھا ونرید أن نعزرك، قال: قذف الصغیرة أو المجنونة التي ھي زوجة لھ، وقیل لھ
  .والمجنونة ال یثبت فیمن رماھما حد القذف، وال یثبت اللعان بسبب ذلك

 
 والكتابة القذف بالتعریض

 
 

إما أن یكون ) بالزنا(الضمیر عائد إلى الزوجة، ) قذفھا(من شروط ثبوت اللعان، : أي] ًومن شرطھ قذفھا بالزنا لفظا: [قال رحمھ هللا
ً أو رأیتك تزنین أو أنت زانیة، وقد یكون تعریضا، كأن یقول لھا في معرض الغضب وحال - والعیاذ با-یا زانیة : ًحا، كقولھ لھاصری

 أنھ یوجب - كما سیأتینا إن شاء هللا في باب القذف-أنت زانیة، فھذا تعریض، فعند بعض العلماء : ٍإني لست بزان، كأنھ یقول لھا: الخصومة
ًّیا أخت ھاُرون ما كان أُبوك اْمرأ سْوء وما كانت أمك بغیا : ًمة؛ ألن هللا اعتبره موجبا لثبوت التھمة، في قولھثبوت التھ ِ ِ ُّ َِ َ َ َ َ َ َ َ َ َُ ُْ َ َ ٍَ َ َ َ ، فجعل ]28:مریم[ْ

فعلى كل حال .  كحالھمقد خالفت أباك وأمك فأنت على حال لیس: هللا عز وجل ھذا من الفریة مع أنھم لم یصرحوا لھا بالزنا، وكأنھم یقولون
ْوالذین یْرُمون أزواجُھم : یشترط في ثبوت اللعان أن یكون ھناك قذف؛ ألن هللا تعالى یقول َ َ َ َ َ َْ َ ِ ، فأثبت هللا سبحانھ وتعالى وجود ]6:النور[َّ

ًالرمي، وقد بینا أن الرمي تطلقھ العرب حسا ومعنى، والمراد بھ في اآلیة الكریمة الرمي المعنوي وھو ال قذف، فیشترط أن یرمیھا بالزنا ً
ًالرجل یجد مع امرأتھ رجال أیقتلھ فتقتلونھ أم ماذا یفعل؟ فقد یجد الرجل مع امرأتھ رجال ! یا رسول هللا: ًلفظا؛ ألن عویمر العجالني قال ً

ًأثبت أن ھناك قذفا، وجاءت ، ف)إن ھالل بن أمیة قذف امرأتھ بـشریك بن سحماء : (یزني بھا، وفي الصحیح من حدیث عبد هللا بن عباس 
فأثبت أنھا زانیة، وبین أنھ یستند إلى المشاھدة ) لقد سمعت بأذني ورأیت بعیني! یا رسول هللا! وهللا: (الروایة عن ھالل بن أمیة أنھ قال

ً لفظا، فلو رمى بغیر الزنا البد من وجود الرمي بالزنا، وأن یكون: ًإذا. والسماع اللذین ھما أقوى دلیل على ثبوت األمر، وعدم الشك فیھ
یا غافلة أو یا بلھاء، فھذا لیس بقذف وال یوجب إثبات : ًسواء كان مما فیھ فحش أو مما لیس فیھ فحش؛ ال یجب اللعان، فمن قال المرأتھ

ًیا مجنونة، فالبد من وجود التھمة بالزنا، وأن تكون لفظا ال فعال، وقال بعض العلما: الحد، وھكذا لو قال لھا الكتابة تنزل منزلة اللفظ، : ءً
إن كتابة الشيء كالتلفظ بھ، فمن كتب المرأتھ بالطالق ولم : وھذه مسألة تقدمت معنا في حكم طالق من كتب طالقھ، فقال بعض العلماء

ا ألمتي عما حدثت بھا نفسھا إن هللا عف: (یتلفظ بھ وقع طالقھ، ومن قذف بالكتابة ولم یتلفظ بھ فإنھ قاذف؛ ألن النبي صلى هللا علیھ وسلم قال
َبلغ ما أنزل إلْیك مْن ربِّك : ، وألن هللا یقول لرسولھ علیھ الصالة والسالم)ما لم تتكلم أو تعمل َ َ َ َ َِ َ ِ ِ ُ ْ ، وقد كتب إلى الملوك ملوك ]67:المائدة[ِّ

إنھ البد من وجود الرمي : ن أھل العلم من قالوم. ّاألرض، فنزل الكتابة منزلة البالغ المباشر، فدل على أن الكتابة تنزل منزلة العبارة
ًبالقول إعماال لألصل؛ ألن الحدود تدرأ بالشبھات، وإذا قذف بالكتابة لم یكن رمیا من كل وجھ، ومن ھنا ال یأخذ حكم القذف، وقد تقدمت : ً

زنیت، فھذه تھمة بالزنا وقذف، :  شاھدةھذا لفظ صریح، فإذا قال لھا وھي حاضرة): كزنیت: (وقولھ. معنا ھذه المسألة في كتاب الطالق
ًیا زانیة أو رأیتك تزنین فھذا أیضا لفظ صریح، إذا قالھ لزوجتھ وھي حاضرة شاھدة، فھي تھمة : والقذف یوجب ثبوت حكمھ، وإذا قال

  .بالزنا وقذف، والقذف یوجب ثبوت حكمھ
 

 قول العلماء فیمن قذف امرأتھ بأنھا وطئت في الدبر
 
 

فمن : تقدم معنا مسألة ھل اللواط ووطء المرأة في الدبر ینزل منزلة القبل؟ فیھا وجھان للعلماء رحمھم هللا) في قبل أو دبر: (هللاوقولھ رحمھ 
إنھ یعزر : ًأھل العلم من اختار أن وطء المرأة في الدبر كالزنا بھا إذا كان من غیر الزوج، وھكذا إذا كان زوجا فإنھ قد أتى الحرام، وقالوا

ألن هللا  ونسب لبعض العلماء الترخیص فیھ، ولكنھ مذھب شاذ ال یعول علیھ وال یعمل بھ؛. یقام علیھ الحد: ومنھم من قال. د التعزیرأش
ْنساُؤكم حْرث لكم : تعالى یقول ُْ َُ ٌ َ َ ، والحرث إنما ھو في القبل دون الدبر، فوطؤھا في الدبر كوطء األجنبیة، فھو وطء في غیر ]223:البقرة[ِ

ًلمحل المعتبر شرعا، وروى الترمذي حدیثا حسن بعض العلماء إسناده أن النبي صلى هللا علیھ وسلم بريء ممن أتى امرأتھ في دبرھا، ا ً
وھذا وعید شدید، وجماھیر السلف والخلف رحمھم هللا أن من كبائر الذنوب إتیان المرأة في الدبر، ولإلمام ابن القیم كالم نفیس في ھذا، 

لمرأة حینئذ تسوء أمورھا، وتفسد أخالقھا، فالرجل إذا أتى امرأتھ في دبرھا أفسدھا هللا علیھ، فذھب ماء وجھھا، وأظلم قلبھا، وذكر أن ا
ْفأتوا حْرثكم: ًوكان سببا في كثیر من المفاسد والشرور، إضافة إلى ما فیھ من االعتداء لحدود هللا عز وجل واالنتھاك للمحارم، فإن هللا یقول ُ َُ َ ْ َ 

ْأنى شئتم  ُ ْ ِ َّ في القبل، فالحكم عند  ، والمراد بإتیان الحرث مكان الوطء، فلو أنھ قذف المرأة بأنھا وطئت في الدبر، أو وطئت]223:البقرة[َ
  .ًالحنابلة رحمھم هللا واحد، فھو كالقذف بالزنا الصریح، فإذا خاطبھا بذلك ثبت بھ القذف، وحینئذ إذا كان زوجا فإنھ یالعنھا

 
 فاظ ال تأخذ حكم القذف وال توجب اللعانأل
 
 

لم تزن ولكن لیس ھذا الولد مني، فشھدت امرأة ثقة أنھ ولد : وطئت بشبھة أو مكرھة أو نائمة، أو قال: فإن قال: [قال المصنف رحمھ هللا
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  .[على فراشھ، لحقھ نسبھ، وال لعان
 

 وطئت بشبھة: قول الرجل المرأتھ
 
 
: الشيء المشبھ للشيء الذي فیھ ما یقارب أوصافھ فیختلط بھ، فالوطأ بالشبھة ھو: وطأك الغیر بشبھة، والشبھة: أي) وطئت بشبھة: فإن قال(

ًامرأة یدخل علیھا رجل یظنھا زوجة لھ وھي تظنھ زوجا لھا، فیطؤھا بشبھة، فھو ظن أنھا : ًالذي فیھ شبھ من الحالل وشبھ من الحرام، مثال
یرید الحرام، ولو علم أنھا أجنبیة لما وطئھا، وكذلك ھي، فھذه شبھة تدرأ الحد، فیھ شبھ من الحرام؛ ألنھا لیست زوجتھ وال یقصد الزنا، وال 

ًزوجتھ، وفیھ شبھ من الحالل حیث أنھ ال یؤاخذ وال یعاقب؛ ألنھ یعتقد أنھا زوجتھ، وكذلك ھي مكنتھ من نفسھا ظنا منھا أنھ زوجھا، فھذا 
ًھة أن یكون في نكاح فاسد یظن أنھ صحیح، فیعقد على المرأة عقدا فاسدا، ویظن أنھا قد حلت لھ بھذا العقد وطء الشبھة، ومن وطء الشب ً

فلو قال . ًالفاسد، ثم تمكنھ من نفسھا، وینكحھا وھو یظنھا زوجة حالال، وحینئذ یكون الوطء فیھ شبھة تمنع الحد، ویثبت بھا نسب الولد
ًا؛ ألن ھذا لیس برمي بالزنا، فلیس بقذف وال یوجب ثبوت اللعان؛ ألنھ إذا لم یكن اللفظ قذفا ال یثبت وطئت بشبھة، لم یكن قذف: المرأتھ ً
  .اللعان

 
 
 
 

 وطئت مكرھة: قول الرجل المرأتھ
 
 

ا، وأنھا ال تأخذ وطئت مكرھة، إذا أكرھت المرأة على الزنا فجماھیر العلماء رحمھم هللا أنھ ال یقام علیھا حد الزن: أي): أو مكرھة: (وقولھ
ِإال مْن أكره وقلُبُھ ُمطمئن باإلیمان : حكم الزانیة؛ وذلك ألنھا إذا أكرھت سقط التكلیف عنھا، وهللا تعالى یقول ِ َِ َ َ َ َِ ٌِّ ِ ْ ْ َ ْ ُ ، فلو أن امرأة ]106:النحل[َّ

ه أن یكون الشيء الذي تھدد بھ أعظم من إن من شرط اإلكرا: توافرت شروط اإلكراه فیھا، وقد ذكرنا ھذه الشروط في طالق المكره، وقلنا
إذا لم تزني قتلناك أو قتلنا ولدك، وعلمت أنھ سیقع ھذا الشيء الذي ھددت بھ، : الشيء الذي یطلب منھا، فالقتل أعظم من الزنا، فلو قیل لھا

ھذه توافرت فیھا شروط اإلكراه، فجاء وال یمكنھا أن تستصرخ وال أن تستنجد، فمكنت من الزنا بھا، ولكنھا كارھة بقلبھا غیر مطمئنة، ف
وطئت مكرھة، لیس بقذف؛ ألن الوصف باإلكراه : قولھ: قذفني، فنقول: وطئت مكرھة، فاشتكتھ عند القاضي وقالت: زوجھا وقال لزوجتھ

نھا، فإنھ ال یوجب وطئت بشبھة، أو وطئت مكرھة، على أمر یعلمھ بینھ وبی: یوجب ارتفاع حكم اللعان، وھذا وصف حقیقي، وھكذا لو قال
  .ثبوت القذف

 
 
 
 

 وطئت نائمة: قول الرجل المرأتھ
 
 

وطئت نائمة، المرأة إذا وطئت وھي نائمة، اندرأ عنھا الحد، وال یوجب ذلك ثبوت زناھا، كما إذا كانت ثقیلة النوم، : أي): أو نائمة: (وقولھ
ففوجئ أھلھا بأنھا حامل، فرفع أمرھا إلى عمر بن الخطاب رضي هللا وقد أثر عن عمر بن الخطاب رضي هللا عنھ أن امرأة كانت صالحة، 

إني كنت نائمة ولم أشعر إال وقد فرغ ! یا أمیر المؤمنین: عنھ، فسأل عنھا فوجد أنھا ممدوحة بالخیر ویثنى علیھا، فسأل عن أمرھا فقالت
وطئت : فإنھا غیر مكلفة، فلو وطئت وھي نائمة، ثم قال لھا زوجھافالمرأة إذا كانت نائمة . الرجل من حاجتھ، فدرأ رضي هللا عنھ عنھا الحد

  .وأنت نائمة، فإن ھذا ال یوجب ثبوت اللعان
 
 
 
 

 من لم یرم زوجتھ بالزنا ونفى الولد
 
 

یرمیھا أن : الصورة األولى: القذف في اللعان یشتمل على صورتین) لم تزن ولكن لیس ھذا الولد مني: أو قال: (قال المصنف رحمھ هللا
ھذا الولد لیس بولدي، : تتھمھا بالزنا؟ یقول: ھذا الولد لیس بولدي، فیقال لھ: أن ینفي الولد وال یرمیھا بالزنا، یقول: الصورة الثانیة. بالزنا

.  على نفي الولدھذا الولد لیس بولدي، فیقع اللعان: ًوقد تحمل المرأة وتكون معذورة شرعا، مثل أن توطأ بشبھة، أو شاھدھا وقد أكرھت فقال
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 أن -في الصحیحین- حدیث ابن عباس رضي هللا عنھما : دلیل الصورة األولى. فتارة یقع اللعان على درأ حد القذف، وتارة یقع على نفي الولد
ودلیل . ا اللعان، فھو اتھم زوجتھ بالزنا، ودرأ عن نفسھ الحد بھذ)البینة أو حد في ظھرك: (النبي صلى هللا علیھ وسلم قال لـھالل بن أمیة 

انظروا إلیھ فإن جاءت بھ خدلج : (ما جاء في قصة ھالل، وفیھ أن النبي صلى هللا علیھ وسلم قال: -وھي أن ینفي الولد-الصورة الثانیة 
، وأكحل كثیر لحم الساقین: أي: ، وجاءت بھ على ھذه الصفة، وخدلج الساقین)الساقین، أكحل العینین، سابغ األلیتین، فھو للذي رمیت بھ

أي كثیر الشحم في األلیتین، فجاءت بھ على ھذه الصفة، : أنھ شدید سواد منابت الشعر في عینیھ كأنھا قد أكحلت، وسابغ األلیتین: أي: العینین
لولد أن یجمع بین نفي ا: الصورة المركبة، وھي: فھذا لعان على نفي الولد، فوقع لعان ھذا الصحابي على الصورة التي یسمیھا العلماء

وقد یكون . وھذا الحمل لیس مني: ًإن زوجتي فالنة زانیة، وإن ھذا الولد لیس بولدي، وإذا كانت حامال یقول: ًوزناھا، فیشھد في اللعان قائال
، فیقع ًاللعان بنفي الولد دون التھمة بالزنا، والمرأة قد تحمل بدون زنا، فربما لو دخلت مستحما للرجال، فاستدخلت ماء الرجل في فرجھا

الحمل دون وجود الزنا، وھذا قد یقع، وھذا الذي جعل التحلیالت الطبیة لیست بدلیل شرعي كشھادة األربعة العدول، ومن ھنا تدرك عظمة 
اآلن عندنا تحلیالت طبیة، التحلیالت الطبیة لیست بدلیل شرعي، فربما أن المرأة تحمل : ھذه الشریعة، وبعض الناس قاصر فھمھ یقول

فقد یقع الحمل في صور بدون وطء، لكن لیس ھناك مثل أربعة عدول من . ال المني في الفرج بدون الوطء، وھذا معلوم وموجودباستدخ
المسلمین یشھدون أنھم رءوا الزنا، وأنھم رءوا الرجل یزني بالمرأة، وأن ذلك منھا كالمیل في المكحلة، فھذا من أثبت وأوضح ما یكون، أو 

ھذا الولد لیس بولدي، وال یتھمھا بالزنا، فھذا : فالشاھد أنھ حینما یقول. الرجل على ھذا الشيء، فھذه ھي البینات الشرعیةتقر المرأة أو یقر 
لیس ولدي أو لیس ): لم تزن ولكن لیس ھذا الولد مني: أو قال: (قال رحمھ هللا. نوع من اللعان فینفي الولد، وھي تالعن على أن الولد ولده

ھذا الولد لیس بولدي، فحینئذ إما أن ینفیھ حال : إذا كان الزوج یشك في الولد وفي الحمل، ونفى الولد وقال: سألة لھا صورمني، وھذه الم
ال تصح المالعنة حتى تضع، فال یرون : من أھل العلم من قال: فإن نفاه حال حملھا فللعلماء وجھان. حملھا قبل الوضع، أو ینفیھ بعد الوضع

مل المرأة؛ الحتمال أن یكون االنتفاخ الذي في بطن المرأة مرض ولیس بحمل، فحینئذ ال لعان؛ ألن ھناك شبھة، وھناك اللعان في حال ح
یصح اللعان على نفي الحمل، وھذا ثابت في حدیث ھالل : وقالت الشافعیة والمالكیة. أمر غیر بین، وھذا مذھب الحنفیة والحنابلة رحمھم هللا

. ن نفى النبي صلى هللا علیھ وسلم الولد منھ، ولم یجعلھ لھ، فدل على أن اللعان وقع على الزنا وعلى نفي الولدبن أمیة، فإنھ لما الع
إذا نفى الحمل قبل أن تضعھ المرأة، فالصحیح أنھ : ًإذا. ال لعان حتى تضع المرأة: ًوالصحیح أنھ یصح اللعان على نفي الحمل خالفا لمن قال

وضعھا، فمن أھل  أن یقع نفیھ للولد وتھمتھ لزوجتھ وأن الولد لیس بولده بعد: الصورة الثانیة. تالعن، والرجل یالعنیقع اللعان، وأن المرأة 
ًیشترط أن یكون بعد الوضع مباشرة فال یتأخر؛ ألن سكوتھ بعد وضع الولد، وقبولھ للتھنئة بالولد یعتبر رضا منھ بنسبتھ إلیھ، : العلم من قال

: أن یقول: الصورة األولى: فھناك ثالث صور. ٍلد ولده، فیشترطون أن یكون نفیھ مباشرة، وأال یكون ھناك تأخر وال تراخوإقرار منھ أن الو
لم تزن، والولد لیس بولدي، فنفى الزنا : أن یقول: الصورة الثانیة. الولد لیس بولدي، وھي زانیة، فجمع بین األمرین بین نفي الولد وزناھا

فإذا : ھذه ثالث حاالت. هللا أعلم زنت أو ما زنت، ال أدري، ولكن الولد لیس بولدي: أن یقول: الصورة الثالثة.  لیس بولدهلكن أثبت أن الولد
؛ ألن الولد )وشھدت امرأة ثقة أنھ ولد على فراشھ لحقھ نسبھ وال لعان: ( قال فیھ المصنف رحمھ هللا- وھذا الذي یعنینا- نفى الزنا وأثبت الولد 

ًمن عقد على امرأة عقدا شرعیا، ومضت مدة یمكن أن تحمل فیھا: الفراش ھي الزوجة، وخذ ھذه القاعدةللفراش، و أو تضع، فجمیع ما  ً
 ینسب لھذا الرجل، سواء وضعتھ في حال حیاتھ أو بعد موتھ بمدة اإلمكان على تفصیل سیأتینا إن شاء هللا في -والعقد قائم- تضعھ المرأة 

) الولد للفراش(، فقولھ علیھ الصالة والسالم )الولد للفراش، وللعاھر الحجر: (لى ھذا قولھ علیھ الصالة والسالملحوق النسب، والدلیل ع
! قاعدة في أننا ننسب الولد للفراش، فإن كانت منكوحة نسب إلى الناكح، وإن كانت غیر منكوحة نسب إلى أمھ؛ ألنھ ولد زنا والعیاذ با

إذا نفاه مباشرة بعد الوضع فإنھ من حقھ، وخاصة على : بعض العلماء یقول: ھذا الولد لیس بولدي، ففیھ تفصیل: إذا قال: ًوبناء على ذلك
ھذا الولد لیس بولدي، أو شھد عدول على أنھ نفاه مباشرة وأنھ لم یقبل التھنئة : مذھب من ال یرى اللعان حال الحمل، فإذا وضعت الولد وقال

وھذه المسألة تعرف عند العلماء ) إذا شھدت امرأة ثقة: (لكن المصنف رحمھ هللا یقول. ه؛ صح نفیھ والعنبھ، ولم یثبت الدلیل على رضا
بشھادة النساء فیما ال یطلع علیھ الرجال، وستأتینا إن شاء هللا في باب البینات، ونبین أن الشریعة تقبل شھادة الرجال فقط كما في الحدود 

ْثم لم : ً ولذلك ما ذكر هللا شھادة النساء في الدماء وفي الحدود، فمثال في الزنا، ما یشھد ثمان نسوة، ولذلك قالوالدماء وال تقبل شھادة النساء، َ َّ ُ
َیأتوا بأْربعة شھَداء  َ َ َ َُ ُِ َ ِ ، ولم یذكر البدل من النساء، وفي ھذا حكمة عظیمة؛ ألن النساء تغلب علیھن الغیرة، ویغلب علیھن االستعجال ]4:النور[ْ

ًلماذا خلقني هللا ضعیفا؟ ھذه خلقة هللا سبحانھ وتعالى، : عف البشري الذي ھو من طبیعة خلقھن، لو خلق هللا بنیتي ضعیفة، ما آتي وأقولللض
ًوھذا الضعف الحاصل في المرأة كمال لھا في مواطن، لكن خلقھا سكنا للرجل وفیھا ھذا الضعف، ولذلك جبرت شھادتھا بشھادة أختھا، 

ُفت: فقال َذكر إْحَداُھما األخرى َ َ َْ ُِّ ِ ِ، فجعل شھادتھا في األموال واْستشھدوا شھیَدْین مْن رجالكم فإْن لم یكونا رُجلْین فرُجل واْمرأتان ]282:البقرة[َ ِ ِ َِ َ َ َ َ ََ َ َ َ َ َ َ ٌَ َ َُ ُ ْْ ْ ِ ِِ ِ ُِ
َممْن تْرضْون من الشھَداء أْن تضل إْحَداُھما  ِ َ َ َ َِ َّ ِ ِ َّ َِ ََ َ علة جعل شھادة المرأة على النصف من شھادة الرجل، أْن تضل إْحَداُھما ، فبین هللا]282:البقرة[ُّ ِ َّ ِ َ َ

َفتذكر  ِّ َُ َفتذكر((، وفي قراءة ]282:البقرة[َ ِ ْ ُ َفتذكر إْحَداُھما األخرى (تجعلھا كالذكر، : یعني)) َ َ َْ ُُ ِ ِ ْ ، فتنقل شھادتھا من النقص إلى ]282:البقرة[َ
ًدة النساء ھي األموال وما یئول إلى األموال إعماال للنص، وھذا ھو األصل الذي ورد في كتاب هللا عز الكمال، فاألمور التي تقبل فیھا شھا

وجل، والمرأة ال تساوي الرجل في ھذا، یرضى من یرضى، ویغضب من یغضب، ھذا شرع هللا عز وجل، وھذا كتاب هللا، وھذه سنة النبي 
ً سبحانھ وتعالى فضل الرجل على المرأة بنصوص الكتاب والسنة التي ال تقبل جداال وال مراء، وقد بینا غیر مرة أن هللا. صلى هللا علیھ وسلم ً ّ

َخلقكم مْن نفس واحَدٍة ثم جعل منھا زْوجھا  :كقولھ َ َ َ َ َ ََ َ َ َْ ْ ُِ ِ َِّ ُ ٍ ْ ، فأول ما خلق هللا بیده آدم، ونفخ فیھ من روحھ، وأسجد لھ المالئكة، ولم تكن ]6:الزمر[َ
َتقلة، وإنما خلقھا من آدم، تشریفا للذكر وتكریما لھ، وهللا یفضل من شاء كیف شاء ومتى شاء وبما شاء، ال ُیْسأُل عما یفعُل حواء مخلوقة مس َ َْ ً ًَّ َ

، فذلك فضل هللا عز وجل یؤتیھ من یشاء، فھذا التفضیل حتى في الخلقة واإلدراك والتركیز والشعور، فالمرأة من حیث ھي ال ]23:األنبیاء[
 شھادتھا في الدماء، ولذلك انظر إلى المرأة إذا وقع أمامھا أي جرح تغمض عینیھا فھي ال تتحمل، والشھادات تحتاج إلى تحمل، وتحتاج تقبل

 ّنقول إن شھادة النساء تقبل في األموال، وفیما ال یطلع علیھ إال: إلى قوة، خاصة األمور التي فیھا قتل، وفیھا جرائم، وفیھا اعتداء، فمن ھنا
ً كمسألة كون المرأة بكرا أو ثیبا، كما تقدم معنا في مسائل النكاح، وكمسألة الوضع في الفراش؛ ألن -وھذا محل الشاھد معنا ھنا-النساء  ً
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 أبعد ًالمرأة تلد غالبا عند النساء، فالنسوة ھن الالتي یقمن بتولید النساء في األصل، وھذا الذي أثبتتھ قواعد الشریعة؛ ألن الجنس مع الجنس
عن الفتنة، وأبعد عن الحرام والوقوع في المحظور، فإذا ثبت ھذا، فمن حیث األصل أن المرأة تقبل شھادتھا في األموال، وما یئول إلى 

ینما األموال، وفیما ال یطلع علیھ إال النساء، مثل مسألة الوالدة، ومسألة الرضاعة فإن النبي صلى هللا علیھ وسلم قبل فیھ شھادة الواحدة، ح
وسیأتینا إن شاء هللا في باب الرضاع، فلما قبل امرأة واحدة في إثبات الرضاع وھو مما ال یطلع ) كیف وقد قیل؟: (قال علیھ الصالة والسالم

علیھ إال النساء دل على قبول شھادتھن في نوع خاص، وھذا فیھ تفصیل عند العلماء وضوابط وقیود؛ ألن األصل یقتضي أال تقبل الشھادة 
ًإال بالعدد، فإذا شھدت المرأة الثقة أن امرأة ولدت ھذا الولد على فراشھ، وما زال النكاح قائما، وما زالت الزوجیة قائمة على صفة یلتحق بھ 

إلنكار الولد، فحینئذ الولد ولده وال لعان على ما اختاره المصنف رحمھ هللا، ونحن قد بینا أن العمل على التفصیل، فإن كان ھناك مبادرة با
  .حال حملھ أو بمجرد وضعھ، فلھ الحق أن یالعن وأن ینفي ھذا الولد عنھ

 
 تكذیب الزوجة لزوجھا شرط في وقوع اللعان

 
 

ومن شرط وقوع اللعان أن تكذبھ الزوجة، فلو أن الزوجة صدقتھ فإنھ یقام علیھا ]: ومن شرطھ أن تكذبھ الزوجة: [قال المصنف رحمھ هللا
یا زانیة، في البیت : لكن لو أنھ قال لھا.  صادق، وأقرت بذلك في مجلس القاضي ثبتت علیھا جریمة الزنا ویقام علیھا الحدھو: الحد، لو قالت

نعم، ووقع إقرارھا في البیت، فحینئذ ال لعان؛ ألن اللعان یكون مع امرأة تكذب وتنفي، : ھل أنت زانیة؟ قالت: وسكتت، وسألتھا إحدى النساء
ً أیمانا مغلظة على أنھ لیس بصادق أو أن ھذا الولد ولده، إذاولذلك ستشھد با   .البد أن تكذبھ المرأة: ً

 
 األمور المترتبة على اللعان

  
 سقوط الحد والتعزیر

 
 

، وسقط ًوإذا تم اللعان على الصفة المعتبرة شرعا فالعن الزوج سقط عنھ الحد]. وإذا تم سقط عنھ الحد والتعزیر: [قال المصنف رحمھ هللا
البینة : (عنھ التعزیر، واألصل أن الزوج إذا العن فإنھ یدرأ بأیمان اللعان الحد عن نفسھ؛ ألن النبي صلى هللا علیھ وسلم قال لـھالل بن أمیة 

ًهللا یعلم أني صادق فیما أقول، وسینزل هللا في قرآنا، فأنزل هللا فیھ قرآنا، فأث! یا رسول هللا: فقال) أو حد في ظھرك ً بت اللعان ألجل درأ الحد ّ
 .عن الزوج، فدل على أن الزوج إذا العن، وحلف أیمان اللعان كاملة أنھ یندرأ عنھ الحد

 
 الفرقة األبدیة بین الزوجین

 
ًإذا العن رجل زوجتھ، وحلفت المرأة أیضا والعنت، فیفرق بین الزوج ] وتثبت الفرقة بینھما بتحریم مؤبد: [قال المصنف رحمھ هللا

ًزوجة فراقا أبدیا◌، قال الزھري رحمھ هللاوال َ ًمضت السنة في المتالعنین أن یفرق بینھما فال یجتمعان أبدا، ولذلك لما العن عویمر : ً
 فالمھر لھا بما استحللت من فرجھا، وإن كنت -أي بأنھا زانیة-ًإن كنت صادقا : (زوجتھ، وسأل عن المھر قال لھ النبي صلى هللا علیھ وسلم

ً، فشبھ إجماع بین العلماء رحمھم هللا أنھ یفرق بین المتالعنین فراقا أبدیا فال یجتمعان)فھو أبعد لك منكًكاذبا  : ولكن إذا كذب نفسھ وقال. ً
یصح ذلك، ویقام علیھ الحد، وترجع : كذبت فیما رمیتھا بھ، وھي لیست بزانیة، فھل یحق لھ أن یعقد علیھا وترجع إلیھ؟ قال بعض العلماء

إذا وقع اللعان وقعت الفرقة إلى األبد؛ ألنھ تنتقل حكومة الزوج : زوجتھ؛ ألنھ شرع لسبب وھو بقاء اللعان، ومن العلماء من یقولإلیھ 
والزوجة من الدنیا إلى اآلخرة، فیبقى الفراق بینھما حتى یقضي هللا بینھما بالحق، وھو خیر الفاصلین، فیقضي هللا بینھما في حكومة یوم 

ًن كال منھما قد أتى ببیناتھ وشھاداتھ، فتعذر ترجیح إحدى الشھادتین على األخرى، فبقي األمر معلقا إلى یوم القیامةالدین؛ أل ً. 
 

 األسئلة
 

 إذا شھد أربعة على المرأة بالزنا فھل لزوجھا أن یالعنھا؟
 

، والصالة والسالم : م؟ الجوابإذا وجد الشھود فھل للزوج أن یالعنھا أو یكتفى بشھادة الشھود وتستحق الرج: السؤال باسم هللا، والحمد 
من عنده بینة فإنھ ال یالعن، وإنما : ھذه مسألة خالفیة، فمن أھل العلم من یقول: أما بعد. على خیر خلق هللا، وعلى آلھ وصحبھ ومن وااله

مخیر الحتمال أن تكون البینة كاذبة؛ ألنھ قد یشھد شھود ھو : ومن أھل العلم من قال. یقیم البینة وال لعان، وحینئذ ال یثبت اللعان بالشھود
أنھ یالعن حتى یمكنھا من : فاألفضل: ویریدون إلحاق الضرر بالمرأة، قالوا! ویكون عندھم خطأ أو یكون عندھم كذب وتزویر والعیاذ با

إذا كان یعلم أنھا زانیة وعنده شھود فاألفضل أن تدفع عن نفسھا الضرر، وعلى كل حال، فكال القولین لھ وجھ، لكن األحوال تختلف، ف
واألكمل سترھا بشرط أال یكون ھناك حمل یلتحق بھ، فإذا كان ھناك حمل وال یمكنھ أن یدفع ھذا الحمل إال باللعان فقد فصلنا فیھ القول في 

ن عنده بینة، وعلم أنھا زانیة، وحصل منھ فعلى كل حال إذا كا. أول باب اللعان، وبینا متى یجب علیھ أن یالعن، ومتى یجوز، ومتى یحرم
قذف لھا، واشتكت؛ فحینئذ األولى واألحرى أن یقیم علیھا البینة، حتى ال یكون ھناك تالعب بحدود هللا فتشھد بالباطل، وإذا لم تكن عنده بینة 
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ألن الشریعة نصوصھا مطبقة على ولم یكن ھناك شكوى منھا وأراد الستر علیھا وال ضرر علیھ فاألفضل واألكمل أن یستر علیھا؛ 
ًمشروعیة الستر وأفضلیة الستر، حتى إن ماعزا رضي هللا عنھ لما اعترف بالزنا ندبھ النبي صلى هللا علیھ وسلم أن یستر على نفسھ، وھذه 

  .من الرحمة التي بعث بھا سید األولین واآلخرین، صلوات هللا وسالمھ علیھ إلى یوم الدین، وهللا تعالى أعلم
 
 
 
 

 اندراج الحد األدنى تحت الحد األعلى في العقوبات
 
 

ھو في مسألة إذا جمع بین نفي الولد : ، فما ھو التعزیر المقصود ھنا؟ الجواب]سقط عنھ الحد والتعزیر: [ّأشكل علي قول المصنف: السؤال
الصورة التي .  یوجب التعزیر، فیسقط تعزیره باللعانوبین التھمة بالزنا، فحینئذ یسقط عنھ حد القذف بالزنا، ونفي الولد في غیر اللعان

ذكرھا المصنف رحمھ هللا أنھ ینفي الولد والمرأة تشھد أن الولد ولده، فإذا كان ھناك اشتراك بین ما یوجب الحد والتعزیر، سقط عنھ الحد 
ن سقط عنھ الحد، لكن یبقى التعزیر فیعزر، فمسألة إذا الع: ومن العلماء من یقول. فیما یوجب الحد، وسقط عنھ التعزیر فیما یوجب التعزیر

اندراج التعزیر تحت سقوط الحد قد تقدمت معنا في مسألة االندراج، فإن االندراج یقع في العبادات مثل من یصلي راتبة الظھر فتندرج 
ندرج الحد األدنى تحت األعلى، وقد أثر ًتحتھا تحیة المسجد، ومن یطوف طواف اإلفاضة وینوي تحتھا الوداع، ویقع أیضا في العقوبات، فی

 أنھ لو زنى وھو محصن، وسرق، وقتل؛ فإنھ یقام علیھ حد - كما حكاه غیر واحد من العلماء رحمھم هللا-عن ابن مسعود رضي هللا عنھ ذلك 
دة، فإننا لو رجمناه بقي حق ًالقتل قصاصا، ویندرج تحتھ حد الزنا؛ ألنھ اجتمع حق هللا عز وجل وحق المخلوق، فالبد أن یقتل مرة واح

ال یقام علیھ : یقام علیھ حد القصاص ویندرج تحتھ باقي العقوبات، وحتى إن بعضھم یقول: ًالقصاص، ولو قتلناه قصاصا بقي حق الزنا، فقال
 .ھا، وهللا تعالى أعلمحد السرقة الذي ھو األخف، ومذھب بعض العلماء أنھ تقام علیھ الحدود الممكنة، تندرج الحدود التي ال یتعذر جمع

 
 
 
 

 السن الذي تتأھل فیھ المرأة للوطء
 
 

السن الذي تتأھل فیھ المرأة للوطء ھو التسع سنوات، وھذا یختلف : ما ھو ضابط العمر بالنسبة للتي توصف بأنھا صغیرة؟ الجواب: السؤال
ھذا في كتاب الحیض، وبینا أن المرأة تتأھل لھذا بوجود باختالف النساء واختالف المناطق، لكن في الغالب تسع سنوات، وقد تقدم معنا 

أعجب : الحیض فیھا، وقد تكون ضعیفة البنیة، لكن ھذا بالنسبة إلى الغالب، خاصة في المناطق الحارة، ولذلك قال اإلمام الشافعي رحمھ هللا
تزوجت وعمرھا تسع سنوات، وحملت أنھا : من رأیت في الحیض نساء تھامة، فإني وجدت جدة وعمرھا إحدى وعشرون سنة، أي

ووضعت حملھا في العاشرة، ثم ھذا الحمل بلغ تسع سنین، فأصبح عمر األم تسع عشرة سنة، ثم حملت البنت ثم وضعت، فأصبح عمر األم 
ًإحدى وعشرین سنة، لكن ھذا لما كان النساء في زمان البركة، ویأكلن أكال طیبا، أما الیوم  ًلو تزوج بنتا  البنیة، اآلن ضعفت - وهللا المستعان-ً

 وھي بنت - یعني عقد علیھا- إن النبي صلى هللا علیھ وسلم نكحھا : عمرھا ثمان سنوات، تقوم الدنیا وال تقعد، وعائشة رضي هللا عنھا تقول
  .علمفالمرأة تتأھل للحیض، وتتأھل للوطء، وعمرھا تسع سنوات، وهللا تعالى أ! ست سنوات، ودخل بھا وھي بنت تسع سنین

 
 
 
 

 حكم بول وروث الجاللة
 
 

مسألة االغتذاء بالنجاسة؛ فیھا خالف وتفصیل عند : إذا كان یحرم أكل لحم الجاللة، فھل معنى ذلك أن بولھا وروثھا نجس؟ الجواب: السؤال
تى تحبس، وھذا یقتضي أنھا العلماء رحمھم هللا، والثابت عن النبي صلى هللا علیھ وسلم في الحدیث الصحیح أنھ نھى عن أكل الجاللة ح

تضررت بما أكلتھ، وإذا كانت تأكل النجس فقد أثر فیھا، وینبغي فھم العلل من النصوص بما فیھا من دالئل، فإذا كانت جاللة تأكل النجاسات 
خم، وھو الطائر فھي نجسة، وإن كانت تأكل القاذورات فھي مستخبثة، فیكون التحریم إما للنجاسة وإما لالستخباث، ولذلك طائر الر

المعروف الذي یأكل الجیف ویغتذي بھا ال یؤكل، مع أنھ لیس من ذوات المخالب كالنسر والباز والباشق والشاھین وغیرھا من الطیور 
م علْیھم الخبائث : إنما حرم طائر الرخم لخبث مأكلھ، ودلیل ذلك قولھ تعالى: الجارحة، قالوا َوُیحرِّ َِ َ َ َ ََ ْ ُ : الجاللة لھا صورتانو .[157:األعراف[ُِ

فتتغذى بالنجاسة مثل أن تطعم الدماء، فبعض . بھیمة األنعام أو الدواجن كالدجاج التي تتغذى على النجاسة أو التي تتغذى على القاذورات
ت مثل أن تطلق ًالدجاج تطعم الدم الذي یكون مسفوحا، فیجفف ثم تطعم، فھي متغذیة بالنجاسة، وحكمھا حكم الجاللة، أو تتغذى بالقاذورا
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، فال یشرب من حلیبھا، وال یطعم من لحمھا، حتى تحبس؛ فإذا حبست وأطعمت - أكرمكم هللا-البھیمة كالبقر فتأتي إلى الزبائل وتأكل منھا 
ًطعاما طیبا حل أكلھا وذبحھا، وحل أیضا االغتذاء بلبنھا، وبعضھم یرى حبسھا أسبوعا حتى تطیب ً ً إن : رینفالمنع من أكل الجاللة ألم. ً

  .كانت تأكل النجاسة فللنجس، وإن كانت تأكل القاذورات فللقذر، وهللا تعالى أعلم
 
 
 
 

 حكم صالة الوتر والضحى واإلشراق للمسافر
 
 

السنة عن رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم أنھ ما ترك الوتر : ھل للمسافر أن یصلي صالة الوتر والضحى واإلشراق؟ الجواب: السؤال
ً سفرا، ولذلك ثبت عنھ في الحدیث الصحیح أنھ كان علیھ الصالة والسالم یوتر على بعیره، فعن أنس بن مالك رضي هللا عنھ أنھ ًحضرا وال

، فأوتر على بعیره )لوال أني رأیت رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم یفعلھ ما فعلتھ: ( فقال- كما في الصحیحین-أوتر على بعیره فسئل عن ذلك 
ًبلة في السفر، فالسنة أال یترك المسافر الوتر ال حضرا وال سفراإلى غیر الق وأما بالنسبة للضحى ففیھ خالف، وظاھر السنة أن صالة . ً

ًإذا مرض العبد أو سافر كتب لھ ما كان یعملھ صحیحا مقیما(الضحى تترك، ففي الحدیث الصحیح عنھ علیھ الصالة والسالم  ، ومن أھل )ً
ضحى في السفر لحدیث أم ھانئ رضي هللا عنھا أن النبي صلى هللا علیھ وسلم دخل علیھا یوم الفتح ضحى فصلى في تصلى ال: العلم من قال

إنھا ركعات الضحى، ولذلك یرى بعض أھل العلم أن أوسط الكمال في الضحى ثمان ركعات، : بیتھا ثماني ركعات، فمن أھل العلم من قال
ًھذه الثمان الركعات ھي ركعات الفتح، صالھا علیھ الصالة والسالم شكرا  عز وجل في الیوم وأعالھا اثنتا عشرة ركعة، والصحیح أن 

ًالذي أعز هللا فیھ جنده، ونصر عبده، وأنجز وعده، وھزم األحزاب وحده ال شریك لھ، فصلى  شكرا، ولذلك ما صلى كذلك إال یوم الفتح، 
یوم فتح إیوان كسرى، فھذا ھو الصحیح أن الثمان الركعات التي صالھا علیھ الصالة وصالھا سعد بن أبي وقاص رضي هللا عنھ وأرضاه 

وصالة الضحى األشبھ أنھ ال یصلیھا المسافر، ولكن إذا . ًوالسالم في بیت أم ھانئ إنما ھي صالة الفتح شكرا  عز وجل على نعمة الفتح
وأما بالنسبة . ًھ من السنة، والصحیح واألقوى أنھا ال تصلى إال حضراأراد أن یصلیھا من باب الخروج من الخالف فال بأس وفیھ وج

أرید الخیر، : لركعتي اإلشراق، فاإلشراق عام، فلو أنھ سافر إلى جدة أو سافر إلى مكة أو سافر إلى المدینة فصلى الفجر في جماعة، ثم قال
 المصلى یذكر هللا عز وجل، وال ینام وال یتحدث في أمور فانتظر حتى طلعت علیھ الشمس في مصاله وھو یذكر هللا، ویقعد في نفس

محرمة، وال یتحول عن مكانھ، ثم یصلي ركعتین بعد طلوع الشمس وارتفاعھا قید رمح، فلھ أجر حجة وعمرة تامة تامة تامة، وال یشكل 
 علیھ وسلم بعد صالة الفجر ویتحلقون  أنھم كانوا یأتون النبي صلى هللا-كما في الصحیح من حدیث جابر-على ھذا ما ورد عن الصحابة 

علیھ؛ ألن ھذا لیس لھ عالقة بمسألة ركعتي اإلشراق؛ ألن اإلنسان مخیر بین أن یجلس في مكانھ فیصیب ركعتي اإلشراق، وبین أن یجلس 
ضل من العبادة، ولذلك لو مع النبي صلى هللا علیھ وسلم، وال شك أن مجالسة النبي صلى هللا علیھ وسلم من طلب العلم، وطلب العلم أف

ٍمتعد◌ فھو مقدم على العبادة القاصرة، بل لو مضى إلى ذلك المجلس وفي نیتھ أنھ  تعارض الجلوس إلى اإلشراق مع حلقة علم، فإن نفع العلم ِ
  .ى أعلمًلوال المجلس ولجلس إلى اإلشراق وصلى، فإن هللا یكتب لھ األجرین، وهللا ال یضیع أجر من أحسن عمال، وهللا تعال

 
 
 
 

 األفضل في حق ولد تجاه والد كبیر السن متقاعد
 
 

والدي كبیر في السن، وقد تقاعد من عملھ، وھو ممن یحب العمل، فھل من البر البحث لھ عن عمل أم أحثھ على االنشغال بالعبادة؟ : السؤال
 بعد رضا هللا عز وجل، وإذا كان یمكنك أن تقوم على ابحث لھ عن عمل إذا كان عنده قدرة وطاقة ویحب أن یعمل، فالتمس رضاه: الجواب

معیشتھ أو راتبھ یكفیھ فیتفرغ للعبادة فھو أفضل، فمن تفرغ لربھ كفاه هللا ما أھمھ من أمر دینھ ودنیاه وآخرتھ، وھكذا كان كبار السن من 
بخاتمة الخیر، والمؤمن إذا شاب شعره، ورق عظمھ أھل اإلسالم یلزمون بیوت هللا عز وجل، ویعكفون على العبادة لعل هللا أن یختم لھم 

انتظر مجيء النذیر من ربھ، وانتظر األجل الذي قدره لھ مواله، فیستكثر من األعمال الصالحة، ولربما ینكسر قلبھ، ویخشى هللا سبحانھ 
ّوتعالى، فیتوب توبة نصوحا یغفر هللا لھ بھا ذنوب العمر كلھا، وكم من رجل مسيء خطاء كثیر الذنوب أسرف على نفسھ، فوقف في آخر  ً

عمره على باب هللا عز وجل یرجو رحمتھ فانكسر  قلبھ، واطمأن بذكر هللا فؤاده، وسأل هللا وتعالى أن یعفو عما سلف من الذنوب 
ا هللا عنھ ذنوب عمره والعصیان، ولربما كان ابن سبعین أو ابن تسعین أو ابن مائة أو أكثر من ذلك وصدق مع هللا فصدق هللا معھ، فمح

كلھا، وهللا یفرح بتوبة التائبین، ویحب من عبده أن یقبل علیھ وھو أرحم الراحمین، ھو أغنى ما یكون عن عباده، والعباد أفقر ما یكونون 
ظمھ أن یتقوا هللا إلیھ، فالمؤمن إذا شقي في ھذه الدنیا وتعب في جني مالھا لكي یعف نفسھ ویعف أھلھ، فعلى أوالده إذا كبر سنھ، ورق ع

فیھ، وأن یرحموا كبر سنھ، وأن یحاول االبن البار أن یقوم على أبیھ في آخر عمره، وأن یتفانى وأن یضحي وأن یجلب لھ ما یسد رمقھ، 
ي آخر ویعینھ على ذكر هللا عز وجل، وكم من ابن بار فتحت لھ أبواب الخیر بدعوات صالحات طیبات مباركات من أم برھا أو أٍب أكرمھ ف

عمره، فكفاه مئونة الدنیا، وكتب هللا لھ بذلك سعادة الدنیا واآلخرة، فیوصى االبن أن یبحث أول شيء عن سداد حاجة والده، إذا كان الوالد 
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 تفرغ آلخرتك واستجمع قلبك لربك، وكفى! یا أبت: بحاجة وعندك القدرة على أن تسد حاجتھ وتضحي لھ فحینئذ تقطعھ عن الدنیا وتقول لھ
ما مضى، وجزاك هللا عني وعن إخوتي وأھلك كل خیر، لم تقصر في شيء فجزاك هللا كل خیر، واآلن سأقوم على أمرك، وأسعى في جلب 
الرزق إلیك، فادع هللا أن یعینني، فتسعى وهللا سبحانھ وتعالى ال یخیبك، وكم من عبد یرزق بفضل هللا ثم بفضل والدیھ، ولذلك لما ذكر للنبي 

األخ الغني فتح هللا لھ : ، یعني)لعلھ یرزق بسببھ: ( علیھ وسلم الرجل یسعى على أخیھ وھو عبد صالح قال علیھ الصالة والسالمصلى هللا
على كل حال، إذا كان الوالد بحاجة إلى . أبواب الغنى والرزق بسبب قیامھ على أخیھ، وھذا رحمة من هللا سبحانھ وتعالى یرحم بھا عباده

اجلس في البیت وأنا أقوم علیك وال یتأذى بذلك وال یتضرر : أن تقوم علیھ، وإذا كنت تستطیع أن تكفیھ ھذا الھم وتقول لھ الراحة فاألفضل
 بر الوالدین، -بعد توحیده واإلیمان بھ وعبادتھ- فافعل رحمك هللا، واحتسب األجر عند هللا، وإن من أعظم الطاعات وأجلھا زلفى عند هللا 

  . رب العرش الكریم لنا ولك ولكل مسلم التوفیق لذلك، وهللا تعالى أعلمنسأل هللا العظیم
 
 
 
 

 إذا نوى المسافر اإلتمام ثم تبین أن اإلمام مسافر
 
 

من دخل وفي نیتھ أن یتم لزمھ اإلتمام؛ : ًمسافر ظن إمامھ مقیما فنوى اإلتمام، ثم تبین أن اإلمام مسافر، فھل یلزم باإلتمام؟ الجواب: السؤال
ًودائما على الشخص أن یحتاط إذا شك . ، فإذا نویت اإلتمام وجبت علیك األربع)إنما لكل امرئ ما نوى: (ن النبي صلى هللا علیھ وسلم قالأل

ًھل ھو مقیم أو مسافر أن ینوي القصر، فإذا نویت القصر وكان اإلمام مسافرا فال إشكال، تسلم معھ، وإذا نویت القصر وكان : في اإلمام
 أحدثت اإلتمام؛ ألنھ یجوز الزیادة على النقص، فال بأس أن تدخل بنیة القصر ثم یتبین أن إمامك مقیم فتنوي اإلتمام، فال حرج علیك ًمقیما

  .في ذلك وال بأس، وهللا تعالى أعلم
 
 
 
 

 ًإذا سافر بعد األذان فھل یصلیھا قصرا أم یتمھا؟
 
 

إذا :  بعد األذان مباشرة، فإذا أردت الصالة وأنا في الطریق فھل أتم أم أقصر؟ الجوابأذن الفرض وأنا مقیم ثم شرعت في السفر: السؤال
خرجت من آخر عمران المدینة وبیوتھا وأذن علیك األذان بعد خروجك فأنت مسافر، وتقصر صالتك إذا كانت رباعیة، وأما إذا أذن األذان 

أن تتم الصالة؛ ألنھ توجھ علیك النداء بأربع ركعات، ووجبت علیك وأنت  من المدینة فإنھ یجب علیك -ولو بخطوة واحدة-قبل خروجك 
ًمقیم، فال یجوز إسقاط األربع؛ ألنھا ثبتت في ذمتك، وبناء على ذلك یجب علیك اإلتمام ما دام قد أذن علیك أذان الظھر أو العصر أو العشاء 

  . فال إشكال، وهللا تعالى أعلمقبل أن تخرج من آخر العمران، أما إذا خرجت وأذن علیك بعد خروجك
 
 
 
 

 التخفیف في الركعتین األخیرتین یشمل التخفیف في جمیع األركان
 
 

الظاھر من : ھل من السنة في الرباعیة تطویل الركعتین األولیین وتخفیف األخیرتین؟ وھل التخفیف في جمیع األركان؟ الجواب: السؤال
ًوكان أمیرا لـعمر على -التخفیف نسبي، فثبت عن سعد بن أبي وقاص رضي هللا عنھ وأرضاه السنة أن التخفیف في جمیع األركان، ولكن 

 وكان رضي هللا عنھ وأرضاه من أحرص الناس على سنة النبي صلى هللا علیھ وسلم، ھذا الصحابي الجلیل الذي یقول لھ النبي صلى -الكوفة
ًلیل الذي غبر قدمھ في سبیل هللا عز وجل، وأبلى في اإلسالم بالء عظیما ال یعلم ، ھذا الصحابي الج)ارم فداك أبي وأمي: (هللا علیھ وسلم ً ّ

فكل داعیة وكل طالب علم وكل عبد صالح یتكلم فیھ ! قدره إال هللا عز وجل، ومع ھذا كلھ آذاه أھل الكوفة، وانظر كیف یبتلى الصالحون
 أنبیاء هللا عز وجل، فھذا الصحابي الجلیل آذاه أھل الكوفة، وما زالوا یؤذونھ فلینظر إلى أصحاب رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم، وقبل ذلك

ًأول شيء أنھ وضع بابا بینھ وبین الناس، فجعل على قصره بابا لكي یحتجب عن : ًحتى أرسلوا وفدا إلى عمر ، وذكروا لھ عدة شكاوى ً
!  بالسویة، وال یمشي في السریة، والشكوى الثالثة إنھ ال یحسن أن یصلي بناأما وقد سألتنا عن سعد فإنھ ال یقسم: قال قائلھم: ًثانیا. الناس

ْقبحھم هللا وقبح ما جاءوا بھ، كُبرت كلمة تخُرُج مْن أفواھھم  ِ ِ ِ َِ َ َْ َْ َ َ ْ ، فزعموا أنھ ال یحسن الصالة، انظروا ماذا یقولون عن أحد األجالء ]5:الكھف[ًَ
شرعت الصالة ! ما یحسن الصالة: سدس اإلسالم، ومع ھذا قالوا عنھ: سبع اإلسالم، وقیل: ل لھالذي كان سابع سبعة في اإلسالم؟ كان یقا

ًفرآھا من رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم وھم كفار، أو أن أمھاتھم لم تلدھم، ما كانوا یفقھون من دین هللا شیئا، وھو یجاھد ویجالد رضي هللا 
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، فأرسل عمر محمد بن مسلمة، -وھذا في الصحیح-! یحسن أن یصلي ما: ، ثم یأتون ویقولونعنھ وأرضاه مع النبي صلى هللا علیھ وسلم
ًإن وجدت لھ بابا كما زعموا فأحرقھ ثم ال تلبث حتى تأتیني بھ، فلما جاء وقف : فوجد الباب كما ذكروا فأحرق الباب، وكان قد قال لھ عمر 

أما وقد سألتنا عن سعد فإنھ ال یقسم بالسویة، وال یمشي في السریة، وال : أحدھمعلى عمر بن الخطاب رضي هللا عنھ، فقام الوفد وقال 
ّأما الباب فإن الناس الذین في السوق قد شوشوا علي أثناء الخصومات؛ ألنھ كان یقضي : یحسن أن یصلي بنا الصالة، فقال رضي هللا عنھ

اس في السوق، فال یستطیع أن یسمع الخصوم، فاتخذ ھذا الباب حتى بین الناس، فكان إذا جلس یرید أن یسمع الخصوم، علت أصوات الن
فعین الرضا عن ! ًیحجب عنھ أصوات الناس في السوق، ویستطیع أن یقیم شرع هللا عز وجل، انظروا كیف تفھم األمور على العكس تماما؟

 ساءت ظنونھ في خلق هللا عز وجل، ولكن المؤمن -باوالعیاذ -كل عیب كلیلة كما أن عین السخط تبدي المساویا ولھذا فكل من أظلم قلبھ 
إنھم یتھموني أني ال أحسن أن : وأما رده على الشكوى األخرى فقال. ًالتقي الورع دائما یلتمس المخارج، فھذا رده على الشكوى األولى

 رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم فأطول في ما كنت آلو أن أصلي بھم صالة! أصلي بھم مثال صالة رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم، وهللا
إن ! اللھم: األولیین، وأحذف في األخریین، فجاء بالسنة رضي هللا عنھ، وصدق وبر، ومن عاداه لقمھ الحجر، حتى إنھ رضي هللا عنھ قال

باه، وھو یتغزل بالنساء كنت تعلم أنھ كاذب فیما یقول، فأطل عمره، وأذھب بصره، وعرضھ للفتن، فعمر فوق المائة سنة، وسقط حاج
ما : فالشاھد في قولھ! أصابتني دعوة الرجل الصالح، نسأل هللا السالمة والعافیة: اتق هللا، فیقول! یا ھذا: وعمره فوق المائة، تقول لھ المرأة

ذا یدل على أنھ كان  أن أصلي بھم صالة رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم أطول في األولیین، في األخریین، وھ-یعني أقصر-كنت آلو 
یستعجل ویخفف فیھما، والذي علیھ العمل أن یكون قیامھ في األخیرتین أخف من قیامھ في األولیین، وأن یكون ركوعھ وسجوده أخف، لكن 

ن األولى؟ والذي ھل األولى والثانیة من األولیین بقدر واحد أو تخفف الثانیة دو: واختلف العلماء رحمھم هللا. مع مراعاة التعادل في األركان
اختاره بعض العلماء أن ما ورد من األحادیث بالمساواة في األولى والثانیة فسببھ أن األولى ینسب لھا التطویل بالقراءة، لكن ما قرأه النبي 

طالة في األولى على صلى هللا علیھ وسلم في الثانیة یعادل الذي قرأه في األولى، وطالت األولى بدعاء االستفتاح، وحینئذ تكون روایات اإل
أنھ یطول في : وقال بعض العلماء. الثانیة محمولة على وجود دعاء االستفتاح، والتطویل لیس في القراءة، وإنما ھو لوجود دعاء االستفتاح

یقرأ في الثالثة : لثم في الثالثة والرابعة وجھان أیضا ً ألصحاب الشافعي رحمھم هللا، منھم من قا. قرأءة األولى، ویقصر في قراءة الثانیة
َقْل یا أیھا الكافُرون : والرابعة كما ثبت عنھ صلى هللا علیھ وسلم، فیقرأ َ َِ َُّ ْ َ ٌفي الثالثة، وقْل ُھو هللا أحد ] 1:الكافرون[ُ َ ََ ُ َّ في الرابعة، ] 1:اإلخالص[ُ

ًوھذا یعني أن ھناك فرقا نسبیا، وعلى كل حال فالسنة تخفیف األخیرة عن األولى، وهللا    .تعالى أعلمً
 
 
 
 

 حكم رفض المستأجر إتمام عقد اإلجارة
 
 

لو أن المستأجر رفض وأبى أن یتم اإلجارة بعد التزام جزء من العین المؤجرة، وبقي جزء آخر صالح االنتفاع فما الحكم في ذلك؟ : السؤال
جارة من العقود الالزمة، یعني إذا ثبت بین طرفین الحكم أنھ یلزم بإتمام عقد اإلجارة، فجمھور السلف والخلف على أن عقد اإل: الجواب

إجارة شرعیة فإنھ إذا صح العقد وثبت یجب على الطرفین أن یتما العقد، فإذا انھدمت بعض العمارة، وبقي بعضھا على وجھ یمكن االنتفاع 
ُیا أیھا الذین آمنوا أْوفوا : بإتمام العقد لقولھ تعالىًأنا أرید أن أبقى في ھذا الجزء وال ضرر على المالك، فإنھ یلزم شرعا : بھ، فقال المستأجر َُ ََ َ َ َِ َُّّ

ِبالُعقود  ُ ْ ، واإلجارة عقد، وأمر هللا بالوفاء بالعقد، فلزم المؤجر أن یتم العقد لصاحبھ، وال یجوز لھ في ھذه الحالة أن یمتنع؛ ألن ]1:المائدة[ِ
ة ملك للمستأجر حتى یتم مدة اإلجارة، وینتھي عقدھا، ومن ھنا یرتفع األمر إلى ًامتناعھ لیس من حقھ وإن كانت العین ملكا لھ، فالمنفع

  .القاضي، فیلزمھ القاضي بإتمام العقد لما ذكرناه، وهللا تعالى أعلم
 
 
 
 

 وسائل معینة للتخلص من داء الشح
 
 

ًأجد في نفسي داء یكاد أن یھلكني، فلقد كنت فقیرا ثم أغناني هللا من فضلھ: السؤال ً بالمال، واآلن أجد في نفسي شحا وبخال في اإلنفاق في ً ً
من أعظم النقم التي یبتلي هللا عز وجل بھا عبده أن یقفل في : سبیل هللا، ویحزنني ما یفوتني من المال، فكیف أتخلص من ھذا الداء؟ الجواب

العلم، وباب النفع في الدنیا مثل اإلنفاق لستر العورات وجھھ أبواب الخیر، ومن أعظم أبواب الخیر على اإلطالق باب النفع في الدین مثل 
ًوتفریج الكربات وبذل الجاه والشفاعة لمن یحتاج، فإذا أراد هللا عز وجل بعبده خیرا فتح بھ أبواب الخیر، وفتح لھ أبواب الخیر، فیسر لھ 

ًالناس كلھم علماء، وإذا كان خطیبا أو إماما أو معلما تمنى تعلیم الناس، وداللتھم على الخیر، ولم یشح بعلمھ إذا كان طالب علم، وتمنى أن  ً ً
أن لو ینزع بیده العلم من قلبھ لكي یضعھ في غیره مع مساواتھ فیما ھو فیھ، من حبھ للخیر للناس، فھذا ولي هللا المؤمن، الذي طھر هللا قلبھ 

وكذلك إذا أعطاه هللا المال، سلطھ على ھلكتھ بالحق، وإذا . لمھا للناسوسلمھ، وھو بخیر المنازل عند هللا؛ ألن هللا أعطاه حكمة فعمل بھا وع
ًأراد هللا بعبده شرا، قسا قلبھ، وعزب عنھ رشده، فأخذ ینظر لنفسھ، وكأنھ یستوجب على ربھ أنھ مالك للمال، وكأن المال قد أتاه بحولھ 
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ھا ال یأمن من استدراج هللا وعقوبتھ، ولذلك الرجل األعمى حینما أعطاه هللا وقوتھ، فنسي نعمة هللا، وبطر بما آتاه هللا، وكفر بفضل هللا، فعند
أنا ابن : ًأمنیتھ فأذھب هللا عنھ العمى، وأوتي المال، فأعطي وادیا من الغنم وكثر غنمھ، جاءه الملك في صورتھ التي كان علیھا، وقال لھ

ًال أمنعك الیوم من مالي شیئا؛ ألنھ یحس أن المال ! ًیرا فأغناني هللا، وهللاكنت أعمى فرد هللا علي بصري، وكنت فق: سبیل منقطع، فقال لھ
دونك الوادي فخذ منھ ما : لیس بیده، وأن المال مال هللا، ویحس أن النعمة جاءتھ من هللا، فأخذ یلتمس رضا هللا بأي وجھ من الوجوه، فقال

: ًكامل، وھذا كلھ ال یكون إال بفضل هللا ثم بحیاة القلوب، فعلى العبد دائما أن یفكرال أمنعك من مالي شیئا،ً إیمان كامل وتسلیم ! شئت، وهللا
إذا أصلحت ما بینك وبین هللا أصلح هللا أمرك وأصلح حالك، فأما ما سألت عنھ من داء ! كیف یعامل هللا؟ الدنیا فانیة زائلة ال محالة، یا ھذا

ال یمكن أن ینجیك مما ابتلیت بھ إال هللا وحده ال ! ز وجل وأن تكثر من الدعاء، فإنھ وهللاأوصیك ونفسي بتقوى هللا ع: ًأوال: الشح فأقول
إني أعوذ بك من فتنة ! أصلح لي قلبي، اللھم! اللھم: ًشریك لھ، فتدعو هللا في األسحار، وتقوم في جوف اللیل، وتبكي وتتضرع إلى ربك قائال

ًاجعل ما رزقتنیھ عونا لي على طاعتك ومحبتك ومرضاتك، ! بارك لي في مالي، اللھم! ك، اللھمًاجعلھ لي عونا على طاعت! ھذا المال، اللھم
أن تكثر من األسباب التي تعینك على الجود : ًثانیا. تسأل فیھا ربك ما یرضیھ عنك سھل لي الخیر، ونحو ذلك من الدعوات التي! یا

لیس لك من مالك إال ما لبست فأبلیت، وأكلت فأفنیت، ! جاء في اآلخرة، یا ھذاوالسخاء، ومن أعظمھا قصر األمل في الدنیا، وعظم الر
وتصدقت فأبقیت، لیس لك من ھذا المال إال ما قدمتھ آلخرتك وابتغیت بھ ما عند ربك، فاعلم علم الیقین أن ھذا المال ال یمكن أن یكون نعمة 

ًتعینك على إنفاق المال أن تتذكر كیف كنت، وأن تعلم علما یقینیا ال شك فیھ وال حقیقیة إال إذا كان في یدك ال في قلبك، ومن األسباب التي  ً
ًمریة أن هللا قادر في طرفة عین أن یجعلك فقیرا، فكم من إنسان أصبح غنیا فأمسى فقیرا ً ًولربما یكون اإلنسان ثریا وفي طرفة عین یكون ! ً

إنھا حدثت مع الولید بن عبد الملك، والمشھور : ز رحمھ هللا برحمتھ الواسعة، ویقالًفقیرا، جاء رجل إلى أمیر المؤمنین عمر بن عبد العزی
إني ! یا أمیر المؤمنین: عبد الملك رحمھ هللا، فدخل علیھ وھو كفیف البصر، فقال أنھا عن الولید، فجاء رجل إلى أمیر المؤمنین الولید بن

صى من إبل وغنم، وكان عندي من العبید والموالي ما ال یحصى كثرة، وكانت لي كنت أغنى قومي، وكان عندي من المال ما ال یعد وال یح
ً ففوجئت في لیلة من اللیالي بمطر غزیر فجاء السیل فلم یبق من ذلك شیئا، ما أبقى لھ ماال وال ولدا وال أھال، اجترفھم - یعني بساتین-ضیع  ًً ً

 بفضل هللا عز وجل، وما زال یبكي علیھم حتى فقد بصره، ففقد أھلھ وفقد فرقیت على شجرة فسلمت ونجوت: السیل عن بكرة أبیھم، قال
مالھ وفقد بصره، وكان في أعز الغنى، فال یأمن أحد مكر هللا عز وجل، ومكر هللا یحل على القوم الفاسقین، ویحل على الظالمین، ویحل 

إني :  النعمة، فیأتیھ الرجل في ظلمة لیل أو ضیاء نھار، ویقول لھوقد یكون اإلنسان في نعمة ورغد من العیش ویبسط هللا لھ. على المعتدین
ًھذا الرجل ابتالء من هللا قبل أن یكون رجال محتاجا، أي  لو كان عنده شعوره لعلم أن! في كربة وفي حاجة وفي ضائقة وھو صادق، وهللا ً

ًالء من هللا، قبل أن یكون رجال محتاجا، إال أن یكون كذابا شخص یقف علیك وعندك قدرة على أن تعطیھ من الدین أو الدنیا فاعلم أنھ ابت ً ً
فعلى كل حال؛ على اإلنسان أن یستجمع األسباب التي ذكرناھا، ومن أعظم األسباب أنھ ال یأمن مكر هللا، فقد یؤخذ منھ المال . فھذا أمر آخر

ًضال◌ عن األفراد، فكم من قریة أمست ظالمة فما أصبح لھا أثر، في طرفة عین، وهللا على كل شيء قدیر، وھذا أمر ال یعجز هللا في األمم ف ً
َوكم من قریة أصبحت ظالمة فأمست وھي بحال بئیس وكذلك أخذ ربِّك إذا أخذ القرى  َ َ َ َُ ْْ َ َ ََ ََ ُ َِ ِ األفراد وال األشخاص وال القریة : ما قال] 102:ھود[ٍ

َوكذلك أخذ ربِّك إذا أخذ القرى وھي  َ َ َ َ َ َِ ُِ ْْ َ َ ََ ََ ُ ٌظالمة َِ َ ِ ًالقریة، وإن كان ذكر لنا مثل القریة إذا جاءھا بأسھ بیاتا◌، : األفراد وال قال: ما قال] 102:ھود[َ ً
َوكذلك أخذ ربِّك : ًجاء صباحا فھذه سنة هللا، أما إذا جاء لألخذ والقدرة اإللھیة المتعلقة بصفاتھ سبحانھ وتعالى فقال ًفإذا جاء بأس هللا بیاتا أو َ َ َُ َْ ِ َ َ

َذا أخذ القرى ِإ ُ ْ َ ََ َ، وھذا تعظیم لصفات هللا متعلق بالتوحید، فلما جاء عند الصفة وھي األخذ جاء بصیغة الجمع وكذلك أخذ ربِّك إذا ]102:ھود[َ َِ َ َ َ َُ َْ ِ َ
ٌأخذ القرى وھي ظالمة  َ َ َ َِ َِ َُ ْ َ ٌوالحال أنھا ظالمة إن أخذهُ ألیم: ، جملة وھي ظالمة حالیة، أي]102:ھود[َ ِ ََّ ََ ْ ٌ شدید ِ ِ ، فاإلنسان الذي یشح ]102:ھود[َ

ِأْحسْن : بمالھ علیھ أن یعلم علم الیقین أن  سطوات، وأن  أخذات، وأن هللا سبحانھ وتعالى یبتلي كل من أعطاه النعمة، ولذلك قیل لقارون َ
ِكما أْحسن هللا إلْیك وال تْبغ الفساَد في األْرض  َ َ َ َ َ ََ ِ َ َ َْ ِ َ ِ ُ َّ ا عتا وطغى وتمرد على هللا جل وعال، أخذه هللا أخذ عزیز مقتدر، فھو في ، فلم]77:القصص[َ

ِاألرض یتزلزل فیھا إلى یوم القیامة فخسفنا بھ وبَداره ِِ ِ َِ ََ َ َاألْرض فما كان لُھ مْن فئٍة ینُصُرونُھ مْن دون هللا وما كان من الُمنتصرین  َْ َ َ َ َ َ َ َ َِ ِ ِ ِ ِ َِ َ َ َ َ َْ ِ َّ ِ ُ َ َ
ومما یعین على . تطیع أن ینصر العبد إذا أخذه هللا عز وجل، فعلى اإلنسان أن ینتبھ، فھذا المال امتحان من هللا، فال أحد یس]81:القصص[

ترك الشح، وعدم االغترار بالمال؛ كثرة ذكر اآلخرة، فالذي یعلم أن هللا سبحانھ وتعالى قادر على أن یأخذه بین عشیة وضحاھا، فإنھ یزھد 
نیا، ولذلك انظر إذا حضر األجل إلى الشخص فإنھ یتمنى لو تصدق بمالھ كلھ؛ ألنھ تھون علیھ الدنیا كلھا، ویزول في الدنیا وتھون علیھ الد

ومن األمور التي أوصیك بھا والتي تعینك على ترك الشح أن تنظر إلى األسباب التي ولدت الشح في قلبك؛ من وجود القرناء، . عنھ غروره
ًألثریاء، وكثرة الحدیث في الدنیا، فإن ھذا مما یورث الشح، ومن جالس قوما تأثر بأخالقھم، فجالس األخیار ومنافسة القرناء، والجلوس مع ا

والصلحاء واألتقیاء والفضالء وابتغ ما عند هللا سبحانھ وتعالى، واسأل عن عورات المسلمین فاسترھا لعل هللا أن یسترك، واسأل عن 
نسأل هللا العظیم رب العرش الكریم أن یجعل ما وھبنا من . تك، والتمس مرضات هللا سبحانھ وتعالىكرباتھم فنفسھا لعل هللا أن ینفس كرب

وآخر دعوانا أن الحمد  رب العالمین، وصلى هللا وسلم وبارك على نبینا محمد وعلى . ًالدنیا وزینتھا عونا على طاعتھ ومحبتھ ومرضاتھ
  .آلھ الطیبین الطاھرین

 
 
 
 

 [4[ كتاب اللعان -قنع شرح زاد المست
مسائل إلحاق الولد بوالده في نسبتھ إلیھ من المسائل المھمة التي اعتنت بھا الشریعة اإلسالمیة، وجاءت نصوص الكتاب والسنة تبین أحكام 

 .ھذه المسألة التي تعم بھا البولى، ویحتاج إلى الفصل في كثیر من مشاكلھا
 ي كتاب اللعانمناسبة ذكر مسائل إلحاق الولد بوالده ف
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بسم هللا الرحمن الرحیم الحمد  رب العالمین، والصالة والسالم األتمان األكمالن على خیر خلق هللا أجمعین، وعلى آلھ وصحبھ ومن سار 
باب اللعان من فھذا الفصل في الحقیقة لیس من فصول اللعان، ولیس ھو من المسائل التي تتعلق ب: أما بعد. على سبیلھ ونھجھ إلى یوم الدین

كل وجھ، ولكنھ مختص بمسألة األنساب، وإلحاق الولد بوالده في نسبتھ إلیھ، ومن عادة العلماء رحمھم هللا أنھم یذكرون المسائل المتشابھة 
 ٌفي أقرب المظان، فمسألة األنساب مسألة مھمة، وتترتب علیھا حقوق شرعیة، ولذلك اعتنت الشریعة اإلسالمیة بھا، وجاءت نصوص

الكتاب والسنة تبین أحكام ھذه المسألة التي تعم بھا البلوى ویحتاج إلى الفصل في كثیر من مشاكلھا؛ ألن مسألة النسب تقوم على اإلثبات 
ًوالنفي، فإما أن یثبت نسبة شخص إلى والدیھ، وإما أن تنفى ھذه النسبة، فنظرا إلى أن مسائل النسب فیھا إثبات ونفي، وبعض مسائل اللعان 
ًتتضمن نفي الولد، فنظرا لوجود ھذا االشتراك ناسب أن یعتني المصنف رحمھ هللا بذكر أحكام النسب ولحوق الولد بعد باب اللعان؛ ألن 

ما ھو األصل في : اللعان في بعض صوره فیھ نفي الزوج للحمل، أو ینفي الولد الذي وضعتھ زوجتھ، فینفي نسبتھ إلیھ، وحینئٍذ یرد السؤال
ائل؟ ھل األصل أن كل من ادعى نسبة ولٍد إلى شخص أنھ یصدق ویقبل منھ أم أن األمر فیھ تفصیل؟ ھذا ما سیوضحھ المصنف ھذه المس

  .رحمھ هللا في ھذا الموضع
 

 ًالبرھان الذي یقیمھ من ادعى نسبا إلى رسول هللا
 
 

إنھ والده، وقد یدعي ذلك في : ٍعي النسبة إلى رجل آخر ویقولمسألة النسب تارة تكون من رجل یدعي نسبة ولٍد إلیھ، وتارة تكون من ولٍد ید
ٍحال حیاة الشخص، ویطالب بإثبات نسبھ إلى ذلك الشخص، وتارة یدعي ذلك بعد موتھ، وقد تحصل الدعوى لشيء عظیم كریم كأن یدعي  ٍ

صل أن الناس مؤتمنون على أنسابھم إال من نسبھ إلى رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم أو إلى األنصار وغیرھم ممن لھم فضل ومكان، واأل
ادعى الشرف، فإن من ادعى الشرف واالنتساب إلى رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم أو إلى من لھم الفضل كاألنصار ونحوھم ممن لھم حق 

نحن من آل : في دینھ، حیث قالوا لھفي اإلسالم فإنھ ال تقبل منھ الدعوى مجردة، لكن لو كان یعلم بشھادة العدول من قرابتھ الذین یأتمنھم 
فال یقبل من أحد أن یدعي النسب والشرف إال أذا . البیت، أو عندنا ما یثبت أننا من آل البیت، فإن من حقھ أن یبني على شھادة من یثق بھم

 من آل فالن، ویكون آل فالن قد ثبت ً التي یعرفھا أھل الخبرة، ویكون بشھادة العدول أن فالنا- كما ھو معلوم- أثبت، واإلثبات یكون بالشجرة 
أن یعرف بین : شھادة السماع، وشھادة السماع ھي: نسبتھم إلى آل رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم، وقد یكون اإلثبات بما یسمیھ العلماء

اس أن ھذا البیت من آل البیت فإنھ یلحق الناس أن البیت الفالني أو الفخذ الفالني أو القبیلة الفالنیة تنسب إلى كذا وكذا، فإذا اشتھر بین الن
شھادة السماع، یعني یتسامع الناس في بیئة أو حي أو قبیلة أو جماعة بأن بني : ویحكم بثبوت نسبھ بھذه الشھادة، وھذه التي یسمیھا العلماء

 غیر واحد من العلماء رحمھم هللا أن شھادة وقد ذكر. فالن من آل النبي صلى هللا علیھ وسلم، أو بني فالن من آل البیت، فیحكم بھذه الشھادة
السماع حجة في النسب، وشھادة السماع ھي أن یستفیض في البیئة أو المجتمع أو بین الناس الذي یعیش بینھم نسبة ھذه الجماعة أو ھذا الفرد 

  .إلى تلك الجماعة وحینئٍذ یحكم بھذا ویعمل بھ، كما ھو معلوم في باب الشھادات
 

 تب على من انتسب إلى غیر أبیھاألمر المتر
 
 

أن الشریعة اإلسالمیة حرمت على المسلم أن ینفي نسبة ولٍد من ولده، وحرمت على المسلم أن ینتسب لغیر والده، فإذا انتسب : الحاصل
ھ عق والده، وقطع رحمھ، وكذب ألن! اإلنسان إلى غیر والده فقد اعتدى على حدود هللا، وانتھك محارم هللا، وحلت علیھ لعنة هللا والعیاذ با

في النسب، والكذب في النسب تترتب علیھ حقوق، وتترتب علیھ أمور عظیمة، وقد تكون ھناك أمور مرتبة على وجود ھذا النسب، فبنفیھ 
  .وإبطالھ لھ تسقط ھذه الحقوق؛ كحق العاقلة، وحق اإلرث، ونحو ذلك، فیسقطھ عن آلھ وقرابتھ، ممن یلد أو ممن ینسب إلیھ

 
 جزاء من نفى نسبة ولده إلیھ

 
 

ٌكذلك أیضا ال یجوز للوالد أن یعتدي على حدود هللا عز وجل فینفي نسبة ولٍد من ولده، إال إذا كان عنده ما یدل على عدم نسبتھ إلیھ فھذا أمر  ً
 یقع الظلم إذا كان على القرابة، وإذا كان ٌآخر، أما من حیث األصل فإنھ كفر بنعمة هللا، وھذا من أعظم الظلم؛ ألن الظلم مراتب، وأعظم ما

ًالظلم على أقرب الناس إلى اإلنسان وھم أوالده فھو أعظم ذنبا عند هللا عز وجل، ولذلك قرر العلماء أن الذنب مع الغریب لیس كالذنب مع 
هللا علیھ وسلم بأنھ بضعة من اإلنسان ٌالقریب، فالذنب مع القریب ذنب وقطیعة رحم، فكیف إذا كان من أقرب قریب الذي وصفھ النبي صلى 

 وتفننوا في مسألة أذیة الولد إلى درجة أن -إال من رحم هللا-ٌوقد تھور كثیر من الناس ) . ٌإنما فاطمة بضعة مني: (فقال علیھ الصالة والسالم
ًة جدا، ینبغي أن یحذر منھا الناس، وینبغي فیتبرأ منھ، وھذه كلمة عظیم! لست بولدي وال أعرفك وال تعرفني: الوالد یقول لولده عند الغضب

ٌعلى الخطباء وطالب العلم أن ینبھوا الناس إلى ھذا األمر؛ ألنھ اعتداء لحدود هللا عز وجل، وإذا أخطأ المخطئ فإنھ یقوم في خطئھ، وال 
ًیجوز شرعا؛ إال في مسائل محددة دلت عند حدوث خطأ أو شيء من ذلك ال  تزال الحقوق الثابتة ویدعى غیر الحقیقة، فالتبري من األوالد

علیھا الشریعة، ومنھا البراءة في مسألة الوالء والبراء في العقیدة، وھذه مسألة خاصة والتبري فیھا لھ حدود ولھ ضوابط، وال یتعرض 
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یحرمھ من اإلرث وكأنھ أجنبي للنسب، بل ال یجوز للوالد إذا أغضبھ ابنھ أو أخطأ علیھ وھو مسلم وابنھ مسلم أن یتبرأ منھ إلى درجة أن 
الجور في الوصیة، وذلك بحرمان ! فھذا من أعظم الذنب، ولذلك ذكروا أن من عالمات سوء الخاتمة والعیاذ با! نسأل هللا السالمة والعافیة

إن العبد لیعمل بعمل : (وسلمالمستحق من الورثة، فھذا ممن یختم لھ بخاتمة سیئة، حتى أن بعض العلماء ذكر في حدیث النبي صلى هللا علیھ 
ھذا یكون من أصناف أھل الكبائر : ، قالوا)أھل الجنة حتى ال یبقى بینھ وبینھا إال ذراع، فیسبق علیھ الكتاب فیعمل بعمل أھل النار فیدخلھا

-یس مني ولست منھ، فیختم لھ فالن ال تعطوه اإلرث، فالن ل: فیدخلھا دخول أھل الكبائر المعذبین، فیظلم ولده فیتبرأ منھ فیقول ألوالده
. ًبناء على أنھا من كبائر الذنوب لما فیھا من الظلم وحرمان المستحق من حقھ!  بھذه الخاتمة التي توجب دخول النار والعیاذ با-والعیاذ با

م العدل الذي قامت علیھ السماوات الشاھد أن باب نسبة الولد لوالده بینت األصول الشرعیة في كتاب هللا وسنة النبي صلى هللا علیھ وسل
ِادُعوُھم آلبائھم ُھو أقسط عنَد هللا : واألرض، وھو أن ینسب المولود لوالده، ولذلك قال تعالى َّ ْ ِْ ُِ ََ َ َْ ِْ ِ ، وبین النبي صلى هللا علیھ وسلم ]5:األحزاب[ْ

ًي الصحیحین، فدل على أن المرأة إذا ولدت ولدا على كما في حدیث أم المؤمنین عائشة رضي هللا عنھا ف) الولد للفراش: (األصل في قولھ
  .فراش زوجھا فالولد منسوب إلى ذلك الزوج

 
 األحوال التي یحكم فیھا بلحوق الولد إلى والده

 
 

 - كما ذكرنا-سیبین رحمھ هللا في ھذا الفصل متى یحكم بلحوق الولد ونسبتھ إلى صاحب الفراش؟ ومتى یحكم بعدم اللحوق؟ وھذه مسائل 
  .ًمھمة جدا، ولھا أھمیة، خاصة النفي إذا كان في غیر موضعھ أو اإلثبات إذا كان على غیر وجھھ

 
 أن یكون الزوج ممن یمكن أن یولد لمثلھ

 
 

ھذا شرط أن تكون زوجة لھ، واألصل أن یكون ) من ولدت زوجتھ]. (من ولدت زوجتھ من أمكن كونھ منھ لحقھ : [قال المصنف رحمھ هللا
ٌواجا شرعیا صحیحا، فال إشكال حینئذ في نسبة الولد للوالد، وأیضا لو كان الزواج فیھ خطأ ویعتقد أنھ زواج شرعي، مثل أن ینكح الزواج ز ً ً ً ً

نكاح الشغار ویظن أنھ نكاح صحیح، یزوج ھذا بنتھ على أن یزوجھ اآلخر بنتھ ویقع النكاح بینھما ثم یولد ألحدھما، فینسب الولد إلى والده 
ٌ النكاح محرم شرعا وال یجوز، فإذا كان في نكاح صحیح، أو نكاح فاسد وعنده تأویل ویظن أنھ صحیح؛ فإن الولد یلتحق بھ، أو نكح مع أن ً ٌ

فالعقد فاسد، لكن الولد یلتحق؛ ألن النبي  المرأة بدون إذن ولیھا ویظن أن ھذا جائز، وال یعتقد اشتراط الولي وھذا مذھب الحنفیة رحمھم هللا
ًفالشاھد أنھ إذا كان الولد ناتجا عن وطء في نكاح صحیح أو . ، كما تقدم معنا في باب النكاح)ال نكاح إال بولي: ( هللا علیھ وسلم قالصلى

 فإن الولد یلتحق، ووطء الشبھة مثل أن یأتي شخص إلى امرأة یظنھا زوجتھ وتظنھ -ھذه ثالث صور-ًنكاح فاسد أو ناتجا عن وطء شبھة 
ٍ ویطؤھا على خلو وبراءة ثم بعد ذلك یتبین أنھا لیست بزوجتھ وتحمل من ھذا الوطء، فالولد ینسب لھذا الواطئ، ویكون وجود ًزوجا لھا،

 من الرضاع وھو ال یدري، ثم بعد عشر سنوات أو عشرین سنة تبین أنھا -نسأل هللا العافیة-ًكذلك لو تزوج أختا لھ . ًالشبھة موجبا لدرء الحد
اع، فیفرق بینھما، ویعذر لعدم علمھ وجھلھ بالحكم، ثم ینسب جمیع األوالد الذین ولدوا إلیھ، وحكم من ولدت زوجتھ في نكاح أختھ من الرض

عندنا ضابط یتعلق بالزوج، وضابط یتعلق بالموطوءة التي ھي ): ولدت من أمكن: (وقولھ. صحیح أو نكاح فاسد حكم الموطوءة بشبھة
ً ذكره المصنف رحمھ هللا أنھ البد وأن یكون الزوج ممن یمكن أن یولد لمثلھ، فقد یكون زوجا ال یمكن أن یولد الزوجة، فمعنى اإلمكان الذي

قبلت، وعقد النكاح بینھما، ثم إن ھذه :  فالنة البني محمد، ومحمد عمره سبع سنوات، قال- ًیخاطب شخصا آخر-أرید بنتك : ًلمثلھ، مثال قال
ثمان سنوات ال یمكن أن تحمل المرأة منھ ولو وطئھا، فمثلھ غیر داخل في اإلمكان، فھناك إمكان جرت ابن سبع سنوات و! البنت حملت

 .العادة والحس بإمكانھ
 
 
 
 

 عدم نقصان مدة الحمل عن ستة أشھر
 
 

ولد إلیھ، وھذا ما فسره ًأن یولد لمثلھ، وكذلك تكون المرأة أیضا في حملھا ووضعھا على صفة ال یستحیل أن ینسب ال: أي) ومن أمكن: (قولھ
بأن تلد الولد بعد نصف سنة من دخولھ علیھا، فإذا كان دخولھ في أول السنة وولدت بعد ستة ]. بأن تلده بعد نصف سنة: [رحمھ هللا بقولھ

: مكن؛ ألن هللا یقولأشھر من دخولھ، فإن الستة األشھر زمن یمكن أن یكون بھ الحمل، فینسب الولد للداخل، لكن لو كان قبل ستة أشھر فال ی
ًوحْملُھ وفصالُھ ثالثون شْھرا  َ َ َ َ َ َُ َ ُ  -انتھاء مدة الرضاع حین یفصل الولد وینتھي من الرضاع: یعني- ، فجعل الحمل مع الفصال ]15:األحقاف[ُِ

َوالوالَدات ُیْرضْعن أْوالَد: ًأربعة وعشرون شھرا لقولھ تعالى: ًثالثین شھرا، الرضاع لھ سنتان، أي َ َ َِ ُِ ُِھن حْولْین كاملْین ْ َِ َِ ََّ ، ]233:البقرة[َ
ًوحْملُھ وفصالُھ ثالثون شْھرا : ًفالحوالن أربعة وعشرون شھرا، وإذا كان هللا عز وجل یقول َ َ َ َ َ َُ َ ُ فبقي من الثالثین ستة أشھر، ] 15:األحقاف[ُِ

 خمسین مسألة من مسائل األحكام الشرعیة، بل كان بعض ومن فقھ العلماء أنھم فرعوا من ھذه اآلیة الكریمة ما ال یقل عن. وھي أیام الحمل
ًوحْملُھ وفصالُھ ثالثون شْھرا : وكلھا من قولھ تعالى! لو شئت أن أوصلھا إلى مائة مسألة ألوصلتھا: مشایخنا یقول َ َ َ َ َ َُ َ ُ ، ومنھا ]15:األحقاف[ُِ
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الشبھة، ومسألة إسقاط الجنین إذا كانت المرأة توفیت وفي مسائل الحمل واإلثبات خاصة عند اختالط األنساب، وحصول وطء الخطأ، ووطء 
بطنھا جنین فمتى یشق بطنھا؟ كل ھذه المسائل تتعلق بالستة األشھر التي جعلوھا زمن اإلمكان لداللة نص القرآن علیھ، حتى األطباء 

 منھا فإنھ ینسب إلى الداخل السابق، ال إلى الداخل یستفیدون من ھذه اآلیة الكریمة، فالستة األشھر ھي مدة الحمل، فإذا ولد الجنین في أقل
ذلك أن الحمل من غیره ال منھ ھو؛ ألنھ ال یمكن أن یقع حمل ووضع قبل ستة  األخیر، فإنھ إذا ولدت قبل ستة أشھر من دخولھ علیھا فمعنى

ًسنة القمریة اثنا عشر شھرا، فإذا ولدت بأقل من ستة أشھر، ال: أي) بأن تلده بعد نصف سنة: (ًأشھر، وبناء على ذلك قال المصنف رحمھ هللا
القضیة ترجع إلى دخولھ علیھا، فما ھو الضابط في ]. منذ أمكن وطؤه : [قال المصنف رحمھ هللا. ستة أشھر فإنھ ال یمكن أن ینسب الولد إلیھ

بلغ الذكر حتى یتأتى منھ المني وتحمل السن؟ ھل العبرة بتسع سنین أو بعشر سنین أو باثنتي عشرة سنة أو بخمس عشرة سنة؟ ومتى ی
امرأتھ؟ الضابط عند بعض العلماء عشر سنوات، وھي سن التمییز، فإذا دخل في العاشرة فإنھ یمكن أن یحتلم، فمن الناس من یبكر ویحتلم 

وعمره ثمان سنین ال ینسب العشر ھي أقل حد، فإذا حملت منھ وعمره تسع سنین ال ینسب إلیھ، ولو حملت منھ : وھو في العاشرة، فقالوا
ذكره النبي صلى هللا علیھ وسلم عشر سنوات، وھي  سن التمییز:  ال یحتلم في مثل ھذه السن، وقالوا-والحكم للغالب-إلیھ؛ ألنھ في الغالب 

فقھاء بھذا القول، وھذا ًفعال في الطب ما یشھد بصدق من قال من ال: أقل ما یمكن أن یكون فیھا االحتالم، وبعض األطباء المتأخرین یقولون
على كل حال، األصل أنھ البد أن یكون حمل ھذه المرأة یمكن أن ینسب . من معجزاتھ علیھ الصالة والسالم حینما أمر بضرب الصبي لعشر

ر أو خمسة أشھر؛ لزوجھا، بأن تلده بستة أشھر منذ أمكن وطؤه، فالعبرة بالوطء الذي یتأتى منھ الحمل، فإذا كان إمكان الوطء لھ أربعة أشھ
  .نسب إلى ما قبلھ ال إلیھ

 
 
 
 

 عدم زیادة مدة الحمل على أربع سنوات
 
 

ھنا تحتاج إلى معرفة أقل مدة الحمل وأكثر مدة الحمل، فقد یطلق الزوج المرأة ثم ]. أو دون أربع سنین منذ أبانھا: [قال المصنف رحمھ هللا
أنھا حامل بعد سنة، وقد یتبین بعد سنتین، وقد یتبین بعد ثالث سنوات، وقد تضع بعد ثالث بعد شھر أو شھرین یتبین أنھا حامل، وقد یتبین 

سنوات، فھنا مشكلة، إذا طلق الرجل المرأة وبانت منھ وانفصلت عنھ، ثم تبین حملھا في المدد المعروف فال إشكال؛ ألنھ إذا طلقھا وبان أنھا 
كن اإلشكال إذا لم یقع ھذا الحمل، ولم تلده على المعتاد، بل تأخرت في وضعھا إلى أربع حامل بقیت على حالھا حتى تضع، والولد ولده، ل

ال أقبل فوق تسعة أشھر، وھذا قول ابن عبد الحكم من : بعضھم یقول: فھل ھناك مدة تبین آخر الحمل؟ اختلف العلماء رحمھم هللا! سنوات
وھذا إذا لم تكن قد تزوجت؛ ألنھ إذا تزوجت . نھا ثم ظھر فیھا حمل؛ فھو لغیره ولیس لھفقھاء المالكیة، وما بعد التسعة األشھر لو طلقھا وأبا

ینسب للثاني وال إشكال، نحن نتكلم في امرأة طلقت، وبقیت خالیة من األزواج حتى وضعت ما في بطنھا، فھل ینسب إلى الزوج الذي طلقھا 
لى الزنا؟ ھنا اإلشكال، فما ھي أقصى مدة یمكن أن ننسب فیھا الولد للفراش؟ أو ینسب إلیھا، ویكون ھناك شبھة أنھا زنت أو استكرھت ع

أربع سنوات، وھو مذھب الشافعیة :  وھو من أضعف األقوال، ومن أھل العلم من قال-كما ذكرنا-تسعة أشھر : من أھل العلم من قال
إن أقصى ما وجدناه من الحمل أربع سنوات، فإذا وضعت : والحنابلة في المشھور، وبعض أصحاب اإلمام مالك یقولون بھذا القول، قالوا

خمس سنین، وھو روایة عن اإلمام : لم یتجاوز أربع سنوات منذ طالقھ وفراقھ لھا؛ نسب الولد إلیھ، وقال الحنفیة: الولد ألربع سنین، یعني
في حملھا   وذكر عن بعض العلماء أن أمھ بقیتأحمد رحمة هللا على الجمیع، والحقیقة أن األربع سنوات ھي التي حكیت كأقصى حد وجد،

أربع سنین، وهللا عز وجل على كل شيء قدیر، وھذا أمر  فیھ حكمة، وقد تضعف المرأة ویكمل الجنین، وحدث في عھد عمر بن الخطاب 
ٍزنا عظیما، ثم تزوجت برجل رضي هللا عنھ أن امرأة صالحة معروفة بالخیر والصالح غاب عنھا زوجھا، ثم قتل واستشھد، فحزنت علیھ ح ً ً

ّمن بعده، وبعد زواجھا بأقل من ستة أشھر بان الحمل فیھا، وھم عمر رضي هللا عنھ أن یرجمھا؛ ألنھا محصنة، والحمل عند عمر رضي 
ذا كانت ال زوج لھا هللا عنھ دلیل على إثبات الزنا، كما في خطبتھ المشھورة في الصحیح، فكان یرى أن الحمل یدل على الزنا، وأن المرأة إ

وحملت یقام علیھا الحد، فالشاھد أنھ ھم أن یرجمھا، ولكن كان رضي هللا عنھ یشاور الصحابة، وكانت لھ طریقتھ أنھ یستشیر المھاجرین ثم 
 لما عرف من األنصار، ثم بعد ذلك یجمع الناس، فلما ھم أن یرجمھا سأل عنھا فوجد أنھا امرأة صالحة، وأنھا یبعد أن یكون منھا الزنا

ًاستقامتھا وصالحھا، فتورع رضي هللا عنھ، وكان محدثا ملھما كما ثبت في الحدیث الصحیح عن النبي صلى هللا علیھ وسلم  إن یكن في : (ً
ً، فامتنع عن رجمھا وأحب أن یشاور الناس، فاستشار المھاجرین فلم یجد شیئا، ثم استشار األنصار فلم یجد شیئا)أمتي محدثون فـعمر ، ثم ً

أنا أقص علیك ! یا أمیر المؤمنین: ًجمع الناس كلھم فلم یجد شیئا، فجمع النساء واستشارھن، فقامت امرأة كبیرة السن معروفة بالعقل وقالت
 ضعف أن یخرج ألمده، ثم لما تزوجھا الثاني انكشف: خبرھا، إن ھذه المرأة حملت من زوجھا األول، ولما جاءھا الحزن ركن الجنین، یعني

فقد یقع في بعض األحیان . بماء الثاني فولدت الجنین قبل زمانھ، فحمد هللا أنھ لم یكن رجمھا، وأسقط عنھا الحد، وألحق الولد بالزوج األول
ًتأخر في الحمل سواء ألمور طبیة، أو لمشیئة هللا عز وجل، وھو على كل شيء قدیر، ومن حكمة هللا أنھ یخلف العادات، ودائما ینتبھ طال ب ً

العلم بل كل مسلم إلى أن إخالف العادات من أكبر األدلة على وحدانیة هللا عز وجل؛ ألن أھل الطبیعة یستدلون بأن الطبیعة ھي التي أوجدت 
ًنفسھا، فلما تختلف العادات یدل ذلك على أن ھناك ربا یدبر ھذا الكون ویصرفھ سبحانھ وتعالى، وھذا من أقوى الحجج في دمغ قولھم؛ ألن 

لطبیعة ال تضطرب، وھي التي ینسبون إلیھا األشیاء، فالشاھد أن الحمل قد یخرج عن الشيء المعتاد وقد یطول أمده، فبین ذلك رحمھ هللا ا
، فاعتبر الحد أربع سنوات، وھذا قول من ذكرنا من السلف رحمھم هللا أنھ أربع سنین كحد أقصى، )أو دون أربع سنین منذ أبانھا: (حین قال

  .األربع السنین: ن تطلیقھ لھا وإبانتھا من عصمتھ وبین وضعھا ال یجاوز ھذه المدةفما بی
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 إلحاق الولد إلى من عمره عشر سنوات
 
 

یعني الزوج الذي ولدت زوجتھ، یشترط فیھ أن یكون ممن یولد لمثلھ، ): وھو]. (ٍوھو ممن یولد لمثلھ كابن عشر: [قال المصنف رحمھ هللا
 لم ینسب إلیھ، وعند العلماء الدلیل الشرعي والدلیل الحسي، فھناك أشیاء دل الحس على -ًكأن یكون صغیرا-یولد لمثلھ فإن كان ممن ال 

صدقھا، ودل الحس على كذبھا، فیستند فیھا إلى الحس، فھنا الدلیل دلیل حسي، إذ یستحیل أن الطفل أو الصبي الذي عمره ست سنوات أو 
ًمن ھنا یستند إلى دلیل الحس، فإذا كان دون العشر ال ینسب الولد إلیھ اتفاقا، فأقل سن ذكروه العشر، فأقل سبع سنوات أن تحمل زوجتھ، و

المقطوع العضو، ال یتأتى منھ وطء، فال ینسب الولد إلیھ، : وھكذا بالنسبة لألسباب األخرى مثل المجبوب، وھو. من عشر ال ینسب الولد إلیھ
إذا أقر بھ، وثبت أن زوجتھ استدخلت منیھ إلى فرجھا، وإن لم یقع وطء منھ : في الفرج، فبعض العلماء یقولإال في مسألة استدخال المني 

وجاءت مسألة تجمید المني من ! وھذه المسألة ذكرھا العلماء في القدیم واآلن في زماننا جاءت مسألة طفل األنابیب. لھا؛ فإن الولد ولده
 أو ال یجوز، لكن انظروا كانت فرضیة في القدیم ومع ذلك فصلوا في حكمھا من جھة ثبوت الولد بغض النظر عن كون ذلك یجوز! الرجل

أو عدم ثبوتھ، ومسألة یجوز أو ال یجوز ھذه مسألة أخرى، إذ ال یجوز اإلیالج في الفرج من األجنبي، وال استدخال فیھ في الفرج، وال 
 على إلھام هللا عز وجل لتلك العقول وأولئك األئمة الذین تكلموا على ھذه المسألة، ففتحت النظر إلیھ وال لمسھ، كما ھو مقرر، لكن نحن نتكلم

ًعلى كل حال، إذا كان مجبوبا ال یتأتى منھ الحمل فإنھ ال ینسب الولد إلیھ، وكذلك لو كان . وبینت الكثیر من اإلشكاالت الموجودة في زماننا
  .لحملًصغیرا ال یتأتى منھ المني الذي یكون بھ ا

 
 عدم ثبوت البلوغ بالشك

 
 

في الزوج؛ ألن : یعني) إن شك فیھ(ُإن شك في البلوغ، فال ُیحكم ببلوغھ، : یعني] ببلوغھ إن شك فیھ وال یحكم: [قال المصنف رحمھ هللا
-رفع القلم عن ثالثة : (یھ وسلم قالالعبرة بالبلوغ، ألن البلوغ یكون منھ المني، وبینا أن من عالمات البلوغ االحتالم؛ ألن النبي صلى هللا عل

ٍ، فالمني یكون منھ الولد؛ ألن هللا خلق الولد من ماء الرجل وماء األنثى، فإذا كان في سن یتأتى منھ أن یحتلم ) الصبي حتى یحتلم-وذكر منھم
 یبلغ حتى یدل الدلیل على أنھ بلغ، فال نثبت  حكم بأنھ بلغ واالحتمال قائم، لكن إذا شك ھل بلغ أو لم یبلغ؟ فاألصل أنھ لم- وھو سن االحتالم-

األصل بقاء ما كان على ما : وھذا مبني على قاعدة. أنھ بلغ إال إذا ثبت بالدلیل أنھ قد بلغ باالحتالم وبخروج المني، وال یثبت البلوغ بالشكوك
بلوغھ تتعلق بھ التكالیف واإللزامات، واألصل براءة ذمتھ ًكان، فھو دون البلوغ، فال نحكم بكونھ بالغا إال إذا قام الدلیل على بلوغھ، ألنھ ب

الیقین ال یزال بالشك، فنحن على یقین من أنھ صبي وأنھ دون البلوغ حتى نتأكد : حتى یدل الدلیل على بلوغھ، وھذا مفرع على قاعدة
  .ونتحقق أنھ قد بلغ

 
 وطء الجاریة في الفرج أو دونھ موجب لثبوت النسب

 
 

بعد ما فرغ من بیان األصول ]. ومن اعترف بوطء أمتھ في الفرج أو دونھ فولدت لنصف سنة أو أزید لحقھ ولدھا: [مھ هللاقال المصنف رح
ًالعامة شرع في مسألة التسري، وھو وطء الجاریة، فالولد یلتحق بالوطء سواء كان في نكاح وزواج، أو كان في تسري، الذي ھو وطء ملك 

ینسب الولد إلیھ، وتكون ھي أمھ، وتعتق علیھ بعد موتھ، كما ھو معلوم في : لوكتھ وأنجبت فالولد ولده، أيالیمین، فالرجل إذا وطئ مم
فالوطء الذي یكون للجاریة موجب لثبوت النسب، وھذا قرره النبي صلى هللا علیھ وسلم في قضیة عبد بن زمعة . األصول الشرعیة

الصحیح، فإن النبي صلى هللا علیھ وسلم جعل تابع الولد للسید، وھذا مبني على قول واختصام سعد بن أبي وقاص رضي هللا عنھ كما في 
الحدیث یشمل الوطء في الزواج : شمل األمة والحرة، وبعبارة أخرى) الولد للفراش: (، فقولھ)الولد للفراش: (الرسول صلى هللا علیھ وسلم

فراش بنكاح، : یثبت نسبة الولد للفراش، والفراش في الشریعة نوعان) لد للفراشالو: (والوطء بملك الیمین؛ ألن قولھ علیھ الصالة والسالم
َوالذین ُھم لفُروجھم حافظون : ٌوھو في الزواج، وفراش بملك الیمین، كما قال تعالى َ َ َُ ِ ِ ِْ ِْ ِ ُ ْإال على أزواجھم أْو ما ملكت أْیمانُھم * َّ ُْ َْ َ َ َ ََ َْ َ َ َِ ِ َّ -5:المؤمنون[ِ

ْفراش الزوجیة إال على أزواجھم : ًرعي المأذون بھ شرعا على ضربین، فجعل الفراش الش]6 ِ ِ َ َْ َ َ َّ ْ، وفراش ملك الیمین أْو ما ملكت ]6:المؤمنون[ِ َ َ َ َ
ْأْیمانُھم  ُ َ ًأثبت الولد لكل فراش بناء على األصل، فإن كان فراشا لنكاح نسب إلیھ، وإن كان فراشا ) الولد للفراش: (، فلما قال]6:المؤمنون[َ ً ً

وھي ما زالت في ملكھ، وولدت في المدة المعتبرة بعد - فھنا لو أقر السید أنھ كان یطأ ھذه الجاریة وولدت على فراشھ . لوطء یمین نسب إلیھ
): ومن اعترف: (وقولھ). الولد للفراش: ( نسب الولد إلیھ، ھذا من حیث األصل الشرعي لقولھ علیھ الصالة والسالم-ستة أشھر من وطئھ لھا

إنھ قد وطئھا في فرجھا الذي یكون منھ الحرث، فالولد حینئٍذ ینسب لھ؛ : الذي ھو موضع الحرث، فإذا قال): بوطء أمتھ في الفرج( أقر، :أي
دون الفرج؛ ألنھ إذا وطئ دون الفرج احتمل أن یسري الماء إلى : أي) أو دونھ: (وقولھ. ألن ھذا مما یكون بھ ولد، وھو األصل في الولد

حمل، فقد ینزل خارج الفرج فینزل الماء إلى الفرج وتحمل، فالشبھھ قائمة، ولذلك إذا كانت ھناك دالئل یحتمل أن الحمل منھ فإنھ الفرج فت
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، فقد ذكرنا أنھ ال ینسب إلیھ -الذي ھو الستة أشھر-من الوطء، لكن لو ولدت قبل نصف السنة ): فولدت لنصف سنة: (وقولھ. حینئٍذ ال إشكال
ولدت بعد سبعة أشھر أو ثمانیة ): أو أزید: (وقولھ. فولدت في ستة أشھر: ي وطء ملك الیمین أو غیرھا، فمقصود المصنفسواء كان ف

لحقھ ذلك : أي) لحقھ ولدھا: (وقولھ. أشھر، أو تسعة أشھر، أو عشرة أشھر؛ ألنھ مستصحب حكم األصل، فالحال كما تعلمون یطول ویقصر
ً فإنھ ینسب إلیھ ذلك الولد سواء ولدت ولدا أو توأمین، كلھم ینسبون إلى ذلك الفراش؛ ألن الفراش منصوص الحمل والذي ولدتھ، فإذا ولدت ً

  .(الولد للفراش: (حكمھ بقولھ علیھ الصالة والسالم
 

 حال الولد إذا ادعى السید أنھ استبرأ جاریتھ
 
 

وطئھا ثم استبرأھا بحیضة أو حیضتین، ثم ظھر فیھا الحمل، تبین أنھ إذا ]. إال أن یدعي االستبراء ویحلف علیھ: [قال المصنف رحمھ هللا
لیس منھ؛ ألنھ باالستبراء یتبین عدم الحمل، كما سیأتینا إن شاء هللا في باب العدد واالستبراء، فإذا ظھر الحمل بعد االستبراء ثبت عندنا أنھ 

ووضعت بعد ھذا   تبین أنھا حامل،- بشرط أال یطأھا بعد االستبراء-أشھر حمل غیره ولیس بحملھ، فلو استبرأھا ثم بعد استبرائھ لھا بستة 
ھذا الیمین تسمى یمین التھمة، وستأتي إن شاء هللا أیمان القضاء واألیمان ): ویحلف علیھ: (وقولھ. االستبراء بستة أشھر؛ فمن حقھ أن ینفیھ

بھا الضرر، وتكون في مسائل خاصة، وھل تكون مغلظة أو غیر مغلظة؟ كل التي تنزل منزلة الشھود، واألیمان التي تسمى أیمان التھم یدفع 
ھذا سنذكره في باب األیمان والدعاوي والبینات في كتاب القضاء إن شاء هللا تعالى، فیحلف با عز وجل أنھ استبرأھا، وأنھ لم یحصل وطء 

ستبراء فال ینفیھ؛ ألنھ ال تبرأ ذمتھ إال إذا استبرأھا بعد وطئھ لھا، ولم منھ بعد االستبراء؛ ألنھ قد یحلف أنھ استبرأھا ویحصل الوطء بعد اال
ٍیحصل وطء ثان بعد االستبراء؛ ألنھ قد یستبرئھا ویطؤھا مرة ثانیة فیكون الحمل من الوطء الثاني، والمراد أن یحلف أنھ استبرأھا ولم 

ھذه المسألة ملتحقة بالمسألة ]. دون الفرج أو فیھ ولم أنزل أو عزلت؛ لحقھوطئتھا : وإن قال: [قال المصنف رحمھ هللا. یطأھا بعد استبرائھا
وقع مني ھذا : إنھ حصل الوطء دون الفرج وأنزل دون الفرج أو في الفرج ولم ینزل، ففي ھذه الحالة إذا قال: التي قبل في النفي، فیقول

ًمل أن یسري الماء إلى الفرج وتحمل، وأیضا ھو أقر أن ھناك وطئا، فحینئٍذ الشيء فإنھ ال ینفعھ؛ والولد ولده؛ ألنھ إذا وطئھا دون الفرج احت ً
أثبت على نفسھ أنھ تعاطى السبب الذي یمكن أن یكون منھ الولد، والغالب أن من یطأ أنھ ینزل، فإذا جاء بشيء خالف الغالب وخالف 

والسبب في ھذا أن بعض الناس كان فیھم شيء من الجاھلیة، . أمتھلم أنزل، كانت فیھ شبھة وتھمة؛ ألنھ قد یقصد اإلضرار ب: المعتاد فقال
فیستنكفون من وطء الجواري حتى ال یأتي أوالدھم منھن، فیعیرون ویعابون بھذا، وھذا من بقایا الجاھلیة، وقد یضع هللا من البركة والخیر 

 یة، ومما ذكر عن زید بن علي رضي هللا عنھ وأرضاه أنھفي ابن الجاریة ما ال یضعھ في ابن الحرة، فھذا من الجاھلیة ونعرات الجاھل
أتعیرني بذلك؟ ھذا إسحاق أمھ سارة، وقد جعل هللا من نسلھ إخوان القردة والخنازیر، : حینما لمزه ھشام بن عبد الملك بذلك، قال لھ زید 

ِأنھا حرة تعد من مخلفات الجاھلیة إن أكرمكم عنَد هللا فمسألة أنھا أمة أو . وھذه ھاجر كانت أمة لكن جعل هللا منھا خیر األولین واآلخرین َّ ْ ُ ِْ َّْ َ َ َ ِ
ْأتقاكم  ُ َْ ، فھذه من النعرات ومن األمراض واآلفات التي بقیت من الجاھلیة في نفوس بعض الناس، فوصل بھ الظلم أنھ ینفي ] 13:الحجرات[َ

ً أنھ ربما كان أوالد الجواري واإلماء أكثر نجابة وأرجح عقال -التاریخوھو من غریب ما یحدث كما في -ًولده منھا استنكافا، ومن حكمة هللا 
ٍوأكثر فضال من غیرھم، فا سبحانھ وتعالى ال یبتلي بشيء إال عوض بخیر منھ على كل حال، نتكلم على الظلم ومجاوزة الحد، فالظلم . ً

ة، ووقفت الشریعة أمام من یرید اإلضرار بالمرأة واإلضرار أنھم كانوا یطئون الجواري ویتخلون عن أوالدھم، فھذا ضیقت فیھ الشریع
وطئتھا وأولجت فیھا وجامعتھا ولكني لم أنزل، فإن : بالولد؛ ألن الولد یتضرر بنفي نسبتھ إلى والده، فبین رحمھ هللا أنھ في ھذه الحال لو قال

ما : یعني) أو عزلت: (وقولھ. ئٍذ ال یقبل قولھ، ویبقى على األصلھذا خالف المعھود، والغالب أن اإلنسان عند الشھوة ال یستحكم نفسھ؛ فحین
لحقھ الولد ولم ینفعھ ھذا الكالم، فھذه كلھا دعاوى فیھا تھمة، وال یقبل قولھ : أي): لحقھ: (وقولھ. أنزلت في الفرج وإنما أنزلت خارج الفرج

  .فیھا
 

 طئھااألمر المترتب على من أعتق جاریة أو باعھا بعد اعترافھ بو
 
 

شخص كانت عنده أمة ]. وإن أعتقھا أو باعھا بعد اعترافھ بوطئھا فأتت بولٍد لدون نصف سنة لحقھ والبیع باطل: [ قال المصنف رحمھ هللا
فوطئھا ثم أعتقھا، فتزوجھا رجل بعد أن صارت حرة، أو باعھا فوطئھا المشتري على أنھا ملك یمین لھ، فولدت لدون ستة أشھر؛ علمنا أن 

ولده؛ ألنھ تبین أنھا كانت حاملة أثناء البیع، وتأتي مسألة بیع أمھات األوالد التي تقدمت  ولد لألول ولیس للثاني، وحینئٍذ یكون قد باع أمال
 أنھ ال یصح بیع أمھات األوالد، وأن أم الولد -وھو قضاء بعض أصحاب النبي صلى هللا علیھ وسلم-معنا، وقد اختار جمع من أئمة السلف 

ًبقى جاریة عند سیدھا حتى یموت فتعتق علیھ؛ ألنھا أم ولده، ولذلك أحسن هللا عز وجل إلیھا، وال شك أن ھناك ضررا على ولدھا؛ ألنھ ت
ًسیكون حرا وال یملك أمھ بعد موت أبیھ، فتعتق بموت سیدھا، ولذا مضى قضاء الصحابة رضوان هللا علیھم بعدم بیع أمھات األوالد، وفي 

: ، وھذا الحدیث فیھ وجوه) ٍمن فرق بین أم وولدھا فرق هللا بینھ وبین أحبتھ یوم القیامة: (النبي صلى هللا علیھ وسلم أنھ قالالحدیث عن 
ًإنھ في بیع أمھات األوالد، فیبیع األم ویبقي الولد؛ ألنھ یتضرر ببقاء أمھ جاریة، وھذا ال شك أن فیھ ضررا عظیما : بعض العلماء یقول ً

ّیدخل فیھ ما یفعلھ بعض الناس خاصة في ھذه األزمنة التي قل فیھا الورع، ونسیت فیھا الحقوق، ) ٍمن فرق بین أم وولدھا: (وقیل. علیھ
فیأتي وینتزع أوالد المرأة منھا بعد تطلیقھ لھا، ویأخذھم بالقوة ویفرق بین األوالد وأمھم، وقد یمضي الشھر وقد تمضي السنة بل تمضي 

إن هللا یفرق قلبھ ویفرق : ّم من رؤیة أمھم، فإن فعل ذلك فرق هللا بینھ وبین أحبتھ یوم القیامة، وكان بعض مشایخنا یقولالسنوات وال یمكنھ
ّھمھ في الدنیا قبل اآلخرة، فقل أن تجد رجال یفعل ذلك إال وعجل هللا لھ عقوبة الدنیا قبل اآلخرة أنھ ال یجوز بیع أم الولد على ھذا : الشاھد. ًّ
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أو : (وقولھ. ، فإذا حصل البیع فالبیع فاسد، وإذا تبین فساده فیحكم برد الثمن لصاحبھ، فتسترد األمة وتبقى أم ولٍد حتى تعتق على سیدھاالقول
فأتت بولد لدون نصف سنة لحقھ والبیع : (وقولھ. ثم تبین حملھا وولدت قبل ستة أشھر فإنھ ینسب الولد إلیھ): باعھا بعد اعترافھ بوطئھا

وطئھا في محرم، ثم باعھا : ًللثاني؛ ألن الثاني ال یمكن أن یولد لھ بدون ستة أشھر، مثال لحقھ الولد؛ ألنھ تبین أنھ ولد لألول ولیس): لباط
في صفر، ولما مضت الستة أشھر من الوطء تبین أنھا وضعت في شھر جماد الذي ھو الشھر السادس، فحینئٍذ نعلم أن ھذا الولد منسوب 

س للثاني، ألنھ ال یمكن أن تلد ألربعة أشھر، إذا اشتراھا في صفر ووطئھا في صفر وربیع، فمعنى ذلك أنھ وطئھا وھي حامل، لألول ولی
  .وحینئٍذ ینسب لألول وال ینسب للثاني، ویلغى البیع ویحكم ببطالنھ

 
 األسئلة

 
 
 
 

 ال یعترض بالمسائل المستثناة من حكم األصل علیھ
 
 

، : لجمع بین براءة رحم المرأة بعدة الطالق وبین احتمال وقوع الحمل بعد أربع سنین؟ الجوابكیف یمكن ا: السؤال باسم هللا، والحمد 
فھذا ال شك أنھ أمر مستثنى من حیث األصل، ما جعلت العدد : أما بعد. والصالة والسالم على خیر خلق هللا، وعلى آلھ وصحبھ ومن وااله

العدد، لكن ھذه المسألة مستثناة، وقد بینا أنھ قد یتأخر الحمل ألمور  الولد وغیرھا من الحقوق الواجبة فيإال إلثبات الحقوق في لحوق 
أن مسائل االستثناء واألعیان ال یعترض بھا على األصول، فیبقى األصل كما ھو، وتبقى أحكام : خاصة، والقاعدة عند العلماء رحمھم هللا

ستثناة تخص بأحكامھا، وال یلغى حكم األصل، وال یعترض بھ على ھذه المسائل التي ثبت بالعادة أنھ یقع ھذه أحوال م: العدد كما ھي، فیقال
ًوإذا نظر المسلم وجد أن ھناك أمورا تستدعي العمل بھذه المسائل المستثناة، فإننا لو لم نحكم بذلك لحكمنا برجم المرأة، وأنھا . شيء منھا

بعد أربع سنوات تبین حملھا فإنھ في ھذه الحالة تتھم بالزنا، وخاصة عند مذھب من یرى أن الحمل دلیل على  لو طلقھا، و-ًمثال-زانیة؛ ألنھ 
، ففي ھذه الحالة األصل أنھا بریئة والشبھة قائمة، ودرء الشبھات معتبر )إذا كانت البینة أو الحبل: (ثبوت الزنا، كما قال عمر رضي هللا عنھ

خاصة بقضیة نسبة الولد، فیھا جانب یتعلق بإقامة الحد، وإذا نفیت الولد  ن تنظروا أن المسألة متجاذبة لیستًشرعا، فعلى كل حال ینبغي أ
یترتب علیھ أنھ ابن زنا، فال ینظر اإلنسان نظرة من جھة واحدة ویغفل بقیة الجھات، ومن حكمة الشریعة أنھا تعتني بالحقوق إذا تعدد 

ما دام أنھ ثبت في العادة أن الحمل قد یطول ویتأخر فإنھ یحكم بلحوقھ، وقد ینزل : ًناء على ذلك نقولوب. ٍأطرافھا، فتعطي كل ذي حق حقھ
ًمن المرأة دم استحاضة وتظنھ حیضا ابتالء من هللا، ویتكرر معھا وتحكم بأنھا حاضت ثالث حیضات، وأنھا طھرت، والواقع أنھ نزیف،  ً

، فقد تضطرب ویجري معھا الدم ویحكم ببراءة رحمھا بعد ثالث حیضات، ثم بعد ذلك یتبین أن وھذه المسألة ال تقع إال عند اضطراب الحمل
ھذا الدم كلھ دم فساد وعلة، وأنھ دم نزیف، وأن األمر في رحمھا غیر مستقر، ولذلك ال شك أنھ عین الحكمة والصواب، وفیھ إعمال 

  . تعالى أعلملألصول الشرعیة من براءة المرأة وعدم اتھامھا بالزنا، وهللا
 
 
 
 

 الفخر باألحساب والطعن في األنساب
 
 

إن من األمور الجاھلیة التي ال یزال بعض الناس علیھا الفخر باألحساب والطعن في األنساب، فھل من قابلھا بھذا األسلوب یالم : السؤال
َیا أیھا الناُس إنا خلقناكم مْن ذكر وأنثى : ى یقول في كتابھالتفاخر باألحساب واألنساب من بقایا الجاھلیة؛ ألن هللا تعال: على فعلھ؟ الجواب َُ َ َ ٍَ َِ َ َِ ُّْ ُ ْ َ َّ َّ َ

ْوجعلناكم شُعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عنَد هللا أتقاكم  ْ ُْ ْ ْ ُ ْ ُ ُ َُ َ َ ََ َِ َّ ِ َّ ِ َِ َ َ َ َ َ َ َ َ َِ ً ، الناس كلھم آلدم وحواء، وھذا یدل على أن األصل واحد، فإذا ]13:الحجرات[ْ
ًل واحدا فما الذي جعل بني فالن أفضل من بني فالن؟ وما الذي جعل بني فالن أزكى وأشرف وأكرم من بني فالن؟ حتى كانوا كان األص

من : وھذا كلھ من عمل الشیطان الذي أدخلھ على عصاة بني آدم، ولذلك قال بعض أئمة العلم رحمھم هللا! في الجاھلیة یقتلون المائة بالواحد
ٍقال أنا خْیر منُھ خلقتني مْن نار وخلقتُھ مْن طین : إبلیس؛ ألن هللا یقول حكایة عن إبلیس شبھ منافتخر بأصلھ ففیھ  ِ ِ ِ ِ َِ َ َ َ َ َ َ َْ ْ َْ ََ ٍَ ٌ ، فھذا ]12:األعراف[َ

عند هللا التفاضل والتعالي على الناس من شأن الجاھلیة، واإلنسان علیھ أن یتقي هللا عز وجل، وأن یعلم أنھ لو صعد بنسبھ إلى السماء وھو 
ًوضیع فإنھ ال ینفعھ عند هللا شیئا، وأنھ إذا اتقى ربھ وخاف ربھ رفع هللا قدره، وزكى شأنھ وأمره ولو كان عند الناس وضیعا، فالعبرة كل  ً

األمة، وسطروا وفي تاریخ اإلسالم من األئمة األعالم أصحاب دواوین العلم والعمل، واألئمة الذین قادوا . العبرة بما بینك وبین هللا عز وجل
ًفي دواوین المجد الصفحات المشرقة المنیرة، لم یفتخر منھم أحد یوما بنسبھ وحسبھ، فالعاقل الحكیم یعلم أنھ ال وزن لھ عند هللا إال بتقوى هللا 

ًومن حكمة هللا عز وجل أنھ ما غیب عبد خوفا من هللا في قلبھ إال أورثھ . عز وجل والخوف من هللا سبحانھ وتعالى هللا محبة وعزة عند ٌ
الناس، وكانوا یستدلون على خوف اإلنسان من هللا وخشیتھ  فیما یوضع لھ من القبول، فإن كمل خوفھ كمل القبول لھ من هللا في الخلق، 

سلیمان ھذا عطاء بن أبي رباح مولى من موالي العرب، أشل أفطس، ومع ذلك یدخل علیھ . َّوإن عظم خوفھ عظمت مكانتھ، وجلت منزلتھ
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إني : سلني حاجتك، فقال لھ! یا عطاء : بن عبد الملك أمیر المؤمنین وخلیفة المسلمین في زمانھ وھو في المسجد الحرام، ویسألھ ویقول لھ
و إني ألرج: ھا قد خرجنا فسلني حاجتك، فقال لھ عطاء ! یا عطاء : ًألستحي أن أسأل أحدا في بیت هللا عز وجل، فلما خرج من المسجد قال

إني لم أسأل الدنیا من یملكھا أفاسألھا : ذلك لیس إلي، إنما أسألك أن تسألني حاجتك من الدنیا، فقال لھ! یا عطاء : هللا أن یغفر لي ذنبي، قال
فال ینفع ! الناس أعزأذلنا، وھو في نظر : ًاطلبوا العلم فقد أذلنا العبد آنفا بعلمھ، قال! یا بني: فقال سلیمان بعد أن تولى لبنیھ! من ال یملكھا؟

ومن نظر إلى الناس بقلٍب مليء باالحتقار، . اإلنسان حسبھ ونسبھ إذا لم یقم أمره على تقوى هللا عز وجل والخوف من هللا سبحانھ وتعالى
حب الناس سلیم ولو عاملھم معاملة حسنة في الظاھر؛ فإن هللا ال یزكیھ، وال یعطیھ السؤدد، وال یبارك لھ فیما أعطاه في الناس، ومن ص

القلب نقي السریرة ولو كان من أوضع الناس منزلة فإن هللا یورثھ من المحبة والتقدیر ما لم یخطر لھ على بال؛ ولذلك تجد بعض الناس ال 
دت یعرف بیتھ، وال تعرف قبیلتھ، وال جماعتھ، وال یعرف نسبھ، ولكن ما إن یدخل على إخوانھ وأصحابھ وزمالئھ وعلى الناس؛ إال وج

وتجد اآلخر الذي یتعالى على الناس ویفتخر على الناس . ٌالمحبة والتقدیر واألنس بھ والرضا بھ، شيء ال یملكھ وإنما ھو من هللا عز وجل
ٌتملھ النفوس وتكرھھ القلوب، وال یرتاح أحد لمجالستھ، وإن ! مع أنھ معروف البیت ومعروف المكانة؛ ومع ذلك نسأل هللا السالمة والعافیة

فاإلنسان العاقل ینبغي أن یعلم أنھ لن یخفي سریرة إال ویظھرھا هللا، فمن أخفى احتقار الناس . جاملھ في الظاھر، فإنھ ال یرتاح لھ في الباطن
، ًرماه هللا باالحتقار في قلوب الناس، فكما أنھ یحتقر أناسا في الغیبة، وإن جاملھ الناس في الظاھر، ولكنھم یحتقرونھ في كل الظروف

ولیجرب ذلك اإلنسان وسیجد؛ ألن هللا عدل وال تخفى علیھ خافیة، ویجزي اإلنسان بما في قلبھ، فمن أسر سریرة الخیر زكى هللا لھ العالنیة، 
ًالحسب ال یغني اإلنسان عند هللا شیئا، إال أن اإلنسان الذي رزقھ هللا عز وجل حسبا م. ومن أسر سریرة الشر ابتاله هللا في عالنیتھ ثل أن ً

یكون من بیت معروف بالصالح ومعروف بالعلم، أو من بیت معروف باإلمارة والوجاھة، وحافظ على ھذه السمعة الطیبة آباء كرام من 
بیت عز وشرف وسؤدد، فحافظ على ھذا المجد وسار على سیرة آبائھ الطیبین، فأكرم الناس واحترمھم وقدرھم، واتخذ من ھذا الحسب 

ًة لتربیة أبنائھ؛ ألن لھم عند الناس من المحبة والتقدیر الشيء الكبیر؛ وألن آباءھم قد بنوا مجدا فال یھدمونھ، وأخذ من الطیب الكریم وسیل
ھذه المعاني ما یعین على التواضع، والحرص على مكارم األخالق ومحاسن العادات، فھذه نعمة من هللا عز وجل على العبد، وھذا عصامي 

بني مجده بنفسھ بتوفیق هللا عز وجل، وعظامي طاب معدنھ، وإذا طابت األصول طابت الفروع، إن األصول عظامي، عصامي حینما ی
وهللا عز وجل إذا وضع البركة في بیت أو قبیلة أو جماعة أو أسرة في إمارة أو في علم في دین أو دنیا؛ وضع . ٌالطیبات لھا فروع زاكیة

مة أمور الدین أو استقامة أمور الدنیا، فإذا حافظت ھذه األسر على ھذه األمجاد أبقى هللا الخیر البركة فیھا، وعرفت بالخیر وعرفت باستقا
فالبد من المحافظة على األصول الطیبة، . فیھا، وأبقى لھا المحبة والتقدیر وبارك فیھا، وأورثھا من حسن العاقبة ما لم یخطر لھا على بال

 أو یضیع حسبھ، فھذه نعمة من هللا أنعم بھا علیھ، لكن ال یتعالى على الناس، الذي یتعالى على ولیس معنى كالمنا أن یضیع اإلنسان نسبھ
ًولذلك في قصة عمر رضي هللا عنھ مع ابن لـعمرو بن العاص كان في مصر، وكان والده والیا على مصر، . الناس بنسبھ فقد استذل الناس ٍ

ٌان فیھم ابن عمرو بن العاص، فسبق قبطي ابن عمرو بن العاص، فأخذ ابن عمرو السوط ًفذكروا في السیر أنھ أجرى سباقا بین الناس، فك
خذھا وأنا ابن األكرمین، حتى آذاه فأضره فسبقھ، فجاء القبطي إلى عمر في الموسم واشتكى إلیھ، فسأل عمر : وصار یضربھ ویقول لھ

ّإذا كان الموسم فاقدم علي أنت وابنك فالن، :  عمرو بن العاص وقال لھًالناس ووجده صادقا فیما قال، فأمر عمر بن الخطاب رضي هللا عنھ
دونك الدرة، فقام : نعم، قال:  قال- یعني ابن عمرو-أھذا ھو الرجل؟ : فجاء عمرو ومعھ ابنھ ثم لما دخل علیھ، قال عمر رضي هللا للقبطي

أما إني قد ضربت من : إلى صلعة عمرو ، فقال القبطيوجھھا : وضربھ وأمره أن یضربھ مثلما ضربھ، فلما ضربھ وأتم ضربھ، قال
ھذا األمر لیس إلي، : ضربني، ومراد عمر بقولھ وجھھا إلى صلعتھ تعزیر والتھ إذا أساءوا للناس وأضروا بھم، فامتنع القبطي وكأنھ یقول

الناس لھم حق، وال یظن ! ًتھم أمھاتھم أحرارا؟متى استعبدتم الناس وقد ولد: ھذا لك أنت، وأدب من ولیت، فقال عمر رضي هللا عنھ لـعمرو 
ًأحد أنھ إذا لقي شخصا فكأنھ مملوك لھ، فیحتقره للونھ، أو یحتقره لفقره، أو یحتقره لمنصبھ، ال أبدا، أو أنھ إذا أصبح من بني فالن فإن  ًٌ

تعظم مظالمھم حینما ینظرون بھذه النظرات، الناس أصبحت دونھ، ال، ھذا ینبغي أن یضعھ المسلم نصب عینیھ، ولذلك تضیع حقوق الناس و
ًفتجد المظلوم یؤخذ حقھ وال یستطیع أن یصل إلى حقھ؛ ألن فالنا الذي ظلمھ ھو فالن، وحینئٍذ یكون باطن األرض خیرا من ظاھرھا فعلى . ً

 حقوق الناس، وتعظم بھ مظالمھم، وقد  أن یتفاخر باألنساب على وجھ تضیع فیھ-حالقة الدین وحالقة الشعر-كل حال الشر العظیم، والحالقة 
ُألھاكم التكاثُر : قال هللا تعالى ََ َّ ُ ُ َ َحتى زْرتم المقابر * ْ َ َِ َ ْ ُ ُ ُ َكال سْوف تْعلُمون * َّ َ ََ َ َثم كال سْوف تْعلُمون * ََّ َ ََ َ ََّ َّ ِكال لْو تْعلُمون علم الیقین * ُ ِ َِ َْ َْ َ ََ َلترْون الجحیم * ََّ ِ َ َ َْ َ َ *

َّثم لترْون ََ َ َّ ِھا عْین الیقین ُ ِ َ َ َ ِثم لتْسألن یْومئٍذ عن النعیم * َْ ِ ِ ََّّ َِ َ َ َ ُ َ ُُ ُألھاكم التكاثُر ] 8- 1:التكاثر[َّ ََ َّ ُ ُ َ : ؛ ألنھم كانوا یتكاثرون بأحسابھم وأنسابھم، وقال]1:التكاثر[ْ
َحتى زْرتم المقابر  َ َِ َ ْ ُ ُ ُ ُحتى عددوا األموات، فذھبوا إلى المقابر، حتى زْرتم أحد األوجھ في تفسیرھا أنھ تفاخر بعضھم على بعض ] 2:التكاثر[َّ ُ ُ َّ َ

َالمقابر  َِ َ َوصل بكم التكاثر والتفاخر حتى باألجداث والرمم وأموات الجاھلیة، كال سْوف تْعلُمون : یعني] 2:التكاثر[ْ َ ََ َ وھذا تھدید ] 4:التكاثر[ََّ
ًلم أن یتقي هللا عز وجل وأن یحمد هللا إذا رزقھ هللا بیتا صالحا وأسرة فعلى كل حال؛ على المس. ووعید من هللا لكل من یتفاخر في بنسبھ ً

طیبة، فإن ھذا ال یعني أننا ننسى البیوت التي لھا فضل وشرف، خاصة إذا كانت عظیمة الخیر على اإلسالم، وعظیمة الخیر على المسلمین، 
ًاء لألیتام ولألرامل، سد هللا بھم الحاجات، وفرج بھم الكربات، وأحسنوا إلى كاألسر التي عرفت باآلباء الكرام الذین كانوا بعد هللا عز وجل آب

المؤمنین والمؤمنات، اآلباء الذین أغلقت بھم أبواب الشرور، وفتحت بھم أبواب الرحمات، كانوا یسعون في الصلح بین الناس، وسد العوز 
آبائھ لھ مجد في اإلسالم من إمارة ووالیة، أو كان لھ مجد في اإلسالم من والفقر وبذل الشفاعات الطیبات المباركات، وال ینسى من كان من 

نشر علم انتفع بھ المسلمون، فكل ھؤالء ال یذكرون إال بالجمیل، ویدعى لخلفھم أن یبارك هللا فیھ؛ ألن بقاء ھذا الخیر في ھذه البیوت الطیبة 
 ٌفیھ نفع عظیم،
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 الجھر باألذكار عقب الصلوات المكتوبات
 
 

: قوالن للعلماء رحمھم هللا في ھذه المسألة: األذكار التي تكون عقب الصالة ھل یجھر بھا المرء أم أنھ یخفي بھا صوتھ؟ الجواب: السؤال
ألنھ : جمھور العلماء على أن السنة في األذكار أن تكون سریة، وأال یجھر الذاكر بھا صوتھ؛ ألن نص القرآن یأمر بإخفاء الذكر، وقالوا

یشرع الجھر باألذكار، : رب لإلخالص، وأبعد عن الریاء، وأبعد عن التشویش واإلضرار بالغیر، وقال بعض أھل العلم رحمھم هللاأق
الرنة التي : واحتجوا بحدیث ابن عباس رضي هللا عنھما أنھم ما كانوا یعرفون انتھاء الصالة إال بالتكبیر بعدھا، وأجیب بأن المراد بالتكبیر

موع الذكر ولو مع مخافتة الصوت، وھذا معروف، ومن یعرف مساجد البوادي التي ال یكون فیھا إزعاج وال تشویش فإنھ یجد تكون من مج
واضح یدل على أن   یحس برنة وصوت محسوس-ولو كانوا یسرون بالذكر-ٍأن الناس أثناء الصالة في سكون تام، وإذا انتھت الصالة 

جھر یتأول السنة ال بأس وال حرج علیھ، ومن أسر یتأول السنة ال بأس وال حرج علیھ، والنفس أمیل من : الصالة قد قضیت، وعلى كل حال
ًإلى اإلخفات وعدم الجھر، إال إذا كان عالما یعلم الجھال أو كان في موضع فیھ عوام فیرفع الصوت تعلیما لھم، فال بأس في ذلك وال حرج،  ً

  .وهللا تعالى أعلم
 
 
 
 

 بیھ بكنیتھمناداة االبن أل
 
 

ھذا یختلف باختالف العرف واألحوال، في بعض األحیان قد یحب الوالد : إذا نادى االبن أباه بكنیتھ، فھل ھذا من العقوق؟ الجواب: السؤال
ُّواخفْض لُھما جناح الذلِّ : أن یدعى بكنیتھ من ولده، لكن األصل أنھ البد من تذلل االبن ألبیھ؛ ألن هللا یقول َ َ َ ََ َ ِ ، فالبد أن یخاطبھ ]24:سراءاإل[ْ

ِیا أبت، وھذا ھو الذي ذكره هللا عز وجل في كتابھ، وینبغي تحریھ فینادیھ باألبوة؛ حتى یشعره بالفضل علیھ : مخاطبة تشعره بمنزلتھ، كقولھ
 أن ینادیھ باسمھ المجرد، لكن إذا  فھذا فیھ قبح، وأشنع من ھذا- أي مناداة األب بكنیتھ- إذا لم یجر بھذا عرف . وأنھ دونھ، وهللا تعالى أعلم

ِجرى عرف أن الوالد ینادى في بیتھ وولده بالكنیة وال یتأثر بذلك وال یتضرر فھذا شيء آخر، لكن المحفوظ أنھ ینادیھ یا أبت، ویشعره بحقھ 
  .علیھ، وهللا تعالى أعلم

 
 
 
 

 نصیحة لمن مل وضعفت ھمتھ في الدعوة إلى هللا
 
 

ّد طالب العلم المشاق في تعاملھ مع العوام وتبلیغ العلم وبیان األحكام إلى درجة أن یمل فیھا وتضعف ھمتھ، فما ًكثیرا ما یج: السؤال
ھذا طریق األنبیاء والصالحین، وطریق خیرة خلق هللا وصفوة هللا من العباد أجمعین، والبد من االبتالء واالمتحان في : توجیھكم؟ الجواب

ٍالة هللا عز وجل، أي طریق ھذا الطریق الذي ینتھي بصاحبھ إلى الجنة؟ أي طریق ھذا الطریق الذي وضعت الدعوة إلى هللا وتبلیغ رس
ٍالمالئكة أجنحتھا لصاحبھ رضا بما یصنع؟ أي طریق ھذا الطریق الذي ینعم فیھ العبد برحمات هللا عز وجل؟ فكم من عبٍد أصبح وھو داعیة  ً

وكم من عبٍد داعیة إلى هللا أصبح وأمسى یأمر بأمر هللا وینھى عما نھى هللا عنھ فكتب هللا لھ رضاه ! ھإلى هللا فما أمسى إال وقد غفرت ذنوب
ال یستحقر اإلنسان الخیر، فكم من ) لھ بھا رضاه إلى یوم یلقاه ًإن العبد لیتكلم بالكلمة من رضوان هللا ما یلقي لھا باال یكتب هللا! (إلى یوم یلقاه

ٍحبھا إلى هللا جل وعال، خاصة إذا كانت من ذكره، وكم من متكلم بین أناس یجھلون السنن، فأحیا هللا بھ السنة وأمات كلمة یسیرة قربت صا
ُولذلك عظم على عدو هللا الشیطان ما ! بھ البدعة، ودل بھ وھدى حتى ثقلت موازینھ وارتفعت لھ الدرجات العلى لما كان من أمره بطاعة هللا

من، فأخذ یخذلھم ویثبطھم ویسلط الیأس على قلوبھم، لكن لیصبروا؛ فإن هللا مع الصابرین، ولیرابطوا على صبرھم؛ فإن یراه من أولیاء الرح
ٍهللا ال یضیع أجر المحسنین، خاصة في زمان عظمت غربتھ، وجلت كربتھ، وال معین وال ظھیر وال ولي وال نصیر إال هللا وحده، وھو على 

اكلفوا من األعمال ما تطیقون فإن هللا ال : (المسلم أال یمل لذلك، قال صلى هللا علیھ وسلم في الحدیث الصحیحفالواجب على . كل شيء قدیر
توكل على هللا، ومن یتوكل على هللا فھو حسبھ، وانظر إلى عظیم نعمة هللا علیك حینما تمسي وتصبح وأنت : أخي في هللا) یمل حتى تملوا

 علیك إذ اختارك واصطفاك لتأمر بأمره وتنھى عن نھیھ، فتحبب إلى العوام، وتقرب منھم، ووطئ كنفك لھم، تبلغ رسالة هللا، وانظر نعمة هللا
. وكن ممن یؤلف ویألف، وكن من الذین سھلت أخالقھم، وحسنت آدابھم، وجملت خاللھم، حتى تفوز بأحسن المنازل في دعوتك إلى هللا

لعلم، طالب العلم الحق مجرد ما یضع قدمھ في الدعوة إلى هللا ال یفكر في السآمة والملل، وعلى كل حال الیأس والضعف ال یصلح لطالب ا
إن العلم : بل یضع روحھ في كفھ، طالب العلم في جھاد أعظم من الجھاد في سبیل هللا، ولذلك قال كثیر من العلماء وھم أغلب طائفة السلف

أي منزلة أعظم، منزلة العالم أو المجاھد؟ : سئل اإلمام أحمد رحمھ هللا.  العبد لربھأفضل من الجھاد في سبیل هللا عز وجل إذا أخلص فیھ
دیقین والشھَداء والصال: ولذلك قال هللا في كتابھ. العلم إن أخلص فیھ لوجھ هللا: قال ِفأْولئك مع الذین أنعم هللا علْیھم من النبیِّین والصِّ َّ ِ ِ ِ َِ ِ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َُّ َّ َ َِّ ِ ْ ِ ُ َّ َ ْ َ َّ ُ َحین َ ِ
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ًوحُسن أْولئك رفیقا  ِ َِ َ َ َ ََ العلماء العاملون الھداة المھتدون، فھذا السبیل الذي أنت فیھ ھو : ، فابتدأ هللا بالنبیین ثم ثنى بالصدیقین وھم]69:النساء[ُ
زل، عرفوا أن سلعة هللا سبیل األنبیاء وطریق األصفیاء واألتقیاء، ولكن الذین صبروا وصابروا ورابطوا وأفلحوا وأدلجوا حتى بلغوا المن

طالب . غالیة فقدموا لھا أرواحھم رخیصة، یصبر الواحد وھو یعلم الناس فیتغرب عن أھلھ ووطنھ ویسافر ویشعر مع ھذا كلھ أنھ مقصر
ًالعلم الحق یتفانى في التضحیة وھو یحس أنھ لم یقدم شیئا، وأن الذي قدمھ شیئا یسیرا، والعكس، فمتى أحس أنھ قدم كثیرا ً ً ، وأن الناس ال ً

ًال، أنت تعامل رب الجن والناس، تعامل ربا ال یضیع مثقال خردلة من عمل صالح، تعامل ربا ال ! ما لك وما للناس: تتقبل منھ، فیقول ً
ٌیصیبك ھم وال غم وال كرب وال نكبة إال كتب هللا أجرك، وأثبتھا في میزان حسناتك، حتى تلقاھا في یوم ال ینفع فیھ مال وال  بنون، إال من ٌ

ما الذي رفعت بھ الدرجات وكفرت بھ الخطایا والسیئات غیر الصبر، وأنت تصبر من أجل أحب األشیاء، وھو الدعوة . أتى هللا بقلٍب سلیم
ًومْن أْحسُن قْوال ممْن َدعا إلى هللا وعمل صالحا : إلى هللا عز وجل ِ ِ َّ َِ َ َ َ َ َ َ َِ َّ ًَ ِ َ ھذا ولي هللا، ھذا : بصري یقول فیھا، ھذه اآلیة كان الحسن ال]33:فصلت[َ

ما لي وما للناس، وإنما إذا دعوت وبلغت وبینت فاحمد هللا جل وعال أن هللا جعل : حبیب هللا، وھو الداعیة إلى هللا سبحانھ وتعالى، فال تقل
لك الحمد ! یا رب: علمت الجاھل قلتلسانك یأمر بما أمر هللا بھ، وینھى عما نھى هللا عنھ، ولم یجعلك داعیة إلى الھوى والردى، وإذا 

ًوالشكر أن رفعتني وكنت وضیعا، وأعززتني وكنت ذلیال، ورحمتني وكنت معذبا، وھدیتني وكنت ضاال، ولذلك خاطب نبیھ وھو في أعلى  ًً ً
َمراتب الدعوة والتعلیم ألم یجدك یتیما فآوى  َ َ ََ ً ِ ْ ِ ْ َ َووجَدك ضاال فھَدى * َ َ َ َ َ ََ ًووجَدك عائال* ًّ ِ َ َ َ َ َ فأغنى َ ْ ، ذكره بنعمة هللا؛ ألن بھذا التذكیر ]8- 6:الضحى[ََ

َفأما الیتیم فال تقھْر : تقوى النفس لتعلیم الناس، والصبر على أذاھم، ولذلك قال لھ بعدھا سبحانھ وتعالى َْ َ َ ََ ِ َّْ َوأما السائل فال تنھْر * َ َ َْ َ َ ِ َّ َّ ِوأما بنْعمة * َ ِ ََّ َِ َ
ْربِّك فحدث  ِّ َ َ فالذي یستشعر أن هللا أعطاه نعمة عظیمة، وأن هللا شرفھ وكرمھ بھذا العلم؛ فإنھ یضحي ویجاھد ویجالد، وهللا ] 11-9:الضحى[ََ

عز وجل لن یضیع لك في ھذا العلم وال في غیره من األعمال الصالحة مثقال خردل، وقد تسھر على حدیث من أحادیث رسول هللا صلى هللا 
على من الجنة، وقد تسھر على آیة تحل حاللھا وتحرم حرامھا وتعرف شریعتھا ونظامھا؛ یكتب هللا لك بھا من علیھ وسلم تتبوأ بھ الدرجات ال

ما الذي یدعوك للسآمة والملل؟ . تنالھا برحمة هللا الحسنات ما لم یخطر لك على بال، وتكون لك شفیعة بین یدي هللا عز وجل، فھذه نعم ومنن
ك الناس وأن یعظمك الناس؟ ھل تنتظر من الناس أن یثنوا علیك وأن یزكوك وأن یمجدوك؟ ھیھات ھل تعلمت العلم من أجل أن یمجد

ًفمن تعلم علما مما یبتغى بھ وجھ هللا لینال بھ عرضا من الدنیا لم یرح رائحة الجنة: (ھیھات ھل تعلمت العلم من أجل أن تنتظر من الناس ). ً
سمع قولك؟ ھیھات ھیھات، اإلنسان وھو یطلب العلم یفكر في شيء واحد وھو رضوان هللا جل مكافأة، وأن تأمر فیطاع أمرك، وأن تقول فی

ًوعال، یفكر في مرضاة هللا سبحانھ وتعالى قائما وقاعدا ساكتا ومتكلما، یفكر كیف یرضي هللا سبحانھ وتعالى، وإذا فكر كیف یرضي هللا فتح  ً ً ً
الحمد  أن هللا عز وجل ما شغلني : ضل عنده وأكمل، ال یتألم بإعراضھم بل بالعكس یقولهللا لھ أبواب الرحمات، فأصبح إعراض الناس أف

. بھم، وال علق قلبي بھم، فعلى كل حال علیك أن تنظر إلى ما بینك وبین هللا، وإن أصلحت ما بینك وبین هللا أصلح هللا ما بینك وبین الناس
، وقالومما یوصى بھ طالب العلم حسن الظن با عز وج لعل هللا لحكمة یریدني أن آوي : ل، فإذا وجد الناس أعرضوا عنھ أحسن الظن با

ًالعوام فیھم وفیھم، وإنما یتھم نفسھ ویرجع إلى نفسھ، ودائما ال تسئ الظن : ّإلیھ، یریدني أن أخلص لھ أكثر والعیب في وأنا المقصر، ما یقول
ًق ما ترجو وتأمر كرما وفضال وجودا وإحسانا وبرا، ال تظن بربك إال كل خیر، سواء كنت با عز وجل خاصة في ھذا العلم، فإن ربك فو ً ً ًً

طالب العلم أو غیر ذلك، ال تظن بھذا الرب إال كل خیر، فالشیطان إذا أراد أن یضر بالداعیة أو طالب العلم أدخل إلى قلبھ سوء الظن با 
أنا مالي وما :  ربما یقول- والعیاذ با- وترك الدعوة إلى هللا عز وجل، حتى إن أحدھم عز وجل، فإذا ساءت ظنونھ زاغ قلبھ، فمل وسئم

! للناس؟ وما الذي أدخلني في ھذا األمر؟ حتى یندم عما كان منھ من الخیر؛ فیحبط عملھ فیكون من الخاسرین نسأل هللا السالمة والعافیة
.  كلھا؛ ألنھ ندم على ما كان منھ من الخیر، وتبرأ من ھذا الخیر- والعیاذ با-حسناتھ فتذھب ! یا لیتني ما أمرت، یا لیتني ما فعلت: یقول

 ھو اإلخالص والتوحید - ھو سلوتھ وعماده وروحھ ومنھ تستمد القوة والعون من هللا عز وجل-فعلى طالب العلم أن یجند نفسھ بشيء واحد 
یا وما فیھا، ومن أراد وجھ هللا ثبت هللا قلبھ وسدد لسانھ وشرح صدره، ولم یبال بالناس  سبحانھ وتعالى، ومن أراد وجھ هللا ھانت علیھ الدن

ویكمل إخالص العبد ویكمل . أقبلت أو أدبرت، وهللا إنھ لیكمل إخالص العبد مع هللا عز وجل فیجلس مع العشرة آالف وكأنھ جالس لوحده
ي بھا أقبلت أو أدبرت، كل الذي یفكر فیھ فقط مرضاة هللا سبحانھ وتعالى، وكل الذي یقینھ با عز وجل ویقف بین األمة من الناس فال یبال

یفكر فیھ أن ھذا القول الذي یقولھ وأن ھذا النصح وھذا التوجیھ یصعد إلى هللا عز وجل ویقبلھ، ال یبالي أقبلت الدنیا أو أدبرت، المھم أن 
ق فال یزل صاحبھ، وال یزیغ قلبھ، مما أورثھ هللا عز وجل من كمال التوحید یرضى هللا سبحانھ وتعالى، وعندما تجد عنده لسان صد

، وتوكلوا  واإلخالص، وھذا ھو حال الرسل واألنبیاء ما كانوا یبالون بالناس أعرضوا أو أقبلوا، فلما أعرض الناس عنھم سلموا أمرھم 
ُض أْمري إلى : إلى هللا تولى هللا أمره، ولذلك قال مؤمن آل فرعونعلى هللا، وفوضوا األمور إلى هللا سبحانھ وتعالى، ومن فوض أمره  َوأفوِّ ِ ِ َ َ ُ َ

ِهللا إن هللا بصیر بالعباد  ِ ِ ََّ َْ ِ ٌِ َ َّ ئات ما مكُروا * َِّ َفوقاهُ هللا سیِّ َ َ ََ َ َ َِ ُ فطالب العلم . فجعل هللا الفرج بالتوحید واإلخالص لھ عز وجل]. 45-44:غافر[َّ
أم وال یمل، ولیعلم أن الكلمات التي ذكر بھا من األحادیث واآلیات البینات أنھا إن ضاعت عند الناس فلن تضیع عند والداعیة والخطیب ال یس

رب الجنة والناس، وأنھ قد خطھا من فمھ ومن لسانھ، وعلیھ مالئك حافظون ال یغیرون وال یبدلون، خطت في صحائف أعمالھ وأقوالھ حتى 
ًع الصادقین صدقھم، فیجزى على الحسنات إحسانا، وعلى السیئات إما عقوبة أو صفحا وغفراناٍیراھا أمام عینیھ في یوم ینف ً نسأل هللا العظیم . ً

  رب العرش الكریم أن یتوالنا برحمتھ، وأن یربط على قلوبنا في طاعتھ ومرضاتھ، إنھ ولي ذلك والقادر علیھ، وصلى هللا
 
 
 
 

 [1[ كتاب العدد -شرح زاد المستقنع 
شرع هللا سبحانھ وتعالى للمرأة أن تعتد بعد طالقھا أو وفاة زوجھا لحكم عظیمة وجلیلة منھا الحفاظ على األنساب، وكذلك إعطاء لقد 

 .الفرصة للزوجین إذا كان یریدان الرجعة في حال الطالق الرجعي، وكذلك حفظ العھد والود الذي بین الزوجین
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 مشروعیة العدة
 
 

الحمد  رب العالمین، والصالة والسالم األتمان األكمالن على خیر خلق هللا أجمعین، وعلى آلھ وصحبھ ومن سار بسم هللا الرحمن الرحیم 
الحساب واإلحصاء، فإذا أحصى : في لغة العرب) َالعد]. (ِكتاب العدد: [فیقول المصنف رحمھ هللا: أما بعد. على سبیلھ ونھجھ إلى یوم الدین

 كان ھذا النوع مما أوجب هللا عز وجل فیھ الحساب واالعتداد سمي بھذا االسم؛ ألن المرأة تعد أیام عدتھا، وكذلك ولما. ّعده: الشيء، قالوا
فالعدة تقوم . تربص المرأة في أجل مخصوص النقضاء آثار النكاح: تحسب وتحصي أیام أقرائھا، وھذا الباب المراد بھ في اصطالح العلماء

وھذا . ى الذي بینھ هللا عز وجل في كتابھ، وثبتت بھ سنة النبي صلى هللا علیھ وسلم النقضاء آثار النكاحعلى تربص المرأة األجل المسم
ُالباب في الحقیقة مترتب على كتاب الطالق؛ ألن األصل في العدة أنھا تترتب على الطالق، إال أنھا قد تكون في الفرقة من خلع أو فسخ، 

ًھة، وتقع في الوطء الحرام على تفصیل سیأتي إن شاء هللا تعالى، ونظرا لتعلقھا باألبواب المتقدمة من وكذلك تقع في الوطء إذا كان وطء شب
كتاب هللا عز وجل : واألصل في لزوم العدة ووجوبھا.  بعد بیانھ لتلك األبواب-رحمھ هللا-الطالق والخلع واللعان، ناسب أن یذكرھا المصنف 

ٍوالُمطلقات یتربْصن بأنفسھن ثالثة قُروء : إجماع العلماء، فإن هللا تبارك وتعالى یقول في كتابھوسنة النبي صلى هللا علیھ وسلم، و ُ َُ َ َ َّ ََّ ِ َِّ َ ِ َ َ َ ََ ُ َ ْ
ّ، فبین سبحانھ وتعالى شرعیة العدة، وأنھا تكون للمطلقة ثالثة قروء،وكذلك بین سبحانھ العدة وشرعیتھا بطریق المفھوم في ]228:البقرة[ ّ

َیا أیھا الذین آمنوا إذا نكْحتم الُمْؤمنات ثم طلقتُموُھن مْن قْبل أْن تمسوُھن فما لكم علْیھن مْن عدٍة تْعتدونھا : ھ تعالىالخطاب في قول َ َ َ َ َ َ ََ َ َ َ َ َ َ َ َُّ َّ ِ ِ َّ َّ ُّ ِ َّ ِ ِ ِ ُِّ َ َْ ُُ ُ ْ ُ َُ ُ َِ َّ َ َ ََّّ ْ ِ
أنھ إذا وقع الطالق بعد الدخول : دة تحتسب، ومفھوم ذلكّ، فبین سبحانھ وتعالى أنھ إذا وقع الطالق قبل الدخول فلیس ھناك ع]49:األحزاب[

ِوالالئي یئْسن من المحیض مْن نسائكم إن اْرتْبتم فعدتُھن ثالثة أشُھر والالئي لم یحْضن وأْوالت األْحمال : وقال تعالى. فإنھ تجب العدة وتثبت َ َ َ َ َ َ ِ َ َ َ َ ََ ُ َ َُ ِ ِ َّ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِْ ْ َْ َّ َ َ ٍَّ ِ ِْ ُ ُ َُ ُ َّْ
َأجلُھن أْن  ََّ ُ َّیضْعن حْملُھن َ َ َ َ َ ّالمرأة الكبیرة، وبین عدة الصغیرة التي لم : ّ، فبین سبحانھ وتعالى عدة اآلیسة من المحیض، وھي]4:الطالق[َ

ًكذلك أیضا ثبتت السنة عن رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم بالعدة، حیث أمر بھا . تحض، وبین عدة الحامل، وھذا یدل على مشروعیة العدة
. ، فھذا یدل على شرعیة العدة)اعتدي في بیت ابن أم مكتوم : (قیس رضي هللا عنھا وأرضاھا حینما طلقھا زوجھا، فقال لھافاطمة بنت 

: ًوكذلك أیضا ثبتت النصوص في الكتاب والسنة بعدة الوفاة، فأمر هللا عز وجل المرأة التي توفي عنھا زوجھا بالعدة والحداد؛ فقال تعالى
َوالذین ُیتو َ ََ ِ ًفْون منكم ویذُرون أزواجا یتربْصن بأنفسھن أْربعة أشھُر وعشرا َّ ًْ ْ ُ ْ ُ َْ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ ٍَ َِ َ َ ََ ََّّ ِ َّ ِِ َ َ ، فأمر هللا بعدة الوفاة وھي الحداد، وكذلك أمر بھا ]234:البقرة[ْ

ال : ( صلى هللا علیھ وسلم یقولرسول هللا صلى هللا علیھ وسلم، كما في الحدیث الصحیح عن أم حبیبة رضي هللا عنھا أنھا سمعت رسول هللا
ًیحل المرأة تؤمن با والیوم اآلخر أن تحد على میٍت فوق ثالث لیال، إال على زوج أربعة أشھر وعشرا  قال لـفریعة بنت - ًأیضا- كذلك ) ّ

 هللا صلى هللا علیھ وسلم ، فأمر رسول)نعیھ حتى یبلغ الكتاب أجلھ امكثي في بیت زوجك الذي جاءك فیھ: (مالك بن سنان رضي هللا عنھا
فمن مجموع ھذه النصوص من كتاب هللا وسنة رسولھ صلى هللا علیھ وسلم . المرأة المتوفى عنھا زوجھا أن تبقى مدة الحداد وھي عدة الوفاة

ًأجمع العلماء سلفا وخلفا على مشروعیة العدة، وھذه العدة تتنوع وتختلف لكن األصل العام أنھا مشروعة ً.  
 

  من مشروعیة العدةالحكمة
 
 

وفي شرعیة هللا سبحانھ وتعالى لھذه العدة حكم عظیمة، وهللا ال یأمر إال بكل خیر وال ینھى إال عما فیھ شر، وهللا یعلم ونحن ال نعلم، ولھ 
ًالحكم البالغة سبحانھ وتعالى، وتمت كلمتھ صدقا وعدال، ال مبدل لكلماتھ وھو السمیع العلیم ً.  

 
 حفظ األنساب

 
 

أن العدة تحفظ األنساب، وعن طریقھا ال یختلط ماء األزواج في األرحام، وقد فضل هللا عز وجل بني آدم وأھل التكلیف : فمن الحكم
بالتشریع بأن ال یساووا البھائم، فالمرأة إذا طلقت بقیت مدة العدة تستبرئ لرحمھا، وتتبین من الحمل، فإن وجد الحمل بقیت حتى تضعھ، وإن 

ال : (ولذلك قال صلى هللا علیھ وسلم. أنھ عن طریق العدة تحفظ أنساب الناس فال یختلط الماء: فالمقصود.  حامل فحینئذ ال إشكالكانت غیر
فلو لم تكن ھناك العدة لوطئ الرجل المرأة، وربما علقت منھ فحملت وكان ) یحل لمؤمن یؤمن با والیوم اآلخر أن یسقي ماءه زرع غیره

  .ل ال یتبین حملھا، ثم طلقھا فوطئھا الثاني فاختلط ماء األول بالثاني، وفي ھذا من الشر العظیم والبالء الكبیر ما هللا بھ علیمفي بدایة الحم
 
 
 
 

 وفاء الزوجة لزوجھا
 
 

وجھا، ولذلك تعتد ٌوفاء من الزوجة لزوجھا، فإن المرأة إذا توفي عنھا زوجھا واعتدت في بیت الزوجیة تذكرت فضل ز: ًوكذلك أیضا فالعدة
في نفس البیت الذي جاءھا فیھ الخبر، فتتذكر ما بینھا وبینھ، فتترحم علیھ، وإن عرفت منھ خطیئة أو زلة سامحتھ واستغفرت لھ، 
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  .واسترحمت لھ، وفي ھذا من الخیر ما هللا بھ علیم
 
 
 
 

 العدة تعین على مراجعة الزوج لزوجتھ
 
 

فإنھا تعین على مراجعة كل من الزوجین نفسھ، فإن المرأة إذا طلقت واعتدت فإنھا تعتد : ھة الطالقكذلك في ھذه العدة حكمة عظیمة من ج
في بیت الزوجیة في الطلقة األولى، وفي ھذه الحالة في الطالق الرجعي تبقى في بیت الزوجیة، فیراھا الزوج وتراه في البیت الذي بینھما 

ا، فربما كان ھناك أمل بین الزوجین أن یرجعا لبعضھما، وأن یصلحا ذات بینھما، لم یدخل فیھ من الذكریات ما یحرك قلبھ ویحرك قلبھ
الغریب فیفسد ما بین الزوجین، ولذلك كثیر من المشكالت الزوجیة تتفاقم وتتعاظم حینما یدخل الغریب بین الزوجین، فأمرت المرأة المعتدة 

َال تخرُجوُھن مْن ُبُیوتھن وال یخُرْجن : تعالىبالعدة والبقاء أثناء العدة في بیت الزوجیة، قال  َ َْ ْ َُّ ِ ِ َِّ ونسب البیوت إلى ) بیوتھن: (، فقال]1:الطالق[ِ
ًالزوجة، وكأنھ بمثابة تأكید على أنھ ال یحل إخراجھا، وكأنھا مالكة لھذا البیت، ومن كان مالكا لبیتھ ال یخرج منھ، ولذلك كثیرا ما كان أیام  ً

ًان یطبق ھذه السنة، قل أن تجد رجال یطلق زوجتھ الطلقة األولى إال ویرجع إلیھا ویصلح ما بینھ وبینھا؛ ألن أباھا السلف ومن مضى ممن ك
ًوأخاھا ال یخرجانھا وال یتدخل أحد بینھما تنفیذا لشرع هللا، والتزاما بدین هللا، ولما غیر الناس ھذه السنة فاتت ھذه الحكمة العظیمة، وأصبح  ً ٌ

ًطرا وأعظم ضررا، حتى إن المسألة تكون من أیسر ما تكون، فإذا طلقھا زوجھا وخرجت من بیت الزوجیة اشتعلت نار الفتنة، األمر أشد خ ً
ًحتى إن المرأة تحن وتئن وتتألم وتتوسل وتتضرع بالكلمات المؤلمة الجارحة للقلوب، لكي ترجع إلى زوجھا، فال تجد أذنا صاغیة، وبعض 

وع إلى أزواجھن، ولكن یقف أبوھا أو أخوھا أو أمھا ویتبرأ منھا إن خرجت أو رجعت، فیقع الوالد في المنكر الزوجات یرغبن في الرج
والسبب في ذلك قائم على ) ًلعن هللا من خبب امرأة على زوجھا: (العظیم في إفساد الزوجة على زوجھا، والنبي صلى هللا علیھ وسلم یقول

بقاء المرأة مدة العدة في بیت الزوجیة، فمن : جران لھذه السنة التي فیھا ھذه الحكمة العظیمة وھياإلعراض عن شرع هللا عز وجل، والُھ
ًأن هللا سبحانھ وتعالى یجعل كال من الزوجین في فسحة محدودة لكي یراجع نفسھ، فإذا أرادت المرأة أن ترجع : الحكم المستفادة من العدة

 حتى تتأدب، وإذا أراد الرجل أن یرجع وھو المخطئ فإن المرأة تتأخر بعض الشيء، فیؤدب ًوھي المخطئة، فإن الزوج یتأخر ویصر قلیال
ًال تدري لعل هللا ُیْحدث بْعَد ذلك أْمرا : كل منھما اآلخر، ومن ھنا قال هللا تعالى َ َ َ َِ ِ ََّ ُ َ َّ َ ِ ْ لكن متى؟ إذا طبقت السنة، والتزم بشرع هللا عز ] 1:الطالق[َ

العدة : ٌبغي على الخطباء وطالب العلم واألئمة أن ینبھوا الناس على ھذه السنة التي أضاعھا كثیر إال من رحم هللا، وھيین: وبالمناسبة. وجل
َال تخرُجوُھن مْن ُبُیوتھن وال یخُرْجن : إخراج النساء من بیوتھن، وقال أو االعتداد في بیت الزوجیة بعد الطالق؛ ألن هللا عز وجل نھى عن َ َْ ْ َُّ ِ ِ َِّ ِ

نٍة  َإال أْن یأتین بفاحشٍة ُمبیِّ َ ََ َ َِ ِِ ِْ َ   .[1:الطالق[َّ
 
 
 
 

 التعبد  عز وجل
 
 

  .في العدة تعبد وتقرب  عز وجل: ًكذلك أیضا
 
 
 
 

 زیادة ثواب المرأة
 
 

ًعة أشھر وعشرا، وتعتد أنھا تزید ثواب المرأة وأجرھا، وھذا مما جعلھ هللا للنساء خاصة، فالمرأة تعتد في بیت الزوجیة أرب: ومن حكمھا
ُعدة الطالق ثالثة قروء في بیت الزوجیة وھي تتقرب إلى هللا عز وجل، وترجو ثوابھ وتمتثل أمره سبحانھ، فیزاد أجرھا، وترفع درجتھا، 

  .وفي ھذا تحصیل لمصلحة اآلخرة وصالح أمر الدین بامتثال أمر هللا عز وجل ودینھ شرعھ
 
 
 
 

 أنواع العدد
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 الختالف أنواعھا، فھناك عدة الطالق، وقد تكون عدة الطالق من طالق رجعي - رحمھ هللا- جمعھا ]. ِكتاب العدد: [ رحمھ هللایقول المصنف
ًأو طالق بائن، وكذلك أیضا ھناك عدة الوفاة، وعدة القروء، وعدة األشھر، وعدة وضع الحمل، فنظرا لھذا التعدد جمعھا رحمھ هللا ً كأنھ . ٍ

ِوضع سأذكر لك جملة من األحكام والمسائل التي تتعلق بعدد الزوجاتفي ھذا الم: یقول ً.  
 

 شروط لزوم العدة
 
 

ًتلزم العدة كل امرأة فارقت زوجا خال بھا: [قال رحمھ هللا تعالى والشيء الالزم ھو الواجب على اإلنسان، وكأنھ . تجب: أي). تلزم العدة]. (ُ
َّوالُمطلقات یتربْصن بأنفسھن : األصل في لزومھا قولھ تعالى) تلزم العدة كل امرأة. (ھ والقیام بھالتصق بھ فلم ینفك عنھ، فال یبرأ إال بفعل ِ َِّ ُ َ ِ َ َ َ ََ ُ َ َّ َ ْ

قولھ علیھ : كذلك مما یدل على لزوم العدة. علیھن أن یتربصن ھذه المدة التي ھي مدة العدة: أي: وھذا خبر بمعنى اإلنشاء] 228:البقرة[
أن األمر یقتضي الوجوب : (وھذا أمر، والقاعدة) اعتدي: (ھذا أمر، وقولھ علیھ الصالة والسالم لـفاطمة بنت قیس ) ثيامك: (الصالة والسالم

  . على أن العدة واجبة والزمة في حق الزوجة من حیث األصل-رحمھم هللا-وأجمع العلماء ) حتى یصرفھ صارف
 

 اشتراط المفارقة الزوجیة للزوم العدة
 
 

فارق المكان إذا ابتعد عنھ وبان منھ، : البین واالنقطاع عن الشيء، یقال: العدة ال تكون إال من فراق، وأصل الفراق) ً زوجافارقت: (قولھ
. تجب: أي): تلزم العدة. (والفراق یكون إما بطالق وإما بخلع أو بالفسخ سواء كان بعیب أو بلعان كما تقدم معنا في أحوال فسخ عقد النكاح

ِوإْن :  ألنھ رفع لقید النكاح، قال تعالى-وقد تقدم معنا-ًبان منھا زوجھا، ویوصف الطالق بكونھ فراقا : أي). ة فارقھا زوجھاعلى كل امرأ( َ
ِیتفرقا ُیغن هللا كال مْن سعتھ  ِ ِ ََّ َ ًَّ ُ ُ َّ ِ ْ َ َ َفأْمسكوُھن بمْعُروٍف أْو فارقوُھن بمْعُروٍف : ، وقال]130:النساء[َ َِ َِّ َّ ُِ ُِ َ ََ ، فالطالق فراق، وكل امرأة فارقھا ]2:الطالق[َ

من ألفاظ ) كل(ًللمعھود شرعا : في العدة) ال) (تلزم العدة. (زوجھا تلزمھا العدة؛ ألنھا مرتبة على الزوجیة وأثر من آثار إنحالل ھذا العقد
من حیث األصل البد أن یكون ) ًت زوجافارق. (بطالق أو فسخ أو بوفاٍة: أو فارقھا زوجھا، والفرقة مثل ما ذكرنا) ًفارقت زوجا. (العموم

ًالزواج صحیحا، وعقدا شرعیا صحیحا، وقد تلزم العدة إذا كان النكاح فیھ شبھة، كشخص نكح نكاحا یظنھ صحیحا فبان فاسدا، وكذلك إذا  ً ً ً ً ً ً
ًكان النكاح فاسدا فیھ تأویل، كأن یكون فیھ خالف بین العلماء وعمل بأحد القولین وكان قوال مرجوح ًا، وكذلك تلزم العدة في الوطء المحرم ً

 ینبھ على العدة من حیث األصل، وبناء على ذلك فھناك ارتباط بین - رحمھ هللا- والمصنف . الذي ھو وطء الزنا كما سیأتي إن شاء هللا تعالى
َیا أیھا: العدة والزوجیة؛ ألن األصل في العدة أال تكون إال على الزوجیة، ومن ھنا قال تعالى َُّ َّ الذین آمنوا إذا نكْحتم الُمْؤمنات ثم طلقتُموُھن َ ِ ِ ُِ ْ ُ َُّ َ َ ََّّ ُ َ َ َْ ُ ِ َ َ

َمْن قْبل أْن تمسوُھن فما لكم علْیھن مْن عدٍة تْعتدونھا  َ َ ََ َ َ َ َ َُّ َّ ِ ِ َّ َّ ُّ ِِ َ َْ ُ َ  بعد قیام عقد الزوجیة ألنھا مترتبة -في األصل-العدة تثبت وتنفى : ًإذا] 49:األحزاب[ِ
  .برھا العلماء من األمور المبنیة على النكاحعلیھ، ولذلك یعت

 
 
 
 

 اشتراط الخلوة بین الزوجین لثبوت العدة
 
 

أن الذي عقد على زوجتھ ولم یخل بھا فال عدة لھ علیھا؛ ألن : معناه) خال: (لما قال) خال بھا]. (خال بھا مطاوعة: [قال المصنف رحمھ هللا
َّیا أیھا ال: هللا قال في آیة األحزاب َ َُّ ِذین آمنوا إذا نكْحتم الُمْؤمنات َ ِ َِ َ َْ ُ ُ َُ ِ َ َثم طلقتُموُھن مْن قْبل أْن : عقدتم على المؤمنات: ، یعني]49:األحزاب[َ ُِ َ ِ َّ ُ ْ َّ َ َّ

َتمسوُھن فما لكم علْیھن مْن عدٍة تْعتدونھا  َ َ ََ َ َ َ َُّ َّ ِ ِ َّ َّ ُِّ َ َْ براءة الرحم، فھنا : شرعیة العدة، ومن ھنا أخذ العلماء أن من الحكم المستفادة من ]49:األحزاب[ُ
من خال بامرأة وُمكن : أسقط هللا عز وجل العدة ألنھ لم یحصل بین الزوجین مسیس أو خلوة على خالف بین العلماء، وبعض العلماء یقول

وجھ تمكین، والتمكین  ثم طلقھا ولم یطأھا، فالخلوة على ھذا ال- بحیث كان بإمكانھ أن یطأھا بالشروط التي سیذكرھا المصنف- من وطئھا 
ًالعدة، كما لو أن أجیرا استأجرتھ : ینزل منزلة الفعل؛ ألن من مكن من فعل الشيء كأنھ فعلھ، ولذلك یلزم بعاقبتھ، وتترتب على ھذه الخلوة

ًلیعمل عندك یوما، فجاء وجلس عندك مستجیبا بحیث لو أمرتھ بأي أمر ینفذه، فلم تأمره بشيء حتى مضى الیوم، وھو مك نك من نفسھ فثبت ً
لھ الحق، فھذا التمكین ینزل منزلة الفعل للشيء، ومن ھنا لما مكنت المرأة نفسھا لزوجھا أن یطأھا وكل األمور میسرة لھ وبإمكانھ أن یطأ 

، وقال الشافعیة وال تحول بینھ وبین ذلك ال ھي وال أھلھا فإنھ ینزل منزلة من أصاب ومن فعل، فتثبت العدة، وھذا مذھب الحنفیة والحنابلة
ال یكفي التمكین، بل ال بد من وقوع الجماع، : ال یمكن أن یحكم بالعدة إال إذا وقع جماع، أي: والمالكیة والظاھریة رحمة هللا على الجمیع

ُیا أیھا الذین آمنوا إذا نكْحتم الُمْؤمنات ثم طلقتُم: واستدلوا علیھ بظاھر قولھ تعالى ْ ُ َُّ َ َ ََّّ ُ َِ ِ ِ َُّ َ َْ ُ ِ َ َ َ َوُھن مْن قْبل أْن تمسوُھن فما لكم علْیھن مْن عدٍة تْعتدونھا َ َ َ ََ َ َ َ َ َُّ َّ ِ ِ َّ َّ ُّ ِ َِّ َ َْ ُ َ ِ
َّفمتُعوُھن  ِّ َ المراد بھ : أن هللا عز وجل أسقط العدة إذا لم یحصل بینھما مسیس، والمسیس: ، وجھ الداللة من ھذه اآلیة الكریمة]49:األحزاب[َ

ًتأخذ حكم الجماع؛ ألنھ لم یقع مسیس، فصار كل من اختلى بامرأة وأمكنھ وطؤھا ولم یطأھا داخال في ھذه الجماع، فدل على أن الخلوة ال 
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ُیا أیھا الذین آمنوا إذا نكْحتم : اآلیة الكریمة، فال عدة على زوجتھ، وفي الحقیقة من حیث الدلیل أن مذھبھم أرجح؛ ألن ظاھر اآلیة قوي ُ َُ َ َ َِّ َ َ َ َِ ُّ َ
ُالُمْؤمنات ث ِ َِ َّم طلقتُموُھن ْ ُ ْ َّ َ َّمْن قْبل أْن تمسوُھن : ، وقع الطالق]49:األحزاب[َّ ُّ َِ َ ََ ولذلك الدخول . من قبل أن تدخلوا علیھن: ما قال] 49:األحزاب[ِ

ًشيء والمقصود من الدخول شيء آخر، فالمذھب الذي یقول باشتراط اإلصابة قوي جدا من حیث الدلیل، ولذلك رجحھ غیر واحد من األئ مة ٌ
قال ابن عباس رضي . رحمة هللا علیھم، فال یكفي مجرد أن یخلو بھا، بل ال بد من أن یحصل المسیس بینھما، والمسیس یكنى بھ عن الجماع

  .(إن هللا یكني: (هللا عنھ
 
 
 
 

 اشتراط المطاوعة في الخلوة بین الزوجین للزوم العدة
 
 
ًس فال بد أن ینبھوا على أمور تكون بسببھا الخلوة مؤثرة، فلو خال بھا إكراھا دون مطاوعة إن الخلوة تنزل منزلة المسی: إذا قالوا]. مطاوعة]

  .منھا، فعندھم ال یثبت لھذه الخلوة الحكم الشرعي، وال یترتب علیھا لزوم العدة
 
 
 
 

 اشتراط علم الزوج بالمرأة أثناء الخلوة بین الزوجین للزوم العدة
 
 

تكون مطاوعة غیر مكرھة، فإذا أكرھھا وأدخلھا بالقوة وخال بھا على وجٍھ یمكنھ أن : ًإذا. ٍھذا شرط ثان]. مع علمھ بھا: [قال رحمھ هللا
علمھ : والشرط الثاني. ً ال یأخذ حكما؛ ألن اإلكراه یسقط بھ الحكم، وتسقط ھذه الخلوة وال تأثیر لھا-:قالوا- یطأھا ثم لم یطأھا وكان بالقوة 

أن یكون كفیف البصر وتدخل علیھ زوجتھ في : لزوجة وھو ال یعلم أنھا معھ فال یكفي ذلك في إیجاب العدة، مثلبھا، فقد یختلي الزوج با
  .فإذا لم یخبر بأنھا زوجتھ ولم یعلم بھا فإن الخلوة حینئذ ال تنفع وال تثبت بھا العدة: مكان یمكنھ أن یجامعھا ویصیبھا، قالوا

 
 
 
 

 زوم العدةاشتراط قدرة الزوج على الوطء لل
 
 

 بحالة ال یمكنھ أن -ًمثال- وقدرة الزوج على وطء زوجتھ، فلو كان غیر قادر على وطئھا، كأن یكون ]. وقدرتھ على وطئھا: [قال رحمھ هللا
إن كان ھذا ال یمكنھ؛ ألنھ یحتاج إلى شيء من التھیؤ والقصد، و: وكان بعض مشایخنا یقول. السكران: یطأھا كالنائم أو مثل ما ذكر بعضھم

َحتى تْعلُموا ما تقولون : علمھ بھا؛ ألن السكران ال یعلم، وهللا یقول: بعضھم یجعل مسألة السكران في حكم الشرط السابق، وھو َ َُ ُ َ ََ ]. 43:النساء[َّ
ًولو مع ما یمنعھ منھما أو من أحدھما حسا أو شرعا: [قال رحمھ هللا ذه الخلوة مع وجود ولو كانت ھ: إشارة إلى خالف مذھبي، أي) ولو]. (ً

ًما یمنع في أحدھما أو فیھما، والمانع إما أن یكون حسیا أو أن یكون شرعیا، فالمانع الحسي ًمثل أن یكون مجبوبا، وقد تقدمت معنا العیوب : ً
ًقطع الذكر، وھو إما أن یكون جبا كامال كقطع الذكر بكاملھ مع الخصیتین، فھذا ال یرتبون علیھ: الجب، وھو: ومنھا ً العدة؛ ألنھ إذا كان جبا ً

ًكامال بأن قطع الذكر مع الخصیتین فال یتأتى منھ حمل؛ ألنھ ال یتأتى منھ جماع، ولو كان الجب ببعض الذكر بحیث یمكنھ أن یطأ بما بقي أو 
ا أنزل المني فحملت من ً فیمكن أن یحصل الحمل، فلو جامعھا مع كونھ مجبوبا فربم-ألن الخصیتین باقیة- ببعضھ على وجھ یمكنھ أن ینزل 

أن یكون مقطوع الذكر ومقطوع الخصیتین : أي. ھذا المني فتحتاج إلى العدة لالستبراء، ومن ھنا فرقوا بین الجب الكامل والجب غیر الكامل
ب النكاح التي تكون كأن تكون رتقاء، وقد بینا عیو: أو ال یكون مقطوع الخصیتین، فھذا المانع الحسي في الرجل، والمانع الحسي في المرأة

في النساء وفصلنا فیھا، كأن یوجد فیھا عیب یمنع من وطئھا، كأن تكون ضیقة الفرج وھذا عیب یمنع من وطئھا؛ فإنھ حینئذ ال یحكم بثبوت 
. ًجبوبا أو كانت رتقاءًفھذا ھو المانع الحسي الذي ال تثبت بھ العدة سواء كان العیب في الرجل أو في المرأة أو فیھما معا، كأن یكون م. العدة

كرجل اختلى بامرأة حائض ثم طلقھا، فال یمنع . ًكذلك لو كان المانع الذي یمنع من الوطء شرعیا كالحیض، والنفاس، واالعتكاف، واإلحرام
ً محرما وتكون أن یكون: ٌمن ثبوت العدة في حقھا، فھذا مانع شرعي لكن تثبت العدة مع وجود ھذا المانع الشرعي، ومن الموانع الشرعیة

ًھي محرمھ أو أحدھما محرما فخال بھا فال یمنع من ثبوت العدة، فإنھ لو خال بھا وثمة مانع شرعي في أحدھما أو فیھما معا فال یمنع من  ًٌ
على ھذا الوجھ، فربما  انتھك حدود هللا ووطئھا، وھذا فیھ حفظ للحقوق؛ ألن المرأة لو لم تثبت لھا العدة - والعیاذ با-ثبوت العدة؛ ألنھ ربما 

- مقصود المصنف . ھذا المانع ال یمنع من العدة: ُحملت وكتمت حملھا، وربما توفي عنھا وتتھم بالحرام مع أنھ قد أصابھا، فعلى كل حال
ًإذا وجدت الخلوة ولو مع وجود ما یمنعھ حسا أو یمنعھا حسا أو مع وجود ما یمنعھ شرعا أو ما یمن:  أن یقول- رحمھ هللا ً ًعھا شرعا من ً
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الوطء لزمت العدة، فما دام حصل االختالء على وجھ یمكن فیھ أن یطأھا فالعدة ثابتة، ھذا مراد المصنف، وبناء على ذلك فلو سألك سائل، 
سي أو لو تزوج رجل امرأة ثم بعد زواجھ منھا اختلى بھا خلوة یمكنھ أن یطأھا في ھذه الخلوة، لكن فیھ أو فیھا أو فیھما مانع ح: فقال

ً كأن یكون مجبوبا یتأتى الحمل من - مثلما ذكرنا- نعم، فوجود ھذا المانع ال یمنع من كونھ یحصل مسیس : فھل تثبت العدة؟ تقول: شرعي
ًمائھ، أو یكون محرما أو معتكفا، أو تكون ھي حائضة أو نفساء، فھذا كلھ ال یمنع من ثبوت العدة ً ِ ًحسا أو شرعا. (َ انع سواء كان الم: یعني) ً

ًحسیا أو شرعیا ً.  
 
 
 
 

 لزوم العدة بالوطء والوفاة
 
 

الوطء یحصل بھ المسیس الذي ھو منصوص اآلیة، والخلوة على الوجھ الذي ذكره بالشروط التي ]. أو وطئھا أو مات عنھا: [قال رحمھ هللا
اإلصابة : والضرب الثاني.  المنزلة منزلة اإلصابةما یتعلق بالخلوة: الضرب األول: ذكرھا تثبت بھا العدة، وبناء على ذلك ذكر لنا ضربین

 أنھ لو خال بھا واعترفت واعترف أنھ وطئھا تثبت بذلك العدة؛ ألنھ مفھوم -الضرب الثاني-وقد أجمع العلماء على . الحقیقیة التي ھي الوطء
َّثم طلقتُموُھن مْن قْبل أْن تمسوُھن : قولھ تعالى ُّ ِ ََّ َ ََ ُِ ُ ْ َّ َ ُوالُمطلقات : فھذا طلقھا من بعد ما مسھا، وألنھ ھو األصل في قولھ تعالى، ]49:األحزاب[َّ َ َّ َ ْ َ

َیتربْصن بأنفسھن ثالثة  َ َ َّ ِ َِّ ُ َ ِ َ َ ً عدة الوفاة وھي أربعة أشھر وعشرا، - إن شاء هللا- فتلزمھا عدة الوفاة؛ ألنھ سیأتي ) أو مات عنھا]. (228:البقرة[ََ
ًفي الجاھلیة ولذلك ما كان موجودا في الجاھلیة من العادات والشرائع انقسم في شرع هللا ً  كان موجوداوھذه العدة كانت في الجاھلیة، والحداد

قسم أثبتھ وأبقاه وحث علیھ كأن یكون من مكارم األخالق : الثاني. كنكاح الشغار: قسم ألغاه الشرع وأبطلھ: األول: عز وجل إلى ثالثة أقسام
في دار عبد هللا بن جدعان حلف ما أحب لو أن لي بھ حمر النعم، : (لذلك قال صلى هللا علیھ وسلمومن حسن العادات، كحلف الفضول، و

، فھذا یدل على إقرار شيء جاھلي لكنھ یتفق مع اإلسالم؛ ألن ھذا الحلف كان لنصرة المظلوم ومنع )ولو دعیت إلیھ في اإلسالم ألجبت
ًأبقى منھ شیئا وألغى منھ شیئا، فقد یبقي الشيء في األصل ویمنع : سم ھذبھ اإلسالم، یعنيق: الثالث. الظالم من الظلم، وھذا یتفق مع الشرع ً

ًمن صفات معینة فیھ، وقد یبقي الشيء بأصلھ، ویحدد لھ أجال معینا الحداد، فقد كانت المرأة في الجاھلیة إذا توفي عنھا زوجھا تدخل : مثل. ً
والعیاذ - ثم تمكث سنة كاملة، ال تمتشط وال تدھن، وال تغتسل وتصبح في حالة مزریة -ذ باوالعیا-في أضیق وأظلم وأسوأ مكان من البیت 

 في فرجھا وھذا أشنع وأقذع، فجاء اإلسالم -والعیاذ با- من العنت الذي كانوا یفعلونھ في الجاھلیة، فإذا أتمت السنة افتضت ببعرة -با
ًفأمر في أول األمر بالسنة حوال كامال ٍمتاعا إلى الحْول غْیر إخراج : ً َ َ َ َْ ِ َِ ِ ْ َ ً ً، ثم نسخ وخفف هللا ذلك بأربعة أشھر وعشرا فجعلھا عدة ]240:البقرة[َ

  .ًالوفاة، فأبقى األصل الذي ھو حداد المرأة على زوجھا، ولكنھ ھذبھ وخففھ فجعلھ أربعة أشھر وعشرا
 

 لزوم العدة في النكاح الفاسد
 
 

ًتى في نكاح فاسٍد فیھ خالف، وإن كان باطال وفاقا لم تعتد للوفاةح: [قال المصنف رحمھ هللا ً تقدم معنا النكاح الفاسد وھو الذي اختلف ]. ٍ
 -رحمھم هللا-النكاح بدون ولي فإن الحنفیة : إنھ صحیح، ومن أمثلة ذلك: إنھ فاسد، وقال بعض العلماء: العلماء فیھ فقال بعض العلماء
 فھذا نكاح فاسد - ) ال نكاح إال بولي: (ألن النبي صلى هللا علیھ وسلم قال في حدیث ابن عباس رضي هللا عنھیصححونھ والجمھور یبطلونھ، 

ًفیھ خالف، فلو نكح نكاحا فاسدا فیھ خالف لزمت العدة، فمن حیث األصل األنكحة التي فیھا خالف بین العلماء، إذا عقد شخص معتمدا على  ً ًٌ ٌِ
طلب منك القضاء في مثل : یعني. لكن لو أنك سئلت عن ھذا النكاح. فنكاحھ صحیح، ألنھ ال إنكار في المختلف فیھالقول الثاني الذي ال تراه 

ًھذا العقد ورفع إلیك ورضیا بك، فحینئذ تحكم ابتداء ال استئنافا؛ ألن االستئناف تصحیح عقود المسلمین التي مضت على أحد قولي العلماء  ً
 في كتاب القضاء، ھذا في مسائل الفروع المختلف فیھا، ھل من حق القاضي أن ینقض القضاء أو ال؟ -إن شاء هللا-رحمھم هللا، وھذا سیأتینا 

ًأنھ ال ینقض حكم غیره بناء على اجتھاد الغیر إال إذا خالف نصا قطعیا في كتاب هللا عز وجل، وسنة النبي : والذي علیھ العمل عند العلماء ً
جماع، أما إذا كان من المختلف فیھ فال ینقض، لكن لو ترافعا إلیھ قضى بما ترجح في نظره، فالقاضي یقضي بما صلى هللا علیھ وسلم، أو اإل

یحكم بفساد ھذا العقد أو بصحتھ وال یوجب الحد على الزوجین؛ ألن لھما شبھة : ترجح عنده ال بما ترجح عند الخصوم، وبناء على ذلك
أن : والفائدة التي نستفیدھا من ھذا. ً ھذا النوع من النكاح الذي یراه فاسدا فإنھ تثبت العدة إذا حكم بفسخھلو ُرفع إلیھ: شرعیة، وبناء على ذلك

العدة تكون في نكاح صحیح وفي نكاح فاسد، بخالف بعض العقود الشرعیة التي إذا فسدت فسدت آثارھا، وبعض األحیان یفسد العقد ویبقى 
العدة، حیث تبقى كالعقد الصحیح ویثبت المھر بما استحل من فرجھا، : ة علیھ كالعقد الصحیح، مثل مسألةاألثر، ویحكم ببعض اآلثار المترتب

ٌوفي بعض األحیان یحكم بفساد العقد وما یترتب علیھ من آثار، كما إذا كان حكم بأن البیع فاسد للربا؛ فإنھ یبطل من أصلھ ویرد الثمن 
ارفا على وجھ الربا، ویبطل ما ترتب على ذلك، فلو أن الذھب الذي اشتراه بصفقة ربویة أصبح والمثمن، ویرد الطرفان النقدین إذا تص

یساوي أضعافھ فال یأخذ المشتري الربح؛ فھذا یفسد وتفسد آثاره، كذلك في العبادات في بعض األحیان یفسدھا الشرع ویحكم بفسادھا وفساد 
ت، وبعض األحیان تفسد العبادة ویلزم ضمان األخطاء التي تقع فیھا كالصحیح، ومن أمثلة آثارھا، وال تلزم اآلثار، وال یلزم ضمان اإلخالال

ًالصالة، فإذا حكمنا بفسادھا كما لو صلى ثم تكلم كالما أفسد صالتھ، فإن الصالة تبطل كلیة وال یلزمھ سجود سھو إن كان قد سھا : ًذلك مثال ً
ٍولو أنھ حج حجا فأفسده بجماع قبل الوقوف بعرفة، فإننا نقول لھ. ءقبل اإلفساد، وال یلزمھ ضمان ما فیھا من أخطا أتم ھذا الحج الفاسد، : ً
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ولو وقع منھ أي محظور آخر لزمھ ضمانھ، فنحكم بفساده ولزوم الضمان كالصحیح، فیشبھ الفاسد من وجھ ویشبھ الصحیح من وجھ آخر، 
 - بین الطواف والسعي- وجتھ قبل الطواف بالبیت أو قبل السعي بین الصفا والمروة  في العمرة، لو أنھ أحرم بالعمرة وجامع ز-ًمثال- وھكذا 

ھناك أشیاء : ًإذا. ُحكم بفساد عمرتھ، ثم لو أنھ بعد أن جامعھا تطیب أو قص أظفاره أو قلم أظفاره أو قص شعره لزمھ ضمان مثل ھذا بالفدیة
 أشیاء إذا حكم بفسادھا حكم بفساد ما یترتب علیھا، فھنا حكمنا بفساد العقد ولكن ٌیحكم الشرع بفسادھا وتترتب آثار علیھا كالصحیحة، وھناك

 إذا وطئت المرأة بالزنا وأرادت أن -والعیاذ با-تترتب العدة؛ ألنھا لبراءة الرحم فیستوي فیھ العقد الصحیح والعقد الفاسد، وحتى في الزنا 
  . تستبرئ رحمھا، كما سیأتینا إن شاء هللا تعالىتتزوج بعد ھذا الزنا فال یجوز لھا أن تتزوج حتى

 
 عدم لزوم عدة الوفاة في النكاح الباطل

 
 
ً باطال وفاقا-النكاح- وإن كان ) العدة ھي في األصل متفرعة عن حرمة الزوجیة ! ما اتفق العلماء على إبطالھ، ھل تعتد فیھ للوفاة؟: یعني) ً

ًالمتعة فھو باطل باالتفاق، فلو نكحھا نكاح متعة وظنھ نكاحا شرعیا، فنقول حًوشرعیتھا، أما إذا كان النكاح باطال كنكا تلزم العدة إذا طلقھا، : ً
ال تعتد لو توفي عنھا؛ ألنھ لیس ھناك حرمة زوجیة؛ ألن عدة : أو فارقھا، أو فسخ القاضي عقد النكاح من أجل فساد العقد، ثم بعد ذلك نقول،

إنھا مترتبة لبراءة الرحم : یة وھي لیست قائمة في مثل ھذه الحال، لكن بالنسبة للعدة من جھة الفسخ قالواالوفاة في حق الزوج وحرمة الزوج
براءة الرحم ونحوھا، وفیھا جانب التعبد، فأنت ترى الرجل كبیر السن ربما : ً أن الحكمة عقال- كما سیأتي معنا- أو لشبھة، ولذلك في العدة 

 مع زوجتھ ال یطؤھا وال یأتیھا، ومع ذلك إذا توفي تعتد، وإذا طلقھا تعتد مع أنھ ال وطء، لكن الشرع یبقى عشرات السنین في آخر عمره
َطلقتُموُھن مْن قْبل أْن تمسوُھن فما : یحكم بالعدة في ھذا، فھذا جانب تعبدي، مع أن التعلیل المعقول ھو براءة الرحم، ودل علیھ قولھ سبحانھ ََ َ ََّ ُّ ِ ََّ ِ ُ ْ َّ َ

َلكم ع ْ ُ َلْیھن مْن عدٍة تْعتدونھا َ َ َ َُّ َّ ِ ِ َّ ِ َوالُمطلقات یتربْصن بأنفسھن ثالثة : ، فنبھ على أن العلة فیھا براءة الرحم، وقال في آیة العدة]49:األحزاب[َ َ َ َّ ََّ ِ َِّ ُ َ ِ َ َ َ ََ ُ َ ْ
َّقُروء وال یحل لُھن أْن یكتْمن ما خلق هللا في أْرحامھن  ِ ِ َّ ُّ ِِ َ َ َ َ َ ََ َُ َّ َ َ ََ ُ ْ   .براءة الرحم: ، فجعل الحكمة من العدة]228:البقرة[ٍُ

 
 
 
 

 عدم لزوم العدة عند صغر الزوج أو عدم حصول الخلوة
 
 

ًومن فارقھا حیا قبل وطء وخلوة أو بعدھما أو أحدھما وھو ممن ال یولد لمثلھ، أو تحملت بماء الزوج، أو قبلھا أو لمسھا بال : [قال رحمھ هللا
إذا فارق الزوج زوجتھ وطلقھا قبل أن یختلي بھا فإنھ ال عدة لھ : أي). ًومن فارقھا حیا قبل وطء وخلوة (:قال رحمھ هللا]. خلوة فال عدة

ُّیا أیھا الذین آمنوا إذا نكْحتم الُمْؤمنات ثم طلقتُموُھن مْن قْبل أْن تمسوُھ: علیھا؛ ألن هللا تبارك وتعالى یقول في كتابھ ِ َّ ِ ِ ِ َُّ َ َ َ ََ َ َ َ ََ ُ َِ ُ ْ ُ َُّ َ َ ََّّ ْ ُ َّن فما لكم علْیھن مْن عدٍة ِ ِ ِ َّ َِّ َ ََ َْ ُ َ
َتْعتدونھا  َ َ ّ، فنص هللا تبارك وتعالى على إلغاء العدة إن وقع الطالق قبل الدخول، فبین المصنف رحمھ هللا أن ھذه الحالة ال عدة ]49:األحزاب[َُّ

: أن المراد بالخلوة علم رحمھم هللا، لكن الجماھیر علىوالخلوة فیھا تفصیل بین أھل ال. فیھا، وھذا محل إجماع بین أھل العلم رحمھم هللا
من فارقھا ). ًومن فارقھا حیا قبل وطء وخلوة أو بعدھما أو أحدھما. (الدخول، فإذا دخل بھا ووطئھا؛ فإنھ حینئذ تثبت لھ العدة وإال فال مانع

لوة، وبناء على ذلك فإذا حصل الوطء أو حصلت الخلوة قبل أن یحصل الوطء وقبل أن تحصل الخ: ًحیا قبل الدخول فال عدة لھ علیھا، أي
أو . ( وھو ممن ال یولد لمثلھ فال عدة لھ علیھا-بعد الخلوة والوطء-إن حصل الفراق بعدھما ). وھو ممن ال یولد لمثلھ. (فإن لھ علیھا العدة
وطء المرأة فإن ھذا ال یولد لمثلھ، ففي ھذه الحالة ال یثبت الصغیر لو أنھ خال بامرأة، أو : في الحالة األولى مثل: قالوا). تحملت بماء الزوج

 في المرأة إذا أدخلت مني زوجھا ھل -رحمھم هللا-وقد اختلف العلماء . ًلھ االعتداد في حال مفارقتھ لھا، وكذلك أیضا إذا تحملت بماء الزوج
: الزوج تثبت العدة، والجمھور لشافعیة یرون أنھا إذا تحملت بماءفا: في ھذه الحالة تثبت العدة، أو ال تثبت؟ وجھان ألھل العلم رحمھم هللا

 فیھ االحتیاط، وھو أشبھ من جھة النظر، إال أن -رحمھم هللا-وقول الجمھور فیھ إعمال لألصل، وقول الشافعیة . على أنھ ال تثبت العدة
أو قبلھا . ( والغالب، والنادر ال یعلق الشرع الحكم علیھاألصول ترجح مذھب الجمھور؛ ألن العبرة بالدخول والوطء الذي ھو طریق العادة

ًفلو أن رجال عقد على امرأة فلمسھا، أو قبلھا ثم طلقھا بعد ذلك؛ فإنھ . إذا حصلت منھ المقدمات من تقبیل أو لمس: یعني). أو لمسھا بال خلوة
ًال عدة لھ علیھا، ألن اللمس ال یعتبر دخوال، وال یعتبر جماعا، وهللا تب إن حصل : ًارك وتعالى اشترط للعدة وجود الجماع، وبناء على ذلكً

  .منھ طالق بعد تقبیل أو لمس، فإن العدة ال تثبت بمثل ھذا
 

 األسئلة
 
 
 
 

 العدة من النكاح الباطل
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خیر خلق هللا، وعلى آلھ بسم هللا، والصالة والسالم على : من نكح أختھ من الرضاع ثم فرق بینھما فھل یجب علیھا العدة؟ الجواب: السؤال

فینبغي ألھل الرضیع والمرضعة أن یعلموا وأن : فھذا السؤال فیھ حكم وفیھ تنبیھ، أما من جھة التنبیھ: وصحبھ ومن وااله، ثم أما بعد
جد یحتاطوا في ھذا الرضاع على وجھ ال یحصل فیھ الخلل بھذه الصورة الشنیعة، لدرجة أن الرجل یتزوج أختھ من الرضاع وال ی

المرضعة تنبھھ وال أختھا وال أقرباءھا، وھذا سببھ اإلھمال وعدم التنبیھ على الرضاعة، فأمر الرضاعة أمر عظیم تترتب علیھ أحكام 
شرعیة، فیجب على المرأة المرضعة أن تحتاط، وعلى أھل الرضیع أن یحتاطوا وأن یتقوا هللا عز وجل؛ ألن ما ال یتم الواجب إال بھ فھو 

ًجب علینا أن نمتثل شرع هللا عز وجل، وأن نحفظ ھذه األنفس من الوقوع في الخطأ، فإذا كان ھذا الزما فإنھ یلزم أن یحتاط واجب، فوا
إذا تحقق أن الرضاع مؤثر وأنھ : ًثانیا. باإلعالم واإلخبار، حتى ال یطأ الرجل أختھ من الرضاع أو عمتھ من الرضاع أو خالتھ من الرضاع

كان فیما أنزل على رسول هللا صلى : (ًر شرعا وھو خمس رضعات معلومات، لقول عائشة رضي هللا عنھا كما في الصحیحبلغ العدد المعتب
بخمس معلومات وتوفي رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم وھن مما یتلى من : عشر رضعات معلومات یحرمن، فنسخن: هللا علیھ وسلم

ًرضاع على وجٍھ معتد بھ شرعا فإنھ یفرق بینھما، أما لو لم یثبت الرضاع وفیھ شبھة كأن یأتي فإذا ثبت ال. ، فأثبتت الخمس رضعات)القرآن
اإلخبار من عدو أو ممن یكذب، أو تكون المرأة التي ادعت اإلرضاع معروفة بالكذب وبإفساد البیوت، واحتفت قرائن تدل على بعد ھذا 

: ًثانیا. صیانة الرضیع ومن ارتضع معھا: ًأوال: البد من أمور: ًإذا. یل على بطالنھالشيء فال إشكال؛ ألن األصل صحة العقد حتى یدل الدل
أنھ تعتد استبراء لرحمھا : ًرابعا. ًأن یفرق بینھما إذا ثبت الرضاع على الوجھ المعتبر شرعا: ًثالثا. ال بد من التحقق من أن الرضاع مؤثر

  .تعالى أعلم ئ بھ من الحیض، وهللا بیان حد ما یجب أن تستبر- إن شاء هللا-كما سیأتي 
 
 
 
 

 كیفیة مسح النساء على الرأس للوضوء
 
 

: بعض نساء تجمع شعر رأسھا إلى الخلف وتلفھ، فھل یجب علیھا عند الوضوء حل الشعر الملفوف أم یجزئھا المسح علیھ؟ الجواب: السؤال
فاألصل أنھا تمسح الشعر الذي یحاذي محل : ة، أما جانب المسح على الرأسھذه المسألة فیھا جانب یتعلق بالعبادة، وجانب یتعلق بغیر العباد

ًالفرض؛ ألن هللا فرض على المرأة أن تمسح رأسھا كامال والرأس من الناصیة في مقدمھ إلى منابت الشعر في القفا عند حدوده قبل القذال 
لصدغ إلى عظم الصدغ، فھذا القدر ھو الذي یجب مسحھ، واألذنان قبل الرقبة، فھذا القدر من جھة الطول، أما من جھة العرض، فمن عظم ا

فلو مسحت من رأسھا ھذا القدر فال یجب علیھا مسح ما استرسل من الشعر؛ ) ُاألذنان من الرأس: (من الرأس، لقول علیھ الصالة والسالم
 -رحمھم هللا-  بعضھ كما یقول الشافعیة والحنفیة أنھ یجب مسح جمیع الرأس وال یجب مسح: ألن العبرة بمحل الفرض وما حاذاه، والصحیح

والمالكیة في روایة الثلث، فیجب علیھا أن تمسح جمیع رأسھا بكفیھا، وتأخذ بالسنة باإلقبال واإلدبار على أحد الوجھین عند أحد العلماء، 
جزأ، ولذلك قالت أم سلمة رضي هللا عنھا كما فإذا مسحت الفرض وما یحاذیھ أ. لحدیث عبد هللا بن زید و معوذ بن عفراء رضي هللا عنھما

ال، إنما یكفیك أن تحثي على رأسك : إني امرأة أشد ظفر شعر رأسي، أفأنقضھ إذا اغتسلت من الجنابة؟ قال! یا رسول هللا: (في الصحیحین
تظفر شعر رأسھا وسألت عن ) سيٌإني امرأة أشد ظفر شعر رأ: (فھي تقول) ثالث حثیات ثم تفیضین الماء على جسدك فإذا أنت قد طھرت

فدل على أن العبرة بأصل الرأس؛ ألنھ ) أن تحثي على رأسك ثالث حثیات(یجزئك : یعني) ال، إنما یكفیك: (الظفائر ھل تنقضھا أو ال؟ قال
أمور بغسلھ من الترؤس واالرتفاع، ومحل الفرض ھو العبرة، فإذا حثت الماء ثالث حثیات وروت أصول الشعر فقد غسلت الموضع الم

وھو أعلى الرأس، والشعر الزائد على ذلك لیس بمحل للفرض وال بمحاذ لمحل الفرض ولذلك سقط عنھا حل الظفائر، ویستوي في ذلك 
جمع الشعر إذا كانت داخل البیت : المسألة الثانیة. غسل الجنابة وغسل الحیض على أصح قولي العلماء كما تقدم معنا في أحكام غسل الجنابة

زوجھا وبین أوالدھا جائز، لكن إذا خرجت في الخارج وجمعت شعر رأسھا في أعلى الرأس حتى یكون كالسنام، فھذا فیھ وعید شدید، مع 
نساء كاسیات عاریات، مائالت ممیالت، رؤوسھن كأسنمة البخت المائلة ال : صنفان من أھل النار لم أرھما: (ولذلك قال صلى هللا علیھ وسلم

ھو جمع الشعر في أعلى الرأس، فتجعل الشعر :  فأحد األوجھ عند العلماء- نسأل هللا السالمة والعافیة-)  یجدن ریحھایدخلن الجنة وال
ًمجموعا في أعلى رأسھا، واألصل أنھا تحل ضفائر شعرھا وترسلھا، وھذا ھو األكمل واألبعد عن لفت النظر واإلغراء بنظر الغیر إلیھا، 

  .وهللا تعالى أعلم
 
 
 
 

 م صالة المرأة على المیت في بیتھحك
 
 

ًھذا األمر ال أعرف لھ أصال، لكن من ناحیة : ھل یجوز للمرأة أن تصلي على المیت في بیتھ قبل أن یصلى علیھ ویدفن؟ الجواب: السؤال
یجتمعن یصلین صالة العموم فإنھ یصلى على كل میت، ولكن كونھ لم یفعلھ السلف الصالح رحمھم هللا، وال ثبت أن الزوجات والنساء 
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ًخاصة، وإنما كان یشھد ذلك في مشاھد المسلمین عامة وتصلي المرأة عموما مع الرجال، ولذلك صلت أمھات المؤمنین مع عموم الصحابة 
ھل تدخل المسجد للصالة على المیت كي تصلي مع الناس؟ ولم تأمر أن تخصص، ولو : رضوان هللا علیھم، وعائشة رضي هللا عنھا سئلت

ًان ھذا مشروعا لكان أمھات المؤمنین صلین على رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم قبل خروجھ، فھذا الشيء ال أعرف لھ أصال من حیث ك ً
ًأن المرأة ال تصلي علیھ صالة مستقلة، خاصة وأن المرأة ال تخرج من بیتھا وأنھا ملزمة بعدة الوفاة، : فعل السلف رحمھم هللا، واألشبھ

لمرأة ال تخرج من بیتھا في عدة الوفاة بأصل شرعي، لتظافر النقل أن كل زوجة تصلي على زوجھا قبل خروجھ، فھذا یدل على ومعلوم أن ا
رحمة -أنھ مقتصر في الصالة على الصالة الشرعیة، وال شك أنھا تقتصر على الدعاء لھ واالستغفار والترحم علیھ، وجوز بعض مشایخنا 

  .ً على زوجھا؛ ألنھ یراه من الحاجة، وال یرى في ذلك بأسا، وهللا تعالى أعلم خروجھا للصالة-هللا علیھم
 
 
 
 

 حكم الصالة عن شمال اإلمام إذا ضاق المكان في المصلى
 
 

: ھذه المسألة فیھا خالف بین العلماء رحمھم هللا: ما حكم الصالة في الجانب األیسر من اإلمام إذا ضاق المكان في المصلى؟ الجواب: السؤال
من صلى عن یسار اإلمام بطلت صالتھ؛ ألن النبي صلى هللا علیھ وسلم لما وقف ابن عباس عن یساره كما في : قال بعض العلماء

فكونھ علیھ الصالة والسالم یأخذ ابن عباس ویدیره عن یمینھ وھي حركھ داخل الصالة : قالوا) فأخذني وأدارني عن یمینھ: قال(الصحیحین، 
ھذا الحدیث حجة على صحة : من أجل صحة الصالة، فلو كانت الصالة صحیحة لما تكلف ھذه الحركة، ورد اآلخرون وقالواال تستباح إال 

الصالة؛ ألن ابن عباس كبر تكبیرة اإلحرام وھي ركن الصالة ووقعت عن یسار اإلمام، فلو كانت الصالة باطلة لنبھھ النبي صلى هللا علیھ 
ھذا : صحیحة، فرد األولون وقالوا فھا، ولكن كونھ علیھ الصالة والسالم لم یأمره بذلك دل على أن صالتھوسلم على قطع صالتھ واستئنا

إذا صححتموھا لعذر : العذر للتكلیف؛ ألنھ زمان التشریع، وفعل ابن عباس على البراءة األصلیة فصحت صالتھ بالبراءة األصلیة، فقالوا لھم
 ألنھ ال یصلي أحد عن یسار اإلمام إال عند وجود الحاجة والعذر، فالسؤال الذي ورد أنھ إذا ضاق فإنھا تصح عند وجود الحاجة والعذر؛

 صحة الصالة، لكنني أنبھ على أنھ ینبغي على المسلم التقي الورع أن - وهللا أعلم-ًالمكان ولم یجد مكانا فصف عن یسار اإلمام، فالذي یظھر 
ظیم، فھذه المواقف المشتبھ فیھا والتي فیھا خالف یخرج اإلنسان من الشبھة ویصلي في آخر ال یدخل في اإلشكاالت، فالصالة أمرھا ع

المسجد، ولذلك ال داعي أن یحرج نفسھ، وقد أمرنا رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم أن نترك ما فیھ ریبة، وأن نفعل ما ال ریبة فیھ، فیرجع 
  .ق المكان فال بأس أن یصلى عن یساره، وهللا تعالى أعلمالمسلم ویتقي ربھ ویصلي وراء اإلمام، لكن إذا ضا

 
 
 
 

 في تسبیح السجود) وبحمده(حكم زیادة 
 
 

 بالنسبة -الحقیقة- ال أحفظ : ھل ھي صحیحة؟ الجواب) وبحمده(سبحان ربي األعلى وبحمده، زیادة : قول المصلي في سجوده: السؤال
َفسبِّْح بحْمد ربِّك واْستغفْرهُ إنُھ كان : أن النبي صلى هللا علیھ وسلم لما نزل قولھ تعالى(: للسجود، إال عموم قول عائشة في الحدیث الصحیح َ َ َ َ ََ ْ َ ََّ ِ ِِ ِ

ًتوابا  َّ ًوھذا أصل عام یدل على مشروعیة الدعاء بھ، وال أعرف أحدا من العلماء ) ،كان یقول سبحانك اللھم وبحمدك ربي اغفر لي]3:النصر[َ
ًالسجود، وال أعرف أحدا من العلماء بدع ھذه الزیادة؛ ألن التعظیم والتمجید  عز وجل في السجود مشروع، منع من ھذه الزیادة في 

َسبِّح اْسم ربِّك األْعلى : واألفضل واألكمل فیھ أن یكون بالوارد عن رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم، وقد قال هللا تعالى َ َ َ ََ ، فلما ]1:األعلى[ِ
سبحان : (ھو قولھ: باسم هللا عز وجل األعلى، بعض العلماء یقول فالتسبیح یكون) اجعلوھا في سجودكم: (علیھ وسلمنزلت قال صلى هللا 

  .إنھ مطلق التسبیح، ولذلك إذا سبح بمطلق التسبیح سقط عنھ الواجب، وهللا تعالى أعلم: والبعض قالوا) ربي األعلى
 
 
 
 

 د الذكرحكم الزیادة على الشاتین في العقیقة للمولو
 
 

من زادھا یعتقد شرعیتھا فقد ابتدع، : ھذا فیھ تفصیل: ھل الزیادة على شاتین في العقیقة للولد وشاة للبنت مخالف للسنة؟ الجواب: السؤال
ًومن زادھا صلة للرحم وإكراما للضیف، وإحسانا لإلخوان فھو مأجور غیر موزور تین ثم ًجاء في العقیقة عدد كبیر جدا فذبح الشا: ًمثال. ً

ذبح شاتین أخریین فال بأس وھو مأجور، وھذا من إكرام الضیف ومن محاسن األعمال التي یحبھا هللا عز وجل ویرضاھا، وھكذا لو أنھ 
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ًدعى الناس إلى عقیقة فذبح الشاتین ثم ذبح جزورا؛ ألن ضیفھ كثیر فال بأس بذلك وال یعتقد أن الجزور تابع للعقیقة، إنما یقصد بھ الوفاء 
  .اإلكرام لضیفھ وإخوانھ وصلة رحمھ، فھو مأجور على ذلك، وهللا تعالى أعلمو
 
 
 
 

 ًحكم تزویج الولي مولیتھ رجال وھي في عصمة آخر
 
 

ًرجل خطب امرأة وعقد علیھا دون أن یدخل بھا، ثم قام والدھا بتزویجھا آلخر دون أن یطلقھا األول، فھل نكاح الثاني یعتبر باطال : السؤال
ًالعقد األول إذا توفرت فیھ الشروط المعتبرة في صحتھ بأن عقد علیھا عقدا صحیحا فالزوجة زوجتھ، : ًقر أیضا إلى طالق؟ الجوابأم یفت ً

ٌوالزوج الثاني الغ نكاحھ وال صحة لعقده؛ ألن المحصنة المعقود علیھا ال یصح أن یتزوجھا شخص ما دامت في عصمة األول، فالنكاح  ٍ
مكن أن یصحح حتى یفارق األول، وھذه امرأة منكوحة وال تحل للزوج الثاني، والنكاح الثاني فاسد، وعلى ولي المرأة ھذا الثاني باطل وال ی

ًأن یتقي هللا، فإن كان األب ھو الذي زوج فإن القاضي یعزره تعزیرا بلیغا، وإذا كان الزوج الثاني عقد على المرأة ودخل بھا وھو یعلم أنھا  ً
ًوأن األول لم یطلقھا فإنھ زان، وإذا كان محصنا فإنھ یرجم من ناحیة الحكم الشرعي؛ ألنھا ال تحل لھ إال إذا طلقھا األول في عصمة األول  ٍ

وخرجت من عصمتھ، وبناء على ذلك فال یجوز التالعب في حدود هللا عز وجل، وھذا األب ظالم معتٍد على حدود هللا، وھذا ال شك من 
مات هللا عز وجل ویفضي إلى الزنا الذي حرمھ هللا عز وجل، فإذا علم أنھا ال تحل للثاني وتالعب بھذا، فإنھ یعزر االعتداء واالنتھاك لحر

ًتعزیرا بلیغا ویزجر، وبعض العلماء یسقط والیة ھذا األب في النكاح، أي ال یجعل لھ والیة على ھذه المرأة ؛ ألنھ بھذا الفعل فسق في : ً
 فإنھ ال تثبت لھ والیة، -یتالعب بشروطھ-  إذا كان فسقھ في نفس النكاح -ولي النكاح- من العلماء أن األب أو الولي النكاح نفسھ، وعند طائفة

ًوتنتقل إلى أقرب قریب من بعده من العصبة، وإذا كان أخوھا موجودا تنتقل الوالیة إلیھ وتسقط والیة األب إذا أقر واعترف أنھ یزوجھا من 
  . أكثر من زوج، وبناء على ذلك ینبغي رفع ھذا األمر إلى القضاء للفصل فیھ، وهللا تعالى أعلمٍأزواج عدیدین، أو من

 
 
 
 

 في الجلوس بین السجدتین) رب اغفر لي ولوالدي: (حكم قول
 
 

ًین وإحسانا لھما، ًما أحسنھ وأجملھ وأعظمھ برا للوالد: في الجلسة بین السجدتین؟ الجواب) ربي اغفر لي ولوالدي: (ما حكم قول: السؤال
ًأن یدعو لوالدیھ في صالتھ، وإن تعذر في حق النبي صلى هللا علیھ وسلم لمعنى؛ ألنھ : واألئمة والعلماء نصوا وذكروا أنھ مما یستحب لالبن

: من قال بین السجدتینمنع من االستغفار لوالدیھ فال تمتنع سائر األمة من ذلك، واإلنسان مأمور أن یشرك والدیھ في االستغفار، وأما تبدیع 
ًربي اغفر لي ولوالدي، فإني لم أجد أحدا من أھل العلم مع التتبع والتقصي نص على ھذا التبدیع أبدا، وهللا عز وجل أمر بالدعاء للوالدین،  ً

َھذا لیس لھ أصل، أما التبدیع لُمطلق الدعاء للوالدین فإنني: یجب أن یدعو لوالدیھ، نقول: لكن إذا ألزم وقال ً ال أعرف أحدا من أھل العلم ْ
َّربِّ أْوزْعني أْن أشكر نْعمتك التي أنعْمت علي وعلى والَدي :  من السلف یقولون في قولھ تعالى-رحمھم هللا-یقول ھذا، وقد كان األئمة  ِ َّ ِ ِ َِ َ َ َ َ َ َ َ ََ َ َ ْ ُ َْ َ َ ََّ َ ِ

 صالتھ، وأن ھذا من أعظم البر؛ ألن هللا تعالى أمر باالستغفار االستحباب للولد أن یشرك والدیھ بالدعاءفي: یؤخذ من ھذه اآلیة] 19:النمل[
ھل بقي من بري ! یا رسول هللا: (والترحم على الوالدین، وجعل ھذا من البر حتى بعد وفاتھما كما ورد عن النبي صلى هللا علیھ وسلم

شك أن الصالة التي ھي الدعاء علیھما واالستغفار للوالدین وال ) الصالة علیھما، واالستغفار لھما: ٌلوالدي شيء أبرھما بھ بعد موتھما؟ قال
فجعل الصالة ) أدبار الصلوات المكتوبات: أي الدعاء أسمع، قال: (أرجى ما تكون إذا كانت في الصالة؛ ألنھ صلى هللا علیھ وسلم لما سئل

ًتشھد، امتثاال ألمر هللا عز وجل ببرھما واإلحسان إلیھما فقد ًمحال الستجابة الدعاء، فإذا دعا لوالدیھ بین السجدتین، أو في السجود، أو في ال
أحسن، وأسأل هللا العظیم أن یعظم أجره ومثوبتھ إذ لم ینس والدیھ في ھذه المواطن الشریفة التي ترجى فیھا اإلجابة، وأما إذا اعتقد وجوب 

ص في موضع مخصوص خاصة في العبادات یفتقر إلى دلیل ھذه اللفظة ولزومھا بین السجدتین فھذا لیس لھ أصل، واإللزام بدعاء مخصو
ٍونص، أما إذا كان مندرجا تحت أصل عام فال غبار علیھ، وأما أنھ امتنع في حقھ علیھ الصالة والسالم فال یمتنع في حق غیره، وقد دلت  ً

و یكون في الدعاء بعد التشھد، وهللا تعالى النصوص على الحث علیھ واألمر بھ، فال مانع أن یكون بین السجدتین، أو یكون في السجود، أ
  .أعلم

 
 
 
 

 حكم إلقاء الكلمات بعد خطبة الجمعة
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یقوم بعض الناس یوم الجمعة بعد إلقاء الخطبة وأداء الصالة بالتعلیق على موضوع الخطبة أو ینبھ على مسألة ما، فما حكم ھذا : السؤال

ًى تفصیل في بعض األحیان، فقد یحتاج إلى تعلیق على الخطبة إذا كان أمرا الزما كخطأ في الحقیقة أن ھذا األمر یحتاج إل: الفعل؟ الجواب ً
ًحكم شرعي أو في مسألة اعتقادیة فالبد من التنبیھ علیھا، أو أن خطیبا أخطأ الجادة فأحل حراما وحرم حالال  ً وإن شاء هللا الخطباء أبعد عن - ً

وھؤالء ینبغي !!  فالبد أن یقوم اإلنسان، ألنھ إذا لم یتدارك بعد الخطبة، فأین یتداركھم؟- ھذا، لكن على فرض أنھ قد یوجد شيء من ھذا
ًإعالمھم أن ھذا األمر لیس من شرع هللا عز وجل، لكن ینبغي أن یكون األمر أمرا متفقا بین العلماء على خطئھ، أما لو كان أمرا خالفیا  ً ً ً

لي علیك مالحظة، فھذا أمر مخالف لمنھج : ویقول أتي واحد بعد أن ینتھي یعقب علیھ أو یكتبًوالخطیب یرى فیھ قوال لعلماء وأئمة، فال ی
ًالسلف الصالح رحمھم هللا، خاصة األئمة والعلماء، فإذا خطبوا أو بینوا أمرا، أو دلیال أو صححوا ما ضعف الغیر، أو ضعفوا ما صححھ  ً

بون إلى هللا بھذا، فال یأتي أحد یشوش علیھم؛ ألنك إذا فعلت ذلك ساغ للغیر أن یأتي الغیر، وقالوا بما ترجح عندھم، فھم ومن تبعھم یتقر
العذر بالخالف ومراعاة : لشیخك ویخطئھ كما خطأت أنت شیخھ، ویفتح على الناس بالء عظیم، وقد نبھ العلماء على ھذه المسألة في مسألة

التعقیب على الخطیب ال یكون إال عند : ًإذا. لعلم ودواوینھ یسیرون على ھذاآداب الخالف، فتكلموا علیھا في كتب األصول، وكان أئمة ا
ًالضرورة؛ ألنھ سیؤثر في نفسیة الخطیب، ویؤثر في نفسیة الناس، وینزع ثقة الناس بھ، خاصة إذا كانت المسائل مختلف فیھا، وخاصة إذا 

 یراعي الحرمة، ونقول ھذا؛ ألنھ في ھذا الزمان كثرت الجرأة على كان الذي یعقب صفیق الوجھ سلیط اللسان ال یتقي هللا عز وجل، وال
ًبدأ اإلسالم غریبا وسیعود غریبا كما بدأ: (أھل العلم، وھذا لیس بغریب؛ ألن النبي صلى هللا علیھ وسلم قال ولكن ال شك أن هللا سبحانھ ) ً

ا، وما سلم أحد من أئمة العلم من ھذا البالء، لكن إذا وجدت الضرورة وتعالى یعلي قدر اإلنسان ویعظم أجره، ودواوین العلم كلھم ابتلوا بھذ
ووجدت الحاجة كالرد على شخص یدعو الناس إلى بدعة متفق على التبدیع فیھا، أو یدعوھم إلى تحلیل حرام وتحریم حالل أحلھ هللا عز 

مت وبینت، أو إذا كان الخطیب عنده استعداد أن تنبھ وتنصح وجل، أو إذا قام الناس من المسجد وال یمكن أن تجمعھم فقمت وحمدت هللا وتكل
حیث تأتي وتنبھ الناس وتنصحھم، أو تنصحھ بینك وبینھ، واإلنسان الذي عنده استعداد أن یصحح خطأه، یستر ما أمكن، وإذا جئتھ 

 وبینھ، وھو یتولى نصح الناس؛ ألن نزع ثقةًبالمالحظة وكانت صحیحة ومتفقا على الخطأ الذي وقع فیھا قبلھا منك فھذا تنصحھ فیما بینك 
 مفسدة أعظم، وخاصة عند العوام فإن ثقتھم - خاصة ممن لھم قدم صدق في نصح الناس وتوجیھھم-الناس فیھ والكالم في العلماء واألئمة 

األمر أن یرجع إلى أھل تنزع منھ وتحدث بلبلة وتشویش، فھذه أمور ینبغي أن تضبط بضوابط شرعیة وعلى كل من یرید أن یقوم بھذا 
العلم، واألشبھ واألولى في مثل ھذه المسائل أن یفتي في كل مسألة بحدودھا حتى یكون أضبط وأرعى للحقوق الشرعیة؛ ألن ھذا أمر فیھ 

ن هللا أكرمھ ًحق المتكلم؛ ألن الواجب على الناس عموما عالمھم وجاھلھم أن یكرموا كل من یدعو إلى هللا عز وجل؛ أل: ًأوال: حقوق منھا
ًوشھد من فوق سبع سموات أنھ ال أحسن قوال ممن یدعو إلیھ سبحانھ وتعالى، والخطیب داعیة إلى هللا، ولیعلم كل مسلم أن لھؤالء الذین 

ً والدعاة المخلصین، أن لھم حقا عظیما على المسلمین-ًجزاھم هللا خیرا-تصدروا لتوجیھ الناس في المساجد من الخطباء واألئمة  ، وأنھم على ً
ثغر من ثغور اإلسالم، وأن ھؤالء عن طریقھم یرغب في الدین، وعن طریقھم یحبب في الطاعات، وعن طریقھم بإذن هللا عز وجل ینفر 
ٌالناس من معصیة هللا وانتھاك حدوده عز وجل، فإذا أصیبت األمة في أمثال ھؤالء فإنھ مقتل عظیم، فالواجب علینا أن نعلم أن كل مسلم 

 حفظوا ألئمتھم ولعلمائھم ودواوین العلم حقوقھم ولم یرضوا -رحمھم هللا-لب بتھیئة األسباب للمطالبة بھذا الحق، وتجد السلف الصالح مطا
إن اإلساءة للقاضي في مجلس القضاء : ألحد أن یثلبھم أو ینتقصھم أو یجرحھم لما في ذلك من التوھین في الدین، ومن ھنا قال بعض العلماء

ألن القاضي إذا : َومن جفـا القاضي فالتأدیُب أولى وذا لشـاھٍد مطلوُب قالوا. الم فیھ أو في علمھ ال یسقط فیھ الحق ولو سامح القاضيأو الك
سامحتك، بقي حق الدعوة؛ ألنھ كم من أناس نفروا من ھذا الداعیة ونفروا من : ُسامح عن نفسھ بقي حق الشرع، والداعیة إذا تكلم فیھ وقال

ھناك ضوابط لمن أراد أن : ً إذا- نسأل هللا السالمة والعافیة- الخطیب وقام وراءه في الخطبة وتكلم فیھ أو جرحھ أو تطاول في عرضھ ھذا 
كل مسألة ینبغي أن تحد بنازلتھا وأن یفتى فیھا بأمرھا؛ ألن : یقوم یتكلم، ما الكالم الذي یقولھ؟ وما الذي ینبغي علیھ مراعاتھ؟ ولذلك نقول

مر یحتاج إلى انضباط، فإذا أراد أن یتكلم، وتكلم في حق ھذا العالم أو الخطیب أو الداعیة أو الناصح وأساء إلیھ أو انتھك حرمتھ، فإنھ في األ
ًھذه الحالة لو سامح الخطیب والداعیة عن نفسھ بقي حق الشرع، فإن ھذا الشخص تسمى باسم الدعوة، ولذلك لو أن حارسا یحرس عمارتك  َ

تك فجاء شخص فضربھ وھو یحرس عمارتك العتبرت ذلك إساءة إلیك كما ھو إساءة إلیھ، و المثل األعلى، فكیف بمن قام على أو بی
، أترى ربك ال یفي بعھده ووعده؟ ولذلك قل أن تجد أحدا تصدر ألھل  ًحدود هللا أن تنتھك؟ ومحارم هللا أن تعتدى؟ وذكر با ووعظ با

 العاجلة واآلجلة، ومن شاء صدق ومن شاء -إذا استطال في أعراضھم ًخاصة-ال وجدت دالئل عقوبة هللا عز وجل العلم وأھل الفضل إ
ّكذب، فا عز وجل بالمرصاد وھو عزیز ذو انتقام، فھذا األمر نضیق فیھ ونشدد؛ ألننا نعلم أن ھذه األمة قامت على التربیة واألدب، وما 

:  عمر بن الخطاب مع أبي بكر الصدیق رضي هللا عنھ عند أبي بكر دلیل وعنده دلیل ویقول رضي هللا عنھاستقام أمرھا إال باألدب، وھذا
أمرت أن أقاتل الناس حتى یشھدوا أن ال إلھ إال : (ًكیف تقاتل قوما یشھدون أن ال إلھ إال هللا وقد سمعت رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم یقول

:  ویقول عمر - ھذا لھ دلیل وھذا لھ دلیل-إنھا لقرینتھا بكتاب هللا، وألقاتلن من فرق بین الصالة والزكاة : لومع ذلك یصر أبو بكر ویقو) هللا
رأیت هللا شرح : وما ذكر حجة ودلیل، قال) فعلمت أنھ الحق: وھذا كلھ على األدب، قال. فما ھو إال أن رأیت هللا شرح صدر أبي بكر (

، وهللا عز وجل وفقھ فرضي بعلمھ وفضلھ، ولذلك كنا مع العلماء وكنا مع المشایخ نجلس في مجالسھم ھو أعلم منھ: یعني. صدر أبي بكر 
ونسمع من كالمھم، وفي بعض األحیان ربما تعرضوا للمسألة بدلیل واحد وفیھا عشرات األدلة، فیأتي الشیطان ویحاول أن ینتقص العالم 

 ھل إذا صلى اإلمام ونسي -فھذا لحكمة من هللا عز وجل-أخطأ في القراءة ولھ قدم راسخة ًوھذا طبیعي جدا؛ كذلك اإلمام لو صلى ونسي أو 
ًآیة في قصار السور وھو من حفاظ القراءات ُیطعن فیھ أو ُینقص من قدره؟ كال وهللا، فھذه حكم من هللا عز وجل أنھ ربما تحصل الزلة 

ًفظ قلبھ من انتقاص أمثال ھؤالء سرا وجھرا، ونشدد في ھذا؛ ألننا وجدنا األمة ویحصل الشيء الیسیر فیدخل الشیطان، فعلى اإلنسان أن یح ً
قامت واستقامت أمورھا على األدب، ووهللا ثم وهللا إننا سنلقى هللا یوم نلقاه وقد ربینا الناس على حمل حرمات العلماء وال نربیھم على 

بغي أن یوضع في نصابھ، یرضى من یرضى، ویسخط من یسخط؛ ألن علینا أن جرحھم وانتھاك حرماتھم وثلبھم والتشھیر بھم، فھذا أمر ین
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ًنرضي هللا عز وجل، فالواجب على العلماء والخطباء وطالب العلم حتى بعضھم مع بعض أن یربي بعضھم بعضا على تعظیم حرمة المسلم 
ایتھا وصیانتھا، والخوف من هللا سبحانھ وتعالى في ذلك، ًفضال عن الداعیة إلى هللا، فما قامت أمور ھذه األمة إال بحفظ ھذه الحقوق ورع

  .نسأل من هللا العظیم رب العرش الكریم أن یعصمنا من الزلل، وأن یوفقنا في القول والعمل
 
 
 
 

 [2[ كتاب العدد -شرح زاد المستقنع 
ھا، ومن األنواع المترتبة تقسیمھا على حال المعتدات على أنواع، فإما أن یكون التقسیم بحسب سبب العدة، أو بحسب حال المعتدة نفس

 .الحامل، وعدتھا تكون مدة حملھا، فإذا وضعت حملھا انتھت عدتھا على تفاصیل في أحكامھا: المعتدة
 عدة الحامل

 
 

أما . وصحبھ أجمعینبسم هللا الرحمن الرحیم الحمد  رب العالمین، والصالة والسالم على أشرف األنبیاء والمرسلین، نبینا محمد وعلى آلھ 
إجمال قبل البیان، جمع رحمھ هللا ) والمعتدات ست: (قولھ رحمھ هللا تعالى]. والمعتدات ست: فصل: [فیقول المصنف رحمھ هللا تعالى: بعد

یجملون األحكام ثم أصناف المعتدات، فالنساء الالتي تثبت العدة في حقھن ستة أنواع، وقد بینا غیر مرة أن من عادة العلماء رحمھم هللا أنھم 
وعدتھا من موت وغیره : الحامل: [قال رحمھ هللا. یفصلونھا، وبینا محاسن ھذا وأنھ مقتبس من ھدي الكتاب وسنة النبي صلى هللا علیھ وسلم

ًالحامل، فإذا كانت المرأة حامال؛ فإن عدتھا أن تضع حملھا كامال، وینف: النوع األول من المعتدات]. إلى وضع كل الحمل صل عنھا؛ ألن هللا ً
َّوأْوالت األْحمال أجلُھن أْن یضْعن حْملُھن : تبارك وتعالى یقول ََّ َ َ َ َ َ َ ََ َُ ِ َ ُ . ، فبین سبحانھ وتعالى أن عدة المرأة الحامل أن تضع الحمل]4:الطالق[ُ

: أن تلقیھ وقد اكتمل وتم، والحالة الثانیة: لىالحالة األو: أ، تلقیھ المرأة وتخرجھ، وال یخلو من حالتین: القسم األول: والحمل ینقسم إلى قسمین
أن تلقیھ قبل التمام واالكتمال، فإذا أخرجت المرأة حملھا ونفست، وانفصل الولد عنھا؛ فإنھ یحكم بخروجھا من عدتھا، وال یشترط انقطاع 

َوأْوالت األْحمال أجلُھن أْن ی: الدم عنھا، فالعبرة بوضع الحمل؛ لقولھ تعالى َ َ ََ ََّ ُ ِ َ ُ َّضْعن حْملُھن ُ َ َ َ وھي أن تلقي : وأما الحالة الثانیة]. 4:الطالق[َ
الحمل قبل تمام المدة فال یخلو إلقاؤھا إما أن یكون بعد تخلق الجنین، وإما أن یكون قبل تخلق الجنین، فإن ألقتھ قبل تخلق الجنین فإنھا ال 

قال رحمھ . و الخلقة أو بعد نفخ الروح فیھ فإنھ یحكم بخروجھا من عدتھاتخرج من عدتھا، وأما إذا ألقتھ بعد التخلق وفیھ صورة اآلدمي أ
إذا ألقت المرأة وأسقطت، تتفرع علیھا أحكام : تصیر أم ولد إذا ألقت ما فیھ صورة اآلدمي، وھذه المسألة]. بما تصیر بھ األمة أم ولد: [هللا

مامھ واكتمالھ نظرنا فیھ، فإن كانت فیھ صورة اآلدمي وصورة الخلقة فھذا یؤثر في العبادات والمعامالت، فإذا ألقت المرأة ما في بطنھا قبل ت
یحكم بأنھا قد خرجت من عدتھا، وأما : الدم یعتبر دم نفاس إن جرى منھا قبل إلقائھ، وفي المعامالت: في العبادات والمعامالت، ففي العبادات

ًذه الحالة ال یكون الدم دم نفاس، وإنما ھو دم استحاضة، فیكون نزیفا تغسلھ ثم إذا كان الذي ألقتھ لیس فیھ صورة خلقة اآلدمي فإنھ في ھ
اإلسالب واإلسقاط ینظر بھ إلى الشيء الذي أسلبتھ وأسقطتھ؛  :ًإذا. ًتتوضأ وتصلي، وال یمنع صوما وال صالة، وتعتبر في حكم الطاھرات

 تثبت فیھ األحكام في العبادات والمعامالت، وإن كانت لیست موجودة فإن حصلت فیھ صورة التخلق وصورة اآلدمي ولو كانت ناقصة فإنھ
  .أن تصیر األمة أم ولد، وحینئٍذ تعتق على سیدھا بعد موتھ: فیھ صورة اآلدمي فال تثبت فیھ ال العبادات وال المعامالت، وھذا ھو ما عبر بھ

 
 عدم اعتبار وضع الحمل في العدة إذا كان الزوج ال یولد لمثلھ

 
 
إذا طلق الزوج ]. ًفإن لم یلحقھ لصغره أو لكونھ ممسوحا، أو ولدتھ لدون ستة أشھر منذ نكحھا ونحوه وعاش لم تنقض بھ: [ال رحمھ هللاق

ًامرأتھ وكانت حامال فإما أن یكون ممن یولد لمثلھ، وإما أن یكون ممن ال یولد لمثلھ، فإن كان ممن یولد لمثلھ فالولد للفراش؛ لحدیث رسول 
عدتك وضع الحمل، وأما إذا كان قد طلقھا وتبین فیھا الحمل :  صلى هللا علیھ وسلم، فكل من طلق امرأتھ بعد الدخول وھي حامل نقول لھاهللا

. ممسوح اآللة الذي لیس لدیھ عضو، فحینئٍذ یحكم بعدم االعتداد بھذا الحمل: الصغیر ومثل: یولد لمثلھ ویتعذر منھ الحمل مثل وھو ممن ال
لو حملت ووضعت فالحمل لیس منھ، وحینئٍذ ال تعتد بھذا الحمل، وبعد انتھاء حملھا تعتد كعادتھا من األقراء، ألن ھذا : یعني) تنقض بھلم (

، أو وطئھا أحد وھي نائمة، ففي ھذه الحالة ال  الحمل فیھ شبھة الزنا بأن یكون من غیره كما لو اعتدي علیھا فأكرھت على الزنا والعیاذ با
األصل أن الحامل تخرج من عدتھا بوضع الحمل، لكن یشترط أن یكون الحمل : ومراد المصنف أن یقول. ًحكم بكون الحمل مؤثرا في العدةی

ّكیف یكون الحمل من غیره؟ إذا تبینا أن مثلھ ال یحمل كالصبي، ومثل من كان . للرجل الذي تعتد من طالقھ، فإذا كان الحمل من غیره فال
بینا أن ). أو ولدت لدون ستة أشھر منذ نكحھا. (، فإنھ في مثل ھذا الحالة تبقى حتى تضع حملھا ثم تستأنف عدتھا من طالقھاممسوح اآللة

العلماء رحمھم هللا اختلفوا في أقل مدة الحمل، فإذا كان الذي دلت علیھ النصوص أنھ ال یمكن أن یكون الحمل قبل ستة أشھر؛ وذلك ألن هللا 
ًحْملُھ وفصالُھ ثالثون شْھرا َو: تعالى یقول َ َ َ َ َُ َ ُ ً، فبین أن مدة الحمل ومدة الرضاع ھي ثالثون شھر، والثالثون شھرا إذا فصلت ]15:األحقاف[ُِ

َوالوالَدات ُیْرضْعن أْوالَدُھن حْول: سنتان؛ لقولھ تعالى: ًمنھا مدة الرضاع بقیت مدة الحمل، ومدة الرضاع أربع وعشرون شھرا أي َ َ َ ََّ ِ َِ ُ ِْین كاملْین ْ َِ ِ َ
فبقیت من الثالثین ستة أشھر، فأصبحت الستة أشھر ھي أقل مدة الحمل، فإذا وضعت الولد في أقل منھا حینئٍذ ال ینسب لھ، وال ] 233:البقرة[

  .یعتد بھذا الحمل في خروج المرأة من عدتھا إذا أخرجتھ
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 أكثر مدة الحمل
 
 

أكثر ما وجد في حمل المرأة أنھا تستمر إلى أربع سنوات، وذكر عن بعض أئمة السلف : قیل]. ینوأكثر مدة الحمل أربع سن: [قال رحمھ هللا
ال : الموجود، وھو أكثر ما وجده العلماء وتكرر حتى قال بعض أھل العلم رحمھم هللا أنھ مكث في بطن أمھ أربع سنین، وھذا ھو الغالب

ت المرأة في عصمة الرجل وتأخر حملھا إلى أربع سنین، فإنھ یحكم ببقائھا في عدتھا فلو كان: ًیعرف بأكثر من أربع سنین، وبناء على ذلك
  .حتى تضع ھذا الحمل

 
 أقل مدة الحمل

 
 

وأقل مدة الحمل ستة أشھر لما ذكرنا من داللة اآلیتین الكریمتین، حیث بین هللا تعالى أن مدة الحمل ]. وأقلھا ستة أشھر: [قال رحمھ هللا
ِوالوالَدات ُیْرضْعن أْوالَدُھن حْولْین كاملْین : ً شھرا، وأن مدة الرضاع سنتانوالرضاع ثالثون َِ َِ َّ ِ َِ َُ َ َ ََ فبقیت ستة أشھر، وھذا قضاء ] 233:البقرة[ْ

  .أصحاب النبي صلى هللا علیھ وسلم أنھم اعتبروا أن أقل المدة ستة أشھر
 

 غالب مدة الحمل
 
 

ًلغالب أن المرأة تضع حملھا في مدة تسعة أشھر، تزید قلیال أو تنقص قلیال، وعلى كل حالا]. وغالبھا تسعة أشھر: [قال رحمھ هللا ففائدة : ً
الحمل تكون من جھة النسبة وترتب األحكام، فإذا وضعتھ قبل أقل مدة الحمل فالحمل لیس لھ، فإذا كان العقد  معرفة أقل الحمل وأقصى مدة

ل، فلو لم تتم مدة الحمل فیما بعد محرم، كأن تضعھ في خمسة أشھر بعد محرم فإننا ال نحكم بكونھ في بدایة محرم اعتبرنا منھا أقل مدة الحم
ولده، وتكون قد حملت بھ قبل العقد، وحصل وطء من غیره فال ینسب إلیھ، وھكذا لو أنھا وضعت فوق أربع سنین، فإنھ ال ینسب إلیھ، وال 

دتھا إذا ثبت نسبة الحمل إلیھ، وال یحكم بخروجھا من العدة إذا ثبتت نسبة الحمل إلى غیره تترتب علیھ األحكام من حیث العدة، فتخرج من ع
  .أو تعذرت نسبتھ إلیھ

 
 حكم إسقاط النطفة والعلقة والمضغة واألجنة

 
 

إسقاط ما في البطن من : لةھذه المسألة وھي مسأ) ویباح إلقاء النطفة]. (ًویباح إلقاء النطفة قبل أربعین یوما بدواء مباح: [قال رحمھ هللا
وقد أجمع العلماء رحمھم هللا على أنھ ال یجوز أن تجھض : وھذا اإلسقاط واإلجھاض لألجنة فیھ تفصیل. النطفة والعلقة والمضغة واألجنة

 إذا أعانھا الطبیب وتسقط األجنة بعد نفخ الروح، وأنھ إذا نفخت الروح في الجنین وأسقطت المرأة ذلك الجنین فإنھا تعتبر قاتلة، وھكذا
ًفأعطاھا دواء أو عالجا لإلسقاط، وھكذا لو أعانت المرأة أو الرجل من النساء على اإلسقاط بترویع أو تخویف أو حمل ثقیل ونحو ذلك فإذ . ً

ففیھ خالف بین أھل أما قبل نفخ الروح . نفخ الروح فال یجوز إسقاط األجنة؛ ألنھا أنفس محترمة، وھذا محل إجماع بین العلماء رحمھم هللا
یجمع خلق أحدكم في : (العلم رحمھم هللا، والذي دل علیھ حدیث ابن مسعود رضي هللا عنھ في الصحیح أن النبي صلى هللا علیھ وسلم قال

الحدیث فدل ھذا ) ًبطن أمھ أربعین یوما نطفة، ثم یكون علقة مثل ذلك، ثم یكون مضغة مثل ذلك، ثم یرسل الملك فیؤمر فینفخ الروح فیھ
ومن ھنا اختلف فیما قبل نفخ الروح، ھل یجوز أو ال یجوز؟ فمن أھل العلم رحمھم هللا . ًعلى أن نفخ الروح یكون بعد مائة وعشرین یوما

إنھ ال یجوز، ومن أھل العلم من رخص فیھ وجوز، وكال القولین موجود في المذاھب األربعة، إال أن الذین : من حرم ذلك ومنعھ وقال
من الحنفیة والمالكیة رحمھم هللا وبعض أصحاب اإلمام أحمد، والشافعیة استدلوا بأدلة صحیحة قویة، فإن األصل في األجساد شددوا 

واألرواح أنھ ال یجوز اإلقدام على العبث بھا أو تعریضھا للتلف أو تغییر الخلقة، وھذا أصل دلت علیھ نصوص الكتاب والسنة، فإن هللا لما 
ُرن خلق هللا : تغییر الخلقة: ان ذكر منھاذكر قبائح الشیط ِوآلُمرنُھم فلُیبتكن آذان األنعام وآلُمرنُھم فلُیغیِّ َّ َ َْ َ َ ََّ ََّ َّ َ َ َّ َْ َْ َ َ َ َ َ َِ ْ ُ َِّ فأخبر هللا تبارك وتعالى ] 119:النساء[َ

یث الصحیح الذي تقدمت اإلشارة إلیھ أن أن مما یسولھ الشیطان لعصاة بني آدم العبث في خلقتھ، وقد نص النبي صلى هللا علیھ وسلم في الحد
َثم خلقنا النطفة : ولذا قال) ًیجمع خلق أحدكم في بطن أمھ أربعین یوما نطفھ، ثم یكون علقة مثل ذلك: (ما قبل نفخ الروح من الخلقة، ولذا قال ُّ ََ َ َْ ُْ َّ

ًعلقة  َ َ ال یجوز العبث في الخلقة، حتى أن النبي صلى هللا علیھ وسلم ًفدل على أنھا من الخلقة، ونص السنة یدل أیضا على أنھ ] 14:المؤمنون[َ
 -والعیاذ با-فجعل العلة في اللعن ) المغیرات خلق هللا: (لما لعن الواشرة والمستوشرة، والواصلة والمستوصلة، والواشمة والمستوشمة قال

ھ الصالة والسالم بنص الكتاب والسنة على أن مراحل إقدامھن على تغییر خلق هللا عز وجل، وثبت في الحدیث الصحیح من كالمھ علی
ًثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة ُمْضغة : التخلق ھي كما في قولھ هللا ًَ َ َ َ َ َ ُّ ََ َ َ َ َ َ َ ََ َْ ْ ْْ فھذا یدل على أنھا مخلوقة، وأنھا من خلق هللا سبحانھ ] 14:المؤمنون[َُّ

الف ھذه الخلقة وإزھاقھا حرام؛ ألن األصل الشرعي یقتضي تحریمھا، ولم نجد في كتاب هللا وتعالى؛ ألنھ نسب الخلقة إلیھ، فاإلقدام على إت
ثم استدلوا بالعقل وھو النظر الصحیح، وھو قیاس قوي . ًوال سنة النبي صلى هللا علیھ وسلم تفریقا بین ما قبل نفخ الروح وما بعد نفخ الروح

أرأیتم بیض الصید، فإن هللا حرم : إن ھذه لم تخلق، فقالوا لھم:  قالوا-عض أصحاب المذاھبكب-وھو أن جمھور العلماء منھم من یقول : ًجدا
ال یجوز، وفیھ الضمان، مع أن بیض الصید سیئول إلى الخلقة المكتملة، : علینا قتل الصید، فسئلوا عن بیض الصید ھل یجوز إتالفھ؟ فقالوا
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ء، ثم ال یشك عاقل على أن ھذا خلق هللا عز وجل الذي سیئول إلى الخلقة المعتبرة وھذا یدل على حرمة اإلقدام على إتالف ھذه األشیا
ًشرعا، فبأي دلیل یقدم على إسقاطھ ومنعھ من البقاء؟ وھذا الفعل یخالف األصول الشرعیة، فإن من المقاصد األصلیة في النكاح تكثیر سواد 

وھذا یمنع مقصود الشرع من النكاح، ) حوا تناسلوا تكاثروا فإني مفاخر بكم األممتناك: (ًاألمة، ونسل األمة، وھذا الفعل یضاد تماما قولھ
الشرعیة واألدلة أنھ لیس ھناك دلیل قوي یدل على جواز اإلقدام على إسقاط األجنة قبل التخلق أو  فالذي تطمئن إلیھ النفس من حیث األصول

صل تدل علیھ أدلة الكتاب والسنة، وكون النبي صلى هللا علیھ وسلم یخبر أن بعد التخلق، أو قبل نفخ الروح أو بعد نفخ الروح، وھذا األ
ًالروح ال تنفخ إال بعد المائة والعشرین یوما لیس فیھ دلیل على جواز إتالف ھذه الخلقة، فإن العبث بھذه الخلقة واإلسقاط لألجنة لھ آثار 

قدمت على تعاطي الدواء أو تعاطي األسباب التي تسقط الجنین فإنھ البد من وجود سلبیة، وحتى األطباء أنفسھم یقررون ھذا، فإن المرأة إذا أ
أثر لھذا التعاطي ولھذا الفعل، والبد من وجود تبعات ومضاعفات تضر بالمرأة وتضر بجسدھا، وال یمكن أن اإلنسان یشك في ھذا، فالجسد 

البد لھ من أثر، ولو تعاطت األسباب الشنیعة الفظیعة من الترویع أو حمل إذا أخرج عن عادتھ وطبیعتھ البد أن یتضرر، فلو استعمل الدواء 
األشیاء الثقیلة فإنھا قد تسلب ویحدث معھا نزیف وتضطرب عادتھا، ویحدث لھا من األضرار في جسدھا ما ال یخفى في كثیر من األحوال 

صوص الشرع وأصول الشریعة أن الواجب على الطبیب أن یقدم فالذي نعرفھ من ن: التي یفعل أو یقدم فیھا على اإلسقاط، وبناء على ذلك
على عالج األبدان ووقایتھا من الضرر، أما أن یقدم على إسقاط األجنة والعبث في خلقة هللا عز وجل فھذا لیس لھ دلیل ال من كتاب هللا وال 

حد وھو حدیث ابن مسعود الذي تقدم وقد أجبنا عنھ، بل من سنة النبي صلى هللا علیھ وسلم ولیس للذین قالوا بجواز اإلسقاط إال دلیل وا
حدیث ابن مسعود رضي هللا عنھ یقوي عدم جواز اإلسقاط؛ ألنھ یدل أنھ من خلق هللا، والنصوص تدل على عدم العبث في خلق هللا فیقتضي 

القول بجواز اإلسقاط، والذي تطمئن إلیھ ًثم أیضا تجد نفس المذاھب واألقوال التي أجازت اإلسقاط تجدھا مضطربة في الفتوى و. المنع
  .النفس ترك ھذه األجنة وترك ھذه الخلقة وعدم إقدام األطباء على إسقاط األجنة سواء كان قبل نفخ الروح أو بعده

 
 حكم إسقاط الجنین إذا غلب على الظن ھالك المرأة

 
 

الطبیب أنھ سیفضي إلى ھالك المرأة وموتھا، وھذا یسمى عند األطباء إذا كان بقاء الجنین یغلب على ظن : منھا: لكن تستثنى من ھذا مسائل
أن الجنین یتخلق في غیر موضعھ الطبیعي، ثم ینتفخ ویفجر القناة ثم ینفجر في : بالحمل المنتبذ أو الحمل القنوي أو الحمل المھاجر، وحقیقتھ

یجوز التدخل الجراحي إلخراج ھذا الجنین إن تعذر إسقاطھ؛ وذلك إلنقاذ بطن المرأة فیقتل المرأة ویموت ھو بنفسھ، فحینئٍذ یجوز اإلسقاط، و
نفس محرمة، ولیس من باب إسقاط األجنة، وإنما ھو تالٍف لضرر، فالحیاة المتیقنة مقدمة على الحیاة المظنونة، فنحن ال یمكننا أن نعرض 

حیاة الجنین نفسھا مستبعدة؛ ألنھ إذا تم االكتمال : ن بعض األطباء یقولحیاة األم الیقینیة للخطر والضرر بسبب حیاة قد تبقى وقد ال تبقى؛ أل
: حتى حیاة الجنین غیر مستقرة، وبناء على ذلك: ًإذا. ًفي ھذا الموضع سیفجر القناة، فیموت الجنین في بطن األم، وتموت األم تبعا لذلك

م للھالك والضرر، وھذا من باب درء المفسدة العظمى بالمفسدة یجوز إسقاط الجنین في مثل ھذه الحالة وأشباھھا مما تتعرض فیھ األ
ومن ) ًإذا تعارض مفسدتان روعي أعظمھما ضررا بارتكاب أخفھما: (الصغرى؛ ألن نصوص الكتاب والسنة دالة على ھذه القاعدة التي ھي

لة، وھذا یدل على أنھ یجوز إتالف األقل لما ھو أعظم ًأن الخضر علیھ السالم كسر لوحا من السفینة ألجل إنقاذ السفینة كام: األدلة على ذلك
منھ، والجنین ھنا لیس في مقام األم، وكذلك حیاتھ لیست غالبة وال متیقنة، فتقدم الحیاة المتیقنة وھي حیاة األم على الحیاة الموھومة، وھذا 

ًأتعبتني تربیة األوالد، وأرید ما بین األوالد تفاوتا؛ فھذه : قولأما بالنسبة لتساھل المرأة في ھذا األمر، وت. ھو الذي یفتى فیھ بجواز اإلسقاط
للعدوان على ھذه الحدود الشرعیة من العبث بخلقة هللا عز وجل، وتعریض األنفس  كلھا شھوات ونزوات، ورغبات النساء لیست موجبة

ة النبي صلى هللا علیھ وسلم ضمان األجنة كما جاء للضرر، وإزھاق األرواح، خاصة إذا كان بعد نفخ الروح، فإن هللا عز وجل شرع في سن
في قصة المرأتین لما اقتتلتا، فرمت إحداھما األخرى فألقت جنینھا، فقتلتھا وألقت ما في بطنھا، فأمر النبي صلى هللا علیھ وسلم بضمان 

رع للزوج أن یمنع زوجتھ؛ ألن الولد ولده، إال على النساء أن یتقین هللا عز وجل، ویش: فعلى كل حال. الجنین، وھذا یدل على أنھ لھ حرمة
إذا قرر األطباء أن المرأة تتعرض للخطر والضرر كما ذكرنا فھذا یستثنى، وال یجوز للطبیب أن یعین على مثل ھذه األعمال لما فیھا من 

عند : یعني). بدواء مباح: (لھ رحمھ هللاقو. االعتداء على حرمات هللا عز وجل، واإلقدام على إتالف األجساد والعبث فیھا دون مسوغ شرعي
 أن -إن شاء هللا-ًالحالة یشترط أن یكون الدواء مباحا، وسیأتینا  في ھذه: من یقول بجواز اإلسقاط قبل األربعین وقبل بدایة التخلق، یقولون

) إن هللا لم یجعل شفاء أمتي فیما حرم علیھا: (لالحنابلة وطائفة من أھل العلم ال یجیزون التداوي بالمحرم؛ ألن النبي صلى هللا علیھ وسلم قا
ًیشترطون أن یكون الدواء مباحا، وأن تكون الوسیلة وسیلة : فھذا الحدیث یدل على أنھ ال یجوز التداوي بالمحرمات، وبناء على ذلك

  .مشروعة، ولیست بوسیلة ممنوعة
 

 األسئلة
 
 
 
 

 حكم تناول األدویة التي تزید في اإلخصاب
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، والصالة والسالم : ھناك بعض األدویة تزید من اإلخصاب وإمكانیة الحمل، فھل یجوز تناولھا رغبة في الحمل؟ الجواب: السؤال الحمد 
فالمسائل الطبیة النازلة الجدیدة تحتاج إلى أن ال یفتى فیھا إال بعد الجلوس مع األطباء ومن : أما بعد. على خیر خلق هللا وصحبھ ومن وااله

األدویة التي تستعمل لإلخصاب ھل ھناك بدیل، وھل ھناك ضرر یترتب على ھذا الدواء؟ : ًمثال. ة في ھذه المسائل؛ لمعرفة حقیقتھالھم خبر
ألنھ قد تكون ھناك مضاعفات، وھل إذا استخدم ھذا الدواء ال تتضرر المرأة، وھل إذا حصل حمل ال یتضرر الحمل وال تنتج آثار سیئة على 

مور والتساؤالت كلھا ال یجیب عنھا إال األطباء المختصون، ولیس كل طبیب یصلح ألن یأتمنھ العالم أو یسألھ عن ھذه الحمل؟ ھذه األ
المسائل، ففي بعض األحیان یكون الطبیب عنده تحمس لحل الشيء أو تحلیل الشيء، فإذا كان عنده تحمس فشھادتھ شھادة متھم، ولذلك یقول 

ٍوما ُھو على الغْیب بضنین : الظنین في لغة العرب المتھم كما قال تعالى) ال تجوز شھادة خصم وال ظنین(: النبي صلى هللا علیھ وسلم ِ َِ َ َ َ َِ َ ْ َ
كما أخبر -إذا كان عنده حرص على الشھادة ویشھد قبل أن یستشھد : والعلماء عندما ذكروا الشھادة قالوا) بظنین((، وفي قراءة ]24:التكویر[

خیر القرون قرني ثم الذین یلونھم ثم الذین : ( ال تقبل شھادتھ، ولذلك في حدیث عمران بن حصین رضي هللا عنھ-وسلمالنبي صلى هللا علیھ 
فھذا یدل على أنھ حرص على الشھادة، ) ثم یأتي أقوام یشھدون ولم یستشھدوا: فال أدري أذكر بعد قرنھ قرنین أو ثالثة، ثم قال: یلونھم، قال

ھادتھ، فالذي یحرص على تحلیل األشیاء متھم؛ ألن لھ مصلحة في تحلیلھ، أو یرید أن یقنع الناس حتى یتعالجوا وھذا موجب للتھمة في ش
عنده، فمثل ھذا ال تقبل شھادتھ؛ ألنھا محل حرص على التحلیل وسیؤثر ھذا الحرص على بیان السلبیات، وسیؤثر ھذا الحرص على بیان 

عنھ، ولذلك إذا بین الطبیب حقیقة الدواء، أو حقیقة الطریقة، أو حقیقة األمر الذي یسأل عنھ المضاعفات، وكشف حقیقة الشيء المسئول 
فھذه األدویة من حیث األصل مشروعة لتكثیر سواد األمة، والوسائل تأخذ حكم . حینئٍذ تنكشف األمور ویمكن للعالم أن یفتي بالحل والتحریم

ه ضعف في اإلنجاب، أو المرأة عندھا ضعف في اإلخصاب واإلنجاب فتعاطت األدویة من مقاصدھا، فإذا كان ال یستطیع أن ینجب أو عند
لكن، ما طبیعة . ، ھذا من حیث األصل العام)أن الوسائل تأخذ حكم مقاصدھا: (أجل أن تنشط فھذا في األصل العام وسیلة لمشروع، والقاعدة

الرجال لھم وضع، والنساء لھن وضع، فالنساء قد یكشف في عالجھا : ًمثال. عالجھذه األدویة، وما ھي الطریقة التي یتم بھا استخدام ھذا ال
عن العورة، وقد تلمس العورة، وقد یولج في الفرج شيء، وھذا كلھا محاذیر شرعیة البد من النظر فیھا، لكن األصل العام من حیث تكثیر 

ن ھذه األدویة تحتاج إلى نظرة ومعرفة عن طریق األطباء الذین لھم ًسواد األمة، وحصول الذریة فھو أمر سائغ شرعا وال إشكال فیھ، لك
فاألصل یقتضي الجواز، ولكن قد یكون ھذا النوع من الدواء ال یجوز استعمالھ، وھذا معروف، حتى مرض الرأس قد یكون . إلمام بھذا

عفات ال یجوز استخدامھ مع وجود المسكن الذي ھذا المسكن الذي لھ مضا: عالجھ بمسكن لھ مضاعفات، ومسكن لیس لھ مضاعافات، فنقول
إنما حرم تعاطي ھذا النوع من الدواء لعلة، واإلشكال أن بعض . ال: فھل معنى ذلك أن عالج الرأس محرم؟ الجواب. ال مضاعفات فیھ

األطباء وسؤال من عنده إلمام الفتاوى تنظر إلى األصل العام، واإلطار العام دون النظر إلى الحقیقة، والسبب في ھذا عدم الرجوع إلى 
والرجوع إلى األطباء ال یكفي فیھ أن ترجع إلى واحد أو اثنین، وال یكفي أن ترجع إلى طبیب عنده علم نظري ولیس عنده علم . وخبرة

 ذلك كان تطبیقي، فكلما كان الطبیب عنده علم نظري وتطبیقي وممارسة وتخصص فیما یسأل عنھ، ومرور على الحاالت المختلفة، كلما
تعاطي األسباب التي ال محذور فیھا لإلخصاب واإلنجاب ال بأس بھ وال حرج، وهللا : وعلى كل حال فمن حیث األصل العام. أجلى وأوضح

  .تعالى أعلم
 
 
 
 

 حكم تسمیة المولود والعقیقة عنھ إذا مات
 
 

إذا مات المولود بعد سبعة أیام فالسنة أنھ یعق عنھ :  الجوابإذا مات المولود بعد والدتھ بأیام فھل تجب تسمیتھ والعقیقة عنھ؟: السؤال
وقد نص العلماء رحمھم هللا على أن السنة في ) كل غالم مرھون بعقیقتھ، تذبح عنھ یوم سابعھ: (ویسمى؛ ألن النبي صلى هللا علیھ وسلم قال

ل أن یتمكن والده من ذبحھا، فإنھ یذبحھا ویتداركھا؛ ألن النبي العقیقة أن تكون في السابع، فإذا تأخر الوالد عن ذبحھا ثم توفي المولود قب
َكل نفس بما : الحبس، كما قال تعالى: والمرھون أصلھ من الرھن، والرھن في لسان العرب) كل غالم مرھون: (صلى هللا علیھ وسلم قال ِ ٍ ْ َُ ُّ

ٌكسبت رھینة  َ ْ َِ َ َ یدل على مشروعیة العقیقة عنھ، وكونھ یبقى أو یموت ھذا ال تأثیر فیھ مرھونة، فھذا : أي. مفعولة: فعیلة بمعنى] 38:المدثر[َ
  .ما دام أنھ بلغ ھذا الوجھ، وهللا تعالى أعلم

 
 
 
 

 حكم صالة النافلة أربع ركعات متصلة
 
 

ًوسلم صالھا أربعا في صالة اللیل ال إشكال؛ ألن النبي صلى هللا علیھ : ھل یجوز أن تصلى النافلة أربع ركعات متصلة؟ الجواب: السؤال
 أنھ ال بأس أن یصل األربع - وهللا أعلم- ولم یجلس إال في آخرھا صلوات هللا وسالمھ علیھ، وفي صالة النھار فیھ خالف، والذي یظھر 

تسلیمة بتسلیمة واحدة، كأن یدخل قبل صالة الظھر فیما بین األذان واإلقامة ویخشى أن تقام الصالة لو فصل بتسلیمتین، فیجمع األربع ب
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ًواحدة، فال بأس بذلك وال حرج علیھ، وال یجلس في التشھد األول إذا صلى أربعا، خالفا لبعض أصحاب اإلمام أبي حنیفة رحمھم هللا، بل  ً
  .ًیصل األربع ویجلس في آخرھا تأسیا بالنبي صلى هللا علیھ وسلم، وهللا تعالى أعلم

 
 
 
 

 حكم الدم الخارج بعد انتھاء العادة بأیام
 
 

: من حیث األصل: إذا أتت المرأة الدورة الشھریة ثم انقطع الدم بعد المدة المعتادة، ثم بعد ذلك بأیام رجع الدم فماذا تفعل؟ الجواب: السؤال
 كل امرأة جلست أیام عادتھا حتى أتمتھا ثم جاءھا الدم بعد ذلك قبل تمام أقل الطھر فإنھ دم استحاضة ولیس بدم حیض؛ ألن النبي صلى هللا

لتنظر األیام التي كانت تحیضھن قبل أن یصیبھا الذي أصابھا، فإذا ھي خلفت ذلك فلتغتسل ثم : (علیھ وسلم قال في المرأة المستحاضة
دعي الصالة : (فقولھ علیھ الصالة والسالم) دعي الصالة أیام أقرائك: (وقال كما في حدیث فاطمة رضي هللا عنھا في الصحیحین) لتصلي

ًلكن إذا عاودھا یوما ویومین ثم انقطع بعد . أیام العادة التي كنت تحیضینھا، فدل على أن العبرة بأیام الحیض المعتادة: یعني) كأیام أقرائ
في الیوم العاشر والحادي عشر، ثم انقطع، فتنتظر ثالثة   ثالثة أیام ثم انقطع الدم بعد ثمانیة أیام، ثم عاودھا- ًمثال-ذلك؟ إذا كانت عادتھا 

ھر، فإن عاودھا في الثالثة أشھر بھذه الصفة فقد انتقلت إلى عشرة أیام، لكن انتقلت إلى عشرة أیام منفصلة فتصبح عادتھا ثالثة أیام أش
متتابعة ویومان منفصالن، وھذا یحدث عند بعض النساء وتكون عادتھا قد انتقلت في الشھر الثالث، فإذا جاءھا على ھذه الصفة فالعادة تنتقل 

العدد الجدید انفصل الدم أو انقطع، فلو اتصلت یومان بالعادة فأصبحت العادة عشرة أیام تنتقل العادة إلى عشرة أیام، ولو انفصل ولم إلى 
ًیتصل فتكون عادتھا ثمانیة أیام ثم ینقطع یوما أو یومین ثم یأتي بعد ذلك دم لیومین وتكرر معھا ثالثة أشھر بھذا المعنى فقد أصبحت عادتھا 

  .ن الثمانیة منتقلة إلى العشرة، فالیومان تابعان للحیض إذا ثبت ذلك في ثالثة أشھر متتابعة، وهللا تعالى أعلمم
 
 
 
 

 ًحكم صیام المرأة الحائض إذا استخدمت عالجا یمنع نزول دم الحیض
 
 

األدویة التي تستعمل لمنع الحیض ذكر : ًأوال: ًلو شربت المرأة دواء یمنع حیضھا حتى تتمكن من صیام رمضان فما الحكم؟ الجواب: السؤال
البد من الرجوع إلى أھل الخبرة : ًاألطباء أن لھا ضررا، وذكر بعض أھل الخبرة أنھا قد تتسبب في سرطان الرحم، وھذه المشكلة أقول فیھا

لقھ وصوره، وتبارك هللا أحسن والمعرفة، فأي شيء یخرج البدن عن طبیعتھ سیكون لھ مضاعفات؛ ألن هللا وزن ھذا البدن وقدره وخ
ّفلیس ھناك شيء في البدن یخرج عن اعتدالھ وطبیعتھ إال خلف الضرر والعواقب السلبیة، فھذه الحبوب فیھا ضرر كما یثبت أھل . الخالقین

ً العادة سدى، حتى األجھزة ًالخبرة ذلك، حتى إن من عالماتھا وأماراتھا أن تربك العادة، وهللا سبحانھ ما خلق ھذا الدم عبثا، وال جعل ھذه
العصبیة الموجودة في البدن تتفاعل مع ھذا الحدث الذي خلقھ هللا، وھذا النزیف من الدم الذي یطھر الرحم في مدة معلومة قد یختل ویتأثر 

باء المختصین الذین عندھم نتیجة منع ھذا الدم من الخروج وكل ھذا یبین فساد ھذه األدویة التي تستعمل، وھذا أمر یعرفھ من یرجع إلى األط
ھذه األشیاء ال یجوز تعاطیھا من حیث األصل كما ذكرناه : ًثانیا. درایة ویتكلمون عن ھذا الموضوع بكل وضوح وبكل إنصاف وتجرد

؛ ألن أنھا تصبح طاھرة: ًھل إذا شربت الدواء وانقطع حیضھا تصبح طاھرا؟ خالف بین العلماء، والصحیح: لوجود الضرر، ویبقى السؤال
) فإذا أقبلت الحیضة فدعي الصالة: (هللا علق الحكم على وجود الدم، فإذا لم یوجد الدم فإنھ یحكم بطھرھا؛ ألن النبي صلى هللا علیھ وسلم قال

عض وھذه لم تقبل حیضتھا ألنھ لم یخرج الدم، وبناء على ذلك یحكم بطھرھا، وھذا اختیار طائفة من المتأخرین من أھل العلم، وأشار ب
فرع السماع وإن یكن بتعجیل حیض  إذا شربت ھند ألن تمنع الدم عن الزمن المعتاد بالطھر فاحكما وذلكم: الفضالء إلى ھذه المسألة بقولھ

قبل إبانھ فما تنال الذي قد حاولت من براءة لشیخ خلیل دون ریب وأحجما عن الصوم فیھا والصالة ورجحوا قضاءھما والصوم تقضي 
أنھ یحكم بطھرھا، فلو شربت العالج ثم طافت طواف اإلفاضة صح طوافھا، ولو شربت العالج وصامت أیامھا : لمسألة الصحیحمتمما فھذه ا

من رمضان صح صومھا؛ ألن هللا علق الحكم على وجود الدم، وھو غیر موجود، فیحكم بطھرھا على أصح القولین عند العلماء رحمھم هللا، 
  . وسلم وبارك على نبیھ محمد وعلى آلھ وصحبھ أجمعینوصلى هللا. وهللا تعالى أعلم

 
 
 
 

 [3[ كتاب العدد -شرح زاد المستقنع 
ًشرع هللا سبحانھ وتعالى لمن توفي زوجھا أن تعتد أربعة أشھر وعشرا، وھذه العدة فیھا من الحكم واألسرار الشيء الكثیر، وتختلف أحكام 

 . وعدمھ، والحمل وعدمھ، وكذلك من حیث تعلق عدة أخرى بھا من عدمھالمعتدة ھذه العدة بحسب حالھا من حیث الحیض
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 عدة المتوفى عنھا زوجھا
 
 

بسم هللا الرحمن الرحیم الحمد  رب العالمین، والصالة والسالم األتمان األكمالن على خیر خلق هللا أجمعین، وعلى آلھ وصحبھ ومن سار 
شرع ]. المتوفى عنھا زوجھا بال حمل منھ : الثانیة: فصل: [ ول المصنف رحمھ هللا تعالىیق: أما بعد. على سبیلھ ونھجھ إلى یوم الدین

ٍالمصنف رحمھ هللا في النوع الثاني من النساء المعتدات وھي المرأة التي توفي عنھا زوجھا، وقد شرع هللا عز وجل لھا العدة أربعة أشھر 
َوالذین ُیتوفْون: ًوعشرا، كما قال تعالى َ َ ََّ َ ِ ً منكم ویذُرون أزواجا یتربْصن بأنفسھن أْربعة أشُھر وعشرا َّ ًْ ْ ُ ْ ُ َْ َ َ َ َ َ َ َ َ َ ٍَ َِ َ َ ََ َّ ِ َّ ِِ َ َ ّ، فبین سبحانھ وتعالى لزوم ]234:البقرة[ْ

  على المرأة التي توفي عنھا زوجھا، ودلت السنة على ذلك، كما في حدیث أم حبیبة بنت أبي سفیان رضي هللا عنھا،-التي ھي الحداد-العدة 
ال یحل المرأة تؤمن با والیوم اآلخر أن تحد على میت فوق ثالث لیال إال على : (أنھا سمعت رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم یقول: وفیھ

ًزوج أربعة أشھر وعشرا ، وقد كانت في الجاھلیة تمكث المرأة سنة كاملة بعد وفاة زوجھا، وتجلس في مكان ضیق، وتمتنع من الطیبات )ٍ
ٍات، وتكون بأبشع حال وأسوأ صورة حتى تتم سنة كاملة، فخفف هللا تبارك وتعالى ویسر، ودفع عن عباده ما كان من أمور الجاھلیة والمباح

ًالتي ما أنزل هللا بھا من سلطان، فشرع ھذا الحداد أربعة أشھر وعشرا، وھذا النوع من العدة سواء كان الزوج دخل بھا أو لم یدخل بھا، فكل 
د علیھا زوجھا وتوفي عنھا وھي في عصمتھ سواء وقع الدخول أو لم یقع الدخول فإنھا زوجتھ ترثھ ویرثھا إذا ماتت، فیلزمھا امرأة عق

، سواء دخل بھا أو بعده، ثم تنقسم ھذه )قبل الدخول أو بعده). (المتوفى عنھا زوجھا بال حمل منھ قبل الدخول أو بعده. (الحداد وعدة الوفاة
ًإما أن تكون حامال، وإما أن تكون حائال، فالمرأة الحائل التي ھي غیر حامل ھي التي تكون عدتھا بما : ا زوجھا إلى قسمینالتي توفي عنھ ً

َّوأْوالت األْحمال أجلُھن أْن یضْعن حْملُھن : ًذكرنا، ولكن إذا كانت حامال فإنھا تعتد بوضع حملھا، لقولھ تعالى ََّ َ َ َ َ َ َ ََ َُ ِ َ ُ  هللا عز ، فجعل]4:الطالق[ُ
ّوجل عدة المرأة الحامل أن تضع ما في بطنھا، وقد دل على ذلك الحدیث الصحیح في قصة أبي السنابل بن بعكك رضي هللا عنھ وأرضاه، 
فإن النبي صلى هللا علیھ وسلم أفتى في ھذا الحدیث الصحیح أن المرأة الحامل تعتد بوضعھا لحملھا ولو كان الوضع بعد الوفاة أو بعد 

وفاتھ ولو بدقیقة خرج حملھا وجنینھا فقد خرجت من عدتھا، وھذا حكم هللا،  ًفلو أنھ توفي عنھا الساعة الثانیة ظھرا، وبعد. ق بساعةالطال
فھنا . ٌوهللا یحكم وال معقب لحكمھ سبحانھ وتعالى، وھذا شرعھ وھذا حكمھ، فھو أمر تعبدي، فإذا وضعت الحامل حملھا خرجت من عدتھا

ًأن ال تكون حامال، فإن كانت حامال فإنھا تعتد بوضع الحمل، وجماھیر السلف : ً رحمھ هللا أنھا تعتد أربعة أشھر وعشرا بشرطّبین المصنف ً
وھناك من الصحابة من أثر عنھ القول، بأنھا . على ھذا- رحمھم هللا ورضي هللا عن أصحاب رسولھ صلى هللا علیھ وسلم أجمعین- والخلف 

ًفإن كانت حامال ووضعت بعد الوفاة بأسبوع أو بشھر أو بشھرین أو بثالثة فإنھا تعتد عدة الوفاة أربعة أشھر وعشرا؛ ألن تعتد أبعد األجلین،  ً
. ًعدة الوفاة أطول، وإن كان حملھا یستمر فوق األربعة األشھر وعشرا فتعتد لوضع الحمل، فیرون أنھا تعتد أبعد األجلین، وھذا قول ضعیف

  .وانعقدت علیھ كلمة جماھیر السلف رحمھم هللا أجمعین یھ ظاھر الكتاب، وظاھر سنة رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم،ما دل عل: والصحیح
 

 عدة األمة المتوفى عنھا زوجھا
 
 

آلیة التي للمرأة الحرة أربعة أشھر وعشرا كما في نص ا: أي. ھذه العدة للحرة]. ًللحرة أربعة أشھر وعشرا ولألمة نصفھا: [قال رحمھ هللا
سبقت، وكذلك حدیث أم حبیبة رضي هللا عنھا في الصحیحین، فقد نص النبي صلى هللا علیھ وسلم على أن عدة المرأة أربعة أشھر وعشرا، 
وفرق المصنف رحمھ هللا بین الحرة واألمة، فاألمة في مذھب الجمھور تكون على التشطیر في عدة الوفاة، وھذه المسألة خالف فیھا بعض 

عدة الوفاة تستوي فیھا الحرة واألمة كما ھو مذھب الظاھریة، والذي یظھر من ناحیة الدلیل أن أصح القولین : ة السلف رحمھم هللا وقالواأئم
ًمذھب الظاھریة؛ فإنھم ال یقولون بالتشطیر، وفي مذھب مالك أیضا ما یدل على ذلك، وھذا القول ألزم لألصل، وأقعد للسنة بالدلیل، فالكتاب 

ٌالسنة على أن المرأة حرة كانت أو أمة تعتد بھذه العدة وھي أربعة أشھر وعشرا؛ ألن ظاھر القرآن لم یفرق، وكذلك ظاھر السنة عن و
لما : ُرسول هللا صلى هللا علیھ وسلم، فیبقى على ھذا الظاھر، والحنابلة ومن وافقھم رحمة هللا علیھم ألحقوا ھذه المسألة بعدة الطالق فقالوا

ت األمة تعتد في طالقھا على النصف فكذلك في عدة الوفاة، وفي الحقیقة أن عدة الوفاة جانب التعبد والقیاس فیھا أضیق، ثم إن مسألة كان
ً الكالم علیھا وفیھا ما فیھا، وبناء على ذلك یكون ھذا من باب رد المختلف فیھ إلى غیر المختلف - إن شاء هللا-تشطیر عدة الطالق سیأتي 

  .ًظواھر النصوص على أن عدة الوفاة أربعة أشھر وعشرا بالنسبة للمرأة حرة كانت أو أمةفیھ، و
 
 
 
 

 إذا اعتدت لطالق رجعي فمات الزوج أثناء عدتھا رجعت لعدة الوفاة
 
 

: أي.  عصمة الرجلھذه مسألة تتعلق بالمرأة المطلقة، فالمرأة إذا كانت في]. فإن مات زوج رجعیة في عدة طالق سقطت : [ قال رحمھ هللا
سواء توفي وقد دخل بھا أو لم یدخل، حتى لو توفي بعد العقد بثانیة واحدة فإنھا : عقد علیھا وتوفي عنھا فال إشكال، وحینئٍذ تعتد، وقلنا

ذا طلق الرجل إ: أما بالنسبة للمسألة التي معنا فھي مسألة الطالق. زوجتھ ترثھ ویسري علیھا ما یسري على الزوجة من وجوب عدة الوفاة
امرأتھ واعتدت في طالقھ لھا عدة الطالق وتوفي أثناء العدة، فإن كانت المرأة في عدة طالق رجعي كأن یكون طلقھا الطلقة األولى أو طلقھا 
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داد علیھا أربعة فإنھ یحكم بوجوب الح: ًالطلقة الثانیة ثم توفي أثناء عدة الطالق؛ فإنھا في حكم الزوجة وتعتد بعدة الوفاة، وبناء على ذلك
أنھا تنتقل إلى عدة : أنھا تعتد أبعد العدتین، والذي اختاره المصنف رحمھ هللا ًأشھر وعشرا، وتنتقل إلى عدة الوفاة، ومن العلماء من اختار

: قال رحمھ هللا. لزوجةتأخذ حكم الزوجیة، وقد تقدم معنا أن الطالق الرجعي تبقى فیھ المرأة في حكم ا: ًالوفاة وأنھا زوجتھ، وبناء على ذلك
سقطت عدة الطالق ورجعت إلى عدة الوفاة، حتى ولو كان ما بقي لھا من عدة الطالق إال الیسیر، فما ]. سقطت وابتدأت عدة وفاة منذ مات[

ي حكم الزوجة، دام أنھ قد توفي قبل انتھاء عدة الطالق، فال عبرة بعدة الطالق وتستأنف عدة الوفاة؛ ألنھ توفي عنھا وھي في عصمتھ وف
وقد بینا أنھا في حكم الزوجة، ولذلك یحق للرجل أن یراجع زوجتھ الرجعیة التي ھي في الطلقة األولى والطلقة الثانیة بعد الدخول حتى ولو 

ن یموت لم ترض، ویردھا بدون مھر وبدون عقد جدید، وھذا یدل على أنھا في حكم الزوجة، ومن ھنا لو مات عنھا فقد شاء هللا عز وجل أ
لو بقي قلیل من عدة طالقھا وتوفي الرجل، ھل تتم عدة : وھي في عصمتھ، فتعتد عدة الوفاة وتبقى في حكم الزوجیة، ومن ھنا یرد السؤال

قد ُالطالق أم تستأنف عدة الوفاة؟ بین رحمھ هللا أنھا تسقط عدة الطالق وتستأنف عدة الوفاة منذ وفاة زوجھا، فلو توفي في شھر شوال وكان 
بقي لخروجھا من عدة الطالق إلى نھایة ذي القعدة وبلغ الخبر في خمسة عشر من ذي القعدة فإنھا تحتسب من شھر شوال الذي وقعت فیھ 

استئناف عدة الوفاة، : ًثانیا. سقوط عدة الطالق؛ ألنھا في حكم الزوجة وقد توفي عنھا زوجھا: الحكم األول: الوفاة، فبین رحمھ هللا حكمین
  .ُ االستئناف لعدة الوفاة یكون من حین وفاتھ، وھذا ما أشار إلیھ المصنف رحمھ هللا حینما جعل بدایة العدة منذ وفاتھوھذا

 
 طالق الرجل المرأتھ في مرض الموت

 
 

رأة إذا طلقھا سیدخل المصنف في مسألة الطالق والموت بعده، فالم]. وإن مات في عدة من أبانھا في الصحة لم تنتقل : [ قال رحمھ هللا
  :زوجھا وتوفي بعد تطلیقھ لھا ال یخلو طالقھ من صورتین

 
 تطلیق الرجل المرأتھ قبل الموت مع عدم التھمة

 
 

- ً فیحصل لھ حادث فیموت، وتكون الطلقة األخیرة، أو یطلقھا ثالثا - نسأل هللا السالمة والعافیة-أن یطلقھا وھو صحیح ثم یخرج : مثال ذلك
كما قدمنا في -  وتبین منھ، ففي تطلیقھ لھا الطلقة الثالثة أو ثالث مجموعات في حال صحتھ ولیس ھناك مرض مخوف - رعلى مذھب الجمھو

ٌ فإنھ ال یتھم في إخراجھا وحرمانھا من المیراث، وال ترثھ وال إشكال في ذلك، فإذا طلقھا وھو صحیح قوي ثم توفي -ضبط مرض الخوف
ِفجأة فإننا ال نشك أن الطالق قص ُد منھ إخراجھا عن العصمة وحرمانھا من المیراث دون وجود تھمة أنھ یرید ذلك، وال ترثھ ألنھا صارت ُ

  .في حكم األجنبیة
 
 
 
 

 تطلیق الرجل المرأتھ مع التھمة
 
 

فدل على أنھ وقد یطلقھا وتجتمع القرائن على إثبات أنھ یرید حرمانھا من المیراث، كأن یطلقھا في مرض الموت المخوف ویبت طالقھا 
یقصد أن یحرمھا من المیراث، فھذه المسألة اختلف فیھا أئمة السلف رحمھم هللا، وكان الخلیفة الراشد عثمان رضي هللا عنھ یقضي أنھا 
ًتورث حتى ولو خرجت من عدتھا، وذلك معاملة لھ بنقیض قصده حیث خالف شرع هللا عز وجل وظلمھا وحرمھا حقھا، فالظاھر شيء 

 آخر، فمن قضى من الصحابة بھذا القضاء غلب الباطن على الظاھر؛ ألن الشریعة قد یجمع فیھا األمران الظاھر مع الباطن، وقد ٌونیتھ شيء
ینظر إلى الظاھر وال یلتفت إلى الباطن كما في المنافقین، وقد ینظر إلى الباطن وال یلتفت إلى الظاھر كما في ھذه المسألة، والباطن إما 

قصدت حرمانھا من المیراث، : ٌفالن طلق فالنة في مرضھ وقال: ٌقصدت حرمانھا، ویأتي شھود عند القاضي ویقولون: یقولبإقراره كأن 
فحینئٍذ یثبت عند القاضي أنھ قصد ھذا القصد السیئ الذي یخالف شرع هللا، أو تدور القرائن على ھذا، كأن یطلقھا بالثالث وبعد أن أخبره 

 إال - نسأل هللا السالمة والعافیة-ٍت، فلیس ھناك من داع لھذا الطالق ومرضھ مخوف یؤدي إلى الموت األطباء أن مرضھ مرض مو
أن یظلم اإلنسان في آخر عمره بتطلیق الزوجة :  بالعمل السیئ-والعیاذ با-اإلضرار بالمرأة، ولذلك یذكر العلماء من أمثلة ختم العمل 

، فآخر ما یكتب وحرمانھا من المیراث؛ أو بالجوار في ال وصیة، كما جاء في األثر أن من جار في وصیتھ ختم لھ بخاتمة سوء والعیاذ با
المراد دخول : ، قالوا)فیعمل بعمل أھل النار فیدخلھا: (قولھ:  حتى إن بعض العلماء قالوا- نسأل هللا السالمة والعافیة-في دیوانھ عمل السوء 

ً فیفعل كبیرة قبل موتھ فیختم لھ بخاتمة السوء، ویشاء هللا تعذیبھ كي یدخل النار تطھیرا من ھذا الموحدین، وھو أن یعمل بعمل أھل النار
 یجور ویظلم في آخر عمره، وفي ھذه المسألة قضى الصحابة رضوان هللا -والعیاذ با-من أمارات سوء الخاتمة أن الشخص  :ًإذا. الذنب

 ترث حتى بعد خروجھا من العدة، وقد اختار ھذا طائفة من أئمة السلف ودواوین العلم  أنھا- وھو وقضاء عثمان رضي هللا عنھ-علیھم 
  .رحمھم هللا واختاروا أنھ یعامل بنقیض قصده

 



 2336 

 
 
 

 إذا توفي من أبانھا في مرض موتھ
 
 

: ا أثبت لھا عدة الوفاة فمعنى ذلكتعتد عدة الوفاة، وإذ: أي]. األطول من عدة وفاة وطالق : وتعتد من أبانھا في مرض موتھ: [ قال رحمھ هللا
وھو مرض الموت وقد - أنھ أثبت لھا المیراث؛ وعاملھ بنقیض قصده، فترث في ھذه الحالة كل من طلقھا زوجھا في حال مرضھ المخوف 

ً وكان طالقھ طالقا بائنا، ولو كان طالقھ جاریا على العادة لطلقھا طالقا رجعیا، لكنھ حین طلقھا -تقدم ضابطھ ً ً ً ًثالثا دل على أنھ یقصد ً
اإلرث؛ : ًأوال: یثبت لھا: ًإذا. حرمانھا وظلمھا، فمن ھنا تقوى الشبھة والقرینة في الداللة على أنھ یرید السوء بھا فیعامل بنقیض قصده

ت عدة الوفاة على عدة إذا ثبت اإلرث ترتب علیھ العدة، فلو كانت عدة الوفاة أطول من عدة الطالق قدم: ًثانیا. ًمعاملة لھ بنقیض القصد
تعتد أطول العدتین، وھذا قد تقدم معنا غیر : یعني. الطالق وتعتد عدة الوفاة، وإن كانت عدة الطالق أطول من عدة الوفاة اعتدت عدة الطالق

 األطول عدة الوفاة إذا كان: مرة، وھي من مسائل االشتباه، ولذلك یحتاط لحق هللا عز وجل؛ ألن العدة فیھا معنى التعبد، ومن ھنا یقال
اعتدتھا، وإن كان األطول عدة الطالق اعتدتھا، فلو أنھ توفي في آخر عدة الطالق فاألطول عدة الوفاة، ولو كان العكس كأن یطول حیضھا 

  .وطھرھا فعدة الطالق أطول، وحینئذ تقدم عدة الطالق على عدة الوفاة
 

 حاالت تقدیم عدة الطالق على عدة الوفاة
 
 

؛ ألن األمة والذمیة ال إرث لھما، )ٌما لم تكن أمة أو ذمیة]. (ما لم تكن أمة أو ذمیة أو جاءت البینونة منھا فلطالق ال لغیره : [ ھ هللاقال رحم
ًفلو تزوج أمة وتوفرت فیھ الشروط التي تقدمت معنا في نكاح اإلماء، وطلقھا قبل وفاتھ طالقا بائنا فال ترثھ سواء طلقھا أو لم یطلقھ ً . اً

: موانع اإلرث رق وقتل واختالف دین فاعلم فلیس الشك كالیقین من: - كما ذكرھا صاحب الرحبیة- وموانع اإلرث واحدة من علل ثالث 
ال ترثھ إذا : ًالرق؛ ألن األمة ال تملك ولیس لھا ید بالملكیة، وحینئذ مالھا لسیدھا، فلو قلنا بإرثھا لكان اإلرث للسید، وبناء على ذلك تقول

ًفي، فإذا كانت ال ترثھ إذا توفي فحینئٍذ إذا طلقھا فال تھمة علیھ؛ ألنھا ال ترث أصال، ومن ھنا فلیس ھناك موجب إلدخال عدة الوفاة علیھا تو
ًإذا طلقھا طالقا بائنا ار ھي المرأة من أھل الكتاب من الیھود والنصارى، ویجوز للمسلم نكاح نسائھم في سائر األعص: الذمیة) أو ذمیة. (ً

والدھور؛ ألن النص واضح وصریح وال إشكال فیھ، ولكن قد تستثنى بعض الحاالت ویمنع من ذلك، كأن یؤدي بھ إلى أن یذھب إلى بالد 
جواز نكاح نسائھم : ّالكفر، أو أن ذریتھ ستؤخذ منھ، فھذه مسائل مستثناة؛ لكن األصل الشرعي الذي دل علیھ نص الكتاب وأصول الشریعة

غالب  الطمع في إسالمھن، وقد أحل هللا الزواج من الكتابیة ولم یحل نكاح الكتابي للمسلمة؛ ألن الرجل: ، والسبب في ھذاوأكل ذبائحھم
ًللمرأة، فالغالب أن المرأة تتأثر بھ، وقد تسلم، وإذا لم تسلم على ید زوجھا فقد تسلم على ید أوالدھا، ولكن إذا كان الزوج كافرا والمرأة 

ًإن عندھم شركا، فالنصارى یعبدون المسیح، والیھود : ون األمر بالعكس، فأحل هللا النكاح للرجال ولم یحلھ للنساء، فإذا قیلمسلمة، فقد یك
لقد نص هللا عز وجل على ھذا من أیام النبي صلى هللا علیھ وسلم، وھذا الشرك موجود من أیام النبي صلى هللا : نقول. عزیر ابن هللا: یقولون

 وھذا ال یختلف فیھ اثنان، ووصفھم هللا بأنھم أشركوا وكفروا، ونص على ذلك في غیر ما موضع من الكتاب، ومع ذلك أجاز علیھ وسلم،
من حیث النصوص فال إشكال في جواز نكاح الكتابیة، لكن ال یفتى لكل شخص بجواز ذلك، فالفتوى تتغیر بتغیر الزمان : ًإذا. نكاحھن

عن ذلك، وأنت تعرف حالتھ أنھ ضعیف دین وإیمان، ویخشى علیھ من زواج الكتابیة، فھذا ال شك أن شرع ًوالمكان، فلو أن شخصا سألك 
ًهللا عز وجل یمنعُھ؛ ألن الوسائل آخذة حكم مقاصدھا، فالوسیلة إلى الكفر من أعظم المسائل في الشریعة اإلسالمیة تحریما، حتى إن اإلمام 

ما أفضى إلى : ًیرھما من أئمة العلم لما قرروا في قواعد الفقھ مسألة الوسائل ذكروا أن أعظمھا إثماالعز بن عبد السالم وكذلك السیوطي وغ
الشرك و الكفر، فإذا كان نكاحھ للكتابیة یفضي إلى الكفر منع من ذلك، وتتغیر الفتوى بتغیر الزمان والمكان وفي حق بعض الظروف 

أنھ لو تزوج امرأة من أھل الكتاب وطلقھا وأبانھا في مرض الوفاة فإنھ ال : الشاھد: ًإذا. واألشخاص، لكن أصول الشریعة دالة على جوازه
ٌرق وقتل واختالف دین : یتھم؛ ألنھا ال ترثھ؛ ألن الكافر ال یرث المسلم، والمسلم ال یرث الكافر كما تقدم في موانع اإلرث في بیت الرحبیة ٌ

 لما سئل عن منزلھ في حجة - كما في الصحیح-  من اإلرث، ومن ھنا قال صلى هللا علیھ وسلم فاعلم فلیس الشك كالیقین فاختالف الدین یمنع
؛ ألن قرابتھ ماتوا وھم على الشرك فلم یرثھم علیھ الصالة والسالم، وعقیل )وھل ترك لنا عقیل من رباع: (والسالم الوداع، قال علیھ الصالة

النبي صلى هللا علیھ وسلم، فباع الدور ثم أسلم رضي هللا عنھ، فجمع هللا لھ بین الدین تأخر إسالمھ فورث الكفار الذین ماتوا من قرابة 
؛ ألن الكفر حال بینھ علیھ الصالة والسالم وبین اإلرث، فالمرأة إذا )وھل ترك لنا عقیل من رباع: (والدنیا؛ فیقول النبي صلى هللا علیھ وسلم

؛ ألن المقصود من نكاحھ لھا ھدایتھا إلى اإلسالم، فإذا مات عنھا وھي على الكفر فقد فات كانت كافرة فال یرثھا زوجھا المسلم وال ترثھ
ًالمقصود، ومن ھنا ال عالقة بینھ وبینھا، وتطلیقھ لھا في مرض الموت ولو كان باتا موجب لخروجھا من العصمة وال تھمة فیھ، وحینئٍذ ال 

طلبت الطالق وھذه كلھا أمثلة لما تستبعد فیھ : أي]. و جاءت البینونة منھا فلطالق ال لغیرأ: [قال رحمھ هللا. تثبت عدة الوفاة بالنسبة لھا
ًطلقني ثالثا، فلو : امرأة اختصمت مع زوجھا في مرض موتھ، فقالت لھ: الشبھة وتستبعد فیھ القرینة على أنھ یرید حرمانھا، وصورة المسألة

ٍذ أنھا ھي التي طلبت الطالق ولیس ھو الذي ابتدأ الطالق، فالتھمة حینئٍذ ضعیفة، والظن طلقني، فیفھم حینئ: كانت الطلقة األخیرة فقالت
ضعیف، فإذا طلقھا فال إرث لھا وال تأثیر في عدتھا؛ ألنھا صارت أجنبیة بالطلقة الثالثة ولیس ھناك تھمة لھ بقصد حرمانھا من المیراث؛ 

 أعمل الصحابة رضوان هللا علیھم بسببھا اإلرث وحكموا بثبوتھ، فإذا طلبت وسألت ألنھا ھي التي طلبت الطالق، ولم تتوفر العلة التي



 2337 

 الذي -نسأل هللا السالمة والعافیة-یجب التنبیھ على ھذه المسائل خاصة في ھذا الزمان : بالمناسبة. الطالق؛ فحینئٍذ یسقط حقھا في المیراث
أمر یحتم على طالب العلم نصیحة الناس وتذكیرھم با عز وجل، خاصة األئمة كثر فیھ تطلیق الكبار في آخر أعمارھم لزوجاتھم، وھذا 

تسيء إلیھ زوجتھ وتضایقھ، وقد تكون اإلساءة منھا بسبب ضعفھا وكبرھا، فاإلنسان إذا كبر ضعف  والخطباء، فإن الرجل في آخر عمره قد
ًولة تشتكیھ وقد كان شدیدا علیھا، وظاھر منھا وآذاھا وأضر بھا، وربما ساء خلقھ؛ كما في قصة ثعلبة في قصة الظھار لما جاءت زوجتھ خ

ً، فالرجل إذا كان كبیرا في آخر عمره تسوء أخالقھ، والمرأة إذا ً)استوصي بابن عمك خیرا: (ومع ذلك قال لھا النبي صلى هللا علیھ وسلم
مر یوصى األئمة والخطباء والعلماء ومن لھ دور في توجیھ كبرت تسوء أخالقھا أكثر؛ ألنھا أضعف من الرجل، فمسألة الطالق في آخر الع

الناس بتذكیر الناس با عز وجل بحفظ العھد، فالمرأة تمكث مع زوجھا خمسون سنة وھي أم ألطفالھ وتقوم على حالھ، وقد یكون في حال 
جد من یعولھا، فھذا أمر في شدة الغرابة، وھو فقر وشدة فتكافح وتجاھد من أجلھ حتى إذا كان في آخر عمره یسرحھا ویطلقھا، وقد ال یو

َ، فیذكر الناس باألخیر، ویذكر الرجل )ما أولئك بخیاركم: (وسلم یقول یجوز لھ أن یطلق لكن لیس ھذا من الوفاء؛ ألن النبي صلى هللا علیھ ْ
أنھ : لم أن حفظ العھد من اإلیمان، ومن حفظ العھدوقد بین النبي صلى هللا علیھ وس! بأنھ قد صبر ھذه المدة كلھا أفال یصبر القلیل من عمره؟

ًإذا أساء إلیك من لھ حق ومن لھ سابقة أن ال تقابلھ باإلساءة، فھذا حاطب بن أبي بلتعة الصحابي الجلیل رضي هللا عنھ، شھد بدرا ثم كتب 
ھم إذا أخذوا الحذر فسیقتلون المسلمین كتابھ إلى قریش یحذرھا من النبي صلى هللا علیھ وسلم، وھذا الكتاب من أخطر الكتب؛ ألن

وسیحتاطون، ولربما كمنوا للمسلمین، وأخذوا المسلمین على غرة فتسیل الدماء وتزھق األرواح، ومع ذلك لما أطلع هللا رسولھ على كتابھ 
لعل هللا اطلع ! وما یدریك: (لم، فقال لھ النبي صلى هللا علیھ وس)دعني أضرب عنق ھذا المنافق! یا رسول هللا: (قال عمر رضي هللا عنھ

؛ ألنھ جاھد ووقف الموقف العظیم في یوم بدر وكان منھ ما كان، ولكن هللا جل وعال من )اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم: ٍعلى أھل بدر فقال
وھذا من ) ئتم فقد غفرت لكماعملوا ما ش: وما یدریك لعل هللا اطلع على أھل بدر فقال: (عظیم وفائھ، حفظ لھ جھاده وسابقتھ في اإلسالم

ِومْن أْوفى بعْھده من هللا : كرمھ سبحانھ وتعالى، وصدق هللا إذ یقول َّ َ َ َ َِ ِ ِ ِ َ ، فال أوفى من هللا، حتى إن الرجل الصالح إذا مات وفى ]111:التوبة[َ
تطلیق النساء في : وكثرت فیھ الشكوى، خاصةٌأن هللا یحب الوفاء، وعدم الوفاء أمر عمت بھ البلوى، : الشاھد. هللا لھ في حیاتھ وبعد موتھ

آخر األعمار، وأعظم ما یكون ذلك إذا كانت المرأة ال عائل لھا وتتعرض إلى سؤال الناس، وأعرف بعض الحوادث التي تئن لھا القلوب 
ر عیشة، مع أنھا كانت معھ في  استولى علیھ الشیطان وطلقھا في آخر عمره فعاشت في ش-نسأل هللا العافیة والسالمة- وتنجرح لھا النفوس 

ًفقر وشدة وكانت بعد هللا سببا في صبره على كثیر من الشدائد التي مر بھا، فھذه أمور في الحقیقة یفضل أنھ ینبھ الناس علیھا، خاصة في  ً ٍ
  .ھذا الزمان الذي ال یجد فیھ الزوج من یصبره، وإلى هللا المشتكى وهللا المستعان

 
 سائھ مبھمة أم معینة ثم أنسیھا ومات قبل القرعةإذا طلق بعض ن: مسألة

 
 

وإن طلق ]. (وإن طلق بعض نسائھ مبھمة أو معینة ثم أنسیھا ثم مات قبل قرعة اعتد كل منھن سوى حامل األطول منھما: [قال رحمھ هللا
ن طالق، فالطالق وقع، ولكن ال ندري أیتھن ٌواحدة منك: كأن یكون عنده ثالث نساء فقال. لم یحدد: أي: ًمبھمة) بعض نسائھ مبھمة أو معینة

فالنة من نسائي طالق، وقال ھذا في خلوتھ أو بحضور شخص، فنسي ھو والشخص الذي معھ من : لو قال) معینة(ًكذلك أیضا . التي طلقھا
ة علیھا فھي الطالق، وفي ھذه الحالة فقد تقدم معنا أنھ یقرع بین النساء، فمن خرجت القرع) إحداكن طالق: (إذا أبھم الطالق فقال. التي طلقھا

حصلت لھ الوفاة قبل أن ُیقرع، فحینئٍذ تكون القرعة محتملة لكل  إذا: إذا أجریت القرعة عرفنا من التي یقع علیھا الطالق، لكن اإلشكال
جمیع نسائھ باألطول من العدة، واحدة، فكل واحدة منھن یحتمل أن تكون ھي التي تخرج علیھا القرعة لو أجراھا في حیاتھ، ومن ھنا تلزم 

القضیة أن یكون ھناك إبھام، إما إبھام في ) أو معینة ثم أنسیھا. (سواء كانت عدة الوفاة أو عدة الطالق؛ لما تقدم معنا في مسألة التداخل
عة فال إشكال، فالتي خرجت نفھم أنھ لو مات بعد القر) ثم مات قبل قرعة. (أن یعین ثم ینسى: األصل، أو إبھام طارئ، واإلبھام الطارئ

فإنھا : سوى الحامل).  األطول منھما- سوى حامل- اعتد كل منھن . (ٌعلیھا القرعة ھي التي یتعلق بھا الطالق، والباقیات نساء یرثن ویعتددن
ًأة إذا كانت حامال ووضعت تعتد عدة الوفاة أو عدة الحمل، والحامل بینا أنھا تعتد بوضع جنینھا؛ ألن ظاھر الكتاب والسنة دال على أن المر

عدة الطالق أو الوفاة، كأن تكون واحدة من زوجاتھ  حملھا انتھت عدتھا، لكن بالنسبة للمطلقة فإنھ ینظر إلى األطول في عدتھا، سواء
كم الزوجة، وفي صغیرة، والصغیرة التي لم تحض عدتھا ثالثة أشھر، وعدة الوفاة أربعة أشھر وعشرا، فتعتد عدة الوفاة؛ ألنھا تكون في ح

ھذه الحالة نحكم بأنھا تعتد األطول وھي عدة الوفاة، وأسقطنا األقل وھي عدة الطالق الثالثة األشھر، ولو كان حیضھا یطول فیھ الطھر بین 
لوضع حملھا، الحیضتین بحیث تستنفذ مدة الوفاة وتربو علیھا فحینئٍذ تعتد بعدة الطالق، سوى الحامل بنص الكتاب والسنة على أنھا تعتد 

  .وسوى من أدوات االستثناء) ٍسوى حامل: (فقال رحمھ هللا
 

 األسئلة
 
 
 
 

 اعتبار السقط في انقضاء العدة بعد التخلق
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، والصالة والسالم على خیر خلق هللا، وعلى آلھ وصحبھ ومن : ھل السقط معتبر في انقضاء العدة؟ الجواب: السؤال باسم هللا، والحمد 
فقد تقدمت معنا ھذه المسألة وبینا أن الحمل إذا كانت فیھ صورة الخلقة فإنھ یحكم بھ ویعتد، وإذا كان ال تخلق فیھ فإن وجوده : بعدأما . وااله

ال بد من وجود : ًفإذا. وعدمھ على حٍد سواء، وتستأنف المعتدة عدة الوفاة إذا كان قد توفي عنھا زوجھا، وعدة الطالق إذا كانت مطلقة
قة، فإذا وجد فیھ التخلق وكان ذلك بعد نفخ الروح فیھ، فیأخذ حكم الحمل، وقد بینا ھذه المسألة وذكرنا وجھ اعتبار ھذا النوع من صورة الخل

  .ًالحمل موجبا للخروج من العدة، وأنھ تسري علیھ أحكام العبادات من كون الدم دم نفاس، وهللا تعالى أعلم
 
 
 
 

 حكم العزاء بعد ثالثة أیام
 
 

جاء في الشرع أنھ ال یجوز اإلحداد فوق الثالثة أیام إال للمرأة المنكوحة المتوفى عنھا زوجھا فیجب علیھا إتمام عدتھا، فھل یدل ھذا : ؤالالس
ذكر بعض العلماء أنھ ال یعزى إال في الثالث؛ ألنھا أقرب شيء إلى المصیبة، ولذلك كانوا : على جواز العزاء بعد الثالثة أیام؟ الجواب

كانوا ال یستحبون إذا تطاول : شددون فیما زاد على الثالث؛ ألنھ تذكیر بالمصیبة، والشریعة فرقت ما بین الثالث وما بعد الثالث، ومن ھنای
الزمان أن یعزى الرجل؛ ألنھ إذا تطاول الزمان وجاء یعزیھ ذكره بالمصیبة، والمراد بالتعزیة التثبیت عند المصیبة؛ ولذلك قال صلى هللا 

فالثالثة األیام ھي القریبة من الصدمة األولى، فھذا وجھھا، فكانوا یعتدون بالثالث، وظاھر ) إنما الصبر عند الصدمة األولى: (لیھ وسلمع
 فإذا كان ھناك تقارب:  یختلف-یقولون-أنھ جعل الحداد في ثالثة أیام؛ ألنھا قریبة من الصدمة األولى، وما بعد الثالث : السنة واضح في ھذا

ًفي الزمن فیمكن أن یعزى فیھ، كشخص كان غائبا مسافرا وقدم من سفره، أو تعذر علیھ الوصول خالل الثالثة أیام، أو لم یعلم الخبر إال بعد  ً
أسبوع، ثم جاء یطیب خاطر أھل المیت، فھذا ال بأس بھ، لكن إن تفاحش الزمان وطال فإنھ تجدید للحزن، وھذا خالف المقصود من العزاء 

  . إسكان النفس من ثورة الصدمة وضررھا، وهللا تعالى أعلموھو
 
 
 
 

 العدل بین الزوجات
 
 

ھذا فیھ تفصیل، فإذا ) فارق(إذا : من فارق زوجتھ بأن تزوج علیھا ثم مات، فھل تعتبر الزوجة األولى في عصمتھ وتعتد؟ الجواب: السؤال
نسأل هللا السالمة -الق فھي أجنبیة عنھ، وأما ما یجري من بعض الناس قصد بالفرقة الطالق فال إشكال أنھا إذا خرجت من عدة الط

أن : ( إذا تزوج امرأة ثانیة انقطع عن األولى ولم یأتھا، وربما ال ینفق علیھا وھي في عصمتھ، فھذا ینطبق علیھ الحدیث الصحیح- والعافیة
 عقوبة من هللا لھ لجوره وظلمھ، أو كما یقول بعض - والعیاذ با-مشلول ، إما )من تزوج امرأتین ولم یعدل بینھما أتى یوم القیامة وشقھ مائل

 -عظیم الحرج واإلثم: یعني-) إني أحرج: (كفة السیئات تمیل بكفة الحسنات، ولذلك یقول النبي صلى هللا علیھ وسلم: أي. شقھ مائل: العلماء
ل على أن ظلم المرأة إثم عظیم، والوزر المترتب على أذیة النساء لمكان كما في صحیح البخاري ، وھذا ید) في حق الضعیفین المرأة والیتیم

وذكر بعض . الضعف فیھن أعظم من أذیة غیرھن، فبین النبي صلى هللا علیھ وسلم أنھ یأتي یوم القیامة وشقھ مائل نسال هللا السالمة والعافیة
لسبب ظلمھ لفراشھ وأھلھ، ولذلك كما أن خیركم خیركم ألھلھ، فمھوم ذلك أن سیئاتھ تربو على حسناتھ : أئمة الحدیث في شرحھ أن المراد بھ

ًأن من أشر الناس من كان شریرا على أھلھ وزوجھ، فإذا فارقھا بھذا الشكل، وتوفي عنھا فھي زوجتھ وترث منھ ویرثھا ولو ماتت، وعلیھا 
  .عدة الوفاة بإجماع العلماء، وهللا تعالى أعلم

 
 
 
 

 ث للمطلقةحكم الوصیة بالثل
 
 

إذا كانت المرأة ال ترث : إن طلق الرجل زوجتھ وأراد اإلصالح واإلحسان إلیھا كأن یوصي لھا بالثلث، فما حكم ذلك؟ الجواب: السؤال
ًووصى لھا فجزاه هللا خیرا، وھذا من حفظ المعروف، ومن البر، فإذا وصى لھا بشيء من المیراث، فجبر كسرھا وجبر خاطرھا فھذا خیر، 

ْوال تنسُوا الفْضل بْینكم :  تعالى یقولوهللا ُ َ َ ََ َ َ ، ولذلك لیس ھناك أكمل من شرع هللا عز وجل، ولو تبجح الناس بحقوق المرأة فلیس ]237:البقرة[َْ
غھ ھذا ًھناك على وجھ األرض أكمل وال أتم من ھذا الدین الذي وصى بالنساء وصیة ال یمكن أن ُیعلى علیھ، وال یمكن ألحد أن یبلغ ما بل

ومن ھنا إذا طلقت المرأة : ًالشرع الكریم، فإن هللا تبارك وتعالى وصى بالنساء خیرا، وثبتت األحادیث عن النبي صلى هللا علیھ وسلم بذلك
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ْوال تنسُوا الفْضل بْینكم : مع تفرقھما عن بعضھما، یقول هللا تعالى ُ َ َ ََ َ َ َوعل: ، ثم یوصي بمتعة الطالق فقال]237:البقرة[َْ َ ًى الُمقتر قَدُرهُ متاعا َ َ ََ ِ ِ ْ ْ
َبالمْعُروف حقا على الُمْحسنین  َ َ َِ ِ ِْ َْ ّ ً َوللُمطلقات متاع بالمْعُروف حقا على : ، وجعل اإلحسان أعلى مراتب العبادة  عز وجل، ثم قال]236:البقرة[ِ َّ َ َ َ ًَ ِ ِ ِْ ِْ ٌ َ َ َّ َ

َالُمتقین  ِ َّ لعھد إال المحسن المتقي؛ ولذلك جاء رجل إلى القاضي الفاضل اإلمام أبي أمیة ، والتقوى كلھا خیر، فال یحفظ ھذا ا]241:البقرة[ْ
یا : ًشریح الكندي رحمھ هللا برحمتھ الواسعة وقد كان قاضیا لثالثة من الخلفاء الراشدین رضي هللا عنھم، جاءه رجل طلق امرأتھ فقال لھ

َوعلى الُمقتر قَدُرهُ متاعا بالمْعُروف حقا على الُمْحسنین : هللا جل وعالفتال علیھ قول . ال: ًمتع زوجتك متاعا حسنا، فقال الرجل! ھذا َ َ َ َ َ َِ ِ ِ ِْ ْ َْ ّ ًَ ِ ً َ َ ِ ْ
َوللُمطلقات متاع بالمْعُروف حقا على الُمتقین : ، فأبى الرجل، فتال علیھ قول هللا جل وعال]236:البقرة[ َ َ َ َ َِ ِ ِ َِّ َ ّْ ْ ًْ ِ ٌ َ َ َّ ، فأبى الرجل، ومضت [241:البقرة[َ

ال وهللا ال أقبل شھادتك، إنك أبیت أن تكون من :  ثم بعد مدة جاء ھذا الرجل لیشھد في قضیة فأھانھ شریح ورد شھادتھ، وقال لھاألیام،
ِممْن تْرضْون من الشھَداء : المحسنین، وأبیت أن تكون من المتقین فال أرضى شھادتك؛ ألن هللا یقول َ َ َ َُّ ِ َّ ، فلما أبى أن یكون من ]282:البقرة[َِ

ًأھل التقوى، وأبى أن یكون من أھل اإلحسان اعتبرھا شریح طعنا في شھادتھ، فأذلھ وأھانھ؛ وإسقاط الشھادة أمر عظیم، ولذلك أسقط هللا 
شھادة القاذف، وأئمة السلف كانوا ال یتساھلون في مثل ھذه األمور التي وصى بھا كتاب هللا وسنة النبي صلى هللا علیھ وسلم، فالرجل الذي 

  .ٌ للمرأة من میراثھ صاحب كرم وفضل، وهللا ال یضیع أجر من أحسن عمال، وهللا تعالى أعلموصى
 
 
 
 

 حكم بیع الجلود قبل دبغھا
 
 

أن یكون جلد مذكاة، فجمھور : الوجھ األول: الجلد قبل الدباغ على وجھین: ھل یجوز بیع الجلد قبل الدباغ لشركات الدباغة؟ الجواب: السؤال
وأما بالنسبة للمیتة التي ماتت حتف نفسھا، فھل یطھر جلدھا إذا دبغ أو ال یطھر؟ . أن جلدھا وأجزاءھا كلھا طاھرة بالذكاةالعلماء على 

، )إذا دبغ اإلھاب فقد طھر: (أن األدیم والجلد إذا دبغ طھر، لقولھ علیھ الصالة والسالم: أصحھما مذھب الجمھور: للعلماء رحمھم هللا وجھان
فإذا كان جلد میتة ودبغ ثم بیع فال بأس وال ) دباغ األدیم ذكاتھ: (، وقال في الحدیث الحسن)أیما إھاب دبغ فقد طھر: (حیحوقولھ في الص

حرج، وإذا كان جلد مذكاة فبیع قبل الدباغ فال بأس وال حرج، وإن كان جلد میتٍة وبیع قبل الدباغ فذلك ال یجوز؛ ألنھ في حكم المیتة، وقد 
إن هللا : في الغد من یوم الفتح فقال خطب: (ین من حدیث جابر بن عبد هللا رضي هللا عنھما أن النبي صلى هللا علیھ وسلمثبت في الصحیح

ً، فھذا یدل على أن المیتة بجمیع أجزائھا التي تقبل الحیاة ال یجوز بیعھا، وبناء على )ورسولھ حرم بیع المیتة، والخمر، والخنزیر، واألصنام
ًھ ال یجوز بیع المیتة كلھا فال یجوز بیع أجزائھا التي تقبل الحیاة، فإذا دبغ جلدھا صار طاھرا؛ ألن العلة في ھذه األربع فكما أن: ذلك

وممن ذكر ھذا ابن رشد في -إما معنویة أو حسیة أو جامعة للحس والمعنى، ولذلك یقول العلماء : النجاسات كما في حدیث جابر بن عبد هللا 
واألصل تحریم بیع األعیان النجسة لحدیث جابر بن عبد هللا ، فالنجاسة األصل في تحریم بیعھا حدیث جابر بن عبد هللا ھذا، -بدایة المجتھد 

فإن من حكمة النبي صلى هللا علیھ وسلم أنھ ذكر نجاسة في حیوان حي، ونجاسة في حیوان میت، وذكر نجاسة الجامد والماء، وھذا ألجل 
 لغیره فیقاس علیھ غیره؛ ألن الشيء إما من الحیوانات وإما من غیر الحیوانات، وغیر الحیوانات إما جامد أو مائع، ًأن یكون الحدیث أصال

فلو باع جلد المیتة قبل : ًوالحیوان إما حي أو میت، فدل ھذا على صحة القیاس، وأن المقصود أن یلحق بھذه األشیاء غیرھا، وبناء على ذلك
ًسا، والنجاسات ال یجوز بیعھا في قول جماھیر السلف والخلف، فال یحل مالھا وال یحل أكل ثمنھا، ولذلك حرم بیع الدباغ، فإنھ قد باع نج

طھور إناء أحدكم إذا : (، وقد قال في حدیث عبد هللا بن المغفل في الصحیح)ثمن الكلب سحت: (الكلب وھو نجس، وقال صلى هللا علیھ وسلم
، الحدیث، فنبھ على نجاستھ فإذا ثبت ھذا فالبیع ھذا فیھ ھذا التفصیل، وأما إذا كانت میتة .)رات وعفروه ولغ فیھ الكلب أن یغسلھ سبع م

ودبغ جلدھا فالحنابلة یقولون بنجاستھ ولو دبغ ویستدلون بحدیث عبد هللا بن عكیم عن أشیاخ بني جھینة أنھم أتاھم كتاب النبي صلى هللا علیھ 
ً، وھذا حدیث ضعیف وھو مضطرب إسنادا ومتنا؛ ولذلك )أن ال تنتفعوا من المیتة بیھاب وال عصب: (ھرینوسلم قبل أن یموت بشھر أو ش ً

إن جلد المیتة إذا دبغ حل بیعھ؛ ألنھ : ًال ُیعارض، ولو قیل بتحسینھ، فإنھ ال یقوى على معارضة ما في الصحیح، وبناء على ذلك فإننا نقول
  .وهللا تعالى أعلم. األصل، فھو نجس والنجاسة ال یجوز بیعھا وال شراؤھاًصار طاھرا، وإذا لم یدبغ بقي على 

 
 
 
 

 حكم بیع المنابذة
 
 

فھل ھذه الصورة جائزة؟ . إذا كان المشتري یجھل أوصاف السلعة فنبذ البائع على المشتري ھذه السلعة دون أن یطلبھا أو ینظر إلیھا: السؤال
ٌریھ یعرف صفاتھ؛ فإنھ یصح شراؤه؛ ألن المحرم بیع المجھول، والجھالة نوع من الغرر، وقد ثبت إذا نبذ الشيء المبیع ومن یشت: الجواب

ٍ، فكل بیع لمجھول في صفتھ، أو قدره، أو وجوده، أو سالمتھ، أو بقائھ )أنھ نھى عن بیع الغرر: (في الصحیح عن النبي صلى هللا علیھ وسلم ٍ
أبیعك ھذه الدار بدنانیر، : أبیعك ما انتھت إلیھ الحصاة، فھذا مجھول القدر، أو تقول: ول لھكبیع الحصاة، یق: المجھول في قدره. ال یصح

ًأبیعك سیارة بعشرة آالف، فال یصح حتى تبین نوع السیارة وصفاتھا، أو : فالدنانیر مجھول قدرھا، وكذا ال یصح مجھول الصفة كأن تقول
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ھل ھو موجود أو غیر - أما المجھول في الوجود. صفة البیت ومكانھ بما یندفع بھ الغررًأبیعك بیتا بمائة ألف، فال یصح حتى تبین : تقول
نھى رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم عن : ( كأن یبیع ما في بطن الشاة أو ما في بطن الناقة كما في الصحیحین من حدیث ابن عمر -موجود

 جنین، ثم ھو مجھول السالمة فال ندري ھل ھو حي أو میت، وھو مجھول الصفة ، فإننا ال ندري ھل ھذا الذي في بطنھا نفخ أو)حبل الحبلة
 ألنھ بعد خروجھ من بطن أمھ ال ندري أھو كامل الخلقة أو ناقص الخلقة، فكل ھذه البیوعات حرمھا هللا ورسولھ علیھ الصالة -ًأیضا-

ما في الصحیحین من حدیث ابن عمر وأنس بن مالك رضي هللا عن ك-والسالم، لمكان الغرر وجھالة؛ ولذلك حرم النبي صلى هللا علیھ وسلم 
لو منع هللا الثمرة على أخیك : أرأیت (- كما في الصحیح من حدیث أنس - وقال . ، ألنھ مجھول السالمة)بیع الثمر قبل بدو صالحھ: (- الجمیع

ھا فالغالب السالمة كما تقدم معنا في كتاب البیوع، فھذا ، فالثمرة قبل بدو صالحھا معرضة للتلف، ولكن إذا بدا صالح)فبم تستحل أكل مالھ
ًأبیعك سیارة، وھو یعلم سیارتھ ویعرفھا، ولیس عنده سیارة غیر ھذه : من البیوعات حرمھ هللا ورسولھ لمكان الغرر، فإذا قال لھ النوع

عك عمارتي ولیس عنده إال ھذه العمارة، ولم یصفھا أبیعك مزرعتي وھو یعرف مزرعتھ، أو أبی: السیارة التي یعرفھا بصفاتھا جاز، أو یقول
ٌأن ال تكون السلعة قد اختلف حالھا بعد العلم، فإن اختلف شيء من : ًلھ وكان المشتري على علم بھا، جاز، وبناء على ذلك فیصح البیع بشرط

لجھالة والغرر، فإن كان یعلم فقد زال الغرر من ّفمعول القضیة ومدارھا یدور حول زوال ا: حالھا بعد العلم كان لھ الخیار، وعلى كل حال
  .جھة الجھالة ویصح البیع، وهللا تعالى أعلم

 
 
 
 

 حكم الضفائر من الخیوط التي توصل بالشعر
 
 

ًما حكم ضفائر النساء التي تعمل من الخیط وتضفر مع الشعر ومن یراھا یعرف أنھا خیط ولیست شعرا، علما أن الخیط الذي : السؤال ً ُ
ِھذا من الوصل الذي لعن النبي صلى هللا علیھ وسلم فاعلھ، ومن فعل بھ ذلك، ففي الصحیح عنھ علیھ الصالة : ر لھ عدة ألوان؟ الجوابیضف ُ

أنھ ال یجوز تغییر خلقة هللا، ومن خلقة هللا أن المرأة إذا كان شعرھا : ، والسبب في ذلك)لعن هللا الواصلة والمستوصلة: (والسالم أنھ قال
أفأصلھ؟ : ًال یترك كما ھو وال یوصل، ولذلك لما جاءت المرأة تشتكي إلى رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم أن شعر ابنتھا قلیل؛ فقالت لھقلی

ًفلعن النبي صلى هللا علیھ وسلم الواصلة والمستوصلة، مع أن عندھا عذرا، وھذا النوع من الفعل سواء كان الخیط على لون الشعر أو على 
وینبغي على المسلمة أن تجتنب ھذا األمر وأن تنصح من ترى من النساء یفعلن ھذا، ففیھ اللعنة، ومن لعنھ . ن الشعر، ال یجوزغیر لو

رسول صلى هللا علیھ وسلم فقد لعنھ هللا، ومن لعنھ هللا لم یبق شيء في األرض وال في السماء إال لعنھ، واللعن أمره عظیم، فعلى المرأة أن 
ِ أنھ راجع إلى االعتقاد؛ ألن الواجب على المسلم إذا أعطي خلقة أن یرضى بھا، سواء في -كما ذكر العلماء-والسبب في ھذا تتجنب ذلك، 

شعره أو في جسده، أو في طولھ، أو في قصره، یجب علیھ أن یرضى بذلك، فإذا لم یرض بقسمة هللا عز وجل جاء اللعن من ھذا الوجھ؛ 
لماذا ُضیق : العقوبة ألیمة؛ ألنھ متعلق بالعقیدة؛ ولیست القضیة في فعلھا؛ إنما األمر في االعتقاد، وقد یقول قائلًولذلك كان الوعید شدیدا و

لما فیھ من عظیم الحكمة، فإن المرأة إذا دخلت على النساء وشعرھا قصیر، رأتھا المرأة ذات الشعر الطویل فحمدت : في ھذا األمر؟ فنقول
ًفضل هللا علیھا، فصار أجرا للمبتالة وذكرا لغیر المبتالة، وكذلك في الخلقة نعمة هللا علیھا وعرفت   لو كان أعمى، وكانت عینھ -ًمثال-ً

 فتترك على خلقتھا، وال یستخدم العدسات أو األشیاء التي تركب حتى تظھر العین بصورة جمیلة وكأنھا عین ُمبصر، فھذا كلھ -ًمثال- ًعوراء 
.  المغیرات لخلق هللا- نسأل هللا السالمة العافیة-ك كما ھي؛ ألن ھذا ھو األصل، ولذلك لعن النبي صلى هللا علیھ وسلم ِمن تغییر الخلقة بل تتر

وجعل اللعن في النساء؛ ألنھن أحوج وأشد حاجة من الرجال، فتترك الخلقة كما ھي في صورة الجلود وصورة األعضاء والشعر، وُیرضى 
 .ًى  وأعظم أجرا للعبد عند سیده ومواله، وهللا تعالى أعلمبقسمة هللا عز وجل، فذلك أتق

 
 
 
 

 حكم أخذ أنقاض البیوت التي تھدم مقابل التعویض
 
 

ًإذا أعطیت بدل بیتي بیتا آخر فھل یجوز أن آخذ األخشاب التي في البیت مع العلم أن الجھة التي تقوم بھدم البیت ال تھتم بمثل تلك : السؤال ُ
ًبالنسبة ألنقاض البیوت التي تھدم، إذا كانت ملكا لبیت مال المسلمین فال یجوز استحاللھا إال بوجٍھ شرعي، وال یملكھا : باألنقاض؟ الجوا ُ

ُأحد؛ ألنھا لبیت مال المسلمین، واألصل یوجب أن تباع ثم توضع في بیت مال المسلمین، وأما إذا كان الذي اشترى منك البیت وھدمھ غني 
ه األشیاء، وأذن للناس أن یأخذوھا، فال بأس أن تأخذھا أنت وغیرك فیھا على حٍد سواء، والحق لمن سبق أو من خصص وثري وال یرید ھذ

ال بد من وجود اإلذن الشرعي أو اإلذن من المالك، وإذا وجد : ًلھ المشتري أن یأخذ ذلك الشيء، وبناء على ذلك یفصل في ھذه المسألة فنقول
  .ھا، وأنت من الغیر فال بأس أن تأخذھا وال حرج علیك، وهللا تعالى أعلماإلذن جاز للغیر أن یأخذ
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 حكم الدم الخارج من المرأة قبل الوالدة بیوم أو یومین
 
 

الدم إذا سبق : ما ھي أحكام الدم الذي یخرج من المرأة الحامل قبل الوالدة بیوم أو یومین، وھل تصلي إذا تأخرت الوالدة؟ الجواب: السؤال
ًلوالدة بیوم فإنھ من دم النفاس، ألن النفاس قد یسبق الوالدة، وقد تأتي المرأة عند نفاسھا فیخرج الدم أوال ثم یخرج الولد، وقد یخرج الولد ثم ا

م لزمھا یخرج الدم من بعده على الصورة الغالبة، فإذا سبق الدم بزمن یسیر فإنھ دم نفاس، ولذلك یأخذ حكم دم النفاس، وإذا صامت ذلك الیو
 فھذا -ًمثال-قضاؤه وال تلزمھا الصالة فیھ، فیسري علیھا ما یسري على المرأة النفساء، أما إذا تفاحش وسبق الوالدة بأسبوع أو بعشرة أیام 

ھ استحاضة فإنھ إذا سبق على ھذا الوجھ تأكدنا أن: ًدم استحاضٍة؛ ألن الحامل ال تحیض على أصح قولي العلماء، رحمھم هللا، وبناء على ذلك
  .ویكون حكمھا حكم الطاھرة فتصلي وتصوم، وهللا تعالى أعلم

 
 
 
 

 ًالجمع بین النھي عن ذكر مساوئ المیت وحدیث ثناء الناس على الجنازة شرا
 
 

ًلمیت شرا كیف نوفق بین أمر النبي صلى هللا علیھ وسلم صلى هللا علیھ وسلم بالكف عن ذكر مساوئ المیت وبین ثناء الناس على ا: السؤال
كال األمرین والحدیثین ثابت عن رسول هللا صلى هللا علیھ سلم، فقد أمر بالكف عن : الجواب). وجبت: (وقول النبي صلى هللا علیھ وسلم لھم

ء على  أن الثنا-فیما یظھر وهللا أعلم- ًمساوئ الموتى وذكر محاسنھم، وكذلك سمع صلى هللا علیھ وسلم من أثنى على المیت شرا، والجواب 
فیجوز للشخص إذا كان -ًمثل ما جاء في الحدیث أنھم أثنوا علیھ شرا - شخص مظلوم تكلم : ًالمیت بالشر راجع إلى جھة المظلمة مثال

 ھذا الظالم، ھذا الذي أكل مالي، ھذا الذي فعل كذا وكذا، مما فعل معھ من اإلساءة، فإذا قال ذلك على سبیل التظلم فھو مما: ًمظلوما أن یقول
َال ُیحب هللا الجْھر بالسوء من القْول إال مْن ظلم : ًاستثني شرعا ِ ِ ُّ ُّ ُِ َ َ ِ َ ََّ ِ ِِ َُ ْ ْ ، فالمظلوم من حقھ أن یتظلم، ومن حقھ أن یبین مظلمتھ فھو ]148:النساء[َّ

ل، فھذه أشیاء تحدث في الذي فعل بي وفع: مات فالن، وقال: متضرر وال حرج وال عذل علیھ إذا حكى ما وقع لھ من الظلم، فإن قالوا لھ
ًأنھ ُمر بجنازة فأثني علیھا شرا أي: الجنائز، وتحدث عند سماع خبر الوفاة، وھذا ھو الذي وقع في حدیث عمر  ھذه جنازة : لما مروا قالوا: ّ

الذي في حدیث عمر رضي  فإن كان الثناء - ھذا بالنسبة لحقوق اآلدمیین- ھذا الذي فعل، وھذا الذي فعل، وھذا الذي فعل : فالن، فقال فالن
هللا عنھ بالشر على الجنازة في حقوق اآلدمیین فال إشكال؛ ألنھا مظالم وتحكى، فصاحبھا متظلم ویحكیھا كما یحكیھا في حیاتھ وفي وجھھ، 

ھذا فالن : تفق الحال فقالواوأما بالنسبة لو كانت تلك المظالم مظالم فیما بینھ وبین هللا، فیفرق بین االتفاق والقصد، فإنھ لما ُمر بالجنازة ا
ًفأثنوا بالشر اتفاقا ال قصدا، وقد ثبت أن النبي صلى . وأما بالنسبة لذكر مساوئ الموتى وتتبع عثراتھم، واالشتغال بھا والتكلف في ذكرھا فال ً

ره علیھ الصالة والسالم بالكف عن ، وما وقع من الصحابة یحتمل أنھ قبل أم)كفوا عن مساوئ موتاكم واذكروا محاسنھم: (هللا علیھ وسلم قال
حكم مترتب على الثناء بغض ) وجبت(مساوئ الموتى، ویحتمل أن یكون بعد األمر، ویكون الصحابي لم یبلغھ، وقولھ علیھ الصالة والسالم 

  .وهللا تعالى أعلم. النظر عن كونھ یجوز أو ال یجوز
 
 
 
 

 حكم اإلشھاد على الدین
 
 

ًاإلشھاد على الدین لیس واجبا على إطالقھ، فإذا : لى الدین، وھل یجب تحدید مدة الدین كسنة أو سنتین؟ الجوابھل یجب اإلشھاد ع: السؤال
ُاستدان الشخص من أخیھ المسلم فاألصل یقتضي أن تكتب ھذه الدیون وتحفظ، فإذا حفظت بالشھادة أو بالكتابة فال إشكال، أو یكتب في 

إذا حدثت ھذه األشیاء أغنت، والشھادة لیست بشرط، فلو كتب في وصیتھ أجزأ، لكن إذا كان الدین لیس لھ ّأن لفالن علي كذا وكذا، ف: وصیتھ
 مائة ألف لایر أو عشرة آالف لایر في معاملة - ًمثال-توثیق ال بكتابة وال بوصیة، ولیس ھناك ما یدل على ثبوتھ، كأن یعطي أحدھما اآلخر 

دین؛ ألن قضاء الحقوق واجب، والنبي صلى هللا علیھ وسلم أمر برد الحقوق، وال وسیلة لقضاء الحق إال بینھما، فحینئٍذ یجب اإلشھاد على ال
: ًإذا. إذا كان الذي استدان ال یحفظ الدین الذي علیھ إال بالشھادة فالشھادة واجبة: بالشھادة، وما ال یكون الواجب إال بھ فھو واجب، ومن ھنا

في الوصیة، فمن كانت علیھ حقوق وأعطى أصحابھا ما یوثق ھذه الحقوق فالوصیة في حقھ مستحبة، وأما التفصیل في الشھادة كالتفصیل 
: إذا كانت الحقوق التي أخذھا من الناس لم یشھد علیھا ولیس ھناك ما یثبتھا فیجب علیھ أن یكتبھا في وصیتھ؛ لحدیث ابن عمر في الصحیح

، فدل على وجوب توثیق الحقوق )ٌصي فیھ فیبیت لیلتین إال ووصیتھ مكتوبة عند رأسھما حق امرئ مسلم یبیت ولھ شيء یرید أن یو(
ًأن الدین إذا كان محفوظا كأن یكتب ویسجل في سجالت أو یضبط بكتابة بینھما، أو یوثق بأي وجھ فالشھادة فیھ : واالحتیاط فیھا، والخالصة
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ن لم یستطع توثیقھ فإنھ حینئٍذ یجب توثیقھ ویلزم، والواجب على المسلم أن یحتاط غیر الزمة، وأما إذا كان غیر موثق، وإذا مات أحد الطرفی
ًوأن یحتاط في حقوق الناس، وأن یعلم أنھ إذا توفي مدیونا فإن نفسھ مرھونة بھذا الدین، فعلیھ أن یسعى في حفظ حقوق الناس، : في ذلك

  .وعدم إضاعتھا حتى ال یرھن بتلك الحقوق، وهللا تعالى أعلم
 
 
 
 

 حكم من جاوز المیقات في الحج دون أن یحرم لعدم علمھ
 
 

ٌشخص ركب الطائرة یرید الحج أو العمرة فلما حاذت الطائرة المیقات وأعلن عن ذلك لم یفھم لغة من أعلن حتى جاوز المیقات، : السؤال
ا جاوز المیقات فإنھ یجب علیھ أن یرجع إلى ذلك إذ: ًفماذا یجب علیھ، علما أنھ جاء إلى المدینة، وھل یحرم من ذي الحلیفة؟ الجواب

 وجاوز میقات السیل ونزل بجدة جاز لھ أن یحرم من - ًمثال-المیقات، ویجوز أن یرجع إلى أبعد منھ أو إلى مثلھ، فلو كان من أھل الریاض 
-لى مرحلتین من مكة، وإذا رجع إلى المدینة رابغ؛ ألنھا أبعد من السیل، ویجوز لھ أن یحرم من یلملم؛ ألنھا مثل میقات السیل، فكالھما ع

 فحینئٍذ ال إشكال؛ ألنھ انتقل من المیقات األدنى إلى المیقات األبعد، ویلزمھ اإلحرام من المدینة -نزل إلى جدة ثم سافر إلى المدینة: یعني
ألھلھ ولمن مر علیھ من غیر أھلھ، فلو أنھ أحرم المیقات  ًوجھا واحد؛ ألنھ قد مر على میقات المدینة، وقد جعل النبي صلى هللا علیھ وسلم

في األول النعقد إحرامھ من میقات بلده، ولكنھ لما ترك اإلحرام ونزل إلى المدینة لزمھ المیقات األبعد فیحرم من میقات المدینة، وهللا تعالى 
  .أعلم

 
 
 
 

 ضوابط في نقل الفتوى وأقوال العلماء
 
 

ٍفأفتاه بفتوى عالم فھل ھذا یعتبر مجرد نقل للفتوى ال تلحق الناقل أي تبعات أم أنھ یعتبر من الفتوى؟ ٌإذا سأل شخص طالب علم : السؤال
والعلماء رحمھم هللا قد اختلفوا في ھذه المسألة، لكن عند من یقول بجواز نقل فتوى العالم ) مسألة التقلید في الفتوى(ھذه المسألة : الجواب

البد وأن : ًثانیا. ن یكون طالب العلم على مستوى من الفھم والضبط للفتوى التي سمعھا وللسؤال الذي ورد علیھأ: ًأوال: ًیشترط شروطا، منھا
تكون الفتوى مطابقة ومماثلة للفتوى المسئول عنھا، فإذا كان ال بد من المماثلة والمطابقة من حیث المضمون فإنھ یستلزم األھلیة عند طالب 

إلنسان أن یأتي ویقرأ الفتاوى على الناس في المسجد دون أن یكون عنده علم وإدراك، فالناس تسمع ھذا الفتاوى العلم، ومن ھنا ال ینبغي ل
ٌوتطبقھا كیف شاءت، ومقام الفتوى شدد فیھ العلماء؛ ألن الفتوى علم لھ أھلھ، ولیس كل من نصبتھ الناس وجاءت تسألھ في مسجده وفي 

ٌلفتوى مسئولیة عظیمة، ولذلك یوصف العالم بأنھ موقع عن رب العالمین، ولیس ھناك مقام بعد مقام النبوة ا. ًسوقھ وفي عملھ أھل للفتوى أبدا
أعظم من مقام العلم الذي منھ الفتوى، فھذا المقام العظیم یشترط في صاحبھ أن تتوفر فیھ األھلیة، فإذا أراد أن ینقل الفتاوى وأن یكون من 

تاوى فال بد وأن یدرس األمور المھمة التي ینبغي توفرھا في الشخص الذي یتولى نقل فتاوى العلماء، فیحتاج طالب العلم المنشغلین بنقل الف
إلى قوة في الذكاء، وقوة في فھم أسئلة الناس والمراد من السؤال، وما وراء السؤال من المقصود، ویستطیع أن یفھم العبارات التي تستخدم 

لمات، فھذا أمر ال بد من العنایة بھ، مما یحتم على طالب العلم أن یكونوا على قرب من أھل العلم لیجمعوا في السؤال والكلمات، ومدلول الك
بین العلوم النظریة والتطبیق، وال یكفي أن یكون الطالب مع العالم یسمع فتواه؛ فإنھ قد یسمع الفتاوى مختلفة فیحدث عنده التباس وقد یظن 

ُأن الشیخ راعى حال السائل، وقد كنا نجد بعض مشائخنا رحمة هللا علیھم في بعض األحیان أضیق ما أن الشخص تناقض، ولكن الواقع 
ًیكونون حاال، وفي بعض األحیان أشرح ما یكونون صدرا، ویسألھم السائل فتجدھم یعطونھ الجواب ویفصل، ویبینون لھ القضیة، ثم تجدھم  ً

! یا بني: ُرحمة هللا علیھ أسألھ بعض األحیان عن ذلك، لماذا ھل فالن یضیق علیك؟ فیقولٍمع شخص آخر یضیقون علیھ، وقد كنت مع الوالد 
ھذا ینقل بین المشایخ ویوقع :  لكني أالحظ علیھ وأعرف أنھ صاحب فتنة، ومنھم من یقول لي-وال یجوز لي أن أغتاب الناس-ألجل تعلم 

النمیمة وأسوأ ما تكون بین العلماء، فكان العلماء رحمة هللا علیھم لھم ویغرب على ھذا ویضرب العلماء بعضھم ببعض، وأشد ما تكون 
فیضر بالمسلمین،  ھذا رجل عجل ال یصلح للعلم فأنا أخشى أن مثل ھذا یقلد ھذا الشيء: فراسة ومعرفة، وكان الوالد بعض األحیان یقول لي

ًلوالد ضیقا فأنظر في حالھ فیكون مریضا، وفي حال المرض وللعلماء نظرات في بعض األشیاء والتصرفات، وبعض األحیان كنت أجد ا ً
ًبعض األحیان أجد عنده نوعا من توطئة الكنف واللین، وبعض األحیان أجده شدیدا ضیقا فیكون مرضھ سبب شدتھ وضیقھ خاصة في آخر  ً ً

لفتاوى التي كنت أسمعھا باألمس وأسمعھا عمره رحمة هللا علیھ عندما كان یتعاطى بعض األدویة فتتغیر طباعھ ویضیق فأتعجب من بعض ا
ًالیوم، فأعرف أن حالھ ال یسمح، ولو كنت طالب علم مبتدئا وجئت وسمعت فتواه في آخر عمره التبس علیك األمر، لكني أعرف ما الذي 

ید أن یصل إلى درجات الكمال، یقصده وما الذي یریده، لذلك یحتاج بعض العلماء أن یكون طالب العلم على درایة بأحوالھم، ھذا إذا كان یر
وهللا یحب من عبده أن یتقن، وأولى ما یكون فیھ اإلتقان وأفضل ما یكون في العلم وفي الدین والشرع؛ ولذلك تجد طالب العلم الذین 

ن هللا عز وجل، وتحفظ ورعایة ال یلبث إال أن یفتح هللا علیھم حتى یوفقون ویسددون ویعانون وینصرون م یصحبون العلماء بدقة وأمانة
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 أسمع بعض الفتاوى وأستغرب منھا، ولكن لما أجلس معھ وأسألھ وأراجعھ -حتى بعض المشایخ ومنھم الوالد رحمة هللا علیھم-وكنت وهللا 
 أصبحنا نلوم -وهللا المستعان- أجد عنده من األعذار ما لو لم اطلع علیھ لم أعذره، لكن حینما بلینا بما بلوا بھ وتحملنا الیسیر مما تحملوه 

ٌأنفسنا على ما وجدنا في أنفسنا؛ ولذلك الفتاوى علم خاص، ال یصلح لھ كل أحد، ولیس كل واحد یصلح لنقل فتاوى العلماء، والواجب أن 
. دبّننصح ألمة محمد صلى هللا علیھ وسلم، وأن نتقي هللا في ھذه األمة، فال یقلد الفتوى كل من ھب ودب، وال ینقل الفتوى كل من ھب و

ًبعض الناس یكون غنیا ثریا متكبرا، عنده أنفة، ال یرجع : ًلیس من الحكمة والمصلحة أن تنقل الفتوى، مثال: وھنا نقطة أحب أن أنبھ إلیھا ً ً
نھ یتعالى اذھب واسأل، وتھینھ؛ أل: ًإلى العلماء، وال یرید أن یسأل أھل العلم، فمثل ھذا تزجره، وال تكن عونا لھ على الكبریاء، بل تقول لھ

على العلم، فإذا نقلت الفتوى فأنت تعینھ على الكبر، فلو أنھ أراد أن یبني عمارة وأن یشتغل في تجارة لذھب إلى المستشارین والمھندسین 
ِما قَدُروا هللا حق قدره : ال.. وأھل الشأن في محالتھم، ولكن للدین ِ ْ َ ََّ َ ََ َلْن ینال هللا لُحوُمھا : لى أحد، وهللا غني عنھ، فا لیس بحاجة إ]74:الحج[َّ َ َُ َ َّ َ َ
ْوال دماُؤھا ولكْن ینالُھ التقوى منكم  ُ ْ ِْ ِ َِ َ َ َ َ ََّ َُ ، وأھل العلم في غناء عن الخلق، ولیس ھناك أحد أغنى با عز وجل بعد األنبیاء من أھل ]37:الحج[َ

ال تنقل : ًإذا. زلتھم، وال یعرف العلم الذي قذفھ هللا في قلوبھمالعلم، ومن ظن أنھم بحاجة إلى أحد، فوهللا إنھ مخطئ، وال یعرف قدرھم ومن
ًاذھب للعالم واسألھ، فقد یأتي مجلسا من مجالس العلم :  وأنت لما تقول لھ- وبعض األخیار یعین أمثال ھؤالء- الفتوى ألمثال ھؤالء المتكبرین 

ًومن ذلك ما حدث لرجل كان ثریا غنیا ال یعرف . وتتغیر حیاتھ كلھا العلماء ولم یعاشرھم فابتلي بقضیة احتاج فیھا إلى أھل العلم، فطلب أحد ً
قم نصلي، اآلن وقت الصالة ویجب أن : كیف؟ ھذه حسابات، فقال لھ: قم نصلي، فقال: األخیار وجاءه وجلس معھ وحضرت الصالة فقال لھ

وضوء، فلما توضأ جاء وصلى صالة المغرب في المسجد وبعد  لما ذھبنا لنتوضأ إذا بالرجل ال یحسن ال-نسأل هللا العافیة- : نصلي، قال
 فإذا بالرجل جالس -نقوم أو ال: وال أدري ھل قال لھ-فلما أطال تركتھ فأطال : وإذا بالرجل جالس یذكر هللا، قال! نقوم: الصالة قال لھ

شعرت بسعادة ما شعرت بھا : ًثم ما زال جالسا وقالًمستأنس، قد وجد راحة نفسیة ما حلم بھا في حیاتھ كلھا، وانتظر إلى أن صلى العشاء 
ھذا متى؟ لما احتك بأھل العلم، ولما احتك بمن یتقي هللا عز وجل، فقد یأتي إنسان من األثریاء یتأدب في المجلس ھذا، وقد یؤثر . من قبل

وأذكر أن بعض مشایخنا . وى لھ سلبیات ووراءه تبعاتنقل الفتا: ًإذا. احتكاكھ بأھل العلم في دینھ وخلقھ، وقد تكون فاتحة التصالھ بالعلماء
اذھب وقل لصاحب السؤال أن یأتي، وما یفتیھ، وبعض األحیان الفتاوى ال بد فیھا من حضور الشخص بنفسھ، فنقل : كان یقول للسائل

د  رب العالمین، وصلى هللا على نبینا وآخر دعوانا أن الحم. ًالفتاوى ال یكفي، وینبغي على اإلنسان دائما أن یضبط العلم وأن یتحرى فیھ
  .محمد وعلى آلھ وصحبھ أجمعین

 
 
 
 

 [4[ كتاب العدد -شرح زاد المستقنع 
من أنواع المعتدات من یجري معھا الحیض، ومنھن من ال یجري معھا الحیض إما لصغر أو لكبر، وكل واحدة منھن لھا حكمھا الخاص 

 .ي كتبھموتفصیالتھا عند العلماء رحمھم هللا ف
 عدة الحائل

 
 

بسم هللا الرحمن الرحیم الحمد  رب العالمین، والصالة والسالم األتمان األكمالن على خیر خلق هللا أجمعین، وعلى آلھ وصحبھ ومن سار 
مصنف رحمھ هللا في بیان شرع ال]. الحائل ذات األقراء: الثالثة: [فیقول المصنف رحمھ هللا تعالى: أما بعد. على سبیلھ ونھجھ إلى یوم الدین

ّعدة المرأة التي تحیض؛ ألن هللا تبارك وتعالى قسم المعتدات إلى أقسام، كما بین المصنف رحمھ هللا، ومن ھذه األقسام التي ذكرھا هللا  ّ
ٍوالُمطلقات یتربْصن بأنفسھن ثالثة قُروء : ذوات األقراء، فقال تعالى: سبحانھ وتعالى ُ َُ َ َ َّ ََّ ِ َِّ َ ِ َ َ َ ََ ُ َ ، واختلف العلماء رحمھم هللا في ھذه اآلیة ]228:البقرة[ْ

ًالطھر؟ وقد تقدم معنا في كتاب الطھارة أن المرأة تحیض، ویجري معھا الدم أیاما : الحیض، أو المراد بالقرء: بالقرء ھل المراد: الكریمة
ى والحیضة الثانیة طھر، فھل مراد هللا عز وجل في ھذه معدودة ثم ینقطع، ثم یعاودھا بعد ذلك في الحیضة الثانیة، فما بین الحیضة األول

أن تمر علیھا ثالثة أطھار متتابعة یحتسب فیھا طھر الطالق؟ فالسنة في الطالق إذا طلق : اآلیة الكریمة أن تكون العدة ثالثة أطھار، بمعنى
مره فلیراجعھا ولیطلقھا : (دیث الصحیح عن ابن عمر الرجل زوجتھ أن یطلقھا في طھر لم یمسھا فیھ، كما قال صلى هللا علیھ وسلم في الح

ًحائال أو حامال ًھي المرأة التي ال حمل فیھا، وتكون حائضا وتكون طاھرا، فھل المراد: فالحائل) . ً الطھر األول : أن یمر علیھا ثالثة أطھار: ً
ث؟ ففي ھذه الحالة ثالثة أطھار، وإذا طھرت ثالثة الذي طلقت فیھ، ثم تحیض، ثم تطھر الطھر الثاني، ثم تحیض، ثم تطھر الطھر الثال

أطھار خرجت من عدتھا، أو المراد أن تحیض ثالث حیضات، فإذا طلقھا في الطھر انتظر حتى تأتیھا الحیضة األولى بعد الطھر، فتحتسب 
  .حیضاتالحیضة األولى ثم تطھر، ثم تحیض الحیضة الثانیة ثم تطھر، ثم تحیض الحیضة الثالثة؟ فھذه ثالث 

 
 المراد بالقرء واختالف العلماء فیھ

 
 

ٍوالُمطلقات یتربْصن بأنفسھن ثالثة قُروء : اختلف العلماء رحمھم هللا في قولھ تعالى ُ َُ َ َ َّ ََّ ِ َِّ َ ِ َ َ َ ََ ُ َ ھل المراد بالقرء الطھر أو الحیض على ] 228:البقرة[ْ
  :علیھم أجمعینقولین مشھورین عن الصحابة والتابعین، وأئمة العلم رحمة هللا 

 



 2344 

 أن المراد بالقرء الطھر: القول األول
 
 

وحینئٍذ تعتد ثالثة أطھار، وھذا القول قالت بھ أم المؤمنین عائشة رضي هللا عنھا وأرضاھا، وكذلك قال بھ إمام التفسیر من أصحاب النبي 
وممن قال .  بھ عبد هللا بن عمر رضي هللا عن الجمیعصلى هللا علیھ وسلم زید بن ثابت رضي هللا عنھ وأرضاه شیخ ابن عباس ، وكذلك قال

بعض أئمة التابعین كـسالم بن عبد هللا بن عمر ، واإلمام الزھري وعمر بن عبد العزیز الخلیفة الراشد، وھو مذھب المالكیة  بھذا القول
  .تعتد ثالثة أطھار: من المذاھب األربعة یقولونوالشافعیة رحمة هللا على الجمیع، فھؤالء األئمة من أئمة الصحابة والتابعین ومن بعدھم 

 
 
 
 

 أن المراد بالقرء الحیض: القول الثاني
 
 

وھذا القول أثر عن عمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب رضي هللا عنھما، وقال بھ بعض تالمذة ابن عباس رضي هللا عنھما، ویحكى 
 الرأي من فقھاء الكوفة وغیرھم رحمة هللا علیھم أجمعین، وھو الذي اختاره ًأیضا عن ابن عباس ، وھو مذھب الحنابلة والحنفیة، وأھل

  .المصنف؛ ألن المذھب علیھ
 
 
 
 

 أدلة من قال إن المراد بالقرء الطھر
 
 

َّوالُمطل: الطھر في اآلیة الكریمة بدلیل من اآلیة نفسھا؛ وذلك أن هللا تعالى قال: إن المراد بالقرء: واستدل الذین قالوا َ ْ َّقات یتربْصن بأنفسھن َ ِ َِّ ُ َ ِ َ َ ََ ُ َ
ٍثالثة قُروء  ُ َ َ ًتذكره إذا كان المعدود مؤنثا، وتؤنثھ ) ثالثة(ألن العدد ) ثالثة حیضات: (وال تقول) ثالثة أطھار: (، والعرب تقول]228:البقرة[َ

: یطلق بمعنى) قرء: (أن لسان العرب في مادة: ًثانیا. ثالثة أطھار: أي) ثالثة قروء: (ًإذا كان المعدود مذكرا، فدل على أن المراد بقولھ
مقراة، : االجتماع، ومن ھنا فالدم یجتمع في الطھر وینفجر في الحیض، فیكون إطالق القرء على الحیض؛ ألنھ یجتمع فیھ الدم، ولذلك یقال

لالجتماع، ) القرء: (ن جنوب وشمأل فقالوافتوضح فالمقراة لم یعف رسمھا لما نسجتھا م: لمكان اجتماع الماء عند البئر، قال امرؤ القیس 
القرء أصلھا لالجتماع فإن الدم یجتمع في الطھر وال یجتمع في الحیض؛ ألنھ في : ومنھ سمیت القریة؛ الجتماع أھلھا فیھا، فإذا كان مادة

َیا أیھا النبي إذا طلقتم النساء : لھ تعالىًكذلك أیضا استدلوا بقو. الطھر: الحیض ینفجر ویخرج، فیكون في اآلیة قرینة على أن المراد بالقرء َ ِّ ُ ُْ َّ َ َ ِ ُِّ َّ
َّفطلقوُھن لعدتھن  ِ ِ ِ َِّ َّ ُ ِّ َ في : (أي) لعدتھن: (فالالم في قولھ) في عدتھن(وبین النبي صلى هللا علیھ وسلم من ھذه اآلیة أن المراد بھا ] 1:الطالق[َ

 عند ابتداء العدة، والعدة تكون من الطالق كما جاء في آیة البقرة، وال یمكن فقد دلت اآلیة على أن الطالق یكون: ، وبناء على ذلك)عدتھن
َّفطلقوُھن لعدتھن : أن یقع الطالق على الوجھ المشروع إال إذا كان في الطھر ال في الحیض، فیكون قولھ تعالى ِ ِ ِ َِّ َّ ُ ِّ َ في عدتھن : أي] 1:الطالق[َ

عند استقبالھا للعدة، فإذا وصف هللا عز وجل الطھر بأنھ بدایة العدة دل على : یعني) ُقبل عدتھاِولیطلقھا ل: (عند االستقبال؛ لقولھ في الصحیح
ِونضُع الموازین القْسط لیْوم القیامة : ، كما قال تعالى)في(بمعنى ) الالم(أنھ ھو الذي یحتسب بھ في العدة، وھذا من أقوى األدلة، ولذلك  ِ ِ َِ َ َ َ َ َ َ َْ ْ ِْ َ ِ َ

: إن ھذا یدل على أن المراد بالقرء في اآلیة الكریمة: وقالوا. في لسان العرب) في(تطلق بمعنى ) فالالم( في یوم القیامة، :، أي]47:األنبیاء[
دلیل من : عندنا دلیالن: إن النبي صلى هللا علیھ وسلم أطلق القرء على الحیض، وقالوا: الحیض قالوا: إن المراد بھ: وأما الذین قالوا. الطھر

ًشرعي وھي اإلطالقات الشرعیة، وعندنا أیضا دلیل من حیث االستعمال اللغوي، فمثلما أن األولین عندھم الدلیالن كذلك نحن عندنا اللسان ال
ٍیتربْصن بأنفسھن ثالثة قُروء : إن هللا تعالى یقول: قالوا. الدلیالن من ھذین الوجھین ُ َُ َ َ َّ ِ َِّ َ ِ َ َ  تمت لھا ، والمرأة إذا اعتدت بالحیض]228:البقرة[ََ

ًثالث حیضات كاملة، ولكنھا إذا اعتدت بالطھر سیكون عندھا الطھر الثالث ناقصا؛ ألنھا إذا طلقت في الطھر األول فإنھ یحتسب من العدة، 
لحیض ال ، والثالثة ال تكون تامة كاملة إال با)ثالثة: (ًوحینئٍذ یكون الطھر ناقصا، فمعناه أنھما طھران كامالن وشيء، وهللا عز وجل یقول

من جھة السنة، فالنبي صلى هللا علیھ وسلم أطلق القرء على الحیض، فقال علیھ الصالة : ًثانیا). ثالثة قروء: (بالطھر، ھذا من جھة قولھ
 :أیام حیضك، فدل على أن المراد بالقرء في القرآن: یعني) أیام أقرائك: (كما في الصحیح، وقولھ) دعي الصالة أیام أقرائك: (والسالم
: ھذا في الحقیقة مجمل ما ذكر، وھناك استدالالت أخر لكن ھذه أقوى الوجوه، والحقیقة أن القول األول القائل بأن المراد بالقرء. الحیض

الحیض، بأن النبي صلى : المراد بھ: وأما استدالل من قال. الطھر، أقوى وأرجح، وذلك ألن ثالثة أطھار، واضح الداللة من جھة المعدود
لیھ وسلم أطلق القرء على الحیض فھذا محل إجماع بین العلماء، والقرء یستعمل في الحیض ویستعمل في الطھر، فإذا كان یستعمل في هللا ع

دعي الصالة أیام : (الحیض والطھر فال مانع أن تكون اآلیة وردت باستعمالھ في الطھر ووردت السنة الستعمالھ في الحیض؛ ألن حدیث
ء في باب الطھارة، ونحن في باب المعاملة وھي الزوجیة، وھناك فرق بین أحكام الحیض في العبادة وأحكام الحیض في متعلق بالقر) أقرائك

ًقرءا؛ ألن العبادة تمتنع في حال الحیض، ولكن العدة ال تمتنع في حال الحیض، ومن ھنا كان : المعاملة، فال مانع أن یطلق على الحیض
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ًھذا اللفظ منتزعا من األصل اللغوي بأن القرء یطلق على الحیض والطھر، وھذا ال نجادل فیھ، وإنما نرید إطالقھ علیھ الصالة والسالم ل
ًكذلك أیضا . ثالثة أطھار: أي) ثالثة قروء: (ًقرائن تدل على قوة إرادة ھذا أو ھذا، فلما جاء المعدود مذكرا دل على أن المراد بقولھ

 ًبالطھر، بأنھ یلزم أنھا تعتبر بعض الطھر، وأنھا في الحیض تعتبر الحیض كامال یجاب عنھ) وءثالثة قر: (االعتراض على تفسیر قولھ
ًأنھم یعترضون على اعتبار الطھر ناقصا فیكون لھا طھران وشيء، وھم یقعون في الزیادة؛ ألنھم یلغون الحیضة إذا : الوجھ األول: بوجھین

ًطلقھا في الحیضة، فال تحتسب عندھم وجھا واحدا ، فإذا طلقھا في الحیضة لم تحتسب، وظاھر السنة یدل على ھذا، فمعنى ذلك أنھا ستزید ً
فكما أنكم زدتم علیھا ) ثالثة: (إلى أكثر من ثالث حیضات، وحینئٍذ تطول عدتھا، فكما اعترضوا بالنقص یعترض علیھم بالزیادة، فقد قال

أننا ال نسلم أنھ یمتنع إطالق الثالثة على بعض الشيء؛ ألن : الوجھ الثاني. ادةفنحن ننقص منھا، فإن أوردتم على النقص أوردنا على الزی
ثالثة، مثلما تطلق على من دخل في بدایة السنة الثالثة أن لھ ثالث سنوات، وھنا إذا تمت وأخذت طھرین : العرب تطلق على االثنین وشيء

أما الدلیل على أنھ یطلق .  وجل یحتسب الثالث؛ ألنھ طھر؛ والمراد منھ النقاءًودخلت في الثالث أو كان طالقھا في الثالث فرفقا من هللا عز
ٌالحج أشُھر مْعلومات : على الشیئین وبعض الشيء فھم أنفسھم یقولون في قولھ تعالى َ َ َُ ٌْ ْ َ جمع، والجمع ال یطلق على أقل من : قالوا] 197:البقرة[ُّ

شھر شوال، وشھر ذي القعدة، : شھران وبعض الشھر؛ ألن المقصود: مع ذلك یقولونثالثة كما ھو مذھب الحنابلة والحنفیة أنفسھم، و
ٌالحج أشُھر : وینتھي اإلحرام للحج ببزوغ فجر العاشر من ذي الحجة، وحینئٍذ یكون المقصود شھرین وبعض الشھر، وقال هللا تعالى ْ َ ُّ َ ْ

ٌمْعلومات  َ ى أقل من ثالثة، وھنا أطلقتم الجمع على االثنین وبعض الثالث، وبناء على ذلك إن الجمع ال یطلق عل: ، وأنتم تقولون]197:البقرة[َُ
الطھر، خاصة وأن ھذا التفسیر للقرآن جاء من زید رضي هللا عنھ : إن المراد بالقرء: یرد على االعتراض بالنقص ویقوي قول من قال

 عنھم وأرضاھم لما كتبوا كتاب هللا عز وجل وأرادوا جمعھ لم ًوأرضاه، وكان إماما في كتاب هللا عز وجل، حتى إن الصحابة رضي هللا
عنھ وأرضاه، وابن عباس حبر األمة وترجمان القرآن انتفع من علم زید ، وأخذ التفسیر عن زید وھو أعلم  ًیجدوا أحدا یقدم علیھ رضي هللا

لقد : ( عنھ لما بلغتھ وفاة زید بكى رضي هللا عنھ وقالبداللة القرآن، ومكانتھ معروفة رضي هللا عنھ وأرضاه، حتى إن أبا ھریرة رضي هللا
ًدفن الناس الیوم علما كثیرا، ولكن لعل هللا أن یجعل لنا في ابن عباس منھ خلفا ً ً؛ ألنھ كان مبرزا في التفسیر، وابن عباس رضي هللا عنھما )ً

رضي هللا عنھا أعلم بشئون النساء، وأعلم بما یكون من الطھر مأثور عن أم المؤمنین عائشة وھي : بمعنى) القرء(وتفسیر . أخذ منھ
حیضھن، وأعلم بھدي رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم في ذلك، حتى إن أبا بكر وعمر رضي هللا عنھما كانا یرجعان إلیھا في أمور النساء 

. ثالثة أطھار: یعني) ثالثة قروء: ( المراد بقولھأن: وما یختص بھدي رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم في بیتھ، وھذا الذي تطمئن إلیھ النفس
غیر حامل ویجري : ًإذا كنت حائال، أي: ذوات الحیض فتعتد بثالثة أطھار، وبناء على ذلك ھذا حاصل ما یقال في المطلقة إذا كانت من

  .لقولین عند العلماء رحمھم هللامعھا دم الحیض ولم تكن آیسة وال صغیرة وال انقطع دمھا فإنھا تعتد بالطھر على أصح الوجھین وا
 
 
 
 

 عدة المختلعة الحائل
 
 

 على التفصیل الذي -ثالثة أطھار- أو بالطھر -ثالث حیضات- ثالثة قروء، إما بالحیض : اتفق أصحاب القولین على أن األصل في العدة
إن الحائل من ذوات القروء إذا كانت مخالعة :  یقولولكن استثنیت عدة المختلعة، فاختلف العلماء رحمھم هللا فیھا، فبعض العلماء. ذكرناه

بثالث حیضات أو بثالثة : لزوجھا فإن عدتھا حیضة واحدة على المذھب، وھذا ما اختاره أئمة المذھب من أنھا تعتد بحیضة واحدة، وقیل
عتادة فقد استدلوا بأن النبي صلى هللا علیھ وسلم إن المختلعة عدتھا عدة المطلقة الم: أطھار على القول بأن القرء ھو الطھر، أما الذین یقولون

: ًفأمره أن یطلق المختلعة، فدل على أن الخلع طالق، فإذا كان الخلع طالقا؛ فإن هللا عز وجل یقول) اقبل الحدیقة وطلقھا تطلیقة: (قال لـثابت 
ٍوالُمطلقات یتربْصن بأنفسھن ثالثة قُروء  ُ َُ َ َ َّ ََّ ِ َِّ َ ِ َ َ َ ََ ُ َ فدخلت في ھذا العموم بدلیل الكتاب والسنة من جھة لفظ اآلیة وورود السنة عن النبي ] 228:البقرة[ْ

إنھا تعتد بحیضة واحدة تستبرئ بھا استدلوا بحدیث الربیع رضي هللا عنھا وأرضاھا أن النبي : والذین قالوا. صلى هللا علیھ وسلم بأنھا تطلق
عھا وترجع إلى بیت أھلھا، وكذلك قالوا في حدیث ابن عباس األول الذي رواه صلى هللا علیھ وسلم أمرھا أن تستبرئ بحیضة من خل

وھذا یدل : ، قالوا)أمرت المختلعة أن تستبرئ بحیضة: (أصحاب السنن، والثاني عند أبي داود في سننھ وفیھ عن ابن عباس رضي هللا عنھما
عت لھ المھر فإنھا تستبرئ بحیضة واحدة على القول الثاني وتخرج لو خالع الرجل زوجتھ فدف: بناء على ذلك. على أن عدتھا حیضة واحدة

والعقل یدل : من عدتھا، وتصبح مستثناة من ھذا العموم، فاألصل فیھا ثالث حیضات، ولكن تحیض حیضة واحدة یستبرئ بھا رحمھا، قالوا
حقھ أن یراجعھا؛ ألن المقصود أن یفسخ النكاح الذي لیس من : على ھذا؛ ألن المختلعة إذا طلقھا طلقة واحدة فلیست طلقتھا رجعیة، یعني

بینھما، فلو كان من حقھ أن یرتجعھا لفات المعنى الذي من أجلھ شرع الخلع؛ ألن الخلع یقصد منھ دفع الضرر عن المرأة، فالمرأة إذا كرھت 
دفعي لھ المھر كما تقدم معنا من قولھ صلى هللا ا: زوجھا ولم یكن بزوجھا عیب یوجب الخیار لھا، كأن تكون ال تریده وال تحبھ، نقول لھا

إني أخشى : (فخالعت جمیلة بنت أبي بن سلول ، وامرأة ثابت رضي هللا عنھ وأرضاه وقالت) نعم: أتردین علیھ حدیقتھ؟ قالت: (علیھ وسلم
ردت المھر دل على أنھا ال ترید أن ترجع إلیھ فأقرھا النبي صلى هللا علیھ وسلم أن تفسخ العقد برد المھر لزوجھا، فإذا ) الكفر بعد اإلسالم

ًوال ترید استمرار الحیاة الزوجیة معھ، فأمرت شرعا برد المھر إلى زوجھا حتى یفسخ ھذا العقد، فإذا ردت لھ المھر ردت لھ حقھ، فلو كان 
لمھر ویكسب رجوعھا مرة ثانیة، فیفوت لھ علیھا سلطان الستضرت المرأة؛ ألنھ بمجرد ما یطلقھا یراجعھا بعد الطالق، وحینئٍذ یكسب ا

دفع الضرر عن المرأة، فترد المھر ویفسخ النكاح بینھما، ویؤمر بتطلیقھا على ظاھر : إن مراد الشرع من الخلع: ومن ھنا قلنا. المقصود
 إن مقصود الشرع فسخ النكاح، :وتخالعھ ولو لم یرض، فإذا خالعتھ على ھذا الوجھ یقولون) اقبل الحدیقة وطلقھا تطلیقھ: (الحدیث الصحیح
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وإذا كان مقصوده فسخ النكاح خالف األصل المعروف في الطالق؛ ألن المرأة إذا طلقھا زوجھا الطلقة األولى فإنھ یعطى مھلة العدة حتى 
ًا یریدا إصالحا یراجع نفسھ وتراجع نفسھا، فإن كان العیب منھ ندم وراجعھا، وإن كان العیب منھا ندمت وأصلحت ورجعت إلیھ إذا كان

ھذا المعنى غیر موجود في المختلعة، ولیس ھناك وجھ لردھا إلى زوجھا، فال تطول العدة علیھا، ولما : وعودة للنكاح، وبناء على ذلك قالوا
منھا دل ًكانت العدة یخشى منھا أن تكون المرأة حامال فتستبرئ، فعلى ھذا الوجھ تستبرئ بحیضة واحدة، فإن حاضت تلك الحیضة وخرجت 

غیر -ًأن المرأة إذا كانت حائال : فالخالصة. على أنھا حائل، وحینئٍذ علمنا خلو الرحم وحققنا مقصود الشرع من دفع الضرر عن الزوجة
أة  وكانت من ذوات الحیض، فإنھا في ھذه الحالة تعتد بثالثة أطھار على أصح قولي العلماء رحمھم هللا، واستثنى فقھاء الحنابلة المر-حامل

المختلعة فإن عدتھا عندھم حیضة واحدة على ظاھر حدیث الربیع وحدیث ابن عباس ، وكال الحدیثین فیھ كالم، فإن صحا قویا على 
: ذوات. جنس المرأة الحائل من ذوات األقراء: یعني). الحائل ذات األقراء: (قال المصنف رحمھ هللا. االستثناء وإال بقیت العدة على األصل

ًممن یحضن، ألن المرأة إما أن تكون حامال وإما أن تكون حائال، فالحامل التي عدتھا وضع الولد، وإذا كانت حائال : یعني: قراءصاحبات األ ً ً
غیر حامل فإما أن تكون من ذوات الحیض وإما أن تكون قد انقطع عنھا الحیض للیأس، أو لم تحض بعد كالصغیرة، فبین رحمھ هللا أنھا من 

ِوھي الحیض أو الحیْض على الجمع ألقراء، قلنا]. - وھي الحیض- : [قال المصنف رحمھ هللا. ممن یحضن:  یعنيذوات األقراء، ھو : القرء: َ
المفارقة في : [قال المصنف رحمھ هللا. یرید أن یفسر القرء بالحیض كما ذكرنا أنھ مذھب الحنابلة: یعني. ھي الحیض: الحیض، األقراء

ھا زوجھا في الحیاة فعدتھا عدة الطالق، لكن إذا فارقھا ثم مات عنھا فھذه قد قدمناھا وھي عدة الوفاة، وسبق الكالم التي فارق: یعني]. الحیاة
 .علیھا

 
 عدة المبعضة الحائل

 
 

: ولإن كانت حرة فعدتھا ثالث حیضات كاملة؛ ألن هللا یق]. فعدتھا إن كانت حرة أو مبعضة ثالثة قروء كاملة: [قول المصنف رحمھ هللا
ٍثالثة قُروء  ُ َ َ أمة اشتراھا رجالن أحدھما أعتق نصیبھ، والثاني : ًبعضھا حر وبعضھا رقیق، فمثال: ، إن كانت مبعضة، یعني]228:البقرة[َ

بقیت في ملكیتھ، فحینئٍذ نصفھا حر ونصفھا رقیق، فالمبعضة ھذه إذا وقع علیھا الطالق تكون عدتھا ثالث حیضات؛ ألن األصل عند 
 فإنھ لیس ھناك - تكون على النصف: یعني-  أن األمة تشطر العدة في حقھا كما ورد عن عمر رضي هللا عنھ، فإذا شطرت العدة الحنابلة

نصف حیضة، فعندھم إما أن تكون الحیضة ثالثة قروء كاملة أو قرئین، ألنھ لیس ھناك قرء ونصف؛ ألن الحیض ال یتشطر، فحینئٍذ جبروا 
ً وكان نصفھا حرا فعندھا كسر - مثلما ذكرنا- ان، وإذا كان األمة عدتھا حیضتان فحینئٍذ إذا وجد في األمة حریة عدتھا حیضت: الكسر وقالوا

واألصل في األمة أو . من الحریة، فتزید على القرئین بزیادة فتصبح حیضتان وشيء، فإذا كانت الحیضة ال تشطر فتدخل في الحیضة الثالثة
) تعارض العموم مع القیاس: (ً الحر، وھذا طبعا على القیاس، وھي مسألة مشھورة عند علماء األصولالمملوك أنك تعطیھ نصف ما تعطي

ٍوالُمطلقات یتربْصن بأنفسھن ثالثة قُروء : فالعموم في قولھ تعالى ُ َُ َ َ َّ ََّ ِ َِّ َ ِ َ َ َ ََ ُ َ ھذا عام، والحقیقة أن القول بعدم التشطیر من القوة بمكان ] 228:البقرة[ْ
إذا كانت العدة ثالثة قروء وأردنا تشطیر الثالثة قروء فإنھا ال : لكن على كل حال في مسألتنا. وھو األصل كتاب وظاھر السنة،على ظاھر ال

إن لھا قرئین : األمة عدتھا قرءان، فإذا قلت: ًتشطر، وإذا كان ال یمكن تنصیفھا ففي في ھذه الحالة ستحسب النصف الموجود كامال وتقول
 في جزء - وھو وجھ الحریة-ٍخلتھا حریة زادت عن القرئین؛ ألنھا أمة من وجھ وحرة من وجھ ثان، فدخلت بالوجھ الثاني في عدتھا فإن د

ً ربعھا أو نصفھا حرا فالمنبغي أن یحسب حساب ھذه الحریة، ولكن ھنا ال یمكن تشطیر الحیضة الثالثة، -ًمثال- الحیضة الثالثة؛ ألنھ إذا كان 
 .إنھا ثالث حیضات: ھذا وجھ قولھ رحمھ هللا. ثالثة قروء، والحرة ثالثة قروءفأصبحت عدة المبعضة 

 
 عدة األمة الحائل

 
 

وھذا إذا كانت أمة ولیس فیھا شائبة الحریة ولیست مبعضة بل كلھا أمة، وھناك حدیث مرفوع عن ]. وإال قرءان: [قال المصنف رحمھ هللا
كنھ ضعیف، والصحیح عدم ثبوتھ عن رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم، وإذا كانت أمة فالمذھب النبي صلى هللا علیھ وسلم في ھذه المسألة ول

  .حیضتان: أي. على أن عدتھا قرءان
 

 ًعدة من فارقھا زوجھا حیا ولم تحض
 
 

لیس : ً من فارقھا حیا، یعني:الرابعة من المعتدات]. ًمن فارقھا حیا ولم تحض لصغر أو إیاس فتعتد حرة ثالثة أشھر: الرابعة: [قال رحمھ هللا
وهللا جل وعال ذكر ھذا النوع في آیة الطالق ) أو إیاس(من أجل كونھا صغیرة، أو لعلة الصغر : أي) ولم تحض لصغر(ھناك عدة للوفاة، 

ْوالالئي یئْسن من المحیض مْن نسائكم إن اْرتْبتم فعدتُھن ثالثة أشُھ: فقال ُ ُ َُ ُ َْ َ ََّّ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ َِّ َ َْ ِْ ِ َ ِ َ َ َ َ َر والالئي لم یحْضن َ َ َِ ِْ َ َّ عطف ) والالئي لم یحضن: (فقولھ] 4:الطالق[ٍ
أن ھذا النوع من النساء ال : توضیح المسألة. عدة اآلیسات وعدة الصغیرات الالتي لم یحضن ثالثة أشھر: یعني) والالئي یسن: (على قولھ

 فزوجھ -كانت صغیرة مثلما ذكرنا أنھا یجوز العقد علیھا ى ولوحت- زوجتك ابنتي، : یحیض؛ إما ألنھا طلقت وھي صغیرة، كرجل قال لرجل
ابنتھ وھي صغیرة، ثم كبرت البنت ودخل علیھا ولم تحض بعد ثم طلقھا، ففي ھذه الحالة إذا طلقھا بعد الدخول علیھا، أو زوج صغیر من 

 تعتد بثالثة أشھر؛ ألنھ ال حیض معھا، وال یمكن صغیرة ودخل علیھا وجامعھا، فإذا حصل الدخول ولزمت العدة من طالقھا فإنھا حینئٍذ
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احتساب الطھر وال الحیض، فسقط القرء ورجع إلى االعتداد باألشھر، ھذا إذا كانت صغیرة، وكذلك إذا كانت كبیرة أیست من المحیض، 
 هللا عز وجل الثالثة األشھر مكان وقد جعل. وانقطع دم الحیض عنھا كامرأة عمرھا ستون سنة فانقطع عنھا دم الحیض، فھذه تعتد باألشھر

الثالثة القروء، فھذه المرأة تعتد ثالثة أشھر تامة كاملة من ابتداء الشھر أو من أثناء الشھر على تفصیل من حیث الجملة، وتعتد بثالثة أشھر 
ًتامة كاملة، وتعتد باألشھر القمریة وال تعتد باألشھر الشمسیة وجھا واحدا عند العلماء؛ ألن األ التي تناط بھا األحكام الشرعیة ھي  شھرً

شھرا عید ال ینقصان، رمضان : (ًاألشھر القمریة، ویحتسب الشھر بھاللھ، فإن كان ناقصا فإنھ كامل؛ ألن النبي صلى هللا علیھ وسلم قال
) أمیة(وھذا یدل على أن وصف ) بإنا أمة أمیة ال نكتب وال نحس: (فجعل التسعة والعشرین كالثالثین، وقال كما في الصحیحین) وذو الحجة

وصف شرف لألمة، ولیس بوصف عار أو منقصة؛ ألن األمیة ال تقترن بالجھل، األمیة ھي عدم القراءة والكتابة، وقد یكون الشخص ال 
لیھ، وقد تجد الرجل یقرأ وال یكتب وھو أعلم الناس، فالنبي صلى هللا علیھ وسلم ال یقرأ وال یكتب ولكنھ أعلم الخلق صلوات هللا وسالمھ ع

إنا أمة : (كفیف البصر ال یقرأ وال یكتب ومع ذلك عنده علم، فالعلم شيء واألمیة شيء آخر، وقولھ علیھ الصالة والسالم في الصحیحین
ي، وال دل على أن الشھور ال تدخل في الحساب الفلك) ال نكتب وال نحسب: ( لألمة-كما یقول العلماء- ھذا یدل على أنھ وصف شرف ) أمیة

یحكم بدخولھا أو خروجھا بالحساب الفلكي؛ وھذا تیسیر من هللا عز وجل ورحمة، فأبقاھم على الفطرة یخرج الناس ویتراءون الھالل، إن 
ًرأوه كان الشھر ناقصا، وإن لم یروه فالشھر كامل، یمشون على ھذا كما مشى علیھ أسالفھم من قبل، فالمرأة تحتسب الثالثة األشھر بھذه 

ال تأتي ثالثة أشھر : وإن كانوا یقولون. طریقة، إن كانت كاملة فكاملة وإن كانت ناقصة فناقصة، وإن جمعت بین الكمال والنقص فال إشكالال
ًمن السنن المعروفة أنھا ال تأتي ثالثة أشھر متتابعة ناقصة، فقد یكون النقص في شھرین لكن ال یكون الثالث ناقصا : متتابعة ناقصة، أي

  .ًاغالب
 

 عدة األمة التي ال تحیض لصغر أو إیاس
 
 

: الروایة األولى. اختلف المذھب في األمة، وفیھا ثالث روایات عن اإلمام أحمد رحمة هللا علیھ]. وأمة شھرین: [قال المصنف رحمھ هللا
 وال تشطر عدتھا؛ ألن هللا عز وجل نص أن األمة تعتد كالحرة ثالثة أشھر،: توافق مذھب اإلمام مالك وطائفة من أئمة السلف رحمھم هللا

على أن عدة الالئي یئسن من المحیض والالئي لم یحضن ثالثة أشھر، ولم یرد ما یدل على استثناء أو تخصیص في ھذه اآلیة الكریمة فتبقى 
اختلفوا على روایتین : على ذلكتنصف عدة األمة إذا كانت باألشھر كما تنصف عدتھا بالحیضات، وبناء : الروایة الثانیة تقول. على األصل

عدة األمة شھر ونصف؛ ألن هللا جعل في األصل عدة الحرة ثالثة أشھر، فنصفھا شھر : التي ھي القول الثاني والثالث، فھناك روایة تقول
إن الشھر ال : ض، فقالواأن الشھر ال یتشطر، وعلى القول بأنھ ال یتشطر یصیر مثل الحی: الروایة الثالثة. ًونصف، وھذا قول للشافعي أیضا

یتشطر؛ ألنھ بدل عن القرء، والقرء ال یتشطر، والبدل یأخذ حكم مبدلھ، فال بد أن تعتد بشھرین، وھذا ما علیھ المذھب من أنھا تعتد 
  .بشھرین، وھو ضعیف من جھة األصل ومن جھة النظر

 
 عدة المبعضة التي ال تحیض لصغر أو إیاس

 
 

ًإن األمة تعتد شھرا ونصفا، وإذا فرضنا أن النصف منھا حرة فحینئذ : إذا قلنا]. مبعضة بالحساب ویجبر الكسرو: [قال المصنف رحمھ هللا ً
ًنحسب الشھرین على أنھا أمة، وإذا حسب الشھران على أنھا أمة فالنصف الذي فیھا یكون بخمسة عشر یوما وتضاف إلى الشھرین، وحینئٍذ 

یضاف ویجبر الكسر في الیوم وتعتد بالعشرة، یصبح لھا عشرة أیام؛ ألن الشھر تسعة وعشرین : ث قالواًتعتد شھرین ونصفا، فإذا كان الثل
ًیوما فاألصل تمام الشھر ثالثین یوما، فثلث الثالثین عشرة، فتعتد شھرین وعشرة أیام، وقس على ذلك، وھذا معنى قولھ رحمھ هللا ً :

  .ً كان مثال نصف یوم وثلث یوم فإن الكسر یجبرویجبر الكسر في الیوم، إذا). ومبعضة بالحساب(
 

 عدة من ارتفع حیضھا ولم تدر سببھ
 
 

: إما أن تعلم السبب: األول: المرأة إذا ارتفع حیضھا تنقسم إلى قسمین]. من ارتفع حیضھا ولم تدر سببھ: الخامسة: [یقول المصنف رحمھ هللا
فإن كان . أن یكون ارتفاع حیضھا بسبب ال تعرفھ واألطباء ال یعرفونھ: الثاني. اكالرضاع، أو مرض معین إذا أصاب النساء ارتفع حیضھ

ومن ارتفع حیضھا ولم تدر سببھ : (بسبب تعرفھ فلھا حكم، وإن كانت بسبب ال تعرفھ فلھا حكم، والمصنف رحمھ هللا فصل في األمرین فقال
 عنھا الحیض، فإذا انقطع عنھا الحیض فتحتاج أول شيء أن تتأكد أن  تحیض، ثم انقطع-في األصل-امرأة : صورة المسألة). فعدتھا سنة

 انقطع حیضھا، فإن تأكدت من أنھا لیست بحامل، وأن انقطاع دمھا لیس للحمل فتمكث -ًغالبا- انقطاع الحیض لیس للحمل؛ ألنھا إذا حملت 
ة أشھر أنھا غیر حامل فإنھا تبدأ بالعدة، ألنھا لیست من ذوات مدة الحمل الغالبة، ومدة الحمل الغالبة تسعة أشھر، فإذا تحققنا بمضي التسع

الحیض فتنتقل إلى عدة األشھر، فتضیف ثالثة أشھر إلى التسعة، فتصبح عدتھا سنة كاملة، تسعة أشھر لالستبراء والتأكد من أنھا غیر 
یر المؤمنین عمر بن الخطاب رضي هللا عنھ بمحضر وھذا الحكم قضى بھ أم. حامل، وثالثة أشھر عدة المطلقة إذا لم تكن من ذوات الحیض

ًمن المھاجرین وأصحاب النبي صلى هللا علیھ وسلم، ولم یعرف أن أحدا خالفھ، ولم یعارض فیھ أصال، بل إن األصول تدل علیھ؛ ألنھ  ً
زع الذي انتزعھ رضي هللا عنھ فقھ صحیح ًیحتمل أن تكون حامال، فتعتد عدة الحامل ثم بعد ذلك تعتد عدة األشھر؛ ألنھا لیست بحائل، فالمنت
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ًوحْملُھ وفصالُھ ثالثون شْھرا : من األصول الشرعیة؛ ألن هللا یقول َ َ َ َ َ َُ َ ُ فالستة األشھر أقل ما یكون من الحمل، فإذا ثبت ھذا ] 15:األحقاف[ُِ
تسعة، واألكثر إلى أربع سنوات مثلما ذكرنا، فیؤخذ نأخذ الحد الغالب وھو التسعة األشھر؛ ألن الستة ھي الحد األقل، والغالب ھو ال: یقولون

تمكث غالب مدة الحمل وھو تسعة أشھر حتى نتحقق أنھا غیر حامل، ثم بعد ذلك تعتد بعدة األشھر، : بالغالب وھو التسعة األشھر، فنقول لھا
  .ھذا بالنسبة لقضاء عمر رضي هللا عنھ وقد عمل بھ الجمھور

 
  ولم تدر سببھعدة األمة إذا ارتفع حیضھا

 
 

إن األمة : اإلشكال على المذھب الذي یقول]. ًفعدتھا سنة تسعة أشھر للحمل، وثالثة للعدة، وتنقص األمة شھرا: [یقول المصنف رحمھ هللا
األمة من جھة الحمل ال تنصیف؛ ألنھ ال تختلف : تشطر وتنصف عدتھا، فھل ننصف التسعة األشھر، وننصف الثالثة األشھر أم ال؟ الجواب

ما الذي : ًإذا. عن الحرة فیھ، فالمرأة من حیث ھي إذا حملت حرة كانت أو أمة تمكث تسعة أشھر على الغالب، فتبقى التسعة األشھر كما ھي
ًھل تكون شھرا ونصفا أو شھرین أو شھرا؟ خالف في المذھب، والذي اختاره المصنف : یشطر؟ تشطر العدة التي ھي الثالثة األشھر، فھنا ً ً

ًإن التشطیر لیس بوارد أصال، والذي نرى أنھا تعتد ثالثة أشھر كاملة، وھذا ظاھر القرآن، وبناء على ذلك : نحن قلنا. حمھ هللا أنھ شھرر
  .ھذا من حیث األصل. نرى أنھا سنة كاملة في األمة وفي غیر األمة

 
 عدة من بلغت ولم تحض

 
 

: عدة من بلغت ولم تحض]. والمستحاضة الناسیة والمستحاضة المبتدأة ثالثة أشھروعدة من بلغت ولم تحض : [یقول المصنف رحمھ هللا
امرأة عمرھا خمسة عشر سنة، فإذا بلغت خمس عشرة سنة فقد بلغت؛ ألن البلوغ یكون بالحیض، ویكون باالحتالم، ویكون بالحمل، ویكون 

تكلیف بشرط العقل مع البلوغ بدم أو حمل أو بمني أو بإنبات وكل .. بالسنوات التي ھي خمس عشرة سنة كما ذكرنا في عالمات البلوغ
أو بمني أو . ًالشعر أو بثمان عشرة حوال ظھر وھذا على خالف حدیث بني قریضة، والصحیح أن إنبات الشعر عالمة إذا كان حول العانة

نة، والحنفیة قدموا األنثى فجعلوھا سبع عشرة سنة، ًبإنبات الشعر أو بثماني عشرة حوال ظھر فالمالكیة عندھم أن یسن البلوغ ثماني عشرة س
 أنھ عرض على النبي - وھو حدیث صحیح- خمس عشرة سنة لحدیث ابن عمر ، : والذكر ثماني عشرة سنة، وأما الحنابلة والشافعیة فقالوا

س عشرة سنة فأجازه، وفي روایة صلى هللا علیھ وسلم یوم أحد وھو ابن أربع عشرة سنة فلم یجزه، وعرض علیھ یوم الخندق وھو ابن خم
ولذلك كتب عمر بن عبد العزیز إلى اآلفاق لما بلغتھ ھذه السنة، وأبلغھ بھا الزھري رحمھ هللا، كتب إلى الوالة ) ورآني قد بلغت: (البیھقي 

 فھذا - ال تضربوا علیھ جزیة:یعني-انظروا من بلغ خمس عشرة سنة فاضربوا علیھ الجزیة، ومن كان دونھا فاجعلوه في الذریة : في اآلفاق
فإذا بلغت المرأة خمس عشرة سنة ولم تحض فحینئٍذ لیست من ذوات الحیض، وھي . یدل على أن خمس عشرة سنة ھي السن المعتبر للبلوغ

َوالالئي لم یحْضن : بالغة، فتبقى على الحكم؛ ألن هللا یقول َ َِ ِْ َ   .رة وللكبیرة التي بلغتًشامال للصغی) الالئي لم یحضن(، فجعل ]4:الطالق[َّ
 

 عدة المستحاضة الناسیة
 
 
تقدم معنا في كتاب الطھارة ضوابط المستحاضة والفرق بینھا وبین الحائض، وبینا أن دم االستحاضة دم فساد وعلة، ). والمستحاضة الناسیة)

: فقولھ علیھ السالم) قبلت الحیضة فدعي الصالةإنما ذلك عرق ولیس بالحیضة، فإذا أ: (ولذلك قال صلى هللا علیھ وسلم في الحدیث الصحیح
اختلف فیھ ھل ھو العاند أو العاذر أو العاذل، وقد بینا ھذا وبینا سبب تسمیتھ بھذه األسماء، وھو دم فساد وعلة، فإذا ) إنما ذلك عرق(

كانت لھا : یعني- ؛ فإذا نسیت عادتھا -اضةبالنسبة للمستح-استحاضت المرأة وجرى معھا الدم على ھذا الوجھ فإنھ ال یمكن ربط العدة بھا 
امرأة كانت عادتھا خمسة أیام أو ستة أیام ثم ذھبت في غیبوبة أو حصل لھا حادث، ثم أفاقت من :  مثل-عادة قبل أن ترتبك ثم نسیتھا

إذا : وعلى كل حال. یت عادتھاغیبوبتھا ورجع لھا عقلھا ولم تتذكر كم كانت عادتھا، واستحیضت، فحینئٍذ ھي معتادة في األصل لكنھا أنس
البد أن تكون مستحاضة ال تستطیع أن تمیز الحیضة عن : أنسیت عادتھا بأي وجھ من الوجوه وأصبحت مستحاضة فالبد من أمرین

م كثیر في استحاضتھا، ونسیت أیام عادتھا، فحینئٍذ تعتد باألشھر، وتنقل إلى حكم المعتدات باألشھر، وبعض العلماء یفصل فیھا وعندھم كال
ھذا النوع من النساء، ومنھم من یجعلھا ترجع إلى التمییز، وترجع إلى غالب الحیض وتحتسب غالب الحیض كما یقع في العبادة، وقد تقدم 

لم قال  أن النبي صلى هللا علیھ وس- والذي حسنھ غیر واحد من العلماء رحمھم هللا ومنھم اإلمام البخاري رحمة هللا علیھ-معنا حدیث الترمذي 
ًتحیضي في علم هللا ستا أو سبعا: ًإني أثج ثجا، فقال علیھ الصالة والسالم: (في المرأة التي استحیضت وقالت فجعل عادتھا ستة أیام أو ) ً

ي في الحدیث لم تنس من كل وجھ، ویمكن أن تحتسب عادتھا ف: لكن اإلشكال عندھم أنھ البد أن تنسى عادتھا من كل الوجوه، وقالوا. سبعة
تحیضي ستة أیام أو سبعة : ألنھا إذا أنسیت العادة وقلنا: نرجع إلى األشھر، قالوا: أول الشھر أو منتصف الشھر أو آخر الشھر، وقال الحنابلة

في عصمة زوجھا األول، ومن ھنا  أیام في بدایة الشھر یحتمل أن تكون عادتھا في آخر الشھر، وحینئٍذ ربما حكمت بخروجھا وھي ال زالت
ثالثة أشھر لكل حیضة منھا شھر؛ ألنھ یحتمل أن تكون حیضتھا في أول الشھر ویحتمل أن تكون في : نقطع الشك بالیقین ونقول: الواق

إذا اعتدت ثالثة أشھر فقد : منتصف الشھر، ویحتمل أن تكون في آخر الشھر، واألصل أنھا زوجة وال تخرج من الزوجیة إال بیقین، فنقول
  .جت من عدتھاجزمنا أنھا قد خر
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 عدة المستحاضة المبتدأة

 
 

. والمستحاضة المبتدأة التي ألول مرة یأتي معھا الدم، وقد فصلنا في أحكامھا]. والمستحاضة المبتدأة ثالثة أشھر: [یقول المصنف رحمھ هللا
مرة یبتدئھا الحیض، فإذا كانت ألول مرة ھي المرأة التي ألول : فالمرأة المبتدأة من ھي؟ قلنا. ابتدأھا دم الحیض، ألول مرة تحیض: أي

تحیض فحینئٍذ لیست لھا عادة، وتحتاج إلى ثالثة أشھر لكي تثبت عادتھا، فال نستطیع أن نحدد كم عادتھا، فأصبحت في حكم األصل؛ ألنھا 
ثالثة وھي مستحاضة والدم ھي في األصل من الالئي لم یحضن، فلما جاءت تحیض وحاضت الحیضة األولى، والحیضة الثانیة، والحیضة ال

ًیجري معھا ولم ینقطع رجعت إلى حكم األصل، فاستصحبنا حكم األصل، فجعلناھا من ذوات األشھر، وال یمكن أبدا أن نجعل لھا غالب 
  .الحیض، كالتي أنسیت عادتھا

 
 عدة األمة المستحاضة

 
 

إذا كانت المستحاضة التي نسیت : یعني. أنھ ال تنصیف: الصحیحلما ذكرناه من التنصیف، و]. واألمة شھران: [یقول المصنف رحمھ هللا
  .ًعادتھا أمة، فعدتھا شھران لما ذكرناه سابقا، وھكذا إذا ابتدئت وكانت أمة مبتدأة فإنھا تعتد بشھرین

 
 عدة من ارتفع حیضھا وعلمت السبب

 
 

ال تزال في عدة حتى یعود الحیض فتعتد بھ أو تبلغ سن وإن علمت ما رفعھ من مرض أو رضاع أو غیرھما ف: [یقول المصنف رحمھ هللا
ھذه الجملة بین فیھا رحمھ هللا النوع الثاني من الالتي انقطع عنھن دم الحیض، وھن الالئي عرفن سبب انقطاع الدم، ]. اإلیاس فتعتد عدتھ

تضع حملھا، وإذا انقطع لمرض انتظرت حتى انتظرت حتى یعود الدم، فإذا انقطع لحمل انتظرت حتى  فإذا عرفت المرأة سبب االنقطاع
یذھب المرض ثم تعتد، ما الدلیل؟ ألن هللا ألزمھا بالقرء، ولیست بآیسة، ولیست ممن ال یحیض، فبقیت على األصل، فتنتظر حتى یعود لھا 

ا طال علیھا األمر وطالت بھا إذ: إنھا تعتد سنة، وھذا القول استصحب حكم عمر رضي هللا عنھ وأرضاه وقال: حیضھا، وقال بعض العلماء
ًالمدة فلھا أن تعتد سنة، فإذا مضت علیھا سنة ولم یعد لھا حیضھا فقد خرجت من عدتھا، والقول ھذا وجیھ وقوي جدا؛ ألن األمر إذا ضاق 

راء رحمھا، وكونھا إذا أنھ واضح اآلن استبراء رحمھا وتبین استب: اتسع، واألول أصح من جھة األصل، ووجھ القول بأنھا تستثنى إذا طالت
ًمضت علیھا سنة خرجت من عدتھا ھذا اختاره شیخ اإلسالم ابن تیمیة وبعض المتأخرین، وأیضا سماحة الشیخ ابن إبراھیم المفتي رحمة 

  .إنھا تستثنى: هللا علیھ یرون ھذا، وبناء على ذلك یقولون
 

 األسئلة
 
 
 
 

 عدة المطلقة المنقطع حیضھا
 
 

:  الثالثة األشھر تحت التسعة وذلك في التي ارتفع حیضھا؛ ألن ما یتحقق في الثالثة األشھر قد تحقق في التسعة ؟ الجوابأال تندرج: السؤال
، والصالة والسالم على خیر خلق هللا، وعلى آلھ وصحبھ ومن وااله فال یحصل االندراج في ھذا؛ ألن المعنى ال یتحقق، : أما بعد. الحمد 

تبراء من الحمل، والثالثة األشھر عدة تعبدیة، فكیف یدخل ھذا في ھذا؛ ألن األول یقصد منھ التأكد من أنھا غیر حامل، فالتسعة األشھر اس
ھي في األول تمكث التسعة األشھر من أجل أن تتأكد من الحمل، وال تمكثھا على أساس : والثاني یقصد منھا عدة شرعیة، وبناء على ذلك

ھا عدة طالق؛ ألنھا لو نوت في التسعة األشھر عدة الطالق لما صح ذلك الحتمال أنھا حامل، وعلى كل حال أنھا عدة طالق، وال تصح من
  .أعلم فھذا التداخل ال یصح، ولذلك ال یحكم بھ، وتبقى على األصل من أنھا تحتسب السنة تامة كاملة، وهللا تعالى

 
 
 
 

 حكم تحیة المسجد لمن دخل المسجد وقت غروب الشمس
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ًإذا كان الوقت یسیرا فھو : ًإذا دخل اإلنسان المسجد قبل صالة المغرب بوقت یسیر، فھل یظل واقفا إلى األذان أم یجلس؟ الجواب: سؤالال

ًمخیر بین أن یقف خروجا من الخالف، وبین أن یجلس وھو األصح واألقوى، أما الصالة أثناء الطلوع وأثناء الغروب وأثناء انتصاف 
ھذا الموضع خارج من : لسماء فالنصوص قویة وصریحة باإلمساك عن الصالة في ھذا الوقت، حتى إن بعض العلماء یقولالشمس في كبد ا

ألنھا )  فأمسك عن صالتك فإنھا تطلع بین قرني شیطان- عند طلوعھا: یعني-فإذا طلعت : (ًالخالف بین العلماء؛ ألن النصوص فیھ قویة جدا
دون للشمس عند طلوعھا وعند غروبھا، وتكون بین قرني شیطان؛ ألن الشیطان یأتي بینھم وبین الشمس، عبادة المشركین، فالمشركون یسج

فیكون سجودھم للشیطان ال للشمس، ألنھم یعبدون الشیطان في الحقیقة وال یعبدون الشمس، ألن الشمس تبرأ إلى هللا عز وجل من عبادتھم، 
وھذا -وقت الطلوع والغروب ال خالف فیھ : ومشابھة للمشركین، فالعلة فیھ قویة، ولذلك نقولفھذا الوقت نھي عنھ ألنھ ذریعة إلى الشرك، 

 وقد جزم غیر واحد من األئمة رحمة هللا علیھم بأنھ خارج عن موضع الخالف، وأنھ ال یصلى فیھ تحیة المسجد وال - أمر یخلط فیھ البعض
من أدرك ركعة قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك : (ي صلى هللا علیھ وسلم في قولھالنوافل، لكن الفرائض فیھا أدلة ونصوص واردة عن النب

وھذا لمكان الفرضیة المحتمة، والشرع یخالف بین الفرض وغیر ) الصبح، ومن أدرك ركعة قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر
ا أن یجلس وھذا ھو األقوى، وھي رخصة من هللا الفرض، ومن ھنا ال وجھ ألن یصلي أثناء الطلوع وأثناء الغروب، فإما أن یقف وإم

ًوفسحة، وكما ورد عن النبي صلى هللا علیھ وسلم أنھ كان جالسا في مسجده كما في الصحیح في قصة كعب بن مالك لما نزلت توبتھ ودخل 
: ص على أنھ لما دخل قالعلیھ كعب بن مالك بعد صالة الفجر، والحدیث في سیاقھ یدل على أنھ لم یصل تحیة المسجد؛ ألن النص ن

، ولم یذكر تحیة المسجد وال الصالة، ولذلك ھذا الحدیث من )فاستقبلني طلحة فجئت إلى رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم وجلست بین یدیھ(
 الطلوع أقوى األدلة على أن ذوات األسباب بعد العصر حتى تغرب الشمس، وبعد الصبح حتى تطلع الشمس ال تصلى؛ ألن الصالة أثناء

والغروب تشبھ بالمشركین، وما بین الصالة وما بین الغروب والطلوع ذریعة، ولذلك نھي عنھا من باب سد الذرائع، ألنھا ذریعة ینتھي بھا 
فإذا صلیت الصبح فأمسك عن الصالة حتى تطلع : (إلى الوقت المحذور، فنھي عن الصالة في ھذین الوقتین، قال صلى هللا علیھ وسلم

فأمسك عن : (إال تحیة المسجد أو استثنى بل قال: ما قال)  فإنھا تطلع بین قرني شیطان، فإذا صلیت العصر فأمسك عن الصالةالشمس،
  .أصح القولین، وهللا تعالى أعلم ، ونھاه عن أن یصلي كما في الصحیح، فھذا یدل داللة قویة على أنھ ال یصلى على)الصالة

 
 
 
 

 ي رصیدھا ذھبحكم شراء الذھب بالعملة الت
 
 

إذا كانت : ًھل یجوز شراء الذھب بالعملة التي رصیدھا ذھب، علما أن بائع الذھب ال یبیعھ بنفس قیمة الرصید للعملة؟ الجواب: السؤال
لمثلیة؛ ألن  فال یشترى بھا الذھب إال إذا تحققت ا-فھذه كلھا رصیدھا ذھب-ًالعملة رصیدھا ذھبا كالجنیھات والدوالرات والدنانیر واللیرات 

ًالورق لھ رصید، وإلغاء الرصید ال یؤثر في الحقیقة؛ ألنھ أخذ ودفع الورق مستندا على الرصید، ومستند الدین ال یلغى بحال، ولو ألغي 
ًعرفا ال یلغى شرعا، ولذلك لو قیل رق الصحف لھ الورق لھ قیمة فورق الكتب لھ قیمة وو: إنھ یلغي، فا ما أمرنا بزكاة األوراق، وإن قیل: ً

فإن ھذه األوراق ینظر إلى رصیدھا، فما كان فضة ال تشترى بھ : القیمیة في الورق ال تستلزم أنھ تجب فیھ الزكاة، وإذا ثبت ھذا: ًإذا. قیمة
ًالفضة إال مثال بمثل، وما كان ذھبا فال یبادل بذھب إال بإدخال الوسیط، فالدوالر یحول إلى لایر ثم یحول إلى جنیھات ون حو ذلك، وال ینقل ً

: ًمن ذھب إلى ذھب وال یشترى بھ الذھب، وإنما یشترى الذھب بالفضة وتشترى الفضة بالذھب خروجا من شبھة الربا؛ ألن قاعدة الربا
 وأصل ھذه إذا لم نتحقق من المثلیة بمبادلة الذھب بالذھب، أو الفضة بالفضة فإنھ ال یجوز البیع؛: یعني) الجھل بالتماثل كالعلم بالتفاضل(

: ًالقاعدة مستنبط من حدیث فضالة بن عبید رضي هللا عنھ وأرضاه في قصة القالدة التي غنمھا من خیبر، فإنھ اشتراھا بعشرین دینارا وقیل
ًبأكثر من خمس وعشرین دینارا ثم وجد فیھا بعد فصلھا من الذھب ما یعادل خمسة وعشرین دینارا، فنھى النبي صلى هللا علیھ وسلم ع ن ً

بیع القالدة حتى یفصل الذھب عنھا؛ ألنھ إذا كان معھا الفصوص جھل الوزن، فجعل علیھ الصالة والسالم الجھل بالوزن حتى تتحقق المثلیة 
فكل ) أن الجھل بالتماثل كالعلم بالتفاضل) :كالعلم بالتفاضل، فیحرم بیعھا حتى تفصل، ومنھ استنبط العلماء واألئمة ھذه القاعدة في الربا

ٍشيء یباع بمثلھ من نفس صنفھ البد أن نتحقق من المثلیة فیھ، صاع بصاع، كلیو بكیلو، فإذا شككنا ولیس عندنا شيء یجزم بأنھ متساو 
الجھل : (من ھذا الحدیث تستنبط القاعدة: یقع الربا شئنا أم أبینا، فقالوا: امتنعنا من البیع؛ ألن جھلنا بھذا التماثل كأننا تحققنا من التفاضل، أي

  .وهللا تعالى أعلم). بالتماثل كالعلم بالتفاضل
 
 
 
 

 الفرق بین الخطبة وعقد النكاح
 
 

: الجواب! فما صحة ھذا األمر ؟. یزعم بعض الناس أنھ بمجرد خطبة النكاح یجوز الدخول بالمرأة؛ ألن اإلیجاب والقبول قد تم: السؤال
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ن، فإذا زوج الولي مولیتھ بحضور شاھدین عدلین تم العقد، لكن الخطبة أن یأتي ویقول ًاإلیجاب والقبول یتم عقدا بحضور الشاھدین العدلی
مثلك أھل أن یتزوج منھ، أو بیتك بیت شرف وفضل، وإني راغب في بیتك، أو أرید ابنتك، فلیس بعقد وإنما ھي حكایة ! یا فالن: للولي

ب وقبول أنھ نكاح، وصادر من الولي والزوج أو من یقوم مقامھما كالوصي الرغبة، وال تأخذ حكم العقد، ولذلك ال یكون العقد إال بإیجا
ووكیل الزوج، فإذا حصل اإلیجاب والقبول بحصول شاھدین عدلین؛ فإنھ حینئٍذ یصح النكاح ویحكم بانعقاده، أما ما قبل ھذا من خطبة فإنھا 

  .ه علیھا، وهللا تعالى أعلمال تستلزم ثبوت العقد، وحینئٍذ المرأة ال تزال أجنبیة حتى یثبت عقد
 
 
 
 

 حكم وضع الغترة سترة في الصالة
 
 

بعضھم یضعھا أشبھ بالسترة مثل أن : یضع بعض الناس الغترة أو الشماغ عند الصالة على األرض فما حكم ذلك الفعل؟ الجواب: السؤال
 ال یراه سترة؛ ألنھا غیر ثابتة، فإذا تحركت الریح انخسفت، ینفخھا أو یعلیھا إذا لم یجد سترة، فھذا بعض العلماء یراه سترة وبعض العلماء

فال تكون ثابتة إال إذا لفت ودورت حتى تكون أشبھ بمؤخرة الرحل، أما إذا وضعھا حتى ال تشغلھ أثناء الصالة بالرفع والوضع فھذا خالف 
ِخذوا ز: األولى؛ ألن األفضل واألكمل في المصلي أن یكون بغترتھ، وهللا یقول ُ ِینتكم عنَد كلِّ مْسجٍد ُ َ ُ ْ ُِ ْ َ عند كل صالة، من : ، أي]31:األعراف[َ

وعلى كل حال فاألكمل واألفضل أال ینزعھا . باب إطالق المحل وإرادة ما یحل فیھ، فاألكمل واألفضل أن یكون بغترتھ وال یعبث بالغترة
خالف : إنھ حرام، بل نقول: ن ھذا الفعل ال یستطیع أحد أن یقولعن رأسھ؛ ألنھا حالة كمال وإجالل وتعظیم للشعیرة، فھذا أكمل وأفضل، لك

 أن خالف األولى ال یستلزم أن -ومنھم الحافظ ابن دقیق رحمھ هللا- وصحح غیر واحد : وھل خالف األولى مكروه؟ وجھان للعلماء. األولى
  .ًیكون مكروھا، وهللا تعالى أعلم

 
 
 
 

 النھي عن البیع في المساجد
 
 

عت قصاصات من األوراق في المسجد فیھا طلب شراء أشرطة الدروس من التسجیالت اإلسالمیة، فھل ھذا یعد من قبیل البیع وز: السؤال
ھذا داخل في النھي وال یجوز، ولألسف بلغني في درس جدة ودرس مكة أنھ وزعت ھذه القصاصات للمذكرات . نعم: في المسجد؟ الجواب

ًد ما بنیت لھذا، فإذا أراد صاحب التسجیالت أن یعرض شیئا فلیعرضھ خارج المسجد، أما المسجد ولألشرطة، وھذا من البیع، والمساج
فلذكر هللا عز وجل، ولذلك ال أرى شرعیة ھذا الشيء ولو كانت دروسي، فال یجوز ھذا الشيء وال یشرع، فمحل البیع والتجارة معروف، 

 التسجیالت أن یتقوا هللا عز وجل، وأن ال یفعلوا ھذا ال في الدروس وال في والمساجد ما بنیت إال لذكر هللا، فعلى اإلخوة أصحاب
المحاضرات، وأن یعلموا أن النبي صلى هللا علیھ وسلم نھى عن البیع داخل المسجد، واإلجماع منعقد على تحریم البیع داخل المسجد كما 

رض والترغیب، حتى بعض التقاویم التي فیھا دعایة للمؤسسات ال ینبغي هللا صلى هللا علیھ وسلم، فال یجوز ال البیع وال الع ثبت عن رسول
إذا كنت : أن تكون داخل المسجد؛ ألنھ لیس المقصود التقویم، وإنما المقصود الدعایة للمؤسسة، والتجارة، ولذلك نقول لصاحب ھذا التقویم

:  ترید أن تدعو إلى مؤسستك أو تجارتك، ولذلك من ناحیة شرعیةترید وجھ هللا عز وجل فاطمس الدعایة حتى یتبین أنك ترید التقویم، وال
التقاویم التي فیھا دعایة تطمس الدعایة أو تخرج من المسجد؛ ألن المساجد ما بنیت إال لذكر هللا عز وجل، وبعض األحیان یفقد غریب 

ال : فقولوا.. (رجل محتاج منكوب مكروب) شد ضالتھمن وجدتموه ین: (محتاج ضالتھ فینشدھا في المسجد والنبي صلى هللا علیھ وسلم یقول
مع أنھا شریعة رحمة ویسر، إال إن المساجد لم تبن لھذا، وتكفي الدنیا خارج المسجد، وأما المساجد فلیس فیھا إال ذكر هللا، ) ردھا هللا علیك

الباطنة، یتخلى الناس في المساجد من نكد الدنیا وقذرھا، ولیس فیھا إال تعظیم هللا، وتمجیده وتوحیده، وتقدیسھ باألقوال واألفعال الظاھرة و
إن أردت البیع فاخرج ! یا ھذا: (ولذلك قال أبو الدرداء لرجل یبتاع في المسجد. فیتطھرون باإلقبال على هللا، وبالتوبة واإلنابة إلیھ عز وجل

َوأن المساجَد  فال تدُعوا مع .. مساجد  وحده ال شریك لھھذا لیس مكان البیع والشراء، فال: یعني) خارج المسجد، فإنك في سوق اآلخرة َ َ َ َْ َ َ ِ َِّ ِ ْ َّ َ
ًهللا أحدا  َ َ ِ ً، ولذلك ال یجوز أن یقدس فیھا أحد وال أن یمجد فیھا أحد، وال أن تفعل فیھا أشیاء لتمجید أشخاص أو ذوات أبدا إال هللا ]18:الجن[َّ

یجوز ألحد أن یستغلھا ألغراض دنیویة، وعلى الجمیع أن یتقوا هللا عز وجل سواء في مسائل وحده ال شریك لھ، فھي أماكن عبادة وذكر ال 
  .البیع أو غیرھا، وأن یعظموا شعائر هللا عز وجل نسأل هللا العظیم أن یوفقنا لذلك وأن یعیننا علیھ، وهللا تعالى أعلم

 
 
 
 

 الشكوى إلى هللا عالج كل ھم وكرب
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نسأل هللا العظیم أن یعجل لنا ولك ولكل مسلم : دید، وأحالم مزعجة، فادع هللا لي، وما المخرج منھا ؟ الجوابأعاني من ضیق ش: السؤال
الشكوى إلى هللا، ومن أنزل با حاجتھ وفاقتھ أوشك أن یتأذن هللا لھ بالفرج العاجل، فاجعل شكواك ! أخي في هللا. مكروب منكوب بالفرج

ذه سنة وال نوم، واجعل توكلك على الحي القیوم وسبح بحمده، فإنھ یعلم حالك، وأرأف بك من نفسك التي بین إلى الحي القیوم الذي ال تأخ
جنبیك، فھو أرحم الراحمین، وھو رب العالمین، منتھى كل شكوى، وسامع كل نجوى، وكاشف كل ضر وبلوى، فھو هللا الذي ال إلھ سواه، 

إن صبرت وسكت وجعلت بثك وحزنك إلى هللا وحده رفعت : ال، واعلم أنك بین منزلتینوال رب عداه، فاجعل حاجتك عند هللا جل وع
ًدرجتك، وكفرت خطیئتك، وأفرغ علیك الرحمن صبرا، فعاد البالء نعمة علیك في الدین والدنیا واآلخرة، فقویت نفسك، واستجمت روحك، 

سنین إذا زال عنھم البالء تألموا، فھم یجدون في البالء من لذة مناجاة وتعلقت با سبحانھ وتعالى، حتى إن بعض المؤمنین المخلصین المح
وأما إذا اشتكیت وأخذت ذات . هللا ما ال یجدونھ إذا فارقھم، وھذا من كمال إیمانھم وتوحیدھم وتعلقھم بربھم، فكن ذلك الرجل رحمك هللا

سباب كشكوى المریض إلى طبیبھ فھذا من تعاطي األسباب، وقد إن اشتكیت شكوى للعالج واألخذ باأل: الیمین والشمال فأنت بین أمرین
ً، وأما إذا كان إخبارا بالحال فال بأس كما اشتكى علیھ الصالة والسالم فیما ذكرنا، وأما إذا )وا رأساه: (اشتكى علیھ الصالة والسالم فقال

، )فمن سخط فعلیھ السخط: (ا یقول صلى هللا علیھ وسلمًكانت الشكوى تسخطا من القضاء والقدر فقد ضاقت النفس، وعزب الرشد، وحینھ
ًنسأل هللا السالمة والعافیة، فال تتسخط على قضاء هللا وقدره، وارض بما قسمھ الرحمن، وانظر إلى من ھو أشد بالء وضررا، واحمد هللا 

ً خیرا نبھھ لحقوق الناس ومظالمھم، فلعل مظلوما ما من بالء إال بسبب ذنب، وإذا أراد هللا بعبده: الوصیة األخیرة. عافیتك جل وعال على ً
ًظلمھ، أو محروما حرمھ، فتفقد نفسك، فلربما آذى العبد قریبا فقطع رحمھ فابتاله هللا بھذه المصائب، ولربما ظلم ضعیفا، أو حرم ذا حق  ً ً

ًذه األمور غالبا عقوبة هللا فیھا ألیمة وشدیدة، خاصة أذیة ًحقھ، أو آذى ولیا من أولیاء هللا، كأن یغتاب العلماء أو یقع فیھم أو ینتقصھم؛ ألن ھ
ًالوالدین والقرابة، وأذیة أھل الفضل وأھل العلم، والصالحین واألتقیاء، والظلم والبھت، واالستھزاء بالناس، فھذه دائما تسلط على اإلنسان 

ُوما ظلمُھم هللا : النكد والھم والغم، وتجعل نفسھ في ضیق وكرب َّ ُ َ َ ََ َولكْن كانوا أنفسُھم یظلُمون َ َ َ َِ ِْ َْ ُ ْ ُ َ ، ما ظلم هللا عز وجل عباده، ولكن ]33:النحل[َ
أن یتفقد نفسھ، وسعادة  ما وقعت بھم ھذه البالیا إال بسبب ظلمھم وأذیتھم وإصرارھم على اعتدائھم على حدود ربھم، فالواجب على المسلم

ن یؤتى، فقل أن ینزل بھ بالء إال وألھمھ هللا سبب ذلك البالء، وھذا إذا قلت سیئاتھ المؤمن وحسن حالھ في الدنیا أنك تجده یعرف من أی
 من عظمت سیئاتھ وأحاطت بھ خطیئتھ، فعندھا ال یزال یبتلى ویبتلى حتى ینزل -والعیاذ با-وكثرت حسناتھ، عندھا یعلم من أین یؤتى، أما 

االلتجاء إلى هللا وحده ال شریك : أولھا: فعلى كل حال أوصیك بھذه األمور. لسالمة والعافیةهللا بھ نقمتھ فیأخذه أخذ عزیز مقتدر، نسأل هللا ا
لھ، واعلم أن هللا سبحانھ وتعالى قد وعدك بالفرج، فما من منكوب وال مكروب یصدق مع هللا في دعائھ وسؤالھ ورجائھ إال صدق هللا معھ، 

ً وقد فرغ قلبھ من كل شيء إال هللا جل جاللھ، معتقدا من خالص قلبھ أن هللا قادر على وما من عبد ینادي ربھ في ظلمة لیل أو ضیاء نھار
ًإزالة كربھ، ینادیھ نداء صدق وھو یعتقد ربوبیتھ وألوھیتھ وقدرتھ على خلقھ إال جعل هللا لھ فرجا ومخرجا، فإما أن یزیل البالء بالكلیة، وإما  ً

ًالح صبرا، فلو أنھ نزل علیھ البالء كأمثال الجبال لم یشعر من ذلك بشيء، ولذلك علیك أن أن یفرغ على ھذا الحبیب المؤمن الولي الص
تأخذ باألسباب والتي منھا أن تعرف من أین أتیت، فتفقد ما بینك وبین قرابتك : ًثانیا. تركز على ھذا األساس وھو االلتجاء إلى هللا عز وجل

وبین صالحي العباد من العلماء واألئمة األموات واألحیاء، فتستغفر هللا من ذنوب وقعت بھا في ًمن الوالدین والقرابة، وكذلك أیضا ما بینك 
سماع القرآن : ًأوال: االستكثار من األمور التي توجب الرحمة والتي من أعظمھا وأجلھا: والوصیة األخیرة. حقوقھم، وتسأل هللا العفو عنك

َوإذا قرئ ا: وكثرة تالوتھ، قال تعالى َِ ُ َ َلقْرآُن فاْستمُعوا لُھ وأنصتوا لعلكم تْرحُمون ِ َ َ َُ ُ ُ ُْ َّ َ َِ َِ َ َ ، فالذي یكثر من سماع القرآن یبدد عنھ ]204:األعراف[ْ
مما یزیل هللا بھ الھم والغم ویعجل بھ الفرج من األعمال : ًثانیا. ًالھم والغم، وكذلك أیضا الذي یكثر من تالوتھ فإن هللا یشرح بھ صدره

ًة االستغفار، فإن هللا عز وجل أخبر أنھ ال یعذب من استغفر، ولذلك من أكثر من االستغفار جعل هللا لھ من كل ھم فرجا، ومن كثر: الصالحة
ًكل ضیق مخرجا، ومن كل بالء عافیة، فتستغفره قائما وقاعدا، وممسیا ومصبحا، تستغفره على كل حال، وتسألھ الرحمة في سائر األحوال ً ً ً ً .

 .ه وجاللھ أن یرحمنا برحمتھ، وأن یعمنا بواسع مغفرتھ، إنھ ولي ذلك والقادر علیھ، وصلى هللا وسلم على نبینا محمدنسأل هللا بعز
 
 
 
 

 [5[ كتاب العدد -شرح زاد المستقنع 
ن یغیب ًمن أنواع المعتدات من ینقطع حیضھا لسبب قد یكون معروفا وقد یكون غیر معروف، ولكل حكمھ، ومن أنواع المعتدات كذلك م

 .عنھا زوجھا، فال تدري أھو حي أم میت، وھذه كلھا أحكامھا مبینة في كتب العلماء رحمھم هللا
 عدة من ارتفع حیضھا ولم تدر سببھ

 
 

بسم هللا الرحمن الرحیم الحمد  رب العالمین، والصالة والسالم األتمان األكمالن على خیر خلق هللا أجمعین، وعلى آلھ وصحبھ ومن سار 
ھذا النوع الخامس ]. الخامسة من ارتفع حیضھا ولم تدر سببھ : [ فیقول المصنف رحمھ هللا تعالى: أما بعد. لى نھجھ وسبیلھ إلى یوم الدینع

كما -أن المرأة یرتفع حیضھا وینقطع عنھا، وال تدري ما ھو سبب االنقطاع، وقد ذكر أھل العلم رحمھم هللا : من النساء المعتدات، وحاصلھ
أن : والقسم الثاني. أن یرتفع الحیض وینقطع ولم تعرف سببھ: القسم األول:  أن ھذا النوع ینقسم في األصل إلى قسمین- ینھ المصنفسیب

فھذا النوع من النساء في األصل ینقطع عنھن دم الحیض، ثم إذا انقطع ھذا الحیض إما أن تعلم سبب االنقطاع . یرتفع وتعلم سبب االرتفاع
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ٌعلم، فإن علمت سبب االنقطاع فلھا حكم، وإن لم تعلم سبب االنقطاع فلھا حكم آخر، والمصنف رحمھ هللا شرع في بیان ھذا وإما أن ال ت
من ارتفع حیضھا ولم تدر سبب انقطاع دم الحیض عنھا فعدتھا سنة، وھذا قضاء ). من ارتفع حیضھا ولم تدر سببھ فعدتھا سنة: (النوع فقال

ًأنھا تعتد تسعة أشھر الحتمال أن تكون حامال، فإذا مضت : الخطاب رضي هللا عنھ وأرضاه، وھذه السنة توجیھھاأمیر المؤمنین عمر بن 
علیھا تسعة أشھر ولم یتبین أنھا حامل فإنھ حینئٍذ تبدأ عدتھا باألشھر وتكون عدتھا ثالثة أشھر بنص القرآن على أن المرأة التي لم تحض 

 -سنة كاملة-ًھا ثالثة أشھر، فإذا أضیفت التسعة األشھر إلى الثالثة األشھر أصبح المجموع اثني عشر شھرا والمرأة الیائسة من الحیض عدت
لم یخالف في ھذا الحكم، فإذا انقطع دم الحیض عن : كما قضى بھ أمیر المؤمنین عمر بن الخطاب رضي هللا عنھ وأرضاه، ولذلك قالوا

ًمھا أن تعتد سنة كاملة، تسعة أشھر الحتمال أن تكون حاملة استبراء لرحمھا من الحمل، وثالثة المرأة ولم تدر ما سبب انقطاعھ فإنھ یلز
]. ًتسعة أشھر للحمل، وثالثة للعدة، وتنقص األمة شھرا: [یقول المصنف رحمھ هللا. أشھر التي ھي العدة األصلیة للتي لیست ممن یحضن

ستوي فیھا األمة والحرة؛ ألن الحمل ال یختلف من حرة إلى أمة، فالتسعة األشھر في ًوتنقص األمة شھرا؛ألنھ بالنسبة للتسعة األشھر ت
الحرائر واإلماء، فتعتد تسعة أشھر، والثالثة األشھر التي ھي عدة الالئي ال یحضن من النساء تتشطر على مذھب الحنابلة، وقد ذكرنا أن 

- علیھم، وقول بعض فقھاء المدینة كـالقاسم بن محمد بن أبي بكر الصدیق الصحیح عدم التشطیر وھو مذھب المالمیكة والظاھریة رحمة هللا
عموم األدلة الواردة في كتاب هللا : ًأوال:  وسالم بن عبد هللا بن عمر ، وھو قول مجاھد بن جبر والدلیل على ذلك-أحد فقھاء المدینة السبعة

أن الذین قالوا بالتشطیر خصصوا ھذا العموم بقول الصاحب، والعموم : ًاثانی. عز وجل حیث لم یفرق سبحانھ وتعالى بین الحرة واألمة
تعارض العموم مع القیاس، وداللة العموم أقوى من القیاس : أنھم خصصوه من جھة العقل، وھذا مبني على المسألة األصولیة: ثالثا. أقوى

شطیره في غیره من حیث األصل العام، فبقي الغیر على في ھذه المسألة، فإن هللا تعالى نص على التشطیر في الحد ولم ینص على ت
  .إنھ ال تشطیر في عدة المرأة إذا كانت من اإلماء: ٌاألصول إذ ورد فیھ دلیل عام فیبقى على عمومھ؛ ولذلك یترجح مذھب من قال

 
 عدة من بلغت ولم تحض

 
 

وعدة من ] (ثالثة أشھر واألمة شھران: والمستحاضة المبتدأةوعدة من بلغت ولم تحض، والمستحاضة الناسیة، : [ قال المصنف رحمھ هللا
-أن تبلغ بالحیض وحینئٍذ ال إشكال؛ فعدتھا باألقراء : الحالة األولى:  إذا بلغت لھا حالتان-الصبیة- المرأة إذا كانت صغیرة ) بلغت ولم تحض

ٍوالُمطلقات یتربْصن بأنفسھن ثالثة قُروء : یقول وھذا بإجماع العلماء؛ ألن هللا تعالى - على التفصیل ھل ھو الطھر أو الحیض ُ َُ َ َ َّ ََّ ِ َِّ َ ِ َ َ َ ََ ُ َ ] 228:البقرة[ْ
أن تبلغ وال یظھر بھا حیض، كما لو بلغت : الحالة الثانیة. ٍوھذه ذات قرء فیجب علیھا أن تتربص ثالثة قروء بنص كتاب هللا عز وجل

 خمسة عشرة سنة على القول بخمسة عشرة -ًمثال- هللا في سن البلوغ، فإذا بلغت الخامسة عشرة على الصحیح وقد بینا خالف العلماء رحمھم 
سنة، أو سبعة عشرة سنة في مذھب الحنفیة في التفریق بین الذكر واألنثى، وثمانیة عشرة سنة كما ھو مذھب المالكیة، فإذا بلغت ولم تحض 

ٍتي لم تحض لصغر تعتد باألشھر آلیة الطالق، فإن هللا تعالى بین في آیة أن ال: إننا نستصحب حكم األصل: فحینئذ قال طائفة من أھل العلم
الطالق أن الیائسة من الحیض والتي لم تحض عدتھا ثالثة أشھر، فإذا ثبت أن المرأة في صغرھا لم تحض فباإلجماع أنھا تعتد باألشھر، فإذا 

: ًم یؤثر في الحكم شیئا؛ ألنھا ال زالت غیر حائض، وهللا یقولوصلت إلى سن الحیض ولم یجر معھا دم حیض استصحب األصل، فبلوغھا ل
َوالالئي لم یحْضن  َ َِ ِْ َ فبین أن الالئي لم یحضن عدتھن ثالثة أشھر، وھذه لم تحض، فتبقى على حكم األصل فتعتد ثالثة أشھر، وھذا ] 4:الطالق[َّ

 .لف والخلفكما نص علیھ المصنف رحمھ هللا وھو قول طائفة من أئمة العلم من الس
 

 عدة المستحاضة الناسیة
 
 
تقدم معنا من ھي المستحاضة، وبینا أنھا المرأة التي یجري معھا دم الحیض، وإذا جرى دم الحیض فلھ صور، وبینا ) والمستحاضة الناسیة)

 امرأة مستحاضة كانت لھا عادة ثم :والمسألة عندنا. أنھ تارة یكون لھا عادة، وتارة یكون لھا تمییز، وفصلنا في أحكام ھذا في كتاب الحیض
تعتد ثالثة أشھر، حتى في مذھب الحنابلة فإنھم یردونھ إلى األصل في كتاب : ًنسیتھا، فلما نسیت عادتھا أصبح حیضھا مجھوال، فقالوا

ھ غیر واحد من تحمل على حدیث حمنة بنت جحش رضي هللا عنھا وأرضاھا، وھو حدیث حسن: كیف تعتد ثالثة األشھر؟ قالوا. العبادات
یا رسول : قالت-أنعت لك الكرسف : (... أھل العلم رحمھم هللا، ومنھم اإلمام البخاري وغیره، أن النبي صلى هللا علیھ وسلم حینما قال لھا 

ًتحیضي في علم هللا ستا أو سبعا، ثم صلي ثالثا وعشرین أو أربعا: استذفري، ثم قال لھا: ھو أشد من ذلك، قال لھا! هللا ً ً : فقولھ)  وعشرینً
ًتحیضي في علم هللا ستا أو سبعا( ردھا إلى الغالب من حیض النساء، فتتحیض ستة أیام أو سبعة أیام على حسب قوة الدم وضعفھ، والتي ) ً

 في أول - مكانھاألنھا قد تنسى عدد العادة وال تنسى-أن تعلم مكان العادة : تتحیض ستة أیام أو سبعة أیام وقد نسیت عادتھا تنقسم إلى قسمین
ًتحیضي في علم هللا ستا : ٍكل شھر أو في آخر كل شھر، أو في منتصف كل شھر، فإن كانت عادتھا تأتیھا في أول كل شھر فحینئٍذ نقول لھا

ًتحیضي في علم هللا ستا أو سبعا من آخر الشھر: ًأو سبعا من بدایة كل شھر، وإن كانت عادتھا تأتیھا في آخر الشھر یقال لھا ، ألنھا تعلم ً
ثالثة أشھر كاملة كأن الحیض سقط : من أھل العلم من یقول: األول: كیف نحكم بانتھاء العدة؟ الثالثة األشھر ھنا فیھا وجھان. مكان الحیض

دمھ ألنھا لما كانت ذات حیض وال تعرف عادتھا، وال یمكن تمییز عادتھا أصبح وجود الحیض وع: اعتباره ورجع إلى التي لم تحض، وقال
لو طلقت في آخر ذي الحجة فإنھا تعتد محرم وصفر وربیع األول، : ًعلى حٍد سواء، فیرد إلى ثالثة أشھر كاملة، وبناء على ھذا القول

تعتد ثالثة أشھر، على : من أھل العلم من یقول: الثاني. وتخرج في آخر ربیع األول من عدتھا، وتحل لألزواج بنھایة شھر ربیع األول
وسطھ، فیفصل  إذا كانت تعلم وقت عادتھا في بدایة الشھر أو آخره أو:  حمنة رضي هللا عنھا وأرضاھا، وفي ھذا الحدیث قلناتفصیل حدیث
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إن عدة المرأة : إن قلت: ًھل عدة المرأة بالحیضات أو باألطھار؟ أوال. في ھذا القول على التفصیل الذي تقدم معنا في الحیض والطھر
ًتعتد ستا أو سبعا من بدایة محرم، ثم ستا أو سبعا من : یقولون:  وھو مذھب الحنابلة والحنفیة رحمھم هللا-المصنفكما اختاره -بالحیضات  ً ً ً

ًبدایة صفر، ثم ستا أو سبعا من بدایة ربیع، فإذا انتھت من الیوم السابع أو السادس   خرجت من عدتھا؛ ألنھا حاضت ثالث - على التفصیل-ً
الشرع اعتبرھا في ھذا النوع من النساء، وكما أن العبادة ترتبت على ھذا الحیض :  بنص الشرع یعنيٌحیضات، وھذا حیض تقدیري
ًتتحیض ستا أو سبعا من بدایة محرم ثم صفر ثم ربیع وتنتھي : إن قلت إن العدة باألطھار، فتقول: ًثانیا. التقدیري فالمعاملة مرتبة علیھ ً

. ال بد من مضي الثالثة األشھر: یعني. یتم العدد: فالقول األول. العدة على الوجھین في القول الثاني: بالطھر الثالث، وبناء على ھذا تختلف
ال یرى مضي الثالثة األشھر، واإلشكال حینما یقع الطالق، فلو وقع الطالق أثناء الشھر، فلو كانت في بدایة الشھر كما لو : والقول الثاني

 قمریة؛ ألن أحكام الشریعة اإلسالمیة مرتبة -كاملة أو ناقصة-ھا تبتدئ من محرم، وتعتد ثالثة أشھر طلقت في آخر ذي الحجة فال إشكال أن
على األشھر القمریة ال األشھر الشمسیة، واألشھر الشمسیة لیس لھا في أحكام العبادات والمعامالت تأثیر، إنما التأثیر في األشھر القمریة 

ِیْسألونك عن األھلة قْل ھي مواقیت للناس : التي نص هللا عز وجل على اعتبارھا َِّ ِ ِ ِ ِ ُِ ََ َ َ َ َ َُ َّ َ ُ االعتبار : وبین تعالى بھذه اآلیة أن األصل] 189:البقرة[َ
فلو أنھا طلقت في آخر الشھر وابتدأت الثالثة األشھر من أول الشھر فتعتد . باألشھر القمریة، وھذا محل إجماع عند العلماء رحمھم هللا

كاملة أو ناقصة، وحینئٍذ تارة یكمل الشھر األول والثاني وینقص الثالث، وتارة ینقص األول والثاني ویكمل الثالث، وتارة الثالثة األشھر 
ًیوما ) 88(ًیوما وتارة ) 89(ینقص األول واألخیر ویكمل الوسط، وتارة العكس، فالعبرة في ھذا كلھ بنقص الشھر وكمالھ فتارة تكون عدتھا 

طلقت أثناء الشھر، : من شھر رمضان، أي) 10(لكن لو أنھا طلقت في منتصف شھر محرم، أو طلقت في . ھر ونقصھعلى حسب كمال الش
عدة الوفاة والطالق تحتسب باألشھر، فما زاد : فللعلماء في ھذه المسألة خالف، والذي علیھا جمھور العلماء رحمھم هللا أنھم یقولون اآلتي

 شھر، فإذا طلقت في الیوم العاشر من رمضان فحینئٍذ تتبع عدتھا من الیوم الحادي عشر إلى نھایة ًعن الشھر یعتبر مضموما إلى آخر
ًرمضان، ثم نحتسب شوال ناقصا أو كامال، ونحتسب ذا القعدة ناقصا أو كامال، فإن نقص في األھلة فھي شھر، وإن كمل فھو شھر، ثم یبقى  ًً ً

یضاف من ذي الحجة عشرة أیام؛ ألن األیام التي :  األیام التي مضت؟ فبعض العلماء یقولما الذي یضاف إلى: السؤال في شھر ذي الحجة
أي الشھرین -ال بد وأن تحتسب المدة كاملة بناء على الشھر ویقدر الثاني والثالث : ًخلت من أول رمضان عشرة أیام، فبناء على ذلك قالوا

: وبناء على ھذا القول. على حسب النقص الموجود في األول ویكمل من الشھر الرابع كاملین ویبقى الشھر األول والرابع - الذین في الوسط
ًلو كان شھر رمضان ناقصا فعندھم تعتد إلى عشر من ذي الحجة سواء كان ناقصا أو كامال، قال بعض العلماء ً العبرة بالعدد، فما خرج عن : ًً

ًھ ال بد وأن یحتسب ثالثین یوما، فتخرج في الیوم الحادي عشر من ذي الحجة، لو نقص فإن: ًالشھرین یرجع فیھ إلى األصل، وبناء على ذلك
ومن حیث األصل فالشھران اللذان ھما في الوسط یكون االحتساب بھما بالنقص والكمال، فلو كانا ناقصین فالعدة تامة كاملة، وال یلتفت إلى 

ًقص األول والثاني الذي ھو شھر شوال وذو القعدة، وكان رمضان كامال ًالحساب بالتقدیر من جھة أن یكون الشھران ستین یوما، بل لو ن
، وقال كما في )رمضان وذو الحجة: شھرا عیٍد ال ینقصان: (فإنھ یحتسب ویعمل بھ وال یؤثر، قال صلى هللا علیھ وسلم كما في الصحیحین

: یعني) فعد ثالثین، ثم خنس اإلبھام في العدد الثاني:  ھكذا:إنا أمة أمیة ال نكتب وال نحسب، الشھر ھكذا وھكذا قال الراوي: (الصحیحین
ًیكون ثالثین ویكون تسعا وعشرین، وھذا من سماحة الشریعة أنھا اعتبرت الرؤیة، فإن رؤي الھالل فبھا ونعمت، وإن لم یر أكملت العدة 

ف شرف ولیس بوصف منقصة؛ ألن هللا وصفھم بھذا، وال عبرة بالحساب الفلكي وبینا ھذا غیر مرة، وبینا أن وصف األمیة لھذه األمة وص
ٍأنھ باق على : إن األمي جاھل یخلط بین األمرین، ألن األمي ھو الذي ال یقرأ وال یكتب؛ أي: وقلنا بأن األمیة ال تستلزم الجھل، فالذي یقول

یقرأ وال یكتب، وقد یكون عنده علم، فالقراءة حالتھ كیوم ولدتھ أمھ، وقد یكون الشخص ال یقرأ وال یكتب وھو أعلم الناس؛ فاألعمى ال 
 .(ٍرب مبلغ أوعى من سامع: (قال صلى هللا علیھ وسلم والكتابة لیست ھي العلم، إنما العلم بالتحصیل والوعي، ولذلك

 
 عدة المستحاضة المبتدأة

 
 
على مذھب التشطیر وبینا أنھ مرجوح ) األمة شھرانو. (تعتد ثالثة أشھر: كذلك الحكم بالنسبة للمستحاضة المبتدأة) والمستحاضة المبتدأة)

  .ولیس براجح
 

 عدة من ارتفع حیضھا وعلمت سببھ
 
 

من : ھذا النوع الثاني من النساء] ٍوإن علمت ما رفعھ من مرض أو رضاع أو غیرھما فال تزال في عدة حتى یعود الحیض : [ قال رحمھ هللا
إن الحیض انقطع عنك بسبب المرض، أو كان بسبب الرضاع، ففي ھذه : ل لھا األطباءارتفع حیضھا وعلمت سبب االرتفاع كمرض، وقا

 أن المرأة إذا - رضوان هللا علیھم- الحالة یحمل ھذا النوع من النساء على العدة التي سبقت وتقدمت، فتعتد سنة كاملة، وبھذا قضى الصحابة 
-فـعلقمة بن قیس رحمھ هللا .  یعود إلیھا الحیض، وبھذا قضى الصحابةارتفع حیضھا وعلمت سبب ارتفاعھ فإنھا تبقى على حالھا حتى

واألثر - كانت لھ زوجة فطلقھا طلقة أو طلقتین، فحاضت حیضة أو حیضتین والشك من الراوي -صاحب عبد هللا بن مسعود رضي هللا عنھ
ن ثم ارتفع عنھا الحیض، ثم بقیت سنة ونصف  فحاضت حیضة أو حیضتی-عند مالك في الموطأ من طریقھ، ورواه البیھقي بسنٍد صحیح

ًبعد ثمانیة عشر شھرا، ولم یعد إلیھا الحیض؛ ألنھا كان عندھا مرض، وعلمت السبب : ًإنھا توفیت بعد سبعة عشر شھرا، وقیل: سنة، قیل
م تحض الثالثة توفیت قبل أن یعود ٌفحاضت األولى ثم الحیضة الثانیة وجاءھا المرض فلم تحض الثالثة، وھذا لطف من هللا عز وجل، فلما ل

هللا عز وجل حبس عنھا الحیض؛ ألنھا : یعني). حبس هللا لك میراثھا: (إلیھا الحیض، فرفع أمره إلى عبد هللا بن مسعود فورثھ منھا، وقال لھ
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: ً رضي هللا عنھ، وبناء على ذلكًلو حاضت الثالثة ما ورث منھا شیئا؛ ألنھا تخرج بھا من العدة، والروایة صحیحة عن عبد هللا بن مسعود
 تبقى حتى یزول ھذا السبب وترجع إلى األصل؛ ألن ھذه لیست -كما ذكر المصنف رحمھ هللا- إذا ارتفع الحیض بمرض وعلمت السبب 

ثت ٍیائسة من الحیض، بل ھي ذات حیض جاءھا عذر أو طارئ، فتبقى على األصل من إلزامھا بالحیض حتى یعود إلیھا حیضھا ولو مك
فال تزال في عدة حتى . (ًسنتین أو ثالثا فإنھا تبقى على عدتھا، وھي في حكم المعتدة حتى یعود إلیھا الحیض وتتم العدة على الوجھ المعتبر

فیستمر األمر معھا حتى تدخل سن الیأس، وقد بینا قضیة سن الیأس وھل لھ سن ). یعود الحیض وتعتد بھ أو تبلغ سن اإلیاس فتعتد عدتھ
ن أو ال وبینا أن الصحیح أنھ ال حد للیأس، وما دام أن دم الحیض یجري على المرأة فھي حائض، لكن لو انقطع فیما یشبھ سن الیأس في معی

ًغالب النساء أو في أترابھا وقرائنھا وكذلك أھل بیتھا، ومعروف في بیتھا أن النسوة الالتي یبلغن سن خمس وخمسین عاما ینقطع عنھن 
أن وضعھا ووضع  : تنتظر بعد المرض الذي أصابھا ولم یزل المرض ودخلت في سن الیأس، فالغالب كالمحقق، والغالبالحیض، فجلست

أھل بیتھا وعادة أترابھا أنھا تكون آیسة؛ فحینئٍذ یحكم لھا بعدة اإلیاس فتنتقل من عدة ذات الحیض إلى عدة ذات اإلیاس، وتلزم بالعدة ثالثة 
  .أشھر

 
 قودعدة امرأة المف

 
 

غاب وانقطع خبره، وبعضھم : وبعضھم یقول. الذي غاب وال یعرف خبره: والمفقود ھو] امرأة المفقود : السادسة: [ قال رحمھ هللا تعالى
ال یعرف خبره، فیخرج الحاضر، والذي یعرف خبره، مثل الذي یراسل زوجتھ أو أقاربھ فحینئٍذ ال یكون في حكم المفقود، فالمفقود : یقول

  :وینقطع خبره، فال یعرف حالھ، وینقسم إلى قسمینیغیب 
 

 أقسام المفقود
 
 
 
 

 ًأن یكون غائبا في حال یغلب علیھا الھالك: القسم األول
 
 

الذي یفقد في القتال في سبیل هللا عز وجل، فیكون بین الصفین، أو تحدث فتنة وقتال وھرج ومرج ویدخل فیھا ثم یفقد، فھذا فقد : ومن أمثلتھ
: ًأو مثال.  غالبھ الھالك، أو یحدث زلزال في المدینة أو القریة أو المكان الذي ھو فیھ وینقطع خبره وال یدرى أھو حي أو میتفي شيء

ٌ أو تحصل حرائق أو كوارث أعاصیر ثم ینقطع خبره وال یعرف أحي فیرجى -والعیاذ با- یحدث فیضان، أو سیل على المكان الذي ھو فیھ 
ِ أنھ ینتظر أربع سنوات، فإذا لم یأت شيء ولم - رضوان هللا علیھم- فإذا كان في غیبة غالبھا الھالك فقضاء الصحابة . كھأو میت فیحكم بھال

ً؛ ألن الموت لیس محققا، لكن ننزلھ منزلة الموجود، أو )تنزیل المعدوم منزلة الموجود: (ًیتبین شيء حكم بموتھ تقدیرا، وھذا على قاعدة
وفي ھذه الحالة نقدر الموجود منزلة المعدوم وھو حیاتھ . وھذا األصل في التقدیر كما ضبطھ العلماء). لة المعدومتنزیل الموجود منز(

إنھ میت؛ ألن األصل أنھ حي، وعلى كل حال یحكم بموتھ : فنقدرھا كأنھا لیست موجودة، أو نقدر المعدوم منزلة الموجود وھو موتھ فنقول
فإذا اعتدت عدة الوفاة حكم بعد ذلك بحلھا لألزواج، إن شاءت أن تنكح وإن شاءت أن ال تنكح، فھي حرة في ًتقدیرا ثم تعتد عدة الوفاة، 

وقد أثر ھذا عن عمر بن الخطاب رضي هللا عنھ وأرضاه، وقضى بذلك واشتھر ھذا القضاء عنھ رضي هللا عنھ وأرضاه، وعمل بھ . أمرھا
كما أثر عن سعید بن المسیب ؛ والروایة عن عمر بن الخطاب رضي هللا عنھ ھي عن طریق ینتظر سنة كاملة، : األئمة، وقال بعض السلف

ھل سمع أو لم یسمع؟ وھل ھي متصلة أو منقطعة؟ لكن العمل : سعید بن المسیب وروایة سعید رحمھ هللا عن عمر بن الخطاب فیھا خالف
ھل عمر لما قضى : ھل ھي معللة أو غیر معللة؟ یعني.  ھذه األربع سنوات في- رحمھم هللا-واختلف العلماء . عند أھل العلم على ھذا القضاء

قصد أنھا : ًقصد شیئا، فھي معللة، وقالوا: ًباألربع السنوات قصد شیئا من تحدید األربع دون زیادة أو نقص أو لم یقصد؟ فقال بعض العلماء
: وقال البعض.  لھذا المیت في حقھ بالنسبة لھا، ثم تعتد عدة الوفاةًأقصى مدة للحمل، فھي تتربص على ھذا الوصف وعلى ھذه المدة استبراء

األشبھ أنھ غیر معلل وھذا قول فیھ قوة، وقضاء األربع السنوات یشبھ أن یكون الغالب أن األربع السنوات إذا لم یعرف فیھا خبر اإلنسان 
ًضع غالبا ال یعیش صاحبھا، مثل أن یسافر إلى أرض مسبعة فیھا یكون أشبھ بالھالك، خاصة إذا كان حالھ حال ھالك، مثل أن یفقد في موا

 .ًسباع، أو یكون البحر في حال ھیجان، فاألربع السنوات مدة كافیة أنھ لو كان حیا لحصل أقل شيء الخبر والعلم بحالھ
 
 
 
 

 ًأن یكون غائبا في حال یغلب علیھا السالمة: القسم الثاني
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 آمن، أو أن یسافر ومن عادتھ أن یسافر، وفجأة انقطعت أخباره ولم یعرف ھل ھو حي أم میت، أو سافر لصلة مثل أن یسافر للتجارة في بلٍد
رحم وبعد ما تركھم لم یعرف ماذا صار لھ وماذا جرى؛ فإذا سافر على وجھ غالبھ السالمة كالتجارة والنزھة والصید ونحو ذلك وفقد 

صل أنھ حي وتبقى امرأتھ على ھذا األصل حتى تستیقن موتھ، إما أن یأتیھا خبر أنھ میت أو األ: یعني. أنھ ینتظر: فمذھب جمھور العلماء
صورة . إلى مائة وعشرین: إلى مائة، وقیل: أو تمكث إلى أن یقدر عمره تسعین سنة، وقیل. تمكث مدة یغلب على مثلھ أن یموت، ھذا وجھ

والغالب : رھا ثماني عشرة سنة، أو خمس عشرة سنة، فتنتظره إلى التسعین، قالواًالرجل عمره ستون سنة مثال، والمرأة شابة عم: المسألة
ّینظر إلى أقرانھ ومن في سنھ، فإذا انقرضوا  :ومن أھل العلم من قال. تنتظر إلى مائة وعشرین: وقال بعض العلماء. أنھ ال یجاوز التسعین ِ

نبقى على األصل أنھ حي حتى یغلب : ي سترتب على الحكم بوفاتھ، فھم یقولونوماتوا حكم بوفاتھ، وھذا كلھ ألجل قضیة اإلرث والحقوق الت
على الظن ھالكھ، والقول بأنھ ینظر إلى من ھم في مثل سنھ ومن ھم أقرانھ حتى ینقرضوا أشبھ، وكل األقوال ھذه عند الجمھور من الحنفیة 

 ذكرناه، فمنھم من قدر التسعین، ومنھم من قدر المائة، ومنھم من قدر والمالكیة والشافعیة والحنابلة ذكروا أنھ ینتظر على التفصیل الذي
وفي ھذه . فینتظر ھذه المدة، فإذا مضت ھذه المدة حكم بوفاتھ. المائة والعشرین كما نص علیھ بعض فقھاء الحنفیة والشافعیة رحمة هللا علیھم

حرام والفتنة، وال تستطیع أن تنتظر ھذه المدة، وترید حقوقھا، وترید من فالمرأة قد تخاف على نفسھا ال. إن المرأة تنتظر: الحالة لو قلنا
حق القاضي أن یطلق عن الزوج إذا  یعولھا ویقوم علیھا، كأن ترغب في الزواج، فترفع أمرھا إلى القاضي وتشتكي، وفي بعض األحیان من

م بإرثھا منھ؟ ومتى نحكم باعتدادھا من عدة الوفاة؟ وھذا الكالم في فالمرأة لھا أن تنتظر، لكن متى نحك: ًإذا. رأى ظلم المرأة، وخشي علیھا
ال حق لك : ًأنا سأبقى، وال أرید تركھ، وأرید حقي في إرثھ مثال، ففي ھذه الحالة نقول: حال إذا رضیت أن تبقى وتعتد عدة الوفاة، فإذا قالت

ًلك یحكم بموتھ تقدیرا، على تفصیل في مسألة اإلرث والمیراث، ولكن الذي ًوال إرث لك حتى تمضي المدة التي غالبا أنھ یھلك فیھا، ثم بعد ذ
: قال رحمھ هللا. یھمنا ھنا أنھا تمكث منتظرة إلى أن یغلب على الظن ھالكھ بھالك أقرانھ، أو بمضي مدة على التفصیل الذي ذكرناه

ً كتاب الفرائض وقد تقدم، والعلماء دائما یحیلون المسائل على تتربص ما تقدم في میراثھ من]. تتربص ما تقدم في میراثھ ثم تعتد للوفاة[
إنھا تنتظر : أنھم یقولون مواضعھا ومظانھا، فمظان ھذه المسألة في میراث المفقود وقد تقدم، وھذا التفصیل في كتاب الفرائض وفي غیره

  .إلى أن یغلب على الظن ھالكھ
 
 
 
 

 عدة الوفاة المرأة المفقود
 
 

ً ُعُربا أترابا -األتراب الذین في سنھ- ًإن حكم بوفاتھ تقدیرا ومضت المدة أو ھلك أترابھ ]. ثم تعتد للوفاة: [قال رحمھ هللا ًَ ْ : یعني] 37:الواقعة[َ
  . فلو ھلك أترابھ وانقرضوا، فحینئٍذ یحكم القاضي بوفاتھ، ثم بعد ذلك تعتد عدة الوفاة فیحكم بإرثھا- أنھم في سن واحدة

 
 قودتربص أمة المف

 
 

قال . تمكث أربع سنین مثلما ذكرنا، وال یشطرون المدة ھنا: تتربص مثلما تتربص الحرة، یعني]. وأمة كحرة في التربص: [قال رحمھ هللا
 مع أنھم خالفوا -فتمكث سنتین- التشطیر في العدة فقط، والغریب أن بعض المالكیة قال بالتشطیر ] وفي العدة نصف عدة الحرة: [رحمھ هللا

ًوعلى كل حال طالب العلم ربما وجد عند بعض العلماء أقواال مختلفة، فلیعلم أن وراءھا أسبابا، یعني. تتم العدة:  العدة، وقالفي في بعض : ً
ن ألنھ أعطى كل مسألة حقھا، والشریعة تفرق بین المجتمع وتجمع بی ٌاألحیان التفریق بین المجتمع والجمع بین المفترق دلیل على فقھ العالم؛

ًفالذي علیھ العلماء ھنا أنھم لم یروا تشطیرا : وعلى كل حال. ًالمفترق، وھذا طبعا ألنھ األحكام تختلف وتتأثر بعللھا وموجبات التغییر فیھا
مدة : ثانیةوالمدة ال. أربع سنین، وھي مدة من ال تغلب علیھ السالمة، وھذه المدة ال تشطیر فیھا: المدة األولى: في مدة التربص، فعندنا مدتان
 ألنھم یشطرون عدة الوفاة بالنسبة لألمة، وبینا أن الصحیح أنھ ال تشطیر في عدة الوفاة وال -وقد تقدم معنا -عدة الوفاة وھذه فیھا التشطیر 

  .في عدة الطالق
 

 وقت ابتداء التربص بالنسبة المرأة المفقود
 
 

لو أن المرأة أرادت أن تتربص األربع : اختلف العلماء رحمھم هللا] ة الوفاة وال تفتقر إلى حكم حاكم بضرب المدة وعد: [قال رحمھ هللا
ھناك قوالن للعلماء رحمھم : السنین فھل تحتسب األربع السنین منذ سفره، أو منذ انقطاع خبره، أو منذ شكواھا ورفعھا إلى القاضي؟ الجواب

 كأن یكون یراسلھا كل شھر وانقطع عنھا في شھر محرم، فتبدأ التربص من تبتدئ الحساب من الوقت الذي انقطع خبره،: القول األول: هللا
محرم وتحتسب األربع السنوات من محرم، وھذه روایة عن اإلمام أحمد رحمة هللا علیھ، وقد كان ُحكي عن أصحابھ أنھا تحتسب منذ فقده؛ 

قضاء القاضي لھا أن تتربص أربع سنین، فتبتدئ األربع تحتسب المدة من : القول الثاني. ألن الضرر جاءھا من حین فقده وفقد خبره
السنوات من قضاء القاضي كما ھو في مذھب اإلمام مالك رحمھ هللا، وعن اإلمام مالك أنھ نص على ذلك، أن تبدأ بالحساب منذ أن رفعت 
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 شعبان فرفعت إلى -ًمثال-ن جاء شھر أنھ ربما انقطع خبره من محرم فسكتت وانتظرت إلى أ: والفرق بین القولین. أمرھا إلى القاضي
القاضي أمره في شعبان، فعلى القول األول تحتسب من محرم وتمضي أربع سنین حتى یأتي محرم من السنة التي تكمل فیھا أربع سنین 

، ولیس العبرة بابتداء یبتدئ حسابھا من شعبان منذ أن حكم القاضي: وعلى القول الثاني. فتخرج من اإللزام باألربع، وتدخل في عدة الوفاة
ًإذا نظر إلى أن األربع السنوات تبعدیة وأنھا تقدیر من الشرع اعتمادا للغالب ففي ھذه الحالة : الفقد أو انقطاع الخبر، والفرق بین القولین

ودة منذ الفقد، ومنذ انقطاع یقوى أنھا تتوقف على حكم القاضي، وإذا نظر إلى أنھا اجتھادیة وفیھا معنى التعلیل ففي ھذه الحالة العلة موج
الخبر، فیقوى القول األول على القول الثاني من أنھا معللة؛ ألنھ إذا انقطع خبره في ھذه الحالة حصل الضرر لھا فتبدأ الحساب من ذلك 

دة من حین انقطاع تحتسب الم: أنھا ال تفتقر إلى حكم القاضي، یعني: الوقت، وكال القولین لھ وجھھ، وظاھر الذي اختاره المصنف ھنا
  .الخبر

 
 إن تزوجت امرأة المفقود وجاء قبل أن یطأھا الزوج الثاني: مسألة

 
 

) إن تزوجت] (ولو لم یطلق الثاني وإن تزوجت فقدم األول قبل وطء الثاني فھي لألول وبعدھا لھ أخذھا زوجة بالعقد األول: [ قال رحمھ هللا
ِتنزیل مْن حكیم حمیٍد :  العظیمة الكریمة التي ھيھذا تسلسل في األفكار، ومیزة ھذه الشریعة ِ َِ ٍَ ٌ ِ َي◌قص الحق وُھو خْیُر ].. 42:فصلت[َ َ َ َ َ ََّ ْ ُّ ُ

َالفاصلین  ِ ِ َ ولذلك تجد أن الفقھ اإلسالمي ضرب أجمل الصور وأروعھا في معالجة المسائل والمشاكل . أنھا شریعة تامة كاملة] 57:األنعام[ْ
، بینما القوانین الوضعیة قاصرة، یجلس أصحابھا مدة یعاینون الناس وینظرون أعرافھم حتى یسنون القانون والنوازل بدقة وعنایة وشمولیة

ھكذا في القضاء الفالني والعالني، فیجمعون ھذه األقضیة : دراسة القضاء، فیقولون: بعد ما تحدث القضایا، ویدرسون األقضیة التي تسمى
لو شاء هللا أن األعراف تغیرت، وأحوال الناس تبدلت واختلفت المعاییر في المجتمع واختلفت ویجمعون تصورات ثم بعد ذلك یحدثون، ف

أوضاع الناس ذھبت قوانینھم أدراج الریاح، وما عادت تنفع؛ ألن البیئة التي فیھا التزام ومحافظة لیست كالبیئة التي ال یوجد فیھا التزام، 
ًامعة بین الغنى والفقر لیست كالمتمحضة فقرا أو غنى، لكن الشریعة اإلسالمیة ھؤالء علماؤھا والبیئة الغنیة لیست كالفقیرة، والبیئة الج

 قد خرجوا المسائل من أصول صحیحة من كتاب هللا وسنة النبي صلى هللا علیھ وسلم بأجمل وأكمل ما یكون، فھنا -رحمة هللا علیھم- وأئمتھا 
ر، فإذا انتھت مدة االنتظار حكم بأنھا أجنبیة وأنھا تحل لألزواج ویقفون عند ھذا فحسب؛ ما الذي إن امرأة المفقود یحكم بأنھا تنتظ: لم یقولوا

یترتب على ھذا الشيء؟ تحكم الشریعة في الشيء وال تقف عاجزة، وقد كانت دولة اإلسالم من المحیط إلى المحیط ولم تقف الشریعة وال 
ًمسألة أبدا، بل إنھا وفت وكفت وجاءت على أتم الوجوه وأكملھا، لكن القوانین الوضعیة تعجز ًالفقھ اإلسالمي یوما من األیام عند نازلة أو 

مسائل النوازل عند العلماء، : في لغة العصر، وتسمى) الطوارئ(في كثیر من األشیاء واألمور التي تطرأ أو تجد، وھذا ما یسمونھ بمسائل 
 منذ فجر -رحمھم هللا-قیسة، لكن الشریعة اإلسالمیة ال یحدث تغیر فیھا وال عجز، والعلماء فإذا نزلت النوازل اختلفت المعاییر واختلفت األ

ًالفقھ اإلسالمي عندھم ما یسمى بمسائل التخریج، وھذه المسائل اعتني بھا تقریبا من القرون األولى في الفقھ اإلسالمي، یخرجون ما حدث 
ده دلیل ینص على حكم المسألة لكن یستطیع أن یقول الحكم في المسألة ویصیب الحق؛ ووجد على ما مضى، حتى أنك تجد أن الفقیھ لیس عن

أتسألونني : (وكان من فقھاء الصحابة ومفتیھم وكان عمر رضي هللا عنھ یقول فیھ-ولذلك یقول عبد هللا بن مسعود رضي هللا عنھ وأرضاه 
 فإن أصبت فمن هللا وإن أخطأت فمني ومن الشیطان، وهللا - مسألة سئل فیھافي -أقول فیھا برأیي : ( قال-)وفیكم صاحب السوادین والنعلین

أقسم با لقد قضیت فیھا بقضاء رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم : فقال لھ األشجعي . ورسولھ بریئان ثم قضى بأن علیھا العدة ولھا المیراث
لیس ھناك نص، ولكنھا بصائر تنورت، وقلوب صقلت : إنھ: یي، ویقولأقول فیھا برأ: یقول! هللا أكبر). في بروع بنت واشق امرأة منا

أقول فیھا : (بروحانیة الكتاب والسنة، وأمة تلقت ھذا الفقھ بضوابط وأصول صحیحة، ومن ھنا كان التأدب مع العلماء الراسخین، فھذا یقول
: والصحابي ھنا یقول!! أھل الرأي: م بالفقھاء ویقولوما كذب رضي هللا عنھ وأرضاه، وإذا ھي برأیھ المحض، وھناك من یتھك) برأیي

ًفالرأي إذا كان مستنبطا من الشرع فال یالم علیھ أحد، وأئمة اإلسالم ودواوینھ ما جاءوا بالرأي من جیوبھم بل من الكتاب ) أقول فیھا برأیي(
ھذه . ویفتي دون أن یكون قد درس الفقھ على أصولھوالسنة، وإنما الرأي المذموم ھو الذي یكون غیر مستند إلى العلم، كأن یأتي شخص 

المسألة من مسائل النوازل وتترتب على األصل المقرر، وھي مسائل المستتبعات التي یذكرھا العلماء، وتختلف مناھج المتون الفقھیة، وتقسم 
نھا مختصر المختصر، وأصحاب الفقھ متون تعتني باألصول فقط وال یدخلون في التفریعات، وكأ: األولى: ثالث درجات ًتقریبا إلى

ٌومتون ھي وسط بین المختصر والمطول، وتعتني باألصول والتنبیھ على نكت وطرائف وتتمات : الثانیة. واألصول ینھجون ھذه الطریقة
ل وما بني على متون موسعة، وھي متون ومختصرات في الفقھ، لكنھا تعتني باألصو: الثالثة. وفوائد لطیفة، وال یدخلون في التفریعات

. األصول، وما یطرأ من مسائل اآلثار، وربما في بعض األحیان یأتي بغرائب المسائل، وھذا یختلف من مذھب إلى مذھب ومن فقھ إلى فقھ
ٌإذا تزوجت امرأة المفقود وجاء المفقود، وفي ھذا قضاء عن أمیر :  المسألة األخیرة وھي- رحمھ هللا-وعلى كل حال فقد ذكر المصنف 

 وعن بعض أصحاب النبي صلى هللا علیھ وسلم، قضى بھ عمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب -رضي هللا عنھ-لمؤمنین عمر بن الخطاب ا
أما عمر رضي هللا عنھ وأرضاه فإنھ قضى أنھا لزوجھا األول، ویخیر بین أن تعود إلیھ وبین أن . وعثمان بن عفان رضي هللا عن الجمیع

ال عبرة : (ع زوجھا الثاني، وھذا الحكم من عمر رضي هللا عنھ مبني على األصل؛ ألن القاعدة في الشریعة تقولیعطى الصداق وتبقى م
ٍإذا ظننت ظنا وعندك لھ دالئل وبنیت علیھ أحكاما ثم تبین أنھ خطأ، فھذا الظن الغ، وما بني علیھ من حیث : یعني). بالظن البین خطؤه ً ً

ًاألصل الغ أیضا، مثال ھل لك : ً شخصا استدان من شخص عشرة آالف لایر ثم ظن أنھ سدده، ورفع إلى القاضي فحلف با فقیل لھلو أن: ً
نعم أحلف، فحلف با على غلبة الظن، فھو یظن أنھ دفع لھ، ویجوز للمسلم أن : أتحلف؟ قال! یا فالن: فقیل. لیس عندي بینة: بینة؟ قال

تجار حین یتعاملون مع بعضھم، فجاء في ظنھ أنھ دفع لھ عشرة آالف من معاملة قدیمة، فظن أن یحلف على غلبة الظن، مثلما یحصل بین ال
ال : بسبب ذلك الظن؟ نقول فھل یسقط حق الرجل. ھذه المعاملة ھي التي علیھا الخصومة، ثم بعد سنة أو سنتین أو ثالث تبین لھ أنھ مخطئ
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 حكمنا بأنھ میت وأنھا خرجت من عدتھا وحلت لألزواج، ثم تبین أنھ حي، ولم یطلق عبرة بالظن البین خطؤه ونرجع إلى األصل، فنحن ھنا
أن العصمة بید الزوج، وفي ھذه الحالة یلغى الظن ویرجع إلى األصل من أنھا زوجتھ، : ولم یحدث بینھ وبینھا مخالعة وفسخ، واألصل

وقضى رضي هللا عنھ بھذا القضاء في امرأة من ). ا كان على ما كاناألصل بقاء م: ( بھذا، وھذا مبني على القاعدة-رضي هللا عنھ-فقضى 
بني شیبان اختصمت إلیھ رضي هللا عنھ وأرضاه، فقضى بخروجھا واعتدت أربع سنین واعتدت عدة الوفاة ثم جاء زوجھا األول فخیره بین 

 -  إلیھ أھل المرأة وكانوا قد زوجوھا فقال عثمان ارتفعت قضیة إلى عثمان رضي هللا عنھ وأرضاه ومضى: ًوكذلك أیضا. رجوعھا وصداقھا
وھذا من فقھھ رضي هللا عنھ وأرضاه، فقد رجع إلى مسألة ) كیف أقضي بینكم وأنا في ھذه الحال؟: (-وكان رضي هللا عنھ في الحصار-

یة إلى علي فأثبت الذي قضى بھ عثمان رضیناك، فقضى فیھا رضي هللا عنھ بالقضاء الذي ذكرناه، فلما توفي رفعت القض قد: القضاء، فقالوا
: ثم بقي النظر. رضي هللا عنھ وأرضاه، فأصبح قضاء عمر وعثمان وعلي ، وحینئٍذ یخیر بین أن یرجع إلى زوجتھ وبین أن یأخذ الصداق

 قصة الشیبانیة أنھا ھل یرجع في الصداق على المرأة؟ أو یرجع على الزوج ثم الزوج یرجع على المرأة؟ وجھان للعلماء؛ ولذلك جاء في
إن ھذا بطیبة : ، ألفین من عندھا، وألفین من زوجھا، وقالوا)ثم أخذ من زوجي ألفین فأغناه هللا: ( قالت- وكان صداقھا ألفین-دفعت األلفین 

رجع فیھ إلى ی: ٍنفس منھ، لكن من حیث األصل فإن الصداق یرجع فیھ على الزوجة؛ ألنھا ھي التي نیط بھا الحكم، وقال بعض العلماء
ولكن إذا رغب الزوج األول في زوجتھ فھنا یرد السؤال عن صداق . الزوج ثم الزوج یرجع على من غره وھي الزوجة، والغالب على ھذا

رحمھ - وھذا كلھ إذا حصل الدخول، أما إذا لم یحصل الدخول فقد ذكر المصنف . یرجع إلى من غر: الثاني؛ ألن الثاني دفع الصداق، فقال
  . أنھا لألول، وقد قضى بھ غیر واحد من أئمة السلف رحمة هللا علیھم، وفرقوا بین بین أن یقع رجوع قبل الدخول أو یقع بعد الدخول- هللا
 

 الوطء قبل الخروج من عدة الثاني
 
 

اء غیره، وال بد أن یحصل استبراء للرحم حتى ال یخلط ماءه بم) وال یطأ قبل فراغ ] (وال یطأ قبل فراغ عدة الثاني : [قال رحمھ هللا
والزوج الثاني قد وطئھا، فینبغي أن یتحرى، فال یطأ إال بعد أن تستبرئ لرحمھا، فإذا استبرئ الرحم . أرید زوجتي: لو قال: استبراء، یعني

  .فیحل لھ حینئٍذ أن یطأھا
 
 
 
 

 تجدید العقد الثاني إن ترك األول
 
 

ال أریدھا، : یستحب أن یجدد الثاني العقد إذا ترك األول، وقال: قال بعض العلماء] دید عقٍد ولھ تركھا معھ من غیر تج: [ قال رحمھ هللا
ال أفسخ النكاح، فھل یجدد عقد الثاني أو ال یجدد؟ ھذا فیھ خالف بین العلماء : فقال. عافتھا نفسي، أو أنھ ال یحب أن یسیئ إلى أخیھ أو قریبھ

ویأخذ قدر الصداق الذي أعطاھا من الثاني، ویرجع : [قال رحمھ هللا.  لعدم التجدید- رحمھ هللا- ه رحمھم هللا، وقد نص المصنف على اختیار
ھل یرجع على الزوجة أو یرجع على زوجھا؟ إن : إذا اختار أن تبقى المرأة عند زوجھا فیرد لھ صداقھ، ومثلما ذكرنا] علیھا بما أخذه منھ 

إنھ یرجع إلى الزوجة مباشرة فال إشكال، ألن المرأة ھي التي أخذت :  على الزوجة، وإن قیلیرجع على زوجھا، فیرجع الزوج بعد ذلك: قیل
  .إما أن ترد الصداق إلى األول أو للثاني، على التفصیل الذي ذكرناه: صداق الرجلین األول والثاني، فحینئٍذ

 
 
 
 

 األسئلة
 
 
 
 

 عدة من ارتفع حیضھا بسبب الرضاع
 
 

: ا بسبب الرضاع فھل لھا أن تقطع الرضاعة وتعتد بالحیض أم تبقى على اإلرضاع وتعتد ثالثة أشھر؟ الجوابمن ارتفع حیضھ: السؤال
، والصالة والسالم على خیر خلق هللا، وعلى آلھ وصحبھ ومن وااله فإذا انقطع الحیض عن المرأة فإنھا ال : أما بعد. بسم هللا، والحمد 

ً فتنتظر حتى یذھب ھذا المانع والرافع للحیض على التفصیل الذي ذكرناه سابقا، إذاتستطیع أن ترده ولیس األمر بیدھا، األصل أنھا تنتظر : ً
  .وهللا تعالى أعلم. حتى یعود إلیھا الحیض، ثم إذا عاد إلیھا الحیض حكم بعدتھا كعدة ذوات األقراء



 2359 

 
 
 
 

 حكم صالة المیت على المفقود
 
 

ًلم یحصل أن أحدا من أھل العلم قال بذلك، وال أعرف أن . ال: د ھل یصلى علیھ صالة المیت؟ الجوابإذا لم یرجع الرجل المفقو: السؤال
وحصل الفقد في عصر عمر وعثمان وعلي وھم ثالثة أئمة من الخلفاء الراشدین رضي هللا . ًیصلى على المفقود أبدا: ًأحدا من أھل العلم قال

احد مفقود، فھذا ال أصل لھ، فربما ظھر أنھ حي، واألشبھ أن الصالة عبادة توقیفیة ال یمكن عنھم وأرضاھم وما صلیت صالة الغائب على و
أن یحكم بھا وبشرعیتھا إال إذا دل الدلیل، والدلیل دل على مشروعیة الصالة إذا وجدت الجنازة أو الصالة على الغائب على اختالف في ذلك 

  .أعلمالجنائز، وهللا تعالى : كما تقدم معنا في كتاب
 
 
 
 

 حكم إعانة المرأة على مخالعة زوجھا
 
 

ٍامرأة أرادت أن تخالع زوجھا ولیس لدیھا ما تخالع بھ، فاقترضت من رجل قدر مھرھا ولكن المقرض اشترط أنھ إذا شاء تزوجھا : السؤال
زوجھا، وإذا فتح ھذا الباب أمكن لكل ال یجوز ھذا؛ ألن ھذا یدخل في تخریب المرأة على : بھذا القرض، فما حكم ھذه المسألة؟ الجواب

أنا أعطیك صداقھ واختلعي منھ وما أعطیتھ لك فھو لك صداق، وبھذا تفسد بیوت المسلمین، وتدمر : شخص لھ غرض في امرأة أن یقول لھا
ر للقرض، وھي امرأة في والمرأة إذا أرادت أن تقترض تقترض على الوجھ المعتب. األسر، وتشتت العوائل، وفي ھذا من البالء ما ال یخفى

ًعصمة رجل، فال یجوز ألحٍد أن یغریھا، وال یجوز ألحد أن یدفعھا إلى ذلك باإلغراء المادي وأنھ متكفل بكل شيء، إال إذا كان أخا من 
 ولیس ھناك طریق ًإخوانھا أو قریبا من قرابتھا رأى الظلم علیھا واألذیة، ورأى أنھا یخشى علیھا الفتنة، وزوجھا مقصر في حقھا أو كذا،

خاصة في - ٌالخلع حق من حقوق النساء، ولكنھ لألسف : وبالمناسبة. ًأنا أعینك وأساعدك وأقف معك حسبة وقیاما بالحق: فقال لھا. غیر الخلع
، وھذا أمر  ضیع عند كثیر إال من رحم هللا، حتى إن بعض من یرفع إلیھم أمر الخلع من القضاة وغیرھم ال یجریھ على السنة- ھذه األزمنة

ًیحتاج إلى أن یتقى هللا عز وجل فیھ، المرأة إذا جاءت تشتكي وال ترید أن تعاشر زوجا تمكن من الخلع، وال یجوز تأخیرھا ومماطلتھا 
ا أن الرجل فكم) اقبل الحدیقة وطلقھا تطلیقة: قال. نعم: أتردین علیھ حدیقتھ؟ قالت: (إذا ما أرادت؛ لقولھ صلى هللا علیھ وسلم. والضغط علیھا

یطلق متى شاء وكیف شاء، فالمرأة من حقھا أن تترك الزوج إذا لم ترغب فیھ، ولیس لھا محبة لھ، وقل أن تخالع امرأة زوجھا، والخلع لھ 
 والمرأة خافت على -دون الكمال: أي-إما أن الرجل فیھ شيء من العیوب موجب للخیار، أو أمور لیست بعیوب موجبة للخیار : وجھین

ا الحرام، فتخالع زوجھا، وال یجوز أن تماطل المرأة في ذلك، وأعرف بعض القضایا جلست المرأة سنة كاملة وھي تطالب بالخلع وال نفسھ
مجیب، وھذا مخالف لشرع هللا عز وجل، فالمرأة إذا جاءت تطالب وھي مستعدة أن تؤدي للرجل حقھ فھذا حق من حقوقھا، وتمكن من 

ربما تكون سفیھة، أو طائشة، لكن ال یجوز ھذا، وھذا خالف السنة، وھذا :  ویقول- ًجزاه هللا خیرا-ضاة یجتھد وال شك أن بعض الق. حقھا
: وقد أتت إلى النبي صلى هللا علیھ وسلم وقالت) اقبل الحدیقة وطلقھا تطلیقة: (اجتھاد مع النص، والنص جاء عن النبي صلى هللا علیھ وسلم

ًفي ثابت خلقا وال دینا، ولكني أخاف الكفر بعد اإلسالمإني ال أعیب ! یا رسول هللا( امرأة من الصحابة وفي عھد النبوة وفي خیر القرون ) ً
المرأة لھا أن تخالع ولكنھا : ًإذا. ولذلك بادر النبي صلى هللا علیھ وسلم وأعطاھا حقھا) ولكني أخاف الكفر بعد اإلیمان! یا رسول هللا: (تقول

ما عنده وظیفة، ما عنده ! زوجك ال یصلح، ما رأیك لو أعطیتك، ھذا ماذا تریدین من عنده؟: خریب واإلفساد، فیقال لھاال تعان على سبیل الت
ومن لعنھ هللا ) لعن هللا من خبب امرأة على زوجھا: (كذا، فھذا من باب اإلفساد والتحریش؛ النبي صلى هللا علیھ وسلم یقول في ھذا وأمثالھ

فال یجوز إفساد نساء المؤمنین على أزواجھن، وعلینا أن نتقي هللا عز . ً وال في السماء إال لعنھ، وھذا أمر عظیم جدالم یبق شيء في األرض
ًوجل، وإذا أراد أن یساعدھا بالمعروف فجزاه هللا خیرا، أما إذا كان على سبیل اإلفساد؛ فإنھ محرم ومنكر، وكبیرة من الكبائر، وهللا تعالى 

  .أعلم
 
 
 
 

 ع بین اختیار النبي صلى هللا علیھ وسلم األیسر وبین كون عظم األجر مع المشقةالجم
 
 

ًإن النبي صلى هللا علیھ وسلم ما خیر بین أمرین إال اختار أیسرھما ما لم یكن إثما، فكیف یجمع بین ھذا وبین كون عظم األجر مع : السؤال
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أنھ إذا : َّفیما لم یبت فیھ، والفضائل في المشقات فیما بت في حكمھ، وتوضیح ذلكتخییر النبي صلى هللا علیھ وسلم یكون : المشقة؟ الجواب
خیر علیھ الصالة والسالم بین أمرین أحدھما أیسر للجماعة ولألفراد كان علیھ الصالة والسالم یختار األیسر؛ ألن هللا بعثھ رحمة للعالمین، 

 تكون منھ علیھ الصالة والسالم في شأنھ وسمتھ یختار أیسرھا، ومع أھلھ ویختار ما ھو أخف على الناس حتى في بعض األشیاء التي
وزوجھ یختار أیسرھا؛ ألن التخفیف یكون فیھ إحسان إلى الغیر إذا كان الغیر لھ تبع كما ھو حالھ مع أھلھ وأزواجھ، فالمسلم إذا اختار 

الخدم واألجراء ییسر علیھم، وال یعنفھم، وال یشق علیھم ویأخذھم أمره من العمال و ّاألیسر في معاشرتھ ألھلھ ومعاشرتھ لمن واله هللا
ًلو أن رجال أراد أن یبني عمارة وھذه العمارة یمكن أن تبنى خالل خمسة أشھر ویمكن أن تبنى في خالل عشرة : ًمثال. بالیسر فھذا أفضل

 في ھذا األیسر، ویخفف -كمثال-ي صلى هللا علیھ وسلم أشھر، ولكنھ خالل الخمسة األشھر یضیق على العمال ویضغط علیھم، فیختار النب
وكان صلوات هللا وسالمھ علیھ یختار الیسر في سمتھ وشأنھ كلھ، ولذلك جاء في الحدیث عن أم المؤمنین عائشة . على الناس ولو طال األمد

ً إذا رأیت شخصا على -ً مثال - العبادات والرقائق أما في مجال ) إنما بعثت للمیسرین: (رضي هللا عنھا وأرضاھا قولھ علیھ الصالة والسالم
ُفھذا ال تالم . فھذا منكر، وما كان ینبغي لمثلك أن یفعل ھذا! اتق هللا! یا أخي: منكر فإنك مخیر بین یسر وعسر، فالعسر أن تأتي بقوة وتقول

ًفیھ؛ ألنك قلت حقا وصدقا، وقلت شیئا یستند إلى أصل شرعي، فالذي فعلھ منكر، بش ً أنت : رط أن ال تتجاوز الحد في النھي، مثل أن تقول لھً
ولذلك تجد البعض إذا أنكر ینكر بقوة وبشدة، وال یمس حق . یا أخي، اتق هللا: كذا وأنت كذا، وتتھجم علیھ، وإنما تأتیھ بقوة في اللفظ تقول لھ

: ة یعطي ھیبة للدین، وللشرع، وال یأتي شخص یسفھھ ویقولأخیھ المسلم، وال یستطیل في عرضھ، وال یسبھ وال یشتمھ، فھذا الذي أخذ بالقو
ًفھو أخذ بشيء حسن، وقال صدقا، فال یستطیع صاحب المنكر أن یرد ما قالھ، وأمر بھ؛ ألنھ . ال. انظر إلى ھذا ال یعرف كیف یأمر وینھي

یا : لكن لو جاءه وقال لھ. روف ونھى عن المنكرمن شرع هللا عز وجل وھذا طبعھ وھذه طریقتھ، أخذ بالحسنى، وقال بالحسنى، وأمر بالمع
اتق هللا عز وجل، فمثلك ینتسب لدین هللا وشرع هللا وال یلیق بمثلك ھذا، وأنت عندي أفضل من أن تفعل ھذا الشيء، أو رأه على منكر ! أخي
جل أن ییسر لك التوبة منھ، فشرح صدر الرجل إلى أسأل هللا أن یعافیك من ھذا البالء، أسأل هللا أن ینزع من قلبك حبھ، أسأل هللا عز و: قال

ولتأطرنھ على : (أخذه بالقوة وبعزیمة الشرع: األول. القبول، وشرح صدر الرجل إلى األخذ بھذا الذي قالھ، فھذا قد أخذ بالیسر والسھالة
لى الخیر، وكالھما من شرع هللا عز وجل أخذ بالیسر، وھو أحسن؛ ألنھ رغبھ ودعاه إ: الثاني. وجاءه على األصل وھذا حسن) ًالحق أطرا

ٌوكل منھما في حسن؛ فاألول نظر إلى الثمرة والنتیجة فلو أن الناس أخذوا بالعزیمة بقیت ھیبة الدین وقوة األمر بالمعروف والنھي عن 
ل الحق ویستطیل على من یأمر المنكر، والثاني رغب الناس إلى الخیر، لكن ربما یعامل الفاسق والفاجر والمتھتك بذلك فیستطیل على أھ

یأتي بالتي ھي أحسن فإن رفع صوتھ علیھ رفعھ علیھ، وإن .. وینھي، فیؤخذ بالیسر في موضعھ والحزم في موضعھ؛ وحینئٍذ الكمال والتمام
 والسھالة لتھتك في بعض األحیان تقع في وضع لو أنك أخذت بالیسر: ًمثال. ٍأغلظ لھ أغلظ علیھ ورد علیھ منكره، فتعطي كل ذي حق حقھ

الناس بھ ولربما تأتي في موضع ال یستحق الشدة وترى فیھ خطأ فتعنف بقوة، وأنت عالم أو شیخ أو داعیة، وكان باإلمكان أن تأخذ بالتي 
أنك ھي أحسن لكن قد ترى أن ممن یحضر أناس وتعلم أنك لو أخذتھ بالیسر سیرتكب غیره نفس الخطأ وتعلم أنك لو أخذت بالقوة في ھذا 

ًتعالج أمرا فیھ مصلحة للغیر، فحینئٍذ تكون الشدة والقوة في مكانھا، والیسر في مكانھ، فتأخذ بالیسر في موضعھ، وتأخذ بالقوة والشدة في 
 ما ینبغي لھذا الداعیة أن یفعل ھذا، وربما یسفھ رأیك، وربما: موضعھا، فإذا أخذت بالذي فیھ مشقة، فربما تضجر الناس من ذلك وقالوا

أنھ یمنع الناس من الكالم : ًوفي الیسر یحصل جانبا آخر مثل. یستھجن فیعظم أجر اإلنسان أكثر، ولربما یحصل بالبالء ما ال یحصلھ بغیره
. كذا وكذا: قالوا إذا رآنا الناس: في أھل العلم، ولذلك لما مشى بعض أئمة السلف، وكانت بھ عاھة وبجواره عالم آخر فیھ عاھة ثانیة، فقال

األول . وما علیك أن یسلم الناس ونسلم: مالك وللناس فلیقولوا ما قالوا، قال: فالن فیھ كذا، وفالن فیھ كذا، فقال لھ العالم اآلخر: یقولون: یعني
سر تدرك وھناك جوانب في الی. وما علیك أن یسلموا ونسلم، انظر كیف النظر األبعد؛ فمثل ھذا یأجره هللا: أرید األجر والثاني یقول: یقول

الفقھ عن هللا عز وجل یحصل : فیھا فضائل العسر، وھناك جوانب في العسر تدرك فیھا فضائل الیسر، وھذا یرجع إلى الفقھ، ولذلك قالوا
نحن - وكنا نجد بعض علمائنا ومشایخنا رحمة هللا علیھم . اإلنسان بھ ما لم یحصلھ غیره؛ ألن غیره ال یستطیع أن یزن األمور بموازینھا

قال بعض مشایخنا كذا، فإنا وهللا ال نشك أن كتاب هللا وسنة النبي صلى هللا علیھ وسلم غنیان عن كل أحد، لكن ضرب األمثلة : دما نقولعن
أنك تتألم   كنا نجد بعض علماءنا یتعاملون بعنف وبعض األحیان یتعاملون بیسر، حتى- ًمن الواقع والحیاة التي یعیشھا الناس یؤثر كثیرا

 كان ینبغي أن یأخذ بالقوة والحزم، ولكن تمضي األیام تتتابع، وإذا بالذي اختاره هللا لھ عین الصواب وعین الحق، ویجعل هللا من :وتقول
فاإلنسان عندما یمارس العسر . توفیق هللا جل وعال: حسن األثر وحسن العاقبة ما لم یكن في الحسبان، وھذه كلھا ترجع إلى أمر واحد وھو

ًدعوتھ إلى هللا ال یرید إال وجھھ، فلن یندم علیھا أبدا، وسیوفقھ هللا عز وجل للصواب ویعینھ؛ ألن أھل العلم والدعوة وطلبة العلم والیسر في 
والخطباء وكل من تولى والیة شرعیة لحمل الناس على طاعة هللا ال یوفقھم هللا إال إذا علم فیھم الخیر والصدق، وانظر إلى أھل الدنیا من 

 ألنھم نصحوا لھم وقاموا معھم، فكیف بمن - وحق لھم ذلك- ار وأھل األموال كیف یقفون مع من یعینھم على دنیاھم، وكیف أنھم یغارون التج
! ًنصح  جل وعال ولدینھ؟ أبدا ال یخیب، فعسره سیجعل هللا بھ الخیر إن اتقى هللا فیھ، ویسره سیجعل هللا فیھ خیر، وسبحان هللا العظیم

إن ھذا فیما بت في : وقلنا) ثوابك على قدر نصبك: (حیان یختار اإلنسان المشقات التي فیھا األجر أعظم، ألنھ كما جاء في الحدیثبعض األ
لو ركب أو مشى، فإنھ إذا ركب تأسى بالنبي صلى هللا علیھ وسلم، ولو مشى تعب .  المشي في الحج- ًمثال-في التشریعات : ًمثال. أمره

لعناء والتعب، لكن ال یعتقد أن المشي أفضل من الركوب من جھة كونھ سنة، وإن اتفق لھ أن یمشي فلیمش، ولھ األجر وحصل لھ األجر با
األعظم في المشقة، لكن إذا جاء وخیر بین الركوب والمشي فیختار سنة النبي صلى هللا علیھ وسلم؛ ألن النبي صلى هللا علیھ وسلم ركب، 

الوارد أفضل : ان األمر فیما بت فیھ فال إشكال، والخیر في اتباعھ وتتبع سنتھ علیھ الصالة والسالم؛ ولذلك قالواًفإذا أخذ بالیسر تأسیا أو ك
من غیر الوارد، فالوارد إذا اتبع فیھ الشرع كان األجر أعظم عند هللا عز وجل، بل فیھ الرحمة والھدى؛ ألن هللا جل وعال جعل الرحمة 

ًالمصطفى صلى هللا علیھ وسلم تسلیما، وزاده تشریفا وتكریماوالھدى لمن اتبع سنة النبي  ً وآخر دعوانا أن الحمد  رب العالمین، وصلى . ً
  .هللا وسلم وبارك على سیدنا محمد وعلى آلھ وصحبھ أجمعین
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 [6[ كتاب العدد -شرح زاد المستقنع 
في عدة، ودخول النكاح في العدة، والوطء في العدة بنكاح فاسد أو شبھة وھي مسائل تتعلق بدخول عدة : ھناك مسائل كثیرة تلحق بباب العدة

  .أو زنا، وغیرھا من المسائل واألحكام
 عدة المرأة المطلقة من زوجھا الغائب أو وفاتھ عنھا وھي ال تعلم

 
 

 هللا أجمعین، وعلى آلھ وصحبھ، ومن سار بسم هللا الرحمن الرحیم الحمد  رب العالمین، والصالة والسالم األتمان األكمالن على خیر خلق
ھذا الفصل یشتمل على جملة من المسائل واألحكام التي تتعلق ]. فصل: [فیقول المصنف رحمھ هللا: أما بعد. على سبیلھ ونھجھ إلى یوم الدین

ًصل مھم جدا؛ ألنھ قد یحصل الخطأ بدخول عدة في عدة، ودخول النكاح في العدة، وما الحكم إذا وطئ رجل امرأة وھي في عدتھا؟ وھذا الف
 ھل العدة األولى تلغى ثم تستأنف وتعتد: فیقع الوطء بالشبھة، وقد یقع الوطء في نكاح فاسد، وللمرأة في كل حال عدتھا، ومن ھنا یرد السؤال

بین : یعني- النكاح الفاسد ثم یفرق بینھما تنقطع العدة بدخول : أي! من جدید، أم أنھا تنقطع عن ھذا النكاح الفاسد ثم بعد ذلك تبني على العدة؟
من ] اعتدت منذ الفرقة وإن لم تحد: ومن مات زوجھا الغائب أو طلقھا: [ ثم تبني على عدتھا القدیمة؟ قال رحمھ هللا-الزوج والزوجة المعتدة

ّ الفصل بمسألة أخرى مھد بھا للكالم على ما  ببیان حكم ھذه المسألة، وصدر المصنف رحمھ هللا ھذا- رحمھم هللا- ھنا أتانا العلماء واألئمة 
طالق المرأة من زوجھا الغائب، أو وفاة زوجھا عنھا، وال تعلم بالوفاة وال بالطالق إال بعد مضي المدة، : ذكرناه من المسائل، وھي مسألة

ّھا الخبر، حیث تبدأ وتشرع في العدة؟ قد بین ھل تحتسب عدة الوفاة من حصول الوفاة الحقیقیة، أم أنھا تحتسب عدة الوفاة منذ بلوغ: فالسؤال
 أن من مات عنھا زوجھا الغائب ولم تعلم بوفاتھ فإنھا تعتد من حین الوفاة، فلو وقعت الوفاة في أول شھر محرم ثم مضت مدة - رحمھ هللا-

ًھا الخبر متأخرا، أو بلغھا أثناء عدة الوفاة، كونھ بلغ: ًإذا. ًالعدة أربعة أشھر وعشرا، وعلمت بعد مضي ھذه المدة، فقد خرجت من عدة الوفاة
كأن یمضي شھر أو شھران أو ثالثة أشھر، سواء مضى أكثر العدة، أو نصف عدة الوفاة، أو أقل عدة الوفاة، فالحكم واحد، وتحتسب عدتھا 

 بیوم الوفاة وتعتد بیوم الوفاة، حتى ولو أنھا تبتدئ: من الیوم الذي مات فیھ، وفي ھذه المسألة مذھبان، ومذھب جمھور العلماء رحمھم هللا
: المسألة الثانیة المفرعة على ھذا الحكم، وھي. ًبلغھا الخبر بعد تمام عدة الوفاة أربعة أشھر وعشرا، فإنھ یحكم بكونھا قد خرجت من العدة

تب لھا الكتاب وھو في قریة أو مدینة بعیدة أن یطلقھا زوجھا، ثم یكتمھا الطالق وال یراجعھا حتى تخرج من عدتھا، أو یطلقھا زوجھا ثم یك
 على القول بأن عدة المطلقة بالحیضات، أو ثالثة أطھار على القول بأن عدة المطلقة-وال یصل إلیھا الكتاب إال بعد مضي ثالث حیضات 

ضى بعضھا وھو األكثر أو سواء مضت عدة الطالق أو الوفاة كاملة، أو م:  فیحكم بخروجھا من عدة الطالق، وعلى كل حال- باألطھار
إن العبرة في العدة أن یحصل االستبراء وقد حصل؛ ألنھ : األقل أو في منتصف الوقت علمت فالحكم في جمیع ھذه الصور واحد، وقالوا

ة ھي معتد: مضت مدة بعد الطالق ولم یجامعھا فیھا زوجھا، وحصل االستبراء وخلو الرحم، فمقصود الشرع من العدة موجود، وقالوا
ًالحكمي والحقیقي، وقد تقدم معنا غیر مرة، فھي في عدة الوفاة حكما ال : محكوم بكونھا في حداد وإن لم تحد حقیقة، فھناك شيء یسمونھ

: وعذرت لعدم علمھا وجھلھا بوفاة زوجھا، وقال بعض العلماء: ِحقیقة، ألنھا لم تنو ولم تقصد، ولكن یحكم وكأنھا اعتدت عدة الوفاة، قالوا
ً العدة لھا معنى تعبدي، وأن مقصود الشرع أن تتعبد وتتقرب إلى هللا، وكنت أرجح ھذا القول سابقا وأفتي بھ في بعض المسائل، ولكن إن

فائدة . تبین لي رجحان مذھب الجمھور، وأن العبرة في عدة الطالق بحین صدور الطالق سواء بلغھا الخبر بعد انتھاء العدة أو قبل انتھائھا
 -بال إشكال-طلقھا محمد ووقع طالقھ في أول محرم، ومضت حیضتان، وعلمت في الحیضة الثالثة، فمن حقھ أن یراجعھا : ً مثال:الخالف

ألنھا إذا علمت قبل الحیضة الثالثة، في ھذه الحالة لو راجعھا عند الجمیع زوجھا، وھذا في الطلقة األولى والطلقة الرجعیة، لكن اإلشكال 
 لو طلقھا، فمضت الثالث الحیضات، ثم علمت بعد مضي الثالث الحیضات فعلى القول الثاني المرجوح استأنفت وحل لھ أنھ: ومحل الخالف

أن یراجعھا، ألنھا لم تتم العدة على قول الجمھور یحكم بأنھا خلو، وخرجت من عصمة زوجھا، وھو القول األول الراجح، وحینئذ ال بد وأن 
  .لھ طلقاتیعقد علیھا من جدید إن بقیت 

 
 عدة الموطوءة بشبھة زنا أو بعقد فاسد

 
 

امرأة أخطأ رجل فظنھا زوجة لھ، فوطئھا ) وعدة موطوءة بشبھة(، ]وعدة موطوءة بشبھة أو زنا أو بعقد فاسد كمطلقة: [قال رحمھ هللا
خر، فیكون الوطء لشبھة بالنسبة ًوكانت تظنھ زوجا لھا، أو حصلت الشبھة، وقد تقع الشبھة من الطرفین وقد تقع من طرف دون اآل

 فوطئھا وتبین أنھا لیست زوجتھ وأنھ لیس بزوجھا، - الزوجة تظن أنھ زوج، والزوج یظن أنھا زوجة-للطرفین، وكل منھما یظن أنھ زوجھ 
ه بكونھا زوجة لھ، ًأن األمر اشتبھ وظنھا زوجة لھ أو ظنھا حالال؛ ألن الشبھة تشمل االشتبا: وطء الشبھة، أي: ففي ھذه الحالة یسمى

واالشتباه بأنھا حالل، والتي ھي شبھة الحكم وشبھة المحل، ففي ھذه الحالة إذا وطئ تكون الشبھة من الطرفین، وقد تكون من أحدھما دون 
ً یأتي الرجل الفاجر یخدع المرأة وتظنھ زوجا لھا، ویأتیھا موھما أنھ زوجھا، ولیس بزوجھا-والعیاذ با- ًاآلخر، مثال  ، فالشبھة اآلن للمرأة، ً

وھو في ھذه الحالة لبس علیھا والتبس علیھا األمر، فإذا وقع علیھا ھذا الوطء، فالمرأة في عصمة الزوج األول، وھذا الوطء یختلط فیھ ماء 
الق، حتى نتحقق من أن الثاني بماء الرجل األول، فإن كانت المرأة بعد طھرھا ولم یجامعھا زوجھا األول، فال بد وأن تعتد عدة الط الرجل

والعیاذ -أما بالنسبة للزنا ) أو زنا(و. لم ینتج عنھ حمل، وحینئذ تتحقق براءة الرحم وسالمتھ: الرحم لم یحصل فیھ ذلك الماء بالحمل، یعني
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ء للرحم، وحتى ال یحق لك أن تتزوجي حتى یحصل االستبرا:  لو أن المرأة أكرھت على الزنا، فزنت ثم أرادت أن تتزوج، فنقول-با
تحصل العدة بعد الوطء المحرم، فتعتد عدة الطالق، وھذا تقدم معنا، وسیأتینا إن شاء هللا، وتقدم معنا في موانع النكاح اإلشارة إلى ھذا، وھو 

یتبین : یعني. أن تعتد: توبتھا من الزنا، والشرط الثاني: الشرط األول: أن الزانیة ال یجوز نكاحھا وال یحق للمسلم أن یتزوجھا إال بشرطین
إنھا تعتد بعدة الطالق : ھل یحصل االستبراء بحیضة أو حیضتین أو بعدة الطالق؟ قالوا: لنا براءة رحمھا عن طریق العدة، وھنا یرد السؤال

 وزنت، فال - اوالعیاذ ب-  لو أن امرأة خانت زوجھا -ًمثال- : بناء على ذلك. سواء بسواء، على التفصیل الذي مضى معنا في عدة الطالق
ال بد من : ًإذا. إنھ یكفي فیھ االستبراء: یجوز لزوجھا أن یأتیھا بعد ھذا الزنا، حتى تقع العدة وتكون كعدة الطالق، أو تستبرئ عند من یقول

ًالعدة صیانة للفروج، وصیانة للحالل عن الحرام حتى ال یختلط، ألن هللا عز وجل جعل للحالل حكما وللحرام حكما، وال  یجوز الخلط ً
ًبینھما، ویجب على المسلم أن یسلم ألوامر هللا سبحانھ وشرعھ، فما كان حالال من األوالد من وطء النكاح لھ حكمھ، وما كان من األوالد من 

  . فإنھ یفصل، وما ال یتم الواجب إال بھ فھو واجب، وھذا الواجب ھو تمییز الحالل من الحرام-من حرام وبغي- زنا وسفاح 
 
 اء العدة على العدةبن
 
 

 وإن وطئت معتدة بشبھة أو نكاح فاسد، فرق بینھما وأتمت عدة األول، وال یحتسب منھا مقامھا عند الثاني، ثم اعتدت للثاني،: [قال رحمھ هللا
فجاء رجل وجامعھا امرأة في عدتھا من الطالق، طلقھا زید فجلست تعتد، ) وإن وطئت معتدة بشبھة]: (وتحل لھ بعقد بعد انقضاء العدتین

ونحن قد أثبتنا أن للطالق الشرعي عدة، وللوطء بشبھة عدة، وللوطء المحرم -یظنھا زوجة لھ على وطء شبھة، ففي ھذه الحالة یرد السؤال 
لثلث في ھذه الحالة حینما اعتدت من زوجھا األول، ومضى ا!!  ما الحكم؟- عدة، فإذا دخلت العدد على بعضھا كما ذكرنا في صدر الفصل

منھا كحیضة، ثم حصل وطء الشبھة بعد مضي الحیضة األولى، وقبل الحیضة الثانیة، فالحیضة الثانیة في ھذه الحالة ستأتي بعد وطء الشبھة 
، وطئھا في )أو نكاح فاسد: ( بقولھ-رحمة هللا- ویلحق ذلك ما ذكره . فال تحتسب من حیضة األول، ویفرق بینھما، ھذا بالنسبة لوطء الشبھة

 وھذا -المعتدة-فرق بین الواطئ والموطوء : ، یعني)فرق بینھما! (ًنكاح فاسد مثل نكاح الشغار، نكح امرأة شغارا وھي في عدتھا فما الحكم؟
یفرق بین الواطئ : ً، إذا حصل فراق حكمنا بأنھا تبني على ما مضى من عدة األول، إذا)وأتمت عدة األول. (الحكم األول أن یفرق بینھما

 فال یجمع بینھما، وھذا ألجل استبراء الرحم من -ھذا الحكم األول-ھة وبین موطوءتھ، ویفرق بین الواطئ والموطوءة بالنكاح الفاسد للشب
إنھ مضت حیضة، فتستقبل الحیضة الثالثة في ھذه الحالة، وتتبعھا للعدة األولى، ألن الوطء : عدتین، وبعد الفراق تبتدئ بالعدة األولى، فقلنا

إذا فرضنا أن عدتھا باألشھر، فال تحسب المدة التي مكثتھا : ًمثال: ، یعني)وما یحتسب منھا مقامھا عند الثاني: (قولھ. بین جزئي العدةفصل 
ني،  فال تزال في عدة األول حتى یطأھا الثا-ینتبھ لھذه المسألة- لو كانت تعتد فمضى شھر، ثم عقد علیھا الثاني بنكاح فاسد : ًعند الثاني، مثال

أن النكاح وحده ال یكفي بل ال بد من وجود الوطء، فیحدث الخلل بدخول الثاني على األول إذا حدث جماع ودخول، لكن لو أنھ عقد ثم : أي
ًكانت تعتد باألشھر فاعتدت شھر محرم ثم عقد علیھا عقدا فاسدا في أول : ًألغي العقد واستمرت على عدتھا، مثال تبین لھ أن العقد فاسد، ً

فر، ثم منع من ھذا العقد الفاسد وتبین لھ، ولم یمكن من الدخول، فحینئذ تبني على أنھا ال تزال في عدتھا، وتحتسب أیام صفر من عدتھا، ص
تختلي معھ وتظن أن ھذا جائز لھا، ثم تبین أنھ ال یجوز، فھذه المدة تحتسب من العدة، : حتى ولو كانت تجلس معھ ولم یحدث جماع، یعني

تبني على عدة زوجھا األول ودخول وطء الثاني یمنع، فإذا فرق بینھما ُبني : ًإذا) ثم اعتدت للثاني. (لى األشھر التي مضت من عدتھافتبني ع
إذا ! إن الحكم أنھ یفرق بینھما، وھذا اإلشكال فیھ، متى ؟: قلنا. على عدة األول؛ ألن األصل مستصحب وتحل لھ بعقد بعد انقضاء العدتین

ء، وأما إذا فرق بینھما قبل الوطء، فحینئذ ال إشكال أن العدة ساریة ویحتسب فیھا المدة التي مكثتھا عند الثاني، ما دام أنھ لم یقع حدث الوط
، تبني على عدة األول: البناء، یعني: تتم عدتھا من األول، وھذا الذي یسمى: الحكم الثاني. إال بالجماع كما ذكرنا جماع، فال یؤثر عقد الثاني

ولو مضى من عدة األول شھر ووقعت ھذه الحادثة في الشھر الثاني، ثم حصل فراق بعد منتصف الشھر الثاني، فإذا حصل جماع، فبمجرد 
ال : إذا دخل الثاني بنكاح شبھة أو بنكاح فاسد، فنقول: ًإذا. فراقھ تبتدئ من النصف الثاني، لكن إذا لم یحدث جماع، فكأنھ لم یحدث شيء

إما أن یعقد ویدخل، وإما أن یعقد وال یدخل، فإن عقد ولم یدخل فغیر مؤثر، وھي مستمرة في عدتھا، وإن عقد : ر من حالتینیخلو األم
 بعد الحیضة الثانیة، ففي -ًمثال- ودخل، فإنھا في ھذه الحالة تقطع المدة التي قضتھا معھ وال تحتسبھا، ثم تستأنف بعد فراقھ لھا، فإذا فارقھا 

:  تحتسب الحیضة الثالثة، ولو فارقھا قبل الحیضة الثانیة، فإن الحیضة الثانیة تحتسب لألول، وھذا ما یسمى بالبناء، بناء العدة، أيھذه الحالة
تبني على عدة األول، وھذا ما : تقطع، وھذا ما یسمى باالستئناف، ومنھم من یقول: تبني على عدة األول وال تھدمھا، ألن منھم من یقول

تزوجت ) وإن تزوجت في عدتھا]: (وإن تزوجت في عدتھا لم تنقطع حتى یدخل بھا: [قال رحمھ هللا. ناء، وھو مذھب الجمھوریسمى بالب
ًرجال في عدتھا، والمرأة أثناء العدة ال یجوز أن یعقد علیھا أحد، وال أن یدخل بھا، وھذا حكم مجمع علیھ بین أھل العلم رحمة هللا علیھم؛ فإن 

منھم من یخص ) وإن تزوجت في عدتھا. (ع العدة لحق الزوج األول، وحقھ مستصحب حتى تتم ھذا الحق، وتتم العدة الثانیةهللا تعالى شر
ظاھره الصحة، في أثناء : ذلك بالنكاح الصحیح، ومنھم من یلغیھ، لكن في الصور التي ذكرنا یستقیم الحكم، فإذا تزوجت بنكاح صحیح، أي

إن عقد ولم یدخل لم یؤثر، وإن عقد ودخل فإن ھذا الدخول یقطع المدة : فیھ تفصیل على الصورة التي ذكرناھا: لواقا! عدة األول، فما الحكم؟
ًالتفریق بینھما، وال یحكم بكونھ تابعا للعدة األولى، فلو : یعني: التي مكثتھا بعد دخولھ بھا، وما بین دخولھ وفراقھ ھذا ال یحتسب، وفراقھ

: قال رحمھ هللا. الشھران من العدة، وبنت من قبل الشھرین، وھكذا لو كانت من ذوات الحیض، كما تقدم معناجلست معھ شھرین سقطت 
عدة قطعت، وعدة تأتي مستقیمة تامة، فالعدة التي قطعت ھي : ، عندنا عدتان]فإذا فارقھا بنت العدة من األول، ثم استأنفت العدة من الثاني[

ًلثاني والعاقد الثاني قد جار وظلم في حق الزوج األول، أما إذا كان مستحیال فھذا ما فیھ إشكال أنھ زنا، إذ ال عدة الزوج األول، ألن الناكح ا
یجوز نكاح المرأة في عدتھا والعقد علیھا، فھذا تالعب بشرع هللا عز وجل، واستھزاء بحكمھ، لكن قد یقع في بعض األحیان وتقع بعض 

، وقد تجھل المرأة، ویقع ھذا في بیئة لیس فیھا علماء، ویجھلون األحكام الشرعیة، فیعقد للمرأة وھي في الشبھات، وقد تخدع المرأة الرجل
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ال زالت في عصمة زوجھا األول، : عدتھا، یعقد لھا أبوھا أو أخوھا، وھو یظن أن ھذا حالل، ثم یزوجھا وھي ال زالت في عدة األول، یعني
ًوقد بینا أن المطلقة طالقا رجعیا ف وإن ]: (وإن أتت بولد من أحدھما، انقضت منھ عدتھا بھ، ثم اعتدت لآلخر: [قال رحمھ هللا. ي حكم الزوجةً

أنھ قد دخل أثناء عدة : إذا كان الثاني عقد علیھا ودخل بھا، وھي حامل من األول، فمعنى ذلك): أتت بولد من أحدھما، أنقضت منھ عدتھا بھ
 وضع الحمل، ففي ھذه الحالة، ھل یكون الولد لألول أو -كما تقدم معنا تفصیلھ- وتعرفون أن الحامل عدتھا األول التي ینبغي أن تقید بالحمل، 

الولد لألول، ونحكم بكونھا ال زالت في عدة األول، وال یحكم بخروجھا، ویفرق بین الثاني وبینھا، ثم تنتظر حتى تضع ولد األول، !! للثاني؟
 فالحمل إذا وقع في تداخل العدتین، ینظر لمن ھذا الحمل، فإن كان الحمل لألول، فحینئذ ال إشكال، وننتظر لتخرج من عدتھ، ألن الولد ولده،

أن تعتد من : ال الثاني، ألن الولد لیس بولده، وإن كان الولد للثاني، مثل حتى تضع الحمل، وبمجرد وضعھا للحمل تخرج من عدة األول
ًأحیانا بفارق المدة على الضابط الذي -لك یظھر بلوغھا، ویطؤھا الثاني بعد البلوغ، ویتبین حملھا  صغیرة، ثم بعد ذ-ًمثال-األول وتكون 

 فإذا مضت المدة أو كان الوطء من الثاني بعد الحیض، علمنا أن الحمل للثاني ال األول، وإذا كان الحمل للثاني فھنا -ذكرناه في نسبة الولد
دة للثاني، وتنتظر حتى تضع ھذا الولد، فإذا وضعت ھذا الولد خرجت من عدة الثاني، ثم بنت على عدة نحتسب الع: قالوا! ما الحل؟.. مشكلة

فعند بعض العلماء أنھا ) تداخل عدة الحیض مع عدة األشھر: ( مضى علیھا شھر، تصبح المسألة المشھورة- ًمثال-األول، فلو كان عدة األول 
 أنھ دخل بھا ثم طلقھا، واعتدت فالشھر األول بمثابة الحیضة، فإن جاءھا الحیض بعد ذلك، إن كانت صغیرة أثناء عدتھا من األول وحصل

انتظري حتى تضعي ولد : یقوم مقام حیضة واحدة، فنقول لھا بنت ولم تستأنف، فعلى ھذا المذھب یرون أنھا تبني یحیضتین؛ ألن كل شھر
كالحال فیما إذا عقد ودخل، فقطع عقده المصحوب بالدخول عدة األول فتستأنف الرجل الثاني فتخرجین من عدتھ، ثم تبني على عدة األول، 

بعد ذلك، فیكون ھذا الولد مع وضعھ بمثابة العقد مع ھذا الدخول، فإنھ ال تحتسب مدة ھذا الحمل والوضع من عدة األول، وإنما ھي من عدة 
ومن وطء معتدتھ ]. (ن للشبھة، استأنفت العدة بوطئھ ودخلت فیھا بقیة األولىومن وطئ معتدتھ البائ: [قال رحمھ هللا. الثاني؛ ألن الولد ولده

إذا طلق امرأة فبانت منھ، ففي ھذه الحالة ال یجوز لھ أن : وصورة المسألة. ًالمرأة إذا طلقھا الرجل ثالثا ال یحل لھا وطؤھا) البائن للشبھة
وھي بائن، فاألصل یقتضي أنھ ال یجوز لھ الوطء، فأصبحت عندنا عدتان على یجامعھا أو أن یعاملھا كالزوجة الرجعیة، ولو أنھ وطئھا 

ًطلقھا طالقا بائنا  یصبح وطؤه لمرأتھ البائن كوطء األجنبي أثناء عدتھ ھو، ألنھ ھو كاألجنبي، فإذا: األصل  فقد بانت منھ، وفي ھذه - ًثالثا-ً
استأنفت . ( حد سواء، وال یفصل فیھ، وإذا كان الولد ولده فاألمر أخفالحالة لو حصل وطء فقد حصل منھ خلل ویكون ھو واألجنبي على

إنھ في حكم األجنبي من وجھ، وفي : تتداخل العدتان، وفي ھذه الحالة حكمنا أنھ في حكم األجنبي، ویقولون: ، قال بعض العلماء)العدة بوطئھ
إذا كان محمد طلق زوجتھ : فاآلن عندنا صورتان. استأنفنا العدةحكم الرجل الواحد من وجھ آخر، فیكون في حكم األجنبي من وجھ ألننا 

ًثالثا، ثم أثناء عدتھا من ھذا الطالق البائن وقع بھا علي، ھذا بالنسبة للصورة التي فیھا الشرح، والتي ذكرھا المصنف رحمھ هللا في ھذا 
یكون وطء اإلنسان لمطلقتھ البائن كوطء :  فیقولونالموضع، وفي ھذه الحالة دخل وطء علي وھو أجنبي، فوطء علي غیر وطء محمد،

إذا استأنف، فیستأنف : إنھ وطء واحد لم یستأنف وبنى على ما تقدم، وأتمت المرأة عدتھا، وقالوا: إذ لو قلنا. األجنبي حینما حكمنا باالستئناف
ذ صار كاألجنبي من وجھ، وكالشخص الواحد من العدة لألمرین، ووجھ ذلك، أنھ بوطئھ األخیر تكون حینئذ قد خرجت من عدتھا، فحینئ

ًلو كانت اعتدت من العدة األولى شھرا وحصل الوطء أثناء العدة، فإن ھذا الوطء لو وقع في : یعني). ودخلت فیھا بقیة األولى. (الوجھ اآلخر
 صفر، فقد مضى شھر محرم وھو ثلث العدة، فبقي من العدة الثلثان، وإذا مضت حیضة بقیت حي

 
 سئلةاأل
 
 
 
 

 الفرق بین الطالق والفسخ
 
 

فسخ النكاح یأتي على صور عدیدة، واألصل أن العصمة إذا ثبتت : ما الفرق بین الطالق والفسخ عند الفقھاء رحمھم هللا؟ الجواب: السؤال
ًفال یحكم بزوالھا إال على وجھ معتبر شرعا، وھو الطالق أو الفسخ، ویفسخ النكاح أحیانا بطلب من المرأ ة، كما إذا ضاع حق من حقوقھا، ً

ًإذا ظھر عیب في الرجل، كما لو كان الرجل یقوم بحقوقھا الزوجیة ثم أصبح عنینا أو أصبح مجنونا أو: ومن أمثلة ذلك أي إعاقة،  ً
ًعاقال ثم فجأة ولو أنھ كان . وتضررت المرأة فحینئذ تطلب فسخ النكاح، وترفعھ إلى القاضي، وتطلب منھ أن یفسخ نكاحھا من ھذا الرجل

أرید فسخ النكاح؛ ألن المجنون ال یمكن أن یطلق، فینظر القاضي ویحكم : جن فتضررت من جنونھ، فرفعت أمرھا إلى القاضي، وقالت
والفسخ ال یمكن أن یكون إال عن طریق القاضي، فھو الذي یقدر وینظر ھل من حق المرأة أن تفسخ النكاح . بفسخ نكاحھا من ھذا الزوج

 وبین زوجھا أم ال؟ وفي بعض األحوال إذا حصل الضرر، قد یتولى القاضي الفسخ في بعض الصور الخاصة، ویحكم بزوال العصمة، بینھا
أن الخلع طالق ولیس بفسخ، ألن : ھل ھو طالق أو فسخ؟ والصحیح: وارتفاع قید النكاح، واختلف العلماء في مسألة الخلع في النكاح، وقالوا

واألصل في الطالق أن یكون للرجل، وقد یقوم القاضي مقامھ، أو ولي ) اقبل الحدیقة وطلقھا تطلیقھ: (یھ وسلم قالالنبي صلى هللا عل
ینزل منزلة موكلھ، لكن الفسخ في أعظم صورة یكون عن طریق القضاء، والفسخ والطالق قد  المجنون أو ولي الصبي، وكذلك الوكیل

ًق رجعیا، ویكون بائنا، فلو طلقھا قبل الدخول فھو طالق بائن، وال یمكن الرجعة فیھ، لكن في الفسخ یكون الطال: ًیجتمعان وقد یختلفان، مثال ً
في جمیع صوره إذا حكم بالفسخ فإنھ ال یملك االرتجاع إال بعقد جدید، وأما في الطالق فیمتلك االرتجاع إذا دخل بھا فطلقھا طلقة واحدة أو 

إن الخلع فسخ، : ارتجاعھا بدون عقد، سواء شاءت أو أبت، ولذلك ھذا الذي جعل بعض العلماء یقولطلقتین، ولم تخرج من عدتھ، ویملك 
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أن تدفع المرأة ضرر الزوج عنھا، فتعطیھ : إنھ طالق، كان من حق الرجل أن یراجعھا، والمقصود من الخلع: ولیس بطالق، ألنھ لو قلنا
الخلع طلقة بائنة، كما : د ما تخالعھ أن یعود ویراجعھا، فخرجوا من ھذا اإلشكال، وقالواكان من حقھ بع. إنھ طالق: مالھ وتخالعھ، فلو قلنا

أنھ لو طلقھا طلقھ قبل الدخول فإنھ في ھذه الحالة یحكم بكونھ ال یحل لھ إرجاعھا إال بعقد جدید، وھي البینونة الصغرى، ومن الفوارق 
أن الفسخ یھدم النكاح، : ًالنكاح ال یحتسب، لكن إذا طلق احتسبت، وأیضا من الفوارقإذا فسخ : أي. أن الفسخ ال یحتسب في الطالق: ًأیضا

 ولذلك ال یمكن أنھ یحكم - في بعض الصور- فإن الفسخ أقوى من الطالق : والطالق قد ال یھدم، مثلما ذكرنا في الرجعیھ، وعلى كل حال
 .بانفساخ النكاح، إال في صورة خاصة فیما یتعلق بالقضاء

 
 
 
 
 كم االئتمام بالمؤتم المسبوق بعد سالم إمامھح
 
 

ال : ًأوال: ٍ وھو في الحقیقة یقضي ركعات فاتتھ مع إمام آخر، فما حكم صالة الجمیع؟ الجواب- ًظنتھ إماما- جماعة ائتمت بمأموم : السؤال
ًیجوز لإلنسان أن یصیر مأموما لمن ھو مؤتم بالغیر، فإذا جئت ووجدت إنسانا یصلي وراء إما ًم معھ أو بعده قابال لصالتھ، فال یجوز لك أن ً

ً، فجعل المأموم مؤتما بالغیر، وجعل اإلمام غیر مؤتم، فإذا ائتم )إنما ُجعل اإلمام لیؤتم بھ: (تأتم بھ؛ ألن النبي صلى هللا علیھ وسلم قال
ًبالمأموم صیر المأموم إماما، والنبي صلى هللا علیھ وسلم جعلھ مؤتما، وصیر المؤتم  ًإماما، مع أن النبي صلى هللا علیھ وسلم جعلھ تابعا، ً ً

ال یجوز االئتمام بالمأموم، وقد اتفق العلماء وأجمعوا على أنھ لو كان اإلمام یصلي والمأموم وراءه یصلي أثناء االقتداء : وبناء على ذلك
أنھ إذا بطلت الجماعة وقد نواھا بطلت الصالة ولم تصح بجماعة فإنھ ال یجوز االئتمام وال تحتسب الجماعة، ونبھت طائفة من العلماء إلى 

وھو مذھب ضعیف ولكن في بعض الصور - ومن العلماء . ولو توفرت فیھا شروط صحتھا، ویحكم ببطالن الصالة ووجوب اإلعادة علیھ
ً یرى أنھ ینقلب منفردا، وتصح الصالة لھ منفردا، یعني- یقوى ًھا منفردا، وال یمكن أبدا إیقاع ھذا ال ینال أجر الجماعة على القول بصحت: ً ً

ًالحكم في صالة الجمعة، فإنھ لو ائتم في الجمعة بشخص یظنھ اإلمام وتبین أنھ مأموم، ففي ھذه الحالة یجب أن یعیدھا ظھرا، ألنھ ال یصح 
 ائتمامھ بإمام ھذا ال یجوز لھ  وكونھ یصلي بآخرین أثناء- وھو أربع ركعات-أن تنقلب لھ الجمعة منفردة، فیرجع إلى األصل من صالتھ 

باإلجماع، لكن اختلفوا لو أن اإلمام سلم وبقیت لك ركعة أو ركعتان، وقمت تقضي، وجاء أناس وائتموا بك، ففي ھذه الحالة ھناك وجھ 
اھر السنة، ألن أنھ یجوز لھم أن یأتموا بھ، وھذا ضعیف لظ: ضعیف عند بعض العلماء یقول بھ بعض أصحاب اإلمام الشافعي رحمھم هللا

، ولذلك نجد المأموم )إنما جعل اإلمام لیؤتم بھ: (ًالنبي صلى هللا علیھ وسلم جعل من ارتبطت صالتھ باإلمام مؤتما على كل حال، ولذلك قال
 قام للقضاء، لكن ًمؤتما بإمامھ بعد سالمھ، ویبني على صالتھ مع إمامھ، وال ینقطع عنھا، وبناء على ذلك ال یصح أن یقتدي بالمأموم بعد أن

ًلو أنھ ال یدرك مع اإلمام شیئا، وجاء في التشھد األخیر ودخلتما معا المسجد، وقلت لھ إذا سلم اإلمام فائتم بي أو سأأتم بك فال بأس في ذلك : ً
اإلدراك، ولذلك ال یحكم من جھة ) إنما جعل اإلمام لیؤتم بھ: (في قول طائفة من أھل العلم، ألنھ لیس بمأموم من جھة اإلدراك، ألن قولھ 

ًبكونھ مؤتما على الحقیقة إال بإدراك ركعة فأكثر، ومن ھنا لو أن ھذا المأموم دخل في یوم الجمعة واإلمام قد رفع رأسھ من الركعة األخیرة، 
من أدرك حكم الجماعة فإنھ یتمھا أربع ركعات؛ ألنھ لم یدرك الجمعة، فدل على أن اإلدراك الحقیقي شيء، واإلدراك الحكمي شيء آخر، ف

ًفضال لیس كمن أدرك حكمھا حقیقة، فال یؤتم بالمدرك حقیقة، ألنھ مرتبط بإمامھ، ویؤتم بالمدرك الحكمي التقدیري على أصح قولي العلماء 
 .الى أعلمأن یراد بھ المدرك، ویحمل على المدرك الحقیقي ال غیره، وهللا تع) إنما جعل اإلمام: (رحمھم هللا، ألن األصل في قولھ

 
 
 
 

 حكم دخول المرأة الحائض المسجد
 
 

فھل یجوز للمرأة إذا جاءتھا الحیضة أن .. كثیر من األخوات حریصات على حضور الدروس والمحاضرات التي تقام في المساجد: السؤال
داخل الباب من جھة :  أي. وھي عند مصلى النساء-أكرمكم هللا-تحضر الدرس والمحاضرات وتجلس عند الدرج أو عند موضع األحذیة 

ال شك أن المرأة المؤمنة التي تطلب العلم وترید وجھ هللا سبحانھ وتعالى، وتخاف هللا عز وجل في : المصلى أو من جھة المسجد؟ الجواب
ًخروجھا لطلب العلم بعیدا عن الفتنة، ال شك أن هللا أراد بھا خیرا، وخیر ما یوصى بھ النسوة الالتي وفقھن هللا لح : ضور مجالس العلمً

اإلخالص  عز وجل، والبعد عن الفتنة ما أمكن، فإذا أراد هللا عز وجل أن یعظم األجر والمثوبة لطالبة العلم، وفقھا إلى ھذین األصلین 
 فإن المرأة وأما ما ورد السؤال عنھ من دخول المرأة الحائض المسجد،. إخالص لوجھ هللا، وبعد عن الفتنة في القول والعمل: العظیمین

: إني حائض، قال: ناولیني الخمرة، فقالت: (الحائض ال تدخل إلى المسجد إذا كانت حال حیضھا؛ ألن النبي صلى هللا علیھ وسلم قال لـعائشة 
ني ناولی:(، فدل على أن األصل عدم دخول الحائض، بدلیل أن أم المؤمنین عائشة رضي هللا عنھا لما قال لھا)إن حیضتك لیست في یدك

ً، فامتنعت من الدخول واعتذرت بكونھا حائضا، فدل على أن ھذا كان معموال بھ في زمان النبي صلى هللا علیھ )إني حائض: الخمرة؛ قالت ً
اصنعي ما یصنع الحاج، غیر أن ال : (ًوسلم، ألنھا ال تنشئ األحكام من عندھا، وقد قال لھا علیھ الصالة والسالم ذلك صریحا في قولھ
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ًأن ال تدخل مسجدا إذا كانت حائضة وهللا یأجرھا ویكتب : حینما حاضت في حجة الوداع، فالذي على المرأة أن تلتزم بھ) البیتتطوفي ب
ثوابھا، فوهللا ما من مؤمنة حرصت على مجلس علم، وما من مؤمن حرص على مجلس علم، وواظب علیھ ثم جاءه العذر إال كتب هللا 

ت، وھذه فائدة المداومة على الطاعة، فكم من رجل مشلول مقعد، تكتب لھ مالیین الحسنات في الیوم، ألنھ أجره، ولو مضى في العذر سنوا
نشأ نشأة صالحة، وجاءتھ تلك المصیبة والنقمة والبلیة، وھو على طاعة هللا ومرضاتھ، فلو أنھ حصل لك أي ظرف أو أي عذر كتب أجرك 

فیأتیھ العذر، فإذا جاءه مرض أو سافر واتبع السنة وترك فیھا القیام، كتب أجر ما یقوم بھ، ولو ًكامال، فالشخص یصلي ویقوم ویتھجد باللیل 
كان یختم القرآن كل ثالث لیال، كتب هللا لھ أجر ختم القرآن إذا سافر ثالثة أیام وكأنھ مقیم حاضر، فإنھ یعامل الكریم سبحانھ وتعالى، ومن 

 تنفد خزائنھ، ویده سحاء اللیل والنھار، ال تغیضھا نفقة جل جاللھ وتقدست أسماؤه، ومع ھذا كلھ حتى أكرم من هللا سبحانھ وتعالى؟ الذي ال
ًإن كرمھ جعلھ لكبیر السن الذي كان في شبابھ محافظا على الطاعة، ثم جاءه الشیب فإنھ یكتب هللا لھ األجر كامال غیر منقوص، فإن كان في  ً

ًضعف عنھا، كتب لھ هللا أجر مجالس الذكر، ولو كان في أیام شبابھ حریصا على أن یذھب للرحم  شبابھ یجلس مجالس الذكر ثم لما كبر
ًبنفسھ، حریصا على أن یفرج كرباتھم، حریصا على أن یقف مع المكروبین والمنكوبین، ویذھب بنفسھ لإلصالح بین الناس، كتب هللا لھ  ً

ًوالھل لو قدرت لفعلت، إال كتب هللا لھ األجر كامال، األول للعمل، والثاني للعذر، : ل لھاألجور، فما وقف أحد على بابھ، وسألھ المسألة، فقا
ٍإال الذین آمنوا وعملوا الصالحات فلُھم أْجر غْیُر مْمنون : قال تعالى ُ َُ َ َ َ َ ََ ٌ َ ْ َ َ ِ ِ َّ ِ ُِ َّ َّ وھو - قال بعض أھل العلم في تفسیرھا . غیر منقطع: ، یعني]6:التین[ِ

ًأن هللا یكتب لھم أجر الشباب تاما كامال غیر منقطع، فلو عمر مائة سنة وكان خالل : أي) لھم أجر غیر ممنون (- مفسرینقول طائفة من ال ً
ًالخمسین سنة األخیرة، عاجزا ولو كان مشلوال مقعدا فیكتب لھ األجر تاما غیر منقوص، وھذا فضل عظیم، بفضل هللا والمواظبة على  ً ًً

ُوُھو الغفوُر الودود : منھ جل جاللھ، وال أتم رحمة بخلقھ، ولذلك وصف نفسھ سبحانھ فقال تعالىالطاعة، ولیس ھناك أكرم  ُ َ َ َْ ُْ َ
إني أحبك، فالود خالص الحب، فا یتودد لعباده سبحانھ وتعالى، : إني أودك، لیس كقولك! یا فالن: خالص الحب، تقول: ،الود]14:البروج[

أن العبد ما حافظ على خصلة من خصال الخیر : ون إلیھ، فمن وده ولطفھ ومحبتھ لخلقھ، وإحسانھ لھموھو أغنى ما یكون وھم أفقر ما یكون
حتى إن الرجل یكون على طاعة وخیر ثم یسري بھ الجنون فجأة، : قال بعض العلماء. إال أدركھا، وھذه فائدة المحافظة على السنة واألذكار

یخشى على من كان على المعاصي ثم التزم بالدین، : - والعیاذ با-ًتب لھ األجر كامال، وقالوا  فیك-ًیأتیھ حادث فیصبح مجنونا-فیزول عقلھ 
: أنھ ال یأثم، وھناك أشیاء یسمونھا التقدیرات ذكر منھا العز بن عبد السالم في قواعد: وما حال بینھ وبین المعصیة إال العذر، لكن الصحیح

المجنون اآلن لیس بمسلم ألنھ ال یقدر أن یتلفظ بالشھادتین وال : ، قالوا)والموجود منزلة المعدومالتقدیر تنزیل المعدوم منزلة الموجود (
ًنحكم بإسالمھ ألنھ كان قبل جنونھ مسلما، فنزلنا المعدوم منزلة الموجود استصحابا لألصل الذي كان علیھ، ونقول: یعرف، وال یعقل، فقالوا ً :

ًسحره اقترف المعاصي، ألنھ ال یشعر بنفسھ، استصحابا لألصل الذي عرف عنھ، وكل ھذا فضل وكرم فالن صالح ولو أنھ بعد جنونھ وبعد 
 على دروس العلم، ال تحضر المسجد في أیام الحیض، وال یقولن -ھذا محل الشاھد-من هللا سبحانھ وتعالى، فالمرأة الصالحة التي تحافظ 

 ال یحكم إال بحكم ترى في ظاھره الرحمة، فانظر إلیھا تجلس في قعر دارھا ویكتب لھا أحدكم ھذا تشدید علیھا، فھذا حكم الشرع، والشارع
أسأل هللا : لكن-ًاألجر كامال، وفي ھذه الحالة تجلس خارج المسجد عند باب المسجد وتسمع، لكن ال تدخل، ولھا أن تدني رأسھا وتصغي 

وكان أحد العلماء لما . البة علم إال أعزه، وأن ال یھین نفسھ في العلم إال أكرمھالعظیم رب العرش الكریم أن ال تذل وال یذل طالب علم وال ط
وھذا شيء كبیر - عند الحذاء -كما ذكر في السؤال-فطالبة العلم التي تأتي ). ذل في مقام عز: (ًوقف موقفا ظاھره ذل ألجل طلب علم، قال

ا، لكنھا للعلم تھین نفسھا، وتجد الرجل ابن أناس لكنھ على أبواب العلماء یزاحم  وتجدھا امرأة وابنة ناس لو سفك دمھا ما أھانت نفسھ- ًجدا
ویجلس ویذل، ولیس للعالم ولكن  فبخ بخ للمرأة الصالحة في التجارة الرائحة، الغنیمة الرابحة، وعند هللا رائجة، وال شك في عظم ثوابھا 

ًشاق، والمرأة أكثر شؤما من الرجل، وعلى كل حال قد أغنى هللا بوجود األشرطة إذا وأجرھا عند ربھا سبحانھ وتعالى، حینما تتحمل ھذه الم
حصل عذر، فاألمر قد یكون أیسر، فنسأل هللا العظیم رب العرش الكریم التوفیق للجمیع، ویستثنى من ھذه المسألة أن تكون ھناك غرفة 

لكن لو أنھا بنیت غرفة خارج - من المسجد، فھو جزء من المسجد  خارج المسجد، فإذا كانت ھناك غرفة خارج المسجد إذا اقتطع جزء
المسجد، على أنھا مكتبة، أو على أنھا غرفة استراحة، أو على أنھا غرفة ضیوف یستقبل فیھا، والحفالت الخاصة تفعل فیھا، ففي ھذه الحالة 

  .یجوز للمرأة أن تدخل في ھذا الملحق، وھو أرفق بالنساء، وهللا تعالى أعلم
 
 
 
 

 حكم صالة من توضأ بماء قد تغیر طعمھ مع عدم علمھ بسبب التغیر
 
 

ًمن توضأ لمدة أسبوع بماء قد تغیر طعمھ بسبب میاه المجاري، علما بأنھ لم یعلم سبب تغیر طعم الماء إال بعد أسبوع وصلى، فھل : السؤال
ن ھما أقوى أوصاف التأثیر، والرائحة قد تكون أضعف لكنھا مؤثرة، الماء إذا تغیر طعمھ ولونھ، ھذان الوصفا: یعید ھذه الصلوات؟ الجواب

ً فإنھ یصیر طاھرا ال طھورا، ولو تغیر - ًمثال-فإنھ یحكم بما غیره، فإن كان تغیر لون الماء بمادة طاھرة فھو طاھر ال طھور، كالسدر  ً
ًإن كان نجسا فنجس، وإن كان طاھرا فطاھر، أما الدلیل على : المتغیر یأخذ حكم ما غیره، یعني: ًبنجس حكمنا بكونھ نجسا، ولذلك یقولون ً

ًوأنزلنا من السماء ماء طُھورا : ثبوت القسم الثاني فظاھر السنة، وإن كان القرآن قد دل على ذلك من جھة اللفظ، فإن هللا تعالى یقول ًَ َ ِ َ َ ََّ ِ َ َْ َ
یادة المبنى تدل على زیادة المعنى، فوجدنا النبي صلى هللا علیھ وسلم، في لغة العرب، وز) فعول(، وطھور ً"طاھرا"، ولم یقل ]48:الفرقان[

: ، وإنما قال)ھو الطاھر ماؤه: (فلما بین علیھ الصالة والسالم أن البحر طھور، ولم یقل) ھو الطھور ماؤه الحل میتتھ: (یؤكد ھذا حینما قال
إن ھناك فرق بین الطاھر والطھور ولمسنا ھذا من : لقھ، وكیف نقولً، فأثبت كون الماء طھورا، إذا كان على أصل خ)ھو الطھور ماؤه(
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إنا نركب البحر، ومعنا : یا رسول هللا: (حدیث أبي ھریرة ، وھو مذھب جمھور العلماء، وذلك أن الصحابي رضي هللا عنھ، قال لرسول هللا
رائحتھ متغیرة، ولونھ متغیر لطول المكث، فمن ھنا دل على أن ألن ماء البحر ) القلیل من الماء، إن توضأنا بھ عطشنا، أفنتوضأ بماء البحر

ًوأنزلنا من السماء ماء طُھورا : ًأي شيء یتغیر ولو كان متغیرا بطاھر، فإنھ حینئذ ینتقل عن األصل؛ ألن هللا سبحانھ وتعالى قال ًَ َ ِ َ َ ََّ ِ َ َْ َ
َّفأْسكناُه : كأن یستقر في األرض، قال تعالى:  الطھور یكون على أوجھً، فجعل الماء الباقي على أصل خلقتھ طھورا، وھذا الماء]48:الفرقان[ َ ََ

َفي األْرض وإنا على ذھاٍب بھ لقادُرون  َ َ َ ِِ ِ َِ َ َ َِّ َِ كل ماء سكن في األرض، واستخرج كماء العین، أو كماء البئر، أو : ، وحینئذ تقول]18:المؤمنون[َ
 ووصفھ بأنھ طھور یأتي على وجھین في - وھو الذي نزل من السماء-صلھ بأنھ طھور خرج بنفسھ كماء العین، فھو طھور، ألن هللا وصف أ

إما أن یسكن في باطن األرض، وإما أن یجري على وجھھا، فإن سكن في باطنھا فماء بئر وعین، وإن جرى على وجھھا، فماء : األرض
ًر، ألنھ باق على أصل خلقتھ، فالبحر لما كان في أصلھ طھورا سیل ونھر، فإذا كان ماء بئر أو ماء عین أو ماء سیل أو ماء نھر، فھو طھو ٍ

ًلكنھ تغیر دل على أن الطھور إذا تغیر ینظر في حال ما غیره، إن كان نجسا فنجس وإن كان طاھرا فطاھر، ومن ھنا قال جمھور العلماء ً :
یھ وسلم توضأ من قصعة فیھا أثر العجین، وھذا متغیر، هللا عل یقسم الماء إلى ثالثة أقسام، وھناك من قال بأنھ قسمان؛ ألن النبي صلى

، وأنتم تعلمون من أكل )فیھ أثر العجین: (، ومن یقول) أثر العجین- في القصعة: یعني-فیھا : (ًوالحقیقة أن ھناك فرقا بین قول الصحابي
: أي) فیھا أثر العجین: ( إال بعد فترة، فمعنىعصیدة، وأكل عجین، یعرف أن العصیدة تیبس في اإلناء، وال تتحلل، فال ینقلب الماء أبیض

فیھا شيء یابس باق، ثم بعد ذلك صب علیھ الماء، ولیس معنى ذلك أنھ كان في القصعة عجین فصب الماء علیھ، فال یمكن ھذا، وبناء على 
ً ھذه الحالة إذا كان الماء الذي ذكر ماء ففي. ذلك ال یقوى ھذا الدلیل على معارضة األصل الذي ذھب إلیھ جمھور العلماء، وهللا تعالى أعلم

ًنجسا وھو ماء المجاري، فیلزمھ أن یعید الصلوات، ألنھ كان المنبغي علیھ لما وجد أن الماء قد تغیر طعمھ أن یبحث، أما أن الشخص 
 یقال إن مثل ھذا یعذر، الواجب  ھو الذي قصر، ولذلك ال- ال- یتوضأ بماء تتغیر طعمھ وتتغیر رائحتھ، ثم یأتي بعد أسبوع ویسأل عن حكمھ 

ال بد أن یعید : ًعلیھ أن یبحث عن األصل، ولو كان یشرب ھذا الماء، كان بمجرد أن یجد طعمھ متغیرا یذھب ویفتش ویبحث، وعلى كل حال
وألن ) أحدث حتى یتوضأال یقبل هللا صالة أحدكم إذا : (ھذه الصلوات؛ ألنھ تبین أنھ یصلي بغیر وضوء، والنبي صلى هللا علیھ وسلم یقول

  .الوضوء الشرعي یكون بالماء الطھور ولیس بالماء المتنجس
 
 
 
 

 حكم المأموم إذا أدرك سجدة السھو مع اإلمام
 
 

 في -رحمھم هللا-اختلف العلماء : من أدرك مع اإلمام سجدة من سجدتي السھو، فھل إذا سلم اإلمام یسجد المأموم الثانیة؟ الجواب: السؤال
بأنھ لیس بملزم، : ، فعلى القول! ھل ھو ملزم بسجود السھو أو لیس بملزم؟- إذا لم یدرك نفس السھو-م إذا لم یدرك السھو مع اإلمام المأمو

فھذه السجدة الثانیة لیست بواجبة علیھ، وحینئذ إذا سلم اإلمام قام وصلى، أما على القول بأنھ ملزم بسجود السھو، سواء أدرك السھو أو لم 
 فحینئذ ھناك إشكال؛ ألنھ لم یدرك نفس الصالة، وإنما أدرك سجود السھو، وھناك فرق بین إدراك الصالة أو جزء الصالة حتى یدركھ،

 فاألشبھ فیھ أنھ ال تلزمھ - وھي السجدة الثانیة-یحكم بوجوب السجدتین علیھ، وبین إدراك جزء سجود السھو، فإذا أدرك جزء سجود السھو 
فال یشتغل بشيء مشتبھ على ھذا الوجھ، وإنما یقوم  ھ مأمور بالقیام بالركن، وھو إتمام صالتھ والقیام بفعل الركعة األولى،السجدة الثانیة، ألن

 .ویتم صالتھ على الوجھ المعتبر، وهللا تعالى أعلم
 
 
 
 

 نصائح في شكر النعم
 
 

َوإْن تُعدوا نْعمة هللا ال تْحُصوھا : قولھ تعالى: السؤال َ َُ ِ َّ َ ِ ُّ َ ِثم لتْسألن یْومئٍذ عن النعیم : ، وقولھ]34:إبراھیم[ِ ِ ِ ََّّ َِ َ َ َ ُ َ ُُ ، كیف نشكر نعم هللا علینا ]8:التكاثر[َّ
ظاھر أن ھناك تعارض بین اآلیتین، فا أمر بشكر النعم وال یمكن : ونحن ال نستطیع حصرھا، وكیف نعد جواب سؤال ھذه النعم؟ الجواب

إن تكالیف الشرع مبنیة على القدرة، وهللا عز وجل كلف اإلنسان بما في وسعھ : ًكون شاكرا؟ والجوابلإلنسان أن یحصي النعم، فكیف ی
وقدرتھ، وما لیس في وسعھ وقدرتھ فلیس بمكلف بھ، ولذلك یحمد هللا ویشكره على ما ظھر وما بطن من النعم، وما سبق وما لحق من النعم، 

ًولھ سبحانھ الحمد أوال وآخرا، وظاھرا و ً ًباطنا، وسرا وجھارا، وھو المحمود على كل حال، المشكور على النعم سبحانھ وتعالى، ولھ أن ً ً ً
ًیشكر شكرا عاما، الذي ھو اللھم : "كرم من هللا عز وجل، قبل القلیل وأعطى الكثیر، إذا قال فھذا) اللھم أني أحمدك وأشكرك على نعمتك: (ً

، ما بقیت نعمة إال ودخلت في ھذا الحمد، خفیفة على اللسان لكنھا ثقیلة في "جمیع نعمكأحمدك على : "، ولو قال"أني أحمدك على نعمك
ًحمدا طیبا كثیرا مباركا فیھ: (المیزان، وقد تنوء بھا المالئكة من كثرتھا، وقال صلى هللا علیھ وسلم في الرجل الذي قال ً ً والذي نفسي : (قال) ً

ًبیده، لقد رأیت بضعا وثالثین ملكا یبتدر وھذا یدل على فضل الحمد والشكر، وھناك شكر خاص على النعم ) ونھا أیھم یصعد إلى السماءً
الخاصة، فإذا تجددت النعم تجدد الشكر، فإذا خرج من بیتھ، فسلمھ هللا من آفة في جسده، أو آفة في أھلھ ومالھ وولده، لھج لسانھ بذكر هللا 
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لنعم المرسلة والمقیدة، والظاھرة والباطنة، ومع ذلك اإلنسان في غفلة عظیمة عن ھذا، ولو عز وجل، ووهللا إن اإلنسان لیحار، كم تجد من ا
ِهللا لطیف بعباده : أنھ نظر فقط إلى طرفة ھذه العین التي یحركھا، طرفة العین تبعد عنھ من البالء، وقال تعالى ِ ِ َِ ِ ٌ َ ُ : ، وما قال]19:الشورى[َّ

ألنھ وحده الذي لھ ھذه النعمة، وھذا من كرمھ سبحانھ وتعالى، ) هللا( الجاللة، وجاء باالسم الظاھر بلفظ) هللا: (، قال"إني لطیف بعبادي"
ًوقلما تجد شخصا إذا دخل البیت تذكر نعمة هللا عز وجل، حینما یجد سربھ أمنا وأھلھ وجدھم ولم یفقدھم، فكم من خارج من البیت كان آخر  ً

 ماتوا وھلكوا، وكم من إنسان یأتي ویدخل إلى بیتھ، ویرى من النعم التي حفظ هللا بھا أھلھ، كالكھرباء عھده بأھلھ وولده، فما رآھم بعد ذلك،
لو حصل أي اختالل ألھلكتھ ودمرتھ وحصل منھا من البالء ما هللا بھا علیم، وینام تحتھا وینال خیرھا ویحفظ من شرھا، فسبحان هللا 

ن في أقل من طرفة عین یدمرون وال یبقى منھم أحد، فحملھم في البر والبحر، وحملھم في السماء العظیم، واإلنسان یركب الطائرة، وھم ممك
واألھوال األكیدة، فمن الذي كان یحلم أنھ یطوف في  واألرض، برحمة منھ، ولطف منھ، وإحسان منھ، ویمرون في المخاطر الشدیدة

 تحمل فقط، ولكن تأكل وتشرب وتنام، ومع ھذا كلھ، إذا أصابھا الحر بردت، السماء؟ ولیس الواحد وال االثنین، ولكن أمة من الناس، وال
َّفھي في البراد، وإن كان في شدة البرد فھي في الدفء والراحة، ولذلك لو حوسب الخلق على ھذه النعمة لھلكوا، فمن منا اآلن إذا نزل في 

 یخرج رجلھ من ھذه الطائرة تذكر أین كان، ومن الذي كأله بعنایتھ المطار وقد انتھى من الرحلة شكر هللا حق شكره؟ ومن منا قبل أن
ًتصور لو أن إنسانا تعرض للخطر في طریقھ في البر ولیس في السماء، وجاء شخص وقف علیھ فقط دقیقة أو ? ورحمتھ سبحانھ وتعالى

َلُھ ُمعقبا: دقیقتین، لعد أن حیاتھ كأنھا دین لھذا الشخص، و المثل األعلى َِّ ِت مْن بْین یَدْیھ ومْن خلفھ یْحفظونُھ مْن أْمر هللا َ َّ ِ َ ُِ ِ ِ ِ ِ َِ َ ََ َ َ َْ ِ : ، أي]11:الرعد[ٌ
ومن عرف هللا یعرف نعمتھ؛ ألن طریق المعرفة با أن تعرف . بسبب أمر هللا، أو یحفظونھ من األمر الذي قدره هللا، فتبارك هللا وجل هللا

، حتى أن الواحد نعمتھ سبحانھ وتعالى، ولذلك كان أكمل ا ًلخلق معرفة بنعم هللا ھم أنبیاء هللا ورسلھ، وكانوا أشد الناس وأعظمھم شكرا 
منھم إذا رأى النعمة بین یدیھ كان أول ما یلھج بھ الثناء على هللا عز وجل، فال یزھو وال یختال، وال یتجبر وال یتكبر، وإنما ینكسر لربھ 

 انظر -وأین العلم وأین التقدم الحدیث؟-ضل  وحده ال شریك لھ، سلیمان علیھ السالم في وسط البحار غایة االنكسار، ویسند الفضل كل الف
ِأنا آتیك بھ قْبل أْن یْرتد إلْیك طْرفك فلما رآهُ ُمْستقرا عنَدهُ قال ھذا مْن فْضل ربِّي لیْبلوني : إلى الذي قال لھ ِ ِ ِ ّ ِ َّ ِ َِ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َُ ِ َ َ َ َ َ َ ََ ً َْ َُ َ ِ َِّ َ ِمْن : (، انظر إلى قولھ]40:ملالن[َ

َفْضل ربِّي ِ  ًأعطاني هللا عز وجل فضال منھ: یعني). من فضل ربي(، فما استوجب على هللا فضل، فالفضل ھو الزیادة كما في لغة العرب )َ
ف من النعم، وھو ابتالء من أجل أن یبلوني ویختبرني، فعرف الھد) لیبلوني: (ثم قال! ًوتكرما، فأنا مربوب  عز وجل، فمن أنا لواله؟

العباد بشكرھا، فإذا امتألت القلوب بذكر ربھا ولھجت األلسن بالثناء على خالقھا سعد العبد، فأصبح یمسي ویصبح وھو ینظر في نعم هللا 
، حتى إذا لھ ج لسانھ بالشكر التي یتقلب فیھا، فھو من شكر إلى شكر، ومن حمد إلى حمد، ویعتقد في قرارة قلبھ أن الفضل كل الفضل 

ًوالثناء على هللا اعتقد من قرارة قلبھ، أن هللا تفضل علیھ بشكره سبحانھ وتعالى، وھناك ینال العبد المراتب العلى، فال یزال لسانھ شاكرا حتى 
ارة على شكر هللا جل یكتبھ هللا من الشاكرین، ویجعلھ في دیوان الذاكرین، ثم یتأذن لھ بالرحمات والباقیات الصالحات، ویجعل لھ أول بش

جاللھ فیضع لھ البركة في رزقھ، فالشيء الذي تشكر هللا علیھ ترى بركتھ وترى خیره، ولذلك تجد كبار السن في القدیم الشخص منھم یضع 
! یا رب: یقوللك الحمد والشكر، تجد الواحد منھم یشرب الشربة القلیلة بكف ماء من نھر مليء بالطین، و! یا رب: الكسرة من الخبز، فیقول

لك الحمد والشكر، ومع ذلك تجد البركة فیھا، وھذا الطین الذي یحمل البكتریا الیوم، وتجد فیھ من الوسوسة، حتى أن الواحد یخاف أن تكون 
ًبجوار البیت، فكیف بھؤالء وھم یضعونھ بداخل أجوافھم؟ ومع ھذا كانوا أصح الناس أبدانا وأصلحھم حاال بالشكر  جل جاللھ ، وترى ً

العبد الیوم شبعان تغدق علیھ النعم، حتى إنھ یجلس على المائدة، ونظر إلى أصناف الطعام التي فیھا، جاءتھ من مشارق األرض ومغاربھا 
، وكل بما ال یحصیھ إال هللا وحده، وال ندري ھل ذكر هللا أم ال؟ ثم یقوم فیتسخط من ھذا الطعام ویعد مثالب ھذا الطعام أو یلمز ھذا الطعام

اللھم ال تجعلنا من الغافلین، وال تسلك فینا سبیل المجرمین، اللھم اجعلنا من الشاكرین، إنك ولي ذلك وأنت . ذلك كفر بنعم هللا، ونسیان لفضلھ
 .سبحان ربك رب العزة عما یصفون، وسالم على المرسلین، والحمد  رب العالمین .أرحم الراحمین

 
 
 
 

 [7[ العدد  كتاب-شرح زاد المستقنع 
ًمن كمال الشریعة أنھا تراعي أحوال المكلفین، ولھذا شرعت لمن توفي عنھا زوجھا أن تحد علیھ أربعة أشھر وعشرا، وھذا التقیید فیھ 

 .أسرار وحكم عظیمة، یبینھا العلماء عند الكالم علیھ
 مشروعیة الحداد

 
 

أما . لسالم على أشرف األنبیاء والمرسلین، نبینا محمد وعلى آلھ وصحبھ أجمعینبسم هللا الرحمن الرحیم الحمد  رب العالمین، والصالة وا
یلزم اإلحداد مدة العدة كل متوفى زوجھا عنھا في نكاح صحیح ولو ذمیة أو أمة أو غیر : فصل: [فیقول المصنف رحمھ هللا تعالى: بعد

عدة المرأة التي توفي عنھا زوجھا، فھي عدة تختص بالوفاة، : ھو في بیان أحكام اإلحداد، واإلحداد - رحمھ هللا-شرع المصنف ]. مكلفة
ًالمنع، ومنھ سمي البواب حدادا؛ ألنھ یمنع الغیر من الدخول، واإلحداد یمنع المرأة من الزینة، ومما : وتختص بنوع من النساء، وأصل الحد

  . بیانھ-إن شاء هللا- البیت على تفصیل سیأتي الطیب، والحلي، ومحاسن الثیاب، والخروج من: ینبغي على المحتدة أن تجتنبھ
 

 األدلة على مشروعیة الحداد
 



 2368 

 
  :اإلحداد ثبتت مشروعیتھ بدلیل الكتاب والسنة وإجماع األمة

 
 األدلة من الكتاب

 
 

َوالذین ُیتوفْون منكم ویذُرون أزواجا یتر: وذلك أن هللا سبحانھ وتعالى قال في كتابھ َ َ َ َ َ َ َ َ ََ ًَ ْ ُ َْ َ َّْ ِ ًبْصن بأنفسھن أْربعة أشُھر وعشرا َِّ ْ ْ َُ َ َ َ ٍَ َِ َ ََ َّ ِ ، فھذه ]234:البقرة[َِّ
- في ثبوت اإلحداد وعدة الوفاة على المرأة التي توفي عنھا زوجھا، وھي خبر بمعنى اإلنشاء -رحمھم هللا-اآلیة الكریمة أصل عند العلماء 

 .أنھا تضمنت الداللة على وجوب اإلحداد ولزومھ:  أي- كما سیأتي
 
 
 
 

 األدلة من السنة
 
 

أنھ لما توفي أبوھا أبو : حدیث أم المؤمنین أم حبیبة رضي هللا عنھا وعن أبیھا: منھا: وأما من سنة النبي صلى هللا علیھ وسلم فأحادیث كثیرة
ب من حاجة، ولكني وهللا مالي بالطی: ًسفیان رضي هللا عنھ وأرضاه أخذت طیبا فطیبت جاریة عندھا، ثم مست من ذلك الطیب، وقالت

)) ًال یحل المرأة تؤمن با والیوم اآلخر أن تحد فوق ثالثة، إال على زوج أربعة أشھر وعشرا: سمعت رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم یقول
روعیتھ كحدیث وھناك أحادیث أخر تتضمن الداللة على مش.  في مشروعیة الحداد-رحمھم هللا-، فھذا الحدیث المتفق علیھ أصل عند العلماء 

ًأم سلمة في الصحیحین، وحدیث سبیعة بنت الحارث األسلمیة رضي هللا عنھا في الصحیحین أیضا في قصتھا مع سعد بن خولة رضي هللا 
ولذلك أجمع . واألحادیث في مشروعیة الحداد كثیرة. عنھ وأرضاه حینما توفي فدخل علیھا خالھا أبو السنابل بن بعكك رضي هللا عنھا وعنھ

ًالحداد األعلى، وھو أن تحد أربعة أشھر وعشرا، : ومرادھم. العلماء رحمھم هللا على أن الحداد مشروع بھذه السنة على التفصیل الذي سنبینھ
مس وأما اإلحداد ثالثة أیام فیجوز للمرأة إذا توفي أبوھا أو أخوھا أو قریبھا أن تحد؛ ألن أم حبیبة حدت على أبیھا أبي سفیان وامتنعت من 

  .الطیب إال بعد تمام الثالثة األیام
 
 
 
 

 اإلجماع
 
 

ّ على أنھ یشرع للمرأة أن تحد على المیت أربعة أشھر وعشرة أیام، وھي المدة التي - رحمھم هللا-فقد أجمع العلماء : أما بالنسبة لإلجماع
ومناسبة اإلحداد لعدة الطالق واضحة؛ ألنھ بعد أن . تھّسمى هللا عز وجل في كتابھ، وبینھا رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم فیما صح من سن

 من بیان عدة الطالق شرع في بیان عدة الوفاة، فیجتمع الحداد مع عدة الطالق في كون كل منھما عدة، فاألولى -رحمھ هللا-فرغ المصنف 
  . فراق الموتبسبب الطالق والفراق في حال الحیاة، والثانیة متعلقة بالفراق الذي ال اختیار فیھ، وھو

 
 
 
 

 الحكمة من مشروعیة الحداد
 
 

وشرع هللا جل وعال ھذا النوع من العدة لحكم عظیمة وأسرار كریمة تنتظم بھا مصالح الدین والدنیا واآلخرة، فالمرأة إذا فقدت بعلھا 
 فإن كان قد أحسن إلیھا كان ذلك أدعى ّوفارقت زوجھا وبقیت في بیت الزوجیة ھذه المدة التي سمى هللا جل وعال تذكرت حق بعلھا علیھا،

أن تترحم علیھ، وأن تحفظ وده، وأن تحفظ ما بینھا وبینھ من العھد، فتذكره بصالح الدعوات، وتسأل هللا جل وعال أن یسبغ علیھ شآبیب 
لمسلم المیت، فلیست أمة اإلسالم فیھ حفظ لحق ا: ًكذلك أیضا. الرحمات، وفي ذلك من األجر العظیم والثواب الكریم لھا ولبعلھا ما ال یخفى

أمة ضعیفة تنتھي أواصرھا ومحبتھا وأخوتھا ووشائجھا بالموت والفراق كما یحدث ألھل الدنیا، فشرع هللا جل وعال ھذا الحداد، فأمر 
َّالمسلمین أن یذكروا حق المیت المسلم، ومن ھنا عظم حق الزوجیة، حتى إن الزوج إذا فارق زوجتھ ال ُینسى الحق لھ مباشرة، فلو   الذيَ

ثم انظر إلى الوسطیة، فلم یجعل . تصورنا أن المرأة بعد وفاة زوجھا تنكح في الیوم الثاني أو تنكح بعده بیسیر لتناسى الناس حقوق أمواتھم
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ًاإلسالم ھذا الحداد حزنا دائما، ولم یجعلھ منقطعا مخالفا للفطرة، ولكن جاء بالوسط العدل الذي ال إفراط فیھ ً ً  وال تفریط، وكان أھل الجاھلیة ً
ًیمكثون عاما كامال، فإذا توفي الرجل عن امرأتھ دخلت المرأة في مكان وھو حش صغیر أشبھ بـ ، أو أضیق مكان في البیت، )الصندقة(ً

ال تغتسل وال تمس تدخل فیھ ثم تمتنع من جمیع ما أحل هللا عز وجل إال أكلھا، فتبقى في تفثھا وشعرھا وسوء حالھا بالحالة المزریة، 
الطیب، وبأبشع األحوال وأشدھا حتى تتم سنة كاملة، ثم بعد ذلك تفتض ببعرة كما ثبت في الصحیحین عن رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم 

ًوقد كانت إحداكن تجلس حوال كامال في حشھا حتى یبلغ الكتاب أجلھ، ثم تفتض ببعرة: (في قولھ ، فأحل لھا فخفف هللا سبحانھ وتعالى ویسر) ً
ًالطیبات، ولكن منعھا من الزینة، ومنعھا من الحلي، ومنعھا من التجمل في جسدھا وثیابھا، فأبقى حق الزوج، وكذلك أیضا لم یضیق على 
ا الزوجة مع أنھا تثاب وتؤجر على ھذا االمتناع والطاعة  عز وجل ورسولھ علیھ الصالة والسالم؛ المتثال األمر باإلحداد واجتناب م

ال یسع المؤمن إال أن یسلم أمره إلى هللا عز : ًكذلك أیضا. أن الحداد فیھ حكم عظیمة وأسرار كریمة: نھیت عنھ المرأة المحتدة، فالمقصود
ًلو كانت حامال یتبین حالة الجنین خالل ھذه المدة : ًوجل ورسولھ، فالمدة التي سماھا هللا عز وجل أربعة أشھر وعشرا قال بعض العلماء

ًألنھ یجمع خلق اإلنسان أربعین یوما نطفة، ثم یكون علقة مثل ذلك، ثم یكون مضغة مثل ذلك، ثم : (ًلتي ھي األربعة أشھر وعشرا، وقالواا
إن ھذا النفخ یقع : كما في حدیث ابن مسعود في الصحیح، فقالوا) یرسل الملك، فیؤمر بنفخ الروح وكتابة أجلھ ورزقھ، وشقي ھو أو سعید

ً مائة وعشرون یوما، وھي تمام ما - كما ذكر النبي صلى هللا علیھ وسلم-ة األیام التي تلي األربعة األشھر، فإن األربعة األشھر في العشر
سماه رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم في األربعین، ثم األربعون، ثم األربعون، ثم تأتي العشر، ذكر ھذا بعض أھل العلم رحمة هللا علیھم، 

  .ا هللا یأمر ویحكم، ورسولھ صلى هللا علیھ وسلم یبلغ، وما علینا إال الرضا والتسلیمولكن مع ھذ
 

 بیان من یلزمھ الحداد
 
 

ھو حداد المرأة المتوفى عنھا زوجھا، وأما : ًوھذه العبارة تدل على مشروعیة الحداد أوال، والحداد المشروع). یلزم اإلحداد: (یقول رحمھ هللا
 اإلحداد مما یحدثھ الناس سواء كان ذلك على مستوى األمم والشعوب أو الجماعات فھذا مما ال أصل لھ في دین هللا، محدثات الجاھلیة في

وال في شرع هللا عز وجل، فلیس ھناك حداد إال الحداد الذي سمى هللا ورسولھ صلى هللا علیھ وسلم، فال یشرع حداد غیر ھذا الحداد الذي 
ثم إن الحداد یكون للنساء وال یكون للرجال، وال یكون بین أفراد الرجال، . وسنة رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم ورد النص بھ في كتاب هللا

حتى ال تعطل المصالح الیومیة، ھذا كلھ مما یحدثھ الناس بخالف شرع هللا عز وجل، وال یمكن أن یعد ذلك من دین هللا في شيء؛ ألنھ لم 
ًي كتاب هللا وسنة النبي صلى هللا علیھ وسلم، خاصة إذا أصبح أمرا ظاھرا، فإن الواجب تبیین حكمھ یثبت بھ شرع ولم یثبت بھ نص ف ً

والحداد یشرع للمرأة إذا كان قد توفي عنھا . ًإعذارا إلى هللا سبحانھ وتعالى، وأن ھذا مما أحدثھ الناس، ومما ال أصل لھ في دین هللا وشرعھ
ًأوال یدل على مشروعیة الحداد كما ) یلزم: (قولھ. مدة الحداد علیھ المدة التي ذكرناھا وھي الثالثة األیامزوجھا، أو توفي قریبھا إذا كانت 

ًأن ھذه المشروعیة على سبیل الوجوب، فالمرأة یجب علیھا الحداد، وھذا بإجماع السلف والخلف رحمھم هللا، خالفا للحسن : ًوثانیا. ذكرنا
یھما، فھذان العالمان الجلیالن قاال بعدم وجوب اإلحداد، والصحیح ما ذھب إلیھ أئمة السلف ودواوین العلم، البصري واألوزاعي رحمة هللا عل

: ًولكن لعل اإلمام البصري واألوزاعي لم یبلغھما ما ورد صریحا في السنة من األمر بالحداد، فقد یكونا قد قاال بمشروعیتھ لظاھر القرآن
زوم، ولكن السنة أمرت وألزمت بالحداد وأوجبتھ، فالواجب العمل بھذه السنة الثابتة عن رسول هللا صلى هللا دون أن یفھما منھ الل) یتربصن(

اجتناب المرأة التي توفي عنھا زوجھا الطیب وزینة اللباس وما في حكمھما مدة : الحداد ھو) یلزم الحداد: (ًكذلك أیضا في قولھ. علیھ وسلم
 -وھو اجتناب الطیب، ومحاسن الثیاب والحلي، والزینة في البدن وفي الملبس- اجتناب مخصوص : ھ الشرعیةمعلومة، وبناء على ذلك فحقیقت

وھي أربعة .  مدة مخصوصة-المرأة التي توفي عنھا زوجھا، فال یشمل غیرھا كما سیأتي إن شاء هللا: والمراد بھ-من شخص مخصوص 
ً حامال، فالمدة ھي إلى وضع الحمل، فلو أنھا بعد وفاة زوجھا بدقیقة واحدة وضعت حملھا أشھر وعشرة أیام على ما بینتھ السنة إال إذا كانت

أنھا توفي عنھا سعد بن خولة وھو بمكة رضي هللا عنھ : (خرجت من عدتھا؛ وذلك لصریح حدیث سبیعة بنت الحارث رضي هللا عنھا
 فوضعت ما في بطنھا، فتجملت وتزینت، فدخل علیھا خالھا، -یر ذلكثمانیة أیام، وقیل غ: عشرة أیام، وقیل: قیل-وأرضاه، فمكثت بعده 

فجمعت علي ثیابي، وأتیت رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم فأخبرتھ، : ال وهللا ما أنت بحل لألزواج حتى یبلغ الكتاب أجلھ، قالت: وقال لھا
ًمدة الحداد تكون أربعة أشھر وعشرا على األصل بنص ، فھذا نص واضح یدل على أن )فأخبرني أني قد حللت منذ أن وضعت ما في بطني

ًیتربْصن بأنفسھن أْربعة أشُھر وعشرا : كتاب هللا ْ ْ َُ َ َ َ َ َ ٍَ َِ َ ََ َّ ِ َِّ تحد المرأة على میٍت أربعة أشھر : (، وكذلك حدیث أم سلمة في الصحیحین]234:البقرة[َ
ل، أو إلى وضع الحمل ولو طالت مدتھ على حدیث سبیعة بنت الحارث ًفھذا یدل على أن المدة إما أربعة أشھر وعشرا على األص) ًوعشرا

  .رضي هللا عنھا وأرضاھا
 

 مدة الحداد
 
 

ً أربعة أشھر وعشرا، أو -كما ذكرنا- عدة الوفاة، وھي : العدة ھنا) مدة العدة]. (یلزم اإلحداد مدة العدة كل متوفى زوجھا عنھا: [قال رحمھ هللا
ًمن العلماء من یرى الحداد للمطلقة طالقا بائنا، ویرى علیھا الحداد مدة العدة من طالقھا، والصحیحمدة وضع الحمل، لكن ھناك  أن الحداد : ً

ال یحل المرأة تؤمن با والیوم : (یختص بعدة الوفاة فقط، ودلیلنا على ھذا ما ثبت في السنة الصحیحة عن النبي صلى هللا علیھ وسلم أنھ قال
فدل على أن الحداد ) ال یحل: (فقال) ً إال على زوج أربعة أشھر وعشرا-فوق ثالثة أیام: وفي لفظ آخر- یت فوق ثالث اآلخر أن تحد على م

ًال یجوز إال في عدة الوفاة فقط، فاجتھاد بعض العلماء بأن المطلقة طالقا بائنا تقاس على المعتدة عدة الوفاة ضعیف؛ ألن النبي صلى هللا  ً
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  . أن تفعل ھذا الفعل إال في عدة الوفاة، فدل على اختصاص الفعل بعدة الوفاة، وھو الصحیح إن شاء هللا تعالىالمرأة علیھ وسلم نھى
 

 اختصاص الحداد بالزوجات
 
 
فإن الرجل باإلجماع ال یحتد، ویختص الحداد بالنساء كما : كل امرأة توفي عنھا زوجھا، وبناء على ذلك: أي). كل متوفى زوجھا عنھا)

- لو كانت التي توفى عنھا زوجھا صغیرة وعمرھا تسع سنوات : یشمل الصغیرة والكبیرة، وبناء على ذلك) كل متوفى(ً وكذلك أیضا ذكرنا،
 ولم تحض بعد، فإنھا تلزمھا عدة الوفاة، لحدیث معقل بن سنان األشجعي رضي هللا عنھ وأرضاه في قصتھ مع عبد هللا بن مسعود -ًمثال

إذا ثبت ھذا فالمرأة الصغیرة تعتد عدة . فقد ذكر قضاء النبي صلى هللا علیھ وسلم في عدة الوفاة للمرأة المعقود علیھارضي هللا عن الجمیع، 
. والمرأة الصغیرة داخلة في ھذا األصل) ًإال على زوج أربعة أشھر وعشرا: (عموم قولھ علیھ الصالة والسالم: الوفاة، ودلیلنا على ذلك

وھو حدیث عن أم سلمة رضي هللا عنھا، والحدیث -  ما ثبت في الحدیث الصحیح عن رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم :ًكذلك أیضا من األدلة
إن ابنتي توفي عنھا زوجھا وھي تشتكي عینیھا، ! یا رسول هللا: أن امرأة أتت إلى النبي صلى هللا علیھ وسلم وقالت: (- في الصحیحین
وترك االستفصال (أن النبي صلى هللا علیھ وسلم لم یسألھا ھل ابنتھا بلغت أم لم تبلغ، : وجھ الداللة) ًالثاال، ال، مرتین أو ث: أفنكحلھما؟ قال

الغالب أنھا تكون دون البلوغ؛ ألنھا لو كانت . إن ابنتي: خاصة أن المرأة إذا سألت وقالت) في مقام االحتمال ینزل منزلة العموم في المقال
سألت رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم، فھذا الحدیث أصل في أن الحداد للصغیرة والكبیرة، وھذا مذھب جمھور كبیرة ألتت البنت بنفسھا و

أنھا ترث من الزوج، واألصل حدیث معقل ، وعدة : ًثانیا.  للزوج، والصغیرة لزوجھا علیھا حق-فیھ معنى الحق- العلماء، ولذلك ھو حق 
من الذي یأمرھا بعدة الوفاة . یدل على أن المرأة إذا كانت صغیرة تلزم بعدة الوفاة) كل امرأة (:الوفاة في األصل مرتبطة باإلرث، فقولھ

. ویراقبھا؟ ولیھا، یقوم ولیھا علیھا، ویجنبھا ما تجتنبھ المعتدة، مثل الصغیر إذا حج أو اعتمر فإنھ یقوم ولیھ بمنعھ من محذورات اإلحرام
من ألفاظ العموم، فشمل ھذا اللفظ المرأة المسلمة والكتابیة؛ ألن المسلم یحل لھ نكاح الكتابیة ) كل(عموم؛ ألن ) كل: (ًكذلك أیضا في قولھ

الیھودیة والنصرانیة بشرط أن تكون حرة، وال یجوز لھ أن ینكح بالعقد إماء أھل الكتاب، وھو مذھب جمھور العلماء رحمھم هللا؛ ألن هللا 
ِومْن لم یْستطْع م: تعالى یقول ِ َ َ َ َْ ِنكم طْوال أْن ینكح الُمْحصنات الُمْؤمنات فمْن ما ملكت أْیمانكم مْن فتیاتكم الُمْؤمنات َ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ َِ َ َ ْ َ َ َ َْ ْ ُْ ْ ُْ ُ ُ ُ َْ َ َ َ َ َ ََ ََ ً ، فاشترط في ]25:النساء[َ

یة ال یجوز نكاحھا إذا على أن الكتاب عدم الطول، واشترط فیھا خوف الزنا، واشترط أن تكون من الفتیات المؤمنات، فدل: الرقیقة التي تنكح
المسلم ال یموت إال عن زوجة مسلمة أو كتابیة التي ھي الیھودیة أو النصرانیة، فإذا توفي عن امرأة یھودیة أو نصرانیة عقد : ًإذا. كانت أمة

ة ال یلزمھا الحداد إذا توفي الیھودیة والنصرانی:  في ھذه المسألة، فمنھم من قال-رحمھم هللا-علیھا فإنھا یلزمھا الحداد، واختلف العلماء 
وأجیب بأن ھذا الحدیث خرج مخرج الغالب، ). ال یحل المرأة تؤمن با والیوم اآلخر: (زوجھا المسلم، واستدلوا بقولھ علیھ الصالة والسالم

َوالذین ُیتوفْون منكم ویذُرون أزواجا یتربْصن : وقد قال هللا تعالى َ َ َ َ َ َ َ َ َ ََّ ِ َِ ًَ ْ ُ َْ َ َّْ فعمم هللا عز وجل في كل مسلم ترك وراءه زوجة أن تحد ] 234:البقرة[َّ
وھو أن : ٍوھناك جواب من وجھ ثان. علیھ، وبناء على ذلك فھذا النص القرآني العام أصل، ویجاب عن الحدیث بأنھ خرج مخرج الغالب

: ًإن عزیزا ابن هللا، فالیھود یقولون:  حینما تقولالكتابیة تؤمن با وتؤمن بالیوم اآلخر، فھي تؤمن أن هللا موجود، وإن كانت تشرك با
المسیح ابن هللا، لكنھم یؤمنون أن هللا موجود، بخالف الالدیني الذي ال دین لھ، وبخالف الملحد والوثني، : عزیر ابن هللا، والنصارى یقولون

، وأیضا عند أھل الكتاب إیمان بالیوم اآلخر، وھذا أن الكتابیة :  جواب طائفة من جمھور العلماء عن ھذا الحدیثًففي األصل عندھا إیمان با
من حیث األصل عندھا دین، وإن كان دینھا فیھ تحریف، ولذلك فرق هللا بین الكتابي وغیر الكتابي، وقد كانوا یفعلون الشرك على عھد النبي 

إن هللا ثالث ثالثة، ومع ذلك وصفھم أنھم :  المسیح ابن هللا، وقالواإن: ًإن عزیرا ابن هللا، وقالوا: صلى هللا علیھ وسلم، وأخبر هللا أنھم قالوا
ًأھل كتاب، وھذا لوجود األصول العامة من كونھم یؤمنون بأن ھناك إلھا، ویؤمنون بأن ھناك رجعة بعد الموت، بخالف الدھریین 

ًوالمشركین والوثنیین الذین ال یؤمنون بھذا، فلھذا أعطوا حكما خاصا، ولذلك الك تابیة إذا نكحھا المسلم حل نكاحھا؛ ألنھا أقرب ویمكن جذبھا ً
ًإلى اإلسالم، ولذلك حل نكاح الرجل لنساء أھل الكتاب، ولم یحل نكاح رجالھم لنساء المؤمنین؛ حتى ال یكون سببا في إغواء نساء المؤمنین، 

فالمرأة الكتابیة إذا توفي عنھا زوجھا المسلم یلزمھا . كتاب النكاحًأن ھناك قواسم یمكن أن تكون سببا في ھدایتھن كما بینا ھذا في : فالمقصود
الحداد على الصحیح من أقوال العلماء؛ لظاھر آیة اإلحداد، والحدیث یجاب عنھ بخروجھ مخرج الغالب والمخاطبة، وعلى كل حال 

 . عبر بھذه األمور لكي یبین لزوم الحداد للجمیع-رحمھ هللا- فالمصنف 
 

 لذمیةحكم الحداد ل
 
 

قولھ علیھ الصالة : فال یلزم الحداد إال إذا وجد النكاح الصحیح، والدلیل) في نكاح صحیح]. (في نكاح صحیح ولو ذمیة: [قال رحمھ هللا
علیھ،  ًوالوصف بالزوجیة مقترن بالوصف الشرعي، فكل من وصف شرعا بأنھ زوج وتوفي شرع الحداد) إال على زوجھا: (والسالم

ًوصف بكونھ زوجا شرعیا ال یمكن أن یوصف بذلك إال بعقد صحیح، وھو العقد الذي توفرت فیھ شروط صحتھ مما تقدم والزوج الذي ی ً
أن ال یكون ھناك مانع یمنع من نكاح المرأة، وأن یكون ھذا العقد بولي، وشاھدین، ومھر، وإیجاب وقبول صادرین : معنا في كتاب النكاح

َویذُرون : ًحینئٍذ إذا وقع العقد صحیحا وبعد العقد ولو بلحظة توفي عنھا زوجھا لزمھا الحداد؛ ألن هللا یقولمن المعتبر، إذا ثبت ھذا؛ فإنھ  َ ََ
ًأزواجا  َ ْ ًوأما إذا كان النكاح فاسدا أو كان وطء زنا . ، وھي زوجة بمجرد صحة العقد]234:البقرة[َ  فھذا ال حداد فیھ؛ ألن النكاح -والعیاذ با- ً

ولو أنھ نكح نكاح . ترتب علیھ اآلثار الشرعیة، فوجوده وعدمھ على حد سواء، وكذلك إذا كان وطء شبھة فإنھ ال یلزم فیھ الحدادالفاسد ال ت
  .متعة فإن نكاح المتعة نكاح فاسد، وإذا توفي عنھا بعد ھذه المتعة ال نقول بوجوب الحداد علیھا؛ ألنھ نكاح فاسد
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 حكم الحداد لمن سقط عنھا التكلیف

 
 

 -رحمھم هللا-یشمل المجنونة، فإن المجنونة ال یلزمھا الحداد، وأجمع العلماء ) أو أمة أو غیر مكلفة]. (أو أمة أو غیر مكلفة: [قال رحمھ هللا
.. ثالثةرفع القلم عن : (على أنھا ال تخاطب وال تلزم بالحداد؛ ألن التكلیف ال یناط بھا، قال صلى هللا علیھ وسلم كما في الحدیث الصحیح

  .ویشمل ھذا الرجال والنساء، فإذا كانت مجنونة فإنھا ال تلزم بالحداد) المجنون حتى یفیق: وذكر منھم
 

 حكم الحداد للمرأة البائن
 
 

ًویجوز أن یكون الحداد من امرأة طلقھا زوجھا طالقا بائنا، وھي الطلقة الثالثة واألخیرة: أي]. ویباح لبائن من حي: [قال رحمھ هللا  لھ، في ً
ھذه الحالة إذا طلقھا تمتنع من الطیب، وتمتنع من الخروج من البیت، ویلزمونھا بالحداد كما تحتد من الوفاة، ھذا عند من یقول بوجوبھ، وأما 

: مصنفأنھ ال یجب علیھا، وھذا ھو الصحیح، وھو مذھب الجمھور، ولكن لو أنھا امتنعت من ھذه األشیاء قال ال: أي) یباح: (المصنف فقال
ال یحل المرأة تؤمن با والیوم (، وھذا نص واضح، )ال یحل: (ال یباح؛ ألن النبي صلى هللا علیھ وسلم قال: وقال بعض العلماء) یباح(

وھذا ھو الصحیح، فإن السنة حجة في ھذا األمر على أن الحداد خاص بمن سمى هللا ورسولھ صلى هللا علیھ وسلم، فال یزاد على ) اآلخر
أن یكون القیاس في مقابل النص من القرآن أو : وال ینقص منھ، فالقیاس ھنا یقدح فیھ بقادح، وھو قادح فساد االعتبار، وفساد االعتبارذلك 

ا ًفإذا طلقت المرأة وكان طالقھا بائنا فإنھا تدخل تحت ھذ) ال یحل المرأة تؤمن با والیوم اآلخر: (السنة، أو في مقابل اإلجماع، فالنص قال
  .العموم؛ ألنھا ال یحل لھا أن تحد على غیر زوجھا

 
ًحكم الحداد للمطلقة طالقا رجعیا ً 

 
 

ًلو أنھ طلقھا طالقا رجعیا فإنھا ال تمتنع من الزینة ومن اللباس والطیب، والواقع أن الرجعیة : یعني] وال یجب على رجعیة: [قال رحمھ هللا ً
تزین لزوجھا؛ ألن ھذا یدعو إلى الرجوع والعدول عن فراقھ لھا، وهللا تعالى أمرھا أن تعتد في األصل األفضل واألكمل لھا أن تتجمل وت في

بیت الزوجیة؛ ألن ھذا یعین على رجوع زوجھا لھا، فالمطلقة الرجعیة الشرع یقصد رجوع زوجھا إلیھا، ویحبب في ذلك ویرغب فیھ؛ كما 
َال تدري لعل هللا ُیْحدث ب: قال تعالى َُ ِ ََّ َّ َ ِ ْ ًْعَد ذلك أْمرا َ َ َ ِ ال تلبس الثیاب الجمیلة، : فلو قلنا للمطلقة الرجعیة. ، فجعلھ من الیسر والسماحة]1:الطالق[َ

ًوال تتطیب، وتفعل ما تفعلھ المحتدة ازداد زوجھا نفرة منھا، وحینئٍذ یقع خالف مقصود الشرع، ولذلك حكي اإلجماع على أن المطلقة طالقا 
  .؛ ألن ذلك مخالف لمقصود الشرع، ومخالف للسنة من قصد رجوع الزوج إلى زوجتھ وتحبیبھا إلیھًرجعیا ال یلزمھا حداد

 
 حكم الحداد للمرأة الموطوءة بشبھة أو نكاح فاسد أو زنا

 
 

ما قدمنا من أن كرجل وطئ امرأة بشبھة، ثم توفي عنھا، فإنھ ال یلزمھا أن تحد علیھ؛ ل) وموطوءة بشبھة]. (وموطوءة بشبھة: [قال رحمھ هللا
هللا تعالى ورسولھ صلى هللا علیھ وسلم خصا الحداد بالمرأة التي توفي عنھا زوجھا، والموطوءة بشبھة أو بنكاح فاسد كلتاھما ال ینطبق 

 فالمرأة - باوالعیاذ- ًوھكذا لو كان زنا ]. ًأو زنا: [قال رحمھ هللا. ًعلیھما ھذا الوصف الشرعي من كونھما زوجة على الوجھ المعتبر شرعا
كنكاح المتعة، وھكذا لو حكم ببطالنھ، وكان ]. أو في نكاح فاسد أو باطل: [قال رحمھ هللا. المزني بھا لو توفي عنھا الزاني فإنھا ال تحد علیھ

ترتب علیھ من آثار، بطالنھ محل خالف، كمن یبطل النكاح بدون ولي، وبدون شاھدین، فإن كان فیھ تأویل فقد قدمنا ھذه المسألة وبینا ما ی
  .وأما إذا لم یكن فیھ تأویل فالذي علیھ العمل أنھ یفتي بما ظھر لھ، فیحكم ببطالنھ على الظاھر؛ ألنھ یعتقد ھذا ویلزم بھ

 
 حكم الحداد لملك الیمین

 
 

یلزمكن الحداد؛ ألن الحداد : إلمائھوھكذا لو أنھ تسرى بجاریة من جواریھ فوطئھا ثم توفي عنھا، فال نقول ]. أو ملك یمین: [قال رحمھ هللا
َوالذین ُھم لفُروجھم حافظون : مختص بالزوجات، واإلماء لسن بأزواج، قال تعالى َ َ َُ ِ ِ ِْ ِْ ِ ُ ْإال على أزواجھم أْو ما ملكت أْیمانُھم * َّ ُْ َْ َ َ َ ََ َْ َ َ َِ ِ َّ ، ]6-5:المؤمنون[ِ

ْوالذین ُیتوفْون منكم :  علیھا الحداد، وإنما ینطبق على الزوجة، وقد قالفجعل ملك الیمین غیر الزوجة، فدل على أن ملك الیمین ال ینطبق ُ ْ ِ َِ َ َ ََّ َ َّ
ًویذُرون أزواجا  َ َ َ َْ َ   .فخص الحداد بالزوجات، وملك الیمین لیس بزوجة، ولذلك ال یتعلق الحداد باإلماء] 234:البقرة[َ

 
 تعریف الحداد
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یغري، وفي ھذه : یعني) یدعو(ترك، : یعني) اجتناب]. (جماعھا، ویرغب في النظر إلیھااجتناب ما یدعو إلى : واإلحداد: [قال رحمھ هللا

 أن یبین حقیقة الحداد، وذلك بعد أن بین من ھي المرأة التي یلزمھا الحداد، وشرع في بیان كیفیة الحداد، - رحمھ هللا- الجملة قصد المصنف 
 بالشخص الذي یتعلق بھ الحكم، وبعض العلماء في بعض المسائل یبدأ بحقیقة وھذا من التسلسل والترتیب المنطقي، أنك تبدأ أول شيء

: وأما بالنسبة لقولھ رحمھ هللا. األمر، ثم یبین بمن یتعلق األمر، وكالھما مسلك صحیح، لكن ھذا یختلف بحسب اختالف األبواب والمسائل
زینتھا في جسدھا، كالطیب ووضع الحناء، ودھن : رأة، ویشمل ھذاأن تجتنب كل ما یدعو ویغري الرجل بالم: فحقیقة الحداد) واإلحداد(

الشعر باألدھان المطیبة، واالكتحال، وھكذا لو وضعت الحناء في بعض األعضاء دون بعضھا، وھذا حكم عام سواء كان لبعض األعضاء 
ً بھ ویكون طیبا للبدن، أو كان لبعض البدن، أو لكل األعضاء من التجمل العام كالشامبو الموجود في زماننا ونحوه مما یمكن أن تغتسل

فالحكم في ھذا كلھ أنھ یجب اجتنابھ؛ ألن النبي صلى هللا علیھ وسلم أمر المرأة المحتدة أن تتقي الطیب والحلي، والثیاب الجمیلة من 
یتعلق : وشارتھا وھیئتھا، والثانيیتعلق بالمرأة : الخروج من المنزل، فھذان األمران أحدھما تتقي: ًالمعصفر والمزعفر، وكذلك أیضا

وھذا الذي یدعو ویرغب في نكاحھا .  أن األصل یقتضي أن المرأة تلزم بترك كل ما یرغب في نكاحھا-رحمھ هللا- بالمسكن ولزومھ، فبین 
ئھ، وھذا الشيء ربطھ ھي الجمال والحسن، وما یتزین بھ ھو الشيء الذي یزید من جمال اإلنسان وحسنھ وبھا: یعبر عنھ بالزینة، والزینة
فكل ما عده العرف زینة یغري بالمرأة ویحبب فیھا فإنھ یدخل في ھذا األصل ویمنع، ) الرجوع إلى العرف: (بعض العلماء بقاعدة وھي

تجمل بھ ننظر في كل بیئة وفي كل مكان وعرف ماذا یعدون الزینة، فإذا كان ھذا الذي تضعھ وھذا الذي تلبسھ، وھذا الذي ترید أن ت: یعني
قال رحمھ . یعد في العرف زینة فإنھ یحكم بعدم جواز تعاطیھا لھ، سواء تعلق باللباس أو تعلق بالجسد، فالكل في حكم واحد، وینبغي اجتنابھ

ینة یرغب في المرأة؛ ألن المحاسن والتجمل والتحسن والز: یعني (ما یدعو إلى جماعھا). (اجتناب ما یدعو إلى جماعھا: واإلحداد: (هللا
 زینتھا في عینیھا كالكحل، وزینتھا في وجھھا كتحمیر الخدین كما ذكره العلماء -ًمثال- تدعو إلى جماع المرأة وترغب في المرأة، وھذا یشمل 

رحمھم هللا، وتصفیر الوجھ في بعض األحیان، وكذلك زینتھا في شعرھا مثل وضع الطیب في الشعر، أو ما وجد اآلن من الصابون المطیب 
ًالشعر وفي الجسد، وكذلك أیضا ما یدعو إلى جماعھا ویرغب فیھا مثل الحناء، أن تحني یدیھا ورجلیھا، فھذا یغري بالمرأة، وھو جمال في 

متعلق بعضو خاص، وكذلك ما كان زینة لبعض األعضاء كالخاتم لألصابع، والقالدة للصدر واألقراط والفتخات، ونحو ذلك مما یكون من 
ِأومْن ُینشأ في الحلیة وُھو في :قال تعالى. مین، كل ھذا تتقیھ المرأة؛ ألنھ یرغب فیھا ویتشوف الرجال إلیھا إذا كانت متجملةالخلخال في القد ِ ِ َِ َ َ َ َْ ْ ُ َّ َ َ

ٍالخصام غْیُر ُمبین  ِ َ ِ َ ِ ا ذكرنا، سواء كم). ویرغب في النظر إلیھا: (قولھ رحمھ هللا. ، فجعل الحلیة تزید من زینة المرأة وجمالھا]18:الزخرف[ْ
كان ذلك في وجھھا أو بدنھا أو ثیابھا، فالثیاب الجمیلة مثل الثیاب الصفراء والالمعة البراقة، والبیضاء البراقة الجمیلة، أو ذات الخطوط 

، فالنبي صلى هللا كذلك الثیاب المطیبة. المزركشة والمنقوشة بالنقش الذي یغري ویحبب ویجذب األنظار، ھذا النوع كلھ تتقیھ المرأة وتجتنبھ
ًعلیھ وسلم نھى المرأة عن المعصفر، وكذلك أیضا ما ھو موجود في زماننا من وضع بعض األصباغ التي فیھا طیب على الثیاب فتتقیھا؛ 
ألن النبي صلى هللا علیھ وسلم نھى عن المعصفر والمزعفر، والمعصفر من الثیاب ھي التي توضع في العصفر، وھو نبت في الیمن طیب 
ًالرائحة إذا وضع في الثوب كان جماال وزینة وطیبا لھ، فإذا غسل بھ بدت رائحتھ زكیة، وھو نوع من أنواع األطیاب، ونوع من أنواع  ً

 .الزینة في الثوب، فھو یجمع بین طیب اللون وطیب الرائحة
 

 ما یجتنب في الحداد
 
 
 
 

 الزینة
 
 

  .ة، أما إذا كان ال یتزین بھ وال یزید في الزینة فال یؤثرعلى شرط أن یكون زین]. من الزینة: [قال رحمھ هللا
 
 
 
 

 الطیب
 
 

ًوال تمس طیبا إال نبذة من قسط أو أظفار : (والطیب؛ ألن النبي صلى هللا علیھ وسلم نھى أن تتطیب المحتدة، قال]. والطیب: [قال رحمھ هللا
نھي، والنھي یدل على التحریم، وھذه العبارة ) وال تتطیب: (فقولھكما في الصحیحین من حدیث أم سلمة رضي هللا عنھا، ) عند طھرھا

ًفدل على أنھ محذور على المرأة المحتدة أن تمس الطیب، والطیب سمي طیبا لطیب رائحتھ، ) وال تمسوه بطیب: (استخدمت في الحج، قال
واع الطیب، سواء كانت من األدھان أو كانت من ألن النفوس تطیب لشمھ، وتجد اإلنسان یستزید من شمھ، والطیب یشمل جمیع أن: وقیل

وهللا ما لي بالطیب من حاجة، : (المشمومات كالبخور ونحوھا، وقد أخذت أم حبیبة الطیب بعد ثالث یوم من حدادھا على أبیھا، وبینت وقالت
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 وال یجوز للمرأة المحتدة أن تمس فدل على أن األصل أنھا تمس الطیب،).. ولكني سمعت رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم یقول ال یحل
إن األصل أنھا ال تمس الطیب فھذا یشمل أن تتعاطى األسباب لشم الطیب كأن تشم الطیب : إذا قیل. الطیب، وھذا بإجماع العلماء رحمھم هللا

 والصحیح أن المحظور علیھا یمنع علیھا أن تشم من الغیر ألنھا ممنوعة من شم الطیب،: في غیرھا فتتشوف لشمھ، ولذلك قال بعض العلماء
فجعل الحكم ) ًوال تمس طیبا: (ال بأس بھ إذا شمتھ من الغیر؛ ألن النبي صلى هللا علیھ وسلم قال: الوضع، وأما الشم فقال بعض العلماء

لكن . أن تشم الطیب إنھ یجوز لھا -وھو الصحیح-إنھ یجوز، وبعض العلماء یقول : ًمتعلقا بالتطیب ال بشم الطیب، وبناء على ذلك قالوا
أجمع العلماء على أن المحرم ال یجوز لھ أن یشم وال أن یضع، ولذلك ) وال تمسوه بطیب: (أجیب عن ھذا بأن قولھ علیھ الصالة والسالم

 ما یعرف في األدھان مثل الزیوت أو: ًكذلك أیضا. ًإن األصل أن تتقي المرأة اشتمامھ، فال تتطیب بشمھ اتفاقا، وال تضعھ في بدنھا: قالوا
فإذا ) ًال تمس طیبا: (زماننا بالشامبو الذي یوضع في الرأس في الشعر، فإذا كان فیھ طیب فإنھا ال تضعھ، فإن النبي صلى هللا علیھ وسلم قال

حتى ولو اضطرت لكسب : ًوكذلك أیضا بالنسبة للضرورة، قال بعض العلماء. وضعت ھذا النوع من الطیب في شعرھا فقد مست الطیب
إنھا تتقي بیعھ والتعامل بھ حال حدادھا؛ ألن النبي صلى هللا علیھ وسلم نھاھا، وبیعھ من األسباب : معیشتھا، كأن تكون تبیع الطیب، قالوا

  .التي تؤدي إلى المس؛ ألنھا إذا باعت البد وأن تكون في محلھا تتعاطى ھذا الطیب
 
 
 
 

 التحسین
 
 

ال تحسن شارتھا وھیئتھا وال تتجمل في بدنھا وثیابھا، فال : أي.  التجمیل، والشيء الحسن ھو الجمیل:والتحسین]. والتحسین: [قال رحمھ هللا
تلبس الثیاب الجمیلة، وال تلبس الثیاب المزركشة التي علیھا النقوش، والتي تعد زینة لالبسھا، وال تتزین في نفسھا بوضع الحناء كما ذكرنا، 

نحو ذلك من األصباغ، ولذلك لما سئل علیھ الصالة والسالم عن وضع الكحل في عین المحتدة منع أو بوضع ما یصفر الوجھ أو یحمره و
علیھ الصالة والسالم من ذلك، ومنع أم سلمة رضي هللا عنھا من ذلك، وھذا یدل على أنھ ال یجوز أن تحسن نفسھا، وال أن تحسن أعضاءھا، 

  .وال تتجمل
 
 
 
 

 الحناء
 
 

كذلك الحناء وھي معروفة، فال یجوز للمرأة المحتدة أن تضع الحناء؛ ألنھ نوع من الزینة ونوع من الجمال سواء ]. اءوالحن: [قال رحمھ هللا
  .وضعتھ في بعض األعضاء أو في أكثر األعضاء

 
 
 
 

 ما صبغ للزینة
 
 

دة أن تضعھا؛ ألن النبي صلى هللا علیھ وسلم األصباغ التي توضع في البدن للزینة ال یجوز للمرأة المحت]. وما صبغ للزینة: [قال رحمھ هللا
نھاھا عن جمیل الثیاب، ونھاھا عن الطیب، ونھاھا عن الحلي لمعنى یفھم من مجموع ھذا وھو أال تتجمل، وأال تفعل ما یدعو إلى نكاحھا 

  .ویرغب فیھا
 
 
 
 

 الحلي
 
 

فنھى علیھ الصالة والسالم عن لبس الحلي، وجمھور العلماء ..) ليوال الح: (وھذا نص حدیثھ علیھ الصالة والسالم]. وحلي: [قال رحمھ هللا
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 وال تضع في أذنیھا األقراط، -كأن تضع على رأسھا ما یمسك الشعر من الذھب أو الفضة أو نحوھما-على أنھا ال تلبس الحلي ال في رأسھا 
الج، والدملج یوضع في أسافل القدمین، فھذه كلھا یحظر على وال تضع في رقبتھا القالئد، وال تضع في أیدیھا األسورة والخواتیم، وال الدم

یجوز لھا أن تلبس الخواتم إذا كانت من الفضة، واختاره بعض العلماء، : المرأة المحتدة أن تتجمل بھا، إال أن بعض العلماء اجتھد وقال
زینة النساء، فھي إذا وضعت الفضة لیست بالمتجملة، ألن الفضة في الغالب زینة الرجال، ولیست من : واختلفوا في ھذا االستثناء، قالوا

 فھذا نص یدل على أنھ ال یجوز لھا أن تلبس الحلي، والفضة من) وال الحلي: (ولكن ھذا ضعیف؛ ألن النبي صلى هللا علیھ وسلم نص فقال
ًسا أو جواھر أخر، كل ذلك تتقیھ المرأة ًالحلي، ولذلك ال یجوز لھا أن تلبس كل ما یصدق علیھ أنھ حلي سواء كان ذھبا أو فضة أو ألما

  .وتجتنبھ
 
 
 
 

 الكحل األسود
 
 

 ثبت عنھ -كما في الصحیحین من حدیث أم سلمة رضي هللا عنھا وأرضاھا-ألن النبي صلى هللا علیھ وسلم ]. وكحل أسود: [قال رحمھ هللا
إن وضع الكحل یزید من جمال : قال العلماء. أنھا تشتكي عینھاعلیھ الصالة والسالم أنھ منع أن تكتحل المرأة المحتدة، وقد اشتكت إلیھ 

ھذا خاص بالصبغ فإنھا تضمد : العین، وھو زینة من الزینات، لكن رخص في وضعھ في اللیل ومسحھ في النھار عند وجود الضرر، وقیل
. لكل زمان ما یعرف في بیئتھ وزمانھ أنھ زینة: حالھذا نوع من أنواع الزینة، على كل ] ال توتیا: [قال رحمھ هللا. بھ في اللیل دون النھار

ما كان من الثیاب ]. ًوأبیض ولو كان حسنا: [قال رحمھ هللا. فال تضع النقاب؛ ألنھ یزید من جمال المرأة وزینتھا]. وال نقاب: [قال رحمھ هللا
، استثناء، ...)وال نقاب ....ال توتیا(ا من زیادة البھاء والجمال، البیضاء والصفراء، واأللوان الباھتة البراقة الجمیلة منعت منھا المرأة؛ لما فیھ

تتقي : وقال بعض العلماء. ال یحظر علیھا لبس النقاب، وال یحظر علیھا لبس األبیض: وھو إخراج بعض ما یتناولھ اللفظ، وال نقاب أي
إن :  علیھ وسلم نھى المرأة المحتدة أن تلبس المعصفر، وقالوااألبیض والثیاب الباھتة الصفراء الجمیلة، والسبب في ذلك أن النبي صلى هللا

ًھذا أصل في المنع من الثیاب البراقة والجمیلة، واألصل عند العلماء أن الثیاب الجمیلة والبراقة تمنع منھا، وكذلك المنقوشة نقشا یلفت النظر 
د، لكن األبیض خفف فیھ بعض العلماء كما أشار المصنف رحمھ هللا، ویزید من زینتھا وحسنھا تمنع منھا وال یجوز لھا أن تلبسھا في الحدا

لكن من حیث األصل العام فالثیاب البراقة والبیضاء الجمیلة ال . تتقي األبیض؛ ألنھ یزید من الجمال وھو من خیر الثیاب: وبعض العلماء قال
 -رحمھ هللا-المصنف   الزینة، أما أن تكون بیضاء خالصة فاختارشك أنھا تلفت النظر، مثل الحریر، أي أنھا تكون بیضاء لكن فیھا نوع من

وبعض العلماء منع من الثیاب البراقة كالصفراء والبیضاء الجمیلة التي تكون خامتھا ملساء جمیلة تلفت النظر فال تلبسھ المرأة . الجواز
 .المحتدة لما فیھ من الزینة والجمال

 
 
 
 

 العدة في بیت الزوجیة
 
 

ًمتاعا : وتجب عدة الوفاة على المرأة المحتدة في المنزل، ولذلك قال تعالى]. وتجب عدة الوفاة في المنزل حیث وجبت: فصل: [هللاقال رحمھ  َ َ
ٍإلى الحْول غْیر إخراج  َ َ َْ ِ َِ ِ ْ تنسخ فأمر المعتدة في عدة الوفاة أال تخرج من بیت الزوجیة، وقد نسخت ھذه اآلیة بالنسبة للمدة ولم ] 240:البقرة[َ

امكثي : (بالنسبة لحكم عدم الخروج، وألن النبي صلى هللا علیھ وسلم قال لـفریعة بنت مالك بن سنان رضي هللا عنھا لما توفي عنھا زوجھا
فأمرھا بلزوم البیت، وأنھا ال تخرج، ولذلك أجاز النبي صلى هللا علیھ وسلم ) في بیت زوجك الذي جاءك فیھ نعیھ حتى یبلغ الكتاب أجلھ

  .لمرأة أن تخرج من حاجة، وإال فإنھ ال یجوز لھا الخروج في حال الحدادل
 

 حكم التحول من بیت الزوجیة في الحداد
 
 

ًفإن تحولت خوفا أو قھرا أو بحق انتقلت حیث شاءت: [قال رحمھ هللا مثل أن تكون ) ًخوفا(الزوجیة  انتقلت من بیت: یعني) فإن تحولت]. (ً
ھل إذا : ى أن یأتیھا من یؤذیھا في عرضھا، أو یأتیھا السبع، فحینئٍذ یجوز لھا أن تتحول، واختلف العلماءمع زوجھا في صحراء، ویخش

: أننا إذا قلنا: وفائدة ھذا الخالف: تحولت تنظر إلى أقرب مكان بالنسبة لبیت الزوجیة، أم أنھا إذا تحولت حل لھا أي مكان؟ وجھان للعلماء
 فھي ضعیفة وفي مكان منفرد لیس فیھ أحد، وكان -ًمثال- في ضاحیة من ضواحي مكة، وخافت من البیت تنظر أقرب مكان لو أن امرأة 

تنتقل إلى أقرب مكان فإنھا تنتقل إلى مكة، : معھا زوجھا یقوم علیھا، ثم لما توفي عنھا زوجھا خافت، وخشي علیھا ففي ھذه الحالة إذا قلنا
ومنھم . تنتقل إلى أقرب مكان؛ ألنھ إذا تركت ھذا المكان فینظر إلى أقرب مكان یمكن أن تحتد فیھویلزمھا أن تحد في مكة على القول بأنھا 
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إن الزكاة تختص بالموضع الذي فیھ المال، فھل إذا : إذا قلنا: منھا: تخیر، فیجوز لھا أن تنتقل إلى أي مكان، وھذه المسألة لھا نظائر: من قال
المال ھل ینتقل إلى أقرب مكان إلیھ أم أنھ یخیر في جمیع األمكنة؟ ھذه المسألة لھا قاعدة عند العلماء ًلم یجد فقیرا في المكان الذي فیھ 

رحمھم هللا، والذي اختاره بعض العلماء أنھ إذا قویت الشبھة من أن مقصود الشرع القرب نظر إلى األقرب، وأما إذا كان األمر على 
إنھا تنتقل إلى أي مكان : أن ینتقل إلى الكل على حد سواء، وبناء على ھذا فإنھ یقوى ھنا أن یقالاإلطالق فإنھ إذا تخلف المقید حل للمكلف 

ًسواء كان قریبا من بیت الزوجیة أو بعیدا، مثال ً لو كان عندھا قریب قریب من الموضع الذي توفي فیھ زوجھا، وقریب في موضع آخر : ً
أن تقھر بالقوة ). ًأو قھرا. (ھا أن تنتقل إلى القریب على حد سواء، وال تلزم بواحد منھمبعید، فإنھ یجوز أن تنتقل إلى البعید، ویجوز ل

رجل   كأن یكون ھناك شحناء، وتكون امرأة تزوجھا-نسأل السالمة والعافیة-ال تجلسي في ھذا البیت، ویقع بعض األحیان : والكره، یقال لھا
 فإذا توفي الزوج الذي -وھذا الكالم یقع مع اختالف البیئات واألعراف والتقالید- منھا وھي لیست بقریبة، وجاءت إلى أقرباء الزوج فغاروا

نرید أن نبیع البیت، ونرید أن نتصرف : كان یحفظھا تسلط علیھا أھل زوجھا فقھروھا وأجبروھا بالقوة أن تخرج من بیت الزوجیة، وقالوا
ْإال مْن أكره وقلُبُھ : الخروج، فإن اإلكراه یسقط التكلیف؛ ألن هللا تعالى یقولفإذا غلبت بقوة وقھر وأكرھت على . في البیت ویخرجونھا َ َ َ َِ ْ ُ َّ ِ

ُِمطمئن باإلیمان  َِ َِ ٌّ ِ مثل أن ). أو بحق. (فأسقط هللا باإلكراه الردة وھي أعظم شيء، فمن باب أولى أن یسقط ما دونھ مثل الحداد] 106:النحل[ْ
ًھذا البیت اسكنھ ما دمت حیا، فجاء وسكن في البیت، وسكنت معھ زوجتھ ثم توفي، : لھ شخصتحتد في بیت لیس لزوجھا، وإنما قال 

 فالزوجة في البیت، والرجل یرید بیتھ، والبیت لیس ببیت الزوج، فحینئٍذ تخرج من البیت بحق؛ ألن البیت بیتھ لھ الحق أن یخرجھا، ولھ
وھكذا لو انتھت األجرة، كما لو كان . مالھ وحقھ، وما على المحسنین من سبیلالحق أن یبقیھا، فإن أبقاھا ففضل وكرم، وإن أخرجھا ف

ًمستأجرا فمكثت شھرا، ثم انتھت اإلجارة، فقال صاحب البیت أنھا ال تنظر إلى أقرب : أي). انتقلت حیث شاءت. (اخرجي؛ فإنھا تخرج: ً
  .مكان للبیت الذي جاءھا فیھا النعي

 
 
 
 

 لحاجةحكم الخروج أثناء الحداد ل
 
 

ًولھا الخروج لحاجتھا نھارا ال لیال: [قال رحمھ هللا ًولھا أن تخرج لرزقھا وحاجتھا نھارا، مثل أن تكون عندھا عمل أو وظیفة، أو تحتاج ]. ً
فإنھا تخرج، إلى كسب المعیشة لھا وألوالدھا؛ ألن النبي صلى هللا علیھ وسلم أذن للمرأة أن تخرج تترزق وتنفع أوالدھا، فإذا احتاجت لذلك 

  .وال بأس بذلك في النھار، ثم في اللیل تأوي إلى بیت الزوجیة وتحتد فیھ
 

 حكم ترك الحداد
 
 

وإن تركت اإلحداد أثمت؛ ألن هللا أمرھا أن تحتد، فإذا لم تمتثل ما أمرت بھ أثمت إذا كانت ]. وإن تركت اإلحداد أثمت: [قال رحمھ هللا
 وكذلك لو كانت غیر عالمة بوفاة زوجھا، كأن یتوفى عنھا زوجھا وتمكث أربعة أشھر بعد الوفاة ولم یأتھا عالمة، وإذا كانت جاھلة لم تأثم،

 تطیبت أثناء الحداد - ًمثال-خبر، ثم یأتیھا الخبر بعد سنة فال شيء علیھا، لكن إذا قصدت وعلمت فإنھا آثمة، وال یلزمھا أن تقضي فلو أنھا 
من عصى هللا ورسولھ فإنھ یخشى علیھ، فإن المعاصي برید إلى ما ھو أعظم، ولربما استدرج صاحبھا إلى ولبست جمیل الثیاب فھي آثمة، و

  .الكفر والعیاذ با
 

 انتھاء عدة الحداد
 
 

تنعت سواء علمت أو لم تعلم، فإذا مضى الزمان علیھا فإنھا ال تلزم بقضاء ما فرطت فیھ وام]. وتمت عدتھا بمضي زمانھا: [قال رحمھ هللا
  .فیھ من األیام التي خلت

 
 
 

  باب االستبراء-شرح زاد المستقنع 
حرصت الشریعة على حفظ األنساب وعدم اختالطھا، ومن ھذا أنھا ألزمت من اشترى أمة أو سباھا أن یستبرئ رحمھا حتى یتأكد من 

 .خلوھا من الحمل فال تختلط األنساب
 وجوب استبراء اإلماء

 
 



 2376 

من ملك أمة یوطأ مثلھا من صغیر وذكر وضدھما حرم علیھ وطؤھا : باب االستبراء: [یم قال المصنف رحمھ هللا تعالىبسم هللا الرحمن الرح
من ملك أمة، فخرج حكم الزواج؛ ألنھ ھنا سیتكلم على استبراء اإلماء، واإلماء ھن ) من ملك أمة یوطأ مثلھا]. (ومقدماتھ قبل استبرائھا

 یكون بالجھاد في سبیل هللا عز وجل، فإذا حصل الجھاد الشرعي، وأخذ األسرى من الكفار فإن اإلمام من الرقیقات، وھن من السبي الذي
والرق ال . حقھ أن یضرب الرق على ھؤالء األسرى وینظر المصلحة، إن شاء ضرب رقابھم، وإن شاء فادى، وإن شاء ضرب الرق علیھم

أن المشرك : لرق لكل من كفر با عز وجل، والسبب في ذلك والحكمة منھ واضحةیختص بلون، وال بجنس، وال بطائفة في اإلسالم، فا
َولقد كرْمنا بني آَدم : ومن ضاد العقیدة وخرج عن الدین واإلسالم والتوحید نزل إلى مستوى ھو أردأ من مستوى البھیمیة؛ ألن هللا یقول ِ ََّ ََ َ َْ َ

ِومْن ُیھن هللا فما لُھ مْن : ً تكریم هللا عز وجل فأصبح مھانا بإھانة هللا كما قال تعالى، لكن إذا كفر با عز وجل فإنھ خالف]70:اإلسراء[ َ َ َ ََ ُ َّ ِ ِ
ٍُمكرم  ِ ُّإْن ُھم إال كاألنعام بْل ُھم أضل : ، وھذه اإلھانة راجعة إلى قول هللا سبحانھ وتعالى]18:الحج[ْ َ َ ََ ْ ِْ ْ َ َ َّ ِ إنھم لما كفروا : أي] 44:الفرقان[ِ

ً یوحدوا هللا عز وجل، وصرفوا حق هللا لخلقھ أیا كان، ولو كان لصالح أو طالح أو عظیم أو صغیر فإنھم قد أشركو مع هللا وأشركوا ولم
ًتعالى هللا عما یقول الظالمون علوا كبیرا-غیره  ْ ونزلوا إلى مستوى أھون وأحقر عند هللا عز وجل وعند عباده المؤمنین من البھیمة، إْن ُھم -ً ِ
َإال ك َّ ُّاألنعام بْل ُھم أضل ِ َ َ ََ ْ ِ ْ ، فكان من حق اإلمام في اإلسالم أن یضرب علیھ الرق؛ ألنھ خرج عن تكریم هللا عز وجل لھ حینما ]44:الفرقان[َ

األلوان، وال أعطاه العقل الذي یدلھ على وحدانیة هللا ویھدیھ، فكفر بذلك وأنكره، فنزل ھذه المنزلة السیئة التي تلیق بمثلھ، فاإلسالم ال یمیز ب
باألحساب، وال باألنساب، وال بالمدن وال بالقرى، وال باألقطار، وال باألمصار، فكل من كفر هللا وضاد هللا عز وجل، وحاد هللا ودینھ 

لو وإذا أخذ األسارى وضرب علیھم الرق قسم ھذا السبي بین المجاھدین، ف. وشرعھ فإنھ إذا حكم بكفره وقاتل المسلمین ضرب علیھ الرق
ًأخذ رجل امرأة سبیا في الجھاد في سبیل هللا عز وجل فھذا جائز بإجماع العلماء، ونصوص الكتاب والسنة فیھ واضحة ظاھرة، فإذا أخذت 
ًھذه المرأة ملكا للیمین، وأراد أن یطأھا فال یجوز لھ أن یطأھا حتى یستبرئھا، ولذلك لما أخذت المسبیات في غزوة أوطاس وقام الرجل یرید 

أیرید أن یلم بھا؟ والذي نفسي بیده لقد ھممت أن ألعنھ لعنة تدخل معھ : (ن یدخل على مسبیتھ وقد ظھر بھا الحمل، قال علیھ الصالة والسالمأ
فھذا یدل على أنھ ال یجوز أن یطأ األمة حتى یستبرئھا؛ ألنھ في ھذه الحالة یخلط بین مائھ وماء زوجھا الذي كان معھا قبل أن ) في قبره

إن كان مثلھا یوطأ فالبد من : ؤخذ رقیقة؛ ألن نساء الكفار یؤخذن وھن حوامل ویؤخذن وھن مستبرئات وغیر ذلك، فعلى كل حالت
ألنھا إذا كانت ) من كان یؤمن با والیوم اآلخر فال یسقي ماءه حرث غیره: (استبرائھن، ولذلك بین النبي صلى هللا علیھ وسلم حرمتھ فقال

من ملك أمة یوطأ . ( ووطئھا فإنھ كمن سقى ماءه ومنیھ لحرث غیره، فھذا أصل عند العلماء رحمھم هللا في استبراء اإلماءًحامال من غیره
من صغیر . (استبراء الرحم؛ فإذا بلغت عنده سن الوطء، فحینئٍذ یجوز لھ أن یطأھا؛ ألن البراءة معلومة باألصل: ألن القضیة ھي). مثلھا

مادامت العلة ھي خوف اختالط : ًكبیرا فإنھ ال یجوز لھ أن یطأھا؛ وقد یقول قائل ًإذا اشتراھا وملكھا صغیرا كان أو: یعني). وذكر وضدھما
. ًھذا عام شامل للصغیر والكبیر والذكر أیا كان) من ملك: (یمنع الصغیر كما یمنع الكبیر من وطئھا فقولھ: الماء، فلو اشتراھا صغیر؟ نقول

حرم علیھ أن یطأ ھذه األمة، وحرم علیھ أن یستمتع بالمقدمات حتى یستبرئھا، والبراءة المراد ). دماتھ قبل استبرائھاحرم علیھ وطؤھا ومق(
خلو الرحم من الحمل من زوجھا الذي كان معھا قبل، وھكذا لو اشتراھا من غیره؛ ألنھ ربما وطئھا األول الذي كانت عنده، فلربما : بھا

قبلت، : وھبتك جاریتي، قال:  قال لھ- الشراء أو الھبة-ئ األمة سواء كان ذلك في السبي أو كان بملك الیمین حملت منھ، فالبد أن یستبر
  .ًفأصبحت ملكا لھ، فال یجوز لھ أن یطأھا حتى یستبرئھا

 
 استبراء الحامل بوضعھا

 
 

؛ ألن هللا )الحامل بوضعھا) :، وتثبت براءة الرحم، فقالشرع رحمھ هللا في بیان بم تكون البراءة]. واستبراء الحامل بوضعھا: [قال رحمھ هللا
َّوأْوالت األْحمال أجلُھن أْن یضْعن حْملُھن : تعالى یقول ََّ َ َ َ َ َ َ ََ َُ ِ َ ُ ، فبین أن براءة رحم المرأة في عدتھا بوضع الحمل، فھذا أصل عند ]4:الطالق[ُ

  .العلماء رحمھم هللا أن الحامل عدتھا وضع الحمل
 

 تحیض بحیضةاستبراء من 
 
 

وإذا كانت تحیض فإنھا تستبرئ بحیضة، وھذا فیھ قضاء الصحابة رضوان هللا علیھم، وفیھ بعض ]. ومن تحیض بحیضة: [قال رحمھ هللا
إذا استبرأت بحیضة حل لھ بعد ذلك أن یطأھا على االستبراء : األحادیث المرفوعة إلى رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم، وعلى كل حال

عند الحنابلة رحمھم هللا؛ ألنھم یرون أن القرء األصل فیھ أنھ متعلق بالحیضات، فتكون عندھم البراءة بالحیض كما ھي في الطالق، بحیضة 
  .كما أنھ في الطالق تكون البراءة بالحیضات، فكذلك في االستبراء: أي
 

 استبراء اآلیسة والصغیرة بشھر
 
 

األمة التي اشتراھا آیسة كبیرة سن، وبلغت سن اإلیاس وانقطع معھا الحیض  وإذا كانت]. شھرواآلیسة والصغیرة بمضي : [قال رحمھ هللا
فإن عدتھا واستبراءھا یكون باألشھر، فإذا كانت العدة ثالثة أشھر لكل حیضة شھر، فكذلك إذا كانت البراءة بحیضة فإنھا تكون بشھر واحد، 

  .ًلك یطؤھا، وإذا اشترى آیسة من الحیض یستبرئھا شھرا كذلكًفإذا اشترى صغیرة فإنھ یستبرئھا شھرا ثم بعد ذ
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 األسئلة

 
 
 
 

 حكم الحداد للقواعد من النساء
 
 

الحكم في وجوب الحداد شامل للنساء سواء كن كبیرات : لو كانت المرأة من القواعد ھل تنطبق علیھا أحكام الحداد كاملة؟ الجواب: السؤال
رنا في النصوص الواردة في كتاب هللا وسنة النبي صلى هللا علیھ وسلم، حیث لم تفرق بین كبیر وال أو صغیرات، فھذا أصل عام كما ذك

صغیر، والحكم واألصل في ھذا أنھ یشمل الجمیع، وال یختص بالبعض دون البعض، ولیس ھناك دلیل یدل على تخصیص البعض دون 
  .البعض في ھذه المسألة، وهللا أعلم

 
 
 
 

  السواد في الحدادحكم التقید بلباس
 
 

ًما حكم لبس النساء في مدة اإلحداد لباسا واحدا مثل األسود خاصة، ھل ھذا یجوز؟ الجواب: السؤال التقید باألسود ھذا محدث وبدعة، بل : ً
ھا زینة، فلبس السواد ھناك أنواع من األسود تكون جمیلة، وال یكون بھا الحداد ألن: ًإن األسود قد یكون جمیال، یعني: إن بعض العلماء یقول

في الحزن من المحدثات والبدع، فالمرأة تلبس ما تیسر لھا من الثیاب التي ال زینة فیھا، ولیس ھناك نص وارد عن النبي صلى هللا علیھ 
اللتھم؛ ألن ھذا وسلم بتكلف السواد وشراء السواد، ویا لیت أن ھذه العادة الممقوتة المذمومة تقطع بالصالحات والخیرات وتوجیھ الناس ود

ِ بعض األحیان یكون فیھ نوع من الزینة والجمال، فھذا كلھ محدث وبدعة؛ والمشكلة أن المرأة لو دخل -كما قلنا-لیس لھ أصل، والسواد  ُ
 أنھ بدعة، دخلت في ثوبھا ھذا، وھذا ال شك علیھا في حداد وھي غیر البسة للسواد ألنكرت النساء ذلك؛ ألنھن یعتقدن أنھ ال حداد إال إذا

وعلى كل حال فال یجوز اعتقاد أمر لم یدل علیھ دلیل من الشرع، فھذا من البدع والمحدثات، وفي الحداد كثیر من البدع المحدثات التي ما 
ھ أنزل هللا بھا من سلطان، وكل ما خالف نص الكتاب والسنة وما كان علیھ السلف الصالح في األمة وخالف إجماعھم فإنھ یرد على صاحب

ًكائنا من كان، سواء كان ذلك في الملبوسات، أو في طریقة العزاء، وطریقة الحداد، كل ھذا إذا خالف شرع هللا عز وجل، وجاء بالضیق 
وآخر دعوانا أن الحمد  رب . والحرج خالف الیسر الذي یسر هللا بھ على عباده فإنھ یرد، وبینھ الناس على أنھ ال أصل لھ في شرع هللا

  .ینالعالم
 
 
 
 

 [1[ كتاب الرضاع -شرح زاد المستقنع 
والمعامالت في اإلسالم حظیت بتفصیل دقیق ینظم للعباد شئونھم، والرضاع .. بین هللا سبحانھ وتعالى ما یصلح الناس في معادھم ومعاشھم

بتھا النسب، غیر أنھ ال یثبت التوارث، وھو من األمور التي تؤثر في العالقات االجتماعیة، إذ بھ تثبت المحرمیة وغیرھا من األمور التي یث
  .من المسائل التي ینبغي عدم تجھاھھا أو التساھل فیھا

 تعریف الرضاع وحكمھ
 
 

بسم هللا الرحمن الرحیم الحمد  رب العالمین، والصالة والسالم األتمان األكمالن على خیر خلق هللا أجمعین، وعلى آلھ وصحبھ ومن سار 
 في كتاب الرضاع، وھذا -رحمھ هللا-شرع ]. كتاب الرضاع: [فیقول المصنف رحمھ هللا تعالى: أما بعد.  إلى یوم الدینعلى سبیلھ ونھجھ

ًالكتاب ھو أحد الكتب المتعلقة بكتاب النكاح؛ ألن كثیرا من المسائل واألحكام التي تتعلق بالرضاع مرتبطة بأحكام النكاح؛ ولذلك یعتني 
. ًھو مص الثدي سواء خرج منھ القلیل أو الكثیر من اللبن: والرضاع في لغة العرب. ذكر ھذا الكتاب في ھذا الموضع ب-رحمھم هللا-العلماء 

: وھذا التعریف المراد بھ. مص مخصوص من شخص مخصوص، من موضع مخصوص، على صفة مخصوصة: والمراد بھ في الشریعة
ًأن الرضاع ال یمكن أن یحكم بكونھ رضاعا شرعیا إال  ًسواء كان من الذكور أو كان . َإذا كان من شخص مخصوص، وھو من دون الحولینً

-البد أن یكون الرضاع في الحولین، واختلف فیما زاد عن الحولین إلى الستة أشھر إذا لم یفطم الصبي، فمن أھل العلم : ًمن اإلناث، إذا
ما قارب تمام : ومنھم من تسامح في الشھر والشھرین، أي.  فیھا بمؤثر الحولین لیس الرضاع-بعد: أي-الستة األشھر :  من قال-رحمھم هللا
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ِوالوالَدات ُیْرضْعن أْوالَدُھن حْولْین : الحولین، ولكن الذي دل علیھ القرآن أن األصل في الرضاعة أن تكون في الحولین؛ ألن هللا تعالى یقول َ َ َ َ ََّ ِ َِ ُ ْ
َّكاملْین لمْن أراَد أْن ُیتم الر ِ ِ َِّ َ ََ َ ِ َ َضاعةَ َ ًوحْملُھ وفصالُھ ثالثون شْھرا : ، وقال تعالى]233:البقرة] َ َ َ َ َ َ َُ َ ُ فقد یكون للحمل ستة أشھر، ]. 15:األحقاف[ُِ

لكن ال یمنع ھذا أن یقع الرضاع من الكبیر، وذلك في مسألٍة مخصوصة، وھي أن یكون الشخص قد تربى . ًوأربعة وعشرون شھرا للرضاع
بیت الجیران، أو بیت عمھ، أو بیت خالھ، فزوجة العم وزوجة الخال :  یكون بینھ وبینھم قرابة أرحام، مثلونشأ في بیت من البیوت وال

وحینئذ . فینشأ بینھم كواحد من أوالدھم، ثم یكبر، فإذا كبر فإنھم في الغالب ال یتحرجون منھ، بل یعتبرونھ كواحد من أوالدھم. لیست بمحرم
َُیشرع لمثل ھذا   أن ترضعھ زوجة العم، أو زوجة الخال، لحدیث سالم مولى أبي حذیفة رضي هللا عنھ، وذلك أن النبي صلى -ًدفعا للحرج- ْ

ً أن سالما كان عندھا كواحد من أوالدھا، وأنھ لما كبر - وھي سھلة بنت الحارث رضي هللا عنھا-هللا علیھ وسلم اشتكت لھ زوجة أبي حذیفة 
فأثبت علیھ ). ًأرضعیھ خمسا تحرمي علیھ: (فقال علیھ الصالة والسالم. من دخولھ ج ویتضایقوكأنھ یتحر. ًوجدت في نفس زوجھا شیئا

إن األصل في الرضاع أن یكون في الحولین فما : فنعقب على التعریف ونقول: ًإذا. الصالة والسالم الرضاعة للكبیر في مسألة مخصوصة
ًمسائل الخاصة كما تقدم، وكذا فیما زاد عن الحولین قریبا كالشھر والشھرین إلى دون، وأما بالنسبة لما زاد عن الحولین فیفتى فیھ في ال

أنھ صار یغتذي بغیر اللبن، لكن اإلشكال :  فإذا حصل فطام في الحولین فال إشكال، بمعنى- كما ذكرنا أنھ قول لبعض العلماء- نصف السنة 
.  وغیرھم-رحمة هللا علیھم- ذا ھو الذي وقع فیھ الخالف بین الحنفیة والمالكیة ًإذا بلغ الحولین وأتمھما، ولكنھ ال یزال رضیعا لم یفطم، فھ

ًمن أھل العلم من یخص الرضاع بمص الثدي كالظاھریة، وال یرون رضاعا بغیر مص الثدي، حتى أنھم ) على صفة مخصوصة: (وقولنا
وشرب منھ الصبي فال یوجب ثبوت األحكام  - زمانناكالرضاعة الموجودة في-لو أن اللبن وضع في إناء أو وضع في زجاجة : یقولون

وإذا شرب من اإلناء فإنھ یسد بھ الجوع، . المتعلقة بالرضاع، وھذا ضعیف؛ ألن النبي صلى هللا علیھ وسلم أثبت أن الرضاعة من المجاعة
. نشز العظم وینبت اللحم، كالرضاع المباشروأثبت أن الرضاع یفتق األمعاء، وأنھ ینشز العظم وینبت اللحم، والرضاع إذا كان من اإلناء ی

ال فرق بین أن یكون الرضاع بالمص، وبین أن یكون بالشرب من اإلناء، ثم العبرة في الرضاع بالوصول إلى الجوف، فلو : وبناء على ذلك
ستوي في ھذا أن یكون وی. ، فإنھ یثبت الرضاع)الوجور(صب في حلقھ وھو : ، أو أوجر أي)السعوط(أنھ قطر في أنف الصبي وھو كـ

ًمصا، أو یكون من األنف كالسعود، أو یكون وجورا، أو لدودا ً ًثم كذلك أیضا یتبع ھذا ما لو صار لبن المرأة جبنا، أو خلط لبن المرأة بغیره . ً ً
والعبرة .  صفة مخصوصةعلى: وشربھ الصبي، فإنھ یؤثر وتحدث المحرمیة؛ ألنھ یسد الجوع وینبت اللحم وینشز العظم، ھذا بالنسبة لقولنا

خمس رضعات : (لقولھ علیھ الصالة والسالم. في ھذا الرضاع أن یكون بالعدد المؤثر، وھو خمس رضعات، كما سیأتي إن شاء هللا
كان فیما أنزل على رسول : (وقول عائشة رضي هللا عنھا). ًأرضعیھ خمسا تحرمي علیھ: (ولقولھ علیھ الصالة والسالم) معلومات یحرمن

والرضاع ).  صلى هللا علیھ وسلم عشر رضعات معلومات یحرمن، فنسخن بخمس، فتوفي رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم وھن مما یتلىهللا
َّوأمھاتكم الالتي أْرضْعنكم وأخواتكم من الر: األصل في ثبوتھ وثبوت أحكامھ دلیل الكتاب والسنة واإلجماع، قال هللا تعالى ِ ِ ََّ َ َ َ َ َْ ْ ُُ ُ ُ ُ َُ ََ َ َّ ِضاعة ُ َ َ

، وھذا في سیاق ذكر المحرمات، فأثبت التحریم لألصول والفروع والحواشي فدل على أن الرضاع مؤثر، وكذلك دل على ]23:النساء[
َّوالوالَدات ُیْرضْعن أْوالَدُھن : مشروعیة وجواز الرضاع قولھ تعالى ِ َِ َ َ َُ ُفإْن أْرضْعن لكم فآت: ، وقولھ تعالى]233:البقرة[ْ َُ َْ َ َ َ َ َّوُھن أُجورُھن ِ ََّ ُ

كما في الصحیحین من -: ، إلى غیر ذلك من اآلیات، وكذلك دلت السنة الصحیحة عن رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم، ومنھا]6:الطالق[
س وكذلك حدیث أم المؤمنین عائشة رضي هللا عنھا في الرضعات الخم) یحرم من الرضاع ما یحرم من النسب: ( أنھ قال- حدیث ابن عباس 

إنھا أرضعتھ ھو وزوجتھ، : أن امرأة جاءتھ وقالت: ( وفیھ-في قصتھ مع زوجتھ-وحدیث عقبة بن الحارث رضي هللا عنھ وأرضاه . المتقدم
فأثبت أن !) كیف، وقد قیل؟: فقال لھ الرسول صلى هللا علیھ وسلم! كیف؟! یا رسول هللا: فأمره النبي صلى هللا علیھ وسلم بفراق زوجتھ فقال

ًاع تأثیرا، وأثبت أنھ یحرم، وجاء ذلك صریحا في الحدیث الذي ذكرناه للرض ). یحرم من الرضاع ما یحرم من النسب: (-وھو متفق علیھ-ً
حرمة نكاح ) بالحرمة(ثبوت الحرمة، والمراد : فھذا یدل على أن الرضاع مؤثر، وأنھ تترتب علیھ األحكام الشرعیة من ثبوت أمرین، أولھما

ًالمحرمیة، وھذا إذا كان على الصفة المعتبرة، فتصبح من ارتضع منھا لھ أما، وفروعھا إخوانا وأخواٍت للمرتضع،  ثبوت: نيوالثا. المرأة ً
في ھذا الموضع سأذكر لك جملة من األحكام والمسائل التي : أي). كتاب الرضاع: (یقول رحمھ هللا. وھكذا بقیة األحكام المتعلقة بالرضاعة

  .تتعلق بالرضاع
 

 یحرم من الرضاع ما یحرم من النسب
 
 

ھذه الجملة ھي قطعة من حدیث رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم المتفق على ]. یحرم من الرضاع ما یحرم من النسب: [قال رحمھ هللا تعالى
ًكثیرا من المسائل واألحكام صحتھ، وھي قاعدة عند العلماء وأصل عند أھل العلم، قاعدة فرعت علیھا فروع كثیرة، وأصل رد العلماء إلیھ 

 صلوات هللا وسالمھ علیھ، فقد أوتي جوامع الكلم حتى أن الجملة الواحدة یتفرع - بأبي ھو وأمي-المتعلقة بالرضاع، وھذا من بلیغ كالمھ 
أنھ : ن الرضاع یحرم، أيأ: ًأوال: َّبین) یحرم من الرضاع ما یحرم من النسب: (وقولھ علیھ الصالة والسالم. عنھا ما ال یحصى من المسائل

أنھ أثبت المحرمیة، فكما أن النسب یثبت المحرمیة، فكذلك الرضاع : ًثانیا. یوجب التحریم في النكاح، وقد تقدم أن القرآن قد نص على ھذا
ة والتشریك في الحكم یدل على المساوا) یحرم من الرضاع ما یحرم من النسب: (في قولھ علیھ الصالة والسالم: ًثالثا. یوجب ثبوت المحرمیة

من جھة التحریم، ال من جھة بقیة األحكام؛ فال یحصل التوارث في الرضاع، فاألم التي أرضعت ال ترث كما ترث األم من النسب، وإنما 
الرضاع، إن األم من : ومن ھنا قال بعض العلماء. یحرم، وھذا یدل على اختصاص الحكم بالحرمة والمحرمیة دون بقیة مسائل األحكام: قال

والقرابة من الرضاع، لیس لھم في الحق من الزیارات وصلة الرحم ما للنسب؛ ألن رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم خص الرضاع بثبوت 
الحرمة والمحرمیة، فدل على أنھ ال یشابھ النسب من كل وجھ، ولكن ھذا ال یمنع اإلحسان، فإن رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم لما أخذت 

 وكان ینبغي قسمتھا بعد انتھاء -غنیمة حنین- األسر، وكان فیھم بنو سعد، فإن النبي صلى هللا علیھ وسلم امتنع من قسمة الغنیمة  فيھوازن 
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؛ ألن - كما ذكر بعض أھل العلم رحمة هللا علیھم واختاروه-الغزوة، ولكن أخر ذلك إلى أن فتح الطائف، ثم رجع بعد فتح الطائف وكل ھذا 
هللا علیھ وسلم قصد أن ال یبادر بأذیتھم لمكان الرضاعة التي في بني سعد، من أجل أن یأتوا إلیھ علیھ الصالة والسالم قبل أن النبي صلى 

تقسم الغنائم، فلما تأخر ھذا التأخیر ولم یكلموه عمد علیھ الصالة والسالم إلى القسم، فلما رجع إلى الجعرانة وقسمھ فزعوا إلیھ علیھ الصالة 
امنن علینـا رسول هللا في كـرم فإنك المـرء نرجـوه وننتظر امنن على نسوة قد كنت ترضعھا إذ : م بعد هللا عز وجل فقال شاعرھموالسال

إن الالئي في الحظائر، ما ھن إال ! وهللا! یا رسول هللا: (فوك یملؤه من محضھا الدرر فخشع علیھ الصالة والسالم، ولما قام خطیبھم، وقال
، فأحسن )ما كان لي ولبني ھاشم فھو لكم: (، فكاد أن یبكي علیھ الصالة والسالم وقال)خواتك من الرضاعة وخاالتك من الرضاعةأمھاتك وأ

فال یمنع ھذا أن األم . علیھ الصالة والسالم ورد اإلحسان بأفضل منھ، وما كان علیھ الصالة والسالم إال كذلك، فإنھ یقابل الحسنة بأحسن منھا
ة یكون لھا حق اإلحسان والتفقد، وإذا احتاجت أن یسد حاجتھا وأن ال یقطعھا من خیر وبر؛ فذلك ال شك أنھ من رد المعروف من الرضاع

وھذا ) یحرم من الرضاع ما یحرم من النسب: (یقول المصنف رحمھ هللا). ًمن صنع إلیكم معروفا فكافئوه: (فقد قال علیھ الصالة والسالم
نبغي للعالم والفقیھ ومن یعلم الناس أن یحرص على االلتزام بالكتاب والسنة، وأنھ متى أمكن التعبیر بنص القرآن أدب مع السنة، وھكذا ی

ًوالسنة فذلك أتم وأعظم أجرا، وھو دلیل صادق على فقھ العالم؛ ألنھ إذا قدم كتاب هللا وسنة رسولھ قدم ما حقھ التقدیم، دون أن یكون لھ 
ولذلك ھذه المتون الفقھیة تسایر النصوص، وتمشي مع النصوص ). یحرم من الرضاع ما یحرم من النسب) :فضل في ذلك، فقال المصنف

ًالشرعیة، وإن كانت ال تأتي بالحدیث نصا، ألنھا لم تتخصص في روایة حدیث رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم، وإنما دلت على ما جاء عن 
: بسبب الرضاع، فمن: یعني) یحرم من الرضاع: (وقولھ.  وسنة النبي صلى هللا علیھ وسلمرسول هللا صلى هللا علیھ وسلم في كتاب هللا

ْمما خطیئاتھم : ، وقولھ تعالى)إنما الماء من الماء: (كقولھ. سببیة ِ ِ ِ َّ َِ یحرم من : (الجھة أي: المراد بھا: وقیل. بسبب خطیئاتھم: أي]. 25:نوح[َ
ًوسمي النسب نسبا؛ ألن اإلنسان . نسب الشيء إلى فالن، إذا أضافھ إلیھ: اإلضافة، یقال: نسب، وال)جھة الرضاعة ما یحرم من جھة النسب

وكلھ مبني . وعم فالن. خال فالن: ًمحمد بن علي بن صالح مثال، فھذه إضافة، فالنسب ال بد فیھ من اإلضافة، ویقال: یضاف إلى ذویھ، فیقال
التحریم من جھة النسب؛ فتحرم األم من الرضاعة، : ًأوال: ت عن ھذا الحدیث عدة مسائلوتفرع. القرابة: والمراد بالنسب. على اإلضافة

والبنت من الرضاعة، واألخت من الرضاعة، وبنت األخت من الرضاعة، وبنت األخ من الرضاع، وكذلك العمة من الرضاع، والخالة من 
فیھ دلیل على أن الرضاع یشابھ النسب، : ًكذلك أیضا. ھة النسبالرضاع، ھؤالء كلھن محرمات من جھة الرضاع، كما أنھن محرمات من ج

ًأن محمدا لو ارتضع : ًفقد یكون األخ من الرضاع شقیقا، وقد یكون األخ من الرضاع ألب، وقد یكون األخ من الرضاع ألم، وصورة ذلك
 أخ لھ، ولكن إذا كان الذي أنجبتھ عائشة من علي ًمن عائشة وھي زوجة لعلي، فجمیع من تنجبھ عائشة یكون أخا لمحمد، كما أنھ في النسب

ً لو أنجب أوالدا - الزوج-ًثم إن علیا .  ألم-من الرضاع-ً أوالدا؛ فھم إخوة - قبل الزواج بعلي-فھو أخ لھ شقیق، وإن أنجبت من زوج سابق 
، ولم یشاركوه من جھة األم، وھذه ؛ فھم أخوة من الرضاع ألب؛ ألنھم شاركوه من جھة األب- قبل عائشة أو بعدھا-من زوجة أخرى 

-أخذ منھ بعض أھل العلم : ًكذلك أیضا. أثبت العلماء التحریم بالرضاع من جھة مشابھة النسب: وعلى ھذا. تفریعات كالنسب سواء بسواء
مع بین األختین من الرضاع إن الج:  كالحافظ ابن رجب وغیره رحمة هللا علیھم، یقولون-وقد وقع علیھ اإلجماع، لكنھم یستدلون بھذا الحدیث

محرم كالجمع بین األختین من النسب؛ ألن النبي صلى هللا علیھ وسلم أثبت في الرضاع ما یثبت في النسب، فكما أنھ ال یجوز الجمع بین 
ًتا ألب أو أختا ألم، ًسواء كانت أختا شقیقة أو أخ. ًاألختین من النسب كذلك یحرم الجمع بین المرأة وأختھا إذا كانت أختا لھا من الرضاع ً

ِوأْن تْجمُعوا بْین األختْین : لعموم قولھ تعالى َ َْ ُ َ َ َ یحرم الجمع بین المرأة وعمتھا والمرأة وخالتھا من الرضاعة، كما : ً، وكذلك أیضا]23:النساء[ََ
من حدیث أبي ھریرة رضي هللا  ینأنھ یحرم في النسب الجمع بین المرأة وعمتھا من النسب، والمرأة وخالتھا من النسب، لما في الصحیح

، كذلك في الرضاع یحرم أن یجمع بین )أن النبي صلى هللا علیھ وسلم نھى أن یجمع بین المرأة وعمتھا، وبین المرأة وخالتھا: (عنھ وغیره
ا یحرم من یحرم من الرضاع م: (المرأة وعمتھا من الرضاعة أو خالتھا من الرضاعة، وذلك لعموم قولھ علیھ الصالة والسالم

ًأخذوا منھ دلیال على أنھ تثبت فیھ المحرمیة من جھة المصاھرة، فإذا تزوج امرأة فانبتھا من الرضاع ربیبة، كما أن ابنتھا من : كذلك).النسب
ن النسب، النسب ربیبة، وكذلك العكس، فلو تزوج امرأة حرم علیھ أن ینكح أمھا من الرضاع، كما أنھ إذا نكحھا حرم علیھ أن ینكح أمھا م

  .(یحرم من الرضاع ما یحرم من النسب: (وھذا كلھ متفرع من قولھ علیھ الصالة والسالم
 

 عدد الرضعات التي ینبني علیھا التحریم
 
 

 أن تكون الرضعات: ًأوال: یشترط العدد ویشترط فیھ الزمان، والتفصیل كما یلي: ًإذا]. والمحرم خمس رضعات في الحولین: [قال رحمھ هللا
فلو ارتضع منھا أربع رضعات، فإنھ ال یثبت لھ حكم الرضاع، ویشترط في . ًسا، ومفھوم العدد أنھ لو كان الرضاع دون الخمس لم یحرمخم

: ھذه الخمس رضعات أن تكون مشبعة، فال یكفي أن یمص الثدي ثم یؤخذ عنوة منھ، إنما الشرط أن تكون الرضعة مشبعة، وحقیقة اإلشباع
ًثدي باختیاره، ثم یتركھ باختیاره، فعند الترك باالختیار تحتسب لھ رضعھ، فإن تركھ قھرا أو بغیر اختیاره ثم رجع، فإنھا أن یرضع الصبي ال

ًرضعة واحدة، فلو تركھا قھرا كأن تكون أمھ نزعت ثدیھا من فمھ ثم أرجعتھ إلیھ مرة ثانیة، أو ھو ھجم على الثدي ثانیة بعد أن أجبر على 
ال بد أن تكون : إذا. وھكذا لو دھمھ عطاس فعطس ثم رجع، فھذا بغیر اختیار، فحینئذ تحتسب رضعة واحدة. واحدةتركھ؛ فھي رضعة 

أن یدع الثدي باختیاره، فإذا ترك الثدي وتركھ باختیاره ثم عاد مرة ثانیة فھي رجعة مستأنفة، : خمس رضعات مشبعات وضابط اإلشباع
. ي مجالس متعددة وقد تقع في مجلس واحد، وعلى ھذا ال یشترط االختالف في المجالس وتعددھاقد تقع الخمس رضعات ف: وبناء على ذلك

لصاحب اللبن : أي-ًأن تثبت التحریم لألب واألم معا : الصورة األولى: ھذه الخمس رضعات تأتي على ثالث صور) خمس رضعات: (قولھ
المرضعة واحدة وھي األم، وتارة یثبت حكم الرضاع لصاحب اللبن دون ً فیكون صاحب اللبن أبا، وتكون -)زوجتھ(والمرضعة ) الزوج(

فإن كان ھذا الرضیع قد رضع خمس رضعات : أما تفسیر ذلك. یثبت للتي أرضعت دون صاحب اللبن: الالئي أرضعن، وتارة العكس، أي
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محمد زوج لعائشة، ارتضع خالد منھما، من لبن : ًمن امرأة واحدة من لبن زوج واحد؛ فإنھ حینئذ ابن لھذه المرأة وابن لذلك الرجل، مثال
عائشة حال قیام الزوجیة بینھما خمس رضعات، أو بعد تطلیقھ إیاھا وقبل دخول الزوج الثاني عند بعضھم، أو بعد دخولھ وقبل الحمل منھ، 

ومن لبن المرأة؛ ألن اللبن یفور بوطء  ألنھ استنفد الخمس رضعات من ماء الزوج -لألب ولألم-ًفي ھذه الصور كلھا یكون ابنا لالثنین 
: ًمثال. ًأن یكون الرضاع متعلقا باألم دون األب: الصورة الثانیة. یثبت الحكم كما قلنا، فیكون ھذا أباه وھذه أمھ: وبناء على ذلك. الزوج

ین، فإنھ في ھذه الحالة ینتفي  ثالث رضعات، ثم أرضعتھ بعد زواجھا من أبي بكر رضعت-وھي عند محمد قبل أن یطلقھا- عائشة أرضعتھ 
تأثیر اللبن من جھة الفحل؛ ألنھ لم یتمحض عدد خمس رضعات لفحل واحد، وإنما جاء من أكثر من فحل فال یثبت؛ ألنھ لم یتمحض لواحد 

أم، وال أب لھ ھل یوجد رضیع لھ : ولذلك یقولون. ًمنھما خمس رضعات، فیثبت الرضاع لألم، وتكون أما لھ، وال یكون لھ أب من الرضاع
ًإذا ارتضع خمس رضعات من امرأة واحدة كانت عند رجل ثم طلقھا فتزوجھا آخر، والعكس قد یحدث؛ فلو أن محمدا : من الرضاع؟ تقول

ً وارتضع رضعتین، أكمل خمسا - زوجة محمد الثانیة-تزوج عائشة، فارتضع ھذا الرضیع من عائشة ثالث رضعات، ثم انتقل إلى ضرتھا 
ھل یوجد : فحل الذي اللبن لبنھ، ولم یكملھا ویتمھا من إحدى نسائھ، فحینئذ لھ أب من الرضاعة وال أم لھ من الرضاعة، یقولونال من ماء

إذا لم یستنفد خمس رضعات من امرأة واحدة، وإنما من نسوة متعددات : رضیع ال أم لھ من الرضاعة ولھ أب من الرضاعة؟ تقول
فأصح أقوال . واشتراط الرضعات الخمس محل خالف بین العلماء رحمھم هللا. بة لمسألة الخمس الرضعاتمتزوجات برجل واحد، ھذا بالنس

 أن العبرة في الرضاع أن یكون خمس رضعات، والدلیل على ذلك حدیثان قویان صریحان في الداللة على اعتبار أن -رحمھم هللا- العلماء 
أرضعیھ : أن النبي صلى هللا علیھ وسلم قال لھا: (بنت الحارث رضي هللا عنھا وأرضاھاحدیث سھلة : األول: ھذا العدد مؤثر في الرضاعة

جاء في معرض البیان، ولو كان الحكم یبنى على األقل ) ًخمسا: (ولفظ. ، وھذا الحدیث رواه مسلم في الصحیح وغیره)ًخمسا تحرمي علیھ
ًففھمنا أنھ لو أرضعتھ أربعا لم ) ًأرضعیھ خمسا تحرمي علیھ: ( ما دونھ، فقالمن الخمس لذكره لھا، وإنما ذكر العدد الذي ال یمكن أن یؤثر

كان فیما : (حدیث أم المؤمنین عائشة في الصحیحین أنھا قالت: ًثانیا. ًتحرم، ولو أرضعتھ ثالثا لم تحرم، ولو أرضعتھ ما دون ذلك ال تحرم
فنسخن بخمس، فتوفي رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم وھن مما ) ت یحرمنعشر رضعات معلوما(أنزل على رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم 

 أن العبرة في التحریم بالرضاع عشر رضعات، ثم خفف - بنص القرآن-ھذا الحدیث بین أنھ كان في شرع هللا عز وجل ) یتلى من القرآن
ون معلومة، وأن ال تكون مبنیة على الشك، وأن فھذا یدل على أنھ البد أن تك) عشر رضعات معلومات یحرمن. (الحكم إلى خمس رضعات

فنسخن بخمس معلومات، فتوفي رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم وھن مما یتلى من : (تكون مشبعة، ألن الرضعة المعلومة ھي المشبعة، قالت
ًحكما، ومنھ ما ھو محكم تالوة وحكما، ًفأثبتت أن العشر قد نسخت، وأن الخمس محكمة حكما ال تالوة، والقرآن منھ ما نسخ تالوة و) القرآن ً

ًومنھ ما ھو محكم تالوة منسوخ حكما، ومنھ ما ھو منسوخ تالوة ومحكم حكما توفي الرسول صلى هللا علیھ وسلم، وھن مما یتلى : (قالت. ً
جبریل علیھ السالم كان یعرض ًأي أن ھناك أناسا یتلون ھذه اآلیات، وقد نسخت في العرضة األخیرة التي عرضھا جبریل؛ ألن ) من القرآن

وفي آخر ). كان یعرض علیھ القرآن كل رمضان: (كما في الصحیحین من حدیث ابن عباس في الصحیحین. على النبي صلى هللا علیھ وسلم
 زمان أبي سنة من حیاة النبي صلى هللا علیھ وسلم عرض علیھ القرآن مرتین، وھذه تسمى بالعرضة األخیرة التي استقر علیھا المصحف في

فھذه العرضة األخیرة نسخ ما عداھا من العرضات السابقة، فھناك من الصحابة من . بكر رضي هللا عنھ، ومن بعده من الخلفاء الراشدین
 أن أنھ أثبت: والشاھد من الحدیث. ًحفظوا شیئا من العرضات السابقة، وال زالوا یتلونھ، ولم یبلغھم أنھ منسوخ؛ ألن كل واحد یعمل بما علم

الخمس توفي صلى هللا علیھ وسلم وھن مما یتلى من القرآن، وأن الخمس محكمة، ولم یأت نص ینسخ ھذه الخمس، وقد اعترض على ھذا 
إنھ : (إنھ سنة فعائشة تقول: إنھ من القرآن فالقرآن ال یثبت باآلحاد، وإن قلتم: إن ھذا الحدیث إن قلتم: الحدیث باعتراض مشھور وھو قولھم

 - باإلجماع-إنھ قرآن، فالقرآن ال یثبت باآلحاد؛ ألنھ : ًفأثبتتھ قرآنا، وإن قلتم) سول هللا صلى هللا علیھ وسلم وھن مما یتلى من القرآنتوفي ر
م یقع االعتراض على ھذا الحدیث فیسقط االستدالل بھ؛ ألنك ال تستطیع أن تعتبره سنة؛ ألن أ: وبناء على ذلك. ال یثبت القرآن إال بالتواتر

ًالمؤمنین رضي هللا عنھا روتھ قرآنا، وإن أردت أن تثبتھ قرآنا فال تستطیع أن تثبتھ قرآنا؛ ألنھ جاء بروایة اآلحاد، ولم یأت بروایة التواتر ً ً .
ًومن حفظ هللا للقرآن لھذه األمة أنھ منقول بالكافة عن الكافة نقال متواترا، وھذا من الحفظ اإللھي الذي حفظ بھ الكتاب، ح تى كیفیة النطق ً

 وال ھو بسنة؛ ألنھا حكتھ - ألنھ آحاد- الحدیث لیس بقرآن : ًفإذا. ومخارج الحروف، فسبحان من حفظ كتابھ وكالمھ، فھذا األصل عند العلماء
 رحمھ هللا، )ًقرآنا، وأجیب عن ھذا االعتراض بأقوى األجوبة وھو الذي اختاره شیخ اإلسالم اإلمام عبد هللا بن أحمد بن قدامة المقدسي 

ًإثبات كونھ قرآنا، : أي- جانب التالوة : إن ھذا الحدیث فیھ جانبان: وكذلك اختاره شیخ اإلسالم ابن تیمیة وغیره من أئمة األصول، قالوا
 ألنھ لیس في ًفأما كونھ قرآنا فقد ثبت عندنا بالتواتر أنھ منسوخ؛.  وجانب العمل بما في المروي؛ للحكم ولیس للتالوة-وكونھ یتلى كالقرآن

ًالعرضة األخیرة إجماعا، فھذا ال نثبتھ قرآنا ولیس لنا فیھ كالم، ولكن الذي یعنینا ما بقي، وھو الشرط الثاني إثبات الحكم، وإثبات الحكم ال : ً
ًیشترط فیھ التواتر، وال یشترط فیھ أن یكون قرآنا فاآلیة قد تنسخ تالوتھا، ولكن تبقى حكما وھم یسلمون بھذا؛ یدفع ما : ناء على ذلكوب ً

أما الذین . وھذا یدل داللة قویة على أن العبرة بالخمس) ًأرضعیھ خمسا تحرمي علیھ: (ًذكروه، وخاصة وأن عندنا حدیثا آخر یغني عنھ وھو
تان ال تحرم، الثالث رضعات محرمة، والرضع: قلیل الرضاع وكثیره یحرم، كالحنفیة ومن وافقھم، ومنھم من یقول: خالفوا فمنھم من یقول

قلیلھ وكثیره یحرم، فاحتج بقولھ : أما من قال. فھذه الثالثة األقوال تخالف القول الذي اخترناه. العشر رضعات محرمة: ومنھم من یقول
َوالوالَدات ُیْرضْعن : تعالى َ َِ ُِ ِوأمھاتكم الالتي أْرضْعنكم وأخواتكم م: ، وقال تعالى]233:البقرة[ْ ِ َّْ ْ ُُ ُ ُ ُ َُ َ َ َ ََ ََ َ َّ ِن الرضاعة ُ ََّ َ ً، ولم یشترط عددا ]23:النساء[َ

) أرضعنكم خمس رضعات(ًلو أن شخصا ارتضع من امرأة رضعة واحدة فھي أمھ التي أرضعتھ، إذ ال یوجد في القرآن : ًمعینا، وقالوا
 ال تعارض بین مطلق ومقید، فاإلطالق ذلك ھذا اإلطالق قیدتھ السنة، وبناء على:  فنقول- ھذا وجھ الداللة- إن القرآن أطلق ولم یقید : قالوا

ْوأمھاتكم الالتي أْرضْعنكم : الذي ورد من كتاب هللا ُُ ُ َُ َ َ ََ ِ ََّّ لم یبین هللا عز وجل فیھ عدد الرضعات، ثم جاءت السنة تحدد وتبین عدد ]. 23:النساء[ُ
َّوأمھاتكم الال: إن اإلطالق في قولھ: كما أنكم تقولون: ًثانیا. الرضعات ُ ُ ُ َ ََّ ْتي أْرضْعنكم ُ ُ َ َ َ ُوالوالَدات : مقید بالحولین، لقولھ تعالى]. 23:النساء[ِ ِ َ َْ

ُِیْرضْعن أْوالَدُھن حْولْین كاملْین  َِ َِ َّ َِ َ ْوأمھاتكم الالتي أْرضْعنكم : فأنتم تقیدون الرضاع بالحولین مع أن هللا یقول]. 233:البقرة[ََ ُُ ُ َُ َ َ ََ ِ ََّّ ] 23:النساء[ُ
 بالسنة الصحیحة عن رسول هللا صلى هللا علیھ -ًأیضا-كما أنكم قیدتم بالكتاب فقیدوا : ولین وال غیره، وبناء على ذلكًعموما، فما خص الح
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وھذا ) ال تحرم المصة وال المصتان، وال اإلمالجة وال اإلمالجتان: (إن الثالث رضعات تحرم، فاستدلوا بحدیث: أما الذین قالوا. وسلم
 وھو حدیث عقبة بن ا-  صلى هللا علیھ وسلم هللا الحدیث صحیح عن رسول

 
 َّصور للرضاع المحرم

 
 

م: [قال رحمھ هللا   .[َوالسعوط والوجور ولبن المیتة، الموطوءة بشبھة أو بعقد فاسد أو باطل أو زنا؛ ُمحرِّ
 

 الرضاع بالسعوط
 
 
األنف بالتقطیر، أسعط الشيء إذا تناولھ عن طریق تقدم معنا في أكثر من مسألة، كما في الصوم، وال یكون إال عن طریق ) والسعوط)

ًاألنف، واللبن یكون سعوطا، إذا قطر منھ قطرات في األنف؛ ألنھ في بعض األحیان یمرض الصبي أو یأبى أخذ اللبن بفمھ، أو یمرض 
ًسمى سعوطا◌مدخل حلقھ، أو فمھ، وال یمكن إعطاؤه عن طریق الفم، فیضطر إلى تقطیر اللبن عن طریق األنف، فھذا ی ً.  

 
 
 
 

 الرضاع بالوجور
 
 
ًیصب في حلقھ صبا، یفتح فمھ ثم یصب اللبن داخل حلقھ، وغالبا یقھر علیھ الصبي قھرا) والوجور) ً َّفبین رحمُھ هللا أنھ إذا وصل اللبن عن . ً

العبرة بوصول اللبن إلى : نھ یقول، أو عن طریق الصب باالختیار، أو بدون اختیار أنھ مؤثر، كأ-الذي ھو الطریق الطبیعي-طریق المص 
ً، وإذا نزل عن طریق األنف إلى األمعاء أثر فینشز عظما وینبت لحما، ) ما فتق األمعاء: (الجوف، وھذا صحیح؛ لقولھ علیھ الصالة والسالم ً

: یط بن صبرة رضي هللا عنھأما الدلیل على أن األنف ینفذ إلى الجوف فحدیث لق. وال إشكال في كونھ عن طریق األنف أو عن طریق الفم
ًفالصائم یحرم علیھ أن یوصل شیئا إلى جوفھ، وإذا أراد ). ًوبالغ في االستنشاق إال أن تكون صائما: (أن النبي صلى هللا علیھ وسلم قال

بالجوف، وھذا ثابت فدل على أن األنف متصل . الصائم االستنشاق فقد نھاه الشرع أن یبالغ خشیة أن یدخل الماء من الخیاشیم إلى الحلق
ًطبعا وشرعا وكذلك ) والوجور. (فلو أن اللبن وضع في أنفھ فقطر ووصل إلى جوفھ فإنھ مؤثر وموجب للحكم بالتحریم: وبناء على ذلك. ً

ًإذا ُصب في حلقھ صبا؛ والظاھریة یقولون) الوجور ( أن الرضاعة ال تختص : إنھ البد أن یمص الصبي، ویرتضع، ومراد المصنف: َّ
مثل -ًالمص فقط، فلو أنھ صنع منھ جبنا فأكلھ المرتضع، أو وضع لبن المرأة في زجاجة أو إناء ثم خلط بھ ماء وخفف أو خلط بھ غیره ب

 فھذا مؤثر؛ ألن مادة اللبن موجودة، ویتغذى بھا الجسم ویرتزق، ویفتق أمعاءه وینشز -العقاقیر التي توضع مع لبن المرأة للدواء أو نحو ذلك
ًسواء كان خالصا أو مشوبا، وسواء كان عن طریق الفم أو غیره مما یصل إلى الجوف، فإنھ مؤثر: وینبت لحمھ، وبناء على ذلكعظمھ  ً.  

 
 
 
 

 الرضاع من لبن المرأة المیتة
 
 

خمس رضعات تحرم، فلو : المرأة إذا ماتت وشرب صبي لبنھا ھل یثبت التحریم؟ نحن قلنا: أي) ولبن المیتة]. (ولبن المیتة: [قال رحمھ هللا
 -وقد تقع ھذه في بعض الحوادث واألحوال-ارتضع أربع رضعات، ثم جاءت سكتة قلبیة للمرأة وماتت، وشرب الرضعة الخامسة بعد موتھا 

 وجد صبي رضیع قد عاش مع أمھ ما ال یقل عن - في مثل حوادث الزالزل التي وقعت- واالرتضاع من المیتة وارد، وحتى في زماننا 
إذا ماتت ھذه المرضعة وبقي عدد من الرضعات : فكان یعیش على لبن ھذا الثدي، فالشاھد. وعین، وسخر هللا لھ ثدیھا مع أنھا میتةأسب

 - وما عندنا إال امرأة میتة ماتت اآلن- ً أن صبیا احتاج إلى لبن -ًمثال- ولنفرض . ارتضع منھا وھي میتة فإن حكمھا ثابت، خمس رضعات
ًنھا، وأرضعناه منھا خمس رضعات، یأخذ الثدي اختیارا ویتركھ اختیارا خمس مراتفأراد أن یرتضع م ھناك ! فھل لبن المیتة یحرم؟. ً

م: - وھم الجمھور-وجھان للعلماء رحمھم هللا، قال بعض أھل العلم  ِوأمھاتكم الالتي : وھو الصحیح، وذلك لقول هللا تعالى. َلبن المیتة ُمحرِّ ََّّ ُ ُ ُ َ َُ
ُأْرضْعنك َ َ  على الذین - رحمھم هللا-وقع اإلرضاع منھن، وھذا ال شك أنھ قد ارتضع لبنھا، كذلك اعترض بعض العلماء : ، أي]23:النساء[ْم َ

أرأیتم لو أن ھذه المیتة حلبت لبنھا في إناء، ثم ماتت :  فقالوا-وھو من أوجھ االعتراضات وأجملھا-إن المیتة ال یحرم لبنھا باعتراض : قالوا
وفي . ال فرق بین كونھ یشربھ وھو داخل الثدي، أو یشربھ وھو خارج الثدي: ًإذا: قال. نعم: قالوا!! بي، ھل یثبت التحریم؟فشربھ الص

بل قد - ًأن الخوف عندھم أن یكون اللبن قد استنفد واستھلك، وھذا طبعا وبال إشكال أنھ إذا تبین أن اللبن مستنفد وفاسد فقد یضر : الحقیقة
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ًشرب لبنا صحیحا، أما كیف یعرف أنھ صحیح فمعروف بالفطرة أن الصبي إذا عاف : كن نحن نتكلم عن لبن صحیح، أيل.  الصبي-یقتل ً
ًتركھ؛ ألنھ في بعض األحیان یكره على رضاع اللبن الطبیعي بقوة، فضال عن أن یكون فیھ زنخ أو یكون مستنفدا مستھلكا، إذ لیس من  اللبن ً ً

َالذي أْعطى كل شْيء خلقُھ ثم ھَدى : ٍل على الرضاع من ثدي خال من اللبن أو متغیر اللبن؛ ألن هللا یقولالسھولة بمكان أن یقدم الطف َّ ُ ََ َ َْ ٍ َّ ُِ َ َّ
 یسعر، -أعاذنا هللا وإیاكم- ھداھا هللا عز وجل كیف تحصل أقواتھا، وحتى الكلب المسعور - وبقیة الحیوانات-َّدل، فالنحلة : ، ھدى]50:طھ[

 إلى الحدیقة التي فیھا مئات األنواع من األزھار ومن األعشاب، ویأتي إلى عشب مخصوص أو إلى وردة معینة فیشمھا ثم فجأة ینطلق
َدلھ اللطیف الخبیر وھداه الذي أْعطى كل شْيء خلقُھ ثم ھَدى ! من دلھ وھداه؟!! وینتھي ما بھ َّ ُ ََ َ َْ ٍ َّ ُِ َ فالطفل من حیث ھو فیھ ھدایة ]. 50:طھ[َّ
ًیمكن أن یمتص لبنا فاسدا، والغالب أنھ ال یرتضع إال لبنا صالحا، فإذا رأیناه یرتضع ثم یترك الثدي، ثم یرتضع، ثم یرجع إلیھ فطریة، وال  ً ً ً

ًخمس مرات أمامنا، علمنا ظاھرا أن اللبن صالح، وحكمنا بھذا الظاھر، وھذه من المسائل التي یحكم فیھا على الظاھر؛ ألن داللة الحال تدل 
  .یثبت التحریم:  اللبن في ظاھره صالح، وبناء على ذلكعلى أن

 
 
 
 

 الرضاع من لبن الموطوءة بشبھة
 
 

ًلو أن امرأة بكرا كانت نائمة، فجاء رجل فظن أنھا زوجتھ فوطئھا وحصل حمل، ) والموطوءة بشبھة]. (والموطوءة بشبھة: [قال رحمھ هللا
ًلى وطء شبھة، كذلك لو تزوج زواجا فاسدا، وظنھ صحیحا كنكاح الشغار، فحملت المرأة وثاب لبن بسبب ھذا الحمل، فھذا اللبن لبن مبني ع ً ً

ًودرت اللبن، ثم أرضعت ھذا اللبن طفال، فالوطء شبھة كالوطء الصحیح، واللبن للمرء الشبھة كاللبن للمرء الصحیح ً.  
 
 
 
 

 التحریم بلبن الموطوءة بعقد فاسد أو باطل
 
 

 محكوم -عند الجمھور- أن تتزوج امرأة بدون ولي، فھذا النكاح : وھكذا إذا كان بعقد فاسد، مثل] د فاسد أو باطلأو بعق: [قال رحمھ هللا
والفاسد والباطل ال فرق ). أیما امرأة نكحت بغیر إذن ولیھا فنكاحھا باطل، فنكاحھا باطل، فنكاحھا باطل: (قال صلى هللا علیھ وسلم. بفساده

لمعامالت، فحكمنا ببطالن النكاح وفساده، فإن حصل من ھذا النكاح لبن، فرضعھ رضیع، فإن ھذا الرضاع یثبت لھ بینھما عند الجمھور في ا
 لو زنا رجل بامرأة، فحملت ثم ثاب اللبن -والعیاذ با- وھكذا ] أو زنا: [قال رحمھ هللا . ما یثبت من الوطء الصحیح في عقد نكاح صحیح

الولد للفراش، : (بي، فإنھ تثبت لھ أحكام الرضاعة، ولكن في األم دون األب، قال صلى هللا علیھ وسلممن ھذا الوطء المحرم، وشربھ ص
. إنھ ال ینسب الرضیع لألب من الزنا: - واختاره الجمھور- ًفلم یجعل للزاني شیئا في الزنا، ومن ھنا قال طائفة من أھل العلم ) وللعاھر الحجر

قال . لد إلى أمھ في الزنا، وال ینسب إلى أبیھ، كذلك في الرضاع ینسب إلى أمھ وال ینسب إلى أبیھ الزانيكالحال في النسب، ولذلك ینسب الو
ال فرق أن یكون ھذا اللبن ثاب بوطء في نكاح صحیح أو بنكاح فاسد، أو وطء شبھة، فكل ذلك الحكم فیھ سواء؛ : أي). محرم: (رحمھ هللا

  .بت اللحم، وأعطاه الشرع ھذا الحكم لوجود ھذه الخاصیةألنھ لبن فتق األمعاء وأنشز العظم وأن
 
 
 
 

 صور لرضاع غیر محرم أو مختلف فیھ
 
 

ھذه أمھ من الرضاعة، ولو أنھم أخذوا علبة حلیب وشربوا منھا فال : فلو أن اثنین شربا لبن شاة ما نقول]. وعكسھ البھیمة: [قال رحمھ هللا
دمیة، لكن لو جفف لبن امرأة وصار مثل المسحوق، وشربھ صبي ثبت حكم الرضاعة، لكن بالنسبة  من آ-ًشرعا- یثبت بھذا ما یثبت للرضاع 

ھما أخوان من : أحد المعاصرین من طلبة العلم لما سئل عن اثنین ارتضعا من شاة قال. للبھائم ال یثبت، وھذا بإجماع العلماء رحمھم هللا
: حتى أن أحدھم أراد أن یدرس الفقھ فجاء إلى كتاب القصر، فقیل لھ.  ومن ھذه الفتاوى-أعوذ با من القول على هللا بدون علم- الرضاعة 

 نسأل هللا -! كیف نصلیھا ركعة ونصف؟ أیسجد أو ال یسجد، أو یقدم السجود؟: ھناك قوالن، فقیل لھ: المغرب تقصر أو ال تقصر؟ قال
بعض العلماء یشترط أن یكون اللبن قد ثاب من وطء، ) وغیر حبلى]. (ر حبلىوغی: [قال رحمھ هللا. السالمة ونعوذ با من الزلل والزیغ

درت ھذا : وھذا یقع في بعض األحیان أن المرأة تدر اللبن قبل الزواج أي-فإذا حصل اللبن من وطء حكم بھ، أما إذا كان لم یثب من وطء 
أنھ یحرم؛ ألن الطفل یغتذي بھ، وبعضھم یبني المنع منھ على : ح؛ فبعض العلماء یرى أن لبن البكر ال یحرم، والصحی- اللبن من غیر وطء
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كلبن الرجل، والرجل ال یوجد لھ لبن، لكن قد یقع في بعض األحیان أن یرتضع من رجل كما : أنھ نادر، والحكم للغالب ال للنادر، یقول
 إذا تبین أنھ ذكر، ثم ثاب منھ لبن بسبب الھرمونات ال یثبت، وقد یقع في الخنثى المشكل: یقولون، وھي مسألة أندر من النادر، یقولون
إنھ إذا كانت المرأة صغیرة وثاب لبن فیھا من غیر وطء، أو من غیر حمل، فیحكم بأنھ : واالختالل في جسمھ، ففي ھذه الحالة یقولون

: قال رحمھ هللا.  بین أنھ عكس األصلأنھ ال یشترط وجود الحمل، لكن المصنف: رضاع مؤثر وھو ابن لھذه المرأة، وھذا ھو أصح القولین
ًالبكر، فإذا ثاب من ثدییھا اللبن من غیر وطء، ومن غیر حمل، وكذلك تكون ثیبا خلوا، ومن بعد ذلك : ومثال غیر الموطوءة]. وال موطوءة[ ً

 .؛ ألنھ خرج عن األصل المعتادإن ھذا لیس باللبن المعتاد على الصفة المعتادة، فیحكمون بأنھ ال تأثیر لھ : ثاب منھا اللبن؛ قالوا
 

 األسئلة
 
 
 
 

 ًكیفیة حساب الرضعات الخمس إن كان اللبن في إناء أو كان اللبن قد تحول جبنا
 
 

ًكیف تثبت الخمس رضعات ویحصل تمامھا، إذا كان شربا من اإلناء أو أكال إذا تحول جبنا؟ الجواب: السؤال فأما بالنسبة لإلناء فذكر : ًً
أنھ إذا أخذ اإلناء ثم أبانھ عن فمھ فھذه رضعة كاملة، وبناء على ذلك تحتسب خمس :  اإلبانة عن الفم كاإلبانة عن الثدي، أيبعض العلماء أن

مرات أن یأخذ اإلناء ویبینھ؛ ثم یأخذ اإلناء ویبینھ؛ ألنھ ال یبینھ إال بعد حصول االرتواء من أجل النفس، وبعض أھل العلم یرى أن الحكم 
العبرة بالمجالس، فال بد أن یتكرر ذلك في خمسة مجالس، وأن كل مجلس یعتبر  شرب من اإلناء عن الرضاع، ویرى أنیختلف في ال

إن المعتبر ھو اإلبانة من الفم فیھ قوة، فالشرب من اإلناء ثم إبعاده ھذا یعد : ًرضعة؛ ألن فیھ اشتباھا، والحقیقة أن المذھب الذي یقول
  .كم الخمس رضعات المعلومةرضعة، فإذا استتم كان في ح

 
 
 
 

م  عدم اشتراط الرضا في ثبوت الرضاع المحرِّ
 
 

ًال یشترط في الرضاعة أن یكون األب موافقا، ولذلك الحكم مترتب على : ًھل من شروط الرضاعة أن یكون األب موافقا؟ الجواب: السؤال
َو لم یرض، وھذا یسمونھ الحكم باألسباب، فقد جعل الشرع الحكم وجود الرضاع؛ ألنھ إذا شرب ھذا اللبن، نبت لحمھ ونشز عظمھ، رضي أ

ولذلك في بعض األحیان ال األم ترضى وال األب، كأن تكون نائمة . ًھنا مرتبا على وجود سبب وھو الرضاع، سواء أذن صاحبھ أو لم یأذن
؛ وفي بعض األحیان -ال من األب وال من األم- ھناك رضا وھجم علیھا صبي والتقم ثدیھا وھي نائمة أو ظنتھ ولدھا، في ھذه الحالة ال یكون 

قد تحملھ وال تشعر إال وقد أخذ ثدیھا ورضع بدون خیارھا، فال یشترط الرضا في الرضاع والعبرة في ھذا الحكم بالسبب وھو وجود 
  .الرضاع، سواء كان ھناك رضا أم لم یكن، وهللا أعلم

 
 
 
 

 (وال تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إال ما قد سلف: (ن قولھم) إال ما قد سلف: (معنى قولھ تعالى
 
 

َوال تنكُحوا ما نكح آباُؤكم من النساء إال ما قد سلف : أشكل علینا قولھ تعالى: السؤال َ َ ِ َ َ َ َ َ ََ ْ َ َ َ ََّ ِ ِّ ُِ : ؟ الجواب)إال ما قد سلف: (ما معنى قولھ]22:النساء[ِْ
ِوال تنكُحوا ما نكح آباُؤكم من النساء :  وھذا معروف في لسان العرب، ولذلك یكون قولھ تعالىاستثناء موجب للعطف المشرك للحكم،) إال( َ َ َ َ َ َِّ ُِ ِْ َ َ َ

َإال ما قد سلف  َ ََ ْ َ َّ ما كان من الوطء بنكاح منكوحة أبیھ، ومن بقیت معھ بعد : أي. وال ما قد سلف، ال تستدیموھن وال تبقوھن: أي] 22:النساء[ِ
َإال ما قد سلف أي: ن یفارقھا، ویكون معنى قولھنزول اآلیة فعلیھ أ َ ََ ْ َ َّ َّوما كان لُمْؤمن أْن یقتل ُمْؤمنا إال : ال تستبقوھن، وقالوا في قولھ تعالى: ِ ًِ ِ ِ َِ َ َ َ َُ ْ َ ٍ َ

ًخطأ  َ م ابن قدامة رحمة وھذه اللغة استشھد بھا اإلما. وال خطأ، وذلك بتعاطي األسباب الموجبة للتساھل حتى یحصل القتل: ، أي]92:النساء[َ
نھى رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم عن : (هللا في ھذه المسألة وفي مسألة بیع الكلب المعلم للصید، في الكالم على قولھ صلى هللا علیھ وسلم

إال : (لفت، فقولھوال كلب صید؛ ألن العرب كانت مشھورة بالصید، فخاطب البیئة التي نزل فیھا القرآن بما أ: أي) ثمن الكلب إال كلب صید
 ال یجوز فمن باب أولى تحریمھ لغیر الحاجة؛ ألنھ قد یظن شخص أن اإلذن -للحاجة- وال كلب صید، فإذا كان كلب الصید : أي) كلب صید

ا، ولو وال كلب صید، فدل على أنھ ال یجوز بیع الكالب وشراؤھ: أي) إال كلب صید: (بھ للصید یبیح ویحل بیعھ، فقال علیھ الصالة والسالم
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: ٍوكـل أخ مفـارقھ أخـوه لعمـر أبیـك إال الفرقـدان أي: ًكان مأذونا باتخاذھا، فالعطف ھنا للمأذون، واستشھد اإلمام ابن قدامة بقول الشاعر
: أي: -ھعلى وج- وقیل في معناھا . والفرقدان، فھذا عطف موجب للتشریك في الحكم، وما ذكرناه ذكره بعض أئمة التفسیر في اآلیة الكریمة

: وكما قال هللا تعالى) أسلمت على ما أسلفت من خیر: (عفوت فیما وقع منكم فیما قد سلف، فاستأنفوا الحكم، كما قال علیھ الصالة والسالم
ِعفا هللا عما سلف ومْن عاَد فینتقم هللا منھ  ِ َُّ َّ ُ َ َ ََ َ َ َ َ َ  إن العرب في الجاھلیة كانوا إذا ، فیكون من باب التنبیھ على أن النفوس تتحرج، حتى]95:المائدة[ََ

أنھ یرید أن ینكحھا، فھذا من عادات : ًتوفي الرجل وخاف االبن على زوجة أبیھ یرمي ثوبا علیھا حتى ال یتزوجھا غیره، ومعنى ذلك
ا یفعلونھ، إال أنھم كانوا الجاھلیة، فیرمي ثوبھ علیھا، فتعلم أنھ یرید نكاحھا، فإذا نكحھا مقتتھ العرب، وكانوا یمقتون ھذا مع أنھم كانو

ًإنُھ كان فاحشة ومقتا وساء سبیال : ینظرون إلیھ نظرة مستبشعة، وكما قال تعالى ًِ َِ َ َ َ َ َ ًَ ْ َ َ َِ أن نكاح زوجة األب ممقوت، حتى في : ، أي]22:النساء[َّ
ما ذكرنا، فال إشكال، فیكون ما یستفاد إما عطف موجب للتشریك في الحكم، ك: على أحد أمرین اآلیة تدل: وعلى كل حال. أعرافھم الجاھلیة

أنھ ال تبقوا النكاح الذي كان في الجاھلیة، ویجب أن تفارقوھن، فاآلیة الكریمة جمعت بین تحریم نكاح زوجة األب ابتداء واستدامة؛ : منھا
ْوال تنكُحوا ما نكح آباُؤكم : ًفابتداء لقولھ تعالى ُ َ َ َ ََ َ َإال ما قد سلف : ى، واستدامة لقولھ تعال]22:النساء[َِ َ ََ ْ َ َّ ال تبقوھن وال تستدیموا : أي] 22:النساء[ِ

َإال ما قد سلف المراد بھ: وأما االحتمال الثاني. نكاحھن َ ََ ْ َ َّ استأنفوا الحكم، فما كان مما قد سلف فإن هللا قد عفا عنھ؛ ألن هللا لم ینزل فیھ : ِ
 .وهللا تعالى أعلم. ةًشرعا؛ ولذلك أعذر فیھ سبحانھ وتعالى، وأسقط المؤاخذ

 
 
 
 

 َّالفرق بین العبد المدبر وأم الولد في اإلجزاء في كفارة الظھار
 
 

َّفي كفارة الظھار في الرقبة، یجزئ إخراج المدبر وال تجزئ أم الولد، فما الفرق بینھما مع أن كل منھما یعتق بموت السید؟ : السؤال
دبر فیھ خالف وذكرنا ھذا في مسائل التدبیر أنھ من حق السید المدبِّر أن یرجع عن عتق أم الولد عتقھا ال إشكال فیھ، لكن الم: الجواب

ًصار المدبر أضعف حاال من أم الولد، ومن ھنا یجوز التفریق، فإذا كان أحدھما أقوى من اآلخر، فال یمكن أن : َّالمدبر، وبناء على ذلك َّ
: عتق عن دبر، ودبر الشيء: َّ ألن المدبر ھو أن یعلق عتق عبده على موتھ، فیقولونَّیسوى بینھما؛ فالمدبر یمكن أن ُیرجع عن تدبیره ؛
إذا مت فاعتقوا عبدي : الذي یعتق بعد وفاة سیده، وفي بعض األحیان یقول: َّالمدبر؛ أي: آخره، فكأنھ إذا أدبر ومات عتق علیھ عبده، فقیل لھ

ال تملك إال بالقبض، وال تثبت إال بعد ثبوت حكمھا من حیث القبض، وھنا ما  ھبة، والھبةألنھ مثل ال: فالن، ثم یرجع عن ھذا التدبیر، قالوا
إنھ یجوز، وحملوا علیھ عتق الرجل الذي أوصى أن یعتق عبیده، وكان علیھ دین فرد : حصل الموت، فمن حقھ أن یرجع، وعلى ھذا قالوا

وصى بعتق عبیده بعد موتھ، فھو كالتدبیر، وھذا أصل لمن یقول بجواز أ: النبي صلى هللا علیھ وسلم وصیتھ، وھذه وصیة عن دبر، أي
ًالفرق بین المدبر وأم الولد واضح، وبناء على ذلك ال یرد االعتراض ؛ ألن الحكم یكون مساویا إذا : وعلى كل حال. الرجوع عن التدبیر َّ

 .وهللا تعالى أعلم. كانا في منزلة واحدة ودرجة واحدة من القوة
 
 
 
 

 (إذا خلوا بمحارم هللا انتھكوھا: (، وحدیث)كل أمتي معافى إال المجاھرین: (مع بین حدیثالج
 
 

ال تعارض بین : الجواب). إذا خلوا بمحارم هللا انتھكوھا: (، وحدیث)كل أمتي معافى إال المجاھرین: (كیف یمكن الجمع بین حدیث: السؤال
؛ كالھما خرج من مشكاة واحد ، على )كل أمتي معافى إال المجاھرون: (ة من رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم، وقولھالحدیثین، والحمد 

َّأن اإلنسان إذا ألم بمعصیة ثم ستره هللا بستره، وذھب وتكلم جھارا بما ألم بھ، فقد ھتك ستر هللا، وھذا یقع من بعض : روایة الرفع، المراد بھ ً
-فھذا . وحصل، فیتفاخر ویتباھى.. وحدث.. وفعلت.. فعلت: ، ثم یأتي إلى صدیقھ ویقولأھل الضالل، والفسوق والفجور، یفعلون المعاصي

َّ سلب هللا منھ العافیة؛ ألن من العافیة أن یصرف هللا عن عبده الفواحش ما ظھر منھا وما بطن، فإذا أذنب وألم -نسأل هللا السالمة والعافیة َ
فعلت وفعلت، فھذا عافاه هللا : ذا أصبح یھتك ستر هللا، ویأتي یفاخر ویباھي بذنبھ ویقولأما إ. بخطیئة وستر هللا علیھ؛ عوفي في عالنیتھ

فدل الحدیث ). إذا خلوا بمحارم هللا انتھكوھا: (أما بالنسبة لحدیث. َعالنیة فلم یرض عافیة هللا؛ فجمع بین بالء السر وبالء الظاھر والعالنیة
أنھ في حدیث ثوبان رضي : ع بینھ وبین ھذا الحدیث فیمن فعل المعصیة في الخلوة؟ الجواباألول على أن من ستر فھو معافى، فكیف یجم

ًأعرف أقواما من أمتي یأتون بحسنات أمثال جبال تھامة بیضاء، فیجعلھا هللا ھباء منثورا، قالوا: (هللا عنھ صفھم لنا، جلھم لنا، ! یا رسول هللا: ًً
 إنھم منكم یصلون كما تصلون، ویأخذون من اللیل كما تأخذون، إال أنھم إذا خلوا بمحارم هللا أما: لئال نكون منھم ونحن ال ندري، قال

ًأن عندھم استھتارا واستخفافا با عز وجل، فھناك فرق بین المعصیة التي تأتي مع االنكسار، والمعصیة التي تأتي بغیر : أي) انتھكوھا ً
 عنده جرأة على هللا عز وجل، فصارت حسناتھ في العالنیة أشبھ بالریاء وإن كانت في ستر، وبین شخص انكسار، بین شخص یعصي هللا

ٍأمثال الجبال، فإذا كان بین الصالحین أْحسن أیما إحسان؛ ألنھ یرجو الناس وال یرجو هللا، فیأتي بحسنات كأمثال الجبال، فظاھرھا حسنات،  َ َ َ
ً ال یرجون  وقارا، وال یخافون من هللا سبحانھ وتعالى، بخالف من یفعل المعصیة في فھم في السر) لكنھم إذا خلوا بمحارم هللا انتھكوھا(
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السر وقلبھ منكسر، ویكره ھذه المعصیة، ویمقتھا ویرزقھ هللا الندم، فالشخص الذي یفعل المعصیة في السر، وعنده الندم والحرقة ویتألم، 
 معظم لشعائر هللا، لكن غلبتھ شھوتھ فینكسر لھا، أما اآلخر فیتسم بالوقاحة - صلفي األ-فھذا لیس ممن ینتھك محارم هللا عز وجل؛ ألنھ 

من الناس من إذا . والجرأة على هللا؛ ألن الشرع ال یتحدث عن شخص أو شخصین، وال یتحدث عن نص محدد، إنما یعطي األوصاف كاملة
و تحت قھر الشھوة وسلطان الشھوة، ولو أنھ أمعن النظر وتریث، ربما یخلو بالمعصیة وھ ًخال بالمعصیة خال بھا جریئا على هللا، ومنھم من

ُغلب إیمانھ شھوتھ وحال بینھ وبین المعصیة، لكن الشھوة أعمتھ، والشھوة قد تعمي وتصم، فال یسمع نصیحة وال یرعوي، فیھجم على 
ِإنما اْستزلُھم الشْیطاُن ب: المعصیة فیستزلھ الشیطان، قال تعالى َِ ََّّ َُّ َ َ ْبْعض ما كسُبوا ولقد عفا هللا عنُھم َ ْ َ َ َ َ َ ِ َُ َّ َ َ َْ ، فإذا حصل االستزالل ]155:آل عمران[َ

من الشیطان، فزلت قدم العبد، لكن في قرارة قلبھ االعتراف بالمعصیة، وهللا یعلم أنھ لما وقع في المعصیة أنھ نادم، وأنھ كاره لھا، حتى إن 
تمنى أنھ مات قبل أن یفعلھا، فھذا معظم  عز وجل، ولكنھ لم یرزق من اإلیمان ما یحول بینھ بعضھم یفعل المعصیة وھو في قرارة قلبھ ی

ًوبین المعصیة، وقد یكون سبب ابتالء هللا لھ أنھ عیر أحدا أو أنھ عق والدا أو قطع رحمھ، فحجب هللا عنھ رحمتھ، أو آذى عالما أو وقع في  ً ً
حرب، فأصبح حالھ حال المخذول، مع أنھ في قرارة قلبھ ال یرضى بھذا الشيء، فیخذل عند التعرض أذیة ولي من أولیاء هللا؛ فآذنھ هللا ب

 أن یأكل الربا فیأذن بحرب من هللا عز وجل، فیأتي إلى المعاصي فیسلب -والعیاذ با-ومحاربة هللا للعبد على صفات، منھا . للمعاصي
إما : ألن هللا خذلھ، ویكون الخذالن ألسباب! ان یقع في ظلم أخیھ فیستغرب كیف وقع ھذا؟التوفیق، ویأتي إلى المظالم فتجده في بعض األحی

َأنھ عیر مبتلى فعاقبھ هللا، أو أصابھ غرور بطاعتھ فعاقبھ هللا ووكل إلى حولھ، وأشیاء أخرى كثیرة، وهللا یْعلم وأنتم ال تْعلُمون  َ َ ََ ََ ْ ُُ ْ َ ُ َّ
إلنسان فیھا إلى شخص معین، وإنما ینظر إلى أحوال الناس، فمن الناس من یكون عنده حسنات في ، فھذه األمور ال ینظر ا]216:البقرة[

الظاھر كأمثال الجبال، ولذلك تجد بعضھم إذا وقف مع الناس فھو ذلك الرجل اللین اللسان، الطیب الجنان، فإذا غاب عنھم حقد علیھم وسبھم 
كأنھ واحد من أصحابھم، فإذا غاب عنھم أخذ یغتابھم ویذمھم ویلومھم، وال یعظم هللا وال الخیر والذكر، و وشتمھم، وربما یجلس في مجالس

 على معصیة هللا، ولكن إذا وقع العبد في معصیة وھو في قرارة قلبھ یكره أن یقع -والعیاذ با-یرعوي عن حرمات المسلمین، فعنده جرأة 
 بتعاطي األسباب لما ابتلي بھذا، وإذا وقع في الذنب صحبھ الندم واأللم، فھذا ممن رجا ُفي ھذا الشيء ولو أنھ أعطي التوفیق من هللا تعالى

فھناك مراتب وأحوال ینبغي مراعاتھا، ? ًرحمة هللا عز وجل، ومن ھذا الذي رجا رحمة هللا وخیبھ هللا؟ وكیف یكون العبد تائبا إال من ذنب
ً للمحسن، والمسيء ظاھرا وباطنا لیس - الذي ھو بالغ اإلساءة-لمسيء، ومنزلة المسيء أنھ ال ینبغي أن نأتي ونضع منزلة المحسن ل: ومنھا ً

ًكمن یسيء ظاھرا ال باطنا، فإذا جئت تنظر إلى معصیة السر، فالذي یعصي في السر على مراتب منھم من یعصي مع وجود االستخفاف، : ً
 الزاجر عنھ، ویمارسھا بكل تھكم وبكل وقاحة، وبكل سخریة ویقول فبعض الُعصاة تجده لما یأتي إلى معصیة ال یراه فیھا أحد یذھب

ًكلمات، ویفعل أفعاال، ولربما نصحھ الناصح، فیرد علیھ بكلمات كلھا وقاحة، وإذا بھ یستخف بعظمة هللا عز وجل ودینھ وشرعھ، لكنھ إذا 
 فلیس ھذا مثل من یضعف أمام شھوة أو یفتن بفتنٍة یراھا -باوالعیاذ -ًخرج إلى الظاھر صلى وصام، وإذا خال بالمعصیة ال یرجو  وقارا 

ویحس أن فیھا بالء وشقاء، ویقدم علیھا، وقلبھ یتمعر من داخلھ ویتألم من قرارة قلبھ، ثم إذا أصاب المعصیة ندم، ولذلك الشیطان تجده یلبس 
إذا خلو : (أنت ممن یصدق علیھم: فیأتیھ الشیطان ویقول لھ مبتلى بالعادة السریة، -وھو نادر-على بعض األخیار، فتجد بعض األخیار 

ًأبدا، ھذا لیس بصحیح، وإن كان ال ینبغي لإلنسان أن یفعل ھذه المعاصي في السر، وعلیھ أن یتقي هللا . ، فأنت منافق)بمحارم هللا انتھكوھا
ُّعز وجل في السر، حتى یتبوأ الدرجات العلى في األولى واآلخرة، لكن وما رب َ َ ِك بظالم للعبید َ ِِ َِ َْ ٍ َّ فا ال یظلم العباد، وال ینزل ]. 46:فصلت[َ

ًعبدا جریئا على حدود هللا ومحارمھ منزلة عبد یخاف هللا ویرجو رحمتھ، ولذلك جاء في األثر أن هللا یوقف العالم بین یدیھ، أو یوقف الرجل  ً
: ، أي)قد كنت ترجو رحمتي؛ قد غفرت لك! عبدي: أى أنھ ھالك ال محالة قالحتى إذا ر.. وفعلت.. فعلت! عبدي: (الصالح بین یدیھ، فیقول

ًمع كل ھذه الذنوب ومع ھذه اإلساءة ترجو رحمتي، وقد علمت منك أنك كنت مشفقا على نفسك وتخاف هللا عز وجل، فإني ال أخیبك، وھذا 
م، وال یستحق أحد ذلك؛ ألنھ كلھ فضل هللا وكرمھ، ال منتھى شأنھ وھو الكریم سبحانھ وتعالى، وھو الذي یبتدئ باإلحسان ویتفضل بالنع

ًلكرمھ وال منتھى لجوده، والحمد  على حلمھ، والحمد  على كرمھ وجوده وإحسانھ ورحمتھ، وسع العباد جودا ورحمة وإحسانا وبرا،  ً ً
 واالستخفاف بحدود هللا، ونسأل هللا بعزتھ وجاللھ كما - والعیاذ با-فھذا الحدیث لیس على إطالقھ، وإنما المراد بھ من كانت عنده الجرأة 

أنعم علینا بنعمة اإلسالم وتوحیده واإلخالص لوجھھ، والخوف منھ سبحانھ، أن ال یسلبنا ھذه النعمة، وأن ال ینقصنا منھا، اللھم زدنا وال 
 .نا بمعصیتك، وأنت أرحم الراحمین، وهللا تعالى أعلمتنقصنا، اللھم زدنا وال تنقصنا، وأعطنا وال تحرمنا، وأكرمنا بطاعتك، وال تھ

 
 
 
 

 حكم أمر الرجل لزوجتھ باإلفطار في صیام القضاء
 
 

یجوز للرجل أن یأمر زوجتھ أن : ھل یجوز للرجل أن یأمر زوجتھ أن تفطر وھي صائمة قضاء ما أفطرتھ في رمضان؟ الجواب: السؤال
ضي هللا عنھا بینت في حدیثھا في الصحیح، أنھا كانت تؤخر قضاء رمضان إلى شعبان تؤخر قضاء رمضان؛ ألن أم المؤمنین عائشة ر

أخري الصیام : لمكان رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم منھا، فدل على أن القضاء موسع، فإذا أرادت أن تصوم في محرم، فمن حقھ أن یقول
ھا بالفطر ؛ ألنھا إذا صامت فإنھا مأمورة باإلتمام وتلزم بإتمام إلى شعبان، لكن إذا صامت ودخلت في الصوم، فلیس من حقھ أن یأمر

الصوم، وال یجوز لھ أن یأمرھا بالفطر؛ فالقضاء یحكي األداء ویأخذ حكمھ، فال سبیل لھ لمنعھا، والدلیل على أنھا ال تفطر في الفریضة قولھ 
الزوج إذا كانت في  ال تفطر ألمر: ًأمیرا لنفسھ، وبناء على ذلكفدل على أن المفترض لیس ) المتطوع أمیر نفسھ: (علیھ الصالة والسالم

  .أخري القضاء، فذلك لھ، ألن القضاء موسع، وهللا تعالى أعلم: صیام الفریضة، أو صوم قضاء إذا دخلت فیھ، أما أن یؤخرھا ویقال لھا
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 حكم من أفطر قبل المغرب یظن أن الشمس قد غربت
 
 

ًمن أفطر قبل الغروب ظنا منھ أن الشمس قد غربت : في رمضان قبل المغرب یظن أن الشمس غربت؟ الجوابما حكم من أفطر : السؤال
ًسقط عنھ اإلثم ولزمھ القضاء، ألن الشرع ألزمھ بصوم یومھ كامال، فإذا أفطر شیئا من الیوم، فإنھ یعذر لمكان الخطأ، ویلزم باإلتمام  ً

ًنسیانا قیاس على الخاص، ألن ما جاء على خالف األصل فغیره علیھ ال یقاس، والشرع استثنى والقضاء، وقیاس الخطأ على األكل والشرب 
ًالناسي، والنسیان سھو وغفلة من الشخص، وأما المخطئ فلدیھ نوع من التقصیر ؛ ألنھ لو بذل األسباب وتحرى النكشف لھ األمر جلیا، 

عذر في الناسي أقوى منھ في المخطئ، فالمخطئ لو تحرى وبذل أسباب التحري یفرق بین المخطئ والناسي من ھذا الوجھ؛ ألن ال: وعلیھ
رجل استیقظ من اللیل وظن أنھ لم یؤذن للفجر بعد، ثم أكل وشرب، وتبین أنھ أكل وشرب : ألمكن عدم الوقوع في الخطأ، ومثال آخر للخطأ

الناسي قد ذھل وزال عن عقلھ ذلك الشعور ولیس عنده أي سبب ًبعد الفجر، فھذا لو تحرى وبذل األسباب النكشف لھ األمر جلیا، ولكن 
إنھ یلزمھ :  في ھذه المسألة وقالوا-رحمھم هللا-ًیمكن أن یتعاطاه تالفیا للقصور واإلخالل بحق هللا عز وجل، ومن ھنا فرق جمھور العلماء 

وھل في القضاء شك، فاألصل یقتضي : ذلك الیوم؟ قالواھل صلیتم : القضاء، وقال عروة رحمھ هللا كما في صحیح البخاري حینما قیل لھم
ِولْیس علْیكم ُجناح فیما أخطأتم بھ : ًأنھم یصومون الیوم كامال، وإذا حصل الخطأ، فإنھ یسقط عنھم اإلثم لقولھ تعالى ِِ ْ ُْ ْ ُْ َ َ َ َ َ ٌَ َ َ فأسقط هللا ]. 5:األحزاب[َ

ًتل خطأ أسقطنا عنھ اإلثم، لكن أوجبنا علیھ الضمان، وھنا نسقط عنھ في حق هللا اإلثم، ولكن یلزمھ ضمان، وكذلك في حقوق العباد، كما لو ق
  .وأولى، وهللا تعالى أعلم فحق هللا أحق) فدین هللا أحق أن یقضى: (اإلثم ونوجب علیھ ضمان الصوم؛ ألن النبي صلى هللا علیھ وسلم قال

 
 
 
 

 حكم صالة ركعتي العشاء وراء صالة التراویح
 
 

نعم؛ یجوز ذلك، إذا نوى بھا سنة العشاء : ھل یجوز أن أنوي في الركعتین األولیین من صالة التراویح أنھا سنة العشاء؟ الجواب: السؤال
فإنھ یتحقق مقصود الشرع، وحینئذ تجزئھ عن راتبة العشاء، وإذا أخر راتبة العشاء إلى ما بعد وتره مع اإلمام فال بأس وال حرج، ولكن 

ًالراتبة بعد صالة العشاء، ثم یقوم ویصلي القیام كامال تاما مع اإلمام، ویوتر معھ، وهللا تعالى أعلماألفضل أن یصلي  ً.  
 
 
 
 

 (احفظ هللا یحفظك: (معنى قول النبي صلى هللا علیھ وسلم
 
 

 حدیث عظیم، وتفسیر ھذه ھذا الحدیث: وكیف یكون ذلك؟ الجواب) احفظ هللا یحفظك: (ما معنى قول النبي صلى هللا علیھ وسلم: السؤال
الجملة یحتاج إلى مجالس، ولكن جماعھا كلھ في تقوى هللا عز وجل، فلیس ھناك حافظ حفظ حدود هللا عز وجل ومحارمھ مثل المتقین، أما 

لى درجات اإلحسان، إذا أراد هللا عز وجل أن یتم النعمة على الحافظین وأن یعلي لھم الدرجة، وأن یعظم لھم األجر والمثوبة، فإنھ ینقلھم إ
فأعظم ما یكون الحفظ أن ال یرى هللا عبده حیث نھاه، وأن ال یفقده حیث یحب أن یراه؛ ألن الحفظ استخدم في الشریعة في األوامر وفي 

ِالنواھي، والحافظون لُحدود هللا  َّ ِ ِ ُِ َ َ َُ َ، ھذا بالنسبة للنواھي، والذین ُھم على صالتھم ُیح]112:التوبة[ْ َ َ َ َْ ِْ ِ َِ َافظون َّ ُ ، فحفظ أوامر هللا عز ]34:المعارج[ِ
ًلنفسك أبدا أن تكون في الدون، مثال وجل أن تأتي بھا على أتم الوجوه وأكملھا، وال ترضى الصالة؛ فبدل أن یأتي اإلنسان أثناء الصالة، : ً

وجوه وأكملھا إذا كان في الصف األول، وإذا یأتي على أتم الوجوه وأكملھا قبل األذان، وبدل أن یصلي في الصف الثاني فحفظھ على أتم ال
. ًوبدل أن تبكي عینھ عند سماع اآلیات، بكى عند تسبیح هللا أیضا. صلى الصالة بدل أن یخشع في ثلثھا أو ربعھا أو نصفھا، خشع فیھا كاملة

ھ خشوع القلب والصالة على أتم الوجوه فإذا أراد هللا أن یزیده من فضلھ، بكى حتى في سجوده وھو یدعو، فإذا أراد هللا أن یزیده رزق
وأكملھا، حتى إنھ منذ أن یكبر إلى أن یسلم وھو في ذكر  عز وجل، وحضور القلب على أتم ما یكون ذكره، وھذه من مراتب اإلحسان 

ً، إما لكونھ مظلوما مضطھدا، أو یكون غنیا)هللا أكبر: (العلى، فتجده یكبر التكبیرة وھو یستشعر معنى قول ً من كل ) هللا أكبر(ً قویا، یظن أن ً
وھو مظلوم تبددت جمیع ھموم األرض وزالت، ألنھ یعلم أن هللا أكبر من كل شيء، ألن الذي یشوش في الصالة ) هللا أكبر: (شيء، فإذا قال

 فقیر، وأعزه وھو ذلیل، و وھو في سراء علم كیف أن هللا أغناه وھو) هللا أكبر: (ھموم اإلنسان وغمومھ، إما سراء أو ضراء، فإذا قال
من قرارة قلبھ ومن صمیم فؤاده، یعرف ما معنى ھذه الكلمة، ولذا یقولھا بصدق ) هللا أكبر: (أكرمھ وھو مھین، ورفعھ وھو وضیع، فیقول
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جل، عرف كیف ویقین وإخالص وحضور قلب، فإذا قال دعاء االستفتاح، كل كلمة یستشعر معناھا، فإن أراد أن یسبح ویثني على هللا عز و
، تذكر أنھ مذنب وأنھ فار )اللھم باعد بیني وبین خطایاي كما باعدت بین المشرق والمغرب: (ًوكذلك أیضا) سبحانك اللھم وبحمدك: (یقول

د إذا قرأ القرآن تدبر كل كلمة وكل حرف من كتاب هللا عز وجل، وال یزال في ھذه النعمة حتى إن العب: ًإلى هللا عز وجل، كذلك أیضا
عباده، فمستقل ومستكثر، ولذلك تجد بعض  یستفتح بكتاب هللا عز وجل، ویتمنى أنھ ما انتھى من التالوة، وھذه المراتب یتفضل هللا بھا على

ربعة، األخیار والصالحین في قیام اللیل، عندما یقوم اللیل یبتدئ القیام وھو یرید أن یقرأ الجزء فإذا بھ یمضي إلى الجزئین والثالثة إلى األ
 ولربما وصل إلى نصف القرآن وھو ال یزال في الركعة الواحدة، ما وسعھ الوقت لكتاب هللا عز - ثلث القرآن-ربما ختم العشرة ! ووهللا

فھذا الشعور مرتبة عالیة في الحفظ، حفظ . وجل، من لذة ما ھو فیھ، لكن سبحان من یتفضل على عباده، وذلك فضل هللا یؤتیھ من یشاء
 إلى اآلخرة -ًمتفكرا-ً عز وجل، وإذا أراد أن یصلي وأراد أن یكون من الحافظین تخیل أنھا آخر صالة من عمره، وأحیانا ینتقل حدود هللا

فیتخیل أن هللا سیحاسبھ على كل كلمة وعلى كل حرف، وھو یعرف أین یقف؟ ومن یناجي؟ ومن یسأل؟ فإذا تلیت علیھ آیات هللا وكان 
بمسجد دون  وكل حرف، ال یؤثر علیھ اإلمام وال یؤثر علیھ القارئ، وتراه غیر محصور في القراءة والقراء، والًمأموما تدبر كل كلمة 

ًمسجد، أبدا؛ ألنھ مع هللا، حافظ لحدود هللا، أینما كان، وحیثما كان، ھذا بالنسبة للحقوق والواجبات في حق هللا، وفي الحقوق والواجبات التي 
فتجده في حق إخوانھ المسلمین صالحین أو غیرھم، یحفظ حق المسلم على أتم الوجوه وأكملھا، فھو یعلم أن هللا عز وجل أمر هللا فیما بیننا، 

َّأمره أن یعطي ألخیھ حقا فیعطیھ على أتم الوجوه وأكملھا دون منة، ویعلم أن ھذا أخ لھ في اإلسالم، فإذا لقیھ لقیھ بقلب صاٍف من الغل  ِ ً
ًالحتقار، وال یمكن أن یدخل في قرارة قلبھ احتقارا لمسلم للونھ، وال لمنصبھ وال لجاھھ أبدا؛ ألن هللا أمره أن یحفظ ھذا والحقد والشحناء وا ً

ًالقلب، لئال یدخل فیھ شيء من عمل الشیطان أو كیده، فالجاھلیة ال تجد منفذا إلى قلبھ، ھذا بالنسبة لما یكنھ ألخیھ المسلم في باطنھ، وأما في 
ًأو كبیرا إال وخرج من عنده وھو  ً فالكالم الطیب واأللفة، فتجده حینما ینعم هللا علیھ ویكون من الحافظین فال تجده یعامل صغیراظاھره

أما -. ًیشكره على ما یكون منھ من حسن عمل، ولن تستطیع أن ترى أحدا یحفظ حدود هللا في حقوق إخوانھ المسلمین إال مع الضعفاء
 إذا أرادت أن تزن الرجل حقیقة فانظر إلیھ مع الغلمان وانظر إلیھ مع الخدم، وانظر إلیھ مع من ھم تحتھ، ممن جعل - صددھماألقویاء فلسنا ب

إذا كان عنده خادم، أو كانت المرأة عندھا خادمة، فتجدھا تتقي هللا في ھذه الخادمة، وتعطیھا راتبھا في : ًهللا عز وجل فضلھ علیھم، فمثال
ًر راتبھا وال یمكن أبدا أن یحصل لھذه الخادمة مشكلة أو تضطر إلى معونة أو مساعدة إال ساعدتھا، حتى إن بعض األخیار وقتھ، وال تؤخ

إنھ لیأتیني الرجل الضعیف من ضعفاء المسلمین فیجعل الشیطان بیني وبینھ من ! وهللا:  یقول-كما كان یذكر لنا بعض مشایخنا-والصالحین 
فیأتیھ ! دیدة التي ال یعلمھا إال هللا، كیف تعطي ھذا ولیس من جماعتك؟ وال من قرابتك، ومع ذلك یكذب ویغش؟الحواجز والحوائل الع

فأرفع ھذا الوضیع ! أتجاھل كل ھذا وأتصور ما لو جاءني أعز وأقوى وأحب شخص، ماذا أفعل معھ؟: الشیطان من كل حدب وصوب، قال
ِي، فأجلس أنصت إلیھ كأني أنصت لمن لھ علي حق، أو أخاف منھ أو أرجو منھ نعمة، الضعیف، وأضعھ منزلة ذلك الشخص المحبوب لد ِ َّ

َومن الناس مْن : ًفإذا باألمور تختلف تماما، وعندھا یشتري رحمة هللا بتجاوزه وإرغام نفسھ فیما یحبھ هللا، وصدق هللا عز وجل في قولھ َ َِ َّ ِ
ِیشري نفسُھ اْبتغاء مْرضاة هللا َّ ِ َِ َ َ َ ََ ْ َْ ِ وهللا رُءوف بالعباد ِ َِ َ َْ ِ ٌ ُ یبیع نفسھ، فھذا الذي حفظ حق هللا عز وجل في عباده : ، یشري نفسھ أي]207:البقرة[َّ

المؤمنین ال یمكن أن یكون إال في مثل ھذه المواقف، وال شك أنھ یتبع ذلك حقوق؛ فال یرضى بغیبة وال یرضى بنمیمة، وال یرضى بسب 
ًھ، وأما بالنسبة لمراعاة وحفظ حقوق هللا في المحارم، فإنھ یكون أعف الناس لسانا وأتقاھم جنانا، وأصونھم مسلم وال بشتمھ، وال بأخذ حق ً

ًجوارح وأركانا، ال یمكن أبدا أن یقع في حرمة من حرمات هللا، كلما أراد أن یتكلم تذكر أن هللا سائلھ عن ھذا الكالم، وكلما أراد أن یعمل  ً
ًأن یتصور اإلنسان دائما أنھ في ھذه اللحظة في لحده وقبره، ما : ألھ عن ھذا العمل، ومن األمور التي تساعد على ذلكًشیئا تذكر أن هللا سیس

الذي یتمناه؟ فإذا أردت أن تقدم على أي عمل، وأردت مرتبة اإلحسان، فلتتصور رحمك هللا أنك اآلن ممدد في قبرك، فكیف تحتاج في قبرك 
الشعور إذا صحبك تتواضع للناس وتألف الناس، وتوطئ لھم الكنف، وتبذل لھم كل ما تستطیع، فإذا أراد هللا أن یتم حتى إن ھذا ! إلى الحسد؟

النعمة على العبد رزقھ اإلحسان في العمل وأتمھا علیھ باإلخالص، فأصبح ال یتحدث وال یتكلم بھذه النعمة وال یباھي بھا، بل یتمنى أنھا سر 
ھم أصحاب الفضل  أراد هللا عز وجل أن یزیده من فضلھ أخذه الشعور الذي یشعر معھ أنھ إذا أحسن إلى الناس أن الناسبینھ وبین هللا، فإذا 

علیھ ولیس ھو صاحب الفضل علیھم، ولذلك تجد من الناس من یعطي ویحسن ولكن تذھب حسناتھ بالمن، ومنھم من یعطي ویحسن ومع 
ّثالثة أرى أن لھم حقا علي: (الفضل علیھ، قال ابن عباس رضي هللا عنھذلك یحس أن الذي جاءه بمسألتھ ھو صاحب  رجل نزلت بھ نازلة : ً

وكان ابن عباس من أكرم الناس، ولیس بغریب على ھذا العبد الصالح الذي تربى على یدي . انظروا كیف ھذا الكرم). فجاءني من بین الناس
وھكذا الخطیب إذا خطب وأنصت لھ الناس، عد ). لرجل في حاجة عددتھ صاحب الفضلإذا جاءني ا: (النبي علیھ الصالة والسالم أن یقول

نسأل هللا العظیم رب العرش الكریم أن یجعلنا من الحافظین لحدوده . أن الناس ھم أصحاب الفضل، وكذلك العالم إذا درس وأفتى وعلم ووجھ
اتمة السعداء، إنھ ولي ذلك والقادر علیھ، وصلى هللا وسلم وبارك على نبینا وأن یحفظنا بخیره، وأن یتم علینا نعمتھ، وأن یختم لنا ولكم بخ

 .العالمین محمد، والحمد  رب
 
 
 
 

 [2[ كتاب الرضاع -شرح زاد المستقنع 
 وھذه األحكام .إلخ..ًالرضاع نوع من أنواع العالقات التي أثبتھا الشرع، ورتب علیھ أحكاما متعلقة بحرمة النكاح والمحرمیة والنظر والخلوة

 .واآلثار منصوص علیھا في الكتاب والسنة
 ما یترتب على الرضاع

 



 2388 

 
بسم هللا الرحمن الرحیم، الحمد  رب العالمین، والصالة والسالم األتمان األكمالن على خیر خلق هللا أجمعین، وعلى آلھ وصحبھ ومن سار 

ًفمتى أرضعت امرأة طفال صار ولدھا في النكاح، والنظر، : [ - رحمھ هللا تعالى-فیقول المصنف: على سبیلھم ونھجھم إلى یوم الدین؛ أما بعد
 بھذه الجملة في بیان األحكام المترتبة على الرضاع، وھذا ما یسمیھ العلماء بآثار الرضاع، - رحمھ هللا- شرع المصنف] والخلوة، والمحرمیة

ًثرا، وماذا ینبغي حتى یحكم بتأثیره، شرع في بیان اآلثار المترتبة على ً حقیقة الرضاع، ومتى یكون رضاعا مؤ-رحمھ هللا- فبعد أن بین
: ً أنھ متى أرضعت امرأة طفال، أي- رحمھ هللا-فبین. الرضاع، وھذا من ترتیب األفكار، وتسلسلھا، ألن اآلثار یتكلم علیھا بعد إثبات الشيء

ًكانت خمس رضعات معلومات مشبعات، فإنھ یصیر ولدا لھا في وقعت الرضاعة الشرعیة على الصفة المعتبرة، فكانت في الحولین، و
  .النكاح

 
 تحریم النكاح

 
 

وھناك أحكام تتعلق بالرضاع؛ منھا ما یتعلق بالنكاح، ومنھا ما یتعلق بالمحرمیة، ففي النكاح ال یجوز لھ أن ینكحھا؛ ألنھا أمھ من الرضاع، 
مت علْیكم أمھاتكم :  سبحانھوهللا تعالى ذكر في المحرمات األم من الرضاع فقال ُْحرِّ ُْ ُ َُ َ ََّ ُ َ ًفإذا أرضعت امرأة طفال صار ولدا لھا، ]. 23:النساء[ْ ً

مت علْیكم أمھاتكم : وحینئذ ال یجوز للولد أن ینكح والدتھ، وهللا تعالى جعل الرضیع فرعا عمن أرضعھ فقال ُْحرِّ ُْ ُ َُ َ ََّ ُ َ فمعنى ذلك أن ] 23:النساء[ْ
  .الرضیع ولد للمرضعة

 
 
 
 

 جواز النظر
 
 

فیجوز لھ أن ینظر إلیھا كما ینظر المحرم لمحرمھ، فلیست بأجنبیة عنھ، وھذا الفرع : أي) صار ولدھا في النكاح والنظر: (قال رحمھ هللا
  .الثاني، فاألول یتعلق بالنكاح، والثاني یتعلق بالنظر، فیجوز لھ أن ینظر إلیھا

 
 
 
 

 جواز الخلوة
 
 

ما خال رجل بامرأة إال : (فیجوز لھ أن یختلي بھا ألنھا من محارمھ، وقد قال صلى هللا علیھ وسلم كما في الحدیث الصحیح) والخلوة: (قولھ
فبین علیھ الصالة والسالم أنھ ال یجوز ألي رجل أن یخلو بامرأة أجنبیة ال تحل لھ، وأنھ إذا فعل ذلك كان الشیطان ). كان الشیطان ثالثھما

ً على أنھا الفتنة والبالء العظیم والشر المستطیر، فإنھ إذا كان الشیطان ثالثا لھما؛ سول لكل منھما، وأدخل علیھما البالء ثالثھما،وھذا یدل
ولكن إذا حكم بالرضاع حل لھ أن یختلي بھا، فھي أمھ من الرضاع، أو أختھ من الرضاع، أو عمتھ من الرضاع، أو خالتھ من الرضاع، كما 

  .سب، وأختھ من النسب، وعمتھ من النسب، وخالتھ من النسبیختلي بأمھ من الن
 
 
 
 

 ثبوت المحرمیة
 
 

فیجوز لھ أن یلمسھا، ویجوز لھ أن یصافحھا، فإذا مد یده إلیھا ردت علیھ وصافحتھ، ألنھ ال یجوز لھ أن یصافح امرأة ) والمحرمیة: (قولھ
قال علیھ الصالة ! امدد یدك نبایعك یا رسول هللا: ، لما قالت لھ ھند )نساءإني ال أصافح ال: (لیست من محارمھ، قال صلى هللا علیھ وسلم

كما في الحدیث - وقالت عائشة رضي هللا عنھا ).  إنما قولي لواحدة منكن كقولي لسائركن-األجنبیات: یعني-إني ال أصافح النساء : (والسالم
وفي . أجنبیة، فما مس امرأة أجنبیة صلوات هللا وسالمھ علیھ: أي) قطإن النبي صلى هللا علیھ وسلم ما مست یده ید امرأة : (-الصحیح

كأن یصافحھا، أو یلمسھا ولو ). ألن یطعن أحدكم في رأسھ بمخیط خیر لھ من أن یمس امرأة ال تحل لھ: (الحدیث عنھ علیھ الصالة والسالم
من مھلكة، أو غریقة أو نحو ذلك، فاضطر إلى لمسھا ألمور بدون شھوة، إال إذا كان لضرورة؛ كالطبیب، أو إنسان یرید أن ینقذ امرأة 
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  .مستثناة بقدر الضرورة والحاجة، كما تقدم معنا في بعض المسائل المتعلقة بالرخص
 
 
 
 

 ثبوت التحریم في الرضاع كما ھو في النسب
 
 

ًفإنھ یصبح والدا من الرضاعة، للراضع لبن : علیھمن نسب لبنھا إلیھ ھو زوجھا، و] وولد من نسب لبنھا إلیھ بحمل أو وطء: [قال رحمھ هللا
فلو فرضنا أنھ ارتضع من خدیجة، وخدیجة زوج لعبد هللا، وحملت . امرأتھ الناتج عن الوطء و الحمل منھ، وبنوه یكونون إخوة للمرتضع

 -ًبنتا-ا الرجل، ولو أن الرضیع كان أنثىًمنھ، فأنجبت محمدا، ثم بعد إنجابھ ثاب اللبن، فجاء طفل رضیع وشرب من ھذا اللبن، فھو ابن لھذ
ٌفإنھا تصبح محرما لھذا الرجل، ألنھ أب لھا من الرضاع، وفي الصحیحین عن أم المؤمنین عائشة رضي هللا عنھا وأرضاھا، أن أفلح أخي  ً

لقعیس ، فاستأذن أخوه أفلح ، أبي القعیس رضي هللا عنھ وأرضاه، استأذن علیھا، وكانت عائشة رضي هللا عنھا قد رضعت من امرأة أبي ا
 فقال علیھ الصالة - أرضعني أبو القعیس  ما-إنما أرضعتني امرأتھ ! یارسول هللا: فلم تأذن لھ عائشة ، وقالت لرسول هللا صلى هللا علیھ وسلم

 لھ تأثیر في الرضاع، كما أن أن الرجل: وھذا ما یسمیھ العلماء بلبن الفحل، أي). إنھ عمك من الرضاعة! ائذني لھ تربت یداك: (والسالم
فكما أنھ في النسب یكون ھناك اشتراك . أن اللبن یثوب من ماء الرجل، ومن ماء المرأة: ًللمرأة تأثیرا، وھذا راجع إلى أن أصل المسألة ھو

. مرأة أم من الرضاعةفالرجل أب، وال. ًبین الرجل وبین المرأة، فكذلك أیضا في الرضاع، یكون ھناك اشتراك بین الرجل وبین المرأة
إن الالتي في الحضار ما ھن إال عماتك ! یارسول هللا: ویسري ذلك إلى األقرباء، ولذلك قال خطیب بني ھوازن للنبي صلى هللا علیھ وسلم

ا یحرم من یحرم من الرضاع م: (وخاالتك من الرضاعة، فأثبت لبن الفحل، وأسراه كسریان النسب، وھذا مصداق قولھ علیھ الصالة والسالم
 -كاألعمام والعمات-ً، وألنھ لو أخذ بالنسب لكان الرجل الذي وطئ أبا، واالبن ابنھ، والفروع التي شاركت ھذا األب في أصلیھ )النسب

ًمحارم، كذلك أیضا في الرضاع محارم، فجمیع من ینجبھ ھذا الرجل الذي ارتضع الرضیع لبنھ یعتبر أخا لھذا الرضیع ثم ننظر؛ إن كان . ً
ًھذا الذي أنجبھ أنجبھ من نفس المرأة التي ارتضع منھا الرضیع؛ فھو أخ شقیق، وإن كان ھذا الرجل لھ زوجة ثانیة، فأنجبت أوالدا فھم أخوة 

فجرى . ًمن الرضاع ألب، ولو أن ھذه المرأة تزوجت رجال قبل أو بعد الرضاعة،وأنجبت قبل أو بعد الرضاعة، فھم إخوة من الرضاع ألم
اع ما یجري في النسب؛ فھناك أخ من الرضاع شقیق، وھناك أخ من الرضاع ألب، وھناك أخ من الرضاع ألم، والحكم كما ھو في الرض

ٍسار في حق المرأة، فھو سار في حق الرجل، ألن تأثیر اللبن مشترك بین الرجل وبین المرأة ٍ.  
 
 
 
 

 من یستثنى من ثبوت أحكام الرضاع من األقارب
 
 

محارم المرأة، فھذا : یعني) ومحارمھ محارمھا]: (ومحارمھ محارمھا، ومحارمھا محارمھ، دون أبویھ وأصولھما، وفروعھما: [قال رحمھ هللا
: ًمثال. الرضیع إذا ارتضع من المرأة، صار جمیع ما تنجبھ المرأة، وجمیع المحارم المتعلقین بالمرأة في األصل، یعتبرون قرابة لھ كالنسب

والعكس؛ لو كان الرضیع أنثى، فإنھ في ھذه الحالة یعتبر الذكور . فھن أخوات للمرتضع، وإذا كان لھا ذكور فھم إخوة لھإذا كان لھا بنات 
ٍإخوة ویكونون محارم لھا، وكذلك أیضا بالنسبة لإلناث في حق الذكور، فالحكم جار في الرضاع كما ھو جار في النسب، وبنى العلماء ذلك  ٍ ً

أن المرأة : أي): ومحارمھا محارمھ). (یحرم من الرضاع ما یحرم من النسب: ( والسالم كما في الحدیث الصحیحعلى قولھ علیھ الصالة
أصولھا أصول لھذا الرضیع، ألن أصول األمھات أصول للفروع، وقد تقدمت معنا ھذه المسألة، وبیناھا في موانع النكاح، وبینا أن األصول 

إن الرجل تحرم علیھ أصول والدیھ مباشرة، وعمة أبیھ وعمة أمھ، فعمة األب عمة ألوالده، وعمة : قلناإذا تعلق بھا محارم، مثلما ذكرنا و
فال یختص الحكم بنفس األم، وال یختص بنفس األب، فاألصول . األم عمة ألوالدھا، وخالة األب خالة ألوالده، وخالة األم خالة ألوالدھا

ً والفروع یجري علیھا التحریم كما یجري على أصولھا، ومثل ما ذكرنا في النسب نذكر أیضا یجري علیھا التحریم كما یجري على الفروع،
 جمیع - ًلو كان الذي ارتضع ذكرا- ًلماذا؟ ألنھ لما ارتضع صار فرعا لھذه المرأة، وسرت علیھ أحكامھا، وكذلك األب . ھنا في الرضاع

البنھ من النسب، فاألب بناتھ محارم، وأخواتھ محارم، لھذا الرضیع من حیث محارمھ یعتبرون محارم البنھ من الرضاع كما أنھم محارم 
في  ًالربیبة محرم لألب، لكنھا لیست محرما لالبن، وكذلك ھي: ً قد یستثنى منھا، مثال- كما مر في األصول- لكن ھذه القاعدة . األصل

 فإنھ یحكم بأن الرضاع یأخذ - من حیث األصل- ًناء على ذلك ًوبنت أخت الشخص أو بنت أخیھ محرم لھ، ولیست محرما البنھ، وب. الرضاع
یعني ): دون أبویھ: (قولھ. حكم النسب، وقصد المصنف من ھذا أن یبین أن التحریم في الرضاع یجري فیھ ما یجري من التحریم في النسب

عھما، ولذلك الرضاع یختص بالرضیع نفسھ، بالنسبة لھذا الرضیع، فأبواه أجنبیان عن مرضعة ولدھما، وكذا أصول المرضع وزوجھا وفرو
ً؛ ھؤالء كلھم ال یجري علیھم الحكم، أما فروعھ فإنھم یأخذون حكم أصلھم نسبا ورضاعا، ألنھ - أصولھ- فإخوانھ،وأخواتھ، وأبوه، وأمھ  ً

 یجري علیھما الحكم، فھم أجانب األب، واألم، فإنھ ال: اغتذى بھذا اللبن، ویسري الحكم إلى فرعھ كما سرى إلیھ ھو، لكن بالنسبة ألصلیھ
ًفلو فرضنا أن محمدا ارتضع من خدیجة فھو ولد لھا، لكن أباه لیس بمحرم لھا، وأبوه من الرضاعة لیس بمحرم ألمھ من النسب، . كما قدمنا
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انب بالنسبة للمرضعة أصول وفروع أبویھ كالجدة، والجد، فھم أج: أي) وأصولھما، وفروعھما: (قولھ .فھذا یختص بھ الرضیع دون أصلیھ
ًفلو أن شخصا جاء یرید أن یرتضع، فھو في األصل أجنبي، وحینما جاء إلى الرضاع فھو أجنبي، ثم جاء وارتضع، فتعلق التحریم . وذویھا

لذلك اختص بھ، وبما یتفرع من ھذا الجسم الذي اغتذى باللبن، وأصولھ وحواشیھ أجانب، فاألصل فیھم أنھم أجانب ال تتعلق بھم محرمیة، ف
أخواتھ، وإخوانھ،وأعمامھ، وعماتھ، فیجوز ألخیھ :التحریم بھ وفروعھ ھو فال ُینظر إلى أصلھ، وال إلى فروع أصلھ وحواشي األصل، مثل

: قال رحمھ هللا. من الرضاع أن ینكح أختھ من النسب، ألنھ لیست ھناك محرمیة بینھ وبینھا، ولیس ھناك أمر یوجب تحریم نكاحھا علیھ
لو أن أباه من الرضاعة توفي عن ھذه الزوجة، وأراد أبوه من النسب أن یتزوجھا فإنھ یحل لھ أن ]: باح المرضعة ألبي المرتضعفت[

أبوه فلم یرتضع، والمرأة المرضعة لیس بینھا وبین أبي  یتزوجھا، وال بأس بذلك النھا أجنبیة عنھ، فالتحریم اختص بالذي ارتضع، أما
ًحرمیة، ویحل أیضا حتى ألخي المرتضع أن یتزوج أمھ من الرضاعة، ألنھ أجنبي عنھا، وھي أجنبیة عنھ، ومراد المرتضع أیة عالقة م

وتستطیع أن تفھم مسائل التحریم إذا نظرت إلى أن األصل أن . أن یبین بھذا أن التحریم یختص بالمرتضع دون أصولھ وحواشیھ: المصنف
ً سببا موجبا للتحریم، فإذا أدخل على نفسھ سببا موجبا للتحریم بقي ما عداه على األصل، ثم ھؤالء أجانب، وأن الرضیع أدخل على نفسھ ً ً ً

 -ًذكرا كان أو أنثى- ولذلك اختص التحریم بالمرتضع -حكمھ ھو-تنظر إلى ما تفرع من ھذا الرجل، ألن الذي تفرع منھ آخذ حكم األصل 
: قال رحمھ هللا. صول األصول، وال لفروع األصول، ألنھم كلھم أجانب ال یتعلق بھم تحریموال یسري ألصلھ، ال للوالد، وال للوالدة، وال أل

: ًمثال. كذلك أخوه من النسب، لوأراد أن یتزوج أخت المرتضع من الرضاعة حل لھ ذلك؛ ألنھ لیس بینھما عالقة محرمیة] وأخیھ من النسب[
یحل لھ ذلك، ألنھ أجنبي، ولیس بینھ وبینھا أي موجب : ن الرضاعة، قلنامحمد ارتضع، وأخوه خالد یرید أن یتزوج أخت المرتضع م

من الرضاع، فھذا جائز، والعكس كذلك، فأبوه من النسب یحل لھ أن : أي]: وأمھ، وأختھ من النسب ألبیھ وأخیھ: [قال رحمھ هللا. للتحریم
النسب؛ ألنھا من حیث األصل أجنبیة، كذلك لو أراد أبوه من ینكح أمھ من الرضاع، والعكس جائز؛ فألبیھ من الرضاعة أن ینكح أمھ من 

  .الرضاعة أن ینكح أخت المرتضع من النسب، فال بأس، ألنھا أجنبیة، ولیس ھناك موجب للتحریم
 
 
 
 

 حكم نكاح من أرضعتھا من تحرم ابنتھا
 
 

) ومن حرمت علیھ بنتھا] (ا منھ إن كانت زوجةومن حرمت علیھ بنتھا، فأرضعت طفلة، حرمتھا علیھ، وفسخت نكاحھ: [قال رحمھ هللا
محمد عقد على طفلة، : ًمثال. كالزوجة، إذا تزوج اإلنسان امرأة حرمت علیھ ابنتھا، فلو أن ھذه الزوجة أرضعت طفلة، عقد علیھا ھذا الرجل

، ألنھا بنت لھذه الزوجة، فإذا وأراد أن ینكحھا، وعنده زوجة، فغارت الزوجة من ھذه الطفلة، فأرضعتھا فصارت ابنتھ من الرضاع
معنى ذلك أن : إذن. ًأرضعتھا؛ نقلتھا من الحل إلى الحرمة، وأصبحت حراما بالرضاع، وھي ابنتھ، وال یحل لھ أن ینكح ابنتھ من الرضاع

وإذا انفسخ . ح بھذه الطفلةالزوجة أفسدت النكاح، وإذا أفسدت النكاح تتحمل اآلثار والمسئولیة عن ھذا اإلفساد، وعلى ذلك ینفسخ عقد النكا
 فإذا حصل الفسخ استحقت الطفلة نصف المھر، وإذا حصل الفسخ -ًإذا كان قد عقد علیھا وتم العقد صحیحا-النكاح، یبقى السؤال عن المھر؛ 

دخول، فإذا أرضعت  بعد الدخول، فھذه مسألة ثانیة، لكن نحن نتكلم اآلن عن مسألة اإلرضاع قبل ال-على اعتبار أن رضاع الكبیر یحرم-
متى؟ . ًالطفلة، في ھذه الحالة استحقت الطفلة نصف المھر؛ ألنھ فسخ قبل الدخول، فمن الذي یكون مسئوال عن ھذا؟ المرضعة التي تسببت

 قد ذكر فالمؤلف ذكر الزوجة ألنھا تحرم، فیكون. حینما تأتي وترضع الطفلة، أو تغري الطفلة، أو ترغم الطفلة بالقوة، ھذه كلھا أحوال
ًلكن لو أن امرأة أخذت ھذا الحلیب محلوبا في كأس، وأخذتھ وأرضعتھ الصبیة بالقوة، أو أن شخصا ھدد ھذه الزوجة، ! موجب التحریم ً

 نفسھا، فحینئذ تتحمل -المرضعة- وأكرھھا بالقوة حتى أرضعت الطفلة، فھذه مسألة ثانیة، لكن نحن نتكلم عما إذا جاء اإلخالل من الزوجة 
إذا لم یكن ) حرمتھا علیھ) (ومن حرمت علیھ بنتھا، فأرضعت طفلة، حرمتھا علیھ. ( المھر، ألنھ مستحق إذا حصل الفسخ قبل الدخولنصف

یحل لھ الزواج بھا، وھذا باإلجماع، ألنھا ابنتھ من الرضاع، وباإلجماع ال یجوز أن ینكح ابنتھ من الرضاع، ألن النبي صلى  عقد علیھا، وال
  .(یحرم من الرضاع ما یحرم من النسب: ( وسلم قالهللا علیھ

 
 
 
 

م  یفسخ عقد النكاح إذا ثبت الرضاع المحرِّ
 
 
زوجتك ابنتي، وھي : لو قال شخص آلخر:  مثال ذلك-وھذا یجوز-إن كان قد عقد على طفلة : أي) وفسخت نكاحھا منھ إن كانت زوجة)

  .ین عدلین، كما ذكرنا في شروط صحة النكاح، صح النكاح وثبت، فتصبح زوجة لھقبلت، وتم ذلك العقد بحضور شاھد: طفلة، فقال اآلخر
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 حكم المھر في حال فسخ النكاح بإرضاع الزوجة لضرتھا

 
 

ًوھذا طبعا یقع ] وكل امرأة أفسدت نكاح نفسھا برضاع قبل الدخول فال مھر لھا وكذا إن كانت طفلة فدبت فرضعت من نائمة: [قال رحمھ هللا
عقد رجل على طفلة، ثم إن الطفلة مشت بنفسھا، فجاءت إلى ضرتھا وھي نائمة، ورضعت منھا خمس رضعات مشبعات، : صور منھافي 

ًما الحكم؟ صارت بنتا لھا، وھذا التحریم وقع بفعل الرضیع، والرضیعة قاصرة دون البلوغ، أما من حیث اإلثم وعدمھ فنشترط البلوغ، لكن 
األسباب، الشروط،الموانع، ھذه ال یلتفت فیھا إلى التكلیف، بل یلتفت فیھا إلى وجود الشيء بغض النظر عن : ي ھيفي األحكام الوضعیة الت

فھذه الطفلة إذا دبت، ورضعت ھذا الحلیب، فقد فعلت ذلك بنفسھا، وأدخلت الفساد على نفسھا، لذلك لو أن . ًكون اإلنسان بالغا أو غیر بالغ
إنھا : ً وبركت على أمھا وقتلتھا، فھذا القتل خطأ، لكنھ یعتبر قتال، وال نقول- كما سیأتینا في الجنایات-  جاءتھذه الطفلة حصل منھا أنھا

أن ھذه الطفلة إذا دبت، وشربت اللبن، وال یوجد إغراء من الضرة وال أعانت على : والشاھد. قاصرة، بل تأخذ حكم قتل الخطأ، لھا وعلیھا
 فما شعرت إال وقد التقمت ثدیھا، فسكتت عنھا، ثم تبین أنھا ضرتھا الصغیرة، فما الحكم؟ -ًمثال- ًتظنھا بنتا ألختھا ذلك، وإنما كانت نائمة، أو 

یفسخ النكاح، لكن الفساد لم یأت بفعل الزوجة الكبیرة، وإنما جاء بفعل الصبیة، وحینئذ ال تلزم الزوجة بدفع نصف المھر الذي یكون للصبیة 
وھكذا لو أن امرأة . ألن الصبیة ھي التي تسببت في فسخ النكاح وزوالھ، وحینئذ ال شيء لھا، ألنھا أفسدت على نفسھافي حال فسخ عقدھا؛ 

فالمرضعة أفسدت نكاح نفسھا وفي . ًقامت بإرضاع زوجتھ، فإنھا في ھذه الحالة تصبح أما للزوجة، وأم الزوجة محرمة بالعقد على بنتھا
بالنسبة لألصل، ھذه المسألة فیھا ] وبعد الدخول مھرھا بحالھ: [قال رحمھ هللا. سھا، وال یكون لھا استحقاقھذه الحالة تتحمل مسئولیة نف

إذا تسببت یسقط مھرھا، إذا كان قد : خالف، ھل یسقط المھر إذا تسببت المرأة في المحرمیة بالرضاع أو ال یسقط؟ بعض العلماء یقولون
ًاع الكبیر، ویقع أیضا في إرضاع الصغیر، ألنھا إذا أرضعت الزوجة؛ صارت أما للزوجة من دخل بھا، وھذا یقع في حال اعتبار رض ً

الرضاعة، وأم الزوجة من الرضاعة حرام كما بینا أن المصاھرة یسري فیھا ما یسري في النسب، وأن الرضاع یسري التحریم بھ في 
ن المصاھرة، فأم الزوجة من الرضاع محرمة، وبنت الزوجة من في المحرمات من النسب، والمحرمات م: النسب، وفي المصاھرة، أي

الرضاع محرمة، وزوجة االبن من الرضاع محرمة، وزوجة األب من الرضاع محرمة، مثل ما یقع في النسب، وبینا ھذا، وبینا أنھ محل 
ھذه الحالة؛ اختلف العلماء؛ إذا كان قد دخل بھذه وفي ھذه الحالة إذا وقع التحریم على ھذا الوجھ، فإنھ في . إجماع بین العلماء رحمھم هللا

إن المھر مستحق بالدخول، : ًالزوجة التي تسببت في إفساد عقدھا، ھل المھر یسقط بناء على أنھا أفسدت العقد، ولیس لھا مھر؟ أم أننا نقول
 یوجب سقوط المھر؟ وجھان عند العلماء رحمھم هللا، وقد دخل بھا، واستمتع، ثم یفسخ النكاح بینھما، فھذا اإلفساد وقع على النكاح، لكنھ ال

أنھ : وعنھ). ولھا المھر بما استحل من فرجھا: (عند اإلمام أحمد روایتان، والجماھیر على أنھ ال یسقط، واستدلوا بقولھ علیھ الصالة والسالم
لحقیقة من القوة بمكان، واختار شیخ اإلسالم ابن تیمیة یسقط؛ ألنھا تسببت في ضیاع حقھا، وحینئذ ال یكون لھا استحقاق المطالبة، وھو في ا

رحمھ هللا برحمتھ - واإلمام ابن القیم ھذه الروایة عن اإلمام أحمد ، ویقویھا سماحة الشیخ محمد بن إبراھیم العالمة اإلمام -رحمھ هللا-
وإن أفسده غیرھا، فلھا على : [قال رحمھ هللا. ھب ویمیل إلى ھذا القول ویقویھ أن سقوطھ أوجھ من حیث القوة، ومن حیث المذ- الواسعة

مثل ما ذكرنا، لو أن الغیر تسبب في إفساد نكاح ھذه الطفلة، كما لو أنھ ھددھا فأرضعتھا بالقوة، فقد أفسد علیھا ] قبلھ الزوج نصف المسمى
-  الرضاع، مثلما ھو مقرر في السببیة والمباشرة ھذا الذي تسبب، وكانت السببیة قویة التأثیر، ومفضیة إلى: النكاح، في ھذه الحالة نقول

-أرضعي :  كما لو أنھ ھدد الزوجة، وقال لھا-ومسألة السببیة والمباشرة ستأتینا إن شاء هللا في الجنایات، لكن یھمنا ھنا في مسألة الرضاع
ِالُمكره-د ِّ والذي تسبب المھد-الزوجة-  ھذه الصبیة، فأرضعتھا، فالمباشر للرضاع ھي المرأة -بالقوة  فھل الضمان في ھذه األحوال یكون -ْ

َعلى المھدد الُمكره أو على الُمكره؟ فیقولون ْ ھل یكون الحكم للسببیة، أو یكون للمباشرة، أو یجمع االثنان؟ في بعض األحیان یكون الحكم : ِْ
فقتل؛ یقتل االثنان، یقتل الذي ھدد؛ . ً فالنا أقتلكإذا لم تقتل: ًالقتل، فلو أن شخصا وضع السالح على شخص، وقال: مؤاخذة الطرفین؛ مثل

ألنھا سببیة قویة مفضیة للقتل، ویقتل الذي باشر القتل، ألنھ لیس بالمكره، فالمكره شرطھ أن یھدد بشيء أعظم، ونفس أخیھ كنفسھ، فھل ینقذ 
نھ یطلق، فیجوز لھ أن یطلق، ویسقط الطالق؛ ألن الطالق ًال یكون ذلك إكراھا في حقھ، لكن لو ھدد بالقتل على أ! نفسھ من القتل بقتل أخیھ؟

ّأخف من القتل، لكن لو خیر بین أمرین ُبین أن ُیقتل، وبین أن یقتل أخاه، ولو صبر ربما ما قتل، وال نفذ التھدید، لكنھ أفضى إلى القتل : ُ ُ
لو : ًمثال. أثیر، بحیث یكون الحكم للسببیة وتسقط المباشرةولذلك في بعض األحیان تكون سببیة، لكن تكون سببیة قویة في الت. بمباشرة قویة

لكن من الذي جاء برأس الحیة؟ ومن الذي .  من الذي قتل؟ الحیة-ًالحیة فلدغت شخصا فقتلتھ: أي-أنھ أخذ حیة وأنھشھا بشخص؛ فقتلتھ 
وفي بعض األحیان تقوم المباشرة، وتسقط السببیة؛ . بیةالمكلف، فحینئذ تسقط المباشرة، ویكون الحكم بالسب: الحیة، والسبب: قربھا؟ فالمباشر

ًكما لو حفر رجل بئرا، أو بنى جدارا، فلما بنى الجدار جاء شخص ورماه على شخص فقتلھ، فھذا الذي دفع الجدار باشر، والذي بنى الجدار  ً
تارة نغلب السببیة، : لمباشرة والعكس لھا أحوال ثالثةومسألة تقدیم السببیة على ا. ًأن الجدار لو لم یكن موجودا لما حصل القتل: تسبب، أي

فھنا عندنا سببیة، ومباشرة؛ وذلك إن ھدد أحد امرأة وأجبرھا أن ترضع ضرتھا . وتارة نغلب المباشرة، وتارة نعطي الحكم لمجموع األمرین
 أو ننظر للذي تسبب باإلفساد -المرضعةالزوجة التي ھي -الصغیرة فأفسدت عقد زوجھا بھذا الرضاع، فھل ننظر للذي باشر الرضاع 

ِوالذي ھو الُمكره؟ في مسألتنا ھذه ننظر للذي ھدد، والذي ضغط على المرأة، ألن اإلكراه یرفع التكلیف، وقد بینا ھذا في مسائل؛ كطالق 
 أن من تسبب في إفساد النكاح فإنھ - رحمھ هللا-فھنا تقوى السببیة، ومن ھنا بین. المكره، وغیرھا من المسائل التي بینا فیھا حكم اإلكراه

یضمن، فیكون علیھ ضمان نصف المھر قبل الدخول، وذلك بأن یطالب الزوج بدفع نصف المھر، ثم یرجع ھذا الزوج على من تسبب في 
 القول بأن المھر ال بعد الدخول، وھذا على: یعني] وجمیعھ بعده: [قال رحمھ هللا. إفساده، وقد بینا ھذا في مسائل متقدمة معنا في الضمان

یطالب الزوج بجمیع الصداق إن كان قد دخل على ھذه التي فسد نكاحھا، ] ویرجع الزوج بھ على المكره: [قال رحمھ هللا. یسقط، وقد بینا ھذا
ًاإلفساد ناشئا منھ، أقم دعوى، وطالب من تسبب بھذا اإلفساد، إن كان : أو یطالب بنصفھ إذا لم یدخل، فیدفع ھذا، ثم بعد أن یدفع، نقول لھ
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  .وطالبھ بالمھر كلھ إن كان بعد الدخول، وطالبھ بنصفھ إن كان قبل الدخول
 
 
 
 

 (أنت أختي من الرضاع: (حكم من قال لزوجتھ
 
 

 أنت أختي من الرضاع، فقد أقر واعترف أنھا ال: ومن قال لزوجتھ] أنت أختي من الرضاع بطل النكاح: ومن قال لزوجتھ: [قال رحمھ هللا
والسید في لسان . بسید األدلة: وھذا ما یسمیھ بعض العلماء. اإلقرار: تحل لھ، فیؤاخذ بإقراره؛ ولذلك بینا أن أقوى الحجج وأقوى األدلة

 أنھا :ًإذا أقر بأنھا أختھ؛ فإنھ في ھذه الحالة یؤاخذ بإقراره، ویلزم بھ، ویحكم بالمحرمیة ظاھرا، أي: فقالوا. ھو المقدم في كل شيء: العرب
حرمت علیھ، بناء على القول الذي قالھ شھادة من نفسھ على نفسھ ببطالن النكاح، ولیس ھناك أصدق من شھادة اإلنسان على نفسھ، لكن لو 
كان یرید من قولھ ھذا أن یسقط حق المرأة، فحینئذ یتھم؛ ألن الشھادة حجة، واإلقرار حجة، مالم تدخلھ التھمة، فإذا دخلتھ التھمة ضعف 

إذ لیس عنده عقل، وكذا إقرار السكران ال  حتجاج بھ، كإقرار المجنون فھو متھم، ولیس بمقبول، وال بحجة؛ ألنھ قد یكذب على نفسھ،اال
؛ ألن السكران إقراره محل تھمة، فھنا !)ًأشربت خمرا؟: (یعتد بھ، ولذلك لما جاء ماعز وأقر واعترف، قال لھ النبي صلى هللا علیھ وسلم

أنت أختي من الرضاع، وكان قد استحق علیھ : فإذا قال لھا. نا في العقل واإلدراك، وقد تكون التھمة في جلب النفع أو دفع الضررالتھمة عند
] فإن كان قبل الدخول وصدقت فال مھر: [قال رحمھ هللا. مھرھا، حینئذ یتخلص من المھر، ألنھا لم تعد لھ بزوجة لھ، وحینئذ یفسخ نكاحھا

جة فما عندنا إشكال في فسخ النكاح، ومسألة إسقاط المھر قبل الدخول بال إشكال؛ ألن العقد إذا كان على أختھ من الرضاعة، إذا صدقت الزو
ًأو ابنتھ من الرضاعة، أو عمتھ من الرضاعة فھو عقد فاسد وباطل، ال ُیستحق فیھ المھر ال نصفا، وال كال، فحینئذ في ھذه الحالة یسقط، فإذا  ً

لست بأخ لي من الرضاع، والدتي : قالت وإن أكذبتھ قبل الدخول،] وإن أكذبتھ فلھا نصفھ: [قال رحمھ هللا. الدخول؛ فال شيء لھاصدقتھ قبل 
 نسأل هللا - ویقع ھذا إذا كان الرجل ال یخاف هللا-فكذبتھ- ما أرضعتك، أو أنا لم أرتضع من والدتك، وھذا الكالم الذي تقولھ لیس بصحیح 

 أو رجل كثیر التھم والشكوك، یصدق أقل شيء، فجاء شخص یرید الزوجة، فأوعز إلى شخص ضعیف النفس، فما تصدقھ - افیةالسالمة والع
أنا كنت :  وغیره یقبل منھ العذر، قال-رحمھ هللا-فكأن بعض العلماء كاإلمام أبي حنیفة . أنا وھمت: ًالمرأة، لكن إذا كان شخصا ثقة، وقال

لكن تبین لي أنھا غیرھا، وأنا رضعت من فالنة، فحینئذ الغالب صدقھ، إذا كان الرجل أسند إلى عذر مقبول، فیرى أظنھا فالنة بنت فالن، 
ما ھي .  وبعض السلف أن عذره مقبول، وأنھ یحكم بقولھ، فھنا إذا كذبتھ، تستحق نصف المھر-رحمھ هللا-بعض العلماء كاإلمام أبي حنیفة 
ًقد على ھذه الزوجة؛ استحقت نصف المھر لو فارقھا قبل الدخول، إذا كان العقد صحیحا وشرعیا، فحینما القضیة؟ القضیة أن الزوج لما ع ً

ًیدعي الفسخ، كما لو أقر أنھا أختھ من الرضاع، فیفسخ النكاح بناء على إقراره، ویؤاخذ بھذا اإلقرار، لكن بالنسبة للحقوق ال یسقط المھر إذا 
قال . مى، ألنھا تستحق نصف المسمى، ویحكم بالظاھر بانفساخ العقد، ألنھ أقر على نفسھ أنھا ال تحل لھكذبتھ، وال یسقط لھا نصف المس

ویجب علیھ دفع الكل بعده، ألن إقراره موضع تھمة؛ ألنھ یتھم بأنھ یرید أن یسقط مھرھا، إذ لو فتح ھذا الباب؛ ] ویجب كلھ بعده: [رحمھ هللا
 قد -  نسأل هللا السالمة والعافیة-ھذه أختي من الرضاعة، أو بنت أختي من الرضاعة: وطره منھا، قالفكل رجل استمتع بالمرأة، وانتھى 

وإن قالت ھي ذلك، وأكذبھا فھي زوجتھ : [قال رحمھ هللا. یفعل ھذا، ویفتح ھذا الباب لك شخص حتى یتخلص من حق زوجتھ في مھرھا
الظاھر یعمل بقولھا، وفي باطن األمر یجوز لھ أن یستمتع بھا، ألنھ لم یكن ثم شيء أنت أخي من الرضاعة، فإنھ في : وإن قالت لھ] ًحكما
ًمن حیث الباطن ھي زوجتھ، وتحل لھ، لكن وجود ھذه التھمة في الظاھر حكما، تمنع الحكم ظاھرا : على صدق ھذه الدعوى، أي یدل ً

 في بعض -نسأل هللا السالمة والعافیة- ا أنھا أختھ من الرضاع، ویقع ھذاباستحاللھ لھا، ألنھا من حقھا أن تمتنع منھ، إذا أقرت، أو تبین لھ
ً أنھا مكثت مع أخیھا من الرضاع عشرین سنة، وأنجبا أطفاال، وھذا یدل على -ولم تكن تعلم بھذا- أن امرأة اكتشفت -مرت علینا-الحوادث 

تقوا هللا عز وجل، وأن یحفظوا الرضاع، وأن ال یضیعوه، فاألم إذا أن الرضاع ینبغي أن یحتاط فیھ، وأن على األم وعلى أھل الولدین أن ی
یا بني، أنت ارتضعت من بني فالن، وتحدد لھ المرأة التي ارتضع منھا، وھكذا األخت إذا : كان ولدھا ارتضع وھو صغیر، فتخبره، تقول لھ

ور یعظم ضررھا إذا تساھل الناس فیھا، وذكر بعض أھل علمت أن ھناك رضاعة ألخیھا؛ بینت لھ، حتى ال یقع في الحرام، ألن ھذه األم
ًأخت لھ من الرضاع ففقد عقلھ، ما استطاع أن یتحمل الصدمة، ویقع ھذا في النساء أیضا، وھذا یدل على  ًالعلم أن شخصا تبین لھ أن زوجتھ

  .ًأن ضررھا عظیم جدا، ولذلك ینبغي أن یحتاط لھذا األمر
 

 ھحكم الشك في الرضاع أو كمال
 
 

) ُوإذا شك في الرضاع: (یقول المصنف رحمھ هللا] ُوإذا شك في الرضاع أو كمالھ، أو شكت المرضعة وال بینة فال تحریم: [قال رحمھ هللا
ًاستواء االحتمالین، دون وجود مرجح، فإذا استوى االحتماالن وجودا وعدما، فإننا نبقى على األصل، فنحن ال نحكم بالرضاع إال إذا : الشك ً

ًثبت وجوده، أما إذا لم یثبت أن ھناك رضاعا فإننا ال نحكم بالشكوك، ألن األصل والیقین أنھا أجنبیة، وأنھا حالل، وال نعدل عن ھذا الیقین 
فحینئذ ھل تم العدد أو ال؟ . أرضعتھ أربع رضعات وأنا متأكدة منھا، لكن الخامسة أشك فیھا: قالت المرضعة: ًمثال) أو كمالھ. (إال بیقین مثلھ

شكت ھل ھذا محمد الذي ارتضع منھا أو : یعني) أو شكت المرضعة وال بینة. (الیقین أنھا أربع رضعات حتى یستیقن أنھا خمس: یقال
غیره، وال بینة تبین حقیقة الحال، وسمیت البینة بینة؛ ألنھا یتبین بھا جلي األمر، ویكشف فیھا وجھ الحق، ویظھر بھا الصواب، فإذا لم تكن 
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ما كان ھناك شھود یبینون من الذي رضع، فحینئذ ال نحكم بھذه الظنون، وال نحكم بھذه االحتماالت، ویبقى الحكم على : اك بینة، یعنيھن
: أن عقده علیھا صحیح وھي زوجتھ، حتى یثبت لھ موجب التحریم بیقین، ولذلك تقدم معنا في القاعدة الشرعیة: أي) فالتحریم. (األصل

: ًفإذا شك في األعداد بنى على األقل الذي ھو الیقین، ودائما إذا شك ھل ھناك رضاع؟ أو لیس ھناك رضاع؟ فمعناه) ل بالشكالیقین ال یزا(
ھل ھي حرام، أو حالل؟ فاألصل أنھا حالل حتى نستیقن أنھا حرام، وإذا شك ھل ھي أربع رضعات أو خمس؟ فالیقین أنھا أربع، والخامسة 

  .بع، وقس على ھذا مثلھا من المسائلمحل شك، فنبني على األر
 

 األسئلة
 
 
 
 

 جریان األحكام الشرعیة الخمسة في الرضاع حسب األحوال
 
 

، : ھل الرضاع مندوب إلیھ في الشرع، ووردت نصوص في الترغیب فیھ، أم ھو على اإلباحة فقط؟ الجواب: السؤال باسم هللا، والحمد 
الرضاع األصل فیھ أنھ حالل، مباح، وال بأس بھ، وال حرج، لكنھ :  آلھ وصحبھ ومن وااله، أما بعدوالصالة والسالم على رسول هللا، وعلى

ًیكون واجبا إذا كان إنقاذا لنفس، كما لو رأت امرأة رضیعا یكاد أن یموت ویھلك، ویحتاج إلى من یرضعھ، فقامت بإرضاعھ، فھو واجب؛  ً ً
ًیكون مندوبا إلیھ إذا كان ھذا .  بھ فھو واجب، فإذا توقف على الرضاع فالرضاع واجبألن إحیاء النفس واجب، وما ال یتم الواجب إال

أعاذنا -ً بغیا من بغایا الزنا - نسأل هللا العافیة-الرضیع یجد مرضعة غیر صالحة، مثلما ذكر أئمة السلف ودواوین العلم كأن تكون المرضعة 
كتاب، یھودیة، أو نصرانیة، أو كانت وثنیة، فال یوجد إال المسلمة، مثلما یقع اآلن لبعض  أو امرأة كافرة، أو مشركة من أھل ال-هللا وإیاكم

الجالیات في الخارج، وفي ھذه الحال تكون ھناك مرأة مسلمة فیھا لبن، وجمیع من حول ھذا الرضیع كافرات، أو من المومسات البغایا، فال 
ن عمر رضي هللا عنھ یشدد في الرضاع، وینھى عن االرتضاع من الفاجرات، شك أن ارتضاع الرضیع من غیر المسلمة یضره، لذلك كا
یؤثر في األخالق، : ، یعني)إن الرضاع یعدي: ( ویقول-رضي هللا عنھ وأرضاه-والكافرات، كما روى عنھ ابن أبي شیبة وغیره ویشدد فیھ 

في العقیدة، والولد یحن إلى أمھ من الرضاع في بعض األحیان وألنھ إذا ارتضع من الكافرة ربما أثرت علیھ في الدین، وربما أثرت علیھ 
كما یحن إلى أمھ من النسب، وقد یحن إلى أمھ من الرضاع أكثر من أمھ من النسب إذا ماتت، فإنھ حنین الرضاع، لذلك تجد الولد الذي 

ً، فإنھ غالبا لیس كالذي رضاعتھ طبیعیة فھذا تجد ارتضع عنده من الحنان، والعاطفة، أكثر من الولد الذي یرضع من الحلیب المجفف المعلب
ًعنده من الحنان، والشفقة، والعاطفة ما لیس عند غیره ، اآلن بعض من رضع حلیبا مجففا ولم یرضع من أمھ تقول لھ : أمك مریضة، یقول: ً

ًویكون واجبا إذا كان فیھ إنقاذ نفس، . الرضاع یؤثر: على كل حال. ًخذوھا المستشفى، ما یبالي أبدا، وھذا مشاھد وھو دلیل حسي واضح
ًویكون مندوبا شدید الندب إذا خشي على الولد أن یرتضع رضاعا یضره، خاصة إذا كان قریبا أو ذا رحم، مثال ً ً امرأة ترضع ابن أختھا، أو : ً

ًابن أخیھا، جبرا لخاطر أختھا، فیكون مندوبا، وفیھ فضل وصلة رحم، وفیھ إدخال سرور على قریب،  وإدخال السرور على القریب منھ من ً
 ترضع -نسأل هللا السالمة والعافیة-إذا قصد بھ تحریم الحالل، مثلما یفعل البعض : ًویكون الرضاع محرما. األجر والمثوبة أكثر من غیره

إلى قرابتھا ھي، ویفعل ھذا بعض  بناتھا أو أبناءھا -ًمثال- المرأة بنات العم، حتى ال یتزوج أوالدھا من بنات أخي زوجھا، فترید أن تجذب 
ُالنساء، وھذا غرض سيء، وقصد سيء لتحریم ما أحل هللا، وألنھ یقصد بھ قطع الصلة، من المحبة التي تكون بالزواج والنكاح، فإذا قصد 

یختلف : ى كل حالفعل. ُبھ محرم فھو محرم للقصد، وإذا قصد بھ القیام بواجب كإحیاء نفس فھو واجب، وإذا قصد بھ مندوب فھو مندوب
الحكم باختالف الحال، لكن األصل العام أنھ مباح، واألصل العام أن الوالدة المرضعة لھا أجر ومثوبة، ولذلك یكون في مقام المندوبات؛ ألن 

العناء، ووجود فیھ مشقة وعناء، ولذلك أحل هللا للمرأة المرضعة أن تفطر؛ ألنھا من الذین یطیقون الصیام ویجدون فیھ المشقة والكلفة و
وذكر بعض . العناء قدره الشرع في ھذه المرضعة، وما كان فیھ عناء، ففیھ أجر، وفیھ مثوبة، خاصة إذا كان فیھ إصالح للنفس، وإنقاذ لھا

ناك العلماء أن المرأة إذا كانت حمقاء، أو عصبیة، أو ھوجاء معروفة الھوج، فال ینصح باسترضاعھا؛ ألن الرضاع یؤثر في الطباع، وھ
أن توارث األخالق یأتي من الرضاع أكثر : الرضاع أشد من الطباع، یعني: حتى قال بعضھم) الرضاع یؤثر في الطباع: (حكمة یقولونھا

مما یأتي من النسب؛ لذلك إذا خافت المرأة المرضعة أن یرتضع الطفل من امرأة عصبیة، أو فیھا مرض،أو فیھا بالء، وأرادت جذبھ إلیھا، 
  .،وأجرھا أعظم، فیختلف الحكم بحسب اختالف األحوال، وهللا تعالى أعلمفقد أحسنت

 
 
 
 

 الفوارق بین الرضاع والنسب
 
 

الفروق تحتاج إلى : ًما ھي الفوارق أو المسائل المستثناة، التي بین الرضاع والنسب كانعدام اإلرث في الرضاع مثال؟ الجواب: السؤال
ً فالذي یثبتھ الرضاع ھو من جھة المحرمیة، والحرمة، وما ذكرناه من آثاره، وال یثبت إرثا، ضوابط، فالنسب شيء والرضاع شيء آخر،
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ًلو قتل الشخص خطأ فتعقل عنھ عاقلتھ : ًوالرضاع ال ُیثبت عقال، یعني. ًوإنما النسب ھو الذي یثبت إرثا  وھم أقاربھ الذكور من -عصبتھ- ُ
ه، وجده، ولكن االبن من الرضاع، واألخ من الرضاع، والعم من الرضاع، ال یشارك في النسب؛ فأخوه یعقل عنھ، وعمھ، وابن عمھ، وأبو

َوعلى الوارث مثُل ذلك : النسب یوجب ثبوت النفقة: ًكذلك أیضا بالنسبة للنفقات. -وھو الدیة-العقل  َ َ َِ ِ َِ ْ ِ ْ فإذا افتقر االبن بعد بلوغھ، ]. 233:البقرة[َ
ًابنا من الرضاعة افتقر، فال یلزم أن  لزم األب أن ینفق علیھ، وأن یعولھ، وأن یقوم علیھ، لكن لو أنًورشده، ولم یستطع، ولم یجد كسبا، 

أنھ ال یجوز إعطاء الصدقة لالبن من النسب، وھل االبن من الرضاعة یحرم أن : ومن الفروق. الرضاع بما یلزم بھ األب من اإلنفاق علیھ
یجوز : -ًبناء على ذلك-وقالوا ). إنما فاطمة بضعة مني: (یحرم، ألن النبي صلى هللا علیھ وسلم قالال : یعطیھ أو ال یحرم؟ قال بعض العلماء

إنھ بارتضاعھ اللبن یكون في حكم البضعة من الشخص، وقد بین صلى هللا علیھ : وقال بعض العلماء. لھ أن یعطیھ؛ ألنھ لیس بضعة منھ
فال یعطى، وھذا نص علیھ غیر واحد من العلماء، فحینئذ یستوي الرضاع مع ). ت اللحمأن الرضاعة تنشز العظم، وتنب: (وسلم في الحدیث

النسب یوجب ثبوت المیراث، بینما الرضاع ال : ًكذلك أیضا في مسألة اإلرث. النسب أو ال یستوي على الخالف المعروف في مسألة النسب
ال  لعم من النسب، والخال من النسب، لھ حق من الصلة، ولكن الرضاعاألم من النسب، واألخ من النسب، وا: مسألة الصلة. یوجب اإلرث

ًیكون لھ من الصلة ما یكون للنسب، فلیس من ذوي األرحام الذین أمر بصلتھم أمرا الزما، ولذلك فرق بین ما یكون من الرضاعة وما یكون  ً
 أكثر ما یجري علیھ من أحكام؛ یجري في مسألة -في األصل- والفوارق بین الرضاع والنسب ذكرنا أكثرھا، والرضاع . من النسب

  .المحرمیة، وثبوت اآلثار المتعلقة بالنكاح، والخلوة، والنظر، والسفر، وغیر ذلك
 
 
 
 

 ًحكم الصالة بعد الوتر إذا كانت تطوعا أو ذات سبب
 
 

: فضیلة الوتر؛ كما قال صلى هللا علیھ وسلمأشكلت علي مسألة أنني صلیت الوتر، ثم أتیت المسجد، فصلیت تحیة المسجد، ففقدت : السؤال
فقدت : فقدت فضیلة الوتر، وبین أن تقول: ھناك فرق بین أن تقول: فكیف أدرك ھذه الفضیلة؟ الجواب). ًاجعلوا آخر صالتكم باللیل وترا(

ِأني ال أضیُع: فضیلة تأخیر الوتر، ففضیلة الوتر ما تفوت، والوتر لك أجره، فا تعالى یقول ُ ِّ َ عمل عامل منكم مْن ذكر أْو أنثى َ َْ ُ ُْ َ ٍ َ ِ ِ ِْ ٍ َ َ َ آل [َ
فأجرك ثابت، ووترك ثابت، وأبشر بخیر، فإن رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم صلى ركعتین بعدما أوتر، كما في الحدیث ]. 195:عمران

فعل ذلك لبیان الجواز، : أھل العلم قالواوبعض . أنھ صلى ركعتین بعدما أوتر: الصحیح عن أم المؤمنین عائشة رضي هللا عنھا وأرضاھا
ھذا لمن یقوم آخر اللیل، فإذا قمت في آخر اللیل وأردت أن ) ًاجعلوا آخر صالتكم باللیل وترا: (وأنھ یجوز أن تصلي الشفع بعد الوتر، وقولھ

ال : (؛ ألن النبي صلى هللا علیھ وسلم قالتصلي؛ فصلِّ ما شاء هللا بعد أن تنقض أول الوتر الذي أوترتھ، ثم تصلي ما شاء هللا، ثم توتر
دل على أن الوتر ینقض الوتر، وأنت إذا أوترت في أول اللیل، وترید فضیلة آخر اللیل، فقد بنیت على ) ال وتران: (فلما قال). وتران في لیلة

ًكعة، ثم بعد ذلك صل شفعا ثم أوتر، وھو ظن بان خطؤه، كأن كنت تظن أنك ما تستطیع آخر اللیل أن تقوم، فإذا قمت نقضت الوتر األول بر ِ
فعل مأثور عن علي رضي هللا عنھ ، وعبد هللا بن عمر ، وغیرھم من أصحاب النبي صلى هللا علیھ وسلم، وظاھر السنة یدل علیھ إذا كان 

ل، أو أردت أن تسأل هللا من في آخر اللیل، أما إذا أوترت من أول اللیل، ثم صلیت ركعتي الوضوء، أو تحیة المسجد، أو أردت أن تتنف
َفضلھ، أو تستغفر من ذنب، فصلیت ركعتین، أو أربعا، أو ستا، أو ثماني، فال بأس؛ ألن الشفع بعد الوتر جائز، ولكن األفضل واألكمل إذا  ً ً

أن تصلي الفجر، فتترك فلو قمت آخر اللیل، ولیس عندك نیة أن تصلي، ولكن ترید . ًقمت في آخر اللیل أن تجعل آخر صالتك باللیل وترا
 وقد - والحمد -الوتر األول كما ھو، ولك أن تصلي ركعة، ثم تصلي ما شاء هللا، ولو ركعتین، ثم توتر، فكلھ جائز، واألمر على السعة 

رسول هللا صلى من كل اللیل قد أوتر : (دلت السنة على جمیع ذلك، دلت على أنھ یجوز أن توتر من أول اللیل، قالت عائشة رضي هللا عنھا
، ). من أولھ، وأوسطھ، وانتھى وتره إلى السحر: (وفي روایة). هللا علیھ وسلم، من أولھ، وأوسطھ، وآخره وھذا یدل على السعة والحمد 

دعوة ًفلیس ھناك إلزام بشيء، لكن األفضل واألكمل أنك إذا قمت آخر اللیل أن تنقض وترك، ثم تشفع، ثم بعد ذلك تصلي وترا لكي تصیب 
ًفي السحر، وتصیب الدعوة في الوقت الذي تستجاب فیھ الدعوة؛ وألن الصالة في ھذا الوقت أعظم أجرا، وأعظم مثوبة، ولما سئل علیھ 

إن استطعت أن : (وقال). وركعتان یركعھما المؤمن في جوف اللیل اآلخر: (الصالة والسالم عن أفضل الصالة قال علیھ الصالة والسالم
أنك تمتثل السنة في قولھ : والسبب الثالث. ھذا یدل على فضل أن تكون صالتك في ھذا الوقت). كر هللا في تلك الساعة فكنتكون ممن یذ

  .وهللا تعالى أعلم). ًاجعلوا آخر صالتك باللیل وترا: (علیھ الصالة والسالم
 
 
 
 

 حكم من أكل ولم یعلم بدخول الفجر
 
 

فماذا . وأكل، یظن الفجر لم یؤذن، وعندما انتھى سمع إقامة الصالة، فظھر لھ أنھ أكل بعد األذانشخص استیقظ من اللیل، فشرب : السؤال
ًینبغي أوال على اإلنسان أن یحتاط، فإذا أمكنھ أن یسأل، أو أمكنھ أن یرجع إلى الساعة، أو أن یتحرى؛ لزمھ، ألن حق هللا : علیھ؟ الجواب
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ًم الواجب إال بھ فھو واجب، فینبغي االحتیاط في حق هللا، أما أن یقوم ویدعي أنھ ال یعلم شیئا، عز وجل في ھذا الوقت أن تمسك، وما ال یت
ثم یذھب إلى طعامھ وشرابھ ویأكل، وبعد أن یأكل یبحث ھل دخل الفجر أو ال، ال یجوز، فال یرضى أحد لحقھ أن یضیع بھذا، قال ابن 

ال یلزمھ أن یسأل بل یأكل : ال یخدع أحد ربھ بھذا، ویذھب بعض الذین یترخصون ویقول: یعني) إن هللا ال یخادع: (عباس رضي هللا عنھما
عز وجل ال یتساھل فیھ، فھذه  ھذا في الحج، فبین أن حق هللا). فدین هللا أحق أن یقضى: (وقد قال صلى هللا علیھ وسلم! ویشرب، ثم یسأل

لصوم أنھ من حدود هللا، وأن علینا أن نتقي هللا عز وجل، فذكر حدوده، وأمر حرمات ینبغي حفظھا، وحدود، ولذلك ذكر هللا عز وجل بعد ا
بتقواه سبحانھ وتعالى،وأن ال نقربھا، فالواجب على المسلم أن یتحرى،وأن یصبر، ولعل هللا عز وجل أن یبتلیھ في تلك اللیلة فیقوم بعد ما 

: الصوم وحده من األعمال التي ال یعلم ثوابھا إال هللا وحده ال شریك لھ.  لھ أذن الفجر فال یعلم مقدار أجره وصبره إال هللا وحده ال شریك
ًجعلھ مفتوحا؛ ألنھ یقوم على : قالوا). كل عمل ابن آدم لھ الحسنة بعشر أمثالھا إلى سبعمائة ضعف، إال الصوم فإنھ لي وأنا أجزي بھ(

َّإنما ُیوفى ال: الصبر، وهللا یقول عن الصبر والصابرین ََّ َ َصابُرون أْجرُھم بغْیر حساٍب ِ َ َِ َِّ َ ِ ِْ : إن من أجره: وكان بعض العلماء یقول]. 10:الزمر[َ
َّأن لو صام عبد وصدق في صومھ، وأتم  الصوم، فقامت علیھ الحقوق كثر هللا أجر الصیام، حتى تقضى عنھ الحقوق والمظالم؛ ألنھ قال َ :

ء، ومشقة، وكدح، وابتالء، فأجره أعظم، وثوابھ عند هللا أجل، وأكبر، والصوم بتقوى، وإذا كان الصوم بعنا). فإنھ لي وأنا أجزي بھ(
ًوخوف، وورع، بأن یتحرى، ویلزم نفسھ الموارد، وال یضع نفسھ في األمور المشتبھة، فھذا أعظم أجرا عند هللا سبحانھ وتعالى، وأثقل في 

ً علیھ وسلم فضلھ سلبا وإیجابا، ففي اإلیجاب عظیم أجره حینما قالمیزان العبد، وأتقى  عز وجل؛ ولذلك ذكر النبي صلى هللا إال الصوم : (ً
إنھ ُجنة : الوقایة، قالوا: والُجنة). الصوم جنة: (ھذا في الثواب، وأما في دفع األشیاء، ودفع الضرر، فقد قال علیھ الصالة والسالم). فإنھ لي

 یحفظھ شيء بعد اإلیمان با عز وجل مثل إقامتھ للصوم على أتم وجھھ وأكملھ، فإذا كانت للعبد من النار، فإذا مضى على الصراط؛ فإنھ ال
ُالُجنة مخروقة، أو فیھا تضییع، فحینئذ یأتیھ من كاللیب النار، وخطفھا، وخدشھا، على قدر ما نسأل هللا العظیم . ضیع من جنتھ والعیاذ با َّ

ن یجبر كسرنا، وأن یرحم ضعفنا، وأن یتوالنا بما تولى بھ عباده الصالحین، ونسألھ بعزتھ، رب العرش الكریم أن یتوالنا برحمتھ، وأ
وجاللھ، وعظمتھ، وكمالھ، أن یجعلنا وإیاكم ممن صام الشھر فاستكمل األجر، وأدرك لیلة القدر، وأفضل لھ ربھ من الخیر، والفضل، 

  .خر دعوانا أن الحمد  رب العالمینواألجر، واإلحسان، والبر، إنھ ولي ذلك والقادر علیھ، وآ
 
 
 
 

 [1[ كتاب النفقات -شرح زاد المستقنع 
إنفاق الزوج على زوجتھ، وھذه النفقة من النفقات الواجبة التي یراعى فیھا ما تحتاجھ المرأة من : من الحقوق المترتبة على عقد الزوجیة

 .ً تفریط، وكل ھذا یكون راجعا إلى قدرة الزوج واستطاعتھطعام وشراب ولباس وسكن، بحسب العرف السائد دون إفراط وال
 وجوب النفقة وقدرھا

 
 

  :بسم هللا الرحمن الرحیم الحمد  رب العالمین، وصلى هللا وسلم وبارك على نبینا محمد وعلى آلھ وصحبھ أجمعین، وبعد
 

 األدلة على وجوب نفقة الزوج على زوجتھ
 
 

وثبت عن رسول هللا صلى هللا علیھ . أن للزوجة على زوجھا أن ینفق علیھا، وأن یرزقھا ویكسوھا بالمعروففقد أخبر صلى هللا علیھ وسلم 
إن أبا سفیان ! یا رسول هللا: (وسلم في حدیث عائشة رضي هللا عنھا في الصحیح أن ھند جاءت إلى رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم وقالت

خذي من مالھ ما یكفیك : (، فقولھ) یكفیك وولدك بالمعروف خذي من مالھ ما: لیھ الصالة والسالمٌرجل شحیح مسیك، أفآخذ من مالھ؟ فقال ع
أنھ : ومنھا. وجوب النفقة على الزوج، ولذلك استحقت المرأة أن تأخذ من مالھ قدر ما یجب علیھ أن ینفق: منھا: فیھ فوائد) وولدك بالمعروف

وصورة . ً، فجعل األمر راجعا إلى الزوجة)ما یكفیك وولدك: (نفقة بالزوجة ال بالزوج؛ ألنھ قالاستدل بھ بعض العلماء على أن العبرة في ال
العبرة بالزوجة فإنھ ینفق نفقة الغني، وإن : ًلو كانت الزوجة غنیة والزوج فقیرا، فھل ینفق علیھا نفقة الفقیر، أو نفقة الغني؟ إذا قلنا: المسألة

ًنفقة الفقیر، وستأتي ھذه المسألة إن شاء هللا تعالى، وأن الصحیح أن الزوج ینفق نفقتھ ھو، إن كان غنیا أنفق العبرة بالزوج فإنھ ینفق : قلنا
إذا أمرنا الزوج أن ینفق فالواجب علیھ أن ینفق على حسب : ًنفقة الغنى، وإن كان فقیرا أنفق نفقة الفقر؛ لكن ھذا الحدیث استدل بھ من یقول

، فجعل األمر )خذي من مالھ ما یكفیك وولدك بالمعروف: (حالھ ھو؛ ألن رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم قال لھاحال زوجتھ، ال على حسب 
  .ًراجعا إلى كفایتھا ھي، وأن العبرة بھا ال بالزوج

 
 
 
 

 مسألة الظفر
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ً شخصا في حق، كأن یعمل عنده وال ٌأن یظلم شخص: مسألة الظفر، ومسألة الظفر: كذلك استدل بھ بعض العلماء على مسألٍة لطیفة وھي

ٍیعطیھ راتبھ، أو ظلمھ فاغتصب منھ مائة ألف أو عشرة آالف لایر، وشاء هللا عز وجل أن ھذا المظلوم ظفر بمال للرجل الذي ظلمھ، فھل لھ 
ا تسلطت على مال أبي سفیان الحق أن یأخذه خفیة دون علم الرجل؟ وھل لھ الحق أن یتسلط على مالھ بحكم المظلمة؛ ألن ھند رضي هللا عنھ

ِرضي هللا عنھ باستحقاق؟ فأخذ منھ بعض العلماء أنھ إذا ثبت لھ استحقاق، جاز لھ أن یأخذ من المال بقدر ما ظلم بھ والصحیح أنھ ال یجوز . ُ
 ظفر براتبھ من مال من یعمل ً، فلو أن عامال)ّأد األمانة إلى من ائتمنك، وال تخن من خانك: (لھ ذلك؛ ألن النبي صلى هللا علیھ وسلم قال

األصل أن تحفظ  :وأما حدیث ھند ھذا فال یدل على مسألة الظفر بالعموم، بل نقول. عنده فقد خان األمانة؛ ألنھ مؤتمن على رعایة ھذا المال
جة إذا أخذت ال یتھمھا األمانة، وجاء حدیث ھند في مسألة األزواج والزوجات؛ ألن الزوجة إذا افتقرت ربما تعرضت للحرام، وألن الزو

ّنعم، قد ظلمتني في كذا وكذا، ولكن الرجل إذا كان أجنبیا عن مال الرجل فإنھ ُیتھم، ویترتب على ذلك من : زوجھا، وتستطیع أن تقول لھ ً
یقاس على : س، فقالوا أن حدیث ھند ال عالقة لھ بالمسألة من كل وجھ، وھم جعلوه من باب القیا-وهللا أعلم-فالذي یظھر . الضرر ما ال یخفى

أن ھذا الحدیث یدل على أنھ یجب على : الشاھد. الزوجة، وفي الحقیقة أن تخصیص الزوجة أقوى وأولى؛ ولذلك ال یقوى القول بالعموم
 إنما ، والذي یعول)ًكفى بالمرء إثما أن یضیع من یعول: (الزوج أن ینفق على زوجتھ، وقال صلى هللا علیھ وسلم كما في الحدیث الصحیح

یدل على أن األصل أن یقوم علیھم، ) ًكفى بالمرء إثما: (ھم األقربون من زوجتھ وأوالده، وھم أقرب الناس إلیھ ممن یتولى رعایتھم، فقولھ
ماع ّدل دلیل الكتاب والسنة وإج: ًبناء على ھذا نقول. والواجب علیھ أن یقوم برعایتھم وسد حاجتھم وخلتھم في أمورھم وشئونھم وأن األصل

ًاألمة على أن النفقة واجبة، وفي ھذا عدل من هللا سبحانھ وتعالى بین األزواج والزوجات، فالرجل أعطاه هللا حقوقا والمرأة أعطاھا حقوقا،  ً ٌ
اجبٍة فكما أن المرأة مطالبة بأن تؤدي حق الرجل في فراشھ وعفتھ والقیام على بیتھ وولده وإحسان التبعل لھ؛ كذلك الزوج مطالب بحقوق و

 .علیھ، فعدل ربنا سبحانھ وتعالى بین االثنین، یقص الحق وھو خیر الفاصلین، ویحكم بالعدل وھو خیر الحاكمین، سبحانھ وھو رب العالمین
 
 
 
 

 ًیلزم الزوج نفقة زوجتھ قوتا
 
 

لیھ، فیترتب على ھذا أنھ إذا لم ینفق طولب ٌوإذا كان یلزمھ أن ینفق على زوجتھ وأنھ واجب ع]. ًیلزم الزوج نفقة زوجتھ قوتا: [قال رحمھ هللا
بالنفقة؛ ألنھا واجبة، ومن قصر في الواجب فعلیھ أن یؤدي ما فرض هللا علیھ، ومن ھنا یأمره القاضي ویوجب علیھ ذلك، ومن حق المرأة 

یھ وسلم فأقرھا علیھ الصالة والسالم، ًأن تشتكي إذا لم تطق صبرا، أو خافت على نفسھا وولدھا، كما اشتكت ھند إلى رسول هللا صلى هللا عل
ٌفدل على أنھ حق من حقوقھا الطعام : ، النفقة تشمل الطعام والشراب، والكسوة، والسكن، فھذه ثالثة جوانب في النفقاتً)قوتا: (قولھ. ّ

ارش بالمعروف، وكذلك ویتبع السكن فراش السكن وما یجلس علیھ من مف. والشراب وما یقتات بھ، والكسوة، والسكن الذي یؤوى إلیھ
اللحاف، فھذه ھي أصول النفقات، وأجمع العلماء من حیث الجملة على أنھا ھي األصول الواجبة في النفقات، وأن على الزوج أن یطعم 

  .(كتسيأن تطعمھا مما تطعم، وأن تكسوھا مما ت: (، وفي لفٍظ)وأن تطعمھا إذا طعمت: (زوجتھ، ولذلك قال رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم
 
 
 
 

 كیفیة اإلطعام وقدره الواجب
 
 

نص المصنف رحمھ هللا على تقدیم الطعام؛ ألنھ قوام األبدان، وھو صالحھا بإذن هللا عز وجل، فإذا لم تأكل المرأة وجاعت فإنھا تضطر إلى 
أن یأكل من المیتة، فھو حق عظیم، وواجب ٍأمور ال تحمد عقباھا، وقد تھلك وتموت، ولعظم أمر الطعام وحاجة البدن إلیھ أحل هللا للمضطر 

على الزوج أن یتفقد زوجتھ وأوالده في طعامھم، وھذا الطعام ال یكفي فیھ أن ینظر إلیھ نظرة عابرة، وأن یجد من سكوت أوالده وزوجھ ما 
ِإطعام ُیعذر بھ العبد بین یدي هللا عز ًیظن أن ھذا یعذره أمام هللا عز وجل، فلیس كل طعام معتبرا، ولیس كل طعام تبرأ بھ الذمة، ولیس كل 

ّفتراعى نوعیة الطعام، وكون الطعام مما یرتفق بھ، وسالمتھ مما فیھ ضرر أو مما یضیع الزوج أو الولد بضعفھ وعدم سده للحاجة . وجل
ذه یسأل عنھا أمام هللا عز ھ من حیث الصفة ومن حیث القدر، فھذه أمور معتبرة، أعني صفة الطعام وقدره ونوعیتھ وجودتھ ورداءتھ، كل

وجل، فحق واجب على الزوج أن یطعم زوجتھ وأوالده وأن یحسن النظر في ذلك؛ ألنھا أمانة ومسئولیة، كما أنھ یحب لنفسھ أن یطعم من 
 فقد یأتي الزوج .الطعام الذي فیھ رفق بدنھ وقوام ذلك الجسد وسالمتھ من اآلفات، فواجب أن یتفقد ولده في اإلطعام وزوجھ من ھذا الوجھ

بطعام رخیص ویكون في ھذا الطعام عدم الكفایة من ناحیة القدر، أو عدم سد الحاجة من ناحیة الجودة والرداءة، وقد یأتي بطعام جید فیھ 
أن ینظر إلى ًإذا ال بد . ضرر على الزوجة والولد، جید في الظاھر فیما یتسامعھ الناس ولكنھ ال یصلح للزوجة وال للولد، لكن یصلح لھ ھو

ٌما فیھ صالح ھذا البدن المسئول أمام هللا عز وجل عن إطعامھ كما أنھ مسئول عن نفسھ، والنبي صلى هللا علیھ وسلم أنزل الولد منزلة 
 أبدانھم فالواجب الشرعي في الرعایة للولد أن یتفقدھم بإطعامھم على الوجھ الذي یرى فیھ قوام). ٌإنما فاطمة بضعة مني: (الجسد نفسھ فقال
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وقد . وصالحھا وسالمتھا من الضرر، وقد توجد بعض األطعمة یطعمھا األوالد وھي مضرة لھم، وتطعمھا الزوجة وھي مضرة للزوجة
ّھذا الذي لك علي، إن شئت أن تأكلي أو ال تأكلي، : إن ھذا الطعام یضربھا، قال لھا: ٍیختلف الطعام من شخص إلى آخر، فلو قالت لھ الزوجة

لطعام إن ثبت أنھ یضرھا فوجوده وعدمھ على حٍد سواء، وقد ظلمھا في طعامھا، فلیست القضیة فقط أن یأتي بالطعام ثم یرمیھ في فھذا ا
قد أتیتھا بالطعام، بل علیھ أن یتفقد وأن ینظر أحسن الطعام؛ لیعذر أمام هللا عز وجل، ویكون قد أدى الواجب الذي فرض هللا : البیت ثم یقول
ھناك بعض األرزاق : ًوقد ُیطعم أوالده الطعام الضعیف الذي ال یقیم البدن، مثال. یھ بما تبرأ بھ ذمتھ أمام هللا سبحانھ وتعالىعز وجل عل

واألقوات فیھا غذاء نافع للبدن، ویكون األبناء في بعض الظروف بحاجة إلى طعام یغذیھم ویعطیھم القوة والجلد على ظروف معینة، فأطعمة 
 لیست كاألطعمة في حال -خاصة إذا كان یطلب ذلك منھم- كأطعمة الصیف، واألطعمة في حال اإلجھاد والتعب والنصب الشتاء لیست

ًھذه كلھا أمور ینبغي على الزوج أن یتفقدھا؛ ألنھا أمانة ومسئولیة، ولیس من المعروف أن یأتي ویطعمھم طعاما ال یرتفق . الرفق والراحة
ز وجل ھذه النفقة بالمعروف، وھذا یدل على أنھ ینبغي أن ینظر إلى العرف والحالة، واختالف األزمنة واألمكنة بھ البدن؛ ولذلك قید هللا ع

ًواألشخاص واألحوال والظروف، فقد یكون الطعام قاتال ممیتا ویقتل بالتدریج، مثال بعض األطعمة یوجد فیھا بعض األمراض لكنھا : ًً
ّ أنا علي أن أطعمك، وھذا الطعام إذا أردت أن تأكلي منھ فكلي وإال فال، فھذا ال یعذرُه أمام هللا :ًأرخص ثمنا وأقل كلفة، فیذھب ویقول

ال یكفي أن یقوم : ًإذا. سبحانھ وتعالى؛ ألن ھذا الطعام إذا ترتب علیھ الضرر فإنھ یتحمل المسئولیة أمام هللا عز وجل علیھ، وھذا موجود
حتاجھ الولد، وینظر إلى البیئة وإلى راحة االبن دون غلو، فالمرأة قد تسرف، حتى أن بعض العلماء ی باإلطعام حتى یتفقد وینظر ما الذي

إنھا نشأت في بیت عز، وبیت جاه؛ ألنھا كانت من أرفع أسر قریش : یقول عن ھند لما أتت تشتكي إلى رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم
فطن رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم : ترید النفقة التي ألفت حال كونھا عند أبیھا، فیقولونرضي هللا عنھا وأرضاھا، وكان لھا مكانة، وكأنھا 

إن الزوج یتكلف ما یكون : فنحن ال نقول. ً، فرد األمر إلى العرف ولم یجعلھ مطلقا)خذي من مالھ ما یكفیك وولدك بالمعروف: (لذلك وقال
ٍاجب بأن یكتفى بمجرد إطعامھم أي طعام دون أن یسد حاجتھم ودون أن یكون بھ قوام ًفیھ مبالغة وإسراف، وأیضا ال یضیع ھذا الحق الو

ّاألبدان، والولد في صغره یحتاج إلى نوعیة من الطعام تقوي بدنھ وتساعده، وتكون ھناك نوعیة أردأ منھا، ال تقوم البدن وال تساعده وإن 
ظر إلى ھذا كلھ، وأن یرفق بولده، وأن ینظر إلى الحاجة التي یحتاجھا، والزوجة كانت تسد الخلة، وھناك الوسط بینھما، فعلى الوالد أن ین

ًنفس الشيء إن كانت حامال فقد تحتاج إلى نوع من الطعام، ألنھا في ظروف وأكثر عناء أكثر تعبا ونصبا، فھذه كلھا ظروف ینبغي للزوج  ً
  .أن یقدرھا بقدرھا وأن یحسن القیام فیھا بحقوقھا

 
 
 
 

 كسوة الواجبة للمرأة على زوجھاقدر ال
 
 

ًالكساء ھو الغطاء الذي على البدن مما ُیلبس، سواء كان مفصال على الجسد كالقمیص ونحوه من المفصالت ]. وكسوة: [قال رحمھ هللا
دن، وھو مثل اإلحرام أسفل كالبردة، وفي زماننا الثیاب والسراویل والفنایل، وإما أن یكون غیر مفصل مثل اإلزار والرداء، اإلزار ألسفل الب

فالكسوة تكون بما ھو مفصل وغیر مفصل، وھذا ُیرجع فیھ إلى العرف، إن جرى العرف أن األوالد یكسون . رداء: البدن؛ وأعاله یقال لھ
ًبسكوة مفصلة فعلیھ أن یفصل لھم ثیابا، وینظر إلى ما یتناسب مع حالھ ھو، وكذلك أیضا إذا جرى العرف بأنھم یكسون بث یاب غیر مفصلة ً

وكذلك الزوجة إذا كانت الزوجة تلبس اللباس المفصل مثل . سكن الزوجة: أي]. وسكناھا. [فیكفي أن تكون كسوتھم من غیر المفصل
الفساتین في زماننا ونحوھا فیعطیھا ذلك، ویكسوھا كسوة في الصیف وكسوة الشتاء ھذا ھو األصل في الكسوة، أن لھا كسوة الصیف وكسوة 

  .ء كما سیأتیناالشتا
 
 
 
 

 خطر اإلسراف والتبذیر في اللباس
 
 

األمور بین اإلفراط والتفریط، وما أضر الضرر الذي نزل على المسلمین بھذا التھور الذي أغرق فیھ النساء في الملبوسات، حتى أن 
على دین هللا وأولیاء هللا عز وجل، وكل ھذا بسبب األموال ال ینتفع بھا إال أعداء هللا وأعداء رسولھ صلى هللا علیھ وسلم، فأصبحت لھم قوة 

اللھث وراء األشیاء الزائفة التي ابتلي بھا النساء، وأصبحت فتنة عظیمة على النساء وعلى األمة جمعاء لوجود ھذا البالء، وھو اإلغراق في 
ًمن الریاالت وال تلبسھ إال مرة واحدة، فإذا ذھبت بھ الملبوسات، حتى إنھ یبلغ من البطر وكفر النعمة أن المرأة تفصل ثوبھا بعشرات اآلالف 

كیف ألبسھ؟ وكیف یرى : كما نسمع من شكاوى الرجال الكثیرة- إلى مناسبة ال یمكن أن تلبسھ مرة ثانیة حتى ولو في بیتھا، ویقول بعضھن 
 واإلسراف والبذخ الذي بین هللا تعالى في كتابھ ُوھذا وهللا كلھ من كفر النعمة! كیف تحضر مناسبتین بثوب واحد؟: أي! ّعلي الثوب مرتین؟

َوكلوا واشرُبوا وال تْسرفوا إنُھ ال ُیحب الُمْسرفین : أنھ یسلب صاحبھ المحبة منھ َ َ َ َِ ُّ ِِ ِْ َُّ ِ ُ ُ ْ ، وغضب هللا عز وجل على من ابتلي بھذا ]31:األعراف[ُ
ْإن الُمبذرین كانوا إخ: البالء حتى أنھ قرنھ بأعدائھ ُِ َِ َ َِ ِّ ْ ِوان الشیاطین َّ ِ َ َ َّإن(، وانظر تعبیر القرآن بـ]27:اإلسراء[ََّ َالُمبذرین(، وجاء باالسم )ِ َِ ِّ ْ( ،
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ُكانوا( َإخوان(التي تدل على صفة الدوام ) َ َ ْ ولذلك تجد المرأة التي تبتلى بھذا التبذیر في كسوتھا . فقرنھم بالشیاطین نسأل هللا السالمة والعافیة) ِ
 على قلبھا، وتجد ولیة هللا المؤمنة التي تخاف هللا وتراقبھ وتخشاه تحاسب نفسھا على اللباس وال تبالي بمن ینظر إلیھا، ٌكأن الشیطان مستحكم

ومع ذلك تجد من الطمأنینة في القلب وانشراح الصدر، والبركة في النفس والحال ما ال یعلمھ إال هللا عز وجل، ولكن األخرى تجدھا مفتونة 
 فھو وبال علیھا في الدنیا ووبال - نسأل هللا السالمة والعافیة-ًناسبة ومن بالء إلى بالء، وتنفق مالھا حسرة علیھا یوم القیامة من مناسبة إلى م
وعلى كل امرأة أن تعلم أنھا مھما لبست من جمیل الثیاب، أو بالغت في مطالبة الزوج وإرھاقھ وظلمھ بمطالبتھ باألشیاء . علیھا في اآلخرة

زائدة عن حاجتھا وزائدة عن حقھا؛ فإن هللا سبحانھ وتعالى ال یبارك لھا فیما لبست ولو كان من مالھا؛ ألنھ لیست القضیة أن تضر التي ھي 
عندي راتبي أنفق منھ، إذا كان عند المرأة راتبھا فلتعلم أنھا تفسد بنات المسلمین، ولتعلم أنھا تفسد زوجات : بزوجھا، فقد تقول قائلة

ًألنھا إذا لبست لباسا معینا أغرت غیرھا بھذا اللباس، ودعتھن إلى أن یشاكلنھا، فتشاكلھا أختھا والتي قد تكون عند زوج ضعیف المسلمین؛  ً
المال قلیل المادة، وتشاكلھا قریبتھا أو بنت عمھا أو بنت عمتھا؛ ألنھا في بیئة تتأثر برؤیتھا، ثم قد تشاكلھا المرأة الغریبة، فكل ھذا مما جر 

ًفأوال كثر إنفاق األموال في غیر طائل، ونزعت البركة من األموال، ولو أن المرأة المؤمنة . لى المسلمین من الضرر والبالء ما ال یخفىع
ًالعاقلة نظرت إلى الخمسمائة لایر، فضال عن األلف، فضال عن العشرة آالف، وفكرت أنھا لو سدت بھا ثغرة من ثغرات المسلمین سیكون  ً

فال شك أن من توفیق هللا عز وجل أن یوفق العبد ! لرحمة والخیر والبركة الشيء الكثیر، فكم من صدقٍة حجبت صاحبتھا عن النارلھا من ا
الغتنام ھذه األموال في مرضاة هللا عز وجل، فعلى المرأة أن تعلم علم الیقین أن حقھا على الزوج كسوة الصیف وكسوة الشتاء وما زاد على 

وتبع ھذا البالء إنفاق األموال، ثم تبعھ اإلغراق في مشاكلة أعداء المسلمین في لباسھم وھیئتھم حتى حصل بسبب ذلك . بذلك فلیس بواج
البالء من التبرج وخروج النساء ومخاطبتھن للرجال، حتى تخاطب المرأة الرجل بالساعات، وتأخذ معھ وتعطي، وھي لو كانت من أتقى 

مرض وقد تكون بھ فتنة، وھذا كلھ فیھ تعد لحدود هللا عز وجل شعرت بھ المرأة أو لم تشعر، ولكن ھي  كون بھالتقیات فلتعلم أن الرجل قد ی
َلقد كنت : الدنیا بما فیھا من فتنھا وھواھا، ال یستطیع اإلنسان أن یعرف حقیقة ما فعل من معصیة هللا وانتھك من حدود هللا إال إذا ولج قبره ْ ُ ْ َ َ

َفي غفلٍة مْن ھ ِ َِ ْ ٌذا فكشفنا عنك غطاءك فبصُرك الیْوم حدید َ ِ َِ َ َ َ َ َ َ َ ََ ْ َ َ َ َ ََ َْ فإذا علمت المرأة أنھا ستسأل عن كل لایر تنفقھ، وعن كل لایر ترھق بھ ]. 22:ق[ْ
ج ھذا زوجھا وترھق بھ والدیھا، وأن هللا سائلھا عن ذلك كلھ؛ حاسبت نفسھا قبل أن یحاسبھا هللا عز وجل، فھذا بالء عظیم، وال یمكن عال

البالء إال بالصالحات القانتات، أن یكن قدوة قبل غیرھن، وأن یكن قدوة یتأثر بھن الغیر؛ ألنھن إما قدوة في الخیر أو الشر، فإذا وجد في 
سأل هللا المجتمع من ال یبالي بالقیل والقال وال یبالي بالمظاھر، فعندھا سیتغیر كثیر من األخطاء ویصلح كثیر من الفساد، وعلى كل حال، ن

فالذي للمرأة على زوجھا كسوة الصیف وكسوة . بعزتھ وجاللھ أن یھدینا وأن یعصمنا وأن یزیل ھذا البالء عنا وعن المسلمین أجمعین
ٌالشتاء، وما وراء ذلك ففضل ولیس بفرض، فیكسوھا كسوة صیف وكسوة شتاء، ولكن لو أن المرأة ابتلیت بھذا وھي صالحة ودینة، ونظر 

 أنھ لو كان في كل مناسبة یلبسھا فسیقع في اإلسراف، وأنھ لو ألبسھا كسوة واحدة في الصیف أو كسوة في الشتاء أن ھذا یحدث الزوج إلى
ًلھا شیئا من الضرر والحرج، وأحب أن یتسامح فا یأجره، لكن یتسامح في حدود معقولة، ویكون ھناك نوع من االلتزام حتى ال یكون فتنة 

إنھ تزوج امرأة رزقھا هللا : وكان بعض األخیار یقول. رأة قد تفتن عن دینھا، وقد تتضرر، وقد یتسلط علیھا من ال خیر فیھنللمرأة، فإن الم
عز وجل التعقل في نفقتھا فكانت ال تلبس إال ما یسترھا في حدود معقولة وال تبالغ في الزینة فسلمت من المجالس، وسلمت من الحفالت 

ألنھا التزمت باألصل، فما أنفقت وال أسرفت، ولكن تجد األخرى التي ابتلیت باإلنفاق تحب الغیر أن یرى ما علیھا، وسلمت من المناسبات؛ 
وإذا أحبت المرأة أن ُیرى ما علیھا فتنھا الشیطان، ففي المرة األولى تحب أن تراھا امرأة غیرھا، ثم مرة ثانیة تحب أن یراھا الرجل والعیاذ 

، فتفتن في دی ًنھا نسأل هللا السالمة والعافیة، وربما فتنت فتنة یكون لھا بھا شقاء ال سعادة بعده أبدابا فعلى المرأة أن تتقي هللا عز جل، . ً
ِوال تتبُعوا خطوات الشْیطان : ًوھذه ویالت یجر بعضھا بعضا، وهللا جل وعال یقول َِ َّ َِّ َ َُ ُ ھا ، فمسألة اإلنفاق والكسوة واإلغراق فی]168:البقرة[َ

ٌأین یذھب ھذا المال؟ ولمن یذھب؟ وكیف یفصل ھذا الثوب؟ وتفصیل الثوب على أي نمط من أنماط الكفار تمجید : على المرأة أن تفكر
ٌللكافر شعرنا أو لم نشعر، وفیھ إغراء للغیر أن یفعل ھذا الفعل، وكل ھذا لھ أضرار وتبعات، وعلى المسلمة أن تفكر في ھذه العواقب، وأن 

ال یقتصر على ھذه التي لبست وإنما یتعدى إلى غیرھا، فنسأل هللا العظیم أن یصلح األحوال، وأن یعیذنا ویعیذ المسلمین من  ن الشرتعلم أ
  .الفتن ما ظھر منھا وما بطن

 
 
 
 

 الخالف في اعتبار النفقة بحال الرجل أو المرأة
 
 

ًلقوت والكسوة بما یصلح لمثلھا، فیكون الطعام صالحا لمثلھا، فلو كانت مریضة تكون النفقة من ا: أي]. بما یصلح لمثلھا : [ قال رحمھ هللا
إن شاء -فلھا طعام المریضة، ولو كانت صحیحة فلھا طعام الصحیحة، لكن إذا كانت مریضة سیأتي أن الدواء ال یجب على الزوج؛ وسنبین 

كما -ھل العبرة : ا إلى ما یصلح لمثل المرأة، واختلف العلماء رحمھم هللالنفقة بالطعام والكسوة ینظر فیھ: على كل حال.  ھذه المسألة- هللا
ُ بحال الرجل أو بحال المرأة أو بحالھما معا؟ ثالثة أقوال ألھل العلم رحمة هللا علیھم- ذكرنا العبرة بحال المرأة، : من أھل العلم من قال: ً

وجتھ بحسبھا، إن كانت زوجتھ فقیرة، فحینئٍذ ینفق علیھا نفقة الفقیرة ولو كان ٌسواء كانت غنیة أو فقیرة، فالزوج یجب علیھ أن ینفق على ز
ُغنیا، ولو كانت زوجتھ غنیة فإنھ ینفق علیھا نفقة الغنى ولو كان فقیرا، وھذا القول ھو مذھب أبي حنیفة ومالك رحمة هللا على الجمیع،  ً ً

َّوعلى المْولود لُھ رزقُھن وكْسوتُھن : ، وكذلك بقولھ تعالى)یك وولدك بالمعروفخذي من مالھ ما یكف: (واستدلوا بحدیث ھند الذي تقدم معنا ِ َّ ُِ ُ َْ َ َ َ َِ َ َُ ْ
ِبالمْعُروف  َ ْ ًالعبرة بحال الرجل غنى وفقرا؛ فإن كان فقیرا أنفق نفقة الفقراء وإن كان غنیا أنفق نفقة : والقول الثاني یقول]. 233:البقرة[ِ ً ً ً



 2399 

َیرة، فالعبرة بحالھ ھو، ینفق على حسب حالھ، وھذا القول ھو مذھب الشافعیة رحمة هللا علیھم، واستدلوا بقولھ األغنیاء ولو كانت زوجتھ فق
َلُینفق ذو سعٍة مْن سعتھ ومْن قدر علْیھ رزقُھ فلُینفق مما آتاهُ هللا ال ُیكلُف هللا نفسا إال ما آتاھ: تعالى َ َ َ َ َ َ َ َ ََ َ َ َ ْ َ َّْ ِ ً ْ ُ ْ ُُ َُّ َِّّ َّْ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِِ َ أن هللا تعالى : ووجھ الداللة]. 7:الطالق[ا ُ

ِلُینفق ذو سعٍة مْن سعتھ ، بمعنى: أمر الزوج أن ینفق على قدر حالھ، فقال ِ ِ ِ َِ َ َ َ ُ ًأنھ ینفق على قدر ما وسع هللا علیھ إذا كان غنیا، ثم قال في : ْ
ِومْن قدر علْیھ وھو الفقیر؛ ألن التقدیر في لغة العرب: ضده َِ َ َ َ ِوقدْر في السْرد : ق، ومنھ قولھ تعالىالتضیی: َُ َّ ِ ِّ َ ِضیق حلق : یعني] 11:سبأ[َ

ُومْن قدر علْیھ رزقُھ أي: فالقدر أصل التضییق، وھنا لما قال) فاقدرا لھ(الدروع حتى ال یؤثر السالح، ومنھ قولھ علیھ الصالة والسالم  ْ ُِ ِ َِ َ َ َ كان : َ
ُفقیرا، فلُینفق مما آتاهُ هللا  َّ َ ْ ََّ ِ ِ ْ ً، فدل على أنھ إذا كان ذا سعة وثراء فإنھ ینفق من السعة، وإذا كان فقیرا فإنھ ینفق على حسب فقره]7:طالقال[ً ّ .

ٍینفق بحال مشترك بینھ وبینھا، فإن كانا : أما القول الثالث فقالوا. ٌفھذا نص واضح في الداللة على أن العبرة بالرجل ولیس العبرة بالمرأة
ًانا فقیرین فال إشكال، وإن كان غنیا وھي فقیرة أو العكس، نظر إلى الوسط بینھما، فإن كان غنیا نفقة مثلھ ثالثة غنیین فال إشكال، وإن ك ً

ٌآالف وھي فقیرة نفقة مثلھا ألف، أعطى ألفین وھي وسط بین الثالثة وبین األلف، فیعطي النفقة الوسطى بین الغنى وبین الفقر إذا كان 
ُرا، وھو مذھب الحنابلة ودرج علیھ أئمة المذھب رحمة هللا علیھم؛ قالواًأحدھما غنیا والثاني فقی نجمع بین الدلیلین، نجمع بین حدیث ھند : ً

، فھذا یدل )أن تطعمھا مما تطعم، وأن تكسوھا إذا اكتسیت: (ّوبین األدلة التي دلت على أن العبرة بحال الرجل، كقولھ علیھ الصالة والسالم
ّنجمع بین ما دل على أن العبرة بحال الرجل وبین الدلیل الذي دل على أن العبرة بحال المرأة ونقول ینفق : فقالوا. على أن العبرة بالرجل ّ

ٌإن العبرة بحال الرجل، فاآلیة نص واضح في أن العبرة بحال الرجل في الغنى :  القول القائل-والعلم عند هللا- والذي یترجح . الوسط بینھما
َال ُیكلُف هللا نفسا إال ما آتاھا : عالىوالفقر، ولذا قال ت ََ َ ََّ ِ ً ْ ُ َّ ، فالمكلف بالنفقة ھو الرجل، وبینت اآلیة الكریمة أنھ ینفق في حال الغنى ]7:الطالق[ِّ

خذي  (:حدیث ھند تقدم أن قولھ علیھ الصالة والسالم: ًفأوال: أما ما استدل بھ من حدیث ھند. وفي حال الفقر بحسبھ دون التفات إلى المرأة
إن : (أن الحدیث قالت فیھ ھند : ًثانیا. ُبما تعورف علیھ من نفقة زوجك علیك: ، فقدر ھذا بالمعروف أي)من مالھ ما یكفیك وولدك بالمعروف

ّشحیح مسیك: (ال یعطیني ما ینبغي أن یعطیھ مثلھ، ولذا قالت: ، أي)ٌأبا سفیان رجل شحیح مسیك وال یعطیني نفقتي ، فرجعت إلى الرجل) ٌ
ودلیل القول بأن العبرة بحال المرأة محتمل واالحتمال فیھ . فدل على أن المظلمة قائمة على أنھ لم ینفق علیھا النفقة التي ینبغي أن ینفقھا مثلھ

ًأن الدلیل إذا تطرق إلیھ االحتمال بطل بھ االستدالل، ویشترط في رد الدلیل باالحتمال أن یكون االحتمال قویا: قوي، والقاعدة ، وھنا سیاق ّ
بالمعروف، فردھا إلى ما تعورف إلیھ من حال : خذي على حسب حالك، بل قال: الحدیث یدل على أنھ قصر في نفقتھا؛ ولذلك ما قال

ٌإن أبا سفیان رجل شحیح مسیك وال یعطیني نفقتي أو ال یعطیني : أي) إن أبا سفیان رجل شحیح مسیك: (الرجل، وھي قالت في أصل السؤال
ّشحیح مسیك، أي كان ینبغي أن ینظر إلى غناه فیعطیني نفقة مثلھ، من األغنیاء: أي ال یعطیني عطیة مثلھ، ولذلك قدمت قولھا: لھمما ما ٌ .

َال ُیكلُف هللا نفسا إال ما آتاھا : اآلیة قویة الداللة في كون الرجل ینفق على حسب حالھ، ونص هللا فیھا بقولھ: على كل حال ََ َ ََّ ِ ً ْ ُ َّ ، وھذا ]7:طالقال[ِّ
ًإن العبرة بحال المرأة، وكان الرجل فقیرا فقد كلفناه غیر ما آتاه : ٌنص قوي على أنھ ال یمكن أن یكلف الرجل على حسب المرأة؛ ألننا لو قلنا

ًهللا، وھذا واضح جدا في أن التعارض سیكون قویا جدا ومصادما لآلیة تماما؛ ومصادمة اآلیة لیست كمصادمة الحدیث؛ ً ً ً  ألن داللة الحدیث ً
إن حدیث ھند ال یصلح لالستدالل من كل وجھ؛ ألنھ متردد محتمل من حیث األصل، فھي اشتكت أن أبا : وكان بعض مشایخنا یقول. محتملة

سفیان شحیح مسیك، فرد النبي صلى هللا علیھ وسلم إلى العرف، ولم یحدث للحدیث تمییز واضح، فلیس كاآلیة التي میزت ووضحت أن 
وأما . أنھ ال یحكم بتعارض النصین إال إذا استویا في قوة الداللة: غني ینفق بغناه، وأن الفقیر ینفق بفقره، فلیس ھناك تعارض؛ ألن القاعدةال

دنا أنھ ال یحكم بالجمع وال یصار إلى مذھب الجمع إال إذا ثبت التعارض، ونحن عن: نجمع بین الدلیلین، فالقاعدة: مذھب الحنابلة الذي یقول
ًقوي الداللة كالشمس في أن العبرة بحال الرجل غنى وفقرا، واآلخر محتمل، فیقدم الصریح والقوي؛ ألن القاعدة: دلیالن، أحدھما أنھ إذا : ً

 ًأمكن الترجیح یقدم على الجمع، وال یصار إلى الجمع إال إذا تعذر الترجیح، فإذا تعذر ترجیح أحدھما لقوة اآلخر علیھ داللة فال یحكم
ًالعبرة بحال الرجل، أقوى القولین دلیال، ثم إننا لو نظرنا إلى األصول : القول الذي یقول: ًبالتعارض الذي یبنى علیھ الجمع، وبناء على ذلك

ُلوجدنا أن تكالیف الشریعة إذا كلف بھا العبد نظر إلى حالھ، فھذا القول أقرب إلى األصول، وھو أرجح إن شاء هللا تعالى الشرعیة ُّ.  
 
 
 
 

 اعتبار النفقة الواجبة في حال التنازع
 
 

كما ) بحالھما عند التنازع(تقدیر النفقات، وتقدیر الكسوة : أي) یعتبر الحاكم ذلك]. (ویعتبر الحاكم ذلك بحالھما عند التنازع : [ قال رحمھ هللا
ّما أنفق علي إال نفقة قلیلة، : صم الزوجان فقالت المرأةینظر إلى حالھما فیخرج الوسط، فإذا تخا: ذكرنا أن الحنابلة قد یجمعون، ویقولون

أكمل : ًأنفقت علیھا نفقة مثلي، فینظر القاضي الوسط بینھما ویحكم، فلو أنفق علیھا ألفا، والوسط ألف وخمسمائة، قال لھ: وقال الرجل
 یرد - كما ھو مذھب الحنابلة-ًالعبرة بحالھما معا :  قلناإذا) عند التنازع. (الخمسمائة، ویلزمھ بإتمام الخمسمائة التي ھي وسط بین النفقتین

ًقد تكون المرأة تطالب بنفقة مثلھا، فیقصر الزوج شھورا، ثم تشتكي بعد ثالثة أشھر أو أربعة أشھر وقد تغیر الحال وتغیرت : السؤال
نظر حال شكواھا أو حال ظلمھا، وھل تقدر األوضاع، فقد تكون األرزاق في حال الشكوى غالیة، وتكون في حال المظلمة كاسدة، فھل ن

ًأن التقدیر یكون بحال الشكوى، ویكون ھذا نوعا من اإلسقاط، فتتحمل المرأة : ٌالنفقة بحال الشكوى أو بحال المظلمة؟ فاختار جمع من العلماء
ومن أھل العلم من نظر إلى أنھ . د الشكوىًھذا الحال ربحا وخسارة، فإذا كان ھناك ربح فلھا، أو كانت خسارة فعلیھا، فالعبرة بالحال عن

ینظر إلى استحقاق النفقة من حیث ھي، فلو كانت النفقة مثل أن یعطیھا فیما یكلف ثالثة آالف لایر، فإن غلت األشیاء حال الشكوى حتى 
لمصنف رحمھ هللا بحال فاعتبر ا. أصبحت سبعة آالف وھو الضعف، فإننا نطالبھ بالضعف؛ ألن العبرة بحال الشكوى ال بحال المال
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وھذا یدل : ً، فلم یردھا إلى ما مضى، بل جعل الحكم مستأنفا، قالوا)خذي من مالھ ما یكفیك وولدك بالمعروف: (الشكوى؛ لداللة حدیث ھند 
  .على أن العبرة بالحال عند الشكوى

 
 
 
 

 ما یفرض للموسرة تحت الموسر
 
 

أن یكونا غنیین موسرین، ھي من أسرة : الصورة األولى: ھناك ثالث صور]. قدر كفایتھا فیفرض للموسرة تحت الموسر : [ قال رحمھ هللا
أن یكونا من أسرتین فقیرتین أو متوسطتي الحال، فحینئٍذ یتفق حالھما بما دون الیسر ودون : الصورة الثانیة. غنیة وھو من أسرة غنیة

أسرة فقیرة أو العكس، فإذا اتفقا في الغنى ألزمناه بنفقة الغني، وإذا اتفقا في العسر أن یختلفا فتكون ھي غنیة وھو من : الصورة الثالثة. الغنى
ًوالضیق والفقر ألزمناه بنفقة الفقیر، وإذا اختلفا نظرنا إلى الوسط بین غناھا وفقره، وفقرھا وغناه، فإذا كان الغنى ثالثة آالف والفقر ألفا 

ُإذا نظر إلى الغنى والیسر فإنھ یختلف، فالغنى ]. من أرفع خبز البلد: [قال رحمھ هللا. أللفینفالوسط یكون ألفین، فیفرض لھا حدود نفقة ا
ِطبقات، فإن كانت من أغنى الغنى نظر إلى أرفعھ، وأوسطھ وأدناه، كل شيء لھ قدر ًقد جعل هللا لكلِّ شْيء قدرا : ُ ْ َْ َ ٍَ ُ ِ ُ َّ َ َ : ، فھم یقولون]3:الطالق[َ

ّإذا قدر بغناھما أو بف أنھ إذا كان خبزھا وطعامھا : وفائدة المسألة. ینظر إلى أرفع الحال في الغنى: قرھما نظر إلى الحال؛ لكن المصنف قالُ
بثالثة آالف في أرفع الغنى، وأوسط الغنى فلو كان الغنى یبدأ من األلف، وینتھي بثالثة آالف یكون أوسطھ األلفان، فینظر إلى حالھا في 

  . أو أعالهالوسط أو في دون الغنى
 
 
 
 

 الطعام الالزم للزوجة على زوجھا
 
 

ًھل الزوج یجب علیھ أن یعطي طعاما : ما یؤتدم بھ مع الخبز، واختلف العلماء رحمھم هللا في طعام المرأة: یعني]. ُوأدمھ : [ قال رحمھ هللا
ًمقدرا محددا فنقول . أنفق بما یسد جوعھا بالمعروف؟ الصحیح الثاني: علیھ نصف صاع أو علیھ صاع، أم أن النفقة ال تحدد، ونقول لھ: ً

ًإنھ یجب أن تقدر، بأن هللا تعالى وصف اإلنسان بكونھ ُمطعما بأقل ما في الكفارات وھو ربع صاع أو نصف صاع على : استدل الذین قالوا ّ
فھي نصف صاع؛ ولذلك یختلف الضابط خالف عندھم، فإذا نظر إلى كفارة الظھار فھي ربع صاع، وإذا نظر إلى كفارة الفدیة في الحج 

ٍفیطعمھا في كل یوم ھذا القدر، فإذا أطعمھا كل یوم ھذا : ًباختالف ھذین القدرین؛ فوصفت الشریعة من یعطي ھذا القدر بكونھ مطعما، قالوا
وال نصف صاع وال صاع،  اععلیھ ربع ص: وجمھور العلماء على أنھا ال تقدر وأن األمر یرجع فیھ للمعروف، فال نقول. القدر فقد أطعم

كذلك اإلدام واللحم، ]. ولحما : [ قال رحمھ هللا. أنھ ال یقدر بحٍد معین: وإنما یطعمھا بما یتوافق مع ُعرفھا وبیئتھا، وھذا الثاني أقوى القولین
 نفس الضأن على مراتب، فقد یأخذ الغني  یكون لحم الغنم، وأجود الغنم الضأن ثم الماعز، ثم بعد ذلك- ًمثال-إذا نظر إلى أجود اللحم : ًفمثال

ًأیضا لحم الدجاج، فلحم الدجاج ھو من . من جدي الضأن، والغني األوسط یأخذ من أوسطھ وطبقة الغنى المطلقة یأخذون بأعاله، فیلزم بحالھ
ان في كثیر من األحوال، رزق هللا عز وجل، لكنھ معروف بكثرة األمراض الموجودة فیھ وكثرة األضرار، وعدم مالئمتھ لصحة اإلنس

ًخاصة إذا كان یعلف بالفضالت أو كان مما ال یعتنى بطعامھ، فال شك أن فیھ إضرارا بالولد، خاصة إذا كان في بیئة ال یحسنون إطعامھ،  ً
نفقتھ على زوجتھ، وھكذا بقیة الدواجن، إذا كان علفھا یضر، فھذا ال یصرف نفقة وال یلتفت إلیھ؛ ألننا قررنا أنھ ینبغي على الزوج في 

فإذا ثبت أن طعامھم من أجود اللحم أطعمھم من الضأن، وإذا كان من أوسطھ كلحم اإلبل . والوالد في نفقتھ على ولده أن یتقي هللا فیما ُیطعم
 اللحوم أفضل أطعمھم من لحم اإلبل، وإذا كان من أقلھ وھو لحم الدجاج والداجن كالحمام ونحوھا أطعمھم من األقل، وقد یكون بعض ھذه

 -ًمثال- من بعض، فقد تكون بیئة تفضل لحم اإلبل ویكون أفضل ما یكون، وقد تكون ھناك بیئة تفضل لحم الطیور وتكون أعز، وقد تفضل 
ًنوعا من أنواع الطیور، وقد تكون بیئة تفضل األسماك، فیطعمھم من أجود األسماك وأوسطھا على حسب حالھم، فینظر إلى طعام مثلھا من 

: ًفلو أنھ أراد أن یطعمھا فأطعمھا الخبز دون أن یطعمھا ما یؤتدم بھ فإنھ قد قصر، مثال. ذا الشيء إن كان في اإلدام أو اللحم وما یؤتدم بھھ
 ًزوج عنده زوجة وأوالد، یطعمھم أرزا بدون ما یؤتدم بھ، أو وضع الرز مع إدام بدون لحم، فھذا ال شك أنھ یضر بالبدن؛ ألنھ یحتاج إلى

ًما أضع فیھ لحما ولست مطالبا بشيء من ھذا، : لحم یكون بھ قوام البدن وقوة البدن، فجرى العرف عندنا أن یكون اإلدام بلحم، لكن لو قال ً
إن كان اللحم من بھیمة األنعام أطعم من بھیمة : على كل حال. إنھ أجحف وأنقصھم عما جرى العرف أن مثلھ یطعم بھ: نقول في ھذه الحالة

نعام، فإن كان من أجوده في عرفھ فالواجب األجود، وإن كان من أوسطھ فالواجب األوسط، وإن كان من أقلھ فالواجب األقل، وال یحرم األ
ّأنا وهللا أرید أن آكل من األشیاء العادیة وما أرید أن أعود ولدي على الترف، ھذا لیس بصحیح وال بسلیم، فمعنى أنك : الرجل أوالده، ویقول

ال تبالغ في حقھم الذي لھم، أما أن تعطیھم قدر الكفایة فھذا لیس من الترف، بل ھذا قیام بالواجب، ولیس لإلنسان : ودھم على الترف أيال تع
ٌفیھ منة على ولده؛ ألنھ واجب علیھ في األصل أنا أرید أن أربیھم على شظف العیش وعلى : فیفرق في ھذه القضیة، فبعضھم یقول. ّ

أن یثق كل إنسان أن التربیة لیست تربیة األكل وال الملبس، التربیة تربیة الروح، فیغرس في قلبھ تقوى هللا عز وجل،  بغيالخشونة، والمن
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والزوج والوالد الذي یكون قدوة في قولھ وفعلھ ویغرس في أوالده المعاني الطیبة الكریمة، یكون قد قام بحق ولده على أتم الوجوه وأكملھا، 
ك عن طریق الطعام والشراب، فھذا قد یكون في بعض الظروف، وبقدر، وفي أحوال خاصة، لكن أن یكون ھو الشيء أما أن یجعل ذل

فالزوجة تتضرر بین أخواتھا وقریناتھا وأھلھا وذویھا ومجتمعھا، فإنھا . ًالمطرد فال؛ ألن ھذا یجحف كثیرا باألوالد ویجحف بالزوجة
ي إفساد الزوجة على زوجھا، فیجب أن یطعمھا الخبز واإلدام واللحم بالمعروف، وفي ھذه الثالث تتضرر إذا منعت حقھا، ویدخل الشیطان ف

ُّمع خبز یؤكل وإدام یؤتدم بھ ذلك الخبز؛ ألنھم في القدیم كانوا یأكلون الخبز واإلدام، وكان البر في القدیم ُیعصد أو یصنع على أرغفة، فإذا  ٍ
ًد لھ من إدام، وھذا اإلدام یكون قویا نافعا باللحم، فذكر المصنف ھذا، وال زالت بیئات المسلمین إلى  كالعصیدة ونحوھا ال ب-ُِعصد-ُِصنع  ً

ًیومنا موجودا فیھا ھذا الشيء، حتى في زماننا نجد األرز أشبھ بالخبز، ونجد لھ ما یؤتدم بھ، ونجد قوة في ھذا الذي یؤتدم بھ إما أن یكون 
ً اللحم، فھذه أشیاء ذكرھا المصنف رحمھ هللا وھي موجودة في أعراف المسلمین، وتكون قواما لھم في مع الرز أو یكون مع اإلدام مثل

ِبالمْعُروف : عادة الموسرین؛ لقولھ تعالى]. عادة الموسرین بمحلھما: [قال رحمھ هللا. أقواتھم َ ْ أن العادة محكمة، : ، والقاعدة]236:البقرة[ِ
فلو كان األغنیاء في المدینة التي ھو فیھا یأكلون اللحم، وفي مدینة أخرى أھلھا . ق أمثالھا من النساءوالمرجع في ھذا إلى بیئتھا وفي ح

ًوذووھا یأكلون نوعا ھو أجود وأرفع من ھذا النوع الموجود في بیئتھ، فإننا ال نطالبھ بما في المدینة األخرى، إنما نطالبھ بما ھو موجود في 
ٌ الذي انتقل إلیھ، فینظر أجود الطعام فیھ، إال إذا كان فیھ ضرر أو كان مضرا بصحتھا، فھذا شيء آخرقریتھ أو مسكنھ أو مكان عملھ ً.  

 
 
 
 

 الكسوة الالزمة للزوجة على زوجھا
 
 

حل الذي ھي بعد ما بین الطعام انتقل إلى الكسوة، فینظر إلى كسوة مثلھا في بیئتھا والم]. وما یلبس مثلھا من حریر وغیره : [ قال رحمھ هللا
) 3000(، فاألعلى )1000(، والفقیرة في حدود )2000(، والوسط في حدود )3000( في حدود -ًمثال- فیھ، فإذا كانت المرأة الغنیة تلبس 

 ، ففي ھذه الحالة إن كان من األغنیاء أنفق كسوة األغنیاء بثالثة آالف، وإن كان من الفقراء أنفق كسوة)2000(والوسط ) 1000(واألدنى 
ًالفقراء باأللف، وإذا كان فقیرا فأنفق باأللف والخمسمائة أو أنفق باأللفین دون أن یكون ھناك ضرر، وقصد فیما بینھ وبین هللا عز وجل 

ُخیركم خیركم ألھلھ : (ٌإدخال السرور على أھلھ، وجبر خاطرھا، واحتساب األجر عند هللا، فھو داخل في عموم قولھ علیھ الصالة والسالم
، فھذا من الخیریة، شریطة أن ال یكون ھناك شيء یفسدھا أو یضرھا في دینھا، أو یتسبب في الفتنة لھا، مثل األلبسة ) خیركم ألھليوأنا

ُواألكسیة التي فیھا محاكاة للكفار أو تعین الكفار على المسلمین أو نحو ذلك، فھذه تتقى، وینبغي أن ال یعینھا على ذلك، وأن ال یفتح على 
  .اب الفتنة بكسوتھا بھذا النوع من األلبسةنفسھ ب

 
 
 
 

 األثاث الالزم للزوجة على زوجھا
 
 

ھذا بالنسبة ألثاث الزوجة، فھناك طعامھا ولباسھا وأثاثھا، فلھا أثاث بالمعروف، وإذا ]. وللنوم فراش ولحاف وإزار ومخدة: [قال رحمھ هللا
: أي]. وللنوم فراش : [  ھو، ویكون ھذا األثاث بما ترتفق بھ في منامھا فقال رحمھ هللاتزوج امرأة فالواجب أن یؤثث بیتھ بما یتفق مع حالھ

ًفراش یكون فراش النوم بحالھ ھو، غنى وفقرا وما بینھما، فإذا كان غنیا یأتي بفراش الغني، وإذا كان فقیرا یأت بفراش الفقیر، وال بد من  ً ً ً ِ
والعرف في ذلك محتكم إلیھ، وفي القدیم ]: ومخدة[وإزار تأتزر بھ، : أي] وإزار. [بد منھلحاف الفراش ال : أي] ٌولحاف. [وجود الفراش

كانت ھذه األشیاء بالبركة، وكان الناس في عافیة من الفتن التي صدق رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم حینما كشف هللا لھ عما یكون من 
قدیم ال یجد إال القلیل معھ، ومع ذلك تجد المرأة سامعة مطیعة في بیتھا تكتفي الفتن، فأخبر عن عظیم ما یكون في األمة، فالرجل في ال

ًبالقلیل، وھذا القلیل خرجت منھ من الذریة ومن األمة من نفع وقاد األمة علما وعمال، وصالحا وتقوى، مما یدل على أن المظاھر لیست ھي  ًً
كانت على أقل ما یكون الحال من الیسر والرضا والقناعة، وما كانت أمورھا كل شيء، فھذه األمة قادت العالم من المحیط إلى المحیط، و

وأما الیوم فكما أخبر النبي صلى هللا علیھ . تسیر إال بالرضا عن هللا جل وعال، وھؤالء أئمة اإلسالم یذكرون ما كان علیھ بیوت المسلمین
ّتجده شبعان ریان جالسا على أریكتھ قل أن یذكر هللا ج: وسلم ًل جاللھ، نسأل هللا السالمة والعافیة، ولربما تجده شبعان ریان جالسا على ًّ

أریكتھ یستھزئ باإلسالم وبأھل اإلسالم وبأھل االستقامة، فشاه وجھھ وخرس لسانھ، ال یحمد النعمة وال یعرف ما ھو فیھ من الخیر الذي 
فھذه أمور ذكرھا العلماء على أساس أقل ما : وعلى كل حال. الشكرأعطاه هللا عز وجل؛ ألن هللا نزع البركة منھ، وكل ھذا بسبب عدم 

یجزئ، وفي زماننا أثاث البیت یكون بما ھو مناسب للعرف، فھناك غرف للنوم تكون للغني وتكون للفقیر وتكون للمتوسط، فإن كان حالھ 
ما زوجت أخواتھا وقریباتھا، وھذا یضرھا إذا كان حال غنى جعل أثاث بیتھ أثاث الغني، ویتقي هللا عز وجل في زوجتھ؛ ألنھا تزوجت ك

وأما الشيء . أثاث بیتھا على النقص مع قدرة زوجھا على أن ینفق علیھا نفقة األغنیاء، وھكذا بالنسبة لما یكون بھ ھذا األثاث من الفراش
 في المظاھر الشكلیة التي ال قیمة لھا وال الزائد عن األصول مما فیھ بذخ وفیھ إسراف، مثل السیارات التي تشترى، واأللوف التي توضع
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لیست محسوبة، ولیس بملزم بعرف یعارض الشرع، وھذه األشیاء لیس فیھا فائدة، فعندما یشتري عربیة وفیھا : نفع لھا، فھذه ساقطة أي
آالف تغني ما ال یقل عن خمسین فتنفق أربعة آالف أو خمسة ! ثالثة أو أربعة صحون توضع فقط عند الباب، ماذا تفید غیر المظھر والشكل؟

أن یكون : ًأوال: أو مائة بیت من ضعفاء المسلمین وفقرائھم، كلھا تذھب في ھذا الشيء الذي ال معنى فیھ، نحن ما نقول بالعرف إال بأمور
َّولُھن : ثل قولھ تعالىنعم، لكن شرط االحتكام إلى العرف في م: ھذا جرى بھ العرف، نقول: ھذا العرف غیر معارض للشرع، فلو قال قائل َ َ

ِمثُل الذي علْیھن بالمْعُروف  َّ ِ َِ َْ ِ ِ َ َّ ، في األمر بالنفقة بالمعروف، وأمره علیھ الصالة والسالم بالمعروف شرطھ أن ال یتضمن مخالفة ]228:البقرة[ْ
 وزینة في البیت ال ینفع وال یفید فإنھ إسراف، ًشرعیة، فلما یشتري شیئا بالمائة والمائتین والثالثمائة واألربعمائة والخمسمائة على أنھ صورة

ًواإلسراف مخالف للشرع، فحینئٍذ ال یعتبر عرفا مؤثرا، ولذلك یقولون ًإن العادة ال تكون محتكما إلیھا إال إذا وافقت الشرع أو كانت على : ً
) فلیس بالمفید جري العید(لخلف أمر المبدئ المعید ولیس بالمفید جري العید : األشیاء المباحة التي ال تضاد الشرع، قالوا: المباحات، أي

لو جرى العرف بالمخالفة للشرع من إسبال ثوٍب، أو : بخالف الشرع، ومن ھنا قالوا: یعني) لخلف أمر المبدئ المعید(جریان العادة : یعني
ًجرى العرف بزینة للنساء تكون للرجال أو نحو ذلك من المحرمات، ال یكون عرفا مؤثرا، فإ أن یكون : ًثانیا. الشرط أال یعارض الشرع: ًذاً

ًھذا العرف مطردا، فال یكون لبعض الناس دون بعض، فإذا نلزمھ بفراش وأثاث البیت على حالھ من الغنى والفقر فیما یكون في حدود  ً
ًالشرع، دون أن یكون مرتكبا لمحظور ومنتھكا لحٍد أو حرمٍة من حرمات هللا عز وجل ]. وللجلوس حصیر جید وزلي: [قال رحمھ هللا. ًٍ

ًفراش البیت في القدیم كان الحصیر، والحصیر كان من سعف النخل، وأیضا یكون من الجرید، وفي بعض األحیان تكون الخیوط مع 
ریھا السعف، ھذا ما كان في األعراف في القدیم، وكانت ھذه األشیاء یصنعھا المسلمون وینتفع بھا المسلمون ویبیعھا المسلمون ویشت

وتدفع إلیھم، وكان أعداء اإلسالم یشترون من المسلمین، وما كان المسلمون بحاجة إلیھم، ولذلك لما كان  المسلمون، فأموالھم تؤخذ منھم
ًالمسلمون ھم الذین یسدون حاجاتھم كانوا في خیر ونعمة، وأموالھم كانت لھم، وقل أن تجد أحدا عاطال عن العمل، وقل أن تجد أحدا ال ی جد ًً

كفایتھ؛ ألن هللا وضع لھم البركة، فتجد الخیر والبركة، حتى أن الرجل یصنع من سعف النخل فراش بیتھ، ویصنع سقف بیتھ من جرید النخل 
ومن جذوع النخل، ویصنع منھ سفرة طعامھ، ویصنع منھ الكرسي الذي یجلس علیھ، ویصنع منھ المروحة التي یروح بھا، وھذا من البركة 

وال یظن أحد أننا نتكلم عن خیاالت، ونحن نتكلم بھذا لما أصبح البعض یظن أنھ منقصة وھو كمال، .  هللا عز وجل للمسلمینالتي وضعھا
ُویظن أن ھذا مذمة وھو شرف ولیس بعیب أبدا، ھذه األمة التي كانت في أوج عزھا وعظمتھا ھكذا كانت، كانت بمبادئھا، لكن منذ أن لھث  ً

ء أصابتھم الذلة التي ال یمكن أن ینزعھا هللا عنھم إال إذا رجعوا إلى دینھم ورجعوا إلى ما كانوا علیھ، فیضع هللا لھم المسلمون وراء األعدا
ًفالنفقة والكسوة والحصیر والفراش یرجع فیھ إلى العرف، فإذا كان العرف سائدا وجاریا بالغنى، أن یفرشھا من . البركة في عمرھم كلھ ً

أفرشھا منھ، ولكن إذا كان : یجب علیھ جید الفراش، وإذا كان ھناك ما یسمى بالموكیت أو الفراش المفصل فنقول: لھالفراش الجید فنقول 
ًغنیا فمن األجود، وإن كان فقیرا فمن األقل، ویقاس على ھذا بقیة ما یكون من لوازم البیت وأثاثھ وللفقیرة تحت الفقیر من : [قال رحمھ هللا. ً

ًقد جعل هللا لكلِّ شْيء قدرا : ذلك مثلما تقدم، ذاك في أعاله وھذا في أدناه، قال تعالىك]. أدنى خبز البلد ْ َْ َ ٍَ ُ ِ ُ َّ َ َ ، فال یطالب بأن ینفق نفقة ]3:الطالق[َ
 وإنما یلتفت ُالغني وھو فقیر، والمصنف رحمة هللا علیھ نظر إلى أن المرأة لھا حق أن تقدر النفقة بحالھا، ونحن بینا أن المرأة ال یلتفت إلیھا

ًإن كان غنیا أنفق نفقة األغنیاء من مثلھ وإن كان فقیرا فعكس ذلك: ًإلى الرجل والعبرة بحال الرجل، وبناء على ذلك وأدم : [قال رحمھ هللا. ً
: قال رحمھ هللا. یرالذي ھو األثاث الذي تقدم في الحص) ما یجلس علیھ]. (وما یلبس مثلھا ویجلس علیھ: [قال رحمھ هللا. كما تقدم]. یالئمھا

ًینظر إلى االثنین، إذا كان متوسطا أو كان غنیا أو فقیرا، ولذلك ذكر الموسرة تحت الموسر، وللفقیرة مع الفقیر، ]. وللمتوسطة مع المتوسط[ ً ً
ً كان وسطا فتقدر نفقتھ بنفقة ًوللمتوسطة مع المتوسط، أما إذا كان كما ذكرنا أن العبرة بحال الرجل، فحینئٍذ ینظر إلى حالھ غنى وفقرا ثم إذا

ًھنا خالف الحنابلة رحمھم هللا ما ذكرناه راجحا من ]. وللمتوسطة والغنیة مع الفقیر، وعكسھا، ما بین ذلك عرفا: [قال رحمھ هللا. الوسط
 الصحیح أن العبرة بحال الرجل ال: إنھ ینظر للغني مع الفقیر، والفقیرة مع الغني إلى الوسط بین الغنى والفقر، وقلنا: مذھب الشافعیة، فقالوا

  .بحال المرأة، فال تأثیر للمرأة في النفقة
 
 
 
 

 األسئلة
 
 
 
 

 كیفیة إنفاق من لھ زوجتان إحداھما لھا أوالد دون األخرى
 
 

یتھ أو ینظر إذا كان للزوج أكثر من زوجة، وبعضھن لدیھا أوالد واألخرى لیس لدیھا ولد، ھل یجب على الزوج أن یساوي في عط: السؤال
ھذا السؤال متعلق بحق القسمة بین الزوجات والعدل بین الزوجات، فإذا كانت الزوجة عندھا أوالد زاد : إلى ذات الولد من زوجاتھ؟ الجواب

احدة في نفقتھا واحدة من االثنتین لیس عندھا أوالد والثانیة عندھا ولدان، فرضنا أن رأس كل و: عنده زوجتان: ًفي نفقتھا بنفقة أوالدھا، مثال
 في حدود خمسمائة لایر، واألوالد كل واحد منھم یكلف مائتین، فھذه عندھا ولدان، معنى ذلك أنھا تستحق أربعمائة لایر، لكل واحد - ًمثال-

مائة لولدیھا، مائتان، واألربعمائة مع الخمسمائة التي ھي رأس لھا تصیر تسعمائة لایر، فیعطیھا تسعمائة لایر، خمسمائة مستحقة لھا وأربع
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وال یلزمھ أن یزید؛ ألنھ لیس عندھا موجب للزیادة، فاألصل أن ذات الولد تعطى نفقة  والتي ال ولد لھا یعطیھا فقط خمسمائة نفقة الرأس
  .ولدھا؛ ألن ھذا لیس لھا ھي وإنما لولدھا، وھذا ال یضر بالعدل والقسم بین الزوجات، وهللا تعالى أعلم

 
 
 
 

  أھل زوجتھإنفاق الرجل على
 
 

ًھي تطالبھ تكرما وتفضال وإحسانا منھ إلیھم : ھل للزوجة أن تطالب بنفقة أھلھا وإطعامھم إذا لم یكن ھناك من یعول أھلھا؟ الجواب: السؤال ًً
قصر في ًوصلة للرحم، عل هللا أن یخلف علیھ ویبارك في مالھ، وكم من زوج موفق كان دخولھ على أھل زوجتھ خیرا وبركة، فتجده ال ی

اإلحسان إلى رحمھ، وال یقصر في النفقة، وال یقصر في الجاه، وإذا وجد منھم حاجة سدھا أو خلة قام بھا، ینظر ھل یحتاجون إلى جاھھ 
ًوھذا من توفیق هللا للعبد أن یعیش مرضیا عنھ بین والدیھ، مرضیا عنھ بین . وشرفھ، فیقوم بذلك ما یستطیع، فیكون نعم الرحم لرحمھ ً

ًتھ، مرضیا عنھ بین عشیرتھ، مرضیا عنھ بین رحمھ، تسأل أقرب الناس عنھ فال یذكرونھ إال بخیر، ویقولونقراب ٌنعم الرجل، حافظ للرحم : ً
. وما استقامت أمور األمة إال بھذه المكرمات والفضائل، فتجد الرجل ینظر إلى مقام المحسنین وال ینظر إلى مقام اإلجزاء فقط. وصول لھم

ھ لیس بواجب علیك اإلنفاق علیھم، ولیس من حقھا أن تلزمك بھذا، ولكنھا فتحت علیك باب رحمة، إن أردت أن یرحمك هللا وإن إن: نقول
ًأردت الخیر والبركة فاحتسب، وإنھ وهللا مما یقرح القلوب أن تجد الرجل قوي الھمة ینظر إلى الفقراء یمینا وشماال، ویلھث في سد حوائجھم  ً

ھذا مسكین، وإذا نظر إلى : رب الناس منھ، تجده یفیض هللا علیھ المال فإذا جاء ینظر إلى الغریب ولو كان عنده كفایة یقولوال ینتبھ ألق
. قریبھ دقق في كل شيء، فلو وجد عند قریبھ أقل المال ظن أن قریبھ غني فیصرف عنھ كل خیر منھ، وھذا من الحرمان، نسأل هللا العافیة

د وتسدیده وإلھامھ الرشد أن یبدأ بأقرب الناس منھ؛ ولذلك یقعد الشیطان لإلنسان بالمرصاد، وانظر إلى أي مسألة فیھا ومن توفیق هللا للعب
أفسدتھم، وتارة  ال تعطھم، إنك إذا أعطیتھم: ًإحسان إلى أقربائك تجد الشیطان یدخل علیك من المداخل التي ال یعلمھا إال هللا، فتارة یقول لك

ًأعطیتھم تسلطوا علیك ثم غدا یأتونك وھكذا، وتارة یقول لكإذا : یقول لك إذا أعطیتھم یذھبون ویخبرون الوالد والوالدة، والوالد والوالدة : ً
وھو ال یرید الخیر للعبد بل یرید أن یسلبھ الخیر، ولكن الموفق السعید !! ًیغضبون علیك، ویصیر الشیطان فقیھا ال یرید لك غضب الوالدین

أعطي وأما العواقب فعلى هللا، أنا أعطي وأرجو من هللا رحمتھ فیجد أن تلك الوساوس تزول، وبمجرد ما یعطي یجد في قرارة قلبھ أنا : یقول
ًفلیس ھناك أشیاء وجدناھا أكثر نفعا وأسرع وأحسن عاقبة من صلة الرحم، وھي من أسرع األشیاء . عاجل البركة والخیر، وھذا مجرب

ء من اإلخوان أو األخوات أو أوالد األسرة من أوالد األخوات واألعمام والعمات، كأوالد العم وأوالد العمة وأوالد بركة على اإلنسان، سوا
 الخال وأوالد الخالة، فالمسارعة إلیھم وقضاء حوائجھم، تجد دونھ من الفتن والمحن ما هللا بھ علیم، ولكن ما أن تضع قدمك على أول

، فتحصل بركة العمر، وبركة الرزق، فینسأ لھ )فمن وصلھا وصلتھ: ( ما لم یخطر لك على بال؛ ألنھ قالالطریق إال نفحتك من رحمات هللا
فمن نعم هللا عز وجل على العبد، أن یحرص على أھل . في أثره، ویبسط لھ في رزقھ، ویزاد لھ في عمره، ومن أراد أن یجرب ذلك فلیجرب

أبشري وأرجو من هللا أن یجملني معك، حقك وحق : ائھا أصابھم شيء، وتأثرت، فیقول لھاالزوجة، فإذا جاءت الزوجة واشتكت أن أقرب
ال تقل ھذا الكالم؛ ألنك إذا قلت ھذا الكالم تحدث مشكلة، ربما تذھب وتقول للوالدین، وإذا قلت ھذا الكالم : ّأھلك علي عظیم، والشیطان یقول

وقد كان مسطح یتكلم في عائشة یتھمھا بالزنا، وھو قائم بعد هللا على أبي .  عطاء وكذاًسوف تخربھم علیك، وغدا سیأتونك ویفتحون لك باب
ٍومنذ أن تكلم أقسم أبو بكر أن ال یعطیھ، فینزل القرآن من فوق سبع سماوات في رجل افترى الفریة وقذف عائشة، . بكر في صدقاتھ ونفقاتھ ُ

ٍس بالسھل في ثاني رجل في ھذه األمة وھو أبو بكر الصدیق رضي هللا عنھ، فقال ولیس ھناك أعظم بعد الدین من العرض، وھذا األمر لی
َوال یأتل أْولوا الفْضل منكم والسعة أْن ُیْؤتوا أْولي القْربى : تعالى َ َ َ َُ ُ ُ ْْ ْ ُِ ِ َّ ُِ ُ َْ ْ ِ َِ ً، نھاھم أن یحلفوا امتناعا عن الفضل واإلحسان للقریب من فوق ]22:النور[َ

فمن ناحیة . آذوه أذیة عظیمة، وقطع الرحم الذي بینھ وبین أبي بكر بقذفھ البنتھ وفراش النبي صلى هللا علیھ وسلمسبع سماوات، مع أنھم 
كونھا بنت ابن خالتھ وقریبھ، ومع ھذه اإلساءة كلھا أمر القرآن : ًكونھا فراشا للنبي صلى هللا علیھ وسلم، ومن ناحیة الرحم والقرابة: دینیة

ْول: باإلحسان إلیھ ْیْعفوا ولیْصفُحوا أال تحبون أْن یغفر هللا لكم َ ُ ُ َُ ُ َّ َ َ َ َ َ َِ ُّ ِْ ََ َ فرجع أبو بكر . ، كأنھ باب مغفرة، فال تفوت على نفسك یا أبا بكر]22:النور[ْ
ثل ھذا، عن یمینھ وكفر عنھا ورجع إلى الخیر الذي كان، إن لم یكن قد زاده عما كان فیھ من خیره، فالواجب على اإلنسان أن ال یفوت م

ومن المكرمات ألناس أن هللا عز وجل فتح علیھم فجعلھم مفاتیح للخیر مغالیق للشر، ومن الناس من جعلھ هللا عز وجل یشري نفسھ ابتغاء 
َومن الناس مْن یشري نفسُھ اْبتغاء مْرضاة هللا و: ولیس كل الناس: ، أي)ومن الناس: (مرضات هللا، وهللا یقول َ َ َ َ َ َ َ َِ َّ ِ ِ َِ ْ َْ ِ ِ ِهللا رُءوف بالعباد َّ َِ َْ ِ ٌ ُ َّ

فیجرب اإلنسان حینما تأتیھ زوجتھ في ضائقة ألبیھا أو أمھا، فإذا بلغتھ الضائقة قامت لھ الدنیا وقعدت كأنھ أبوه وكأنھا أمھ، ]. 207:البقرة[
قصص السلف من المواقف الجلیلة أبشري بكل خیر، وأرجو من هللا أن یجملني معك، ثم قام وسد الخلة حتى ولو یتحمل، وكم في : وقال لھا

والحوادث الغریبة في اإلحسان للرحم، وما عادت لصاحبھا إال بكل خیر في دینھ ودنیاه وآخرتھ، بل منھم من تأتیھ اإلساءة من الرحم فیقابلھا 
ذات یوم وطردھا من البیت، كان لھ زوج ألختھ، فضرب أختھ  أحد األخیار. باإلحسان ویقف موقف الذلیل، وھذا كلھ إحسان ألختھ أو رحمھ

ُ وكان الرجل الذي ھو أخ لھذه الزوجة حافظا للقرآن من أھل الفضل في المدینة رحمة هللا علیھ، -وھذا یحدثني بھ الرجل- وكان ھو المخطئ  ً ٌ
مت منھ، أحسبھ وال ًوكان من أصدقاء الوالد ومن الناس الذین قل وجودھم في ھذا الزمان، وكان من أكرم الناس وأسمحھم نفسا فیما عل

أزكیھ على هللا في بره للناس، حتى أنھ كان یفطر في رمضان وال یخرج من المسجد حتى یمأل سیارتھ من الفقراء والضعفاء، وال یمكن أن 
ذي ال-ھذا الرجل یحدثني صھره بعد موتھ . یفطر في رمضان أو یتغدى أو یتعشى في أیام عادیة إال بضیف، وھذا مما عرف عنھ واشتھر

ًوكان رجال عصبیا- أھنتھا وضربتھا وأخرجتھا من البیت :  یقول-ھو الزوج ففوجئت وأنا جالس في محلي بعد صالة الظھر في عز :  یقول-ً
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ًالظھیرة، إذا بھ قد ھجم علي، وأنا أحترمھ كثیرا، لكن طاش عقلي من شدة الغضب، قال عادتھ وعادة الجماعة  ّفدخل علي وقبل خشمي على: ّ
وهللا ما تمالكت : أسألك أن تعفو عن فالنة، یقول: أنا المخطئ وأنا المسيء، فإذا بھ یقبل خشمي، ویقول لي:  یقول- ھذه كبیرة عندنا: یقولون-

الرجل ینزل نفسھ ھذه المنزلة، وھذا الرجل لھ مكانة، ومن أعیان المدینة الذین لھم قوة ولھم مكانة ! نفسي بالبكاء، شيء ال یمكن أن یتخیل
فإذا بھ یأتي في عز الظھیرة ولیس بمجرد ما : ًرة، ومع ذلك یأتي صھره ھذا الذي ھو بائع في دكان ضعیف الحال، لكنھ كان بعیدا عنھكبی

ًماذا فعلت بھا؟ أو أرسل لھ رجال من أجل أن یتفاھم معھ، أو اتصل بھ، بل جاء یغبر قدمیھ إكراما ألختھ، : جاءت أختھ تشتكي جاء یقول لھ ً
 لوالدیھ؛ ألن الوالد إذا مات، فمن بر الوالدین أن تحفظ وترعى األخت، وترعى فلذة كبده، ترعاھا في شئونھا وحالھا، وتعلم أن ھذا ًوإكراما

ًمناسبة خجلت خجال  إذا حضرت معھ في: ُوهللا منذ تلك الحادثة ال أستطیع أن أرفع وجھي في وجھھ، ویقول: یصلح حالھا ویصلح بھ، یقول
ًما أظن أن یبدر ھذا ذكاء منھ أبدا، لكني أعرف أن ھذا جاء من طیبتھ ومن سالمة صدره ومن حرصھ على : قال. لني بسر الحیاءًعظیما، قت

في القدیم ربما كنت : فأصبحت تستأسد علي في بعض األحیان حتى لو كانت مخطئة یقول. الرحم، فلیس ھو بمتكلف، فقتلني بھذا الموقف
فمن بعدھا ما رفعت : لكن تلك المرة لما كانت األمور شدیدة ضربتھا بقوة فاشتكت، یقول:  مرة وآذیتھا، یقولأضربھا، وضربتھا أكثر من

یدي علیھا، وأصبحت في ھذا الموقف، وال شك أن اإلنسان الموفق موفق، فنسأل هللا العظیم رب العرش الكریم أن یجعلنا من أھل الخیر وأن 
  .وصلى هللا وسلم وبارك على نبینا محمد وعلى آلھ وصحبھ أجمعین.   رب العالمینییسره لنا، وآخر دعوانا أن الحمد

 
 
 
 

 [2[ كتاب النفقات -شرح زاد المستقنع 
ینبغي للزوج أن یرعى حق زوجتھ في النفقة فیما تحتاجھ، ومن ھذا أن یأتیھا بما تحتاجھ في نظافتھا، ألنھا من األمور المھمة للنساء، وأما 

 .ك من دواء لھا أو أجرة لطبیب فھذا غیر الزم علیھما عدا ذل
 ما یلزم الزوج وما ال یلزمھ من مؤن النظافة والخدمة والدواء

 
 

، والصالة والسالم األتمان األكمالن على خیر خلق هللا أجمعین، وعلى آلھ وصحبھ ومن سار على سبیلھ  بسم هللا الرحمن الرحیم الحمد 
 :ا بعدأم. ونھجھ إلى یوم الدین

 
 إلزام الزوج بمئونة نظافة زوجتھ

 
 

أشار المصنف رحمھ هللا في ھذه المسألة إلى أن الزوج ملزم ] وعلیھ مئونة نظافة زوجتھ دون خادمھا : [ یقول المصنف رحمھ هللا تعالى
ألمور التي تحتاجھا المرأة للتنظیف من بدفع التكالیف التي تتعلق بمئونة تنظیف الزوجة، وقد نص طائفة من أھل العلم رحمة هللا علیھم أن ا

  .السدر واألشنان یلزم الزوج أن یھیئ ذلك لھا؛ ألن ھذا مما یتحقق بھ المقصود من النكاح
 
 
 
 

 حكم إخدام الزوج لزوجتھ
 
 

ا، وھذا متعلق بالمسألة أما بالنسبة لمن یخدمھا، وھي المرأة التي تقوم على خدمتھا، فلیس بملزم بنفقتھا، وإنما یختص الحكم بالمرأة نفسھ
التي ذكرناھا من أن بعض النساء یلزم الزوج بإخدامھن، وذكرنا أن ذلك مبني على العرف، وأنھا إذا كانت من بیئة یخدم مثلھا فإنھ یجب 

ع بالزوجة ولیس على الزوج أن یخدمھا وأن یحضر لھا خادمة، فإذا أحضر لھا الخادمة فإنھ ال تلزمھ مئونة تنظیف الخادمة؛ ألن االستمتا
دل على أنھ أمر الزم وواجب علیھ، وفي زماننا ما یكون ) وعلیھ: (وعندما قال. بالخادمة، ومن ھنا تلزمھ مئونة الزوجة دون مئونة الخادمة

ا، وتحتاج إلى ًمن الصابون وأدوات التنظیف التي تحتاج إلیھا المرأة للنظافة إذا اغتسلت، فتحتاج مثال إلى اللیف الذي تتنظف بھ في جسدھ
وأما إذا أراد األكمل واألفضل فزادھا وطلب لھا األفضل واألكمل . الصابون، وتحتاج إلى بعض المطھرات في الحدود التي یستطیعھا الزوج

من : ًفإذا. في ھذه األشیاء، فھذا أجره أعظم عند هللا عز وجل؛ ألنھ من كمال العشرة، ومن كمال اإلحسان، بشرط أال یصل إلى اإلسراف
ًعلى الزوج تھیئة األدوات التي تحتاجھا المرأة للنظافة، ومن ھنا إذا احتاجت ماء لتغتسل بھ فإن علیھ أن یحضر ھذا الماء، : حیث األصل

. ًوكذلك أیضا إذا احتاجت إلى الصابون والمطھرات، وفي زماننا األشیاء المنظفة المعروفة في كل زمان بحسبھ، یحضر ھذه األشیاء إلیھا
لذلك تتضرر المرأة ویضیق علیھا األمر إذا كانت ال تجد ھذه األشیاء، فلو عاشت مع زوج ال تجد ما تتنظف بھ فإن ھذا یؤذیھا ویضر بھا، و

إن ھذا یحقق مقصود الشرع من حصول األلفة والمحبة، والمرأة إذا تزینت لزوجھا وتجملت : ومن ھنا قالوا. وال یحسن منھا التبعل لزوجھا
في الحدود الشرعیة دون إسراف وال بذخ وال مشاكلة ألعداء اإلسالم، فإن ھذا یبعده عن الفتنة، ویعینھا على العفة، ویمكنھا من أن لبعلھا 
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ّوكان ھذا محفوظا حتى في السیر وأخبار الصحابیات أنھن یتزین ویتجملن، وقد بین النبي صلى هللا علیھ وسلم ذلك فقال. تحسن لبعلھا أكثر َّ َّ ً :
 وأدوات التسریح -كما ذكرنا- وھذا یدل على أن المرأة تتجمل لبعلھا وتتزین لبعلھا، فیشمل ھذا أدوات التنظیف ) ّتمتشط الغائبة وتدھنف(

في القدیم كان الصابون وكانت . للشعر، وأدوات الحالقة التي تحلق بھا أو تنتف بھا شعرھا، مما جرى العرف بھ في كل عرف بحسبھ
 اختالف طبقات النساء، وفي زماننا توجد مساحیق طبیعیة لیست مشتملة على مواد محرمة، ویمكن للمرأة أن ترتفق بھا، أمشاط العاج على

 .فھذا یحبب الزوج لزوجتھ
 
 
 
 

 حكم معالجة الزوج لزوجتھ
 
 

ھا إذا مرضت، وھذا محل لیس على الزوج أن یداوي زوجتھ، ولیس على الزوج أن یعالج: أي] ال دواء وأجرة طبیب : [ قال رحمھ هللا
ًإجماع واتفاق بین المذاھب األربعة رحمة هللا علیھم وغیرھم، فكلھم نصوا على أن الزوج لیس ملزما بعالج زوجتھ، وذلك ألن المرض 

 شيء ال یعنیھ، متعلق ببدنھا، وھذا أمر یتعلق بذاتھا ولیس لھ صلة بالحیاة الزوجیة، صحیح أنھ ال یمكنھ أن یستمتع بھا إال إذا شفیت، ھذا
ُوإن كانت في بعض القوانین واألعراف تلزم رب . ًمثل ما لو استأجر أجیرا لعمل فمرض األجیر، فلیس من حق األجیر أن یطالب بعالجھ

أن أكلف العمل بمداواة األجیر، ولكن ھذا لیس لھ أصل في الشرع، فاألجیر بیني وبینھ عقد أن یقوم ببناء أو أن یقوم بعمل ویأخذ أجره، أما 
تطبیبھا  ولذلك لما ذكروا مسألة الزوجة أنھ ال یجب. بعالجھ ودوائھ فھذا لیس لھ أصل شرعي یدل علیھ، وھذا ھو المعروف عند العلماء

 قاسوھا على مسألة اإلجارة، كما نبھ على ذلك اإلمام ابن قدامة وغیره رحمة هللا علیھ؛ ألن طب البدن نفسھ من مصلحة الزوجة لذاتھا، وإن
إذا أحب أن یتفضل فھذا فضل منھ ولیس بفرض علیھ، فلیس بواجب علیھ أن یعالج : ًإذا. كان ال یستطیع أن یحقق مقصوده من االستمتاع بھا

زوجتھ، ولكن من المعروف واإلحسان أن الزوج یقوم على معالجة زوجتھ، ویسعى في تطبیبھا ودوائھا، وھذا من أفضل األعمال وأحبھا 
ِجل؛ ألن فیھ إحسانا إلى أقرب الناس إلیك بعد والدیك وھي زوجك وحبك وأھلك، وقد قال صلى هللا علیھ وسلمإلى هللا عز و خیركم خیركم : (ً

طب دوائي وطب وقائي، فإن خرج عن الطب العالجي والوقائي إلى أمور بعضھا قد یكون : والعالج ینقسم إلى). ألھلھ، وأنا خیركم ألھلي
أعاذنا -ئٍذ ال، فإذا كانت المرأة محتاجة لعالج ضروري إلنقاذ نفسھا من أمراض كأمراض القلب وأمراض الشرایین ًمعارضا للشریعة، فحین

ً ونحو ذلك من األمراض الممیتة، فھذه ضروریة، أو كانت حاجیة كآالم الضرس ونحوھا، فھذه حاجیة؛ ألن فیھا حرجا، أو -هللا وإیاكم منھا
ض العقاقیر ألمر یغلب على الظن أنھا وقوعھ، وبعض العقاقیر التي یقصد منھا التحصین من األمراض كانت وقائیة مثل أن تستخدم بع

وضع اللولب، فھذا لیس بعالج وال : ًأما إذا خرج عن الدواء والوقاء وأصبح من الفضول، أو أصبح مخالفا لمقصود الشرع مثل. ونحوھا
لفرج مع اشتمالھ على المحاذیر، من استباحة النظر إلى الفرج، واإلیالج في الفرج، دواء، ولیس بوقایة من حیث األصل، وفیھ استباحة ا

ومس العورة وكشفھا، وكذلك إرباك العادة، فإنھ یربك العادة، مع أنھ یخالف مقصود الشرع؛ ألنھ یقطع النسل في مدة وجوده، ومقصود 
 في ھذا الزمان إال من رحم هللا عز وجل، وأصبحت المرأة تشتكي من ولذلك لما ضعف إیمان الناس. الشرع من الزواج التكاثر والتناسل

مع أن هللا عز وجل أثبت أن الحمل كره وأنھ وھن على وھن، وأنھ عذاب، . ضرورة: ًالحمل؛ أصبح كل شيء ضروریا، وأصبحت تقول
ى إنھا لو ماتت في نفاسھا فھي شھیدة؟ ھذا كلھ ولماذا أعطى هللا األم من الحق ما لم یعطھ لألب، وأعطاھا من الفضل والخیر واألجر، حت

ًفالمقصود أنھ إذا كان عالجھا مشتمال على تغییر الخلقة، أو مشتمال على محذور، فھذا ال یعالجھ؛ . یدل على أن الشرع لھ مقصود في ھذا ً
جت، أما إذا كان العالج للحمل، فالحمل واجب فیداویھا ویعالجھا إذا احتا. ألنھ إذا عالجھا على ھذا الوجھ أعانھا على معصیة هللا عز وجل

َّوإْن كن أوالت حْمل فأنفقوا علْیھن حتى یضْعن حْملُھن : علیھ أن ینفق علیھ وأن یقوم علیھ؛ ألن الولد ولده، ولذلك قال تعالى َّ ِ ِ ََّ َّ ََ َ َ َ َ َ َ َِ ُ ْ َُ َ ٍ ُ ] 6:الطالق[ِ
النفقة علیھ، فإذا احتاجت لدواء لھذا الحمل وجب علیھ أن ینفق على ھذا الجنین؛ ّفبین سبحانھ وتعالى أن الحمل مستحق لوالده، ولذلك ُیلزم ب

ألن حیاتھ ونجاتھ بإذن هللا عز وجل موقوفة على ھذا الدواء أو ھذا العالج، وما ال یتم الواجب إال بھ فھو واجب، ولذلك یجب علیھ أن ینفق، 
ًولذلك یجب علیھ أن یعالج المرأة إذا كان ذلك متعلقا بحملھا، بناء .  نفقة ما یتبع ذلكونفقة حیاة الجنین والمحافظة على حیاة الجنین أعظم من ً

  .على ما قرره العلماء رحمھم هللا من أن المولود لھ، وأنھ یطالب بنفقة الحمل
 
 
 
 

 األسئلة
 
 
 
 

 حكم نفقة الزوج على زوجتھ إذا أنفق علیھا أوالدھا
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ًاألوالد لیسوا مطالبین بالنفقة مادام الزوج موجودا، فالواجب علیھ : فقة إذا قام بھا األوالد ألمھم؟ الجوابھل تبرأ ذمة الزوج من الن: السؤال

أن ینفق على زوجتھ وأن یتقي هللا عز وجل في امرأتھ ویعطیھا حقھا، لكن لو تبرع األوالد ورضي ھو فال بأس، ولكن األصل یقتضي أنھ 
فاألصل أن ینفق علیھا زوجھا، وأن . رر بنفقة ولدھا علیھا؛ ألن ولدھا إذا أنفق علیھا اكتسب المنة علیھاھو الذي ینفق، وال شك أن األم تتض

ًیطالب الزوج بالقیام بحقھا، وأن یتقي هللا عز وجل، ولو كانت نفقتھ واجبة على أحد وأسند ذلك الشخص النفقة إلى من ھو أصغر منھ سنا 
 في ھذا غضاضة على المرأة وأذیة لھا أن تأخذ نفقتھا من ولدھا، ولو أن الولد یتشرف بذلك؛ لكن لتمعر بذلك وتضرر وتألم، فال شك أن

ومن ھنا األصل یقتضي أن الوالد ھو الذي ینفق ویقوم بالنفقة، فإذا رضیت األم . لیس كل األوالد یحسن المالطفة واإلحسان لمشاعر والدتھ
 یتكلم فیھ، لكن أن یشتمل على اإلھانة والضرر لمكانة األم واإلذالل لھا بنفقة ولدھا علیھا وتسامحوا وتشاوروا عن تراض منھم فھذا شيء ال

قال صلى هللا . فال؛ ألنھ حق واجب على الزوج، وال یجوز أن تمتھن في حقھا، بل واجب علیھ أن یؤدي ھذا الحق كما أمره هللا عز وجل
وھذا یدل على أنھ متعلق بالزوج، وأن على الزوج أن ) طعم وأن تكسوھا إذا اكتسیتحقھا علیك أن تطعمھا مما ت: (علیھ وسلم في الحدیث

  .وهللا تعالى أعلم. یتقي هللا عز وجل في نفقة زوجتھ
 
 
 
 

 عبر وعظات من غزوة بدر
 
 

مة من مالحم اإلسالم، غزوة بدر ملح: في غزوة بدر كثیر من المواقف والعبر، ھال حدثتمونا فضیلة الشیخ بشيء من ذلك؟ الجواب: السؤال
ویوم من أیامھ الجمیلة العظام، أعز هللا فیھ جنده ونصر عبده وأعلى كلمتھ، وصدق وعده، سبحانھ ال یخلف المیعاد، ھذه الغزوة تعتبر من 

 جل وعال ألحداثھا ًأعظم غزوات اإلسالم، ولذلك فتح هللا عز وجل بھا على المؤمنین فتحا مبینا، وكلما نظر المؤمن في حوادثھا وتدبیر هللا
ًازداد إیمانا با جل جاللھ، ویقینا با سبحانھ وتعالى، وثباتا على الحق واستمساكا بدین هللا عز وجل ً ً فھو یوم سماه هللا عز وجل یوم . ً

عدد والعدة، فأخرجھم هللا الفرقان، یوم التقى الجمعان، فئة قلیلة غلبت فئة كثیرة بإذن هللا، مستضعفون مضطھدون محتقرون، في قلة من ال
ًجل وعال أعزة أقویاء وتمت كلمة ربِّك صدقا وعدال  ْ َْ َ َ َ َ ًَ ِ ِ َُّ َ ْ غزوة بدر تلك الغزوة . ففصل هللا عز وجل فیھا بین الحق والباطل] . 115:األنعام[َ

یم األمر فیھ إال باإلخالص التام  جل ُالعظیمة التي تذكر المؤمن الصادق بأنھ البد من الصدق مع هللا، وأن ھذا الدین ال یمكن أن یستق
ھذه الغزوة التي خرج فیھا . وعال، وأن من كان  كان هللا لھ، ومن كان مع هللا فإن هللا ال یخذلھ، وأنھ إذا صدق مع هللا، فإن هللا یصدقھ

، أولئك ) اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم: (دي هللاُأولئك النفر الذین كتبت لھم السعادة في بطون أمھاتھم، أولئك النفر الذین نادى علیھم منا
وهللا لو خضت بنا ھذا البحر لخضناه معك ما تخلف منا عنك رجل : (النفر الذین صدقوا وثبتوا، قالوا فبروا في قولھم، وصدقوا في مقالھم

َّواحد، وهللا ال نقول لك كما قالت بنو إسرائیل فاذھْب أنت وربك فقاتال إن ِ ِ َُّ َ ََ َ َ ََ ْ َ َا ھاُھنا قاعدون ْ َُ ِ َ ولكن اذھب أنت وربك فقاتال إنا معكما ] 24:المائدة[َ
ِرجال صَدقوا ما عاھدوا هللا علْیھ ) . مقاتلون َ َ َ َ َ َ ََ َّ ُ ُ ٌ اشتروا الموت لمرضاة هللا عز وجل، وباعوا الحیاة رخیصة من أجل ھذا الدین، ] 23:األحزاب[ِ

ًال یریدون بھا دنیا وال ریاء وال نفاقا  ولذلك فاز البدریون بالمناقب العظیمة، . وال سمعة، ولكن  وفي هللا وابتغاء ما عند هللا جل جاللھً
َھناك في ذلك المكان الذي كان اللقاء فیھ على غیر میعاد، ولْو تواعدتم الختلفتم في المیعاد ولكْن لیقضي هللا أ. والمنازل الجلیلة الكریمة ُ َّ َ َ َ َ َ َ َِ ِ ِ ِ ِ ِْ ُ ْ َْ َ ُّ َْ ْ َْ ًْمرا َ

ًكان مفُعوال  ْ َ َ فربك إذا قدر، وربك إذا أمر، وربك إذا دبر األمر من فوق سبع سماوات كان ما أراد، فأخرج جحافل الكفر وأئمة ] 42:األنفال[َ
زتھم إلى أخرجھم من ع. الكفر ورءوس الشر، الذین كم قالوا وكم فعلوا، وكم عذبوا وكم آذوا وكم طغوا وبغوا، حتى جاء أمر هللا جل جاللھ

والقدر قدره، واألمر  ذلة، ومن كرامتھم إلى مھانة، ومن حیاتھم إلى موت وجحیم ودركات ال یعلم عذابھا إال هللا جل جاللھ؛ ألن األمر أمره
َكلھ لھ جل جاللھ وإلْیھ ُیْرجُع األْمُر كلُھ فاْعُبدهُ وتوكْل علْیھ وما ربك بغافل عما ت َ ََّ ِ ُّ ِ َِ َ َ َ َ َ َ َ َ ٍَ َ ِ َِ َّ َْ ُّ ُ َْعملون َ أناس كانوا في عزتھم وقوتھم ! هللا أكبر] 123:ھود[َُ

َیْوم نْبطُش البطشة الكْبرى إنا ُمنتقُمون ! وبطشھم، ُیستدرجون ھذا االستدراج َ َ َِ َِ َ ََّ َِ ُ ْ ْْ ویعلم كل مؤمن أن كل طاغیة وكل باغیة وكل ] 16:الدخان[َ
َّمعتد حبلھ قصیر، وأنھ في متاع الغرور وسیْعلم ال ُ َ َ َ َذین ظلُموا أي ُمنقلٍب ینقلُبون َ َ َِ َّ َِ ََ ََ بدر . فما خلق هللا السماوات واألرض عبثا] . 227:الشعراء[َ

ًملحمة تحرك القلوب إلى هللا جل جاللھ، یقف اإلنسان متأمال متدبرا، حفاة حملھم ربھم، عراة كساھم ربھم، جیاع أطعمھم ربھم، كان غذاؤھم  ً
ًال إلھ إال هللا، خرجوا من أجلھا وقاتلوا من أجلھا، فأعزھم هللا بھا العزة التي ال ذلة بعدھا أبدا، : واإلخالصوقوتھم وشوكتھم كلمة التوحید 

أبو جھل رأس الكفر والعداء لإلسالم، الذي كان یقول ویفعل، وإذا بھ یقف علیھ ابن ! هللا أكبر. ًوأكرمھم بھا الكرامة التي ال مھانة بعدھا أبدا
 عنھ وأرضاه، ویقف ھو ذلك الموقف الذلیل المھان؛ ألن كل من اعتدى إذا جاءتھ نقمة هللا تأتیھ على أسوأ األحوال، ولذلك مسعود رضي هللا

َوكذلك أخذ ربِّك إذا أخذ القرى وھي : ثم قرأ قولھ تعالى) إن هللا لیملي للظالم حتى إذا أخذه لم یفلتھ: (قال صلى هللا علیھ وسلم َ َ َ َ َ َِ ُِ ْْ َ َ ََ ََ ُ َظالمة إن أخذُه َِ َْ َ َّ ِِ ٌ َ
ٌألیم شدید  ِ َِ ٌ َوكذلك أخذ ربِّك : قالوا] 102:ھود[َ َ َ َُ َْ ِ َ مثل ذلك، وھذه تدل على أنھا مثالت  عز وجل، ال تتخلف وال : بالتشبیھ أي] 102:ھود[َ

َتتبدل، لیست في شخص وال في شخصین وال ثالثة وكذلك أخذ ربِّك  َ َ َُ َْ ِ َ َأخذ ربِّك : بلأخذي : ما قال] 102:ھود[َ َ ُ الذي یربي خلقھ ] 102:ھود[َْ
َبالنعم، ویأخذھم أخذ عزیز مقتدر بالنقم، إذا أخذ القرى  ُ ْ َ ََ َ ٌاألشخاص وال األفراد، إذا أخذ القرى وھي ظالمة : قال ما] 102:ھود[ِ َ َ َ َِ َِ َ َُ ْ َ َ ] 102:ھود[ِ

عظیمة، فالعبد الصالح المؤمن الموقن یعتبر من عزة اإلیمان واندحار في یوم بدر مواقف . في حال الظلم والبغي والعدوان: جملة حالیة، أي
َإني أرى ما ال ترْون إني أخاُف هللا : الشیطان، فالباطل حبلھ قصیر، یملي للعبد ثم یخذلھ في موقفھ، ولذلك قال الشیطان لما رأى ما رأى َّ َ ََ َِّ ِِّ َِ َ َ َ

رأى جبریل یتنـزل والمالئكة نصرة من هللا عز وجل لنبیھ : ئمة السلف من الصحابةقال بعض أئمة التفسیر ویروى عن بعض أ] 48:األنفال[
، فلما  ًوأولیائھ، فرجع خاسئا ذلیال، جاء بھم وھم في عدد وعدة وقوة وشوكة من أجل أن یكون فیھا مصارعھم وسوء خواتمھم والعیاذ با ً
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ْإذ ُیغشیكم النعاس أمنة منُھ : یلة بدر أنزل هللا سبحانھ وتعالى المطرفي ل: في غزوة بدر مواقف عظیمة. رأى جبریل جاءت ساعة الحق ُ ِِّ ً َ َ َ ََ ُّْ ُ َ ِ
َوُینزُل علْیكم من السماء ماء لُیطھِّركم بھ وُیذھب عنكم رْجز الشْیطان ولیْربط على قلوبكم وُیثبِّت بھ األقَدام  ْ ُ ُ ُ ُ ُ َِّ ِ ِ ِ ِ ِ َّ ِِ ِ ِ ِ َِ َ َ َ ََ َ َ َ َ َ َ َ َ ِ َ َ َ َْ ْ ْ ُْ َ َّ ََ َِ ْ إذا وقف ! هللا أكبر] 11:لاألنفا[ً

العبد  یزلزل بالفتن كان هللا معھ، وما أن تثبت قدمھ حتى تأتیھ الرحمات وتتنـزل علیھ من هللا السكینة والثبات، في كل كرب وفي كل شدة، 
ات من هللا سبحانھ وتعالى في فرد أو جماعة أو أمة، فإنھا إذا ضاقت علیھا األمور وثبتت مع ربھا تنـزلت علیھا السكینة، وجاءھا الثب

َوجاءت المعونة وجاءھا النصر، فرأیت بشائر الخیر وبشائر الرحمة عند هللا سبحانھ وتعالى الذي ال یخذل أولیاءه إن ولیِّي هللا الذي نزل  َ ََّ َ ِ ِ ََّّ ُ َّ ِ
َالكتاب وُھو یتولى الصالحین  َ َ َ َ َِ ِ َّ َِّ َ َ اإلیمان والعقیدة والتوحید واإلخالص، لیس النفاق وال الریاء لكن البد من الثمن، والثمن ھو ]. 196:األعراف[ْ

ًوال الكالم المنمق أبدا، بل العمل والتطبیق بقلوب صادقة، ولذلك في مواطن الشدة والبالء ال ینظر هللا سبحانھ وتعالى لشيء أحب إلیھ من 
َولذلك رضي هللا عن الُمْؤمنین إذ ُیبایُعونك ت. القلب ََ َ َ َ َ َِ ِ ِْ ِ ِ ِْ ُ ْْحت الشجرة فعلم ما في قلوبھم َّ ِ ِ ُ ُ ِ ِ َِ َ َ ََ َ َّ َأول شيء النظر فعلم ما في قلوبھم فأنزل ] 18:الفتح[َ َ ََ َ َْ َُ ْ ِ ِ ُ ِ َِ

ًالسكینة علْیھم وأثابُھم فتحا قریبا  ًِ َ َ َْ ْ َْ َ ََ َ ِ َ َ ِ َومغانم كثیرة یأخذونھا ] * 18:الفتح[َّ َ َ َ ََ َُ ُ ْ ً ِ َِ  وجد فیھا التوحید الخالص  وذلك ألنھ لما نظر إلى قلوبھم] 19:الفتح[َ
، وتجد ھذه المواقف : سبحانھ وتعالى، فیتزلزل الناس ویرعبون ویخافون ولكن ھؤالء یقولون حسبنا هللا ونعم الوكیل، ال حول وال قوة إال با

لیقین الذي ثبت بھ أصحاب رسول اإلیمان الذي كان مع أصحاب رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم، وا. كلھا تتجدد بھذا الدین، وبھذا اإلخالص
ھناك على ذلك المكان الطیب . هللا صلى هللا علیھ وسلم یثبت بھ المؤمن في كل زمان ومكان، ولكن البد أن یكون مع هللا حتى یكون هللا معھ

قفون أمام الموت، ومن ھنا الطاھر، إذا تذكر المؤمن كیف خرجوا رضوان هللا علیھم، وهللا عز وجل یعدھم إحدى الطائفتین، ثم إذا بھم ی
ًدائما تأتي المنازل العال والتشریفات والكرامات والمكرمات من هللا عز وجل حینما تقف أمام شيء ال تریده، أنت ترید شیئا : یقول العلماء ً

 وتقدم لھ التسلیم، وتقدم لھ ًمعینا من الھوى ومحبة الناس، ولكن ھناك ابتالء وتمحیص من هللا، فیأتیك ما تكره، فتقدم  عز وجل الرضا،
اإلیمان والمحبة التامة الكاملة والرضا بقضائھ وقدره، فیمدك هللا عز وجل بأمن وثبات وتأیید وقوة لم تخطر لك على بال، وعندھا تجد من 

َسنلقي في قلوب الذین كفُر. بشائر النصر والظفر من هللا سبحانھ وتعالى ما لم یخطر لك على بال َ َ َِ ِ ِ َِّ ُ ُْ َوا الرْعب ُ وعد هللا ] 151:آل عمران[ُّ
التوحید واإلخالص، فالعبد الصالح : سبحانھ وتعالى أن كل من كفر وعاداه، أنھ سیلقي في قلبھ الرعب، وھذا كلھ لما تخلف األساس وھو

ات هللا وسالمھ علیھ، ورضي هللا حینما یتأمل مواقف أصحاب النبي صلى هللا علیھ وسلم، ھذه األمة التي اصطفاھا هللا واجتباھا لنبیھ صلو
عنھم أجمعین، ھذه األمة التي ما كانت تتجمل بقولھا وال بفعلھا، وال كانت تنمق العبارات، وال كانت تتفاخر بأحسابھا وال بألوانھا وال 

ولذلك أعطاھم .  عنھم وأرضاھمبأمجادھا، كانوا یقفون بال إلھ إال هللا، من أجلھا وألجلھا یتقدمون ویتأخرون، ویأخذون ویعطون، رضي هللا
ذلك الیوم الطیب ! هللا أكبر. هللا عز وجل؛ ألنھم صدقوا ما عاھدوا هللا علیھ، كما شھد من فوق سبع سماوات أنھم صدقوا ما عاھدوا هللا علیھ

لعل هللا اطلع على أھل بدر : (لم یقولالمبارك الذي یتفكر المؤمن في عظیم ما أعد هللا سبحانھ وتعالى ألھلھ، بل كان النبي صلى هللا علیھ وس
انظر إلى التشریف والتكریم من هللا سبحانھ وتعالى، ما اطلع على األغنیاء، وال على األثریاء بل اطلع ) اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم: فقال
  على

 
 
 
 

 الطواف لیلة رمضان ھل یعتبر عمرة في رمضان
 
 

ار یوم الثالثین من شعبان، ولكن لم أبدأ الطواف إال لیلة رمضان، فھل تكون العمرة واقعة في أحرمت بالعمرة نھ: یقول السائل: السؤال
ھذه المسألة لھا نظیر وھي مسألة عمرة التمتع، حیث یشترط في العمرة لكي تكون عمرة تمتع أن تقع في : رمضان، أم في شعبان؟ الجواب

ًلو أن شخصا أحرم في یوم الثالثین من رمضان، :  العید ھي بدایة شوال، فقال العلماءأشھر الحج، وأشھر الحج تبدأ بلیلة العید؛ ألن لیلة
. وطاف وسعى، أو سعى في لیلة العید، ھل ھو متمتع أو ال؟ ھذه مسألة خالفیة، والصحیح ما ذھب إلیھ الشافعیة والحنابلة رحمة هللا علیھم

العبرة بدخول مكة، كـعطاء وغیره من أئمة السلف، ومنھم :  وافقھم، ومنھم من قالالعبرة باإلحرام، كالظاھریة ومن: من أھل العلم من قال
الطواف، أربعة أشواط فأكثر، كالحنفیة، ومنھم  العبرة بأكثر: العبرة بابتداء الطواف، وھذا مذھب الشافعیة والحنابلة، ومنھم من قال: من قال
فإذا كان ھناك تخریج للفتوى في ھذه المسألة على أصول .  مشھورة عن السلفالعبرة بالتحلل، كالمالكیة، وھذه خمسة أقوال: من قال

ابتدأ الطواف : ًالعلماء، فاألشبھ أنھا تقاس على ھذه المسألة، وبناء على ذلك إذا ابتدأ الطواف بعد غروب الشمس من آخر یوم من شعبان، أي
ألعظم الطواف بالبیت والسعي، ومن أجلھ كانت العمرة؛ ألن العمرة من في اللیلة األولى من رمضان فإنھ معتمر في رمضان؛ ألن الركن ا

ومن ھنا إذا وقعت زیارتھ للبیت وابتدأ طوافھ بعد مغیب الشمس، فإنھا عمرة رمضانیة، وإن وقع ابتداؤه بالطواف قبل . أجل أن یزور البیت
  .وهللا تعالى أعلم. ى التخریج الذي ذكرناهغروب الشمس فھي شعبانیة، وال تكون آخذة حكم العمرة في رمضان، وھذا عل

 
 
 
 

 وصایا الستغالل العشر األواخر من رمضان
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جماع الخیر كلھ الوصیة بتقوى هللا عز : أقبلت العشر األواخر، فبماذا یوصى العبد في وقتھ، وبماذا توصى المرأة في بیتھا؟ الجواب: السؤال
َوجل ومْن یتق هللا یْجعْل لُھ  ََّ َ َ َ ََ َّ ًمْن أْمره ُیْسرا ِ ِ ِِ ًومْن یتق هللا ُیكفْر عنُھ سیِّئاتھ وُیْعظم لُھ أْجرا * َ َ َ َّْ ِ ِ َِ َ َ َ َ ََ َْ ِّ َ َّ وعلى المؤمن إذا دخلت علیھ ] 5- 4:الطالق[ِ

عد الناس في العشر أن یتحرى سنة النبي صلى هللا علیھ وسلم وھدیھ، فإن هللا جعل الخیر كل الخیر في اتباعھ صلوات هللا وسالمھ علیھ، وأس
فیسأل المؤمن كیف . العشر األواخر، وأسعد الناس في كل زمان ومكان من رزقھ هللا حب سنة رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم والعمل بھا

  في ھذه العشر؟ وكیف كان حالھ علیھ الصالة والسالم حینما عرف حقھا وقدرھا؟ فقد كان-بأبي وأمي صلوات هللا وسالمھ علیھ-كان ھدیھ 
أتقى األمة وأعرفھا بما لھذه العشر من فضیلة ومزیة، فأحیا لیلة وشد مئزره وأیقظ أھلھ، صلوات هللا وسالمھ علیھ، واعتكف في ھذه العشر 
في مسجده صلوات هللا وسالمھ علیھ، فإن تیسر للمؤمن أن یصیب ھذه السنة فیعتكف فعلیھ أن یتحرى األمور العظیمة في اعتكافھ، والتي 

وأن یعلم أنھ لیس لھ من اعتكافھ إال ما أرید بھ وجھ هللا، فإذا خرج من بیتھ من أجل أن یعتكف ھذه .  إخالص العمل  جل وعالأساسھا
َّالعشر فلیتأس برسول هللا صلى هللا علیھ وسلم، ولیخرج ولیس في قلبھ إال هللا، یتمنى أنھ یعتكف وال أحد یراه، ویتمنى أنھ معتكف وال أحد 

إذا دخل في اعتكافھ فعلیھ أن یتحرى ما یعینھ على طاعة هللا عز وجل ومرضاتھ، : ًثانیا. أو یحس بھ من إخالصھ  سبحانھ وتعالىیسمعھ 
 عباده، فیعلم أنھا أیام قلیلة، وأن ھذه األیام إن وفق فیھا لطاعة هللا فإن هللا قد أحبھ بتھیئة الخیر لھ؛ ألن هللا ال یھیئ الخیر إال ألحبابھ، وصفوة

فإذا أحس أن كل ساعة یتنافس فیھا مع الصالحین، ویتسابق فیھا مع األخیار والمتقین، شمر عن ساعد . جعلنا هللا وإیاكم منھم بمنھ وكرمھ
ًالجد في مرضاة هللا رب العالمین، فإذا جاء من یضیع علیھ وقتھ في حدیث ولھو نظر یمینا فرأى عباد هللا األخیار، ونظر شماال فرأ ى ً

الصفوة األبرار، ما بین قائم وراكع وساجد وتال، ھذا یسأل ربھ، وھذا یذكر ربھ، وھذا یبكي ذنبھ، فعندھا یحتقر كل شيء یلھیھ عن ھذا 
ًیتفرغ تفرغا تاما كامال لذكر هللا عز وجل واإلخالص، وأفضل الذكر وأحبھ إلى هللا سبحانھ وتعالى كثرة تالوة القرآن، . المقصود األعظم ً ً

ًھنیئا ثم ھنیئا لمن رزقھ هللا عز وجل لسانا تالیا لكتاب هللا في اعتكافھ وفي كل حین، فأسعد الناس من جعل هللا القرآن ربیع قلبھ ونور ف ً ً ً
ًكذلك أیضا علیھ أن یحرص على االستفادة من ھذه العشر أثناء تالوة القرآن في صالح قلبھ، ومن . صدره وجالء حزنھ وذھاب ھمھ وغمھ

كثرة الخشوع، فإن من یكثر من قیام اللیل ویتخشع في قیامھ، حتى ولو كان في قلبھ قسوة فإنھ   ما یصلح بھ القلب ویتأثر بھ القلبأعظم
ًیضغط على ھذا القلب، ویلوي بعنقھ إلى طاعة هللا ومرضاة هللا، ویكون شدیدا على نفسھ، فیفرحھ وعد هللا عز وجل، ویبكیھ وعیده، ویخشع 

 عز وجل، ویرتعد من تخویفھ وتھدیده، عندھا ال شك أنھ سیجد بركة القرآن وخیره، فیحاول قدر االستطاعة أن یكون أكثر الناس لكالم هللا
ًانتفاعا بالقرآن، وخشوعا عند سماع القرآن، وأن ال یلتفت إلى النغمات وال إلى األصوات، وال إلى العبارات إال لمقصود أعظم وھو التفكر  ً

ِذكر من كتاب هللا جل جاللھ، كتاب أنزلناهُ إلْیك ُمبارك لیدبُروا آیاتھ ولیتذكر أْولوا األلباب والتدبر والت ِ ِ ِ َّ ِ َِ َ َ َ َ َ َ َ َْ ُ َْ ُ َّ ََ َ َ َ ََّ ٌ ٌِ ًكذلك أیضا علیھ أن ] . 29:ص[َ
، وتفریج الكربات عن یحرص في ھذه العشر على األعمال الصالحة التي فیھا تفریج كربات للمسلمین، كإفطار الصائمین، وكسوة العارین

وال مانع أن یستفید من الخیر في صحبة عالم أو أحد من أھل الفضل، فیذكره . المكروبین، یتنافس في كل خیر وبر یرضي هللا عز وجل عنھ
، فھذا خیر عظیم الكالم في فضول كذلك ینبغي علیھ أن یبتعد عن األمور التي تبعد عن هللا عز وجل، من كثرة . قولھ وعملھ وسمتھ ودلھ با

الذي یدخل إلى المعتكف وھو یضحك مع ھذا أو ھذا، وینظر إلى المعتكف . الدنیا، وكثرة القیل والقال والغیبة والنمیمة، والضحك واللھو
ر على أنھ ساعات، ویرتب وقتھ على أنھ في ساعة معینة یأتي فیجلس مع ھذا ویباسط ھذا، وكأن األمر ساعات یرید أن یقضیھا دون تفك

، وأن ھذا الوقت مستحق لطاعة هللا عز وجل؛ یفوتھ من الخیر شيء كثیر، فا هللا ولن یكون اإلنسان معتكفا ومتحریا  ًوتدبر أنھ معتكف  ً
للسنة في بلوغ الخیر في ھذه العشر إال إذا ضن وبخل بكل دقیقة وثانیة، وصار أكره ما عنده أن یأتیھ شخص یلھیھ عن طاعة هللا عز وجل 

ولذة الذكر  عز وجل ولذة العبادة، ال شك أنھ یھون في قلبھ كل شيء سوى ھذا، ویتذمر إذا جاء  فمن عرف الطاعات. وذكر هللا عز وجل
أحد یشغلھ عن ھذا، ولكن ھذه منح من هللا سبحانھ وتعالى وھبات من هللا عز وجل، ومن بشائر القبول ودالئل القبول للعبد الصالح، أن هللا 

نسأل هللا أن یجعلنا وإیاكم بمنھ وكرمھ ذلك الرجل، وجماع .  عنھ كل من یشغلھ عن طاعة هللا عز وجل ویھیئھ لما ھو أسمى وأسمىیصرف
أن یحرص على بر الوالدین وصلة الرحم، : ومن األمور التي یسعى إلیھا العبد في العشر األواخر. في تقوى هللا عز وجل: الخیر كما قلنا

ًلقرابات، وزیارة اإلخوان واألخوات وقضاء حوائجھم، خاصة إذا احتاجوا أمورا في عیدھم وفرحتھم، فیدخل السرور علیھم، واإلحسان إلى ا
ًویجبر خواطرھم، خاصة إذا كانوا أیتاما أو أصغر منھ سنا، أو أختا تحتاج إلى مواساة، أو قریبا یحتاج إلى قضاء دین وتفریج كربة ً ً على . ً

هللا عز وجل أن یشمر عن ساعد الجد، فینتھل من مناھل الخیر في طاعة هللا  نة عظیمة، وطوبى ثم طوبى لمن وفقھأبواب الج: كل حال
ًومرضاتھ، نسأل هللا العظیم رب العرش الكریم أن یجعلنا أوفر عباده حظا ونصیبا في كل خیر وبر ورحمة   .وهللا تعالى أعلم. ً

 
 
 
 

 نحكم اإلكثار من الصالة في نھار رمضا
 
 

أما الجواز : ھل الفضل في رمضان یقتصر على اللیالي دون األیام؟ وھل یجوز لي أن أكثر من العبادة بالصالة في النھار؟ الجواب: السؤال
ًفباإلجماع أنھ یجوز أن تصلي لیال ونھارا، ولكن الفضل في رمضان أعظم في اللیل بالنسبة للقیام؛ ألن النبي صلى هللا علیھ وسلم قال من : (ً

ًقام رمضان إیمانا واحتسابا ًإذا كان عندك قوة وجلد وكان اللیل قصیرا والنھار طویال، ویمكنك أن : أما النھار ففیھ تفصیل. فجعل القیام للیل) ً ً
لكن إذا كان ًتقوم اللیل، وتستفضل وقتا للنھار، فال بأس أن تصلي باللیل والنھار؛ ألن ھذا داخل تحت أصل عام وھو االستكثار من النوافل، 

ًاللیل طویال والنھار قصیرا، وإذا نمت في النھار استعنت بنوم النھار بعد هللا عز وجل على قیام اللیل، فال یشك أن اشتغالك بالنوم أفضل؛  ً
ة اللیل في سنة النبي صلى هللا علیھ وسلم تدل على أن صال والنصوص. ألنك إذا اشتغلت بصالة النھار شغلتك عن صالة اللیل وھي أفضل
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وركعتان یركعھما المؤمن في جوف اللیل (ًأفضل من صالة النھار عموما، لذلك لما سئل النبي صلى هللا علیھ وسلم عن أفضل الصالة قال 
فھذا یدل داللة واضحة على أن قیام اللیل وصالة اللیل أفضل ) . إن استطعت أن تكون ممن یذكر هللا في تلك الساعة فكن: (وقال) اآلخر

  .وهللا تعالى أعلم. ب إلى هللا سبحانھ وتعالىوأح
 
 
 
 

 حكم الدم الخارج من الحامل
 
 

: ّأنا امرأة حامل والدم یجري معي بكثرة غیر أني أصلي وأصوم، فھل صیامي صحیح؟ أم یجب علي القضاء؟ الجواب: امرأة تقول: السؤال
ًالحامل ال تحیض، وبناء على ذلك یكون الدم دم استحاضة ال یمنع صوما وال ّھذه المسألة خالفیة، وقد بیناھا، وبینا أن الصحیح أن المرأة  ً
َواْمرأتُھ قائمة فضحكت فبشْرناھا بإْسحاق ومْن وراء إْسحاق یْعقوب : صالة على أصح أقوال العلماء رحمھم هللا، ولذلك قال تعالى َ َ ِ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َُ َُ َِ ِ ِِ ِ َِ َ ْ َ َ ََّ ٌ ] 71:ھود[َ

ًفي أن الحامل ال تحیض، ولذلك جعل هللا عز وجل الحیض مقرونا بالحمل، ولذلك فاألقوى واألرجح من قولي وھذا أصل عند أھل العلم 
ًوبناء على ذلك فما رأتھ من الدم فھو دم استحاضة، إال إذا رأت الدم قبل النفاس بیوم أو یومین أو ثالثة بالكثیر . العلماء أن الحامل ال تحیض
إذا كان قبل : ُیلحق بدم النفاس؛ ألن النفاس ربما استعجل وانفجر قبل وقتھ، وما قارب الشيء أخذ حكمھ، فقالواكما ھو مذھب الحنابلة فإنھ 

الوالدة بیوم أو یومین أو ثالثة، على اختیار طائفة منھم اإلمام ابن قدامة ، وطائفة من محرري أئمة الحنابلة رحمة هللا علیھم، أنھ یلحق بدم 
  .هللا تعالى أعلمو. النفاس ویأخذ حكمھ

 
 
 
 

 حكم التمر الزائد عن الحاجة في تفطیر الصائم
 
 

تعطى لبعض المساجد تمور لتفطیر الصائمین، وینتھي شھر رمضان، ویبقى منھا شيء، ھل یجوز التصدق بھ على مجاوري : السؤال
ًالمسجد من الحي نظرا لكونھا تزید عن حاجة المسجد، أو تكون وقفا لذلك المسجد؟ ال ینبغي أن یحتاط من یتقبل الصدقات، فال : ًأوال: جوابً

یأخذ أكثر من حاجتھ، خاصة في األوقاف أو األمور المسبلة على أماكن مخصوصة أو أغراض معینة، فإن ھذه األشیاء المسبلة والتي ھي 
حبھا الذي تصدق بھا، فإن كانت صدقة أشبھ بالحبس على مسجد معین أو مكان معین أو زمان معین ینبغي أن ینصح فیھ، وأن ینفذ شرط صا

عندنا كفایة، فینصرف إلى مسجد آخر، وال : لتفطیر صائم فھي صدقة لتفطیر صائم، وإذا كان المسجد فیھ كفایة فإنھم یقولون لمن یحضر
ینبغي أن  ولذلك. وجیجوز أن یأخذوا أكثر من كفایتھم؛ ألن ھذا ُیعطل ھذه الصدقة عما ھو أولى وأحرى، وقد تكون ھناك مساجد ھي أح

یعلم أنھ إذا كانت الصدقات لتفطیر الصائم، فینبغي أن ال یأخذ المسجد إال قدر كفایتھ، وأن ینقص ویصل الحق إلى كل مستحق خیر من أن 
 وأصبحت یزید؛ ألنھ إذا نقص من ھذا المسجد فإن الصدقات ستمضي إلى المساجد األخرى وتسد حاجة الناس فیھا، لكن إذا أعطیت الزیادة

ًفضال فاتت، فال صاحبھا أدرك تفطیر الصائم وال عرف حتى الذي أخذھا ماذا یفعل بھا فالصائم لم یعد موجودا، وصرفھا إلى غیر تفطیر  ً
. الصائم ھذا خالف أصل الصدقة وأصل التحبیس من صاحبھا، وقد تكون أموال أعطیت في األصل، أشبھ بالوقف على ھذا الباب من الخیر

ًإذا كان الشخص الذي أعطى المبلغ وكل أشخاصا لیشتروا التمر والصدقة على أنھا لتفطیر صائم، فالمال محبس على تفطیر :  حالفعلى كل ّ
ال یصرف في غیر تفطیر الصائم، وإذا انتھى تفطیر الصائم في رمضان یمكن أن یؤخر إلى رمضان آخر، وكان : ًالصائم، وبناء على ذلك

لكن ھذا . شبھ أنھ یمكن أن یصرف إلى تفطیر الصائم في اإلثنین والخمیس وقضاء رمضان، ویمكن أن ینزل منزلتھاأل: بعض مشایخنا یقول
خذ عشرة آالف لایر وأنفقھا في تفطیر الصائم، فقد حبست لتفطیر الصائم فال تصرف في غیره، أو : المال إذا قصد بھ أن یحبس وقال لھ

ًجاءه مثال بعشرین أو بثالثین صندوقا ًھذه تعطى تفطیرا للصائم فقد حبست وأصبحت : ًھذه تعطى تفطیرا للصائم، إذا قال:  من التمر وقالً
أشبھ بالوقفیة على تفطیر الصائم، وتصرف في ھذا الوجھ من الخیر، وفي بعض األحیان تكون من أموال أموات وأوصوا بھا، وفي بعض 

أما إذا كان . قف وتحبس على الوجھ الذي قصده صاحبھ أو نص علیھ من تصدق بھااألحیان تكون من نفس المتبرعین، فھذه أمور كلھا تو
ًالشخص نفسھ اشترى ھذا الشيء ونوى في قرارة قلبھ أنھ لتفطیر الصائم، ثم لم یجد صائما یفطره بھ، فلھ أن یصرفھ في أي وجھ من وجوه 

ًالخیر، ألنھ ما تعین وقفا وال تسبیال وال تحبیسا، ففي ھذه الح ، وإن لم ییسر  الة ھو حرًً ًبمالھ، فإن یسر هللا لھ ووجد صائما یفطره فالحمد 
  .وهللا تعالى أعلم. لھ فأنفقھ في سبل الخیر ووجوه الخیر األخرى فال بأس وال حرج

 
 
 
 

 حكم المسبوق بركعة في صالة شفع إذا أوتر إمامھ
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ع مع اإلمام، وقد فاتتني ركعة من ركعتي الشفع، ولكن اإلمام قام ووصل بھ كنت أصلي الشف: ّأشكلت علي مسألة: یقول السائل: السؤال
إذا سلمت معھ حینئٍذ تكون الصالة شفعیة، واألشبھ أنك تأتي بركعة حتى توتر بھا، : الوتر، فھل أسلم معھ وأكون قد صلیت ركعتین؟ الجواب

 صورة تعینت علیھ تلك الصورة؛ ألن الشرط عند المخالفة أن ال تختلف إنھ إذا دخل وراء اإلمام على: وكان بعض العلماء رحمھم هللا یقول
ًصورة الصالتین، ألنھ إذا صلى وراء اإلمام وسلم شفعا واإلمام قد صلى ثالثا اختلت صورة الصالتین، وحینئٍذ ألزموه بركعة حتى یستقیم  ً

ھو مخیر بین أن : ً یجوز لھ أن یسلم مع اإلمام وتكون لھ شفعا یقولونإال أن القول الذي ذكرناه من أنھ. االقتداء ویصح منھ ائتمامھ باإلمام
ًیصلیھا وترا وبین أن یصلیھا شفعا، كما أن اإلمام لو أراد أن یصلي ركعتین فقام إلى الثالثة، فھو مخیر أن یضیف لھا ركعة فتصبح شفعیة،  ً

ًسعة، والوقت فیھا متسع أن یصلي العبد فیھا شفعا ووترا، فالمحل قابل وبین أن یجلس ثم یسجد سجود السھو للزیادة، ألن صالة اللیل على ال ً
إن سلمت مع اإلمام أشكل على تسلیمك وجود الدعاء بین الركعتین، وال یعرف في صالة شفعیة دعاء بین : فعلى كل حال. للشفع وقابل للوتر

إنھ ال یقوم بعد تسلیم : ومن ھنا قال بعض العلماء. ي وسطھاالركعتین؛ ألنك ستدعو دعاء الوتر وتكون صلیت ركعتین استبحت الدعاء ف
ًاإلمام وینقض الوتر مباشرة؛ ألنھ لو قام في ھذه الحالة أحدث دعاء بین الركعتین؛ ألن الركعة التي صالھا مع اإلمام ھي األولى ودعا بعد 

 الشرع بھا، إذ لیس في الشرع أصل یدل على أنھ یجوز للعبد أن ركوعھا، ثم قام لثانیة، فھو یدخل وراء اإلمام بنیة الشفع في شفعیة ال یأذن
یشدد في ھذا؛ ألنھ مخالف لألصل الشرعي، وال  :ًوبناء على ذلك قالوا. یدعو بین األولى والثانیة، إنما یكون الدعاء في الثانیة واألخیرة

إن المسبوق یقضي، فحینئٍذ یزول : ھب من یقولمن ھذا الوجھ لو قام وجاء بركعة، خاصة على مذ. تعرف ركعتان یدعى في وسطھا
ًاإلشكال نھائیا؛ ألنھ سیأتي بركعة ینویھا الركعة األولى، وحینئٍذ تستقیم في الصالة الثالثیة، كالمغرب إذا جاء في االثنتین األخیرتین أضاف 

. فاستقامت صالتھ وتریة؛ ألن المغرب وتر الفرائضوھذا أشبھ باالقتداء ولھ أصل؛ ألنھ في المغرب إذا جاء أضاف ركعة : لھا واحدة، قالوا
ًوبناء على ذلك یقوون أن یأتي بركعة حتى ال تختل صورة الصالتین، وال یستبیح في الركعتین دعاء وسطا بین األولى والثانیة، حیث ال  ً ً

جل في الصلوات إنما یكون في الركعة أصل في الشرع یدل على أن الركعتین یدعى في وسطھا، وإنما الدعاء المسنون في شرع هللا عز و
  .وصحبھ أجمعین وصلى هللا وسلم وبارك على نبینا محمد وعلى آلھ. وهللا تعالى أعلم. ًالواحدة، أو في آخر الركعات إن كان العدد وتریا

 
 
 
 

 [3[ كتاب النفقات -شرح زاد المستقنع 
صیالت تتعلق بھا، من حیث القدر والصفة والوقت، والنشوز والمرض، وغیر النفقة على الزوجة من حقوقھا على زوجھا، وللنفقة أحكام وتف

ذلك مما یجب على كل متزوج أن یعرفھ، وذلك حتى یعرف ما یجب علیھ فیلتزم بھ وال یقصر، وما ال یجب فال یقع في الحرج بإلزام نفسھ 
  .بھ فیكلف نفسھ فوق طاقتھا

 نفقة المطلقة ونحوھا
 
 

فیقول المصنف : أما بعد. ن، والصالة والسالم على أشرف األنبیاء والمرسلین، نبینا محمد وعلى آلھ وصحبھ أجمعینالحمد  رب العالمی
بسم هللا الرحمن الرحیم الحمد  رب العالمین، وصلى هللا ] ونفقة المطلقة الرجعیة وكسوتھا وسكناھا كالزوجة: فصل: [رحمھ هللا تعالى

ّفبعد أن بین المصنف رحمھ : أما بعد. معین، وعلى آلھ وصحبھ ومن سار على سبیلھ ونھجھ إلى یوم الدینوسلم وبارك على خیر خلقھ أج
ّكتاب هللا وسنة النبي صلى هللا علیھ وسلم على ھذه المسألة، وبینا  ّهللا أن الزوجة یجب على زوجھا أن ینفق علیھا بالمعروف، وبینا األدلة من

ً، شرع بعد ذلك في بیان حكم المرأة المطلقة، وھي إما أن تكون مطلقة طالقا رجعیا، وإما أن تكون مطلقة ما ھو الحد المعتبر في النفقة ً
ًطالقا بائنا، وقد تقدم معنا بیان الفرق بین الطالق الرجعي   والطالق غیر -وھو الذي یملك الزوج فیھ ارتجاع زوجتھ ما دامت في العدة-ً

ًرى كما لو طلقھا ثالثا، أو كانت البینونة صغرى كأن یكون طلقھا قبل الدخول، أو یكون قد طلقھا الطلقة ًالرجعي سواء كان بائنا بینونة كب
  .التي یحكم بكونھا آخذة حكم الفسخ وھو طالق الخلع

 
 المطلقة الرجعیة تأخذ حكم الزوجة دون القسم

 
 

ًمطلقة، فالمرأة إذا طلقت طالقا رجعیا فھي في حكم الزوجة حتى تخرج ّفبعد أن بین حكم النفقة على الزوجة أراد أن یبین حكم النفقة على ال ً
وجوه، وذكرنا األدلة على ذلك، ومن  ّمن عدتھا، وقد بینا مذاھب العلماء رحمھم هللا في ذلك، وأن الصحیح أن الرجعیة تأخذ حكم الزوجة من

ًطالقا رجعیا یجب على زوجھا أن ینفق علیھا حتى تخرج من عدتھا، ّذلك أنھا تستحق النفقة، فبین المصنف رحمھ هللا أن المرأة المطلقة  ً
: لو طلقھا الطلقة األولى، فإنھا كالزوجة یجب علیھ أن ینفق علیھا في طعامھا وكسوتھا حتى تخرج من عدتھا، فقال رحمھ هللا: ومثال ذلك

زوجة وسكناھا واألدلة الدالة على ذلك من كتاب هللا وسنة النبي وقد تقدم بیان نفقة ال]. ونفقة المطلقة الرجعیة وكسوتھا وسكناھا كالزوجة[
َوُبُعولتُھن أحق بردھن في ذلك : الرجعیة كالزوجة، قال تعالى: صلى هللا علیھ وسلم، ونجد العلماء رحمھم هللا یقولون َ َ َِ ِ َّ ِ ََّ ِّ ِ ُّ َ ُ في : یعني] 228:البقرة[َ

ًعدتھن إْن أرادوا إْصالحا  ِ ُِ َ ًجعلھا في حكم الزوجة، ولو لم تكن في حكم الزوجة لوجب أن یعقد علیھا عقدا جدیدا إذا أراد ف] 228:البقرة[َ ً
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إن : طلقة واحدة، بعد الدخول بھا، وھي طلقة رجعیة، فقلنا لو كان عنده زوجتان طلق إحداھما]. وال قسم لھا: [قال رحمھ هللا. ارتجاعھا
ھل یبقى حقھا في القسم وھو : ھل یقسم لھا؟ بمعنى: ى بالمعروف والكسوة، فیرد السؤالالمطلقة الرجعیة لھا حق النفقة، ولھا حق السكن

یبیت عند زوجتھ األخرى فقط، وإذا كان عنده : أي) وال قسم لھا: (المبیت، فیبیت عندھا لیلة وعند األخرى لیلة كما كان؟ فقال رحمھ هللا
  .مطلقة الرجعیة لیلة؛ ألنھا ال حق لھا في الفراشثالث زوجات فطلق إحداھن قسم على لیلتین، ولم یحتسب لل

 
 
 
 

 حكم النفقة على المطلقة البائنة
 
 

ًوالمطلقة طالقا بائنا : أي) والبائن] (ًوالبائن بفسخ أو طالق لھا ذلك إن كانت حامال: [قال رحمھ هللا لھا نفقتھا وكسوتھا؛ لكن : أي) لھا ذلك(ً
ًھ طالقا بائنا كالطلقة الثالثة فحینئذ ننظر في ھذه المطلقة، فنجدھا على ضربینفإذا طلق امرأت. ًبشرط أن تكون حامال ًإما أن تكون حامال : ً

َّوإْن كن : قال تعالى. لیست بذات حمل، فال نفقة لھا، وھذا بإجماع العلماء رحمھم هللا: ًفلھا النفقة حتى تضع حملھا، وإما أن تكون حائال، أي ُ ِ َ
ِأوالت حْمل فأنف ِْ َ َ ٍ َ َّقوا علْیھن حتى یضْعن حْملُھن ُ ََّ َّ ََ َ َ َ َ َِ ، وھذه )حتى یضعن حملھن(فأمر هللا جل وعال باإلنفاق على المطلقات الحوامل ] 6:الطالق[ُ

ًالنفقة یعطیھا إیاھا یوما یوما، بخالف من قال من الفقھاء  والصحیح أنھ ینفق علیھا ما. ینتظر حتى تضع الحمل حتى نتأكد أنھ حمل حقیقي: ً
. إنھا حامل، فإنھ ینفق علیھا حتى تضع الحمل، والنفقة للجنین ال لھا، وسنبین وجھ ذلك ومعناه: دام قد استبان فیھا الحمل، أو قال األطباء

َوإْن كن أوالت حْمل فأنفقوا علْیھن حتى یضْعن حْملُھ: ودلیلنا على أن النفقة كل یوم بیومھ قولھ تعالى  َّ ََ َ َ َ َ َ َ ََّ ِ ِ َِّ ُ ْ َُ َ ٍ ُ فجعل اإلنفاق إلى حین ]6:الطالق[َّن ِ
الوضع، وھذا یدل على أنھ مستصحب منذ تبین حمل المرأة حتى تضع ذلك الحمل، وبناء علیھ فإنھ ال ینتظر إلى وضعھا وإنما ینفق علیھا 

  .ًقبل الوضع، فإذا كانت حامال فإنھ ینفق علیھا، وھذا باإلجماع وبنص القرآن على ذلك، ولھا حقھا بالمعروف
 
 
 
 

 نفقة الحامل لحملھا والخالف في ذلك
 
 

أن النفقة إذا كانت للزوجة ووجد فیھا مانع من موانع النفقة، قطعت النفقة عنھا ولو : فائدة ھذا] والنفقة للحمل ال لھا من أجلھ: [قال رحمھ هللا
ًكانت حامال، وإن كانت النفقة من أجل الجنین ترتبت على وجوده، وزالت بوضعھ حیا أ النفقة لھا ال للجنین، : فبعض العلماء یقول. ًو میتاً

والصحیح أنھا . النفقة للجنین ال لھا، وھو الذي اختاره المصنف رحمھ هللا، وھو أحد القولین في مذھب الحنابلة رحمھم هللا: وبعضھم یقول
َّ حتى یضْعن حْملُھن :للجنین ال لھا؛ ألن هللا قید اإلنفاق بوجود الحمل، وحكم بزوالھ بزوال الحمل، فقال َ ََّ َ َ َ فجعل الغایة وضع ] 6:الطالق[َ

النفقة من أجل الحمل، فإنھا إذا كانت زوجة في عصمتھ، ونشزت وھي حامل، بقي حقھا في النفقة ولو كانت : أننا لو قلنا: الفائدة. الحمل
فالناشز یسقط حقھا في النفقة كما تقدم، كذلك لو سافرت أما إذا كانت النفقة لھا، وكانت في عصمتھ فإن نشزت . ناشزة؛ ألن النفقة للجنین

ًوھي حامل بدون إذن الزوج، أو بإذنھ على التفصیل الذي سیأتي في سقوط النفقة، فإذا سافرت سقط حقھا من النفقة، ألنھا سافرت سفرا 
وھكذا . نع یمنع من وجوب النفقة علیھایوجب سقوط حق الزوجة من حین خرجت بدون إذنھ، أو خرجت لحاجتھا بإذنھ؛ ألنھ وجد فیھا ما

شخص عقد على امرأة یظنھا امرأة لیس فیھا مانع، وتبین أنھا أختھ من الرضاعة، أو عمتھ من الرضاعة أو : ًبالنسبة لألمة وغیرھا مثال
ًھناك مانعا یوجب فساد خالتھ من الرضاعة، وحملت من وطئھ، وھو ال یدري أنھا أختھ، لكن بعد أن تزوجھا ودخل بھا وحملت تبین أن 

النفقة للحامل من أجل جنینھا وجب علیھ أن : النفقة من أجلھا ھي، بطل حقھا ببطالن النكاح، وإن قلنا: النكاح، حینئذ یفسد النكاح، فإن قلنا
لمرأة؟ والصحیح أن النفقة ھل النفقة من أجل الجنین أو من أجل ا: ینفق علیھا حتى تضع الحمل، ھذه من فوائد الخالف بین العلماء في مسألة

العكس، فلو ظن أنھا حامل كما في القدیم حیث لم تكن ھناك وسائل تبین الحمل بدقة، فقد : وینبني على ھذا. من أجل الجنین، ومن أجل الحمل
نفقة؛ ألنھا شرعت بسبب یكون بھا انتفاخ، فیظن أنھا حامل، ثم بعد مضي المدة وقد أنفق علیھا یتبین أنھا لیست بحامل، فیجب علیھا رد ال

  .وتبطل بزوال السبب، إذ ما شرع لسبب یبطل بزوالھ
 
 
 
 

 حاالت سقوط حق الزوجة في النفقة
 
 

ًومن حبست ولو ظلما، أو نشزت، أو تطوعت بدون إذنھ بصوم أو حج، أو أحرمت بنذر حج أو صوم، أو صامت عن كفارة : [قال رحمھ هللا
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بعد أن بین المصنف نفقة الزوجة سواء كانت في العصمة أو كانت ] افرت لحاجتھا ولو بإذنھ؛ سقطتأو قضاء رمضان مع سعة وقتھ، أو س
  متى یسقط حق المرأة في النفقة علیھا؟: ًمطلقة، وسواء كانت حامال أو غیر حامل، شرع في مسألة

 
 حكم إسقاط النفقة على المحبوسة

 
 

كانت الزوجة محبوسة عن زوجھا، فلم یستطع أن یطأھا ألنھا في السجن أو محبوسة في إذا : أي]: ًومن حبست ولو ظلما: [قال رحمھ هللا 
. ًالمحبوسة إذا منعت عن زوجھا سقط حقھا في النفقة مطلقا، سواء كانت محبوسة بظلم أو كانت محبوسة بحق: دار، فبعض العلماء یقول

 ً، فھذا سجن بحق تعزیرا من القاضي، وھذا حكم شرعي، فسجنتفتحبس بحق مثل ما لو وقع منھا أمر وعزرت من القاضي فأمر بسجنھا
ً شھرا، في ھذه الحالة ال یستطیع الزوج الوصول إلیھا، وال تستطیع أن تقوم بحقھ؛ ألنھا محبوسة عنھ، وھو ممنوع منھا، فھل یسقط - ًمثال-

إن كان : ومنھم من یقول. ً ظلما، سقط حقھا في النفقةكل امرأة منعت عن زوجھا وحبست ولو: من العلماء من یقول : حقھا؟ للعلماء وجھان
والدھا أخذھا ومنعھا من زوجھا وحبسھا أن ترجع إلى بیت الزوجیة، : ًالحبس ظلما لم یسقط حقھا؛ ألنھ سبب خارج عن إرادتھاز مثال

أو أخوھا أو قریبھا، فحال بینھا وبین ًفحبست ومنعت ظلما وھي ترغب في زوجھا وترید زوجھا، أو أصلح ذات بینھما فمنعھا ولیھا أبوھا 
ًبیت الزوجیة، لكنھا ھي ترید بیت الزوجیة، وترغب في بیت الزوجیة، ففي ھذه الحالة ھي محبوسة ظلما، وفي الحالة األولى محبوسة بحق، 

ومن حبست ولو : ( هللا بقولھسقط حقھا في النفقة، وھذا ھو الذي درج علیھ المصنف، ولذلك أشار رحمھ: فسواء حبست بظلم أو بحق یقولون
ًإذا حبست الزوجة عن زوجھا ظلما لم : ًأن ھناك قوال یقول: فھو إشارة إلى خالف مذھبي، أي) ولو: (إذا قال المصنف: وقد قلنا). ًظلما

فلم یستطع زوجھا أن یجامعھا ًألنھا مستعدة للقیام بالحقوق ولكن حیل بینھا وبین ھذا لعذر، كما لو كانت حائضا : یسقط حقھا في النفقة، قالوا
ًكذلك لو منعت ظلما فالعذر بالظلم كالعذر القاھر، فال : فھذا عذر، وكما لو مرضت ولم تستطع أن تقوم بحقوق بیت الزوجیة فھذا عذر، قالوا

بة الحرص على أن تأتي زوجھا ًإنھا لو حبست ظلما وعندھا الرغ: وفي الحقیقیة ھذا القول لھ قوة، أي الذي یقول . یسقط حقھا في ھذه الحالة
ًإنھا إذا منعت الزوجة سقطت نفقتھا، وھو أیضا قوي من وجھ آخر، وھو أن : فلھا النفقة، لكن المصنف رحمھ هللا اختار القول الذي یقول

ْفما اْستْمتْعتم : قال تعالى ًالزوج لھ الحق بغض النظر عن كون الذي لم یقم بحقھ معذورا أو غیر معذور، فالنفقة لقاء القیام بحقوق الزوجیة،  ُ َ َ ََ
َّبھ منُھن فآتوُھن أُجورُھن  َّ َّ ِ َِ ُ ُ َْ ِولُھن مثُل الذي علْیھن بالمْعُروف : فجعل الحق مقابل الحق، ] 24:النساء[ِ َّ ِ ِ ََّ َ َْ ِ ِ َ ََّ فإذا لم تقم بحقھ لم ننظر ] 228:البقرة[ْ

ھ من باب األسباب، أعني أن الشریعة تنظر إلى وجوب القیام بالحق، فإذا لم تقم إلى كونھا معذورة أو غیر معذورة، ھذا لیس لنا بھ عالقة ألن
بحق زوجھا سواء كانت معذورة أو غیر معذورة؛ سقط حقھا في النفقة، فیبن رحمھ هللا أنھا إذا حبست سواء كانت مظلومة أو محبوسة 

  .بحق، فإنھ یسقط حقھا في النفقة
 
 
 
 

 رأة بالرجلمعنى النشوز وبطالن تسویة الم
 
 

المرتفع من األرض، والنشوز تقدم أن معناه أن المرأة تتعالى على زوجھا، ومن حكمة هللا : الناشز في لغة العرب] أو نشزت: [قال رحمھ هللا
 وسلم ًعز وجل أنھ فضل الرجل على المرأة وھو الحكیم العلیم، وجعل المرأة تبعا للرجل، وھذا بنص كتابھ وسنة رسولھ صلى هللا علیھ

وھدي السلف الصالح، یرضى من یرضى ویسخط من یسخط، فھذا دین هللا وشرعھ، ال یسع إال الرضا والتسلیم، كرم هللا آدم وخلق الزوجة 
ًمنھ، ولم یجعلھا خلقا مستقال، فقد خلقھا من ضلع، وبین أن خلق المرأة من أجل الرجل فقال َوجعل منھا زْوجھا لیْسكن إلْی: ً ِ َ َ َ َ َ َ َ َ َُ ِْ َھا َِ

ولذلك فقضیة أن المرأة مثل الرجل سواء . فاألصل في التكریم للرجل، وأنھ ھو الذي یقوم على المرأة، والمرأة تبع لھ] 189:األعراف[
َولْیس الذكُر كاألنثى : بسواء من كل وجھ، باطلة، ألن هللا یقول ْ ُ َ َ َّ َ : لفطرة ًسبحانھ وتعالى أن ھناك فرقا في الخلقة وا وبین] 36:آل عمران[ََ

ٍأومْن ُینشأ في الحلیة وُھو في الخصام غْیُر ُمبین  ِ َ ِ َ َ َ َ َ َِ ِ ِ ِ ِْ ْ ْ ُ َّ َ وجعل شھادة الرجل ضعف شھادة المرأة، وجعل من الحقوق للرجال ما لم ] 18:الزخرف[َ
طیع أحد أن یعترض على یجعلھ للنساء، وھذا حكم هللا عز وجل، كما لو خلق اإلنسان على خلقة تامة وخلق غیره على خلقة ناقصة، ما یست

حكم هللا عز وجل وفطرتھ التي فطر الناس علیھا، وما من أحد یخرج عن ھذه الفطرة إال تنكد عیشھ، وتنغصت حیاتھ، ولذلك جعل هللا المرأة 
ة، وال یخلط فالنصوص من الكتاب والسنة واضحة في ھذا جلی. ًتحت الرجل، ما جعلھا ناشزا وما جعلھا مساویة للرجل تساویھ من كل وجھ

ًالحق بالباطل، وال یلبس الحق بالباطل، ومن رجع إلى نصوص الكتاب والسنة، یجد ھذا واضحا منھا، ومن ھدي السلف الصالح رحمھم هللا  ّ
لتي ولذلك جعل هللا األمور العامة والوالیات العامة للرجال؛ ألنھم في خلقتھم وفطرة هللا عز وجل ا. من الصحابة والتابعین ومن بعدھم

ولذلك الذي ینادي بحقوق المرأة ینبغي أن یرجع لإلسالم الذي . فطرھم علیھا أقدر على ذلك، وتحمیل المرأة ما ال تطیق خروج عن الفطرة
أعطى كل ذي حق حقھ، وأن یرجع إلى حكم الخالق الذي ھو أعلم بخلقھ، وأحكم في صنعھ سبحانھ وتعالى، ولیس لألھواء وال النظر، بل إن 

 المنصفة العاقلة إذا قرأت شرع هللا عز وجل في كتابھ وسنة رسولھ وجدت أنھا لن تستطیع أن تزید خردلة على ما أعطاھا ربھا، ولن المرأة
فا جل وعال جعل المرأة تحت الرجل، تسمع لھ وتطیع، وجعل القوامة للرجل . یزیدھا أحد مثقال خردلة عما أعطاھا ربھا سبحانھ وتعالى

ج: فقال ِاُل قواُمون على النساء َالرِّ َ َ َِّ َ َّ ھذه فطرة هللا عز وجل، فإذا أصبحت المرأة تساوي الرجل، خرجت عن الفطرة، وإذا ] 34:النساء[َ
أصبحت تسترجل على الرجل، وترید أن تنشز وتتعالى على الرجل، خرجت عن الفطرة، وعصت هللا عز وجل واعتدت حدوده، وأي 
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وھذه األمة قادت . لرجل تعینھ وتشد من أزره وتسمع ألمره وتطیع، تجدھا فیھ في أمن وأمان وسعادة ورخاءمجتمع تكون فیھ المرأة وراء ا
ًالعالم من المحیط إلى المحیط، وكان النساء تبعا للرجال، ومع ذلك ما جاء النساء یطالبن بشيء أكثر مما أعطاھن هللا جل جاللھ، واستقامت 

م أمرھا، ھذه فطرة هللا عز وجل، وال یستطیع أحد أن یغیر شرع هللا عز وجل، ولذلك فأمور اإلسالم أمور األمة واستقام حالھا واستقا
ًواضحة، وال یحتاج أحد إلى أن یلبس الحق بالباطل، ولذلك تجد من یغیر ھذا الحكم یتلقف أمورا ضائعة من ھنا وھناك لكي یلفق لھ مذھبھ 

ما الذي : (عائشة رضي هللا عنھا لما جاءت إلى علي في وقعة الجمل، قال لھا. سفرة البینةأو قولھ، ویترك النصوص الواضحة الجلیة الم
َوقْرن في ُبُیوتكن وال تبرْجن تبرج الجاھلیة األولى : أخرج ھذه من بیتھا، أفلم تسمع لربھا ُ ِ َّ ِ ِ ُّ َّ َّ ِ َِ َ َ َ َ َ َ َْ َ َ أنھا جاءت للصلح بینھ وبین  مع) ؟]33:األحزاب[َُ

ً عنھم جمیعا، واحتج علیھا بكتاب هللا عز وجل وھي أم المؤمنین الفقیھة العالمة، ویقول لھا النبي صلى هللا علیھ وسلم كما إخوانھ رضي هللا
 في واٍد، - وھذا في صحیح مسلم-خرجت رضي هللا عنھا، فلما كانت في الطریق نبحت الكالب ) أیتكن تنبحھا كالب الحوأب: (في الصحیح 

عتبى لرسول هللا صلى هللا علیھ وسلم، وھذا كلھ یدل على أن المرأة ال یمكن أن تساوي الرجل من ) ھذا وادي الحوأب: (فسألت عنھ فقالوا 
فالنشوز أن تخرج المرأة عن ھذه الفطرة، وترید أن تكون مثل الرجل سواء بسواء، یأمر وھي تأمر، . كل وجھ، والنصوص في ھذا واضحة

 قد أمره والده بشيء فتأتیھ وتأمره بخالفھ، ھذا نشوز في حق األوالد، ونشوز في التربیة، إال إذا كان - ًمثال-وینھى وھي تنھى، یكون الولد 
الذي تأمره بھ طاعة هللا عز وجل والزوج یأمر بمعصیة هللا، فھذا أمر آخر، وإنما نحن نتكلم عن األصول، حتى ولو أمر الرجل والزوج 

لى المرأة أن تسلم، وأن تنظر أن اعتراضھا علیھ ربما یحدث مفسدة أكثر من المصلحة التي بشيء یغلب على ظنھ أن فیھ المصلحة فع
ولذلك تجد بعض النساء العاقالت الحكیمات الفاضالت؛ تسلم لزوجھا في كثیر من األمور مع أن بعضھا قد . تریدھا من ذلك االعتراض

 اختاره زوجھا، كل ذلك بتقوى هللا سبحانھ وتعالى، ألنھا اتقت هللا عز وجل، ًیكون مرجوحا، لكن یجعل هللا من البركة والخیر في ھذا الذي
ًوكم من أمور تراھا ربما تكون مفضولة، كلنا شاھد ھذا وكلنا عاش مع كبار السن ورأى أمورا قد یكون في ظاھرھا القسوة، لكنھا كانت في 

رة وعلمت كیف تتمرد على الوالد، وكیف تتمرد على الزوج، وكیف والیوم أخرجت بنت اإلسالم عن ھذه الفط. عواقبھا كأحسن ما یكون
تتمرد على مجتمعھا، كان الوالد یأمرھا بالزواج من الرجل الكبیر الذي ربما ھي ال ترضاه، ولكن تسلم ألبیھا وتذعن لھ، فیخرج هللا من 

 واإلحسان إلیھا وتجد ما لم یخطر لھا على بال، بید أنھا صلبھ من الذریة الصالحة، ویجعل هللا سعادتھا مع ذلك الرجل الكریم من إكرامھا
ونحن أمة . ربما ترد قول أبیھا وتتزوج الشاب الذي یدمر حیاتھا وینغص عیشھا، وھذا كلھ أمر مضت علیھ الفطرة ومضت علیھ األمة

ترجلت المرأة ونشزت لم تستحق النفقة، وھي ًواضحة نصوصھا ومعانیھا ال تحتاج إلى أحد أن یدخل علیھا شیئا من الدخن في دینھا، فإذا اس
إما أن تنشز في القول، أو تنشز في الفعل، تنشز في القول وذلك إذا عارضت الرجل، ورفعت صوتھا علیھ، وصرخت في وجھھ، وتنشز 

اضھا عن الزوج، بالفعل مثل أن یأمرھا بشيء، فتعطیھ ظھرھا، أو تلوي بوجھھا، أو تحدث حركات غریبة تدل على عدم محبتھا، وإعر
إذا دعاھا إلى الفراش فامتنعت، أو خرجت من البیت بدون : ًوذكرنا أمثلة حینما تكلمنا على النشوز وأحكامھ، منھا مثال. وكل ھذا من النشوز

امرأة أحدكم إذا استأذنت : (علیھ وسلم كما في الصحیحین إذنھ؛ ألنھ ال یجوز للمرأة أن تخرج من البیت إال بإذن زوجھا، قال صلى هللا
ًفجعل خروجھا مرتبطا بإذن ) إذا استأذنت امرأة أحدكم المسجد فلیأذن لھا: (حتى إلى الصالة ال تخرج إال بإذن زوجھا، ! هللا أكبر) المسجد

  .الزوج فیما ھو من أمور الدین، فما بالك بأمور الدنیا
 
 
 
 

 سقوط النفقة على الناشز
 
 

جاُل : فحینئذ یسقط حقھا في النفقة، ألن لھ علیھا حتى السمع والطاعة بالمعروف، كما قال تعالى فإذا نشزت وأصبحت تخرج بدون إذنھ،  َالرِّ
ِقواُمون على النساء  َ َ َِّ َ َّ ًوقد أجمع العلماء رحمھم هللا على أن المرأة إذا نشزت سقط حقھا في النفقة، إال خالفا شاذا لبعض العلماء ] 34:النساء[َ ً

  .وھو قول الحكم ، لكن الصحیح ھو ما ذھب إلیھ جماھیر السلف والخلف رحمھم هللا من أن النشوز یوجب سقوط حق المرأةلھا النفقة، : فقال
 
 
 
 

 سقوط النفقة على الزوجة إذا تنفلت بصوم أو حج بغیر رضا الزوج
 
 

طعمھا وینفق علیھا، فلو أنھا خرجت في ذلك الیوم یالحظ في النفقة أنھا كل یوم بیومھ، فی] أو تطوعت بال إذنھ بصوم أو حج: [قال رحمھ هللا
فإن كان : والصوم إما فرض وإما نافلة. ًبدون إذنھ كان من حقھ أال یعطیھا نفقة طعامھا، كذلك أیضا لو أنھا تطوعت بالصوم في ذلك الیوم

ًآلخر أن تصوم تطوعا وزوجھا شاھد إال بإذنھ، وھذا نافلة فقد بین رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم أنھ ال یجوز للمرأة المؤمنة با والیوم ا
ًیؤكد حق الزوج، فال تصوم تطوعا؛ ألن حق الزوج أعظم أجرا ً لھا من صیامھا نافلة، وما تقرب عبد وال تقربت أمة إلى هللا عز وجل 

ا حاضر شاھد إال إذا إذن لھا كما في بشيء أحب إلیھ مما افترض، فالفرائض مقدمة على النوافل، فال یجوز لھا أن تصوم النافلة وزوجھ
لكن لو أذن لھا، قال جمع من . ًالصحیحین، فإذا صامت بدون إذنھ نافلة أو خرجت بعمرة أو حج نافلة تطوعا بدون إذنھ، سقط حقھا في النفقة
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لة لم یستطیع أن یجامعھا وال أن یصل أنھا إذا صامت ناف: والسبب في ھذا. لم یسقط حقھا في النفقة لو أذن لھا بالصوم: العلماء رحمھم هللا
إلى حقھ في الفراش، وھذا تضییق على الزوج، ومن ھنا یسقط حقھا في النفقة، وھكذا لو سافرت في الحج أو سافرت إلى العمرة مع أخیھا 

في قول طائفة من العلماء، وقال ًأو قریبھا، لكن لو كان الحج واجبا أو كانت العمرة واجبة وأرادت أن تؤدي فرض هللا علیھا، لم یسقط حقھا 
إنھ عذر : خروجھا للواجب حق لھا، لكنھ یسقط النفقة عن الزوج من باب األسباب كما قدمنا، لكن من أھل العلم من قال: بعض العلماء 

  .شرعي كحیضھا ونفاسھا
 
 
 
 

 سقوط النفقة على الزوجة إذا أدت نذر حج أو صامت كفارة ونحوھا مع سعة الوقت
 
 

یشترط في ھذه األشیاء أن یكون : أي] أو أحرمت بنذر حج أو صوم، أو صامت عن كفارة أو قضاء رمضان مع سعة وقتھ: [حمھ هللاقال ر
ًالوقت واسعا، فقضاء رمضان ممكن أن تؤخره إلى شعبان، فلو صامت القضاء قبل وقتھ المضیق كانت في حكم المتنفلة؛ ألنھا تنفلت 

كان یكون علي الصوم من رمضان فال أقضیھ إال في شعبان لمكان رسول هللا : (هللا عنھا كما في الصحیحبالتعجیل، وقالت عائشة رضي 
ّومن ھنا أخذ العلماء رحمھم هللا دلیال على أن قضاء رمضان موسع، خاصة وأن هللا عز وجل یقول) صلى هللا علیھ وسلم َفعدة مْن أیام أخر : ً َ َُ ٍ َّ ِ َِ ٌ َّ

كما تقدم معنا في - إذا كان علیك صوم رمضان : ى من أفطر لعذر عدة من أیام أخر، ولم یلزم بأیام معینة، فنقول، فأوجب عل]185:البقرة[
فإن كان . شعبان على قدر أیام صومك الواجبة ما عدا یوم الشك  فلك أن تصوم ولك أن تؤخر، ما لم یدخل شعبان فیبقى من- كتاب الصوم

ًم من یوم التاسع عشر، وأصبح متعینا علیك أن تقضي من التاسع عشر؛ الحتمال أن یكون الشھر الذي علیك عشرة أیام تعین علیك الصو
ًنذر الحج إذا كان مضیقا لم یسقط حقھا على التفصیل الذي ذكرناه في الحج والعمرة إذا كانا ] أو أحرمت بنذر حج أو صوم: [قولھ. ًناقصا

ا أحرمت بھا ال تسقط حقھا في النفقة، كما لو أحرمت بصالة وزوجھا یریدھا لجماع والصالة العبادة الواجبة إذ: واجبین، فبعض العلماء یقول
خروجھا للحج والعمرة إنما ھو متعلق : ومن أھل العلم من قال . فریضة، فإنھا في ھذه الحالة مشغولة بحق  عز وجل، فال یسقط حقھا

إنھا كالحائض والنفساء، فالحیض ال : نفقة، وبینا أن من قال بعدم سقوط الحق قالبنفسھا وال دخل للزوج في ذلك، فحینئذ یسقط حقھا في ال
وعلى كل حال بین رحمھ هللا أن النذر إذا  .ًیسقط الحق، مع أنھ ال یجامعھا، والنفساء أیضا ال یسقط حقھا مع أنھ ال یستطیع أن یستمتع بھا

 علي أن أصوم ثالثة أیام من شعبان، وھي : ًأما إذا كان موسعا بأن قالت.  إشكالً علي أن أصوم غدا، فحینئذ ال: ًكان مضیقا كأن تقول
أو صامت عن كفارة أو قضاء رمضان مع : [قولھ. في أول شعبان، في ھذه الحالة یمكنھا أن تؤخر إلى آخر شعبان، فتصوم ھذه الثالثة أیام

إذا كان الصیام عن كفارة یمین أو كفارة نذر، أو كان : ، فبعض العلماء یقولذكر صیام الكفارة ألن وقتھ موسع، وھذا فیھ خالف] سعة وقتھ
إنھ یجب علیھا على الفور؛ ألن األمر یقتضي الفوریة، فإذا أخلت وجب علیھا أن تكفر، : ومن أھل العلم من قال. عن فدیة فاألمر فیھ موسع

بأن احتاجت إلى أن تسافر ] أو سافرت لحاجتھا ولو بإذنھ: [قولھ).  ھو خیرِفلیكفر عن یمینھ ولیأت الذي: (ولذلك قال صلى هللا علیھ وسلم 
ًألبیھا أو ألمھا أو لعالج مرض أو ألمر طارئ یخصھا، فإذا سافرت ولم تستأذن وخرجت بدون إذنھ فھي ناشز، وحینئذ یسقط حقھا وجھا 

ًواحدا عند جماھیر السلف والخلف؛ خالفا لمن شذ كما بینا، وإن خرجت لل ما دام أنھا قد استأذنت : قال بعضھم: سفر بإذنھ فللعلماء وجھانً
إن حقھا في النفقة یسقط بمجرد الخروج؛ لمكان الفوات، حیث فوتت علیھ حقھ، وھذا من باب ربط : فحقھا في النفقة ثابت، وقال بعضھم 

ال یجب علیھ أن ینفق علیھا ھذه األیام التي سافرت، وال سقطت النفقة، ف: الضمیر عائد إلى النفقة، أي] سقطت: [وقولھ. األسباب بمسبباتھا
  .یجب علیھ أن ینفق علیھا األیام التي صامتھا، أو األیام التي ذھبت فیھا لحجھا وعمرتھا النافلة

 
 
 
 

 سقوط النفقة على المتوفى عنھا
 
 

توفي عنھا زوجھا؛ ألن النفقة مبنیة على الزوجیة، وقد وال نفقة وال سكنى لمرأة : أي]: وال نفقة وال سكنى لمتوفى عنھا: [قال رحمھ هللا
زال ما بینھا وبین الرجل بالموت من بعض الوجوه، ومنھا حقوق النفقة، فالمقابلة في : زالت عصمة الزوجیة بالموت من حیث األصل، أي

ھل العصمة تزول بالموت أو ال؟ : ك خالفوضعف بعض العلماء ھذا الوجھ، وھنا. الحقوق زائلة بمجرد الوفاة وھذا وجھ عند بعض العلماء
العصمة تزول بالموت، ولذلك ال یجیزون للرجل أن : أن من أھل العلم من یقول: قدمنا ھذه المسألة وذكرناھا في بعض الدروس، وحاصلھا

لوفاة؛ ألن النبي صلى هللا وذھب الجمھور إلى أن العصمة ال تزول با. یغسل الزوجة إذا ماتت، وال یجوز للزوجة أن تغسل زوجھا إذا مات
وكذلك فعل السلف، فإن أبا بكر رضي هللا عنھ غسلتھ زوجھ أسماء بنت عمیس ) ِّأرأیت لو مت فغسلتك وكفنتك: (علیھ وسلم قال لـعائشة 

 ألنھ ال یجوز رضي هللا عنھا، وعلي رضي هللا عنھ غسل فاطمة ، فدل على أن العصمة ال تزول بالموت، فلو زالت لما حل لھ أن یغسلھا؛
لھ أن ینظر إلیھا وال یجوز لھ أن یباشرھا باللمس كما ھو معلوم، لكن لما كانت عصمة الزوجیة باقیة لم ینكر السلف رحمھم هللا ھذا الفعل، 

نى بالوفاة؟ كیف أسقط العلماء رحمھم هللا حق المرأة في السك: لكن یرد اإلشكال ھنا على قول الجمھور. فدل على أن عصمة الزوجیة باقیة



 2415 

ًألن المال ینتقل إلى الورثة، ویصبح ملكا للورثة ولیس ملكا للمیت، وبناء على ذلك فال حق لھا في ھذا المال، إال إذا كانت حامال، فإن : فقالوا ً ً
ھ ینفق على ھذا الحمل إن: ًلھا حق النفقة، وتصبح دینا في مالھ، ومنھم من قال: بعض العلماء قال: ًكانت حامال فقد اختلف فیھا على وجھین

حقھ فھو  بالنسبة لقضیة وجوب النفقة علیھم من: أي.  في كتاب الفرائض؛ وهللا تعالى أعلم-إن شاء هللا-من نصیبھ من اإلرث كما سیأتي 
ولود فیھ؛ ألن المال أقوى، لكن بالنسبة للترجیح في ھذه المسألة فبعض العلماء یرى أنھ إذا توفي الرجل وانتقل المال إلى ورثتھ، فال حق للم

  .ألجنبي وھم إخوانھ أو قرابتھ
 
 
 
 

 توقیت النفقة
 
 

أي للزوجة والمطلقة الرجعیة، ومن ذكرنا ممن لھا حق النفقة كالبائنة ) ولھا: (قولھ] ولھا أخذ نفقة كل یوم من أولھ ال قیمتھا: [قال رحمھ هللا
  .طعامھا وكسوتھا بالمعروفالحامل المتوفى عنھا، فلھا أخذ النفقة كل یوم، أن تأخذ 

 
 وقت أخذ الزوجة للنفقة

 
 
النفقة من أول الیوم، وھو الصحیح، وھو الذي اختاره : النفقة في آخر الیوم، وقال بعضھم : قال بعض العلماء . من أول الیوم: أي] من أولھ]

 فیعطیھا النفقة من أول الیوم، وھذا القول اختاره المصنف رحمھ هللا، فتأخذه من بدایة الیوم حتى تستطیع أن تتقوت وتستطیع أن تعیش،
  .إنھ ال ینفق علیھا إال في آخر یومھا، حصل في ذلك من الحرج والعنت ما ال یخفى: المصنف رحمھ هللا وھو الصحیح؛ ألنھ لو قیل

 
 
 
 

 حكم أخذ القیمة في النفقة
 
 

 والشراب ووضعھ في البیت ومكنھا منھ، وأخذت قدر ما ترید من طعامھا لو جاء بالطعام: ال قیمة النفقة، یعني: أي] ال قیمتھا: [وقولھ
أنا أرید المال، وأنا أشتري بنفسي، وأفعل بنفسي، فلیس لھا ذلك، إنما لھا حق أن : وشرابھا بالمعروف ھي وأوالدھا فال إشكال، فلو قالت

وھكذا لو . لك طعامك وشرابك بالمعروف:  أن یمنعھا ویقولتطعم وتكتسي من مالھ بالمعروف، فإذا أصرت على أن تأخذ النقد، فمن حقھ
لك حق الطعام والشراب، وھذا لك ولألوالد بالمعروف، ولیس لك حق : أرید النقد نفسھ، فإن من حقھ أن یقول: كانت النفقة شھریة، فقالت

ال یجب علیھا : أي] وال علیھا أخذھا: [رحمھ هللاقال . ال تستحقین عین المال، إنما فقط تستحق أن تطعم وتكسى بالمعروف: عین المال، أي
والنقد فال یجب علیھ أن  ًإذا أعطاھا قیمة النفقة نقدا أن تأخذه، إذ األصل اإلطعام والقیام بالحقوق المعتبرة في النفقة، وأما بالنسبة للقیمة

. یك النقود وعلیك أن تشتري ما شئت، فال یجب علیھا ھذاأعط: یعطیھا إیاه إذا طالبت، وال یجب علیھا أن تأخذه إذا فرضھ علیھا، فإذا قال
لكن إذا تراضیا فیما بینھما بالمعروف، واتفق الزوج مع الزوجة على تحقیق األمور الزوجیة، كأن یتفق الزوج مع زوجتھ أن یعطیھا ألف 

ع بعضھما بالمعروف، فھذا كلھ ال إشكال فیھ، إنما لایر كل شھر، أو یعطیھا ألفین أو یعطیھا ثالثة أو أربعة على حسب ما یتفقا ویتراضیا م
ًاإلشكال في الحكم الشرعي من حیث األصل، فالذي للمرأة أن تطعم وتكتسي بالمعروف، وللزوج أن یقوم بذلك، ویشتري لھا ما یعد عرفا 

  . ما بعد ذلك لیس بواجب علیھًنفقة لمثلھا كما بینا، ویقدر بمثلھ غنى وفقرا كما تقدم معنا، فالنفقة تتقید بحال الزوج، ثم
 
 
 
 

 حكم االتفاق على تأخیر النفقة أو تعجیلھا
 
 

كأن اتفقا على أن تكون النفقة في آخر الشھر، أو على ] فإن اتفقا علیھ أو على تأخیرھا أو تعجیلھا مدة قریبة أو طویلة جاز: [قال رحمھ هللا
 كل أسبوع، أو على أخذ النفقة كل ثالثة أیام، فال جناح علیھما فیما تراضیا بینھما أنھا تأخذ النفقة كل شھرین، أو على أنھا تأخذ النفقة

بالمعروف، وھذا ھو األصل في بیوت المسلمین؛ أنھا تقوم على المحبة والمودة والتفاھم والرضا والقناعة، وإنما یذكر العلماء ھذا إذا وقعت 
 فحینئذ یفصل بینھما بمقاطع الحق، أن الذي تستحقھ المرأة على زوجھا ینفقھ مشاحة وأصرت المرأة على شيء أو أصر الرجل على شيء،
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  .علیھا
 
 
 
 

 وقت لزوم الكسوة للزوجة على زوجھا
 
 

: ًللزوجة، وللمطلقة الرجعیة، وللمطلقة البائنة الحامل، والمتوفى عنھا زوجھا حامال: أي] ولھا الكسوة كل عام مرة في أولھ: [قال رحمھ هللا
ّوالكسوة في الحقیقة فیھا خالف بین العلماء رحمھم هللا، لكن األوجھ أن الكسوة تختلف بالصیف والشتاء، فیكسوھا . مرة في العامكسوتھا 

كسوة الصیف ویكسوھا كسوة الشتاء، والزائد على ذلك ال یجب علیھ، وكون المرأة كلما حدثت مناسبة فرضت على الزوج أن یكسوھا؛ كل 
  .بذخ والمجاوزة للحدود الشرعیةھذا من اإلسراف وال

 
 
 
 

 نصیحة للنساء في عدم اإلسراف في المالبس
 
 

ولذلك محق هللا بركة األموال، وأصبح كثیر من النساء یجدن الضیق والعنت بسبب أنھن ضیقن على أنفسھن، ولربما أدخلن أزواجھن في 
 عز وجل، وتعلم أن حقھا عند زوجھا كسوة صیفھا وشتائھا، وأنھ إذا كساھا الدیون وأرھقن كاھل الزوج فیما ال طائل تحتھ، فالمرأة تتقي هللا

وأما ما وراء ذلك من شراء الملبوسات والمبالغة فیھا، حتى إن المرأة كلما جدت لھا . على ھذا الوجھ بالمعروف فقد أدى ما أوجب هللا علیھ
!! كیف أحضر زواج فالنة بما لبستھ في زواج فالنة؟: ًنا مرتین، وتقولًمناسبة اشترت ثوبا، حتى بلغ ببعضھن أن تقسم أنھا لن تلبس فستا

وإن العبد لیصنع األمر الیسیر فیوجب . وكم من أمور یراھا الناس أدق وأقل من الخردلة في أعینھم، وھي عند هللا عظیمة كأمثال الجبال
 اإلنفاق باإلسراف والبذخ، وتوعد هللا سبحانھ وتعالى أھلھ بوعید مقت هللا لھ وھو ال یدري، ولذلك أخبر هللا عن شؤم عاقبة ھذا األمر وھو

َإنُھ ال ُیحب الُمْسرفین : شدید، حیث قال ِ ُّ ِِ ْ َّ حتى ولو كان - فمن أعظم البالء وأعظم الشؤم على المرأة التي ال تتقي هللا عز وجل ] 141:األنعام[ِ
ًھبا وفستانا ولباسا، وأخذت تتباھى بما تلبسھ في كل مناسبة وكل سبب، وال  كلما حضرت مناسبة اشترت ذ- عندھا راتب ولو كان عندھا مال ً ً

وینبغي . تلبس لباسھا مرتین بل تحاول أن تجدد لباسھا، وھذا كلھ عواقبھ وخیمة، وإذا كانت امرأة صالحة وقدوة للغیر فاألمر فیھ أشد وأعظم
لیھن أن یتقین هللا عز وجل، وكم من أمور في المجتمعات تصلح بصالح على الصالحات أن یكن قدوة لغیرھن، فإذا كان غیرھن یسرف فع

الصالحات حینما تتمسك الصالحة بشرع هللا عز وجل، وترى أن ھذا المال بدل أن تنفقھ فیذھب في كسوة ربما تأتي من أعداء هللا ورسولھ، 
 بھ جائعة، واقتحمت العقبة، ونالت مرضاة هللا عز وجل بإطعام ویذھب المال لھم بالمالیین، ترى أنھا لو أنفقتھ وكست بھ عاریة، أو أطعمت

ًذي المسغبة، لفازت فوزا عظیما ّوكم من امرأة لم تبال بھذه األمور والترھات جعل هللا لھا من المحبة والقبول والعزة والكرامة، فلم یتق . ً
َوالعاقبة للُمتقین : ھا؛ ألن هللا یقولًعبد ولم تتق أمة ربھا إال جعل هللا لھا من أمرھا یسرا وجعل العاقبة ل َ َ َِ ِ َِّ ْ ُ ً، خصوصا إذا كانت ]128:األعراف[ْ

ًملتزمة، وخصوصا إذا كانت طالبة علم، فإذا كانت تشھد كل درس وكل محاضرة وكل مناسبة بلباس جدید، وتبالغ في ملبسھا وتبالغ في 
ء على غیرھا من حیث ال تشعر، فقد تكون جارة المرأة ضعیفة أو زوجھا فقیر، ھیئتھا، فلتعلم أنھا تكون قدوة للغیر، وكم من امرأة تجر بال

ولذلك كان على النساء . فإذا أخذت تفعل ھذه األفعال ربما دعت الزوجة أن تتنكب على زوجھا، وأن تحملھ ما ال یطیق، أو تفسد علیھ فراشھ
ًخاصة في أمور الكسوة والمبالغة فیھا؛ ألن كثیرا من عائداتھا تذھب إلى من المؤمنات أن یتقین هللا عز وجل، وأن یخفن هللا سبحانھ وتعالى، 

ّال یؤمن با وال بالیوم اآلخر، ولو أن المرأة علمت أن الدرھم بل اللایر الواحد قد یكف هللا بھ نار جھنم عن عبده، والنبي صلى هللا علیھ 
ھذا عثمان رضي هللا ! العبد عن نار هللا عز وجل؛ فما بالك إذا كان المال الغزیرفشق تمرة یحجب ) اتقوا النار ولو بشق تمرة: (وسلم یقول

ما ضر عثمان ما فعل بعد : (ّعنھ لما صب الذھب والفضة في حجر رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم، قلب علیھ الصالة والسالم مالھ وقال
مال زوجھا أن تنفقھ فیما ال طائل لھ وال نفع، وهللا إن الناس ال ینظرون إلى ، فما بالك بالمرأة الصالحة الدینة، التي تشح بمالھا و) الیوم

الجمال، ولو نظروا إلیھ فإنھ متاع حائل وظل زائل، ولكن إذا سمت المرأة المؤمنة بأخالقھا وآدابھا وسلوكھا، واستقامت على طاعة ربھا، 
وكم من امرأة تراھا النساء ویجتمعن . محبتھا وإجاللھا  وجل، وأبقى في النساءوكان بینھا وبین هللا سریرة صالحة نقیة تقیة، زكاھا هللا عز

ًبھا وھي تمأل قلوبھن محبة وإجالال لم ینظرن یوما من األیام ماذا لبست وماذا تركت؛ ألن المحبة في القلوب، والمحبة محبة المبادئ  ً
دمیم الخلقة، ولربما تراه بحالة بائسة، ومع ذلك قد تحبھ أكثر من أخیك، ّواألخالق والقیم، وأنت ترى الرجل ربما تراه أشل، وربما تراه 

بسبب أخالقھ وتصرفاتھ وأدبھ واحترامھ للناس وإلفھ في تواضعھ وما یكون من شمائلھ وخاللھ، فلیس السمو والكرامة والعلو بھذه 
ٍوكم من كاس في الدنیا عار في اآلخرة كما ! ھذا اللباس؟كم وقفت؟ وكم أخذت؟ وكم أعطت؟ وما زادھا : الملبوسات، ولتسأل المرأة نفسھا

ّفعلى المرأة أن تتقي هللا عز وجل، وأن تعلم أن ھذا قد جر على األمة ). رب كاسیة في الدنیا عاریة في اآلخرة: (قال صلى هللا علیھ وسلم
جة أنھا محتاجة إلى الكسوة، وكلما طرأت مناسبة ًبالء عظیما، حینما أصبحت المرأة تتبرج من سوق إلى سوق، ومن مكان إلى مكان، بح

تذھب لكي تشتري لھا كسوة، وخیر للمرأة أن ال ترى الرجال وال یراھا الرجال، خیر للرجال أن ال یروا المرأة، وأن ال یحتكوا بالمرأة، 
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ّوالیوم أصبحت المرأة خراجة والجة كل یوم، وفي كل مناسبة تجدد مالبسھا وتعد إلى أن تتعب ّ  من المناسبات واللقاءات، وكلما جاءت ّ
مناسبة أخذت تفكر ماذا تلبس لھذه المناسبة، ولكنھا لو اتقت ربھا وخافت من هللا سبحانھ وتعالى، خاصة إذا كانت طالبة علم، وخاصة إذا 

 جمال اإلسالم وجاللھ، ولكن المراد ولیس المراد أن تتبذل وتذھب. كانت قدوة داعیة فعلیھا أن تتقي هللا عز وجل، وأن تترسم المنھج السوي
العدل الذي قامت علیھ السماوات واألرض، فتتطیب وتتزین في الحدود الشرعیة، وتتجمل ألخواتھا، واإلسالم ال یمنع من ھذا، ولكن یمنع 

قتھا تزول بزوالھ، ولذلك من الغلو واإلسراف المبالغ فیھ، وكم من أشیاء تجدھا في أوقاتھا جمیلة جلیلة، ولكن بمجرد أن تزول یذھب و
ًیذھب عقل المرأة وراء ھذه األشیاء التي ال تجني منھا خیرا، ولربما تجني منھا سخط هللا وغضبھ، فتجدھا الیوم تصیح على ھذا اللباس أنھ 

مان، فإذا بھا في الیوم فإذا لبست وذھبت بھ في المناسبة، ومضى یوم أو یو. أفضل الموجودات، وأنھا محتاجة إلیھ، حتى تقنع زوجھا بشرائھ
باألمس كان أفضل اللباس، وباألمس كان أطیب اللباس، وباألمس كان ھو الذي ال یمكن أن ! سبحان هللا. ھذا ال یصلح: الثالث تأتي وتقول لھ

إذا جاء العید، أو وھذا لیس في اللباس فحسب، بل حتى في متاع البیت، !! یستغنى عنھ، لكن بمجرد أن یمضي الیوم والیومان كأنھ ال شيء
جاءت المناسبة، أقامت الدنیا وأقعدتھا من أجل أشیاء معینة، ومظاھر معینة، وأنفقت األلوف، وذھبت أموال المسلمین ومحقت بركتھا، لكن 

نقیم األمر في لو أن أمة هللا عز وجل اتقت هللا عز وجل زال كل ھذا، فأكثر ھذا البالء جاء من المرأة، ونحن ال نتھجم على المرأة ولكن 
وكم من امرأة صالحة منعت زوجھا من اإلسراف في ! ال أرید، وھذا شيء طیب: نصابھ، فالمرأة ھي التي تحكم زوجھا وتستطیع أن تقول

البذخ، وكم من امرأة حفظت مالھا فبارك هللا لھا ولزوجھا وألوالدھا، فھذه أمور ینبغي للمرأة أن تنتبھ لھا، وباألخص طالبات العلم، 
ْیا بني آَدم خذوا زینتكم عنَد : وباألخص النساء الصالحات؛ ألنھن قدوة لغیرھن، فعلیھا أن تحمد هللا عز وجل على العافیة، ولذلك یقول تعالى  ُ ُِ ِْ َ َ ِ ُ َ َ َ

َكلِّ مْسجٍد وكلوا واشرُبوا وال تْسرفوا إنُھ ال ُیحب الُمْسرفین  َ َ َ َ َِ ُّ ِِ ِْ َُّ ِ ُ ُ ْ ُ ُیا بني آَدم خذوا زینتكم عنَد كلِّ :  وجل عباده قالخاطب هللا عز] 31:األعراف[ُِ ْ ُ ُِ ِْ َ َ ِ ُ َ َ َ
ِمْسجٍد  َما حرم الطیبات وال منع منھا وكلوا واشرُبوا ] 31:األعراف[َ َ َْ الكسوة واألكل والشرب، ثم : فجمع جمیع أصول النفقة] 31:األعراف[ُُ

ِوال تْسرفوا إنُھ ال ُیحب الُمْسرف: قال بعد ذلك  ُّ ِِ ِْ َّ ِ ُ ُ ُّال ُیحب: (وقولھ) َّإن(ثم انظر التأكید بـ] 31:األعراف[َین َ نفي للمحبة، والعبد یصوم نھاره ) ِ
ویقوم لیلھ، وھذا كلھ من أجل أنھ یبحث عن محبة هللا عز وجل، في صالتھ وزكاتھ، وإذا بھذه المحبة تزول عند اإلسراف، نسأل هللا السالمة 

تحاسب نفسھا في ھذا األمر، وأن تتقي هللا عز وجل في نفسھا، فلیس لھا من نفقة الكسوة إال كسوة ولذلك ینبغي على المرأة أن . والعافیة
  .الصیف وكسوة الشتاء، كما ھو مقرر عند أئمة اإلسالم رحمھم هللا

 
 
 
 

 إلزام الزوج بما أنفقتھ زوجتھ في حال غیابھ
 
 

ً إذا غاب الزوج ولم ینفق بأن سافر عن المرأة سفرا مفاجئا، فأنفقت المرأة بنیة :أي] وإذا غاب ولم ینفق لزمتھ نفقة ما مضى: [قال رحمھ هللا ً
  .الرجوع أخذ بذلك، ولزمھ أن یدفع لھا تلك النفقة التي أنفقتھا على نفسھا وعلى ولدھا

 
 
 
 

 حكم ما تنفقھ الزوجة من مال الزوج بعد موتھ
 
 

كأن أعطاھا النفقة، ثم سافر عنھا وتوفي في ] ًیتا غرمھا الوارث ما أنفقتھ بعد موتھوإن أنفقت في غیبتھ من مالھ فبان م: [قال رحمھ هللا
السفر، ولم یتبین أنھ میت إال بعد شھرین، وكان قد أعطاھا نفقة ثالثة أشھر، فشھر قبل وفاتھ وشھران بعد الوفاة، رجع علیھا الوارث 

  .قة بموتھبالشھرین، ألنھا ال تستحق ھذا، إذ قد انتھى حقھا في النف
 
 
 
 

 األسئلة
 
 
 
 

 حكم استئذان الزوجة من الزوج في أداء التطوع
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إذا أرادت الزوجة أن تكثر من الطاعات غیر الصوم، ككثرة الصالة والعكوف على قراءة القرآن، فھل یجب أن تستأذن زوجھا : السؤال

شيء في البیت أو احتاجھا زوجھا أو احتاجھا أوالدھا فلتعلم أن ال حرج على المرأة أن تستكثر من الخیر، ولكن إذا طرأ : ًأیضا؟ الجواب
فعلى كل حال تطیع هللا عز وجل، . ذلك أفضل من الطاعات النوافل، من صالتھا وذكرھا؛ ألنھ أمر واجب فتقوم علیھ وتقوم بھ على وجھھ

  .ھا بھا سواء للزوج أو لألوالد، وهللا تعالى أعلموال تحتاج إلى استئذان أثناء وجودھا في البیت، لكن إذا طرأت حاجة تقوم بھا وتسد
 
 
 
 

 حكم أخذ المال بدل الطعام في النفقة كما في حدیث ھند
 
 

ًھل یكون إذن النبي صلى هللا علیھ وسلم لـھند زوجة أبي سفیان رضي هللا عنھما، دلیال على إعطاء المال في النفقة بدل الطعام : السؤال
إن أبا سفیان رجل شحیح مسیك، : ( ھذه المسألة في البدل ولیست في األصل، ألن ھند رضي هللا عنھا، قالت:والشراب والكسوة؟ الجواب

ًھي ال تستطیع أن تأخذ طعاما وال شرابا وال كسوة، ولیس لھا إال البدل وھو النفقة، فأمرھا أن تضمن بالبدل؛ ألن : أي) أفآخذ من مالھ؟ ً
تأخذ بقدر قیمة الطعام والنفقة، وھذا ال ینقض األصل الذي ذكرناه، ولذلك أرسل زوج : ذ بقدره، أياألصل لیس بموجود، ولذلك تقدر وتأخ

فاطمة بنت قیس رضي هللا عنھ لھا بالشعیر، وھو نفقتھا من الطعام، وھذا یدل على أن المعروف عند الصحابة والسلف إنما ھو اإلطعام 
على البیت وھو غائب ثم رجع، فإنھا تحتسب النفقة  لیة أعطاھا البدل، كما لو أنفقت ھي وقامتوالقیام بالنفقة األصلیة، فإذا تعذر وجود األص

األصل ھو اإلطعام والكسوة والنفقة العینیة، ثم بعد ذلك یكون عوضھا بالتقدیر، وھو القیمة، وهللا : على كل حال. ًیعطیھا نقدا: بالنقد، أي
  .تعالى أعلم

 
 
 
 

 مسجد مع عدم رؤیة من بالداخلحكم االقتداء من خارج ال
 
 

ال یصح االقتداء خارج المسجد إال : ما ھو حكم صالة المأمومین خارج المسجد إذا كانوا ال یرون اإلمام وال المأمومین؟ الجواب: السؤال
ئمة على أنھ ال بد من رؤیة برؤیة اإلمام أو رؤیة من یأتم باإلمام، وأما بالنسبة للبالغ فمذھب جمھور العلماء أنھ ال یكفي، وجمھور األ
 الظھر وسھا ولم یجلس -ًمثال- اإلمام، أو من یقتدي باإلمام، ولذلك لو تعطلت الكھرباء لم یعلموا ماذا یصنعون، ولو أن اإلمام كان یصلي 

 یرون سھو اإلمام، التشھد األول ووقف، فإن الذین ھم خارج المسجد سیجلسون؛ ألنھم ال یرون اإلمام وال یرون من یقتدي باإلمام، فال
فسیجلسون، فإذا كبر للركوع ستختل صالتھم، وھذا قد وقع، فإذا كانوا ال یرون اإلمام وال من یقتدي باإلمام، ففي ھذه الحالة كیف یصلون 

ًمع انقطاع الكھرباء؟ ولذلك اشترط العلماء واألئمة رؤیة اإلمام، أو من یقتدي باإلمام، ولو كان شخصا واحدا فقط، ألن  ھذا الشخص یرى ً
غیره، ولو خرج شخص واحد من الباب ورئي من ورائھ صح االقتداء؛ ألن ھذا الشخص مبلغ، فبمجرد أن یحدث سھو لإلمام یرى، 
وبمجرد ما ینتقل اإلمام من ركن إلى ركن یرى، وإذا تعذر السماع أمكنت الرؤیة، ولذلك كان المقرر عند الجمھور رحمھم هللا أنھ ال بد من 

ھناك من العلماء من أجاز االقتداء بسماع الصوت، وقاس بعض المعاصرین علیھ األجھزة، .  اإلمام أو من یقتدي باإلمام على الصحیحرؤیة
واستدلوا لھم بحدیث أسماء في الحجرات، حینما ائتم أقوام بصالتھ علیھ الصالة والسالم، وكذلك في قبتھ في االعتكاف، وھذا ال یخلو من 

أما اقتداء أسماء فكان في الحجرة وھي تسمع الصوت، . ً یكون باب القبة مفتوحا ویرون النبي صلى هللا علیھ وسلم أمامھمنظر؛ ألنھ قد
وحجرات النبي صلى هللا علیھ وسلم لم تكن بذلك البناء والشموخ، فھي تراه في بعض األركان دون بعضھا، فال یصح االستدالل بھ من كل 

ومن یعرف المسجد النبوي یعرف أن . ع صوت النبي صلى هللا علیھ وسلم، وتسمع تكبیراتھ علیھ الصالة والسالمًثم أیضا أسماء تسم. وجھ
حجراتھ بجوار روضتھ علیھ الصالة والسالم، ما بین حجرة عائشة التي كانت تجلس فیھا أسماء وبین الروضة إال الجدار، وھذا شيء بسیط 

ما حفظت سورة ق إال من فم النبي : ( عنھا تسمع خطبھ، ومیمونة رضي هللا عنھا كانت تقولًجدا بجواره، ولذلك كانت عائشة رضي هللا
وحجرة میمونة كانت في آخر الحجرات فإذا كانت في آخر الحجرات تسمع الخطبة فما ) صلى هللا علیھ وسلم من كثرة ما یرددھا في الجمعة

نصوص ال بد من ضبطھا وال بد أن یكون طالب العلم عند االستدالل بھا یعرف الحال وھذا أمر مھم وھو أن ال. بالك بالتي في أول الحجرات
فالذي نراه أحوط للصالة والعبادة ولشرع : وبناء على ذلك. الذي كان علیھ علیھ الصالة والسالم، حتى یستقیم االستدالل بھا على ھذا الوجھ

ًرى اإلمام أو من یقتدي باإلمام، ولو شخصا واحدا، حتى یحصل بھ البالغ، ویكون ًهللا عز وجل، أن المأموم رجال كان أو امرأة ال بد أن ی ً
فكیف یتابعھ إذا كان ال ) إنما جعل اإلمام لیؤتم بھ: (االقتداء على وجھھ، ألنھ یبني صالتھ على صالة اإلمام، لقولھ علیھ الصالة والسالم 

 تسمع صوت النبي صلى هللا علیھ وسلم، فال یخشى انقطاع تیار كھربائي، وال یراه، وإنما یسمعھ بواسطة، وأسماء رضي هللا عنھا كانت
ًیخشى وجود فاصل وال حائل، ولكن اآلن في زماننا بوجود ھذه األجھزة ال یؤمن انقطاعھا، وال یؤمن أیضا اختالل صالة المأمومین فیھا، 

  .وهللا تعالى أعلم
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 حكم زكاة الدین
 
 

ي مبالغ مالیة عند بعض الناس استدانوھا مني وفیھم الموسر وفیھم المعسر، وفیھم من ال أعلم حالھ، فما حكم زكاة ل: یقول السائل: السؤال
ًإذا كان لك دین على أحد، فإن كان غنیا ویمكنھ السداد، أو كان عنده قدرة أن یسددك وجبت علیك الزكاة؛ ألنك إذا : بھذه األموال؟ الجواب

ً، وفي بعض األحیان یكون ھذا الغني صدیقا لك، أو یكون أخا لك، فتستحي أن تقولطالبتھ كأن المال في یدك أعطني المال، لكن في : ً
ًالحقیقة ما دام أن األجل حل، وھو قادر أن یسدده، فكأن المال في یده إذا كان غنیا قادرا على السداد، فتجب زكاتھ، وأما إذا استدان منك  ً

ومن . أنا عاجز وال أستطیع أن أسددك، فإنھ ال زكاة علیك؛ ألن المال غیر موجود:  جاء وقت السداد قالفقیر، أو استدان منك شخص، ولما
ھنا تنتظر حتى یسددك وتزكي لسنة واحدة، فلو مكث خمس سنوات أو عشر سنوات، وأعطاك المال بعد عشر سنوات، فال تزكي إال لسنة 

  .واحدة، وهللا تعالى أعلم
 
 
 
 

 قة تحت األضحیة في النیةحكم إدخال العقی
 
 

ال یصح إدراج العقیقة تحت األضحیة؛ ألن األصل عند العلماء في مسائل اإلدراج : ھل یصح إدراج العقیقة تحت األضحیة؟ الجواب: السؤال
وسلم في حدیث أن یتحقق مقصود الشرع، فالعقیقة مقصود الشرع أن تكون في یوم السابع للولد والولد مرھون بھا، قال صلى هللا علیھ 

وأما األضحیة فإنھ على القول بوجوبھا؛ . فھذا حق واجب مقصود لسبب) كل غالم مرھون بعقیقتھ تذبح عنھ یوم سابعھ: (الحسن عن سمرة 
تكون مقصودة، وال یجزئ أن یعق بنیة األضحیة، وال أن یضحي ) من ذبح قبل الصالة فلیذبح أخرى مكانھا: (لقولھ علیھ الصالة والسالم 

  .بنیة العقیقة، ال یجزئ أحد األمرین عن اآلخر، فواجب علیھ أن یذبح لكل منھما ذبیحتھ المعتبرة، وهللا تعالى أعلم
 
 
 
 

 حكم المماطلة في أداء الحقوق للناس
 
 

ًمن استدان ماال وماطل في السداد، وتساھل، ھل یعتبر غاصبا وآكال للمال بغیر حق؟ الجواب: السؤال وقھم والتساھل في رد منع الناس حق: ًً
الحقوق إلى أصحابھا كبیرة من كبائر الذنوب، عواقبھا وخیمة، ونھایتھا موجعة ألیمة؛ ألن النبي صلى هللا علیھ وسلم وصف ھذه الحالة بأنھا 

ًه محرما، قال صلى ظلم، والمظلوم إذا دعا على من ظلمھ فإن دعوتھ مستجابة ولو بعد حین، وقد حرم هللا الظلم على نفسھ وجعلھ بین عباد
حتى لو أنھ أخر راتبھ أو منعھ إیاه مدة خمسة أشھر أو ستة أشھر ). مطل الغني ظلم یبیح لومھ وعرضھ: (هللا علیھ وسلم كما في الصحیح 

 وقال صلى )أعطوا األجیر أجره قبل أن یجف عرقھ: (فھذا ظلم، ویحاسب بین یدي هللا ویسأل بین یدي هللا، وقد قال صلى هللا علیھ وسلم 
) ًثالثة أنا خصمھم ومن أكن خصمھ فقد خصمتھ، رجل أستأجر أجیرا فلم یوفھ حقھ: یقول هللا تبارك وتعالى: (هللا علیھ وسلم كما في الصحیح

عطیك في نھایة أ: وھذا یدل على أنھ ینبغي الوفاء؛ فإذا قال) لم یوفھ: (ممكن أن یعطیھ راتبھ ولكن بعد شھر، فلم یوفھ؛ ألنھ قال: قال العلماء
أعطیك في نھایة الشھر، أو أعطیك بعد سنة، فإنھ یجب علیھ أن یفي إذا : ًكذلك أیضا إذا استدان وقال . الشھر، فإنھ یعطیھ في نھایة الشھر

ًكان قادرا، أما إذا كان عاجزا فإن هللا تعالى یقول َوإْن كان ذو ُعْسرٍة فنظرة إلى مْیسرٍة : ً َ َ َ َ َ ََ ِ ٌِ ِ َ َ والتأخیر والتوسعة على المدیون من ] 280:البقرة[َُ
ًأحب األعمال إلى هللا عز وجل، وبھا تفرج الكربات، وبھا تكون النفحات والرحمات من هللا عز وجل، فالشخص إذا أعطیتھ دینا، ووجدت 

: عز وجل، بل قال بعض العلماءأموره معسرة، وأنھ محتاج إلى ھذا المال، وأنھ یحتاج أن تأخره وأن تنظره، فھذا مكیالھ أوفى عند هللا 
ًفعندما ترى إنسانا مدیونا مكروبا في دینك، قد ضاقت علیھ األرض، وتأتیھ في ظلمة . الصدقة على المستدین أعظم من الصدقة على المحتاج ً ً

كان . حة عند هللا عز وجلیا فالن مالي ومالك كالشيء الواحد، قد عفوت عنك، فھذا من أعظم األعمال الصال: اللیل أو ضیاء النھار وتقول
: ًإذا وجدتم معسرا فتجاوزوا عنھ لعل هللا أن یتجاوز عني، فلقي هللا عز وجل، یقول صلى هللا علیھ وسلم : رجل یدین الناس ویقول لغلمانھ

عباده وخلقھ؛ ألن هللا رحیم فغفر هللا لھ وتجاوز عنھ لما تجاوز عن ) یا مالئكتي نحن أحق أن نتجاوز عن عبدنا، قد غفرت لعبدي: فقال هللا (
والمشكلة الیوم دخول شیاطین اإلنس والجن، تأتي إلى شخص لك علیھ دین، ویتأخر . ویحب من عباده الرحماء، ویرحم من عباده الرحماء

ن إال من رحم هللا، نزعت الرحمة من المسلمی.. لماذا ال تأخذ حقك؟ ھذا یتالعب بحقك، ھذا كذا ھذا كذا: في السداد، فتجدھم یأتون ویقولون
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قد سامحتك، قد أسقطت عنك نصف الدین، قد أسقطت : لكن لو أنزل اإلنسان نفسھ منزلة ھذا المدیون ونظر في حالھ وقدر ظروفھ وقال 
َإنا ال نضیُع أْجر مْن أْحسن عم: عنك بعض الدین؛ یرجو رحمة هللا عز وجل، فإن هللا ال یضیع أجر من أحسن عمال،ً  َ َ َ َ ََ َ ِ ُ َّ فھذا ] 30:الكھف[ًال ِ

ًأما أن یكون قادرا على . فالتوسعة على المدیونین وعدم التضییق علیھم أمر مطلوب. من اإلحسان، والنفوس مجبولة على محبة األموال
 وأن إنھا شطارة في األموال أن یتأخر عن حقوقك،: إنھا شطارة في التجارة، وبعضھم یقول: السداد ویمنعك حقك ویماطل، فبعضھم یقول

فھذا من الظلم، ولو دعا صاحب المال على ھذا الشخص فإنھا ! یماطلك في حقوقك حتى یستفید من المال، وال یرید أن یدفع المال مباشرة
ودعوة المظلوم على الظالم مستجابة، ولذلك نجد بعض الناس ) وعزتي وجاللي ألنصرك ولو بعد حین: (تستجاب دعوتھ؛ ألن هللا یقول

 هللا األموال ویؤخرون الناس في السداد، تكون أمورھم منكدة منغصة، ال یأتون إلى باب إال أقفلھ هللا في وجوھھم، وال یسلكون الذین أعطاھم
وتجد الشخص اآلخر إذا استدان . ًطریقا إال عسر هللا علیھم؛ ألن هللا مكنھم من الخیر فضیقوا على العباد مع قدرتھم أن یوسعوا على العباد

یوفي لھم ویعطیھم، حتى إنھ في بعض األحیان یذھب ویتسلف من أجل أن یفي بوعده، وھذا ما عناه رسول هللا صلى هللا علیھ من الناس 
ًرحم هللا امرأ سمحا إذا باع، سمحا إذا اشترى، سمحا إذا قضى، سمحا إذا اقتضى: (وسلم بقولھ في الحدیث الصحیح  ً ً ً : والسمح إذا قضى) ً

وال أنتظر إلى نھایة . جزاك هللا كل خیر: دك في نھایة الشھر، فوجدت المال قبل نھایة الشھر، فآتي ألسددك وأقول لكأسد: كما إذا قلت لك
ومن السماحة . ًالشھر، مع أن الذي بیني وبینك نھایة الشھر، فآتي وأقدر أن بیني وبینك التزاما، لكني مع ذلك أقدم السداد، ھذه من السماحة

فینبغي على المستدین أن یقدر ) ًخیركم أحسنكم قضاء: (ً ألفا یزید ویعطي علیھا؛ ألن النبي صلى هللا علیھ وسلم قال-ًالمث- أنھ إذا استدان 
المعروف، فما جزاء اإلحسان إال اإلحسان، فال یماطل وال یؤخر، وإذا ماطل وأخر وظن أن ذلك یكثر مالھ، فإن هللا ینقص مالھ، ویذھب 

فتأخیر حقوق الناس مضرتھ عظیمة، یمنع خشوع الصالة ویمنع رقة القلب، ویمنع . من أراد أن یجرب ذلك فلیفعلالبركة من ذلك المال، و
بركة الرزق، ویوجب على اإلنسان ویجلب علیھ العواقب الوخیمة، وربما یكون المال الذي جمعھ وأخره یریده لشيء فیمحق هللا بركة ذلك 

ِیا أیھا الذین آمنوا أْوفوا بالُعقود :  قال هللا تعالى الشيء، ولذلك ینبغي إنصاف الناس، وقد ِ ُُّ ُ ُْ ِ َ ََ َ َ االلتزامات التي بین : والعقود ] 1:المائدة[ََّ
ّفإذا اشترط علیك الوفاء في نھایة الشھر فعلیك أن توفي لھ، خاصة الخدم ) مقاطع الحقوق عند الشروط: (المسلمین، قال عمر رضي هللا عنھ

في  : ، فھؤالء أمرھم أعظم، فإذا كان اإلنسان یستغل ضعف صاحب الدین، أو ضعف الخادم، فیؤخر حقوقھ، إذا قال لھوالضعفاء والغرباء
ًنھایة الشھر أعطیك المال، فإن نفسھ مرھونة بالدین، ھذا الراتب أو ھذا الحق الذي لألجیر أو الدائن إذا جاء األجل ولم توفھ، فإنھ یصیر دینا 

ً راتبا، فیصبح ھذا الضعیف أو ھذا الخادم أو ھذه الخادمة أو ھذا األجیر دائنا لكعلیك، وحتى ولو كان : والنبي صلى هللا علیھ وسلم یقول . ً
ولذلك تجد طالب علم بمجرد ما یدخل في الدیون تتنكد حیاتھ، وإذا كان أعبد الناس بمجرد ما یدخل في الدیون ) نفس المؤمنة مرھونة بدینھ(

: ًن ھم اللیل ذل النھار، فیحرص اإلنسان على أن ال یدخل في الدین، خاصة إذا كان قادرا، وخاصة إذا جاءه األجیر وقالیتنغص عیشھ، الدی
واألعظم أن یجمع بین السیئتین، تأخیر الحقوق، وإذا طلب منھ أن یقضیھا أقام الدنیا وأقعدھا وظن . عندي ظروف فأرید راتبي وأرید حقي

فإن رسول األمة صلى هللا علیھ وسلم لما جذبھ ! أعطني حقي؟: وكیف یقول! أعطني مالي؟: كیف یقول: یقولأن ھذا من سوء األدب، و
أراد عمر أن یبطش بھ، فقال علیھ الصالة ) ًأعطني یا محمد فإني ما عھدتكم آل ھاشم إال مطال: (الیھودي بردائھ حتى أثر في عنقھ، وقال

وفاء الناس، وأداء حقوقھم : ًفكانت سببا في إسالم الیھودي، فھذه أمور ینبغي للمسلم أن یلتزم بھا) دعھ، فإن لصاحب الحق مقالة: (والسالم 
نسأل هللا العظیم رب العرش الكریم أن یسلمنا وأن یسلم منا، وأن یخلصنا من حقوق عباده، إنھ ولي ذلك والقادر علیھ، وهللا تعالى . وسدادھا

  .أعلم
 
 
 
 

 اةنصائح في اإلخالص للدع
 
 

ترد على الداعیة والمتقلد لإلمامة والخطابة وغیرھا من أمور الدعوة بعض الموارد من الریاء والعجب، فكیف یدفع ھذه األمور : السؤال
إن هللا یبارك للداعیة وللخطیب ولإلمام ولكل متكلم بشرائع اإلسالم متى ما أراد وجھ هللا جل جاللھ، : ویحصل اإلخالص في عملھ؟ الجواب

بتغى ما عند هللا، وتوجھ بكلیتھ إلى هللا، ومن كان  كان هللا لھ، ومن عامل هللا فتجارتھ رابحة، وأموره مستقیمة، وأحوالھ صالحة، ومن وا
، فضیعھ ربھ؟ وقد قال هللا َإني معكم لئْن أقْمتم الصالة: ھذا الذي كان مع هللا، فخذلھ ربھ؟ ومن ھذا الذي استقام  َّ ُِ ُْ ُ َِّ َ َ َ َ َ وآتْیتم الزكاة ِ َ ََّ ُ ُ ]. 12:المائدة[َ

ًفالعبد إذا أقام  أمره، وأخلص  قلبا وقالبا، وأراد ما عند هللا، وابتغى الدار اآلخرة، وسعى لھا سعیھا وھو مؤمن، كان سعیھ مشكورا،ً 
 النیة، فمن وطن نفسھ على إرادة وجھ هللا وإذا شكر هللا السعي باركھ، ووضع الخیر فیھ، فقلیلھ كثیر، ویسیره عظیم، وكم من عمل عظمتھ

جل جاللھ، وابتغاء ما عند هللا، فإنھ سعید بحق، سعید في الدنیا وسعید في اآلخرة، ففي الدنیا جنة للمخلصین الذین یریدون وجھ هللا رب 
جنة في الدنیا أدخلھ هللا جنة اآلخرة، یعیش وإذا دخل ھذه ال. العالمین، ال یمكن ألحد أن یحقق شرطھا وأصلھا إال نال سعادتھا وخیرھا وبرھا

ًفقیرا مرقع الثوب بالي الحال، ولكنھ باإلخالص عزیز كریم غني با سبحانھ وتعالى، ھذا ھو األساس الذي ینبغي أن یبني علیھ العبد أموره 
ًھل أْحیوا میتا؟ ھل شفوا مریضا؟ ھل أطعموا وماذا یرید اإلنسان بالناس، . ًكلھا فضال عن طالب العلم، فضال عن الداعیة، فضال عن غیره ً َ

َبدون إذن هللا جائعا أو كسوا عاریا؟ إن ولیِّي هللا الذي نزل الكتاب وُھو یتولى الصالحین  َ َ َ َ َ َ َ َِ ِ َّ ِ ِ ِ ََّّ ََّ َ َْ َّ ُ َّ ِ ً ، فا ھو الولي ] 196:األعراف[ً فالذي یكون 
ًولیا ولن یجد لھ من دون هللا نصیرا، طاب عیش المخلصین بإرادة وجھ رب العالمینوحده، والذي یكون لغیر هللا فلن یجد من دون هللا  ً .

َفماذا یرید اإلنسان من الریاء؟ وھْب أن أھل األرض كلھم رضوا عنك ولم یرض عنك هللا جل جاللھ  َ  فماذا یقدمون مما أخر هللا -ال قدر هللا-َ
 یتوجھ إلى هللا جل جاللھ؛ ألنھ یعلم أنھ ال صالح إال بإرادة وجھ هللا، وال یمكن لشيء في منك؟ وماذا یؤخرون مما قدم هللا لك؟ العبد الصالح
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َھذا العلم وھذا الدین أن ُینظر لصاحبھ في جزائھ وحسن عاقبتھ، إال بعد أن ینظر في قلبھ، وإرادة ربھ وینتبھ اإلنسان إلى من یعامل، فإنھ . ْ
، ویعامل من بیده خزائن السماوات واألرض، الذي بیده الخزائن التي ال تنفد، الرب الكریم یعامل ملك الملوك وجبار السماوات واألرض

الحلیم العظیم جل جاللھ وتقدست أسماؤه، ومن أراد أن یعرف المعاملة مع هللا، فلیعرف من ھو هللا، فیتعرف على هللا بأسمائھ وصفاتھ؛ لكي 
ِقْل مْن بیده :  والرعایة والعنایة والكفایة، وكل ما ترید من خیر الدین والدنیا واآلخرةیرى عظیم الكرم والجود واإلحسان والمنن والفضل ِ َ َِ ُ

ٍملكوت كلِّ شْيء  َ ُُ ُ َ من الذي بیده ملكوت كل شيء؟ سبحانھ ال إلھ إال ھو، فما الذي یرید اإلنسان من الناس؟ ھب أن الناس ] 88:المؤمنون[َ
 وھب أن الناس كلھم رفعوك، وھب أن الناس كلھم رفعوا وأخذوا وأعطوا، فماذا یغنون عنك كلھم مجدوك، وھب أن الناس كلھم مدحوك،

ّمن هللا سبحانھ وتعالى؟ تأمل كم من كلمات قلتھا وأنت ترید رؤیة الناظرین، وسماع المستمعین، فماذا أغنوا عنك من رب العالمین؟ لما 
ًمرضت التفت یمینا وشماال فما وجدت إال هللا جل جال لھ، الذي أحاطك برحمتھ وبلطفھ وبمنھ وكرمھ في ظلمة اللیل، ولو كان اإلنسان أعز ً

فلیعامل اإلنسان هللا . ًمن في األرض غنى وقوة ویسارا، فربما یأتیھ المرض في ظلمة اللیل، فال یسمع صوتھ إال هللا وحده ال شریك لھ
ًام خطیبا فلیعلم أن مفاتیح قلوب الناس ال یمكن أن یعطیھا هللا إال للمخلصین، سبحانھ وتعالى ویذھب عنھ الریاء، ویبعد عنھ السمعة، فإذا ق

وأن التأثیر في قلوب العباد ال یمكن أن یكون بحالوة الكالم، وال بتنمیق العبارات، وال بتحسین الجمل، وال بتكلف في الشكل وال في الملبس، 
تستحي من . ًلع على الضمائر، المطلع على السرائر، الذي ال یضیع أجر من أحسن عمالوال بالھیئة، ولكنھا أسرار بین العبد وبین هللا المط

هللا حینما یرفعك على رءوس الناس لكي تخطب أو تعظ أو تحاضر، تستحي من هللا أن ینظر في قلبك أن فیھ غیر هللا جل جاللھ، فمن الذي 
ن علیك بھذا اإلحسان فصرت تتقدم تصلي بالناس؟ فتتذكر أن هللا قدمك بوأك ھذا المبوأ؟ ومن الذي أعطاك ھذه النعمة؟ ومن الذي أحس

علیھم، وأن هللا فضلك علیھم، وأن هللا جعلھم یسمعون لقولك، وأن هللا جعلھم یركعون بركعوك، ویسجدون بسجودك، فتستحي من هللا جل 
امت السماوات واألرض ھي اإلخالص، حتى إن أھل أخطر شيء في ھذا الوجود اإلخالص، والمسألة العظیمة التي من أجلھا ق. جاللھ

ًالخیر ال یمكن أن یتنافسوا أو ینالوا خیرا إال بقضیة اإلخالص، ھي المحك الخطیر في الدین والدنیا واآلخرة، فال تتكلم وال تعمل وال تقدم 
ًذل هللا عبدا أخلص لوجھھ وابتغى ما عنده، واعلم أن وال تؤخر إال وأنت ترید ما عند هللا سبحانھ وتعالى، وإذا كنت  كان هللا لك، وال یخ

وقف رجل على الحسن البصري رحمھ هللا، وقال . ًمدح الناس وثناء الناس وتعظیم الناس ال یغني عنك من هللا شیئا، وال یغني عن الحقائق
تزكیني أني صالح : یعني) أغلق باب داري؟ویحك، ویحك ماذا تقول؟ أوعلمت ماذا أفعل حینما : عجز الزمان أن یأتي بمثلك، فقال: (لھ

وأنت ال تعرف سري وغیبي، ھذا ال یعلمھ إال هللا جل جاللھ، فال یعامل العبد إال ربھ، وال یبتغي إال ما عند هللا سبحانھ وتعالى، فإن مدح 
وهللا خطبتك : ا عندك أن یأتي واحد ویقول لكوالعبد المخلص أكره ما عنده مدح الناس، فلیكن أكره م. الناس وثناء الناس ال یغیر في الحقائق

یا أخي اتق هللا، إذا كنت وعظتك : ًنافعة، خطبتك مؤثرة، خف من ھذا، فإن ھذا ال یغني عنك من هللا شیئا، وأشفق على نفسك وقل لھ 
، فال تقع بیني وبین آخرتي، وال تأت تمدحني وتقطع لي عنقي ُفال تزكوا أنفسك: ِوذكرتك با ُ َُ َ ُّ َ َم ُھو َ وحده ال إلھ غیره، وال رب ] 32:النجم[ْ

َسواه ُھو أْعلم بمن اتقى  َّ َِ َِ َُ تزكیة العلماء والخطباء واألئمة ومدحھم . بل یعرف العبد مقدار نفسھ، ویشفق طالب العلم على بعضھم] 32:النجم[َ
ر وأھل الصالح فال نقطع رقابھم، ولیستح العبد من ربھ، ًوتمجیدھم وتضخیم أمورھم ال تغني عن العبد من هللا شیئا، ولنشفق على أھل الخی

أن یأتي ینمق الخطب وینمق المحاضرات والدروس والمواعظ وھو یرید مدح الناس وثناءھم، فعلیھ أن یستحي من هللا جل جاللھ، إذا كان 
:  سبحانھ وتعالى، ولیجعل بین عینیھ قولھ تعالى یرید الدنیا فسوق الدنیا واضحة، وإذا كان یرید اآلخرة فلیجعل نصب عینیھ الموت ولقاء هللا

ٌھذا یْوم ینفُع الصادقین صدقُھم لُھم جنات  َّ ََ َ َ َ َْ ْ ُُ ْ ِ ِ ِ َّ َ وهللا ما استشعر عبد موقفھ بین یدي هللا إال . ھذا الیوم یوم لقاء هللا سبحانھ وتعالى] 119:المائدة[َ
خص الدعاة والھداة للناس، فتحضر الخطبة ولربما تقوم فتأتي تسأل الرجل بعد أن یخرج ھانت علیھ الدنیا وما فیھا وأراد ما عند هللا، وباأل

وقد یكون ھذا بسبب من الخطیب، وقد . عن أي شيء كانت الخطبة؟ وإذا بھ ال یدري عن ماذا كانت، نسأل هللا السالمة العافیة: من المسجد
َواتقوا فتنة ال تصیبن الذین ظلُموا : والمنكرات والمعاصي إذا كثرت عم بالؤھایكون بسبب من الناس، وقد یكون بسبب منھما، فإن الشھوات  ََّ ََّ َ َِ َّ ِ ُِ ْ ًُ َ

ًمنكم خاصة  َّ َِ ْ ُ  لكن لیس ھناك شيء یؤثر مثل نیة. وقد یأتي الرجل كأخشع ما یكون ویحال بینھ وبین التأثیر بسبب ذنوب الناس] 25:األنفال[ْ
ام ونیة الواعظ؛ فال تغتر بالناس، ولیكن أكره ما عندك أن یمدحك أحد، وربما مدحك عن حسن نیة فتأتي الخطیب ونیة طالب العلم، ونیة اإلم

ّوهللا إني مشفق على نفسي، إني كثیر الذنوب وعندي خطایا، فخف هللا جل جاللھ في، وال تمدحني وال ! یا أخي: بالتي ھي أحسن وتقول لھ
فالن أعلم الموجودین، فالن أفقھ الموجودین، فالن أحسن الدعاة، فالن أحسن :  تقول عنھثم إن ھذا المدح شھادة، فأي شخص. تمجدني

ْستكتُب شھاَدتُھم : الخطباء، فالن أحسن القراء، تقف بین یدي هللا عز وجل وتسأل ُ ْ َُ ََ یخطھا مالئكة حافظون ال یغشون وال ] 19:الزخرف[َ
ًھذا الذي قلتھ لم قلتھ؟ من الذي نصبنا حكاما على الناس نزكي من نزكي، فعلى : بكیزیدون وال ینقصون لتراھا أمام عینیك، ویقول لك ر

وعلى أھل الخیر والدعوة والصالح والبر أن یعاملوا هللا سبحانھ وتعالى، وأن . العبد أن یتقي هللا في نفسھ ویخاف من هللا سبحانھ وتعالى
 حفظھ هللا في نفسھ، وحفظھ هللا في أھلھ وولده، وحفظھ هللا في طالبھ، وحفظھ هللا في من یعلموا أن تجارة هللا ال تبور، وأن العبد إذا كان 

یصلي معھ، حتى إن بعض األئمة إذا كان على صالح وخیر ترتاح للصالة وراءه، وتجد من البركة التي یضعھا هللا في قراءتھ، ومن البركة 
.  عز وجل في مواعظھ، وكل ھذا بفضل هللا، ثم بالسر الذي بین العبد وبین ربھالتي یضعھا هللا في خطبھ، ومن البركة التي یضعھا هللا

وینبغي إذا كان یوم الجمعة وجئت تخطب أن تشفق على أمة محمد صلى هللا علیھ وسلم، فال تحرم األمة خیر كلماتك ومواعظك بسبب 
ّ الغلو، ولنتق هللا في أنفسنا، ولیدُع بعضنا لبعض، ونطرح بین الریاء، أو بسبب محبة المدح والثناء، ولنكف عن تمجید الناس، ولنكف عن ِ

ًفإذا وجدت داعیة أو خطیبا أو عالما أو فقیھا أو غیره ممن یشتغل . یدي هللا عز وجل، ونسأل هللا لنا التوفیق والسداد، والرعایة والعنایة ً
ھ، اللھم اجزه عن أمة محمد صلى هللا علیھ وسلم خیر الجزاء، فتدعو لھ اللھم وفقھ، اللھم سدده، اللھم خذ بیده لما یرضیك عن: بالدعوة، قلت

اللھم وطنھ لإلخالص، اللھم ثبتھ على الحق، : ًوتشفق علیھ أیضا، وتسأل لھ المعونة وتقول . بالخیر، وھكذا كان السلف وھكذا كان األئمة
 َأال: إرادة وجھ هللا جل جاللھ، ولذلك قال تعالى : ونفھذا ھو الذي تواصى بھ الصالحون وتواصى بھ األئمة واھتدى بھ المھتد
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 [4[ كتاب النفقات -شرح زاد المستقنع 
تستحق المرأة نفقة زوجھا من حین أن تسلم نفسھا لھ، والتسلیم إما حقیقي وإما حكمي، والزوج إما أن یسلم النفقة كاملة، أو یعجز عنھا 

 .وھي أحكام مھمة قد یترتب على بعضھا فسخ النكاح. صیالتھاكاملة، أو عن بعضھا، ولكل حالة حكمھا وتف
 وقت استحقاق المرأة للنفقة تسلیمھا نفسھا للزوج

 
 

یقول المصنف : أما بعد. الحمد  رب العالمین، والصالة والسالم على أشرف األنبیاء والمرسلین، نبینا محمد وعلى آلھ وصحبھ أجمعین
بعد أن ]. ٍم زوجتھ أو بذلت نفسھا ومثلھا یوطأ، وجبت نفقتھا ولو مع صغر زوج ومرضھ وجبھ وعنتھ ومن تسل: فصل: [رحمھ هللا تعالى

ّبین المصنف رحمھ هللا وجوب النفقة على الزوجة وبین ما تقدر بھ النفقة، واألحكام والمسائل المتعلقة بھذا األصل، شرع في بیان متى  ّ
ّوجبت علیھ نفقتھا، وھذا األصل نبھ  ّوھو أن الزوج إذا سلمت إلیھ الزوجة وُمكن منھا فقد: بارهٌفھناك أصل ینبغي اعت. تستحق المرأة النفقة

علیھ رحمھ هللا في بدایة ھذا الفصل؛ ألن هللا سبحانھ وتعالى رتب النفقة على االستمتاع وعلى قیام الزوجة بحقوق زوجھا، وبینا ذلك في 
ّم الزوجة وُمكن من االستمتاع منھا فإنھ حینئٍذ تجب علیھ نفقتھا، لكنھ لو عقد على الزوجة ولم ّمسائل النشوز، وإذا ثبت ھذا فإنھ إذا تسل

ّیتسلمھا ولم ُیمكن منھا فإنھ ال تجب علیھ نفقتھا، وتبقى نفقتھا على أبیھا أو على إخوانھا وقرابتھا أو على نفسھا إن كانت مستطیعة أن تنفق 
 .ّوتسلم إلیھّعلى نفسھا، حتى ُیمكن الزوج منھا 

 
 التسلیم الحقیقي للمرأة

 
 

ّمثل أن یكون لھ منزل ویؤتى بالزوجة وتسلم لھ بالمعروف : التسلیم الحقیقي. التسلیم الحقیقي والتسلیم الحكمي: وھناك ضربان من التسلیم
ال : لكن لو أنھا بقیت في بیت أبیھا، وقال أبوھاّوبالعرف، فحینئٍذ قد تسلمھا وتمكن منھا حقیقة، وتجب نفقتھا علیھ بإجماع العلماء رحمھم هللا، 

ًأمكنك من الدخول علیھا إال بعد شھر، أو بعد أن تجد عمال، أو بعد أن تتخرج، أو بعد كذا وكذا من الزمان أو من الشروط، فإنھ في ھذه 
 وجبت نفقتھا على أبیھا، وإن كانت تحت الفترة ال یجب علیھ أن ینفق علیھا، وتبقى على نفقتھا في األصل، فإن كانت تحت رعایة أبیھا

  .رعایة قریٍب وجبت نفقتھا على ذلك القریب حتى تسلم إلى الزوج
 
 
 
 

 التسلیم الحكمي للمرأة
 
 

ید في أي وقٍت تر: بأال یكون عندھا مانع، وال عند أھلھا مانع، وقالوا لھ: وھذا التسلیم الحكمي] أو بذلت نفسھا ومثلھا یوطأ: [قولھ رحمھ هللا
أي وقت تشاء أن تدخل بھا فنحن على استعداد، واألمر یسیر بالنسبة لنا، فلم : ّأن تأخذھا فخذھا، فحینئٍذ یكونون قد مكنوه منھا، وقالوا لھ

منھا، ولم ًیمنعوه من شيء، فأصبح التأخیر منھ ال منھا، ففي ھذه الحالة قد مكنوه، وھو لم یتسلمھا حقیقة لكنھ تسلمھا حكما؛ ألنھم لم یمنعوه 
ھناك التسلیم الحقیقي وھناك التسلیم الحكمي، فإذا بذلت نفسھا لھ أن : ًإذا. یحولوا بینھ وبین الدخول بھا، وفي ھذه الحالة تجب علیھ نفقتھا

 بیتھا، أو مكنتھ یستمتع بھا، فحتى ولو كانت في بیت أبیھا، فحینئٍذ تجب نفقتھا علیھ، وال یشترط أن تنتقل إلى البیت، بل لو استمتع بھا في
وقد تقدم أن الشریعة . ّیكون في حكم من تسلم زوجتھ حقیقة من نفسھا في بیت والدیھا وال یوجد مانع وال حائل شرعي یحول دون ذلك؛ فإنھ

 لو استأجره -ًمثال- ًاإلسالمیة تجعل التسلیم الحكمي منزال منزلة التسلیم الحقیقي، ومن أظھر ذلك ما ذكرنا في األجیر، أن األجیر أو العامل 
ّشخص یوما كامال على أن یعمل عنده فجاء العامل ومكن صاحب العمل من نفسھ، ولكن صاحب العمل لم یعمل أو لم یطالبھ بشيء، فإنھ قد  ً ً ٌ

ًصار ذلك موجبا ًمكنھ من نفسھ، ویكون حینئٍذ رب العمل ملزما بدفع أجرة العامل، فكذلك المرأة إذا مكنت نفسھا ولم یمنعھ أولیاؤھا منھا، 
  .لثبوت حقھا في النفقة علیھا

 
 
 
 

 ًلزوم نفقة المرأة بتسلیمھا لزوجھا ولو كان صغیرا
 
 

لزمت أو ثبتت نفقتھا؛ ألن الواجب : بمعنى) وجبت(على الزوج، ھنا : أي] وجبت نفقتھا]. [ٍوجبت نفقتھا ولو مع صغر زوج: [قال رحمھ هللا
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َفإذا وجبت ُجنوُبھا : (( ھ تعالىالثابت والمستقر، كقول: یطلق بمعنى َ َ َُ ْ ََ والمغرب : (ثبتت على األرض واستقرت، ومنھ قولھ: أي] 36:الحج))[ِ
كان النبي صلى هللا علیھ وسلم یصلي المغرب إذا سقط قرص الشمس وغاب، ویطلق الواجب بمعنى الالزم الذي ھو الحكم : أي) إذا وجبت
 واجبة على الزوج والزمة، وفي األول لم تكن واجبة علیھ، لكن إذا تسلم الزوجة أو مكنتھ من أصبحت النفقة: أي) وجبت(فمعنى . الشرعي

إن الزوج إذا سلمتھ الزوجة نفسھا أو مكن : من أھل العلم من قال] ٍولو مع صغر زوج. [نفسھا فإنھ في ھذه الحالة یجب علیھ أن ینفق علیھا
ًزوج صغیرا أو كبیرا، ومن أھل العلمالزوج منھا، وجبت نفقتھا بغض النظر عن كون ال ًإذا كان صغیرا لم تجب نفقتھا علیھ، وإذا : من قال ً

یؤتى بھا إشارة إلى خالف في ) لو: (إشارة إلى القول المخالف؛ ألننا قلنا) ٍولو مع صغر: (فالمصنف رحمھ هللا قال. ًكان كبیرا وجبت النفقة
إن الصغیر إذا مكنتھ الزوجة من نفسھا أو : ن إشارة إلى القول المخالف في المذھب، فإذا قلناالمذھب، فیستعملھا المصنف رحمھ هللا في المت

ُوال تْؤتوا السفھاء أْموالكم : تسلمھا وجبت النفقة فإن الذي یدفع النفقة ھو ولیھ؛ ألن الصغیر ال یتولى القیام على مالھ كما قال تعالى ُ ُ َُ َ َ َ ََ َ ] 5:النساء[ُّ
  .بي ال یتصرف بمالھ، وإنما یتصرف ولیھ، فیجب على ولیھ أن ینفق على تلك المرأةوباإلجماع فإن الص

 
 
 
 

ًلزوم نفقة المرأة على زوجھا ولو كان مریضا أو معیبا ً 
 
 

ًولو مع مرض الزوج، فإذا كان الزوج مریضا، ال یمكن أن یطأ، أو كان صغیرا فالوطء منھ لیس كما إذا كان كبیرا: أي] ومرضھ: [قولھ ً ً ،
فبین رحمھ هللا أننا ال نلتفت إلى العذر، بل نلتفت إلى أن المرأة لھا حق النفقة متى مكنتھ من نفسھا وسلمتھا إلى ھذا الزوج، مالمانع منھ ال 

ن مقطوع قد تقدم أنھ من العیوب، فلو كا] وجبھ: [قولھ. یعنیھا، كما أن األجیر إذا مكن نفسھ ممن یستأجره فإنھ یجب علیھ أن یدفع لھ أجره
الذكر ال یتأتى منھ أن یجامع ففي ھذه الحالة تلزمھ النفقة؛ ألن النفقة لیست قضیتھا قضیة الجماع فقط، بل وألن المرأة أسیرة عند الزوج، 

السن ٍوھو یقتضي ثبوت حق النفقة، ولذلك قد تكون المرأة عند زوج ال یأتیھا ككبیر ) فإنھن عندكم عوان: (كما قال صلى هللا علیھ وسلم
ھذا ] وعنتھ: [قولھ. ًونحو ذلك، فال یشترط أن یكون قادرا على الجماع، فالعبرة بكون المرأة مكنت من نفسھا، وسلمت نفسھا إلى الزوج

مكنتك من نفسي، أو سلمھا أولیاؤھا إلیھ، ففي ھذه : ًإذا كان العیب موجودا في الزوج وقالت الزوجة: ًأیضا من العیوب، ومراده أن یقول
ًالة ال یعنینا وجود العیب فیھ أو العذر، والذي یھمنا ھو أن للمرأة حقا، وھو أنھ متى مكنت الزوج من نفسھا بغض النظر عن كونھ یقدر الح

 وقد بینا ھذا في عیوب - وھو من ال ینتشر عضوه- كالكبیر الصحیح القادر على الوطئ، أو ال یقدر كالصغیر أو المجبوب أو من بھ عنة 
ونحن بینا أن العلة لیست أن یجامع أو ال یجامع، فإذا مكنت من نفسھا وسلمت إلى زوجھا . الء كلھم فیھم عیوب تمنع الوطءالنكاح، فھؤ

وجب حقھا في النفقة، ووجب علیھ أن ینفق علیھا بالمعروف، وبینا أن ھذا مبني على األصل، ولیس الجماع ھو المعول علیھ من كل وجھ؛ 
  . سلمت ومكنت الزوج من نفسھاإنما العبرة بكون المرأة

 
 
 
 

 حكم امتناع المرأة عن تسلیم نفسھا حتى تقبض صداقھا الحال
 
 

: ًنقدا، فقال: ًإذا تزوج الرجل من امرأة، وعقد علیھا وسمى لھا صداقھا حاال أي] ولھا منع نفسھا حتى تقبض صداقھا الحال: [قال رحمھ هللا
ً ثالثون ألفا أدفعھا نقدا- ًمثال-مھرك  ًثالثون وسكت، فإذا سكت وجب دفعھا نقدا؛ ألن المؤجل خالف األصل؛ فإذا اتفقوا على : ، أو قالً

ًالثالثین ألفا ولكنھ لم یحضرھا، فمن حقھا أن تمتنع من تمكینھ من نفسھا، ومن حق أولیائھا أن یمنعوه حتى یدفع المھر؛ ألن مقاطع الحقوق 
ًسمى بدون تأجیل وجب تعجیلھ، وھذا أشبھ بالشرط؛ ألن العقد أصال یتضمن التزامات من الزوج فإذا سكتوا على كون المھر م. عند الشروط ً

ٌوالزوجة، فواجب على الزوج أن یؤدي ما التزم بھ وواجب على الزوجة أن تؤدي ما التزمت بھ، فمما فرض هللا عز وجل أن یعطیھا 
ْفما اْستْمتْعتم بھ من: مھرھا، ولذلك قال تعالى ُِ ِ ِ ْ َ َ َُّھن فآتوُھن أُجورُھن ََ َّ ََّ ُ ُ فمن حقھا أن تمنع زوجھا أو یمتنع أولیاؤھا من تسلیمھا حتى ] 24:النساء[َ

ًیدفع الزوج المھر كامال، وھذا قد یكون لھ سبب؛ فإن المرأة في زواجھا قد تتحمل أمورا في لباسھا، ویتحمل أولیاؤھا أمورا في تھیئتھا  ً ً
أنا ال أمكنك من نفسي حتى تدفع لي صداقي، : ذا یحتاج أن یكون عندھا المال أو یكون عندھا المھر، فإذا قالتلزوجھا، وتھیئة بیتھا لھا، وھ

مفھومھ أن ) الحال: (ولما قال رحمھ هللا. فھذا من حقھا، وكذلك من حق والدھا ومن حق ولیھا أن یمنعھا منھ حتى یؤدي صداقھا الحال
أدفع لك عشرة آالف اآلن وعشرین بعد سنة أو سنتین أو ثالث، فإنھ لیس من حقھا أن تمتنع :  فلو قالالمؤجل لیس من حقھا أن تمتنع بسببھ،

أنا ال أمكنك من نفسي حتى تدفع لي : ًحتى یدفع لھا المؤجل؛ ألن المؤجل إلى أجل، وبناء على ذلك ال تمتنع إال إذا اشترطت وقالت لھ
ذه السنة، والعشرة الثانیة في السنة القادمة، والعشرة الثالثة في السنة الثالثة، فمعناه أنھ سیكون أدفع لك عشرة ھ: ًإذا: ًالصداق كامال، فقال

وھذا على حسب ما یتفق علیھ الزوجان؛ ألنھم إذا تراضوا على شيء وتم العقد على اشتراط شرٍط ال یعارض . الدخول بعد السنة الثالثة
  .الشرع وال یناقضھ، وجب الوفاء بھ
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 م امتناع المرأة بعد تسلیمھا نفسھاحك
 
 

في ھذه الحالة، وھي أن یكون لھا استحقاق في ) فإن سلمت نفسھا: (أي] ًفإن سلمت نفسھا طوعا ثم أرادت المنع لم تملك: [قال رحمھ هللا
ن، فسلمت نفسھا لھ على أساس أنھ لیس عندي إال عشرو: ادفع المھر، قال: مھرك ثالثون، فاتفقا على ذلك، فقیل لھ: المھر المعجل، فقال لھا

دفع ثلثي المھر، فلما سلمت نفسھا أو مكنتھ من نفسھا أرادت أن ترجع، فھنا سقط حقھا في الرجوع، ووجب علیھا أن تبقى في بیت الزوجیة، 
ن حقھا أن تؤخر، فقد دل ھذا فإذا مكنت زوجھا من نفسھا مع أن م. ًأنھا لو امتنعت تكون ناشزا ویسقط حقھا في النفقة: وفائدة إسقاط حقھا

الفعل على الرضا بالتأخیر والرضا بإسقاط حقھا، فإذا أسقطت الحق فلیس من حقھا أن ترجع عن ھذا اإلسقاط؛ ألن حقوق المقابلة ال یملك 
  .اإلنسان الرجوع فیھا

 
 
 
 

 إعسار الزوج بالنفقة
 
 

العسر ضد الیسر، وعسر النفقة أن ال تتیسر ]  أو المسكن، فلھا فسخ النكاحوإذا أعسر بنفقة القوت أو الكسوة أو ببعضھا: [قال رحمھ هللا
ًأن ال یجد شیئا، وھو حال الفقیر، فال یجد شیئا لھ وال لزوجتھ: الصورة األولى: لإلنسان، ویكون عسر النفقة على صورتین : والحالة الثانیة. ً

  .أن یجد بعض النفقات، ویجد بعض القوت الذي ال یسد الكفایة
 

 خیار الفسخ للمرأة في حال إعسار الزوج بالنفقة
 
 

اإلعسار في النفقات یوجب الخیار : فإذا أعسر ولم یقم بواجب النفقة على الزوجة فإنھ اختلف العلماء رحمھم هللا فیھ، من أھل العلم من یقول
 فإن من حقھا أن تطلب فسخ النكاح، ومعنى - علیھا لعذر لم ینفق : أي-ًللزوجات، فالزوجة إذا حبسھا زوجھا ولم ینفق علیھا ولو كان فقیرا 

ال : ومن أھل العلم من قال .أنھا تخیر بین أن تستمر وتصبر حتى یأتي هللا بالفرج، وبین أن تفارق الزوج، وحینئٍذ یفسخ النكاح بینھما: الخیار
إن أصول الشریعة دالة على دفع الضرر، وال یمكن : فقة قالواٌإن الخیار ثابت في اإلعسار في الن: والذین قالوا. خیار في اإلعسار بالنفقة

للحیاة الزوجیة أن تكون حیاة زوجیة والمرأة معذبة في عصمة الرجل، وال یمكن أن تقوم المرأة بحقوق الرجل والرجل ال یقوم بحقوقھا في 
 -خاصة إذا كان عندھا أوالد-ً إذا أعسرت ولم تجد طعاما النفقات، وھذا تكلیف بما ال یطاق؛ لما فیھ من الحرج والمشقة، ومعلوم أن المرأة

إذا كانت : وقالوا. إن اإلعسار یوجب ثبوت الخیار: ربما تعرضت للحرام ألجلھم، وتعرضت للضرر في دینھا وفي عرضھا، ومن ھنا قالوا
 باب أولى في عیوب النفقة؛ ألن النفقة الشریعة أعطت المرأة حق الخیار في عیوٍب تكون في الزوج، مثل عیوب الجماع إذا طرأت، فمن

ًأعظم ضررا وأشد خطرا من عیوب النكاح، فمن ھنا قالوا  إن شئت: یثبت الخیار للمرأة، ونقول لھا إذا أعسر زوجھا ولم ینفق علیھا: ً
ا ھذا، ھل تستطیع أن ی: صبرت وإن شئت طلبت فسخ النكاح، فإن اختارت فسخ النكاح ورفعت األمر للقاضي فإنھ یوقف الزوج ویقول لھ

والذین . ال أستطیع، ثبت عند القاضي إعساره وعدم قیامھ بحق نفقة زوجتھ، فحینئٍذ یحكم بفسخ النكاح بینھما: تنفق على زوجك؟ فإن قال
دة الحاجة ما كان علیھ الصحابة رضوان هللا علیھم من ش: إن الخیار ال یثبت باإلعسار یحتجون باألحادیث الصحیحة التي منھا: یقولون

والفاقة، حتى أن فاطمة رضي هللا عنھا زوجة علي وبنت رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم، جاءت تشتكي إلى رسول هللا من شدة ما تجد، 
 أن فھذا یدل على: قالوا. وكان رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم مع أمھات المؤمنین یمر علیھ الشھر والشھران والثالثة وما یوقد في بیتھ نار

ّإذا لم تصبر المرأة، وأمھات المؤمنین كن : والحقیقة أن ھذا االستدالل محل نظر؛ ألن فقھ المسألة. اإلعسار في النفقة ال یوجب الخیار
صابرات راضیات؛ لذلك خیرھن رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم بین الدنیا وبین اآلخرة، فاخترن ما عند هللا سبحانھ وتعالى والرضا برسول 

َفالحقیقة أن االستدالل بھذه النصوص محل نظر؛ ألن الزوجات راضیات، ومحل الكالم إذا لم ترض الزوجة .  صلى هللا علیھ وسلمهللا
أنا ال أستطیع، وھذا شيء أحمل فیھ ما ال أطیق؛ فأصول الشریعة في الداللة تقتضي ثبوت ھذا النوع من الخیار، وھذا ھو القول : وقالت

إما أن تنفق علیھا بالمعروف؛ ألن هللا : أن الزوج إذا افتقر واشتد أمره حتى حبس عن المرأة نفقتھا؛ فإننا نقول لھ:  تعالىالصحیح إن شاء هللا
أمرك بالعشرة بالمعروف، وإما أن تسرحھا بإحسان، وال نستطیع أن نقول للمرأة إنھا ملزمة بشرع هللا عز وجل أن تبقى على ھذه الحال 

ترجح القول القائل بأن الخیار یثبت : ًا قوتھا وال قوت أوالدھا؛ فھذا ال شك أنھ مخالف ألصول الشریعة، وبناء على ذلكالتي ال تجد فیھ
وأما إذا صبرت المرأة فال شك أن ھذا أفضل وأكمل، ما لم تخش على دینھا، أو على عرضھا، فإذا خافت . للزوجة إذا أعسر الزوج بالنفقات

ًیس بیدھا فال یكلف هللا نفسا إال وسعھا، لكن من حیث األصل صبرھا وتحملھا واحتسابھا لألجر عند ربھا ال شك أنھ الفتنة ووجدت أن ھذا ل
ًفإن مع الُعْسر ُیْسرا : ألن هللا یقول) ٌلن یغلب عسر یسرین(أعظم، وهللا تعالى یجعل مع العسر یسرا، فمن ھنا  ِ ْ َ َ َّ ِ ًإن مع الُعْسر ُیْسرا * َ ِ ْ َ َ َّ ِ
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وشھد هللا جل وعال أنھ ال یكون عسر إال معھ یسر، وكرر إثبات ھذا الیسر مرتین، فصار العسر في اآلیة األولى والثانیة ]. 6- 5:الشرح[
ألن هللا شھد بالیسر، فإذا صبرت ) ٌلن یغلب عسر یسرین: (ًواحدا، والیسر الذي شھد هللا بھ مرتین، فمن ھنا قال النبي صلى هللا علیھ وسلم

، وأما إذا طالبت بحقھا فلھا حق الفسخالمرأة وا   .حتسبت فالحمد 
 
 
 
 

 تخییر المرأة عند إعسار الزوج بالكسوة
 
 
: اكس زوجتك، فقال: رجل عنده القوت ولیس عنده المال الذي یشتري بھ الكسوة، فقلنا لھ: ًبأن یطعمھا ولكن ال یكسیھا، مثال] أو الكسوة]

أنت بالخیار، فإن تضررھا بالعري وتضررھا بعدم الكسوة قد یوجب لھا الحرج، وقد : لحالة نقول للمرأةلیس عندي ما أكسوھا بھ، ففي ھذه ا
ًیكون بالغا، مع أنھ قد یعرضھا للحرام كما ال یخفى، وقد یضرھا؛ ألن كسوة الشتاء تحتاجھا لصالح نفسھا، فإذا كان ال یكسوھا وبقیت على 

ًفي صیفھا وتضررت في شتائھا، وھذا ال شك أن فیھ حرجا وفیھ ضیقا على المرأة، وهللا عز كسوة واحدة أو على كسوة بالیة، تضررت  ً
ٍوما جعل علْیكم في الدین مْن حرج : وجل یقول َ َ َ َ َ َ َ َِ ِِ ِّ ْ ُ لیس في حكم هللا وال في شرع هللا الحرج والضیق الذي ال یتحملھ اإلنسان، : أي] 78:الحج[َ

َ إن المرأة إذا لم تكس تعرضت للحرج، فلو قلنا:ومن ھنا نقول. أو یوجب لھ العنت ْ ًاصبري، صار أمرا بالحرج، وھذا لیس من حكم هللا : لھا ُ
سواء أعسر في : اإلعسار یثبت في القوت وفي الكسوة، أي: عز وجل، ولذلك الذین قالوا بثبوت الخیار في اإلعسار منھم من فصل فقال

  .ضرر بھماالقوت، أو أعسر في الكسوة؛ ألن الزوجة تت
 
 
 
 

 تخییر المرأة عند إعسار الزوج ببعض النفقة
 
 
إما إعسار كلي بأن ال یجد النفقة، أو إعسار جزئي وھو الذي یجد بعض النفقة، فالمرأة تتضرر : اإلعسار على صورتین: قلنا] أو ببعضھا]

لیس عندي إال نصف طعامك، أو نصف :  یجد إال نصفھ، وقال قوتھا من الطعام ال- ًمثال-بعدم وجود النفقة التي تحصل بھا الكفایة، فإذا كان 
أنھ یكسوھا في الصیف وال یكسوھا في الشتاء، على القول : ولو أنھ كساھا بعض الكسوة ال كل الكسوة، أي. ٌما یكفیك وأوالدك، فإنھ إعسار

أكسوك في الشتاء ولكن ال أستطیع كسوة : ل لھاكسوة في الصیف والشتاء؛ فإن كسوة الصیف تضرھا في الشتاء، وإن قا: بأن لھا كسوتین
ًالصیف، فإن لباس الشتاء ال یمكن لباسھ في الصیف، فھذا فیھ ضرر على المرأة، وحینئٍذ یثبت لھا الخیار في اإلعسار، سواء كان بكل ما 

ًأبیھا، أو مثال أخذھا وأسكنھا في  تًإني ال أجد لك مسكنا، وھي ساكنة في بی: بأن قال: أي] أو المسكن: [قولھ. یجب أو ببعض ما یجب
أن یضعھا في بستان أو في أرض : مثال اإلعسار بكل السكن. ًموضع عراء ال یعتبر مسكنا في العرف، فھو ملزم بأن یسكنھا بالمعروف

طلبت فسخ لك الخیار، إن شئت صبرت وإن شئت : ما عندي شيء حتى أسكنك في مسكن، فنقول لھا في ھذه الحالة: عراء ویقول لھا
إما أن تسكنھا بالمعروف ویكون لھا السكن الذي أمر هللا عز وجل بما ال حرج علیك فیھ وال مشقة، وإما أن تسرحھا : النكاح، ویقال لھ

لك أنھا بالخیار؛ ولذ: فیجب علیھا فسخ النكاح، أي: أنھ من حقھا، لكن ال نوجب علیھا، فھو ما قال: أي] فلھا فسخ النكاح: [قولھ. بإحسان
  .لھا أن تختار أحد األمرین إما أن تصبر وتحتسب، وإما أن تطالب بحقھا فتفسخ النكاح: ًسموه خیارا، یعني

 
 
 
 

 ما یلتحق باإلعسار بالنفقة من الصور
 
 

صورة من صور بین رحمھ هللا ] فإن غاب ولم یدع لھا نفقة وتعذر أخذھا من مالھ واستدانتھا علیھ فلھا الفسخ بإذن حاكم: [قال رحمھ هللا
اإلعسار الحكمي، فإنھ قد یعسر حقیقة، وقد یكون الحال والصورة صورة اإلعسار، مثل أن یسافر عنھا، أو یذھب إلى عمل في ضاحیة في 

الة في ھذه الح. المدینة، أو یخرج من البیت ویتركھا، فیغیب عنھا وال یترك لھا أي نفقة، وال تستطیع أن تستدین من أحد على حسابھ إن جاء
ًصار إعسارا في حكم امتناعھ ھو؛ ألن األصل یقتضي أنھ ال یغیب حتى یترك ألھلھ وولده قدر كفایتھم، وهللا أمره أن یتقیھ سبحانھ فیمن 
یعول، فإذا خرج وسافر وھو ال یبالي بزوجتھ، وال یعطیھا حقوق نفقتھا في الطعام، والكسوة، والسكن، ولم یترك لھا وألوالدھا ما یكفیھم، 

ھل بإمكانك أن تستدیني من أحد حتى إذا حضر الزوج یطالب برد ھذا الدین : فحینئٍذ فصل بعض العلماء واختاره المصنف، أنھ یقال لھا
نعم، لزمھا أن تستدین، ولیس من حقھا أن تطالب بالفسخ؛ ألن األصل بقاء العقد، واألصل بقاء العصمة، والزوج قد : وقضائھ عنك؟ إن قالت
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ًفإذا أمكن أن تستدین فإنھ ال یبقى إال ھذا الخیار، وأما إذا تعذر علیھا بأن یكون زوجھا غریبا، .  ال یتمكن معھا من إرسال النفقةتأتیھ ظروف
ًأو أھلھا فقراء ولیس عندھم مال، أو ال تعرف أحدا یدینھا، أو الناس الذین تعرفھم فیھم شح وبخل فال تتمكن من االستدانة، فال الزوج ترك 

 النفقة، ولم تتمكن من االستدانة، ولیس عندھا مال تنفق، ففي ھذه الحالة یثبت الخیار لھا في قول طائفة كما اختاره المصنف رحمھ هللا؛ لھا
فال فرق، فكما أن الزوج لو : قالوا. ألن ھذا في الضرر كاإلعسار في النفقة؛ ألنھا تعرضت لنفس الحالة التي تعرضت لھا في حال وجوده

ًضرا وحصل لھا ما حصل من الضرر، فإن من حقھا أن تطلب الفسخ، فكذلك لو غاب، وھو الذي فرط، وھو الذي ضیع حقھ؛ ألنھ كان حا
كان المنبغي أن یحتاط بترك حقھا وحق أوالدھا ونفقتھا ونفقة من یعول، فلما ترك ذلك لزمھ حكم الشرع بالفسخ، ھذا بالنسبة لحالة غیابھ 

  . أن تتمكن المرأة من األخذ على سبیل الدین، سواء من مالھا أو من قرابتھا أو ممن تعرفدون أن یترك نفقة ودون
 
 
 
 

 األسئلة
 
 
 
 

 حكم التضییق على المرأة في النفقة إذا كانت تجعلھا في الحرام
 
 

ھذا السؤال في الحقیقة : لیھا؟ الجوابإذا كانت المرأة تنفق ما یعطیھا زوجھا من النفقة فیما حرم هللا، فھل یجب أو یجوز التضییق ع: السؤال
ًیتأتى فیما إذا أعطاھا المال نقدا، بحیث تتمكن من شراء المحرمات، وإذا أعطاھا المال نقدا من أجل أن تشتري طعامھا وتشتري كسوتھا،  ً

ًوھذا یستطیع أن یشتریھ بنفسھ، وإذا رأى أنھا تسرف إسرافا زائدا عن الحد فإنھ یتابعھا، ألن بعض ا إلسراف قد یسكت عنھ اإلنسان من باب ً
لكن إذا أنفقت المال الذي یعطیھ لھا وألوالدھا في شراء . الكمالیات التي لیس فیھا الحرام، فھذا یمكن أن یغض النظر عنھ ویتسامح فیھ

سھ لیختار لھا، أو یذھب معھا المحرمات فإنھ یجب علیھ في ھذه الحالة أن یقوم بشراء طعامھا، ویوكل من یشتري لھا كسوتھا، أو یذھب بنف
لكي تشتري ما ترید من الكسوة التي لھا وألمثالھا بالمعروف، وال یمكنھا من المال إذا كانت تعصي هللا عز وجل بھ أو تشتري بھ 

ًیا أیھا الذین آمنوا قوا أنفسكم وأْھلیكم نارا : ٌالمحرمات، وھذا واجب علیھ، قال تعالى َ ْ ُْ ُ ُ ُ ُِ ِ َُّ َ ََ َ َ َ َ فالواجب علیھ أن یقي زوجھ من نار هللا ] 6:تحریمال[ََّ
  .عز وجل ومن سخطھ وغضبھ، وهللا تعالى أعلم

 
 
 
 

 حكم القول بأن نسك اإلفراد منسوخ
 
 

یستدل بعض العلماء بھذا الحدیث على أنھ ال یجوز إال ) دخلت العمرة في الحج إلى یوم القیامة: (یقول النبي صلى هللا علیھ وسلم : السؤال
ھذا القول شاذ عند العلماء، قال بھ حبر األمة وترجمان القرآن عبد هللا بن عباس : ك القران والتمتع، ومنع نسك اإلفراد فما الحكم؟ الجوابنس

وخالفھ جمھرة أصحاب رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم، وخالفھ األئمة المأمور باتباعھم من الخلفاء الراشدین، فإن أبا بكر وعمر وعثمان 
ضي هللا عنھم في أكثر من خمس وعشرین سنة مدة خالفتھم الراشدة كلھا ما حجوا إال مفردین بالحج، وھذا بعد وفاة رسول هللا صلى هللا ر

ٌعلیھ وسلم، فالقول بأن اإلفراد منسوخ قول ضعیف ال عمل علیھ عند أھل العلم رحمھم هللا، وإنما اختاره أفراد من العلماء، لكن النصوص 
ثبت في الصحیح عن رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم من حدیث عائشة رضي هللا عنھا أنھ لما أتى ذا الحلیفة قال علیھ الصالة : ًأوال: واضحة
ثم أمر علیھ الصالة ) ٍمن أراد منكم أن یھل بحج فلیھل، ومن أراد منكم أن یھل بعمرة فلیھل، ومن أراد أن یھل بحج وعمرة فلیھل: (والسالم

من لم یسق الھدي أن یفسخ حجھ بعمرة، فھذا الفسخ المراد بھ بیان مشروعیة العمرة في أشھر الحج، ولیس بیان لزوم أن یكون والسالم 
متعتان ال تصلح  : (-وھم الصحابة الذین ھم أعلم بالتنزیل- ًالنسك في الحج تمتعا، وفرق بین المسألتین، ولذلك قال أبو ذر في صحیح مسلم 

فھذا اإللزام فھمھ ابن . اإللزام بفسخ الحج بالعمرة: یعني) متعة النساء ومتعة الحج: اب رسول هللا صلى هللا علیھ وسلمإال لنا معشر أصح
ًعباس مطلقا، وكان ابن عباس رضي هللا عنھ من صغار الصحابة وانفرد بالقول بحل المتعة، وانفرد بمسائل معروفة من ربا الفضل ونحوه، 

ولكن ال یؤخذ بقولھ إذا خالف من ھو أعلم منھ، وقد قرر ھذه القاعدة بنفسھ، ففي الصحیحین عنھ لما أفتى بربا الفضل ولھ جاللة قدره وعلمھ 
أیأكل الناس الربا بقولك؟ أھذا الذي تقول بھ وتفتي بھ شيء وجدتھ في كتاب هللا، أو ! أال تتقي هللا؟! یا ابن عم رسول هللا: (قال أبو سعید 

 وأما سنة رسول هللا صلى هللا - لیس فیھ نص یدل على ربا الفضل: أي-أما كتاب هللا فال : هللا صلى هللا علیھ وسلم؟ فقالشيء في سنة رسول 
ھكذا ال یعرف الفضل إال أھلھ، وھذه مسألة واضحة جلیة، جماھیر سلفنا ). علیھ وسلم فأنتم أعلم بسنة رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم مني

ھم هللا من الصحابة والتابعین وكبار أصحاب رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم ممن كان یعتمد علیھم في العمل والفتوى ال الصالح واألئمة رحم
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یحجون إال مفردین، وھم الخلفاء الراشدون، وعلي رضي هللا عنھ لما رأى الناس قد یظنون أن المتعة ال تحل أھل بھا وصاح بالعمرة لكي 
ًن یقولون باإلفراد دائما مصیبون، وال الذین یقولون بالتمتع مطلقا مصیبون بحیث یلزمون بھ الناس؛ إنما العدل فال الذی. یرد على العكس ً

الذي ینبغي القول بھ أنھا أنساك ثالثة خیر الناس بینھا، وأن الشریعة أرادت أن ترد على أھل الجاھلیة في بدعتھم حینما كانوا یمنعون من 
إذا برأ : كانوا یقولون: (ذلك قال ابن عباس رضي هللا عنھ وھو الذي أفتى بھذه الفتوى كما في صحیح البخاريالعمرة في أشھر الحج؛ ول

فمنعوا من العمرة في أشھر الحج، وكانوا یرون أن من أفجر الفجور أن یأتي ) الدبر وعفا األثر وانسلخ صفر فقد حلت العمرة لمن اعتمر
الفھم الشرع وأمر رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم أن یأمر أصحابھ من لم یسق الھدي أن یتحلل الشخص بعمرة في أشھر الحج؛ ولذلك خ

إذا طاف بالبیت وسعى بین الصفى والمروة ولیس معھ ھدي فقد حل : وأما مسألة أن اإلفراد منسوخ فھذا قول شاذ، یقولون. ویجعلھا عمرة
حیح عن عروة بن مضرس رضي هللا عنھ وأرضاه، وكان ھذا الحدیث لیلة عید شاء أو أبى، ھذا قول شاذ؛ ولذلك ثبت في الحدیث الص

أقبلت من جبل طي، ! یا رسول هللا: (النحر، وھذا الصحابي رضي هللا عنھ أتى إلى رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم وھو في المشعر، فقال
ًأكللت راحلتي، وأتعبت نفسي، ما تركت جبال وال شعبا إال وقفت علیھ، ف من صلى صالتنا ھذه، ووقف موقفنا ھذا، : قال صلى هللا علیھ وسلمً

ًفھذا نص واضح على أن اإلفراد ال زال باقیا، وھذا الحدیث متأخر عن األمر ). ٍوكان قد أتى عرفات أي ساعة من لیل أو نھار، فقد تم حجھ
وأما قولھ علیھ الصالة . رضي هللا عنھ خاص بتلك السنةبفسخ الحج بالعمرة، ولذلك فالصحیح أن إیجاب الفسخ الذي یقول بھ ابن عباس 

أي أنھ یجوز فعل العمرة في أشھر الحج، حتى ال یظن أن ذلك خاص بتلك السنة فیعود الناس إلى عادة ) دخلت العمرة في الحج: (والسالم
حادیث التي دلت على أن العمرة دخلت في ومن ھنا فاألحادیث واضحة في داللتھا، فینبغي أن یحمل كل نص على داللتھ، فاأل. الجاھلیة

الحج، معناھا أنھا دخلت في أشھر الحج فحل وقوعھا في أشھر الحج؛ ألنھا لھا سبب، ولیس المراد أنھ ال یمكن أن یأتي اإلنسان بحج منفرد 
سبر سیرة النبي صلى هللا علیھ وسلم وأنھ البد أن یكون معھ عمرة إما قران أو تمتع، ألنھ البد من ربط السنة القولیة بالسنة الفعلیة، و

فإذا كان أئمة الصحابة رضوان هللا علیھم . واألحوال التي قیلت فیھا النصوص حتى تفسر النصوص كما وردت، وتربط بفھم السلف الصالح
عمل بذلك، وال شك أن والخلفاء الراشدون من بعدھم قد فھموا ذلك وفسروا ألصحاب رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم وغیرھم، فالواجب ال

ًالقول ببقاء نسك اإلفراد نسكا شرعیا یخیر المنسك فیھ ھو األرجح، ولذلك اختار شیخ اإلسالم رحمھ هللا أن األفضل للشخص إذا أمكنھ أن  ً
ًضل لھ القران تأسیا ٍیأتي بالعمرة بسفر مستقل والحج بسفر مستقل، فاألفضل لھ أن یفرد، وأما إذا أمكنھ أن یسوق الھدي معھ من بلده فاألف

ٍوإن كان كما ھو حال كثیر من الحجاج الذین یأتون من الخارج ویصعب علیھم اإلتیان للعمرة بسفر مستقل، . بالرسول صلى هللا علیھ وسلم
علیھ وسلم، فاألفضل لھم التمتع، ھذا من أفضل األقوال في الجمع بین األنساك الثالثة؛ ألنھ جمع النصوص الواردة عن النبي صلى هللا 

: ًفإن عمر بن الخطاب وعلیا رضي هللا عنھما وھما أعلم بكتاب هللا كانا یقوالن في قولھ تعالى. ًوجمع أیضا بین اآلثار الواردة عن الصحابة
ِوأتموا الحج والُعْمرة   َِّ َ َ َ َ َْ َّْ ُّ ِ ًستقال وللعمرة سفرا مستقال، فھذا ًتنشئ للحج سفرا م: أي) إتمامھما أن تحرم بھما من دویرة أھلك] (196:البقرة[َ ًً

ِوأتموا الحج والُعْمرة  : إن األمر بالفسخ معارض للقرآن، ألن القرآن یقول: ثم قول ابن عباس كما یقولون. أعظم لألجر وأتم للحج والعمرة َِّ َ َ َ َ َْ َّْ ُّ ِ َ
ًإذا أحرمتم بحج أو أحرمتم بعمرة فأتموھا، سواء وقعتا مجت: أي] 196:البقرة[ معتین أو منفردتین؛ وھذه اآلیة تدل على لزوم إتمامھ ٍ

ولذلك قضى أبو ھریرة وجابر بن عبد هللا وابن عمر رضي هللا عنھم . یجب علیھ أن یتمھ مع الفساد باإلجماع، حتى أن الحج لو فسد
 فإن الرجل لما جامع زوجتھ قبل :وأصحاب رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم بوجوب إتمام الحج الفاسد، وعمر رضي هللا عنھ قضى بذلك

افسخ حجك : فنسك الحج ال یقال بوجوب فسخھ لكن ممكن أن نقول لإلنسان. عرفة أمره رضي هللا عنھ أن یمضي في نسكھ الفاسد وأن یتمھ
افسخ حجك : بیتجاء الحج، فنقول لھ قبل أن یطوف بال: ًبعمرة وارجع بحجة وعمرة فھذا خیر لك وأفضل، ولیس ھناك مانع من ذلك، مثال

ًبعمرة حتى تصیب العمرة مع الحج وتصبح متمتعا وتنال فضیلة التمتع، ولیس ھناك بأس في ھذا، لكن ھذا على سبیل الفضیلة ال على سبیل 
  .الفریضة، وفرق بین اإللزام وبین التخییر، وهللا تعالى أعلم

 
 
 
 

 الفرق بین بیع التورق والتقسیط
 
 

أن اإلنسان یرید المال، : من الورق، أي: التورق: و التورق، وھل ھو نفس بیع التقسیط، وما حكمھ؟ الجوابفضیلة الشیخ ما ھ: السؤال
ًفیشتري السلعة وھو ال یریدھا، ولكنھ یرید أن یبیعھا من أجل أن یسدد دینا أو یتزوج، أو یبني بیتا، فھو یرید ماال ولیس ھناك أحد یسلفھ ھذا  ً ً

ًین ألفا مقسطة، ثم باعھا نقدا، قالواالمال، فاشترى سیارة بعشر ًفجمھور العلماء على أن من اشترى سیارة أو اشترى عینا . إنھ یرید الورق: ً
ٍمؤجلة، ثم باعھا معجلة بالنقد لغیر الذي اشترى منھ، كأن تأخذھا من معرض ثم تبیعھا على معرض أو على مشتر ثان؛ فال بأس في ذلك  ٍ

َوأحل هللا البْیع :  قولھ تعالىوالدلیل على ذلك ھو. وال حرج َ َ َْ ُ َّ َّ فإنك لو اشتریت السیارة بالتقسیط بمائة ألف، فإنھ یجوز بیع ] 275:البقرة[َ
ًشرعیا تملكھ بھ وقیمة السیارة حاضرة بتسعین ألفا، قالوا ًالتقسیط وال حرج فیھ إلى أجل، فھذا بیع صحیح، ثم إذا بعتھا على یٍد ثانیة بیعا ً :

أما كونك تدفع الزیادة في األجل لزیادة األجل فھذا أقره النبي صلى هللا علیھ وسلم في حدیث عبد . تملك ھذه التسعین وال بأسیجوز لك أن 
ألن ) أمرني رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم أن آخذ البعیر بالبعیرین إلى إبل الصدقة: (هللا بن عمرو بن العاص رضي هللا عنھ وعن أبیھ قال

ل بھ ربا؛ ألنھ من المعدودات، والربا ھو في المكیالت والموزونات، فأمره أن یأخذ البعیر بالبعیرین إلى إبل الصدقة؛ ألنھ علیھ ھذا ما یحص
الصالة والسالم كانت تأتي علیھ الغزوة فجأة ولیس عنده ظھر یركبھ، فیأمر عبد هللا بن عمرو أن یستدین للجیش، فیأخذ مائة بعیر بمائتین 

إلى أجل، وھو أن یأتي الناس بصدقاتھم فتقضى ھذه : أي) أمرني أن آخذ البعیر بالبعیرین إلى إبل الصدقة(ب البعیر بعیرین لیرد لصاح
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ًالدیون، فدل ھذا الحدیث على أن قیمة النقد لیست كقیمة المؤجل قد جعل هللا لكلِّ شْيء قدرا  ْ َْ َ ٍَ ُ ِ ُ َّ َ َ جل بـ فإذا كانت السیارة قیمتھا إلى أ] 3:الطالق[َ
لكن المحظور . ألف فال بأس وال حرج، ھذا بیع شرعي، فقد أحل هللا بیع المؤجل كما أحل المعجل ما لم یدخلھ الغرر] 100[ًألفا أو بـ ] 90[

 أنھ ًأن تبیع لنفس المعرض؛ ألنھ لو باع لنفس المعرض الذي اشترى منھ بمائة إلى آخر السنة القادمة، فباعھا نقدا بتسعین أصبحت الحقیقة
إذا تبایعتم : (إلى أجل، وھو بیع العینة الذي حرمھ العلماء وھو قول الجمھور، لقول النبي علیھ الصالة والسالم] 100[ًنقدا مقابل ] 90[بیع 

مسألة العینة، فالمقصود أن التورق غیر ) ًبالعینة واتبعتم أذناب البقر، وتركتم الجھاد، سلط هللا علیكم ذال ال ینزعھ عنكم حتى تراجعوا دینكم
ٍالعینة یبیع لنفس المعرض الذي أخذ منھ، لكن التورق یبیع لشخص آخر، فإذا باع لشخص آخر فالجمھور على أن ھذا لیس بھ بأس، وأنھ ال 

ا، إن ھذا الشخص یرید المال، فأصبح كأنھ أخذ مائة حاضرة بمائة إلى أجل، وھذا عین الرب: وشدد فیھا بعض العلماء فقالوا. حرج علیھ
إذا كانت : ثم قالوا لھم. فردوا علیھم بأنھ یصیر عین الربا لو كانت الید واحدة، ولكن أخذ من شخص وأعطى لشخص آخر ھذا لیس بربا

ھذا مقصوده : العلة في التحریم عندكم أنھ اشترى بمائة إلى أجل وباع بمائة حاضرة لحرمت بیوع التجار؛ ألنھم ھنا یقولون في التورق
والتجار مقصودھم األموال ولیس مقصودھم السلع؛ ألن التاجر حینما یشتري عشر سیارات ما یرید إال :  مقصوده السلعة، فنقولالمال، ولیس

ًأن الملیون التي دفعھا في العشر ترجع لھ ملیونا ونصفا، وھذا ال یشك فیھ أحد، فھي حالل على الغني حرام على الفقیر الذي جاءه ظرف ً !!
 الصورة عكسیة، الغني یشتري بملیون ویربح ملیونین ویتأخر في بیعھا حتى تنفد، والفقیر اشترى إلى أجل فلیس برابح بل ما یمكن ھذا؛ ألن

تحریم ھذا، والعلة العقلیة التي ذكروھا منتقضة،  وبما أنھ لیس ھناك نص یدل على. ھو خاسر عكس الغني؛ ألنھ سیدفع مائة ویأخذ تسعین
لیس ھناك تاجر یشتري سلعة وھو یرید السلعة، فحینما تدخل بمال :  ھذا مقصوده المال ولیس مقصوده التجارة، قلنا:فإنھم إذا كانوا یقولون

وعلى . ًفي التجارة، أو تدخل في معرض سیارات، أو تدخل في شراء القماش أو أي شيء ترید أن تتاجر فیھ تدفع أمواال وأنت ترید المال
ً قول جمھور العلماء رحمھم هللا، ولذلك شیخ اإلسالم رحمھ هللا لما اختار ھذا القول روجع كثیرا في كل حال الذي یظھر جواز ھذا وصحة

با : ھذه المسألة؛ ألن الحقیقة أن القول بجوازھا یؤیده عموم النص َوأحل هللا البْیع وحرم الرِّ َ َ َ َ َ ََ َّ َّْ ُ َّ ٌفإنھ أصل في حل البیع حتى یدل ] 275:البقرة[َ
ًوكذلك أیضا العلة التي جعلوھا موجبة للفساد منتقضة، بدلیل أنھم یبیحون للتاجر أن یشتري وقصده المال، غیر أن . ریمھالدلیل على تح

وأما بیع . التاجر ربح وصاحب الدین غرم، فاألول غنم والثاني غرم، وعلى كل حال الذي یظھر جواز ھذه الصورة وأنھ ال بأس بھا
وبیع التقسیط یقوم على أن .  ولكن ھناك صور محرمة، ووجود الصور المحرمة ال تقتضي تحریم البیع نفسھٌفالتقسیط بیع مشروع،: التقسیط

ًتشتري شیئا وتدفع قیمتھ أقساطا بزیادة، ففیھ أمران فأما الزیادة . الزیادة على قیمة السلعة لقاء األجل: تقسیط الدفعات، والثاني: األمر األول: ً
إن : ٌیھا حدیث عبد هللا بن عمرو بن العاص ، وھو دال على جواز مثل ھذا لقاء األجل؛ إنما المحرم أن یقول لھعلى السلعة لقاء األجل فف

أخذتھا ودفعت األقساط في سنة فھي بمائة ألف، وإن دفعتھا في سنتین فمائة وخمسون، فیخرج من عنده ولم یحدد ھل ھي إلى سنة أو سنتین 
الذي كان من ربا ) زد وتأجل(مكن أن یعجز في السنة األولى فیختار التأخیر للثانیة وھذا عین الربا، وھو أو ثالث، فھذا عین الربا؛ ألنھ ی

ًكل شھر یدفع قسطا، فإذا الزیادة لقاء  الجاھلیة، لكن التقسیط الموجود والشائع في أكثر صوره خاصة عندنا ھنا أن الشخص یأخذ بمائة ألف ً
ببعیرین، : فإن تأخرت فثالثة أبعرة، إنما قال: ًإذا كان باتا، ألنھ ما قال) بعیر ببعیرین( عمرو بن العاص األجل مشروعة لحدیث عبد هللا بن

ًبقیت قضیة كون المال أقساطا فھذا فیھ حدیث صحیح، وھو حدیث . وھذا الذي یسمونھ الجزم والبت، فإن كان التقسیط على البت فال إشكال
 هللا عنھا لما جاءت إلى عائشة في قصة أھلھا لما كاتبوھا وعجزت عن أقساط الكتابة، فنفس عقد عائشة في الصحیحین، فإن بریرة رضي

 مكاتبة بین العبد والسید - الكتابة: أي-الكتابة أقساط مؤجلة، وقد أحل هللا عز وجل الكتابة في كتابھ وسنة الرسول صلى هللا علیھ وسلم، وھي 
ً وجود األجل في التقسیط ال یمنع شرعا ألن لھ نظیرا من نظیرهً:قائمة على بیع األجل باألقساط، فإذا ووجود الزیادة لقاء األجل ال یمنع، . ً

، %5، أو % 10القیمة اإلجمالیة أو  من% 6ًھي لك مؤجال على أن تدفع لقاء تأخیر كل سنة من القیمة الحقیقیة : إنما الممنوع أن یقول لھ
م أنھ سینتھي في السنة األولى، ولذلك تجد بعض الناس واثق من نفسھ أنھ سیسدد في السنة األولى فھذا عین الربا وال یجوز، حتى ولو عل

ال، رضاك بالعقد كفعلك لھ؛ ألن كتابة ھذا الربا فیھ اللعنة، وحینما رضي بھ فإنھ ملزم بھ، والراضي بھ : ًإذا ال أقع في الربا، نقول: ویقول
وعلى كل حال فبیع التقسیط لیس من البیوع المحرمة للوجوه التي ذكرناھا من دلیل الكتاب . یؤكل الرباًیعتبر شریكا لصاحبھ في اإلثم؛ ألنھ 

  .والسنة، وهللا تعالى أعلم
 
 
 
 

 حكم أداء تحیة المسجد وقت األذان یوم الجمعة
 
 

ن تحیة المسجد أو أستمع إلى المؤذن وأصلي دخلت المسجد یوم الجمعة والمؤذن یؤذن األذان الثاني، فھل أصلي ركعتی: یقول السائل: السؤال
في الحقیقة إذا استمعت للمؤذن األذان الثاني سیفوتك شيء من الخطبة، وعند العلماء ھذه المسألة تعتبر من : بعده أثناء خطبة اإلمام؟ الجواب

من أولھا ومتابعة األذان، وذكر الخطبة مسائل االزدحام، فعندھم مسائل یسمونھا مسائل االزدحام، حیث ازدحم عندنا االستماع للخطبة 
واجب؛ ألنھ أمر باإلنصات لھ، فھو في مقام الواجبات، ولذلك أمر باإلنصات لھ وعدم االنشغال عنھ، بخالف اإلنصات للمؤذن فإنھ في 

ِالرغائب، فاألول بمنزلة الواجبات المؤكدة وھو المقصود من السعي إلى الجمعة فاْسعْوا إلى ذكر هللا َّ ِ ْ ِ َ ِ َ إضافة إلى أن التردید ]. 9:الجمعة[ َ
وراء المؤذن من جنس العبادات واستماع الخطبة من جنس العلم، والعلم أشرف من العبادة، فمن ھذه األوجھ اختار جمع من العلماء وكان 

 النافلة، وھناك قول عند بعض العلماء اختیار الوالد رحمة هللا علیھ أنھ یصلي وال یردد وراء المؤذن، ھذا كلھ على القول بأنھ ال یردد أثناء
ٌال یصلح فیھا شيء من كالم الناس وإنما : (أنھ لو أذن المؤذن وأنت في نافلة فإنك تردد معھ؛ ألنھ من الذكر، وقد قال صلى هللا علیھ وسلم
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نشغل؛ ألن النبي صلى هللا علیھ وسلم جعل لكن ھذا ضعیف، والصحیح أنھ ال ی. ھذا من ذكر هللا: فقالوا) ھو التسبیح وقراءة القرآن وذكر هللا
وعلى كل . ًأذكارا محددة، فینبغي أن ال یردد معھ، لكن یمكن أن یردد في نفسھ، وكما لو كان في بیت الخالء ونحو ذلك فإنھ یردد في نفسھ

  .حال أن تصلي تحیة المسجد ثم تنصت للجمعة أفضل وأكمل، وهللا تعالى أعلم
 
 
 
 

  ثالثة أشواط فقطحكم من اعتمر وسعى
 
 

ًلو أن شخصا اعتمر، وبعد الطواف سعى بین الصفا والمروة ثالثة أشواٍط فقط فما الحكم، ھل علیھ ذنب، أو اإلعادة مرة ثانیة؟ : السؤال
ز وجل فإن تعظیمھا ینبغي للمسلم أن یتقي هللا في فرائض هللا، الحج والعمرة أمر بإتمامھما وال یجوز التالعب بشعائر هللا ع: ًأوال: الجواب

ًوغالبا أن االستخفاف بشعائر هللا التي أمر هللا أن تعظم . من تقوى القلوب، وتضییعھا واالستخفاف بھا ال یؤمن على صاحبھ والعیاذ با
ن أھل بالحج أن وتركھا وعدم المباالة بھا، ھذا شيء یخشى على صاحبھ، وعواقبھ وخیمة؛ ألن هللا تعالى أمر من أھل بالعمرة أن یتمھا وم

ًعلى كل حال فیجب علیك أن ترجع وتتم سعیك، ونظرا ألنك سعیت ثالثة . یتمھ، إال ما استثناه هللا من اإلحصار وغیر ذلك مما یوجب الفسخ
ي التتابع أشواط ثم حصل الفاصل بین الشوط الثالث والرابع فقد انقطع التتابع، وعلیك أن تبدأ بالسعي من أولھ؛ ألنھ یشترط في صحة السع

ًوالمواالة، فإذا وقع الفاصل المؤثر كاألكل والشرب والخروج من المسعى فإنھ یجب علیك أن تستأنف وتبتدئ سعیا جدیدا، وعلى القول بأنھ  ً
 لكن لو كان قد وقع جماع من ھذا الشخص فإنھا قد فسدت عمرتھ؛ ألنھ لم. ال سعي إال بطواف تطوف طواف نافلة ثم بعد ذلك تسعى بعده

یتم ركن العمرة، وإذا وقع الجماع قبل الطواف بالبیت أو قبل السعي بین الصفا والمروة أو أثناء السعي قبل أن یتمھ فإنھ یحكم بفساد العمرة 
  .ولزوم إتمام الفاسد، ثم یقضي مكانھا عمرة وعلیھ دم

 
 
 
 

 ًحكم من صلى بالناس وھو محدث جاھال حدثھ ثم علم بعد الصالة
 
 

ا صلى اإلمام وھو على غیر طھارة ولم یتذكر إال بعد الصالة، فذكر للمأمومین أنھ صلى على غیر طھارة، فما حكم صالة اإلمام إذ: السؤال
ًھذه المسألة فیھا قوالن مشھوران للعلماء، جمھور العلماء على أن اإلمام إذا صلى بالناس ناسیا للطھارة أن صالة : والمأمومین؟ الجواب

یصلون : (، وذلك ألن النبي صلى هللا علیھ وسلم قال كما في الصحیح من حدیث أبي ھریرة رضي هللا عنھ عند البخاري المأمومین صحیحة
ٌإن من صلى وھو محدث فقد : فقالوا. صالتكم تامة صحیحة وعلیھم خطؤھم: ًفإذا) لكم فإن أصابوا فلكم ولھم، وإن أخطئوا فلكم وعلیھم

ءه فأتم األركان واستوفى الشروط وأتى بالصالة كما أمر فلھ صالتھ، وھذا ھو الصحیح، وفعل الصحابة أخطأ، فخطؤه علیھ، ومن صلى ورا
ًدال على ذلك فإن مالكا رحمھ هللا روى في الموطأ عن عمر بن الخطاب رضي هللا عنھ أنھ صلى بالناس الفجر، ثم انطلق إلى مزرعتھ 

ة أمیال إلى خمسة أمیال، فلما جلس على الساقیة بعد طلوع الشمس رأى أثر المني على بالجرف، وبین الجرف والمدینة ما ال یقل عن أربع
ثم اغتسل رضي هللا عنھ وأعاد الصالة ولم یأمر ) ما أراني إال احتلمت وصلیت وما اغتسلت: (فخذه رضي هللا عنھ، فقال رضي هللا عنھ

حیحة ما دام أنھ لم یتذكر أنھ محدث إال بعد سالمھ ولم یعلم المأمومون وھذا یدل على أن األصل أن صالة المأمومین ص. الناس باإلعادة
ًأما اإلمام فقول واحد أنھ یلزمھ أن یعید صالتھ، فلو صلى وھو یظن أنھ طاھر ثم تبین أنھ محدث حدثا أصغر أو أكبر وجب علیھ أن . بحدثھ ٌ

ال یقبل هللا صالة بغیر طھور، وال : ( حدیث أبي ھریرة واللفظ لـمسلم یتطھر كما أمره هللا، قال صلى هللا علیھ وسلم كما في الصحیحین من
  .ًوھذه الصالة بغیر طھور، وبناء على ذلك یلزمھ أن یتطھر كما أمره هللا، وأن یصلي على الوجھ المعتبر، وهللا تعالى أعلم) صدقة من غلول

 
 
 
 

 حكم بیع التماثیل للكفار
 
 

ًینحتون التماثیل ویبیعونھا للكفار بأثمان غالیة، ھل ھذا جائز؟ علما بأن ھذه التماثیل منھا ما ھو من ذوات النجارون في بعض البالد : السؤال
أال أبعثك على ما بعثني علیھ رسول هللا صلى هللا علیھ : (التماثیل محرمة، ولذلك قال علي رضي هللا عنھ لـأبي الھیاج: الجواب. األرواح

ًكسرتھ، وال صورة إال طمستھا، وال قبرا مشرفا إال سویتھًوسلم أن ال تدع تمثاال إال  وبیعھا محرم بإجماع . فدل على حرمة التماثیل) ً
إن هللا ورسولھ حرما بیع : (العلماء؛ ألن النبي صلى هللا علیھ وسلم قال كما في الصحیحین من حدیث جابر بن عبد هللا رضي هللا عنھما
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حرم بیع التماثیل ألنھا تفضي إلى أعظم الشرور، وھو الشرك با عز وجل؛ وتحریم بیعھا من تحریم و) المیتة والخمر والخنزیر واألصنام
والوسائل منھا ما ھو وسائل تفضي إلى المصالح، ومنھا وسائل تفضي إلى المفاسد، فھناك وسائل تفضي إلى . الوسائل المفضیة للمفاسد

المسجد، وركوبك السیارة من أجل أن تدرك الحج، ھذا وسیلة إلى طاعة وعبادة ركوبك السیارة من أجل أن تصلي في : المصالح مثل
وقربة، وكذلك قد تكون الوسیلة إلى شر وفساد، فالوسیلة إلى الحرام من الزنا وشرب الخمر والربا وغیر ذلك تأخذ حكم مقصدھا، فمن ھنا 

ًأعظم الوسائل شرا وأعظمھا ضررا وأعظمھا إثما بعظم مقصد: قالوا ً ًھا، فإذا كانت وسیلة إلى الشرك فھي أعظم الوسائل ذنبا، وأعظمھا ً
ًشرا، وتشدد فیھا الشریعة، ولذلك نھي عن الغلو في صالح أو طالح، في دین أو دنیا؛ ألن العبد الصالح إذا غلوا فیھ ربما ُعبد من دون هللا 

ِّوأیضا عظیم الدنیا إذا عظم وص. َواعتقد فیھ، ووقع الشرك المحظور َار ُیْعطى أشیاء ال تلیق إال با عز وجل، فإنھ یصرف القلوب من ً
كذلك نھي عن بیع األصنام؛ ألنھ وسیلة إلى تعظیمھا، وعبادتھا، فال یجوز . الخالق إلى المخلوق، فلذلك نھي عن الغلو؛ ألنھ وسیلة للشرك

 قول جماھیر العلماء رحمھم هللا محرم، سواء باع لكافر أو مسلم، ًبیع األصنام مطلقا، وما ورد في السؤال أنھ یبیعھا إلى الكفار فإنھ في
ًوكونھم كفارا ال یعني أن نعینھم على معصیة هللا عز وجل، وھذا نوع من اإلقرار على ما ھم فیھ؛ ولذلك كان القول بأن الربا یجوز مع 

ت في مقابل النصوص، وأرى أنھا مصادمة لنصوص واضحة، الكفار وبیع الخمر یجوز للكافر، واألصنام یجوز بیعھا للكافر، كلھا اجتھادا
فلذلك ال یجوز بیع األصنام والتماثیل ال إلى مسلمین . ُولو نظر وتؤمل إلى المعاني واالجتھادات الشرعیة التي ھي خالفھا لكان أولى وأحرى

 عن بیع األصنام والتماثیل دون أن یفرق بین الذي یباع لھ عموم نھي النبي صلى هللا علیھ وسلم، فإنھ لما فتح مكة نھى: وال إلى كفار، ودلیلنا
ھل ھو مسلم أو كافر، واألصل أن العام یبقى على عمومھ حتى یرد ما یخصصھ، وال مخصص لھذا العموم، ولذلك ال یجوز ھذا البیع ومالھ 

ًفع بھ، أو كانت من نحاس وبیعت نحاسا من أجل لو كسرت التماثیل وأرید االستفادة من مادتھا كالخشب فیصنع بھ شيء آخر ینت حرام، لكن
أن تصھر ویستفاد منھا بشيء آخر، فال بأس وال حرج، شریطة أن ال تباع لمن یعیدھا إلى حالتھا التي كانت علیھا، ویستوي أن تكون 

أن تكون من ذوات األرواح أو التماثیل لذوات األرواح أو تكون لمعبودات من غیر ذوات األرواح ما دام أنھا لعبادة، فیستوي في ذلك 
  .غیرھا، وهللا تعالى أعلم

 
 
 
 

 حكم المبادلة بالنقد مع التفاضل
 
 

فاحتاج الصرف الذي معي، ھل یجوز أن أبادلھ ما معي بما معھ، أم یشترط التماثل رغم أنھ ] 490[ومعي ] 500[كانت مع أخي : السؤال
ًز في المتماثلین إال مثال بمثل یدا بید، ففي الحدیث الصحیح عن عبادة بن الصامت الصرف ال یجو: الجواب. الزائد ھدیة مني إلیك: قال ً

ًالذھب بالذھب، والفضة بالفضة، والبر بالبر، والشعیر بالشعیر، والملح بالملح، مثال : (رضي هللا عنھ أن النبي صلى هللا علیھ وسلم قال
ال : (وقال صلى هللا علیھ وسلم في حدیث أبي موسى في الصحیح). ستزاد فقد أربى سواء بسواء، فمن زاد أو ا- وفي لفظ -ًبمثل، یدا بید 

ً وال تبیعوا الفضة بالفضة إال مثال -ال تزیدوا بعضھا على بعض:  یعني- ًتبیعوا الذھب بالذھب إال مثال بمثل، وال تشفوا بعضھا على بعض 
فبین علیھ الصالة والسالم أنھ یجب عند صرف الذھب بالذھب والفضة ). اجزًبمثل، وال تشفوا بعضھا على بعض، وال تبیعوا غائبا منھا بن

ًبالفضة أن یكون مثال بمثل، وھذه األوراق النقدیة ینظر إلى رصیدھا، فإذا كان رصیدھا من الذھب كالجنیھات والدوالرات والدنانیر وجب 
ًصرفھا مثال بمثل یدا بید، وإن كان رصیدھا من الفضة كالریاالت وال دراھم فإنھ یجب أن یكون صرفھا مثل بعضھا مع اتحاد الصنف، ً

ًریاالت بریاالت مثال بمثل یدا بید  وأن ھذا من اختالف الصنفین -كما یوصف اللایر بالحدید-وأما كوننا ننظر إلى أن ھذه ورقة وھذا حدید . ً
ًیاال فضة حقیقیا، وكوننا ال نستطیع الوصول إلى الرصید ال ًفھذا بعید، ألن ھذه العملة في األصل أعطیت مستندا لدین، وھذا الدین كان ر ً

یلغي األصل من وجود الدین، ألن الدین ال ُیلغى رصیده حتى ولو ألغي حقیقة بالتعامل مع الجماعات في الدول بعضھا مع بعض، وھذا أمر 
ًینبغي أن ینتبھ لھ، ولذلك یجب صرفھا مثال بمثل ویدا بید، فیجب فیھا التماثل و أن ھذا لیس من العدل ولیس من : ًثانیا. یجب فیھا التقابضً

ُاإلنصاف، ولھذا حرمت الشریعة صرف الذھب بالذھب متفاضال؛ ألن المسلم یظلم أخاه حین یصرف دینارا بدینارین، ظلم صاحب  ً ً
 ال - ًمثال-] 490[بالـ ] 500[ صرف الـ الدینارین، والظلم الموجود في صرف الدینار بالدینارین في القدیم موجود في ھذه الورق نفسھا في

 ریاالت من الحدید أنھ ال یظلم صاحب الورق؟ ال یشك في ھذا، ولوال 9 ریاالت من الورق بـ 10یشك أحد، وھل أحد یشك أنھ لو صرفت 
َإال أْن تكون تج: أنھ محتاج ومضطر ما صرف العشرة بالتسعة، وھذا كل واحد یعرفھ وهللا عز وجل یقول َِ ُ َ َ َّ ْارة عْن تراض منكم ِ ُ ْ ِ ٍ َ َ ََ ] 29:النساء[ً

وذكر العلماء في علل الربا والمعاني . والرضا غیر موجود في ھذا، ولذلك تجده یعطیھا وھو كاره وھو مضطر، وھو محتاج إلى ھذا الشيء
غنیاء یحتكرون األموال، فإذا جاء أن ھذا ظلم للفقراء، ویجعل األ: التي من أجلھا حرمت الشریعة الدرھم بالدرھمین والدینار بالدینارین

ًأموال یرید أن یصرفھا، صار الذي عنده سیولة أكثر یأخذ أمواال بدون تعب وعناء، وھذا ھو الموجود اآلن في الصرف، فإنھ  الغني وعنده
 صرفھا بخمسة ًإذا كان عند الشخص القطع المعدنیة استغل حاجة أصحاب المرض، فالیوم یصرف لھ عشرة ریاالت بتسعة، وغدا لو

لایر فیصرف ] 500[عندي فتوى بجواز ھذا، ولذلك تجده یمر على الشخص یكون لھ راتب دون : ریاالت لم ینكر علیھ أحد؛ ألنھ یقول
الخمسمائة بالنقص ثم المئات بالنقص، ثم الخمسینات بالنقص، ثم العشرات بالنقص، ماذا یبقى لھ من راتبھ؟ یؤول لھ األمر بعد أن كدح 

ونفس المعنى موجود في الذھب والفضة ال . والمستفید األول واألخیر ھو الغني على حساب الفقیر] 490[إلى أنھا ] 500[ على وتعب
. ًیختلف عنھ، فیتضرر األفراد وتتضرر الجماعة بالصرف المتفاضل، والموجود في القدیم موجود اآلن إذا صرف اللایر بغیره متفاضال

لورق لیس لھ رصید، فلماذا أمر بزكاتھ؟ فا ما أمرنا بزكاة الورق، إنما أمر بزكاتھا ألن رصیدھا مأمور بزكاتھ، إن ھذا ا: لو قیل: ًثانیا
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والورق لیس فیھ زكاة، إذ لیس في شرع هللا أمر بتزكیة الورق إنما أمر بتزكیتھا ألن رصیدھا من الذھب، أو رصیدھا من الفضة، فالعلة 
ًلو أن شخصا استدان من شخص وأعطاه مستندا وقال لھ: غي، فنقولكلھا تدور على أن الرصید أل ًال رصید لك، لم یصح شرعا، كذلك : ً

ال یؤثر في حقیقة اللایر؛ ولذلك تجد نفس الخمسمائة تسمى خمسمائة لایر التي ھي برأس واحد : ٌإلغاء الرصید واقع في غیر موقعھ، أي
م واحد فالورق ھو نفس الورق، واالسم ھو نفس االسم، ولذلك سمي الحدید باسم الورق، وورقة واحدة، والخمسمائة من المئات تسمى باس

ًولھذا كان الشیخ محمد بن إبراھیم آل الشیخ رحمھ هللا، العالمة اإلمام المجدد، ھذا اإلمام العظیم الذي في الحقیقة ما رأیت عالما حفظ الفقھ 
أراد أن ینظر إلى الفقھ المؤصل الذي  ل الشیخ محمد بن إبراھیم رحمة هللا علیھ، ومنعلى أصول المتقدمین مع عمق في العلم والورع مث

 من یدرس ھذه الفتاوى یجد فیھا -وهللا ال أقولھا مبالغة إنھا حقیقة- أبدع فیھ وأجاد رحمھ هللا خاصة في الفتاوى یحار من دقة ھذا اإلمام 
ت من رجال الحسبة، وكان یرسلني لتعزیر من یصرف اللایر بتسعة عشر أو ثمانیة أنا كن: العجب، وحدثني من أثق بھ من المشایخ، یقول

الصحیح أنھ یجب فیھا التماثل ویجب فیھا : أنا ممن عزر في ھذا بأمره، كان یرى أنھ یجب صرفھا متماثلة، وعلى كل حال: ًعشر قرشا، قال
ًالتقابض وأن تكون مثال بمثل یدا بید، إعماال لألصل، وهللا ت الباقي لك ھدیة، فھذا حیلة، وإذا أراد أن یھدي فلیقبض : أما قولھ. عالى أعلمًً

ًأوال◌ ثم یھدي، فھناك عقد صرف وھناك عقد ھدیة، فبعد ما ینتھي الصرف على السنن الشرعي یعطیھ ما شاء، وحینئذ سترى ھل تجد  َ
ظر ھل یھدي أو ال یھدي، على كل حال األصل یقتضي أن ھدیة أو ال تجد؟ وعلى كل حال ھذه حیلة على الشرع، فمكنھ من مالك ثم ان

الناس یظنون أنھ إذا حرمنا ھذه المعامالت أننا نضیق، وهللا ما ! تقبض ویقبض، وانظروا إلى عدل الشرع، فإنھ من أروع وأجمل ما یكون
تعطیھ خمسمائة كاملة، وتقول : ل الشریعةمن حكم یستنبط من الشریعة فیھ تحریم إال وجدت فیھ من الرحمة ما ال یحصى، ثم انظر إلى عد

ھذا سفھ، والشریعة تحجر على السفیھ، ولو كان !! ترضى بإتالف مالك: ٍأنا راض، تقول لھ: ال تأخذ بذلھا إال كاملة، یقول لك: الشریعة
ینار بدینارین، حتى ال یستغل ولذلك حرمت الشریعة بیع درھم بدرھمین، ود. ًراضیا أن یدفع تسعة مقابل عشرة، لكن ال یرضى بذلك عاقل

الغني الفقیر والقوي الضعیف، وھذا من عدل هللا عز وجل، وتجد أن الشریعة أمرت بالتماثل في الموزونات والمكیالت، لكن المعدودات 
حرر والمكیل محرر، ًلیس فیھا تماثل؛ ألنك لو أردت أن تبیع ثوبا بثوبین فقد تجد الثوب من الجودة بحیث یكافئ الثوبین، لكن الموزون م

، فھذا یعني )لیس فیما دون خمس أواق من الورق صدقة(الورق لھا وزنھا، ولذلك وجب النصاب فیھا بالوزن،  وھذه الریاالت في أصلھا من
صاعین، ًالموزونات والمكیالت، فكلھ من عدل هللا عز وجل، ألن المكیل ینضبط، فال تستطیع أن تكون عادال مع أخیك إذا أخذت الصاع بال

وأخذت المد بالمدین، ولذلك نھى النبي صلى هللا علیھ وسلم عن ھذا وأمر بالتماثل فیھا، وآخر دعوانا أن الحمد  رب العالمین، وصلى هللا 
  .وسلم على نبینا محمد وعلى آلھ وصحبھ أجمعین

 
 
 
 

 [1[ باب نفقة األقارب والممالیك -شرح زاد المستقنع 
موسر بالنفقة على المعسر ممن كان من قرابتھ األصول أو الفروع، وكذلك على الداخلین في الفروض أو العصبات ألزم الشرع الحكیم كل 

ًمن الحواشي، واستحب لھ أن ینفق على ذوي األرحام أیضا، وھذا كلھ من التكافل االجتماعي الذي ینفرد بھ اإلسالم عن غیره من المذاھب 
 .األرضیة المنحطة

 اربالنفقة على األق
 
 

: أما بعد. بسم هللا الرحمن الرحیم الحمد  رب العالمین، وصلى هللا وسلم وبارك على نبیھ المصطفى األمین، وعلى آلھ وصحبھ أجمعین
  .[باب نفقة األقارب والممالیك: [یقول المصنف رحمھ هللا

 
 أسباب وجوب النفقة

 
 

ى المسلم، وأن ھذا الحق لھ أسباب تقتضیھ وتوجبھ، وھذه األسباب تتنوع في الشریعة تقدم أن النفقة من الحقوق التي أوجبھا هللا عز وجل عل
. البعضیة والقرابة: والثالث. ملك الیمین: والثاني. ملك النكاح: األول: اإلسالمیة، وھناك ثالثة أمور مھمة ینبني علیھا الحكم بوجوب النفقة

ْأْو ما ملكت : وإما ملك الیمین؛ كما قال تعالى. نكاح؛ ألن الرجل یملك االستمتاع بالمرأةإما من جھة ملك ال: فھذه ثالثة أسباب توجب النفقة َ َ َ َ َ
ْأْیمانكم  ُ ُ َ ، والرقیق والعبد والمملوك محبوس لخدمة سیده، كما أن المرأة محبوسة لزوجھا، كما في الحدیث الصحیح عن النبي صلى ]3:النساء[َ

-ھو األسیر المحبوس، فالمرأة مملوكة بالنكاح محبوسة لحق الزوج، وملك الیمین : ، والعوان)  عوانإنھن عندكم: (هللا علیھ وسلم أنھ قال
. فھذه ثالث جھات ینبني علیھا الحكم بوجوب النفقة. وكذلك القرابة والبعضیة توجب النفقة.  مملوك لسیده ومحبوس لمصالحھ- الرقیق

لنفقة من جھة الزوجیة، وھي ملك النكاح، وشرع اآلن في بیان جانبین؛ األول منھما یتعلق ّوالمصنف رحمھ هللا قد بین لنا ما یتعلق بوجوب ا
هللا صلى هللا علیھ وسلم بینت  وكال الجانبین وردت فیھ نصوص في كتاب هللا وسنة رسول. بالقرابة والبعضیة، والثاني یتعلق بملك الیمین
في ھذا الموضع سأذكر لك جملة من : أي) باب نفقة األقارب والممالیك: (حمھ هللایقول ر. بعض األمور والمسائل واألحكام المتعلقة بھ

  .المسائل واألحكام التي تتعلق ببیان النفقة الواجبة من جھة القرابة، والنفقة الواجبة من جھة ملك الیمین
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 النفقة لآلباء على األبناء
 
 

أنھ یجب على المسلم أن ینفق على والدیھ، وھذه النفقة على الوالدین إما أن ینفقھا نفقة : يأ]. تجب أو تتمتھا ألبویھ وإن علوا: [قال رحمھ هللا
تامة كاملة؛ بأن كان الوالد ال یستطیع العمل، ولیس عنده أي دخل؛ فحینئذ یقوم ولده بنفقتھ نفقة تامة كاملة، أو یكون عند الوالد بعض الدخل، 

 -ًسواء كان ذكرا أو أنثى-أن هللا تعالى أمر الولد: األصل في وجوب ذلك. ھذه تتمة النفقةویحتاج إلى سد العجز والنقص الموجود، ف
ًوبالوالَدْین إْحسانا : باإلحسان إلى الوالدین، قال هللا تعالى َ َ َِ ِ ِِ ًأحسنوا بالوالدین إحسانا، وألن الوالد أنفق على الولد، فجعل الشرع : أي] 83:البقرة[ْ

وألن الولد كان بسبب الوالدین، فحقھما آكد الحقوق، وفرضھما آكد الفرائض، ولذلك ال . ج الوالد أن ینفق علیھ ولدهمن العدل؛ أنھ إذا احتا
أن هللا فرض على الولد أن یحسن إلى والدیھ، ولیس من اإلحسان أن : الكریمة ووجھ الداللة من اآلیة.  لعظم حقھما- كما سیأتینا-یتقید بقدر 

فقول النبي صلى هللا علیھ وسلم في حدیث أم : وأما نص السنة. بل ھذا من اإلساءة.. الوالدین عجز وال ینفق علیھماًیكون الولد قادرا وب
فدل ھذا الحدیث على أنھ إذا أكل الوالد من مال ). إن أطیب ما أكلتم من كسبكم، وإن أوالدكم من كسبكم: (المؤمنین عائشة رضي هللا عنھا

إنما فاطمة بضعة : (وألن النبي صلى هللا علیھ وسلم قال كما في الصحیح من حدیث فاطمة رضي هللا عنھا. ھوولده فكأنھ یأكل من كسبھ 
. والبضعة من الشيء كالشيء، فكما أنھ یجب على الولد أن ینفق على نفسھ، كذلك ینفق على والده). مني یري ما رابھا، ویؤذیني ما آذاھا

فھذا كلھ یدل على أن الوالد لھ حق في مال ولده، وأنھ إذا أعوز الوالد ). أنت ومالك ألبیك: (المشھوروقال صلى هللا علیھ وسلم في الحدیث 
فھذا یشمل األب ) الوالد(وإذا قلنا . أو أعسر وجب على الولد أن یتقي هللا فیھ، وأن یؤدي الحق الذي أوجب هللا، فیسد خلتھ ویقضي حاجتھ

أمك، : یا رسول هللا من أبر؟ قال: ( فإن النبي صلى هللا علیھ وسلم لما سئل عن البر، وأحق الناس بالبر:واألم؛ أما الدلیل على أنھ یشملھما
ًأباك، ثم األقرب فاألقرب؛ حقا واجبا، ورحما موصوال: ثم من؟ قال: أمك، قال: ثم من؟ قال: أمك، قال: ثم من؟ قال: قال ً ً ، كما في روایة )ً

ًى أنھ یجب على الولد أن یقوم بحق والده إن عجز الوالد أبا كان أو أما، ویسد ھذا العجز بالنفقة علیھفھذا یدل عل. أبي داود في السنن وإن . ً
ًكان عجزا جزئیا؛ فیجب بعض النفقة، أي ًیجب علیھ أن یتم مادام قادرا مستطیعا على ذلك اإلتمام: ً األمر المھم بالنسبة للنفقة أنھا قد تكون . ً

 فیجب علیھ أن ینفق -الذي ھو جزء الزمان- ، وقد تكون على الزمان المتقارب، فإذا كان الوالدان بھما حاجة في یوم على الزمان المتباعد
علیھما في ذلك الیوم، ألن الوالد قد یحتاج في یوم من األیام، وقد یحتاج طیلة الشھر، وقد یحتاج طیلة األسبوع، المھم أنھ یجب علیھ أن 

ًیجد طعاما، أو والدة لم تجد طعامھا؛ فإنھ یجب على االبن أن یعطیھا نفقتھا من أول الیوم، كما ذكرنا في نفقة الزوجة، ًفلو أن والدا لم . ینفق
یشمل الوالد والوالدة، ) ألبویھ: (وقولھ. كالعمرین، والقمرین: ھذا من باب التغلیب) ألبویھ: (قولھ. وبینا وجھ أن النفقة تستحق من أول الیوم

یشمل جده من جھة أبیھ، وجده من جھة أمھ، وكذلك جدتھ من جھة أبیھ، وجدتھ من جھة أمھ، الجدة ): وإن علوا: (وقولھ. ثىالذكر واألن
أنھا ساقطة وفاسدة في اإلرث، ولیس عندھا سبب یقتضي میراثھا، كما :  ساقطة أو كاسدة، أي-كما یسمونھا- سواء كانت صحیحة أو كانت 

 لیس عنده نفقة، وال طعام، وال كسوة؛ وجب علیھ أن - الجد الصحیح-ًلو أن رجال عنده أب األب .  باب الفرائضسیأتي إن شاء هللا بیانھ في
ینفق علیھ، ولو كان عنده جدة تمحضت باإلناث كأم أمھ، أو تمحضت بالذكور كأم أب األب، أو جمعت بینھما؛ كأم أب األم؛ ففي ھذه الحالة 

یشمل أب األب؛ الجد المباشر، والجد بواسطة، أب أب األب، وأم أم األم، وإن ) وإن علوا: (فقولھ. ت معسرةیجب علیھ أن ینفق علیھا إذا كان
  .أي وال ینظر إلى القرب والبعد. علوا

 
 
 
 

 النفقة لألبناء على اآلباء
 
 

 هللا عز وجل وصى الوالد على ولده،  ألن-وإن نزل: أي- ویجب على المسلم أن ینفق على ولده وإن سفل] ولولده وإن سفل: [قال رحمھ هللا
: وأمره باإلحسان إلیھ، وجاءت النصوص في كتاب هللا وسنة نبیھ صلى هللا علیھ وسلم تقتضي بالقیام على الولد بالرعایة والعنایة، قال تعالى

َّوالوالَدات ُیْرضْعن أْوالَدُھن حْولْین كاملْین لمْن أراَد أْن ُیتم  ِ ِ ِ َّ ِ َِ َ ََ َ َ َ َ َِ َِ ََ ُ ِالرضاعة وعلى المْولود لُھ رزقُھن وكْسوتُھن بالمْعُروف ْ َّ ِ َّ ِ ََّ َ َ َ َ َ َ َْ ُ ِْ ُ ُ ْ ِ َ َ والمولود ]. 233:البقرة[َ
واإلجماع قائم على . ًشامال للذكر واألنثى على التفصیل الذي سیأتي إن شاء هللا؛ فھذه اآلیة تدل على أنھ یجب على الوالد أن ینفق على ولده

د ما في كتاب هللا عز وجل، كما في الصحیحین من حدیث أم المؤمنین عائشة رضي هللا عنھا في قصة ھند ، لما قال ذلك، وجاءت السنة تؤك
، فقولھ یدل على أنھ یجب على الوالد أن ینفق على ولده، )خذي من مالھ ما یكفیك وولدك بالمعروف: (-لـھند : أي - لھا علیھ الصالة والسالم

رجل شحیح، أفآخذ من مالھ؟ فدل على تقصیره في النفقة، على دعواھا أو سؤالھا، على الخالف ھل ھي دعوى أو إن أبا سفیان :ألنھا قالت
فأفتاھا علیھ الصالة والسالم أن تأخذ من مالھ ولكن بالمعروف، فدل على أن الولد تجب نفقتھ على والده، ألنھ . فتوى؟ والصحیح أنھا فتوى

فلو كان الولد ال نفقة لھ على والده لما أحل لھا رسول هللا صلى . جة أن تأخذ من ذلك المال بالمعروف للولدًجعل لھ حقا في المال، وأمر الزو
وإن : یعني) وإن سفل: (قولھ. وأجمع العلماء رحمھم هللا على أنھ یجب على الوالد أن ینفق على ولده. هللا علیھ وسلم أن تأخذ من ذلك المال

ً العلماء والفقھاء رحمھم هللا في كتاب الفرائض وغیره، والمراد بھا سواء كان مباشرا كاالبن، أو بواسطة كابن نزل، وھذه العبارة یستعملھا
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كابن البنت، وبنت : االبن، سواء تمحضت الواسطة من جھة الذكور كابن ابن، أو تمحضت باإلناث كبنت بنت، أو جمع بین الذكور واإلناث
  .االبن

 
 
 
 

 حامالنفقة على ذوي األر
 
 

حتى ذوي األرحام من األصول والفروع، فھاتان الجھتان أقوى جھات الحقوق في النفقة، : أي]. حتى ذوي اإلرحام منھم: [قال رحمھ هللا
أعني جھة األصول والفروع؛ ألن نصوص الكتاب والسنة تدل على عظم حق الولد عند والده، وعظم حق الوالد عند ولده، وكما في حدیث 

إن أطیب ما أكلتم : (، وقولھ علیھ الصالة والسالم في الحدیث الصحیح عن عائشة في السنن)إنما فاطمة بضعة مني: ( عنھافاطمة رضي هللا
، فجعل كسب الولد والوالد كالشيء الواحد؛ فھذا یدل على قوة ھذه الجھة من جھة األصول، أو من جھة )من كسبكم وإن ولدكم من كسبكم

ك، فاالبن فرع لوالده، والوالد أصل للولد، فتعظیم ھذا الجانب حق حتى ولو كان من ذوي األرحام، وذوو األرحام والواقع یصدق ذل. الفروع
ھؤالء  وذوو األرحام ال یرثون؛ فالخال، والخالة، والعمة، وابن العمة، وابن الخالة، وبنت العم؛. ھم في الحقیقة دون جھة الفرض والتعصیب

، وسنة رسولھ صلى هللا علیھ وسلم في األصل، لكن اختلف العلماء رحمھم هللا إذالم یوجد وارث ال بفرض وال لیس لھم میراث في كتاب هللا
). الخال وارث من ال وارث لھ: (بتعصیب، ھل ینزلون منزلة من أدلوا بھ؟ فاختار جمع من العلماء رحمھم هللا أنھم ینزلون، ودلیلھم حدیث

ُوأْو: واألصل عندھم قولھ تعالى ِلوا األْرحام بْعُضُھم أْولى ببْعض في كتاب هللا َ ٍَّ ِ ِ َِ َ َ َِ َ َ ْ ِ َ ، فدل على أنھا جھة تستحق، وسیأتي تفصیل ھذه ]75:األنفال[ُ
الجدة الصحیحة، والجدة الفاسدة، فالجدة الصحیحة من تمحضت في اإلناث، من : مثال لذوي األرحام. المسألة إن شاء هللا في الفرائض

، فھذه حقھا ثابت من جھة النفقة، لكن بالنسبة للجدة األنثى إذا أدلت بذكر بین أنثیین، فھذه تعتبر ساقطة في اإلرث، یسمونھا أم األم: أمثلتھا
الجدة الفاسدة أو الساقطة، إشارة إلى أنھ ال حق لھا في اإلرث، فتعتبر من ذوي األرحام، وال إرث لھا في األصل، كأم أبي األم، ھذه جدة ال 

ًفي األصل، ال فرضا وال تعصیبا، وھي من ذوي األرحام في األصولإرث لھا  فذوو األرحام یكونون في األصول، والفروع والحواشي، . ً
األصول والفروع ال یسقط ذوو األرحام منھم، : فالنسبة لذوي األرحام في األصول والفروع ال یسقطون، فبنت بنت االبن ال تسقط، ألننا قلنا

ًول والفروع، وبناء على ذلك؛ لو كان لھ جدة أم أبي أم فاسدة، أو جدة ساقطة، فإنھ یجب علیھ أن ینفق علیھا مع أنھا وھذا لعظم جھة األص
من ذوي األرحام في جھة األصول، ولو كان عنده بنت ابن البنت، فھذه من جھة الفروع تعتبر من ذوي األرحام، بخالف بنت االبن فلھا 

نبي صلى هللا علیھ وسلم، لكن بالنسبة لبنت ابن البنت، وبنت البنت، ھذه تعتبر من ذوي األرحام، ویجب علیھ فرضھا في كتاب هللا، وسنة ال
فاألصول والفروع ال یسقطون إذا كانوا من ذوي . أن ینفق علیھا، فلو أن بنت بنتھ احتاجت وجب علیھ أن ینفق علیھا وكذلك بنت بنتھ

  .األرحام
 
 
 
 

 جوب في الوراثةالنفقة على المعسر المح
 
 

والحجب أصلھ المنع، . ًسواء كان األصل أو الفرع یحجب ھذا الذي یجب أن ینفق علیھ أو ال: أي]. حجبھ معسر، أو ال: [قال رحمھ هللا
سمة والحجب مصطلح یستعملھ العلماء رحمھم هللا في الفرائض، ألن الشریعة جعلت الحقوق في اإلرث مرتبة مفصلة، فا جل وعال تولى ق

ِیْستفتونك قل هللا ُیفتیكم في الكاللة : الحقوق والفرائض من فوق سبع سماوات، ولم یكلھا ال إلى ملك مقرب وال نبي مرسل ِ َِ َ َ َْ ْ ُ ْ ُ ُ ُْ َِّ َ ]. 176:النساء[َ
فھذه الفرائض . واألبناءانقطع من اآلباء والجدود : والكاللة مسألة من مسائل المیراث، وھو من انقطع من النسب فال والد لھ وال مولود، أي

ًفرضھا هللا عز وجل وقدرھا، وھناك من یحجب ویمنع بوارث جعلھ هللا أحق منھ باإلرث، وإذا حجب ھذا الشخص ذكرا كان أو أنثى، فإما 
ًأن یحجب في شرع هللا حجبا كلیا باسم الحجب الكامل   الحقوق حجب نقصان، فالشریعة اإلسالمیة جعلت وإما أن یحجبھ) حجب الحرمان(ً

فلماذا أدخل العلماء : فإن قیل. مرتبة في الفرائض، واصطلح العلماء في ھذا الحرمان وھذا المنع الكلي أو الجزئي على تسمیتھ بالحجب
لغرم ألن النفقة التي للقرابة مبنیة على اإلرث، وھذا في الحقیقة من عدل هللا سبحانھ وتعالى، حیث جعل ا: مسألة الحجب في النفقة؟ فالجواب

بالغنم، فإذا كان قریب اإلنسان إذا مات یرثھ، فكذلك ھو یستفید من إرثھ، ویأخذ الربح من جھة إرثھ، فكذلك إذا افتقر ھذا القریب في حال 
َوعلى الوارث مثُل ذلك : ًحیاتھ، فإنھ ینفق علیھ، فعدل هللا سبحانھ وتعالى وجعل اإلرث مؤثرا َ َ َِ ِ َِ ْ ِ ْ . ًا لثبوت حق النفقة، فجعلھ موجب]233:البقرة[َ

ًإن اإلرث سبب من أسباب وجوب النفقة، فالوارث تارة یحجب وتارة ال یحجب؛ فإن لم یكن محجوبا فال إشكال : فھنا في مسألتنا إذا كنا نقول
ال یؤثر، فھذا یؤثر، لكنھ في األصول والفروع  لكن إذا كان في اإلرث یحجب حجب نقصان أو حجب حرمان؛. ألنھ مستحق من جھة اإلرث

ًوھذا جعلھ استحقاقا ثابتا ألن األصل والفرع جھتھ متمحضة من حیث البعضیة بخالف الوارث؛ فإنھ من جھة التشریك في القرابة، سواء  ً
 وھنا في مسألة وجود من ھو - التي تقدمت معنا- ُففرق بین األصول والفروع في مسألة ذوي األرحام. كان من الفروع أو الحواشي أو نحوھا

ًلو أن لھ جدا، ھو أبو أبیھ، واألب ]. حتى ذوي األرحام منھم حجبھ معسر أو ال: [فقولھ. اجب؛ سواء كان حجب حرمان أو حجب نقصانح
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فھذا الذي یرید أن ینفق علیھ محجوب، . إذا جئنا من ناحیة اإلرث، فإن الجد ال یرث مع وجود االبن. فقیر، فتستحق النفقة علیھ للوالد وللجد
ففي ھذه .  من جده مع وجود أبیھ، فاألصل یقتضي أنھ ال تجب علیھ نفقة ھذا الجد، وإنما تجب على األب، سواء حجبھ معسر أو الوال یرث

األب، ولكن ھذه مسألة  أنفق على أبیك وجدك، فإذا حكمنا بإنفاقھ على جده، فإنھ في األصل ال یرث من ھذا الجد لوجود: الحالة نقول لالبن
یفھم منھ أنھ ): حجبھ معسر أو ال: (ًوأیضا قولھ.  بخالف غیر األصول والفروع كما سیأتي إن شاء هللا تعالى-كما ذكرنا-صولمستثناة في األ

 ففي ھذه الحالة یجب علیھ أن ینفق على الجد، فاستوت - الذي ھو أبوه-إذا لم یحجبھ؛ مثل أن یفتقر جده ویحتاج إلى النفقة، ووالده میت 
 أو كان غیر محجوب؛ كأن یكون جده قد مات -الذي ھو األب الموجود-ًلة على أنھ ملزم بالنفقة، سواء كان محجوبا بمعسرالعبارة في الدال

  . فیجب على ھذا الولد أن ینفق على جده سواء حجب من معسر أو لم یحجب- الذي ھو األب- ابنھ
 
 
 
 

 تأثیر التوارث في وجوب النفقة
 
 

أصل اإلنسان وفرعھ، وھنا الجانب : ھذا الجانب الثاني في القرابة، فالجانب األول]. بفرض أو تعصیبوكل من یرثھ : [قال رحمھ هللا
فبقیة القرابات بین المصنف رحمھ هللا أنھ یجب علیھ أن ینفق على من . الثاني، ویشمل البقیة؛ كالحواشي والقرابات،كما سیأتي بقیة القرابات

َوعلى الوارث مثُل ذلك : ً أو بتعصیب، فإذا كان وارثا بفرض أو تعصیب استحق النفقة، لقولھ تعالىًیكون وارثا لھ منھم، سواء كان بفرض َ َ َِ ِ َِ ْ ِ ْ َ
فھذه اآلیة الكریمة من سورة البقرة أوجب هللا سبحانھ وتعالى فیھا النفقة، وبینت حكم النفقة على الولد في الرضاعة، فأمر هللا ]. 233:البقرة[

 یجب - وھو الوالد-ضع ولدھا، وأمر هللا الوالد أن ینفق على ھذه المرضعة، ولما أمره باإلنفاق، وبین أن المولود لھ عز وجل الوالدة أن تر
َوعلى الوارث مثُل ذلك : علیھ أن ینفق، قال بعد ذلك َ َ َِ ِ َِ ْ ِ ْ َوعلى المْولود لُھ رزقُھن وكْسوتُھن بالم: فبعد أن قال]. 233:البقرة[َ َ َ َ َ َْ ُ ِْ َّ ِ َّ ُِ ُ ْ ِ َ َّْعُروف ال تكلُف َ َ ُ ِ

ِنفس إال ُوْسعھا ال تضار والَدة بولدھا وال مْولود لُھ بولده  ِ ِ ِ ََّ َ ََ َ َ َ َ َ َ َ َِ ِ ٌِ ُ ٌ ُ َّْ ٌ َوعلى الوارث مثُل ذلك : ، قال] 233:البقرة[َ َ َ َِ ِ َِ ْ ِ ْ ، فاستفدنا من اآلیة أن ]233:البقرة[َ
َوعل: الوالد ینفق على ولده في الرضاعة، وذلك حق علیھ واجب َ ِى المْولود لُھ رزقُھن وكْسوتُھن بالمْعُروف َ َّ ِ َّ َِ َ َ َْ ُ ِْ ُ ُ ْ ِ َوعلى : ثم قال]. 233:البقرة[َ َ َ

َالوارث مثُل ذلك  َِ ِ َِ ْ ِ أنفقوا على ھذا المولود الذي ال والد : ًفلو كان والد الطفل میتا لنظرنا إلى قرابتھ الذین یرثونھ، وقلنا لھم: أي] 233:البقرة[ْ
ومن ھنا ندرك ما ینقمھ األعداء على .  أنھم یرثون ھذا المولود لو مات، كذلك یجب علیھم أن ینفقوا علیھ إذا أعسرلھ بالمعروف، فكما

أمور جاءت مرتبة مفصلة من لدن حكیم خبیر، الذي أعطى كل شيء حقھ وقدره، ال تستیطع أن .. اإلسالم؛ أنھ یعطي الذكر مثل حظ األنثیین
وھذا ھو العدل؛ . ًع أن تنقص فیكون فیھ إجحاف بحقھ، ال تستیطع أن تزید على ما شرع هللا قلیال وال تنقصتزید فتظلم وتجور، وال تستیط

تجد أن األنثى ال تحمل ما یحملھ الذكر، وتجد في طبیعة الناس وفطرتھم التي فطرھم هللا عز وجل علیھا أن النساء ال یستطعن في حال 
. الرجال، ففضل هللا بعضھم على بعض، وھو أعلم وأحكم سبحانھ وتعالى؛ یحكم وال معقب لحكمھالعوز والفقر أن یقمن ببعض مایقوم بھ 

فھذه أمور كلھا ارتبطت ببعضھا، كما أنھ في اإلرث یستحق أن یرث منھ؛ لوجود اإلرثیة والقرابة الموجبة لإلرث، كذلك إذا أعوز ھذا 
قریب حق النفقة علیھ، وجاءت السنة عن النبي صلى هللا علیھ وسلم أنھ قال في ونصت اآلیة على أن لل. الموروث یجب علیھ أن ینفق علیھ

: أي- أمك: (حدیث بھز بن حكیم عن أبیھ عن جده، وحسنھ غیر واحد من العلماء؛ أنھ سأل رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم عمن یبر؟ فقال لھ
ألقرب إلیك، وھذا یدل على أنھ ینبغي أن توصل الرحم، فینفق علیھا إذا یعني األقرب فا).  وأباك، وأختك، وأخاك، ثم أدناك أدناك-بر أمك

أنفق على أخیك، كذلك لو كان عنده أخت محتاجة ما وجدت نفقتھا، وال : ًاحتاجت، فمثال لو كان لھ أخ محتاج لیس عنده نفقة یومھ، نقول لھ
فھذا الحكم أجمع علیھ العلماء رحمھم هللا، واألصل فیھ دلیل . عروفما تكتسي بھ، وبحاجة إلى السكنى، فإنھ یجب علیھ أن ینفق علیھا بالم

َوعلى الوارث مثُل ذلك : الكتاب في قولھ تعالى َ َ َِ ِ َِ ْ ِ ْ ً، ودلیل السنة والعقل یقتضي ھذا، وبناء على ذلك أجمعوا على أنھ یجب على ]233:البقرة[َ
بفرض، : (قولھ.  اإلرث، فینفق علیھ بقدر ما یكون لھ من النصیبالوارث أن ینفق على قریبھ، والتفصیل في ھذا یرجع إلى مسألة

النصف، : وبعضھم یختصر فیقول. النصف، والربع، والثمن، والثلثان، والثلث، والسدس: الفروض في كتاب هللا عز وجل ستة) وتعصیب
لسدس بنص الشرع والثلثان وھما نصف وربع ثم نصف الربع والثلث وا. ونصفھ، ونصف نصفھ، والثلثان، ونصفھما، ونصف نصفھما

التمام فاحفظ فكل حافظ إمام ھذه الفروض المحددة المقدرة في شرع هللا عز وجل؛ إذا قیل بالفرض؛ فإما أن یكون لھ النصف، فیكون لھ 
قرابتھ الذین : فھو من العصبة، وعصبة اإلنسان: أما التعصیب. النصف، أو نصفھ، أو یكون لھ الثلثان، أو نصفھما، أو نصف نصفھما

ألنھم في الشدائد یتعصبون معھ، ویحیطون بھ كالعصابة التي تحیط برأس : یحیطون بھ، وتتمحض العصبة من جھة الذكور، وسموا بذلك
ًفاإلرث في كتاب هللا عز وجل وسنة رسولھ صلى هللا علیھ وسلم إما فرضا وإما تعصیبا، فیجب على القریب أن ینفق على قریبھ . اإلنسان ً

والوارثون من : ًویشمل ھذا عشرة من الذكور، وسبعا من اإلناث في الفرائض. وارث؛ سواء كان اإلرث من جھة الفرض أو التعصیبال
الرجال عشرة أسماؤھم معروفة مشتھرة االبن وابن االبن مھما نزال واألب والجد لھ وإن عال واألخ من أي الجھات كانا قد أنزل هللا بھ 

ًالمدلى إلیھ باألب فاسمع مقاال لیس بالمكذب والعم وابن العم من أبیھ فاشكر لذي اإلیجاز والتنبیھ والزوج والمعتق ذو القرآنا وابن األخ 
الوالء فجملة الذكور ھؤالء ھؤالء عشرة یرثون بفرض هللا عز وجل الذي فرضھ في كتابھ، إما أن یرثوا بالفرض المقدر الذي ذكرناه، وإما 

والوارثات من النساء سبع لم یعط أنثى غیرھن الشرع بنت وبنت ابن وأم : وأما بالنسبة لإلناث فھن سبع من النسوة. أن یرثوا بالتعصیب
مشفقھ وزوجة وجدة ومعتقھ واألخت من أي الجھات كانت فھذه عدتھن بانت فھؤالء سبع یرثن في كتاب هللا وسنة نبیھ صلى هللا علیھ وسلم، 

ًا أو إناثا النفقة علیھم، وسیأتي إن شاء هللا تفصیل ذلك في كتاب الفرائضویستحق ھؤالء سواء كانوا ذكور سواء كان إرثھ من : فالوارث. ً
 دلیل الكتاب، ودلیل السنة، وإجماع أھل العلم رحمھم - كما ذكرنا- جھة الفرض أو من جھة التعصیب لھ حق على القریب، واألصل في ھذا
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  .هللا
 

 ن ذوي األرحاموجوب النفقة على عمودي النسب م
 
 

أي ال یجب علیھ أن ینفق على القریب من ذوي األرحام، وذوو األرحام كبنت البنت، وبنت ابن البنت ] ال برحم سوى عمودي النسب: [قولھ
ق علیھا ًمن جھة الفروع، وكذلك أیضا من جھة الحواشي؛ كبنت الخال، أو الخال نفسھ، وبنت الخالة، أو الخالة نفسھا، ال یجب علیھ أن ینف

وذوو األرحام . في األصل؛ ألنھا من جھة ذوي األرحام، وھؤالء لیسوا من الوارثین، وهللا عز وجل خص النفقة الواجبة الالزمة بالوارث
لھ لھم إرث كما ذكرنا، لكن من قال بتوریثھم فھذا عندما ینزل منزلة من أدلى بھ، لكنھ لیس في األصل من الوارثین، وإنما قیل بتوریثھ لقو

ِوأْولوا األْرحام بْعُضُھم أْولى ببْعض في كتاب هللا : تعالى ٍَّ ِ ِ َِ َ َ َ َِ َ َ ْ ِ َ ُ وفیھ كالم عند العلماء ). الخال وارث من ال وارث لھ: (، ولحدیث] 75:األنفال[ُ
. انوا من ذوي األرحامفعمودي النسب من جھة األب، واألم، واألجداد، والجدات ال یسقطون إذا ك): سوى عمودي نسبھ: (قولھ. رحمھم هللا

الجدة الفاسدة، والجد الفاسد، فھؤالء یجب علیھ أن ینفق علیھم، وكونھم ساقطون في اإلرث : أما الجدة الساقطة، والجد الساقط، أو كما یقولون
عمودي : أي-بب اإلرث ًال یسقط حقھم في النفقة؛ ألن في عمودي النسب موجبا لإلنفاق أكثر من القرابة والورثة، فلیس األنفاق علیھم بس

َأن اشكْر لي ولوالَدْیك :  إنما ھو بسبب نعمة الوجود؛ ألن هللا عز وجل جعل وجود االبن بفضل هللا ثم بفضل والدیھ، ولذلك قال-النسب َ َِ ِ ِ ُ ْ ِ َ
  .[14:لقمان[
 
 
 
 

 النفقة على الوارث من جھة
 
 

فلو أن األخ توفي فأنت أخوه . سواء ورثھ آخر كأخ، أو لم یرثھ كعمة وعتیق: أي]. سواء ورثھ آخر كأخ أو ال؛ كعمة وعتیق: [قال رحمھ هللا
ترثھ ویرثك، فالتوارث من الجھتین، وھذا من دقة الفقھاء رحمھم هللا أنھم ذكروا أن بعض األسباب تتمحض فتكون من الجانبین، مثل مسألتنا 

في بعض األحیان یكون التوارث من طرف واحد، فالعمة أنت ابن أخیھا . ترث الذي ترید أن تنفق علیھ ویرثك؛ فالتوارث من الطرفین: ھنا
: العتیق أو المعتقة. سواء كان من جھة أو كان من الجھتین: ًفترثھا، لكنھا ال ترثك، فالتوارث من جھة ال من جھتین، وبناء على ذلك یقول
 للمیت، فإنھ یرثھ من أعتقھ، فالمولى یرثھ سیده الذي أعتقھ، جعل هللا عز وجل الوالء لحمة كلحمة النسب، فإذا لم یوجد وارث وال عاصب

وھي نكاح ووالء ونسب ما بعدھن :  ألن الوالء سبب من أسباب اإلرث الثالثة المشھورة-على التفصیل الذي سیأتینا-أو قرابة السید 
یرث بھ السید من أعتقھ في حال عدم وجود من یرث ، )الوالء لحمة كلحمة النسب: (للمواریث سبب ھذا الوالء قال عنھ صلى هللا علیھ وسلم

أخذ عبده ثم أعتقھ، وھذا العبد جمیع قرابتھ كفار، ولیس ھناك لھ وارث؛ ألن الكفر مانع من موانع اإلرث؛ ففي ھذه الحالة : ًمثال. العتیق
ًد، والعبد ال یرث سیده؛ فإذا التوارث من جھة لكن من الذي یرث؟ السید یرث العب. یرثھ سیده الذي أعتقھ، فیبقى الوالء بین السید وعبده

أنفق : ًفبین رحمھ هللا أنھ یستحق بھ اإلنفاق، فلو أن ھذا المولى الذي أعتقھ سیده أصبح فقیرا، وال عائل لھ، نقول لسیده. ولیس من الجھتین
  .علیھ، ویجب علیك أن تنفق علیھ لوجود السبب الموجب؛ وھو التوارث

 
 
 
 

 على األقارب والممالیكمقدار ما ینفق 
 
 

: األصل في النفقة أنھ یرجع فیھا إلى العرف والعادة، وأعراف المسلمین یحتكم إلیھا، والمراد بأعراف المسلمین]. بمعروف: [قال رحمھ هللا
 لذلك أجمع العلماء األعراف الغالبة التي ال تطرأ علیھا معارضة للشرع، یعني یشترط في العادة أن تكون موافقة للشرع ال مخالفة لھ؛

وھذه المسألة راجعة إلى األصل الشرعي الذي قرره العلماء رحمھم . رحمھم هللا على أنھ لو جرى في العادة محرم ومنكر فإنھ ال یحتكم إلیھا
: یھا الفقھ اإلسالميأن العادة محكمة، وھي إحدى القواعد الخمس التي قام عل: هللا، واستنبط من كتاب هللا وسنة النبي صلى هللا علیھ وسلم

یحتكم إلى عادات : فھذه العادة محكمة؛ أي.  العادة محكمة-الضرر یزال- المشقة تجلب التسیر -الیقین الیزال بالشك-األمور بمقصادھا 
إلیھ في حالة عدم فالعرف إنما یرجع إلیھ ویلتفت . المسلمین وأعرافھم، والمراد فیما ال نص فیھ، أما الذي فیھ نص فال یلتفت فیھ إلى العرف

والسبب في ھذا أن هللا .  بأمور مستقبحة أو مشینة لم یحتكم إلیھا- والعیاذ با- وجود النص، وبشرط عدم معارضتھ للنص، فلو جرت العادة
ِولُھن مثُل الذي علْیھن بالمْعُروف : عز وجل نص في كتابھ على الرجوع إلى العرف َّ ِ ِ ََّ َ َْ ِ ِ َ ََّ خذي : (لى هللا علیھ وسلم لـھند، وقال ص]228:البقرة[ْ

متى : والعلماء رحمھم هللا اختلفوا في مسائل النفقات؛ كیف تقدر منھا مسألة العسر والیسر ومقدار النفقة؟ أي). ما یكفیك وولدك بالمعروف
ًنحكم بكون القریب معسرا؟ ومتى نحكم بكونھ موسرا؟ ومتى نحكم بكونھ في حال وسط بین اإلعسار والیسار؟ م الرجوع : ن العلماء من قالً
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. وإن كان إنفاقھ أكثر مما یدخل علیھ فھو معسر. ینظر إن كان دخلھ أكثر مما ینفق فھو موسر: ًإلى العرف، ومنھم من حد ضابطا، وقال
ن بینا ھذا في نفقة ینفق علیھ بالمعروف، وسبق أ وھنا في مسألة إعطائھ النفقة، أنھ. وإذا استوى األمران فھو متوسط بین الیسار واإلعسار

  .أنھ یصار إلى نفقة مثلھا بالمعروف، ال تكلف نفس إال وسعھا: الزوجة، وتقدیر ذلك
 

 األسئلة
 
 
 
 

 حكم تكلیف األب ابنھ فوق طاقتھ من النفقة
 
 

ًأنا أنفق على والدي وزوجتي، ومصدر دخلي قد ال یكفي، وأحیانا بل غالبا یأمرني والدي بأن أستدین من : السؤال فھل أطیعھ في ھذا . الناسً
، والصالة والسالم على خیر خلق هللا، وعلى آلھ وصحبھ ومن وااله، أما بعد: األمر؟ الجواب فالنفقة على الوالد سداد : باسم هللا، الحمد 

الكفایة، وما زاد عن الكفایة ًفجعل األمر موقوفا على ). خذي من مالھ ما یكفیك: (لحاجتھ، وقیام بما یكفیھ، ولذلك قال صلى هللا علیھ وسلم
فلو كان الوالد یحتاج مائة، فأعطاه ما زاد عن المائة فھو فضل من الولد على والده لیس بواجب علیھ ولیس بالزم، . فھو فضل ولیس بفرض

ن إذاكان عند االبن قدرة لك. الكفایة؛ فقد أدى ما أوجب هللا علیھ فإذا فعلھ فھو مأجور، وهللا یخلف علیھ، وإذا لم یفعل واقتصر على قدر
الوالد طلب منھ ألف لایر فوق النفقة، واالبن عنده قدرة، فھل ھذا المستحب یصیر : ًھل یأثم أو ال یأثم؟ مثال: ًویسارا، فھنا اختلف العلماء

ن جانب االستحقاق بالنفقة، إذا امتنع مع قدرتھ على ذلك كان من العقوق، وھذا من جانب آخر ال م: ًواجبا بأمر الوالد؟ بعض العلماء یقول
َال ُیكلُف هللا نفسا إال ما : فأي إنسان ینفق ال یكلف فوق طاقتھ، ولذلك قال هللا تعالى.. وال شك أن االبن ال یكلف فوق طاقتھ، حتى غیر االبن َّ ِ ً ْ َ َُ َّ ِّ

َآتاھا  أنھ الیكلف إال على قدر ما في وسع اإلنسان من وذلك حینما بین أحكام النفقات في سورة الطالق، فبین سبحانھ وتعالى ] 7:الطالق[َ
- أما إذا أمكن االبن أن یتفضل ویتجاسر . ًالنفقة، وبناء على ھذا ال یكلف االبن فوق طاقتھ وفوق كفایة الوالد إذا كان ذلك یجحف بھ ویضر

ًن هللا عون ومدد، وسیخلف هللا علیھ إن عاجال  فال شك أنھ ال یزال لھ م-شریطة أال یكون ھناك من الوالد اإلنفاق على المحرمات أو إسراف
لو أن الوالد صادفتھ ضائقة في دین، وطلب من االبن أن یستدین من الناس، فنظر إلى مصاریف والده فوجدھا مصاریف معقولة، . ًأو آجال

ً لن یخیب، وسیجعل هللا لھ فرجا وأنھا في حاجة الوالد، ونفقة إخوانھ وأخواتھ، فاحتسب عند هللا عز وجل أن یفرج كرب والده، فوهللا
َأن اشكْر لي ولوالَدْیك : فأعظم طاعة بعد اإلیمان با وتوحیده بر الوالدین، فلذلك قرنھ هللا ببره فقال. ًومخرجا َ َِ ِ ِ ُ ْ ِ ًأال ترى والدا ] 14:لقمان[َ

قة معقولة، أو ممكن أن یسدد دیونھ التي ترتبت على ینفق على اإلخوان واألخوات، وقد یستدین من أجل اإلنفاق علیھم، فإذا نظرتھ ینفق نف
النفقة بالمعروف؛ فتقف معھ، وتستعین با عز وجل فتؤدي عنھ، وهللا لن تخیب إن فعلت، فھذا فضل علیك ولیس بفرض، وهللا عز وجل 

ً حینما تعطي الوالد؛ إیمانا با وأنت! على أحق الناس، وأوالھم باإلحسان؟ یجزي المحسن على اإلحسان، فما بالك إذا كان اإلحسان
ًوبالوالَدْین إْحسانا : ًواحتسابا لألجر عند هللا، فما الذي تنتظره عند ربك الذي ال یخلف المیعاد، وقال لك َ َ َِ ِ ِِ واإلحسان أعلى مراتب ]! 83:البقرة[ْ

َ ِیْبلو:فاختار للعبد في بره لوالدیھ أجمل وأكمل المراتب، حتى إنھ قال. العبادة ًكم أیكم أْحسُن عمال َُ َ َ َ َ َْ ُْ  -ًأكثر عمال، واإلحسان: ، ما قال]7:ھود[ُُّ
أن تعبد هللا كأنك تراه، وھو أعلى مقامات العبودیة، فاختار هللا ھذا المصطلح الكریم الجلیل العظیم في التعبیر عن حق : - كما ھو معلوم

ذا احتسب الولد وأنفق على والده أن هللا سبحانھ وتعالى ال یخیبھ، لكن إذا كان فال شك أنھ إ. ًأحسنوا في حق الوالدین إحسانا: الوالدین؛ أي
وهللا . ًاألمر یجحف باالبن ویضر بھ، ولربما یعرض حیاتھ للضرر؛ فال یكلف هللا نفسا إال وسعھا، فلیس للوالد على ولده إال قدر الكفایة

  .تعالى أعلم
 
 
 
 

 بناتحكم النفقة على ذات الزوج المعسر من ال
 
 

من حیث األصل فإن نفقة الزوجة على زوجھا، وال : ًالبنت المتزوجة إذا كان زوجھا معسرا ھل تجب نفقتھا على أھلیھا؟ الجواب: السؤال
-ًیجب على األب أن ینفق على البنت وھي في عصمة زوجھا، وقد بینا أنھ إذا كان الزوج معسرا فلھا أن تصبر، أو تستمر، ولھا حق الفسخ 

 فإذا اختارت الصبر؛ فحینئذ حقھا عند زوجھا، وال یجب على أھلھا نفقتھا في حال كونھا في عصمة الرجل؛ ألن -التفصیل الذي ذكرناهعلى 
  .وهللا أعلم. أنھا في حق الزوجة جھة واحدة؛ وھي إنفاق الزوج على زوجتھ: واألصل الشرعي. ھذا یؤدي إلى تعدد جھات اإلنفاق
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  ألھل مكة إن أتوا من خارجھااإلھالل باإلحرام
 
 

إذا كنت من سكان مكة، وذھبت لزیارة الوالدین خارج مكة، ثم رجعت في الیوم الثاني، فھل یجب علي اإلحرام من المیقات؟ أم أھل : السؤال
إلى قریب أو بعید؛ كأن إذا دخلت أشھر الحج، وھو المیقات الزماني، وخرج من كان من أھل مكة : ھذا فیھ تفصیل: بالحج من مكة؟ الجواب

سافر إلى المدینة وعنده نیة الحج في ذلك العام؛ فإنھ في ھذه الحالة قد مر بمیقات المدینة بعد دخول المیقات الزماني المعتبر، فیأتي بعمرة 
ً، ومر بالمیقات راجعا إلى مكة، وأما إذا كان سافر إلى المدینة ولیس عنده نیة أن یحج.  إلى الحج- ًإذا كان الزمان بعیدا عن الحج- ویتمتع بھا

: ولیس عنده نیة الحج في ذلك العام، ثم طرأت علیھ النیة بعد أن رجع إلى مكة، فیحرم من مكة، ألنھ أنشأ النیة من مكة، ثم یفصل في ذلك
واألصل في ذلك قولھ علیھ . بعمرة، ثم یھل بالحج من عامھ إن طرأت علیھ النیة في أثناء الطریق، وجب علیھ أن یحرم من مكانھ، فیتمتع

فھذا قد أتى إلى ). ھن لھن، ولمن أتى علیھن من غیر أھلھن، ممن أراد الحج والعمرة: (الصالة والسالم، من حدیث ابن عباس في المواقیت
رمضان، وعنده نیة أن لكن لو أنھ سافر إلى المدینة في .  بعد دخول المیقات الزماني، وعنده نیة للحج-وھو میقات المدینة-المیقات األبعد 

 لم یؤثر، ألنھ ما دخل علیھ المیقات الزماني، فلم یؤمر بالمیقات - الذي ھو المیقات الزماني-یحج، ثم رجع إلى مكة قبل أن یدخل شھر شوال
  .وهللا تعالى أعلم. األبعد، ولم ینطبق علیھ اإللزام باإلحرام من المیقات األبعد

 
 
 
 

 ة یوم الترویةحكم طواف القدوم لمن دخل مك
 
 

بعض العلماء ال : ھذا فیھ تفصیل: ًمن أراد الحج مفردا من غیر أھل مكة، ھل علیھ طواف القدوم إذا دخل مكة یوم الترویة؟ الجواب: السؤال
 أنھ لما أتى: یرى وجوب طواف القدوم، واألصل عندھم قولھ علیھ الصالة والسالم في حدیث عروة بن مضرس رضي هللا عنھ وأرضاه

ًأقبلت من جبل طي أكللت راحلتي، وأتعبت نفسي، وما تركت جبال ! یا رسول هللا: (رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم صبیحة یوم النحر، فقال
من صلى صالتنا ھذه، ووقف موقفنا ھذا، وكان قد أتى عرفات أي ساعة من لیل أو نھار، فقد تم : فقال صلى هللا علیھ وسلم. إال وقفت علیھ

وكان عروة لم یأت إلى مكة ولم یطف بالبیت، كما ھو ظاھر الحال في سؤالھ لرسول هللا صلى هللا علیھ وسلم؛ فمن أھل ). وقضى تفثھحجھ، 
إن ھذا یختص بمن ضاق علیھ الوقت، وأما من اتسع لھ الوقت فیجب علیھ أن یأتي ویطوف طواف القدوم؛ ألن النبي صلى : العلم من قال

وهللا . وظاھر الحدیث، یقتضي عدم وجوبھ، لكن السنة أن یطوف بالبیت إن أمكنھ.  طواف قدومھ عند قدومھ على مكةهللا علیھ وسلم طاف
  .تعالى أعلم

 
 
 
 

 حكم األخذ من الشعر قبل السعي للرجل والمرأة
 
 

ما عمرتھما نویا العمرة أو الحج، فمن الواجب على المرأة والرجل أن یت: عن امرأتین طافتا ولم یسعیا، فما حكم عمرتھما؟ الجواب: السؤال
ًنوى العمرة من الرجال والنساء فالواجب علیھ أن ال یتحلل، وأن ال یأخذ من الشعر إال بعد أن یطوف بالبیت ویسعى، وبناء على ذلك وقوع 

فیرجعون ویؤدون .  قبل تمام النسكًالقص بالشعر أو التقصیر یكون قبل السعي واقعا في غیر موقعھ؛ فعلیھم الفدیة؛ ألنھم أخذوا من الشعر
أما بالنسبة لركعتي الطواف؛ فھما سنة، وفعلھما بعد الطواف في داخل البیت سنة، على كل حال علیھم أن . السعي، ثم بعد ذلك یفتدون

ھذا . سعي إال بعد طوافال یصح ال: ًیصلوا ركعتي الطواف، وإذا أعادوا الطواف ثم سعوا بعده، جعلوا الطواف نافلة بناء على قول من قال
فیجب علیھم اآلن الذھاب إلى مكة لیعیدوا الطواف؛ لفوات . وكونھم یأتون إلى التنعیم، ھذا ال أصل لھ، وما لھ داع وال موجب. أفضل

، وتجب فاألفضل لھ أن یطوف، ثم یسعى،ثم بعد ذلك یتحلل. المواالة بین السعي والطواف، فقد كان المفروض أن یقع السعي بعد الطواف
. أما إن كانوا لم یتطیبوا ولم یكن ھناك محظورات فعلوھا؛ فھم إلى اآلن محرمون، ویجب علیھم أن یذھبوا. علیھما الفدیة إن كانوا قد تطیبوا

  .وهللا أعلم. وإن كانوا قد قصروا الشعر فھذا یوجب علیھم الفدیة؛ ألنھ ال یجوز أن یقصروا إال بعد انتھاء السعي
 
 
 
 

 ب البدن بعد اإلحرامحكم تطیی
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إذا دخل في النسك فال یجوز لھ أن یتطیب؛ ألن هللا تعالى حرم : ھل یجوز التطیب في البدن فقط بعد ارتداء مالبس اإلحرام؟ الجواب: السؤال

زع عنك جبتك، إن: (وأجمع العلماء رحمھم هللا على أن الطیب من محظورات اإلحرام، قال صلى هللا علیھ وسلم. على المحرم أن یتطیب
الواجب على المسلم أن ال یتطیب بعد إحرامھ، فإن تطیب قبل اإلحرام : في ھذه الحالة. فأمر المحرم أن ال یتطیب). واغسل عنك أثر الطیب

حیح واغتسل أو اغتسل ثم تطیب قبل أن یدخل في النسك؛ فھذا ال بأس بھ، وھو في السنة عن النبي صلى هللا علیھ وسلم، كما ثبت في الص
سواء وقع ). طیبت رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم لحلھ قبل حرمھ، ولحرمھ قبل أن یطوف بالبیت: (من حدیث عائشة رضي هللا عنھا قالت

الطیب في مفرق  كنت أرى وبیص: (الطیب بعد الغسل أو قبل الغسل؛ فإن الصحیح أنھ من السنة، وال بأس بھ، وقد قالت أم المؤمنین عائشة 
فھذا یدل على أنھ ال بأس أن یكون على بدن المحرم الطیب، بشرط أن یكون قد وضعھ قبل ).  صلى هللا علیھ وسلم وھو محرمرسول هللا

ًوھذا لیس بصحیح، فإن التجرد عن المخیط لیس دخوال في ! وبعض الناس یرى أنھ بمجرد اللبس قد دخل في النسك. الدخول في النسك
  .ًوبناء على ذلك فال عبرة بلبسھ، وإنما العبرة بدخولھ في النسك, یةالنسك، إنما یكون الدخول بالن

 
 
 
 

 حكم العمرة بعد الحج
 
 

أن یكتفي بذلك؛ ألن النبي صلى هللا علیھ وسلم ثبت عنھ : السنة أن من أتى بعمرة قبل حجھ، ثم حج وتمتع بھا: ھذه المسألة من حیث األصل
طوافك بالبیت، وسعیك بین : (هللا عنھا أن تأخذ عمرة بعد حجھا، قال علیھ الصالة والسالمفي الحدیث الصحیح، لما أرادت عائشة رضي 

فالنبي صلى هللا علیھ وسلم عتب علیھا، وضیق علیھا بعض الشيء، كأنھا تأتي بعمرة بعد عمرتھا، ). الصفا والمروة كافیك لحجك وعمرتك
م یعتمر، وأراد أن یأخذ العمرة عنھ؛ فال بأس أن یأتي بالعمرة بشرط أن تكون النیة والده أو قریبھ ل: ًلكن إذا وجد لبعض الناس سبب؛ مثال

  .وهللا تعالى أعلم. طرأت علیھ في مكة، ال من المیقات األبعد
 
 
 
 

 حكم ثوب اإلحرام الذي فیھ أزرار
 
 

اإلحرام الذي فیھ أزاریر یجب . في حكم المخیطھذا ینصح الناس فیھ، وال یجوز لھم لبسھ؛ ألنھ ) طقطق(وبالنسبة لثوب اإلحرام الذي فیھ 
  .وهللا أعلم. أن تزیلھا، وتفكھا، وتبقى مفتوحة، وال یضر إن شاء هللا

 
 
 
 

 حكم حج من اعتمر في أشھر الحج ثم نوى الحج
 
 

لیس ھناك إلزام بنسك، : وابمن أتى بعمرة في أشھر الحج، ثم نوى بعد ذلك الحج في العام نفسھ، ھل یلزمھ التمتع، أم یخیر؟ الج: السؤال
من أراد منكم أن یھل بحج فلیھل، ومن أراد : (أن النبي صلى هللا علیھ وسلم لما أتى المیقات قال: فعن أم المؤمنین عائشة كما في الصحیح

 ومن أتى بأي -ساك الثالثةاألن: أي- فاألصل في ھذه األنساك أنھا تخییریة ). منكم أن یھل بعمرة فلیھل، ومن أراد أن یھل بحج وعمرة فلیھل
بل یبقى ھذا النص . واحد منھا فال حرج علیھ وال عذر، والخالف بین العلماء رحمھم هللا في األفضل، ولیس ھناك إلزام بأحد ھذه األنساك

عمرة على من لم وأما أمر النبي صلى هللا علیھ وسلم الصحابة بفسخ الحج بعمرة، وھو إیجاب فسخ الحج ب. على األصل وأن المسلم مخیر
الخالفة الراشدة كلھا، وفھم الصحابة ذلك  یسق الھدي؛ فھذا كان في ذلك العام، ولذلك لم یلزم بھا أبو بكر ، وال عمر ، وال عثمان مدة

ا أصحاب متعتان ال تصلح إال لن: (وفي صحیح مسلم عن أبي ذر رضي هللا عنھ أنھ قال. وطبقوه، وھم أعلم بسنة النبي صلى هللا علیھ وسلم
یعني إیجاب الفسخ، ولیس مراده مطلق التمتع بالحج، یعني أن إیجاب الفسخ كان في ). متعة النساء، ومتعة الحج: النبي صلى هللا علیھ وسلم

برأ الدبر، إذا : (ًذلك العام ھدما لعقیدة الجاھلیة الذین كانوا ال یجیزون العمرة في أشھر الحج، وكانوا یقولون كما في الصحیح عن ابن عباس
: ألعامنا ھذا أم لألبد؟ فقال! یارسول هللا: (ولذلك قالوا. ، فكانوا یرونھا من الفجور)وعفى األثر، وانسلخ صفر، فقد حلت العمرة لمن اعتمر

إلى األبد، ال ما أنھ یجوز لك إیقاع العمرة في أشھر الحج : أي). دخلت العمرة في الحج: (وقال. صلوات هللا وسالمھ علیھ). ال؛ لألبد، لألبد
ومما اختلقھ أصحاب الجاھلیة من المسائل  كان یعتقده أھل الجاھلیة من تحریم إیقاع العمرة حتى ینسلخ صفر، فذاك من أدران الجاھلیة،
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ھر الحج، ورد األمر إلى أصلھ؛ من أنھ یجوز االعتمار في أش, فردھا علیھ الصالة والسالم.. المحدثة وألصقوھا بالحنیفیة وھي منھا براء
ولذلك وقعت عمرتھ علیھ الصالة والسالم في أشھر الحج؛ كعمرة الجعرانة حینما وقعت في ذي القعدة لما انتھى علیھ الصالة والسالم من 

  .وهللا تعالى أعلم. قسم الغنائم بعد فتحھ للطائف؛ صلوات هللا وسالمھ علیھ
 
 
 
 

 حكم صیام أیام عشر ذي الحجة
 
 

صیام عشر من ذي الحجة ما عدا یوم النحر ال بأس بھ وال حرج، ألن النبي : ام عشر ذي الحجة من السنة؟ الجوابھل یعتبر صی: السؤال
وال ! یارسول هللا: ما من أیام العمل الصالح فیھن أحب إلى هللا من عشر ذي الحجة، قالوا: (صلى هللا علیھ وسلم قال في الحدیث الصحیح

فھذا یدل على أنھ یشرع فعل ). الجھاد في سبیل هللا؛ إال رجل خرج بمالھ ونفسھ فلم یرجع بشيء من ذلكوال : الجھاد في سبیل هللا؟ قال
الطاعات، وأنھ ال بأس بصیامھا؛ سواء صام التسع كاملة أو صام بعضھا، فال حرج في ذلك وال بأس، وقد كان رسول هللا صلى هللا علیھ 

ًوبناء على ذلك یبقى ھذا النص القولي ...) ما من أیام العمل الصالح فیھن: (ذلك لألمة بقولھَوسلم یحب أن ُیفعل الشيء ویتركھ، وقد شرع 
أنھ علیھ : (ففیھ حدیث عمر في الصحیحین: أما یوم النحر. وهللا أعلم. ًعلى عمومھ، ولم یأت ما ینقضھ، فیبقى صیامھا مستحبا على األصل

، فال یجوز الصیام في ھذین الیومین؛ألنھما یوما عید اإلسالم، والصیام فیھما )لفطرالصالة والسالم خطب ونھى عن صوم یومي النحر وا
  .وهللا تعالى أعلم. إعراض عن ضیافة هللا عز وجل، فال یجوز صیامھما بإجماع العلماء

 
 
 
 

 حكم الدم إن أصاب الثوب
 
 

جمھور العلماء على أن الدم : ر الذي یجب غسلھ؟ الجوابھل دم اإلنسان إذا أصاب الثوب یجب غسلھ؟ أو أن الشرع حدد المقدا: السؤال
ٌأْو َدما مْسفوحا أْو لْحم خنزیر فإنُھ رْجس : المسفوح نجس؛ لقولھ تعالى ً ًِ َِّ َِ ٍَ ِ َ َ َُ : ، وقولھ علیھ الصالة والسالم في الحدیث الصحیح]145:األنعام[َ

إنھا طاھرة؛ لحدیث الشعب، ولصالة : وقال بعض العلماء. ء نجسة، فھذا أصل عندھم في أن الدما)اغسلي عنك الدم، ثم اغتسلي وصلي(
ًعمر رضي هللا عنھ وجرحھ ینزف، وقد أجیب عن حدیث الشعب؛ بأنھ من النزیف الذي ال یرقأ، ألنھ أصیب بالسھم، والسھم غالبا ینزف، 

لو : نھ، ألن جرحھ استنزفھ إلى الموت، ولذلك قالواوالنزیف ال یرقأ، ولذلك محل الخالف ال یستقیم بھ االستدالل، وكذلك عمر رضي هللا ع
 أو المرأة المستحاضة یستثقل معھا الدم، فھذا من العفو؛ ألنھ ال یمكنھا إیقافھ، فاالستدالل بھذا الحدیث -مع قولھم بالنجاسة- رعف اإلنسان 

ھ حكم النجس؛ یجب غسل الدم، لكن الدم على أنھ نجس، وحكم: فیھ نظر من ھذا الوجھ، كما ذكر جمھور العلماء رحمھم هللا والصحیح
واختلف العلماء رحمھم هللا . ًمتفاحشا: ًأن یكون كثیرا، وھو الذي یسمیھ بعض العلماء: والحالة الثانیة. ًأن یكون یسیرا: الحالة األولى: حالتین

لدرھم فھو یسیر، وإن كان أكثر من الدرھم فھو كثیر إذا بلغ قدر ا: في التفریق بین الیسیر والكثیر، أو الكثیر والمتفاحش، فمنھم من یقول
ًإن الكثیر والقلیل یفرق بینھما بما ال یتفاحش في النفس؛ یعني إذا رآه كثیرا حكم بكونھ كثیرا، وإذا رآه قلیال حكم : ومنھم من قال. یجب غسلھ ً ً
كن حكي اإلجماع على أن قدر الدرھم من العفو، ولذلك واألول أقوى، لكن یوجد حدیث ضعیف، وھو حدیث الدرھم البغلي، ل. ًبكونھ قلیال

قدر الھللة القدیمة : ًوقدر الدرھم تقریبا. یستدل بعض العلماء على أنھ یصح من جھة العفو، ویؤخذ بھذا األمر المتفق علیھ؛ وھو أشبھ
دم مقدار ذلك فھو من العفو فما دون، ولذلك الصفراء؛ فإنھا تقارب الدرھم كما حرره بعض مشایخنا رحمة هللا علیھم، فإذا كان مجموع ال

 ودلیلھ ظاھر آیة -ًأعني اشتراط أن یكون كثیرا- ًعصر عبد هللا بن عمر بثرا في صالتھ ولم یقطعھا؛ ألنھا من الیسیر، وھذا من حیث األصل
ٌأْو َدما مْسفوحا أْو لْحم خنزیر فإنُھ رْجس: األنعام؛ فإن هللا تعالى یقول ً ًِ َِّ َِ ٍَ ِ َ َ َُ ً، فجعل الحكم بالنجاسة مبنیا على كونھ مسفوحا، ]145:األنعام [َ ً

ففرق هللا بین القلیل والكثیر، ولذلك ذھب جماھیر السلف والخلف إلى ھذا التفریق، على ظاھر النص في . الكثیر: والمسفوح في لغة العرب
ًأْو َدما مْسفوحا : قولھ ًُ َ   .وهللا تعالى أعلم]. 145:األنعام[َ

 
 
 
 

 معارضة الوالد إن أراد غیر المعروفحكم 
 
 

ھذا من طاعة : ًأبي یرید أن یزوج أختي بشاب ال یصلي، وأنا معارض لھذا األمر، فھل أكون عاقا، وكیف أنصح والدي؟ الجواب: السؤال
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). مع والطاعة بالمعروفإنما الس: (هللا عز وجل، والسمع والطاعة األصل أن تكون بالمعروف ال بالمنكر، كما قال صلى هللا علیھ وسلم
فسماعك ألمر والدك وامتثالك لھ إنما ھو مقید بالمعروف الذي أقره هللا عز وجل، أما إذا كان بالمنكر فلك أن تنكره وترده علیھ، فالحق 

؛ ذلك ھو كیف تزوجھا من رجل ال یصلي قد قطع صلتھ با عز وجل، خسر الدنیا واآلخرة. معك، وال یزال معك من هللا معین وظھیر
الخسران المبین، ففي ھذه الحالة من حقك أن تعترض، ومن حقك أن تبین للوالد، وتحاول بالتي ھي أحسن أن تؤثر علیھ، وأن تستعین 
ًباألشخاص الذین یؤثرون علیھ إذا لم تستطع بنفسك، وتوصي األخت أن ال تقبل مثل ھذا زوجا لھا؛ بل تمتنع وتصر على عدم القبول، وھي 

فال بارك هللا بزوج ال یصلي؛ إنھ منزوع البركة، مشئوم على من یتزوجھ؛ ألن الصالة صلة بین العبد . على إصرارھا على ھذا الحقمثابة 
 موقوف على ترك األمور التي فرض -والعیاذ با- فحرمان الخیر). بین الرجل والكفر ترك الصالة: (وربھ؛ لذلك قال صلى هللا علیھ وسلم

فمثل ھذا ال یزوج، وحري بھ أن ال یكرم بالتزویج، ونسأل هللا أن یھدي والدك إلى . التي أعظمھا عماد الدین بعد الشھادتینهللا عز وجل، و
  .وآخر دعوانا أن الحمد  رب العالمین. سماع الحق وقبولھ، وأن یختار ألختك ولبنات المسلمین من فیھ الخیر والصالح

 
 
 
 

 [2[ األقارب والممالیك  باب نفقة-شرح زاد المستقنع 
وھذا اإلنفاق إنما . جعل هللا تعالى لصلة القرابة حرمة وقداسة، ومن آثار ذلك أنھ یجب على القریب أن ینفق على قریبھ الذي یرثھ لو مات

ألسري والتكامل یجب بشروط البد أن تتحقق، وھي ال تسمح للكسول بأن یركن على غیره، وال تكلف الغني فوق طاقتھ، بل تحقق التكافل ا
 .االقتصادي على أحسن الوجوه وأتمھا

 ما یشترط لوجوب نفقة القریب
 
 

بسم هللا الرحمن الرحیم الحمد  رب العالمین، والصالة والسالم األتمان األكمالن على خیر خلق هللا أجمعین، وعلى آلھ وصحبھ ومن سار 
فنسأل هللا العظیم العلیم رب العرش الكریم أن یرزقنا وإیاكم اإلخالص في القول : دأما بع. َّعلى سبیلھ ونھجھ واستن بسنتھ إلى یوم الدین

ًوالعمل، وأن یجعل ما نتعلمھ ونعلمھ خالصا لوجھھ الكریم؛ موجبا لرضوانھ العظیم وال شك في أن حلق العلم ومجالسھ خیر ما تستفتح بھا . ً
ّتسأم منھ اآلذان، ولم تمل من سماع ذلك؛ ألن حق هللا ھو أعظم الحقوق، ولو كرر ذلك في كل مجلس لم  الوصیة بحق هللا جل وعال،

فالوصیة بتقوى هللا واإلخالص في طلب العلم زاد طالب العلم الذي ال یمكن أن یستغني عنھ لحظة من اللحظات؛ ألن هللا ال ینظر إلى قول 
أن یخلص اإلنسان لوجھ هللا، وأن ال یجلس في مجالس العلم : صى بھوخیر ما نتوا. قائل وال إلى عمل عامل إال بعد تحقیقھ والعمل بحقوقھ

إال وھو یرید ما عند هللا، وأن یعلم علم الیقین أن التجارة مع هللا رابحة، وأنھا عند هللا رائجة، وأن أسعد الناس في القول والعمل من نظر هللا 
ًإلى قلبھ فوجده خالصا مستقیما لربھ ً من نفسھ خیرا حینما یجلس في مجالس العلم، ویستمع العلم، ویقرؤه، ویكتبھ، أسعد الناس من أرى هللا.. ً

بل ھي أشرف األمارات وأعزھا وأكرمھا؛ إذ ال یعطیھا هللا إال لخاصة .. ویتحدث بھ، ولیس في قلبھ إال هللا، وھي أمارة من األمارات
خارف الدنیا وشھواتھا وملذاتھا؛ ال تصغي أذنھ إلى مدح المادحین، وال با معمور بھ، مصروف عن ز فمن نظر في قلبھ أنھ مليء. أولیائھ

اللھم ربنا ورب كل شيء نسألك . یمیل قلبھ إلى عجب الناس بھ؛ فقد كملت والیتھ  جل جاللھ، وھي العطیة التي یختص هللا بھا من أحب
ّوقد تحدثنا فیما سبق عن مسألة النفقة، وبینا أن المصنف . أن تجعلنا ممن اصطفیتھ فجعلتھ من المخلصین وأراد وجھك یا رب العالمین

ًرحمھ هللا جعل األصل في النفقة على األقارب من األصول والفروع والحواشي، مبنیا على شروطا البد من تحققھا، فنحن ال نلزم شخصا أن  ً ً
 حینما تتحمل طعام شخص وكسوتھ وسكناه، ھذا أمر فیھ والنفقة تبعة من التبعات، فأنت. ینفق على قریب إال إذا توافرت فیھ ھذه الشروط

: أول ھذه الشروط. كلفة ومشقة، لكنھ ال یأتي إال من خالل أسباب وشروط، وھي العالمات واألمارات التي نصبھا الشرع إلیجاد النفقة
ث یستحق النفقة، وھذا المذھب اختاره طائفة من وجود العالقة والسببیة الموجبة للنفقة، وھي القرابة المبنیة على صفة اإلرث، فالقریب الوار

العلماء، وذكرنا دلیلھ من كتاب هللا وسنة النبي صلى هللا علیھ وسلم، وكیف أن اإلسالم عدل حینما جعل اإلنسان یرث من المیت، وكما أنھ 
یھ السماوات واألرض، ومن العدل الذي ھو یأخذ غنیمة اإلرث بعد موتھ یتحمل غرم اإلنفاق علیھ في حیاتھ، فھذا من العدل الذي قامت عل

فقد بینا من ھم األقرباء الذین یجب علیك أن تنفق علیھم من األصول؛ كاآلباء واألمھات واألجداد : أما الشرط الثاني. ٌكمال في ھذه الشریعة
ذه العبارة التي ذكرھا المصنف شرع وبھ. كاألبناء والبنات وإن سفلوا، والحواشي من جھة العصبة ونحوھا: والجدات وإن علت، والفروع

  .في الشرط الثاني من شروط وجوب النفقة
 

 شرط فقر القریب مع عجزه عن الكسب
 
 

والفاقة  ًیشترط في وجوب النفقة على القریب لقریبھ أن یكون القریب محتاجا؛ فتوجد فیھ الحاجة: أي] مع فقر من تجب لھ: [قال رحمھ هللا
ً علیھ كاألخ واألخت مثال، إذا وجب علیك أن تنفق علیھما البد وأن یكونا فقیرین، ومع الفقر یكون العجز عن والفقر، وقریبك الذي تنفق

ًأما الفقر فالبد وأن یكون فقیرا؛ ألنھ لو كان غنیا فقد . ًالتكسب؛ فقد یكون فقیرا ولكنھ قادر على أن یتكسب، فحینئذ یفصل العلماء رحمھم هللا ً
وھذا الشرط مجمع علیھ . ًنفق على نفسھ، وأما إذا كان فقیرا ولیس عنده مال فحینئذ یجب علیك أن تنفق علیھ بالمعروفأوجب هللا علیھ أن ی

فالوالد ینفق على ولده ولو . ًبین العلماء رحمھم هللا، فال نوجب علیك النفقة لقریبك إال إذا كان فقیرا، لكن یستثنى من ذلك الوالدان واألوالد
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دام أنھ تحت كفالتھ، كزوجتھ یجب علیھ أن ینفق علیھا ولو كانت غنیة؛ ألن االستحقاق ھنا في األصول والفروع آكد وأوجب، ًكان غنیا ما 
ًوتخلف ماال لولدھا،  أن تموت األم: مثال لغنى الفرع. ولذلك ینفق األصل على والدیھ وعلى فرعھ، كالوالد ینفق على أوالده ولو كانوا أغنیاء

مره سنة أو سنتان، عنده مال لكن في األصل المخاطب بالنفقة علیھ ھو والده حتى یستقل بنفسھ، فحینئذ ال یشترط في الولد والولد قاصر ع
ًالفقر، فینفق على األصل والفرع سواء كان غنیا أو فقیرا والزوجة تكون غنیة ولكن یجب على زوجھا أن ینفق علیھا؛ ألن ھذا االستحقاق . ً

ولذلك جعل النبي صلى هللا علیھ وسلم الفرع بمنزلة اإلنسان، كما في . الفاقة، وإنما ھو مبني على وجود العلقة والقرابةال یتوقف على وجود 
فالمقصود أننا ال نوجب النفقة علیك ) إنما فاطمة بضعة مني: (الصحیحین من حدیث فاطمة رضي هللا عنھا، في قولھ علیھ الصالة والسالم

ًال إذا كان فقیرا ومحتاجا عاجزا عن الكسب، أما لو كان غنیا عنده قوت یومھ فال؛ ألننا نتكلم عن نفقة كل یوم لقریبك كاألخ واألخت إ ً ً ً
ٍبحسبھا، فلو أن األخ أو األخت لم یجد طعامھ وقوتھ في یوم، فحینئذ ننظر إن كان عنده مال؛ فإنھ لیس بفقیر، فال یجب علیك أن تنفق علیھ، 

ینظر في قدرتھ على : ال، وال یستطیع أن ینفق على نفسھ، فإنھ یجب علیك أن تنفق علیھ، إال أن بعض العلماء قاللكن لو لم یكن عنده م
اطلب العیش بالتكسب، ألن نفقتك علیھ إعانة لھ على : ًالتكسب، فإن كان قادرا على التكسب سقط عنك إیجاب النفقة، ویجب علیھ أن یقول لھ

لكن لو ضاق . ً ال یجب علیك أن تنفق علیھ متى كان قادرا على التكسب، وبالتكسب یتحصل على رزقھومن ھنا. البطالة وترك السعي
ًفي ھذه الحالة یجب على القریب أن ینفق علیھ، ولو كان قادرا على التكسب، ما دام أنھ ال یجد مجاال : الكسب والعیش، فقال بعض العلماء ً

ًإذا البد وأن یكون فقیرا عاجزا عن التكسب؛ یكون فقیرا بالنسبة لصفة . دمھا على حٍد سواءللتكسب، فالقدرة على التكسب ھنا وجودھا وع ً ً ً
أخوه یتیم قاصر فینفق علیھ ألنھ .. ًالحال، والعجز عن التكسب یكون بصغر السن كما ھو الحال في األوالد ونحوھم، أو یموت ویترك أیتاما

التكسب لسبب الكبر والشیخوخة، كأن یكون لھ أخ مسن أو أخت مسنة عاجزة ولیس لھا ًعاجز عن التكسب، وكذلك أیضا یكون العجز عن 
 والعمى فال یقوى على العمل لوجود - أعاذنا هللا وإیاكم من األمراض-من یعول، وكذلك یكون العجز عن التكسب للمرض والزمانة، كالشلل 

ًھذه اآلفات، فعلى كل حال إذا كان فقیرا عاجزا عن الكسب ثبت أن : ھذا الشرط الثاني]. وعجزه عن تكسب: [قال رحمھ هللا.  استحقاقھ للنفقةً
ًیكون فقیرا عاجزا عن التكسب، وھو في الحقیقة شرط یتضمن شرطین، لكنھم جعلوه بمثابة الشرط الواحد بسبب تعلقھما بجھة واحدة، یعني ً :

ًیشترط في القریب أن یكون فقیرا عاجزا عن التكسب، ومفھوم الشر ًأنھ لو كان غنیا ال یجب علیك أن تنفق علیھ، إال من استثنینا، ولو : طً
ًكان قادرا على التكسب ال یجب علیك أن تنفق علیھ، إال إذا كان الزمان ال یتیسر لھ فیھ سبل العیش؛ فوجود القدرة على التكسب وعدمھا 

  .على حد سواء
 
 
 
 

 أن تفضل النفقة عن قوت نفسھ وزوجتھ ورقیقھ
 
 

وجود الوراثة : تقدم معنا شرطان، الشرط األول. ھذا الشرط الثالث، وھو یتعلق بالقریب المنفق]. إذا فضل عن قوت نفسھ: [ رحمھ هللاقال
وجود القدرة على النفقة بالنسبة للقریب المنفق، وھو أن : الشرط الثالث. عجز المنفق علیھ وھو القریب: الشرط الثاني. السببیة الموجبة للنفقة

ٌكون عنده قدرة على أن ینفق على قریبھ، والعبرة بذلك الیوم، فلو عجز قریبھ عن النفقة ذلك الیوم بسبب المرض والفقر، فھو عاجز عن ی
فننظر في قریبھ، إن وجدنا القریب عنده مال، نظرنا في ھذا المال، فإن كان ھذا المال على قدره وقدر عیالھ، ومن تلزمھ . الكسب فقیر
فھذا في األصل بدأ بنفسھ ثم ) ابدأ بنفسك، ثم بمن تعول: ( یجب أن ینفق على القریب األبعد؛ ألن النبي صلى هللا علیھ وسلم قالمئونتھ، فال

َال ُیكلُف هللا نفسا إال ما آتاھا : ًبمن یعول من األوالد، ولم یجد فضال ََ َ ََّ ِ ً ْ ُ َّ ًوھذا لم یؤتھ هللا شیئا زائدا عما ھو ال]. 7:الطالق[ِّ زم لھ في األصل، فال ً
ًفاضال : أي]. عن قوت نفسھ وزوجتھ ورقیقة: [قال رحمھ هللا. یجب علیھ أن ینفق على األبعد إذا كان المال الذي عنده ال یكفي لصرفھ إلیھ

ًمثال تكسب في یوم خمسین ریاال. عن قوت نفسھ وزوجتھ، إذا كان لھ زوجھ، وإذا لم یكن عنده زوجھ نظرنا إلى قوتھ ھو  إذا جئنا ننظر .ً
ًإلى طعامھ وطعام أوالده في ذلك الیوم وجدناه بخمسین ریاال، فحینئذ ال فضل، فال نفقة؛ ألنھ لیس بغني، فننتقل بالنفقة إلى قریب آخر أبعد 

ال : ن هللا یقولمنھ، وال یجب في ھذه الحالة على من كانت ھذه صفتھ أن ینفق؛ ألنھ لم یفضل عن قوتھ شيء فاستوى مع غیره فال نكلفھ؛ أل
َُیكلُف هللا نفسا إال ما آتاھا  ََ َ ََّ ِ ً ْ ُ َّ : ًیكون فاضال عن قوت نفسھ وزوجھ ورقیقھ: ًإذا. ً، وھذا لم یؤتھ هللا فضال حتى نوجب علیھ أن ینفق]7:الطالق[ِّ

النفقة على األرقاء وھم الموالي، فإن ألن ھؤالء من تلزمھ نفقتھم، والرقیق یجب علیك أن تنفق علیھ، وسیأتي إن شاء هللا تفصیلھ أكثر في 
إخوانكم خولكم جعلھم هللا تحت أیدیكم؛ فمن كان أخوه تحت یده، فلیطعمھ : (اإلسالم أوجبھ على المسلم، كما قال النبي صلى هللا علیھ وسلم

العبد في خاصة اإلنسان على القریب ، فھذا یدل على أنھ یجب علیھ أن ینفق علیھ بالمعروف، فیقدم المولى و)مما یطعم، ولیكسھ مما یكتسي
قال . من حیث األصل، ولذلك یجب علیھ أن ینفق على زوجھ وولده وعبده، وال ننظر في الفضل إال بعد االنتھاء من األقربین الذین ھم أحق

عامھ في النھار ونفقة طعامھ في اللیل، فإذا ًالنفقة ننظر إلیھا في الیوم واللیلة، فإذا كان عنده مائة ریاال ننظر نفقة ط]. یومھ ولیلتھ: [رحمھ هللا
ًكان طعامھ في اللیل والنھار وكسوة من تلزمھ مئونتھ في حدود الستین ریاال ومعھ مائة لایر، كان إیجاب النفقة في األربعین، ألنھا فضلت 

  . في الیوم واللیلة-دةألنھا زائ-نفقتھ، فیجب علیھ أن ینفق على القریب من األربعین  عن قوتھ وقوت زوجھ ومن تلزمھ
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 ًأن یكون اإلنفاق زائدا على الكسوة والسكن
 
 

عنده زوجة أو أوالد : كسوة من تلزمھ نفقتھ، من نفقة نفسھ ومن تلزمھ نفقتھ، ومثال ذلك: یعني) وكسوة]. (وكسوٍة وسكنى: [قال رحمھ هللا
 بثالثمائة لایر، وتكسب في ذلك الیوم الزائد عن مالھ الموجود ثالثمائة یحتاجون إلى كسوة وطعام، فقدرنا نفقة الكسوة والطعام، فوجدناھا

ال لھ وال علیھ، یجب علیھ أن ینفق على نفسھ وزوجھ وموالیھ بإطعامھم وكسوتھم وال یجب علیھ أن یصرف على القریب ؛ : لایر، فنقول
ذلك الیوم، وال یحتاج أحد ممن تلزمھ نفقتھ إلى كسوة، والطعام لھ ألن الطعام والكسوة استغرقا ما عنده، لكن لو كان ال یحتاج إلى كسوة في 

ما دامت النفقة التي تلزمھ بخاصتھ ھي مائة، فإن : ولمن تلزمھ نفقتھ في حدود المائة، وكان عنده في ذلك الیوم مائة وخمسون، فحینئذ نقول
وة داخلة في ھذا، فلو كان في كل یوم عنده قریب محتاج، وكل یوم ًإذا ال یختص األمر بالطعام بل الكس. الخمسین تصرف إلى قریبھ المحتاج

الثمانون التي ینفقھا تصرف كلھا في الطعام، لكن . یتكسب مائة لایر، ینفق منھا على أھلھ وولده ثمانین، ویأخذ العشرین ویعطیھا إلى قریبة
ھذه الكسوة تحتاج إلى العشرین، فاستحقاق الكسوة في ذلك الیوم في یوم من األیام احتاج إلى كسوة لھ أو لزوجتھ أو أوالده أو لمواله، و

ًفإذا ال یظن أن النفقة مخصوصة بالطعام والشراب، بل شاملة الكسوة أیضا. یسقط حق القریب ً.  
 
 
 
 

 أن تكون النفقة لدیھ من حاصل أو متحصل
 
 

ذا كان رزقھ الذي حصل علیھ مائة لایر، ھذا الحاصل، إ: یقولون. الموجود: أي) من حاصل]. (من حاصل أو متحصل: [قال رحمھ هللا
من حاصل أو : لماذا یقول المصنف. ًوالمتحصل ھو الموجود عنده مثل رأس المال الذي یأخذه دخال إما في تجارة وإما في عمل وكدح

في القدیم مثل الملیون في زماننا، متحصل؟ ألن الرجل في بعض األحیان ال یعمل، ولكنھ عنده مال، مثل رجل غني عنده ألف لایر، األلف 
أنفق من : فھذه األلف التي عنده ال یحتاج معھا إلى عمل وال كسب، فعنده حاصل من المال یكفي أن ینفق منھ وأن ینفق على قرابتھ، فنقول لھ

ده بقالة أو مخبز أو أو شخص یأخذ المال عن طریق التحصیل بعد أن یعمل ویكدح، كأن یكون عن. من الموجود عندك: الحاصل، یعني
خمسون، : كم قدر نفقتك ونفقت قرابتك الخاصة، قال: على مائة، فنقول حینئذ: على كم تحصلت الیوم؟ قال: سیارة یتكسب فیتحصل، فنسألھ

الحاصل أنفق من المتحصل الزائد على نفقتك ونفقتھم، فال یشترط في نفقتك على القریب أن تكون فقط من الحاصل، بل إنما تشمل : نقول
  .والمتحصل

 
 
 
 

 أن ال ینفق من رأس المال
 
 

بعض األحیان . اسحب من رأس مالك: إذا كانت عنده تجارة، أو عمل یومي لھ رأس مال، ال نقول لھ: أي] ٍال من رأس مال: [قال رحمھ هللا
 یكلف بالشيء الفاضل عن رأس المال مما یكون رأس مالھ ھو الذي یثمر دخلھ ودخل أوالده، فلذلك ال نكلفھ ما كان من رأس المال، إنما

  .ًیكون حاصل، مثلما قلنا في حال الغني الحاصل والمتحصل في حال العمل، أو ربح التجارة، فإنھ یعد تحصیال
 
 
 
 

 أن ال ینفق من ثمن بیع أمالكھ
 
 

ً، والمال الذي یتحصل علیھ یومیا ھو مائة لایر، ًال یطالب بذلك؛ فلو أن شخصا عنده بیت یملكھ، أو مزرعة: أي]. وثمن ملٍك: [قال رحمھ هللا
المال الذي یأتیني أنفقھ على نفسي : أنفق على أقربائك، قال: والمائة لایر تكفیھ وتكفي من تلزمھ النفقة، وعنده أقرباء محتاجون، فقلنا لھ

أنفقھا على القرابة؟ ال، ال یطالب : عتھ، ونقولھل نطالبھ ببیع مزر: وعلى من تلزمني نفقتھم، ولیس عندي شيء زائد، فحینئذ یرد السؤال
  .ببیع ما یملك
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 أن ال ینفق من ثمن آلة صنعتھ
 
 

ًمثل أن یكون حدادا أو نجارا وقال]. وآلة صنعٍة: [قال رحمھ هللا أنا دخلي المائة، ولیس عندي إال ھذه اآللة أفأبیعھا وأنفق على قریبي؟ : ً
ذلك وآثر واجتھد ما لم یعرض نفسھ وأھلھ للضرر؛ فھذا شيء آخر، لكن من حیث األصل ال یلزمھ أن یبیع لكن لو فعل . ال یلزمك ھذا: نقول

لھ بع آلة : وھكذا لو كان عنده سیارة أجرة یتحصل بھا على قوتھ وقوت أوالده، ال نقول. آلتھ التي یتكسب بھا ویطلب بھا عیشھ ورزقھ
لكن كان بعض . بعھا وأنفق على قرابتك: ثة یحرث بھا األرض ویؤجرھا للناس، ال نقولصنعتك وھي السیارة، وھكذا لو كانت عنده حرا

إذا كانت ھذه اآللة ویمكن االستغناء عنھا، أو كانت في حال الكمال ویمكن أن یجد آلة دونھا، بحیث لو باعھا : مشایخنا رحمة هللا علیھم یقول
فارھة غالیة ویمكنھ أن یبیعھا  ئھ؛ فاألشبھ أن یقال لھ ذلك، ولو كان عنده سیارة أجرةواشترى ما ھو أقل قیمة استطاع أن یسد بھ عجز أقربا

  .ویتحصل على سیارة أجرة عادیة، وینفق بھا على قرابة، فإنھ یؤمر بذلك، من النظر إلى الفضل والكمال
 
 
 
 

 وجوب النفقة على الورثة
 
 

شرع رحمھ هللا في مسألة ثانیة، فبعد أن عرفنا شروط الوجوب، وأنھ ]. لى قدر إرثھمومن لھ وارث غیر أٍب؛ فنفقتھ علیھم ع: [قال رحمھ هللا
ًأن یكون المنفق غنیا وعنده قدرة على اإلنفاق، فیجد ما ینفقھ فاضال : ًثانیا. ًأن یكون وارثا: وجود السببیة الموجبة للنفقة، وھي: ًأوال: البد من ً

ًن یكون الشخص الذي ینفق علیھ عاجزا عن التكسب وفقیرا لیس عنده ما یسد بھ رمقھ أو یكفي أ: ًثالثا. عن قوتھ وقوت من تلزمھ مئونتھ ً
  .لعیشھ

 
 النفقة على القریب المحتاج على قدر المیراث منھ لو مات إال في األب

 
 

ٌنت ملزم بكل النفقة أو ملزم ببعض كیف تنفق على ھذا القریب؟ وما الذي تنفقھ؟ وما الذي نلزمك بھ في النفقة؟ وھل أ: بعد ھذا یرد السؤال
 النفقة، أو ملزم بقدر إرثك من ھذا الشخص؟ ھذه مسألة فیھا تفصیل عند العلماء رحمھم هللا، وھذا إنما یتأتى إذا كان القریب عصبة ولیس لھ

علیك النفقة كاملة، : ًمال، فیقال لھعاصب مثلھ، فحینئذ یتمحض وینظر إلى وجوب النفقة علیھ كاملة؛ ألنھ لو انفرد في اإلرث لحاز المال كا
ًوأما إذا كان القریب یشاركھ غیره في منزلتھ أو یشاركھ غیره ممن ُینقص إرثھ فرضا أو تعصیبا، انقسمت النفقة على قدر إرثھم فبین . ً

ق علیھ على قدر كفایتھ، أعني أن رحمھ هللا أن النفقة في القریب على قریبھ على قدر اإلرث، لكن یستثنى من ھذا الولد مع والده، فإنھ ینف
خذي من مالھ ما یكفیك : (الوالد حینما ینفق على أوالده ال ینظر إلى قدر إرثھم منھ، وإنما یسد حاجتھم؛ ألن النبي صلى هللا علیھ وسلم قال

ى ولده أن ینفق نفقة تامة كاملة ًفجعل سد العوز والحاجة الزما على الوالد تجاه ولده، فنوجب على الوالد في نفقتھ عل) وولدك بالمعروف
ٍلكن لو أن الفقیر لھ قریبان غنیان أخوان، فحینئذ لو مات قسمنا المال بین أخویھ، فكل أخ یأخذ نصف اإلرث، . بحیث ال یبقى عند الولد حاجة

المصنف رحمھ هللا أن القریب كل منكما یدفع نصف النفقة، فبین : ًكذلك أیضا في النفقة نطالب األخوین النفقة على قدر حصصھما ونقول
َوعلى الوارث مثُل ذلك : وھذا عدل؛ كما أنھ یغنم ھذا القدر كذلك یغرمھ؛ ألن هللا یقول. الوارث ینفق على قریبھ المحتاج على قدر إرثھ منھ َ َ َِ ِ َِ ْ ِ ْ َ

  .[233:البقرة[
 
 
 
 

 إذا اجتمع الذكر واألنثى من قرابة المعسر
 
 

ھ أخ وأخت، ففي اإلرث یكون لألخ الثلثان ولألخت الثلث؛ ألن الذكر لھ مثل حظ األنثیین، والعجیب في مسألة ولو أن ھذا القریب المحتاج ل
ًاإلرث أن الشریعة لما فضلت بین الذكر واألنثى صار فیھا العدل؛ ألن األنثى أضعف في الكسب من الرجل، وأیضا في الحمالة، فلما حمل 

 فأعداء اإلسالم یخلطون األمور، وینظرون من زاویة واحدة فقط، ولذلك إذا نقد أحد اإلسالم في ھذه األنثى حملھا دون الذي حملھ الذكر،
َوهللا یْعلم وأنتم ال تْعلُمون : نظرك قاصر؛ ألنھ نظر إلى حالة الغنم ولم ینظر إلى حالة الغرم، وصدق هللا في قولھ: الجزئیة نقول لھ َ َ ََ ََ ْ ُُ ْ َ ُ َّ

فھذا ! ذي یرید أن یستدرك على رب العالمین، وأحكم الحاكمین الذي یقص الحق وھو خیر الفاصلین سبحانھ وتعالى، من ھذا ال]216:البقرة[
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لو اجتمع : ھناك من العلماء من یقول. ولذلك كانت الشریعة اإلسالمیة شریعة كاملة تامة شاملة، ربطت األمور ببعضھا. من العجز والقصور
إن علقة الذكر أقوى من علقة األنثى، : نثى وألزم الذكر، وھذا أحد األوجھ عند الشافعیة وغیرھم، ویقولونُالوارث الذكر واألنثى أسقط األ

ومن ھنا تنظر كیف .  ولذلك جعل هللا النفقة على الزوج ولم یجعلھا على الزوجة-ھذا في األصل-وألن الذكر یتكسب واألنثى ال تتكسب 
ق المرأة الحقیقیة المبنیة على النظر إلى الحالة ودراسة أحوال الناس، وإعطاء كل شيء حقھ عظمة ھذا اإلسالم ودقتھ، وھنا نلمح حقو

ٍوقدره، دون غلو أو مبالغة أو تزییف للحقائق، فھذه الحقوق الدقیقة المفصلة في الفقھ اإلسالمي لن تجدھا في غیره؛ ألنھا مبنیة على شرع 
: ث ینفق اإلناث، ویرى أنھ إذا اجتمعن مع الذكور سقطن، فلو أن القریب لھ أخ وأخت یقولٍكامل تام؛ فبعض العلماء یرى أن على قدر اإلر

: وھناك وجھ ثان یقول. ھذا وجھ ًأوجبھا على األخ وال أوجبھا على األخت؛ ألن خطاب الشرع في التكسب موجھ للذكور غالبا وھو األصل،
ویفرق بینھما على قدر اإلرث، فیتحمل الذكر : حاب ھذا القول منھم من یقولیجب علیھما، ثم یختلف ھذا الوجھ الثاني على وجھین، فأص

فالحنابلة یرون أن سبب وجوب . یسوى بین الذكر واألنثى، ألن السببیة جاءت من جھة القرابة: ضعف ما تتحملھ األنثى، ومنھم من یقول
لربح لمن یضمن الخسارة، فكما أنھم یأخذون في اإلرث بھذا النفقة على األخ واألخت ھو وجود اإلرث، وذلك كقاعدة الغنم بالغرم، وا

َوعلى الوارث مثُل ذلك : النصیب، ینبغي أن یتحملوا في النفقة بھذا النصیب، ویستدلون بقولھ تعالى َ َ َِ ِ َِ ْ ِ ْ ، وھذا المذھب أصح ]233:البقرة[َ
َوعلى الوارث مثُل ذلك : ت من ینفق علیھ قالوأقوى ؛ ألن هللا لما أوجب نفقة الرضیع على من یرثھ في حال موت أبیھ ومو َ َ َِ ِ َِ ْ ِ ْ ، ]233:البقرة[َ

علیھ أن یدفع نفقة الرضیع؛ ألنھ لو مات الرضیع ورثھ، فجعل وجوب النفقة علیھ، وإذا كانت السببیة ھي اإلرث، فینبغي أن تقید بنص : أي
سلكھ المصنف رحمھ هللا، وھو مذھب الحنابلة رحمھم هللا، أن النفقة القاعدة التي وضعھا الشرع في اإلرث، ومن ھنا یترجح ھذا القول الذي 

لو كان لھ أم وجد؛ فإن األم تأخذ الثلث فرضھا، والجد یأخذ : أي]. فعلى األم الثلث، والثلثان على الجد: [قال رحمھ هللا. على قدر اإلرث
ًالثلثین فرضا وتعصیبا، ففي ھذه الحالة یقولون أم فإننا نوجب على األم ثلث النفقة فقط والباقي على الجد، فإذا افتقر وھو إذا افتقر ولھ جد و: ً

ادفع عشرین، علیھ الثلثان وعلى أمھ الثلث، ألن أصل اإلرث على ھذا : ادفعي عشرة، ونقول للجد: ًیحتاج إلى ثالثین ریاال فنقول لألم
كذا لو كان لھ جدة وأخ؛ یكون السدس للجدة فرضھا في شرع هللا عز وھ]. وعلى الجدة السدس، والباقي على األخ: [قال رحمھ هللا. الوجھ

ادفعي خمسة ریاالت التي ھي سدس الثالثین، والباقي : ًفلو كانت النفقة ثالثین ریاال نقول. وجل، ویأخذ األخ الباقي وھي الخمسة األسداس
ًات وترك الجدة مع األخ وترك ثالثین ریاال كان سدسھا ادفع خمسة وعشرین، ألنھ لو م: وھي الخمسة األسداس على األخ، فنقول لألخ

وھذا أتم وأكمل وأجمل وأبھى ما یكون من العدل، ال یستطیع أحد . للجدة، وخمسة أسداسھا لألخ، فما ظلم أحد، مثلما یأخذ الغنم یدفع الغرم
 ألن استحقاقھ جاء عن جھة اإلرث، ولما نھى ولذلك كان من أعدل المذاھب أن ینظر إلى قدر حصتھ من اإلرث،. أن یستدرك على الشرع

النبي صلى هللا علیھ وسلم عن ربح ما لم یضمن، دل على أن الشریعة ترتب الربح على الخسارة، فالخسارة وھي وجوب النفقة؛ ألنھ دفع 
 فما یدري إال والمالیین قد دخلت من مالھ، واإلرث ال یأتیك بدون مقابل في األصل، وقد یكون الشخص من أفقر خلق هللا، ثم یموت لھ قریب

ذكرنا أن ]. واألب ینفرد بنفقة ولده: [قال رحمھ هللا. ًعلیھ رضي أو لم یرض، مال ساقھ هللا إلیھ، لكن یتحمل أیضا عن وارثھ مثلما یأخذ منھ
وألن ) ابدأ بنفسك وبمن تعول: (لیھ وسلم قالبنفقة ولده وال یقسم بین اإلخوة، وإنما ینفرد األب بنفقة ولده؛ وألن النبي صلى هللا ع األب ینفرد

  .فدل على أنھ یجب على األب أن ینفق على ولده قدر كفایتھ) خذي من مالھ ما یكفیك وولدك بالمعروف: (النبي صلى هللا علیھ وسلم قال
 
 
 
 

 األسئلة
 
 
 
 

 حكم نفقة الزوج على زوجتھ المریضة
 
 

باسم هللا، الحمد : تزوجة المریضة، حیث إن نفقة المرض ال یلزم بھا الزوج، أثابكم هللا؟ الجوابھل یجب أن ینفق األخ على أختھ الم: السؤال
فالعالج من حیث األصل فیھ خالف بین العلماء، ھل الزوج : ، والصالة والسالم على خیر خلق هللا، وعلى آلھ وصحبھ ومن وااله، أما بعد

أنھ ال یجب على الزوج أن یعالج زوجتھ، لكن إذا كان ھناك سبب یوجب العالج؛ بحیث جاء : یعالج زوجتھ أو ال؟ والصحیح من حیث األدلة
ال یجب على الزوج ولیس بفرض علیھ، ولكن من ناحیة . المرض من جھة حملھا لجنینھ وجاء بالتبعیة فإنھ یجب علیھ أن ینفق علیھا

سن الخلف والجزاء فیھ من هللا عز وجل، أن یضحي الزوج وینفق على األفضل واألكمل، وھو من المعروف والخیر الذي ال یشك أحد في ح
إن الزوج ال یجب علیھ : یقال لھ وینبغي على اإلنسان أن یفرق بین الشرع والعواطف، فبعض الناس حینما. زوجتھ، ھذا من حیث األصل

ًعالج زوجتھ، یستغرب وینكر، وال یجوز ألحد إذا سمع حكما شرعیا أن یبادر باالست غراب والتعجب؛ ألن هللا إذا حكم ال یعقب على حكمھ، ً
ًفالزوجیة رباط لھ حرمتھ وضوابطھ، والشریعة ال تكلف أحدا إال بأصول وقواعد صحیحة؛ الذي بین الزوجین أن الزوج یملك االستمتاع من 

ح حالھ إذا مرضت وسقمت، فھذا أمر خارج بعد ذلك ما یتعلق بجسدھا من إصال. زوجتھ ویقوم على نفقتھا، وما تحتاج من األمور الالزمة
ًلكن لو كان المرض متعلقا بسبب من الزوج، وأن الزوج أمرھا بشيء وترتب . عن أساس الزوجیة في األصل، ولذلك لم توجبھ الشریعة

عمل عنده، وألزمھ ًحتى الرجل األجنبي لو أن شخصا . علیھ ھذا الضرر، أو فعل بھا ما ترتب علیھا بسببھ ھذا الضرر، فھذا شيء آخر
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وبعض . ًبشيء وترتب علیھ ضرر، فھذا شيء آخر، لكن نحن نتكلم على األصل، فاألصل یقتضي أن الزوج لیس ملزما بعالج زوجتھ
وھذا لیس بصحیح، وإنما یجب على الشخص إذا ألزم الزوج بعالج . إن ھذا حكم غریب في الفقھ اإلسالمي: یقول الباحثین من المتأخرین

ً یحضر دلیال من كتاب هللا وسنة النبي صلى هللا علیھ وسلم، ال ینسب إلى الشریعة الشيء بالھوى وبالعادة وبالتقالید، ولكن بنص زوجتھ أن
الكتاب والسنة، والذي في كتاب هللا وسنة النبي صلى هللا علیھ وسلم القیام على نفقة الزوجة بإطعامھا وسكناھا وتعھدھا في كسوتھا ونحو 

إذا ثبت ھذا . روف، وأما مسألة العالج فھذا لیس بالزم كما ذكرنا، وقد تقدمت معنا ھذه المسألة، وأشرنا إلى ھذه األدلة وبیناھاذلك بالمع
إن الزوج األفضل لھ واألكمل أن یضحي من أجل زوجتھ، وأن یحتسب عند هللا سبحانھ وتعالى ذلك، وأن هللا سبحانھ وتعالى : نقول ونكرر

ُ بالنسبة لنفقة الوارث والقریب فھي وجود الحاجة من الطعام والكسوة، مثلما ذكرنا في الزوج، لكن لو أن أختھ احتاجت وأما. ال یضیعھ
ًللعالج، فمما ال یمكن لإلنسان القریب أن تسمح لھ نفسھ في حق األخوة أن یترك أختھ مریضة وال یقوم بعالجھا وال بمداواتھا، ال یمكن أبدا 

والحمد  فالفطر السلیمة والنفوس تختار مرضاة هللا سبحانھ وتعالى، وأفضل ما یكون التقرب . یة صالحة وال یھنأ لھ عیشإذا كانت نفسھ أب
وقد یستغرب اإلنسان إذا تأمل ھذا؛ أنك تجد الشیطان ال یقعد لك في . وأبلغ ما یكون من الرضا من هللا عن عبده إذا بدأ بأقرب الناس إلیھ

ن فیما بینك وبین قرابتك، فتجد اإلنسان أنشط وأقوى ما یكون مع الغرباء، وتجده یضحي من أجلھم حتى إنھ یذھب ألحدھم الرصد مثلما یكو
یقضي لھ حاجتھ ویحس بنشوة إیمانیة وراحة نفسیة ال یعلمھا إال هللا، لكن ما إن تأتي الحاجة لعم أو عمة أو خال أو خالة أو ابن عم أو ابن 

 وجد دون ذلك من الحواجز والضیق والتعب والعناء والكراھیة من نفسھ ما هللا بھ علیم؛ ألنھا غایة وأمنیة عظیمة، قد خالة أو قریب، إال
ًحتى إن العبد لو غبر قدما واحدة من أجل أن . حفت الجنة بالمكاره؛ فلما عظم ثوابھا وجل عند هللا جزاؤھا، وحسنت عاقبتھا، صده الشیطان

 هللا یبارك لھ في العمر والرزق، فما بالك إذا مد المال لكي یقضي دین القریب أو یعالجھ من مرضھ؟ ال شك أنھ یصل رحمھ للسالم؛ فإن
أنا محتاجة إلى : تقول لھ. أكمل وأعظم، ولذلك قعد عدو هللا بالرصد، فالشیطان یجعل اإلنسان في ھذا أضیق ما یكون إذا ذھب یعالج أختھ

 وتضیق بھ الدنیا، ویحس أنھ في أكرب یوم، ویتثاقل یتثاقل حتى یقف على باب بیتھ، ثم تجده یتضایق عالج، فتجده یختلق من األعذار
ویصیح علیھا ویحملھا في سیارتھ وھي ملیئة بالكالم الذي تكره معھ معروفھ، ثم یحملھا إلى مكانھا حتى یقضي لھا عالجھا، أو یقضي لھا 

لكن لو أنھ شعر أنھ في أوج الرحمة، وأبلغ ما .  من الحرمان-نسأل هللا السالمة والعافیة- ھذا حاجتھا، ثم یرجع وھو مكره، مشمئز النفس، و
یكون في الرضا؛ ألن أولى الناس بخیرك أقرب الناس إلیك، وإذا لم ترحم األخت فإلى من تتجھ بعد هللا عز وجل، األخت واألخ ھم أحوج 

ًنوا أیتاما، وخاصة إذا كانوا قاصرین، وخاصة إذا بلیت األخت بزوج ال یرحمھا أو ال الناس إلیك، خاصة بعد موت الوالدین، خاصة إذا كا
ًفتكون في ظلھا وكنفھا دلیال لھا، تشتھي مرضاة هللا بإدخال السرور علیھا، تشتري مرضاة هللا عز وجل بقضاء حوائجھا، . یحسن إلیھا

ً كل حركاتك وسكناتك وستجد أثر ذلك؛ ربما تجد العوائق أوال قبلھ، لكن تشتري مرضاة هللا عز وجل بعالجھا ومداواتھا، وتحتسب عند هللا
ًوهللا ما إن تمضي قلیال منھ إال وجدت من االنشراح والبركة والخیر ما هللا بھ علیم، فإن ضاقت علیك الدنیا وسع هللا ضیقھا، وإن عظم علیك 

من أبلغ ما تشترى بھ مرضاة هللا . ً تثبیتا، ومن أراد أن یجرب ھذا فلیجربھًالكرب وجدت من هللا تنفیسا، وإن زاد علیك الھم وجدت من هللا
ًعز وجل بعد بر الوالدین؛ اإلحسان إلى اإلخوان واألخوات، وكل یوم إذا استطاع اإلنسان بل في كل ساعة، فضال عن كل یوم، أو أسبوع، 

متى زار األخ واألخت؟ ومن أفضل وأكمل ما یكون األخ الكامل الفاضل أو شھر، أو سنة، أن یسأل نفسھ ما الذي قدمھ إلخوانھ وأخواتھ؟ 
الذي یرید أن یشتري مرضاة هللا عز وجل، والقریب الفاضل الكامل الذي یشتري مرضاة هللا؛ أال ینتظر من األخ واألخت أن یعرض 

غ وأكمل، وھي أن تصبح أنت الذي تتفقد حوائجھم، حاجتھ، ربما في المرة األولى تجدھم یسألونك حوائجھم، ثم یرفعك هللا إلى درجة أبل
ًوتجد األخت في بعض األحیان تریق دمعتھا خجال أمام أخیھا من كثرة ما تجد من إحسانھ وبره ومالطفتھ لھا، حتى إنھا توري أمورھا 

طیھم لكنھ بمنزلة أقل، لكن األكمل واألفضل ھناك من اإلخوان من ال یبدو إلخوانھ إال إذا سألوه، فھو یع. وتغیبھا، ألنھ سما إلى مرتبة عالیة
الساعة  وتصور. ھو األخ الذي یذھب بنفسھ یتفقد حوائجھم، واألفضل واألكمل األخ الذي قضى حوائجھم حتى وصل إلى درجة الكماالت

المرأة تقع بمكان أبلغ من والكلمة الیسیرة البسیطة عند . التي تدخل فیھا على األخت خاصة؛ ألن النساء فیھن ضعف وحاجة وحنان ورحمة
مالیین األموال من شدة الحنان الذي تجده األخت، فإذا دخل اإلنسان، ومسح رأس ابنھا وأدخل السرور علیھا بكلمة طیبة، ووقف في ظلھا 

 ربھا، وتوجھت وأخذھا لحاجتھا أو واساھا في كربھا، كم سیجد من الرحمات، ولیجرب نفسھ حینما یخلفھا وراء ظھره، وقد رفعت كفھا إلى
بقلبھا وقالبھا إلى خالقھا أن یجزیك بالحسنى في الدنیا واآلخرة؛ ألنھا تدعو من قلبھا، ولیس ھناك أبلغ من دعاء القریب لقریبھ، وال أبلغ من 

داد بذلك محبة لھ، األخ یؤذي أخاه فیز. وفاء وحب القریب لقریبھ؛ الحب الذي ال تشوبھ شائبة، وال یدور حول المصالح، وال تكدره األكدار
لذلك النبي صلى هللا علیھ وسلم مع ما وجد من قریش فإنھ قال علیھ الصالة . واألخ یھین أخاه فیذھب لیكرمھ، ألن ھذا شيء في القلب

 اإلنسان فالحاصل أن النفوس ال ترضى إذا وجدت من القرابة الحاجة إال بمساعدتھا، فلیصبر). اللھم اھد قومي فإنھم ال یعلمون: (والسالم
ًخاصة طالب العلم الذي یرید أن یفتح هللا علیھ في علمھ، والقدوة كاإلمام والداعیة والمعلم والشیخ، ینبغي دائما أن یربأ بنفسھ أن یكون في 

ا ترضین أن أم: ھذا مقام العائذ بك من القطیعة، فقال: (مرتبة قاصرة عن الكماالت، ولیعلم أن الرحم تعلقت با سبحانھ وتعالى، وقالت
فنسأل هللا بأسمائھ وصفاتھ أن یرزقنا . ، فرضیت من هللا أن یصل من وصلھا وأن یقطع من قطعھا)أصل من وصلك، وأن أقطع من قطعك

ًصلة الرحم، وأن یجعلنا ممن وصلھ بصلتھا، وأن یتقبل ذلك خالصا لوجھھ الكریم، موجبا لرضوانھ العظیم، وهللا تعالى أعلم ً.  
 
 
 
 

 جارة في الحجأنواع اإل
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الحج إذا كان بمال، فھذا یسمى عند العلماء اإلجارة على : من حج عن الغیر بأموالھم، ماذا یفعل بالمال الزائد، أثابكم هللا؟ الجواب: السؤال
خذ نفقة الحج، سأحج عن قریبك، أو أحج عنك وآ: أن یقول لك: إجازة البالغ: القسم األول: الحج، واإلجارة على الحج تنقسم إلى قسمین

وحینئذ یستحق نفقة الركوب والطعام والشراب والسكن والھدي إن كان ھناك ھدي واجب بتمتع أو قران، فیستحق أربعة وجوه للنفقة، فإذا 
أنا : حجإجارة المقاطعة؛ یقول لصاحب ال: القسم الثاني. أنا أحج على قدر نفقتي، فاإلجارة صحیحة، ویسمیھا العلماء إجارة البالغ: قال لك

أحج عنك أو عن قریبك بعشرة آالف لایر، إن زاد شيء أخذتھ وإن نقص شيء كملتھ، یعني آخذ منك عشرة آالف وأتحمل الخسارة أو آخذ 
 ًأنھ ال تجوز إجارة المقاطعة؛ ألن الحج لیس محال للمعاوضات، ألنھ عبادة ولیس: الغنیمة، فھذا فیھ قوالن عند العلماء رحمھم هللا، والصحیح

ًمحال للمزایدة والبیع والشراء، فبناء علیھ نقول ًخذ ما یكفیك بالمعروف ذھابا وإیابا، وتقدر نفقتھ من خروجھ إلى مكان عودتھ إلى أھلھ: ً ً .
-زھا وھذا قول ضعیف، وعلى القول بعدم جوا. وأما بالنسبة للمسألة المذكورة، فإذا كان إجارة مقاطعة على القول بجوازھا فإنھ یأخذ الزائد

سامحتك أو ھي لك، : زادت ثالثة آالف لایر أو زاد ألف لایر، فإن قال:  فیجب علیھ أن یذھب إلى صاحب الحج، ویقول لھ-وھو الصحیح
  .فال بأس بأخذھا؛ ألنھا لیست على سبیل إجارة المقاطعة، وإنما صارت ھبة زائدة عن أصل التعاقد بین الطرفین، وهللا تعالى أعلم

 
 
 
 

 جار بئر الماءحكم استئ
 
 

أنھ نھى : (مسألة بیع فضل الماء معروفة، وفیھا نھي عن النبي صلى هللا علیھ وسلم: ًأوال: ما حكم استئجار البئر، أثابكم هللا؟ الجواب: السؤال
 فإذا جاز لھ بیع الماء، .فإذا كان ھناك آلة ترفع الماء أو استأجر من ینزح الماء؛ یجوز لھ بیع الماء). عن منع فضل الماء لیمنع بھ الكأل

ًأبیعك مثال الوایت الموجود سعة كذا كذا : بل البد وأن یقول. صار الماء ھو عین المبیع، فالبد من معرفة قدره، وھنا ما یبیعھ مجھول القدر
ًلترا، أو أبیعك مثال ھذا الخزان وأمأل لك ماء من ھذه البئر تذوقھا وتعرف طعمھا بمائة لایر، فھذا جائز ً فالوایت اآلن یأتي بالماء من بعید . ً

أبیعك الماء في البئر على أن تسحب منھ : فال بأس بذلك، ألنھ أخذ أجرة تعبھ وتحصیلھ، لكن لو قال. الوایت بسبعمائة: ویتكلف ویقول لك
الیوم، فالبد من تحدیده، یقول ال ندري كم الناتج في  ًیوما لم یصح؛ ألن بعضھم یعتبره من إجارة الزمان؛ لكن الواقع أنھ بیع عین، ونحن

ًخمسة وایتات من سعة كذا وكذا، ألن البیع یشترط فیھ معرفة قدر المبیع، وھذا مما یحتاج إلى معرفة قدره دفعا للغرر؛ ألن جھالة : ًمثال
، وبیع الحصاة عند العلماء )أن النبي صلى هللا علیھ وسلم نھى عن بیع الحصاة: (ولذلك ثبت في صحیح مسلم وغیره. القدر توجب فساد البیع

أبیعك من أرضي ھذه ما انتھت : أصل من األصول في تحریم البیع لألشیاء المجھولة القدر، وقد كان ذلك في القدیم، ومن صوره أن یقول
قدر ویمكن ضبطھ ٍومن ھنا فكل شيء لھ . إلیھ حصاتھ بمائة، فال ندري ھل ھو بعید أو قریب؟ فھنا جھالة قدر، فلما جھل القدر حرم البیع

بالقدر، ووقع البیع علیھ دون تحدید لذلك القدر، فال یجوز ألنھ من بیع الغرر، وقد صح عن رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم في حدیث ابن 
عندي مائة القدر : حدد المبیع من الماء من البئر، فیقول لھ: وبناء على ذلك نقول). أنھ نھى عن بیع الغرر: (عمر وغیره رضي هللا عنھما

واألشبھ . ھذه إجارة تدخل في إجارة الزمان، لكن ھذا بعید: لتر بألف لایر، كل لتر بعشرة ریاالت، وھكذا یحدد قدر المبیع، ھناك من یقول
  .إنھ البد من تحدید القدر، وهللا تعالى أعلم: من قال

 
 
 
 

 حكم التصرف في أوقاف المسجد إن كانت معطلة
 
 

فادة من حاجیات المسجد، كالمكیفات والسجاد في مصالح خیریة أخرى، كوضعھا في مدارس التحفیظ أو سكن اإلمام ما حكم االست: السؤال
ًأو بعض أمور الدعوة، علما بأن ھذه الحاجیات ال تستعمل في المسجد؛ نظرا الستبدالھا بأخرى، وھي ملقاة في مستودع المسجد، أثابكم هللا؟  ً

المساجد إذا كانت مرتبطة بجھات تتحمل المسئولیة عنھا، فھي المسئولة عنھا : ًأوال: ى أمور ینبغي التنبیھ علیھاھذا السؤال یحتاج إل: الجواب
أمام هللا عز وجل، وھي التي تنظر في مصالحھا، وتقوم بصرف حوائجھا على حسب ما یقتضیھ األمر كما ھو معلوم، ولذلك ال یتدخل 

ئولة عن ھذه األشیاء إذا كانت في المسجد خاصة، فینبغي أن یعلم أن كل شيء في المسجد أوقف األفراد إال عن طریق ھذه الجھات المس
ًعلیھ ینبغي أن یبقى في المسجد، وال یجوز إدخال األشیاء الجدیدة، وإخراج القدیمة طلبا لألكمل واألجمل واألفضل؛ ألن أي شيء یوقف 

ومن ھنا ال یجوز بیع الوقف وال ھبتھ، وال شراؤه؛ ألنھا . لك ال یملك أحد ذلك الشيءأنني أخرجتھ من ملكي صدقة  عز وجل، ولذ: فمعناه
، وبناء على ذلك فصاحب المسجد ال یملك : ھذا المسجد ملك لي، نقول: خلت الید عن الملكیة، حتى ولو قال ًلیس ملكا لك؛ ألنك أوقفتھ  ً

ھنا قال ابن عمر رضي هللا عنھما في حدیث عمر الذي ھو أصل األوقاف كما في المسجد؛ ألنھ خرج بالوقفیة  عز وجل والتسبیل، ومن 
فھذا . ال یباع أصل الرقبة المسبلة من حد السھم: أي) على أن ال یباع أصلھا: إلى أن قال.. فتصدق بھا عمر رضي هللا عنھ: (الصحیحین

احف، أو فراش أو ساعات أو إضاءة وأنوار، فإنھا تترك كما أصل عند العلماء، فإذا كان في المسجد مكیف أو مصاحف أو كراسي المص
 ًھي حتى تتلف وتتعطل تماما، ألنھا موقوفة ومحبسة على ھذا المسجد، ومن أوقفھا وحبسھا یرید ثوابھا عند هللا عز وجل، فال یجوز ألحد أن
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ًأنا أرید أن أحدث فراشا جدیدا، فالمساجد لیس : یأتي ویقطع أجره وخیره، ویقول ًمحال للمباھاة، ھذه المساجد المقصود فیھا صالح القلوب ً
ًفإن مسجد رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم لم یكن مفروشا، ولم یكن مزینا . والقوالب والتوجھ إلى هللا عز وجل، ولو كانت مفروشة بالحصى ً

 األغنیاء واألثریاء وھم في أوج غناھم وثراھم لكي یذلوا ًوال منمقا، صلوات هللا وسالمھ علیھ، ھذه أماكن عبادة، وأدخل هللا عز وجل إلیھا
ًبین یدي ربھم عز وجل بالسجود على األرض ولو كانت ترابا، ویذلوا بین یدي هللا عز وجل حینما ینكسر كبریاؤھم فیصلي عن یمینھم 

عالمات الساعة المباھاة بالمساجد فیما ورد ولذلك كان من . وھذا مقصود الشرع فیھا. الفقراء وعن یسارھم الضعفاء، لیست أماكن مباھاة
ًفي أكثر من أثر، ومن ھنا مسألة الغلو؛ فكلما وجدنا شیئا قدیما في المسجد سحبناه وأتینا بشيء جدید، لیس المسجد محال للتنافس في ھذه  ً ً

: إن أمكن تصلیحھ یصلح، ونقول للشخصفأصبح المكیف ال یشتغل، ف.. األمور التي یقصد بھا الكماالت، لكن لو تعطلت مصلحة ھذا الشيء
ًإذا أردت أن تتصدق فأصلحھ حتى یكون صدقة علیك وعلى صاحبھ الذي أدخلھ، وحینئذ تنصح لعموم المسلمین وتنصح إلخوانك المسلمین 

ًالذین تقدموا، ترید أن تشتري شیئا جدیدا اذھب وابحث عن مسجٍد ال یوجد فیھ مكیف واشتر لھ ھذا المسجد المسبلة فیھ ھذه أما أن تأتي إلى . ً
الصرف إلى الجھات الخیریة األخرى، ھذا أمر استثناه بعض العلماء في مسائل ضیقھ تحتاج إلى : ًثانیا. األوقاف وتتصرف فیھا بھذا فال

ض العلماء، حكم القاضي، إذا تعطلت مصلحة الوقف في جھة من أوجھ الخیر، ولھا جھة تشبھھا صرفت إلیھ، وھذه المسألة اختارھا بع
ال یصرف إلیھ، بل یبقى حتى ولو تعطلت مصالحھ ألننا ال نملكھ، وال یملك أحد التصرف فیھ، واختاره جمع من : وبعض العلماء یقول

ًالمحققین كـشیخ اإلسالم في أكثر من مسألة، أنھ إذا تعطلت مصلحة الوقف أو كان الوقف على محرم صرف إلى األشبھ، مثال لو أوقف على 
 أو ضاللة صرف إلى طالب العلم؛ ألنھ لما أوقف على البدعة كان یظنھا قربة، فننظر إلى الشيء المثیل لھا في الذكر ونصرفھ إلى بدعة

ًطالب العلم، حتى تصرف في وجھھا المعتبر، ھذا یختاره بعض العلماء؛ ألن اإلعمال أولى من اإلھمال؛ فبدال من تعطیل الوقف وإھمالھ 
على كل حال من حیث األصل أوصي اإلخوان ونفسي بتقوى هللا عز وجل، وأوصي . ًیكون باطال من أصلھ وال یعملیعمل أفضل من أن 

األئمة وجیران المسجد أن یتقوا هللا في مصالح المسجد الموقوفة علیھ، وأن یجتنبوا األمور المبالغ فیھا، فالبعض یظن أنھ یتقرب بھذا إلى هللا 
َفي ُبُیوٍت أذن : ال یعمر المسجد شيء مثل ذكر هللا . بیت هللا عز وجل، وإذا ما أصلحنا بیت هللا فما نصلح وكذانكیف : عز وجل حینما یقول ِ َِ

َهللا أْن تْرفع وُیذكر فیھا اْسُمُھ  َ َ َِ َ َْ َُ ُ  ال هللا عز وجل الذكر من إقامة الصالة وإیتاء الزكاة، والتواد والتعاطف والتراحم، ، أول ما ذكره]36:النور[َّ
ًوإذا أردت أن تكون من عمار المسجد حقیقة فانظر إلى أمرین اثنین ھما أساس بناء . تعمر المسجد بشيء أعظم من اإلیمان با عز وجل

أنك إذا دخلت المسجد تدخل بتوحید هللا حتى تخرج منھ وفي نفسك من اإلیمان حینما خرجت أعظم وأسمى منھا یوم دخلت، : ًالمساجد، أوال
ًعلت ذلك فوهللا قد عمرت بیت هللا عز وجل وجزیت خیرا على ما صنعت، ولن یضع هللا أجر من أحسن، فمن أخلص بالتوحید، ھذا فإذا ف

تعمر المسجد بحقوق إخوانك المسلمین، إذا أصبحت مساجدنا مزینة منمقة جمیلة، وأصبح الرجل یدخل : ًثانیا. أول شيء تعمر بھ المسجد
ً ولم یصافح أخا لھ مسلما، وإذا أصبحت مساجدنا جمیلة منمقة ویجلس اإلنسان في المسجد ساعات، وھو لم المسجد ویخرج من المسجد ً

ٍیتعرف على أخ مسلم، ولم یدخل سرورا على أخ لھ مسلم، فأین عمارة المساجد؟ إن هللا عز وجل یجمعنا في الیوم خمس مرات على مستوى  ًٍ
نة مع من یأتي من أھل البادیة لكي یتعرفوا على الحاضرة، ثم یجمع األمة اإلسالمیة من مشارق الحي، ویجمعنا في الجمعة من خارج المدی

األرض ومغاربھا في العام مرة واحدة في الحج، فإذا كانت المساجد تسري على ھذه األھداف السامیة والغایات النبیلة؛ عمرت وازدانت 
ا یكون الفقیر إذا دخل إلى المسجد وجد من یواسیھ ویكفكف دمعتھ، ویقضي كیف تعمر المسجد لم. وجملت، وازدانت بعظیم الحسنات

أحب المسجد وأحب بیت هللا، وعرف بركة الطاعة والخیر، وإذا أصبح كبیر السن یدخل للمسجد .. حاجتھ، ویبدد بإذن هللا ھمھ وغمھ وكربھ
سرور علیھ حتى نسي ھمھ وغمھ، وعاش بكرب من فراق فیجد صغار المسلمین یقبلون رأسھ ویجلونھ ویحبونھ ویكرمونھ ویدخلون ال

إخوانھ وأقرانھ، فوجد من إخوانھ المصلین الراكعین الساجدین من یتبسم في وجھھ، فیمسح عنھ دمعتھ، ویجلي عنھ ھمھ وغمھ بإذن هللا عز 
ًوجل حتى أصبح یعود إلى المسجد، حتى إن الرجل تجده من أشد الناس مرضا وسقما، لكن إذا قیل تذھب إلى المسجد، یفرح وینتشي؛ :  لھً

ًمما یرى فیھ من وجوه الخیر وأخالق اإلسالم السامیة والكاملة، لكن إذا أصبح یدخل المسجد ویخرج وال یرى أخا وال صدیقا، وإخوانھ  ً
ًذھبوا، وأصبح الناس ینظرون إلیھ وكأنھ كل على غیره، یحمل ویوضع، وال یجد عطفا وال رحمة وال شفقة،  ٌّ -فعندھا یمل من المسجد َ

. حتى ال تشمت بي األعداء، وكأنھ ینظر إلى الناس كأنھم أعداء:  أو یأخذ برخصة هللا عز وجل ویقبع في بیتھ، ویقول-أستغفر هللا العظیم
اجد رسولنا صلى هللا علیھ فھذه ھي األمور التي تعمر بھا المساجد، ال تعمر بالقیل والقال، وال بأمور الدنیا وال بزینتھا، فوهللا ما كانت مس

ال مانع أن یوجد الخیر وأن تزین المساجد، لكن : وسلم مضاءة إال بأنوار التنزیل، وھذا ال یعني أننا نترك متاع الدنیا وزینتھا، بل نقول
من : (المسلمین خیر الجزاءًلكن لو بنى مسجدا وأحسن بناءه فجزاه هللا عن اإلسالم و. التي تلھي عن ذكر هللا شریطة أال تكون فیھا الزینة

ًبنى  مسجدا ولو كمفحص قطاة بنى هللا لھ بیتا في الجنة . طائر معروف، وھو طائر صغیر ال یذكر: كما في الحدیث الصحیح، والقطاة). ً
بشرط أال : جد، ولكن نقولًفانظر كیف أحب هللا عمارة بیوتھ، فمن عمر ھذه المساجد بنى هللا لھ قصرا في الجنة، فنحن ال نقلل من بناء المسا

ًیكون على حساب حقوق الناس أو على حساب األصول الشرعیة المراعاة في األوقاف، خاصة إذا كان إمام المسجد یسحب المكیف من 
ًصیال لألصول المسجد ألجل أن یجعلھ لھ، ھذا ال یمكن، ألن النفع للجماعة لیس كالنفع للفرد، وھذه األمور كلھا ینبغي أن یجتنبھا اإلنسان تح

  .العامة المعتبرة في األوقاف، وهللا تعالى أعلم
 
 
 
 

 الوقت الذي تستباح بھ رخص السفر للمسافر
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ًمن كان مقیما وأراد السفر وقت الظھر، فھل یجوز لھ أن یصلي العصر قصرا؟ الجواب: السؤال رخص السفر ال تستباح إال بعد خروجك : ً
ٍأْو على سفر : الظھر وأنت في بیتك وعندك نیة للسفر، فال عبرة بالنیة؛ ألن هللا یقولمن آخر عمران المدینة، فإذا أذن  َ َ ََ ، فالبد ]184:البقرة[َ

في : أي) فرضت الصالة ركعتین ركعتین، فأقرت في السفر، وزیدت في الحضر: (وأن تكون على سفر، ولذلك قالت عائشة رضي هللا عنھا
ومن ھنا یجب أن یكون العمل بھذه الرخص بعد ثبوت حججھا، والموجب أن .  في حال السفرحال الحضر، فأنت في حال الحضر ولست

: وبعض الفقھاء ینظر إلى الباطن ویغفل الظاھر، فیقول. تكون على السفر، وال توصف بأنك على سفر إال إذا اجتمع فیك الظاھر والباطن
یة مع الظاھر، لتعلق العبادة بھما، وھذا ھو الصحیح، ولذلك ال تترخص بالجمع البد من الن: أنت عندك نیة، وھذا یكفي، وبعض العلماء یقول

وال بالقصر إال بعد الخروج من الُعمران، لكن لو أذن المؤذن وأنت لم تخرج من آخر بیٍت من المدینة؛ فإنھ یجب علیك أن تصلي الظھر 
ًأربعا والعصر أربعا والعشاء أربعا، لكن لو خرجت وبعد مجاوزتك  ً آلخر بیت في المدینة أذن المؤذن صلیت الظھر ركعتین والعصر ً

فالسبب أنھ لو أذن الظھر وعندك نیة للسفر ولم تخرج من المدینة، فقد توجھ علیك الخطاب بأربع . والعشاء ركعتین ركعتین ألنك على سفر
أقرت في : ولما قالت) السفر وزیدت في الحضرفأقرت في : (ركعات ولم یتوجھ بركعتین، ألنك في الحضر ولست في السفر، ولذلك قالت

لذلك ال ) على سفر: (مقید بالظاھر؛ ألنھ قال) إنما األعمال بالنیات: (السفر، لیس من الصواب أن ننظر إلى الباطن ونلغي الظاھر، وحدیث
ن النبي صلى هللا علیھ وسلم لما خرج لحجة ًوھذا مذھب الجمھور عمال بالسنة، فإ. ینظر إلى حال اإلنسان إال إذا اجتمع فیھ الظاھر والباطن

ًالوداع وغیرھا من أسفاره صلى الظھر بالمدینة أربعا والعصر في ذي الحلیفة ركعتین، مع أنھ كانت عنده نیة للسفر في نفس الیوم، وما 
م لما وضع العقالة، فكان ھذا ورد عن بعض الصحابة من أنھم كانوا یفطرون وھم في داخل المدینة فقد كانوا یجتھدون مثل عدي بن حات

ْفھمھ، لكن ظاھر السنة والفقھ بالتحري كما ھو مذھب الجمھور واألئمة أنھ البد من وجود الظاھر والباطن في رخص السفر، فمْن كان منكم  ُ ْ ِ َ ََ َ
ٍمریضا أْو على سفر  َ َ َ ََ َ ً ومن كان منكم : قول من یقول من العلماءكان لھ معنى في اللغة، وھذا أبلغ من ) على سفر: (ولما قال]. 184:البقرة[ِ

ًمریضا أو مسافرا، وإنما قال ، وھذا یدل على أن حالتھ حالة سفر، ومن ھنا ظاھر القرآن أسعد بالقول بوجود الظاھر والباطن )على سفر: (ً
ِر أو صالة المقیم على حسب ًمن أجل الحكم برخص السفر، فیخرج من آخر العمران في المدینة وحینئذ یحكم بكونھ مصلیا صالة المساف

  .أعلم وهللا تعالى. الخروج وعدمھ
 
 
 
 

 الجمع بین لغو الیمین وإنشائھ
 
 

ْال ُیؤاخذكم هللا باللغو في أْیمانكم : كیف یجمع بین قولھ تعالى: السؤال ُُ ُِ ِ َِ ََ ُِ ِْ َّ ُ ْوال تْجعلوا هللا ُعْرضة ألْیمانكم : ، وقولھ]225:البقرة[َّ ُ ِ َ َ َ ََ ِ ً ََّ ُ ، ]224:قرةالب[َ
ٌأن یحلف على الشيء یظنھ صوابا فیتبین أنھ غیره، فھو لغو أي: لغو الیمین مختلف في تفسیره، قال بعض العلماء: أثابكم هللا؟ الجواب ال : ً

وهللا إنھ : تقول. ال، ھو علي:ھذا محمد، فقال لك قائل: ًوھذا مأثور عن ابن عباس رضي هللا عنھ، كأن ترى رجال من بعید، فتقول. كفارة فیھ
ُال ُیؤاخذكم هللا : فقولھ. ًمحمد، فأنت حلفت على شيء تظنھ بغلبة الظن، والحالف على غلبة الظن إن تبین خطؤه كان قولھ لغوا ال كفارة فیھ َّ ُ ُ ُ ِ َ

ْباللغو في أْیمانكم  ُ ِ َِ َ ِ ِْ ِال ُیؤاخذكم هللا باللغو :  المائدة في قولھفآیة. مؤاخذة التكفیر، ھذا على التفسیر بأنھ یحلف على شيء یظنھ: أي] 225:البقرة[َّ ِْ َّ ُ َّ ُ ُ ُ ِ َ
ْفي أْیمانكم  ُ ِ َِ ْوال تْجعلوا هللا ُعْرضة ألْیمانكم : أما قولھ. من جھة إیجاب الكفارة بضمان حق هللا عز وجل] 225:البقرة[َ ُ ِ َ َ َ ََ ِ ً ََّ ُ ، فمن ]224:البقرة[َ

ً یحلف كثیرا با عز وجل، وھذا من باب تعظیم هللا عز وجل، ولذلك كان بعض أن اإلنسان ال: جھة الحلف نفسھ، وإنشاء الیمین، یعني
وابن عمر رضي هللا عنھما لما اختصم مع الرجل في عبٍد من عبیده باعھ، فادعى الرجل . ًالسلف یتقي الحلف با عز وجل بارا أو غیر بار

ما عندي بینة، فقال لـابن عمر أن یحلف، قال لھ ابن : ل عندك بینة؟ قالھ: ًأن فیھ عیبا واختصما إلى عثمان رضي هللا عنھ، فقال للرجل
كل ھذا من باب تعظیم هللا عز وجل، ال یرید أن یحلف با عز وجل، فلما رد العبد باعھ . ال أحلف، ولكن أرد العبد وأعطیھ المال: عمر 

. ٌ؛ ألنھ ال یعامل أحد ربھ إال كان لھ الخیر في دینھ ودنیاه وآخرتھًبأضعاف قیمتھ بعد ذلك، فعوضھ هللا خیرا مما ترك، وھذا من تعظیم هللا
ْوال تْجعلوا هللا ُعْرضة ألْیمانكم : فقولھ ُ ِ َ َ َ ََ ِ ً ََّ ُ ھذا المراد بھ اإلكثار من حلف الیمین، والنھي عن اإلكثار منھا، ھذا في اإلنشاء والثاني ] 224:البقرة[َ

نجمع بین اآلیتین إذا وجد تعارض، لكن إذا كانت إحدى اآلیتین في شيء واآلیة األخرى في : ولیعني تق. في األثر، وحینئذ فال تعارض
  .وهللا تعالى أعلم. ًشيء آخر فال تعارض بینھما أصال، وال یجمع بین شیئین مفترقین، وبناء على ذلك ال تعارض بینھما من ھذین الوجھین

 
 
 
 

 حكم إھداء العامل من أمالك سیده
 
 

: ٌ عامل یعمل في دكان سیده، فھل یجوز لھ أن یھدي من ھذا المحل، وھل یجوز لي أن آخذ من ھذه الھدیة، أثابكم هللا؟ الجواب:السؤال
ًالعامل لیس ملكا لصاحب الدكان، وإنما بینھما عقد إجارة، فینبغي دائما أن یعلم اإلنسان أن المسلم لیس بالرخیص، وال بالھین، ال للونھ وال  ً

ً لنسبھ، ویعلم أن اإلسالم شيء كبیر، وأن للناس حقوقا في أعراضھم وكرامتھم، وال تحسبن أعراض الناس سھلھ؛ أو أن الناس إذا لحسبھ وال
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ًكانوا غرباء أو ضعفاء فلیس لھم حقوق، بل اعلم أن اإلسالم قد سوى بینك وبینھ، عامال أو غیر عامل، ولو كان فقیرا فقرا مدقعا ً ً ولذلك . ً
ألیھم لما كان یطوف، فوطأ األعرابي طرف إزاره فسقط اإلزار، فلطم جبلة األعرابي في داخل المطاف، فاختصما إلى عمر جبلة بن ا

نعم، یلطمك كما لطمتھ، فإن  :یلطمني ھذا األعرابي؟ قال: كتاب هللا القصاص، یلطمك مثلما لطمتھ، فقال: رضي هللا عنھ، فقال لـجبلة 
وھذه من قصص العبر . أنظرني لیلتي: ، وكان من ملوك العجم، من أصحاب العزة والمكانة في الروم، فقال لھاإلسالم قد سوى بینك وبینھ

وأنبھ على أنھ كان من منھج العلماء أنھم ال یطبقون علیھا موازین الجرح والتعدیل، واآلن كل یوم یأتي . التي ذكرت في التاریخ اإلسالمي
: كنا إذا ذكرنا التاریخ تساھلنا، وتجد الیوم من یقولون: قصص التي تقال لالعتبار، كما قال اإلمام أحمد ھذه ال. ھذه قصة ال تثبت: من یقول

لـابن كثیر یھینھا وینقص من مكانتھا، ألنھ سمع أن ) البدایة والنھایة(ال تثبت، فیطعنون فیھا، حتى أنك تجد مبتدئین من الطالب حینما یمسك 
حضر للشیخ محاضرة ویسمع عنده قصة ال تثبت، یسقط الشیخ من نظره، فھم یفسدون أكثر مما یصلحون، ًفیھا قصصا ال تثبت، ولما ی

موازین الجرح والتعدیل معروفة أین تطبق، لذلك ما وجدنا الحافظ ابن كثیر واألئمة والعلماء یشتغلون بنقد مثل ھذه القصص، ویخرجون 
إن اإلسالم قد سوى : أیلطمني ھذا األعرابي، قال: الشاھد أنھ لطمھ لطمة، فقال لھ. برةًقصصا ال تثبت في أشیاء یقصد منھا االتعاظ والع

ثم إنھ ارتد، كما جاء في . دعني أنظر لیلتي: قال. ولو كنت في أعز الناس فأنت معھ في اإلسالم في قدم واحدة ومكانة واحدة. بینك وبینھ
خذھا وأنا : ولما وقعت قصة القبطي مع ابن لـ عمرو بن العاص، لما قال.  اإلسالمالخبر أنھ انسحب بمن معھ وارتد، وكل ھذا من أجل عزة

ھذا الذي : ابن األكرمین، أمر عمر بن الخطاب رضي هللا عنھ عمرو بن العاص أن یوافیھ الموسم ومعھ ابنھ، فلما جاءه وقدم علیھ، قال
وجھھا : ما ھذا یا أمیر المؤمنین؟ قال: بھ، فقال عمرو بن العاص دونك فاضربھ، فقام وضرب ابن عمرو كما ضر: نعم، قال: ضربك؟ قال

متى ! یا عمرو : أما أنا فقد ضربت من ضربني، فقال عمر رضي هللا عنھ مقالتھ المشھورة! یا أمیر المؤمنین: على صلعة عمرو ، فقال
أحد أنھ إن كان عنده عامل أو أجیر أنھ قد ذھب حقھ وقدره؛ فاإلسالم سوى بین الناس، فال یظن ! ًاستعبدتم الناس وقد ولدتھم أمھاتھم أحرارا

ًألنھ یعمل، ووهللا إنھ في قمة الشرف ما دام أنھ تغرب للقمة العیش التي یرید بھا أن یعف بطنھ وأھلھ وولده وزوجھ، وأیضا یریح نفسھ من 
ًذل السؤال، فھذا كریم شریف عزیز جدا، ولذلك ال یحق لك أن تصف صاحب العمل ب أنھ سید لھ، ال وهللا فالسید ھو هللا، وھو رب كل شيء ٌ

ًومالكھ، وھو العزیز الذي ذل لھ كل عزیز، سبحانھ وتعالى، فھذا أمر مھم جدا، وینبغي على طالب العلم واألخیار أال تأخذھم سفاسف الناس 
ھم، وأن ال ینظر إلى الناس بألوانھم وأحسابھم، وال فینبغي أن تحفظ للناس حقوقھم وكرامت. ومحقراتھم فیخاطبوا الناس بمثل ھذه العبارات

) رب أشعث أغبر ذي طمرین، مدفوع على األبواب، لو أقسم على هللا ألبره: (كما قال صلى هللا علیھ وسلم ینبھ األمة. بحوائجھم وضعفھم
َوألفیا : صاحب الدكان، فھذا ممكن، لقولھ تعالى: یعني) سیده: (فلو قصد السائل بقولھ ََ ْ َدھا لَدى الباب َ ِسیِّ َ َ َْ وھي زوجة، والسید في ] 25:یوسف[َ

یا سیدي، ولیس قصده أنك سید لھ، ولذلك تجد في كل بیئة كلمة : لغة العرب یطلق بمعنى صاحب الشأن، ومن ھنا تجد بعض الناس یقول لك
إجالل، لكن ال یقصد منھا المعنى، فإذا ) سید: (كلمةإجالل، وكذلك ) شیخ(مع أن كلمة ) یا شیخ: (ال یراد بھا حقیقتھا، وعندنا ینتشر كلمة

إذا كان العامل یھدي من مالھ، وكانت الھدیة قلیلة ال تضر بالمال كتب هللا لھ : على كل حال. قصد السید بھذا بمعنى صاحب الشأن فال بأس
 النبي صلى هللا علیھ وسلم ھذا، إذا كان ًأجرین، أجرا للمھدي وكتب لصاحب المال أجره، واألفضل أن یستأذن صاحب المال، وورد عن

ًعبدا كما في الموالي، وكان أجیرا وأعطى دون أن یضر؛ فھذا استثناه العلماء، وخاصة إذا جرى بھذا العرف جرى العرف أنھ إذا : مثال. ً
 أعطاه ھذا الشيء، فإذا أعطى ًاشترى شیئا أعطى ھدیة منھا لغیره، وجرى ھذا العرف بین الناس من باب اإلحسان والكرم، فال بأس إذا

العامل في الدكان ھذا الشيء كتب هللا لھ األجر، وكتب لصاحب الدكان أجره، فلھ مثل أجر صاحب الدكان؛ ألنھ أعطى وبذل ویده ید إعطاء، 
، فھذا كرم )ھ مثل أجر صاحبھل(ًیعني ألنھم كانوا عبیدا وموالي ) الخازن األمین الذي یؤدي ما أمره بھ سیده: (كما قال صلى هللا علیھ وسلم

 .وآخر دعوانا أن الحمد  رب العالمین. ونسأل هللا العظیم رب العرش الكریم أن یكرمنا بفضلھ وإحسانھ. من هللا وفضل
 
 
 
  

 [3[ باب نفقة األقارب والممالیك -شرح زاد المستقنع 
النفقة بقدر ما یستحق من المیراث، ومن وجبت علیھ نفقة شخص من موجبات النفقة على شخص أن یكون المنفق من الوارثین، وتكون ھذه 

وتلزم الوالد نفقة ولده، ومن ذلك أجر المرضعة، ولو طلبت . وجبت علیھ نفقة من یعول؛ وال نفقة عند اختالف الدین إال بالوالء أو الوالدین
 .أمھ إرضاعھ بأجرة المثل فلھا ذلك، وال یصح منعھا ألنھا أولى بھ

ًلقریب الحاجب معسرا والمحجوب موسرا لم تجب النفقة على أحدھماإذا كان ا ً 
 
 

أما . بسم هللا الرحمن الرحیم الحمد  رب العالمین، والصالة والسالم على أشرف األنبیاء والمرسلین، نبینا محمد وعلى آلھ وصحبھ أجمعین
تقدم أن الوارث یقوم بالنفقة على قریبھ، وأن الذي ].  نفقة لھ علیھما ومن لھ ابن فقیر وأخ موسر؛ فال: [ یقول المصنف رحمھ هللا تعالى: بعد

أن النفقة تكون مقدرة على حسب اإلرث، وأن ھذا متفق مع أصول : اختاره المصنف رحمھ هللا، وھو أقوى القولین عند أھل العلم رحمھم هللا
: الحالة األولى:  فینبغي أن یتحمل من نفقتھ قدرھا، والوارث لھ حالتانالشریعة؛ ألن الغنم بالغرم، فكما أنھ ینال من مورثھ قدر تلك الحصة

ًأن یرث فرضا أو تعصیبا ًوبناء على ذلك شرع المصنف رحمھ هللا في تفصیل الحكم بكون الوارث ینفق . ًأن یكون محجوبا: والحالة الثانیة. ً
ً شخصان أحدھما یحجب اآلخر، فھل تجب النفقة علیھما بناء على على قریبھ على حسب المیراث؛ إذ یتفرع على ھذا الحكم أنھ لو اجتمع

یحجب األقرب األبعد، فتجب النفقة على األقرب وال تجب على : أنھما من الورثة من حیث الوصف العام، أم أننا نطبق قواعد اإلرث ونقول
ّوبین . ّسب، وبینا وجھ االستثناء وذلك في مسألة الجدةاألبعد؟ والثاني ھو الذي اختاره المصنف رحمھ هللا، واستثنینا من ھذا عمودي الن
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فاجتمع اثنان من الورثة أحدھما االبن والثاني األخ، ] فإن كان لھ ابن فقیر وأخ موسر: [ًرحمھ هللا مثاال على القریب الذي یحجب قریبھ، فقال
حاب الفروض فروضھم مقدرة في كتاب هللا عز وجل، ألن اإلرث ینقسم إلى فرض وتعصیب، فأص. ٌوكل من االبن واألخ میراثھ بالتعصیب
النصف، ونصفھ وھو الربع، ونصف نصفھ وھو الثمن، والثلثان، ونصفھما وھو الثلث، ونصف : وھي الستة الفروض المنصوص علیھا

قة على ھذا الوارث، ًنصفھما وھو السدس، فمن كان یرث فرضا ولھ النصف یتحمل نصف النفقة، فلو كان ھناك فقیر ولھ وارث وجبت النف
وإذا كان یرث النصف فإنھ یجب علیھ أن ینفق علیھ نصف نفقتھ، ولو كان لھ وارث یرث الربع فكذلك، ولو كان لھ وارث یرث الثلثین أو 

تاب واعلم بأن اإلرث نوعان ھما فرض وتعصیب على ما قسما فالفرض في نص الك. الثلث أو السدس فكذلك، وقد تقدم ذلك في مسألة الجدة
ستھ ال فرض في اإلرث سواھما البتھ نصف، وربع ثم نصف الربع والثلث والسدس بنص الشرع والثلثان وھما التمام فاحفظ فكل حافظ إمام 

ًوإذا كان تعصیبا یأخذ الباقي، إن كان معھ ذو فرض حكمنا . المقدرة، نجعل وجوب النفقة فیھا على حسب قدر اإلرث ھذا بالنسبة للفروض
فاألخ واالبن من العصبة، واالبن لو . نفقة علیھ على قدر حصة ذي الفرض، ثم الباقي وھو الواجب بعد الفرض یكون للعصبةبوجوب ال

ًانفرد أخذ المال كلھ، واألخ لو انفرد أخذ المال كامال كما ھو معلوم، فلو اجتمع ابن وأخ، وكان االبن فقیرا واألخ موسرا، فالسؤال ً أن األخ : ً
فالذین یرثون بالتعصیب العصبة من جھة . جود االبن، واألصل في النفقة أنھا واجبة على االبن؛ ألن االبن یحجب األخال یرث مع و

ًاألصول وفروع األصول، وأیضا تكون من جھة الفروع، والعاصب یكون األب وأباه وإن عال، واألخ الشقیق واألخ ألب، وابن األخ الشقیق 
 والعم ألب، وابن العم الشقیق وابن العم ألب، فھؤالء ھم عصبة اإلنسان القرابة الذین لو انفرد أحدھم أخذ وابن األخ ألب، والعم الشقیق

فإنھ یأخذ المال كلھ، فلو افتقر ولیس لھ إال ابن عم شقیق أوجبنا علیھ جمیع النفقة؛ ألنھ  المال كلھ، فلو مات ولم یترك إال ابن عم شقیق
ًحتى لو اجتمع العصبة مع الغیر مثل االبن مع البنت، فلو أن والدا افتقر وعنده ابن وبنت، فمذھب الحنابلة . عاصب لو انفرد أخذ المال كلھ

ًرحمھم هللا أنھ لو افتقر األب وعنده بنت وابن ویحتاج إلى ثالثین ریاال، أوجبنا على االبن العشرین وعلى البنت العشرة، على قدر حصصھم 
ُ إنھ ال تجب على البنت النفقة، وإذا اجتمع الذكر واألنثى غلب جانب الذكر، وھذا لحكمة من هللا عز وجل، :وھناك مذھب یقول. من اإلرث

َوعلى : ًأن جعل الكسب والنفقة في األصل واجبا على الذكور، وھذا ھو أحد األوجھ عند الشافعي رحمھ هللا، لكن الصحیح أن هللا تعالى قال َ َ
َالوارث مثُل ذلك  َِ ِ َِ ْ ِ ِوعلى الوارث: (فأوجب نفقة الرضیع على الوارث، وجعل صفة المیراث مؤثرة في اإلیجاب فقال] 233:بقرةال[ْ ِ َ َ َْ ، فإذا كان )َ

أن : في مسألتنا ھنا مثل المصنف رحمھ هللا بمثال، وھو. األمر كذلك وجب أن نجعل نصیب الوارث في النفقة على قدر نصیبھ من اإلرث
ٌ منھما لو انفرد لوجبت علیھ النفقة كاملة وھما االبن واألخ، وكل منھما لو انفرد ألخذ المال كلھ، فلو مات ولیس ٌیجتمع اثنان من الورثة كل

ًلھ إال ابن ذكر فإن االبن یأخذ المال كلھ تعصیبا، ولو مات ولیس لھ إال أخ فإنھ یأخذ المال كلھ تعصیبا، ھنا یرد السؤال وھو -إذا كان االبن : ً
ً موسرا وعنده قدرة على النفقة، فعلى من تكون نفقة الرجل؟ إذا طبقت -وھو األبعد-  ولیس عنده قدرة على النفقة، واألخ ً معسرا-األقرب

أصول المیراث فإن االبن یمنع األخ من المیراث الذي یسمى في مصطلح الفرائض بالحجب، والحجب حجب نقصان وحجب حرمان، 
جب نقصان فیجعلھا بدل أن تأخذ الربع تأخذ الثمن، لكن ال یحجبھا بالكلیة، وحجب الحرمان فحجب النقصان مثل االبن یحجب الزوجة ح

فبالجھة . حجب الحرمان؛ ألن العصبة تقدم بالجھة ثم القرب ثم القوة یمنع الوارث غیره بالكلیة فال یرث، والحجب بین االبن واألخ من
صبة یقدمون على ھذا الترتیب، فاالبن لو اجتمع مع اإلخوة األشقاء أو اإلخوة ألب حجبھم التقدیم ثم بقربھ وبعدھما التقدیم بالقوة اجعال فالع

ما دام أنھ : حجب حرمان، وھنا النفقة واجبة في األصل على االبن، ووجوده یمنع إرث األخ فیسقط النفقة عن األخ، فبعض العلماء یقول
وفي األصول الشرعیة أنك إذا اعتبرت أصول المیراث . بن وعدمھ على حد سواءفقیر ینتقل الحكم إلى األخ؛ ألنھ موسر، ویكون وجود اال

َفإنھ یسقط وجوب النفقة عن األخ لوجود االبن، ویسقط وجوب النفقة على االبن لكونھ معسرا، ال ُیكلُف هللا نفسا إال ُوْسعھا  َ َّ ً ْ ًِ َ َُ َّ وقد ] 286:البقرة[ِّ
وفي ھذا الحال إذا سقطت . ًریب إال إذا كان قادرا، واالبن غیر قادر فتسقط النفقة عنھ وعن األخذكرنا أننا ال نحكم بوجوب النفقة على الق

آخر، لكن من حیث األصل فإن المصنف قصد من ھذا المثال أن یبین أنھ إذا  عن الوارث فإنھا تنتقل إلى بیت مال المسلمین على تفصیل
سقطت عن القریب األقرب :  لم یتوفر فیھ شرط وجوب النفقة سقطت النفقة عنھمااجتمع الوارثان وأحدھما یحجب اآلخر، وكان الحاجب

  .ًلكونھ معسرا ولعدم تحقق الشرط فیھ، وسقطت عن األبعد لوجود األقرب
 

 وجوب النفقة على الجدة إن أعسرت األم
 
 

ًثنى عمودا النسب؛ ألن النفقة متأصلة فیھما، فنفقة ھذا من باب أنھ یست]. ومن أمھ فقیرة وجدتھ موسرة؛ فنفقتھ على الجدة: [قال رحمھ هللا
في المثال السابق حجب . الفرع الزمة على األصول، وقد بینا ھذا وبینا دلیلھ وإجماع العلماء على أن الولد یجب على والده أن ینفق علیھ

الجدة تدلي بواسطة األم، واألم تحجب الجدة االبن األخ، وھنا األم تحجب الجدة؛ ألن من أدلى بواسطة حجبتھ تلك الواسطة إن وجدت، و
ینتقل وجوب النفقة إلى الجدة، وھذا مستثنى من األصل الذي ذكرناه؛ : ًباإلجماع، وبناء على ذلك لو كانت األم فقیرة والجدة موسرة فنقول

  .الجدة أن تنفق على ذلك الولدألن عمودي النسب تجب علیھم النفقة على األصل الذي ذكرناه، وھذا خاص بعمودي النسب، فیجب على 
 

 النفقة على القریب المعسر وعلى من تلزمھ نفقتھ
 
 

َّقرر رحمھ هللا النفقة، وبین على من تجب، وشرط وجوبھا، وبین إذا كانت تجب ]. ومن علیھ نفقة زید؛ فعلیھ نفقة زوجتھ: [قال رحمھ هللا
ثم شرع رحمھ هللا في مسألة تنبني على مسألة النفقة، وھذا كما . لبعضعلى الوارث ما الحكم عند ازدحامھم وحصول حجب من بعضھم 

ذكرنا من التسلسل في األفكار والترتیب المنطقي، فإن الفقھ اإلسالمي یمتاز بالشمولیة؛ وھو أنھ ال یقتصر على بیان األصول، بل یبین 
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 لوجود السبب الموجب في المورث الذي ینفق علیھ وھو عجزه، إذا وجبت النفقة على الوارث: الفروع المبنیة على األصول، فالسؤال اآلن
فھل یختص إنفاقھ على ذلك القریب نفسھ فقط، أم أنھ یلتحق بھذا القریب من لزمتھ نفقتھ وحاجتھ الالزمة الضروریة؟ ھذه المسألة مفرعة 

ً وترك ابنا رضیعا، وھذا االبن الرضیع لیس ھل أنت مطالب بالنفقة على القریب؟ لو فرضنا وجود شخص مات: على األصل الذي ذكرناه ً
یجب علیك أن تنفق على المرضعة؛ ألن هللا سبحانھ وتعالى : لھ وارث غیر فالن فأوجبنا النفقة علیھ، لكنھ یحتاج إلى مرضعة، فھل نقول

ْوعلى المْولود لُھ رزقُھن وكْسوتھُن بالمْعُروف ال تكلُف نف: قال ُ ُ ُ َْ ََّ ِ َّ ِ َّ َِ َ َ َ َ َْ ُ ِْ ِ َ ْس إال ُوْسعھا ال تضار والَدة بولدھا وال مْولود لُھ بولده وعلى الوارث مثُل َ ِ ِ ِ ِ ِ ِ َِّ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َْ َُ َ َ َِ ِ ٌِ ٌ ُ َّ ٌ
َذلك  ِ َوعلى الوارث مثُل ذلك : ؟ فھذا والد الطفل أوجب هللا علیھ النفقة، ثم بین حال موت الوالد فقال]233:البقرة[َ َ َ َِ ِ َِ ْ ِ ْ ء فأخذ العلما] 233:البقرة[َ

ًمن ھذا دلیال على أنھ إذا مات شخص ولھ قرابة وترك أوالدا واحتاجوا إلى النفقة علیھم واالسترضاع لھم؛ وجبت نفقة الرضاعة على  ً
القریب الوارث، فإذا كانت نفقة المرضعة واجبة على القریب؛ فھذا تنبیھ من الشرع أن األشیاء الالزمة لھذا القریب الذي تنفق علیھ الزمة 

ًأیضا بالتبع، وال یقتصر األمر على أن تنفق علیھ فقط، بل إن من یعول ومن تلزمھ نفقتھ یجب علیك أن تنفق علیھم بالمعروف، وھذا علیك 
ومن علیھ نفقة زید فعلیھ نفقة : [قال رحمھ هللا. ألن اآلیة نصت على وجوب االسترضاع على الوارث، مع أن األصل یقتضي أن ننفق علیھ

ًإذا كان ھناك شخصان بینھما قرابة موجبة للنفقة، فاألصل یقتضي أن ینفق أحدھما على اآلخر إذا كان معسرا، فلو ]. لینزوجتھ كظئر لحو
: ًكانت عنده زوجة وأوالد واحتاجوا للنفقة، فإنھ ینفق علیھم أیضا إذا كان مالھ یسع ذلك، وقد ذكر المصنف رحمھ هللا في األصل ھذا فقال

َوعلى الوارث مثُل ذلك : كما أن هللا أوجب علینا أن ننفق على الرضیع نفقة إرضاعھ فقالوذلك : أي]. كالظئر[ َ َ َِ ِ َِ ْ ِ ْ فأوجب على ] 233:البقرة[َ
نفقة المرضعة، وھذا یقول بھ بعض العلماء، ویرى أنھ یجب علیھ أن ینفق على زوجھ؛ وألنھ لو أنفق علیھ ولم ینفق على  الوارث أن یعطي

فائدة المتون اختصار ) كالظئر لحولین: (قولھ. ھ ولم یسد لھ الحاجة، ولذلك فھو یحتاج النفقة علیھ وعلى من تلزمھ نفقتھزوجھ لم یقم بحاجت
المسائل وإدخال بعضھا على بعض، والتنبیھ على الفروع المبنیة على األصول، والتنبیھ على األصول التي ینبني علیھا غیرھا، ومن ھنا 

والمراد . إنھا تخلو من األدلة: ھ في صیاغة المتن، والبعض ال یحسن فھم مقصود العلماء من ھذه المتون، ولذلك یقولتظھر قوة العالم والفقی
) كالظئر: (من ھذه المتون صیاغة األحكام المستنبطة من األدلة؛ أما األدلة فلھا كتب متخصصة، وھذا أمر ینبغي أن ینتبھ لھ، ولذلك لما قال

ُبني الدلیل علیھ، وھو النفقة على المرضع؛ فإن هللا عز وجل أوجب على الوارث أن ینفق على المرضعة، فإذا نظر أشار إلى األصل الذي 
ًأن تنفق على الرضیع، لكن لما كان ذلك الزما لھ وضروریا صار كالنفقة علیھ الفقیھ في ذلك فھم أن الواجب وأجاب بعض العلماء عن ھذا . ً

فق بالطعام والكسوة، واالسترضاع نوع من الطعام، فھو لم یخرج عن األصل، فأوجب النفقة علیك بالنسبة إن األصل أن تن: الدلیل وقال
ال شك أن : للقریب فقط، وأما من تلزمھ نفقتھ فال یوجب علیك نفقتھ، ھذا اختیار بعض العلماء رحمھم هللا، وھو من حیث األصل أقوى، یعني

  .سھاألصل أن الواجب أن تنفق على الشخص نف
 

 ال نفقة مع اختالف دین إال بالوالء
 
 

ھذا الحكم وھذه المسألة نحتاجھا بین المسلمین وغیر المسلمین، كما كان یقع في البلدان ]. وال نفقة مع اختالف دین إال بالوالء: [قال رحمھ هللا
 فال نوجب نفقة مع اختالف الدین، وتجب نفقة ھذا ًاإلسالمیة، حیث یكون أھل الذمة فیسلم الذمي وقرابتھ تحت حكم اإلسالم ویكون فقیرا،

المسلم الذي لیس لھ قریب مسلم من بیت مال المسلمین، ویصبح المسلمون ھم أولیاءه الذین ینفقون علیھ، كما أنھ لو مات ورثھ بیت مال 
حقائق مبنیة على أصول، ھذا مع أنھ كان وھكذا تصان الحقوق في اإلسالم، فلیست بالدعاوى وال بالتشھي وال بالتمني، ولكنھا . المسلمین

لھ ما لھم وعلیھ ما علیھم، فیكون معھم كالجسد .. ًكافرا ثم أسلم ودخل بین المسلمین، فصار منھم وأخذ حكمھم وكأنھ لبنة من ھذا البناء
فاق بین المسلم والكافر، ولو أن ھذا الذي ال یجب اإلن. الواحد، فلو أنھ افتقر أنفقوا علیھ، ولو أنھ مات وعنده مال رد إلى بیت مال المسلمین

: ھذا قریبنا فلینفق علینا، فال یحكم المسلمون لھم بالنفقة، ویقولون: أسلم لھ قرابة كفار تحت حكم اإلسالم كالذمیین، فلما أسلم افتقروا وقالوا
إلرث اختالف الدین؛ فال یرث المسلم الكافر وال اختالف الدین یمنع من وجوب النفقة؛ ألن اختالف الدین یمنع من اإلرث؛ ألن من موانع ا

، )وھل ترك لنا عقیل من دار؟: ًأین تنزل غدا؟ قال: (یرث الكافر المسلم، وفي الصحیح عن رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم أنھ لما قیل لھ
، بقي عقیل وتأخر إسالمھ، فورث الكفار من وھذا الحدیث أصلھ أن النبي صلى هللا علیھ وسلم لما دعا قرابتھ لإلسالم، وأبى من أبى منھم

وفي . قرابتھ، وأخذ ھذه األموال وباعھا، ثم أسلم عقیل فحاز خیر الدین والدنیا، ولم یرث النبي صلى هللا علیھ وسلم من ھؤالء القرابة الكفار
: عتبر من موانع اإلرث اختالف الدین، قال الناظمفال توارث بین المسلمین والكفار، لذلك ی) ال یرث المسلم الكافر: (الحدیث الصحیح أنھ قال

ویمنع الشخص من المیراث واحدة من علل ثالث رق وقتل واختالف دین فافھم فلیس الشك كالیقین فاختالف الدین یمنع اإلرث والنفقة، لكن 
األصل فیھ حدیث الدارقطني ؛ استثنى الرقیق الوالء، فإن الرقیق ینفق علیھ مواله ولو اختلف الدین، و: النوع األول: یستثنى من ذلك نوعان

: النوع الثاني. القریب وقریبھ، ولذلك استثني ًبوجوب النفقة ولو كان كافرا؛ ألنھ معلوم أن السبب ھنا بین السید وعبده لیس كالسبب بین
على والدیھ الكافرین، وھو اختیار مذھب الوالدان، لو كان لھ والدان كافران ھل ینفق علیھما أوال ینفق؟ الصحیح أنھ یجب علیھ أن ینفق 

ِوإْن : الشافعیة وطائفة من أھل العلم رحمة هللا علیھم؛ ألن النصوص التي وردت باألمر باإلحسان إلى الوالدین وبرھما نزلت في الكفار َ
َجاھَداك على أْن تشرك بي ما لْیس لك بھ علم فال تطْعُھما وصاحْبُھما َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َِ ِ ِ ُِ ْ َُ ٌ ْ ِ َِ َ ِ ً في الدنیا مْعُروفا َ َْ َ ُّ ًولیس من المعروف أن یكون غنیا ] 15:لقمان[ِ

فالوالدان یستثنیان من . ووالداه محتاجین فقیرین وال ینفق علیھما، ولذلك أمر النبي صلى هللا علیھ وسلم أسماء أن تحسن إلى أمھا وأن تبرھا
ًوبناء . ن النصوص وردت في الكفار، وھما مستثنیان من األصل الذي ذكرناهھذا، فیجب على الولد أن ینفق على والدیھ ولو كانا كافرین؛ أل

َوعلى الوارث مثُل ذلك : الوارث والقریب من غیر الوالدین أوجبنا النفقة علیھ لقولھ تعالى: على ذلك نقول َ َ َِ ِ َِ ْ ِ ْ لكن الوالدین استثنیا ] 233:البقرة[َ
ًالنفقة كاملة، وكذلك أیضا بالنسبة لوجود الكفر یجب علیھ أن ینفق على والدیھ وأن یقوم من ھذا، ولذلك یجب على الوالد لو انفرد تحمل 

ًوألن الوالد ذكرا كان أو أنثى لھ حق . ألن النصوص التي أمرت باإلحسان إلى الوالدین في األصل إنما نزلت في الكافرین: باإلحسان إلیھما
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: فاستثني الوالدان ألمور.  رد ھذا الجمیل والمعروف؛ ألنھ أنفق علیھ حتى كبر وشبعظیم وفضل كبیر، وهللا عز وجل لم یمنع الولد من
  .ألن المعنى الموجود في الوالدین یخالف غیر الوالدین من بقیة الورثة: ًلورود النصوص، وثانیا: ًأوال

 
 وجوب االسترضاع وأجرتھ على الوالد

 
 

أن على الوالد أن یطلب من یرضع ولده، وإذا طلب المرضعة فعلیھ : بمعنى] ي األجرةوعلى األب أن یسترضع لولده ویؤد: [قال رحمھ هللا
ِوعلى المْولود لُھ رزقُھن وكْسوتُھن بالمْعُروف : أن ینفق علیھا بالمعروف، لقولھ تعالى َّ ِ َّ َِ َ َ َ َ َْ ُ ِْ ُ ُ ْ ِ َ فأمر هللا عز وجل المولود لھ وھو الوالد ] 233:البقرة[َ

فبین رحمھ هللا وجوب االسترضاع على الوالد، وھذا مجمع علیھ بین .  وأن یتعھد حاجتھ إلى الرضاعة باالسترضاعأن یقوم على نفقة ولده،
العلماء، لورود نص آیة البقرة على وجوب االسترضاع للولد، وال یجوز للوالد أن یضیع ولده بحرمانھ من الرضاعة؛ ألنھ إذا حرم من 

أنا أرضع ولدي فال : إذا كانت األم موجودة وقالت. لوقت الذي یطلب فیھ الوالد امرأة ترضع ولدهالرضاعة فإنھ یموت، وھنا ننبھ على ا
ُإشكال، فھي أحق بإرضاع ولدھا، لكن اإلشكال إذا ماتت األم أو طلقت وتزوجت من الغیر، أو تحولت عن البلد التي ھي فیھ، أو كانت 

فإذا كان البد لھ . یموت؛ ألنھ البد لھ من الرضاعة، لینشز بھا عظمھ وینبت بھا لحمھمریضة ال تستطیع اإلرضاع؛ فحینئٍذ لو ترك الولد س
وفي ھذه . تكالیفھا وطلب المرضعة ھو األب، فیجب علیھ أن یطلب من یرضع ھذا الصبي من الرضاعة فإن المسئول عن ھذه الرضاعة في

 وأقل كلفة، ولكنھا أضعف، وقد یضر لبنھا الصبي؛ فال یجوز لھ في ًالحالة یجب علیھ أن ینصح، فقد یجد من المرضعات من ھي أقل ثمنا
ًھذه الحالة أن یغلب مصلحة المادة على مصلحة الصبي، كما ھو موجود اآلن في زماننا في شراء الحلیب الذي یحتاجھ الطفل، إذا كان نوعا 

ًردیئا ونوعا جیدا فیجب علیھ أن ینصح ویتقي هللا عز وجل، وأن یعلم أن ھ ً ذه النفس المحرمة أمانة في عنقھ، وھو مسئول أمام هللا عز وجل ً
ولذلك كانوا یشددون في الرضاعة، وقد بینا في كتاب الرضاعة أن المرأة التي ترضع قد یفسد . عنھا، فیسترضع المرأة التي یحسن رضاعھا

عنھ وغیره من الصحابة من الرضاعة من الفاجرات؛ الولد بسبب لبنھا من سوء أخالقھا، ولذلك نھى السلف كـعمر بن الخطاب رضي هللا 
َّوینبغي علیھ أن ینصح في ھذه الرضاعة لعل هللا أن یوفقھ للقیام بحقھ على أتم الوجوه فإْن أْرضْعن لكم فآتوُھن أُجورُھن . ألن األخالق تعدي ََّ َ َُ ُ َُ َْ َ َ ِ

  .المصنف رحمھ هللا أن المسئول عن ھذه النفقة ھو الوالدفأوجب على الوالد أن یدفع أجرة الرضاعة للمرضعة، وبین ] 6:الطالق[
 

 حق األم في الرضاع
 
 

أرید أن أرضع ولدي؛ فھي أحق بھ : وال یمنع الوالد أم الولد من إرضاع الولد، فلو قالت األم: أي]. وال یمنع أمھ إرضاعھ : [ قال رحمھ هللا
أنا أرضع : ً سترضعھ من قرابتھ أو من تتبرع ولو مجانا، أو تزوج امرأة فقالتفال یمنعھا أن ترضع ولدھا، ولو وجد الغیر الذي. وأولى

  .أنا أرضعھ؛ فھي أحق وأولى وال یمنعھا إرضاع ولدھا: ًولدك وال أرید منك شیئا، وقالت أم الولد
 

 حاالت إلزام األم إرضاع ولدھا
 
 

أن ال : ب على األم أن ترضع ولدھا إال لضرورة، ومن أمثلة الضرورةال یج: أي]. وال یلزمھا إال لضرورة كخوف تلفھ : [ قال رحمھ هللا
عندھم حساسیة وال یمكن أن یقبل غیر ثدي أمھ، وھذا من هللا سبحانھ وتعالى كما وقع لموسى  ًیقبل الولد ثدیا غیر ثدیھا، بعض األوالد تكون

َوحرْمنا علْیھ المراضع مْن قْبُل : علیھ السالم َِ ِ ِ ََّ َ َ َ َ َْ فإذا امتنع ولم یقبل النساء الموجودات وقالت . فكلما جاءت امرأة لم یقبل ثدیھا] 12:صالقص[َ
ِأرضعي ولدك واتقي هللا في ولدك، فقالت: ال أرضعھ، فطلبھا زوجھا الذي ھو والد الطفل فقال: أمھ لن أرضعھ، فھنا یجبرھا القاضي على : ِ

، وھي أن یمتنع )وال یلزمھا إال لضرورة: (یتم الواجب إال بھ فھو واجب، ولذلك قالإرضاعھ؛ ألن إنقاذ ھذه النفس المحرمة واجب، وما ال 
  .الولد أو ال یوجد من یرضع ھذا الصبي غیر ھذه األم، فیجب علیھا أن ترضع ھذا الصبي

 
 
 
 

 حكم طلب األم أجرة إرضاع ولدھا
 
 

مثلھا، فإذا أرضعتھ حولین، نظرنا لو أن مرضعة أجنبیة أرضعت ھذا من حقھا أن تطلب أجرة : أي]. ولھا طلب أجرة المثل: [قال رحمھ هللا
الولد كم ستأخذ في الحولین؟ فنعطیھا أجرة المثل، فلو طلبت أكثر من أجرة المثل لم یجب على الوالد أن یعطیھا تلك األجرة، وإنما تتقدر 

ًحق بإرضاع ولدھا، ولو أرضع الولد غیرھا مجانا، ولھا أن تطلب أنھا أ: أي]. ًولو أرضعھ غیرھا مجانا: [قال رحمھ هللا. األجرة بالمعروف
أنا متبرع بإرضاعھ؛ ألنھ ال شك أن مصلحة الولد في الرضاعة من أمھ أعظم، واألم أنصح لولدھا وأكثر : األجرة، ولو وجد من یقول

أنا : ًلدك مجانا والولد یقبل ثدیھا، فقالت األمأنا أرضع لك و: محافظة علیھ، ولذلك ھي أحق، وإذا كانت ھي أحق فلو وجدت امرأة وقالت
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وجود ھذه المتبرعة ال یسقط حق األم : أنا عندي من یتبرع، نقول: فلو قال. أنفق علیھا بأجرة مثلھا: أرید أن أرضعھ فھي أحق، ونقول للوالد
َّفإْن أْرضْعن لكم فآتوُھن أُجورُھن: ولو طلبت األجرة، ولذلك قال تعالى ََّ َ َُ ُ َُ َْ َ َ فأمر هللا عز وجل بإعطاء األجرة للمرضعة، وقد صدر ] 6:الطالق[ ِ

ِوالوالَدات ُیْرضْعن أْوالَدُھن حْولْین كاملْین : اآلیة بقولھ َِ َِ َّ ِ َِ َُ َ َ ََ ِ، وعلى المْولود لُھ رزقُھن وكْسوتُھن بالمْعُروف ]233:البقرة[ْ َّ ِ َّ َِ َ َ َ َ َْ ُ ِْ ُ ُ ْ ِ َ فبین هللا ] 233:البقرة[َ
ًلى أن الوالدة ترضع ولدھا وھي أحق للصفات التي فیھا من كون لبنھا أكثر نفعا للولد واغتذاء لھ، وكذلك ھي أكثر نصحا للولد سبحانھ وتعا ًً

ًوشفقة وعطفا وإحسانا وبرا لولدھا؛ فھذه كلھا مصالح، فلذلك تقدم على غیرھا ً إشارة إلى خالف مذھبي في داخل مذھب ) ولو: (وفي قولھ. ً
ًنعطیھا األجرة بشرط أن ال یوجد من یتبرع مجانا، فإذا وجد من یتبرع مجانا فإننا نقول لھا: ناك من العلماء من قالالحنابلة، فھ إن شئت أن : ً

: قال رحمھ هللا. أنا أرید األجرة صرف إلى غیرھا ولیست بأحق، والصحیح ما ذكرناه: ِفي ولدك، فإن قالت ترضعیھ بدون مقابل فلك الحق
أرید أن أرضعھ وآخذ األجرة، فإن الحكم : سواء طلقھا وبانت منھ أو كانت تحتھ، فحتى لو كانت تحتھ ثم قالت لھ: أي].  أو تحتھًبائنا كانت[

ال یختلف باختالف حال األم، فسواء كانت تحت الزوج أو لم تكن فھي أحق وأولى بولدھا ولھا األجرة إن طلبت، ال یختلف الحكم بین كونھا 
  .ائنة منھتحت الزوج أو ب

 
 
 
 

 حكم منع الزوج الثاني إرضاع ولد األول
 
 

ما أریدك أن : وإن تزوجت آخر فقال لھا: أي]. وإن تزوجت آخر فلھ منعھا من إرضاع ولد األول ما لم یضطر إلیھا: [قال رحمھ هللا
اع بھا، ومن ھنا ال یتدخل الزوج الثاني ِترضعي ولدك من فالن؛ ألن الرضاعة تضر بالمرأة، وتؤثر على صحتھا، وتؤثر حتى على االستمت

أن ھذا : ولكن األشبھ. إنھ ینتشي في ماء الثاني فیكون لھ الحق من ھذا الوجھ: وبعض العلماء قالوا. في حق األول إال إذا حصل الضرر علیھ
ي مسائل، وھذا یدل على أن یؤثر علیھ ویؤثر على صحة المرأة، ولذلك خفف على المرأة المرضع في الصیام، وأخذت أحكام الرخص ف

ال ترضعیھ، فحینئٍذ لھ : ًالرضاعة تؤثر، وإذا كانت تؤثر وأسقط هللا بھا الحقوق فكذلك أیضا بالنسبة لحقوق المخلوقین، فإذا قال الزوج الثاني
ًال بدیل لھ فإنھ یكون مضطرا  نفإن كان للصبي بدیل صرف إلى البدیل ولم تلزم األم ولم یلزم الزوج، وإن كا: وإذا منعھا نظرنا. حق المنع

ُویسقط حق الزوج؛ ألن ضرر االبن أكبر، وھذا من باب المقارنة بین المفاسد؛ ألنھ إذا تعارضت مفسدتان قدمت المفسدة العظمى، فالطفل 
متاع، إذا لم یرتضع تضررت صحتھ وربما ھلك، والزوج إذا أرضعت زوجتھ ضعفت مصلحتھ وصار النقص علیھ نقص كمال في االست

ونقص الضرورة المفضیة إلى ھالك األنفس فیھ مفسدة فیھ أعظم من نقص الكمال في االستمتاع والشھوة، ولذلك یقدم حق الولد من ھذا 
ُأجبرت علیھ وسقط حق الزوج، فال تسمع لھ وال تطیع؛ ألن ھذا . ال أسمح لھا بذلك: فلو قال الزوج. ِیجب علیك أن ترضعیھ: الوجھ، فنقول

  .رار بالنفس وتعریض لھا للھالكفیھ إض
 
 
 
 

 األسئلة
 
 
 
 

 حكم التضییق على األھل للنفقة على المحتاجین
 
 

: من ضیق على أھلھ في النفقة ألجل ما یتعاھده من الصدقات وبذل الخیر للمحتاجین، فھل یأثم في ھذا التصرف، أثابكم هللا؟ الجواب: السؤال
، والصالة والسال فمن ضیق على من تجب علیھ نفقتھ ینقسم : أما بعد. م على خیر خلق هللا، وعلى آلھ وصحبھ ومن واالهباسم هللا، الحمد 

ًإما أن یضیق في الحق الواجب، وإما أن یضیق في الكماالت، فإن ضیق في الحق الواجب فھو آثم شرعا، وال یجوز للمسلم أن : إلى قسمین
:  على الصدقات والتبرعات للغیر؛ ألن النبي صلى هللا علیھ وسلم حینما سألھ الصحابي فقالًیمنع أوالده وزوجتھ من حقوقھم في النفقة بناء

فھذا یدل على أن نفقة القریب أحق وأولى، وقد قال صلى هللا ) أنفقھ على أھلك: عندي غیره، قال: أنفقھ على نفسك، قال: عندي دینار، قال(
 وھم أولى وأحق، والنفقة علیھم واجبة، والنفقة على الغیر إحسان وغیر واجبة، فیقدم الواجب فیبدأ باألقربین،) ثم أدناك أدناك: (علیھ وسلم

ًأنھ رأى الغیر محتاجا فصرف الكماالت ألولئك المحتاجین، فھل األفضل أن : أما إذا كان التقصیر في الكماالت، بمعنى. على غیر الواجب
أن الغریب إذا كانت : ده، أم األفضل أن ینفق على البعید؟ ھذه مسألة الذي یظھر فیھایصرف الكمال للقریب ویدخل السرور على قریبھ وأوال

أنھ ربما یكون : النفقة علیھ نفقة إنقاذ؛ بحیث إنھ محتاج حاجة شدیدة، فإن النفقة علیھ أفضل من نفقة الكمال على القریب، والسبب في ھذا
 إذا افتقرت، واألوالد قد یضیعون، وربما ھلكوا وماتوا من - والعیاذ با-ة قد تزني ًالغریب محتاجا حاجة قد یتعرض معھا للحرام، فالمرأ
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الجوع، فإذا كانت النفقة من ھذا الجنس فھي األفضل إن شاء هللا؛ ألن جنسھا في إنقاذ النفس واستبقاء األرواح والمحافظة على العرض، 
نیة، فإذا حسنت نیة العبد أجره هللا وجعل أجره على نیتھ،  لغریب أن تكون لھوعلى كل إنسان ینفق على ا. وھذا یختلف باختالف األشخاص

حتى إن النبي صلى هللا علیھ وسلم ذكر الرجل یتصدق على الغني وھو ال یعلم بغناه، فجعل هللا صدقتھ بحسن نیتھ عبرة للغني، فأثابھ هللا عز 
یسوا بأقارب لھ، وھو ینوي إنقاذ أنفسھم وحفظھم من الحرام أو تحبیبھم في فإذا كان قد أنفق على الغرباء واألجانب ممن ل. وجل علیھا

ًالخیر، كان بالوسیلة والنیة أفضل وأعظم أجرا، لكن لو كانت النفقة على ھذا الغریب من جنس الكماالت، وأوالده یریدون الكماالت فالنفقة 
إدخال السرور على غیر األقارب، بل حتى إدخال السرور على ابن العم على األوالد وإدخال السرور على األقرباء في الكماالت أفضل من 

لو احتاج إلى سیارة وعنده سیارة أو متاع أو ثیاب زائدة یمكن أن : ًالقریب في الكماالت أفضل من إدخال السرور على الغریب، فمثال
من األبعدین كابن العم، فإن إعطاء الثوب لھ  كأوالده، أو كانفالقریب سواء كان من األقربین . یعطیھا لقریبھ ویمكن أن یعطیھا لغیر القریب

ًولو كان من الكماالت أفضل من إعطائھ للغریب ولو كان صدیقا، ولو كان خلیال لإلنسان ومحبا، فإن اإلحسان إلى القرابة فیھ أجران أجر : ًً
 الصدقة، كما بین النبي صلى هللا علیھ وسلم ذلك المرأة واإلحسان إلى الغریب مھما كان ففیھ أجر واحد وھو أجر. الصدقة، وأجر الصلة

ًوبناء على ذلك ینبغي على المسلم أن یزن األمور بمیزانھا، وال شك أن . عبد هللا بن مسعود رضي هللا عنھا وأرضاھا في الحدیث الصحیح
 القرابة، وأول ما تفكر في بذل المعروف واإلحسان یجب ًتفقد األقرباء واإلحسان إلیھم وتصدیق معنى القرابة أمر مھم، فاإلنسان دائما یتفقد

َوأنذْر عشیرتك األقربین : أن تنظر إلى من حولك من األقرباء، حتى في أمور الدین والدعوة، مع أنھا ال محاباة فیھا وال مجاملة، قال هللا َ َ َ َ َِ ْ َ َ ِ ِ َ
لناس بخیرك وبمعروفك وبإحسانك؛ حتى االبتسامة التي تبتسمھا وھذا یدل على أنھم أولى ا. مر القریبین األقربین: أي] 214:الشعراء[

والسرور الذي تدخلھ على المسلمین تقدم فیھ األقربین األقرب فاألقرب، فإذا وجدت القریب حرصت على أن تكون على مراتب الكماالت 
ر الصدیق رضي هللا عنھ وأرضاه وھو صدیق وانظر رحمك هللا إلى أبي بك. التي تفعلھا مع الغرباء، وأن تكون في أحسن وأجمل وأفضل

األمة یحسن إلى مسطح وھو ابن خالتھ وقریبھ، ثم إذا بھ یفاجأ بـمسطح وھو أحد الذین قذفوا عائشة رضي هللا عنھا وأرضاھا، فمع أنھ 
 المؤمنین رضي هللا عنھا أحسن إلیھ، ومع وجود القرابة تأتي ھذه اإلساءة العظیمة في طعنھ في زوج النبي صلى هللا علیھ وسلم وأم

ْوال یأتل أْولوا الفْضل منكم : وأرضاھا، فحلف أبو بكر أن ال یحسن إلیھ بعد ذلك؛ فأنزل هللا عز وجل القرآن یعاتب أبا بكر رضي هللا عنھ ُ ْ ِ ِ َِ َْ ُ ُ ْ َ َ
ِوالسعة أْن ُیْؤتوا أْولي القْربى والمساكین والُمھاجرین في سبیل ِ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َِ ِ ِ ِ َِّ ِ ْ ْ ُْ ُُ ْ هللا ولیْعفوا ولیْصفُحوا أال تحبون أْن یغفر هللا لكم َ ُ ُ َُ ُ َّ ََّ َ َ َ َ َ َِ ُّ ِْ ََ َ ْ ْ حتى إن أبا بكر ] 22:النور[ِ

قریب یطعن في ابنتھ مع أنھا أم المؤمنین رضي هللا عنھا، فاجتمعت جمیع الحقوق ). وهللا نحب أن تغفر لنا! بلى: (رضي هللا عنھ بكى وقال
ن الناحیة الطبیعیة الفطریة، ومع ھذا كلھ ینزل القرآن باإلحسان إلیھ ورد المعروف كما كان، فأحسن أبو بكر رضي من الناحیة الدینیة وم

نحن ننبھ على ھذه األمور ألنھا عظمت، . هللا عنھ ورد المعروف إلى مسطح ، فھذا یدل داللة واضحة على عظیم أمر الرحم والقرابة
لناس، كثیر من المشاكل واألضرار والمصائب سببھا ھذا التفكك األسري، كان الناس في القدیم في فقر وسببھا التفكك األسري الذي یعیشھ ا

وضعف وحاجة ماسة، ولكن رزقھم هللا عز وجل من التواصل والتحاب والتعاطف وحفظ حق القرابة ما ھون علیھم مصائب الدنیا كلھا، 
جل جاللھ، ولكن ما لطف هللا عز وجل بھم بشيء بعد اإلیمان بھ وتوحیده   ھم فیھ إال هللاوهللا إن الناس كانوا یعیشون بحالة ال یعلم شدة ما

ًوانظر إلى كبار السن والرعیل األول، تجد الواحد منھم عطوفا شفوقا على قرابتھ، ما إن یسمع أن قریبا لھ . مثل بر الوالدین وصلة الرحم ً ً
رتاح لھ بال؛ ویسافر إلى المسافات البعیدة، فھذا التواصل والتعاطف والتراحم والتكاتف الذي نزلت بھ نازلة إال وجدتھ ال یھنأ لھ عیش وال ی

كان بین الناس ھو الذي رحم هللا بھ أمرھم، فجعل ضیق عیشھم سعة، والھموم والغموم علیھم یسیرة، وكم من مصائب تنزل باإلنسان یدفعھا 
أنا : تفقد القرابة أمر ھین، كثیر من مشاكل الیوم سببھا عدم الصلة، وتجد الرجل یقول لكال یحسب اإلنسان أن . هللا بفضلھ ثم بصلة الرحم

ًوقد یكون قاطعا لرحمھ من حیث یشعر أو ال یشعر، ویكون ھذا البالء الذي نزل بھ إما بسبب أذیة أو قطیعة لرحم، أو . في ضیق واكتئاب
ونحن نركز على ھذه المسائل ونطیل في . عدم القیام بحقوق القرابة الناس أكثره بسببعدم زیارتھ ألعمامھ وأخوالھ، ھذا التفكك الذي یعیشھ 

ًالجواب علیھا ألھمیتھا؛ ألن كثیرا من مشاكل الیوم سببھا ذلك، اآلن لما تجد القریب تنزل بھ ضائقة دین، ال یستطیع أن یجد في قرابتھ من 
 -والعیاذ با- یا فالن أریدك أن تساعدني، فیجد أول من یقفل الباب في وجھھ قریبھ :یساعده، فیذھب إلیھ ویریق ماء وجھھ عنده، ویقول لھ

ویجده أول من یتھكم بھ ویستھزئ بھ وال یصدقھ فیما یقول لھ، مع أنھم في القدیم ربما كان فیھم جھل لو قتل القریب جاءه ونصره مع أنھ 
ًخطأ، لكن كانوا معھم في الخیر والشر، وینصره ظالما ومظلوما، ویقف معھ ویقدم یعلم أنھ ظالم؛ من شدة الحمیة والعاطفة، صحیح أن ھذا  ً

ال تحسب أن القلیل للقرابة ھین عند هللا عز وجل، وقد یرفع القریب كفھ إلى هللا عز . لھ ما یستطیع من المال، ھذا الذي رحم هللا بھ األمة
قلبھ، ویتمنى لك الخیر من صمیم فؤاده، ویرى أنك قد أحسنت إلیھ  ؛ ألنھ یدعو منًوجل فیدعو لك دعوة تنال بھا سعادة ال تشقى بعدھا أبدا

ًالقریب تجده مریضا مھموما محزونا، ما إن یلتفت ویجد .. ًوهللا إن كثیرا من النفوس تتبدد أحزانھا وأشجانھا بالكلمة من القریب. ووصلتھ ً ً
ًھ بعد ذلك یذھب عنھ الھم أو ال یذھب، تجده مدیونا معسرا ما إن یأتیھ القریب ویجلس قرابتھ حولھ إال تبددت أحزانھ وذھبت أشجانھ، وال علی ً

ما كان أحد یترك قریبھ، بل یقف معھ . أتمنى لو كان عندي مال أعطیكھ، فما إن یقول لھ ھذه الكلمة إال وكأنھ قضى لھ دینھ: معھ ویقول
ُة على التوحید وعلى أداء الحقوق، فإذا أدي حق هللا عز وجل بتوحیده وإخالصھ ویبذل لھ كل ما یستطیع، بل إن دعوة اإلسالم كلھا قائم

ُأدیت حقوق العباد، وأول حق ركزت علیھ نصوص الكتاب والسنة وتضافرت علیھ واعتنت بھ أیما عنایة بر الوالدین وصلة الرحم، حتى إن 
وأذكر حادثة غریبة . ًا هللا وال تشركوا بھ شیئا، ویأمرنا بالبر وصلة الرحماعبدو: یقول: بماذا یأمركم، قال لھ: أبا سفیان لما سألھ ھرقل قال

أنا من بدر، رجل في : ًكنت في السفر فوجدت رجال كبیر السن، فاقتربت منھ وسألني عن مكاني، وسألتھ من أین أنت، قال: وقعت قبل أشھر
ًآخر سنھ فوق السبعین تقریبا، ویبیع تمرا، وال یملك إال القلیل ما دمت أنت من بدر كیف : ، وجالس في شدة الشمس یتعرض للمشقة، قلتً

لدیھا أیتام وأرید أن أعطیھا ھذا المال، وهللا .. ھذا التمر الذي تراه أرید أن أبیعھ وأذھب ألختي بمكة:  قال-ًكان قریبا من جدة-جئت إلى ھنا 
ًي یستطیع أن یقوم على نفسھ، فضال عن أن یبحث عن أختھ التي یرید أن حینما نظرت إلیھ تأثرت من حالھ وھیئتھ، لیست بحال اإلنسان الذ

وحدثني أحد كبار السن في المدینة، وھو من أصدق الناس . تعاطف.. تراحم.. تواصل.. یصلھا، ھكذا كان الناس، وھكذا یكون العیش
ئة كیلو متر من المدینة، وكان یأتي بالھدایا، فقیر معدم ما ًعشت یتیما فكان خالي یأتینا من أكثر من أربعما: وخیارھم رحمة هللا علیھ، یقول
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ِأسألك : عنده شيء، لكن یأتي األربعمائة كیلو ھذه، ال یمر شھر حتى یزور أختھ، ویدخل على أیتامھا ویالطفھم ویحسن إلیھم ویقول ألختھ
ن یشرب عندھا فنجان القھوة، وھذا شيء كبیر معروف إذا جاء في ضیافتھا ال یستطیع أ: ًبا ال تسقیني شیئا من مال الیتامى، یعني

  ًبالعادات، وإنھ لصعب جدا أن
 
 
 
 

 حكم رفع الصوت بالقراءة في قضاء الصالة الجھریة
 
 

الجھر في الصالة فیھ خالف بین : ھل یلزم المصلي رفع الصوت بالقراءة في قضاء ما فاتھ من الصالة الجھریة، أثابكم هللا؟ الجواب: السؤال
، )صلوا كما رأیتموني أصلي: (یجب الجھر في الجھریة، واستدلوا بقولھ علیھ الصالة والسالم: لعلماء رحمھم هللا، من أھل العلم من قالا

الجھر واإلسرار لیس بواجب، وذلك : ومن أھل العلم من قال. ًوألن فعل النبي صلى هللا علیھ وسلم وقع بیانا لواجب، وبیان الواجب واجب
ي صلى هللا علیھ وسلم صح عنھ في صالة الظھر أنھ رفع صوتھ باآلیة واآلیتین، فجھر فیما یسر؛ فدل على أن األمر فیھ السعة، ألن النب

ًوبناء على ذلك ینبغي على المسلم أن یحرص على السنة وھدي النبي صلى هللا علیھ وسلم، وأن یكون قضاؤه یحكي أداءه، فیجھر في 
حتى ذھب وقتھا، وسواء ذھب وقتھا  ى الفجر بعد طلوع الشمس یجھر في قراءتھ، وھكذا لو نام عن صالة العشاءالصالة المكتوبة، فإذا قض

  .ًأو لم یذھب، إذا قضاھا أو أداھا في آخر وقتھا منفردا فإنھ یجھر بقراءتھا، وهللا تعالى أعلم
 
 
 
 

 الفرق بین قاعدتي التعبد بالظن وعدم التعبد بھ
 
 

الحقیقة لیس ھناك اجتماع بین : ال عبرة بالظن البین خطؤه، أثابكم هللا؟ الجواب:  بین أن هللا تعبدنا بغلبة الظن، وبین قاعدةما الفرق: السؤال
أن یعتقد الشيء على وجھ : الحالة األولى: ًالقاعدتین، فقاعدة غلبة الظن ھي التي تعبد هللا بھا العباد، واإلنسان إذا اعتقد شیئا لھ أربعة أحوال

أن هللا واحد، فھذا االعتقاد ال یدخلھ أي : ً، فھو یعتقد مثال% )100: ( ال شك فیھ وال مریة البتة، وھذا یسمى بالیقین كما یقول بعض العلماء
ًأن یكون اعتقاده للشيء غالبا وراجحا، وھناك احتمال ضد ھذا االعتقاد لكن: الحالة الثانیة. شك وال مریة فیھ، وھذا اعتقاد الیقین ھ ضعیف، ً

: أنت تعلم أن الوالد إذا صلى العصر یرجع إلى البیت، فجاءك شخص وقال لك بعد صالة العصر: ًفمثال%) 99(إلى % ) 51(وھذا یبدأ من 
الوالد موجود في البیت؟ أنت لم تر الوالد ولكن صلیت العصر ثم جلست في المسجد، یحتمل أن الوالد رجع إلى البیت ویحتمل أنھ لم یرجع، 

الوالد في البیت، فإنھ ظن غالب وخبر صادق؛ ألن غالب الظن أن یكون : ن الغالب أنھ إذا صلى العصر یرجع إلى البیت، فأنت إذا قلتلك
وهللا إنھ في البیت لم تحنث؛ ألن الحلف على غلبة : ًفي البیت، ھذا الغالب یجوز لك شرعا أن تخبر بھ ولست بكاذب، بل لو حلفت وقلت

الوالد بعد المغرب ربما یجلس في البیت وربما ال یجلس، ولیس ھناك : ًأن یكون الشيء مستوي الطرفین، مثال: حالة الثالثةال. الظن مشروع
ًما أدري أھو موجود أو غیر موجود؛ ألنھ تارة یكون موجودا وتارة ال یكون : أشك، یعني: ھل الوالد موجود؟ تقول: حالة راجحة، فُسئلت

ًأن یكون الظن مرجوحا، وھو عكس الظن الراجح، فأنت حینما قلت في صالة : الحالة الرابعة. مى استواء الطرفینًموجودا، وھذا الشك یس
أظن، فظنك في ھذه الحالة : خارج البیت؟ تقول الوالد: الوالد موجود في البیت، عندك احتمال أنھ خارج البیت، فلو سألك شخص: العصر

فھذه أربعة أحوال للظنون، وال یتعبدنا هللا باألوھام، وھو الظن . نعم؛ ألنھ ظن راجح: البیت؟ تقولأھو في : ضعیف ولیس براجح، ولو سألك
الضعیف، ألنھا ظنون فاسدة وال تبنى الشریعة على الظنون الفاسدة، وھذا قرره األئمة، ومن أنفس من تكلم على ذلك اإلمام العز بن عبد 

اذبح ھذه الشاة، : شخص قلت لھ: ًواعد األحكام، وبین أن الظنون الفاسدة ال یلتفت إلیھا، مثالالسالم حینما تكلم على مسائل الظنون في ق
فذبحھا وجاءك بھا، یحتمل أنھ ما ذكر اسم هللا علیھا، ویحتمل أنھ أخطأ في الذبح، ویحتمل احتماالت كثیرة، لكن ھذا االحتمال ضعیف 

فقس على ھذه من المسائل الكثیرة، فقد تعبدنا . وتتقرب إلى هللا عز وجل بالظن الراجحومرجوح، فتلغي ھذه الظنون، وتعمل بالظن الراجح، 
ًهللا بھا حتى في استباحة الدماء والفروج، اآلن لو أن شاھدین شھدا أن فالنا قتل فالنا، فإننا نحكم بالقصاص، مع أنھ یحتمل أن أحد الشاھدین  ً

ُالغالب أنھما إذا زكیا وعدال وعرفا بالضبط أنھما مصیبان، لكن یحتمل الخطأ، والظن مرجوح أخطأ، ویحتمل أنھما زورا الشھادة، لكن الظن 
حینما تسأل العالم ویفتیك في مسألة اجتھادیة فإنھ یفتیك على غالب ظنھ، فیحتمل أن القول الذي اختاره مرجوح، لكن هللا عز . وال عبرة فیھ

وبھذا . قاضي؛ ألن الغالب في ظنھ ھو ھذا، وأنت تعمل بھذا الظاھر وأنت مكلف بھذاوجل أمرك بالرجوع إلیھ وأمرك أن تقبل حكم ال
انضبطت أمور الدنیا، ولو كانت أمور الدنیا ال تسیر إال بالیقین لدخل من الوسوسة والبالء على الناس ما هللا بھ علیم، فاستقامت أمور الدین 

لما تركب السیارة وترى غالبھا السالمة تمشي بھا، لكن إذا : ًأو دنیویة على ھذا، اآلن مثالوالدنیا على ذلك، وُبنیت مصالح العباد دینیة كانت 
لوال أن الغالب السالمة ما جاز ألحد أن یركب بین : كان غالبھا الھالك ورأیت فیھا أعطال فال تطیعك نفسك أن تخاطر، والطائرة مثلھا

أن الغالب فیھا السالمة لما جاز ألحد أن یركبھا فیعرض نفسھ للغرق، كل ھذا مبني ًالسماء واألرض معرضا نفسھ للخطر، والباخرة لوال 
ال عبرة بالظن : مسألة. ًشرعا على غلبة الظن، وبھا استقامت مصالح العقالء والحكماء واندرأت بھا المفاسد، فالشریعة تتعبد بغالب الظن
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ظن الغالب، لكن لو ظھر لك أنھ خطأ رجعت عنھ؛ ألن الرجوع إلى الحق البین خطؤه، عدل وإنصاف، وقد تعبدك هللا أن تعمل بھذا ال
ًشخص أعطاك ألف لایر دینا، : ال عبرة بالظن البین خطؤه، فھذا في الحقوق، من أمثلتھ: لما یقول العلماء: ًفریضة ولیس بفضیلة فقط، مثال

: فجاءه شخص ظن أنھ أعطاه، فقال لھ. ا، كل یوم یأخذ ویعطيًما رددتھا، مثل التجار یتعاملون كثیرا بھذ: رددتھا لك، قال: فقلت لھ
وهللا أعطیتھ؛ ألن غالب ظنك أنك أعطیتھ، وبعد شھر أو : اختصموا عند القاضي، من حقك أن تقول. ما أعطیتني: أعطیتك، قال التاجر

ال عبرة بالظن الذي بان : لرجل حقھ، ونقولأو سنة أو مائة سنة، تبین لك أنك أخطأت في ھذا الظن، فحینئذ یجب علیك أن تقضي ا شھرین
مسألة الصوم، إن أكلت وأنت تظن أن الفجر ما طلع، ثم بعد ما أكلت أقیمت : من أمثلتھا في حقوق هللا عز وجل. خطؤه في حقوق العباد

، فمذھب طائفة من العلماء أنھ )ىفدین هللا أحق أن یقض: (الصالة، فأنت في المسألة األولى في حق المخلوق، وقد قال صلى هللا علیھ وسلم
ظنك أن : ًإذا بان لك الخطأ وجب علیك القضاء؛ ألنھ إذا كان في حقوق المخلوقین یجب القضاء إجماعا؛ فحق هللا أولى أن یضمن، فنقول

دین الذي علیك وللخالق فللمخلوق تقضي ال. الفجر لم یطلع یسقط عنك اإلثم، وتبینك للخطأ یوجب علیك رد الحق، سواء كان  أو للمخلوق
ًتقضي ذلك الیوم؛ ألن هللا تعبدك أن تصوم من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، وأنت لم تصم صیاما تاما كامال، فحق هللا ینبغي أن یؤدى،  ً ً

ِأرأیت لو كان على أمك دین أكنت ق: (ودین هللا ینبغي أن یقضى، ولذلك قاس النبي صلى هللا علیھ وسلم للمرأة، قال ِ : نعم، قال: اضیتھ؟ قالتِ
، فأنت إذا تبین لك الخطأ في حق المخلوق فإنھ تؤدیھ، كذلك في حق الخالق ما لم یرد النص باالستثناء، فال عبرة )فدین هللا أحق أن یقضى

ؤه معمول بھا بعد ال عبرة بالظن البین خط: قاعدة العمل بغلبة الظن؛ معمول بھا في حال غلبة ظنك، وقاعدة: فنقول. بالظن البین خطؤه
  .االستبیان، فأنت تعمل باألصل حتى یتبین لك خالفھ، وبھذا تكون القاعدتان صحیحتین وال إشكال فیھما، وهللا تعالى أعلم

 
 
 
 

 عدد الرضعات الموجبة للتحریم
 
 

ال : ھا ولبناتھا، أثابكم هللا؟ الجوابامرأة أرضعتني عدة مرات وھي ال تعلم العدد، وحاولت التذكر لكن دون جدوى، فھل أنا محرم ل: السؤال
ًتثبت أحكام الرضاعة إال إذا ثبت أنھا أرضعتك خمس رضعات، فال یجوز لك أن تعتبرھا أما من الرضاعة إال إذا ثبت أنھا أرضعتك خمس 

وز لك أن تحكم بثبوت رضعات معلومات مشبعات، فإذا ثبت ذلك ثبت حكم المحرمیة لھا ولبناتھا، وأما إذا لم یثبت ذلك، فإنھ ال یج
  .الرضاعة، وهللا تعالى أعلم

 
 
 
 

 حكم تغسیل الرجل لمحارمھ
 
 

أن الزوج یغسل زوجتھ : الرجل ال یغسل المرأة إال في حالة واحدة، وھي: ھل یجوز لالبن أن یغسل أمھ وأختھ، أثابكم هللا؟ الجواب: السؤال
لو : (النبي صلى هللا علیھ وسلم قال لـعائشة رضي هللا عنھا كما في حدیث السننوالزوجة تغسل زوجھا، وذلك على أصح قولي العلماء؛ ألن 

ِأنك مت لغسلتك وكفنتك ِ ِ ًوھذا یدل على أن الزوج یغسل زوجتھ، وألن علیا رضي هللا عنھ غسل فاطمة رضي هللا عنھا ولم ینكر علیھ ) ِ
ا غسلت أبا بكر الصدیق رضي هللا عنھ ولم ینكر الصحابة ذلك، فال الصحابة، والمرأة تغسل زوجھا؛ ألن أسماء بنت عمیس رضي هللا عنھ

وأما االبن مع أمھ فال یغسلھا، وھذا . یجوز للرجل أن یغسل المرأة إال في ھذه الحالة، وال یجوز للمرأة أن تغسل الرجل إال في ھذه الحالة
اختالف الجنس؛ ألن  فرجین، وھذا مع اتحاد الجنس أخف منھ عندًیفعلھ بعض العوام جھال منھم؛ ألن عورة األم ینبغي للغاسل أن ینقي ال

النبي صلى هللا علیھ وسلم عھد إلى النسوة أن یغسلن بناتھ، فغسلت زینب رضي هللا عنھا وأرضاھا أم عطیة وغیرھا من الصحابیات رضي 
ال یجوز لألخ أن یغسل أختھ، وإنما : ًوبناء على ھذا. اءهللا عنھن، ولم یغسلھا أحد من قرابتھا الذكور، وكذلك بالنسبة للرجل ال یغسلھ النس

یتولى النساء أمر النساء والرجال أمر الرجال، فإن توفیت امرأة بین رجال یممھا ذو المحرم ثم كفنت، ویصلى علیھا وال تغسل، وھكذا 
درج في ثیابھ ثم یصلى علیھ، فال یتولى النساء أمر الرجل إذا مات بین النساء وال زوجة لھ ولیس ھناك رجل، فإن النساء تیممھ ثم بعد ذلك ی

  .الرجال وال الرجال أمر النساء على التفصیل الذي ذكرناه في قول جماھیر السلف والخلف، وهللا تعالى أعلم
 
 
 
 

 سبل تحقیق العشرة الزوجیة بالمعروف
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والرعایة فقط لزوجتھ، فكیف یمكن لي أن أحقق العشرة العشرة بالمعروف تتعدى اقتصار الزوج على بذل الواجب في النفقة : السؤال
العشرة بالمعروف من أعظم الدعائم التي تقوم علیھا السعادة الزوجیة، ومن أراد أن یحقق ھذه العشرة فلیقرأ : بالمعروف، أثابكم هللا؟ الجواب

ًاال للقرآن، وقد كان علیھ الصالة والسالم ال یقدم أمرا وال سنة رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم، وما كانت سنتھ علیھ الصالة والسالم إال امتث ً
ًیؤخر غیره إال بكتاب هللا عز وجل، فمن أراد أن یكون معاشرا ألھلھ بالمعروف فلینظر إلى أوامر هللا جل جاللھ، وإلى ما ندب هللا إلیھ من 

 األمور التي تعین على سالمة العمل، وكذلك ینظر بعد كتاب اإلحسان والبر والصلة والعفو والصفح والتجاوز وحسن النیة، وغیر ذلك من
التي كانت لرسول هللا صلى هللا علیھ وسلم مع حبھ  هللا إلى سنة النبي صلى هللا علیھ وسلم، یستلھم منھا المواقف الجلیلة والحوادث الجمیلة

ألصل أن اإلنسان ال یمكن أن یصل إلى الكمال ما لم یكن وا. وزوجھ، وكیف كان أبر األزواج بأزواجھ صلوات هللا وسالمھ وبركاتھ علیھ
ًالدعامة األولى سالمة الصدر، ولذلك لن تجد إنسانا یستقیم على طاعة هللا أو یھتدي فینال كماالت ھذا الدین إال بسالمة .. نقي الصدر

عملھ وقولھ، أھم شيء یبدأ فیھ اإلنسان سالمة الصدر، وما إن یتغیر قلبھ ویكون فیھ أي دخل أو درن من أدران الجاھلیة إال أثر على 
صدره، ولذلك من دخل إلى بیت الزوجیة سلیم الصدر، نقي السریرة؛ فإن هللا یبارك لھ في ظاھره، فمن أسر سریرة أظھرھا هللا في قولھ 

علم أو غیرھم من الملتزمین أو وانظر ھذا مع الناس، فالشخص الذي یعاشر إخوانھ من طالب ال. وعملھ، وظھرت في عالنیتھ في معاملتھ
یكون األخ مع  المھتدین، وھو ال یفرق بین األبیض واألسود واألحمر واألصفر والغني والفقیر، سلیم الصدر نقي الصدر تجده في أكمل ما

، فإن دخلھا الحقد وما تفسد القلوب إال بمعصیة هللا) أال إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كلھ، وإذا فسدت فسد الجسد كلھ(أخیھ 
فالرجل إذا دخل بیت الزوجیة وھو یفكر أول ما . والحسد واحتقار الناس وانتقاصھم، ودخلھا سوء الظن والتھم ونحو ذلك، ساء كل شيء

رأة دینة أو على من أنا حتى تأتیني ھذه المرأة الصالحة، إذا كانت ام: یفكر أن زوجتھ نعمة من هللا أنعم بھا علیھ، وأنھ یحتقر نفسھ، ویقول
الحمد  الذي سخر لي : الحمد  الذي رزقني ھذه المرأة على ھذا الخیر واالستقامة، وإذا كانت قریبة قال: األقل تحافظ على واجباتھ، یقول

فظ على ھذه النعمة، من أصل بھ رحمي وأُبلھا ببالھا، ودخل وھو نقي الصدر ویحس أنھا نعمة أنعم هللا بھا علیھ، وأن المنبغي علیھ أن یحا
تنبني  فإذا دخل بسالمة الصدر واألسس التي). مودة ورحمة: (وینظر إلى ھذه النعمة نظرة الصفاء والنقاء والمودة، كما أخبر هللا عز وجل

 یحس أن أي علیھا العشرة بالمعروف موجودة في قلبھ وقالبھ، بارك هللا لھ في قولھ وعملھ، فھو إذا دخل إلى بیت الزوجیة في أي ساعة
: فإذا دخل فوجدھا طبخت طعامھ، أكبر منھا ذلك ورمى لھا بالكلمة الطیبة، وقال. معروف أو أي عمل تقوم بھ المرأة ال یستوجبھ علیھا

ِجزاك هللا كل خیر وبارك هللا فیك، فدعا لھا، وھي ردت لھ دعوتھ بالخیر، وأكبرت منھ إكبارھا للمعروف فأحبتھ، وعرفت أن عنده  ِ
صاف وأنھ سلیم الصدر لھا، ولكن العكس إذا دخل وھو یظن أنھ یستوجب علیھا الحق، وأنھا كاألجیرة عنده، وأنھا دونھ، وأنھا أحقر؛ اإلن

جعل ینظر إلى نفسھ نظرة الكمال وأنھ یستوجب علیھا، فعندھا تسوء أخالقھ ویسوء قولھ وعملھ، ولذلك ثبت عن رسول األمة صلى هللا علیھ 
ً عاب طعاما وضع بین یدیھ، صلوات هللا وسالمھ علیھ، وھذا ال یمكن أن یكون إال حینما ینظر نظرة التواضع واإلكبار من أھلھ أنھ ما: وسلم

المرأة الصالحة إذا نظر اإلنسان إلیھا زوجة لھ والفتن تحیط بھا من كل جانب، تذكر أن هللا رحمھ بھذه المرأة الصالحة، فكان أول . وزوجھ
ى صالحھا وتقواھا  عز وجل، یعینھا بالكلمة الطیبة، باالبتسامة، بإدخال السرور، وهللا إن العبد یشتري رحمة هللا عز وجل من یعینھا عل

كما أنھ راكع وساجد، باالبتسامة یبتسم بھا في وجھ أھلھ وزوجھ، ولذلك حرص عدو هللا إبلیس على الدخول بینك وبین كل قریب، فیجعل 
ال تبتسم للزوجة، إنك إن ابتسمت إلیھا أفسدتھا، وال تفعل كذا وافعل : بوبة وطیبة إال إذا كانت للقریب منك، ویقول لكاالبتسامة حالل ومح

ًكذا وكذا، فیصبح المعروف منكرا ویصبح الشر خیرا والخیر شرا ً  لسوء القلب، إذا دخلت بھذه األسس -نسأل هللا السالمة والعافیة-كل ھذا . ً
ًونقاء الصدر، وأن تحس أن هللا أنعم علیك بنعمة شكرتھا، ودائما إذا أحس اإلنسان أن زوجتھ نعمة؛ شكر ھذه النعمة، وھي سالمة الصدر 

ِوما بكم مْن نْعمٍة فمن هللا : ولذلك یقول هللا تعالى َّ َ َ َ َِ ِ َِ ْ ُ فإذا عرفت قدر الزوجة، وأن بنت الناس ما جاءت إلى بیتك لتھان، وأن ]. 53:النحل[ِ
. لمسلمین ما دخلت إلى بیتك لكي تذل، وإنما لتكرم ولتعز ولتحسن إلیھا وتقابل باإلحسان؛ عندھا یجتمع شمل الزوج والزوجةحرمات ا

العشرة بالمعروف أقوال وأفعال، وإذا سلمت السرائر صلحت الظواھر، وزكاھا هللا جل وعال المطلع على الضمائر، وال یمكن أن تزكو 
ًحبوبا بین الناس وھو خبیث السریرة أبدا، ولذلك قالواعالنیة اإلنسان أو یكون م ًال یسود حقود وال حسود، ال یمكن أن تجد إنسانا یحسد : ً

الناس ویعطیھ هللا السؤدد، فال یسود الناس حتى ولو كان مع أھلھ وزوجھ، ال یمكن أن ینال السؤدد وال ینال الكمال وال العشرة بالمعروف 
كیف تكون ھذه . قي النفس مھذب األخالق طیب المعدن، فإذا وفق هللا لھ بسالمة الصدر رزقھ العشرة بالمعروفإال إذا كان سلیم الصدر ن

ًالعشرة؟ اقرأ سیرة النبي صلى هللا علیھ وسلم، اقرأ ھذه السیرة وحدك متأمال متفكرا متدبرا، وانظر في كل حدث یقع بینھ وبین زوجھ، وهللا  ً ً
اقرأھا المرة بعد المرة بعد !  ألمضي فیھا الثالثة األیام- حینما كنا نتذاكر العلم- لنبي صلى هللا علیھ وسلم إن القصة الواحدة من قصص ا

المرة، كلما تقرأھا تجد فیھا غیر الذي كنت تراه من قبل، مما فیھا من الخیر والبركة والمواقف الجمیلة، والمعاني الكریمة؛ ألن هللا سبحانھ 
ٍ سبع سماوات بكرم خلق ھذا النبي صلى هللا علیھ وسلم عبثا، وإنك لعلى خلق عظیم وتعالى لم یشھد من فوق ِ َ َ َ ٍَ ُ ُ ًَ َّ فما نال ھذه العشرة ] 4:القلم[ِ

ولن تستطیع أن تكون العشرة بالمعروف بینك وبین زوجك إال إذا عظمت حرمات . بالمعروف إال بالخلق العظیم صلوات هللا وسالمھ علیھ
ًلى األسس التي أوجب هللا علیك أوال فتؤدیھا كاملة، وبعد ما تؤدي الواجبات تنتقل إلى الكماالت، ودائما یوصى اإلنسان هللا، وأخذت تنظر إ ً

والموفق من وفقھ هللا، . أن ال ینظر إلى نفسھ نظرة كمال، بل علیك أن تتھم نفسك بالنقص والتقصیر حتى یكمل هللا نقصك ویجبر كسرك
اللھم إني أسألك حسن الخلق ألھلي وزوجي وللناس أجمعین، وسل هللا عز وجل أن : یك، وأكثر من الدعاء وقلفسل هللا عز وجل أن یعط

اللھم اھدني ألحسن األخالق واألقوال ال : (ُاللھم كما حسنت خلقي فحسن خلقي، وقل كما قال النبي صلى هللا علیھ وسلم: یحسن أخالقك، وقل
مما یعین على العشرة : الوصیة األخیرة). شرھا وسیئھا ال یصرف عني شرھا وسیئھا إال أنتیھدي ألحسنھا إال أنت، واصرف عني 

اإلنصاف والعدل، فأي موقف تحس أنك أخطأت فیھ فعلیك أن تتراجع في نفسك وتستدرك في خطئك، وتخاف من هللا عز وجل : بالمعروف
 سالمة الصدر وقراءة سیرة النبي صلى هللا علیھ وسلم؛ فأنت الموفق؛ ألننا :فیما یكون منك من التقصیر، فإذا وفقك هللا عز وجل لھذه األسس

ثم إذا وفقت بعد ذلك إلى . قراءة السیرة: لو جئنا نتحدث كیف كان النبي صلى هللا علیھ وسلم یعاشر بالمعروف ما انتھى الحدیث، ولكن نقول
أسأل هللا العظیم رب العرش . أصلحتھ؛ فإنھ ال یزال لك من هللا معین وظھیرًأنك دائما ال تنظر إلى نفسك نظرة كمال، وإذا وقع منك الخطأ 



 2458 

  .وصلى هللا وسلم وبارك على نبینا محمد. الكریم أن یرزقنا حسن األخالق، وأن یعیننا على ذلك؛ إنھ ولي ذلك والقادر علیھ
 
 
 
 

 [4[ باب نفقة األقارب والممالیك -شرح زاد المستقنع 
حقوقھم، فضمن للرقیق أوقات الراحة وعدم تكلیفھ بما ال یطیق، كما أوجب على المالك اإلنفاق على مملوكھ وأن یكفیھ ضمن الشرع لألرقاء 

 .حاجاتھ الیومیة وضروریاتھ المعیشیة، حتى إنھ إن قدر على تزویجھ زوجھ
 أحكام النفقة على الرقیق

 
 

لسالم األتمان األكمالن على خیر خلق هللا أجمعین، وعلى آلھ وصحبھ ومن سار بسم هللا الرحمن الرحیم الحمد  رب العالمین، والصالة وا
]. ًوعلیھ نفقة رقیقھ طعاما وكسوة وسكنى : فصل: [ یقول المصنف رحمھ هللا تعالى: أما بعد. على سبیلھ ونھجھ، واستن بسنتھ إلى یوم الدین

وموالیھ، وھذا الفصل في الحقیقة تابع للذي قبلھ من جھة كونھ من فصول شرع المصنف رحمھ هللا في بیان ما یجب على السید تجاه عبیده 
: الثالث السبب. النسب والقرابة: السبب الثاني. النكاح والزوجیة: السبب األول: النفقات، وقد تقدم أن النفقات في اإلسالم لھا ثالثة أسباب

ِالملك، ویشمل ملك الیمین وملك الدواب والبھائم ّن المصنف رحمھ هللا النفقات المتعلقة بالزوجیة، وأحكامھا ومسائلھا، بین رحمھ ّوبعد أن بی. ِ
وفي الحقیقة أن النفقة . هللا أحكام النفقات من جھة النسب، ثم بعد ذلك شرع في بیان أحكام النفقات المتعلقة بملك الیمین والنفقة على البھائم

اده، وھو یدل داللة واضحة على سماحة الشریعة، ولقد كان في كتاب هللا عز وجل على المملوك والرقیق أمر فرضھ هللا عز وجل على عب
وسنة رسولھ صلى هللا علیھ وسلم من النصوص ما یدل داللة واضحة على عظمة ھذا الدین، وسموه وكمالھ، وأنھ أبعد مما وصفھ بھ أعداء 

ًاإلسالم من المنقصة والمعایب التي ألصقوھا بھ زورا وبھتانا، خا فمن ھنا ومن ھذا الدین ومن أنوار التنزیل، كانت . ًصة في مسألة األرقاءً
ّالحقوق الواضحة البینة التي بینھا رب العالمین الذي یقص الحق وھو خیر الفاصلین، ھنا حقوق المخلوقین تامة كاملة، ھنا یوصف الشخص 

ًتشریع الحكیم العلیم الذي تمت كلمتھ صدقا وعدال ال مبدل لكلماتھ وھو فیبین ما الذي لھ وما الذي علیھ، ھنا النظرة الكاملة التامة؛ ألنھ  ً
السمیع العلیم، وھنا المناداة بالحقوق دون أن یتقمصھا المنادي ألغراضھ الشخصیة، وھنا النظر للحقوق دون أن تكون نظرة عمیاء أو نظرة 

سالم تتجلى وتظھر في أبھى صورھا وأجمل حللھا، دون كذب وافتراء فھذه عظمة اإل. عوراء تنظر للحقوق التي لھا دون الحقوق التي علیھا
ومبالغة وخداع للناس وتمویھ علیھم، فھذه األبواب التي انعقدت في الفقھ اإلسالمي في بیان الحقوق التي منھا حقوق النفقة؛ انظر فیھا كیف 

أعط حق : أعطي حق الرجل، ویقال للسید: ویقال للمرأة. قھاأنفق على زوجتك وال تظلمھا، وأعط المرأة ح: یكون الترابط، یقال للشخص
ھنا العدل واإلنصاف . ّأد حق سیدك: المملوك ومن جعلھ هللا أمانة في عنقك ورقبتك، وأنت مسئول عنھ أمام هللا عز وجل، ویقال لللملوك

ف الذي ال یمكن أن تستقیم أمور العباد إال بھ، وال ًعلیھ السماوات واألرض، وھنا الحقوق واضحة جلیة قائمة على العدل اإلنصا التي قامت
  .ّیمكن أن تستقیم أحوال البالد إال بھذا الذي شرعھ هللا جل وعال، وبینھ سبحانھ وتعالى

 
 األرقـاء أمانة في أعناق من والھم هللا عز وجل أمرھم

 
 

ھوا صورة اإلسالم في الرق، ومن ھنا وجب أن نبین أن دین هللا وھو أن أعداء اإلسالم شو: ٍقبل أن ندخل في حقوق النفقة ننبھ على أمر مھم
ٍوشرعھ لم یخص الرق یوما من األیام بجنس من األجناس، وال بلون من األلوان، وال بطائفة وال بأحد، إال بمن كفر وسلب نفسھ كرامة  ً

ُّإْن ُھم إال كاألنعام بْل ُھم أضل : بھیمیة بل أضلاآلدمیة، ولو كان أجمل الناس صورة، وأعز الناس مكانة، فعندھا ینزل إلى مستوى ال َ َ ََ ْ ِْ ْ َ َ َّ ِ ِ
ذلك استمر  ُضرب الرق على الكافر وال یضرب الرق على المسلم، فال یسترق إال الكافر، وإذا استرق الكافر فإنھ إذا أسلم بعد]. 44:الفرقان[

م الذي كرمھ هللا بھ، وظلم ومنع حق هللا الذي أوجب علیھ ذلك، على الرق على تفصیل نبینھ؛ ألن الشخص إذا كفر وأشرك نزل عن التكری
ٌإن الشْرك لظلم عظیم : وقد وصف هللا الكافر والمشرك بأنھ ظالم ٌِ ََّ َْ ُ َ ِّ ، فلما كفر لم یبق الكافر على كفره بل جاء ووقف في وجھ ]13:لقمان[ِ

عز وجل، وكفر نعمة هللا سبحانھ وتعالى، ثم جاء وحارب اإلسالم ووقف ًاإلسالم محاربا لھ، فإذا حاربھ ووقف في وجھھ كفر بالعبودیة  
ّفإذا تمكن اإلسالم منھ خیر اإلمام بین ضرب رقبتھ واسترقاقھ والمنِّ علیھ؛ على تفصیل تقدم في كتاب الجھاد، فإذا أمر . في وجھ اإلسالم ُ

ھذا مملوك لي، ولكن بضوابط وقیود محددة ومرتبة من لدن : لولي األمر برقھ ثبت الرق، ولیس كل أحد یأتي ویأخذ كل من أسر، ویقو
َفإما منا بْعد وإما فَداء حتى تضع الحْرُب أْوزارھا : حكیم علیم َ َ َ َ َ َ َ ََ َ ََ ْ َّ ًّ ِ َّ َِّ ُِ والذراري واألطفال كما جاء  ، یضرب الرق على الرجال والنساء]4:محمد[ً

فإذا سبیت الذریة وضرب علیھا الرق ربما ).  تسبى ذراریھم، وأن تقتل مقاتلتھمأرى أن: (في حدیث سعد حینما حكم في بني قریظة، قال
رغب اإلسالم في عتقھم، : تسلم بعد ضرب الرق ویبقى نسلھم مسلمین، لكن العبرة باألصل، أنھم كانوا على الكفر، ومن ھنا إذا أسلموا

ِأمرتك بعتقھا لما آمنت، وانظر كیف ُضرب علیھ : ، أي)أعتقھا فإنھا مؤمنة: في السماء، قال: أین هللا؟ قالت: (ولذلك ال یعتق الكافر، قال لھا
ّالرق لما كان كافرا وحارب اإلسالم، وفتح لھ باب الحریة وُرغب في عتقھ إذا أسلم وآمن ورجع إلى األصل، لكن لو أن اإلسالم جعل كل  ً

على كل؛ فھذا نوع من االسترقاق، وهللا یحكم وال معقب .  في إسالمھمًمن یسترق إذا أسلم یفك عنھ الرق ولو كذبا، لكذب الناس واألرقاء
حرم هللا فیھ  ٍلحكمھ، فنحن نؤمن ونقتنع قناعة تامة بھذا األمر الذي ھو باق ما بقي الملوان وتعاقب الزمان، ال یحرم تحلیلھ أحد وال یحل ما

ٌرجل أعطي بي ثم غدر، : نا خصمھم؛ ومن كنت خصمھ فقد خصمتھثالثة أ: (أحد، ولذلك قال صلى هللا علیھ وسلم في الحدیث القدسي
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ًورجل استأجر أجیرا ولم یوفھ أجره، ورجل باع حرا ثم أكل ثمنھ ً ، وھذا یدل على أن اإلسالم ال یسمح باسترقاق العباد وقد ولدتھم أمھاتھم )ٌ
ًا، إنما ُیضرب الرق في حالة مخصوصة، وال یدعو ھذا إلى رد ًأحرارا، وال یسمح باالسترقاق لأللوان أو األجناس أو الطبائع أو الملل أبد

فھذا حكم هللا یرضى . ال. شبھات األعداء بأن ننھزم ونحرم ما أحل هللا وننطلق من منطلق الضعف، ونجعل الرق وكأنھ أمر عند الضرورة
ذا حكم هللا الذي یحكم وال معقب لحكمھ بھ من یرضى، وال علینا أن یسخط من سخط، فمن رضي فلھ الرضا ومن سخط فعلیھ السخط، ھ

بل جاءت بالتشریعات التامة الكاملة في بیان حقوق األرقاء، فلھم .. ًلما حكمت الشریعة بالرق لم تترك األمر ھمال وسدى. سبحانھ وتعالى
ْد علْمنا ما فرْضنا علْیھم في أزواجھم َق: هللا عز وجل لھم، فبین هللا عز وجل حق السید وحق المملوك، كما قال تعالى الحق في حدود ما جعل ِْ ِِ َ َ َ َ َْ َ ِ َِ َ َ َ ْ

ْوما ملكت أْیمانُھم  ُ َ َ َ ََ ْ َ ، وكان من آخر وصایا رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم وھو واقف على آخر أعتاب ھذه الدنیا وقد أوذن ]50:األحزاب[َ
ًفاإلسالم لیس یتھم أحدا زورا وبھتانا، اإلسالم أسمى ).  أیمانكمالصالة، وما ملكت: (بالرحیل منھا، واشتاق إلى الرفیق األعلى، كان یقول ً ً

، فھم أھل ھذا العیب والنقص؛ )رمتني بدائھا وانسلت: (وأعلى من كل ھذه الترھات، ولكن الكافرین ھم الظالمون والمعتدون، كما قال القائل
أما اإلسالم الذي عظم الحقوق وبین . ھو الذي یثلب ویعابالذین استرقوا الشعوب واألمم، وأكلوا خیراتھم وحرموھم حقوقھم، فھذا 

ًالواجبات، فھو أعلى مما یوصف بھ ظلما وزورا وبھتانا ً ً.  
 
 
 
 

 حق المملوك في السكنى والطعام واللباس
 
 

ب على السید تجاه عبیده یج: یدل على اللزوم، أي) وعلیھ: (ٌالضمیر ھنا عائد على السید، والتعبیر بقولھ]: وعلیھ: [قال المصنف رحمھ هللا
ما ثبت في الصحیح عن رسول هللا صلى هللا علیھ : وإمائھ النفقة، وقد تقدم تعریفھا وبینا ھذا الطعام والكسوة والسكنى، واألصل في ذلك

وال یحملھ ما ال یطیق؛ إخوانكم خولكم جعلھم هللا تحت أیدیكم، فمن كان أخوه تحت یده فلیطعمھ مما یطعم ولیلبسھ مما یلبس، : (وسلم أنھ قال
: ولذلك جاء في الحدیث اآلخر. في ھذا الحدیث الشریف دلیل على وجوب إطعام السید لعبده وأمتھ). فإن حملتموھم ما ال یطیقون فأعینوھم

قولھ علیھ الصالة على السید نفقة عبده، ویشمل ذلك الطعام ل: ، أي)وعلیھ نفقتھ: (، فلما قال رحمھ هللا)للملوك نفقتھ وكسوتھ بالمعروف(
وھذا كلھ بإجماع العلماء رحمھم هللا لثبوت . یسكنھ ، وكذلك یجب علیھ أن)ولیلبسھ مما یلبس: (، والكسوة لقولھ)فلیطعمھ مما یطعم: (والسالم

في الزوجیة عن النفقة اختلفت النفقة : ًفإن كان السید غنیا فإنھ ال یجب علیھ أن یطعمھ طعام األغنیاء، ومن ھنا: أما الطعام. النصوص فیھا
وأما بالنسبة . ًفي ملك الیمین، إنما یطعمھ الطعام الذي یقوم بھ عوده ویصلح بھ حالھ، وأما إذا كان السید معسرا فإنھ یطعم طعام المعسرین

انوا في أیام المسلمین ، یدل على أن ھذا یرجع إلى العرف، فالعبید والموالي لما ك)بالمعروف: (لنوعیة الطعام، فلحدیث الشافعي في مسنده
كانوا یطعموھم بالعرف، فموالي الغني ُیطعمون طعام موالي األغنیاء، والفقراء كذلك یطعمون طعام الموالي الفقراء والضعفاء، على حسب 

س ما یلیق بحالھ، فإذا فإذا كان العبد أو األمة بحال فإنھ یلب: فھو یختلف بحسب اختالف المولى: وأما اللباس. العرف الذي فیھ السید والمولى
األمة التي یطؤھا سیدھا ألنھ لباس زینة وجمال، وبین  كان عنده مھنة وعمل لبس لباس المھنة والعمل، ولذلك فرق العلماء واألئمة بین لباس

 فاللباس یختلف األمة التي تخدم في البیت وتطبخ على أنھ لباس بذلة تحتاج معھ إلى شيء یساعدھا على ما ھي فیھ من المھنة والعمل،
عام یشمل إذا كان الرقیق یعمل أو ال یعمل، وذلك ألن النفقة على الرقیق ) علیھ: (ثم قولھ. ًبحسب اختالف الرقیق والمولى ذكرا كان أو أنثى

ًال یشترط فیھا أنھ یخدم سیده حتى ولو كان المولى عاجزا صغیرا أو كبیرا، فإن اإلسالم یلزم سیده بالنفقة علیھ، وكذ ً لك لو كان بھ عاھة أو ً
ِمرض یمنعھ من التكسب والقیام على نفسھ، فإن سیده ملزم بأن یقوم علیھ وینفق علیھ بالمعروف، وفي ھذا دلیل على رحمة هللا بعبیده 

یده الجنة وخلقھ، حیث إنھ سبحانھ راعى أحوال ھؤالء وأمرھم أن یطیعوا لموالیھم ویحسنوا لھم؛ حتى وعد المولى الذي یقوم على خدمة س
أنھ یجب على السید أن ینفق بالطعام  :فبین المصنف رحمھ هللا. أدى حق سیده على أتم الوجوه وأكملھا: ٍإذا مات وسیده عنھ راض، یعني

  .والكسوة والسكنى على الرقیق
 
 
 
 

 أحكام معاملة الرقیق
 
 

يء الذي یحتاج إلى عناء وتعب ونصب، فال یجوز للسید أن یحمل ًالكلفة دائما تكون في الش]. ًوأن ال یكلفھ مشاق كثیرا: [قال رحمھ هللا
، فنھى عن تكلیفھم بما ال یطیقون، لما )فال تكلفوھم ما ال یطیقون: (ًالرقیق ذكرا كان أو أنثى ما ال یتحمل، وذلك لقولھ علیھ الصالة والسالم

أنھ یدخل في ھذا أن یطالبھ بعمل یرھق بدنھ حتى یصاب بالمرض : وبین بعض العلماء رحمھم هللا. فیھ من الظلم واألذیة لھم واإلضرار بھم
في الیوم األول یطیقھ المولى، ثم في الیوم الثاني یطیقھ، ثم في الیوم الثالث یعجز : ًبعد فترة، أو یطالبھ بعمل فیھ إرھاق على مر األیام، مثال

أن یطالبھ بالعمل ویعطیھ ساعات یسیرة : ومن تحمیلھ ما ال یطیق. الثقیلاحمل ھذا الشيء : عنھ، فالعبرة بمشقة العمل وعنائھ، كأن یقول لھ
للراحة، فھذا یشق على المولى ویضر بھ، والواجب علیھ أن یتقي هللا في مواله، ولذلك نھى النبي صلى هللا علیھ وسلم عن تحمیلھم ما ال 
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  .یطیقون
 

 المخارجة بین السید وعبیده
 
 

مفاعلة من الخرج والخراج، وھو النسبة : إن اتفق السید مع مواله على المخارجة، وھي].  على المخارجة جاز وإن اتفقا: [ قال رحمھ هللا
ًاذھب وتكسب، وكل یوم أحضر عشرة دراھم، أو في كل یوم دینارا، أو : التي یحددھا السید لمواله أن یأتي بھا في الیوم أو الشھر، یقول لھ

فھذا یسمى الخراج، إن اتفق السید مع عبده على المخارجة، ویكون عند المولى مھنة كالنجارة . ھمكل شھر تدفع ثالثة درا: یقول لھ
: واألصل في ذلك. فھذا خراج. ًأعطني كل یوم درھما: اذھب وتكسب واشتغل ثم أعطني كل شھر ثالثة دنانیر، أو یقول: والحدادة، فیقول لھ

یث الصحیح أنھ حجمھ أبو طیبة رضي هللا عنھ وأرضاه، وكان أبو طیبة مولى من الموالي، أنھ ثبت عن النبي صلى هللا علیھ وسلم في الحد
فلما حجمھ رضي هللا عنھ أعطاه النبي صلى هللا علیھ وسلم أجرتھ وأمر موالیھ أن یخففوا عنھ في خراجھ، فدل على أن الخراج بشروط؛ 

ًوكذلك إذا كانت أمة تخدم في البیوت . علیھم التكسب من طریق المولى والرقیقألن النبي صلى هللا علیھ وسلم سألھم أن یخففوا؛ فلم یحرم 
ًوتعطي خراجھا، یقدر لھا خراجا، ویجب على السید أن یتقي هللا عز وجل في الرقیق، وأن ال یحملھ خراجا فوق طاقتھ، أو یحملھ الخراج  ً

 ما نادى بھ اإلسالم قبل ألف وأربعمائة سنة، وكان أئمة اإلسالم وھو صغیر، انظروا كیف یصیحون في حقوق األطفال من العمل، ھذا ھو
ومن ھنا قال بعض الصحابة رضوان هللا علیھم، . ال یطالب بالكسب حتى یبلغ أشده ویقوى على التكسب.. ال یحمل أطفال الموالي: یقولون

ألنھ إذا لم یجد الكسب )  تأمروا الصبي بالكسب فیسرقال: (كما ھو مأثور عن عثمان بن عفان وھو أمیر المؤمنین والخلیفة الراشد، قال
یضطر إلى السرقة فعقلھ ناقص قاصر؛ إذ لیس عنده عقل یمنعھ، فإذا حملھ سیده وھو صغیر ولم یجد الكسب اضطر إلى السرقة أعاذنا هللا 

، انظروا عظمة أئمة ھذا اإلسالم رحمھم هللا والعی) فتكسب بفرجھا: (، وفي روایة)وال تحملوا األمة ما ال تطیق فتزني: (ثم قال. وإیاكم اذ با
ھنا النزاھة في بیان الحقوق وتصویر الواجبات؛ فال .. برحمتھ الواسعة، كل ھذا الخیر مستقى من كتاب هللا وسنة النبي صلى هللا علیھ وسلم

كما -واألصل في الخراج . یھا أن تعمل في الحرامُیطالب الصبي بالخراج، وال تطالب بھ المرأة إذا لم یكن لھا مكان تعمل فیھ وخشي عل
 لما اشتكى إلى عمر اشتكى من -لعنھ هللا- السنة، وكذلك إجماع الصحابة؛ فإن عمر رضي هللا عنھ في قصة أبي لؤلؤة المجوسي - ذكرنا

ًھ كان معروفا بین الصحابة رضوان  أنھ یطالبھ بخراج كثیر، فلما عرض ذلك على عمر ، دل على أن-كما في األثر الصحیح-مواله المغیرة 
ًأن یجوز أن یضرب السید على مواله خراجا ذكرا كان أو أنثى على أن یعطي أجرة یومیة أو : هللا علیھم المخارجة، فبین المصنف رحمھ هللا ً ً

ًعبده، ال یدخل في ھذا مثال العامل مع ٌتكسب وأعطني ثالثة دراھم؛ فما زاد ملك للعبد ینتفع بھ ویرتفق، وھذا بین السید و: إذا قال لھ. شھریة
ال یملك عرض .. ًكفیلھ؛ ألنھ لیس ملكا لھ، فلینتبھ لھذا؛ ألن السببیة في االستحقاق من الشرع، وأما ما عداه فإنھ باق على أصل الحریة

أنھ لیس من حق السید أن یجبر مواله إذا ثبت ھذا؛ فإنھ یضرب لھ الخراج إن اتفقا، ونفھم من ھذا . المسلم وتعبھ وكده إال باستحقاق شرعي
  .ًیجب علیك أن تحضر كل یوم درھما ال یكون إال باتفاق الطرفین، وھذا اختیار بعض العلماء رحمھم هللا: على التكسب، فلو قال لھ

 
 
 
 

 حق العبد في الراحة والنوم والصالة
 
 

ق ینبغي أن یتقي المولى هللا فیھا، فال یجوز أن یضیق علیھ في ھذه األمور للرقیق حقو]. ویریحھ وقت القائلة والنوم والصالة: [قال رحمھ هللا
التي جعلھا هللا من الفطرة، وسجیة اإلنسان أنھ یحتاج إلیھا، فال یضیق علیھ في نومھ وراحتھ، وال یحملھ ما ال یطیق، وال یرھقھ في وقت 

وھذا یدل على أنھ ال یجوز للسید أن یؤذي مواله أو . لة في ساعة القیلولةنومھ وقیلولتھ، بل یمكنھ من النوم في ساعات النوم، ومن القیلو
ًرقیقھ في وقت راحتھ أو یزعجھ ویحملھ ما ال یطیق، فما بالك إذا كان عامال بأجرة متفق علیھا أو أجرة على العمل في وقت معین؛ فیأتي 

وكما أنھ . األذیة واإلضرار، وال یجوز للمسلم أن یؤذي أخاه المسلمویرھقھ ویستغل ضعفھ ویطالبھ بالعمل في وقت راحتھ، ھذا من الظلم و
ال یجوز لھ أن یضایقھ بالحس، بأن یطالبھ بالعمل أثناء نومھ أو أثناء راحتھ، ال یجوز كذلك أن یؤذیھ بالمعنى، واألذیة بالمعنى ھي السب 

إن : ( عرضھ، ولذلك قال صلى هللا علیھ وسلم في خطبة حجة الوداعًوالشتم، فال یشمتھ وال یسبھ وال یؤذیھ باإلھانة؛ ألن للمسلم حقا في
، فجعل خطبة حجة )دماءكم وأموالكم وأعراضكم علیكم حرام، كحرمة یومكم ھذا في شھركم ھذا في بلدكم ھذا، أال ھل بلغت؟ اللھم فاشھد

ا بیان حق عرض المسلم، وقرن العرض بالدم، فكما أنھ ال الوداع التي كان الناس أحوج ما یكونون فیھا إلى تبیین األمور العظیمة، جعل فیھ
ّیجوز لك أن تقتل المسلم فكذلك ال یجوز لك أن تستبیح عرضھ، وال یظن أحد أن عرض المسلم رخیص، أو أن الكالم في الناس أمر ھین؛  ٌ

ٌوتْحسُبونُھ ھیِّنا وُھو عنَد هللا عظیم : ولذلك قال هللا تعالى ِ َِ َ َ َ َ َِ َّ ْ ً َ فإذا كان السید مع عبده ال یستطیع أن یطیل لسانھ علیھ، فما : ومن ھنا]. 15:النور[َ
ًأن رجال اشتكى إلى رسول هللا صلى هللا : (بالك بالمسلم مع أخیھ المسلم، وقد جاء عن رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم في حدیث الترمذي 

؛ فأسبھم وأشتمھم وأضربھم، فما تأمرني یا رسول هللا؟ فقال علیھ الصالة إنني لي موالي آمرھم فیعصونني! یا رسول هللا: علیھ وسلم وقال
ِإذا كان یوم القیامة نظر في أمرك وعصیانھم لك، وسبك وشتمك وضربك لھم ثم یقتص، فتولى الرجل یبكي، وقال: والسالم أشھدك أنھم : ُ
ًفسمعت صوتا : (لى عبٍد من عبیده، فأخذ السوط وضربھ، قالوفي حدیث أبي مسعود أنھ غضب ع. ؛ ألنھ یخاف من هللا عز وجل)ٌأحرار 

ال تحسب أن كونھ مولى وأنھ ضعیف أن هللا سبحانھ وتعالى سیفلتك من : ، أي)اعلم أبا مسعود أن هللا أقدر علیك منك علیھ: من ورائي یقول
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، فأمر الرقیق )ٌأشھدك أنھ حر لوجھ هللا: وسلم، فقلتفالتفت، فإذا رسول هللا صلى هللا علیھ : (عقوبتھ إن اعتدیت علیھ وأضررت بھ، قال
ًلیس ھمال في اإلسالم، ال یستبیح الناس األرقاء بما شاءوا أبدا، إنما بقیود ًفإذا كان ھذا حال السید مع رقیقھ فكیف بالعامل الذي یكون غریبا . ً

ن للعبد، حتى إن النبي صلى هللا علیھ وسلم قال عن نبي عن أھلھ ووطنھ وولده وھو یتكسب الرزق الحالل؟ وھذا من أشرف وأعظم ما یكو
ً، فجعل ھذا شرفا لنبي من أنبیاء هللا أن جعل نفسھ )إن نبي هللا موسى آجر نفسھ لطعمة بطنھ وعفة فرجھ: (هللا موسى علیھ الصالة والسالم

ما یكون إلى من یرحمھ ویحسن إلیھ، ویتصور فالعامل إذا تغرب عن أھلھ وولده ھو أحوج . ًأجیرا من أجل طعمة البطن وعفة الفرج
اإلنسان حینما یسافر عن أوالده الیوم والیومین في نفس بلده ومكانھ، كیف یجد من األلم والشجى والحزن، فما بالك بأخیك المسلم إذا كان 

الرقیق .  ما یكون إلى الرفق والرحمةًغریبا عن أھلھ ومالھ وولده ویعاني األمرین من تشوش فكري من أمور قد تكون نازلة بھ؛ فھو أحوج
ٍملك لإلنسان ملكھ هللا إیاه، ولكن عند خطئھ إذا ضربھ وآذاه وأھانھ اقتص منھ، فما بالك بالمسلم إذا كان غریبا ألمر یرید بھ عفة نفسھ وأھلھ  ً

قي هللا بعضھم في بعض، وأن یخافوا هللا عز ُوولده وطعمة بطنھ؟ فاألمر آكد والحق ألزم؛ ولذلك كتب على المسلمین أن یتقوا هللا، وأن یت
أن : وجل من حقوق إخوانھم؛ ألن أعظم ما یضر باإلنسان یوم القیامة بعد الكفر با عز وجل الحقوق والمظالم، وأخبر صلى هللا علیھ وسلم

الواجب على السید أن یتقي هللا في ف. عقول الناس تطیش وتصاب بالرعب الشدید مما ترى في صفحات األعمال من الحقوق التي بین الناس
: قال رحمھ هللا. ًالمولى، وأن یشعر أن كونھ رقیقا لیس معناه أنھ یسبھ ویشتمھ دون أن یحاسبھ هللا عز وجل على سبھ وشتمھ ومخاصمتھما

ین على قیام اللیل، وقد تستمر بعد ًالقائلة تكون قبل الظھر، وھي القائلة المحمودة، وغالبا ما تع]. ویریحھ وقت القائلة والنوم والصالة [ 
وھج الشمس  ًالظھر فیستجم بھا الجسم، فكانوا یریحون أنفسھم غالبا بعد الظھر إذا كانوا من أصحاب األعمال؛ ألن وقت الظھر یشتد فیھ

قت القیلولة التي تكون في النھار یریحھ وقت القائلة، ویمكنھ من و: ًفیخلد الناس إلى الراحة، وال یستطیع العامل أن یعمل في ھذا الوقت، إذا
ًووقت النوم الذي یكون في اللیل، وھكذا لو أنھ سافر معھ، فاحتاج أن ینام نھارا كأن یكون سرى باللیل، فعلیھ أن یمكنھ من النوم نھارا ً .

ًوكذلك أیضا یریحھ وقت الصالة، وھذا یدل على أن للعامل حقا في أن ُیمكن من الراحة وقت الصالة؛ ألن ٌھ حق  عز وجل، وحق هللا مقدم ً ٌ
على حق خلقھ، فھو مالك المملوك وما ملك، فھو سبحانھ المالك لخلقھ، وملكیة السید لعبده نسبیة، ولكن ملكیة هللا سبحانھ وتعالى للخلق ملكیة 

ً یعطى وقتا للوضوء ووقتا للصالة، ال یجوز أن یضیق علیھ في وقت صالتھ أو یطالبھ بالعمل في وقت الصالة، بل: ًمطلقة، وبناء على ذلك ً
وإذا أعطي وقت الصالة فعلى المملوك أن ال یشتغل عن ذلك، وكذلك العامل في عملھ والموظف في وظیفتھ إذا جاء یصلي، فعلیھ أن یحدد 

أجل أن یجلس ویعقد وأما أن یستغل وقت الصالة من . قدر وقت الحاجة ویذھب ویتوضأ مباشرة، ثم یؤدي صالتھ ویرجع إلى عملھ مباشرة
ندوة أو كلمة من أجل مصالح للمسلمین، فال یمكن لإلنسان أن یشتغل بالنوافل على حساب الحقوق الواجبة، وأما جلوسھ مع إخوانھ وزمالئھ 

یطاع من حیث في العمل، فھذا لھ وقت آخر غیر أوقات الوظیفة وأوقات الحقوق الواجبة التي ترتبط بھا مصالح المسلمین، وهللا عز وجل ال 
وینبغي للمسلم أن یعلم أن وقت الوظیفة أمانة في عنقھ، خاصة إذا كان ھناك ارتباط بمصالح المسلمین العامة، ولیعلم أن الثانیة في . یعصى

ًمصالح المسلمین أجرھا عظیم؛ فضال عن الدقیقة فضال عن الساعة، فكما أنھ یحب هللا ویطیع هللا في سجوده وركوعھ فلیعلم أنھ ٌ متقرب  ً
سبحانھ وتعالى في كل مصلحة من مصالح المسلمین، ولربما تكون الدقیقة الیسیرة وھو في مصلحة الطب والعالج أو قضاء حوائج 

ًساعات من العبادة؛ ألن ساعات العبادة نفعھا قاصر، وأما ساعات الوظیفة فقد یكون نفعھا متعدیا، وقد یأتي الشخص  المسلمین العامة تعدل
یب المسافر والمكروب فیوسع علیھ ویفرج كربتھ، فالمولى والرقیق ال یشتغل وقت الصالة من أجل أن یتوسع في النوافل إنما یقید وقت الغر

والقاعدة في إجارات . الصالة، وینظر إلى قدر الحاجة والزائد على ذلك المستحق للعمل؛ ألن ساعات الوظیفة وساعات العمل إجارة بالزمان
فیخرج إلى الصالة . ً وقتھا یستغل بكاملھ في العمل؛ ألنھ اتفاق بین الطرفین على استنفاذه في العمل إال إذا استثني شيء شرعاأن: الزمان

ویؤدي حق هللا عز وجل ثم یرجع مباشرة، وإذا أمكنھ أن یصلي في مكان قریب وبعید فإنھ یقدم المكان القریب على البعید، ولو كان ھناك 
د كالصالة في داخل الحرم بمائة ألف صالة وفي مكان آخر الصالة فیھ ال تضاعف فإنھ ینظر إلى أقرب مكان؛ ألن ما أبیح فضائل في البعی

للضرورة والحاجة یقدر بقدرھا، ویكتب لھ أجر الصالة في المكان المضاعف بالنیة؛ ألنھ حبسھ العذر، كما صح عن رسول هللا صلى هللا 
ً لھ أجره كامال تاماأن المعذور یكتب: علیھ وسلم فیریح السید مواله ساعة صالتھ وساعة نومھ وقیلولتھ، ومن باب أولى إذا كان المولى . ً

یریحھ وقت القیلولة ولصالتھ ونومھ؛ فكذلك یریحھ عند مرضھ وسقمھ، فإذا مرض العبد فإنھ یعطى الراحة، وھكذا : ًمریضا، فلما قال
 ال یمكنھ من العمل فلھ أن یترخص، وأما إذا أمكنھ أن یقوم بالعمل مع المرض دون حرج، فإن هللا ًالعامل، والعامل إذا كان مریضا ومرضھ

  .یأجره على ذلك، فاألصل یقتضي أنھ ال یحملھ ما ال یطیق، فإن المریض ال یطیق أن یعمل أثناء مرضھ
 
 
 
 

 حمل الرقیق على الدابة في السفر
 
 

بمعنى أنھ إذا سافر فقد جرت العادة أن الرقیق یقوم على دابة السید، فقد یقود بھ البعیر، فإذا قاد بھ  ]. ویركبھ في السفر عقبة: [قال رحمھ هللا
من الذي یحفظ الحقوق على أجمل صورة وأكملھا؟ حتى إن عمر ! البعیر فعلى السید أن ینزل من أجل أن یركب الرقیق، فمن یقول ھذا؟

ي السیر حینما سافر إلى الشام، فإنھ أركب مواله عقبھ، وأخذ بخطام البعیر رضي هللا عنھ رضي هللا عنھ وأرضاه نزل لمواله، كما ف
ًوأرضاه وھو ثالث رجل في اإلسالم، وما منعھ علو مكانھ وشرفھ، بل ازداد وهللا شرفا وكماال رضي هللا عنھ وأرضاه؛ ألنھ تربى في  ً

فالمولى یعطى حقھ حتى في الطعام، فقد . عالى الذي یقص الحق وھو خیر الفاصلینمدرسة النبوة التي ھي أنوار التنزیل من هللا سبحانھ وت
إذا كفاك العبد مئونة تھیئة  :یعني) إذا كفى أحدكم خادمھ طعامھ حره ودخانھ: (أمر النبي صلى هللا علیھ وسلم بذلك كما في الحدیث الصحیح
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فلیجلسھ معھ ولیطعمھ مما یطعم، فإن لم یفعل فلیروغ لھ ( لك الطعام الطعام فجلس ینفخ على الحطب والنار ویؤذى بدخانھ حتى أنضج
من الذي یتكلم بالحقوق بكل نزاھة ونقاء وصفاء ووضوح وجالء غیر ھذا النبي الكریم الذي علمھ ربھ ! ، أین یكون ھذا؟)لقیمات ولیعطھا لھ

ًقام بالعمل أعطي شیئا من الراحة، فیجلسھ یأكل معھ، وإذا كان وأدبھ صلوات ربي وسالمھ علیھ إلى یوم الدین؟ فالمقصود أن الرقیق إذا 
ًیأخذ الخبز ویضعھ في اإلدام ثم یعطیھا لذلك الرقیق شكرا للمعروف : األمر فیھ صعوبة أو أن الطعام ال یسع اثنین، فلیروغ لھ لقیمات، یعني

تى الرقیق حفظ حقھ مع أنھ مملوك ویخدم فیشعره أن لھ ًوذكرا لإلحسان، وھل قامت أمور المسلمین إال على حفظ حق أھل الحقوق؟ ح
ًفضال، وأن لھ حسنة ومعروفا؛ ألن ھذا تشریع العلیم الحكیم سبحانھ وتعالى؛ الذي یعدل بین خلقھ ویفصل بین عباده، فال أتم منھ حكما جل  ً ً

إذا كان معھ في السفر وقام على دابتھ وتعب وھو یقود جاللھ وتقدست أسماؤه، فإذا قام على الطعام أطعمھ من الطعام وواساه وأحسن إلیھ، و
ًوھذا أیضا یشعر السید بما قام بھ العبد؛ ولذلك ال تستقیم أمور اإلسالم، وال یستقیم أمر مسلم إال إذا عرف لكل ذي . بھ دابتھ أركبھ مكانھ

ًفضل فضلھ، وال تجد أحدا ینال السؤدد والعظمة والكمال والشرف إال إذا كان یحف ظ حق الصغیر قبل الكبیر، وتجده یتلمس مواضع إحسان ٍ
الغیر إلیھ، فإذا جلس مع الناس ولو كان ھو المحسن، ولو كان ھو الذي یكرمھم ویعطیھم فأول ما یفكر أن یفكر في الذي قدمھ لھ الناس قبل 

ا جاءت زوجتھ ووضعت الطعام بین یدیھ شكر لھا أن یفكر ما الذي قدمھ للناس، وھذا شأن أھل الكماالت والعلو، الرجل یدخل إلى بیتھ فإذ
ًوإذا كان ُمعلما وأحسن إلیھ تلمیذهُ أو قام على شأنھ، أو . بارك هللا فیك: ًصنعھا، وولده یأتي ویقدم لھ حذاءه فیدعو لھ دعوة صالحة، ویقول لھ ِّ

ًإمام مسجد أو رجال مسنا وجد من یخدمھ؛ رمى لھ بالكلمة الطیبة وجعلھ بخیر، وش فإنھ إذا قابل : ًوالعكس أیضا. عر بفضل أھل الفضلً
وأما إذا كان الشخص ال یعرف فضل . المعروف باإلحسان قابلھ محسن بإحسان أعظم مما أحسن إلیھ، فألفت الناس على الخیر واإلحسان

 أن یؤلف الكتب في نقدھم وتتبع عثراتھم  ال في الدین وال في الدنیا، یتعلم من أئمة وعلماء السلف، ثم ال یلبث-والعیاذ با- أھل الفضل 
وكشف عوارھم، أو یتعلم عند المعلم فیجلس لیجمع سقطاتھ، أو ینتفع بمحاضرة الداعیة في صالحھ واستقامتھ ثم ال یلبث أن یكشف عوار 

لنعم یكون برد المعروف ُمحاضرتھ، وھكذا حتى یظلم قلبھ ویطمس علیھ؛ ألن هللا ال یرضى بكفران النعم، والكفر أساس الشر، وكفر ا
َباإلساءة؛ ھْل جزاُء اإلْحسان إال اإلْحساُن  َ َ َِ َِّ ِ ِ فاإلسالم ال تقوم أموره إال على حفظ المعروف، فانظر إلى الرقیق عندما یحفظ ]. 60:الرحمن[َ

ن أن تستقیم أمور اإلسالم ، فال یمك)إن الحر من حفظ وداد لحظة وتعلیم لفظة: (سیده لھ ھذا المعروف؛ ولذلك قال اإلمام الشافعي 
ًوالمسلمین إال بھذا؛ أن تكون عالي النفس عالي الھمة، تشعر أن للناس علیك فضال قبل أن تشعر بفضلك على الناس، فإذا نظر اإلنسان بھذه 

م إلیھ ویقابلھ باإلحسان؛ ولذلك تجد اإلنسان الذي یعیش بین الضعفاء یتلمس إحسانھ. النظرة بارك هللا أمره ووضع بین الناس محبتھ والقبول
ًتجده في أحسن المراتب وأفضلھا وأكرمھا وأعزھا؛ فالناس تلھج بذكره الجمیل، وتعطر لھ الثناء الطیب، وإذا مات صار حیا بین الناس 

 أبو ذر رضي بذكره الطیب وبحسناتھ ومآثره، كما كان ذلك ألصحاب رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم، فقد كان لھم فیھ قصب السبق، فكان
هللا عنھ وأرضاه إذا مشى معھ عبیده ال تستطیع أن تفرق بین ثوبھ وثیابھم، حتى إنھ قد ال یعرف من بینھم مما كان منھ رضي هللا عنھ، 

 فإذا وجدت الشخص ال یحفظ ھذا المعروف، فتجد الزوج: والعكس. ًحفظا لوصیة رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم التي وصى بھا في الرقیق
وجدت القلوب تظلم عنھ، والمرأة تنفر .. ال یتلمس حسنات زوجھ التي كفتھ ولده، ویقابل ذلك بالنقد والتنقد لألمور والكشف للعوار والعیب

ً، وھذا مفھومھ أن شر الناس شرھم على أھلھ، وكذلك أیضا العامل إذا كان )خیركم خیركم ألھلھ: (منھ، ومن ھنا قولھ صلى هللا علیھ وسلم
ًجزاك هللا خیرا، قمت بخیر : ًجزاك هللا خیرا، ویرد لھ بالكلمة الحسنة، وإذا جاء یعطیھ أجرتھ قال لھ:  من یكفلھ یتفقد حسناتھ ویقول لھعند

كنت أعمل مع : كثیر، فشكر لھ معروفھ وإحسانھ، فیخرج من عنده وھو یذكره بكل خیر، وكم تجد اآلن من الناس ممن یجلس معك یقول
فالمطلوب من السید أو الولي .  كل خیر، وعملت مع فالن فصنع لي وفعل، وھكذا إذا فعل اإلنسان اإلحسان حفظ هللا لھ إحسانھفالن جزاه هللا

: وقد اختلف في مقدار العقبة. أن یحسن إلى مواله، وأن یتفقد حاجتھ؛ وكما أنھ یحسن إلیھ یحسن إلیھ فیتفقد حوائجھ ویركبھ في السفر عقبة
ن اإلمام أحمد أنھ یركبھ في الیوم ستة أمیال في مسیر اإلبل، وھذا قد یقارب سبع إلى ثمن المسافة في السفر في الوقت المعتدل أثر روایة ع

كیلو في الیوم الكامل من أول النھار إلى آخره، والعقبة إذا كانت ستة ) 80- 70(لیس بشدید الحر وال شدید البرد؛ ألن اإلبل تسیر ما بین 
ً تقارب الثمن؛ ألن مسیرة الیوم ثمانیة وأربعین میال ھاشمیا وھي تقارب الستة األمیال فیما أثر عن اإلمام أحمد رحمھ هللا وبعض أمیال فإنھا ً

ستة أمیال قد تكون الستة األمیال في آخر السفر، لكن : أنك إذا قلت: والفرق بین القولین. ال یقدر، وھذا في الحقیقة فیھ مناسبة: العلماء یقول
وكان . بمعنى أنھ یركب ثم إذا قطع مسافة نزل وأركب المولى بقدر ما یستریح، وھذا القول ربما یكون أعدل. ال یقدر: ھناك قول ثان یقول

األْولى فیھا أن یترك السید لحالھ مع رقیقھ ینظر إلى حاجتھ، واألوضاع واألسفار تختلف، : بعض مشایخنا رحمھ هللا یقول ھذه المسألة
وھذا ھو .  تختلف، فال یقدر بقدر؛ ألنھ لیس ھناك نص بالتحدید، فیبقى األمر على ما فیھ رفق وعلى ما فیھ معروف وإحسانوالمواضع

مفھومھ أنھ في الحضر ال یلزمھ ذلك؛ ألن المسافات فیھ ال تصل إلى قدر اإلحراج، ولكن في ) في السفر: (قولھ. األشبھ في ھذه المسألة
  .السفر المشقة عظیمة

 
 
 
 

 حق العبد في الزواج
 
 

أرید أن أتزوج، فھذا حق من حقوقھ؛ ألنھ إذا لم : إن سأل الرقیق سیده أن یزوجھ، وقال]. ًوإن طلب نكاحا؛ زوجھ أو باعھ : [ قال رحمھ هللا
ألبواب الموصلة إلیھ؛ یزوجھ وقع في الحرام، والشریعة قفلت األبواب المفضیة إلى الفساد، والزنا من أعظم الفساد، ولذلك قفلت جمیع ا

فنھت عن النظر إلى المحرمات، ونھت عن لمس األجنبیة والخلوة بھا، وسفر المرأة بدون محرم، وضرب المرأة بقدمھا لیعلم ما تخفیھ من 
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ن یتزوج زوجھ ًكل ھذا قفل لألبواب المفضیة للفساد وھو الزنا، فإذا كان الرقیق محتاجا إلى الزواج وشكى إلى سیده أنھ یرید أ.. زینتھا
الشافعیة والحنابلة وطائفة من أھل الظاھر على أنھ یجب على السید أن یزوجھ؛ لقولھ : واختلف العلماء في ھذه المسألة على قولین. سیده
ْوأنكُحوا األیامى منكم والصالحین مْن عبادكم وإمائكم : تعالى ْ ُْ ُ ُ ِْ ِ ِ ِ ِ ِ َّ ِ َِ َ َ َ َ َ َ َِ َ ال یجب علیھ الزواج : وقال المالكیة والحنفیةبتزویجھم،  ، فأمر هللا]32:النور[َ

ِوأنكُحوا: (وظاھر اآلیة یدل على الوجوب. إنما ھذا من باب المعروف واإلحسان َ ، ولذلك مذھب الحنابلة والشافعیة أشبھ من حیث النص؛ )َ
إما :  یأمن الفتنة، أفسد نفسھ وغیره، نقول لھإما أن تزوجھ وإما أن تبیعھ؛ ألنھ لو بقي عنده بدون زواج وھو ال: ألنھ أخذ بظاھره، فنقول لھ

  .أن تزوجھ وإما أن تبیعھ، ویؤمر ببیعھ
 

 حق األمة في الوطء أو الزواج
 
 

وطئھا . وإن طلبت األمة الزواج وطئھا، فإذا وطئھا عفھا عن الحرام، أو باعھا]. وإن طلبتھ؛ وطئھا أو زوجھا أو باعھا : [ قال رحمھ هللا
وحق من حقوقھا أن تعف عن الحرام، فإما أن یعفھا ھو أو ییسر لھا سبیل اإلعفاف بأن یزوجھا من آخر، والدلیل على ذلك ألنھا ملك یمین، 

ْوأنكُحوا األیامى منكم والصالحین مْن عبادكم وإمائكم : اآلیة المتقدمة من سورة النور ْ ُْ ُ ُ ِْ ِ ِ ِ ِ ِ َّ ِ َِ َ َ َ َ َ َ َِ َ . أن یزوجھا، فھذا یدل على أنھ یجب علیھ ]32:النور[َ
  .إما أن یزوجھ وإما أن یبعھ: فاألمة تختلف عن الرجل؛ ألنھا توطأ، ومن ھنا جاء فیھا الخیار الثالث، وأما العبد الرجل ففیھ خیاران

 
 
 
 

 األسئلة
 
 
 
 

 جواز أخذ العبد ما زاد عن الخراج بإذن السید
 
 

، والصالة والسالم : وك كلھ للسیده أثابكم هللا؟ الجوابّأشكل علي جواز االتفاق على المخارجة مع أن مال الممل: السؤال باسم هللا، الحمد 
فال إشكال في ھذا؛ ألن السید لھ الحق أن یملك مواله؛ ولذلك یأذن لھ بالتجارة : على خیر خلق هللا، وعلى آلھ وصحبھ ومن وااله؛ أما بعد

إذا أذن لھ : ًأعطني ثالثة دراھم یومیا والباقي لك فلھ ذلك، أي: س، فإذا قال لھویمكن من المال، وإذا مكنھ من المال فال حرج في ذلك وال بأ
  .بالملكیة ثبتت لھ ید الملكیة على ما المال، وهللا تعالى أعلم

 
 
 
 

 حكم خصم صاحب العمل على العامل من أجرتھ لسبب یراه
 
 

لیھ من األجرة ثم أعطیتھ المتبقي، فلم یقبل فما العمل، أثابكم یعمل عندي عامل ولم یقم بالعمل على الوجھ المطلوب، فخصمت ع: السؤال
ھذه قضیة فیھا طرفان وخصمان فال یحكم لشخص على آخر، وال یحكم بین خصمین بقول أحدھم؛ لكن ننبھ على األصل، : هللا؟ الجواب

ثاني وأنت لم تسمع منھ؛ ولذلك عتب هللا على داود وھذا أمر ینبغي أن ینتبھ لھ في فقھ الفتوى، قد یأتیك من یسألك فتحكم لھ على الطرف ال
راط : من فوق سبع سماوات حینما قال ِخْصمان بغى بْعُضنا على بْعض فاْحكم بْیننا بالحق وال تشطط واْھدنا إلى سواء الصِّ ِ َِ ِ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ ََ َِ ِ َِ ِّ َ َ َ َ َْ ْ ُ ُْ ْ ٍ َإن ھذا أخي لُھ * َ ِ ََّ َ َ ِ

َتْسع وتْسُعون نْعجة ولي  َ َ َ َِ ِ ًِ َ ِنْعجة واحَدة فقال أكفلنیھا وعزني في الخطاب ٌ ِ ِ ِ ِ ِ َِ ْ َّْ َ َ َ َ َ َْ َ َ َ ٌَ ِلقد ظلمك بُسؤال : ، لما قال الخصم دعواه، قال داود]23-22:ص[ٌ َ َ َِ َ ََ ْ َ
ِنْعجتك إلى نعاجھ  ِ ِِ َ َ ََ ِ ى نبینا الصالة ، كان المفروض أن ینتظر حتى یتكلم الخصم الثاني، وھذا تعلیم من هللا عز وجل لنبیھ علیھ وعل]24:ص[َ

ومن ھنا أخذ العلماء األصل الشرعي؛ أنھ ال یجوز في القضاء أن یحكم على خصم دون أن یسمع من خصمھ، البد أن یسمع من . والسالم
إذا جاءك الخصم وقد فقئت عینھ فال تحكم لھ، فلعل : (الطرفین، ومن ھنا كانت الحكمة المأثورة عن علي رضي هللا عنھ وتحكى عن غیره

ضربني فالن، وتجد أنھ قد ضربھ : یقول.. إذا جاءك یشتكي من مظلمة فقد یكون صاحبھ عنده عشرات المظالم: ، یعني)مھ فقئت عیناهخص
ًأضعاف الذي ضربھ، أو تجده فعل فعال یستحق بھ الضرب؛ فإذا ال یحكم بین طرفین ما لم یسمع منھما ھذا عامل وھو خصمك أمام هللا جل . ً

ستأجرتھ؛ واألصل أنك لست من یقدر عملھ، الخطأ الذي أخطأتھ أنك قدرت عملھ وخصمت علیھ، وھذا لیس من حق أحد وعال، ھو أجیر ا
ًكائنا من كان أنھ یخصم من العامل شیئا بل ینبغي أن یقدر عملھ الذي قام بھ، ویعاقب على خطئھ، فالعمل الذي قام بھ لست أنت الذي .. ً

إنما تنظر إلى اثنین من أھل الخبرة یأتون وینظرون إلى عملھ الذي قام بھ ویقدرونھ، فإن قدروه باألجرة تقدره، ولیس من حقك أن تقدره، و
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إن أجرتھ ستة آالف لایر وأنت أعطیتھ أقل منھا فقد ظلمتھ، ومن حقھ أن یمتنع؛ ألنك لم تعطھ حقھ، فنحن : التي دفعتھا، فما ظلمتھ، وإن قالوا
ًاألصل الشرعي یقتضي أنك ال تقدر العمل، وإذا امتنع ال تترك األمر ھمال، وھذا أمر :  أو أنت، إنما نقولھو المخطئ: ال نستطیع أن نقول

الواجب على الشخص إذا حدثت بینھ وبین . ننبھ علیھ، أنت اآلن تتحمل مسئولیة أمام هللا عز وجل عن ھذه المظلمة وعن منع األجیر أجرتھ
ًما أدعك، إما أنك محق فأعطیك حقك، وإما أن أكون محقا فاعرف ما :  بالوجھ الشرعي، ویقول لھالعامل خصومة أال یتركھ حتى یفصلھا

أنك قدرت عملھ : الجانب األول: الرجل یذھب، فلیس من حقك ھذا، وقد قصرت في الجانبین الذي أریده، أما أن تترك األمر ھكذا، وتترك
أنك تركتھ یذھب، المفروض أن تذھب بھ إلى أھل الخبرة، أو كانت المسألة : ًثانیاو. ولیس من حقك أن تقدره، ھذا مرده إلى أھل الخبرة

مشكلة عندك تذھب إلى من تثق بعلمھ أو إلى القاضي تقاضیھ، أو تنظر من عنده معرفة یفصل بینك وبینھ؛ أما أن تعطیھ باجتھادك ورأیك، 
ًأن ترى أناسا من أھل الخبرة یقدرون عملھ، ثم إذا كان : الذي أوصیك بھو. ثم إذا امتنعت یذھب ھكذا، فال فإنھ ھو خصمك في ھذه األجرة

ًالمبلغ الذي أعطیتھ دون الذي یستحقھ تبحث عنھ وتعطیھ حقھ كامال، ھذا الذي أوصیك بھ، فإن عجزت عن معرفتھ والوصول إلیھ وتعذر 
عن حقھ؛ أخذ من حسناتك مما تصدقت بھ فكفیت مظلمتھ، علیك ذلك، تصدقت بھذا الثمن على نیتھ؛ حتى إذا وافیت هللا عز وجل وسألك 

  .وهللا تعالى أعلم
 
 
 
 

 الفرق بین مصطلح الجمھور والجماھیر
 
 

فھم الثالثة في مقابل . الجمھور: ھذا مصطلح، فإذا قیل: جمھور العلماء، وجماھیر العلماء، أثابكم هللا؟ الجواب: ما الفرق بین قولنا: السؤال
یجوز، وتقصد الثالثة : قال الجمھور: ال یجوز، تقول: یجوز، والحنابلة قالوا: ًة، مثال الحنفیة والمالكیة والشافعیة، یقولونالواحد من األربع
إذا كان خالف بین الحنفیة والمالكیة من وجھ والشافعیة والحنابلة من وجھ، إال أن أصحاب . وممكن أن تقول الجمھور. في مقابل الواحد
: الجمھور النسبي، وصورتھ: وممكن أن تقول. الجمھور، إذا انسحبوا واختاروا قول غیر إمامھم: یة والمالكیة، فحینئٍذ تقولالشافعي مع الحنف

ًأن یختلف العلماء الثالثة على الجواز، ویخالف غیرھم بالتحریم، ثم الذین قالوا بالجواز یختلفون في الجواز مع الكراھة والجواز مطلقا، 
:  ثالثة فیكون اثنان في مقابل الواحد، ھذا یقال لھ-ًمثال-جمھور الجمھور، ویكونون : ھم یختلفون في مسألة أو في قید، فتقولفھؤالء فیما بین

فیقصد بھ عامة العلماء وھو یكاد . جماھیر العلماء: وأما بالنسبة للجماھیر فھذا مصطلح یقارب اإلجماع، إذا قیل. جمھور القائلین بالمسألة
وتجد . جماھیر العلماء على الجواز: إذا كان المخالف لھ أفراد فیقال: ّجماھیر إال إذا ُضعف المخالف، أعني: ًماع، وغالبا ال یقالیقارب اإلج

عند الحنفیة عالم، ومن علماء المالكیة عالم، والشافعیة كذلك، فھم أفراد یقولون بضد ھذا القول، حینھا : ًھذا عند أصحاب المذاھب، فمثال
ًوالجماھیر غالبا . الجماھیر: الجماھیر؛ ألن الخالف لیس بین األربعة أنفسھم؛ فاألربعة مع بعضھم على الجواز أو عدمھ؛ فتقول: تقول

الجماھیر فھذا مصطلح ألتزم بھ في الغالب فیما یقارب اإلجماع، أو یكون الخالف في : مصطلح ال أستعملھ إال فیما یقارب اإلجماع، إذا قلت
  .ًا في أغلب األحوال، وهللا تعالى أعلمالمقابل ضعیف

 
 
 
 

 حكم قراءة المسبوق التشھد
 
 

القول : المسبوق فیھ وجھان للعلماء رحمھم هللا: ًالمسبوق بركعة ھل یقرأ التشھد األول واألخیر أم یبقى صامتا، أثابكم هللا؟ الجواب: السؤال
یقرأ : ًت كل شيء مع اإلمام كأنك تابعتھ من أول الصالة، وبناء على ھذا القولبعض العلماء یرى أنك إذا صلیت وقد سبق اإلمام فعل: األول

بعض العلماء یرى أن المتابعة في الظاھر دون : القول الثاني. ًالتشھد األول والتشھد الثاني كامال ویدعو؛ ألنھ بحال المتابعة فیتابع اإلمام
تشھد األول مرتین، ففي التشھد األخیر ال یتم ویحتسبھ كالتشھد األول، وحینئٍذ یبقى الباطن، ومن ھنا قالوا باالختالف واالفتراق، فیقرأ ال

ًصامتا بعد فراغھ كما لو قرأ التشھد األول وراء اإلمام وطول اإلمام فإنھ یبقى صامتا أشھد أن ال إلھ إال هللا وأشھد : إذا كان التشھد عند قولھ. ًّ
صلى هللا علیھ وسلم تجب في التشھد الثاني دون األول؛ ألن   الراجح، وأن الصالة على النبيًأن محمدا عبده ورسولھ، وبینا أن ھذا ھو
أما الصالة على . ًأشھد أن ال إلھ إال هللا، وأشھد أن محمدا عبده ورسولھ؛ فقد وصل وأتم التشھد: التشھد أصل من الشھادتین، فإذا بلغ قولھ

أن النبي صلى هللا : وأكد ھذا الحدیث الصحیح. ٌح للدعاء، ولذلك كان التشھد الثاني دون األولالنبي صلى هللا علیھ وسلم فھي دعاء واستفتا
أنھ كان یبادر بالقیام، وھذا یدل على أنھ ما : ، وھي الحجارة المحماة، أي)كان إذا جلس في التشھد األول كأنھ على الرضف: (علیھ وسلم

ة على النبي صلى هللا علیھ وسلم في التشھد األول واإلطالة فیھ لیس لھا دلیل قوي یدل كان یطیل في التشھد األول، ثم إن إیجاب الصال
: بناء على ھذا الخالف. یقرأ التشھد األول في التشھدین، ویكون جلوسھ لعذر المتابعة في الظاھر وال یتابع في الباطن: على كل حال. علیھا

واإلمام في تكبیرة الصالة على النبي صلى هللا علیھ  لة الصالة على الجنازة؛ فمن دخلھل المسبوق یتابع اإلمام أو یخالفھ؟ وھنا ترد مسأ
یدخل بقراءة : ًوسلم مسبوقا، أو دخل واإلمام في تكبیرة الدعاء، فعلى القول بالمتابعة یدخل بالدعاء، وعلى القول بأنھ ینظر حال نفسھ
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لم ثم یدعو؛ ألنھ لخاصة نفسھ، ثم إذا سلم اإلمام والى بین التكبیرات على التفصیل الفاتحة، ثم بعد ذلك یصلي على النبي صلى هللا علیھ وس
ًالمسألة فیھا القوالن المشھوران، وإذا قرأ التشھد كامال فلھ وجھ، وإن كان األشبھ في الحقیقة أن : على كل حال. الذي تقدم معنا في الجنائز

  .المتابعة للظاھر دون الباطن، وهللا تعالى أعلم
 
 
 
 

 حكم خروج الطائف بالبیت إلى المسعى بسبب الزحام
 
 

ًبعض الناس عند طوافھم بالكعبة على سطح المسجد الحرام یخرجون إلى المسعى إلكمال الشوط اجتنابا للزحام الذي یوجد بمحاذاة : السؤال
 في المسعى، ھل یعتبر داخل المسجد أو خارجھ، اختلف العلماء رحمھم هللا: الحجر األسود، فھل في ھذا العمل شيء، أثابكم هللا؟ الجواب

. أن المسعى خارج المسجد ولیس بداخلھ، وعلیھ قرار المجمع الفقھي، وھو األشبھ في زماننا أنھ خارج المسجد ولیس بداخلھ: والصحیح
، شرع لھا أن تتم عمرتھا؛ أن المرأة لو جاءت في العمرة وطافت وصلت ركعتي الطواف، ثم خرجت إلى المسعى وحاضت: فائدة الخالف

: إذا قلنا-أنھ لو طاف فوق المسعى : ًكذلك أیضا یتفرع على ھذا. ألنھ ال تشترط الطھارة لصحة السعي، ولیست بداخل المسجد، فتتم سعیھا
المسجد  فإنھ قد خرج عن المسجد، ویشترط لصحة الطواف أن یكون داخل المسجد، ومن خرج من باب من أبواب - إنھ لیس من المسجد

َوطھِّْر بْیتي للطائفین : أثناء الطواف ودخل من باب آخر فقد بطل شوطھ، وذلك ألن هللا تعالى یقول َ َ َِ ِ ِ َِّ ، فدل على أن الطواف ال ]26:الحج[َ
الذي خرج لو خرج إلى جھة المسعى فھذا یؤثر، وال یصح ذلك الشوط إال إذا رجع من المكان : ًیصح إال داخل مسجد البیت، وبناء على ذلك

  .منھ، وأتم طوافھ، فحینئٍذ یجزیھ، وهللا تعالى أعلم
 
 
 
 

 إجزاء السعي والطواف عن المطوف بھ والمطوف
 
 

من یدفع الكرسي المتحرك في الطواف والسعي ھل یجزئ الطواف عمن یجلس على الكرسي، أو عمن یدفع الكرسي، أو عن : السؤال
ًئ عن االثنین؛ ألن الطواف من القاعد على الكرسي وقع تاما كامال، وقد طائف المطوف على قدمیھ؛ یجز: ًاالثنین سویا، أثابكم هللا؟ الجواب ً

ألن العربة ھي التي استغرقت مكان الطواف فكانت كرجلي البعیر ویدیھ؛ ألن النبي صلى هللا علیھ وسلم طاف طواف اإلفاضة على بعیره 
یر مسألة حمل الصبي؛ ألنھ إذا حمل الصبي أو حمل غیره، فكالھما على قدمیھ، وال لما ركبھ الناس كما في الصحیح، وھذه المسألة غ

یجزئ طواف القدمین إال عن شخص واحد ال عن شخصین، ومن ھنا إذا كان على عربتھ أو دابة فإنھ یجزیھ حتى ولو لم یقده أحد، وكما لو 
  . تعالى أعلمكانت تتحرك بالكھرباء ونحو ذلك، فإنھا تجزیھ ویصح طوافھ، وهللا

 
 
 
 

 نفقة الخدم والسائقین وحقوقھم
 
 

لیس : ھل الخدم والسائقون والخادمات لھم من النفقة والحقوق مثل ما لألرقاء، وبماذا یوصى في التعامل معھم، أثابكم هللا؟ الجواب: السؤال
لك الیمین، ملك الیمین لھ حقھ، والخادم حقھ یندرج تحت للخدم حقوق األرقاء؛ ألنھم لیسوا بملك الیمین، فھم أحرار وال یثبت لھم ما یثبت لم

الخدم یوصى بتقوى هللا عز وجل فیھ، وأول . أصل یسمى بحق األجیر، ھذه إجارة وھذه ملك یمین، ھذا باب لھ أحكامھ، وھذا باب لھ أحكامھ
 وأن ال یفكر في مصلحتھ ومصلحة أھلھ وولده قبل ما یفكر فیھ المسئول عنھم أن یكفھم عما حرم هللا، وأن یحملھم على طاعة هللا عز وجل،

أن یفكر في ھذا األمر، ولیعلم أنھ ابتالء من هللا سبحانھ وتعالى، وأنھا عورة من عورات المسلمین وضعت أمانة في رقبتھ، فإذا اتقى هللا عز 
 محاسبھ وسائلھ، خاصة إذا كانت خادمة، فأمرھا وإن ضیق فا. وجل فیھا فقد نجح وأفلح وصلح لھ أمره، وبارك هللا لھ فیما یكون منھا

عظیم، فیرى أنھا كواحدة من بناتھ أو أخواتھ، وأنھا عرض من أعراض المسلمین، وأن كونھا أجیرة ال یسقط حقھا خاصة إذا كانت مسلمة؛ 
ھا أبواب الشر قفلھا عنھا كما یقفلھا عن فعلیھ أن یتقي هللا عز وجل فیھا، وأن یحفظھا ویصونھا، وال یفتح لھا أبواب الشر، وإذا فتحت علی

عرضھ؛ ألن المسلم مؤتمن على عرض أخیھ المسلم، فما بالك إذا كانت أجیرة عنده؛ فإن نصوص الكتاب والسنة عن رسول هللا صلى هللا 
بأن تتفقد الخدم في الصلوات حق هللا عز وجل، : ًفالواجب أوال! علیھ وسلم توصي بالجار، فما بالك باألجیر الذي ھو تحت كفالة اإلنسان

الخمس، وأمرھم بھا ومتابعتھم في ذلك ومراقبتھم؛ ألنھم إذا صلوا استقامت لھم أمور دینھم ودنیاھم وآخرتھم، وإذا لم یكونوا مصلین محقت 
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الة، وفي أخالقیاتھم ومحافظتھم فیتفقدھم في الص. ًالبركة، فما من إنسان ال یصلي إال كان شؤما على من كان معھ، نسأل هللا السالمة والعافیة
على أمور دینھم، فیأمرھم بما أمر هللا، وینھاھم عما نھى هللا عز وجل عنھ، بعد ھذا یفكر في مصالحھ الدنیویة، ویحدد ماذا لھم وماذا علیھم، 

ویحفظوا ألسنتھم عن أذیتھا وسبھا .. ةفإذا وجد أنھم یحملون ما ال یطیقون، فإنھ یوصي زوجتھ وبناتھ وأھلھ أن یتقوا هللا عز وجل في الخادم
وشتمھا، ویذكرھم بأنھا غائبة عن أھلھا، وأنھا غریبة عندھم كالضیف، فیحرص الناس على اإلحسان إلیھا، فإنك إن رحمتھا رحمك هللا كما 

ظروف أن تتغرب، فیحرص كل رحمتھا، فالراحمون یرحمھم هللا ارحموا عزیز قوم قد ذل، فقد تكون عزیزة في أھلھا فاضطرتھا األمور وال
الحرص على أن یھیئ لھا بین أھلھ وولده من یحفظ حقھا، وأھم شيء الرحمة؛ فإن الرحمة إذا سكنت في القلوب أصلح هللا بھا القوالب، ومن 

من األوالد ما   عشرةإن لي: َكان قاسي القلب فھو بعید عن هللا عز وجل، ال یرحم وال ُیرحم، ولما قال األقرع للنبي صلى هللا علیھ وسلم
ًوعلیھ أیضا أن یتقي . ، فاإلنسان ینبغي أن یحرص على سكون الرحمة في قلبھ)أو أملك أن نزع هللا الرحمة من قلبك: (ًقبلت أحدا منھم قال

 عن العمال هللا عز وجل في الحقوق في األجرة، یعطیھا أجرتھا عند نھایة العمل، وال یؤخر الراتب، ومن أعظم الظلم تأخیر الرواتب
والمستخدمین؛ ألنھم في أمس الحاجة إلى ھذه الرواتب، وقد یحتاجھا لعالج مریض، أو لسداد دیون، وقد یأتي بعضھم تحت وطأة الدیون، 

ي ًوھو أحوج ما یكون إلى أن یفك أسره منھا، وقد یكون بیتھ ومتاعھ مرھونا في بلده؛ ھذا كلھ ینبغي أن یحس بھا اإلنسان ویستشعرھا ویتق
وھذا حقھ وھذه أجرتھ، وإذا جاءه یعطیھ األجرة فال یعنتھ وال یؤذیھ، ال تعطیھ األجرة بطریقة یذل بھا، وال تحیلھ على مكان . هللا عز وجل

یذھب یأخذ منھ راتبھ أو أجرتھ، ألنھ لیس من حقك ھذا، فیذھب في الشمس والحر لیقف مع الناس، وھذا لیس من حق أحد في أجور الناس 
ھم؛ ألن األجیر یعطى أجره، فكما أنھ وفى لك في عملك وأعطاك عملك فعلیك أن تعطیھ أجرة عملھ، وتتقي هللا عز وجل، وھذه من وحقوق

ًكذلك أیضا من حقھ عدم تعریضھ للخطر والضرر كما تقدم معنا في ملك الیمین، فاألعمال التي فیھا خطورة علیھ في . ًحقوق العامل مطلقا
ًكذلك أیضا یحفظ السائقین من مواضع الفتن والریب، ویحجبھم عنھا إذا نزلوا في . ً منھا سواء كان خادما أو خادمةنفسھ وبدنھ یحفظھم

. ًأماكن تكثر فیھا الفتن، ویختار أوقاتا لیس فیھا فتن، یتقي هللا عز وجل فیھم ویرحم غربتھم، ویحرص كل الحرص على اإلحسان إلیھم
قبول للمحسنین والتجاوز عن المسيء، فإذا أخطأ في كلمة فقد تكون ھذه كلمة خرجت من لسانھ دون أن ال: كذلك مما یوصى بھ في حقھم

ًیشعر، فالعامل حینما یكون سائقا قد یسوق ویرھق إلى ساعات متأخرة من اللیل، وھذه زائدة على االتفاق بینھ وبین األجیر، ومقاطع الحقوق 
ًنھ ووفھ لھ كامال، وإال كان خصما لك أمام هللا عز وجل، فخیر لك أن تلقى هللا خفیف الحمل خفیف عند الشروط، فانظر العقد الذي بینك وبی ً

ّوكم من إنسان یمسي ویصبح وھو في كرب وھم وبالء وغم في نفسھ، ألنھ قد ظلم غیره وھو ال یدري، فإن المظلوم إذا رفع كفھ . الظھر
 ، ، وأجمع العلماء على أن دعوة )وعزتي وجاللي ألنصرنك ولو بعد حین: (وهللا تعالى یقولعلى من ظلمھ فإنھ یؤذنھ بدمار والعیاذ با

، فلیتق هللا اإلنسان ولیعلم )وعزتي وجاللي ألنصرنك ولو بعد حین: (ًالمظلوم تستجاب على من ظلمھ ولو كان المظلوم كافرا؛ ألن هللا یقول
ًأن ھناك عقدا واتفاقا؛ إذا كان االتفاق أن یعمل  إلى المغرب فإنھ ینتھي عملھ عند أذان المغرب، فما زاد فإنھ یخیر ھل یرید أن یعمل أو ال، ً

كذلك إذا كان یراد ألعمال معینة ینجزھا، فإذا أنجز ھذه األعمال، فمن حقھ أن یستوفي . كم یرید؟ ثم تعطیھ أجرتھ: وإذا كان یعمل فتسألھ
وكذلك على األجیر أن . رب المال ورب العمل لھ حق، فكذلك علیھ حق لألجیر ما أنحقھ، وجماع الخیر كلھ في تقوى هللا عز وجل، وك

ًیتقي هللا في حقوق أصحاب األعمال، وأن یتقي هللا عز وجل في أداء العمل بالنصیحة والشعور بأن مالھ كمالھ، وحینما یكون خادما في 
ھذه األسرار أمانة في عنقك، ویعلمھ أن : ل، واإلنسان یعلم خادمھ ھذا، ویقولالبیت؛ فلیعلم أن أسرار البیت أمانة ومسئولیة أمام هللا عز وج

فضیحة سر المسلم تؤذي العبد بفضیحة هللا عز وجل، فقد تأتي الخادمة وتجلس مع خادمة ثانیة تحكي لھا جمیع ما تراه في البیت، وھذه 
عندنا بعض الناس یفعل كذا، فیفھم من كالمھ أنھ : خیھ المسلم، ولو قالأمانة ومسئولیة أمام هللا عز وجل، فال یجوز للمسلم أن یھتك ستر أ

ومثل ھذا . یقصد ھؤالء حتى ولو لم یذكرھم، ما دام أنھ معلوم أنھ ال یعمل إال عند ھؤالء؛ فطبیعة الحال تظھر أنھ یقصد من یعمل عندھم
وهللا فالن یكره : ر لزوجتھ وولده من خصومات ونزاعات، فال یقولأسرار التجارة، فھناك أسرار للعمل في التجارة ال یفشیھا، وھناك أسرا

ومن حقوق أصحاب األعمال على العمال أن یتقوا هللا . ولده، فالن یضرب ولده، فالن یفعل مع أوالده وھم یفعلون، ھذه أسرار ینبغي حفظھا
تر على أخیھ المسلم؛ ألنھ مع أخیھ المسلم كالجسد الواحد؛ عز وجل ویحفظوا ألسنتھم، وأن ال یفشوا ھذه األسرار؛ ألن المسلم مأمور بالس

ًیحب لھ ما یحبھ لنفسھ، ویكره لھ ما یكره لنفسھ، ومن ستر مسلما ستره هللا في الدنیا واآلخرة؛ ولذلك ینبغي على العمال أن یتقوا هللا عز 
عمل حال وجود صاحب العمل، فإذا غاب عنھ تساھل في كذلك من الخیانة أن یتقن ال. وجل في حقوق أصحاب األعمال، وأن یؤدوھا كاملة

أداء العمل ولم یبال بعملھ؛ فإن هللا رقیب وحسیب وشھید، ومراقبة هللا لك أعظم من مراقبة المخلوق لك، وإذا نصحت في غیبتھ سخر هللا لك 
نسأل هللا . في تقوى هللا عز وجل ر كلھمن ینصح لك في غیبتك كما نصحت للناس، وهللا جل وعال یجزي المحسن بإحسانھ، وجماع الخی

وآخر دعوانا أن الحمد  رب العالمین، وصلى هللا وسلم وبارك . العظیم رب العرش الكریم أن یسلمنا، وأن یتوب علینا، وأن یتجاوز عنا
  .على نبینا محمد وعلى آلھ وصحبھ أجمعین

 
 
 
 

 [4[ باب نفقة األقارب والممالیك -شرح زاد المستقنع 
من الشرع لألرقاء حقوقھم، فضمن للرقیق أوقات الراحة وعدم تكلیفھ بما ال یطیق، كما أوجب على المالك اإلنفاق على مملوكھ وأن یكفیھ ض

 .حاجاتھ الیومیة وضروریاتھ المعیشیة، حتى إنھ إن قدر على تزویجھ زوجھ
 أحكام النفقة على الرقیق
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المین، والصالة والسالم األتمان األكمالن على خیر خلق هللا أجمعین، وعلى آلھ وصحبھ ومن سار بسم هللا الرحمن الرحیم الحمد  رب الع
]. ًوعلیھ نفقة رقیقھ طعاما وكسوة وسكنى : فصل: [ یقول المصنف رحمھ هللا تعالى: أما بعد. على سبیلھ ونھجھ، واستن بسنتھ إلى یوم الدین

السید تجاه عبیده وموالیھ، وھذا الفصل في الحقیقة تابع للذي قبلھ من جھة كونھ من فصول شرع المصنف رحمھ هللا في بیان ما یجب على 
: الثالث السبب. النسب والقرابة: السبب الثاني. النكاح والزوجیة: السبب األول: النفقات، وقد تقدم أن النفقات في اإلسالم لھا ثالثة أسباب

ِالملك، ویشمل ملك الیمین وملك الدواب والب ّوبعد أن بین المصنف رحمھ هللا النفقات المتعلقة بالزوجیة، وأحكامھا ومسائلھا، بین رحمھ . ھائمِ ّ
وفي الحقیقة أن النفقة . هللا أحكام النفقات من جھة النسب، ثم بعد ذلك شرع في بیان أحكام النفقات المتعلقة بملك الیمین والنفقة على البھائم

 عز وجل على عباده، وھو یدل داللة واضحة على سماحة الشریعة، ولقد كان في كتاب هللا عز وجل على المملوك والرقیق أمر فرضھ هللا
وسنة رسولھ صلى هللا علیھ وسلم من النصوص ما یدل داللة واضحة على عظمة ھذا الدین، وسموه وكمالھ، وأنھ أبعد مما وصفھ بھ أعداء 

ًورا وبھتانا، خاصة في مسألة األرقاءاإلسالم من المنقصة والمعایب التي ألصقوھا بھ ز ً فمن ھنا ومن ھذا الدین ومن أنوار التنزیل، كانت . ً
ّالحقوق الواضحة البینة التي بینھا رب العالمین الذي یقص الحق وھو خیر الفاصلین، ھنا حقوق المخلوقین تامة كاملة، ھنا یوصف الشخص 

ًملة التامة؛ ألنھ تشریع الحكیم العلیم الذي تمت كلمتھ صدقا وعدال ال مبدل لكلماتھ وھو فیبین ما الذي لھ وما الذي علیھ، ھنا النظرة الكا ً
السمیع العلیم، وھنا المناداة بالحقوق دون أن یتقمصھا المنادي ألغراضھ الشخصیة، وھنا النظر للحقوق دون أن تكون نظرة عمیاء أو نظرة 

فھذه عظمة اإلسالم تتجلى وتظھر في أبھى صورھا وأجمل حللھا، دون كذب وافتراء . یھاعوراء تنظر للحقوق التي لھا دون الحقوق التي عل
ومبالغة وخداع للناس وتمویھ علیھم، فھذه األبواب التي انعقدت في الفقھ اإلسالمي في بیان الحقوق التي منھا حقوق النفقة؛ انظر فیھا كیف 

أعط حق : أعطي حق الرجل، ویقال للسید: ویقال للمرأة. ھا، وأعط المرأة حقھاأنفق على زوجتك وال تظلم: یكون الترابط، یقال للشخص
ھنا العدل واإلنصاف . ّأد حق سیدك: المملوك ومن جعلھ هللا أمانة في عنقك ورقبتك، وأنت مسئول عنھ أمام هللا عز وجل، ویقال لللملوك

 على العدل اإلنصاف الذي ال یمكن أن تستقیم أمور العباد إال بھ، وال ًعلیھ السماوات واألرض، وھنا الحقوق واضحة جلیة قائمة التي قامت
  .ّیمكن أن تستقیم أحوال البالد إال بھذا الذي شرعھ هللا جل وعال، وبینھ سبحانھ وتعالى

 
 األرقـاء أمانة في أعناق من والھم هللا عز وجل أمرھم

 
 

 أعداء اإلسالم شوھوا صورة اإلسالم في الرق، ومن ھنا وجب أن نبین أن دین هللا وھو أن: ٍقبل أن ندخل في حقوق النفقة ننبھ على أمر مھم
ٍوشرعھ لم یخص الرق یوما من األیام بجنس من األجناس، وال بلون من األلوان، وال بطائفة وال بأحد، إال بمن كفر وسلب نفسھ كرامة  ً

ُّإْن ُھم إال كاألنعام بْل ُھم أضل : ینزل إلى مستوى البھیمیة بل أضلاآلدمیة، ولو كان أجمل الناس صورة، وأعز الناس مكانة، فعندھا  َ َ ََ ْ ِْ ْ َ َ َّ ِ ِ
ذلك استمر  ُضرب الرق على الكافر وال یضرب الرق على المسلم، فال یسترق إال الكافر، وإذا استرق الكافر فإنھ إذا أسلم بعد]. 44:الفرقان[

شرك نزل عن التكریم الذي كرمھ هللا بھ، وظلم ومنع حق هللا الذي أوجب علیھ ذلك، على الرق على تفصیل نبینھ؛ ألن الشخص إذا كفر وأ
ٌإن الشْرك لظلم عظیم : وقد وصف هللا الكافر والمشرك بأنھ ظالم ٌِ ََّ َْ ُ َ ِّ ، فلما كفر لم یبق الكافر على كفره بل جاء ووقف في وجھ ]13:لقمان[ِ

فر بالعبودیة  عز وجل، وكفر نعمة هللا سبحانھ وتعالى، ثم جاء وحارب اإلسالم ووقف ًاإلسالم محاربا لھ، فإذا حاربھ ووقف في وجھھ ك
ّفإذا تمكن اإلسالم منھ خیر اإلمام بین ضرب رقبتھ واسترقاقھ والمنِّ علیھ؛ على تفصیل تقدم في كتاب الجھاد، فإذا أمر . في وجھ اإلسالم ُ

ھذا مملوك لي، ولكن بضوابط وقیود محددة ومرتبة من لدن : ذ كل من أسر، ویقولولي األمر برقھ ثبت الرق، ولیس كل أحد یأتي ویأخ
َفإما منا بْعد وإما فَداء حتى تضع الحْرُب أْوزارھا : حكیم علیم َ َ َ َ َ َ َ ََ َ ََ ْ َّ ًّ ِ َّ َِّ ُِ والذراري واألطفال كما جاء  ، یضرب الرق على الرجال والنساء]4:محمد[ً

فإذا سبیت الذریة وضرب علیھا الرق ربما ). أرى أن تسبى ذراریھم، وأن تقتل مقاتلتھم: (یظة، قالفي حدیث سعد حینما حكم في بني قر
رغب اإلسالم في عتقھم، : تسلم بعد ضرب الرق ویبقى نسلھم مسلمین، لكن العبرة باألصل، أنھم كانوا على الكفر، ومن ھنا إذا أسلموا

ِأمرتك بعتقھا لما آمنت، وانظر كیف ُضرب علیھ : ، أي)أعتقھا فإنھا مؤمنة: في السماء، قال: تأین هللا؟ قال: (ولذلك ال یعتق الكافر، قال لھا
ّالرق لما كان كافرا وحارب اإلسالم، وفتح لھ باب الحریة وُرغب في عتقھ إذا أسلم وآمن ورجع إلى األصل، لكن لو أن اإلسالم جعل كل  ً

على كل؛ فھذا نوع من االسترقاق، وهللا یحكم وال معقب . ذب الناس واألرقاء في إسالمھمًمن یسترق إذا أسلم یفك عنھ الرق ولو كذبا، لك
حرم هللا فیھ  ٍلحكمھ، فنحن نؤمن ونقتنع قناعة تامة بھذا األمر الذي ھو باق ما بقي الملوان وتعاقب الزمان، ال یحرم تحلیلھ أحد وال یحل ما

ٌرجل أعطي بي ثم غدر، : ثالثة أنا خصمھم؛ ومن كنت خصمھ فقد خصمتھ: ( القدسيأحد، ولذلك قال صلى هللا علیھ وسلم في الحدیث
ًورجل استأجر أجیرا ولم یوفھ أجره، ورجل باع حرا ثم أكل ثمنھ ً ، وھذا یدل على أن اإلسالم ال یسمح باسترقاق العباد وقد ولدتھم أمھاتھم )ٌ

ًبائع أو الملل أبدا، إنما ُیضرب الرق في حالة مخصوصة، وال یدعو ھذا إلى رد ًأحرارا، وال یسمح باالسترقاق لأللوان أو األجناس أو الط
فھذا حكم هللا یرضى . ال. شبھات األعداء بأن ننھزم ونحرم ما أحل هللا وننطلق من منطلق الضعف، ونجعل الرق وكأنھ أمر عند الضرورة

خط فعلیھ السخط، ھذا حكم هللا الذي یحكم وال معقب لحكمھ بھ من یرضى، وال علینا أن یسخط من سخط، فمن رضي فلھ الرضا ومن س
بل جاءت بالتشریعات التامة الكاملة في بیان حقوق األرقاء، فلھم .. ًلما حكمت الشریعة بالرق لم تترك األمر ھمال وسدى. سبحانھ وتعالى

ْقد علْمنا ما فرْضنا علْیھم في أزواجھم : كما قال تعالىهللا عز وجل لھم، فبین هللا عز وجل حق السید وحق المملوك،  الحق في حدود ما جعل ِْ ِِ َ َ َ َ َْ َ ِ َِ َ َ َ َْ
ْوما ملكت أْیمانُھم  ُ َ َ َ ََ ْ َ ، وكان من آخر وصایا رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم وھو واقف على آخر أعتاب ھذه الدنیا وقد أوذن ]50:األحزاب[َ

ًفاإلسالم لیس یتھم أحدا زورا وبھتانا، اإلسالم أسمى ). الصالة، وما ملكت أیمانكم(: بالرحیل منھا، واشتاق إلى الرفیق األعلى، كان یقول ً ً
، فھم أھل ھذا العیب والنقص؛ )رمتني بدائھا وانسلت: (وأعلى من كل ھذه الترھات، ولكن الكافرین ھم الظالمون والمعتدون، كما قال القائل

أما اإلسالم الذي عظم الحقوق وبین . وھم حقوقھم، فھذا ھو الذي یثلب ویعابالذین استرقوا الشعوب واألمم، وأكلوا خیراتھم وحرم
ًالواجبات، فھو أعلى مما یوصف بھ ظلما وزورا وبھتانا ً ً.  
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 حق المملوك في السكنى والطعام واللباس
 
 

یجب على السید تجاه عبیده : لى اللزوم، أيیدل ع) وعلیھ: (ٌالضمیر ھنا عائد على السید، والتعبیر بقولھ]: وعلیھ: [قال المصنف رحمھ هللا
ما ثبت في الصحیح عن رسول هللا صلى هللا علیھ : وإمائھ النفقة، وقد تقدم تعریفھا وبینا ھذا الطعام والكسوة والسكنى، واألصل في ذلك

لیلبسھ مما یلبس، وال یحملھ ما ال یطیق؛ إخوانكم خولكم جعلھم هللا تحت أیدیكم، فمن كان أخوه تحت یده فلیطعمھ مما یطعم و: (وسلم أنھ قال
: ولذلك جاء في الحدیث اآلخر. في ھذا الحدیث الشریف دلیل على وجوب إطعام السید لعبده وأمتھ). فإن حملتموھم ما ال یطیقون فأعینوھم

یشمل ذلك الطعام لقولھ علیھ الصالة على السید نفقة عبده، و: ، أي)وعلیھ نفقتھ: (، فلما قال رحمھ هللا)للملوك نفقتھ وكسوتھ بالمعروف(
وھذا كلھ بإجماع العلماء رحمھم هللا لثبوت . یسكنھ ، وكذلك یجب علیھ أن)ولیلبسھ مما یلبس: (، والكسوة لقولھ)فلیطعمھ مما یطعم: (والسالم

اختلفت النفقة في الزوجیة عن النفقة : اًفإن كان السید غنیا فإنھ ال یجب علیھ أن یطعمھ طعام األغنیاء، ومن ھن: أما الطعام. النصوص فیھا
وأما بالنسبة . ًفي ملك الیمین، إنما یطعمھ الطعام الذي یقوم بھ عوده ویصلح بھ حالھ، وأما إذا كان السید معسرا فإنھ یطعم طعام المعسرین

ید والموالي لما كانوا في أیام المسلمین ، یدل على أن ھذا یرجع إلى العرف، فالعب)بالمعروف: (لنوعیة الطعام، فلحدیث الشافعي في مسنده
كانوا یطعموھم بالعرف، فموالي الغني ُیطعمون طعام موالي األغنیاء، والفقراء كذلك یطعمون طعام الموالي الفقراء والضعفاء، على حسب 

مة بحال فإنھ یلبس ما یلیق بحالھ، فإذا فإذا كان العبد أو األ: فھو یختلف بحسب اختالف المولى: وأما اللباس. العرف الذي فیھ السید والمولى
األمة التي یطؤھا سیدھا ألنھ لباس زینة وجمال، وبین  كان عنده مھنة وعمل لبس لباس المھنة والعمل، ولذلك فرق العلماء واألئمة بین لباس

من المھنة والعمل، فاللباس یختلف األمة التي تخدم في البیت وتطبخ على أنھ لباس بذلة تحتاج معھ إلى شيء یساعدھا على ما ھي فیھ 
عام یشمل إذا كان الرقیق یعمل أو ال یعمل، وذلك ألن النفقة على الرقیق ) علیھ: (ثم قولھ. ًبحسب اختالف الرقیق والمولى ذكرا كان أو أنثى

ًال یشترط فیھا أنھ یخدم سیده حتى ولو كان المولى عاجزا صغیرا أو كبیرا، فإن اإلسالم یلزم سیده  ً بالنفقة علیھ، وكذلك لو كان بھ عاھة أو ً
ِمرض یمنعھ من التكسب والقیام على نفسھ، فإن سیده ملزم بأن یقوم علیھ وینفق علیھ بالمعروف، وفي ھذا دلیل على رحمة هللا بعبیده 

ي یقوم على خدمة سیده الجنة وخلقھ، حیث إنھ سبحانھ راعى أحوال ھؤالء وأمرھم أن یطیعوا لموالیھم ویحسنوا لھم؛ حتى وعد المولى الذ
أنھ یجب على السید أن ینفق بالطعام  :فبین المصنف رحمھ هللا. أدى حق سیده على أتم الوجوه وأكملھا: ٍإذا مات وسیده عنھ راض، یعني

  .والكسوة والسكنى على الرقیق
 
 
 
 

 أحكام معاملة الرقیق
 
 

ًائما تكون في الشيء الذي یحتاج إلى عناء وتعب ونصب، فال یجوز للسید أن یحمل الكلفة د]. ًوأن ال یكلفھ مشاق كثیرا: [قال رحمھ هللا
، فنھى عن تكلیفھم بما ال یطیقون، لما )فال تكلفوھم ما ال یطیقون: (ًالرقیق ذكرا كان أو أنثى ما ال یتحمل، وذلك لقولھ علیھ الصالة والسالم

أنھ یدخل في ھذا أن یطالبھ بعمل یرھق بدنھ حتى یصاب بالمرض : لعلماء رحمھم هللاوبین بعض ا. فیھ من الظلم واألذیة لھم واإلضرار بھم
في الیوم األول یطیقھ المولى، ثم في الیوم الثاني یطیقھ، ثم في الیوم الثالث یعجز : ًبعد فترة، أو یطالبھ بعمل فیھ إرھاق على مر األیام، مثال

أن یطالبھ بالعمل ویعطیھ ساعات یسیرة : ومن تحمیلھ ما ال یطیق. احمل ھذا الشيء الثقیل: عنھ، فالعبرة بمشقة العمل وعنائھ، كأن یقول لھ
للراحة، فھذا یشق على المولى ویضر بھ، والواجب علیھ أن یتقي هللا في مواله، ولذلك نھى النبي صلى هللا علیھ وسلم عن تحمیلھم ما ال 

  .یطیقون
 

 المخارجة بین السید وعبیده
 
 

مفاعلة من الخرج والخراج، وھو النسبة : إن اتفق السید مع مواله على المخارجة، وھي]. وإن اتفقا على المخارجة جاز : [ هللاقال رحمھ 
ًاذھب وتكسب، وكل یوم أحضر عشرة دراھم، أو في كل یوم دینارا، أو : التي یحددھا السید لمواله أن یأتي بھا في الیوم أو الشھر، یقول لھ

فھذا یسمى الخراج، إن اتفق السید مع عبده على المخارجة، ویكون عند المولى مھنة كالنجارة . ھر تدفع ثالثة دراھمكل ش: یقول لھ
: واألصل في ذلك. فھذا خراج. ًأعطني كل یوم درھما: اذھب وتكسب واشتغل ثم أعطني كل شھر ثالثة دنانیر، أو یقول: والحدادة، فیقول لھ

علیھ وسلم في الحدیث الصحیح أنھ حجمھ أبو طیبة رضي هللا عنھ وأرضاه، وكان أبو طیبة مولى من الموالي، أنھ ثبت عن النبي صلى هللا 
فلما حجمھ رضي هللا عنھ أعطاه النبي صلى هللا علیھ وسلم أجرتھ وأمر موالیھ أن یخففوا عنھ في خراجھ، فدل على أن الخراج بشروط؛ 
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ًوكذلك إذا كانت أمة تخدم في البیوت . یخففوا؛ فلم یحرم علیھم التكسب من طریق المولى والرقیقألن النبي صلى هللا علیھ وسلم سألھم أن 
ًوتعطي خراجھا، یقدر لھا خراجا، ویجب على السید أن یتقي هللا عز وجل في الرقیق، وأن ال یحملھ خراجا فوق طاقتھ، أو یحملھ الخراج  ً

 من العمل، ھذا ھو ما نادى بھ اإلسالم قبل ألف وأربعمائة سنة، وكان أئمة اإلسالم وھو صغیر، انظروا كیف یصیحون في حقوق األطفال
ومن ھنا قال بعض الصحابة رضوان هللا علیھم، . ال یطالب بالكسب حتى یبلغ أشده ویقوى على التكسب.. ال یحمل أطفال الموالي: یقولون

ألنھ إذا لم یجد الكسب ) ال تأمروا الصبي بالكسب فیسرق: ( الراشد، قالكما ھو مأثور عن عثمان بن عفان وھو أمیر المؤمنین والخلیفة
یضطر إلى السرقة فعقلھ ناقص قاصر؛ إذ لیس عنده عقل یمنعھ، فإذا حملھ سیده وھو صغیر ولم یجد الكسب اضطر إلى السرقة أعاذنا هللا 

، انظروا عظمة أئمة ھذا اإلسالم رحمھم هللا ) كسب بفرجھافت: (، وفي روایة)وال تحملوا األمة ما ال تطیق فتزني: (ثم قال. وإیاكم والعیاذ با
ھنا النزاھة في بیان الحقوق وتصویر الواجبات؛ فال .. برحمتھ الواسعة، كل ھذا الخیر مستقى من كتاب هللا وسنة النبي صلى هللا علیھ وسلم

كما -واألصل في الخراج . ُتعمل فیھ وخشي علیھا أن تعمل في الحرامیطالب الصبي بالخراج، وال تطالب بھ المرأة إذا لم یكن لھا مكان 
 لما اشتكى إلى عمر اشتكى من -لعنھ هللا- السنة، وكذلك إجماع الصحابة؛ فإن عمر رضي هللا عنھ في قصة أبي لؤلؤة المجوسي - ذكرنا

ًى عمر ، دل على أنھ كان معروفا بین الصحابة رضوان  أنھ یطالبھ بخراج كثیر، فلما عرض ذلك عل-كما في األثر الصحیح-مواله المغیرة 
ًأن یجوز أن یضرب السید على مواله خراجا ذكرا كان أو أنثى على أن یعطي أجرة یومیة أو : هللا علیھم المخارجة، فبین المصنف رحمھ هللا ً ً

ً وھذا بین السید وعبده، ال یدخل في ھذا مثال العامل مع ٌتكسب وأعطني ثالثة دراھم؛ فما زاد ملك للعبد ینتفع بھ ویرتفق،: إذا قال لھ. شھریة
ال یملك عرض .. ًكفیلھ؛ ألنھ لیس ملكا لھ، فلینتبھ لھذا؛ ألن السببیة في االستحقاق من الشرع، وأما ما عداه فإنھ باق على أصل الحریة

قا، ونفھم من ھذا أنھ لیس من حق السید أن یجبر مواله إذا ثبت ھذا؛ فإنھ یضرب لھ الخراج إن اتف. المسلم وتعبھ وكده إال باستحقاق شرعي
  .ًیجب علیك أن تحضر كل یوم درھما ال یكون إال باتفاق الطرفین، وھذا اختیار بعض العلماء رحمھم هللا: على التكسب، فلو قال لھ

 
 
 
 

 حق العبد في الراحة والنوم والصالة
 
 

للرقیق حقوق ینبغي أن یتقي المولى هللا فیھا، فال یجوز أن یضیق علیھ في ھذه األمور ]. صالةویریحھ وقت القائلة والنوم وال: [قال رحمھ هللا
التي جعلھا هللا من الفطرة، وسجیة اإلنسان أنھ یحتاج إلیھا، فال یضیق علیھ في نومھ وراحتھ، وال یحملھ ما ال یطیق، وال یرھقھ في وقت 

وھذا یدل على أنھ ال یجوز للسید أن یؤذي مواله أو . النوم، ومن القیلولة في ساعة القیلولةنومھ وقیلولتھ، بل یمكنھ من النوم في ساعات 
ًرقیقھ في وقت راحتھ أو یزعجھ ویحملھ ما ال یطیق، فما بالك إذا كان عامال بأجرة متفق علیھا أو أجرة على العمل في وقت معین؛ فیأتي 

وكما أنھ . ھ، ھذا من الظلم واألذیة واإلضرار، وال یجوز للمسلم أن یؤذي أخاه المسلمویرھقھ ویستغل ضعفھ ویطالبھ بالعمل في وقت راحت
ال یجوز لھ أن یضایقھ بالحس، بأن یطالبھ بالعمل أثناء نومھ أو أثناء راحتھ، ال یجوز كذلك أن یؤذیھ بالمعنى، واألذیة بالمعنى ھي السب 

إن : (ًن للمسلم حقا في عرضھ، ولذلك قال صلى هللا علیھ وسلم في خطبة حجة الوداعوالشتم، فال یشمتھ وال یسبھ وال یؤذیھ باإلھانة؛ أل
، فجعل خطبة حجة )دماءكم وأموالكم وأعراضكم علیكم حرام، كحرمة یومكم ھذا في شھركم ھذا في بلدكم ھذا، أال ھل بلغت؟ اللھم فاشھد

 العظیمة، جعل فیھا بیان حق عرض المسلم، وقرن العرض بالدم، فكما أنھ ال الوداع التي كان الناس أحوج ما یكونون فیھا إلى تبیین األمور
ّیجوز لك أن تقتل المسلم فكذلك ال یجوز لك أن تستبیح عرضھ، وال یظن أحد أن عرض المسلم رخیص، أو أن الكالم في الناس أمر ھین؛  ٌ

ِوتْحسُبونُھ ھیِّنا وُھو عنَد هللا: ولذلك قال هللا تعالى َّ ْ ِ َ َ َ َ ًَ َ ٌ عظیم َ ِ فإذا كان السید مع عبده ال یستطیع أن یطیل لسانھ علیھ، فما : ومن ھنا]. 15:النور[َ
ًأن رجال اشتكى إلى رسول هللا صلى هللا : (بالك بالمسلم مع أخیھ المسلم، وقد جاء عن رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم في حدیث الترمذي 

لي آمرھم فیعصونني؛ فأسبھم وأشتمھم وأضربھم، فما تأمرني یا رسول هللا؟ فقال علیھ الصالة إنني لي موا! یا رسول هللا: علیھ وسلم وقال
ِإذا كان یوم القیامة نظر في أمرك وعصیانھم لك، وسبك وشتمك وضربك لھم ثم یقتص، فتولى الرجل یبكي، وقال: والسالم أشھدك أنھم : ُ
ًفسمعت صوتا : (ي مسعود أنھ غضب على عبٍد من عبیده، فأخذ السوط وضربھ، قالوفي حدیث أب. ؛ ألنھ یخاف من هللا عز وجل)ٌأحرار 

ال تحسب أن كونھ مولى وأنھ ضعیف أن هللا سبحانھ وتعالى سیفلتك من : ، أي)اعلم أبا مسعود أن هللا أقدر علیك منك علیھ: من ورائي یقول
، فأمر الرقیق )ٌأشھدك أنھ حر لوجھ هللا:  صلى هللا علیھ وسلم، فقلتفالتفت، فإذا رسول هللا: (عقوبتھ إن اعتدیت علیھ وأضررت بھ، قال

ًلیس ھمال في اإلسالم، ال یستبیح الناس األرقاء بما شاءوا أبدا، إنما بقیود ًفإذا كان ھذا حال السید مع رقیقھ فكیف بالعامل الذي یكون غریبا . ً
أشرف وأعظم ما یكون للعبد، حتى إن النبي صلى هللا علیھ وسلم قال عن نبي عن أھلھ ووطنھ وولده وھو یتكسب الرزق الحالل؟ وھذا من 

ً، فجعل ھذا شرفا لنبي من أنبیاء هللا أن جعل نفسھ )إن نبي هللا موسى آجر نفسھ لطعمة بطنھ وعفة فرجھ: (هللا موسى علیھ الصالة والسالم
لھ وولده ھو أحوج ما یكون إلى من یرحمھ ویحسن إلیھ، ویتصور فالعامل إذا تغرب عن أھ. ًأجیرا من أجل طعمة البطن وعفة الفرج

اإلنسان حینما یسافر عن أوالده الیوم والیومین في نفس بلده ومكانھ، كیف یجد من األلم والشجى والحزن، فما بالك بأخیك المسلم إذا كان 
الرقیق . ازلة بھ؛ فھو أحوج ما یكون إلى الرفق والرحمةًغریبا عن أھلھ ومالھ وولده ویعاني األمرین من تشوش فكري من أمور قد تكون ن

ٍملك لإلنسان ملكھ هللا إیاه، ولكن عند خطئھ إذا ضربھ وآذاه وأھانھ اقتص منھ، فما بالك بالمسلم إذا كان غریبا ألمر یرید بھ عفة نفسھ وأھلھ  ً
تقوا هللا، وأن یتقي هللا بعضھم في بعض، وأن یخافوا هللا عز ُوولده وطعمة بطنھ؟ فاألمر آكد والحق ألزم؛ ولذلك كتب على المسلمین أن ی

أن : وجل من حقوق إخوانھم؛ ألن أعظم ما یضر باإلنسان یوم القیامة بعد الكفر با عز وجل الحقوق والمظالم، وأخبر صلى هللا علیھ وسلم
فالواجب على السید أن یتقي هللا في . التي بین الناسعقول الناس تطیش وتصاب بالرعب الشدید مما ترى في صفحات األعمال من الحقوق 
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: قال رحمھ هللا. ًالمولى، وأن یشعر أن كونھ رقیقا لیس معناه أنھ یسبھ ویشتمھ دون أن یحاسبھ هللا عز وجل على سبھ وشتمھ ومخاصمتھما
ًدة، وغالبا ما تعین على قیام اللیل، وقد تستمر بعد القائلة تكون قبل الظھر، وھي القائلة المحمو]. ویریحھ وقت القائلة والنوم والصالة [ 

وھج الشمس  ًالظھر فیستجم بھا الجسم، فكانوا یریحون أنفسھم غالبا بعد الظھر إذا كانوا من أصحاب األعمال؛ ألن وقت الظھر یشتد فیھ
ائلة، ویمكنھ من وقت القیلولة التي تكون في النھار یریحھ وقت الق: ًفیخلد الناس إلى الراحة، وال یستطیع العامل أن یعمل في ھذا الوقت، إذا

ًووقت النوم الذي یكون في اللیل، وھكذا لو أنھ سافر معھ، فاحتاج أن ینام نھارا كأن یكون سرى باللیل، فعلیھ أن یمكنھ من النوم نھارا ً .
ًوكذلك أیضا یریحھ وقت الصالة، وھذا یدل على أن للعامل حقا في أن ُیمكن من الراح ٌة وقت الصالة؛ ألنھ حق  عز وجل، وحق هللا مقدم ً ٌ

على حق خلقھ، فھو مالك المملوك وما ملك، فھو سبحانھ المالك لخلقھ، وملكیة السید لعبده نسبیة، ولكن ملكیة هللا سبحانھ وتعالى للخلق ملكیة 
ًفي وقت الصالة، بل یعطى وقتا للوضوء ووقتا للصالة، ال یجوز أن یضیق علیھ في وقت صالتھ أو یطالبھ بالعمل : ًمطلقة، وبناء على ذلك ً

وإذا أعطي وقت الصالة فعلى المملوك أن ال یشتغل عن ذلك، وكذلك العامل في عملھ والموظف في وظیفتھ إذا جاء یصلي، فعلیھ أن یحدد 
غل وقت الصالة من أجل أن یجلس ویعقد وأما أن یست. قدر وقت الحاجة ویذھب ویتوضأ مباشرة، ثم یؤدي صالتھ ویرجع إلى عملھ مباشرة

ندوة أو كلمة من أجل مصالح للمسلمین، فال یمكن لإلنسان أن یشتغل بالنوافل على حساب الحقوق الواجبة، وأما جلوسھ مع إخوانھ وزمالئھ 
 وهللا عز وجل ال یطاع من حیث في العمل، فھذا لھ وقت آخر غیر أوقات الوظیفة وأوقات الحقوق الواجبة التي ترتبط بھا مصالح المسلمین،

وینبغي للمسلم أن یعلم أن وقت الوظیفة أمانة في عنقھ، خاصة إذا كان ھناك ارتباط بمصالح المسلمین العامة، ولیعلم أن الثانیة في . یعصى
ًمصالح المسلمین أجرھا عظیم؛ فضال عن الدقیقة فضال عن الساعة، فكما أنھ یحب هللا ویطیع هللا في سجوده  ٌوركوعھ فلیعلم أنھ متقرب  ً

سبحانھ وتعالى في كل مصلحة من مصالح المسلمین، ولربما تكون الدقیقة الیسیرة وھو في مصلحة الطب والعالج أو قضاء حوائج 
د یأتي الشخص ًساعات من العبادة؛ ألن ساعات العبادة نفعھا قاصر، وأما ساعات الوظیفة فقد یكون نفعھا متعدیا، وق المسلمین العامة تعدل

الغریب المسافر والمكروب فیوسع علیھ ویفرج كربتھ، فالمولى والرقیق ال یشتغل وقت الصالة من أجل أن یتوسع في النوافل إنما یقید وقت 
إجارات والقاعدة في . الصالة، وینظر إلى قدر الحاجة والزائد على ذلك المستحق للعمل؛ ألن ساعات الوظیفة وساعات العمل إجارة بالزمان

فیخرج إلى الصالة . ًأن وقتھا یستغل بكاملھ في العمل؛ ألنھ اتفاق بین الطرفین على استنفاذه في العمل إال إذا استثني شيء شرعا: الزمان
اك ویؤدي حق هللا عز وجل ثم یرجع مباشرة، وإذا أمكنھ أن یصلي في مكان قریب وبعید فإنھ یقدم المكان القریب على البعید، ولو كان ھن

فضائل في البعید كالصالة في داخل الحرم بمائة ألف صالة وفي مكان آخر الصالة فیھ ال تضاعف فإنھ ینظر إلى أقرب مكان؛ ألن ما أبیح 
للضرورة والحاجة یقدر بقدرھا، ویكتب لھ أجر الصالة في المكان المضاعف بالنیة؛ ألنھ حبسھ العذر، كما صح عن رسول هللا صلى هللا 

ًأن المعذور یكتب لھ أجره كامال تاما: علیھ وسلم فیریح السید مواله ساعة صالتھ وساعة نومھ وقیلولتھ، ومن باب أولى إذا كان المولى . ً
یریحھ وقت القیلولة ولصالتھ ونومھ؛ فكذلك یریحھ عند مرضھ وسقمھ، فإذا مرض العبد فإنھ یعطى الراحة، وھكذا : ًمریضا، فلما قال

ً كان مریضا ومرضھ ال یمكنھ من العمل فلھ أن یترخص، وأما إذا أمكنھ أن یقوم بالعمل مع المرض دون حرج، فإن هللا العامل، والعامل إذا
  .یأجره على ذلك، فاألصل یقتضي أنھ ال یحملھ ما ال یطیق، فإن المریض ال یطیق أن یعمل أثناء مرضھ

 
 
 
 

 حمل الرقیق على الدابة في السفر
 
 

بمعنى أنھ إذا سافر فقد جرت العادة أن الرقیق یقوم على دابة السید، فقد یقود بھ البعیر، فإذا قاد بھ ]. كبھ في السفر عقبة ویر: [قال رحمھ هللا
من الذي یحفظ الحقوق على أجمل صورة وأكملھا؟ حتى إن عمر ! البعیر فعلى السید أن ینزل من أجل أن یركب الرقیق، فمن یقول ھذا؟

نزل لمواله، كما في السیر حینما سافر إلى الشام، فإنھ أركب مواله عقبھ، وأخذ بخطام البعیر رضي هللا عنھ رضي هللا عنھ وأرضاه 
ًوأرضاه وھو ثالث رجل في اإلسالم، وما منعھ علو مكانھ وشرفھ، بل ازداد وهللا شرفا وكماال رضي هللا عنھ وأرضاه؛ ألنھ تربى في  ً

فالمولى یعطى حقھ حتى في الطعام، فقد . من هللا سبحانھ وتعالى الذي یقص الحق وھو خیر الفاصلینمدرسة النبوة التي ھي أنوار التنزیل 
إذا كفاك العبد مئونة تھیئة  :یعني) إذا كفى أحدكم خادمھ طعامھ حره ودخانھ: (أمر النبي صلى هللا علیھ وسلم بذلك كما في الحدیث الصحیح

فلیجلسھ معھ ولیطعمھ مما یطعم، فإن لم یفعل فلیروغ لھ (ى بدخانھ حتى أنضج لك الطعام الطعام فجلس ینفخ على الحطب والنار ویؤذ
من الذي یتكلم بالحقوق بكل نزاھة ونقاء وصفاء ووضوح وجالء غیر ھذا النبي الكریم الذي علمھ ربھ ! ، أین یكون ھذا؟)لقیمات ولیعطھا لھ

ًود أن الرقیق إذا قام بالعمل أعطي شیئا من الراحة، فیجلسھ یأكل معھ، وإذا كان وأدبھ صلوات ربي وسالمھ علیھ إلى یوم الدین؟ فالمقص
ًیأخذ الخبز ویضعھ في اإلدام ثم یعطیھا لذلك الرقیق شكرا للمعروف : األمر فیھ صعوبة أو أن الطعام ال یسع اثنین، فلیروغ لھ لقیمات، یعني

 حق أھل الحقوق؟ حتى الرقیق حفظ حقھ مع أنھ مملوك ویخدم فیشعره أن لھ ًوذكرا لإلحسان، وھل قامت أمور المسلمین إال على حفظ
ًفضال، وأن لھ حسنة ومعروفا؛ ألن ھذا تشریع العلیم الحكیم سبحانھ وتعالى؛ الذي یعدل بین خلقھ ویفصل بین عباده، فال أتم منھ حكما جل  ً ً

ساه وأحسن إلیھ، وإذا كان معھ في السفر وقام على دابتھ وتعب وھو یقود جاللھ وتقدست أسماؤه، فإذا قام على الطعام أطعمھ من الطعام ووا
ًوھذا أیضا یشعر السید بما قام بھ العبد؛ ولذلك ال تستقیم أمور اإلسالم، وال یستقیم أمر مسلم إال إذا عرف لكل ذي . بھ دابتھ أركبھ مكانھ

ًفضل فضلھ، وال تجد أحدا ینال السؤدد والعظمة والكمال والشر ف إال إذا كان یحفظ حق الصغیر قبل الكبیر، وتجده یتلمس مواضع إحسان ٍ
الغیر إلیھ، فإذا جلس مع الناس ولو كان ھو المحسن، ولو كان ھو الذي یكرمھم ویعطیھم فأول ما یفكر أن یفكر في الذي قدمھ لھ الناس قبل 

یدخل إلى بیتھ فإذا جاءت زوجتھ ووضعت الطعام بین یدیھ شكر لھا أن یفكر ما الذي قدمھ للناس، وھذا شأن أھل الكماالت والعلو، الرجل 
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ًوإذا كان ُمعلما وأحسن إلیھ تلمیذهُ أو قام على شأنھ، أو . بارك هللا فیك: ًصنعھا، وولده یأتي ویقدم لھ حذاءه فیدعو لھ دعوة صالحة، ویقول لھ ِّ
ًإمام مسجد أو رجال مسنا وجد من یخدمھ؛ رمى لھ بالكلمة الطی فإنھ إذا قابل : ًوالعكس أیضا. بة وجعلھ بخیر، وشعر بفضل أھل الفضلً

وأما إذا كان الشخص ال یعرف فضل . المعروف باإلحسان قابلھ محسن بإحسان أعظم مما أحسن إلیھ، فألفت الناس على الخیر واإلحسان
السلف، ثم ال یلبث أن یؤلف الكتب في نقدھم وتتبع عثراتھم  ال في الدین وال في الدنیا، یتعلم من أئمة وعلماء -والعیاذ با- أھل الفضل 

وكشف عوارھم، أو یتعلم عند المعلم فیجلس لیجمع سقطاتھ، أو ینتفع بمحاضرة الداعیة في صالحھ واستقامتھ ثم ال یلبث أن یكشف عوار 
ُساس الشر، وكفر النعم یكون برد المعروف محاضرتھ، وھكذا حتى یظلم قلبھ ویطمس علیھ؛ ألن هللا ال یرضى بكفران النعم، والكفر أ

َباإلساءة؛ ھْل جزاُء اإلْحسان إال اإلْحساُن  َ َ َِ َِّ ِ ِ فاإلسالم ال تقوم أموره إال على حفظ المعروف، فانظر إلى الرقیق عندما یحفظ ]. 60:الرحمن[َ
، فال یمكن أن تستقیم أمور اإلسالم )یم لفظةإن الحر من حفظ وداد لحظة وتعل: (سیده لھ ھذا المعروف؛ ولذلك قال اإلمام الشافعي 

ًوالمسلمین إال بھذا؛ أن تكون عالي النفس عالي الھمة، تشعر أن للناس علیك فضال قبل أن تشعر بفضلك على الناس، فإذا نظر اإلنسان بھذه 
عفاء یتلمس إحسانھم إلیھ ویقابلھ باإلحسان؛ ولذلك تجد اإلنسان الذي یعیش بین الض. النظرة بارك هللا أمره ووضع بین الناس محبتھ والقبول

ًتجده في أحسن المراتب وأفضلھا وأكرمھا وأعزھا؛ فالناس تلھج بذكره الجمیل، وتعطر لھ الثناء الطیب، وإذا مات صار حیا بین الناس 
ھ قصب السبق، فكان أبو ذر رضي بذكره الطیب وبحسناتھ ومآثره، كما كان ذلك ألصحاب رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم، فقد كان لھم فی

هللا عنھ وأرضاه إذا مشى معھ عبیده ال تستطیع أن تفرق بین ثوبھ وثیابھم، حتى إنھ قد ال یعرف من بینھم مما كان منھ رضي هللا عنھ، 
معروف، فتجد الزوج فإذا وجدت الشخص ال یحفظ ھذا ال: والعكس. ًحفظا لوصیة رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم التي وصى بھا في الرقیق

وجدت القلوب تظلم عنھ، والمرأة تنفر .. ال یتلمس حسنات زوجھ التي كفتھ ولده، ویقابل ذلك بالنقد والتنقد لألمور والكشف للعوار والعیب
لعامل إذا كان ً، وھذا مفھومھ أن شر الناس شرھم على أھلھ، وكذلك أیضا ا)خیركم خیركم ألھلھ: (منھ، ومن ھنا قولھ صلى هللا علیھ وسلم

ًجزاك هللا خیرا، قمت بخیر : ًجزاك هللا خیرا، ویرد لھ بالكلمة الحسنة، وإذا جاء یعطیھ أجرتھ قال لھ: عند من یكفلھ یتفقد حسناتھ ویقول لھ
مل مع كنت أع: كثیر، فشكر لھ معروفھ وإحسانھ، فیخرج من عنده وھو یذكره بكل خیر، وكم تجد اآلن من الناس ممن یجلس معك یقول

فالمطلوب من السید أو الولي . فالن جزاه هللا كل خیر، وعملت مع فالن فصنع لي وفعل، وھكذا إذا فعل اإلنسان اإلحسان حفظ هللا لھ إحسانھ
: عقبةوقد اختلف في مقدار ال. أن یحسن إلى مواله، وأن یتفقد حاجتھ؛ وكما أنھ یحسن إلیھ یحسن إلیھ فیتفقد حوائجھ ویركبھ في السفر عقبة

أثر روایة عن اإلمام أحمد أنھ یركبھ في الیوم ستة أمیال في مسیر اإلبل، وھذا قد یقارب سبع إلى ثمن المسافة في السفر في الوقت المعتدل 
ت ستة كیلو في الیوم الكامل من أول النھار إلى آخره، والعقبة إذا كان) 80- 70(لیس بشدید الحر وال شدید البرد؛ ألن اإلبل تسیر ما بین 

ًأمیال فإنھا تقارب الثمن؛ ألن مسیرة الیوم ثمانیة وأربعین میال ھاشمیا وھي تقارب الستة األمیال فیما أثر عن اإلمام أحمد رحمھ هللا وبعض  ً
ي آخر السفر، لكن ستة أمیال قد تكون الستة األمیال ف: أنك إذا قلت: والفرق بین القولین. ال یقدر، وھذا في الحقیقة فیھ مناسبة: العلماء یقول

وكان . بمعنى أنھ یركب ثم إذا قطع مسافة نزل وأركب المولى بقدر ما یستریح، وھذا القول ربما یكون أعدل. ال یقدر: ھناك قول ثان یقول
ر تختلف، األْولى فیھا أن یترك السید لحالھ مع رقیقھ ینظر إلى حاجتھ، واألوضاع واألسفا: بعض مشایخنا رحمھ هللا یقول ھذه المسألة

وھذا ھو . والمواضع تختلف، فال یقدر بقدر؛ ألنھ لیس ھناك نص بالتحدید، فیبقى األمر على ما فیھ رفق وعلى ما فیھ معروف وإحسان
مفھومھ أنھ في الحضر ال یلزمھ ذلك؛ ألن المسافات فیھ ال تصل إلى قدر اإلحراج، ولكن في ) في السفر: (قولھ. األشبھ في ھذه المسألة

  . المشقة عظیمةالسفر
 
 
 
 

 حق العبد في الزواج
 
 

أرید أن أتزوج، فھذا حق من حقوقھ؛ ألنھ إذا لم : إن سأل الرقیق سیده أن یزوجھ، وقال]. ًوإن طلب نكاحا؛ زوجھ أو باعھ : [ قال رحمھ هللا
ولذلك قفلت جمیع األبواب الموصلة إلیھ؛ یزوجھ وقع في الحرام، والشریعة قفلت األبواب المفضیة إلى الفساد، والزنا من أعظم الفساد، 

فنھت عن النظر إلى المحرمات، ونھت عن لمس األجنبیة والخلوة بھا، وسفر المرأة بدون محرم، وضرب المرأة بقدمھا لیعلم ما تخفیھ من 
ى سیده أنھ یرید أن یتزوج زوجھ ًكل ھذا قفل لألبواب المفضیة للفساد وھو الزنا، فإذا كان الرقیق محتاجا إلى الزواج وشكى إل.. زینتھا
الشافعیة والحنابلة وطائفة من أھل الظاھر على أنھ یجب على السید أن یزوجھ؛ لقولھ : واختلف العلماء في ھذه المسألة على قولین. سیده
ْوأنكُحوا األیامى منكم والصالحین مْن عبادكم وإمائكم : تعالى ْ ُْ ُ ُ ِْ ِ ِ ِ ِ ِ َّ ِ َِ َ َ َ َ َ َ َِ َ ال یجب علیھ الزواج : بتزویجھم، وقال المالكیة والحنفیة ر هللا، فأم]32:النور[َ

ِوأنكُحوا: (وظاھر اآلیة یدل على الوجوب. إنما ھذا من باب المعروف واإلحسان َ ، ولذلك مذھب الحنابلة والشافعیة أشبھ من حیث النص؛ )َ
إما :  بدون زواج وھو ال یأمن الفتنة، أفسد نفسھ وغیره، نقول لھإما أن تزوجھ وإما أن تبیعھ؛ ألنھ لو بقي عنده: ألنھ أخذ بظاھره، فنقول لھ

  .أن تزوجھ وإما أن تبیعھ، ویؤمر ببیعھ
 

 حق األمة في الوطء أو الزواج
 
 

 وطئھا. وإن طلبت األمة الزواج وطئھا، فإذا وطئھا عفھا عن الحرام، أو باعھا]. وإن طلبتھ؛ وطئھا أو زوجھا أو باعھا : [ قال رحمھ هللا



 2472 

ألنھا ملك یمین، وحق من حقوقھا أن تعف عن الحرام، فإما أن یعفھا ھو أو ییسر لھا سبیل اإلعفاف بأن یزوجھا من آخر، والدلیل على ذلك 
ْوأنكُحوا األیامى منكم والصالحین مْن عبادكم وإمائكم : اآلیة المتقدمة من سورة النور ْ ُْ ُ ُ ِْ ِ ِ ِ ِ ِ َّ ِ َِ َ َ َ َ َ َ َِ َ . على أنھ یجب علیھ أن یزوجھا، فھذا یدل ]32:النور[َ

  .إما أن یزوجھ وإما أن یبعھ: فاألمة تختلف عن الرجل؛ ألنھا توطأ، ومن ھنا جاء فیھا الخیار الثالث، وأما العبد الرجل ففیھ خیاران
 
 
 
 

 األسئلة
 
 
 
 

 جواز أخذ العبد ما زاد عن الخراج بإذن السید
 
 

، والصالة والسالم : ة مع أن مال المملوك كلھ للسیده أثابكم هللا؟ الجوابّأشكل علي جواز االتفاق على المخارج: السؤال باسم هللا، الحمد 
فال إشكال في ھذا؛ ألن السید لھ الحق أن یملك مواله؛ ولذلك یأذن لھ بالتجارة : على خیر خلق هللا، وعلى آلھ وصحبھ ومن وااله؛ أما بعد

إذا أذن لھ : ًأعطني ثالثة دراھم یومیا والباقي لك فلھ ذلك، أي: حرج في ذلك وال بأس، فإذا قال لھویمكن من المال، وإذا مكنھ من المال فال 
  .بالملكیة ثبتت لھ ید الملكیة على ما المال، وهللا تعالى أعلم

 
 
 
 

 حكم خصم صاحب العمل على العامل من أجرتھ لسبب یراه
 
 

 المطلوب، فخصمت علیھ من األجرة ثم أعطیتھ المتبقي، فلم یقبل فما العمل، أثابكم یعمل عندي عامل ولم یقم بالعمل على الوجھ: السؤال
ھذه قضیة فیھا طرفان وخصمان فال یحكم لشخص على آخر، وال یحكم بین خصمین بقول أحدھم؛ لكن ننبھ على األصل، : هللا؟ الجواب

م لھ على الطرف الثاني وأنت لم تسمع منھ؛ ولذلك عتب هللا على داود وھذا أمر ینبغي أن ینتبھ لھ في فقھ الفتوى، قد یأتیك من یسألك فتحك
راط : من فوق سبع سماوات حینما قال ِخْصمان بغى بْعُضنا على بْعض فاْحكم بْیننا بالحق وال تشطط واْھدنا إلى سواء الصِّ ِ َِ ِ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ ََ َِ ِ َِ ِّ َ َ َ َ َْ ْ ُ ُْ ْ ٍ َإن ھذا أخي لُھ * َ ِ ََّ َ َ ِ

َتْسع وتْسُعون َِ ِ نْعجة ولي نْعجة واحَدة فقال أكفلنیھا وعزني في الخطاب ٌِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ َِ ْ َّْ َ َ َ َ َ َ َ َ َْ َ َ َ َ ٌَ ٌ ِلقد ظلمك بُسؤال : ، لما قال الخصم دعواه، قال داود]23-22:ص[ً َ َ َِ َ ََ ْ َ
ِنْعجتك إلى نعاجھ  ِ ِِ َ َ ََ ِ جل لنبیھ علیھ وعلى نبینا الصالة ، كان المفروض أن ینتظر حتى یتكلم الخصم الثاني، وھذا تعلیم من هللا عز و]24:ص[َ

ومن ھنا أخذ العلماء األصل الشرعي؛ أنھ ال یجوز في القضاء أن یحكم على خصم دون أن یسمع من خصمھ، البد أن یسمع من . والسالم
 تحكم لھ، فلعل إذا جاءك الخصم وقد فقئت عینھ فال: (الطرفین، ومن ھنا كانت الحكمة المأثورة عن علي رضي هللا عنھ وتحكى عن غیره

ضربني فالن، وتجد أنھ قد ضربھ : یقول.. إذا جاءك یشتكي من مظلمة فقد یكون صاحبھ عنده عشرات المظالم: ، یعني)خصمھ فقئت عیناه
ًأضعاف الذي ضربھ، أو تجده فعل فعال یستحق بھ الضرب؛ فإذا ال یحكم بین طرفین ما لم یسمع منھما ل ھذا عامل وھو خصمك أمام هللا ج. ً

وعال، ھو أجیر استأجرتھ؛ واألصل أنك لست من یقدر عملھ، الخطأ الذي أخطأتھ أنك قدرت عملھ وخصمت علیھ، وھذا لیس من حق أحد 
ًكائنا من كان أنھ یخصم من العامل شیئا بل ینبغي أن یقدر عملھ الذي قام بھ، ویعاقب على خطئھ، فالعمل الذي قام بھ لست أنت الذي .. ً

ن حقك أن تقدره، وإنما تنظر إلى اثنین من أھل الخبرة یأتون وینظرون إلى عملھ الذي قام بھ ویقدرونھ، فإن قدروه باألجرة تقدره، ولیس م
إن أجرتھ ستة آالف لایر وأنت أعطیتھ أقل منھا فقد ظلمتھ، ومن حقھ أن یمتنع؛ ألنك لم تعطھ حقھ، فنحن : التي دفعتھا، فما ظلمتھ، وإن قالوا

ًاألصل الشرعي یقتضي أنك ال تقدر العمل، وإذا امتنع ال تترك األمر ھمال، وھذا أمر : ھو المخطئ أو أنت، إنما نقول: ن نقولال نستطیع أ
الواجب على الشخص إذا حدثت بینھ وبین . ننبھ علیھ، أنت اآلن تتحمل مسئولیة أمام هللا عز وجل عن ھذه المظلمة وعن منع األجیر أجرتھ

ًما أدعك، إما أنك محق فأعطیك حقك، وإما أن أكون محقا فاعرف ما :  یتركھ حتى یفصلھا بالوجھ الشرعي، ویقول لھالعامل خصومة أال
أنك قدرت عملھ : الجانب األول: الرجل یذھب، فلیس من حقك ھذا، وقد قصرت في الجانبین الذي أریده، أما أن تترك األمر ھكذا، وتترك

أنك تركتھ یذھب، المفروض أن تذھب بھ إلى أھل الخبرة، أو كانت المسألة : ًوثانیا. إلى أھل الخبرةولیس من حقك أن تقدره، ھذا مرده 
مشكلة عندك تذھب إلى من تثق بعلمھ أو إلى القاضي تقاضیھ، أو تنظر من عنده معرفة یفصل بینك وبینھ؛ أما أن تعطیھ باجتھادك ورأیك، 

ًأن ترى أناسا من أھل الخبرة یقدرون عملھ، ثم إذا كان : والذي أوصیك بھ.  في ھذه األجرةثم إذا امتنعت یذھب ھكذا، فال فإنھ ھو خصمك
ًالمبلغ الذي أعطیتھ دون الذي یستحقھ تبحث عنھ وتعطیھ حقھ كامال، ھذا الذي أوصیك بھ، فإن عجزت عن معرفتھ والوصول إلیھ وتعذر 

 عز وجل وسألك عن حقھ؛ أخذ من حسناتك مما تصدقت بھ فكفیت مظلمتھ، علیك ذلك، تصدقت بھذا الثمن على نیتھ؛ حتى إذا وافیت هللا
  .وهللا تعالى أعلم
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 الفرق بین مصطلح الجمھور والجماھیر
 
 

 فھم الثالثة في مقابل. الجمھور: ھذا مصطلح، فإذا قیل: جمھور العلماء، وجماھیر العلماء، أثابكم هللا؟ الجواب: ما الفرق بین قولنا: السؤال
یجوز، وتقصد الثالثة : قال الجمھور: ال یجوز، تقول: یجوز، والحنابلة قالوا: ًالواحد من األربعة، مثال الحنفیة والمالكیة والشافعیة، یقولون

 إذا كان خالف بین الحنفیة والمالكیة من وجھ والشافعیة والحنابلة من وجھ، إال أن أصحاب. وممكن أن تقول الجمھور. في مقابل الواحد
: الجمھور النسبي، وصورتھ: وممكن أن تقول. الجمھور، إذا انسحبوا واختاروا قول غیر إمامھم: الشافعي مع الحنفیة والمالكیة، فحینئٍذ تقول

، ًأن یختلف العلماء الثالثة على الجواز، ویخالف غیرھم بالتحریم، ثم الذین قالوا بالجواز یختلفون في الجواز مع الكراھة والجواز مطلقا
:  ثالثة فیكون اثنان في مقابل الواحد، ھذا یقال لھ-ًمثال-جمھور الجمھور، ویكونون : فھؤالء فیما بینھم یختلفون في مسألة أو في قید، فتقول

و یكاد فیقصد بھ عامة العلماء وھ. جماھیر العلماء: وأما بالنسبة للجماھیر فھذا مصطلح یقارب اإلجماع، إذا قیل. جمھور القائلین بالمسألة
وتجد . جماھیر العلماء على الجواز: إذا كان المخالف لھ أفراد فیقال: ّجماھیر إال إذا ُضعف المخالف، أعني: ًیقارب اإلجماع، وغالبا ال یقال

قول، حینھا عند الحنفیة عالم، ومن علماء المالكیة عالم، والشافعیة كذلك، فھم أفراد یقولون بضد ھذا ال: ًھذا عند أصحاب المذاھب، فمثال
ًوالجماھیر غالبا . الجماھیر: الجماھیر؛ ألن الخالف لیس بین األربعة أنفسھم؛ فاألربعة مع بعضھم على الجواز أو عدمھ؛ فتقول: تقول

ف في الجماھیر فھذا مصطلح ألتزم بھ في الغالب فیما یقارب اإلجماع، أو یكون الخال: مصطلح ال أستعملھ إال فیما یقارب اإلجماع، إذا قلت
  .ًالمقابل ضعیفا في أغلب األحوال، وهللا تعالى أعلم

 
 
 
 

 حكم قراءة المسبوق التشھد
 
 

القول : المسبوق فیھ وجھان للعلماء رحمھم هللا: ًالمسبوق بركعة ھل یقرأ التشھد األول واألخیر أم یبقى صامتا، أثابكم هللا؟ الجواب: السؤال
یقرأ : ًقد سبق اإلمام فعلت كل شيء مع اإلمام كأنك تابعتھ من أول الصالة، وبناء على ھذا القولبعض العلماء یرى أنك إذا صلیت و: األول

بعض العلماء یرى أن المتابعة في الظاھر دون : القول الثاني. ًالتشھد األول والتشھد الثاني كامال ویدعو؛ ألنھ بحال المتابعة فیتابع اإلمام
الفتراق، فیقرأ التشھد األول مرتین، ففي التشھد األخیر ال یتم ویحتسبھ كالتشھد األول، وحینئٍذ یبقى الباطن، ومن ھنا قالوا باالختالف وا

ًصامتا بعد فراغھ كما لو قرأ التشھد األول وراء اإلمام وطول اإلمام فإنھ یبقى صامتا أشھد أن ال إلھ إال هللا وأشھد : إذا كان التشھد عند قولھ. ًّ
صلى هللا علیھ وسلم تجب في التشھد الثاني دون األول؛ ألن  ، وبینا أن ھذا ھو الراجح، وأن الصالة على النبيًأن محمدا عبده ورسولھ

أما الصالة على . ًأشھد أن ال إلھ إال هللا، وأشھد أن محمدا عبده ورسولھ؛ فقد وصل وأتم التشھد: التشھد أصل من الشھادتین، فإذا بلغ قولھ
أن النبي صلى هللا : وأكد ھذا الحدیث الصحیح. ٌ فھي دعاء واستفتاح للدعاء، ولذلك كان التشھد الثاني دون األولالنبي صلى هللا علیھ وسلم

أنھ كان یبادر بالقیام، وھذا یدل على أنھ ما : ، وھي الحجارة المحماة، أي)كان إذا جلس في التشھد األول كأنھ على الرضف: (علیھ وسلم
ثم إن إیجاب الصالة على النبي صلى هللا علیھ وسلم في التشھد األول واإلطالة فیھ لیس لھا دلیل قوي یدل كان یطیل في التشھد األول، 

: بناء على ھذا الخالف. یقرأ التشھد األول في التشھدین، ویكون جلوسھ لعذر المتابعة في الظاھر وال یتابع في الباطن: على كل حال. علیھا
واإلمام في تكبیرة الصالة على النبي صلى هللا علیھ  لفھ؟ وھنا ترد مسألة الصالة على الجنازة؛ فمن دخلھل المسبوق یتابع اإلمام أو یخا

یدخل بقراءة : ًوسلم مسبوقا، أو دخل واإلمام في تكبیرة الدعاء، فعلى القول بالمتابعة یدخل بالدعاء، وعلى القول بأنھ ینظر حال نفسھ
 صلى هللا علیھ وسلم ثم یدعو؛ ألنھ لخاصة نفسھ، ثم إذا سلم اإلمام والى بین التكبیرات على التفصیل الفاتحة، ثم بعد ذلك یصلي على النبي

ًالمسألة فیھا القوالن المشھوران، وإذا قرأ التشھد كامال فلھ وجھ، وإن كان األشبھ في الحقیقة أن : على كل حال. الذي تقدم معنا في الجنائز
  .هللا تعالى أعلمالمتابعة للظاھر دون الباطن، و

 
 
 
 

 حكم خروج الطائف بالبیت إلى المسعى بسبب الزحام
 
 

ًبعض الناس عند طوافھم بالكعبة على سطح المسجد الحرام یخرجون إلى المسعى إلكمال الشوط اجتنابا للزحام الذي یوجد بمحاذاة : السؤال
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 العلماء رحمھم هللا في المسعى، ھل یعتبر داخل المسجد أو خارجھ، اختلف: الحجر األسود، فھل في ھذا العمل شيء، أثابكم هللا؟ الجواب
. أن المسعى خارج المسجد ولیس بداخلھ، وعلیھ قرار المجمع الفقھي، وھو األشبھ في زماننا أنھ خارج المسجد ولیس بداخلھ: والصحیح

 إلى المسعى وحاضت، شرع لھا أن تتم عمرتھا؛ أن المرأة لو جاءت في العمرة وطافت وصلت ركعتي الطواف، ثم خرجت: فائدة الخالف
: إذا قلنا-أنھ لو طاف فوق المسعى : ًكذلك أیضا یتفرع على ھذا. ألنھ ال تشترط الطھارة لصحة السعي، ولیست بداخل المسجد، فتتم سعیھا

 من باب من أبواب المسجد  فإنھ قد خرج عن المسجد، ویشترط لصحة الطواف أن یكون داخل المسجد، ومن خرج- إنھ لیس من المسجد
َوطھِّْر بْیتي للطائفین : أثناء الطواف ودخل من باب آخر فقد بطل شوطھ، وذلك ألن هللا تعالى یقول َ َ َِ ِ ِ َِّ ، فدل على أن الطواف ال ]26:الحج[َ

ذا رجع من المكان الذي خرج لو خرج إلى جھة المسعى فھذا یؤثر، وال یصح ذلك الشوط إال إ: ًیصح إال داخل مسجد البیت، وبناء على ذلك
  .منھ، وأتم طوافھ، فحینئٍذ یجزیھ، وهللا تعالى أعلم

 
 
 
 

 إجزاء السعي والطواف عن المطوف بھ والمطوف
 
 

من یدفع الكرسي المتحرك في الطواف والسعي ھل یجزئ الطواف عمن یجلس على الكرسي، أو عمن یدفع الكرسي، أو عن : السؤال
ًیجزئ عن االثنین؛ ألن الطواف من القاعد على الكرسي وقع تاما كامال، وقد طائف المطوف على قدمیھ؛ : هللا؟ الجوابًاالثنین سویا، أثابكم  ً

ألن العربة ھي التي استغرقت مكان الطواف فكانت كرجلي البعیر ویدیھ؛ ألن النبي صلى هللا علیھ وسلم طاف طواف اإلفاضة على بعیره 
ح، وھذه المسألة غیر مسألة حمل الصبي؛ ألنھ إذا حمل الصبي أو حمل غیره، فكالھما على قدمیھ، وال لما ركبھ الناس كما في الصحی

یجزئ طواف القدمین إال عن شخص واحد ال عن شخصین، ومن ھنا إذا كان على عربتھ أو دابة فإنھ یجزیھ حتى ولو لم یقده أحد، وكما لو 
  .ویصح طوافھ، وهللا تعالى أعلمكانت تتحرك بالكھرباء ونحو ذلك، فإنھا تجزیھ 

 
 
 
 

 نفقة الخدم والسائقین وحقوقھم
 
 

لیس : ھل الخدم والسائقون والخادمات لھم من النفقة والحقوق مثل ما لألرقاء، وبماذا یوصى في التعامل معھم، أثابكم هللا؟ الجواب: السؤال
بت لھم ما یثبت لملك الیمین، ملك الیمین لھ حقھ، والخادم حقھ یندرج تحت للخدم حقوق األرقاء؛ ألنھم لیسوا بملك الیمین، فھم أحرار وال یث

الخدم یوصى بتقوى هللا عز وجل فیھ، وأول . أصل یسمى بحق األجیر، ھذه إجارة وھذه ملك یمین، ھذا باب لھ أحكامھ، وھذا باب لھ أحكامھ
طاعة هللا عز وجل، وأن ال یفكر في مصلحتھ ومصلحة أھلھ وولده قبل ما یفكر فیھ المسئول عنھم أن یكفھم عما حرم هللا، وأن یحملھم على 

أن یفكر في ھذا األمر، ولیعلم أنھ ابتالء من هللا سبحانھ وتعالى، وأنھا عورة من عورات المسلمین وضعت أمانة في رقبتھ، فإذا اتقى هللا عز 
وإن ضیق فا محاسبھ وسائلھ، خاصة إذا كانت خادمة، فأمرھا . ھاوجل فیھا فقد نجح وأفلح وصلح لھ أمره، وبارك هللا لھ فیما یكون من

عظیم، فیرى أنھا كواحدة من بناتھ أو أخواتھ، وأنھا عرض من أعراض المسلمین، وأن كونھا أجیرة ال یسقط حقھا خاصة إذا كانت مسلمة؛ 
شر، وإذا فتحت علیھا أبواب الشر قفلھا عنھا كما یقفلھا عن فعلیھ أن یتقي هللا عز وجل فیھا، وأن یحفظھا ویصونھا، وال یفتح لھا أبواب ال

عرضھ؛ ألن المسلم مؤتمن على عرض أخیھ المسلم، فما بالك إذا كانت أجیرة عنده؛ فإن نصوص الكتاب والسنة عن رسول هللا صلى هللا 
 حق هللا عز وجل، بأن تتفقد الخدم في الصلوات :ًفالواجب أوال! علیھ وسلم توصي بالجار، فما بالك باألجیر الذي ھو تحت كفالة اإلنسان

الخمس، وأمرھم بھا ومتابعتھم في ذلك ومراقبتھم؛ ألنھم إذا صلوا استقامت لھم أمور دینھم ودنیاھم وآخرتھم، وإذا لم یكونوا مصلین محقت 
فیتفقدھم في الصالة، وفي أخالقیاتھم ومحافظتھم . ًالبركة، فما من إنسان ال یصلي إال كان شؤما على من كان معھ، نسأل هللا السالمة والعافیة

على أمور دینھم، فیأمرھم بما أمر هللا، وینھاھم عما نھى هللا عز وجل عنھ، بعد ھذا یفكر في مصالحھ الدنیویة، ویحدد ماذا لھم وماذا علیھم، 
ویحفظوا ألسنتھم عن أذیتھا وسبھا ..  عز وجل في الخادمةفإذا وجد أنھم یحملون ما ال یطیقون، فإنھ یوصي زوجتھ وبناتھ وأھلھ أن یتقوا هللا

وشتمھا، ویذكرھم بأنھا غائبة عن أھلھا، وأنھا غریبة عندھم كالضیف، فیحرص الناس على اإلحسان إلیھا، فإنك إن رحمتھا رحمك هللا كما 
ضطرتھا األمور والظروف أن تتغرب، فیحرص كل رحمتھا، فالراحمون یرحمھم هللا ارحموا عزیز قوم قد ذل، فقد تكون عزیزة في أھلھا فا

الحرص على أن یھیئ لھا بین أھلھ وولده من یحفظ حقھا، وأھم شيء الرحمة؛ فإن الرحمة إذا سكنت في القلوب أصلح هللا بھا القوالب، ومن 
من األوالد ما  إن لي عشرة:  علیھ وسلمَكان قاسي القلب فھو بعید عن هللا عز وجل، ال یرحم وال ُیرحم، ولما قال األقرع للنبي صلى هللا

ًوعلیھ أیضا أن یتقي . ، فاإلنسان ینبغي أن یحرص على سكون الرحمة في قلبھ)أو أملك أن نزع هللا الرحمة من قلبك: (ًقبلت أحدا منھم قال
ظلم تأخیر الرواتب عن العمال هللا عز وجل في الحقوق في األجرة، یعطیھا أجرتھا عند نھایة العمل، وال یؤخر الراتب، ومن أعظم ال

والمستخدمین؛ ألنھم في أمس الحاجة إلى ھذه الرواتب، وقد یحتاجھا لعالج مریض، أو لسداد دیون، وقد یأتي بعضھم تحت وطأة الدیون، 
ان ویستشعرھا ویتقي ًوھو أحوج ما یكون إلى أن یفك أسره منھا، وقد یكون بیتھ ومتاعھ مرھونا في بلده؛ ھذا كلھ ینبغي أن یحس بھا اإلنس
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وھذا حقھ وھذه أجرتھ، وإذا جاءه یعطیھ األجرة فال یعنتھ وال یؤذیھ، ال تعطیھ األجرة بطریقة یذل بھا، وال تحیلھ على مكان . هللا عز وجل
 أجور الناس یذھب یأخذ منھ راتبھ أو أجرتھ، ألنھ لیس من حقك ھذا، فیذھب في الشمس والحر لیقف مع الناس، وھذا لیس من حق أحد في

وحقوقھم؛ ألن األجیر یعطى أجره، فكما أنھ وفى لك في عملك وأعطاك عملك فعلیك أن تعطیھ أجرة عملھ، وتتقي هللا عز وجل، وھذه من 
ًكذلك أیضا من حقھ عدم تعریضھ للخطر والضرر كما تقدم معنا في ملك الیمین، فاألعمال التي فیھا خطورة علیھ في . ًحقوق العامل مطلقا

ًكذلك أیضا یحفظ السائقین من مواضع الفتن والریب، ویحجبھم عنھا إذا نزلوا في . ًنفسھ وبدنھ یحفظھم منھا سواء كان خادما أو خادمة
. ًأماكن تكثر فیھا الفتن، ویختار أوقاتا لیس فیھا فتن، یتقي هللا عز وجل فیھم ویرحم غربتھم، ویحرص كل الحرص على اإلحسان إلیھم

القبول للمحسنین والتجاوز عن المسيء، فإذا أخطأ في كلمة فقد تكون ھذه كلمة خرجت من لسانھ دون أن : صى بھ في حقھمكذلك مما یو
ًیشعر، فالعامل حینما یكون سائقا قد یسوق ویرھق إلى ساعات متأخرة من اللیل، وھذه زائدة على االتفاق بینھ وبین األجیر، ومقاطع الحقوق 

ًعقد الذي بینك وبینھ ووفھ لھ كامال، وإال كان خصما لك أمام هللا عز وجل، فخیر لك أن تلقى هللا خفیف الحمل خفیف عند الشروط، فانظر ال ً
ّوكم من إنسان یمسي ویصبح وھو في كرب وھم وبالء وغم في نفسھ، ألنھ قد ظلم غیره وھو ال یدري، فإن المظلوم إذا رفع كفھ . الظھر

، وهللا تعالى یقولعلى من ظلمھ فإنھ یؤذنھ بدما ، وأجمع العلماء على أن دعوة )وعزتي وجاللي ألنصرنك ولو بعد حین: (ر والعیاذ با
، فلیتق هللا اإلنسان ولیعلم )وعزتي وجاللي ألنصرنك ولو بعد حین: (ًالمظلوم تستجاب على من ظلمھ ولو كان المظلوم كافرا؛ ألن هللا یقول

ًأن ھناك عقدا واتفاقا؛ إذا كان  االتفاق أن یعمل إلى المغرب فإنھ ینتھي عملھ عند أذان المغرب، فما زاد فإنھ یخیر ھل یرید أن یعمل أو ال، ً
كذلك إذا كان یراد ألعمال معینة ینجزھا، فإذا أنجز ھذه األعمال، فمن حقھ أن یستوفي . كم یرید؟ ثم تعطیھ أجرتھ: وإذا كان یعمل فتسألھ

وكذلك على األجیر أن . رب المال ورب العمل لھ حق، فكذلك علیھ حق لألجیر ى هللا عز وجل، وكما أنحقھ، وجماع الخیر كلھ في تقو
ًیتقي هللا في حقوق أصحاب األعمال، وأن یتقي هللا عز وجل في أداء العمل بالنصیحة والشعور بأن مالھ كمالھ، وحینما یكون خادما في 

ھذه األسرار أمانة في عنقك، ویعلمھ أن : ة أمام هللا عز وجل، واإلنسان یعلم خادمھ ھذا، ویقولالبیت؛ فلیعلم أن أسرار البیت أمانة ومسئولی
فضیحة سر المسلم تؤذي العبد بفضیحة هللا عز وجل، فقد تأتي الخادمة وتجلس مع خادمة ثانیة تحكي لھا جمیع ما تراه في البیت، وھذه 

عندنا بعض الناس یفعل كذا، فیفھم من كالمھ أنھ : سلم أن یھتك ستر أخیھ المسلم، ولو قالأمانة ومسئولیة أمام هللا عز وجل، فال یجوز للم
ومثل ھذا . یقصد ھؤالء حتى ولو لم یذكرھم، ما دام أنھ معلوم أنھ ال یعمل إال عند ھؤالء؛ فطبیعة الحال تظھر أنھ یقصد من یعمل عندھم

وهللا فالن یكره : فشیھا، وھناك أسرار لزوجتھ وولده من خصومات ونزاعات، فال یقولأسرار التجارة، فھناك أسرار للعمل في التجارة ال ی
ومن حقوق أصحاب األعمال على العمال أن یتقوا هللا . ولده، فالن یضرب ولده، فالن یفعل مع أوالده وھم یفعلون، ھذه أسرار ینبغي حفظھا

المسلم مأمور بالستر على أخیھ المسلم؛ ألنھ مع أخیھ المسلم كالجسد الواحد؛ عز وجل ویحفظوا ألسنتھم، وأن ال یفشوا ھذه األسرار؛ ألن 
ًیحب لھ ما یحبھ لنفسھ، ویكره لھ ما یكره لنفسھ، ومن ستر مسلما ستره هللا في الدنیا واآلخرة؛ ولذلك ینبغي على العمال أن یتقوا هللا عز 

لخیانة أن یتقن العمل حال وجود صاحب العمل، فإذا غاب عنھ تساھل في كذلك من ا. وجل في حقوق أصحاب األعمال، وأن یؤدوھا كاملة
أداء العمل ولم یبال بعملھ؛ فإن هللا رقیب وحسیب وشھید، ومراقبة هللا لك أعظم من مراقبة المخلوق لك، وإذا نصحت في غیبتھ سخر هللا لك 

نسأل هللا . في تقوى هللا عز وجل حسانھ، وجماع الخیر كلھمن ینصح لك في غیبتك كما نصحت للناس، وهللا جل وعال یجزي المحسن بإ
وآخر دعوانا أن الحمد  رب العالمین، وصلى هللا وسلم وبارك . العظیم رب العرش الكریم أن یسلمنا، وأن یتوب علینا، وأن یتجاوز عنا

  .على نبینا محمد وعلى آلھ وصحبھ أجمعین
 
 
 
 

 [5[ب والممالیك  باب نفقة األقار-شرح زاد المستقنع 
إن رحمة اإلسالم قد شملت حتى البھائم، ونفقة الحیوانات لیست من المسائل االختیاریة، أو التي یكون فیھا فضل للمنفق، بل ھي من اللوازم، 

ما ال تطیقھ أو تعجز فیلزم صاحب البھائم القیام بكل ما یتبع ملكیتھ لھا من نفقة وأكل وشرب ورعایة لھا بما یصلحھا وإال باعھا وال یحملھا 
 .عنھ

 أحكام نفقة البھائم ورعایتھا
 
 

بسم هللا الرحمن الرحیم الحمد  رب العالمین، والصالة والسالم األتمان األكمالن على خیر خلق هللا أجمعین، وعلى آلھ وصحبھ ومن سار 
شرع ]: وعلیھ علف بھائمھ، وسقیھا، وما یصلحھا: فصل: [فیقول المصنف رحمھ هللا تعالى: أما بعد. على سبیلھ ونھجھ إلى یوم الدین

: المصنف رحمھ هللا في ھذا الفصل في بیان األحكام المتعلقة بالنفقة على الدواب، وقد تقدم معنا في أول الباب أن النفقة لھا ثالثة أسباب
لزوجة فیما یتعلق بسببیة النكاح، ثم النفقة على األقارب فیما ّوبینا النفقة على ا. ِالملك: والثالث. النسب والقرابة: والثاني. النكاح: السبب األول

یتعلق بملك : والجانب الثاني. یتعلق بملك الیمین بالنسبة لآلدمیین: الجانب األول: ّیتعلق بسببیة النسب، ثم بینا أن سبب الملك یشمل جانبین
وفي . مملوك من األرقاء واآلدمیین، وإما أن یكون من الحیوانات والبھائمإما أن یكون ال: فاإلنسان إذا ملك ذوات األرواح. الحیوانات والبھائم

الفصل السابق تحدث المصنف رحمھ هللا عن أحكام النفقات بالنسبة لآلدمیین، وھذا الفصل سیتحدث المصنف رحمھ هللا فیھ عن النفقة على 
ًفضلھ على كثیر ممن خلق تفضیال، فابتدأ بالنفقة على اإلنسان قبل بیان ّفقدم النفقة على اآلدمیین؛ لشرف اآلدمي، وألن هللا كرمھ و. البھائم

ّوالنفقة على الحیوان حق من حقوق الحیوان، وقد بینا أن الشریعة اإلسالمیة ھي وحدھا التي كفلت حقوق المخلوقین، وأعطت . نفقة الحیوان
لفاصلین، وھذا یدل على كمال ھذه الشریعة اإلسالمیة، ویدل داللة كل ذي حق حقھ بعدل من هللا سبحانھ وتعالى الذي یقص الحق وھو خیر ا
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ًواضحة على أن المسلمین لیسوا بحاجة إلى أن ینعق أعداؤھم بالحقوق فیعلموھم شیئا یجھلونھ، بل إن الحقوق مقررة عندھم منذ فجر 
الصالة وما ملكت : (ویذكر بھا، فكان آخر ما أوصى بھفھذا رسول األمة صلى هللا علیھ وسلم وھو في سیاق الموت یأمر بالحقوق، . اإلسالم
على كل حق من ) الصالة: (اتقوا هللا في الصالة فھي حق هللا، واتقوا هللا فیما ملكت أیمانكم، وھذا حق المخلوق، فنبھ بقولھ: ، أي) أیمانكم

  .ن من اآلدمیین، أو من غیر اآلدمیینعلى كل حق من حقوق المخلوق، سواء كا) وما ملكت أیمانكم: (حقوق هللا، ونبھ بقولھ
 

 علف البھائم
 
 

على : أي]. وعلیھ علف بھائمھ: [قال رحمھ هللا. یدل على أنھ قسیم لما قبلھ، وھذا مبني على أنھ متعلق بالنفقات) فصل: (وقولھ رحمھ هللا
والمراد . ح، فھي من العجماوات مما ال یعرف كالمھألن كالمھا مبھم غیر واض: جمع بھیمة، قیل :المسلم أن یقوم بعلف البھائم، والبھائم

أن : الحالة األولى: والبھیمة لھا حالتان). علف: (یجب على المسلم أن ینفق على كل بھیمة یملكھا بإطعامھا، وھذا ما عبر عنھ بقولھ): علیھ(بـ
أن تكون محتاجة إلى العلف، : الحالة الثانیة. ادیةتكون راعیة وسائمة، فیمكنھ أن یطعمھا عن طریق الرعي والسوم، كما یحدث ھذا في الب

وقد یكون ھناك قسم ثالث یجمع بین األمرین، لكن إذا كانت البھیمة یمكن أن . بأن یشتري لھا العلف، أو یحش لھا الحشیش ویأتي بھ إلیھا
علف، إما أن یطعمھا إذا كانت محبوسة، وإما ّترعى ویوجد الرعي فیخرجھا إلى المرعى، فیجب على المسلم أن یمكن البھیمة من حقھا في ال

واألصل في وجوب النفقة على . أن یرسلھا لكي ترعى إذا وجد الحشیش والمرعى الذي یمكن عن طریقھ أن تتحصل على طعامھا وعلفھا
تھا؛ ال ھي أطعمتھا، وال دخلت امرأة النار في ھرة حبس: (أن رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم قال: حدیث أبي ھریرة في الصحیح: البھیمة

أرسلھا حتى : ، فدل ھذا الحدیث على أن من حبس البھیمة فإنھ یجب علیھ أن یطعمھا، أو نقول لھ) ھي تركتھا تأكل من خشاش األرض
 أن یقوم فقد أجمع األئمة على أن من ملك البھیمة یجب علیھ. تصیب الطعام، وھذا محل إجماع بین العلماء رحمھم هللا لظاھر ھذا الحدیث

ًعلى علفھا، سواء قام بذلك مباشرة، أو أقام من یقوم بعلفھا كالعامل واألجیر، فإذا وكل أحدا بالقیام على علفھا، فعلیھ أن یتقي هللا، وأن یعلم 
ذ یضیع البھیمة، ویقصر في ًأن ھذا الحق ال تبرأ ذمتھ فیھ إال إذا أقام علیھ األمین الذي یوثق بھ، ألنھ ربما أقام شخصا ال یوثق بأمانتھ، وحینئ

ًحقوقھا في اإلطعام، فإن العامل إذا لم یكن أمینا، ولم یتق هللا عز وجل في البھیمة؛ ربما لم یجد الطعام والعلف، أو وجد مشقة إذا حش 
لیة فیعذبھا، فحینئذ یكون الحشیش أو جزه لھا، فربما عدل إلى طعام ال یقوم بھ حالھا، وقد یطعمھا بعض الطعام ال كلھ، وقد یبخل عنھا بالك

فالواجب على المسلم أن یقوم على علف بھائمھ، وإذا أعلفھا ینبغي علیھ أن یتقي هللا في ھذا العلف، . ًمن أقامھ شریكا لھ في اإلثم والعیاذ با
ًبھیمة، فإذا كان علفا مضرا فإذا أراد أن یطعمھا ینبغي أن یكون ھذا العلف مما یتحقق بھ سد حاجة البھیمة، ویكون مما ترغب فیھ ال ً

والذي . أي علیھ أن یطعم البھائم): علیھ علف بھائمھ: (فقولھ. ًبصحتھا، أو قلیال ال یقوم بھا، فإن ھذا من تضییع الحیوان، وال یجوز لھ ذلك
. راد الحد الذي تحصل بھ الكفایةأنھ إذا أرسل البھیمة لترعى، فلیس بواجب علیھ أن یتركھا حتى ترعى غایة الرعي، إنما الم: قرره العلماء

  .وھذا یختلف من بھیمة إلى أخرى
 
 
 
 

 سقي البھائم
 
 

یجب علیھ أن یسقي بھیمتھ كما أنھ یجب علیھ أن یطعمھا، وسقي الماء تختلف فیھ البھائم؛ فمن البھائم من : أي]. وسقیھا: [قال رحمھ هللا
ًاعي ھذا األمد، فیختار أوال الزمان لسقیھا، ویمكنھا من أن تشرب، ویكون ھذا یصبر عن الماء كاإلبل، ولكن لھا مورد وأمد معین، فیر

ٍالشراب الذي تشربھ أو المورد الذي ترده موردا صالحا؛ بحیث ال یھمل البھیمة فیضع ماءھا في أوان قذرة، أو یسقیھا من الماء القذر، أو  ً ً
وھذا كلھ مبني على األصل؛ ألنھ إذا قصر .  یراعیھ في طعامھا وشرابھاالماء الذي یكون فیھ ضرر على صحتھا، كل ھذا واجب علیھ أن
لما ذكر المصنف أن علیھ سقي بھائمھ، ]. وما یصلحھا: [قال رحمھ هللا. فإنھ یحاسب، فإما أن یطعمھا ویسقیھا بالمعروف، وإما أن یرسلھا

فلو أنھ مر على بھیمة ووجدھا :  الغیر، لكن ھذا فیھ تفصیلدل على أنھ ال یجب علیھ سقي بھائم الغیر، وال یجب علیھ أن یطعم بھیمة
فقد صح عن النبي صلى هللا علیھ وسلم في حدیث . محتاجة للطعام أو للشراب؛ فإنھ یحسن إلیھا؛ فیسقیھا ویطعمھا، وھذا من أعظم المعروف

 فسقتھ؛ فشكر -خفھا: یعني-ر، فنزلت فمألت موقھامرت بغي من بغایا بني إسرائیل على كلب یطوف ببئ(أبي ھریرة رضي هللا عنھ أنھ قال 
یعني أن الكلب سأل هللا أن یشكرھا ألنھ ال یستطیع أن یشكرھا، وسأل هللا جل وعال المالك لكل شيء، ورب كل شيء، والمطلع ): هللا لھ

ن من ملك الملوك، وجبار السماوات على كل شيء، فھو بھیمة ال یستطیع أن یعبر عن شكره لذلك المعروف فسأل هللا أن یشكرھا، فما كا
ُواألرض الرحیم الذي یرحم من یرحم؛ إال إن غفر لھا ذنوبھا، فجعل شربة ماء سببا في رحمتھ لھا، فغفرت بھا ذنوب عمرھا وفي الروایة . ً

ھا إلى البئر، وتكبدھا مشقة سقیھ أن هللا أعظم منھا ھذا المعروف، وھو سقي ھذه البھیمة في ھذا المكان، ونزول: أي) شكر هللا لھا: (الثانیة
: ولذلك قال صلى هللا علیھ وسلم. رحمة منھا بھذه البھیمة، فما كان من هللا إال أن رحمھا، ألن هللا یرحم خلقھ، ویرحم من یرحم خلقھ

: لیھ الصالة والسالموقال ع). ارحموا من في األرض یرحمكم من في السماء: (وقال علیھ الصالة والسالم). الراحمون یرحمھم الرحمن(
أنھ یسقي بھائم الغیر ویحسن إلیھا كما یحسن إلى بھائمھ، لكن : ، ومفھومھ أن من یرحم ُیرحم، ففي ھذا الحدیث الجلیل)من ال یرحم ال یرحم(

  .أن بھائمھ على سبیل الوجوب واللزوم، وبھائم غیره على سبیل الندب واالستحباب:الفرق
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 قدر طاقتھاحق البھائم في تحمیلھا 
 
 

: وعلیھ أن ال یحمل بھائمھ ما تعجز عنھ، فال یكلف البھیمة ما ال تطیق، والمراد بھذا: أي]. وأن ال یحملھا ما تعجز عنھ: [قال رحمھ هللا
ھما محرم وكال. تعذیبھ عند موتھ: القسم الثاني. ًتعذیبھ حیا: القسم األول: النھي عن تعذیب الحیوان، وتعذیب الحیوان یكون على قسمین

ًبإجماع العلماء رحمھم هللا، وقد نھى رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم عن تعذیب الحیوان، ونھى أن یتخذ الحیوان غرضا؛ مثل أن یتخذ 
 ولذلك. ًالعصفور أو الطائر ھدفا یرمیھ بالسالح ویتدرب علیھ، أو یصیده من غیر حاجة، فال یجوز أن یعذب الحیوان بحیاتھ وال بعد موتھ

إن هللا كتب اإلحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، ولیحد : (صح عنھ علیھ الصالة والسالم أنھ قال
ما فبین علیھ الصالة والسالم أن ھذا من اإلحسان، وأجمع العلماء على أنھ ال یجوز أن یعذب الحیوان بتحمیلھ ). أحدكم شفرتھ، ولیرح ذبیحتھ

فلو كانت عنده بھیمة وأراد أن یحمل علیھا المتاع؛ نظر إلى طاقتھا في حمل المتاع، وال یجعل علیھا من المتاع فوق طاقتھا، وإنما . ال یطیق
مدة التي ًیحملھا قدر طاقتھا، كذلك أیضا لو أراد أن یسقي على البھیمة، فإنھ إذا أراد أن ال یتلفھا في السقي وإدارة السواني؛ احتسب لھا ال

  .تطیق فیھا اإلدارة، ولم یحملھا فوق طاقتھا وما تعجز عنھ
 
 
 
 

 حق البھیمة في إرضاع ولدھا
 
 

وال یجوز لھ أن یحلب من لبن البھیمة ما یضر بولدھا؛ ألن النبي صلى هللا علیھ : أي]. وال یحلب من لبنھا ما یضر ولدھا: [قال رحمھ هللا
، وھو حدیث أجمع العلماء على صحة متنھ، وھناك خالف في سنده، لكن من أھل العلم ) وال ضرارال ضرر: (وسلم نھى عن الضرر؛ فقال

فال یجوز أن یحلب لبنھا إذا كان ولدھا یحتاج ھذا اللبن، والسبب في . الضرر یزال: من حسنھ، وھو قاعدة عند أھل العلم مجمع علیھا، وھي
عن شرب لبن غیر أمھ، وھذا یحدث في بعض الحیوانات؛ وحینئذ لو شرب اإلنسان ھذا اللبن ھذا أنھ إذا حلب لبن البھیمة ربما امتنع الولد 

أضر بالحیوان، ولربما أزھق روحھ ومات الولد أو ساءت صحتھ، فحینئذ تقدم مصلحة ولد البھیمة على مصلحة الشارب وھو المالك، ونص 
  . أن یحلبھا متى احتاج ولدھا إلى ذلك اللبنعلى أنھ ال یجوز لمالك البیھمة: العلماء على اختالف مذاھبھم

 
 
 
 

 ما یلزم بھ المالك العاجز عن نفقة بھائمھ
 
 

، وھذه مسألة )أجبر على بیعھا(المالك عن نفقة بھیمتھ، ) إن عجز: (یقول رحمھ هللا]. فإن عجز عن نفقتھا أجبر على بیعھا: [قال رحمھ هللا
ًسانا ملك بھائم ثم افتقر ولم یستطع أن یشتري طعامھا، ھل یجبر على بیعھا، أو ال یجبر؟ جمھور لو أن إن: خالفیة بین العلماء رحمھم هللا

إلى أنھ : وذھب اإلمام أبو حنیفة رحمھ هللا وأصحابھ. المالكیة والشافعیة والحنابلة رحمة هللا علیھم على أن القاضي یجبره على بیعھا: العلماء
أن : أن اإلمام أبا حنیفة نظر إلى مسلك قضائي، ووجھھ: ھیمة على بیع البھیمة؛ والسبب في ھذالیس من حق القاضي أن یجبر صاحب الب

الدعاوى ال تكون في القضاء إال وجد الطرفان المتنازعان، وسأل صاحب الحق حقھ، وصاحب الحق ھنا بھیمة، ولیس ھناك مسلك قضائي 
ًیقیم البھیمة خصما قضائیا لمالكھا، صحیح لو كانت الب ًھیمة إنسانا◌، واإلنسان ھذا طالب بحقھ، صح قضاء أن تجرى الخصومة، وتكون ً ً َ

إن القاضي : ال یصح أن یقال: خصومة شرعیة، لكن البھیمة لم ترفع الدعوى ولم تدع ولم تشتك بسیدھا ومالكھا، فاإلمام أبو حنیفة یقول
یأمره بالعدل وباإلحسان، ویحثھ على إطعامھا أو بیعھا، لكن ال : ھ، لكن یقولیحكم على المسلم ببیع مالھ، فالمال ملك لھ، وحینئٍذ ال یلزم ببیع

، وھذه بھیمة وال ولي لھا، وھي ال ) السلطان ولي من ال ولي لھ: (وذھب الجمھور إلى غیر ذلك؛ ألن النبي صلى هللا علیھ وسلم قال. یلزمھ
فمسلك الجمھور أعدل، وأقیس، وأقعد . منصب كالناظر في مصلحتھاتستطیع أن تسأل حقھا، فولي األمر ولي لمثل ھذه األمور، فھو 

إذا كانت عنده بھائم كثیرة : نجبر صاحب البھائم على بیعھا، لكن ھذا فیھ تفصیل: ًوبناء على ذلك. لألصول، وھم إن شاء هللا أولى بالصواب
: عنده بھیمتان؛ فال نقول لھ فلو كانت. شراء الطعام للعدد الباقيفال نجبره على بیعھا جمیعھا، بل نجبره على بیع العدد الذي یمكن من خاللھ 

فال یجبر على بیع الجمیع، إنما یجبر . بع واحدة، وأنفق على الثانیة من نفقة ھذه الواحدة: یجب علیك بیع البھیمتین إذا لم یطعمھا، بل نقول
أن األصل بقاء الید، وأن : وھذا مبني على أصل شرعي. اء البعضعلى بیع البعض إذا كان البھائم فیھا عدد كثیر یمكن بیع بعضھا وإبق



 2478 

وھذه القضیة ھي التي أثنى هللا فیھا على حكم سلیمان علیھ السالم وجعلھ أفضل من . القضاء ال یتدخل بنزع الید والملك إال عند الضرورة
 الزرع وصاحب الغنم إلى داود علیھ السالم، فنظر رجل غفل عن غنمھ، فأكلت الغنم زرع غیره، فاختصم صاحب: حكم داود علیھ السالم

أن صاحب المزرعة یملك الغنم، وحینئذ أخلى : داود ووجد أن قیمة الطعام الذي أكلتھ البھیمة تعادل قیمة الغنم، فحكم وقضى علیھ السالم
احب الغنم أن یأخذ األرض یزرعھا، لو كان األمر إلي لحكمت بغیر ھذا؛ لحكمت على ص: صاحب الملك عن ملكھ، فلما خرج قال سلیمان

َففھْمناھا : فقال هللا تعالى. فیعیدھا كما كانت، وأن یأخذ صاحب األرض غنم الرجل فیشرب من حلیبھا، وینتفع بھا حتى یعود إلیھ زرعھ َ َ ََّ
َُسلْیمان  َ  ید الملك، ولم یحكم بانتقال الملكیة؛ فأثنى هللا على حكم سلیمان وفضلھ على حكم داود، والسبب في ھذا أنھ أبقى]. 79:األنبیاء[َ

ألن القاعدة . بأنھ یجب علیھ بیع جمیع الغنم أو البقر أو اإلبل، بل تبقى ید الملكیة، ویبیع بقدر الحاجة فقط: فراعى األصل، ومن ھنا ال نقول
فاق، ونوجب علیھ البیع بقدر ذلك، وال یلزم ما أبیح ألجل الحاجة یقدر بقدرھا، فنحن مضطرون لإلنفاق على البھائم، فنقدر قدر اإلن: تقول

یبیع بعض الغنم، فإن كان الغنم كلھ بحالة واحدة جیدة أو ردیئة فال إشكال، لكن إذا كان بعضھ أجود من بعض، فإن القاضي : ببیع، وإذا قلنا
]. إجارتھا أجبر على بیعھا، أو: [قال رحمھ هللا. ال یجبره على بیع الجید، وإنما یجبره على بیع الرديء؛ ألنھ یتضرر بیع الجید كما ال یخفى

لیس : إذا قال]. أو ذبحھا إن أكلت: [قال رحمھ هللا. بعھا أو أجرھا؛ ألنھ إذا أجرھا أمكنھ أن یأخذ األجرة، وینفق علیھا ویطعمھا:نقول لھ
یؤمر بذبحھا؛ ألن : لم یمكن إجارتھا وال بیعھا، قالفي ھذه الحالة إذا . بعھا، ففصلنا بنفس التفصیل الذي تقدم: ھناك من یستأجرھا، قلنا لھ

. ًالحیوان في ھذه الحالة سیموت ویھلك؛ ألنھ إذا لم یجد طعاما فإنھ سیھلك ال محالة، وحینما یھلك بالذكاء أفضل من أن یھلك حتف نفسھ
فیھا عاھة وتعذبت بھذه العاھة، وذكاھا من إذا مرضت البھیمة، وتعذبت بمرضھا، أو وجدت بھیمة : وھذه المسألة بنیت علیھا مسألة وھي

منع منھ طائفة من أئمة العلم رحمة هللا : فقتل الرحمة. أجل أن ال یأكلھا ولكن من أجل أن یریحھا بالموت، وھذا ما یسمى بقتل الرحمة
 وأما قتلھا وإزھاق روحھا لغیر األكل هللا أرحم بخلقھ، ونحن لسنا مسئولین عن ھذه البھائم، إنما نحن مسئولون عما نملك،: علیھم، وقالوا

. ًفمنھي عنھ شرعا، فكونھا فیھا عاھة، فا خلقھا على ھذه العاھة، فال یتدخل مخلوق في أمر هللا عز وجل، وھو أعلم سبحانھ وتعالى بخلقھ
لذكاء تمكن من االنتفاع بھا، وكان تركھا ال یجوز أن یذكیھا وأن یقتلھا إذا رآھا تتعذب، ولكن في الحقیقة إذا كانت حالة ا: وقال بعض العلماء

أن امرأة كانت ترعى غنمھا بسلع، وسلع كان خارج بناء : یمكن من االنتفاع، قدمت الذكاة، والدلیل على ذلك كما ثبت في الحدیث الصحیح
 وكان سلع إلى إلى الثمانین ھجریة خارج ًالمدینة قدیما، وإال فھو داخل حدودھا، وكان سلع أشبھ بالمرعى ألھل المدینة ألنھ خارج العمران،

ًسور المدینة، مع أنھ ال یفصلھ عن المسجد بعض األحیان إال میال واحدا، فمع ھذا كانت ترعى في ھذا الموضع، فھجم الذئب على غنمھا،  ً
ًحجرا، وذكت الشاة، فلما ذكت وأخذ شاة وبقر بطنھا، فاستغاثت المرأة، ففر الذئب، وأخذت الشاة تخرج أمعاؤھا، فقامت المرأة وكسرت 

وھذا الحدیث العجیب مع أنھ واقعة عجیبة، إال أن فیھ من دقائق . سئل النبي علیھ الصالة والسالم عن ھذه البھیمة؛ فأجاز أكلھا وأحلھا الشاة
. ة موت الدماغ الموجودة اآلنأن ھذا الحدیث فرعوا علیھ قاعدة فرعت علیھا مسأل: منھا. ونفائس األحكام الكثیر، بل ھو من غرر األحكام

. أن المرأة قتلت البھیمة وذكتھا، ألنھا لو تركتھا ستموت حتف نفسھا فتصبح میتة، فال ینتفع بھا: ھذا الحدیث أخذوا منھ مسألتنا ھذه وھي
 تقتل البھیمة وال تؤكل، وھنا أن: وفرق بعض العلماء بین قتل الرحمة، وبین ھذه المسألة؛ فقتل الرحمة. وإذا ذكتھا صلحت لألكل فانتفع بھا

واألصل أن البھیمة مخلوقة لآلدمیین لالنتفاع بھا، وقتل الرحمة یخوف االنتفاع، ألنھ البھیمة یكون فیھا مرض، وال . تقتل البھیمة وتؤكل
ًیمكن االنتفاع بھا، وغالبا ما یكون المرض مضرا، أو نحو ذلك لبھیمة، لكن لو كان قتلھا للمنفعة، أن حدیثنا ھذا أخذ منھ جواز قتل ا: الشاھد. ً

دھستھا سیارة، فإذا تركت ماتت حتف نفسھا، فلم یحل أكلھا، فیأتي الشخص فیذكیھا حتى تصلح لألكل، لكن إذا ذكاھا في ھذه الحالة، : ًمثال
 المستقرة ھل ھي كالعدم أو ھي  الحیاة- ھي التي تفرع عنھا مسألة موت الدماغ- فھل القاتل الذي دھسھا؟ أو الذي ذكاھا؟ ھذه مسألة مھمة

إن حیاتھا في ھذه : ھي أن تضرب البھیمة ضربة قاتلة، وترفس وھي في آخر رمق من حیاتھا، فلو أنھا ذكیت، وقلنا: حیاة؟ الحیاة المستقرة
 ال تنفعھا الذكاة ألنھ قد إن الروح شبھ مزھقة؛ فحینئذ: الحالة حیاة مستقرة، فالذكاة صحیحة ویحل أكلھا؛ ألنھا ماتت بالذكاة، وإن قلنا

یجوز قتلھا، ومن : أنھ إذا كانت البھیمة تتعذب، وتتضرر بالمرض، وأراد ربھا أن یقتلھا، فإنھ: فوجھ دخول ھذه المسألة. استنفذت روحھا
ا ذبحھا دفع الضرر عنھا، یؤمر بذبحھا، لكن األمر بذبحھا ال یمنع من أكلھا بعد الذبح، فھي شبیھة بالحدیث الذي معنا، ألنھ إذ: ھنا قالوا

إنھ یؤمر إما ببیعھا، أو إجارتھا، أو : وحینئذ یستقیم قول المصنف رحمھ هللا. ولكن إذا تركھا ماتت حتف نفسھا، فلم تصلح لألكل وحل أكلھا،
  .ذبحھا

 
 األسئلة

 
 
 
 

 حكم خصي البھائم لتطییب اللحم
 
 

، والصالة والسالم على خیر خلق هللا، وعلى آلھ : ؟ الجوابھل خصي البھائم من أجل تطییب اللحم أمر جائز: السؤال باسم هللا، الحمد 
یجوز خصي البھائم لتطییب : فمن أھل العلم من قال: فقد اخلتف العلماء رحمھم هللا في مسألة خصي البھائم: أما بعد. وصحبھ ومن وااله

ْوسخر لكم ما في السموات وما في األْرض جمیعا منُھ : ، كما قال تعالىاللحم؛ ألنھ یقصد بھ مصلحة، والبھیمة في األصل مخلوقة لآلدمي ُِ ِ ِ ِ َّ ًِ َ ِ َ َ َ َ َ َ َ ََ ْ َ َّ
والذي . بأن النبي صلى هللا علیھ وسلم ضحى بكبشین أملحین أقرنین موجوأین: فإذا خصیت طاب لحمھا، واستدلوا: قالوا]. 13:الجاثیة[

ًكان خصاء ولیس تعذیباًیظھر أن ھناك فرقا بین اإلیجاء والخصاء، فإذا  ًمضرا، فإنھ ال بأس بھ، وأما الخصي لقطع نسلھا، واإلضرار بھا  ً
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  .وهللا تعالى أعلم. ًوتعذیبھا؛ فإنھ غیر جائز، إعماال لألصل
 
 
 
 

 حكم قتل الحشرات كالنمل وغیره
 
 

ال یجوز قتل النمل من غیر حاجة، : لجوابأشكل علي مسألة بعض الحشرات غیر الضارة؛ مثل النمل، ھل یجوز قتلھا أم ال؟ ا: السؤال
ًأن نبیا من أنبیاء هللا نزل في ظل شجرة، فنام فقرصتھ نملة، فقام فأمر برحلھ : (وثبت في الحدیث الصحیح عن النبي صلى هللا علیھ وسلم

وھذا یدل على أنھ ال یجوز قتل ).  هللا؟أبنملة واحدة أھلكت أمة تسبح: فُرحل؛ فإذا ھو بقریة من النمل، فأمر بھا فأحرقت، فأوحى هللا إلیھ
نعم یجوز قتلھا بقدر الحاجة، أو تنفیرھا من البیت، أو إخراجھا منھ، فإذا لم یمكن إال بقتلھا فإنھا تقتل إذا . الحشرات، إال إذا أضرت وآذت

َ تفسدوا في األْرض بْعَد إْصالحھا َوال: وقد قال بعض العلماء في تفسیر قولھ تعالى. ضرت باإلنسان، أو ضرت بالطعام، أو نحو ذلك َ ِِ ِ ِِ َ ُ ْ ُ
  .وهللا تعالى أعلم .ًقطع الشجر، وقتل الحیوانات من غیر حاجة، فھذا منھي عنھ، وال یجوز شرعا: قال]. 56:األعراف[
 
 
 
 

 حكم حبس الطیور للزینة
 
 

بس العصافیر والطیور إذا كان یطعمھا وال یعذبھا، یجوز ح: ما حكم حبس العصافیر ووضعھا في األقفاص من أجل الزینة؟ الجواب: السؤال
والنغیر !). ما فعل النغیر؟! یا أبا عمیر : (-وھو من حدیث أنس في السنن-كما ثبت في الحدیث الصحیح عنھ علیھ الصالة والسالم أنھ قال

لى أنھ ال بأس بحبس البھائم والطیور، لجمال صوتھ، وھذا یدل ع: یحبس لجمالھ، وقیل: تصغیر النغري؛ وھو نوع من الطیر معروف، قیل
  .بشرط أن یقوم على طعامھا وال یعذبھا

 
 
 
 

 حكم البیع في المسجد وتوابعھ
 
 

إذا كان في المسجد فال یجوز، سواء كان في آخره أو أولھ : ھل یجوز البیع في المنطقة الواقعة مؤخرة المسجد، كالمظالت؟ الجواب: السؤال
وز البیع فیھ، ومن باع فیھ فال أربح هللا صفقتھ؛ ألن المساجد ما بنیت للبیع، ولكن إذا كان خارج المسجد؛ فخارج أو أوسطھ، فالمسجد ال یج
أن یكون رحبة؛ لھ سور محیط بھ، فإذا كان لھ سور ویحفظ، وأرض موقوفة مسبلة تابعة للمسجد؛ : القسم األول: المسجد ینقسم إلى قسمین

. ة للمسجد، یجوز للمتعكف أن یخرج إلیھا، وال تجوز للحائض أن تدخل فیھا، فتسري علیھا أحكام المسجدأنھا تابع: فمذھب بعض العلماء
وآخر دعوانا أن الحمد  . وهللا تعالى أعلم. وأما إذا كانت غیر مسورة وغیر محاطة، فإنھا ال تأخذ حكم المسجد، فیجوز فیھا البیع والشراء

  .رك على نبینا محمد وعلى آلھ وصحبھ أجمعینرب العالمین، وصلى هللا وسلم وبا
 
 
 
 
 

 [6[ باب نفقة األقارب والممالیك -شرح زاد المستقنع 
ما زالت رحمات هللا تتوالى على عباده حتى شملت البھائم، ومن رحمتھ جل وعال بھذه البھائم أن ألزم مالكھا بتبعات الملكیة من أكلھا 

صیالت وضوابط لما یجب على المالك من حقوق الحیوان المملوك، حتى ذكروا ضوابط ومقادیر وشربھا ورعایتھا، وقد ذكر الفقھاء تف
  .الحمل علیھ والسفر بھ، وما یحكم على المالك عند العجز عن أداء حقوق البھائم التي تحت یده

 نفقة البھائم وأحكام رعایتھا
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أما . سالم على أشرف األنبیاء والمرسلین، نبینا محمد وعلى آلھ وصحبھ أجمعینبسم هللا الرحمن الرحیم الحمد  رب العالمین، والصالة وال
  .[ وعلیھ علف بھائمھ وسقیھا وما یصلحھا: فصل: [ فیقول المصنف رحمھ هللا تعالى: بعد

 
 وجوب علف البھائم على المالك

 
 

لى ذلك ما صح عن رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم في قصة یجب على المسلم أن ینفق على بھائمھ، والدلیل ع: أي) وعلیھ: (یقول رحمھ هللا
ِّالمرأة التي ُعذبت في الھرة، وھذا یدل على أنھ ال یجوز للمسلم أن یحبس الحیوان، إال إذا قام على رعایتھ وطعامھ وما یحتاج إلیھ؛ ألنھ إذا 

علیھ وسلم عن تعذیب الحیوان، والعكس بالعكس، فكما أن ّحبسھ ومنعھ من الرعي ومما فیھ رفق بھ فقد عذبھ، وقد نھى النبي صلى هللا 
اإلسالم نھى عن تعذیب الحیوان فقد رغب في اإلحسان إلیھ، حتى أخبر صلى هللا علیھ وسلم في قصة المرأة الزانیة أن هللا غفر ذنوبھا 

عایتھا واإلحسان إلیھا فیما تحتاج إلیھ من طعام مشروعیة القیام على الدواب ور: ًأوال: بشربة ماء سقتھا لذلك الكلب، فدل ھذا على أمرین
وھو عكسھ، تحریم الشریعة لإلساءة واألذیة والتعذیب للحیوان والقتل لھ بدون وجھ حق، ومن ھنا قال بعض أئمة التفسیر في : ًوثانیا. وغیره

َوال تفسدوا في األْرض بْعَد إْصالحھا : قولھ تعالى َ ِ َِ ِ ِِ َ ُ ْ وعلیھ علف : [هللا قال رحمھ.  ذلك قتل الحیوان من غیر ما حاجةمن: ، قال] 56:األعراف[ُ
إما أن یكون ھناك مرعى یمكن للحیوان أن یخرج إلیھ لیرعى ویسوم فیھ، فحینئٍذ الواجب علیھ تمكین : لعلف البھائم صورتان] بھائمھ

مل عنده فقد برئت ذمتھ بھذا، ألن الحیوان من طبیعتھ الحیوان من الرعي، وفي ھذه الحالة لو أخرج الحیوان بنفسھ أو أخرجھ وكیلھ أو العا
وفطرتھ أن یأكل قدر حاجتھ، لكن اإلشكال عند العلماء إذا أخرجھ للرعي والسوم ھل یجب علیھ أن یترك البھیمة إلى أن تشبع غایة الشبع، 

خرج بالبھیمة للرعي في حدود حاجتھا، وفائدة الواجب أن ی: أم أن الواجب قدر الكفایة، ثم ما فضل بعد ذلك فھو فضل؟ قال بعض العلماء
ًأنھ لو خرج یوما وعنده ظرف ووقتھ ضیق وما استطاع أن ینتظر الحیوان حتى یصل إلى حد الشبع، فمكن الحیوان من الرعي إلى : الخالف

: أن العبرة بقدر اإلجزاء، أعني: حیحوالص. حدود الكفایة، أجزأه على القول الذي ال یشترط الكمال، ولم یخل من مسئولیة على القول الثاني
ًإما أن یكون قائما بالكفایة على أتم : الحالة األولى: إذا كانت ترعى البھیمة فال یخلو الرعي من حالتین. الذي تحصل بھ كفایة الحیوان القدر

 كما یحصل في بعض أحوال الجدب، فإذا كان ًوإما أن یكون الرعي قلیال. الوجوه، بمعنى أنھ یرتفق بھ الحیوان ویجتزئ بھ، فحینئٍذ ال إشكال
ًالرعي قلیال وجب علیھ أن یسد كفایة البھیمة من العلف، ولذلك لو كانت البھیمة تحتاج إلى رعي فرعت ثم بقي عندھا عجز في طعامھا 

یفھم منھ ) علیھ: (وقولھ. لكفایةفعلیة تأمین ھذا العجز، وھذا یختلف باختالف اإلبل والبقر والغنم، فالمقصود أنھ البد من تحصیل قدر ا
إما بسبب النكاح، أو بسبب : وقد سبق أن بینا أن النفقة تجب. الوجوب وھو محل إجماع، أعني أنھ یجب على من ملك البھیمة أن یطعمھا

ًالقرابة، أو بسبب الملك، وھي ھنا بسببیة الملك، فنظرا لكونھ مالكا للبھیمة أمر بالنفقة علیھا، وھذا من عدل  هللا سبحانھ وتعالى، فالعبد كما ً
أن ال یكون ھناك مرعى، : الحالة الثانیة. منافع البھیمة ویملك رقبتھا، فالواجب علیھ أن یؤدي حق ھذه البھیمة، وعلیھ علف بھائمھ أنھ ینال

اك طعام من الحبوب، والعلف فھناك طعام من العلف، وھن: فإذا لم یكن ھناك مرعى وجب علیھ أن یشتري للبھائم طعامھا، وحینئٍذ ینظر
ّوالحبوب فیھا الغالي والرخیص، فحینئٍذ ینظر إلى حال اإلنسان، فإذا كان غنیا قادرا فإنھ ینفق على قدر ما یحصل، فال ینتقل ببھائمھ إلى  ً ً

ًالطعام الرديء القلیل الذي یضر بھا، أو یجحف بھا، بناء على أنھ یرید سد الكفایة، خاصة إذا كان غنیا،  فقد أمر هللا عز وجل الزوج أن ً
أما لو ضاق علیھ . ّینفق على زوجتھ بقدر وسعھ، فلما وسع هللا على الغني لزمھ أن ینفق نفقة الغني ویحسن إلى بھائمھ، وال یضیق علیھا
ھا في الیوم الواحد الحال، وصعب علیھ أن یشتري العلف الغالي، فإنھ یطعمھا من العلف الذي یحصل بھ قوام بدنھا، فلو فرضنا أن علف

یختلف، فالجید منھ بعشرین والمتوسط بخمسة عشر والرديء بعشرة، فإن كان العلف الرديء ال یضر بصحتھا وال یجحف بھا، علفھا من 
عضھا العلف الرديء، وھذا قدر وسعھ وطاقتھ، فإن كان یضر بصحتھا وال یملك ھذه القیمة؛ ففیھ التفصیل الذي سنذكره، من أنھ یؤمر ببیع ب

یدل على ) علیھ: (یعود على المالك، وقولھ) علیھ: (ّوقد بین رحمھ هللا أنھ یجب علیھ ذلك، والضمیر في قولھ. والنفقة علیھا بالمعروف
  .ٌأنھ أمر على اللزوم ولیس على التخییر: اللزوم، أي

 
 
 
 

 وجوب سقي البھائم على المالك
 
 

وھذا . ًاء عزیزا، وكان الناس یستقون من اآلبار ألنفسھم ولدوابھم، وھناك آبار تردھا البھائمفي القدیم كان الم]. وسقیھا: [قال رحمھ هللا
: السقي سواء قام بھ الشخص نفسھ، أو قام بھ عاملھ، أو من یوكلھ؛ فعلیھ أن یورد البھیمة في األیام التي تحتاج فیھا إلى السقي، وذلك یختلف

وھكذا لو كانت . قدر الوقت الذي تحتاج فیھ إلى السقي، وال یجوز تأخیرھا عن الیوم الذي ترد فیھًفاإلبل أكثر صبرا من البقر والغنم، فی
محبوسة عنده في البیت، فیجب علیھ أن یتفقد طعامھا وشرابھا وأن ال یتكل على العامل، ألن البعض قد یتكل على عمالھ، وھذا ال یجوز 

ة وفترة أن ینظر في بھائمھ، وأن یتفقد ھذا القیام على حوائج البھائم، وھذا أصل واجب أن علیھ بین فتر: على سبیل اإلطالق، بل الراجح
ًعلى الموكل في كل من وكلھ، فإذا وكلت وكیال فال تتكل علیھ، بل علیك أن تباغتھ، وأن تأتي فجأة لتنظر كیفیة رعایتھ لھذا الشيء الذي  ِّ

 وقد نزلتھ منزلتك، - كما ذكرنا في باب الوكالة- مسئولیة واألمانة، فإن الوكیل عنك أمین ائتمنتھ علیھ، وال تحسب أن توكیلك لھ یخلیك من ال
فالواجب على . ًفالبد من أن یكون اختیارك لھ في محلھ، فقد یكون أمینا في حال، وقد یغتر بحسن ظنك فیھ فیھمل ویقصر، واإلنسان ضعیف
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ٌتى تسقي البھائم؟ ومتى تطعمھا؟ ومتى تقوم؟ علیھا، فإذا وجد أنھ قائم على الوجھ م: رب البھیمة أن یتفقد بھائمھ بسقیھا، ویسأل العامل
طعام البھائم وسقیھا واجب على المالك، سواء قام بھ بنفسھ أو وكل عنھ من یقوم بذلك، ولیس كل ماء : ًإذا. المعروف برئت ذمتھ وخلصت

ًالماء كدرا وفیھ القاذورات واألوساخ، أو یسقي البھیمة في أواني قذرة ال یھتم تسقاه البھیمة، ولیس كل مورد تورد علیھ البھائم؛ فإذا كان 
ثم یطعمھا . ھذه بھیمة: فالبعض ال یبالي، یقول. ٌبتنظیفھا وال یبالي بحسن القیام علیھا، فإنھ مسئول أمام هللا عز وجل عن ھذا التقصیر

ًویسقیھا في أي إناء ولو كان قذرا، فالواجب علیھ أن یتف قد األواني التي تسقى فیھا وأن یتعھد ذلك بالرعایة ألنھا أمانة، والنبي صلى هللا علیھ ٍ
َّفمن قام على البھائم في علفھا وسقیھا وتفقد ذلك فذاك، أو وكل غیره فالبد أن یذكره أنھا ) ٍكلكم راع، وكلكم مسئول عن رعیتھ: (وسلم یقول

  .ایة على أتم الوجوه وأكملھا حتى تبرأ ذمتھأمانة ومسئولیة، وأنھ یجب علیھ أن یحسن الرع
 
 
 
 

 حق البھائم في كل ما یصلحھا
 
 

أنھا في بعض األحیان قد تحتاج إلى تنظیف بدنھا بالغسل، أو إلى جز صوفھا : ومما یصلح شأن البھیمة] وما یصلحھا : [ قال رحمھ هللا
ً وأحیانا تحتاج إلى إصالح في البدن نفسھ إذا كانت مریضة أو علیلة، فعلیھ أن ًوشعرھا، وأحیانا تقلیم ألظفارھا؛ ألنھا تؤذیھا أثناء مشیھا،

ھذه بھیمة وهللا : ٍیتقي هللا عز وجل فیھا، وأن یقوم على رعایتھا؛ فإن احتاجت إلى دواء أو عالج قام على ذلك، وطلب من یعالج، ال یقول
یشمل إصالح كل ) وما یصلحھا: (وقولھ.  علیھ أن یحسن إلیھا وأن یتعاھدھایشفیھا، بل إن ھذه البھیمة نفس معذبة بالمرض والسقم، فیجب

ٍإذا كانت البھیمة في مسكن قذر وخیم یضرھا ویؤذیھا ویضر بصحتھا، فإنھ یسأل : ًشيء في الشارة والھیئة، وما یصلحھا في مسكنھا، فمثال ٍ
ویقررونھا، حتى ذكروا كیف تسكن  م من فجر التاریخ اإلسالمي یبینونھاوانظر حقوق الحیوان في اإلسالم، وفقھاء اإلسال. أمام هللا عن ذلك

ْالیْوم أكملت لكم دینكم : البھیمة، ولو نظرت في تفصیالت وكالم الفقھاء والعلماء رحمھم هللا لتعجبت، وصدق هللا ُْ ُ َْ ُِ َ ْ َْ ََ فھذا دین كامل ] 3:المائدة[َ
ة، وفي فتاوى العلماء عندما یسألون عن ھذا یقررون أنھ ال یجوز تعذیب الحیوان ال في فقد تكلم العلماء حتى على مسكن البھیم. من أصلھ

مسكنھ وال مطعمھ وال حاجتھ من دواء وإصالح شارة وھیئة؛ حتى في المسیر إذا سار بھا فال یعذبھا وال یرھقھا، بل یریحھا وقت الراحة 
ل ھذا یدل داللة واضحة على عظمة ھذا الدین، ویدل داللة واضحة على كمالھ وال یحملھا في األسفار فوق طاقتھا، بل حتى في الحضر، فك

وحینئٍذ ال تحتاج األمة اإلسالمیة أن یأتي من یتبجح أمامھا أو یذكرھا من غفلة أو یعلمھا من جھل؛ . ووفائھ بحوائج الناس، حتى الحیوانات
الغراء التي جمعت محاسن األخالق ومكارم اآلداب ما یغني عن ذلك، قال فعندھا في كتاب هللا وسنة النبي صلى هللا علیھ وسلم وشریعتھ 

نا بالحق : هللا ِّالحْمد  الذي ھَدانا لھذا وما كنا لنْھتدي لْوال أْن ھَدانا هللا لقد جاءت ُرُسُل ربِّ َ ْ َ َ َ َ ََ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َْ ِْ ْ َُ َ َُّ َّ ََّ ِ ِ ِ ُِ َ َّ ِ   .[43:األعراف[ِ
 
 
 
 

 ما ینھى عنھ في حق البھائم
 
 

الركوب على البھیمة مشروع؛ ولذلك امتن هللا على : ًال یحمل البھیمة فوق طاقتھا، مثال: أي] وأن ال یحملھا ما تعجز عنھ : [قال رحمھ هللا
ِوتْحمُل أثقالكم إلى بلٍد لم تكونوا بالغیھ إال بشق األنفس : عباده بذلك فقال ِ ِ ُِ ُ ُ َُ ِّ َ َ َِ ِ ِ ِ َِّ َ َ َْ َْ َ َ َ ْ َوالخ] .. 7:النحل[َ ْ ًْیل والبغال والحمیر لتْركُبوھا وزینة َ َ َ َِ َ َ َ َ َ َ َ َِ ِ ْ َْ ] 8:النحل[ِ

ًفإذا أراد أن یركب البھیمة فینبغي أوال أن . ًفجعلھا ركوبا لإلنسان، ولكنھ لما أحل لنا ركوبھا لم یحل لنا تعذیبھا، وال أن نحملھا ما ال تطیق
ًما خلقني ظھرا للركوب، : ، یعني)إن هللا لم یخلقني لذلك: (حدھم بقرة فقالتتكون البھیمة مما یعد للركوب، كما في الخبر حینما ركب أ

ثم نفس البھائم .  تختص بھ بھائم- وھو جواز الركوب-ًوكذلك الشاة لیست محال للركوب، لكن الخیل والبغال والحمیر والنوق، وھذا األصل 
ٍّتختص بزمان وسن تطیق فیھ الركوب ن حقة، وسمیت حقة ألنھا استحقت أن یركب علیھا وأن یطرقھا الفحل، فإذا كان من اإلبل فأن تكو: ِ

ال : ًثم أیضا في الحمل علیھا یفصل، فیقال. كما تقدم في كتاب الزكاة، فإذا بلغت السن الذي یركب علیھا ویحمل علیھا ركبھا وحمل علیھا
واب محل إجماع عند العلماء رحمھم هللا، لكن بشرط أن ال یحملھا ما ال تطیق بل بالمعروف، وھذا األصل الذي ھو جواز الحمل على الد

یكون فیھ تعذیب للحیوان، ویختلف ذلك من حیوان إلى حیوان، فھناك حیوانات تطیق الحمل أكثر فیحملھا ما تطیق، وھناك حیوانات ال تطیق 
من لبن البھیمة : یعني) وال یحلب من لبنھا: (قولھ]. ھاوال یحلب من لبنھا ما یضر ولد: [قال رحمھ هللا. إال القلیل فیحملھا على قدر طاقتھا

ًھذا إذا كانت ولودا وولدت واحتاج ولدھا . ، وھذه المسألة تسمى بمسألة ازدحام الحقوق؛ فالبھیمة فیھا حق للمالك وحق للولد)ما یضر ولدھا(
، ففي ھذه الحالة ھل نقدم حق المالك ألن یده ید أصل، أم ًإلى اللبن فصار لھ فیھ حق، وأیضا ربھا ومالكھا یحلبھا لیبیع الحلیب أو لیشرب

ًأن الولد ال یجد بدیال والمالك یجد بدیال، والولد ال یستغني عن : إذا كان حلبك یضر بالولد لم یجز، والسبب في ھذا: نقدم حق الولد؟ الجواب ً
حق واألحوج، ولذلك نجد في قضاء النبي صلى هللا علیھ وسلم حلیب أمھ والمالك یستغني عن ھذا الحلیب، وإذا ازدحمت الحقوق نظر إلى األ

وقضاء الشریعة أنھ ینص على الحق، فإذا كان ولد البھیمة یحتاج إلى ھذا اللبن والبد لھ منھ وال تستطیع أن تصرفھ إلى ناقة ثانیة، أو إلى 
ِتت أمھ ربما مات بعدھا، ألنھ ال ُیقبل على ضرع غیرھا، بھیمة ثانیة، خاصة الحرائر إذ فیھن شغف وتعلق بالوالدة عجیب، حتى إنھ لو ما
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فھذا الولد لو صرف إلى غیر أمھ ربما یتضرر بذلك، . ًوھذا موجود، فكما أن نفوس اآلدمیین تختلف أصالة وحنانا كذلك نفوس البھائم
والولد محتاج لزمان مخصوص، فیقدم الخاص ًوالمالك یمكنھ أن یجد بدیال؛ فقدم األضیق واألحق، وألن المالك مستفید على طیلة زمانھ 

واستدل العلماء رحمھم هللا . الذي حاجتھ خاصة على ما ھو عام یمكنھ أن یرتفق في أي زمان غیر ھذا الزمان المحتاج فیھ الولد إلى اللبن
صحیح بإجماع العلماء رحمھم هللا، َّوھذا الحدیث حسن بعض العلماء إسناده، لكن متنھ ) ال ضرر وال ضرار: (بقولھ علیھ الصالة والسالم

فعندنا ضرر . الضرر یزال: وأصول الشریعة كلھا دالة على صحة ھذا المتن، ومن ھنا انبنت القاعدة الشرعیة المجمع علیھا، والتي تقول
  .متعلق بھذا الولد ال یمكن إزالتھ إال أن یرتضع من أمھ، فحینئٍذ یقال بتقدیمھ من ھذا الوجھ

 
  المالك في حق البھائم عند عجزه عن القیام بحقھاما یجبر علیھ

 
 

وجوب النفقة على البھیمة، شرع في المسائل : بعد أن بین رحمھ هللا األصل وھو]. فإن عجز عن نفقتھا أجبر على بیعھا: [قال رحمھ هللا
رون األصل ویذكرون ما خرج عن األصل، وھو الطارئة، وقدمنا أن ھذا من دقة العلماء رحمھم هللا، ومن تسلسل األفكار عندھم، فإنھم یذك

فمما امتازت بھ الشریعة في أحكامھا وتشریعاتھا أنھا ال تقف فقط عند الحكم، بل إنھا تبین الحكم واألثر .. المستثنیات واألمور الطارئة
العلماء رحمھم هللا اعتنوا بھ، ولذلك بین المترتب على الحكم، وما یطرأ مما یمنع من وقوع األثر أو كمال األثر أو یضر باألثر، وال شك أن 

ًوعجز المالك أمر طارئ واألصل أنھ ینفق، لكنھ إذا عجز أو كان فقیرا ال یستطیع أن ینفق، فالحكم ما ]. فإن عجز: [المصنف ذلك بقولھ
 .سیذكره المصنف رحمھ هللا

 
 إجباره على البیع أو التأجیر

 
 

وقد اختلف العلماء رحمھم هللا فیھ على . یع بھائمھ التي عجز عن اإلنفاق علیھا، وھذا ھو األصلأجبر على ب: أي). أجبر على بیعھا: (قال
ال أستطیع، ولیس عندي مال أنفق منھ على بھائمي؛ فإنھ : فجمھور العلماء على أن المالك إذا عجز عن شراء العلف وقال: قولین مشھورین

 وذھب اإلمام أبو حنیفة رحمھ هللا إلى أنھ ال یجبر، واستدل بأن الحق للبھیمة، والحقوق .یجبر على بیع بھائمھ على التفصیل الذي سنذكره
في القضاء تقام حینما یطالب بھا صاحبھا، أما إذا لم یطالب بھا صاحبھا فال یطالب بھا غیره، والبھیمة ال یمكن أن تطالب بحقھا؛ ألن 

وھذا أصل، حتى إن بعض أصحاب . لك ال یحكم على الخصم إال إذا طلب خصمھالقضاء في اإلسالم حیادي ال یمیل ألحد الخصمین، ولذ
لي عند فالن كذا وكذا، فقال : اإلمام أبي حنیفة لما ولي القضاء أراد اثنان من أصحابھ أن یبینوا لھ فقھ القضاء، فاختصما إلیھ وقال أحدھما

ومن أمر القاضي أن یسأل خصمي أن یعطیني : فقال صاحب الحقأعطھ حقھ، : صدق، فسكت المدعي، فقال القاضي: ما تقول؟ قال: لھ
من حیث األصل فإن القاضي : وھذا أصل عند الجمھور، یقولون. ًإنما أردنا أن نبین لك أن للقضاء فقھا غیر الفقھ الذي تعلمتھ: ثم قالوا. حقي

ا فما ھو مستند ھذا الحكم؟ أین الدعوى؟ وأین ما یثبتھا؟ حیادي ال یمیل ألحد الخصمین دون اآلخر، فإذا حكمنا على رب البھیمة أن یبیعھ
الدعوى متعذرة ألن صاحب الحق وھو البھیمة ال یمكن أن تطالب بحقھا، وإثباتھا ممكن عن طریق الحسبة، بأن یشھد علیھ جیرانھ أو 

ًي ھذه المسألة أن یحكم قضاء، ولكنھ یجب رفقاؤه، لكن اإلشكال في أصل الدعوى، فاإلمام أبو حنیفة وأصحابھ رحمھم هللا تعذر عندھم ف
ًعلیھ دیانة أن یبیعھا إذا عجز وال یجب علیھ قضاء، وفرق بین الدیانة وبین القضاء، فمعنى الدیانة أنھ مطالب فیما بینھ وبین هللا أن یبیعھا، 

ًلكن ال یحكم علیھ بذلك حكما شرعیا قضائیا ً ة عامة، وھذا أصل في الشریعة، قال صلى هللا علیھ للسلطان والی: والجمھور رحمھم هللا قالوا. ً
وھذه البھیمة ال ولي لھا فھي كالمجنون إذا لم یكن لھ ولي، فحینئٍذ یتصرف السلطان بالوالیة العامة، ) فالسلطان ولي من ال ولي لھ: (وسلم

ً، وبناء على ھذا یجبر قضاء على البیعفي ھذه المسألة أرجح وأظھر إن شاء هللا وأولى بالصواب ٌوھذا أصل صحیح، وقول الجمھور ثم إذا . ً
إن كان عنده بھیمة واحدة فحینئٍذ ال إشكال في أنھ یجبر على بیعھا، لكن اإلشكال إذا كان عنده أكثر من : ترجح القول باإلجبار ففیھ تفصیل

ًاقیة، فلو كان عنده مثال عشر من الغنم، ویمكنھ أن بع بعضھا بالقدر الذي تستطیع بھ أن تنفق على الب: بھیمة وعجز عن إطعام الكل، نقول لھ
ثم إذا أجبر على البیع فال یجبر على بیع كرائم . بع الرأسین وأنفق على البقیة: یبیع رأسین یتمكن من خاللھما من النفقة على البقیة، نقول لھ

 ینفق على بھائمھ، فلو بیعت الكریمة تضرر ببقاء غیرھا مالھ، وإنما ینظر إلى األخف؛ ألن ما جاز للضرورة یقدر بقدرھا؛ ألن المقصود أن
أنھ ال یجبر على بیع كرائم مالھ إال في مسائل، وھو : ًثانیا. ھذه المسألة األولى. ًمما ھو دونھا، وبناء على ذلك ال ُیجبر على بیع كل بھائمھ

أن یباع من :  على بیع الكریم، ویكون البیع بقدر الحاجة، أيًأن یكون كل مالھ كریما كما ذكرنا في الزكاة، وھذا أصل عام؛ فحینئٍذ یجبر
ال یجبر : بعض العلماء یقول] أو إجارتھا: [قال رحمھ هللا. الرءوس على قدر الحاجة مما تحصل بھ الكفایة والقیام على نفقة البھائم الباقیة

ضاء داوود وسلیمان علیھما السالم، فإن هللا عز وجل أثنى على حكم على البیع إذا أمكنت اإلجارة؛ ألن إبقاء الید أولى من إلغائھا، كما في ق
لو : ًوبناء على ذلك نقول. سلیمان وقدمھ على حكم داوود؛ ألن سلیمان علیھ السالم أبقى ید الملكیة في قصة الغنم الذي نفشت في غنم القوم

ً ید الملكیة جبرا خالف األصل؛ ألن األصل أنھ ال یحل مال امرئ مسلم إال ًمع إمكان اإلجارة فقد أزلنا ید الملكیة جبرا، وإزالة. بعھا: قلنا لھ
ٍبطیبة نفس منھ، فنحن ال نجبره على البیع متى لم یمكن اإلیجار، لكن في بعض األحیان قد تكون اإلجارة أضر علیھ من البیع، وھذا في 

قد تتعب من خالل إجارتھا، فعلى كل حال ینظر القاضي، فإن كان أحوال خاصة، فقد تكون إجارتھا تحتاج إلى قیام على علفھا ومؤنتھا، و
ٌاألخف ضررا علیھ أن یبیع بدأ بالبیع وقدمھ على اإلیجار مع أنھ نقل لألصل، وذلك لوجود ما ذكرناه، وأما إذا كانت اإلجارة ممكنة فإنھا  ً

  .مقدمة على البیع في األصل
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 إجبار مالك البھیمة على الذبح
 
 

إن لم یمكن بیعھا وإجارتھا، أو عرضت للبیع فلم ترغب، وعرضت لإلجارة فلم ترغب، أو كانت ال ]. أو ذبحھا إن أكلت : [ھ هللاقال رحم
إذا ذبحھا قطع عنھا العذاب؛ : ًوأوال. یؤمر بذبحھا إن كانت تؤكل؛ ألنھ إذا ذبحھا باع لحمھا: ًتؤجر مثال، ففي ھذه الحالة قال بعض العلماء

ممكن عن طریق ذبح بعضھا أن یحصل اكتفاء للباقي، وھذا أصل، أعني أن إتالف البعض الستبقاء األغلب : ًوثانیا. بقیت تعذبتألنھا إذا 
ًمشروع شرعا، ودلیل ذلك قصة موسى علیھ السالم مع الخضر، فإن الخضر علیھ السالم كسر لوحا من السفینة لیبقي السفینة، وحینئٍذ فذبح  ً ٌ

وھذا یظھر في مسألة . ل أن یشتري العلف للبقیة، أو ذبحھا من أجل بیع لحمھا إلطعام الباقیة سائغ على ھذا األصلبعض البھائم من أج
یونس علیھ السالم لما  ًاألوقاف والتصرف في مال الیتیم بإتالف بعضھ، كذلك أیضا في ذوات األرواح جاء ما یقرر ھذا األصل، وذلك أن

واحتاجوا إلى أن یلقوا بشخص منھم، فساھم فخرجت القرعة على نبي هللا یونس فرمي في البحر، وھذا كان في السفینة وتعرضت للغرق، 
إنھ إذا كان ال یمكن نجاة الكل إال بھالك البعض قدم بقاء األكثر، وھذه لھا مسائل تفصیلیة وكالم طویل : أصل عند بعض العلماء، فیقولون

بالنسبة للحیوان ھنا فإنھ إذا أمكن . بالمسلم، وفیھا تفصیالت في ذوات األرواح بالنسبة لآلدمیینلعلماء األصول، ومنھا مسألة تترس الكفار 
ذبح البعض حتى یكفي الطعام للبعض اآلخر جاز ذلك، وھذه لھا أصول عامة حتى في األرزاق؛ فذبح بعض البھائم التي یملكھا من أجل أن 

كرناه، أو تذبح ألجل أن ال تبقى فتموت حتف نفسھا؛ ألن موتھا حتف أنفھا یضیع حق المالك، ًیصبح الطعام كافیا للبقیة، سائغ لألصل الذي ذ
اذبحھا؛ ألنھ لو تركھا تموت حتف نفسھا تعذبت، فال ھو یستفید وال ھي تستفید، ولكن إذا : وموتھا بالذكاة یبقي استفادة المالك، فحینئٍذ یقال لھ

 . استفاد باالنتفاع بلحمھا، فھذا من حیث األصول الشرعیة سائغًذكیت استفادت ھي فاستراحت، ثم أیضا ھو
 
 
 
 

 ذبح الرحمة وموت الدماغ
 
 

إذا كان الحیوان قد أنفذت مقاتلھ، وتفرعت علیھا المسألة المعاصرة في موت : وتفرعت على ھذه المسألة مسألة قتل الحیوان للرحمة، وھي
ًنیكیا وسریریا أو ال؟ فھل ھذه الحیاة في حكم الحیاة المستقرة، أو ھل الحیاة المنعدمة الدماغ، وھل یجوز سحب األجھزة على المریض إكلی ً

: في حكم المستقرة؟ اختلف العلماء رحمھم هللا في مسألة من أنفذت مقاتلھ، ھل حیاتھ حیاة مستقرة أو في حكم العدم؟ فبعض العلماء یقول
إن من أنفذت مقاتلھ كمن ضرب في مكان ال یشك أنھ لو ترك سیموت، مثل : إذا قلناحیاتھ في حكم العدم، : حیاتھ مستقرة، وبعضھم یقول

البھیمة تصدم بالسیارة، وتقطع على أنھا لو تركت دقائق ستموت، أو تسقط من مكان عالي وتدركھا وھي ترفس فلو تركت ستموت، أو یأتي 
م الحیاة المستقرة وحینئٍذ إذا ذكیت جاز أكلھا؟ أو ھي في حكم العدم السبع فیفترسھا فیبقى فیھا شيء من الحركة، فھل ھذه الحركة في حك

إنھا في حكم العدم، وإذا : وحینئٍذ إذا ذكیت ال یحل أكلھا؛ ألنھا أنفذت مقاتلھا فھي متردیة أو مقتولة حتف نفسھا میتة؟ فبعض العلماء یقول
لشاة التي بقر بطنھا الذئب فكسرت المرأة الحجر وذكتھا، فأجاز النبي صلى إنھا في حكم العدم فإن الذكاة ال تؤثر، وظاھر الحدیث أن ا: قیل

هللا علیھ وسلم أكلھا؛ یدل على أن الحركة حیاة، وحینئٍذ فما دام قلب المریض یتحرك فھو حي، وما دامت الحیاة فیھ فال یجوز سحب الجھاز، 
ًلحركة األخیرة، وذلك استصحابا لألصل؛ وألن تشخیص الدماغ فیھ حتى ولو كانت حركة ال إرادیة التي ھي ا. ًویكون حینئٍذ محظورا

وھناك مبررات . اضطراب بین األطباء، وحتى على تحدید ھذا التشخیص ال یتیسر إال في مستشفیات متقدمة، وھذا یخاطر بأرواح الناس
ٍ ھذا الوجھ؛ ألنھ لو بقي دون إطعام على الوجھ أن الحیوان یقتل رحمة بھ على: كثیرة ذكرناھا في أحكام الجراحة، لكن الذي یھمنا ھنا

 وقطع األطباء -أعاذنا هللا وإیاكم-ًالمعروف تعذب، وال یجوز تعذیب الحیوان، أما اآلدمي فال یجوز قتلھ، فلو أن إنسانا أصیب بالسرطان 
ًبرة شرعا في ورود ھذا البالء علیھ؛ ألن البالء على أنھ ال یعیش؛ فإنھ ال یجوز ألحٍد أن یقتلھ، ألن هللا حرم ھذه النفس، وللمعاني المعت

ًوال تقتلوا أنفسكم إن هللا كان بكم رحیما : ًمقصود شرعا، فا أرحم بھ من خلقھ، ولذلك یقول هللا عز وجل ِ ََّ َ َ َْ ُْ ُ ُ ُ ِْ َِ ََ َّ َ كیف ! سبحان هللا]. 29:النساء[ُ
ُجمال ھذا القرآن وعظمتھ؛ ألنھ تنزیل من حكیم خبیر كتاب أ ٌ َ لت مْن لدْن حكیم خبیر ِ ٍْحكمت آیاتُھ ثم فصِّ ِ َ ْ ٍْ ِ ِ َِ َ َُ َ َ ُ َُّ َوال : ، وهللا عز وجل یقول]1:ھود[ُ

ْتقتلوا أنفسكم  ُ ُ ُ َْ َ ُ ْفسلُموا على أنفسكم : أن أنفسكم إخوانكم؛ وذلك مثل قولھ: أحد األوجھ في تفسیر اآلیة]. 29:النساء[َ ُ ُِ َ َ َ َِّ یعني على ] 61:النور[َ
كالجسد : (مع المؤمن كالنفس الواحدة، كما بین النبي صلى هللا علیھ وسلم إخوانكم، فجعل المؤمن: أي) ال تقتلوا أنفسكم: ( معنىإخوانكم، فقیل

ْوال تقتلوا أنفسكم : (( والجسد الواحد نفس واحدة، فلما قال...) الواحد إذا اشتكى منھ عضو ُ ُ ُ َْ ََ ُ ِإن هللا كان ب: (( عقب ذلك بقولھ)) َ َِ َ َ َّ ًكم رحیما َّ ِ َ ْ ُ ((
أنا أرحم بعبدي الذي ابتلیتھ، وأنا أرحم بعبدي الذي أسقمت بدنھ، وأنزلت : نرید أن نرحمھ، فقد كذبھ هللا عز وجل، وقال: فإذا تبجح أحد وقال

ي یقفون عندھا والباقي  ولذلك لیس ألحد أن یدخل بین العبد وربھ، ھذا شيء بید هللا، یقف األطباء عند إمكانیاتھم وحدودھم الت. بھ البالء
الوقایة والعالج، وإذا خرج عن ھذین الھدفین فلیس : والطب لھ ھدفان. عز وجل مالك كل شيء وخالق كل شيء، وھو على كل شيء وكیل

 شأنھ، ولیس ولیس ھذا تخصصھ، وال من! نقتلھ، فال ھو عالج وال وقایة، فالقتل لیس بوقایة، فھذا لیس بطبیب: بطٍب شرعي، ولذلك إذا قال
وكذلك إذا وجدتھم یدخلون في ھندسة وراثیة أو غیرھا فإنھم یكونون قد . لھ أن یتدخل بین العبد وربھ، فھو الذي ابتاله وھو الذي یدبر أمره
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ك قال ًوهللا شرع الطب دواء، ولذل. خرجوا عن مقصود الطب إلى العبث، فھذا عبث وتصرف في خلقة هللا عز وجل التي خلق علیھا العباد
تداووا عباد هللا، فإن هللا : أنتداوى؟ قال! یا رسول هللا: أنھ جاءه األعراب فقالوا: (صلى هللا علیھ وسلم في حدیث أسامة بن شریك في السنن

رحمة لیس ًفجعل الطب عالجا لألسقام، وفي حكم العالج الوقایة، وما عدا ذلك فلیس بطب، فحینئٍذ قتل ال) ًما أنزل داء إال وأنزل لھ دواء
إنھا تقتل؛ فإنما ذلك ألنھ یستطاب لحمھا، ویجوز أكلھ، من المشاكل اآلن أنھ من ذھب یبحث في مسائل : وإن قلنا في البھیمة. بعالج وال دواء

احثین الذین ال الواقع أن ھؤالء الب.. فقھیة فیما یسمى باالجتھاد المقید، وھو أن یأتي إلى مسألة ویجمع ما فیھا ثم ینظر فیھا ویخرج بخالصة
ًیجنون كثیرا ببحوثھم، ولذلك ینبغي على طالب العلم أال یتقبل البحوث الفقھیة إال ممن كان عنده  یعرفون مصطلحات العلماء وال ضوابطھم

عض فب. درایة وخبرة بمتون العلماء وأسالیبھم، ومصطلحات وضوابط أھل العلم في الحكم؛ ألنھ في ھذه الحالة سیتعرض للزلل بال شك
إن العلماء أجازوا قتل البھیمة، وذلك ألنھا إذا بقیت تعذبت، فالبھیمة إذا جاز قتلھا ألنھا تتعذب فاآلدمي : الذین یبیحون قتل الرحمة یقولون

، ًفإذا قرر األطباء أنھ میت ومتعذب ومتضرر بھذا المرض؛ فلیسقوه داء ولیحقنوه حقنات ویقضوا علیھ! فانظر كیف یقیسون؟! أعظم حرمة
عند الطبیب رسالة وھي رحمة المریض، فحینئٍذ ینبغي أن یرحمھ بھذا العقار الذي یقضي علیھ ویریحھ، : وھذا القضاء أرحم بھ، ویقولون

 إن العلماء رحمھم هللا لما أجازوا قتل البھیمة: فنقول لھم. ثم یریح أھلھ من عناء التكالیف المادیة والعناء النفسي لمتابعتھ، ھذه مبرراتھم
ًضربا من الفساد، واآلدمي ال یؤكل، فإذا الذبح كان متعلقا إلفادة الغیر، وأما اآلدمي فال  أنھا إذا لم تؤكل صار: قیدوھا بما إذا أكلت، ومعناه ً ً

إن : يیعن) إن أكلت: (إن ھذا الفھم جاء عوره من عدم النظر لضوابط العلماء، ولذلك قال المصنف: یذبح وال یؤكل، فإذا ثبت ھذا سنقول
 ففي ھذه -أكرمكم هللا-فلو كانت عنده بھیمة ال تؤكل كالحمار . كانت تؤكل، وھذا قول یدل على أنھ ال یجوز ذبحھا إذا كانت مما ال یؤكل

  .أنفق علیھ أو بعھ أو أجره، لكن ال یؤمر بذبح الحمار ألنھ ال یؤكل: الحالة یقال لھ
 
 
 
 

 األسئلة
 
 
 
 

 و الحرثحكم ضرب البھائم في السباق أ
 
 

، والصالة : ھل ضرب البھائم لإلسراع في السباق أو المضي في الحرث والعمل أمر جائز، أثابكم هللا؟ الجواب: السؤال باسم هللا، الحمد 
 ضرب البھیمة لتسرع أجازه جمھور العلماء رحمھم هللا، والمنصوص: والسالم على خیر خلق هللا، وعلى آلھ وصحبھ ومن وااله، أما بعد

كنت : (وفي حدیث جابر في الصحیحین قال. في كتبھم الجواز إذا وجدت حاجة، وورد عن النبي صلى هللا علیھ وسلم أنھ ما ضرب البھیمة
ً فضربھ، فسار سیرا حثیثا-  وفي روایة -ٍأسیر على جمل فأعیى، فجاءني النبي صلى هللا علیھ وسلم فنخسھ  ًحتى إن جابرا عجز عن أن ) ً

أن النبي : (أشكلت عند العلماء على حیث عائشة) فضربھ: (بعیر، وھذا من معجزاتھ صلوات هللا وسالمھ وبركاتھ علیھ، فروایةیكبح جماح ال
) فضربھ: (؛ ألنھا مفسرة، ورایة)فنخسھ بقضیٍب: (وأجیب بروایة). صلى هللا علیھ وسلم ما ضرب بھیمة وال ضرب إال في سبیل هللا

ًفضرب البھیمة لإلسراع یجوز عند الحاجة وبقدر الحاجة؛ بشرط أال یكون تعذیبا . ٌ محمول على المبین المفسرأن المجمل: مجملة، والقاعدة
لكن إذا أسرعت وجاء یزید في سرعتھا حتى ربما یتسبب بحادث، وفي ھذه . ًللبھیمة، فأجاز العلماء الضرب لكن شریطة أال یكون تعذیبا

 ما في البھیمة، فإذا ضربھا ازداد في تعذیبھا، وأصبح عندھا عذاب السیر والضرب، ففي ھذه الحالة الحالة لو ضربھا عذبھا؛ ألن ھذه غایة
یمنع، لكن لو كان عنده ظرف یحتاج معھ إلى أن یسرع لحاجة، والبھیمة نزلت علیھا السكینة فعطلت مصالحھ فاحتاج إلى ضربھا، فلھ أن 

إذا كان قد ضره سیر البھیمة، وكانت : ًإذا یفصل. یكون على سبیل التعذیبیضرب وال بأس، لكن یضرب الضرب المشروع دون أن 
البھیمة متلكئة وإذا ضربت سارت فھي التي جنت على نفسھا، أما إذا كانت تسیر سیرھا وتقوم بواجبھا، ولیس عندھا تقصیر؛ فھذا یكون 

والعلماء نصوا على جواز ضرب البھائم في الحدود التي . وجھًضربا لألذیة واإلضرار، وال یجوز تعذیب الحیوان واإلضرار بھ من ھذا ال
یحتاج إلیھا؛ ألنھ قد یتعطل اإلنسان عن مصالحھ، وقد یحتاج إلى ضرب البھیمة ألنھا قد تؤذي وتضر وال یكبح جماحھا إال بالضرب، 

وق هللا عز وجل وضیاع حقوق اآلدمي فتضرب، وھكذا اآلدمي شرع هللا الضرب لھ عقوبة، وشرع هللا عز وجل الضرب عقوبة لضیاع حق
وھكذا في بعض األحیان یھیج بعض . ، فإذا أتلفت البھیمة ضربت حتى تكبح جماحھا)مروا أوالدكم بالصالة لسبع، واضربوھم علیھا لعشر(

ر ھذه الحاجة، الدواب وال ینتھي كبح جماحھا إال بالضرب، فتضرب، فعلى كل حال یجوز الضرب عند الحاجة، لكن بشرط أن یقدر بقد
  .وبشریطة أال یوجد أسلوب بدیل یكبح ھذا الجماح، أو یحقق المصلحة التي یرجوھا اإلنسان من ضربھ للبھیمة، وهللا تعالى أعلم

 
 
 
 

 الجمع بین جواز إشعار البھیمة وحرمة أذیتھا
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اإلشعار فیھ خالف بین : و التوضیح أثابكم هللا؟ الجوابٌأشكل علي عدم جواز اإلضرار باألذیة، مع أن اإلشعار فیھ إیالم لھا؛ فأرج: السؤال
ھل البھیمة : إن األصل أن یكون السؤال: فیھ تعذیب للحیوان، وتعذیب الحیوان ممنوع، نقول: العلماء، والمانع منھ سببھ ھذا؛ ألنھ یقال

ِوسخر لكم ما في السموات: مخلوقة لنفسھا، أو مخلوقة لغیرھا؟ قال هللا َّ َِ َ َ َ َ َْ ُ َ ْ وما في األْرض جمیعا منُھ َّ ِ ِ ًِ َ ِ َ فھي مسخرة لآلدمي، ] 13:الجاثیة[ََ
ًولمصالح اآلدمي، وتنقسم إلى مصالح في عقد نفسھ ومصالح بینھ وبین ربھ، فالذي خلق البھیمة أذن لھ أن یشعرھا، وھذا شيء بسیط جدا، 

ولو جئت تقارن بین . ًركوبك فوق البعیر أعظم إیالما من اإلشعارواإلشعار تطیقھ البھیمة، لكن لو جئت تنظر إلى أن اإلشعار عذاب لھا ف
إشعار البعیر مع ركوبك علیھ الشھر والشھرین والثالثة لوجدت أن اإلشعار لیس بشيء، فال یدخل اإلنسان األغلوطات على السنة، فھي 

عار، من توحید هللا سبحانھ وتعالى، والتقرب إلیھ جل ًواضحة، وھذا التعذیب ال یأتي شیئا أمام المصلحة الشرعیة المترتبة على ھذا اإلش
، ولكن هللا سبحانھ یجعلھ یتقرب إلیھ بھذا، لْن ینال هللا لُحوُمھا وال دماُؤھا ولكْن ینالُھ التقوى منكم  ْجاللھ، فالعبد وما ملك ملك  ُ ْ ِْ ِ َِ َ َ َ َ َ َ َ ََّ َ َُ َُ ََ ] 37:الحج[َّ

یا عبادي إنكم لن تبلغوا نفعي فتنفعوني، ولن تبلغوا ضري : (مر بھذا وھو أغنى ما یكون عن خلقھیأ! سبحان هللا. اإلخالص والتوحید: یعني
ًأن ھذا إیالم بسیط جدا ال یأتي شیئا أما المصالح التي تفعلھا ھذه البھیمة، وھذه ھي السنة، وما علینا إال أن نرضى بما : فالشاھد). فتضروني ً

أمام النقل، فالنقل ثبت بھذا، وصح عن رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم أنھ قلد ھدیھ وأشعره صلوات شرع هللا عز وجل، ولیس للعقل مجال 
  .ربي وسالمھ علیھ؛ فتبقى السنة كما وردت، وهللا تعالى أعلم

 
 
 
 

 صفة اإلقعاء المنھي عنھ في الصالة
 
 

: قعاء فیھ صفات اختلف العلماء رحمھم هللا فیھا، لكن من صفاتھاإل: ما صفة اإلقعاء المنھي عنھ في الصالة، أثابكم هللا؟ الجواب: السؤال
أن یجلس جلوس : الصورة الثانیة. ھذه صورة. أن ینصب القدمین ویفضي بإلیتیھ إلى األرض بین القدمین المنصوبتین: الصورة األولى

أقعى وجلس، وھذه صورة شبھ متفق على تحریمھا،  فینصب ساقیھ مع الفخذ ثم یرد یدیھ إلى الخلف، مثل الكلب إذا -أكرمكم هللا-الكلب 
ًوغالبا ما یفعلھا البعض من الجھلة إذا أراد یقوم من الركعة الثانیة أو الرابعة، فإنھ یرجع ثم ینصب قدمیھ ویدیھ وراء ظھره، مثل الكلب 

 من اإلقعاء نصب القدمین وجعل اإللیتین وورد عن بعض العلماء أن. یرحمكم هللا حینما یجلس ینصب قدمیھ ثم یقعي، فھذا اإلقعاء محرم
ِّعلى العقبین، وھذا من اإلقعاء؛ لكن ھذا ورد في حدیث ابن عباس رضي هللا عنھما عن رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم أنھ فلعھ، فُرخص 

لنسبة لإلقعاء الذي اختلف العلماء منھم من رخص فیھ في التشھد، ومنھم من خصھا فیما بین السجدتین، ھذا با: فیھ، واختلفت أقوال العلماء
  .رحمھم هللا فیھ، وهللا تعالى أعلم

 
 
 
 

 جواز التعزیة بالعناق والمصافحة
 
 

التعزیة تكون بالمصافحة، : ما السنة في التعزیة، ھل ھي بالمصافحة، أو المعانقة، أو بوضع الید على الكتف، أثابكم هللا؟ الجواب: السؤال
. السنة عن رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم، والمصافحة ھي األصل، وذلك بأن تصافح أخاك وتسلم علیھ ثم تعزیھوتكون بالمعانقة، لورود 

والمعانقة تكون من الرحمة، ولذلك قرر األئمة رحمھم هللا أن العناق ینظر في سببھ، فإذا وجد لھ سبب فھو مشروع، وإذا لم یوجد لھ سبب 
أن العناق یجوز عند حصول فرح، كأن تھنئ أخاك المسلم فتضمھ إلیك : لبغوي رحمھ هللا في شرح السنةفھو ممنوع، ومن ھنا قرر اإلمام ا

ًوتعانقھ، فرحا بنعمة هللا عز وجل وخاصة نعمة الدین والطاعة، ویكون أیضا عند الحزن تضمھ إلیك من أجل أن تشعره بأخوتك بقوتھ،  ً
: أما حدیث. على ذلك جرت السنة: أراد أن یسافر تلتزمھ وتعانقھ، وإذا قدم من سفر، وقالًوتطفئ ما في قلبھ، ویكون أیضا عند السفر إذا 

ًحسن بالطرق لكن المحققون من أھل الحدیث ذكروا أن ھناك اختالفا في األلفاظ یؤثر في : ًفیھ ضعف، وثانیا: ًأوال) ال عناق إال من سفر(
ال : (وأجیب عن ذلك بأن ھذا الحدیث ال یعارض ما ھو أصح منھ، ألن قولھ.  ھذاالتحسین، وكان بعض مشایخنا رحمة هللا علیھم یستشكل

جاء من باب أن الشریعة قد تطالب بالكمال، فالمعنى أن أكمل ما یكون العناق من سفر، وھذا موجود في الشریعة، كقولھ ) عناق إال من سفر
أن ربا الفضل جائز، وھنا لیس المعنى أن غیر العناق من السفر محرم، ولیس المقصود ب) ال ربا إال في النسیئة: (علیھ الصالة والسالم

أنھ لما : ویدل لھذا ما في الصحیحین من قصة كعب بن مالك رضي هللا عنھ. والمراد المبالغة في الشيء، وھذا واضح) الحج عرفة: (وكقولھ
فقام لي أبو طلحة فالتزمني فحفظت لھ ھذا، : لیھ وسلم قالنزلت توبتھ وجاء بعد صالة الفجرة ودخل المسجد على رسول هللا صلى هللا ع

وھذه . ومثل القیام للداخل والزائر، كلھا إذا وجد السبب فال بأس فیھ وال حرج. یدل على مشروعیة العناق عند وجود الموجب والسبب وھذا
ًاعتقاد، ولذلك تجد في بعض األحیان أنك ال ترى أخا ًاألمور بعض األحیان تأتي عفویة بدون أن یكون اإلنسان قاصدا أن العناق لمعنى أو 
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ًأو قریبا ال قدر هللا أصابھ كربة أو نكبة إال وتضمھ إلیك، فأنت ال تستطیع أن تملك نفسك، فھذا شيء ینبعث من النفوس من أسباب الرحمة، 
تي یعانق مرة ثانیة، یعانق أول النھار ثم یأتي الشخص یعانق وبعد عشر دقائق یأ.. والفرح والحزن، لكن یحذر مما كان فیھ غلو أو تكلف

آخر النھار ویعانق، حتى تكون كالشغل، فھذا التكلف والمبالغة ال أصل لھ؛ ألنھا تحظر ویمنع منھا، أما عند وجود السبب الموجب فال بأس 
خنا المتأخرین وغیرھم من یراه بدعة؛ ألن فاختلف فیھ العلماء رحمھم هللا، ومن مشای: أما وضع الید على الكتف. أن تضم أخاك إلى صدرك

إذا رأیت أخاك اشتد .. إن لمس الكتف إذا كان أثناء الحزن: األصل المصافحة والعناق، وبعض مشایخنا رحمة هللا علیھ یفصل فیھ ویقول
كتف الثاني فھذا ال أصل لھ بكاؤه وعظم، فأمسكت بكتفھ تصبره أو تثبتھ فال بأس بھ، أما الذي یحدث من الوقوف وكل واحد یمر ویمسك 

ًلكن إذا كان واقفا على القبر ووجدتھ حزینا، فتمسك بعضده أو بساعده تذكره؛ ألنك بالقرص والمسك كأنك تذكره بالصبر، وتذكره . عند الكل ً
 الذي یفعل من الوقوف فیأتي أما. أن یتعزى ویتجلد، وفي بعض األحیان قد تكون یده في یدك فتضغط علیھا، ھذه األشیاء یراد بھا التنبیھ فقط

یمسك كتف ھذا ثم كتف ھذا، فال لھ أصل، ماذا یفعل بالكتف، المصافحة فیھا فضیلة المصافحة، ومعناھا الشرعي، ولھا أصل في السنة، 
التي ال یسمح وتتحات بھا الخطایا، فھذا ھو المنضبط، والحرص على سنة النبي صلى هللا علیھ وسلم وھدیھ خیر، وكذلك ترك ھذه األمور 

وانظر إلى األمر العجیب الغریب؛ فلو جئت إلى قوم یمسكون . بھا عاداتھم وتقالیدھم ًبكونھا أمورا في شرع هللا عز وجل، وإنما یجارون
لسنة، أنكروا علیك، فھذا یزیدھا بدعة، ألن التشبث والتمسك بھا واإلصرار علیھا یجعلھا كا. ال تفعلوا ھذا: ویعزون باألكتاف وقلت لھم

أنا أعتقد أنھا سنة، : وكاألمر المعتقد فیھ، وھذا ما یسمیھ العلماء بداللة الحال؛ ألن الشخص في بعض األحیان یأتي بداللة الحال، وإن لم یقل
والده أو ًأما إذا كان واقفا مع أخیھ على القبر وتوفي . لكن اإلصرار والحرص علیھا، وأنھ ال یمكن أن یتركھا؛ ال شك أنھ یشكك في أمره

قریبھ، ثم أراد أن یسلیھ فأمسك بیده، أو رأى أن الحزن قد اشتد بھ، فشده كأنھ یذكره با عز وجل، ویذكره بالصبر عند المصیبة، فھذا 
  .اإلمساك ال بأس بھ وال حرج، وهللا تعالى أعلم

 
 
 
 

 ما ورد من الدعاء بین العلمین في الصفا
 
 

ًال أحفظ في ھذا شیئا صحیحا مرفوعا عن رسول هللا :  عن النبي صلى هللا علیھ وسلم أثابكم هللا؟ الجوابھل ورد بین العلمین دعاء: السؤال ً ً
رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم؛ إنك : (صلى هللا علیھ وسلم، وإنما صح عن عبد هللا بن مسعود رضي هللا عنھ أنھ كان یقول بین العلمین

ثم ال شك أن أدعیة الصحابة . ض العلماء رحمھم هللا لوروده عن السلف، وأشار إلیھ بعض األئمةوھذا استحبھ بع) أنت األعز األكرم
رضوان هللا علیھم من جوامع الدعاء، وبعضھا قد تكون فیھ سنة محفوظة عن النبي صلى هللا علیھ وسلم؛ ففي الصفا حفظ ھذا عن عبد هللا 

اللھم : ( وكذلك استحب بعضھم الدعاء على الصفا بما كان من دعاء عبد هللا بن عمر .بن مسعود ، ولذلك استحب بعض العلماء ھذا الدعاء
ْادُعوني أْستجْب لكم : إنك قلت وقولك الحق ُ َ ِ َ َ ِ وإنك ال تخلف المیعاد، اللھم كما رزقتني اإلسالم فأسألك أن ال تنزعھ مني حتى ] 60:غافر[ْ

اللھم حببني إلیك، وحببني إلى مالئكتك وأنبیائك ورسلك وإلى : (ئھ كما في الصحیحوكان من دعا. وھذا من أعظم الدعاء). تتوفاني علیھ
، وأشار إلى ھذا شیخ اإلسالم رحمھ هللا في شرح )خلقك، اللھم اجعلني ممن یحبك ویحب مالئكتك وأنبیائك ورسلك وعبادك الصالحین

  .صلوات هللا وسالمھ علیھ ورضي هللا عنھم أجمعین، وهللا تعالى أعلمالمناسك لوروده عن السلف، والصحابة وھم خیار سلف األمة بعد نبینا 
 
 
 
 

 حكم الجمع بین الصالتین إن كان سیصل قبل دخول وقت الثانیة
 
 

ھل یجوز للمسافر القادم إلى مكة جمع صالة العشاء مع صالة المغرب وھو یعلم أنھ سوف یصل إلى مكة قبل العشاء، أثابكم هللا؟ : السؤال
إذا كنت في السفر وأردت أن تجمع بین الصالتین وأنت راجع إلى موطنك، فیشترط أن یدخل علیك وقت الثانیة قبل وصولك إلى : بالجوا

ًالبلد، فإذا كنت راجعا إلى مكة فیشترط أن یؤذن علیك أذان العصر وأنت في السفر، ولو قبل دخول مكة بدقائق، ألنھ إذا أذن علیك األذان 
ومن ھنا . ًجبت علیك الصالة ركعتین، وأما إذا أذن علیك بعد دخولك مكة، فقد وجبت علیك أربعا وأنت قد صلیت ركعتینوأنت في السفر و

قرر العلماء واألئمة رحمھم هللا أن شرط صحة جمع التقدیم أن یستمر العذر إلى دخول وقت الثانیة، فإذا لم یستمر إلى دخول وقت الثانیة 
باعیة األولى ركعتین ولم یؤذن لك بقصر الرباعیة الثانیة وھي العصر، ومن ھنا كان البد من دخول وقت الثانیة فإنھ أذن لك أن تصلي الر

والعذر باق، فإذا لم یدخل فإنھ ال یصح الجمع، ویجب علیك إعادة صالة العصر على أصح قولي العلماء رحمھم هللا، وھو مذھب الجمھور، 
  .وهللا تعالى أعلم
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 تتابع في الصیام في كفارة الیمیناشتراط ال

 
 

في ھذه المسألة قوالن للعلماء، وجمھور العلماء على أنھ ال : ھل یشترط التتابع في الصیام عن كفارة الیمین، أثابكم هللا؟ الجواب: السؤال
َّیشترط التتابع؛ ألن هللا تعالى أمر بصیام ثالثة أیام فمْن لم یجد فصیام ثالثة أی ِ َِ َ َ ُ َْ َ ََ َْ ِ فآیة المائدة مطلقة، ولم تبین وجوب التتابع في ] 89:المائدة[ٍام َ

فمن لم یستطع : (صیام الثالثة األیام في كفارة الیمین، وذھب الحنابلة رحمھم هللا إلى وجوب التتابع واستدلوا بقراءة عبد هللا بن مسعود 
ھل : وھذه المسألة أصولیة؛ أعني. ع في صیام الثالثة األیام في الكفارةإن ھذا یدل على أنھ یجب التتاب: فقالوا) فصیام ثالثة أیام متتابعات

یجوز االحتجاج بالقراءة الشاذة في إثبات األحكام أو ال؟ وإذا قلنا قراءة شاذة فلیس فیھا انتقاص للقراءة، ألن الوصف لألقوال والقراءات 
وضوابط الشذوذ في القراءات . قرأ بھا؛ ألنھا نسخت في العرضة األخیرةبالشذوذ المراد بھ عدم جریان العمل علیھ، فالقراءة الشاذة ال ی

ًأما من حیث االحتجاج بالمتن فاألشبھ أنھ یصومھا ثالثا متتابعات، . ومنھا مخالفة اللغة، والروایة، وھذا أمر یقرره أئمة القراءات: معرفة
ال ینقض األصل الذي جاء في قراءة ) فصیام ثالثة أیام: (بغیر تقییدویحرص على التتابع فیھا، وھذا أسلم، ویكون ورود العرضة األخیرة 

. ًابن مسعود رضي هللا عنھ وأرضاه، فھذه المسألة القول بالتتابع فیھا قوي جدا، فیأخذ بھا المسلم ویحرص على صیام أیام الكفارات متتابعات
عوام یعتقد أنھ إذا حلف في یمین أن علیھ أن یصوم ثالثة أیام مباشرة، أن بعض ال: لكن اإلشكال الذي ینبغي التنبیھ لھ، وتنبیھ الناس علیھ

والواقع أن صیام الثالثة األیام لم یوجبھ هللا سبحانھ وتعالى إال عند العجز، وكفارة الیمین جمعت بین التخییر والترتیب، فھي في خصالھا 
ة، إذا فعل واحدة من ھذه الثالث الخصال أجزأه، سواء قدر على عتق الرقبة، وأن یطعم عشرة مساكین أو یكسوھم تخییری: األولى وھي

ْفمْن لم یجد : وأما الخصلة األخیرة. غیره أو لم یقدر ِ َ َْ َ فتدل على وجوب الترتیب، واشتراط العجز، ألنھ لما علقھا بفقدان ] 89:المائدة[َ
ًما تقدم، فبناء على ذلك یجب علیھ أن یراعي الترتیب، فإذا صام االستطاعة دل على أنھ ال یصح لھ أن یصوم الثالثة األیام إال عند عجزه ع

ٌالثالثة األیام وھو قادر على إطعام عشرة مساكین أو كسوتھم؛ فإنھ ال یصح صیامھ وال یجزیھ، ویعتبر صیام نافلة، ویجب علیھ أن یعتق إن 
ماء رحمھم هللا، أعني أنھ ال یجوز صیام الثالثة األیام متى قدر ٍوجد الرقبة، أو یطعم العشرة مساكین أو یكسوھم، وھذا محل إجماع بین العل

  .العتق أو إطعام العشرة المساكین أو كسوتھم، وهللا تعالى أعلم: على واحدة من الثالث الخصال
 
 
 
 

 حكم الدعاء بأمور الدنیا في مواطن إجابة الدعاء
 
 

ٌالدعاء بأمور الدنیا جائز على أصح قولي : دعاء أثناء الصالة، أثابكم هللا؟ الجوابما حكم الدعاء في أمور الدنیا في مواطن إجابة ال: السؤال
ًالعلماء، وال بأس للمسلم أن یدعو بدفع مكروه دنیوي، أو تحصیل أمر دنیوي في صالتھ، خالفا للحنابلة رحمھم هللا، واستدل الحنابلة على  ٍ

واستدل الجمھور . وأمور الدنیا من كالم الناس: قالوا) ٌ یصح فیھا شيء من كالم الناسإن ھذه الصالة ال: (المنع بقولھ علیھ الصالة والسالم
: وقالوا. َّوالمغرم الدین، وھو من أمور الدنیا) اللھم إني أعوذ بك من المغرم والمأثم: (باألحادیث الصحیحة، ومنھا قولھ علیھ الصالة والسالم

وھذا یشمل جمیع ما فیھ الخیر من أمور الدنیا، ولذلك اعتبر من ) ربنا آتنا في الدنیا حسنة: (ھإن النبي صلى هللا علیھ وسلم كان أكثر دعائ
ثم : (وأقوى األدلة للجمھور على ھذه المسألة، قولھ علیھ الصالة والسالم في الحدیث الصحیح. جوامع دعائھ، فالصحیح أنھ ال بأس أن یدعو

 وھذا عام، واألصل في العام أن یبقى على عمومھ، ولیس ھناك ما یدل على التخصیص، وأما یعني بعد التشھد،)لیتخیر من المسألة ما شاء
إنما جاء في مواضع الذكر المخصوصة؛ ألن صورة السبب قطعیة الدخول ) ال یصح فیھا شيء من كالم الناس: (قولھ علیھ الصالة والسالم

ثم لیتخیر من : (ھ، وإذا تعارض األصل العام مع األصل الخاص قدم األول، وقولھًفي الحكم، فھذا لیس لھ عالقة بالدعاء ألن لھ أصال دل علی
ٍجاء بیانا ألصل خاص وھو الدعاء، وأما قولھ)المسألة ما شاء فجاء على سبیل العموم، فیقدم ھذا ) ال یصح فیھا شيء من كالم الناس: (ً

ولكن من الحرمان أن یدعو اإلنسان في . ألشبھ واألرجح إن شاء هللالخاص الوارد في أصل المسألة وھي الدعاء في أمور الدنیا، وھو ا
: أي الدعاء أسمع؟ قال: (األماكن الفاضلة التي ترجى فیھا اإلجابة بالدنیا، ومنھا الدعاء أدبار الصلوات، ولذلك لما سئل علیھ الصالة والسالم

ن ترجى فیھا اإلجابة، فیخصھا اإلنسان بالدعوات العظیمة، وأن تكون فأدبار الصلوات أماك) جوف اللیل اآلخر، وأدبار الصلوات المكتوبة
ٍوما لُھ في اآلخرة مْن خالق : ٍھمتھ لآلخرة، ولذلك عجب هللا من قوم دعوا بالدنیا فقال َ ِ ِ ِ َِ َ فالمنبغي أن اإلنسان یتشوف إلى ما ھو ]. 200:البقرة[ََ
إنھ ینبغي للمسلم أن یتخیر لھذه األماكن الفاضلة ما یناسبھا من جوامع الدعاء :  أقولأعظم، وال مانع أن یسأل هللا في الدنیا الحسنة، وبذلك

  .وخیر الدین والدنیا واآلخرة، وهللا تعالى أعلم
 
 
 
 

 صالة المسبوق في الجنائز
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ة الجنازة تقضى، أثابكم هللا؟ فاتتني بعض التكبیرات في الصالة على المیت، فوجدت اإلمام في الدعاء، فكیف أتم الصالة، وھل صال: السؤال
إذا دخلت مع اإلمام فإنك تعتبر بحالھ، فإذا دخلت في تكبیرة : ھذه المسألة فیھا وجھان للعلماء مشھوران، فبعض العلماء یقول: الجواب

 دخلت مع اإلمام وھو الصالة على النبي صلى هللا علیھ وسلم، فعلیك أن تصلي على النبي صلى هللا علیھ وسلم وتسقط عنك الفاتحة، وإذا
إن صالتك مع : وبعضھم یقول. یدعو، فإنك تدعو وتسقط عنك الفاتحة والصالة على النبي صلى هللا علیھ وسلم، وھذا من حیث األصل أقوى

ھذا مبني على اإلمام تعتبر فیھا حالك، فتبدأ بقراءة الفاتحة ثم تصلي على النبي صلى هللا علیھ وسلم، ثم تدعو إن وسعت تكبیرة الدعاء، و
دل على أن صالتك مع اإلمام  (أتموا: (فلما عبر علیھ الصالة والسالم بقولھ) ما أدركتم فصلوا، وما فاتكم فأتموا: (قولھ علیھ الصالة والسالم

 وھي -ً الظھر مثالمن- ھي األولى، وإذا كانت صالتك مع اإلمام ھي األولى فمعنى ذلك أنك ال تتقید بھ، ألنك إذا أدركتھ في الركعة األخیرة 
األولى بالنسبة لك؛ قرأت الفاتحة وسورة على ھذا القول، وكذلك إذا أدركتھ في العشاء، فإنك تقرأ الفاتحة وسورة، ولكن ال تجھر لمكان 

دخل بحال اإلمام، أن المذھب الذي یقول ت: ًوبناء على ذلك فاألمر مثلما ذكرنا. المتابعة، ألنھ ال تجوز المخالفة الظاھرة في القول والعمل
ًوبناء على ذلك لو دخل مع اإلمام على حالھ كان أشبھ، فإن ترجح ) فال تختلفوا علیھ: (أشبھ من حیث األصل، لقولھ علیھ الصالة والسالم

وآخر . لھ وجھعنده القول الثاني ودخل بأنھ مبتدئ، فدخل بقراءة الفاتحة ثم كبر التكبیرة الثانیة وصلى على النبي صلى هللا علیھ وسلم ف
  .دعوانا أن الحمد  رب العالمین

 
 
 
 

 [1[ باب الحضانة -شرح زاد المستقنع 
لقد اعتنى اإلسالم بالقاصرین من الصغار والمعتوھین والمجانین ونحوھم، فجعل لھم حق الحضانة على األقربین، وقد بینت الشریعة أحكام 

ًألقرباء في والیتھا؛ بیانا قائما على تحقیق مصلحة المحضونالحضانة، وحقوق المحضون، وشروط الحاضن، وترتیب ا ً. 
 مشروعیة الحضانة

 
 

. بسم هللا الرحمن الرحیم الحمد  رب العالمین، والصالة والسالم على أشرف األنبیاء والمرسلین، سیدنا محمد وعلى آلھ وصحبھ أجمعین
حضن الشيء یحضنھ حضانة إذا ضمھ إلیھ، :  مصدر مأخوذ من قولھمالحضانة] باب الحضانة: [فیقول المصنف رحمھ هللا: أما بعد

وسمیت الحضانة بھذا االسم الشتمالھا على ضم المحضون، وھو الشخص الذي یعجز عن القیام . والحضن الصدر مما دون اإلبط إلى الكشح
ق الضعفاء من الصبیان والصغار والمجنون وباب الحضانة یتعلق بالقیام على حقو. بأمور نفسھ؛ لصغر أو جنون أو عتٍھ أو غیر ذلك

ًأن المصنف رحمھ هللا بین حقوق النفقات، فناسب بعد ذلك أن یبین حقا خاصا للصغیر والمجنون، : ومناسبة باب الحضانة لما قبلھ. والمعتوه ً ّ
ّمن كل وجھ، ولكنھا أشمل وأعم من وتقدیم باب النفقات على باب الحضانة مبني على أن النفقات ال تختص بنوع معین . وھو حق الحضانة

الحضانة، ولكن الحضانة یراھا بعض العلماء خاصة بالصغیر فال تشمل الكبیر كما عند المالكیة، وإن كان جمھور العلماء رحمھم هللا على 
ألنسب أن یبدأ بالحق ًونظرا ألن الحضانة تختص بنوع خاص، فا. أن الحضانة تشمل الصغیر، وتشمل الشیخ الكبیر والزمن ومن في حكمھم

ّھي القیام بأمور من ال یستقل بنفسھ، وتربیتھ ودفع الضرر : والحضانة. العام قبل الحق الخاص، من باب التدرج من األعلى إلى ما ھو دونھ
ًالمحضون صغیرا ولذلك تشتمل الحضانة على القیام بمصالح الصغار، ورعایة ھذه المصالح بما یكون فیھ الخیر إذا كان . عنھ أو ما یھلكھ

ّأو مجنونا، أو للشیخ الكبیر الزمن إذا تحمل ولیھ مصالحھ وقام على رعایتھ ّ والحضانة القیام بتحصیل المصالح من رعایة المحضون في . ً
الصغیر سواء نومھ ویقظتھ، وبمتابعة أحوالھ، واإلنفاق على تعلیمھ، وتأدیبھ وتقویمھ، وداللتھ على ما یصلح دینھ ودنیاه وآخرتھ، فالصبي و

ًكان ذكرا أو أنثى یحتاج إلى من یرعى شئونھ ویقوم بأموره، فیرعى شئونھ مادیا ومعنویا ً والحضانة تتكفل بذلك كلھ، واإلسالم جعل ھذه . ً
ًالحضانة إلى شخص مخصوص بشروط مخصوصة البد من توفرھا فیھ، وجعل لھذه الحضانة أمورا ینبغي على الحاضن أن یقوم بھا على 

باب : (یقول المصنف رحمھ هللا. ًا، وجعل لھا أمدا وغایة تنتھي عند بلوغھا إلیھ، وكل ھذا یبینھ العلماء رحمھم هللا في باب الحضانةوجھھ
في ھذا الموضع سأذكر لك جملة من األحكام والمسائل التي تتعلق بحضانة الصغیر ومن في حكمھ، ویشمل ھذا ثالثة : أي) الحضانة
بیان من الذي یحضن؟ وھو : بیان من ھو الشخص الحاضن؟ ومن ھو األولى واألحق بالحضانة؟ الجانب الثاني: ولالجانب األ: جوانب

  .بیان صفة الحضانة والمسائل واألحكام المتعلقة بھا: الجانب الثالث. الشخص المحضون
 

 أدلة مشروعیة حضانة الصغیر
 
 

بمعنى تثبت، فالحضانة ثابتة إما بسبب الصغر أو الجنون أو ) تجب]. ( ومجنونتجب لحفظ صغیر ومعتوه: [قال المصنف رحمھ هللا تعالى
ًالعتھ، وبناء على ذلك ال حضانة لكبیر بالغ إذا كان عاقال، إال إذا كان شیخا كبیرا ال یستطیع أن یقوم بأموره ومصالحھ، فأفتى طائفة من أھل  ً ً ٍ ً

إذا غاب عنھ عقلھ، فیلحق بالمجنون وال إشكال، وكذلك إذا كان فیھ خرف أو : یلالعلم بأنھ في حكم الشخص المحضون، لكن ھذا فیھ تفص
ًفبین المصنف رحمھ هللا أنھا تثبت إذا كان المحضون صغیرا، سواء كان ذكرا أو أنثى، والسبب في ھذا. سفھ أن الصغیر ضعیف العقل ال : ً

َّوكفلھا زكریا : شخص یقوم علیھ، ولھذا قال هللا عز وجلًیحسن رعایة مصالحھ والقیام على نفسھ، وبناء على ذلك البد من  ِ َ َ ََ ََ ] 37:آل عمران[َّ
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الحضانة ثابتة بالكتاب : قال بعض العلماء. فجعلھا في كفالة من ھو أكبر، وھذا یدل على أن الصغیر یحتاج إلى من یكفلھ ویقوم على رعایتھ
َّوكف: فأما دلیل الكتاب فقولھ تعالى. والسنة واإلجماع َ َّلھا زكریا َ ِ َ َ َ وأما . ، وشرع من قبلنا شرع لنا ما لم یأت شرعنا بخالفھ]37:آل عمران[َ

أن امرأة أتت إلى النبي (أن النبي صلى هللا علیھ وسلم جاء عنھ في حدیث عمرو بن شعیب عن أبیھ عن جده : دلیل السنة فأحادیث، منھا
ا كان بطني لھ وعاء، وثدیي لھ سقاء، وحجري لھ حواء، وإن أباه طلقني وأراد أن إن ابني ھذ! یا رسول هللا: صلى هللا علیھ وسلم فقالت

إثبات للحضانة، ) ِأنت أحق بھ: (فقولھ علیھ الصالة والسالم). ِأنت أحق بھ ما لم تنكحي: ینزعھ مني، فقال لھا رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم
ن عمرو بن شعیب ، والروایة في السنن بالعنعنة، والولید مدلس، ولكن ھناك روایة وھذا الحدیث حسن اإلسناد، من روایة الولید بن مسلم ع

في البیھقي صرح فیھا بالتحدیث، وحدیث عمرو بن شعیب عن أبیھ عن جده یحسنھ طائفة من العلماء رحمھم هللا، ویختارون أنھ من قبیل 
یا : أن امرأة قالت: ( صححھ غیر واحد من العلماء واألئمة، وفیھوأما الحدیث الثاني فھو حدیث أبي ھریرة رضي هللا عنھ وقد. الحسن

ھذا ! یا غالم: إن زوجي یرید أن یذھب بابني، وقد نفعني وسقاني من بئر أبي عنبة، فجاء زوجھا فقال النبي صلى هللا علیھ وسلم! رسول هللا
تدل بھ العلماء على انقطاع الوالیة بعد الحضانة في مسألة التخییر وھذا الحدیث الثاني یس) أبوك وھذه أمك فخذ بید أیھما شئت، فأخذ بید أمھ

ًوأجمع العلماء رحمھم هللا على أن الصغیر ذكرا كان أو أنثى تثبت الحضانة في حقھ، وذلك على . بعد سبع سنین وسیأتي الكالم علیھا
قاصر  ..لعقل یؤكد ما تقدم، فإن الصغیر قاصر في نظرهثم إن دلیل ا. التفصیل الذي سنذكره في قرابة المحضون أو من ھو أولى بحضانتھ

ُوال تْؤتوا السفھاء أْموالكم : في رعایة مصالحھ، وبذلك أمرنا هللا بالحجر علیھ، قال تعالى ُ ُ َُ َ َ َ ََ َ ، وأمر بالحجر على الیتامى، فھذا یدل ]5:النساء[ُّ
ى رعایة مصالحھ، فإنھ ینبغي أن تسند الرعایة إلى من ھو أھل، على أن الصغیر یحتاج إلى من یرعاه، وإذا كان الصغیر غیر قادر عل

  .وأحق من یقوم بذلك قرابتھ
 
 
 
 

 حضانة المعتوه والمجنون
 
 

. الجنون المتقطع: القسم الثاني. الجنون المستدیم: القسم األول: العتھ ضرب من الجنون، والجنون ینقسم إلى قسمین]. ومعتوه ومجنون: [قولھ
ص بھ جنون فإنھ یولى علیھ من یقوم على شأنھ ورعایة مصالحھ، وھذا قول الجمھور رحمھم هللا، وھو أن الحضانة تثبت فإذا كان الشخ

ًللكبیر إذا كان بالغا مجنونا ًإنھ ضرب من الخرف، بأن یكون ناقص العقل، لیس مجنونا وال عاقال من كل وجھ، أو أنھ : وأما العتھ فیقولون. ً ً
حیان ویخلط بعض األحیان، وھذا نوع من العتھ، وقد یكون العتة بسبب الحوادث، كأن یضرب على رأسھ، فیصبح یمیز األمور بعض األ

ًفالمقصود أنھ إذا كان قاصرا في مصالحھ لنفسھ، سواء كان سبب . عنده نوع من الخلط وعدم تمییز األمور، نسأل هللا السالمة والعافیة
  .أو ضعف العقل واإلدراك، فإنھ یولى علیھ من یقوم علیھالقصور صغر السن، أو عدم وجود العقل، 

 
 
 
 

 أحق الناس بالحضانة
 
 

ھذا ترتیب لألشخاص الذین لھم حق الحضانة، فالحضانة تثبت لألم، ثم أمھا وإن علت بمحض اإلناث، ثم األب ]. واألحق بھا أم: [وقولھ
 ثم أمھ وإن علت بمحض اإلناث، ثم لألخت الشقیقة، ثم لألخت ألم، ثم وأمھ وإن علت كأمھ وأم أمھ، وھي جدة المحضون، وبعد ذلك للجد

لألخت ألب، ثم بعد ذلك الخالة الشقیقة، ثم الخالة ألم، ثم الخالة ألب، ثم العمة الشقیقة، ثم العمة ألم، ثم العمة ألب، ثم بعد ذلك تثبت 
ب، ثم عمة األب الشقیقة، ثم عمة األب ألم، ثم عمة األب ألب، ثم بعد ذلك الحضانة لخالة األم الشقیقة، ثم لخالة األم ألم، ثم لخالة األم أل

بنت األخ الشقیق، ثم بنت األخ ألم، ثم بنت األخ ألب، ثم بنت الخالة الشقیقة، ثم بعد ذلك لبنات أعمام األب األشقاء، ثم بنات العمات 
ذلك بنات العمات الشقیقات، ثم بنات العمات ألم، ثم بنات العمات ألب، ثم فعمات األب الشقیقات، ثم بعد . الشقیقات على الترتیب الذي تقدم

ھذا بالنسبة لألصل في الترتیب، وروعي فیھ تقدیم جھة تقدیم األم؛ ألن الحضانة باإلناث . بعد ذلك ألقرب عاصب من أولیاء المحضون
: ى حضانة األب، وقد قال صلى هللا علیھ وسلم في حدیث المرأةألصق منھا بالذكور، ولذلك قدم النبي صلى هللا علیھ وسلم حضانة األم عل

ًخطابا ) ِأنت: (، فالذي اختصم ھنا عندنا األب وھو الزوج، واألم وھي الزوجة، فبین علیھ الصالة والسالم بقولھ)ِأنت أحق بھ ما لم تنكحي(
عند العلماء رحمھم هللا في أن جھة األمومة مقدمة، فھذا أصل . ما لم تتزوجي: أي) أحق بھ ما لم تكنحي(للزوجة وھي أم المحضون 

ویراعى في الحضانة جھة األمومة، وھذا ال شك أنھ عین الحكمة والصواب، فإن الطفل والصغیر یحتاج إلى الرعایة والحنان من األم، 
 من رعایة الذكور، فإن في الرجال من والرعایة لمصالح الصغار من اإلناث أبلغ. والحنان من اإلناث أكثر من الحنان من الذكور والرجال

الخشونة والعنف والقوة ما ال یخفى، وفي اإلناث من اللین والصبر وتحمل أذیة األطفال والصغار ما ال یخفى، فأعطى هللا عز وجل كل ذي 
ب، وإذا وجدت عمة ألم إذا ُوجدت أخت ألب وأخت ألم قدمت األخت ألم على األخت أل: ًومن ھنا قدمت جھات األمھات، فمثال. حق حقھ

. فھذا كلھ راعى العلماء رحمھم هللا فیھ األصل الشرعي من تقدیم اإلناث على الذكور. وھكذا... وعمة ألب قدمت العمة ألم على العمة ألب
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فقولھ )  لم تنكحيِأنت أحق بھ ما: (األولى واألحق األم، وذلك لقولھ علیھ الصالة والسالم في حدیث عمرو بن شعیب عن أبیھ عن جده: ًإذا
فیھ دلیل على أن األم مقدمة في الحضانة، وھذا بإجماع العلماء من حیث األصل على أن األم أولى وأحق ) ِأنت أحق: (علیھ الصالة والسالم

] قربى فالقربىثم أمھاتھا ال: [وقولھ. بالحضانة، ولذلك ھي التي تقوم على تربیة ولدھا ورعایة شئونھ، فأولى من حضن الصبي وقام بھ األم
ثم : [وقولھ. ألن أم األم كاألم، وھي أم؛ ولذلك تنزل منزلة األم عند فقد األم، وھي بعد األم في الترتیب، ثم أم أم األم، وھي جدة أم المحضون

إن األب یكون بعد : من أھل العلم من قدم األب على أم األم، ومنھم من جعل جھة األم مقدمة على األصل في رعایة الشرع لھا، فقالوا] أب
صیغة أفعل ) أحق(و) أنت أحق بھ: (فقد أم األم، أو وجود مانع في أم األم، واألب لھ حق، والدلیل على ذلك قولھ علیھ الصالة والسالم للمرأة

ًمدا وعلیا كل محمد أعلم من علي، فھم أن مح: في لغة العرب تدل على اشتراك شیئین فأكثر، وأن أحدھما أعظم مزیة من اآلخر، فإذا قیل ً
فصیغة أفعل، تقتضي التشریك والمزیة بالتفضیل، لكن لما قال علیھ الصالة . منھما عالم، ولكن منزلة محمد أعلى من منزلة علي في العلم

ن أصلھا، ًأثبت علیھ الصالة والسالم لألب حقا، ولكنھ بین أن األم أولى، وإال ألبطل دعوى األب م) ِأنت أحق بھ ما لم تنكحي: (والسالم
وألن في األب من الشفقة والحنان والرعایة . ًدل على أن لألب حقا في حضانة ولده) أنت أحق: (ال حق لھ في ذلك، ولكنھ لما قال: وقال

والقیام بالمصالح ما ال یخفى، وفیھ من القدرة على رعایة مصالح الصغیر ما لیس في األم، خاصة عند وجود الحاجة لحقوق الصغیر عند 
اس أو نحو ذلك، أو یحتاج الصغیر إلى تعلیم أو تأدیب أو داللة على صنعة أو حرفة، فاألب ھو الذي یتولى إخراجھ لذلك والقیام علیھ الن

ألن الجد ] ثم جد: [وقولھ. أمھات األب، أمھ وأم أمھ وإن علت بمحض اإلناث: أي]. ثم أمھاتھ: [وقولھ. ومتابعتھ وأمره بذلك وحثھ علیھ
َملة أبیكم إْبراھیم :  األب، والجد أب من وجھ، ولذلك قال هللا تعالىمنزل منزلة ِ َِ ِ ِْ ُ َ َ فالجد بمنزلة األب، وعلى ذلك أصول الشریعة، ] 78:الحج[َّ

؛ ثم أمھات الجد لھن الحق في الحضانة: أي]. ثم أمھاتھ كذلك: [وقولھ. فإذا لم یوجد األب، أو كان في األب مانع، انتقلت الحضانة إلى الجد
األم، ثم تلیھا أمھا وإن علت، ثم األب، وتلیھ أمھ وإن علت، ثم : أصبح عندنا في األصول الجھات التالیة: ًفإذا. ألنھن منزالت بمنزلة األب

: أي]. ثم أخت ألبوین: [وقولھ. إما من جھة األب أو من جھة األم: الجد، وتلیھ أمھ وإن علت، فھذه ستة أنواع كلھا مرتبة من جھة األصول
فإذا لم یوجد أحد من األصول الستة انتقلت الحضانة إلى فرع األصل، واألصل عندنا من جھة األب واألم، وأصل األصلین من . أخت شقیقة

جھة اإلناث، ومن جھة الذكر بالنسبة لألب، وبعد ذلك انتقل إلى فرع األصل وھي األخت، وقد بینا أن األخت ھي التي شاركتك في أحد 
فھنا األخت الشقیقة لھا حق الحضانة، وفیھا من الشفقة والحنان والعطف ألنھا صنو المحضون، وال شك أنھا ترعى . ًما معاأصلیك أو فیھ

. ًثم تلیھا األخت ألم؛ إعماال ألصل الشریعة بتقدیم جھات األمھات على جھات اآلباء، ثم األخت ألب. مصالح أخیھا؛ ألنھا أدلت من جھتین
كل ھؤالء النسوة الثالث من جھة األخوة، فتقدم الشقیقة، ثم بعدھا األخت ألم ثم بعدھا األخت ألب، فإذا لم یوجد ] ألبثم ألم، ثم : [وقولھ

، ولیس ھناك من قرب بعد األصول إال األخت الشقیقة، فانتقلت  شيء من األصول أو وجد وفیھ مانع كأب كافر أو أم كافرة والعیاذ با
. جد األخت الشقیقة أو بھا مانع انتقلت إلى األخت ألم، فإن لم توجد أو فیھا مانع انتقلت الحضانة إلى األخت ألبالحضانة إلیھا، فإن لم تو

تستحق الحضانة الخالة الشقیقة، وھي كل أنثى شاركت األم في أصلیھا، وأما الخالة ألب أو ألم فإنھا شاركت : أي]. ثم خالة ألبوین: [وقولھ
أنھ لما فتح مكة : (ة تنزل منزلة األم في الحضانة، والدلیل على ذلك ما ثبت في الصحیح عنھ علیھ الصالة والسالمفي أحد األصلین، فالخال
دونك بنت عمك خذیھا واحتملیھا، فحملتھا فاطمة ، فاختصم : فقال علي رضي هللا عنھ لـفاطمة ! یا عم یا عم یا عم: جاءت بنت حمزة تقول

فھذه بنت حمزة بن عبد المطلب عم رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم، وھي ). بن حارثة وعلي بن أبي طالب فیھا جعفر بن أبي طالب وزید 
ًبنت أخیھ من الرضاعة، فالنبي صلى هللا علیھ وسلم عمھا، وبعض مشایخنا رحمة هللا علیھم یأخذون ملحظا بسیطا وھو أن ھذه بنت صغیرة  ً

انظر كیف یراعى ! وھو عم من الرضاع، فكیف ببنات الیوم تجھل عمھا من النسب! م یا عمیا ع: یتیمة عقلت عمھا من الرضاع ونادتھ
تربیة البنات وكیف كانت األم تربي، ألن أباھا حمزة رضي هللا عنھ استشھد في أحد، وھذا في فتح مكة، والمسافة بعیدة، ومع ھذا عقلت 

ألن البنت كانت تربى في حجر أمھا، وكانت األم ال تفرط في فلذة ! من النسب؟عمھا من الرضاع، فما بالك بعمھا من النسب، وكذا قرابتھا 
، كل ھذا بسبب قطیعة الرحم أو بسبب إسناد  كبدھا، أما الیوم إذا دخل علیھا عمھا أو خالھا أو قریبھا من النسب، فربما جھلتھ والعیاذ با

: الشاھد أن ھذه الصغیرة عقلت وصاحت، فاختصم فیھا ھؤالء الثالثة.  الرعایةالتربیة إلى المربیات والعامالت، وترك األمھات لواجبھن من
إنھا : وخالتھا تحتي، وقال زید بن حارثة : إنھا بنت عمي، وكذلك یقول جعفر رضي هللا عنھ وأرضاه، لكنھ قال: علي بن أبي طالب یقول

) الخالة بمنزلة األم: (فقال علیھ الصالة والسالم. زة رضي هللا عنھماابنة أخي؛ ألن النبي صلى هللا علیھ وسلم آخى بین زید بن حارثة وحم
وھذا . وھذا من أقضیتھ علیھ الصالة والسالم، قضى في ھذه الخصومة وفصل بالحق الذي فصل بھ ربھ سبحانھ وتعالى وھو خیر الفاصلین

ًفي الحقیقة ینبغي أن یلحظ في أن علیا رضي هللا عنھ وجعفرا كل منھما أدلى  بالسبب الذي ھو من جھة العصبة، فكل منھما یعتبر ابن عم ً
ًمن جھة العصبة، فالقرابة موجودة، لكن جعفرا رضي هللا عنھ وأرضاه فضل من جھة وجود الزوجة التي ھي خالة، ومن ھنا قال علیھ  َّ

حیث دل ھذا ) الخالة بمنزلة األم: (لصالة والسالمومحل الشاھد في قولھ علیھ ا. وفضلت من ھذا الوجھ) الخالة بمنزلة األم: (الصالة والسالم
تقدم ] ثم عمات كذلك: [وقولھ. ومن ھنا أجمع العلماء رحمھم هللا أن الخالة لھا حق في الحضانة. الوصف على أن الخالة تنزل منزلة األم

انتقل إلى خاالت األم، والخئولة جاءت من جھة ] أمھثم خاالت : [وقولھ. الشقیقة منھن ألنھا أدلت من جھتین، ثم تقدم العمة ألم، ثم العمة ألب
أن : أي] ثم خاالت أبیھ: [وقولھ. األم، ویقدم فیھا خالة األم الشقیقة، وھي التي شاركت أم األم في أصلیھا، ثم تقدم الخالة ألم على الخالة ألب

. قة، ثم الخالة ألم، ثم الخالة ألب، على التفصیل الذي تقدمالخئولة من جھة األم مقدمة على الخئولة من جھة األب، یقدم فیھا الخالة الشقی
فالعمة الشقیقة، ثم العمة ألم، ثم العمة ألب، ھذا من جھة عمات األب، وال : عمات األب یراعى فیھن نفس الترتیب] ثم عمات أبیھ: [وقولھ

الذي  ومن ھنا فال حق لعمات األم من جھة الترتیب. بةحق لعمات األم، وذلك ألنھن یدلین بأب األم، وھو من ذوي األرحام ولیس من العص
 بنت األخ الشقیق، ثم بنت األخ ألم، ثم] ثم بنات إخوتھ وأخواتھ: [وقولھ. ذكرناه في الحضانة

 
 إذا امتنع من لھ الحضانة أو كان غیر أھل انتقلت
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ھذا حقك، إن شئت : حاضن؟ أم أنھا حق تخییري بأن یقال لھھل الحضانة حق واجب ال اختیار فیھا لل]. وإن امتنع من لھ الحضانة: [وقولھ

فبعض العلماء : أن تلي حضانة الصغیر فلك ذلك، وإن شئت أن تترك فلك ذلك، فینتقل الحق إلى من بعده؟ فیھ وجھان للعلماء رحمھم هللا
إذا كان الشخص المحضون ال یقبل : فمن یفصل یقول. الحضانة حق واجب، وأصحاب ھذا القول منھم من یفصل ومنھم من یطلق: یقول

غیر األم، أو ال یقبل غیر األب، وثبتت والیتھ دون وجود من ھو أحق قبلھ، فإنھ یجب على األب أو األم الحضانة، ولیس ألحدھما حق 
والذین قالوا بعدم . بھاالترك والتولي، فإذا تركھ أحدھما أجبره القاضي أو اإلمام الوالي على القیام بحق الحضانة، ھذا على القول بوجو

إذا كانت ھناك أخت شقیقة : ًفمثال. ال أستطیع أو ال أرید أن أحضنھ، فإنھا تنتقل الحضانة إلى من بعده: إذا تخلى وقال :الوجوب یقولون
من : حضانة، وقلناال أرید ال: وأخت ألم وأخت ألب، وبینا أن األخت ألم ال تكون حاضنة للصغیر مع وجود الشقیقة، فلو أن الشقیقة قالت

فتبین أنھ إذا امتنع األقرب وكان من حقھ أن یمتنع، انتقلت الحضانة إلى من . حقھا ذلك، انتقل حق الحضانة إلى األخت ألم، وقس على ھذا
ریة وحسن من إسالم وبلوغ وعقل وح: الحضانة لھا شروط البد من توفرھا للحكم بأھلیة الحاضن للحضانة] أو كان غیر أھل: [وقولھ. بعده

فإذا وجد فیھ . ونحو ذلك من الشروط، فإذا توفرت ھذه الشروط حكم بالحق لصاحبھ الستحقاقھ للحضانة... ٍوالیة، وعدم وجود مرض معٍد
: قولھو.  فكفر، سقط حقھ في الحضانة، فتنتقل الحضانة إلى من بعد ھذا الشخص الذي فیھ المانع-والعیاذ با-ًمانع كأن یكون كافرا، أو ارتد 

لو كان عنده عمة شقیقة وعمة ألم وعمة ألب، وكانت العمة الشقیقة كافرة : ًبالترتیب الذي ذكره رحمھ هللا، فمثال: أي] انتقلت إلى من بعده[
عمة ألب، أو مرتدة، فحینئٍذ تنتقل الحضانة إلى العمة ألم، وھكذا لو وجد مانع في العمة ألم كأن تكون مجنونة فإنھا تنتقل الحضانة إلى ال

  .وھكذا تنتقل الحضانة لمن ھو أقرب
 
 
 
 

 موانع الحضانة
 
 
 
 

 مانع الرق
 
 

: شرع المصنف رحمھ هللا في ھذه الجملة في بیان الشروط التي ینبغي توفرھا في الحاضن، فیشترط فیھ] وال حضانة لمن فیھ رق: [وقولھ
ًأن یكون حرا، والرقیق لیس أھال للحضانة من حیث الجملة، وال أن الشرع نزع الوالیة عن العبد فھو ال یلي أمر نفسھ، حتى : سبب في ذلكً

فأخلى ) ًمن باع عبدا ولھ مال فمالھ للبائع إال أن یشترطھ المبتاع: (ّإن مالھ ال یملكھ، إنما ھو ملك لسیده إال ما ملكھ، قال صلى هللا علیھ وسلم
 یملك النظر في نفسھ فأولى أال یتولى أمر غیره، واإلسالم في مسألة الرق ال یده عن أن یتصرف في مالھ، فكیف یتصرف في غیره؟ فھو ال

ًیخصھا بجنس وال بلون وال بطائفة وال بزمان وال بمكان، وإنما جعل ذلك راجعا إلى وجود الكفر بنعمة هللا عز وجل والمحاربة لدین هللا، 
ُّإْن ُھم إال كاألنعام بْل ُھم أضل : ھیمة، كما قال تعالىفإذا كان الشخص بھذه المثابة سقطت عنھ األھلیة حتى صار كالب َ َ ََ ْ ِْ ْ َ َ َّ ِ ، وحینئٍذ ] 44:الفرقان[ِ

وعلى كل حال فالرقیق لیس لھ حق في الحضانة؛ ألنھ ال یملك أمر نفسھ، فمن باب أولى أال یلي أمر غیره، وألنھ . یباع ویشترى ویملك
إن لھم الوالیة لضاعت حقوق الشخص : ولذلك لو قیل!  ھذا الصبي أو ھذه الصبیة؟مشغول بخدمة سیده، فكیف یتفرغ للقیام برعایة

. نبقیھ على األصل من أنھ مطالب بحق سیده: المحضون؛ ألنھ إما أن یضیع حق سیده، وإما أن یضیع حق الشخص المحضون، فقالوا
َوالذین ُھم لفُروجھم حافظون : لملكیة، قال تعالىوالبعض یستغرب من الفقھاء أن یقولوا ھذا، وھذه أصول شرعیة، فالشرع أثبت ا َ َ َُ ِ ِ ِْ ِْ ِ ُ َإال على * َّ َ َّ ِ

ْأزواجھم أْو ما ملكت أْیمانُھم  ُْ َْ َ َ ََ َْ َ َ ِ ًوبناء . ً، فجعلھم ملك یمین، فجعل األمة ملك یمین لسیدھا، وجعل المملوك مشغوال بخدمة سیده] 6-5:المؤمنون[ِ
أسقط جمھور العلماء رحمھم هللا الحق في الوالیة للرقیق على  رعایة الشخص المحضون، ومن ھناال یستطیع العبد القیام ب: على ذلك

  .المحضون
 
 
 
 

 مانع الفسق
 
 

ًأصلھ من فسقت الرطبة إذا خرجت عن قشرھا، فأصلھ الخروج، وسمي الفاسق فاسقا؛ ألنھ خرج عن طاعة هللا، : الفسق]. وال لفاسق: [وقولھ
رج من الملة وھو فسق الكفر، وفسق ال یخرج من الملة وھو فعل كبیرة من الكبائر، أو اإلصرار على صغیرة من فسق مخ: والفسق فسقان

ھل الفاسق یتولى الحضانة، : والمسألة ھي. ًفتارة یكون فسقھ مؤثرا في الحضانة، وتارة ال یؤثر في الحضانة: والفاسق لھ أحوال. الصغائر
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ًفإن كان فسقھ متعدیا مؤثرا في الحضانة لم یكن لھ حق في الحضانة؛ ألن : األقوال أننا ننظر في فسقھمن أعدل : أو ال یتوالھا؟ الجواب ً
وأما إذا كان فسقھ ال . المقصود من الحضانة یفوت بوالیتھ، ومقصود الشرع من والیتھ أن یقوم بحقوق الحضانة، ومثل ھذا ال یؤمن منھ

ً مقصرا ویقع في بعض المحرمات، ولكنھ من أغیر الناس على عرضھ، ومن أحفظ الناس ًیؤثر في الحضانة، فإنك قد تجد الشخص مثال ّ
ولذلك . ًلحقوق القرابة، وقد تجد عنده أخطاء وزالت ولكنھ من أصدق الناس قوال، ومن أحسنھم معاملة، فلیس كل فسق یؤثر في الحضانة

شخص : ً فإن كان فسقھ یضیع الحضانة ویؤثر فیھا فال یتوالھا، مثال:فإن من أعدل األقوال في المسألة قول من قال أن ننظر في فسقھ
معروف والعیاذ با ببعض المعاصي من شرب خمر أو فعل محرم من الكبائر، أو مستھتر بالحقوق والواجبات، فمثل ھذا ال یعطى حق 

ة قذفت فحكم بفسقھا، لكنھا من أحرص الناس الحضانة، لكن لو كان یشرب الخمر، ولكن یؤمن شره وضرره على المحضون، أو كانت امرأ
على أوالدھا، ومن أحفظھم لحق الولد أو لحق بنات أخیھا أو بنات أختھا، فإن الحضانة تنتقل إلیھا وال یؤثر فسقھا بالقذف في الحضانة؛ ألن 

 یكن للشخص حق في الحضانة، وأما إذا أن الفسق إذا أثر في الحضانة نزع الصبي والصغیر ولم: فالشاھد من ھذا. القذف مما یوجب الفسق
  .لم یؤثر فإن الحق ثابت في ذلك مع وجود الفسق

 
 
 
 

 مانع الكفر
 
 

َولْن یْجعل هللا للكافرین على : الكافر لیس لھ حق في الحضانة، على مذھب جمھور من علماء رحمھم هللا، قال تعالى]. وال لكافر: [وقولھ ََ َ َ َ َ َِ ِ َِ ْ ُ َّ
ِالُمْؤمنین سب َ َ ِ ِ وإذا جعلنا لھم حق الحضانة كان نوع والیة، واإلسالم یعلو وال یعلى علیھ، وألن الكافر یؤثر على الصغیر، ] 141:النساء[ًیال ْ

فبین أن الصغیر یتأثر بمن یلیھ، ) كل مولود یولد على الفطرة، فأبواه یھودانھ، أو یمجسانھ، أو ینصرانھ: (ولذلك قال صلى هللا علیھ وسلم
ومن ھنا قطع جمھور العلماء رحمھم هللا والیة الكافر في الحضانة، وھذا ھو . وألن الغالب في الحضانة أن تكون لألبوین) اهفأبو: (قال

  .الصحیح؛ ألن أصول الشریعة تقوي ھذا القول وتشھد بصحتھ
 
 
 
 

 مانع زواج المرأة بأجنبي
 
 

، فلو طلقھا زوجھا فإنھا أحق بولدھا وبحضانتھ، فإذا تزوجت نظرنا في ھذا األم لھا حق الحضانة ما لم تتزوج] وال لمزوجة بأجنبي: [وقولھ
، فلما )ِأنت أحق بھ ما لم تنكحي: (ًإن كان أجنبیا عن الصبیة التي ھي بنتھا فإن الحضانة تنتقل من األم، لقولھ علیھ الصالة والسالم: الزوج

أما إذا كان الشخص الذي تزوجھا بینھ وبین المحضون محرمیة، ففي ھذه الحالة و. أخلى یدھا عن الوالیة بوجود النكاح) ما لم تنكحي: (قال
إنھا بنت عمي وخالتھا تحتي، : ال تنتقل وال تسقط الحضانة عن األم، واستدلوا على ذلك بقصة جعفر بن أبي طالب رضي هللا عنھ، فإنھ قال

بسبب الرضاع الذي بین جعفر وحمزة : ضي هللا عنھما، وھنا یقولونھناك قرابة بین جعفر وبین حمزة ر: ًفھو لیس أجنبیا عنھا، قالوا
ھي قرابة العصبة غیر المحرمیة  ًإذا كان قریبا ولو بالنسب التي: ومن أھل العلم من قال. استحق أن یلیھا؛ ألنھ لیس بأجنبي عن ھذه البنت

ًفإن لھ حقا، وحینئٍذ تعتضد الزوجة بھذا القریب ولو لم یكن محرما في و ًإن كان قریبا لھ محرمیة فال : وعلى ھذا فالخالصة. الیتھا على بنتھاً
إشكال في إبقاء الحضانة عند الزوجة، وإن كانت قرابتھ ال توجب المحرمیة، فاختیار طائفة من أھل العلم رحمھم هللا وخاصة في مذھب 

الشخص : أي] من محضون: [وقولھ. ھذه البنت المحضونةالحنابلة أنھ یكون للمرأة حق الحضانة وذلك لوجود القرابة بین زوجھا وبین 
ھل تسقط بمجرد العقد أم البد أن یدخل : إن المرأة إذا تزوجت تسقط حضانتھا یرد السؤال: إذا قلنا) من حین عقد: (وقولھ. المحضون أجنبي

ال بدخول الزوج، وھو مذھب المالكیة ومن وافقھم ال تسقط حضانة الزوجة إ: فمن أھل العلم من قال: ھذا الزوج األجنبي بھا؟ وجھان للعلماء
إن مجرد : وقد استدل الذین قالوا. مجرد العقد یوجب سقوط الحضانة، وھو مذھب الشافعیة والحنابلة رحمھم هللا: ومنھم من قال. رحمھم هللا

أة توصف بكونھا منكوحة بمجرد العقد، كما قال ، والمر)ِأنت أحق بھ ما لم تنكحي: (العقد یوجب سقوط الحضانة؛ بقولھ علیھ الصالة والسالم
َّیا أیھا الذین آمنوا إذا نكْحتم الُمْؤمنات ثم طلقتُموُھن مْن قْبل أْن تمسوُھن : تعالى ُّ ِ َّ ِ ِ ِ َُّ َ َ َ ََ َ َ َ ََ ُ َِ ُ ْ ُ َُّ َ َ ََّّ ْ ُ فدل على أن المرأة تكون منكوحة بمجرد ] 49:األحزاب[ِ
. وقد نكحت وتزوجت، سواء دخل بھا أو لم یدخل) ِأنت أحق بھ ما لم تنكحي: (ى هللا علیھ وسلم قالإن النبي صل: إذا ثبت ھذا فیقولون. العقد

ًومذھب الحنابلة والشافعیة على أن العبرة بالعقد أقوى أثرا، ومذھب المالكیة ومن وافقھم أقوى نظرا، مع أن األثر یحتمل؛ ألن العلماء  ً
حقیقة في : حقیقة في العقد، وبعضھم یقول: بعض العلماء یقول. یقة في الوطء؟ خالف مشھورھل النكاح حقیقة في العقد أو حق: اختلفوا

أن القرآن ورد فیھ النكاح بمعنى الدخول، وورد فیھ النكاح بمعنى العقد، وأكثر ما : والسبب في ذلك. حقیقة فیھما: الوطء، ومنھم من یقول
َفال تحل لُھ مْن بْعد حتى تنكح زْوجا غْیرهُ :  دلیلھ قولھ تعالىإن النكاح بمعنى الدخول: وقالوا. ورد بمعنى العقد َ َ ََ ً َ َ َ َِ ِ ُّ َِّ فجاءت السنة ] 230:البقرة[َُ

َحتى تنكح زْوجا غْیرهُ : (( وبینت أن النكاح ھنا المراد بھ الدخول، ولیس مجرد العقد، فصار قولھ َ ََ ً َ َِ إن : ومن ھنا یقولون. المراد بھ الدخول)) َّ
: یحتمل الوجھین) ِأنت أحق بھ ما لم تنكحي: (یقة في العقد وحقیقة في الوطء، فإذا كان حقیقة فیھما یكون قولھ علیھ الصالة والسالمالنكاح حق
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لما احتمل األمرین اعتضد باألصل، وھو أن : فالمالكیة یقولون. یدخل زوجك بك: ما لم تنكحي، أي: تعقدي، ویحتمل: ما لم تنكحي، أي
خص المحضون ال یتأتى إال بعد الدخول، ویكون تقصیر الزوجة النشغالھا بالزوج بعد الدخول ال قبل الدخول، فھو أقوى من الخطر على الش

ًألن بعض العلماء یرى أن آیة البقرة في الطالق ثالثا . ًعلى الدخول أیضا فیھ إشكال جھة النظر؛ ألن األثر من ناحیة إطالق النكاح حقیقة
وعلى كل حال فالمسألة محتملة، أما من حیث النظر والقوة في المعنى فال شك أن . جاءت السنة بزیادة شرط الدخولھي في النكاح، لكن 

فإن زال المانع عن الشخص المحضون رجع إلى حقھ، فإذا أسلم الكافر : أي]. فإن زال المانع رجع إلى حقھ: [وقولھ. الدخول ھو المعتبر
  .حضانةوأفاق المجنون رجع إلى والیتھ لل

 
 
 
 

 األسئلة
 
 
 
 

 الحضانة رعایة معنویة ال نفقة فیھا
 
 

ًإن كان الذي لھ الحق في الحضانة فقیرا، وكان الذي یلیھ موسرا، ھل یقدم الموسر على الفقیر نظرا لمصلحة ! فضیلة الشیخ: السؤال ً ً
ار من باب أولى وأحرى، والسائل یظن أن الحاضن ھو ًالمحضون، أثابكم هللا؟ بعض العلماء یرى أن الحاضن لھ أجرة، فإذا كان فقیرا ص

فلیعلم أن باب الحضانة یشمل أخذ الصغیر لتعلیمھ وتأدیبھ وتربیتھ ورعایتھ، ولیس في المسألة . الذي ینفق ویقوم على المحضون بالنفقة
ًفإذا كان األقرب فقیرا ! ، فلینتبھ لھذاإنفاق؛ بل الحضانة رعایة معنویة للشخص وتصریف أموره المادیة، لكن ال یدفع الحاضن من مالھ

صارت المسألة بالعكس، أولى لفقره : الحاضن لھ أجرة في الحضانة، فإذا كان لھ أجرة صار الفقیر أولى من جھتھا، أي: ًواألبعد غنیا، فنقول
ًوأولى لقربھ، وبناء على ذلك صار السؤال معكوسا من ھذا الوجھ ًمن جیبھ شیئا، فاألصل أن ینفق من مال وعلى كل حال فالحاضن ال یدفع . ً

ًالشخص المحضون، وإذا كان صغیرا فمن مال والده، على التفصیل الذي ذكرناه في النفقات، فالنفقات لھا باب مستقل، ویتولى اإلنفاق علیھ 
  .صالح، وهللا تعالى أعلممن ذكرنا من قرابتھ بالضوابط التي بیناھا في باب النفقات، لكن ھنا مسألة الرعایة والقیام على الم

 
 
 
 

 إجراء األحكام التكلیفیة على المعتوه
 
 

األصل أن العتھ نوع من الضعف في العقل، فإذا فقد اإلنسان اإلدراك : ھل المعتوه تجري علیھ األحكام؟ وھل ھو مكلف؟ الجواب: السؤال
أما العتھ الذي فیھ خرف ونوع من التمییز ولھ عقل، . مجنونلألمور وتمییزھا سقط عنھ التكلیف، فھو إنسان غیر مكلف؛ ألنھ في حكم ال

إن الشخص یكون في بعض األحیان من أذكى خلق هللا، ولكن فیھ قصور، ألن الذكاء شيء والعقل : فطائفة من العلماء رحمھم هللا یقولون
حیة تمییز األمور وإدراكھ لھا، لكن ال یصل بھ ومن ھنا فالعتھ ال یؤثر في العقل من كل وجھ، ویؤثر في شخصیة اإلنسان من نا. شيء آخر

ًإلى حد الجنون، فإذا وصل بھ إلى حد الجنون لم یكن معتوھا بل یكون مجنونا ً.  
 
 
 
 

 انتقال الحضانة من األم إلى أم األم
 
 

لألم، ثم ألم األم وإن علت بمحض ذكرنا أن الحضانة : األم إذا نكحت ھل تنتقل الحضانة إلى أم األم، أم إلى األب مباشرة؟ الجواب: السؤال
اإلناث، وھي أولى من األب، ألن شفقة األم أقوى من شفقة األب، وأم األم بمنزلة األم، وأصول الشریعة دالة على ھذا، وأقوى األقوال عند 

  .أن أم األم مقدمة على األب، وهللا تعالى أعلم: أھل العلم رحمھم هللا
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 معنى المأثم المغرم
 
 

فسر النبي : فما ھو المأثم والمغرم أثابكم هللا؟ الجواب) اللھم إني أعوذ بك من المأثم والمغرم: (في دعاء النبي صلى هللا علیھ وسلم: لالسؤا
) یعد فال یفي: (صلى هللا علیھ وسلم ھذا بأن اإلنسان إذا غرم وأصابھ الدین وتحمل وقع في اإلثم، ولذلك كما قال النبي صلى هللا علیھ وسلم

ًیقول سأعطیك غدا، ثم ال یتیسر لھ السداد، فیصبح مخلفا لوعده كاذبا في قولھ، فاستعاذ النبي صلى هللا علیھ وسلم من ھذه الحال، كما : أي ً ً
إذا غرم : (سمعت رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم یستعیذ من ھذا وقال: قالت عائشة : ثبت في حدیث دعاء التشھد وھو حدیث صحیح

وكان النبي صلى هللا علیھ وسلم یستعیذ با من غلبة الدین، ألن الدین إذا غلب اإلنسان كذب في قولھ، ) ث فكذب، ووعد فأخلفالشخص حد
ابتلي بالدنیا فصدق مع هللا عز  ولذلك ال تظھر قوة اإلنسان في دینھ وصدقھ في إیمانھ بمثل ما إذا. وأخلف في وعده، وھذه من الفتن العظیمة

). ال تغرنكم دندنة الرجل في صالتھ، انظروا إلیھ في دیناره ودرھمھ: (نیا بالؤھا عظیم، ومن ھنا قال عمر رضي هللا عنھوجل، فالد
ًفالشخص إذا ابتلي في الدنیا وأصبح غارما مدیونا اضطر إلى أن یكذب ویخلف الوعد، ویقع في المزالق التي ال تحمد عقباھا إن السالمة : ً

 تمر بواٍد حول وادیھا فعلى اإلنسان أن یبتعد عن أمور الدنیا خاصة تحمل الدیون في التجارات أو في أمور غیر من سلمى وجارتھا أال
واضحة، فھذه ال تحمد عقباھا، ومن ھنا قال صلى هللا علیھ وسلم وھو یبین حال االستدانة وعدم سداد الناس حتى یقع اإلنسان في غلبة 

وھذا یدل على أن ) ومن أخذ أموال الناس یرید إتالفھا أتلفھ هللا: ( إذا حدث، قال صلى هللا علیھ وسلمالدین، ویقع في خلف الوعد والكذب
وال یجوز  .وجود غلبة الظن على أنھ سیسدد: ًثانیا. حسن النیة في السداد: ًأوال: اإلنسان إذا أخذ الدیون ینبغي عند أخذه أن ینظر إلى أمرین

، فالتساھل في ھذه ) ومن أخذ أموال الناس یرید إتالفھا أتلفھ هللا: ( من دعاء النبي صلى هللا علیھ وسلم علیھًأن یخاطر بأموال الناس، خوفا
ًوكم من إنسان تراه مستقیما على دین هللا عز وجل وطاعتھ ومحبتھ ومرضاتھ، فإذا علم الشیطان ضعفھ في الدنیا استدرجھ . األمور ال ینبغي

؛ حتى یقع فیھا، ویمنیھ ویعد ه بالوعود الكاذبة حتى یقع في غلبة الدین، وعندھا ال یھنأ لھ عیش، ولربما تصیبھ دعوات السوء والعیاذ با
المقصود أن غلبة الدین ال خیر فیھا، فقد تھلك اإلنسان وتفتنھ في دینھ ودنیاه، أسأل هللا العظیم .  في حقوقھم-والعیاذ با-ألنھ قد یضر الناس 
  . أن یقضي عنا وعنكم الدین، ونعوذ بوجھھ الكریم وسلطانھ القدیم من فتنة الدین والدنیا واآلخرة، وهللا تعالى أعلمرب العرش الكریم

 
 
 
 

 الصالة على فراش في طرفھ نجاسة
 
 

صلي أثرت في إذا كانت النجاسة في مكان الم: إذا صلیت على فراش كبیر وفي طرفھ نجاسة ھل تصح الصالة، أثابكم هللا؟ الجواب: السؤال
واألصل في ذلك ما . ًصالتھ، وحینئٍذ ال یصح أن یكون الموضع الذي یلیھ نجسا أو علیھ نجاسة، فإذا صلى على موضع نجس بطلت صالتھ

ّأنھ صلى بنعلین، ثم خلع النعلین أثناء الصالة، فخلع الصحابة النعال، فلما سلم ع: (ثبت في الحدیث الصحیح عنھ علیھ الصالة والسالم لیھ ّ
فدل على أنھ ال ) أما إنھ قد أتاني جبریل فأخبرني أنھما لیستا بطاھرتین: رأیناك خلعت فخلعنا، قال: ما شأنكم؟ قالوا: الصالة والسالم قال

  .یجوز أن یصلي على الموضع النجس والمكان النجس، وهللا تعالى أعلم
 
 
 
 

 كیفیة قضاء السنة الراتبة
 
 

یشرع قضاء الرواتب بعد الصالة؛ ألن النبي صلى : تبة قبل الصالة فھل تقضى بعد الصالة أثابكم هللا؟ الجوابإذا فاتت السنة الرا: السؤال
رأیتك تصلي ركعتین لم أرك تصلیھما من : (هللا علیھ وسلم قضى راتبة الظھر، وذلك بعد صالة العصر وقالت لھ أم سلمة رضي هللا عنھا

سؤال العالم عما : وفي ھذا الحدیث من الفقھ والفوائد شيء كثیر، منھا). ًعبد قیس فشغلوني عنھما آنفاھما سنة الظھر، أتاني وفد : قبل؟ قال
أن النبي صلى هللا علیھ وسلم : ًثانیا. خالف من حالھ وھیئتھ، خاصة فیما یختص بأمور الشرع، فإن الغالب فیھا أن یكون لھا سبب وموجب

دعوة، ومن ھنا استدل بھ على جواز تأخیر الرواتب إذا اشتغل طالب العلم بالدرس، أو بمحاضرة، ترك فعل الراتبة في وقتھا النشغالھ بال
وأراد أن یؤخر الراتبة، فھذا الحدیث أصل؛ ألن النبي صلى هللا علیھ وسلم ترك الراتبة لدعوة وفد عبد قیس، فلما ترك الراتبة لوفد عبد قیس 

الراتبة فضیلتھا قاصرة، والعلم . لنفع القاصر؛ ألن فضل العلم والدعوة أعظم من فضل العبادةدل على تقدیم العلم والنفع المتعدي على ا
فضیلتھ متعدیة، ولذلك تجد بعض الجھال یستعجلون في انتقاد الغیر ویعتبون على طالب العلم حینما ال یرونھم یصلون راتبة المغرب 

ً علیھ وسلم صح عنھ تأخیر الراتبة، فال ینكر على طالب العلم حیث إن لھم وجھا ویزدحمون للعلم، وھذا من جھلھم بالسنة، فالنبي صلى هللا
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ًوسبب ھذا أن فضل العلم والدعوة متعٍد، خالفا للرواتب والعبادة القاصرة، فأخذ من ھذا أن الفضل المتعدي مقدم على الفضل . من السنة
ازدحم مع الذي ال یمكن تداركھ، قدم الذي ال یمكن تداركھ على الذي یمكن أن ما یمكن تداركھ، إذا : ًالقاصر، ومنھ أخذت القاعدة أیضا

إذا أراد أن یصلي راتبة الظھر وحضرت صالة جنازة قدمت الجنازة على راتبة الظھر؛ ألن راتبة : ومن ھنا قال بعض العلماء. تداركھ
أن یقطع راتبھ الظھر، ولكن ھذا محل نظر؛ ألن األصل یقتضي لھ : الظھر یمكن تداركھا والجنازة ال یمكن تداركھا، حتى قال بعض العلماء

ْوال تْبطلوا أْعمالكم : عدم إبطال النوافل؛ ألن هللا یقول ُ َُ َ ََ ُ فھو ینوي في قرارة قلبھ أنھ لوال اشتغالھ بالنافلة لصلى على الجنازة حتى ] 33:محمد[ِ
أما . ون من باب ترك األقل المستحب لما ھو أوجب وآكد، وھذا إذا ضاق الوقتًیكتب لھ األجر، لكن إذا لم یجد أحدا یصلي علیھا فحینئٍذ یك

حدیث أم : بالنسبة لألصل الذي ذكرناه في مسألة الرواتب، فإنھ یشرع قضاء الرواتب القبلیة، وكان بعض العلماء رحمھم هللا یشدد ویقول
إن السبب في : وقال. إذا فاتت القبلیة فال یقضیھا، وھذا محل نظر: سلمة رضي هللا عنھا في قضاء البعدیة ولیس في قضاء القبلیة، ویقول

ھذا أن النبي صلى هللا علیھ وسلم لما فاتتھ راتبة الظھر وصلى بعد العصر ركعتین، وھاتان الركعتان قد صلیتا بعد الظھر فصدق علیھما 
من جھة النظر والعقل، لكن ھذا القول مردود بالسنة الصحیحة عن أنھما بعدیة، لكن إذا كانتا قبلیة وفاتت، فإنھا تفوت بفوات القبل، وھذا 

وأجیب عن ھذا الجواب بأنھ . رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم في قضاء راتبة الفجر، فقد صح عنھ علیھ الصالة والسالم أنھ قضاھا بعد وقتھا
ال صالة : (بت عنھ علیھ الصالة والسالم في األحادیث من قولھقضاھا مرتبة، أنھ علیھ الصالة والسالم فعلھا بعد للفرض، لكن رد ھذا بما ث

وفي أحد األوجھ في تفسیر ھذا الحدیث أن المراد بھ قضاء راتبة الفجر عند من یقول بجواز قضائھا بعد تسلیم ) بعد الصبح إال ركعتي الفجر
إنھ فعلھا بعدیة، فإنھ :  سلمة رضي هللا عنھا لو نوزع فیھ وقیلًوأیا ما كان فإن حدیث أم. اإلمام، ویستثنیھا من النھي عن الصالة بعد الصبح

ومن ھنا یوجد عند العلماء شيء . العبرة بفوات المكان، ألن البعدیة بین الظھر والعصر، وقد فعلھا علیھ الصالة والسالم بعد العصر: یقال
ًابعة كاملة، وإن تركت الوارد وفعلت غیر الوارد وكان األصل داال تتقید فیھ بالوارد، فإذا تیسر الوارد كان لك أجر المت: یسمونھ األصل، أي

اللھم یا مصرف القلوب : (النبي صلى هللا علیھ وسلم صح عنھ أنھ دعا في السجود، وقال: مثال ذلك. على غیر الوارد كان لك أصل األجر
 بھذا الدعاء أجرت في األصل بالدعاء في السجود، فأنت إذا دعوت) ّصرف قلبي لطاعتك، اللھم یا مثبت القلوب ثبت قلبي على طاعتك

األصل أن النبي : لكن لو أنك دعوت في سجودك بغیر ھذا الدعاء الوارد كان لك األصل، فنحن نقول. وأجرت بالمتابعة في نوعیة الدعاء
. المراد، إنما المراد ھو مشروعیة القضاءصلى هللا علیھ وسلم فعل الراتبة في غیر وقتھا، فكون ھذه الراتبة جاءت في صفتھا بعدیة لیس ھو 

  .ًوحینئٍذ یصلح أن یكون الحدیث دلیال على قضاء القبلیة وقضاء البعدیة على حد سواء، وهللا تعالى أعلم
 
 
 
 

 تزاحم العبادات
 
 

 دروس، فكیف یتعامل مع ھذه ًأحیانا تزدحم على طالب العالم بعض األمور المختلفة، كزیارة الرحم وطاعة الوالدین وما لدیھ من: السؤال
من حیث األصل یقدم الواجب على غیر الواجب، فبر الوالدین : ًھذا سؤال یحتاج إلى نظر، أوال: المھام بالطریقة المثلى أثابكم هللا؟ الجواب

القریة، أو في المزرعة فرض، وھذا الفرض مقدم على غیره من حقوق اآلخرین، فإذا سألك والداك، أو احتاج الوالد منك أن تأتي عنده في 
الواجبات تقدم على غیر الواجبات، مثل شخص أو جماعة : ًإذا. أو التجارة، فعلیك أن تقدم ھذا الواجب، وتتقرب إلى هللا عز وجل بذلك

والواجب الدعوة مستحبة وبر الوالدین واجب، : دعوك في سفر لعمرة أو للصالة في مسجد النبي صلى هللا علیھ وسلم أو نحو ذلك، تقول
ًإذا ازدحمت الواجبات قدم اآلكد على غیر اآلكد، فمثال. مقدم على المستحب ِّ إذا نظرنا إلى حق القریب نجده من حیث األصل حق واجب : ُ

ًعلى المسلم أن یصلھ، ھذا القریب قد یكون مریضا یحتاج أن تكون معھ، أو جاءتھ ضائقھ أو ظرف یریدك أن تكون معھ، وھناك مثال  ً
نده ظرف ویحتاج أن تكون معھ، فإذا نظرت وتأكد علیك أن ھذا الصدیق لیس لھ غیرك والقریب لیس لھ غیرك بعد هللا عز وجل، صدیق ع

فجعل ) ثم أدناك أدناك: (فحینئٍذ یقدم الحق اآلكد وھو حق القریب، فتقدم حق القریب ثم األقرب فاألقرب؛ ألن النبي صلى هللا علیھ وسلم قال
ًفالمسلم ینظر دائما للحقوق المؤكدة، فالفضائل والمستحبات والمندوبات یقدم فیھا . ًوهللا عز وجل جعل لكل شيء قدراالحقوق مرتبة، 

المتعدي على القاصر، وھذه قاعدة في التفضیل، وكما ذكرنا في قصة النبي صلى هللا علیھ وسلم مع وفد عبد قیس، فإنھ یقدم الشيء الذي ال 
و كان عندك أثناء اإلجازة أشیاء لو أخرتھا لم یمكن تداركھا، وأشیاء من المستحبات لو أخرتھا عن اإلجازة أمكن ل: ًیمكن تداركھ، مثال

ًتحقیقھا في غیر اإلجازة ولو بعض الشيء، فتقدم الذي ال یمكن تحقیقھ بعد اإلجازة مطلقا على الشيء الذي یمكن تحقیقھ بعد اإلجازة بعض 
ًواعد وضوابط إذا ازدحمت؛ كأن تكون كلھا علوما، وھذه العلوم ال تدري ھل تذھب لھذه الحلقة أو إلى ھذه ھذه كلھا أمور لھا ق. الشيء

الحلقة أو ھذه الحلقة، فإذا كانت الحلقة في علم یحتاج إلیھ كأن تكثر أخطاء الناس فیھ، أو كان عالمھ یضبطھ أكثر أو یتقنھ أكثر، أو كان ال 
ًقدم بھذه الوجوه، وتراعي التفضیل من ھذه الوجوه، وھذا لیس خاصا باإلجازة، فھذه أصول عامة، وعند یتیسر لك في غیر اإلجازة، فت

فعلى كل حال، تقدم األشیاء الواجبة على األشیاء . العلماء مبحث في التفضیل تكلموا علیھ في كتب القواعد الفقھیة في قواعد التفضیل
أن تنوي في قرارة : دة على الواجبات غیر المؤكدة، ویراعي في ھذا كلھ النیة الصالحة، أعنيالمندوبة والمستحبة، وتقدم الواجبات المؤك

فینبغي . الشيء، حتى تؤجر بعملك ونیتك، وجمع الخیر كلھ تقوى هللا عز وجل وسؤال العلماء قلبك أنھ لوال انشغالك بھذا الشيء لفعلت ذلك
فالذي یسأل أھل العلم ویرجع إلیھم في األمور الشرعیة ال ) استخار وال ندم من استشاروما خاب من : (لكل إنسان أن یرجع إلى أھل العلم

ً أنك عندما تستشیر أحدا من أھل العلم، فیشیر - ولیس ھذا من هللا ببعید-ومن العجیب . شك أنھ سیكون على بصیرة من أمره، ویوفق ویسدد
ًجال أو آجال أو ھما معا، ومن أراد فلیجربعلیك بمشورة، أن هللا یجعل البركة فیما أشار بھ، إن عا ً فھذه نعمة من هللا سبحانھ وتعالى . ً
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ًخاصة إذا رزق من یستشیره العقل، فإذا ازدحمت عندك األمور فإن كانت شرعیة فارجع إلى أھل العلم، وإذا كانت أمورا دنیویة فارجع إلى 
ًفالذي عنده عقل أبعد منك نظرا، وأعرف منك في الحظوظ والمفاسد . تشیرأھل العقل واألمانة، فإنھما شرطان البد من توفرھا فیمن تس

ًوالمصالح، وكذلك وأما األمانة فألنھ قد یكون عاقال فاھما لكن ال أمانة عنده، ولیس عنده نصیحة فإذا رزقك هللا عز وجل استنارة العلم . ً
ن الناس من رزق العلم أكثر من العقل، فعنده علم كثیر لكن عقلھ م: والعقل، فإنك موفق، ومن ھنا كان یقول بعض العلماء رحمھم هللا

ًصغیر، ومنھم من رزق عقال أكثر من العلم، فعقلھ أكبر من علمھ، وھذا موجود في الناس، وبعض الناس طالب علم علمھ قلیل، إال أن عنده 
العلم والعقل، فھذا خیر : اس من جمع هللا لھ بین الحسنیینمن رجاحة العقل وبعد النظر الشيء الكثیر، وھذه ھبة من هللا عز وجل، ومن الن

ٍفإذا أراد اإلنسان أن یستشیر فإن كان ألمر دیني فال إشكال أنھ یرجع إلى أھل العلم، وإن كان في أمر دنیوي فإنھ . المنازل وأفضل ما یكون
شورات فالعین تبصر ما دنى ونأى وال ترى ما بھا إال بمرآة ًشاور أخاك إذا نابتك نائبة یوما وإن كنت من أھل الم: یرجع إلى من ھو أعقل

ًوھنا ننبھ على مسألة مھمة جدا، وھي أن بعض طالب العلم تنزل مسائل . فتستشیر العاقل الحكیم الذي تأمنھ على دینك وعرضك وأھلك
أو كذا، أمر یتعلق بالدین، فتجد ھذا یعطیھ ! يوالدتي تأمرن! والدي یأمرني.. وهللا ما أدري أفعل كذا أو كذا: شرعیة، فیأتي شخص ویقول

ًرأیا، واآلخر یعطیھ رأیا ًوالمنبغي على طالب العلم أال یفتي في المسائل الشرعیة إال إذا كان أھال، فالعجب أنك تسمع بعض طالب العلم . ً
ِّیجیبھ ویعطیھ قاعدة وأصال، یفتي وُینظر ویقعد ویستدل وھو لیس بأھل لذلك، فال یتقحم  المسلم النار على بصیرة، ھذه نار هللا الموقدة، القول ً

افعل كذا واترك : ِعلى هللا بدون علم، حتى في الرأي یجب أال تستھین بھذه األمور، فال تأت ألخیك بأمر شرعي ولو في طلب العلم، فتقول
 ویرجع فیھا إلى أھل العلم الذین ھم أعلم وأحكم، فنحن األمور الشرعیة تناط بأھل العلم،. ًتحسبوه ھینا وھو عند هللا عظیم! یا إخوان.. كذا

..! إن فعلت كذا أثمت: وبعضھم یقول..! وافعل كذا !..ال تفعل كذا: قال لي بعض طالب العلم: نقول ھذا ألنھ یأتینا بعض األخیار ویقولون
وعلى . بالرجوع إلیھ من أھل العلم وتقوى هللا عز وجلوالمنبغي الرجوع إلى من أمر هللا . فھذا ال یجوز، فإن تحلیل الحرام كتحریم الحالل

نسأل هللا العظیم رب . كل شخص یستشیره أخوه أو یشاوره أن ینصح لھ، وخاصة إذا أراد اإلنسان أن ینصح فیستنصح األخیار واألتقیاء
  . علیھ، وآخر دعوانا أن الحمد  رب العالمینًالعرش الكریم أن یھیئ لنا من أمورنا رشدا، وأن یسلك بنا أفضل السبل، إنھ ولي ذلك والقادر

 
 
 
 

 [2[ باب الحضانة -شرح زاد المستقنع 
ترتكز الحضانة على حفظ الصغیر عما یضره في دینھ أو دنیاه، فإذا أراد الحاضن أن یسافر ویأخذ المحضون معھ ففي ھذه الحالة البد من 

كما أن المحضون تنتھي حضانتھ عند أجل معلوم بینھ الفقھاء رحمھم هللا، وذكروا مراعاة األحكام والشروط التي تتعلق بھذه المسألة، 
 .تفصیالت ما للحاضن وما علیھ
 أحكام سفر الحاضن بالمحضون

 
 

ما أ. بسم هللا الرحمن الرحیم الحمد  رب العالمین، والصالة والسالم على أشرف األنبیاء والمرسلین، نبینا محمد وعلى آلھ وصحبھ أجمعین
ًوإن أراد أحد أبویھ سفرا طویال: [ فیقول المصنف رحمھ هللا: بعد شرع المصنف رحمھ هللا في بیان بعض المسائل واألحكام التي تترتب ]. ً

على الحضانة، وھذه المسائل تكثر فیھا الخصومات والنزاعات بین قرابة الولد المحضون من والد ووالدة أو حاضر من القرابة، فیختلفون 
وقد بین المصنف الشروط التي ینبغي توافرھا، وبعد ذلك رتب أولیاء وقرابة الطفل المحضون، ثم شرع بعد ذلك .  یتولى حضانة الطفلفیمن

وھو أننا إذا علمنا من ھو األحق بالحضانة، وفوجئنا أنھ یرید أن یسافر بھذا المحضون أو یخرج بھ، فما الحكم؟ : في جواب سؤال مفترض
منھا ما یتعلق بسبب الخروج والسفر، ومنھا ما یتعلق بالمسافة التي یرید أن یخرج إلیھا ھذا المسافر، ومنھا ما : لى صوروھذه المسألة ع

ًیتعلق بحال الشخص أثناء السفر، ھل ھو مأمون أو غیر مأمون؛ وكذلك أیضا حال الطریق التي یرید أن یسلكھا أثناء السفر، وحال البلد 
ومن ھنا یتبین فضل هللا عز وجل على علماء الفقھ اإلسالمي حیث لم یطلقوا األحكام دون نظر إلى صفات مھمة . الذي یرید أن ینزل فیھ
فالحضانة في أصلھا قائمة على الحضن والرعایة والصیانة، فالذي یتولى الحضانة یقوم على حفظ الصغیر عما . تؤثر في أصل المسألة

بھا السفر، وبالجھة التي یسافر إلیھا،  ھو األساس ال بد أن یرتبط بالصفات واألحوال التي یتمیضره في دینھ ودنیاه، وھذا األمر الذي 
إذا أراد الزوج أو الزوجة السفر فال إشكال : ًأوال: ومن ھنا ضبط المصنف رحمھ هللا مسألة السفر بضوابط. والشخص الذي یتولى السفر بھ

ً مدینة إلى مدینة آمنة، ویكون االثنان مع بعضھما، وحینئٍذ ال تقع خصومة غالبا؛ ألنھ إذا انتقل إذا كان سفرھما إلى نفس البلد، أو ینتقلون من
األب أحق بھ على : ٍبھ الوالد أو الوالدة سیكونان مع بعضھما، أو على األغلب في حال قریب من حال البعض، إال أن من أھل العلم من یقول

ر شره، فال أمانة إال با ثم بالوالد؛ ألن الوالد أقدر على الحفظ والصیانة من الوالدة، وهللا كل حال؛ ألن السفر خطر، ویعظم ضرره ویكث
، ) المرأة والیتیم: ّإني أحرج حق الضعیفین: (عز وجل وصف النساء بالضعف، كما ثبت ذلك عن رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم في قولھ

إذا أرادا أن یخرجا فاألصل أن تكون الحضانة للوالد وحینئٍذ یكون أحق : ، ومن ھنا یقولونفالمرأة ضعیفة في أصل خلقتھا وتكوینھا الفطري
، فینتزع الولد عند السفر من )أنت أحق بھ ما لم تنكحي: (إن النبي صلى هللا علیھ وسلم قال في الصغیر ألمھ: ًوبناء على ھذا نقول. بھذا الولد

ُّیصال إلى المدینة أو القریة أو المكان المراد، ثم ُیرد الولد إلى أمھاألم، ویعطى إلى األب في حال السفر، حتى  ھذا الحكم في حال : ًإذا. َ
السفر إذا كانا مسافرین إلى بلٍد واحد، لكن إذا كانا مسافرین إلى بلدین مختلفین؛ ھل األحق بھ الوالد أم األم؟ نص النبي صلى هللا علیھ وسلم 

 تنكح وتتزوج؛ ألن األم تحفظ الصغیر وتقوم على شئون تربیتھ وإصالح حالھ حتى یمیز، لكن إذا سافرت بھ، على أن األم أحق بولدھا ما لم
إنھ یبقى مع أمھ؛ ألن األم ھي األصل، والقاعدة تدل : ھل نرده إلى أبیھ أو نبقیھ مع أمھ؟ بعض العلماء یقول: فإن الوالد یرفض ذلك، فنقول



 2497 

ّند أمھ، فیستصحب األصل، واستصحاب األصل دلت علیھ األصول الشرعیة، وھو مسلك في الفقھ على استصحاب األصل واألصل أنھ ع
إن استصحاب األصل شرطھ أن ال یرد عارض یوجب االنتقال عن ھذا : یكون عند األب؛ قالوا: والذین قالوا. اإلسالمي ال إشكال فیھ
والمصنف رحمھ هللا ضبط المسألة حین اشترط .  وعلیھ فینتقل إلى الوالدأن األم ضعیفة وال تقوى على حفظ الولد،: األصل، والعارض ھنا

ًأن یكون السفر آمنا، وبناء على ذلك ّالسفر المخوف یكون المرد والمعول فیھ على هللا ثم على األب، : ًإذا كان مخوفا، فمن أھل العلم من قال: ً
ًوعلى صیانتھ، وأیضا فكلھم متفقون على أن األنثى إذا عقلت واستغنت عن وھذا القول تدل علیھ األصول، فإن األب أقدر على حفظ الولد 

والدتھا وجب ردھا إلى أبیھا حتى یزوجھا، وكأن األب أقدر على حفظ العرض من األم، فإذا كنا قد اتفقنا أنھ في حال اكتمال عقل المرأة بعد 
أنت أحق بھ ما لم : (حیث األصل أقوى للعارض؛ لكن حق األم جاء في النصقولنا إن األب أحق من : ًفإذا. السابعة تدفع ألبیھا، فكذلك ھنا

أنا أستمسك باألصل، وھو أن السنة دلت على أن األم أحق بھ : ومن ھنا یقول بعض العلماء. ولم یفرق، من كونھا في حضر أو سفر) تنكحي
وإذا قلنا إن الحضانة ترد إلى األب إذا كانت األم ترید أن . فر إلیھاما لم تطرأ طوارئ، سواء كانت في السفر أو أثناء السفر أو المدینة المسا

تسافر، فإن كان الذي یرید أن یسافر ھو األب فال إشكال، وھو البقاء على األصل، وھو أن الطفل عند األم، والحقیقة أن ھذا القول ھو أعدل 
ً مخوفا واحتیج إلى رعایة وصیانة فإننا نرد الولد إلى والده؛ ألنھ أقدر أعني أن نبقى على األصل في الحضانة، ولكن إذا كان السفر: األقوال

بالنسبة للسفر ھناك سفر لضرورة أو واجب دیني مثل . على حفظھ وصیانتھ، حتى ینتقل إلى المكان الذي ینتقل إلیھ ویعود األمر إلى ما كان
إلى والده وثبتت الحضانة للوالد، وقد تزوجت األم ونكحت، ثم أراد األب أن لو أن القاضي قضى بانتقال الولد : ًالسفر للحج أو للعمرة، فمثال

إن الولد یرجع إلى أمھ؛ ألن السفر فیھ خطر وضرر على الولد، : یسافر إلى الحج أو العمرة، فعلى األصل الذي قررناه فإنھ یسافر، ونقول
 أما الواجب الدنیوي مثل أن یحتاج الوالد أن یسافر لعالج مریض والولد .ولیس بمتعین خروج الولد، وھذا إذا كان السفر لحاجة دینیة واجبة

إن األم لو كانت ھي التي تحضن الطفل : یبقیھ عند أمھ؛ ألن العلة التي كنا نقول: في كفالتھ وحضانتھ، فھل یسافر بھ أو یتركھ؟ نقول
السفر : ( مخوف وفیھ ضرر، قال النبي صلى هللا علیھ وسلموأرادت أن تسافر والسفر مخوف، فإننا نرده إلى أبیھ، والسفر من حیث ھو

ً، فأخبر النبي صلى هللا علیھ وسلم أن السفر عذاب، وھو على الصغار أشد عذابا وأعظم بالء، وبناء على ذلك نقول)قطعة من العذاب ً :
ً السفر إذا كان الطریق آمنا، أما إذا كان مخوفا بین المصنف رحمھ هللا حال: ًإذا. یوضع الولد في ھذه الحالة عند أمھ وتقوم على رعایتھ ً

ِوأحدھما مسافر واآلخر غیر مسافر فإنھ یكون الحق للذي ال یسافر؛ ألنھ ألزم لألصل الذي ذكرناه، وألن الحضانة شرعت للصیانة والحفظ،  ُ
ًبویھ سفرا طویالوإن أراد أحد أ: [وقولھ. والخروج یفوت ذلك، فوجب بقاء المحضون عند الحاضن غیر المسافر وإن : لماذا قال المصنف] ً

الحضانة ھي صیانة الصغیر وحفظھ والقیام على شئونھ ورعایتھ، لكن ھذا الحق یرتبط : وإن أراد الحاضن؟ نقول: أراد أحد أبویھ ولم یقل
 أنھا أحق بحضانة الولد، وكانا في نفس األم إذا ثبتت لھا الحضانة وقضى القاضي: ًفمثال. ِبھ حق آخر للوالد أو الوالدة إذا ُحكم بھ لضده

المدینة أو نفس القریة ولیس ھناك خروج، فالوالد یتولى تعلیم الولد ورعایتھ وإطعامھ وشرابھ، وتتولى األم مرضھ وسقمھ، فلو أنھ مرض أو 
فاألم أحق بھ في حال المرض .  إشكالأصابتھ علة أو آفة فإنھ ینقل إلى األم، وإذا اصطلحوا على أن األم تأتیھ وتمرضھ في بیت والده فال

حتى ولو كان الحاضن الوالد؛ ألنھا أقدر على ھذا الشيء، وانظر كیف أن علماء اإلسالم ینظرون إلى األشیاء التي تؤثر وتحقق المصالح 
جب لتحقیق ھذا األصل فإننا وتدرأ المفاسد، فالحضانة المقصود بھا تحقیق مصلحة الصبي ودرأ المفسدة والشر عنھ، فحیثما وجد السبب المو

إنھ : فإذا ثبت أن الطرف اآلخر لھ حق، فحینئٍذ إذا أراد أن یسافر أحدھما ضاع حق اآلخر؛ ألننا إذا قلنا. معھ، سواء مع الوالد أو مع الوالدة
ھ إلى الخارج لسیاحة أو نزھة، فإن یرید أن یسافر إلى بلد ال یوجد فیھ اآلخر، فلو أن األب حكم لھ القاضي بأنھ حاضن، وأراد أن یسافر بابن

أنا أتضرر بخروج ولدي وأخشى على الولد، والعكس لو قضى القاضي لألم أنھا أحق وأخذت صغیرھا، فأرادت أن تسافر بھ : األم ستقول
في الحضانة ما دامت أنا أرید أن أرى ابني، وأخشى على ابني من ھذا السفر، فلھا الحق : ولو لصلة رحم أو زیارة قرابتھا، یقول الوالد

ھذه ھي المسألة، ولذلك تدور أقوال العلماء وتفصیالتھم حول تحقیق مصلحة الصبي ودفع : ًإذا. مقیمة، أما إذا أرادت أن تخاطر بالطفل فال
اه باألصول الشرعیة علینا أن نلزم السنة الثابتة عن رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم؛ ألن األم أحق، والتفصیل الذي ذكرن: ًإذا. الضرر عنھ

في ترتیب المستحق للحضانة، ثم إذا طرأ أي طارئ یتحقق بھ الضرر أو تزول بھ المصلحة ویحصل في ذلك شر على الصبي، ونظرنا في 
ًسببھ، فإنھ یجب منع ذلك السبب سواء كان سفرا إلى بلٍد آمن أو بلد غیر آمن، أو كان الطریق مخوفا أو الشخص نفسھ الذي یسافر م ً ًخوفا، ً

ومن ھنا كان األصل . فكل ھذا ینظر فیھ القاضي؛ ولذلك ترد ھذه المسائل إلى القضاة للنظر في األصلح واألفضل للصغیر، وھو األسلم
إنھ متى كان السفر یترتب علیھ الضرر : الشرعي أن ُینظر إلى مصلحة الصبي، فنحن ال نضبطھ بھذه األوصاف كقاعدة كلیة، ولكن نقول

مسافر أحد الوالدین وجب بقاء الصبي مع الذي ال یسافر، وأما إذا كان السفر غالبھ السالمة أو یؤمن على الصبي من ضرره أو للصغیر وال
  .ضرر البلد الذي سیسافر إلیھ والشخص الذي یسافر معھ، فحینئٍذ ال إشكال أن الحاضن یبقى حقھ في الحضانة

 
 حكم استصحاب المحضون في السفر الطویل

 
 

ًسفرا طویال: [ھوقول حصلت مناسبة في ضاحیة المدینة، : ًإذا كانت األم حاضنة لولدھا فأرادت أن تخرج إلى غیر سفر، فمثال: ھنا سؤال]. ً
فھل من حقھا الخروج؟ نفس الشيء لو كان الحاضن ھو أبوه ثم وقعت مناسبة في ضاحیة المدینة أو أطراف المدینة، فھل من حقھ أن یخرج 

ً، ویشترط في السفر أن یكون طویال، فیخرج ما كان في الحضر؛ ألنھم في الحضر أشبھ بالمكان الواحد أو ً)سفرا: (فبھ؟ قال المصن
ٍبالمدینة الواحدة، وحینئٍذ فال إشكال، لكن مع ھذا ال یجوز للوالد وال للوالدة أن یخرجا بھذا الصغیر إلى مكان فیھ ضرر، كأن یخرجا إلى 

مسألة السفر لیست : ًفإذا. ًسباع والھوام، وفیھا مثال المزارع واآلبار، فقد یسقط الصبي في بئر، وقد یتعثر في شيءأطراف المدینة وفیھا ال
أنھ متى ما أدرك أن خروجھ بھذه الصغیرة أو ھذا المحضون فیھ : ًھي التي ینحصر فیھا الضرر فقط، فالواجب شرعا على الوالد أو الوالدة

ًلطرف الثاني كي یتولى حفظھ ورعایتھ، ھذا ھو الواجب شرعا؛ صیانة لحق الصبي المحضون ونصیحة لھ، ضرر، فعلیھ أن یرده إلى ا
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: وقولھ. وھذا ھو الواجب على الوالدین، أما من لم ینصح لولده فال خیر فیھ؛ ألن أولى الناس بأن ینصح لھم ھم أقرب الناس من اإلنسان
تقل، فیتضرر الطرف الثاني، فاألم ترید أن ترى ولدھا، والوالد یرید أن یرى ولده، وبعض العلماء كأن یرید أن ین: أي]. إلى بلد بعید لیسكنھ[

والحقیقة أن ھذه المسألة . ًننظر إلى أخف البلدین وأكثرھما أمنا: ننظر في البلد الذي تزوج فیھ، فمن كان فیھ فھو أحق، وبعضھم یقول: یقول
إقامتھ أمر بسفره النتقالھ مع من یسافر بشرط  ًا على الصبي في سفره منعھ، وإن كان الضرر فيإذا نظر فیھا القاضي ووجد أن ھناك ضرر

ًأن یكون محافظا علیھ، فقد یكون بقاء الصبي فیھ ضرر، مثل ما یقع في بعض األمكنة، حیث یدخلھا فساد في أخالقھا، فھذا ضرر دیني، أو 
اض ونحو ذلك، فھذا فساد دنیوي، أو یكون فیھا فقر وشدة مئونة، فأراد أن یتحول إلى یدخلھا فساد في صحتھا من انتشار األضرار واألمر

ًأما إذا كان الطریق مخوفا فال؛ : أي]. وھو وطریقھ آمنان : [ وقولھ. ما ھو أرفق، فھذا كلھ ینظر فیھ القاضي إلى ما فیھ مصلحة المحضون
ً للمقیم، فلو أن زوجا وزوجة اختلفا في الولد، وقضى القاضي أنھ للزوجة، فإذا ًإذا كان الطریق مخوفا فالحق: ولذلك یقول بعض العلماء

سافري وحدك، أو اجلسي مع ولدك، وھذا عین العدل الذي قامت : أرادت الزوجة أن تسافر في طریق مخوٍف رد الولد إلى والده، وقیل لھا
ًحمل تبعة غیره؛ ولذلك إذا كان الطریق مخوفا كأرض ُمسبعة، أو علیھ السماوات واألرض؛ ألن المراد حفظ الطفل، والصبي بريء وال ی

وھذه مسائل تساھل فیھا كثیر . ٍأرض فیھا ھوام، أو یرید أن یركب بھ البحر والبحر ھائج، أو یركب بوسیلة خطرة فیخاطر بھا، فال یجوز
د یتقصد الواحد منھم أذیة األم وجرح مشاعرھا وإخافتھا من الناس إال من رحم هللا، فالیوم الناس بین إفراط وتفریط، فتجد حتى اآلباء ق

وإقالقھا وإزعاجھا، ویبحث عن أي شيء یسيء إلى أھل زوجتھ، ویزعج ھذه الزوجة المسكینة الضعیفة بأخذ ولدھا إلى األسفار أو األمكنة 
ًالمخیفة، وقد یستخدم ذلك ألغراض یریدھا لنفسھ، وحتى مثال لو أنھ طلقھا فقد یحتال ل یكون الولد عند أمھ أو عنده، وبعد ذلك یضغط عن ٍ

َوسیْعلم الذین ظلُموا أي ُمنقلٍب ینقلُبون : وھذا كلھ من الظلم. طریق الولد حتى یرد الزوجة إلیھ َ َ َ َ َِ َّ َِ ََ َ ََ َ َّ ، وإن  لیملي للظالم ولكن ال ]227:الشعراء[ُ
علیھ خافیة، وباألخص مسائل  ٌوتعالى عزیز ذو انتقام وھو بالمرصاد، ال تخفىٌیھملھ، وویل للظالم إذا نزلت بھ نقمة ربھ، فا سبحانھ 

، وھذا في بیع أمھات األوالد، )ٍمن فرق بین أم وولدھا فرق هللا بینھ وبین أحبتھ یوم القیامة: (الوالدة وولدھا؛ ولذلك قال صلى هللا علیھ وسلم
ومن ھنا ینبغي أن ینتبھ الوالد إلى أن أذیة األم وإضرارھا بولدھا ظلم . ذا الوعیدومع أن للرجل حق البیع والملكیة، ومع ھذا ضرب هللا ھ

عظیم، ولما أراد النبي صلى هللا علیھ وسلم أن یضرب المثل في عظیم رحمتھ سبحانھ وتعالى بین للناس بالتمثیل الذي ال یقصد بھ التشبیھ، 
أترون ھذه طارحة ولدھا في : (َما أخذتھ ضمتھ ضمة، فقال علیھ الصالة والسالمجاءت المرأة بالسبي تصیح ولھى على ولدھا حتى رأتھ، فل

ً، فجاء بأعظم شيء في ھذه الدنیا حنانا ورحمة وشفقة وھو حنان األم وعاطفتھا تجاه )وهللا أرحم بعباده من ھذه بولدھا: ال، قال: قالوا! النار؟
ھذه العاطفة إلقالق األم  ستغالل ھذه العاطفة بالسفر بمحضون، أو استغاللالولد، وھذا األمر تظافرت بھ نصوص الكتاب والسنة، فا

َوال تنسُوا : وإزعاجھا بأخذ المحضون في األماكن المخیفة وتعریضھ للخطر؛ ال شك أنھ من أعظم الضرر واألذیة، وهللا یقول بعد الطالق ََ
ْالفْضل بْینكم  ُ َ ََ َ  الزوجین فلیذكر الزوج فضل زوجتھ وفضل أھلھا، والزوجة تذكر فضل زوجھا فإذا حصل الطالق والفراق بین] 237:البقرة[ْ
ًكذلك أیضا استغالل أھل الزوجة لحكم القاضي بأنھم أحق بالولد من منعھم الوالد من رؤیة ولده وأذیتھ إذا جاء یرى ولده، . وفضل أھلھ

الد أو الوالدة إلى الولد بتكریھھ للطرف الثاني، ویغرس في قلبھ والتضییق والتشویش علیھ، واألعظم من ھذا واألدھى واألمر أن یسيء الو
كراھیتھ وعقوقھ لوالده وتمرده علیھ والعكس، فالوالد یغرس في ولده الكراھیة ألمھ، فیحاول بطریقة مباشرة أو غیر مباشرة، سواء كان 

فإذا كانت األم .  وكل ھذا من الظلم، وال شك أنھ من خیانة األمانةباألسالیب القولیة أو الفعلیة تنفیر ھذا الضعیف المسكین وإبعاده عن والدتھ،
عندھا ولدھا فعلیھا أن تعلم أن هللا سبحانھ وتعالى یحصي علیھا ما تقولھ وتشھد بھ، فلذلك ال یجوز أن تمأل قلوب الذریة الضعیفة من األبناء 

ٌ ظلم عظیم، وقد انتشر ھذا األمر بین الناس إال من رحم هللا، وعلى ًوالبنات غیظا على الوالد، فاستغالل الحضانة ألذیة الطرف الثاني
الخطباء واألئمة أن ینبھوا الناس على ھذا الموضوع المھم الذي غفل عنھ الكثیر، واستغالل الحضانة لألذیة والضرر وقطع الرحم والظلم 

ًم من یحبس الولد ویضربھ ضربا شدیدا، أو یفزعھ ویقلقھ حتى ال لألطفال والتضییق علیھم، والجبروت بالتسلط من اآلباء على أبنائھم، فمنھ ً
إن األمر تعدى إلى ما ھو أسوأ وأعظم مما رأیناه وعرض علینا من خالل فتاوى الناس وأسئلتھم، إلى درجة أن الولد : أقول. یصل إلى أمھ

َإن هللا ال : نزع الدین من القلوب فال تسأل عن حال صاحبھ، ولكنلیكره والدتھ، وسحر الولد حتى یكره أباه وقرابتھ، وإلى هللا المشتكى، فإذا  َّ َّ ِ
ِیخفى علْیھ شْيء في األْرض وال في السماء  َ َ ِ َ ََّ ِ ِ َِ ٌ َ ََ ، وإن هللا یستدرج الظالم حتى یأخذه أخذ عزیز مقتدر، فالعبد علیھ أن یحذر من ]5:آل عمران[ْ

ذر مثل ھذه األمور التي یجاوز فیھا قدره، ویتعدى فیھا حده، فیظلم الظلم المبین، فإن عقوبات هللا، ومن أخذات هللا وسطواتھ عز وجل، فیح
عقوق الوالدین، فإذا كان الحاضن یستغل الحضانة لعقوق الوالدین، والحاضنة تستغل الحضانة : من أعظم الظلم بعد الشرك با عز وجل

على : ومن ھنا. ًوالتنشئة على الخیر والصالح والبر، وإذا بھا على العكس تماماكذلك، فلماذا الحضانة؟ الحضانة أصلھا التربیة والرعایة 
اآلباء أن یتقوا هللا في أبنائھم وبناتھم، وعلى األمھات أن یتقین هللا عز وجل، ولیعلموا أنھا أمانة، وأن العبد یوم القیامة تصور لھ األمانة 

، فھو  إلى قعر نار جھنم، حتى إذا صعد إلى أعالھا ردتّأد أمانتك، فینزل : فیرمى في نار جھنم، ویقال لھ علیھ ثانیة فیرجع والعیاذ با
وھذا على قدر األمانة التي یضیعھا، فما بالك بأعظم األمانات بعد توحید هللا وھو بر . یتقلب في دركات الجحیم من عذابھ حتى یؤدي أمانتھ
ُبغض أبیھ والنفرة منھ وأذیتھ وإضراره، وإعطائھ المغریات حتى یكرھھ منذ نعومة الوالدین، إذا كان ربى ولده وربت األم ولدھا على 

أظفاره، نسأل هللا السالمة والعافیة، فیربى بطریقة حقد وھو جاھل مسكین، على كراھیة والده أو العكس، فنسأل هللا العظیم رب العرش 
الواجب النظر إلى ! زقنا األمانة، وأن یعیذنا من الخیانة فإنھا بئست البطانةالكریم أن یعیذنا من منكرات األخالق وشأن أھل النفاق، وأن یر

مصلحة الصبي ومصلحة الصبیة وما یتحقق بھ درأ الشر عنھما، فیقضي القاضي بما ھو أرفق وأصلح، فحضانتھ ألبیھ، كما ذكرنا؛ ألنھم 
ق آمن فإننا نحكم بأن الحضانة للوالد كما اختاره المصنف رحمھ هللا؛ غلبوا الجانب األقوى، فإذا كان یرید أن یسافر إلى بلد یسكنھ والطری

ألن الرعایة والصیانة من الوالد أقوى، فإن كان ھو المسافر فإنھ سیحفظھ، وال ضرر على الصبي، وإن كان ھو المقیم فال إشكال، ولكن 
ًوغم، ویكون معتنیا بالدنیا وقد أخذت الدنیا مجامع قلبھ بعض األحیان یكون الوالد في شغل وھم . األمر یرجع إلى حال الشخص المحضون

ال یلوي فیھا على ولد، وال یفكر فیھا في تنشئتھ ومصلحتھ، وكل ھذه أمور ینبغي أن تربط بالقاضي فینظر فیھا األصلح، والفقھاء رحمھم هللا 
  .الدوافع، لترجیح إحدى الكفتین للوالدة أو الوالدحینما ینصون على مثل ھذه المسائل فیقصدون ذلك عند انتفاء الموانع وعدم وجود 
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 حكم سفر أحد األبوین لحاجة أو سكنى بمرافقة المحضون
 
 

مثل السفر من المدینة إلى مكة للحج أو العمرة، فھي حاجة دینیة، أو أراد أن یسافر من المدینة إلى ]. وإن بعد السفر لحاجة : [ وقولھ
للحاجة خرج السفر بدون حاجة مثل النزھة والسیاحة، فھذا یمنع، ویبقى : للحاجة، ولما قال: أي]. و قرب لھا أ: [ وقولھ. الریاض للتجارة

ًفإذا كان یرید أن یسافر لغیر حاجة كالنزھة مثال ویرید أن یأخذ . الولد عند الشخص المقیم منھما على األصل الذي قرره المصنف رحمھ هللا
كأن یرید أن ینتقل فیسكن في موضع بعید عن ]. أو للسكنى : [ وقولھ. سفر خطر علیھ وسواء بعد السفر أو قصرالولد معھ، فال یأخذه؛ ألن ال

أنت أحق بھ ما لم : (الموضع الذي كان فیھ، فیحكم بھ في ھذه الصور لألم، ألن األم ھي األحق في األصل، والنبي صلى هللا علیھ وسلم قال
ومن ھنا یبقى في البلد والمكان الذي ھو فیھ، . ولد عند اختالف األحوال، وانتقالھ یضر بمصلحة الولد، وألن ھذا الخروج یضر بال)تنكحي

: اذھب إلى العمرة واترك الولد عند أمھ، أو أراد أبوه أن یسافر للتجارة نقول لھ: فحینما یرید أبوه أن یسافر لعمرة نقول لھ. وال یخرج الولد
یبقى الحكم كما : أما إذا كانت الحضانة لألم، فنقول. ند أمھ، وھذا فیما إذا قضى القاضي بأن الحضانة للوالداذھب إلى تجارتك واترك الولد ع

بل یبقى عند أمھ، . ال: نقول. أنا أرید أن أحج وأرید الولد أن یذھب معي: ھو، لكن إذا كان عند األب وأراد أن یسافر للحج والعمرة وقال
ّصبي أن ال یسافر، وھذا إذا كان دون التمییز؛ ألن الصبي إذا میز خیر بین والده ووالدتھ، والمرأة ترجع فھي أحق وأولى؛ ألن مصلحة ال ُ

  .إلى أبیھا
 
 
 
 

 سن تخییر المحضون بین أبویھ
 
 

ُوإذا بلغ الغالم سبع سنین عاقال خیر بین أبویھ، فكان مع من اختار منھما: فصل: [وقولھ الغالم سبع سنین، ولما ھذه مسألة التخییر إذا بلغ ]. ً
ًالغالم، خرجت الجاریة، والحضانة تستمر إلى سبع سنین، وإذا بلغ الغالم والجاریة سبعا، فالجاریة التي ھي البنت ترد إلى : قال المصنف

مھا تربیھا وتقوم على ٌطلق رجل امرأتھ وعندھم بنت، فقضى القاضي بأن البنت ألمھا، فبقیت عند أ: ًفمثال. أبیھا إذا كانت األم ھي الحاضنة
شئونھا واألب یصرف علیھا حتى بلغت سبع سنین، فبعدھا تدفع إلى أبیھا؛ ألن األب أقدر على حفظ البنت، وصیانتھا مما یضرھا في 

ن البنت ًعرضھا، وھي أحوج في ھذه الحالة إلیھ، وأیضا ھو أولى بتزویجھا، ألنھ ولیھا، فترد البنت إلیھ، ومن ھنا ذكر المصنف الغالم؛ أل
للرشد والعقل الذي ھو البلوغ، وھو أن  وھناك سن للتمییز وسن. إذا بلغت السبع ُردت إلى أبیھا، وتحدید السبع السنین مبني على سن التمییز

، وبعضھم سبع سنین: ًیكون بالغا سن الحلم، فأما سن التمییز فھو السن الذي یمیز فیھ الصبي األمور، وبعض العلماء یضبطھا بالعدد، فیقول
لماذا تفعل؟ : أفعل كذا وكذا، نقول للذي یفعل: ماذا تفعل؟ یقول: ًأن یفھم الخطاب ویحسن الجواب، فمثال لو قیل لھ: یضبطھا بالحال، فیقول

 القول ال فإذا فھم الخطاب وأحسن الجواب، فإنا نحكم بتمییزه ولو لم یبلغ سبع سنین؛ ألن األطفال یختلفون، وھذا. أفعل من أجل كذا: یقول
ًشك أنھ صحیح، فإن األطفال یختلفون فھما وإدراكا، ولذلك كان الضبط بالحال لھ وجُھ، لكن لما جاءت السنة باألمر بالصالة لسبع، صار  ً

ًأصال غالبا أنھ ال یصل إلى سبع إال وقد میز، واالستئناس بالمشروع والوارد أفضل وأولى، واألصل أن نقدم الوارد على غیر الوارد ، ومن ً
فبین المصنف رحمھ هللا . ًھنا صارت السبع میزانا، وقد مرت بنا مسائل كثیرة في العبادات والمعامالت ربط العلماء بھا الحكم بالسبع سنین

أن سن التمییز ھو السبع، واألصل في ذلك أن النبي صلى هللا علیھ وسلم لما اختلف الرجل مع زوجھ والحدیث صحیح على شرط مسلم 
ھذا أبوك وھذه أمك اختر أیھما شئت، فاختار : لنبي صلى هللا علیھ وسلم الغالم، وأمر أباه أن یجلس في ناحیة وأمھ في ناحیة، فقال لھخیر ا(

 وانظر. وھذا بالنسبة للغالم الذكر، فیبقى مع من یختار منھما، وحینئٍذ قضى العلماء رحمھم هللا بھذا الحكم، وأجمعوا على مسألة التخییر) أمھ
سمو منھج ھذه الشریعة اإلسالمیة في المحضون، فإنھ إذا كان دون اإلدراك ودون التمییز ینظر إلى مصلحتھ واألرفق واألعدل بھ، فقضى 
رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم أن أمھ أولى بھ؛ ولذلك قضى النبي صلى هللا علیھ وسلم وقضى الصحابة رضوان هللا علیھم أن األم أحق، 

وعمر بن الخطاب في قصتھ المشھورة لما فصل القضیة في الرجل الذي اختطف ). أنت أحق بھا ما لم تنكحي: (الصالة والسالمفقال علیھ 
من الوالد؛ : ریحھا وحضنھا أطیب لھ منك، یعني: ولده من عند جدتھ وأمھ، فاشتكتھ إلى عمر بن الخطاب رضي هللا عنھ وأرضاه، فقال لھ

ما یكون إلى الید الحانیة واألم المشفقة، فجعل األصل في حضانة الصغیر أن تتوالھا األم، ثم بعد ذلك إذا میز ألنھ في ھذه الحالة أحوج 
فھذه ھي الحریة المعقولة، المنضبطة المبنیة على أسس سلیمة صحیحة، فیخیر؛ ألن ھذا من . الصبي فال یكره على والٍد وال على والدة

: حق الذي قصھ رب العالمین الذي یقص الحق وھو خیر الفاصلین، ففصل هللا عز وجل بھذا، فیقال لھالوحي، وھي الحریة المبنیة على ال
ولو أنھ غیر ھذا االختیار، فاختار األسبوع األول أن . إن اختار الوالد فیكون مع والده، وإن اختار الوالدة فیكون مع والدتھ: اختر أیھما شئت

أرید أمي فیرد إلى أمھ وال یكره، وال یضیق علیھ، ویجعل األمر على الشيء : جع إلى أبیھ، وإذا قالأرید أبي فیر: یكون مع الوالد، فقال
ٌإلیھ الطفل، فإذا كان یرتاح للوالد والوالدة حرص كل منھما على اإلحسان إلیھ والمالطفة بھ، خاصة من بعد السبع السنین، فھو  الذي یرتاح
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یعقل األمور ویمیز، فإذا وصل إلى سن الرشد، فال إشكال حینئٍذ، ومن ھنا قضى العلماء رحمھم هللا یحتاج إلى شيء من اإلحسان والبر حتى 
ومن ھنا ذكر شیخ اإلسالم . ًبالتخییر، لكن ھذا التخییر لھ أصول؛ كأن یكون منضبطا، فإذا اختار الوالد من أجل العبث واللعب منع من ذلك

ھذه أمك وھذا أبوك فاختر أیھما شئت، فاختار أباه، فقضى القاضي أنھ ألبیھ، فقالت المرأة : ل لھّرحمھ هللا عن صبي أنھ خیره القاضي، فقا
إن أمي تبعث بي إلى المعلم : فقال ھذا الصبي: یرحمك هللا أیھا القاضي، سلھ لماذا اختار أباه؟ فسألھ القاضي: الموفقة العاقلة الحكیمة

ًھو ألمھ؛ ألنھ إلى اآلن لم یمیز وأصبح تخییره قائما على الھوى، وتبین : ألعب معھم، فقال القاضيفیضربني، وأما أبي فیبعثني إلى األوالد ف
لیست القضیة قضیة حریة منفردة؛ ألن الصبي ال عقل عنده، ولم یصل إلى سن اإلدراك، فإذا كانت : ًال یرید مصلحتھ، فإذا أن الوالد

وإنما لم یخیر ألن الوالد علیھ أمانة التعلیم والرعایة للولد، فضیع ھذه األمانة، حتى : مھ، قالواالمصلحة في بقائھ عند أمھ أبقاه؛ ألن أمھ ستعل
ونسأل هللا السالمة والعافیة من أمور تتقرح لھا القلوب، لو أن اإلنسان یسمع أقضیة الناس . أن األم صارت ھي التي تقوم على تعلیم الولد

ن إھمال اآلباء لحقوق األوالد، یتزوج الرجل وینجب، ثم یبحث عن الثانیة والثالثة، ویطلق السابقة وفتاویھم لتقرح قلبھ مما یسمع ویرى م
إنما المھم أن یشبع شھوتھ وغریزتھ دون التفات إلى ھذه الحقوق وإلى ما فیھ مصلحة الولد، فھذه أمانة . وال یبالي بأوالده وال ینظر إلیھم

ِ یكون فیھ ضرر على الولد، فإذا كان فیھ ضرر على الولد رجع إلى األصل، فإذا كانت األم ُعرفت ومسئولیة عظیمة، فالتخییر شرطھ أن ال
ٌفیختار جمع . بصالحھا واستقامتھا وعنایتھا وضبطھا للولد وكانت بیئة الوالد فیھا إفساد وإضاعة ومجون وھوى، فحینئٍذ للقاضي أن یتدخل

ظر إلى التخییر فیما فیھ مصلحة الولد كما ذكرنا، لكن شریطة أن تكون منضبطة باألصول أن الشرع ین: من العلماء واألئمة والمحققین
إن القاضي یقضي بحكم هللا عز وجل بما فیھ : یقضي القاضي بأنھ ألبیھ، وأبوه یفسده، وال یمكن أن نقول: الشرعیة، إذ ال یعقل أن نقول

  .ًیكون موجبا لضرر على الولد في دینھ أو دنیاهضرر للولد وفساد، فالتخییر ضبطھ بعض العلماء بشرط أال 
 

 حكم بقاء المحضون عند من ال یصونھ وال یصلحھ
 
 

حتى ولو قضى القاضي واختار أباه؛ ثم إذا بالولد تردت أخالقھ وساءت أموره، فأصبح : أي] وال یقر بید من ال یصونھ ویصلحھ: [وقولھ
 أمھ ترعاه وتحفظھ وتصونھ وتعلمھ األخالق الفاضلة وتقوم على شأنھ، فشھد الشھود أنھ حینما ًوالده في شغلھ وتجارتھ، وكان الولد أوال عند

كان عند والدتھ كانت أحوالھ مرضیة مستقیمة طیبة، وعندما ذھب عند والده فسدت أخالقھ وأحوالھ، فحینئٍذ إذا أثبتت األم ھذا بالبینة أو أثبت 
  .ر وال یترك عند من یفسده وال یصونھ بل یھملھ وال یحافظ علیھقرابتھا ذلك قضي برجوعھ إلى أمھ، وال یق

 
 
 
 

 من أحق بالمحضونة بعد السبع
 
 

من جھة صیانة العرض، وألنھ أقدر من األم التي قد ال تستطیع أن تدفع عن ابنتھا الضرر، : أي] وأبو األنثى أحق بھا بعد السبع: [وقولھ
: وقولھ.  ھنا فإن العمل عند أھل العلم رحمھم هللا على أن البنت تنتقل إلى أبیھا بعد السبعوھو أحق من جھة الوالیة في تزویجھا، ومن

ھذه المرتبة الثالثة، وھذا غیر التمییز بالقضاء الذي قضیناه في الحضانة، فإنھ إذا میز یخیر، فإذا وصل ]. ویكون الذكر بعد رشده حیث شاء[
ً أو والدتھ أو یكون مستقال، فاألمر إلیھ، لكن یجب علیھ أن یبر والدیھ، ویكون قریبا منھما وأن ال إلى سن الرشد فإن أراد أن یكون عند والده ً

: یبتعد عنھما؛ خاصة إذا كانا بحاجة إلیھ، وال یجوز سفر الولد إال بإذن والدیھ إذا كان معھما في المدینة، قال النبي صلى هللا علیھ وسلم
هللا على أنھ ال جھاد إال ببر الوالدین، وأنھ یجب  ومن ھنا أجمع جماھیر السلف والخلف رحمھم). یھما فجاھدفف: نعم، قال: ٌأحي والداك؟ قال(

استئذان الوالدین ما لم یكن جھاده فرض عین، وھي الثالثة األحوال التي تقدمت معنا في باب الجھاد، فحینئٍذ ال یستأذن الوالدین ویسقط إذن 
ه الحالة دفاع عن الوالدین، لكن ال یجوز لإلنسان أن یضیع حق والدیھ خاصة عند المشیب والكبر، والوالد یحتاج الوالدین؛ ألن الدفاع في ھذ

واألنثى عند أبیھا حتى یتسلمھا : [وقولھ. ًإلى قرب ولده منھ، والوالدة كذلك تحتاج، فال بد أن یكون قریبا منھما، وأن یحسن إلیھما ویبرھما
د أقدر على حفظ العرض، وھو أحق من جھة الوالیة على عقد النكاح، ومن ھنا فإن العمل عند أھل العلم رحمھم هللا ولذلك فإن الوال] زوجھا

  .والفتوى على أن البنت تكون عند والدھا وال تكون عند والدتھا في ھذه السن
 
 
 
 

 األسئلة
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 ًحكم بقاء المحضون عند األب نھارا إذا كانت الحاضنة األم
 
 

إذا قضي بالحضانة : ً إذا خیر الغالم بین أبویھ فاختار البقاء عند أمھ، فھل من حق والده أن یجبره على العمل معھ نھارا؟ الجواب:السؤال
لألم فالنھار یكون عند الوالد یعلم الولد ویربیھ، وسواء علمھ العلوم التي یستفید منھا لنفسھ، كما كان في القدیم حیث ال مدارس تأخذ األطفال 

األوالد، وإنما كانوا في المساجد وحلق الذكر، فیأخذه أبوه من عند أمھ ویذھب بھ إلى شیخ یحفظھ أو یعلمھ، وكانت مسئولیة األب في و
كذلك یعلمھ . أنھ یتولى تعلیمھ والذھاب بھ إلى من یعلمھ ویقوم على تأدیبھ وداللتھ على الخیر: النھار، وھذا نص علیھ أھل العلم رحمھم هللا

إذا نضج أو اختار أمھ وھو في السابعة، فحینئٍذ یحتاج إلى تعلیم صنعة، خاصة في القدیم فقد كان الولد یحتاج لتعلم صنعة حتى : نعة، أيالص
یستطیع أن یقوم على أمره بعد استقاللھ عن والدیھ، فیأخذون ویعلمونھ صنعة من الصنعات بعد التاسعة أو العاشرة على حسب قدرتھ وطاقتھ 

ًأن الوالد یتولى أمور ولده في النھار تعلیما وتھیئة لظروف الحیاة والمعیشة، وأما في اللیل أو بعد : المنصوص علیھ عند العلماء: ًفإذا. للعمل
ل والنھار، أما األم فھي أحق بھ في اللی. انتھاء العمل أو بعد انتھاء التعلیم، فإنھ یرده إلى أمھ وتقوم على شأنھ، وھذا بالنسبة لمسألة الحضانة

  .لكن في النھار ال بأس أن یأخذه الوالد من أجل تربیتھ وتعلیمھ ما ینفعھ، وهللا تعالى أعلم
 
 
 
 

 حكم زیارة األم أوالدھا إذا كانت سیئة األخالق
 
 

على كل حال، ال : الجواب. ًإذا كانت األم سیئة األخالق فھل لھا الحق في زیارة بناتھا، علما أن األب یخاف على بناتھ؟ أثابكم هللا: السؤال
یستطیع أحد أن یفرق بین األم وولدھا، األم ال بد أن ترى أوالدھا، والبد أن تمكن من زیارة أوالدھا، أما سیئة السمعة أو سیئة اللسان، 

صلى هللا علیھ وسلم فشرھا على نفسھا، وال یوجد أعظم من الشرك، وقد جاءت أم أسماء رضي هللا عنھا وأرضاھا إلى بیتھا فأمرھا النبي 
ٌوإْن جاھَداك على أْن تشرك بي ما لْیس لك بھ علم : ولیس ھناك أعظم من قول هللا عز وجل. أن تبرھا وتحسن إلیھا وتكرمھا ْ ِ ِ ِ ِ َِ َ َ َ َ َ َ َ ََ َ ِ ْ ُ ] 15:لقمان[َ

ٌأنھم بذلوا غایة الجھد، على أْن تشرك بي ما لْیس لك بھ علم ، ولی: أي) جاھداك( ْ ِ ِ ِ َِ َ َ َ ََ َ ِ ْ ُ س ھناك أعظم من حق هللا عز وجل، ولیس ھناك ذنب وال َ
ًوإْن جاھَداك على أْن تشرك بي ما لْیس لك بھ علم فال تطْعُھما وصاحْبُھما في الدنیا مْعُروفا : فساد وال ظلم أعظم من الشرك، ومع ذلك َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َْ ُ ْ ُُّ ِ ِ ِ ِ َِ ٌ ْ ِ ِ َِ َ ِ َ

تجلس البنات بطریقة تفسدھن األم، : نحن ال نقول. خل في ھذا الحق الذي أمر هللا عز وجل بھال یستطیع اإلنسان أن یتد: ً، فإذا]15:لقمان[
ًولكن الناس یبالغون في أوصاف األشیاء طلبا ألحكام توافق آراءھم وأھواءھم، ال یرید األم أن تدخل البیت، وھو یرید أن یأخذ بذلك حكما  ًٍ

إذا جاءت األم : أخشى أن تفسدھن، نقول: تعال، ما الذي تخشى؟ یقول: نقول لھ!  ھیھاتًشرعیا ینسب إلى شرع هللا عز وجل ودین هللا،
فاجلس في ناحیة البیت واسمع ما تقول، ھل تفسدھن أو تأمرھن بشيء، أو تجلس معھا امرأة تثق بھا، ھناك مائة حل موجود، لكن أن تبطل 

ھذه عوارض تعالج بما یندرئ بھ : ة لالستثناء من ھذه األصول، نحن نقولاألصول وتھدم القواعد الشرعیة لقضایا عینیة، وألسباب موجب
واألم إذا أرادت أن تزور أوالدھا فتمكن من زیارة أوالدھا، ثم إذا كان ھناك ضرر فتمكن بطریقة ال ضرر فیھا، . الشر ویتحقق بھ الخیر

أنك تجد األم من شر خلق هللا، في : روھا وأحسنوا إلیھا، والعجیبوحینئٍذ أخذ الوالد حقھ، فصان ولده، وأخذت األم حقھا فرأت أوالدھا وب
ًإساءتھا وإضرارھا، ولكنھا إذا رأت أوالدھا وحاول أوالدھا یحسنون إلیھا أو یحتوونھا، فإنھ یخف شرھا ویندرئ بالؤھا، فإن كثیرا من 

ًا من الشرور تعظم وتتفاقم إذا أطفئت النار بالنار، فاألم تمنع من َّاألمور والشرور تندرئ إذا تعقل اإلنسان وعالج السیئة بالحسنى، ولكن كثیر
ًأوالدھا فتزداد حقدا وسوءا وشرا ً ًأذكر ذات مرة أن أناسا اشتكوا من . والغریب أن اإلنسان إذا أنصف وأعذر، ھان علیھ كثیر من األشیاء. ً

ن بجوارھا، والكل یشتكي منھا، وشاء هللا عز وجل حینما جئت امرأة جاءت مع ولدھا وھو مصاب بحادث، وإذا بھا سیئة مع من معھا وم
اتقوا هللا في ھذه المرأة، ! یا إخوان: من العمل فسمعت وسلمت على اإلخوان ھناك من باب الزیارة، ففاتحوني في األمر واشتكوا، فقلت لھم

ًیبا تسعة أشھر بین الحیاة والموت، وقع علیھ حادث المرأة تخرج عن طورھا وتسوء أخالقھا تحت ضغوط وظروف، ھذه امرأة ولدھا لھ تقر
ًوأیضا قطعت المرأة ھذه البحار كلھا من أجل أن تعالجھ مع زوجھا، ثم رماھا . ًفأغمي علیھ، فشلت أطرافھ كلھا، وما استطاع أن یحرك شیئا

 رجل النھدت عزیمتھ وخارت قواه، فكیف زوجھا وأھمل ولدھا؛ وھذه بعض الظروف التي القتھا ھذه المرأة، ولو مرت ھذه الظروف على
یا إخوان ال یصلح ھذا، لیست ھذه ھي الطریقة التي تعالج بھا األمور، اإلنسان عندما ینظر إلى شر غیره أن یبحث عن : بامرأة؟ فقلت
ٍیم األمور، وكم من أناس الولد تجده یفعل األمور التي ال تفعل، لكن حینما تفتش عن أسباب قد تكون تافھة تعالجھا فتستق. أسباب ذلك

یخرجون من عقولھم وأطوارھم بظروٍف وضغوط معینة، فھل ھناك أم سیئة األخالق مع ولدھا؟ الغالب ال، فالبد أن یوجد شيء ال معقول؛ 
نبغي أن ولذلك ی. ألنھا خرجت عن العقل والفطرة، فال بد من وجود شيء قاھر یقھرھا حتى أنھا خرجت عن ھذه الفطرة، وھذا في الغالب

تعالج األمور، وھذا ھو شأن الرحماء والعقالء والحكماء، وباألخص أھل العلم وطالب العلم والمفتون ونحوھم، فال یستعجلون في إصدار 
ًاألحكام، فقد یأتي الشخص للقاضي ویتظلم، ویذكر كثیرا من الصفات الشنیعة، وقد یأتي للمفتي وقد ھیأ كثیرا من األسباب، الزوج یشتكي  ً
من زوجتھ أنھا تفعل وتسب وتشتم، وقد یكون ھو السبب في السب والشتم واألذیة واإلھانة واإلضرار، ارجع إلى الوراء واسألھ كیف كان 

ًوكثیرا ما نجد السائل یعطیك صورة بشعة ! یعاملھا، وكیف كان یأخذ ویعطي معھا، وسوف تجد لماذا خرجت ھذه المرأة عن طورھا
: ًثانیا .فعلینا أن نتقي هللا عز وجل وأن نعدل! أن یصل إلى غرض معین تحت حكم هللا عز وجل ورسولھ وھیھاتللطرف الثاني من أجل 

ًھذه أم شریرة أو أم سیئة أو أم كذا أو أم كذا، كثیرا ما یمر بي بعض األشخاص : ًالمبالغة في األوصاف في المسائل، فقد یقول لك مثال
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ًا عرفت من شره، فیظل یتذكر، مما یدلك على أنھ یرید غرضا معینا، ویجلس یبحث، ثم إذا جاء یقدم لك ماذ: ٌفالن شریر، أقول لھ: ویقول ً
ال أقبل حتى تبین : ًحضرت قاضیا جاءه رجل فطعن في الشاھد، فقال لھ القاضي: قال اإلمام الشافعي رحمھ هللا. ًبدأ یقدم لك شیئا لیس بذاك

ًرأیتھ یوما یبول قائما، قال لھ: ال أقبل جرحك حتى تبین لي، قال: ي یجرح من الذي ال یجرح، قال لھأنا أعلم الذ: بماذا تجرحھ؟ فقال لھ وما : ً
اسكت : ال، قال: ھل رأیتھ فعل ذلك؟ قال: ًإنھ إذا بال قائما لطخ ثوبھ وقدمیھ وصلى بغیر طھارة، ثم قال لھ القاضي: ًشأنھ أن بال قائما، قال

َوزین لُھم الشْیطاُن : ، بل ھذا اختالق األشیاء وتركیب بعضھا على بعض، وھذا ھو مصداق قولھ تعالىًرحمك هللا، لیس ھذا جرحا َّ َُ َ ََّ َ
لیس ھناك شيء یھذب اإلنسان مثل العدل، وال یمكن أن یكون العدل من اإلنسان في الحكم على الغیر إال بالخوف من : ًإذا]. 43:األنعام[

ن اآلخرة ھو الذي یعرف كیف ینصف إذا حكم أو قوم، بل إنك تجده أبعد الناس عن الكالم في الناس، اآلخرة، فالشخص الذي عنده خوف م
ًومن أسلمھم وأعفھم لسانا وأطھرھم جنانا وذلك من توفیق هللا عز وجل ّأن الحضانة ال یمكن أن یحال فیھا بین األم وأوالدھا، : فالمقصود. ً

ًوھي أن أما ُمنعت من زیارة بناتھا، وفعال : وأذكر ذات مرة قضیة قریبة من ھذا. وجل في زوجاتھموالواجب على األزواج أن یتقوا هللا عز  ً ّ
ًكانت شریرة وذات بأس شدید، وشاء هللا في یوم من األیام أن جاءني أحد أقاربھا واشتكى لي، وكان عاقال حكیما منصفا، فقلت ً ً : ما بھا؟ قال: ٍ

ھذه ال یمكن أن تدخل بیتنا وال تزور : في الموضوع، فجيء بقرابة الزوج وكان الزوج معھم، فقال الزوجالقضیة كذا وكذا، فأراد أن یتدخل 
كم مرة زارت أوالدھا؟ فذكروا أن لھا سنوات وكنت أظن أنھا قریبة، فتبین أن لھا سنوات : أوالدھا، ھذه تفسد وتفعل كذا وكذا، فقلت لھم
حینما تأتي تزور ماذا تفعلون؟ وإذا بھا أمور ال تمت إلى اإلسالم بصلة، إھانة وإذالل وإضرار وأنھا جاءت مرات وكرات فمنعت، فسألتھم 

َوال تنسُوا : ًوتضییق بطریقة عجیبة جدا، وكل ھذا ال یرونھ، لكن ینظرون أنھا سیئة األخالق، ال ینظرون أنھ ضیف نزل بیتھم وأنھ ذو رحم ََ
ْالفْضل بْینكم  ُ َ ََ َ ًأرید والد الزوج على انفراد، وھذا أمر أوصي بھ دائما في : قلت: فالشاھد. د فضل وقرابة بین األسرتین، ویوج]237:البقرة[ْ

أتخشى هللا والدار اآلخرة، وتعلم أنك ستقف بین : حلول المشاكل الزوجیة أنھا ال تحل بالعلن، بل تجلس مع كل شخص على انفراد، فقلت لھ
: أنت مسئول أمام هللا؛ ألني أعلم أن لھ قوة على ولده وسلطة على البیت واألسرة، فقلت لھ: رة، وقلت لھیدي هللا، وخوفتھ با وبالدار اآلخ

ًنعم، ھناك أخطاء من أم األوالد نظرتم إلیھا، ولكن أنتم عندكم أخطاء، واإلنسان العاقل دائما یبحث عن أخطائھ عند الغیر، فأخذت أبین لھ، 
ًمحون لھا بزیارة أوالدھا ولكن بطریقة كذا وكذا، وطبعا مرت بھم ثالثة أسابیع تقریبا وما جاء بعد شھر اآلن تس: أني قلت لھ: والمقصود ً

ومن فضل هللا سبحانھ وتعالى صلحت األسرتین وحسنت األحوال، وأصبحت األم كأحسن ما أن تراھا في خلقھا وھي تدخل البیت، وكلھم 
لشاھد أنھا حینما أكرمت وأعطیت حقوقھا، ووضعت في مكانتھا، استحت وكسرت عینھا، فا.. مجمعون على أنھا كانت شریرة تؤذي وتضر

ًوأصبحت تقلل من شرھا رویدا رویدا، وصدق رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم الرفق ما كان في شيء إال زانھ، وال نزع من شيء إال : (ً
  .األخالق واألدواء، وهللا تعالى أعلمفنسأل هللا العظیم رب العرش الكریم، أن یعیذنا من منكرات ) شانھ

 
 

 
 

 السنة في اإلطالة في سنتي الفجر والمغرب
 
 

السنة في صالة رغیبة الفجر، أنھا تخفف، قالت أم المؤمنین : ھل من السنة اإلطالة في سنتي الفجر والمغرب أم التخفیف؟ الجواب: السؤال
من خفة الركعتین؛ فالسنة أن ال یطیل في رغیبة ) یھ وسلم بفاتحة الكتاب أو لم یقرأال أدري أقرأ فیھما رسول هللا صلى هللا عل: (عائشة 

أنھ ُیخشى فوات الفضیلة؛ : أولھما: ًفوقتھا بین األذان واإلقامة، فالسنة یكون وقتھا ضیقا، وال یتوسع فیھ ألمرین: أما بالنسبة للمغرب. الفجر
ّ المغرب، فإذا أخر عن الناس اإلقامة فوت علیھم ھذه الفضیلة، والواجب على اإلمام أن ألن النبي صلى هللا علیھ وسلم كان یبادر بصالة

أنھ ربما : وثانیھما. ینصف المأمومین، وأن یحرص على أن تكون صالتھ على ھدي رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم باألكمل واألتم واألفضل
ًمن شغل من أعمالھم، فیریدون أن یستریحوا ویستجموا أو یكون صائما یرید أن أخر اإلقامة، وأضر بالناس معھ، ألنھم في الغالب یأتون 

یفطر، فاألرفق بالناس في المغرب ھو التخفیف، وھو یشمل قضیة المبادرة باإلقامة، ومن ھنا جاء األثر عنھ علیھ الصالة والسالم أن یجعل 
إذا ثبت ھذا فمعناه أنھ لیس ھناك وقت إلطالة سنة المغرب، فالسنة . وضوئھبین األذان واإلقامة قدر ما یفرغ اآلكل من أكلھ، والمتوضئ من 

أما السنة القبلیة فقد ثبت فیھا حدیث . ّالتي قبل المغرب وقبل الفجر ال یطول فیھما، أما السنة البعدیة فإذا أراد أن یطیل فیھا فال بأس بذلك
، فاألفضل فیھا ما ذكرنا، فاإلمام یبادر باإلقامة وال یطیل في ھاتین )صلوا قبل المغرب ركعتین، صلوا قبل المغرب ركعتین: (صحیح

الركعتین، لكنھما لیستا من السنن الرواتب، أما بعد المغرب فلو أراد أن یصلي الراتبة فلھ أن یطیل ما شاء ما لم یدخل وقت العشاء كما عند 
، فإذا أراد أن یطیل فلیطل، لكن السنة )ما شاء إذا صلى أحدكم لنفسھ فلیطول(: بعض العلماء؛ ألنھ السنة؛ ألن النبي صلى هللا علیھ وسلم قال

الفعلیة عن النبي صلى هللا علیھ وسلم أنھ لم یحفظ عنھ التطویل، فالنبي صلى هللا علیھ وسلم كان یحب العمل ویتركھ توسعة على األمة، 
بدعة أو محرم؛ ألن األصل : ھذا ال یجوز، أو ھذا: ناك مانع، وال یقالًواجتزاء باألقل، لكن إذا أحب أن یطیل فال بأس وال حرج ولیس ھ

، وھذا یدل على التوسعة وال بأس في ذلك، ھذا )ّفإذا غربت فصل، فإن الصالة حاضرة مشھودة: (جوازه، وقد قال النبي صلى هللا علیھ وسلم
  . یخففھا اإلنسان وهللا تعالى أعلمٌأما رغیبة الفجر فإن النص فیھا وضح جلي، أن. بالنسبة لمسألة اإلطالة

 
 النصح لطالب العلم

 
ًأنا شاب أحببت طلب العلم وأرجو من هللا أن یوفقني فیھ، ولكن مشكلتي ھي أنني أحیانا ال أحب أن أنصح إخواني في طلب العلم، : السؤال ٌ
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ً، وكل ھذا خوفا أن یكون أفضل مني، أو یتقرب إلى هللا ًبل ربما أعلم أن ھناك شابا یحب طلب العلم فال أنصحھ ببعض ما یحتاجھ المبتدئون
ھذا بالء عظیم، والشخص إذا ُحرم إفادة الغیر بالعلم : الجواب. أكثر مني، وأنا أعلم أن ھذا لیس من أخالق طالب العلم؟ فأرشدوني أثابكم هللا
م تبلیغ رسالة وأداء أمانة، فإذا أراد هللا بعبده السعادة والخیر بعد فلیعلم أن بركة علمھ قد محقت، فالعلم ما قام إال على نفع المسكین؛ ألن العل

إذا وفقھ هللا لمحبة العلم والرغبة فیھ یسر : ًثانیا. الھدایة شرح صدره للعلم، ھذه أول نفحات هللا عز وجل بعد الھدایة، أن یشرح صدره للعلم
ًبا وحقا فال یذھب یجثو على ركبتیھ عند أئمة الضالل، الذین ال علم عندھم أو لھ من یوثق بدینھ وأمانتھ من أجل أن یتعلم، فیكون علمھ صوا ً

إذا وفقھ هللا عز وجل لشھود مجالس العلم، وضبط أقوالھم انشرح صدره لھذا العلم، وأحب ما یقولون وما : ًثالثا. عند المتعالمین أو نحو ذلك
فیفتح هللا عز وجل علیھ باب العمل، فال یتعلم كلمة في مجلس إال طبقھا، وال سمع یعملون، فإذا وفق لھذه المرتبة حمل ھم العمل بما علم، 

ٌنصیحة إال التزمھا وانتقل إلى أھلھ وولده وھو كامل بتكمیل هللا عز وجل لھ في نفسھ، فإذا أراد هللا عز وجل أن یسعده ویوفقھ ویجعل علمھ 
ٌعلم ثم عمل ثم تعلیم، وھذا ھو الذي عناه هللا عز وجل بقولھ: ًذاإ. نعمة علیھ في الدنیا واآلخرة، رزقھ نشر ھذا العلم ِوالعْصر : ٌ َ َإن اإلنسان * َْ َ ِ َّ ِ

ٍلفي خْسر  ُ ِ ِإال الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصْوا بالحق وتواصْوا بالصْبر * َ َّ ِ ِ َّ ِ ِِ ِ َِ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ ََ ِّ َْ ُ ُ َّ فھم ، فذكر أنھم ھدوا الغیر لما اھتدوا، ]3-1:العصر[َّ
 ، ًمھتدون في أنفسھم ھداة لغیرھم رحمة من هللا عز وجل، رحمھم هللا في أنفسھم ثم رحم بھم خلقھ وعبیده، فإذا كان اإلنسان أنانیا والعیاذ با

 وعنده من إما أن یكون ھذا البالء جاء بسبب ذنب، فاإلنسان قد یلتزم ویھتدي: وأوصیك بأمور. وال یحب أن ینشر الخیر إلخوانھ، فھذا بالء
ْأْولئك الذین لم ُیرد هللا أْن ُیطھِّر قلوبُھم : أدران الجاھلیة ما لم یتطھر منھ، فعلى العبد أن یسأل هللا أن یطھر قلبھ، قال هللا َْ َ َ َُ ُ َ ََّ ُ َّ ِ ِ ِِ َ َ ، فقد ]41:المائدة[ُ

لمات في قلبھ من الجاھلیة من الغل والحسد والبغضاء أن یلتزم ولكن عنده أدران وظ: والھدایة الناقصة. تكون الھدایة كاملة وقد تكون ناقصة
ًوسوء الظن بالمسلمین ومحبة تتبع عثرات الناس، تجده شابا ملتزما، لكنھ مولع بأذیة الناس، نسأل هللا السالمة والعافیة، فھو التزم بذكر القبر  ً

ً بأدران الجاھلیة، ولذلك تعجب حین ترى إنسانا صالحا دینا، ثم والنار، لكنھا لم تھذب سلوكھ ولم تقوم طریقھ ومنھجھ، فینطلق والعیاذ با ً ً
ًترى منھ أذیة الناس واإلضرار بھم؛ ألنھ أسلم قالبا ولم یسلم قلبا ومن أھم ما ینبغي على اإلنسان أن یبدأ بقلبھ وسماع العقیدة بحق وصدق، . ً

لصحابة رضوان هللا علیھم، كان الرجل منھم یخاف النفاق حتى حین ٌال بكذب وتنمیق وتضخیم وتحت غرور أنھ عبد صالح، وأنھ قد اتبع ا
ًتقبض روحھ، من شدة الخوف والوجل واإلحسان في العمل، فاإلنسان علیھ أن یھذب سلوكھ، فقد یكون والعیاذ با ملتزما ولكن بقیت عنده 

ماذا كان عنده قبل التزامھ وھدایتھ؟ فإن كان یعرف : أل نفسھھذه اآلفة، وھذه یعرفھا من یعرفھا، فمن كان مبتلى بھذا البالء فعلیھ أن یس
ًلنفسھ ھذا، فلیعلم أنھ أسلم ولم یسلم قلبھ لإلسالم تاما كامال ًقد یكون بعیدا عن ھذا ولیس عنده آفات، قد یكون عبدا صالحا مستقیما : ًثانیا. ً ً ً ً

 قطیعة رحمھ أو ھمزه للناس، أو تتبع عثرة الدعاة، أو الكالم في أھل الخیر أو ولكن ابتلي بھذا البالء من هللا، قد یبتلى بسبب عقوق والدیھ أو
َّإن هللا ال ُیغیُِّر ما بقْوم حتى : أن فتن الدین ال تأتي إال بسبب ما یكون بین العبد وربھ في القلب: الصالح، فابتاله هللا بفتنة، وخذھا قاعدة َ ٍَ َ ِ َِ َ َّ َّ

ُْیغیُِّروا ما بأنفسھم  ِ ِ ُ َ ِ َ ًیكون اإلنسان كأحسن ما تراه ملتزما، ثم فجأة یتتبع عثرات العلماء والدعاة األموات أو األحیاء أو ینتقصھم ]. 11:الرعد[َ
ْفلما زاغوا أزاغ هللا قلوبُھم : أو ینظر إلیھم نظرات، فینكسھ هللا عز وجل بسبب ذلك َ ُ ُ ُ َّ َ ََ ُ َ ََ ً، كان مھتدیا صالحا كما قال صلى هللا عل]5:الصف[َّ یھ ً

ً، ثم أصبح والعیاذ با خارجا عن قولھ، فاغتر بنفسھ، وتعالى على عباد هللا أو احتقر خلق )المسلم من سلم المسلمون من لسانھ ویده: (وسلم
 بمجمع إن: أنا أعلم، عتب هللا علیھ من فوق سبع سماوات وھو كلیم هللا، ولكن قال هللا لھ: فھذا موسى علیھ السالم، لما قال. هللا عز وجل

َإني اْصطفْیتك على الناس برساالتي وبكالمي فخذ ما آتْیتك وكْن من الشاكرین : البحرین من ھو أعلم منك، وھو نبي یقول هللا لھ َ َ َ َ َ َ َ َِ ِِ ِ ِ َِّ َّ َُ ُ ُ ُ َِّ َ َ َْ ِ ِ ِ َِ
ًوكلم هللا ُموسى تكلیما : ، ویقول هللا في تشریفھ]144:األعراف[ ِ ْ َ ََ َُ َّ َ  حاجة معینة حصل فیھا ما حصل؛ عتب هللا علیھ ، لما جاءت]164:النساء[َّ

من فوق سبع سماوات، فكیف بمن یركب على ظھور الناس أو تحصل منھ زلة، فال تأمن من هللا عز وجل أن یبتلیك، فھذه ابتالءات تأتي في 
عز وجل حقوق العباد، ولذلك فاحذر القلوب بسبب الذنوب، ومن أعظم ما یفتح على العبد الملتزم الھادي الصالح من البالء بعد حق هللا 

ًوأنت في طلب العلم أن تنتقص أحدا أو تتكلم في أحد أو تذم أحدا، أو تحمل في قلبك غال على أحد من أولیاء هللا عز وجل ً علیك أن تنتبھ . ً
ٌلعلم كثیر منھا بسبب الظلم؛ ألن النبي وتحذر من ذلك أتم الحذر؛ ألن ھذه الفتن التي یحرم بھا اإلنسان بركة العلم وقبول العلم واالنتفاع با

ًصلى هللا علیھ وسلم أخبر أنھ ظلمات، فالقلب ال یمكن أن یستنیر، والنور محلھ القلب، فاتقوا هللا یجعل لكم فرقانا فالنور الذي في القلوب 
إذا كان ھذا : فلذلك أدعوك.  من الذنوبیطمس، وإذا كان اإلنسان لم یھذب نفسھ سلبھ هللا عز وجل البركة في عمره وقولھ وعملھ، فالحذر

ًاألمر قد جد علیك وطرأ، أن تتفقد نفسك ماذا قلت، وماذا عملت، فلعل مسلما ظلمتھ أو آذیتھ فحرمت الخیر بسبب أذیتھ، فتسألھ أن یسامحك 
ًوأوصیك أخي بأمر ال أظن أن ھناك فرجا ومخرجا أعظم منھ، وھ. وتتحلل من مظلمتھ وتبتعد عن إساءتھ و دعاء هللا سبحانھ وتعالى، بأن ً

تشتكي إلى الحي القیوم الذي ال تأخذه سنة وال نوم، وأن تتوكل على الحي الذي ال یموت حتى ینزع ما في قلبك، فإن ھذا بالء عظیم، إن لم 
علم دون أن یوطن نفسھ على بذلھ إذا أحد یرید أن یتعلم ھذا ال. یتداركك هللا برحمتھ؛ فإنھ شيء یخشى منھ علیك أال تبقى لك بركة في علمك

ًللناس وللخیر بالوجھ الذي یستطیع، ال یكون إنسانا أنانیا طالب علم وال معلما، فال أنت حینما تعلم شیئا تعطیھ ألخیك وتدلھ، وال طالب علم  ً ً ً
وتطلب العلم أنى وجدتھ، وتحرص ًأیضا من حیث إنك أناني ترید الشيء لك وحدك أو نحو ھذا، فھذا أمر علیك أن تحذره قدر المستطاع، 

نسأل هللا العظیم رب العرش الكریم أن یجعلنا ھداة مھتدین، غیر ضالین وال مضلین، وآخر دعوانا أن الحمد  رب . على نفع المسلمین
  .العالمین، وصلى هللا وسلم على نبینا محمد وعلى آلھ وصحبھ أجمعین
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   اخر الكتاب الى كتاب الجنایاتن م-شرح زاد المستقنع 
 مختار الشنقیطيالمحمد 

 
 ]1[ مقدمة كتاب الجنایات -شرح زاد المستقنع 

 
ًمن كمال شریعة اإلسالم أنھا جعلت لإلنسان حرمة عظیمة، فحرمت دمھ ومالھ وعرضھ، فال یجوز االعتداء على شيء من ذلك أبدا، وقد 

علومة، ومن ذلك ما یتعلق بالجنایة على النفس والبدن، فمن جنى على ًرتبت الشریعة على من اعتدى على شيء من ذلك عقوبات وأحكاما م
غیره جنایة متعلقة بنفسھ أو ببدنھ فإن الواجب علیھ ھو القصاص أو الدیة، بحسب نوع الجنایة من عمد أو خطأ أو شبھ عمد وما یترتب على 

صلح األحوال إال بھ، وال یلتفت بعد ذلك إلى شبھ الحاقدین كل ذلك من أحكام، وھذا ھو العدل الذي قامت علیھ السماوات واألرض، ولن ت
 .والناقمین على اإلسالم وأھلھ، فإنھا شبھ متھافتة معلومة البطالن والفساد

 
 ًتعریف الجنایات لغة واصطالحا

 
فیقول المصنف : أما بعد. نالحمد  رب العالمین، والصالة والسالم على أشرف األنبیاء والمرسلین، نبینا محمد وعلى آلھ وصحبھ أجمعی

: وبعض العلماء یقول. االعتداء على النفس أو العرض أو المال أو البدن: جمع جنایة، وأصلھا: الجنایات]. كتاب الجنایات: [رحمھ هللا تعالى
 مثل قطع األعضاء وبترھا، وھذا في األصل، فكل اعتداء على نفس، مثل القتل، أو االعتداء على البدن؛. االعتداء على النفس والبدن والمال

 كل - والعیاذ با-والتشویھ للخلقة بالوسم والكي ونحو ذلك، واالعتداء على المال بسرقتھ أو غصبھ، واالعتداء على العرض بالقذف أو الزنا 
فقد جنى عاقبتھ؛ ألنھ یجر ھذا یعتبر جنایة في أصل اللغة، والعرب تسمیھ جنایة؛ لما فیھ من اإلضرار واألذیة وتعدي الحد، ومن فعل ذلك 

ولكن العلماء في . على نفسھ الشر، فمن جنى جنایة، واعتدى على غیره، فإنھ یجني من وراء ذلك العاقبة التي ال تحمد في دینھ ودنیاه
: الحدود، فإذا قالواباالعتداء على النفس والبدن، وأفردوا االعتداء على المال واالعتداء على العرض بكتاب : اصطالح الفقھ خصوا الجنایات

 -الذي ھو أجزاء البدن-بقتلھا، وإزھاقھا، واالعتداء على البدن: االعتداء على النفس.. االعتداء على النفس والبدن: كتاب الجنایات؛ فمرادھم
اء واألطراف لألجز: ، والثاني- الذي ھو النفس-فاألول للكل. إما بقطع ید أو رجل، وإما أن یعمي بصر أو یضر بسمعھ، أو نحو ذلك

 .......واألعضاء
 

 مقدمة مھمة تتعلق بالجنایات والقصاص
 

فإنھم یبحثون في مسائل القتل، ومسائل األذیة والضرر المتعلقة بالبدن، بإتالف أجزاء البدن ) كتاب الجنایات: (وبناء على ذلك إذا قال العلماء
 ...... .أو تشویھھا أو نحو ذلك

 
 أنواع الجنایات

 
ًایة وھذا االعتداء تارة یكون عمدا وقصدا، فیعتدي على النفس فیزھقھا عمدا وعدوانا، وتارة یكون خطأ؛ مثل ما إذا دھس ثم ھذه الجن ً ً ً ً

ًوأیضا االعتداء على األطراف تارة یكون عمدا وقصدا؛ مثل ما یقع في المشاجرة والنزاع، فیقدم . ًبسیارتھ شخصا فقتلھ، وھو ال یقصد قتلھ ً ً
ھذا بالنسبة للجنایة على النفس وعلى البدن، .  أو ضربھ في مكان یشل حركتھ، أو یعمي بصره، أو نحو ذلك من األضرارعلى قطع یده،

وأما االعتداء على األموال، واالعتداء على األعراض؛ فقد اصطلحوا على . ، ویخصونھ بكتاب الجنایات)الجنایات(وھذا ما یسمیھ العلماء بـ
ًفسموه غصبا◌ إذا كان . سرقة: ًغصبا، وسموه: االعتداء على األموال سموه: ًعوه في كتب مستقلة؛ فمثالتسمیتھ بأسماء تخصھ، ووض َ

إذا كان على طریقة لم یشعر بھا اإلنسان، ولم تتحقق فیھا صفات : ًإذا كان خفیة، واختالسا: ًاالعتداء على المال عالنیة وجھرا، وسرقة
  .أن السرقة تكون خفیة، والغصب یكون عالنیة: صب، وذكرنا أن الفرق بین الغصب والسرقةوھذا قد تقدم معنا في باب الغ. السرقة

 
 الجنایة على النفس

 
وأما االعتداء . أنھ سیبحث في ھذا الموضع االعتداء على النفس، واالعتداء على البدن: معناه) كتاب الجنایات: (فلما قال المصنف رحمھ هللا

سیكون حدیثنا عن مباحث االعتداء : ًإذا. ل الغصب في باب الغصب، وستأتي مسائل السرقة في كتاب الحدودعلى األموال فقد تقدمت مسائ
عمد الخطأ، : شبھ العمد، كما سماه النبي صلى هللا علیھ وسلم: قتل العمد، وقتل الخطأ ، ثم قتل الخطأ بأقسامھ: على األنفس في القتل بنوعیھ

 یقسم -كما سیأتینا-وعلى ھذا فبعض العلماء . ما جرى مجرى الخطأ: لمحض، وھو ما یسمیھ بعض الفقھاءًیعني خطأ العمد، وأیضا الخطأ ا
أنھ عمد، وخطأ، وشبھ عمد، وجار مجرى : وھناك قول ثالث. عمد، وشبھ عمد، وخطأ: والجمھور على تقسیمھ إلى. عمد، وخطأ: القتل إلى

ًھذا بالنسبة لالعتداء على النفس؛ فإما أن یقتل النفس عمدا وعدوانا. موضعھا بیان ھذه األقسام في -بإذن هللا-وسیأتي. الخطأ نسأل هللا - ً
  .ً وھي نفس محرمة، وإما أن یقتلھا خطأ، وفي كلتا الحالتین ھي جنایة على النفس-السالمة والعافیة

 
 الجنایة على البدن
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ًعتدى علیھ إما عمدا وعدوانا، كما یقع في المشاجرات، فیقطع یده، أو یفقأ فھي الجنایة على األطراف، فی: وأما بالنسبة للجنایة على البدن ً

عینھ، أو یقطع أذنھ، فیؤذیھ في سمعھ، أو بصره، أو یشل حركتھ، أو یضربھ ضربة تشل حركتھ، أو تتسبب في إعاقتھ، فھذه جنایات العمد 
 بسیارتھ فقطع رجلھ، أو كسر یده، أو ازدحم الناس وأثناء ًوھناك جنایات خطأ على األطراف؛ كشخص دھس شخصا. على البدن واألطراف

االزدحام لم یشعر أحدھم فدفع اآلخر دفعة سقط بھا فانكسرت یده، أو دفعھ دفعة فسقط من على درج فانكسرت رجلھ، أو تسبب في إتالف 
جنایات على سبیل الخطأ، لكنھا على األعضاء ونحو ذلك، فھذه كلھا .. سمعھ، كما لو رمى بشيء فدخل في أذنھ فأذھب سمعھ، أو فقأ عینھ

  .وكل ھذه الجنایات یتكلم عنھا الفقھاء والعلماء في كتاب الجنایات. والبدن
 

 القصاص في الجنایة
 

فة  لما كان أخطر وأشد ما فیھ ما ھو مثار الخصومة، والجدل بین الناس، ویحتاج القضاة والمفتون إلى معر-كتاب الجنایات-ثم ھذا الكتاب 
ًأحكامھ، والفصل بین الناس فیما شجر من مسائلھ؛ یركز العلماء كثیرا على القصاص؛ ألن هللا عز وجل شرعھ للعدل بین الناس، وبین 
ًالخلق، فأمر بالقصاص من الجاني، كما أمر بالقصاص في النفس وما دون النفس، ففي النفس من قتل یقتل، وما دون النفس؛ من قطع یدا 

ُن كسر سنا كسرت سنھ، ومن فقأ عینا فقأت عینھ، كما بین هللا سبحانھ وتعالى ذلك في كتابھقطعت یده، وم ً ُ ًفھذا القصاص یحتاج أوال أن . ً
ھذا القتل یوجب القصاص، أو ھذا القطع للید : متى یحكم بوجوب القصاص، ومتى ال یحكم بھ؟ فتارة تقول.. تبحث عن األسباب التي توجبھ

ًھذا القتل ال یوجب قصاصا، وإنما یوجب دفع الدیة، : وتارة تقول. ل جنایة على النفس، والثاني جنایة على األطرافیوجب القصاص، فاألو
ًھذا االعتداء على ھذه الید ال یوجب قصاصا بقطع ید المعتدي، ولكن یوجب دفع نصف الدیة، أو ھذه الجنایة : وھو قتل الخطأ، وتارة تقول
ًإذا ھناك ما یوجب القصاص، وھناك ما ال یوجب القصاص، وھذا ما یبحثھ . ًأو فیھا مثال عشر الدیة، أو نحو ذلكًفیھا مثال خمس من اإلبل، 

وقد امتاز الفقھ اإلسالمي بوضوح قواعده، واشتمالھا على العدل . العلماء في بیان ضوابط قتل العمد، وقتل شبھ العمد، وقتل الخطأ
مور، ولیس فیھا ما یوجد اللبس على اإلنسان؛ ألن هللا تعالى وصفھا بالتمام، والكمال، وما بني على واإلنصاف، فالشریعة لیس فیھا خلط لأل

ِوتمت كلمة ربِّك صدقا وعدال ال ُمبدل لكلماتھ وُھو السمیُع : أصل صحیح فإن ثماره وعواقبھ تكون صحیحة، فالشریعة مبنیة على العدل َّ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ََّ َ َ َ َ َ َ َ َ َ ََ َ ْ َِّ ْ ًْ ً ُ
ِالعل َ ، سبحانھ وتعالى، فقد وضعت الشریعة القواعد واألصول التي یبنى علیھا الحكم بثبوت القصاص، والحكم بعدم ثبوتھ، ]115:األنعام[ُیم ْ

  .قتل العمد، وقتل الخطأ، وقتل شبھ العمد: ضوابط األنواع الثالثة التي ذكرناھا: ومن ھنا یبحث العلماء أول شيء
 

  على النفسمتى یحكم بالقصاص في الجنایة
 

ثم بعد أن تعرف أن ھذا عمد یوجب القصاص، وأن ھذا شبھ عمد أو خطأ ال یوجب القصاص، وأن شبھ العمد یوجب الدیة المغلظة، والخطأ 
 - بعد أن تمیز أنواع الجنایات ما بین عمد وخطأ اللذان ھما الرأس في الجنایات-یوجب الدیة من حیث ھي، فحینئذ تنتقل إلى مسألة ثانیة

إذا كان :  أن نقول-ًمثال- تنتقل إلى الشروط التي ینبغي توفرھا للحكم في القصاص في العمد، متى یحكم باستیفاء القصاص؟ وھذا یستلزم 
ضربھ في مقتل، والحال دال على أنھ قاصد للقتل، أو اعترف بأنھ قصد قتلھ؛ فإن ھذا عمد، كأن یكون ضربھ بالسكین في بطنھ؛ فالسكین 

َھل الذي ضرب مكلف أم ال؟ لكي یؤاخذ، فھل ھو مجنون أو عاقل، أو صبي : لكن یرد السؤال. ھذا عمد: ، وھو قصد قتلھ، فنقولًتقتل غالبا َ َ
وعالمات وأمارات لكي یحكم  ًأو بالغ؟ وحینئذ نبحث في صفات ھذا القاتل، فقد أثبتنا أن القتل عمد، فإذا كان عمدا فالبد من وجود شروط

ھذا الجاني، وقد یكون في الجاني شيء یمنع من استیفاء القصاص منھ، بحیث تكون العقوبة متعدیة، فلو عاقبناه لم بوجوب القصاص من 
فھناك أمارات وعالمات ال بد من . ًیتحقق العدل؛ كما لو قتلت امرأة وكانت حامال، فإننا ننتظر حتى تضع حملھا؛ ألن الجنین ال ذنب لھ

أول شيء نثبتھ أن الجنایة عمد توجب القصاص، فالبد من إثبات ما یوجب : ًفإذا.  من الجانيوجودھا حتى نحكم بوجوب القصاص
ًالقصاص، وإثبات أھلیة الجاني، والمجني علیھ، فلو كان المجني علیھ شخصا یستحق القتل، وقتلھ وھو قاصد لقتلھ بما یقتل غالبا، ولكنھ  ً

ً محصنا، ودخل علیھ ووجده على الزنا، والشھود موجودون؛ فقتلھ، فحینئذ ال یحكم ًقصد إقامة حد من حدود هللا علیھ؛ كأن یكون ثیبا
ال : ًبالقصاص، لكن یعزر ھذا الشخص؛ ألنھ لیس ھو الذي یقیم حد القتل على من زنى محصنا، وإنما نرد ذلك إلى الوالي، وحینئذ نقول

ومن ھنا فالبد أن یكون الجاني توفرت فیھ . لشرع أزھق ھذه الروحالذي أریق لیس بمعصوم، ولیس لھ حرمة؛ ألن ا یقتص منھ؛ ألن الدم
: صاحب الحق إما أن یقول: فإذا تمت الشروط الستیفاء القصاص، فیأتي السؤال. ًشروط، وال بد أن یكون المجني أیضا توفرت فیھ شروط

ال نرید القصاص، فإن : نرید القصاص، وإما أن یقولوا: یقولواًأرید أن أقتص، وأولیاء المقتول الذین جعل هللا لھم سلطانا على القاتل، إما أن 
ًأرادوا القصاص فال إشكال، وإن لم یریدوا القصاص فما ھي ضوابط العفو؟ ومن الذي لھ حق العفو؟ ومتى یكون عفوه معتبرا؟ ومتى ال 

ًیكون معتبرا؟ إذا  األبواب؛ فجعل - رحمھ هللا-نا رتب المصنفومن ھ.. نحتاج إلى مبحث ثالث، أو باب ثالث في العفو عن القصاص: ً
القصاص ھو األصل، والفصل الذي یتبعھ في مسألة الصفات المعتبرة لقتل العمد، وقتل شبھ العمد، وقتل الخطأ، وأتبع ذلك بشروط استیفاء 

  .القصاص، ثم بعد ذلك بین مسألة العفو عن القصاص
 

 القصاص في الجنایة على البدن
 

فقأ العین، وكسر السن، وبتر الساق، : ایة على األطراف، وھي الجنایة التي تكون فیما دون النفس، وذلك كما ذكرنا مثلویبقى عندنا الجن
ًفھذه الجنایات التي دون النفس أیضا منھا ما یوجب القصاص، فمثال. وكسر الساق، ونحو ذلك ًلو قطع یدا تقطع یده، ولو قطع رجال تقطع : ً ً
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ن نستوفي، ویمكننا أن نحكم بالقصاص، ولیس ھناك ظلم إذا ثبت ما یوجب القصاص على الجاني، وتوفرت الشروط ًرجلھ، فیمكننا إذا أ
المعتبرة للحكم بالقصاص منھ، فیقطع منھ مثل ما قطع، لكن في بعض األحیان ال یمكن تحقق العدل في الجنایة، مثل الكسر الذي یھشم 

ً شخصا اعتدى على شخص، فھشم لھ عظما على وجھ ال نستطیع أن نفعل بھ مثل ما فعل، فإننا ال العظام، فال یؤمن فیھ الحیف، بحیث لو أن ً
أن یكون الجاني : ومثل ذلك. نأمن الحیف، فربما نأتي نقتص من الجاني فنزید ونحیف، فإذا لم یؤمن الحیف فإنھ حینئذ یمنع من القصاص

ًشیخا كبیرا ُحطمة، أو كان فیھ مرض أو عاھة؛ بحیث  لو أننا أجرینا ھذا القصاص ألزھقت نفسھ، فإنھ حینئذ لو أردنا أن نقتص منھ فإن ً
ًفكما أن الجنایة على النفس ال بد من توفر الشروط المعتبرة للقصاص فیھا، فكذلك أیضا الجنایة على . أننا نعاقبھ بأضعاف عقوبتھ: معنى ذلك

ًوبناء على ذلك قسم المصنف رحمھ هللا ھذا الباب إلى ھذه األقسام، وقد .  باستیفائھاألعضاء والبدن ال بد من تحقق الشروط المعتبرة للحكم
بحث المصنف في الجنایات أن األصل أنھا تحتاج إلى إثبات، وال تقبل دعوى كل إنسان بجنایة إال بإثبات، فلو یعطى الناس بدعواھم الدعى 

متى؟ وكیف؟ وما ھي الوسائل المعتبرة إلثبات الجنایة :  فھذا یحتاج منا أن نعرف-كما قال صلى هللا علیھ وسلم-أناس أموال أناس ودماءھم 
والجریمة؟ فالتسلسل المنطقي یستلزم أن تعرف أول شيء نوعیة الجنایة، والحكم علیھا؛ ھل ھي عمد أو خطأ أو شبھ عمد؟ سواء كانت في 

 بھا؟ وكیف تثبت؟ ثم بعد ذلك ینظر في الجاني والمجني علیھ، وشروط النفس أو في البدن، فإن كانت الجنایة على النفس فنبحث كیف یحكم
وبعد ذلك یشرع طالب العلم في دراسة الجنایة على البدن واألعضاء . االستیفاء منھما، ثم بعد ذلك ینظر في عفو الولي، أو طلبھ للقصاص

ً النفس، وجعل الباب األخیر وما یتبعھ منفصال في الجنایة فیما  جعل الثالثة األبواب األولي في الجنایة على-رحمھ هللا-فالمصنف. على حدة
وقد تحدثنا عن ھذه المنھجیة حتى یكون طالب العلم على درایة قبل الدخول في التفصیل؛ فإن أكثر ما یعین طالب العلم على . دون النفس

 التقسیم، ومن ھنا نجد األئمة رحمھم هللا حینما یؤلفون أن یكون عنده تصور مبدئي لمنھج العلماء رحمھم هللا في: الفھم والضبط للمسائل
الكتب في المسائل الفقھیة أو نحوھا، یذكرون الطریقة التي یتناولون بھا المسائل التي یریدون بحثھا وبیان أحكامھا، وھذا یعطي طالب العلم 

ًملكة وتھیؤا وتصورا مبدئیا یساعده على الفھم أكثر، والربط بین األفكار ً ً.  
 

 حرمة االعتداء على المسلم
 

 فالجنایة على النفس أنواع، - كما ذكرنا- بتعدد أنواعھا واختالفھا-رحمھ هللا-جمعھا المصنف) كتاب الجنایات: (یقول المصنف رحمھ هللا
 لك جملة من المسائل أي في ھذا الموضع سأذكر. كتاب الجنایات؛ مراعاة لألنواع واختالفھا: والجنایة على البدن، واألعضاء أنواع، فقال

أن هللا عز وجل حرم على المسلم أن یعتدي على أخیھ : واألصل في شرع هللا عز وجل. واألحكام التي تتعلق بالجنایة على النفس والبدن
على المسلم، في نفسھ، وفي بدنھ، ومالھ، وعرضھ؛ فال یعتدي على حق أخیھ المسلم، وقد بینت نصوص الكتاب والسنة حصول المسئولیة 

فمن المعلوم أن هللا سبحانھ وتعالى نھانا عن االعتداء، ولكن اإلنسان ال یعتدي على حق أخیھ المسلم في نفس أو بدن أو مال . كل من یعتدي
أو عرض إال وھناك ما یدفعھ من نفس أمارة بالسوء، أو قرین سوء یحرضھ، أو مجتمع یھیئ لھ ذلك، ویستخف بھذه األمور العظیمة، أو 

ومن .  والبیئات الفاسدة، فھذه األمور ھي التي تبعث على الجریمة- نسأل هللا السالمة والعافیة- الجرم والجریمة، كما یقع في قرناء السوءیحبذ 
ھنا افترقت الشریعة اإلسالمیة عن النظرات البشریة الضیقة في النظریات؛ فتجد النظریات تتخبط في الظلمات، فقسم یرى أن الجریمة 

ًإن اإلنسان لیس فیھ أبدا ما یدعو للجریمة، وإنما یرغم : ًتكون من اإلنسان نفسھ، فجعل اإلنسان مجرما في األصل، وھناك من یقولوالجنایة 
ًعلیھا ویدفع إلیھا ال شعوریا، أو یدفع إلیھا من خالل االعتیاد، واإلغراء، ویبرأ اإلنسان كال وجاءت الشریعة بالعدل، والوسط، وبینت أن . ً

ًعز وجل ھدى اإلنسان السبیل؛ إما أن یكون شاكرا، وإما أن یكون كفورا، وأنھ إذا اعتدى أحد على أحد فإنھ یتحمل المسئولیة، وجعلت هللا  ً
اعتداء  مسئولیة الدنیا، ومسئولیة اآلخرة؛ فحملتھ تبعة ھذا االعتداء، فإن كان االعتداء على البدن أو على النفس: المسئولیة على صورتین

ًوعدوان؛ تحمل المسئولیة في الدنیا؛ ألنھ آثم شرعا، ویحكم بفسقھ إذا اعتدى على أخیھ المسلم، وأیضا یتحمل التبعة والمسئولیة بالحكم عمٍد  ً
 -أرش الجنایة-ًبإثمھ وفسقھ شرعا، ویتحمل المسئولیة بالمؤاخذة؛ فیعاقب بعقوبتھ، أو إذا كانت الجنایة توجب الضمان دفع الدیة واألرش 

  . في كتاب الدیات- إن شاء هللا- حسب التفصیل الذي سنذكره على
 

 السبب في مؤاخذة المخطئ في الجنایات بالدیة والكفارة
 

ًإذا كانت الشریعة وسطا، وقد بینت أن اإلنسان مسئول، فلماذا تحملھ في حال الخطأ؟ ولماذا توجب علیھ تحمل المسئولیة في : لكن السؤال
ًقتل خطأ؛ كأن رأى طائرا فأطلق النار علیھ، فمر شخص فأصابھ الرصاص، أو صاد في موضع؛ فمر طفل أو مر لو : ًحال الخطأ؟ فمثال ً

ًھو لم یقصد القتل، ولم یرد القتل، وما جاء من أجل أن یقتل، وال یعرف المقتول، أو مثال ركب : أحد فأصابھ الرصاص فمات، فلماذا نقول
 إال وھو مقصر، ولو أنھ تعاطى أسباب االحتیاط، وحافظ -ًولو كان مخطئا-ما من قاتل، وما من جان ألنھ : قالوا. ًسیارتھ فدھس بھا شخصا

. ًوصان نفسھ لما وقع في ھذا الخطأ، ولذلك غالبا ال یقع إضرار بغیره؛ سواء في أنفس الناس أو في أبدانھم؛ إال وھناك شيء من التقصیر
ًة؛ فإنھ یعتق رقبة، فإن لم یجد فیصوم شھرین متتابعین، فإن لم یجد فإطعام ستین مسكینا، مع وھذا ھو الذي ركب العلماء منھ مسألة الكفار

ًألنھ ال یفعل ذلك غالبا، إال بسبب تقصیر جاء لیصید؛ فال بد أن یضع في حسبانھ أن یمر شخص، ولو احتاط لذلك فإن : أنھ قتل خطأ، قالوا
ي تترك طفلھا، وتتساھل في ھذا الطفل، فال تشعر إال وقد سقط في البئر، أو سقط في خزان والمرأة الت. احتیاطھ ناقص؛ بدلیل وجود الخطأ

ًماء، أو وقع على النار فأحرقتھ، وأزھقت نفسھ، فإنھا قد قصرت في حفظھ، وقصرت في رعایتھ، أو وضعت طفال على سطح ال حاجز لھ، 
ًمتعمدا ومخطئا-فحملت الشریعة الجاني . اب الموجبة للمسئولیةأو وضعتھ في مكان ال یؤمن سقوطھ منھ؛ فإن ھذا كلھ من األسب  حملتھ تبعة -ً

ِأنُھ مْن قتل نفسا بغْیر : القصد باألذیة واإلضرار، ومن ھنا جعلت الشریعة االعتداء على النفس الواحدة كاالعتداء على األنفس كلھا قال تعالى َ ِ ً ْ َ َ ََ َ َّ َ
َنفس أْو فساٍد في األْرض فكأ ََ َ َ َِ ََ ِ ٍ ًنما قتل الناس جمیعا ومْن أْحیاھا فكأنما أْحیا الناس جمیعا ْ ًِ َِ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ ََّ َّ َّ ََّ َ ََ َ َ ، فھو بھذه الجنایة كأنھ جنى على الناس ]32:المائدة[َ
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س تضیع بھ ًوأیضا االستھتار في حفظ األنف. كلھم، فحملتھ الشریعة المسئولیة؛ ألن ھذا االستخفاف بقصد الجریمة یھیئ لھ أن یقتل كل نفس
ًاألنفس، فاألم التي تركت طفلھا في مكان ال یؤمن أن یتعرض فیھ لما یوجب ھالكھ وحتفھ، وكان الطفل قاصرا، غیر مالك لنفسھ وزمام 

. نفسھ؛ فإنھا ال یؤمن منھا أن تفعل ذلك بغیره، وأن یفعل غیرھا مثل ما فعلت، ولكن إذا أوخذت أحجمت، وإذا علمت أنھا تؤاخذ حافظت
 ھنا حققت الشریعة سبیل الوقایة من الجنایة والجریمة، وأغلقت باب االستخفاف بالجرائم والجنایات، وھذا من أروع ما وجد في ومن

الشریعة اإلسالمیة، ولذلك من نظر إلى نصوص الكتاب والسنة وجد أنھا لم تعالج باب الجنایات وأضرار الجنایات من خالل التشریعات 
ولذلك إذا نظرت في . التي تحول بین الناس وبین االعتداء  وضعت جمیع ما یمكن وضعھ من األسباب والموانعواألحكام فحسب، وإنما

نصوص الكتاب والسنة وجدتھا جلیة واضحة في زجر الناس عن اإلقدام على األذیة واإلضرار، وزجر الناس عن تعاطي األسباب الموجبة 
ًرسول هللا صلى هللا علیھ وسلم أن یدخل المسلم السوق حامال لرمحھ إال أن یمسك بنصلھ، لھالك األنفس، واإلضرار باألعضاء؛ فقد نھى 

ًھو رأس الرمح؛ فإذا جاء یمشي بین الناس وھو غیر ممسك برأس الرمح، فیفقأ عینا، أو یجرح بدنا، أو یبقر بطنا، فیقول: والنصل ً وهللا ما : ً
ال؛ إن الدخول إلى ھذا الموضع على ھذه الصفة إھمال، وتساھل في أرواح : ء، فنقولقصدت، وما أدري، أو الزحام دفعني إلى ھذا الشي

الناس، فإذا علم أنھ مسئول، وأن الشریعة أوجبت علیھ حفظ ھذا السالح عن األذیة واإلضرار؛ فحینئذ قل أن یقع في ھذا الخطأ، ولھذا أمرھم 
ولو أن . ً یمسك بنصلھ، فیجعل رأس الرمح في یده، فال یلمس أحدا، وال یضر بأحدرسول هللا صلى هللا علیھ وسلم إذا دخل أحدھم المسجد أن

من حمل علینا السالح فلیس : (ًشخصا أراد أن یمزح مع آخر؛ فحمل السالح علیھ، وھدده بالسالح، نجد أن النبي صلى هللا علیھ وسلم یقول
سمى بالعالج الوقائي، فإن الجریمة تعالج بالوقایة من الوقوع فیھا؛ ألنھا ، فالشریعة وضعت الحواجز والموانع أمام كل شر، وھذا ما ی)منا

ومن ھنا الذي یبحثھ الفقھاء إنما ھو المسئولیة في . ًمثل المرض والداء والبالء، فتحتاج إلى عالج وقائي، وأیضا عالج الزجر والعقوبة
ً قتل، أو آذى، أو أضر عمدا وعدوانا وُعرف بالجریمة حتى قتل، -اذ باوالعی- ًالدنیا، وھي مسئولیة اإلنسان أن یحفظ، ولذلك لو أن ولدا  ً

. فالشریعة جاءت بالعالج الناجع، ووضع األسباب والموانع دون الوقوع في ھذه الجنایات. وعلم القاضي أن والده تساھل معھ؛ عاقب والده
ھي مسئولیة العبد أمام هللا سبحانھ وتعالى عما أزھق من نفس وأتلف من ًإذا ثبت ھذا بحصول مسئولیة الدنیا، فھناك أیضا مسئولیة اآلخرة؛ و

بدن وأضر، ولذلك یُسأل أمام هللا عز وجل ویحاسب، فإن تاب في الدنیا عفى هللا عنھ، واختار بعض العلماء أن هللا عز وجل ُیرضي المقتول 
فقد جعلت الشریعة مسئولیة الدنیا : ًفإذا. ًب توبة نصوحا وأناب إلى هللاإذا تاب القاتل، كما اختاره ابن القیم رحمھ هللا وغیره، إذا ھو تا

ثم دراسة طالب . ومسئولیة اآلخرة، والذي یبحثھ الفقھاء رحمھم هللا ھنا إنما ھو في مسئولیة الدنیا، من حیث القصاص؛ ألنھ حكم قضائي
وتصورھا، واإللمام بمقصود العلماء منھا، ثم بعد أن یفھم المسائل أن یعرف مسائل الجنایات، : العلم لفقھ الجنایات تحتاج منھ أول شيء

ویتصورھا، یبحث عن األدلة التي دلت على األحكام، فإذا یسر هللا عز وجل لطالب العلم، واستطاع أن یدرس كتاب الجنایات، ویفھم ما 
  .شریعة اإلسالمیة في باب الجنایاتذكره العلماء وبینوه، ثم اطلع على أدلتھم في ذلك، حینئذ یكون قد فھم مسلك ال

 
 الكالم في الشبھات التي تثار حول الشریعة اإلسالمیة

 
وقد نشأت في زماننا مسألة یحتاج طالب العلم، وبخاصة المتخصصین في الفقھ، أن یكونوا على إلمام بھا؛ وھي مسألة الشبھات التي تثار 

ع هللا عز وجل، الذي یحكم وال معقب لحكمھ وھو سریع الحساب، والذي یقص ضد الشریعة اإلسالمیة؛ وھي أحقر من أن تؤثر في شر
ًوھذه الشبھات قطعا ال یخفى أنھا كثرت في األزمنة . الحق وھو خیر الفاصلین، وأحكم الحاكمین، العدل الملك الحق المبین، سبحانھ وتعالى

 الراسخون في العلم، الذین بینوا زیغھا، وكشفوا عوارھا، وأنھا لیست المتأخرة، وكثر التلبیس والخلط، فیتصدى لھذه الشبھات أولو العلم،
إما عدو حاقد على اإلسالم والمسلمین، وإما رجل جاھل قذف : ًواردة على الشریعة أصال؛ ألن الشبھة إذا جاءت فإنھا تأتي من أحد شخصین

علیھ، وھذا ال یؤثر إال على ضعاف النفوس، ً لب وأصبح الحق ملتبساً في قلبھ شیئا فران على الق- ًشیطان اإلنس أو الجن أو ھما معا-الشیطان
فھو أخبث النوعین وأخطرھما، : أما النوع األول.  الجھلة الذین ال یحسنون فھم الشریعة اإلسالمیة-نسأل هللا السالمة والعافیة- والرعاع

ْودوا ما عنتم: (وینبغي أن یعلم أن هللا سبحانھ وتعالى بین وقال ُّ ِ َ َ َ قد بَدت البغضاُء مْن أفواھھم وما تخفي ُصدوُرُھم أكبُر َُّ َ َ َ َ َ َْ ْ ُ َْ َْ ُْ ِْ ِ ِ ِِ ْ ]. 118:آل عمران[َْ
ْودوا ما عنتم: (فا یقول ُّ ِ َ َ ًھو اإلحراج، والتضییق، فالمسلم یتألم ویتأثر حینما یجد أحدا یتطاول : ودوا عنتكم، والعنت: مصدریة، أي) ما(و): َُّ

اول على شرع هللا عز وجل، وأحقر من أن یتكلم في كتاب هللا وسنة النبي صلى هللا علیھ وسلم، لكن لما كانت ھذه وھو أحقر من أن یتط
الشھبات أثرت، وتؤثر في ضعاف النفوس، وتحدث بلبلة في أفكار المسلمین، وجب صدھا؛ ألنھ ال یجوز السكوت على الباطل، وال یجوز 

وھناك أشیاء نحب أن ننبھ علیھا في . م أن تكون عنده ملكة، وأن یكون عنده إلمام بمثل ھذه األمورالسكوت عن الحق، فیجب على طالب العل
أنھ ال یجوز أن یتصدى للشبھة إال عالم متمكن من فھم الشبھات ومداخلھا؛ حتى یحسن أو یحكم إغالق ھذه الثغرات : ًأوال: فقھ الشبھات

ًن یبین للناس أنھا لیست واردة أصال، وأنھا لیست بحقیقة، وإنما ھي تلبیس وباطل یراد بھ وسدھا وصدھا، وكذلك یستطیع بأسلوبھ وبیانھ أ
ینبغي أال یشغل طالب العلم : األمر الثاني. أذیة أھل الحق، ونحو ذلك، وھذا ال یستطاع إال من العلماء الراسخین بتوفیق من هللا عز وجل

 یریدون في بعض األحیان أن یشغلوا أھل اإلسالم عن اإلسالم، فإذا ما وصلت الشبھة -ًجداوھذا أمر مھم - وقتھ بھذه الشبھات؛ ألن األعداء 
 شغلت طالب العلم والمتمكنین بدراستھا وفھمھا، فیجلس فترة یدرس الشبھات، والرد علیھا، وفھمھا، وعندما ینتھي من ھذه -على األقل-

فترة ال یستطیع أن یعلم الناس الفقھ، وال أن یتفرغ للتعلیم وال  تي بعدھا وإذا بھ بعدالشبھة یأتونھ بشبھة جدیدة، ثم ینتھي من ھذه الشبھة ال
ًومن ھنا تجد أحیانا من قد یشتغل بالشبھات ال علم عنده، فیأتي الدخل إما أناس یتصدرون ال علم . للتوجیھ، وھذا ما یریده أعداء اإلسالم

 وحینئذ یحقق أعداء اإلسالم ما یریدون، فإن تصدى من ال علم وال فقھ عنده كما عندھم، أو أناس یتصدون للشبھات ویضیعون أوقاتھم،
لقد جاءوا بشبھة الجھاد . ً أتى بأشیاء یتكلف فیھا برد ھذه الشبھات، فیجعل الحق باطال-إن األحمق یضر اإلنسان وھو یظن أنھ ینفعھ: یقولون

لماذا في .. ً حدود ضیقة جدا، فال یشرع إال لدفع العدو، والنصوص واضحة فیھلیس في اإلسالم جھاد، وإنما شرع فقط في: حتى أصبح یقول
ھذا؟ ألن األعداء یریدون أن یتصدى من ال علم عنده، وھذا ھو الذي تعاني منھ األمة؛ أنھ قد تقع شبھات فیتحمس لردھا من عنده إسالم 



 2508 

و لیس عندھم ذاك العلم، فتكثر الردود بوسیلة معینة، أو بطریقة ولیس عنده فقھ إسالمي، حتى تكثر الردود من أناس بضاعتھم مزجاة، أ
والعیاذ -معینة؛ فیسھل على األعداء إیراد الشبھات على ما أجابوه، وحتى الشخص الذي یقرأ ھذه األجوبة ال تحصل عنده القناعة، فیزداد

شتغال بالشبھات أكثر من الالزم لیس بالزم؛ بل إنھ مضیعة اال: ًإذا. ً انطماسا في بصیرتھ، ومن ھنا وجب رد األمر إلى أھل العلم-با
أن من أخطر ما یخافھ أعداء اإلسالم على المسلمین اشتغال المسلمین باإلسالم؛ فلو : للوقت، ومن ھنا ینبغي أن ینبھ على مسألة مھمة وھي

وھذه القضیة لھا أصل في الكتاب . ًداء اإلسالم إلیھ سبیالأن المسلمین وطلبة العلم خاصة اشتغلوا بضبط العلم، وأحسنوه وأتقنوه؛ لما وجد أع
فإن النبي صلى هللا علیھ وسلم حینما بعثھ هللا عز وجل جاء الیھود والنصارى أھل الكتاب بالشبھات، وأوردوا شبھات على شرع : وفي السنة

جلیة في الوقوف مع الشبھات عند حدود معینة، لم هللا عز وجل، فكان النبي صلى هللا علیھ وسلم، وكانت نصوص الكتاب والسنة واضحة 
تعق رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم عن العنایة باألساس، وھو تعلیم األمة وتوجیھھا؛ ألنك إذا علمت األمة فإنھا ال تقف أمام ھذه الشبھة 

ومن ھنا وجب العنایة . ن شرع تام دائم كاملالمعاصرة الوقتیة فقط وإنما تقف أمام كل شبھة، ألنك أعطیتھا حصانة دائمة تامة كاملة؛ م
ولیس معنى ھذا أن الرد على الشبھات لیس لھ قیمة، بل إن لھ قیمة؛ وقد بینا أنھ من شرع هللا، وأنھ من الحق، وأنھ یجب . باألصل واألساس

ولذلك بین هللا عز وجل أن . ر األخرىرد الباطل، لكن المقصود ھو االشتغال بھ أكثر من الالزم، وسواء كان ھذا في الفقھ أو في األمو
َإنكم وما تْعُبدون مْن دون هللا حصُب جھنم أنتم لھا واردون : الكفار وما یعبدون من دون هللا حصب جھنم ھم لھا واردون، قال تعالى َ َ َ َ َ َ َ َ َُ ُ ُِ َ َّ َّْ ُْ ْ َُ َ ِ َّ ِ ِِ َ

وما عبدنا في نار جھنم؛ فنحن عبدنا الالت والعزى، والیھود عبدوا إنا : تقول! یامحمد: - علیھ لعنة هللا-، قال ابن الزبرى ]98:األنبیاء[
فھذه شبھة، وشبھة لیست بالسھلة، فھي في ظاھرھا قویة، . ًعزیرا؛ فھم وعزیر في النار، والنصارى عبدوا المسیح؛ فھم والمسیح في النار

ْولما ُضرب اْبُن مْریم مثال إذا قْوُمك منُھ: قال تعالى ِ ََّ َ َ َ َ ََ َ َِ ً َ ِ َ یصدون َ َُّ َوقالوا أآلھتنا خْیر أم ُھو ما ضرُبوهُ لك إال جَدال بْل ُھم قْوم خصُمون * ِ َ َ َ َ َ َ َ َ َِ َِ َ َ َ ٌَ ْ ًْ َّ ِ َ َ ٌَ ُ ُ
َإنكم وما: (( ، فما اشتغل بالشبھة؛ ألن اآلیة]58-57:الزخرف[ َ ْ ُ َّ في األصل لمن ال یعقل، فھي آللھتھم المعبودة، وكل من ) ما(إن : قیل)): ِ

عبد من دون هللا فھو مع من عبده؛ ألن عیسى علیھ السالم ال یرضى أن یعبد من دون هللا، وقد بین هللا عز وجل ھذا في خصومة رضي أن ی
لم یشتغل القرآن بالشبھات أكثر من الالزم، إنما اشتغل بتكوین المسلم على : ًإذا. اآلخرة حینما بین أنھ یسأل ابن مریم علیھ السالم عن ھذا

فطالب العلم والمسلم إذا علم فقھ الجنایات، وضبط فقھ الجنایات، وألم باألصل واألساس؛ لم تضره فتنة ما دامت .  وشرع هللامنھج هللا،
اصبر على كید الحسود فإن صبرك قاتلھ كالنار . ما یؤذي الحسود والحقود شيء مثل اإلعراض عنھ: السماوات واألرض، ولذلك یقولون

ْقْل ُموتوا بغْیظكم : تأكلھ ولذلك یقول هللا تعالى تأكل بعضھا إن لم تجد ما  ُ ُ ُِ َ  ...... .[119:آل عمران[ِ
 

 الشبھات المثارة حول أحكام الجنایات والقصاص
 

فھؤالء الذین یوردون الشبھات على الجنایات، وعلى من یطبق شرع هللا عز وجل في القصاص، إنھم أناس یریدون شغل وقت المسلمین، 
إزعاج المسلم حتى ال یتفرغ لقراءتھ، ولذلك كان بعض أئمة السلف رحمھم هللا لما حدثت البدع واألھواء، : األخر المراد بھاًوأیضا الشبھات 

:  فیقول-عنده شبھ-اسمع مني كلمة واحدة: یعرضون عن أھل البدع، وكان أیوب بن تمیمة السختیاني رحمھ هللا لما یأتي القدري ویقول لھ
أما ما علمت فقد كفاني وأما ما جھلت فجنبوني . رحمھ هللا برحمتھ الواسعة. وال نصف كلمة : إصبعھ في أذنھ ویقولاسمع مني كلمھ، فیضع

ًفانظر إلى المسلمین حینما كانوا على فطرتھم، وحینما كان الشخص في بادیتھ بعیدا عن الخوض، تجده أقوى تمسكا بدین هللا؛ ألنھ لم یلتفت  ً
ًیمكن أن یقبل شیئا بمجرد أن یتكلم بھ شخص، ومعلوم أن كثرة االحتكاك بالشبھات وكثرة سماعھا قد تمیت القلب، إلى شيء غیر الحق، وال 

ًوقد تحدث عند اإلنسان إلفا للمنكر، ولذلك ما یضر األعداء شيء مثل االشتغال بالعلم واألساس، والفقھ بالكتاب والسنة، وضبط المسائل 
 أن عدم االشتغال بالشبھات وردھا لیس المراد بھ قفل بابھا، وإنما عدم المبالغة فیھ، فیؤتى لطالب العلم :ومع ھذا نعود ونكرر. الشرعیة
ومن ھنا إذا تعلم الناس . ال بد أن تدافع، وأول شيء أن تعتني بتربیة األمة، وتأصیل المنھج العلمي الصحیح، وتحصن باألساسیات: ویقال لھ

ِینت لھم الحكم واألحكام واألسرار والمقاصد والفوائد والعوائد التي یجنیھا من طبق شرع هللا عز وجل؛ فإنھم شرع هللا؛ الذي ھو األساس، وُب
یتمسكون بھذا الدین، وال یقبلون كلمة تضاده أو تخالفھ، ولكنھم إذا درسوا شبھة أو شبھات، وأفنوا فیھا أوقاتھم وأعمارھم؛ فال یستطیعون أن 

أننا نحتاج إلى من یتخصص في : ومن ھنا نعود ونكرر. ا أورثت الشبھة في القلب ظلمة، نسأل هللا السالمة والعافیةیقفوا أمام غیرھا، ولربم
ًرد الشبھات، ولكن ال نرید أمرا زائدا یشغل المسلم عن ھذا األساس ًوقد أحببنا أن ننبھ على ھذا ألنھ أمر مھم جدا، وسنعرج خالل دراستنا . ً

 اإللمام ببعض األمور والثغرات التي تقع في -إن شاء هللا-عض الشبھات؛ ومن ھنا أحب أن أنبھ على أن من منھجنا لكتاب الجنایات على ب
بعض األحكام، ونبین بعض الشبھات التي أثیرت أو تثار، وكیف یجاب علیھا، ونسأل هللا بعزتھ وجاللھ أن یلھمنا في ذلك الصواب والسداد، 

لھ وعظمتھ أن یقطع دابر كل من أفسد وألحد، ونسألھ بعزتھ وجاللھ أن یخرص كل من تكلم على اإلسالم كما نسألھ بعزتھ وقدرتھ وجال
  .وأھلھ، وأن یقطع دابره، وأن یشتت شملھ، وأن یسلبھ عافیتھ، وأن ینزل بھ رجسھ وعذابھ

 
 صدور الشبھات على وجھ االستھزاء بالدین وأھلھ

 
ت على سبیل التھكم واالستھزاء، فلیس ھناك أعظم من االستھزاء بالدین، ولذلك كان األئمة ومن أعظم ما تكون ھذه المصائب إذا كان

ًوقل أن تجد إنسانا كثیر االستھزاء بالدین، واالستھزاء بشرع هللا عز . ال یؤمن على المستھزئ أن تسوء خاتمتھ والعیاذ با: والعلماء یقولون
ُقْل : ًمستدرجا من هللا عز وجل، فإن أھل الشرك وعبدة المسیح وغیرھم، یقول هللا عز وجل لھموجل وأحكامھ، واالستخفاف بھا؛ إال وجدتھ 
َللذین كفُروا إْن ینتُھوا ُیغفْر لُھم ما قد سلف  َ َ َ ََ َْ َ َ ْ َ َ َْ ِ ِ : ، وأما الذین استھزءوا بقراء الصحابة، وتھكموا بأھل الخیر والدین، فقال هللا لھم ]38:األنفال[َِّ

َال تْعت( ًذُروا قد كفْرتم بْعَد إیمانكم إْن نْعُف عْن طائفٍة منكم نعذْب طائفة َ َ َ َ َ َ َِ ِ ِ ِ َِ َِّ َ َ َ َُ ُ ْ ُ ُْ ْ ِْ ِ ، فجعل هللا األمر فیھم أشد، والعقوبة أسوأ، وسنة هللا عز ]66:التوبة[ْ
ُسیْعلم : (ھ نقمة هللا عز وجل فعندھاوجل معلومة ماضیة، فللھ عز وجل سطوات على الظالمین إذا نزلت بالظالم لم ُیفلت منھ، وإذا حلت ب َ َ َ
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َالذین ظلُموا أي ُمنقلٍب ینقلُبون  َ َِ َّ َِ ََ ََ َ ولذلك ال یستطیع أحد أن یعرف عواقب الشر الوخیمة، وعواقب التعرض لدین هللا وأولیاء ]. 227:الشعراء[َّ
ًهللا إال إذا نظر في خواتم ھؤالء، وال یمكن لإلنسان أن یجد ذلك جلیا ظاھرا  ًأْھلك عادا : إال إذا قرأ التاریخ، ونظر إلى عظمة ھذا الرب الذيً َ َ َ َ

َاألولى  َوثُموَد فما أْبقى * ُ ََ َ َوقْوم نوح مْن قْبُل إنُھم كانوا ُھم أظلم وأطغى * ََ ْ َ ْ ََ ََ ََ َّْ ُْ َُ َ َِ ِ َوالُمْؤتفكة أْھوى * ٍ ََ َ َ َِ ، فمن قرأ عبر الزمان، واستفاد ]53-50:النجم[ْ
ِكشجرٍة خبیثٍة اْجتثت مْن فْوق األْرض : علم أن أھل الشبھات وأھل التوھین دابرھم مقطوع، وكما أخبر هللا عز وجل أن الباطلمن التاریخ، ی َ ََ ِ َِ ْ َ َ َِ َّ ُ َ

ٍما لھا مْن قرار  َ َ ََ ِ طل وأن ھذا العلیم، والحكیم، فأخبر أن ھذا البا: ، فھذه شھادة هللا عز وجل الذي وصف نفسھ بصفتین عظیمتین]26:إبراھیم[َ
وكلما سمعت من الشبھات التي تدار على اإلسالم، وأھل اإلسالم، وبالد المسلمین . الغثاء كشجرة اجتثت من فوق األرض ما لھا من قرار

َ َكسراٍب بقیعٍة یْحسُبُھ الظْمآُن ماء حتى إذا جاءهُ لم یجدهُ ش:التي تضاد شرع هللا عز وجل، فاعلم أنھ ْ ِ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َْ َ ََّ ِ ًِ َّ ُْیئا ووجَد هللا عنَدهُ فوفاهُ حسابُھ وهللا ِ َّ ََّ َ َ َ َ َ َِ َِّ َ ْ َ ً
ِسریُع الحساب  َِ َْ ً، ولذلك جعل هللا عز وجل أمرھم كالسراب، فھم في األمر ینظرون كأنھم یجدون شیئا، فیستدرجون، كمن یرى ]39:النور[ِ

َّیْحسُبُھ الظْمآُن(السراب فیلھث وراءه،  َ َحتى إذا جاءهُ(ن، فالشخص الذي یرى السراب یلھث یرید الماء، فوصفھم هللا بأنھم ظمآنی) َ َ ََ ِ : أي) َّ
َووجَد هللا عنَدهُ فوفاهُ حسابُھ(عندما تأتي نھایتھ، تأتیھ قاصمة الظھر من جبار السماوات واألرض،  َ َ َ َ َِ َِّ َ ْ َ فیؤخذ بجریمتھ وجنایتھ شر أخذ من ) َّ

لدین عبث، وال یحسب أحد أن كلمة هللا سبحانھ وتعالى عبث، والحق یستمد قوتھ من ذاتھ، عزیز منتقم سبحانھ وتعالى، وال یحسب أحد أن ا
ًوهللا عز وجل لیس محتاجا إلى أحد أن یدافع عنھ أو یقول عنھ، فا سبحانھ وتعالى لھ عظمتھ وجبروتھ، وھو أعلم وأقدر، جل جاللھ، 

ٍوال تُك في ضْیق : أال یحزن، ولذلك یقول هللا عز وجل لنبیھ: تمد علیھ المسلموأھم شيء ینبغي أن یع. وتقدست أسماؤه، فال یحزن المؤمن َ َِ َ
َمما یْمكُرون  َُ َّ ً، فال تحزن أبدا؛ مھما سمعت فإن ھذه أمور منتھیة، والباطل لھ جذور قدیمة، قطعت وبترت وأخذت أخذ عزیز ]127:النحل[ِ

ًإن كْیَد الشْیطان كان ضعیفا : دون ھذا، ولذلك یقول هللا عز وجل في كتابھلكن ال یكون ھذا لھ أثر على القلب؛ ألنھم یری. مقتدر َِ ََّ َ َ َِ ، ]76:النساء[َِّ
؛ ألنھ ال أخبث من الشیطان )الشیطان(والعبث، وجاء باالسم الظاھر  وھو أسلوب التوكید، وجاء بكلمة الكید التي ھي غایة المكر) إن: (فقال

ًن خلفھ، وعن یمینھ وعن شمالھ، وال یجد مسلكا إال دخل منھ، وألنھ ھو الذي أمر وسول ھذا وزینھ، وأتى الذي یأتي اإلنسان من بین یدیھ وم
فالباطل والشبھات ضد اإلسالم وبالد المسلمین وأھل اإلسالم مھما ترى لھا من عجعجة وصخب . التي تفید الدوام واالستمرار) كان(بـ

ًرض أھلھا، ودابر من أعانھا وسول بھا وقال بھا، شاء أو أبى؛ إن عاجال أو آجال؛ ألنھ أبدا ال ولغط، فإنھا منتھیة، مقطوع دابرھا ودابر أ ً
فالبد على المسلم أن یدرك أن الحق باق ما بقي الزمان، وتعاقب المنوان، ولیعلم المسلم حقیقة أنھ لیس ھناك أصدق من . یمكن أن یبقى

 فإن ھذه الشریعة حكمت العالم من المحیط إلى المحیط، ومع ذلك كانت العدالة ًالتاریخ شاھدا على صدق الصادق، وكذب الكاذب،
االجتماعیة والسمو والرقي االجتماعي في أبھى صوره، وأجمل حللھ، وقادت العالم من المحیط إلى المحیط، وما كانت تقوده بالموازین 

َوبالحق أنزلناُه : الحقوق المكذوبة الملفقة، ما كانت تقوده إال بالحقالمختلة، وال كانت تقوده بالشعارات الطنانة، والكلمات المعسولة، و َ ِّْ َْ َ َِ
َوبالحق نزل  َ ََ َ ِّ ْ ، وحیثما حل قضاء الشرع، وحكم الشرع، لقد حكم العالم واألمم والشعوب على اختالف ألوانھا وأحسابھا ]105:اإلسراء[ِ

متى وقفت الشریعة أمام ! ماذا ترید بعد ھذا كلھ؟.. ھ من عظمة ھذا الدین وجمالھوأعرافھا وتقالیدھا، وإذا قرأت التاریخ تكاد تصاب بالول
! ومتى وقفت أمام مسألة من المسائل ففصلت فیھا فخرج الخصمان غیر راضین عن حكم هللا عز وجل؟! قضیة من القضایا لم تفصل فیھا؟

عندنا حقائق واضحة تجعل المسلم كما قال : ً وشرع هللا عز وجل؟ إذاًومن ھذا الذي یستطیع أن یأتي بشيء یكمل بھ نقصا یزعمھ في دین هللا
َقْل إني على بیِّنٍة مْن ربِّي : هللا عز وجل َ َِ َ َ ِّ علیھ وسلم وحده، وإنما ھو لكل مسلم علم  ، وھذا الخطاب لیس للنبي صلى هللا]57:األنعام[ُِ

َقْل إني على بیِّنٍة مْن ربِّي : ط، ولیس فیھا أھواء؛ بل إنھا واضحة المعالمفالشریعة لیس فیھا خل. الشریعة؛ ألن العلماء ورثة األنبیاء َ َِ َ َ ِّ ُِ
، فھذا ھو الحق الذي كان علیھ الرسل واألنبیاء، وسیبقى ما بقي المنوان وتعاقب الزمان، بعز عزیز، أو بذل ذلیل، فكلمة هللا ]57:األنعام[

ًان من ھذا الكید، ومن ھذه األراجیف، ومن ھذا التوھین؛ بل علیھ أن یزداد استمساكا ٍماضیة، وشرع هللا عز وجل ماض، فال یحزن اإلنس
ٍفاْستْمسْك بالذي أوحي إلْیك إنك على صراٍط ُمْستقیم : بالحق؛ ولذلك قال هللا لنبیھ علیھ الصالة والسالم ِ ِ ِ ِ َِ َ ََ َ َ َ ََ َّ َِ ِ ُِ ، وانظر إلى األسلوب ]43:الزخرف[َّ

ِفاْستْمسْك: (فأمسك الذي أوحي إلیك، وإنما قال: ب أن زیادة المبنى تدل على زیادة المعنى، فما قال هللالعربي؛ ففي أسلوب العر َ : ، ومعناه)َ
ًزادت ولي هللا تمسكا بالحق، وكلما جاء ران من الباطل وزیف من الباطل انكشف  ًأن ھناك أمورا تزلزل وتقلق وتزعج، فكلما جاءت شبھة

ًإن الذھب كلما احتك ازداد لمعانا، وشرع هللا أعز وأنفس وأطھر وأقدس من الذھب وغیره، ألنھ نور من : كما قیلبھ بھاء الحق ونصوعھ، 
  .هللا سبحانھ وتعالى

 
 أمور یجب على المسلم معرفتھا عند التصدي للشبھ

 
لوقت بمعرفة المسائل واألحكام، وتصورھا، العنایة بضبط الشریعة، واالشتغال جل ا: ًأوال: یجب على المسلم أن یعلم ھذه الحقائق: ًإذا

إذا رفع أھل الباطل عقیرتھم، كشف زیغھم وعوارھم، ولكن بقدر، فال یضیع الوقت؛ بل : ًثانیا. ومعرفة أدلتھا، وعندھا سیقف أمام أي شبھة
ًیشتغل بأبناء المسلمین؛ توجیھا، وتعلیما، وتأصیال على مدرسة الحق والھدي الذي كان علیھ رسول ً  هللا صلى هللا علیھ وسلم، واألمة من ً

ًمن قرأ التاریخ ازداد عقال إلى عقلھ، وحكمة إلى حكمتھ، ومن قرأ : ًبعده، ثم من بعد ذلك یزداد رسوخا بقراءة التاریخ، ومن ھنا قالوا
ُْسنة هللا التي قد :  لما قال هللا عز وجلالتاریخ كانت لھ عقول بدل عقل واحد؛ ألنھ تظھر لھ سنن هللا عز وجل التي ال تتبدل وال تتحول، ولھذا َ ِ َّ ِ َّ َ َّ

ِخلت في عباده  ِ ِ َِ ْ ًفلْن تجَد لُسنة هللا تْبدیال ولْن تجَد لُسنة هللا تْحویال : ، لما بین هللا عز وجل أنھا سننھ، وبین أنھا ال تتبدل]85:غافر[ََ َّ ً َِّ َ َ َ َ َِ ِِ ِ ِ ِ َِّ َ َّ َِ َِ
فلیعلم طالب . تبدل؛ ألن كل من عرفھا وكل من علم بھا فسیكون على الحق الذي ال یتغیر وال یتحول، فأخبر أنھا ال تتحول وال ت]43:فاطر[

العلم، ولیعلم كل إنسان متخصص في الفقھ، أنھ ال یمكن أن یكون طالب علم بحق إال إذا كان عن قناعة تامة، واستفاد من العلم بالشریعة، 
لو أن ! یا عبادي: (ء الحق، وبطالن الباطل، وأن هللا سبحانھ وتعالى ال یضره كید الكائدینومن معرفة سنن هللا عز وجل في خلقھ من بقا

إنكم لن تبلغوا نفعي فتنفعوني، ! ًأولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم؛ ما نقص ذلك من ملكي شیئا، یا عبادي
  . من ھذا كلھ، وكما قلنا أن اإلنسان ال یمنع أن یكون عنده إلمام بقدر، وھو سبحانھ أعلى وأجل)ولن تبلغوا ضري فتضروني
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 ضرورة رد الشبھات وبیان زیفھا وباطلھا

 
ًوأنبھ على أننا ال نمنع من رد الشبھات بقدر؛ فقد یقف طالب العلم موقفا واحدا یرد فیھ شبھة؛ یرضى هللا عنھ رضى ال یسخط بعده أبدا، وقد  ً ً

ن یلبس الحق بالباطل، فتقف في وجھھ فتخرس لسانھ، وتكتم بیانھ، وتظھر عواره، وتكشف عیبھ، فیكتب هللا عز وجل یأتي إنسان یرید أ
فھذا حسان بن ثابت رضي هللا عنھ كما في الحدیث الصحیح، قال لھ رسول هللا صلى هللا علیھ . بذلك لك من األجر ما لم یخطر لك على بال

إن هللا شكر لك؛ جبار السماوات واألرض : فانظر). اءت سكینة كي تغالب ربھا ولُیغلبن مغالب الغالبج: إن هللا شكر لك قولك: (وسلم
فمن قال كلمات، فكشف لألمة بھا عوار أھل العوار، وزیفھم، فھو على . ًیشكر لـحسان بیتا من الشعر قالھ، فجاءه الشكر من رب العالمین

ًك أناسا فضالء، وأناسا لھم جھود طیبة في كشف الباطل، والوقوف أمام أھل الزیغ والباطل، أن ھنا: ًومن ھنا أنبھ أیضا على قضیة. خیر ً
ًتذكر فتشكر، فینبغي أن نشد على أزرھم، ودائما نشعر أننا یكمل بعضنا بعضا، وال ننظر إلى غیرنا بالنقص، فلن تستطیع أن تجد جمال ھذا  ً

 أنھ أخوك، وأنھ ینفح عن الدین، وعن إسالمك؛ فتحبھ، - یذود وینافح عن اإلسالم-خندقھ اإلسالم وعظمتھ إال إذا أحسست أن الذي یقف في 
وتدعو لھ بالخیر، وترجو لھ الخیر، وما وجدت منھ من نقص كملتھ، وما وجدت من عیب سترتھ، وحرصت على أن تكون معھ، كما یكون 

ًاألخ مع أخیھ، فإن ھذا أمر مھم جدا، ونحن وهللا نحب أناسا تفر ًغوا للفكر والدعوة، وسطعوا بكلمات نتمنى أن نلقى هللا بھذه الكلمات، وأناسا ً
فال یحتقر أحد مھمة أحد، إنما . لھم ردود على الشبھات، وعلى أھل البدع واألھواء والشكوك والزیف، نتمنى أن نلقى هللا بأقوالھم وأعمالھم

قلبھ، وتمعر وجھھ  لالزم، وأما من تصدى عن علم ودرایة، وغار على الحق، وتفطرأردنا أن ننبھ إلى أنھ ال یشتغل بھذه األشیاء أكثر من ا
من أجل الحق، فنسأل هللا أن یجزیھ عن اإلسالم والمسلمین خیر الجزاء، وأن یكثر من أمثالھ، وأن یثبت أھل الحق على الحق، وأن یسدد 

 .م، وأن یصلح بینھم، إنھ ولي ذلك والقادر علیھألسنتھم، وأن یصوب آراءھم، وأن یجمع شملھم، وأن یجمع بین قلوبھ
 

 األسئلة
 

 حكم من فرط في دفع الخطر عن نفسھ
 

باسم : ًمن فرط في حفظ نفسھ، كمن سافر في أرض بھا أخطار، أو قصر في تعاطي أمور السالمة، فھل ھو مؤاخذ شرعا؟ الجواب: السؤال
، والصالة والسالم على خیر خلق هللا فإن النصوص واضحة في عدم جواز إلقاء : أما بعد. ، وعلى آلھ وصحبھ ومن واالههللا، والحمد 

ِوال تلقوا بأْیدیكم إلى التْھلكة : اإلنسان بنفسھ في التھلكة، وتعاطي األسباب التي تضر بھ، وتضر بغیره، ولذلك قال تعالى َِ ُ َّْ َ ِ ِْ ُ ُ َُ ، وقد ]195:البقرة[َ
 عند ھیجانھ، -كما ذكروا في القدیم-أن یركب البحر: ومن أمثلة ذلك. یجوز المخاطرة باألنفس واألرواحأجمع العلماء رحمھم هللا على أنھ ال 

أو تكون السفینة التي یركبھا، أو المركب الذي یركبھ بھ عوار، وال یؤمن غرقھ، ونحو ذلك في زماننا، وقد كانوا في القدیم ینھون عن السفر 
 نام في بطون األودیة -ًمثال- واألراضي التي فیھا ھوام، مثل الحیات والعقارب، فإذا نام فیھا، أو - عذات السبا: أي-في األراضي المسبعة 

ومن ھنا فإن . باللیل، وتعاطى أسباب اإلھمال؛ فھذه موجبة لمسئولیة اآلخرة، لكن القاضي لو اطلع على شخص فعل ھذا الفعل فإنھ یعزره
ًق األنفس محرمة شرعا، فإذا جاء مثال یعبث بسیارتھ، أو یعبث بدراجتھ، أو یعبث بنفسھ بأالعیب األلعاب الخطیرة التي ال یؤمن معھا إزھا ً

أن التالعب باألنفس : ًقد یدق بھا عنقھ، أو تنكسر بھا رجلھ، واطلع القاضي على ھذا؛ فإنھ یعزره شرعا، وھذا معروف في الفقھ اإلسالمي
تعزیر، فإن مات فإنھ مسئول أمام هللا عز وجل، وحینئذ تنتقل الحكومة من حكومة الدنیا إلى بتعریض نفسھ أو نفس غیره لھالك، ھذا فیھ ال

ًحكومة اآلخرة؛ ألن ھذه األخطاء من الجنایات، واألخطاء المتعلقة بالشخص نفسھ ال ینتقل فیھا إلى ورثتھ، وال یتحمل ورثتھ شیئا، ولذلك 
  .تعالى أعلم وهللا. عز وجل بتبعة ذلكیتحمل اإلنسان فیھا مسئولیة نفسھ، ویلقى هللا 

 
 (...اللھم أعني على ذكرك: (متى یقول المصلي

 
باسم هللا، : اللھم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، ھل تكون بعد االنتھاء من الصالة، أو عقب التشھد األخیر؟ الجواب: قول: السؤال

، والصالة والسالم على خیر خلق هللا، وعلى فھذه اللفظة وھذا الذكر ثابت في حدیث معاذ رضي : أما بعد.  آلھ وصحبھ ومن واالهوالحمد 
اللھم أعني على : وهللا إني أحبك؛ فال تدعن كلمات تقولھن دبر كل صالة! یا معاذ: (أن النبي صلى هللا علیھ وسلم قال: هللا عنھ وأرضاه

ًدبر الشيء منھ، وبناء على ذلك : فبعض أھل العلم یقول: فیھ وجھان للعلماء). تقولھن دبر كل صالة: (فقولھ). ذكرك وشكرك وحسن عبادتك
بعد أن تنتھي من الصالة، فجعلھا : المراد دبر كل صالة؛ أي: وقال طائفة من أھل العلم. یقولھا بعد انتھائھ من التشھد في األدعیة التي تقال

إذا صلیت وفعلت : جنس المقابلة، أي: ًبعا للعمل، فجعلھا من الجنسینمن مقول القول الذي یحكى، والصالة في أصلھا عمل، فجعلھا ت
أنھ یجعلھا عقیب السالم، بعد االستغفار : یقولھا، ویكون مقصوده بدبر كل صالة؛ أي: الصالة فقل، فجمع لھ بین عبادة القول والعمل، فقالوا

: وعلى كل حال). الم ومنك السالم تباركت یاذا الجالل واإلكراماللھم أنت الس: (وما ورد عن رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم من قولھ
 أنھا - كما ذكرنا-فاألشبھ أنھا تقال بعد السالم، وإن قالھا داخل الصالة یتأول قول من قال أنھا من الصالة؛ فال بأس، لكن األقوى واألشبھ 

ًمن قال سبحان هللا ثالثا وثالثین، والحمد  ثالثا وثالثین، وهللا : (بعد االنتھاء؛ ألن النبي صلى هللا علیھ وسلم قال: تقال دبر الصالة؛ أي ً
ال إلھ إال هللا وحده ال شریك لھ، لھ الملك ولھ الحمد وھو على كل شيء قدیر؛ غفرت لھ : ًأكبر ثالثا وثالثین دبر كل صالة، ثم قال تمام المائة

بعد فراغك : الصالة، فدل على أنھ من تنویع الطاعة، أي ه باإلجماع ال تقال داخلدبر كل صالة، وھذ: فقال) ذنوبھ وإن كانت مثل زبد البحر
  .وهللا تعالى أعلم. من عمل الصالة
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 حكم الخصم الجزائي إذا غاب الموظف

 
ھل یجوز إذا غاب العامل عن العمل دون عذر، وقد أخبره صاحب العمل أنھ إذا غاب فالجزاء خصم راتب یومین مقابل كل یوم، ف: السؤال

 یقول هللا -نسأل هللا السالمة والعافیة-ال یجوز إال إذا أراد أن یأكل أموال الناس، ویظلم الناس حقوقھم : لصاحب العمل ھذا الفعل؟ الجواب
ھ تامة أن تعطیھ أجرت: ، والوفاء)ًرجل استأجر أجیرا فلم یوفھ أجره: ثالثة أنا خصمھم، ومن كنت خصمھ فقد خصمتھ: (في الحدیث القدسي 

ًإن العامل قد عمل شھرا إال یوما واحدا، فجاء : ًوبناء على ذلك فإن نصوص الكتاب والسنة واضحة في تحریم ھذا األمر؛ ألننا إذا قلنا. كاملة ً ً
ً وأنقص منھ أجرة ذلك الیوم مضاعفا بیومین مثال، فأخذ قط یومین عقوبة، ففي ھذه الحالة لم یوف-ًبناء على غیابھ في الیوم- ھ أجره؛ ألن ً

ًأجره أجرة تسعة وعشرین یوما، وھذا أعطاه أجرة ثمانیة وعشرین یوما، وإذا قال ًالیوم بثالثة أیام؛ فقد أعطاه أجرة سبعة وعشرین یوما، : ً
إجارة فیھا شبھة في ھذه الحال تصبح : فنقول. ھذا من باب العقوبة بالمال: فإن قال قائل> )فلم یوفھ أجره: (والنبي صلى هللا علیھ وسلم یقول

إذا عملت العمل فلك عشرة، وإذا ما عملتھ فسآخذ منك عشرین، وھذا أمر واضح جلي، فلیس لھ مدخل، ثم ھذا ال یملك : الربا؛ ألنھ قال
ًأموال الناس حتى یعاقبھ في مالھ، فأموال الناس محترمة، وحقوق العامل تسعة وعشرین یوما، أن یعطى أجرة تسعة وعشرین یوما، وإ ذا ً

ضیع من أجرتھ ساعة واحدة، بل دقیقة واحدة؛ فسیقف بین یدي هللا ویسألھ عنھا، شاء أم أبى، فیسأل عن ھذه األجرة، فالبد وأن یوفیھا تامة 
إن ھذا جائز وال بأس بھ؛ وھو من : وبعضھم یقول. ، فدل على أنھ باطل وظلم)ثالثة أنا خصمھم، ومن كنت خصمھ فقد خصمتھ.. (كاملة

تحریم التعزیر باألموال؛  التعزیر یكون في مسائل خاصة، أما التعزیر بالمال ففیھ شبھة، وجمھور العلماء على: عزیر بالمال، فنقولباب الت
ْ، وال تأكلوا أْموالكم بْینكم ..)إن دماءكم وأموالكم حرام علیكم : (ألن النصوص واضحة ُْ ُ َُ ََ َ ََ َ ُ ل، لكن ، فكلھم یحرمون العقوبة بالما]188:البقرة[ْ

فعلى مستوى . إنما ذلك لولي األمر، والتعزیر مسلك قضائي تشریعي خاص، وال یتوسع فیھ على مستوى األفراد: على القول بجوازھا
بین األجیر والمستأجر، وھذا األجیر لھ حق یأخذه، .. بین المؤسسة وبین العامل.. األفراد ھناك معامالت وحقوق بین الشركة وبین العامل

إنھ : وقد یقول. ً یؤدیھ، ال یظلم وال ُیظلم، فإن غاب یوما یخصم منھ غیاب یوم، وكان غاب یومین یخصم منھ غیاب یومینوعلیھ حق
انظر إلى نفسك متى صلیت صالة مع اإلمام من أول تكبیرة اإلحرام؟ كم تتخلف عن الصالة؟ وكم ! سبحان هللا.. متكاسل فالبد من تأدیبھ

وهللا ما شدد عبد على عباد هللا إال شدد هللا علیھ، ومن عامل الناس ..  وجل؟ ومع ھذا تذھب وتدقق مع عباد هللایذھب عنك من حقوق هللا عز
ولذلك فإن من یدخل ھذه المداخل یظلم الناس، ویجر على نفسھ ویالت ال تحمد . بھذه األذیة واإلضرار؛ عاملھ هللا بھا في الدنیا واآلخرة

صي من یعمل ھذا العمل، وأوصي من یطلع على من یعمل ھذا العمل؛ أن یحذره العقوبة من هللا عز وجل، عقباھا، فأوصي السائل، وأو
والعمال لھم حقوقھم، فإذا عملوا أیامھم فیجب إعطاؤھم أجورھم كاملة تامة بدون منة، وأما بالنسبة للعقوبة؛ فإذا أعجبك عملھ وانضباطھ 

 عن غیره، أما أن تتسلط على مالھ، أو تتسلط على عرضھ بالسب والشتم والتوبیخ، أو یكتب لھ أبقیتھ، وإذا لم یعجبك ولم یناسبك فابحث
وهللا . ًخطابا یؤنبھ ویؤذیھ ویضره، فھذا مما لیس في شرع هللا عز وجل، فال یجوز ھذا العمل، ال في األمور الخاصة، وال في األمور العامة

  .تعالى أعلم
 

 (إیاكم ومحقرات الذنوب: (معنى قولھ صلى هللا علیھ وسلم
 

ھذا الحدیث أسلوبھ أسلوب تحذیر، ومحقرات : ؟ الجواب)إیاكم ومحقرات الذنوب: (نرجو منكم بیان معنى قولھ صلى هللا علیھ وسلم: السؤال
 -سأل هللا السالمة والعافیةن-ھي الذنوب الصغیرة التي یحتقرھا اإلنسان، فإذا فعلھا واحتقرھا ألفھا، فال تزال بھ حتى تتعاظم فتھلكھ: الذنوب

فاإلنسان ینظر إلى عظمة هللا جل جاللھ، ). ال تنظر إلى معصیتك، ولكن انظر إلى من عصیت: (ومن ھنا قال ابن عباس رضي هللا عنھما
إن : وا في الحكمةویستعظم كل ذنب في جنب هللا سبحانھ وتعالى، وھذا مما یدعوه إلى اإلحسان، وإلى الندم، وإلى التوبة النصوح، وقد قال

الجبال من دقائق الحصى، فالجبل كما تراه ھو من دقائق الحصى، وقد ترى الكوم من الرمال متناھي العظمة، ولكنھ من ذرات یسیرة، فإذا 
  .وهللا تعالى أعلم.  وأھلكتھ-والعیاذ با- أحاطت الخطیئة باإلنسان أوبقتھ

 
 حكم التدلیس في عمر الزوج أو الزوجة

 
ًھل الزیادة في عمر الزوجة عما أخبر بھ الزوج تعد عیبا من عیوب النكاح؟ الجواب: السؤال ھذا غش، فإذا كان عمرھا أربعین أو خمسین : ُ

إن عمرھا ثالثون سنة، أو خمس وعشرون سنة، فإن ھذا غش بال شك، فإذا كانت كبیرة السن ولم تخبر بالحقیقة فقد : أو ستین، فتأتي تقول
ال یجوز : وعلى كل حال. إذا اختصم النساء فاعلم أنھن في السن یختصمن: د تخاف من كبر السن، ولذلك یقولون في الحكمةوالمرأة ق. غشك

ُیا أیھا الذین آمنوا اتقوا :  خالف الحقیقة؛ بل المنبغي أن یكون ھناك صدق؛ ألن هللا تعالى یقول-ال من الرجل وال من المرأة-اإلخبار بسن  َُّ َ َ َ َِ َُّّ َ
َهللا َ وكونوا مع الصادقین َّ َ َ َِ ِ َّ ُ ھو الذي یؤثر : فھذا یرجع فیھ إلى القضاء، والعیب المؤثر عند العلماء: أما بالنسبة للحكم الشرعي]. 119:التوبة[ُ

:  فیھ نظرھل ھذا عیب یعطي الخیار للمرأة، أو الرجل ھذا: ألن السؤال في الجماع، ویؤثر في الحیاة الزوجیة، سواء من الرجل أو المرأة؛
فإذا كان سنھ یؤثر على حیاة المرأة، ویضر بھا، ویؤثر على حقھا في العشرة الزوجیة؛ فنعم، ولذلك نرد ھذا إلى القاضي، لكن األصل في 

ًالسن أنھ ال یؤثر، فقد تجد الرجل مثال وعمره أربعون سنة، ویخبر أن عمره مثال خمسا أو ثمانیا وثالثین، فالفارق یسیر، فال یك ً ً ًون نقصا ً
ًإن عمره مثال ثالثون سنة، ولكن تكون فیھ قوة الشباب، ویعطي المرأة حقھا، وال : یوجب الخیار، بل قد یكون عمره خمسین سنة، فیقال

 ًفھذا لیس عیبا یؤثر في النكاح؛ بحیث أنھ. یضر بشيء من حقوقھا، فالعقد قائم وال یؤثر ذلك علیھ، مادام أنھ یقوم ویؤدي حقوق الزوجیة
ًعیوب الفرج التي تمنع من االستمتاع، أو تمنع من الجماع أصال :  أن العیوب المؤثرة مثل-كما تقدم معنا في النكاح- یوجب الخیار، واألصل 
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  .وآخر دعوانا أن الحمد  رب العالمین. على كل حال كالعنین والمجبوب، فھذه كلھا عیوب مؤثرة، أما بالنسبة للسن فإنھ لیس بمؤثر
 

 ]2[ مقدمة كتاب الجنایات - زاد المستقنع شرح
 

قتل عمد، وقتل خطأ، وقتل شبھ عمد، ولكل قسم شروطھ وضوابطھ، فیشترط في قتل العمد أن یكون القاتل : ینقسم القتل إلى ثالثة أقسام
 .اص إال أن یعفو ولي الدمًقاصدا قتل آدمي معصوم الدم، وأن یقتل بما یغلب على الظن موتھ بھ، فإذا توفرت ھذه الشروط وجب القص

 
 أقسام القتل

 
أما . بسم هللا الرحمن الرحیم الحمد  رب العالمین، والصالة والسالم على أشرف األنبیاء والمرسلین، نبینا محمد وعلى آلھ وصحبھ أجمعین

 الجنایة، وأن مراد العلماء رحمھم هللا تقدم معنا تعریف]. وھي عمد یختص القود بھ بشرط القصد : [ فیقول المصنف رحمھ هللا تعالى: بعد
 ...... .االعتداء على النفس والبدن، سواء كان ذلك باإلزھاق، أو بإتالف األعضاء وجرح البدن: بھا
 

 القتل العمد
 

ًن الجنایة عمدا، تكو إما أن: الضمیر عائد إلى الجنایات، وھي تنقسم إلى ثالثة أقسام). وھي عمد یختص القود بشرط القصد: (یقول رحمھ هللا
وقد بینا أن ھذا التقسیم الذي ذكره العلماء رحمھم هللا ھو أصح مذاھب العلماء في . ًوإما أن تكون الجنایة خطأ، وإما أن تكون شبھ عمد

المسألة، وھو مذھب جمھور أھل العلم رحمھم هللا، وھو قضاء عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب ، وغیرھم من 
وھي : (قال رحمھ هللا. أصحاب النبي صلى هللا علیھ وسلم ورضي هللا عنھم أجمعین، وأئمة التابعین، وھو مذھب الجمھور من األئمة األربعة

. ًعمد إلى الشيء إذا قصده، وال یكون العمد عمدا إال إذا وجد فیھ القصد، وھذا النوع من الجنایة ھو أعظم أنواع الجنایة وأشدھا: یقال). عمد
َوما كان : فقول هللا سبحانھ وتعالى: أما دلیل الكتاب. وقد أجمع العلماء رحمھم هللا على تحریم قتل النفس المحرمة؛ لدلیل الكتاب والسنة َ ََ

ًلُمْؤمن أْن یقتل ُمْؤمنا إال خطأ  َ َّ ًَ ِ ِ ِ َِ َُ ْ َ ُ، فبین أن المؤمن ال یقتل أخاه المؤمن عمدا ومْن یقتْل]92:النساء[ٍ ْ ًَ َ دا فجزاُؤهُ جھنم خالدا فیھا ُمْؤ َ َمنا ُمتعمِّ َ َ َ َِ ِ ًِ ًَ َ َ َُ َّ ً
ًوغضب هللا علْیھ ولعنُھ وأعد لُھ عذابا عظیما  ًِ ِ َِ َ َ َ َ َ َ َ ََ َ َ ََّ ََ َ ُ .. ، فھذه أربع عقوبات، كل واحدة منھا من الوعید الشدید من هللا سبحانھ وتعالى]93:النساء[َّ

َوما كان لُمْؤمن أْن یقتل ُمْؤ( َ َ َ َُ ْ َ ٍ ِ ِ ًمنا إال خطأَ َ َّ ًَ ِ ً، فاألصل أن المؤمن ال یتعمد قتل أخیھ المؤمن، ولكن إذا تعمد وقتلھ عمدا وعدوانا فإنھ قد غضب )ِ ً
ًهللا علیھ ولعنھ، وجعل جھنم جزاءه وساءت مصیرا، وأعد لھ العذاب العظیم فیھا، وھذا من أشد ما یكون؛ فإن هللا عز وجل إذا رتب العقوبة 

ًوال تقتلوا أنفسكم إن هللا كان بكم رحیما : وقال سبحانھ وتعالى. دل على عظمھمكررة على الشيء  ِ ََّ َ َ َْ ُْ ُ ُ ُ ِْ َِ ََ َّ َ ) أنفسكم: (، قال بعض العلماء]29:النساء[ُ
ْفسلُموا على أنفسكم : إخوانكم؛ ألن المؤمن مع المؤمن كالنفس الواحدة، ولذلك قال: أي ُ ُِ َ َ َ َِّ  فجعل المؤمن مع على إخوانكم،: ، قیل]61:النور[َ

ُوال تقتلوا : وقال تعالى. المؤمن كالشيء الواحد؛ وألنھ إذا قتل أخاه المسلم فقد قتل النفس المؤمنة، فال یتورع عن قتل أي نفس مؤمنة أخرى ُ ْ َ َ
ھ ِالنفس التي حرم هللا إال بالحق ومْن قتل مظلوما فقد جعلنا لولیِّ ِ ِ ِ َّ َِ َ َ َ َ َ َ َ َ ََ َ َ ِّْ ُ ْْ ً ْ ُ ِْ َِّ َُّ َّ َ ً ُسلطانا فال ُیْسرْف في القتل إنُھ كان منُصورا َّ َ َ َ َ ََّ ِ ِ ْ ْ ِْ ِ ً ، فحرم هللا قتل ]33:اإلسراء[َ

وكذلك جاءت نصوص السنة عن رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم . النفس المحرمة ونھى عن ذلك، والنھي یقتضي التحریم كما ھو معلوم
اجتنبوا السبع : (عن أبي ھریرة رضي هللا عنھ. لیھ وسلم كما في الحدیث الصحیحتبین حرمة قتل المسلم بدون حق، حتى قال صلى هللا ع

، وذكر منھا- والعیاذ با-والموبقات ھي التي تھلك أصحابھا .. ) الموبقات :  وھي جمع موبقة، ترھنھ حتى تأتي علیھ وتھلكھ والعیاذ با
النفس التي حرم هللا بغیر حق من الموبقات المھلكات، ولذلك قال عبد هللا بن عمر ، فقتل )الشرك با وقتل النفس التي حرم هللا إال بالحق(

ًال یزال الرجل في فسحة من دینھ ما لم یصب دما حراما: (رضي هللا عنھما -ال یزال في فسحة ورحمة ما لم یقع في الدم المحرم : أي). ً
ال یحل : (یث ابن مسعود رضي هللا عنھ أن النبي صلى هللا علیھ وسلم قالوفي الصحیحین من حد.  ألنھ موبق ومھلك لصاحبھ- والعیاذ با

، وكذلك جاء عنھ علیھ الصالة والسالم أنھ )الثیب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدینھ المفارق للجماعة: دم امرئ مسلم إال بإحدى ثالث
ماع منعقد على تحریم القتل، وأنھ من عظیم الذنب وشدید الذنب بعد واإلج. اقتص من القاتل، كما في حدیث الیھودي الذي قتل األنصاریة

لزوال الدنیا أھون عند هللا من : (الشرك با عز وجل، ولذلك جاء في حدیث ابن عباس رضي هللا عنھما الذي رواه بعض أصحاب السنن
 وإن دم -محرمة معظمة: أي-إنك عند هللا بمكان : (فقالبدون حق، وجاء عنھ علیھ الصالة والسالم أنھ وقف على الكعبة : ، أي)قتل المؤمن

أن دم المسلم المحرم أعظم عند هللا عز وجل من زوال الدنیا ومن الكعبة ومن ھنا أجمع العلماء رحمھم هللا : ، أي)المسلم أعظم عند هللا منك
ولذلك إذا أراد هللا بقوم . لقتل إال أصابھا البالء العظیمعلى تحریم القتل بدون حق، وأنھ من اإلفساد في األرض، وما من أمة ینتشر بینھا ا

فالقتل العمد مجمع على تحریمھ، إال إذا . ً فقتل بعضھم بعضا وتسلط بعضھم على دماء بعض- والعیاذ با-شر وبالء وفتنة جعل بأسھم بینھم 
  .عیة من كتاب هللا وسنة رسولھ صلى هللا علیھ وسلموجد السبب الموجب للقتل، وأذن هللا في القتل وأحل دم المقتول بالدالئل الشر

 
 وجوب القصاص في القتل العمد

 
قاد فالن من فالن إذا اقتص منھ، واألصل أن قتل العمد ھو النوع الوحید الذي یوجب ألولیاء : القصاص، یقال: أي) یختص القود بھ: (وقولھ

: كما قال تعالى. كونھ قتل عمد وعدوان، فإنھ یمكن أولیاء المقتول من القود من القاتلفإذا توفرت شروط القتل ب. المقتول المطالبة بدم القاتل
ًومْن قتل مظلوما فقد جعلنا لولیِّھ ُسلطانا  َ ْ ْ ُِ ِ ِ َِ َ َ َ َ َ ََ َ َْ ً ْ ، وھذا السلطان ھو سلطان الحق الذي بینھ كتاب هللا وسنة النبي صلى هللا علیھ وسلم، ]33:اإلسراء[ُ

وھذا األمر متفق علیھ . أما أن تأخذ بحقك فنقتل من قتل ولیك، أو تعفو وتكون لك الدیة، أو تعفو عن القصاص والدیة: فیقال لولي المقتول
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 ال یوجب -وھو قتل الخطأ وقتل شبھ العمد- بین العلماء رحمھم هللا، وھو أن قتل العمد ھو وحده الذي یوجب القصاص، وأن ما عداه 
ِولكم في القصاص حیاة یا أْولي : ولذلك قال تعالى. الدیة وإن شاء عفا لي بین الدیة وبین العفو، إن شاء أخذًقصاصا ویوجب الدیة، ویخیر الو ِ ُِ َ َ َ ِ َ ٌَ ْ ْ ُ َ

َاأللباب لعلكم تتقون  َ َُ َُّ ََ ْ َّ ِ ْ ْیا أیھا الذین آمنوا كتب علْیكم القصاُص في القت: ، وقال سبحانھ وتعالى]179:البقرة[َ ُ ُ َُ ْ ِْ ِ ِ ِ َُّ َ َ َ َ َ َُ َ َّ َلى الُحر بالُحرِّ والعْبد بالعْبد واألنثى َ ُ َ َ َ َِ ُّْ ْ ْ ِْ ُِ َ
ٌباألنثى فمْن ُعفي لُھ مْن أخیھ شْيء فاتباع بالمْعُروف وأَداء إلْیھ بإْحسان ذلك تخفیف مْن ربِّكم ورْحمة  َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َْ ُ ْ ِِّ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ٌِ ٌ ٌ ٌَ َ َ ََ ٍَ ِ ِ ِ ِ َِ ََ َْ وقد كان في شرع من ]. 178:البقرة[ُ

ل یقتل، كما في شریعة الیھود، وال عفو وال دیة، فخفف ھذا الحكم ووضع ھذا اإلصر الذي كان على الیھود في شریعة عیسى قبلنا أن القات
ًإما أن تقتلوا قصاصا، وإما أن تأخذوا الدیة، وجاءت شریعة محمد صلى هللا علیھ وسلم بالتخفیف : علیھ السالم، فقیل ألولیاء المقتول

أن العمد یختص : فالشاھد. القتل الذي ھو القصاص، أو أخذ الدیة، أو العفو بدون قتل وال قصاص: الثالثة األشیاءوالرحمة، فخیر بین ھذه 
ِولكم في القصاص حیاة یا أْولي األلباب : بھ القود، وقد دل على ھذا القود دلیل الكتاب كما ذكرنا من اآلیات ِ ِ َِ َ َ َ ِ َ َْ َْ ُ ٌ ْ ُ ، وكذلك دل علیھ ]179:البقرة[َ

َیا أیھا الذین آمنوا كتب علْیكم القصاُص في القتلى :  تعالىقولھ َْ ُ ُ َُ ْ ِْ ِ ِ ِ َُّ َ َ َ َ َ َُ َّ ِوكتْبنا علْیھم فیھا أن النفس بالنفس : ، وقولھ]178:البقرة[َ ِْ َّْ َّ ََ َ َ ََّ َِ ْ ِ َ َ ، ]45:المائدة[َ
السنة، فإن النبي صلى هللا علیھ وسلم قال كما في وقد دل على ذلك دلیل . أن شرع من قبلنا شرع لنا ما لم یرد في شرعنا خالفھ: والقاعدة

وإما أن (یمكن من القود والقصاص، : أي) إما أن یقاد: (فقول). إما أن یقاد وإما یودى: فمن قتل لھ قتیل فھو بخیر النظرین: (الصحیح 
محل  (یختص القود بھ: (قولھ: ًإذا.  فلھ ذلكأما لو أسقط حقھ وعفا. یعطى الدیة؛ فھو بخیر النظرین، إن شاء ھذا، وإن شاء ھذا: أي) یودى

ًإجماع، أنھ ال قود وال قصاص في قتل الخطأ، فلو أن شخصا خرج إلى البر للصید فرمى حیوانا، فسقط رجل بینھ وبین الحیوان فقتلھ،  ً
لنبي صلى هللا علیھ وسلم لم یقتص في ًفباإلجماع أنھ ال یقتل بھ؛ ألن الخطأ ال یوجب القود، وكذلك أیضا شبھ العمد ال یوجب القود؛ ألن ا

اقتتلت امرأتان من ھذیل، (اختصمتا وحصل بینھما شجار وقتال : أي) أنھ اقتتلت امرأتان من ھذیل: (شبھ العمد، فقد جاء في الصحیحین
یدة، وقضى بدیة المرأة على ٌفرمت إحداھما األخرى بحجر فقتلتھا وجنینھا، فقضى النبي صلى هللا علیھ وسلم أن دیة جنینھا غرة عبد أو ول

وھذا یدل . على عاقلة المرأة، مع أنھا وقعت في حالة الخصومة والشجار؛ لكنھ لیس ھو بقتل عمد، وإنما ھو قتل شبھ العمد: ، أي)العاقلة
ًصا، ومن ھنا قال فال قتل الخطأ وال قتل شبھ العمد یوجب قصا. على أنھ ال یوجب القصاص؛ ألن النبي صلى هللا علیھ وسلم لم یأمر بھ

بشرط وجود : أي) بشرط القصد: (وقولھ. أي فال قصاص إال في قتل العمد والعدوان) وھي عمد ویختص القود بھ) :المصنف رحمھ هللا
لذي قصد القتل، فالبد أن یقصد القاتل وأن تكون عنده نیة للقتل، وأن یقصد قتل المقتول وال یقصد قتل غیره، فإذا قصد القتل، والمقتول ا

ال یمكن أن یحكم بكون اإلنسان قاتل عمد ویوجب القصاص : ًإذا. قصده معصوم الدم، وتوفرت فیھ الشروط المعتبرة؛ فإنھ یجب القصاص
 في شروطھ وأن - إن شاء هللا-أن یقتل بشيء یزھق، كما سیأتي :  واألمر الثاني- الذي یسمونھ القصد-علیھ إال إذا وجدت عنده نیة للقتل 

  !أردت قتل فالن، والعیاذ با: ًا قتل المقتول نفسھ، فیقولیكون قاصد
 

 القتل شبھ العمد
 

ھو النوع الثاني : المشاكلة والمقاربة في األوصاف والصفات، وشبھ العمد: شبھ الشيء مثیلھ ونظیره، والمشابھة]. وشبھ عمد: [قال رحمھ هللا
وھذا النوع الثاني قد أثبتھ جمھور العلماء . فھذه كلھا من أسماء شبھ العمد.  وخطأ العمدشبھ العمد، وعمد الخطأ،: من القتل، ولھ ثالثة أسماء 

كما سنبینھ إن شاء هللا، وھو قضاء عمر وعثمان وعلي وجمھور الصحابة رضي هللا عنھم، وھذا النوع بین الخطأ وبین العمد، فإن فیھ 
ما رواه النسائي وابن ماجة : ودلیلھ. خطأ العمد: عمد الخطأ، ویقال لھ:  یقال لھمشابھة للخطأ من وجھ، وفیھ مشابھة للعمد من وجھ، ولذلك

قتیل - أال إن في قتیل شبھ العمد : (وغیرھما من حدیث عبد هللا بن عمرو بن العاص رضي هللا عنھ عنھما، أن النبي صلى هللا علیھ وسلم قال
ثبوت القسم الثالث من أقسام القتل، : ًأوال: ، وھذا الحدیث فیھ فوائد)ونھا أوالدھا مائة من اإلبل، أربعون منھا في بط-السوط والعصا والحجر

، )أال إن في قتیل شبھ العمد: (العمد والخطأ وشبھ العمد، الذي ھو الوسیط بین العمد والخطأ؛ ألن النبي صلى هللا علیھ وسلم قال: والتي ھي
ًفأثبت قسما ثالثا وسیطا بین العمد والخطأ، وھذ ً أال إن في قتیل شبھ : (أنھ یوجب الدیة وال یوجب القصاص؛ ألنھ قال: ًثانیا . ا محل الشاھدً

، فبین أن فیھ الدیة ولیس فیھ قصاص، وھذا یدل على ) مائة من اإلبل- قتیل السوط والعصا-قتیل خطأ العمد : (، وفي بعض الروایات)العمد
قتیل : (ًأن النبي صلى هللا علیھ وسلم ضرب مثاال لقتیل شبھ العمد، فقال: ًثالثا . شبھ العمدوستأتینا ضوابط . أنھ ال یقتص ممن قتل بھذا النوع

، فكل آلة في الغالب غیر قاتلة إذا كانت مستخدمة في القتل فھو من شبھ العمد، أما إذا كانت اآللة في الغالب قاتلة )السوط والعصا والحجر
ًأن ھناك قسما ثالثا، وھو شبھ العمد -وھذا محل الشاھد-  بین النبي صلى هللا علیھ وسلم ً:إذا. فھذا عمد ولھ ضوابطھ التي سنذكرھا ویكون . ً

في حال الشجار والخصومة مثل النزاع في حال اللجج والخصومة، فیأخذ العصا ویضربھ فیكون فیھا حتفھ، وتكون العصا التي ضرب بھا 
ًوكذلك أیضا أن یكون الضرب في غیر مقتل، فلو أخذ عصا . ًھا تقتل غالبا فال إشكالًغیر كبیرة، أما لو كانت كبیرة الحجم جدا بحیث أن

ًفیشترط أن تكون اآللة ال تقتل غالبا، وأن یكون الضرب في غیر مقتل، وأن یكون المضروب مثلھ . صغیرة ولكنھ ضرب في مقتل فھو عمد
ًب على وجھ یقتل غالبا، فھذا قتل عمد، ولو أنھ ضرب بھا في مقتل، فلو كانت العصا ال تقتل، ولكنھ كرر الضر. یتحمل مثل ھذا الضرب

والغالب أن الضرب في ھذا المكان یقتل، فھو عمد، مثل جھة الخصیة واألنف، وكالضرب على جھة القلب، والضرب على المقاتل 
 ًوكذلك أیضا كما ذكر النبي. ًلبا، فھو من العمدًالمعروفة، فھذه إذا حصل الضرب لھا، ولو كانت اآللة ال تقتل غالبا، لكن الموضع یقتل غا

ًقتیل الحجر، كأن یرمیھ بحجر والحجر ال یقتل غالبا، بحیث ال یكون كبیر الحجم، فھذا من شبھ العمد أیضا: صلى هللا علیھ وسلم فإذا كان . ً
ًلكنھ إذا كان حجرا ال یقتل مثلھ غالبا وال. ًالحجر یقتل غالبا، فإنھ حینئذ قتل عمد موضع الذي ضربھ فیھ ال یقتل، فإننا نغلب القدر وأنھ لیس ً

.. ھذا شبھ عمد، فیرتفع عن الخطأ وینزل عن العمد: باآللة وال بالقصد، فالقصد أنھ ال یرید القتل؛ ألن الذي قتل ال یرید القتل، فحینئذ یقال
لظ الدیة، كما سیأتینا إن شاء هللا، وینزل عن العمد فال یوجب تغ: یرتفع عن الخطأ فدیتھ مغلظة یشدد فیھا؛ ألنھ یوجب الدیة، وحینئذ یقال

  .ًقصاصا، وسیأتي إن شاء هللا بیان ضابطھ
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 قتل الخطأ
 

أنھ ال : ضد الصواب، وأخطأ في الشيء إذا لم یصبھ، والمراد ھنا: ھذا ھو القسم الثالث من أقسام القتل، والخطأ]. وخطأ: [قال رحمھ هللا
ًأن یرمي شیئا یظنھ صیدا فیصیب آدمیا ویقتلھ، وھو معصوم الدم، أو : ه، وھو یقع على صور منھایقصد القتل وال یرید ً  یأتي بقصد - ًمثال-ً

اإلحسان، كالطبیب یرید أن یعالج، فیھمل في بعض األشیاء بدون قصد للقتل، فیحصل بھ إزھاق النفس وموت المریض ونحو ذلك، وسیأتي 
ًأجمع العلماء رحمھم هللا على أن القتل یكون عمدا ویكون خطأ، . العمد، وشبھ العمد، والخطأ: ذه الثالثة األقسامفھ.  الكالم علیھ-إن شاء هللا- ً

، وقد نتعرض لھ إن شاء هللا )جاري مجرى الخطأ: (والخالف فقط في شبھ العمد ھل ھو قسم أو ال؟ وھناك نوع رابع یسمیھ بعض العلماء
  .في أقسام الخطأ

 
  قتل العمدضوابط وشروط

 
ًفالعمد أن یقصد من یعلمھ آدمیا معصوما فیقتلھ بما یغلب على الظن موتھ بھ: [قال رحمھ هللا بعد أن بین المصنف أن القتل ینقسم إلى ثالثة ]. ً

تل شبھ العمد، ًأقسام، سیضع ضابطا لكل قسم منھا، ثم بعد ذلك سیتحدث عن الصور التي یحكم فیھا بقتل العمد، والصور التي یحكم فیھا بق
فشرع رحمھ هللا في ضابط قتل . ًواألمثلة أیضا والصور على قتل الخطأ، حتى یستطیع الفقیھ وطالب العلم أن یمیز بین ھذه الثالثة األقسام

 .......العمد
 

 القصد
 

ن یقتل ویزھق النفس المحرمة بنیة، وإذا أ:  بمعنى-والعیاذ با-ًھذا ھو الشرط األول، وھو أن یكون قاصدا للقتل ) أن یقصد: (قال رحمھ هللا
ْولْیس علْیكم ُجناح فیما أخطأتم بھ ولكْن ما تعمَدت قلوُبكم : تخلفت النیة فلیس بعمد، ولذلك قال تعالى ْ ُْ ُ ُ ْ ُُ ْ َ ََّ ِ ِ َِ َ َ َ َ َ ََ َ َِ ْ َ َ ، فجعل قصد القلب للشيء ]5:األحزاب[ٌ

الشرط األول أن تكون عنده نیة، فلو أنھ رمى ولم یقصد : ًإذا. ذا وجد قصد ونیة للقتلال یمكن أن یحكم بقتل العمد إال إ: ًعمدا، ومن ھنا قالوا
ًالقتل، كأن یرمي صیدا وھو ال یقصد القتل، ومثل المعلم یعذب طالبا ثم یموت الطالب، فھذا علم یقصد القتل وإنما قصد التأدیب، فإذا أردنا  ً

  .أن نحكم بالعمد فال بد من وجود نیة للقتل
 
 ً یعلم كونھ آدمیا معصوم الدمأن
 

ًأن یعلم كونھ آدمیا، فلو أنھ رأى شیئا فظن أنھ حیوان أو ظبي أو وعل : ًثانیا ً فرماه فوجد أنھ آدمي، أو رأى شخصا -كأن یكون في البر- ً
ًنائما فظنھ حیوانا  ً فقتلھ، أو ظنھ سبعا مفترسا فقتلھ، فإنھ لم یقصد آدمیا معصوم الدم، ولم-ًصیدا- ً ً  یرد قتل اآلدمي، وإنما أراد قتل السبع ً

ًإذا یشترط وجود القصد، وأن یكون المقصود آدمیا، فخرج قتل الحیوان، فإذا قتل حیوانا فال . ًلیدافع عن نفسھ، أو أراد قتل حیوان صیدا ً ً
سلم الكافر فإنھ قتل غیر معصوم، فال ًغیر معصوم الدم، كأن یكون حربیا، ففي الجھاد إذا قتل الم) ًمعصوما: (وخرج بقولھ. یوجب القصاص

أن یكون المقصود والمقتول معصوم الدم، فخرج غیر : والشرط الثاني. القصد للقتل: الشرط األول: ًإذا. ًیوجب ھذا القتل قصاصا علیھ
 غلب على ظنھ أنھ إذا ومن ھنا فلو صال على اإلنسان شخص یرید أن ینتھك عرضھ، أو یرید أن یقتلھ، فجاء ودفعھ وعلم أو. معصوم الدم

 فإنھ ال یعتبر قتل -كما سیأتینا في دفع الصائل-لم یقتلھ فسوف یقتلھ أو یؤذي عرضھ، وال مناص من الخروج من ھذا البالء إال بقتلھ فقتلھ 
راد شخص أن عمد وعدوان؛ ألن ھذا الصائل أسقط حرمتھ باالعتداء على أعراض الناس؛ ألنھ أصبح غیر معصوم بھذا االعتداء، فإذا أ

ُفھذا الذي شھر علیھ السالح مظلوم، فأراد أن یدفع عن نفسھ فرفع السالح وعلم أنھ إذا لم یقتلھ , ًیقتل شخصا فجاءه وشھر السالح علیھ
  .فسوف یقتلھ، فإنھ قد قتل غیر المعصوم، فخرج الحربي وخرج الصائل لعدم عصمة دمھما

 
 إزھاق الروح

 
لو جاء رجل وھجم على : ًمثال. وأن یحصل، فلو أنھ نوى وقصد المعصوم ولم یحصل القتل؛ فال یجب القصاصأن یقع القتل : الشرط الثالث

ًشخص یرید أن یقتلھ عمدا وعدوانا، وكان یعلم أن ھذا الشخص معصوم الدم وأنھ محرم النفس، فرماه بسالحھ فكسر رجلھ، فھو یقصد القتل  ً
بالقتل، وإنما یقتص منھ بمثل ما آذاه، والجروح قصاص، وینظر في الجرح ھل مثلھ یمكن والمعصوم، ولكن لم یقع القتل، فال قصاص 

  .ًیشترط وجود القصد، وأن یكون المقصود آدمیا معصوم الدم، وأن یقع القتل: ًإذا. القصاص بھ أو ال؟ وسیأتینا في قصاص الجرح
 

 أن یكون القتل بما یغلب على الظن موتھ بھ
 

 في ضوابط قتل العمد، - إن شاء هللا-كون ھذا القتل بواسطة، وھي اآللة أو الوسیلة أو السببیة المفضیة للھالك، كما سیأتي أن ی: الشرط الرابع
ًفإذا قصد، وكان المقصود آدمیا معصوم الدم، وحصل القتل، فإنھ . المباشرة والسببیة: - سنبینھما إن شاء هللا-فقتل العمد ینقسم إلى قسمین 

 القتل، فإنھ بآلة یغلب على ظننا أنھ یقتل مثلھا، فتكون اآللة جارحة، مثل السكاكین والسیوف كما سیأتینا إن شاء هللا، وسنذكر ینبغي أن یكون
ًھذه األمور ال بد من توفرھا للحكم بكون القتل قتل عمٍد، فلو كانت اآللة التي استخدمھا ال تقتل غالبا، مثل : ًإذا. ضوابط اآلالت المؤثرة
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 الصغیرة ضربھ بھا في غیر مقتل ومات الشخص، فھو ھنا قد قصد القتل، والشخص المقصود معصوم الدم، وحصل القتل واآللة ال العصا
یغلب : وبناء على ذلك ال بد أن تكون اآللة قاتلة، أي. بسبب اآللة األشبھ أنھ وافق القدر فمات؛ ألن الغالب أنھ لم یمت: ًتقتل غالبا، فیقولون

ھذا بالنسبة لقتل العمد، فال یحكم بقتل العمد إال عند وجود ھذه الشروط وھذه الصفات . ن تكون اآللة قاتلة كما سنذكر إن شاء هللاعلى الظن أ
  .المعتبرة للحكم بوصف القتل أنھ قتل عمد

 
 القتل بالمباشرة والسببیة

 
صیالت تحتاج إلى شيء من التركیز، وقبل أن ندخل فیھا سنقدم اآلن سندخل في تف]. مثل أن یجرحھ بما لھ مور في البدن: [قال رحمھ هللا

إن قتل العمد إذا حصل فإما أن یكون بالمباشرة وإما أن یكون : بمقدمة نرجو من هللا أن ییسر على طالب العلم فھم ھذه األمور، فنقول
نفس من مباشرتھ ال بواسطتھ؛ كما لو أخذ السكین وطعن ھو أن یباشر القاتل إزھاق النفس والروح، فیأتي تلف ال: والقتل المباشر. بالسببیة

وفي زماننا كما . قتل مباشرة: بھا في مقتل، فقد باشر القتل، والقتل مسند إلیھ؛ ألن الفعل واآللة تحت تحكمھ وفعلھ، فحینئذ ھو القاتل، ویقال
باشر القتل؛ ألن الفعل بإطالق المسدس جاء من فعلھ ھو، ًلو أخذ المسدس وأطلق العیار الناري على الشخص فأصابھ وأرداه قتیال، فحینئذ 

واإلزھاق للروح والتلف حصل بفعلھ ال بواسطة أخرى؛ ألن اآللة ال یمكن أن تقتل إال إذا حركت، والسالح ال یمكن أن یزھق إال إذا ُحرك، 
لة ھي التي باشرت، ھذا غیر صحیح، وھو من القوادح إن اآل: حینما یقال في التصویر الفوتغرافي: فائدة لطیفة. إنھ مباشر: ومن ھنا یقال

إن اآللة نفسھا إذا كانت ال تتحرك إال بفعل فاعل لم یسند إلیھا الحكم، ومن ھنا حكم العلماء : التي تقدح فیھا؛ ألن ضوابط العلماء كما قالوا
ً وكان القتل ناشئا عما نتج عن التحریك الذي حصل  أن یعمل إال إذا حركھ الشخص، فإذا حرك اآللة-المسدس-بأنھ ال یمكن للسالح نفسھ 

وھو أال یكون ھو القاتل المباشر، ولكن یتسبب في القتل فیكون القتل بشيء آخر، : قتل السببیة: النوع الثاني. بسبب القاتل، فھذا قتل مباشرة
ً یلقیھا على إنسان فتكون سببا لوفاتھ، فالقتل لم یحصل أن یأخذ حیة فیمسكھا ثم: ًكأن یباشر القاتل إلى شيء یكون سببا في القتل، مثال ذلك

ً إذا القتل مباشرة من الحیة، والسببیة بحمل الحیة -أعاذنا هللا وإیاكم منھا- بفعل القاتل نفسھ، وإنما الحركة والنھش والسم وقع من الحیة 
یھ أسد، أو إلى موضع ال مفر فیھ، كغرفة محكمة مغلقة، ًوكذلك أیضا أن یأخذه ویدفعھ إلى قفص ف. وإنھاشھا وتقریبھا من الشخص القاتل

فیفتح بابھا ویدخلھ داخلھا مع أسد أو نمر أو سبع مفترس، أو في فرامة لحم، لكنھ ألجأه للدخول حتى فرمتھ وقضت علیھ، فافتراس السبع ھو 
ھو الذي باشر القتل، والشخص الذي أدخل المقتول الذي قتل، والموت نشأ من افتراس السبع وھجوم السبع على المقتول، فالحیوان والسبع 

ًوكذلك أیضا لو أنھ ربطھ ثم رماه في بركة عمیقة، أو علم أنھ ال یحسن السباحة فرماه . قتل السببیة: لم یقتل، إنما تسبب في قتلھ، وھذا یسمى
 حصل بقدرة هللا عز وجل، فالذي قتلھ -لھالكخروج الروح وا-في بركة عمیقة، فسقط فمات فیھا، فإن الموت حصل بالغرق، وزھوق النفس 

لیست من القاتل ولكنھا من  قتل السببیة، فإن المباشرة: فھذا یسمى. ھو الماء، ولكن من الذي ألقاه في الماء؟ ومن الذي أوقعھ فیھ؟ ذلك القاتل
 .ٍطرف ثان

 
 اجتماع السببیة والمباشرة في القتل

 
كأن یكون القتل : د تنفرد السببیة، وقد تنفرد المباشرة، وقد تجتمع السببیة والمباشرة، ومثال اجتماعھماسببیة ومباشرة، ق: ھاتان صورتان: ًإذا

وھذا على أصح أقوال العلماء في مسألة مشھورة تعرف بمسألة . من شخصین أحدھما متسبب والثاني مباشر، وتوجب الوصف بالعمد
ًقتل فالنا وإال قتلتك فذھب ھذا المھدد المكره وقتل الشخص الذي طلب منھ قتلھ، فحینئذ ا! یا فالن: اإلكراه، مثل أن یأتي بالسالح ویقول

ِالمباشرة بالنسبة للمكره الذي ُھدد، والسببیة بالنسبة للمكره الذي دفع وأمر.. اجتمعت السببیة والمباشرة فعندنا آمر ومأمور، فاآلمر سبب . َ
فیجب . مباشرة، وقد یجب القصاص على االثنین وقد یجب القصاص على أحدھما دون اآلخرھذا اجتماع سببیة و: والمأمور مباشر، فیقال

ًالقصاص على االثنین إذا كان كل منھما عاقال مدركا، فجاء اآلمر وقال لھ ًإذا لم تقتل فالنا فسأقتلك، فذھب وقتلھ؛ ألنھ ال یجوز للمسلم إذا : ً
ًیھدد بشيء أعظم مما طلب منھ، والنفس التي سیقتلھا مثل نفسھ، وحینئذ فال یكون مكرھا؛ ألنھ أن : ھدد بقتلھ أن یقتل أخاه؛ ألن شرط اإلكراه

 أن یكون ما ھدد بھ - كما ذكرنا- واإلكراه شرطھ . فدى نفسھ بقتل أخیھ، وحینئذ ال یستباح باإلكراه أن یقتل أخاه المسلم؛ ألنھ لیس بمكره
َھذه الحالة یعتبر القصاص على المكره والمكره، على الصحیح من أقوال العلماء، كما ھو في : أعظم مما طلب منھ من حیث األصل، فقالوا ِ

الصورة الثانیة الجتماع السببیة والمباشرة والتي توجب القصاص على . مذھب المالكیة والحنابلة وسنذكر ھذه المسألة إن شاء هللا تعالى
صبي غیر عاقل وأغراه أو ھدده حتى قتل آخر، فالذي باشر القتل ال یقتل؛ ألنھ كأن یأتي إلى شخص مجنون أو إلى : اآلمر دون المأمور

ًغیر مكلف، والذي أمر بالقتل یقتل؛ ألنھ ألجأه ودفعھ إلى القتل، وكذلك العكس؛ فإذا كان الذي أمر وھدد مجنونا، فجاء المأمور وقتل، فإنھ 
ًواألصل أن القاتل ال یوصف بكونھ قاتال إال إذا . عامة، فھناك سببیة وھناك مباشرةھذا بالنسبة لألصول ال: ًإذا. یقتص من المباشر دون اآلمر

 .أنھ سیفعل بآلة أو بوسیلة: ومعناه. باشر
 

 القتل بالمحدد
 

- سیأتي واآللة التي باشر القتل بھا إما أن تكون محددة وإما أن تكون غیر محددة، والمحددة مثل السكاكین والسیوف والزجاج، و: قال العلماء
نفاذ، : أي) أن یجرحھ بما لھ مور: ( الكالم على الحدید المسنن والخشب المسنن، وھو الذي ضبطھ المصنف رحمة هللا بقولھ- إن شاء هللا

. قطع الجلد والجرج، فإن قطع الجلد ولم یجرح فال تكون ھذه اآللة مما لھ مور: والنفاذ یكون بقطع الجلد والجرح، والبد من ھاتین الصفتین
 مثل السیوف -كما ذكرنا- والحدید . ، ھذا الذي یجرح یستوي أن یكون من الحدید وغیر الحدید)أن یجرحھ بما لھ مور في البدن: (وقولھ
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ًوالسكاكین والخناجر والحدید المزجج والمسنن، ومثل رءوس الرماح واألسنة، وكذلك أیضا في زماننا المفكات التي یطعن بھا أحیانا، فھي  ً
المسنن الذي  فھذا الجارح إما أن یكون من الحدید أو أن یكون من غیر الحدید؛ كالخشب المحدد. دخل إلى جوف البدن وتجرح وتنفذنافذة ت

یفعل كفعل الحدید الذي ینفذ في البدن، ومثل الزجاج الذي یجرح وینفذ في البدن، ومثل النحاس والرصاص والنیكل وغیرھا، إذا سنن فإنھ 
أن یجرح وینفذ في : الصورة األولى: ھذا الذي یجرح لھ صورتان) أن یجرحھ بما لھ مور في البدن: (وقولھ. داخل البدنیجرح وینفذ إلى 

یجرح من جھة ثم ینطلق ویخرج من : أن ینفذ في البدن ویخرج، أي: الصورةالثانیة. البدن وال یخترق البدن حتى یخرج من الجھة األخرى
. لم یخرج إلى خارج البدن: أن یطعنھ بسكین في بطنھ وال تخرج من ظھره، فھذا جارح لم ینفذ، أي: ألولىمثال الصورة ا. الجھة الثانیة

: أي- ًفیستوي في الجارح ھذا أن یكون نافذا . أن یطعنھ بسیف ویخرج من ظھره، فھذا جرح دخل في البدن ونفذ: ومثال الصورة الثانیة
ًاء استقر كالرصاصة التي تدخل وتستقر في البدن، أو لم یستقر مثل أن یطعنھ بسكینة ونحوھا  أو أن یكون غیر نافذ، وغیر النافذ سو-یخرج

فلو طعنھ بسكین أو بسیف، وفي زماننا كالطلق الناري، فإن . ًلھ مور ونفاذ في البدن القتل بھ عمدا موجب للقصاص فھذا الذي. ثم یخرجھا
یدخل في البدن وال ینفذ، ولكنھ یجرح ولھ مور في البدن، فسواء استقر في البدن أو الطلق الناري بالرصاص یدخل في البدن وینفذ، وقد 

یوجب : القسم األول: ھذا الجارح الذي لھ مور في البدن ینقسم إلى قسمین). أن یجرحھ بما لھ مور: (قال رحمھ هللا. خرج فھذا جارح وقاتل
والقسم الذي یوجب . اص والقود وھو الذي لیس بقتل عمد، وفیھ تفصیلال یوجب القص: القسم الثاني. القصاص والقود وھو قتل عمد

السكاكین والسیوف والرماح والرصاص، والقسم :  مثل-كما ذكرنا-القصاص والقود شرطھ أن تكون اآللة قویة تجرح مثلھا وتنفذ، وذلك 
ا مور في البدن، لكن ھل كل طعن بإبرة یوجب القصاص؟ ًأن یكون صغیرا مثل اإلبرة، فلو أنھا غرزت في اإلنسان فإنھا تجرح، ولھ: الثاني

ٌفیھ، فإن كان على صورة تقتل غالبا فعمد، وإن كان على صورة ال تقتل   یفصل-كاإلبرة والمسلة ونحوھا-ھذا الجارح الصغیر : الجواب ً
ة في مقتل، كجھة قلبھ أو جھة جوفھ، فنفذت ومات أن یطعنھ باإلبرة في مقتل، فیغرز اإلبر: ًمثال الصورة التي تقتل غالبا. ًغالبا فلیس بعمد

وھي أن - أن یغرزھا في غیر مقتل ومن أمثلة الصورة األولى : ومثال الصورة الثانیة. من ساعتھ، فإن ھذا عمد یوجب القود والقصاص
ًكأن یضرب بھا شیخا كبیرا ال یتحمل، فھي وإن كان مثلھا صغیرا، ولكن المضروب ب: - یغرزھا في مقتل ً ھا مثلھ ال یتحمل ھذا، وكذلك ً

إن الغالب موتھ بھذا الضرب، وحینئذ اآللة صغیرة، لكن وجد في الشخص :  قالوا- الذي بمجرد أن یضرب یموت-المریض الساقط بمرضھ 
األمر أن مثلھ ًوصف یقتضي صیرورة القتل عمدا؛ ألنھ یعلم أن مثل ھذا ال یتحمل، والشیخ الكبیر ال یحتاج أن یوضع لھ عالمة، فھو واضح 

: ًإذا. بأقل شيء یموت، فغرز مثل ذلك في شاب قوي جلد، لیس كغرزھا في شیخ كبیر أو مریض، أو غرزھا في إنسان قوي لكن في مقتل
ًفصل العلماء رحمھم هللا واألئمة في المحدد بین أن یكون جارحا یزھق غالبا مثل السكاكین ونحوھا، وبین أن یكون جارحا ال یزھق غالب ً . ًاً

 .ففرقوا فیھ بین الشخص الذي یتحمل، والشخص الذي ال یتحمل، والمطعن غیر القاتل والمطعن القاتل
 

 القتل بالمثقل
 

وھو أن یكون القتل بغیر المحدد، وھذه مسألة خالفیة عند العلماء : ھذا ھو النوع الثاني]. أو یضربھ بحجر كبیر ونحوه: [قال رحمھ هللا
ًأن یأخذ حجرا كبیرا ویضرب بھ رأس المقتول، ومثل أن یأخذ : والقتل بالمثقل لھ صور، منھا. القتل بالمثقل: یسمونھارحمھم هللا، وھي التي  ً

رأس المقتول بین حجرین ویرضھ، فإن النبي صلى هللا علیھ وسلم قد أثبت أن الحجر، تارة یوجب القصاص وتارة ال یوجب القصاص، فلما 
ًر، عرفنا أن الحجر مختلف، فتارة یكون مثلھ قاتال غالبا، وتارة ال یكون مثلھ یقتل غالباوجدنا الشریعة تفرق بین الحج ً ففرقنا بتفریق النقل . ً

أن جاریة من األنصار وجدت مقتولة وقد رض رأسھا بین حجرین، (حدیث أنس في الصحیحین : والدلیل على أن الحجر یقتل. والعقل
ًمن فعل بك ھذا؟ فالن فالن، حتى ذكروا یھودیا كان یتوعدھا، فأشارت برأسھا أن نعم، فأمر :  لھاوأدركوھا في آخر رمق من حیاتھا، فقیل

، كما )الرسول صلى هللا علیھ وسلم بالیھودي فأتي بھ فأقر واعترف أنھ قتلھا، فأمر النبي صلى هللا علیھ وسلم أن یرض رأسھ بین حجرین
لمثقل یوجب القصاص؛ ألن الیھودي ولھ ذمة ودمھ محرم في األصل؛ ألنھ ذمي، لھ أمان هللا ومن ھنا أخذ العلماء أن قتل ا. فعل بالجاریة

ورسولھ، ومعاھد، لھ عھد هللا ورسولھ، فال یستباح دمھ إال بحق، ولذلك لو كان القتل من باب آخر لما فعل بھ نفس الفعل علیھ الصالة 
ً یوجب القصاص، وأن قتل العمد ال یختص بالمحدد، خالفا للحنفیة وغیرھم، والصحیح والسالم، فلما فعل بھ نفس الفعل، علمنا أن قتل المثقل

فھنا .  یقتل كما یقتل المحدد، ویوجب القصاص والحكم بكون القتل قتل عمد كما یوجبھ المحدد-غیر المحدد-من مذھب الجمھور أن المثقل 
الذي تقدمت -اص والقود، وفي حدیث عبد هللا بن عمرو بن العاص قضى علیھ الصالة والسالم في الحجر أنھ یقتل، وأنھ یوجب القص

، فھنا أسقط )، مائة من اإلبل، أربعون منھا في بطونھا أوالدھا- قتیل السوط والعصا والحجر-قتیل شبھ العمد  أال إن في(اإلشارة إلیھ 
ب والسنة یحكم على شيء ویخالف في الحكم، ووجدت إذا وجدت الكتا: القصاص، وأوجب الدیة، ونظرنا فوجدنا الحجر یختلف، وھنا قاعدة

ومن ھنا اختلف العلماء . ًالشيء المحكوم علیھ مختلف الصفات، فاعلم أن االختالف سببھ اختالف الصفات، فإن هللا قد جعل لكل شيء قدرا
أال إن في قتیل شبھ العمد، : ( علیھ وسلم قالال یقیل القاتل بغیر محدد؛ ألن النبي صلى هللا: إذا كان القتل بغیر المحدد، فبعض العلماء یقول

ً، فجعلھ شبھ عمد ولم یجعلھ قصاصا وعمدا)قتیل السوط والعصا والحجر ولكن الصحیح ھو التفصیل؛ لثبوت السنة عن النبي صلى هللا . ً
والمثقل إما أن یكون مثلھ . لمثقلعلیھ وسلم بكون غیر المحدد یوجب القصاص، وإذا ثبت أن غیر المحدد یوجب القصاص، فھذا ما یسمى با

ًیتحكم فیھ بالرمي، مثل الحجر، فإذا كان مما یرمى مثل الحجر، فیشترط أن یكون كبیرا، وأما إذا كان صغیرا فإن فیھ التفصیل الذي تقدم،  ً
ًوھو إن كان صغیرا وضربھ في مقتل قتل بھ وصار قودا، على الصحیح من أقوال العلماء رحمھم هللا، كما ُ النبال : ً ذكرنا في المحدد، فمثالًِ

ًالموجود اآلن، لو أنھ حدد في ضربھ مكان مقتل ورمى النبال بقوة، فالغالب أنھ یقتل، أو كان المضروب ال یتحمل الضرب فغالبا أنھ یھلكھ، 
ًوإن كان صغیرا في مقتل قتل بھ، أو ًفحینئذ ھذا المثقل والحجر إن كان كبیرا فال إشكال؛ ألن النبي صلى هللا علیھ وسلم قتل بھ الیھودي، 

ونرجع في ذلك إلى العرف وأھل . ًكان المقتول الذي ضرب ضعیفا ال یتحمل، أو كرر الضرب بالمثقل الصغیر، فإنھ یصیر في قوة الكبیر
ء الشھود وشھدوا أنھ كرر ًالغالب أن ھذا الشيء لو كرر مرة أو مرتین أو ثالثا فإنھ یقتل، وجا: الخبرة ومن األطباء ونحوھم، فإن قالوا
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ًأن المثقل أو غیر المحدد إن كان كبیرا یقتل غالبا مثلھ : والخالصة. الضرب علیھ ثالث مرات أو أربع مرات فمات، فحینئذ یكون قتل عمد ً
مقتل فإنھ یوجب ًقتل بھ، مثل الحجر الكبیر، وإن كان دون ذلك فصل فیھ، فإن كان في غیر مقتل فھو خطأ ال یوجب قصاصا، وإن كان في 

ًأن یكون مثقال یدفع مثل : والصورة الثانیة. ًأن یكون متحكما فیھ مثل الحجر: األولى:  لھ صورتان- غیر المحدد-وھذا المثقل . القصاص
ًالجدار، كأن یكون الشخص جالسا تحتھ فیسقط الجدار علیھ فیقتلھ، فالجدار مثلھ یقتل غالبا، لكنھ یحتاج إلى تفصیل لمقتول یعلم أو ھل كان ا: ً

سیسقط علیك فالن الجدار، : ال یعلم؟ وھل یستطیع الفرار أو ال یستطیع الفرار؟ فھو یحتاج إلى تفصیل ونظر؛ فإن كان قد قیل للمقتول
 ال فجلس، فإنھ قد قصر في حفظ نفسھ، وأھمل في دفع الضرر عنھا، لكن إذا كان التنبیھ في وقت لم یمكنھ معھ الفرار، أو كان على حالة

  .یمكنھ معھا الفرار، فحینئذ یكون القتل قتل عمد، فإذا أزھقت روحھ بإسقاط الجدار علیھ، فإنھ یعتبر قتل عمد یوجب القصاص
 

 صور القتل بالسببیة
 

ر المحدد، وغیر فقد بدأ المصنف بالمحدد ثم غی! وذلك كما ذكرنا، وانظر إلى دقة العلماء رحمھم هللا]. ًأو یلقي علیھ حائطا: [قال رحمھ هللا
المحدد قسمھ إلى قسمین، فلم یأت بالحائط قبل الحجر، مع أن الحائط أكبر من الحجر، ولكن الحجر في المباشرة والتحكم أسبق من الحائط، 

كار، ومراعاتھم ًولذلك القتل بھ أقوى من القتل بالحائط، وأغلب وقوعا بین الناس من الحائط، وھذا من دقة العلماء رحمھم هللا وترتیبھم لألف
: كأن یلقیھ من شاھق، فإن ھذا یسمى: ھنا بدأ المصنف بالقتل بالسببیة، وصورتھ]. أو یلقیھ من شاھق: [قال رحمھ هللا. للتسلسل المنطقي فیھا

 على سبع، أو یلقیھ  أو طیارة في الجو وغیرھا، أو یلقیھ-كما في زماننا- اإللقاء في المھلكة، وھو أن یلقیھ من شاھق؛ كجبل أو عمارة كبیرة 
فھذه كلھا من القتل بالسببیة، ویحتاج إلى ضوابط إن . على زریبة، أو یلقیھ في بحر لجي، أو یلقیھ في بركة، أو یلقیھ في مكان بھ أسد قاتل

  .شاء هللا سنتعرض لھا ونبینھا في المجلس القادم
 

 األسئلة
 

 إثبات قتل شبھ العمد بدلیل السنة
 

عن المرأة التي ضربت ضرتھا . ذین ال یقولون بقتل شبھ العمد، بماذا یجیبون عن حدیث السنن وكذا الحدیث الصحیحالعلماء ال: السؤال
الظاھریة لما لم یقولوا بشبھ : ًفمثال. االختالف في ثبوت النص: من أسباب اختالف العلماء في المسائل: بعمود فسطاط فقتلتھا؟ الجواب

عندنا عمد : ذكر العمد والخطأ في القرآن، والحدیث ال نصححھ، وبناء على ذلك بقوا على األصل، فقالواإن هللا عز وجل : العمد، قالوا
ًوخطأ، وال یثبتون قسیما ثالثا، وھكذا من یوافقھم من المالكیة وغیرھم رحمة هللا على الجمیع، یرون أن األصل في الكتاب العمد والخطأ،  ً

َومْن یقتْل ُمْؤمنا ُمتعمِّ َ َ ََ ً ِ ُ ًوما كان لُمْؤمن أْن یقتل ُمْؤمنا إال خطأ : ھذا ھو القسم األول، وقال تعالى: ، قالوا]93:النساء[ًدا ْ َ َّ ًَ َِ ِ ِ َِ َ َ َ َُ ْ َ ھذا ھو ] 92:النساء[ٍ
ًولم یذكر هللا قسما ثالثا: القسم الثاني، قالوا یادة على القرآن، إن السنة قد صحت بثبوت ھذا القسم الثالث، والسنة تأتي بز: الجمھور فقالوا. ً

وبناء على ذلك نثبت ما أثبتھ النبي صلى هللا علیھ وسلم، وصحت بھ السنة عنھ علیھ الصالة والسالم، كما في حدیث المرأة التي رمت 
حجر ولم یقتل  فإن ھذا لیس قتل عمد؛ ألن النبي صلى هللا علیھ وسلم قتل ب- قصة المرأتین اللتین اقتتلتا- األخرى بحجر فقتلتھا وما في بطنھا 

بحجر، فجزمنا بأن الحجر الذي في قصة المرأتین المسلمتین لیس كالحجر الذي قتل بھ الیھودي الجاریة، وإال لكان ھناك تناقض في 
وھذا ھو الواقع؛ فإن المرأة لما رمت بالحجر تسبب في سقوط الجنین وسقوط الجنین تسبب في . الشریعة، والشریعة منزھة عن التناقض

ِمرأة، فالموت لم یأت بالحجر نفسھ، والبد أن ینتبھ لھذا االستلحاق، فإن الحجر أسقط الجنین، فأوجب الرسول صلى هللا علیھ وسلم موت ال
ًبالحجر ومثلھ ال یقتل غالبا، واإلسقاط لیس بقتل، وھي لما رمتھا بالحجر لم تقصد  ولما كان ھذا اإلسقاط. فیھ الولیدة الذي ھو ضمان الجنین

ًإنھ أیضا عمد، فمن ھنا : ًإنھ عمد، وأیضا اإلسقاط غیر مقصود حتى نقول:  جنینھا ولم تقصد قتلھا، فالقصد غیر موجود حتى نقولإسقاط
عدم وجود القصاص؛ ألن : ًأوال: والدلیل على أن ھذا قتل لیس بعمد. أوجب النبي صلى هللا علیھ وسلم فیھا الدیة، وقضى بالدیة على العاقلة

أن النبي صلى هللا : (كما صرح الراوي وھو عبد هللا بن عمرو رضي هللا عنھما: ًهللا علیھ وسلم لم یحكم فیھ بالقصاص، وثانیاالنبي صلى 
ً ال تحمل دیة العمد، فلو أن شخصا قتل شخصا - كما سیأتینا إن شاء هللا في باب الدیات-، والعاقلة )علیھ وسلم قضى بدیة المرأة على عاقلتھا ً

نرید الدیة، فال نقول لجماعتھ وقبیلتھ أن یساعدوه؛ ألنھم لو ساعدوه ألعانوه على المنكر، وأعین :  وقال أولیاء المقتول- لعیاذ باوا-ًعمدا 
 أن :على سفك الدماء بالباطل؛ ألن األصل في القاتل العامد أال تعینھ العاقلة في الدیة، والعاقلة والقبیلة والجماعة ال تحمل دیة العمد، بمعنى

 خطأ، قضى النبي صلى هللا علیھ -التي مرت معنا-القاضي ال یلزمھا بدفع الدیة في العمد، وإنما یلزمھا في الخطأ، وبناء على أن قتل المرأة 
  .وهللا تعالى أعلم. وسلم بدیتھا على العاقلة، فلما قضى علیھ الصالة والسالم بالدیة على العاقلة أدركنا أن القتل خطأ ولیس بعمد

 
 حكم دعوى القاتل أنھ لم یقصد القتل

 
قتل العمد : ًلم أقصد قتلھ، وذكر أمرا خالف القصد، فما الحكم؟ الجواب: إذا كان القتل قتل عمد ولكن القاتل ادعى خالف ذلك، وقال : السؤال

أنا لم أقصد أن أقتلھ، فھل : بھ وقالشخص أخذ المسدس وجاء ووضعھ في رأس المقتول وضر: ًفمثال. فیھ إقرار من القاتل وفیھ داللة ظاھر
مسألة التبدیع عند : ًیصدق في ھذا؟ وھذا یسمى داللة الظاھر، ویحتاج طالب العلم دائما أن یفقھ في المسائل الشرعیة داللة الظاھر، ومنھا

الذي ھو داللة الظاھر، ھذه مداومتك، : أنا ما قصدت أغیر شرع هللا، فیقال لھ: بعض العلماء، فعندما یداوم الشخص على شيء ویقول
المداومة كما تدل على أنك تقصد وتعتقد في ھذا الشيء، لكن ھذه الداللة ال یحكم بھا كل أحد، وإنما یحكم بھا العلماء الراسخون الذین 
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ماع الظاھر األمران اجت یستطیعون أن یعرفوا متى یحكم بالظاھر ویلغى القصد؟ ومتى یلغى الظاھر ویلتفت إلى القصد؟ ومتى یلزم
إذا كان الظاھر ودالئل أخرى دلت : وھنا في ھذه المسألة. والباطن؟ وھذه من أدق المسائل ومن أعوصھا عند أھل العلم رحمة هللا علیھم

 ًأنا سوف أقتلك، وجاء وضربھ بشيء غالبا: على أنھ یرید قتل العمد والعدوان، كأن یكون سبق منھ التھدید بالكالم، كشخص جاء وقال لھ
ما قصدت قتلھ، : ًھذا الشيء مثلھ یقتل غالبا، وكونك تقول: أنا ما قصدت قتلھ، فنقول: یقتل، أو جاء ووضع الحبل على رقبتھ وخنقھ، ثم قال

وكأن یصب أحدھم الوقود على آخر ویشعل فیھ النار، ثم . ھذا ال نقبلھ منك؛ ألن داللة الظاھر واضحة على أنك ترید قتلھ وإزھاق روحھ
 أنا ما قصدت قتلھ، بل قصدت فقط تعذیبھ، فال یقبل ھذا، ولو فتح ھذا الباب لذھبت دماء الناس بحجة عدم قصد القتل، فالشریعة ال :یقول

فداللة الظاھر وداللة األحوال معتبرة، وقتل العمد ال بد . أن یجرحھ بما لھ مور: تلتفت إلى مثل ھذه المواقف، وھذا ھو الذي جعلھم یقولون
النظر في ھذه األمور، ولیس ھناك شرع أدق من شریعة هللا عز وجل وحكم الشریعة اإلسالمیة في ضبط األمور، ولن تجد أحكم وال فیھ من 

أسلم من ھذه الضوابط المستنبطة من أصول الشریعة من كتاب هللا وسنة النبي صلى هللا علیھ وسلم، ولذلك وقفت القوانین الوضعیة وما 
ًوالنظم المعاصرة والسابقة عاجزة أمام ھذه العظمة التي جعلھا هللا عز وجل كماال وجماال وجالال لشرعھ، الذي أخبر یسمونھا بالتشریعات  ً ً

ًفي محكم تنزیلھ أنھ تمت كلماتھ فیھ صدقا وعدال ال مبدل لكلماتھ وھو السمیع العلیم، وهللا تعالى أعلم ً.  
 

 الفرق بین الذمي والمعاھد والمستأمن والحربي
 

ھم أھل الكتاب، وتختص الذمة بھم، وھم الذین : أھل الذمة: أشكل علي التفریق بین الذمي والمعاھد والمستأمن والحربي؟ الجواب: السؤال
لھم أصل من دین سماوي، فال تكون الذمة للمشركین، وال تكون للوثنیین، وھذا محل إجماع بین العلماء رحمھم هللا، وھذا النوع من الكفار 

ًألن لھم أصال من دین سماوي، إذا فتح المسلمون بالدھم خیروھم بین اإلسالم أو دفع الجزیة، ویقرون على ما ھم علیھ، ویبقون في ًنظرا 
دیارھم تحت حكم المسلمین وأمانھم، فإذا اختاروا اإلسالم فال إشكال، وصارت الدار دار إسالم، وإذا اختاروا دفع الجزیة وأن یكونوا تحت 

، كما في )ذمة المسلمین واحدة یسعى بھا أدناھم: (ین وأمانھم فھم أھل ذمة، لھم ذمة هللا ورسولھ؛ ولذلك قال صلى هللا علیھ وسلم حكم المسلم
ًالصحیح من حدیث علي رضي هللا عنھ، فھذه الذمة ال تنقض عھدا ألحد، وقد تقدمت معنا في مسائل أحكام أھل الذمة، وبینا أحكام الشرع 

وھم المستأمنون، فالمستأمن ھو الحربي الكافر الذي : وأما النوع الثاني.  والسنة وھدي السلف الصالح في معاملة أھل الذمةونصوص الكتاب
ًجاء وعنده رسالة ویرید أن یدخل بالد المسلمین لغرض معین بإذن من ولي أمر المسلمین، أو أراد أثناء الحرب أن یدخل موضعا بإذن من 

 بالدخول، فإن ھذا مستأمن، وذلك مثل الرسل التي كانت تأتي أیام قتال الصحابة رضوان هللا علیھم للروم والفرس، فقد المسلمین، وأذنوا لھ
كانت تأتي رسل الفرس فیؤمنون حتى یصلوا إلى المسلمین ویروا ماذا عندھم، فھؤالء مستأمنون، واألمان یكون في حدود ضیقة وألشخاص 

ًأمنا وتقام علیھ الحجة فیسمع كالم هللا، فإذا سمع كالم هللا فنبلغھ مأمنھ، فیرد إلى الموضع الذي یكون فیھ محدودین، وقد یكون الشخص مست
 ذمتھ إال إذا نقض العھد، كما وقع للنبي صلى هللا علیھ وسلم مع بني النظیر وبني -تنقض- والذمي ال تخفر . ًآمنا ثم ینتھي أمان المسلمین
ریظة لما أخلفوا وغدروا بالنبي صلى هللا علیھ وسلم، فبنو قریظة في یوم الخندق، وبنو النظیر في حادثة ًقینقاع، وكذلك أیضا بنو ق

ًأن المستأمن والذمي لھا أمان هللا ورسولھ، فال یجوز االعتداء علیھما؛ ألن لھما حقا وحرمة، واألصل یقتضي أنھم : الشاھد. الحضرمي
َوإْن أحد من الُمشركین : المستأمن تقام علیھ الحجة فیسمع كالم هللا عز وجل، قال تعالى: ًفمثالیعاملون معاملة شرعیة مخصوصة ومحددة،  َ َ َِ ِِ ْ ْ ٌ َ ِ

َاْستجارك فأجْرهُ حتى یْسمع كالم هللا ثم أْبلغُھ مأمنُھ  ْ َ َ ََ َ َ َ َ َ َ َ َْ ِ َ ُ ََّ ِ َّ َ َّ ا ضوابط ، فجعل لھ أمان هللا وأمان رسولھ علیھ الصالة والسالم، وھذه كلھ]6:التوبة[ِ
ًوأحوال مختلفة تختلف بحسب الظروف، فتارة تكون لطائفة وجماعة وأمة، كأن تدخل مدینة كاملة في أمان امرأة من المسلمین فیجب 

 -في یوم الفتح-رضي هللا عنھ أنھ یرید أن یقتل ابن عم لھا  ًتأمینھا، فقد جاءت أم ھانئ إلى الرسول صلى هللا علیھ وسلم واشتكت إلیھ علیا
إن ابن عمي قد أمنتھ وزعم ! یا رسول هللا: ًمرحبا بـأم ھانئ ، فقالت: أم ھانئ ، فقال: من؟ قالت : فقال(النبي صلى هللا علیھ وسلم یغتسل، و

م في ، وقال صلى هللا علیھ وسل)ِقد أجرنا من أجرت یا أم ھانئ :  أنھ قاتلھ، فقال علیھ الصالة والسالم-ًتعني علیا رضي هللا عنھ- ابن عمك 
، والمقصود أنھ قد تؤمن المدینة بكاملھا برجل )ذمة المسلمین واحدة یسعى بھا أدناھم، وھم حرب على من سواھم: (حدیث علي في الصحیح

ًواحد من المسلمین یدخلون في أمانھ، وھذا كان معروفا في أزمنة المسلمین الماضیة، فھذا یسمى المستأمن، سواء كان شخصا واحدا أو  ً ً
فالعھود تقع بین المسلمین والكفار خاصة في أحوال الحرب، فتارة تكون بالھدنة : وأما المعاھد. أو مجموعة حتى تقام علیھا الحجةطائفة 

یجوز فیھا القتال ما دام أن ھناك بین المسلمین وبین  لمدة معینة، كما وقع بین النبي صلى هللا علیھ وسلم وقریش في أشھر محدودة، فھذه ال
ًھدا، فیجب اإلمساك عنھم وعدم التعرض لھم حتى تنتھي المدة، إال إذا خشي منھم النقض وخشي منھم الخیانة فینبذ إلیھم، قال الكفار ع

ٍوإما تخافن مْن قْوم خیانة فانبذ إلْیھم على سواء : تعالى َ َ َ َ ََ َْ ِ ِ ِ ِْ ْ َ َ َ َ َ ًَ ِ ِ َّ إال بشروط وضوابط، ، فال ینقض العھد الذي بین المسلم وبین الكافر ]58:األنفال[ٍَّ
 یوم بدر فأخذه المشركون قبل أن یأتي إلى النبي صلى هللا علیھ وسلم، وأخذوا -كما تقدم معنا-ولذلك جاء حذیفة بن الیمان رضي هللا عنھما 

قاتل معنا، : ل أصحابھ ًعلیھ عھدا أال یقاتل مع النبي صلى هللا علیھ وسلم في ذلك الیوم، فلما جاء وذكر للنبي صلى هللا علیھ وسلم ذلك، قا
فحافظ على عھده حتى مع الكافر، ولذلك فإن العھد أمره عظیم حتى مع ). بل نفي لھم ونستعین هللا علیھم: (فقال النبي صلى هللا علیھ وسلم

ًالكافر، فكیف إذا عاھدت مسلما، أو كان بینك وبین مسلم عھدا فالعھد أشد وأعظم، فالعھد ال ینقض، وھذه العھود ال تي تقع بین المسلمین ً
والكفار تحترم، إذا كانت عن طریق ولي األمر الذي لھ النظر في مصلحة المسلمین وھو مؤتمن علیھا، وال یجوز ألحد أن یتخطى ھذا الحد 

یم؛ ألن ھذا  ذمة المسلمین وذمة والتھم، فإن ھذا یتحمل فیھ المسئولیة العظیمة، ولذلك فقتل المعاھد أمره عظ-ینقض- أو یحاول أن یخفر 
 ویتحمل اإلنسان بذلك وزره، ولذلك حرم هللا على نبیھ أن ینقض العھد مع -نسأل هللا السالمة والعافیة-یسيء إلى اإلسالم إساءة عظیمة 

َوإما ت: الكفار، وھو خیر الخلق صلى هللا علیھ وسلم ویخاطبھ بذلك، ما لم یكن الكافر المعاھد على بینة من أمره، قال تعالى َّ ِ ٍخافن مْن قْوم َ َ َ َِ َّ
ٍخیانة فانبذ إلْیھم على سواء  َ َ َ ََ َْ ِ ِ ِْ ْ َ ًَ ، فلیس في اإلسالم خفاء، بل ھو واضح أوضح من النھار وأموره مكشوفة؛ ألن هللا عز وجل ینصر ]58:األنفال[ِ

  .الحق وأھلھ
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 وجوب المضمضة واالستنشاق في الغسل دون الوضوء

 
المضمضة تتعلق بالفم، : مضمضة واالستنشاق في الغسل وعدم وجوبھما في الوضوء؟ الجوابما ھو الدلیل على وجوب ال: السؤال

طھارة صغرى، وھي الوضوء، وطھارة كبرى، وھي الغسل، وقد فرض هللا عز وجل في : واالستنشاق یتعلق باألنف، وھناك طھارتان
ِیا أیھا الذ:  أربعة فرائض، قال تعالى- الطھارة الصغرى- الوضوء  َُّّ َ ِین آمنوا إذا قْمتم إلى الصالة فاغسلوا ُوُجوھكم وأْیدیكم إلى المرافق ََ ِ ِ ِِ ِ ِ ِ ََّ َ َ َ َ َ َْ َُ َْ ْ ُْ ُ ُ ُ َُ ْ َ َ

ِواْمسُحوا بُرُءوسكم وأْرُجلكم إلى الكْعبْین  ِ َِ َ َ ََ ْ َ َْ ُْ َُ توضأ : (، ولما جاء األعرابي یسأل رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم كیف یتوضأ؟ قال لھ ]6:المائدة[ِ
، وعلمنا أنھا من النوافل )توضأ كما أمرك هللا: (، فعلمنا أن المضمضة واالستنشاق لیست من فرائض الوضوء ؛ ألنھ قال لھ)ا أمرك هللاكم

الغسل فوجدنا أن الشرع أمر بغسل ظاھر البدن، فكل شيء من ظاھر البدن یجب تعمیمھ  وأما في. والفضل، ولیست من الواجبات والفرض
َّوإْن كنتم ُجنبا فاطھُروا : الىبالماء، قال تع َّ َ ً ُ ُ ْ ُْ ِ طھروا أبدانكم، وفصل ذلك علیھ الصالة والسالم في حدیثھ في الصحیحین عندما : ، أي]6:المائدة[َ

، وھذا یدل على أن ظاھر الجسد ال بد من غسلھ، فھل )إنما یكفیك أن تحثي على رأسك ثالث حثیات ثم تفیضین الماء على جسدك: (قال
ثم : (الفم من ظاھر الجسد أم ال؟ إن كانا من ظاھر الجسد فھما كالید التي یجب غسلھا وتعمیمھا بالماء؛ لقولھ علیھ الصالة والسالماألنف و

أن الصائم لو وضع الطعام : ، فوجدنا الشریعة جعلت الفم واألنف من ظاھر الجسد ال من باطنھ، والدلیل على ذلك)تفیضین الماء على جسدك
وبناء على ذلك لما وجدنا الشرع حكم بأن الفم واألنف من ظاھر البدن . یفطر، فدل على أنھ من ظاھر البدن ولیس من باطنھفي فمھ لم 

وبناء على ذلك . تجب المضمضة واالستنشاق في الغسل، وال یجب واحد منھما في الوضوء، وھذا بتفریق الشرع: ولیس من باطنھ، قلنا
ًالفم واألنف من الظاھر، ویلتفت في الوضوء إلى ما سمى هللا عز وجل من األعضاء، ولذلك لو أن شخصا یلتفت في الغسل إلى الظاھر، و

وجد ماء ال یكفي إال لألربعة األعضاء في الوضوء لم یصل إلى التیمم؛ ألنھ یستطیع أن یغسل ویمسح الفرائض التي أمره هللا بغسلھا 
  .وهللا تعالى أعلم. ومسحھا

 
  دفن المیت لمن كان لھ حق على المیت من دین ونحوهحكم النداء بعد

 
أنھ إذا كان ألحد في ذمة المیت شيء من الدیون فإني أتحملھا عنھ، : بعد دفن المیت وعند القبر یقف بعض أقاربھ وینادي في الناس: السؤال

: یھ وسلم، أنھ كان إذا أتي بالصحابي علیھ دین سألثبت عن النبي صلى هللا عل: فھل لھذا الفعل أصل شرعي بھذه الصفة أثابكم هللا؟ الجواب
 صلى علیھ علیھ الصالة والسالم، وإن لم -كأن كان عنده بیت أو عنده دواب یمكن بیعھا وسداد دینھ- ھل ترك وفاء أم ال؟ فإن ترك وفاء 

. نعم: ھل علیھ دین؟ فقالوا: تي برجل، فقالأنھ أ(، فقد جاء في الصحیحین عنھ علیھ الصالة والسالم )صلوا على صاحبكم: (یترك وفاء، قال
صلوا : (، وھذا من باب الترھیب والزجر للناس عن التساھل في الحقوق، فلما قال)صلوا على صاحبكم: قال. ال: ھل ترك وفاء؟ قالوا: فقال

وكیف كانت محبتھم ! م یتراحمونكان الصحابة رضوان هللا علیھ ، فانظروا كیف!)ھما علي یا رسول هللا: قال أبو قتادة . على صاحبكم
وكیف كانت أخوة اإلسالم تبقى حتى بعد الموت؛ فلم تكن أخوة مجاملة وال أخوة مصالح وال أخوة محدودة مؤقتة، ولذلك كان قول ! لبعضھم
ِربنا اغفْر لنا وإلخواننا الذین سبقونا باإلیمان : المؤمنین َِ َ َ َ َ َ َِ َِ َ َ ْ َُ ِْ ِ ِ ََّّ ِ أنھ : فالشاھد. ؤمن یترحم على أخیھ المؤمن ویصل ذریتھ، وتجد الم]10:الحشر[َ

، فلما قال ذلك صلى علیھ علیھ الصالة والسالم، فدل ھذا على مشروعیة تحمل الدین عن المیت، وإذا كان ھذا )ھما علي یا رسول هللا: (قال
ء بعد الدفن فإذا كان الشخص ال یتیسر لھ االتصال أما بالنسبة للندا. من أبي قتادة وھو غریب، فألن یكون من القریب من باب أولى وأحرى

بغرماء المیت وأصحاب الحقوق، وسھل اجتماعھم عند الدفن، فقال ھذه الكلمة ألجل أن یعلم الناس، فھذا ال بأس بھ، وھذا مثل ما یقع في 
إخبارھم، والمفروض أن یبادر بذلك ًبعض القرى حیث یصعب فیھا االتصال، فیعلم الناس، حتى یعلم بعضھم بعضا؛ ألنھ یصعب جمعھم و

من بعد وفاتھ، فإذا توفي بادر باالتصال بأصحاب الحقوق ومعرفة ما الذي لھ؛ ألنھ ال یجوز التصرف بالمال إال بعد قضاء الدین علیھ، وال 
 نعلمھ، وھو أن السنة عن رسول هللا ًأنھ ال داعي لذلك عند القبر، وھناك أمر مھم جدا ینبغي أن: فالمقصود. تعطى حقوقھم إال بعد سداد الدین

اتعاظك بھذا المیت الذي : األمر األول: صلى هللا علیھ وسلم بعد دفن المیت عدم شغل الناس عما ھو أھم، فبعد دفن المیت ھناك أمران ھامان
؛ فإنھ لیس ھناك وقت أبلغ في سبقك، وأنك ستصیر إلى ما صار إلیھ، وتنقلب إلى ما انقلب إلیھ، فتتعظ وتعتبر وأنت ترى ھذا بأم عینك

ًاالتعاظ واالعتبار من ساعة إنزال المیت في لحده وقبره ودفنھ والفراغ من ذلك، فإن ھذه من أعظم الساعات اتعاظا وعبرة؛ حیث ترى 
ى اإلنسان ذلك انكسر قلبھ أقرب الناس من المیت وھو ولده ینزلھ إلى القبر ویسلمھ إلى اللحد، ویغلق علیھ القبر، ویھیل علیھ التراب، فإذا رأ

ولذلك لم یعظ النبي صلى هللا . وخشع فؤاده؛ ألنھ سیعلم أن أقرب الناس منھ سیتولى أمور فراقھ لھذه الدار، وھذا من أقرب ما یكون عظة
بمعنى أنھم -لى القبر علیھ وسلم على القبر، ففي حدیث البراء أنھ جلس ینتظر األنصاري یحفر لھ قبره، ولم یعظ، والصحابة كانوا واقفین ع

، فربط الموعظة بنفس الحال؛ ألن الحال یكفي )لمثل ھذا فأعدوا!أي إخواني: ( والذي ورد عنھ صلى هللا علیھ وسلم كلمتان-ینظرون إلیھ
استغفروا : (موھو خاص بالمیت، قال علیھ الصالة والسال: األمر الثاني. أن النبي صلى هللا علیھ وسلم كان من ھدیھ ھذا: فالشاھد. موعظة

ھذا ھو ما یأتي بعد الدفن مباشرة؛ فینصح الخطباء بتنبیھ الناس على ھذه السنة، حتى تحیا السنة ). ألخیكم واسألوا لھ التثبیت، فإنھ اآلن یسأل
الستغفار یرتبط كل وتموت األمور المخالفة لھا، وھو أن المیت بعد الدفن مباشرة أحوج ما یكون إلى االستغفار وإلى الترحم، ثم إن ھذا ا

ال؛ فإنھ إذا ارتبط االستغفار بالجماعة لم یكن كاستغفار .. وھكذا.. آمین: اللھم اغفر ألخینا، فیقول الناس: شخص بنفسھ، فال یأتي أحد فیقول
وكان باإلمكان أن ، )استغفروا ألخیكم: (الشخص لوحده؛ ألن ھذا أبلغ ما یكون وأصدق ما یكون، وقد قال رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم

، وھذا یدل على أن األمر )استغفروا ألخیكم واسألوا لھ التثبیت، فإنھ اآلن یسأل: (آمین، لكنھ قال: اللھم اغفر لفالن، ویقول الصحابة: یقول
 إذا شغل بغیره فإذا ترك اإلنسان لوحده ھو الذي ینظر وھو الذي یدعو، خرج من المقبرة بموعظة تامة كاملة، لكن. مرتبط بالشخص بنفسھ

السنة أن تستغفر ألخیك وتسأل لھ التثبیت؛ فإنھ اآلن : فیقال لھ: ًھو الذي یدعو لھ وھو الذي یختار كلمات، ولربما ال یفھمھا السامع بنفسھ، إذا
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لم كان إذا فرغ من دفن ًیسأل، فإذا وقف ولو كان جاھال ولو كان ألول مرة یدخل القبر فسمع من یذكره بالسنة، وأن النبي صلى هللا علیھ وس
اتعظ واعتبر، وكان ذلك أبلغ ما یكون، فما أطیبھا من سنة عن رسول ) استغفروا ألخیكم واسألوا لھ التثبیت؛ فإنھ اآلن یسأل: (المیت یقول

 العظیم أن یجزیھ عنا خیر فنسأل هللا. الھدى صلى هللا علیھ وسلم الذي ما ترك باب خیر إال دلنا علیھ، وال سبیل رشد إال ھدانا بفضل هللا إلیھ
وآخر دعوانا أن الحمد  رب . ًما جزى نبیا عن نبوتھ، وصاحب رسالة عن رسالتھ، صلوات هللا وسالمھ وبركاتھ علیھ إلى یوم الدین

  .العالمین
 

 ]3[ مقدمة كتاب الجنایات -شرح زاد المستقنع 
 

فالمباشرة بأن یباشر القتل بنفسھ، فیحكم بكونھ قتل عمد، ویجب فیھ القصاص، أما القتل قتل بالمباشرة، وقتل بالسببیة، : ینقسم القتل العمد إلى
بالسببیة بأن ال یباشره بنفسھ، وذلك مثل إلقاء الحائط على شخص، أو إلقاؤه من شاھق، أو إلقاؤه في النار، أو إغراقھ في الماء، أو خنقھ بما 

 .كم بكون القتل بھا قتل عمد یوجب القصاصیقتل، وكل ھذه الصور البد لھا من شروط حتى یح
 

 القتل بالسببیة
 

بسم هللا الرحمن الرحیم الحمد  رب العالمین، وصلى هللا وسلم وبارك على خیر خلقھ أجمعین، وعلى آلھ وصحبھ ومن سار على سبیلھ 
ھ مور في البدن، أو یضربھ بحجر كبیر ونحوه، أو مثل أن یجرحھ بما ل: [فیقول المصنف رحمھ هللا تعالى: أما بعد. ونھجھ إلى یوم الدین

تقدم معنا في المجلس الماضي أن القتل یكون على صورتین، إذا كان قتل عمٍد یوجب القصاص ]. ًیلقي علیھ حائطا، أو یلقیھ من شاھق
طى فعل شيء یؤثر في حصول القتل، أن یتعا: أن یكون بالسبب، بمعنى: والحالة الثانیة. أن یكون القتل مباشرة: الصورة األولى: والقود

القتل المباشر، والقتل بالسببیة، والقتل المباشر ینقسم : وقد ذكر المصنف رحمھ هللا النوعین. بقتل السببیة: وھذا ما یسمیھ العلماء رحمھم هللا
الخناجر، ونحوھا كما ذكرنا في المجلس السكاكین، والسیوف، و: فإما أن یكون بآلة جارحة لھا مور ونفوذ في البدن، مثل: ًإلى قسمین أیضا

ًالضرب باآلالت التي ال تجرح ولكن تقتل، كتكرار الضرب بالخشب الذي یقتل مثلھ غالبا إن : وإما أن یكون بغیر المحدد، مثل. الماضي
ثم بعد . لنا في ھذه المسألةالضرب والرمي بالحجر القاتل یعتبر من قتل العمد، وقد فص: ُكرر الضرب بھ، ومثل ما ذكر المصنف رحمھ هللا

، وقد ذكرنا أن إلقاء الحائط على الشخص مثل الضرب بالحجر، من جھة المقاربة ً)أو یلقي علیھ حائطا: (ذلك ذكر المصنف رحمھ هللا عبارة
فإما :  ینقسم إلى ثالثة أقسامإن قتل الحجر: بھما، والمقاربة بینھما من جھة كون العلماء رحمھم هللا ذكروا الصخرة الكبیرة، فقالوا في القتل

ًأن یكون بحجر صغیر، وقد ذكرنا أنھ ال یعتبر قتل عمد إال إذا ضربھ بحجر صغیر في مقتل، یقتل مثلھ غالبا، أو كان الشخص الذي ُضرب 
ًبھذا الحجر الذي ال یقتل مثلھ غالبا مریضا، أو طفال صغیرا، أو شیخا كبیرا یتأثر بمثل ھذا الحجر ً ً ً ر الكبیر فیھ تفصیل، فتارة یرمى، والحج. ًً

مثل حجر المنجنیق في القدیم، وتارة یدحرج على الشخص، مثلما یقع في الصخرة الكبیرة التي یكون تحتھا شخص، أو یكون في موضع 
یھ صخرة، ودحرج عل: وفوقھ صخرة فیأتي شخص ویدحرجھا علیھ، فیكون ھذا مثل إلقاء الحجر، فمن دقة المصنف رحمھ هللا أنھ لم یقل

ً، وإلقاء الحائط بناء على ھذا یتبع القتل المباشر، لكن العلماء في األصل ذكروه من باب السببیة؛ ألن من ً)أو یلقي علیھ حائطا: (ولكن قال
ن دفعھ على ًبنى حائطا ثم جاء الغیر ودفعھ على الغیر، ففیھ سببیة ومباشرة، السببیة من جھة أنھ من بناء الحائط، والمباشرة بالنسبة لم

 ...... .الغیر
 

 شروط الحكم بأن القتل بإلقاء الحائط قتل عمد
 

ًأن یكون الحائط كبیرا یقتل مثلھ في أغلب األحوال، بحیث لو سقط على آدمي ففي الغالب : ًیشترط أوال]. ًأو یلقي علیھ حائطا: [قال رحمھ هللا
ال یعلم أن ھناك من یرید أن یدفع علیھ الحائط، أو غرر بھ شخص فأجلسھ : أن یكون الشخص ال علم عنده، أي: الشرط الثاني. أنھ یقتلھ

ًفلو كان الحائط صغیرا ال یقتل مثلھ فإننا ننظر في الشخص الذي سقط علیھ الحائط ونفصل . تحت الحائط ثم ختلھ وخدعھ فألقى علیھ الحائط
ًفإن كان كبیرا، والحائط ال یقتل مثلھ غالبا، فھذا لیس بقت: فیھ ًل عمد؛ ألن الغالب أن الحائط ال یقتلھ، وإن كان الشخص صغیرا كالطفل ً

ُّالرضیع والصغیر والصبي، فسنھ وحجمھ الغالب أنھ لو سقط علیھ لقتلھ، وإن كان ال یقتل غالب الناس لكنھ یقتل مثل ھذا، فإنھ قتل عمد،  ِ
ًوھكذا لو كان الذي قتل شیخا كبیرا أو مریضا یقتل بأقل شيء، فإ ً ً یشترط أن یكون : ًإذا. لقاء الحائط الصغیر علیھ قتل عمد یوجب القصاصُ

فھو : أما الشرط الثاني. الحائط مثلھ یقتل، وإذا كان مثلھ ال یقتل في غالب األحوال وغالب الناس فنفصل في الشخص الذي ألقي علیھ الحائط
فإن كان بإمكانھ الھرب والدفع عن نفسھ ولم یھرب ولم یدفع : نا وفصلناأن یكون المقتول ال یعلم، فإن كان یعلم أنھ سیلقى علیھ الحائط نظر

عن نفسھ، فإنھ حینئٍذ ال قصاص؛ ألنھ قصر في حفظ نفسھ، فال یكون ھذا قتل عمد، كالذي أمر غیره أن یقتلھ؛ ألنھ في ھذه الحالة بإمكانھ أن 
فمن : اقتلني، وفیھ تفصیل:  من الھرب والنجاة بنفسھ كمن قال لغیرهیھرب، وبإمكانھ أن یدفع الضرر عن نفسھ، فتقصیره في ذلك وامتناعھ

أن یعلم، وبقدرتھ وبإمكانھ أن : ومسألتنا اآلن. اقتلني، فإنھ ال یقتل القاتل، على تفصیل عند العلماء رحمھم هللا، فلیس ھذا بقتل عمد: قال لغیره
 المسئولیة، لكن لو أنھ علم -كما ذكرنا-تل، وحینئٍذ یتحمل الشخص یفر ویھرب فال یحصل القتل، فقصر في ذلك، فال قصاص على القا

ًوتعاطى أسباب الھرب وأسباب الفرار، ولكنھ لم یفلح شيء من ذلك فقتل، فإنھ یعتبر مقتوال قتال عمدا، ویجب القصاص على القاتل؛ ألن  ً ً
ًإذا◌. دمھ على حد سواءعلمھ لم یؤثر، وقد تعاطى األسباب ولكنھا لم تؤثر، فحینئٍذ وجود العلم وع ًیشترط أن یكون الحائط یقتل مثلھ غالبا : َ

أن یحصل الزھوق وخروج الروح والموت بعد إلقاء الحائط : الشرط الثالث. في أغلب األحوال، وأن یكون الشخص ال علم عنده بذلك
ًلیھ فسقط الحائط ومات الشخص مباشرة، فوجھا واحدا فإن دفع الحائط ع: ًوبناء على ذلك نفصل. ًمباشرة، أو یكون مستتبعا لحكم قتل الحائط ً
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فإن كان حالھ كحال الذي أنفذت مقاتلھ، وصار بحالة مثل : أنھ قتل عمد ویوجب القصاص، وأما إذا عاش بعد سقوط الحائط علیھ فننظر فیھ
 میت بالجدار ال بغیره، ویحكم بالقصاص أنھ ینسب ألقرب حادث، فھو: حالة من أصابتھ السكرات، أو حالة المقارب للموت، فإن القاعدة

لكن لو أنھ بقي بعد سقوط الحائط علیھ وبھ جراحات یمكن عالجھ وتداویھ ونجاتھ، . والقود، وال یؤثر ھذا التأخیر؛ ألنھ في حكم المیت
 یوجد من یعالجھ أو ال ؟ فتحكم فیفصل فیھ بالتفصیل الذي ذكره العلماء رحمھم هللا، فھل بإمكانھ تعاطي المعالجات أو لیس بإمكانھ؟ وھل

ًعلى حسب تقصیره وعدمھ فھو قتل عمد، فإذا كان مثال في بریة ولیس ھناك من ینقذه وال من یقوم بھ، ونزفت جراحاتھ حتى ھلك فھو قتل 
 هللا بأحد، فحینئٍذ یكون عمد؛ ألن الزھوق حصل بسرایة الجرح، ولم یوجد في البریة عنده أحد، وال یمكنھ الصراخ، وال یمكنھ االستغاثة بعد

لو رفع خرسانة ثم رماھا على نائم : ًإسقاط الخرسانات في زماننا، فمثال: في حكم إلقاء الحائط) ًیلقي علیھ حائطا: (قولھ رحمھ هللا. قتل عمد
حفظ نفسھ، وإذا كان علم وصرخ فإذا كان یعلم وجاء ونام وھو یعلم أنھ سیقتل، فقد فرط في : فقتلھ، فإنھ كإلقاء الحائط علیھ، وفیھ تفصیل

ًوفي حكم إلقاء الحائط أیضا سقوط السقف . علیھ أحد ونبھھ ولكنھ تساھل وتالعب في حفظ نفسھ، ففیھ التفصیل الذي ذكرناه في إلقاء الحائط
ًعلى الشخص، وفي زماننا الجرافات، فلو أنھ یعلم أن في ھذه الغرفة شخصا أو أشخاصا، فجاء بالجرافة وھدم قو اعد البیت أو أركان الغرفة ً

وفي حكم إلقاء الحائط . فسقطت علیھم فقتلتھم، فإنھ كإلقاء الحائط والقتل بالحائط، وحینئٍذ یكون قتل عمد، ویفصل فیھ بنفس التفصیل السابق
ھ، فكل ھذه الصور في ًأیضا أن یسلط الماء على أساس الغرف والبناء، فتختل قواعد ذلك المسكن حتى یخر على من بداخلھ السقف ویقتل

حكم إلقاء الحائط على الشخص، وفیھا التفصیل الذي ذكرناه، فإذا تبین ھذا فإنھ البد من النظر في الشيء الذي یلقى، والشخص الذي یلقى 
  .التي حصل بھا الزھوق والقتل علیھ، والحالة

 
 ًحكم من بنى حائطا فجاء شخص فدفعھ على آخر فمات

 
ھل علیھ مسئولیة؟ وھل علیھ : ًشخص ودفع الحائط على غیره فقتلھ فإنھ قاتل، ویبقى السؤال في الشخص الذي بنى حائطالقد بینا أنھ لو جاء 

ًال شيء علیھ، ومن بنى حائطا فمن حقھ أن یبني؛ وال شيء علیھ، صحیح أن الحائط سبب : من العلماء من أطلق الحكم فقال: شيء؟ الجواب
، وسنبین أن )المباشرة تسقط حكم السببیة: (اشرة لفعل الجریمة أسقط حكم السببیة، فإن القاعدة المعروفة تقولفي القتل والزھوق، ولكن المب

فتارة تقدم السببیة، وتارة تقدم المباشرة، وتارة یجمع بین المتسبب والمباشر، : ھذه المسألة فیھا ثالث صور، وھي اجتماع السببیة والمباشرة
أن من بنى الحائط إذا بناه وجاء شخص ودفعھ، فإن الجریمة وقعت بالدفع ولم تقع : فالشاھد. سیرھا في صور السببیة تف- إن شاء هللا- وسیأتي 

الحائط؛ ألن بناء الحوائط ال یقتل األنفس، وال یوجب زھوق  ببناء الحائط، والقتل والزھوق حصل بالفعل المؤثر فیھ وھو الدفع ولیس بناء
كن لو أنھ بناه من أجل أن یقتل بھ الغیر، فھذا فیھ تفصیل في مسألة قتل الجماعة واالشتراك بتعاطي األسباب؛ ألنھ ل. األرواح، ولذلك ال یؤثر

إذا اجتمع أشخاص على قتل شخص، فتارة تكون المباشرة من واحد والسببیة من غیره، وتارة تكون المباشرة من اثنین وتكون السببیة من 
: نكرة، والحائط: ًحائطا) ًیلقي علیھ حائطا: (وقولھ رحمھ هللا.  في قتل الجماعة-إن شاء هللا-سیأتي تفصیلھا ًأقل عددا أو من عدد مساوي، و

وعمم؛ ألن النكرة تفید العموم، ) ًیلقي علیھ حائطا: (ھو الجدار یكون من اللبن، ویكون من الحجر، ویكون من األسمنت في زماننا، فھو قال
  .لكن التفصیل ھو ما ذكرناه

 
 ما یشترط إللحاق اإللقاء من شاھق بالقتل العمد

 
ھو المكان المرتفع، والمكان المرتفع في القدیم : الشاھق) من شاھق(یلقي المقتول، : أي) أو یلقیھ: (قولھ]. أو یلقیھ من شاھق: [قال رحمھ هللا

ًرة أن یكون المكان الذي حصل منھ الدفع والرمي عالیا لو ًقمم الجبال العالیة وأطرافھا أیضا، فال یشترط أن یصل إلى القمة، بل العب: مثل
سقط منھ اإلنسان لھلك، وفي حكم قمم الجبال أسطح المنازل، وفي زماننا أسطح العمائر، واألدوار العالیة، وأبراج الحدید، كما لو صعد بھ 

أن من سقط من ھذا االرتفاع فالغالب : جب الزھوق، أيأن یكون ارتفاعھ یو: ٍإلى برج عال فدفعھ، فكل ھذا یعتبر من الشواھق، لكن الشرط
ًفیھ أنھ یھلك، فإن كان مثلھ ال یقتل بأن كان قریبا ال یوجب الزھوق، وقد ینجو منھ اإلنسان غالبا، فیفصل فیھ بالنسبة للشخص فمن رمى : ً

ًطفال رضیعا من فوق سطح غرفة، فقد یموت الرضیع؛ ألن مثلھ ال یتحمل ھذه المسافة، ب خالف الرجل السوي لو ألقي من فوق غرفة ثالثة ً
ًأمتار قد ال یقتل وال یموت، ومن رمى شیخا كبیرا ضعیف البنیة حطمة، أو رمى مریضا بھ مرض وبھ آفة، ولكن ھذا المرض أقل شيء  ً ً

ا من دقة المصنف رحمھ وھذ) من شاھق: (یحصل معھ الزھوق والموت، فھذا یفصل فیھ إذا كان االرتفاع غیر شاھق، لكن المصنف قال
هللا؛ ألنھ راعى أغلب ما یحصل بھ الزھوق، ولكن ھذا ال یمنع في المسائل الخاصة واألحوال الخاصة أن یفصل فیھا كما ذكرنا، ومحل ذلك 

 بالدفع، كأن سواء ألقاه بالرمي، كأن یكتفھ ویربطھ ثم یأتي ویرمیھ من شاھق، أو یلقیھ) أو یلقیھ من شاھق: (وقولھ. ھو كتب المطوالت
ما یقع من : ًوأیضا في حكم الشواھق. یتركھ على غفلة ثم یدفعھ من شاھق؛ أو یلقیھ بالمغالبة، كأن یشتبكا ویتدافعا فیدفع المغلوب ویموت

أن یكون الطائرات، فلو أنھ ألقاه من طائرة وكانت على ارتفاع یقتل مثلھ، فحینئٍذ یعتبر قتل عمد، وھذه الصور كلھا الشرط فیھا تحقق 
أال یعلم الشخص الملقي أنھ سیلقى، كأن یأخذه على غرة، أو : الشرط الثاني. ًأن یكون االرتفاع مؤثرا: الشرط األول: ًإذا. ًاالرتفاع یقتل غالبا

إلى سطح العمارة ثم ً ورماه، أو كان یعلم ولكنھ ال یستطیع أن یدفع عن نفسھ، كمن ُحمل مكتفا -والعیاذ با-غافلھ بشيء ینظر إلیھ ثم دفعھ 
یشترط أال یعلم، أو أن : ًإذا. رمي، فإنھ یعلم أنھ سیرمى، لكنھ ال یملك أن یدفع عن نفسھ، فعلمھ وجھلھ على حد سواء، وال تأثیر لھ في الحكم

ًیكون عالما عاجزا عن الدفع وصرف البالء عنھ بالتردي من الشاھق أن یكون القتل والزھوق والموت حصل باالرتطام أو : الشرط الثالث. ً
أنھ أخذه وصعد بھ إلى سطح العمارة، سواء رماه من طرف العمارة، أو رماه : مسألة الحائل، وتفصیل ذلك: ال بشيء آخر، وھذه ما یسمونھا

ًمثلھ غالبا فال ًمن داخل العمارة مثل ما یقع في المناور، فلیس شرطا أن یرمیھ إلى الشارع من أي مكان، مادام أنھ یھوي بھ إلى مكان یقتل 
ًفإذا رماه من الموضع العالي وارتطم باألرض میتا، فقتل عمد؛ ألنھ تمحض زھوق الروح وخروج الروح باالرتطام على األرض، . إشكال
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 وھذه أو بفعل التردي مثل ما یقع على الجبال الشاھقة، فلو أنھ صعد بھ على جبل ثم غرر بھ ودفعھ، فإنھ یتردى ویتدحرج على نتوء الجبال،
ًتقتل؛ ألنھا قد تصیب مقتال فیقتل قبل أن یصل إلى األرض، فالقتل في تلك الصورتین حصل بالتردي، إما مآال حینما سقط على األرض  ً
وارتطم، وإما بالتردي نفسھ قبل أن یصل إلى مآل التردي، ففي تلك الصورتین قتل عمد؛ وذلك ألن الموت والزھوق وخروج الروح حصل 

وھذا سببھ المؤثر فیھ، أو حصل بالتردي واالصطدام بنتوء الجبل أو تعاریج الجبل، مثل ما یقع في الزوائد في العمائر ونحوھا، باالرتطام، 
  .إذا ھشمت أعضاءه وقتلتھ، فھذا ال إشكال فیھ أن الموت حصل بھذا التردي

 
 تعارض السببیة والمباشرة في القتل

 
أن یلقیھ من شاھق، وقبل أن یصل إلى األرض : ر، مثل ما ذكر األئمة والعلماء رحمھم هللالكن لو أن الموت والزھوق حصل بسبب آخ

یتعرضھ شخص بسیفھ فیقده نصفین، وھذا یقع في بعض األحیان، كأن یجعل السیف في خاصرتھ أو في موضع الوسط من الجسم، فینزل 
ون الموت والزھوق بالقد ال بالتردي وال باالرتطام، فحینئٍذ القاتل ھو قده بالسیف، إذا قطعھ فمات، فیك: الساقط على السیف فیقسم، فیقال

وھذه من الصور التي قدمت فیھا المباشرة على السببیة؛ ألن التردیة سببیة، والتعرض بالسالح ھو الذي . ِصاحب السیف ولیس المُردي
 ھو الذي أزھق الروح، وحینئٍذ یكون ھذا من تقدیم صحیح أنھ لو وصل إلى األرض لمات وھلك، ولكن ھذا االعتراض.. حصل بھ الموت

تقدیم  المباشرة على السببیة، وقد ذكرنا أنھ تارة تقدم السببیة على المباشرة، وتارة تقدم المباشرة على السببیة، وتارة یحكم باالثنین، ومن
ًنا لو أطلق علیھ نارا قبل أن یصل إلى األرض، وفي زمان. المباشرة على السببیة ھذه المسألة، فإن الذي باشر القتل ھو صاحب السیف

ًكشخصین أخذا شخصا یریدان قتلھ، وحرص كل منھما على قتلھ، فأما األول فدفعھ من فوق العمارة مثال، وأما الثاني فأطلق علیھ النار،  ٌ ً
فالقاتل ھو صاحب الطلق، وإن كان الذي فإن كان طلق النار قد أصابھ في مقتل الغالب أنھ یزھق الروح قبل الوصول إلى األرض، : فُینظر

ومن ھنا ینتبھ . أصابھ من الطلق في مكان ال یقتل، فالذي قتل ھو االرتطام باألرض، وھناك مسألة وھي مسألة الجرح؛ ألنھ جرحھ قبل موتھ
قبل أن تصل إلى األرض أطلق علیھا إلى ترابط الفقھ، فھذه المسألة في القتل مثلھا في الصید، كما لو أنھ رأى شاة ساقطة من فوق الجبل، و

النار، فإنھ إذا أصابھا في مقتل وقتلھا فیحل أكلھا، وإن أصابھا في غیر مقتل وارتطمت باألرض فإنھا متردیة، وهللا قد حرم المتردیة 
 الناري، فحینئٍذ یحكم بأن القتل فھذا راجع إلى استقرار النفس، فإذا كان استقرار النفس واقع مع حصول ھذا الطلق والعیار والنطیحة والمیتة،

والسببیة . وقع باالرتطام ال بالطلق، والعكس بالعكس، فإن كان في مقتل فإنھ یكون حینئٍذ القاتل ھو المباشر ولیس الذي ألقاه من الشاھق
ًي مسألة من حفر بئرا وجاء والمباشرة إذا اجتمعا تقدم المباشرة على السببیة، كما في مسألة القد بالسیف فیمن رمي من شاھق، وكما ف

إن : شخص ودحرج الغیر فیھ فمات، فإن الذي حفر متسبب، والذي دفع مباشر، فتقدم المباشرة على السببیة، ومن ھنا قالوا في القاعدة
م فیھا السببیة على ومن الصور التي تقد. المباشرة تسقط حكم السببیة، في مسألة بناء الجدار، وحفر البئر، ومسألة القد بالسیف في التردیة

نحن تعمدنا : ٍأن یشھد شھود بالزور على شخص أنھ زان محصن، فیرجم فیقتل، ثم یرجعون عن شھادتھم، ویقولون: المباشرة وھي العكس
فذ ال یتحمالن الشھود، والذي باشر القتل ھو القاضي بالحكم والمنفذ لحكم القاضي، فحینئٍذ القاضي والمن قتلھ، فحینئٍذ الذي تسبب في القتل ھم

ومن الصور التي . تعمدنا قتلھ؛ ألنھا سببیة، ولكنھا أقوى من المباشرة: مسئولیة مع أنھما باشرا القتل، لكن الذي ُیقتل ھم الشھود الذین قالوا
ًنا أقتلك، وھذا ھو إن لم تقتل فال: ًمثل أن یھدد شخص شخصا ویقول لھ: تجتمع فیھا السببیة مع المباشرة ویكون االثنان مسئوالن وقاتالن

َإن لم تقتل فالنا أقتلك، فقام المكره : اإلكراه، فحمل السالح علیھ وقال لھ ِ وقتل من طلب منھ قتلھ، فحینئٍذ یقتل اآلمر والمأمور، یقتل - المھَدد-ً ُ
أن یھَدد بشيء : ألنھ شرط اإلكراهاآلمر ألنھا سببیة مؤثرة موجبة للزھوق ومحصلة للزھوق، والمنفذ ألنھ فدى نفسھ بقتل أخیھ فلیس بمكره؛ 

 في مسألة قتل المكره، ففي ھذه الحالة اجتمعت السببیة والمباشرة، فوجب القصاص على المتسبب وعلى - إن شاء هللا- أكبر، كما سیأتینا 
أن یحصل الزھوق : شرط الثالثأال یمكن للشخص الفرار والنجاة، ال: أن یكون الشاھق یقتل مثلھ، الشرط الثاني: الشرط األول: ًإذا. المباشر

أن یموت بعد االرتطام مباشرة، فیكون موتھ بالتردي واالرتطام، : الشرط الرابع. باالرتطام باألرض ال بسبب عارض كما ذكرنا في السیف
 یوجب القصاص، ًفإن كان قد استنفذت مقاتلھ، وصار في عداد األموات فعاش قلیال ثم مات، فإنھ قتل عمد: فلو عاش بعد التردي فننظر

وبقاؤه بعد التردي وبعد االرتطام وجوده وعدمھ على حد سواء؛ ألنھ في حكم المیت، وأما إن بقي وعاش ثم بعد ذلك مات فننظر فإن كان 
ینسب : من جراح تنزف، وبسبب اعتالل الجسم حتى استنفذت مقاتلھ وھلك، فإنھ في حكم ما تقدم، وینسب ألقرب حادث، فھناك قاعدة تقول

ًلو أن شخصا رأى على ثیابھ المني وھو ال یتذكر متى احتلم، : ًففي العبادات مثال. ألقرب حادث، ولھا فروع كثیرة في العبادات والمعامالت
إلى آخر نومة نامھا، فیغتسل ویعید الصالة منھا، فلو نام بعد العصر، ونام بعد الفجر، ونام في اللیل، ووجد : فینسب إلى أقرب حادث، أي

مني في المغرب؛ فإنھ إذا نام بعد الظھر ینسب إلى نومة الظھر، فإذا نام بعد العصر ینسب إلى نومة العصر، المھم أنھ ینسب إلى أقرب ال
نومة نامھا، ویعید الصالة من آخر نومة نامھا، وھذا في العبادات، وفي الجنایات فھنا ینسب ألقرب حادث، فإذا استنفذت مقاتلھ ومات فأقرب 

شرع في القتل بالسببیة ) أو یلقیھ من شاھق: (ولما قال. ھو االرتطام، وحینئٍذ یحكم بأنھ مقتول قتل عمد، ویجب القصاص على قاتلھحادث 
: ًأن یجرحھ بما لھ مور، أو یضربھ بحجر كبیر ونحوه، أو یلقي علیھ حائطا، ھذه كلھا مباشرة، فلما قال: كما ذكرنا، والصور األولى وھي

قتل : وقتل السببیة یقوم على. ، شرع في القتل بالسببیة، وھذه الصورة یعتبرھا العلماء من صور اإللقاء في التھلكة)ن شاھقأو یلقیھ م(
وفیھا تفصیل، لكن قتل السببیة ھنا من صوره اإللقاء في المھلكة، واإللقاء  بالشرط، أو قتل بالعلة، أو قتل بالتغریر، وكلھا صور لقتل عمد،

اإللقاء من شاھق واإللقاء في نار تحرق ویھلك فیھا، واإللقاء في ماء یغرقھ، واإللقاء في زریبة أسد أو في جحر فیھ أسد، : شملفي المھلكة ی
أو فیھ حیة أو عقرب سامة قاتلة وال یستطیع الفرار، فھذه كلھا صور یصفھا العلماء باإللقاء في المھلكة، فشرع رحمة هللا بأن یلقیھ من 

  .شاھق
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أن تكون : النار معروفة، واإللقاء في النار یشترط فیھ) أو في نار: (قولھ]. أو في نار أو ماء یغرقھ وال یمكنھ التخلص منھما: [قال رحمھ هللا

والمتأججة والقویة، أو أن تقتل ببطء، وھي أشد ًالنار قاتلة أو یقتل مثلھا، وھي النار التي تزھق الروح غالبا، إما مباشرة مثل النار الشدیدة 
یشترط في النار أن : ًإذا. ، وتكون المدة التي استغرقھا بقاؤه في النار تحت ضغط القاتل ومحاصرتھ كافیة إلزھاق الروح- والعیاذ با- ًعذابا 

ًتكون قاتلة غالبا، وإذا لم یكن مثلھا قاتال غالبا بأن كانت ضعیفة نظرنا في المد ة التي مكثھا فیھا، وھذه أمور یعرفھا ما یسمى بالطب ًً
الشرعي، وعلم السموم في الطب ھو علم خاص یتخصص فیھ بعض األطباء في ھذه األشیاء القاتلة، فھم أھل الخبرة وھم الذین یرجع إلیھم 

ًھذا كلھ أمر لیس مرتجال، إنما .. واد المشتعلةالقاضي، ویرجع إلیھم للقول بأنھ ھل ھذه النار تزھق أو ال تزھق؟ درجة النار، طبیعتھا، الم
یشترط في النار أن یقتل مثلھا، فإن كان مثلھا ال یقتل نظرنا في المدة التي حبس : ًإذا. یكون بضوابط، والبد من الرجوع فیھ ألھل الخبرة

ًفیھا الشخص حتى قتلتھ النار، وأیضا نظرنا في الشخص نفسھ، فقد یكون طفال رضیعا ألقي  في نار صغیرة الغالب في مثلھا أن یقتل مثل ًً
- ھذا الطفل، فحینئٍذ ال نشترط أن تكون النار كبیرة على كل حال، إنما نشترط أن تكون النار مثلھا یقتل في غالب الناس، لكن ال یمنع ھذا 

ً معینة، وكذلك أیضا النار في  في صغار السن، وفي المرضى، وفي كبار السن ونحو ذلك ممن تكون لھم ظروف- كما ذكرنا في الحائط
أال یستطیع : الشرط الثاني. الصیف والشتاء تختلف، فنار الشتاء أضعف من نار الصیف، والقتل بنار الصیف لیس كالقتل بنار الشتاء

 من ذلك، فھذا ال یحكم ًالشخص الفرار أو االستغاثة أو الخروج من النار أو المدافعة، فإذا أمكنھ أن یدفع عن نفسھ أو یستغیث ولم یفعل شیئا
ًفیھ بالقصاص والقود عند جمھور العلماء رحمھم هللا، ومن أھل العلم من فصل تفصیال دقیقا وقال إن النار إذا كان الشخص یمكنھ أن : ً

غت بالنار فإن كان مثلھ فیھ دھشة وفیھ ضعف، وما یحسن التصرف في األمور، بحیث بو: ًیستغیث أو یتعاطى سببا فننظر في الشخص نفسھ
فأشكلت علیھ األمور ولم یستطع أن یتعاطى أسباب النجاة بسبب الدھش والمفاجأة، ففي ھذه الحالة یكون قتل عمد؛ ألن وجود القدرة على 
تعاطي األسباب زال تأثیره بنوعیة الشخص؛ ألن الشخص فیھ نوع من الضعف، مثلما یكون في بعض الناس من الغفلة، وبعض الناس فیھم 

دید بحیث أنھ إذا فوجئ بالشيء فال یحسن التصرف، فتجعلھ الصدمة ال یحسن النظر في الخروج والھرب، فبعضھم یفصل بھذا ذعر ش
أن من استطاع أن ینجو من النار ولم ینُج فإنھ یتحمل مسئولیة نفسھ، بغض النظر : التفصیل، لكن الذي جعل العلماء یجعلون القاعدة للغالب

أن یحصل الزھوق باالحتراق بالنار، أو ما ھو مستتبع لھا مثل دخان النار نفسھا، وانكتام نفسھ في : الشرط الثالث. هالتفصیل الذي ذكرو عن
النار التي وضعوه فیھا، فإذا حصل الزھوق بحرق النار، بأن كانت النار تشویھ، وقوة الشوي أجھز علیھ وقتلھ، أو كان الزھوق بفعل الدخان 

نت األعضاء التي احترقت لیست بتلك التي یزھق مثلھا، فالمھم أن الزھوق حصل بالحبس في النار واإللقاء فیھا، فإذا الذي كتم نفسھ، وإن كا
أن یموت في النار، أو یموت بعد خروجھ منھا مباشرة، بحیث : الشرط الرابع. كان القتل على ھذا الوجھ فھو قتل عمد موجب للقصاص

واإللقاء في . یث ینسب لسبب آخر في عالجھ ونحوه، فلیس بعمد في مذھب جمھور العلماء رحمھم هللاینسب لھا، فإن عاش وأمكن بقاؤه بح
اإللقاء في األفران، والحبس في الشقق والغرف إذا :  مثل-والعیاذ با-النار یستوي فیھ أن یكون بالطریقة القدیمة، أو بما یوجد في زماننا 

لجرائم بأن یسكب البنزین أو الحارق على الشقة وفیھا إنسان نائم، أو إنسان محبوس في غرفة، ثم اشتعلت فیھا النار، كما یقع في بعض ا
ًتشعل النار، فكل ھذه الصور داخلة، فال یشترط أن یلقیھ إلقاء كما ذكر المصنف؛ فإن ھذا فقط تأصیل تبني علیھ غیره، وافرض أنھ ما ألقاه، 

ًكأن یكون إنسان موجودا في داخل شقة، و جاء شخص وأشعل علیھ شقتھ وھو نائم، وقفل علیھ أبواب الشقة ولم یمكنھ الھرب، فكل ھذه ٌ
إذا أحرق بالنار فھل یكون القصاص بحرقھ بالنار : وھنا مسألة. ًالصور تعتبر من القتل بالنار والتحریق بالنار، وھذا من أشد ما یكون تعذیبا

نار أو تكون أضعف أو تكون أعلى؟ ھذا فیھ تفصیل عند العلماء سیأتي في مسألة استیفاء أم ال؟ وإذا حرق بالنار فھل ینظر لنفس درجة ال
  . تفصیل ھذه المسألة-إن شاء هللا-القصاص بالمماثلة، وظاھر النصوص أنھ یعاقب بمثل ما عاقب بھ، وسیأتي 

 
 شروط الحكم بأن اإلغراق قتل عمد

 
ًاء یغرق مثلھ غالبا، سواء كان بحرا أو نھرا أو سیال أو بركة أو مسبحا أو نحو ذلك، كأن كأن یلقي المقتول في م]. أو ماء یغرقھ: [وقولھ ً ً ًً ً

أدخلھ فوطأ رأسھ وغالبھ حتى ال یرفع رأسھ حتى مات، فال یشترط اإللقاء كما ذكرنا، إنما المھم أن یحصل زھوق الروح وخروجھا 
أن تكون المدة التي حبسھ فیھا في الماء كافیة لزھوق النفس وخروج : لشرط الثانيا. أال یمكنھ الفرار والنجاة: فالشرط األول. بالتغریق

أن یحصل الموت بالتغریق، بحیث لو أنھ خرج فإنھ ینظر، ففي بعض األحیان یخرج وقد امتألت أحشاؤه بالماء ثم : الشرط الثالث. الروح
إنھ إذا خرج وعلمنا أنھ لم یقتل بالغرق : لكن من أھل العلم من قال. دث ینسب ألقرب حا-كما ذكرنا-یستنفذ ویھلك، وھذا عند بعض العلماء 

كما سیأتینا إن شاء - فلیس بعمد وال قود فیھ؛ ألنھ من المعلوم في مسألة الغرق أنھا راجعة إلى النفس مثل الخنق، والصحیح في مسألة الخنق 
تتبعت األمراض أو األثر، استتبع أثر الجنایة حتى أجھز على الروح، فھو  أنھ لو بقي بعد الخنق مدة ومرض فیھا بفعل ما فعل بھ، واس- هللا

قتل عمد، وھذا القول ھو الصحیح في ھذه المسألة، أنھ حتى ولو خرج وأخرج من البحر، أو أخرج من النھر، أو أخرج من البركة التي 
بأنھ قتل عمد، ویوجب القصاص، ویشترط أال یتمكن من الفرار غرق فیھا، واستنزفھ اإلعیاء والجھد حتى مات بفعل ھذا التغریق؛ فإنھ یحكم 

ّفإن كان الماء الذي ألقاه فیھ یعیي السباح، : ُثم فصل العلماء إذا كان یمكنھ السباحة، فإذا ألقاه في ماء وأمكنھ أن یسبح نظر. كما ذكرنا والدفع
ُأبا قالبة رحمھ هللا التابعي الجلیل طلب للقضاء، فامتنع من ورعھ، كأن یلقیھ في بحر فإلى متى یسبح؟ فال شك أنھ سیھلك، ومما یذكر أن 

ًأرأیتم سباحا ألقي في بحر لجي إلى متى؟ : أنت العالم واإلمام وتمتنع من القضاء، وعندك العلم بالسنة الفقھ؟ فقال: وھذا من مواقفھ، فقیل لھ
 أن اإللقاء في البحر والمكان الواسع الكبیر، أو اإللقاء في السیل القوي في فال شك. ًأنھ سیسبح ویسبح وأخیرا سوف تعییھ السباحة فیھلك: أي

ًحال تضعف فیھ المغالبة والسباحة، فإنھ یضعف فیھا تأثیر السباحة، وال یؤثر في الحكم كون الشخص قادرا على السباحة، ولو كان سباحا  ً
ًومنعھ من السباحة مثل أن یلقیھ مكتفا، فإذا ألقاه مكتفا في  في بركة، وھي فاضیة لیس فیھا ماء ثم سلط - والعیاذ با- بحر أو نھر، أو ألقاه ً

ًالماء علیھا، فإنھ ولو كان سباحا فكونھ مكتوفا فإنھ سیغرق ال محالة ًألقاه في الیم مكتوفا وقال لھ إیاك إیاك أن تبتل بالماء فإذا غرقھ سواء . ً
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ًأو ألقاه مطلقا في مكان ال یستطیع فیھ أن ینجو، أو ألقاه في بركة ثم فتح الماء علیھ، أو وضعھ ًألقاه كما ذكر المصنف، كأن ألقاه مربوطا، 
وفي حكم .  یعتبر من قتل العمد- والعیاذ با-في موضع وسلط الماء علیھ، فإن ھذا كلھ من التغریق، ویوجب القصاص والقود، والقتل بھ 

 اعتدى على سفینة فثقبھا أو ضربھا بآلة أو طلق ناري حتى غرقت في بحر أو في نھر، فھذا قتل ًالتغریق ما یجري مثال في الجرائم، فلو أنھ
ٍعمد، فال یشترط أن یلقیھ، فقد یكون على مركب فیصیبھ بشيء ویغرق المركب، أو یصدم مركبھ حتى ینقلب، ففي ھذه الحالة یكون 

ھاق بحیث تكون السببیة موجبة للحكم بالعمدیة كما ذكرنا، فال یشترط أن یلقیھ كاإللقاء؛ ألن المھم أن یزھق الروح بفعل مؤثر في ھذا اإلز
كما ذكرنا، إنما العبرة بحصول الزھوق عن طریق التغریق، سواء باشره كما لو جاء بھ فوضعھ في حوض ثم طأطأ رأسھ حتى خرجت 

ویشترط . ذه كلھا تعتبر من صور العمدیة الموجبة للقصاص والقودًروحھ، أو ألقاه مكتوفا، أو ألقاه في مكان واسع ال یمكنھ أن یسبح فیھ، فھ
الضمیر عائد ) وال یمكنھ) :قولھ]. وال یمكنھ التخلص منھما: [قال رحمھ هللا.  بالتغریق كالحال في القتل بالنار-كما ذكرنا- أن یكون الزھوق 
ن التخلص بنفسھ أو بمعین بعد هللا عز وجل یستغیث بھ، فإذا لیس في إمكانھ وقدرتھ التخلص، ویستوي في ذلك أن یكو: إلى المقتول، أي

  .أمكنھ أن یصرخ، أو أمكنھ أن یتصل أو یستغیث بأحد بعد هللا عز وجل ولم یفعل ذلك تحمل مسئولیة نفسھ
 

 شروط الحكم بأن القتل بالخنق قتل عمد
 

الخنق بآلة، : الخنق المباشر، والصورة الثانیة: الصورة األول: نحبس النفس، والخنق یأتي على صورتی: الخنق]. أو یخنقھ: [قال رحمھ هللا
والخنق باآللة یشمل الخنق بالحبل، والخنق بالسلك، وبالنایلو، مثل اللیات ونحوھا، فھذا كلھ یعتبر من صور القتل العمد، إذا خنقھ ومنع 

ً بھا أن تكون مانعة للنسم، مثل الحبل القوي، فلو ربط على عنقھ حبال فیشترط في اآللة التي یخنقھ: ونبدأ باآللة. النفس عنھ بآلة أو بدون آلة
ٍقویا وشده، سواء شده بنفسھ أو شده إلى عال كما ذكر العلماء، مثلما یحصل في الشنق  ، فإذا ربطھ في شيء ثم شده حتى حبس -والعیاذ با-ً

ًومن ذلك أیضا لو وضع علیھ وسادة، كأن یكون نائما، . ً قویا-ناكما قل-نفسھ فمات؛ فقتل عمد موجب للقصاص، ویشترط أن یكون الحبل  ً
فدخل علیھ ووضع الوسادة علیھ فمنع نسمھ حتى مات، فھذا قتل عمد، وقد حدث ھذا في قصة أم ورقة الشھیدة رضي هللا عنھا وأرضاھا 

وسلم، وكن مع رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم في وھي صحابیة جلیلة، وقد كانت من النساء الالتي جاھدن مع رسول هللا صلى هللا علیھ 
، فمكثت رضي هللا )ِأنت شھیدة: (، وفي روایة)ِستأتیك الشھادة: (غزواتھ، فجاءت تسألھ أن تكون معھ في الغزو حتى تنال الشھادة، فقال لھا

: جلسا علیھا حتى فارقت الحیاة، فكان یقال لھاعنھا وأرضاھا إلى زمان عثمان ، وكان عندھا عبدان، فتركاھا حتى إذا نامت أخذا القطیفة و
فھذا . شھیدة، وھي حیة، فتحققت فیھا معجزة رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم، فتوفیت رضي هللا عنھا شھیدة، ولكنھ نوع من أنواع الشھادة

ة، مثل رش المواد السامة التي تمنع النسم الخنق بالمخدات والوسائد، واآلالت الكاتمة، وفي زماننا یستوي أن یكون الخنق بالمواد المؤثر
فالخنق باآللة إذا كان باللي . وتقتل، أو وضع اآلالت المخدرة بكمیة قاتلة على المندیل ونحوه وخنق الشخص بھ، فكل ھذا من صور الخنق

منع النسم منھ فیشترط أال یستطیع أن یدفع أو كان بالحبل، یشترط أن تكون قاتلة، وھكذا لو أخذ المندیل فھو قاتل إذا حبس النسم، فإذا خنقھ و
ًوكذلك أیضا یشترط أن یكون الزھوق . عن نفسھ، كما ذكرنا فیما تقدم في السببیة، فإذا أمكنھ الدفع والمنع عن نفسھ ولم یدفع فال قصاص

ً جدا حتى مات، علمنا أنھ مات بفعل ًفإن كان قد استنفذت مقاتلھ، وأصبح نبضھ ضعیفا: بالخنق، فلو أنھ خنقھ ومات بعد الخنق بوقت نظرنا
تأثیر اآللة الخانقة، وأال یستطیع الدفع، وأن یحصل الموت بالخنق ال بسبب : البد من تحقق ھذه الشروط: ًإذا. الخنق، وحینئٍذ یجب القصاص

ألسالك إذا شدت جرحت، وقد والخنق بالسلك فیھ بعض التفصیل من جھة أن السلك في بعض األحیان یوحي بقطع الرقبة، فإن بعض ا. آخر
طویلة؛ ألن  ًلو أنھ شد شدا ال یحبس كل النسم بل یبقي بعض النسم، فسیبقى المیت فترة: ًیكون الموت بسبب النزیف ال بسبب الشد، فمثال

إنھ وقع، : ق، لما قلناإن الموت لم یحصل بالخن: النسم موجود، لكن النزیف یكون سبب وفاتھ، فالنزیف مستتبع لحكم الخنق، وحینئٍذ ال نقول
أن الخنق من قتل السببیة ویوجب : فالشاھد. لكنھ أشبھ فیھ أن یكون بالجرح ال بالخنق، وفائدة الخالف تظھر في مسألة االقتصاص بالمثل

  .القصاص
 

 األسئلة
 

 حكم قتل المریض المیئوس منھ بطلب منھ من قبل الطبیب ونحوه
 

ة وطلب من الطبیب أن یقتلھ، فھل یجوز طلب ذلك؟ وھل یلحق الطبیب شيء من التبعیة إن فعل ما إذا كانت حیاة المریض میئوس: السؤال
، والصالة والسالم على خیر، خلق هللا وعلى آلھ وصحبھ ومن وااله: طلب منھ؟ الجواب فھذه مسألة خطیرة : أما بعد. باسم هللا، الحمد 

 من غرائب ھذا الزمان أن الحرام في ھذا الزمان ال یسمى باسمھ؛ بل - والعیاذ با- لك مسألة قتل الرحمة، ولذ: ًجدا، وھي التي یسمونھا
ْوزین لُھم الشْیطاُن أْعمالُھم : یصدق علیھ قول هللا َُ َّ ََ َ ََ َ َّ قتل : ، وھذا من تزیین الشیطان لعصاة بني آدم، فھناك قتل یقولون عنھ]38:العنكبوت[َ

َوإذا قیل لُھم ال تفسدوا في األْرض قالوا إنما نْحُن ُمْصلُحون : علیھم قول هللالرحمة، ویسمونھ بھذا االسم، وصدق  َ ِ َ َِ ِ ِ َِ ََّ َِ ُِ َ ُ ْ ُ ْ وھذا القتل ]. 11:البقرة[َ
لماذا یتعذب؟ یعطى إبرة تقضي علیھ فیرتاح من عذاب المرض، : ًالذي یسمونھ بقتل الرحمة یكون المریض میئوسا من عالجھ، فیقولون

 في مسألة القتل بالسم، فحقن المواد السامة في جسم اإلنسان التي -إن شاء هللا-، وھذا الشك أنھ اعتداء وقتل عمد، وسیأتینا ومن آالم المرض
اقتلني، فلھ : اقتلني، فإذا قال لغیره: ًیقتل مثلھا یعتبر قتل عمد، والطبیب إذا فعل ذلك فإنھ یعتبر قاتال، وللعلماء كالم في مسألة من قال لغیره

إن لم تقتلني سأقتلك، ففي ھذه الحالة ال قصاص وال دیة على القاتل؛ ألنھ في ھذه : أن یكرھھ على قتلھ، فیقول لھ: الصورة األولى: ورتانص
ًالحالة ھدده، ولھ الحق أن یدفع عن نفسھ، ولم یستبح نفسا محرمة، وسقط القصاص لوجود اإلذن بالقتل، وسقطت الدیة ألنھ مستتبع لحكم 

إنما : ھذا القتل ال یجوز، وقد قالوا: وعلى كل حال. إذا طلب من الغیر أن یقتلھ: ، كما سیأتینا إن شاء هللا في باب الدیات، في مسألةالقصاص
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ً أنھم نظروا في األشخاص المتخلفین عقلیا، ووجدوا أنھم -والعیاذ با-ذلك ألجل أن الشخص یتعذب باآلالم، بل توسع األمر إلى درجة 
ى أھلیھم وعبء على ذویھم، فیحقنونھم بمواد تقضي علیھم، وھذا الشك أنھ من االعتداء على حدود هللا عز وجل، واإلنسان وصفھ عبء عل

ًإنُھ كان ظلوما جُھوال : هللا عز وجل وقال َ ًَ ُ َ َ َّ ، وھناك قاعدة یضعھا طالب العلم بل یضعھا كل مسلم نصب عینیھ، وھي أن الطب ]72:األحزاب[ِ
عالج األسقام ومداواة الجروح ونحو ذلك، وھو إصالح : الجانب األول: ًن إن خرج عنھما فلیس بطب، وال تأذن لھ الشریعة أبدالھ جانبا

بذل األسباب التي تحول بین اإلنسان وبین الوقوع في المرض والسقم، وھو الذي یسمى بالطب الوقائي، : الجانب الثاني. الفاسد في الجسد
الطب الوقائي، فإن فعل الطبیب أي فعل في اآلدمي خارج عن العالج، أو خارج عن الوقایة؛ : العالجي، والثاني یسمىالطب : فاألول یسمى

إن ھذا مریض یتألم ویحصل لھ كذا وكذا، فنقول : فإذا قال. فھذا لیس بطب، وقد خرج عن رسالة الطب، وخرج عن اإلذن الشرعي بالطب
تداوي بذلت ما في وسعك، وإذا لم یمكنك أن تداوي فال تدخلن بین المخلوق والخالق، فإن ھذا لیس أنت طبیب تداوي، فإن أمكنك أن : لھ

: إلیك، ولست أنت الذي ترحم، ولیس بیدك الرحمة، إنما ھي بید هللا سبحانھ وتعالى الذي وسعت رحمتھ كل شيء، وال تكن كمن قال هللا فیھم
ْقْل أتعلُمون هللا بدینكم  ُ ُ ُِ ِ ِ َ َّ َ َِّ ارحم بشيء تملكھ، وشيء ال تملكھ لیس . ، فلست أنت الذي تعلم هللا من ھو الذي ُیرحم والذي ال ُیرحم]16:الحجرات[َ

من صنعك، وقد تكون ھناك درجات من درجات العلى في الجنة جعلھا هللا لولي من أولیائھ بعذابھ في المرض والسقم، وقد یجعل هللا عز 
 یتلذذ بھ بھذا السقم والمرض، وقد كان بعض الصحابة رضوان هللا علیھم، وبعض السلف لما مرض في وجل في قرارة قلبھ من الیقین ما

فلست أنت الذي . ، وھذه ھي منزلة الرضا عن هللا عز وجل)اطعني فوعزتك وجاللك إني ألتلذذ بما یصیبني منك: (الطاعون كان یقول
ان فیھا، ولیست من رسالة الطبیب، فإن حدود الطبیب محصورة، وهللا عز وجل تتدخل بین المخلوق والخالق، فھذه أشیاء ال دخل لإلنس

ًبعزتھ وجاللھ وقدرتھ وعظمتھ وكمالھ جعل كل شيء لغیره محدودا قاصرا، فمھما بلغ من القوة ومھما بلغ من المنزلة في العلم واإلدراك  ً
َّلھ، مھانا أمام كرامة هللا، یقف مكتوف الیدین أمام هللا الذي علمھ، وعندھا ًلألشیاء، فإنھ یقف عند حد معین، لیقف ذلیال أمام عزة هللا جل جال ً

َوما أوتیتم من : یعلم علم الیقین أنھ ال حول لھ وال قوة، ولذلك مھما تقدم الطب فسیصل إلى درجة لن یستطیع أن یتقدم عندھا؛ ألن هللا قال َ َِ ِْ ُ ُ
ًالعلم إال قلیال  ِ َِ َّ ِ ِ ْ إن ھذا ال عالج لھ عندنا، لكي یعلم كل أحد أن هللا سبحانھ وتعالى وحده الذي یشفي من المرض، : قولون، وسی]85:اإلسراء[ْ

ھنا تظھر عظمة هللا عز وجل، فیعیش المریض یئن ویتألم في ). الشافي ال شفاء إال شفاؤك واشف أنت: (كما قال صلى هللا علیھ وسلم
 إلى المستشفى فیعلم أن الطبیب ال یملك لھ مثقال خردلة وال أقل من ذلك من دون هللا المستشفى، واألطباء واقفون، حتى یدخل كل شخص

وھذه أشیاء ما كان یعرفھا المسلمون، فما كان المسلمون كلما مرض . عز وجل، فھذا كلھ فیھ أسرار وحكم، ولكن الذین كفروا ال یعقلون
ً، ولكن بحكم االتصال بالكفار وسھولة المعرفة كما یقولون، أصبح شیئا مألوفا، ًمریض حقنوه بحقنة وقضوا علیھ، ما كانوا یفعلون ھذا أبدا ً

ھذا المریض جالس عند أھلھ سنة أو : وإال فالمسلمون یعرفون الرضا، والتسلیم بقضاء هللا وقدره، ویعیش المریض ویأتي شخص ویقول لك
ًن قلب كان فاسدا، وكم قومت من شخص كان معوجا، وكم سددت من وما یدریك أن ھذه السنة والسنتین كم أصلحت م.. سنتین وقد عذبھم ً

ًشخص كان تائھا بعیدا عن هللا سبحانھ وتعالى، فقد یعیش مریض في البیت ویئن ویتألم فإذا بالشاب السوي القوي یتذكر أنھ إذا شاب وھرم  ً
من الناس ال یعقلھا وال یعلمھا، وأشیاء ال یتدخل فیھا فھناك حكم وأسرار كثیر . سیئول إلى ھذا المآل، فیخاف من معصیة هللا عز وجل

اإلنسان، أما الطب فلھ حدوده إذا رأى مفسدة أن یزیلھا، أما حكم ومصالح ذلك المرض فال یعلمھا إال هللا عز وجل، وهللا أرحم بخلقھ من 
).  أرحم بعباده من ھذه بولدھا: ال یا رسول هللا، قال: أترون ھذه طارحة ولدھا في النار؟ قالوا: (خلقھ بأنفسھم، قال صلى هللا علیھ وسلم

ًأن ھناك حدودا ینبغي الوقوف عندھا، وإذا خرج الطب عن ھذه األمانة والمسئولیة من مداواة األجساد، ووضع األسباب، : المقصود
 ینبغي لطالب العلم أن یزن الطب بھذا المیزان، والحیلولة بین األجساد واألسقام بقدرة هللا عز وجل؛ فإنھ لیس بطب، وإنما ھو العبث، ولذلك

علمھ من علمھ وجھلھ من : (، وقال في الحدیث اآلخر)تداووا عباد هللا، فإن هللا ما أنزل من داء إال وأنزل لھ دواء: (قال صلى هللا علیھ وسلم
ًمرضھ میئوسا منھ، ولو كان قد استنفذت مقاتلھ، ال یجوز ھذا األمر، وھو حقن المریض بما یؤدي إلى موتھ، ولو كان : فنحن نقول). جھلھ

فیسلم األمر  سبحانھ وتعالى، فال یجوز للطبیب وال یجوز ألولیاء المریض وال للمریض أن یأذن بھذا األمر الذي ال یحلھ هللا وال رسولھ، 
  .وهللا تعالى أعلم

 
 ًحكم من أرسل غالما لمنفعة فلدغتھ حیة فمات

 
ًجل ولدا صغیرا یشتري شیئا، وفي الطریق نھشتھ حیة فمات، فماذا یترتب على ھذا الرجل من األحكام، أثابكم هللا؟ إذا أرسل ر: السؤال ً ً
فإذا كان الموضع الذي أرسلھ إلیھ فیھ حیات وفیھ ھوام، فال شك أنھ غرر بھ، وتكون سببیة قویة مفضیة للھالك، : ھذا فیھ تفصیل: الجواب

ًوبناء . ًوجد فیھ الحیات، فھذا صادف قدرا وسببیة ضعیفة، والمباشرة ھي القاتلة، ومن أھل العلم من قوى السببیةوأما إذا كان الموضع ال ت
ًتعمدت، ففي الصورة األولى حینما كان الموضع فیھ حیات، فعند العلماء تفصیل في مسألة الحیة، إذا أرسل شخصا إلى : على ذلك فإن قال

سبع قاتل، والحیة والعقرب یشترط أن تكون سامة، یقتل سمھا، فإذا أرسلھ إلى ھذا الموضع فینظر في موضع فیھ حیة أو عقرب سام أو 
-لكن بعض العلماء . فإذا كان الموضع یمكنھ فیھ الفرار، فھذا ال قصاص فیھ وال قود في مذھب طائفة، كما یختاره أئمة الشافعیة: الموضع

 األحیان إذا كان مثل الصبي ھذا یندھش وال یحسن النظر لنفسھ، فمسألة التفصیل في قتل  یفصلون، ففي بعض- كما ھو في مذھب الحنابلة
إن القتل بھا لیس بقتل عمد، كما لو : إن الحیة تفر من اآلدمي، فبعض العلماء یقول: الحیة بین أن یكون الموضع یمكن فیھ الفرار، یقولون

 بقتل عمد؛ ألن الحیة تفر من اآلدمي، وإذا رآھا فر منھا، وإذا فر منھا تشجعت، حتى لو قتلتھ فلیس: جمع بینھ وبین حیة في مكان، فقالوا
ًإن السبع یتشجع حینما یرى الشخص یفر، ولذلك إذا ثبت ووقف فإنھ ال یصاب بأذى، وأما إذا كان الفرار ممكنا فال إشكال، : إنھم یقولون

 األرض أرض طین ووحل، فالفرار ال یفید، فاألفضل أنھ یقف، وھو سیقع سیقع، ًلكن المشكلة أنھ في بعض األحیان یكون عاجزا، كأن تكون
قصدت : إذا قال في ھذه المسألة إذا كان قد غرر بالطفل فھذا قتل تغریر، وقتل التغریر: وعلى كل حال. ًفاألفضل أن یكون مقبال غیر مدبر

من اإلھمال، وبعض العلماء یوجب فیھ الدیة؛ ألنھ عرضھ إلى القتل بسببیة ًما علمت أنھ یقتل، فإنھ یكون نوعا : قتلھ، فھذا شيء، وإذا قال
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  .قویة التأثیر في زھوق الروح، وهللا تعالى أعلم
 

 حكم من سقط من علو على سیارة واقفة فمات
 

ًرجل كان واقفا بسیارتھ في أحد الشوارع، فسقط رجل على سیارتھ فمات، فھل یكون صاحب السیارة سببا: السؤال  في القتل، وتكون علیھ ً
، والصالة والسالم على رسول هللا، وعلى آلھ وصحبھ ومن وااله: الدیة، أثابكم هللا؟ الجواب ًفھذه المسائل أصال : أما بعد. باسم هللا، الحمد 

 شخص، فإنھ یجب ٍمردھا إلى القضاء، لكن طالب العلم ینبغي أن یعلم حكم ھذه المسائل، فإذا سقط شخص من مكان عال على سیارة
أن االرتطام وقع على السیارة، ومن دقة الشریعة أن أي شيء تملكھ فلك غنمھ وعلیك : الضمان على صاحب السیارة، والسبب في ھذا

لو أن السیارة : وفي ھذه المسألة. ًغرمھ، فإن ھذا الشيء لو أصبحت قیمتھ ملیونا فإن ربحھ لك، ولو تسبب في ضرر أحد فأنت المسئول عنھ
حركت عن موضعھا لكان القتل بسبب االرتطام على األرض، ویحتمل أنھ یرتطم على األرض وال یموت، ولكنھ ارتطم بسیارتھ فمات، 
ًفجمیع ما یحصل للسیارة ویكون من السیارة غنما وغرما فأنت المتحمل لھ، فكما أنك تأخذ غنمھا فعلیك غرمھا، ولذلك المعمول بھ والذي  ً

ایخنا، وینقل ھذا عن سماحة الشیخ محمد بن إبراھیم رحمة هللا علیھ، أنھ یعتبر قتل خطأ، ویجب علیھ ضمانھ، فتجب علیھ العمل عند مش
 في مسألة -إن شاء هللا-لكن ھناك تفصیل في مسألة إذا دفعھ شخص؟ فإن ھذه فیھا تفصیل قد نتعرض لھ . الدیة على صاحب السیارة
  .االشتراك، وهللا تعالى أعلم

 
 الة الوتر بین األذان واإلقامة لصالة الفجرحكم ص

 
ھل یجوز لإلنسان إذا أذن المؤذن ولم یصل الوتر، فھل یجوز لھ أن یصلیھا بعد فراغ المؤذن من األذان في صالة الفجر، أثابكم : السؤال

إن : (، وقال صلى هللا علیھ وسلم) أن تصبحواأوتروا قبل: (الوتر ینتھي وقتھ بأذان الفجر؛ ألن النبي صلى هللا علیھ وسلم قال: هللا؟ الجواب
، فھذه النصوص تدل على أن الوتر )هللا أمدكم بصالة ھي خیر لكم من حمر النعم وھي الوتر، وجعلھا لكم ما بین صالة العشاء والفجر

 مثنى، فإذا خشي أحدكم الفجر صالة اللیل مثنى: (ینتھي بطلوع الفجر، ولذلك قال صلى هللا علیھ وسلم في الصحیحین من حدیث ابن عمر 
، فإذا أذن المؤذن فجمھور العلماء على أنھ قد انتھى وقت الوتر وال قضاء بین األذان واإلقامة، ویكون القضاء بعد طلوع )فلیوتر بواحدة

 ما بین طلوع الشمس إلى حزبھ من اللیل فقرأه من فاتھ: (الشمس وارتفاعھا قید رمح إلى زوال الشمس؛ ألن النبي صلى هللا علیھ وسلم قال
لكن لو أنك ركعت ورفعت رأسك من الركوع ثم أذن المؤذن، فقد تم لك الوتر، فتستمر في الدعاء، ) . زوالھا كتب لھ كأنما قرأه من ساعتھ

 وقبل أن تكبر وال بأس أن تدعو بین األذان واإلقامة، وھو وقت إجابة، وال بأس لو طولت في الدعاء، أما إذا أذن المؤذن قبل أن تركع
ًتكبیرة الركوع وتنتھي منھا، فقد انتھى وقت الوتر، فتقلبھا شفعا وتتمھا شفعا، وهللا تعالى أعلم ً.  

 
 نصیحة لمن ابتلي بالوسوسة

 
ًما أنا شخص مبتلى بالوسوسة وال أنام اللیل أفكر في الموت، وأصبحت حیاتي كلھا ھم، وأصبحت أنظر للحیاة نظرة یائس منھا، عل: السؤال

ّأن ھذا الداء لم یكن في إال أنھ أصابني منذ شھرین، وقد بلغ بي البالء ما ال أستطیع وصفھ، وأرغب في توجیھ منكم عل كلماتكم تكون لي  ّ
أسأل هللا العظیم رب العرش الكریم أن یفرج ھمك، : ًبلسما، وأرجو منكم الدعاء لي، وجزاكم هللا عني وعن المسلمین خیر الجزاء؟ الجواب

الشكوى إلى هللا الذي ھو منتھى كل شكوى، وسامع كل ! أخي في هللا. وأن یكشف غمك، وأن یشفیك، وأن یعافیك، وأن یعافي كل مسلم
نجوى، وكاشف كل ضر وبلوى، سبحانھ ال إلھ إال ھو، وھذا البالء قد یكون بسبب ذنب، فتفقد نفسك في حقوق الوالدین والرحم، وحقوق 

فیحذر من ھذا،  ًء والصالحین والدعاة، فقد تكون آذیت أحدا منھم؛ ألن اإلنسان قد یبتلى بالبالیا العظیمة بسبب الذنوبالمسلمین خاصة العلما
ولذلك یحذر طالب العلم من التعرض ألولیاء هللا، وكذلك قد یجعل هللا لك ھذا البالء لحكمة یریدھا هللا عز وجل، كي یرفع بھ درجتك ویعظم 

فأول شيء كثرة الدعاء، وإذا جئت تدعو هللا عز وجل فاستشعر في قلبك عظمة هللا : أما العالج. ظن با عز وجلبھ أجرك، فأحسن ال
سبحانھ وتعالى، خاصة في رحمتھ، وأنھ أرحم بك من والدیك، ثم تأمل لو أن والدك ووالدتك اللذین ھما أرحم الناس بك، لو نظرا إلى حالك 

ا بشفائك، وما بالك با عز وجل الذي ھو أرحم بك من والدیك، فإذا شعرت ھذا الشعور اعتمدت على هللا، وبیدھما بعد هللا شفاؤك لتقدم
. ، وھو سبحانھ غایة في الكرم واإلحسان والبر)إن هللا طیب: (وارتاح قلبك؛ ألنھ لیس عند هللا إال كل خیر، ولذلك قال صلى هللا علیھ وسلم

 عنك ھذه الوساوس، فیضعف سلطان الشیطان على قلبك، ولذلك كان بعض مشایخنا رحمة هللا علیھم إذا فتقوي صلتك با عز وجل؛ لتدفع
إلیھ الموسوس والمھموم یوصیھ بكثرة التفكر في عظمة هللا؛ ألن ذكر هللا عز وجل یضعف سلطان الشیطان على القلب، فإذا تفكر في  اشتكى

 یذكر من ذكره، وحینئٍذ یضعف سلطان الشیطان على القلب؛ ألنھ ال یمكن أن یتسلط على قلب عظمة هللا وملكوت هللا عز وجل ذكر هللا، وهللا
، فأوصیك أن تأخذ بھذا الشعور رحمة هللا عز وجل بعباده، وال تظن بربك إال كل خیر، واسأل هللا : معمور بتوحید هللا واإلیمان با

ًالء وأن یبقى فيِّ والخیر أن أصبر، فأفرغ علي صبرا یرضیك عني، فإذا بلغت ھذا المبلغ اللھم إن كان لي الخیر في ھذا الب: المسألتین، فقل َّ
ًفلو عاش اإلنسان في ھذه الدنیا وقد فرشت لھ األرض ذھبا عن یمینھ وشمالھ، . نعمت عینك وقرت وجعل هللا العاقبة لك، واألمور بعواقبھا

فیھا إن لم تحسن العاقبة، فھذا فرعون الطاغیة كان في نعمة ورغد من العیش ال یعلمھ ومن أمامھ ومن خلفھ، ومن فوقھ ومن تحتھ فال خیر 
ٍكم تركوا مْن جناٍت وُعُیون :تعالى إال هللا، كما قال َ َ ََّ ِ ُ َ ٍوكنوز ومقام كریم ].. 25:الدخان[َْ ٍِ َ َ َ َ ٍَ ُ َونْعمٍة كانوا فیھا فاكھین ] 58:الشعراء[ُ َ َ َِ ِ َِ َ ، ]27:الدخان[َُ

َفأخذهُ هللا نكال اآلخرة واألولى : ظیم والتكثیر، فقد كانوا بھذه الحالة، ولكن كانت غایتھا أن أخذه هللا أخذ عزیز مقتدر، قال تعالىللتع) كم(و ُ َ َ َِ ِ َ َ َ َُ َّ َ َ
ًفأخذناهُ أخذا وبیال ].. 25:النازعات[ ِ َ ً ْ َ ْ ََ َ ًفماذا نفعھ ذلك كلھ؟ إذا◌]16:المزمل[َ ما لم تحسن العاقبة، وكم من ضیق الدنیا وسعتھا ال عبرة بھ : َ
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شخص یعیش في ھم وغم وكرب ال یعلمھ إلى هللا سبحانھ وتعالى، فإن سلم من العناء في نفسھ جاءتھ بنتھ تشتكي، وجاءتھ زوجتھ تشتكي، 
أو أعظم بالء وجاءتھ أختھ تشتكي، وجاءه أخوه یشتكي، وجاءتھ الدنیا من كل حدب وصوب، فال یسلم من ھم حتى یقع فیما ھو أكبر منھ، 

ًمنھ، ولكن ما ھي العاقبة؟ إذا كانت ھذه الھموم تجر العبد إلى ربھ جرا، وتستوجب الرحمات وسحائب المغفرات، وتكفر الذنوب 
ِإن شئت دعوت لك، وإن شئت صبرت : (قال علیھ الصالة والسالم لتلك المرأة ! والخطیئات، فیا لھ من مقام، ینعم بھ عیشھ ویرغد بھ حالھ ِ ِ

ًوھذه ھي العاقبة، فال تفكر فیما فیك، بل فكر في العاقبة، وفكر أن لك ربا، وأنھ ھو الذي ابتالك، وأنھ ) أصبر یا رسول هللا: ِك الجنة، قالتول
أذن هللا لھ ھو الذي أنزل الداء ومنھ الشفاء والدواء سبحانھ ال إلھ إال ھو، فاستسلم، وما من عبد ینزل بھ البالء فیسلم  ویستسلم  إال ت

ِفلما أْسلما وتلُھ للجبین : ولذلك قال هللا عز وجل. بالفرج ِ َ َ َْ ِ ََّّ َ ََ ، وناَدْیناهُ أْن یا إْبراھیم : أي] 103:الصافات[ََ ُاستسلم  ِ َ َ َِ َ َ َقد صدقت الرْؤیا * َ َُّ َ َّْ ْ َ
دنیا، ومع ذلك قتل من؟ من یحبھ ویھواه وفلذة ، فجاء الفرج من هللا عز وجل، وھي لحظة قتل وموت وفراق لھذه ال]105- 104:الصافات[

ًھنا جاء الفرج من هللا؛ ألن إبراھیم استسلم  استسالما كامال، ولذلك مدحھ هللا في الموحدین : كبده، وحینما أسلم واستسلم  قال العلماء ً
 إلى یوم الدین، باإلخالص والیقین والشعور المخلصین الموقنین، وجعل لھ لسان صدق في اآلخرین، صلوات هللا وسالمھ وبركاتھ علیھ

ِإن شئت صبرت ولك : (فالعبرة بالعواقب، واإلنسان إذا تفكر في العاقبة ھان علیھ كل شيء، ولذلك لما قال لھا. بالرضا عن هللا عز وجل ِ ِ
عز وجل، وكم من عبد یسلط هللا علیھ البالء ، أفوض األمر  ) ! أصبر یا رسول هللا: (، فلما كانت عاقلة حكیمة نظرت للعاقبة فقالت)الجنة

بالھم والغم والنكد؛ ألن هللا یعلم أنھ لو كان في عافیة لطغى وبغى، فیلطف هللا بھ من حیث ال یشعر، ویقاد إلى الجنة بالسالسل، بالھموم، 
ولذلك . الصالحین وال یحبھ في الطغاة المجرمینیطغى لكن هللا یحبھ في ) إن من عبادي من لو أغنیتھ أطغیتھ: (بالغموم، بالنكبات، بالفجائع

الرحمن، فكل زمن مر علیك وأنت مبتلى صابر كتبت لك ثوانیھ ولحظاتھ ودقائقھ  استشعار ما لھ من األجر والمثوبة عند: مما یسلي العبد
ھا شكواك وبثك وحزنك، وأنت تبث وساعاتھ في كتاب ال یغادر صغیرة وال كبیرة إال أحصاھا، وعلمھا رب ال تخفى علیھ خافیة، سمع فی

ًسمعك متضرعا سائال متوجعا متفجعا قلقا، ومع ذلك لم یستجب لك الدعوة عاجال، فكتب لك بھا درجات، .. حزنك إلیھ سبحانھ، وتشتكي إلیھ ًً ً ً ً
 إال فاطر األرض أو صرف عنك مثلھا من البالء، فال تدري كم لك في ھذه الدعوات من خیرات وبركات وعواقب صالحات ال یعلمھا

ولو علم أھل البالء ما لھم عند هللا یوم القیامة، لتمنوا أن حیاتھم كلھا كانت بالء، ولو علم أھل البالء ما لھم عند هللا عز وجل . والسماوات
َإنما : لى قول هللا جل وعالمن األجر والمثوبة لتمنوا أنھم منذ نعومة أظفارھم وھم في البالء، لعظیم ما یجدون عند هللا عز وجل، ویكفي المبت َّ ِ

َُیوفى الصابُرون أْجرُھم بغْیر حساٍب  َ َ َِ َِّ َ ِ ِْ َ ، تمضي اللیلة على أخیك مثلما مضت علیك، لكن یكتب لك في میزان حسناتك ما هللا بھ ]10:الزمر[َّ
 معصیة هللا عز وجل، فنجوت وھلك علیم، وعلى ذلك الشقي الذي أغوي بالمال والجمال والشباب والصحة والعافیة الشقاء، فینغمس في

، وارج من هللا الفرج ومما . غیرك، شھران لم یقر قرارك ولم تھنأ نفسك، ولكن ربك لیس بغافل عنك، فأبشر بكل خیر، وأحسن الظن با
ر، ودفع للوساوس والقلق، ًأدعوك إلیھ كثرة االستغفار؛ ألنھ سبب الرحمة، وكذلك أیضا علیك بكثرة قراءة القرآن؛ ألنھ شفاء لما في الصدو

ًومما أدعوك إلیھ أن تتفكر في أن الموت لیس بھم وال غم، وإنما الھم والغم أن یكون هللا غاضبا علیك، فإذا كان هللا غاضبا على عبده فویل  ً
قال صلى ! ا أسعدھا من لحظةًلھ إذا لقي ربھ، وویل لھ من ساعة موتھ وفراقھ لدنیاه، وأما إذا كان ربھ راضیا عنھ فما أسعدھا من ساعة وم

ِوقالوا الحْمد  الذي : ولذلك قال هللا عن أھل الجنة). ال كرب على أبیك بعد الیوم: قال! واكرب أبتاه: (هللا علیھ وسلم حینما قالت فاطمة  َّ ِ َِّ ُ َ َْ ُ َ
ٌأذھب عنا الحزن إن ربنا لغفور شكور  ٌُ َُ َ ََ َ ََّّ ََّ َ َ َ َ َِ ْ ْ  ألنھم عاشوا حیاتھم كلھا حزن، وأھل اإلیمان من حزن إلى حزن، أذھب عنا الحزن؛] 34:فاطر[َ

أنھ یؤتى بأبأس : (ًومن ھم إلى ھم، ومن غم إلى غم، حتى تطأ قدم عبد هللا الصالح الجنة، فینسى كل ھم مر بھ أبدا، وفي الحدیث الصحیح
ال وعزتك ما مر بي بؤس وال مر بي ھم وال مر بي : لھل مر بك بؤس قط؟ فیقو! عبدي: أھل الدنیا ثم یغمس في نعیم الجنة غمسة ویقال

، نسأل هللا . ، مما رأى من نعمة هللا عز وجل ومن كرامة هللا سبحانھ وتعالى ومن حسن العاقبة)غم فلیبشر كل مبتلى، ولیحسن الظن با
أن یفرج عن كل مسلم مھموم مغموم ھمھ العظیم رب العرش الكریم أن یفرج ھمومنا وغمومنا، وأن ییسر أمورنا، وأن یصلح أحوالنا، و

 .وصلى هللا وسلم وبارك على نبینا محمد. وغمھ، إنھ ولي ذلك والقادر علیھ
 

 ]4[ مقدمة كتاب الجنایات -شرح زاد المستقنع 
 

كأن : ببیة صور كثیرةالقتل بالسببیة، وھو أن یتسبب الشخص في قتل الغیر دون أن یباشر القتل بنفسھ، وللقتل بالس: من أنواع القتل العمد
.. ًیحبسھ ویمنعھ من الطعام والشراب حتى یموت، أن یقتلھ بالسحر، أو یقتلھ بالسم، أو یشھد جماعة زورا على رجل بما یوجب القتل فیقتل

 .ًوكل ھذه الصور البد فیھا من شروط حتى یحكم بكون القتل عمدا یجب فیھ القصاص
 

 من صور القتل العمد بالسببیة
 

فیقول المصنف : أما بعد.  رب العالمین، والصالة والسالم على أشرف األنبیاء والمرسلین، نبینا محمد وعلى آلھ وصحبھ أجمعینالحمد 
 ...... .[ ًأو یحبسھ ویمنعھ الطعام أو الشراب فیموت من ذلك في مدة یموت فیھا غالبا: [ رحمھ هللا تعالى

 
 شروط الحكم بأن القتل بالحبس قتل عمد

 
أن یحبس القاتل المقتول، ویمنعھ من الطعام :  زال المصنف رحمھ هللا یذكر الصور التي تتعلق بالقتل بالسببیة، ومنھا ھذه الصورة، وھيما

ًوالشراب، وتمضي مدة یموت اإلنسان فیھا غالبا، وھذه الصورة ال شك أنھا تفضي إلى القتل في غالب األحوال، والذي علیھ المحققون من 
إذا حبس فوق ثالثة أیام أو أربعة أیام فیحكم بكونھ قتل عمد، إنما ینظر إلى : م رحمھم هللا أنھ ال یحكم بمدة معینة تحدد، بحیث یقالأھل العل
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واألصل في ھذا أن الطعام والشراب یرتفق بھما البدن، وال یمكن لإلنسان أن یعیش . حال الشخص، والمدة التي حبس فیھا، وطبیعة الحبس
ًام وشراب، ولكن إذا وقع المنع للمقتول من الطعام والشراب فیفصل فیھ العلماء من جھة كونھ مدة ال یموت فیھا اإلنسان غالبا، من دون طع ٍ

ًفلو حبس عنھ الطعام والشراب یوما واحدا ثم مات، فإنھ یغلب على ظننا أن موتھ لیس بسبب حبس الطعام والشراب، والدلیل على ذلك أن : ً
تعالى فرض الصیام، والصیام ال یقتل اإلنسان، ولو كان یقتل اإلنسان لما شرعھ هللا عز وجل، ولذلك قرر العلماء رحمھم هللا هللا سبحانھ و

ومن ھنا اشترط أھل العلم . ًأنھ لو حبسھ یوما ومنع منھ الطعام والشراب فمات، فالغالب أنھ مات بسبٍب آخر ال بسبب حبس الطعام والشراب
كون منع الطعام والشراب مدة مؤثرة، ویرجع في ذلك لألطباء والحكماء؛ ألنھم ھم أھل النظر وأھل الخبرة في أحوال رحمھم هللا أن ی

دل على أنھ لو كان بید المقتول أن یأكل ) أن یحبس: (أن یكون ھناك حبس، فلما قال المصنف: ًھذه الصورة یشترط فیھا أوال: ًإذا. األشخاص
ً األكل والشرب؛ كان قاتال لنفسھ، وعلى ھذا فلو أضرب عن الطعام فإن إضراب المسجون عن الطعام حتى ویشرب، وامتنع المقتول من

ٌیموت یعتبر من االنتحار، وھو قاتل لنفسھ، فإذا كان بإمكانھ أن یأكل وبإمكانھ أن یشرب وامتنع من األكل وامتنع من الشرب، فإنھ یكون 
تطیین البیت، فقد كان : ًط في ھذا الحبس والمنع أن یكون مؤثرا، وقد ذكر العلماء من صوره في القدیمكذلك یشتر! ًقاتال لنفسھ والعیاذ با

البعض إذا أراد أن یقتل الشخص یدخلھ في بیت ویطین علیھ البیت، فیسد علیھ منافذه بحیث یتعذر على من بداخلھ الخروج، فھذا التطیین 
أال یتمكن المحبوس من االستغاثة، وأال یتمكن من طلب النجدة بالغیر، : لطعام والشراب، وھوًیحقق شرطا اعتبره العلماء في الحبس عن ا

 بالغیر ولم یفعل، وقصر في ھذا حتى مات؛ فإنھ ال یعتبر قتل عمٍد من كل وجھ، وال -بعد هللا عز وجل- فإذا أمكنھ أن یستنجد وأن یستغیث 
ى ما أمكن للمقتول أن یدفع الضرر عن نفسھ وقصر في ذلك فإنھ ال یحكم بقتل العمد، یجب القصاص، وھذا مبني على ما تقدم معنا أنھ مت

ومثل ذلك ما ھو موجود اآلن في زماننا، كأن یدخلھ في غرفة ویغلق . وال یحكم بالقصاص؛ ألنھ ھو الذي قصر في حفظ نفسھ والدفاع عنھا
ام وشراب فال یستطیع أن یأكل، بحیث یتعذر علیھ أن یدنو من الطعام لیأكل علیھ ثم یكمم فمھ أو یربطھ ویربط یدیھ، حتى لو كان أمامھ طع

أن : الشرط الثاني. البد أن یكون الحبس ال یتأتى معھ استغاثة: ًإذا. منھ، المھم أن یتحقق مانع وحائل من الوصول إلى الطعام والشراب
أما لو . إذا حبس عن الطعام والشراب حكم بالقصاص، ووجوب القودتمضي مدة مؤثرة، فإذا مضت المدة المؤثرة التي یموت فیھا اإلنسان 

 وھذا ال یموت - كما ذكرنا-ً كأن یكون یوما، فشبھ اتفاق على أنھ لو مضى یوم فلیس بقتل؛ ألن هللا شرع الصوم -كما ذكرنا- لم تمض المدة 
أن الحكم للغالب والنادر ال حكم لھ، فنحن نربط : قاعدة المعروفة، وھذا مبني على الً)غالبا: (وانظر إلى دقة المصنف حینما قال. اإلنسان فیھ

األحكام الشرعیة بالغالب، فغالب الحال أنھ لو مضت ثالثة أیام أو أكثر من ذلك فإنھ یموت اإلنسان في الغالب، لكن بعض العلماء یشكك في 
بھا، وھذا ال شك أنھ أدق وأولى، ویكون للقاضي وأھل النظر إنھ ال یحد في ھذا بحد، وإنما ینظر في كل قضیة بعینھا وبحس: ھذا، ویقول

لو منع عنھ الشراب ولم یمنع عنھ الطعام، أو منع عنھ الطعام ولم یمنع عنھ الشراب، فھل ھو قتل؟ : ویبقى السؤال. والخبرة القول في ھذا
مدة مؤثرة فإنھ یعتبر قتل عمد، وھذا ھو الصحیح؛ فإن إذا منع عنھ الشراب ل: ھناك خالف بین العلماء رحمھم هللا، فبعض أھل العلم یقول

َوجعلنا من الماء كل شْيء حي أفال ُیْؤمنون : هللا تعالى یقول َ ِ َ َ َ َ َُ ُِ ٍّ َّ َِ َ ََ ٍ ْ ، فدل على أن حبس الماء عن المسجون أو الممنوع مؤثر، وأنھ لو ]30:األنبیاء[ْ
إنھ : ولو منع عنھ الطعام ولم یمنع عنھ الشراب فقال بعض العلماء. ولي العلماءمات من ھذا المنع والحبس فإنھ یعتبر قتل عمٍد على أصح ق

ًلیس بقتل؛ ألن الماء قد ینتفع بھ البدن، واستدلوا على ذلك بقصة أبي ذر رضي هللا عنھ وأرضاه، فإنھ مكث أربعین یوما یغتذي بماء زمزم، 
إذا منع عنھ الطعام ولم یمنع الشراب فلیس بقتل عمد، : ھلك ولم یمت، فقالواوھو مستتر تحت ستار الكعبة، ویشرب من زمزم، ومع ذلك لم ی

والدلیل أن أبا ذر عاش، وھذا محل نظر؛ وذلك ألن أبا ذر رضي هللا عنھ لما أخبر النبي صلى هللا علیھ وسلم قال لھ النبي صلى هللا علیھ 
مزم، والخاص ال یثبت حكمھ على سبیل العموم، فھذه خاصیة في زمزم، فھذا خاص بماء ز) ٍوما یدریك أنھ طعام طعم وشفاء سقم؟: (وسلم

، فإذا منع من الطعام وسقي زمزم وبقي یغتذي بزمزم، فھذا خاص ولیس )إنھا طعام طعم وشفاء سقم: (فإن النبي صلى هللا علیھ وسلم قال
حال فالمنع من الطعام، والمنع من الشراب، متى ما كان وعلى كل . بعام؛ ولذلك ضعف بعض العلماء االستدالل بھذا الحدیث من ھذا الوجھ

ومن أھل العلم من قید طبیعة المنع بأنھ ال یشترط فیھ الرباط، فلو منع في . على صورة مؤثرة فإنھ یوجب القصاص والقود إذا أزھق النفس
ٍتبر كافیا في الحكم، وھكذا لو رماه في بئر فإن داخل البیت، وفي زماننا داخل الشقة أو داخل غرفة من الغرف، وأغلقت علیھ؛ فإن ھذا یع ً

 ما ثبت في الصحیح من - الطعام والشراب یعتبر قتل عمٍد موجٍب للقصاص أن حبس اآلدمیین عن-ًھذا یعتبر قتال، واألصل في ھذه المسألة 
حبستھا؛ ال ھي أطعمتھا وال ھي تركتھا دخلت امرأة النار في ھرة : (حدیث أبي ھریرة رضي هللا عنھ أن النبي صلى هللا علیھ وسلم قال

ً، فدل على أن ھذا یعتبر قتال، وأنھ إذا منعت النفس من طعامھا ومن شرابھا حتى مضت المدة المؤثرة فإن ھذا )تأكل من خشاش األرض
  .ًیعتبر إزھاقا للروح، وقتل عمٍد موجٍب لثبوت القود والقصاص

 
 القتل بالسحر وشروط الحكم بأنھ قتل عمد

 
سیأتینا إن شاء هللا الكالم على السحر وأحكامھ في كتاب الردة بإذن هللا عز وجل، وھو من أخبث أنواع ]. ٍأو یقتلھ بسحر: [ال رحمھ هللاق

ى ًالضرر وأسوئھا وأعظمھا شرا في العباد والبالد، ولكن هللا لحكمتھ ابتلى عباده بھذا البالء، وجعل السلوان لمن ابتلي بھ في رسول هللا صل
ًلیكون في ذلك سلوانا لمن یبتلى بھذا البالء، وھو تسلط من األرواح . هللا علیھ وسلم الذي سحر حتى خیل إلیھ أنھ یفعل الشيء ولم یفعلھ

ومذھب أھل السنة والجماعة أن السحر یؤثر ویضر في البدن، وأنھ یقتل، وأنھ یحدث لإلنسان النسیان . الخبیثة الشریرة على النفس فتضرھا
لبغض والكراھیة، ویحدث فیھ المحبة والتعلق والعشق، ویحدث منھ تصرفات غیر منضبطة، وكل ھذا من الشر والبالء الذي جعلھ هللا عز وا

ًوجل اختبارا وامتحانا لعباده، ومن ابتلي بھذا البالء فصبر ووثق با عز وجل، وسلم  قلبھ للیقین با سبحانھ وتعالى، فإن هللا ال یخذلھ، بل ً
والسحر أمره صعب، والقتل بھ لیس كالقتل بغیره، ولذلك یختلف القتل . یجعل لھ من حسن الجزاء في الدنیا واآلخرة ما لم یخطر لھ على بال
،  وبالمثقل، والقتل باألسباب التي تقدمت، فإنھا واضحة جلیة-كما تقدم- بھذه األسالیب الخفیة عن القتل باألسالیب المعروفة، كالقتل بالسیف 

ٌولكن القتل بالسحر قتل بأسباٍب خفیة، ولذلك من الصعوبة بمكان دخول ھذه المسألة على القضاء؛ ألن القاضي ال یستطیع أن یثبت عنده ھذا 
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یقتل، وقسم ٌقسم : نعم، أنا قتلتھ، فھذا فصل فیھ العلماء رحمھم هللا، وبینوا أن السحر ینقسم إلى أقسام: إال إذا أقر الساحر، فإذا جاء وأقر وقال
وتأتي . إن سحري الذي سحرتھ بھ یقتل، فحینئٍذ یحكم بھ: لقد سحرتھ، ثم قال: ال یقتل، فإذا جاء الساحر وأقر واعترف عند القاضي وقال

 قاتل من إن ھذا السحر الذي استخدمھ قاتل، ویعرف أنھ: أن یقول: ًأن یقر الساحر أنھ سحره، ویعترف بھذا، وثانیا: ًالمسألة التي معنا أوال
 أو من الممارسة مع غیره، أو من نفس طبیعة السحر ومن أثره حینما سحر الشخص وحدث منھ ما حدث، فھذا - والعیاذ با-خالل التجربة 

، فإذا اعترف وثبت عند القاضي أن سحره قاتل، فحینئٍذ القتل ھنا بالسحر موجب للقصاص، -والعیاذ با-كلھ یدل على أن سحره قاتل 
ب للقود، كما صرح بھ األئمة رحمھم هللا، لكن المشكلة اآلن أن الناس توسعوا في الحكم بالسحر، وقد تتسلط األرواح الشریرة على وموج

سحره آل فالن، صدق :  إذا قرأ على الشخص وجاءه القرین وقال لھ-أصلحھم هللا-الناس بالكذب وادعاء أشیاء ال حقیقة لھا، فبعض القراء 
: إن امرأتكم أو ابنكم سحره فالن أو فالنة، وھذا ال یجوز؛ ألن النبي صلى هللا علیھ وسلم قال: ل للمسحور أو قرابة المسحورالقرین، ثم قا

ًواألرواح الشریرة التي ھي الشیاطین دائما ترید الشر لبني آدم إن الشْیطان لكم عدو فاتخذوهُ عدوا ). صدقك وھو كذوب( َّ ِ ٌّ َُّ َُ َ َُ َّ َ ََّ ْ ُ ] 6:فاطر[ًِ
یتُھ أْولیاء مْن دوني وُھم لكم عدو  ٌّأفتتخذونُھ وذرِّ ِ ِ ِ َّ ُِ َُ َ َ َ َْ ُْ َ ََّ ُ ُ ََ َ َ ، فأخبر هللا أنھم أعداء، فمثلھ ال یصدق؛ ألنھ عدو، والعدو یكذب على عدوه، ]50:الكھف[َ

ھم شخص بأنھ سحر آخر ما لم یقر ذلك ًوالمعاداة تستلزم الخدیعة، ولذلك فال یجوز للقراء أن یقطعوا ویجزموا بأن فالنا سحره فالن، فیت
ًالشخص أنھ سحر، وأنھ فعال سحره أو أمر من یسحره؛ ألن األصل البراءة، وال یجوز اتھام الناس إال ببینة ودلیل، والذي شھد أن فالنا  ً

ًسحر فالنا ال نعرف من ھو أصال، فقد یكون في بعض األحیان یتكلم الشخص الممسوس وھو في غیر شعوره، أو  ًعنده وسوسة أن فالنا ً
 فال - من باب التنبیھ-ٌفالن سحرني وفالن أضرني، ولذلك : یؤذیھ، فإذا ضغط علیھ أو كان في حالة فسیتكلم بما في مكنون في نفسھ ویقول

، وفیھ أمور ًتجربة على أیدي أھل الخبرة والنظر؛ ألن ھذا أمر صعب جدا ینبغي للقراء أن یتعاطوا القراءة على الماس ما لم تكن عندھم
ًفینبغي أن یكون القارئ محافظا على أرواح الناس وأسرارھم وعوراتھم مثلما یقع لألطباء، . ًحساسة جدا تتعلق بأرواح الناس وأسرارھم

تاوى فالقراءة نوع من الطب، ومثلما یقع للعلماء والمفتیین، فقد تجد بعض طالب العلم إذا لم یتمرن على أیدي العلماء كیف یتعامل مع ف
ًالناس وأسئلتھم، فقد یوقع الناس في كثیر من الحرج، وربما تعجل في الفتوى في أمور ال ینبغي أن یفتي فیھا، وربما تعاطى أمورا تضر وال 

 -نحسبھم كذلك- تنفع، وتفسد وال تصلح، والسبب في ھذا أنھ لم یأخذ ھذا العلم عن بینة وبصیرة، وإن كانوا ال شك یریدون مصلحة الناس 
فانظر إلى رسول األمة صلى هللا علیھ وسلم حینما جاءه أبو ھریرة ، . ویریدون الخیر للناس، لكن ال بد أن یكون عندھم خبرة ومعرفة

صلى هللا علیھ وسلم كان یرجع إلیھ أبو ھریرة ،  وأخبره خبر الشیطان معھ في الثالثة األیام حینما كان یأخذ من تمر الصدقة، فإن النبي
ما فعل صاحبك البارحة؟ حتى تتبین لـأبي ھریرة رضي هللا عنھ حقیقة األمر، فما ترك الكتاب : ي صلى هللا علیھ وسلم یقول لھوكان النب

ما توفي رسول هللا : (ًوالسنة شیئا إال وبینھ، وھذه من نعم هللا عز وجل على ھذه األمة، كما قال بعض أصحاب النبي صلى هللا علیھ وسلم
، فمن عظمة هللا عز وجل وجاللھ سبحانھ ما وضع في ھذا الدین )سلم وال طائر في السماء یقلب جناحیھ إال وعندنا منھ خبرصلى هللا علیھ و

، ولو جئت لتستخرج من ھاتین الكلمتین ) صدقك وھو كذوب: (من الكمال، فانظر إلى ھذه القصة العجیبة الطریفة كیف جاءت بكلمتین
إثبات ما قالھ، وتتفرع علیھا المسائل المنبنیة على شرعیة قراءة ) صدقك: (فقولھ. یقل عن عشرین مسألةمسائل وأحكام الستخرجت ما ال 

الحال أنھ في األصل كذوب، واألصل أنھ ال یصدق، فیأتي تفریع مسألة القرین : أي) وھو كذوب(آیة الكرسي وفوائدھا، وآثارھا، لكن بعدھا 
فعول وھي صیغة مبالغة، ولو : وھو كاذب، بل كذوب: لم یقل) وھو كذوب: (أخبارھم، فلما قالوالشیاطین، وما ھو األصل في أقوالھم و

ٌأنھ كثیر الكذب حریص علیھ، وأن من شأنھ الكذب، فكیف یصدق من : كذوب، كان األمر أشر، ومعناه: كاذب لكان األمر شر، فلما قال: قال
ًفالنا، والبد أن یحتاط في ھذا األمر، فال یجوز للقاضي أن یحكم بأن فالنا سحر فالنا ًإن فالنا قد سحر : عادتھ الكذب؟ فال یعتمد على قولھ ً ً

بناء على أخبار القرناء والشیاطین، بل ال بد من إقرار الساحر أنھ سحر، أو ثبوت ذلك علیھ بالبینة أنھ اعترف في مجلس وقال أنھ سحر 
-ًالقتل بالسحر، وبناء على ذلك ذكروا الطالسم :  رحمھ هللا أن مما یوجب القصاصوقد بین المصنف. ًفالنا، وأن سحره الذي سحر بھ قاتل

ًكأن یسحره سحرا :  وھي تتنوع، وقد ذكر بعض مشایخنا رحمة هللا علیھم ما استفید بالمذاكرة والمدارسة یقولون-نسأل هللا السالمة والعافیة
ًحره سحرا یمنعھ من النوم بتاتا حتى یموت  أو یس-والعیاذ با-یمنعھ من األكل والشرب حتى یموت   فیقض مضجعھ ویصبح -والعیاذ با-ً

سحري قاتل، أو : یفقد السیطرة على نفسھ ثم یھلك، أو یسحره بسحر یجعلھ یعتدي على نفسھ فیقتلھا، وغیر ذلك من األنواع، فإذا قال الساحر
  .الشافعي وغیره من أئمة السلف أنھ بھذا الكالم یثبت علیھ القود والقصاصًسحري یقتل، أو سحرتھ سحرا یقتل مثلھ، فھذا اعتراف، یقول 

 
 القتل بالسم وشروط الحكم بأنھ قتل عمد

 
أو یقتلھ بالسم، والسم مادة مزھقة للروح، سواء كانت مطعومة، أو كانت مشروبة، أو كانت مشمومة، وسواء : أي] ٍأو بسم: [قال رحمھ هللا

ق السقي، أو دسھ في طعامھ، أو وضعھ في قطیفة وكممھ بھا، فاستنشقھا حتى مات، أو وضعھا في حقنھ فحقنھ كان تعاطیھ للسم عن طری
والقتل بالسم في زماننا مثل المواد المخدرة، والمواد السامة، وھذا معروف فیما یعرف بعلم الطب . بھا، فكل ھذا یعتبر من القتل بالسم

فقد تكون : وللعلم فإنھا تنقسم إلى أقسام. ً علوم السموم، یبحث فیھ المواد التي ثبت طبیا أنھا قاتلةالشرعي، وفیھ مباحث خاصة تسمى بمباحث
ًموادا نباتیة، أو موادا كیمیائیة، أو نباتیة مركبة، أو مفردة، أو من االثنین أي مركبة من النبات ومن المركبات الكیمیائیة، المھم أن یثبت : ً

ذه المادة التي حقن بھا المریض، أو وضعت في طعامھ أو في شرابھ، أنھا قاتلة، وأنھا من السمومات، أو أن عند أھل الطب والخبرة أن ھ
: وھذا األمر یحتاج إلى تفصیل فصل فیھ العلماء فقالوا. ھذه المادة التي رش بھا، أو التي كمم بھا فاستنشقھا، أو التي حقن بھا، أنھا قاتلة

ً لھ السم، فإما أن یكرھھ علیھ، ویفرض علیھ تعاطي السم أكال، فإذا وضع لھ السم وعرف المقتول أنھ سم، فھدده إذا سقاه السم أو وضع: ًأوال
ًوضغط علیھ حتى أكل منھ، أو ربط یدیھ فأدخلھ في فمھ، أو جعلھ سعوطا، أو كممھ بھ فشمھ بغلبة وقھر؛ فال إشكال أنھ قتل عمد موجب 

لماء رحمھم هللا أن تكون المادة والجرعة الموضوعة ھي التي تسببت في زھوق الروح، وإذا كانت لكن یشترط عند الع. للقصاص والقود
مادة مشمومة فنرجع إلى األطباء، وھذا معروف عادة في الجنایات والجرائم، فتحال مثل ھذه المسائل إلى األطباء المختصین فینظرون فیھا، 
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ًة لقتلھ فحینئٍذ ال إشكال أنھ قتل عمد، وإن كانت المادة والجرعة ال تقتل إال نوعا خاصا، فإذا وجدوا أن المادة والجرعة التي وضعت كافی ً
تقتل الصغیر وال تقتل الكبیر، وھم عصابة أو شخص اعتدى على طفل رضیع فوضع ھذه : فصل في القتل بحسب نوعیة المقتول، فلو قالوا

تل عمد؛ ألن مثلھ یقتل بھذه الجرعة، والجرعة كافیة لقتلھ، وھكذا لو حقنوه حقنة المادة وكمم بھا أنف الرضیع حتى ال یصیح فمات، فھذا ق
فمن حیث األصل ال : ال تكفي للقتل، فھذا فیھ تفصیل عند العلماء رحمھم هللا: وكانت كمیة حكم األطباء أنھا كافیة للقتل؛ فقتل عمد، وإن قالوا

: كانت الجرعة والمادة التي یفرض علیھ تعاطیھا كافیة لزھوق الروح، فعندنا شرطانیحكم بكونھ قتل عمد موجب للقصاص والقود، إال إذا 
أن : الصورة األولى: فإن لم یفرض علیھ ذلك فإنھ یأتي على صور. أن تكون كافیة لزھوق الروح: أن یفرض علیھ تعاطیھا، والثاني: األول

 في شرابھ، ویقدمھ لھ، فإن قدم لھ السم في الطعام والشراب فإما أن یكون یقدمھ لھ في طعام أو شراب، فیضع السم في طعامھ، أو یضع السم
ًظاھرا أو خفیا، فإن كان ظاھرا وعلم المقتول أنھ سم وأكلھ، فقد باشر قتل نفسھ، وحینئٍذ إذا علم المقتول أن المادة سامة وجاء وتعاطاھا  ً ً

 عند بعض أھل المخدرات، فیأتي بإبرة فیھا مخدرات - نسأل هللا العافیة- ا یحصل فشرب، أو استعط بھا وھو یعلم أنھا سامة وكافیة لقتلھ، أو م
والكمیة كافیة لقتلھ، فیأخذھا ویباشر حقن نفسھ بھا دون أن یكرھھا، ودون أن یلزمھا، فحینئٍذ قد قتل نفسھ، فھذا إذا علم المقتول أنھا مادة 

ئٍذ قتل نفسھ، لكن یبقى السؤال إذا عاونھ غیره، ففیھا تفصیل قد یأتینا في قتل الجماعة أنھ لم یكره على تعاطیھا، فحین: الصورة الثانیة. سامة
أن یقدمھ لھ وتكون عالمة السم واضحة معلومة، ولكن الشخص الذي قدم لھ السم ال یمیز، أو ال : الصورة الثالثة. ومسائل المعونة على القتل

ً فقدم لھ ھذه المادة، فھذا الصبي ال یعرفھا فظنھا حلوى، أو ظنھ شیئا -المعروف بالغفلة-  یعقل، مثل الصبي والمجنون، ومثل األبلھ والمغفل
یؤكل فأكلھ، فحینئٍذ ھذا قتل عمٍد یوجب القصاص؛ ألن مباشرة الصبي ساقطة، والسببیة مفضیة للھالك، ولو كان عند الصبي تمییز المتنع، 

  .لكن لیس عنده تمییز ومعرفة
 

 لیھا المادة السامةالصور التي تكون ع
 

أن تكون : الصورة الثانیة. أن تكون قاتلة لوحدھا، وال تقتل إذا خلطت بغیرھا: الصورة األولى: وقد ذكر العلماء أن المادة السامة لھا صور
المواد السامة یقتل مثلھا فإن كانت . أن تكون قاتلة سواء أفردت أو خلطت: الصورة الثالثة. قاتلة إذا خلطت بغیرھا، وال تقتل إذا كانت مفردة

ًفإن عرض على المقتول مخلوطا بغیره فلیس بقتل عمٍد، وال یوجب القصاص؛ ألن مثلھا ال : إذا أفردت، وال یقتل إذا خلطت، نظر في السم
غیرھا، وال تقتل مفردة، إذا كانت تقتل مخلوطة ب: وكذلك الصور العكسیة. ًیقتل غالبا، والعكس فإن أعطاه المادة مفردة، فإنھ یعتبر قتل عمٍد

فإن أعطاه إیاھا مفردة فال یحكم بالقصاص، وإن أعطاه إیاھا مخلوطة حكم بالقصاص، وإن قتلت في الحالین حكم بالقصاص في الحالین، 
عیة كان یرجع ومن ھنا ندرك دقة الشریعة اإلسالمیة وفقھ الفقھاء رحمھم هللا، وكیف أن األحكام الشر. وھذا أصل عند العلماء رحمھم هللا

 إلى األطباء، حتى بالنسبة للقتل بالمثقل، یرجع فیھ إلى -إن كانت في علم الطب- مسائل القتل تجدھم یرجعون : ًفیھا إلى أھل الخبرة، فمثال
 الحق والحكم أھل الخبرة، لیعلم ھل مثلھ یقتل أو ال یقتل؟ وھذا یدل على أنھ ُیجعل لكل شيء أمارتھ وعالمتھ التي یمكن من خاللھا معرفة

: وعلى كل حال. بھ، فال نستطیع أن نحمل األشیاء ما ال تحتمل، فإنھ ربما وضع الشيء الذي ال یقتل ویظن أنھ قاتل، ویكون القتل بسبب آخر
سواء البد من وجود ھذه الشروط التي ذكرھا العلماء في سقي السموم، وال یختص الحكم بالشراب؛ بل یشمل الشراب والطعام والمشموم، و

وفي زماننا یوجد ما یسمى بالحبوب، ولو أعطي جرعة من الحبوب قد تكون قاتلة، . كان ذلك عن طریق الفم أو كان ذلك عن طریق الحقن
ً أمر نادر أو بعید جدا، لكن لو فرض أنھ حدث، كأن تكون - إن شاء هللا- فعلت ذلك بقصد إزھاق روح المریض، وھذا -ًمثال- كممرضة 

فالقتل بالسموم قتل سببیة، . ریضھا أو مریضتھا فأرادت قتلھا، فأعطتھا جرعة زائدة على الجرعة، فحینئٍذ یكون قتل عمٍدكرھت الممرضة م
فالسببیة الشرعیة ستأتي، وھي القتل في شھادة الزور، والسببیة العرفیة : یصفھ العلماء بالسببیة العرفیة، وھناك سببیة شرعیة، وسببیة عرفیة

ُم، والقتل بالسم ألحقوه بالسببیة العرفیة؛ ألن الغالب في العرف أن الضیف إذا قدم لھ الطعام والشراب، أنھ یأكل ویشرب، مثل القتل بالس
ًال تأثیر لھا؛ ألن ھناك شیئا یفرض علیھ وھو الحكم العرفي، والمعتاد بین الناس أنھ إذا قدم : فأسقطوا مباشرة المقتول لألكل والشرب، وقالوا

  .إن ھذا من القتل بالسببیة العرفیة: ً والشراب أنھ یأكل ویشرب، وأن الضیف ال یخونھ مضیفھ، وبناء على ذلك قالوالھ الطعام
 

 الدلیل من السنة على قتل من قتل غیره بالسم
 

الة والسالم وأصحابھ ما صح عن رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم في قصة المرأة الیھودیة التي سمتھ علیھ الص: واألصل في القتل بالسموم
إنھا : في قصة الشاة المسمومة، وكان صلى هللا علیھ وسلم یقبل الھدیة وال یقبل الصدقة، وكان یجیب الدعوة، فدعتھ ھذه الیھودیة، وقیل

 والسالم یحب صنعت الشاة وبعثت بھا إلى رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم، وسألت ما الذي یحبھ علیھ الصالة والسالم؟ وكان علیھ الصالة
ُالكتف، وقد ذكر العلماء في الطب النبوي فوائد عجیبة من كونھ علیھ الصالة والسالم كان یحب الكتف، حتى أخذ منھا أن أجود وأفضل 

ًوأحسن اللحم في األنعام ما كان قریبا من العظم، واألطباء یثبتون ھذا، ولذلك فإن لحم الكتف قریب من العظم، وأیضا  عن ٌالكتف بعید: ً
البطن والجوف، وقد ذكر ھذا شیخ اإلسالم رحمھ هللا في المجموع، وكان شیخ اإلسالم عنده معرفة قویة بعلم الطب، فذكر أن أفضل اللحم 

:  فرفع علیھ الصالة والسالم الكتف فنھشھ ثم قال- كتف الشاة- ھو ھذا النوع، فكان صلى هللا علیھ وسلم یحبھ، فوضعت السم في ھذا الموضع 
، وھذا من معجزاتھ علیھ الصالة والسالم، وكان قد أكل بعض أصحابھ، فأكل أبو بكر رضي هللا عنھ، ) ھذه الشاة تخبرني أنھا مسمومةإن(

وأكل بشر بن البراء بن معرور رضي هللا عنھ وعن أبیھ، فأما بشر فمات من ساعتھ بعد أن أكل السم، فروایة أبي داود بقتلھا كانت بسبب 
ًهللا عنھ وأرضاه، فقتلھا النبي صلى هللا علیھ وسلم قصاصا بـبشر، وبناء على ذلك صار أصال، حتى جاء في الروایة أنھ موت بشر رضي  ً ً

، حتى اشتد ذلك )ما زلت أرى أثر السم في لھاة النبي صلى هللا علیھ وسلم حتى قبضھ هللا: (قال أنس رضي هللا عنھ كما في الروایة عنھ
َففریقا كذْبتم وفریقا تقتلون :  صلى هللا علیھ وسلم بسب ذلك السم حتى فارق الحیاة، ولذلك قالوا في قولھ تعالىالتغیر على رسول هللا َُ ُ ْ َُ َ َ َ ًَ ًِ ِْ َّ
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َوفریقا تقتلون : ، یخبر عن حال الیھود مع األنبیاء، فقال]87:البقرة[ َُ ُ ْ َ ًَ ى أن قتلتم، فعبر بصیغة المضارع التي تدل عل: ، وما قال]87:البقرة[ِ
من شأنھم قتل األنبیاء فیما مضى وفیما حضر وفیما سیأتي، فسم علیھ الصالة والسالم ومات من أثر السم، فكان ھذا من إعجاز القرآن 

ًأن النبي صلى هللا علیھ وسلم قتل بالسم، وصار أصال عند أھل العلم رحمھم هللا في القتل بالسم، واإلشكال في القت: فالشاھد. وحسن بیانھ َ ل َ
أن العرف یصعب معھ أن یمتنع : أن الذي باشر األكل ھو المقتول، ولم یفرض علیھ أحد أن یأكل أو یشرب، ومن ھنا یكون الجواب: بالسم

ًالضیف من أكل الطعام من مضیفھ، وإذا لم یأكل طعام مضیفھ فالبد أن ھذا یعني أمرا، ولذلك كان من عادات العرب أنھم كانوا إذا جاءھم 
ًتنع من األكل حتى تقضى حاجتھ، وھذا معروف، فال یأكل أحد طعام أحد إال وصار شيء من العلقة والحق بینھما، فبعید جدا، الضیف یم

ٌومن أخبث وأسوأ وأنقص ما یكون للمرء أن یؤذي ضیفھ، ولذلك جعل هللا عز وجل في شرعھ أن اإلحسان إلى الضیف إیمان بھ سبحانھ 
 ھذا من أسوأ ما یكون خیانة، وأسوأ ما - والعیاذ با-، فكونھ یضع السم للضیف )والیوم اآلخر فلیكرم ضیفھمن كان یؤمن با : (وتعالى

فاألصل في العرف أن . َّ، ولذلك تخلق بھ ھؤالء الذین ال ذمة عندھم وال عھد وھم الیھود- نسأل هللا السالمة والعافیة-یكون نقیصة لمن یفعلھ 
ویبقى . فتسقط المباشرة؛ ألنھ أكل بنفسھ، ویتحمل الساقي والمضیف المسئولیة عن طعامھ:  فإذا كان ھذا قالواالضیف یأكل من طعام مضیفھ،

ٍالسؤال في مسألة ما إذا كان في غیر ضیافة، كما إذا كان في مطعم أو نحوه، وھو یأخذ نفس الحكم؛ ألنھ جرت العادة على أنھ مأمون، وأنھ 
  .ً یضر، فإذا وضع لھ ذلك الشيء فإنھ یكون قاتال، ویجب القصاص والقود على التفصیل الذي ذكرناهٌملزم بحفظ طعامھ وصیانتھ عما

 
 القتل بشھادة الزور وما یجب فیھ

 
 من البیان،: البینة] أو شھدت علیھ بینة : [قولھ] عمدنا قتلھ، ونحو ذلك: أو شھدت علیھ بینة بما یوجب قتلھ ثم رجعوا وقالوا: [قال رحمھ هللا

ًالدلیل، وقد سمي الدلیل دلیال ألنھ یبین ویظھر ویكشف، ومنھ قول : بان الشيء إذا اتضح، بان الصبح إذا اتضح ضوءه ونوره، والبیان: یقال
ٍزھیر بن أبي سلمى أضاعت فلم تغفر لھـا خلـواتھا فالقت بیانا عند آخر معھد دما عند شلو تحجل الـطیر حولُھ وبضع لحام في إھاٍب م ٍ ً ًِ ِقدد َ

ًیصف غزاال ریما فقدت ولدھا في الصحراء، فقولھ فقدت ھذا الصغیر فلم تستر لھا الخلوات؛ ألن الغفر : أي) أضاعت فلم تغفر لھا خلواتھا: (ً
ِفالقت بیانا عند آخر معھد(وجدت عالمة وأمارة، : ھنا موضع الشاھد، فالقت أي) ًفالقت بیانا(الستر،  د آخر ًوجدت عالمة ودلیال عن: ، أي)ً

ٍدما عند شلو(مكان عھدت فیھ صغیرھا،  أنھ دلیل على أنھ قد مزقھ السبع : األشالء التي ھي القطع من الصغیر وھو ولدھا، بمعنى): ً
ھو الواضح، فلما كان الدلیل والحجة یظھران ویكشفان وجھ الحق، : ھو الدلیل والحجة، والشيء البین: البیان) ًفالقت بیانا: (فقولھ. وافترسھ

البینة، فالمراد بھا : وإذا أطلق جمھور العلماء كلمة البینة فمرادھم بھا الشھود، وإذا قالوا. وصف الدلیل بكونھ بینة؛ ألنھ یتبین بھ الحق
َّالشھود غالبا، لكن في األصل الشرعي البینة عامة، ولذلك تعرف بتعریفین ُ ، خاص بمعنى الشھود، وعام، وسیأتي بیان ھذا في باب القضاء: ً

وھنا المراد بھا الشھود، وھو المعنى الخاص، ولیس المراد بھا . ھي ما یكشف الحق ویظھر وجھ الصواب: البینة بالتعریف العام: فیقال
ٍفإذا شھد شھود على شخص وكانوا شھود زور . المعنى العام  فشھدوا علیھ أنھ زنى وھو محصن، فأخذ المشھود علیھ ورجم -والعیاذ با- ٌ
شھدنا علیھ بالزور، فمعنى ذلك أنھم : قالوا لقد شھدنا علیھ بالزور وھم لم یفعل، فإذا: ثم جاء ھؤالء الشھود إلى القاضي وقالواحتى مات، 

 ًلقد تعمدنا قتلھ، نحن ال نحبھ بل نكرھھ، وقد تماألنا وتواطأنا على أن نتعاطى سببا لقتلھ، فشھدنا علیھ ھذه الشھادة،: یریدون قتلھ، وإذا قالوا
ًففي ھذه الحالة یكون قتال موجبا للقصاص والقود نحن أخطأنا، فالشھادة التي شھدنا فیھا خطأ، فھذا فیھ الدیة، فیحكم القاضي : أما لو قالوا. ً

، فقد أخطأنا: بالدیة علیھم، ویجب علیھم العتق، وإن لم یستطیعوا فصیام شھرین متتابعین على التفصیل المعروف؛ ألنھ قتل خطأ حینما قالوا
ٍكنا نظنھ فالنا وتبین أنھ فالن، فھذا أمر آخر؛ وقد شھد شھود عند علي رضي هللا عنھ على رجل أنھ سرق فقطعت یده، ثم جاءوا إلى علي  ٌ ً

ألن لو تعمدتما ذلك لقطعت أیدیكما كما قطعت یده، ثم أمرھما بضمان نصف الدیة؛ : ًأخطأنا، فالرجل لم یسرق، وقد شھدنا خطأ، فقال: وقالوا
ًإذا شھد الشھود بالزور بما یوجب القتل، وقتل المشھود علیھ ظلما، فإنھ في ھذه الحالة : وبالنسبة لمسألتنا. ھذا من الخطأ الموجب للضمان

السببیة الشرعیة؛ ألن في الشرع إذا تم نصاب الشھادة واكتمل فیما یوجب القتل حكم : یجب القصاص على الشھود، وھذا ما یسمیھ العلماء
إذا شھد الشھود على شخص بما یوجب قتلھ فقتل، فإن الواقع أن الذي باشر القتل ھو المنفذ لحكم القاضي، وھو : والسؤال اآلن. بالقتل

ٌالسیاف مثال، أو الناس الذین رجموه إن مات رجما في حد الزنا، والشھود سبب في القتل؟ والجواب ً أنھ تسقط المباشرة بوجود الخدیعة من : ً
، وھذه من الصور التي تقدم فیھا السببیة على المباشرة، وقد ذكرنا أن السببیة تقدم على المباشرة في مسائل، وتارة تقدم المباشرة على الشھود

على المتسبب والمباشر، على التفصیل الذي : السببیة، وتارة تقدم المباشرة وتفقد حكم السببیة في صور، وتارة یحكم بالسبب والمباشرة، أي
 حكم شاھد الزور، وماذا یفعل بھ القاضي إذا شھد شھادة - إن شاء هللا- والشك أن شھادة الزور من أعظم الفساد، وسیأتي . ناه فیما تقدمذكر

  .ٍزور واعترف أنھ تعمد ذلك وقصده في باب القضاء إن شاء هللا تعالى
 

 األسئلة
 

 حكم من ذھب إلى ساحر تسبب بسحره في قتل إنسان
 

ًاعترف الساحر أنھ قتل فالنا بالسحر، وأنھ قد جاءه رجل وطلب منھ ذلك، فھل یقع الحكم على الساحر ومن استأجره أثابكم هللا؟ إذا : السؤال
، والصالة والسالم على خیر خلق هللا، وعلى آلھ وصحبھ ومن وااله، أما بعد: الجواب فإغراء الساحر بالمال حتى یقتل : باسم هللا، والحمد 

ھ لیس بسبب قوي في حصول اإلزھاق والقتل، فال أحد أكره الساحر على فعل السحر، إنما ھو اإلغراء بالمال فقط، لكن لو أنھ سبب، ولكن
ًإن لم تقتل فالنا أقتلك، فھذه المسألة سنذكرھا في باب اإلكراه، ویكون تھدید وإكراه : جاء إلى الساحر ووضع سالحھ على الساحر وقال

ًا، أما في مسألتنا فإن القاضي یعزر ھذا الشخص الذي أغرى الساحر بالمال، ولذلك لو جاء شخص إلى شخص وقال الساحر وتخویفھ مؤثر
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ًخذ ھذه المائة ألف واقتل فالنا، فذھب وقتلھ، لم یجب القصاص على من دفع المال؛ ألن الذي باشر القتل ھو الذي یتحمل المسئولیة، : لھ
واألصل عند العلماء أنھ إذا دفع الشخص للقتل فإما أن یدفع بقوة مؤثرة، فحینئٍذ تكون السببیة . سألة اإلكراه في م- إن شاء هللا-وھذا سیأتینا 

أن نفس الساحر ھي الخبیثة : ًفاعلة ومؤثرة، وإما أن ُیدفع دفعا لیس ھو المؤثر حقیقة، فتكون سببیة قاصرة، مثل اإلغراء بالمال، بمعنى
ًدة لھ، فما فتأت منذ أن وجدت إغراء أن تتقدم لھذا الشيء، وھذا لو كان القاتل عنده شھوة للقتل وشھوة وھي القاصدة للشر، وھي المری

ھذه المباشرة تعتبر ھي المؤثرة، وھي التي یحكم بالقصاص فیھا، وأما بالنسبة لھذا : ًإذا. إلزھاق األرواح بمجرد ما یأتیھ إغراء قام وقتل
ًعزیرا بلیغا یلیق بجنایتھ وما ترتب على إغرائھ للساحر حتى قتل بسحره، وهللا تعالى أعلمالشخص فإذا عزره القاضي فیعزر ت ً.  

 
 (ادرءوا الحدود بالشبھات: (معنى قولھ علیھ الصالة والسالم

 
لو جلسنا إلى : ؟ الجوابما ھي الشبھات التي تدرأ بھا الحدود أثابكم هللا) ادرءوا الحدود بالشبھات: (یقول النبي صلى هللا علیھ وسلم: السؤال

الفجر لما انتھینا من الشبھات، وھذا من جوامع كلمھ علیھ الصالة والسالم، وھذا باب حیر العلماء رحمھم هللا، فكم من مسائل في القتل قد 
ھذه شبھة تسقط : تل، فقالوافیھا شبھة، فال یقتل لوجود الشبھة، والذي ھدد وأكره لیس ھو الذي فعل القتل، وهللا أمرنا أن نقتل الذي ق: یقال

َالحد عن الُمكره وتسقط القصاص عن الُمكره، فال قصاص عندنا ال على الُمكره وال على الُمكره، ولذلك فإن أوسع باب في مسائل القتل عند  َِ ِْ
تعصى علیھم إقلیم بكثرة القتل بحثوا الحنفیة رحمھم هللا، حتى إنھ في أیام الدولة العثمانیة كان المذھب الحنفي ھو الذي یطبقونھ، فكان إذا اس

ًعن قاض مالكي؛ ألن المالكیة على العكس تماما، وھذا كلھ لھ أصول شرعیة ولیس من باب العبث، فھم فقھاء أجالء لھم اجتھاداتھم  ٍ
عندھم إذا جئت في باب القتل ًھذا الدم الذي أزھق ال یذھب ھدرا، ولذلك : فالمالكیة یقولون. ومدارسھم االجتھادیة، وھذا من مرونة الشریعة
قول یقتل، وقول ال یقتل، فالذي ال یقتل تقول بھ الحنفیة، والذي یقتل تقول بھ المالكیة؛ ألن : واختلف العلماء على قولین أو على ثالثة أقوال

ًقتل مظلوما لولیھ سلطانا، وھذا عندھم ال یمكن أن یستھان بالدم الذي أزھق؛ ألن هللا سبحانھ وتعالى جعل شریعتھ حیاة للناس، وجعل لمن  ً
فالشبھات عند المالكیة ضعیفة وال تؤثر أمام أصول عامة وشرعیة، وال یسقطون الحد إال . ًیدل على أن مقصود الشرع أال یذھب دمھ ھدرا

ً مؤثرة، وقد تكون أحیانا ومن حیث األصل فإن الشبھة قد تكون شبھة ظاھرة واضحة. ًبشبھة قویة جدا توجب التأثیر في الحیلولة دون القتل
ًلو أن شخصا كان مسافرا مع جماعة ثم جاء في وقت النوم : ً، مثال)ادرءوا الحدود بالشبھات ما استطعتم(شبھة ضعیفة، فاألصل حینئذ  ً

 نقیم علیھ حد ھذه شبھة تدرأ عنھ الحد، فال: لقد كنت أظنھا زوجتي، فنقول: ووطأ امرأة لیست زوجتھ، ولما تبین أنھا لیست زوجتھ، قال
ًلو أن شخصا معروفا باالستقامة والصالح والدیانة، فشرب شرابا وقال: ًوكذلك في مسائل الخمر، فمثال. الزنا ً ھذا الشراب لقد خدعني بھ : ً

ت ودالئل  في باب حد الخمر، فھناك أمارا-إن شاء هللا- ًشخص، كنت أظنھ عصیرا فشربتھ فإذا بھ خمر، فحینئٍذ تكون ھذه شبھة، وستأتي 
وقرائن یصدق فیھا قولھ، ولو فتح باب الشبھة لسقطت كثیر من الحدود والزواجر الشرعیة باسم الشبھة، ولذلك ال یفتح ھذا الباب على 

: الحدود) ادرءوا الحدود بالشبھات: (وقولھ علیھ الصالة والسالم. مصراعیھ دون ضوابط شرعیة، وال یمكن أن یحكم بكل شبھة أنھا مؤثرة
ً حد، وھو یشمل ھذا القتل، والقتل من حدود هللا عز وجل التي حدھا وشرعھا لعباده، ویشمل الجلد والرجم في الزنا، وكذلك أیضا الجلد جمع

في شرب الخمر، فال نقیم ھذه الحدود وال نأمر بتنفیذھا متى ما وجدت شبھة فیمن تلبس بموجباتھا تصرفھ عن وجود القصد النتھاك حدود 
ولذلك . ًل والتلبس بھا، فإذا وجدت ھذه الشبھة وأثرت فإنھ یحكم بسقوط الحد، أما ضوابط الشبھ والكالم فیھا فھذا أمر طویل جداهللا عز وج

إن ھذه شبھة مؤثرة أو غیر مؤثرة، على :  وسیأتینا في كتاب الحدود ضوابط الشبھات، بحیث نقول-إن شاء هللا تعالى-في كل باب سنذكر 
  .ي یذكرھا المصنف رحمھ هللا تعالى، وهللا تعالى أعلمحسب المسائل الت

 
 كیف یسحر النبي علیھ الصالة والسالم مع مداومتھ على قراءة األذكار؟

 
ًأشكل علي إصابة النبي صلى هللا علیھ وسلم بالسحر مع أنھ علیھ الصالة والسالم محافظ على األذكار التي تقي من الشرور عموما، : السؤال ٌ

ًمما ال شك فیھ أن المعوذات نزلت بعد قضیة السحر، ولذلك اقتضت حكمة هللا أن المعوذات لم تنزل قرآنا یتلى إال بعد : ؟ الجوابأثابكم هللا
قضیة سحره علیھ الصالة والسالم، وعلى كل حال ال یشكل وال یلتبس علیك األمر، ودع وساوس الشیطان عنك، فإذا جاء شيء في الشرع 

واألھم من ذلك أنھ لم یحصل لھذا السحر تأثیر على . بھ فسلم بھ واترك عنك كل شيء یشوش علیك في ھذا البابوحكم هللا عز وجل 
أثبت لي أن النبي صلى هللا علیھ وسلم حصل لھ من ھذا السحر تأثیر على الوحي، أو أنھ : الوحي، فإذا جاء عقالني یرید أن یناقشك فقل لھ

األمر بسیط، فإن : كیف یسحر وھو یوحى إلیھ؟ فقل لھ: لك إذا قال: األمر الثاني. و مسحور ھذا أمرًقال أو قرأ آیة أو ادعى وحیا وھ
ًالمسحور یسحر مع زوجتھ، لكنھ مع الناس رجل طبیعي، فإن المسحور إذا سحر لبغض زوجتھ فتجده طبیعیا في جمیع األمور إال إذا دخل 

ًالذي جعلك أنت تتصوره عموما؟ وإنما أشكل علیھم ھذا ألنھم لم یفھموا ما ھي حقیقة ًبیتھ، فإذا كان السحر محدودا في شيء معین فما 
 -أجارنا هللا وإیاكم-السحر، وجلسوا یخوضون ویتكلمون في شيء لم یفقھوه، فظنوا أنھ ما دام أن النبي صلى هللا علیھ وسلم قد سحر فیصبح 

، ھذا ما ورد في )كان یخیل إلیھ أنھ فعل الشيء ولم یفعل: (رضي هللا عنھا فقالتًكالمجنون، مع أن السحر جاء محدودا، وقد بینتھ عائشة 
الروایة الصحیحة عن أم المؤمنین عائشة رضي هللا عنھا، وھذا التأثیر المحدود لیس لھ سلطان على الوحي، لكن البعض یرید أن یدخل في 

ًتخوض في ھذه المسألة فأعطنا من عندك علما باألسحار كیف تؤثر إذا جئت : كیف یتأثر الجسد بالسحر؟ فنقول لھ: المغیبات ویسأل
ًثم أثبت أیضا أن النبي صلى هللا علیھ . باألبدان؟ وكیف ھي طبیعتھا؟ حتى نعلم أن ھذا السحر یستحیل أن یأتي للنبي صلى هللا علیھ وسلم

لقضیتین، والواقع أنھ ال یستطیع أن یتكلم وال أن یخوض وسلم ُسحر على وجھ یتعارض مع الوحي ویتعارض مع الرسالة، فالبد من إثبات ا
ال : كیف ُیسحر وھو نبي األمة؟ فنقول: ُسحر علیھ الصالة والسالم، فسیقول لك: وقد جاءت السنة الصحیحة بإثبات أنھ سحر، فنقول. في ذلك

لم یشج بأبي وأمي صلوات هللا وسالمھ علیھ، فقد سلط یمنع أن هللا یسلط الشیاطین علیھ لحكمة، ألم تكسر رباعیتھ علیھ الصالة والسالم؟ أ
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ُ األلم النفسي، واأللم البدني، واأللم الروحي، وھذا كلھ لحكمة، ابتلي باأللم الروحي حتى إن زوجتھ تتھم بالزنا، -علیھ الصالة والسالم- علیھ 
یا : (ء في الصحیح أنھ جاء إلى عائشة وجلس عندھا وقالویمكث النبي علیھ الصالة والسالم مدة وھو ال یعلم ھل ھذا صحیح أو ال، وقد جا

ھذا رسول األمة صلى هللا علیھ ! ، فمن یقول إن النبي صلى هللا علیھ وسلم یعلم الغیب؟)ًإن كنت أذنبت ذنبا فتوبي إلى هللا واستغفریھ! عائشة
ًوسلم یقف بین األمة وھو ال یملك لنفسھ نفعا وال ضرا، یقول لھا ، فما استطاعت )ً إن كنت أذنبت ذنبا فتوبي إلى هللا واستغفریھ!یا عائشة: (ً

فقد وصل النبي صلى هللا علیھ وسلم إلى ھذا الحد، فكان من أعظم األیام التي مرت علیھ، وھذا كلھ من . رضي هللا عنھا أن تجیبھ حتى بكت
 یأتیھ ھم إال ویجد رسول هللا -وات هللا وسالمھ علیھبأبي وأمي صل- األذى، وما من مكروب وال منكوب وال مھموم وال مغموم من أمتھ 

وأنبیاء ! إذا كان رسول األمة صلى هللا علیھ وسلم ابتلي فأین أنا من ھذا كلھ: صلى هللا علیھ وسلم قد ابتلي بأضعافھ وأشد منھ، فیسلو ویقول
ى جعل هللا وجاھتھ في الدنیا واآلخرة بھذه األذیة ال هللا عز وجل من قبل أوذوا وابتلوا، فھذا موسى علیھ السالم یؤذى في كل شيء، حت

ًتكونوا كالذین آذْوا ُموسى فبرأهُ هللا مما قالوا وكان عنَد هللا وجیھا  ِ َ َ َ َ َ َِ َّ َّْ ُ ُِ َّ ِ َّ َِ َ َ َ َُ ُ َ َ الوجاھة واإلنعام على األنبیاء ال یكون لھم ! ، سبحان هللا]69:األحزاب[َّ
ٌإنا وجدناهُ صابرا نْعم العْبد إنُھ أواب : هللا عنھذلك إال بعد البالء، وھذا أیوب قال  ًَّ َِ َّ َِّ ِ ُِ َْ َ َ َْ َ نعم العبد، كیف بالعبد : إذا قیل لإلنسان! هللا أكبر] 44:ص[َ

 إذا أثنى علیھ والده أو شیخھ أو أي إنسان لھ مكانة ووجاھة، فما بالك إذا قالھا أصدق القائلین الذي یقص الحق وھو خیر الفاصلین سبحانھ
ٌنْعم العْبد إنُھ أواب : وتعالى یقول َّ َِ َّ ِ ُ َ ْ ًلكن متى؟ لما قدم الثمن، لما قدم الدلیل، لما جاء بالصبر إنا وجدناهُ صابرا ] 44:ص[َ ِ َِ َ ََ ْ ، فما جاءت ]44:ص[َّ

: لعریضة أن یقول اإلنسانھذه الكلمة وال جاءت ھذه الشھادة من رب العالمین من فراغ، وما جاءت بالتشھي، وال بالتمني، وال بالدعاوى ا
ِإنھ موحد، أو أنھ صاحب عقیدة، أو إنھ صاحب إیمان، أو إنھ من الصابرین، أو إنھ من المحسنین ما كان هللا لیذر الُمْؤمنین على ما أنتم علْیھ  ِ ِ َِ ََ َ َ َ َ َ َ َْ ُ ْ َ ْ َ ُ َّ َ

ْحتى یمیز الخبیث من الطیِّب وما كان هللا لُیطلعكم ُ َ َ َ َ َ َ َِ ِ ِ ِ ِْ ُ َّ ََّ َ ََ َِّ ِ على الغْیب ْ َ ْ َ إذا جئت : ًثم أیضا. ًإذا ال بد أن تأتي فتن ومحن وبالیا] 179:آل عمران[َ
ًونظرت إلى رسول األمة صلى هللا علیھ وسلم في حیاتھ كلھا طیلة ثالثة وعشرین عاما من الرسالة، ال یخرج من ھم إال ابتلي بما ھو أكثر 

 سكرات الموت علیھ الصالة والسالم، فخرج من الدنیا بسكرات الموت، فلو جاء شخص وأعظم منھ صلوات هللا وسالمھ علیھ، حتى جاءتھ
لكن الذي جاءني من : إن النبي صلى هللا علیھ وسلم وقد أوذي وفعل بھ، فیقول: من الناس في یوم من األیام قد ابتلي بالسحر فقال لھ شخص

النبي صلى هللا علیھ وسلم ُسحر، وأن النبي صلى هللا علیھ وسلم ابتلي بھذا األمر ًالسحر ما أظن أحدا ابتلي بما ابتلیت بھ، لكن إذا علم أن 
ومن العجیب أن تسلط الشیاطین على اإلنسان في بعض األحیان یجعل اإلنسان یشك . سلت نفسھ وسلت روحھ، وعلم أن ھذا ال ینقص قدره

ة على أولیائھم، لكن أھل الطاعة إذا سلط علیھم الشیاطین فقد یظن الواحد في مكانتھ عند هللا؛ ألنھ من المعلوم أن هللا یسلط الشیاطین عاد
منھم أن ھذا لنقص عنده، أو غضب من هللا عز وجل علیھ، أو سخط، لكن حینما یعلم أن رسول األمة صلى هللا علیھ وسلم قد أوذي وسلط 

بسبب ھذا السحر وھذا االبتالء أوحي : ًأیضا. یثق با عز وجلعلیھ وابتلي صلوات هللا وسالمھ علیھ، عندھا تسمو نفسھ، ویطمئن قلبھ، و
إن النبي صلى هللا علیھ وسلم : (إلى النبي صلى هللا علیھ وسلم بالمعوذات، وھي من أعظم ما یكون، تقول عائشة رضي هللا عنھا وأرضاھا

ُقْل . ، من عظیم ما فیھا من الحرز للعبد) وترك ما سواھماكان یتعوذ با عز وجل بالتعاویذ الشرعیة، فلما نزلت علیھ المعوذتان لزمھما
ِأُعوذ بربِّ الفلق  َِ َ ْ َ ُ َمْن شرِّ ما خلق * َ َ َ ََ ِفما تركت شیئا في ھذا الوجود من الشر إال وقد استعذت با منھ، قْل أُعوذ بربِّ الفلق ] 2- 1:الفلق[ِ َِ َ ْ َ ُ َ ُ ِمْن * ً

َشرِّ ما خلق  َ َ ً مخلوق شر، كلمتان وجملتان ما تركتا شیئا، لكن متى جاءت؟ جاءت لما ابتلیت األمة وابتلي نبیھا علیھ من أي: أي] 2-1:الفلق[ََ
ًالصالة والسالم، إذا فقد صار السحر خیرا على ھذه األمة؟ وهللا یقول في القذف ْال تْحسُبوهُ شرا لكم : ً ُ َ ًّ َ في قذف عائشة رضي هللا ] 11:النور[ََ

ْال تْحسُبوهُ شرا لكم بْل ُھو خْیر لكم : انتھاك للعرض، وفیھ بالء، یقول هللاعنھا، القذف الذي فیھ  ُْ َُ ٌَ َ َ ََ َ ، فھي أمة مبتالة؛ ولكن ھذا ]11:النور[ًَّ
البالء رحمة، وال یمكن أن یظھر فضل أھل الفضل وصبر الصابرین ورباط المرابطین، إال إذا احتكت قلوبھم بالبالء من رب العالمین، 

ِثبِّت هللا الذین آمنوا بالقْول الثابت ُی: وعندھا ِِ َِّ َِّ َُ ُْ ُ َ َ َّ ، وعندھا ینعم هللا على عباده فیسلھم من ذلك البالء كما تسل الشعرة من العجین، ]27:إبراھیم[َ
ًوسلم من ذلك كلھ لطفا من أرحم الراحمین وكان ربك خبیرا بصیرا، فا أعلم بخلقھ، وأعلم بعباده، ومن یقرأ قصة أیو ً ب علیھ السالم ً

وابتالءه وتسلیط هللا عز وجل للشیطان علیھ؛ یدرك كیف أن هللا عز وجل یمتحن عباده ھذا االمتحان العظیم، ولكن  األمر من قبل ومن 
یقة ال تقبل ًأعود وأكرر أن المسلم دائما یلتزم بالتسلیم، فال تدخل في ھذه المتاھات، وأوصي أن مثل ھذه المسائل الدق: وعلى كل حال. بعد

ًمن كل أحد، وما یثیره بعض العقالنیین من رد السنن الصحیحة والطعن فیھا والتشكیك فیھا بناء على أن عقولھم ال تتحمل، فوهللا لیست 
 نسأل هللا-ٌعقولھم التي تتحمل، ولیست نفوسھم التي تتحمل، ولكنھا قلوب ران علیھا المرض فاستغلقت فما قبلت وما أسلمت وما استسلمت 

 التصدیق لھؤالء العدول الثقات الذین أجمعت األمة على قبول روایاتھم فیما صح في -والعیاذ با-  ولذلك عجز منھم - السالمة والعافیة
الصحیحین وغیره من األحادیث الصحیحة، فضربوا بھا عرض الحائط؛ بل لم یقتصروا على ذلك حتى قالوا بالتشكیك والشبھات؛ ألجل أن 

ًا، ویحقوا باطال، نسأل هللا بعزتھ وجاللھ أن یقطع دابرھم، وأن یخرس ألسنتھم، وأن یكفي المسلمین شرورھم، إنھ ولي ذلك یبطلوا حق ً
  .والقادر علیھ، وهللا تعالى أعلم

 
ًحكم الطواف بالبیت لمن أراد سفرا أو عاد منھ لمن كان مقیما بمكة ً 

 
ھا للسفر أن أطوف بالبیت وحین وصولي إلیھا كذلك، فھل عملي ھذا صحیح، وذلك أنا من سكان مكة واعتدت عند خروجي من: السؤال

، والصالة والسالم : ًاعتقادا مني بفعل النبي صلى هللا علیھ وسلم حین یقدم من السفر أن یبدأ بالمسجد أثابكم هللا؟ الجواب باسم هللا، والحمد 
ٌفالحدیث صحیح وثابت أن النبي صلى هللا علیھ وسلم كان إذا قدم من السفر أنھ : بعدعلى خیر خلق هللا، وعلى آلھ وصحبھ ومن وااله، أما 

ًیبدأ بالمسجد قبل بیتھ علیھ الصالة والسالم، وھذا أصل عند العلماء رحمھم هللا، وفعلك ال بأس بھ وال حرج، ما لم تعتقده تشریعا، بمعنى أنك 
كة حتى یطوف، فھذا فیھ الزیادة والحدث، وأما بالنسبة لما تفعلھ فلیس فیھ من بأس، إنھ ال یسافر أحد حتى یطوف، أو ال یدخل م: تقول

  .ولیس فیھ من حرج؛ بل ھو عمل خیر وبر نسأل هللا العظیم أن یثبتك فیھ، وأن یكتب لك األجر فیھ، وهللا تعالى أعلم
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 حكم من یداوم على صالة النافلة في السفر
 

ال شك أن السنة عن النبي صلى هللا علیھ وسلم عدم صالة الراتبة في : الة الراتبة في السفر؟ الجوابھل یبدع من داوم على ص: السؤال
العدد مخصوص، والزمان مخصوص، أن یصلیھا قبل الصالة، وبعد الصالة، فیصلي : ًالسفر، وإذا اعتقدھا فال شك أنھا بدعة؛ ألنھا أوال

بعدیة، وركعتین للعشاء بعدیة، وھذا كلھ توقیت، وضوابط البدعة منطبقة علیھ، ولذلك إذا ًأربعا قبلیة، ویصلي البعدیة، ركعتین للمغرب 
اعتقدھا سنة راتبة في السفر فإنھ ال شك أنھ قد ابتدع، فإن رسول األمة صلى هللا علیھ وسلم سافر ولم یصل راتبة في السفر إال راتبة الفجر، 

ً، تعظیما لشأن ركعتي الفجر، فإذا صلى الراتبة في السفر فإنھ قد خالف ھدي )و طلبتكم الخیلال تدعوھا ول: (وقال صلى هللا علیھ وسلم فیھا
تصلى ھذه الصالة في السفر، وھو أحدثھا  النبي صلى هللا علیھ وسلم، وعارضھ وأحدث في دین هللا ما لیس منھ؛ ألن الذي في دین هللا أال

، لكن یصلیھا وھو یعتقدھا راتبة، فال شك أنھ مبتدع، ولذلك علیھ أن یقلع عن ذلك وصالھا في السفر، ولو صالھا نافلة عامة فال بأس
  .ویتوب، وهللا تعالى أعلم

 
 حكم تأجیر الوقف لالستفادة منھ

 
ة إذا كان الوقف ال یستفاد منھ، فرأى الناظر على الوقف أن یؤجر عینھ، ویستفید من ثمن اإلجارة في وقٍف آخر، فھل تجوز إجار: السؤال

خاصة - مسائل األوقاف مسائل دقیقة، والمسئولیة عنھا أمام هللا عظیمة، ولذلك تالعب الناس : الوقف في مثل ھذه الحالة أثابكم هللا؟ الجواب
 في األوقاف، حتى إنك تجد بعض األوقاف مسبلة على مصالح یستحدث فیھا دكاكین لإلیجار، ویستحدث فیھا عمارات - في ھذا الزمان

 وتخرج كثیر من األوقاف عن مقصودھا األساسي من رحمة الضعفاء والرفق باألیتام والمساكین إلى ھذه األشیاء الدنیویة التي لم لالستغالل،
ًشخص یأتي ویبني رباطا ألیتام ألرامل، نظر إلى الدنیا الفانیة، واآلخرة الباقیة، ومالھ بین یدیھ، فأحب أن یقدمھ . ًیردھا أھلھا یوما من األیام

ًخرتھ، فجاء واشترى لھ أرضا وبنى فیھا رباطا، وأدخل فیھ العجزة والمساكین، وقال للناظرآل على ھؤالء وانظر في مصالحھم، فیأتي  قم: ً
الناظر في یوم من األیام ویرید أن یھدم ھذا الرباط ویجدده، ویحدث دكاكین في البنایة الجدیدة، ویأتي ویبحث لھ عمن یفتیھ بھدم الرباط 

ً ویستدین مبلغا من المال من أجل أن یبني رباط جدیدااألول، ًكذلك إحداث مرافق مالیة تدر أمواال، حتى یسدد الذي على الوقف، ثم یبدأ . ً
ً وشیئا فشیئا، فبدال من أن تكون المسألة محدودة بسداد الدین، یبدأ یتوسع قلیال حتى یصل األمر إلى أنك - والعیاذ با- یستدرجھ الشیطان  ً ً ً

ًویصبح المیت في قبره معدوما من كثیر من األجر، . ًنظر لألیتام واألرامل والمساكین فال تجد لھم حظا في ھذه البنایة بعد بنائھا إال ما ندرت
ولو تركت العمارة على ما ھي علیھ لدرت علیھ من الحسنات واألجور ما هللا بھ علیم، ولكن سیقف ویرھن ویحاسب بین یدي هللا، وسیكون 

مھ لجرأتھ على تغییر وتبدیل ما ال یجوز لھ تغییره، فھذه أمور ال ینبغي التالعب فیھا والتساھل، ومن قرأ الفقھ وقرأ فتاوى العلماء، یجد خص
كیف كانوا یشددون في مسائل الوقف، حتى الخالف في المسجد الذي یكون في جزء من أجزائھ خلل ھل یھدم ذلك الجزء أو ال یھدم؟ 

ًون تعظیما لحرمة الوقف؛ ألن الوقف لیس بالسھل، ولیس باألمر الھین، بل ھو یحتاج إلى نظر، ویحتاج إلى تقوى  عز وجل وتجدھم یختلف
فیبحث المفتي والفقیھ في المسألة . وورع وصیانة، فھذه أمور ترتبط بھا حقوق الموتى، وترتبط بھا حقوق أناس آثروا اآلخرة على الدنیا

ًن یدي هللا ویفتي في ھذا األمر، ولقد عھدنا علماء أمثال الجبال علما وعمال ما تضیق علیھم الدنیا إال إذا جاءت حتى یعرف كیف یقف بی ً
ًمسألة الوقف، وهللا إنك تجد وجھ الواحد منھم یحمر ویرد السائل، ویحاول جھده أال یبت في ھذه المسألة؛ كل ذلك خوفا من هللا عز وجل، 

ًمر سھل، ولذلك تجد كثیرا من مشاریع الخیر وأربطة الخیر غیر موجودة، أین ذھبت؟ بحكم الفتاوى، فتجدھم فال یحسب أحد أن ھذا األ
ًنبني عمارة ونستغلھا وبدال من أن نسكنھم نعطیھم أمواال: یقولون یدخلون فیھا : من الذي جعلك تغیر إرادة الواقف، مع أن الذي أوقف قال.. ً

فلذلك ھذه المداخل التي یدخل بھا والمصلحة التي تدعى، . إلخ.. المصلحة، وھذا أفضل: جعلك تغیر؟ یقولونویسكنون ھذا المسكن؟ ما الذي 
ُھذه أمور ینبغي أن تعرض على علماء ربانیین، وال یفتى في مسائل الوقف إال من عنده بصیرة، وعنده نور ورع، وعنده محافظة على ھذه 

ٌ نص العلماء على أن الوقف ال یملكھ أحد، بل ھو مال أخرجھ اإلنسان عن ملكیتھ  عز وجل؛ وقد. األمور التي ینبغي المحافظة علیھا
ولذلك لو أردنا بیع الوقف فال نستطیع أن نصحح بیع الوقف إال إذا قضى بھ القاضي؛ ألن البیع یفتقر إلى ملكیة، والوقف ال مالك لھ، 

ة لولي األمر العام فیبیع ما ال مالك لھ، وحینئٍذ ال یمكن، فلو أفتى أي مفت فال یصح البیع؛ والقاضي لھ والیة مستندة مبنیة على الوالیة العام
ًألنھ البد من حكم قاض، وھذا كلھ تعظیما ألمر الوقف، ولئال یحسب أحد أن األوقاف أمرھا سھل، خاصة إذا تعلقت بھا مصالح ألموات  ٍ

أنھ ال : والخالصة في الجواب. ي التورع ما أمكن في مسائل الوقف وعدم التساھل فیھااألمر مثلما ذكرنا أنھ ینبغ: وعلى كل حال. ونحوھم
یستفاد منھ، فھذا أمر مبھم، فإن الخطأ أن یأتي المفتي ویفتي في ھذه المسألة حتى یقرأ صك الوقفیة، ویعرف ما ھو ھذا الوقف، والدعوة 

تعطلت مصلحة الوقف، فیأتي إلى عمارة مبنیة من عشر سنوات، : قول لكالتي ادعاھا الناظر أن مصلحتھ تعطلت، كأن یأتیك ناظر وی
ًویرى فیھا أیتاما وضعافا ساكنین فیھا، وبمجرد ما یجد كھرباءھا تعطلت أو ماءھا یقول لك فال یعتبر عنده الوقف إال إذا . لقد تعطل الوقف: ً

ًكان جمیال جیدا كامال من كل النواحي، ھذا ھو الوقف عنده، لكن  تعطلت مسألة الوقف، ولذلك ھذه األمور ال : إذا حصل أي خلل یقول لكًً
 بنى بنایة للمسجد، وتعطل المسجد وأمكن أن تصبح مدرسة؛ صرفت -ًمثال-وعند العلماء إذا كان . غیر الواضحة تقبل فیھا الدعاوى المبھمة

ًإلى أقرب شيء، وقد تتعطل تعطال تاما، فیمكن صرف عین الوقف لما ھو من  جنسھ؛ ألنك لو بعت الوقف أو أجرتھ أخرجتھ عن أصل ً
اختلف العلماء إذا : الوقفیة؛ ألن أصل الوقفیة لیس فیھا استثمار، وإنما فیھا حسنات وأجور، فینبغي أن تكون إلى األقرب، ومن ھنا قالوا

. یبطل الوقف:  علیھا، فمن العلماء من قالًأوقف على بدعة، أي على شيء خاطئ ال یجوز الوقف علیھ، كبدعة مثال یظن أنھا سنة، فأوقف
وھذا اختاره شیخ اإلسالم ابن تیمیة وعدد من العلماء والمحققین، یصرف لطلبة العلم؛ ألنھ حینما أوقفھ . یصرف لطلبة العلم: ومنھم من قال

حكم بالنقض واإلبطال من األصل وعندنا ًعلى الذكر، أو على أمور غیر مشروعة، أراد أن یستغل المكان لطاعة هللا وذكره، فبدال من أن ن
ًتعطلت مصلحة الوقف، فھل تعطلت تعطال كلیا أو تعطلت على وجھ یمكن صرفھ إلى : مجال للتصحیح فنصحح باألقرب، فھو إذا قال لك ً
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ج، نرید أن یقعد أحب أن أنبھ إلى أن من عادتنا مع طالب العلم أن نفصل في بعض الفتاوى، فنحن نرید المنھ: األقرب؟ وعلى كل حال
ھذا حالل وھذا حرام، بیع الوقف یجوز أو ال یجوز، وھذا لیس : لطالب العلم؛ ألننا نجد الیوم من السھولة بمكان أن تسمع أحدھم یقول لك

الب رسم المنھج، حتى یكون ط: ھو المھم، إن األھم ھو رسم المنھج، ولذلك قد نفصل في بعض األسئلة ونتوسع فیھا، والمقصود من ھذا
وھذا السؤال ال یجاب عنھ باإلجمال؛ لعدم وضوح السبب الموجب للحكم بتعطل الوقف، ولم یبین وجھ ھذا التعطیل، . العلم على بینة وبصیرة

ن وھل باإلمكان المعاوضة والمناقلة في الوقف أو ال یمكن ذلك؟ وكل ھذا أصل في الفتوى في ھذه المسألة، لذلك ینبغي على السائل إذا أراد أ
أو یرفعھ إلى القاضي، وھذا ھو الذي  یسأل عن حكم ھذا الوقف أن یحضر صك الوقفیة وننظر فیھ إن شاء هللا، أو یعرضھ على أھل العلم،

وآخر دعوانا أن الحمد  رب العالمین، وصلى هللا وسلم على نبیھ محمد وعلى آلھ وصحبھ . أوصي بھ، وما یحكم بھ القاضي یقوم بتنفیذه
  .أجمعین

 
 ]5[ مقدمة كتاب الجنایات -شرح زاد المستقنع 

 
أن یضرب بسوط أو عصا، أو یلكزه بیده، فیموت : ًقتل شبھ العمد، وھو أن یقصد جنایة ال تقتل غالبا فقتل بھا، ومن صوره: من أنواع القتل

ًإنسانا لم یقصده فیقتلھ، ویندرج تحت القتل ًقتل الخطأ، وھو أن یرمي شیئا فیصیب : ومن أنواع القتل. بذلك، وفیھ خالف، والصحیح وجوده
 .عمد الصبي والمجنون: الخطأ

 
 قتل شبھ العمد

 
بسم هللا الرحمن الرحیم الحمد  رب العالمین، والصالة والسالم األتمان األكمالن على خیر خلق هللا أجمعین، وعلى آلھ وصحبھ ومن سار 

 ...... .[ًوشبھ العمد أن یقصد جنایة ال تقتل غالبا: [ل المصنف رحمھ هللا تعالىفیقو: أما بعد. على سبیلھ ونھجھ إلى یوم الدین
 

 خالف العلماء في قتل شبھ العمد وأدلة القائلین بھ
 

مثیلھ والقریب منھ في الصفات، وسمي : شرع اإلمام المصنف رحمھ هللا في بیان القسم الثاني من أقسام القتل؛ وھو شبھ العمد، وشبھ الشيء
خطأ العمد، : ًالنوع من القتل بھذا االسم؛ ألن النبي صلى هللا علیھ وسلم جعلھ وسطا بین العمد والخطأ؛ ولذلك سماه بعض العلماءھذا 

أال إن في قتیل شبھ العمد قتیل السوط والعصا : (شبھ العمد، وجاء عن النبي صلى هللا علیھ وسلم في الحدیث الصحیح الذي تقدم معنا: وسموه
ًوجمھور العلماء رحمھم هللا على أن ھذا القسم موجود في القتل، وأنھ وسط بین العمد وبین الخطأ، وأنھ الیوجب قصاصا، ). اإلبلمائة من 

أن من قتل بھذا النوع وتوفرت فیھ الصفات التي ال یرتقي فیھا القتل إلى العمد، ویرتفع بھا عن محض الخطأ، فإنھ ال ُیقتص منھ، فال : أي
ً ویوجب الدیة إجماعا، إال أن ھذه الدیة تكون مغلظة في قول جمھور العلماء رحمھم هللا إجماعا عند من یقول بھذا النوعًیوجب قودا، ً .

قتل عمد، وقتل خطأ؛ ألن هللا عز وجل بین ھذین النوعین، ولم یذكر النوع الثالث في كتابھ وھو : القتل نوعان: وخالف بعض العلماء فقالوا
والدلیل . قتل عمد، وقتل شبھ عمد، وقتل خطأ:  القول مرجوح، والصحیح ما ذھب إلیھ الجمھور من أن القتل ثالثة أنواعوھذا. شبھ العمد

، وكذلك )أال إن في قتیل شبھ العمد؛ قتیل السوط والعصا: (ما جاء في صریح السنة في قولھ علیھ الصالة والسالم: على ثبوت ھذا القسم
دیث الصحیحین في قصة المرأتین من ھذیل حینما اقتتلتا، فرمت إحداھما األخرى بحجر فقتلتھا، وألقت ما في ًأیضا یدل على ھذا القسم ح

كما یقول - ً فقضى رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم بدیتھا على عاقلتھا، ولم یوجب قصاصا، ولو كان شبھ العمد من العمد -وھو جنینھا-بطنھا 
ًوقد سمي شرعا .  لكان اقتص رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم من المرأة، ولكنھ جعلھ من شبھ العمد-یةالمالكیة في روایة، وكذلك الظاھر

أن القصد للجنایة موجود؛ فشابھ العمد، وھو لم یقصد القتل، ولم یرد إزھاق الروح؛ فشابھ : بشبھ العمد وخطأ العمد، والسبب في ھذه التسمیة
 في العقوبة؛ ألن -زاد في الخطأ: أي- أي أنھ لیس بعمد محض وال خطأ محض، فارتقى عن الخطأ ًالمخطئ، ومن ھنا كان وسیطا بینھما؛

 -وسیأتینا إن شاء هللا تفصیلھ وبیانھ في باب الدیات-فیھ مائة من اإلبل، أربعون منھا في بطونھا أوالدھا، وھذا ما یسمى بالدیة المغلظة 
ًن العمد من جھة كونھ ال یوجب قصاصا، وصار وسیطا بین العمد والخطأ، والغالب أن ھذا فارتفع عن الخطأ من جھة تغلیظ الدیة، ونزل ع ً

فالقصد موجود؛ وھو اإلضرار وقصد األذیة، أما قصد اإلزھاق والقتل فغیر موجود، كأن یقتتل . القسم یقع في حال الخصومات والنزاعات
ً كالعصا الصغیرة، فوافقت قدرا فقتلت؛ فھذا قتیل -ومثلھا ال تقتل-رب بالعصي، ًاثنان، ویضرب أحدھما اآلخر بشيء ال یقتل غالبا، مثل الض

  .شبھ عمد، ال یقتص من قاتلھ، وعلى من قتل الدیة مغلظة
 

 ضابط قتل شبھ العمد
 

ونحو ذلك، یقصد  -الضرب في مجمع الید- فھو بحملھ للعصا واللكز ] ًوشبھ العمد أن یقصد جنایة ال تقتل غالبا: [قال المصنف رحمھ هللا
اتفق العمد وشبھ : ًإذا.  فھذا عمد- كما تقدم معنا- أو ضربھ بشيء لھ مورً-في مكان یقتل غالبا: أي-ًجنایة ال تقتل غالبا، لكن لو لكزه في مقتل

د عقره، أو إضراره، العمد في وجود الحالة التي تتوفر فیھا بواعث الجنایة؛ بمعنى أن اإلنسان یختصم مع شخص، وال یرید قتلھ، وإنما یری
ًأو أذیتھ، ولم یكن مستعمال آللة تقتل غالبا ألنھ إذا جرح فقد ذكرنا أنھ یكون من قتل العمد، وقد بینا أن العمد في ]. ولم یجرحھ بھا: [وقولھ. ً

  .ذلك ویقتلھ، مثل السكین، والسھام، والسیوف، ونحو - ینفذ إلى البدن: أي- أن یجرحھ بما لھ مور في البدن : المذھب
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 صور قتل شبھ العمد
 

فلو تخاصم اثنان؛ فضرب أحدھما اآلخر في غیر مقتل، كأن یضربھ على كتفھ، أو یضربھ على ]. كمن ضربھ في غیر مقتل: [قال رحمھ هللا
ً ال یقتل غالبا، أنھا إذا كانت في مكان: ًفخذه، أسفل الفخذ بعیدا عن الخصیة، فضربھ ضربة ال یقتل مثلھا، ولیست في مكان مقتل، والسبب

أال إن في قتیل : (كأن یضربھ بسوط، وقد جاء عن النبي صلى هللا علیھ وسلم: أي]. بسوط: [وقولھ. ًفترجح أن موتھ قدرا، ولیس بفعل الجنایة
 عمد الخطأ، أو ، فاعتبار القتل بالسوط من شبھ العمد؛ ألن النبي صلى هللا علیھ وسلم نص على أنھ من قتل)شبھ العمد قتیل السوط والعصا

كأن جاء وضربھ بالسوط ضربة؛ فسقط : فالقتل بالسوط. خطأ العمد، كما یسمیھ بعض العلماء، أو شبھ العمد كما ذكر المصنف رحمھ هللا
قود، ًالسوط ال یقتل غالبا، فلیس بآلة یحكم بأنھا موجبة للعمدیة والقصاص وال: فمن حیث األصل: ًالرجل میتا، والضرب بالسوط فیھ تفصیل

ًولكن تقدم معنا أن اآللة إن ضعفت، وكان حال الشخص معینا على اإلزھاق بھا؛ كانت من العمد ال من شبھ العمد، فلو أنھ ضربھ بالسوط 
إن : وھو مریض، أو ضربھ بالسوط وھو شیخ ھرم ضعیف، ال یحتمل ضرب السوط؛ فإنھ قتل عمد، وقد ذكرنا ضوابطھ في العمد، وقلنا

ستثنى عند العلماء، فھناك األصل وما یستثنى من األصل، فاألصل أن القتل بالسوط لیس بقتل، كما لو اختصم اثنان؛ فضرب ًھناك أحواال ت
كرر : ھذا شبھ عمد، ولكنھ إذا كان في مقتل، أو كما قال العلماء:  فمات المضروب، فنقول-الكرباج في أعرافنا-أحدھما اآلخر بسوط 

ًلھ ال یحتمل التكرار، وأخذ الشاب الجلد القوي ووضعھ تحت السیاط، وضربھ ضربا مكررا مفضیا إلى الضرب علیھ بالسوط، وكان مث ً ً
! اإلزھاق والعمد؛ فإنھ قتل عمد، فالتكرار للضرب، والمداومة علیھ، واالستمرار تزھق األرواح، وكم من أنفس أزھقت تحت الجلد والسیاط

ًمن قتل شبھ العمد، وإنما ذكر العلماء الصفة الغالبة للسوط اتباعا للسنة، لكن لو كان الشخص یعتبر  لیس كل ضرب بالسوط: ًوبناء على ذلك
ال یحتمل ضرب السوط؛ كالمریض، أو الشیخ الھرم، أو ضربھ بالسوط في مقتل، فالغالب أنھ یقتل، أو ضربھ بالسوط وكرر الضرب علیھ 

إذا ضربھ بالعصا الصغیرة فلیس بقتل ]. أو عصا صغیرة: [وقولھ. وموجب للقصاصًعلى وجھ تزھق بھ الروح غالبا؛ فإنھ یعتبر قتل عمد، 
ًعمد إذا مات منھا، ولكن إذا ضربھ بعصا صغیرة، وكرر الضرب علیھ، وكان ال یحتمل ھذا التكرار؛ كمن أخذ صبیا أو صغیرا وضربھ  ً

د، ویوجب القصاص، لكن الغالب في العصا الصغیرة أنھا بعصا صغیرة، وكرر علیھ الضرب على وجھ في الغالب أنھ یزھق؛ فإنھ قتل عم
: أي]. أو لكزه: [وقولھ. ًالمفاھیم معتبرة في المتون، ومن ھنا لو ضربھ بعصا كبیرة یقتل مثلھا غالبا؛ فإنھ قتل عمد) صغیرة: (ال تقتل، وقولھ

ًن لو لكزه في مقتل، أو كان الملكوز صغیرا؛ كما لو أخذ أن یجمع یده ویضربھ بھا، والوكز واللكز بمعنى واحد؛ والغالب أنھ ال یقتل، لك
ال بد من االنتباه إلى أن األصل العام والغالب في اللكزة أنھ ال یقتل مثلھا، : ًإذا. ًطفال في مھده فلكزه لكزة واحدة قضت علیھ، فھذا قتل عمد

ًوالناس تقع بینھم الخصومات، ویلكز بعضھم بعضا، ویضرب بعضھم بعضا، ولك ن ال تزھق األرواح، وال تموت، فقد یحصل تأثر وضرر، ً
ِفوكزهُ ُموسى فقضى علْیھ : إنھ شبھ عمد، ولكن الوكز قد یقتل، ولذلك قال تعالى: ًولكنھ ال یحصل زھوق غالبا، ومن ھنا قال رحمھ هللا َ َ َ َ ََ َ َ َ َ

ً، فالوكز قد یقتل، ومن ھنا صار وسیطا بین ما ال یقتل غالبا وما]15:القصص[ : ً یقتل غالبا، وارتقى إلى درجة شبھ العمد، وبعضھم یقولً
ھذا نوع من أنواع شبھ العمد الذي ال یوجب القصاص، : وعلى كل حال. بقصد الجنایة، وإن كان األشبھ أن الوكز فیھ أذیة، وإضرار وإیالم

ًإال إذا كان الذي لكزه ضعیفا، أو مریضا، أو شیخا ھرما، أو طفال صغیرا؛ تقتل ً ً ً ًھ اللكزة غالبا، أو كان شابا قویا جلدا، فلكزه لكزة قویة في ًً ً ً ً
ًالخصیتین، أو الضرب على أسفل البطن إلى جھة الكبد، أو جھة القلب، ونحو ذلك، فھذه غالبا مقاتل، فإذا ضربھ ولكزه فیھا، : مقتل، مثل

  .شبھھ: أي]. ونحوه: [وقولھ. فھو قتل عمد، ویجب القصاص
 

 قتل الخطأ
 

ًوالخطأ أن یفعل ما لھ فعلھ؛ مثل أن یرمي صیدا، أو غرضا، أو شخصا، فیصیب آدمیا لم یقصده: [المصنف رحمھ هللاقال  ً ً ما لھ : (قولھ]. ً
ًمالھ أن یفعلھ عمدا، وھذا النوع من أنواع القتل، وھو قتل الخطأ، والغالب في المسلم، بل األصل في المسلم أال یقتل أخاه إال خطأ،: أي) فعلھ ً 

ًوما كان لُمْؤمن أْن یقتل ُمْؤمنا إال خطأ : ومن ھنا قال تعالى َ َّ ًَ َِ ِ ِ َِ َ َ َ َُ ْ َ  ...... .[92:النساء[ٍ
 

 مقاصد الشریعة من إیجاب الدیة والكفارة في قتل الخطأ
 

 هللا عظم أمر الدماء، ومن وقتل الخطأ ال یتوفر فیھ قصد إزھاق الروح، وال قصد الجنایة على المسلم، ومن ھنا كان أخف أنواع القتل، ولكن
ًحكمتھ سبحانھ وتعالى أنھ أوجب على القاتل خطأ أن یضمن النفس، فصار حقا لآلدمیین، وأن یضمن حق هللا في الكفارة؛ وھي عتق الرقبة،  ً

أن كل إنسان یقتل : لموالحكمة في ھذا ما ذكر بعض أھل الع. فإن لم یجد أو لم یستطع شراءھا فإنھ یصوم شھرین متتابعین توبة  عز وجل
ًخطأ ال یقتل إال بإھمال، وأنھ ما من نفس مؤمنة تزھق، وتقتل خطأ إال وھناك تقصیر وإھمال من القاتل، وبناء على ذلك وجبت الكفارة  ً ً

ًصیانة لألنفس، وحتى یحتاط الناس فیما یوجب الزھوق، فال یتساھلون فیھ، وال شك أن في ذلك خیرا كثیرا للعباد، هللا  عز وجل أعلم وأحكم ً
أنھ ال یوجب القصاص، وأجمعوا على أنھ یوجب الدیة كاملة مسلمة إلى أھل : وقد أجمع العلماء على أنھ ال یقتص بقتل الخطأ؛ بمعنى. بھا

ى صیام شھرین المقتول المسلم المعصوم الدم، باإلضافة إلى الكفارة التي ھي عتق الرقبة، وأنھ إذا عجز عن الكفارة بالعتق فإنھ ینتقل إل
َولْیس علْیكم ُجناح فیما : ًمتتابعین توبة منھ  عز وجل من التقصیر، وتعظیما ألمر الدم كما ذكرنا، وإال فھو لم یقصد، وهللا عز وجل یقول َ َ َِ ٌ َ ْ ُ َ َ

ْأخطأتم بھ ولكْن ما تعمَدت قلوُبكم  ُْ ُ ُ ُْ ْ ََّ ِ َِ َ ََ ِ ْ َ  هللا تعالى عظم أمر الدماء واألنفس، حتى ال یتساھل في ًومن قتل خطأ لم یحكم بإثمھ، ولكن]. 5:األحزاب[َ
ًذلك، فإذا تصور المسلم أن القتل وقع بقیادة سیارة مثال ساقھا، فصدم شخصا فقتلھ؛ فإنھ یلزم بالدیة، فإذا دفع الدیة فإنھ یتحفظ عن أن یزھق  ً

فإذا لم یجدھا صام شھرین متتابعین؛ فإذا رآه غیره اعتبر، فتصبح ًأرواح الناس بالتساھل في قیادتھ وسیاقتھ، وكذلك أیضا إذا أعتق الرقبة، 
إن ھذا أخطأ، فال شيء علیھ، فإن األمر یكون دون ذلك، فیتساھل الناس في األسباب : األنفس مھابة، والحرمات معظمة، بخالف ما إذا قیل
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معتبرة عند أھل الخبرة، أو تساھل في تدبیر أمور الموجبة للزھوق، وإذا جاء الطبیب في طبھ وعالجھ فخرج عن السنن والقواعد ال
المریض؛ حتى زھقت نفسھ ومات، فإنھ یحكم علیھ بالدیة، فیضمن ھذه النفس، ویحكم بوجوب الكفارة علیھ، فعندھا یتحفظ األطباء في أرواح 

ًرج ورمى غزاال وظنھ صیدا، فمر وكذلك في البر؛ فلو أنھ خ. الناس وأجسادھم، وقس على ذلك غیرھم ممن یخطئ وتحصل منھ الجنایة ً
ًشخص بینھ وبین الغزال؛ فقتلھ، أو رمى شاخصا یظنھ فریسة؛ فإذا بھ إنسان، فإنھ في ھذه الحالة سیدفع الدیة ألھلھ، ثم بعد ذلك یكفر الكفارة 

ًھ تحفظ أیضا، فابتعد عن األماكن التي الشرعیة، األمر الذي یجعلھ إذا أراد وفكر أن یصید بعد ذلك یتحفظ غایة التحفظ، وإذا علم غیره بخطئ
وال شك أن األصل یقتضي أن المخطئ ال . ًفیھا الناس، ورمى على وجھ یأمن فیھ غالبا من الخطأ، وكل ھذا حكمة من هللا سبحانھ وتعالى

بالكفارة وبالدیة صیانة لألنفس، ًشيء علیھ، ولكن العلماء بینوا أن الشریعة أوجبت ھذه العقوبات، وتسمیتھا عقوبات تجوزا، فإن المعاقبة 
وصیانة لألرواح، وحتى ال یتساھل الناس في الدماء، وفي إزھاق األرواح، وال شك أن من نظر إلى ھذه األحكام وعواقبھا؛ فإنھ یجد ذلك 

ْولْیس علْیكم ُجناح فیما أخطأتم : وقولھ تعالى. ًجلیا ُْ ْ ُْ َ َ َ َ َ َِ ٌ َ َ ٌولْیس علْیكم ُجناح: (ووجوب الدیة؛ ألن قولھال یعارض وجوب الكفارة ] 5:األحزاب[َ َ ْ ُ َ ََ َ َ (
ًلیس علیكم إثم، فمن ھنا من قتل خطأ ال إثم علیھ، لكن ال یمنع ھذا أنھ یضمن للناس حقوقھم، وال یمنع ھذا أنھ ال یقع في ھذا الخطأ إال : أي

ود فیھ، من باب الخطاب الوضعي، ال من باب الخطاب بنوع إھمال وتقصیر؛ فیترتب على ھذا اإلھمال ما یوجب زجره وجبر النقص الموج
أن المؤاخذ ھنا من باب الخطاب الوضعي، ولیس من باب الخطاب التكلیفي؛ ألن : وھذا كما قرره األئمة في كتاب المقاصد ومباحثھ. التكلیفي

ًوجبت الشریعة على من یقتل خطأ الضمان كیف أ: الخطاب التكلیفي یفتقر إلى وجود نیة وقصد، وھذا لم یقصد القتل، فاستشكل العلماء
ًوالكفارة، مع أنھا ال تعتبر عمل الشخص إال بنیة، واألصل أنھ ال عمل إال بنیة، فھو لو كان ناویا للقتل لصح أن یؤاخذ بالضمان، وأن یؤاخذ 

إنھ وإن لم یكن : (تاب المقاصد منھ؛ فقال، وفي ك)الموافقات( في كتابھ النفیس - رحمھ هللا-بالكفارة؟ وقد أجاب على ذلك اإلمام الشاطبي 
أن : ومعنى الخطاب الوضعي).  فإن ھذا من باب الخطاب الوضعي، والخطاب الوضعي ال یشترط فیھ النیة- النیة غیر موجدة-ًقاصدا للقتل

: قالت الشریعة: ًفمثال. ًالشریعة وضعت عالمات وأمارات حكمت بأحكام عند وجودھا، بغض النظر عن كون اإلنسان قاصدا أو غیر قاصد
ًمن أتلف شیئا رد مثلھ، أو دفع قیمتھ، بغض النظر عن كونھ قاصد لھذا اإلتالف أو غیر قاصد، فھذا یسمى بالخطاب الوضعي، وال یشترط 

 بل كان یمزح مع ًالطالق؛ فمن طلق زوجتھ ھازال فھو ما قصد الطالق، وما نوى الطالق؛: ًولھذا نظائر كثیرة؛ منھا مثال. فیھ القصد والنیة
أنت طالق، فأوجبت الشریعة علیھ تطلیق زوجتھ؛ ألنھا جعلت ھذا من باب الخطاب الوضعي، بغض النظر عن نیتھ : زوجتھ، فقال لھا

بالنیات، وبین العقوبة التي  ًالحكم بالعقوبة بخطاب الوضع، وبناء على ذلك ال تعارض بین المؤاخذة: وھذا یسمى. ًقاصدا أو غیر قاصد
  .دت ھنا بالكفارة والدیة؛ من باب الزجر، ومنع الناس من التساھل في الدماء وإزھاقھاور
 

 صور القتل الخطأ
 

السالح تفعل فعل العمد، فتوجب زھوق النفس، لكن في : اآللة التي رمى بھا وھي] . ًمثل أن یرمي ما یظنھ صیدا: [قال المصنف رحمھ هللا
ًمن ھنا فإن الخطأ یكون برمي شيء بشيء قاتل یظنھ غیر معصوم؛ فبان معصوما، كأن رمى بھیمة فأصاب ًشبھ العمد اآللة ال تقتل غالبا، و

وضع ھدف فرمى : ًمثال]. ًأو غرضا: [وقولھ. ًإنسانا، ونحو ذلك، فاآللة قاتلة، والمرمي مقتول، ولكن الرامي لم یقصد المقتول، ولم یرده
ًكأن رمى كافرا ]. ًأو شخصا: [وقولھ. ر شخص بینھم وبین الھدف، فھذا إذا قتلوه فھو قتل خطأالناس على ھذا الھدف، فلما رموا الھدف، م

ً فجاء مسلم بینھ وبین الكافر فقتلھ، ومن رمى مسلما یظنھ حربیا، ففیھ خالف مشھور بین العلماء رحمھم هللا، لكنھ عند -ًحربیا- مھدر الدم  ً
ًا فبان مسلما، فلیس بقتل عمدبعض أھل العلم یدخل في ھذا؛ ألنھ ظنھ كافر   .لم یقصده بالقتل: أي]. ًفیصیب آدمیا لم یقصده: [وقولھ. ً

 
 حكم عمد الصبي والمجنون

 
وعمد الصبي والمجنون خطأ؛ ألن الصبي غیر مكلف، فلو تقاتل صبیان، فأخذ صبي منھما : أي] وعمد الصبي والمجنون: [قال رحمھ هللا

ھ ال یقتص من الصبي القاتل؛ ألنھ غیر مكلف، وغیر مؤاخذ؛ لعدم وجود العقل الذي ھو مناط التكلیف، ولكن السالح فطعن اآلخر وقتلھ، فإن
تجب علیھ الدیة، فإن كان للصبي مال؛ وجبت في مالھ، واألصل عند العلماء رحمھم هللا أن عمد الصبي والمجنون خطأ؛ لعدم التكلیف، فإن 

أن الصبي إذا تعمد : فالشاھد.  كانت من بیت مال المسلمین، على األصل المعروف في باب الدیاتكان للصبي عاقلة ضمنت عنھ الدیة، وإال
ولو جاء صبي وكسر سیارة شخص، وجب ضمان ھذا الشيء المكسور، ویجري علیھ . القتل فعمده خطأ، وإذا تعمد اإلتالف فعمده خطأ

- ف شيء، وال تضمن عاقلتھ إذا كان فوق ثلث الدیة؛ ألن العاقلة تعقل مجرى الخطأ، وال یجري علیھ مجرى العمد؛ فإذا تعمد شخص إتال
وھم القرابة والعصبة، وھم یتحملون الدیة في الخطأ، ولذلك قضى النبي :  وھذا نظام شرع في اإلسالم، نظام العاقلة-وسیأتینا إن شاء هللا

إن قتلھ خطأ؛ فعاقلتھ : أة القاتلة، فھذا یدل على أن الصبي إذا قلناصلى هللا علیھ وسلم في قصة المرأتین من ھذیل بالدیة على عاقلة المر
ًعمده خطأ، فمما ینبني على ذلك ضمان الجنایة، سواء أتلف ماال أو نفسا، فإنھا تأخذ حكم القتل بالخطأ: تعقل، وإن قلنا -ًولو أن مجنونا . ً

ً أخذ سالحا وقتل شخصا، فإنھ ال یقتص من المجنون- والعیاذ با ؛ ألنھ غیر مكلف، ویجب أن یضمن أولیاء المجنون وعاقلتھ الدیة، ولو أنھ ً
  .جنى جنایة؛ فقطع ید شخص، أو أتلف مال شخص، فھذا كلھ یعتبر من الخطأ؛ لعدم التكلیف في المجنون والصبي

 
 ]6[ مقدمة كتاب الجنایات -شرح زاد المستقنع 

 
زل الحكم في منزلھ، فالعمد لھ حكمھ والخطأ لھ حكمھ والخطأ لھ حكمھ وشبھ العمد لھ من المعلوم أنھ یجب أن نعرف نوعیة القتل حتى ن

  .حكمھ، وقتل الخطأ ال یكون فیھ قصاص بل تجب فیھ الدیة والكفارة
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 قتل الجماعة بالواحد

 
 أجمعین، وعلى آلھ وصحبھ ومن سار بسم هللا الرحمن الرحیم الحمد  رب العالمین، والصالة والسالم األتمان األكمالن على خیر خلق هللا

بعد أن بین المصنف رحمھ هللا ]. تقتل الجماعة بالواحد: فصل: [فیقول المصنف رحمھ هللا تعالى: أما بعد. على سبیلھ ونھجھ إلى یوم الدین
لعمد؛ شرع في مسائل القتل أنواع القتل، ومتى یحكم بقتل العمد، ومتى یحكم بقتل الخطأ، ومتى یحكم بالوسیط بینھما؛ وھو قتل شبھ ا

ً تكون غدرا، وفتكا، ومجاھدة، ومغالبة- وھي قتل الجماعة الواحد- باالشتراك؛ وھذه المسألة  ً. ...... 
 

 االقائلون بقتل الجماعة بالواحد
 

ًلقتلھ؛ فكلھم قاتل، وبناء على ًفإذا اشتركت الجماعة في قتل الواحد؛ فاألصل أنھم إذا اجتمعوا وفعلوا بھ فعال، لو انفرد كل واحد منھم بفعلھ 
: الجماعة: فنبدأ بالمجمع علیھ عند من یقول بقتل الجماعة بالواحد. ذلك فإن ھذه الصورة ال خالف فیھا عند من یقول بقتل الجماعة بالواحد

ن یقتاله؛ فجاء أحدھم وبقر أن یشترك اثنان فأكثر، فلو اتفق اثنان على شخص أ: اثنان فأكثر، واألصل أن الجمع ثالثة، لكن ھنا مرادھم
بطنھ، وجاء اآلخر وطعنھ في قلبھ، فكال الفعلین وقعا في زمان واحد، أو ضربتان قاتلتان وقعتا في زمان واحد، وكال الفعلین مزھق، وكل 

ب عمر بن الخطاب ، منھما قاتل، فجمھور العلماء من السلف والخلف رحمة هللا علیھم على أنھ یقتل ھذان الشخصان بالواحد، وھذا ھو مذھ
وعلي بن أبي طالب ، وعبد هللا بن عباس ، والمغیرة بن شعبة، وقد نفذ ھذا الحكم أربعة من أصحاب النبي صلى هللا علیھ وسلم، فقتلوا 

وه أن جماعة تمالئوا على رجل، وقتلوه غیلة، استدرج: جماعة بواحد، فأما عمر رضي هللا عنھ وأرضاه فارتفعت إلیھ قضیة من الیمن
نریدك في نزھة، أو نریدك في غرض ما، أو : بقتل الغیلة، كأن یخدع ویستدرج ویخرج من المدینة، أو یقولون لھ: وقتلوه، وھذا ما یسمى

ًنرید أو نرى بستانك، أن نرید أن نریك شیئا، أو نرید أن تذھب معنا في السفر، فیستدرجونھ حتى یخرج، ثم بعد ذلك یغتالونھ ویقتلونھ، فھذا 
 فیقتل، وھذا من أخبث ما یكون من أنواع القتل، والغالب أنھ ال یقع إال من األنفس الشریرة، - على حسن نیة-ن قتل الغیلة، فیؤخذ على غرةم

فقتلھم رضي هللا عنھ . وهللا لو تماأل علیھ أھل صنعاء لقتلتھم بھ: حیث تكون ھناك عصابات تقوم بمثل ھذا، الفعل فقال عمر رضي هللا عنھ
ًأما علي رضي هللا عنھ فقتل أربعة بواحد، وأیضا . تسعة أشخاص، كانوا متمالئین علیھ حتى قتلوه: إنھم كانوا سبعة، وقیل: رضاه، وقد قیلوأ

ًلھ قصة ثانیة في قصة عبد هللا بن خباب بن األرت رضي هللا عنھ وأرضاه، حین كان عامال لھ على النھروان، فقتلھ أھل النھروان، فكتب 
ًإذن سلموا أنفسكم ألقتلكم جمیعا بھ، وإال آذنتكم بحرب، فامتنعوا، فركب : كلنا قتلناه، فقال:  أن ادفعوا إلي من قتلھ، فأخذتھم العزة، فقالواإلیھم

ًإلیھم فقتل منھم قتال ذریعا، رضي هللا عنھ وأرضاه عبة فقد ًوكذلك أیضا عبد هللا بن عباس قضى بھذا، أما الصحابي الجلیل المغیرة بن ش. ً
فھؤالء أربعة . أربعة بواحد: ًقتل في إبان والیتھ وإمارتھ؛ وقد كان أمیرا لـعمر رضي هللا عنھ وأرضاه على الكوفة، فقتل ثالثة بواحد، وقیل

لخطاب، عمر بن ا: الخلیفتان الراشدان: من أصحاب رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم، فیھم أثنان مأمور باتباع سنتھما، والعمل بھا؛ وھما
وقد وقعت ھذه الحوادث ونفذ فیھا الحكم من ھذین الراشدین أمام الناس، وعمل بھ . وعلي بن أبي طالب رضي هللا عن الجمیع وأرضاھم

إنھ حكم متفق علیھ : ومن ھنا قال بعض العلماء. الناس، وتوافرت الدواعي لنقلھ، ولم ینقل إلینا إنكار أحد من الصحابة على ھذین الصحابیین
ین الصحابة، وھذا ما یمیل إلیھ اإلمام ابن القیم رحمھ هللا، ویقرره غیر واحد من العلماء؛ أن ھذا الحكم صدر من عمر بن الخطاب رضي ب

هللا عنھ، وكانت المدینة ملیئة بفقھاء وأئمة الصحابة؛ ألن عمر رضي هللا عنھ كان یمنع فقھاء الصحابة من الخروج للجھاد؛ ألنھ كان 
إن المدینة كانت عامرة بأھل الفتوى والعلم من أصحاب رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم، ولم یرد أحد ھذا : لفتاوى، ومن ھنا قالوایحتاجھم ل

 وكذلك -التابعي المشھور- سعید بن المسیب ، وأبو سلمة بن عبد الرحمن ، وابن عون : ًوكذلك أیضا قال بھذا الحكم. الحكم وھذا القضاء
.  وھو مذھب جمھور العلماء من الحنفیة، والمالكیة، والشافعیة، والحنابلة في المشھور؛ على أنھ تقتل الجماعة بالواحدالحسن البصري ،

واتفقوا على أنھ إذا كان كل واحد منھم انفرد فعلھ بقتل، فإنھم یقتلون بھ، والذین قالوا بقتل الجماعة بالواحد اتفقوا على الصورة التي 
 .وا، واختلفوا في بقیة الصورذكرناھا، لكنھم فصل

 
 القائلون بعدم قتل الجماعة بالواحد

 
أنھ ال تقتل الجماعة بالواحد؛ وھو روایة عن اإلمام أحمد رحمة هللا تعالى علیھ، وقول ابن المنذر، وطائفة من متأخري : ٍوھناك قول ثان

، وقد حكي ھذا القول عن عبد هللا بن الزبیر ، وعن معاذ بن جبل، إن ھذا القول أسبق: السلف رحمة هللا على الجمیع، حتى قال بعض العلماء
ًولكن لم یوثق، ولم یحرر بالروایة الصحیحة، ولذلك فإن حكایة الخالف عن الصحابة ال تقدح في اإلجماع ما لم تكن موثقة؛ ألن ھناك قوال 

ال تقتل : لع على روایة صحیحة عن ھذین الصحابیین أنھما قاالًللصحابي حكایة أو قوال للصحابي روایة، وھنا جاء من باب الحكایة، ولم أط
ًإذا قتلت الجماعة واحدا، فیقتل واحد بالمقتول، : قالوا: وھناك قول ثالث. ًوكذلك أیضا قال بھ محمد بن سیرین من التابعین. الجماعة بالواحد

 ثالثة في قتل واحد یقتل واحد منھم، ثم االثنان الباقیان یدفع كل لو اشترك: ًثم یؤمر البقیة بدفع ما بقي على حسب حصصھم من الدیة، فمثال
  .وھذا القول ضعیف. ًواحد منھما ثلث الدیة، ولو اشترك عشرة في القتل فنقتل واحدا، ویدفع التسعة تسعة أعشار الدیة، وقس على ذلك

 
 أدلة القائلین بقتل الجماعة بالواحد

 
َولكم في القصاص حیاة یا أْولي األلباب لعلكم تتقون : فقولھ تعالى: واحدأما الدلیل على أن الجماعة تقتل بال َ َ َ َ َ ِ َ َُ ُ َُّ َ ََ ْ َّْ ِ ِ ِ ِْ َْ ُ ، ووجھ الداللة من ]179:البقرة[ٌ
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تل؛ أن هللا أمرنا أن نقتص من القاتل، وكل واحد من ھؤالء العشرة، أو الخمسة، أو الثالثة، أو االثنان، كل واحد منھم قا: ھذه اآلیة الكریمة
ًوكذلك أیضا عموم . ألنھ لو انفرد فعلھ لقتل، وقد أتى كل واحد منھم بفعل قاتل فھو قاتل؛ ألن النفس أزھقت بھذه األفعال القاتلة، فھو قاتل

ْومْن قتل مظلوما فقد : ُاألدلة التي دلت على أن من قتل لھ مقتول فلھ الحق في األخذ ممن قتلھ والقصاص، كقولھ تعالى َ َ ً ُ ْ َ َ َ َِ ھ ُسلطانا ُ ًجعلنا لولیِّ َ ْ ِْ ِ َِ َ ََ
األثر الصحیح عن عمر بن الخطاب : الدلیل الثالث. ، فجعل هللا لولیھ السلطان في أن یقتل من قتلھ، وكل واحد من ھؤالء قاتل]33:اإلسراء[

ھم أنھم قتلوا الجماعة بالواحد، ً، وقد ذكره اإلمام البخاري تعلیقا، ووصلھ غیره، والسند صحیح عن ھؤالء الصحابة رضوان هللا تعالى علی
إن الجماعة ال تقتل بالواحد؛ النفتح باب الشر والفساد والبالء، فكل شخص : أننا لو قلنا: الدلیل الرابع. وسنة الخلفاء الراشدین مأمور باتباعھا

صابات من القتل، ویسلم أھل البغي من یرید أن یقتل، یعلم أنھ لو قتل سیقتل، فیطلب من شخص آخر أن یعینھ على القتل؛ وحینئذ تسلم الع
القتل، ویذھب المقصود الشرعي من استتباب األمن، وحفظ أنفس الناس، فما على أھل الفساد إال أن یجتمعوا، ویتواطأ بعضھم مع بعض، 

ًأنا أرید أن أقتل فالنا، فشاركني حتى أشاركك لتقتل فالنا، وحینئذ تذھب الحكمة من شرعیة ال: فیقول أحدھم قصاص، ویسترسل أھل الشر ً
ِوكتْبنا علْیھم فیھا أن النفس بالنفس : في دماء المسلمین، وقد قال هللا عز وجل ِْ َّْ َّ ََ َ َ ََّ َِ ْ ِ َ َ جنس، فالنفس المقتولة بالنفس ): النفس: (، فقولھ]45:المائدة[َ

  .القاتلة جنس، سواء اتحدت أو تعددت
 

 رد علیھاأدلة القائلین بعدم قتل الجماعة بالواحد وال
 

ِوكتْبنا علْیھم فیھا أن النفس بالنفس : إن هللا تعالى أمر بالمساواة في القصاص، فقال: إنھ ال تقتل الجماعة بالواحد، فقالوا: أما الذین قالوا ِْ َّْ َّ ََ َ َ ََّ َِ ْ ِ َ َ َ
 كل نفس من ھذه األنفس متھمة بالقتل ال إن: ًجنس النفس، بغض النظر عن العدد، وأیضا نقول: بأن اآلیة المراد بھا: ، وأجیب]45:المائدة[

إن النفس التي قتلت واحدة، : وقالوا. على شك، وال على مریة؛ ألن الفعل الذي فعلتھ قتل، وموجب للزھوق، فحینئذ یجب القصاص منھا
ِفقد جعلنا لولیِّھ ُسلطانا فال ُیْسرْف ف: والذین ُیقتص منھم أكثر، وهللا عز وجل یقول ِ ِ ِِ َ َ َ ًَ َ ْ َْ َ َ ِي القتل ْ ْ َ فحینئذ أسرفنا؛ ألننا قتلنا : قالوا] 33:اإلسراء[ْ

ھل الذین قتلناھم قتلة أو برآء لم یقتلوا ولم یفعلوا : بأن ھذا الكالم ضعیف؛ ألننا نسألھم: ونجیب عن ھذا. عشرة بواحد، وقتلنا ثالثة بواحد
ِفال ُیْسرْف: (قولھ تعالى: فنقول.  هللا أمرنا أن نقتل القاتلقتلة، فإن: برآء، فإن الواقع یخالفھم، وإن قالوا: القتل؟ فإن قالوا ال یقتل من لم : ، أي)َ

أن اإلنسان إذا أخذ حقھ لم یسرف، فإذا زاد عن حقھ فقد أسرف، وأساء وظلم، : یقتل، أما قتل من قتل فال یعتبر من اإلسراف، وتوضیح ذلك
أن االثنین قد قتال، وأن الثالثة : ذا قتل من قتل ولیھ لم یسرف؛ ألنھ قتل بحدود حقھ، وحدهفھذا الذي قتل االثنین بالواحد قتل من قتل ولیھ، وإ

ًھؤالء العشرة، أو ھؤالء الثالثة، أو األربعة، كل منھم فعل فعال قاتال، فإذا لم نقتلھ، فماذا نفعل؟ وإذا لم : نقول لھم: ًثانیا. اشتركا في القتل ً
ھل الواحد قاتل؟ فإن : ًنقتل واحدا، فنسألكم: وإن قلتم. ، كما بینا، فیشترك أھل الفساد فیقتلون المسلمینًنقتلھم جمیعا حصل الفساد والشر

مع أن الصفة التي فیھ موجودة في غیره؛  لماذا قتلتم ھذا الواحد؟ فإما أن تثبتوا أنھ قاتل،: ًنقتل واحدا ونترك البقیة، فنسألھم: الظاھریة یقولون
ًفعال موجبا للقتل، وما الذي جعل ھذا یقتل وھذا ال یقتل؟ ثالثاألن الكل منھم فعل  ً یقتل واحد، ثم البقیة یدفعون ما بقي : أنتم تقولون: نقول لھم: ً

ًوهللا جعل الدیة عوضا عن القصاص، وبناء على ذلك فال یصح أن تجمع بین األصل وبدیلھ؛ ألن ! من الدیة، فجمعتم بین القصاص والدیة ً
یقتل واحد، ثم البقیة یدفعون تسعة أعشار الدیة، فإنك في ھذه الحالة خالفت، : فإذا جئت تقول.  األصل، فإن لم یستطع فبدیلھالشریعة جعلت

ًفإما أن تقتلھم جمیعا، أو توجب الدیة علیھم جمیعا، وھذا ھو العدل الذي قامت علیھ السماوات واألرض أن : ھنا قاعدة: وعلى كل حال. ً
والھم ما تعددت من فراغ، وال اختلفت من ھوى، ولكن حصل لكل منھم شبھة أو دلیل، والحق أقوى داللة، فقد تجد القول خالف العلماء وأق

ألنك إذا نظرت إلى ھدي  ًالمخالف لھ وجھ، لكن األوجھ واألقوى ھو الصحیح، وإن وجدت حسنا عند المرجوح، فاألحسن عند الراجح؛
  .ة، وعموم األدلة التي أمرت بقتل من قتل، الطمأنت النفس برجحان مذھب جمھور السلف رحمھم هللالسلف الصالح، وأصول الشریعة العام

 
 صور قتل الجماعة بالواحد

 
ھناك اشتراك بالفعل، وھناك اشتراك بالفعل مع غیر الفعل، فإذا كانوا قد اشتركوا في الفعل ففیھم : بقي في مسألة قتل الجماعة بالواحد

َّكوا بفعل ورأي، فبعضھم دبر المكیدة، وبین الطریقة التي یتم بھا اغتیالھ وقتلھ، وبعضھم نفذ وقام بالعمل، فھذا یحتاج إلى تفصیل، وإن اشتر
إذا كان الذي خطط : أن االشتراك بالرأي ال یوجب القصاص؛ ألنھ یصبح سببیة ومباشرة، وبعض العلماء یقول: فعند بعض العلماء. تفصیل

ومن ھنا احترز بعض العلماء . ُ رأیھ توصل إلى القتل، أصبحت سببیة قویة التأثیر في الزھوق، فیقتل مع من نفذوقال الرأي عن طریق
ًتقتل الجماعة بالواحد إذا كان فعل كل واحد منھما موجبا للزھوق لو انفرد، كما : ًخروجا من ھذا الخالف؛ ألنھ ال یرى مسألة الرأي، فقال

ومنھم من قال بوجوب القصاص على المدبر إذا كان الشخص المنفذ ال یستیطع أن یعرف الطریقة التي . ھاذكرنا في الصورة المتفق علی
یدخل بھا، وال یعرف الوسیلة التي یتوصل بھا إلى قتل ھذا الشخص وجاءه ھذا الشخص، وبین لھ الطریقة والوسیلة، ومكنھ على وجھ لوال 

ًإنھ یكون شریكا لھ في القتل بسببیة مؤثرة؛ ألنھا سببیة مفضیة للقتل بقوة، فلیست سببیة : واهللا ثم ھذا التمكین لما حصل اإلزھاق؛ فقال
ضعیفة، وقد بینا أن السببیة تارة یقتل المتسبب والمباشر، وتارة یقتل المتسبب دون المباشر، وتارة العكس، فھنا بعض العلماء یرى أنھ إذا 

ً في الزھوق، فیقتل أیضا، فمثال قال لھكان الرأي والتخطیط من الشخص قوي التأثیر افعل كذا، فدخل القاتل على المقتول، ولم یعرف كیف : ً
افعل بھ كذا وكذا، ففعل؛ فقتلھ، وفي زماننا اآلن توجد أجھزة، وقد تحتاج الجریمة إلى تنظیم وترتیب، فال یمكن أن تقع : یقتلھ، فقال لھ

ن مع المنفذ بحال، وحینما تنظر تجد الذین تسببوا وأعانوا المنفذ ودلوه سببیتھم قویة التاثیر، بواحد، وال یمكن أن تغفل األسباب والمشتركی
. ًولو رد ھذا األمر أیضا إلى القاضي فقد یكون أضبط للمسائل، ولھ نظر فیما اشتركوا فیھ. بحیث یصعب إغفالھا أو إسقاطھا من القصاص

ً فعال أزھق روحھ، فإن كان الفعل الذي أزھق الروح صدر منھما معا؛ فھما قاتالن بال لكن إذا اتفق اثنان على قتل شخص، فجاءا وفعال ً
لو أن االثنین أمسكا السالح مع بعضھما وأطلقاه، فھما قاتالن، ولو أن االثنین أمسكا بالسیف وبقرا بھ بطن المقتول، فھما : ًإشكال، فمثال
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ًمنھما بفعل، فإذا انفرد كل منھما بفعل، فإما أن یكون فعل كل منھما مزھقا، وإما أن یكون أن ینفرد كل : الصورة الثانیة. ھذه صورة.. قاتالن
ًفعل أحدھما مزھقا واآلخر ال یزھق، فإن كان فعل كل منھما مزھقا؛ فصورتان إما أن یكون وقوع الفعالن مع بعضھما، فواحد منھما طعنھ : ً

ع بعضھما، فاإلزھاق حصل بالطعنتین، فكالھما قاتل، وإما أن یتأخر أحدھما عن في بطنھ، واآلخر طعنھ في قلبھ، وحصلت الطعنتان م
فإن كان األول قد فعل الفعل، فاندمل جرحھ، أو ضعف عن القتل، أو برئ، ثم جاء اآلخر : اآلخر، فإن تأخر أحدھما عن اآلخر؛ فننظر

ًاألول قد ضرب مقتال، وأصاب المقتل، ثم جاء الثاني بعده وضرب وأزھق، أو فعل الفعل القاتل، فالقاتل ھو الثاني دون األول، وإن كان 
أن یتأخر : ًمقتال بعد المقتل األول، فالقاتل ھو األول دون الثاني؛ ألن اإلزھاق وقع باألول دون الثاني، لكن یشترط في ھذه الصورة األخیرة

یتراخ، انتقل للمسألة األولى التي ذكرناھا، وھي أن یشترك االثنان بفعل ًفعل الثاني تأخرا یقوى بھ اإلزھاق بالفعل األول، فإن لم یتأخر، ولم 
إما أن یقعا في وقت واحد؛ فكالھما قاتل، وإما أن یختلفا؛ فإن اخلتفا فتأخر أحدھما عن : ًإذا كان فعل كل منھما قاتال: ًإذا. موجب للزھوق

ًاآلخر، فإما أن یتأخر تأخرا مؤثرا، ومثالھ تل شخص، فجاء أحدھما وطعنھ بالسكین، فنقل المطعون إلى المستشفى وعولج، اثنان یریدان ق: ً
حتى نجا من الموت، وغلب على الظن أنھ نجا من الحالة الخطرة، فدخل علیھ الثاني وھو على سریر المرض وطعنھ فقتلھ، فالقاتل ھو 

ًالثاني دون األول؛ ألن ضربة الثاني تأخرت تأخرا متفاحشا مؤثرا، وال یش ً ترط طول الزمان؛ بل یشترط أال تكون الضربة األولى تأتي على ً
بقدرھا وحصتھا من دیة الجراحات، والضربة الثانیة : ًالروح، وفي ھذه الحالة تكون الطعنة األولى جراحا، وموجبة لضمانھا بالدیة، أي

وھي -ربھ األول على دماغھ، ضربة مأمومةض: مثال آخر. موجبة للقصاص، فالثاني قاتل، واألول ضامن یضمن الجرح الذي جرحھ بھ
 ثم عولجت ھذه الضربة؛ ففیھا ثلث الدیة، والثاني ضربھ بسكین فقتلھ، فالقاتل ھو الثاني دون األول، - التي تكشف خریطة الدماغ وأم الدماغ

ذا كلھ إذا كان الفعل الذي فعاله وھ. فاألول علیھ ضمان ضربة الدماغ بقدر حصتھا من الدیات، والثاني یضمن النفس، فیجب علیھ القصاص
فإن كانت الضربة األولى من األول ھي القاتلة المزھقة، والضربة الثانیة : ال یزھق، نظرنا فإذا كان أحدھما یزھق، والثاني. ًموجبا للزھوق

، وغلب على الظن أنھ میت، ًشخصان دخل أحدھما فضرب شخصا بسكین في بطنھ حتى أنفذت مقاتلھ: ًال تزھق، فاألولى ھي القاتلة، فمثال
فجاء الثاني وجرحھ، أو كسر عظمھ، فحینئذ إن كانت الضربة الثانیة ال تزھق، فإن من العلماء رحمھم هللا من حكم بكونھا مضمونة، وإن 

ُإذا أنفذت : كانت من الجراح ففیھا أروش الجراحات، والقاتل ھو األول الذي علیھ القصاص، والثاني ضامن، إال أن بعض العلماء یقول
ًمقاتلھ، كما لو ضربھ وأصبح في عداد الموتى، وجاء اآلخر وخدشھ، أو فعل بھ فعال، فال شيء علیھ، وھذا ھو ضعیف وباطل، وقد عجبت 

ًكسر عظم المؤمن میتا (مع أنھ ال أصل لھ؛ ألن نفس المؤمن محرمة، حتى قال صلى هللا علیھ وسلم ! من بعض المتأخرین حین كان یفتي بھ
ًوبعضھم یراه صحیحا لغیره، فھذ یدل على أنھ  في اإلثم، وھو من حدیث عائشة في سنن ابن ماجة، وھو حدیث حسن،: ، یعنيً)ككسره حیا

 في باب الذبائح، - إن شاء هللا-الحیاة المستقرة ھل ھي كالعدم أم ال؟ وھذه سیأتي تفصیلھا: ال تھدر ھذه الضربة، وھناك قاعدة تقدمت معنا
الحیاة المستقرة كالعدم، فال تنفع الذكاة؛ ألن :  سبع على فریسة، وأدركتھا وھي ترفس فذكیتھا، فھل الذكاة تنفع أم ال؟ إن قلناكأن یھجم

. إنھا لیست كالعدم؛ فإنھا تكون مؤثرة: الفریسة ماتت بالبقر، وھو فعل السبع، فھي میتة، وحینئذ التذكیة جاءت في غیر حیاة مؤثرة، وإن قلنا
إنھا لیست كالعدم أثرت، وظاھر : إنھا حیاة مستقرة كالعدم؛ فإنھ ال یؤثر، وإن قلنا: إذا ضربھ ضربة أنفذت مقاتلھ؛ فإن قلنا:  على ذلكًوبناء

أن : ( فقد ثبت في الحدیث عن الرسول صلى هللا علیھ وسلم-أن الحیاة المستقرة لیست كالعدم-السنة فیھا شيء یدل على أنھا لیست كالعدم 
ًة كانت ترعى غنمھا بحذاء سلم، فجاء الذئب وعدا على شاة منھا، فاستصرخت الناس، ففر الذئب وقد بقر بطن الشاة، فكسرت حجرا امرأ

ًفبقر البطن یعتبر مقتال، وبعض العلماء یشك، لكن لیس على كل حال، فقد ). وذكت الشاة، فأمرھم النبي صلى هللا علیھ وسلم أن یأكلوا منھا
ھیمة وترد وتخاط أحشاؤھا، واآلن ھذا مالحظ ومعلوم، فقد ُیفك بطن اإلنسان، وتخرج أمعاؤه وأحشاؤه، وتدبر الجراحات، تبقر بطن الب

إنھ ال داللة فیھ، یعارضون بحدیث عدي بن حاتم : أن الحدیث ال دلیل فیھ على مسألتنا، والذي یقولون: معنى ذلك: ًإذا. ویرجع كما ھو
ًلو أصبت عصفورا وھو على البحر، على وجھ الغالب أنھ یموت، ثم : ل كثیرة األشبھ بھا كتاب الذبائح، منھارضي هللا عنھ، وھناك مسائ

سقط في النھر ومات، فھل ھو میت بالطلق فحالل مذكى؟ أم ھو میت بالخنق كالمنخنقة ال یحل أكلھا؟ ھذا كلھ راجع إلى مسألتنا؛ ألن طلق 
لو أصاب صیاد غزالة على : ُالخنق الذي وقع في النھر جاء والروح قد أنفذت، فلیس لھ من تأثیر، وكذلكالنار إذا أنفذ فھو قاتل، وبعد ذلك 

جبل؛ فسقطت وارتطمت باألرض فماتت، فھل ھي مذكاة؟ أم ھي متردیة حینما ارتطمت باألرض فماتت؟ واألصل عند العلماء أنھ إذا 
أنھ إذا أنفذ مقاتلھ، فكانت الضربة في : والخالصة.  في كتاب الذبح-إن شاء هللا-تعارض حاظر ومبیح؛ رجع إلى الحاظر، وكل ھذا سنفصلھ

مقتل، وجاء اآلخر وجرحھ، وال زالت النفس باقیة، فاألصل یقتضي أنھ یضمن، وھذا قد نص علیھ غیر واحد من العلماء واألئمة رحمة هللا 
وھو أن یخدع اإلنسان : إن ھذا یشمل الغیلة، ویشمل الغدر: الواحد، وقلنا أن الجماعة یقتلون ب-رحمھ هللا-فبین المصنف . علیھم أجمعین

ھو الھجوم، فیشمل :  ثم یغدرونھ، والفتك-والعیاذ با- ًاخرج معنا ولن نفعل بك شیئا، ویتوجس منھم، فیعطونھ األمان: بأمان، كأن یقال لھ
ًغیلة، وغدرا، وفتكا، وصبرا؛ الذي ھو الدم الب: قتل الجماعة ً قتل اإلنسان المأسور والسجین، یجتمعون علیھ ویسجنونھ في مكان : ارد، مثلً

أو بئر، ویمنعون عنھ الطعام والشراب، ویشترك الجمیع في ھذه الجریمة، فھم جماعة قتلة، كل منھم قاتل، فكل ھذه الصور یجب فیھا 
  .ًاثنان فصاعدا:  عند العلماء في ھذه المسألة-كما ذكرنا-الجمع القصاص، وتقتل الجماعة بالواحد، سواء كانوا اثنین، أو أكثر من اثنین، و

 
 إذا سقط القصاص أدت الجماعة دیة واحدة

 
نرید :  فإن قالوا-أولیاء المقتول-معلوم أن قتل الجماعة بالواحد مرد القصاص فیھ إلى أھل المیت] وإن سقط القود أدوا دیة واحدة: [وقولھ

یدفعون دیة واحدة، :  ثالث دیات؟ أم دیة واحدة؟ الجواب- إذا كانوا ثالثة_نرید الدیة، فھل یدفعون: قالواالقصاص؛ قتلوا الجماعة، وإن 
  .یشتركون فیھا؛ ألن الدم المضمون دم واحد ال غیر

 
 األسئلة
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 حكم القتل بالعصا والسوط عند من ال یرون قتل شبھ العمد

 
، والصالة والسالم على خیر :  یسمون القتل بالعصا والسوط؟ الجوابالذین ال یرون شبھ العمد في القتل، ماذا: السؤال باسم هللا، والحمد 

فمن قال بھذا القول یضعفون الحدیث الوارد في شبھ العمد، وأما القتل إذا كان بآلة أزھقت؛ : أما بعد. خلق هللا، وعلى آلھ وصحبھ ومن وااله
بھم رحمة هللا علیھم من أقوى المذاھب في مسألة القتل والقصاص في القتل، أما بالنسبة یوجب القصاص، وقد بینا أن مذھ: فعند المالكیة

للحنفیة رحمة هللا علیھم فھم مع الجمھور في مسألة التقسیم، وزادوا القتل الجاري مجرى الخطأ، ولكن عندھم ال یقتص في المثقل، فال 
 وقد تقدمت معنا ھذه المسألة، وبینا أن القتل بالمثقل یوجب القصاص؛ لحدیث أنس ًیقتصون بالسوط وال بالعصا؛ ألنھم یرونھ قتال بالمثقل،

من فعل بك ھذا؟ فالن، : ًاألنصار وجد رأسھا مرضوضا بین حجرین، فقیل لھا أن امرأة من: (في الصحیحین عنھ رضي هللا عنھ وأرضاه
قر واعترف، فأمر رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم أن یرض رأسھ بین فأخذ الیھودي فأ. أن نعم: ًفالن، حتى ذكروا یھودیا؛ فأشارت برأسھا

 ال یرون القتل بالسوط - الحنفیة: أي-وھذا أصل عند العلماء في القصاص بالمثقل، وبھ یقول جمھور العلماء رحمھم هللا، وھم ). حجرین
ً على أنھ ال یقتص بالمثقل، واستدالال بقصة المرأتین من ،)أال إن في قتیل شبھ العمد قتیل السوط والعصا: (والعصا، ولذلك یحتجون بحدیث

  .ھذیل، وقد أجبنا عن ھذا، وبینا أن الصحیح مذھب الجمھور رحمة هللا علیھم، وهللا تعالى أعلم
 

 مدى صحة االستدالل بحدیث العرنیین على جواز قتل الجماعة بالواحد
 

بالواحد بحدیث النبي صلى هللا علیھ وسلم حینما قتل من قتل الراعي، وسمل أعینھم؟ أال یمكننا أن نستدل على أنھ یقتل الجماعة : السؤال
ًال تستدل، اترك األمر للعلماء الجھابذة، ھذه مسائل قتلت بحثا من بدایة القرن الرابع عشر، فتأتي وتستدرج على العلماء! یا أخي: الجواب ُ !

القصاص شيء آخر، فقتل الحرابة ال یرجع فیھ إلى أولیاء المقتول، ولذلك النبي صلى قتل الراعي ھو قتل حرابة، وقتل الحرابة شيء، وقتل 
هللا علیھ وسلم ما رجع إلى أولیاء الراعي، وال استأذنھم في القتل؛ أما القصاص فال یجوز لإلمام أن ینفذه إال بإذن أولیاء المقتول، ولذلك فقتل 

 المتمكن، وال یقدم علیھ إال القاضي الورع، الذي یخاف هللا عز وجل ویتقیھ، ولیس كل شيء الحرابة أدق، فال یفتي فیھ إال العالم الفقیھ
وھنا مسألة . حرابة؛ بل یحتاج إلى نظر وتعمق؛ ألنھ متى حكم بكونھ حرابة فإنھ یأخذ حكم الحرابة، ومتى ال یحكم فال یلحق بالحرابة

َإنما جز: الراعي مسألة حرابة، والنص فیھا واضح َ َ َّ َاُء الذین ُیحارُبون هللا ورُسولُھ ویْسعْون في األْرض فسادا أْن ُیقتلوا أْو ُیصلُبوا أْو تقطع ِ َ َ ِ َ َ َ َ َ َ َ َ ََّ ََّ َ َُ َ َ ََّ َُّ َّ ًَ َ ِ َِ ِ
ِأْیدیھم وأْرُجلُھم مْن خالٍف أْو ُینفْوا من األْرض  َ ََ ِ ِ ِ َِ َ َ َْ ُْ بت، فھذا راعي رسول ، فھذا نص جاء في المحاربة، وھم جماعة خرجت وحار]33:المائدة[ِ

 واستاقوا اإلبل، -والعیاذ با- هللا صلى هللا علیھ وسلم، ولھ ذمة المسلمین وحرمة المسلمین، فجاءوا إلیھ في البریة فقتلوه وسملوا عینھ
القتل؛ فقتلوا راعي فجمعوا بین الجنایة على المال، والجنایة على الروح، والجنایة على البدن، وھي جرائم عظیمة، والجنایة على الروح ب

علیھ وسلم سمل  إن النبي صلى هللا: رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم، والجنایة على البدن بأن سملوا عینھ ومثلوا حتى بجثتھ، ولذلك قیل
َّأْن ُیقت: أعینھم؛ ألنھم سملوا أعین الراعي، والجنایة على المال؛ ألنھم سرقوا اإلبل، ومن ھنا انظر كیف جاءت اآلیة َ َلوا أْو ُیصلُبوا أْو تقطع َ ََّ َ ُ َ ََّ ُ

ِأْیدیھم وأْرُجلُھم مْن خالٍف  ِ ِْ ُْ َ ََ ُأنھم إن قتلوا قتلوا، وإن مثلوا ُمثل بھم، وصلبوا، وھذا كلھ نكایة : ومن ھنا فإن مذھب بعض السلف]. 33:المائدة[ِ َ
واألقوام كانوا من عكل . من خالف، وھذه كلھا اجتمعت فیھمإن سرقوا قطعت أیدیھم وأرجلھم : ًبھم حتى یكون زجرا لغیرھم، واألمر الثالث

 والحدیث في الصحیحین ولیس فیھ إشكال، فإن ھذا قتل حرابة لمن خرجوا عن جماعة المسلمین، وفي حكمھم -الشك من الراوي- أو عرینة
یرھا وإتالف ما فیھا، أو یھجمون على العصابات المنظمة، كأن یجتمع خمسة أو ستة على إخافة السبل، أو الھجوم على البقاالت وتكس

من الرعب، وینحازون عن  ًالبیوت وتجمعات النساء، فھذه جریمة منظمة، یخططون ویرتبون وینشرون الرعب، فیحدثون عند الناس نوعا
عات جاءوا فقطعوا جماعة المسلمین، فقد حاربوا هللا ورسولھ، فھذه جریمة لھا حكم خاص، وفي ھذه الحالة لو أن ھذه العصابات والجما

الطریق، أو أوقفوا حافلة في سفر، وأشھروا السالح علیھا، وأنزلوا من فیھا، فبمجرد أن یفعلوا ھذا فھذه محاربة، وإن أخذوا أموالھم فلھم 
وا مالھم أو لم الحكم للقاضي، حتى لو أنھم أنزلوھم بالسالح والقوة والتھدید، أخذ: حكم، وإن سفكوا الدماء فلھم حكم، قال بعض العلماء

فصاروا محاربین بھذا، ولو فرضنا . یأخذوھا، مجرد الرعب أو إخافة السبل، فإنھ یعتبر محاربة؛ ألن المسلم ال یفعل مع أخیھ المسلم ھذا
 قریبھ ًأنھم جاءوا وقتلوا شخصا من المجموعة التي ھجموا علیھا، النطبقت علیھم المحاربة، ولو أن الشخص الذي قتلوه قریب لھم، فجاء

 الحق لیس لك، فھذه محاربة  ورسولھ، وسواء عفوت أو لم تعف فإن ھذا لیس: قد عفوت، وما أرید القصاص، ففي ھذه الحالة نقول: وقال
ن فیھ وفي ھذه الحالة یفرق بین مسألة الحرابة وبین مسألة القصاص، وما نتكلم نح. لك، وال یمنع من قتلھ، فإذا رأى القاضي قتلھم فإنھ یقتلھم

ھو القصاص، وما تسأل عنھ ھو محاربة، وأوصي طالب العلم إذا قرأ المسائل فعلیھ أن یتدرج ویعي ویفھم ویضبط، ولن یرتقي في سلم 
ًأن بعض المربین والموجھین منذ الصغر في تربیتھ في المراكز والمدارس یحدث في الطالب نوعا من : العلم إال بھذه األمور، والمشكلة

ًال تشجعھ تھورا، بل شجعھ تعقال، وقل لھ! أنت ما شاء هللا عندك طاقات، وھذا من باب التشجیع، فیا أخي: ن یقول لھالتھور، كأ ً : ، أخلص 
اضبط العلم یفتح هللا علیك، خذ العلم من سبیلھ تكن مثل أھلھ، فإن التشجیع یكون بالشيء المعقول، وھل من المعقول أنھ وبعد أربعة عشر 

وأنا ال أقول ھذا ! لزمان، وھذا الكم الھائل من العلماء الجھابذة المشھود لھم لم یستطع أحدھم استنباط ھذا الحكم؟ هللا المستعانًقرنا من ا
ًتھكما، أقول ھذا ألن بعض العلماء في بعض القضایا المنھجیة یشدد، ویرید منھجا، فعلى طالب العلم أن ینتبھ، كفانا جرأة على االجتھاد،  ً

في استخدام النصوص في غیر ما ھي لھ، فعلیك أن تقف حیث وقف العلماء، وتفھم كما فھم العلماء، وتحكم األمر كما أحكمھ وجرأة 
ًفمسائل الشریعة حساسة، ولو أن شخصا كان من بدایة الطلب عنده . الحكماء، وإال زلت القدم، وعندھا یعظم الندم، والت حین ساعة مندم

إلخ؛ لربما ال یوفق لعالم یبین لھ خطأه، وإذا بھ كل یوم یأتي بجدید، ومن اآلفات التي ضرت األمة الیوم مسألة ... ھذا الذوق، أنھ یستكشف و
لم . ولقد عثرت على دلیل في ھذه اآلیة: ًالجدید، وال یمكن أن یعترف ألحد جاء لیكتب بحثا إال إذا جاء بجدید، وما ھو الجدید؟ أن یقال
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فإن صالح آخر ھذه األمة مقرون بما ! وھذا ال ینبغي، فینتبھ اإلنسان!! إنھا تدل، فإنھا ال تدل: اآلیة وإن قال العلماءیسبقني إلیھ أحد، وھذه 
كان علیھ أولھا، وقدیم اإلسالم جدید، وجدیده قدیم ما تعاقب المنوان، وتتابع الزمان، وھذه األمة ال تجتمع على ضاللة، ولن یمر قرن من 

أنھ خال قرن من معرفة الحق، والنبي صلى هللا علیھ وسلم : األولون ما عرفوا، فمعنى ذلك:  الحق، فإذا جئت وقلتالزمان خال من أھل
أن ھذا الفھم الذي بقي في ھذه الطائفة ھو الذي تفھم بھ، وھو الذي تنضبط : ، فمعنى ذلك)ال تزال طائفة من أمتي على الحق ظاھرین: (یقول

ًفعلى طالب العلم أن یكون حریصا على أن یتأدب ویفھم ویضبط، فإذا ضبطت ما معك وتفھمت، . لدنیا واآلخرةبھ، وھو الذي تسعد بھ في ا
ًفأنت في خیر وبركة، وال تتجاوز ذلك إلى الفھم واالجتھاد، فلیس وقتك وقت اجتھاد، ولم تعط آلة االجتھاد، ولم یسغ لك شرعا أن تنظر في 

ن ھذا الحدیث ظاھره یدل على قتل الجماعة بالواحد، لكنھ ال یدل، ولو قال اإلنسان بداللتھ لضرب ًآیة فتستنبط منھا حكما، ولذلك فإ
ًالنصوص بعضھا ببعض، ولذلك فینبغي لطالب العلم أن یكون متقیدا بحالھ، فأنت في الطلب تحرص على جمع العلم وضبطھ، وقراءة 

ستنتج، ثم تعرض فھمك واستنتاجك على العلماء، وبعد أن تمضي فترة طویلة  التي تفھم بھا كیف تستنبط، وكیف ت-علوم اآللة-األصول 
تحصل بھا ھذا العلم المقرون بعلم السلف رحمھم هللا وتنضبط بضوابطھم، سیفتح هللا علیك وھو خیر الفاتحین، ومن أخذ حیث أخذوا، 

ُوانتھل من حیث انتھلوا، ووضع القدم حیث وضعوا؛ فتح علیھ كما فتح علیھم، فالخیر الذي بارك هللا بھ ھذه األمة .  وبورك لھ كما بورك لھمُ
ًمن كتاب هللا وسنة النبي صلى هللا علیھ وسلم، كما نفع هللا بھ في سلف ھذه األمة؛ سینفع هللا بھ لخلفھا، وفضل هللا واسع، ولیس محجرا في 

فضل هللا واسع، وهللا یؤتي . ً العصور فقد حجر واسعافمن ظن أنھ محصور في بعض: بعض العصور، وكما قال ابن المنیر رحمھ هللا
الحكمة من یشاء، فإذا بدأت بھذه الخطوات؛ فحفظت كتاب هللا، وحفظت سنة النبي صلى هللا علیھ وسلم، وفھمت األحكام، وجئت تطلب الفقھ 

بعد ذلك إلى درجة المقارنة لمن خالفك، واألحكام، وصرت طالب علم یفھم، واستفرغت جھدك كلھ في حفظ ووعي ما یقال لك، ثم انتقلت 
وما دلیلھ، وما حجتھ، وكیف تفھم دلیل المخالف، وكیف ترد علیھ، وكیف تقرر دلیلك، وكیف تشیده، بعد ھذا یفتح هللا عز وجل علیك بدرجة 

 عندك كذا، فكل ھذا ال یغني عنك من إن عندك الفھم، أو االستنباط، أو ملكة، أو: االجتھاد، لكن ال تستعجل، وال یغرك الناس حینما یقولون
ًهللا شیئا، فالحق ال یعرف بطیب الكالم، وال بلین الكالم، وال بمدح المادحین، وال بزخرفة المزخرفین، ولكنھ حق ونور، لو أن أھل 

تكلم، حتى ولو كتب، ولو فعل ما ًالسماوات واألرض أرادوا أن یأخذوا ھذا النور من حیث لم یأذن هللا لم یستطیعوا إلیھ سبیال، ولو تكلم من 
الذي ینبغي لطالب العلم؛ فال تستطیع  فھذا. ًفعل، ولو كان البحر لھ مدادا، وكتب ما شاء، فلن یستطیع أن یجد قوة الحق إال إذا أعطاه هللا إیاھا

ًف من ھم السلف؟ فلتعلم أن فیھم أقواما وأختم كلمتي بأن نعر. ًأن تفھم نصا، وتحكم فھمھ، وتصیب الحق في فھمھ، إال إذا فھمت كفھم السلف
ًمنذ نعومة أظفارھم ما اكتحلت عیونھم إال بكتاب هللا عز وجل، وسنة نبیھ صلى هللا علیھ وسلم، ولتعلم أن فیھم أقواما حفظوا من كتاب هللا 

د الرجل یضبط أمره كما یضبط الواحد ًوسنة النبي صلى هللا علیھ وسلم داللة وتقریرا، حتى أصبح الفھم یجري في عروقھم ودمائھم، فتج
ُمنا فاتحة الكتاب، فھم أناس ما كان عندھم إال ھذا الحق، وما كان عندھم إال ھذا العلم، منذ نعومة أظفارھم، أعرف علماء وأئمة شھد لھم، 

ًصالحة، ومثل ھذا أكثر توفیقا من منھم من حفظ القرآن وھو ابن تسع سنوات، فما عرف اللعب وال اللھو، وما نشأ في بطالة، بل نشأ نشأة 
أوعى القلوب للخیر الذي لم یسبق الشر إلیھ، ومن نشأ نشأة صالحة یفتح علیھ بإذن هللا عز وجل، وُیعطى نور العلم، : هللا، ولذلك یقولون

واعلم أن ھذا .  لنا في الكبرأعضاء حفظناھا في الصغر، فحفظھا هللا: وُینفح من هللا عز وجل بنفحاتھ ورحماتھ سبحانھ وتعالى، كما قالوا
 من بعد صالة - وھذا معروف في كتب التراجم وطبقات الفقھاء-الفقھ الذي تدرسھ الیوم في مجلس واحد في األسبوع، أنھم كانوا یجلسون

عانیھا، ثم یضربون الفجر إلى أذان الظھر في مجلس الفقھ، وھم ال یتجاوزون الثالثة األسطر، واألربعة األسطر، یقرءونھا، ثم یبینون م
ٍاألمثلة علیھا، حتى إذا استقرت وفھمت، یأتي لعبارة من العبارات تحتاج لشواھد من اللغة، وتحتاج إلى معان لغ ُ 
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ًالمأمور جمیعا، وھناك حاالت یقتص ًذھب جمھور العلماء إلى أنھ إذا أكره شخص شخصا آخر على قتل رجل فقتلھ، فإنھ یقتص من اآلمر و

ًأن یكون المأمور غیر مكلف، وأن یكون جاھال بحكم قتل المسلم، وأن یكون اآلمر سلطانا معروفا : فیھا من اآلمر دون المأمور، منھا ً ً
ن أحدھما وجب على ًبالعدل، ویقتص من المأمور إذا كان عالما بتحریم القتل فقتل، وإن اشترك اثنان في قتل واحد وسقط القصاص ع

 .اآلخر، وإن عدل إلى الدیة وجبت علیھما
 

 القتل باإلكراه
 

بسم هللا الرحمن الرحیم الحمد  رب العالمین، والصالة والسالم األتمان األكمالن على خیر خلق هللا أجمین، وعلى آلھ وصحبھ ومن سار 
ًومن أكره مكلفا على قتل مكافئھ فقتلھ فالقتل أو : [المصنف رحمھ هللا تعالىفیقول : أما بعد. على سبیلھ ونھجھ واستن بسنتھ إلى یوم الدین

ًتقدم في المجلس الماضي استفتاح المصنف رحمھ هللا لھذا الفصل بحكم قتل الجماعة للواحد، وبناء على ذلك فسینصب كالم ]. الدیة علیھما
ًمنھا ما ذكرناه سابقا أن تشترك جماعة في قتل معصوم الدم : ي على صوراإلمام رحمھ هللا في ھذا الموضع على القتل باالشتراك، وھو یأت

ٍلكن ھناك اشتراك من نوع ثان، وھو اشتراك السببیة والمباشرة، . ًفیقتلونھ، ویكون فعل كل واحد منھما مفضیا إلى القتل، وقد بینا حكم ذلك ٍ
 حكم طالق المكره، وبینا حقیقة - حینما بینا أحكام الطالق- كتاب النكاح بحیث یشترك اثنان في القتل على سبیل اإلكراه، وقد تقدم معنا في

ًاإلكراه لغة واصطالحا، وأن الشریعة اإلسالمیة أعطت ھذا النوع من األمور حكما خاصا، لكنھ ھنا في باب القتل ال رخصة فیھ، مع أن  ً ً
ًلى قتل معصوم؛ فإنھ ُیقتص من الُمكره والُمكره معا، فبین المصنف األصل أن المكره معذور بحكم اإلكراه، ولكن في باب القتل إذا أكره ع َ ِ

ِعلى الشخص الذي أكره، وعلى الشخص الذي أكره فقتل؛ والسبب في ذلك: رحمھ هللا أن القصاص واجب على االثنین ُ ِأن الذي أكره على : َ
 ...... .جوالقتل نجى نفسھ بقتل أخیھ المسلم، وحینئٍذ یكون كمن قتل غیره لیأكلھ وین
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 َأقوال العلماء في قتل المكره

 
ٌ إلى أنھ إذا أكره شخص على قتل -وھو مذھب المالكیة والحنابلة في المشھور، والشافعیة على الصحیح-ذھب جمھور العلماء رحمھم هللا  ِ

ًمعصوم فإنھ ال یستجیب لإلكراه، وال یحق لھ شرعا أن یقتل ذلك المعصوم، والسبب في ذلك : ٌلمعصوم محرم كدمھ ھو، فإذا قال لھأن دم ا: ٍ
ًإن لم تقتل فالنا أقتلك؛ فإنھ في ھذه الحالة ینجي نفسھ بقتل أخیھ، ومن شرط اإلكراه حتى یكون مؤثرا  أن : -كما تقدم معنا في كتاب الطالق-ً

ق أخف من القتل، فحینئٍذ یكون فالطال. طلق زوجتك وإال قتلتك: یكون الذي یطلب من الشخص أھون من الذي یھدد بھ، فحینما یقول لھ
فتكون العشرة رخیصة، فالعشرة لیست في الضرر والمفسدة كالطالق، . طلق زوجتك وإال أخذت منك عشرة ریاالت: ًمكرھا، لكن لو قال لھ
ًإن لم تقتل زیدا نقتلك، وإن لم تقتل فالنا : فإذا قیل لھ. فھذا بالء یصبر علیھ ٌجب علیھ أن یمتنع؛ ألنھا نفس فالوا.  نقتلك- وھو معصوم الدم- ً

ًمحرمة، معصومة في الشرع، ال یجوز أن یستبیح حرمتھا وال أن یسفك دمھا فیزھقھا بدون حق، ومن ھنا ال یعتبر اإلكراه موجبا للرخصة، 
َ على الُمكره؛ ألن الذي َإنھ ال قصاص ال على الذي أكره وال: وخالف في ھذه المسألة الحنفیة رحمھم هللا فقالوا. وھذا أصح قولي العلماء

ِّأكره وھدد لم یباشر القتل وإنما قتل غیره، والقصاص للقاتل، وھذا لم یقتل، ولیس ھناك قصاص على الذي ُھدد   ألنھ خرج عن -َالمكره- ٌ
ط على الغیر فقتلھ؛ فإنھ كما لو دفع فسق: ٍاختیاره، وإذا خرج عن اختیاره لم یحاسب، ولیس ھو بقاتل حقیقة؛ ألن الغیر ألجأه، ومن ھنا قالوا

 .ال یقتص منھ
 

َأدلة القائلین بأنھ یقتص من المكره والمكره ِ 
 

ما ذكرناه من أنھ لیس بمكره حقیقة؛ الستواء ما طلب منھ وما ھدد بھ، فلم : ًأوال: والصحیح ھو ما ذھب إلیھ الجمھور، والدلیل على ذلك
َ المكره الذي أمر بالقتل ُیقتص منھ؛ ألنھ كالشخص الذي أمسك حیة فأنھشھا للغیر فقتلتھ، أن: ًثانیا. ًیتحقق بھ الشرط المعتبر شرعا لإلكراه

فإن الذي قتل في الحقیقة ھو الحیة، لكن الذي قربھا منھ وأوصلھا إلیھ وكانت سببیة للقتل مؤثرة ھو الممسك، ومن ھنا یكون الذي أكره 
یرھا في إزھاق الروح؛ ألنھ لوال هللا ثم ھذا اإلكراه والضغط لما حصل اإلزھاق ولما ًوحرك على القتل دافعا للشخص لسببیة لم یشك في تأث

ًحصل القتل، ومن ھنا یكون الذي أكره قاتال من ھذا الوجھ َ ًإنھ ال ُیقتص من المكره؛ لعاث الناس في األرض فسادا، فكل : أننا لو قلنا: ًثالثا. َ
ًشخص یرید أن یقتل شخصا ما علیھ إال أن یضع ًاقتل فالنا وإال قتلتك، وحینئٍذ ینجو القتلة من القتل، : ٍ سالحھ على شخص آخر ویقول لھٍ

أھل الفساد یتذرعون باإلكراه لخروجھم من تبعة القصاص، ومن : ًوأیضا. ویذھب معنى القصاص الذي أمر هللا عز وجل بھ وشرعھ لعباده
ٌقول صحیح؛ ألن الذي أمر وھدد ) إنھ یقتص من اآلمر والمأمور: (فقول من قالتبعة القتل وما ترتب علیھ من القصاص والقضاء، ومن ھنا 

ًفعل فعال أفضى إلى القتل وأثر فیھ تأثیرا قویا، بحیث لو انعدم ھذا التأثیر لما حصل اإلزھاق والقتل، والذي قتل باشر، فحینئٍذ ال یسقط  ً ً
ًخیھ، فكانت أنانیة ال یقرھا الشرع، ولیس مثلھ مرخصا لھ أن یقتل، وعلى ھذا القصاص عن الذي باشر؛ ألنھ ال رخصة لھ؛ ألنھ فدى نفسھ بأ

  .یقتص من االثنین اآلمر والمأمور على أصح قولي العلماء، وقد اختار المصنف ھذا ودرج علیھ
 

َشروط االقتصاص من المكره والمكره ِ 
 

ًره مجنونا أو صبیا وقال لھفخرج من أكره غیر المكلف، ومن ھنا لو أك) ًومن أكره مكلفا(وقولھ  ًاذھب واقتل فالنا وإال قتلتك، وھدده بما : ً
أن : یخاف، فإنھ في ھذه الحالة ُیقتص من الذي أمر وال ُیقتص من الذي باشر؛ ألن غیر المكلف یسقط القصاص عنھ، ومن شروط القصاص

ًیكون القاتل مكلفا، فلو أنھ ھدد صبیا وقال لھ ي ال یعقل األمور وال یمیزھا، وقد رفع هللا عنھ القلم، فأسقط عنھ ًاقتل فالنا، فإن الصب: ً
ًإال قوال ضعیفا-المؤاخذة، فلذلك جماھیر السلف والخلف  ً أن الصبي ولو كان ممیزا غیر مكلف؛ لظاھر النصوص الصحیحة الصریحة التي - ً

ًفلو أن مجنونا : والعكس. أن یكونا مكلفین) اآلمر والمأمور(ین یشترط في القصاص من االثن: تدل على عدم تكلیفھ، فإذا ثبت ھذا؛ فإننا نقول
ھذا المأمور؛ فإنھ یقتص منھ وال ُیقتص من  إن لم تقتل قتلتك، فإن الحكم ال یختلف، لكن إذا قتل: وضع السالح على عاقل ومكلٍف وقال لھ

:  وجود المكافأة، أي-كما سیأتي- من شرط القصاص ) تل مكافئھعلى ق: (وقولھ. اآلمر؛ ألنھ فدى نفسھ بقتل أخیھ، وھذا ال یباح في الشریعة
ٌفتارة یكره حر على قتل عبٍد؛ فإنھ ال یقتل الحر بالعبد، أو مسلم ُیكره : ًأن یقتل مكافئا، فلو كان الذي قتلھ أعلى منھ ففي ھذه الحالة ننظر

 ال قصاص مثل الحرب، أو غیر معصوم الدم كالزاني المحصن، أو ًمسلما على قتل كافر، فإذا كان ھذا الكافر مباح الدم فال تأثیر؛ ألنھ
ًلكن لو أن مسلما أكره ذمیا على قتل ذمي، فإن الذمي والذمي . ٍأكرھھ على قتل كافر أو على قتل عبٍد، وھما حران؛ فإنھ ال ُیقتص منھما ً

ُّیقتل المسلم بالذمي؛ ألن النبي صلى هللا علیھ وسلم نص في مرتبتھما واحدة، فُیقتص منھما، وفي ھذه الحالة ُیقتل الذمي بالذمي، لكن ال 
ًأن یكون المقتول مكافئا لھما، فإذا كان  :، فبین المصنف رحمھ هللا أن شرط القصاص من االثنین)ال ُیقتل مسلم بكافر: (ٍحدیث علي الصحیح

َمكافئا◌ ألحدھما؛ اقتص من ذلك الذي یكافئ، وسقط القصاص عن غیر المكافئ، ك ًوبناء على ذلك لو أن . ما لو اشترك مكلف وغیر مكلفً
ِالمسلم أكره الذمي على قتل ذمي؛ اقتص من الذمي القاتل، ولم ُیقتص من المسلم المكره، وإنما یعزر، على تفصیل عند العلماء في مسألة 

ًفلو أن ذمیا أكره مسلما على قتل ذمي؛ وج: اإلكراه إذا سقطت عن الطرف الثاني، والعكس َب القصاص على الُمكره الذمي دون الُمكره ً ْ ِْ
ًالمسلم؛ ألنھ غیر مكافئ لھ؛ ألن الكافر لیس بكفء للمسلم فیقتص منھ، وھذا على مذھب الجمھور، خالفا للحنفیة رحمھم هللا الذین یرون أن 

ادرءوا الحدود : (دة في ھذه المسألة وھي حدیثًالمسلم یقتل بالذمي، لكن األحناف رحمة هللا علیھم ال یرون في اإلكراه قصاصا، وعندھم قاع
ألنھ لم یقتل حقیقة، وقد أمر  إن الذي قتل عنده شبھة، وھي اإلكراه، والذي ھدد لم یقتل حقیقة، فال قصاص على الذي ھدد؛: ، قالوا)بالشبھات

وھذا قول ضعیف بل باطل لما . حدود بالشبھاتَهللا بالقصاص من القاتل حقیقة، وال قصاص على المكره؛ ألن فیھ شبھة، وقد أمرنا بدرء ال
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ٌذكرناه؛ فكل منھما قاتل من وجھ، فإنك لو نظرت إلى الجماعة یشتركون في قتل واحد، لوجدت اإلكراه أشبھ باشتراك الجماعة في قتل  ٌ
من الذي تعاطى : قتص من االثنینالواحد، كما لو أن أحدھما أمسكھ على وجٍھ یحصل بھ الزھوق، وأزھق اآلخر روحھ؛ فإنھ في ھذه الحالة ُی

الشبھة فیھ مؤثرة، وھنا ) ادرءوا الحدود بالشبھات: (ویجاب كذلك بأن حدیث. السبب المؤثر في اإلزھاق، والذي قتل حقیقة، فكل منھما قاتل
لحدود والقصاص إذا كانت قویة، الشبھة تكون مؤثرة وموجبة لإلسقاط في ا: الشبھة غیر مؤثرة؛ ألن اإلكراه لم یثبت حقیقة، وكذلك نقول لھم

ٍوھنا لم تقو على إسقاط حكم شرعي، فكل من اآلمر والمأمور قاتل من وجھ؛ إذ لوال هللا ثم ھذا اإلكراه لما حصل ھذا القتل، فھو قاتل وھو 
 ألن اإلزھاق حصل بفعلھ، وحینئٍذ  ال إشكال فیھ؛-َالمكره-والذي قتل وھو المأمور . َیرید القتل، وھو الذي حرك المأمور والُمكره على القتل

ُأن یكون ما ھدد بھ أعظم ضررا مما طلب منھ، وھذا لم یتحقق، فإن : ُیقتص من االثنین، فأما الشبھة التي ذكروھا فإن اإلكراه شرطھ ً
ًالمطلوب مساو لما ھدد بھ، وحینئٍذ لم یكن مكرھا حقیقة ضیق المذاھب في تحقیق اإلكراه، العجب أن الحنفیة رحمة هللا علیھم من أ: ًثم أیضا. ٍ

والحكم باإلكراه، فعندھم اإلكراه التام، واإلكراه الناقص، واإلكراه الملجئ وغیر الملجئ، وھذا ألنھم ال یرون اإلكراه إال في حدود ضیقة 
ع أن یمیل یمنة أو یسرة، ًجدا، ویرون أن اإلنسان ینعدم بھ التصرف كلیة كما لو رمي شخص فسقط على الغیر وھو مكره؛ ألنھ ال یستطی

فاإلكراه عندھم مضیق، وھنا اعتبروه شبھة، مع أنھ إكراه غیر مؤثر، حتى في الطالق ومسائل الطالق، ومثل ھذا اإلكراه الناقص ال یرونھ 
ًإكراھا مؤثرا، ولذلك نقول : ما قال تعالىالصحیح ھو مذھب الجمھور، خاصة وأننا إذا نظرنا إلى حكمة الشرع ومقصوده من القصاص ك: ً

َولكم في القصاص حیاة یا أْولي األلباب لعلكم تتقون  َ َ َ َ َ ِ َ َُ ُ َُّ َ ََ ْ َّْ ِ ِ ِ ِْ َْ ُ ، فإن ھذا ینعدم؛ إذ ال ضیر على أحد بل حتى على المجرمین، ال بأس وال ]179:البقرة[ٌ
ًخوف علیھم، وكلما أراد مجرم أن یقتل شخصا آخر ما علیھ إال أن یھدد شخصا جریئا على أن ً ً یقتل، أو شخصا كثیر الخوف على القتل ً

  .وھكذا.. ًاذھب واقتل فالنا وإال قتلتك: فیقول لھ
 

 الشروط التي یتحقق بھا اإلكراه
 

أن یكون الذي : ًثانیا. ًأن یكون الشخص الذي یھدد قادرا على تنفیذ ما ھدد بھ: ًأوال: ال بد من تحقق شروط اإلكراه وھي) َومن أكره: (وقولھ
ٌأن یغلب على ظن المكره أن الشخص الذي ھدده صادق في قولھ، وعازم : ًثالثا. إن لم تقتل أقتلك: فیھ ضرر كالقتل ھنا، فیقول لھھدد بھ  ٌ َ

على ما وعده من تنفیذ وعده ووعیده، فإذا كان الشخص یعرف فیھ اللعب وعدم الصدق، ویعرف فیھ المبالغة في األشیاء؛ فھذا مثلھ ال یعتد 
ِأن یكون الشخص الذي ھدد وأكره : ًرابعا. ً یغلب على ظنھ أنھ ال ینفذ، فال یكون مكرھا إال إذا غلب على ظنھ أنھ ینفذبقولھ؛ ألنھ  -المأمور-ُ

َوالحقیقة أنھ في زماننا قد ُیكره الشخص وقد . ال مندوحة عنده، ولیس عنده طریقة یستنجد بھا، أو لیس عنده طریقة أن یفر أو یستغیث بالغیر ْ
 نقتلك، فھذا لھ حكم اإلكراه، لكن نفس - ًمثال-العاشرة  ًلم تقتل فالنا في حدود الساعة: د دون أن یكون بالصور القدیمة، بحیث یقال لھیھد

إن اإلكراه یسقط القصاص ال إشكال، فیصیر إذا ھدد بھذه الحالة والطریقة فھو مكره ویسقط القصاص، : عند من یقول: المسألة نحن نقول
إن اإلكراه ال یسقط القصاص؛ لعصمة النفس المقتولة، والشخص الذي نفذ ما ھدد بھ لیس بمكره حقیقة؛ ألنھ لم یطلب منھ ما : نقوللكن نحن 

  .ًھو أقل مما ھدد بھ، ولذلك یقتص منھما معا
 

 حاالت وجوب القصاص أو الدیة على اآلمر والمأمور
 

ًإن طلب أولیاء المقتول القصاص علیھما، على المكره والمكره، سواء قتال معا أو : أي) القتلف: (قولھ). فقتلھ فالقتل أو الدیة علیھما: (وقولھ ً َ ِ
أو : (فقولھ. قتل أحدھما، كأن یمسك أحدھما ویفر اآلخر، ففي ھذه الحالة یقتص من الممسك بھ، ثم بعد ذلك إذا عثر على اآلخر ُیقتص منھ

ِال نرید القصاص، وال نرید أن یقتل، بل نرید الدیة، فالدیة علیھما، یدفع المكره نصف الدیة، نحن : إذا قال أولیاء المقتول) الدیة علیھما
القتل على : القتل على اآلمر دون المأمور، وھناك من یقول: فمنھم من یقول: وھناك أقوال أخرى في المسألة. َوالمكره النصف الثاني

یقتص منھما، ال یقتص منھما، یقتص من اآلمر دون المأمور، یقتص من المأمور دون : المأمور دون اآلمر، فھي أربعة أقوال في المسألة
ال یقتص : یقتص منھما، دلیلھ ما ذكرنا، والذي یقول: فالذي یقول.  لھ وجھھ-كما ذكرنا-اآلمر، فھذه أربعة أقوال في المسألة، وكل منھا 

ألن المأمور مكره ومعذور، واآلمر ھو الذي حركھ، فأشبھ ما لو : ور یقولیقتص من اآلمر دون المأم: منھما، دلیلھ الشبھة، والذي یقول
ألن المأمور ھو الذي باشر، وكان المفروض أال یستجیب لھ، ولیس : یقتص من المأمور دون اآلمر قال: أمسك حیة وقتل بھا، والذي یقول

قتص من الجمیع، وإذا ثبت أنھ یقتص من الجمیع فالدیة على الجمیع، أنھ ی: والصحیح ما ذكرناه. بمكره، واآلمر فیھ شبھة؛ ألنھ لم یقتل حقیقة
ًعلى االثنین، ویستوي في ھذا أن یھدد شخصا، أو یھدد أكثر من شخص، ما دام أنھما باشرا القتل، فلو أن جماعة ھددت شخصا واحدا، : أي ً ً

ھم لماذا صدر المصنف الفصل بقتل الجماعة بالواحد، ثم جاء إن لم تقتل نقتلك، فصار كاالشتراك في القتل، ومن ھنا نف: وكلھم قالوا لھ
ِبمسألة قتل المكره والمكره، وھذا من باب القتل بالسببیة أن : اشتراك في الفعل وھو القتل، أن تشترك جماعة في اإلزھاق، والثاني: فاألول. َ

  .تشترك جماعة في القتل بسببیة ومباشرة
 

 ن المأمورالحاالت التي یقتل فیھا اآلمر دو
 

ًوإن أمر بالقتل غیر مكلف، أو مكلفا یجھل تحریمھ، أو أمر بھ السلطان ظلما من ال یعرف ظلمھ فیھ، فقتل، فالقود : [قال المصنف رحمھ هللا ً
ا الباب، من ترتیب األفكار ذكر المسائل المفرعة على مسائل األصول، فقتل الجماعة بالواحد ھي مسألة أصل في ھذ]. أو الدیة على اآلمر 

وأمر الغیر أن یقتل باإلكراه وبدون إكراه، باإلغراء، أو بالتغریر، والكل یجمعھا أصل واحد وھو االشتراك في القتل، فلما كان االشتراك في 
 وإذا جاءت مسألة القتل لھ تأثیر عند من یقول بقتل الجماعة بالواحد، فصدر رحمھ هللا بمسألة قتل الجماعة بالواحد، ثم أتبعھا بمسألة السببیة،
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ًالسببیة الحسیة؛ ألن ھناك سببیة تؤثر حسا، وسببیة تؤثر عرفا، وسببیة تؤثر شرعا، : السببیة، فتارة تكون السببیة باألمر، وھذه یسمونھا ً ً
شتراك للسببیة في ًمسألة اإلكراه حسا، كشخص ھدد أنھ سیقتل، فھذا بالحس ندرك، أنھ إذا ضغط علیھ سیقتل، فھذه ا: فالسببیة الحسیة منھا

 فأكل السم فمات، وھذه قد تقدمت - أعاذنا هللا وإیاكم-ًمثل أن یأتي ویقدم لھ طعاما وھو ضیفھ، وفي الطعام سم : والسببیة بالعرف. الحس
إن الشخص الذي : معنا، فإنھ قد درج في العرف على أنھ إذا قدم الطعام للضیف فإنھ یأكلھ، فصارت سببیة مؤثرة بالعرف؛ ألنھ قد یقول قائل

أتى بالطعام وقدمھ للضیف ما جاء ووضع السم في بطنھ، ولیس ھو الذي باشر قتلھ، وإنما الشخص ھو الذي باشر وأكل، فیتحمل مسئولیة 
ال، لما كان العرف یحرج ھذا الضیف ویلجئھ إلى أن یأخذ من ھذا الطعام؛ صار العرف یثبت أن صاحب الضیافة یحتاط : نفسھ، فنقول

ً ویصون لھ طعامھ، فصار ھذا موجبا لقوة التأثیر في السببیة؛ ألنھ في بعض األحیان تكون السببیة قویة، وأحیانا تكون ضعیفة، لضیفھ ً
الشھود إذا شھدوا بالزور فإنھم لیسوا ھم الذین قتلوا، وإنما القاضي : ًوھنا في مسألتنا بالحس مثال. إن ھذه سببیة مؤثرة بالعرف: فیقولون

ًذي قتل ھو الذي نفذ حكم القاضي، لكن سببیة الشھادة شرعا تثبت القتل، والشرع یلزم بقتل ھذه النفس، فھي مؤثرة استنادا إلى قضى، وال ً
ٍالشرع، وقس على ھذا، ففي مسألة الشھادة، الحس یثبت أن اإلكراه یدفع المكره دون اختیاره، فھناك اشتراك من نوع آخر، وھو أن یأمر  َ

 ...... .غیر المكلف
 

 أن یكون المأمور غیر مكلف: الحالة األولى
 

ًاذھب واقتل فالنا، والصبي ال یعصي، كأن یكون والدا لھ، أو یكون : ًكأن دعا صبیا وقال لھ] وإن أمر بالقتل غیر مكلف : [ قال رحمھ هللا ً
لقصاص عن الصبي؛ ألنھ غیر مكلف، ویجب ًاذھب واقتل فالنا، فذھب وقتلھ؛ فإنھ یسقط ا: ًشریرا یخاف منھ الصبي ویفزع، فقال لھ

والمجنون قد یفعل بتمییز، فإن بعض المجانین عنده . القصاص على اآلمر؛ ألنھا مثل مسألة اإلكراه، فالصبي أو المجنون یندفع بدون شعور
معین فیحدث عنده رھبة أو خوف،  یقال لھ كالم -أعاذنا هللا وإیاكم-بعض المجانین : ًنوع تمییز، وبعضھم یكون فعلھ بدون تمییز، فمثال

ًوعندھا یتصرف بتصرفات معینة تفضي إلى القتل، سواء قتلت صبیا أو امرأة أو رجال، ما دام أنھ یعلم أن ھذه اإلثارة لھذا الشخص غیر  ً
ذلك فالصبي قد ُیدفع إلى َالمكلف مفضیة إلى إزھاق الروح التي أزھقت وماتت؛ فإنھ قاتل كفعل اإلكراه في المكره؛ ألن مراده التأثیر، ول

القتل بالقوة أو بالتخویف والتھدید، وعقلھ قاصر، ویضیق شرط اإلكراه في الصبي أكثر منھ في غیر الصبي؛ ألن غیر الصبي یكون عنده 
ًلصبي ال حیلة لھ غالبا، من العقل والتمییز واإلدراك لألمور ما یستنجد معھ بالغیر، أو یستغیث بھ بعد هللا بالغیر، أو یمكر، أو یحتال، ولكن ا

ًفمن ھنا إذا أمر غیر مكلف؛ فالحكم أنھ یسقط عن غیر المكلف لوجود موجب اإلسقاط، كما لو قتل الصبي منفردا فإنھ ال قصاص علیھ، 
ٌویدخل في ھذا أیضا المجنون، فالصبي والمجنون كل منھما. فیسقط القصاص عن غیر المكلف، ویثبت القصاص على اآلمر المكلف ُ إذا أمر ً

  .نرید القصاص والقود: بالقتل فقتل فإنھ یقتل اآلمر، إذا قال أولیاء المقتول
 

 أن یكون المأمور یجھل تحریم القتل: الحالة الثانیة
 

یة إما انظر إلى فقھ المسألة؛ حیث إن المصنف رحمھ هللا ذكر لك أن ھذا النوع من السبب]. ًأو مكلفا یجھل تحریمھ: [قال المصنف رحمھ هللا
أن یوجب القصاص على االثنین كما في اإلكراه، وإما أن یوجبھ على أحدھما دون اآلخر، فإذا أوجبھ على أحدھما دون اآلخر نوع رحمھ هللا 
في المثال، فجعل الصورة األولى التي یسقط القصاص فیھا عن المأمور الذي ھو الصبي غیر المكلف، والصورة الثانیة یثبت القصاص على 

فذكر رحمھ . ًاقتل فالنا، فإنھ من جنس األول: ًمر، وھنا إذا أمره السلطان أن یقتل ظلما، وھو یعرف أن السلطان عادل، أو قال لھ القاضياآل
ًهللا أنھ إذا وجد العذر في المأمور؛ كأن یكون صبیا أو مجنونا، فھنا العذر في ذات الشخص، وصورة أمر القاضي أو أمر الوالي یشترط فیھا  ً

ًأن یكون معروفا بالعدل، أو یكون الشخص الذي أمر بالقتل مغررا بھ، أو یجھل تحریم القتل، فھذه كلھا صور سیذكرھا : منھا: شروط ً
ًیصبح العذر موجودا في المأمور، فإذا أمر مكلفا یجھل تحریمھ، ) ًأو مكلفا یجھل تحریمھ: (فقولھ. المصنف رحمھ هللا من باب تطبیق القاعدة ً

ًإذا قتلت فالنا دخلت الجنة، وھو ال یدري؛ لجھلھ بأحكام الشریعة، ولم یلبث ! یا فالن: ون حدیث عھد بإسالم، فجاءه شخص وقال لھكأن یك
أنا كنت أظنھ یجوز، بل كنت أظن : لم قتلت أخاك، ھذا ال یجوز في اإلسالم؟ فقال: ًأن دخل في اإلسالم یرید الجنة، فجاء وقتل فالنا، فقلنا لھ

 وكان من عجیب ما فعلھ أحد قضاة -نسأل هللا السالمة والعافیة- وقد ذكروا في بعض العصور اإلسالمیة وقوع مثل ھذا . یدخل الجنةأنھ 
المسلمین باآلمر أنھ ابتدأ بتعزیره، فعذبھ أشد التعذیب، ثم بعد ذلك أمر بقتلھ، فما اقتصر على االقتصاص منھ؛ ألنھ نظر إلى الكذب على هللا 

إن قتل معصوم یوجب دخول الجنة، وال یستطیع اإلنسان أن یشھد :  والجرأة على أن یقول اإلنسان-  نسأل هللا السالمة والعافیة-  عز وجل
ًأن حدیث العھد باإلسالم قد یغرر بھ وینخدع، أو یفعل فعال كان یفعلھ في جاھلیتھ وكفره، وھو یظن أنھ ال بأس : فالشاھد. لنفسھ بدخول الجنة

د إسالمھ، فكل من خاصمھ أمسك سالحھ وقتلھ، فلما أسلم ودخل في اإلسالم لم یطمئن قلبھ بعد ببیان األحكام، فجاء وقتل مباشرة، بفعلھ بع
أما أن . ًالعذر بالجھل، وھي مسألة دقیقة جدا عند المحققین من أھل العلم: ًظنا أن مثل ھذا الفعل جائز، فھذا یعذره العلماء، وھو ما یسمى

لیس علیك شيء؛ : أنا كنت أجھل الحكم، ویقال لھ:  إلى الحج والعمرة، ویدخل في أحكام الحج على مزاجھ وعلى كیفھ، ثم یقولیأتي شخص
فإن ھذا مما ال ینبغي، فالعلماء موجودون، والكتب موجودة، واألشرطة مسموعة، وھذا لیس بمعذور، وعذره یعتبر إعانة على اإلخالل 

كحدیث العھد باإلسالم .  الشرعیة، أما أن یكون ھناك شخص یكون الجھل فیھ واضح التأثیر في إسقاط الحكموالتقصیر والعبث باألحكام
ًولیس عنده وقت یتعلم لكي یدرك مقاصد الشریعة ویبین لھ ما حل وحرم، فمثل ھذا یكون جھلھ مؤثرا، وكذلك الشخص في البریة البعیدة 

ًواء كان الجھل عذرا أو لیس بعذر أوال یحرر ما ھو الجھل الذي یعذر بمثلھ، ومن ھو الشخص س: وعلى كل حال. التي ال یوجد فیھا علماء ً
ًالجاھل الذي یعذر مثلھ، ثم بعد ذلك ینظر في مسألة العذر بالجھل، كالمسألة التي ذكرھا المصنف رحمھ هللا؛ ألن العذر فیھا فعال مؤثر؛ 

  . فیھ تحریم قتل أخیھ، فیعذر لجھلھ، ویسقط القصاص في ھذافحدیث العھد باإلسالم لم یسعھ الوقت الذي یعلم
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ًأن یكون اآلمر سلطانا معروفا بالعدل: الحالة الثالثة ً 

 
فإذا ُعرف الوالي أو . ًخذ فالنا واقتلھ: كالقاضي یكون عنده سیاف، فقال لھ). ًأو أمر بھ السلطان ظلما من ال یعرف ظلمھ فیھ: (وقولھ

َلعدل، وعرف المأمور منھ العدل، وأنھ ال یظلم، فھذا عذر بھ جمھور العلماء رحمھم هللا؛ ألن الغالب كالمحقق، فلما السلطان أو القاضي با
ًكان غالبھ العدل واإلنصاف، وعرف منھ العدل؛ فإن مثلھ یعذر، أما لو كان معروفا بالعكس فال یعذر، لكن اإلشكال في الشخص الذي یعلم 

ً، فكون المأمور جاھال بظلم اآلمر، سواء كان قاضیا أو سلطانا أو غیره، فیعذر، وأما إذا كان )ال یعرف: (لك قالًأنھ أمر بقتلھ ظلما؛ ولذ ً ً
ًعالما؛ فاختار طائفة من العلماء أن القصاص على المأمور دون اآلمر، ما لم یكن اآلمر قد أثر علیھ وضغطھ على وجھ یرتقي بھ إلى 

في ھذه الحالة القود أو الدیة على : ، أي)فالقود أو الدیة على اآلمر: (قال المصنف رحمھ هللا. آلمر والمأموراإلكراه، فحینئٍذ القصاص على ا
  .اآلمر؛ ألن المأمور جاھل بظلم اآلمر، أو غیر مكلف، أو یجھل تحریم القتل، وكلھا أعذار موجبة لسقوط القصاص عنھ

 
 الحالة التي یقتل فیھا المأمور دون اآلمر

 
) ًوإن قتل المأمور المكلف عالما: (قولھ]. ًوإن قتل المأمور المكلف عالما بتحریم القتل فالضمان علیھ دون اآلمر: [المصنف رحمھ هللاقال 
ھناك القصاص على اآلمر، وھنا : ًإذا. ًحال كونھ عالما بحرمة قتل من یقتلھ؛ فإنھ في ھذه الحالة یكون القصاص على المأمور وحده: أي

ًلى المأمور، ومن ھنا ندرك فائدة ترتیب المصنف لھذه المسائل بعد مسألة اإلكراه، فاإلكراه یقتص منھما معا، وإن حصل الخلل القصاص ع
في المأمور اقتص من اآلمر وحده، فإن كان المأمور ال خلل فیھ ویعلم أنھ أمر بالظلم، وأنھ أمر بقتل معصوم، فأقدم على القتل، فالقصاص 

ٌیقتص من اآلمر والمأمور في حالة اإلكراه، إذا كان كل منھما قد استوفى شروط القصاص : ًفأصبحت الصور ثالثا. ن اآلمرعلى المأمور دو
ًویقتص من اآلمر دون المأمور إذا كان المأمور بھ عذر، مثل أن یكون غیر مكلف، أو یكون جاھال بحرمة القتل في اإلسالم مثل . والقود

ً جاھال جھال معینا؛ كأن یكون الشخص الذي أمر بقتلھ مظلوما، وظن أنھ یقتل بالحق، فحینئٍذ في ھذه الثالث حدیث العھد باإلسالم، أو ً ً ً
ًإذا كان المأمور مكلفا عالما غیر : والصورة األخیرة. ًالصور یقتص من اآلمر دون المأمور؛ ألن في المأمور عذرا یمنع القصاص منھ ً

في مسألة الصبي یقتص :  من المأمور دون اآلمر، إال في مسألة الصبي، فقد ذكرنا أن بعض العلماء قالمعذور، فإنھ في ھذه الحالة ُیقتص
ألن المأمور أقدم على القتل بدون :  قالوا-وھي التي یقتص فیھا من المأمور دون اآلمر-من اآلمر دون المأمور، لكن في الصورة الثالثة 

ولو . منھ؛ لعلمھ بحرمة دم المقتول، وعلمھ بحرمة القتل، فلیس فیھ عذر یمنع من القصاص منھإكراه وبدون ضغط، ففي ھذه الحالة ُیقتص 
ًإنھ أمر على وجٍھ لم یكن األمر فیھ سببا مؤثرا : إنھ أمر، فنقول: قال قائل  في اإلزھاق، فلیس ھو مثل اإلكراه، حیث إن -أي قوي التأثیر - ً

لكن ھنا األمر لیس بسبٍب مؤثر في اإلزھاق، إال فیما استثنیناه في مسألة الوالي إذا أكره أو أمر اإلكراه سبب قوي التأثیر في اإلزھاق، 
َضغط، فحینئٍذ تنتقل المسألة إلى مسألة المكره والمكره، فیقتص منھما، ویجب القصاص والقود علیھما ِ. ...... 

 
 إذا اشترك اثنان في قتل وسقط القصاص عن أحدھما

 
فقد : من باب ترتیب األفكار]. ً اشترك فیھ اثنان ال یجب القود على أحدھما منفردا ألبوة أو غیرھا فالقود على الشریكوإن: [قال رحمھ هللا

ًذكر رحمھ هللا مسألة إذا اشترك اثنان، فعرفنا متى یقتص من االثنین معا، ومتى یقتص من اآلمر دون المأمور، ومتى یكون القصاص 
: لو أنھ اشترك اثنان، أحدھما یجب القصاص علیھ، والثاني ال یجب القصاص علیھ، وقال أولیاء المقتول: نبالصورة العكسیة، والسؤال اآل

ال نرید القصاص، بل نرید الدیة، وكنا قد ذكرنا أنھ إذا اشترك اثنان یجب القصاص على أحدھما دون اآلخر، فیقتص من الذي یجب 
فھل تجب الدیة علیھما، أو تجب على الذي یجب علیھ القصاص؟ بین المصنف رحمھ هللا أنھا القصاص منھ، فلو عفا أولیاء المقتول عن الدم 

ًوإن اشترك فیھ اثنان ال یجب القود على أحدھما منفردا ألبوة أو : (ًتجب علیھما، وبناء على ذلك یكون علیھ نصف الدیة، فقال رحمھ هللا
 مع - والعیاذ با-إذا اشترك اثنان ال یجب القصاص على أحدھما، كما لو اشترك ) یكفالقود على الشر: (فقولھ). غیرھا فالقود على الشریك

أرید أن أقتل ولدي ھذا، فساعدني على قتلھ، فاشترك االثنان، وقتل ھذا الولد، وحصل الزھوق بفعلھما بالشروط : ٍشخص أجنبي وقال لھ
یھ القصاص، كما سیأتي إن شاء هللا وسنذكر دلیل ذلك، واألجنبي یجب علیھ المعتبرة في اشتراك الجماعة، ففي ھذه الحالة األب ال یجب عل

القصاص؛ ألن األب سقط عنھ القود لمعنى یخصھ، وھذا المعنى ال یؤثر في السببیة؛ ألن اإلزھاق والقتل حصل بفعل االثنین، وكان أحدھما 
ِاالثنین، فإذا تعلق اإلسقاط وتعلقت الرخصة بأحدھما لم تسر ِعذر یخصھ لم یسر العذر إلى غیره، والقصاص في األصل واجب على  عنده

فإن عدل إلى طلب المال لزمھ نصف : [قال رحمھ هللا. إلى اآلخر وھو األجنبي، فیجب القصاص على األجنبي دون الوالد، ھذا أصل المسألة
المصنف رحمھ هللا بین حكم اشتراك الجماعة في : ًإذا. ھماإذا عفا األولیاء فإن األجنبي یدفع نصف الدیة؛ ألن الدیة مشطرة بین: أي]. الدیة

ٌقتل الواحد اشتراكا على وجٍھ لو انفرد كل واحٍد منھم لقتلھ، فكل منھم قاتل، ویجب القصاص على الجمیع، وإن عفي لزمتھم دیة واحدة،  ً
حمھ هللا في ھذا، ثم شرع في مسألة اشتراك من یعذر وانتقل بعد ذلك لالشتراك بالسببیة في مسألة اإلكراه ومسألة األمر بالقتل، وفصل ر

ومن ال یعذر، فبین أن سقوط القصاص والقود عمن یعذر ال یوجب سقوطھ عمن ال یعذر؛ ألنھ لو انفرد فعل كل واحد منھما ألوجب 
ٌالزھوق، وبناء على ذلك فكل منھما معنى ال یوجد في اآلخر؛ فإن قاتل، فإذا عفي عن أحدھما أو أسقطت الشریعة القصاص عن أحدھما ل ً

ًأن الشيء الذي یكون معذورا یختص العذر بھ وال یتجاوزه لغیره ممن ال یوجد فیھ : وھذا أصل في الشریعة. الرخص ال ُیتجاوز بھا محالھا
بوة لم یسقط عن األجنبي، ھذا العذر، وإال ضاعت أحكام الشریعة، فھذا األجنبي مع ھذا الوالد قاتل، وإذا سقط القصاص عن الوالد لمكان األ

ًوكذلك لو مات أحد الشركاء في القتل قبل أن ُیقتص منھم، فإنھ یقتص من الباقین، فلو أن ثالثة قتلوا زیدا من الناس، فمات أحد الثالثة قبل 
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ومن ھنا إذا كان .  قتلةنرید القصاص؛ فإنھ یقتص من االثنین الباقین، وموت أحدھم ال یسقط كون البقیة: القصاص، وقال أولیاء المقتول
ًالخلل مرتبطا بسببیة القتل، ویوجب التأثیر فیھا، فحینئٍذ یكون مؤثرا، أما ھنا فإنھ لیس من ھذا الباب، ولذلك ال یوجب إسقاط القصاص عن  ً

 ...... .یقتص منھ؛ ألن القصاص ال یجب في حقھ األجنبي، فیقتص من األجنبي ویترك الوالد وال
 

 األسئلة
 

 ط الجنین نتیجة الحمل الثقیل على الحاملحكم سقو
 

ًامرأة كانت حامال، فرفعت ثقیال، ثم سقط الجنین، فھل علیھا كفارة أثابكم هللا؟ الجواب: السؤال ، والصالة والسالم على : ً باسم هللا، والحمد 
ظمة هللا سبحانھ وتعالى، فقد كنا في صالة المغرب ال بد لإلنسان أن یذكر بع: ًأوال: خیر خلق هللا، وعلى آلھ وصحبھ ومن وااله، أما بعد

وخالل دقائق یسیرة نظر اإلنسان إلى عظمة هللا جل جاللھ، وحقارة الناس أمام رب الجنة والناس، لحظات یسیرة لو شاء هللا أن یھلك من 
ًي یحتاجھا اإلنسان لیكون قلبھ حیا دائما، وإذا أرى على األرض ألھلكھم، یذكر هللا سبحانھ وتعالى الغافلین، ویوقظ النائمین، وھذه األشیاء الت ً

ولیس . هللا عبده اآلیات والنذر فاتعظ قلبھ وانكسر فؤاده؛ أصلح هللا حالھ، وعرف هللا عز وجل، ومن عرف هللا نال سعادة في الدنیا واآلخرة
بار السماوات واألرض الذي بیده أزمة األمور من عرف ج.. شيء في الدنیا أعز وال أكرم وال أعظم من المعرفة با عز وجل ھناك

ًومقالیدھا، من أسلم لھ من في السماوات واألرض طوعا وكرھا، الكھرباء تقف أمام عظمتھ ذلیلة فتنطفئ، والسیارات تتعطل، والطرقات  ً
ًتتوقف، وال یستطیع أحد أن یقدم شیئا أخره هللا أو یؤخر شیئا قدمھ هللا؛ ألن األمر أمره، والمل ثم لو خرج . ك ملكھ، والتدبیر تدبیره جل جاللھً

أعاذنا هللا -ًاإلنسان إلى الدول التي فیھا الجنات والنعیم، لرأى أشیاء تھز القلوب، وھذا الذي نراه یسیرا، ففي بعض األحیان یأتیھم اإلعصار 
ك، والعجب كل العجب أن هللا ال یسلط مثل ھذه  دقائق معدودة فال یبقي وال یذر، وتجد الخلق عاجزین ال یستطیع أحد أن یتحر-وإیاكم

ٌاألمور إال على أقوى دول األرض، حتى یعلموا أن هللا فوقھم، وأن هللا قاھر لھم، وأنھ سبحانھ وتعالى ال یعجزه شيء، وأن األمر أمره، 
عنھ الناس، وكل شيء یذكره الناس إال هللا كل شيء یتحدث ! والكون كونھ، والتدبیر تدبیره، ولكن ما أغفل الخلق عن الخالق سبحانھ وتعالى

ًالواحد منا لو حصل لھ ظرف أو نكبة أو كربة فوجد أحدا یقف بجنبھ وقوف العاجز مع العاجز، وضعف ! جل جاللھ، فما أغفلھم عن ربھم
ًالطالب والمطلوب، وإذا أجرى هللا على ید ھذا العاجز فرجا، وفتح لھ بابا ومخرجا، جعل یتحدث بھذه ا ً لحسنات، ویفتخر لھذا الرجل بمآثره، ً

أین هللا سبحان وتعالى الذي ما من طرفة ! ویزین قبیحھ، ویرفع وضیعھ، ویزكي فاسده، كل ھذا من أجل ھذا المعروف، فأین هللا جل جاللھ؟
لبالء وھذا المطر الشدید لو عین وال أقل من ذلك إال وھي نعمة مرسلة علیك، وألطافھ، ورحمتھ، وحلمھ، وإحسانھ وبره، كیف لو أن ھذا ا

! كیف لو أن هللا أرسل ھذه الصواعق التي یصیب بھا من یشاء! أن هللا سبحانھ وتعالى أذن أن یستمر لیلة واحدة، كیف سیكون حال الناس؟
؟ فما انتھى من  الذي تدعوني إلى عبادتھ- أعوذ با-من ھو هللا : لشخص أثناء نزول المطر وقف رجل ملحد ذات مرة من المرات یقول

َوُیْرسُل الصواعق فُیصیُب بھا مْن یشاُء وُھم ُیجادلون في هللا وُھو : كالمھ حتى أصابتھ صاعقة قسمتھ قصمتھ نصفین، وصدق هللا في وصفھ َ َ َ َ َ َ َ َ َِ َّ ِ ِ ِ ِ َّ ُِ ْ َ َِ َ
ِشدید المحال  َ ِ ِْ ُ رفة با سبحانھ وتعالى، فال تمر علیك لحظة فالسعادة التي یبحث عنھا كل سعید، وسیجدھا كل موفق، ھي المع]. 13:الرعد[َ

ِإال وقد ازددت معرفة بملك الملوك، وجبار السماوات واألرض، وعرفت من الذي بیده األمر كلھ وإلْیھ ُیْرجُع األْمُر كلُھ فاْعُبدهُ وتوكْل علْیھ  َِ َّ ََ َ َ َ ََ َْ ُّ ُ َ ِ
َوما ربك بغافل عما تْعملون  َ َ َ َ َ َُ َ َّ ِ ٍُّ َ ف على ملك الملوك، تعرف على جبار السماوات واألرض، تعرف على من ال تخفى علیھ َّتعر]. 123:ھود[ِ

ِخافیة، تعرف على الذي بیده ملكوت كلِّ شْيء وُھو ُیجیُر وال ُیجاُر علْیھ  ِ َِ ََ َ َ َ َ َ َِ ٍ َ ُُ ُ لقد كان الناس في شدة وضیق وفقر، والشخص ]. 88:المؤمنون[ِ
ًدیدة، لكن كانت قلوبھم عامرة با جل جاللھ، فكان خوفھم أمنا، وجوعھم سبعا، مما یجدون تراه یسافر في خوف وفقر وجوع، وأحوال ش ً

ًمن لذة المعرفة با سبحانھ وتعالى، فلن تضیق الدنیا على عبٍد عرف هللا، ولن تضیق الدنیا على عبٍد أخذ من ھذه الدالئل والشواھد زادا 
ًس تعتریھم الغفالت، وتحیط بھم من كل جانب الملھیات، وتجدھم بعیدا عن التفكر في ملكوت للقاء هللا، وعرف من ربھ ومن خالقھ، فالنا

ًاألرض والسماوات، ولكن یرسل هللا اآلیات تخویفا، فتقرع قلوب المؤمنین فتزیدھم توحیدا وتحقیقا، وصدقا وإحسانا وبرا لھ سبحانھ وتعالى،  ً ً ً ً ً
. ً ومن فكرة إلى فكرة تقربھ إلى ربھ، وتزیده إیمانا بخالقھ؛ فعندھا یطمئن القلب با عز وجلًویقینا بعظمتھ، والعبد من لحظة إلى لحظة

فرسول األمة صلى هللا علیھ وسلم ! وكیف لو كشف هللا لھ أخذه بأزمة األمور ومقالیدھا! فكیف لو كشف هللا للعبد ملكوت السماوات واألرض
 یمأل قلبھ بأعز األشیاء وأحبھا إلیھ، أسري بھ صلوات هللا وسالمھ علیھ، ثم عرج بھ إلى أطباق لما جاءه عام الحزن، وأراد هللا عز وجل أن

، فكان )إني ألرجو أن أكون أخشاكم  وأتقاكم: (ًالسماوات العلى، ومن بعدھا ما عرف خوفا إال من هللا، عرف من ھو هللا سبحانھ وتعالى 
 لماذا؟ للنظر في ھذه اآلیات والدالئل، ولذلك كان إذا ھبت الریح دخل وخرج، وعرف في وجھھ ..أخشى الخلق وأتقاھم صلى هللا علیھ وسلم

ثم إذا أحس المؤمن أن الكون لھذا الرب . ٍصلوات هللا وسالمھ علیھ، وكان یخشى أن تكون كریح عاد التي أخذھم هللا بھا أخذ عزیز مقتدر
للیل والنھار؛ علم أنھ مھما طغى في ھذه األرض طاغیة فإن هللا سیقصم ظھره، وسیشتت الذي یرسل الریاح، ویجري األنھار والبحار، ولھ ا

ًأمره، وسیتأذن هللا عز وجل بنھایتھ إن عاجال أو آجال، ولذلك عرف الموحدون ربھم فاطمأنوا، تجد الناس في قلق وھم في طمأنینة، في  ً
ي لحظة واحدة، في شدة الحر والصیف ینزل المطر، وقد یكون نزولھ في ھذه خوف وھم في أمن للمعرفة با عز وجل، والمعرفة بعظمتھ ف

ثم انظر كیف سبحانھ، وھذه من أعظم الدالئل التي ینبغي . الدقائق یمكن من خالل فصل ما مر مطر بھذا الشكل؛ ألن هللا أذن لھ أن ینزل
اقضھا حتى یتفكر الناس، ویعلم أن األمر لھ سبحانھ ال لغیره، ولذلك للمؤمن أن یتفكر فیھا، أن هللا أخلف السنن والعادات، وأجرى أشیاء تن

كوني فكانت، : سحابة صیف عن قریب تقشُع لكن هللا قال لھا: ...................... فمن عادة الصیف أال یوجد فیھ المطر، ولذلك قال القائل
ل، وحق لھا أن تذل، فھذا كلھ بأمره، ویرینا ھذه اآلیات والدالئل أفرغي ما فیك فأفرغت، وأسلمت واستسلمت، وذلت  عز وج: وقال لھا

ًلیس في فصل الشتاء بل في عز الحر، قبل ساعات ونحن نكتوي بلظى الحر، كل منا یرید شیئا یبرد علیھ، مكیفا أو غیره، وإذا بھ سبحانھ  ً ٌ
ً فتھز قلوب العباد ھزا، وهللا ما من -في غیر ما اعتاده الناس-  ثم انظر كیف إذا جاءت آیات هللا عز وجل. وتعالى یري عباده عظمتھ وجاللھ
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فالناس صنعت .  إال احتقره في جنب هللا جل جاللھ، من عظمة هللا سبحانھ وتعالى-ًأیا كان ھذا العظیم-إنسان مأل عینھ من عظیم في الدنیا 
یاح ال تطیر، وإذا طارت سقطت، وأصبحت في كرب ال یعلمھ الطائرات، وفعلت بأمر هللا عز وجل وبقدرتھ، ولكن الطائرات إذا ھبت الر

إال هللا سبحانھ وتعالى، فھو الذي یمسكھا بین السماء واألرض أن تسقط، ولو صنعوا ما صنعوا من القوى العاتیة التي مھما بلغت فالبد أن 
البراكین تنفجر، ! ومن الذي یتفكر ویتدبر؟! ي یتعظ؟لكن من الذ. تجدھم یذلون لھ سبحانھ وتعالى، وحق لھم أن یذلوا لھ وحده ال شریك لھ

ًفإذا انفجرت لو اجتمع أھل األرض على أن یخمدوا بركانا لما استطاعوا، ھل سمعتم بما یسمونھ بالعلم الحدیث؟ ال علم حدیث وال قدیم، ھذا 
ِألم یرْوا كم أْھلكنا مْن قْبلھم مْن : من هللا عز وجل كلھ تعلیم ِ ِْ ْ ِْ َ َ َْ َ ََ ََ َقْرن مكناُھم في األْرض ما لم نمكْن لكم وأْرسلنا السماء علْیھم مدرارا وجعلنا َ َ َْ َْ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ ِ ًَ ْ ِ َّ ِْ ْ ْ ِْ َ َ َ َّ ََّ ُ ِّ ُ َ ٍ

ْاألنھار تْجري مْن تْحتھم فأْھلكناُھم بذنوبھم  ْ ِْ ِِ ُِ ْ ُْ ََ َ َ ََ ِ ِ ِ َ َ ً، فال ینفع علم حدیث وال غیره، فھل وجدتم علما حدیثا أطفأ ]6:األنعام[َ ًبركانا إذا انفجر؟ ھل ً
ًوجدتم علما حدیثا أمسك إعصارا أمر هللا لھ أن یجري؟ ھل وجدتموه یتحرك ویفعل شیئا؟ یقفون مستسلمین؛ ألن هللا جعل لھم حدودا معینة  ً ً ً ً

رسل هللا لھ اآلیات وأصبح في فھذه كلھا دالئل ال ینبغي للمؤمن أن یتغافل عنھا، فإن المؤمن إذا أ. إنھم یقفون عندھا یذلون لھ سبحانھ وتعالى
فسعادة الدنیا وسرورھا بالتفكر في عظمة هللا جل جاللھ، .  على قلبھ فیكون من الغافلین-والعیاذ با-غفلة وال یتعظ وال یتفكر؛ قد یطبع 

ًجنة فھنیئا لمن دخلھا، وھنیئا لمن عاش بینھا، حیث یجعل هللا بھا لولیھ والتفكر والتدبر في عظمة هللا  المؤمن ما ال یخطر لھ على بال، فمتى ً
ما عرفت ربك ھان علیك كل شيء سوى هللا سبحانھ وتعالى، ومن جھل با سلط هللا عز وجل علیھ نقمة الدنیا واآلخرة، ولذلك تجد أضعف 

َالناس وأخوف الناس وأجبن الناس من كان جاھال با یْعلُمون ظاھرا من الحیاة الدنیا َ َ َ َ َْ ُّ ِ ِ ِْ ًً َ َ وُھم عن اآلخرة ُھم غافلون َ َ َ َُ ِ ِ َِ ْ ، فھؤالء ھم ]7:الروم[ِْ
ًأخوف الناس، وأتعس الناس، ولذلك فإن الشخص منھم یحسب حسابات مادیة، إذا قعد على كرسیھ ربط حزامھ وجلس یحسب األشیاء حسابا 

َدقیقا من الخوف والذل ولتجَدنُھم أْحرص الناس على حیاٍة  َ َ َ َ ََ َّ َّ َِ َ ْ ِ َ فھذه . ، ولكنھ لن یستطیع أن یفلت من عظمة هللا جل جاللھ ومن أمره]96:ةالبقر[ً
وجل حتى  كلھا دالئل واضحة على عظمة هللا سبحانھ وتعالى، ینبغي لإلنسان أال یغفل عنھا، وھذه اآلیات التي نراھا أشیاء جعلھا هللا عز

إال هللا وحده ال شریك لھ، لھ الملك ولھ الحمد وھو على كل شيء قدیر، ال ال إلھ : نتفكر ونتدبر ونتعظ بھا، ونقول ملء قلوبنا وملء ألسنتنا
إلھ إال هللا وحده، وال معبود غیره سبحانھ وتعالى جل جاللھ فنسأل هللا العظیم رب العرش الكریم أن یزیدنا من اإلیمان بھ، والتصدیق 

ین والموقنین، وأن یختم لنا ولكم بخاتمة السعداء المفلحین، إنھ ولي ذلك وھو والتسلیم لھ، وأن یمأل قلوبنا بالمعرفة بھ، وأن یجعلنا من المحسن
  :فھذه المسألة فیھا تفصیل: أما الجواب عن السؤال. أرحم الراحمین

 
 إذا مات أحد القاتلین بعد العدول إلى الدیة

 
یجب نصف الدیة :  على الحي كاملة أثابكم هللا؟ الجوابإذا مات أحد الشریكین في القتل بعد العدول إلى الدیة، فھل تجب كل الدیة: السؤال

  .على الشریك، ثم اآلخر الذي مات قبل القصاص تجب نصف الدیة في مالھ، وحكمھا حكم الدین، وهللا تعالى أعلم
 

 ما یقال بین خطبتي الجمعة
 

األمر واسع في ھذا، لكن جرت العادة : ؟ الجوابھل ندعو أم نستغفر أثابكم هللا: نرجو توضیح ما یجب فعلھ ما بین الخطبتین: السؤال
باالستغفار، وھذا لھ أصل من فعل بعض السلف رضي هللا عنھم من الصحابة، لكن إذا أمر الخطیب باالستغفار فاألفضل أن یستغفر ولو 

 في خطبتھ ولي أمرھا، فینصت لھ مرة واحدة؛ ألنھ كولي األمر، فیسمع لھ ألنھ ولي أمر المسجد، فالعالم في حلقتھ ولي أمرھا، والخطیب
 مذھب بعض العلماء أنھ -ما بین الخطبتین- وال یتكلم إال معھ، واإلمام في مسجده ولي أمره، فإذا أمر باالستغفار فیطاع أمره، وھذا الموضع 

ًاب بعض العلماء بأن قائما یصلي یشكل على ھذا القول، لكن أج) ٌوھو قائم یصلي: (إن قولھ: مظنة الساعة التي یستجاب فیھا الدعاء، وقالوا
إن الخطبتین في حكم الركعتین األولیین من : من اإلقامة في المكان والموضع، ومن جلس ینتظر الصالة فھو في حكم من یصلي، وقالوا

تھد فیھ بالدعاء، وأما أنھ موضع الساعة التي یجاب فیھا الدعاء، فیج: الظھر، ولذلك منع الكالم فیھما، وھذا مما خرجوا بھ، فأحد األقوال
األصل فإنھ فال بأس وال حرج على المسلم أن یدعو فیما بین الخطبتین، وھذا محفوظ من فعل السلف، كما في صحیح البخاري من فعل 

  .الصحابة مع عمر رضي هللا عنھ وأرضاه، ورضي هللا عن الجمیع وأرضاھم، وهللا تعالى أعلم
 

 نھحكم القود من الجد إذا قتل ولد اب
 

 وأحب أن األسئلة - إن شاء هللا- األصل عدم قتل الوالد بولده، وھذه المسألة ستأتي : إذا قتل الجد ولد ابنھ فھل یقتل أثابكم هللا؟ الجواب: السؤال
یشمل الوالد : ونٌالتي ستأتي تترك، وعلى كل حال ھذه المسألة جمھور السلف على أنھ ال یقتل الوالد بالولد، والجد والد لولده، ومن ھنا یقول

ًالمباشر، والوالد بواسطة، وھناك بعض العلماء یرى أنھ یقتل الجد إذا قتل إعماال لألصل، ویرون أن القود مختص بالوالد، ولكن ظاھر أثر 
  .علي رضي هللا في السنن أنھ ال یقاد الوالد بولده، وهللا تعالى أعلم

 
 حكم النفث مع قراءة المعوذات دبر الصلوات

 
السنة عن رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم أنھ : ھل من السنة النفث عند قراءة المعوذات دبر الصلوات المفروضة أثابكم هللا؟ الجواب: الالسؤ

أنھ كان یجمع كفیھ فینفث فیھما ثم یقرأ المعوذات فیمسح، ثم یرجع مرة ثانیة، : نفث قبل القراءة عند النوم، كما في حدیث عائشة في الصحیح
ٌ مرة ثالثة، ھذه ھي السنة، وال یكون النفث بعد القراءة إال عند النوم خاصة، ولم یحفظ نفث إال في ھذا الموضع، فیقتصر على الوارد، لكن ثم
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، )فكنت أقرأ الفاتحة ثم أجمع بریقي وأتفل علیھ: (إذا كان یرید أن یرقي نفسھ فنفث ومسح على جسمھ فال بأس، فقد جاء في الحدیث الصحیح
ًالرقیة ال بأس فیھا بالنفث وأیضا التفل الیسیر؛ ألن لھا أصال، أما بالنسبة لقراءة المعوذات فإن الثابت في حدیث السنن عن النبي صلى هللا ف ً

ى رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم، وھو مجرد القراءة، وهللا تعال علیھ وسلم أدبار الصلوات أنھ ال نفث فیھ، ویقتصر فیھ على الوارد عن
  .أعلم

 
 )الضرورات تبیح المحظورات: (حدود قاعدة

 
الضرورات تبیح المحظورات، فكلما احتاج إلى أمر قال ھذه العبارة، فما ھو حد الضرورة المقصودة : یتوسع البعض في فھم قاعدة: السؤال

لعالم أو الشیخ أو الشخص المؤھل لكي یحكم الضرورات تبیح المحظورات؟ من ھو ا: ما ھو حد الذي یقول: ًأوال: ھنا أثابكم هللا؟ الجواب
ًبالضرورة واعتبارھا؟ الضرورات بحر ال ساحل لھ، لكن نحن نبین األصول أوال وقبل كل شيء لیعلم كل إنسان أن هللا ال یخادع أن : ًوثانیا. ٌ

ًیجوز أن یأخذ حكما إال ممن ترضى دیانتھ أي حكم شرعي یأخذه اإلنسان ویدین هللا بھ ویعمل بھ، سیسأل أمام هللا عز وجل عمن أخذه، فال 
ًاتخذ الناس رءوسا : (وأمانتھ ویرضاه حجة لھ بینھ وبین هللا سبحانھ وتعالى، وإال زلت قدمھ وھلك وأھلك، كما قال صلى هللا علیھ وسلم

ٍجھاال فسئلوا، فأفتوا بغیر علم فضلوا وأضلوا الضرورات تبیح المحظورات قاعدة شرعیة و. ، فوصفھم بالضالل، نسأل هللا السالمة والعافیة)ً
دلت علیھا نصوص الكتاب والسنة، وأجمع علیھا علماء األمة، وھي أن اإلنسان عند االضطرار یباح لھ فعل المحرم، وكما في األصول قال 

ِإال ما اْضطرْرتم إلْیھ : تعالى َ ِ ِْ ُ ِ ُ َ ْوما جعل علْیكم :  فیھا حرج، قال هللا تعالى، فاستثنى سبحانھ وتعالى المضطر؛ وألن الضرورة]119:األنعام[َّ ُ َ َ َ َ َ َ َ
ٍفي الدین مْن حرج  َ َ ِ ِِ َُیرید هللا بكم الُیْسر وال ُیرید بكم الُعْسر : ، وألن الضرورة عسر وهللا یقول]78:الحج[ِّ َ َْ ُْ ُُ ُِ ُِ ُِ ُِ ، فإذا ثبت أن الشریعة ]185:البقرة[َّ

ھي خوف فوات النفس، فإذا خاف اإلنسان أنھ إذا لم یفعل ھذا الشيء فإنھ : ح الخاصتخفف عن المضطر فالضرورة عند العلماء بالمصطل
ًسیموت، فھو مضطر، مثل من جاع ولم یجد طعاما إال میتا، فإنھ إذا بقي على حكم الشرع بالتحریم فإنھ سیموت، وحینئٍذ یرخص لھ بأكل  ً

ًالمیتة اضطرارا ال اختیارا؛ ألنھ لو لم یأكلھا لھلكت ھل : إذا ثبت ھذا فالضرورة ھي خوف فوات النفس، وھذا القول فیھ خالف. نفسھ ً
یشترط في المضطر أن یرى أمارات الموت علیھ حتى یحكم باضطراره؟ أو یحكم بغالب ظنھ؟ اختار بعض األئمة رحمھم هللا أن الضرورة 

ال ضرورة حتى یقف الموقف : قال بعض العلماءھي الخوف، فإذا غلب على ظنھ أنھ سیموت فھو مضطر، وإن لم یر أمارات الموت، و
ًالذي یشرف فیھ على الھالك؛ ألنھ ربما جعل هللا لھ فرجا ومخرجا قبل أن یشرف على الھالك، والصحیح في الضرورة أنھا الخوف الذي : ً

ن یقطع أو یفسد، أو یشل، ًواختلف أیضا في الخوف على األعضاء، فلو خاف على عضو من أعضائھ أ. ھو غلبة الظن، والغالب كالمحقق
ًفھل یدخل ھذا في باب الضرورة؟ أیضا اختار بعض المحققین أن الخوف على األعضاء من الجسم ضرورة تبیح المحظور كالخوف على 

النسبة أما ب. الخوف على النفس واألطراف واألعضاء: النفس، ولذلك ضبطھا علماء القواعد كـالسبكي والسیوطي وابن نجیم في األشباه أنھا
ألم الرأس إذا اشتد شدة عظیمة على اإلنسان، فال ھو خوف موت وال ھو خوف على عضو : ًإذا كان یوجد الحرج، فمثال: لغیر ھذا فیسمونھ

ًأن یتلف، لكنھ یوجب حرجا شدیدا، فھذا یسمونھ حاجة، فإذا وصل إلى درجة العنت والمشقة فیسمونھ أن الحاجة : حاجة، والقاعدة عندھم: ً
وكذلك ألم الضرس، فإن الضرس إذا اشتد ألمھ فیضطر اإلنسان أن یستعمل المخدر، والمخدر . ل منزلة الضرورة عامة كانت أو خاصةتنز

ًمحرم، فال یجوز استعمال المخدرات، لكن إذا كان ألمھ شدیدا جدا بحیث یصل إلى مقام الحرج فنقول یجوز لھ؛ ألنھا حاجة تنزل منزلة : ً
أما بالنسبة لكل شخص یفتي . لحاجیات تكون في مقام الضروریات إن كانت أخف من جھة السبب الموجب للتأثیر في الحكما: ًالضرورة، إذا

ًنفسھ بأنھ مضطر فال، فإن هللا عز وجل حف الجنة بالمكاره، والمكاره فیھا آالم ومشاق، وفیھا متاعب، والرجل قد یكون نائما في فراشھ في 
أنا مضطر، ویترك : الفجر فیقوم من فراشھ ویتوضأ في شدة البرد، وھذه مشقة، لكن هللا كلفنا بھا وأمرنا بھا، فال یقلشدة البرد، فیسمع أذان 

ومن ھنا ینبغي أن ینتبھ لمسألة فتح أبواب الرخص والترخیص للناس، فال یقبل ذلك إال . الصالة، ھذه لیست بضرورة، بل ھذا عبث باألحكام
اتركوا الناس یخرجون قبل غروب الشمس : ًمھ، وكذلك أیضا مسألة الضرورة حینما یفتى بھا فتاوى عامة، فیقالمن عالم یوثق بدینھ وعل

ھذه أحكام شرعیة ال أنا وال أنت نعبث بھا، ھذه أشیاء مرتبة وأحكام ! ھذه ضرورة؛ ألن الناس ازدحموا: لماذا؟ قالوا: یوم عرفة، فنقول
باسم الضرورة، فإن : إنسان ویفتي فیھا فتوى عامة ویرخص فیھا للناس أنھم یتركون ما شرع هللا ویقولًمؤصلة لیست محال للعبث، أن یأتي 

دعھ یرمي قبل الزوال : ًوكذلك أیضا الرمي بعد الزوال، ھناك من یقول. ھذا شيء شرعھ هللا عز وجل إلى أن یرث هللا األرض ومن علیھا
ا من الخلط والجھل الذي یصیب البعض، وقد ذكر بعض العلماء أنھ أضر ما یكون على لیس في الشریعة، ھذ! العیب یا إخوة!! ضرورة

ً فیجعل الحرام حالال -والعیاذ با-المسلمین أنصاف المتعلمین، یمسك قاعدة وعنده نص علمي یستطیع أن یفتح بھ أبواب المحرمات 
ًدا رویدا، حتى ال یبقى لھ من الدین ًوالحالل حراما، إما أن یذھب مع المتساھلین فینسلخ من الدین روی  إال اسمھ، من تتبع -والعیاذ با-ً

الرخص والتساھل، وإما أن یذھب مع المتزمتین فیضیق ما وسع هللا على عباده باسم نصف العلم الذي عنده، فیشدد حتى یضیق على العباد 
 إفراط وال تفریط، تطبق القواعد حیث أذن هللا لك أن تطبقھا، وتترك ما وسع هللا علیھم، ولكن العدل الذي قامت علیھ السماوات واألرض، ال

ًالعبث بشرائع اإلسالم وأحكامھ الثابتة الواضحة والسنن المحكمة التي لم تنسخ یوما من األیام، وتبقیھا كما حفظتھا نصیحة  ولكتابھ وألئمة 
وما ھو ضرورة، والعیب لیس في الشریعة، العیب في !  الزوال ضرورةقبل الرمي: المسلمین وعامتھم، فال تغش المسلمین؛ ألنك إن قلت

أخالق الناس، لیس العیب أن الناس ترمي قبل الزوال أو بعد الزوال، ھذا خلط في األحكام، العیب جاء من سلوكیات وتصرفات الناس، 
ادفعوا قبل : ونأتي ونقول لھم. ل الشریعة أكثر مما تتحملًومعناه أن عندنا تقصیرا في توجیھ الناس، وفي تعلیم الناس، مما یؤدي إلى أن تحم

ال، علم الناس آداب الحج، علم الناس ھذه اآلداب التي في كتاب ربك وسنة نبیك علیھ .. ًغروب الشمس؛ ألن الناس یزحم بعضھم بعضا
ًاء ذلك حتى ال تحل حراما وال تحرم حالال، ًالصالة والسالم، وأقم الحجة على عباد هللا عز وجل، وبعد ھذا لست مكلفا أن تبحث عما ور ً

إن هللا أحل أشیاء فال تحرموھا، وحرم أشیاء فال : (وھناك سنة وحدود، یقول صلى هللا علیھ وسلم في الحدیث الصحیح. وھذا ھو الفقھ
 صلى هللا علیھ وسلم كان ال تخرج قبل غروب الشمس، معناه أنھ حرم علیك الخروج قبل غروب الشمس، ورسول األمة: قال لك) تحلوھا
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مسألة الضرورة في أشیاء ھي من طبیعتھا وتكییفھا ومقصود الشرع فیھا؛ فیھا نوع من المقصود الشرعي، : النقطة الثانیة. معھ مائة ألف
، فھل )ٌ جھاد ال قتال فیھ- یعني النساء- علیھن : (اآلن الحج إذا نظر اإلنسان فیھ، یقول عنھ النبي صلى هللا علیھ وسلم. فتعطلھ بمخالفة الشرع

معنى ذلك أن الحج للیسر أو لالمتحان واالختبار؟ للشدة واالمتحان واالختبار حتى یخرج اإلنسان عن حیاة الترف والبذخ ویأتي إلى حیاة 
فتي بالرخص، إذا المحن، ولذلك تجد الغني والثري ما یصھر بین الناس ویقھر على أشیاء مثل أیام الحج، خاصة إذا لم تجد بجوارك من ی

ًوجدتھ یمشي على السنة وجدتھ یختلف حالھ تماما بالحج، ویصبح الحج لھ مدرسة حقیقیة، فإذا جاء الشخص ینظر إلى الصحابة رضوان هللا 
 ماذا فعل رأسھ ، وھذه ثابتة، ولما جاء في یوم الحدیبیة وحلق النبي صلى هللا علیھ وسلمً)كاد أن یقتل بعضھم بعضا: (علیھم یقول الراوي

. الصحابة رضوان هللا علیھم كادوا أن یقتتلوا على الحالق؛ ألن طبیعة الشيء یستلزم ھذا)! كادوا أن یقتتلوا على الحالق: (الصحابة؟ قال
ھ ھذا ولما ترى طالب العلم یزدحمون عند عالم أو عند شیخ، فھذه طبیعة ھذا الشيء، فال تحمل األشیاء ضدھا وما لم تتحملھ، فالحج طبیعت

ٌالشيء من االزدحام وغیره، وأنت ترید أن تغیر الحج عن طبیعتھ، لیس ذلك لك وال ھو لي، ھذا أمر من هللا سبحانھ وتعالى، فانظر إذا خفف 
ِوما أْرسلناك إال رْحمة للعالم: الشرع فخفف، وإذا ضیق الشرع فیضیق، فإن ضیقھ رحمة وسعة بالناس؛ ألن هللا یقول َِ َ َ َ َ َ َ َْ ًْ َّ ِ َ ]. 107:األنبیاء[َین َ

، فجاء إلى الحج فضیق علیھ في الحج حتى رجع إلى ربھ، ولربما رأى  ًوكم من إنسان ثري غني لم یشاھد یوما من األیام ضیقا یذكره با ً ٍ ٍ
ولذلك . ھا كل أحدیعلم ًالموت في الزحام، وتشھد ورأى الشھادة فتاب توبة نصوحا، وما وجد ھذا إال في الحج، فھذه أشیاء وحكم وأسرار ال

ًینبغي علینا أن نقف عند الحدود، فال یتوسع اإلنسان في الرخص تحت مقام الضرورات تبیح المحظورات، وأحذر كل طالب علم تعلم علما 
لم یستوفھ ولم یعطھ حقھ عن أن یرخص لنفسھ ما لم یعلم طبیعة المرخص فیھ، وحقیقتھ، وھل مثلھ یوجب الرخصة أو ال یوجبھا، حتى 

نسأل هللا العظیم رب العرش الكریم أن یعصمنا من الفتن ما ظھر منھا وما بطن، . كون على بینة من أمره وسداد وصواٍب في حالھ وشأنھی
اللھم إنا نسألك بعزتك وجاللك وعظمتك وقد اجتمعنا في ھذا البیت من بیوتك یا واسع الرحمة أن تلحقنا بالصالحین، غیر خزایا وال 

اعصمنا من الفتن ! ادمین وال مغیرین وال مبدلین، اللھم إنا نعوذ بك أن نضل أو یضل بنا، أو نزل أو ُیزل بنا، یا حي یا قیوممفتونین، وال ن
ما ظھر منھا وما بطن، ال إلھ إال أنت توفنا مسلمین وألحقنا بالصالحین، غیر خزایا وال مفتونین، وال نادمین وال مبدلین، برحمتك یا أرحم 

  .آخر دعوانا أن الحمد  رب العالمینو. الرحمین
 

  باب شروط القصاص-شرح زاد المستقنع 
 

: البد من وجود شروط معتبرة حتى یتحقق ویجب القصاص على القاتل، وھذه الشروط منھا ما یتعلق بالقاتل ومنھا ما یتعلق بالمقتول، وھي
كافأ القاتل مع المقتول، وأال یكون بینھما والدة، كالوالد مع ولده، فإن تحققت ًأن یكون القاتل مكلفا، وأن یكون المقتول معصوم الدم، وأن یت

 .ھذه الشروط وجب تنفیذ القصاص، وإن تخلف واحد منھا سقط القصاص عن القاتل
 

 شروط القصاص
 

جمعین، وعلى آلھ وصحبھ ومن سار بسم هللا الرحمن الرحیم الحمد  رب العالمین، والصالة والسالم األتمان األكمالن على خیر خلق هللا أ
بعد أن بین المصنف ]. باب شروط القصاص: [فیقول المصنف رحمھ هللا تعالى: أما بعد. على سبیلھ ونھجھ واستن بسنتھ إلى یوم الدین

ط التي ینبغي توفرھا رحمھ هللا األمور التي ینبغي توفرھا للحكم بقتل العمد الذي یوجب القصاص من القاتل، شرع رحمھ هللا في بیان الشرو
في ھذا الموضع : ، أي)باب شروط القصاص: (لكي یحكم لولي المقتول بالقصاص من القاتل، وھذا ما ترجم لھ رحمھ هللا بھذه الترجمة

ي سأذكر لك العالمات واألمارات التي نصبھا الشرع لكي یحكم الفقیھ ویقضي القاضي ویفتي المفتي بثبوت استیفاء القصاص، وتمكین ول
: ھو العالمة، وأما في االصطالح: ، تقدم معنا تعریف الشروط أكثر من مرة، وأن الشرط)شروط القصاص: (قولھ. المقتول من األخذ بحقھ

؛ لتعددھا واختالفھا، فھناك شروط تتعلق بالمقتول، )شروط: (وجمعھا رحمھ هللا فقال. فما یلزم من عدمھ العدم، وال یلزم من وجوده الوجود
ْوقالت : قص األثر إذا تتبعھ: والقصاص مأخوذ من قولھم. شروط تتعلق بالقاتل، فال بد من توفر ھذه الشروط حتى یحكم بالقصاصوھناك  ََ َ

یھ  ِألختھ قصِّ ِ ُِ ْ ُ  یتتبع فیھ ولي المقتول القاتل لكي یفعل بھ مثل ما - وھو القصاص- تتبعي أثره، فلما كان حكم الشریعة بالقود : أي] 11:القصص[ِ
ُیا أیھا الذین آمنوا كتب علْیكم : وردت بھ نصوص الشرع، كما في قولھ تعالى ل بالمقتول وصف بھذا الوصف، وھو وصف شرعيفع ُ ُ َُ َ َ َ َ َ َِ ِ َُّّ َ

َالقصاُص  ِ ، فھو مصطلح شرعي، والمصطلحات منھا ما ھو مستقى من نص الكتاب والسنة، ومنھا ما ھو مفھوم من الشرع، ]178:البقرة[ْ
. إجمال قبل البیان والتفصیل، وقد تقدم أن ھذا منھج العلماء رحمھم هللا]. وھي أربعة: [قال رحمھ هللا. ً مستقى لفظا من الشرعفھذا مصطلح

ًشرطا یتعلق بالقاتل وھو : ًوقد ذكر المصنف رحمھ هللا أربعة شروط، شرطا منھا یتعلق بالمقتول، وشرطین یتعلقان بالقاتل، وإن شئت قلت
 وشرطین مجتمعین یتصل بھما القاتل بالمقتول، وھي قضیة المكافأة والمساواة، وقضیة عدم البعضیة أو عدم الوالدة، أو أال ًكونھ مكلفا،

ًیكون القاتل والدا للمقتول، سواء كان ذكرا أو أنثى، فیشمل األب ویشمل األم، وسواء كان مباشرا كاألب المباشر أو بواسطة كجده وإن  ً ً
 ...... .عال

 
 عصمة المقتول: ط األولالشر

 
المراد بھذا الشرط أننا ال نحكم بوجوب القصاص إال إذا كان المقتول معصوم الدم، وھذه العصمة یحكم بھا ]. عصمة المقتول: [قال رحمھ هللا

واألصل في . صاصأن الشریعة حرمت قتل ھذا المقتول، فإذا ثبتت العصمة للمقتول؛ فإن من قتلھ بدون حق یجب علیھ الق: الشرع، بمعنى
ًوما كان لُمْؤمن أْن یقتل ُمْؤمنا إال خطأ : أن هللا حرم قتل المعصوم، كما قال تعالى: ھذا َ َّ ًَ َِ ِ ِ َِ َ َ َ َُ ْ َ ، فبین أن اإلیمان عصمة لإلنسان، وأنھ ]92:النساء[ٍ
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َوال تقتلوا أنفسكم إن هللا: وقال تعالى. ال یجوز قتل المؤمن إال على وجھ الحق َّ َّ ِ ْ ُ ُ ُ َْ ََ ُ ً كان بكم رحیما َ ِ َ َْ ُ ِ ْوال تقتلوا أنفسكم : (( قیل] 29:النساء[َ ُ ُ ُ َْ ََ ُ : أي)) َ
ًودلت السنة أیضا على ھذا، كما في الصحیح من حدیث عبد هللا بن مسعود رضي هللا . ال تقتلوا إخوانكم، فدل ھذا على أن اإلیمان عصمة

الثیب : دم امرئ مسلم یشھد أن ال إلھ إال هللا وأني رسول هللا إال بإحدى ثالثال یحل : (عنھ وأرضاه أن النبي صلى هللا علیھ وسلم قال
ال : (یدل على أن ھناك عصمة للمسلم، ولذلك قال) ال یحل دم امرئ مسلم: (، فقولھ)الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدینھ المفارق للجماعة

على ھذا المصطلح، وھو ما یسمونھ بمصطلح العصمة، وھو مستقى من قولھ علیھ واتفق العلماء . فعبر بھذه الصیغة المقتضیة للتحریم) یحل
أمرت أن أقاتل الناس حتى یشھدوا أن ال إلھ إال هللا وأني رسول هللا، فإذا فعلوا ذلك فقد عصموا مني دماءھم وأموالھم : (الصالة والسالم

كون للدم، وللمال، وللعرض، وھذا ما أشار إلیھ علیھ الصالة والسالم والعصمة ت. ، فھذا یدل على العصمة)وأعراضھم، وحسابھم على هللا
إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم علیكم حرام كحرمة یومكم ھذا، في شھركم ھذا، في بلدكم ھذا، أال : (في خطبتھ في حجة الوداع حینما قال

ء یسوون بین عصمة الدم وعصمة النفس فالمعنى واحد، فھذه والعلما. ، فجعل العصمة شاملة للنفس والعرض والمال)ھل بلغت، اللھم فاشھد
المستأمن والذمي والمعاھد، وإن كان مثلھ : العصمة تكون مستحقة بالشرع وتكون باألمان، فال یجوز أن یقتل من لھ عصمة في الشرع مثل

تول، فإن كان المقتول مھدور الدم أو مباح الدم، فھذه العصمة ال بد من توفرھا في المق. ال یقتص لھ على تفصیل سیأتي إن شاء هللا تعالى
ًمثل الحربي،فإنھ ال یقتص من المسلم في قتل الحربي؛ ألن الحربي ال عصمة لھ في الشرع، ولیس بمعصوم الدم، فالقتل لیس واقعا في غیر 

 والمرتد والحربي والمسلم المستحق الدم، موقعھ، بل واقع في موقعھ؛ ألن الحربي یقتل، وكذلك إذا كان المقتول غیر معصوم الدم كالكافر
َلو أن إنسانا قتل ظلما وعدوانا◌، وفر القاتل وھرب، وعلم شخص أنھ قاتل، فجاء وأراد أن یأخذه ففر عنھ، فقتلھ بنیة القصاص لمن : ًفمثال ً ً ً

 فاستحق القتل، ففیھ - والعیاذ با-ًكان محصنا وزنى وأما إذا .  بیانھ، ففي ھذه الحالة لیس بمعصوم الدم-إن شاء هللا تعالى-قتلھ، وھذا سیأتینا 
ألن دمھ مستحق : خالف بین العلماء فیمن قتلھ، فبعض العلماء یرى أن المحصن مھدر الدم، وأنھ إذا قتلھ القاتل فال قصاص علیھ، قالوا

إن قتل الزاني : ومن أھل العلم من قال. بالشرع، فإذا قتل فإنھ ال عصمة لھ حتى نقتل من قتلھ، فأسقطوا القصاص لعدم وجود العصمة
المحصن أمر إلى ولي األمر والقاضي، فھو مستحق بحكم الشرع، ولیس ألحد أن یأتي ویقتلھ؛ ألن ھذا ال یستند إلى والیة بالقتل، وقد جعل 

ع زوجتھ وھو محصن فقتلھ، أو شھد ًوفي بعض األحیان یكون قتلھ حمیة، كما لو جاء ووجده م. هللا عز وجل والیة للسلطان ومن یقوم مقامھ
فإنھ یقتل بھ، وفي : ًیكون قتلھ أشبھ بالغیرة، ولیس قیاما بحق الشرع، قالوا: الشھود األربعة على أنھ زنى بزوجتھ فقتلھ، قالوا في ھذه الحالة

إن الزاني : ل كما اختاره الحنابلة وطائفةمن قا ومن أھل العلم. ًإن ھذا قتل شرعي؛ ألنھ لیس على الصفة المعتبرة شرعا: ھذه الحالة ال یقال
أما في مسألة . المحصن إذا قتل أو مھدر الدم إذا قتلھ من قتلھ؛ فإنھ یكون مھدر الدم، وال قصاص على قاتلھ، وھذا أشبھ من جھة األصول

ًزأ استھزاء بینا موجبا للكفر، فھذا كافر  أو سب الدین، أو تھكم واستھ- والعیاذ با- ًالمرتد فاألمر یختلف، فلو أن رجال سب هللا عز وجل  ً ً
ھذا كفر، وقامت علیھ الحجة، فأبى وأصر على ما ھو؛ فھو كافر مرتد مباح ومھدر الدم، فإذا قتلھ : مرتد، ومن قال الكفر أو عمل بھ وقیل لھ

كما ذكر العلماء رحمھم -أجور على قتلھ، لكنھ فإنھ في األصل لیس ھنا حمیة إال حمیة الدین، وال عصبیة إال عصبیة الدین، فإذا قتلھ فإنھ م
 افتیات على حق السلطان والوالي، لكن مثل ھذا مھدر الدم ال یقتص لھ بوجھ، فال یقتص ممن قتلھ لما سب هللا عز وجل، أو سب الدین، - هللا

وفي ھذه الحالة ال یكون القصاص على . مأو سب الرسول صلى هللا علیھ وسلم على الصحیح من أقوال العلماء رحمھم هللا، فیكون مھدر الد
ًفلو قتل مسلم أو ذمي حربیا أو مرتدا لم یضمنھ بقصاص : [قال رحمھ هللا. من قتلھ، فإن قتل بھ فھو شھید، إذا ثبت على ھذا الوجھ أنھ مرتد ً

مائھم، إال إذا كان بینھم وبین المسلمین ذمة، ًالمسلم إذا قتل حربیا، فإنھ مھدر الدم، وإذا حارب المسلمون الكفار سقطت الحرمة لد]. وال دیة
ولكن من حیث األصل أنھ لو قتل المسلم الحربي فال یقتل بھ، لكن لو قتل الذمي الحربي، . على تفصیل سبق أن بیناه في باب العھد واألمان

ًكتابي فوجد حربیا فقتلھ، فإن ھذا الحربي كما كان في القدیم عندما كان أھل الكتاب تحت ذمة المسلمین، فلو خرج رجل من أھل الكتاب أو 
ذمة : (مھدر الدم، مع أن قاتلھ كافر مثلھ، لكن ھذا لھ أمان، ولھ ذمة هللا ورسولھ صلوات هللا وسالمھ علیھ، وقد قال صلى هللا علیھ وسلم

 ألنھ في حكم الشریعة، وفي حكم من أعطاه قتلھ؛ ، فلھ ذمة المسلمین، فإذا قتل فلھ حرمة في بالد اإلسالم، فال یقتل بمن)المسلمین واحدة
: وقولھ. ھذا تمثیل على الدم المھدر وھو دم الحربي) ًفلو قتل مسلم أو ذمي حربیا: (وقولھ. األمان والذمة أن ھذا الدم مھدر، ولذلك ال یقتل بھ

ًلو قتل مسلما مرتدا، فإن ھذا بإجماع العلماء على أن المرتد مباح الد: أي) ًأو مرتدا( م، لكن عندھم تفصیل ھل تشترط االستتابة أو ال ً
أن امرأة وجدت مقتولة في : (إن المرتد ال یستتاب بل یقتل كما في الحدیث عنھ علیھ الصالة والسالم: تشترط؟ فمن أھل العلم من قال

! یا رسول هللا:  وقال-  كفیف البصر أعمىوكان- فقام زوجھا . أحرج با من كان عنده خبر منھا أن یقوم: المدینة، فقال صلى هللا علیھ وسلم
:  فبقرت بطنھا فقتلتھا، فقال صلى هللا علیھ وسلم-وھو الفأس- إنھا كانت تسبك وتتكلم في دینك، فما ھو إال أن قمت علیھا وھي نائمة بمعول 

 على أن من سب هللا وسب الدین وسب وھذا یدل. ، فأسقط علیھ الصالة والسالم ھذا الدم؛ لعدم عصمتھا بالردة)أال اشھدوا أن دمھا ھدر
الردة سواء كانت باألقوال أو باألفعال الموجبة للخروج ) ًأو مرتدا: (قولھ. الرسول صلى هللا علیھ وسلم فإنھ مھدر الدم، وال یقتص من قاتلھ

من أھل العلم من یشترط االستتابة، و.  في ضوابطھ، واألحوال التي یحكم فیھا بالردة-إن شاء هللا-من اإلسالم، فھذا كلھ سیأتي تفصیلھ 
ًإن رجال اختار دین الیھودیة بعد أن أسلم، : (واحتجوا بما جاء عن عمر بن الخطاب رضي هللا عنھ عندما جاءه معاذ رضي هللا عنھ وقال

ًھال أدریتموه وأطعمتموه ثالثا وعرضتم علیھ، وإن أبى قتل: فقربناه فقتلناه، فقال عمر رضي هللا عنھ: قال تموه، اللھم إني أبرأ إلیك، لم أشھد ّ
وعلى كل حال األصل الشرعي یقتضي . ، فـعمر رضي هللا عنھ برئ من قتلھ بدون استتابة)ولم آمر، اللھم إني أبرأ إلیك، لم أشھد ولم آمر

لنظر في تعزیر من افتات على یبقى ا أن المرتد مباح الدم، والنص في ھذا واضح في قضیة الرجل في عھد النبي صلى هللا علیھ وسلم، ولكن
ًفال یقتص من الذي قتلھ، فلو كان مرتدا في الحقیقة، ) لم یضمنھ بقصاص: (وقولھ. السلطان وقتل بدون بإذنھ، وھذا یحتاج إلى نظر وتفصیل

نرید القصاص، : ل، وقالواإنھ مسلم، فھذا القاتل إذا أخذه أولیاء المقتو: ولم یوجد شھود یثبتون ردتھ، وجاء رجل وقتلھ، فاألصل أن نقول
ًوبناء على ذلك ال یكون دمھ مباحا في . ُفاقتص منھ وقتل فھو شھید؛ ألنھ في ھذه الحالة قتل بغیر حق، وقتلھ للمرتد ھو على وجھ شرعي

ًاألصل الشرعي، فإذا قتل بھ فإنھ مقتول ظلما، ولكنھ في حكم الشرع ُیقتل؛ ألنھ لو فتح ھذا الباب لكان أي شخص یقت ھذا : ًل شخصا ویقولُ
وھذا .  أن یرتد ثم یتوب-والعیاذ با-مرتد، ولذلك ال بد من إثبات الردة، وعدم وجود دلیل یدل على توبتھ من الردة؛ ألنھ یمكن ألي شخص 
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ناه وعدم توبتھ؛ ألن  وھو محصن، ثم قتلھ القاتل فیقتل بھ، ما لم یثبت عند القاضي ز- والعیاذ با-من زنى : الذي جعل بعض العلماء یقول
ًأصل القضیة أنھ إذا كان زانیا محصنا فیحتمل أنھ تاب، وإذا تاب لم ُیقتل؛ ألن الزاني إذا زنى وتاب ولو بعد الزنا مباشرة، ولو زنى ملیون  ً

 العاصین، وال تنفعھ طاعة وهللا عز وجل ال تضره معصیة. ً فما دام أنھ تاب إلى هللا توبة نصوحا؛ فإن هللا یتوب علیھ- والعیاذ با- مرة 
ال : الطائعین، وإنما یرید التقوى من القلوب، فالعبد الذي یفعل الذنب ثم یتوب یتوب هللا علیھ، وھذا وعد من هللا عز وجل قطعھ على نفسھ

َُیخلُف المیعاَد  ِ ِْ ھ زنى ورآه یزني، وعلم أنھ محصن، یحتمل أن: فقالوا. ً، أما من تاب صادقا من قلبھ بعد ذنبھ فا یغفر ذنبھ]9:آل عمران[ْ
لشبھة التوبة والحتمال أن یكون : وتاب الرجل بینھ وبین هللا، فحینئٍذ ال یستحق دمھ؛ ألنھ في األصل قد تاب وأناب إلى هللا عز وجل، فقالوا

ًوب تنفع فیھا التوبة، وحینئٍذ قتل معصوما، إذا قتلھ فیحتمل أنھ تاب قبل قتلھ، ومثل ھذه الذن: فقالوا. تاب بینھ وبین هللا ال یفتح ھذا الباب
أرأیت لو وجد لكع قد تفخذھا رجل، ! یا رسول هللا: (ًوأكدوا ھذا بالدلیل في الصحیح عنھ علیھ الصالة والسالم أن سعدا رضي هللا عنھ قال

 وفي الصحیحین من ح). ًفیذھب فیحضر الشھود، إذا یفرغ الرجل من حاجتھ، وإذا قتلھ قتلتموه
 
 ًأن یكون القاتل مكلفا: شرط الثانيال
 

وكل تكلیف بشرط العقل : البلوغ والعقل، قال الناظم: التكلیف، والتكلیف یقوم على أساسین: الشرط الثاني]. التكلیف: الثاني: [قال رحمھ هللا
البلوغ والعقل، فإذا كان القاتل غیر مكلف، ًمع البلوغ بدم أو حمل أو بمني أو بإنبات الشعر أو بثمانیة عشر حوال ظھر فالبد في التكلیف من 

ًكصبي قتل رجال أو قتل صبیا، فإنھ ال یقتص من ھذا الصبي؛ ألنھ مرفوع عنھ القلم وغیر مكلف وغیر مؤاخذ ًوكذلك أیضا إذا قتل مجنون . ً
ًالصبي خالف إذا كان ممیزا، والقول بأنھ ًرجال أو قتل جماعة، فإنھ ال یقتص منھ؛ ألنھ غیر مؤاخذ، وھذا بإجماع العلماء رحمھم هللا، وفي 

ًیكون في حكم المكلف قول معارض للنصوص القویة، واألدلة الواضحة، واإلجماع السابق لھذا القول یدل على أنھ إن كان ممیزا أو غیر 
ھدى صلى هللا علیھ وسلم والنصوص واضحة، ورسول ال. ممیز فإنھ ال تكلیف علیھ، والتفریق بین الصبي الممیز وغیر الممیز قول ضعیف

، فھذا نص واضح لیس فیھ إشكال، )الصبي حتى یحتلم: رفع القلم عن ثالثة، وذكر منھم: (یقول في حدیث عائشة رضي هللا عنھا الصحیح
ن األصول وإن كان بعض أھل العلم رحمة هللا علیھم فرقوا بین الصبي الممیز وغیر الممیز، وھو تفریق بدون دلیل، ومعارض لما ذكرناه م

عمد : ولذلك فعندھم قاعدة تقول]. فال قصاص على صغیر وال مجنون: [قال رحمھ هللا. الشرعیة وإجماع السلف قبل حدوث ھذا القول
ًالصبي والمجنون خطأ، فالصبي إذا قتل فال یجب القصاص ولكن تجب الدیة، وھكذا لو أن الصبي قطع عضوا أو ضرب شخصا فأتلف لھ  ً

  .ك، فإنھ یجب ضمان ھذه الجنایة، وال یجب القصاص والقودنحو ذل ًعضوا أو
 

 المكافأة: الشرط الثالث
 

أن یساوي القاتل المقتول، وأال یكون أزید منھ، وتحقق بمسألة : المكافأة، وھي المساواة، أي: الشرط الثالث]. المكافأة: الثالث: [قال رحمھ هللا
ِیا أیھا الذین آمنوا كتب علْیكم القصاُص في القتلى الُحر بالُحرِّ والعْبد بالعْبد : لى قال في كتابھالدیانة والحریة، واألصل في ذلك أن هللا تعا ُّ ِ ِ ِ ِ َُّ َ َ َ َ َ َ َ َ َْ ْ ْ ْ ْ ِْ ُِ َ َْ ُ ُ َُ ُ َّ َ

َواألنثى باألنثى  َُ ُِ اثلة، وعدم ، فجعل هللا عز وجل المقابلة، والقصاص في األصل یقتضي المساواة؛ ألن المقاصة تحتاج إلى مم]178:البقرة[َ
ألنھ إذا كان القاتل فوق المقتول حریة : وجود فضل في القاتل على المقتول من جھة الدین أو من جھة الحریة مما یعتبر في المكافأة، قالوا

ًمثال، فإننا إذا قتلنا القاتل وھو حر، لم نساوه بمن قتلھ، وكان ھذا لیس قصاصا؛ بل كان زیادة في القصاص، وهللا عز وجل یق َومْن قتل : ولً َ َِ ُ
ًمظلوما فقد جعلنا لولیِّھ ُسلطانا فال ُیْسرْف في القتل إنُھ كان منُصورا  ًَ َ َ َ َ ََ َ َ َ َ ََّ ِ ِ ْ ْ ْ ْ ُِ ِ ِ ِِ ً َ ْ وقول هللا . ، فحرم هللا الزیادة في القصاص عن األصل]33:اإلسراء[ْ

ْالُحر بالُحرِّ : عز وجل ِْ ال تقتلوا الحر إال بالحر، والسبب في ذلك بیناه في غیر : ر، أيمفھوم الحص: ھذا یسمى عند العلماء] 178:البقرة[ُّ
أن مسألة الرق والحریة مبنیة على أصول شرعیة، ولذلك فإن اإلسالم ال یحكم بالرق في األصل واألساس إال في حالة مقاتلة المسلمین : مرة

أبى، ثم قاتل المسلمین، فلما أخذوه في األسر ضرب علیھ للكفار وضرب الرق علیھم، فالرق مستفاد من الكفر؛ ألنھ عرض علیھ اإلسالم ف
ُّإْن ُھم إال كاألنعام بْل ُھم أضل : الرق وصار في مستوى البھیمیة، قال تعالى َ َ ََ ْ ِْ ْ َ َ َّ ِ ، ثم حمل السالح على دین هللا ]44:الفرقان[ِ ، فھو كافر با

. یمكن أن یكافئ بھ المسلم ى أحط من مستوى البھیمیة، وھذا المستوى الًوشرع هللا عز وجل مانعا من كلمة هللا عز وجل؛ فنزل إلى مستو
ولذلك فإن القول المعتبر عند جماھیر السلف والخلف، وھو قول عمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب وعثمان رضي هللا عنھم، وجمھرة 

ان العبد عبده أو عبد غیره، وھذا یستفاد منھ الشرط الذي أنھ ال یقتل حر بعبد، سواء ك: أصحاب رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم في قضائھم
  .ًذكرناه وھو المساواة، وأنھ ینبغي أن یكون مكافئا لمن قتلھ

 
 خالف العلماء في قتل المسلم بالذمي

 
فر ال یكافئ المسلم، والدلیل أن یساوي المقتول القاتل في الدین، فال یقتل المسلم بكافر؛ ألن الكا: أي]. بأن یساویھ في الدین: [قال رحمھ هللا

المسلمون تتكافأ دماؤھم، ویسعى بذمتھم أدناھم، وھم حرب على من سواھم، وال یقتل : (على ذلك قولھ علیھ الصالة والسالم في حدیث السنن
 على أن غیر المسلمین ال ، ھذا حصر یدل)المسلمون تتكافأ دماؤھم: (فقولھ علیھ الصالة والسالم). مسلم بكافر، وال ُیقتل ذو عھد في عھده

إن المسلم ال یقتل بغیر المسلم إذا كان : ومن ھنا قال جمھور العلماء رحمھم هللا. یكافئ المسلمین، فال تتكافأ دماء المسلمین مع غیر المسلمین
ًحربیا إجماعا، وإذا كان ذمیا على خالف، فالجمھور یرون أن المسلم ال یقتل بالذمي، فلو أن یھودیا أو ً ً ً نصرانیا دخل إلى بالد المسلمین ً

وذھب اإلمام أبو حنیفة والنخعي وطائفة من السلف . أنھ ال یقتل بھ ًذمیا، وبینھ وبین المسلمین عھد الذمة، فجاء مسلم فقتلھ، فالجمھور یرون
ِولكم في الق: إلى أنھ یقتل المسلم إذا قتل ھذا الذمي، واحتجوا بعموم األدلة في قولھ تعالى ِْ ْ ُ َ ٌصاص حیاة َ َ َ ِ َیا أیھا : ، وقولھ تعالى]179:البقرة[َ َُّ َ
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َالذین آمنوا كتب علْیكم القصاُص في القتلى  َْ ُ ُ َُ ْ ِْ ِ ِ َِ َ َ َ َُ أن النبي صلى هللا علیھ : (واحتجوا بحدیث مشھور وھو حدیث ابن البیلمان وفیھ]. 178:البقرة[َّ
ًھذا الحدیث ضعیف، حتى إن أئمة الحدیث رحمھم هللا ردوه سندا، وقال أبو عبید ، و)ّأنا أحق من وفى بذمتھ: ًوسلم قتل مسلما بمعاھد وقال

ٍیعني أنھ راو ضعیف، . إنھ من روایة عبد الرحمن بن عبد الرحمن بن البیلمان ، وبمثلھ ال تستباح دماء المسلمین: رحمھ هللا مقالة مشھورة
أما بالنسبة ألدلة . مسلمین بدماء الكفار، وھذا ال إشكال في بطالنھ وردهومثلھ لیس بحجة حتى یحكم بما تضمنھ حدیثھ فنستبیح دماء ال

استدلوا بما ثبت في حدیث علي رضي هللا عنھ وأرضاه، أن أبا جحیفة وھب بن عبد هللا السوائي رضي : ًأوال: الجمھور فقد استدلوا باآلتي
: ألن الغالة في علي رضي هللا عنھ كانوا یقولون- علیھ وسلم بشيء؟ ھل خصكم صلى هللا: (ًهللا عنھ وأرضاه سأل علیا رضي هللا عنھ، وقال

ال والذي برأ النسمة وخلق الحبة، ما خصنا رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم بشيء، إال :  فقال علي رضي هللا عنھ- إن آل البیت خصوا بأشیاء
ًالمدینة حرم من عیر إلى ثور، ومن أحدث فیھا حدثا أو آوى : وفیھاًفھما یعطیھ هللا لرجل منا في كتابھ وما في ھذه الصحیفة، ثم نشرھا، 

ًمحدثا، فعلیھ لعنة هللا والمالئكة والناس أجمعین، ال یقبل هللا منھ صرفا وال عدال یوم القیامة، وفیھا ً فقولھ علیھ الصالة ). ال یقتل مسلم بكافر: ً
ًمسلم ذكرا أو أنثى، وسواء كان الكافر ذمیا أو معاھدا أو مستأمنا أو حربیا أو ھذا نص عام، سواء كان ال) ال یقتل مسلم بكافر: (والسالم ً ً ً ً

ًبكافر، ولم یستثن كافرا من ھذا العموم؛ دل على أن : بكافر، وكافر نكرة، والنكرة تفید العموم، وھذا أصل عند العلماء، فلما قال: ًمرتدا، فقال ِ
أما ما . إنھ ال یقتل، صحیحة وصریحة واضحة على أن المسلم ال یقتل بالكافر: أدلة الذین قالوا: ًذاإ. المسلم إذا قتل الكافر ال یقتل بھ ألبتة

َیا أیھا الذین آمنوا كتب علْیكم القصاُص : استدل بھ اإلمام أبو حنیفة رحمھ هللا من عموم قولھ تعالى َ َ َ َ َ َِ ِ ِ ُّْ ُ ُ ُ َُ َّ : فنجیب عنھ من وجھین] 178:البقرة[َ
ُیا أیھا الذین آمنوا : ّ نسلم أن ھذا یشمل الكافر؛ ألن هللا صدر اآلیة بقولھال: الوجھ األول َ َ َ َِ َُّّ ، والخطاب بین المؤمنین في قتل ]178:البقرة[َ

َیا أیھا الذین آمنوا كتب علْیكم القصاُص : أن قولھ: ًثانیا. المؤمنین بعضھم لبعض، وبقي ما عداھم على األصول َ َ َ َ َ َِ ِ ِ ُّْ ُ ُ ُ َُ َّ یدل على ] 178:رةالبق[َ
َكتب علْیكم القصاُص : وجوب المساواة، وإذا كانت اآلیة تدل على وجوب المساواة في قولھ َ َِ ِْ ُ ُ فمعنى ذلك أنھ البد أن یساویھ ] 178:البقرة[َُ

َیا أیھا الذین : إن آیة: وھناك جواب آخر یختاره جمع من العلماء رحمھم هللا والمحققین وھو أن یقال. دیانة، والمسلم ال یساوي الكافر دیانة َ َِ َُّّ َ
َآمنوا كتب علْیكم القصاُص  َ َ َِ ِْ ُ ُ ُ ھذا بالنسبة . أنھ ال تعارض بین عام وخاص: خاص، والقاعدة) ال یقتل مسلم بكافر: (عامة، وحدیث] 178:البقرة[َُ

ز قتل المسلم بالمستأمن، وأنھ لو قتل مسلم لقول اإلمام أبي حنیفة رحمة هللا علیھ، بل إن بعض أصحابھ كالقاضي أبي یوسف رحمھ هللا أجا
یقتل المسلم بالكافر إذا قتلھ غیلة، والغیلة ھي الجریمة المنظمة التي تكون : قالوا: وعند المالكیة مسألة غریبة وھي. ًمستأمنا فإنھ یقتل بھ

ًھذه الحالة أجازوا، مثل أن یستدرج ذمیا ویخرجھ بترتیب وتنظیم، وفیھا نوع من االفتیات على المسلمین واألذیة واإلضرار بالمسلمین، ففي 
وقتل الغیلة من أسوأ أنواع القتل، ولذلك یشدد فیھ العلماء رحمھم . عنھا ثم یقتلھ ًإلى خارج المدینة ویخدعھ أن عنده شیئا أو حاجة، فیخرجھ

رائم المنظمة، سواء كانت بشخص أو أشخاص ًهللا، ومذھب مالك رحمة هللا علیھ أیضا من المذاھب التي راعت مثل ھذا النوع من الج
ًمتعددین، فھذه مستثناة؛ ألن فیھا نوعا من المحاربة، والقتل فیھا لیس من جھة القصاص إنما من جھة المحاربة، كأنھم حینما نظموا قتل 

أن اإلمام أبا حنیفة : بین القولینوالفرق . ًالذمیین داخل بالد المسلمین خرجوا عن مطلق أمان المسلمین، ال من جھة أنھم یقتلون قصاصا
لو عفا أولیاء : ًوبناء على ذلك. رحمھ هللا یجعل الحق في قتل من قتل الذمي ألولیاء الذمي، ولكن عند المالكیة یكون الحق في قتلھ للسلطان

القصاص؛ ألن الحق لیس ألولیاء الذمي، ًالذمي في قتل الغیلة؛ فإن اإلمام أبا حنیفة یسقط القصاص مع الجمھور، ولكن اإلمام مالكا ال یسقط 
ًولم یره من جھة الدم، أي أن دم الكافر یكافئ دم المسلم، ولإلمام مالك رحمھ هللا مسائل عجیبة جدا في مسائل القتل، وإلى ذلك أشار شیخ 

ھم، ومن فھم أصول الشریعة، ومذھبھ اإلسالم رحمة هللا علیھ في القواعد النورانیة؛ ألن مذھبھ مستقى من مذاھب الصحابة رضوان هللا علی
 في مسألة القتل؛ ألنھ ینظر إلى أصول في الشریعة ال بد من مراعاتھا وتحقیق مقصود الشرع الذي -كما بینا غیر مرة-من أشد المذاھب 

فالذي یظھر من خالل :  حالوعلى كل. إن ھذه المسألة وحدھا وھي مسألة الغیلة تستثنى في قتل المسلم بالكافر: وردت من أجل تحقیقھ، فقال
ًالنصوص أنھ ال یستباح دم المسلم بالكافر، سواء كان الكافر مرتدا أو حربیا أو ذمیا أو مستأمنا، لكن إذا كان ھناك افتیات وأذیة ومحاربة  ً ً ً

 الحرابة ال من باب القصاص لجماعة المسلمین بالخروج علیھم، فھذا أمر یرجع تقدیره إلى الوالي، فإن رأى المصلحة في ھذا قتلھ من باب
وعلى ھذا فإنھ یترجح مذھب الجمھور من . فال بأس، أما من باب القصاص فالنصوص واضحة على أن دم الكافر ال یكافئ دم المسلم بحال

  .حیث األصل، ویخرج باب الغیلة عن باب القصاص من الوجھ الذي ذكرناه
 

 خالف العلماء في قتل الحر بالعبد
 

ًیساویھ في الدین والحریة، فإذا قتل حر حرا قتل بھ، وھذا نص القرآن: أي]. بأن یساویھ في الدین والحریة والرق: [قال رحمھ هللا ُّالُحر : ٌ ْ
ْبالُحرِّ  مفھوم الصفة، والشرط، والعلة، : مفھوم الحصر، وھو أحد أنواع المفاھیم العشرة المشھورة، وھي: وھذا یسمیھ العلماء] 178:البقرة[ِ

صف واشترط علل ولقب ثنیا : وقد أشار إلیھا الناظم بقولھ. ب، واالستثناء، والعدد، وظرف الزمان، وظرف المكان، والحصر والغایةواللق
ْالُحر بالُحرِّ : وعد ظرفین وحصر إغیا فلما قال ِْ  ال: ًوبناء على ذلك. ًاقتلوا الحر بالحر، وأیضا ال تقتلوا الحر إال بالحر: یعني] 178:البقرة[ُّ

ال یقدر على شيء، وأن الحر أرفع منھ  یقتل الحر بالعبد، وھذا مبني على أن الحر أرفع درجة من العبد، كما بین هللا تعالى أن العبد المملوك
ٍومْن ُیھن هللا فما لُھ مْن ُمكرم : درجة بأصل اإلسالم كما ذكرنا ِ ْ ِ َ َ َ ََ ُ َّ ِ كامل؛ ألن ذلك ال یعتبر إذا ثبت ھذا فإن الناقص ال یقتل بھ ال]. 18:الحج[ِ

ًقصاصا وال عدال، والشریعة جاءت بالعدل، كما قال تعالى ًوتمت كلمة ربِّك صدقا وعدال : ً ْ َْ َ َ َ َ ًَ ِ ِ َُّ َ ْ ، فالشریعة جاءت بالعدل، فالحر ال ]115:األنعام[َ
ر السلف والخلف على غیر ذلك، وفیھ حدیث الحر یقتل بالعبد، وجماھی: وخالف في ھذه المسألة داود الظاھري رحمھ هللا فقال. یقتل بالعبد

، وحدیث السنن عند ابن ماجة وغیره، وحسن بعض )أنھ ال یقتل حر بعبد: (مرفوع عن عمر بن الخطاب عن رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم
ًاء كان مملوكا للقاتل، أو كان مملوكا ًفھذا یدل على أن األصل أال یقتل الحر بالعبد، سواء كان العبد مملوكا كامل الملك، وسو. العلماء إسناده ً

ًلغیره، وسواء كان الرق فیھ كامال كالرقیق الكامل، أو مبعضا، كما لو كان نصفھ حرا ونصفھ عبدا، فإنھ ال یقتل بھ إال إذا كان حرا كامل  ً ً ً ً
ِوالعْبد بالعْبد : وعلى ھذا فلو قتل العبد العبَد قتل بھ. الحریة َ َ َْ ِْ ذا یدل على أن العبد یقتل بالعبد، وإذا قتل الحر العبد؛ فإنھ ال ، فھ]178:البقرة[ُ
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ًیدفع قیمتھ بالغا ما بلغ، وفي بعض األحیان تكون قیمة العبد أضعاف أضعاف : قیل: یقتل بھ، ولكن ھل یدفع قیمتھ أو الدیة؟ وجھان للعلماء
فحینئٍذ . ًھ مثال ثالثمائة ألف، والدیة مائة ألف؛ ألنھ صاحب صنعةًقیمة الدیة، مثل أن یكون عبدا عنده صنعة وھو غالي الثمن، فتكون قیمت

ھل الرقیق ملحق باألموال فتقدر قیمتھ عند الجنایة، أو ملحق باآلدمیة؛ ألنھ في األصل : -وسیأتینا إن شاء هللا في باب الدیات- اختلف العلماء 
إن العبد تكون دیتھ نصف دیة الحر، وحینئٍذ : آدمیتھ على األصل؟ نقولآدمي، وال یعامل معاملة األموال في البیع والشراء بل یبقى على 

إن - یدفع قیمتھ بالغة ما بلغت فقد تكون ثالثة أضعاف الدیة كما ذكرنا، وسیأتي : ًتكون خمسین ألف مثال، إذا كانت الدیة مائة ألف، وإذا قلنا
للتفریع، وھذا ھو التفصیل والبیان، فإذا كان ) الفاء]. ( مسلم بكافر وال حر بعبدفال یقتل: [قال رحمھ هللا.  تفصیل ھذا في باب الدیات-شاء هللا

قد ثبت أنھ ال بد من المكافأة في الدین والحریة والرق فینبني على ھذا، ویتفرع علیھ أال یقتل مسلم بكافر، وھذا عام، كما ذكرنا في الردة، 
الدین وسب هللا عز وجل، فإنھ یحكم بردتھ، فإذا قتلھ بعد سبھ  عز وجل مباشرة؛ فإنھ  ثبت بالشھود أنھ سب -والعیاذ با-ًولو أن شخصا 

  .ًوال یقتل حر بعبد كما ذكرنا، سواء كان عبده أو عبدا لغیره. ًقد قتل كافرا، فال یقتل مسلم بكافر
 

 حكم قتل الذمي بالمسلم
 

ُمین، وجاء وقتل مسلما، أو قتل امرأة مسلمة، قتل بھا، ففي الصحیح عن رسول هللا ًفلو أن ذمیا كان بین المسل]. وعكسھ یقتل: [قال رحمھ هللا ً
حتى .. فالن.. من فعل بك ھذا؟ فالن: أن امرأة وجدت وقد رض رأسھا بین حجرین، وكانت من األنصار، فسئلت: (صلى هللا علیھ وسلم

ُ من قبل، فلما ذكر اسمھ ھزت برأسھا وأومأت، وھذا ما یسمیھ بعض إنھ كان الیھودي یتربص بھا: ، وقال بعض أھل العلم)ًذكروا یھودیا 
من : أن الشخص إذا وجد في آخر رمق من حیاتھ وقیل لھ: العلماء بالتدمیة البیضاء، فعند مالك رحمھ هللا من مسائلھ في القتل ھذه المسألة

ة في الحكم؛ ألن الشخص في ھذه الحالة أقرب ما یكون إلى ھذا تدمیة بیضاء موجبة للقسامة ومؤثر: فالن؟ وھز رأسھ، قلنا: الذي قتلك
یؤخذ بھ لما  وأبعد ما یكون عن الكذب؛ ألنھ مقبل على آخرتھ وقد ترك الدنیا، وال مصلحة لھ أن یكذب، ولذلك یرى أن قولھ ھنا, الصدق

ُفالن؟ فأخذ الیھودي فأقر واعترف، .. ك؟ فالنمن فعل ب: وفي ھذه الحالة سئلت المرأة فقیل.  ھذه المسألة-إن شاء هللا-ذكر، وستأتي 
ِوالحقیقة أن ھذا الحدیث لیس فیھ حجة على ثبوت الدم، بل فیھ حجة على ثبوت التھمة؛ ألن النبي صلى هللا علیھ وسلم لم یكتف بقولھا، وإنما 

وضع رأسھ بین حجرین ورض كما رض أخذ الیھودي فاعترف، فأمر رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم أن یرض رأسھ بین حجرین، فأخذ و
ًوھذا یدل على أن الكافر یقتل بالمسلم، وعلى ذلك إجماع العلماء رحمة هللا علیھم، أنھ إذا قتل كافر مسلما؛ فإنھ قد أسقط العھد . رأس الجاریة

ًالذي بینھ وبین المسلمین فیقتل قصاصا، ویقتل أیضا لخروجھ عن العھد الذي بینھ وبین المسلمین ً.  
 

 أقوال العلماء في قتل الذكر باألثنى
 

الذكر أرفع درجة من األنثى، ونصوص الكتاب والسنة واضحة جلیة في أن الرجل ال ]. ویقتل الذكر باألنثى واألنثى بالذكر: [قال رحمھ هللا
وأن یترك ھذا الخلط الذي یساوي المرأة من حیث األصل، وھذا أمر واضح جلي في الشرع، وعلى المسلم أن یكون على بینة من أمره، 
َولْیس : وهللا تعالى یقول. یدعیھ أعداء اإلسالم من مساواة الرجل بالمرأة من كل وجھ، فھذا قول باطل معارض لنصوص الكتاب والسنة ََ

َالذكُر كاألنثى  ْ ُ َ َ ا التكریم خلق منھ حواء، ، وهللا عز وجل خلق آدم بیده، ونفخ فیھ من روحھ، وأسجد لھ مالئكتھ، ثم بعد ھذ]36:آل عمران[َّ
ًفجاءت خلقة األنثى بنصوص الشرع تبعا ولم تأت أصال، وجاء التكریم استقالال لإلنسان الذكر، وجاءت خلقة األنثى بنص الكتاب أنھ خلق  ً ِ ً

ا وبین الذكر، وهللا عز ِمنھا زوجھا لیسكن إلیھا، فھي تبع للرجل، ولحكمة من هللا سبحانھ وتعالى أن جعلھا على ھذا الوجھ، ولم یسو بینھ
إن الضعیف كالقوي، فھذه خلقة هللا عز وجل، وال یمكن أن تستقیم أمور الحیاة إال : وجل یخلق الضعیف والقوي، وال یستطیع أحد أن یقول

تعالى هللا ! وھذا لیس فیھ ظلم وال جور، بل ھذه خلقة هللا عز وجل، فال تستطیع أن تستدرك على الخالق، حاشا وكال. بوجود قوي وضعیف
ٍأومْن ُینشأ في الحلیة وُھو في الخصام غْیُر ُمبین : فا عز وجل في أصل الخلقة خلق المرأة على ھذا التكوین. عز وجل ِ َ ِ َ َ َ َ َ َِ ِ ِ ِ ِْ ْ ْ ُ َّ َ ] 18:الزخرف[َ

َلیْسكن إلْیھا : خلقھا على ھذا الضعف لحكمة بینھا تعالى فقال َ ََ ِ ُ ما استقامت أمور الحیاة، ولتنكد العیش، ، فلو خلقت قویة ل]189:األعراف[ِ
ِولكن هللا سبحانھ وتعالى جعل األمر على ھذه السنن فطرة هللا التي فطر الناس علْیھا ال تْبدیل لخلق هللا  َِّ َِّ ْ َ َ َِ ِ ِ َِ َ َ َ َ ََ َّ َ َّ َ ، فال یستطیع أحد أن یبدل ]30:الروم[ْ

 وتخاطب اإلناث، ومع ذلك خصت الرجال بما خصتھم، وخصت اإلناث بما تخاطب الرجال في الشریعة جاءت التشریعات.. نعم. خلق هللا
ًإنھا قد جعلت الرجل مثل المرأة سواء بسواء أبدا، ھذا أمر واضح جدا في التكالیف الشرعیة وفي : خصصتھن، وال یستطیع أحد أن یقول ً

ولذلك متى ما خرجت . ن أمره، وأن تكون األمور واضحةاألحكام والمسائل، فال یخلط األمر، بل ینبغي على المسلم أن یكون على بینة م
أنھا خرجت عن ھذا : المرأة عن ھذه الفطرة استرجلت، وقد صح عن الرسول صلى هللا علیھ وسلم أنھ لعن المسترجالت من النساء، أي

جال علْی: المقام الذي فطرھا هللا عز وجل علیھ، وأرادت أن تساوي الرجل، وهللا یقول َوللرِّ َ َ َِ ٌھن َدرجة ِ َ َ َّ فھذه أمور خلطت على ]. 228:البقرة[ِ
ًالمسلمین، ودخلت من األفكار الوافدة من أعداء اإلسالم؛ ألنھم یعلمون أنھم یناقضون كثیرا من أصول الشریعة، وتستقیم أمور المسلمین 

ول كل منھما أن یكون على السنن والفطرة التي ًكثیرا إذا عرفت المؤمنة الصالحة مكانتھا وعرف الرجل مكانھ، وكمل كل منھما اآلخر، وحا
حقوق المرأة، ھؤالء وهللا یعذبون المرأة ویحملونھا ما ال تطیق، وفوق : ولذلك الذین یقولون. خلقھ هللا عز وجل علیھا وال یخرج عنھا ألبتة

ن أن یجعلوا فیھا من القوة مثل ما في الرجل فال ما تطیق، فھل یستطیعون أن یجعلوا فیھا من القوة مثل ما في الرجل؟ إذا كانوا ال یستطیعو
ومن ھنا لما خرج الناس عن ھذه الفطرة تنكدت الحیاة، وتعذبت المرأة وأھینت وأذلت، حتى إن بعض . یكلفوھا، وال یحملوھا ما ال تتحمل

كنس الشوارع، وتعمل مثلما یعمل الرجل، أعداء اإلسالم انتصر لحقوق المرأة، فلما خرجت المرأة في الدول الشیوعیة لالتحاد السوفیتي ت
صارت مھانة ذلیلة ورجعت على العكس، فقد كانت تظن أن مسألة حقوق المرأة أنھا مسألة یراد بھا تكریم المرأة حقیقة، فتبین أنھا إھانة 

 بھ، وأنھا إذا ظنت أنھا تجد التكریم الذي كرمھا هللا ًوأقسم با الذي فطر السماوات واألرض لن تجد المرأة تكریما غیر. للمرأة وإذالل لھا
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فعلیھا . ًفي غیر كتاب هللا وسنة رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم، فلتعلم أنھا لن تزداد عند هللا إال مھانة وذال، ولتقدم على ما أقدمت أو تحجم
هللا عز وجل علیھا، قائمة على أسرتھا، وربة لبیتھا، أن تعلم أن التكریم الحق إنما ھو حینما تكون في مكانتھا الطبیعیة الجبلیة التي فطرھا 

ومحافظة على أوالدھا، وراعیة لزوجھا، فقادت العالم أجمع بعدل وإنصاف وحكمة وقدرة من هللا واقتدار، ومع ذلك ما تخلفت وال تقاعست 
ى ذلك أننا لن نتقدم إال إذا كانت المرأة مثل وھل معن. وكانت في أوج الحضارة، وكانت المرأة في قعر بیتھا قائمة لحقوق أوالدھا وزوجھا

وعلینا أن نفھم الكتاب والسنة . ًالرجل؟ أبدا، ھذه كلھا أمور مخلوطة، وأوراق مغالط فیھا ومكابر فیھا، فعلى اإلنسان أن ینظر إلى الحقیقة
 فھذه أمور لو جئنا نفصل فیھا وأمسكنا من المرأة مثل الرجل، وقد خاطبھا هللا كما خاطب الرجل،: لنرد على كل من یأتي ویروج ویقول

ًباب الطھارة إلى نھایة أبواب الفقھ اإلسالمي، لوجدت من المسائل ما ال یحصى كثرة من التفریق بین الرجل والمرأة، وتجد أن ھناك أصال 
إن الرجل إذا قتل : نقولاألمر في ھذا واضح، ولیس ھذا مقامھ، لكن : وعلى كل حال. ًشرعیا یرضى بھ من یرضى ویسخط من یسخط

لكن إذا قتلت بھ فبعض العلماء یرى أنھ یأخذ أولیاء المقتول نصف الدیة من أولیاء المرأة . المرأة قتل بھا، وإذا قتلت المرأة الرجل قتلت بھ
ل الرجل حتى تبلغ الثلث عقل المرأة مثل عق: (ألن المرأة نصف الرجل كما صح عن الرسول صلى هللا علیھ وسلم: أو من مال المرأة، قالوا

، فھذا یدل على أنھا على النصف، فإذا كانت على النصف فدیتھا نصف دیة الرجل كما سیأتي إن شاء هللا، وإذا ثبت أنھا على )من دیتھا
یدفع : عض العلماءالرجل، فقال ب النصف فمعنى ھذا أنھا ال تساوي الرجل، فلو قتل رجل امرأة وحكمنا بالقصاص، فإنھ إذا قتل أولیاء المرأة

أن المرأة تقتل بالرجل، والرجل یقتل بالمرأة، وال دفع للفرق : والصحیح. أولیاء المرأة نصف الدیة؛ ألنھا ال تكافئ الرجل من كل وجھ
  .بینھما

 
 انتفاء التوالد بین القاتل والمقتول: الشرط الرابع

 
ًعدم الوالدة وعدم البعضیة، وھو أال یكون المقتول بعضا من القاتل، أو أال : بعالشرط الرا]. عدم الوالدة: الرابع: [قال المصنف رحمھ هللا

ًیكون القاتل والدا للمقتول، سواء كان ذكرا كأبیھ أو أنثى كأمھ، فال یقتل األب إذا قتل ابنھ، وال تقتل األم إذا قتلت بنتھا أو ابنھا، وقد ثبت ھذا  ً
لم، وجرى علیھ العمل، وفیھ حدیث مرفوع إلى رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم، قال اإلمام عن بعض أصحاب رسول هللا صلى هللا علیھ وس

، وھو حدیث تلقتھ األمة بالقبول، وأغنت شھرتھ عن طلب )ال یقتل الوالد بالولد: (إن األمة تلقتھ بالقبول، یقصده حدیث: الحافظ ابن عبد البر 
 في مجموع الفتاوى، وكذلك اإلمام ابن القیم تكلم على ھذه المسألة في اإلعالم، في مسألة ولـشیخ اإلسالم رحمھ هللا كالم نفیس. إسناده

. األحادیث التي اشتھرت فأغنت شھرتھا عن طلب إسنادھا وتلقتھا األمة بالقبول، وھذا الذي درج علیھ أئمة اإلسالم والسلف الصالح
عمل وأجمعت علیھ األمة، وكانوا فیھ على السنن؛ فإن المسلم یلزمھ ذلك، وھو والمنبغي للمسلم أن یسعھ ما وسع السلف، وما جرى علیھ ال

ًألن الوالد سبب وجود الولد، فال یكون الولد سببا في موتھ : قالوا! ولماذا ال نقتل الوالد بالولد؟. أولى بالصواب وأحرى بھ إن شاء هللا
إنما فاطمة : (ذا صحیح؛ ألن النبي صلى هللا علیھ وسلم قال كما في الصحیحألن الولد جزء من الوالد، وھ: وبعضھم قال. ھذه علة, وھالكھ

إن أطیب ما أكلتم من كسبكم، وإن أوالدكم من : (، وكذلك قولھ علیھ الصالة والسالم)بضعة مني، یریبني ما رابھا، ویؤذیني ما آذاھا
أن الوالد یؤدب ولده، والغالب أال یقتل والد ولده :  الوالد بولدهالعلة في عدم قتل: وقال بعض العلماء. ، فجعلھم كجزء من اإلنسان)كسبكم

ًعمدا وعدوانا لكن ھناك شبھة التربیة والتأدیب، وأنھ ال یقدم على ضربھ حتى یموت، لما جبل علیھ الوالد من الرحمة والعطف علیھ،  ً
یة المسألة المشھورة، وھي أن یضجع الوالد ولده ویقتلھ، مثل وعلى ھذا الوجھ األخیر استثنى المالك. فالشبھة قائمة، والشبھة تسقط القصاص

ًتسقط شبھة التربیة، ویقوى أن الوالد یرید إزھاق الروح عمدا وعدوانا، فیقتص منھ: أن یذكیھ تذكیة مثل البھیمة، ففي ھذه الحالة قالوا ً .
ا الحكم الوالد المباشر والجد والجدة سواء من جھة الوالد أو من ًفجمھور العلماء على عدم قتل الوالد بالولد مطلقا، ویشمل ھذ: وعلى كل حال

وذلك كما ] فال یقتل أحد األبوین وإن عال بالولد وإن سفل: [قال رحمھ هللا. سواء تمحضت بالذكور أو تمحضت باإلناث: جھة الوالدة، أي
 والده، وھذا من أسوأ ما -والعیاذ با-ل منھما، فلو قتل الولد العكس، یقتل الولد بك: أي]. ویقتل الولد بكل منھما: [قال رحمھ هللا. ذكرنا

  . فإذا قتلھ فإنھ یقتل بھ- والعیاذ با- فھذا من الشقاء المتناھي - نسأل هللا السالمة والعافیة- یكون؛ ألنھ جمع بین العقوق والقتل 
 

 األسئلة
 

ًحكم الذمي إذا قتل رقیقا مسلما ً 
 

، والصالة والسالم على خیر خلق هللا، وعلى : ً مسلما فھل یقتص منھ أم ال، أثابكم هللا؟ الجوابًلو قتل ذمي عبدا: السؤال باسم هللا، الحمد 
ًفإذا قتل الذمي رقیقا مسلما فإنھ یقتل بھ، والجاریة األنصاریة قیل: آلھ وصحبھ ومن وااله، أما بعد إنھا كانت موالة، ومن ھنا یقتل بھ من : ً

ُوألمة ُمْؤمنة خْیر مْن ُمشركةٍ ولْو أْعجبتكم وال تنكُحوا الُمشركین حتى ُیْؤمنوا : لكافر لیس لھ فضل على الرقیق، ولذلك قالجھة الكفر، وا ْ ُ ُ ْ ِْ ِ ِ ِ َِّ َ ََ َ َ َ َ َ َ َِ ِْ ْ َ َ َ ٌَ ٌ ٌ َ
ْولعْبد ُمْؤمن خْیر مْن ُمشرٍك ولْو أْعجبكم  ُ َْ َ َ َ ََ َ َِ ِ ٌِ ٌَ نع القصاص من الذمي، بل یقتص منھ ویقتل، وهللا وعلى كل حال لیس ھذا مما یم]. 221:البقرة[ٌ

  .تعالى أعلم
 

 حكم القصاص من السكران إذا قتل
 

ھل السكران مكلف أو : ھذه المسألة فیھا خالف بین العلماء رحمھم هللا: ھل ھناك قصاص على السكران إذا قتل، أثابكم هللا؟ الجواب: السؤال
ق أن ذكرنا ھذه المسألة في كتاب الطالق، وأن السكر موجب للحكم بزوال العقل، ونص هللا غیر مكلف؟ ومن حیث األدلة واألصول قد سب
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َیا أیھا الذین آمنوا ال تقرُبوا الصالة وأنتم ُسكارى حتى تْعلُموا ما تقولون : عز وجل على أن السكران ال یعلم ما یقول، كما قال تعالى َ َ َ َ َ َ َ َ َُ ُ ُ ْ ْ َُ َ َ ََ َّ ْ َ ََ َّ ِ َُّّ
وفي مسألة القتل ھنا استثنى . ً فمن حیث األصل ال شك أن مذھب الظاھریة ومن وافقھم في أن السكران غیر مكلف قوي جدا].43:النساء[

فإن قضاء الصحابة ھو األولى، كما ذكرنا في : وعلى كل حال. لو فتح الباب لكان ال یسع اإلنسان إال أن یسكر ثم یقتل: بعض العلماء فقالوا
نھ في خالفة عمر رضي هللا عنھ حینما جمع الصحابة، وقد اشتكى إلیھ خالد بن الولید أن الناس قد انھمكوا في شرب قضاء علي رضي هللا ع

والذي یظھر وهللا أعلم أنھ من حیث األصل في الحكم أنھ غیر مكلف، لكن . ھذا أصل یقتضي أنھ یعامل معاملة الصاحي: الخمر، فقال علي 
ثناة إذا استشرى األمر وعظم الفساد أن یستثنى كما استثنى الصحابة، فإن الصحابة زادوا في الحد وزادوا ال مانع في بعض األحوال المست

ولذلك رجح شیخ اإلسالم رحمھ هللا أن ھذه الزیادة راجعة إلى تقدیر الظرف، ال من باب أن . في العقوبة عند االنھماك في شرب الخمر
  .، وھذا ھو الذي تطمئن إلیھ النفس إن شاء هللا، وھو األقرب، وهللا تعالى أعلمالزیادة تعزیریة، ولیست زیادة نصیة حدیة

 
 حكم األكل والتعامل مع تارك الصالة

 
أما بالنسبة لألكل من : ھل یجوز قبول مال الذي ال یصلي أو األكل من طعامھ أو محادثتھ إن كان من األقرباء، أثابكم هللا؟ الجواب: السؤال

ھل ھو كافر أو لیس بكافر؟ فإن ترك الصالة كلیة وحكمنا بكفره؛ فإنھ یجوز األكل من مال الكافر؛ ألن النبي : ً فیھ خالفاطعامھ فال شك أن
صلى هللا علیھ وسلم توضأ من مزادة مشركة، واستضافھ یھودي على خبز وإھالة سنخة، كما في مسند أحمد ، وألنھ طعم من شاة الیھودیة 

 الصالة والسالم، فھذا یدل على قبول ضیافة الكافر، خاصة إذا رجي تألیفھ وكسبھ لإلسالم، وبشرط أن یؤمن كما في الصحیح عنھ علیھ
إذا كان فیھا منة وأذیة على المسلم؛ فإنھ ال یقبل ھدیتھ، وال یقبل منھ : فبعض العلماء یقول: وأما قبول ھدیتھ ففیھا تفصیل. مكره وضرره

ًشیئا، فال یقبل منھ ماال، وال ً یجیب لھ دعوة، فإذا كان فیھ خبث ولھ أغراض سیئة، أو یرید مثال أن یدعو إنسانا طیبا وحالھ طیب حتى یغري ً ً ً
غیر الطیبین، أو نحو ذلك من المداخل التي قد یفعلھا أصحاب الكفر ألذیة المسلمین، فإنھ ال یجوز في ھذه الحالة قبول الدعوة؛ ألن درء 

، وهللا عز وجل أمرنا معھم أن نأخذ الحذر، والواجب على المسلم أن یأخذ الحذر، وھذا من الحذر، وفیھ المفسدة أولى من جلب المصلحة
  .استجابة ألمر هللا عز وجل، وتحقیق لمقصود الشرع، وهللا تعالى أعلم

 
 بیان من ھم أھل الذمة

 
الذمة تختص بأھل الكتاب، وھم :  أثابكم هللا؟ الجوابھل أھل الذمة ھل ھم أھل الكتاب فقط، أم یشمل حتى المجوس وأھل الشرك: السؤال

. الیھود والنصارى، واختلف في السامرة والصابئة، ھل كانت لھم أصول سماویة أم ال؟ على وجھین مشھورین عند العلماء رحمھم هللا
رنا خالف العلماء رحمھم هللا، وأن الصحیح فالذمة خاصة بالكتابیین كما قدمنا في باب العھد وأحكام الذمة، وقد فصلنا في ھذه المسألة وذك

َأْن تقولوا إنما أنزل الكتاُب على طائفتْین مْن قْبلنا وإْن كنا عْن دراستھم لغافلین : أن الكتابي من كان لھ أصل من دین سماوي، كما قال تعالى َ َ َ َ َ َ َِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ َِ َ َّ َ َّْ ِ ُ ُِ ِ َِ َ َ َ َ ََ ْ ُِ ُ َ
وأما المجوس فإنھم یعاملون معاملة . ین الملتین، وھذا ھو األصل فیھم أنھم ھم الیھود والنصارى، فخص الكتب السماویة بھات]156:األنعام[

أھل الكتاب في شيء، ویبقون على األصل في شيء آخر، قال صلى هللا علیھ وسلم كما في الحدیث الصحیح عن عبد الرحمن بن عوف 
، فتضرب علیھم الجزیة ویعاملون كما فعل الصحابة )م وال آكلي ذبائحھمسنوا بھم سنة أھل الكتاب غیر ناكحي نسائھ: (رضي هللا عنھ

. رضوان هللا علیھم، ولكن ال تنكح نساؤھم، وال تؤكل ذبائحھم، ومن ھنا فإنھ یختلف أھل الذمة عن المجوس من وجھ، ویوافقونھم في وجھ
ال عند المسلمین، فإن المشرك إما أن یعرض علیھ اإلسالم وإما أن وأما المشركون فإنھم ال ذمة لھم عند هللا ورسولھ صلى هللا علیھ وسلم، و

ًأما أھل الكتاب فألن لھم دینا سماویا، وقد اختلفوا عن غیرھم من ھذا الوجھ، فاإلسالم یقر الشرك وال یقر . یقتل، إما أن یسلم وإما أن یقتل ً
وأما إذا . أن یسلموا أو أن یقاتلوا: مسلمون فإنھم ال یخیرونھم إال بین أمرینالوثنیة، فعباد األشجار واألحجار وعباد األوثان إذا ھجم علیھم ال

َحتى ُیْعطوا الجزیة عْن یٍد وُھم صاغُرون : اإلسالم، أو القتال، أو دفع الجزیة: كانوا من الیھود والنصارى فیخیرون بین الثالثة األمور َ َ َ َ َ َِ ْ َ َّْ ِ ْ ُ
  .ل في كتاب أحكام الذمة، وهللا تعالى أعلم، وقد تقدم تفصیل ھذه المسائ]29:التوبة[
 

 حكم الجمع بین صالة الجمعة والعصر في السفر
 

ھذه المسألة األصول الشرعیة تقتضي جواز الجمع بین الجمعة : ھل یجوز جمع صالة الجمعة والعصر للمسافر، أثابكم هللا؟ الجواب: السؤال
لكن األصل أن المسافر ال یصلي الجمعة؛ ألن النبي .  فرق بین الجمعة وبین الظھرال: والعصر، وھذا ال إشكال فیھ من جھة األصول، أي

صلى هللا علیھ وسلم لم یصلِّ جمعة في سفره ألبتة، وھذا أمر واضح وجلي، حتى إنھ علیھ الصالة والسالم في حجة الوداع كان معھ مائة 
ع ولو مراعاة ألھل ومن ھنا نص العلماء على أن .  مكة، ومع ذلك لم یصلِّ الظھر جمعةألف نفس في عرفات، وكان باإلمكان أن یجمِّ

ّالمسافر في األصل ال تجب علیھ الجمعة؛ ألن النبي صلى هللا علیھ وسلم كان یسافر ومعھ العدد الذي تصح بھ الجمعة وما صلى جمعة 
ع بالغیر؛ ألنھ ال یجمع بھم إال منومن ھنا كان یشدد بعض مشایخنا رحمة هللا علیھم في خروج اإلنسان وھو مسا. واحدة كان منھم،  فر یجمِّ

والجمع بین . من أجل تحقیق ھذه السنة الثابتة الصحیحة عن رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم المعروفة من ھدیھ وسنتھ علیھ الصالة والسالم
یجمع بین الظھر والعصر، وما وجدناھم : یقولوندلیلنا أنا وجدنا العلماء : الصالتین یشدد فیھ بعض الحنابلة، وبعض المتأخرین یقول

ّیجمع بین الجمعة والعصر، لكن ھذا لیس بدلیل، فالعلماء رحمھم هللا یذكرون األصل وینبھون بھ على ما حل محلھ، ولذلك الجمعة : یقولون
أما من حیث األصل فإنھ ال . يء آخرإذا صالھا فإنھ یصح لھ أن یجمع بعدھا العصر، ولكن إذا أراد أن یخرج من الخالف ویحتاط فھذا ش

إشكال في جواز أن یجمع العصر إلى الجمعة، ولیس ھناك دلیل بمنع ذلك، بل الرخصة التي أحل بھا الجمع ھي وجود السفر، ووجود السفر 
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وصلى الظھر وجمع إلیھ إذا احتاط : لكننا نقول. موجب للرخصة، وال فرق بین الجمعة وبین غیرھا، ولذلك إذا فرق المفرق فعلیھ بالدلیل
ًفإذا نواھا ظھرا فال إشكال، , یحضر الجمعة فینوي بھا الظھر وال ینویھا جمعة: مشایخنا رحمة هللا علیھم یقولون وبعض. العصر فال بأس

تالف النیة ووجھ واحد أنھ یجمع العصر إلیھا؛ ألنھ یصلي وراء اإلمام بنیة الظھر، ویصح أن یصلي الظھر التحاد صورة الصالتین، واخ
مخرج على حدیث معاذ رضي هللا عنھ؛ ألن الشرط أال تختلف صورة الصالتین، فإذا أراد أن یخرج من اإلشكال فینوي المسافر الظھر، 

أنھ إذا حضرھا بنیة الظھر جاز لھ أن یتكلم، وجاز لھ أن یتحرك، وجاز لھ أن یفعل؛ ألنھ لیس : والفرق. ویستفید من حضور الجمعة للذكرى
إن : ًجمع أصال، وھذا مبني على أصل عند العلماء رحمھم هللا، وخاصة أن المسافر ال تجب علیھ الركعتان األولیان من الظھر، وقد قالوابم

ًفإذا ثبت ھذا فإنھ یدخل بنیة الظھر، ثم یحضر الجمعة ویستفید، ویصلي العصر جمعا، . الخطبتین منزلة منزلة الركعتین خاصة في الحاضر
فال بأس؛ ألنھ یحصل لھ فضیلة أفضل من الظھر، إال أن الوالد رحمة هللا علیھ كان  ً أن یدخل بنیة الجمعة طلبا لفضیلة الجمعةوإن أراد

یختار أن تكون نیتھ للظھر؛ ألن اتباع السنة بعدم التجمیع أولى وأقوى، وإن كان األصل في ظاھره أن الجمعة أفضل من الظھر، وهللا تعالى 
  .أعلم

 
 تعدد النیة في صالة وصیام النافلةحكم 

 
ًھل یجوز أداء صالة السنة الراتبة وتحیة المسجد في الصالة الواحدة؟ وأیضا في نیة الصوم ھل یجمع بین صیام اإلثنین إذا وافق : السؤال

 واألصل في ذلك أن النبي صلى هللا یجوز أن یدخل المسجد وینوي الراتبة وتندرج تحتھا التحیة،: ًیوما من أیام البیض، أثابكم هللا؟ الجواب
دل ھذا على أنھا إذا كانت مقصودة أو غیر مقصودة ) یركع ركعتین: (، فلما قال)إذا دخل أحدكم المسجد فلیركع ركعتین: (علیھ وسلم قال

ًم فإنھ إذا كان یصوم یوما وأما بالنسبة للصو. أجزأت، وأن مراد الشرع أال یجلس في المسجد حتى یصلي، وعلى ھذا فإنھ تجزیھ عن الراتبة
ًویفطر یوما ووافق اإلثنین والخمیس؛ أجزأه عن صیامھ المعتاد لإلثنین والخمیس، وھكذا لو وافقت األیام البیض یوم الخمیس أو یوم اإلثنین، 

ًكونھا من البیض، وكونھ یوما مستقال من عادتھ أن یصومھ، فیكتب هللا ل, فإنھ ینوي في قرارة قلبھ اإلثنین ھ أجر الیومین، األول بنیتھ والثاني ً
أن من اعتاد الشيء من الطاعة وحال بینھ وبین تحقیقھ العذر؛ كتب لھ األجر، فھو اعتاد أن : وھذا أصل عند العلماء رحمھم هللا. بعملھ

ن فال یستطیع أن یجعل أیام البیض یصوم أیام البیض، واعتاد أن یصوم اإلثنین، وال وجھ للفصل بینھما، إذا وافق یوم الرابع عشر یوم اإلثنی
ًوھكذا إذا كان یصوم یوما ویفطر یوما؛ . في غیر یوم اإلثنین، ومن ھنا یكتب لھ أجر الیومین، وھذه فائدة المداومة على األعمال الصالحة ً

ًشرع لھ أن یدخل زیادة اإلثنین والخمیس؛ ألنھا مقصودة للیومین، فلو كان یصوم یوما ویفطر یوما، فصام  األحد، شرع لھ أن یصوم اإلثنین؛ ً
ًألنھ لمعنى مستقل، كما لو صام یوما وأفطر یوما، ووافق یوم فطره یوم عاشوراء أو یوم عرفة؛ فإنھ یشرع لھ أن یصومھ؛ ألنھ لمعنى  ًً ً

  .خاص، وهللا تعالى أعلم
 

 نصیحة لزوج یسيء الظن بزوجتھ
 

، وحسن: السؤال ّ الخلق مع اآلخرین، ولكنھ یشد علي، ویسيء الظن بي، ویتلمس أخطائي، وال یرعى زوجي رجل مستمسك بدینھ والحمد 
! هللا المستعان: كوني امرأة ضعیفة أمانة بین یدیھ، فھل یحق لي طلب الطالق منھ، أرجو منكم توجیھ النصیحة لزوجي أثابكم هللا؟ الجواب

ًوجا بھذه المثابة، ما دام أنھ یخاف هللا عز وجل وفیھ حسن خلق، وما كان من احمدي نعمة هللا عز وجل أن رزقك هللا ز: ًأوال وقبل كل شيء
إساءة الظن، ففي بعض األحیان قد یقسو الرجل على زوجتھ من باب الغیرة، وحب الخیر لھا، وفي قرارة قلبھ ھو یحبھا ویجلھا ویكرمھا، 

ًال مضادا لھذا االحتمال حتى یضعف سلطان الشیطان على قلبكًفیدخل الشیطان على المرأة بالظنون، فأوصیك دائما أن تجعلي احتما : ًثانیا. ً
ًأرجو لك عند هللا أجرا عظیما، وثوابا جلیال كریما إن صبرت على ھذا الزوج، وأرجو لك من هللا أن یعوضك ً ً على صبرك في دینك ودنیاك  ًً

ِفأنت إذا صبرت على عبد . ًبرین، وال یخیب أمة أو عبدا صبر لوجھھًوآخرتك؛ ألن  سننا ال تتبدل وال تتحول، وهللا ال یضیع أجر الصا ِ
ِصالح ترجین رحمة هللا؛ فأنت على خیر، وأما الحدة والشدة فال خیر فیھا، وقد كان أبو بكر رضي هللا عنھ في اإلحرام یضرب عبده وھو 

فكان عند الصحابة . ھو في إحرامھ وھو یضرب: یعني) رمانظروا إلى ھذا المح: (محرم، وكان النبي صلى هللا علیھ وسلم یقول ألصحابھ
فقد یكون اإلنسان . اخرج غدر: قسوة، حتى إنھ لما دخل على ابنھ عبد الرحمن قسا علیھ قسوة شدیدة في قصة الضیف المعروفة، وقال لھ

فأوصیك بالصبر، فإذا جاوز حدوده . ًصالحا وفیھ حدة، فالصبر على ھذا الصالح المحتد أجره عظیم عند هللا عز وجل وثوابھ عظیم
فباإلمكان االستعانة بمن یوثق فیھم، فإذا كان لھ عم أو والد أو أخ كبیر، فتعرضین األمر علیھ عن طریق أخیك، وإذا لزم األمر تكلمیھ 

أما الطالق فلیس . ر علیھاًمباشرة أو عن طریق الھاتف أن فالنا یقسو زیادة عن الالزم، وتحددي األمور التي تضایقك وال تستطیعین الصب
ِاتق هللا عز وجل، فإن المؤمن : ِھو الحل، بل ھو نھایة الحلول، وما دام أنھ رجل یخاف هللا عز وجل؛ فأوصیك إذا جاوز الحد أن تقولي لھ

ِاتق هللا؛ رعدت فرائصھ من هللا عز وجل خوفا من هللا سبحانھ، فأنت عندك سالح متین: إذا قیل لھ ً ِ إن طلقك أال -ال قدر هللا- ِوأخاف علیك. ِ
ًیبدلك هللا خیرا منھ، وقد تجدین من یھش لك ویبش، ولكن تجدین منھ من الشؤم والبالء ما ال یخطر لك على بال، وھذه سنة هللا عز وجل، 

أنھ كامل، وال : ِ أقول لكوال. أنھ إذا أنعم على العبد أو األمة بنعمة ونظر إلى غیرھا أنھ یصرفھا عنھ ویذیقھ الویالت فیما انصرف إلیھ
ِأحملك فوق طاقتك، أنا أقول ِاتق هللا؛ ألن التقي یخاف : ِما دام أنھ یخاف هللا، فبیدك سالح عظیم وھو التذكیر با عز وجل، ولذلك قولي لھ: ِ

، وإذا كان ال یسمع منك فكم. من هللا عز وجل ا ما ذكرنا تنظرین إلى العاقل من فعندك أمر تستطیعین أن تحلي بھ مشاكلك وھو تذكیره با
ًقرابتھ وتعرضین األمر علیھ، وثقي ثقة تامة ولیثق كل إنسان في ھذه الحیاة أنھ لن یجد شیئا كامال، وأن الحیاة جبلت على النكد والبالء  ً

َلقد خلقنا اإلنسان في كبٍد : والكد َ ََ َ َ َِ ِ ْ َ شيء، وعلم بكل شيء سبحانھ، وأحاط بكل شيء ، فا عز وجل الذي خلق كل شيء، وقدر كل ]4:البلد[َْ
َلقد خلقنا اإلنسان في كبٍد : ًووسع كل شيء رحمة وعلما یقول, ًرحمة وعلما َ ََ َ َ َِ ِ ْ َ ، فأقسم سبحانھ وتعالى بالبلد األمین، وأقسم برسولھ ]4:البلد[َْ
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َووالٍد وما ولَد : وھو حال فیھ، وبكل ما خلق َ َ َ َ َلقد خلقنا اإلنس* َِ ِ َ َ َْ َ َان في كبٍد َْ ََ فإذا كان التعب والعناء تستطیعین . في تعب وعناء: أي] 4- 3:البلد[ِ
ًأن تصبري علیھ فھذا خیر لك، والحكماء والعقالء على مر العصور والدھور ما كانت حیاتھم إال صبرا وتجلدا، فتجلدي واصبري یا أمة  ً ِ

َمن ھذا الرجل ذریة صالحة، واحمدي هللا عز وجل أن زوجك لم یبتل بالمخدرات، ِوما یدریك فلعل هللا أن یخرج منك . ِهللا، فإن هللا یصبرك ِ
 من عند مومسة، أو من بعد -والعیاذ با- َولم یبتل بالمحرمات، واحمدي هللا عز وجل أنھ ال یأتیك آخر اللیل سكران، وال یأتیك آخر اللیل 

بعض الشر أھون من بعض، وكم من امرأة أقض مضجعھا زوج یقلقھا : حرام أو من بعد فحش وآثام، فاحمدي هللا عز وجل، وقولي
ِبالمحرمات، ویسبھا ویسب أھلھا وذویھا وقرابتھا، واحمدي هللا عز وجل أنھ لم یظلمك في مال، ولم یظلمك في فراش، واحمدي هللا عز  ِ

ِھ، لكن هللا سبحانھ وتعالى یجبر كسرك ویعینك ِوالبد من وجود النقص، فاإلنسان ضعیف، وأنت ضعیفة وأضعف من. وجل على أشیاء كثیرة
 فما طابت الحیاة إال بالصبر، والصبر ال یكون إال باألذیة). وجدنا ألذ عیشنا بالصبر: (ِإن صبرت، قال عمر بن الخطاب رضي هللا عنھ

ًیرا ابتاله، وإذا أراد أن یعظم لھ األجر في والتعب والعناء، وأشد ما تكون األذیة والتعب والعناء من القریب، ولذلك إذا أراد هللا بعبده خ
ًالزوجة یؤذیھا زوجھا، وابن العم یؤذیھ ابن عمھ وقریبھ، والشیخ یؤذیھ طالبھ، قد یعلم طالبا ثم یوما . البالء جعل بالءه من أقرب الناس إلیھ ً

وإذا أتتك األذیة من أقرب الناس إلیك؛ رفع هللا درجتك، . من األیام یرمیھ بنبلھ، أو یسیيء الظن بھ، أو یتھجم علیھ، فالبد من األذیة والبالء
ًإن هللا وعدك وعدا ال یخلفھ وهللا ال یخلف المیعاد، بشيء واحد إن حققتیھ ! یا أمة هللا. وأعظم أجرك، وأجزل مثوبتك، وجعل عاقبتك لك ِ

َ والعاقبة للُمتقین :ِوقمت بحقوقھ وآمنت بھ وصدقتیھ، فإن هللا سبحانھ وتعالى سیجعل أمره بین یدیھ َ َ َِ ِ َِّ ْ ُ ِفال تنظري إلى ما أنت ]. 128:األعراف[ْ
فیھا وتتأملھا؛ تزداد علیھا الھموم،  فیھ الیوم، وال تنظري إلى الھم والغم، فإن ھذا من الشیطان، ولذلك كل امرأة تأتیھا الھموم والغموم وتنظر

وأن ھذا ابتالء، وأنھا سنة الحیاة؛ وهللا ثم وهللا لو أن زوجك صفا لك من الكدر، ویدخل الشیطان علیھا، ولكن إذا نظرت إلى أن هللا معھا، 
ِونعمت حیاتك معھ؛ إذا بك تفاجئیھ بأوالدك قد خرجوا علیك ِوإذا سلمت من األوالد؛ سلط هللا علیك صویحباتك، فلن تسلمي من البالء، وما , ِ ّ
ُوقالوا : ء حتى یقف على أبواب الجنة، ویطأ بقدمھ أعتابھا، فیقول كما قال تعالىیزال المؤمن في ھم وغم وكرب وبالء، ومن بالء إلى بال َ َ

ٌالحْمد  الذي أذھب عنا الحزن إن ربنا لغفور شكور  ٌُ َُ َ ََ َ ََّّ َّ َِ َ َ َ َ َ َِ ْ ْْ َ َّ ِ َِّ ِأتظنین أن زوجك إن طلقك أنك ستعیشین حیاة . ؛ ألن الدنیا سجن المؤمن]34:فاطر[ُ ِ
ِنین أنھ لو جاءك زوج آخر أنك ستعیشین معھ حیاة سعیدة، وأنك ستجدین فیھ الكمال والخیر الموجود في زوجك، ثم ھذا أتظ! ھنیة سعیدة؟ ِ ِ

، تذكري ثم )ّومن یصبر یصبره هللا: (رسول الھدى صلى هللا علیھ وسلم الصبر الصبر، وقد قال! یا أمة هللا! النقص الموجود فیھ یكمل؟
ِلتي مضت والسنین التي انقضت وأنت في الھم والغم، كم لك من درجات وحسنات وأجور وخیرات وبركات ال تأملي وتفكري في األیام ا ِ

أما الكلمة األخیرة فأوصي ھذا الزوج أن یتقي هللا، وأوصي اإلخوان . فاحمدي هللا، واصبري بصبر هللا!! یعلمھا إال هللا سبحانھ وتعالى
ھلین والزوجات، وإذا جلس الصدیق مع صدیقھ ینبھ لمثل ھذا، سواء في حقوق السھر، أو الفراش، ًوالصالحین دائما أن یتواصوا بحقوق األ

ًأو حقوق المال والنفقة، فإذا رأیت صدیقك أو قریبك مقصرا في ولده، كأن یكون بخیال، فھو رجل صالح طیب ولكنھ ال ینفق على ولده، بل  ً
اتق هللا عز وجل : ًفأوصي الصالحین أن یوصي بعضھم بعضا با عز وجل، ویقول. تق هللا: یقتر على ولده وعلى نفسھ، فعلیك أن تقول لھ

ففي بعض األحیان تراه یسھر إلى ساعات متأخرة وال یأتي إلى زوجتھ إال في ساعات متأخرة، وھذا ال یأمن على زوجھ . في أھلك وولدك
وأوصي ھذا األخ أن یتقي هللا في أمة هللا، وأن یرحم ضعفھا، . ًلیذكر بعضنا بعضاًفلینصح بعضنا بعضا، و, الحرام، وقد ال یأمن علیھا اآلثام

فا هللا في حقھا، ). المرأة والیتیم: إني أحرج حق الضعیفین: (وأن یرفق بھا، فإن النبي صلى هللا علیھ وسلم قال في الحدیث الصحیح
  .وآخر دعوانا أن الحمد  رب العالمین. بإحسانفإمساك بمعروف أو تسریح : ولیتذكر ما أمره هللا عز وجل بھ

 
 معاذ القباطي

 
  باب استیفاء القصاص-شرح زاد المستقنع 

 
إذا تحققت الشروط المطلوبة لتنفیذ القصاص فإن من حق أولیاء المقتول أن یستوفوا حقھم بطلب القصاص وتنفیذه، فإذا أرادوا استیفاء 

ًن یكون ولي المقتول مكلفا، وأن یتفق أولیاء المقتول على طلب القصاص، وأن یؤمن التعدي في أ: القصاص فالبد من شروط لذلك، وھي
والبد من حضور السلطان أو . القصاص على الجاني، فإذا تحققت ھذه الشروط فإنھ یحكم بالقصاص، وإذا تخلف منھا شرط لم یحكم بھ

 . أن یكون القصاص بالمماثلة أو بالسیف على خالف في ذلكالقاضي أو نائبھ عند تنفیذ الحكم واستیفاء القصاص، ویجوز
 

 المراد باستیفاء القصاص
 

بسم هللا الرحم الرحیم الحمد  رب العالمین، والصالة والسالم األتمان األكمالن على خیر خلق هللا أجمعین، وعلى آلھ وصحبھ ومن سار 
، )وفى الشيء) استفعال من: االستیفاء]. باب استیفاء القصاص: [ رحمھ هللا تعالىفیقول المصنف: أما بعد. على سبیلھ ونھجھ إلى یوم الدین

ًاستوفى حقھ، إذا أخذه كامال ولم یترك منھ شیئا، ولما كان أولیاء المقتول لھم حق عند : ًحصول اإلنسان على حقھ كامال، یقال: والمراد بھ ً
ً لھم سلطانا أن یطلبوه؛ وصف العلماء رحمھم هللا تعالى أخذھم لھذا الحق باالستیفاء، القاتل، وهللا سبحانھ وتعالى مكنھم من ھذا الحق، وجعل

َّومن عادة أھل العلم رحمھم هللا تعالى أن یذكروا باب االستیفاء بعد بیان شروط القصاص؛ ألنھ ال ُیمكن أولیاء المقتول من قتل القاتل إال إذا 
ھذا حقكم، فإن شئتم :  للقصاص، فإذا ثبت أنھ یجب القصاص والقود قلنا ألولیاء المقتولًاستوفیت الشروط وتمت الشروط المعتبرة شرعا

استوفیتموه، وإن شئتم تنازلتم عنھ إلى عوض وھو الدیة، أو تنازلتم بدون عوض وھو العفو المطلق، فقد خیرھم هللا عز وجل بین ھذه الثالثة 
ًیأخذوا الدیة، فیكون منھم العفو عن القتل ولكن تثبت لھم الدیة، وبین أن یعفوا عفوا مطلقا بین أن یأخذوا بالقود والقصاص، وبین أن : األمور ً

وھذا القصاص واستیفاء القصاص ھو جوھر القضیة ومحور األمر؛ ألنھ عن طریق استیفاء القصاص تسكن . بدون دیة وبدون أخذ شيء
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وسفك الدماء ال .  المقتول في حنق وغیض بسبب ظلم القاتل وسفكھ لدم ولیھمالنفوس، وتصل الحقوق إلى أھلھا، ویشفى الغلیل، فإن أولیاء
شك أن مرارتھ مؤلمة في النفوس، حتى إن المرأة قد تذھل عن عقلھا، والرجل یذھل عن نفسھ حتى یقتص من قاتل أبیھ أو قاتل أخیھ، وقد 

د منھم فیقتل بالواحد العشرة، وال تسكن نفسھ إال بقتل العظیم، فإذا كانت العرب في جاھلیتھا الجھالء وضاللتھا العمیاء یشتط الغضب بالواح
ٌقتل لھ أخ، أو ابن، أو قریب، التمس أعز الناس في عشیرة القاتل فقتلھ بولیھ، ولربما قتل أضعاف العدد، كل ذلك من أجل أن یشفي غلیلھ،  ٌ ُ

 أنھ كان إذا شرب الشراب ال یستطیع أن یستطیبھ، وھذا جبلة: ـرات أيًفساغ لي الشراب وكنت قبـال أكاد أغص بالماء الف: حتى قال القائل
: في النفوس، ولذلك حكم هللا تعالى بالقصاص من أجل قطع أسباب التشفي وقطع بوادر الشر، والتوسع في إزھاق األنفس، كما قال تعالى

َومْن قتل مظلوما فقد جعلنا لولیِّھ ُسلطانا فال ُی َ َ ًَ َ ْ ْ ُِ ِ ِ َِ َ َ َ َ َ َْ ً ْ ًْسرْف في القتل إنُھ كان منُصورا ُ َ َ َ ََّ ِ ِ ْ ْ ِ وھذا االستیفاء لھ ضوابط في الشریعة ]. 33:اإلسراء[ِ
اإلسالمیة، حیث یمكن أولیاء المقتول من قتل القاتل، ولكن ال بد من وجود شروط إذا توفرت حكمنا بأن لھم حق االستیفاء، وقد تأتي 

ًحینئٍذ ینبغي أن ینتظر حتى ُیمكن صاحب الحق من حقھ كامال ویمكن من النظر في أمره على عوارض وموانع تمنع من االستیفاء مباشرة، و
في ھذا الموضع سأذكر لك األمور المعتبرة للحكم : أي) باب استیفاء القصاص: (فقولھ رحمھ هللا تعالى. الوجھ المعتبر وعلى السنن والرشد

 ...... .لقصاص والقودباستیفاء أولیاء المقتول حقھم من القاتل، وذلك با
 

 شروط استیفاء القصاص
 

الشرط : یشترط الستیفاء القصاص ثالثة شروط البد من توفرھا حتى یحكم بالقصاص: أي]. یشترط لھ ثالثة شروط  ] :قال رحمھ هللا تعالى
أن یتفق : الشرط الثاني. یس بأھلًأن یكون طالب القصاص مكلفا، فال ُیستوفى القصاص إذا طلبھ مجنون أو صبي، أو نحوھم ممن ل: األول

أولیاء المقتول على القتل، فإذا كان للمقتول ولیان فعفا أحدھما واآلخر طلب القصاص، فال قصاص، إذ ال بد أن یتفق االثنان على القصاص، 
ص؛ ألننا لو حكمنا بالقصاص أرید الدیة، فحینئٍذ ال قصا: ولو كانوا عشرة فال بد من اتفاق العشرة، فلو تنازل أحدھم عن القصاص، وقال

أن یؤمن الحیف، ومحل ذلك في المرأة الحامل، فال : الشرط الثالث. ألسقطنا حقھ في الدیة، وھو یرید حق الدیة وال یرید حق القصاص
ًیقتص من امرأة حامل، فلو قتلت امرأة امرأة ثم حملت القاتلة أو كان بھا حمل، لم یقتص منھا حتى تضع ما في بطنھا، ث ُم ینظر ھل تنتظر ٌ

ِإلى أن تتم الرضاعة أو ال؟ فھذه ثالثة شروط، قصد منھا تحقیق العدل، وتمكین صاحب الحق من حقھ على الوجھ المعتبر : فالشرط األول. ُ
ستیفاء األمن من الحیف، وھذه أصول في اال: اتفاق أولیاء المقتول على طلب القصاص والقود، والشرط الثالث: التكلیف، والشرط الثاني

 ...... .ٌسواء في القصاص في األنفس أم في األطراف
 

 ًأن یكون ولي المقتول مكلفا: الشرط األول
 

ًبالغا عاقال، فالمستحق : أي) ًمكلفا(، الضمیر عائد إلى القصاص، )كون مستحقھ: (قولھ]. ًكون مستحقھ مكلفا: أحدھا: [قال رحمھ هللا تعالى ً
 حق طلب القصاص، ولھ حق العفو عن القصاص، كأبیھ وابنھ وأخیھ من عصبتھ، وھل یدخل في ھذا للقصاص ھو ولي المقتول الذي لھ

ٌحق القصاص للقرابة الوارثین سواء أكانوا من جھة النسب أم من جھة السبب، فتدخل الزوجة، : فمنھم من قال: النساء؟ فیھ قوالن ألھل العلم
 عن اإلمام أحمد رحمھ هللا تعالى وھي مذھب المالكیة، واختارھا اإلمام العالمة سماحة وھو الذي علیھ األصحاب في المذھب، وھناك روایة

ًإنھا ألھل المیراث ذكورا وإناثا، فعلى قولھم یكون : الشیخ محمد بن إبراھیم آل الشیخ رحمھ هللا تعالى إمام العلماء، أنھا للعصبة، والذین قالوا ً
س لألخت وال للبنت وال للزوجة حق، وإنما ھو حق للرجال العصبة، وھذا ھو الصحیح الذي تمیل للزوج الحق، وأما على القول الثاني فلی

من قتل : (، ومن جھة قال)أما أنتم یا خزاعة فقد قتلتم القتیل وأنا عاقلھ: (إلیھ النفس؛ ألن النبي صلى هللا علیھ وسلم قال في الحدیث الصحیح
أصلھا في لغة العرب آل؛ ): أھل(، و)ٌمن قتل لھ قتیل فأھلھ: (ھ الصالة والسالم في ھذه القضیةفقولھ علی). لھ قتیل فأھلھ بخیر النظرین

: آل الرجل في العصبة، وقال الناظم: ولذلك فإن المراد بھم آل الرجل، وھم عصبتھ المتعصبون حولھ، وھذا یشمل الرجال دون النساء، یقال
إن النساء یدخلن، : قالوا والذین. قرابتھ وعصبتھ: أي) فأھلھ بخیر النظرین: (ألھل في قولھقال اإلمام سیبویھ العدل أصل آل لدیھم أھل فا

، واألھل یشمل الزوجة، وھذا ضعیف؛ ألن إطالق األھل إذا جاء في جانب العصبة والقتل )فأھلھ: (إن النبي صلى هللا علیھ وسلم قال: قالوا
وإما إطالق األھل على الزوجة فھذا معروف في . ى قرابتھ من جھة الرجال ال من جھة النساءآل فالن، بمعن: فاألشبھ بھ اآلل والقرابة، تقول

ُفقال ألْھلھ اْمكثوا : لسان العرب، كما قال تعالى ُ ِ ِ َ ِ َ َ اآلل، ولیس األھل بمعنى الزوجة والقرابة، : لزوجتھ، لكن ھنا األھل بمعنى: ، أي]10:طھ[َ
، واألشبھ في ھذا أن یلیھ الرجال، وھذا صحیح؛ ألن النساء الغالب فیھن الشفقة وفیھن )النظرینفأھلھ بخیر : (وإال لضاق معنى الحدیث

. ًالضعف، وھذا ال تسكن بھ تارة النفوس، وال تستقر بھ األحوال غالبا، ولذلك فوالیة الرجال فیھ أحظ وأقوى، وھو األشبھ إن شاء هللا تعالى
. العقل: البلوغ، والثاني: أولھما: ًالتكلیف فیھ جانبان ال بد من توفرھما في اإلنسان لیحكم بكونھ مكلفاًیشترط في الولي أن یكون مكلفا، و: ًإذا

ًوكل تكلیف بشرط العقل مع البلوغ بدم أو حمل أو بمني أو بإنبات الشعر أو بثمانیة عشر حوال ظھر وإن كان الصحیح في : قال الناظم
ًالعقل، فإذا كان ولي المقتول مجنونا فال : البلوغ، والثاني: أحدھما: لكن المراد أن التكلیف لھ شرطانًالبلوغ في السن أنھا خمسة عشر حوال، 

  .ًیستوفي القصاص حتى یفیق من جنونھ، وإن كان صغیرا دون البلوغ فإنھ ینتظر إلى بلوغھ
 
 
 
 

ًإذا كان الولي صبیا أو مجنونا: فرع ً 
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ال : اقتلوا قاتل أبي، فنقول: لم یستوف القصاص، فلو أن ھذا الصبي قال: أي]. ًأو مجنونا لم یستوفًفإن كان صبیا : [قال رحمھ هللا تعالى

ّیقتص، وال یستوفى القصاص حتى یبلغ؛ ألنھ وھو صغیر ضعیف ربما خوف وُھدد، وربما عطف على القاتل لضعفھ وصغره؛ ألن هللا 
ًینظر في أمره تمام النظر، إال إذا كان بالغا عنده حلم وعقل یمیز فیھ بین محاسن تعالى وصف الذریة من الصغار بأنھا ذریة ضعیفة، فلذلك 

. لقد عفوت، فال یقبل عفوه حتى یبلغ: اقتلوه، وھو صغیر، فإنھ ال یقتل حتى یبلغ، ولو طلب فإنھ ال یقتل، ولو قال: فلو قال. األمور وضدھا
اقتلوه، لم یقبل طلبھ، ولم یستوف القصاص، والسبب في ھذا أننا ال نثق : فوه، ولو قالقد عفوت عنھ، لم یقبل ع: ًولو كان ولیھ مجنونا، فقال

ُفلو أن ھذا الصبي قتلت أمھ : ولكن اختلف في الوالد. بعقلھ، ومن ھنا ال یقتص لصبي وال لمجنون، فینتظر بلوغ الصبي وإفاقة المجنون
لحنق والغیظ على أن یطلب القصاص، فالوالد ھو ولیھ، فھل یلي الوالد البنھ وكانت غیر زوجة الوالد؛ إذ لو كانت زوجة الوالد لحملھ ا

أنھ ال یلي، : أنھ یلي، وقال بھا بعض أھل العلم، والصحیح المشھور عند أھل العلم: القاصر؟ ھناك روایة عن اإلمام أحمد رحمھ هللا تعالى
علق بالصبي بعینھ حتى یبلغ وینظر األحض، ھل یطالب بالقصاص أو إنما یلي مصلحة الصبي في تدبیر أموره، وأما ھذا األمر فإنھ مت

ِإذا كان الصبي والمجنون فقیرین محتاجین إلى المال حاجة ماسة، وفي عفو أب األب عن القصاص مصلحة من : یعفو؟ وھناك مسألة ثانیة ً
 من قبل عفوه في المجنون ولم یقبل في الصبي، حیث وجود الدیة، وھذا أرفق بالصبي والمجنون، فھل یعفو ویقبل عفوه؟ من أھل العلم

 أن الحكم كما تقدم، وھذا القول أشبھ باألصل: القول الثاني. أن المجنون یطول انتظاره، ویتضرر بھذا االنتظار، ھذا قول: والسبب في ھذا
وحبس الجاني إلى البلوغ : [حمھ هللا تعالىقال ر. ًوأقوى، فینتظر إلى إفاقة المجنون وبلوغ الصبي، ولو طال انتظار إفاقة المجنون زمنا

أن یمنع من الخروج، أو یوضع في موضع ال یمكنھ الفرار؛ ألننا ال نأمن من فراره وھربھ، حتى ولو جاء بوكیل : َحْبس الجاني]. واإلفاقة
ِمال الكفیل ونستوفي الحق، فإذا قبل وكفیل فال یقبل؛ ألنھ لو فر فال نستطیع أن نقتص من الكفیل، بخالف األموال، فیمكننا أن نأخذ من  ُ

سیرجع ویأتي عند بلوغھ، وھذا كفیل یتكفل بحضوري : ُالوكیل والكفیل في ھذا غرر بحق أولیاء المقتول، ومن ھنا ال یقبل كفیل، ولو قال
وھو أن : بب في ھذا واضحبعد ثالث سنوات، أو بعد أربع سنوات، لم یطلق و یبقى في السجن، وأما المعسر في المال فإنھ یطلق، والس

ًاستحقاق الحق بالقتل لیس كاستحقاقھ في المال، والكفیل في المال لیس كالكفیل في النفس، فإنھ لو فر القاتل وكان قد وضع كفیال فباإلجماع 
ُال یقتص من الكفیل؛ ألن الكفیل لم یقتل، ومن ھنا ال یقبل قولھ ویفیق المجنون، ولو طال ًخذوا مني كفیال، بل یحبس حتى یبلغ الصبي : ْ

االنتظار إلى عشرات السنین فیبقى في سجنھ، فھذه جریمتھ والحق لصاحبھ، إال إذا عفا من یشارك الصبي والمجنون، فإذا كان مع الصبي 
ًدت فیھا تشددا ما دام األمر فیھ انتظار فنحن قد عفونا؛ سقط القصاص، ففي أحكام الشریعة إن وج: والمجنون ورثة وطال االنتظار، فقالوا

فقد ینتظر إلى إفاقة المجنون فتلین قلوب أولیاء القتیل، وقد ال تلین وهللا تعالى أعلم بخلقھ، وأحكم في . ًوجدت فیھا رحمة من وجٍھ آخر
.  إلى الدیة ویعفونّتدبیره، فإن طال األمر إلى إفاقتھ عذب بجریمتھ، وإن لم یطل فإنھ قد یعفو األولیاء، ویتذمرون من طول االنتظار فیعدلون

ًوحینئٍذ ال بد من االنتظار سواء أكان المجنون فقیرا أم كان الصبي فقیرا، ویحبس القاتل حتى یبلغ الصبي ویفیق المجنون، والدلیل على  ً ٌ
 علیھ وسلم إجماع الصحابة رضوان هللا تعالى علیھم، فإن ھدبة بن خشرم وھو الصحابي المعروف الذي أقطعھ النبي صلى هللا: حبس القاتل

ًالمال بالنھد، قتل، ورفع األمر إلى معاویة رضي هللا عنھما، وكانت الحادثة في عھد معاویة رضي هللا تعالى عنھ، وكان ولي المقتول یتیما،  َ َ
َّفحبس ھدبة إلى بلوغ الیتیم، وشفع الحسن والحسین رضي هللا عنھم وغیرھم من الصحابة في أمره فلم ُیشفعوا، وقتل بمن  قتلھ، وانتظر إلى َ

في ھذه المسألة إجماع سكوتي، فلم ینكره أحد، : البلوغ، ولم ینكر أحد من الصحابة فعل معاویة رضي هللا تعالى عن الجمیع، ولذلك قالوا
ًوجرى علیھ عمل السلف أنھ إذا كان ولي المقتول صبیا لم یبلغ ینتظر إلى بلوغھ، ویحبس القاتل ضمانا لحق المقتول وولیھ ً.  

 
 اتفاق أولیاء المقتول على طلب القصاص: الشرط الثاني

 
في حق القصاص : أي) اتفاق األولیاء المشتركین فیھ: (قولھ]. اتفاق األولیاء المشتركین فیھ على استیفائھ: الثاني: [قال رحمھ هللا تعالى

اء، وھم قرابتھ الذین لھم حق القصاص، فسامح واحد منھم، أي على طلب القتل، فلو أن المقتول لھ عشرة من األولی): على استیفائھ(والقود، 
ِأو عفا واحد منھم، سواء عفا إلى دیة أم عفا بدون دیة، فإنھ یسقط القصاص وُیعدل إلى الدیة، فإذا ُعدل إلى الدیة وقال أنا سامحت عن كل : ٌ

ًر للباقین، فإن أرادوا أن یعفوا أیضا سقطت الدیة كلھا وسقط ًشيء، وال أرید دیة وال أرید شیئا، فقد سقط عشر الدیة، وتبقى التسعة األعشا
نرید حقنا من الدیة، أخذ كل واحد حقھ ونصیبھ، وعلى كل حال ھناك تفصیل في ھذه المسألة، لكن األصل أن عفو : القصاص، وإن قالوا

ِر یرید الدیة، فإذا أراد الدیة وقتل القاتل لم ًأن لھ حقا، والقصاص ال یتبعض؛ ألن اآلخ: بعض األولیاء یسقط القصاص، والسبب في ھذا ُ
ًومن ھنا فال قصاص مع عفو بعض األولیاء، ولیعدل إلى الدیة وال بد بناء على ھذا، وھذا األمر بإجماع عند العلماء . نستطع دفع الدیة إلیھ

: أي) ولیس لبعضھم: (قولھ]. س لبعضھم أن ینفرد بھولی: [قال رحمھ هللا تعالى. أنھ ال بد من اتفاق األولیاء على طلب القصاص، وھو القتل
بعض المستحقین للقصاص إذا طالب بالقتل فلیس لھ ذلك، فلو أنھ قتل رجل آخر وكان لھ ثالثة أولیاء مستحقون للقود والقصاص، فقام أحدھم 

ل عفو الباقین، وإما أن یقتلھ على اتفاق الباقین على وقتلھ قبل أن یحكم بقضیتھ، وقبل أن یحكم القاضي باالستیفاء، فإذا قتلھ فإما أن یقتلھ قب
فإذا قتلھ وقد اتفق الجمیع على قتلھ فال إشكال أنھ ال : أما الحالة األولى: القتل، أو یقتلھ وقد عفا بعضھم وطالب اآلخرون، فھذه ثالث حاالت

ي األمر حتى یمكنھ من حقھ، فلما استعجل وقتل كان ھذا ًقصاص؛ ألنھ سیقتل أصال، لكن یؤدب ویعزر؛ ألنھ كان ینبغي أن یناط األمر بول
فھي أن یعفو الجمیع، أو یعفو بعض : وأما الحالة الثانیة والثالثة. ًمنھ افتیاتا على الحاكم والقاضي كما یسمونھ، فحینئٍذ ُیعزر بما یناسبھ

ذ سالحھ وقتلھ، فإذا ثبت العفو عند القاضي، فإنھ حینئٍذ عفوت، فغضب اآلخر وأخ: األولیاء، كاثنین شریكین في القصاص، فقام أحدھما وقال
ِیقتص من ھذا الثاني؛ ألنھ إذا ثبت العفو ُحقن دم المقتول الذي ھو القاتل في األصل، فإذا جاءه وقتلھ فقد قتلھ بدون وجھ حق؛ ألنھ لیس لھ 

نھ في ھذه الحالة ال حق لھ في القصاص؛ لكن إذا لم یعلم بعفوه حق في القتل، وحینئٍذ یقتص منھ في قول جمھور العلماء رحمھم هللا تعالى؛ أل
إذا اتفقوا على طلب القصاص، ولم : ًإذا. وجاء وقتلھ، وھو ال یعلم أن شریكھ قد عفا، فحینئذ تكون شبھة، ویدرأ عنھ الحد وال یقتص منھ
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 ألنھ طلب حقھ، وھو مقتول ال محالة، وحینئٍذ لم یتعد، وإن ھذا القاتل؛ یحكم القاضي باالستیفاء، وقتل بعضھم، فإنھ ال قود وال قصاص على
ًعفا بعضھم وثبت عفوه عند القاضي وعلم شریكھ، فأخذه الحنق وقتل، فقد قتل معصوما، وحینئٍذ لیس لھ حق في ھذا القصاص؛ ألنھ بعفو 

قتص منھ، وأما إذا لم یعلم بعفوه وقتلھ، أو قتلھ قبل ًشریكھ سقط القصاص، وحینئٍذ یكون كأنھ قتل معصوما، فإذا استوفیت الشروط یقتل بھ وی
ًوإن كان من بقي غائبا أو صغیرا أو مجنونا انتظر : [قال رحمھ هللا تعالى. أن یسأل ھل عفا أم لم یعف؟ فإنھ ال یقتص منھ لوجود الشبھة ً ً

صبي أو مجنون أو غائب؛ فإننا ننتظر الغائب حتى نرید القصاص، ولھم شركاء فیھ ك: إذا قال بعض الورثة: أي]. القدوم والبلوغ والعقل
فلو كانوا . یأتي، وننتظر المجنون حتى یفیق، والصبي حتى یبلغ، كما قدمنا في مسألة المستحق، ففي ھذه الحالة ال یقتص بقول بعضھم

غ ھذا الیتیم، فإن طلب القصاص اقتص، لكم حتى یبل ال حق: ًعشرة، وطالب األكثرون كتسعة مثال، وبقي یتیم قاصر دون البلوغ، فإننا نقول
ال ننظر إلى األكثریة، وال ننظر : ًوبناء على ذلك. وإن لم یطلب القصاص فال إشكال أنھ یعدل إلى الدیة أو العفو المطلق على حسب الحال

باتفاق أولیائھ، فالبد أن یتفق إلى نوعیة الذین عفوا والذین ھم غائبون، إنما ینظر إلى إجماعھم واتفاقھم، وھذا الذي عبر بھ المصنف 
  .المطالبون بالقصاص على طلب القصاص

 
 أن یؤمن التعدي في القصاص على الجاني: الشرط الثالث

 
أن یؤمن في : ًلكان ممكنا، لكن مراده) أن یعتدى على الجاني: (لو قال ]. أن یؤمن االستیفاء أن یتعدى الجاني: الثالث: [قال رحمھ هللا تعالى

أن : أن یؤمن االعتداء والزیادة، والمراد بھذا: أن یؤمن الحیف، وبعضھم یقول: التعدي، فاألصل أن یؤمن الحیف، فبعضھم یقولالقصاص 
أن القاتل ُیقتل، وال ُیقتل معھ غیره، فال یؤخذ بجریمتھ من ال جریمة لھ، : وتوضیح ذلك. نأمن عند حكمنا بالقصاص الزیادة على الحق

تتضح أكثر شيء في المرأة الحامل، ففي بطنھا الجنین الذي ال ذنب لھ، وحینئٍذ لو قتلناھا قتلنا نفسین بنفس واحدة، وهللا وتبرز ھذه الصورة و
َكتب علْیكم القصاُص في القتلى : عز وجل یقول َْ ُ َُ ْ ِْ ِ َِ َ ِوإْن عاقْبتم فعاقُبوا بمثل ما ُعوقْب: ، ویقول سبحانھ وتعالى]178:البقرة[َُ ِ َِ َ َ َِ ْ ِ َِ َْ ِتم بھ ُ ِ ْ ]. 126:النحل[ُ
أنھ ال تقتل المرأة : ًالجنین؛ ألنھ ال ذنب لھ، فینتظر إلى وضعھا، فذكر العلماء ھذا الشرط تنبیھا على ھذه المسألة ال یقتل ھذا: ًوبناء على ذلك

ول هللا صلى هللا علیھ وسلم وھما قصتا المرأتین اللتین زنتا وأتي بھما إلى رس: الحامل حتى تضع ما في بطنھا، واألصل في ذلك في الحدود
حتى : محصنتان، فأمر النبي صلى هللا علیھ وسلم ولي المرأة أن یبقى معھا حتى تضع ما في بطنھا ثم یأتي بھا إلیھ، وفي الثانیة قال

 ذنب لھ، ثم ینظر إذا ترضعھ؛ ألنھ لم یوجد من یقوم بھ ویرضعھ، فھذا یدل على أنھ ال یجوز التعدي على المرأة الحامل؛ ألن الجنین ال
وضعت ما في بطنھا أمرت بسقیھ اللبأ؛ ألنھ یكون بھ أوده وحیاتھ، وال بد لھ منھ، وھو اللبن الذي یكون بعد الوالدة، ثم ننظر في رضاعتھ، 

ھ ال یرید إال أمھ وال ُفإن وجدت امرأة بدلھا ترضعھ وتقوم علیھ أخذت أمھ واقتص منھا وقتلت، وإن لم یوجد امرأة ترضعھ والولد متعلق بأم
َوحرْمنا علْیھ المراضع مْن قْبُل : یرتضع إال من أمھ، مثل ما وقع لموسى َِ ِ ِ ََّ َ َ َ َ َْ ، فبعض األوالد فیھم حساسیة ال یمكن أن یقبل إال ]12:القصص[َ

نع من الرضاعة وسیموت، أو یتضرر في ثدي أمھ، فإذا أبى أن یقبل إال ثدي أمھ، فإنھ في ھذه الحالة لو قتلنا أمھ لقتلناه معھا؛ ألنھ سیمت
صحتھ، فحینئذ یكون قد حصل القصاص من الجاني وزیادة، وھي زیادة الضرر على الجنین، فننتظر إلى أن ترضعھ وتفطمھ، ثم بعد ذلك 

ًومْن قتل مظلوما : ھ تعالىالشرط أن یؤمن الحیف، كما یعبر بعض العلماء، وأن تؤمن الزیادة، والدلیل على ذلك قول: ًإذا. ُیقتص من ھذه األم ُ ْ َ َ َ َِ ُ
ِفقد جعلنا لولیِّھ ُسلطانا فال ُیْسرْف في القتل  ْ َ َ َ َ َْ ْ ِْ ِ ِ ِِ ً َ َ َ َ ال : أي) ال یسرف في القتل(، فقتل األم مع جنینھا إسراف في القتل؛ ألن معنى ]33:اإلسراء[ْ

ھنا  ومن. لھ، أو یستتبع في الحق الضرر بھ كالجنین بعد وضعھیزید على قتل القاتل، وأخذ الجاني بجنایتھ دون أن یستتبع من ال حق في قت
ًفجمھرة العلماء رحمھم هللا تعالى نصوا على أن الجنین ال یقتل مع أمھ، فال تقتل األم وھي حامل بجنینھا، حتى ال یكون إزھاقا لنفسین بنفس 

فیشترط األمن من الحیف، واألمن من . نفس واحدة، ھذا ھو وجھھُواحدة، فلیس بالعدل أن تقتل النفس البریئة مع النفس القاتلة في مقابل 
فإذا وجب على حامل أو حائل فحملت لم : [قال رحمھ هللا تعالى. التعدي على الجاني، وذلك التعدي على الجاني بقتل ولده معھ ونحو ذلك

فلو أنھا . طنھا جنینھا، فھذا ال إشكال فیھ مثل ما ذكرناالقصاص على امرأة في ب: ، أي)إذا وجب: (قولھ]. تقتل حتى تضع الولد وتسقیھ اللبأ
ًكانت حائال قبل الحكم، فعند جنایتھا كانت حائال، ثم جامعھا زوجھا، وحملت، وظھر الحمل بعد حكم القاضي بالقصاص واالستیفاء، وثبت  ً

ًفیذ وجدت حامال، فإنھ ال یقتص منھا، فلیست العبرة عند القاضي، وطالب أولیاء المقتول واستحق القصاص، ولم یبق إال التنفیذ، وعند التن
ًبحالھا أثناء القتل؛ ألنھا أثناء القتل كانت حائال، فالعبرة وجود الضرر والتعدي أثناء القصاص واالستیفاء، ویستوي في ھذا أن تكون حامال  ً

ًفي بدایة حملھا، أو أن تكون حامال في نھایة حملھا، أو وسطا بین ذلك؛ ألن الع لة ھي أن ال یتعدى في القصاص، وھذا یشمل ھذه األحوال ً
إنھا حامل انتظرت، وإن : لیست بحامل، بل ھي حائل، عرضت على أھل الخبرة، فإن قالوا: إني حامل، فقال أولیاء المقتول: وإذا قالت. كلھا
ثم إن وجد من یرضعھ : [قال رحمھ هللا تعالى.  بینإنھا حائل اقتص منھا، واآلن في زماننا یمكن اكتشاف ذلك والتثبت منھ على وجھ: قالوا

یرضع ھذا الصبي الذي وضعتھ، فإن وجد من یرضعھ فال إشكال، وحینئٍذ : أي) ثم إن وجد من یرضعھ: (قولھ]. وإال تركت حتى تفطمھ
ینئٍذ وجودھا وعدمھا على حٍد یدفع إلیھا وترضعھ، وإن لم توجد من ترضعھ، أو وجدت امرأة ترضعھ ولكنھ ال یقبلھا، ولم یرض بھا، فح

ذكر المصنف رحمھ هللا تعالى القصاص في ]. وال یقتص منھا في الطرف حتى تضع: [قال رحمھ هللا تعالى. سواء فینتظر حتى تفطمھ
حمل، بل تسقط الطرف وألحقھ بالقصاص في النفس في ھذه المسألة؛ ألن المرأة الحامل إذا قطعت یدھا ففي الغالب أنھا تسقط جنینھا، وال تت

ًما ھو أخف وأقل من ھذا، وبناء على ھذا ینتظر إلى أن تضع الجنین، وبعد أن تضع الجنین یقتص منھا، وھكذا لو كانت زانیة وحملت من 
عد ًالزنا، فإذا كانت بكرا وأرید جلدھا انتظر حتى تضع، وإن كانت محصنة ففي ھذه الحالة ینتظر وضعھا للجنین ولو كان من الزنا، ثم ب

والقصاص في األطراف وإقامة الحدود حكمھما حكم القصاص في النفس، فالمسألة تدور حول أصل واحد، بل إن الحد . ذلك یقام علیھا الحد
وتنفیذ الحد ھو األصل في تأخیر تنفیذه على المرأة الحامل، كما ذكرنا في قصة المرأتین اللتین زنتا، والحدیث في أمرھما صحیح وثابت عن 

 صلى هللا علیھ وسلم، وعلى ھذا جرى عمل السلف الصالح رحمھم هللا تعالى، وذكر المصنف رحمھ هللا تعالى مسألة القصاص في النبي
ُّالمظان، فھناك مسائل تذكر : مسائل النظائر، وإذا جاءوا یبحثون یقولون: األطراف من باب التنبیھ بالنظیر على نظیره، وھذه یسمیھا العلماء
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كان ینبغي أن یؤخر مسألة القصاص في األطراف من الحامل : وقد یقول قائل. ي أصل الباب؛ ألن الباب القصاص في النفسًتبعا لیست ف
ًإلى باب القصاص في األطراف، ولكن المصنف ذكر ھذا من باب المظان، ومن ھنا یعتني العلماء بذكر المسائل بأقربھا شبھا، وتعرف ھذه 

والحد في ذلك : [ولذلك قال رحمھ هللا تعالى. ُب المواضع وتجمع المسائل مع أنھا لیست تحت البابتذكر في أقر: بالمظان، بمعنى
وھذا ھو األصل؛ ألن النبي صلى هللا علیھ وسلم امتنع من تنفیذ الحد لخوف الضرر على الجنین، وھو أصل المسألة، والحد في ]. كالقصاص

 امرأة حامل، أو زنت، أو قذفت، فإنھ ینتظر إلى أن - والعیاذ با تعالى-بت الخمر ذلك كالقصاص؛ بل ھو أصل مسألة القصاص، فلو شر
تضع ما في بطنھا، ثم یقام علیھا حد الزنا وحد القذف وحد الخمر، وھكذا لو سرقت فال تقطع یدھا، بل ینتظر حتى تضع ما في بطنھا، ثم 

  .بعد ذلك تقطع یدھا، للعلة التي ذكرناھا
 

 و نائبھ وشرط آلھ القتل في استیفاء القصاصحضور السلطان أ
 

أن : المرحلة األولى: ھناك مراحل للقصاص]. وال یستوفى قصاص إال بحضرة سلطان أو نائبھ وآلة ماضیة: فصل: [قال رحمھ هللا تعالى
د ثبوت الحق وحكم القاضي بھ، مرحلة التنفیذ للقصاص، وال یمكن أن ینفذ القصاص إال بع: المرحلة الثانیة. یحكم القاضي بثبوت القصاص

أنھ ال یستوفى إال : أولھا: فإذا قضى القاضي بتنفیذ القصاص، فینبغي أنھ ثبت لفالن حق القصاص، فالتنفیذ یفتقر إلى أمور ال بد من وجودھا
الرجوع فیھا إلى رأي القاضي بحضرة السلطان، أو الحاكم، أو القاضي، أو من ینیبھ، وذلك ألنھ قد تطرأ أمور أثناء تنفیذ الحد ال بد من 

ال یشترط، : وبعض العلماء یقول. تالفي الضرر بعدم وجود القاضي والحاكم: وحكمھ، وھذا أصل حتى في الحدود، والسبب في ذلك
السالم، وألن ً، فأمره أن یذھب ویقتلھ، ولم ینصب وكیال عنھ علیھ الصالة و)اذھب فاقتلھ: (واستدلوا بقولھ علیھ الصالة والسالم لولي الدم

ّماعزا لما آذتھ الحجارة وأدرك حرھا فر رضي هللا تعالى عنھ وأرضاه، فقال صلى هللا علیھ وسلم ھال تركتموه لعلھ یرجع فیتوب فیتوب : (ً
ت عن لقد رجع: ًإنھ إذا أقر بالزنا، وكان القاضي موجودا، وقال: وأصحاب القول األول قالوا). یراجع نفسھ: (، وفي روایة)هللا علیھ

حق الجاني : إقراري، أوقف التنفیذ؛ ألنھ ال یوقف التنفیذ إال بحكم القاضي، ومن ھنا یمكن أن یحتاط لدماء الناس وحقوقھم؛ ألن ھذا یسمونھ
كم بعد صدور الحكم، فللجاني حقوق بعد صدور الحكم علیھ، وال یمكن االحتیاط فیھا بالشيء على الوجھ المعتبر إال بوجود القاضي أو الحا

ً أنھ یوجد من یكون وكیال عن القاضي، وھذا -و الحمد-والحمد  تعالى فھذا موجود في زماننا، وقد جرت العادة في المملكة . أو كل منھما
قن على الحقیقة فیھ احتیاط، وھو أحوط المذھبین؛ لما فیھ من صیانة لحق الجاني، وخوف أن تطرأ أمور یحتاج فیھا إلى النظر، وحینئٍذ تح

دماء الناس وتحفظ، وال ینفذ القصاص على الوجھ المعتبر إال بحضور الحاكم أو نائبھ، وحضور الحاكم ال شك أنھ أبلغ في الزجر، وأبلغ في 
ًتنفیذ حكم هللا عز وجل، وأكثر تعظیما لشعائر هللا عز وجل، ولذلك حضر الخلفاء الراشدون، وكان بعضھم یحضر تنفیذ الحد وتنفیذ 

أما كون اآللة حادة، فھذا أصل في الشریعة أنھ ال ُیعذب عند . لما في ذلك من إعالء كلمة هللا عز وجل وحصول الھیبة أكثر وأبلغالقصاص؛ 
إن هللا كتب اإلحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا : (القتل، وعند إزھاق الروح، فقد قال صلى هللا علیھ وسلم كما في الحدیث الصحیح

، وھذا في البھائم فاآلدمي من باب أولى، فإذا أرید القصاص فیجوز )ا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، ولیحد أحدكم شفرتھ ولیرح ذبیحتھالقتلة، وإذ
فیكون ولي المقتول معھ سالحھ أو سیفھ، وھذا في القدیم . ھذا قاتل أبیك فاقتلھ إن شئت: ِأن یمكن القاضي ولي المقتول من الجاني، ویقول لھ

 - لم یحدھا كما ینبغي: أي-أرید أن أقتلھ بنفسي، ینظر في سیفھ واآللة التي یرید أن یقتل بھا، فإنھ ربما كانت كالة : ًا، فإذا قالكان موجود
ًوكذلك أیضا . فیضر بالقاتل إذا قتلھ، فإذا كانت كالة لیست ماضیة عذب بھا الجاني؛ ألن ھذا ال ینفذ اإلزھاق بسرعة فیتعذب، وھذا ال یجوز

 وضع السم في آلتھ، وھذا كان یفعلھ بعضھم، وھو زیادة في التعذیب؛ ألن القاتل ما قتل بھذا الوجھ، وحینئٍذ البد أن تتفقد آلة القاتل، لكن ربما
ُفي زماننا ُوضع من یقوم بالتنفیذ من بیت مال المسلمین، وھذا نص علیھ بعض العلماء، وأرْیح الناس من ھذه األمور، وكفوا فیھ، وحصل ِ ُ 

ًبحمد  عز وجل الرفق في كثیر من ھذه الدواخل واالعتبارات التي ربما یفعلھا بعض األولیاء احتیاال لحقھ، ومبالغة في التشفي، لكنھم 
 ...... .نصوا على ھذا األصل أن على القاضي أن یتفقد آلة القاتل وینظر فیھا

 
 المماثلة في القصاص وخالف العلماء فیھا

 
ھذه المسألة في الحقیقة فیھا تفصیل، والذي اختاره المصنف رحمھ ]. وال یستوفى في النفس إال بضرب العنق بسیف: [الىقال رحمھ هللا تع

خذ السیف واضرب عنق القاتل، فھذا ما اختاره : ُهللا تعالى أنھ ال قود إال بالسیف، وحینئٍذ إذا قتل المقتول قلنا ألولیائھ أو لمن یقوم بالتنفیذ
أن القاتل إذا قتل بطریقة، وطالب أولیاء المقتول وعصبتھ أن : لكن ھذه المسألة فیھا خالف بین العلماء حاصلھ.  هللا تعالىالمصنف رحمھ

اقطعوا یدیھ : یقتل بنفس الطریقة؛ كان من حقھم ذلك، فإذا أخذ المقتول وقطع یده، ثم قطع یده الثانیة حتى نزف ومات، فنقول ألولیائھ
ًخذوا حجرا كالحجر الذي قتل : ولو أنھ أخذه وضربھ بحجر على رأسھ، فرضخ رأسھ فمات، قلنا لھم.  بھا یدي المقتولبالطریقة التي قطع

بھ، واضربوه مثلما ضربھ، ھذا ھو األصل في القصاص، وقد فعل رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم مثل ذلك، ففي الصحیحین من حدیث أنس 
ُأخذت المسكینة بین حجرین وضرب رأسھا : أي- ّجاریة من األنصار وجدت قد رض رأسھا بین حجرین أن : (مالك رضي هللا تعالى عنھ بن

ًفالن؟ حتى ذكروا یھودیا، فأشارت برأسھا.. ٌمن فعل بك؟ فالن:  فقیل لھا-حتى ماتت أن نعم، فأخذ الیھودي فأقر واعترف، فأمر النبي : ٌ
َكتب علْیكم القصاُص : ، وألن هللا تعالى یقول)ن، وفعل بھ مثل ما فعل بالجاریةصلى هللا علیھ وسلم أن یؤخذ رأسھ ویرض بین حجری َ َِ ِْ ُ ُ َُ

ّمن قص األثر إذا تتبعھ، فنتتبع جنایة الجاني، ونفعل بھ مثل ما فعل بالمجني علیھ، وھذا في الحقیقة یختاره غیر : ، والقصاص]178:البقرة[
ال نرید أن نقتص بالسیف، بل نرید : فعل، إذا طلب ذلك أولیاء المقتول، فلو قال أولیاء المقتولأن یفعل بالجاني مثلما : واحد من العلماء، أي

ولو أنھ أخذه فغمسھ . ًأن نشفي غلیلنا وأن نأخذ حقنا كامال بأن نفعل بھ مثلما فعل بالمجني علیھ؛ كان من حقھم ھذا، ویمكنون من ھذا الحق
اربطوه كما ربط : فاغمسوه في الماء مثلما غمسھ، ولو ربطھ ورماه في بركة حتى مات، قلنا لھمخذوه : حتى غرق ومات، قلنا لھم في الماء
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ًالمقتول، وارموه في بركة مثلھا یموت غرقا كما قتل غرقا، ولو أنھ أحرقھ فوضع الوقود علیھ، ثم أشعل علیھ النار فأحرقھ، قلنا لھم خذوا : ً
وھذا أبلغ في زجر الناس، وأشد ھیبة في زجر المجرمین والعصاة، ولو أن ولي األمر في . ھالوقود وافعلوا بھ مثل ما فعل بالمجني علی

بعض األحوال المستثناة یفعل ھذا عند استشراء القتل في الناس؛ لكان أبلغ في زجرھم، وھو أبلغ في إسكان الثائرة، وھدأة النفوس، ولكن 
ن لعارض ما )ال قود إال بالسیف: (ماجة رحمھ هللا تعالىالعبرة بالقتل، فإذا قتل یقتل وقد جاء في حدیث ابن  ، ولكنھ حدیث ضعیف، ولو ُحسِّ
، ویبالغ في -والعیاذ با تعالى-ًولكن لو أنھ قتلھ بطریقة محرمة، مثل أن یسقیھ خمرا . ھو أصح منھ، فإن حدیث الجاریة في الصحیحین

ال یجوز لنا أن نسقیھ الخمر؛ ألن ھذا یفضي إلى حرام، فال یفعل بھ مثلما فعل في سقیھ حتى یموت، فإذا ُسقي الجاني الخمر سكر، وحینئٍذ 
یفعل بالجاني مثلما فعل بالمجني علیھ : ھذه الحالة، وال یوجر الخمر في حلقھ حتى یموت؛ ألنھ یؤدي إلى حرام، فھذا یستثنى، ولذلك قالوا

ً ذلك، بشرط أال یكون الفعل محرما وال یمكن االستیفاء بھ مثل ما ذكرنا في وألولیائھ الحق في طلب ذلك، ویمكنھم السلطان والقاضي من
احقنوه؛ ألنھ في : ومن أمثلتھا في زماننا المخدرات، حیث یحقنھ بكمیة كبیرة من المخدر تقضي علیھ، فإنھ ال یمكن أن نقول ألولیائھ. الخمر

ي المسكرات والمخدرات، فحینئٍذ یعدل إلى السیف وتدق عنقھ ویقتص منھ ھذه الحالة سیسكر، وستؤثر علیھ قبل اإلزھاق، وال یجوز تعاط
ولو كان الجاني قتلھ بغیر السیف كما ذكرنا، فالمصنف یرى أنھ ال قصاص : أي]. ولو كان الجاني قتلھ بغیره: [قال رحمھ هللا تعالى. بالسیف

: ًألولیاء المقتول أن یطالبوا بالقصاص مماثلة، وھذا ما یسمیھ العلماء، وھذا مرجوح، والصحیح أن )ال قود إال بالسیف: (إال بالسیف، لحدیث
خذوا نفس الحدیدة أو مثلھا، واضربوه بمثل ما ضرب : القتل بالمماثل، فإن أخذ حدیدة عریضة فضربھ في رأسھ فشق رأسھ نصفین، قلنا لھم

خذوه وافعلوا بھ مثل ما فعل، وھذا ھو األصل، لقولھ صلى هللا : بھ ولیكم، وإن أخذه فغطھ وكتم نفسھ، أو فعل بھ أي فعل محرم فنقول لھم
  .، فنحن نقتص من الجاني بأخذه بجنایتھ مماثلة)كتاب هللا القصاص، كتاب هللا القصاص، كتاب هللا القصاص: (علیھ وسلم كما في الصحیح

 
 األسئلة

 
 حكم القصاص داخل حدود الحرم

 
، والصالة والسالم على رسول هللا، وعلى آلھ وصحبھ ومن : حرم؟ الجوابما حكم القصاص داخل حدود ال: السؤال باسم هللا، والحمد 

یقاد في الحرم، خاصة إذا حصل : فالقصاص في الحرم فیھ خالف بین العلماء رحمھم هللا تعالى، فمن أھل العلم من قال: وااله، أما بعد
َاإلزھاق في الحرم، فمن قتل في الحرم قتل في الح َكتب علْیكم القصاُص في القتلى : رم، وھذا لألصل الذي ذكرنا؛ لقولھ تعالىَُ َْ ُ َُ ْ ِْ ِ َِ َ ، ]178:البقرة[َُ

وألن القاتل لم یعظم الحرم فیؤخذ بجنایتھ وجریمتھ، وألننا لو لم نقتص ممن یجني في الحرم، أو ال نقتص من الشخص إذا كان داخل الحرم، 
مجرمین والمفسدین، فكل قاتل إذا قتل ال یسعھ إال أن یدخل البلد الحرام حتى ال یتعرض لھ، وفي ھذا من ًفمعنى ذلك أن نجعل الحرم محال لل

الشر والبالء ما هللا تعالى بھ علیم، بل تصبح ھذه البقعة المفضلة المشرفة بقعة أھل الفساد وأھل الشر، وھذا كلھ یناقض شرع هللا عز وجل، 
  .الجاني ولو كان في الحرم، وھذا أقرب إلى األصول وأوفق، وهللا تعالى أعلمیقتص من : ًوبناء على ذلك قالوا

 
 ًالجمع بین شرعیة المماثلة في القصاص تحریقا وبین النھي عن التعذیب بالنار

 
ال تعارض بین عام : إذا قلنا بالمماثلة في القصاص لو قتل بالتحریق، فكیف یجمع بین ذلك وبین النھي عن التعذیب بالنار؟ الجواب: السؤال

ًوخاص، فالنھي عن التعذیب بالنار عام، والمماثلة في التحریق قصاصا خاصة؛ لقولھ تعالى ِوإْن عاقْبتم فعاقُبوا بمثل ما ُعوقْبتم بھ : ٌ ِ ِ ِِ ِ ِْ ُْ َُ َ َ َِ ْ َ َ
 العام كما ھو، وتبقي المستثنى على ، فھذه مسائل مستثناة، والفقھ أن تنظر إلى األصول العامة وما استثني منھا، فتجعل األصل]126:النحل[

ِوإْن عاقْبتم فعاقُبوا بمثل ما ُعوقْبتم بھ : استثنائھ، وبھذا تكون عملت بشرع هللا عز وجل وطبقتھ، فا تعالى قال ِ ِ ِِ ِ ِْ ُْ َُ َ َ َِ ْ َ فالنھي عن ]. 126:النحل[َ
ٌوال یعذب بالنار إال رب النار، ولكن ھذا أخذ بالجنایة والجریرة، ٌالتحریق نھي عن عقوبة مبتدأة وعقوبة منشأة، فال ننشئ العقوبة بالتحریق، 

وأمرنا هللا عز وجل أن نعاقب بمثل ما عوقبنا بھ، أال ترى رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم في الحدیث الصحیح ینھى عن التمثیل، وقال 
ًصغیرا وال امرأة، وال تمثلوا، وال تغدرواًاغزوا باسم هللا في سبیل هللا، ال تقتلوا شیخا وال : (ألمیره على السریة ، نھي )وال تمثلوا: (، فقولھ)ً

عن التمثیل بالقتلى، ولما خرج العرنیون إلى إبل الصدقة، وقتلوا راعي رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم، وأخذوا المسامیر من النار فسملوا 
، وهللا )ّسمل وسمر: (م مثلما فعلوا بالراعي، فسمل أعینھم، وفي روایةبھا عین الراعي، فأخذھم رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم وفعل بھ

ِوإْن عاقْبتم فعاقُبوا بمثل ما ُعوقْبتم بھ : تعالى یقول ِ ِ ِِ ِ ِْ ُْ َُ َ َ َِ ْ َ : ًوبناء على ذلك. ، فھذه أمور وأحوال مستثناة لوجود الموجب بصفائھم]126:النحل[َ
 والمواد -أعاذانا هللا تعالى وإیاكم- جنایتھ، ومن باب المماثلة ما یوجد اآلن عندنا من األكسید یجوز في ھذه الحالة أن یقتص من الجاني بمثل

ًالحارقة، والمواد الكیماویة، حیث یؤخذ المقتول ظلما ویصب على رأسھ وبدنھ من ھذه المواد، أو یربط ویقتل بأبشع الصور، فیؤخذ مثل 
بھم مثل ما فعلوا بالمجني علیھم، لیكون فیھ من الزجر والردع، خاصة في ھذه األمور من ھؤالء المجرمون ویوضعون أمام الناس، ویفعل 

ًالقتل الذي توسع فیھ بعض الناس، وفي الجرائم المنظمة، فھذا ال شك أنھ یردع، ویكون وقعھ في النفوس بلیغا، فالجاني یكبت بجنایتھ، ومن 
ِولكم في القصاص حیاة یا أْولي األلباب :  ھو مقصود الشرع أن یرتدع الناس، قال تعالىتسول لھ نفسھ ذلك یرتدع عن اإلقدام في فعلھ، وھذا ِ ِ َِ َ َ َ ِ َ َْ َْ ُ ٌ ْ ُ َ

َلعلكم تتقون  َُ َُّ ََ ْ ، قالھا أصدق القائلین وأحكم الحاكمین، بل الذي یقص الحق وھو خیر الفاصلین سبحانھ وتعالى، فإذا اقتص من ]179:البقرة[َّ
  .ًانت ھذه الجنایة ما لم تكن محرمة، فال إشكال أن ھذا أبلغ وأوجب في حصول المقصود شرعا، وهللا تعالى أعلمًالجنایة بمثلھا، أیا ك

 
 حكم الرجوع في العفو عن القصاص
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مضي ُنحن نعطیھ حقھ من الدیة من أموالنا، ونرید أن ن: إذا طالب أبناء المقتول بالقصاص، وعفا أحدھم فطلب الدیة، فقال إخوتھ: السؤال
قد عفوت، فقد : ًال یمضي، وھذا حكم جدید، فلو أعطوه ملء األرض ذھبا فال یمضي القصاص، فإن قال: القصاص، فھل یمضي؟ الجواب

فإن كانوا یریدون أن یرضوه بالمال فإنھم لم یرضوا المقتول الذي سیقتل؛ ألن الحق . ًعفا، وبناء على ذلك یسقط القصاص، وھذا أصل
ما دام أنك فقیر ومحتاج، وترید المال، فنحن نعطیك المال وال تعُف، : لجاني في األصل، أما إذا اتفقوا فیما بینھم وقالواللمقتول الذي ھو ا

ًفھذا شيء آخر، إذ قد یكون الشخص ُمجرما مفسدا، وفي القرابة رجل ضعیف، أو فیھم من عنده حنق وغیض، وخافوا أنھ إذا لم ُیقتل الجاني  ً
حتى ال یعفو،  ویقتلھ، فیحصل ضرر، فأرادوا أن یضغطوا على قریبھم أن ال یعفو، فلھم الحق أن یضغطوا على قریبھمبالقصاص أن یذھب 

ًقد عفوت، فقد عفا وسقط الحق، ویصبح الحق مشتركا؛ ألنھ حق للقاتل أن ال : أما من ناحیة شرعیة فإذا قال. وھذا شيء یتفاھمون فیھ بینھم
  .وھو أن یكون لھ حق في الدیة، وهللا تعالى أعلمیقتل، وحق لھذا الذي عفا، 

 
 َّاآلداب اإلسالمیة تجاه من ُحد واقتص منھ

 
ُیسمع من بعض الناس إذا تم تنفیذ القصاص على القاتل الشتم والسُب واللعُن، فھل یجوز ھذا؟ أم أنھ تطھر من جنایتھ بھذا الحد؟ : السؤال
لقاتل، وال من طبق علیھ الحد؛ كالزاني وشارب الخمر، فال یجوز ألحد أن یلعنھم، أو یسبھم، أو ال یجوز أن ُیسب وُیشتم وُیلعن ا: الجواب

ًیشتمھم، فا تعالى أقامھم أمام العباد اعتبارا، ولم یقمھم شماتة، ولم یقمھم من أجل أن یعیرھم الناس، أو یسبوھم وینتقصوھم، فال یجوز ھذا،  ً
ًتبا لھ، : أنھ لما جلد شارب الخمر، قال بعض الصحابة: ( الصحیح عن النبي صلى هللا علیھ وسلموالدلیل على ذلك ما ثبت في الحدیث
، فرجل تقطر لحیتھ من )ًال تكونوا عونا للشیطان على أخیكم، ما علمتھ إال أنھ یحب هللا ورسولھ! مھ: وزجروه، فقال علیھ الصالة والسالم

َیا أیھا الذین : ، وهللا تعالى یقول)علمتھ إال أنھ یحب هللا ورسولھ ًكونوا عونا للشیطان على أخیكم، ماال ت: (ًتبا لھ، ومع ذلك قال: الخمر وقالوا َ َِ َُّّ َ
ْآمنوا ال یْسخْر قوم مْن قْوم عسى أْن یكونوا خْیرا منُھم  ْ ُ ُ ُِ ًِ َ َ َ ََ َ َ َ ََ ٍ نسان وقد یكون اإل. ، فاحمد هللا تعالى على العافیة، واشكره أن عافاك] 11:الحجرات[ٌ

ًمبتلى بذنوب ویفضحھ هللا تعالى بھا لكي یرفع درجتھ؛ ألنھ یطھره بھا في الدنیا، ثم یصلح لھ حالھ ویحسن لھ خاتمتھ، وقد یكون غیره ممن 
 والعیاذ ًیراه یحد یفعل الذنب ویستره هللا عز وجل، فیتراكم علیھ الذنب تلو الذنب تلو الذنب، حتى یھلك، وقد یكون ذلك سببا في سوء خاتمتھ

ِإْن : ٌبا تعالى، فال یدخلن أحد بین الخالق والمخلوق، وھذا ربھم وھو أعلم بھم سبحانھ وتعالى، قال تعالى حكایة عن نوح علیھ السالم
َحساُبُھم إال على ربِّي لْو تشُعُرون  َ َ َْ َ َ َ َّ ِ ْ وأھل الفسوق وأھل وھكذا في أھل الجرائم . ، فعلى اإلنسان أن یتقي هللا عز وجل]113:الشعراء[ِ

الحمد  الذي عافانا مما ابتالھم بھ ویشعر بالضعف والمسكنة والحاجة إلى ربھ تعالى، فإن : اإلنسان منھم، ولكن یقول الجنایات، ال یسخر
 وجمیل إحسانھ ًهللا تعالى إذا أراك عورة من أخیك لم یركھا لكي تشمت بھ، ولكن أراكھا لكي تعرف مقدار نعمة هللا تعالى علیك، وفضلھ

ْال یْسخْر قوم مْن قْوم عسى أْن یكونوا خْیرا منُھم : وجلیل كرمھ علیك، فال تسئ إلى عباد هللا تعالى، وهللا تعالى یقول ْ ُ ُِ ًِ َ َ َ ََ َ َ ََ ٍ ومن ]. 11:الحجرات[ٌ
ًصدره، وھو من أكثر الناس حقدا إن المظاھر لیست قطیعة الداللة على الجواھر، وقد تجد الرجل لحیتھ إلى نصف : ھنا قال بعض العلماء

ًوحسدا وكراھیة للناس واحتقارا للناس، وقد تجد الرجل حلیقا وترى حالھ فتزدریھ، كأنھ غیر صالح، ولكنھ من أبر الناس بوالدیھ، وأوصلھم  ً ًً
ًلرحمھ، وأكثرھم جودا وكرما وسخاء، فالمظاھر لیس فیھا كل شيء، والعبرة بالجواھر والحقائق، وصحیح أ ً ن المظاھر تتبع الجواھر، لكن ً

وقد ترى اإلنسان مبتلى بشرب الخمر، وھو من أحسن الناس في أشیاء یفعلھا في جوده وكرمھ، وستره لعورات . ال ُیسخر من اإلنسان
معنى ھذا أنھ قد ّالمسلمین، وتفریجھ لكرباتھم، وما یكون منھ من الخیر قل أن یوجد لھ نظیر، ولكن هللا تعالى ابتاله بشرب الخمر، ولیس 

المالمة، فنھاه أن یلومھا بعد إقامة الحد، : ، والتثریب)إذا زنت أمة أحدكم فلیجلدھا الحد وال یثرب: (انتھى، وقد قال صلى هللا علیھ وسلم
من : ( علیھ وسلم، وقال صلى هللا)من ابتلي بشيء من ھذه القاذروات فأبدى لنا صفحة وجھھ أقمنا علیھ حد هللا: (وقال صلى هللا علیھ وسلم

، فھذا أصل، فال تحتقر أھل الجرائم وال تشمت بھم، وال تتبع الحدیث عنھم، فإذا أقیم علیھم الحد فھو )ٌأقیم علیھ الحد فھو كفارة لھ في الدنیا
ٌكفارة لھم وطھارة لھم، خاصة في الحدود التي ھي غیر القتل، أما القتل ففیھ تفصیل عند العلماء رحمھم هللا، لك ن ینبغي لإلنسان أن یخاف، ٌ

أن یكون في الجنان والقلب، : الصورة األولى: والتعییر واالنتقاص یكون على صورتین. ًوكم من معافى ابتاله هللا تعالى بتعییره للغیر
ًفإذا رأیت عاصیا، أو رأیت مبتلى، أو رأیت أحدا یفعل معصیة، فال تشمت بھ. أن یكون في اللسان: والصورة الثانیة  وال تتكلم علیھ، وال ًً

وإنما من شغلك وشأنك أن یتفطر قلبك . كیف یفعل ھذا؟ وما یلیق بھ أن یفعل ھذا، ولماذا یفعل ھذا؟ فھذا لیس من شغلك وال من شأنك: تقل
بظاھر الغیب، فھذه لك الحمد على العافیة، اللھم عافھ وال تبتلني، واسأل هللا تعالى ألخیك وادع لھ ! یا رب: بین یدي هللا تعالى، وتقول

ًنصیحة المؤمن ألخیھ المؤمن، أما أن یذھب ویشمت بھ، ویشھر بھ، ویكون حدیثھ في المجالس أرأیتم فالنا كیف فعلوا بھ؟ وفالنا الذي فعل؟  ً
 األزمنة األخیرة، وھذه ھي المصیبة العظمى التي ابتلي بھا المسلمون، خاصة في ھذه.. ولربما یتوب ھذا المسكین، ویأتي ھذا یعیره ویتابعھ

فالعصاة والمجرمون إذا دخلوا السجون قضي علیھم، وانتھى أمرھم، وإذا أقیمت علیھم الحدود أصبحوا محل نبذ من الناس، وھذا ال ینبغي، 
عل هللا عز وجل أن ل: فإذا أقیم الحد على اإلنسان فلتفتح لھ أبواب التوبة وأبواب الصالح، وأبواب االستقامة، ولیزره أھل الخیر، ویقولون لھ

یبارك لك فیما بقي من عمرك، وال تیأس، وكلنا خطاء وكلنا مذنبون، واألمل في هللا تعالى كبیر، فإن هللا تعالى یحب أن ُیھدى عبده، ویحب 
 أبواب األمُل، وھم فانظر إذا جعل هللا تعالى توبتھ على یدك، وانظر كم یكون من الخیر لألمة حینما ُیفتح لمثل ھؤالء. أن یتوب عبده إلیھ

مكروبون منكوبون منبوذون، یحتاجون إلى من یرحمھم، ویحتاجون إلى من یحتویھم، ویحتاجون إلى من یریھم بارقة األمل لكي تصلح 
ًأحوالھم، وما أرسل هللا تعالى رسولھ علیھ الصالة والسالم عذابا على العباد، وإنما أرسلھ رحمة للعالمین، وأرسلھ سعة ال ضیقا ، وأرسلھ ًً

ًرحمة ال عذابا، ویسرا ال عسرا، وقد قال بأبي وأمي صلوات هللا وسالمھ علیھ ً ً إن منكم : (، وقال)بشروا وال تنفروا، ویسروا وال تعسروا: (ً
بالناس، وال ًفھذا الذي ینصب نفسھ للدخول بین الناس وبین ربھم، واالطالع على أعمال العباد والتشھیر بھم، قد فعل سوءا بنفسھ و). منفرین

وعلى اإلنسان أن یذكر نفسھ بحدیث رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم السابق، فالمرأة . وهللا ما اتقى هللا تعالى في نفسھ وال في عباد هللا تعالى
وال : (بھا، ومع ذلك یقولَّ، وھو سیدھا الذي ُیعیر بھا وُیؤذى )فلیجلدھا الحد وال یثرب: (أمة عند سیدھا، ویقول لھ النبي صلى هللا علیھ وسلم
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ًألن التثریب ُیحطم اإلنسان، ویقتل معاني األمل في نفسھ، ویجعلھ كأنھ انتھى، وھذا ھو الذي نجده كثیرا خاصة في ھذه : ، قالوا)یثرب ِّ
بون، وأن ھؤالء معذبون وعلى الھداة والدعاة والمصلحین واألئمة والخطباء أن ینبھوا الناس على ھذا، ویبینوا لھم أن ھؤالء مكرو. األزمنة

ھل ھو سالم من الذنوب؟ لربما یكون الشخص عنده صغیرة من صغائر الذنوب یداوم : ٌمن یذكرھم، وكل منا یسأل نفسھ ویحتاجون إلى
اھجھم أو علیھا یبلغ بھا ما بلغتھ كبائر الذنوب، وقد تزید بأضعاف أضعاف، ولربما یكون الواحد منا یحتقر بعض الصالحین، أو یتكلم في من

إن العبد لیتكلم بالكلمة من غضب هللا ال یلقي : (أفكارھم، فیبوء بالذنوب والسیئات التي لم تخطر لھ على بال، كما قال صلى هللا علیھ وسلم
ًلھا باال، یھوي بھا في النار أبعد ما بین المشرف والمغرب، أو سبعین خریفا ذي یشفق على ، فاالستقامة الحقیقیة والملتزم الحقیقي ھو ال)ً

ًنفسھ، ویعلم أن الھدایة ما كانت لھ وال ألبیھ وال لجده، وال حكرا علیھ وال حكرا على آلھ، وإنما ھي من هللا تعالى یھدي بھا من یشاء،  ً
. ر الغیر وانتقاصھسبحانھ وتعالى، ولیعلم أن هللا تعالى رحمھ، وأن هللا تعالى لطف بھ بھذه الھدایة، فال یتخد من ھدایتھ وصالحھ وسیلة لتعیی

بمعیبھا ودع عیوب الناس للناس وطوبى لمن شغلھ ربھ تعالى عن نفسھ، وشغلتھ نفسھ عن الناس، فأقبل علیھا فاستكمل  علیك نفسك فاشغتل
أنبئكم بأقربكم أال : (ًنواقصھا، وطوبى لمن جعلھ هللا تعالى رحمة للعالمین، فآوى إلى الناس وآوى الناس إلیھ، وقد قال صلى هللا علیھ وسلم

ًمني مجلسا یوم القیامة أحاسنكم أخالقا، الموطؤون أكنافا، الذین یألفون ویؤلفون ً ، فھم المبشرون ال المنفرون، وھم المیسرون ال المعسرون، )ً
  .جعلنا هللا تعالى وإیاكم منھم بمنھ وكرمھ ورحمتھ، وهللا تعالى أعلم

 
 حكم صالة الجماعة الثانیة في المسجد

 
: ًإذا دخلت المسجد ووجدت اإلمام قد سلم من الصالة، فھل أعود إلى المنزل؟ أم أصلي وحدي؟ أم أنتظر أحدا وأصلي معھ؟ الجواب: الالسؤ

، والصالة والسالم األتمان األكمالن على خیر خلق هللا، وعلى آلھ وصحبھ ومن وااله؛ أما بعد فھذه المسألة تعرف : باسم هللا، والحمد 
الثانیة، وقد اختلف العلماء فیھا، والجمھور على جواز إحداث الجماعة الثانیة بعد الجماعة األولى في المسجد، وذلك لما ورد في بالجماعة 

من یتصدق على ھذا؟ فقام أبو بكر فتصدق علیھ : ًأن النبي صلى هللا علیھ وسلم رأى رجال یصلي وحده، فقال علیھ الصالة والسالم: (الحدیث
إنھ یذھب إلى بیتھ؛ ألن الرجل صلى في المسجد فأقره النبي : بطالن مذھب من یقول: المسألة األولى: وھذا الحدیث فیھ مسائل، )فصلى معھ

وأما االستدالل بحدیث قباء حینما تأخر علیھ الصالة والسالم ودخل المسجد ووجدھم قد صلوا فرجع . صلى هللا علیھ وسلم، ولم ینكر علیھ
بأن النبي صلى هللا علیھ وسلم لو صلى جماعة ثانیة لوقع الحرج للصحابة، ولكان فیھ مما ال یخفى بالنسبة للصحابة : عنھإلى بیتھ، فالجواب 

حینما یرون أنھم سبقوا رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم، وقد كان علیھ الصالة والسالم یطیب خواطر أصحابھ، وكان نعم الصاحب لصحبھ 
ھل كان ذھابھ لیجدد وضوءه؟ أم ھل ذھب علیھ الصالة والسالم ألجل أن ال یكسر خواطر الصحابة؟ فلیس صلوات ربي وسالمھ علیھ، و

، فجعل سر )من یتصدق على ھذا: (أنھ قال: ًأوال: ھناك دلیل صریح یبین علة تركھ للجماعة، ثم إن حدیث أبي بكر قوي الداللة من وجوه
من : (لف اثنان أن مقصود النبي صلى هللا علیھ وسلم حصول جماعة ثانیة، وإال فلماذا یقولالمسألة أن یحصل الفرد على الجماعة، وال یخت

أن : ًثانیا. بأسلوب الترغیب والتحدید؟ فھذا واضح الداللة على مشروعیة طلب الجماعة الثانیة، وتحصیل الجماعة الثانیة) یتصدق على ھذا
دلیل فعل، واألصل أن أدلة األقوال أقوى؛ ألنھا تشریع لألمة، ومخاطبة لألمة، ودلیل ھذا الدلیل دلیل قول، وفعلھ علیھ الصالة والسالم 

إنھ إذا جاءنا دلیل یحتمل مع : األفعال تدخلھا الخصوصیة، وإال فكلھ من سنة النبي صلى هللا علیھ وسلم، ولكن ھذا مسلك أصولي، فیقولون
ّدلیل ال یحتمل؛ قدم غیر المحتمل على المحتمل، فدالل أنھ عرض لھ علیھ الصالة والسالم : ة الفعل تحتمل خصوصیتھ، وتحتمل العارض، أيُ

أن حدیث ابن : فالشاھد. داللة ظاھر: ّعارض، مع أنھ لیس عندنا جزم أن النبي صلى هللا علیھ وسلم لم یصل بعد، وإن كان ھذا یسمونھ
. ھذا جانب). من یتصدق على ھذا: (من االعتراضات، بخالف حدیثمسعود رضي هللا عنھ في كونھ یذھب إلى بیتھ ولم یعرج، تدخلھ كثیر 

 فإنھ إذا تعارض النصان -وھب ھنا أن النصین بمرتبة واحدة- أنھ إذا تعارض نصان : أن القاعدة عند العلماء: والجانب الثاني في القضیة
لي في المسجد، وأن تكسب أجر الصالة في المسجد أن األصل أن تص: األصل أن یصلى في المسجد أو ال؟ والجواب ُِرجع إلى األصل، فھل

فالقول بأنھ یصلي الجماعة الثانیة ھو الصحیح، وھو األولى باألصول الدالة على مشروعیة الصالة في المسجد، : وعلى كل حال. بالجماعة
نھوا وحرموا، وداللة الفعل لیس : ة، أيال یصلي جماعة ثانی: ثم العجیب أنھم قالوا. وأما تحریم أن یصلي في المسجد ومنعھ من ذلك فبعید

فیھا نھي، فنفس الدلیل الذي استدلوا بھ أن النبي صلى هللا علیھ وسلم مضى إلى حجرتھ، لیس فیھ دلیل نھي، وھذا مسلك ننبھ علیھ طالب 
 صلى هللا علیھ وسلم مضى إلى بیتھ العلم، وھو أنھ إذا استدل أحد بدلیل طبق وجھ الداللة على الحدیث، فالحدیث الذي استدلوا بھ أن النبي

؟ وھل فیھ نھي ینقل عن األصل الذي ُجعلت المساجد من أجلھ وھي الصالة؟ فالواضح من ھذا )ال تصلوا: (ولم یعرج على المسجد، ھل فیھ
ًقوة وداللة من حدیث الثانیة وال تكرر مذھب ضعیف مرجوح أمام ما ھو أرجح منھ  أن مذھب المالكیة ومن وافقھم بأنھ ال تعاد الجماعة

ُفعند العلماء أصل في النصوص، وھو أنھ ربما نبھ باألدنى على ما ھو أعلى منھ؛ فإن النبي صلى : ًوأخیرا. رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم
نھ إذا وجد من ؟ فندب من صلى أن یصلي مرة ثانیة، وھذا یدل على أ)من یتصدق على ھذا: (هللا علیھ وسلم لما رأى الرجل یصلي وحده قال

  .الداللة باألدنى على ما ھو أعلى منھ، وهللا تعالى أعلم: ًلم یصل أصال فمن باٍب أولى وأحرى، وھذا ما یسمیھ العلماء
 

 وقت صالة الجمعة
 

عد الزوال، الصحیح مذھب الجمھور أن الجمعة تبدأ ب: متى یبتدئ وقت صالة الجمعة، ھل بعد طلوع الشمس أم بعد الزوال؟ الجواب: السؤال
، فإنھ لیس بصریح في أن الجمعة تصلى قبل الزوال، وھذا األمر حرره بعض العلماء )نقیل قائلة الضحى ونرجع ونتتبع الفيء: (وأما حدیث

ًبأن النبي صلى هللا علیھ وسلم كان یصلي الجمعة بعد الزوال مباشرة، بحیث إنھ علیھ الصالة والسالم كانت خطبتھ قصیرة صلوات هللا 
وسالمھ علیھ، وقراءتھ مرتلة، فالبعض یطبق واقعھ على أحوال النبي صلى هللا علیھ وسلم، فینظر إلى الجمعة في زمانھ فیقوم الخطیب 
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َسبِّح اْسم ربِّك األْعلى : یخطب قرابة نصف ساعة، ثم یقوم یصلي، وربما یطیل قراءتھ، وقد یقرأ َ َ َ ََ َ، وھْل أتاك حدیث الغ]1:األعلى[ِ ْ ُ ِ َ َ ََ ِاشیة َ َِ
كیف كان الصحابة یتتبعون : فیما ال یقل عن عشر دقائق، فھذه ساعة إال ثلث، فال یتصور في ساعة إال ثلث امتداد الفيء، فیقول] 1:الغاشیة[

الفيء؟ والواقع أن ھذا معروف في المدینة، ومن یعرف سمت الظل في الجدران والحیطان یجد ھذا، وھذا یقع إذا كان أوقع الجمعة عند 
ًبدایة الزوال، وخفف الخطبة، فإنھ بإمكانھ أن یدرك ھذا القدر، ثم إن األمر یختلف صیفا وشتاء بحسب بعد الشمس عن خط االستواء  ً

ًوأیا ما كان فاألشبھ أن النبي صلى هللا علیھ وسلم كان یوقعھا . أنھ یتتبع الفيء، ال یدل على أن الجمعة وقعت قبل الزوال: وقربھا، والحدیث
َثم انظر رحمك هللا تعالى إذا كان یقرأ بالجمعة والمنافقون، أو بـسبِّح اْسم . الزوال مباشرة، وكانت خطبتھ قصیرة علیھ الصالة والسالمبعد  ِ َ

ًربِّك األْعلى ، وھْل أتاك حدیث الغاشیة ، فھاتان السورتان صفحة ونصف، وخطبتھ أقصر من صالتھ، فكم وقتا تتوقع؟ وكا ِ ِ َِ َ َ َ َ ََ ْ ُ َ َ َ نت كلماتھ تعد َ
ًعلیھ الصالة والسالم؛ ولذلك فاألمر یحتاج إلى نظر، فقد كان علیھ الصالة والسالم كالمھ محدودا وقلیال، فال یبعد أنھ إذا كان بعد الزوال  ً

یبنى على ذلك أن أنھ صالھا قبل الزوال، و: مباشرة وصلى بالناس وقراءتھ مرتلة أن یخرجوا ویتتبعوا الفيء وانتھى اإلشكال، أما إن یقال
والعید تصح صالتھ من بعد طلوع الشمس قید رمح، ثم ركب من ھذا أن من صلى العید سقطت عنھ الجمعة، : الجمعة عید، ثم تأتي األقیسة

أن : (ٌفھذا كلھ باالحتماالت واالجتھادات، واألصل أن الجمعة بدل عن الظھر، والبدل یأخذ حكم مبدلھ، وحدیث أنس رضي هللا تعالى عنھ
وآخر دعوانا أن الحمد  رب العالمین، . ھو األصل، وھو الذي علیھ المعول) النبي صلى هللا علیھ وسلم صلى الجمعة بعد زوال الشمس

  .وصلى هللا وسلم وبارك على نبینا محمد وعلى آلھ وصحبھ أجمعین
 

  باب العفو عن القصاص-شرح زاد المستقنع 
 

ًع لھم القصاص إبقاء لحیاة النفوس وحفاظا علیھا، وقد تقع الجنایة على النفس عمدا لغضب ونائرة أو غیر من رحمة هللا تعالى بخلقھ أن شر ً ً
ًذلك، فیجب حینئٍذ القصاص وقد جعلھ هللا تعالى حقا ألولیاء الدم، وما دام حقا لھم فإنھ یصح منھم العفو إن عفوا، وبالتالي فعفوھم إما على  ً

  .دیة وإما على إسقاطھا
 

 العفو عن القصاص
 

بسم هللا الرحمن الرحیم الحمد  رب العالمین، والصالة والسالم األتمان األكمالن على خیر خلق هللا أجمعین، سیدنا محمد وعلى آلھ 
]. صاصباب العفو عن الق: [فیقول المصنف رحمھ هللا تعالى: أما بعد. وصحبھ، ومن سار على سبیلھ ونھجھ واھتدى بھدیھ إلى یوم الدین

ھذا الباب یتعلق بعفو ولي المقتول عن حقھ في القود، وذلك أن هللا سبحانھ وتعالى جعل لولي المقتول الحق في أن یأخذ بحقھ فیقتص، وبین 
أن یسامح فیعفو، فبعد أن بین المصنف رحمھ هللا تعالى الشروط المعتبرة للقصاص والستیفاء القصاص؛ شرع في الخیار الثاني وھو العفو 

في ھذا الموضع سأذكر لك جملة من األحكام والمسائل التي تتعلق بعفو ولي المقتول : ، أي)باب العفو عن القصاص: (فقولھ. عن القصاص
 .......عن القصاص والقود

 
 مشروعیة العفو عن القصاص

 
: فأما دلیل الكتاب. تعالى على مشروعیة العفوواألصل في مشروعیة العفو دلیل الكتاب والسنة وإجماع األمة، حیث أجمع العلماء رحمھم هللا 

ِكتب علْیكم القصاُص في القتلى الُحر بالُحرِّ والعْبد بالعْبد واألنثى باألنثى فمْن ُعفي لُھ مْن أخیھ شْيء فاتباع بالمْعُروف : فإن هللا تعالى یقول ِ ِ ِ ِ ِ ُّ ِ ِ َِ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َْ ْ ْ ْ ْ ْ ِْ ِ ِ ٌِ ٌِّ ْ ُ َُ َ َ ََ َ َ ََ َُ ُ ُ ُ
َوأَداء إلْی ِ ٌ َ ٍھ بإْحسان َ َ ِ ِ : ، فجعل هللا عز وجل ألولیاء المقتول أن یعفوا عن القاتل، ورغب هللا سبحانھ وتعالى في العفو فقال سبحانھ]178:البقرة[ِ

َوأْن تْعفوا أقرُب للتقوى  َ َْ ْ َُّ ِ َ عفو إذا كان عن عن القصاص والقود فإنھ بخیر المنازل عند هللا سبحانھ وتعالى، وذلك أن ال ، فمن عفا]237:البقرة[ََ
الجنایة العظیمة كان أجره أعظم، وثوابھ عند هللا تعالى أكبر؛ ألنھ ال یمكن لإلنسان أن یعفو عن دم قریب من أقربائھ إال بقوة إیمان وحسن 

لى الناس ظن با عز وجل، ورجاء في عفوه وكرمھ وإحسانھ، وهللا عز وجل یعامل عبده باإلحسان إذا عمل اإلحسان مع خلقھ، وإذا تو
ًما زاد هللا عبدا بعفو إال عزا: (ولذلك جاءت السنة تؤكد ھذا المعنى، فقال صلى هللا علیھ وسلم. بالرحمة تواله هللا تعالى برحمتھ ، وھذا )ً

أنت جبان، : ھالحدیث رد النبي صلى هللا علیھ وسلم فیھ ظنون أھل الجاھلیة، فإن أھل الجھل في كل زمان إذا أراد اإلنسان أن یعفو قالوا ل
َّ، فیجعلون العفو في نظره منقصة، وذلة وھوانا، فكذب النبي صلى هللا ...وأنت ضعیف، وأنت ال تحترم حقك وال تأخذ بحقك، وأنت وأنت َ ً

ًما زاد هللا عبدا بعفو إال عزا: (علیھ وسلم ھذا وقال  فإن هللا ، فمن عفا عن أي ذنب، وعن أي جریرة، وعن أي أذیة من إخوانھ المسلمین،)ً
ومن ھنا أجمع العلماء رحمھم هللا . ًعز وجل یبدلھ بھذا العفو عزا، فإذا عظم العفو عظمت رفعة هللا عز وجل للعبد وإعزازه لھ وإكرامھ لھ

یة، فالعفو تعالى على مشروعیة العفو، وقد جعل هللا تعالى لھذه األمة الخیار بین القصاص وبین العفو إلى الدیة، وبین العفو بدون أخذ الد
ًعفو بدون عوض، وھو أعظم العفوین وأجلھما وأكثرھما ثوابا عند هللا عز وجل، فلو أن شخصا قتل لھ قریب فقیل لھ: عفوان : تقتص؟ قال: ً

َفمْن : تعالىال أرید الدیة، وإنما عفوت لوجھ هللا عز وجل، فھذا وأمثالھ ینطبق علیھ قولھ : تعفو وتأخذ الدیة؟ قال: ال أرید القصاص، فقیل لھ َ
ِعفا وأْصلح فأْجُرهُ على هللا  َّ َ ََ َ َ ََ ََ َفمْن عفا وأْصلح فأْجُرُه : ، فإذا كان یوم القیامة تولى هللا أجره وثوابھ، ولذلك انظر إلى قولھ سبحانھ]40:الشورى[َ ََ َ ََ َ َ ََ

ِعلى هللا  َّ َ یكون؟ وھذا یدل على أن هللا تعالى یتولى جزاءه؛ ألن ، ولم یبین هللا عز وجل ھذا األجر والثواب كیف یكون؟ وكم ]40:الشورى[َ
األذیة والشرور والمظالم والجنایات تتفاوت، والنفوس تتفاوت، وضیق الحال یتفاوت باإلنسان، فالذي یعفو عن القصاص والدیة عمن یرجو 

لھ الدیة،  بل یستغني بغنى هللا تعالى، فإن هللا عز وجل یعوضھ ًصالحھ ویرجو ھدایتھ واستقامتھ، ویكون سببا في ھدایتھ واستقامتھ، وال ُیحمِّ
ًعن ذلك كلھ خیرا، فیعوضھ خیرا في الدنیا، وھو الذي قال عنھ النبي صلى هللا علیھ وسلم ًما زاد هللا عبدا بعفو إال عزا: (ً ، ویعوضھ خیر )ً
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من كان أجره على هللا فلیقم، فتقول :  كان یوم القیامة نادى منادأنھ إذا: (وقد جاء في األثر. اآلخرة، فأجره على هللا تعالى إذا كان یوم القیامة
أن  ؛ ألنھ جعل األمر إلى هللا عز وجل)فال یقوم إال من عفا عن مظلمة: ومن ھذا الذي أجره على هللا؟ قال صلى هللا علیھ وسلم: المالئكة

أمره على الیسر وعلى السماحة وعلى العزة والكرامة، فعدوه یرید ًیتولى جزاءه وثوابھ، وقل أن تجد إنسانا یعامل الناس بالعفو إال وجدت 
أن یھینھ وهللا تعالى یكرمھ، وعدوه یرید أن یذلھ بتلك األذیة فإذا بھ بعفوه یرفعھ هللا تعالى ویعزه، وهللا جل وعال علیم بخلقھ، حكیم في 

ًالذي ال یضیع أجر من أحسن عمال، ومن أعظم اإلحسان العفو، ومن تدبیره سبحانھ وتعالى ال تخفى علیھ خافیة، فھو العدل سبحانھ وتعالى 
 .ھنا أجمع العلماء رحمھم هللا تعالى على مشروعیة العفو عن القصاص

 
 ِحكم العفو عمن عرف بالشر والفساد وسفك الدماء

 
ار، فھل یشرع العفو عنھ؟ وھل تشرع الشفاعة ًإذا كان القاتل الذي قتل المظلوم معروفا بالشر واألذیة والبغي واإلضر: لكن ھنا مسألة وھي

ًمن أجل العفو؟ ألنھ إذا كان العفو محمودا شرعا فإن الشفاعة من أجلھ شأنھا كذلك، فلو أن إنسانا شفع ودخل بین قوم بینھم دم وأصلح  ً ً
مل بھ، فإذا رغبھم في ذلك، وأسكن ودعاھم إلى العفو، فإنھ یكون لھ مثل أجر من عفا، فمن دعا إلى خیر وھدى كان لھ أجره وأجر من ع

النفوس، وأطفأ ثائرات النفوس، وحاول أن یدعوھم إلى العفو وإلى المجاوزة والصفح فعفو، فلھ مثل أجرھم، ولھ أجر الشفاعة وما یتحمل 
ِال خْیر في كثیر مْن: ًفیھا من المشاق والمتاعب، فا تعالى ال یضیع أجر من أحسن عمال، قال تعالى ِ ٍِ َ َ نْجواُھم إال مْن أمر بصَدقٍة أْو مْعُروٍف ََ َ َ َ َ ََ ََ َِ َِّ ْ

َأْو إْصالح بْین الناس ومْن یفعْل ذلك َ َ َ َ َ َِ َ ْ ِ َِّ ٍ ًاْبتغاء مْرضاة هللا فسْوف نْؤتیھ أْجرا عظیما  َ ًِ ِ ِ ِ َِ َ َ َ َ ََ ُ َ ِ َّ من هللا تعالى لیست بالھینة، ) ًعظیما(، و]114:النساء[َ
َأْو إْصالح بْی: ولذلك قال ٍ ِ ِن الناس َ َّ فإن أعظم شيء یفسد الناس ھو الدماء، فإذا وقعت بینھم الدماء ووقعت بینھم الخصومات ]. 114:النساء[َ

ًوالنزاعات، فخرج الشخص للصلح بینھم، بشرط أن ال یخرج إال لوجھ هللا تعالى، ال حمیة وال عصبیة وال ریاء وال سمعة، وإنما یخرج  
ًومْن یفعْل ذلك اْبتغاء مْرضاة هللا فسْوف نْؤتیھ أْجرا عظیما :  قال تعالىتعالى وفي هللا تعالى، كما ًِ ِ ِ ِ ِ َِ َ َ َ َ َ َ َ َ َ ََ ُ َْ ِ َّ َ أنھ : ًطلبا، أي: أي) ابتغاء(، و]114:النساء[َ

ن، أو یطفئ یخرج وھو یرید أن یرضى هللا تعالى عنھ بذلك الذي یفعلھ، وھو یعلم أن هللا تعالى یرضى عنھ حین یصلح بین ھذین المتخاصمی
فالشفاعة في العفو . ثارات النفوس بالعفو عن القصاص والمسامحة والمجاوزة عن الجاني؛ فإن هللا تبارك وتعالى یأجره على عملھ وسعیھ

عن القصاص مشروعة، والنبي صلى هللا علیھ وسلم ثبت عنھ في الحدیث الصحیح أنھ تأخر عن الصالة مع الجماعة من أجل أن یصلح بین 
ولكن إذا كان القاتل .  من بني عوف، والحدیث في الصحیحین، وھذا یدل على فضل الشفاعة، وأنھا سنة النبي صلى هللا علیھ وسلمحیین

إذا شفع أحد في إسقاط القصاص عنھ وھو یرجو صالحھ، ویغلب على : إذ یقول بعض العلماء: ًمعروفا بالشر والفساد والبغي ففیھ تفصیل
إصالحھ وحسن حالھ، فإنھ یدخل في فضل الشفاعة، وال یمنع من ذلك بل یندب إلیھ ویرغب فیھ، وال یعاتب بل إنھ ظنھ أن ھذا یتسبب في 

ًأما إذا كان رجال شریرا ال یزداد بالعفو إال شرا، وال یزداد إال تسلطا على دماء المسلمین وأذیتھم، كأن قتل فعفي . مثاب على ھذا العمل ً ً ً
وعرف منھ بعد القتلة الثانیة أنھ على حالھ، وأنھ مصر على بغیھ، ومصر على كبره، ومصر على أذیتھ للناس، فھذا عنھ، ثم قتل مرة ثانیة، 

. أن یسلط على دماء المسلمین، فالعفو عنھ إبقاء لشره، ومن ھنا نص جماعة من أھل العلم على أنھ ال تشرع الشفاعة في مثل ھذا ال یجوز
ً هللا علیھم، وأذكر أن رجال كان معروفا بذلك وطلب من الوالد أن یشفع، فامتنع الوالد رحمھ هللا تعالى؛ وقد وقع ذلك لبعض مشایخنا رحمة ً

ًألنھ سأل عنھ وتبین من حالھ أنھ ال یزیده العفو إال بغیا وفسادا، فمثل ھؤالء ال یعانون على اإلضرار بالناس واإلضرار بمجتمعاتھم  ً
ًعفي عنھم تسلطوا على دماء المسلمین، وتسلطوا على الناس بأذیتھم واإلضرار بھم، ولیس األمر خاصا واإلضرار باألبریاء، فھؤالء إذا 

ًبالقتل بل إنھ شامل لكل عقوبة، بحیث إذا كان الجاني یتسلط ویزداد أذیة وبغیا وفسادا فمثلھ ال یعان على بغیھ وفساده ً.  
 

 العفو عن القصاص إلى الدیة
 

ُكتب علْیكم : القصاص، وقد تقدم؛ ألن هللا تعالى یقول: أي) یجب بالعمد القود: (قولھ]. یجب بالعمد القود أو الدیة[: قال رحمھ هللا تعالى ُ َُ َ َ ِ
َالقصاُص في القتلى  ْ َ ْ ِْ ٌفمن قتل لھ قتیل فھو بخیر : (، وقال صلى هللا علیھ وسلم)كتاب هللا القصاص: (، وقال صلى هللا علیھ وسلم]178:البقرة[َِ ُ

: أي) أو الدیة: (وقولھ. یدل على مشروعیة القود، واإلجماع على ھذا، وقد تقدم) إما أن یقاد: (، فقولھ)ظرین إما أن یقاد وإما أن یودىالن
ِفقد جعلنا لولیِّھ ُسلطانا فال ُیْسرْف في ا: إما أن تقتص وتأخذ بحقك بقتل من قتل ولیك، كما قال تعالى: یخیر فیقال لھ ِ ِ ِِ َ َ َ ًَ َ ْ َْ َ َ ًلقتل إنُھ كان منُصورا ْ َ َ َ ََّ ِ ِ ْ ْ

ال أرید أن أقتلھ، وقد عفوت : اقتل من قتل أباك، أو اقتل من قتل أخاك، فإن هللا تعالى أعطاك ھذا الحق، فإن قال: ، فیقال لھ]33:اإلسراء[
 لھ، وقد صحت السنة عن رسول هللا هللا عز وجل أمر إذا عفا ولي الدم عن الدم والقصاص بإعطاء الدیة لك الدیة؛ ألن: عن القاتل، فنقول

: قال رحمھ هللا تعالى. صلى هللا علیھ وسلم بذلك، فإذا قتل وعفا ولي المقتول فإنھ ینتقل إلى الدیة، وھذا بإجماع العلماء رحمھم هللا تعالى
 -الدیات توضیح الدیة وضوابطھا وأحوالھاوسیأتینا في باب -ًیخیر الولي بین أن یقتل قصاصا وبین أن یأخذ الدیة : أي]. فیخیر الولي بینھما[

فھذا بإجماع أھل العلم رحمة هللا تعالى علیھم؛ النعقاد نصوص الكتاب والسنة على أنھ بالخیار بین األمرین؛ ألن النبي صلى هللا علیھ وسلم 
َیا أیھا الذین آم: نص على ھذا، وھو ظاھر الكتاب، فإن هللا عز وجل أمر بالقصاص فقال َ َ َِ َُّّ ْنوا كتب علْیكم القصاُص في القتلى الُحر بالُحرِّ َ ْ ْ ِْ ُّ ِ ِ َِ َْ ُ ُ َُ َ َ َُ

ٌوالعْبد بالعْبد واألنثى باألنثى فمْن ُعفي لُھ مْن أخیھ شْيء فاتباع بالمْعُروف وأَداء إلْیھ بإْحسان ذلك تخفیف مْن ربِّكم ورْحمة  َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َْ ُ ْ ِِّ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ٌِ ٌ ٌ ٌَ َ َ ََ َ ٍَ ِ ِ ِ ِ ِ َِ ََ َْ ْ ُْ ُ ، ]178:البقرة[ُ
 .فھذا یدل على أنھ یخیر بین القصاص وبین أخذ حقھ وھو الدیة، فإذا كان ال یرید القصاص یأخذ حقھ من المال وھو الدیة

 
 ًالعفو عن القصاص والدیة جمیعا

 
 تعالى أجره وثوابھ، وألن غایة ًوعفوه بدون أن یأخذ شیئا أفضل؛ ألنھ إذا فعل ذلك تولى هللا: أي]. ًوعفوه مجانا أفضل: [قال رحمھ هللا تعالى
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ًاإلحسان أن یعفو عمن ظلمھ وعمن آذاه، وال یأخذ منھ شیئا، وإنما ینتظر من ربھ العوض والخلف، ولو أنھ عفا ثم أخذ الدیة فال یالم َّ ومن . َّ
ص ونرید الدیة، فإنھ یعتب علیھم، ویأتي ال نرید القصا: أن أولیاء المقتول إذا قالوا: أدران الجاھلیة والعصبیات الممقوتة عند بعض الناس

.. أنتم ال تقدرون أباكم، وأبوكم ال یقدر بثمن، وما ھذه الدیة؟ أترضون بالمال دون دم أبیكم؟ أنتم كذا أنتم كذا: أوالد العم والقرابة ویقولون
. َّحادة، ومن األمر بالمنكر والنھي عن المعروف وھذا من مضادة شرع هللا عز وجل، ومن الم-والعیاذ با تعالى-ولربما ھددوھم بالقطیعة 

َوأْن تْعفوا أقرُب للتقوى : فإن هللا تعالى یحب العفو ویقول َ َْ ْ َُّ ِ َ  بخالء على أنفسھم، -نسأل هللا تعالى السالمة والعافیة- ، وھؤالء ]237:البقرة[ََ
أسامح : من عفا أو أراد أن یعفو، فالذي یرید أن یعفو ویقولویأمرون غیرھم بالبخل، فھؤالء ال یجوز طاعتھم؛ ألنھم ال یریدون الخیر ل

  .ًلوجھ هللا تعالى، فأجره على هللا عز وجل، واألفضل أن ال یأخذ شیئا
 

 أخذ الدیة والصلح على أكثر منھا
 

أرید أن :  القود مكن منھ، وإذا قالإذا اختار]. فإن اختار القود أو عفا عن الدیة فقط فلھ أخذھا والصلح على أكثر منھا: [قال رحمھ هللا تعالى
اعُف عنھ، ورضي بالدیة، فال إشكال، لكن في بعض األحیان ال یرضى بالدیة، فیبذلون أكثر من : أقتص، فحاول معھ أولیاء القاتل، وقالوا لھ

عطك ثالث دیات، أو إن عفوت إن تنازلت نعطك دیتین، أو إن عفوت ن: الدیة، وھذا البذل ألكثر من الدیة على سبیل الصلح، فیقولون لھ
ًوفي الحقیقة من حیث األصول أن الدم لھ دیة مقدرة شرعا ال یزاد علیھا، لكنھ یزاد . نعطك أربع دیات، أو خمس دیات، فھذا من باب الصلح

ن النبي صلى هللا علیھ ًعلیھا صلحا، وقد كنا نمیل إلى الوجھ األول، ثم تبین في األخیر بعد تصحیح حدیث الترمذي صحة الوجھ الثاني، فإ
ما اصطلحوا علیھ، وھذه الزیادة حسنھا غیر واحد، وملنا إلى تحسینھا في األخیر في حدیث : أي) وإن صالحوا فلھم ما أخذوا: (وسلم قال

صل وعلى ھذا یجوز الصلح بأكثر من الدیة، ولكن من حیث األ. عمرو بن شعیب عن أبیھ عن جده عن رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم
أن القرابة والعصبة ھم الذین یتحملون دیة الخطأ في األصل، فإذا صالحوا بأكثر من الدیة : ینبغي أن ننبھ على مسألة ستأتینا في الدیات وھي

یجوز ألزموا القرابة أن یدفعوا ثالث دیات أو أربع دیات، ویقع فیھا من اإلحراج واألخذ بسیف الحیاء ما ال یعلمھ إال هللا عز وجل، فال 
ٌإحراج القرابة بمثل ھذا، وإذا أراد أحد أن یتبرع بدیة ثانیة أو ثالثة فال یضر بقرابة القاتل؛ ألنھم ال ذنب لھم، واألصل أنھم یحملون ما في 

ًطاقتھم، فتحمیلھم فوق طاقتھم وتحمیلھم الدیون من أجل جان قد ال یستحق أن یبذل لھ ذلك، وقد یكون شریرا كما ذكرنا؛ كل ھذا .  ال یجوزٍ
أن األصل یقتضي أن یقتصر على الدیة، وإن حصل صلح فیجوز أن یصالح على أكثر من الدیة، وفي ھذا قصة ھدبة بن خشرم : فالمقصود

ًالمعروفة أنھ قتل رجال، وكان أولیاء المقتول یتامى قاصرون، منھم ابن المقتول، فحبس ھدبة ، ووقعت الحادثة في زمان معاویة رضي هللا 
ُّى عنھما، فشفع سعید بن العاص وكذلك الحسن والحسین رضي هللا عنھم من أجل أن یعفو ولي المقتول، وبذلوا البن القتیل سبع دیات تعال

حتى یعفو، فأبى إال القتل، فقتل بھ، والشاھد في كون ھؤالء الصحابة بذلوا أكثر من الدیة، فاجتمع دلیل السنة ودلیل األثر عن الصحابة 
  . تعالى علیھم، وعلى ھذا فجمھور العلماء رحمھم هللا تعالى على أنھ یجوز في الصلح في الدیات بأكثر من الدیةرضوان هللا

 
 ًإذا اختار الدیة أو عفا مطلقا أو ھلك القاتل فلیس لھ إال الدیة

 
: ار الدیة فلیس لھ إال الدیة، بمعنى أنھ لو قالإن اخت: أي]. ًوإن اختارھا أو عفا مطلقا أو ھلك الجاني فلیس لھ غیرھا: [قال رحمھ هللا تعالى

عفوت؛ سقط حقھ في القصاص إلى األبد، وال رجوع عن : أرید القصاص، فإنھ ال یُمكن من القصاص؛ ألنھ إذا قال: عفوت، ثم رجع وقال
أرید القصاص، فقال بعض :  القاضي وقالعفوت عنھ، ثم رجع إلى: إذا قال) ًأو عفا مطلقا: (قولھ. ھذا الحكم، ولیس لھ إال الدیة إن اختارھا

ًال قصاص ولكن لھ الدیة؛ ألنھ إذا عفا عن الدیة ثم رجع فیكون مثل الھبة إذا وھب شیئا ثم رجع فیھ، : ال قصاص وال دیة، وقیل: العلماء
یس لنا مثل السوء، العائد في ھبتھ ل: (ًفكأنھ وھب الدیة للقاتل، ثم رجع عن ھبتھ، وھذا مذموم شرعا؛ ألن النبي صلى هللا علیھ وسلم قال

ًأن شخصا قتل عمدا عدوانا، ثم جاءتھ نقمة من هللا تعالى فأخذه هللا تعالى  لو: أي) أو ھلك الجاني: (وقولھ). كالكلب یقيء، ثم یأكل قیأه ً ً
فلیس : (وقولھ. ركتھ الدیة، فتؤخذ من تركتھوأھلكھ، فحینئٍذ ال یمكننا القصاص، لكن یبقى حق أولیاء المقتول في الدیة، وحینئٍذ تثبت لھم في ت

  .رجعت، وأرید أن أقتص، فإنھ ال یعطى القاتل وال یمكن من قتلھ: لیس لولي المقتول غیر الدیة، ولیس لھ القصاص، ولو قال: أي) لھ غیرھا
 

 السرایة وأحكامھا
 

ًوإذا قطع أصبعا عمدا فعفا عنھا، ثم سرت إلى الكف أو ا: [قال رحمھ هللا لو : ھذه المسألة صورتھا]. لنفس، وكان العفو على غیر شيء فھدرً
ًوقعت مخاصمة بین اثنین، فقام أحدھما وقطع أصبع اآلخر عمدا وعدوانا، فثبت القصاص أن تقطع أصبعھ بأصبعھ، فعفا المجني علیھ، فلما  ً

ى مات، فالموت وقع بسبب سرایة الجروح؛ ألن الجروح  حتى أتت على یده، ثم سرت على جسمھ حت-والعیاذ با تعالى-عفا سرت الجنایة 
تسري في البدن، إما بسبب التلوث، أو بسبب قوة الجنایة، أو بسبب الجراثیم التي تدخل، فإذا سرت الجنایة فقد تسري على عضو لكون 

 بكمالھ، وقد تسري إلى نصف البدن ًالجنایة في جزء العضو، مثل األصبع واألصبعین، ثم تسري إلى العضو كامال، وقد تسري إلى البدن
السرایة، وھي في األصل جنایة في موضع، ثم تتوسع حتى تسري إلى مواضع، : ، فھذا یسمیھ العلماء-والعیاذ با تعالى- كأن تشل نصفھ 

إن شئت أخذت : لھفلو أنھ جنى علیھ جنایة في الطرف الذي ھو األصبع، أو قطع یده، فلما قیل . وقد تأتي على النفس فتھلك صاحبھا
اختلف العلماء رحمھم هللا تعالى في ھذه : قد عفوت، فلما عفا سرت الجنایة وأتت على نفسھ، فنقول: بالقصاص وإن شئت عفوت، قال

یجب القصاص، فإذا عفا عن األصبع وسرت الجنایة إلى البدن كلھ : المسألة، فقال بعض العلماء وھو مذھب اإلمام مالك رحمھ هللا تعالى
أن : ًالعفو عن الجزء لیس عفوا عن الكل، وھو إنما عفا عن جنایة قاصرة متعلقة بجزء من البدن، ولم ُیسأل عن بدنھ كلھ، وبعبارة أدقف
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الجنایة لم تتضح بعد، بمعنى أنھ سبق عفوه حقیقة الجنایة؛ ألن الجنایة وقعت على البدن كلھ، وھي في األصل على األصبع، لكنھا سرت إلى 
. لھ، فھذا اإلتالف إزھاق للنفس أتى على النفس بكاملھا، وقد جاء من فعل الجنایة، والجنایة عمد، فیثبت القصاص في البدن كلھالبدن ك

إنھ یقتص منھ فإن الشبھة قائمة، فھذا لم یرد إزھاق روحھ كلھا، وإنما : ًلیس ھذا موجبا للقصاص، حتى لو قلنا: وخالفھ جمھور العلماء فقالوا
أن القطع : ى جزء بدنھ، فكیف ینزل منزلة من اعتدى على البدن كلھ، فھناك فرق بین االثنین، ثم إن القتل لم یحصل بالقطع، أياعتدى عل

: فإذا قطع األصبع وقال المعتدى علیھ. نفسھ للعضو لیس مما یوجب اإلزھاق في األصل، ومن ھنا رد الجمھور ھذا القول، وقولھم أقوى
نرید الدیة كاملة، فإنھم یعطون الدیة كاملة، فإذا لم یعف وأخذ الدیة عن : ة أصبعھ، ثم سرت إلى بدنھ كلھ فقال أولیاؤهأرید الدیة، وأعطي دی

األصبع، وسرت الجنایة إلى البدن كلھ، وجب ضمان الدیة كاملة إذا طالبوا بھا وال إشكال في ھذا، لكن اإلشكال إذا طالبوا بالقصاص، 
ال یمكنون، لكن لو أنھ أخذ الدیة عن أصبعھ ثم سرت الجنایة إلى : یمكنون من القصاص، والجمھور یقولون:  یقولفـمالك رحمھ هللا تعالى

أنھ : ومما وقع فیھ الخالف بین العلماء. الدیة؛ ألنھ لیس ھناك عفو والولي لم یعُف بدنھ كلھ وطالب أولیاؤه بالدیة، كان من حقھم أن یأخذوا
ھل یلزم بالدیة كاملة؟ أو یلزم بالدیة إال ما عفا عنھ : األصبع، وإذا بالجنایة تسري فتأتي على النفس، فالسؤاللما قطعت أصبعھ فعفا عن 

ًوھو األصبع؟ فمذھب طائفة من العلماء وفي مذھب الحنابلة أیضا أنھ تؤخذ الدیة كاملة ما عدا القدر الذي عفا عنھ وھو األصبع؛ ألنھ قد عفا 
وھذا أصل عند . إن الجنایة في سرایتھا مضمونة: ذ من الجاني بقیة الدیة وھي تسعة أعشار الدیة، وعلى ھذا یقولونعن أصبعھ، وحینئٍذ یؤخ

 یسقط حقھ فیھ، ویبقى -وھو األصبع-ولعل األشبھ أن الذي عفا عنھ .  في باب الدیات- إن شاء هللا تعالى-العلماء، على تفصیل سنذكره 
یجب ضمان الدیة كاملة؛ ألن الجنایة على األصبع جنایة، والجنایة على البدن : وجوب الدیة كاملة یقولونالضمان فیما عداه، والقائلون ب

ما عفا عنھ فھو عفو، وكتب هللا : ھنا؛ فتسبب الجرح في إتالف البدن كلھ، فقالوا جنایة ثانیة، وحینئٍذ یكون كأنھ قتل مباشرة؛ ألنھ قتل بسببیة
ًعلى أن السرایة إذا كانت بالسالح فھي أقوى، فإذا كان السالح آلة كالة، مثل أن یقطعھ . ئھ أن یأخذوا الدیة كاملةتعالى لھ أجره، ولكن ألولیا َّ

ًبسكین ملوثة، أو یقطعھ بسكین مسمومة، فالقطع بالسكین المسموم قوي جدا في مذھب القصاص؛ ألن السكین المسمومة معروف أنھا مما 
أن :  مالك رحمھ هللا تعالى فیھا قوي، ولذلك كان بعض مشایخنا رحمھ هللا تعالى یستثني ھذه الحالة، وھيیفضي إلى إزھاق الروح، فمذھب

 ...... .ًیقع القطع بآلة أو بطریقة تفضي إلى السریان، ویكون السریان غالبا، وحینئٍذ تكون سببیة على العضو ولكن المراد بھا كل البدن
 

 العفو في السرایة
 

عفوت عن ھذه األصبع، : عفوت عن األصبع، فھذه صورة، وكل الذي ذكرناه فیما إذا قال: إذا قال). لعفو على غیر شيء فھدروكان ا: (قولھ
عفوت عن : عفوت عن الجنایة فال شيء لھ، حتى ولو سرت إلى البدن كلھ؛ ألنھ لما قال: عفوت عن ھذه الجنایة، فإذا قال: ویبقى قولھ

عفوت عن الجنایة، فقد عفا عن الشيء وما یترتب علیھ، ومن ھنا ال ُیعطى وال یضمن، وال : حینما قالاألصبع، حدد عفوه بالعضو، و
عفوت عن ھذه : عفوت عن ھذه الجنایة یسقط حقھ، وإذا قال: یطالب الجاني بضمان سرایة الجنایة؛ ألنھ عفا عن الجنایة كلھا، فلما قال

وإن كان العفو : [قال رحمھ هللا تعالى.  بیناه بین أھل العلم رحمھم هللا تعالى في تلك المسألةاألصبع، فالتفصیل الذي ذكرناه، والخالف الذي
ٌالمصنف رحمھ هللا تعالى اختار أن العفو عن األصبع عفو عن جزء، ولكن إذا سرت إلى البدن فھو إتالف ]. على مال فلھ تمام الدیة

ًاختاره رحمھ هللا تعالى، واختاره أیضا غیره من أئمة المذاھب رحمھم هللا تعالى، وھو قوي مستأنف، وحینئٍذ تجب فیھ الدیة كاملة، فھذا الذي 
  .ًجدا من حیث الحجة والدلیل

 
 التوكیل في القصاص

 
 ..... ]وإن وكل من یقتص ثم عفا فاقتص وكیلھ ولم یعلم فال شيء علیھما: [قال رحمھ هللا تعالى

 
 ًیفاءًحكم التوكیل في القصاص إثباتا واست

 
ھل یشرع التوكیل في إثبات القصاص، والقصاص؟ جماھیر العلماء وأئمة السلف على أنھ من حق : ًأوال: ھذه المسألة تحتاج إلى تفصیل

ًأولیاء المقتول أن یوكلوا شخصا یتولى في القضاء إثبات الجنایة، فإذا وكلوا شخصا وقالوا لھ أثبت جنایة فالن على عمنا، أو أثبت جنایة : ً
فالن على أبینا، فإن ھذا مشروع، والدلیل على مشروعیتھ عموم األدلة الواردة على مشروعیة الوكالة، وقد بینا في باب الوكالة ذلك، وذكرنا 

 أن یوكلوه: الصورة األولى: وكلناك فعلى صورتین: أدلة النقل والعقل، فیشرع لإلنسان أن یوكل غیره في إثبات حق من حقوقھ، فإذا قالوا لھ
في القصاص وقتل : حقھم، أي أن یوكلوه في استیفاء: الصورة الثانیة. في إثبات الجنایة التي ھي القتل العمد العدوان الموجب للقصاص

ًففي الصورة األولى یقوم ھذا الشخص بإحضار األدلة والشھود على أن فالنا قتل فالنا، فھذا یسمیھ العلماء. القاتل التوكیل في اإلثبات، : ً
وكیل في اإلثبات مشروع فیما قالھ جمھور العلماء واألئمة من المذاھب األربعة وغیرھم، إال القاضي أبا یوسف رحمھم هللا تعالى من والت

ال یشرع أن یوكل شخص إلثبات الجنایة، فاإلثبات یكون على أولیاء المقتول، وھم الذین یحضرون : فقھاء الحنفیة رحمھم هللا تعالى، فیقول
والصحیح ھو مذھب جمھور العلماء وأئمة السلف وأھل العلم رحمھ هللا تعالى أجمعین؛ . ي، وھم الذین یكون علیھم عبء اإلثباتعند القاض

المسألة . ھذه المسألة األولى. أنھ یشرع ألولیاء المقتول أن یقوموا بأنفسھم، وأن یوكلوا غیرھم إلثبات حقھم، شأنھ في ذلك شأن سائر الحقوق
ًا وكلھ على اإلثبات فھل من حق الوكیل إذا أثبت أن فالنا قتل فالنا أن یطالب بالقصاص؟ أيإذ: الثانیة في اإلثبات توكیل في  ھل التوكیل: ً

ًلیس التوكیل في اإلثبات توكیال في االستیفاء، وھذا الوكیل لیس من حقھ إال اإلثبات فقط، فیحضر األدلة : االستیفاء؟ جمھور العلماء یقولون
وخالف في ھذه المسألة ابن أبي لیلى من أئمة السلف رحمھ . ًأن فالنا ھو القاتل، فإذا أثبت وحكم القاضي بصحة إثباتھ انتھت الوكالةویثبت 
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إذا وكل في إثبات الجریمة وإثبات القصاص، كان من حقھ أن یطالب بالقصاص؛ ألن المقصود من اإلثبات ھو القصاص، : هللا تعالى فقال
والصحیح ھو مذھب الجمھور؛ أنھ إذا وكل في . إلثبات فمعناه أنھ موكل في القصاص، كما لو وكل في البیع فلھ حق القبضفإذا وكل في ا

فإذا ثبتت مشروعیة الوكالة على اإلثبات، . اإلثبات فقد اختصت الوكالة باإلثبات، فھي وكالة خاصة، وال یكون من حقھ أن یطالب باالستیفاء
ًشخصا، أو  ھو تنفیذ الحكم، فقد نص العلماء على جواز أن ینصب ولي األمر: االستیفاء: ستیفاء فنقول وبا التوفیقفیبقى الكالم على اال

لكن . جھة معینة تقوم بتنفیذ ھذه الحدود والحقوق، وارتاح الناس من كثیر من اإلشكاالت الموجودة في الفقھ بھذه الطریقة والحمد  تعالى
قصاص حق لولي القتیل، ولھ أن یوكل في ذلك كشأن سائر الحقوق، وھنا یجيء الكالم على مسألة الوكالة في األصل أن استیفاء ال

ًفقد كان في القدیم إذا ثبت عند القاضي أن رجال قتل رجال، فیقول القاضي لولي القتیل. القصاص ھذا قاتل ولیك فاقتلھ إن أردت، ویمكنھ : ً
إال أن ولي الدم قد ال یستطیع أن یقتل . ، فیكون ولي الدم ھو الذي یباشر القتل، كما ذكرناه في االستیفاءمن قتلھ، فیأخذ الولي سیفھ ویقتلھ

ًقاتل ولیھ، إما لصغر سنھ، كصغیر بلغ وال یحسن الضرب بالسیف، أو یكون رجال كبیرا في السن، أو مشلوال، أو مقعدا، أو زمنا، أو  ً ًً ً
لي المقتول، فحینئٍذ یحتاج إلى شخص یقیمھ مقامھ من أجل تنفیذ القصاص، فھذه مسألة التوكیل في ًمریضا، فقد تكون ھناك أعذار في و

 .االستیفاء
 

 عفو ولي الدم بعد التوكیل في االستیفاء
 

لوكیل أن یوكلھ وال یرجع عن الوكالة، ویذھب ا: الصورة األولى: ًفإذا وكل شخص شخصا من أجل أن یقتل قاتل ولیھ، فلھذه الوكالة صور
ویقتص، فھذه الصورة ال إشكال فیھا، فالوكالة صحیحة والتنفیذ صحیح، ولم یرجع الموكل عن وكالتھ حتى حصل التنفیذ، وكما أن األصیل 

، أن یرجع الموكل عن وكالتھ: الصورة الثانیة. أن الوكیل ینزل منزلة األصیل أو من وكلھ: لھ حق االستیفاء فقد قام الوكیل مقامھ، والقاعدة
اقتل من قتل أبي، أو وكلتك في قتل من قتل أبي، أو وكلتك في : وھذه ھي التي أشار إلیھا المصنف رحمھ هللا تعالى، فیقول الموكل لوكیلھ

ًاستیفاء حقي في القصاص من فالن، فخرج ھذا الوكیل من أجل أن ینفذ الوكالة، فلما خرج رجع الموكل عن وكالتھ، رجوعا بالعفو ال 
قد عفوت عمن قتل أبي، فالوكیل ذھب، والعفو وقع من صاحب : ًلقا؛ ألن الرجوع المطلق األمر فیھ أخف، لكنھ رجع بالعفو بقولھًرجوعا مط

ًأن یقع العفو بعد التنفیذ، كما لو خرج الوكیل وطالب بالدم وقتل القاتل الساعة الواحدة ظھرا، : الحالة األولى: الحق، وحنیئٍذ فلذلك حالتان
ًعفا عن الدم الساعة الثانیة ظھرا، أو الواحدة والنصف، فمعنى ذلك أن العفو وقع بعد استیفاء الحق، فال شيء على الوكیل وال على والموكل 

ًالموكل؛ ألن العفو لم یصادف محال، فإن الوكیل حینما قتل القاتل قتلھ وعنده مستند شرعي؛ ألن الوكالة شرعیة، وصاحب الحق ال زال على 
ِھ بدون أي شبھة، وال غبار على قتلھ، ألن عفو ولي الدم بعد القتل، وإذا قتل القاتل سقط حق الموكل؛ ألنھ لم یعد للموكل حق، حقھ، فقتل

ًعفو عن شيء غیر موجود أصال؛ ألن حقھ قد انتھى بتنفیذ القصاص) عفوت: (فقولھ ففي ھذه الحالة إذا حصل العفو بعد التنفیذ فإنھ ال . ٌ
 وال شيء على الموكل الذي عفا، أما الوكیل فقد نفذ الوكالة، وقتلھ لمن قتل وقع في محلھ، وإذن صاحب الحق مستصحب، شيء على الوكیل

 فقد وقع في غیر موقعھ؛ ألنھ وقع بعد االستیفاء، ولما وقع بعد االستیفاء فقد سقط الحق لولي المقتول - وھو صاحب الدم- وأما عفو من عفا 
اشھدوا : أن یقع العفو قبل التنفیذ، فیقول ولي القتیل: الحالة الثانیة. ًعفا عن شيء غیر موجود أصال؛ ألنھ قد انتھى حقھبالكلیة، وحینئٍذ فقد 

أن یبلغ الوكیل رجوع من : الصورة األولى: ًعفوت مطلقا، فلھذه الحالة صورتان: أرید الدیة، أم قال: ٌأني قد عفوت عن القاتل، سواء قال
ًإن فالنا رجع عن وكالتھ لك، : ً یجوز لھ شرعا أن یقتل القاتل بإجماع العلماء، إذا بلغھ أناس عدول رجوع موكلھ، وقالوا لھوكلھ، فحینئٍذ ال

ًوقد عفا عن الدم، فإن ماطل وكابر وقتل القاتل، وھو عالم أن الوكیل قد رجع؛ فحینئٍذ یكون قاتال عمدا عدوانا فیقتص منھ ً ھذا إذا علم وثبت . ً
إذا لم یعلم، كأن یكون بین الوكیل والموكل مسافة أیام، وبلوغ الوكیل لمكان القصاص لم یبق علیھ سوى : الصورة الثانیة. لرجوععنده ا

یومین، فالمسافة ما بین الموكل والوكیل ال یمكن أن یتوصل بھا إلى إبالغ الوكیل رجوع موكلھ، فقتل، ثم علم أن موكلھ رجع قبل تنفیذ 
ًمل المسئولیة الوكیل بناء على أنھ بعفو الموكل سقط حق القصاص، والذي نفذ القصاص ھو الوكیل؟ أم أنھ یكون االستحقاق القتل، فھل یتح

على الموكل؛ ألنھ ھو الذي عفا وغرر بالوكیل، وكان المفروض أن یتعاطى األسباب إلعالم الوكیل؟ ھذه المسألة اختلف فیھا العلماء رحمھم 
ال شيء على الوكیل وال شيء على الموكل، أما الوكیل فألنھ یستند إلى أصل شرعي، : ل العلم رحمھم هللا تعالى یقولهللا تعالى، وبعض أھ

ًواألصل مستصحب وھو اإلذن، فلما كان العفو على وجھ ال یمكن فیھ البلوغ كان ضربا من العبث، فوجود ھذا العفو وعدمھ على حد سواء؛ 
ًو الموكل في ھذه الحالة واقعا في غیر موقعھ؛ ألنھ قد انتھى األمر، وإنما یكون مؤثرا لو كان ھناك مجال ألنھ لم یبلغ الوكیل، فصار عف ً

إلعالم الوكیل وتنبیھھ وتالفي القتل، فلما أصبح األمر على ھذا الوجھ الذي ال یمكن فیھ التدارك سقط، وأما بالنسبة للموكل فال شيء علیھ؛ 
ٌ شرعا، وحینما عفا عفا على وجھ ال یؤثر؛ ألنھ ال یمكن تدارك الوكیل وإعطاؤه الخبر بالرجوع، وھو معذور؛ ًألنھ حینما وكل كان معذورا ً

أنھ یضمن الموكل؛ ألنھ یعلم أنھ ال یبلغ عفوه الوكیل لو عفا، : ٍوھناك وجھ ثان للعلماء رحمھم هللا تعالى. ألنھ یتعذر علیھ إعالم الوكیل
ذور في تنفیذ ما أمر بھ، ولما عفا تحمل عاقبة عفوه؛ ألن كال األمرین وقع بسببھ، فالوكالة بسببھ والعفو جاء فخاطر بالوكیل، والوكیل مع

بسببھ، ففي ھذه الحالة إذا رجع تحمل مسئولیة الرجوع؛ ألن الرجوع منھ، فھو متحمل لتبعة ما نجم عن عفوه، وھذا القول الثاني في الحقیقة 
  .موكل عن الوكیل في الضمانمن القوة بمكان، فیتحمل ال

 
 حقوق الرفیق في الحد والقصاص

 
مسألة حقوق : ھذه مسألة أخیرة یختم بھا ھذا الفصل، وھي]. وإن وجب لرقیق قود أو تأثیُر قذف فطلبھ وإسقاطھ إلیھ: [قال رحمھ هللا تعالى

والعفو، فلھ أن یطالب ولھ أن یعفو، وال أحد یستطیع أن یجبره العبد إذا كانت في قتل أو قذف، فإذا كان للعبد حق معنوي، فإنھ یتولى األخذ 
أنا أتولى أمر عبدي في ھذا؛ ألن الحق للعبد، فإذا : َّعلى أمر خیره هللا عز وجل فیھ؛ ألن ھذه األمور ال یملكھا السید، فلیس للسید أن یقول
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إلى صاحبھا، فیتولى العبد أمر نفسھ، ولیس لسیده علیھ قذفھ شخص فإنھ حق لیس بمادي وإنما ھو معنوي، والحقوق المعنویة مردھا 
سلطان، فبین المصنف رحمھ هللا تعالى بھذا أن الحق في القصاص في النفس واألطراف راجع إلى العبد ولیس إلى السید، وھكذا بالنسبة 

فإنھ ینتقل الحق إلى سیده؛ ألنھ ولیھ، ومعلوم أن فإن مات : أي]. فإن مات فلسیده: [قال رحمھ هللا تعالى. لبقیة الحقوق كما في القذف ونحوه
الوالء لحمة كلحمة النسب، وھذا في حال العتق، فإذا لم یعتق فمن باب أولى وأحرى، وكما أن النسیب والقریب یرث نسیبھ وقریبھ في 

 ...... .الحقوق، فكذلك السید یرث حق عبده في ھذا، كورثة المقذوف ینزلون منزلة المقذوف بعد موتھ
 

 األسئلة
 

 األفضل في الدیة من أخذھا وصرفھا في وجوه الخیر، وإسقاطھا بالعفو
 

، والصالة والسالم على خیر خلق هللا، : إذا أراد بالدیة صرفھا في وجوه الخیر فھل ھذا أفضل أم العفو؟ الجواب: السؤال باسم هللا، والحمد 
ھذا أمر ُیحتاج فیھ أن ینظر اإلنسان في الثواب المترتب على عفوه، والثواب المترتب فالحقیقة أن : أما بعد. وعلى آلھ وصحبھ ومن وااله

الحكم النسبي، : على توزیع ھذه الصدقات، وھذا أمر غیبي ال یستطیع اإلنسان أن یجزم بھ، لكن عند العلماء نظائر من ھذه المسائل، وھي
ًغنیا ثریا ال تھمھ الدیة، والمال عنده كثیر، وھناك ضعفاء وفقراء محتاجون،  اتلففي بعض الصور األحكام النسبیة معتبرة، كما إذا كان الق ً

َوقد یكون بعضھم من قرابة المقتول نفسھ، فأحب ولیھ أن یأخذ الدیة وأن یتصدق بھا على رحمھ، وأن یعیل بھا أیتاما◌ وضعفاء وفقراء،  ً
أن : ًي، ومن الخطأ تطبیق ھذه الصورة عموما، كما تجد في بعض الفتاوىفھذا ال شك أن أجره عند هللا تعالى عظیم، ولكن ھذا شيء نسب

فھذا ال ینبغي تعمیمھ؛ إذ قد یكون أولیاء . األفضل أن یأخذھا ویتصدق بھا، وذلك أنھ إذا أخذھا وتصدق بھا على الضعفاء والفقراء فھذا أعظم
ا مشقة كبیرة، وإن كانوا في العمد ال یتحملون، لكن ما جرت بھ العادة أنھ القاتل ضعفاء وفقراء ال یستطیعون الدیة، وإذا حملوا الدیة تحملو

ولذلك . ًیضغط علیھم ویحملون ھذه الدیة، فإذا كان القاتل سیتحمل عناء الدیة ومشقتھا، وكان ضعیفا، فال تستطیع أن تطبق علیھ ھذا األصل
ب العفو أعظم من ثواب إنفاق الدیة على الضعفاء؛ ألن الناس تتفاوت ثوا: من حیث األصُل األمر غیبي، فال یستطیع أحد أن یقول: نقول

 إذا كان أولیاء القاتل ال یھمھم المال، ودفع المال -كما ذكرنا-أحوالھم وتختلف، ما لم یرد نص یبین أیھما أفضل، لكن في األحوال الخاصة 
 وأحسن وأكمل، والتصدق بالمال فیھ ثواب عظیم عند هللا عز وجل، ٌیسیر علیھم، ویمكن أخذ ھذا المال والتصدق بھ، فھذا ال شك أنھ أفضل

ثم نزل . ستعلمون من ھو المغبون: قال! بعت مفخرة قریش:  قیل لھ- دار األرقم-ولذلك لما باع حكیم بن حزام رضي هللا تعالى عنھ داره 
ًبحھ عند هللا تعالى أعظم، وثوابھ أجل من أن یمسك دارا من كان علیھ دین فلیأتني، فما بقي أحد إال قضى دینھ، فكان ر: ونادى في الناس

. على أنھا مفخرة، فرضي بمفخرة اآلخرة على مفخرة الدنیا، ورضي بربح اآلخرة على ربح الدنیا، ورضي بعز اآلخرة على عز الدنیا
ًأصوال ُیحكم بھا حكما عاما في الفتاوى، بل یقالال تعتبر : فاألمور النسبیة واألحوال النسبیة معتبرة، لكنھا ال تعتبر قواعد في الفتوى، أي ً ً :

ًیمكن نسبیا أن یقع ھذا، ولذلك نترك األمر، فإذا نظر الشخص إلى مصلحة قرابتھ وجماعتھ وأولیائھ، ورأى أن یصل رحمھ وأن یحسن إلیھم 
  .بھذه الدیة، وتأول أن یكون ذلك لھ أفضل عند هللا تعالى فأرجو، وهللا تعالى أعلم

 
  یصح فیھ الصلح على أكثر من الدیة من أنواع القتلما
 

ًمن حیث الخطأ فلیس لھم إال الدیة المقدرة شرعا، : ھل الصلح على أكثر من الدیة في العمد فقط أو في جمیع أنواع القتل؟ الجواب: السؤال
ًول القصاص، فیحتاج إلى ترغیبھم ترغیبا أكثر، أما القتل ًوال یجوز أن یزیدوا علیھا إذا كان القتل خطأ، أما في العمد إذا استحق أولیاء المقت

ًخطأ فال یحتاج فیھ إلى الترغیب بأكثر من الدیة؛ إذ لیس لھم إال الدیة، وال یستطیع القاضي أن یحكم بثالث دیات أو دیتین؛ ألن ھذه مخالفة 
ھنا كنا نستشكل الصلح في قتل العمد على أكثر من الدیة؛ ألن مضادة لشرع هللا عز وجل؛ ألن هللا تعالى جعل للنفس حق الدیة الواحدة، ومن 

  .ھذا وجھھ أن هللا تعالى قدر المقادیر، فال یجوز ألحد أن یزید علیھا، وهللا تعالى أعلم
 

 حكم الصرف من الزكاة لمن وجبت علیھ الدیة
 

الغارم وھو المدین یستحق الزكاة، لكن : یع السداد؟ الجوابًھل یجوز صرف أموال الزكاة لمن وجبت علیھ الدیة وكان فقیرا ال یستط: السؤال
ًینبغي أن ینتبھ إلى أن الدین فیھ نظر، فإن كان سبب الدین یعذر بھ شرعا فإنھ یعطى من الزكاة سداد دینھ، كشخص یعول أسرة، ویسكن في 

ًسنة، وأصبح مدیونا، فنعطیھ العشرة آالف كاملة؛ شقة تكفیھ وتكفي عیالھ دون بذخ ودون إسراف، فسكن في ھذه الشقة بعشرة آالف في ال
والعیاذ -ألن الغارم یعطى سداد دینھ، بشرط أن یكون دینھ على الوجھ المعروف، لكن لو كان دینھ في الحرام، كمن یسافر للحرام والفساد 

نھ تزوج وھو فقیر، وتكلفة زواجھ في فرضنا إنھ ال یعطى؛ ألن سبب غرمھ محرم، وكذلك لو أ:  ثم أصابتھ دیون، فحینئٍذ نقول- با تعالى
ًأما في ھذه المسألة ففیھا نظر؛ إذ القتل إما أن یكون عمدا، وإما أن . ًثمانون ألفا، فكانت مؤنة زواجھ بمائتي ألف، فیعطى في حدود الثمانین

ً تجوز شرعا، ولو أننا كلما قتل قاتل وعفي عن ًیكون خطأ، فإذا كان عمدا فھو جنایة وجریمة، ومثلھا ال یساعد فیھا؛ ألن أصل الجنایة ال
قتلھ أعطیناه من الزكاة؛ لذھب المعنى من زجر الناس، وتحملھم لمشقة الدیة حتى یجدوا العناء فیحجموا عن الدماء المحرمة وعن سفك الدم 

یتھما، فاألصل أن العصبة ھم الذین ًأما إذا كان القتل خطأ، كشخص عنده حافلة ووقع علیھ حادث، فمات معھ شخصان وتحمل د. الحرام
یتحملون من الدیة ما كان فوق الثلث، كما سیأتي معنا إن شاء هللا تعالى، وھذا نظام معروف في اإلسالم بنظام العاقلة، ففي الحدیث 

ًم هللا تعالى خیرا، وال ، فالعاقلة نظام شرعي، وھو موجود والحمد  وعند كثیر من القبائل جزاھ)وقضى بدیتھا على عاقلتھا: (الصحیح
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فإذا . ینبغي بقاؤه یزال ما یسمى بصندوق القبائل یفعل حقیقة العقل الشرعي في كثیر من الصور تشبھ األصول الشرعیة، وھذا أمر محمود
و، فھذا ھو األصل، َكانت عاقلتھ غنیة وامتنعت فالواجب أن یشتكیھم إلى القاضي حتى یدفعوا ما علیھم، والقاضي ُیلزم عاقلتھ بما یلزمھ ھ

ًفإن كانت العاقلة فقیرة، أو كانت مدیونة، فحینئٍذ یشرع إعطاء الزكاة لھ سدادا لھذا الدین، وسواء أكانت الجنایة خطأ بالقتل أم كانت الجنایة  ٌ ً
 عاقلتھ قادرة على على األطراف، كما لو وقع علیھ حادث فقطعت ید راكب من ركاب سیارتھ فعلیھ نصف دیة، ففي ھذه الحالة إذا كانت

ینبغي على من یتولى الزكاة أن : وعلى كل حال. السداد فال إشكال، وإذا كانت غیر قادرة على السداد فإنھ یعطى من الزكاة على قدر دینھ
ه الزكوات یتقي هللا عز وجل، وأن یحذر من حرمان أھل الحقوق حقوقھم، فھناك فقراء، وھناك مساكین، وھناك أیتام وأرامل لھم حق في ھذ

ًدون غیرھم، حتى ولو وجدت بعض الفتاوى المتوسعة مثل إجازة طبع الكتب من أموال الزكاة، ومثل إعانة المتزوج من أموال الزكاة، بناء 
ِوفي سبیل هللا : على قولھ تعالى َّ ِ ِ َ ِوفي سب: ، فھذا مذھب مرجوح وضعیف عند أھل العلم، إذ الصحیح أن قولھ تعالى]60:التوبة[َِ َ ِیل هللا ، َِ َّ ِ

مختص بالجھاد في سبیل هللا عز وجل، وحتى لو قیل بھذه الفتوى فینبغي أن ننظر إلى من ھو أحوج وأحق، وبدل أن یعطى ھؤالء القتلة 
ًیعطى من ھو أحوج، وقد تطبع بعض الكتب وتدفع فیھا عشرات األلوف، ثم توزع ھدرا، فتعطى للذي یستطیع أن یشتري والذي ال یستطیع 

فینبغي االنضباط، وینبغي تحدید ھذه األمور بالضوابط الشرعیة، فھناك من .  یشتري، وھناك من ھو في أشد الحاجة إلى مثل ھذا المالأن
ًھو أحق وأحوج، فھناك الیتیم، وھناك األرملة، وھناك األسر التي تكتوي بنار الفقر والمسكنة، فھؤالء جعل هللا تعالى لھم حقا في الزكاة، فال 

وسع في ھذه األمور على حساب من ھو أحق وأحوج، وإن كنت طالب علم فانظر كم في مكتبتك من الكتب، فأسألك با تعالى كم من یت
ًكتاب قرأت؟ وتؤخذ المنشورات وتطوى وترمى في الصنادیق، ولربما ترمى في المكاتب وال ینظر إلیھا إال قلیال، وھذا كلھ على حساب من 

فالزكاة أمرھا عظیم، . غي أن ینتبھ لھذه األمور في الزكوات وتوزیعھا؛ إذ یخشى على من یتوالھا أن یصلى بنار جھنمھو أحوج وأحق، فینب
ًوأذكر أن رجال ذات . ولیس من السھل بمكان أن الشخص یحرم صاحب الحق حقھ وُیذھُبھ في أمور مختلف فیھا، بل یصرفھ بدون ضوابط

ًأكثر من رسالة، وقتلھ أھل العلم بحثا، وھو طویلب علم مبتدئ لیس من أھل العلم ولیس من أھل مرة طبع مطویة في أمر قد نوقش في 
فھذه التسعون ألف لایر كم من أسرة لو !! ًأبشرك أن بعض المحسنین دفع لي ماال فوزعت منھا بتسعین ألف لایر: التألیف، فجاء وقال

ْأْعطیت أنقذتھا َ ِ ولیس معنى ھذا أن نحجم ! بسبب الفقر والجوع والمسكنة لو أعطین المتنعت من ذلكوكم من نساء قد یتعرضن للحرام ! ُ
وال شك أن من دفع في الشریط . أمور الدعوة، فالدعوة لھا وسائل كثیرة ولھا طرق كثیرة، وال تقتصر على المطویة وال على الشریط

ت، وإنما تكون من بابھا المعروف، فإذا جئنا لغني نرید أن والمطویة مأجور ومثاب، ولكن لیس على حساب الحقوق الواجبة في الزكوا
نصرفھ لمقام أفضل، فھناك مدینون في السجون، وھناك أناس أصحاب أسر وعوائل مدینون في حقوق ومسجونون؛ ألن الدائن من حقھ 

الحرام، وربما وقعت زوجتھ في الحرام، ًسجن الغریم، فمثل ھذا الذي علیھ عشرون ألفا أو عشرة آالف أو خمسة آالف ربما وقع أوالده في 
ونرید من ھذا أن ُیتنبھ إلى أن الخیر ینبغي أن یصرف في بابھ، وأمور المعونة . فھؤالء ھم الذین یوجھ الناس إلعانتھم والرفق بھم

وكذلك الصدقات، فقد والزكوات والصدقات ینبغي أن تصرف في بابھا، وأعظم ما یكون في ھذا الباب الزكوات إذا صرفت في غیر حقھا، 
ًتجد شخصا یتبرع لجمعیة خیریة من أجل أن تنفق ھذا المال على األیتام والفقراء والضعفاء والمساكین، فتقوم الجمعیة وتفعل مسابقة، 

ر، ولكنھ وال نشك أن أھل الجمعیة یریدون الخیر، وال نشك أنھم یریدون الطاعة ویریدون الب! وتوزع الجوائز والنثریات بعشرات اآلالف
ًالجھل وعدم الرجوع إلى العلماء، وعدم ضبط األمور بضوابطھا الشرعیة، إذا وضعت جمعیة للصدقات، فضع صندوقا للمسابقات، وانظر 
من الذي یتبرع لك من أجل المسابقات، ومن أجل األمور الزائدة التي تكون على حساب من ھو أحق؟ فأنت مؤتمن، فمن دفع لك ھذا المال 

ھ للمحتاج فعلیك أن تدفعھ للمحتاج، وتنضبط بضوابط شرعیة، أما األمور الفاضلة فتوضع لھا صنادیق خاصة، وھي أمور خیر، لكي تدفع
. كتوزیع شریط، أو كتیب، أو منشور، لكن ال تكون ُعمیة وبدون ضوابط شرعیة، فالبد من التقید بھذا، وال بد من الرجوع إلى أھل العلم

وم وھو االجتھاد الذي ال یرجع إلى فتوى من أھل العلم المعتبرین، فكل یجتھد، وكل یرى أنھ على حق، وإذا جئت وأكثر ما ضر الدعوة الی
 وھذا ال یجوز، فالبد من بیان ھذه الحقوق، والبد من التوجیھ فیھا، والبد من -نسأل هللا تعالى العافیة- تنبھھ على مالحظة ظن بك ظن السوء 

ولذلك ینبغي صرف الزكاة في مجالھا، وهللا جل وعال لم یكل أمر قسمة الزكاة إلى ملك مقرب وإال إلى نبي . ضبطھا بالضوابط الشرعیة
مرسل، ولكن تولى قسمتھا من فوق سبع سماوات؛ ألن فیھا الحق المعلوم للسائل والمحروم، وجعل ھذه الزكاة ال منة فیھا للغني على الفقیر، 

ٌوالذین في أْموالھم حق مْعلوم : ي على الغني إذا أعطى الفقیر أن ال یشعره المن؛ ألن هللا تعالى یقولینبغ: حتى كان بعض أھل العلم یقول ُ َ َ َ َ ٌَّ ْ ِ ِ ِ َِ َّ
، فلیست فیھا منة للغني على الفقیر، وھذا یدلك على عظم أمرھا، فتولى هللا تعالى قسمتھا من فوق سبع سماوات، وأنزل ]24:المعارج[

ِإنما الصَدقات للفقراء والمساكین : بقولھ تعالىجبریل األمین على نبیھ  ِِ ِ ََّ َ َ ِ َ َْ َْ ُ َُ ً، فعددھا وبینھا وجعلھا آیات تتلى إلى یوم القیامة، إنصافا ]60:التوبة[َّ
جز ًفإذا كان الشخص محتاجا ومن أھل المساعدة في قتل الخطأ ال قتل العمد، فعند ع. ًلھم في حقوقھم، وتنبیھا لألمة على خطر ھذا الباب

أولیائھ وعاقلتھ عن تحمل الدیة یعطى من الزكاة من باب سداد الدین عن العاقلة؛ ألنھم أصبحوا مدینین، فیندرجون تحت القسم الذي ذكره هللا 
َوالغارمین : عز وجل في قولھ َِ ِ َ ینھ في جمع غارم، وھو المدین الذي علیھ دین، ویشترط عند العلماء أن ال یكون د: ، والغارمون]60:التوبة[ْ

فھؤالء المدینون من أحق الناس بالزكاة، فینبغي تفقدھم والسعي في قضاء حوائجھم، وتفریج كرباتھم، فنسأل هللا العظیم . سفھ، كما ذكرنا
  .رب العرش الكریم أن یجعلنا مفاتح الخیر، وأن یجد الخیر على أیدینا وأیدیكم إنھ سمیع مجیب، وهللا تعالى أعلم

 
 ).…مائة مرة... من قال ال إلھ إال هللا: (لى هللا علیھ وسلممعنى قول النبي ص

 
ال إلھ إال هللا وحده ال شریك لھ، لھ الملك ولھ الحمد وھو على كل شيء قدیر في یومھ : من قال: (في قول النبي صلى هللا علیھ وسلم: السؤال

، والصالة والسالم على رسول هللا، وعلى : وابالحدیث، ھل تقال المائة مرة مجتمعة أم تقال متفرقة؟ الج...) مائة مرة  باسم هللا، والحمد 
فاألصل أنھا تقال مجتمعة، والتفریق الذي ال یطول ال یضر، ولكن األصل أنھا تقال مجتمعة في حین : أما بعد. آلھ وصحبھ ومن وااله

، وھذا یدل على أنھا تكون في حین اإلمساء وحین ) یصبحومن قالھا حین... من قالھا حین یمسي: (المساء؛ ألنھ صلى هللا علیھ وسلم قال
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ًاإلصباح، وأما أن تكون متفرقة طیلة الیوم فھذا لیس ذكرا للمساء والصباح؛ ألن ھذا ذكر مقید من أجل الحفظ والحرز صباحا ومساء،  ً ً
 قالھا بعد العصر خمسین مرة، ثم جلس ساعة والمساء یبتدئ من بعد العصر، فلو أنھ. فینبغي أن یكون عند أول المساء وعند أول الصباح

ًیرتاح، ثم قالھا بعد ذلك، فما زال في حین المساء وال یضره، كما ال یضره أن یقولھا عشرین مرة، ثم یرتاح، أو یقوم لیقضي عمال، ثم 
ا أن یفرقھا خالل الیوم كلھ فال؛ ألن وھكذا؛ ألنھ في حین اإلمساء، أم.. یرجع ویقولھا عشرین مرة، ثم یتكلم بكالم، ثم یقولھا عشرین مرة

الفضل ھو الحفظ والحرز، وھذا یقتضي أن تكون في أول النھار حتى یحفظ إلى مسائھ، أو في أول المساء حتى یحفظ إلى صباحھ؛ لقولھ 
وكذلك قولھ صلى هللا . بالبدایةفالمراد بھا الحینیة والوقت، وھذا یتقید ) ومن قالھا حین یصبح... من قالھا حین یمسي: (صلى هللا علیھ وسلم

، فھل معنى ذلك أنھ یقولھا ثالث مرات )ًقل ھو هللا أحد، والمعوذتین إذا أمسیت وإذا أصبحت ثالثا تكفیك من كل شيء: تقول: (علیھ وسلم
ًا في حین الصباح، ومن ًیقتضي أنھا تكون حرزا في حین المساء وحرز) إذا أمسیت وإذا أصبحت: (طیلة الیوم؟ فقولھ صلى هللا علیھ وسلم

  .ھنا فالبد أن تكون مجتمعة، بمعنى أنھا في الحینیة والظرفیة التي یبتدأ بھا المساء، أو الحینیة والظرفیة التي یبتدأ بھا الصباح
 

 تحویل النیة في السنة من ركعتین إلى أربع
 

ھذه : یتھ من السنة إلى أربع ركعات، فما الحكم؟ الجوابشخص كان یؤدي سنة الظھر بعد الصالة، فجاء شخص وائتم بھ، فحول ن: السؤال
ًیجوز االنتقال من األدنى عددا إلى األكثر، كما لو كان في قیام اللیل وصلى الركعة األولى والثانیة، ثم : الجانب األول: المسألة فیھا جوانب

متصلة، فال بأس بھ، ولیس فیھ حرج، لكن المشكلة أن رأى أنھ یحتاج إلى كسب الوقت، فبدل أن یجلس في التشھد ویسلم، أتى باألربع 
َاالنتقال ھنا سیشبھ النافلة بالفریضة، وھذا أصل منع منھ طائفة من أھل العلم رحمة هللا تعالى علیھم، ولذلك نھي في الوتر أن یجلس بین  ٌ

ي اختلف فیھ الجمھور مع الحنفیة رحمھم هللا تعالى، الركعة الثالثة والثانیة إذا قصد الوصل، حتى ال یتشبھ بصالة المغرب، وھو األمر الذ
  .أن األفضل أن ُیصلي ركعتین وُیسلم، ثم یقوم ھذا الشخص ویتم الركعتین الباقیتین علیھ، وهللا تعالى أعلم: فالشاھد من ھذا

 
 النذر بعبادة هللا تعالى حق عبادتھ

 
أعبده حق عبادتھ، فشفاني هللا عز و جل، ولكنني قلق : سبحانھ وتعالى، وقلت مرةًكنت مریضا ونذرت إن شفاني هللا تعالى أن أعبده : السؤال

أن : األول: ًتعبده حق عبادتھ بما تستطیع، فتكون عابدا  عز وجل، وھذا یستلزم ثالثة أمور: ًجدا؛ ألنني نذرت بما ال أستطیع؟ الجواب
ًتكون في عقیدتك أخلص الناس قلبا  عز وجل، وأصدقھم حبا   سبحانھ وتعالى، وأخوفھم  تعالى، وأشدھم خشیة من هللا تعالى، وأكملھم ً

ًرضا عن هللا عز وجل، وتستجمع معاني العقیدة في هللا عز وجل في قلبك، فتوحده في ألوھیتھ، وتوحده في ربوبیتھ، وتوحده في أسمائھ 
: الثالث. تعالى بقولك حق عبادتھ، باستدامھ قراءة القرآن، والذكر  عز وجلأن تعبد هللا : الثاني. وصفاتھ على أكمل وأتم ما یكون التوحید

وما الذي یمنعك من ھذا؟ ما الذي یمنعك أن  أن تعبده سبحانھ حق عبادتھ في جوارحك وأركانك، وتسخرھا في طاعة هللا تعالى ومرضاتھ،
ادة، وما خلق إال من أجل ھذا، فھذا خیر عظیم فتح هللا تعالى علیك بابھ، تعبد ربك حق عبادتھ؟ إذ األصل أن المسلم یعبد هللا تعالى حق العب

فإذا كان اإلنسان في بعده عن هللا عز وجل یجد من . فإن استغللت وجوب النذر واإللزام علیك، وصدقت مع هللا تعالى صدق هللا تعالى معك
وما الذي یحول بینك وبین عبادة !  تعالى وتقرب إلى هللا عز وجل؟التیسیر، ویجد من األمور ما لم یخطر لھ على بال، فكیف بمن أحب هللا

أما إني أرجو أن أكون : (هللا تعالى حق عبادتھ؟ وال شك أنھ ال یستطیع أحد أن یبلغ المقام الكامل في العبادة، وقد قال صلى هللا علیھ وسلم
عبدتھ كمال العبادة، وإنما ھذا أمر نسبي؛ ألنك تعبده حق : یة، ولم یقلإني خشیت هللا تعالى كمال الخش: ، ولم یقل)أخشاكم  وأتقاكم لھ

أعبده عبادة األنبیاء، أو أعبده عبادة المالئكة، فھذا أمر لیس : العبادة بالنسبة لما تستطیع، وأنت مكلف بما تستطیع ال بما ال تستطیع، ولو قلت
أعبده حق عبادتھ، أمر نسبي : فقولك. یملك، وال طالق فیما ال یملك، كما في السننبیدك، ونذر فیما ال تملك، وال نذر على اإلنسان فیما ال 

معروف بالنسبة لك، والنذور تدخلھا الحقیقة الشرعیة، وتدخلھا الحقیقة العرفیة، وتدخلھا الحقیقة اللغویة، واألصل أن المكلف إذا تلفظ بھذا 
ًن ملتزما باإلسالم حقا، وأن یكون مؤمنا صدقا، وأن یكون موحدا كما یحب هللا تعالى إذا نذر أن یكو: اللفظ فإنما یقصد األمر النسبي، أي ً ً ً ً

ًومن تقرب إلى هللا شبرا تقرب هللا منھ ذراعا، ومن تقرب إلى هللا ذراعا تقرب هللا منھ باعا، (ویرضى، فاستعن با عز وجل وال تعجزن،  ً ً ً
 حین تفكر أن تقبل على هللا تعالى، وحین تفكر أن تكون مع هللا عز وجل، تجد من نفحاتھ ، ففي أي مقام)ومن أتى یمشي أتاه هللا ھرولة

ومما . یجعلك من العاجزین، فاستعن با تعالى وال تعجز فا أكرم من أن تسيء الظن بھ أن! ورحماتھ وبركاتھ ما لم یخطر لك على بال
ًتشعرا أن هللا تعالى خلقك لعبادتھ، وأن هللا تعالى أوجدك لطاعتھ، وھو أغنى ما یكون أن تكون في ھذه الحیاة مس: أوصى بھ العلماء واألئمة

ًعنك، وأنت أفقر ما تكون إلیھ، وأنك لو بلغت مقام العابدین في غایة المقامات فلن تنفع هللا تعالى شیئا، وهللا عز وجل یقول في الحدیث 
، وال تحسب أن هللا ً)نكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شیئالو أن أولكم وآخركم وإنسكم وج! یا عبادي: (القدسي

بحاجة لھذا، وإنما ھي أعمال منفعتھا للعبد، فالمسلم إذا أراد هللا تعالى بھ الخیر، وأراد أن یجعلھ من الصالحین، وأن یھیأه لمراتب المفلحین، 
بالمقام األعلى في طاعة هللا تعالى ومرضاتھ، فإذا دخل المسجد تمنى من هللا تعالى وسأل هللا جعل في قرارة قلبھ أنھ ال یرضى لنفسھ إال 

ًتعالى أن یكون أحب العباد إلیھ، وإذا جلس في مجلس الذكر تمنى ورجا من هللا عز وجل أن یكون أكثر الناس فوزا برحمة هللا عز وجل، 
وفي قلبھ من حسن الظن با تعالى وحسن الرجاء في هللا تعالى ما یبلغ بھ مقامات وإذا قال أو عمل أو سلك أي طریق من الخیر دخلھ 

والشخص قد یدخل في حلقة، أو یفعل طاعة، أو یأتي في أمر من أمور الخیر والطاعة والبر ویشترك مع . الخیر، فإذا لم یكن بعملھ فبنیتھ
ینما یدخل وھو یرجو أن یكون أفلح الناس، وكأنھ حینما یدخل المسجد األمة، فیدخل المسجد ویصلي مع الجماعة، ویخرج من المسجد ح

ال تجعلني أشقى القوم، اللھم ال تحل بیني وبین رحمتك بسبب ما كان من ذنبي وتقصیري، فیدخل منكسر القلب، ! یا رب: منكسر القلب یقول
اإلنابة إلى هللا عز وجل الخیر الكثیر، فإذا أراد أن یخرج خرج فیرفعھ هللا تعالى بھذا االنكسار، ویفتح علیھ من الخشوع والقرب والدنو و
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والعیاذ -والعكس، فربما دخل . درجات ًباالنكسار أیضا، وخرج وھو یظن أنھ أحقر الناس، وأنھ أقل الناس، فال یزال بھذا االحتقار یرفع إلى
، ثم إذا خرج ظن أنھ كطالب علم، أو كأنھ بلغ -والعیاذ با تعالى- وھو ال یفكر في شيء إال أن یؤدي الصالة، فیدخل وقلبھ خاو -با تعالى

یا : ًفإذا جئت للعبادة قائال. ًمنزلة من منازل العبادة، وأنھ لیس بالحال التي یعتقد فیھا البعد عن هللا تعالى، فال یزال في سفال من هللا عز وجل
ًعالى علیك حقا، أن تقف بین یدیھ أكمل الوقوف، وأن تخشع بین یدیھ كمال أنك تستشعر أن  ت: ال تجعلني أشقى القوم، فمعناه! رب

الخشوع، فلما استشعرت أن  تعالى علیك ھذا الحق جاھدت نفسك قبل العبادة، ثم احتقرت نفسك وانتقصتھا بعد العبادة، فبلغك هللا تعالى 
ٌقي، فقد جاءك بالنذر، فأنت حینما تحس أنھ نذر علیك، وبینك وبین هللا عز وإذا لم یكن عندك ھذا الشعور كإنسان صالح ت. بھذا مقام العابدین

ًوجل أن تكون في ھذا المقام الصالح على أكمل ما یكون علیھ أھُل العبادة قوال وعمال واعتقادا، فكلما قصرت احتقرت نفسك، فنحن نرید ھذا  ً ً
كون في أعلى المقامات، واستعن با تعالى وال تعجز، فإنھ لیس بینك وبین ًالشعور أن یبقى معك، ونرید أن ھذا األمر یبقى ملزما لك لت

الجنة شيء، فإنھا أقرب إلیك من شراك نعلك، ولیس بینك وبین النار شيء، فإنھا أقرب إلیك من شراك نعلك، كما أخبر رسول هللا صلى هللا 
الل، أو تنتھي إلى خسارة ووبال، والمعصوم من عصمھ ذو العزة علیھ وسلم، وما ھي إال األعمال واألقوال تدني إلى ذي العزة والج

 على أن یكون في أكمل المقامات، فإذا دخل بیتھ رجا -ٌسواء نذر أم لم ینذر-ًفعلى العبد أن یتقي هللا عز وجل، وأن یحرص دائما . والجالل
ھم على ذریتھ ومن واله هللا تعالى علیھ من رعیتھ، ثم إذا جاء من هللا تعالى أن یكون أبر الناس بوالدیھ، وأكمل والد لولد، وأعطفھم وأرحم

إلى عملھ طمع من ربھ أن یجعلھ في وظیفتھ وعملھ ومكتبھ على أحسن ما یكون من تحمل األمانة والقیام بھا، فیرعاھا حق رعایتھا، ویسأل 
ًهللا تعالى أن یجعلھ موفقا مسددا، وھكذا ینتقل من بر إلى بر، ومن خیر إلى  خیر، فیخوض في الرحمات، ویفوز بأعالي الدرجات، حتى ً

  .نسأل هللا العظیم رب العرش الكریم أن یجعلنا وإیاكم ذلك الرجل إنھ ولي ذلك والقادر علیھ. ینتھي بھ الحال واألمر إلى الجنات
 

 ]1[ باب ما یوجب القصاص فیما دون النفس -شرح زاد المستقنع 
 

القصاص في األطراف؛ كالید والرجل والعین : بالنفس، وما یتعلق بما دون النفس، ومما یتعلق بما دون النفسما یتعلق : ینقسم القصاص إلى
واألذن ونحوھا، فإذا جنى الجاني على المجني علیھ بقطع شيء من ذلك قطع منھ مثل الذي قطع سواء بسواء، وھناك شروط البد من 

 .توافرھا حتى یحكم بالقصاص في األطراف
 

  القصاصأقسام
 

بسم هللا الرحمن الرحیم الحمد  رب العالمین، والصالة والسالم األتمان األكمالن على خیر خلق هللا أجمعین، وعلى آلھ وصحبھ ومن سار 
لمصنف ترجم اإلمام ا]. باب ما یوجب القصاص فیما دون النفس: [فیقول المصنف رحمھ هللا تعالى: أما بعد. على سبیلھ ونھجھ إلى یوم الدین

رحمھ هللا بھذه الترجمة، والتي قصد بھا أن یبین أن ھذا الموضع مختص بالقصاص فیما دون النفس، وقد تقدم معنا أن القصاص ینقسم إلى 
. یتعلق بالقصاص فیما دون النفس: القسم الثاني. یتعلق بالقصاص في األنفس، وذلك باالعتداء على األرواح بإزھاقھا: القسم األول: قسمین

أن تكون : القسم الثاني. أن تكون الجنایة على األطراف، ویكون القصاص في األطراف: القسم األول: الذي دون النفس ینقسم إلى قسمینو
أن تكون الجنایة : األول: ًفإن كانت الجنایة في األطراف فتنقسم إلى قسمین أیضا. الجنایة في غیر األطراف من الجروح والكسور ونحو ذلك

أن تكون الجنایة على : الثاني. اف بقطعھا وبترھا، مثل أن یقطع یده، أو یقطع رجلھ، أو یقطع أذنھ، أو یفقأ عینھ، ونحو ذلكعلى األطر
الطرف بإتالف منفعتھ، مثل أن یجني علیھ فیضربھ ویلطمھ لطمة تذھب نور بصره، فال یبصر ویصبح كفیف البصر، أو یزول اإلبصار من 

فھنا العین موجودة، ولكن الجنایة أثرت في منفعة العین وھي الرؤیة، أو یضربھ على أذنھ فیذھب السمع واألذن إحدى عینیھ دون األخرى، 
فالمصنف رحمھ . موجودة، فالطرف لم یتضرر ولم یذھب بل ھو موجود، ولكن الجنایة أثرت في منفعة ھذا الطرف، فھذا مجمل الجنایات

ّس أراد أن یبین القصاص فیما دون النفس، وھذا ترتیب منطقي عند العلماء، وھو التدرج من هللا بعد أن فرغ من بیان القصاص في النف
ُوكتْبنا علْیھم فیھا أن النفس بالنفس والعْین بالعْین واألنف باألنف واألذ: األعلى إلى األدنى، وھذا لھ دلیل من الكتاب، فإن هللا تعالى یقول َُ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َِ َّ َِ َِ ِ ِ ِ ِْ ْ ْ َّْ َّ َْ ِ َ َ َن َ

نِّ  ن بالسِّ ِباألذن والسِّ ِ َِّ َ ُ ومن ھنا سلك الفقھاء رحمھم هللا ھذا . ، فابتدأ هللا باألنفس، ثم بعد ذلك باألطراف، فابتدأ بما ھو أعظم]45:المائدة[ُ
علق باألطراف ًالمسلك، فابتدءوا بالقصاص في النفوس، وبیان متى یجب القتل قصاصا ویثبت القود لمستحقھ، ثم بعد ذلك شرعوا فیما یت

َوكتْبنا علْیھم فیھا أن النفس بالنفس والعْین بالعْین واألنف باألنف واألذن : والجنایات بالجروح، وهللا عز وجل جاء بالثالثة األنواع فقال تعالى َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َُ َُ ِ َّ َِ َِ ِ ِ ِ ِْ ْ ْ َّْ َّ َْ ِ َ َ َ
نِّ والُجُروح قصاص  ن بالسِّ ٌباألذن والسِّ َ َ َ َِ َّْ ِ ِ ُِ ، فجعل القصاص في ھذه األمور إما في النفس، وإما في األطراف، وإما في الجروح، ]45:المائدة[ُ

فالمصنف رحمھ هللا یرید أن یبین لنا في ھذا الموضع القصاص في . وھذا من بدیع القرآن، وھو تدرج من األعلى إلى ما ھو أدنى منھ
في ھذا الموضع سأذكر لك جملة من األحكام والمسائل التي : ، أي)سباب القصاص فیما دون النف: (األطراف وفي الجروح، فقال رحمھ هللا

تتعلق بثبوت القصاص في الجنایة إذا كانت ال تصل إلى حد إزھاق النفس، ویستوي في ذلك أن تكون جنایة بإتالف األطراف أو منافعھا، أو 
 ...... .جنایة بالكسر، أو جنایة بالجروح

 
 األطراف والجراحاتما یقاد بھ في النفس یقاد بھ في 

 
ُمن أقید بأحٍد في النفس أقید بھ في الطرف والجراح: [قال رحمھ هللا تعالى ھذه قاعدة في القصاص في األطراف، وعلى ھذا فال بد من ]. ُ

ً العمد والعدوان، فال نحكم بالقصاص على رُجل قطع ید رُجل إال إذا كان القاطع قاصدا للجنایة وقاصدا-ًأوال- وجود  ً ٍ َ َ ًفلو أن شخصا .  لإلتالفَ
ٌأغلق باب بیتھ ولم ینتبھ لمن كان واقفا، فقطع الباب ید رجل، فھذا خطأ ال قصاص فیھ؛ ألنھ لیس ھناك موجب القصاص وھو العمد  ٍ ً
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ًالعدوان، وقد تقدم معنا ھذا، وبینا متى تكون الجنایة عمدا، ومتى تكون خطأ، ومتى تكون شبھ عمد، وبینا الضوابط في ھذا ً  من خالل األدلة ّ
ًولو جنى علیھ جنایة أضرت بالطرف أو منفعتھ، أو أوجبت جرحا أو كسرا، فإننا ال نحكم بالقصاص إال إذا كان الجاني . النقلیة والعقلیة ً

ًمكلفا، فلو أن مجنونا أقدم على ضرب شخص فقطع رجلھ، أو قطع یده، أو فقأ عینھ، أو قطع أذنھ فال قصاص؛ ألن المجنون غیر  مكلف، ً
وكذلك یشترط أن یكون المجني . ًولو أن صبیا اعتدى على بالغ فقطع رجلھ، أو قطع یده، فعمد الصبي والمجنون خطأ، وقد تقدم معنا ھذا

ًعلیھ معصوما، فإذا قطع المسلم ید المسلم عمدا عدوانا قطعت ید الجاني، وإذا قطع أذنھ قطعت أذنھ، ولو أن كافرا قطع ید مسلم عمدا  ً ُ ً ً ًعدوانا ً
ًقطعت یده، ولو أن رقیقا قطع ید الحر عمدا عدوانا قطعت یده، على تفصیل عند الفقھاء رحمھم هللا ً ً فما تقدم معنا في شروط القصاص في . ُ

النفس كذلك ھو شرط في القصاص في األطراف والجروح، فالبد من وجود العصمة للمجني علیھ، ووجود التكلیف في الجاني، وقصد العمد 
ًعدوان في الجنایة، وأال یكون المجني علیھ بعضا مثلما ذكرنا، وأال یوجد موجب لسقوط القصاص، وبناء على ذلكوال لو أن امرأة قطعت ید : ً

ًرجل قطعت یدھا، ولو أن رجال قطع ید امرأة قطعت یده، ولو أن جماعة قطعوا ید رجل ظلما وعدوانا، واشترك الجمیع في فعل القطع  ً ً
قطعنا من كل ... ً لكن لو أن أحدھم قطع أصبعا، والثاني قطع األصبع الثاني، والثالث قطع األصبع الثالث، والرابع والخامسقطعت أیدیھم،

البد من وجود األصول التي قررناھا في القصاص في النفس، واستیفاء الشروط المعتبرة للحكم بثبوت : ًإذا. واحد مثل األصبع الذي قطعھا
ز وحل شرع لعباده القصاص، وھذه الشرعیة من هللا سبحانھ وتعالى جاءت بغایة العدل الذي تمت كلمة هللا عز وجل بھ القصاص؛ ألن هللا ع

ُوتمت كلمة ربِّك صدقا وعدال ال ُمبدل لكلماتھ وُھو السمیُع العلیم : كما قال تعالى ِ ِ َّ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ََّ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َْ َُ َ ْ َِّ ْ ًْ  األمور لكي نوجب فال بد من تحقق ھذه] . 115:األنعام[ً
ًلو أن والدا قطع ید : أي]. ومن ال فال: [قال رحمھ هللا. القصاص في الجنایة على األطراف، مثلما قررنا في األنفس كذلك نقرر في األطراف

 تقطع ید المسلم؛ ألن الذي ًولده، لم تقطع ید الوالد، كما أنھ إذا قتلھ لم ُیقتل بھ، على التفصیل الذي تقدم معنا، ولو أن مسلما قطع ید كافر لم
وال یجب القصاص إال بما یوجب القود في النفس، : أي]. وال یجب إال بما یوجب القود في النفس: [قال رحمھ هللا. قطعت یده لیس بمعصوم

إلى غیر ... افأة األفراد، وفي الثاني من جھة الشروط، من وجود العصمة، وثبوت الجنایة العمد العدوان، والمك وقصده في األول من جھة
 .......ذلك مما ذكرناه في القصاص في النفس

 
 القصاص في األطراف

 
القصاص فیما دون النفس نوعان، وھذان النوعان منتزعان من القرآن؛ ألن القرآن : أي]. أحدھما في الطرف: وھو نوعان: [قال رحمھ هللا

جنایة على الجسد بالجروح والشجاج والكسور، وجمع هللا : الثاني. ى األطرافجنایة عل: األول: ّقسم الجنایة على ما دون النفس إلى قسمین
نِّ والُجُروح قصاص : النوعین في قولھ ن بالسِّ ٌوالعْین بالعْین واألنف باألنف واألذن باألذن والسِّ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َِ َّ ِْ ْ ِْ ِ ِ ِ ِ ُِ ُُ ُ َ ِفمْن قولھ تعالى] 45:المائدة[َ َوالعْین : (َ َ َْ

ِبالعْین َِ ِوالعْین بالعْین: (دأ القصاص في األطراف، ثم قولھ تعالىیب) ْ َِ َ َ َْ ، جمع فیھ الجنایة على العین بالذات، والجنایة على منفعتھا بإذھاب )ْ
 ...... .ًالبصر، ومن ھنا یقتص بإتالف العضو قائما، وإتالف منفعتھ، على التفصیل الذي سنبینھ إن شاء هللا تعالى

 
 ھا أو منفعتھاالقصاص في ذھاب العین كل

 
فتؤخذ العین واألنف واألذن والسن والجفن والشفة والید والرجل واألصبع والكف والمرفق والذكر والخصیة واإللیة والشفر : [قال رحمھ هللا

ِوالعْین بالعْین : فتؤخذ العین بالعین؛ ألن هللا تعالى یقول: أي) فتؤخذ العین: (قولھ]. كل واحد من ذلك بمثلھ َِ َ َ َْ ، فالعین األولى عین ]45:لمائدةا[ْ
الجاني، تؤخذ بالعین الثانیة التي ھي عین المجني علیھ، فا عز وجل أوجب علینا أن نفقأ عین الجاني كما فقأ عین المجني علیھ، وأن نتلف 

 المصنف رحمھ هللا، بما بصر عین الجاني كما أتلف بصر عین المجني علیھ، وأن یكون ھذا على سبیل المماثلة بالشروط التي سیبینھا
العضو المعروف، ویستوي أن تكون العین المقتص منھا : والعین. یتحقق بھ العدل وتتحقق بھ المساواة، وأن ال یكون فیھ جور وال ظلم

مال، والعین الكحالء مماثلة للعین وغیر مماثلة، فالعین الكبیرة بالعین الصغیرة، والعین الصغیرة بالكبیرة، والعین الجمیلة بالعین ناقصة الج
بالزرقاء، والزرقاء بالكحالء، وتؤخذ العین بالعین على العموم الذي ذكره هللا عز وجل في كتابھ، لكنھ مقید بضوابط تتحقق بھا المساواة 

یھ، بشرط أن یؤمن ًفإذا جنى الجاني على عین المجني علیھ كال، فقلع العین كلھا، قلعت عینھ كما قلع عین المجني عل. ویحصل بھا التماثل
ولو أنھ ضربھ ضربة أذھبت منفعة العین وأبقت العین، مثل اللطمة، ففي ھذه . الحیف، على تفصیل سیذكره المصنف رحمھ هللا في الشروط

ه یلطم، فإن ذھب نور بصره حصل العدل، وإن لم یذھب نور بصر: الحالة یفعل بالجاني مثل ما فعل بالمجني علیھ، ومن العلماء من قال
وھذه المسألة فیھا قضاء عن الصحابة . أذھب ھذا النور بالعالج، فیقطر في عینھ من الدواء ما یذھب نور البصر، كما أذھب نور بصر غیره

أن عثمان رضي هللا عنھ كان عنده مولى، فجاء رجل من األعراب بجلب إلى السوق یرید  :وشبھ إجماع؛ ألنھ لم یخالف فیھا أحد، وحاصلھ
ً فأخذ وأعطى مع ھذا المولى، وكان المولى شدیدا، فوقعت بینھما خصومة، فقام المولى وضرب األعرابي ضربة أذھبت نور أن یبیعھ،

عینھ، وأضرت بالمنفعة والعین قائمة، فوصل الخبر إلى عثمان رضي هللا عنھ، فنادى األعرابي، وعرض علیھ أن یعطیھ ضعف الدیة حتى 
 حقھ، فلما أصر على حقھ رفعھما إلى علي رضي هللا عنھ، فأمر علي أن تحمى حدیدة فأحمیت، وأمر أن یسامح ویتنازل، فأصر الرجل على

تكف العین الثانیة التي ھي خارج الجنایة وأن تستر، ثم وضع الحدیدة أمام العین حتى سالت وذھب بصرھا، ففعل بھ مثلما فعل بالجاني من 
نھ شبھ إجماع لم ینكره أحد من الصحابة، وھو خلیفة راشد وبمحضر عثمان رضي هللا عنھ، وھذا الفعل من علي رضي هللا ع. إذھاب بصره

ال یلطمھ؛ ألن اللطم ال یؤمن معھ الحیف،  إنھ إذا لطمھ وأذھب بصر العین فإنھ: ولذلك فبعض الفقھاء یقول. وفي حال حیاتھ، ولم ینكره أحد
في ھذه الحالة ذھاب المنفعة، فنذھب منفعة عینھ : مة بقدر تتحقق بھ المساواة، فقالواواللطمة عن اللطمة تختلف، وال نستطیع أن نضبط اللط

فمنھم من قال بالدواء، مثلما ذكر بعض األئمة من تقطیر الكافور ونحوه مما یذھب البصر، ولكن یشترط إذا . كما أذھب منفعة عین أخیھ
وفعل علي رضي هللا عنھ أخرج األمر عن . نھ زیادة على الجنایة فال یجوزُعولجت العین بالدواء أال یؤذي ھذا الدواء داخل البدن؛ أل



 2576 

اإلشكال؛ ألنھ جاء بالحدیدة محماة ثم وضعت أمام العین حتى سالت وذھب نور اإلبصار فیھا، وما أحرق بھا العین، وحینئٍذ تالفى الضرر 
على ھذا انعقدت كلمة الصحابة رضي هللا عنھم، فإنھ ال یعرف و. بتقطیر الدواء؛ ألن تقطیر الدواء ال یؤمن معھ الضرر كما ال یخفى

اإلبصار  ویستوي في ذلك أن تكون العین المجني علیھا قویة. مخالف لـعلي رضي هللا عنھ في ھذا، ولـعثمان في سكوتھ على ھذا القضاء
بصر بھا، ومنفعة اإلبصار موجودة، فتؤخذ منفعة عینھ والجانیة ضعیفة، أو العكس، فتؤخذ العین قویة اإلبصار بالعین الضعیفة، ما دام أنھ ی

  .كما أخذ منفعة عین أخیھ، ھذا بالنسبة للعین
 

 القصاص في الجنایة على األنف
 

ًھو العضو المعروف في الوجھ، فلو جنى على األنف جنایة فقطع بھا األنف، كما لو اختصما فأخذ الجاني سكینا : األنف) واألنف: (قولھ
َوكتْبنا علْیھم فیھا : خر، والقطع یكون لما الن من األنف وھو المارن، فإذا جدع األنف وقطعھ جدع أنفھ بأنف أخیھ، لقولھ تعالىفقطع أنف اآل َ َِ ْ ِ َ َ َ َ

ِأن النفس بالنفس والعْین بالعْین واألنف باألنف  ََّ َِ ِ ِ ِ َِ َ َ َ َ َ َْ ْ ْ َّْ َّ ً المجني علیھ صغیرا، أو أن ًویستوي في ذلك أن یكون األنف كبیرا وأنف] . 45:المائدة[َ
ٌیكون األنف طویال واآلخر أفطس أو قصیرا، فما دام أنھ قد أخذ ھذا العضو وجدعھ من أخیھ ُجدع أنفھ، سواء ماثلھ في صفات الكمال أم لم  ً ً

م وحاسة الشم عنده موجودة، ٍیماثلھ، ولو كان المجني علیھ ال یشم بأنفھ، فحاسة الشم عنده غیر موجودة، وجاء جان فقطع أنفھ، والجاني یش
أمر متعلق بالدماغ في تلك المنفعة، لكن الجنایة وقعت على الطرف نفسھ، فمادام  فیقطع أنفھ؛ ألن العبرة بالجرم، ومسألة أن یشم أو ال یشم

المسلم، ثم إنھ إذا قطع أنفھ لم ّقد قطع األنف یقطع أنفھ، بغض النظر عن كون األنف المقطوع یشم بھ أو ال یشم، وإنما المراد أنھ مثل بأخیھ 
وھذا لقولھ . تذھب حاسة الشم من كل وجھھ؛ ألن حاسة الشم متعلقة بالدماغ، فیقطع أنفھ كما قطع أنف أخیھ، وُیجدع أنفھ كما جدع أنف أخیھ

ِواألنف باألنف : تعالى َ َِ َ  أم اختلفا، فكما أنھ - كما ذكرنا- والقصر ٌ، فأمر هللا بالقصاص في األنف، سواء استوى األنفان في الطول ]45:المائدة[َ
  .أزال العضو بكاملھ یزال عضو األنف منھ بكمالھ وتمامھ

 
 
 
 

 األذن والخالف في القصاص بالمتحشفة
 

ِواألذن باألذن : یجب القصاص في األذن، فتؤخذ أذن الجاني إن قطع أذن المجني علیھ، وذلك لقولھ تعالى: أي) واألذن: (قولھ ُِ ُُ َُ ، ]45:ائدةالم[َ
ًفأمر هللا بالقصاص في طرف األذن، وأوجب علینا أن نقطع أذن الجاني كما قطع أذن المجني علیھ، سواء اتفقت صفات األذن طوال وقصرا  ً ٌ

ًوجماال ونقصا في الجمال أم اختلفت ولكن عند العلماء خالف في األذن المتحشفة، وھي التي تیبست من المرض حتى صارت مثل خسف . ً
فمنھم : ر، فإذا جنى الجاني على أذن متحشفة، وأذن الجاني سلیمة، فھل تقطع أذن الجاني أو ال؟ في ذلك وجھان للعلماء رحمھم هللا تعالىالتم

إن كونھا متحشفة ال یمنع منفعة السمع؛ ألن صوان األذن یحفظ األصوات ویعین على السماع، فقطع أذن الجاني مثلما قطع أذن : من قال
إن شاء هللا؛ ألن العبرة بصوان األذن  یھ؛ ألن المعنى فیھما واحد، وھذا في الحقیقة أقوى الوجھین وأصحھما وأوالھما بالصـوابالمجني عل

كما ال یخفى، وھذا معروف؛ ألن األذن إذا تحشفت یبست، ولكن الجرم موجود والسمـاع موجود، واالنتفاع بالمتحشفة موجود كاالنتفـاع 
ما أننا نقتص من صاحب األذن الكبیرة باألذن الصغیرة لوجود الخلقة، فالمتحشفة في حكم األذن الصغیرة، ولكن المنفعة وك. بغیر المتحشفة

ِواألذن باألذن : موجودة وھي السماع، وألن هللا عمم فقال ُِ ُُ َُ ، وھذا عام یدل على أننا نقتص ممن قطع األذن على الصفات التي ]45:المائدة[َ
ظرنا إلى األذن ففیھا منفعة وھي السمع، وفیھا الجرم والذات المتعلقة بالطرف، فإذا كانت الجنایة على طرف األذن أخذت فإذا ن. ذكرناھا

  .أذن الجاني بأذن المجني علیھ
 

 القصاص في الجنایة على السن
 

ت النضر رضي هللا عنھا وعن أبیھا، أن الربیع بن: (وتؤخذ السن بالسن، وفي الصحیح عنھ علیھ الصالة والسالم: أي). والسن: (قولھ
اختصمت مع امرأة فاعتدت على سنھا، فبلغت القضیة رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم، وجاء أنس بن النضر رضي هللا عنھ إلى رسول هللا 

، فقال أنس -ھا في اإلسالمتكسر ثنیة الربیع كما كسرت ثنیة أخت: أي-كتاب هللا القصاص : صلى هللا علیھ وسلم، فقال علیھ الصالة والسالم
ًقالھا من محبتھ، واإلنسان تدركھ الشفقة، وقد كان رجال صالحا، ومن خیار -ال وهللا ال تكسر ثنیة الربیع، : بن النضر رضي هللا عنھ ً

إن من : هللا علیھ وسلم فتنازل أھل المجني علیھا، فقال صلى - أصحاب رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم، فطمع من هللا أن ال تكسر ثنیة الربیع
ن : وهللا یقول في كتابھ ،(كتاب هللا القصاص: (قولھ صلى هللا علیھ وسلم: فالشاھد. فما ذھبت یمینھ) عباد هللا من لو أقسم على هللا ألبره َّوالسِّ َ

نِّ  ًا من الجاني، وأخذ بجنایتھ مثال بمثل، كما ُوعلى ھذا فلو أنھ اعتدى على سن أو أكثر فقلعھا من المجني علیھ قلع مثلھ] . 45:المائدة[ِبالسِّ
  .أمر هللا تعالى

 
 القصاص في الجنایة على الجفن والشفة

 
جفن عین الجاني ُیؤخذ بجفن عین المجني علیھ، فنأخذ من الجاني جفنھ، ولو أنھ اعتدى فقطع الجفن األعلى والجفن : أي] والجفن: [قولھ
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ً بشرط أمن الحیف، وكما یقع القصاص في الطرف كامال یقع في جزء -كما ذكرنا-ثلما قطع، وھذا األسفل من المجني علیھ قطعنا من عینھ م
ولو أنھ . الطرف، فلو أن الجاني قطع ید المجني علیھ كاملة من المنكب، فإننا نقطع ید الجاني من مفصل الكتف، مثلما قطع ید المجني علیھ

 قطع من مفصل الكف مع الساعد قطعنا یده من مفصل الكف مع الساعد، ولو أنھ قطع من قطع جزء الید فقطع األصابع قطعنا أصابعھ، ولو
، -كما سیأتي-مفصل المرفقین قطعنا من مفصل المرفقین، فیكون القصاص في كل الطرف وفي جزء الطرف، لكن بشرط أمن الحیف 

لو أنھ قطع شفة المجني علیھ السفلى أو العلیا قطعنا : أي] ةوالشف: [قولھ. ویكون لھ موضع یمكن أن تتحقق بھ المساواة ویتحقق بھ العدل
ًشفتھ السفلى إن كانت الجنایة في السفلى، وإن كانت في العلیا قطعنا العلیا، وإن قطعھما قطعناھما منھ، مثال بمثل سواء بسواء؛ ألن هللا أمرنا  ً

القصاص في ھذه :  ذكر على بقیة األعضاء، فال یأتي شخص ویقولبالقصاص، فلما ذكر هللا عز وجل العین واألنف واألذن والسن نبھ بما
األعضاء المذكورة فحسب، فإن هللا عز وجل ینبھ بالمثل على مثیلھ، وبالشيء على نظیره وشبیھھ، فكما أن الجاني إذا جنى على األذن 

َكتب علْیكم القصاُص : ً بمثل سواء بسواء؛ ألن هللا قالًقطعنا أذنھ، كذلك إذا جنى على الید قطعنا یده، وإذا جنى على الرجل قطعنا رجلھ مثال َ َِ ِْ ُ ُ َُ
ٌوالُجُروح قصاص : ، وقال]178:البقرة[ َ َ َِ ً، فجعل األمر راجعا إلى المقاصة والمماثلة، فكما أنھا تقع في األنفس تقع كذلك في ]45:المائدة[ْ

  .األطراف
 

 القصاص في الجنایة على الید
 

ًع ید الجاني بالید وھي ید المجني علیھ، وننظر في جنایتھ على الید، فإن كانت على الید كال بأن قطع بالسكین ید تقط: أي) والید: (قولھ
ٌ فإننا نفعل بھ مثلما فعل بالمجني علیھ، سواء أكانت یده طویلة أم قصیرة، وسواء كانت یده ذات -والعیاذ با-المجني علیھ من مفصل الكتف  ٌ

تقطع أیدي : فإذا قطع رجل أو ذو صنعة ید رجل ال صنعة لھ فقالوا. د الصناع الذي لھ حرفة، فیده لھا أثر ولھا قیمةقیمة أم لم تكن، كی
أصحاب الحرف بأیدي من ال حرفة لھ؛ ألن اإلسالم سوى بینھم، وتقطع ید الجاھل بالعالم، وتقطع ید الوضیع بالشریف، والضعیف 

ً عدال من هللا عز وجل، فمثلما فعل بأخیھ یفعل بھ، وقد سوى اإلسالم بینھما، فإذا قطعھا كال قطعت بالشریف، وید القوي تقطع بید الضعیف، ً
  .یده كلھا، وإذا قطعھا من مفصل یمكن القطع منھ دون حیف وجور، قطع من مفصل الكف، وكذلك من مفصل المرفق، وھكذا

 
 القصاص في الجنایة على الرجل

 
رجل بالرجل، فلو أنھ اعتدى على رجل المجني علیھ فقطعھا من الكعبین، قطعنا رجلھ من الكعبین، أو قطع تقطع ال: أي) والرجل: (قولھ

ٌرجلھ الیمنى قطعنا رجلھ الیمنى، أو قطع رجلھ الیسرى قطعنا رجلھ الیسرى، مثال بمثل سواء بسواء، سواء أكانت الرجالن على صفة  ً ً
ًواحدة طوال وقصرا أم ال، فلو كانت رجل ا لجاني طویلة ورجل المجني علیھ صغیرة، قطعنا الرجل الطویلة بالصغیرة، والعكس؛ ألن المراد ً

  .االتحاد في العضو وقد حصل، والعدل یتحقق بأخذ ھذا العضو بمثلھ ممن اعتدي علیھ
 

 القصاص في الجنایة على األصبع
 

ٌاني بأصبع المجني علیھ، سواء أكان من أصابع الید أم من أصابع ولو قطع األصبع قطعنا أصبعھ، فیقطع أصبع الج: أي): واألصبع: (قولھ
الرجل، وال بد من العدل في ھذا، فإذا قطع الخنصر قطعنا خنصره بخنصر المجني علیھ، ولو قطع البنصر قطعنا بنصره، ولو قطع 

والثاني البنصر والثالث الوسطى والرابع  فقطع بعضھم الخنصر -كما ذكرنا- ًالوسطى قطعنا الوسطى منھ مثال بمثل، ولو اجتمع جماعة 
فإن اجتمعوا كلھم وأخذوا حدیدة، أو قاموا بتحریك جھاز كلھم اشتركوا في . السبابة والخامس اإلبھام، قطعنا من كل شخص مثلما قطع

جُل كلھا، أو حسمت األصابع كلھا، أو حسمت الی د كلھا، حسمنا من الجماعة تحریكھ وإدارة الفعل الذي یكون بھ قطع الرجل، فحسمت الرِّ
وھذا كما ذكرنا في . ًجمیعا أیدیھم، وحسمنا أرجلھم مثلما یقع من الجنایة على المجني علیھ؛ ألن كل واحد منھم لو انفرد ففعلھ موجب للقطع

ّقتول، وبینا دلیل ذلك، واألصل القصاص في النفس أن الجماعة لو اشتركوا في فعل لو انفرد الواحد منھم بھ قتل، فإنھم كلھم قتلة فیقتلون بالم
  .في ھذا قضاء الصحابة رضوان هللا في السنة العمریة من الخلیفة الراشد عمر بن الخطاب الراشد رضي هللا عنھ، وإقرار الصحابة على ھذا

 
 القصاص في الجنایة على الكف والمرفق

 
ًاء، وحد الكف من أطراف األصابع إلى الزندین، فھذا یمسى كفا، ًوكذلك الكف، والكف سمي كفا؛ ألنھ تكف بھ األشی: أي) والكف: (قولھ

. وبطنھ تسمى الراحة، فلو أنھ قطع الكف قطعنا كفھ، فإن قطع كف الیمنى قطعنا كفھ الیمنى، وإن قطع كفھ الیسرى قطعتا كفھ الیسرى
ھو مفصل الساعد مع العضد، فالعظم الذي بین زند الكف : یتكأ علیھ، والمرفق: ًسمي المرفق مرفقا؛ ألنھ یرتفق علیھ، أي) والمرفق: (وقولھ

العضد، فإذا قطع الید إلى المرفقین قطعنا یده إلى المرفقین، : الساعد، وما بین مفصل المرفق ومفصل الكتف یقال لھ: وبین العضد یقال لھ
  .وإذا قطعھا إلى الكوع قطعناھا إلى الكوع، وھكذا

 
 فعھاقطع الذكر والخصیة أو تعطیل منا

 
إذا جنى علیھ بقطع ذكره، فقد أجمع العلماء رحمھم هللا كلھم على أنھ یقتص من الجاني، فیقطع ذكره كما قطع ذكر المجني ) والذكر: (قولھ
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ٌوالُجُروح قصاص : علیھ، والدلیل على ذلك قولھ تعالى َ َ َِ  في المغني؛ ، وھذا بإجماع العلماء، كما حكاه اإلمام ابن قدامة رحمھ هللا]45:المائدة[ْ
ًأنھ یجب القصاص بإجماع أھل العلم في قطع الذكر، سواء أقطعھ كامال مع الخصیتین، أم قطع العضو وحده دون الخصیتین، فُیقطع منھ  ٌ

ل بھ ، فكما أنھ جنى ھذه الجنایة على أخیھ المسلم فإنھ یفع)كتاب هللا القصاص: (مثلما قطع من المجني علیھ، ولقولھ صلى هللا علیھ وسلم
كذلك لو أنھ جنى على خصیتھ، فإذا جنى على خصیتھ فقطعھا قطعنا منھ مثلما قطع، وھذا كلھ بشرط أمن ) والخصیة: (وقولھ. مثلما فعل بھ
أن یكون القطع بطریقة یمكن أن یقتص منھ فیھا، وال تكون ھناك زیادة عند القصاص، أما إذا لم تؤمن الزیادة فال، وھذا سیأتي : الحیف، أي

ًولو جنى علیھ جنایة في خصیتھ عطلت منافعھ فأصبح عقیما، فیفعل بھ مثلما فعل بالمجني علیھ إذا أمكن ذلك . ن شاء هللا تعالى في الشروطإ
، وكذلك لو اعتدى علیھ فعطل منفعة الذكر فأصبح ال ینتشر، فیفعل بھ من )كتاب هللا القصاص: (وأمن الحیف؛ لقولھ صلى هللا علیھ وسلم

  . ما یمنع انتشار ذكره، فیستعمل منھ مثلما استعمل من أخیھالدواء
 

 القصاص في الجنایة على اإللیة
 

وكذلك لو أنھ قطع إلیة أخیھ، فإنھ تقطع إلیتھ، ولو قطع اإللیتان قطعت منھ اإللیتان، ویستوي أن یتفقا في حجم اإللیة أو ) واأللیة: (قولھ
م فإنھ یؤخذ النحیف بالسمین والسمین بالنحیف؛ ألن المراد المساواة في العضو، فما دام أن ھذا ًیختلفا، كما لو كان أحدھما سمینا ذا شح

 بشرط أمن الحیف، وھذه المواضع لیست كالكف، ولیست كالمرفق لھا مفصل -كما ذكرنا-الجزء قطع فیقطع من الجاني مثلھ، وھذا كلھ 
تمكن المماثلة حكمنا : فإن قالوا.  الخبرة واألطباء في تقریر المماثلة والقصاصمعین، بل تحتاج إلى نظر في الجنایة، والرجوع إلى أھل

  .ال یمكن، فحینئٍذ لھا شأن آخر یأتینا إن شاء هللا في حال عدم أمن الحیف: بالقصاص، وإن قالوا
 

 القصاص في الجنایة على شفر المرأة وشرط اتحاد الجنسین في األعضاء التناسلیة
 

ُ الشفر في فرج المرأة، فإذا اعتدت امرأة على امرأة فقطعت شفریھا قطع منھا الشفران، ولو قطعت أحد الشفرین الذي ھو )َوالشفر: (قولھ
ًأما إذا كان الجاني رجال فال یمكن أن یتحقق . ُجانب الفرج األیمن أو األیسر قطع منھا مثلما قطعت من أختھا، وھذا بالنسبة التحاد الجنس

ولكن .  بالنسبة لألعضاء التناسلیة-أي الجاني والمجني علیھ- ال تستطیع أن تحكم فیھ بالقصاص، فیشترط اتحاد الجنسین التماثل، ومثل ھذا
ًلو أنھ اعتدت امرأة على خنثى مشكل، فإن الخنثى إذا أشكل فرجھ فلیس أصلیا، وحینئٍذ فھناك نزاع بین العلماء : ھنا مسألة أخرى وھي
ًن وكان فرجا أصلیا، فبعض العلماء یرى أن الخنثى إذا صار ذكرا صار الشفر وفرج األنثى فیھ عضوا زائدا، وحینئٍذ ّرحمھم هللا، أما إذا تبی ً ً ً ً

وكذلك إذا استبانت أنثى وكانت الجنایة على .  في موضعھ- إن شاء هللا- تأتینا مسألة قطع األصلي بالزائد، والزائد باألصلي، وسیكون تفصیلھ 
لحكم؛ ألنھا لما تمحضت أنثى وتبین أن الخنثى وجدت فیھ عالمات على كونھ امرأة، فحینئٍذ عضو الذكر فیھا زائد، عضو الذكر فنفس ا

یؤخذ كل واحد مما تقدم من العین واألنف واألذن والسن والذكر : أي) كل واحد من ذلك بمثلھ: (وقولھ. فیكون كالجنایة على العضو الزائد
ھا مما ذكره رحمة هللا علیھ بمثلھ، وعلى ھذا فالبد من اتحاد األعضاء، فال تؤخذ الید بالرجل، وال تؤخذ والخصیة واإللیة والجفن وغیر

ُالعین باألذن، ولو كان المأخوذ أقل منفعة مما أخذ، فالبد من االتحاد والتماثل، وال یجوز اختالف الموضعین، وھذا محل إجماع، فلو اعتدى 
وكذلك لو اعتدى على رجلھ . عة بأن قطعت بعد الجنایة، سقط القصاص؛ ألنھ ال یمكن االتحاد والتماثلعلى یده وكانت یدي الجاني مقطو

، )كل واحد من ذلك بمثلھ: (ومن ھنا قال رحمھ هللا. ًمن یده مثال فقطعت رجلھ قبل أن یقتص منھ، فال یمكن القصاص، وال یجوز أن یقتص
  . المجني علیھفالبد من وجود التماثل بین عضو الجاني وعضو

 
 شروط القصاص في األطراف

 
جمع شرط، وھذه الشروط إذا وجدت حكمنا بالقصاص، وإذا فقدت أو فقد بعضھا : الشروط] وللقصاص في الطرف شروط: [قال رحمھ هللا

 ...... .ال ُیحكم بھ
 

 األمن من الحیف: الشرط األول
 

من الزیادة في القصاص على مقدار الجنایة، والدلیل على ذلك : ألمن من الحیف أيمعنى ا] األمن من الحیف: األول: [قال رحمھ هللا تعالى
، ) كتاب هللا القصاص: (أن هللا تعالى أوجب القصاص؛ كما نص على ذلك دلیل الكتاب، ودلیل السنة الصحیحة في قولھ صلى هللا علیھ وسلم

لو أنھ قلع عینھ، وغلب على الظن أننا لو : ً یكون مظلوما، ومن ھنا قالواوال یمكن أن یتحقق القصاص مع وجود الزیادة؛ ألن الجاني حینھا
قلعنا عینھ بالطریقة التي قلعھا الجاني أننا سنـزید وال نأمن أن تحدث مضاعفات، وقد یموت الجاني، ففي ھذه الحالة ال یقتص؛ ألن الجنایة 

ُوعلى ھذا إذا لم تؤمن . ال یتحقق القصاص الذي أوجب هللا عز وجل وفرضھ التي فعلھا الجاني ال یمكننا أن نفعل مثلھا بالجاني، وحینئٍذ
ھذا تفصیل وتفسیر لما تقدم، فاألمن من ]. بأن یكون القطع من مفصل: [قال رحمھ هللا. الزیادة، ولم ُیؤمن الحیف، فإنھ ال یجب القصاص

نصل إلیھا، فإذا قطع كفھ فعندنا مفصل الكف، وإذا جئنا نقطع كف الحیف یتحقق بوجود نھایة للعضو المجني علیھ، فیمكننا عند القطع أن 
ًالجاني فإننا نأمن الزیادة؛ ألن عندنا حدا واضحا نقف عنده، فحینئٍذ القطع فیھ أمن من الحیف والزیادة، فیجب حینئٍذ القصاص ویثبت، ولذلك  ً

الكف واألصابع، فلو أنھ أخذ أنملة من أصبع فإنھ یمكن أن تؤخذ نفس ، وذلك مثل أن یكون لھ مفصل ك]أو لھ حد ینتھي إلیھ: [قال رحمھ هللا
: قال رحمھ هللا. ًاألنملة من الجاني؛ ألن لھا مفصال، فیمكن تحقق المساواة، وحصول العدل المطلوب بالقطع والبتر واإلبانة من ھذا المفصل
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سكین فجدعھ جدعنا المارن من الجاني، وحینئٍذ یتحقق العدل وتحقق كما في مارن األنف، فلو أخذه ب: أي]. كما رن األنف وھو ما الن منھ[
  .المساواة

 
 المماثلة في االسم والموضع: الشرط الثاني

 
یشترط أن یتماثال في االسم ویتماثال في الموضع؛ ألن أصل القصاص المساواة : أي]. المماثلة في االسم والموضع: الثاني: [قال رحمھ هللا

ختلف االسم واختلف الموضع فإنھ ال قصاص، فإذا أخذ الجاني ید المجني علیھ الیسرى فیجب أن نأخذ یده الیسرى، وحینما والتماثل، فإذا ا
وال یجوز أن تؤخذ الیسرى بالیمنى وال الیمنى بالیسرى؛ إذ البد من التماثل في . یأخذھا من مفصل الكف نأخذ من مفصل الكف، وھكذا

ال، حتى ولو تراضیا، : ولو أنھما تراضیا على ذلك، فنقول]. ُفال تؤخذ یمین بیسار وال یسار بیمین: [مھ هللاولذلك قال رح. االسم والموضع
فال تؤخذ الید إال بمثلھا مستویة في االسم والموضع؛ ألن موضع الید الیمین لیس كموضع الید الشمال، والجنایة في موضع الیمین لیست 

ًا تكون الجنایة في الیسار؛ ألنھا جھة النـزف للقلب، وأكثر المنافع في الیمین؛ ألن الیمین غالبا یكتب كالجنایة في موضع الشمال، وأخطر م
فعلى كل حال موضع الیمین لیس كموضع الیسار، واسم الیمین لیس كاسم الیسار، . بھا، ویتعاطى بھا األشیاء المنتفع بھا الصالحة والطیبة

 وھو -وال یؤخذ الخنصر بالبنصر، فلو قطع الخنصر : أي]: وال خنصر ببنصر: [قال رحمھ هللا. كسفال تؤخذ ید یسرى بید یمنى وال الع
ٌال یقطع إال الخنصر الذي قطعت مثلھ، وسواء أوجد الخنصر أو : اقطعوا بنصري، فنقول:  من المجني علیھ، فقال الجاني- األصبع الصغیر

قال . ال یقطع إال ما قطعت، وال یبتر إال ما بترت، وال یجدع إال ما جدعت: ، فنقولاقطعوا البنصر: أم یوجد، فإن لم یوجد الخنصر وقال
ھذه المسألة سبقت اإلشارة إلیھا، فلو كان عنده أصبع زائد، فجاء الجاني وقطع األصبع ]. وال أصلي بزائد وال عكسھ: [رحمھ هللا تعالى
ومن ھنا تفرعت . لیس لھ أصبع زائد، واألصبع الزائد لیس كاألصبع األصليًاقطعوا أصبعا من أصابعھ؛ ألن الجاني : الزائد، فال نقول

ٌإنھ إذا قطع من الخنثى المستبین الذكر شيء من فرج األنثى وقطعتھ األنثى، لم یقتص منھا؛ ألنھا لم تقطع : مسألة الخنثى المشكل، فقالوا ُ
ًعضوا أصلیا، والشفر في حق الجانیة شفر أصلي، وبناء على ذلك  ً لو أننا حكمنا بالقصاص في ھذه الحالة فقد ظلمنا الجانیة؛ ألن المجني ً

ق بین العضو الزائد والعضو األصلي، فال . علیھ ال ینتفع بھذا العضو، ولیس ھناك مساواة بین ھذا العضو ومثلھ في الجاني ُومن ھنا فرِّ
ًینظر إلى كونھ عضوا أصبعا، أو شفرا، أو ذكرا فحسب، فإذا كانت أن ً ً ًثى فقطع منھا الذكر فإنھ ال یقطع األصلي بالزائد، إذا فالجنایة إذا ً ُ

ًلو أن الجاني خنثى استبانت امرأة فقطعت ذكر رجل، فإن : أي]. وال عكسھ: [قال رحمھ هللا. كانت متعلقة بالزوائد یعدل فیھا إلى الضمان
]. ولو تراضیا لم یجز: [قال رحمھ هللا. ذلك لو بتر فال تتحقق المساواةإن القصاص تحقق من كل وجھ، و ل: الذكر بالنسبة لھا زائد، وال یقال

إذا تراضیا جاز، كما أنھ من حق المجني علیھ أن یتنازل عن حقھ، فلو جنى على : قولھ ھذا إشارة إلى خالف بین العلماء، فقد قال بعضھم
وتراضیا على ذلك، فإنھ جائز عند . اقطعوا األصلي: لمجني علیھاقطعوا الزائد، أو جنى على زائد فقال ا: أصبع أصلي فقال المجني علیھ

ھذا الفریق من العلماء؛ ألن ھذا حق المجني علیھ، فإذا رضي جاز، ولكن اختار المصنف رحمھ هللا وھو مذھب طائفة من العلماء أنھ ال 
إن أخذ الزائد : وبعضھم فرق وقال. زائد باألصليیجوز وإن تراضیا، والمنصوص علیھ عند الجمھور أنھ ال یؤخذ األصلي بالزائد وال ال
  .باألصلي فلھ وجھ إذا رضي صاحب األصلي؛ ألنھ دون حقھ، فإذا رضي بھ كان لھ ذلك

 
 استواء الطرفین في الصحة والكمال: الشرط الثالث

 
نھ وتعالى أوجب في القصاص المماثلة؛ ألنھ الشرط الثالث، وذلك أن هللا سبحا: أي] استواؤھما في الصحة والكمال: الثالث: [قال رحمھ هللا

: ًإذا كان العضو الذي یقتص منھ مماثال للعضو الذي اعتدي علیھ تحقق العدل الذي قامت علیھ السماوات واألرض، فالمقصود من القصاص
ن في الصحة والكمال، فال یؤخذ ًالعدل بین الجاني والمجني علیھ، ومن ھنا اشترط األئمة رحمھم هللا اقتباسا من النصوص استواء الطرفی

ًطرف صحیح بطرٍف مریض، وال یؤخذ طرف كامل بطرٍف ناقص؛ وذلك ألننا لو أخذنا طرفا كامال بطرٍف ناقص فقد ظلمنا الجاني فلو . ً
اني فقد ظلمناه، ومن أنھ اعتدى علیھ فقطع یده، وكانت ید المجني علیھ مقطوعة األصابع، والجاني یده كاملة األصابع، فإننا لو قطعنا ید الج

: أي) استواؤھما: (ھنا البد من وجود العدل في القصاص في األطراف، كما یجب العدل في القصاص في األنفس، ولذلك قال رحمھ هللا
ید ال تؤخذ ال: أي]. فال تؤخذ صحیحة بشالء: [قال رحمھ هللا. وجود التماثل، وعدم وجود التفاوت بین العضوین في القصاص في األطراف

الصحیحة بالید الشالء، والید المشلولة مسلوبة الحركة، وھذا الخلل في الید یقتضي نقصھا، ومن ھنا لو اعتدى على یٍد مشلولة فقطعھا لم 
دل، فال نقطع یده الصحیحة؛ ألننا لو قطعنا یده الصحیحة فقد ظلمناه؛ ألن الجنایة التي فعلھا ال تماثل ما نفعلھ بھ، ومن ھنا ال بد من وجود الع

ٍتؤخذ ید صحیحة بیٍد شالء، كما ال تؤخذ رجل صحیحة برجل شالء، وال أصبع صحیحة بأصبع شالء، فھذا من العدل، والدلیل على ھذا  ٌ ٌٍ ٌ
َكتب علْیكم القصاُص : قولھ تعالى َ َِ ِْ ُ ُ ٌ، وھذا یقتضي أن یكون ھناك تماثُل◌، وھذا أصل منتزع من قولھ سبحانھ وتعالى]178:البقرة[َُ ٌ َ وكتْبنا :ٌ َ َ َ

ِعلْیھم فیھا أن النفس بالنفس والعْین بالعْین واألنف باألنف واألذن باألذن ِ ِ ِ ِ ِ ُِ ُ َُ َُ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َِ َّ َِ َ ْ ْ ْ َّْ َّ َْ إلى آخر اآلیة، فإن من تأمل ھذه اآلیة الكریمة وجد ] 45:المائدة... [ِ
اثل للطرف المجني علیھ أكمل، فإنھ ال یمكن أن یتحقق العدل بقطع أن المقصود العدل بین الجاني والمجني علیھ، فإذا كان طرف الجاني المم

ٌ بیٍد شالء، سواء أكانت مشلولة بكاملھا أم كان الشلل في بعضھا، - أي كاملة- فال تقطع ید صحیحة . ذلك الطرف الكامل بالطرف الناقص
ن لو اعتدى على یٍد مشلولة الكف، ویده ھو مشلولة الكف، ٌوسواء أكان الشلل في أكثر الید أم في بعض الید، فالبد من وجود التماثل، ولك

ٌوال تؤخذ ید : أي] وال كاملة األصابع بناقصة: [قال رحمھ هللا. فإنھ تؤخذ ید الجاني بید المجني علیھ، ویقتص منھما؛ ألن العدل یتحقق بھذا
أن یكون النقص في أصابعھا خلقة، كأن : الضرب األول: كاملة األصابع بیٍد ناقصة األصابع، والید الناقصة األصابع تكون على ضربین

أن تكون : الضرب الثاني. خلقھا هللا عز وجل بثالث أصابع، أو خلقھا هللا بأصبعین، أو خلقھا هللا بأربع أصابع، فھذا نقص في األصابع خلقة
 الجاني وقطع یده، أو قطع كفھ، فإذا قطع األصابع موجودة في األصل، ولكن قطعت أو بترت، كشخص قطع منھ أصبعان في حادث، ثم جاء
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كفھ وكف الجاني كاملة األصابع، فال یمكن أن تقطع كف الجاني الكاملة األصابع بھذه الكف الناقصة األصابع، فیستوي أن یكون نقص 
: قال رحمھ هللا. لة بالناقصةًاألصابع خلقة، أو أن یكون نقص األصابع عارضا لحادث أو أمر اقتضى بتر ھذه األصابع، فإنھ ال تؤخذ الكام

ٍوال یجوز أن تؤخذ عین صحیحة ُیبصر بھا صاحبھا، سواء أكان إبصاره كامال أم كان إبصاره ناقصا، بعین : أي] ٌوال عین صحیحة بقائمة[ ً ً ٌ ٌ
ناحیة الشكل أنھا تماثل العین قائمة، وھي التي فیھا البیاض والسواد، ولكن صاحبھا ال یبصر بھا، وال یعتبر في قیامھا بالبیاض والسواد من 

كونھا قائمة في الصورة والشكل، وكونھ یبصر بھا، فمنفعة العین موجودة غیر مفقودة، وعین : الصحیحة؛ ألن عین الجاني فیھا صفتان
 العدل لو قلعنا عینھ؛ ألن ًالمجني علیھ منفعتھا مفقودة، فلو أننا قلعنا عین الجاني ظلمناه؛ ألنھ قلع عینا ناقصة، وال یمكن حینئٍذ أن یتحقق

وھكذا في . الكامل ال یتحقق العدل فیھ بالناقص، ومن ھنا ال تؤخذ وال تقلع العین الصحیحة بالعین القائمة، وھي التي ال یبصر بھا صاحبھا
یتحقق العدل، فلو اقتلعنا العینین، فلو جنى الجاني على أعمى، وكانت عیناه قائمتین، فإنھ ال یقتص من الصحیح المبصر؛ ألنھ ال یمكن أن 

قال رحمھ . ًعین الجاني الصحیحة بعین المجني علیھ القائمة فقد أخذنا كامال بناقص، وھذا ال تأذن بھ الشریعة، ولذلك ُیعدل عن القصاص
 وھي صحیحة، فحینئٍذ ًھذه حالة ما إذا كان األمر عكسیا، بحیث تكون ید الجاني شالء، وقطع ید المجني علیھ] ویؤخذ عكسھ وال أرش: [هللا

منفعة : الصفة الثانیة. صورة الید وذاتھا: األولى الصفة: ٌإن ید الجاني ید مشلولة، وید المجني علیھ ید كاملة، والید الكاملة فیھا صفتان: نقول
 والعضو الذي ھو ذات الید فالجاني وُجد في یده أحد األمرین؛ ألن الحركة غیر موجودة في المشلولة،. الید، وھي كونھ یحركھا ویقوم بھا
 بقطع ید الجاني المشلولة، فإننا نقطع یده؛ ألنھ رضي باألقل، ومن حقھ أن یرضى - وھو المجني علیھ-ٌموجود، فإذا رضي صاحب الحق 

ًبھذا؛ ألن القصاص في مثل ھذه الحالة یقتضي قطع یٍد فیھا الصفتان، وھذا حقھ كامال، ولإلنسان أن یأخذ حقھ كامال، ولھ  أن یأخذ حقھ ً
وكذلك لو كانت كفھ . اقطعوا یده، فإني أرید أن یكون مقطوع الید كما عذبني بقطع یدي؛ قطعنا ید الجاني: ًناقصا، ولھ أن یعفو، فلو قال

أرید أن تقطعوا كفھ، كما أنھ بتر كفي، ألراه مبتور الكف فأشفي : مشلولة، واعتدى على ذي كٍف صحیحة، فقال صاحب الكف الصحیحة
ًغلیلي، قطعت كفھ؛ ألنھ وإن كانت كفھ مشلولة ال یتحرك بھا فالصورة قائمة في ذات الید، واالعتداء على العضو كان صورة ومعنى؛ ألن 

ویؤخذ : (المقصود من العضو المنافع، فإذا تعطلت المنفعة فال ُیمنع أن یقتص اإلنسان من الصورة وھي بعض حقھ، ولذلك قال رحمھ هللا
ا لو كانت كف الجاني فیھا ثالث أصابع وكف المجني علیھ فیھا أربع أصابع، أو كف الجاني فیھا أصبعان، وكف المجني علیھ ، وھكذ)عكسھ

فیھا ثالث أصابع، أو كانت كف المجني علیھ كاملة فیھا خمس أصابع، وكف الجاني فیھا أربع أصابع، أو كانت كف الجاني فیھا بعض 
أرید أن تقطعوا كفھ كما قطع كفي، أعطي حقھ، ووجب أن یقتص من الجاني، فیؤخذ الناقص من طرفھ : علیھاألصابع مشلولة، فقال المجني 

إذا اقتص من العضو الناقص في الجاني، فإن بعض ) وال أرش: (وقولھ رحمھ هللا. بالطرف الكامل؛ ألنھ یجوز لإلنسان أن یأخذ بعض حقھ
بین الیدین، فلو كان األرش ألف لایر، أو عشرة آالف لایر، قطعت ید الجاني الناقصة، أرش الفرق : یضمن لھ األرش، أي: العلماء قال

 مسائل األروش، وسنبین كیف یرجع فیھا -إن شاء هللا تعالى-ادفع للمجني علیھ الفرق بین الیدین وھو العشرة آالف لایر، وستأتینا : ویقال لھ
  .إلى أھل الخبرة في تقدیرھا وضابطھا

 
 األسئلة

 
 كم استعمال المخدر حال القصاص في األطرافح
 

، والصالة والسالم على : ھل یجوز استعمال المخدر أو ما یسمى بالبنج عند القصاص في األطراف؟ الجواب : السؤال  باسم هللا، والحمد 
مجني علیھ تألم بالقطع، فیجب أن یتألم فعند القصاص ال یجوز استخدام المخدر؛ ألن ال: خیر خلق هللا، وعلى آلھ وصحبھ ومن واله، أما بعد

الجاني كما تألم المجني علیھ، فالجریمة مشتملة على األلم ومشتملة على الضرر، فاأللم بالحسم ووجود األلم الذي تضرر بھ المجني علیھ بعد 
أن یتألم كما تألم المجني علیھ، فعندھا : ھو قطع العضو، فإذا خدرناه وقطعنا یده حصل الحسم ولم یحصل األلم، والمقصود: الجنایة، والحسم

م على نفسھ أن یقدم على قطع ید مسلم بعد ذلك ِولكم في القصاص حیاة یا أْولي األلباب : ولذلك قال هللا تعالى. یمتنع وُیحرِّ ِ ِ َِ َ َ َ ِ َ َْ َْ ُ ٌ ْ ُ ، ]179:البقرة[َ
ُفبین سبحانھ وتعالى أن األرواح تصان، وأن األعضاء تحفظ، واألطراف تصان  عن االعتداء علیھا بحصول األلم، فإذا ذاق مرارة األلم كما ّ

ومن ھنا فحصول الروع للجاني مثلما فعل بالمجني ھو العدل، . ذاق غیره، فإنھ حینئٍذ یتحقق العدل، وثم شرع هللا الذي كتبھ هللا عز وجل
ُلیھ فخدرھا ثم قطعھا، خدرت یده، وفعل بھ مثلما فعل بالمجني والبد أن یتألم كما تألم المجني علیھ، ولكن لو أنھ أراد أن یقطع ید المجني ع ُ

  .وهللا تعالى أعلم. علیھ
 

 العدول إلى الدیة حال تعذر القصاص
 

 في الكالم على - إن شاء هللا- ھذا سیأتي تفصیلھ : في مسألة اختالف الجنسین ذكرنا أنھ ال قصاص، فھل یكون محلھ الدیة؟ الجواب: السؤال
  . ولزوم األرش في حال تعذر القصاصمسائل الدیات

 
 حكم المسح على الجورب

 
ُما حكم المسح على الجوارب التي نلبسھا الیوم وال ترى البشرة من خاللھا، ولكن بلل الماء الممسوح ینفذ من حالل الجورب ویصل : السؤال

لیھ وسلم، كما في الحدیث الصحیح عن المغیرة رضي المسح على الجوربین سنة محفوظة عن رسول هللا صلى هللا ع: إلى البشرة؟ الجواب
-، وھذا ھو أصح قولي العلماء رحمھم هللا، لكن یشترط في الجورب )أن النبي صلى هللا علیھ وسلم توضأ ومسح على الجوربین: (هللا عنھ
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والدلیل لمن قال . ء رحمھم هللا تعالىً أن یكون ثخینا، وأما الرقیق فالصحیح أنھ ال یمسح علیھ، وھو مذھب جماھیر العلما- وھو الشراب
ًالقیاس على الثخین؛ ألنھ ما كان موجودا على عھد النبي صلى هللا علیھ وسلم، فقیس على الثخین، والقیاس في : بجواز المسح علیھ ھو

ًالرخص ضیِّق وضعیف، ھذا أوال ٌ َ ِ َ ح ظاھر القدم، ومذھب مسح ظاھر القدم أن ھذا القیاس مع الفارق، فإن الرقیق إذا مسحتھ كأنك تمس: ًثانیا. ُّ
ٌوالثخین ُینزل منزلة الخف؛ ألن الخف من الجلد ساتر حافظ للقدم، وأما الرقیق فإنھ ال یستر . یمكن أن یكون أرحم وأفضل من مسح الرقیق
ط لدینھ، خاصة أمر الصالة، فإن وعلى ھذا فالواجب على المسلم أن یستبرأ لدینھ، وأن یحتا. وال ُینـزل منـزلة الجورب وال منـزلة الخف

إن هللا فرض علینا غسل الرجلین بیقین، ولما جاءت أحادیث الخفین : أمرھا عظیم، ومن ھنا قال اإلمام الحافظ ابن عبد البر رحمھ هللا
تنا رخصة الجوربین وعلى ھذا فكذلك لما جاء. متواترة صحیحة عن رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم عملنا بھا وانتقلنا إلى ھذه الرخصة

إنھا جاءتنا بحدیث صحیح بجوربین كانا ساترین لمحل الفرض، ولم تكن الجوارب كھذه الجوارب الموجودة اآلن الشفافة الرقیقة، التي : نقول
ُلو وضع اإلنسان أصبعھ لربما وجد حرارتھ على بدنھ من رقتھا، فھي حوائل ضعیفة جدا، ال تنـزل منـزلة الحوائل الثخینة  كما -في الجلد ً

ًومن ھنا اشترط بعض العلماء أن یكون الجورب منعال؛ ألن الروایة في الجوربین المنعلین؛ كل ھذا تحقیقا . وال في الجوربین -في الخف ً
َّوعلیھ فإنھ ال یجوز المسح إال على شراب ثخین ال ترى البشرة من تحتھ. لمماثلة الجورب للخف حتى یكون أشبھ بالخف   .الى أعلموهللا تع. ُ

 
 كیفیة قضاء الفائت من ركعات الصالة

 
ًإذا دخل المصلي في الركعة الثالثة لصالة العشاء، فھل یأتي بالركعتین المتبقیتین جھرا ویقرأ الفاتحة وسورة سواھا، على أساس : السؤال

ھذه : الجواب. الثالثة والرابعة بالنسبة لھ؟ أثابكم هللاًقضاء الركعة األولى والثانیة، أم یأتي بھما سرا ویقرأ الفاتحة فحسب، على أساس أنھما 
فما أدركتم (المسألة الصحیح فیھا أن صالة المأموم مع اإلمام ھي األولى، والدلیل على ذلك حدیث أبي ھریرة رضي هللا عنھ في الصحیح 

وعلى ھذا یعتبر صالتھ مع اإلمام ھي . م مع اإلمامابنوا على صالتك: أي) أتموا: (، فقولھ علیھ الصالة والسالم)فصلوا وما فاتكم فأتموا
من جھة السند، فإن روایة اإلتمام : الوجھ األول: ، فیجاب عنھا من وجھین)وما فاتكم فاقضوا: (األولى في األقوال واألفعال، وأما روایة

من ناحیة المتن، : ًثانیا. وى القضاءر أصح، ومن رواٍة أقوى؛ ألنھم أصحاب الزھري رحمھ هللا، فھم األوثق واألقوى واألضبط ممن
ُفإذا قضیت الصالة : فالقضاء یستعمل بمعنى اإلتمام، ومنھ قولھ تعالى ََّ ِ َِ ُ َ َّأتمت، وقولھ تعالى: ، أي]10:الجمعة[ِ ْفإذا قضْیتم مناسككم : ِ ُْ َُ َ َ َِ َ َ َ ِ

حتمال أن روایة القضاء جاءت بالمعنى، خاصة وأن أتممتموھا، ومن ھنا قویت روایة اإلتمام، وصارت ھي األصل؛ ال: ، أي]200:البقرة[
وعلى ھذا فاألرجح أن صالتك مع اإلمام ھي األولى، وعلیھ فإنك تصلي بركعتین ال تجھر فیھما في . ًرواتھا أقل ضبطا من روایة اإلتمام

وهللا . لظھر بقراءة سورة اإلخالصالعشاء، وتصلي ركعتین ال تقرأ مع الفاتحة سورة كما في العصر؛ ألن الصحیح أنھا ال تقاس على ا
  .تعالى أعلم

 
 نیة الغسل والوضوء داخل الحمام

 
بالنسبة للنیة للغسل أو الوضوء، إذا كانت المغسلة داخل دورة المیاه، فھل یشترط أن ینوي قبل دخول الدورة، أو عند إرادة الشروع : السؤال

نع داخل الحمام، بل النیة في القلب، وال عالقة لھا بداخل الحمام أو خارجھ، فإذا كان ًالنیة لیست كالما فیمت: في الوضوء أو الغسل؟ الجواب
  .وهللا تعالى أعلم. یغتسل داخل الحمام فال یضره أن ینوي الغسل أو ینوي الوضوء، فینوي في قرارة قلبھ ویجزیھ ذلك

 
 انتقاض الوضوء أثناء الغسل

 
دن، وفي أثناء غسل البدن لمست الفرج أو خرج الریح، فھل یجب إعادة الوضوء عقب الغسل؟ إذا توضأت قبل الغسل ثم غسلت الب: السؤال
من مس ذكره أثناء الغسل فغسلھ صحیح وترتفع جنابتھ، ولكن ال یصلي بھذا الغسل إال إذا عمم بدنھ بعد ھذا اللمس، حتى یندرج : الجواب

انتقضت طھارتھ الصغرى دون طھارتھ الكبرى، فیشترط بعد لمسھ للذكر أن الوضوء تحت الغسل أو توضأ بعد غسلھ؛ ألنھ بلمسھ للذكر 
ًیتوضأ وضوءا كامال، أو یعمم بدنھ بالماء   .وهللا تعالى أعلم. ً

 
 ًاستیعاب غسل الرجلین ثالثا

 
لمراد بھ االستیعاب ثالث ا: ًما المراد بغسل الرجلین ثالثا، ھل استیعابھا بالغسل ثالث مرات، أم المراد ثالث غرفات؟ الجواب: السؤال

مرات، وھذا ھو اإلسباغ، وذلك أن یتوضأ فیغسل رجلیھ ثالث مرات، ویغسل وجھھ ثالث مرات، ویغسل یدیھ ثالث مرات، وأما رأسھ 
ًثا ًفیمسحھ مرة واحدة على الصحیح من أقوال العلماء، وھو مذھب الجمھور رحمھم هللا؛ ألن النبي صلى هللا علیھ وسلم توضأ ثالثا ثال

ًومسح برأسھ مرة واحدة، فھذه ھي السنة، وألنھ لو مسح رأسھ ثالث مرات ألصبح الرأس مغسوال؛ ألنھ بتكرار المسح یصیر في حكم 
ّالمغسول، ومن ھنا فرق بین مسح الرأس وبقیة األعضاء، فال یشرع التثلیث في مسح الرأس وحده   .وهللا تعالى أعلم. ُ

 
 ]2[وجب القصاص فیما دون النفس  باب ما ی-شرح زاد المستقنع 

 
القصاص في الجراح، وھناك جراح یمكن فیھا القصاص، مثل الموضحة التي توضح العظم، وكجرح : من أنواع القصاص فیما دون النفس
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ج العضد والساق والفخذ والقدم ونحوھا، وھناك جروح ال یمكن القصاص فیھا، ویرجع فیھا إلى األرش والضمان، وذلك مثل الشجا
 .كالھاشمة والمنقلة والمأمومة، ویقتص من الجماعة إذا قطعوا طرف شخص أو جرحوه بما یمكن فیھ القصاص

 
 القصاص في الجراح

 
بسم هللا الرحمن الرحیم الحمد  رب العالمین، والصالة والسالم األتمان األكمالن على خیر خلق هللا أجمعین، وعلى آلھ وصحبھ ومن سار 

القصاص فیما دون النفس إما أن ] النوع الثاني الجراح: فصل: [فیقول المصنف رحمھ هللا تعالى: أما بعد. ھ إلى یوم الدینعلى سبیلھ ونھج
ًیكون في األطراف؛ كالعین واألنف واألذن والسن، وإما أن یكون في الجروح؛ ألن الجاني ربما قطع عضوا كالید، وربما طعن بسكین، أو 

لربما ضرب بحدیدة فكسر العظم أو ھشمھ، فالجنایات فیما دون النفس على ھذین النوعین، فإما جنایة على جرح بھا، أو خدش بھا، و
األطراف واألعضاء، وإما جنایة بالجروح والكسور، والكالم ھنا عن النوع الثاني وھو الجنایة بالجروح، والجنایة بالجروح یتبعھا الجنایة 

ً سكینا فیضربھ على كتفھ، أو یأخذ سكینا فیضربھ على عضده، أو یأخذ سكینا فیضربھ بھا في بطنھ والجنایة بالجروح كأن یأخذ. بالكسور ً ً
ُفتظھر جوفھ وأحشاءه، وھي الجائعة، وربما ضربھ على موضع من بدنھ فتكون موضحة، وربما كانت مأمومة تبین أم الدماغ، وربما كانت 

ًھا كسرا ینقل العظم وھي المنقلة، فھذه كلھا جنایات في الجروح، وھذا من كمال الشریعة الجنایة على العظام بھشمھا وھي الھاشمة، أو كسر
وسعتھا، وعظمة ھذا الدین في تفصیلھ لھذه األشیاء، ولذلك لم یقتصر في الجنایة على وضع الضوابط العامة، دون دخول إلى تفصیالت، 

 على أئمة اإلسالم وفقھائھ األعالم، الذین أظھروا مكنونات ھذه الشریعة بفضل هللا وبیان أنواع ھذه الجنایات وأحوالھا المختلفة، فرحمة هللا
 ...... .عز وجل الذي ال فضل إال فضلھ وحده ال شریك لھ، والذي علمھم وفھمھم فبینوا ھذه األحوال والظروف

 
 ما یقتص فیھ من الجراح

 
ٍیتقص من الجاني في كل جرح ینتھي إلى عظم، وھذا مبني على أن : أي]. ٍفیقتص في كل جرح ینتھي إلى عظم: [قال رحمھ هللا تعالى

الجنایة بالجروح أضیق من الجنایة على األعضاء واألطراف، فإن الجنایة على األطراف واألعضاء یستطاع فیھا أن یستوفى من الجاني 
لجنایة بالجروح فمقیدة، ولذلك ال ُیقتص فیھا إال حق المجني علیھ؛ ألنھ یستطاع تحدید موضع الجنایة على الطرف وعلى منفعتھ، أما ا

ومدار القصاص على العدل والمساواة، ولذلك . أن الجنایة بالجروح ال یؤمن معھا الحیف، وال تؤمن معھا الزیادة: بحدود، والسبب في ھذا
، وذلك مثل )ٍ جرح ینتھي إلى عظمفُیقتص في كل: (قال رحمھ هللا یكون أمر القصاص ھنا أضیق منھ في القصاص في األطراف، ولذلك

الجروح التي تكون في العضد، والجروح التي تكون في الساعد، والجروح التي تكون في الساق، ونحوھا؛ ألنھ یمكن ذلك، فلو قیل للخبیر 
ٍفي القصاص أن یجرحھ جرحا مثل الجرح الذي فعلھ بالمجني علیھ ألمكنھ ذلك، ولكن إذا كان في موضع ال ینتھي إل ى عظم، والجنایة إن لم ً

ِتنتھ إلى عظم فال تستطیع أن تحدد غور الجرح، بحیث تجرحھ مثل جرحھ، وتبضع اللحم مثلما بضع لحم المجني علیھ، ومن ھنا یضیق 
ن، أو ًالقصاص في الجروح ویكون صعبا؛ ألنھ ال یؤمن معھ الحیف، فإذا أراد المقتص أن یقطع مثل قطع الجاني فلن یستطیع أن یزن السكی

یزن القطع بنفس الوزن الذي وزنھ بھ الجاني، أو یضربھ نفس الضربة، أو یطعنھ نفس الطعنة، والقاعدة أن كل ما ال یؤمن معھ الحیف فإنھ 
أن ال قصاص فیھ؛ ألنھ إذا لم نأمن الحیف فإننا ال نأمن التعدي، واألصل أن الجاني لھ حرمة، وإنما یؤخذ منھ بقدر جنایتھ، فإذا لم نظمن 

ًنأخذ بقدر جنایتھ، فحینئٍذ ال یكون ظلمھ للمجني علیھ داعیا لنا أن نظلمھ ھو، وحتى یتحقق بین الطرفین فقد وضعوا ضابطا ھو القصاص في  ً
ھي : ضد الخفاء، ووضح النھار إذا بان ضوؤه، والموضحة: الوضوح]. كالموضحة: [قال رحمھ هللا تعالى. الجرح الذي ینتھي إلى عظم

 فضربھ على كتفھ، فوجدنا أن الجرح الذي - والعیاذ با- ح العظم، كما لو وقعت خصومة بین الجاني والمجني علیھ فأخذ السكینة التي توض
جرحھ بھ أبان العظم وأوضحھ، وما أضر بالعظم وال كسره وال ھشمھ، لكنھ جرح یظھر العظم، فحینئٍذ انتھى الجرح إلى حد معین وواضح، 

ٌلجاني مثلما فعل بالمجني علیھ، سواء أكان ھذا في العضد، أم في الساعد، أم في الساق، فھذه كلھا یمكن فیھا الجرح فتستطیع أن تفعل با
]. وجرح العضد] :قال رحمھ هللا تعالى. ًمماثال لجرح الجاني، فحینئٍذ ُیقدر الجرح وُیسبر، ثم بعد ذلك ُیفعل بالجاني مثلما فعل بالمجني علیھ

ًالساعد، ومثل ھذا یقع أیضا في جرح : فصل المرفق إلى مفصل الكتف، وما بین مفصل المرفق ومفصل الكف یقال لھما بین م: العضد
قال . الساعد، فإنھ إذا ضربھ بالسكین على ساعده وأوضح العظم، وظھر العظم من ضربتھ، فیمكن أن یفعل بھ مثلما فعل بالمجني علیھ

 بین مفصل القدم ومفصل الركبة، فلو أنھ ضربھ بسكین، أو بآلة جارحة فأظھرت عظم ساقھ، ولم تؤثر ما: الساق]. والساق: [رحمھ هللا تعالى
أرید أن تفعلوا بالجاني موضحة، فإنھ یقتص : في العظم؛ اقتص منھ في الموضحة، ولو أنھا ھشمت العظم وكسرت عظم المجني علیھ، فقال

: أي]. والفخذ: [قال رحمھ هللا تعالى. سر، فیقتص باألقل، وسیأتینا ھذا إن شاء هللا تعالىمنھ باألقل؛ إذ ال یستطاع أن یكسر عظمھ نفس ما ك
ٌوالفخذ كذلك، وعظم الفخذ ما بین مفصل الركبة ومفصل الورك الذي في األعلى، وسواء ما أقبل منھ أم أدبر، فإذا ضربھ بالسكین علیھ 

إذا أتت الجروح في نفس القدم من ]. والقدم: [قال رحمھ هللا تعالى. اقتص منھ موضحةبھ مثلما فعل بالمجني علیھ، و ُفأوضح عظم الفخذ فعل
ًمفصل الكعبین إلى أطراف األصابع، فإنھا تنتھي إلى عظم، فلو جرحھ جرحا أوضح عظم قدمھ فعل بھ مثلھ، فلو كان جرحا طویال جرحناه  ً ُ ً

ًجرحا طویال، ولو كان وضوح العظم في نصف الجرح أوضحنا ع ظمھ في نصف الجرح، فخدشناه الخدش ثم أوضحنا فیھ، ولو كان الوضح ً
ًفي نفس العضو كامال فعل بھ مثلما یفعل بالمجني، سواء بسواء، والدلیل على ھذا كلھ قولھ تعالى ُ ٌوالُجُروح قصاص : ً َ َ َِ ، فإن ھذه ]45:المائدة[ْ

ن هللا سبحانھ وتعالى أمرنا أن نقتص من الجارح إذا جنى على المجني اآلیة الكریمة أصل عند أھل العلم في القصاص في الجروح، وذلك أ
  .ٍعلیھ بجرح، وأجمع العلماء رحمھم هللا على أن القصاص یقع في الجروح كما یقع في األنفس واألطراف

 
 ما ال یقتص فیھ من الجراح وأنواع جنایاتھا
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 تقدم معنا أن القصاص إما أن یكون في النفس، فیما دون النفس، والذي دون ].وال یقتص في غیر ذلك من الشجاج والجروح: [قال رحمھ هللا

القصاص في : ، وإما أن یكون في غیر األطراف، والذي في غیر األطراف یشمل-وقد ذكرنا مسائلھ- إما أن یكون في األطراف : النفس
ثم ھذه الشجاج والجروح تنقسم إلى . بالرأس والوجھالجروح، والقصاص في الشجاج، وھي جمع شجة، ویعبر بھا عن الجنایات المتعلقة 

یمكن فیھ القصاص، وتتحقق فیھ المماثلة، ویؤمن فیھ الحیف، بمعنى أننا لو أردنا أن نمكن المجني علیھ من فعل جنایة : القسم األول: قسمین
التي - ا لو أردنا القصاص فالبد من حصول الزیادة أن یتعذر ذلك، بحیث یغلب على ظننا أنن: القسم الثاني. بالجاني كجنایتھ علیھ أمكن ذلك

، أو عدم حصول التماثل، ومن ھنا بین المصنف رحمھ هللا أن الموضحة، وجرح العضد، وجرح الساق، وسائر ما سمى رحمھ -ھي الحیف
ًنت جروحا ففي الجسم ثالث ومن حیث األصل فالجنایات إذا كا.  ھي التي توضح العظم-كما تقدم معنا- هللا أنھ یقتص فیھا، والموضحة 

فھذه ثالثة مواضع تقع علیھا الجنایات، وإذا حصلت الجنایة على . العظم: اللحم، والطبقة الثالثة: الجلد، والطبقة الثانیة: الطبقة األولى: طبقات
 تأتي على -كذلك-  على العظم فإنھا الجلد فإنھا تأتي على طبقات، وإذا حصلت الجنایة على اللحم فإنھا تأتي على طبقات، وإذا حصلت الجنایة

ًوبناء على ھذا بین المصنف رحمھ هللا أنھ ال ُیقتص في غیر الموضحة، وھي التي توضح العظم، فإذا أوضحت العظم . طبقات ومراتب
 وبخالف جرح فمعنى ذلك أن اآللة وصلت إلى كشف العظم دون أذیتھ، فھذا النوع من الجنایات لھ حد ینتھي إلیھ، بخالف جرح الجلد،

. أن الجنایة غیر الموضحة إما أن تكون أقل من الموضحة، وإما ان تكون فوق الموضحة: وتوضیح ذلك. اللحم، فإنھ لیس لھ حد ینتھي إلیھ
: ال لھابالقاصرة والحاصرة، وھي التي تقشر الجلد، وال یخرج معھا الدم، ثم یلي ذلك البازلة، ویق: أما الجنایات دون الموضحة فأولھا یسمى

ھي التي : ھي التي تكشط الجلد، ویخرج معھا دم، فالجنایة بھا أقوى من الجنایة األولى، ثم بعد ذلك الباضعة، والباضعة: الدافعة، والبازلة
في وھي التي تغوص : تنتھي من الجلد، وتدخل في اللحم، ولكنھا ال تتوغل في اللحم، وإنما تجرح اللحم فتبضعھ، ثم بعد ذلك المتالحمة

فھذه الجنایات األول . ھي التي لیس بینھا وبین العظم إال القشرة الرقیقة: اللحم، ولكن ال تصل إلى العظم، ثم بعد ذلك السمحاق، والسمحاق
فلو اختصم اثنان، فجرح أحدھما اآلخر بسكین، : ًوبناء على ذلك. كلھا قبل الموضحة، وال قصاص فیھا على ما اختاره المصنف رحمھ هللا

 كیف تقدر، - إن شاء هللا تعالى-شط لحم جلده، ولم یخرج دم، فھي حاصرة، وال قصاص فیھا، ویعدل إلى األرش، وفیھا حكومة، وسیأتي فك
وإذا ضربھ بالسكین، فنفذ من الجلد إلى اللحم، وغاص في اللحم، ولم یصل إلى العظم، فھي متالحمة، أو . وكیف یعطى حقھ في ھذه الجنایة

إال أن . كن ضربة السكین لم تدخل في اللحم، فھذه باضعة، وكلھا ال قصاص فیھا على ما اختاره المصنف رحمھ هللا تعالىقطع اللحم، ول
بعض العلماء یرى القصاص في الباضعة، ویرى القصاص في المتالحمة، ویرى القصاص في البازلة، التي تكشط الجلد ثم یخرج منھا دم، 

ًإنھ باإلمكان إذا ُجني على شخص جنایة بمثل البازلة أن نقیس الجرح الذي جرح طوال، ونحدد :  وقالواوھو مذھب المالكیة وأھل الرأي،
والذي دعا الحنابلة والشافعیة رحمة هللا علیھم إلى منع . مكان الجنایة، ثم نبضعھ، ونفعل بھ مثل ما فعل بالمجني علیھ، وبھذا یمكن القصاص

حصول التماثل وأمن الحیف، والناس : ر أو یصعب التماثل، ومن شرط ثبوت القصاص في الجروحإنھ یتعذ: القصاص في ھذا ھو قولھم
ًیختلفون من حیث اللحم نحافة وسمنا، ثم طبیعة العضو طوال وقصرا،  أن یأتي ً-غالبا-وھذا یؤثر في الجنایة نفسھا، وال یمكن أو ال یستطاع  ًً

وفي الحقیقة مذھب الحنابلة ومن وافقھم أقوى؛ إذ إن ھذه الجنایات . ن الحیف سقط القصاصًالقصاص مثل الجنایة سواء بسواء، وإذا لم یؤم
ال قصاص في ھذه : والجروح ال یؤمن معھا الحیف في الغالب، خاصة الختالف أحوال الناس، ومن ھنا فاألحوط مذھبھم الذي یقول

فالھاشمة، والمنقلة، والمأمومة، فإذا دخلت الضربة في العظم : حةوأما ما فوق الموض. ھذا بالنسبة لما ھو أقل من الموضحة. األشیاء
 توضح العظم، وتھشمھ، وتنقلھ، فإذا جاءت -وھي فوق الھاشمة-وكسرتھ فقد ھشمتھ، فالھاشمة توضح العظم وتھشمھ وتكسره، والمنقلة 

وھي الدامغة التي تكسر العظم، وتنفذ حتى : أمومةالشجة في الرأس، أو في جھة الدماغ، وكسرت العظم ونقلتھ عن موضعھ فھي منقلة، والم
حزم رضي هللا عنھ  تظھر لنا خریطة دماغ الشخص، وتسمیتھا قدیمة من زمن النبي صلى هللا علیھ وسلم، وقد جاءت في كتاب عمرو بن

: فھذه الثالث، وھي.  یتعلق بالرأسالذي كتبھ النبي صلى هللا علیھ وسلم إلیھ، وفیھا ثلث الدیة، وھي أعلى أنواع الجنایات بالنسبة لما
الھاشمة، والمنقلة، والمأمومة؛ ال قصاص فیھا، ویكاد یكون شبھ إجماع على أنھ ال قصاص فیھا؛ ألننا ال نأمن الحیف، وال یستطیع أحد أن 

ًیكسر عظما مثل كسر اآلخر؛ ألن العظم إذا انكسر تھشم، وال یمكن أن تكسره كسرا یساوي كسر الجاني، ومن یتعذر القصاص، :  ھنا قالواً
وقد حفظ عن عبد هللا بن الزبیر رضي هللا عنھ وعن أبیھ أنھ قضى بالقصاص في المأمومة، وأنكر علیھ الناس ذلك، . ویمتنع الحكم بھ

ن عبد هللا بن ًما عرفنا أحدا یقتص في المأمومة، وھذا األثر اختلف فیھ، وإن كان نص غیر واحد من األئمة على أنھ ال یثبت ع: وقالوا
أنھ ال یمكن : ٌالزبیر ، فإن لم یثبت فاألمر واضح، واإلجماع محكي على أنھ ال قصاص في الھاشمة والمنقلة والمأمومة، والسبب في ھذا

وال یقتص في غیر ذلك من : (في قولھ) من(و. تحقیق المساواة، كما ال یؤمن الحیف والزیادة، وھذان عذران موجبان لسقوط القصاص
ھي التي تكون في سائر البدن، : جمع شجة، وھي التي تكون في الوجھ، وتكون في الرأس، والجروح: بیانیة، والشجاج) جاج والجروحالش

ٌفبین رحمھ هللا تعالى أن القصاص فیما دون النفس، سواء أكان في الشجاج، أم كان في الجروح، ال یقتص فیھ إذا كان على ھذا الوجھ الذي 
  .ذكرناه

 
 اص في كسر السنالقص

 
استثنى رحمھ هللا السن، وقد اختلف العلماء رحمھم هللا في ھذه المسألة، وكلھم متفقون على أنھ لو قلع سن ]. غیر كسر سن: [قال رحمھ هللا

 من األضراس، ٌأخیھ قلعت سنھ، إذا أتلف السن كلیة، فتتلف سنھ كما أتلف سن المجني علیھ، وتؤخذ نفس السن التي جنى علیھا، سواء أكانت
نِّ : ًأم كانت نابا، أم كانت غیر ذلك؛ ألن هللا تعالى یقول ن بالسِّ ِوالسِّ َّ  بالسن، والباء - وھي سن الجاني-كتبنا علیھم أخذ السن : ، أي]45:المائدة[َ

ًبدال عن السن، وھي سن المجني علیھ الذي ظلم باالعتداء على سنھ، سواء أكان ذكرا أم أنث: للبدلیة، أي ٌ ُ ٌى، وسواء أكانت السن زائدة، أم ً
ًأصلیة، فلو أنھ جنى على سن زائدة في أخیھ وقلعھا، وھو لھ سن زائدة مثلھا، فإنھ تقلع سنھ بسن أخیھ، ولو قلع سنا أصلیة من أخیھ؛ فإنھ 
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 النضر في قصة الربیع رضي تقلع منھ مثل السن التي قلعھا من أخیھ، والدلیل على ذلك ظاھر اآلیة، وما ورد في السنة في حدیث أنس بن
أما إذا جنى علیھ جنایة دون القلع، فكسر لھ ). كتاب هللا القصاص: (هللا عنھا لما كسرت سن الجاریة، فقال رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم

جاني بمثل وبقدر ما أصحھما وأقواھما أنھ ُیقتص من سن ال: نصف سنھ، أو كسر ربع سنھ، ففي القصاص حینئٍذ وجھان للعلماء رحمھم هللا
ھذا الكسر نصف السن، أخذ من سن الجاني : اعتدى على سن المجني علیھ، بشرط أمن الحیف، فلو كسر سن المجني علیھ، فقال األطباء

حیح أنھ فالص. ًبقدر ما جنى، وكانوا في القدیم یبردونھا بالمبرد الحدید، فیأخذون نصف السن بردا، أو ربعھا، أو نحو ذلك على قدر جنایتھ
: ُیقتص من السن، والدلیل على ذلك الحدیث الصحیح في قصة الربیع ، فإنھا كسرت سن الجاریة، فقال رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم

على صفة ال  فإن كان الكسر. ، فأمر بالقصاص، فدل على أن السن ُیقتص منھا بأخذ جزء معادل للجزء الذي ُجني علیھ)كتاب هللا القصاص(
ٌال نأمن أن السن تتھشم، أو أن السن التي كانت في الجاني ضعیفة، بحیث لو ُبردت تكسرت :  أن نفعل بالجاني قدرھا، أو قال األطباءنستطیع

  .وتشھمت، سقط القصاص وعدل عنھ إلى الضمان
 

 القصاص بموضحة في أعظم منھا
 

إال أن : أي]. قلة والمأمومة، فلھ أن یقتص موضحة، ولھ أرش الزائدإال أن یكون أعظم من الموضحة كالھاشمة والمن: [قال رحمھ هللا تعالى
ًلو أنھ ُجني علیھ بجنایة فوق الموضحة، وأراد أن یقتص بھا موضحة، : المسألة األولى: تكون الجنایة أعظم من الموضحة، وھنا مسألتان

ُإذا اقتص وأذن بالقصاص، فھل یضمن الج: فھل یجوز لھ ذلك؟ المسألة الثانیة فھاتان المسألتان اختلف فیھما العلماء . اني الباقي ویدفع األرشُ
أنھ إذا جنى علیھ جنایة ھشمت عظامھ، أو نقلت العظم، فإنھ ُیمكن جرحھ موضحة، ثم یؤمر الجاني بدفع الفرق بین : رحمھم هللا، والصحیح

ًمة ففیھا عشر من اإلبل، فیدفع خمسا من اإلبل باقیة علیھ، الموضحة وبین الجنایة، فالموضحة فیھا خمس من اإلبل، فإذا كانت الجنایة ھاش
فیھا، فأخذ بعض حقھ، وبقي لھ  أنھ جنى علیھ جنایة یتعذر القصاص: والدلیل على ذلك. وھذا المذھب ھو الذي اختاره المصنف رحمھ هللا

أرید أن تقطعوا : ًبع الثاني مشلوال فقال المجني علیھاآلخر، كما لو قطع لھ أصبعین، فاقتص من أحدھما وأخذ قیمة الثاني، كما لو كان األص
ًمنھ مثل ما قطع مني، وآخذ أرش الباقي لي من األصبع المشلول، فال أرید القصاص فیھ، فلھ ذلك، وبناء على ذلك فإن األصل یقتضي أن 

ومة لما ذكرناه كان من حقھ أن یقتص ًیطالب بحقھ كامال، وھو القصاص، فلما تعذر أن یأخذ بالقصاص في الھاشمة والمنقلة والمأم
إن ھذه المسألة ینبغي أن یفرق فیھا بین : لكن ھناك مالحظة دقیقة لبعض مشایخنا رحمة هللا علیھم في ھذا، حاصلھا أنھ یقول. موضحة

ھ بحدیدة فتتھشم العظام الھاشمة والمنقلة إذا كان معھما جرح وإذا لم یكن معھما جرح؛ ألن الھاشمة قد تھشم عظامھ دون جرح، كأن یضرب
ّوال یحصل جرح، وحینئذ فالجنایة في العظم، ولیست في الجلد، وكذلك المنقلة فقد ینتقل العظم بالضرب بدون جرح، فلو فصل بین ما إذا  ُ

 على الجنایة؛ كانت الجنایة قد جرحت، وأوضحت، ثم ھشمت أو نقلت، وبین أن یكون الھشم أو النقل بدون جرح؛ ألن الجرح فیھ إیالم زائد
وأرى لھ قوة ووجاھة؛ ألن أصل , وھذا الملحظ أستسیفھ. ألن الجنایة قد تكون بالضرب والرض فقط، وفرق بین الجرح وبین الرض

القصاص المماثلة، ومن ھنا فلو ضربھ بحدیدة، فلم تجرح، ولكنھا كسرت العظام فھشمتھا، أو كانت الجنایة منقلة نقلت العظام ولكنھا لم 
 فحینئذ لو حكمنا بجرح الجاني فمعنى ذلك أننا آلمنا الجاني بغیر جنایتھ؛ ألن جنایتھ بالرض، ولیست بالجرح، فاألشبھ أن ینبھ على تجرح،

  .ًھذا، وُیفرق بین أن تكون المنقلة والھاشمة بجرح الجلد واللحم والنفوذ إلى العظم، وبین أن تكون رضا بدون جرح
 

 في األطراف والجروحالقصاص من الجماعة بالواحد 
 

ًوإذا قطع جماعة طرفا، أو جرحوا جرحا یوجب القود، فعلیھم القود: [قال رحمھ هللا تعالى ھذه المسألة فیھا نفس التفصیل الذي تقدم معنا ]. ً
 فعل كل واحد وھي إذا كان: أنھ إذا اعتدى على الشخص جماعة، فلھم صورتان، والكالم عن إحداھما: في القصاص من الجماعة، والحاصل

ٍأن یعتدي ثالثة أشخاص على شخص، فیقوم أحدھم ویجرحھ موضحة : منھم جنایة لوحده، بحیث لو انفرد لحصل بھ القطع، ومن أمثلة ذلك
في آخر رأسھ، ثم یضربھ الثاني موضحة في منتصف الرأس، ثم یضربھ الثالث موضحة في وجھھ، فھذه ثالث جنایات من جماعة، فیقال 

كل واحد مثل ما فعل بك في نفس الموضع الذي ضربك فیھ، فاألول یقتص منھ موضحة في آخر الرأس، والثاني یقتص منھ افعل ب: لھ
موضحة في منتصف الرأس، والثالث یقتص منھ موضحة في وجھھ، ولو أراد أن یقتص من بعضھم ویعفو عن بعضھم، أو یقتص من 

فالن أقتص منھ، وفالن أرید منھ المال، وفالن عفوت عنھ لوجھ هللا تعالى؛ فلھ :  قالبعضھم، ویأخذ الدیة من بعضھم، فذلك من حقھ، فلو
ًفإذا اعتدى علیھ جماعة، فإننا نظر إلى فعل كل واحد منھم، وإذا كان فعلھم جمیعا في : ًوبناء على ذلك. ذلك، كما لو اعتدوا علیھ متفرقین

ًضع، فإنھ یثبت القصاص على كل واحد منھم منفردا مستقال، كما تقدم معنا تفصیلھ في موضع لو انفرد كل واحد منھم بالفعل ألبان ذلك المو ً
فإن عمر : أما عمل السلف. أن الجماعة ُیقتص منھم، وھذا ھو الذي جرى علیھ عمل السلف، ونصوص الشریعة تدل علیھ: فالخالصة. القتل

ًبن الخطاب لما قتل جماعة رجال بالیمن أمر بقتلھم، وقال قو ، فال یفرق بین أن تكون )وهللا لو تماأل علیھ أھل صنعاء لقتلتھم: (لتھ المشھورةٌ
َكتب علْیكم القصاُص : الجنایة على الواحد من شخص أو أشخاص، وأما نصوص الشریعة فعموم الكتاب في قولھ تعالى َ َِ ِْ ُ ُ یدل ] 178:البقرة[َُ

ًل واحٍد منھم یوصف بكونھ في فعلھ جانیا، فیمكن المجني علیھ من أخذ حقھ من ٍمن الجاني، وھؤالء كل واحد منھم جان، وك على أنھ یقتص
كل واحد بحسبھ، وھذا ھو المذھب الصحیح، والذي دلت علیھ األدلة، واقتضتھ قواعد الشریعة، ولو أننا ال نقتص من الجماعة فما على 

ى یسقط عنھم القصاص، وبھذا یحصل الشر والبالء على األمة، فقطع  إال أن یفعلوھا مجتمعین حت-إذا أرادوا أن یفعلوا جریمتھم- المجرمین
َهللا دابر أھل الفساد، فجعل كتابھ وشرعھ وحكمھ  ...... .َالقصاص من الظلمة والجناة مجتمعین ومنفردین: َ

 
 األسئلة
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 ًحكم تعزیة أھل المقتول قصاصا

 
، والصالة والسالم على رسول هللا، أما بعدباس: ھل تسن تعزیة أھل القاتل إذا اقتص منھ؟ الجواب: السؤال فیجوز تعزیة : م هللا، والحمد 

ُأھل القاتل؛ ألنھ ال ذنب لھم، والمسلم ُیعزى في مصیبتھ، واألصول الشرعیة دالة على مواساة المسلم ألخیھ المسلم، فیشرع إذا قتل القاتل أن 
یجني ھذه الجنایة ال یقتضي إسقاط حق أھلھ، فواجب على المسلم أن یعزي یعزى أھلھ في مصیبتھم، وال بأس في ذلك وال حرج، وكونھ 

ُأخاه المسلم في مصیبتھ، وھكذا بالنسبة ألھل الجرائم، فلو كان قتل في جریمة المخدرات أو نحوھا، فیشرع أن یعزى أھلھ، فما دام أنھ من 
ي مخدرات، أو قتل في قصاص، أو في جریمة؛ أنھ ال ُیزار أھلھ وال المسلمین فإنھ یشرع تعزیة أھلھ فیھ، وبعض الناس یظن أنھ إذا قتل ف

َوھذا ال یجوز شرعا؛ ألنھ إذا أقیم الحد على العبد طھِّر من ذنبھ، والدلیل على . مثل ھذا ال تعزونا فیھ: وبعضھم یبالغ في ھذا فیقول. یعزون ُ ً
لتي زنت تكلموا فیھا، وتكلموا في ماعز حینما أقیم علیھ الحد رضي هللا تعالى أن النبي صلى هللا علیھ وسلم لما أقام الحد على المرأة ا: (ذلك

، وھذا یدل على سعة رحمة هللا عز وجل، ویدل على أن من )إنھ اآلن ینغمس في أنھار الجنة: عنھما، فقال علیھ الصالة والسالم في ماعز 
وكالمھ رحمة هللا علیھ -م ابن القیم رحمھ هللا كلمة عظیمة في كتابھ الفوائد هللا على اإلنسان أال یشتغل بالناس، ولذلك قال اإلما أعظم نعم

فأخسر الناس صفقة من اشتغل ). أخسر الناس صفقة من اشتغل بنفسھ عن هللا، وأخسر منھ صفقة من اشتغل بالناس عن نفسھ: ( قال- درر
 فاشتغل بنفسھ عن هللا، فھذا على األقل متع نفسھ، وأخسر - یاذ باوالع-بنفسھ عن هللا فجلس في الشھوات والملھیات یلذذ نفسھ، ونسي ربھ 

منھ صفقة من اشتغل بالناس عن نفسھ، فقد یبدأ اإلنسان بغیبة الناس حسبة أو طاعة أو قربة فیزل لسانھ، ثم یستدرج حتى تصبح الغیبة في 
َال یْسخْر قوم مْن قْوم عسى أْن : ال خیر فیھ، ومن ھنا قال تعالىلسانھ تأكل من حسناتھ ما لم یخطر لھ على بال، ولذلك فاالشتغال بالناس  َ َ ٍَ َ َ َِ ٌ

َّیكونوا خْیرا منُھم وال نساء مْن نساء عسى أْن یكن خْیرا منُھن  ِ َّ ِ ِ ِ ِْ ُ ْ ُ ًُ ٌ ًَ ََ َ َ َ َ َ ََ ٍ شرب الخمر رضي هللا  ولما تكلم بعض الصحابة في الذي]. 11:الحجرات[ْ
ًال تكونوا عونا للشیطان على أخیكم، ما علمت إال أنھ یحب هللا : (ًلحیتھ خمرا، فقال صلى هللا علیھ وسلمٌفالن تقطُر : تعالى عنھ، وقالوا

علیك نفسك فاشتغل بمعیبھا . ً، فظاھره ذنوب وخطایا ولكنھ مبتلى، وعندھا شھد لھ النبي صلى هللا علیھ وسلم أنھ یحب هللا ورسولھ)ورسولھ
أنا :  الرجل الصالح التقي الورع شغلتھ ذنوبھ، وألھتھ عیوبھ، وأقبل على نفسھ فاستكمل نواقصھا، وقالودع عیوب الناس للناس ولذلك ترى

وأذكر أن بعض مشایخنا رحمة هللا علیھم كان ال یجلس أحد عنده . المسيء، وأنا المذنب، وأنا الذي عندي عورات، وأنا الذي عندي سیئات
أنا الذي عندي العیوب، ونحن المخطئون، : فإما أن یطرده، وإما أن یوبخھ، وإما أن یسكتھ، ویقول لھًفیذكر أحدا بسوء إال نفر وقام كاألسد، 

ًونحن المذنبون، فدع الناس عنك، ومع ذلك تجده في نعمة محبوبا من الناس، ومقربا من الناس، ومھابا عند الناس، ومحفوظ العرض بین  ً ً
ًوكثیرا ما ُیجر اإلنسان بسبب الغرور، فإذا ). الذي سلم المسلمون من لسانھ ویده:  المسلم؟ قالمن! یا رسول هللا: قیل: (الناس، وفي الحدیث

ًالتزم نسي أنھ ال حول لھ وال قوة، ثم یبدأ بنفسھ وكأنھ قد وصل إلى أعتاب الجنة بل إلى درجاتھا الُعال، ثم یبلغ بھ الشیطان استدراجا وأخذا  ً
 لیدخل من شاء ویخرج من شاء، فھذه زالت القدم، ولذلك على اإلنسان أن یتفقد نفسھ، ومن سرتھ - ذ باوالعیا-حتى یقف على أبواب الجنة 

فمن نعم هللا على العبد، بل من أجل النعم أن ینظر إلى نفسھ وإلى عیوبھ وإلى خطایاه، . حسنتھ وأبكتھ أو ساءتھ سیئتھ، فھذا ھو المؤمن الحق
ً، وعندھا إذا سمع عن مؤمن أو مسلم أخطاء أو عیوبا رفع كفھ إلى هللا، وقالویزدري نفسھ في جنب هللا عز وجل اللھم عافھ وال تبتلنا، : ً

: یبلغ بھ األمر أن لو قیل لھ  یتتبع العثرات، حتى- نسأل هللا السالمة-ًاللھم اھد فالنا، اللھم تب على فالن، وإذا بالملك یؤمن، بینما تجد البعض 
َأفمْن زیِّن لُھ ُسوُء عملھ فرآهُ حسنا فإن هللا ُیضل مْن یشاُء :  وهللا تعالى یقول-نسأل هللا العافیة والسالمة- ي توبتھ فالن تاب، فإنھ یشكك ف َ َ ََ َ َ َ َ َ َ َ َُّ ِ َّ ِ َِ َّ ِ ً َ ُ َ

َویْھدي مْن یشاُء  َ َ َ یفیة استدراج هللا للعبد ، وھذا كلھ باالستدراج، ووهللا لو أن العبد الواعي الفاھم درس نصوص الشرع في بیان ك]8:فاطر[َِ
وإنما نقول ھذا ونؤكد علیھ؛ ألننا . في معصیتھ، خاصة في حقوق عباده وأولیائھ؛ لتعجب كیف أن هللا سبحانھ وتعالى یخذل من یؤذي عباده

إال من یزدریھم، وال درسنا نصوص الكتاب والسنة فوجدنا الوعید الشدید، والتقریع والتوبیخ على ازدراء المسلم؛ ألنھ ال یتكلم في الناس 
یتكلم في الناس إال من یحتقرھم، وانظر كیف عاتب هللا نبیھ علیھ الصالة والسالم من فوق سبع سماوات بسبب ما حدث من عبد ضعیف جاء 

ِوال تطُرد الذین یدُعون ربُھم بالغَداة والعشيِّ : یرید أن یستفید، فقال تعالى ِ َّ ِ َِ َ َ َ َ َ َْ َْ ِ ْ ْ َّ ْ  أنھ علیھ الصالة والسالم تأول واجتھد، ومع ھذا ، مع]52:األنعام[َ
فحرمة المسلم عظیمة، ولیعلم كل إنسان أن أعراض الناس لیست رخیصة، ولیعلم كل إنسان أنھ إذا . جاء الخطاب من فوق سبع سماوات

قد قال هللا لكل عبٍد مؤمن با والیوم ًجاء ینظر إلى الناس بأحسابھا وأنسابھا وألونھا، وفقرھا ومناصبھا؛ فذلك ال یغني عند هللا شیئا، و
ٌإن أكرمكم عنَد هللا أتقاكم إن هللا علیم خبیر : اآلخر ِ ِ َِ ٌَ ِ َّ ِ ََّ َ ََ َّ َّْ ُْ ْ ْ ُ َْ ِ، فویل لك إذا تكلمت في عبٍد كریم◌ عند هللا عز وجل]13:الحجرات[َِ ٍ والتقوى في . ٌ

َفال تزكوا أنفسكم ُھو أْعل: القلوب، وهللا یقول َُّ ََ َْ ُ ُ َُ َم بمن اتقى َ َّ ِ َِ ، فإذا أصبح اإلكرام من هللا لعبده وكرامة العبد عند هللا عز وجل موقوفة ]32:النجم[ُ
نعم، لك أن تحكم على الظاھر، وكالمنا إذا لم توجد .. على التقوى، فإن التقوى لیس لك سبیل إلى علمھا، وغیب القلوب ال یعلمھ إال هللا تعالى

ًوالعجیب أن تجد الشخص ملتزما، وربما یمسي اللیل قائما، ویصبح بالنھار صائما، ثم . ي أعراض المسلمینحاجة، وإنما في االسترسال ف ً ً
ًإذا بھ یقول كلمة واحدة عن الجنس الفالني، والقبیلة الفالنیة، فإذا بھ یبوء بالسیئات العظام؛ ألنھ اغتاب جنسا، أو جماعة فالن، أو قوم فالن، 

ً یھوي بھا في النار سبعین خریفا، أو أبعد مما -ما یتبین فیھا: وفي لفظ-ًلیتكلم بالكلمة من سخط هللا ما یلقي لھا باال إن العبد : (وفي الحدیث
ًفال یظن أحد أن أعراض المسلمین عند هللا رخیصة، وأن المسلم سھل أن یالك عرضھ باللسان، ولیعلم أن لھ ربا ). بین المشرق والمغرب ٌ
ٍتشعر عظم عرضھ ومكانتھ، فلربما یكون مرقع الثوب عند هللا بمكان أفضل من مكانھ، ولھ عند هللا حرمة أعظم من یحاسبھ، وأنھ كما یس

ًفھنیئا لمن قدر نفسھ قدرھا، وأذل نفسھ وعرف حقھا، ھنیئا لمن شغلتھ عیوبھ عن عیوب الناس، وتوطن بالتقوى، وتسربل بسربالھا، . حرمتھ ً
، وزالت جوارحھ وأركانھ، وجماع الخیر كلھ في الخوف من اآلخرة، وما كف المسلم عن الوقیعة في وسلم المسلمون من یده ولسانھ

ٌالمسلمین واحتقارھم والكالم فیھم شيء مثل ذكر اآلخرة، فوهللا لو استشعر اإلنسان أنھ قائم بین یدي هللا، موقوف بین یدي جبار السماوات  ٌٌ
وكم رأینا وهللا من الصالحین واألخیار من العلماء واألئمة . ًلم یستطع أن یذكر مسلما إال بكل خیرواألرض؛ لھانت علیھ الدنیا وما فیھا، و

ًوطالب العلم الفضالء من شغلتھ نفسھ عن الناس، فوجدناه في عافیة من أمر دینھ عجیبة، فقل أن تجده مفتونا، وقل أن تجده یشتكي فتنة؛ 
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ً سریرتھ، وأصلح ما بینھ وبین الناس، فزكت روحھ وسمت نفسھ، فالمؤمن دائما یبحث عن ھذا، ٌألن الذي بینھ وبین هللا صالح، فأصلح هللا
وثق ثقة تامة أنك إن وطنت نفسك على أنك المقصر، وعلى أنك الذي تطلق لسانك، وأنھ ینبغي أن تكبح ھذا اللسان، وأن تكبح جماحھ، وأن 

فما ھذب أخالق اإلنسان وسلوكھ شيء مثُل ذكر اآلخرة، . ، ثم الدعاء، ثم ذكر اآلخرةتمنعھ بمانع التقوى، حفظك هللا، وذلك كلھ بفضل هللا
ًوالعلم بأنھ ال مكان لھ بین یدي هللا إال بالعمل الصالح، وأن هللا لم یجعلھ حكما على عباده، وأن هللا لم ینصبھ من أجل أن یدخل من شاء في 

ٌ، وإنما ھو عبد مربوب، ولیس برب یحاسب، ولیس برب مطلع على ضمائر الناس في جنة هللا، ویخرج من شاء عن رحمة هللا عز وجل
. فنسأل هللا العظیم رب العرش الكریم أن یھدینا لمحاسن األخالق، وأن یصرف عنا شرھا وسیئھا، إنھ ولي ذلك والقادر علیھ. سرائرھم

  . والسداد، والسالم علیكموآخر دعوانا أن الحمد  رب العالمین، ونسأل هللا للجمیع التوفیق
 

 ]3[ باب ما یوجب القصاص فیما دون النفس -شرح زاد المستقنع 
 

إذا جنى الجاني جنایة على غیره فقد تسري ھذه الجنایة فتصیب العضو كلھ كالید ونحوھا، وقد تؤدي إلى إزھاق النفس وھالكھا، فإذا حصل 
ًذا مات المجني علیھ اقتص منھ جزاء وفاقا، وأما السرایة بسبب القصاص فال ضمان شيء من ذلك فإن الجاني یضمن ھذه السرایة كلھا، وإ

 ً.فیھا، وكذلك إذا كانت السرایة بعد القصاص والقود من الجاني فال ضمان فیھا أیضا
 

 أحكام سرایة الجنایة
 

 ...... :أما بعد. جمعین، وعلى آلھ وصحبھ أجمعینبسم هللا الرحمن الرحیم الحمد  رب العالمین، والصالة والسالم على أشرف خلق هللا أ
 

 سرایة الجنایة مضمونة فیما انتھت إلیھ
 

ًإذا مشى لیال، وسرى الشيء ) سرى(مأخوذة من : السرایة]: وسرایة الجنایة مضمونة في النفس فما دونھا: [فیقول المصنف رحمھ هللا تعالى
ًجزء العضو إلى العضو كامال، ووصفوه بھذه   البدن، أو سریان الضرر منإذا مشى، وكأنھم صوروا سریان الضرر من العضو إلى

كأن یجني الجاني : سرایة قود، وسرایة جنایة، فسرایة الجنایة: وھناك نوعان من السرایات. الصفة؛ ألنھ یسري ویدب ویمشي داخل العضو
 أو ُیشل ویتلف، وقد تسري إلى الكف كاملة، وقد تسري - والعیاذ با-على طرف األصبع، فتسري الجنایة من ھذا الطرف فیسقط األصبع 

وقد تقع السرایة . إلى الساعد، وقد تسري إلى الكتف، وقد تسري إلى البدن كلھ فتقتلھ، فھذه أحوال وصور لسرایة الجنایة، ومثلھا سرایة القود
وحصل تلوث بسببھا، وقد سبق الكالم على القصاص باألسلحة واآلالت المسمومة، كما لو ضربھ بسكین مسمومة، أو ضربھ بسكین كالة 

ًواألصل في الشریعة أنھ ال یقتص من الجاني حتى یبرأ الجرح، خوفا من السرایات، ولذلك . فیما إذا حصلت الجنایة على موضع بقطعھ
قتص حتى یبرأ الجرح، فإذا برئ فاألصل أننا ال ن. امتنع النبي صلى هللا علیھ وسلم من القصاص، وأمر المجني علیھ أن یصبر حتى یبرأ

ًالجرح وعرفنا نھایة الضرر، فإننا نقتص من الجاني بمثل جنایتھ، أما إذا لم یبرأ الجرح وسرى، فإما أن یسري إلى العضو كامال، أو یكون 
، فإننا نحكم بثبوت ًفإذا سرت الجنایة من طرف األصبع إلى األصبع كامال. أكثر من ذلك، ولربما أتى على النفس فقتل المجني علیھ

ًالقصاص في األصبع كامال، وال نحكم بھ في الموضع الذي قطع منھ؛ ألن ھذا مستتبع، وھو تبع للجنایة، والقاعدة أن التابع تابع، فھذا 
ًالضرر جاء تبعا للجنایة، ومن ھنا یقتص منھ قصاصا كامال، فإذا أسقط العضو، أو شل الید ً اقتص من العضو ، أو شل الرجل - والعیاذ با- ً

ًكامال، او اعتدى على رأسھ، ثم سرت الجنایة حتى أخذت العین كاملة، فإننا نقتص من عینھ كاملة، أو قطع منھ طرف األذن، فسرت الجنایة 
نھ فإذا تعدى الضرر من الموضع المجني علیھ إلى موضع آخر، فإ. حتى أتلفت األذن كاملة، قطعت أذنھ كاملة، وھكذا في بقیة األعضاء

ًیجب القود كامال تاما، إن سبب الموت ھو ھذا الجرح، أو ھذه الجنایة، كما : أما إذا سرى الضرر إلى نفس المجني علیھ فمات، وقال األطباء ً
ًلو ضرب شیخا كبیرا وعاجزا، فطعنھ طعنة جائفة، فسرت الجائفة حتى أتت علیھ فأھلكتھ، فإننا نوجب القصاص من الجاني، فیكون  ً ً

إنھ یتقید بفعلھ الذي فعلھ؛ ألن : في نفسھ بقتلھ؛ ألن سرایة الجنایة أتت على النفس، وكتاب هللا القصاص في النفس كاملة، وال نقولالقصاص 
وعلى ھذا فإن سرایة الجنایة معتبرة، وبھذا قضى األئمة والسلف الصالح رحمھم . ھذا مستتبع بالجنایة، فُیفعل بھ مثل ما فعل بمن جنى علیھ

  . وعلیھ اتفاق األئمة رحمھم هللا من حیث الجملةهللا،
 

 سرایة القود وحكمھا
 

إذا حصلت السرایة في القصاص، كما لو قطعت یده كما قطع ید المجني علیھ، وشاء هللا : أي]. وسرایة القود مھجورة: [قال رحمھ هللا تعالى
ب الضمان، وھذا ھو قضاء أبي بكر ، وعمر ، وعلي رضي هللا عنھم، تعالى أن ال تبرأ ید الجاني، فنزف منھا الدم حتى مات، فإنھ ال یج

ُوكلھم قضوا بأن سرایة القود والقصاص والحدود ال ضمان فیھا، وأثر عن علي رضي هللا عنھ حینما أقام الحد على رجل فمات، فقال 
رنا أن نقتص، فإذا مات بالقصاص، فھذا حكم هللا عز وجل لسنا الذین قتلناه، وإنما قتلھ الحق؛ ألن هللا أم: ، أي)الحق قتلھ: (رضي هللا عنھ

وقال بعض العلماء كما ھو . ولیس بحكمنا، وھذا ھو القول الصحیح، وھو مذھب الجمھور رحمة هللا علیھم، فسرایة القود غیر مضمونة
وھي  -والعیاذ با-ا فلو أن امرأة زنتومن ھن. إنھا مضمونة، والصحیح أنھا غیر مضمونة: مذھب الحنفیة وطائفة رحمة هللا على الجمیع

بكر، فجلدناھا مائة جلدة، وبعد الجلد ماتت، وكان موتھا بفعل حر الجلد وألمھ، فإنھ ال یقتص من الجالد، وال نوجب علیھ الضمان في مالھ، 
 في خلقھ، وقال عمر بن الخطاب رضي وال في بیت مال المسلمین؛ ألن هللا عز وجل أوجب علینا أن نفعل ھذا الفعل، وھذا حكم هللا تعالى
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، فلو أننا اقتصصنا منھ فمات بفعل ھذا القصاص، فإنھ قد قتلھ الحق، ولم نقتلھ نحن، وحینئذ ال )ال ضمان في قصاص أو حد: (هللا عنھ
ًخالفا◌ لمن قالٌضمان على المقتص، سواء أكان أمره السلطان، أم القاضي، فال ضمان علیھ في مالھ، وال في مال بیت المسلمین،  إنھ : ً

ھل یضمن من بیت مال المسلمین إذا كان أمره القاضي؟ أو یضمن من مالھ على عاقلتھ؟ على وجھین مشھورین عندھم، : یضمن، ثم اختلفوا
  .والصحیح أنھ ال ضمان في ھذا كلھ

 
 االستعجال في القصاص أو الدیة وحكم السرایة بعدھا

 
أرید : ًلو أن رجال قطع ید رجل، فقال المجني علیھ: أي]: من عضو وجرح قبل برئھ، كما ال تطلب لھ دیةوال ُیقتص : [قال رحمھ هللا تعالى
انتظر حتى تبرأ مخافة سرایة الجنایة، وحینئٍذ فننتظر إلى أن یبرأ، ونعرف حدود الجنایة، فال یقتص من عضو وال : أن أقتص، فیقال لھ

اقتص منھ، وھذا كما حدیث جابر رضي هللا عنھ عند الدارقطني رحمھ هللا، وكذلك : قلنا لھطرف، وال من جرح إال بعد برئھ، فإذا برأ 
حدیث عمرو بن شعیب عن أبیھ عن جده رضي هللا عنھم، والعمل على ھذا عند أھل العلم رحمھم هللا، فالجمھور على أنھ ال ُیقتص حتى 

أرید أن أقطع ید الجاني، : لكن إن اعتدي علیھ فقطعت یده، فقال للقاضي. یبرأ الجرح، فنعرف حدود الجنایة، وھذا صحیح وال إشكال فیھ
ُیمكن من حقھ، فإذا ُمكن من حقھ، ثم سرت الجنایة : ًانتظر حتى تبرأ، فأصر على حقھ لیقتص فورا، فبعض أھل العلم یقول: فقال لھ القاضي

 بحقي، فمكنھ القاضي، فقطع أصبع الجاني، ثم بعد القطع سرت أرید القصاص وأرید أن آخذ: ُبعد اقتصاصھ، كما لو قطع أصبعھ، فقال
ًأن رجال ضرب رجال بقرن في ركبتھ، فقال: (الجنایة حتى سقطت كفھ، فسریان الجنایة ھدر، وفي ھذا قصة مشھورة أقدني، ! یارسول هللا: ً

فأمره أن ینتظر، حتى ألح علیھ فأمره أن !  هللاأقدني یا رسول: فأمره صلى هللا علیھ وسلم أن ینتظر، فأصر الرجل على القصاص، فقال
: یقتص، فلما اقتص سرت الجنایة حتى أخذت رجلھ فعرج، فجاء إلى النبي صلى هللا علیھ وسلم یطلب حقھ، فقال صلى هللا علیھ وسلم لھ

وقعنا بھ الضرر مرتین، وفعلنا بھ ًلیس لك حق، مادام أنك طلبت القصاص فورا؛ إذ لو اقتص من الجاني بعدھا لكنا قد أ: ، أي)بطل جرحك
فعلین، وكانت جنایتین في مقابل جنایة واحدة، والقصاص یقتضي التماثل، ومن ھنا إذا استعجل في مطالبة حقھ فقد أسقط حقھ بعد ذلك، وقال 

ن تقطع أصبعھ فتتلف یده كاملة، الحتمال أ): ُكما ال تطلب لھ دیة: (وقولھ رحمھ هللا تعالى. لھ القصاص، والصحیح ما ذكرناه: العلماء بعض
إنھ ال یعطى عشر الدیة في أصبعھ، وإنما ینتظر إلى برئھ، فربما سرت الجنایة، فكان حقھ نصف : فیكون لھ نصف الدیة، ومن ھنا قالوا

  .ًالدیة، فبدل أن یعطى عشر الدیة یعطى حقھ كامال
 

 األسئلة
 

 ضمان التفریط في سرایة الجنایة
 

، والصالة والسالم على خیر خلق هللا، :  سرایة الجنایة بسبب تفریط المجني علیھ، فما الحكم؟ الجوابإذا كانت: السؤال باسم هللا، الحمد 
أن تكون السرایة بسبب إھمال الطبیب، أو خطأ الطبیب، : الجانب األول: فھذا السؤال لھ جانبان: أما بعد. وعلى آلھ وصحبھ ومن وااله

فجاء الطبیب لیعالجھ، فلم یعالج أصبعھ بالطریقة المعتبرة عند األطباء، وأھمل مداواة الجرح حتى تلوث الجرح كشخص قطع أصبع أخیھ، 
وتسمم، وسقطت یده، أو مات، فحینئٍذ إذا كان الموت بسبب ھذه السرایة وھذا الضرر فالضامن ھو الطبیب، ولیس الجاني؛ ألن الموت ما 

ج، فإذا كان بالدواء الذي وضعھ الطبیب، أو أھمل فیھ، حتى حصل الضرر، فإن الطبیب یتحمل جاء من الجنایة، وإنما جاء من العال
وقصر في تتبع األمور المتبعة  المسئولیة؛ ألن اإلھمال والتقصیر من أسباب ضمان األطباء، والطبیب یضمن إذا تعدى، ویضمن إذا أھمل

المریض، كما لو كان المفروض علیھ أن یذھب إلى الطبیب لیعالجھ، فامتنع حتى أن یكون اإلھمال من نفس : الجانب الثاني. عند األطباء
تسمم الجرح وتلف، فإنھ ضامن لنفسھ، وال یتحمل الضمان الطبیب وال الجاني، فالجرح تعتبر سرایتھ إن كانت بسبب الجنایة، فالطبیب بذل 

ٌني، أما إذا كان بإھمال الطبیب، أو بإھمال المریض، فكل یتحمل ما في وسعھ، ولكن المرض استفحل والداء استشرى، فحینئذ یضمن الجا
َوال تزُر وازرة وزر أخرى : مسئولیتھ َ َ َ َْ ُْ ِ ٌ ِ ِ ، فالجاني تقدر جنایتھ ویضمن، والطبیب یقدر إھمالھ وإخاللھ فیضمن، وإذا كان ]164:األنعام[َ

  . تعالى أعلموهللا. التقصیر من المجني علیھ فال إشكال؛ ألنھ یتحمل مسئولیة نفسھ
 

 كیفیة القصاص في الجنایة الجماعیة
 

إذا لم تعرف الجنایة، ففي ھذه الحالة إما أن یموت : إذا لم تعرف جنایة كل جان لوحدھا، كالجنایة الجماعیة، فكیف ُیقتص؟ الجواب: السؤال
َالمجني علیھ، وإما أن یكون حیا یقبل قولھ، فإذا مات فاألمر إلى ورثتھ، ولھم أن ی فالن فعل كذا، وفالن فعل كذا، وفالن فعل : َّدعوا فیقولونً

كذا، فإذا ادعوا على كل واحد جنایة جرى في ذلك سنن القضاء وصارت دعوى، فُیحضر كل واحد من ھؤالء الجناة، ویسأل عن دعوى 
َّالجنایة، فإذا أقر أخذ بإقراره، وإذا لم یقر فحینئذ ُیطالب الورثة بالبینة والدلیل،  أنا أمسكتھ، : ًوعلیھ یمین إذا أنكر، ولو أن واحدا منھم قالَُّ

والثاني ھو الذي ذبح، وھو الذي بقر بطنھ وأشعل النار فیھ، فحینئذ في ھذه الحالة یؤتى بالثاني، فإن أقر أنھ ھو الذي قتل، وأنھ ھو الذي 
ًصا لشخص یعلم أنھ سیقتلھ، وكان بإمكان الشخص أن یفر فعل؛ فإن األول ممسك والثاني قاتل، فالممسك یحبس إلى الموت؛ ألنھ أمسك شخ

لوال ھذا اإلمساك، فیحبس كما حبس ھذه النفس المحرمة حتى یموت، وال نستطیع أن نقتص منھ؛ ألنھ لم یكن الزھوق بفعلھ، ویقتص من 
ٌالذي باشر، فاإلمساك سبب، والبقر والبطن وإشعال النار مباشرة، فحینئذ تجتمع السببیة مع  ثم . المباشرة، وقد تقدم معنا التفصیل في ھذاٌ

ھذا قطع یده، والثاني قطع رجلھ، فنأتي بھؤالء الذین ادعي : ًاألعضاء على نفس التفصیل، فإذا ادعوا على أن كل واحد فعل فعال، فقالوا
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 أنھم اشتركوا، وحینئذ كل منھم یحتمل أنھ علیھم، فإن أقروا فحینئذ یقتص من كل واحد بمثل جنایتھ، وأما إذا وجدوا مجتمعین، فظاھر الحال
ُجان، مادام أنھم كلھم في مكان الجریمة، وأخذوا على ذلك، وأقروا، وال تستطاع استبانة الفعل، والفعل مشترك بینھم، فحینئذ ُیقتص منھم  ٍ

. فعل من؟ فتقطع رجل كل واحد منھمًجمیعا، فلو أنھم كلھم قطعوا رجلھ، فأحدھم وضع السكین وحز بھا، وقطعوا العضو، فالقطع حاصل ب
وكذلك لو أرادوا أن یلقوا صخرة على شخص، فاحتاجوا الى تشغیل جھاز، فاتفقوا على تھیئتھ ووضعھ، وكلھم جاء وشغلھ، فنزلت الصخرة 

ً إذا فعلوا فعال بحیث لو فالجماعة. على یده فقطعتھا، أو كانوا یریدون قتلھ، فشرد الرجل فسقط على یده فقطعھا، فحینئذ نقطع أیدیھم كلھم
ُأما لو فصل فعل كل واحد منھم فإننا نفعل . ًانفرد كل واحد منھم لحصل الزھوق بفعلھ، ولحصل القطع أیضا للعضو بفعلھ، فإنھ ُیقتص منھم

د من قطع الید، وأذن بكل واحد مثل ما فعل، فلو أن أحدھم قطع یده، والثاني قطع رجلھ، والثالث قطع أذنھ، قطعنا رجل من قطع الرجل، وی
من قطع األذن؛ ألن كتاب هللا القصاص، وال ُیجنى على الجمیع بجنایة إال بمثل، وال یؤخذ من الجمیع شيء إال مثل ما فعل بالمجني علیھ، 

  .فھذا بالنسبة الشتراك الجماعة في فعلھم بالمجني علیھ، وهللا تعالى أعلم
 

 نوع القتل بسرایة الجنایة
 

ال، فلیت القضیة ھنا : ة الجنایة على النفس ألیست من قبیل قتل الخطأ؛ ألنھ لم یرد قتلھ، ولكن سرى الجرح فقتلھ؟ الجوابسرای: السؤال
قضیة قتل خطأ، فھذا رجل جاء بالسكین وقطع أصبع المجني علیھ، أو قطع یده، أو قطع رجلھ، فھو جان متعمد قاصد للضرر، وھذا الضرر 

أن جرح : ًس، فیتحمل ھذا الضرر كامال؛ ألن الموت حصل بھذه الجنایة، وحصل بھذا الفعل، والدلیل على ذلكاستفحل حتى أتى على النف
أي موضع من البدن ال یؤمن معھ أن یفضي إلى البدن كلھ، وعلى ھذا فإنما ینظر إلى وجود العمد العدوان، فالنفس محرمة، واالعتداء على 

ع البدن، فُیحمل المعتدي المسئولیة عن البدن كاملة، وإال لضاعت الحقوق؛ إذ ما على الشخص إال عضو منھا ال یؤمن معھ سریانھ إلى جمی
ٌفإیجاب ضمان السرایة ھذا ضبط لحقوق الناس، وزجر عن . ًأن یأتي بسكین مسمومة، ویقطع بھا أصبعا، ویتركھا حتى یموت المجني علیھ

ًالفتنة، وحسم لمادة الشر، ولو أن شخصا وخز شخصا  بسكین في موضع وربطھ، ألیس من المحتمل أن ینزف جرحھ حتى یموت؟ ففي ً
ًبعض األحیان الضرر البسیط على البدن قد یأتي على البدن كلھ، فمادام أنھ قد أضر بھ ضررا یأتي على النفس، فیتحمل مسئولیة ھذا 

ل ما فعل بأخیھ، فاستوى أن یكون ذلك بالطرف، أو یكون فیما الضرر، وعلى ھذا فإننا لو حكمنا بالقصاص فما ظلمنا الجاني؛ بل فعلنا بھ مث
  .ھو مقتل، وهللا تعالى أعلم

 
 طھارة المصاب بالباسور أو الناسور عند إرادة الصالة

 
ٌإذا كان اإلنسان مصابا بالباسور، ویخرج منھ شيء بسیط، فھل علیھ وضوء لكل صالة مثل المستحاضة؟ الجواب: السؤال البواسیر : ً

فالجروح السیالة التي في . ًنواسیر فیھا تفصیل؛ إذ البواسیر من الخارج، وغالبا تكون على حلقة الدبر، أما النواسیر فتكون من داخل الدبروال
حلقة -أما البواسیر فإذا كانت من خارج، أو على الحلقة. داخل الدبر من النواسیر إذا استمر النزیف فلھا حكمان، والبواسیر لھا حكم واحد

 فإنھا ال تنقض الوضوء؛ ألنھا من خارج، ومادتھا نجسة، وأما النواسیر الداخلیة فتنقض الوضوء، ومادتھا نجسة، - الدبر فتحة الشرج
ومن ھنا فإذا كان عنده نواسیر، وخرجت . وھما النجاسة، ووجوب إعادة الطھارة: فللبواسیر حكم واحد، وھو النجاسة، وللنواسیر حكمان

: ً أو كان عنده سلس في خروجھا، فإنھ إذا استمر خروج الدماء من النواسیر، واستغرق وقت الصالة كامال، فحینئذ نقول لھالدماء مسترسلة،
وتوضئي لكل : (توضأ عند دخول الوقت؛ ألن النبي صلى هللا علیھ وسلم أمر المستحاضة أن تتوضأ لكل صالة، فقال علیھ الصالة والسالم

 الظھر فیتوضأ، ثم یصلي الظھر والسنن الراتبة القبلیة والبعدیة، ولو خرج معھ دم النواسیر؛ ألنھ معذور، وال ، وعلى ھذا فإذا دخل)صالة
ًیكلف هللا نفسا إال وسعھا، فیعذر في ھذا، وھذا بالنسبة لظاھر الحدیث، أما إذا كانت النواسیر تستمر معھ وقتا یسیرا كعشر دقائق، أو ربع  ً ً

ال تصل، وانتظر حتى تطھر، فتنقي :  بعد البراز مدة ربع ساعة، أو عشر دقائق، وحضر وقت الصالة، فیقال لھساعة، بحیث یأتیھ نزیف
وإذا كانت النواسیر سیالة، وأمكنھ أن یضع قطنة یسد بھا موضع خروج الدم . الموضع وتطھره وتغسلھ، ثم تصلي صالة بطھارة تامة كاملة

ھو ! یا رسول هللا: أنعت لك الكرسف، قالت: ( أمر المستحاضة أن تتلجم، وقال علیھ الصالة والسالمفلیفعل؛ ألن النبي صلى هللا علیھ وسلم
القطن، وذلك ألنھ كان یخرج منھا الدم من الفرج، والدم دم االستحاضة، فھو مثل : أصف، والكرسف): أنعت(، ومعنى )أشد من ذلك

ً، فوصفھ بكونھ نزیفا )إنما ذلك عرق(ل النبي صلى هللا علیھ وسلم في دم االستحاضة النواسیر؛ ألن ھذا من القبل وھذا من الدبر، ولذلك قا
فإذا كان المعنى في النواسیر . العاذر، والعاند، والعاذل: من عرق، وھذا العرق ورد تسمیتھ في السننن وفي مسند اإلمام أحمد رحمھ هللا بأنھ

ضع قطنة تمنع خروج الدم وصلِّ، حتى إذا خرج الوقت أعدت الطھارة : من بھ ناسورھو نفس المعنى في االستحاضة فالحكم واحد، فیقال ل
ولكن إذا حصلت مشقة على اإلنسان، كأن یكون في زمن شدید البرد، ویصعب علیھ أن یتوضأ لكل صالة، فإن لھ أن یؤخر . للصالة الثانیة

طھر، ثم یتطھر فیصلي الظھر، فإذا أذن العصر صلى بعده العصر، ثم صالة الظھر إلى آخر وقتھا، حتى ال یبقى من الوقت إال بقدر ما یت
یؤخر المغرب إلى ما قبل آخر وقتھا، ثم یتطھر فیصلي المغرب، ثم یؤذن العشاء فیقیم ویصلي العشاء، وھذا یسمى بالجمع الصوري، وھذا 

ًاجمع جمعا صوریا، وھو معذور : أ لكل صالة، فحینئذ نقول لھًإذا كان قد استفحل علیھ األمر، أو كان الماء عنده قلیال، وال یمكنھ أن یتوض ً
  .في ترك الجماعة من ھذ الوجھ، وهللا تعالى أعلم

 
 ًحكم األخذ من مال الیتیم دینا دون علمھ وإدراكھ

 
َّعندي مال لیتیم، وقد أخذت منھ مبلغا، واعتبرتھ دینا علي، ألقوم بإرجاعھ، وذلك دون علمھ، حیث إن: السؤال ً ھ صغیر السن، فھل یجوز لي ً
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وهللا یعینك، فقد تحملت أمانة عظیمة، وأموال الیتامى بالء عظیم، ومن تحملھا فلیجعل الجنة والنار نصب ! هللا المستعان: ذلك؟ الجواب
تیم لیس لھ أن یخاطر  أن ولي الی-وھو أصح قولي العلماء-عینیھ، فأمرھا عظیم، وعلیھ أن یتقي هللا عز وجل، والذي أراه في ھذه المسألة 

بمالھ، فال یستدن من مال الیتیم لنفسھ، وال یستدن لغیره؛ ألنھ ال یأمن العجز عن السداد، وقد یكون بحال طیب، ثم یتالعب بھ الشیطان، 
ھم من فوق سبع فأوصیك أخي ونفسي بتقوى هللا الذي ال إلھ غیره، وال رب سواه، وأن ترد لھذا الیتیم حقھ، وأن تكون ممن أثنى هللا علی

َوالذین ُھم ألماناتھم وعْھدھم راُعون: سماوات بقولھ تعالى َ َ َ َ َ َْ ْ ِْ ِ ِ ِِ َ َ ِ ً، فارع أمانة الیتیم، ورد مالھ كامال تاما، ولو استدنت من شخص ]8:المؤمنون] َّ ً
ِّمانة، وأدھا كما أخذتھا، واتق هللا عز وجل آخر، فرد ھذا المال، وابحث عمن یدینك، وأما مال الیتیم فھو أمانة في عنقك، فا هللا في ھذه األ

. في مال الیتیم، فھذه وصیتي لك؛ ألن ھذا أسلم لدینك، وأبر في طاعة ربك، فاتق هللا عز وجل، وال تخاطر وتعرض مال الیتیم للمخاطرة
  .وهللا تعالى أعلم

 
 حكم قص المرأة لشعرھا

 
-الصورة األولى : قص الشعر لھ صور: ك عن عائشة رضي هللا عنھا؟ الجوابھل یجوز للمرأة أن تقص شعرھا؟ وھل ورد ذل: السؤال

ًأن یكون قصا متفاحشا؛ ألن ھذا تشبھ بالرجال، وھذا فعل المسترجالت، فتقص شعرھا قریبا من شعر الرجل، حتى : - وھي ممنوعة محرمة ً ً
، ومثل ھذا فیھ اللعنة؛ ألن -إیاكم من أدران األخالق وسیئھاأعاذنا هللا و-تبدو كأنھا رجل، وھذا فعل المسترجالت من المتبرجات ونحوھن

قص المشابھة المحرم، وھو أن تقص على نمط أو طریقة : الصورة الثانیة. المرأة تفعلھ بقصد االسترجال، والمرأة إذا استرجلت فھي ملعونة
القص : الصورة الثالثة. عز وجل، وال یجوز للمسلمة أن تفعلھًوافدة من أعداء هللا عز وجل، وھذا أیضا فیھ الوعید، وفیھ تشبھ لمن سمى هللا 

ًالنسبي، وھو التخفیف من الشعر، خاصة عند حدوث األذیة منھ عند غسلھ ونحو ذلك، فتخفف منھ، أو القص المسنون شرعا كما في النسك؛ 
 المرأة أن تحمد هللا عز وجل على العافیة، وأن وعلى كل حال فعلى. فال بأس بھ وال حرج، ولكن ما ذكرناه من القص الممنوع فإنھ محظور

تحمد هللا عز وجل على نعمتھ وخلقتھ، فالعبد المؤمن واألمة المؤمنة علیھم الرضا بخلقة هللا عز وجل وتصویره، ومن رضي عن هللا 
ًرھا حتى تمنت أن تجد شعرا ولم أرضاه، ومن أرضاه ربھ بارك لھ، فأوصي المرأة أن تحمد هللا عز وجل وتشكره، فكم من امرأة تساقط شع

تجده، ولكن إذا حصل ضیق، وتضررت منھ، فتقص منھ في حدود معقولة، وال بأس بذلك وال حرج، وأما أن تقص كما شاءت، وتفعل ما 
ة، وھل ھذا وأما ما ورد عن أمھات المؤمنین فمحل نقاش كبیر عند العلماء رحمھم هللا تعالى، وفیھ إشكاالت في قصھن كالوفر. شاءت فال

فعلنھ رضي هللا عنھن وأرضاھن من باب التقشف والبعد عن الزینة؛ ألنھن من بعد رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم لم یرغبن في الزواج 
معروف، ، وفیھ إشكال عند العلماء )ُالزمن الُحفر: (رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم هللا قال لھن ففعلن ذلك؟ فھذا وجھ، وقد جاء في حدیٍث أن

ولكن األصل في الشرع عدم تغییر الخلقة، وهللا تعالى خلق للمرأة ھذا الشعر، وأحل لھا األخذ منھ في النسك، وما عدا ذلك فإذا قصتھ 
ًخرجت بھ عن سنن فطرتھا، وقد جعل هللا عز وجل فیھا الشعر جماال وشیئا تتزین بھ، واألصل یقتضي عدم التصرف في ھذه األشیاء،  ً

ً استفحل القص، فإذا ترفعت في القص، وقصت قصا متفاحشا، فنقولخاصة إذا األصل المنع منھ، وال یقال بجوازه إال بدلیل، خاصة وأنھا : ً
ًإذا تفاحشت في القص شابھت الرجال، وعلى ھذا یمنع منھ، وأما إن كان قصا نسبیا یقصد منھ تخفیف الشعر، خاصة عند تضررھا في  ً

  . ونحو ذلك، فال بأس بذلك وال حرج، وهللا تعالى أعلمالغسل من الجنابة والحیض
 

 مدى مشروعیة توجیھ الذبیحة للقبلة
 

من : (ھذا األصل ینتزعونھ من دلیل المقارنة في قولھ صلى هللا علیھ وسلم: ھل ھناك دلیل على توجیھ الذبیحة للقبلة؟ الجواب: السؤال
أنھ أضجع الذبیحة على شقھا األیسر، : (، ولكن المحفوظ عن رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم، ویستأنسون بھذا..)استقبل قبلتنا، وأكل ذبیحتنا

وھذا . ، كما في الصحیح من حدیث أنس بن مالك رضي هللا عنھ وأرضاه)ووضع قدمھ علیھ الصالة والسالم على الذبیحة، ثم سمى هللا وكبر
ًبح  سبحانھ وتعالى یكون ظاھرا وباطنا، ومن ھنا فإذا استقبل القبلة، وسمى هللا التوحید  عز وجل، والذ: أصل یحبھ العلماء، ویقولون ً

وكبره ووحده سبحانھ وتعالى، فقد جمع بین الظاھر والباطن، وعلى كل حال فھذا لیس فیھ حظر، ولیس فیھ منع؛ ألنھ حقق مقصود الشرع 
ًقبلتكم أحیاء وأمواتا: ( الصالة والسالمكما انتزع العلماء من ظاھر قولھ علیھ. من التوحید واإلخالص ، وھو حدیث حسنھ غیر واحد من )ً

إنھ یشرع بأصل عام، ولكن ال : فیستحب استقبال القبلة حال الحیاة وحال الموت، ومن ھنا یقولون: ًاألئمة، مشروعیة االستقبال عموما، فقالوا
ًیلزم بھ الناس، وال یكون إلزاما واجبا محتما على المكلف، ً   . وهللا تعالى أعلمً

 
 حكم وضع الصدقة عن المیت على قبره

 
ھذا ال یشرع؛ بل قد نھي عن الجلوس : ًھل یجوز وضع شيء على القبور كالحب مثال بنیة الصدقة عن صاحب ذلك القبر؟ الجواب: السؤال

ًبر، وھذا مخالف للشرع تماما، والذي یرید أن على القبر، ونھي عن وط القبر، وإذا وضع الحب على القبر فلربما جاءت البھیمة ووطأت الق
ًیتقرب إلى هللا عز وجل فلیتقرب بالمشروع، والقبور لیست مكانا لتوزیع الحبوب، وھذا لیس بوارٍد ولیس لھ أصل شرعا، والذي یرید أن  ً

النبي صلى هللا علیھ وسلم جاء أن : (یوزع الحب، أو یرید أن یتصدق عن میتھ، فالصدقة عن المیت مشروعة، والحدیث فیھا صحیح وھو
نعم، : ُإن أمي افتلتت نفسھا، وما أراھا لو بقیت إال أوفت، أفأتصدق عنھا؟ قال! یا رسول هللا: إلیھ سعد بن عبادة رضي هللا عنھ، وقال

رحمھ هللا كالم  إلسالم، وھذا یدل على مشروعیة الصدقة عن المیت، وأن المیت ینتفع بصدقة الحي، ولـشیخ ا)فتصدق عنھا بحائطھ الخراف
نفیس في ھذه المسألة في مجموع الفتاوى، ویشرع أن یفعل ذلك بالصدقات، فیذبح ویعطي الفقراء والمساكین، أو یطعم الدواب الحبوب، أو 
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 صلى هللا علیھ أن النبي: (وفي الحدیث. ًیطعمھا شیئا صدقة عن والده المیت، أو والدتھ، وھذا من البر واإلحسان إلى األموات بعد موتھم
عمن لم :  وقال في الثاني-آل محمد األحیاء واألموات: أي-اللھم ھذا عن محمد وآل محمد : وسلم ضحى بكبشین أملحین، وقال في أحدھما

ج، ً، فشمل أحیاءھم وأمواتھم، وقد أخذ منھ الجمھور دلیال على مشروعیة الصدقة عن المیت، وأنھ ال بأس بذلك وال حر)یضح من أمة محمد
  .وهللا تعالى أعلم

 
 حكم من نوى العمرة بعد مجاوزة المیقات

 
: رجل جاء إلى جدة، وبعد أسبوعین نوى العمرة وھو في جدة، فھل ُیحرم من جدة؟ أم یذھب إلى المیقات الذي جاء منھ؟ الجواب: السؤال

، والصالة والسالم األتمان األكمالن على خیر خلق هللا،  : فھذه المسألة فیھا تفصیل: أما بعد. وعلى آلھ وصحبھ ومن واالهباسم هللا، والحمد 
ًفإذا كان قد مر بمیقاتھ ناویا بعد األسبوعین أن یعتمر، فیلزمھ بعد األسبوعین أن یرجع إلى المیقات، والدلیل على ذلك أن النبي صلى هللا 

ً، فإذا مر بمیقاتھ مریدا للنسك، فیلزمھ أن )ن أراد الحج والعمرةھن لھن، ولمن أتى علیھن من غیر أھلھن مم: (علیھ وسلم قال في المواقیت
ھل یسع الوقت للعمرة أو ال، ونزل إلى جدة لعمل، أو : ًیرجع إلى ذلك المیقات، وأما إذا مر بالمیقات غیر ناو للنسك، أو مترددا، ال یدري

َّجدة، وقد مر بالمیقات غیر متمحض للنسك، وال مریٍد لھ،   النیة منحاجة، فجد وطرأ، أو تیسر لھ أن یعتمر؛ فحینئذ یحرم من جدة؛ ألنھ أنشأ
، فھذا )فمن كان دون ذلك فإحرامھ من حیث أنشأ: (وحینئٍذ سقط عنھ المیقات، وجاز لھ أن یحرم من جدة؛ ألن النبي صلى هللا علیھ وسلم قال

  .یدل على أنھ ینشئ عمرتھ من جدة، وهللا تعالى أعلم
 

 الب العلم مع إخوانھمآداب ونصائح لط
 

الدنیا كلھا كدر، وال بد من الصبر، : أنا من طالب العلم، وأشتكي من بعض التصرفات من إخواني الطالب، فما توجیھكم؟ الجواب: السؤال
وجدنا ألذ : (وال یفلح مؤمن في ھذه الدنیا إال بالصبر، فبالصبر تقوى نفسھ، وتثبت عزیمتھ، یقول عمر بن الخطاب رضي هللا عنھ وأرضاه

ً، فھل وجدت أحدا مرتاحا في ھذه الدنیا؟ وھل وجدت أحدا مطمئنا دون أن یجد منغصا أو كدرا في ھذه الحیاة؟ قال تعالى)عیشنا بالصبر ً ً ً ً ً :
َلقد خلقنا اإلنسان في كبٍد  َ ََ َ َ َِ ِ ْ َ َلقد خلقنا ا: للتحقیق، فقولھ تعالى) قد(، والالم جواب للقسم و]4:البلد[َْ َ َْ َ َإلنسان في كبٍد ، أيَْ َ ََ ِ في تعب وعناء، وال : ِ

یزال المؤمن من ھم إلى ھم، ومن غم إلى غم، حتى تطأ قدمھ الجنة فتتبدد عنھ ھمومھ وغمومھ، ویقول إذا رأى نعیمھا وسرورھا ما قالھ هللا 
َّالحْمد  الذي أذھب عنا الحزن إن رب: عز وجل حكایة عن أھلھا َّ َِ َ َ َ َ َ َِ َ ْ َّْ ْ َ َّ ِ َِّ ٌنا لغفور شكور ُ ٌُ َُ ََ أوصیك أن تحمد نعمة هللا عز ! أخي في هللا]. 34:فاطر[َ

ًوجل علیك، وأن تحس أن هللا عز وجل یوم اختارك طالبا للعلم أنھ قد أعطاك أحسن ما ُیعطى بعد اإلیمان با تعالى، وھو أن تطلب العلم، 
یتك؛ بوأك هللا مبوأ صدق في الدنیا واآلخرة، ولن ترى من ربك إال فإن زكوت واستقمت وصلحت سریرتك، وطابت سیرتك، وزكت عالن

ًكل خیر، فوهللا ثم وهللا، ونشھد  في ھذا العلم بكل خیر ورحمة، فما من أحد یطلب ھذا العلم صابرا فیھ لوجھ باریھ إال أحسن هللا لھ العاقبة 
ًإن وجدت أذیة أو ضیقا، فاعلم أن العلم ! أخي في هللا. لعلم لو شعروا بالسعادةًفي الدنیا واآلخرة، ولن تجد أحدا أسعد من أھل العلم وطالب ا

وقد قال . ال ینال بالتشھي، وال بالتمني، ولكن بالعناء والنصب، وھذا التعب والنصب ھو الذي ینزل هللا بھ عبده مبوأ صدق في الدنیا واآلخرة
قدام قتال فبھذه المشقات، وبھذه المنغصات، وبھذه المكدرات، تتبوأ الدرجات العال في لوال المشقة ساد الناس كلھم الجود یعدم واإل: الشاعر

َثم األمر الثاني مما یھون علیك، ومما یوصى بھ اإلنسان، خاصة إذا أراد أن ). حفت الجنة بالمكاره: (الجنات، وقد قال صلى هللا علیھ وسلم
ة نبیھ علیھ علیھ الصالة والسالم أمرین، ویحبھما في هللا عز وجل، ویعتقد ھذه المحبة أن یعظم بعد هللا عز وجل، وكتابھ وسن: یطلب العلم

أھل العلم، فلن یفلح طالب علم في علمھ ما لم یعظم أھل العلم، وال یعظمھم تعظیم الغلو، وإنما یعظمھم : خالصة لوجھ هللا عز وجل، أولھما
ھم ھذه األنوار من كتابھ وسنة نبیھ صلى هللا علیھ وسلم، فیحبھم ویجلھم ویقدرھم في الحدود الشرعیة، وأن یشعر أن هللا عز وجل أعطا

 -ًمثال- تأتي ترید أن تسأل الشیخ - كما تشتكي أنت- قد یؤذیك طالب عالم، زمیل لك: أخي في هللا. ویوقرھم ویصبر على كل أذیة منھم
ھو ھذا المجد المثابر الذي تعلق قلبھ بمحبة العلم فاستولى على مشاعره، ھو ھذا الطالب؟ وھل تعلم من  فیسبقك، وینافسك، ولكن ھل تعلم من

فلم یلتفت إلى من عن یمینھ أو یساره؟ ولو أن كل طالب شعر من ھو طالب العلم الذي یرافقھ، وشعر بحرمتھ في اإلسالم، وشعر بحقھ في 
ًما یدخل مسجدا، ویعتقد أنھ أقل الناس، وأنھ أحقر الناس، وأنھ ومن المجرب أن اإلنسان حین. طلب العلم؛ لھانت علینا كثیر من التصرفات

 قد -طالب العلم-أضعف الناس، حتى یرفع هللا درجتھ، تھون علیھ تصرفات الناس كلھا، وعندھا یرضى عنھ ربھ، ویعظم أجره، فھذا الطالب
ب العلم، فال تستغرب منھ أن یأتي كالبعیر الھائج على یكون في ذلك الیوم ترك أعز األشیاء علیھ من مالھ وولده وأھلھ، وجاء من أجل طل

الشیخ؛ ألنھ ضحى بشيء كبیر، وقد یكون أتى من مسافات بعیدة، وقد یكون ضحى بأشیاء عزیزة علیھ، فحینما تحس من ھم طالب العلم، 
ٌوتحس من ھذا الذي ضحى بوقتھ، وجاء تاركا ألشغالھ وأعمالھ؛ تحس أنھ شيء عزیز، وأنھ شيء غ ٌ ٍال، ولو كان مرقع الثیاب فقیر الحال، ً

فقد یكون عند هللا أعظم منزلة من غیره، وربما كان ال یملك إال قوت یومھ، ومع ذلك یضحي في ركوب السیارة من أجل الوصول إلى 
ٌأن طلب العلم شيء كبیر، ًالدرس، فلو أن كل طالب علم یستشعر أن إخوانھ من طالب العلم ضحوا، وأنھ لم یضح، وأنھ لم یقدم شیئا؛ ألدرك 

ًوكما أننا نوصي ھذا الطالب بالصبر، فنوصي أیضا طالب العلم أن ال یؤذي . ولصبر على تصرفاتھم وعذرھم وأحبھم، فتأتلف القلوب بھذا
. وجل، فانتبھ واحذرإخوانھ؛ إذ ال یجوز للمسلم أن یؤذي إخوانھ، وأذیة المسلم للمسلم محرمة، ولكنھا لطالب العلم أعظم حرمة عند هللا عز 

إن القرب من أھل العلم بالء ومصیبة وهللا، وبعض طلبة العلم یظن أن القرب سھل، فربما یقترب طالب العلم من شیخ، ویبوء ! إخواني
ًبسیئات لم تخطر لھ على بال؛ ألنھ ربما تصرف تصرفا ینفر أخاه من طلب العلم، وربما یتصرف تصرفا مع الشیخ یكرھھ في إفادة ط الب ً

وهللا عز وجل قد نبھنا إلى ھذا، فھؤالء الصحابة الذین تبوءوا المقامات العال من . العلم، فھو سالح ذو حدین، فإما إلى جنة، وإما إلى نار
الجنة نزلت علیھم قوارع التنزیل، تأمرھم باألدب، فصحبة النبي صلى هللا علیھ وسلم عزیزة غالیة، ولكن لو رفع صوتھ على رسول هللا 
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، فتحبط صالتھ وزكاتھ وحجھ وعمرتھ، وھذا یدل على أن القرب من أھل الفضل والعلم خطر، -والعیاذ با- صلى هللا علیھ وسلم لحبط عملھ
ِفعلى اإلنسان أن یتأدب في مسائلھ، ویتأدب في تصرفاتھ مع إخوانھ، فال یؤذ أخاه وال یضیق على إخوانھ، كأن یستبد بالسؤال، فیرید أن 

أتحل لھ أو تحرم؟ وقد یأتي : ده، ویرید أن یستشكل وحده؛ إذ قد یأتي إنسان عنده كربة في أمر زوجتھ؛ ألنھا مطلقة، فال یدريیسأل وح
ًشخص مھموم مغموم یرید كلمة من الشیخ، فعلى القریب من الشیخ أن یعطي مجاال لغیره، وأن یحذر من ھذا القرب، وأن یعلم أنھ خطر 

ً رحمة هللا عز وجل فقد یكون سببا في الخطأ والزلل والغرور، فعلى اإلنسان إذا اقترب من أھل العلم، أو جلس في علیھ، فكما أنھ سبب في
وعلى الذي یؤذي إخوانھ أن یعلم أن أبناء المسلمین ما جاءوا إلى بیوت هللا لیھانوا، وما جاءوا لُیذلوا؛ ألن . حلق الذكر أن ینتبھ لمن حولھ

ًدفع أخاه، أو یحس أنھ أحق من أخیھ، وقد یأتي متأخرا، أو یأتي من آخر الناس، ویتخطى الحلقة لیجلس وسطھا، فالناس بعض طلبة العلم قد ی
ُ لھ حرمة ینبغي أن تحفظ وال تضیع، ومن حق المسلم أن یكرم وال یھان، وُیرفع وال -ولو كان من كان- لھم حقوق، ولھم حرمات، والمسلم  ُ

فشیمة المسلم الموفق أن یستشعر ھذا الشيء، وعلى كل طالب علم أن یحذر، ووهللا من خاف سلم، ومن . رام المسلمیوضع؛ ألن هللا أمرنا بإك
خاف في طلبھ للعلم، وصحبتھ لطالب العلم من أذیة طالب العلم، واإلضرار بھم؛ فإنھ یسلم بإذن هللا عز وجل، فراقب نفسك في جمیع 

وھناك أمر البد من إیضاحھ، وھو أن طالب العلم حین یزدحمون على الشیخ، تجد بعض الناس . ضرِتصرفاتك، وال تزاحم، وال تؤذ، وال ت
ًیستنكر ھذا، بینما یرون على أفران الخبز أعدادا من الناس واقفة وال یستنكرون، فھذا واقع وزمان أصبح المعروف فیھ منكرا، والمنكر  ً

ً، وتركوا بیوتھم وأھلیھم، وجاءوا حفاة األقدام یلھثون وراء أھل العلم، ویلتمسون زادا فإذا جاء أناس یشترون رحمة هللا عز وجل. ًمعروفا
ًوإذا رأیت الناس في الدنیا یصیحون، ویھرجون، ویبھرجون، فھذا شيء ال یمكن أبدا أن ینكر؛ بل ! لھم آلخرتھم، فھل ھذا شيء یستغرب؟

ولذلك ینبغي علینا أن نستشعر مسئولیة طالب العلم أمام . ب فال تسأل عن أحوالھاأصبح ھذا من المسلمات والبدھیات؛ ألنھ إذا ماتت القلو
ًهللا، فقد ارتحل العلماء، وذھب األئمة، وخلت الساحة، وأصبحت المسئولیة عظیمة، والكرب عظیما، والشكوى إلى هللا تعالى فمثل ھؤالء . ً

 أن یطلبوا العلم، فنحبب العلم إلیھم وال نبغضھ، ونرغبھم فیھ وال ننفرھم عنھ، ینبغي أن نھیئ لھم كل ما نستطیع، وكل ما نقدر علیھ من أجل
ونیسر علیھم وال نعسر، وقد یحصل العسر بكالم؛ إذ قد یأتي طالب العلم فیسأل أسئلة ال داعي لھا، وغیره أحوج إلى األسئلة، فإذا رأیت 

ًطالبا أكثر منك ذكاء، وأكثر ضبطا، ویستفاد من أسئلتھ، ف قدمھ وآثره حتى تستفید؛ لیكون ھناك وعي عند القرب من أھل العلم، والجلوس في ًً
مجالس أھل العلم، والموفق من وفقھ هللا، فوهللا ما زكت وال صلحت سریرة عبد إال أصلح هللا عالنیتھ ووفقھ وسدده، وسیطلب العلم من 

الھ وأفعالھ وتصرفاتھ وانضباطھ، حتى یبوئھ هللا مبوء صدق بھذا، فیكون یطلبھ، فإما موفق سعید یرزقھ هللا عز وجل المراقبة التامة ألقو
 فلتحتسب عند هللا عز -وھم الصفوة-وستعاشر طالب العلم . محل الرضا عند علمائھ ومشایخھ، ومحل الرضا عند إخوانھ ، وإما غیر ذلك

إذا لم : لعلم فھم أزكى الشھود، یقول اإلمام الشافعي رحمھ هللاألرض، فإذا شھد علیك طالب ا وجل أن یأخذوا عنك، فھؤالء ھم شھود هللا في
والصفاء، , فھؤالء ھم الصفوة، فإذا عاشرتھم، وكنت معھم على المحبة! یكن أولیاء هللا أھل العلم وطلبتھم فال أدري من ھو ولي هللا؟

بارك في علمك، وبارك في وقتك، وما وجدنا من ربنا إال كل والمودة، والنقاء، وعلى المراتب العال في اإلیثار، واإلخاء؛ بارك هللا لك، و
خیر، فقد وجدنا طالب علم تأدبوا مع مشایخھم، وتأدبوا مع إخوانھم، فزكاھم هللا في الدنیا قبل اآلخرة، ووجدنا من كان ال یبالي بطالب العلم 

ًوكان فظا غلیظا فعاقبھم هللا تبارك وتعالى، وقد سألت عن بعض الزمالء طال بھم، فذكروا أنھم في الدعوة الى هللا تعالى، وأنھم كذا، ثم ً
ً أعرف أنھ كان یؤذي المشایخ، وكذلك جزاء -وهللا-إن طالب الشیخ یؤذونھ، وإني : سألتھم من بعید عن أشیاء، فإذا بھم یتذمرون، ویقولون

ًوفاقا، فما توفاني هللا عز وجل حتى رأیت بعیني وسمعت بأذني سننا  ال ت تبدل وال تتحول، وال یظن أحد أن هللا غافل عن خلقھ، فلیحذر ً
فنسأل هللا بعزتھ وجاللھ أن یرزقنا السداد في القول والعمل، إنھ المرجو . ًطالب العلم، فالیوم یزرع، وغدا یجني، فمن زرع الخیر كان لھ

  .وآخر دعوانا أن الحمد  رب العالمین. واألمل
 

 ]1[ة كتاب الدیات  مقدم-شرح زاد المستقنع 
 

ًإن هللا سبحانھ وتعالى أوجب الدیة في القتل، وھي استحقاق شرعي جعلھ هللا ضمانا للتلف الحاصل بسبب الجنایة، والدیة تعطى للمجني علیھ 
مد والخطأ فتكون آجلة أو لولیھ وھو وارثھ من بعده، والدیة لھا أحوال، ففي العمد المحض تكون حالة وال تلزم بھا العاقلة، وأما في شبھ الع

 .وتلزم بھا العاقلة وھذا من حكمة الشریعة
 

 الدیات
 

بسم هللا الرحمن الرحیم الحمد  رب العالمین، والصالة والسالم األتمان األكمالن على خیر خلق هللا أجمعین، وعلى آلھ وصحبھ ومن سار 
جمع دیة، وھي المال الذي یعطى للمجني ): الدیات]. (كتاب الدیات: [فیقول المصنف رحمھ هللا: أما بعد. على سبیلھ ونھجھ إلى یوم الدین

ًعلیھ أو لولیھ بسبب الجنایة، وبناء على ذلك تكون الدیة عوضا عن الجنایة، وھذا في حالة العفو عن القصاص، وكذلك أیضا في حال الخطأ  ً
وذلك لكثرة أبوابھ وتعدد مسائلھ واختالف أحكامھ، ولذلك یعبر ) كتاب الدیات: (وشبھ العمد، وذكر المصنف رحمھ هللا ھذا الموضع بقولھ

ًالعلماء رحمھم هللا بالكتب في المادة الكثیرة، ونظرا ألن الدیات منھا ما یتعلق باألنفس، ومنھا ما یتعلق باألعضاء، وھناك أمر مستتبع من 
ع للجنایة، وكل ھذا یذكره العلماء رحمھم هللا في كتاب الدیات، وقول أروش الجنایات التي تقدر فیھا الجنایة، وال یكون ھناك تقدیر من الشر

ًوھذا استحقاق شرعي جعلھ هللا ضمانا للتلف الحاصل بسبب الجنایة، وقد جعل . إن الدیة ھي المال الذي یعطى للمجني علیھ أو ولیھ: العلماء
ي مثل ما فعل بالمجني علیھ، وھذا یختص بالعمد كما تقدم معنا، وإما إما أن یكون بالقود، فیفعل بالجان: هللا عز وجل العوض عن الجنایات

إنھا المال الذي یعطى : وقول العلماء رحمھم هللا في الدیة. أن یعفو المجني علیھ، وحینئذ یكون ھناك الضمان باألموال، وقد یعفو بدون مال
مال والدیة للمقتول، وإنما یعطى لولیھ وھم ورثتھ من بعده، وقولھ ومات ال یمكن إعطاء ال للمجني علیھ أو ولیھ؛ ألنھ إذا جني على شخص
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في ھذا الموضع سأذكر لك من األحكام والمسائل التي تتعلق بدیات األنفس واألعضاء، وما یلحق بذلك من : أي) كتاب الدیات: (رحمھ هللا
: الى أوجب الدیة في القتل، قال سبحانھ وتعالى في قتل الخطأإن هللا سبحانھ وتع. أروش الجنایات، واألصل في ھذا الباب كتاب هللا عز وجل

ُودیة ُمسلمة إلى أْھلھ إال أْن یصدقوا  َّ َّ ِ ِ َِ َ َ َ ََ ََّ َِّ َِ ٌ فنص هللا عز وجل على لزوم الدیة، وھذا النص یدل على لزومھا في األنفس، وأما بالنسبة ] 92:النساء[ٌ
ًاألعضاء واألطراف حدیث یعتبره العلماء رحمھم هللا أصال في دیات األعضاء لألعضاء، فورد عن النبي صلى هللا علیھ وسلم في 

ًواألطراف، وھو حدیث عمرو بن حزم في كتاب النبي صلى هللا علیھ وسلم حینما كان عامال لھ رضي هللا عنھ وأرضاه، فكتب لھ مقادیر 
وأما .  في األنفس وفي األعضاء- وھو الدیة- اعتبار ھذا األصل ًالدیات في بعض األعضاء واألطراف، وأجمع العلماء رحمھم هللا أیضا على

بالنسبة لتقدیر ھذه الدیة، وبیان ما یجب في النفس وفي األعضاء واألطراف، فالعلماء رحمھم هللا یبحثونھ في أبواب متفرقة من ھذا الموضع 
 النفس المجني علیھا، سواء كانت الجنایة جنایة عمد أو كانت ًوھو كتاب الدیات، فیبدءون باألنفس أوال؛ ألن دیاتھا تختلف على حسب نوعیة

 في بیان لزوم - ًأوال- وعلى ھذا سیبدأ المصنف رحمھ هللا . الجنایة جنایة شبھ عمد، أو كانت خطأ أو جاریة مجرى الخطأ عند من یقولون بھ
التي یتحمل فیھا الجاني الدیة بنفسھ، واألحوال التي تتحمل الدیة وتقریر ھذه الدیة، ثم بعد ذلك یفصل في أنواعھا وعلى من تجب، واألحوال 

 ...... .فیھا العاقلة عنھ جنایتھ
 

 وجوب الدیة على القاتل
 

أو سبب  ًكل من أتلف إنسانا بمباشرة: (وقولھ. من ألفاظ العموم): كل]. (ًكل من أتلف إنسانا بمباشرة أو سبب لزمتھ دیتھ: [قال رحمھ هللا
الحكم فیھ عموم، وبناء على ذلك كل من جنى جنایة، أوجبت ھذه الجنایة زھوق النفس وقتل النفس المحرمة، فإنھ یجب علیھ ھذا ) لزمتھ دیتھ

ًأن یضمن الدیة، سواء كانت الجنایة بالسببیة أو كانت بالمباشرة، وبینا أن القاتل إما أن یقتل مباشرة كمن أضجع شخصا فذبحھ بالسكین، أو 
ً كما لو دفعھ في بئر أو دفع حائطا علیھ فقتلھ أو نحو ذلك من صور السببیة التي -مثلما ذكرنا- قتلھ، ھذه مباشرة، أو سببیة أطلق علیھ النار ف

كما ذكرنا في الصور ) بمباشرة. (یشترط في ھذا اإلنسان أن یكون لھ حرمة على الضوابط التي ذكرناھا). ًكل من أتلف إنسانا. (ذكرناھا
ًن القتل قتل مباشرة أو سببیة بحیث فعل فعال أفضى إلى القتل ال على سبیل المباشرة، وإنما كان موصال إلى القتل، كما التي یحكم فیھا بأ ً

) لزمتھ دیتھ. (ونحو ذلك من الصور التي ذكرنا فیھا قتل السببیة.. ذكرنا في اإللقاء من شاھق، والحبس في زریبة فیھا أسد أو أنھشھ حیة
ًیشمل العاقل والمجنون، فلو أن مجنونا قتل فإننا نجعل قتلھ خطأ، ونلزم أولیاء المجنون ) كل: (جاني القاتل، ولما قالالضمیر عائد على ال ً

. الدیة على التفصیل الذي یأتینا في عمد الصبي والمجنون، فإن عمد الصبي والمجنون خطأ ویجب فیھ الضمان كما سنبین إن شاء هللا تعالى
 عظمة ھذه الشریعة في صیانة األرواح واألنفس أن یجنى علیھا، حیث أوجبت ضمان الجنایة والتلف الحاصل، بین المصنف رحمھ هللا

ًیستوي أن یكون القتل عمدا أو یكون خطأ، فلو أن إنسانا ساق سیارة فدھس شخصا خطأ لزمتھ دیتھ، ولو أنھ ركب معھ شخص ثم انقلبت  ًً ً ًً
  .كل من أتلف بمباشرة أو سببیة، فإنھ یلزم بضمان ما أتلفھ: ً بإھمال ونحو ذلك لزمتھ الدیة؛ فإذاالسیارة وكان ھناك سببیة في انقالبھا

 
 وجوب الدیة حالة في قتل العمد المحض

 
ًفإن كانت عمدا محضا ففي مال الجاني حالة: [قال رحمھ هللا َّ ً ًفإن كانت الجنایة عمدا محضا ففي مال ال: (وقولھ. للتفریع) الفاء]. (ً ) ّجاني حالةً

أن : الحكم الثاني. أن من تعمد القتل وعفا أولیاء المقتول عن القصاص لزمھ أن یدفع الدیة: الحكم األول: أي تجب الدیة، فھناك ثالثة أحكام
م الدیة في قتل العمد، لزو: الحكم األول: عندنا ثالثة أحكام: ًفإذا. أنھا في مال الجاني دون عاقلتھ: الحكم الثالث. ًتكون ھذه الدیة حالة نقدا

، فبین )فمن قتل لھ قتیل فھو بخیر النظرین؛ إما أن یقاَد، وإما أن یودى: (واألصل في ذلك قولھ علیھ الصالة والسالم في الحدیث الصحیح
أن : الحكم الثاني. هللاعلیھ الصالة والسالم أن القاتل المتعمد إما أن یقتص منھ أو یدفع دیة المقتول، وھذا محل إجماع بین العلماء رحمھم 

ًمبني على أن األصل في الجنایات واإلتالفات أنھا تكون حالة، فلو أن شخصا  ًھذه الدیة حالة، یعني یجب علیھ أن یدفع فورا، وھذا اإللزام ّ
األصل في الضمان أنھ ًاضمن ھذا الزجاج واضمن ھذه النافذة فورا لیس ھناك تأجیل، ف: كسر زجاج بیت أو كسر نافذة بیٍت، فإننا نقول لھ

ًیكون فورا؛ ألن حقوق الناس مضمونة، والتأخیر والمماطلة ظلم ألصحاب الحقوق وتعطیل لمصالحھم، ولذلك یلزم بدفعھا فورا، وھو معنى  ًٌ
فیھ دیة العمد ، لكن سیأتي إن شاء هللا أن دیة الخطأ مؤجلة وفیھا قضاء الخلفاء رضي هللا عنھم وأرضاھم، وھذا مما تفترق )حالة: (قولھ

ثم ھذه الدیة الحالة تكون في مال الجاني وال نلزم عاقلتھ بدفعھا، وأما في الخطأ فإننا . مؤجلة: حالة، ودیة الخطأ: ودیة الخطأ، أن دیة العمد
 رحمھ هللا ما یترتب وقد بین المصنف. نجعلھا على العاقلة؛ ألن رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم جعلھا علیھا كما سیأتي إن شاء هللا تعالى

أن : الحكم الثالث. على قتل العمد، فإذا عفا أولیاء المقتول یجب أن یدفع الدیة، واألصل في ذلك النصوص التي بیناھا في الكتاب والسنة
  .تكون في مال الجاني ولیس في مال العاقلة

 
 لزوم الدیة على العاقلة في شبھ العمد والخطأ

 
وقتل شبھ العمد وشبھ الخطأ الدیة فیھما على عاقلة المخطئ؛ وذلك ألن شبھ العمد والخطأ ]. مد والخطأ على عاقلتھوشبھ الع: [قال رحمھ هللا

أن امرأتین من : (قضى فیھ رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم بالدیة على العاقلة، ففي الحدیث الصحیح عن رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم
خرى بحجر فقتلتھا وما في بطنھا، فقضى رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم بالجنین بغرة؛ ولیدة أو عبد، ثم ھذیل اقتتلتا فرمت إحداھما األ

لو أن : ًوھذا یدل على أن من قتل خطأ فعاقلتھ تحمل عنھ، فمثال. على عاقلة المرأة الجانیة: أي)  على عاقلتھا-یعني دیة المرأة-قضى بدیتھا 
ًرجال أركب معھ أشخاصا في سی ًارتھ ثم حصل حادث، وكان متحمال لجمیع ما في ھذا الحادث من خطأ دون اشتراٍك مع غیره وأزھق ثالثة ً
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وعاقلتھ تحمل عنھ ھذه الدیات؛ ألن النبي صلى هللا علیھ وسلم ألزم عاقلة المخطئ بتحمل . إن ھذه الثالث دیات على عاقلتھ: أنفس، فنقول
ٌالمخطئ لیس كالمتعمد؛ وألن العاقلة وھم القرابة یرثون، فاإلنسان إذا لم یكن لھ قریب وارث فإن الدیة، وھذا فیھ حكمة من الشریعة؛ ألن 

ْوعلى الوارث مثُل : ُالغنم بالغرم، فھم یغرمون كما یغنمون، ویغنمون كما یغرمون، ولذلك قال هللا تعالى: العصبة ترث جمیع المال، ولذلك  ِ ِ ِ َ َ َْ َ
َذلك  ِ وھنا نلزم العاقلة . معنا ھذا في مسائل عدیدة بینا فیھا لماذا تلزم الشریعة األقرباء بضمان بعض األشیاء لقراباتھموقد تقدم ]233:البقرة[َ

ثم . بدفع دیة الخطأ؛ ألن النبي صلى هللا علیھ وسلم قضى بھا على العاقلة، وسیأتي إن شاء هللا ضابط العاقلة وكیف تقسط ھذه الدیة علیھم
المفروض أن ُیضاف مؤجلة؛ ألنھ ). وشبھ العمد والخطأ على عاقلتھ: (قولھ رحمھ هللا. ً أن ھذه الدیة على العاقلة معابین المصنف رحمھ هللا

نص في العمد على أنھا حالة، وسكت عن كونھا حالة في الخطأ وشبھ العمد من أجل أن طالب العلم یدرك أنھا لو كانت حالة لنص على 
ًمؤجلة، فھي على العاقلة مؤجلة ثالث سنوات وقیل أكثر من ذلك، والذي قضى بھ عمر : ، كان األولى أن یقالذلك، لكن لما كان ھذا قد یوھم

ُأن الدیة إذا ألزمت بھا : ٌبن الخطاب وعلي بن أبي طالب رضي هللا عنھما ولم یخالف ذلك أحد من أصحاب رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم
  . على ذلك تخالف دیة العمد، فدیة الخطأ مؤجلة، ودیة العمد معجلةالعاقلة تقسط على ثالث سنوات، وبناء

 
 ًحكم من كان سببا في القتل

 
ًوإن غصب حرا صغیرا، فنھشتھ حیة، أو أصابتھ صاعقة، أو مات بمرض، أو غل حرا مكلفا وقیده؛ فمات بالصاعقة أو : [قال رحمھ هللا ً ً ً

ید الغاصب ید : (تقدم معنا في الغصب أن العلماء رحمھم هللا یقولون). ًغیرا فنھشتھ حیةًوإن غصب حرا ص: (قولھ]. الحیة، وجبت لھ الدیة
وبینا وجھ ذلك؛ ألنھ باعتدائھ على المغصوب یتحمل جمیع ما یحصل لھذا المغصوب من ضرر، فإن حصل ھذا الضرر بفعلھ ال ) ضمان

ًضمان؛ كان المفروض أن یرده إلى صاحبھ حتى یصبح صاحبھ ضامنا إشكال، وإن حصل بآفٍة سماویة أو نحو ذلك فھو ضامن؛ ألن یده ید 
من غصب منك سیارة فإن ھذه السیارة مدة بقائھا تحت یدك تأخذ منفعتھا وتتحمل ضررھا، لكن إذا أخذھا منك أصبحت یده ید : ًلھ، فمثال

ِید الغاصب ید ضمان، وبینا ذلك ووجھناه وذكرنا لھ فجعل ) على الید ما أخذت حتى تؤدیھ: (ٍضمان؛ لقول رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم
ًوإن غصب حرا صغیرا فنھشتھ حیة: (قولھ. ًصورا وأمثلة الصغیر ال یستطیع أن یدفع عن نفسھ وال یستطیع أن یقاتل، ولذلك ال یتحمل ) ً

الموت حصل ) نھشتھ حیة. (ھذا المقتولًمسئولیة نفسھ، وال یكون ھناك تحمل من النفس المقتولة للجنایة، ویصبح الغاصب متحمال لدیة 
بنھش الحیة، لكن لوال هللا ثم كونھ جاء بھ إلى ھذا الموضع وغصبھ إلى ھذا الموضع ما حصل الموت، فیتحمل التبعة وما یترتب على ھذا 

وارض التي ال دخل للمكلف فیھا، اإلتالف قد یكون بالع: یعني]. أو أصابتھ صاعقة: [قال. ًالفعل وعلى ھذه الجنایة فیكون ضامنا لھذه النفس
أو بالعوارض التي یكون فیھا دخل على جھة السببیة بالحیات والعقارب ونحو ذلك، فإذا نزلت علیھ صاعقة فمات، فإن الذي قتلھ ھي 

وبھذا الحمل الصاعقة في األصل، لكن كونھ حملھ إلى ھذا الموضع الذي أصابتھ فیھ الصاعقة فإنھ غاصب ومتحمل لما یترتب على غصبھ، 
ًأو مات ھذا الصبي بمرض؛ ألنھ بحملھ أصبح ضامنا لھ حتى ]. أو مات بمرض: [قال. وقع ھذا الضرر على الصبي فیتحمل مسئولیتھ

ٌیؤدیھ، فإذا لم یؤده ولم یرجع فإنھ ضامن لھ، وبعض العلماء یفرق بین موتھ باألسباب اإللھیة التي ال دخل فیھا للمكلف، وھي الموت بالشيء 
الطبیعي، وبین موتھ بأسباب یكون للغصب فیھا تأثیر، ولكن من أھل العلم من لم یفرق، والسبب في ھذا أنھ یجعل مرد المسألة إلى أن یده ید 
ًضمان، فال یزال ضامنا حتى یرد المغصوب، وھذا أصل قرره العلماء في مسائل الغصب، وینبغي أن یكون مطردا؛ ألن النبي صلى هللا  ً

ًأو غل حرا مكلفا وقیده، فمات : [قولھ. فھو ضامن لھ حتى یرده كما أخذه) على الید ما أخذت حتى تؤدیھ: ( نص على ھذا فقالعلیھ وسلم ً
ًاألول كان صغیرا وھذا مكلف، فإنھ لما وضع الحر في األغالل ومنعھ من الحركة، أصبح ھذا المكلف والكبیر في حكم ]. بالصاعقة أو الحیة
لوال هللا ثم ھذا الغل لما مات؛ ألنھ مقید وال یستطیع الحركة، والغل في جسده یمنعھ من الحركة، فإذا كان األمر كذلك فإنھ الصغیر، وحینئٍذ 

لو نزلت علیھ صاعقة فمن الذي جاء بھ في ھذا الموضع، ومن الذي حبسھ في ھذا الموضع؟ ولوال هللا ثم ھذا الحبس وھذا المجيء لما 
إنھ لما قیده وغلھ أصبح في : إنھ كبیر وإنھ مسئول عن نفسھ، نقول: مل المسئولیة عنھ ویضمنھ، ولو قال قائلحصل الزھوق، ولذلك یتح

ًوحینئذ كونھ كبیرا ومكلفا ال تأثیر لھ؛ ألنھ ال یستطیع أن ینقذ نفسھ، وال أن یبذل األسباب لنجاة نفسھ فیكون ضامنا . حكم المشلول العاجز ً ً
ھذا بالنسبة للنفس، فإنھا تجب الدیة إن مات كما ذكرنا، . ِوجبت الدیة على الغاصب، ویده ید ضمان لما ذكرنا]. یھماوجبت الدیة ف: [قال. لھا

ًوإن أتلفت ھذه العوارض ففیھ بعض الدیة، فإن أتلف عضوا كیده أو رجلھ وجب علیھ أن یدفع نصف الدیة، وھكذا لو عورت عینھ أو فقد 
ًكما یجب ضمان النفس كاملة یجب ضمان : ًإذا .وھكذا.. لسانھ فأصبح ال یتكلم، وجبت علیھ دیة اللسانإحدى أذنیھ، أو أصابھ ضرر في 

لو أنھ قیده ثم وضعھ على حالة انكسرت یده فیھا، أو وضعھ على حالة جرحت فیھا أصبعھ، ثم سرى ھذا الجرح حتى : ًاألعضاء، فمثال
ما یجب ضمان النفس كاملة یجب ضمان األعضاء واألطراف وما یحصل من ھذا فك. شلت یده، فحینئذ نوجب علیھ ضمانھ بنصف دیتھ

ًالغصب من ضرر، فوجبت الدیة إن كان زھوقا للنفس كاملة، ووجبت أیضا دیة األعضاء على حسب ما ترتب من ھذه الجنایة ً.  
 

 األسئلة
 

 الرد على من یقول بعدم أخذ الدیة
 

 مال ال بركة فیھ، وأن أخذه ینافي المروءة وكذلك أخذ األرش، مما یدفع بعض أھل المجني شاع في عرف بعض الناس أن الدیة: السؤال
، والصالة والسالم على : علیھ إلى التنازل عن حقھم مع عدم رضاھم بذلك وعدم قناعتھم، فما توجیھكم أثابكم هللا؟ الجواب باسم هللا، الحمد 

من أخذھا : إن الدیة ال بركة فیھا بل بعضھم یقول: الدیة شرع هللا عز وجل، ومن قال:  بعدأما. خیر خلق هللا وعلى آلھ وصحبھ ومن وااله
ًكل حكم یحلل حراما أو یحرم حالال فإنھ خالف شرع : ٌأضره هللا في مالھ، فھذا قول باطل ومصادم لشرع هللا عز وجل، وھناك قاعدة تقول ً ٍ
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فھؤالء كأنھم یریدون أن یحرموا على ) إن هللا أحل أشیاء فال تحرموھا: (الة والسالمقال علیھ الص. ٌهللا عز وجل، وھو رد على من قالھ
 واعتدى على - ًمثال-ًالناس ما أحل هللا لھم، والدیة حقك؛ إن شئت أخذتھا، وھذا حسن؛ ألنك لم تظلم أحدا وأخذت حقك؛ كما لو جاء شخص 

أنھ ھو : تھ، كأن تكون سیارتك واقفة فجاء وصدمھا، فقال أھل الخبرةسیارتك فكسرھا وجئت وأخذت قدر جنایتھ وقدر خطئھ، ما ظلم
وأي جنایة في ھذا؟ وأي اعتداء؟ !! ٍالمخطئ ولزمھ أن یصلح ھذا الخطأ، فلو كانت كلفة إصالح السیارة ثالثة آالف لایر، فأي ظلم في ھذا؟

إذا كان ھذا في :  أن یصفح؟ دعوا األنفس واألرواح؟ لكن نقولفلماذا ُیحرم ما أحل هللا ؟ وھل كل الناس یستطیع كلما جنیت علیھ جنایة
ُأن اإلنسان إذا اعتدي على قریبھ وأعطي الدیة وأخذھا سكنت النفس : األموال العادیة فكیف باألنفس؟ السبب في ھذه الدیات في األنفس

ا قطعت یده بالخطأ وأعطي نصف الدیة واطمأنت وحصل أنھ عوض عن حقھ، وحینئذ ال توغر صدور المؤمنین بعضھم على بعض، فإذ
جبر خاطره وجبرت نفسھ، فإذا نظر إلى یده المقطوعة وتذكر ثوابھ عند هللا عز وجل واطمأنت نفسھ لآلخرة، فإذا جاءت النفس تتحدث عن 

.  ال یعقب في حكمھ سبحانھ وتعالىًالدنیا وجد شیئا من الدنیا یسلیھ ویجبر خاطره، وھذا تشریع الحكیم الحمید سبحانھ وتعالى، وحكم هللا الذي
ًولو علم هللا أن فیھا شرا ما سكت عن ذلك، وال یشرع سبحانھ لعباده إال ما فیھ الخیر لھم في دینھم ودنیاھم وآخرتھم، فالحمد  الذي ھدانا 

وى أھل الجاھلیة، لكن إن تنازلت عن ھذه لھذا وما كنا لنھتدي لوال أن ھدانا هللا، ولقد جاءت رسل ربنا بالحق، فھذا من كالم الجاھلیة ودع
فإذا تركتھا محبة ألخیك في هللا ورحمة بھ، وشفقة علیھ آجرك هللا، وأحسن لك الخلف، . الدیة فھذا أحسن، وأعظم ألجرك وأثقل لمیزانك

، وإنما تركھا خوفا من الضرر األعظم، ًولكن من تركھا خوفا من أن تأتیھ المصیبة، فھذا لم یتركھا   وحینئذ ال ینال الدنیا وال ینال اآلخرة؛ ً
اإلنس والجن  ألنھ لم یتركھا  عز وجل، فھذا من تلبیس الشیطان نسأل هللا السالمة والعافیة، انظروا كیف یصرف الناس وتجتالھم شیاطین

َباألھواء واآلراء التي ما أنزل هللا بھا من سلطان، إْن یتبُعون إال الظن وما  َ َ ََّ َّ َّ ِ ِ ْتْھوى األنفُس ولقد جاءُھم مْن ربِّھم الُھَدى َِّ ُ ِْ َ َ َ َ َِ ْ َ ََ ُ ْ فھذا أمر ]. 23:النجم[َ
هللا الذي ال یعقب، فھو سبحانھ الذي یقص الحق وھو خیر الفاصلین، ولیس ألحد أن یستدرك على هللا في شرعھ، ولو علم هللا أن في ھذه 

َوما : ًالضمانات والدیات ضررا لما شرعھا؛ ألنھ قال َأْرسلناك إال رْحمة للعالمین َ َ َ َ َ َِ َِ ْ ًْ َّ ِ َ فكل تشریع أوحي إلیھ في كتاب هللا وسنتھ ]. 107:األنبیاء[َ
إن ھذا حقھم، فالحسن أن : ینبغي أن یعلم الناس ذلك، وأن یقال لھم: علیھ الصالة والسالم فھو الرحمة والخیر والبركة، وعلى كل حال

ٍا عنَدكم ینفد وما عنَد هللا باق َیأخذوه واألحسن أن یتنازلوا عنھ، م َ َ َ َِ َّ ْ ُ ِْ ُِ َ ، فمن صبر ظفر وأحسن هللا لھ العاقبة، وال شك أن الخلف ]96:النحل[ْ
ًمضمون من هللا عز وجل لمن ترك شیئا  ًفمن ترك شیئا  عوضھ هللا خیرا منھ. (ٌ   .وهللا تعالى أعلم) ً

 
 تربیة األیتام وعظم أجرھا

 
أما الیتیم فأمره : لى تربیة األیتام من حیث األصول والتربیة الكاملة ما ینطبق على تربیة األوالد أثابكم هللا؟ الجوابھل ینطبق ع: السؤال

ًعظیم جدا، األیتام جنة ونار، ومن عال األیتام وكفلھم واتقى هللا فیھم فقد أفلح وأنجح، وأصاب خیر الدنیا واآلخرة، وكم أسعد هللا أقواما كفلوا  ً
ام، حتى إن هللا سبحانھ وتعالى جعل لھم من عاجل البشرى في الحیاة أن جعل حیاتھم سعیدة، وجعل خاتمتھم طیبة حسنة، ولقد رأینا ذلك األیت

وجدنا من لطف هللا بھ ورحمتھ وإحسانھ بھ الشيء الكثیر، فكفالة األیتام واإلحسان إلیھم جنة للعبد في . فیمن كان یعول األیتام ویحسن إلیھم
ٌوأما عدم الرعایة لمشاعرھم، والتقصیر أثناء تربیتھم فھذا خطر عظیم، وتربیة األیتام، دحض فیھ زلل كثیر، ولذلك من . دنیا قبل اآلخرةال

فإن الیتیم ال یجد من یكفكف دمعھ، وال یجد من یجبر كسره، فإذا قسا علیھ . یربي األیتام ینبغي أن یكون على حذر شدید في التعامل معھم
ًعلمھ تذكر أبا كریما أن لو كان حیا ما عاملھ بھذه المعاملة، ولو قسا علیھ معلمھ نظر إلى ذلك المعلم مع ولده، فقل أن یؤذي أحد یتیما من ی ً ً ً

فإذا . ًویكون عنده أوالد إال راقبھ الیتیم في أوالده، فإن رآه محسنا لولده اغرورقت عینھ ودمعت؛ ألنھ ال یتصور أن ھذا المعلم یرید مصلحتھ
ًكان المعلم ظالما أو آثما أو جائرا وكان الكافل شدیدا، خاصة إذا كان الیتیم یعیش تحت كفالة عمھ، أو خالھ، أو نحو ذلك من أقربائھ، فإذا  ً ً ً

َّفأما :  عز وجلولذلك قال هللا. أوذي أي أذیة ولو كانت لسبب ورأى إحسان ذلك المؤذي إلى ولده تفطر قلبھ بالحزن الذي ال یعلم قدره إال هللا َ َ
َالیتیم فال تقھْر  َْ َ َ َ ِ أنا وكافل الیتیم في الجنة كھاتین، وقرن بین السبابة : (، فقھر الیتیم أمره عظیم، ولذلك قال صلى هللا علیھ وسلم]9:الضحى[ْ

ون كفالة طیبة كاملة، وكفالة رحمة ال وھذا یدل على علو درجتھ عند هللا في اآلخرة، لكن البد أن تك ، صلوات هللا وسالمھ علیھ،)والتي تلیھا
كفالة عذاب، وكفالة إحسان ال كفالة إساءة، وكفالة ود ورحمة وبر وإدخال سرور ال كفالة وحشة وضیق وعسر وتنكید وتنغیص في العیش، 

حوج ما یكون إلى إحسانك وبرك  فانتبھ من الیتیم، فإنھ أً-لو كنت معلما-ًفعلى كل من یعامل األیتام عموما أن ینتبھ، حتى لو دخلت فصلك 
وعطفك، واجعل لھ میزة على غیره، وھذا لیس من باب الظلم، وإنما من إنزال كل إنسان منزلتھ، ولیس معنى ذلك أنك تفضلھ على غیره، 

م یرجع إلى بیتھ بال لكن لھ شأن خاص، فاالبن إذا آلمھ مدرسھ رجع إلى أبیھ، فواساه وأحسن إلیھ وأنساه ما حصل لھ من إساءة ، ولكن الیتی
ًأب، وقد ال یجد أما، وقد یرحم أمھ حینما یراھا في ھمھا وغمھا، فیصعب علیھ أن یدخل علیھا ھما إلى ھمھا، أو غما إلى غمھا ً فلذلك من . ً

یلتزم بالشریعة النظر إلى ھؤالء واإلحسان إلیھم، وأن یحاول كل معلم یحُب الكتاب والسنة، و: الرحمة ومن ھدي اإلسالم وسنن اإلسالم
ًالتزاما صادقا أن یجعل لھؤالء في قلبھ وفي معاملتھ وفي إحسانھ وبره أوفر حظ ونصیب، وهللا ال یضیع أجر من أحسن عمال، وما أعظم  ً ً

ًجبر القلوب المنكسرة عند هللا ثوابا، وما أحسن ما یكون ألھلھا عاقبة ومآبا ى القلوب ومن أراد أن یجرب حسن العاقبة في اإلحسان إل. ً
؛ ) الساعي على األرملة كالصائم الذي ال یفطر، والقائم الذي ال یفتر: (المنكسرة والنفوس الضعیفة فلیجرب ذلك، قال صلى هللا علیھ وسلم

ین، فأمست فجعلھ في ھذه المنزلة العظیمة؛ ألن األرملة ال أحد یعولھا، وھي تحتاج إلى من یقوم علیھا، فإذا نظر إلى أرملة من أرامل المسلم
وأصبحت وھو یسعى علیھا یقضي حوائجھا وینفس بإذن هللا كرباتھا، ویدخل السرور علیھا جعل هللا ما كان منھ من حسنات ال یعدل بصیام 

، فیحرص طالب العلم )وھل تنصرون إال بضعفائكم. (وھذا یدل على عظم األجر عند هللا في جبر القلوب المنكسرة. النھار وال بقیام اللیل
ًواألخیار على النظر في تربیة األیتام، وإذا كان عندك في حلقة التحفیظ یتیما فإنك تكرمھ وتجلھ وتعاملھ معاملة خاصة، وتنظر إلیھ نظرة 
خاصة، وتؤویھ إلى حنانك، وإلى برك وإحسانك، فإنك إن فعلت ذلك رحمت أموات المسلمین وخلفتھم في ذریتھم بخیر، وما جزاء اإلحسان 

نسأل هللا العظیم رب العرش الكریم أن یجعلنا وإیاكم ذلك الرجل، وأن یفتح على أیدینا . ًسان، وهللا ال یضیع أجر من أحسن عمالإال اإلح
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أن الیتیم ینبغي على من یؤدبھ ویعلمھ أن یكون على حذر شدید، وأن یعاملھ معاملة خاصة؛ ألنھ : الخالصة. وعلى أیدیكم أبواب الخیر
ونسأل هللا العظیم أن یسلمنا وأن یسلم منا، . فینبغي مراقبة مشاعره) الضعیف أمیر الركب: (د قال صلى هللا علیھ وسلمأضعف من غیره، وق

  .وأن یتوب علینا وأن یتجاوز عنا، وهللا تعالى أعلم
 

 تقدیم تحیة المسجد على السالم
 

بسم هللا، والصالة والسالم على خیر : ة المسجد أثابكم هللا؟ الجوابإذا دخلت المسجد فھل أبدأ بالسالم على من في المسجد أو بتحی: السؤال
إذا دخل أحدكم : (فالسنة أن یبدأ المسلم بتحیة المسجد؛ ألن النبي صلى هللا علیھ وسلم قال. خلق هللا وعلى آلھ وصحبھ ومن وااله، أما بعد

أن النبي صلى هللا علیھ وسلم كان : ( وسلم من حدیث أبي ھریرةوثبت في الصحیح عن رسول هللا صلى هللا علیھ) المسجد فلیركع ركعتین
فقال . السالم علیكم ورحمة هللا:  فصلى ثم أتى إلى رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم فقال-وھو المسيء صالتھ- ًجالسا مع أصحابھ ودخل رجل 

أ بالتحیة، ثم جاء وسلم على النبي صلى هللا علیھ وسلم، فكون الرجل بد). وعلیكم السالم، ارجع فصل فإنك لم تصل: علیھ الصالة والسالم
من زار مسجد النبي صلى هللا علیھ : إن ھذه ھي السنة، ولذلك قالوا: وقال بعض العلماء. دل على أن السنة أن یبدأ المسلم بالتحیة قبل السالم

الرغم من عظم حقھ صلوات هللا وسالمھ علیھ، إال أن الداخل یبدأ ًوسلم یبدأ أوال بصالة التحیة ثم یسلم على النبي صلى هللا علیھ وسلم، فعلى 
ًفإذا كان ھذا مع رسول األمة صلى هللا علیھ وسلم، فما بالك بغیره؟ فالسنة أن یبدأ أوال بتحیة المسجد، لكن لو سلم . بالتحیة قبل السالم علیھ

ارجع : ( علیھ وسلم لما جاء األعرابي وسلم رد علیھ السالم ثم قال لھإن النبي صلى هللا: وكان بعض مشایخنا رحمة هللا علیھ یقول. لھ وجھ
ولكن ھناك سبب في ھذه الحالة وھو أنھ إنما رد علیھ السالم ألن رد السالم واجب، . فمعناه أنھ وقع سالمھ قبل الصالة) فصل فإنك لم تصل

بالتحیة قبل السالم علیھ، یدل على أنھم كانوا یفعلون ذلك، وأنھ ھو السنة والمراد حكایة صورة الحال، فكونھ یبدأ . والمسلم سلم لشبھة اإلتمام
  .وھذا ھو الذي تطمئن إلیھ النفس، وهللا تعالى أعلم. المستقرة أن یبدأ بالتحیة قبل السالم

 
 حكم الوضوء من المیاه الموضوعة للشرب

 
المیاه الموضوعة للشرب : ام وغیره من المساجد أثابكم هللا؟ الجوابما حكم الوضوء من المیاه الموضوعة للشرب في المسجد الحر: السؤال

ولكن إذا حصل عند اإلنسان اضطرار، بحیث . ھذه أوقاف مسبلة في المسجد الحرام وغیره. موقوفة للشرب، وال یجوز صرفھا في غیر ذلك
ً، فھذا مغتفر إن كان شیئا یسیرا ال یضر ضاق علیھ وقت الصالة وكان ھناك سبب موجب صعوبة خروجھ من مرض أو ضعف وتوضأ بھا ً

إني ال أحلھ لمغتسل وھو لشارب : ولذلك كان العباس رضي هللا عنھ یقول في زمزم. بالشاربین، وإال فاألصل أنھا موقوفة مسبلة للشرب
  .حل، وهللا تعالى أعلم

 
 حكم من صلى المغرب جماعة بنیة العصر

 
فھل یصلي معھم بنیة العصر ویزید ركعة بعد التسلیم، أثابكم هللا؟ . د ووجدھم یصلون المغربرجل لم یصل العصر ودخل المسج: السؤال
أن تتحد صورة الصالتین، فال تصح المغرب وراء العشاء، وال العصر وراء المغرب؛ ألن : یشترط في صحة الصالة وراء أخرى: الجواب

س بین الثالثة والرابعة، ولیس في شرع هللا أن یجلس بین ثالثة ورابعة؛ وحینئذ سیضطر إلى الجلو. المغرب ثالث ركعات، والعصر أربع
ًألن هللا ألزمھ أن یصلي أربعا ال جلوس بین الثالثة والرابعة فیھا، وإنما یجلس بین االثنتین على الصورة المعروفة في صالة المغرب وصالة 

 یصلي العصر وراء المغرب، وإذا دخل المسجد وأقیمت الصالة ال یجوز أن یصلي المغرب وراء العشاء، وال أن: العصر، وعلى ھذا
فیتعذر علیھ أن یصلي العصر؛ . ثم یصلي المغرب بعد ذلك. وتذكر أنھ لم یصل العصر، یدخل وراءھم بنیة النافلة، ثم یصلي العصر قضاء

ًوحینئذ یصلیھا نافلة، ألمر النبي . صلي العصرثم یتعذر علیھ أن یصلي المغرب؛ ألنھ ال تصح المغرب حتى ی. لعدم اتفاق صورة الصالتین
  .وهللا تعالى أعلم. صلى هللا علیھ وسلم، فمن حضر المسجد فإنھ یصلي نافلة ثم یعید بعد ذلك، فیصلي العصر ثم یصلي المغرب بعدھا

 
 أسباب استجابة الدعاء

 
ة هللا عز وجل فاسأل ما تشاء، فأنت أمام ملك الملوك الذي ال فتحت أبواب رحم: ماذا أقول حتى یستجاب لي، أثابكم هللا؟ الجواب: السؤال

فھو سبحانھ ) ألم تر إلى ما أنفقھ منذ أن خلق السموات: (یقول صلى هللا علیھ وسلم. تنفد خزائنھ، ویده سحاء اللیل والنھار، ال تغیضھا نفقة
ه، ولذلك الدعاء ھو العبادة؛ ألنك ال تسأل هللا إال وأنت تعتقد أنھ فمن سأل هللا فقد وحد. الكریم الجواد الذي یحب من سألھ ویرضى عمن سألھ

أما كیف تستجاب الدعوة؟ فالدعاء یستجاب إذا حصلت آدابھ، . ھو المسئول، وال ترجو هللا إال وأنت تعتقد أنھ ھو المرجو سبحانھ وتعالى
َفادُعوا هللا: توحید هللا، قال تعالى: أولھا وأعظمھا: وھي كاآلتي َّ ْ َ ُمخلصین لُھ الدین َ َِّ َ ِ ِ ًفمن دعا هللا مخلصا موقنا فتح هللا لھ أبواب ] 14:غافر[ْ ً

ٍالسموات، واستجیب لھ ما قال من دعوات، وحقق لھ ما رجا في تلك الكلمات الطیبات المباركات، فعلى العبد أن یدعو بقلٍب موقن موحٍد 
وأنھ لو سأل هللا عز وجل ذلك األمر الذي یراه !  أنھ ال أكرم من هللا سبحانھ وتعالىٍمخلص  عز وجل، وإذا وقف العبد بین یدي هللا، فأحس

ًعسیرا أنھ أیسر ما یكون عند هللا جل وعال، فإن هللا تعالى إذا أراد أن یفتح أبواب رحمتھ ال یستطیع أحد أن یغلقھا، وإذا أمسك رحمتھ ال 
ھ سبحانھ وتعالى، وعرف من الذي یسأل، وعرف أن الذي یسألھ أرحم بھ من نفسھ التي یستطیع أحد أن یرسلھا، فإذا أحس العبد وأیقن برب

ًبین جنبیھ، وأن الذي یرجوه أعظم برا وأعظم إحسانا من كل شيء، وأنھ المنتھى في الكرم والجود، وأنھ المنتھى في اإلحسان واللطف  ً
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ھ، وعندھا یعرف من الرب الذي یسأل، فال یحس أن ھناك مسألة تعیي هللا َوالرحمة؛ عندھا تنساب نفسھ وكأنھ یدلل بین یدي هللا جل جالل
فإذا أحس بھذا اإلحساس دعا وھو موقن باإلجابة، الرجل المشلول ال یتحرك فیھ شيء . ًعز وجل، وال یحس أن هللا عز وجل یمنع عنھ شیئا

ً وتغلق في وجھھ أبوابھا، كلما طلب أمرا عسر علیھ، وأصبح ومع ذلك ال یقنط من رحمة هللا عز وجل، وتجده یطلب األمور فتستعصي علیھ
ًیسیره عسیرا وسھلھ حزنا، حتى تضیق علیھ األرض بما رحبت، وتضیق علیھ نفسھ التي بین جنبیھ، ومع ذلك ال یقنط من ربھ وال ییأس من  ً

أنھ الذي رباه ) یا رب( من قلب یعلم ما معنى قولھ !یا رب: رحمتھ، فیرفع یدیھ للحي القیوم، الذي ال تأخذه سنة وال نوم، فیدعوه ویقول
بالنعم، وأنھ الذي دفع عنھ البالیا والنقم، وأنھ الذي یحفظھ، وأنھ الذي یكلؤه، وأنھ الذي یرحمھ ویحسن إلیھ، فإذا دعا بھذا الشعور، فإن هللا 

 استفتح الدعاء بتوحید هللا فلن تغلق أبواب السموات دون اسم هللا الثناء على هللا بما ھو أھلھ، فإنھ إذا: ًثانیا. سبحانھ وتعالى یستجیب دعاءه
اللھم إني أسألك بأني أشھد أنك أنت هللا ال إلھ إال أنت األحد الصمد، : (جل جاللھ، مر رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم على رجل وھو یقول

الثناء على هللا ) یده، لقد سأل هللا باسمھ األعظم الذي إذا دعي بھ أجابوالذي نفسي ب: الذي لم یلد ولم یولد، فقال النبي صلى هللا علیھ وسلم
أن یكون مضمون دعائھ غیر مشتمل على قطیعة رحم، وال على إثم، وال یدعو على : ًثالثا. بما ھو أھلھ یعین العبد ویحقق للعبد رجاءه

دنیاه، ثم یسأل هللا عز وجل حسن الخاتمة، فالبد لك حین تبدأ المسلمین، وإنما تكون الدعوة طیبة، یدعو العبد لصالح دینھ، ثم لصالح 
أن یعینك : أولھما: مسألتك أن یكون أول ما تبدأ بھ دینك؛ ألنھ رأس مالك في ھذه الحیاة، وفي الدین تسأل هللا عز وجل مسألتین في الرجاء

ت والباقیات الصالحات، ثم ضد ذلك أن یعینك على ترك أن یعینك على بلوغ الكمال في الطاعات والخیرا: على أداء فرائضھ، والثانیة
. في ھذا عصمت في دینك المحرمات، وأن یبلغك في الورع والزھد منزلة تدع فیھا ما ال شبھة فیھ خشیة الوقوع في ما فیھ شبھة، فإذا وفقت

ثم تسألھ حسن الخاتمة، ثم تسألھ بعد ذلك أن یجعل ثم تسأل هللا عز وجل بعد ذلك أن یرزقك الزیادة من الخیر والثبات على الحق حتى تلقاه، 
ٌقبرك روضة من ریاض الجنة، ثم تسألھ أن یعیذك من عذاب القبر، ومن فتنة القبر، ومن أھوال القبر، وتتصور كأنك وحید فرید في قبرك،  ٌ

مقامك بین یدیھ، وتسأل هللا جل وعال أن ییمن َّثم تنتقل بعد ذلك إلى مشاھد اآلخرة، فتسأل هللا عز وجل أن یرحم في موقف العرض علیھ ذل 
ًكتابك، وأن ییسر حسابك، وأن یعیذك من الصراط وزلتھ، وأن یعیذك من بطشتھ ونقمتھ، وأن یجعل حسابك یسیرا، ثم تسأل هللا أن تدخل 

 التفت إلى أقرب الناس إلیك من الجنة دون عناء ودون ھم ودون غم، ثم تسأل هللا أن یرفع درجاتك فیھا، فإذا انتھیت من ھذه المسائل
ًوالدیك، ثم أوالدك وذریتك، ثم إخوانك وقرابتك، ثم أھل ودك الذین أحبوك في هللا من علمائك الذین كانوا سببا في ھدایتك من أمواتھم، 

ك جمیع المسلمین، فتعیش مع فتسأل هللا أن ینور لھم قبورھم، وأن یفسح لھم فیھا، فتدعو لعلماء المسلمین حیھم ومیتھم، ثم حتى تعم دعوت
المسلمین في ھمومھم وغمومھم وأشجانھم، فتدعو هللا للمكروبین من المسلمین أن یفرج هللا كربھم، فتحس بأحاسیس المسلمین في مشارق 

ثم . رحمة لعباد هللاوبھذا تكون . ًفال تسمع بنكبة إال بسطت كفك إلى هللا سائال إیاه أن یفرج عن المكروبین والمنكوبین. األرض ومغاربھا
فتسأل هللا عز وجل أن یحول بینك وبینھم، . تدعو على أعداء هللا وأعدائك الذین ھم من شیاطین اإلنس والجن، الذین یحولون بینك وبین ربك

مور الدنیا ونسأل هللا العظیم رب العرش العظیم في ھذا المقام أن یصلح لنا أ. وأن یكفیك شرورھم، وتسأل هللا عز وجل لألمة كذلك
واآلخرة، وأن یثبتنا على الحق حتى نلقاه، ونسألھ أن یحسن لنا ولكم الختام، وأن یدخلنا وإیاكم دار السالم، دون حساب وال عذاب، وال سبق 
 خصومة وال عتاب، ونسألھ بأسمائھ الحسنى وصفاتھ العلى أن یفرج عن كل مھموم منكوب مكروب، وأن یفرج عن إخواننا في أفغانستان

اللھم إنھم حفاة فاحملھم، وعراة فاكسھم، . من أراملھم وضعفائھم، ونسأل هللا العظیم أن یجبر كسرھم، ونسأل هللا العظیم أن یرحم ضعفھم
ًاللھم اجعل لھم من كل ھم فرجا، ومن كل ضیق مخرجا، ومن كل ! یا حي یا قیوم. اللھم ارحم ضعفھم واجمع شملھم. وأنھم جیاع فأطعمھم ً

! فیة، نسألك اللھم بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى، أن تفرج عن المسلمین والمسلمات في مشارق األرض ومغاربھا یا رب العالمینبالء عا
ًاللھم اجعل لھم من كل ھم فرجا، ومن كل ضیق مخرجا، ومن كل بالء عافیة یا حي یا قیوم وصلى . وآخر دعوانا أن الحمد  رب العالمین! ً

  .ك على نبینا محمدهللا وسلم وبار
 

 ]2[ مقدمة كتاب الدیات -شرح زاد المستقنع 
 

من حكمة الشارع أنھ أسقط الدیة في أحوال خاصة كتأدیب الوالد لولده والمعلم لطالبھ والسلطان لرعیتھ؛ ألن الشرع أذن لھؤالء بتأدیب من 
من التأدیب وھي اإلصالح، لذا فقد رخص الشارع في تحتھم، فلو فرض علیھم الضمان في حال الضرر لما تحققت المصلحة المرادة 

 .ًحصول المفسدة الصغرى درءا للمفسدة الكبرى
 

 عدم ضمان المؤدب إذا لم یسرف في التأدیب
 

بسم هللا الرحمن الرحیم الحمد  رب العالمین، والصالة والسالم األتمان األكمالن على خیر خلق هللا أجمعین، وعلى آلھ وصحبھ ومن سار 
وإذا أدب الرجل ولده، أو سلطان رعیتھ، أو معلم صبیھ : ٌفصل: [فیقول المصنف رحمھ هللا تعالى: أما بعد. على نھجھ وسبیلھ إلى یوم الدین
ھنا سیبین المصنف رحمھ هللا األحوال التي تسقط فیھا الدیة ألسباب ) فصل: (یقول المصنف رحمھ هللا]. ولم یسرف لم یضمن ما تلف بھ

تأدیب الوالد لولده، وتأدیب السلطان لرعیتھ، واألصل في التأدیب أنھ یراد بھ المصلحة أو یراد بھ درء المفسدة العظمى : ن ذلكخاصة، وم
فاألصل في الوالد مع ولده أنھ ال یرید أن یضره، وھكذا المعلم مع طالبھ؛ ألنھ یرید الخیر، والظاھر من حالھ . في ارتكاب المفسدة الصغرى

 أنھ ال یرید الجنایة واألذیة، فلذلك یحمل على ھذا المحمل الحسن فال نحكم بلزوم الدیة فیما یترتب على التأدیب؛ ألن اإلذن واألصل فیھ
بالشيء یفقد الضمان في تبعتھ، لكن ھذه القاعدة فیھا تفصیل واستثناءات، والشرع أذن للوالد أن یؤدب ولده، وأذن للسلطان أن یؤدب رعیتھ، 

فشرع الضرب في ) مروا أوالدكم بالصالة لسبع واضربوھم علیھا لعشر: ( أن یؤدب من یعلمھ، ولذلك قال علیھ الصالة والسالموأذن للمعلم
ًفھذا اإلذن الشرعي بالتأدیب والتعلیم، وأیضا صیانة . أن العلم یراد بھ الدعوة للخیر؛ یتعلم اإلنسان ثم یعمل: التعلیم، والدعوة للخیر، واألصل
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ًاألصل یقتضي جوازه فإن ما یترتب علیھ من ضرر مغتفر شرعا؛ ألن األصل أن من فعل ھذه األفعال  لرعیة، كل ھذا إذا كانالناس وا ٌ
مما السبب في أنھ ال یجب علیھ ضمان؟ ألننا لو أوجبنا الضمان في مثل ھذا . یقصد بھا مصلحة المجني علیھ، ولذلك ال یجب علیھ ضمان

لوالد من تربیة ولده، وامتنع السلطان من تأدیب الرعیة؛ ألنھ كلما جاء یؤدب خاف أن یترتب على األدب ضرر المتنع التعلیم، وامتنع ا
فأحجم، وكلما جاء الوالد یرید أن یؤدب ولده وعلم أنھ إذا أصاب ولده ضرر أنھ مسئول أمام هللا وأنھ آثم، وأنھ یتحمل الضمان أحجم وامتنع، 

أن الغالب السالمة في ھذا والنادر حصول : ثم األمر الثاني. نئذ اغتفر ھذا الضرر بالنسبة للولد لمصلحتھٍوھذا یؤدي إلى ضرر أعظم وحی
یدخل في ھذا تأدیب الزوج لزوجتھ ؛ ألن هللا شرع تأدیب الزوجة، وقال رسول هللا صلى . الضرر، ولذلك الحكم للغالب والنادر ال حكم لھ

، فالزوج لھ الحق أن یؤدب زوجتھ وال یعنف وال یقبح وال یضرب الوجھ، فإذا أدبھا وحصل )ر مبرحًواضربوھن ضربا غی: (هللا علیھ وسلم
ھذا بالنسبة لقضیة القواسم المشتركة في ھذه الصور؛ في الوالد مع ولده، . ضرر فاألصل أنھ یرید الخیر لھا وال یحمل على المحمل السيء

 والسلطان مع رعیتھ، والزوج مع زوجتھ؛ فكل ھؤالء ھدفھم الخیر، والغالب فیھم أنھم -یدهالصبیة الذین یتعلمون تحت -والمعلم مع صبیتھ 
ْیریدون مصلحة الُمْعلم ومن یریدون تأدیبھ، ولذلك ال یجب علیھم الضمان : ًالذكر واألنثى، أوال]. وإذا أدب الرجل ولده: [قال رحمھ هللا. َّ

مرھم بما أمر هللا بھ وینھاھم عما نھى هللا عنھ، وھذا من الوقایة لھم من نار هللا وغضبھ، یجب على الوالد أن یقوم على مصالح أوالده فیأ
وكل والد أدب ولده التأدیب الشرعي فقد سعى في فكاك نفسھ من نار هللا عز وجل، وكل والد أدب ولده وأقام الحجة علیھ؛ فإنھ یكون قد 

قام الوالد بحق التأدیب والتعلیم على الوجھ المعتبر أعظم هللا أجره وعظم مثوبتھ، كما سعى في فكاك ولده من نار هللا عز وجل، ولذلك إذا 
من عال جاریتین فأدبھما فأحسن تأدیبھما، ورباھما فأحسن تربیتھما، إال : (في الحدیث الصحیح عن رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم أنھ قال

 تحتاج إلى قوة، -رسالة التعلیم والتربیة- ھذه الرسالة . ًعلى أن التأدیب والتعلیم مقصود شرعا، فھذا یدل )ًكانتا لھ حجابا من النار یوم القیامة
ولذلك البد من وجود القوة في بعض األحوال، فمن األوالد من ینكف بالزجر، ومنھم من ال ینكف إال بالضرب، واألحوال تختلف، ومن ھنا 

ًأو إناثا عن األمور التي ال تجوز بالتوجیھ إن نفع التوجیھ، ثم إذا لم ینفع فإنھ یضرب وال ًكان من حق الوالد أن یزجر أوالده ذكورا كانوا 
ًقسا لیزدجروا ومن یك حـازما فلیقس أحیانا : بأس في ذلك، وھذا الضرب فیھ مصلحة، ولذلك كان من الحكمة استخدامھ، وكما قال القائل ً

ن ھذا األلم صالح لدینھ ودنیاه، كما أن الطبیب یؤلم المریض، فھذا األلم من ورائھ خیر على من یرحـم واألب إذا ضرب ولده وتألم الولد فإ
على أن أكمل ما یكون في التربیة أال یكون الضرب واإلیجاع واأللم : ًومصلحة متى ما كان واقعا في موقعھ، ولذلك اتفق الحكماء والعقالء

ألن األوالد إذا أصبحوا ال یرتدعون عن المحرمات إال بالضرب، وال یفعلون الخیر إال العامل األول في الحفز على الخیر والمنع من الشر؛ 
بالضرب تعطلت مداركھم، وأصبحوا تحت سلطان الرغبة والرھبة، وحینئذ یغلب علیھم الھوى، فإن غابت القوة وغاب الوالد رتع األوالد 

 في النفوس التي تتربى على القھر، فإنھا متى ما زال عنھا القھر طاشت - نسأل هللا السالمة والعافیة-وھذا معلوم ومشاھد . كیف شاءوا
بل إن من اآلباء من یحفظ ولده القرآن ویربیھ على .  فرتعت في حدود هللا ومحارمھ دون ھوادة- والعیاذ با- وخرجت وفلتت لنفسھا الزمام 

نسأل هللا السالمة -إال ویضیع ذلك الولد  لوالد أو یغیب عن ولدهأكمل ما تكون التربیة لكنھا بعنف وقسوة وضرر وأذیة، فما إن یموت ا
ً وكأنھ لم یتعلم شیئا من الخیر، بل لربما رجع حاقدا على كل خیر وبر، وھذا یدل على ما ذكرنا من اتفاق الحكماء والعقالء- والعافیة على : ً

ز إلى الفضائل واجتناب الرذائل، فالبد من ترسیخ القناعة الذاتیة، أن البداء بالضرب یبلد اإلحساس ویقتل معاني النفوس السامیة التي تحف
ًوتحریك المدارك في الصبیان وفي األوالد ذكورا كانوا أو إناثا حتى إذا بلغوا استطاعوا بأنفسھم أن یحكموا على األشیاء، فما كان من خیر  ً

بناء على ذلك اتفقوا على أنھ ینبغي على . ب على الوالد أن یلتزمھقبلوه، وما كان من شر تركوه، وھذا ھو األسلم واألحكم، وھو الذي یج
ًالوالد أن یبدأ أوال بالتوجیھ، والتوجیھ في الكماالت ال یوجب العقوبة، فال یحفزھم على الكماالت بالقھر؛ ألن هللا لم یفرض ذلك على المكلفین 

ًفضال عن غیر المكلفین، ومن ھنا یوجھ أوال، ثم یوجھ في غیر ا لكماالت التي ھي األمور الواجبة، فیأمرھم بھا، والمحرمة ینھاھم عنھا، ً
ًفالتوجیھ یشمل األمر بطاعة هللا والنھي عن معصیة هللا، فإذا كان التوجیھ لم یجد فیھ أذنا صاغیة انتقل إلى مرحلة التحذیر، وینذره ویقول 

أفضل ما یكون، فیجعل لھ مدة في اإلنذار بالعقوبة، ویعوده على أنھ ینذره إن لم تستجب فسأفعل بك، وھذا من .. إن لم تستجب فسأعاقبك: لھ
مرة أو مرتین، ثم الثالثة إذا أنذره فعل بھ ما وعده، فال یتأخر؛ ألنھ إذا وعده أنھ یضربھ أو یؤدبھ وفعل الصبي خالف ما أمر أو ترك خالف 

ُ باإلنذار، واعتادت اإلھمال، وأصبحت نفسا تستھتر بالنذر، ولكن إذا عوده ما أمره بھ، فإنھ إذا تسامح معھ اعتادت نفس الصبي أال تبالي ً
إذا أراد أن یبطش بھ، : األمر الثالث. على أن ینذره المرة األولى ثم المرة الثانیة، فإن رأى المصلحة أن یصبر إلى الثالثة وإال بطش بھ

 المحمودة أن تفعل، واألمور المذمومة أن تترك دون قھر ودون مبالغة في یبطش بھ على وجٍھ یحمل على مكارم األخالق بفعلھا على األمور
ًالعقوبة؛ ألن المبالغة في العقوبة تؤثر على نفسیة الصبیان، واألطفال الصغار ذكورا كانوا أو إناثا كما ذكرنا، فالبد أن تكون العقوبة معقولة،  ً

ً وكذلك أیضا نھى عن الضرب المبرح بالنسبة -یعني لطم الوجھ-  الصور ولذلك نھى النبي صلى هللا علیھ وسلم عن ضرب الوجھ ولطم
أنھ یعاقب بھذا التدرج، وقد ینتھي بھ األمر إلى العقوبة وھي المرحلة األخیرة، فنحن أحببنا أن ننبھ على : ھذا األصل الشرعي. لتأدیب المرأة

َّفعظوُھن : ولد مباشرة، وإنما المنبغي التفصیل، ولذلك قال هللا تعالىذلك؛ ألن البعض بمجرد أن یسمع أن للوالد أن یؤدب ولده یبطش بال ُِ َ
َّواْھُجُروُھن في المضاجع واْضرُبوُھن  ِ َِّ َ َ َ َِ ِ والھجر في . الوعظ والتذكیر با عز وجل ثم الھجر في المضاجع: ، فذكر ثالث مراتب]34:النساء[ْ

لو كان من عادتھ أن یأخذ ولده إلى نزھة في نھایة األسبوع، ومن عادتھ أن یذھب بھ المضاجع یقابلھ في األوالد كف الحسنات عنھم، یعني 
ًإلى مكان یحبھ، ففي ذلك الیوم الذي یترك فیھ واجبا أو یفعل فیھ محرما یمتنع من أخذه، وھذا ینبغي أن یكون بأسلوب حساس جدا، یعني  ً ً

ٍبل علیك أن تكون حكیما، واعلم علم الیقین أنك مھما أوتیت من عقل . إلحساسبطریقة ال تجعل الولد ینقطع رجاؤه في خیرك ویصبح مبلد ا ً
َّوما تْوفیقي إال : فاألمور كلھا بید هللا عز وجل، وكما قال تعالى. ًوبصیرة فلن تستطیع أن تربي ولن تستطیع أن تعلم ما لم تكن موفقا من ربك ِ ِ ِ َ َ َ

ِبا  َّ فالمقصود أن الوالد إذا أدب ولده فكسر یده، أو رجلھ، فاألصل أنھ ال یرید ذلك، ومن ھنا . سددهفمن افتقر إلى ربھ أغناه و] 88:ھود[ِ
ًكذلك السلطان مع رعیتھ، لو أن السلطان جيء لھ برجل فعل جنایة؛ یعني فعل فعال ال یبلغ حد . تسقط عنھ المؤاخذة وال یجب علیھ الضمان ً

ًالعقوبة المقدرة شرعا، فمثال ًأة أذیة لم تصل إلى الزنا واالعتداء على عرضھا، فنظر السلطان فأراد أن یعزره فأمر مثال بجلده لو آذى امر: ً ً
ًأسواطا، فلما جلد سقط الرجل فانشل، أو سقط الرجل فشلت یده أو رجلھ، أو أصابھ مرض بسبب ھذا الضرب، فحینئذ ال ضمان على 
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وھذا أصل عند العلماء، لكن . الحق قتلھ:  أنھ قال- مر في القود في الحدودوھو قضاء ع-السلطان، ولذلك جاء عن علي رضي هللا عنھ 
بین المصنف . المشكلة أن التعزیرات فیھا الضمان بخالف الحدود، وھذه مسألة سنناقشھا إن شاء هللا أكثر في باب التعزیر بإذن هللا عز وجل

ننا لو ذھبنا نضمنھم لتعطلت المصالح العظمى من التعلیم والتربیة وردع أ: رحمھ هللا أنھ ال ضمان على ھؤالء، والعلة في ھذا كما ذكرنا
لكن كل ھذا بشرط أن یكون التأدیب ال مجاوزة فیھ للحدود، أما لو أن السلطان أمر بجلد . الناس، ولذلك ال یضمن السلطان إذا أدب رعیتھ

 ......ٍرجل بطریقة مضرٍة مؤلمة فإن حصل الضرر فإنھ یضمن، وھكذا
 
 تسبب في إسقاط الحمل وضمانھال
 

أنھ لو أدب : بین المصنف رحمھ هللا في ھذه المسألة] ًولو كان التأدیب لحامل فأسقطت جنینا ضمنھ المؤدب: [یقول المصنف رحمھ هللا تعالى
ل، والجنین ال ذنب لھ، أن الضرر متعٍد، والتأدیب متعلق بالحام: ًرجل امرأة حامال فأسقطت جنینھا فإنھ یضمن الجنین، والسبب في ذلك

ولذلك وجب ضمانھ، وألن الحامل أمرھا على الخطر، ولذلك كان یجب علیھ أن یتحفظ وأن یتقي ما یوجب الضرر، ومن ھنا حكم بوجوب 
إن الضمان الزم، وال یسقط التأدیب حق الجنین : الضمان علیھ؛ ألنھ ال یخلو األمر من إفراط في التأدیب وخروج عن األصل، فنقول

وضمانھ؛ ألن الضرر ھنا متعٍد، وبینا أن التأدیب متعلق بالمرأة نفسھا وبالمؤدب، فالمصلحة للمؤدب نفسھ، وأما الجنین فال ذنب لھ وال 
فال تتعارض ھذه المسألة مع مسألة ما إذا أدب األب ولده فمات، أو أتلف : عالقة لھ، فلذلك بقي على األصل من وجوب ضمانھ، وعلیھ

وقد یستشكل طالب .  فحصل الضرر، فإنھ یسقط الضمان- كما تقدم معنا-ائھ، أو أدب المعلم تلمیذه ولم یفرط في التأدیب ًعضوا من أعض
أن المسائل المتقدمة معنا تعلق الضمان : ًإن المؤدب ال یضمن، وھنا لو أدب امرأة حامال فأسقطت جنینھا ضمن؟ فالجواب: العلم كیف قلنا

صلحة من جھة التأدیب، فالولد إذا أدب ھو األصل المنتفع بالتأدیب، وقد أذن الشرع بتأدیبھ، وأما ھنا فإن باألصول التي ھي محل الم
الضمان للفرع ولیس لألصل، وقد أمر هللا بتأدیب األصل وأحل تأدیب األصل، ولكن الفرع ال ذنب لھ، ولذلك وجب ضمانھ، وھذا من دقة 

َالشریعة اإلسالمیة، وال تزُر وازر َ َِ ِ َة وزر أخرى َ َْ ُْ ِ ، فالجنین ال ذنب لھ، ولذلك یجب ضمانھ، وفیھ حق لورثتھ، فیجب ضمان ھذا ]164:األنعام[ٌ
وإن طلب السلطان امرأة لكشف حق  تعالى، أو استعدى علیھا رجل بالشرط في دعوى لھ فأسقطت ضمنھ : [ قال رحمھ هللا. الحق لصاحبھ

ذكر مسألة ضمان الجنین من المؤدب، وألحق ھذه المسألة ) حق  تعالى  السلطان امرأة لكشفوإن طلب: (قولھ]. السلطان والمستعدي 
ًتبعا، ھي لیست أساسا في الباب، ولكن من باب ذكر النظائر والمسائل في مظانھا أن تكون ھناك امرأة لزم حضورھا إلى : صورة المسألة. ً

یكشف حق هللا عز وجل عندھا، فارتعبت وأصابھا الذعر فأسقطت جنینھا، فإن ھذا مجلس القضاء أو إلى مجلس الحكم، وطلبت من أجل أن 
كیف : اإلسقاط ترتب علیھ ضرر متعلق بالجنین، والجنین ال ذنب لھ كما ذكرنا، نعم المرأة تطلب تطلب، ولكن الجنین ال ذنب لھ، فنسأل

كما تقدم -ًالرعب الذي نشأ عنھ إسقاط الجنین، فیكون قتال بالسببیة سقط ھذا الجنین وبأي سبب؟ فوجدنا أن الطلب واألمر بإحضارھا أحدث 
 فیجب الضمان، وھذا أحد األوجھ عند العلماء رحمھم هللا أنھ یجب الضمان للجنین، وأنھ ال یسقط -معنا في صور القتل بالمباشرة والسببیة

َاستعدى علیھا رجل بالشرط في دعوى لھأو : [قال. ًخالفا لما اختیر من القول بعدم الضمان، والصحیح أنھ یضمن َالشرط]. ُ جمع شرطي؛ : ُ
 وجاءھا بالشرط ووقف على بابھا فإن ھذا یحدث عندھا -اشتكاھا: یعني-ألن الشرطي یحدث الرعب والخوف، ولذلك إذا استعدى علیھا 

: قولھ. ھ دعوى على المرأة نفسھاالرعب والخوف، ومن ھنا فعلھ ھذا تسبب في سقوط الجنین وحصول الضرر لطرف ال ذنب لھ، ول
طلب؛ إما أن یقیم علیھا دعوى ثم یطلبھا، أو یشتكیھا إلى الشرط ثم یبعث معھ الشرطي فیقف على بابھا فیحدث لھا ھذا : یعني) استعدى(

رتعبت المرأة الخوف والرعب ویأمرھا بالنزول، سواء كان ذلك بصورة الخوف؛ مثل أن یتكلم بكالم یحدث عندھا الخوف والرعب، فا
وخافت فأسقطت جنینھا، فإن ھذا اإلسقاط جاء بسبب الخوف، والذي تسبب في الخوف وتعاطى أسبابھ ھو ھذا المستعدي؛ ألنھ لوال هللا ثم 

ضمنھ السلطان في الصورة األولى ]. فأسقطت، ضمنھ السلطان والمستعدي: [قال. استعداؤه ما حصل ھذا كلھ، ولذلك یتحمل مسئولیة فعلھ
ًلو أن قاضیا : ًذا طلبھا للحضور، والسلطان یشمل القاضي، وھذا أكثر ما یقع من الصور، أنھ في مجلس القضاء تكون ھناك دعاوى مثالإ

ًأراد أن یطلب امرأة لحق من حقوق هللا عز وجل فطلبھا، لحق من حقوق هللا فاسقطت فإنھ یضمن، وعلیھ فلو طلبھا ظلما فمن باب أولى 
 باب التنبیھ باألدنى لكي ینبھ على ما ھو أعلى منھ وأولى بالحكم منھ، فبین رحمھ هللا أن القتل بالسببیة في ھذه الصور ال وأحرى، وھذا من

ًیكون قتال من كل وجھ، الجنین إذا نزل فاستھل صارخا ثم مات بفعل السقوط واإلسقاط ال شك أن الضمان یكون كامال، لكن سیأتي أن فیھ  ًً
ًیتا، أو أسقطتھ میتاالغرة إذا كان م أن السلطان یضمن، والمستعدي یضمن، لكن اإلشكال في السلطان والقاضي، ھل یكون : فالشاھد من ھذا. ً

إنھ إذا طلبھا من أجل جریمة أو من أجل حق یتعلق بالمصلحة العامة، فإن : الضمان في مالھ أو في بیت مال المسلمین؟ من أھل العلم من قال
ًعنده مبررا شرعیا بمصلحة المسلمین العامة، ولذلك یجب ضمان ھذا التلف الحاصل من بیت مال المسلمین؛ ألنھ  ، وھذا المبرر متعلقً

في ھذه الحالة یكون الضمان من بیت مال المسلمین، ھذا أصل في القضاة : ًمأمور شرعا أن یطلبھا، وعند السلطان عذر أن یستدعیھا، فقالوا
ًا فیھ المصلحة العامة، وكان على وفق الحدود الواردة شرعا، ولم یخرجوا عنھا، فإنھ یكون الضمان من بیت والحكام؛ أنھم إذا تصرفوا بم

مال المسلمین بما یشاء من الضرر؛ ألنھم قصدوا مصلحة المسلمین العامة، وسواء فیما یتعلق بشجارات األفراد أو خصومات األفراد إذا 
ذه المرأة من أجل ھذه المصلحة، وفي كشف حق هللا عز وجل في قضیة أو أمر البد من قصد بھا المصلحة العامة وطلب القاضي ھ

حضورھا، فإنھ حینئٍذ یجب ضمان ھذا الضرر المترتب على ھذا الفعل الذي یقصد بھ المصلحة العامة من بیت مال المسلمین، وال یكون من 
من من مالھ الخاص، ھذا الفرق بین الصورتین، والصحیح أنھ یضمن مال السلطان الخاص، لكن لو أنھ أسرف وتجاوز أو كان فیھ ظلم ض

فال إشكال أنھ یجب ضمانھ من مالھ الخاص؛ ألن األصل في الضمان أن یكون على ھذا الوجھ : أما المستعدي. من بیت مال المسلمین
طان، لكن لو أن المرأة نفسھا ماتت من شدة إذا مات الجنین ضمن المستعدي وضمن السل]. ًولو ماتت فزعا لم یضمنا: [قال. بالنسبة لھ

ال ضمان، ال على السلطان وال على المستعدي، فلو أن السلطان استدعى امرأة، فمن شدة الخوف : منھم من قال: الخوف فللعلماء فیھ وجھان
ًسقطت میتة، أو جاء رجل واشتكى امرأة ومن شدة الخوف سقطت وماتت، أو اشتكى رجال معروفا بالخوف،  ولیس الخوف خوف ذلة ً
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َفأْوجس في نفسھ خیفة ُموسى : ومھانة، وإنما الخوف الطبیعي الجبلي، الذي وقع ألنبیاء هللا عز وجل، قال تعالى َ ًَ َ َ َِ ِ ِ ِْ َقلنا ال تخْف * َ َ َ ْ -67:طھ[ُ
لنفس، فبمجرد أن یستدعى لمثل ً، فالخوف فیھ جبلة لإلنسان، فإنھ یخاف من الشيء الذي فیھ ضرر، وقد یكون حییا، وقد یكون عزیز ا]68

لیس فیھ ذلة أو خوف أو جبن، وإنما قد یكون ھذا لعوارض أخرى، وقد تجد : ًھذه األمور تضیق نفسھ وتتألم ویتعب، وقد یموت قھرا، یعني
ًذا دلیال على خوفھ ًمثال الرجل في علمھ وخطابتھ وقوة بأسھ ربما لو قام شخص یناقشھ یضیق من الغیظ فال یستطیع أن یجیبھ، لكن لیس ھ

ُویضیق صدري وال ینطلق : وجبنھ، فقد یكون من القھر، ولذلك استعاذ النبي صلى هللا علیھ وسلم من قھر الرجال، وقال موسى عن نفسھ ُِ َِ ْ َ َ َ َ َِ ْ
ِلساني   أنھا لو استدعیت إلى :فالمقصود من ھذا. ، فقد تكون الحوابس عوارض ذاتیة في النفس، فالناس یختلفون في طبائعھم]13:الشعراء[َِ

ًمجلس القضاء وماتت فزعا، أو خرجت من بیتھا فماتت فزعا، أو حبس على بیتھ فامتنع من الخروج حتى مات فزعا، في ھذه الحالة اختلف  ً ً
ن یجب ضمانھ، وھذا ھو الصحیح، والمصنف اختار عدم الضمان، والمذھب على أنھ یضمن السلطان ویضم: قال بعض العلماء: العلماء

ألنھ طلبھ لحق هللا عز وجل، وھذا : إنھ ال یضمن، قالوا: فرق بین ھذه المسألة وبین المسألة التي قبل، لكن الذین قالوا المستعدي؛ ألنھ ال
بت السبب ًأشبھ بالمؤدب إذا أدب، والواقع أن ھناك فرقا بین التأدیب وبین الطلب؛ ألنھ بالطلب لم یثبت الحق بعد، ولم یجب تأدیبھ بعد، ولم یث

الموجب لإلسقاط، لكن إذا أدب المعلم فإنھ ال یؤدب إال بعد الخلل، فوجد الخلل المقتضي للتأدیب، أما ھنا فقد استدعى، ومن المعروف أن 
ئٍذ الخصم إذا استدعي أول شيء یطلب، ثم بعد ذلك یناقش ویثبت علیھ الحكم، وبعد ثبوت الحكم یؤدب، فنحن لم نثبت علیھ جریمة بعد، وحین

ًال وجھ لتعمیم الحكم باإلسقاط، لكن لو أنھ كان مجرما وطلبھ السلطان من أجل إقامة حق هللا علیھ فمات فزعا یصح قول المصنف أنھ ال  ً
یضمن، ولذلك األوجھ واألشبھ في ھذه المسألة أن تستثنى منھا ثبوت الحق في مجلس القضاء؛ ألن ھذا مبني على مسألة الحكم على الغائب، 

ًأتینا في القضاء، فإذا حكم علیھ غیابیا، وثبت الحكم علیھ غیابیا، وطلب بعد ثبوت الحكم علیھ، فقد طلب لحق هللا عز وجلوست لكن في أكثر . ً
الصور من حیث األصل أنھ یطلب المدعى علیھ، ثم بعد ذلك یجیب عن دعواه، فیقر أو ینكر، ثم بعد ذلك تجري القضایا على السنن 

یسقط الضمان، وال نستطیع أن : إنھ في كل مسألة یسقط الحق، وال نستطیع أن نقول في كل مسألة: ٍذ ال نستطیع أن نقولالشرعي، وحینئ
ًیجب الضمان، فیفصل على حسب ثبوت الحق علیھ، بحیث یكون االستعداء والطلب صحیحا شرعا، وبین أن یكون غیر : نقول في كل مسألة ً

 ...... .ًن األشبھ ضمانا كما ھو المذھبثابت علیھ ما ادعي، فحینئٍذ یكو
 

 تقدیم المباشرة على السببیة في المكلف العاقل
 

ًومن أمر شخصا مكلفا أن ینزل بئرا أو یصعد شجرة فھلك بھ لم یضمنھ: [قال رحمھ هللا ً ًومن أمر شخصا مكلفا]. (ً البالغ العاقل : المكلف) ً
ًأن ینزل بئرا یحضر لھ شیئا،) ًأن ینزل بئرا( ز غیره فیقول لھ مثال إذا -نسأل هللا العافیة- ً أو یحفر بئرا، أوً ً مثلما یحدث لبعضھم بأن یعجِّ

: حینما قال لھ: بلى أستطیع، فینزل فیموت، فحینئٍذ اجتمعت السببیة والمباشرة، السببیة: ال تستطیع أن تبلغ قعر البئر، فیقول لھ: ًكان سباحا
فإذا :  باشر الشخص نفسھ النزول، فأصبحت الجریمة فیھا سببیة من جھة األمر بالنزول، فیفصل في ھذاانزل إلى البئر، والمباشرة حینما

كان اآلمر لھ قوة وأكره الشخص على النزول فنزل وتلف؛ ضمنھ، وھذا ال إشكال فیھ؛ ألنھ إذا كان لھ قھر وأكرھھ على النزول فیكون في 
: أن یقول لھ بمحض االختیار: الصورة الثانیة. لضرر، فیضمن من غصب وأكره وقھرحكم من غصبھ على فعل، وھذا الفعل أدى إلى ا

ًتحفر لي ھذا البئر؟ أو تصعد ھذه الشجرة وتجني لي منھا المحصول؟ فإذا كان حفر البئر محفوفا بالخطر؛ وھو انھیار البئر أو انھیار جزء 
والنزول مباشرة، والمكلف العاقل كان ینبغي علیھ أال یخاطر  ر؛ ألن األمر سببیةمنھ، فحینئٍذ لو حفر البئر فانھال علیھ فمات لم یضمنھ اآلم

) أن المباشرة تسقط حكم السببیة(بنفسھ، فلما خاطر بنفسھ تحمل المسئولیة عن نفسھ وسقط حكم السببیة، وتعلمون كما تقدم معنا في القاعدة 
لكن ھناك مسألة التغریر؛ ومسألة التغریر صورة مستثناة، وھي .  سلطان لھ علیھفھذا قد باشر قتل نفسھ بتعاطي األسباب وإن كان اآلمر ال

ھذا كتابي قد سقط في : ًفي داخل ھذا البئر مال إن أحضرتھ أعطیتك نصفھ، أو یقول لھ مثال: ًمثال في داخل ھذا البئر ذھب، أو: أن یقول لھ
 أو سبع مفترس، وال یخبره بذلك، فیغرره باقتحام المباشرة الموجبة للھالك ھذه الحفرة، انزل فائتني بھ، ویكون في داخل الحفرة ثعبان،

وإن . والتلف؛ ألن الغالب أنھ إذا خال مع السبع افترسھ وأھلكھ، وإذا اختلى مع الحیة أھلكتھ، فإذا غرر بھ على ھذا الوجھ لم یسقط الضمان
ئر لھ مورد ماء ینھار بعد دقائق أو بعد لحظات، وأمره بالنزول من أجل أن قصد قتلھ وغلب على الظن أنھ یقتل ویموت بھذا، أو علم أن الب

ًینھار علیھ قاصدا قتلھ، فھذا قتل عمد، وھو من باب التغریر، والتغریر لھ تأثر، وفي بعض األحیان ینزل التغریر منزلة السببیة، وبعض 
ًمن أمر مكلفا أن یحفر بئرا، فالمكلف یتحمل مسئولیة نفسھ، : على كل حال. األحیان ینزل منزلة المباشرة، وبعضھم یعتبره من القتل بالسببیة ً

أریدك أن تطلي لي واجھة البیت، فأحضر الساللم وبدأ بطالئھا فسقط، فإنھ في ھذه الحالة ال یضمن، سواء ھلك أو ترتب : وھكذا لو قال لھ
تیانھا، وھو مسئول عن مباشرتھا، فإذا اختار أن یفعلھا بطوعھ دون على سقوطھ ضرر؛ ألن ھذه األفعال المكلف العاقل ال یخاطر بنفسھ بإ

والذي یختاره األئمة رحمھم هللا أنھ ال ضمان على اآلمر؛ ألن المكلف . ًقھر ودون إكراه على الفعل فإنھ ال یضمن اآلمر والطالب شیئا
 أصحاب األعمال من حیث األصل؛ ألن العمال المستأجرون في األعمال والحرف ال ضمان على: ومن ھنا. متحمل لمسئولیة نفسھ

لم یكن اتفاقھ مع العامل : مستأجرون في األصل مكلفون عاقلون، لكن لو أنھ أكرھھم وقصرھم على فعل ھذه األفعال بغیر اتفاق سابق، یعني
بد أن تشتغل، وأكرھھ على فعلھا، حینئٍذ ال: أنھ یطلي لھ واجھة منزلھ، ولم یكن اتفاقھ مع العامل أنھ یشتغل ھذه األعمال الخطرة، فقال لھ

یضمن، وبناء على ذلك یفصل فیھا، ومن حیث األصل ما دام أن العامل عاقل ومكلف فإنھ یتحمل مسئولیة نفسھ في القیام بھذه األعمال 
) فالغنم بالغرم(مل الضرر الخطرة، وما ترتب علیھا من أضرار، وھذا من عدل الشریعة، كما أن العامل یأخذ المنفعة والمصلحة كذلك یتح

إشارة إلى ) ولو]. (ولو أن اآلمر سلطان: [قال. فھو یتحمل مسئولیة نفسھ إن حصل لھ ضرر، وإذا لم یحصل لھ ضرر أخذ النتیجة والمنفعة
ھ بسیف الحیاء إذا كان مثلھ ال یرد طلبھ فإن: خالف مذھبي، ولیست القضیة خاصة بالسلطان، وإنما المراد وجود اإلكراه، فبعضھم یقول

ال أستطیع أو ال : والقھر، لكن المصنف رحمھ هللا اختار القول الذي یسقط الضمان على السلطان؛ ألن ھذا مكلف، وكان باإلمكان أن یقول لھ
من حیث األصل مذھب المصنف قوي، ألنھ كان . الخوف والرعب یمنعھ من ذلك فیكون شبھ مكره على ھذا: أخاطر بنفسي، لكن قالوا
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ال أفعل ھذا الشيء، ویمتنع من فعلھ؛ ألنھ مأمور بحفظ نفسھ، وغایة ما سیفعلھ بھ السلطان أن یؤذیھ أو : مفروض أن ھذا المكلف یقولال
ًیضره، وإذا قتلھ السلطان إذا امتنع فأن یقتل شھیدا خیرا من أن یتعاطى أسباب قتل نفسھ، ھذا وجھھ، ولذلك قول المصنف من حیث األصل  ً

 ومن حیث النظر وھو االحتكام إلى العادة الصحیحة؛ ألنھ جرت العادة أن مثل ھذا یغلبھ الخوف ویكون فیھ شبھ بالمكره، لكن .صحیح قوي
ًأن السلطان أو غیره ال تأثیر لھ ما لم یقھر قھرا فعلیا، بحیث یضغط : ًقول المصنف من حیث األصل قوي جدا، وعلى ھذا سنخرج بخالصة ً

كذلك نفس المسألة؛ ألن ]. كما لو استأجره سلطان أو غیره: [قال. بدون طواعیة، فإذا فعل ذلك فإنھ حینئٍذ یلزمھ الضمانًعلیھ وینزلھ قھرا و
ًاإلشكال ھو في إثبات صورة تكون في حكم اإلكراه، أما لو أكرھھ قوة وقسرا فال خالف أنھ یضمنھ، فإذا أكرھھ وقسره على النزول إلى 

البد وأن تأتیني بما في قعر ھذه البئر، وھو سباح، وقعر البئر بعید، فنزل فھلك، فإنھ حینئٍذ یضمنھ إذا :  أو قال لھالبئر، وانھار بھ البئر،
 ...... .قھره، أما إذا لم یحصل قھر فاألشبھ ما اختاره المصنف أنھ ال ضمان علیھ

 
 ]1[ باب مقادیر دیات النفس -شرح زاد المستقنع 

 
فرقون في الدیات بین دیة النفس ودیة األعضاء وغیرھا، واألنفس تتفاوت في ذاتھا من حیث الضمان، وتختلف جرت عادة الفقھاء أنھم ی

بحسب اختالف المجني علیھ، فدیة المسلم لیست كدیة الكافر، ودیة الكافر الكتابي لیست كدیة المجوسي، ودیة الذكور لیست كدیة اإلناث 
 .وبیان القدر الواجب في كل منھاوھكذا، فلما اختلفت الدیات وجب ضبطھا 

 
 مقادیر دیات النفس

 
بسم هللا الرحمن الرحیم الحمد  رب العالمین، والصالة والسالم األتمان األكمالن على خیر خلق هللا أجمعین، وعلى آلھ وصحبھ ومن سار 

تقدم معنا أن الدیة واجبة في القتل، وأن ].  النفس باب مقادیر دیات: [ قال رحمھ هللا تعالى: أما بعد. على نھجھ وسبیلھ إلى یوم الدین
والمصنف رحمھ هللا بعد أن بین لزوم الدیة وفصل في دیة العمد . ًلألعضاء والمنافع دیة أیضا تقدر بحسب الضرر المتعلق بالعضو والمنفعة

ء على ذلك فإنھ یتكلم على القدر الواجب من الدیات، وشبھ العمد والخطأ؛ التي ھي أنواع القتل، شرع بعد ھذا في بیان مقدار ھذه الدیة، وبنا
وقد جاءت السنة عن رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم ببیان ھذا، وتعتبر ھذه المسألة من المسائل التي أجملھا القرآن وفصلتھا السنة؛ ألن هللا 

ٌفدیة ُمسلمة : یقول ٌَ َ ََّ ِ البقر، أو الغنم، أو ھي من الذھب أو الفضة، أو من مجموع ھذه ، فأجمل ھذه الدیة، ھل ھي من اإلبل، أو ]92:النساء[َ
األشیاء؟ فھذا إجمال، وبینت السنة عن رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم وجاءت أقضیة الخلفاء الراشدین األئمة المھدیین المأمور باتباع سنتھم 

أن : والسبب في ھذا. القدر الذي فرضھ هللا عز وجل: راد بذلكجمع مقدار، والم: والمقادیر. رضي هللا عنھم وأرضاھم بتفصیل ھذه الدیات
األنفس تتفاوت في ضمانھا، وتختلف ھذه الدیة بحسب األنواع، فالدیة من الحیوان من اإلبل والبقر والغنم تختلف في مقادیرھا في اإلبل 

قادیر، سواء كانت في األثمان من الذھب والفضة، أو في ًومقدارھا في الغنم والبقر، ومن ھنا أفرد المصنف رحمھ هللا بابا لبیان ھذه الم
ألن الدیة إما في النفس وإما في األعضاء، وإما في الجروح والشجاج، ومن عادة الفقھاء رحمھم هللا ] مقادیر دیات النفس: [وقال. الحیوانات

ني علیھ، فدیة المسلم لیست كدیة الكافر، ودیة الكافر أن یفردوا دیة األنفس على حدة؛ ألنھا تحتاج إلى تفصیل، وتختلف بحسب اختالف المج
الكتابي الذي لھ دین لیست كدیة المجوسي، ودیة الذكور لیست كدیة اإلناث، ومن ھنا اختلفت مقادیر الدیة، ولما اختلفت وجب ضبطھا وبیان 

موضع سأذكر لك جملة من المسائل واألحكام التي في ھذا ال: أي]. باب مقادیر دیات النفس: [قولھ رحمھ هللا. القدر الواجب في كل منھا
ًتتعلق بتقدیر الدیات خاصة باألنفس، وحینئٍذ ال یتكلم على دیة األعضاء والمنافع، ألنھ سیأتي الكالم علیھا تبعا، فابتدأ باألعلى وھو دیة 

 ...... .ذلك باألدنى كما سیأتي في األبواب اآلتیة إن شاء هللا تعالى النفس، وسیتبع
 

 دیة المسلم الحر
 

األصل في ھذا أن النبي صلى هللا علیھ وسلم كتب في كتابھ المعروف بكتاب عمرو بن حزم ]. دیة الحر المسلم مائة بعیر: [قال رحمھ هللا
دیة : (قولھ). بلدیة المسلم مائة من اإل: (الذي تقدم معنا، وكتبھ ألھل الیمن في زمانھ علیھ الصالة والسالم، بین فیھ مقادیر الدیات، وقال

خرج الكافر؛ ألنھ ال یبلغ ھذا القدر، فدیة ) المسلم: (قولھ. ًخرج العبد، فالعبد بقیمتھ كما سیأتي، فإذا قتل أحد عبدا فإنھ یضمن بقیمتھ) الحر
كر، تتنصف دیتھا عن دیة المسلم أعلى من دیة الكافر، فدیة المسلم مائة من اإلبل، والمراد بھ الذكر، أما األنثى فإنھا على الشطر من الذ

والدیة كانت معروفة في الجاھلیة وأقرھا اإلسالم، واألصل فیھا قصة عبد . الذكر، فعقل المرأة على النصف من عقل الذكر في النفس
م، فدخل إلى المطلب حینما نذر إذا جاءه عشرة من الولد أن ینحر أحدھم، وكان آخر العشرة عبد هللا ، وھو والد النبي صلى هللا علیھ وسل
إنھ ھو نفسھ : الكعبة ونذر السھام على عدد أوالده فخرج سھم عبد هللا ، فأراد أن یقتلھ وأن یذبحھ، فصاحت قریش وامتنعت من ذلك، وقیل

ًكان یحب عبد هللا حبا شدیدا، وھذا من قصص التاریخ التي اختلفت، فقیل قال إنھ ذھب إلى عراف في المدینة واختصم إلیھ مع قریش، ف: ً
أخرجوا في كل سھم عشرة من اإلبل حتى یخرج السھم على اإلبل، وكان األصل في الدیة في الجاھلیة عشرة من اإلبل، فلما أشار : العراف

الثة علیھ بھذا الرأي أخرج القدح األول، والعشرة من اإلبل التي كانت دیة ثابتة، ثم حاول المرة الثانیة فخرج الولد عبد هللا، فحاول المرة الث
والرابعة والخامسة، حتى بلغ مائة من اإلبل فخرج السھم على المائة من اإلبل، فنحر المائة من اإلبل وصارت سنة؛ ألنھم كانوا في الجاھلیة 

الجاھلیة وھذا مثلما ذكرنا أن أفعال . ما یفعلھ العظماء یتخذونھ سنة، فأصبحت الدیة مائة من اإلبل، فجاء اإلسالم وھي مائة من اإلبل فأقره
منھا ما أقرھا اإلسالم، ومنھا ما أبطلھ، ومنھا ما فصل فیھ، وذكرنا من ھذا أمثلة كثیرة، ومر بنا في العبادات والمعامالت مسائل من ھذا، 
 فھذه السنة كانت موجودة في الجاھلیة؛ وھي ضمان الدم بالمال، وكانت اإلبل أعز شيء وأنفس شيء عند العرب، وجاء اإلسالم فجعلھا
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ًرأسا في الدیة، ولذلك لما كتب النبي صلى هللا علیھ وسلم كتاب عمرو بن حزم ألھل الیمن جعل اإلبل أساسا وابتدأ بھا، وجاء في الحدیث  ً
فنص علیھا علیھ )  مائة من اإلبل-شبھ العمد قتیل السوط والعصا-أال إن في القتیل الخطأ : (الصحیح عنھ علیھ الصالة والسالم أنھ قال

ة والسالم، وھي كما ذكرت أعز ما كان یملكھ العرب، فضمن بھذا الضمان؛ ألن اإلبل محل إجماع، وكل العلماء متفقون بحمد هللا الصال
على ھذه السنة، ونص علیھا رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم، وعمل بھا الخلفاء الراشدون واألئمة المھدیون رضي هللا عنھم كلھم، 

أن تكون سلیمة من : ویشترط في ھذه المائة من اإلبل. م على أن دیة المسلم الحر الذكر ھي المائة من اإلبلوالصحابة رضي هللا عنھ
ًالعیوب، فال یجوز أن یكون فیھا معیب، وتؤخذ ھذه المائة من اإلبل من العاقلة إذا كان القتل خطأ، مثال شخص عنده سیارة فارتطم بأحدھم 

لدیة، وتقدم معنا أنھا تكون مقسطة ویطالب بھا العاقلة، وھذا من دیة الخطأ، فإذا طالب بھا أحدھم فإنھ یخرج حتى قتلھ، فیطالب قرابتھ بھذه ا
ًوسط مالھ، مثال عنده عشرة من أوالد العم، وعدد أوالده عشرة أو أكثر، فإذا تعین مثال على واحد منھم أن یدفع بعیرا ننظر إلى وسط مالھ،  ً ً

سط مالك، وال یطالب باألنفس والكریم والجید، وال یجوز أن یخرج السقیم والعلیل، وإنما یتوسط ویؤخذ من أوسط ًأخرج بعیرا من و: فنقول
من العیوب كما ذكرنا، وھي أصل عند بعض  ھذه المائة من اإلبل یشترط سالمتھا. مالھ، وھي واجبة على العاقلة، وسیأتي تفصیل العاقلة

اإلبل، والبقر، والغنم، والذھب، والفضة، فجعل األصول خمسة في الدیات، : إن األصول ھي: منھم من قال و- األصل في الدیة اإلبل- العلماء 
لیس بملزم أن یخرج إبلھ، فلو جاء : فاإلبل ھي األساس، وكذلك الذھب والفضة والبقر والغنم، فیخیر أن یخرج أي واحد من ھذه، یعني

قال رحمھ . ھذه كلھا أصول الدیات، أیھا أحضر أجزأه:  قالوا-كما سیأتي إن شاء هللا تعالى-جزأه بمائتین من البقر أجزأه، أو جاء بألفي شاة أ
ومن : (دینار من الذھب؛ وذلك ألن النبي صلى هللا علیھ وسلم كتب في كتاب عمرو بن حزم فقال: مثقال یعني]. ًأو ألف مثقال ذھبا: [هللا

من بني عدي عدا على رجل فقتلھ، فأمر النبي صلى هللا علیھ وسلم بدیتھ ألف دینار، فھذا یدل ًوفي حدیث السنن أن رجال ) الورق ألف مثقال
ًعلى أن الدیة تكون من الذھب ألف دینار، وھذا طبعا على الدینار الذي كان موجودا في عھد النبي صلى هللا علیھ وسلم، ثم وجد الدینار الذي  ً

وھو ما یسمى بالدینار اإلسالمي، واستشكل العلماء تقدیر الذھب في الدیات عندنا مع تقدیر : ضرب على عھد عبد الملك بن مروان رحمھ هللا
وأجیب عن ذلك بأنھ ال تعارض بین االثنین، وھذا راجع إلى صرف الذھب، فإن عدل الذھب في الزكاة كل . الذھب في الزكاة والجزیة

المثقال والدینار كان یصرف بعشرة دراھم على عھد النبي صلى هللا علیھ وسلم، ًعشرین مثقاال تعادل مائتین من الدراھم، فمعنى ذلك أن 
إذا : قالوا) اثنا عشر ألف درھم من الفضة(ھنا اإلشكال ]. أو اثنا عشر ألف درھم فضة: [قال. فھنا ذكر المصنف رحمھ هللا أنھا ألف مثقال

: إن الدینار یصرف بعشرة دراھم، وتقدم معنا في الزكاة؛ ألنھ قال: لناكان ألف دینار، فالمفروض أن یقابلھ عشرة آالف درھم؛ ألننا ق
أن ھذا : ًعشرین مثقاال أو مائتي درھم من الورق خمس أواق، وھي تعادل مائتي درھم، فاستشكل العلماء ھذا في األلف دینار، وأجیب

تلف الحكم في الزكاة عن الحكم في الدیات، وفي الحقیقة إن تقدیر الدنانیر في صرفھا تختلف، ولذلك اخ: یختلف باختالف الصرف، وقالوا
ًھذه المسألة ال زلت أبحثھا، وقد سبق أن نبھت في الزكاة على أن فیھا إشكاال وكالما طویال للعلماء رحمھم هللا من المتقدمین والمتأخرین في  ًً

ي عھد عبد الملك، واختالف تقدیرھا بالعمالت الموجودة اآلن، وال ضبط الدینار القدیم وبعده الدینار اإلسالمي البغلي، ثم الدرھم اإلسالمي ف
لكن مما ذكره بعض األئمة والمحررین في . زلت أبحث عن المسألة إن فتح هللا عز وجل وتبین فیھا وجھ الصواب یستطیع اإلنسان أن یجزم

ًأئمة المالكیة، وبعض أئمة الحنفیة أیضا أشاروا إلى أن رفع ھذا اإلشكال قد أشار إلیھ بعض األئمة كاإلمام ابن قدامة رحمھ هللا وبعض 
وھذا یدل على أنھم كانوا ینظرون إلى ) أال إن اإلبل قد غلت: (الصرف اختلف، وقد بین عمر رضي هللا عنھ ذلك في خطبتھ في الدیات وقال

یھ وسلم أنھ ضمن الرقبة باثني عشر ألف درھم، ًتأثیر السوق، وعلى كل حال جعل العدل اثني عشر ألفا، وقد جاء عن النبي صلى هللا عل
ًوھذا عند العلماء رحمھم هللا یعتبر أصال في الورق الذي ھو من الفضة أنھا تكون اثني عشر ألفا، سواء كانت عدال للذھب؛ ألن الصرف كل  ًً

ًدینار باثني عشر درھما، أو كانت غیر الصرف، فإذا لم تكن صرفا لھ صار أصال، ومن ھنا نف ً ًھم أن الفضة لیست عوضا عن الذھب، ً
ًلیست مقابال من باب صرف الذھب، فإذا كانت أصال فال إشكال، وأما إذا كانت بدال حینئٍذ یرد اإلشكال، إال أن الذین یقولون: یعني ً إنھا بدل : ً

: قال. وق یختلف من زمان إلى آخرأن صرف الناس بالس: وإنھا من األصول لكن فیھا معنى البدلیة یعتذرون باختالف الصرف، وھذا وارد
یدفع مائتین من البقر، فیخیر؛ إن شاء دفع مائة من اإلبل، أو مائتین من البقر، وھذا یدل على التفاوت بین اإلبل والبقر، ]. أو مائتا بقرة[

یث جابر رضي هللا عنھ وأرضاه ًأن اإلبل والبقر بمنزلة واحدة، وكال األمرین جاء شرعا، ففي الشرع في حد وجاء في الشرع ما یدل على
وجاء عنھ صلى هللا علیھ وسلم أنھ ضحى بالبقر عن نسائھ، واتفق ) أنھم كانوا على عھد النبي صلى هللا علیھ وسلم ینحرون اإلبل عن سبعة(

من راح : (الصالة والسالمالقول على أن البقر عن سبع كما أن اإلبل عن سبع، وھذا یقتضي المساواة، لكن جاءت السنة بالتفاوت، قال علیھ 
فجعل البقرة دون الناقة، وجعل ) في الساعة األولى في یوم الجمعة كان كمن قرب بدنة، ومن راح في الساعة الثانیة كان كمن قرب بقرة

ى باإلبل عن سبع البقر دون اإلبل، فتارة یستویان وتارة یختلفان، ومن ھنا انعقدت الكلمة على أنھ لو ضحى بالبقر عن سبع أجزأه، ولو ضح
وفي الحقیقة التفریق ھنا وارد، وقد . أجزأه، وفي الدماء الواجبة كذلك، فإن البقرة یجزي عنھا اإلبل، فھذا یقتضي المساواة، وھنا فرق بینھما

 یعتبر شبھ إجماع جاء في خطبة عمر رضي هللا عنھ في جعل العدل من البقر مائتین، ولم یخالفھ فیھ رضي هللا عنھ أحد من الصحابة، ولذلك
في البقر یشترط أن تكون سالمة من العیوب، فال : ًأیضا. من الصحابة رضي هللا عنھم؛ ألنھ إجماع سكوتي من الصحابة رضوان هللا علیھم

 یخرجھا ًفي اإلبل یجوز أن یخرجھا عرابا أو: یجزئ أن یخرج من البقر المعیب، ثم ال یشترط أن یخرج نوع البقر الموجود في بلده، یعني
ادفع تیسر لك على حسب ما ھو واجب علیك، سواء : بختیة، وال یشترط أن تكون من غالب إبل القوم الموجودة، فنقول لكل واحد من العاقلة

بقر كما وأما من جھة المعیبة فإنھا ال تجزئ ال في اإلبل وال في ال. ًكانت عرابا أو بختیة، وھكذا بالنسبة للبقر جیدھا وردیؤھا من جھة النوع
وھذا عدل البقر والغنم، ومثلما ذكرنا أن الزكاة واألضاحي تختلف عن الدیات، ومن ھنا فرق بینھم، وقوي القول ]. أو ألفا شاة: [قال. قدمنا

زید الغنم، درھم، بل تفاوتت وزادت في الفضة، وھكذا ھنا ال مانع أن تزید البقر وأن ت عدلھا عشرة آالف: إن األلف دینار ال یقال: الذي قال
 ولكن ھنا العشرة من الغنم تعادل البقرة الواحدة، ولذلك یصبح الواجب -كما في األضاحي-ولذلك في األصل السبعة من الغنم تعادل البعیر 

 ھذه أصول الدیة، فأیھا أحضر من تلزمھ لزم الولي قبولھ: [ قال رحمھ هللا. علیھ ألفي شاة
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 األسئلة
...... 

 
  اإلسقاطسبب وجوب الضمان في

 
ًإذا أسقطت الحامل جنینھا خوفا فھل یكون الضمان على اإلسقاط أم على موت الجنین، وھل إذا أسقطت وعاش الولد فال ضمان؟ : السؤال
ًإذا كان الجنین حیا وأسقطتھ میتا ففیھ غرة؛ ولیدة أو عبد، وأما إذا أسقطتھ وعاش وحیا ثم مات فحینئٍذ ال ضمان، الحمد  : الجواب أتى هللا ً

كما تقدم معنا -ال ضمان علیھ؛ ألنھ : على كل حال. ًلیس ھناك قتل ما دام خرج حیا وبقي: بالفرج، فبدل أن تتعب في الوالدة أسقطتھ، یعني
مؤثر ً إذا عاش الجنین ثم مات بعد ذلك فإن ھذا الموت بسبب آخر؛ ألنھ لو كان باإلسقاط لمات فورا، ولذلك یفرق بین السبب ال-في القتل

السبب ال یؤثر؛ ألن غالب الظن أنھ مات بقدر، : إذا وجد الفاصل یقول العلماء: ًوالسبب الضعیف، وھنا السبب ضعیف جدا، ویقول العلماء
 ًلیس لھ عمر، وكتب هللا أنھ یموت بعد والدتھ، لكن إذا أسقطتھ میتا فھذا ضمانھ بالغرة كما ذكرنا، واألصل فیھ حدیث اقتتال المرأتین من

ھذیل، وھو حدیث في الصحیح، وأمر النبي صلى هللا علیھ وسلم بضمان الجنین لما أسقطتھ بغرة؛ وھي ولیدة أو عبد وسیأتي تفصیل ذلك إن 
  .شاء هللا في مقادیر الدیات، وهللا تعالى أعلم

 
 حكم ضمان رب العمل للعامل إذا تضرر

 
ل مع اآلالت والمكائن، فیبعد العامل عن العمل فترة طویلة یخضع فیھا للعالج، فھل ًأحیانا یتعرض العمال لحوادث من جراء التعام: السؤال

ًمن ناحیة شرعیة لیس ملزما، فالعامل إذا عمل : یجب على صاحب العمل أن یمضي لھ أجرتھ الشھریة حتى وھو مبعد عن العمل؟ الجواب
 فھو الذي باشر العمل، وال یحصل القطع إال بإھمال من نفسھ، وحینئٍذ وباشر العمل فھو متحمل لمسئولیة نفسھ، فإذا قطعت یده من المنشار

ال ضمان علیھ؛ ألن رب العمل لیس ھو الذي أمسك ھذه اآلالت وال ھو الذي حركھا، وال ھو الذي باشر الضرر الذي فیھا، فالعامل متحمل 
الج ففضل من رب المال أنھ یتولى نفقتھ ویتولى اإلحسان إلیھ، إذا بقي للع. لمسئولیة نفسھ، وھو عاقل بالغ رشید، عنده خبرة وعنده معرفة

ًلكن ال یجب علیھ ذلك، إنما تجب علیھ األجرة إذا أعطاه عمال وقدم لھ عمال، ھذا ھو األصل الشرعي، وال یلزم رب المال أن یدفع أجرتھ  ً
ونغلو في ! حقوق العمال: ور فیھا وال غلو، ال نأتي ونقولالشریعة عدل وقسط ال ج. حتى یشفى ویعافى، فإن ھذا ما أنزل هللا بھ من سلطان

تجد . حقوق أرباب العمل، كما أن العمال لھم حقوق كذلك أرباب العمل لھم حقوق، ولذلك الشریعة ال تغلو: ھذا الباب، وال نأتي ونقول
ھذه ھي المدنیة الزائفة التي ھجمت على أنا فقط مع الضعیف، فیأتي في حق الضعیف ویغلو على حساب حقوق اآلخرین، و: البعض یقول

حتى تذھب حقوق الرجال، یا لیت . حقوق المرأة: الناس مناقضة لشریعة هللا في كثیر من المسائل، وعندما یأتون لحقوق المرأة فیصیحون
الطرف، فالضعیف في تضیع حقوق الرجال على حساب مسألة حقوق النساء، وھذا سبب الغلو في : یعني! للرجال أناس ینادون بحقوقھم

الشریعة ضعیف حتى یرد لھ حقھ دون غلو، فإذا غلي في حقھ صار الطرف اآلخر ھو الضعیف الذي یضیع حقھ، فالشریعة ال تنظر إلى ھذا 
الغلو، وإلى ھذه النظرات الضیقة التي تخالف شرع هللا عز وجل، والتي تبالغ في حق الشخص حتى یكون على حساب غیره، ولذلك أمرنا 

َإْن یكْن غنیا أْو فقیرا فا أْولى بھما : هللا عز وجل أن نشھد شھادة الحق َِ ِ َِ َ َُ َّ َ ًَ ِ ّ ًِ َ ً، إن كان قویا أو ضعیفا فا أولى بھما أیضا، فبینت ]135:النساء[ُ ً ً
ي أرید أن أشھد لھ، فالغني وهللا خصمھ غن: النصوص الواردة في كتاب هللا عز وجل أنك إذا جئت تشھد لضعیف ال تشھد لھ بالباطل وتقول

فھذا ال تأذن بھ الشریعة، ولیس من حقك أن تتدخل في غني أو فقیر، وال في قوي أو . ًال یضره لو دفع عشرة آالف أو خمسة آالف عوضا
لذي فعل ھذا العامل ھو الذي قام بھذا العمل، وھو ا: ضعیف، فا ھو الذي یحكم، أما أنت فملزم أن تؤدي شھادتك على وجھھا، فنقول

ًبعد ھذا من اإلحسان تكرما من . الضرر، وترتب على عملھ بیده ومحض إرادتھ ھذا الضرر، فیتحمل مسئولیة نفسھ ھذا األصل الشرعي
رب المال وتفضال ًمنھ، ومن باب حفظ العھد، وھؤالء العمال فیھم ضعف، ومنھم من ال یجد حتى براتبھ إال قدر سداد الكفایة، فكون رب 

ً یرید أن یضع لھ راتبا مستمرا حتى یبارك هللا لھ في مالھ فجزاه هللا كل خیر، وأكثر هللا من أمثالھ وأعظم أجره، لكن أن یلزم ویفرض المال ً
ًعلیھ ذلك فال، ھب أن فقیرا جاء بعامل من أجل أن یصلح لھ بابا أو یفعل لھ شیئا، ثم انكسرت یده، فھل یظل الفقیر یصرف علیھ حتى  ً ً

َكل شخص یتحمل جنایة نفسھ، وال تزُر وازرة وزر أخرى : الشریعة لیس فیھا ھذا، الشریعة تقول.. ًأبدایشفى؟  َ َ َ َْ ُْ ِ ٌ ِ ِ َكل نفس بما ].. 164:األنعام[َ ِ ٍ ْ َُ ُّ
ٌكسبت رھینة  َ ْ َِ َ َ مل وقصر حصل ، فھو من ألحق الضرر بنفسھ، إذ لو قام بعملھ كما ینبغي وتحفظ لما حدث ھذا الشيء، فلما أھ]38:المدثر[َ

  .الضرر فھو یتحمل مسئولیة نفسھ، وال یلزم رب المال بدفع األجرة لھ، وال بمعالجتھ، ولكن األفضل واألكمل أن یفعل ذلك وهللا تعالى أعلم
 

 التوسع في المسائل الخالفیة وأقوال العلماء
 

إذا أراد أن یشوش على : وال العلماء، أثابكم هللا؟ الجوابھل یستحب لطالب العلم في دراستھ للفقھ التوسع في مسائل الخالف وأق: السؤال
نفسھ ویتعب ویضیع یتوسع، الفقھ یؤخذ بالتدرج، فیبدأ في المذھب بالدلیل ویأخذه ویؤصلھ ویراجع المرة تلو المرة، ویقرأ في ھذا الذي 

ً فكل درس یحضره طالب العلم یسمع فیھ حكما شرعیا سمعھ من الشیخ أو قرأه في الكتاب المرة بعد المرة؛ ألنھ مسئول أمام هللا عز وجل، ً
فقد تحمل أمام هللا المسئولیة عن أمة محمد صلى هللا علیھ وسلم في ھذه المسألة، فال بظن أحد أن حضور مجالس العلماء ھو من باب إضاعة 

. طالب العلم المتخصصین، فیجب علیك إتقانھاھذه المسألة تسأل عن حفظھا وضبطھا، خاصة إذا كنت من .. ًأبدا.. الوقت والتفكھ والتندر
. المطوالت، فیدخل في بحر ال ساحل لھ فالمشكلة أن بعض طالب العلم بمجرد أن یأخذ ھذه المسألة یذھب إلى أقوال العلماء ویبحثھا في

 بعد ذلك إذا جاء أحد یشوش علیھ بقول طالب العلم أول ما یبدأ بالتأصیل، ویبدأ بصغار العلم قبل كباره، فیأخذ من شیخ الزبدة والدلیل، ثم



 2603 

ھذا الذي أعرف، وھذا الشیخ أدین هللا عز وجل أنھ متمكن في علمھ، وأعتقد قولھ بالدلیل؛ ألنك ستقف بین یدي هللا : مخالف یسكتھ، یقول
ًوتعتقد شیئا بالدلیل، الممنوع أن تتعصب بدون دلیل، فإذا قال لك الشیخ حكما بالدلیل تبقى علیھ، فإ ن جاءك شخص یشوش علیك بقول آخر ً

أنا وهللا لم أبلغ درجة االجتھاد حتى أعرف ھل ھذا الدلیل یصح أم ال یصح، وقد یكون في الصحیحین لكن داللتھ لیست : أو بدلیل آخر فقل لھ
ًء یذكرون قوال، ثم یأتي ًوھذا لیس خاصا بالمسائل، وإنما یشمل حتى الفتاوى في الحوادث التي تقع، تجد فتوى عن علماء أجال. صحیحة

وهللا لو تأمل المتأمل لوجد أنھا ال عالقة لھا بھذه المسألة التي أفتي فیھا ال من .. شخص ویعقب على ھذه الفتوى بعشرات األحادیث واآلیات
ظر فیھا وھو یعرف كیف أن البعض یغتر، وبعض األحیان تأتي مسألة یؤصلھا العالم بأدلتھا وحسن الن: قریب وال من بعید، والسبب في ھذا

ًیفتي، وال یمكن أن تتجاوز الفتوى فیھا خمسة أسطر، ویأتیك شخص یؤلف كتابا فیھا؛ ألنھ یجمع من ھنا ومن ھناك، ویأتي بأقوال العلماء 
، ویعرف ما ھي ویسردھا ویفھمھا بفھمھ، ویؤولھا بتأویلھ، ویسوغھا على حسب ما ظھر لھ، وأما العالم النحریر فإنھ یعلم ما الذي یقولھ

أصول الفتوى، وكیف یخاطب الناس بفتاویھ، وكیف یؤصل؛ ألنھ یعلم أن كل كلمة محسوبة، وأن كل عبارة یمكن أن تؤول ویمكن أن 
و ًتصرف، فلذلك ال یتشتت طالب العلم، فإذا وجدت إنسانا تثق بدینھ وأمانتھ وعلمھ، أو شھد لھ أھل العلم أنھ أھل؛ سواء كان من المتقدمین أ

وھذه ھي مشكلة . المتأخرین أو المعاصرین ودرست على یده وأخذت على یده فأنت تبقى على قولھ بالدلیل، لكن اضبط ھذا الذي تسمعھ
وهللا أنا ال أستطیع أن أركز، وھذا ما ھو : ًالعلم فإنھ ال یضبط الذي یسمعھ، وإنما ینشغل بشيء آخر فیقرأ كتبا كثیرة، ثم یقول بعض طالب

ب عدم المنھجیة وعدم وضوح الطریق الذي یسیر علیھ طالب العلم، وثق ثقة كاملة أنك عندما تلخص كل درس، وتلخص أحكامھ إلى بسب
باألدلة، وتعتقد ھذه األحكام بدلیلھا وتخاف من هللا عز وجل في كل شيء تنسبھ إلى الشریعة أال تنسبھ إال بقول عالم یوثق بدینھ وعلمھ، حتى 

 كل شخص وجد منشورة یوزعھا من باب بیان الحق وھو ال یعرف ھل ھذا الذي أفتى بما فیھا إنسان من أھل العلم أم ال، في الفتاوى، فلیس
أنك ال تشك أن من یفعل ھذا ویتبعھ : والمشكلة. أو إنسان یوثق بعلمھ أم ال، وقد تكون في المعضالت والمسائل التي یقف علیھا مصیر األمة

ھل یستطیع أحد أن یرد ھذا القول؟ ماذا قال ) ال حكم إال هللا: (فالخوارج رفعوا القرآن على أسنة الرماح وقالوا لـعلي أنھ یرید الحق والخیر، 
رضي هللا عنھ ) آیة في الفقھ: (ھذا من رسوخ علي رضي هللا عنھ الذي كان یقال عنھ). كلمة حق أرید بھا باطل) :علي رضي هللا عنھ

ھ القضایا، حتى كان عمر رضي هللا عنھ یستعیذ من قضیة ال یحضرھا أبو الحسن ، وكان إذا جاءتھ النازلة أول ًوأرضاه، وكان ملھما في فق
لیس كل قول یأتي في المطوالت یخالف قولك الذي . ما یلتفت إلى علي رضي هللا عنھ، مما أوتي من الفھم، ومع ذلك یرفعون لھ القرآن

نا بعض األحیان نشك في بعض مشایخنا من باب ما یحدث لإلنسان، فاإلنسان بشر، ولكن إذا زالت درستھ معناه أنھ انتھى األمر، وهللا ك
الفتن وانقشعت عرفنا حقیقة الفتوى وما ھي أصولھا، وما ھو العمق الذي كانوا یتكلمون بھ، وما ھو األصل الذي كانوا یعتمدونھ، وفي 

 بھا بعض طالب العلم من أسھل ما یكون الجواب عنھا، وأنھا إما أعم من موضع دروسھم وجدنا أن ھذه األحادیث التي كان یشوش علینا
فلذلك .. النزاع، أو خارجة عن موضع النزاع، ولكننا في البدایة كنا نجد الحدیث المتفق في الصحیحین یدل على كذا، واآلیة تدل على خالفھ

 مانع أن تأخذ بأقوال الغیر، ولكن المصیبة كل المصیبة إذا احتقر الشخص ال مانع أن تأخذ بفتوى الغیر، وال: ثم إني أقول. ینبغي التریث
القول اآلخر ضال أو خطأ، ومن باب بیان الحق البد أن ینشر ھذا القول المخالف، ولذلك :  فتجده یقول- نسأل هللا السالمة والعافیة-قول غیره 

: بضرب بعضھا ببعض، أو الحكم بصواب عالم على حساب عالم آخر، قلأنصح كل النصیحة أال تدخل في الفتاوى وأال تدخل في المسائل 
ھذا شیخي، وھذا العلم الذي رأیتم بالدلیل، وأما غیره فلم یظھر لي، إال إذا تمكنت من األصول وقامت علي الحجة، أو خذ الدلیل واعرضھ 

وأقول ھذا بمناسبة . لمسألة، فھذا مما تضیع بھ األمةًعلى شیخك، أما أن تذھب إلى المطوالت وتنظر فیھا، أو مثال تجمع فتاوى في ا
ھي مسألة عارضة، نحن ذكرنا من فقھ العالم في المسائل التي تطرح على األمة أال یتشتت وأال یشتت األمة : األحداث التي نعیشھا اآلن

إنھ كذب أو إنھ : متھم، ال یستطیع أحد أن یقولمعھ، ھناك ثوابت مسلمة ینبھ علیھا، ینصح فیھا  ولرسولھ ولكتابھ وألئمة المسلمین وعا
أخطأ، ھذا أمر ینبغي أن یضعھ كل شخص في حسابھ، وأن یفھم ذلك وأن یعیھ كذلك، ویجب على طالب العلم أن یحرصوا على غرس 

في المسألة توقف؛ : سألة قلناإذا حصل اختالف في الم. منھج السلف الصالح بلزوم الجماعة والبعد عن القیل والقال، وھذا أمر ال ُیختلف فیھ
كفوا ألسنتكم، ھل ھذا جاء من فراغ، لو أننا اتضحت لنا الصورة لعرضنا ھذه : ألنھ إلى اآلن لم نعلم الصواب عند زید أو عمرو، قلنا

ًالمسألة على كتاب هللا وسنة رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم، وفصلنا فیھا تفصیال واضحا في مسألة األحداث التي  جرت وما كان لھا من ً
تبعات، أما أن یأتي الشخص ویلتقط لھ فتوى یشوش فیھا على فتاوى علماء كبار أجالء ویتھمھم بالباطل ویتھمھم بالمداھنة وبالمماألة أبرأ 

االجتھاد قل ذلك، ًإذا كنت ترید أن تقول لشخص حقا وكنت من أھل . ینبغي على كل إنسان أن یتقي هللا ویحذر! إلى هللا، اتق هللا في نفسك
ًلكن إیاك أن تكسب اإلثمین فتدخل في نوایا العلماء وقلوبھم، ھل كلما وجدنا قوال یخالف العلماء الكبار فمعناه أنھ ھو الحق، وأن ما قالھ 

سیطر، ولست تعلم لست علیھم بم! العلماء األجالء مشكوك فیھ؟ ھذا حرام وال یجوز، وما ھكذا یقابل العلماء الذین ینصحون لألمة، یا أخي
بما في قلوبھم وصدورھم ونوایاھم من أنھم یداھنون أو یقصدون غیر هللا عز وجل، لك الظاھر وهللا یتولى السرائر، وھم مسئولون أمام هللا 

 الكبار وهللا وإذا أفتى أحدھم فتوى وجاء شخص وبرر ھذه الفتاوى واتھم العلماء. فیما أفتوا بھ، فنحن ننبھ على ھذا؛ ألن ھذا من المنھج
: لیقفن بین یدي هللا عز وجل، ولیسألن عن ھذه األرواح التي أزھقت في ھذا الحادث، تفجیر ما ال یقل عن مائتي مسلم، وھذا أقل تقدیر وقیل

ًسبعمائة مسلم، سیقف بین یدي هللا حافیا عاریا یسأل عن دمائھم، ویسأل عن مشروعیة قتلھم، ھذا إذا كان یرى أن ھذا جائز،  أما كون ً
إن ھذه األمة ھي التي فعلت ھذا الفعل بالمسلمین، وتحتاج المسألة إلى دراسة، ھذا إذا : المسلمین ھم الذین یفعلون ھذا، فال تستطیع أن تقول

ع اآلثار َّكان المسلمون فعلوه، ثم تسأل أمام هللا عز وجل عن التبعة التي جرت غیر المسلمین إلى بالد المسلمین، وحدث ما حدث من جمی
 تبرر ھذه األفعال ستقف بین یدي هللا لتسأل عمن أفتاك بھذا، ال یحسب اإلنسان أنھ إذا -تعارض فتوى العلماء- إذا روجت فتوى . واألضرار

 أنھ ًرأى قوال أن القول اآلخر منتٍھ، وأن ھؤالء ضعاف، وأن ھؤالء مساكین، وأن العلماء ال یعرفون قول الحق، علیك أن تتریث، وأن تعلم
لو سكت عالم یرید أن یستبین األمور لیس معناه أنھ خائف أو جبان، موسى علیھ السالم یواعده هللا عز وجل أربعین لیلة، ثم یأتي ویأخذ 

ِبرأس أخیھ وبلحیتھ ویجره لما عبد قومھ العجل، وأخذ برأس أخیھ یُجرُه إلْیھ  ُّ ِ َِ ِ ِ َِ َ ََ َْ َ ْیْبنُؤم ال تأخذ :  لھ، ویصیح علیھ ھارون ویقول]150:األعراف[َ ُ ْ َ ََّ َ
ِبلْحیتي وال برأسي  ِ ِْ َ َ َِ ِإني خشیت أْن تقول فرقت بْین بني إْسرائیل ولم تْرقْب قْولي : ، وبین لھ عذره فقال]94:طھ[ِ ِ ِ َّ َِ َ َ َ ُ َُ ْ ُ ِّْ َ َ َ َ َ َ َ َِ َِ ، خاف الفتنة، ھذا ]94:طھ[َ
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َربِّ اغفْر لي وأل: نبي من أنبیاء هللا، ماذا قال بعدھا ِ َ َِ ِ َخي وأدخلنا في رْحمتك ْ َ َ َِ ِ ِ َِ ْ ْ ، لیس كل من سكت معناه أنھ خائف أو جبان، ]151:األعراف[َ
ًمن یسكت خوفا من هللا أن یوقع األمة في خطأ أو خلل، ومن یأتي باألصول والثوابت لیس كمن یطلق العنان لنفسھ في الفتاوى، وال تحسب 

ق والصواب، وما بلغت مبلغ العلم، وكم من أحادیث سردت في تبریر بعض األشیاء وهللا ال أن كل فتوى یقال فیھا تبریر ألشیاء أنھا ھي الح
تمت إلى األمر بصلة، ھناك مسائل واضحة عند العلماء في مواجھة الكفار للمسلمین، وقواعدھا معروفة، ومسائل الجھاد أدلتھا وأصولھا 

ا ثوابت، وھذه المسألة أقسم با أنھا لو عرضت على عالم جھبذ من علماء واضحة مضبوطة لیس فیھا أي إشكال، والمسائل المستثناة لھ
ًالمسلمین لجثا على ركبتیھ خوفا من أن یقول فیھا على هللا عز وجل، ومع ذلك تجد من ال یبالي، نحن نقصد نوعیة من الناس وإن كانت قلیلة 

   علىوشاذة، وأرجو من هللا أنھم حسني النیة، وال نحب أن یأخذھم أحد
 

 حكم من أفطر قبل دخول الوقت
 

إذا أذن المؤذن قبل الوقت : في رمضان الماضي أذن المؤذن قبل دخول المغرب، فأفطر بعض الناس، فھل علیھم قضاء؟ الجواب: السؤال
ى طلوعھ فأمسكوا فإنھ یجب على الناس أن یقضوا ھذا الیوم إذا أفطروا بأذانھ، وھكذا لو تأخر المؤذن حتى طلع الفجر ومضى وقت عل

أن هللا أوجب على المكلف : واألصل في ذلك. بأذانھ، بمعنى أنھم أكلوا قبل األذان مباشرة وكان الوقت وقت إمساك فإنھ یجب علیھم الضمان
ًأن یصوم یوما كامال من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، وحق هللا یجب ضمانھ، والخطأ في ھذا كونھ أذن خطأ فیسقط اإلثم ولكن ھ ال یسقط ً

َربنا ال تؤاخذنا إْن نسینا أْو أخطأنا : الضمان للحق، ولذلك الخطأ ال یوجب سقوط الضمان في الحقوق، وهللا تعالى یقول َ َ َ َْ َ ْ َُ َ ِْ ِ َِّ َ : فقال] 286:البقرة[َ
لیس لك : ًخص ألفا ثم أخطأ وقالًوالمؤاخذة ھي اإلثم، فاإلثم ساقط بوجود الخطأ ولكن الحق ثابت، ولو أن شخصا استدان من ش) ال تؤاخذنا(

عندي شيء، فإن ھذا الخطأ ال یسقط حق الرجل، فلو تذكره بعد فترة یجب علیھ أن یسدد، فالخطأ یسقط اإلثم أثناء التلبس بالعذر، ولكنھ ال 
، فذمة المخلوق مشغولة )ىدین هللا أحق أن یقض: (یسقط الضمان، وإذا كان ھذا في حقوق المخلوقین فإن النبي صلى هللا علیھ وسلم یقول

ًبحق الخالق من صیام ھذا الیوم تاما كامال، فیجب علیھ الضمان، وهللا تعالى أعلم نحب أن نوصي المؤذنین أن یتقوا هللا عز : المسألة الثانیة. ً
ھل في أذان المغرب، وجل في أذانھم، خاصة في شھر رمضان، فال یجوز للمؤذن أن یتساھل وأن یقوم وقت ما شاء یؤذن للفجر أو یتسا

ًوعلى أھل الحي إذا وجدوا من مؤذنھم تالعبا أن یشتكوه وأن یرفعوه إلى المسئولین، وإال كانوا شركاء لھ في اإلثم؛ ألن أمثال ھؤالء 
من على مؤت: قال العلماء) اإلمام ضامن والمؤذن مؤتمن: (یفسدون على الناس دینھم، وقد قال صلى هللا علیھ وسلم في الحدیث الصحیح

الصوم، فھو إذا أذن قبل الوقت في الفطر أو أذن بعد الوقت في اإلمساك : الصالة، والركن الثاني: الركن األول: ركنین من أركان اإلسالم
عرض صیام الناس للخلل، فال یجوز السكوت على أمثال ھؤالء، بل یجب نصحھم وتوجیھھم، فإذا لم یرتدعوا استبدلوا بغیرھم ممن یخاف 

  . ویتقیھ في أمة محمد صلى هللا علیھ وسلم أن یفسد صیامھا، وهللا تعالى أعلمهللا
 

 بیان أن الزكاة تكون في أھل البلد الذي فیھ المزكي
 

ًإذا كان لدي مال سواء كان أغناما أو مزارع أو أي شيء من عروض التجارة في بلد آخر غیر بلدي الذي أسكن فیھ، فھل أخرج : السؤال
ھذه مسألة مبنیة على اشتراط إخراج الزكاة : ل البلد الذي أسكن فیھ، أم أخرجھا في البلد الذي فیھ ھذا المال، أثابكم هللا؟ الجوابزكاتھ في أھ

فأعلمھم أن هللا افترض علیھم صدقة تؤخذ من أغنیائھم فترد على : (في الموضع الذي فیھ المزكى، والدلیل علیھا قولھ علیھ الصالة والسالم
وھذا في حدیث معاذ في الصحیحین، فأوجب النبي صلى هللا علیھ وسلم إخراج الزكاة في نفس البلد الذي ھي فیھ، ومن ھنا یرد ) مفقرائھ

ھل العبرة بمال الرجل أو بمسكنھ؟ الذي علیھ المحققون من األئمة من أصحاب ھذا القول أن العبرة بمال الرجل، فیخرجھ : السؤال المذكور
فیھ المال، وإن أخرجھ في الموضع الذي ھو فیھ فال بأس وال حرج، لكن األحوط واألسلم أنھ یخرجھ في الموضع الذي فیھ في الموضع الذي 

  .المال، وهللا تعالى أعلم
 

 حكم قضاء السنن الراتبة
 

كتب لھ األجر، : ضیھا أم ال؟ الجوابًمن كان مداوما على السنن الرواتب وفاتتھ سنة راتبة فلم یتذكرھا إال بعد یوم أو یومین، ھل یق: السؤال
ًوالسنن الرواتب لیست واجبة مثلما ذكرنا في الواجبات في الصوم، فحینئٍذ السنن الراتبة إذا نسیھا كتب هللا لھ األجر كامال، وھذه فائدة 

 أصابك -ال قدر هللا-الحة، ثم المداومة على األعمال الصالحة، فإنك إن داومت على قراءة القرآن واألذكار، وداومت على األعمال الص
ًمرض كتب هللا لك األجر كامال، وقد یكون الرجل في عز شبابھ وقوتھ یسافر في تعلیم الناس وتوجیھھم، ویسافر للحج والعمرة واألعمال 

ًالصالحة، فلما كبر قعد عن ذلك كلھ، فیكتب هللا لھ أجر شبابھ تاما كامال، فكل من عذر یكتب هللا لھ أجر الطا في السفر .. عة التي یداوم علیھاً
وھذه فائدة المداومة على األعمال ) إذا مرض العبد أو سافر كتب لھ عملھ: (قال صلى هللا علیھ وسلم.. في المرض یكتب لھ.. یكتب لھ

 إنھ ولي ذلك والقادر الصالحة، ونسأل هللا العظیم رب العرش الكریم أن یوفقنا لما یحبھ ویرضاه، وأن یعیننا على حبھ وطاعتھ ومرضاتھ،
 .علیھ، وصلى هللا وسلم وبارك على نبینا

 
 ]2[ باب مقادیر دیات النفس -شرح زاد المستقنع 

 
ًفإذا أحضر القاتل أیا من ھذه الصور . اإلبل، والذھب والفضة، والبقر والشیاه، وبعض العلماء یرى أن الدیة األصل فیھا اإلبل: أصول الدیة
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 .ا، وقد جاء في الكتاب والسنة بیان دیة القتل والعمد وشبھھ، واختلف العلماء في تغلیظھافإن الولي یلزم بقبولھ
 

 أصول الدیة ولزوم قبول الولي بأي واحد منھا
 

بسم هللا الرحمن الرحیم الحمد  رب العالمین، والصالة والسالم على خیر خلق هللا أجمعین، وعلى آلھ وصحبھ ومن سار على سبیلھ ونھجھ 
اإلبل : تقدم معنا أن المصنف رحمھ هللا ذكر أصول الدیة خمسة] ھذه أصول الدیة: [فیقول المصنف رحمھ هللا: أما بعد. ى یوم الدینإل

اإلبل ھي األصل، وھذا من حیث الدلیل أقوى وأصح وأولى؛ ألن النبي صلى هللا : والذھب والفضة والبقر والماشیة، ومن أھل العلم من قال
إن في قتیل شبھ العمد قتیل السوط والعصا مائة من  أال(رھا في الدیات، وھذا في حدیث عمرو بن شعیب عن أبیھ عن جده علیھ وسلم ذك

وفي حدیث عمرو بن حزم في كتاب النبي صلى هللا علیھ وسلم في الدیات ما یشھد بھذا، . فنص علیھ الصالة والسالم على ھذا األصل) اإلبل
 ھذا الكتاب والعمل بھ، كما ذكر ذلك اإلمام الحافظ ابن عبد البر ، وشیخ اإلسالم ابن تیمیة ، واإلمام ابن القیم ، وقد أجمعت األمة على قبول

إن شھرتھ أغنت عن طلب إسناده، والعمل عند سلف األمة الصالح رحمھم هللا : حتى قالوا. والحافظ ابن حجر رحمة هللا على الجمیع
) في النفس المؤمنة مائة من اإلبل: (العمل بھذا الكتاب، وقد قال صلى هللا علیھ وسلم في ھذا الكتاب: ، أيوالتابعین لھم من الخلف على ھذا

فھذا ھو األصل، والمصنف رحمھ هللا زاد لنا الذھب والفضة، وفیھا قضاء عمر بن الخطاب رضي هللا عنھ وقضاء الصحابة رضوان هللا 
ً بینا في المجلس الماضي، ومن ھنا صارت أصال ثانیا عند العلماءعلیھم، وقدر عمر رضي هللا عنھ اإلبل كما ثم بعد ذلك البقر . رحمھم هللا ً

ًوالغنم على األصل الذي ذكرناه في خطبة عمر بن الخطاب رضي هللا عنھ، فإنھ اعتبر البقر واعتبر الغنم بدیال عن اإلبل، وبدیال عن الذھب  ً
إن اإلبل ھي األصل، وعلى ھذا فھي التي علیھا المعول، وإنما لزم الرجوع لھذا للتنبیھ؛ ألنھ لكن عند النظر من حیث األصل ف. والفضة

سیرتبط كالم سیأتي للمصنف رحمھ هللا بھذه الجملة، وأن العبرة باإلبل بالغة ما بلغت، سواء غلت قیمتھا أو نقصت فھي األصل وھي التي 
: أي) لزم الولي قبولھ(الدیة : أي) فأیھا أحضر من تلزمھ: (قولھ]: تلزمھ لزم الولي قبولھ فأیھا أحضر من : [ قال رحمھ هللا. علیھا المعول

إن اإلبل ھي األصل؛ : قبول الذي أحضره، سواء كان اإلبل أو الذھب أو الفضة أو البقر أو الشیاه، على التفصیل الذي تقدم، لكن إذا قلنا
ھذا من حیث األصل، لكن العلماء واألئمة . أرید اإلبل: لزم بالذھب والفضة ولھ الحق أن یقولفاألصل الذي یلزم بأخذه ھو اإلبل، وحینئٍذ ال ُی

في بعض األزمنة مثل زماننا تكثر الحوادث ویكثر قتل الخطأ في السیارات : ًمثال. رحمھم هللا نبھوا على مسألة إذا شحت اإلبل وقلت
ألربعون ویھلكون في لحظة واحدة، وتلزم دیة ھؤالء، فإذا كانوا أربعین، فیلزم لھم ًونحوھا، فلو تصورت مثال السیارة ربما یكون فیھا ا

لذلك ذكر بعض العلماء ھذا من باب المصلحة . ٍأربعة آالف من اإلبل، ثم حادث آخر وثان وثالث حتى تشح اإلبل، وحینئٍذ تصبح عزیزة
ًتقویم عمر بن الخطاب رضي هللا عنھ، ویعتبر أصال :  والتقویم على وجھینتقویمھا بالذھب والفضة،: المرسلة، وعدلوا بھا إلى التقویم؛ أي

ھل تقدیرات الصحابة في األحكام تعتبر وقتیة زمانیة : وھناك خالف في مسألة مھمة وھي. إنھا ألف مثقال من الذھب: عند أھل العلم إذا قلنا
قدیرات الصحابة واجتھاداتھم مثل أقضیة الصحابة في قتل الصید التي تقدمت بحسب عرفھم؟ أم أنھا باقیة إلى قیام الساعة، یعني تعبدیة؟ إن ت

معنا، حینما قضى عمر بن الخطاب رضي هللا عنھ في الحمامة في الحرم شاة، وھذا حكم وقضاء من خلیفة راشد، وقضاء الصحابة رضوان 
إن ھذا القضاء یبقى إلى یوم القیامة : إن قلت.  عبد هللا بن عباس هللا علیھم في الوعل والثیتل، كما قضى عبد هللا بن عمر رضي هللا عنھما و

ًفال یستأنف االجتھاد فیھ، فھذا وجھ، ویختاره الحنابلة ویدرجون علیھ، ومنھا مسألة الحمى؛ فمثال عندنا حمى عمر بن الخطاب وحمى عثمان 
زماني مقدر بذلك الزمان، فإذا تغیر الزمان ممكن أن یجتھد باجتھاد رضي هللا عنھما، فھل إذا حموا یظل حمى إلى قیام الساعة؟ أم أنھ وقتي 

إن عمر بن الخطاب وقت وحدد : فإن قلنا. جدید، فیحكم بارتفاع الحمى، ویحكم بتجدید اجتھاد الحكمین في مسألة الصید، ومن أمثلتھا مسألتنا
في زماننا، واالثني عشر ألف درھم، ونقدرھا بالدراھم، مثل الریاالت الدیة على سبیل اإللزام فال تغیر، فننظر قیمة األلف دینار كم تعادل 

إنھا زمانیة محددة : الموجودة وعدلھا من الذھب بالجنیھات والدنانیر والدوالرات، ھذه من جھة الذھب وھذه من جھة الفضة، ھذا إذا قلنا
انھا في عھـد النبي صلى هللا علیھ وسلم وبین زمانھ ھو، فجعل ففارق بین زم. أال إن اإلبل قد غلت: ویشھـد لھذا قول عمر . بذلك العرف

ًوبناء على ھذا تصبح اإلبل ھي . ًطرو االختالف في األسعار موجبا لطرو الحكم وتجدید الحكم، وھذا وجھ عند بعض العلمـاء رحمھم هللا
دل من اجتھاد عمر رضي هللا عنھ، وفیھ أحادیث مرفوعة أصبح التقدیر بالع. إن اإلبل ھي األصل: فإذا قلنا. األصل وتخرج من اإلشكال كلھ

 ...... .ّضعیفة، وقد بینا ھذا وأشرنا إلیھ فیما مضى
 

 مقدار دیة قتل العمد وشبھھ
 

ففي قتل العمد وشبھھ خمس وعشرون بنت مخاض، وخمس وعشرون بنت لبون، وخمس وعشرون حقة، وخمس : [ قال رحمھ هللا
 ...... .[ وعشرون جذعة

 
 اع الدیة واختالف العلماء في تغلیظھاأنو
 

الدیة المخففة، أو مطلق الدیة، كما یقول : والنوع الثاني. الدیة المغلظة: النوع األول: الدیة تنقسم إلى نوعین]: ففي قتل العمد وشبھھ: [قولھ
دید والعظیم، وبعض العلماء یرى أنھ ُیشرع الش: التشدید والتعظیم، وأصل الشيء الغلیظ ھو: التغلیظ في الدیة. بعض العلماء رحمھم هللا

إذا : منھم من یحصر التغلیظ على صفة القتل، فیقول: المذھب األول: تغلیظ الدیة، ومنھم من ال یرى التغلیظ، والذین یرون التغلیظ یختلفون
ُقتل قتل عمد أو شبھ عمد فإنھ تغلظ علیھ الدیة، وال یسوى بین دیة الخطأ المحض وبین دیة الع إن : والمذھب الثاني یقول. مد وشبھ العمدَ

الدیة تغلظ؛ فتغلظ في صفة القتل، وتغلظ بالزمان وتغلظ بالمكان، وتغلظ بالشخص المقتول، فیغلظونھا إذا كانت في حرم مكة، واختلف في 
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ن روایة صحیحة، وفي شيء حرم المدینة ھل تغلظ أو ال؟ فتغلیظھا في حرم مكة مأثور عن خلیفتین راشدین عن عمر حكایة، وعن عثما
ُفھذا التغلیظ أثر عن عمر ، و عثمان ، و عبد هللا بن عمر ، وصار التغلیظ إلى ثلث . مرفوع إلى النبي صلى هللا علیھ وسلم لكنھ ضعیف

ي اإلبل، وإنما ھو الدیة، یعني یجب علیھ دیة مع زیادة الثلث، وھذا كما ذكرنا صح عن عثمان رضي هللا عنھ، ویالحظ أن التغلیظ ھنا لیس ف
قضى عمر بن الخطاب في رجل وطئ في الطواف في البیت بدیة وثلث، یعني . في النقد، ویشمل اإلبل والنقد وال ینحصر في اإلبل وحدھا

 وھذا فھذا یدل على أن الدیة داخل الحرم تغلظ،: قالوا. ًوعن ابن عمر رضي هللا عنھما أیضا. ًزاد على الجاني ثلث الدیة تعظیما للحرم
والقول األول عند الشافعیة، وعند . إن الدیة ال تغلظ في الحرم: مذھب طائفة من السلف رحمة هللا علیھم، وخالف ھذا القول قول آخر فقال

أھل الحنابلة قول بھ، وھو روایة عن اإلمام أحمد ، ولكن الروایة التي علیھا ظاھر مذھب اإلمام أحمد رحمة هللا علیھ، وھو مذھب الحنفیة و
ًفلو أخطأ شخص وقتل شخصا في الحرم ال تضاعف علیھ الدیة، . داخل الحرم على أنھ ال تغلظ الدیة: الرأي، وقول فقھاء المدینة السبعة

) قد قتلتم القتیل من ھذیل وإني عاقلھ! وأنتم یا خزاعة: (واستدلوا بما صح عن رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم في خطبتھ یوم فتح مكة، قال
فتحمل النبي صلى هللا علیھ وسلم دیة المقتول ولم یغلظ . ًزاعة قتلت الرجل من ھذیل، وكانت خزاعة حلفا لرسول هللا صلى هللا علیھ وسلمفخ

لیظ التغ: الصورة الثانیة عند القائلین بالتغلیظ. الدیة مع أن القتل وقع داخل الحرم، وھذا یدل على أن الدیة ال تغلظ ال بالزمان وال بالمكان
ًمن قتل خطأ في األشھر الحرم، فإننا نوجب علیھ الدیة وثلثا، وھذا من باب التغلیظ بالزمان: بالزمان، یقولون ودلیلنا على أن ھذا القول . ً

ًثا وأرباعا ّأن هللا تعالى أمر بالدیة، وبین النبي صلى هللا علیھ وسلم الدیة أنھا مائة من اإلبل، وغلظ في أثمان اإلبل وطریقتھا أثال: مرجوح ً
ھذا ھو األصل والذي دل علیھ الدلیل، وحرمة : ولذلك نقول. على التفصیل الذي سنذكره، ولم یذكر زیادة على الوارد الذي ھو مائة من اإلبل

ظ في الشخص ًكذلك أیضا عندھم التغلی. الزمان ھذه ال دلیل على التغلیظ بھا، فنبقى على األصل الموجب للدیة األصلیة وھي مائة من اإلبل
ًإذا كان المقتول قریبا للقاتل، فلو قتل والعیاذ با أخاه یغلظون الدیة، وھو ذو الرحم : منھم من قال: المقتول، ویأتي على صورتین عندھم

 تغلظ فیھ ًوأیضا عندھم وجھ ثان من التغلیظ، وھذا وجھ قلیل من یقول بھ، وھو التغلیظ بغیر الصفات، فھم یرون أن قتل المحرم. المحرم
وكل ھذه األقوال الصحیح أنھا مرجوحة، وأنھ ال تغلیظ إال في قتل العمد وشبھ العمد، كما ذكر المصنف رحمھ هللا؛ وذلك ألنھ لم یصح . الدیة

 االجتھاد ًعن رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم أنھ غلظ، ولما جاء قضاء الصحابة مخالفا للمرفوع عن رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم واحتمل
إن الحجة فیما رفع إلى رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم، ویجب العمل بھ، واألصل أن مال المسلم حرام حتى : منھم بقینا على األصل، وقلنا

 العمد فال تغلظ الدیة إال في المسألة التي ذكرھا المصنف وھي قتل. یدل الدلیل على استباحتھ، ولیس عندنا دلیل صریح واضح بھذا التغلیظ
ًلو أن شخصا والعیاذ با قتل شخصا عمدا، ورفع إلى القاضي ألجل الحكم علیھ، فقیل ألولیاء المقتول: وقتل شبھ العمد ً تقتلونھ أو تعفون؟ : ً

م هللا في المذاھب ھذا التغلیظ فیھ وجھان مشھوران للعلماء رحمھ. فعدلوا إلى الدیة، فإذا عدلوا إلى الدیة فإنھا تغلظ الدیة علیھ. نعفو: قالوا
خمس وعشرون بنت مخاض، وخمس وعشرون بنت لبون، وخمس : ًكما ذكر المصنف أن تغلیظ اإلبل أرباعا: القول األول: األربعة

ویجب علیھ أن یأتي بھا على ھذه الصفة، . وعشرون حقة، وخمس وعشرون جذعة، وقد فصلنا في كتاب الزكاة أسنان اإلبل وبینا المراد بھا
ھذا القول اختاره المصنف رحمھ هللا، وھو روایة عن اإلمام  . أن تكون حالة ویحضرھا دون تأجیل كما تقدم معنا في دیة العمدكما یجب

وھو مروي عن : القول الثاني. أحمد رحمة هللا علیھ، وھو مذھب المالكیة والحنفیة رحمة هللا على الجمیع، كما ھو مروي عن بعض السلف
ثالثون حقة، : ًأن التغلیظ للدیة یكون أثالثا: ً هللا علیھ وسلم، وھو مذھب الشافعیة، وروایة أیضا عن اإلمام أحمد بعض أصحاب النبي صلى

والذین قالوا بالقول .  في بطونھا أوالدھا، فیرون أنھ یجب علیھ أن یحضر اإلبل على ھذه الصفة-حوامل-وثالثون جذعة، وأربعون خلفة 
كانت الدیة على عھد رسول هللا : ( احتجوا بحدیث الزھري عن السائب بن یزید قال-ف رحمھ هللا وأشار إلیھوالذي اختاره المصن- األول 

 وخمس -طروقة الفحل- ًصلى هللا علیھ وسلم أرباعا، خمس وعشرون بنت مخاض، وخمس وعشرون بنت لبون، وخمس وعشرون حقة 
استدلوا بحدیث عمرو بن شعیب عن أبیھ عن جده، وقد حسنھ غیر واحد من وأصحاب القول الثاني . فأصبح المجموع مائة) وعشرون جذعة

فإن قتل القتیل فأھلھ بخیر النظرین؛ إن شاءوا قتلوه، وإن شاءوا أخذوا الدیة؛ ثالثون : (العلماء رحمھم هللا، أن النبي صلى هللا علیھ وسلم قال
إما : (نص واضح دل على تغلیظ الدیة، فمن قتل لھ قتیل فأھلھ بخیر النظرینھذا ) . حقة، وثالثون جذعة، وأربعون خلفة في بطونھا أوالدھا

ھذا یدل على أنھ في العمد ولیس في الخطأ، إما أن یقاد، والقود ال یكون إال في العمد، وإما أن یدفع الدیة، ثم بین الدیة، فلما جعل ) أن یقتلوه
یجب علیھ أن یأتي بھا : فنقول. یھ الصالة والسالم شدد في اإلبل وجعلھا على ھذه الصفةًالدیة بدال عن القتل فھمنا أن ھذا في العمد، وأنھ عل

على ھذه الصفة، وھذا القول الثاني أقوى وأرجح إن شاء هللا؛ ألن الحدیث حسنھ اإلمام الترمذي وغیره، وھو حدیث عمرو بن شعیب عن 
ًزاع، حیث بینھا النبي صلى هللا علیھ وسلم، وھو أقوى ثبوتا من روایة أبیھ عن جده بروایتھ في ھذه المسألة، وھو نص في موضع النـ ّ

ولذلك یقدم العمل بتثلیث الدیة كما ھو مذھب الشافعیة، ویحكى عن أربعة من أصحاب رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم . الزھري عن السائب 
وثالثون -استحقت أن یطرقھا الفحل وأن یحمل علیھا وأن یركب - ن حقة أنھم اختاروا ھذا القول، وھذا ھو الذي تطمئن إلیھ النفس؛ أنھا ثالثو

  .ھذا بالنسبة لقتل العمد وقتل شبھ العمد.  وأربعون في بطونھا أوالدھا-  وھي التي تقدمت معنا في األضاحي والزكاة-جذعة
 

 مقدار دیة القتل الخطأ
 

أي في قتل ): وفي الخطأ: (قولھ]:  المذكورة، وعشرون من بني مخاض ًوفي الخطأ تجب أخماسا ثمانون من األربعة: [ قال رحمھ هللا
عشرون بنت مخاض، وعشرون بنت لبون، وعشرون حقة، وعشرون جذعة، ھذه ثمانون، ثم عشرون : أي..) ًتجب الدیة أخماسا. (الخطأ

ة هللا علیھم، وھو نص في موضع الخالف؛ ًوھذه ورد فیھا أیضا حدیث السنن وحسنھ غیر واحد من األئمة رحم. من بني مخاض من الذكور
ًوالذي علیھ طائفة من العلماء ما اختاره المصنف رحمھ هللا أنھا تكون أخماسا، لكن عارضھ قول وھو مذھب الشافعیة رحمة هللا علیھم، 

ب علیھ الصالة والسالم العشرین یالحظ في قتل الخطأ أنھ أوج: فإنھم یجعلون العشرین الباقیة من ابن لبون وال یجعلونھا ابن مخاض، یعني
والصحیح ما ذھب إلیھ المصنف رحمھ هللا والحنابلة، . بل یجب ما ھو أعلى وھو ابن لبون: الخامسة من بني مخاض، والشافعیة یقولون
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ال بعض طائفة من أئمة السلف، ویحكى عن بعض أصحاب النبي صلى هللا علیھ وسلم أن الواجب من بني مخاض، حتى ق ًوأیضا ھو قول
إنھ لم یصح عن رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم أنھ جعل بدل بني المخاض بني لبون، والصحیح أنھ ابن مخاض، وھذا أنسب، : أھل العلم

 ...... .أن العشرین الخامسة من بني مخاض ولیس من بني لبون: خاصة على التخفیف، ولذلك یترجح ما اختاره المصنف رحمھ هللا
 

 یمة في اإلبلعدم اعتبار الق
 

في اإلبل، والقیمة ھي األلف دینار واالثنا عشر ألف درھم، فھذه المسألة فیھا إشكال، وإذا : أي]: وال تعتبر القیمة في ذلك: [قال رحمھ هللا
لعلماء وال اختالف؛ ألنھ أن تساوي قیمة اإلبل قیمة الذھب والفضة، وحینئٍذ ال إشكال عند ا: الحالة األولى: دفعنا الدیة من اإلبل فھناك حالتان

أن تكون قیمة الذھب والفضة األلف دینار، فھل تكون اإلبل أغلى أو أرخص؟ : الحالة الثانیة. ًحینئٍذ صارت عدال، والقیمة مساویة لإلبل
قیمة اإلبل عن معادلة  فحینئٍذ نقصت -ثمانمائة مثقال-ًتكون أرخص، بمعنى أنھا ال تعادل األلف دینار، فتكون مثال تعادل ثمانمائة دینار 

ًأن تزید قیمة اإلبل على قیمة الذھب والفضة، فتكون المائة من اإلبل تعادل مثال ألفي دینار، یعني الضعف، ولربما : الصورة الثانیة. الذھب
شاء هللا؛ ألن قضاء سواء زادت أو نقصت العبرة باإلبل سواء كانت قیمتھا غالیة أو رخیصة، وھذا ھو الصواب إن : ًألفا وخمسمائة، فقال

قال بعض األئمة كما اختاره اإلمام ابن قدامة وأشار ). أال إن اإلبل قد غلت: (ًعمر بن الخطاب رضي هللا عنھ یدل على ھذا أیضا؛ فإنھ قال
ولما غلت ) قد غلتأال إن اإلبل : (إن اإلبل كانت على زمان النبي صلى هللا علیھ وسلم تعادل الثمانمائة دینار، ولذلك یقول عمر : إلیھ

عادلت في عھده ألف دینار، وھذا یدل على أن الزیادة والنقص ال تأثیر لھ، وأن اإلبل ھي األصل، وھذا مبني على المذھب الذي اخترناه؛ أن 
 یجب أن تكون بل]: وال تعتبر القیمة في ذلك بل السالمة: [قال. الدیات، وأن الواجب الرجوع إلى اإلبل والعمل بذلك اإلبل ھي األصل في

ًعاب فالن فالنا إذا انتقصھ، ولما كان : النقص، یقال: اإلبل المدفوعة في الدیة سالمة من العیوب بریئة من العیوب المؤثرة، والعیب ھو
 المؤثر والعیب. عیب مؤثر، وعیب غیر مؤثر: فالعیب ینقسم إلى قسمین. عیب، من ھذا الوجھ: ًالعیب في اإلنسان نقصانا في خلقتھ، قیل لھ

ًھو الذي یوجب نقصان المالیة نقصانا مؤثرا، بعض العلماء یضیف ھذا القید : ضابطھ في اإلبل والبقر والغنم ًنقصانا مؤثرا(ً یعني لو ) ً
ًأنقصھا شیئا تافھا أو یسیرا ال یؤثر ً ًإبال عرجاء، أو  جئنا نأخذ دیة اإلبل من القاتل، أو أولیاء القاتل، فأعطانا - ًمثال-لو : ًوبناء على ذلك. ً

وكذلك العیب الخلقي، . شالء، أو مقطوعة األذن، أو عجفاء، أو ھزیلة أو مریضة، كل ھذا ال یجزئ، بل البد وأن تكون سالمة من العیوب
نھ إ: یمكن أن یوصف الحیوان بالجنون، فیجن في بعض األحیان، ولیس لھ عقل في األصل، لكن یقول العلماء :مثل جنون الحیوان، یقولون

ًال یجزئ حتى في األضاحي والزكاة، فإذا كانت معیبة عیبا مخال فإنھا ال تجزئ في الدیة، : ال یستقر ویضطرب، ففي ھذه الحالة یقولون ً
وصلى هللا وسلم على نبینا . قبلنا ورضینا بھا سقط حقھم، وھم في ذلك بالخیار: لكن لو رضوا وقالوا. ومن حق أولیاء المقتول أن یردوھا

 ...... .محمد
 

 األسئلة
 

...... 
 

 حكم التنویع في الدیة
 

، والصالة والسالم على : الجواب. لو خلط في الدیة بین اإلبل والبقر والغنم، فھل یلزم الولي قبولھا؟ أثابكم هللا: السؤال باسم هللا، الحمد 
لھا أصول، فحینئذ ینظر إلى التقدیر، ویصححون ھذا وھو إنھا ك: ھذه دیة مشكلة على من یقول. خیر خلق هللا وعلى آلھ وصحبھ ومن وااله

شحت عنده اإلبل  أحد األوجھ عند العلماء رحمھم هللا، فإنھم یرون ھذا، یعني أنھ إذا دفع نصفھا من الذھب ونصفھا من اإلبل صح، كما لو
أصول، وكذلك في حاالت االضطرار إذا لم توجد یصح ھذا؛ ألنھم یرون أنھا : ًولم یجد كماال لھا وأخرج الباقي من الذھب والفضة قالوا

  .ًأصال في البلد أو المدینة التي ھو فیھا، فأخرج عدلھا فإنھم یصححون ھذا ویجیزونھ، وهللا تعالى أعلم
 

 حكم اشتراك العاقلة في دفع دیة العمد
 

ھذا خالف شرع هللا عز وجل، . ال: الجواب. ثابكم هللاإذا جرى في عرف القبیلة أن دیة العمد یشترك فیھا العاقلة، فھل فیھ حرج؟ أ: السؤال
لكن لو أن ھذا القاتل تاب وأصلح واستقام، وأحبت القبیلة أن تقف . دیة العمد ال تشارك فیھا القبیلة؛ ألن ھذا یجرئ العصاة على سفك الدماء

ثم تأتي القبیلة وتساعده في ذلك، فھذا من الظلم؛ ألن ًمعھ لتوبتھ وصالحھ ھذا أمر آخر، أما عاص مجرم سفاك لدماء المسلمین یقتل عمدا، 
ھذا من اإلعانة على الظلم، ویقع فیھا إحراجات، فلو أتى شیخ القبیلة وفرض ذلك على القبیلة، فیكون قد ظلم؛ ألن النبي صلى هللا علیھ وسلم 

ًتل عمدا وجئنا نساعده فمعنى ذلك أننا نعینھ على قتل أما إذا ق. وأصول الشریعة واإلجماع منعقد على أن العاقلة ال تحمل إال في الخطأ
ًالمسلمین وال یبالي، ثم ھو ال یحس أصال أنھ قتل؛ ألنھ عفا األولیاء عن القتل، ثم قامت جماعتھ وقبیلتھ بجمع المال فلم یخسر شیئا، فإذا  ً

فع الدیة إذا عفا أولیاء المقتول، وغلظت علیھ، وامتنعت أصبح األمر بھذه المثابة لم یشعر بحرمة ھذا الدم الذي سفك، لكن عندما یتحمل د
قبیلتھ من أن تعینھ أو تساعده، شعر أنھ منبوذ بجرمھ وأنھ مسيء بخطئھ، وأنھ تعدى حدود هللا عز وجل بفعلھ، وحینئٍذ یصلح حالھ ویكون 

 یعلم أن القبیلة األخرى ال تستطیع أن تطالب بالدم، أما إذا كان كلما جنى جنایة یعلم أن قبیلتھ تقبل شفاعتھا، ثم. أدعى إلى أن یستقیم
فیحرجون، ثم یتنازلون عن الدم، وتدفع قبیلتھ الدیة، وھكذا یسترسل في الفساد، ویسفك الدماء المحرمة، فھذا ال یجوز، ویجب على ولي 
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یلة إال ما أمر هللا عز وجل بتحمیلھم إیاه، وھو قتل القبیلة وشیخ القبیلة أن ینظر ما ھو األصلح، وأن یتقي هللا عز وجل فال یحمل أفراد القب
فإن ھذا الفعل إذا أصبح سنة في القبیلة فإنھا سنة سیئة، : وعلى ھذا. الخطأ، والعاقلة تعقل الخطأ وال تعقل العمد، وھذا بإجماع المسلمین

فإننا لو حملنا : أن العاقلة ال تحمل إال الخطأ، وعلیھویجب تعلیم ھؤالء وتذكیرھم با عز وجل وبیان الحق لھم، فإن إجماع العلماء على 
ُوال تعاونوا : العاقلة العمد فقد خالفنا شرع هللا عز وجل، وھي سنة سیئة ومعونة على اإلثم والعدوان، وقد نھى هللا عز وجل عن ذلك بقولھ َ َ ََ

ِعلى اإلثم والُعدوان  َ َ َْ ْ ِ ْ ِ ى اإلثم والعدوان، فالقاتل أثم بقتل النفس المحرمة، واعتدى حدود هللا عز فحرم هللا عز وجل التعاون عل] . 2:المائدة[َ
. وجل، وزوال الدنیا أھون عند هللا من سفك دم المسلم البريء، والكعبة عظیمة الحرمة عند هللا، ولدم المسلم أعظم حرمة عند هللا من الكعبة

ًال یزال المؤمن في فسحة من أمره حتى یسفك دما : (وفي األثر.  المحرمةإن من ورطات األمور سفك الدماء: یقول ابن عمر رضي هللا عنھ
: فإذا سفك الدم الحرام والعیاذ با فقد أوبق نفسھ وأھلكھا، ولذلك جعلھا النبي صلى هللا علیھ وسلم بعد الشرك با عز وجل، فقال) ًحراما

، وقت-یعني المھلكات-اجتنبوا السبع الموبقات ( فھذا یدل على حرمة ھذا الذنب وعلى عظمھ؛ وھو قتل النفس ). ل النفس المحرمة الشرك با
ًجزاك هللا خیرا : لكن نقول لشیخ القبیلة. المحرمة، فكیف یعان علیھ؟ ھذا ال یجوز، فإذا ثبت ھذا فإنھ ینبغي تنبیھ ھؤالء وإرشادھم وتعلیمھم

ًاتل، فإن وجدت عنده استعدادا أن یتوب، وحالھ صلح واستقام، ورأیتم أن على حفظ الرحم وحبك أن تنصر أخاك، ولكن انظر في حال الق
ًتعینوه فھذه حسنة منكم وأنتم مجزیون علیھا خیرا، استصالحا لحالھ، لكن البد وأن یشعر بالجریمة التي فعلھا، والعظیمة التي أتاھا، وهللا  ً

  .تعالى أعلم
 

 استواء التغلیظ في الرجال والنساء
 

ًإذا قتلت المرأة عمدا نفس الحكم، یعني التغلیظ یشمل الرجال : الجواب. ًا قتلت المرأة عمدا فھل التغلیظ یرد في دیتھا؟ أثابكم هللاإذ: السؤال
  .والنساء، وهللا تعالى أعلم

 
 حكم استبدال الموقوف

 
اع إناثھا، ویصرف منھا على بقیتھا، أحببت عندي مجموعة من الضأن وھي ألمي، وھي صدقة لوجھ هللا، تذبح ذكرانھا وتوزع وتب: السؤال

إذا كانت األم قد حددت أو أوقفت ھذا : الجواب. استبدالھا بغنم حیث أن الغنم مرغوبة عند الناس وقلیلة في مصارفھا، أفتوني أثابكم هللا
. نت انظر األصلح إذا فوضت لك النظرالشيء فال یجوز العدول والتغییر والتبدیل، لكن إذا أوصت وقالت في وصیتھا النظر لمن یلیھا، فأ

إن ھذه الغنم أو ھذا الضأن وقف یفعل بھ كذا وكذا، فالواجب على ولي ھذا المال أن یتبع ما قالتھ وأن یبقى المال : أما إذا حددت وقالت
، الضأن فیھ خیر كثیر، وفیھ نفع لل. بعینھ؛ ألنھ مخصوص بعینھ لھذه الصدقة، فیبقى على حالھ ناس، وال شك أن التضحیة بھ والحمد 

ولذلك  .، وھذا یدل على تفضیلھ بالنسبة للصدقة)ضحى بكبشین أملحین أقرنین موجوئین(أفضل من المعز؛ ألن النبي صلى هللا علیھ وسلم 
لى تفضیلھ في ًكان كمن قرب معزا، وھذا یدل ع: لم یقل) ًمن راح الساعة الثالثة كان كمن قرب كبشا أقرن: (قال صلى هللا علیھ وسلم

فیھ بركة، خاصة المعز الحجازي الذي سماه رسول هللا صلى هللا ! الصدقات، فال تستھن بالضأن، الضأن فیھ خیر، لكن الماعز سبحان هللا
جبال وھو المعز الصغیر الموجود بكثرة في ) علیك باألسود منھ فإن فیھ بركة: (وقال) كنت أرعاه على قراریط ألھل مكة: (علیھ وسلم وقال

الحجاز، فھذا فیھ بركة، وأخبر عنھ علیھ الصالة والسالم بذلك في الحدیث الصحیح، فھذا فیھ بركة من جھة النماء، ومثلما ذكرت أنت في 
ًالسؤال أنھ أخف مئونة وأكثر نسال، ھذا فعال موجود فیھ، لكن من ناحیة الشرع، فالشرع فضل الضأن، ولذلك قالوا إنھ أفضل، واألضحیة : ً

ًھذا الثلث أخرجوا منھ شیاھا أو غنما، : أما لو فوضت لك النظر، وقالت.  أكمل، وإذا كانت الضأن مقصودة بالصدقة فیبقى مالھا على حالھبھ ً
ًصفة كذا وكذا، فجعلت أنھا شاة بغض النظر عن كونھ ضأنا أو معزا، فاألمر إلیك أن تنظر األصلح واألنفع، وهللا تعالى  واجعلوھا على ً

  .أعلم
 

 حكم من وجد نجاسة في ثوبھ بعد االستنجاء
 

إذا استنجى ووجد النجاسة في الثوب، إما أن : الجواب. من استنجى ثم وجد بعد ذلك نجاسة في ثوبھ فھل ینتقض وضوءه؟ أثابكم هللا: السؤال
ھ صحیحة لو صلى وھو لم یعلم یغلب على ظنھ خروجھا بعد االستنجاء وقبل الوضوء، فحینئٍذ وضوءه صحیح، ویغسل النجاسة، وصالت

ًمثال رجل دخل الحمام الساعة الواحدة واستنجى، ثم خرج من الحمام ونسي . بھذه النجاسة، إذا كانت النجاسة موجودة ووقعت قبل الوضوء
لكنھا لیست على أن یغسل النجاسة الموجودة في الثوب مثل من معھ سلس، أو تقاطر في البول، فھذه النجاسة قبل توضئھ وقبل طھارتھ، و

وجھ النقض، فصالتھ صحیحة ووضوءه صحیح، وكونھا في الثوب وصلى ولم یعلم بھا ال یؤثر؛ ألن النبي صلى هللا علیھ وسلم صلى بنعلیھ 
إذا شك ھل  لكن. وفیھما نجاسة ثم خلعھما أثناء الصالة ولم یعد الصالة من أولھا، فدل على أن من نسي النجاسة وصلى فصالتھ صحیحة

رجت ھذه القطرة، فصالتھ باطلة؛ ألنھ صلى بغیر وضوء، أو خرجت بعد الصالة فصالتھ صحیحة، فالیقین أنھا خرجت بعد الصالة، خ
أنھ إذا شك في الخارج ھل خرج قبل الصالة فیجب : ینسب ألقرب حادث، وھذه القاعدة من فروعھا ھذه المسألة: ولذلك یقولون في القاعدة
ِبعد الصالة فصالتھ صحیحة؟ أو إذا طافت المرأة ووجدت دم الحیض، ولم تدر ھل خرج قبل الطواف أو أثناء علیھ أن یعید؟ أو خرج 

الطواف، فطوافھا فاسد؟ أو خرج بعد الطواف فطوافھا صحیح؟ تنسبھ ألقرب حادث؛ ألن األصل صحة طوافھا وصحة صالتھا حتى تستیقن 
ھذا من حیث الواجب علیھ، صالتھ صحیحة حتى یتأكد . واف أو أثناء الصالة أو قبل الصالةأنھ خرج منھا الخارج قبل الطواف، أو أثناء الط

  .أنھ خرج منھ ذلك بعد وضوئھ وقبل صالتھ أو أثناء الصالة، فیجب علیھ أن یعید، وهللا تعالى أعلم
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 حكم االنتفاع بظل الدار مع وجود الضرر على صاحب الدار

 
 یأثم من ینتفع بھ إذا تضرر صاحب الدار، ومثال ذلك كمواقف السیارات تحت المنازل في الظھیرة؟ ھل ظل الدار حق لصاحبھ: السؤال

ھذا أمر یحتاج إلى نظر، مالك الدار یملك أرضھا وسماھا، وال یملك ما خرج عن حدودھا وسمتھا، لكن الذي ذكره : الجواب. أثابكم هللا
ذا كان الظل یأتي على جھة الباب، فالضرر حینئٍذ من حیث خروج النساء، وخروج إذا تضرر بالوقوف في وجھ بابھ، یعني إ: العلماء

ال تقف أمام باب : ًالذریة، وخروج األطفال والعجزة؛ ألنھ تنكشف عورتھ، وأیضا یتضرر بخروج نسائھ أمام األجانب، فمن حقھ أن یقول لھ
ولذلك ھذا الظل من سبق إلیھ فھو أحق بھ، ال . البیت وال یملك ظلھلكن إذا كان الظل في جانب آخر من جوانب البیت، فھو یملك . داري

یستطیع أن یمنعھ؛ ألن الظل ملك  سبحانھ وتعالى، وھو من ظل الدار ولیس للدار نفسھا، ولیس بمتصل بالدار وال بفرع عن الدار، وال 
یان الشمس على حسب قربھا وبعدھا من خط االستواء في طول ًمنفعة ناشئة عن الدار نفسھا نشوء الفرع من أصلھ، وإنما جاء استتباعا لجر

األشبھ فیھ وهللا أعلم أنھ ال یملكھ اإلنسان، إنما إذا كان الظل : وعلى ھذا. الظل وقصره واختالف جھاتھ، وھذا أمر لیس مما یملكھ اإلنسان
بب آخر، أما المنافع التي من الدار نفسھا في األشیاء على باب الدار أو على حوش الدار؛ مدخل اإلنسان ومخرجھ فیمنع، لكن ال یمنع لس

  .المنفصلة فاألشبھ أنھ ال یملكھا صاحبھا، وهللا تعالى أعلم
 

 الصبر على بر الوالدین
 

. لدي مشكلة وھي عدم رضا والدي عني مھما فعلت وبذلت، ویواجھ ھذا اإلحسان باإلساءة والسب، فبماذا تنصحني؟ أثابكم هللا: السؤال
، والصالة والسالم على خیر خلق هللا، وعلى آلھ وصحبھ ومن وااله: وابالج أسأل هللا العظیم أن یعینك، وأن : أما بعد. باسم هللا، الحمد 

أوصیك بالصبر، ومن صبر ظفر، ولیس ھناك أعظم للمؤمن بعد ! أخي في هللا. یرزقك رضا والدیك عنك، وأن ینـزع ما في قلب أبیك علیك
واعلم أن أفضل ما یكون البر إذا .  عز وجل من صبره على طاعة هللا عز وجل، فأنت تخوض غمار رحمات هللا ببرك لوالدیكاإلیمان با

ًوجدت صدودا وإعراضا من الوالدین فأبیت إال أن تبر، فتحسن ویسیئا، وتكرمھما ویھینانك، وتعطیھما ویحرمانك، فإذا كنت كذلك انصرف  ً
، ولم ینصرف ل غیره أو أحد سواه، لعلمك أن هللا ال یضیع لك األجر، فاطمأننت با ووثقت أن هللا نعم المولى ونعم النصیر، قلبك 

ّإني أبر والدي وألتمس رضاھما وأقدم ما أوجبت علي في حقیھما، فأسألك أن ! یا رب: واستجبت ألمر هللا عز وجل، وكأن لسان حالك یقول
 ذلك رضیا أو لم یرضیا لم تبال بذلك؛ ألنك تعامل هللا وحده وترجو ثواب هللا المطلع على الخفایا الذي ال ثم بعد. تتقبل مني وأن ترضى عني
ًإن الذین آمنوا وعملوا الصالحات إنا ال نضیُع أْجر مْن أْحسن عمال : یقول تعالى. ًیضیع أجر من أحسن عمال َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ ََ َ ِ ِ ِ َّ ِ ِ َُّ َُّ ِ ُِ نما وكان الناس حی] 30:الكھف[َّ

نزل الوحي مبتلین بشرك الوالدین وكفر الوالدین، فیجاھد الوالدان الولد على الكفر والشرك، ومع ذلك تتنـزل اآلیات بالعضات البالغات 
، فاصبر فإن هللا ال یضیع أجر المحسنین، واصبر فإن هللا  مع والكلمات الصادقات تأمر ببر اآلباء واألمھات، ووالداك على اإلیمان والحمد 

الصابرین، واصبر فإن هللا یحب الصابرین، ال تعلم مقدار ما لك من األجر، وكم من بار لوالدیھ قد ضحك الوالدان وسر الوالدان ببره فاغتر 
ًأما أنت فسلط هللا علیك أن تدخل على الوالد عبوسا، وأن تدخل على . بسرورھما، وفاتھ شيء كثیر من اإلخالص بسبب عطفھما وأنسھما

، وتطمع في رحمة هللا، وترجو ما عند هللا، فیستھزئ بك أبوك، ولكنك واثق أن معك الحي القیوم الذي ال الوا ًلد سابا شاتما، فینكسر قلبك  ً
ِتأخذه سنة وال نوم، وتوكْل على الحيِّ الذي ال یُموت وسبِّْح بحْمده  ِ َِ َ َ َ َ َ َ َِ ُ ََّ ْ َ ھل . دك ومن الناس أجمعینهللا لك خیر من والدیك، ومن ول] 58:الفرقان[َّ

ترید أن یكون لك والداك وتحرم عظیم األجر من ربك، ولكن كن على ثقة بأن كل الذي تفعلھ إن أخلصت فیھ لوجھ هللا فإن هللا ال یحرمك 
لولد، تحسن إلى الخیر، وال یحرمك الثواب واألجر، وھذه من بشائر الخیر لولي هللا المؤمن، ولذلك كما تجد ھذا في الوالدین تجده في ا

ًأوالدك فال ترى إال قلوبا كافرة للمعروف، تحسن إلى الزوجة فتجد قلبا منصرفا ینكر ً ًالمعروف وال یعرف معروفا، وتحسن إلى طالبك،  ً
ًوتحسن إلى تالمذتك، وتحسن إلى جیرانك وأقاربك، فتجد الصدود واإلعراض، فیزیدك األمر إخالصـا  عز وجل، وطلبا لرحمة هللا ً ،

، وما ألذھا من ساعات للمؤمنین والمؤمنـات والمخلصین والمخلصات إذا تلذذوا بمعاملة هللا ونسوا كل شيء سواه ، وثقة با فلیتك . ومحبة 
، لك ِتحلو والحیاة مریرة ولیتك ترضى واألنام غضاب ماذا ترید من الناس؟ وماذا ترید من الجنة والناس؟ لك ربك الذي ال تخفى علیھ خافیة

ربك الحلیم الرحیم الكریم العدل الذي أقام السماوات واألرض بمیزان قسط ال یخیب شعرة، ویقیمھ یوم القیامة، فإن كان مثقال حبة من 
، وكن قوي العزیمة ًخردل أتى بھا، وكفى بھ سبحانھ حسیبا رقیبا، فاطمع في رحمة ربك وثق با وھذا لیس بخاص بھذا األخ، بل ھو منھج . ً

ًل مؤمن أنھ إذا فعل الحسنة ال ینتظر من الناس جزاء وال شكورا، ھذا مقام المحسنین والصابرین، وھذالك مقام األقویاء، الذین قوي إیمانھم  ً
ًوصح معتقدھم، وسلمت عقیدتھم في ربھم، فأسلموا  صدقا وحقا، ال ینتظرون من أحد جزاء وال شكورا ً  تجد علماء السلف ودواوین العلم؛. ًً

مثل اإلمام البخاري رحمھ هللا برحمتھ الواسعة، فقد حفظ لألمة حدیث رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم؛ مئات األلوف من األحادیث، وأصبح 
ھل یدخل أو ال یدخل؟ : الناس یطعنون حتى في عقیدتھ، وتوفي رحمھ هللا برحمتھ الواسعة وھم یسبونھ ویشتمونھ، ویختلف فیھ أھل سمرقند

لل عندھم في عقیدتھم، ولكن أبى هللا إال أن یزكیھ ویطھر سیرتھ، ویرفع قدره، ویحسن جزاءه، فأبقى لألمة مشكاة عظیمة اھتدى وذلك لخ
ًال تنتظر من الناس شیئا، الزوجة تعمل في بیت زوجھا ال . بھا السائرون، وصلحت بھا أحوال المؤمنین، وسیلقى عند هللا جزاءھا وثوابھا

 وال ثناءه، والزوج یخدم زوجتھ ویقوم على أھلھ وأوالده ال ینتظر إال جزاء الحي القیوم الكریم سبحانھ، والطالب مع تنتظر مدح زوجھا
أال تلتفت إلى : ھذا ھو مقام المحسنین ومقام المخلصین. ًشیخھ، والشیخ مع طالبھ، ال تنتظر إال جزاء من هللا، خاصة في أمور العبادات

 وأن تطمع في رحمة هللا، وأن تعلم أن هللا إذا صرف عنك مدح المادحین، وثناء المثنین، تدخل على أبیك وأمك شيء غیر هللا جل جاللھ،
فتقدم مثاقیل الحسنات فتجابھ بالسخریة واالستھزاء بأنك متدین أو صالح أو غیر ذلك، ویدخل أخوك فال یقدم إال القلیل الذي ال یذكر فإذا بھ 

َالدنیا ورفعت في اآلخرة، وأعطي الدنیا وحرم اآلخرة، وأعطیت اآلخرة وحرمت الدنیا بْل تْؤثُرون الحیاة الدنیا یرفع إلى السماء، رفع في  َ َ َ َْ ُُّ َ ْ ِ *
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َواآلخرة خْیر وأْبقى  َ َُ َ َ ٌَ زال ال ی: أخلص  وكن مع هللا و وفي هللا، وأبشر بكل خیر من هللا، قال الحسن رحمھ هللا! یا ھذا] . 17- 16:األعلى[ِ
، وإذا عمل عمل  اإلخالص لوجھ هللا عز وجل، ومن  وھذا عام في جمیع أمور الحیاة، وھي وصیة من یرید. الرجل بخیر إذا قال قال 

ًأحس لذة اإلخالص، عرف أن هللا لھ حكم في عباده، إذا أحب عبدا من عباده صرف عنھ الحرص على مدح الناس وكرھھ إلى قلبھ، وجعلھ 
نسأل هللا بعزتھ . ً مدح المادحین، فھو لم یفكر في مدح المادحین فضال عن ذم من یذم، فتجده في مقام صدق عند رب العالمینال یفكر في

وجاللھ وعظمتھ وكمالھ أن یجعلنا وإیاكم ذلك الرجل، فاإلخالص ھو سر الحیاة، وصالحھا وسعادتھا وفالحھا، وللمخلصین جنة في الدنیا 
ر في الدنیا قبل سرور اآلخرة، وھو السرور با وحده، فتأنس با عز وجل حینما تقدم للناس الخیر، وتقدم للناس قبل جنة اآلخرة، وسرو

ًالبر، وال تجد منھم حامدا وال شاكرا؛ ألن هللا عز وجل یرید أن یدخر لك ذلك كلھ، فھذه نعمة من هللا علیك، فاستبشر بفضل هللا، وأحسن  ً
، ثبت هللا    .قلبك وسدد قولك وعملك، وهللا تعالى أعلمالظن با

 
 حكم انقطاع النفاس قبل األربعین

 
: الجواب. امرأة انقطع دم النفاس عنھا بعد إحدى وعشرین لیلة من النفاس، ھل تصلي وتصوم؟ أو تنتظر إلى األربعین؟ أثابكم هللا: السؤال

ًف على أصح قولي العلماء، وانقطع یوما كامال، فإنھا تصوم وتصلي فیھ، ثم إذا انقطع الدم ورأت عالمة الطھر وھي القصة البیضاء والجفو ً
  .ًإذا عاودھا لفقت؛ یعني أضافت األیام الجدد إلى الواحد والعشرین حتى تتم أربعین یوما فتحكم بخروجھا من نفاسھا، وهللا تعالى أعلم

 
 الواجب على من أفطر في رمضان لعذر ثم انقطع العذر

 
یمسك بقیة یومھ، : الجواب. مسافر في رمضان إذا أفطر ووصل إلى أھلھ بعد العصر، ھل یبقى على إفطاره أو یمسك؟ أثابكم هللال: السؤال

ًإن هللا فرض علیكم صیامي ھذا في مقامي ھذا، فمن أصبح منكم صائما فلیتم صومھ، ومن أصبح ! أیھا الناس: (قال صلى هللا علیھ وسلم
ًھذا الحدیث دل على أن من كان مفطرا لعذر وانقطع عنھ العذر وجب علیھ اإلمساك لحرمة الیوم، وھو ) یة یومھًمنكم مفطرا فلیمسك بق

َفمْن : یقول تعالى. أصل عند جمھور العلماء رحمھم هللا، على أن المسافر إذا قدم المدینة أنھ یمسك بقیة یومھ، ویكتب لھ أجر ذلك اإلمساك َ
َكان منكم مریضا أ ً ِ َ َْ ُ ْ ِ ٍْو على سفر َ َ َ والمسافر إذا رجع من السفر انقطع فیھ؛ ألنھ لیس على سفر، ومن ھنا رجع إلى األصل وھو ] 184:البقرة[ََ

  .اإلمساك، وأجره مكتوب، ولذلك یلتزم بھذا األصل الذي دل علیھ دلیل الكتاب والسنة، وهللا تعالى أعلم
 

 حكم من صام كفارة الیمین بال تتابع
 

ًبا وأردت أن أكفر عن ھذه الیمین المنعقدة، فصمت یومین، وفي الیوم الثالث أفطرت، جھال مني بأن الصیام یجب أن یكون حلفت : السؤال
ًال یجوز لك الصیام إال إذا كنت عاجزا عن الرقبة، : ًأوال: الجواب. ًمتتابعا، وفي الیوم الرابع أكملت الصیام، فھل یجزئ ذلك؟ أثابكم هللا

عام عشرة مساكین أو الكسوة، فإذا عجزت عن ھذه الخصال الثالث وأنت مخیر بینھا، حینئٍذ تصوم ثالثة أیام متتابعة، ویجب ًعاجزا عن إط
فصیام ثالثة ( علیك أن تعید ھذا الصوم؛ ألن التتابع الزم في صیام كفارة الیمین على أصح قولي العلماء، لقراءة ابن مسعود رضي هللا عنھ 

والقراءة الشاذة یجوز . ًانفرادھا عن القراءة المعتبرة، لكن نسخت تالوة وبقیت حكما: وھذه قراءة شاذة، والمراد بالشذوذ) أیام متتابعات 
العمل بأحكامھا؛ ال القراءة والتعبد بقراءتھا، وحكمھا ال یشترط فیھ التواتر، وال یشترط فیھ أن تكون القراءة غیر شاذة، فالصحیح أنھ یحكم 

  .ا، ولذلك یجب علیك قضاء ھذه الثالث؛ ألن التتابع الزم، وهللا تعالى أعلمبھا ویعمل بھ
 

 حكم شراء المصاحف ووقفھا
 

: ھذه المسألة فیھا جانبان: الجواب. ًھل یجوز أن أشتري مصاحف وأضعھا في الحرم وقفا  عن شخص میت وآخر حي؟ أثابكم هللا: السؤال
وكره اإلمام أحمد رحمھ هللا ذلك . الجمھور على جواز بیع المصحف وشرائھ: ختلف فیھ العلماءبیع المصاحف وشراؤھا ا: الجانب األول

لكن الصحیح أنھ یجوز بیعھ كمذھب . وددت أن األیدي تقطع في بیع المصاحف: وھو محفوظ عن بعض السلف، حتى قال ابن عمر 
ز وجل؛ ألن كالم هللا ال یباع ویشترى، وأشار بعض العلماء إلى الجمھور، ویجعل االنعقاد على الصحف والورق، ولیس على كالم هللا ع

إذا ثبت . ٍومنع بیعھ لدى ابن حنبل وكرھھ لدى ابن شافع جلي فالجمھور على كراھیة ذلك، مع صحة البیع: ذلك بقولھ في خواص القرآن
وھكذا كتب العلم، كأن تشتري كتب علم . ع بھاھذا؛ فیجوز شراء المصاحف، فإذا جاز شراؤھا بقیت مسألة الصدقة بھا إذا قرئت وانتف

وتضعھا في مكتبة أو مسجد على أن ثواب قراءتھا لك أو لوالدیك األموات، فھذا ال بأس بھ وال حرج؛ ألن الصدقة عن المیت ثبت النص بھا 
ن أمي افتلتت نفسھا، وما أراھا لو إ: أنھ اشتكى إلى رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم فقال(كما في الصحیح من حدیث سعد رضي هللا عنھ 

 صدقة على -وھو بستان لھ-وفي صحیح البخاري جعل سعد رضي هللا عنھ حائط الخراف .) . نعم: بقیت إال أوصت، أفأتصدق عنھا؟ قال
ًنیة أعظم أجرا وأعظم أمھ بعد موتھا، فدل ھذا على مشروعیة التصدق عن المیت باألمور التي ینتفع بھا، سواء كانت دینیة أو دنیویة، فالدی

ًولذلك یجوز أن تتصدق ببئر الماء وثالجة الماء، والكتب العلمیة في مسجد، أو تشتري لطالب علم كتابا یقرؤه تنویھ عن والدیك أو . ًثوابا
لى آلھ وصحبھ وآخر دعوانا أن الحمد  رب العالمین، وصلى هللا وسلم وبارك على نبینا محمد وع. عن میت لك، فھذا مما تؤجر علیھ

  .أجمعین
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 ]3[ باب مقادیر دیات النفس -شرح زاد المستقنع 
 

دیة الكتابي والمجوسي والوثني، وكذلك مقدار دیة الجنین والمرأة، وھناك أسباب تؤدي : جاء في الكتاب والسنة بیان مقادیر الدیات، ومنھا
 .أسباب نقصان الدیة: نوثة، وھذه المسائل تعرف عند العلماء بمسألةالكفر، والرق، والجنین، واأل: إلى نقصان الدیة، وھذه األسباب ھي

 
 دیة الكتابي

 
َأْن : قد تقدم معنا الكتابي أنھ ھو الیھودي والنصراني، لقولھ تعالى): ودیة الكتابي: (قولھ]: ودیة الكتابي نصف دیة المسلم : [ قال رحمھ هللا

َتقولوا إنما أنزل الكتاُب على ََّ َ ََ َِ ْ ُِ ُ ِ َ طائفتْین مْن قْبلنا وإْن كنا عْن دراستھم لغافلین ُ َ َ َ َِ ِ ِ ِ ِ ِ َِ َ َّْ ِ ُ ِ َِ َ َ َ ّفأخبر تعالى أنھم أھل كتاب، وبینا ھذه المسألة، ] . 156:األنعام[َ
ًإذا قتل المسلم كتابیا فقد یكون القتل عمدا، وق. ومنھم الذین ینطبق علیھم أنھم أھل الكتاب فیما تقدم معنا في كتاب الذمة ًد یكون خطأ، وإذا ً

ًقتلھ قتل عمد غلظت الدیة، وحفظ تغلیظ الدیة في قتل الذمي عمدا عن عثمان بن عفان رضي هللا عنھ، وأیضا حكي عن عمر بن الخطاب  ً
بین ًلكن عثمان السند عنھ صحیح فیما رواه ابن أبي شیبة في مصنفھ، وغلظ الدیة فیھ ونزلھ منـزلة المسلم؛ ألن لھ ذمة وعھدا بینھ و

ًالمسلمین، فغلظ فیھ الدیة إذا قتل عمدا، وأما إذا قتل خطأ فال إشكال ً....... 
 

 النقصان في الدیة وأسبابھ
 

المنقصات للدیة . النقصان في الدیة: شرع المصنف رحمھ هللا بھذه الجملة في مسألة تعرف عند العلماء رحمھم هللا في باب الدیات بمسألة
أسباب، والدیة مائة من اإلبل، لكن یعدل عن ھذا األصل إلى النقص فتجعلھا على النصف أو على الثلث، أو والتي توجب نقص الدیة لھا 

في الجنین إذا أسقط بالشروط التي سنذكرھا، والتفصیل الذي سنبینھ إن شاء هللا تعالى، أو نصف العشر كما یقول ) الغرة(تجعل ُعشر الدیة 
. الرق: والسبب الثاني. الكفر: السبب األول: ونقصان الدیة لھ أربعة أسباب .نقصان الدیة: كلھ یسمىبعض العلماء رحمة هللا علیھم، ھذا 

: فحینئٍذ تعدل من الكمال في الدیة الذي ھو المائة وتنقص الدیة، ثم یفصل في ھذا النقصان. األنوثة: والسبب الرابع. الجنین: والسبب الثالث
فابتدأ المصنف رحمھ هللا بالنقصان من جھة . كم بنقصانھا إلى الثلث؟ كل ھذا سنبینھ إن شاء هللا تعالىّھل تشطر الدیة بالنصف؟ أم ھل ُیح

محقون الدم، ولھ عھد وذمة بین المسلمین، ولھ دین سماوي وھم الكتابیون، : قسم: ًأن یكون المقتول كافرا، ثم ھذا الكافر على أقسام: الكفر
ن وغیر الكتابیین كالمشركین والمرتدین والوثنیین والملحدین، ھؤالء فرقت الشریعة بینھم؛ ألن الكتابیین ولذلك فرقت الشریعة بین الكتابیی

أو یجعل . ال یوجد إلھ: لھم أصل من الدین السماوي، وألن الكتابیین یؤمنون بوجود هللا عز وجل، ولكن والعیاذ با بعض الكفار یقول
ًمألوھھ حجرا أو شجرا أو بقرة نسأل فالشاھد من ھذا أن أھل الكتاب الذین لھم دین . فیعبد غیر هللا سبحانھ وتعالى  هللا السالمة والعافیة،ً

سماوي خولف في أحكامھم عن الكفار من سائر الملل األخرى والطوائف، فالكتابي إذا قتلھ المسلم اختلف فیھ العلماء رحمة هللا علیھم على 
الكتابي دیتھ نصف دیة المسلم، وھذا على ما اختاره المصنف رحمھ هللا، وھو مذھب طائفة من : قولالقول األول ی: ثالثة أقوال مشھورة

دیة الكتابي مثل دیة : القول الثاني یقول. ًالسلف، وأیضا مروي عن طائفة من أصحاب النبي صلى هللا علیھ وسلم رضي هللا عنھم أجمعین
والقول الثالث . تدفع الدیة ألولیائھ وأھلھ كاملة مثل المسلم، وھذا مذھب الحنفیة رحمة هللا علیھمًالمسلم، فإذا قتل المسلم كتابیا، فالواجب أن 

إن دیة الكتابي مثل : فالذین قالوا. دیة الكتابي على الثلث، وھو مذھب الشافعیة، واألول مذھب الحنابلة والمالكیة رحمة هللا على الجمیع: یقول
ٌفدیة ُمسلمة: ىدیة المسلم استدلوا بقولھ تعال ٌَ َ ََّ ِ ِإلى أْھلھ  َ ِ َ َ ھذا یدل على : وسوى في ھذا الوصف بین دیة المسلم ودیة الكتابي، وقالوا] 92:النساء[ِ

أن النبي صلى هللا علیھ وسلم (ًال نعرف لھ أصال : أن دیتھ كدیة المسلم، واستدلوا بحدیث استظھر بعض العلماء عدم صحتھ، وبعضھم یقول
ھذان الدلیالن من الكتاب والسنة یقتضیان أن الكافر الكتابي إذا قتلھ المسلم وجب دفع الدیة إلیھ : قالوا). ي مثل دیة المسلمجعل دیة الكتاب

ًإنھ لما أصبح ذمیا في بالد المسلمین، لھ ما للمسلمین وعلیھ ما على المسلمین، فتكون دیتھ مثل دیة : ًكاملة كالمسلم سواء بسواء، ثم قالوا
إن الدیة تكون على الثلث استدلوا بقضاء عمر بن الخطاب رضي هللا عنھ، وذلك أنھ جعل دیة الكتابي : والذین قالوا. إذا اعتدي علیھالمسلم 

إن عمر بن الخطاب من الخلفاء الراشدین : إنھ تثلث الدیة وال یعطى على التشطیر، وقالوا: على الثلث من دیة المسلم، وعلى ھذا یقولون
إن دیة الكتابي على النصف من دیة المسلم كما اختاره : والذین قالوا. ًھذا الحكم الزما وسنة متبعة باع سنتھم وھدیھم، فیصبحالمأمور بات

المصنف رحمھ هللا، وھو قول طائفة من السلف كما ذكرنا استدلوا بما صح عن رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم في حدیث عمرو بن شعیب 
وھذا الحدیث حسن إسناده ) أن عقل الكتابي على النصف من عقل المسلم: قضى رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم: (العن أبیھ عن جده أنھ ق

ًوبناء على . غیر واحد من أھل العلم رحمة هللا علیھم، وھو ثابت عن رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم، فقد جعل دیة الكتابي نصف دیة المسلم
 الیھود والنصارى، فتكون دیتھم نصف دیة المسلم؛ خمسین من اإلبل في ذكورھم، وخمس وعشرین من اإلبل شمل) الكتابي: (ذلك لما قال

في إناثھم كما سیأتي إن شاء هللا تعالى، وخمسمائة دینار بالنسبة للذھب، وستة آالف درھم بالنسبة للفضة، ومائة بقرة وألف شاة بالنسبة 
وھذا الحدیث ھو أصح، والقول بھ أرجح، ویجاب لما ورد في . ل بأن الحلل تدخل في أصول الدیاتللبقیة، ومائة حلة من الثیاب على القو

ِفدیة ُمسلمة إلى أْھلھ : القرآن في قولھ تعالى ِ َِ َ ِ ٌ ٌَ َ ََّ وكم ). إن المطلق یحمل على المقید: (أن ھذا مطلق، وجاءت السنة فقیدتھ، والقاعدة] 92:النساء[َ
االستدالل بأثر عمر بن : ًثانیا. ّقرآن وخصصت من عموماتھ وبینت من إجماالتھ، فال إشكال أن السنة تبین القرآنقیدت السنن من إطالقات ال

تعارض المرفوع والموقوف، فیقدم المرفوع على الموقوف، ویعتذر لـعمر بأنھ یحتمل أنھ لم یبلغھ قضاء النبي : الخطاب رضي هللا عنھ نقول
وعلى ھذا یترجح القول . لروایة عنھ ضعفھا بعض العلماء رحمة هللا علیھم في كونھ قضى بالثلث الذي ذكروهصلى هللا علیھ وسلم، مع أن ا

 .أن الكتابي دیتھ تكون على النصف من دیة المسلم: الذي اختاره المصنف
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 دیة المجوسي والوثني
 

بدة النار، وھم وثنیون في األصل ومشركون، ولذلك سوى ھم ع): ودیة المجوسي: (قولھ]: ودیة المجوسي والوثني ثمانمائة درھم : [ قال
ُغلبت الروم * الم : الكتاب العزیز بینھم وبین أھل مكة فقال ُّ ِ َِ َفي أدنى األْرض وُھم مْن بْعد غلبھم سیغلُبون * ُ َ َ َ َ ِِ ِ ِ ِْ َْ ِْ ِ َ َ َ ْ ِفي بْضع سنین  األْمُر مْن * َ ِ ِ َِ ِ َِّ َ ِ ِ

ِقْبُل ومْن بْعد ویْومئٍذ َِ َ َ َ َُ َ یفرُح الُمْؤمنون َ َ َُ ِْ ِبنْصر هللا * ْ َّ ِ َ ھذا مبني على أن الروم غزوا الفرس، وكان الفرس عبدة للنار، ففرح ] . 5- 1:الروم[ِ
المشركون بانتصار المجوس على الروم، وحزن المسلمون؛ ألن بیننا وبین أھل الكتاب أصل مشترك وھو اإلیمان بوجود هللا عز وجل، وھم 

نحن أھل دین سماوي، فبیننا وبینھم قاسم مشترك من ھذا الوجھ، ففرح المشركون بانتصار الفرس على الروم كما أخبر أھل دین سماوي و
أنھ إذا غلبت الروم الفرس فرح المؤمنون بنصر هللا، وجعل انتصار الروم على الفرس  هللا عز وجل أنھم من بعد غلبھم سیغلبون، وأخبر

ھل دین سماوي، والذي لھ دین سماوي أفضل من الذي ال دین لھ، وأفضل من الملحد، وأفضل من المشرك ًنصرا من هللا عز وجل؛ ألنھم أ
ًمن جھة أن لھ أصال، وھذه من ناحیة أن هللا عز وجل جعل لكل شيء قدرا، وھذه حكمة في الشریعة اإلسالمیة َویْومئٍذ یفرُح : قال هللا تعالى. ً َ َ َ َْ ِ

َالُمْؤمنون  ُ ِ ِبنْصر هللا* ْ َّ ِ َ مع أنھم كفار لكن وجد القاسم المشترك بیننا وبینھم، فأنت حینما ترى أھل األدیان السماویة مثل الیھود ] 5- 4:الروم[ ِ
 الفواحش والمحرمات - والعیاذ با-والنصارى تجد أن أدیانھم في األصل فیھا قواسم مشتركة؛ وتجد الالدیني إباحي، یرى اإلباحیة ویرى 

ال دین وال خلق وال قیم وال تقالید، لكن تجد الیھودي والنصراني أرحم من ھذا الذي ال دین عنده، وھذا من جھة الفارق أنھا مباحة وأنھ 
ومن ھنا جعل هللا عز وجل المحبة والفرح مبني . ًوترى أصال توالي فیھ من وجھ آخر النسبي ولیس من كل وجھ، ولذلك تبغض من وجھ

وبین هللا تعالى أنھ سیمكن الروم من . رك؛ ألن المشركین شمتوا بالمسلمین حینما غلبت الفرس الرومعلى أصل وھو وجود القاسم المشت
إذا ثبت ھذا فالشریعة تفرق بین االثنین، فإن المجوس عبدة النار، وھم . ًالفرس، وجعل ذلك نصرا؛ ألن الروم لھم دین سماوي كما ذكرنا

المشرك دمھ ال قیمة لھ، ولیس لھ دیة في أصل الشرع، ھؤالء الذین ال دین لھم لم تجعل وثنیون، واألصل یقتضي أن الوثني والملحد و
 أو دخل كرسول عنده رسالة یرید أن یؤدیھا، ثم قتلھ -مستأمن-لكن لو دخل المجوسي إلى بالد المسلمین بأمان . الشریعة لھم دیة في األصل

لمسلمین ولھ أمان، وذمة المسلمین واحدة یسعى بھا أدناھم كما أخبر صلى هللا علیھ وسلم ًمسلم خطأ فحینئٍذ یرد اإلشكال؛ ألنھ دخل إلى بالد ا
ًفي الحدیث الصحیح، فلو أنھ قتل خطأ مثال في بالد المسلمین فقضى عمر ً بن الخطاب رضي هللا عنھ ووافقھ على ھذا طائفة من أصحاب  ُ

ھذا القضاء لم یخالف فیھ، ولذلك لم یرد شيء مرفوع إلى رسول هللا صلى هللا علیھ النبي صلى هللا علیھ وسلم بھذه الدیة؛ ثمانمائة درھم، و
المجوسي إذا لم یكن لھ . وسلم یعارض ھذا القضاء، فوجب العمل بھ، ومن ھنا عمل بھذه السنة، وقال بھا جمھور العلماء رحمة هللا علیھم

: قال.  القضاء وقع في األحوال التي یكون لھ فیھا ذمة وعھد بین المسلمینأمان وقتلھ مسلم خطأ، فھذا لیس لھ دیة في األصل، وإنما ھذا
یختص الحكم بالمجوسي، وأما من عداه من : ھذا في أحوال األمان، ومن أھل العلم من قال]: ودیة المجوسي والوثني ثمانمائة درھم [ 

 واستھزأ بالدین أو سب هللا والعیاذ با ثم ركب سیارتھ وصدمھ ًالوثنیین والملحدین فھؤالء لیس لھم شيء، ولو أن شخصا ارتد عن اإلسالم
ًمسلم فقتلھ خطأ، إذا شھد عدول أنھ قال كلمة الكفر وحكم بكفره، ال دیة على قاتلھ وال ضمان علیھ؛ ألنھ لیس لھ حرمة، ولیس لھ دیة، وھذا 

ً قتلھ عمدا، لكن األصل أنھ یرد إلى ولي األمر، وھو الذي یستتیبھ، كما وھكذا إذا. ًبإجماع العلماء أن المرتد إذا قتلھ المسلم خطأ ال دیة لھ
سیأتینا إن شاء هللا في أحكام الردة، لكن من حیث األصل لیس لھذا عصمة عند هللا وعند رسولھ صلوات هللا وسالمھ علیھ وعند المؤمنین؛ 

دوا أن ال إلھ إال هللا وأني رسول هللا، فإذا فعلوا ذلك فقد عصموا مني أمرت أن أقاتل الناس حتى یشھ: (ألن الرسول صلى هللا علیھ وسلم قال
مفھوم ذلك أنھم إذا لم یفعلوا ذلك سقطت عصمتھم فال عصمة لھم، وإذا كان المقتول ال عصمة لھ فقد ) . دماءھم وأموالھم وحسابھم على هللا

 .......اقدمنا أن الدیة ال تثبت إال لمعصومي الدم، وحینئٍذ یسقط اعتبارھ
 

 دیة نساء أھل الذمة
 

ونساء أھل الذمة على النصف من دیات ذكورھم، كما أن نساء المسلمین على النصف ]: ونساؤھم على النصف كالمسلمین : [ قال رحمھ هللا
الصحیح رواه مالك ًمن دیة ذكورھم، وھذا فیھ أثر مرفوع إلى رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم، وفیھ أیضا مرسل عن سعید بن المسیب في 

وعلیھ سواد األمة األعظم على أن المرأة دیتھا على نصف دیة الذكر، وھذا ھو ) . عقل المرأة على النصف من عقل الرجل: (في الموطأ
ثى فإن دیتھا األنوثة، فإذا كان المقتول أن: الكفر، والسبب الثاني: األنوثة، أن یكون المقتول أنثى، السبب األول: السبب الثاني من النقصان

ًفأشار إلى أصل المسألة، فالمرأة المسلمة إذا قتلت خطأ فإن دیتھا على النصف، ] كالمسلمین : [ ذكر المصنف الكتابیة ثم قال. على النصف
ًوإذا قتلت عمدا أیضا دیتھا على النصف   األصم بن وخالف في ھذه المسألة.  وھذا كما ذكرنا حكى بعض العلماء اإلجماع علیھ- تشطر دیتھا-ً

علیة ، وخالفھ شذوذ، ولألصم بن ُعلیة شذوذات عجیبة، فقد خالف في أشیاء منصوص علیھا، وخرجوا فیھا إجماعات العلماء رحمھم هللا، 
ولذلك لم یعتد بخالفھ، حتى إن اإلمام ابن العربي رحمھ هللا الفقیھ المشھور لما ذكر مشروعیة اإلجارة وذكر نصوص الكتاب والسنة 

ال تجوز اإلجارة؛ ألنھا بیع لمعدوم، والمنفعة غیر موجودة أثناء العقد، فشكك في : حة على أن اإلجارة مشروعة، وكان األصم یقولالواض
ولم یخالف فیھا إال األصم فكان عن : جوازھا مع ورود النصوص في الكتاب والسنة، فقال اإلمام ابن العربي رحمھ هللا كلمتھ المشھورة

 العلماء عبارات قد تكون ثقیلة في بعض األحیان، لكنھم یریدون التشنیع على المخالف حتى ال یقتدي بھ غیره، مثل قول وعند. شرعھا أصم
أبو ثور في ھذا كاسمھ، ومع أنھ یقول عن أبي ثور : اإلمام أحمد عن أبي ثور في مسألة أكل الذبیحة إذا لم یذكر علیھا اسم هللا عز وجل قال

: ھذا منھج عند العلماء وھو فقھ الفقھ. ًأبو ثور أعرفھ بالسنة منذ ثالثین عاما، فأثنى علیھ ھذا الثناء العظیم:  یزید الكلبيإبراھیم بن خالد بن
فیھ حتى تستبشع الناس اتباعھ وینفر طالب العلم؛ ألن بعض طالب العلم عندھم قصور في الفھم، فلربما قرأ  ًإنھ إذا كان القول شاذا یشنعون

ًذا القول الشاذ المخالف لإلجماع فاغتر بھ، لكن لو وجد التشنیع من أئمة السلف والتقریع والتوبیخ صار أمرا زائدا على المسألة، الدلیل لھ ً
 وھذا فقھ الفقھ، أنھ ینبغي النصیحة لعامة المسلمین ولكن ال یقصد بھا التحقیر، مع أن العلماء ذكروا خالفھ واعتنوا بنقل قولھ من باب التنبیھ،
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إن عقل المرأة كعقل الرجل، وھو خالف من : ھذه المسألة خالف فیھا األصم بن علیة فقال: على كل حال. والتحذیر من متابعتھ في شذوذه
إذا ثبت أن دیة المرأة نصف دیة الرجل في . ذكرنا من السلف، حتى إن فتوى الصحابة وقضاءھم على ذلك، یعني على تشطیر دیة المرأة

ًفي الذمیین والكتابیین، فلو قتل مسلم امرأة من الیھود أو نصرانیة، أو قتلھا یھودي مثلھا خطأ أوجبنا علیھ نصف الدیة المسلمین كذلك 
 .......الواجبة في الكتابي، فیجب فیھا خمس وعشرون من اإلبل؛ ألن دیة الكتابي خمسون

 
 دیة العبد

 
ًالرق، فإذا كان المجني علیھ رقیقا فإن ھذا ینقص : سبب الثاني من المنقصات وھوھذا ال]. ودیة قن قیمتھ: [یقول المصنف رحمھ هللا تعالى

ًدیتھ، واألصل في الرقیق أنھ ینظر إلى قیمتھ، فلو أنھ قتل عبدا نظرنا إلى قیمة ھذا العبد، سواء كان مملوكا لسیده وال زال علیھ الرق حتى  ً
ًمات وقتل، أو كان مكاتبا أو كان مدبرا أو كان أم  أن دیة : وعلى ھذا جمھور العلماء رحمھم هللا. ولد، فجمیع ھؤالء قیمتھم بالغة ما بلغتً

العبد قیمتھ بالغة ما بلغت، واختلف في العبد، لكن من حیث األصل أن العبد مملوك یباع ویشترى، ولذلك تكون دیتھ إذا قتلھ اإلنسان خطأ أو 
إذا جني علیھ جنایة فإننا : یعني]. وفي جراحھ ما نقصھ بعد البرء: [قال.  بالغة ما بلغتًقتلھ عمدا ولم یثبت القصاص لمانع أن یدفع قیمتھ

ًننظر إلى قیمتھ قبل الجنایة وقیمتھ بعد الجنایة والبرء، والناقص یدفعھ ذلك الجاني، فلو كانت قیمتھ مائة ألف قبل الجنایة، وبعد الجنایة خمسا 
صتھ الجنایة یجب ضمانھ، وھذا أصل في جمیع األموال أنھا تضمن بالنقص، كما تقدم معنا في وتسعین یجب أن یدفع خمسة آالف، فما أنق

إذا جنى أحد على العبد جنایة فقطع یده أو فقأ عینھ، أو قطع أذنھ، ھل ننظر إلى نسبة : ھناك خالف للعلماء رحمة هللا علیھم. باب الضمان
إذا قطع یده نظرنا : من أھل العلم من قال: نقص یدفع؟ وجھان ألھل العلم رحمة هللا علیھمھذا العضو من قیمتھ األصلیة؟ أم أننا نقدره فما 

ینظر إلى قیمتھ قبل قطع یده وقیمتھ بعد قطع یده، ویدفع الفرق كما : ومنھم من قال. ًإلى نصف قیمتھ فأوجبناھا على القاطع؛ قیاسا على الحر
لمذھب، واختاره شیخ اإلسالم رحمة هللا علیھ، وطائفة من أھل العلم، وصوبھ المرداوي رحمھ إنھ ھو ا: القول األخیر قیل. قدمنا في الجراح

أننا ننظر إلى ما نقص من قیمتھ بعد الجنایة بغض النظر عن : ، وھو أحد األوجھ عند الشافعیة وینص ھذا القول على)اإلنصاف(هللا في 
 مثلما ذكرنا في الید، فإن فیھا نصف الدیة، والرجل فیھا نصف الدیة، والعین فیھا نصف ًكونھ إتالفا لما في األصل، ینظر في نسبتھ إلى الدیة

. الصحیح منھما الذي اختاره طائفة من العلماء أنھ ینظر إلى أرش الجنایة وما نقصتھ الجنایة: في ھذه الحالة عندنا قوالن. الدیة كما قدمنا
ًیكون خطاطا بیده، أو عنده صنعة في یده، وتكون قیمتھ : ًالجنایة ثالثة أرباع القیمة، مثالأنھ في بعض األحیان تنقصھ : فالفرق بین القولین

غالیة، وقد تكون قیمتھ ضعفي قیمة العبد المعتاد، ولكن بعد الجنایة قد تنقص ثالثة أرباع القیمة، وحینئٍذ یكون ضمان ھذا أكثر من ضمانھ 
باع القیمة وبین نصف القیمة، وھذا القول كما ذكرنا اختاره جمع من المحققین رحمھم بنسبتھ ألصل القیمة، فھناك فرق بین ثالثة أر

 ...... .هللا
 

 دیة الجنین
 

من جن : الجنین، والجنین: ھذا النوع الثالث من المنقصات وھو]. أنثى عشر دیة أمھ غرة ًویجب في الجنین ذكرا كان أو: [قال رحمھ هللا
ًوسمي الجن جنا؛ . َألنظار فلم یر، ومنھ سمي البستان جنة؛ ألن من دخل البستان سترتھ أشجاره وزروعھالشيء إذا استتر، وتوارى عن ا

ْإنُھ یراكم ُھو وقبیلُھ مْن حْیث ال ترْونُھم : ألنھ مستور عن األنظار وال یرى، قال تعالى َْ َ ََ َ َ َ َ َُ ُِ ِ ُِ االستتار، وسمي : فأصل الجن ھو]. 27:األعراف[َّ
أنھ وقایة للعبد من : أي) الصیام جنة: (ع؛ ألنھ یقي اإلنسان ویحفظھ من الضربات أثناء القتال، وقال صلى هللا علیھ وسلمالمجن وھو الدر

أنھ إذا ضرب الصراط على متن جھنم، وأمر الناس أن یجتازوا كان الصوم وقایة من ) الصیام جنة: (المراد بقولھ: النار، قال بعض العلماء
ًحفظ صومھ تاما كامال حفظھ هللا من ناره، ومن ضیع خطفتھ الكاللیب على حسب ضعف ھذه الجنة؛ ألنھا وقایة، فالجن كاللیب النار، فمن  ً
لو حصلت جنایة على نفس فإنھا تضمن بدیتھا كاملة، ھذا األصل، لكن الجنین نقص عن ھذا، وجاء فیھ . ھو االستتار.. والمجن ھو الساتر

-تارة تكون جنایة عمد مثل المرأة الحامل تختصم مع غیرھا . سلم قضاء، والجنایة على الجنین لھا صورعن رسول هللا صلى هللا علیھ و
ً فیضربھا على بطنھا، فیقتل جنینھا فتسقطھ، ھذه صورة من صور العمد، أو یكون الطبیب قاصدا إسقاط ھذا الجنین متعمدا - ًذكرا أو أنثى ً

: ومن الجنایات. تل الجنین في بطنھا ثم تسلبھ وتسقطھ، ھذه جنایة عمد كذلك إذا تحقق وثبت أنھ حيفیعطیھا دواء لیق, لقتلھ بعد ثبوت حیاتھ
جنایة الخطأ وشبھ العمد في االختصام، مثل أن تقع خصومة بین امرأتین وال تقصد قتل جنینھا فتضربھا، فمن أثر الضربة تسقط المرأة، أو 

ومن قتل . تمالك المرأة فتسقط جنینھا، فھذه تعتبر عند العلماء رحمھم هللا والجمھور شبھ عمد تأتي الضربة في مكان قریب من الجنین فال ت
ًاالعتداء على سبیل الخطأ؛ مثل أن یعطیھا أحد دواء وال یعلم أن ھذا الدواء یترتب علیھ إسقاط الجنین، فتسقط : الجنین واالعتداء علیھ

خطئ في الدواء فیسلب ھذا الدواء جنینھا، كل ھذه صور من صور إسقاط األجنة واالعتداء كذلك المرأة نفسھا تستعمل الدواء فت. جنینھا
:  الحادثة األولى- فیما شھر- فیھا قضاء عن رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم، ووقعت حادثتان -االعتداء على الجنین- ھذه المسألة . علیھا

أن امرأتین من ھذیل اختصمتا، فضربت إحداھما األخرى : (لى هللا علیھ وسلملمرأتین من ھذیل، والحدیث في الصحیحین عن رسول هللا ص
في اختصام امرأتین من بني لحیان اقتتلتا فضربت : ًكذلك أیضا في الحدیث اآلخر وھو صحیح) . فقتلتھا فأسقطت ما في بطنھا وقتلت الجنین
رضي هللا عنھم وأرضاھم أجمعین أنھم عملوا بھذا القضاء، فـعمر وجاء عن الخلفاء الراشدین . إحداھما األخرى فأملصت وأسقطت جنینھا
أحرج با على من سمع : في الناس وقالً  فقام رضي هللا عنھ خطیبا-وھي االعتداء على الجنین- رضي هللا عنھ وقعت في عھده ھذه الحادثة 

أشھد أني سمعت رسول هللا صلى هللا علیھ : مغیرة بن شعبة فقالمن رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم في ھذا األمر قضاء أن یخبرنا، فقام لھ ال
لتأتیني بمن یشھد معك، فقام محمد بن مسلمة رضي هللا عنھ وأرضاه وشھد معھ أن رسول هللا : وذكر لھ الحدیث، فقال لھ... وسلم یقول

البیاض في جبین الفرس، : س الممالیك، وأصل الغرةالغرة ھي من أنف. صلى هللا علیھ وسلم قضى في إمالص المرأة بغرة ولیدة عبد أو أمة
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والقضاء بثبوت الغرة شبھ مجمع علیھ، ). ًإن أمتي یدعون یوم القیامة غرا محجلین من أثر الوضوء: (التحجیل، ومنھ الحدیث: وفي قوائمھ
والبد من . ر السلف والخلف رحمھم هللاوفیھ بعض الخالف الشاذ لكن لثبوت السنة عن رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم فیھ قضى بھ جماھی

. ًأن تسقط المرأة الجنین حیا ثم یموت: الحالة األولى: وجود أمور حتى نحكم بھذا القضاء، فإذا اعتدى أحد على الجنین ال یخلو من حالتین
ًیعیش فترة وجیزة جدا أو یموت مباشرة بعد ًفإذا أسقطت الجنین حیا من أثر الضربة، فال یخلو إما أن . ًأن تسقط الجنین میتا: الحالة الثانیة

أن یتحرك حركة قویة أو یصیح؛ مثل رفع الید ورفع الرجل، ھذه تثبت الحیاة، ولذلك یثبت لھ : سقوطھ، والضابط عندھم في ثبوت الحیاة
ن موتھ وسبب موتھ بفعل الجنایة، ًفإذا سقط الجنین حیا وثبت بقول أھل الخبرة، أو ظھرت الدالئل على أ. اإلرث، وتترتب علیھ أحكام الحي

ًوإذا قصد قتلھ فھذا قتل عمد، فإذا ثبت وأقر أنھ قصد قتلھ عمدا . ًفھذا فیھ دیة كاملة ذكرا كان أو أنثى، على نفس التفصیل الذي تقدم معنا
أنھ إذا نزل الجنین وسقط : من حیث األصل عند أھل العلم رحمھم هللا. ًوعدوانا فال إشكال، فیھ القصاص على التفصیل الذي تقدم معنا

مباشرة بعد الضربة أو وجدت اآلثار والدالئل الواضحة على أن ھذا السقوط كان بفعل الضربة، وأنھ أثر في الجنین حتى مات، وكان موتھ 
ًعمدا أو خطأبسبب اإلسقاط واإلمالص، فإنھ حینئٍذ یكون حكمھ ثبوت الدیة كاملة إذا عدل عن القصاص، على التفصیل من حیث كونھ  لكن . ً

إذا : ًإذا. إن موتھ الغالب فیھ لیس بسبب اإلسقاط، فحینئٍذ ال ضمان فیھ: لو عاش ھذا الجنین بعد اإلسقاط وبقي فترة ثم مات، وقال األطباء
ین حي وأضر بھ ًسقط حیا ومات بفعل السقوط بسبب اإلمالص والضرب واالعتداء ففیھ ما فیھ من االعتداء على الحي؛ ألنھ اعتدى على جن
: لكن الذي یھمنا. وأزھق روحھ إن كان أدى إلى موتھ، وحینئٍذ یضمنھ بما یضمن بھ الزھوق في حال االعتداء والقصاص، وإذا عفوا فالدیة

لحالة ا. ًأن الدیة ال تنقص؛ ألنھ في ھذه الحالة جنایة على روح ونفس لھا ما لألنفس، سواء كان الجنین ذكرا أو كان أنثى، ھذا األصل
أن : الحالة الثانیة. أن یعیش فترة ویثبت أن موتھ بعد عیشھ بسبب آخر، فحینئٍذ ال ضمان علیھ؛ ألنھ مات بسبب ال دخل للجاني فیھ: األولى

ًیسقط الجنین میتا؛ فإما أن یكون كامل الخلقة أو یكون ناقص الخلقة، فإذا أسقطت جنینا كامل الخلقة أو ناقص الخلقة بل حتى لو أس قطت ً
عبد أو أمة : وھذه الغرة.  فھذا ھو الذي یضمن بالغرة-كما لو أسقطت قطعة لحم فیھا تخلق ید أو رأس أو رجل-ولیس فیھ من صور اآلدمي 

ما بین سبع سنوات إلى عشرین سنة، واألنثى ال تبلغ أكثر من عشرین، وھو أحد القولین عن : ولیدة، واختلف العلماء، فبعضھم یقول
إنھ غرة ولیدة أو عبد سواء حتى ولو كانت كبیرة، لكن یشترط : ال یزید عن خمسة عشر سنة، وقال بعض العلماء: قیل في الذكرالشافعي ، و

ًفي ھذه الغرة أن تكون سالمة من العیوب، فال یجزئ أن تكون ھرمة، أو یكون شیخا ھرما، وال یجزئ أن تكون معیبة بنقص في الخلقة ً :
فیجب أن تكون سالمة من العیوب، وال تضمن الجنایة . ، والصمم والبكم ونحو ذلك من العیوب التي تقدمت معناكالعور، والعرج، والشلل

ًبغرة معیبة، ویشترط في إثبات الضمان بالغرة أن ینفصل ھذا الجزء، فلو أنھا أخرجت یدا أو رجال أو قطعا من اللحم فیھا صورة تخلق  ًً
ًتصلة، لكن لو أنھا أخرجت یدا ثم ماتت ولم ینفصل، وجاء عن بعض العلماء أنھ ال ضمان علیھ، اآلدمي یشترط أن تنفصل، وال تكون م

الولیدة تعادل ) فیھا ولیدة. (ًوالضمان على النفس التي ھي األم، ویفصل فیھا إذا كان االعتداء بالجنایة عمدا أو خطأ، ھذا من حیث األصل
ًمنھم عمر رضي هللا عنھ بأن الغرة تعادل خمسا من اإلبل؛ ألن الدیة مائة بالنسبة للذكر، عشر دیة األم، ولذلك قضى الخلفاء الراشدون و

وھناك روایة صححھا بعض العلماء ) خمس من اإلبل(وخمسون بالنسبة لألنثى، وعشر الخمسین خمس من اإلبل، ولذلك تضمن بھذا القدر 
ًئة درھم، وھذا على نفس األصل؛ ألنھا تعادل خمسا من اإلبل، وھذا عشر ًعن عمر رضي هللا عنھ أنھ جعل العدل خمسین دینارا أو ستما

إن الذھب والفضة أصول یصبح عشر دیة المرأة من الذھب ھو : الدیة، فإذا ثبت أنھا عشر الدیة فبعض العلماء یخصھا باإلبل، وإذا قلنا
ئة دینار، وعشر الخمسمائة خمسون، وبالنسبة للفضة فھي اثنا عشر ًخمسون دینارا؛ ألننا بینا أن ألف دینار ھي الدیة، والمرأة دیتھا خمسما

ًال نعطي إال خمسا من اإلبل، : ألف درھم، ونصفھا ستة آالف درھم دیة المرأة، وعشر الستة آالف درھم ستمائة درھم، وبعض العلماء یقول
إن اإلبل أصول والذھب :  الحاضر، ففي ھذه الحالة إذا قلناالجواري والعبید ما عادوا موجودین في الوقت. والخمس من اإلبل تعادل الولیدة

ًإن الذھب والفضة أصول، فحینئٍذ ننظر كم تعادل الخمسون دینارا؟ : والفضة عدل اإلبل، ینظر قیمة الخمس من اإلبل كم تعادل، وإذا قلنا
مة الخمس من اإلبل، ولربما كانت قیمة الخمس من اإلبل مائة إنھا عدل عن اإلبل فحینئٍذ تنظر إلى قی: وكم تعادل الستمائة درھم؟ لكن إذا قلنا

انظر إلى : ًدینار، وال تعادل خمسین دینارا، وھذا ھو الفرق؛ فأنك إذا جعلت اإلبل ھي األصل وألغیت الذھب والفضة في الغرة فحینئٍذ تقول
ًإن خمسا من اإلبل تعادل الغرة، وھي عشر :  األصل قالوامن حیث. قیمة الخمس من اإلبل بالغة ما بلغت، إذا ما تیسر وجودھا یدفع عدلھا

أن یعتق سید أمة ویستثني ما في : ًقیمة األم، إن كان الجنین مملوكا، صورة المسألة: أي]. ًوعشر قیمتھا إن كان مملوكا: [قولھ. دیة األم
ًبطنھا، فیكون ما في بطنھا وھو الولد مملوكا لھ، فمثال ًج وتزوجت عبدا، فلما تزوجت عبدا أعتقھا، وإذا أعتقھا یكون لو أذن ألمتھ أن تتزو: ً ً

ھذا : ً فإذا حملت من ھذا المملوك فالولد تابع ألمھ رقا وحریة؛ لكن المولى استثنى ھذا الجنین وقال- كما تقدم معنا في النكاح- لھا الخیار 
 وجھ عند العلماء، فیجوز أن یعتق األمة ویستثني ما في بطنھا، أعتقھا وأستثني جنینھا الذي تحملھ في بطنھا، وھذا: الجنین ملك لي، یعني

 منزلة األمة فتقوم كأنھا أمة، وینظر كم قیمتھا فیدفع عشر القیمة، -التي قد أعتقت وأصبحت حرة- فإذا استثنى ما في بطنھا فحینئٍذ تنزل األم 
تعادل الخمس من اإلبل كما ذكرنا، وھي بھذه الحالة تعادل عشر إن الغرة : والسبب في ھذا واضح؛ ألن الصحابة رضوان هللا علیھم قالوا

 ......ال]. وتقدر الحرة أمة: [قولھ. إن المعتبر في دیتھ النظر إلى ما أنقصتھ الجنایة من قیمتھ: وفي الرقیق قلنا. دیة المرأة
 

 أحكام جنایة الرقیق
 

تعلق ذلك برقبتھ، فیخیر : ًفیھ قود واختیر فیھ المال، أو أتلف ماال بغیر إذن سیدهًوإن جنى رقیق خطأ أو عمدا ال قود فیھ، أو : [قال رحمھ هللا
ًوإن جنى رقیق خطأ أو عمدا ال : [قولھ رحمھ هللا]. سیده بین أن یفدیھ بعشر جنایتھ، أو یسلمھ إلى ولي الجنایة فیملكھ، أو یبیعھ ویدفع ثمنھ

إن شئت : ك بین المصنف رحمھ هللا في ھذه المسألة أنھ إذا كانت جنایتھ قدرت نقول لسیدهالرقیق جنایتھ في رقبتھ، وبناء على ذل]. قود فیھ
إن شئت أن تدفع : فكما أنھ یأخذ نفعھ یتحمل ضرره، ونقول لھ) الخراج بالضمان: (ادفع قیمة ھذه الجنایة، ولذلك قال صلى هللا علیھ وسلم

إذا كانت في رقبة المملوك فرضنا أن ھذه الجنایة تعادل قیمتھ، أو أكثر من قیمتھ، فحینئٍذ ھذه الجنایة وإال كانت الجنایة في رقبة المملوك، و
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ال أرید العبد، أنا أرید ثمن الجنایة التي جنى : لو قال المجني علیھ: وال أرید أن أدفع وھذا العبد عندكم، یرد السؤال! أنا ال أدفع: قال السید
ًوالعبد قیمتھ خمسون ألفا، فحینئٍذ البد من بیع العبد، فمن الذي یتولى البیع ویتحمل تكالیف البیع وعبء ًالجنایة بخمسین ألفا، : ًمثال. ّعلي

ھل یتولى السید أو یتولى ذلك المجني علیھ؟ واألقوى في : البیع؟ وجھان للعلماء في ذلك، وھما روایتان عن اإلمام أحمد رحمة هللا علیھ
شيء یثبت في عوض : یعني]. أو فیھ قود واختیر فیھ المال: [قال. تحقاق وھذا عبده، فیسلم للمجني علیھ حقھالحقیقة أنھ یتواله سیده؛ ألنھ اس

ًیثبت في عوض مالھ إما أن یجني جنایة قطعا فعوضھا بالمال وفیھا الدیة وأرش الجنایة، وإما أن یجني جنایة عمد ویعفو : مالھ، وإذا قلت
ًدخل مزرعة شخص وأتلف شجرة، أو أحرق سیارة، أو ھدم دارا، : ًمثال]. ًأو أتلف ماال بغیر إذن سیده: [قال. من جني علیھ ثم یطالب بالمال

ًأو قتل حیوانا، وھذا الحیوان مملوك، فھذه كلھا أموال اعتدى علیھا، ولكن ھذا االعتداء من العبد لم یكن بإذن من سیده؛ ألنھ لو أذن لھ سیده 
ن العبد في األصل مطیع لسیده، وربما كان یظن أن سیده عنده شبھة، فلذلك یتحمل السید ضمان ھذه ففي ھذه الحالة یضمن السید؛ أل

ًاألشیاء؛ ألن فیھا نوعا من اإلكراه، والعبد ال یستطیع أن یخرج عن إذن سیده في الغالب، ومن ھنا یضمن السید إذا قھره على ذلك وأمره بھ 
تعلق ذلك : [قال.  نفسھ ھذه الجنایات وأتلف للناس أموالھم، فإنھ حینئٍذ یجب الضمان على ما ذكرناهلكن إذا فعل العبد من تلقاء. وألزمھ بھ

إن شئت أن تدفع وإال قمت ببیع العبد؛ على القول أنھ یتولى بیعھ، وإال أخذناه؛ على القول الثاني أنھ یأخذه ولي المجني : نقول لسیده]. برقبتھ
أتلف خمسة آالف، فیفدیھ بدفع : كم أتلف؟ قالوا: یخلصھ، یقول سیده): یفدیھ]. ( بین أن یفدیھ بأرش جنایتھویخیر سیده: [قال. علیھ ویبیعھ

دونك العبد، وھذا على ما ذكرنا أن الذي یبیعھ : أو یعطیھ ولي الجنایة ویقول لھ]. أو یسلمھ إلى ولي الجنایة: [قال. الخمسة آالف ویخلصھ
أنا ال أرید إال حقي؛ ألن بیع العبد قد یتأخر، وألن فیھ كلفة ودفع مال للبائع، وأجرة من : ولي الجنایة وقالھو ولي الجنایة، لكن لو امتنع 

لو كانت الجنایة قیمتھا ]. فیملكھ أو یبیعھ ویدفع ثمنھ: [قال. ینقص من قیمة العبد: یتولى بیعھ، فھذا كلھ فیھ ضرر على المجني علیھ، یعني
ھذا العبد قیمتھ خمسون والجنایة قیمتھا : لن أدفع، قلنا: ھل تدفع؟ فإذا قال: نقول لسیده! رأس برأس: ون، فقالخمسین، والعبد قیمتھ خمس

أسأل هللا العظیم رب العرش . أنا آخذه بقیمتھ، فحینئٍذ ال إشكال: ما رأیك؟ فإذا قال: للمجني علیھ الجنایة متعلقة برقبتھ، فنقول: ًخمسون، إذا
 ...... .ًالعلم النافع، والعمل الصالح، وأن یجعل ما تعلمناه وعلمناه خالصا لوجھھ الكریمالكریم أن یرزقنا 

 
 ]1[ باب دیات األعضاء ومنافعھا -شرح زاد المستقنع 

 
 تثبت جاءت الشریعة اإلسالمیة ببیان دیات األنفس، وجاء عند الفقھاء التفصیل في تحدید المقادیر المختلفة لھذه الدیات، وكما أن الدیة

ًبالجنایة على النفس، فھي تثبت أیضا بالجنایة على العضو، والجنایة على العضو إما أن تكون بالجنایة علیھ كقطع الید أو الرجل أو األذن، 
 .كسوروقد تكون بالجنایة على منفعة العضو، وقد بین العلماء رحمھم هللا دیة العضو والطرف إذا قطع وأبین، ودیة منفعتھ ودیة الشجاج وال

 
 دیة األعضاء التي في اإلنسان منھا شيء واحد

 
یقول : أما بعد. بسم هللا الرحمن الرحیم الحمد  رب العالمین، والصالة والسالم على أشرف األنبیاء والمرسلین، وعلى آلھ وصحبھ أجمعین

یتعلق بالدیات من ذوات : القسم األول: سم إلى قسمینتقدم معنا أن الدیات تنق]. باب دیات األعضاء ومنافعھا :[ المصنف رحمھ هللا تعالى 
فھو الجنایة على ما دون النفس، وتقدم بیان الدیات إذا كانت متعلقة : وأما القسم الثاني. األنفس، فإذا كانت الجنایة بالقتل فإن الدیة تكون كاملة

بعد ھذا شرع . ً وكذلك أیضا دیة الرجل والمرأة ودیة الجنینبذوات األنفس، فبینا فیھا دیة المسلم والكافر، على اختالف أنواع الكافر،
األطراف وغیر األطراف، فالجنایة إذا كانت : المصنف رحمھ هللا في بیان الدیة المتعلقة بما دون النفس، وما دون النفس ینقسم إلى قسمین

 وإما أن تكون جنایة على منفعة الطرف، أو جنایة .ًأن یقطع عضوا كالید أو الرجل أو األذن أو األنف ونحو ذلك: على األطراف، مثل
إما أن یبینوا دیة : فھذه كلھا تتعلق بالجنایة على ما دون النفس، والدیات إذا بحثھا العلماء رحمھم هللا فیما دون النفس. بالشجاج أو الكسور

ھذه أربعة مباحث سنتكلم . جاج، وإما أن یبینوا دیة الكسورالعضو والطرف إذا قطع وأبین، وإما أن یبینوا دیة منفعتھ، وإما أن یبینوا دیة الش
بإبانة الطرف، فإذا : یتعلق بدیة األعضاء إذا قطعت وأبینت، وھو الذي یسمیھ العلماء رحمھم هللا: األول :علیھا، وسیبینھا المصنف رحمھ هللا

تكون الجنایة على منفعة العضو، ال على العضو : الثاني. ھقطع یده أو قطع أنفھ أو أذنھ، فإنھ تجب علیھ الدیة في ذلك العضو الذي قطع
 أذھبت سمعھ، أو أذھبت بصره، أو أذھبت شمھ، فھذه منفعة من المنافع، العضو موجود ولكن منفعة -والعیاذ با-نفسھ، فلو ضربھ ضربة 

.  التي تكون في الوجوه؛ خاصة في الرأسیتعلق بالشجاج، وھي الجروح: الثالث. وحینئذ یكون الضمان للمنافع, العضو غیر موجودة
: ما یكون من الكسور؛ سواء كانت الكسور تامة أو قاصرة أو ناقصة، كل ھذا سیبینھ العلماء رحمھم هللا في قولھم: والمبحث الرابع واألخیر

ج، الكسور، والمصنف رحمھ هللا قسم األعضاء، منافع األعضاء، الشجا: إذا كان األمر یتعلق بأربعة أشیاء). باب دیات األعضاء ومنافعھا(
- ففي الموضع األول الذي سنبحثھ الیوم . یتعلق بالشجاج والكسور: والثاني. یتعلق باألعضاء ومنافعھا: الباب األول: ھذه األربعة إلى بابین

یتعلق بدیات : األول: باب إلى قسمینقسم ھذا ال.  یتعلق بدیات األعضاء ومنافعھا، والذي یلیھ سیتعلق بالشجاج والكسور-إن شاء هللا تعالى
من أتلف ما في اإلنسان منھ شيء واحد؛ كاألنف واللسان والذكر، ففیھ دیة : [ قال رحمھ هللا. یتعلق بمنافع األعضاء: األعضاء، والثاني

 ما ذكر المصنف رحمھ هللا؛ ما كان منھ في اإلنسان شيء واحد، مثل: القسم األول: األعضاء في بدن اإلنسان تنقسم إلى أقسام]. النفس 
: وھناك أعضاء في اإلنسان فیھا ثالثة أشیاء منقسمة وھو. األذنین، والعینین: وھناك أعضاء في اإلنسان منھا شیئان، مثل. كاللسان والذكر

النوع الخامس . األجفانكاألھداب و: ما في اإلنسان منھ أربعة أشیاء: النوع الرابع. األنف؛ ألن األنف ینقسم إلى منخرین وحاجز بینھما
ھذا بالنسبة لألقسام الرئیسة الموجودة في أعضاء اإلنسان، وابتدأ  .مثل األسنان واألصابع: ما في اإلنسان أكثر من أربعة أقسام: واألخیر

ھم هللا على أنھ إذا أجمع العلماء رحم]. من أتلف ما في اإلنسان منھ شيء واحد: [المصنف بما في اإلنسان منھ شيء واحد، فقال رحمھ هللا
ًكان العضو واحدا في البدن وقطعھ أن علیھ الدیة كاملة، وھذا لھ أحادیث وأصول وردت عن رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم، خاصة في 
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إلفساد، ا: اإلتالف أصلھ...] من أتلف: [یقول رحمھ هللا. كتاب عمرو بن حزم رضي هللا عنھ الذي كتبھ علیھ الصالة والسالم ألھل الیمن
ًأن یقطع العضو كامال، أو یبینھ من الجسد إبانة كاملة، فلو كان اإلتالف ناقصا مثل: والمراد ھنا ًأن ال یقطع العضو كامال، ولكن یقطع : ً

نصف العضو، أو ربع العضو، أو ثلث العضو، فحینئذ تكون الدیة بحصة ما قطع، فإن قطع النصف فالنصف، وإن قطع الربع فالربع، 
لو قطع نصف اللسان، وأذھب نصف الحروف، فعلیھ نصف الدیة، ولو أنھ قطع نصف األذن فعلیھ ربع الدیة؛ ألن كل أذن فیھا نصف : ًفمثال

الربع، فیكون علیھ ربع الدیة، ولو : الدیة، فإذا قطع بعضھا وأتلف بعضھا، وكان ھذا اإلتالف بقدر النصف، فإنھ حینئذ یكون نصف النصف
 ...... .ن فحینئذ یكون ثلث النصف بالنسبة لألذن الیمنى، أو األذن الیسرىأنھ قطع ثلث األذ

 
 األنف

 
ما الن منھ، وھو : األنف ھو العضو المعروف، والذي جعل هللا عز وجل فیھ حاسة الشم لإلنسان، والمراد باألنف]: كاألنف: [قال رحمھ هللا

الزائد عن حد الوجھ، لو أنھ قطعھ واستتم القطع، :  یستأصل ما الن منھ، یعنيأن: العضو البارز في الوجھ، وقطع ھذا العضو المراد منھ
ًإذا استوعبھ كامال، وھذا یكون لما الن من األنف، وھو : ، یعنيً)وفي األنف إذا أوعب جدعا: (وھذا ما عبر عنھ علیھ الصالة والسالم بقولھ

 فاستتم القطع، -والعیاذ با-  والمنخر األیسر، والحاجز بینھما، فلو أنھ قطع أنفھالمنخر األیمن،: مارن األنف، وفیھ ثالثة أشیاء: الذي یسمى
ًفقد أذھب الجمال، وأذھب المنفعة، وفي بعض األحیان تذھب المنفعة، وال یذھب العضو، لكن مادام أنھ قد أزال العضو كامال فعلیھ الدیة،  ُ

وفي األنف إذا : (إن النبي صلى هللا علیھ وسلم قال في كتابھ: دیة في قطع األنف؟ نقولما الدلیل على إیجاب ال: یرد السؤال: ًوبناء على ذلك
ولو أنھ قطع نصف أنفھ، فأخذ النصف األعلى، وترك . الدیة: ًفأمر علیھ الصالة والسالم في األنف إذا قطع كامال) الدیة: ًأوعب جدعا

 المنخر األیمن، أو قطع المنخر األیسر فعلیھ ثلث الدیة، ولو أنھ قطع المنخرین النصف األسفل، فإنھ یجب علیھ نصف الدیة، أما لو أنھ قطع
إنھ أخطأ الطبیب، وأن ھذا لیس بسائغ : فعلیھ ثلثا الدیة، ولو أنھ عمل لھ طبیب عملیة جراحیة فأزال الحاجز بین المنخرین، وقال األطباء

في المنخر األیمن ثلث، وفي األیسر ثلث، وفي الحاجز بینھما الثلث، : ًإذا.  الدیةًطبیا، ولیس لھ داع، فإذا تبین أن الطبیب أخطأ فعلیھ ثلث
  .ًلكن المصنف رحمھ هللا ھنا یتكلم على قطع األنف كامال

 
 اللسان

 
لى أنھ لو قطع إذا قطع لسان متكلم ال أخرس، فقد أجمع العلماء رحمھم هللا ع: والمقصود ھنا اللسان المتكلم، أي]: واللسان: [قال رحمھ هللا

ًلسان رجل یتكلم أن علیھ الدیة، سواء كان صغیرا أو كبیرا، یجب أن یضمن لھ ذلك، ولو قطع بعض اللسان، مثل : نصف اللسان، نظرنا: ً
ھ فإذا أذھب الحروف كاملة وأصبح ال یتكلم، فإنھ حینئذ تجب الدیة كاملة، لكن لو أنھ بقي یتكلم ببعض الحروف، وذھبت بعض الحروف فإن

ًتقسم الدیة على ثمانیة وعشرین حرفا، وھي حروف الھجاء، وینظر في كل حرف بحسبھ، وینظر ما ھي الحروف التي ذھبت، ثم تقسط 
وأجمع العلماء رحمھم هللا على أنھ لو ) وفي اللسان الدیة: (الدلیل على ذلك قولھ علیھ الصالة والسالم. الدیة على قدر ما ذھب من الحروف

 علیھ الدیة، لكن بعض العلماء یفصل في مسألة الحروف وانقسامھا، ویفرق بین الحروف األربعة التي تخرج من الشفة، قطع لسان شخص
أنھا تقسم على الحروف : تخرج من الحلق، التي تخرج من باقي اللسان، فیجعل أقساط الدیة على ھذا، ولكن المحفوظ المشھور والستة التي
 .ن ھذه الحروف ولم یستطع أن یتكلم بھ، فیجب علیھ ضمانھما الذي أتلف م: كلھا، وینظر

 
 الذكر

 
ًوفي الذكر الدیة، أجمع العلماء أیضا رحمھم هللا على أنھ لو قطع الذكر فعلیھ دیة، مثال]: والذكر: [قال أن الشخص : ًلو أن طبیبا قرر: ً

ًلما استأصلھ تبین أنھ لیس مصابا بھ، فإنھ یجب علیھ ضمان الدیة البد من استئصال ھذا العضو، ف:  وقال لھ-والعیاذ با- مصاب بالسرطان 
كاملة، ولو أنھ جنى علیھ جنایة فقطع ذكره، فإنھ یجب علیھ الدیة كاملة، ولو قطع بعضھ كانت الدیة بقسط ما قطع، لكن عند بعض العلماء 

ذكر . ھذا سیأتي في المنافع أنھ أصل عندھم، فإذا ذھبت وجبت الدیةإذا منع انتشار الذكر، فإذا منع انتشار الذكر وجبت الدیة كاملة، و: مسألة
األنف، واللسان، والذكر، على أنھا موجودة واحدة في اإلنسان، وعلى أن ھذه األعضاء إذا قطعت : المصنف رحمھ هللا ھذه الثالثة األشیاء

جنى علیھ فأضره  ھ الدیة، یلتحق بھذا الصلب؛ فإن الصلب إذاًأن یكون العضو واحدا في اإلنسان فتجب ب: ففیھا الدیة كاملة، إذن الضابط
وفي الصلب : (وأذھب منفعتھ، وجبت الدیة كاملة، وذلك لقولھ علیھ الصالة والسالم في كتاب عمرو بن حزم رضي هللا عنھ في الدیات

فلو سلخ : الجلد، قالوا: ألعضاء الواحدة في اإلنسانًأیضا یلتحق با. أن الصلب فیھ الدیة: ، وأجمع العلماء رحمھم هللا من حیث الجملة)الدیة
 -والعیاذ با- أن یرمیھ في بركة فیھا أسید، أو مادة حارقة، فانسلخ جلده كلھ، ثم جاء شخص وقتلھ، ألن الجنایات :  مثل-والعیاذ با- جلده

 حتى سلخ جلده، ثم أدركھ الثاني قبل موتھ، ألنھم والجرائم تتنوع، فلو أن شخصین اعتدیا على شخص، فجاء األول ورماه في ھذا الموضع
إذا انسلخ الجلد ال یعیش اإلنسان، وھذا نص علیھ بعض األئمة رحمھم هللا وذكروه عن بعض األطباء، لكن لو أنھ بقي بعد سلخھ، : یقولون

 ت النفس مستقرة على األصل الذي قررناه فيًوجاء اآلخر وقتلھ، فحینئذ السلخ فیھ الدیة كاملة، والقاتل أیضا یجب علیھ القصاص إذا كان
أنھ لو سلخ جلده وجبت : مسألة ما تقدم معنا في الحیاة التي یشرف اإلنسان معھا على الھالك، ھل ھي حیاة مستقرة؟ أو ھي كالعدم؟ فالشاھد

ده، ثم جاء سبع وقتلھ، فإنھ یجب على من علیھ الدیة كاملة، فلو أنھ أخذه فرماه في بركة فیھا أسید، أو صب علیھ األسید حتى سلخ جمیع جس
ًسلخ الجلد الدیة كاملة، والجلد واحد في البدن، فھو من األعضاء التي ال تتعدد، كذلك أیضا شعر اللحیة، وشعر الرأس، ھذه واحدة في البدن، 

 فأصبح أصلع الرأس، وال یمكن عالجھ، ًأعالج لك تساقط الشعر، فسقاه دواء فأسقط جمیع شعره،: ًفلو أنھ سقاه الطبیب دواء، أو قال لھ
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ًوجب على الطبیب أن یضمن الدیة كاملة، وكذلك اللحیة، لو سقاه دواء فأسقط لحیتھ، وتبین أن ھذا الدواء مضر، أو أنھ من الخطأ أن یأخذه 
 أو -أعاذنا هللا وإیاكم-رطان في بعض أدویة الس: ًالمریض، أو ال حاجة لسقي المریض منھ، فإنھ حینئذ یضمن، لكن لو وجدت حاجة، مثال

: قال رحمھ هللا. أدویة بعض األمراض، إذا سقي الدواء تساقط شعر اللحیة، فھذا لیس بمؤثر، خاصة إذا وجدت الحاجة والضرورة إلى ذلك
ي كتاب عمرو بن حزم ، فیھ الدیة كاملة؛ لما ذكرناه من أن النبي صلى هللا علیھ وسلم نص على ھذه األشیاء كما ف: أي]: ففیھ دیة النفس[

وكذلك أجمع العلماء رحمھم هللا على أن الدیة كاملة إذا قطع لسانھ، أو قطع أنفھ، أو قطع ذكره، وكذا إذا اعتدى على صلبھ، وإذا اعتدى على 
  .الجلد كما ذكرناه، فإنھ یجب علیھ أن یضمن ھذا العضو الذي أتلفھ بالدیة كاملة

 
 منھا شیئاندیة األعضاء التي في اإلنسان 

 
كالعینین، واألذنین، والشفتین، واللحیین، وثدیي المرأة، وثندوتي الرجل، والیدین، والرجلین، واإللیتین، : وما فیھ منھ شیئان: [قال رحمھ هللا

اء، وھو ما في اإلنسان ھذا النوع الثاني من األعض]: وما فیھ منھ شیئان: [قال]: واألنثیین، وإسكتي المرأة، ففیھما الدیة، وفي أحدھما نصفھا
العینین، واألذنین، واللحیین، والثدیین، وثندوتي الرجل، وإسكتي المرأة، وإلیتي الرجل، والرجلین، والیدین، فھذه : منھ شیئان، یشمل ذلك

 باألعضاء المثناة، كلھا مثناة في اإلنسان، یلتحق بھا األنثیان، وقد نص علیھما علیھ الصالة والسالم ولم یذكرھما المصنف، لكن تلتحق
 ....... بیانھما-إن شاء هللا-ًویلتحق أیضا حلمتا الثدي، وسیأتي

 
 دیة العینین

 
لو أنھ قلع عینیھ، أو اعتدى على العینین ففقأھما، وجبت علیھ الدیة كاملة، وذلك محل إجماع بین العلماء رحمھم ]: كالعینین: [قال رحمھ هللا

املة، وأن كل عین فیھا نصف الدیة، وال تفضل الیمنى على الیسرى، وإذا كان أعور ففقأ عینھ، أو قلع عینھ، أن العینین فیھما الدیة ك: هللا 
فقضى بعض أصحاب النبي صلى هللا علیھ وسلم كـعمر ، وعلي، وغیرھم رضي هللا عنھم أن عین األعور فیھا الدیة كاملة؛ ألنھا منزلة 

ألنھ لما لم تبق لھ إال ھذه العین واعتدى علیھا، أذھب لھ منفعة : ة فیھا نصف الدیة، ولكن قالواأن العین الواحد: منزلة العینین، واألصل
إن : ًویستوي في العینین أن تكونا صغیرتین، أو تكونا كبیرتین، ولو أنھ سقاه دواء، أو عالجھ طبیب فأذھب عینیھ، وقال األطباء. النظر

أن ھذا الذي فعلھ الطبیب خطأ، ومسألة ضمان الطبیب فیھا : ضمان، فیشھد طبیبان عدالنالطبیب قد أخطأ؛ ألن األطباء یجب علیھم ال
تفصیل، خاصة في عصرنا الحاضر، في بعض األحیان یكون الخطأ من التشخیص الذي ُیكتب للطبیب، وال یتحمل الطبیب فیھ المسئولیة، 

ك، أما إذا كان العبء األكبر على غیره، وكتب لھ ذلك الغیر مثل التحالیل، أصول یجب علیھ أن یتبعھا من التأكد، ونحو ذل إال إذا كانت ھناك
والتصاویر، وكتب المصور تقریره، وبنى الطبیب على ھذا التقریر، فحینئذ یكون المتحمل المشخص لھذا المرض؛ ألنھ ھو الذي تسبب في 

ً تذھب أرواح الناس وأجسادھم ھدرا، وأن الطبیب إذا أخطأ ال: خطأ الطبیب، المھم أن ھذا كلھ یحتاج إلى تفصیل، لكن من حیث األصل
ًیتحمل المسئولیة؛ وذلك أدعى لالحتیاط والمحافظة على أرواح الناس وأجسادھم، ولو أنھ سقاه دواء فأذھب البصر، أو أضر بعینیھ، فإنھ 

لھ العملیة الجراحیة وأتلف عینھ، أو أتلف عینیھ فإنھ أفعل لك عملیة جراحیة، فعمل : یجب علیھ الدیة كاملة، ولو أضر بإحدى عینیھ، أو قال
  .یجب علیھ الضمان

 
 دیة األذنین

 
لو قطع األذنین فعلیھ الدیة، ولو قطع إحدى األذنین ففیھا نصف الدیة، كما نص علیھ الصالة والسالم على ھذا، ]: واألذنین: [قال رحمھ هللا

: علیھ وسلم أن في الیدین وفي الرجلین الدیة، وفي العینین الدیة، وقال علیھ الصالة والسالمّواألصل یدل على ھذا، فقد بین النبي صلى هللا 
فیھا شطر : وھما الیدان، والرجالن، والعینان، فیھما دیة كاملة، أما الواحدة منھما: فبین أن االثنین) وفي الید الواحدة خمسون من اإلبل(

  .ًلعضو الذي في اإلنسان منھ شیئان اثنان فیھما الدیة كاملة، وإن أتلف واحدا منھما ففیھ نصف الدیةأن ا: الدیة، ومن ھنا أخذ العلماء القاعدة
 

 دیة الشفتین
 

عضوان في اإلنسان، فیھما منفعة المحافظة على األسنان، والمحافظة على اللثة، ویستفید منھما في : الشفتان]: والشفتین: [قال رحمھ هللا
ًإلى حدود المنخر أو األنف طوال، : مما أقبل منھما على الفم، العلیا: في شرابھ، ففیھما منفعة لإلنسان، وحدھماطعامھ، ویستفید منھما 

من العالي منھما المنطبق مع الشفة العلیا إلى الحد الذي ینفصل عن أسفل أصول األسنان، فلو أنھ استأصل الشفتین من : وبالنسبة للسفلى
لحي والذقن؛ فإنھ یجب علیھ أن یدفع الدیة كاملة، لكن لو أنھ أخذ جزء ھذا المحدود بقدر النصف وجبت ربع المنخرین إلى ما سفل عند ال

أجمع العلماء رحمھم هللا على أن فیھ الدیة : فھذا العضو. الدیة في الشفة السفلى إذا أخذ نصفھا، وربع الدیة في الشفة العلیا إذا أخذ نصفھا
  .الشفتین نصف الدیةكاملة، وأن في كل واحدة من 

 
 دیة اللحیین

 
وھما العظمان السفلیان اللذان علیھما األسنان واألضراس، اللحي األیمن، واللحي األیسر، فلو أنھ ضربھ ضربة ]: واللحیین: [قال رحمھ هللا
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احد من اللحیین نصف الدیة، ولو  فإنھ یجب في كل و- نسأل هللا السالمة والعافیة- أتلفت أحد لحییھ، كما في بعض حوادث السیارات ونحوھا
  .أنھ قضى على اللحیین فأزال اللحیین كلیھما فإنھ یجب علیھ الدیة كاملة

 
 دیة ثدیي المرأة

 
 فھي ترضع ولدھا، وتقوم علیھ؛ لما -الولد-ثدیا المرأة فیھما منفعة الجمال للمرأة، وفیھما منفعة اللبن للرضیع]: وثدیي المرأة: [قال رحمھ هللا

هللا عز وجل في ھذین الموضعین من الرزق لھ في شرابھ، فلو أنھ اعتدى على ثدیي المرأة فأزالھما؛ وجبت الدیة، ولو قرر طبیب جعل 
ًاستئصال الثدیین مدعیا وجود مرض في المرأة، وتبین أن المرض غیر موجود، وأن ھذا االستئصال لیس في محلھ؛ وجب علیھ أن یضمن 

وھما في أعلى الثدي، ومنھما یكون : ً استأصل واحدا من الثدیین دون اآلخر؛ وجب علیھ نصف الدیة، ثم الحلمتانالثدیین بدیة كاملة، ولو
مذھب طائفة من أھل العلم أن في كل واحدة منھما نصف الدیة، وال یمتنع : سقاء الصبي، ویلتقمھا الصبي عند ارتضاعھ، ھاتان الحلمتان

ھداب، فإن كل جفن فیھ ربع الدیة، ولو أنھ اعتدى على جفنھ فأتلف الشعر الموجود في الرمش األسفل ھذا، كما ھو معروف في األجفان واأل
ًالذي في العین وجب علیھ ربع الدیة، فال یمتنع أن یكون متشطرا في جزء الجزء الذي فیھ نصف الدیة، والحلمة جزء الجزء، ولكنھا لوجود 

، وحصول منفعة االرتفاق، حتى إن اللبن قد ال یستمسك، وھذا یضر بالمرأة، فمذھب جمھور المنفعة الخاصة بھا في التقام الرضیع لھا
فیھما مرض، ثم تبین أن المرض غیر موجود، وأخطأ : العلماء رحمھم هللا على أنھ لو استأصل الحلمتین فقط، كأن یقول الطبیب

ًف رحمھ هللا، لكن لو أنھ أزال الثدي كامال فالحلمة تبع، والتابع تابع، ال فاستأصلھما، فإن علیھ الدیة كاملة، وھذا ال یلتحق بما ذكره المصن
ًیعطى دیة خاصة، ومن ھنا یكون تابعا، وال یكون أصال، إنما یكون أصال إذا كانت الجنایة متعلقة بھ برأسھ ً ً.  

 
 دیة ثندوتي الرجل

 
ل في مقابل المرأة، لو أنھ استأصل ھذا الموضع من الرجل، فھل علیھ وھما موضع الثدیین بالنسبة للرج]: وثندوتي الرجل: [قال رحمھ هللا

إذا اعتدى على ثدیي الرجل فاستأصلھما ال دیة علیھ، وإنما فیھا حكومة، تقدر ھذه الجنایة عن : بعض العلماء یقول: الدیة؟ وجھان للعلماء
وھو الذي اختاره المصنف رحمھ هللا أن فیھما : القول الثاني. ومةطریق أھل الخبرة، ثم یجب علیھ دفع وضمان ما یقولھ أھل الخبرة في الحك

ًالدیة، وھذا ھو الصحیح؛ ألن فیھما جماال للرجل، وفي استئصالھما ضرر على الرجل، وألن المرأة قد ال ترضع، ومع ذلك استئصال 
الف ھذا الموضع منھ، فتجب الدیة في ثندوتي استوى الرجل مع المرأة في وجود الجمال، وحصول الضرر في إت: الثدیین یضر بھا، فإذن

  .الرجل، وفي كل واحد منھما النصف
 

 دیة الیدین
 

، فبین علیھ الصالة )وفي الیدین الدیة، وفي الید الواحدة خمسون من اإلبل: (نص علیھما علیھ الصالة والسالم فقال]: والیدین: [قال رحمھ هللا
: یة، وأن الیدین إذا قطعتا فیھما الدیة كاملة، وإذا قطع الكف فقد أذھب منفعة الید، ومن ھنا قالواوالسالم أن الید إذا قطعت فیھا نصف الد

َوالسارق والسارقة فاقطُعوا أْیدیُھما جزاء بما كسبا : تجب علیھ الدیة؛ ألن هللا یقول َ َ َ َ َ َ ََ َ َ َ ُِ ً ِ َّ ََّ َ ْ ُ ِ  وفي: (وقد قال علیھ الصالة والسالم: ، فقالوا]38:المائدة[ِ
فإذا قطع الید من الزندین وجبت الدیة، ولو قطعھما من المنكب ففیھما الدیة، مثلما ذكرنا في األھداب واألجفان، فھذا ) الید الواحدة خمسون

یادة، إذا قطع الكفین فیھما الدیة، ثم الزائد عن الكفین نقدر لھ الز: كلھ مشطر لكنھ یوجب، ولو قطع الكفین ففیھما الدیة، قال بعض العلماء
الدیة تشمل الیدین سواء قطعھما كاملة أو قطع الكفین، كما لو أخذ األشفار  أن: وھذا مذھب مرجوح، والصحیح ما اختاره المصنف رحمھ هللا

  .واألھداب من األجفان فإنھا تجب الدیة كاملة
 

 دیة الرجلین
 

ًلیھ الدیة كاملة، وھذا بإجماع العلماء، وإذا قطع رجال واحدة؛ فعلیھ فلو قطع رجلیھ فإنھ تجب ع: وكذلك الرجالن]: والرجلین: [قال رحمھ هللا
  .نصف الدیة

 
 دیة اإللیتین

 
وھما في مؤخر اإلنسان، وما بدا من ظھر اإلنسان، وفیھما منفعة الجلوس، وھما كالوسادة لإلنسان إذا جلس، ]: واإللیتین: [قال رحمھ هللا

  .ل والمرأة، فإذا قطعت اإللیتان فإنھ تجب الدیة كاملة، وھذا مذھب جماھیر العلماء رحمھم هللاوفیھما منفعة الستر للدبر بالنسبة للرج
 

 دیة أنثیي الرجل وإسكتي المرأة
 

بینا أن السنة نصت على الیدین والرجلین، ونصت على العینین واألذنین، فنبھت بھذه المواضع على أمثالھا، ]: واألنثیین: [قال رحمھ هللا
ھا ما یشابھھا من كل مثنى في جسد اإلنسان، فذكر المصنف رحمھ هللا اإللیتین، وإسكتي المرأة، وھما الشفران على الفرج، فلو أنھ فیلتحق ب
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قطع أحد الشفرین فإنھ تجب علیھ نصف الدیة، ولو قطعھما فإنھ تجب علیھ الدیة كاملة، وفي الشفرین منفعة للفرج، واستمتاع في الجماع، 
 وأضر بالبكارة، وجبت الدیة في اإلسكتین والشفرین، -وھما إسكتا المرأة-لشفرین فیضر بالبكارة، وحینئذ إذا استأصل الشفرینوقد یستأصل ا

یلتحق بھذا األنثیان، ]: وإسكتي المرأة ففیھما الدیة، وفي أحدھما نصفھا: [قال. ووجب ضمان البكارة على األصل الذي تقدم معنا في النكاح
فاألنثیان وبیضتا الرجل إذا قطعھما وجبت الدیة كاملة، وفي الواحدة نصف الدیة، ) وفي البیضتین دیة: ( هللا علیھ وسلم قالفإن النبي صلى

ًفلو أن طبیبا عالج مریضا فقطع منھ األنثیین،   وجب علیھ الدیة كاملة إذا تبین أنھ أخطأ في ھذه الجراحة، وأنھ لم یكن -استأصل البیضتین- ً
  .یجب قطعھما

 
 دیة المنخرین

 
المنخر األیمن، والمنخر : المنخر األیمن، والمنخر األیسر، واألنف فیھ ثالثة أشیاء): المنخرین]: (وفي المنخرین ثلثا الدیة: [قال رحمھ هللا

وفي الحاجز : [قال. ث الدیةًاألیسر، والحاجز بینھما، فھذه الثالثة األشیاء توجب تقسیم الدیة أثالثا، فإذا اعتدى على واحد منھا وجب علیھ ثل
 الثلث؛ ألنھ قد ذكرنا أن المنخر األیمن واألیسر في كل واحد منھما الثلث، والحاجز -یعني بین المنخرین- وفي الحاجز بینھما ]: بینھما ثلثھا

 ...... .یجب فیھ ثلث الدیة
 

 دیة األجفان
 

! سبحان هللا العظیم. ن لحكمة عظیمة، ورحمة منھ سبحانھ وتعالى بالمخلوقجعل هللا األجفا]: وفي األجفان األربعة الدیة: [قال رحمھ هللا
ًعجیب أمر ھذا الشرع، یعني الفقھاء رحمھم هللا بحثوا في الطب، حتى إنك تجد في الجنایات علوما طبیة مفیدة جدا، وھذا الذي نذكره كلھ  ً

ًایة علیھا وتدقیقھا، وكالم العلماء فیھا ألخذ منا وقتا طویال، لكن تتعجب وكیفیة الجن باختصار، فلو أردنا أن نتوسع في ضوابط ھذه المواضع، ً
كیف أن العلماء رحمھم هللا مع قدمھم، وتجد الكتب القدیمة الصفراء قد بحثت ھذه األشیاء وتناولتھا كأنك تدرس علم التشریح، والیوم 

 ، ثم تأتي في الطب في كتاب الحج، وتأتي إلى مسائل الطیب، وكونھ یفتخرون باكتشافات في اإلنسان، وھذا كان یعرفھ العلماء رحمھم هللا
ًمحظورا من محظورات اإلحرام، فیبحث العلماء ما ھي الشجرة، أو الثمرة التي تعد طیبا، والتي ال تعد طیبا، وھناك عالم عجیب في عالم  ً ً

ثم تأتي إلى الصید، فیتكلمون على ما أحل هللا عز . ً یعتبر منھا طیباًاألعشاب وخصائصھا، وأنواعھا، وما الذي یعتبر منھا طیبا، وما الذي ال
وجل صیده، وما حرم هللا صیده، ویكشفون لك كنوز العلوم العجیبة الغریبة، وقد یعجز بعض من یدرس علم األحیاء عن اكتشاف تلك 

:  البیئات وعرفوھا، حتى إنھ في بعض األحیان یقولالدقائق؛ ألنھا كانت تجربة واقعیة مدروسة خالل قرون متعددة من أناس عاشوا ھذه
ًال یجوز أكلھ؛ ألنھ یورث كذا وكذا، أي أن لحمھ یورث مرضا معینا، وھذا من أغرب ما یكون، بل في بعض : وھذا یجوز أكلھ، وقال فالن ً

 بعض العلماء فیھ في القرن الثالث ًوھو صید، ولحمھ ینفع من مرض كذا وكذا، فتجد فوائد عظیمة جدا، وھذا كلھ كتب: األحیان یقول
الھجري، بل بعضھم في القرن الثاني الھجري، ولم یقتصروا على ذلك، بل بحثوا في األفالك، ومنازل القمر، وحسابات المنازل وترتیبھا، 

علم الفلك في الجھات، فتعیش في علم الفلك، والكسوف، والخسوف، ثم تدخل في . ومتى یحكم بدخول الشھر، ومولد الھالل، ومتى ال یحكم
واستقبال القبلة، وكیف تعرف القبلة إذا كنت في غیم، وكیف تعرف القبلة إذا كنت في سفر، وإذا كانت القبلة في الغرب تجعل الشمس أمامك 

ن؛ األعضاء عند غروبھا، ووراء ظھرك عند شروقھا، ھذه األشیاء المفیدة القیمة درسھا العلماء ونبھوا علیھا، ومنھا ما نحن فیھ اآل
الجفن فیھ منفعة المحافظة على العین، فإذا استؤصل الجفن انكشفت عینھ : ًوصفاتھا، وحینما یتكلمون عن األدلة یفصلون فیھا، یقولون مثال

فیھ منفعة ًتحفظ األسنان، وتحفظ اللثة، وأیضا فیھا السقیا عند السقاء، واللسان : وتضرر، وفیھ منفعة الجمال، ویقي ویحفظ، والشفة كذلك
ًالكالم، وفیھ منفعة إدارة الطعام على الطواحن، وإدارتھ على األسنان، وأیضا عند شربھ، ھذه كلھا أشیاء ذكرھا العلماء رحمھم هللا وفصلوا 

ع یتضح ھذا فیھا، ثم فصلوا، وھذا ما نؤخره إلى مسألة المنافع كي یتضح أكثر؛ ألننا في األعضاء نتكلم عن الجفن وإبانتھ، لكن في المناف
الجفن األعلى، والجفن األسفل في العین الیمنى، والجفن األعلى واألسفل : وھي األجفان: أكثر، وھنا یبین رحمھ هللا ما في اإلنسان منھ أربع

ع، والجفن  وجبت علیھ نصف الدیة؛ ألن الجفن األیمن فیھ الرب-یعني في العینین- في العین الیسرى، فلو أنھ جنى على الجفن األعلى فیھما
:  الموجودة في العین- الرموش- ًاألیسر فیھ الربع، ولو جنى على جفن واحد من األربعة األجفان فعلیھ ربع الدیة، كذلك أیضا بالنسبة للشعر 

ًإذا أعطاه دواء أسقط رمش عینھ في الجفن األعلى وجب علیھ ربع الدیة، ولو أعطاه دواء أسقط الرمش والشعر الذي في العینین وج بت ً
وفي كل : [قال. الدیة كاملة؛ ألن كل جفن فیھ ربع الدیة، وحینئذ یجب علیھ أن یضمن الدیة كاملة إذا أتلف األربع، وإذا أتلف البعض فبحسابھ

مثلما وفي كل جفن من أجفان العین الربع، فإذا كان األسفل ففیھ الربع، وإذا كان األعلى ففیھ الربع؛ من الیمنى، أو الیسرى، ]: جفن ربعھا
ذكرنا، العین نفسھا لو فقأھا فیھا نصف الدیة، وھذا ال یمنع؛ ألن العین نفسھا فیھا منفعة اإلبصار، ثم الجفن لھ منفعة تغایر منفعة العین، ومن 

فإذا قطع یده  وذكروا أنھ تجب فیھ الدیة، ونصف الدیة على إبانة الكف، وھي منفعة كاملة، -كما ذكرنا-ھنا فصل العلماء في مسألة قطع الید
من الزندین؛ أذھب منفعة كاملة، ألنھ ال یستطیع أن یمسك األشیاء، وال یستطیع أن یحمل األشیاء، وال یستطیع أن یرتفق في كتابتھ، وغیر 

 .......ًویجب ضمانھا بحقھا كامال, ذلك من المنافع الموجودة في الكف ولیست موجودة في الساعد، ومن ھنا تكون مستقلة
 

 صابعدیة األ
 

األصابع عشرة، والدیة مائة من اإلبل، ففي كل أصبع ]: وفي كل أصبع عشر الدیة, وفي أصابع الیدین الدیة كأصابع الرجلین: [قال رحمھ هللا
ًعشر من اإلبل بالنسبة للذكر، وخمس من اإلبل بالنسبة لألنثى، فكل أصبع یعادل العشر، فنوجب علیھ إذا قطع أصبعا واحدا عشر الدیة،  ولو ً
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قطع أصبعین، فعلیھ عشران، لو نظرنا إلى ھذه األصابع وجدناھا مختلفة، فالسبابة لیست كاإلبھام، والخنصر لیس كالبنصر، لكن الحكم 
ثم لو أنھ جنى على جزء . واحد، تستوي ھذه األصابع كلھا، فكل واحد من ھذه األصابع إذا جنى علیھ وجب علیھ أن یضمنھ بقسطھ من الدیة

ً فقطع مثال أنملة الخنصر العلیا، ففیھا ثلث العشر، ولو قطع األنملة الثانیة، ففیھا ثلثا العشر، فاألنملة لھا قسط من ھذا العشر، إال في األصبع،
ى اإلبھام، ففي اإلبھام ینقسم العشر إلى قسمین، فیكون نصف العشر في نصف اإلبھام األعلى، وھذا مبني على أن هللا تعالى جعل اإلبھام عل

ھذه الخلقة، منقسم إلى اثنین، بخالف بقیة األصابع، فھو الوحید الذي یفارق جمیع األصابع عند قطع الجزء، ال عند قطع الكل، فإذا قطع 
أن فیھا عشر : أجمع العلماء على ما ذكرنا في دیة األصبع]: وفي كل أنملة ثلث عشر الدیة: [قال. الكل فھو مستو معھا في وجوب عشر الدیة

ًلو أنھ قطع مثال أنملة اإلبھام الیمنى، . یة، وفي كل أنملة ثلث العشر، إال في اإلبھامین كما ذكرنا، ففي كل أنملة من اإلبھام نصف العشرالد
وقطع أنملة اإلبھام الیسرى، فإن الواجب علیھ عشر الدیة، لكننا ھنا أعطیناه نصف العشر لنصف إبھام الیمنى، ونصف العشر لنصف إبھام 

 ...... .سرىالی
 

 دیة األسنان
 

.  اختصار من المصنف رحمھ هللا -كما ذكرنا-وھذا ]: واإلبھام مفصالن، وفي كل مفصل نصف عشر الدیة كدیة السن: [قال رحمھ هللا
ًاإلنسان فیھ اثنتان وثالثون سنا وضرسا، الثابت في الحدیث عنھ علیھ الصالة والسالم ولم یفرق بین أنھ جعل في كل سن خمس من اإلبل، : ً

ًسن وأخرى، ولذلك تستوي الثنایا، والرباعیات، والنواجذ، والطواحن، وبقیة األضراس، لكل واحد منھا إذا جنى علیھ یجب أن یدفع خمسا 
سقط ًمن اإلبل، ھذه ھي السنة، مع أنھا على خالف القیاس؛ ألنھا تقارب مائة وستین من اإلبل، لكن من حیث األصل، لو أنھ أعطاه دواء أ

خمس من :  ففي كل سن ما ذكرناه-التشطیر واألجزاء-جمیع أسنانھ وأتلفھا، فإنھ یجب علیھ أن یدفع الدیة كاملة، وأما بالنسبة لألشطار 
ًاإلبل، یستوي السن الطویل، والسن القصیر، لكن إذا كان صغیرا فیشترط أن یكون قد أثغر، ولیست السن لبنیة، فإذا أثغر الصبي فإنھ یجب 

أنھ جعل في : ان ھذه السن، وھذا قول جماھیر العلماء رحمھم هللا، وھناك خالف عن بعض الصحابة یروى عن عمر رضي هللا عنھضم
أن : الضرس بعیرین، ویروى عنھ بعیر، ولكن ضعفھ ابن المنذر رحمھ هللا، وأن السند ال یصح عنھ رضي هللا عنھ في ھذا، والسنة واضحة

لو أنھ كسر نصف السن وبقي نصفھا، فإنھ حینئذ یجب علیھ ضمان الجنایة بحصتھا من القدر : وعلى ھذافي كل سن خمس من اإلبل، 
لكن لو أنھ اعتدى على نصف السن؛ فاختلت وسقطت كاملة؛ . الواجب في السن، وھو نصف الخمسة، فیقدر نصفھا ویجب علیھ ضمان ذلك

 أما إذا أتلفھا ولم یبق فیھا شيء، أو اسودت، أو سقطت، فإنھ - منفعة النصف- ا منفعةوجب علیھ ضمان الخمس كاملة، إنما المراد إذا بقي فیھ
 ...... .في ھذه الحالة وجودھا وعدمھا على حد سواء

 
 األسئلة

 
 حكم االعتداء على الذراع مقطوعة الكف

 
، والصالة :  هللا؟ الجوابأثابكم. إذا كانت الكف مقطوعة، ثم اعتدى علیھ في الذراع ھل تجب علیھ نصف الدیة: السؤال باسم هللا، الحمد 

فمذھب طائفة من العلماء على أنھ إذا جنى على الید بعد استئصال : أما بعد. والسالم على خیر خلق هللا، وعلى آلھ وصحبھ ومن وااله
د المنافع في الكف دون الساعد، منافعھا في الكف وفي الساعد، أنھ یقدر القدر الواجب من نصف الدیة، فیجب علیھ ضمانھ؛ وذلك لوجو

في الیدین الدیة، وفي كل واحدة منھما : (واختار بعض العلماء رحمھم هللا أنھ یجب علیھ نصف الدیة؛ لعموم قولھ علیھ الصالة والسالم
وعة خلقة كاألكتع ، وھذا كان یختاره بعض مشایخنا لعموم النص، وإذا كان قد جنى على یده، خاصة إذا كانت یده مقط)خمسون من اإلبل
إن ھذا أشبھ من جھة النص؛ : تجب علیھ؛ ألنھ توجد لھ منفعة، وألنھ یحرك الید، ویرتفق بھا في بعض مصالحھ، یقولون: ونحو ذلك، قالوا

 یقطعھا ولم یفرق النبي صلى هللا علیھ وسلم بین األصل الذي ذكرناه من كونھ) وفي الید الواحدة خمسون من اإلبل: (ألن النص عام، قال
  .وهللا تعالى أعلم. تامة كاملة، أو یقطع جزءھا من مفصل الكف، بعد وجود المنفعة في الساعد، وفي العضد

 
 ًحكم إذھاب العقل عمدا أو خطأ

 
ًإذا جنى على شخص، فأذھب عقلھ عمدا أو خطأ، فما الحكم، أثابكم هللا؟ الجواب: السؤال  العقل، وال  حكم الجنایة على-إن شاء هللا-سیأتینا: ً

إن ھذه الضربة ال یرجى :  وقال األطباء-والعیاذ با-شك أن فیھ الضمان، وتجب الدیة كاملة، فلو أنھ ضربھ بخشبة على رأسھ ففقد عقلھ 
ي العقل الدیة أن ف: منھا عود العقل إلى صاحبھا، فإنھ یجب علیھ أن یضمن الدیة كاملة، والعقل منفعة كاملة، وھذا بإجماع العلماء رحمھم هللا

ًكاملة، فلو أن طبیبا سقى مریضا دواء مخدرا وأذھب عقلھ، أو مثال عمل لھ عملیة في دماغھ فأخطأ، فترتب على الخطأ اختالل عقل  ً ً ًً
  .المریض، فإنھ یجب علیھ أن یضمن الدیة كاملة إذا ثبت خطؤه، وهللا تعالى أعلم

 
 حكم ضمان التابع

 
ھذا تبع، والتابع تابع، ولذلك ال یجب ضمان : قلنا: أثابكم هللا؟ الجواب. قأ عینھ مع إفساد جفنیھ في نفس العینكیف تكون الدیة لو ف: السؤال

أنھ : ًأشفار العینین، وال األھداب، مع أن كل واحد من األشفار فیھ ربع الدیة؛ ألنھ وقع تبعا، وال یجب ضمان التابع، وھذا أصل في الشریعة
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 یغتفر في األصل، ولذلك یجوز بیع البستان قبل بدو صالحھ، وتكون الثمرة تابعة، مع أن النبي صلى هللا علیھ وسلم ُیغتفر في التابع ما ال
، )أنھ نھى عن بیع الثمر حتى یبدو صالحھا: (صح عنھ في الصحیحین من حدیث ابن عمر ، وحدیث أنس بن مالك رضي هللا عن الجمیع

ُمن باع نخال قد أبرت فثمرتھا للبائع : (- كما في الصحیح من حدیث ابن عمر رضي هللا عنھما- والسالم ًلكنھا وقعت تبعا، فقال علیھ الصالة ً
ً، فھنا وقعت الثمرة بعد التأبیر وقبل بدو الصالح تبعا، ولم تقع أصال، فیجوز حینئذ)إال أن یشترطھا المبتاع إعطاء حكم التابع، وال یجب  ً

علیھ نصف الدیة، سواء اشتمل الفقء على إتالف األجفان أو لم یشتمل، :  قلنا-والعیاذ با- ھ فقأ عینھالضمان في مسألة األجفان، فلو أن
  .والعبرة بذھاب العین، ففي كل عین نصف الدیة، سواء بقیت األجفان أو تلفت، وهللا تعالى أعلم

 
 سنن االعتكاف وآدابھ

 
االعتكاف من أجل العبادات وأشرف الطاعات، شرعھ هللا في كتابھ : كم هللا؟ الجوابأثاب. من أراد االعتكاف فما ھي سننھ وآدابھ: السؤال
ِوال تباشُروُھن وأنتم عاكفون في المساجد : وبھدي رسولھ المبین صلى هللا علیھ وسلم، فقال تعالى, المبین ِ ِ َّ ِِ َ َ َ َ َ َ َْ ُ ُ ْ ُْ َأْن : ، وقال تعالى]187:البقرة[َ

ِطھِّرا بْیتي للطائفی ِ ِ َِّ َ َ َ َن والعاكفین َ َ َ َِ ِ ، وثبت عن رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم أنھ اعتكف، وأمر أصحابھ رضوان هللا علیھم الذین ]125:البقرة[ْ
أن االعتكاف جائز في كل : واألصل عند األئمة رحمھم هللا. ًأن یعتكفوا العشر الباقیة تحریا للیلة القدر: اعتكفوا العشر الوسطى من رمضان

عموم األدلة في كتاب هللا عز : ال یختص برمضان، ولكنھ في رمضان مؤكد االستحباب، والدلیل على جوازه في سائر السنةزمان، وأنھ 
وجل الواضحة في الداللة على أن المساجد محل للمعتكفین، لم تخص رمضان عن غیره، وھذا أصل عند العلماء، وفیھ شبھ إجماع، ولیس 

. ف في غیر رمضان، ھذا الذي یحفظ عن األئمة رحمھم هللا لثبوت النص في كتاب هللا عز وجل دون تفریعال یجوز االعتكا: ھناك أحد یقول
ًیجوز االعتكاف، ولكنھ في العشر األواخر آكد، وفي العشر األواخر أكثر استحبابا، : ًما جاء األصل باستحبابھ، یقال مثال: لكن عند العلماء

ً وھو على أنھ في العشر األواخر أكثر استحبابا، وأقر النبي صلى هللا علیھ وسلم عمر رضي هللا عنھ ھذا الذي نص علیھ األئمة رحمھم هللا
ھل نذرت في رمضان؟ أو غیر رمضان؟ وھذا یدل على أن االعتكاف جائز في سائر السنة، وترك : في اعتكافھ حینما نذر، ولم یسأل

فالمحفوظ عند العلماء رحمھم هللا أن االعتكاف . المقال، كما ھو مقرر في األصولاالستفصال في مقام االحتمال ینزل منزلة العموم في 
إذا ثبت أنھ مشروع، واإلجماع منعقد على شرعیتھ، فإنھ یشرع في : المسألة الثانیة. مشروع في كل وقت، ولكنھ في العشر األواخر آكد

 یكون المسجد مسجد جمعة؛ ألنھ یجب علیھ أن یصلي الجمعة، وإذا كانت سائر المساجد، لكنھ إذا نوى أن یعتكف العشر األواخر، فالبد وأن
اشترط العلماء واألئمة : الجمعة واجبة علیھ، فال یمكن أن یشتغل بالنافلة حتى یضیع الفرض، ولو أنھ خرج للفرض لبطل اعتكافھ، ومن ھنا

أن األفضل في االعتكاف أن یكون في المساجد : لمسألة الثالثةا. رحمھم هللا في العشر األواخر إذا نواھا كاملة أن یكون في مسجد جمعة
، وھذا نفي مسلط على حقیقة شرعیة محمول على الكمال؛ )ال اعتكاف إال في المساجد الثالثة: (الثالثة؛ ألن النبي صلى هللا علیھ وسلم قال

 لكن على القول -رحمة هللا علیھم- ئفة من أئمة الحدیثلورود الدلیل الذي یدل على صرفھ عن ظاھره، مع أن ھذا الحدیث فیھ ضعف عند طا
محمول على الكمال، وھو النفي المسلط على الحقیقة الشرعیة الذي دل ): ال اعتكاف إال في المساجد الثالثة: (بتحسینھ یحمل على الكمال

نھ ال یدل على كفر من خان األمانة، وإنما المراد فإ): ال إیمان لمن ال أمانة لھ: (األصل على صرفھ عن ظاھره، كقولھ علیھ الصالة والسالم
ًإذا ثبت أن االعتكاف یكون في المساجد الثالثة، فأفضلھا وأعظمھا ثوابا وأجرا المسجد الحرام؛ وذلك ألنھ : المسألة الرابعة. نفي الكمال ً

اف إال بالبیت العتیق، وھذه العبادة ال تجوز وال الطواف، حیث ال یشرع الطو: الفضیلة األولى: تجتمع فیھ فضیلتان لیستا موجودة في غیره
ّ ومن ھنا فضل المسجد الحرام بوجود ھذه المزیة- أعني المسجد الحرام-تكون إال في ھذا الموضع أن فیھ مضاعفة الصالة إلى مائة : ًثانیا. ُ

لف، واألقصى بخمسمائة على اختالف في مسجد المدینة، والمسجد األقصى، فالمدینة بأ: ألف، وھذه المزیة یفضل بھا بقیة المسجدین
للكمال؛ ألن في الثالثة األشیاء قرینة الوصف التي تدل ) ال اعتكاف إال في المساجد الثالثة: (إذا ثبت ھذا نفھم من ھنا أن قولھ. الروایات

. إنھ قول شاذ:  ، وقال بعض العلماءإال مجاھد) ال اعتكاف: (على التفضیل، فدل على أنھ للكمال، ولم یأخذ بظاھر ھذا الحدیث على النفي
ْما ھذه التماثیُل التي أنتم : لزومھ، ومن ھنا قال تعالى: من العكوف على الشيء، والمراد بھ: ما ھو االعتكاف؟ االعتكاف: المسألة الخامسة ُ ْ َ ِ ِ ِ َِّ َ َ ََّ

َلھا عاكفون  َ َُ ِ  بقصد التقرب  سبحانھ وتعالى - أعني المسجد-عز وجلمالزمون لھا، فالمعتكف ھو المالزم لبیت هللا : أي] 52:األنبیاء[َ
إرادة ما عند هللا سبحانھ وتعالى، والتقرب  جل وعال، فلزوم المسجد یقتضي أال : وطاعتھ، فإذن البد من أن یلزم المسجد، وأن تكون النیة

. اخل المسجد؛ فیخرج بقدر أن یطعم، ثم یعودًأن یقضي حاجتھ، ومثل أن یتعذر أن یجد طعاما د: یخرج منھ إال لضرورة وحاجة، مثل
على أن من نوى االعتكاف، أو نذر االعتكاف، فخرج من المسجد من دون : فاألصل یقتضي أنھ یلزم المسجد، وأجمع العلماء رحمھم هللا 

مالزمة للمسجد، فال یخرج من ھو ال: أن االعتكاف: حاجة بطل اعتكافھ، وعلیھ أن یعود ویستأنف النیة، ومن ھنا البد وأن یعلم المسلم
ًالمسجد إال لضرورة وحاجة، فال یخرج لعیادة مریض، وال لتشییع جنازة، وال یخرج لغسل؛ إال إذا كان واجبا محتما علیھ كغسل یوم الجمعة  ً

ذا ُعلم أنھ یالزم المسجد، إ. على القول بوجوبھ، أو غسل جنابة إذا أصابتھ جنابة، أما إذا لم توجد حاجة، فاألصل یقتضي عدم جواز الخروج
ینبغي علیھ أن یعلم أنھا مالزمة لذكر هللا عز وجل، وأن المعتكف الصادق في اعتكافھ ھو من ترسم ھدي رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم في 

 یتقوى بھا على طاعة كل وقتھ وساعاتھ ولحظاتھ في ذكر هللا سبحانھ وتعالى، حتى إنھ یحتسب عند هللا عز وجل النومة ینامھا من أجل أن
هللا، ھذه العبادة مدرسة من مدارس رمضان، وانظر إلى حكمة ھذه الشریعة كیف جعلت االعتكاف في ثلث الشھر، ولم تجعلھ في كل 

غلو الشھر؛ ألن اإلسالم دین ال رھبنة فیھ، وھذا یدل على أن اإلنسان إذا تعبد واجتھد في العبادة، ینبغي أن یكون بحدود، وأال یغلو ك
 لم یدع الرسول صلى هللا - شھر رمضان-النصارى فیترھبن، ویصبح من الرھبان، فال رھبانیة في اإلسالم، ومع أن الموسم موسم طاعة 

ًعلیھ وسلم إلى االعتكاف الكامل، وقد كان صلى هللا علیھ وسلم یترك شیئا ویحب أن یفعلھ، لكن وقع منھ اعتكافھ علیھ الصالة والسالم تحریا  ً
: أنھ اعتكف العشر الوسطى، فلما نزل علیھ جبریل أن لیلة القدر في العشر األواخر، وقال كما في الصحیح: لة القدر، والدلیل على ذلكللی
ھذا االعتكاف یقصد منھ . ، أصبح علیھ الصالة والسالم وأمر أصحابھ أن یعتكفوا العشر معھ علیھ الصالة والسالم)إن الذي تطلبھ أمامك(
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لة لیلة القدر، وھو االعتكاف المخصوص في رمضان، ویتعلم المسلم منھ ذكر هللا عز وجل وطاعتھ، فھذا الجو اإلیماني الذي إصابة فضی
في جنتھ، ودار كرامتھ، كم من معتكف صادق في اعتكافھ دخل إلى  یھیئ العبد لمرضاة هللا جل جاللھ ومحبتھ، وبلوغ الدرجات العال

ًمال، دخلھ شقیا فخرج منھ سعیدا، دخلھ مذنبا فخرج منھ مغفورا مرحوما، ودخلھ بعیدا عن الطاعات فخرج ًمعتكفھ ناقصا، فخرج منھ مك ً ً ً ً ً ً
بالباقیات الصالحات، المعتكف الصادق في اعتكافھ الذي تعلم من اعتكافھ حفظ اللسان، وصیانة الجوارح واألركان، واإلكثار من ذكر هللا 

ن، ومن الناس من خرج من اعتكافھ بختم القرآن كل ثالث لیال، ومنھم من خرج من اعتكافھ بالبكاء عند عز وجل في سائر األوقات واألزما
سماع القرآن، ومنھم من خرج من اعتكافھ بمحبة كل خیر، وكل طاعة وبر، وھل یراد من العبد إال أن یكون اعتكافھ زیادة لھ في الخیر، 

أن یقف في آخر یوم من أیام اعتكافھ فینظر إلى نفسھ، وینظر إلى قلبھ وعملھ؛ لكي : لیھوزیادة لھ في البر، وكل معتكف حقیق وواجب ع
ما الذي خرج بھ من ھذه العبادة؟ فإن وجد أنھ خرج بطاعة یحبھا ویأنس بھا، ویشتاق إلیھا، ویرتاح بالجد واالجتھاد فیھا، فلیحمد هللا : یسأل

 أن ندرك أن االعتكاف مدرسة للخیر والبر، ُیحبس ولي هللا المؤمن في بیت هللا عز وجل، عز وجل علیھا، ویسأل هللا الثبات، ولذلك علینا
ًالذي ترى عینھ فیھا الراكع والساجد، فینظر إلى ھذا ساجدا بین یدي هللا عز وجل، وینظر إلى ھذا رافعا كف الضراعة إلى هللا، وینظر إلى  ً

 على نفسھ یلومھا في طاعة هللا، وفي جنب هللا، فعندھا یطمئن قلبھ، وینشرح صدره، مع رفقة ٍثالٍث یتلو كتاب هللا، وینظر إلى رابع قد أقبل
إیمانیة، وفي مجالس رمضانیة، ملیئة بذكر هللا، ملیئة بطاعة هللا، یصبح ویمسي بوجوه مشرقة من طاعة هللا سبحانھ وتعالى، كان الصحابة 

ِسیماُھم في ُوُجوھھم مْن أثر السُجود : ألت وجوھھمرضوان هللا علیھم إذا أصبحوا من قیام اللیل تأل ُّ ِ ِ ِ ِِ َ َ ْ ِْ فھذه نعمة من هللا عز وجل ] 29:الفتح[َ
ًعلى المعتكف، كل معتكف یرید أن یكون موفقا في اعتكافھ؛ فلیسأل هللا، ولیدع قبل أن یدخل معتكفھ أن یرزقھ هللا عز وجل التوفیق، 

من ُوفق أصاب الخیر؛ ألن األمور كلھا ال تكون بحول اإلنسان وقوتھ، وكان صلى هللا علیھ وسلم فالتوفیق أساس كل خیر، وأساس كل بر، و
ً، فإذا دخل اإلنسان إلى المسجد مفتقرا إلى ) برحمتك أستغیث، أصلح لي شأني كلھ، وال تكلني إلى نفسي طرفة عین! یا حي یا قیوم: (یقول

: ًثانیا. ًأسألك اعتكافا یرضیك عني، وأسألك ساعات ولحظات معمورة بذكرك وشكرك! یاربأسألك التوفیق، ! یارب: رحمة هللا، وھو یقول
 -التي أنت فیھا- أن تستشعر نعمة هللا عز وجل علیك، فكم من میت تمنى ھذه العشر : من األسباب التي تعین على االجتھاد في االعتكاف

ُ العافیة التي أنت فیھا، وكم من مشغول في تجارتھ وأموالھ وأوالده، شغل فحیل بینھ وبین ما یشتھي، وكم من مریض طریح الفراش یتمنى
ًعن المكان الذي أنت فیھ، فتحمد هللا عز وجل أن ھیأ لك ذلك، ویسر لك ذلك، فإذا دخلت مستشعرا أن هللا أنعم علیك، وأن هللا اختارك من 

معتكف فاعلم أنھ لیس لك من ھذا االعتكاف إال ما قضیت في طاعة هللا عز إذا دخلت ال: ًثالثا. بین الناس، عندھا تعرف قیمة ھذا االعتكاف
أي معتكف ھذا الذي جعل اعتكافھ !! وجل، فلیكن أنسك با عز وجل أعظم من أنسك بالناس، أي معتكف ھذا الذي ینتقل من فالن إلى فالن؟

 زیارة األصحاب، والجلوس مع األحباب، والتفكھ بالنك
 

 ]2[ باب دیات األعضاء ومنافعھا -ع شرح زاد المستقن
 

الحواس جملة من المعاني یستشعر بھا اإلنسان فیدرك بھا األمور، ویستطیع أن یمیز بھا بین األشیاء، ویفصل بعضھا عن بعض، فحاسة 
 وإذا اعتدى إنسان على البصر یمیز بھا ما ال یمیزه بحاسة الشم وحاسة السمع، وھكذا حاسة العقل، فكل حاسة أو منفعة عضو فیھا الدیة،

 ودیة منفعة العضو أو الحاسة إن ترتب على ذلك - والتي ھي النصف-ًآخر فقطع أذنھ مثال وأصبح ال یسمع، فإنھ تكون علیھ دیة العضو 
 .فقدھا

 
 دیة منافع األعضاء

 
خلق هللا أجمعین، وعلى آلھ وصحبھ، ومن سار بسم هللا الرحمن الرحیم الحمد  رب العالمین، والصالة والسالم األتمان األكمالن على خیر 

فنسأل هللا العظیم رب العرش الكریم، أن یبارك لنا في أعمارنا، وأن یرزقنا الصواب والسداد في : أما بعد. على سبیلھ ونھجھ إلى یوم الدین
ھذا ]. وفي كل حاسة دیة كاملة : فصل[  تعالى یقول المصنف رحمھ هللا. أقوالنا وأعمالنا، وأن ال یؤخرنا إلى شر، وال یقدمنا إلى بالء وضر

الفصل عقده المصنف رحمھ هللا بعد الباب الذي تقدم، ومن عادة العلماء رحمھم هللا في باب الدیات؛ أن یتكلموا على األصل، وھو دیة 
. منافع األعضاء: وثانیھا. األعضاء: ولھاأ: فھنا أربعة أشیاء. األنفس، ثم بعد ذلك یتكلمون على دیة األعضاء ومنافعھا، ثم الشجاج والكسور

بالنسبة لألعضاء، تقدم معنا فیما مضى في آخر الدروس بیان دیات أعضاء اإلنسان، وما ورد عن . الكسور: ورابعھا. الشجاج: وثالثھا
 من القضاء والفتوى في رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم وخلفائھ الراشدین، وكذلك ما جاء عن أصحاب رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم

ًفمعنى ذلك أن ھناك اشتراكا أو رابطا بین ) فصل: (، إذا قال الفقیھ)فصل: (شرع المصنف رحمھ هللا، فقال في قسم آخر. مسائل األعضاء ً
المقطع الذي . لدروسمعنا في آخر ا البد من وجود ارتباط بین الفصل الذي نتكلم علیھ الیوم، وبین المقطع الذي مضى: ًالالحق والسابق، فإذا

مضى معنا في دیة األعضاء، بین فیھ كیف تقسم الدیة على ما في اإلنسان منھ شيء واحد، وما في اإلنسان منھ شیئان وأربعة كما تقدم، ثم 
م الثاني من وبناء على ذلك سیتكلم عن القس) فصل في دیة المنافع: (ولذلك یترجم بعض العلماء لھذا الفصل فیقولون) فصل: (بعد ذلك قال

. منافع األعضاء: والقسم الثاني. األعضاء: القسم األول: الباب كلھ، فالباب في دیة األعضاء ومنافعھا، وعلیھ فیكون قد قسم الباب إلى قسمین
ل، ویضع، مصلحتھ التي تقصد منھ، فالید مصلحة اإلنسان فیھا أن یبطش بھا، ویحم: جمع منفعة، وھي ضد المضرة، ومنفعة الشيء: المنافع

ویكتب، وغیر ذلك مما یكون من حركات الید وأعمالھا، والرجل منفعتھا المشي علیھا، واالعتماد علیھا ونحو ذلك، واللسان منفعتھ الكالم، 
نافع، وكل ومنفعتھ الذوق، واألنف منفعتھ الشم، واألذن منفعتھا السمع، فھذه أعضاء خلقھا العزیز العلیم وقدرھا بتقدیره، وجعل فیھا ھذه الم

منفعة من ھذه المنافع بحثھا العلماء رحمھم هللا، ومن ھنا كان من سمو الشریعة اإلسالمیة، وكمال منھجھا، وعظم ما منحھا هللا عز وجل 
،  وعلى منافعھا- ًجملة وتفصیال-َّووضع فیھا من البركة والخیر، أنھا فصلت في أحكام الجنایات، حتى في أحكام الجنایات على األعضاء 
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َیقص الحق وُھو خْیُر الفاصلین : ًولن تجد على وجھ البسیطة حكما أتم من حكم هللا عز وجل، وال حاكم إال هللا سبحانھ وتعالى َ َ َ َِ ِ َُّ َْ َّْ ] . 57:األنعام[ُ
الجنایة على الحواس؛ فالعلماء رحمھم هللا ذكروا ھذا القسم الثاني وھو ما یتعلق بالمنافع، وبناء على ذلك سیتحدث المصنف رحمھ هللا في 

 أخرس ال یتكلم، أو أصبح أصم ال -المجني علیھ-ًحاسة السمع، وحاسة البصر، فلو أن رجال بطش برجل فضربھ ضربة فأصبح المضروب 
 أو أصبح ال یمشي، أو أصبح ال یستطیع األكل، أو أصبح ال یستطیع - نسأل هللا السالمة والعافیة-یسمع، أو ضربھ ضربة أذھبت عقلھ 

لجماع، كل ھذا محل سؤال، فكما بین العلماء رحمھم هللا أحكام الجنایة على األعضاء وتقدیرھا كان من األھمیة والالزم أن یبینوا أحكام ا
واحدة الحواس، وأحس : الحاسة]. وفي كل حاسة دیة كاملة: [قولھ رحمھ هللا. الجنایة على المنافع وتقدیراتھا في شریعة هللا عز وجل

جملة من المعاني یستشعر بھا اإلنسان فیدرك بھا األمور، ویستطیع أن یمیز بھا األشیاء، ویفصل بعضھا : ذا شعر بھ، والحواسإ: بالشيء
وھذا ) في كل حاسة: (یقول رحمھ هللا. عن بعض، فحاسة البصر یمیز بھا ما ال یمیزه بحاسة الشم وحاسة السمع، وھكذا حاسة العقل

ینظر إلیھا منفردة، واألصل في ھذا أن النبي صلى هللا علیھ وسلم اعتبر الجنایة على المنفعة كالجنایة على باالستقالل؛ یعني كل حاسة 
ِوكتْبنا علْیھم فیھا أن النفس بالنفس والعْین بالعْین واألنف باألنف: العضو، والذي في كتاب هللا عز وجل، الجنایة على األعضاء َّ َِ َِ ِ ِ ِ َِ َ َ َ َ َ َ َ َ َْ ْ ْ َّْ َّ ََ ْ ِ َ َ َ واألذن َ َُ ُ

نِّ  ن بالسِّ ِباألذن والسِّ ِ َِّ َ ُ فھذه كلھا أعضاء من حیث األصل، لكنھا أعضاء لھا منافع، والغالب في الجنایة على المنافع أن یصرف ] 45:المائدة[ُ
عل بالجاني مثل فعلھ فال إشكال، ًإلى الدیة؛ ألنھ قد یتعذر أن یفعل بالجاني فعال یفقده ذلك المعنى الذي أفقده المجني علیھ، لكن إذا أمكن أن یف

ًوالغالب في ھذه المسائل من مسائل الجنایة على المنافع، وكثیرا ما تحدث في زماننا في حوادث السیارات ونحوھا، وحوادث األعمال في 
 یتسبب في ذھاب ًالبناء، والمصانع، والحرف، وتحدث أیضا في الطب، فالطبیب قد یعطي دواء یتسبب في ذھاب السمع، وقد یعطي دواء

البصر، وقد یعطي دواء یتسبب في ذھاب حاسة الشم، أو حاسة الكالم، وكل ھذه تترتب علیھا مسئولیة متعلقة بمسئولیة شرعیة دنیویة قبل 
 إن :على ذلك نقول وبناء) دیة كاملة(أي من الحواس ) في كل حاسة: (یقول رحمھ هللا. اآلخرة، وھي ضمان ھذا التلف، ووجوب الدیة فیھ

الجنایة على العضو غیر الجنایة على الحاسة، فلو أنھ قطع أذنھ، فسرت الجنایة حتى أتلفت السمع، فحینئذ علیھ دیة ونصف، دیة السمع إذا 
األذن فیھا نصف الدیة، ثم سرى القطع حتى : ًذھب السمع من األذنین معا، ودیة األذن التي ھي نصف الدیة لو قطع لھ أذنھ الیمنى، قلنا

ھب السمع فأصبح ال یسمع بالكلیة باألذنین، فحینئذ تجب علیھ دیة كاملة لذھاب السمع، ونصف دیة لذھاب أحد العضوین المثنیین، فاألذنان أذ
في كل واحدة منھما نصف الدیة، مثلما ذكرنا فیما تقدم معنا في دیة األعضاء، فنفصل بین األعضاء وبین المنافع، وھناك فاصل بین 

: الجنایة على الحاسة تنقسم إلى قسمین) في كل حاسة: (قولھ. منافع، فجعل رحمھ هللا األصل أن كل حاسة لھا دیتھا المستقلة بھااألعضاء وال
أن تكون الجنایة موجبة لذھاب الحاسة بالكلیة، فحینئذ تكون الدیة كاملة، فلو أنھ ضربھ ضربة، أو صدمھ بسیارتھ صدمة : القسم األول

أن تكون الجنایة موجبة لذھاب شيء من الحاسة، ولیس كل الحاسة، : القسم الثاني. ح ال یتكلم ألبتة، فحینئذ لھ الدیة كاملةأخرست لسانھ وأصب
ًفضربھ ضربة أصبح بصره فیھا بعدھا ضعیفا، كما لو كان في السابق یبصر إبصارا تاما، فأصبح بعد الحادث یبصر إبصارا ناقصا، فأذھب  ً ً ً ً

السمع أو بعض الكالم، كما سیأتینا في اللسان فحینئذ ننظر إلى الجزء الذي ذھب، وقدره من األصل، فلو ذھب بعض البصر أو بعض 
لكن كیف نعرف ھذا حتى . وھكذا... النصف أوجبنا علیھ نصف الدیة، وإذا ذھب الربع أوجبنا علیھ ربع الدیة، وإذا ذھب الثلثان، فالثلثان

: ا متحجرین، وأن قیاس السمع كان یعرفھ سلفنا الصالح من القرون األولى؟ یقول اإلمام الشافعي رحمھ هللانعلم أننا أمة لسنا متخلفین، ولسن
تسد األذن المریضة التي جني علیھا وتفتح األذن السلیمة، فیصیح رجل من ُبْعد، فإذا لم یشعر بصوتھ اقترب حتى یسمع أول سماع من 

 األذن المریضة وتغلق الصحیحة، فال یزال یقترب ویصیح حتى یبلغ المدى، فلو بلغ نصف صوتھ، فیحد الحد عندھا، ثم بعد ذلك تفتح
المسافة فإنھ قد ذھب نصف سمعھ من األذن الیمنى، وإذا بلغ الربع فالربع، وإذا بلغ الثلث فالثلث، واآلن لو جئت تقدر باآلالت الموجودة في 

أما في .  یزال یرفع حتى یشعر بھ المریض أو یشعر بھ الذي یراد قیاس سمعھقیاس السمع ال تبعد، یضعون آالت فیھا صوت معین ال
البصر، فقارن نفس الشيء، یوضع الرجل عن بعد، ویوضع لھ شاحصة فإذا لم یرھا اقترب ثم اقترب للعین الصحیحة حتى یمیزه، فإذا أثبتھ 

 العالمة على المكان الذي میز فیھ، ثم یقترب والعین المعیبة ومیزه كفت العین الصحیحة، ثم اقترب وما زال یقترب، ثم یضع الشاخص أو
أو التي جني علیھا مفتوحة حتى یمیزه، فإن وصل عند ثلثھ فثلث بصره بقي وضاع الثلثان، وإن وصل إلى النصف فقد أذھب نصف بصره 

إن أذھبھا كلھا وجبت ) وفي كل حاسة دیة كاملة(: تفصیل لقولھ ووجب علیھ ربع الدیة؛ ألن البصر للعین الواحدة فیھ نصف الدیة، ھذا كلھ
ال أرید القصاص أرید الدیة، أو : الدیة كاملة، وإن أذھب بعضھا فبقسط ذلك البعض الذي أذھبھ، سواء أذھبھ في جنایة عمٍد، وقال الرجل

 ...... .أذھبھا في خطأ كما ذكرنا، فكل ذلك یجب فیھ الضمان على التفصیل الذي بیناه
 

 عدیة السم
 

، والسمع حاسة من أعظم )السمع: (فقال رحمھ هللا) في كل حاسة(ھذا تفصیل لقولھ : أي) وھي: (قولھ] وھي السمع : [ قال رحمھ هللا
ْإن السْمع والبصر وال: ًالحواس، ولذلك قدمھ هللا قیل تشریفا لھ، حتى إن مذھب بعض العلماء أن السمع أفضل من البصر كما قال تعالى َْ َ َ َ َ َ َّ َّ َفؤاَد ِ ُ

إن الفھم بالسمع أقوى من الفھم بالبصر، ولذلك اختلف العلماء رحمھم هللا : إنھ أعظم، ویقال: فقدم السمع على البصر، وقالوا] 36:اإلسراء[
لو جنى في الطفل؛ ألن الطفل یمیز األشیاء بعد السماع، والسماع یعین الطفل على التمییز، ومن ھنا كان أمر السمع أعظم، وشأنھ أكبر، ف

ًعلیھ جنایة أذھبت سمعھ والعیاذ با كلیا، فإنھ یجب علیھ ضمان السمع كامال بدیتھ كاملة لكن الذي استشكلھ العلماء في ھذه المسألة، أنھ قد . ً
معھ؟ وھذا ً شخص أن سمعھ ذھب، فكیف یمكن أن یعرف في السمع والبصر أنھ فعال قد أثرت الجنایة فیھ حتى أذھبت س- والعیاذ با-یدعي 

لم یذھب سمعھ، واختلفا، : إنھ إذا كان یدعي أن سمعھ ذھب، وقال الجاني: ًأمر أیضا ذكره العلماء واألئمة من المتقدمین رحمھم هللا، فقالوا
، ولذلك أن یترك في حال غفلة ثم یصاح علیھ صیحة مزعجة، فإن تأثر بھا فجأة، فمعنى ذلك أنھ كذب: ومن االمتحان: قالوا. اختبر وامتحن

 من ال یتورع عن الكذب، -نسأل هللا السالمة والعافیة-ھذه مما ذكرھا العلماء رحمھم هللا واألئمة، ألنھ لو فتح ھذا الباب، فھناك من الناس 
 بسبب حتى ولو لم یؤثر اإلضرار في حقیقتھ إلى ذلك، لكن قد یكون ھناك رغبة في اإلضرار بالجاني بسبب العداوة، أو لحب االنتقام، أو
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إذا ادعى أنھ :  مھما كانت الدوافع والموجبات، لكن الذي یھمنا أنھ یختبر ویمتحن، وفي البصر قالوا-نسأل هللا السالمة والعافیة-محبة الدنیا، 
ًال یرى شیئا، تؤخذ لھ حیة، أو شيء مخوف، وھو مؤتمن على نفسھ، وقد یكون رجال لیست عنده أمانة، قالوا كان فیھ سر في م: فیقال لھ: ً

وجدت الریبة في تصرفھ، ظھر أنھ : ًحیة، وفیھ تلف، أو یكون آخر المسیر فیھ مثال كبوة أو حفرة، فإذا اتقى أو امتنع أو تلكأ أو تأخر یعني
ة، فإذا ، فعلى كل حال ھذا مما ذكره العلماء واألئمة من المتقدمین رحمھم هللا، وكل ھذا یراد بھ الوصول إلى حقیقة الجنای...لیس بصادق

ًثبت أن السمع ذھب كلھ وجبت الدیة كاملة، فإذا جنى علیھ فأبقى شیئا من سمعھ، والسمع یشترط ذھابھ من األذنین، فإذا أذھب السمع من 
األذنین فیھ الدیة كاملة، لكن لو أنھ أتلف السمع في أذن واألذن األخرى سلیمة، أو جاء مریض إلى طبیب واشتكى أذنھ فعالج تلك األذن 

ًیجب عند الحكم بالدیة كاملة أن یراعى أمر مھم جدا وھو . فأذھب سمعھا، فإنھ حینئٍذ یجب ضمان السمع بجزئھ بحسب ما فات وھو النصف
إن ھذه الضربة تذھب السمع إلى حین، وھناك أمل أن یعود السمع بعد : إن ھذه الحاسة التي تلفت ال تعود، فلو قال األطباء: أن یقول األطباء

إذا قال األطباء إن سمعھ یمكن أن : أو دواء، أو بعد مضي مدة فحینئٍذ ینبغي التریث والتربص، ثم اختلف العلماء في التفصیل فقالواعالج 
ًأن یحددوا زمانا لرجوع السمع، وھذا التحدید لیس من علم الغیب، إنما ھو راجع إلى : الحالة األولى. یعود فال یخلو قولھم من حالتین

ًھذا مما یقبل فیھ القول؛ ألن هللا عز وجل جعل في الحیاة سننا، فإذا ثبت بتجربة األطباء أنھ مرت علیھم حوادث من جنس ھذه التجربة، و
فإن حددوا مدة یغلب على الظن عیش : ًالحادثة ذھب فیھ السمع سنة ثم عاد، أو شھرا أو شھرین ثم عاد، فإذا حددوا كان في ذلك تفصیل

ًفإنھ ال یجب إعطاء الدیة إال بعد مضیھا، فإذا مضت المدة وال زال فاقدا لسمعھ وجبت الدیة، وأما إذا حددوا مدة یغلب المجني علیھ إلیھا؛ 
فمنھم من یرى التربص، ومنھم من یرى أنھ یعطى الدیة وھو : على الظن موتھ وھالكھ قبل مضیھا ففیھ وجھان مشھوران للعلماء رحمھم هللا

یمكن أن یرجع إلیھ ویمكن أال یرجع، فإنھ قد جنى جنایة توجب الدیة، فاألصل وجوب الدیة، وحینئذ : مدة، قالواأما إذا لم یحدد . أقوى
 .نوجب على الجاني أن یدفع للمجني علیھ الدیة كاملة: احتمال أن یرجع أو ال یرجع ساقط ما لم یغلب ویترجح، وعلى ھذا فإننا

 
 دیة البصر

 
 قرنھا -السمع والبصر-ھو الحاسة الثانیة من الحواس التي إذا جني علیھا وجبت فیھا الدیة كاملة، وھذه الحواس و] والبصر : [ قال رحمھ هللا

: هللا عز وجل في كتابھ لعظم أمریھما، وجاء في حدیث النبي صلى هللا علیھ وسلم في كتاب عمرو بن حزم أن النبي صلى هللا علیھ وسلم قال
ح عن الصحابة رضوان هللا علیھم قضاؤھم بأن العین فیھا الدیة، وھذا أصل عندھم أن منفعة اإلبصار فیھا، وكذلك ص) وفي العینین الدیة(

 فأوجب -ًأصبح مجنونا-ًولذلك أثر عن عمر بن الخطاب رضي هللا عنھ، أن رجال اعتدى على رجل فأذھب سمعھ وبصره، ونكاحھ وعقلھ 
وابن أبي شیبة وعبد الرزاق في مصنفھ، والعمل عند أھل العلم رحمھم هللا علیھ، فجعل لكل فیھ عمر أربع دیات، وھذا األثر رواه البیھقي 

 ًحاسة دیة كاملة، وھذا ھو األصل في الباب، وإن كان في حدیث معاذ رضي هللا عنھ أیضا عند البیھقي وفي المصنف أن النبي صلى هللا
فإذا جنى على بصره وأذھب البصر، ففیھ . أنھ لو ضربھ فجن أن فیھ دیة كاملةعلیھ وسلم قضى فیھ بالدیة، وفي العقل أصل اإلجماع على 

الدیة كاملة، ولو أذھب بصر إحدى العینین وجب قدر ما ذھب وھو النصف، ولو أذھب نصف النظر بالیمنى فعلیھ ربع الدیة، فیتقسط المال 
  .بقدر الجنایة

 
 دیة الشم

 
ك بھا اإلنسان الروائح، فیمیز الروائح طیبھا وخبیثھا، وھذه الحاسة موجودة في األنف، ومن نظر الشم حاسة یدر] والشم : [ قال رحمھ هللا

وتأمل إلى بدیع خلق هللا وعظیم صنع هللا فیما حار فیھ األطباء، وتعجب واستغرب منھ الحكماء، مما وضع هللا سبحانھ وتعالى في ھذه 
و ال یشعر، فكم من الشرور والمصائب والبالیا یحفظ هللا بھا عبده بفضلھ سبحانھ، ثم الحاسة؛ من الحفظ والحرز لإلنسان من حیث یشعر أ

بفضل ھذه الحاسة، وقد یكون اإلنسان بین الحیاة والموت وال ینجو إال بفضل هللا، ثم بوجود ھذه الحاسة، وھي حاسة الشم، فبھا یمیز 
ل هللا صلى هللا علیھ وسلم الطیب وھو من الروائح، فجعل هللا عز وجل في ھذه األشیاء، ویتنعم ویرتفق بالروائح الطیبة، وقد حبب إلى رسو

ًوتقع الجنایة لو أن طبیبا عالج مریضا وعنده حاسة الشم، فأذھب ھذه الحاسة، وبعض العملیات الجراحیة التي . الحاسة الخیر الكثیر لإلنسان ً
ًھا خطأ فتذھب حاسة الشم، وبعض العملیات أیضا التي تحدث في األنف قد تعطل  قد یحدث فی-نسأل هللا السالمة والعافیة- تجرى في الدماغ 

حاسة الشم، فلو حصل ھذا وجب فیھ الضمان، فإذا أصبح ال یشم وال یمیز األشیاء التي یشمھا، فإنھ تجب لھ الدیة كاملة، وھذا محل إجماع 
ره فأذھب حاسة الشم، فإنھ یجب علیھ ضمان تلك الحاسة بالدیة كاملة، عند العلماء رحمھم هللا، وال یعرف فیھ مخالف، فمن اعتدى على غی

  .ولو أذھب بعض الحاسة فإنھ یقدر بقدر الجنایة، ویجب ضمان ما أذھبھ
 

 دیة الذوق
 

 العلماء تمییز لألشیاء التي تطعم وتشرب، یمیز حلوھا ومرھا، وحامضھا وعذبھا، وھذا التمییز جعلھ: الذوق] والذوق : [ قال رحمھ هللا
مقسط على ھذه األربعة التي ذكرناھا، قالوا حاسة الذوق موجودة في اللسان، وھناك عصب موجود في اللسان یتذوق بھ األشیاء بقدرة هللا 

ًعز وجل، وھذه الحاسة إذا عطلت كلھا فال إشكال، لكن لو أصبح ال یذوق الحلو وال یجد لھ طعما، أو العكس ال یجد طعما للمر، ففي ھذ ه ً
: الحالة یتقسط بقدر الجنایة التي جني علیھ فیھا، كما تقدم معنا في الحواس األخرى، وقد اختلف العلماء رحمھم هللا في الذوق، فقال بعضھم

 ًالذوق موجب للدیة كاملة، وھذا طبعا منصوص علیھ عند الحنفیة، والمالكیة، والشافعیة، والحنابلة، ومشى علیھ المصنف رحمھ هللا، وھناك
إن شاء هللا  والحكومة سیأتي- إن الذوق ال یبلغ مبلغ الحاسة الكاملة، وإنھ إذا ذھب فیھ الحكومة : وجھ ثان عند العلماء رحمھم هللا یقول
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  . فیقدر قبل الجنایة علیھ ثم یقدر بعد الجنایة علیھ، وینظر إلى األرش بین الحالین فیجب ضمانھ-تفصیلھا
 

 دیة الكالم
 

ھذه الحاسة الخامسة التي ذكرھا ھي من نعم هللا عز وجل على اإلنسان؛ ألنھ یتكلم فیبین عن مراده ] وكذا في الكالم [ : قال رحمھ هللا
ویفصح، ولذلك یعتبر من المعاني، وھذا من الجنایة على المنافع والمعاني، فالكالم الذي علیھ جماھیر السلف رحمھم هللا واألئمة على أنھ إذا 

أخرس لسانھ؛ فإنھ تجب الدیة كاملة، ولو ضربھ ضربة على رأسھ فأصبح ال یتكلم أو یتكلم فال تعرف ماذا یقول، أو ال جنى علیھ جنایة 
 أو یصیح بدون -نسأل هللا السالمة والعافیة-ًیخرج الحروف كما ھي أبدا؛ فإنھ حینئذ تجب الدیة كاملة، سواء أخرسھ بالكلیة بحیث ال یتكلم 

ًالمعلوم أن األصل في اللغة العربیة ثمانیة وعشرون حرفا، فإذا جنى علیھ جنایة وأصبح ال یتكلم بالكلیة فال إشكال، أن یبین الحروف، ومن 
على ثمانیة وعشرین  نقسم الدیة: لكن لو أنھ جنى علیھ جنایة فتكلم ببعض الحروف ولم یتكلم ببعضھا، فمن أھل العلم رحمھم هللا من قال

ًتقسم على ثمانیة عشر حرفا؛ ألن اللسان الذي یخرج منھ ثمانیة عشر : اللغة العربیة، ومن أھل العلم من قالًحرفا التي ھي أصل حروف 
ًحرفا، والستة الحروف التي تخرج من الحلق، واألربعة التي تخرج من الشفتین ھذه خارجة عن المعدود؛ ألن الجنایة على اللسان ولیست 

ً والذي نص علیھ األكثرون أنھا تقسم على ثمانیة وعشرین حرفا، - العلماء رحمھم هللا واألئمة في ھذایعني قول -على الكل، ومن ھنا اختلف 
وأن اللغات من الغیر عربیة تنزل منزلة العربیة، فإذا كانت اللغة غیر العربیة نظر إلى عدد حروفھا، وما أبطلت الجنایة من تلك الحروف 

.. ، فلو أنھ أفسد لھ نصف الحروف وجب علیھ أن یدفع نصف الدیة، وإذا أفسد الثلثین فالثلثانبحیث تعذر على المجني علیھ أن ینطق بھا
فأثبت علیھ الصالة والسالم الدیة في الجنایة ) وفي اللسان الدیة: (وھكذا یعني تقدر بقدر الجنایة، وثبت عن النبي صلى هللا علیھ وسلم أنھ قال

  .على اللسان وإن كان األصل فیھا العضو
 

 دیة العقل
 

ًالحبس، ومنھ العقال الذي یحبس البعیر عن المسیر، ویسمى العقل عقال؛ ألنھ یحبس اإلنسان : العقل في لغة العرب] والعقل: [قال رحمھ هللا
َإن في ذلك آلیاٍت ألْولي النھى : ًعن األمور التي ال تلیق بمثلھ، ولذلك سماه هللا حجرا وسماه نھیة فقال َ َُّ ِ ِ ِ َُّ َ َھْل : وقال سبحانھ وتعالى] 54:ھط[ِ

ٍفي ذلك قسم لذي حْجر  ِ ِ ِ ِ ٌِ َ ََ أي لذي عقل یحجره عما ال یلیق بھ، فالعقل بھ یدرك اإلنسان صحیح األشیاء وفاسدھا، وصوابھا وخطأھا، ] 5:الفجر[َ
لسماء، من لدن حكیم خبیر، كما قال وجعلھ هللا عز وجل في قلبھ، فعقل اإلنسان في قلبھ، وھذا منصوص النصوص التي جاء بھا الوحي من ا

ِفإنھا ال تْعمى األْبصاُر ولكْن تْعمى القلوُب التي في الصدور : تعالى ُ ُّ ِ ِ َِّ ُ ُْ َ َ َ َ ََ َ ََ ََّ َلُھم قلوب ال یفقُھون بھا : ، وقال تعالى]46:الحج[ِ َ َِ َ ْ ٌُ ُ ْ فنسب ] 179:األعراف[َ
الف قدیم مشھور إلى یومنا ھذا، واألطباء یصرون على أن العقل في الدماغ، فیھا خلط وخ الفقھ والفھم إلى القلوب، وھذه المسألة حصل

وھذا خالف النص الذي نعتقده وندین هللا عز وجل بھ، فإن العقل في القلب، وال یمنع أن تكون آلة العقل في الدماغ، وھناك فرق بین اآللة 
ً أكمل الناس عقال، فإذا دخل علیھ الحزن في قلبھ لم یعرف أن یفعل وبین الروح التي ھي متحكمة في مشاعر اإلنسان، أال ترى الرجل من

ًشیئا، وإذا دخل علیھ الفرح في قلبھ لم یعرف أن یقدم أو یؤخر شیئا، ولذلك القلب یؤثر تأثیرا عجیبا في نفس اإلنسان خیرا وشرا، ونسب هللا  ً ً ً ً ً
ًإن الشخص لو ضرب على دماغھ یصبح مجنونا وال : د ھذه األجھزة یقولونعز وجل إلیھ فال یمتنع أن یكون العقل في القلب، ولكن مع وجو

یعقل، وھذا لیس بدلیل، فقد استندوا إلى أدلة عقلیة، أما نحن فنتكلم على الروح الخفیة؛ ألن العقل لیس من األشیاء الملموسة، وما یوجد في 
وتتحكم وتصدر منھا األوامر لإلنسان، لكن العقل والفھم كلھ في قلب خریطة الدماغ فھذه أشیاء أشبھ باآللة، وھي التي تتصرف باإلنسان 

اإلنسان، ولذلك تجد اإلنسان في نفسیتھ یرجع إلى قلبھ وفؤاده، فإن حزن أو فرح فإنك تجد الفرح والحزن كلھ متعلق بفؤاده وقلبھ، ولذلك 
إن الشخص ترض خصیتیھ : م لما احتج علیھ بھذا الدلیل قالوجود ھذه القضیة، وأنھ إذا ضرب على رأسھ ربما فقد عقلھ، وبعض أھل العل

ًلقد قلت قوال : فیغمى علیھ، فھل معنى ذلك أن عقلھ في خصیتیھ، لما اعترض أحد الفالسفة على أحد أھل العلم رحمة هللا علیھ وقال لھ
مكان؛ ألنھا آلة من اآلالت، وقد تكون شدة األذیة اإلغماء وفقد العقل ال یستلزم وجود العقل في ال: ًعجیبا، فأجاب بھذا الجواب، قال لھ

والضرر موجبة لذلك، ولذلك الفرح الذي یكون في القلب یعمي اإلنسان عن معرفة األشیاء، ونھي القاضي أن یقضي وھو غضبان، ومن 
روح موجودة في اإلنسان، ولذلك القضاء وھو في شدة الفرح والسرور، فمعنى ذلك أن القضیة لیست قضیة اآللة نفسھا، إنما القضیة قضیة 

ًتجد أن إدراك األشیاء یستند إلى روح أودعھ هللا سبحانھ وتعالى ال یستطیع اإلنسان أن یقول أن العقل مثال أصفر أو أحمر أو ملموس، وال 
ا في حیرة، ولن یزالوا في حیرة ما  إال أنھم ال زالو-والتي نسلم بھا-أنھ ذاك الشيء الذي في الدماغ، وبالرغم من االكتشافات التي اكتشفوھا 

لم یھدھم هللا سبحانھ وتعالى، وال زالوا إلى اآلن ال یعلمون أین أماكن السمع، ولم یعلموا إال فیما بعد، وإن كانوا وصلوا إلى بعض األشیاء 
جھزة، فما إن یختل ھذا الجھاز بأقل ًالتي یثبتون بھا محل السمع، ومحل الكالم، ویعملون عملیات جراحیة معقدة جدا في الدماغ بأدق األ

مقدار إال ویحدث خلل ال یعلمھ إال هللا سبحانھ وتعالى، فإذا بالرجل ال یستطیع الكالم، وإذا بھ ال یستطیع أن یتحكم في بولھ، أو ال یستطیع أن 
َیتحكم في مشیھ، فسبحان هللا العظیم وفي أنفسكم أفال تْبصُرون  َِ ِ ُِ ُ َُ َ ا تقدیر العزیز العلیم، فإذا قدره العزیز العلیم فال ینبئك مثل ھذ] 21:الذاریات[َْ

نعم، سمعنا وأطعنا، فلو أجمع أھل األرض كلھم على خالف ذلك لم نسمع ولم نطع، وال نعبأ بأحد : خبیر، فإن قال لك العقل في القلب، قلت
 األمور؛ ألن األصل في الفھم مستند إلى العقل، ولذلك لم إذا خالف نص كتاب هللا، فقد نص هللا عز وجل على ذلك وبین أن العقل ھو فھم

فعلى ھذا لو أنھ جنى على ) رفع القلم عن ثالثة؛ وذكر منھم المجنون حتى یفیق: (یوجھ الخطاب إال إلى عاقل، كما قال صلى هللا علیھ وسلم
ة كاملة، وفیھ أثر مرفوع عنھ علیھ الصالة والسالم، وأجمع ً وأصبح مجنونا وجبت الدی-نسأل هللا السالمة والعافیة- عقلھ جنایة أذھبت العقل 

ًلكن لو أنھ جنى علیھ جنایة أذھبت العقل حینا . ًالعلماء رحمھم هللا على أن الجنایة على العقل إذا أفسدت العقل كال أنھا توجب الدیة كاملة
ولو عمل لھ عملیة جراحیة تسببت في حصول غیبوبة للعقل یفیق فترة،  ًدون حین، فأصبح مثلما یقع في بعض األحوال یجن مثال فترة ثم
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ًفترة ثم رجع الشخص طبیعیا فترة أخرى ننظر في ھذه الفترة التي یفیق فیھا والفترة التي یستضر فیھا، فلو كان یفیق یوما ویجن یوما، فإنھ  ً ً
ھذا عاقل أو ھذا نصف عاقل، : تستطیع أن تقولتجب نصف الدیة؛ ألنھ عطل عقلھ نصف عمره، وحینئذ كأنھ عطل نصف العقل، ألنك ال 

ھذا ربع عاقل وال ثلثي عاقل، إنما ینظر إلى التقدیر بالزمان، وھذا ضابط كثیر من أھل العلم رحمھم هللا، لو أنھ جنى : وال تستطیع أن تقول
أشھر ورجع إلیھ أربعة أشھر فعلیھ ثلثا الدیة، على عقلھ فغاب عقلھ ستة أشھر ویرجع إلیھ ستة أشھر ففیھ نصف الدیة، ولو غاب عقلھ ثمانیة 

  .وھكذا یتقسط بقسطھ من العقل
 

 دیة منفعة المشي
 

وھكذا لو جنى علیھ جنایة لم یستطع أن یمشي بعدھا فأصبح مشلول الرجلین؛ فإنھ تجب علیھ الدیة كاملة، ]. ومنفعة المشي: [قال رحمھ هللا
 أنھ یجب علیھ ضمان ذلك بدیة كاملة، لكن لو أنھ -وھي منفعة المشي- إذا عطلھ عن منفعة تامة أنھ : وھذا قول جمھور العلماء رحمھم هللا

اختل مشیھ فحینئذ یتقسط بقدر ما حصل من الضرر، إن كان یقوم یمشي ویحصل لھ ضرر ففیھ الحكومة، وأما إذا كان عطلھ على وجھ 
  .تتشطر معھ الجنایة فإنھ یتشطر بقدرھا من الدیة

 
 عة األكلدیة منف

 
لو جنى علیھ جنایة عطلت منفعة األكل فأصبح ال یستطیع أن یأكل وإنما یؤكل، أو ال یستطیع بلع الطعام، أو ] واألكل: [قال رحمھ هللا

یستضر في أكلھ، فإن الذي اختاره المصنف رحمھ هللا وجماعة وھو منصوص علیھ في مذھب الحنابلة أنھ تجب الدیة كاملة، وھذا مبني 
ن األصل ملحق بھ نظیره، فأنت إذا نظرت إلى أن السمع حاسة، والبصر حاسة، وھي منفعة قائمة بذاتھا، فاألكل منفعة قائمة بذاتھا على أ

وعلیھا أود وقوام البدن، وبھا یرتفق اإلنسان، وإذا كان عمر رضي هللا عنھ قد قضى بأن الرجل الذي ضرب الرجل فأفسد نكاحھ وھي شھوة 
تعدل شھوة األكل؛ ألن األكل أعظم منھا بل حیاة اإلنسان موقوفة على األكل، فإذا كان ھذا فیما عمل بھ الخلفاء رحمھم هللا من الشھوات ال 

  .وقضوا بھ وقالوا أنھ یلتحق بھما ھو أولى، فإن منفعة األكل أعظم
 

 دیة منفعة النكاح
 

طلھ فال ینتشر عضوه، وال یستطیع أن یجامع، فإذا عطلھ عن الجماع فإنھ في الجماع، والمراد بذلك أن یع: النكاح] والنكاح: [قال رحمھ هللا
ھذه الحالة تجب الدیة كاملة، وإن عطل بعض المنفعة وحصل عنده ضعف وعجز عن الجماع قدر بحسب ذلك العجز، وقد قضى رسول هللا 

ًلیھ الصالة والسالم أیضا في البیضتین الدیة، ونظر إلى صلى هللا علیھ وسلم كما جاء في كتاب عمرو بن حزم أن في الذكر الدیة، وقضى ع
 من المنفعة ما لیس في -أكرمكم هللا- ھذه األعضاء كل عضو ففصل البیضتین عن الذكر؛ فدل على االلتفات إلى المنفعة، ففي الخصیتین 

رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم، والنسل ًالذكر نفسھ، ولذلك كان نظر الفقھاء صحیحا، وھو نظر مستنبط من األصل المنصوص علیھ عن 
والحیوانات المنویة والتأثیر في الماء والجینات الوراثیة كلھا موجودة في الخصیتین، وھي أشبھ بالمعمل الذي یخرج وینتج ھذا الشيء 

 یمكن أن تدرك إال بدقائق الطب بقدرتھ سبحانھ وتعالى، ولذلك كان حكم النبي صلى هللا علیھ وسلم بھذا نوع من اإلعجاز، وھذه األمور ال
ومعرفة األسرار الموجودة في ھذه األعضاء لكن نبأه العلیم الحكیم سبحانھ وتعالى، وبین لھ العلیم الخبیر جل جاللھ وتقدست أسماؤه، فدل 

 .على أن اعتبار المنافع في األعضاء أصل، وثبتت بھ السنة واعتبرتھ
 

 دیة استمساك البول والغائط
 

ھذا یحدث في الجنایات، فلو ضربھ على خصیتیھ ضربة أو على مثانتھ ضربة فأصبح ال ] وعدم استمساك البول والغائط : [  هللاقال رحمھ
ًیستمسك بولھ، أیضا یحدث في ضرب الصلب في بعض الخصومات والنزاعات قد یجني أحد على آخر فیضربھ على ظھره، فضرب الظھر 

 یضر بالنخاع الشوكي، وحینئذ یؤثر في استمساك البول واستمساك الغائط، فإذا ضربھ على - ة والعافیةنسأل هللا السالم-في بعض األحیان 
بطنھ فلم یستمسك غائطھ أو ضربھ على خصیتھ فلم یستمسك بولھ، أو ضربھ على أي موضع بحیث أثر في استمساك البول والغائط فإنھ 

ا اختاره المصنف وغیره من بعض العلماء رحمھم هللا بمسألة الجنایة على المنافع یتضرر بذلك، وھذه منفعة موجودة في البدن ألحقھا كم
 .التي تقدمت معنا

 
 األسئلة

 
 حكم تحمل العاقلة للدیة في منافع األعضاء

 
، والصالة باسم هللا، : في حالة إتالف حاسة بطریق الخطأ فھل تجب الدیة على العاقلة، أم على الجاني، أثابكم هللا؟ الجواب: السؤال الحمد 

فإذا كانت الجنایة خطأ حملتھا العاقلة؛ ألن النبي صلى هللا علیھ وسلم : أما بعد. والسالم على خیر خلق هللا، وعلى آلھ وصحبھ ومن وآاله
إذا كانت الجنایة قضى كما في الصحیحین من حدیث أبي ھریرة رضي هللا عنھ في قصة المرأتین بالدیة على العاقلة، فالدیة تحملھا العاقلة 
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  .خطأ، وهللا تعالى أعلم
 

 تعدد الدیات في الجنایة على منافع األعضاء
 

ّأشكل علي استحقاق المجني علیھ ألكثر من دیة إذا جني على أكثر من حاسة، بینما لو جني على النفس لم یستحق إال دیة واحدة، : السؤال
أن األصل یقتضي تجزئة الجنایات : الوجھ األول: ال إشكال فیھ، والجواب عنھ من عدة وجوهھذا : بینوا لنا ھذا اإلشكال، أثابكم هللا؟ الجواب

كما ھو معلوم، وجاء قضاء عمر بن الخطاب رضي هللا عنھ في الرجل الذي جني علیھ بالجنایات، وأوجب فیھا أربع دیات دون إنكار من 
ن أنھ مستثنى، وركبوا منھ مسألة الجنایة على المنافع، ھذا الوجھ األول، وھو ًالصحابة، فصار عند الفقھاء ناقال عن األصل، ولذلك یعتبرو

ًال تعارض بین العام والخاص، األصل العام أن المقدم للجنایات ویعني إذا جني مثال على العین كلھا فیھا دیة واحدة مع أن منفعة : أن تقول
ًاإلبصار منفعة، ثم لم نجزئ مثال الحاجب؛ الجفن األعلى فیھ ربع الدیة، والجفن إن : اإلبصار تابعة للعین، ومع ذلك لم تجب دیتھا، لم نقل

تجب أكثر من دیة، : األسفل فیھ ربع الدیة، والرموش كذلك العلیا فیھا الربع، والسفلى فیھا الربع، ومع ذلك تجب دیة واحدة، وھنا نقول
 عمر فاستثنى من األصل، وھذا منھج أصولي ال تستطیع أن تتكلم فیھ؛ ألنك األصل عندنا أنھا تتداخل، لكن جاء قضاء: والجواب أننا نقول

ًلو اعترضت علیھ عارضتك التخصیصات في الشریعة، ألنك تقول بھا وتعتبرھا، فھذا شيء مألوف في الشریعة أنھ یجعل شیئا عاما ثم  ً
التابع، فالمستقل ال یأخذ حكم التابع، والجنایة المستقلة تأخذ أن المستقل لیس ك : -وھو أقوى-أن یقال : الوجھ الثاني. یستثني أشیاء خاصة

ًحكم االستقالل وال یلتفت إلیھا تابعة لغیرھا؛ ألن هللا أعطى كل شيء حقھ وقدره، قد جعل هللا لكلِّ شْيء قدرا  ْ َْ َ ٍَ ُ ِ ُ َّ َ َ فالنبي صلى هللا ] 3:الطالق[َ
ً یحلق رأسھ وأن یفتدي مع أن األصل لو أن شخصا وقعت منھ الجنایة على علیھ وسلم أحل لـكعب بن عجرة رضي هللا عنھ وأرضاه أن

األعضاء سواء كان في ضمان حق هللا عز وجل كما في الفدیة، أو في ضمان حق المخلوق كما في الدیات فإننا نوجب علیھ التبعیة؛ ألن 
إذا أتلف ھذا الشيء وجبت علیھ دیة واحدة، فحینئذ : ي، فإذا قلتالتابع تابع لكن إذا جنى في الجنایة فھناك منھج للشریعة وھي معاقبة الجان

ھذا یخالف أصل الباب؛ ألنھ جنى على سمعھ، فھذه جنایة مستقلة، وجنى على بصره، وھذه جنایة مستقلة، وجنى على عقلھ، وھذه جنایة 
ًاني أخرسھ، والثالث أصبح مجنونا، أال توجب ًمستقلة، أرأیت لو أن شخصا ھجم على بیت فیھ ثالثة أشخاص، فضرب أحدھم فأصمھ، والث

ما دام أن كل فعل في شرع هللا لھ : ألن كل فعل لھ حقھ وقسطھ، نقول: لماذا؟ تقول: نعم، ھذا األصل، نقول: على الجاني ثالث دیات، تقول
ًحقھ وقسطھ متفرقا، كذلك أیضا لھ حقھ وقسطھ مجتمعا وھو تعظیم لألنفس، یعني منھج للشریعة ف ً اإلنسان،  ي الجنایات وحینئذ ال یستشكلً

ًألنھ حین اعتدى على السمع نعاقبھ عقوبة من اعتدى على السمع مستقال، والسمع بذاتھ لھ حقھ دیة كاملة، والبصر كذلك، والعقل كذلك، وھذا 
ًھ كامال فیكون السمع والبصر تبعا؛ ألنھ دیة اإلنسان كاملة إذا جنى علی: ھذا قصد الشریعة، والشرع لھ أن یقول: ال إشكال فیھ، حینئذ نقول ً

ما فقأ عینھ، ولو أنھ جاء وفقأ عینھ فأعماه، ثم ضربھ على أذنھ فأصمھ، ثم قتلھ وجبت علیھ ثالث دیات، ولیست دیة واحدة، وھذا الذي 
إن علیھ عشر دیات، ھذا أمر واضح، : أن الشریعة ترید كل جنایة لھا حقھا وقدرھا، لكن لو أنھ قتلھ فعطل جمیع ھذه الحواس ال نقول: أردنا
ًفي حالة الجنایة كل شيء فعلھ یؤاخذ علیھ، فلما قتل النفس جاء غیرھا تبعا، كما لو جنى على العین فاقتلعھا فأصبحت الرموش : یعني

الرمش األعلى فیھ الربع، ًوالشعر والجفن تبعا، فحینئذ ال یوجد ضمان إال بنصف الدیة مع أن كل واحد من ھذه الشعور فیھ ربع الدیة، ف
واألسفل فیھ الربع، ثم الجفن األعلى فیھ الربع، ثم الجفن األسفل فیھ الربع، ھذه تكملة الدیة، ثم العین نفسھا فیھا نصف الدیة لكن ھذا كلھ 

نایتھ على النفس فقأ عینھ أو قلع ًتبع، فإذا جنى على النفس فقتلھ وجبت دیة كاملة؛ ألنھ جنى على النفس فأصبح غیرھا تبعا، لكن لو أنھ قبل ج
ً ضربھ حتى جن، أو سقاه سما حتى أصبح مجنونا ثم قتلھ واعتدى علیھ، فجنایتان ولیست -والعیاذ با-عینیھ، أو أصمھ، أو أخرسھ أو  ً

إنھ :  أشبھ وأقوى، وحینئذ نقولبجنایة، وحینئذ ال یقال باالندراج والتبعیة؛ ألنھ ینبغي أن یعاقب على كل جنایة وجریمة فعلھا، وھذا الجواب
ًال تعارض، ففي حالة الجنایة على النفس جنى على شيء واحد وھو النفس، وحصلت الجنایة على الحواس تبعا، فبتعطیل النفس تعطلت 

ًالحواس وجاء ذلك تبعا ولم یأت استقالال، وعندنا ھنا جاء استقالال فوجب أن یعاقب على كل جنایة بحقھا وقدرھا، وهللا ً  . تعالى أعلمً
 

 حكم التنازالت التي یوقع علیھا المرضى إلخالء مسئولیة الطبیب
 

یطلب األطباء من بعض المرضى التوقیع على أوراق تخلي مسئولیتھم عن أي خطأ منھم، أو حالة وفاة، أو أي أمر آخر، فھل یعتبر : السؤال
افعل لي ھذا األمر وأنا متنازل عن : التنازل؛ إذا الشخص قال: يء یسمىمن حیث األصل ھناك ش: بذلك، وما الحكم أثابكم هللا؟ الجواب

ًحقي، ھذا من ناحیة شرعیة إذا كان عاقال عنده شعوره فال إشكال، بشرط أن یكون الذي طلبھ من الفعل مأذونا بھ شرعا، یعني ً أن تكون : ً
: الغالب أن تھلك، فقال! یا أخي: افعلھا لي، قال لھ: الھالك وقال لھھذه العملیة لیست بخطرة، والغالب فیھا السالمة، لكن لو الغالب فیھا 

افعلھا لي، فھذا ال شك أنھ ال یجوز لھ أن یقدم على ھذه العملیة الجراحیة إذا كان غالبھا الھالك، وقدر األطباء وعرف باالستقراء والتجربة 
 تجوز؛ ألن ھذا من اإلقدام على التھلكة، وقد أذن هللا بالجراحة إذا كانت أنھا تھلك، وقد بینا ھذا في شروط جواز الجراحات الطبیة أنھا ال

ًنفعا ال إن كانت ضرا، والظنون الفاسدة ھي النسب الضعیفة المرجوحة، وال تلتفت إلیھا الشریعة اإلسالمیة، ولذلك الحكم للغالب، والنادر ال  ً
إذا أذن لھ بفعل عملیة : نحكم بعدم جوازھا عند غالب الھالك، وحینئذ نقولحكم لھ، فكما حكمنا بجواز ھذه األعمال عند غالب السالمة 

ًجراحیة أو أمر ال محظور فیھ والغالب فیھ السالمة فإنھ ال یضمن الطبیب، أیضا بشرط أن یكون تطبیق الطبیب للعمل الجراحي أو لطبھ أو 
ًإن خرج الطبیب عن ھذا تحمل المسئولیة وال یعتبر معفیا؛ ألن المریض ًالدواء الذي صرفھ للمریض موافقا لألصول المعتبرة عند األطباء، ف

ًإنما أذن لھ بالمعروف عرفا ولم یأذن لھ بغیر المعروف، وحینئذ یكون اإلذن مقتضیا لإلباحة إذا سرى على وفق المتبع عند األطباء : ًإذا. ً
ل شيء بجسم اإلنسان بإذن اإلنسان، إذا علم أن ھذا العمل مفسدة وال أن المریض ال یجوز أن یقدم على عم: المسألة تحتاج إلى تأصیل؛ وھو

ًیجوز شرعا، ویكون الطبیب في ھذه الحالة متحمال للمسئولیة، وھي مسئولیة أخالقیة؛ ألن المسئولیة األخالقیة منھا ما یرجع إلى إذن  ً
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لمسئولیة األخالقیة الراجعة إلى الشرع أنھ ال یجوز لھ أن الشرع، ومنھا ما یرجع إلى األخالق من خلف المواعید والصدق ونحو ذلك، فا
فھذا اإلذن منھ ال یسقط معاقبة . یقدم على ھذا العمل إذا كان غالبھ الھالك، ویعلم أن المریض إنما یقتل نفسھ أو یتلف عضوه أو نحو ذلك

، وكذلك اشترط أن یكون الطبیب من أھل العلم الطبیب، ولو رفع األمر إلى القاضي فالقاضي یعاقبھ؛ ألنھ خرج عن مھمتھ األصلیة
اعمل لي عملیة، وھي عملیة جراحیة صحیحة، والغالب فیھا السالمة، ولكن ھذا الطبیب ال یعمل ھذه العملیة، : ًوالمعرفة، فلو قال لھ مثال

ینئذ یكون من التطبب، وقد قال اعمل لي عملیة في العیون، فھذا لیس من تخصصھ ولیس من مجالھ، فح: كأن یكون طبیب آذان وقال لھ
فالشاھد من ھذا أن إسقاط المسئولیة ) من تطبب ولم یعلم منھ طب فھو ضامن: (صلى هللا علیھ وسلم كما في الحدیث الصحیح عند ابن ماجة 

ھذا األمر .  أن توقعواال تدخلون إال بعد: ھل یجوز لألطباء أن یحرجوا الناس ویقولوا لھم: یبقى النظر في مسألة وھي. لیس على كل حال
ًیحتاج إلى نظر وبحث؛ ألنھ لیس من حق الطبیب؛ ألن الطبیب مأمور شرعا بإنقاذ ھذه األنفس، وال یستغل حاجة المریض من أجل إسقاط 

، التبعیة عنھ عند تقصیره، فالطبیب إذا قصر یؤاخذ بتقصیره حتى ولو وقع المریض؛ ألن المریض وقع على أن الطبیب یقوم بواجبھ
والمشكلة أن البعض یظن أنھ بھذا التوقیع أصبح الطبیب ال ضمان علیھ والواقع أن علیھ الضمان إذا خرج عن األصول المتبعة عند األطباء 

ال ینبغي إحراج الناس بإسقاط : وخالف المجال الذي یعمل بھ أو نحو ذلك من األمور التي كان ینبغي علیھ أن یراعیھا، فعلى كل حال
ًلو أن قاضیا رفع إلیھ ھذا األمر وكان المریض محتاجا إلى ھذا العمل والطبیب أحرجھ بھذا التوقیع؛ فمن حقھ أن یعتبره : ًثانیاحقوقھم، و ً

ال أفعلھا لك إال إذا وقعت على ھذا، فھذا نوع من اإلكراه بإسقاط الحق، وحینئذ تكون : نوع من اإلكراه بحیث لم یوجد إال ھذا الطبیب فقال لھ
لم : وجود اإلكراه أو شبھ اإلكراه، ألنھ جعلھ بدون محض اختیاره، یعني:  شبھة في تنازل المریض، ومن الشبھ التي تسقط التنازلھناك

ًیعطھ اختیارا وإنما حاجتھ إلى النجاة، وإلى التخلص من األلم فإنھ ال یخفى على أحد من الناس ما یتعرض لھ المریض من األذیة والضرر 
ھات واألمراض عافانا هللا وإیاكم منھا ورزقنا وإیاكم السالمة، فھذا كلھ یعتبر من أنواع اإلكراه، كأنھ محرج ومضطر، وقیل عند وجود العا

ًلست مسئوال، وأن یوقع لھ ما یشاء، لكن ھذا كلھ یحتاج إلى نظر وإلى بحث، : ًنجاتك في ھذا العمل، فأصبح مستعدا أن یقول للطبیب: لھ
  .القضاء، واألصل الشرعي یقتضي أن التنازل معتبر إذا كان على السنن الشرعي، وهللا تعالى أعلمومرد ھذا كلھ إلى 

 
 حكم تكرار اإلمام لآلیات في الصالة

 
، والصالة : ھل یجوز لإلمام أن یكرر بعض اآلیات وذلك لتفكیر المصلین أو التأثیر فیھم أثابكم هللا؟ الجواب: السؤال باسم هللا، الحمد 

إذا كان اإلمام یكرر اآلیة من شدة الحزن والتأثر والخشوع فھذا اغتفره : أما بعد. السالم على خیر خلق هللا، وعلى آلھ وصحبھ ومن واالهو
ولكن إذا كان یكرر اآلیة وھو لم یتأثر ذلك التأثر، وكأنھ یتھم الناس بالغفلة ویحاول أن یذكر غیره، وھو أبعد . بعض العلماء رحمھم هللا

ًأما إذا كان صادقا في خشوعھ، صادقا . لناس عن التذكیر، فھذا نبھ بعض العلماء على أنھ ال یجوز لھ ذلك؛ ألن السنة أن یقرأ بدون تكرارا ً
في تأثره، وقد وصل القرآن إلى شغاف قلبھ وسكن في فؤاده، وبلغت اآلیة مبلغھا فأصبح یرددھا یذوق حالوتھا ویؤثر في الناس بذلك األثر 

َّعم: إن عثمان رضي هللا عنھ قام یتھجد من اللیل واستفتح قولھ تعالى:  بأس، قیلفال َیتساءلون  َ َ َ َُ فما زال یكررھا وھو یبكي حتى ] 1:النبأ[َ
وأما . انبلج علیھ الفجر وأصبحت وتره، وھذه أحوال بعض الناس إذا صدقوا، وال شك أن الخاشع الصادق في خشوعھ لیس بغریب علیھ ذلك

ًف والتشدد في ھذه األشیاء وكل ما قرأ یحاول أن یكرر آیتین أو ثالثا في أي سورة یقرؤھا أو أي مقطع یقرؤه، فالذي أراه تحري السنة التكل
واتباع ھدي النبي صلى هللا علیھ وسلم للقراءة المسترسلة، وإعطاء القرآن حقھ بمتابعة القراءة، وقد ورد عن عمر رضي هللا عنھ أنھ قرأ في 

: ة الصبح و سمع نشیجھ من البكاء، وھذا من الغالب؛ ألن الخشوع غلبھ، لذلك كان یبكي رضي هللا عنھ خاصة حینما بلغ قولھ تعالىصال
ٌوتولى عنُھم وقال یا أسفى على ُیوُسف واْبیضت عْیناهُ من الُحزن فُھو كظیم  ِ ِ ََّ َ َ ْ َ َ ََ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َِ ْ ْْ َ َ ْ َقالوا تا تفتأ ت* َّ َ َ َ َُ ْ ِ َّ َذكُر ُیوُسف حتى تكون حرضا أْو تكون من ُ َ َ َ َ َ َِ ُ ُ َُ ََ ًْ َّ

َالھالكین  َِ ِ َقال* ْ ِإنما أشكوا بثي وُحزني إلى هللا  َ َّ َ َِّ ِِ ْ ُ َْ َ َِّ فما زال رضي هللا عنھ یكررھا حتى أبكى الناس، وھذا خشوع الصادقین، ] 86-84:یوسف[َ
 وزكى هللا سریرتھم وعالنیتھم، وللخاشعین الصادقین في الخشوع دالئل خشوع المتأثرین الذین صدقوا مع هللا عز وجل في سرائرھم

واضحة في قلوب الناس إن خطبوا أو أموا أو صلوا أو وعظوا؛ ألن هللا ال یغش عباده، فما من عبد یسر سریرة یصدق فیھا مع هللا إال 
شع فیھا تبلغ ھذه اآلیة مبلغھا، وكان أئمة السلف ومن بعدھم من صدق هللا معھ، ولذلك تجد الصادق إذا قرأ آیة وتأثر بھا وهللا یعلم أنھ خا

الخلف من الصالحین یخفون الخشوع ویخافون الریاء، ویخافون اغترار الناس بھم، وكنا نذكر بعض مشائخنا من إذا خال في قیامھ في اللیل 
ًیخفي شیئا كثیرا من ذلك، وذات مرة سألت بعضھم، فقالتسمعھ یبكي بكاء الطفل، وإذا جلس أمام الناس وورد شيء یؤثر علیھ فیحاول أن  ً :

أخشى أن یتكلف بعض الحاضرین الخشوع فیھلك، والخشوع أمره عظیم، وهللا الذي ُیقرأ القرآن بین یدیھ ویقف اإلمام بین یدیھ أجل وأحق 
قرآن إال وھو صادق التأثر، وتكون قراءتھ قد من عبد، وینبغي على اإلنسان أن یصدق مع هللا، وأن یخاف هللا جل جاللھ، وأال یكرر ال

وال شك أن الناس بحاجة إلى من یذكرھم هللا، وما شرعت الصالة الجھریة إال وفیھا الخیر العظیم . خرجت من قلبھ فذلك أصدق وأبلغ
معت، وكم من نفوس والبركة العظیمة من سماع كتاب هللا عز وجل، فا أعلم كم من قلوب اھتدت، وكم من قلوب خشعت وعیون د

استقامت على منھج ربھا وطاعة خالقھا حینما سمعت آیات ربھا ممن صدق في تالوتھا، هللا أعلم كم من أناس خشعوا وخضعوا وصدقوا، 
اآلیات حق وأرادوا وجھ هللا عز وجل، وابتغوا ما عند هللا في تحبیب عباد هللا وتقریبھم  سبحانھ وتعالى، وتعریفھم  جل جاللھ، فتلوا 

على الناس، فال تسكن لھ عین من دمعة وال یفتر لھ قلب من خشوع  تالوتھا، وتأثروا بھا، ومن األئمة من یقرأ المقطع الذي یرید أن یقرأه
لمین من إذا ًخالیا فیما بینھ وبین هللا، فیتلوھا ویتأثر فیما بینھ وبین هللا عز وجل، ومن الخطباء والوعاظ والمحاضرین ومن الموجھین والمع

ًأراد أن یعظ أو یحاضر أو یخطب تدبر ماذا یقول، وعرض قلبھ علیھ وقالبھ على ذلك، وتأثر بھ في نفسھ فرآه ربھ وعلمھ ربھ خاشعا 
ّمتخشعا صادقا في خشوعھ وتذ لربھ، فلما خرج إلى الناس وخرجت كلماتھ موعظة للناس أسكنھا هللا في القلوب وھز بھا المشاعر  ً ً

ً لھا األذان، جزاء وفاقا وأصغى َ َِ ً َھْل جزاُء اإلْحسان إال اإلْحساُن ] 26:النبأ[َ َ َ َِ َِّ ِ ِ أولئك الذین صدقوا وأولئك الذین خشعوا فلم ینافقوا ] 60:الرحمن[َ
لھ ما تخشع لھ ولم یراءوا، وھان علیھم الناس أمام عظمة رب الجنة والناس، وأن الواحد منھم لیصلي بالناس فیقرأ من كتاب هللا جل جال
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ًالجبال وتھتز لھ المشاعر والقلوب، فإذا بھ یخشع ویتخشع ویبكي ویدمع صادقا لربھ، ثم یتمنى بعد صالتھ أن لو كان ھذا بینھ وبین هللا لم 
یخطب ھل الناس تأثرت؟ على خالف من دخلھ الدخن فتجده : یره أحد، فال یفرح أن الناس اطلعت، وال یفرح أن الناس خشعت، وال یسأل

صار لھا موقع وصار لھا كذا، فال یزال الشیطان یأخذ من قلبھ الشعبة : الخطبة ثم یبحث ما ھو أثرھا وما وقعھا، ثم یدخل علیھ ھذا ویقول لھ
ل إمام وعلى كل تال لكتاب هللا وكل واعظ وك. تلو الشعبة حتى ینصرف القلب كلھ عن هللا، فعندھا ال یبالي هللا بھ في أي أودیة الدنیا ھلك

َوخطیب وكل موجھ وكل مرٍب وكل معلم أن یجعل هللا نصب عینیھ، وأن یعلم أن ما عند هللا أسمى وأعلى وأزكى بْل تْؤثُرون الحیاة الدنیا  َ َ َ َْ ُُّ َ ْ ِ *
َواآلخرة خْیر وأْبقى  َ َُ َ َ ٌَ  تذل وتخضع؟ لو علمت أن لو أن النفوس أیقنت وتعقلت وفقھت، ولو علمت من تعامل ولمن! هللا أكبر] 17-16:األعلى[ِ

ًاللحظة بل لربما طرفة عین من خشوع صادق لربما رضي هللا عن عبده رضا ال سخط بعده أبدا، ولو علمت أن ھذا الرب الكریم لربما نظر  ً
 قلوب خشعت تكفل وكم من! ًإلى عبده في مقام ذل وانكسار، فجعلھ في كرامة ال مھانة بعدھا أبدا، فكم من عین دمعت حرمھا هللا على النار

یعامل اإلنسان ربھ، ویعلم أن اإلمامة في الدین، وأن التقدم والتصدر والتوجیھ والموعظة لیس من أجل أن . ًهللا أن یسعدھا فال تشقى أبدا
ًراضیا مرضیا عنھ یجتمع حولھ الناس أو ترمقھ األبصار، أو تخطفھ األنظار، وال أن یتحدث بھ الناس، إنما المراد أن یذكر في المأل األعلى  ً

ًیكون اإلنسان إماما ...) ًإن هللا إذا أحب عبدا من عباده: (قال رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم: من هللا، عن أبي ھریرة رضي هللا عنھ یقول
ًفیحبھ هللا في إمامتھ، ویكون خطیبا فیحبھ في خطابتھ، ویكون طالب علم فیحبھ في طلبھ للعلم، ویكون عالما فیحبھ  ًهللا في علمھ، ویكون مفتیا ً

ًرحیما بأوالده رحیما بزوجھ واصال لرحمھ، فتكون خصلة من الخصال  ًقاضیا في أي أمر من أمور الطاعات، حتى یكون رب أسرة ً ً
َالموجبة لھ للزلفى والوسیلة عند هللا یا أیھا الذین آمنوا اتقوا هللا واْبتغوا إلْیھ الوسیل َ َِّ ِ ِ َُّ َ َ َ َ َْ ِ ُ َ َ َّ ُ ُ َّ فجعلھا وسیلة إلیھ من األعمال الصالحة، ] 35:المائدة[َة َ

اللھم إنا نسألك بأسمائك وصفاتك أن تجعلنا ممن أحببت، اللھم اجعلنا ممن ...) ًإن هللا إذا أحب عبدا من عباده : (یقول صلى هللا علیھ وسلم
إني ! یا جبریل(... ارتجت السموات فقال ! یا جبریل:  عز وجلفإذا نادى هللا) ًإني أحب فالنا فأحبھ! یا جبریل(أحببتھ ونادیت فیھ جبریل 

ینادي باسم اإلنسان في السموات وھذا ھو الشرف، وھذه ھي .) ًإن هللا یحب فالنا فأحبوه ! یا أھل السماء: ًأحب فالنا فأحبھ، فینادي جبریل
ًإني أحب فالنا (التي وراءھا جنات عدن التي فیھا النعیم المقیم الكرامة والعزة، وھذه ھي الرفعة، وھذا ھو المجد والسؤدد، وھذه ھي الغایة 

لكن لیس بالتشھي وال بالتمني، وال بالھوى وال بالمبالغة، وال بالتصنع للناس وال بالتزلف، وال بالنفاق وال بالریاء، بل بحقائق أمور ) فأحبھ
ًإن هللا یحب فالنا فأحبوه، ثم یوضع لھ ! یا أھل السماء: أحبھ، فینادي جبریلًإني أحب فالنا ف(ًصادقة؛ ألن هللا سبحانھ طیب ال یقبل إال طیبا 

ًفإذا كان إماما قبلت إمامتھ، ورضي هللا عن إمام قبلت إمامتھ، فإن خشع قبل خشوعھ، وإن خضع قبل خضوعھ، وإن ) القبول في األرض
معاملة مع هللا . یمضي بعدھم األخیار والمتقون، ھكذا وإال فالأمر وضع هللا القبول ألمره ونھیھ ووعظھ، ھكذا كان الصالحون، وھكذا 

صادقة نظیفة زكیة، یرى العبد ما یقدمھ لربھ قبل أن یكون في قولھ وعملھ، وقبل أن یتكلم، وقبل أن یعمل، یرى ما الذي یقدم  جل جاللھ، 
ًأیقدم لھ شیئا ملیئا بالریاء والنفاق، ومحبة المدح والثناء؟ ماذا یفی دك الناس إن غضب علیك رب الجنة والناس؟ إن العبد في منزلة لو سخط ً

علیھ أھل السموات واألرض ما استطاعوا أن ینزلوه عنھا شعرة إال بإذن هللا جل جاللھ، وإن العبد في منزلة إذا رضي هللا عنھ لو أطبق 
َذلك فْضُل هللا ُیْؤتیھ مْن یشاُء :  عناه هللا بقولھًالخالئق كلھم على أن ینزلوه منھا ما استطاعوا إلى ذلك سبیال، وذلك الذي ََ َ َِ ِ ِِ َّ فعلى ]. 4:الجمعة[َ

اإلمام إذا أراد أن یؤثر في الناس أن یعلم أن التأثیر لیس بتكرار اآلیات، ولیس التأثیر أن نشتغل بالتأثیر في الناس قبل أن نؤثر في أنفسنا، 
یل الكلمات وتحبیر الخطب، إنما التأثیر أسرار بین األبرار والواحد القھار، جن علیھ اللیل ولیس التأثیر في الناس بتنمیق العبارات وتجم

وأضاء علیھ النھار، أسرار في القلوب ال یعلمھا إال هللا جل جاللھ، ھكذا عاش السلف الصالح؛ باإلخالص واإلحسان والیقین وإرادة وجھ هللا 
َعز وجل ومْن أراَد اآلخرة وسعى ل َ َ َ َ َ َ ََ ِ ٌھا سْعیھا وُھو ُمْؤمن َ ِ َ َ َ َ َ ھذا الشرط، وال إیمان إال بإخالص وتوحید، وال إیمان إال بمعرفة ] 19:اإلسراء[َ

أسماء هللا وصفاتھ ومعرفة من ھو الحي القیوم الذي ال تأخذه سنة وال نوم، وإذا عرف العبد ربھ استجمع جمیع ما یملك مما بین یدیھ وخلفھ، 
  فنسأل هللا العظیم رب.  هللا سبحانھ وتعالىوفوقھ وتحتھ كلھ لمرضات

 
 ]3[ باب دیات األعضاء ومنافعھا -شرح زاد المستقنع 

 
: شعر الرأس، وشعر اللحیة، وشعر الحاجبین، وشعر األھداب، وقد اختلف العلماء رحمھم هللا في الشعور: أنواع الشعر في اإلنسان أربعة

 .ومة، كما جاء عن أھل العلم التفصیل في الدیة إذا كان الجاني أو المجني علیھ أعور العینھل ھي موجبة للدیة أو موجبة للضمان بالحك
 

 دیة الشعور
 

بسم هللا الرحمن الرحیم الحمد  رب العالمین، والصالة والسالم على أشرف األنبیاء والمرسلین؛ نبینا محمد وعلى آلھ وصحبھ أجمعین؛ أما 
شرع في بیان أحكام االعتداء على شعر اإلنسان، سواء ]. وفي كل واحدة من الشعور األربعة الدیة : [ الىیقول المصنف رحمھ هللا تع: بعد

وقع االعتداء على شعر الرأس، أو وقع االعتداء على شعر اللحیة، أو على شعر الحاجبین، أو على شعر األھداب؛ فھذه أربعة شعور في 
ن الجنایة موجبة لذھاب الشعر، فال ینبت شعر الرأس وال شعر اللحیة، وال ینبت شعر الحاجبین اإلنسان یعتدى علیھا فتزول وال تعود، وتكو

إذا اعتدي على الشعر على ھذا الوجھ في المواضع األربعة التي ذكرھا، : وال شعر األھداب، و اختلف العلماء رحمھم هللا في ھذه المسألة
ٌھل ھي موجبة للدیة أو موجبة للضمان بالحكومة؟ ٌ في ذلك خالف بین العلماء رحمھم هللا، فاختار الحنفیة والحنابلة ومن وافقھم القول ٌ

ّأنھ قضى بذلك، وكذلك أیضا دل علیھ دلیل النظر الصحیح، فإن : بوجوب الدیة، وھو محفوظ عن بعض أصحاب النبي صلى هللا علیھ وسلم ً
ًكما أن في ذھابھ ضررا عظیما وتأذیا، ولذلك أوجب العلماء رحمھم هللا في ًفي كل واحٍد من ھذه الشعور األربعة جماال لإلنسان وزینة،  ً ً

األنف الدیة، مع أن شاخص األنف، وھما المنخران والمارن كما تقدم معنا لیس فیھما منفعة الشم، وإنما فیھما الجمال، وبذھابھما وجبت 
ن ولیس بالصوان الخارجي، وقد بینا وجھ وجوب الدیة في ذلك كلھ، الدیة، واألذن كذلك تجب فیھا الدیة مع أن السمع یكون بداخل األذ
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وذكرنا المرفوع إلى رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم ما یقتضي الضمان، فھذا أصل شرعي یدل على أن الدیات ال تنحصر في األعضاء التي 
وجھ، وعلیھ فإنھ لو أضر بشعر المجني علیھ فسقط بسبب ًفیھا المنافع، وإنما تشمل أیضا الزینة، وقوى أصحاب ھذا القول مذھبھم لھذا ال

 .......الجنایة واالعتداء أو بسبب الخطأ فإنھ یجب علیھ دیة كاملة في كل واحٍد من ھذه الشعور األربعة
 

 دیة شعر الرأس
 

ًالعالج، أو أعطى دواء تساقط معھ نبدأ بشعر الرأس، من أكثر ما تقع ھذه الجنایة في الطبیب إذا أخطأ في ] شعر الرأس: [قال رحمھ هللا
الشعر، وھو في ھذه الحالة ال یخلو إما أن ال ینبت الشعر بالكلیة، وقرر األطباء أنھ ال أمل في رجوعھ، فحینئذ الدیة كاملة على الوجھ الذي 

اب بعض الشعر دون البعض، فحینئٍذ إذا أن تكون الجنایة موجبة لذھ: ًثانیا. ذكرناه من قول أھل العلم رحمھم هللا وھو أشبھ باألصول وأقواه
یتشطر مثل الحاجب لكن الرأس ال یتشطر، فإذا أتلف شعر أحد الحاجبین فإن علیھ نصف الدیة، وكذلك إذا أتلف أحد األھداب  كانت مما

ًحدا من ھذه األربعة فعلیھ األربعة وھي الرموش، الرمش األسفل من العین الیمنى، والرمش األعلى منھا، وكالھما من الیسرى، فلو أتلف وا
ربع الدیة؛ لكن لو أنھ جنى علیھ جنایة أذھبت نصف شعر رأسھ، فھل یتشطر أو ال یتشطر؟ المعمول بھ عند طائفة من العلماء رحمھم هللا 

ن الشعر في یتشطر، وھناك وجھ أن فیھ حكومة بتقدیر الجنایة؛ أل: أنھ یتشطر، وتكون الدیة بحصتھ، فإن أتلف نصف شعر رأسھ قالوا
ًاألصل یتساقط من رأسھ لكن ھذا ال یخلو من نظر، كذلك أیضا لو أنھ جنى علیھ جنایة وسقط شعر رأسھ أو أخطأ الطبیب في العالج فأسقط 
شعر الرأس، لكن نبت شعر الرأس بعد ذلك فإنھ ال دیة، إال أنھ في ھذه الصورة لو حصل ضرر في موضع الشعر مثل ما یقع والعیاذ با 
ًفي جنایة االعتداء العمد، مثل أن یصب على رأسھ حارقا أو أسیدا، وفي بعض األحیان تكون الجنایة مذھبة للشعر فال إشكال، لكن لو أنھا  ً ّ
ًأذھبت الشعر ثم عاد الشعر، لكنھا أحدثت ضررا في الموضع، فالشعر لیس فیھ شيء، لكن موضعھ فیھ تشوه أو فیھ ضرر، فحینئٍذ یقدر 

أن الجنایة على شعر الرأس إذا أتلف الشعر : المقصود. عنى أننا ننظر، وسیأتي إن شاء هللا بیان ما ھو الحكم وما ھو األصل فیھاًحكومة بم
ِكامال ففیھ الدیة یتشطر لبعضھ، ویبقى النظر إذا جنى علیھ فنبت الشعر، وكان تشوه في الخلقة، فإنھ حینئٍذ یقدر ذلك التشوه بحصتھ ویعطاه  ً

ٌبیان لألربعة، وھي شعر الرأس، والرأس من التراوس وھو العلو، والمراد بھ الشعر : وھي]. وھي شعر الرأس : [ قال. یل الحكومةعلى سب
ًالذي ینبت على رأس اإلنسان ذكرا كان أو أنثى، یعني ھذه الدیة ال تختص باإلناث وھن أكثر تضررا؛ ألن ھذه الشعور األربعة منھا ما  ً

ففي ھذه الحالة إذا جنى على شعر الرأس فإنھ تجب علیھ الدیة، سواء كان . للحیة ومنھا ما یشمل الجنسین كبقیة الشعوریختص بالذكور كا
ًالمجني علیھ ذكرا أو كان أنثى، وسواء كان الشعر طویال أو كان قصیرا، أو كان ملفوفا مثال، األصل یقتضي أن علیھ الدیة كاملة بإتالف  ًً ً ً

ً إذا كانت الجنایة عمدا فال إشكال، وھناك أصل قررناه في مسألة القصاص، بحیث أنھ لو فعل بھ فعال یمكن أن یفعل بھ ھذا الشعر، وحینئٍذ ً
مثلھ، أو سقاه دواء یسقط الشعر وھذا الدواء من خاصیتھ أنھ یسقط الشعر، فاعتدى علیھ وسقاه ھذا الدواء، وھذا الدواء یمكن أن یقتص 

  .قى نفس الدواء حتى یتساقط شعره كما تساقط شعر المجني علیھبالفاعل بمثلھ، فإنھ یس
 

 دیة شعر اللحیة
 

ھو الذقن، فاللحیة تنبت على ھذا العظم، ولذلك مبتدؤھا : ھو العظم الذي ھو فك اإلنسان، ومجمع اللحیین: اللحي]. واللحیة : [ قال رحمھ هللا
وكان ابن عباس رضي هللا عنھما في الحج والعمرة إذا أراد أن یحلق رأسھ أمر من طرف عظم الصدغ، الذي ھو ابتداء اللحي وتقیدت بھ، 

الحالق أن یقف عند العظمة، وھذه العظمة تفصل بین الشعرین؛ الممسوح والمغسول، وتفصل بین المأذون بحلقھ وغیر المأذون بحلقھ، 
ھل العلم من یقیدھا بھذا الموضع، ولذلك یجیز أخذ ما نبت على من أ:  وللعلماء فیھا وجھان- العظم- فاللحیة في األصل ما نبت على اللحي 

ِھذا لیس من اللحیة، وإنما أمر باللحیة وھي ما كان على اللحي، وقال أصحاب ھذا القول: الخد والوجنة ویقول ما كان أسفل من اللحي، : ُ
علیھ وسلم  ھم بما نبت على اللحي، وقد أمر النبي صلى هللاوھو مما یلي الرقبة یجوز أخذه وحلقھ؛ ألنھ لیس من اللحیة، فتقیدت اللحیة عند

إن اللحیة تتقید بھذا الموضع، ومجمع اللحیة وھو : بإرخاء اللحى كما جاء في حدیث ابن عمر رضي هللا عنھما في الصحیح وغیره، فیقولون
عن بعض الصحابة أخذھم من نفس المسربة، والذي یھمنا العظم أسفل الفم، ویرون أن العنفقة والمسربة ال تدخل في اللحیة، وقد أثر : الذقن

إن ما قارب الشيء أخذ حكمھ، واللحیة تشمل في األصل ما نبت على اللحي، وما : وھناك وجھ ثان یقول. اآلن ھو الشعر الذي على اللحیین
وأسلم لكن ال ینكر على من أخذ من شعر ٌنبت على الوجنة آخذ حكم اللحیة؛ ألن ما قارب الشيء فھو آخذ حكمھ، وھذا ال شك أنھ أحوط 

ًوجنتھ أو أخذ من جھة رقبتھ؛ ألن لھ وجھا، وھناك من أھل العلم ومن أجالء أھل العلم من یقول بھذا القول، خاصة وأن ظاھر اللغة فیھ 
ًقبة، فلو سقاه دواء أسقط لحیتھ فإنھ أن تحدید اللحیة على ھذا الوجھ یشمل ما نبت على أسفل اللحي دون ما یلي الر: الشاھد من ھذا. وجھ لھذا

في ھذه الحالة یجب ضمان ھذه اللحیة بدیة كاملة على الصحیح من قولي العلماء رحمھم هللا، وھذا النوع من المضمونات یختص بالرجال 
زینة، وكانت أم المؤمنین عائشة دون اإلناث، فالمرأة اللحیة لیست لھا زینة، وقد قررنا أن األصل في الضمان لھذه األشیاء إنما ھو وجود ال

فھي زینة من هللا سبحانھ وتعالى، واألصل عدم جواز حلقھا، فإذا اعتدى علیھا بدواء . سبحان من زین الرجال باللحى: رضي هللا عنھا تقول
ًأو اعتدى علیھا عمدا فإنھ ال قصاص في ھذه الحالة؛ فھذا مانع شرعي؛ ألن المانع یكون مانعا حسیا من جھة ً  كونھ یوجب الزیادة فینتفي ً

ًالقصاص، وكونھ مانعا شرعیا؛ ألنھ مأمور بترك ھذا الموضع، في ھذه الحالة یجب علیھ ضمان الدیة كاملة، لكن لو أنھ أسقط بعض شعر  ً
  .اللحیة، ففیھ الوجھ الذي ذكرناه في التقسط؛ أنھ یتقسط بقدر جنایتھ

 
 دیة الحاجبین
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الشعر الذي ینبت على العظم فوق العین، سواء اتصل الحاجبان أو : مثنى حاجب، وھو في األصل: والحاجبان]. والحاجبین : [ قال رحمھ هللا
نتف شعر الوجھ الذي لعن رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم فاعلھ، وأكثر ما یقع في النساء، ففي الحدیث : انفصال؛ ولذلك جاء في النمص وھو
، فال یجوز )لعن النامصة والمتنمصة، والواشرة والمستوشرة، المتفلجات للحسن المغیرات خلق هللا: (لمالصحیح أن النبي صلى هللا علیھ وس

االعتداء على ھذا الشعر، حتى ولو اتصل الحاجبان؛ ألن سر المنع وورود اللعن ھو عدم الرضا بخلقة هللا عز وجل، فإذا خلق هللا الحاجب 
ً ولم ترض بقسمة هللا، ولذلك ورد اللعن على ھذا؛ ألن ھناك أفعاال قد تكون أخف، لكن لما ًمتصال وجاءت ھي تفصلھ فقد غیرت الخلقة

، )هللا المغیرات خلق: (اتصل أمر ھذا الفعل بالعقیدة وھو عدم الرضا بخلقة هللا عز وجل واالعتداء علیھا؛ ولذلك جاء في آخر والحدیث
ًء فیما كان بین الحاجبین لكي تفصل الحاجبین أو كان ترقیقا للحاجب بعد أن كان فرجع األمر إلى االعتقاد، فمن نمصت شعر حاجبھا سوا ً

ًالحاجبان إذا اعتدي علیھما، أو مثال وقع حادث فحصلت منھ جروح وحصل منھ ضرر على شعر الحاجبین . ًعریضا ونحو ذلك فیشملھا
ِحتى قلع الشعر ولم یعد ذلك الشعر وجبت الدیة، وإن حصل الضرر على أ حد الحاجبین، تقسطت الدیة بقسط ذلك وھو النصف، وھذا یشمل ُ

  .ًالرجال والنساء؛ ألن الحاجبین زینة في الرجل وزینة في المرأة أیضا
 

 دیة شعر أھداب العینین
 

كل واحدة منھما والمراد بھا الشعور التي تنبت على الجسم األعلى واألسفل من كل عین، فالعینان ل]. وأھداب العینین : [ قال رحمھ هللا
 فإنھ یجب علیھ -الرمش- الرمش، فلو سقاه الطبیب دواء خطأ حتى تساقط شعر العین : جفنان، فأصبحت األھداب أربعة؛ وھو الذي یسمى

ي ٍإن كانت الجنایة في العینین فتكون كاملة، وإن كانت الجنایة في عین دون أخرى وجب علیھ النصف، وإن كان ف: ًضمان ذلك بالدیة كامال
جزء العین وھو شعر الجفن األعلى أو شعر الجفن األسفل فبقسطھ وھو ربع الدیة؛ ألنھا أربعة، فتتقسط الدیة وتقسم على أربعة، فكل واحد 

  .من ھذه الشعور األربعة إذا ُجني علیھ فإن فیھ ربع الدیة، وھذا یخالف بھ شعر الرأس كما قدمنا، ویشمل الرجال والنساء على حد سواء
 

 ط دیة الشعر إذا نبتسقو
 

إن : یعود إلى آخر الكالم، وإنما المراد..) فإن عاد: (ًلیس خاصا بشعر األھداب، فلیس قولھ]. فإن عاد فنبت سقط موجبھ : [ قال رحمھ هللا
حد الرموش عاد الشعر في ھذه المواضع التي ذكرناھا سقطت الدیة، وإن عاد الشعر في حاجٍب سقطت نصف الدیة، وإن عاد الشعر في أ

ننتظر حتى تمضي المدة التي قرروھا للعود، فإن عاد فإنھ . سیعود: سقطت ربع الدیة، فلو اعتدى على رمش منھا فعاد الشعر أو قال األطباء
 ...... .تسقط الدیة، ولو أخذ الدیة ثم عاد شعره وجب علیھ ردھا

 
 مقدار دیة عین األعور

 
ًقضى بھذا عمر وعثمان وعلي من الخلفاء الراشدین، وقضى بھ من الصحابة أیضا عبد هللا ].  كاملة وفي عین األعور الدیة: [ قال رحمھ هللا

أن األعور في عینھ الدیة كاملة؛ ألنھ حینما فقد العین األخرى قامت منافع العینین في عین واحدة، سواء كان : بن عمر رضي هللا عن الجمیع
ًذلك العور خلقة أو أن فیھا نصف الدیة وھو من : إن االعتداء علیھا یوجب الضمان بدیة كاملة، وھناك قول ثان: الواًجنایة أو مرضا، فق ِ

ًحیث الدلیل إعماال لألصل، لكن قضاء ھؤالء الخلفاء الراشدین، ال شك أن لھ وجھا ومعناه صحیح؛ ألنھ انتقلت منافع العین الثانیة إلى منافع  ً
لحة من العین المعتادة، ومن ھنا ورود ھذا عن ھؤالء الصحابة الخلفاء المأمور باتباع سنتھم جعلوا العین الباقیة، وتجده في عینھ أكثر مص

 ...... .كان قول اإلمام أحمد رحمھ هللا وطائفة من أئمة السلف بھذا لوروده عن ھؤالء الخلفاء ولزوم اتباع سنتھم
 

 حكم األعور إذا قلع عین الصحیح
 

إذا جنى األعور على صحیح ]. ًألعور عین الصحیح المماثلة لعینھ الصحیحة عمدا فعلیھ دیة كاملة وال قصاص وإن قلع ا: [ قال رحمھ هللا
ًالعینین فقلع عینھ الیمنى عمدا فعلیھ الدیة كاملة؛ ألنھ في الخطأ تجب نصف الدیة وال إشكال، لكن لو أنھ اعتدى على مثل عینھ، كأن تكون 

ًفقلع عین خصمھ الیمنى عمدا وعدوانا، فاألصل یقتضي أن یقتص من عینھ الیمنى، على مذھب طائفة من العین الباقیة عنده ھي الیمنى  ً
ألنھ اعتدى، وهللا أمرنا بالقصاص، فیجب أن نقلع عینھ كما قلع عین غیره؛ ألنھ ھو الذي تسبب بالضرر على نفسھ وھو الذي : العلماء، قالوا

ُ وعدوانا على أخیھ المسلم، وقد أثر عن عمر وعثمان رضي هللا عنھما أنھما قضیا في ھذا، لكن ًرغب لنفسھ بھذا، وذلك باالعتداء عمدا ً
یبقى األصل، وھو : من أھل العلم من قال: أرید العوض، فللعلماء وجھان: ال أرید القصاص أرید الدیة، یعني: لو أن المجني علیھ قال: قالوا

إن علیھ الدیة كاملة وعینھ الثانیة باقیة، لكن الذین أوجبوا الدیة وھم :  عینیھ، وال یمكن أن نقولًنصف الدیة؛ ألنھ قلع عینا واحدة ولم یقلع
ُالمفروض أن تقلع عین األعور، فإذا عدل إلى الدیة فقد فدى عینھ، فیجب أن : ألنھ فدى عینھ، یعني: الحنابلة وطائفة من أھل العلم، قالوا

م بالغرم، كما أسقط الضمان عنھ، وھذا من فقھ الصحابة رضوان هللا علیھم، وفیھ إعمال للقاعدة التي الغن: یفدي بدیة كاملة، ولذلك قالوا
لما سقط عنھ القصاص : الغنم بالغرم، فھنا یغرم دیة كاملة؛ ألنھ نزلت عینھ منزلة تلك العینین، بدلیل أن عمر لم یقتص منھ، فقالوا: ذكرناھا

ًلدیة كاملة، فلھ الغنم بإسقاط القصاص علیھ، ھذه غنیمة ونعمة وخیر لھ، وأیضا علیھ الغرم إن فدى ھذه ًكان واجبا علیھ أن یضمن عینیھ با
والذین . ھذا من حیث األثر ومن حیث النظر، وھذا مذھبھم وھو األصل الذي اعتمدوه. العین التي أنجتھ من القصاص أن یفدیھا بدیة كاملة

 ...... كما ذكرنا]. وال قصاص : [ قال. بھم أقعد بالدلیل وأعمل لألصلإنھ ال یجب إال نصف الدیة، مذھ: قالوا
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 دیة قطع ید األقطع

 
ألنھم بقوا على األصل فال إشكال؛ ألن تلك فیھا أقضیة عن الصحابة : قالوا]. وفي قطع ید األقطع نصف الدیة كعین : [ قال رحمھ هللا

وھي أن الید الواحدة فیھا نصف الدیة، وأن الیدین فیھما الدیة كاملة، : دة في الشرعفاستثني، والفقھ أن تجري المسائل على األصول الوار
ًفإذا حصل العارض من كونھ أعور، فلو نظرنا لوجدنا آثارا عن الصحابة الذین أمرنا باتباع سنتھم فخرجنا عن األصل المستثنى باتباع 

ھذا أمر خرج عن األصل لوجود : ا على األصل، فإذا اعترض معترض وقالسنتھم، فاستثنى اإلمام أحمد من ھذا الوجھ وأبقى ما عدا ھذ
قضاء عن الصحابة، وھؤالء مأمورون باتباع سنتھم خاصة الخلفاء الراشدین، فلھم من المزیة ما لیس لغیرھم، وبقي ما عدا ذلك على 

مر فیھ اعتراض من ھذا الوجھ، لكنھ ال یلزمھم ھذا؛ ألن األصل، ومن ھنا فإن الشافعیة وطائفة الذین یخالفون یلزمونھم بھذا، فیجعلون األ
 ...... .االستثناء إنما ھو لورود المستثني المقتضي لذلك، فال یرد االعتراض بھ

 
 األسئلة

 
 حكم المتعجل إذا خرج من منى قبل الغروب ثم عاد لحاجتھ

 
، والصالة والسالم : لبیات، أثابكم هللا؟ الجوابالمتعجل إذا خرج من منى قبل الغروب ثم عاد لحاجة، ھل یلزمھ ا: السؤال باسم هللا، الحمد 

ِفمْن تعجل في : األصل الشرعي یقتضي حقیقة التعجل، وھذا ھو ظاھر القرآن: على خیر خلق هللا وعلى آلھ وصحبھ ومن وااله؛ أما بعد ََّ َ ََ َ
َیْومْین فال إثم علیھ  َ ََ ْ ِ ولو فتح ھذا لتحایل : ًوھو أنھ البد وأن یكون متعجال حقیقة، قالوا: لعمل بھذا الظاھر، واختار بعض العلماء ا]203:البقرة[َِ

بإمكان الشخص أن یخرج قبل الغروب بجسده، ثم إذا غربت الشمس رجع فأخذ : الناس على الشرع، وأصبح الحكم صورة ال معنى، قالوا
ى أنھ متعجل، ومن رجع إلى منى ولم یزل لھ بھا غرض لم یتعجل وھذا خالف الشرع؛ ألن الشرع نص عل: متاعھ ثم صدر وسافر، قالوا

ًحقیقة، وھذا وجھ من أخذ األصل، وال شك دائما في المسائل أنھا ینبغي أن تبقى على األصل؛ ألنھ في األصل ملزم بالمبیت، والرخصة 
ً البد وأن یكون متعجال - كل متعجللیس -من تعجل : بعض السلف یقول جاءت بشرط، وكثیر من الناس یجھل ھذه الرخصة حتى إن

ًلیس كارھا للمبیت، وال نافرا من المبیت، وال متضجرا من العبادة لكن إذا : ًأن یكون متقیا  عز جل، یعني: وما شرطھ؟ قال: بشرطھ، قالوا ً ً
: والنص القائل . إنھ تعجل: سیارةكان ھذا المعنى أن الشخص یخرج ویأخذ أغراضھ بعد المبیت أو مثلما یقول بعض منھم، بمجرد ركوبھ لل

َفمْن تعجل ، البد أن یطبق كما ھو، بمعنى أنھ تغرب علیھ الشمس ولیس في منى ال بمتاعھ وال بحوائجھ، قد خرج حقیقة َ ََّ َ َفمْن تعجل ، : َ َ ََّ َ َ
ًومن كان على عجل فحالھ یقتضي أن یكون مھیئا ألموره مرتبا ل) ّتعجل: (وانظر إلى تعبیر القرآن ھا، فإذا كان على ھذه الصفة الشرعیة مع ً
َلمن اتقى : ھذا یقول هللا عز وجل َّ ِ َ مجرد أن الشخص : البد أن نالحظ أن الفتوى في ھذه المسائل لیست بمجرد الشكل، أي: ً، فإذا]203:البقرة[ِ

خرج : الناس عجیب، فمنھم من یأتیك ویقولأمر : یخرج ثم بعد ذلك یعود، حتى كان بعض مشایخنا رحمھ هللا عندما یسأل ھذه المسألة یقول
أنھ لیس كل سؤال یقبلھ المفتي؛ فإن عاد : عاد لحاجتھ، وھذا من فقھ أسئلة الفتوى: عاد لمتاعھ، وال یقول: من منى ثم عاد ثم خرج وال یقول

قد خرجت، والعبرة بالخروج، : فتي یقول لھًلماذا عاد، وكیف عاد، وما الذي دعاه للعود؟ إن عاد إلى متاعھ لیس بمتعجال حقیقة، فالم: سألھ
ًوأنت إذا خرجت فأنت في حل المبیت، فإذا رجعت بعد ذلك ال یضر، وقد یكون خرج بجسده ولم یخرج متعجال حقیقة، ومن ھنا البد من  ّ

ھذا الحكم : لالختصاص، أيأن یكون لمن اتقى، والالم : ًأحدھما، فمن تعجل، ثانیا: الوصف الشرعي فیھ أمران. رعایة األوصاف الشرعیة
ٌخاص بمن اتقى، والشخص الذي تحرى فامتثل أمر هللا سبحانھ وتعالى وخرج آخذا بسماحة الشرع، وآخذا بیسره ورفقھ، أو شخص عنده  ًٌ ً

رة مبھمة على صو) ثم عاد: (مریض أو عنده ضعفة أو عنده أناس یحتاجون إلیھ، فھذا ھو األصل، وھذا ھو الذي علیھ العمل، فكونھ یقول
  .فال یقتضي أن یجاب، بل البد أن ینظر فیھ ویفصل، وهللا تعالى أعلم

 
 حكم من تأخر في ذبح ھدي التمتع إلى ما بعد أیام التشریق

 
 إن الھدي یتقید كتقید: قال بعض العلماء: رجل تأخر في ذبح ھدي التمتع إلى ما بعد أیام التشریق بیومین فما الذي علیھ؟ الجواب: السؤال

ًاألضحیة، ولذلك یكون فواتھ بفوات زمانھ، فیرون أن الھدي مقید بالزمان، ومنھم من یعتد ببلوغھ للبیت سواء كان في أیام التشریق أو قبل 
ُخروجھ من شھر ذي الحجة فإنھ یجزیھ، وھذا القول یختاره بعض مشایخنا رحمة هللا علیھ ویمیل إلیھ؛ أنھ لو ذبح قبل خروج شھر ذي 

  . بأس بذلكالحجة فال
 

 ًسبب إلزام النبي صلى هللا علیھ وسلم كعبا بالفدیة وھو مضطر
 

ًأشكل علي لماذا ألزم النبي صلى هللا علیھ وسلم كعبا بالفدیة وھو مضطر، ولم یلزم المضطر إلى استخدام السراویل والخفین رغم : السؤال ّ
بادة، وھذا ھو الدین، وھذا ھو التسلیم، وھذا ھو الشرع، أن یجمع بین المفترق ھذه ھي الع: الجواب? أثابكم هللا. الحاجة والضرورة في الكل

وأن یفرق بین المجتمع، حینما یأتي الشرع ویأتي بأشیاء تجدھا نظائر فإذا أحكامھا مختلفة، وتجد أشیاء متضادة وأحكامھا متفقة، ھنا تأتي 
َفمْن كان منكم مریضا أْو بھ أذى مْن رأسھ ففدیة مْن صیام أْو صَدقٍة أْو :  تعالى یقولأما بالنسبة للمسألة، فا. العبادة ویأتي التسلیم والرضا َ َ ََ َ َ ََ َ َ َ َ َ ٍَ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ٌِ ْ ْ ً ِ ً ِ ْ ُ ْ

، ھنا أوجب هللا سبحانھ وتعالى على الذي بھ ضرر كما أثر عن كعب بن عجرة رضي هللا عنھ كما في الصحیحین أنھ ]196:البقرة[ُنُسٍك 
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، )ُما كنت أرى أن یبلغ بك الجھد ما أرى: ( صلى هللا علیھ وسلم والقمل یتناثر على وجھھ، فقال صلى هللا علیھ وسلمُحمل إلى رسول هللا
ما كنت أظن القمل والضرر المترتب علیھ أن یصل بك إلى ھذه الحالة، من یتأمل حالنا الیوم یعلم ما نحن فیھ من النعمة والرخاء، فقد : یعني

ھ ال یحلق شعر رأسھ، وكان الرجل إذا كان عنده شعر كبیر ال یفتأ كلما جاء في لیلة ینام یتسلط علیھ القمل ویتسلط كان الرجل یجلس عام
علیھ ھوام األرض، حتى إن الرجل یحمل شعر رأسھ فیحمل ھم إزالة ھذا الشعف الذي فیھ والقمل الذي بینھ من شدة العناء والتعب، ینامون 

 بیوتھم، ال یھدءون من البعوض والذباب، وال من الحیات والعقارب، فمن یشكر نعمة هللا التي نحن فیھا الیوم، تحت األشجار، بل ینامون في
كان الرجل یضع رأسھ لكي ینام في الظھیرة فال یستطیع أن ینام من أذیة الذباب، وإذا انصرف عنھ الذباب ! ومن یشكر منة هللا عز وجل؟

ن ھوام األرض وطائر السماء جاءه من الغبار واألتربة ما هللا بھ علیم، من الذي یتفكر ویتدبر في نعمة هللا سلط هللا علیھ النمل، وإذا سلم م
ًعز وجل؟ الناس الیوم في نعمة ورغد من العیش ال یعلمھ إال هللا عز وجل، فالرجل ینتقل من قاع األرض إلى سبعین مترا إلى مائة متر في 

ًقیقتین بالمصعد، وكانوا سابقا ال یبلغون ذلك إال بشق األنفس، ال یصعد إلى الدور العشرین والثالثین عنان السماء في ظرف دقیقة أو د
واألربعین والخمسین إال وروحھ في حلقھ، والیوم یصعدون في دقائق، بل حتى في بعض األحیان في ثوان، من الذي سخر ھذا؟ ھو هللا، 

لماذا أوجب النبي صلى هللا علیھ وسلم على كعب الفدیة وھو مضطر، ولم یلزم : یقولالسؤال ! ولكن ھل ھناك شاكر، ھل ھناك ذاكر؟
ًالمضطر إلى استخدام السراویل؟ الفرق بینھما واضح، ولو تأملت رحمك هللا لوجدت أن ھناك فرقا شاسعا؛ ألن حلق الرأس إزالة لجزء من  ً

دن بحلقھ وھو الشعر، ولذلك الناسي لو نسي وحلق شعره یجب علیھ الضمان ًالبدن ولبس السراویل لیس فیھ إزالة، ھنا أتلف جزءا من الب
ولو كان ناسیا، ولو نسي وغطى رأسھ ثم أزال الغطاء لم یجب علیھ شيء؛ ألنھ ما حصل إتالف، ولو نسي وقلم أظفاره لوجب علیھ 

نین، یعني األول لیس فیھ ضمان، والثاني فیھ الضمان، ولو نسي وتطیب ثم أزال الطیب لم یجب علیھ الضمان، والفرق واضح بین االث
  .األول فیھ إزالة وإتالف، والثاني ال إزالة فیھ وال إتالف، فھذا عین الحكمة وعین التقدیر، وهللا تعالى أعلم.. الضمان

 
 حكم المرأة إذا حاضت قبل طواف اإلفاضة وال تستطیع البقاء

 
تستطیع البقاء حتى الطھر، فھل یجوز لھا الطواف وھي على ھذه الحال؛ ألنھ قد یترتب امرأة حاضت قبل طواف اإلفاضة وھي ال : السؤال

أن المرأة ال تطوف وھي حائض، وفي ھذا أحادیث واضحة : الذي أعرف في دین هللا وشرع هللا: الجواب? على تأخرھا ضرر، أثابكم هللا
، یقول العلماء في )أحابستنا ھي؟! عقرى حلقى: ( علیھ وسلم یقولصحیحة صریحة مما اتفق علیھا الشیخان، ھذا رسول األمة صلى هللا

ألنھ لو لم تطف طواف اإلفاضة لتأخر النبي : أحابستني، قالوا: ما قال) أحابستنا: (یقول النبي صلى هللا علیھ وسلم لھذه المرأة: شرح الحدیث
ألم تكن طافت یوم : أحابستنا ھي؟ ثم قال: ( المسلمون معھ، فقالصلى هللا علیھ وسلم من أجلھا، وھذا یثبت أنھ سیتأخر، وإذا تأخر تأخر

أنھ لو لم تكن طافت یوم النحر للزمنا أن نبقى حتى تطھر، فأیھما أھون أن تتأخر امرأة من أجل : ، معناهً)فال إذا: قال. نعم: النحر؟ قالوا
ن من أركان العبادة، فلیس ھناك طواف أجمع العلماء على حجز في طائرة، أو مائة ألف من الصحابة یحبسون؟ ھذا دین وشرع، وھذا رك

ِثم لیقُضوا تفثُھم ولُیوفوا نذورُھم ولیطوفوا بالبْیت العتیق : ركنیتھ في الحج إال طواف اإلفاضة ِِ ِ ََّ َ َ َ َ َ َْ ْ ْ ْ ُْ ُ ُ َّْ ْ ُْ َُ َ َ ، وما ھذا إال لعظم أمره وعظم ]29:الحج[َّ
 في اسمھا وجوازھا لتأخرت وقعدت ولو قعد معھا ملیون شخص، وھذا في حكم البشر لو أن ھذه المرأة حصل عندھا خطأ بسیط. شأنھ

ًفكیف بحكم رب الجنة والناس؟ ھذا دین وشرع، فإذا البد أن تبقى حتى تطھر، وال تدخل بیت هللا؛ ألن هللا منع منھ الحائض، قال صلى هللا 
عائشة رضي هللا عنھا وأرضاھا جاءت بعمرة نسك قصدت بھ البیت، : ًانیاث). اصنعي ما یصنع الحاج غیر أال تطوفي بالبیت: (علیھ وسلم
ِوأتموا الحج والُعْمرة  : وهللا یقول َِّ َ َ َ َ َْ َّْ ُّ ِ  قبل الحج، فھي ال تستطیع أن تؤدي -كما في الروایة الصحیحة-، وجاءھا الحیض بسرف ]196:البقرة[َ

تلبس حفاظة وتذھب : فلو قالوا. ًھ من أجل أن ال تدخل البیت؛ تعظیما لھذا البیتعمرتھا قبل الحج، فانقلب نسكھا من نسك إلى نسك كل
لسنا نحن الذین نرخص ما دام أن الشرع شدد في ھذا، وھذا ! ًأعطونا دلیال من كتاب هللا ومن سنة النبي صلى هللا علیھ وسلم: تطوف، فنقول

 وسنة النبي صلى هللا علیھ وسلم لیس ھو المشدد، ومن وصفھ بالتشدید فقد جار لیس بتشدید، كل من أفتى بفتوى لھ دلیل من أدلة كتاب هللا
وظلم؛ ألنھ من كتاب هللا وسنة النبي صلى هللا علیھ وسلم، ولیأتین على الناس زمان تصبح الواجبات أشبھ بالسنن، ولیأتین على الناس زمان 

ھذا وهللا تشدد، وھذا وهللا : تتأخر، قالوا: تجد أنك إذا جئت قلت لھا. ینفھذا من غربة الشرع والد! ًال یعرفون واجبا وال یعرفون سنة
علیھن جھاد ال : (التضییق على الناس، وھذا خالف شرع هللا، الدین یسر ورحمة، جاء بھا من آالف الكیلومترات من أجل أن تحج، ھذا یسر

ا دیننا وأركان شریعتنا وواجباتھا وفرائضھا فنبقیھا كما أبقاھا النص، ال نحن نیسر إذا یسر هللا سبحانھ وتعالى، أم) قتال فیھ، الحج والعمرة
 عقرى عقرھا هللا، وحلقى - :ثم یدعو ویقول-أحابستنا ھي : (نتقدم وال نتأخر، سواء أرضي الناس أو كرھوا، المھم عندنا حكم الشرع، قال

أیما مسلم دعوت علیھ أو سببتھ فاجعلھا : (لیھ وسلم ھذا؛ ألنھ إذا دعا، قالأن تأتیھا مصیبة، ولم یقصد النبي صلى هللا ع: ، بمعنى)حلقھا هللا
ً، فھذا من مناقب أم المؤمنین أنھا عادت علیھا رحمة، لكن انظر كیف النبي صلى هللا علیھ وسلم قال ھذه الكلمة تعظیما لألمر، مع )لھ رحمة

كنھا التأخر لھا أن تسافر، ولكن ال یقربھا زوجھا وترجع وتؤدي فرض هللا كما تتأخر، فإذا كان ال یم: فالمقصود نقول. أن العذر لیس بیدھا
من عنده دلیل فلیأتنا بھ، أما .. تتلجم.. تلبس حفاظة: أوجب هللا علیھا، فتطوف بالبیت معظمة لشعائر هللا عز وجل وھي طاھرة، أما أن نقول

ًأن نوسع للناس أمرا ضیقھ هللا، أو نضیق على الناس أمرا  وسعھ هللا فال، الذي عندنا من النص أنھ ال یجوز لھا أن تطوف ببیت هللا وال أن ً
أنھ یجب علیھا أن تبقى حتى تطوف طواف اإلفاضة، إما : فالذي ظھر لي. تدخل بیت هللا وھي حائض، ھذا نص واضح، فینبغي أن نلتزم بھ

لى أنھ لو صدر الحاج قبل أن یطوف طواف اإلفاضة أنھ علیھ الرجوع إن كان ھناك علیھا ضرر وترید أن تسافر فلتسافر، وأجمع العلماء ع
الجماع، والمباشرة، : من أجل أن یطوف طواف اإلفاضة ویلزمھ ما یلزم من التحلل األصغر، ولم یتم التحلل، فتمتنع من الموانع التي منھا

ًا على الطواف أو ال؟ على وجھین مشھورین للعلماء ھل یبقى محظور: وعقد النكاح، ومقدمات الوطء ودواعیھ، واختلف في قتل الصید
  .رحمھم هللا، وهللا تعالى أعلم
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 الواجب على الصبي إذا تمتع في النسك
 

إذا تمتع الصبي لزمھ الدم، واألصل أن : لو تمتع الصبي فھل یلزمھ الدم أم ال؟ وإذا لم یستطع الدم فھل یصوم، أثابكم هللا؟ الجواب: السؤال
 علیھ وسلم أنزلھ منزلة البالغ من حیث صحة الحج، وھذا مذھب جمھور العلماء من حیث األصل، أن الصبي یعامل معاملة النبي صلى هللا

ًأنھ إذا كان ولیھ ھو الذي لبى عنھ مثل أن یكون صغیرا ال : ھل أحرم ھو أو أحرم ولیھ، فالشاھد من ھذا: الكبیر على تفصیل في كونھ
 في مال الولي ولیس في مال الصبي، ولكن إذا لبى الصبي نفسھ وتمتع بعمرتھ إلى الحج فإن الضمان یكون في یعرف التلبیة فتكون حینئٍذ

  .مالھ، وهللا تعالى أعلم
 

 حكم من ترك المبیت بمنى أیام التشریق
 

بعض العلماء یرى أن : منى فیھ وجھانھل یكفي دم واحد لمن ترك المبیت بمنى أیام التشریق كلھا، أثابكم هللا؟ بالنسبة للمبیت في : السؤال
ٌلكل لیلة نسكا تاما، وھذا ھو الذي یظھر واألصول تقویھ، ومنھم من یرى أن مبیت اللیالي كلھا نسك واحد، وعلیھ دار الخالف ً ھل علیھ دم : ً

ًأن المبیت كل لیلة یعتبر نسكا تاما مستقال یجب ضمانھ بحقھ، وهللا تعا: أو ثالثة دماء؟ والصحیح ً   .لى أعلمً
 

 مكان إحرام المكي لنسك القران
 

الصحیح أنھ یصح القران من أھل مكة، وھذا ھو مذھب : لو أراد المكي نسك القران فمن أین یحرم للعمرة، أثابكم هللا؟ الجواب: السؤال
َفمْن تمتع بالُعْمرة إلى الحجِّ : جمھور العلماء، واستدلوا بظاھر قولھ تعالى َ َ َ َْ َْ َِّ ِِ َ ً، فجعل التمتع عاما شامال للمكي وغیر المكي، ]196:رةالبق[َ ً

ِفمْن تمتع بالُعْمرة : والتمتع؛ تمتع القران والتمتع المعروف بالعمرة، فلما عبرت اآلیة على سبیل العموم فقال هللا َ َ َ َْ ِ َّ َ ، دل على أن ]196:البقرة[َ
فإنھ في ھذه الحالة إذا أحرم أھل مكة بالعمرة مع الحج، فإن مذھب :  ذلكًأھل مكة یتمتعون تمتع القران وتمتع العمرة المعروف، وبناء على

ًطائفة من العلماء رحمھم هللا، أنھم یخرجون إلى أدنى الحل تغلیبا لألصل في العمرة؛ ألنھ إذا وجد ما یوجب الخروج وما ال یوجبھ وھما 
ٌمجتمعان قدم الذي یوجب؛ ألنھ شغل للذمة یوجب الخروج عن األصل، ّ إنھ یخرج إلى أدنى الحل ویحرم بمكان :  فیقدم، ومن ھنا قالواُ

ًإنھ مغتفر؛ ألن النبي صلى هللا علیھ وسلم جعل الحج و العمرة بمثابة النسك الواحد، فیكون مخففا علیھ في ذلك، : العمرة، ومنھم من یقول
  .واألول ھو األحوط، وهللا تعالى أعلم

 
  اإلفاضة ومات قبل أن یطوفحكم من رجع إلى بلده ولم یطف طواف

 
إذا توفي : ٌرجل سافر إلى بلده وبقي علیھ طواف اإلفاضة ثم لم یتمكن من الرجوع حتى توفاه هللا، فھل یحج عنھ، أثابكم هللا؟ الجواب: السؤال

بن عباس رضي هللا عنھما الشخص قبل أن یتم حجھ فأصح قولي العلماء أنھ ال یتم الحج عنھ، واستدلوا بما ثبت في الصحیحین من حدیث ا
في قصة الرجل الذي وقصتھ دابتھ؛ فإن النبي صلى هللا علیھ وسلم وقف بعرفة فوقف معھ ھذا الرجل، فجنحت دابتھ فأسقطتھ فاندقت عنقھ، 

ولم یأمر بإتمام : ، قالوا)اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبیھ، وال تمسوه بطیب: (فمات رضي هللا عنھ وأرضاه، فقال صلى هللا علیھ وسلم
الحج عنھ، مع أنھ حاج وقف بعرفة وبقیت علیھ بقیة األركان، ومع ذلك لم یأمر النبي صلى هللا علیھ وسلم قرابتھ بالحج عنھ، وھذا وقت 

 الحج وبذل اإلجزاء، وھذا أصل؛ ألنھ أدى ما علیھ، وجاء إلى ّفلما سكت علیھ الصالة والسالم عن ذلك دل على: الحاجة ووقت البیان، قالوا
ما یستطیع وهللا ال یكلفھ فوق طاقتھ، وورثتھ لیسوا ملزمین؛ ألن ذمتھ لم تشغل، ولما تعذر علیھ اإلتمام تعذر بعارض من هللا سبحانھ 

  .ًوتعالى، وحینئٍذ ال یلزم باإلتمام وال یلزم ورثتھ أیضا باإلتمام على أصح قولي العلماء، وهللا تعالى أعلم
 

 دعاءأسباب استجابة ال
 

ًألححت في الدعاء یوم عرفة أن یرزقني هللا علما نافعا وعمال صالحا، فما ھي األمور التي ینبغي أن أتعاطاھا حتى أصیب ھذا : السؤال ً ًً
ھ أن ٌمن ألح على هللا في الدعاء فحري بھ أال یقنط وأال ییئس، بل علی: الجانب األول: في ھذا السؤال جوانب: الفضل، أثابكم هللا؟ الجواب

یتخذ من كثرة اإللحاح ما یدعوه إلى الزیادة؛ ألن هللا یحب من عبده اإللحاح وكثرة الدعاء، فھو الكریم الذي ال تنفد خزائنھ، ویده سحاء اللیل 
دعا المرة األولى ٌوالنھار ال تغیضھا نفقة سبحانھ وتعالى، فا یحب من عبده كثرة اإللحاح، ثم إن كثرة اإللحاح توحید  عز وجل؛ ألنھ إذا 

ًوالمرة الثانیة والمرة الثالثة، ثم ما زال یدعو، وما زال مؤمنا موقنا أن هللا یسمع دعاءه، وأن هللا أحكم وأعلم، وأن هللا أعلم بحالھ، فقد یكون  ً
ة، فلذلك یرضى عن هللا سبحانھ من الحكمة من هللا سبحانھ وتعالى، فإنھ یعلم أنھ لو أعطاه العلم اآلن فتن في دینھ، فیؤخر عنھ تلك العطی

وتعالى، وسعادة الدنیا وسرورھا وبھجتھا في الرضا عن هللا سبحانھ وتعالى، أي شيء تسألھ هللا عز وجل فیؤخره عنك، فارض عن ربك 
ًفھو أرحم بك من نفسك التي بین جنبیك، وأرحم بك من والدیك، وأرحم بك من الناس جمیعا، فھو الحلیم الرحیم، إذا ال  یقنط اإلنسان وال ً

المبتلى یبتلى بمرض أو یبتلى في دینھ : ًعلیھ أن ینظر إلى حالھ بما یدعوه بحسن الظن با عز وجل، فمثال: ًثانیا. یسئ الظن با مھما ألح
 عز وجل یلطف بھ بھذا فیجد أنھ ال زال على نفس المعصیة أو ال زال على نفس البالء في جسده، وهللا لو لم یدع لكان حالھ أسوأ، ولكن هللا

ًأنھ ما من عبٍد یدعو هللا عز وجل مخلصا موقنا إال أعطاه هللا سؤلھ، أو صرف عنھ من البالء مثل ما دعاه، أو ادخرھا لھ یوم : ًثالثا. الدعاء ً
ًقد یدعو اإلنسان فیؤخر هللا عز وجل عنھ اإلجابة، فال یزال یكسب خیرا كثیرا، وما یدری: ًفإذا. القیامة ك ما الذي سیعود على اإلنسان الملح ً



 2635 

إن أكثر في سؤال هللا عز وجل وهللا یؤخر عنھ اإلجابة، فكم من درجات تنتظره یوم القیامة ال یبلغھا بكثرة صالة وال صیام، ادخرھا هللا لھ 
ٌ وأكثر جودا، وإذا سألك عبادي عني فإني قریب ً، یعني أكثر كرما)هللا أكثر: قال! نكثر یا رسول هللا: (ًیوم القیامة، فإذا یدعو اإلنسان، قالوا ِ َ َِّ ِّ ًِ َِ َ َ َ َِ ِ َ َ َ

ِأجیُب َدْعوة الداع إذا َدعان  َِ ََ ِ َّ َ ِ ، فأكثر من اإللحاح واستمر في دعاء هللا عز وجل، لكن إذا سألت هللا فكن في سؤالك على بصیرة، ]186:البقرة[ُ
عمل فلیسألھ اإلخالص، ومن سألھ العلم والعمل واإلخالص، فلیسألھ القبول، وإذا رزق من سأل هللا العلم فلیسألھ العمل، ومن سألھ العلم وال

هللا العبد العلم والعمل واإلخالص والقبول؛ احتاج إلى الثبات وحسن الخاتمة، فیسأل هللا أن یثبت ذلك في صدره، وأن یثبتھ على الحق حتى 
ن خیر المسائل مما یعین على ھذه المنزلة الشریفة الكریمة؛ وھي حسن الخلق، فیسأل ًراضیا عنھ، ثم بعد ذلك یسألھ م یلقاه سبحانھ وتعالى

ٍهللا ھذه المسائل الجامعة للخیر؛ علم وعمل وإخالص وقبول، وثبات على الحق، في بر وحسن خلق، ومن رزقھ ذلك فبخ بخ، أي تجارة  ٌ ٌ ٌ
كیف یسأل هللا عز وجل، .  ھذه المسائل العظیمة وأن یكون على بصیرةرابحة وأي منزلة رابحة فاز بھا من هللا جل جاللھ، أن یسأل هللا

إني شربتھ فسألت هللا العلم فرزقنیھ، : یقول) زمزم لما شرب لھ: (ذكروا عن اإلمام أبي بكر بن العربي الفقیھ المشھور المالكي في مسألة
ٌوعالم بعلمھ لم یعملن معذب من قبل .  كان ینبغي أن یسأل مع العلم العملفندمت أني لم أسألھ مع العلم العمل، فانظر إلى فقھ الدعاء؛ وھو أنھ ٌ

عباد الوثن وتسأل هللا البركة؛ ألنھ في بعض األحیان قد یكون اإلنسان من أعلم الناس في زمانھ، لكنھ ممحوق البركة من علمھ، وقد ترى 
ھ فیھما البركة بما لم یخطر لك على بال، فھو یردد ھذه السورة على ًالرجل حافظا للسورة والسورتین من كتاب هللا عز وجل، وضع هللا ل

ًلسانھ، فینال مالیین الحسنات، ثم إذا جلس ال یرى شخصا ال یحفظھا إال حفظھ إیاھا، فكم لھ من األجور والحسنات والخیرات والبركات، 
أن اإلنسان یبحث عن األمور المھمة في الدعاء، نسأل : مقصودفال> )خیركم من تعلم القرآن وعلمھ: (وكم لھ من قولھ علیھ الصالة والسالم

ًهللا بعزتھ وجاللھ أن یجعلنا وإیاكم ھداة مھتدین غیر ضالین وال مضلین، وأن یجعل ما وھبنا من العلوم نافعا شافعا َیْوم ال ینفُع مال وال : ً َ َ ٌَ َ ْ َ
َبنون  ٍإال مْن أتى هللا بقلٍب سلیم * َُ ِ َ َْ َ َِ َِ َّ َ   .، وهللا تعالى أعلم]89-88:اءالشعر[َّ

 
 حكم تأخیر طواف اإلفاضة إلى ما بعد النصف من شھر ذي الحجة

 
ما : من أخر طواف اإلفاضة إلى ما بعد النصف من شھر ذي الحجة أو آخره؛ وذلك بسبب الزحام، فما الحكم أثابكم هللا؟ الجواب: السؤال

إذا كان الذي لیس علیھ حج یزاحم، فمن باب أولى الذي علیھ باقي حج أنھ یذھب ! لحجةالزحام مستمر إلى آخر ذي ا! شاء هللا تبارك هللا
ًلیس كل ما قالھ الناس في أسئلتھم یكون صحیحا، المطاف یخلو خاصة في اللیل، ویخلو في أوقات مثل ساعات : على كل حال. یزاحم

العبرة بأیام التشریق، ومن : بعض العلماء یقول: لتشریق فیھ وجھانالظھیرة، واألصل یقتضي أن من أخر طواف اإلفاضة إلى ما بعد أیام ا
أخر لغیر عذر فعلیھ دم، وبعضھم یرى أن الدم ال یجب إال بخروج ذي الحجة، وھذا ھو الذي أمیل إلیھ، أن الدم ال یجب على من أخر 

وینسب للجمھور أنھم یرون أنھ إذا خرج عن . م هللاطواف اإلفاضة إال إذا خرج علیھ شھر ذي الحجة، وھذا مذھب طائفة من العلماء رحمھ
ٌالحج أشُھر مْعلومات : ذي الحجة، وھذا ھو الذي ُعني بقولھ َ َ َُ ٌْ ْ َ تمام األشھر في ذكر اآلیة مراعاة لالنتھاء، فنھایة الحج : ، قالوا]197:البقرة[ُّ

  . تعالى أعلمبنھایة طواف اإلفاضة، وآخر أمده بغروب شمس آخر یوم من شھر ذي الحجة، وهللا
 

 أحكام صیام العاشر من محرم
 

صیام یوم قبل العاشر من محرم أم بعده مع صیام العاشر؟ وھل یكره إفراد العاشر بالصیام ولو وافق یوم الجمعة أو : أیھما أفضل: السؤال
األفضل :  وھذا ھو السنة، ومن أھل العلم من قالاألفضل أن یصوم التاسع والعاشر،: أما بالنسبة للمسألة األولى: السبت، أثابكم هللا؟ الجواب

ِأن یصوم یوما قبلھ ویوما بعده، ولكن شھر محرم األفضل صیامھ واإلكثار من صیامھ، لما ُسئل علیھ الصالة والسالم ً ما أفضل الصیام : (ً
في ھذا الیوم یوم عاشوراء سنة ، یعني كل شھر محرم مرغب فیھ اإلكثار من صیامھ، لكن )شھر هللا المحرم: بعد شھر رمضان؟ قال

والتاسع ) لئن عشت إلى قابل ألصومن التاسع: (المخالفة أن یصوم التاسع والعاشر، وھذا ھو الذي عناه النبي صلى هللا علیھ وسلم بقولھ
 العلماء على ھذا، لكن تاسوعاء فھذا فیھ ما فیھ، وتكلم: محمول على الحقیقة، والعاشر محمول على الحقیقة، وأما بأن العاشر المراد بھ

، ولم )لئن عشت إلى قابل ألصومن التاسع: (إن النبي صلى هللا علیھ وسلم قال: فلو قال قائل. األصل أن األفضل أن یصوم التاسع والعاشر
، یعني في شكر )نحن أولى بموسى منكم: (ًإن النبي صلى هللا علیھ وسلم سكت عن األصل مستصحبا لھ؛ ألنھ ھو قالھا: والعاشر، نقول: یقل

ًالشعیرة باقیة؛ ألن سببھا بخصوص الیوم، وھو شكر هللا عز وجل على نجاة ھذا النبي، حمدا  : ًنعمة هللا بنجاة موسى صوم ھذا الیوم، فإذا
نحن أولى : (لمعز وجل بنصرة أھل التوحید على أھل الشرك، وأھل اإلیمان على أھل الوثنیة، وھذا ھو الذي عناه النبي صلى هللا علیھ وس

ًالموجب للصوم باق ال یتغیر، فلما كان ثابتا سكت عنھ النبي صلى : ً، ألنھ على التوحید واإلخالص، وأنتم غیرتم وبدلتم، فإذا)بموسى منكم
ف األصل؛ ألن من منع من صیام یوم عاشوراء خال: نقول: ًاألصل بقاء ما كان على ما كان، ثانیا: هللا علیھ وسلم، وھذا معمول على القاعدة

األصل إذا ثبت الصوم بدلیل شرعي یدل على الفضیلة، ال ینقل عنھ إال بدلیل مثلھ، والدلیل المثبت صریح، والدلیل النافي الذي یدعونھ 
 ، سكت عن العاشر، ھل یصومھ أو ال یصومھ، ولیس إثبات أحد النقیضین بأولى من اآلخر كمسلك)ألصومن التاسع: (محتمل؛ ألنھ لما قال

إنھ یصوم التاسع فقط، وھذا شذوذ، : ، وھذا ما أحببنا أن ننبھ علیھ حول من یقول)ألصومن التاسع:: (جدلي، فال یستقیم لھم االستدالل بقولھ
ّمذھب من أضعف المذاھب، ومخالف لألصل الذي ذكرناه، ویفوت مقصود الشرع بتعظیم نعمة هللا عز وجل بھذا، فصوم یوم التاسع : یعني

ھل یكره إفراد العاشر بالصیام ولو : أما الجانب اآلخر من السؤال والذي یقول.  ھو األفضل في صوم عاشوراء على ما ذكرناهوالعاشر
ًإفراد العاشر بالصوم ھو خالف السنة، والسنة أن یخالف الیھود، فیصوم یوما قبلھ أو یوما بعده، وأما : وافق یوم الجمعة أو السبت؟ الجواب ً

د عاشوراء، إذا وافق السبت وصام السبت، فإن النھي عن صوم یوم السبت حدیثھ متكلم في إسناده، وإثبات ھذا الحدیث مبني بالنسبة إلفرا
وھو في الحجة : على القول بتحسینھ مع أن فیھ ما فیھ، إذا قیل بتحسین ھذا الحدیث، فإن الحدیث الحسن ال یعارض الحدیث الصحیح، ولذلك
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أن المنع من صوم یوم السبت المراد بھ من قصد یوم : الذي علیھ العمل عند أھل العلم رحمھم هللا: ًللترجیح ثانیاكالصحیح ودونھ إن صیر 
ًالسبت تعظیما للسبت، وھذا أصل في جمیع ما ورد، مثل یوم عرفة لو وافق یوم سبت ونحو ذلك من األیام المفردة، فإنھ یشرع صیامھا، وال 

مھ؛ ألنھ یصومھ لسبب شرعي، ولذلك منع النبي صلى هللا علیھ وسلم من تقدم رمضان بصوم یوم أو بأس في ذلك، وال حرج أن یصو
ًإال رجال كان یصوم صوما فلیصمھ: (یومین، ثم قال ً، فھذه ھي السنة عن رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم؛ ألنھ لما كان معتادا لصیام ذلك )ً

ال یزید في العدد فیغلو في العبادة أذن النبي صلى هللا علیھ وسلم؛ ألنھ فات المعنى  حتىالیوم والشریعة منعت من صوم یوم قبل رمضان 
فالمعنى الشرعي في إفراد یوم السبت، ھو تعظیمھ؛ ألنھ شعار الیھود، وقد أمرنا بمخالفة أھل الكتاب، ومن ھنا ال بأس وال حرج . الشرعي

  .تعالى أعلمًإذا وافق یوما، ألن الشرع ندب إلى صیامھ، وهللا 
 

 أمور تعین على استجابة الدعاء
 

ًألححت في الدعاء یوم عرفة أن یرزقني هللا علما نافعا وعمال صالحا، فما ھي األمور التي ینبغي أن أتعاطاھا حتى أصیب ھذا : السؤال ً ًً
، والصالة والسالم على خیر خلق هللا وعل: الفضل، أثابكم هللا؟ الجواب فال شك أن من : ى آلھ وصحبھ ومن وااله؛ أما بعدباسم هللا، الحمد 

أن ألھمك أن تدعو هللا عز وجل بھذا األمر، وإذا وقف اإلنسان في یوم عرفة أو وقف في ساعات یرجى فیھا إجابة : توفیق هللا عز وجل لك
ًالدعاء فاختار أفضل المسائل وأحبھا وأكرمھا وأعظمھا ثوابا وخیرا للعبد في الدنیا واآلخرة ، فلیعلم أن ھذا من توفیق هللا عز وجل لھ، ً

ًعلما نافعا وعمال صالحا(في قولك : األمر الثاني. فالدعاء إذا وفق العبد فیھ نال خیر الدنیا واآلخرة ً أعظم األسباب التي تعین على بلوغ ) ًً
ًیكون العمل نافعا إال إذا أراد طالب العلم بھ  اإلخالص لوجھ هللا عز وجل، وھو أساس النفع في كل عمل صالح، فال یمكن أن: العلم النافع

وجھ هللا سبحانھ وتعالى، فینطلق في طلبھ للعلم، والجنة والنار بین عینیھ، وكل یوم یجدد إخالصھ، بل كل ساعة بل كل لحظة إذا أمكنھ ذلك، 
 صلى هللا علیھ وسلم كما أثر عن سفیان رحمھ كلما جلس في مجلس علم ینظر ماذا في قلبھ، وكان السلف إذا ُسئلوا عن حدیث من رسول هللا

ھل أرید أن أحدث  أو أرید أن أحدث لغیر هللا عز : حتى أنظر ما في قلبي، یعني: ما بك؟ یقول: ًهللا یمتنع من الحدیث ویتأخر قلیال فیقولون
ھدت النیة إلرادة وجھ هللا عز وجل، یمشي اإلنسان ّما رأیت مثل نیتي، إنھا تتقلب علي، یعني أشد ما جا: وجل، وكان یقول قولتھ المشھورة

إلى مجلس من مجالس العلم وھو یرید وجھ هللا، وال یرید قضاء األوقات، وال إضاعة الوقت، وال من أجل التفكھ في المجلس أو التندر فیھ، 
ًثم وهللا ما جلست في مجلس علم وال سمعت علما  وإنما یرید وجھ هللا سبحانھ وتعالى، یستشعر ھذا اإلخالص حینما یشعر بالمسئولیة، فوهللا

ما من مجلس تجلسھ فتسمع قال هللا، قال رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم، أو ھذا . وال نظرت عیناك إلى علم إال حوسبت بین یدي هللا علیھا
ِحالل أو ھذا حرام؛ شيء من دینك وشرعك إال ُسئلت أمام هللا عز وجل عن ھذا العلم الذي  ٌ بلغك، إن ھذه الكلمات وھذه األحكام وھذه ٌ

المسائل حجج یلقیھا العلماء من على أكتافھم ویلقونھا على ورثة العلماء وھم طالب العلم، وھذا یحتم علیك كطالب علم أن تعرف ماذا یراد 
 من عالم یضحي ویتعب ویكدح، بك، وماذا ینتظر منك، كم من عالم تمضي علیھ عشرات السنین، وقل أن یجد طالب علم یمأل عینیھ، كم

فقل أن یجد طالب علم جمع فأوعى، وھذا بسبب عدم االستشعار، یصحب أناس أھل العلم وكأن األمر نوع من التفكھ والتندر، ویقفون 
بنفس األسئلة، وقد  لمسائلھم واألسئلة التي تنھال علیھم وتكرر األسئلة عشرات المرات، ثم یفاجأ ذلك العالم والشیخ وإذا بنفس الطالب یأتي

كان أھل العلم یضبطون العلم من أول مسألة، فإذا سمع المرة لم تعد علیھ، یحفظ كالم الشیخ حتى إن طالب كان یحفظ الفتوى من العالم ثم 
ظ ووجد یمكث العلم یجلس األربع سنوات والخمس سنوات وإذا بھ یجدھا عند العالم كما ھي فیطمئن على أن قلبھ ال یزال بخیر حیث حف

ِأما أن یأتي ھكذا تفكھا وتندرا، وهللا ما اقترب أحد من أھل العلم إال حوسب بین یدي هللا عز وجل وُسئل أمام هللا عز . العلم كما ھو لم یتغیر ً
 إذا جلس استشعار المسئولیة بعد اإلخالص، ھذا االستشعار یلھب القلب، ویلھب الضمیر واإلحساس، حتى إنك تجد طالب العلم: ًإذا. وجل

ًمع العالم ال یفرط في ثانیة أو دقیقة فضال عن ساعة، ولذلك تجد العلماء یجلسون مع الناس ویحضرون، فقل أن تجد سائال یسأل، وإنا   ً
ِوإنا إلیھ راجعون، وإذا ُسئل العالم أسئلة مكررة وأسئلة فیھا خالف بین العلماء لیرى ھل ھذا العالم أخذ ذات الیمین أو أخذ ذ ات الشمال، أو ِ

ًیمیل إلى قول فالن أو عالن؟ ما لھذا كان العلم، ولن یكون العلم من أجل ھذا، العلم رفعة لھذه األمة ومجد لھا، ولن یكون مجدا ورفعة لھذه  ّ
 یستشعر األمة إال إذا كان حملتھ أصحاب مبادئ، وأصحاب أسس صحیحة، أھل الدنیا یتنافسون في علومھم ویكدحون ویتعبون، وكل واحد

ّما الذي یتعلمھ، ودین هللا عز وجل قل أن تجد من یرعى حرمتھ، فالشكوى إلى هللا سبحانھ وتعالى، ال یعني ھذا أنھ ال یوجد طالب العلم، 
الثقة با یصحب ھذا االستشعار الثقة با عز وجل، و: ًثالثا. ًاالستشعار أمر مھم جدا بعد اإلخالص: ًإنما نتكلم على الصفة الغالبة، فإذا

سبحانھ وتعالى ھي التي تفتح لطالب العلم آفاق العلم ورحابھ الواسعة بمجرد أن یضع قدمھ في أي منھج أو طریق أو سبیل یقوده إلى العلم، 
رعھ ودینھ یضع قلبھ في السماء وإن كان قالبھ في األرض؛ ألنھ من أولیاء هللا سبحانھ وتعالى وتولى هللا سبحانھ وتعالى، یرید أن یحمل ش

كیف تكون الثقة با عز وجل؟ یبدأ طالب العلم وكلھ أمل في . ًویكون أمینا على أمة محمد صلى هللا علیھ وسلم، فھو في منزلة شریفة كریمة
َففھْمناھا ُسلْیمان : أن هللا سبحانھ وتعالى ینفحھ برحماتھ َ ََ َ َ َ، وعلم آَدم األْسماء ]79:األنبیاء[ََّ َ َ ََ َ َ ، من الذي علم آدم؟ ومن الذي فھم داود ]31:البقرة[َّ

وسلیمان؟ هللا سبحانھ وتعالى، الثقة با عز وجل، الصدر المنشرح، القلب المطمئن، النفس القویة، قویة صادقة؛ ألنھا توقن أن هللا سبحانھ 
؟ تثق با أنھ سیعلمك، وهللا ثم وهللا لو وتعالى ال یخیب من سلك ھذا السبیل، وتكفل هللا بالجنة ألھلھ لما أعد لھم من النعیم، كیف ت ثق با

تعلمون كیف كان أھل العلم ممن أدركنا وعرفنا، ومما رأینا من ألطاف هللا في أنفسنا یحار عقل اإلنسان، العالم حینما تنظر كیف یجمع ھذا 
ًال قوة، وأن وراءه قوة إلھیة، وحفظا إلھیا فوق ما یخطر العلم، وكیف یفھم ھذا العلم، وكیف یرتب مسائل العلم تثق ثقة تامة أنھ ال حول لھ و ً

ًلإلنسان على بال، وهللا إن اإلنسان یكون متعبا منھكا مریضا ال یفتر أن یجلس في مجلس العلم، وكأن لسانھ یقاد فیما یقول وفیما یتكلم؛ ألن  ً ً
إذا كنت ترید أن تسلك سبیل هللا عز وجل فالبد أن یكون !  طالب العلمھذا دین هللا عز وجل، وإن لم یكن العلماء أولیاء هللا عز وجل فمن؟ فیا
أنت ال تستطیع أن تحفظ، أنت إنسان كسول خمول، ابحث عن شيء : عندك ثقة أن هللا یفھمك؛ ولذلك كل طالب علم یأتي الشیطان ویقول لھ

ًولیس راجعا إلى فتوح هللا جل جاللھ الفتاح العلیم الرزاق آخر غیر العلم، فیثبطھ عن طاعة هللا عز وجل ویجعل األمر راجع إلى ملكتھ، 
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أنا الضعیف، أنا المسكین، أنا الجاھل، أنا المقصر، وربي ھو الكریم، وھو الحلیم الرحیم، وأملي في : الكریم سبحانھ وتعالى، لكن حینما یقول
استشعار وثقة با سبحانھ وتعالى، كنا جاھلین فعلمنا هللا، وكنا ، إخالص و)أنا عند حسن ظن عبدي بي: (هللا كبیر، فتح هللا لھ أبواب رحمتھ

َووجَدك ضاال فھَدى : ًضالال فھدانا هللا، وهللا عز وجل یقول لنبیھ َ َ َ َ ََ ً، ما كنت تدري ما الكتاُب وال اإلیماُن ولكْن جعلناهُ نورا ]7:الضحى[ًّ ُ ْ َُ َ َْ َْ َ َ َ َ َ َِ َِ ِ ِ ْ َ
ًوعلمك ما لم تكْن تْعلم وكان فْضُل هللا علْیك عظیما : لوات هللا وسالمھ علیھ، یقولھا لخیر الخلق ص]52:الشورى[ ِ َ َ َ َ َ َ َ َ َ ََ َ َِ َّ َ َ َ َُ ُْ ، یا طالب ]113:النساء[َّ

حینما تطلب العلم وصدرك منشرح أن هللا یكرمك ویعلمك، وأن هللا یرحمك، وأن األمة في حاجة إلى من یعلمھا ویفھمھا، فتطرح بین ! العلم
علمني، ویا مفھم سلیمان فھمني، فیكون فتوح من هللا سبحانھ ! یا معلم آدم:  عز وجل، وكان بعض العلماء یصغي بخده، ویقولیدي هللا

وتعالى، ولعل العبد في ساعة من الساعات یحتقر نفسھ فیسمو إلى درجات الكمال، فإذا كان ھناك إخالص واستشعار بالمسئولیة وثقة أخذت 
ًلم وإتقانھ فال تفوتك الكلمة فضال عن الجملة والعبارة، وتحس أنك ستسد ثغرا ألمة محمٍد صلى هللا علیھ وسلم، وأن باألسباب؛ من ضبط الع ّ ً

ٌإنك میِّت : ھؤالء العلماء ال یبقون وال یدومون، وأن سنة هللا ماضیة ومضت في خیرھم وخیر خلق هللا عز وجل وأحب رسل هللا إلى هللا َ َ َّ ِ
َوإنُھم میِّ َْ َّ َتون ِ ً، فإذا علم اإلنسان أنھم سیزولون وأنھم سیذھبون ویرتحلون، وأن األماكن التي استنارت بعلومھم ستخلو یوما من ]30:الزمر[ُ

األیام، وتخبو فیھا شموسھم وتطفأ فیھا أنوارھم، وال یبقى إال هللا سبحانھ وتعالى، ثم ما خلفوه من ثقات أھل العلم الذین صحبوھم، وینبغي أال 
ًكذلك أیضا من . ون مقصرین نائمین ال نستشعر أین نحن وال نحس أین یجب أن نكون، بل على كل إنسان أن یستنھض الھمة في نفسھنك

كثرة التكرار والترداد، طالب العلم الصادق في طلبھ قد نزع هللا من قلبھ الدنیا ومأل قلبھ : األمور التي تعین على ضبط ھذا العلم وإتقانھ
ق ثقة تامة أنھ ال طالب علم وال عالم إال بمبدأ، العلم لیس بالمظاھر ولیس باأللقاب، ولیس بكثرة الكتب وال بكثرة الزینة باآلخرة، وث

والتعالي، وإنما ھو مبادئ قیمة، وما سما العلماء إال بمبادئھم وبصدقھم مع هللا وقولھم للحق، وصدعھم بالحق، وتبلیغھم لرسالة هللا عز 
في نصح أمة محمد صلى هللا علیھ وسلم، وحرصھم على تعلیم الجاھل وتنبیھ الغافل وداللة الحائر وإرشاد التائھ، كل ھذه وجل، وتفانیھم 

المبادئ كانت من أسس صحیحة وھو استشعار المسئولیة والتفاني فیھا بالجد واالجتھاد، وإذا أراد طالب العلم أن یطلب العلم فعلیھ أن یتعب 
ً أنھ على قدر تعبھ الیوم یبوأ غدا من هللا سبحانھ وتعالى، فمن كانت لھ بدایة ملیئة بالمصاعب والمتاعب ستكون لھ وأن ینصب، وأن یعلم

ًالنھایة التي یبوئھ هللا فیھا مبوأ صدق، العلم ال یأتي بالتشھي وال بالتمني، وال بالدعاوى العریضة، وھنا أنبھ على مسألة مھمة جدا ینبغي 
ًأن یستشعرھا، فإذا صحب العلماء أو صحب عالما فوجد العالم یعطیھ ألقابا أكثر مما یستحق أو وجد العالم یزكیھ وكأنھ  على كل طالب علم ً

ًأخرجھ من النار وأدخلھ الجنة، وكأنھ أصبح مزكى فلیعلم أن ھذا ھالك للعبد، ولذلك على اإلنسان أن یصحب العلماء محتقرا لنفسھ مقبال  ً
ًھدا في تحصیلھ وضبطھ وإتقانھ، ال یفتر وال ینصب في حفظ ھذه األمانة ألمة محمد صلى هللا علیھ وسلم، وهللا كم من ًعلى آخرتھ مجدا مجت

 عیون للعلماء بكت، وكم من قلوب انكس
 

  باب الشجاج وكسر العظام-شرح زاد المستقنع 
 

خیھ، فلم یھمل حتى الشجة، وجعل منھا ما قدر دیتھا ومنھا ما إن من رحمة هللا بعباده أن شرع لھم الحدود، حتى ال یتساھل اإلنسان بدم أ
ًیحكم القاضي فیھا وبقدرھا بحیث ال تزید على المقدر شرعا، والشجاج یختص بما یكون في الرأس والوجھ، بینما : جعل فیھا حكومة، أي

 .الكسر یختص بما یكون في العظام
 

 درةبیان الدیات المتعلقة بالشجاج المقدرة وغیر المق
 

بسم هللا الرحمن الرحیم الحمد  رب العالمین، والصالة والسالم األتمان األكمالن على خیر خلق هللا أجمعین، وعلى آلھ وصحبھ ومن سار 
یما ھذا الباب یختص بالدیات المتعلقة بالشجاج ف] باب الشجاج وكسر العظام: [فیقول المصنف رحمھ هللا: على سبیلھ إلى یوم الدین، أما بعد

ًورد التقدیر فیھ من الشرع، وكذلك أیضا بیان حكم كسر العظام، وما یجب فیھ من الحكومة والتقدیرات الواردة عن أصحاب رسول هللا 
شج المفازة إذا قطعھا، وأصل الشج في لغة : جمع شجة، تقول العرب) الشجاج: (قولھ. صلى هللا علیھ وسلم، ورضي هللا عنھم أجمعین

والشجاج ال یكون إال في الرأس والوجھ، ومن ھنا تختص بالجنایة على الرأس والوجھ، وتشمل الشجة ما كان في مقدم القطع، : العرب
ًالرأس عند الناصیة، وما كان في وسط الرأس عند الھامة، وما كان في القذال وھو آخر الرأس، وكذلك أیضا تشمل الشجة ما كان في 

بالشجة، : ًالذي یلي األذن، سواء من األذن الیمنى أو الیسرى، فكل ھذا تقع الجنایة علیھ وتسمىأعراض الرأس، مثل أن تكون في العظم 
ًفتارة تكون جرحا للجلدة، وتارة تنفذ من الجلدة إلى اللحم، وتارة تنفذ من اللحم إلى العظم، وتارة تكسر العظم وتھشمھ، وتارة تكسره وتھشمھ 

كذلك في الوجھ، والوجھ .  كما إذا كانت الضربة في جھة الدماغ، ھذا بالنسبة للشجاج في الرأسوتنقلھ، وتارة تصل إلى خریطة الدماغ،
ًیشمل اللحیین، والخدین، والوجنتین، وكذلك أیضا الجبھة، واستظھر طائفة من العلماء األنف بطرفیھ، فكل ھذه المواضع الجنایة علیھا تكون 

، وفیھ المقدرات الواردة في السنة عن رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم، أو في سنة الخلفاء على الترتیب الذي سنذكره إن شاء هللا تعالى
الجنایة : وأما العظام فجمع عظم، ومراده ھنا كسر العظام، أي. الراشدین المأمور باتباع سنتھم وھدیھم رضي هللا عنھم وأرضاھم أجمعین

تارة تستفحل فتھشم العظم وتكسره، ثم ینتقل العظم بحیث ینفصل بعضھ عن بعض، على العظم بكسره، فتارة تكون الجنایة بھشم العظم و
والعظم تارة یكون في الصدر، وتارة یكون في الذراع، وتارة یكون في الفخذ، وتارة یكون في الساق، إلى غیر ذلك من المواضع التي تكون 

ع سأذكر لك جملة من األحكام والمسائل التي تتعلق بالجنایة، واالعتداء في ھذا الموضو: أي) باب الشجاج وكسر العظام: (قولھ. فیھا العظام
ًبالشجاج وكسر العظام، ثم ھذه الجنایة تكون عمدا وتكون خطأ، ومن أمثلتھا في العمد ھي أن تحصل الخصومة بین الرجل والرجل، فیأتي : ً

دم، أو شجة حارصة أو قاشرة تقشر الجلد وال یسیل معھا الدم، وتارة تسیل ال: فیضربھ على رأسھ فیشج رأسھ شجة تدمیھ، یعني! والعیاذ با
تكون شجة تكشف اللحم وتصیبھ، وتارة تكشفھ وتصیبھ وتغوص فیھ، وتارة تكون الشجة بالوصول إلى العظم دون قشرتھ حتى تحول القشرة 
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نھ كان یقود سیارة فانقلبت بھ وبمن معھ، فأصابت من ویقع بالخطأ مثل حوادث السیارات، فلو أ. دونھ وھي السمحاق، كل ھذا یقع بالعمد
سال الدم منھا، أو كسرت عظامھ، فھذا من الخطأ، أو طبیب یعالج، فأخطأ في عالجھ فترتب : معھ شجة قشرت جلدة رأسھ، أو أدمتھ، یعني

ًل یحمل متاعا ثم أسقط المتاع على على الخطأ ضرر في العضو، وحصل منھ جنایة من ھذه الجنایات، كذلك یعتبر من الخطأ أن یقوم رج
غیره فشجھ، وقس على ھذا من الصور في األخطاء التي تقع بین الناس، وكل ھذا لھ أحكام خاصة في العمد اختلف العلماء في بعضھا، 

ًیھ بالمماثلة، فمثال لو في بعضھا القصاص، وبعضھا ال یتأتى فیھ القصاص؛ ألننا ال نستطیع أن نفعل بالجاني مثلما فعل بالمجني عل: یقولون
ًتھشم العظام، وتكسر العظام، فال نستطیع بحال أن نضرب الجاني إذا كان متعمدا ضربة مثل ضربتھ بحیث تكسر نفس : كانت الھاشمة

یة، على إلى الد.. إلى الحكومة.. العظام وتصل إلى ما وصلت إلیھ الضربة األولى في الجنایة، ومن ھنا یسقط القصاص وینتقل إلى األرش
الخمس : ومنھا. الخمس التي ال تقدیر فیھا: حسب نوع الجنایة، فھذه األشیاء التي سیذكرھا المصنف في الشجاج تشمل عشرة أنواع، منھا

اء المقدرة، فھي عشرة أنواع من الجنایات في الشجاج وما یتبعھا، وھي الجائفة التي تكمل العدد العاشر، وفي بقیة البدن ال تكون ھذه األشی
 ...... .الخمسة التي ال تقدیر فیھا، كما سنبینھ إن شاء هللا في موضعھ

 
 حقیقة الشجة وما تختص بھ وعددھا وحكمھا

 
وھذا علیھ جماھیر السلف ) الشجة الجرح في الرأس والوجھ خاصة: (قولھ] الشجة الجرح في الرأس والوجھ خاصة : [قال رحمھ هللا

ھ قضاء الصحابة رضوان هللا علیھم، أنھم خصوا الشجة بالوجھ والرأس، ولھ أصل في اللغة، ومن ھنا والخلف واألئمة رحمھم هللا، وأصل
إن الجنایة بالشجاج تختص بالضربات في الرأس والضربات في الوجھ، على ما سبق بیانھ، یستوي في ھذا أن تكون في مقدم الرأس : قالوا

ف في آخر الرأس، فآخر الرأس مما یلي الرقبة وھو العظم المتدلي ھل یعتبر من الرأس أو في وسطھ أو في آخره، أو في جوانبھ، لكن اختل
أو یعتبر من الرقبة؟ فالرقبة ال یعتبر فیھا شجاج سواء من جھة ما أقبل أو ما أدبر، فالجنایة علیھا ال تأخذ حكم الجنایة على الرأس والوجھ، 

ٌوما كان تحت الحنك، أو تحت اللحیین، أو تحت الذقن مما ال مواجھة فیھ فإنھ آخذ حكم وبالنسبة للوجھ یشمل ما ظھر وحصلت بھ المواجھة، 
) وھي عشر: (قولھ]: وھي عشر : [ قال. ما سنبینھ إن شاء هللا تعالى الوجھ، ما لم یصل إلى الرقبة، فإن وصل إلى الرقبة ففیھ الحكومة على

ٌس والوجھ عشر، وھذا إجمال قبل البیان والتفصیل، وبینا أن المراد بھ استحضار الذھن الشجات أو الشجاج، أو الجنایات المتعلقة بالرأ: أي ٌ
التي فیھا : والخمس الثانیة. التي فیھا الحكومة ولیس فیھا مقدر وال دیة: الخمس األولى: ھذه العشر منقسمة إلى قسمین. وتھیئتھ لما یذكر بعد

ضبطھا؛ لیعلم أنھا مرتبة تلو بعضھا، فالمصنف رحمھ هللا من دقتھ وحسن بیانھ ذكرھا مرتبة، مقدر، الخمس األولى إذا أراد طالب العلم أن ی
ومن العلماء من عكس فقدم الخمس المقدرة على الخمس التي ال تقدیر فیھا، وھذا من باب . فراعى ترتیب الوقوع على حسب الجنایات

ًالعنایة باألھم، وھو الذي فیھ مقدر شرعا، لكن طریقة ال  ...... .مصنف أنسب وأدق في البیان والتوضیحٌ
 

 الحارصة حقیقتھا وحكمھا
 

القاشرة، وھذه فسرھا أئمة اللغة ومن : الحارصة، وتسمى]. ًتشقھ قلیال وال تدمیھ: الحارصة وھي التي تحرص الجلد، أي: [قال رحمھ هللا
ي یكون في الوجھ أو الرأس، یقشر الجلد ولكنھ ال یخرج معھ الدم، ھي الجرح الذ: ُیحتج بتفسیره، كـاألصمعي رحمھ هللا وغیره، حیث قالوا

بالحارصة وبالقاشرة، فھي أصلھا من الحصر وھو : فلو أنھ ضربھ على رأسھ ضربة قشرت جلدة الرأس ولم یخرج الدم منھا، فھذه تسمى
  .حصر الثوب إذا شقھ: الشق، یقال

 
 حقیقة الدامیة وحكمھا

 
أن : ثالثة أسماء لھا، النوع الثاني) ثم البازلة الدامیة الدامعة: (قولھ] ازلة الدامیة الدامعة وھي التي یسیل منھا الدمثم الب: [ قال رحمھ هللا

یضربھ على رأسھ أو وجھھ ضربة تقشر الجلد، ثم یخرج الدم ویسیل، فھي دامعة؛ ألن الدم یخرج ویسیل مثل دمع العین، ودامیة؛ ألنھا 
، والبازلة؛ ألنھا بزلت الدم فأخرجتھ، ھذه المرتبة الثانیة من الجنایة، األولى تقشر الجلد، والثانیة تقشر الجلد وتدمي، أدمتھ فأسالت الدم منھ

لو : ًیالحظ ھنا في الحارصة طالت أو قصرت، یعني مثال. ًأن الدم یسیل منھا قلیال: أي) وھي التي یسیل منھا الدم: (قولھ. تسیل الدم: بمعنى
ة رأسھ بقدر أنملتین، أو قشر جلدة رأسھ بقدر أنملة، فالحكم واحد، طولھا وصغرھا وكبرھا ھذا ال تأثیر لھ، ما لم تتعد فتنزل، أنھ قشر جلد

فتصبح في الرأس بازلة، وفي الوجھ بازلة، أو حارصة في الرأس وحارصة في الوجھ، أو تكون في موضعین من الرأس فتكون فیھ ضربة 
وھكذا إذا خرج الدم من الیمنى وخرج . حارصتان: ، والثاني في الشق الثاني من الرأس، وكالھما حارصة، فھمافي شقھ األیمن من الرأس

  .بازلتان، ودامیتان، ودامعتان، فإن خرج الدم من واحدة ولم یخرج من األخرى فحارصة وبازلة: من الیسرى فھما
 

 حقیقة الباضعة وحكمھا
 

ھذه الدرجة الثالثة، فبعد أن قشرت جلده وأدمتھ بضعت اللحم، وأصل البضع القطع، ] التي تبضع اللحم ثم الباضعة وھي : [ قال رحمھ هللا
كما في حدیث طلق بن - قطعة مني، وقولھ علیھ الصالة والسالم حینما سئل : یعني) إنما فاطمة بضعة مني: (ومنھ قولھ علیھ الصالة والسالم

َفالبضع القطع، والمْبضُع ھي السكین التي یقطع بھا، كسكین الجراح ) نما ھو بضعة منكإ: ( عن مس الذكر؟ قال- علي رضي هللا عنھ ِ
  .تأتي إلى مشارف اللحم فتقطع فیھ: ونحوه، فالباضعة تقطع اللحم لكنھا ال تغوص فیھ، یعني
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 حقیقة المتالحمة وحكمھا

 
المتالحمة درجتھا فوق الباضعة، ) متالحمة وھي الغائصة في اللحمثم ال: (قولھ] ثم المتالحمة وھي الغائصة في اللحم : [ قال رحمھ هللا

ًوالشق فیھا أمكن، ویأتي بالضربات الشدیدة سواء في الوجھ أو في الرأس، وسواء في الخطأ أو في العمد، فتبضع اللحم ثم تغوص فیھ، كما  ً
  .عظم فھي متالحمةلو ضربھ بسكین أو بآلة حادة، وغاصت ھذه السكین في لحمھ دون أن تصل إلى ال

 
 حقیقة السمحاق وحكمھا

 
إما أن تغوص وال تكشف ھذه القشرة : فإن غاصت فال تخلو من حالتین] ثم السمحاق وھي ما بینھا وبین العظم قشرة رقیقة : [ قال رحمھ هللا

صت في ثلثیھا فھي متالحمة، ما لم تنتھ ًوإما أن تكون نسبة اللحم كثیفة نوعا ما فغاصت في نصفھا أو غا. وھي السمحاق، فال تقارب العظم
السمحاق، : من اللحم وتصل على مشارف العظم، ھنا قشرة رقیقة أشبھ بالماء أو بالزجاج حینما تظھر ترى العظم من ورائھا، ھذه تسمى

: الملطاة، ویقال لھا:  یقال لھاوھي فوق العظم، ھذه السمحاق إذا جاوز اللحم وصل إلیھا، فإذا وصل إلى السمحاق فإنھا درجة رابعة، وحینئٍذ
: قال. ھي القشرة التي على العظم: إنھا لغة أھل الحجاز، والسمحاق: بالملطاة كما في مذھب الشافعیة رحمھم هللا، وقالوا: السمحاق، وتسمى

عن بعض الصحابة رضوان هللا أن ھذه الخمس الجنایات ال مقدر فیھا في شرع هللا عز وجل، و: أي] فھذه الخمس ال مقدر فیھا بل حكومة [ 
: علیھم تقدیر في بعضھا عن زید رضي هللا عنھ، لكن تكلم بعض العلماء في ثبوت ذلك عن زید ، ولكن للعلماء في ھذه الخمس وجھان

منزلة العبد ونقدره ٌھذه الخمس فیھا الحكومة، ولیس فیھا تقدیر شرعي، وحینئٍذ نقدر ھذه الجنایة في المجني علیھ، فننزلھ : الوجھ األول یقول
ربما یأتي یضربھ ضربة : ثم ھذا التقدیر یتأثر بالشین، یعني. قبل الجنایة، ثم نقدره بعد الجنایة، ثم نوجب على الجاني أن یدفع الفرق بینھما

ا إذا كانت في إذا شفي واندمل الجرح وبرئ تبقى آثار تشین الوجھ؛ ألنھا في الوجھ تظھر، بخالف م: فیھا حارصة فتشین وجھھ، یعني
ًتقدر الجنایة حكومة، ثم یقدر الشین استقالال، یعني ینظر إلى أثر : بعض العلماء یقول: الرأس فھي مستترة، وللعلماء في ھذا الشین وجھان

ل، فھذه ًإن ھذه الخمس لھا نسبة من الموضحة، إذا كان في الموضحة فیعطى خمسا من اإلب: الوجھ الثاني. ھذا الشین ویدفع لھ حقھ فیھ
عن : ًالخمس نقسط الجنایة التي دون الموضحة على حسبھا، فنجعل لكل جنایة من الجنایات قدرا ینزل عن حصة الخمس من الخمس، یعني

  .البعیر، حتى تصل إلى حد الموضحة، والوجھ األول الذي اختاره المصنف رحمھ هللا أقوى، وھو أن فیھ الحكومة
 

 حقیقة الموضحة وحكمھا
 

اآلن انتھینا من الجلد واللحم، وننتقل إلى الجنایة على العظم، فإن ] وفي الموضحة وھي ما توضح العظم وتبرزه خمسة أبعرة: [مھ هللاقال رح
ًوقعت الجنایة، ووصلت إلى العظم ولم تصبھ فإنھا تكون الموضحة، أما لو وصلت إلى العظم فھشمتھ وكسرتھ كسرا یسیرا أو كثیرا  ً ً

ًا في الموضع، أو متفرقا في نفس الموضع فإنھ تكون الجنایة بالھاشمة، والھاشمة بعد الموضحة، والموضحة فیھا خمس ًمتفاحشا، منحصر ً
  .من اإلبل

 
 حقیقة الھاشمة وحكمھا

 
 للعظم، توضح العظم وتھشمھ، والھشم الكسر: الھاشمة]: ثم الھاشمة وھي التي توضح العظم وتھشمھ وفیھا عشرة أبعرة : [ قال رحمھ هللا

بـھاشم ؛ ألنھ ھشم الثرید للناس بمكة من : ھشم الشيء إذا فككھ وكسره، ومنھ ھشم الثرید، ولذلك سمي جد النبي صلى هللا علیھ وسلم: ویقال
: انالشاھد أن الھاشمة ھي التي تھشم العظم في الوجھ والرأس، وفیھا عشر من اإلبل، وللعلماء في ھذه العشر وجھ. كرمھ فكانت مفخرة لھ

ٌأن الھاشمة فیھا عشر من : الوجھ الثاني. ًأن خمسا من العشر لكونھا أوضحت العظم، والخمس الثانیة؛ ألنھا ھشمت العظم: الوجھ األول
أنھ لو ضربھ فھشم عظمھ دون أن یجرحھ، یعني ھشم العظم داخل الجلد دون جرح، فعلى : فائدة الخالف بین الوجھین. اإلبل وال یفصل

اإلبل، سواء  ٌ ال یجب علیھ إال خمس من اإلبل؛ ألنھ لم یقع إال الھشم، ولم تقع الموضحة، وعلى القول الثاني یجب علیھ عشر منالقول األول
فیھا خمس من اإلبل قضاء رسول هللا صلى هللا علیھ : الموضحة. ٌكان ھناك جرح وإیضاح للعظم، أو لم یكن ھناك جرح وإیضاح للعظم

تاب النبي صلى هللا علیھ وسلم لـعمرو بن حزم ، وقد تقدم معنا وبینا أنھ الكتاب الذي أجمعت األمة على تلقیھ وسلم، واألصل في ذلك ك
ًوعلى قبولھ، وضربھ العلماء مثاال للحدیث الذي أغنت شھرتھ عن طلب إسناده، وحسن أئمة الحدیث كاإلمام الترمذي وغیره إسناد ھذا 

یث عمرو بن حزم رضي هللا عنھ الذي ھو كتاب النبي صلى هللا علیھ وسلم لھ في الدیات ومقادیرھا، الحدیث، والعمل عند العلماء على حد
، وسكت علیھ الصالة والسالم عن الھاشمة، فلم یرد عنھ علیھ الصالة والسالم حدیث )ٌوفي الموضحة خمس من اإلبل: (ھذا الكتاب جاء فیھ

ضي هللا عنھم، وقضى زید بن ثابت وھو الصحابي الفقیھ رضي هللا عنھ وأرضاه ولم صحیح یبین حكم الھاشمة، ولكن جاء عن أصحابھ ر
ًعشر من اإلبل، وبناء على ذلك جرى العمل عند أئمة اإلسالم سلفا وخلفا على ھذا القول، ھناك من خالف  أن الھاشمة فیھا: یعرف لھ مخالف ً ً ٌ

 وھو -وسیأتي إن شاء هللا بیان الحكومة- قدر المجني قبل الجنایة ویقدر بعد الجنایة إن فیھا حكومة، وذلك بأن ی: من العلماء رحمھم هللا وقال
  .مذھب مالك رحمھ هللا وغیره، والصحیح ما ذكرناه

 
 حقیقة المنقلة وحكمھا
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ِالمنقلة والُمنقلة ھي ) لةثم المنق: (قولھ] ثم المنقلة وھي ما توضح العظم وتھشمھ وتنقل عظامھا وفیھا خمسة عشر من اإلبل : [ قال رحمھ هللا ْ َ َّ َ

التي تنقل العظم من مكانھ، فیالحظ أن الضرب في الھاشمة أخف من الضربة في المنقلة، فالمنقلة ضربة قویة تھشم العظم فتفصلھ عن بعض 
انتقالھ، ویكون ذلك حتى ینتقل، ویعرف ذلك اآلن عن طریق األشعة، وكانوا في القدیم یعرفون ذلك بالسبر، ویالحظون العظم ویالحظون 

وذلك كما جاء في كتاب النبي صلى هللا علیھ وسلم لـعمرو بن حزم، فإذا ضربھ في رأسھ ) خمس عشرة من اإلبل. (من أھل الخبرة كاألطباء
فإما أنھ أو ضربھ في وجھھ فكسر عظمھ وانتقل ھذا العظم المكسور، فإنھ حینئٍذ یلزمھ خمس عشرة من اإلبل؛ ألن الكسور تكون متفاوتھ، 

ًیھشم العظم وال ینتقل، أو یھشم العظم ھشما قویا یفصلھ عما جاوره، وحینئٍذ ینتقل، فإذا حصل ھذا الھشم بھذه القوة ففیھ خمس عشرة من  ً
مس من ٌخمس من اإلبل للموضحة، وخ: المنقلة: اإلبل، وھذا قضاء رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم، فاألولون الذین سبق بیان مذھبھم یقولون

  .اإلبل للھاشمة؛ ألنھا ھشمت العظم، وخمس لكون العظم انتقل، ھذه خمس عشرة من اإلبل یجعلونھا على ھذا الوجھ
 

 حقیقة المأمومة وحكمھا
 

ُّأم ال) وفي كل واحدة من المأمومة والدامغة ثلث الدیة: (قولھ] وفي كل واحدة من المأمومة والدامغة ثلث الدیة : [ قال رحمھ هللا شيء أصلھ، ُ
 على دماغھ ضربة أوضحت عظم الدماغ، وكشفت خریطة الدماغ، فإنھا في ھذه الحالة -والعیاذ با- وأم الدماغ خریطة الدماغ، فإذا ضربھ 

. مغةالمأمومة والدا: دامغة، والمصنف قال: مأمومة، وأم الدماغ، ھذه جنایة، فإذا المست الدماغ ووصلت إلى الدماغ یقولون لھا: یقال لھا
ًوغالبا ما . في الغالب إذا وصل إلى الدماغ یقتلھ؛ ألنھا في مقتل: وفي الحقیقة من العلماء من یذكر المأمومة وال یذكر الدامغة؛ ألنھم یقولون

، ّ فال یتكلم، أو یصبح أصم ال یسمع، خاصة إذا جاءت على مواضع الحواس- والعیاذ با-ًتحدث أضرارا توجب الدیات مثل أن تخرسھ 
قضاء رسول هللا صلى هللا علیھ  فالشاھد عندنا أنھ إذا ضربھ على دماغھ ضربة كشفت خریطة الدماغ، فحینئٍذ یجب علیھ ثلث الدیة، وھذا

من : الموضحة والھاشمة والمنقلة والمأمومة یستوي فیھا الذكر واألنثى، یعني). أن المأمومة فیھا ثلث الدیة(وسلم في كتابھ لـعمرو بن حزم 
أن األنثى یكون لھا : ث تقدیر الجنایة، أما من حیث ما یجب على الجاني فاألنثى على النصف من الذكر، تقدر على األصل الذي قررناهحی

عقل المرأة مثل عقل الرجل : (أن عقل المرأة مثل عقل الرجل حتى تبلغ الثلث، وھذا في حدیث السنن: النصف، ومن أھل العلم من یرى
 .)ن دیتھاحتى تبلغ الثلث م

 
 حقیقة الجائفة وحكمھا

 
الجائفة تكون في غیر الرأس والوجھ، تكون جائفة في البطن، ] وفي الجائفة ثلث الدیة وھي التي تصل إلى باطن الجوف: [ قال رحمھ هللا

لدیة، فلو طعنھ بسكین ودخلت وجائفة في الصدر، وتكون الجائفة في ثغرة النحر، وتكون جائفة فیما بین السبیلین، وھذه الجائفة فیھا ثلث ا
السكین إلى جوفھ فأبانت أحشاءه فھي جائفة، وھكذا لو ضربھ من ظھره فأظھر عظمھ فھي جائفة، ولو ضربھ على صدره فأبان جوف 

نھا جائفة إ: من أھل العلم من قال: الصدر فھي جائفة، ولو ضربھ بین السبیلین فنفذ إلى مجرى البول ففیھ وجھان عند العلماء رحمھم هللا
باطن الجوف من جھة البطن ومن جھة الصدر ) وھي التي تصل إلى باطن الجوف: (قولھ. ًكالضرب في جھة العجان سواء بالذكر أو األنثى

  .ًومن جھة الظھر، وغالبا ما تكون باآلالت الحادة، وممكن أن تكون بغیر آلة حادة
 

 حكم كسر الضلع وإحدى الترقوتین
 

ًلو كسر ضلعا من المجني علیھ ففیھ بعیر، وھذا في كتاب عمر ) وفي الضلع] (ٌي الضلع وكل واحدة من الترقوتین بعیروف: [قال رحمھ هللا َ َ َ
 حین كتب - ُوھي سنة راشدة عمریة ال مخالف لھ من أصحاب النبي صلى هللا علیھ وسلم، وقد أمرنا باتباع سنتھ- بن الخطاب رضي هللا عنھ 
أن الضلع فیھ جمل، فإذا كسر أحد أضلع شخص فإنھ یجب علیھ ضمان الكسر بجمل، لكن لو أنھ كسر : أرضاهإلى عاملھ رضي هللا عنھ و

ًھذا العظم أو ھذا الضلع ثم برئ مستقیما فال إشكال، وإن برئ مشوھا معوجا ففیھ وجھان للعلماء ً یأخذ فقط المقدر وال شيء : منھم من قال: ً
ًن، والحكومة في ھذا تتبع الشین، وتتبع الضرر، وتتبع األلم، فلو أنھ كسر الضلع أو مثال الترقوة والصحیح أن فیھ حكومة في الشی. زائد

بحكومة، ینظر إلیھا أھل  ًفحصل شيء مثال في الترقوة كأن ینعقد العظم، ویصبح موضع اإلصابة مثل الكرة عند االلتحام، فھذا الشین یقدر
ًلو حصل أیضا ألم، حیث برئ ورجع العظم . ضرر وكم نسبة ھذا الضرر فیعطى حقھ في ذلكالخبرة، وسیأتي معنا الحكومة، فنقدر كم ت

 ...... .على صفتھ، ولكن یوجد ألم في الموضع إذا قام وإذا قعد، وإذا تنفس فینظر في ھذا األلم، وقدر تضرره ویقدر لھ حقھ
 

 حكم كسر الذراع والعضد والفخذ
 

وفي : (قولھ] ً والفخذ والساق إذا جبر ذلك مستقیما بعیران - وھو الساعد والجامع لعظمي الزند والعضد-وفي كسر الذراع : [ قال رحمھ هللا
ھما عند مفصل الكف مع الساعد، الزند األعلى : لو كسر عظم الذراع، وھو العظم الجامع ما بین الزند والعضد، والزندان) كسر الذراع

الید، یلي الزندین الساعد إلى المرفق، والمرفق ھو الذي یرتفق بھ اإلنسان والذي أمر هللا بغسلھ واألسفل، فھذان العظمان الناتئان ھما زندا 
في الساعد وفي الزند،  :بالساعد، فكسره فیما ذكر رحمھ هللا فیھ بعیران، أي: في الوضوء وھو حد غسل الید في الوضوء، ھذا كلھ یسمى

ً أبعرة، وھذا لھ أصل من كتاب عمر رضي هللا عنھ أیضا، فإنھ كتب إلى عاملھ بذلك، ومن ھنا َأن فیھما أربعة: وإذا كان الزندان فمعنى ذلك
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یدل على أن المصنف یرجح ) ًوالفخذ والساق إذا جبر ذلك مستقیما بغیران: (قولھ. عمل بھ جمھور العلماء رحمھم هللا على أن فیھ بعیرین
إذا حصلت الجنایة وانكسر العظم ننتظر إلى أن یشفى ویبرأ، فإذا شفي : د البرُء، یعنيمذھب من یقول بالحكومة في الشین واأللم والضرر بع

ًوالتحم العظم، ننظر في ھذا العظم الذي التحم، ھل التحم مستقیما ال اعوجاج فیھ وال ألم معھ، وال شین؟ فحینئٍذ ال إشكال، حكمنا بھذا المقدر، 
إذا جبر ذلك : (ومن نص المصنف رحمھ هللا على قولھ. ُفیھ ألم قدر ھذا الزائد بحقھ وحكومتھًوأما إذا جبر معوجا، أو جبر وفیھ شین، أو 

والساق، ولكن ھو  ، وعظم الفخذ والساق ذكر فیھ البعیرین كلھ من باب اإللحاق؛ ألن عمر رضي هللا عنھ لم ینص على عظم الفخذً)مستقیما
 .......فع في المفصل؛ ألنھ من جنس المفاصل التي یرتفق بھافي حكم عظم الساعد والزندین، والمنافع فیھ كالمنا

 
 بیان وحكم الجروح التي ال تقدیر فیھا

 
ذكر المصنف رحمھ هللا الواجبات المقدرة في االعتداء على األنفس ] وما عدا ذلك من الجراح وكسر العظام ففیھ حكومة : [ قال رحمھ هللا

نصوص ودلت علیھ في كتاب هللا وسنة النبي صلى هللا علیھ وسلم في مقدرات وأحكام الجنایات، واألعضاء، وبینا فیما مضى ما ثبت من ال
ًھناك جنایات ال تقدیر فیھا، وھي ما عدا ما ذكر مما لھ أصل مقدر، فلو أنھ جرحھ جرحا ال تقدیر فیھ، أو ضربھ ضربة على مكان أورمت 

ففیھ : (قولھ. من الشجاج والكسور والجراحات: أي) وما عدا ذلك: (م؟ قال رحمھ هللالمكان، وحصل ضرر ال تقدیر فیھ في الشرع، فما الحك
أن یقدر ھذا المجني علیھ وینزل منزلة العبد، فیقدر قبل الجنایة ویقدر بعد الجنایة، وینظر كم أنقصتھ الجنایة من القیمة، : الحكومة) حكومة

 بحكومة؛ ألنھا راجعة إلى الحكام وھم القضاة، فال یقدر ھذا التقدیر وال یجتھد ھذا وھذه النسبة تكون مقدرة من دیة المجني علیھ، وسمیت
االجتھاد وال یبین حكم ھذه المسائل إال الحكام والقضاة، ومن ھنا وصفت بكونھا حكومة، وبین رحمھ هللا أنھ یرجع فیھا إلى حكومة عدل، إذ 

 على الوجھ الذي ذكرناه، ثم إذا ثبت ذلك القدر حكم بھ، وسیبین المصنف رحمھ هللا یطالب القاضي من لھ خبرة ومعرفة بتقدیر المجني علیھ
 ...... .ذلك بالمثال

 
 الحكومة في الجنایات التي ال تقدیر فیھا

 
ثم : [ قال. لجنایةمثل أن یقدر بمائة ألف قبل ا) ال جنایة بھ: (قولھ] ّأن یقوم المجني علیھ كأنھ عبد ال جنایة بھ : والحكومة: [ قال رحمھ هللا

بعد البرء فینظر ماذا حدث في الجسم أو في العضو من : أي) قد برئت: (قولھ. الجنایة: أي) وھي بھ: (قولھ] یقوم وھي بھ قد برئت 
ن قد فإذا قوم قبل الجنایة بمائة، ثم قوم بعد الجنایة بخمس وتسعین أو بسبع وتسعین ونصف، فحینئٍذ یكون نصف نصف العشر، یكو! النقص؟

 ...... .أنقصتھ نصف نصف عشره، فیقدر ذلك القدر الذي أنقصتھ من الدیة؛ ألنھ ال تقدیر في تلك الجنایة
 

 شروط صحة الحكومة في األمور التي ال تقدیر فیھا
 

وھو - ا األمر أن تكون الجنایة ال تقدیر فیھا في الشرع، فھذا محل اتفاق على أن ھذ: الشرط األول: ویشترط في صحة الحكومة ما یلي
أن یكون من ذوي الخبرة والنظر والمعرفة، یقال : الشرط الثاني.  یختص بالجنایات التي ال تقدیر لھا في الشرع، ھذا أول شرط-الحكومة

: یعنيًقدروه قبل الجنایة وقدروه بعد الجنایة، وانظروا نسبة النقص ھذه التي تكون من ھذا الشخص المجني علیھ ذكرا كان أو أنثى، : لھم
: قال. سیذكر ھذا بالمثال] فما نقص من القیمة فلھ مثل نسبتھ من الدیة : [ قال رحمھ هللا. ًیستوي في ذلك أن یكون المجني علیھ ذكرا أو أنثى

ًكأن كان قیمتھ عبدا سلیما ستین وقیمتھ بالجنایة خمسین ففیھ سدس دیتھ [  ستین ألف لایر، یعادل : إذا كانت القیمة تساوي الستین، یعني: أي] ً
أنھا أنقصتھ عشرة، والعشرة تعادل السدس من القیمة، فحینئٍذ یجب على الجاني أن یدفع لھ سدس : ثم بعد الجنایة أصبح بخمسین، فمعنى ذلك

ًدیتھ، وھنا بالنسبة للحكومة یكون الرقیق أصال والحر مبنیا علیھ، والعكس بالنسبة للدیات، یكون في المقدرات واألعضاء ال مقدرة یكون الحر ً
ًأصال والرقیق مبنیا علیھ لو كانت الجنایة على أصبع من أصابعھ، : ًمثال] إال أن تكون الحكومة في محل لھ مقدر فال یبلغ بھا المقدر : [ قال. ً

 قبل الجنایة على أنھ ًأنھ ما قطع األصبع كامال، وفي بعض األحیان یكون الرقیق ذا صنعة، وإذا قدر: وھذه الجنایة لیس لھا تقدیر، بمعنى
لو حصلت فیھ ھذه الجنایة في : ًأصبح بخمسة وسبعین ألفا، فحینئٍذ أنقصتھ ربع القیمة، یعني: ًبمائة ألف، ثم أنقصتھ الجنایة الربع، مثال

ه الحالة األصبع ال تعادل  الربع، في ھذ-ًمثال- الكتابة، أو عنده صنعة غیرھا ینتفع بھا، فأنقصتھ  عنده صنعة: ًأصبعھ، وكان قبلھا كاتبا، أي
الربع؛ ألن األصبع لو قطعت ففیھا عشر الدیة، فال تبلغ الحكومة أو مقدر الحكومة ال یبلغ دیة العضو الذي فیھ الجنایة، وھذا أصل شرعي، 

 الوجود، فلو قطعت ًوبناء على ذلك ینقص من ھذه الحكومة حتى تصل إلى أقل من عشر الدیة؛ ألن األصبع موجود وال یعقل مساواتھا بعدم
فھذا یخالف شرع هللا ! ًجنایة الحكومة یقدر أكثر من المقدر شرعا واألصبع موجودة؟: األصبع كاملة لكان فیھا عشر الدیة، فكیف نقول لھ

 الذي فیھ أن ال یبلغ التقدیر أكثر من قیمة العضو: ًومن ھنا اشترط العلماء رحمھم هللا شرطا في الحكومة وھو الشرط الثالث. عز وجل
 ...... .الجنایة

 
 األسئلة

 
 إشكال في تعبیر المؤلف بالبعیر ال اإلبل في الھاشمة

 
ذكر المصنف في حد الھاشمة عشرة أبعرة، وفي المنقلة خمس عشرة من اإلبل، والمعروف عن األبعرة ھي ذكران اإلبل، أما اإلبل : السؤال
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باسم هللا والحمد  والصالة والسالم على رسول هللا وعلى آلھ وصحبھ ومن : ؟ الجوابفیشمل الذكر واألنثى، فھل في ذلك فرق، أثابكم هللا
ٌخمس : وااله، في الحقیقة ھذا أمر مالحظ، واألصل في كتاب النبي صلى هللا علیھ وسلم لم یرد التعبیر بالبعیر، وإنما ورد التعبیر باإلبل، قال

  .المؤلف، وأنھ ال یعتبر المعنى الذي ذكرتھ، وهللا تعالى أعلممن اإلبل، وعلى ھذا فقد یكون ھناك تسامح من 
 

 حكم طلب المجني علیھ من الجاني تكالیف العالج
 

نعم إذا أراد أن یخالف شرع هللا، ویجتھد : ًلو طلب المجني علیھ من الجاني تكالیف العالج بدال من الدیة ھل یعطى ذلك؟ الجواب: السؤال
الشرعیة، ھذه أحكام شرعیة ما فیھا تالعب، ال ینظر ال إلى أجرة الطبیب، وال إلى تكالیف العالج، ھذا دین من عنده، ویعبث باألحكام 

أرید تكالیف العالج أو قیمة العالج لیس من حقھ ذلك، ولیس لھ غیر ھذا الذي : وشرع جاء بھذه الصفة، ینفذ ھذا الوارد كما ورد، كونھ یقول
ًالیف العالج أكثر، العبرة بالمقدر شرعا قلیال كان أو كثیرا؛ ألنھ لو فتح ھذا الباب قد تكون تكالیف العالج حكم بھ الشرع، حتى ولو كانت تك ًً

ًال تساوي شیئا، ولذلك الشریعة ال تنظر إلى تفاوت األزمنة، وھذا من سمو منھج الشریعة أنھا أعطت أحكاما تقدیریة، سبحان هللا العظیم ً !
 غالب األحوال أن ھذا المقدر یعادل العالج وزیادة، وھذا نعرفھ من خالل أسئلة الناس، وعلى كل حال ھذا غیر اآلن لو جئت تنظر تجد في

ًوارد، وتكالیف العالج لیست بواردة، إنما الوارد أنھ یعطیھ حقھ الشرعي سواء كان قلیال أو كثیرا، وعلیھ أن یرضى بحكم هللا سبحانھ  ً ً
  .وتعالى، وهللا تعالى أعلم

 
 لصحیح في تعریف الموضحةا

 
تعددت النسخ في قول المصنف رحمھ هللا في تعریف الموضحة وھي ما توضح اللحم، وفي بعض النسخ ما توضح العظم، فأیھما : السؤال

الصحیح إن ھذا موجود في النسخ، ولكن : الصحیح ما توضح العظم، وھذا استدركھ الشراح رحمھم هللا، وقالوا: أصح، أثابكم هللا؟ الجواب
أنھا توضح العظم، وھذا ھو الذي ذكره أئمة اللغة، واالحتجاج في ھذه التفسیرات مرده إلى أئمة اللغة؛ ألن القاشرة إیضاح اللحم، والقاشرة 

  .مع ذلك لیس فیھا ما في الموضحة، الموضحة ھي التي توضح العظم، وعبارات النسخ توضح اللحم خطأ، ونبھ على ذلك، وهللا تعالى أعلم
 

 كم من فرط في قضاء الصوم حتى عجز عنھ
 

تبلغ أمي من العمر خمسین سنة، كانت تفطر في شبابھا من التعب، وبعد زواجھا أفطرت في والدة إخوة لي، وكانت تجھل قضاء ما : السؤال
ال : ًأوال: یام أثابكم هللا؟ الجوابٌعلیھا من األیام، وھي اآلن مریضة حیث عندھا القلب والضغط وتجلط في الدم، أفیدونا في قضاء ھذه األ

-ینبغي للمسلم أن یتساھل في حقوق هللا عز وجل، والصوم إذا وجب على المسلم فھو دین، وقد جاءت امرأة إلى النبي صلى هللا علیھ وسلم 
 أرأیت لو كان على أمك :إن أمي ماتت وعلیھا صوم، أفأصوم عنھا؟ قال: ( قالت-كما في الصحیحین من حدیث ابن عباس رضي هللا عنھما

حق هللا أحق بالوفاء، وأحق بالقضاء، وال ینبغي للمسلم أن یتساھل في حقوق ) فدین هللا أحق أن یقضى: نعم، قال: ِدین أكنت قاضیتھ؟ قالت
ب فیھا الكفارات فال ًهللا عز وجل، سواء كانت كفارة في الصوم أو كفارة في الحج أو كفارة في العمرة، أو كفارة في سائر األمور التي تج

إن اإلنسان : یقولون) نفس المؤمن مرھونة بدینھ حتى یؤدى عنھ: (إن حدیث النبي صلى هللا علیھ وسلم: یتساھل في شيء منھا، حتى قالوا
 ال یستطیع قد یرھن عن كثیر من الخیر بسبب تعطیل حقوق هللا عز وجل وحقوق الناس، ولذلك تجد المدیون في بعض األحیان! والعیاذ با

ًتحصیل أشیاء من الخیر كان یحصلھا قبل دینھ وقبل انشغال ذمتھ للناس، تجده قبل تحمل دیون الناس مستجما ومنشرحا ومنطلقا، ولكن ما  ً ً
ولذلك ینبغي للمسلم أن یبادر بسداد . والرھن الحبس) نفس المؤمن مرھونة: (أن یقع في الدین حتى یصبح كالمرھون، وھذا مصداق قولھ

حقوق هللا عز وجل، فإذا تساھل وفرط لم یأمن أن یأتیھ المرض أو یأتیھ البالء أو یتقدم بھ السن ویعجز عن أداء حق هللا، وحینئٍذ تكون 
الحالقة؛ حالقة الدین ال حالقة الشعر، فیخرج من الدنیا وقد فرط في حق هللا، حتى أصابھ الكبر فحیل بینھ وبین الوفاء، وبین رد الحقوق 

قیام بالواجبات، وقد وصف هللا أھل الجنة بأنھم موفون بعھودھم مؤدون للحقوق التي علیھم، فعلى المسلم والمسلمة أن یتقي هللا عز وجل وال
كل واحد منھما في حق هللا خاصة، وفي الحقوق عامة؛ ألن حق هللا أحق، هللا أحق أن یعبد وأحق أن یؤدى حقھ، وھو الغني عن عباده في 

إذا بلغت ھذا المبلغ وأصبحت عاجزة عن الصوم فإنھا تنتقل إلى اإلطعام عن كل یوم، مع الندم : ًثانیا. وجب علیھم سبحانھ وتعالىجمیع ما أ
  .واالستغفار والتوبة، وهللا تعالى أعلم

 
 جواز الرد على الخطیب عند خطئھ في اآلیة

 
الصحیح أنھ إذا أخطأ في اآلیة فإنھ یرد علیھ ویفتح : یرد علیھ أم ال؟ الجوابًإذا أخطأ اإلمام في اآلیة مثال في خطبة الجمعة ھل : السؤال

علیھ؛ ألن كتاب هللا عز وجل تجب صیانتھ عن الخطأ، وھذا جائز في الصالة كما صح عن النبي صلى هللا علیھ وسلم أنھ صلى بالناس 
ًما منعك أن تفتح علي آنفا؟: قال! م یا رسول هللانع: أفي الناس أبي ؟ قال: (الفجر فارتج علیھ في آیة، ثم لما سلم قال فدل على عظمة كتاب ) َّ

هللا عز وجل، وعظیم حقھ أنھ یصان من الخطأ، ومن اللحن، ومن القصور الذي یكون من بني آدم، المبني على الجھل واإلساءة كما قال 
ًإنُھ كان ظلوما جُھوال : تعالى َ ًَ ُ َ َ َّ ھل في كالم هللا عز وجل، بل ینبغي الرد علیھ وتنبیھھ على الخطأ والفتح علیھ، فال ینبغي التسا] 72:األحزاب[ِ

  .فإذا كان ھذا في الصالة فمن باب أولى في خطبة الجمعة، وهللا تعالى أعلم
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 حكم صالة اللیل جماعة في غیر رمضان
 

ًیجوز اتفاقا ال : تر مع بعضنا، أثابكم هللا؟ الجوابًأسكن ومعي زمیلي في بیت وأصلي صالة اللیل فھل یجوز أن نصلي جمیعا ونو: السؤال
ًقصدا، فإذا قمت تصلي باللیل وجاء أخوك وصلى معك فال بأس، كما وقع للنبي صلى هللا علیھ وسلم مع ابن عباس رضي هللا عنھما وغیره، 

 إذا صارت الساعة الواحدة من اللیل فال؛ ألن إذا صارت الساعة الثانیة أقوم وتقوم معي، أو: لكن أن یكون بالترتیب والقصد كأن تقول لھ
األصل أن القیام المرتب ال یكون إال في التراویح، وقیام رمضان خاصة، وأما في بقیة السنة فإنھا عبادة خفیة قصد منھا اإلخالص وإرادة 

  .وجھ هللا عز وجل، وال تكونوا جماعة إال في الوارد، وهللا تعالى أعلم
 

  أكثر من ثالث مراتكیفیة تشمیت من عطس
 

نعم یشرع إذا : إذا عطس اإلنسان مرات عدیدة خارج الصالة ھل یشرع تشمیتھ في كل مرة یحمد فیھا هللا، أثابكم هللا؟ الجواب: السؤال
ثالثة أن النبي صلى هللا علیھ وسلم لما عطس الرجل رد علیھ، ثم عطس الثانیة فرد علیھ، ثم عطس ال: (عطس وكرر العطاس ففي الحدیث

ال یرد علیھ؛ ألنھ مریض، وإنما یدعى لھ بالشفاء، فانتقل من العطاس المألوف المأمور بتشمیتھ : فمن أھل العلم من قال) إنھ مصاب: فقال
ًإن النبي صلى هللا علیھ وسلم وصفھ بكونھ مریضا، فبقي األصل على ما ھو علیھ وھو : إلى الدعاء لھ بالشفاء، ومن أھل العلم من قال

الحمد : وعلى كل حال إذا شمتھ فھذا أفضل، فھو إذا قال. میت العاطس، ولم یسقط ھذا األصل صلوات هللا وسالمھ علیھ فھذا وصف حالتش
؛ : ًإنھ إذا كانت الثالثة والرابعة وكان مریضا فال یقول:  فعلیك أن تشمتھ، أما إذا عطس وسكت فھذا منھ، وبعض العلماء یقول الحمد 

ًح مریضا واألمر إذا ضاق اتسع وإذا اتسع ضاق، لكن كل ھذه اجتھادات وآراء، ھذا األصل عطس رجل عند رجل فشمتھ، ثم ألنھ أصب
اللھم من عندك، یعني أصبحت المائة دین كلما عطس : یرحمك هللا مائة، فعطس الرابعة فقال: عطس الثانیة فشمتھ، ثم عطس الثالثة فقال

ھذا دعاء بخیر ! یرحمك هللا، نسأل هللا السالمة والعافیة من الحرمان: ظر اللھم من عندك، أخف من أن یقول لھاللھم من عندك، ھو لو ن: قال
ھذا اللسان الذي تجده یتحدث ! كم ھي سعادة للمسلم أن یلھج لسانھ بذكر هللا عز وجل؟. وفیھ أجر لك ولمن تدعو لھ، فال یبخل اإلنسان بھذا

 یتعب، ویجلس الرجل مع ضیفھ وصاحبھ وحبھ، یسألھ عن ثوبھ ومأكلھ وملبسھ ومخبزه وبیتھ وعن كل صغیرة في أمور الدنیا فال یكل وال
نسأل هللا -وكبیرة وال یكل وال یمل، ولكن لما یرید أن یكرر یرحمك هللا أربع مرات خمس مرات تجد السآمة والملل، وھذا حال اإلنسان 

ًعز وجل، ولكن لآلخرة أھلھا، فیا حبذا المسلم أن یكون متلذذا بذكر هللا عز وجل حریصا على ھذا  في تقصیره في حق هللا -والعافیة السالمة ً
أن : إال إذا كان ھناك ما یشغل، مثل: الحمد  تشمتھ، فھو من ذكر هللا سبحانھ وتعالى، قال بعض العلماء: الخیر، یشمت العاطس، فكلما قال

ة القرآن، أو اشتغالك بعلم، أو اشتغالك بشيء أوجب وأوكد، حینئٍذ ال مانع أن تأخذ بالسنة، وھي أن یكون ھناك ما ھو أشرف كاشتغالك بقراء
  .یشمت ثالث تشمیتات، ثم بعد ذلك یكون اإلنسان في العفو، وهللا تعالى أعلم

 
 نصیحة عامة لمن یتكرر منھ الذنب بعد التوبة منھ

 
أدعو هللا أن یبعدني عنھ، ولكن كلما أردت االستقامة لم أثبت على ذلك بم تنصحني، أثابكم ٌعندي ذنب كلما تبت منھ رجعت إلیھ، و: السؤال

إذا كان المستقیم ھو الذي ال ذنب لھ البتة فحینئٍذ هللا : یعني! إذا كان المستقیم ھو السالم من الذنب فإنا  وإنا إلیھ راجعون: هللا؟ الجواب
َإن هللا ُیحب التوابین : إن هللا تعالى یقول!  وال خطأ عنده؟المستعان، من ھو ھذا الذي ال ذنب لھ، ِ َِّ ُّ ِ ََّّ َ ووصفھم بأنھم توابون، ] 222:البقرة[َّ

ال یتسلط الشیطان على قلبك، وال یحولن بینك وبین ! أخي في هللا. كثیر التوبة وما كثرت التوبة إال من كثرة الذنوب: والتواب فعال، أي
 یده باللیل لیتوب مسيء النھار، ویبسط یده بالنھار لیتوب مسيء اللیل، وھو سبحانھ الحلیم الرحیم، ھل رأیتھ دفع ربك، فا جل وعال یبسط

ًتائبا عن بابھ؟ ھل رأیتھ خیب تائبا في رجائھ؟ ًھل رأیتھ قطع تائبا من محبتھ وإنابتھ إلى ربھ؟ كال وهللا بل إنھ فرح بتوبتھ وشملھ بعفوه  ً
ًمرة تكرر التوبة، صادقا منیبا إلى ) ملیون(تب إلى هللا، واقھر عدوك إبلیس باإلنابة إلى هللا ولو ! أخي في هللا. ورحمتھّوحلمھ ومنھ وكرمھ  ً

أنت منافق، أنت كذاب، أنت غشاش، تبت المرة األولى، تبت المرة الثانیة ثم ترجع، ثم تبت المرة الثالثة، إذا كان : ربك، وال تبال إن قال لك
 في الذنب وبعد فعلھ للذنب یكره ھذا الذنب ویمقتھ في جنب هللا، ویعقد العزم في قرارة قلبھ على كراھتھ وعدم الرجوع إلیھ، الشخص یقع

ًفإنھ مبشر بخیر وھو التوبة من هللا، ومْن تاب وعمل صالحا فإنُھ یتوُب إلى هللا متابا  ً ٌَ َ ََ َ َ َ َ َ َ َ َِ َّ َ َِّ ُِ ِ َ قْل یا عبادي الذین :وهللا سبحانھ یقول]. 71:الفرقان[ِ َ َ َِ ِ َِّ ُ
ِأْسرفوا على أنفسھم ال تقنطوا مْن رْحمة هللا  َّ ِ ِ َِ َ َ َُ َ ََ َْ ُ ْ ُْ ِ َقْل یا عبادي: (فقولھ] 53:الزمر[َ َ َِ ِ ألنھ علم سبحانھ أنھ ال رب لنا سواه، وال أمل وال رجاء لنا ) ُ

أن : ثم ھنا أمر ینبغي التنبیھ علیھ وھو. تبت مائة مرة، أو ألف مرة: اصدق مع هللا یصدق هللا معك، وال تقولن! في أحد عداه، فأخي في هللا
الشیطان علیھ لعائن هللا تترى إلى یوم الدین، قعد لإلنسان بالرصد وأعظم شيء یحرص علیھ الشیطان قطع العبد عن ربھ، وباألخص إذا 

ًكان خیرا صالحا، فإنھ یأتیھ بالذنب ویحول بینھ وبین هللا، فیقول لھ تا ًلو كنت من الصالحین ما أوقعك هللا في الذنب، ولو كنت صالحا : رةً
أنى یؤفك وأنى یكذب على هللا سبحانھ وتعالى، بل إن هللا یبتلي ویمتحن ویختبر إذا كان التائب ! بحق ما أوقعك في الزلة، قاتلھ هللا عدو هللا

علم عبدي أن ! یا مالئكتي: (وینادي هللا في مالئكتھ.  بالذنب ویعفو عن الذنبًرب اغفر لي فقد علم أن لھ ربا یأخذ: ًموحدا لربھ؛ ألنھ إذا قال
فإذا كان اإلنسان في ھذه الصورة من الفتنة جعلھ یعود إلى الذنب المرة تلو المرة، ثم ). ًلھ ربا یأخذ بالذنب ویعفو عن الذنب قد غفرت لعبدي

: وال تجلس معھم، ال تدنس مجالسھم، یعني, ار واترك الملتزمین، واترك الصالحینأنت ال تصلح أن تكون مع األخیار، اترك األخی: یقول لھ
وضع السم في العسل؛ ألنھ یعلم أنھ متى ابتعد عن الصالحین تخطفتھ . غیور على الصالحین، ومحب للصالحین! وكأن إبلیس ما شاء هللا

ثم ھناك صنف . فیأتیھ من ھذا الباب! ین نسأل هللا السالمة والعافیةالشیاطین، فأعرض عن سبیل رب العالمین، فكانت الھلكة والضالل المب
إذا أذنب الواحد منھم المرة والمرتین والثالث واألربع یأتیھ بنوع من االنشراح یخلي بینھ وبین الطاعة؛ ألنھ یعلم أن المعصیة قد : ثالث
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ن واألسبوع واألسبوعین في نوع من االنشراح، ویكف عدو هللا عنھ استحكمت في قلبھ، وأن قرناء السوء حولھ، فتراه یتركھ الیوم والیومی
ما تعود، فھذا المسكین من حبھ لربھ،  ًافعل عھدا على أنك ال تعود، واجعل علیك المواثیق بینك وبین هللا أنك: حتى یأمن ویطمئن ویقول لھ

 علیھ عدو هللا، فینھزم وینكسر وعندھا یرید أن یسلخھ من دینھ وحبھ للطاعة یأتي بالعھود المغلظة ثم ال یلبث في الیوم الثاني أن یتسلط
ولذلك على المؤمن . ًأنت فعلت ھذا فإذا ال عودة وال رجعة، وھذا كلھ من األباطیل، ومن اإلرجاف من عدو هللا: فیقول لھ! بالكلیة والعیاذ با

.  بعفوه وحلمھ ورحمتھ، والذي وسعت رحمتھ كل شيء سبحانھ وتعالىأن یعلم أن ربھ ھو الحلیم الرحیم الغفور الذي یفرح بتوبتھ، ویشملھ
ًالمرات، فكل مرة تتوب فیھا فاعلم أن هللا یعوضك خیرا مما فقدت، وكل ذنٍب تقع فیھ فقف بعد ذنبك منكسرا ) مالیین(لو تبت ! أخي في هللا ً

َّتب علي وارحمني ! َّمني اإلساءة، تب علي یا خیر التوابینأسأت وأخطأت، منك الخیر ومني الشر، منك اإلحسان و! إلى ربك، وقل یا رب
ًواسأل هللا عز وجل أن یجبر كسرك في دینك، فكم من شخص یقع في الذنب فیقول صادقا من قلبھ! وأنت أرحم الراحمین إنا  وإنا إلیھ : ٍ

ًبتھ وخلف لھ خیرا منھا، وصفع الشیطان على وجھھ، ًراجعون، اللھم أجرني في مصیبتي ھذه واخلف لي خیرا منھا، إال آجره هللا في مصی
ًواندحر عدو هللا مغاظا مھانا ذلیال، ھكذا یكون ولي هللا المؤمن ً  قد ُیبتلى - والعیاذ با- ثم قضیة الرجوع إلى الذنب ففي بعض األحیان . ً

لیاء هللا المتقین؛ ألن أعظم شر ینزل على اإلنسان عداوتھ اإلنسان بالذنب تلو الذنب، قد یكون سببھا غیبة الصالحین، وقد یكون سببھا أذیة أو
من : ( أو لرسولھ أو للصالحین من عباده، فإن النبي صلى هللا علیھ وسلم یقول في الحدیث كما في صحیح البخاري وغیره یقول هللا تعالى

تفقد : ي الشخص من كثرة الرجوع إلى الذنب یقول لھوكان بعض مشایخنا رحمة هللا علیھم، لما یشتك) ًعادى لي ولیا فقد آذنتھ بالحرب
وهللا الخطیب أطال  :أن الشخص یأتي ویحضر الجمعة ثم یخرج من الجمعة ویقول: مثال ذلك. ًنفسك، البد وأنك عادیت ولیا من أولیاء هللا

ًفیغتاب عبدا صالحا، وھذا العبد الصالح في كل . الخطبة، وهللا عندنا إمام مسجد یطیل بنا اجعل ثأرنا على من ظلمنا، : لیلة یناجي ربھ ویقولً
ٌفھذا الذي اغتابھ ظلمھ بغیبتھ فال یأمن أن ُینكب، ولذلك ینبغي الحذر من التعامل مع الصالحین واألخیار؛ ألن القرب منھم خیر، لكنھ سالح 

اض، ویكثرون األذیة للعلماء وإلخوانھم من طالب ًذو حدین لمن لم یحفظ حرمتھم، وكنا نجد أناسا یجلسون في مجالس العلم یكثرون االعتر
ً في الطاعة، وغالبا ما تأتي نھایتھم سیئة، وغالبا ما یحرمون، حتى إن الواحد -نسأل هللا السالمة والعافیة-ًالعلم، فما وجدناھم سلكوا سبیال  ً

ي كان اإلنسان على حال صالحة حینما كان یحفظ قسا قلبي، كنت على حال طیبة ثم أصبحت في حال سیئة، یعن: منھم یأتي ویشتكي ویقول
ًكذلك أیضا مما ُیبتلى اإلنسان بھ الوقوع في الفتن بسبب أذیة أولیاء هللا، وهللا تعالى یقول في الذین سبوا أصحاب رسول هللا . الحقوق والذمم

ِّلطمع، ویقلون عند الفزع، وفي بعض األلفاظ یجبنون ما رأینا مثل قرائنا ھؤالء یكثرون عند ا: صلى هللا علیھ وسلم واستھزءوا بھم وقالوا
َقْل أبا وآیاتھ ورُسولھ كنتم تْستْھزئون : عند اللقاء، فنزل القرآن على رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم َ َ َ َُ ُ ُ ُِ َ َ ْ ِ ِ ِ ِ ِ َّ ِ انظروا كیف جعل ] 65:التوبة[َ
فكل شخص ینتسب لھذا الدین من داعیة وعالم وخطیب وإمام یجب أن . لدیناالستھزاء بالقراء استھزاء با والرسول؛ ألنھ جاء من جھة ا

َومْن أْحسُن : تحذر في التعامل معھ؛ ألنھ ولي  تعالى قائم بحقھ، ولما تستھزئ بھ من خالل أدائھ لرسالتھ وأمانتھ التي یحبھا هللا عز وجل َ ََ
ِقْوال ممْن َدعا إلى هللا  َّ ًَ ِ َ َّ ِ َقْل أبا وآیاتھ ورُسولھ كنتم تْستْھزئون : أثنى علیھ ربھ من فوق سبع سماوات، فقال هللا تعالىھذا الذي ] 33:فصلت[َ َ َ َ َُ ُ ُ ُِ َ َ ْ ِ ِ ِ ِ ِ َّ ِ َ *

ِال تْعتذُروا  َ ْال تْعتذُروا قد كفْرتم بْعَد إیمانكم : حتى لم یقبل منھم المعذرة وقال] 66- 65:التوبة[َ ُْ ُِ َِ َِ َ َ َ َ من االستخفاف ألن األمر نشأ ] 66:التوبة[َْ
ًبالدین واالحتقار للصالحین، فقد یجلس الشخص یلمز جماعة وقد یلمز منھجا إلخوان عندھم بعض األخطاء، ثم یأتي یتھكم بھم، ویسخر بھم، 

ِإْن نْعُف عْن طائفٍة م: قال تعالى. ویستھزئ بأمور قد تكون من أمور الطاعة في شأنھم، فھنا تأتي الفتنة والعیاذ با َِ ََ َ ًنكم نعذْب طائفة ِ َ ِ َ ِّ َ ُ ُ ْْ
من سب أصحاب رسول هللا صلى :  ھذا البالء والفتنة بسبب التعرض ألولیاء هللا عز وجل، وكانوا یقولون-  والعیاذ با-فجعل ] 66:التوبة[

رحمتھ، وھذا معروف في بعض أھل َّوقل أن تأتیھ حسن خاتمة، وقل أن یتواله هللا ب! هللا علیھ وسلم لم یؤمن علیھ سوء الخاتمة والعیاذ با
ًفالمقصود من ھذا الحذر حتى ال یقع في الفتنة، ولذلك تجد شخصا یتوب توبة صادقة، ومع ذلك ُیبتلى ! البدع نسأل هللا السالمة والعافیة

ني أستغفرك من ذنٍب أوقعني في إ! اللھم: ًأن ھناك أمرا بینھ وبین هللا عز وجل، فلیقل بصادق من قلبھ: بالوقوع في الذنب مرة ثانیة، بمعنى
ًكذلك أیضا مما یوجب الوقوع في الفتن تلو الفتن، والمعاصي تلو . ھذا البالء، اللھم أدركني برحمتك، ونحو ذلك من الدعاء الصادق

ِفھْل عسْیتم إْن تولْیتم أْن تفس: المعاصي، عقوق الوالدین وقطیعة الرحم، ولذلك قال هللا تعالى ْ ُ ُ َُ ْ َّْ َ َ َ ََ ْدوا في األْرض وتقطُعوا أْرحامكم َِ ُ َُ َ َ َِ ِّ َ َ ِ َأْولئك الذین * ُ َِ َِّ َ ُ
ْلعنُھم هللا فأصمُھم وأْعمى أْبصارُھم  ْ َُ َ َ َ َ ََ َ ََّ َ َُ َّ فالعقوبة التي جلت بھم الصمم وعمى البصیرة مع اللعنة، ! نسأل هللا السالمة والعافیة] 23- 22:محمد[َ

ًالرجل یستھزئ بأمھ فیكون عاقا، ویستھزئ بأبیھ ! وھو أعظم من قطیعة الرحم! كم بعقوق الوالدینوكل ھذا جاء بسبب قطیعة الرحم، فما بال
ًفیكون عاقا، ویرفع صوتھ في وجھ أبیھ كاشحا لھ في وجھھ فیكون عاقا، ولربما والعیاذ با یلمز أباه في وجھھ فیكون عاقا، وتبقى جرحا  ً ً ً ً

ًإذا على اإلنسان أن یحذر . كلما تذكر األب آالمھا وأحزانھا تجدد البالء على من قالھا!  والعیاذ باًفي قلب األب إلى أن یموت، فیكون عاقا
ِإن هللا ال یظلم الناس شْیئا ولكن الناس أنفسُھم یظلُمو: في التعامل مع الناس َّ ِ ِ َّْ َ َْ َ َ َ َ َْ ُُ ْ َّ َ ًَّ َ َ َّ ِ 

 
 بیان فضیلة الجماعة األولى والفرق بینھا وبین الثانیة

 
ًبعض الناس یتأخر عن صالة الجماعة في المسجد ویقیمون جماعة ثانیة بعد الجماعة األولى فھل یكون أجر ھذه الجماعة مساویا : السؤال

الجماعة األولى من حیث األصل أفضل، وقد حصلت فضیلة أول الوقت، وقد : ھذا فیھ تفصیل: ألجر الجماعة األولى، أثابكم هللا؟ الجواب
الثواني بین الجماعة ) ٌإن العبد لیصلي الصالة وما یصلیھا في وقتھا وما فاتھ من وقتھا خیر من الدنیا وما فیھا: ( علیھ وسلمقال صلى هللا

ًوالجماعة خیر من الدنیا وما فیھا، یصلي أھل المسجد األول في الوقت ویصلي أھل المسجد الثاني بعده ویكون الفرق بینھما یسیرا وبینھما 
الصالة : سألت النبي صلى هللا علیھ وسلم أي العمل أحب إلى هللا عز وجل؟ قال: (سماء واألرض، ولذلك یقول عبد هللا بن مسعود كما بین ال
ومن . ًاألولى أفضل وأعظم وأزكى أجرا عند هللا عز وجل على أول وقتھا، فھذا أفضل األعمال وأحب إلى هللا، فالجماعة: یعني) على وقتھا

ًإن الشخص إذا أتى والجماعة في التشھد فیظل واقفا حتى تأتي : -وبعض المتأخرین اختار ھذا القول- طأ قول أھل الرأي ھنا كان من الخ
ٌدخولك مع الجماعة األولى إدراك لفضیلة أول الوقت، وحینئٍذ تدرك فضیلتھا، ثم بعد ذلك إذا كان بجوارك شخص : ًأوال: جماعة ثانیة، نقول
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 على الفضیلة وإن لم تحصال على الحكم، فھذا أمر یغفل عنھ الكثیر، ومن ھنا ینبغي الحرص على الجماعة فتتمان جماعة، وتحصالن
ًالجماعة الثانیة تكون أقل من جھة العدد، فإن الجماعة األولى في الغالب ھي أكثر عددا، وقد قال صلى هللا علیھ وسلم في ھذه : ًثانیا. األولى

 مع الرجل أزكى من صالتھ وحده، وصالتھ مع الرجلین أزكى من صالتھ مع الرجل، وما كان أكثر فھو صالة الرجل: (الفضیلة الثانیة
ُقَدم اإلنسان في : ًكذلك أیضا ینبغي أن ننبھ على أمر وھو. فالجماعة األولى أزكى من ھذا الوجھ ومن حیث إدراك فضیلة أول الوقت) أزكى ِ

ًإلمامة أكثر خیرا ممن ھو دونھ، والصالة وراء اإلمام الراتب المداوم على إمامة الناس الطاعة، فإن إمام المسجد في محافظتھ على ا
ٍوالصالة بھم ومعونتھم على الخیر، أفضل من الصالة وراء شخص ال یلي اإلمام إال في األحوال الطارئة، وھذا ھو الراجح؛ لقولھ صلى هللا 

فجعل للفضل مزیة في الطاعة، ومن ھنا قالوا بأفضلیة ) في رمضان كحجة معيإذا كان رمضان فاعتمري فیھ، فإن عمرة : (علیھ وسلم
ًأقدمھم إسالما، فھذه كلھا : یعني) ًأقدمھم سلما(القدم، وكانوا یفضلون في األئمة من یكون األخشع، ولماذا قال النبي صلى هللا علیھ وسلم قال 

أحض، خاصة إذا كان ال ینسى المأمومین، ویأخذ بالسنة في دعائھ لھ ولمن ًمن الفضائل، فاإلمام الراتب ھذا أكثر فضال وأكثر طاعة و
ًوراءه، فإن بعض األئمة یكون حریصا على الدعاء بالخیر للمأمومین، فیسأل هللا لھم الطاعة والخیر والبر، ویكون فیھم حفظة لكتاب هللا عز 

لمتمسكین بالسنة، المتمسكین بطاعة هللا عز وجل، ال شك أنھا أفضل وجل، قائمون بحقوق هللا، داعون إلى هللا، فالصالة وراء ھؤالء ا
  .وأعظم وأقرب وأحظى منزلة، وهللا تعالى أعلم

 
 حكم رفع الیدین في الدعاء ومسح الوجھ والجسم بعده

 
ن : ال عامالسؤ: ما حكم رفع الیدین في التأمین، وكذا مسح الجسم بعد الفراغ من التأمین أثابكم هللا؟ الجواب: السؤال من حیث األصل المؤمِّ

َقد أجیبت َدْعوتكما فاْستقیما : ٍداع، قال تعالى َ َ َِ َ َ ْ َُ ُ ِ ُ نا ولم یكن داعیا، ومن ھنا نص العلماء على أن المؤمِّن داع؛ ألنھ ] 89:یونس[ْ ٍوكان ھارون مؤمِّ ً ً
 صح عنھ أنھ رفع كفیھ في الدعاء، وجاء عنھ في ذلك أكثر إن النبي صلى هللا علیھ وسلم: استجب، وقالوا! آمین، اللھم: ومعنى. آمین: یقول

ٍمن خمسین حدیثا، ما بین صحیح وحسن وضعیف، مما یقبل بعضھ االنجبار، فھذه السنة محفوظة ما فیھا إشكال، حتى في الصحیحین علیھ  ً
إن ھذا الحدیث فیھ ثالث خصال من أسباب : اءیقول العلم) الرجل أشعث أغبر یطیل السفر یمد یدیھ إلى السماء: (الصالة والسالم أنھ ذكر

ّألن الدنیا ولت عنھ، ) ٍرب أشعث أغبر مدفوع باألبواب لو أقسم على هللا ألبره: (أشعث أغبر، وقد قال في الحدیث اآلخر: ًإجابة الدعاء، أوال
جمع لھ بین ھم آخرتھ ودنیاه، بل عوضھ عن دنیاه فدفعھ أھل الدنیا وأھانوه، ولكن هللا لم یدفعھ ولم یھنھ، بل فتح لھ أبواب رحمتھ، فلم ی

فالمسافر مستجاب ) یطیل السفر: (قولھ علیھ الصالة والسالم: ًثانیا. بأحسن الثواب وأتمھ وأكملھ، فلو أقسم على هللا ألبره واستجاب دعاءه
یمد یدیھ إلى السماء، وقد قال : ًثالثا. قلھ عن األئمةالدعاء، وإذا كان سفره أبعد فإن االستجابة أحرى، كما ذكر الحافظ ابن رجب رحمھ هللا ون

ًإن هللا حیي كریم یستحي من عبده إذا رفع یدیھ أن یردھما صفرا: (في الحدیث الذي حسنھ غیر واحد من العلماء وقد صح عنھ علیھ ) ٌ
الصالة، فال یرفع فیھا الكف إال في : مثلالصالة والسالم في األحادیث الصحیحة أنھ رفع كفیھ ودعا، إال في بعض العبادات التوقیفیة 

أنھ رفع یدیھ : (وذكر الحافظ ابن الملقن وحسن إسناده عن أنس بن مالك رضي هللا عنھ. القنوت: المواضع التي شرع فیھا رفع الكف، مثل
 اإلمام في القنوت، فھذا الرفع ما فیھ ً، ونص األئمة على أنھ یشرع للمأمومین أن یرفعوا أیدیھم تأمینا لدعاء)لما قنت علیھ الصالة والسالم

ًأن لھ طرقا یقوي : مسح الوجھ فیھ حدیث عمر ، وذكر الحافظ ابن حجر رحمھ هللا في البلوغ: وأما مسح الجسد والوجھ فھناك تفصیل. بأس
ًبعضھا بعضا، مما یشھد أن للحدیث أصال، وفیھ دعاء لم یردھما حتى یمسح بھما أن النبي صلى هللا علیھ وسلم كان إذا رفع یدیھ في ال: (ً

أن ھذا من باب الفأل، كأنھ من : وھذا الحدیث أصل في مشروعیة مسح الوجھ، وذكر اإلمام الصنعاني رحمھ هللا في السبل وغیره) وجھھ
جود  وھو أن ثقتھ با وكمال توحیده وصدق ظنھ في هللا أصابتھ الرحمة، وأخذ حاجتھ من ربھ، فكان أفضل وأشرف شيء ما عفره بالس

ًفي الدعاء، فال ینكر على من فعلھ، ألن لھ أصال  أن المسح للوجھ یشرع: یمسح وجھھ، ھذا إذا صح الحدیث، ومن العلماء واألئمة من ذكر
 أنھ مسحھ، وأما بالنسبة لمسح الجسم كلھ فال؛ ألنھ لم یحفظ عن رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم. ًوإن توقف اإلنسان متحریا للسنة فال بأس

  .ًولذلك إن كان والبد ماسحا فإنھ یقتصر على مسح الوجھ، وهللا تعالى أعلم! وإذا كان في مسح الوجھ إشكال فكیف بمسح الجسم كلھ؟
 

 المرأة المسلمة والدعوة إلى هللا
 

 ھي الوسائل المعینة على ذلك؟ وھل المرأة ما ھو واجب المرأة المسلمة تجاه أخواتھا من األقارب والجیران في الدعوة إلى هللا؟ وما: السؤال
في الحقیقة الكالم على دعوة المرأة أمر یحتاج إلى : مأجورة على دعوتھا ألھلھا وأقاربھا، حتى وإن رفضوا وأعرضوا، أثابكم هللا؟ الجواب

عند هللا عز وجل، كان أحق أن یوفى َّتفصیل، ویحتاج إلى تأصیل، ویحتاج إلى شرح وبیان؛ ألنھ كلما عظم الشيء وجلت مرتبتھ ومنزلتھ 
ًفالمرأة الصالحة إذا أراد هللا بھا خیرا حبب الدین إلیھا، فشرح صدرھا، وطمأن قلبھا بذكر هللا عز وجل، فإذا أراد : حقھ، ولكن ھناك أمور

ب العلم، وتحب سماع العلم ومذاكرة هللا أن یعلي مرتبتھا، وأن یعلي منزلتھا، ألھمھا طلب العلم، وألھمھا أن تتبصر في أمور دینھا، فتح
وتعلم كذلك ما یجب علیھا فیما بینھا وبین هللا سبحانھ وتعالى، . العلم، فتتفقھ في أمور دینھا، وتعرف حالل ربھا وحرامھ، وشرعھ ونظامھ

، فإذا أراد هللا أن یعلي من تصحیح عقیدتھا، وسالمة إیمانھا والتعرف على حقوق ربھا، من اإلخالص وابتغاء ما عنده سبحانھ وتعالى
مرتبتھا أكثر ھیأھا إلى العمل بھذا العلم الذي تعلمتھ، فتجد المرأة الصالحة تبحث عن الخیر، فإذا وجدتھ تعلمتھ وعلمتھ، ثم إذا تعلمت ذلك 

ًالعلم حرصت على التطبیق والعمل، فإذا أراد هللا أن یزیدھا علوا في الدرجة وعظما في األجر، شرح صدرھا ل ألمر بالمعروف والنھي عن ً
المنكر، فأصبحت آمرة بأمر هللا، ناھیة عما نھى هللا عنھ، تقول بقول هللا، وتنھى بنھي هللا، وعندھا تنال الحكمة التي ال یعطاھا وال یؤتاھا إال 

ُْیْؤتي الحكمة مْن یشاُء ومْن ُیْؤت الحكمة فقد: من أراد هللا لھ الخیر الكثیر َ َ ََ ََ َ َ َ َ َْ ِْ ِ ِْ ً أوتي خْیرا كثیرا َْ ًِ َِ َ َ . ًوكثیرا من هللا لیست بالھینة] 269:البقرة[ُ
لت : أحكم بھما األمور، وقال تعالى والحكمة المراد بھا ھنا علم القرآن والسنة؛ ألن هللا ْكتاب أْحكمت آیاتُھ ثم فصِّ ْ ََ ُ َُّ ُ َ َ ِ ُِ فالدین المستنبط ] 1:ھود[ٌ
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ٌوسلم محكم في ذاتھ، أحكمت آیاتھ وأحكمت شریعتھ، فھو الذي یقص الحق وھو خیر الفاصلین من كتاب هللا وسنة النبي صلى هللا علیھ 
ُسبحانھ وتعالى، وھو محكم في بیانھ، ومحكم في تفصیلھ، وتمت كلمة ربِّك صدقا وعدال ال ُمبدل لكلماتھ وُھو السمیُع العلیم  ِ ِ َّ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ََّ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َْ َُ َ ْ َِّ ْ ًْ ً ٌ ]. 115:األنعام[ٌ

 المرأة الحكمة، والنساء ھن شقائق الرجال، فإذا أصبحت المسلمة حریصة بدأت أول ما تبدأ بفلذات كبدھا، وأھل بیتھا، فأمرت بطاعة فتؤتى
ٍربھا، بین بناتھا وأبنائھا، وكانت خیر قدوة لھم، فكم من أبناء نشئوا على الخیر والطاعة والبر حینما تربوا في أحضان أم صالحة، وكم من 

شأن على الخیر والبر حینما كانت تتلقفھن األیدي األمینة، من تلك األم التي تخاف هللا عز وجل في أمانتھا ورسالتھا، فتبدأ بأوالدھا بنات ن
ًفال تجلس مجلسا إال كانت مباركة على ذلك المجلس، . والذكور واإلناث، فإذا أراد هللا عز وجل أن یعلي لھا الدرجة جعلھا داعیة في قرابتھا

ُوجعلني ُمباركا أْین ما كنت : ما قال هللا عن نبیھ یحیى علیھ السالمك ُ َ َ َ َ َ َ ََ ً ِ ًّوأْوصاني بالصالة والزكاة ما دْمت حیا ?َ ِ ِ َّ َِ َ َ َ َُ َُ َّ ِ فحملة العلم ودعاة ] 31:مریم[َ
مرأة الصالحة إذا قالت بالخیر ودعت إلى العلم مباركون أینما كانوا، ما داموا یعلمون العلم وینشرون العلم، ویقولون بالحق وبھ یعدلون، فال

أما واجبھا تجاه مجتمعھا فإنھا تأمر بما أمر هللا عز وجل بھ، وتنھى عما نھى عنھ بالموعظة الحسنة، والكلمة الطیبة، . الخیر كانت مباركة
ًفي الخیر، ما تكون فظة، وال تكون والنصیحة الھادفة، وتأخذ بمجامع قلوب بنات المسلمین، وتحرص على أن تحببھن في الخیر، وتؤلفھن 

غلیظة، وال تكون منفرة، وإنما تكون میسرة ال معسرة، مبشرة ال منفرة، إذا جاءت المجلس وتكلمت كان كالمھا كالغیث لتلك القلوب 
ختصر المفید الجید، وعلى العطشى الظمأى التي تنتظر ماء الوحي أن یحیي مواتھا بإذن هللا عز وجل، فتتكلم ذلك الكالم الھادف، الكالم الم

الحذر من فتنة : فالذي ینبغي أن یحذر منھ الرجال والنساء في مسألة الدعوة. كل امرأة أرادت أن تسیر في ھذا المسیر أن تكون على بصیرة
ي والداعیة، یبدأ الواحد الدعوة، فإن للدعوة فتنة، قل أن ینتبھ لھا من یتحمل مسئولیتھا، وھي فتنة الغرور بالنفس، فالمرأة والرجل والداع

منھم في الوعظ والرقائق، ثم یفتي في المسألة الواضحة، ثم ال یلبث أن یجر إلى الفتاوى الكبرى، التي لو عرضت على أئمة السلف لجثا 
إذا یئس من الشر ًالواحد منھم على قدمیھ خوفا من هللا عز وجل، ومع ذلك تجده من أجرأ الناس فیھا، وھذا ھو سبیل الردى؛ ألن الشیطان 

والعجب .  المفتون من جھة الخیر، فعلى المرأة الحذر من ھذه الفتاوى العجیبة التي یطلقھا بعض النساء في الدعوة-والعیاذ با-أخذ 
 نحضر إنھ البد أن: إن الدعوة خاصة بالرجال، ومن قال لكن: من قال لكن: واألعجب من ھذه الفتنة أن بعض النساء یغرر بھن، یقال لھن

ًعند الرجال وعند المشایخ، ینبغي أن یكون عندنا مشایخ أیضا من النساء، ونحن شقائق الرجال، والمرأة مثل الرجل، وغیرھا من الدعوات 
ال حرج أن یكون ھناك داعیات من النساء، لكن أن تغتر ھؤالء : أقول. والنعرات التي تخالف شرع هللا عز وجل، من الغلو في أمر المرأة

ِّما وجدنا شیخا إذا ھذه ھي التي تفتي، وھي التي تعلم، : اعیات، وتصبح الواحدة منھن متصدرة لكي تفتي في الحالل والحرام، یقولونالد ً ً
ل، ھذا ھو الغلو الذي ینبغي الحذر منھ ًوما ھو موجود في النساء موجود في الرجال أیضا، ولذلك . وھي التي تجتھد، وھي التي تقعد وتؤصِّ

ًاسا یتصدرون للدعوة بالوعظ، وما عرفوا إال بالخطابة وترقیق القلوب، وفجأة أصبحوا یتكلمون في األحكام، وفجأة أصبحوا یفتون، تجد أن
َوفجأة أصبحت لھم أقوال، حتى إذا نزلت النازلة ُبحث عن رأیھم في المسألة، هللا هللا ورد األمر إلى أھلھ، ! ًرحم هللا امرأ عرف قدر نفسھ! ِ

ً نفسھ منزلتھا الالئقة بھا، فإذا كان واعظا وقف عند وعظھ، وزم نفسھ بزمام التقوى، وجلس في مجالس العلم یتعلم ویضبط العلم حتى وأنزل
من الغش أن یأتي اإلنسان ویتصدر ولیس عنده . َّیصل إلى الدرجة التي یبوئھ هللا فیھا مبوأ صدق، وال یغشن أمة محمد صلى هللا علیھ وسلم

ّم یأذن لھ العلماء بالفتوى، ولم یأذن لھ العلماء ببیان األحكام، وھل تشتت األمة وتفرقت إال حینما لمع أقوام ال حظ لھم في العلم، علم، ول
ًفأصبحوا یفتون، وأصبحوا یقعدون ویؤصلون، حتى شوشوا على أئمة العلم والھدى، فأصبح مناُر الحق ملبسا علیھ بفتاوى عجیبة غریبة قل 

لناس تصل إلى عالم یوثق بدینھ وعلمھ من كثرة من یفتي، فتجد الفتوى على لسان كل أحد، واألعجب من ھذا أنك تجد مثل ھذا في أن تجد ا
ًھذا في رأیي ما فیھ شيء، متى كان الرأي حكما في : ھذا في رأیي ما فیھ شيء، والرجل یقول: الرجال والنساء على حد سواء، فالمرأة تقول

َإْن ھي إال أْسماء سمْیتُموھا أنتم وآباُؤكم ما أنزل هللا بھا :  متى كان الرأي یفتى بھ في الحالل والحرام؟ وهللا عز وجل یقولدین هللا وشرعھ؟ َ َ َ َ َ َ َ َِ ِ ُِ َّ َ َ َ َْ ُْ ُ ْ ُ َّ ٌِ َّ
ھ ِمْن ُسلطان إْن یتبُعون إال الظن وما تْھوى األنفُس ولقد جاءُھم مْن ربِّ َ َ َ َ َ َ َ َ َِ َّ ِْ ْ َ ََ َُّ ْ َ َّ َّ َِ ِ ِ ٍ ْم الُھَدى ْ فالذي یرید الھدى من ربھ، فلیتبع كالم هللا وكالم ] 23:النجم[ُ

هللا أعلم، أو قامت بسؤال العلماء : ٍرسولھ صلى هللا علیھ وسلم، والمرأة الداعیة تزم نفسھا بزمام التقوى، فإذا سئلت عن شيء ال تعلمھ قالت
ھا ویدلوھا، كي تدل أخواتھا على الخیر، وجماع الخیر كلھ في تقوى هللا عز وجل، ونقل المسألة إلى العلماء، لكي یفتوھا ویعلموھا ویرشدو

ًفمن اتقى هللا علمھ، ومن اتقى هللا فھمھ، ومن اتقى هللا جعل لھ فرقانا یفرق بھ بین الحق والباطل، وجعل لھ نورا یمشي بھ، وصراطا یھتدي  ً ً َّ
أن یجعلنا ذلك الرجل، وأن یوفقنا ! نسأل هللا العظیم رب العرش الكریم. ون وال مفتون بھبھ إلى لقاء ربھ، حتى یلقى هللا غیر مبدل وال مفت

لھذه النعمة الكریمة، وفي الختام تعلمون ما أصاب إخوانكم في فلسطین وھم أشد ما یكونون حاجة إلیكم بعد هللا عز وجل، وللمسلم على أخیھ 
والمسلم إذا أصابتھ النكبة فینبغي على أخیھ المسلم أن یقف معھ، وأن یناصره ویؤازره المسلم حقوق ینبغي علیھ أن یحفظھا وال یضیعھا، 

 كثرة الدعاء لھم، واالبتھال  سبحانھ وتعالى، فكم من كٍف صادقة من قلٍب صادق - ولیس بالقلیل-بكل ما تعنیھ ھذه الكلمة، وأقل ما یكون 
َكبت هللا بھا عدوه َ فكونوا صادقین في ! وأعلى بھا منزلتھ! ٍمؤمن صادق مع هللا عز وجل رفع هللا دعوتھٍوكم من كٍف صادقة من رجل ! َ

الدعاء إلخوانكم، وتذكروا ما یعانونھ من الظلم ومن االضطھاد، ومن األذیة والبالء مما ال یشتكى إال إلى هللا جل وعال، فاجتھدوا في الدعاء 
فنسأل هللا العظیم رب العرش الكریم . ى قدر االستطاعة، وتذكیر المسلمین بذلكلھم ومناصرتھم ومؤازرتھم بالمادیات والمعنویات عل

أصلح ! ثبت أقدامھم، اللھم! ثبت أقدامھم، اللھم! ثبت أقدامھم، اللھم! بأسمائھ الحسنى وصفاتھ العلى أن ینصر إخواننا في فلسطین، اللھم
وحد صفوفھم، ! اجمع شملھم، اللھم! أنزل علیھم السكینة والثبات، اللھم! لثبات، اللھمأنزل علیھم السكینة وا! نور قلوبھم، اللھم! أحوالھم، اللھم

علیك بالیھود ! علیك بأعدائك أعداء الدین، اللھم! اللھم. صوب آراءھم! سدد سھامھم، اللھم! صوب آراءھم، اللھم! سدد آراءھم، اللھم! اللھم
أنت هللا ال إلھ إال أنت یا من یسمع الدعاء ویكشف البالء فاطر األرض والسماء، ! مفإنھم طغوا وضلوا، وأشركوا وأفسدوا وأرجفوا، اللھ

صدع بنیانھم، ! فرق جمعھم، اللھم! شتت شملھم، اللھم! علیك بالیھود ومن شایعھم، اللھم! إنا نستغیث بك ال إلھ إال أنت إلخواننا، اللھم! اللھم
اسلبھم عافیتك، واشدد علیھم وطأتك، وأنزل بھم ! اسلبھم عافیتك، اللھم! ھم لعنتك، اللھمفرق جمعھم، أنزل ب! زلزل عروشھم، اللھم! اللھم

اجعل أمرھم إلى سفال، ! اقصم ظھورھم، اللھم! اقصم ظھورھم، وشتت أمورھم، اللھم! رجسك ولعنتك إلھ الحق ال إلھ إال أنت، اللھم
 أنت هللا ال إلھ إال أنت نسألك بعزتك وق! اللھم! ا متعالیا كبیر ی! ٍوعاقبتھم إلى خزي ووبال، یا ذا العزة والجالل
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 ]1[ باب العاقلة وما تحملھ -شرح زاد المستقنع 

 
إن من رحمة هللا بعباده أن فرض على العاقلة التي ھي عصبة اإلنسان وقرابتھ أن تتحمل الدیة عنھ في قتل الخطأ، ولقد كانت العاقلة 

جھة : وللعاقلة ثالث جھات. ًم؛ لما فیھا من األلفة والتكاتف والترابط والمحبة بین األقرباء بعضھم بعضاموجودة في الجاھلیة، وأقرھا اإلسال
االكتفاء باألقربین حال الغنى والیسار، وعدم وجوب العقل على غیر المكلف : وللعاقلة أحكام كثیرة منھا. النسب، وجھة الوالء، وجھة الحلف

 . اختالف الملة وغیر ذلك من األحكاموال الرقیق وال المرأة، وال مع
 

 حقیقة العاقلة وما یجب علیھا وجھاتھا
 

بسم هللا الرحمن الرحیم الحمد  رب العالمین، والصالة والسالم األتمان األكمالن على خیر خلق هللا أجمعین، وعلى آلھ وصحبھ ومن سار 
الحبس والمنع، : العاقلة من العقل، والعقل في لغة العرب] ب العاقلة وما تحملھبا: [فقال رحمھ هللا تعالى. على سبیلھ ونھجھ إلى یوم الدین

یمنعھ عما ال یلیق من سفاسف األمور، والمراد : ًعقل البعیر إذا ربطھ ومنعھ من السیر، وسمي العقل عقال؛ ألنھ یعقل صاحبھ، بمعنى: یقال
العصبة سمیت عصبة من العصابة، والمراد بھم قرابة اإلنسان المتعصبون وھو العصبة، و: بالعاقلة ھنا في اللغة واالصطالح شيء واحد

ًبأنفسھم، كإخوانھ وبني إخوانھ من جھة األشقاء أو ألب، وكذلك أیضا بنو العمومة كأعمامھ وبني أعمامھ وبني بني أعمامھ وإن نزلوا من 
ا تقدم معنا في العبادات والمعامالت أكثر من مرة، وصفوا بذلك جھة األب واألشقاء، ھؤالء كلھم قرابة اإلنسان، یوصفون بكونھم عصبة كم

 فھم الذین یتعصبون لھ ویحیطون - ال قدر هللا- ألنھم كالعصابة تحیط بالرأس وھم یحیطون بالقریب، فإذا نزلت بھ نازلة أو ألمت بھ مصیبة 
 منعونھ من األعداء إذا أرادوه بسوء؛ وألنھم إذا وجدت الدیةیحیطون بھ فی: بھ، ھؤالء یوصفون بكونھم عاقلة؛ ألنھم یعقلون قریبھم، بمعنى

: عقلت الدیة أي: یتحملون الدیة، یقال: أخذوا اإلبل فعقلوھا عند باب المجني علیھ؛ ألنھم ھم القرابة الذین یذھبون؛ وألنھم یعقلون بمعنى
دافع دیتھ، فھذه كلھا أوجھ في : یعني) ا القتیل من ھذیل وأنا عاقلھقد قتلتم ھذ! ثم أنتم یا خزاعة: (تحملتھا، ومنھ قولھ علیھ الصالة والسالم

ًتشریع إسالمي كان موجودا في الجاھلیة، حیث كانوا في الجاھلیة تتحمل قرابة اإلنسان الدیة : المراد بالعاقلة. سبب تسمیھ العاقلة بھذا االسم
في الجاھلیة، وھذبھ وقومھ، وجاءت شروط شرعیة أحق هللا بھا الحق وأبطل ًوتدفعھا عن قریبھم، وأقر اإلسالم ھذا العمل الذي كان موجودا 

ًبھا الباطل، وبناء على ذلك لو أن شخصا أخطأ فقتل شخصا خطأ ووجبت علیھ الدیة، فقرابتھ وعصبتھ یدفعون ھذه الدیة ویتحملونھا عنھ،  ً ً ً
ًوھكذا لو أنھ صدم شخصا بسیارتھ خطأ فوجبت علیھ نصف الدیة، فقراب  تھ ھؤالء من العصبة یدفعون نصف الدیة، فھم یتحملون عنھ ھذهً

الحمالة، وھذا قضاء من رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم، كما في الحدیث الذي في الصحیحین عنھ علیھ الصالة والسالم، أنھ قضى بالدیة 
خرى بحجر فقتلتھا، فقضى علیھ الصالة والسالم على عاقلة المرأة من ھذیل، وذلك حینما اختصمت امرأتان من ھذیل فرمت إحداھما األ

 ...... .بدیتھا على عاقلتھا
 

 جھة الحلف: الجھة األولى
 

في قصة قتیل ھذیل الذي قتلتھ خزاعة، فإن النبي صلى هللا علیھ وسلم تحملھ من باب الحلف؛ ألنھ بین أجداد النبي صلى هللا علیھ وسلم 
ف لرسول هللا صلى هللا علیھ وسلم في الجاھلیة واإلسالم، ولذلك كما تعلمون في صلح الحدیبیة أن ًوخزاعة حلفا في الجاھلیة، وخزاعة أحال

اللھم إني : من أسباب نقض ھذا الصلح من قریش إغارة حلفائھم على حلفاء النبي صلى هللا علیھ وسلم من خزاعة، حتى قال قائل خزاعة
ًحلف الذي كان موجودا واستمر وبقي بعد اإلسالم، ویدل ھذا على مشروعیة العاقلة باألحالف ناشد محمدا حلف أبینا وأبیھ األتلدا فناشده بال

بین القبائل، فإذا وقع الحلف بین القبیلة والقبیلة على المناصرة والمؤازرة والتحمل، فإن ھذا لھ أصل في اإلسالم، ومحمول على ما ورد عن 
ف آبائھ وأجداده مع خزاعة، مع أنھ حلف مع القبیلة، فإذا وقعت المناصرة بین قبیلة وقبیلة رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم من أنھ أبقى حل

وبینھم حلف، فإن ھذا الحلف تجب بھ المناصرة، وتتحمل بھ القبیلة عن القبیلة األخرى إذا حصلت دماء، وحصلت دیات كثیرة لم تستطع 
من جھة النسب ومن جھة : والعاقلة في األصل كما سیبین المصنف رحمھ هللا. الثانیة بالحلفالقبیلة األولى أن تتحملھا، فإنھا تنتقل إلى القبیلة 

ْوالذین عقَدت أْیمانكم فآتوُھم نصیبُھم :  لثبوت السنة بھ، وقد حمل بعض العلماء قولھ تعالى-كما ذكرنا- الوالء، ویلتحق بذلك حلف القبائل  ْ َْ َ َ َ َِ َِ َ ْ َُ ُ ُ َ َّ
اد بھ التعاقد بالیمین، والحلف على النصرة بین القبائل بعضھا مع بعض، وأما إذا انتقل شخص من قبیلتھ إلى قبیلة على أن المر] 33:النساء[

أخرى؛ بسبب دم أو فرار من حق فھذا ال حلف فیھ على قول طائفة من العلماء، وال یحصل بھ العقل، كما قرره غیر واحد من األئمة رحمھم 
األحالف الظاھرة، والحلف إذا كان على الوجھ الذي ذكرناه، وكان على أمور شرعیة ال جاھلیة فیھا فإنھ مشروع؛ أن المراد بھ : هللا، وبینوا

ُشھدت بدار عبد هللا بن جدعان حلفا ما أحب أن لي بھ ُحمر النعم ولو دعیت لمثلھ في : (ولذلك النبي صلى هللا علیھ وسلم قال في الحدیث ُ ً
 ھو حلف الفضول، وحلف الفضول وقع في دار عبد هللا بن جدعان في أنھم یناصرون المظلوم، ویعینون :وھذا الحلف) اإلسالم ألجبت

ھذا الباب ) باب العاقلة وما تحملھ: (قولھ. المحروم، وأنھم یعینون الحاج والمنقطع، ونحو ذلك من األمور التي ال تخالف شرع هللا عز وجل
باب عظیم، عدلت فیھ الشریعة بین الناس، وجعلت العقل على قرابة اإلنسان؛ ألن الذي یرث في الحقیقة ھو من عدل هللا عز وجل، وھو 

اإلنسان ھم قرابتھ، فكما أنھم یأخذون اإلرث ویغنمون، كذلك یتحملون الخسارة، ومن یعترض على اإلسالم أنھ أعطى الذكر مثل حظ 
ذكر یتحمل ویعقل ویغرم، وفي النفقة یتحمل النفقة واألنثى ال تتحمل ھذه األنثیین أخطأ في فھم اإلسالم؛ ألن اإلسالم في األصل جعل ال

التبعات، ولذلك في نظام العاقلة في اإلسالم ال تتحمل األنثى، كما سیأتي إن شاء هللا تفصیلھ؛ ألن العقل للقرابة بالنسبة للعصبة المتعصبین 
إن الغرم بالغنم والغنم بالغرم، : واإلسالم ربط بین الغنم والغرم، والقاعدة تقول. بأنفسھم، وھذا من أقوى األمور التي تدمغ بھا ھذه الشبھات
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فالمصنف في ھذا الموضع سیذكر لك جملة من األحكام ). الخراج بالضمان: (وھو معنى حدیث رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم في السنن
  .والمسائل التي تتعلق بعقل الدیات

 
 من النسبجھة العصبة : الجھة الثانیة

 
أن عاقلة اإلنسان إذا جنى جنایة ھم عصبتھ، : أي) عاقلة اإلنسان عصبتھ كلھم: (قولھ] عاقلة اإلنسان عصبتھ كلھم من النسب: [قال رحمھ هللا

ًلو أنھ قاد سیارة ودھس شخصا، أو كان معھ في السیارة أربعة أشخاص وماتوا، وكان متسببا في موتھم، فعلیھ أربع دیات، من الذ ین ً
آباؤه وإن علوا، : ًأوال: وعصبة اإلنسان ھم عمود النسب. یتحملون ھذه الدیات؟ ھم العاقلة، وھم عصبتھ كلھم، العصبة ھي األقرب فاألقرب

ائھ وإن أبناؤه وأبناُء أبن: أوالده الذكور وفروعھ من الذكور: ًثانیا. ًأبیھ وأبو أبوه الذي ھو جده من جھة الذكور متمحضا بالذكور دون اإلناث
فروع أبیھ كإخوانھ األشقاء، ومن شاركھ في والده وھم األخوة ألب دون األم، فاألخ ألم : ًثالثا. نزلوا، فاإلناث ال یدخلون في ھذا التعصیب

. ؤھمننظر إلى من شاركھ في جده الذین ھو أصل أبیھ، وھم أعمامھ األشقاء، وأعمامھ ألب، وأبنا: ًثم رابعا. لیس من العصبة وال یتحمل
ننظر من شارك أبا الجد، ثم من شارك جد الجد، ننظر في ھؤالء األقرباء، إن كان عندھم قدرة وعندھم مال، واستطاعوا أن یدفعوا : ًخامسا

 ال ًخمسین ألفا التي ھي نصف الدیة، أو مائة ألف فال إشكال، حینئٍذ نكتفي باألقرباء، األقرب فاألقرب، فإذا كانوا فقراء وضعفاء وفیھم من
ینظر إلى األقرب، ثم إلى العشیرة، ثم إلى القبیلة : یتحمل، وظروفھم ال تساعد ننتقل إلى األبعد فاألبعد، حتى نصل إلى جمیع العشیرة، یعني

بیلة األخرى بكاملھا فیتقسم علیھا، فلو كانت القبیلة قلیلة العدد، قلیلة المال، وال تستطیع، ولھا حلف مع قبیلة أخرى، انتقلت العصبة إلى الق
ما سمي بذلك إال ألن اإلنسان : ّھذا بالنسبة لجھة النسب والقرابة، وقد بینا تعریف النسب والقرابة وقلنا. كما ذكرنا في العقل باألحالف

  .إلى قریبھ یضاف؛ ألن النسب أصلھ اإلضافة، وسمي القریب بھذا االسم؛ ألنھ یضاف: ینسب، بمعنى
 

 جھة الوالء: الجھة الثالثة
 

ھو نفس المعتق، والمولى : المولى األعلى: نعمة المعتق على العتیق، وھناك مولى أعلى ومولى أسفل: الوالء] والوالء: [قال رحمھ هللا
ًاألسفل العتیق، فإذا أعتق المولى صار بینھ وبینھ والء، ونحن بینا أن الرق لیس مختصا بلون وال بجنس وال بطائفة، وإنما ھو راجع إلى  ّ

ً، فإذا ضرب الرق بھذا السبب وأعتق شخص مولى لھ صار ھذا العتق موجبا للوالء، حتى ولو أعتقھ في كفارة واجبة، فإذا ثبت الكفر ً
ًلو فرضنا أنھ أخذ عبدا من الروم، ثم أسلم ھذا العبد وأعتقھ : ًأن ھذا الرقیق لو توفي یرثھ موااله عند انعدام الورثة، مثال: الوالء، ففائدتھ

ً كفارة أو أعتقھ نافلة، فلما أعتقھ قام ھذا المعتق وباع واشترى فأصبح ذا مال كثیر، فلما توفي نظرنا إلى قرابتھ لم نجد لھ قریبا سیده في
یرثھ، ولیس عنده أوالد وال إخوان وال قرابة وال زوجة، أو عنده زوجة وفاض المال، من الذي یرثھ إذا انقطع من جھة النسب؟ المیراث 

ًالوالء، فالوالء سبب من أسباب المیراث، كما أن السید یأخذ الوالء في حال الغنیمة، یتحمل أیضا مع المولى األسفل في حال ینتقل إلى 
قضاء هللا أحق وشرط هللا أوثق وإنما : (كما في الصحیح، وقال) الوالء لحمة كلحمة النسب: (الجنایة، ومن ھنا قال صلى هللا علیھ وسلم

، فجعل )نھى عن بیع الوالء وھبتھ: (والنبي علیھ الصالة والسالم كما في الصحیحین من حدیث ابن عمر رضي هللا عنھما) الوالء لمن أعتق
َھذه وصلة بین المعتق والمعتق، وفي ھذه الحالة یتحمل بالوالء كما ذكرنا ِ.  

 
 االكتفاء باألقربین في الدیة حال الغنى والیسار

 
نبدأ باألقربین، إذا اكتفوا بھم، خاصة إذا كان فیھم غنى ویسار وتحملوا الدیة، ) قریبھم وبعیدھم: (قولھ] مقریبھم وبعیدھ: [قال رحمھ هللا

ًلو أن شخصا لزمتھ دیة في قتل الخطأ، وكان لھ، ثالثة أعمام أشقاء، أو ثالثة أعمام أشقاء وألب، وھم أغنیاء : ًنحن نتحمل، فمثال: وقالوا
نتحملھا، سقطت عن األبعد، ولزمت ھؤالء، لكن لو لم نكتف باألعمام، فحینئٍذ ننتقل إلى بني األعمام : نھم، وقالواأثریاء فقسموا ھذه الدیة بی

لو كان لھم نسل : وبني بني األعمام، وإذا كان األعمام في درجة الجد، فإنھ ینتقل إلى أعمام األب وأعمام الجد وأعمام جد الجد وبنیھم، یعني
وھذا من نعم هللا عز وجل على المسلمین، وما كانت تعجزھم ھذه الحقوق، ثم . قریبھم وبعیدھم یستوون في فرض العقلوذریة، فھؤالء كلھم 

ویحصل بینھا المحبة ! وكیف تتآلف وتتكاتف وتتعاطف! القلوب إذا أعان القریب قریبھ في حال الخطأ كیف تجتمع! انظر رحمك هللا
ًفلو أن إنسانا مثال! حرص على ربط الناس بعضھم ببعض، فكیف إذا كانوا أقرباء؟أنھ ی: وھذا مقصود اإلسالم! والتواصل یقود سیارتھ : ً

ومعھ أشخاص وحصل لھ حادث وتوفي ھؤالء األشخاص، ثم جاء أقرباؤه وتحملوا الدیات، كیف یكون أثرھا في نفس ھذا الشخص؟ وكیف 
وشائج، ویقوي ھذه الصالت، ویذكر القریب بحق قریبھ علیھ، وال شك أن في ھذا ًیحب جماعتھ وقرابتھ ویتصل بھم؟ إذا اإلسالم یقوي ھذه ال

ًخیرا كثیرا، مع أن فیھ تحمال للمسئولیة وتحمال للضرر؛ لكنھ یحدث شیئا من المحبة والترابط بین أفراد المجتمع، ناھیك عن القرابة الذین  ً ًً ً
 ...... .ھم أولى وأحق من یكون بینھم ذلك

 
 لى الحاضر والغائب من األقرباءوجوب الدیة ع

 
األقرباء فیھم الذي یكون في نفس المدینة، وفیھم الذي یكون في مدینة أخرى، وفیھم ) حاضرھم وغائبھم] (حاضرھم وغائبھم: [قال رحمھ هللا

ًأنھ إذا كان الغائب غائبا بعیدا : الذي یكون في الحضر، وفیھم الذي یكون في البادیة، فبعض العلماء یرى فإنھ ینظر إلى األقرباء الحاضرین ً
إن األقارب لو كانوا في بلد بعید، : ومن أھل العلم من قال. وال ینظر إلى األقرباء البعیدین، وتفرض الدیة مقسمة على األقرباء الحاضرین
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األصل ھذا أقوى؛ ألن العبرة بوجود فعلى قاضي البلد الذي فیھ الجنایة أن یكتب إلى قاضي البلد الذي فیھ البعید ویلزمھ، والحقیقة من حیث 
 ...... .الموجب للتحمل والمسئولیة، وھذا موجود من جھة القرابة، فیستوي قریبھم وبعیدھم، وھذا ھو الذي اختاره المصنف رحمھ هللا

 
 حكم دخول الجاني في تحمل الدیة

 
 

ِ سیارة، وحدث لھ حادث وتحمل فیھ ثالث دیات، ھل الدیة یدفع ھو ًاختلف العلماء رحمھم هللا في أخذ الدیة من القاتل نفسھ، لو أن شخصا قاد َ
ًالعاقلة ھي التي تحمل والقاتل ال یتحمل شیئا، : من أھل العلم من قال: الوجھ األول: فیھا أم أنھا تكون على العاقلة فقط؟ وجھان ألھل العلم

اث من تعصبھم بأنفسھم، كما ذكرنا في القرابة من جھة اآلباء واألصول، إن العاقلة ترثھ، وتأخذ المیر: وھذا لھ نظائر في الشریعة، ویقولون
: ما قال) قضى بدیتھا على عاقلتھا: (في ھذه الحالة یتحملون، واستدلوا بأن النبي صلى هللا علیھ وسلم كما في الحدیث في الصحیحین: فقالوا

قد قتلتم ھذا القتیل ! ثم أنتم یا خزاعة: (وقال) فقضى بدیتھ على عاقلتھ: (خرفخص الدیة بالعاقلة، وفي الحدیث اآل: علیھا وعلى عاقلتھا، قالوا
ًإن على القاتل أو على قرابة القاتل أو في مال القاتل شیئا : فأثبت النبي صلى هللا علیھ وسلم لنفسھ أنھ یعقل، ما قال) من ھذیل وأنا وهللا عاقلھ

 على قدر غناه ویسره، كما سیأتي إن شاء هللا، فإن كان القاتل ما عنده مال فإنھ ینتقل إلى ًأن یتحمل القاتل جزءا: والوجھ الثاني. من العقل
ًإذا أثبتنا أن القاتل ال یتحمل بناء : في المسألة األولى [حتى عمودي النسب: [قال. ًوفي الحقیقة القول األول قوي جدا من جھة النص. أقربائھ

إذا امتنع فإن علیھ أن یدفع فأصلھ آخذ حكمھ؛ :  العلماء في عمودي النسب أصولھ وفروعھ، قالواعلى ظاھر الحدیث، في ھذه الحالة اختلف
فالولد قطعة من والده، وإذا كان الفرع ال یلزمھ فاألصل من باب أولى وأحرى؛ ) إنما فاطمة بضعة مني: (ألن النبي صلى هللا علیھ وسلم قال

: فقولھ. فتسقط عنھ، والفرع كذلك؛ ألنھ بضعة من القاتل، واألصل كذلك؛ ألن القاتل بضعة منھ: ألنھ أصلھ، وألنھ لم یجن الجنایة، قالوا
أن الحكم مختص بالقاتل فقط؛ ألن األصل أنھم یتحملون، وسقطت عن : یرد على ھذا القول، ویرى بعض العلماء) حتى عمودي النسب(

 ...... .ان األصل من ھذا الوجھالقاتل الدیة على الذي ذكرناه، فیضعف جریان القیاس أو جری
 

 األصناف التي ال یجب علیھا العقل
 

 عدم وجوب العقل على الرقیق
 

حدیث ابن عمر : ال یملك المال، وملكیتھ ضعیفة، والدلیل على ذلك ؛ ألنھ)وال عقل على رقیق: (قولھ] وال عقل على رقیق: [قال رحمھ هللا
فأخلى ید العبد ) ًمن باع عبدا ولھ مال فمالھ للبائع إال أن یشترطھ المبتاع: (هللا علیھ وسلم قالرضي هللا عنھما في الصحیحین أن النبي صلى 

  .عن الملكیة
 

 عدم وجوب العقل على غیر المكلف
 

بن عمھ الذي ھو الصبي والمجنون، فلو أن قرابتھ كان فیھم صبیان، كما لو كان لو كان ا) وغیر مكلف: (قولھ] وغیر مكلف: [قال رحمھ هللا
ًصبیا دون البلوغ، وعنده مال، أو كأن یكون یتیما وورث عن أبیھ ماال، فإننا ال نوجب في مالھ عقال؛ ألن العاقلة ال تثبت في غیر المكلف،  ً ً ً

 وحصل لھ ألن األصل في العاقلة المعاضدة والنصرة، فكما أنھ ینصره إذا أخطأ، كذلك یتحمل ھو خطأه، اآلن ھذا الولد لو أنھ بالغ: قالوا
ًنفس الخطأ تحمل قریبھ، والعكس مادام وقع لقریبھ فإنھ یتحمل، لكن حینما یكون قاصرا ودون البلوغ وال یستطیع النصرة وال یستطیع 

إن غیر المكلف من صبي : ًإنھ ال علیھ، وھذا الحق سقط عنھ بناء على الحدیث الذي ذكرناه، وقالوا: ًالمعاضدة، وبناء على ذلك قالوا
  .ون ال عقل علیھما؛ وذلك لسقوط المعاضدة والمناصرة منھماومجن

 
 عدم وجوب العقل على الفقیر

 
َال ُیكلُف هللا نفسا إال ُوْسعھا : ؛ لقولھ تعالى)وال فقیر: (قولھ] وال فقیر: [قال رحمھ هللا َ َّ ِ ً ْ َ َُ َّ فلو كان بنو أعمامھ كلھم فقراء فإنھ ُینتقل ] 286:البقرة[ِّ

ُینتقل إلى األقرب فاألقرب على حسب الیسار : األب، وإذا كان بنو أعمام األب كذلك فإنھ ینتقل إلى بني أعمام الجد، یعنيإلى بني أعمام 
َال ُیكلُف هللا نفسا إال ُوْسعھا : والغنى، وال تجب على فقیر، فالفقیر ال یستطیع أن یعول نفسھ فكیف یعول غیره؟ ولذلك قال تعالى َ َّ ِ ً ْ َ َُ َّ ِّ

  .واإلجماع على أن الفقیر ال یجب علیھ العقل] 286:البقرة[
 

 عدم وجوب العقل على األنثى
 

لقد ذكرنا أن ھذا مختص بالذكور دون اإلناث، ولذلك الذكر علیھ النفقة ولھ المیراث بالعصبة، ) وال أنثى: (قولھ] وال أنثى : [ قال رحمھ هللا
تعصیب، وانظر كیف یكون التفریق في الشرع بین الذكر واألنثى، في المیراث وفي ولذلك لو انفرد ھذا الذكر ألخذ مال قریبھ كلھ بال

المؤاخذة، ومن ھنا جاء العدل الذي قامت علیھ السماوات واألرض، واألنثى ال تناصر وال تعاضد؛ ألن األنثى لیست من أھل النصرة 
  .َّ تتحمل وال تعقلإن األنثى ال: والمعاضدة، ولذلك سقط الجھاد عن النساء، ومن ھنا قالوا
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 األحوال التي ال یجب فیھا العقل على العاقلة

 
 عدم وجوب العقل على من خالفت ملتھ ملة الجاني

 
؛ ألنھ ینقطع إذا كان على ملة غیر ملة الجاني، فلیس بینھما األصل )وال مخالف لدین الجاني: (قولھ] وال مخالف لدین الجاني: [قال رحمھ هللا

ة والمناصرة في الدین والشرع؛ ألن العاقلة فیھا المناصرة والمعاضدة بالطبع، والمناصرة والمعاضدة بالشرع، فإذا وجد ما الموجب للمعاضد
یمنع المناصرة والمعاضدة بالطبع امتنع، وإذا وجد ما یمنع المعاضدة والمناصرة بالشرع امتنع، ومن ھنا ال یقضي القاضي على قریبین من 

 إذا كانوا تحت حكم المسلمین وحكم القاضي بینھم في العقل -ھذا بالنسبة ألھل الكتاب-كانوا في القدیم : ورة ھذه المسألةملتین مختلفتین، وص
بشریعتنا، فإن القاضي یحكم بالعاقلة، فإذا كان ھناك قریب من العاقلة على ملة غیر ملة الجاني لم یحمل، وال یقضي القاضي بحمالتھ، فال 

ولذلك قطع هللا التوارث بین المسلم والكافر؛ ألن النبي صلى هللا علیھ . ختلفتین، ومن باب أولى بین المسلمین والكفارم یقضى بین ملتین
وھل ترك لنا : ًأین تنزل غدا؟ فقال: (-حبھ وابن حبھ رضي هللا عنھ وعن أبیھ- وسلم كما في الحدیث الصحیح، حینما قال لھ أسامة بن زید 

، )ال یرث المسلم الكافر وال الكافر المسلم، منزلنا بخیف كنانة حیث تقاسموا على الكفر: -ل علیھ الصالة والسالمثم قا-عقیل من رباع؟ 
  .أن النبي صلى هللا علیھ وسلم قطع التوارث بین المسلم والكافر: فالشاھد

 
 عدم وجوب العقل على العاقلة في العمد المحض

 
ًا محضاوال تحمل العاقلة عمد: [قال رحمھ هللا ًوال تحمل العاقلة عمدا محضا: (قولھ] ً بعد أن بین حقیقة العاقلة، ومن ھم العاقلة، ومن الذي ) ً

ً عمدا فالعاقلة ال - والعیاذ با-ُیدخل في العاقلة، ومن الذي ال یدخل، شرع رحمھ هللا في الموجبات للعقل، وھو الخطأ دون العمد، لكن لو قتل 
ًال تلزم العاقلة الدیة، إذا كان عمدا محضا: ادفعوا الدیة، نقول: نرید الدیة، فقال القاتل لعاقلتھ: اء المقتولتحمل الدیة، لو قال أولی ً ُ.  

 
 عدم وجوب العقل على العاقلة إذا جنى الرقیق

 
  .ًا؛ ألن جنایتھ في قیمتھًكذلك ال تحمل العاقلة العقل إذا كان الجاني رقیقا مملوك) ًوال عبدا: (قولھ] ًوال عبدا : [ قال رحمھ هللا

 
 عدم وجوب العقل على العاقلة في صلح اإلنكار

 
َّال تحمل العاقلة العقل في صلح اإلنكار، وھذا تقدم معنا في مسألة الصلح، وبینا في : أي) ًوال صلحا: (قولھ] ًوال صلحا: [قال رحمھ هللا

طائفة من العلماء على أن العاقلة ال تحمل في صلح اإلنكار خاصة، وھذا مسائل الصلح أن الصلح یكون على اإلقرار وعلى اإلنكار، فخصھ 
ِالذي نفاه المصنف من عدم العقل في ھذه الصورة، وأصلھ أثر ابن عباس الذي رواه البیھقي في سننھ، وصحح وقفھ وضعف رفعھ إلى 

رفوع إلى رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم، وضعف بعض الم: إنھ غریب، یعني: رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم، وقال الزیلعي في المرفوع
  .العلماء رحمھم هللا إسناَد المرفوع، لكن العمل علیھ عند أھل العلم رحمھم هللا

 
 عدم وجوب العقل على العاقلة في اعتراف لم تصدق بھ

 
إنھ ال تحمل العاقلة ھذا : ًطأ، والعاقلة ال تصدقھ بھذا، قالواًأنا قتلت فالنا خ: لو اعترف بجنایة وقال] ًوال اعترافا لم تصدقھ بھ: [قال رحمھ هللا

االعتراف الذي تنكره، إذا كان إلنكارھا وجھ؛ ألنھ قد یتواطأ ھذا الشخص مع أولیاء المقتول، في أنھ یضغط على جماعتھ وقرابتھ وقبیلتھ، 
ًثم یقتسم ذلك بینھ وبین من یدعي زورا وكذبا أنھ اعتدى على صاحبھم أو س   .فك دمھ، وھذا من باب سد الذرائعً

 
 أقوال العلماء في القدر الذي تحملھ العاقلة

 
اختلف العلماء رحمھم هللا في مسألة القدر الذي تحملھ العاقلة، بعض ) وال ما دون الدیة التامة: (قولھ] وال ما دون الدیة التامة: [قال رحمھ هللا
في الضمانات التي ذكرناھا، وال یتقید ھذا ال بالثلث وال بنصف العشر من الدیة، وال بما یعادل العاقلة تحمل القلیل والكثیر : العلماء یقول

الغرة، ومن أھل العلم من حده بالغرة كـأبي حنیفة رحمھ هللا، ومنھم من حده بالثلث كما ھو مذھب الحنابلة، والمالكیة عندھم وجھ في ذلك 
نظر في األدلة قد یقوى حمل القلیل والكثیر؛ ألن التحدید بالثلث مبني على النظر، واألصل في رحمة هللا على الجمیع، وفي الحقیقة عندھم 

 ...... .ًالحمالة بأسبابھا وموجباتھا أنھ یتحمل جنایة غیره، سواء كانت قلیلة أو كثیرة
 

 األسئلة
 

 حكم االنتقال من القریب إلى البعید في العقل مع االستطاعة
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ًإلى البعید توقیفي، أم أننا نلزم القبیلة بالدفع والمشاركة، علما بأن أقرباء الجاني یستطیعون تغطیة الدیات،   من القریبھل االنتقال: السؤال

، والصالة والسالم على خیر خلق هللا، وعلى آلھ وصحبھ ومن وااله: أثابكم هللا؟ الجواب فعلى القاضي أن ینظر : أما بعد. باسم هللا، والحمد 
ة الشخص ویفرض علیھم على حسب غناھم ویسرھم، فھناك الغني، وھناك المتوسط، فإذا اجتزأ باألقرباء القریبین من الشخص فإن في قراب

  .لھ ذلك، وال ینتقل لألبعد، فھي تختص باألقرب فاألقرب، فإذا سدوا لم ینتقل إلى األبعد، وهللا تعالى أعلم
 

 حكم جمع المال للنوازل وحكم زكاتھ
 

ًعندنا في القبیلة یلزم كل بالغ بدفع مبلغ معین، وأحیانا تتكدس األموال المجموعة لغرض العقل، فھل في ھذه األموال زكاة، أثابكم : السؤال
إن : بالنسبة لصندوق القبیلة، ینبغي أن یُعلم أنھ ال ُیحكم بخروج المال من ذمتي أنا الدافع إال إذا وصل لمستحقھ، فمن ھنا نقول: هللا؟ الجواب

ما نرده، : ًاألصل أن المال لمن دفع، وإذا كان لمن دفع فال نحكم بانتقال یده؛ بدلیل أنھ لو مات لوجب رده إلى ورثتھ شرعا، لو قالت القبیلة
ُھذا حكم خالف شرع هللا عز وجل، األصل أنھ یرد إلى صاحبھ؛ ألنھ دفع من أجل الطارئ، وما دفع لسبب یتقید بذلك السبب، وإذ: نقول ا ُ

مات الشخص ولم ُیدفع ذلك المال فإنھ یرد إلى قرابتھ وورثتھ، ھذا مال یجب أن ینظر إلى سبب الدفع فیھ، فإذا كان الذي دفعھ على أنھ 
ھذه النوازل والعوارض، إذا ثبت ھذا فعلیھ زكاتھ،  للنوازل والعوارض، وإذا لم توجد ھذه النوازل والعوارض، فھو في ملكیتھ حتى تحدث

ھذا المال أصبح ال مالك لھ، وإذا كان ال مالك لھ فإنھ ال تجب : بعض العلماء یقول. ت فإنھ یرد إلى ورثتھ ولھم النظر في ذلك المالوإذا ما
إذا اختلف عندنا قوالن نرجع إلى األصل، ھل األصل في ھذا المال أنھ مملوك لدافعھ أو لغیره؟ وھل الذي : ًفیھ الزكاة، وھذا محل نظر، أوال

إن ھذا مدفوع ومفروض : إذا حدث حادث، فاخصموا منھ قسمي أو نصیبي من العقل، فلو قال قائل:  لسبب خرج عن یده؟ كأن یقولدفعھ
ُإن ھذا األصل ینبغي أن ینظر فیھ؛ ألن إلزام الناس : على أفراد القبیلة، من أجل إذا طرأ طارئ، بغض النظر عن العاقلة أو غیرھا، نقول

لزمت بھ الشریعة یحتاج إلى نظر، وال ُیحرج الناس وال یؤخذ المال بسیف الحیاء، وأموال الناس لھا حرمة كحرمة بالدفع في غیر ما أ
لم یصل إلى : إنھ تصدق بھ، قلنا :إن ھذا المال ملك لمن دفع، حتى یدل الدلیل على أنھ خرج عن ملكیتھ، فلو قال قائل: ومن ھنا نقول. الدماء

ًشیخ القبیلة وكیال بدفعھ للمحتاج، ومن دفع صدقة إلى شخص من أجل أن یعطیھا إلى محتاج ولم یعطھا، فالوكیل ید المتصدق علیھ، فأصبح 
ًمنزل منزلة األصیل، وال زالت یده ید أمانة، والمال واجب زكاتھ، فلو أعطیت رجال مائة ألف لیتصدق بھا على الفقراء، وحبسھا حتى حال 

؛ ألنھا لم تصل إلى مستحقیھا، ولم تخُل یدك من الموجب للزكاة إال بعد أن یستلمھا المسكین والمحتاج، ًعلیھا الحول وجبت زكاتھا إجماعا
فإذا كانت األموال دفعت بسبب، والسبب لم یقع ولم یحدث، فال زالت في ملك أھلھا، ویجب ردھا إلى أھلھا إذا طلبوا ذلك المال، أو حدث أن 

ى ورثتھ، وینظر في قول الورثة، ویجري علیھا حكم التصدق بالثلث، على األصل المعروف في الشرع توفي الشخص حینئٍذ ُیرجع المال إل
إذا قصد بھا الصدقة، وأما إذا قصد بھا العقل فال إشكال أنھا ترجع إلى الورثة، ثم ننظر في عقل الورثة إذا نزل الموجب للعقل، وهللا تعالى 

  .أعلم
 

 حكم تحمل الدیة عن الفاسق
 

ًأن العاقلة تتحمل الدیة وال یتحملھا القاتل المتسبب في الحادث، فھل إذا كان ھذا القاتل معروفا عنھ عدم : إذا كان القول الصحیح: ؤالالس
ًاسقا لو كان ھذا السائق ف: تحمل العاقلة یستوي فیھا البر والفاجر، یعني: ًالمباالة وعدم االستقامة؟ فھل یدفع عنھ أیضا، أثابكم هللا؟ الجواب

ً فھذا حق من حقوقھ، فلو أنھ توفي لورثتھ سواء كان برا أو فاجرا، ما دام أنھ مسلم ولم یخرجھ فسقھ -والعیاذ با-یشرب الخمر أو یزني  ً ً َ ْ ِ َ َ
ًال ینظر فیھ إلى كونھ فاسقا أو صالحا، ھذا ال عبرة بھ، العبرة بكونھ قریبا لھ حق القرابة، وما: عن اإلسالم، فالشاھد ً ً  بینھ وبین هللا من ُ

ًإذا یستوي في ذلك برھم وفاجرھم، وعلیھ فیعقل . األخطاء والذنوب ھذا شيء بین العبد وربھ ولیس بیننا وبینھ، فنحن لسنا مكلفین بھذا األمر
إن كانت صالحة، ھذا على عاقلتھا : عاقلتھا إن كانت تقیة، ولم یقل على: عن الفاسق؛ ألن النبي صلى هللا علیھ وسلم لم یستفصل، ولم یقل

  .حكم عام في الشرع، لھ سبب وھو القرابة، ومن ذلك یبقى الحكم على ھذا األصل، وهللا تعالى أعلم
 

 (المتطوع أمیر نفسھ: (وقولھ) وال تبطلوا أعمالكم: (التوفیق بین قولھ
 

ْوال تْبطلوا أْعمالكم : كیف نوفق بین قولھ تعالى: السؤال ُ َُ َ ََ ُ ، أثابكم هللا؟ )المتطوع أمیر نفسھ: (قولھ صلى هللا علیھ وسلموبین ] 33:محمد[ِ
ْوال تْبطلوا أْعمالكم : ال تعارض بین عام وخاص، فقولھ تعالى: الجواب ُ َُ َ ََ ُ ) المتطوع أمیر نفسھ: (عام وقولھ علیھ الصالة والسالم] 33:محمد[ِ

ْوال تْبطلوا أْعمالكم : ً األعمال الصالحة، سواء كانت في الفریضةخاص، فال تبطلوا أعمالكم عام، یشمل الفرائض والنوافل، ویشمل جمیع ُ َُ َ ََ ُ ِ
فإذا كبرت لصالة الفریضة فعلیك أن تتمھا، وإذا ابتدأت صوم الفرض فعلیك أن تتمھ، وإذا حججت فعلیك أن تتم الحج، وإذا ] 33:محمد[

ْاعتمرت فعلیك أن تتم العمرة، وال تْبطلوا أْعمالكم  ُ َُ َ ََ ُ ْوال تْبطلوا أْعمالكم : ًأیضا قولھ سبحانھ. ھذا في الفرائض] 33:محمد[ِ ُ َُ َ ََ ُ في ] 33:محمد[ِ
لقد نھانا هللا عز وجل أن نبطل . ًشخصا تطوع بصالة، فإنھ ال یقطعھا إال إذا طرأ لھ طارئ، أو رخص لھ الشرع بالقطع النوافل، فلو أن

ًن العمل واجبا، فمن قطع صالتھ وھو یصلي الظھر بدون سبب فإنھ آثم شرعا؛ ألن هللا أعمالنا؛ ألن إبطال األعمال فیھ مخالفة للشرع إذا كا ً
ًأمره بإتمام صالتھ وأداء حقھ سبحانھ، ومن أفطر في رمضان من دون عذر فإنھ آثم شرعا، ولم یقضھ صیام الدھر ولو صامھ، ومن جاء 

كذا لو جاء في عمرة فجامع قبل الطواف بالبیت فإنھ قد أفسد عمرتھ، ھذا في حج فجامع زوجتھ قبل الوقوف بعرفة فقد أفسد حجھ وأبطلھ، وھ
في مسألة الصوم، فمن صام اإلثنین ثم رأى ) المتطوع أمیر نفسھ: (فجاء النص في النافلة. ًكلھ منھي عنھ شرعا في الفرائض وفي النوافل
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ُمن المصلحة أن یفطر، إما جبرا لخاطر قریب، أو دعي إلى ولیمة، أو أ : مره والده أو والدتھ أن یفطر فھذا خاص، قال صلى هللا علیھ وسلمً
ال تعارض بین عام وخاص، وهللا : ما لم یلزمھ الشرع، فوسع الشرع في حقھ أكثر من غیره، والقاعدة ؛ ألنھ ألزم نفسھ)المتطوع أمیر نفسھ(

  .تعالى أعلم
 

 حكم التكبیر لسجود التالوة في الصالة
 

الظاھر والصحیح وجوب التكبیر على ظاھر : وة إذا وقع في الصالة ھل أكبر أم أسجد بدون تكبیر، أثابكم هللا؟ الجوابسجود التال: السؤال
  .حدیث أبي داود وغیره في سجوده علیھ الصالة والسالم في الصالة، فیشمل الصالة وغیرھا، وهللا تعالى أعلم

 
  المسجد النبويأجر النافلة في الصف األول كأجر الفریضة عدا روضة

 
في بعض المساجد : ھذا فیھ تفصیل: ھل أجر النافلة في الصف األول مثل أجر صالة الفریضة في الصف األول، أثابكم هللا؟ الجواب: السؤال

ك ألن النافلة في غیر الصف األول أفضل، فمسجد النبي صلى هللا علیھ وسلم النافلة في الروضة أفضل من النافلة في سائر المسجد؛ وذل
وھذه الروضة یحرص المسلم ) ما بین بیتي ومنبري روضة من ریاض الجنة: (النبي صلى هللا علیھ وسلم ثبت عنھ في الصحیحین أنھ قال

على أن یصلي فیھا ویستكثر فیھا من الخیر، وھذا علیھ عمل أھل العلم رحمھم هللا من السلف والخلف، ھذه الروضة أفضل بقعة في المسجد 
إذا : ًكن في الفریضة الصف األول أفضل على أصح قولي العلماء، وھو اختیار شیخ اإلسالم رحمھ هللا جمعا بین النصوص، وقالل. النبوي

صلى هللا علیھ وسلم في غیر الروضة،  ُأقیمت الصالة فالصف األول أفضل؛ لورود النص الخاص بھ؛ ألن الصف األول في مسجد النبي
ما بین : (ألول، أما في سائر النوافل فاألفضل أن یصلي في الروضة؛ ألن النبي صلى هللا علیھ وسلم حینما قالوحینئٍذ یتقدم من أجل الصف ا

دل على فضلھا وفضل العمل الصالح فیھا، وھذه مزیة منصوص علیھا، ال یقدم اإلنسان معھا وال ) بیتي ومنبري روضة من ریاض الجنة
أن الطاعة في ھذا الموضع : ھ في رد ھذه السنة الصحیحة، ولذلك الذي علیھ العمل عند العلماءِیؤخر، شيء ثبت بھ الدلیل ال ُیْعمل رأی

وھذا دلیل ) ًمن عاد مریضا فھو في خرفة الجنة: (أفضل، ومن ھنا بین النبي صلى هللا علیھ وسلم حال الطاعة، فقال علیھ الصالة والسالم
ما بین بیتي ومنبري روضة من : (قولھ علیھ الصالة والسالم: قال بعض العلماء. جرعلى عظم األجر، فدل على فضل ھذا المكان وعظم األ

ًأن الطاعة فیھا موصلة لدخول الجنة، وھذا فضل عظیم، وخیر كبیر جدا، واإلنسان یحرص على أن یكون في ھذا : أي) ریاض الجنة
ُآلن شخص دخل المسجد، وجاء إلى الروضة وصلى نافلة، فإذا أقیمت ا: ًالمكان؛ ألنھ أفضل ما في المسجد، أما ما عدا المسجد النبوي، مثال

األفضل أن تأتي إلى الصف األول وتصلي تحیة المسجد فیھ، وتجلس في مكانك؛ ألن : الصالة یرید أن یتقدم إلى الصف األول، نقول
لك بین النبي صلى هللا علیھ وسلم كما في ومن ھنا فال تقطع ھذا الفضل العظیم، ولذ. المالئكة تصلي وتترحم علیك مادمت في مصالك

ُوذلك أنھ إذا توضأ فأسبغ الوضوء ثم خرج إلى مسجده ال یخرجھ إال الصالة، لم یخط خطوة إال كتبت لھ : (حدیث أبي ھریرة رضي هللا عنھ
وھذا فضل !) اللھم ارحمھ! ر لھاللھم اغف: بھا حسنة وحط عنھ بھا خطیئة، فإذا صلى لم تزل المالئكة تصلي علیھ مادام في مصاله تقول

  .عظیم یفوت باالنتقال، ومن ھنا یحرص على ھذا الفضل من ھذا الوجھ، وهللا تعالى أعلم
 

 حكم استخالف اإلمام في الصالة
 

 حصل لھ إذا علم أنھ محدث أو: كیف یتصرف اإلمام إذا تذكر أنھ على غیر وضوء أثناء صالتھ بالمأمومین، أثابكم هللا؟ الجواب: السؤال
َباالستخالف، یسحبھ ویقیمھ مكانھ ثم ینصرف، ویسحب أْولى الناس : ًالحدث أثناء الصالة فإنھ یسحب شخصا ویستخلف، وھذا یسمى َ

فھذا ) لیلیني منكم أولو األحالم والنھى: (باإلمامة، فإذا كان وراءه ثالثة أشخاص أحدھم أولى فإنھ یقدمھ، ومن ھنا قال صلى هللا علیھ وسلم
إن ھذا الحدیث نبھ على قضیة االستخالف؛ ألن اإلمام یحتاج إلى أن یستخلف عند حدوث عارض لھ، وهللا : جل وجود حاجة اإلمام قالواأل

  .تعالى أعلم
 

 بیان وقت النھي قبل الظھر وحكم التنفل فیھ
 

قبل صالة الظھر إذا انتصف النھار ال یتنفل : ھل ھناك وقت نھي قبل صالة الظھر؟ وإذا كان فمتى یبدأ، أثابكم هللا؟ الجواب: السؤال
اإلنسان، وانتصاف النھار عند وقوف الشمس عن الحركة، فالشمس تسیر من المشرق إلى المغرب، وإذا وصلت في منتصف النھار في كبد 

انا رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم ثالث ساعات نھ: (وقت یسیر، وھذه الساعة ممنوع من الصالة فیھا؛ وذلك لقولھ: ّالسماء وقفت ُھنیة، یعني
حین یقوم قائم الظھیرة؛ ألن الشمس إذا ) حین تطلع الشمس، وحین تغرب، وحین یقوم قائم الظھیرة: أن نصلي فیھن، أو أن نقبر موتانا

صف كبد السماء، جاءت من المشرق فإن الظل یتقاصر حتى تقف الشمس في كبد السماء، فالظل یتحرك أثناء مسیرھا من المشرق إلى منت
فإذا انتصفت في كبد السماء وقفت، فیقوم قائم الظھیرة الذي ھو الظل، فإذا وقفت الشمس وجدت الظل ال یتحرك ال بنقص وال بزیادة، ھذه 

صحیح أن وفي الحدیث ال! ساعة انتصاف النھار، فإذا انتصف النھار منع من صالة النافلة؛ ألنھا ساعة تسجر فیھا نار جھنم والعیاذ با
: یعني) فإذا طلعت الشمس فصلِّ فإن الصالة حاضرة مشھودة: (َّالنبي علیھ الصالة والسالم علم بعض الصحابة بأوقات النوافل حیث یقول

: يیعن-فإذا قام قائم الظھیرة (مشھودة بالخیر، أو مشھود لھا بالخیر، : تحضرھا المالئكة وتشھدھا، وقیل: حاضرة مشھودة، أي: تنفل، وقولھ
أنھا ساعة غضب ولیست بساعة رحمة، ھذا وقت نھي، : یعني)  فأمسك عن الصالة فإنھا ساعة تسجر فیھا نار جھنم-انتصف النھار
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أن ھذا النھي یشمل حتى یوم الجمعة، واإلمام الشافعي رحمھ هللا وبعض أئمة السلف یستثنون یوم الجمعة، : والصحیح مذھب جمھور العلماء
شار إلیھ الحافظ ابن حجر في البلوغ، والصحیح أنھ یشمل یوم الجمعة وغیره على حد سواء؛ وذلك لورود النص على وفیھ حدیث ضعیف وأ

  .أعلم العموم، وهللا تعالى
 

 (ًنضر هللا امرأ سمع مقالتي فوعاھا: (معنى حدیث
 

ًنضر هللا امرأ سمع منا شیئا فبل: (ما معنى قول النبي صلى هللا علیھ وسلم: السؤال ھي الحسن : النضارة: ، أثابكم هللا؟ الجواب)غھ كما سمعھً
ٍنضر هللا امرأ سمع مقالتي فوعاھا فأداھا كما سمعھا فرب مبلغ أوعى من سامع: (والجمال، فقولھ حدیث صحیح عن رسول هللا صلى هللا ) ً

ًعلیھ وسلم، ندب فیھ األمة إلى حفظ السنة، والعنایة بھذا الحفظ حتى یكون حفظا متقنا ) فحفظھا فأداھا كما سمعھا: ( ال یرویھ بالمعنى، قالً
ٌُوُجوه یْومئٍذ ناضرة : ھي الحسن، قال تعالى: النضارة) نظر هللا: (فقولھ َ َ َِ َِ ٌإلى ربِّھا ناظرة * ٌ َ َ َِ َ َ فلما نظرت إلى وجھ هللا عز ] 23- 22:القیامة[ِ

ًوجل ازدادت جماال وحسنا إنھم یحشرون یوم : قال بعض العلماء: ًأوال: ختلف فیھا العلماء على قولینالنضارة التي وردت في ھذا الحدیث ا. ً
القیامة تتألأل وجوھھم كالشمس، وھم حفظة السنة، فمن أكثر من حفظ حدیث رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم نضر هللا وجھھ، ونوره بالسنة، 

ًة نورا في وجوھھم في الدنیا، وذلك أن هللا عز وجل یجعل لھم النور إن ألھل السن: ولذلك أھل السنة على وجوھھم نور، وقال بعض العلماء
والنضارة، فوجوھھم وجوه خیر، إذا رأیت وجھ الرجل منھم یطمئن قلبك، ورأیت أنھ وجھ رجل فیھ خیر وصالح وبر؛ ألن الناصیة والوجھ 

َناصیٍة كاذبٍة خاطئٍة : تابعة للعمل، قال تعالى َ َ َِ ِ َِ تجد أھل الظلم واألذیة واإلضرار، لو نظرت إلى شخص منھم یقطع رحمھ ولذلك ]. 16:العلق[َ
ًتجد وجھھ مظلما، وانظر إلى شخص واصل للرحم أو بار بوالدیھ أو كثیر الصدقات أو كثیر الحسنات ترى نور الطاعة في وجھھ، وھذا 

سمع مقالة رسول هللا صلى : یعني) سمع مقالتي فوعاھاًنضر هللا امرأ : (أمر جرت بھ العادة من هللا سبحانھ وتعالى، وھو معروف، وقولھ
هللا علیھ وسلم، وھذا یشمل الصحابة من باب أولى؛ ألنھم الذین باشروا السماع منھ بأبي وأمي صلوات هللا وسالمھ علیھ، ورضي هللا عنھم 

یختص بالصحیح دون ) مقالتي: (وفي قولھسمع حدیثي، : سمع مني، یعني: ما قال) سمع مقالتي: (أجمعین، ویشمل من بعدھم؛ ألنھ قال
وعى : یعني) سمع مقالتي فوعاھا: (المكذوب على رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم؛ ألن المكذوب ال ینسب إلیھ علیھ الصالة والسالم، وقولھ

ضبط في الحفظ، وضبط في األداء، عنده : یعني) فأداھا كما سمعھا(ھذه المقالة، وشبھ القلب الفاھم للشيء بالوعاء الذي قد حفظ ما فیھ، 
فاحفظ من حدیث رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم . فیأتي باللفظ كما سمعھ، وھذه أعلى منازل حفظ السنة عن رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم

م بھذا الفضل العظیم، ومن ما تستطیع، فلك من النور والنظارة على قدر ما حفظت؛ ألن هللا وعدنا على لسان رسول هللا صلى هللا علیھ وسل
ومن ھنا یبدأ الحرص على حفظ أحادیث رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم والعنایة بما . نضر هللا وجھھ في الدنیا نضر هللا وجھھ في اآلخرة

ل والحرام والعبادة، وكیفیة عمدة األحكام؛ ألنھا تتعلق بالحال: اتفق علیھ الشیخان، فیبدأ المسلم باألحادیث التي في أحكام دینھ، مثل أحادیث
القیام بحق هللا، ثم بعد ذلك ینتقل إلى اآلداب واألخالق ونحو ذلك، ویتوسع في الحفظ، فاألصل أن ھذا الفضل خاص بمن حفظ أحادیث 

سلم إلى أحد فحفظھ كان لھ لم یكتم ھذا العلم بل أداه وبلغھ، فمن بلغ حدیث رسول هللا صلى هللا علیھ و: ًثانیا. رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم
ًمثل أجره، ولم ینطق لسان ذلك الذي حفظتھ من أوالدك أو من طالبك بھذا الحدیث إال كان لك مثل أجره، وال یعلم أحدا فینطق بھ ذلك  ُ ْ َّ

علیھ وسلم من الخیر المعلم إال كان لك مثل أجره، فا أعلم كم ألصحاب رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم في حدیث رسول هللا صلى هللا 
لو أنفق أحدكم مثل : (علیھ وسلم والبركة واألجر؟ ولذلك فازوا بخیر ال تستطیع األمة أن تدركھم في ذلك الخیر والفضل، كما قال صلى هللا

َّأحد ذھبا ما بلغ ُمد أحدھم وال نصیفھ نسأل هللا بعزتھ . ضل العظیمفي ھذا الحدیث إشارة إلى أنھم تبوءوا المنزلة السامیة العالیة في ھذا الف) ً
  .وجاللھ أن یعیننا على حفظ السنة ومحبتھا، وأن یجعلنا من أھل ھذا الفضل، وأن یجعل لنا فیھ أوفر حظ ونصیب، وهللا تعالى أعلم

 
 صالة المسافر خلف المقیم

 
ت معھم في الركعة الرابعة، وبعد أن مررت وأنا مسافر بأحد المساجد على الطریق، ووجدت جماعة یصلون صالة العصر، ودخل: السؤال

ًسلم اإلمام قمت وصلیت ركعة واحدة وسلمت بنیة القصر، ثم سألتھم ھل صلیتم أربعا أم قصرتم الصالة؟ قالوا ُ َّ ًصلینا أربعا، فقمت فأتیت : َّ
: ھر، أثابكم هللا؟ الجوابًبركعتین ثم سجدت للسھو، ھل عملي ھذا صحیح؟ وإن كان غیر ذلك فماذا أفعل، علما أنھ مضى على ذلك ش

الصالة صحیحة وما فعلتھ صحیح سدید، وفیھ خروج من خالف العلماء رحمھم هللا، أما كونك تكلمت بین الركعتین األولیین واألخریین، 
التي أن رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم صلى إحدى ص: (فكالمك كان لعذر ولمصلحة الصالة، كما في الصحیحین من حدیث أبي ھریرة 

یا :  وقال-وھو الخرباق رضي هللا عنھ- ذو الیدین : َّ فسلم من ركعتین، فقام لھ رجل یقال لھ-إما الظھر أو العصر والشك من الراوي-العشي 
الحدیث، فأنت تكلمت لمصلحة ...) بلى قد كان شيء من ذلك: ما كان شيء من ذلك، قال: أقصرت الصالة أم نسیت؟ قال! رسول هللا
ًالمسافر یتم وراء المقیم مطلقا سواء صلى الصالة مع اإلمام من أولھا أو من : صححت صالتك، خاصة على مذھب من یقولالصالة، و ً

ولكن لو أنك سلمت من ركعتین . وھذا أحوط في الخروج من خالف العلماء) من السنة أن یتم المسافر وراء المقیم: (آخرھا؛ لعموم قولھ
ُفرضت الصالة ركعتین ركعتین فأقرت في السفر وزیدت : (ن عائشة رضي هللا عنھا كما في الصحیح قالتواجتزیت بھما فإنھ یجزیك؛ أل

فدل على أنك في السفر تصلي الركعتین، وأقرت على ھذا األصل، فلما كان المسبوق یتم النقص في صالتھ، والمسافر ال نقص ) في الحضر
ھنا لو أدركھ في الركعة األخیرة فأضاف ركعة أجزأه، ولو أدركھ في الركعتین لھ في صالتھ؛ ألن هللا فرض علیھ الركعتین، ومن 

  .األخیرتین من الظھر فسلم معھ أجزأه، ولكن الخروج من الخالف أفضل، والشك أن الذي فعلتھ صحیح وصالتك صحیحة، وهللا تعالى أعلم
 

 أقسام التشھدات في الصالة وأحكامھا



 2654 

 
في الثالثیة والرباعیة واجب ولیس بركن، والدلیل : التشھد األول: التشھد تشھدان: الة، أثابكم هللا؟ الجوابما حكم التشھد في الص: السؤال

إن النبي صلى هللا علیھ وسلم صلى : ( في الصحیحین قال-رضي هللا عنھ وعن أبیھ وأمھ- على ذلك حدیث عبد هللا بن مالك ابن بحینة 
 فسبح -لم یجلس في التشھد األول: یعني-لثانیة من الركعة الثانیة قام علیھ الصالة والسالم ولم یجلس ركعتین في الظھر، ثم لما كان السجدة ا

: ًفلم یرجع علیھ الصالة والسالم إلى التشھد، ولو كان ركنا لرجع إلیھ، فلما لم یرجع إلیھ قال رضي هللا عنھ) لھ القوم فأشار إلیھم أن قوموا
فدل على أنھ من الواجبات ال من ) ًر الناس تسلیمھ كبر فسجد سجدتین علیھ الصالة والسالم جبرا للنقصحتى إذا كان في التشھد وانتظ(

األركان، ولذلك رجع علیھ الصالة والسالم في حدیث ذي الیدین إلى الركعتین؛ ألنھا أركان، ولم یرجع إلى التشھد األول؛ ألنھ واجب، ومن 
أن التشھد األول واجب ولیس : فالشاھد من ھذا. اجبات واألركان منتزع من أصول شرعیة صحیحةھنا كان تقسیم العلماء رحمھم هللا للو

-ثم ارفع : (بركن، والتشھد الثاني ركن من أركان الصالة، ومن ھنا أمر بھ علیھ الصالة والسالم، وبین للمسيء صالتھ ھذه الركنیة فقال
ھد األخیر والجلوس لھ ركن من أركان الصالة على أصح قولي العلماء، وهللا تعالى فالتش) ً حتى تستوي جالسا-یعني بعد السجدة األخیرة

  .أعلم
 

 ًثبوت الوالء للمعتق مطلقا مع عدم جواز عتق الكفار
 

إذا : ًوالأ: ھل الوالء یبقى مكانھ لو أسلم ھذا المعتق؟ أم حتى لو بقي على كفره وأعتق ثم مات فھل یرثھ مواله، أثابكم هللا؟ الجواب: السؤال
ّكان كافرا ال یعتق؛ ألن الدخول في الرق سببھ الكفر، وتوضیح ھذه المسألة أنا ذكرنا غیر مرة أنھ في حال اإلسالم إذا كان ھناك كفار : ً

لكفر ودعوا إلى اإلسالم فامتنعوا، فإن كانوا من أھل الكتاب عرضت علیھم الجزیة، فإن امتنعوا وجاءوا یقاتلون المسلمین وجمعوا بین ا
ومحاربة اإلسالم، حینئٍذ یضرب علیھم الرق، والرق ال یضرب إال بولي أمر المسلمین، وفي حال الجھاد الشرعي الصحیح، ولذلك ال 

؛ ألن هللا یقول َإْن ُھم إال كاألنعام بْل ُھ: یختص بمكان وال بزمان وال بلون وال بطائفة وال بجنس معین، بل یشمل كل من كفر با َِ ْ َ َ َّ ِ ُّم أضل ِْ َ َ ْ
الكفار، فلما یقف في وجھ اإلسالم فإنھ ینزل عن مستوى اآلدمیة إلى مستوى البھیمیة، بل أضل من البھیمة، وحینئٍذ یباع : یعني] 44:الفرقان[

ًومن ھنا ال یعتق إذا كان كافرا، إذ كیف یعتق وھو إنما ضرب الرق علیھ بسبب الكفر؟ إذا تفوت مصالح الشریعة، وا. ویشترى لدلیل على ًُ
أین : َّعلي بھا، فلما جيء بھا إلى النبي صلى هللا علیھ وسلم قال لھا: (ذلك أن النبي صلى هللا علیھ وسلم لما أراد الصحابي أن یعتق أمتھ قال

أنھا لو كانت : وم ذلكأعتقھا؛ ألنھا مؤمنة، ومفھ: جملة تعلیلیة، یعني) فإنھا مؤمنة(جملة ) أعتقھا فإنھا مؤمنة: في السماء، قال: هللا؟ قالت
كافرة لما ُعتقت؛ ألنھ فات مقصود الشریعة، وعلى ھذا یختص العتق بھذا الوجھ الذي ذكرناه، والوالء ثابت على كل حال للمعتق، وهللا 

  .تعالى أعلم
 

 حكم صالة الجمعة مع عدم إتمام الخطبتین
 

ولم یتمھا؛ لمرض ألم بھ منعھ من إتمام الخطبة األولى، ولم یخطب شخص صلى في مسجده بالناس الجمعة، وخطب الخطبة األولى : السؤال
على ذلك الثانیة، ولم یصل بالناس، وبعد ذلك قام رجل من الجماعة وصلى بالناس ولم یتم الخطبة األولى، ولم یأت بالخطبة الثانیة، ھل 

ًإنھم یصلون ظھرا، واألصل فیھم أنھم ینظرون إذا كان فیھم أحد إذا لم تقع الخطبة الثانیة ف: صالتھم صحیحة أم باطلة، أثابكم هللا؟ الجواب
یحسن الخطبة ویحسن أن یعظ الناس قام وخطب، وقد بینا في باب الجمعة أنھ ال تشترط للخطبة شروط معینة، وأن المدار یدور حول 

أمرھم ببر الوالدین، وأمرھم بأي عمل من أعمال البشارة والنذارة، فلو وقف أمام الناس وأوصاھم بتقوى هللا عز وجل، وأمرھم بالصالة، و
لیس لھا شروط معینة : الخیر، ونھاھم عن أي عمل من أعمال الشر، أو حذرھم من عقوبة هللا العاجلة أو اآلجلة، فقد تمت الخطبة، وكما قلنا

ود فقد تمت الخطبة وكملت وأجزأت، وبقیت بحیث لو أنھا فقدت بطلت الجمعة، ال، إنما تقوم على البشارة والنذارة، فإذا حقق ذلك المقص
ًفال تصح الجمعة على ھذا الوجھ، بل كان علیھم أن یجعلوا شخصا یخطب بھم، وإذا : أما الوارد في السؤال. الخطبة على السنة كاملة تامة

ًتعذر فإنھم یصلونھا ظھرا، وإذا لم یفعلوا ذلك فإنھم یعیدون الصالة ظھرا، وهللا تعالى أعلم ً.  
 
 ًكم من ترك الحلق في العمرة ناسیاح
 

َّاعتمرت قبل خمس سنوات ولم أحلق ناسیا، ولبست الثیاب وانشغلت ولم أتذكر إال بعد مدة، فماذا علي، أثابكم هللا؟ الجواب: السؤال هللا : ً
أتي في حج وال یحس أنھ ضیف شخص یأتي في عمرة وی! وما أكثر الغفلة عن حقوق هللا عز وجل؟! ما أھون الدین عند الناس؟! المستعان

غ قلبھ من ھذه الدنیا، وال یحس أنھ في أشرف المواطن وأحبھا إلى هللا سبحانھ وتعالى، وال یحس بنعمة هللا  على هللا سبحانھ وتعالى، وال یفرِّ
یھا إال القلیل، وال یحس لكي یطوف حول بیتھ، وقد یكون في ساعة ال یطوف ف) المالیین(عز وجل، وال یستشعر أن هللا اختاره من بین 

َّبنعمة هللا عز وجل الذي سلمھ من المصائب والنكبات والبالیا، وقد كان باإلمكان أن تنقلب بھ سیارتھ، أو تغرق بھ سفینتھ، أو تھوي بھ 
 لو أن اإلنسان بمجرد وفي باب من یقف؟ یا لیت الذي یعتمر أو یحج یستشعر أین ھو؟ وما ھو حالھ؟. ّطائرتھ ولكن هللا سلم سبحانھ وتعالى

یا ابن بنت ! ما شأنك رحمك هللا: ًلبیك، فیخر مغشیا علیھ، فقیل لھ: أن یلبي بالعمرة یستشعر أنھ ینادي ربھ، كان علي زین العابدین یقول
ًذه الرحاب مؤمنا ِال لبیك، فعلى اإلنسان أن یستشعر أنھ ضیف على هللا عز وجل، فإذا جاء ووطئ ھ: أخشى أن یقال لي: قال! رسول هللا؟

ُمخبتا خاشعا متخشعا متذلال لربھ سبحانھ یرجو رحمتھ، عندھا تھون علیھ الدنیا وما فیھا، ویصبح في لذة وأنس، فاإلنسان عندما یدخل  ً ً ً و - ً
ً ضیفا على غني من أغنیاء الدنیا یحس أنھ في نشوة، بعضھم إذا زار غنیا جلس یتحدث بھذه الزیارة ا-المثل األعلى لسنة، بل السنوات، بل ً
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! كیف وھو في ھذه الرحاب الطاھرة في زیارة لملك الملوك وجبار السماوات واألرض؟! ًعمره كلھ، وھو یتحدث أنھ زار فالنا، ال إلھ إال هللا
الحج والعمرة فھو سجن، إذا أھل ب الحاج والمعتمر ضیف على هللا، وھذه الغفلة من الناس سببھا أن الشخص یأتي ویفعل المناسك وكأنھ في

ثم إذا حل من إحرامھ لم یفكر مع الغفلة إال بالرجوع إلى بلده، یرید أن ! ومتى یحل إحرامھ؟! ینتظر فقط متى ینتھي من حجھ وعمرتھ؟
 علیھ یرجع إلى أھلھ، ال ینظر إلى نسكھ ھل أتمھ أو لم یتمھ؟ ال ینظر ھل كان في نسكھ على حال توافق السنة وھدي رسول هللا صلى هللا

ومن الناس . وسلم أو على خالف ذلك؟ ال یتفقد نفسھ وال ینظر، ولذلك یعتمر المعتمرون ویكررون، وحالھم بعد العمرة كحالھم قبل العمرة
من اعتمر فزار بیت هللا عز وجل، وسعى بین الصفا والمروة، فانقلبت حیاتھ وتغیرت شئونھ، ومن الناس من وقف في ھذه المواقف ونزل 

ه المنازل، فرفع هللا درجتھ وأعظم أجره وكفر خطیئتھ، وھو في كل لحظة وفي كل ثانیة یستشعر أنھ ضیف على هللا جل جاللھ، في ھذ
فأفاض هللا علیھ من الرحمات والبركات والخیرات، ما لم یخطر لھ على بال، وما أسعد أولئك األقوام والفئام من الناس، الذین وقفوا وابتھلوا 

ًلوا وتبذلوا بین یدي هللا عز وجل، في عمرة ما جاوزت طوافا وسعیا، ولكنھم قاموا بحقھا وحقوقھا وآدابھا وصفاتھا على أتم وتضرعوا وتذل ً
بل بمجرد ! كیف بھذا اإلنسان الذي یأتي ویعتمر، ولم یقصر ولم یحلق؟. ًالوجوه وأكملھا، فدعوا هللا دعوة نالوا بھا سعادة لم یشقوا بعدھا أبدا

ًھي یركب سیارتھ، وینسى أین كان غفلة ما بعدھا غفلة؛ ألنھ لو كان مستشعرا لھذه العبادة، مستجم الروح والبدن؛ ألصبح في ھذه ما ینت
ًاللذة، من الناس من یعتمر ویبقى في لذة عمرتھ شھرا، بل منھم من یبقى في لذة عمرتھ سنة، بل منھم من یبقى في لذة عمرتھ دھرا ُأناس . ً

افات بعیدة وھم یتمنون أن یعتمروا، فإذا وقفوا أمام بیت هللا عز وجل خشعت قلوبھم، وذرفت من خشیة هللا عیونھم، والواحد یأتون من مس
ًمنھم یتأمل الكیلو مترات وآالف األمیال التي قطعھا وجاوزھا، راجیا لرحمة ربھ، فیقف أمام ذلك البیت متضرعا لربھ، متخشعا متذلال كل  ً ً ً

َجعل هللا الكْعبة : ُل في ذلك المقام الكریم، فیجد تلك النشوة وتلك اللذة وتلك السعادة وذلك األنس العظیم بربھ سبحانھ، قال تعالىالتذلل والتبذ َ َ َ ََ ْ ُ َّ
ِالبْیت الحرام قیاما للناس  َّ ِ ًِ َ َ َ ََ ْ َوال تْؤتوا السفھاء أْموالكم التي جعل :ویقول تعالى]. 97:المائدة[َْ َ َ َ َ َ َِ َُّّ ُ ُ ُ َُ َ ًهللا لكم قیاماَ َ ِ ْ ُ َ ُ اربط بین اآلیتین، من أجل ] 5:النساء)[َّ

ِجعل هللا الكْعبة البْیت الحرام قیاما للناس : المال تقوم بھ الدنیا وال تقعد، وهللا عز وجل یقول َّ َِ ًِ َ َ َ َ َ َ َ ََ ْ ْ َْ َ ُ ؛ ألن فیھا قیام الدین والدنیا في ھذه ]97:المائدة[َّ
اإلنسان یأتي إلى ھذا المكان وإلى ھذا البیت، الذي ھو بیت ملك الملوك وجبار . لتوحید وباإلخالص وبالتجردالعبادة الجلیلة؛ ألنھا تذكر با

ًالسماوات واألرض، ولذلك قل أن یأتي مكروب بكربھ إال فرج كربھ عنھ، أو مأل هللا قلبھ من اإلیمان والیقین ما یجعل كربھ أنسا علیھ إلى  ُُ
. ل التي لو علم الناس مقامھا عند هللا جل جاللھ، لعظمھا اإلنسان؛ ألن تعظیمھا من تقوى القلوب  جل جاللھإنھا المناز! أن ینتھي، نعم

َذلك: (قولھ ِ َذلك(ذلك إال لشيء بعید بعید، ما تقول ذلك لشيء قریب، : اسم اإلشارة الذي یدل على العلو، العرب ال تقول) َ ِ الشيء : یعني) َ
َذلك ومْن(البعید،  َ َ ِ ْومْن ُیعظم : من ذكر وأنثى، غني وفقیر، قال تعالى:  یعني)َ ِّ َ َ ْوالتعظیم كلمة لیست بالسھلة، ذلك ومْن ُیعظم ] 32:الحج[َ ِّ َ َ َ َ ِ َ

ِشعائر هللا فإنھا مْن تقوى القلوب  ِ ُِ ُْ َْ َ َ ََ َ ََّ ِ ِ اھم سبحانھ زكى هللا من فوق سبع سماوات الذین یعظمون شعائره، ووصفھم بأنھم متقون، وزك] 32:الحج[َّ
فھو یأتي بمناسكھ وال ! وتعالى بأنھ قد صلحت قلوبھم؛ ألن القلوب ال تصلح إال بالتقوى، أما من كانت فیھ الغفلة نسأل هللا السالمة والعافیة

. ي ھو وأميیلتفت إلى سنة النبي صلى هللا علیھ وسلم وال یحرص على أن یتحلل في مكة بعد عمرتھ كما ھو ھدیھ علیھ الصالة والسالم بأب
وعلى اإلنسان عندما یأتي بعمرتھ ویطوف ویرمل عند بیت هللا عز وجل، أن یتذكر أن رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم رمل، ویتذكر أنھا 
أماكن وأنھا منازل تسكب عندھا العبرات، وأنھا منازل تستجاب فیھا الدعوات، ھنا خشع المؤمنون والمؤمنات، ھنا بكى الصحابة 

ّات، ھنا رجفت القلوب، ھنا أنابت إلى عالم الغیوب، ھنا المقامات بین یدي فاطر األرض والسماوات، ھنا السعادة التي ال شقاء والصحابی
ًبعدھا أبدا، ھنا الكرامة التي ال مھانة بعدھا أبدا، ھنا العز الذي ال ذل بعده، والغنى الذي ال فقر بعده، فكم من رجل فقیر وقف بھذا المكان  ً

ً ربھ من خیري الدنیا واآلخرة، فرجع غنیا با وحده ال شریك لھ، فالذي یطوف بالبیت وعنده ھذه المشاعر، ویبث أشجانھ وأحزانھ فسأل
إلى ملك الملوك وجبار السماوات واألرض، ویقف عند المقام یصلي ركعتین فیبتھل إلى ربھ، فیسألھ في تفریج كربھ وتنفیس ھمھ وغمھ، ثم 

فا والمروة فیقف كما وقف رسول الھدى صلى هللا علیھ وسلم، یترسم خطاه وكأنھ أمامھ علیھ الصالة والسالم، یقف كما ینطلق إلى الص
وقف، ویبتھل كما ابتھل، ویدعو كما دعا، ویسأل كما سأل، وكان الرسول صلى هللا علیھ وسلم یقف على الصفا حتى إن أصحابھ یصیبھم 

 ونحن شباب من طول موقفھ علیھ الصالة والسالم، لماذا یقف؟ إنھ یقف بین یدي هللا عز وجل، وكانت لھ ُّفكنا نمل: الملل، یقول ابن عمر 
ْادُعوني أْستجْب لكم : إنك قلت وقولك الحق! اللھم: (دعواتھ، وكان من دعائھ كما روى البیھقي في سننھ بسند صحیح ُ َ ِ َ َ ِ وإنك ال ] 60:غافر[ْ

، فسأل هللا أعز ً)ني فاستجب لي، اللھم كما أذقتني اإلسالم وھدیتني إلیھ فال تنزعھ مني حتى ألقاك مسلماكما وعدت! تخلف المیعاد، اللھم
من عاش ھذه اللحظات وھذه المواقف، وجاء وسعى بین الصفا والمروة فھرول وتذكر المكروبة التي فرج هللا ھمھا في ھذا المكان، . مسألة

ًالمشاعر أینسى ھذه العبادة؟ لما یكون متبعا للسنة ینسى الحلق والتقصیر؟ أو ینسى شیئا من نسكھ؟ ال لما یأتي بھذه المشاعر ویستشعر ھذه  ً
فإذا استشعر ھذه . من أسباب الحرمان! ینسى؛ ألنھ متبع لھدي النبي صلى هللا علیھ وسلم، والغفلة عن السنة نسأل هللا السالمة والعافیة

یحدثانھ، یرید أحب شيء وأعز شيء وھو رحمة هللا عز وجل، ومن أصابتھ رحمة هللا فال عذاب المشاعر انتھى من سعیھ وقلبھ ونفسھ 
ًبعدھا أبدا، رحمة هللا التي وسعت كل شيء، وكتبھا للذین یتقون ویقیمون الصالة فأفلحوا في الدنیا واآلخرة، ھو ینتظر الرحمة من هللا عز 

اللھم ارحم المحلقین، : قال! والمقصرین یا رسول هللا: اللھم ارحم المحلقین، قالوا(ث مرات، وجل؛ ألن النبي صلى هللا علیھ وسلم دعا بھا ثال
إذا كان عنده ھذا ! ًحسنا). والمقصرین: قال! والمقصرین یا رسول هللا: اللھم ارحم المحلقین، قالوا: قال! والمقصرین یا رسول هللا: قالوا

حدثھ أن یبادر حتى یصیب ھذه الدعوة من رسول الھدى صلى هللا علیھ وسلم، ثالث مرات یدعو عمرتھ، وقلبھ ی الشعور بمجرد ما ینتھي من
لھ بالرحمة من نبي ال ترد دعوتھ، إنھا رحمات مكررة سألھا رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم وابتھل بھا إلى هللا جل جاللھ، ثم یأتي وینتھي 

اللھم ارحمني، ومن رحمھ هللا فال یعذب، ومن رحمھ : رتھ یدعو هللا عز وجل ھذه الدعوةمن عمرتھ وقلبھ معلق بالسماء؛ ألنھ في سائر عم
ًهللا سعد سعادة ال یشقى بعدھا أبدا، وأصاب العز الذي ال ذل بعده أبدا؛ ألن من أصابتھ رحمة هللا فھو في حفظ هللا ورعایة هللا لھ سبحانھ  ً

وال : قال! وال أنت یا رسول هللا: لن یدخل أحدكم الجنة بعملھ، قالوا: (إلنسان من رحمة هللاوتعالى، حتى إن الجنة التي ھي غایة ما یتمنى ا
ُمن تغمده هللا برحمتھ حسنت خاتمتھ، وصلح قولھ وعملھ، وزكى ظاھره وباطنھ، ومن أصابتھ رحمة هللا أمن ) أنا إال أن یتغمدني هللا برحمتھ

أعدنا وكررنا في ھذا السؤال؛ ألنھ عمت بھ البلوى، وكثرت ! نعم.  برحمتھ عز وجلفي قبره وسعد في حشره ونشره، ودخل جنة هللا
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انتھینا من العمرة، وكأن ! یا هللا: الشكاوى من الناس، بمجرد ما یذھب بعائلتھ ویركبون السیارة وینطلقون إلى جدة، وبعد أداء العمرة یقول
 ن كان؟ وأین ھو؟ وما ھذه الرحمة التي یعیشھا؟ فحینئٍذ ندعوه إلى أن یحرص علالعمرة ثقل یلقى، وكأنھا حمل یتخلص منھ، ما یستشعر أی

 
 ]2[ باب العاقلة وما تحملھ -شرح زاد المستقنع 

 
لقد جعل هللا عز وجل في قتل الخطأ كفارة، والحكمة من ذلك أن یحذر الناس من التساھل في ھذا األمر، ولعظم حرمة الدماء عند هللا سبحانھ 

ًویشترط في كفارة القتل أن یكون المقتول نفسا معصومة، كأن . والكفارة ال تكون إال في قتل الخطأ؛ ألن قتل العمد عقوبتھ القصاصوتعالى، 
 .وقتل الخطأ یدخل فیھ مباشرتھ للفعل بنفسھ أو تسببھ فیھ، وفي كل تلزمھ الكفارة. ًیدوس مسلما بسیارتھ خطأ

 
 أحكامبیان كفارة القتل وما یتعلق بھا من 

 
فیقول المصنف : أما بعد. الحمد  رب العالمین، والصالة والسالم على أشرف األنبیاء والمرسلین، نبینا محمد وعلى آلھ وصحبھ أجمعین

ًمن قتل نفسا محرمة خطأ مباشرة، أو تسببا بغیر حق فعلیھ الكفارة: فصل: [رحمھ هللا تعالى شرع المصنف رحمھ هللا في ھذا الفصل في ] ًً
ًبیان كفارة القتل، وھذه الكفارة قد دل علیھا الدلیل الشرعي الثابت في كتاب هللا عز وجل، حیث أمر من قتل خطأ أن یكفر، وأجمع علیھا 
 العلماء رحمھم هللا، ومن عادة أھل العلم أنھم إذا فرغوا من بیان مسائل القتل، واألحكام المترتبة علیھا من الحقوق، والواجبات، من الدیات

لألنفس، واألعضاء، والجروح، والشجاج، والكسور، فإنھم یشرعون بعد ذلك في بیان حق هللا عز وجل من وجوب الكفارة، وھذا حق  
سبحانھ وتعالى، وال شك أن حق هللا ھو أعظم الحقوق، ولكن المقاصة والمشاحة في حقوق المخلوقین أكثر، ومن ھنا أمر هللا عز وجل بالدیة 

ُوإْن كان مْن قْوم بْینكم وبْینُھم میثاق فدیة ُمسلمة إلى أْھلھ وتْحریُر رقبٍة ُمْؤمنةٍ فمْن لم یجد فصیام : ًلى أھل القتیل إن قتل خطأ، فقالَّالمسلمة إ ْ ْ َْ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َِ ِ ِ ِ ِ ِ َِ َ َ َ َ َ َ َ َ َْ ِ َ َِ َ ِ ٌِ ٌَّ ٌَ ُ ٍ
ِشْھرْین ُمتتابعْین تْوبة من هللا وكان هللا عل َِ َ َ َ َ َ َُ َّ َّ ًَ َ َ َ َِ ِ ِ ًیما حكیما ِ ًِ فأمر هللا سبحانھ وتعالى بھذا الحق لھ جل جاللھ، بعد أن رتبھ على حق ] 92:النساء[َ

َفدیة ُمسلمة إلى أْھلھ وتْحریُر رقبٍة ُمْؤمنٍة فابتدأ العلماء بالدیات، وأحكام الدیات، ثم ثنوا بعد ذلك بحق هللا عز وجل، ومن ھنا ھذه : المخلوق َ َ َِ ِ ِ َِ َ َ َ َ َِ َ َ ِ ٌ ٌَّ
أنھا تسترھا، وتذھب بالءھا وشقاءھا عن صاحبھا، فإذا كفر هللا عز وجل : أنھا تكفر الذنوب، بمعنى: دیة تكفر عن العبد، وأصل الكفاراتال

للعبد ذنبھ، فإنھ قد أمن العبد من عقوبة هللا عز وجل، وأمن من سوء السیئة في الدنیا واآلخرة، كما ھو معلوم، ولذلك سمیت المغفرة كفارة 
كافر؛ ألنھ : كافر؛ ألنھ إذا بذر البذر غطاه، فیقولون للمزارع: الستر، یقال للباذر الذي یبذر البذر: الكفر في لغة العرب أصلھ: عبد، وقالوالل

ُستر النجوم الغمام ولما كانت توبة هللا : یعني. َوفي لیلة كفر النجوم غماُمھا: ھو الستر، ومنھ قول الشاعر: یكفر البذر، والكفر عن العبد، َ
ًومغفرة هللا للعبد تمحو ذلك الذنب، فكأنھا صارت غطاء لذلك الذنب، فكأنھ لم یكن من العبد، فال تراه عین، وال یحس بھ أحد، فالكفر والغفر، 

المخلوقین ًمعناھما متقارب، فلما كانت ھذه الحقوق التي أوجبھا هللا عز وجل لقاء ذنوب معینة من العبد، سواء كانت في الجنایات بین 
كالجماع في نھار رمضان، أو كانت جامعة : كفارة القتل، أو كانت الجنایة واالعتداء على حق هللا سبحانھ وتعالى: بعضھم مع بعض، مثل

ھو والكفارات كما تقدم معنا منھا ما ھو مغلظ، ومنھا ما . أنت علي كظھر أمي، فھذا جعل هللا عز وجل فیھ الكفارة: كقولھ لزوجتھ: بینھما
عتق رقبة، ویترتب على ذلك، وجوب صیام شھرین متتابعین لمن عجز عن الرقبة، وقد جعل هللا ذلك : دون ذلك، فأعظم الكفارات المغلظة

وفي سنة النبي صلى هللا علیھ وسلم جعل ذلك في من جامع أھلھ في نھار , في الظھار، وجعلھ سبحانھ في قتل النفس المؤمنة المحرمة
ًهللا لم یفصل كثیرا فیھا في باب القتل؛  ، ھذه الكفارة المغلظة اعتنى العلماء ببیانھا، وتقدمت معنا، ولذلك المصنف رحمھرمضان وھو صائم

ألنھ تقدم معنا ما ھي الرقبة التي تجزي، وبینا ھذا في كتاب الصوم، وكذلك في كفارة الظھار، ولذلك أجمل المصنف رحمھ هللا الكالم في 
یخیر اإلنسان فیھا، ومنھا ما ھو مرتب، فإذا كانت الكفارة : الكفارة في الشریعة منھا ما ھو مخیر؛ أي. وق الواجبةتفصیالت ھذه الحق

ُففدیة مْن صیام أْو صَدقٍة أْو نُسٍك : تخییریة، كقولھ تعالى َ ََ ََ َ ٍَ ِ ِ ٌِ فھذا كلھ على التخییر، یختار أي نوع من ھذه الثالث، قال ابن عباس ] 196:البقرة[ْ
 وما كان بثم فال یجزي الثاني إال إذا عجز عن - َّیختار أي واحدة منھا فیجزیھ: یعني-ما كان في القرآن بأو فھو خیار للعبد: ضي هللا عنھمار

ًإطعام ستین مسكینا : من جھة النوع الثالث وھو: ومن ھنا اختلفت كفارة القتل عن كفارة الظھار، وكفارة الجماع في نھار رمضان. األول
أنھ ال إطعام في كفارة القتل، وأن الواجب ھو : رحمھم هللا ًال من صیام شھرین متتابعین، والذي یقویھ الدلیل، ویختاره طائفة من أئمة العلمبد

ر عتق الرقبة، فإن عجز عن عتق الرقبة، أو لم یجد الرقبة، فإنھ ینتقل إلى صیام شھرین متتابعین توبة من هللا عز وجل على عبده، وإذا كف
بعتق الرقبة المؤمنة، أعتق هللا كل عضو منھ من النار، كما ورد في الخبر، وصحیح أن ھذا التكفیر ورد في قتل الخطأ، وجعل هللا عز وجل 
ًھذه الكفارة في قتل الخطأ، ویجري مجرى الخطأ شبھ العمد، وقد تقدم معنا ضابط الخطأ، وضابط شبھ العمد، وبینا أن كثیرا من المسائل 

ك فیھا شبھ العمد مع الخطأ، ولذلك تجب الكفارة في شبھ العمد كما تجب في الخطأ؛ ألن شبھ العمد جرى مجرى الخطأ ولم یجر مجرى یشتر
العمد، ولذلك ال یجب القصاص في شبھ العمد، كما ال یجب في الخطأ، فھذه الكفارة جعلھا هللا سبحانھ وتعالى في قتل الخطأ، ومن ھنا یرد 

ً یجب على اإلنسان أن یكفر، مع أنھ قد أخطأ ولم یكن متعمدا للقتل؟ ھذا فیھ تعظیم للدماء، وتعظیم ألرواح المسلمین، والدماء كیف: اإلشكال
یحفر لعمارتھ دون أن : ًالمحرمة، وأنھ ال یجوز لإلنسان أن یتساھل في تعاطي األسباب التي تزھق أرواح الناس، كأن یتھور في أمر مثال

ًیأتي إلى طریق سابل فیضع فیھا شیئا یوجب ھالك األنفس، كل ھذه األشیاء : ًالناس من السقوط في ھذه الحفرة، أو مثالیضع حواجز تقي 
ًفي مجامع الناس، أو في األماكن التي یوجد فیھا الصید، ولكنھا عامرة بالسكان، فال یأمن إذا صوب بندقیتھ أو سالحھ أن یقتل شخصا، أو 

 الشریعة كفارة القتل زجرت الناس عن التساھل، صحیح أنھا لم توجب القصاص، ولكنھا أوجبت الدیة فعظمت ًیصیب شخصا، فلما وضعت
ًھذا الفصل فصلھ المصنف، وبناه على ما تقدم، وذلك لوجود اإلشتراك؛ ألن العاقلة تحمل الخطأ، وكذلك أیضا الكفارة تكون في . دم المسلم

ألولیاء المقتول، فإما أن  ًلیھ الدیة، وأما قتل العمد فإنھ ال كفارة فیھ؛ ألن من قتل عمدا فقد صار الحقًقتل الخطأ، فإذا قتل خطأ فإنھ تجب ع
 وإما -یأخذ بالقصاص: یعني-ُفمن قتل لھ قتیل فھو بخیر النظرین؛ إما أن یقاد : (یقتلوه، وإما أن یقبلوا بالدیة، ولذلك قال صلى هللا علیھ وسلم
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: ولم یأمر النبي صلى هللا علیھ وسلم في حال العفو عن القاتل بالكفارة، والصحیح من مذھب العلماء رحمھم هللا) لدیةیأخذ ا: یعني- أن یودى 
ُیا أیھا الذین آمنوا كتب علْیكم : ، وفي كتاب هللا عز وجل)كتاب هللا القصاص: (أن قتل العمد عقوبتھ القصاص، قال صلى هللا علیھ وسلم ُ ُ َُ َ َ َ َ َ َِ ِ َُّّ َ

ِالق َصاُص في القتلى ْ ْ َ ْ ِ ، فإذا عفا المؤمن عن أخیھ القاتل وسامحھ، فقد سقط الحق في ھذه الحالة، إن سامحھ لبدل فحقھ أن یأخذ ]178:البقرة[َ
من فك الرقبة كان لھ أجر : الدیة، وإن سامحھ لغیر بدل فقد عظم أجره وثقل میزانھ، وهللا عز وجل مثیبھ على ذلك، حتى قال بعض العلماء

جمیع ما یكون منھا من طاعة وخیر وبر، فھو في میزان حسنات الذي عفا، وھذا یشمل كل : ا یكون فیھا من صالح وعبادة إذا بقیت، یعنيم
ًمن یتسبب في إنقاذ األرواح، أو یكون مثل األطباء ونحوھم، ویتسبب في إنقاذ إنسان من الھالك، ناویا أن یبقى فیعمر حیاتھ بطاعة هللا 

 ...... .ال كفارة في قتل العمد: فإذا تنازل عن حقھ وعفا، فقد سقط الحق كلھ، ومن ھنا قالوا. ومرضاتھ
 

 أوجھ الكفارة وشروط وجوبھا
 

ًفخرج بذلك من قتل نفسا غیر - ًمن قتل نفسا محرمة ). ًمن قتل نفسا محرمة: (بقولھ: ھذا الفصل بین المصنف رحمھ هللا فیھ وجوه الكفارة
 بین العدو وعدوه، فقد تقع عداوة وخصومة بین اثنین من المسلمین، فیقتل أحدھما اآلخر، ھذا ظاھره العموم، فیشمل  مثلما یقع-محرمة

ًأو یقتلھا خطأ مثل أن یدوسھ بسیارتھ، فیقتل نفسا محرمة، إذا یشترط أن تكون نفسا معصومة، سواء كانت ھذه النفس صغیرة، أو . العمد ً ً ً ً
ً صغیرا، فإنھ تجب علیھ الكفارة، كما لو قتل كبیرا، ولو قتل أنثى وجبت علیھ الكفارة، كما لو قتل ذكراًلو قتل طفال: كبیرة، یعني ً ًفإذا البد . ً

ًلو ضرب امرأة حامال خطأ، فألقت جنینھا میتا، وُعلمت حیاتھ قبل الضرب، قالوا: أن تكون النفس محرمة، وعلى ھذا قالوا ً إن ھذا علیھ : ً
ًطبیب أعطاھا دواء فأخطأ فأسقطت الجنین، فخرج میتا، فإنھ یجب علیھ كفارة، أو أعطى دواء لصغیر قریب الوالدة، فكان كفارة القتل، أو  ًً

ًسببا في موتھ خطأ، فإنھ یجب علیھ أن یكفر ًلو أنھ قتل نفسا مباحة القتل، مثال اآلن: بناء ًعلى ذلك یرد السؤال) محرمة: (قال. ً وجب : ً
ًإذا یشترط أن . فجاء السیاف وضرب عنق القاتل، فالسیاف قاتل، لكنھ قاتل لنفس یباح قتلھا، فال تجب علیھ الكفارةالقصاص على قاتل، 

ًتكون النفس محرمة، كذلك أیضا لو أن شخصا كان في بیتھ، فھجم علیھ شخص معھ سالحھ یرید أن یقتلھ، أو یرید أن ینتھك عرضھ والعیاذ  ً
أرأیت إن جاء یرید أخذ ! یارسول هللا: (بمشروعیة المقاتلة؛ وذلك لقولھ كما في الحدیث: ، فقال بعض العلماءأو یرید أن یأخذ مالھ! با

، فجعل )أنت شھید: أرأیت إن قتلني، قال: ھو في النار قال: أرأیت إن قتلتھ، قال: قاتلھ قال: أرأیت إن قاتلني قال: ال تعطھ قال: مالي، قال
َمن قتل دون عرضھ فھو شھید، ومن قتل : (ً وعن مالھ شھیدا، وجاء في الحدیث قولھ علیھ الصالة والسالممن ذب عن عرضھ، وعن نفسھ، َِ ُِ ُ

، ففي ھذه الحالة، لو أنھ كان في بیتھ فھجم علیھ شخص صائل، وحاول أن یدفعھ بالموعظة فلم یندفع، وحاول أن یذكره )دون مالھ فھو شھید
ًت أن یذكره، كأن جاء شاھرا سالحھ، وعلم أنھ إذا لم یقتلھ سیقتلھ، أو أنھ یرید أن یقتل قریبھ، أو زوجھ، وكان با فلم یتذكر، أو لم یسع الوق

ًھو أن ال وسیلة لدفع شره من اعتدائھ على العرض بالزنا مثال : والشرط في دفع الصائل. ًھو متخفیا ومعھ سالحھ، فعلم أنھ لو تأخر سیقتلھ
ًحینئذ تكون نفسا یباح قتلھا؛ ألنھ  ر الدم، ففي ھذه الحالة لو أطلق علیھ النار وقتلھ، وكان مستوفي الشروط، فإنھإال بقتلھ، فإنھ یكون ھد

ًباعتدائھ على عرضھ، وصوالنھ على أعراض المسلمین بدون حق، أھدر حقھ وأسقطھ، فإذا قتلھ فقد قتل نفسا مباحة القتل، بھذا الوجھ، 
ًإذا یشترط . ون، ویخرجون على إمام المسلمین، فلو قاتلھم شخص فقتل منھم، فال یجب علیھ القصاص وال الدیةًكذلك أیضا البغاة الذین یبغ

ًأن تكون النفس المقتولة معصومة محرمة، وعلى ھذا لو كان حربیا، لو كان باغیا، لو كان صائال، لو كان : في وجوب كفارة القتل الخطأ ً ً
ًمفھومھ أنھ لو قتلھ عمدا فال ) ًخطأ: (قولھ. ًلذي قتلھ، أو كان محصنا فتأول قتلھ، فإنھ ال تجب علیھ الكفارةُمباح الدم؛ بأن قتل فقتل بالدم ا

مثل أن یحمل ) مباشرة: (قولھ. ًخطأ یلتحق بھ شبھ العمد؛ ألن شبھ العمد یجري مجرى الخطأ ویأخذ حكم الخطأ: كفارة علیھ، وفي قولھ
ألجأه حتى أدخلھ في مكان فیھ أسد، وقفل علیھ الباب، فالذي : ًمثال] ًأو تسببا بغیر حق: [قولھ.  قتل المباشرةالسالح ویقتلھ، كما تقدم معنا في

باشر القتل ھو األسد، أي أن الذي افترسھ وقتلھ ھو األسد، لكن الذي تسبب وأغلق الدار، أو ربطھ في حوض، ومأل علیھ الحوض بالماء 
وھذا في -وقد تقدمت معنا صور السببیة والمباشرة، وفصلنا فیھا، فإن كانت سببیة . تسبب في ھذاحتى فلتت نفسھ، ھو ذلك الشخص الم

ًأخطأ وظنھ كافرا، : ًإن العمد ال یوجب الكفارة، كیف یكون قتل المباشرة؟ مثال: أن العمد یوجب الكفارة، لكن إن قلنا:  فالشافعیة عندھم-العمد
أن یتسبب في قتلھ، مثل الطبیب : ًفقتلھ، وتبین أنھ مسلم فعلیھ الكفارة، كذلك أیضا في مسألة السببیةوأطلق علیھ على أنھ حربي أو معاٍد، 

ًیخطئ في دواء فیعطیھ لمریض خطأ، ویكون ھذا الدواء قاتال، فتناولھ المریض، فالذي باشر قتل نفسھ ھو المریض حینما تناول الدواء؛ ألن  ً
ًلطبیُب الحقنة للمریض بنفسھ فقد باشر، لكن حینما یصف لھ دواء فقد تسبب، ھذاالطبیب لم یضع الداء، لكن لو أعطى ا قتل بالسببیة، وھو  َ

خطأ؛ ألن مقصود الطبیب أن یداوي ویعالج، والظن بالطبیب أنھ یرید الخیر للمریض، فإذا أخطأ ووقع المكروه من فوات النفس، وجبت 
  .م القاتل الكفارةتلز: أي). فعلیھ الكفارة: (قولھ. علیھ الكفارة

 
 األسئلة

 
 ًحكم الكفارة على من قتل نفسھ خطأ

 
، : ًومن قتل نفسا محرمة، ولو نفسھ، فھل تجب الكفارة في مالھ؟ ولمن تدفع أثابكم هللا؟ الجواب: یقول الشارح: السؤال باسم هللا، والحمد 

ولو قتل نفسھ : یعني) ولو نفسھ: (فالمصنف رحمھ هللا یقول: ا بعدأم. والصالة والسالم على خیر خلق هللا، وعلى آلھ وصحبھ ومن وااله
ًخطأ، ھل ممكن أن یقتل نفسھ خطأ؟ ممكن، مثال ً جاء یصلح سالحھ، فثار علیھ السالح وقتلھ، أو جاء یرید أن یأخذ السكین فحركھا فسقطت : ً

تجب علیھ كفارة نفسھ، على ھذا القول؛ : من أھل العلم من قال: نعلیھ وقتلتھ، ھذا ھو الذي تسبب في قتل نفسھ، في ھذه الحالة للعلماء وجھا
لو توفي ولھ مال، أخذنا من مالھ قیمة الرقبة، قبل أن نقسم التركة؛ ألنھ دین  عز وجل، نأخذھا من مالھ ونشتري رقبة ونعتقھا كفارة 
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ال یجب علیھ في قتل : ى خالف مذھبي، فبعض العلماء یقولونإل إشارة: لو) ولو نفسھ: (لنفسھ؛ ألنھ قتلھا، قتل ھذه النفس، والمصنف قال
  .وهللا تعالى أعلم. نفسھ، وھذا أظنھ أقعد وأقوى، ولذلك ال یجب علیھ في قتل نفسھ أن یكفر

 
 حكم قراءة الفاتحة على المأموم في السریة والجھریة

 
مخالفین في ذلك؟ وإذا لم یتمكن المأموم من قراءة الفاتحة في سكتة ھل تجب على المأموم قراءة الفاتحة، مع الدلیل، وبیان قول ال: السؤال

َوإذا قرئ القْرآُن فاْستمُعوا لُھ وأنصتوا لعلكم تْرحُمون : اإلمام فھل یقرؤھا واإلمام یقرأ؟ وماذا عن قولھ تعالى َ َ َ َ َُ ُ ُ ُ ُْ َّ ََ َِ َِ َ َ ْ ِ أثابكم هللا؟ ] 204:األعراف[ِ
وجوب قراءة الفاتحة على المأموم في السریة : القول األول: قوال على التفصیل، وقوالن من حیث اإلجمالھذه المسألة فیھا ثالثة أ: الجواب

قولھ علیھ الصالة : ًأوال: واستدلوا بأدلة منھا. والجھریة وراء اإلمام، وھذا ھو مذھب الشافعیة، وطائفة من أصحاب الحدیث رحمھم هللا
أیما رجل، أیما امرأة، ھذا من صیغ : أن أي من صیغ العموم، تقول: والقاعدة في األصول...)اتحة الكتابأیما صالة ال ُیقرأ فیھا بف: (والسالم
ورود الدلیل النصي : ًثالثا. ًإال إذا كان مأموما: ما قال)ال صالة لمن لم یقرأ بفاتحة الكتاب: (أن النبي صلى هللا علیھ وسلم قال: ًثانیا. العموم

ألن !) نعم، یا رسول هللا: إنكم تقرءون وراء إمامكم؟ قالوا: (نبي صلى هللا علیھ وسلم لما صلى وارتج علیھ، قالفي موضع النزاع، فإن ال
َإنا أْعطْیناك الكْوثر :  فكانوا إذا قرأ النبي صلى هللا علیھ وسلم سورة بعد الفاتحة، قرءوا معھ، فكان إذا قرأ - المسألة في أول اإلسالم ََ ََ َْ َ َّ ِ

َإنا أْعطْیناك الكْوثر فقال:  وھو إمام، یقرءون ھم]1:الكوثر[ ََ ََ َْ َ َّ ھذا نص )ال تفعلوا إال بفاتحة الكتاب: قال. نعم: إنكم تقرءون ورائي قالوا: (ِ
 عن إنھ ال یقرأ وراء اإلمام احتجوا بحدیث جابر ، وغیره رضي هللا: الذین قالوا: القول الثاني. صریح واضح على أن فاتحة الكتاب مستثناة

ھذا الحدیث من حیث السند أضعف، ومختلف في ثبوتھ، وبین العلماء نزاع : ًأوال): من كان لھ إمام فقراءة اإلمام لھ قراءة: (الجمیع وفیھ
وغایة ما فیھ أنھ حسن لغیره عند بعض العلماء بالشواھد، ولعل القول بأنھ حسن ال یرتقي إلى معارضة ) من كان لھ إمام: )طویل في حدیث

ھذا الحدیث مما اتفق علیھ : ًثانیا. نكرة في سیاق النفي، وھي تفید العموم، وھذا من أقوى المتون) ال صالة: (صحیح الصریح؛ ألن قولھال
: القراءة تحتمل أمرین): من كان لھ إمام فقراءة اإلمام لھ قراءة: (أما من ناحیة المتن فقولھ. الشیخان، وھذا حدیث حسن، ھذا من ناحیة السند

تحتمل ما بعد الفاتحة؛ ألنھم كانوا یفعلون كل شيء معتقدین فیھ باإلمام، والبد أن : األمر الثاني. تحتمل كل شيء یقرؤه اإلمام: األمر األول
 على ًنفھم األحادیث كما فھمھا الصحابة، ال على فھمنا اآلن، وھذا أمر مھم جدا یفید طالب العلم، ألن البعض یتصور األحادیث اآلن ویحملھا

كانوا یقرءون وراء ) من كان لھ إمام فقراءة اإلمام لھ قراءة: (صور معینة محدودة، مع أن األحادیث في زمان التشریع لھا أوجھ، ومن ھنا
 الحدیث ، فقراءة فاتحة الكتاب مأخوذة من ھذا الحدیث، وھذا)ال تفعلوا إال بفاتحة الكتاب: (اإلمام، فماذا قال لھم علیھ الصالة والسالم؟ قال

ال صالة لمن لم یقرأ : (من ناحیة السند أضعف من حدیث...) من كان لھ إمام فقراءة اإلمام: (إن حدیث: نقول: ًأوال. یفسر ذلك الحدیث
ھ من كان لھ إمام فقراءة اإلمام ل: (معنى العموم، ومعنى الخصوص، فحدیث: احتمل معنیین: من ناحیة المتن، نقول: ًثانیا). بفاتحة الكتاب

إنھ محمول على قراءة غیر الفاتحة، : ، وتخصیص العموم واضح ومعروف، أو نقول)إال بفاتحة الكتاب: (عام، نخصصھ بحدیث) قراءة
. ال یقرأ وراء اإلمام: حینئذ ال إشكال؛ ألنھ خرج عن موضع النزاع، وموضع النزاع في الفاتحة ال فیما بعد الفاتحة، ھذا بالنسبة للذین قالوا

َوإذا قرئ القْرآُن فاْستمُعوا لُھ وأنصتوا لعلكم تْرحُمون : أما آیة َ َ َ َ َُ ُ ُ ُ ُْ َّ ََ َِ َِ َ َ ْ ِ نحن فیھ؛ ألن اآلیة غایة ما  ھذه اآلیة الكریمة ال تعارض ما] 204:األعراف[ِ
قرأ القرآن، أیجب ًكأن خرجت إلى السوق وسمعت شخصا ی: فیھا وجوب االستماع للقرآن عند اإلمكان، ولذلك لو أخذت بعموم ھذه اآلیة

َلعلكم تْرحُمون أي: علیك أن تستمع لھ؟ ال یجب علیك؛ ألن المراد بھا الفضل في قولھ َ َُ ُْ َّ من أجل أن ترحموا، وباإلجماع عند العلماء رحمھم : َ
 االنصراف انصرف، أن من مر على قارئ قرآن ال یجب علیھ أن یجلس ویستمع لقراءتھ، بل ھو مخیر إن أراد الرحمة جلس، وإن أراد: هللا

َفاْستمُعوا لُھ وأنصتوا لعلكم تْرحُمون أي: والمراد بھذا, وقد نزلت في الصالة َ َ َُ ُ ُْ َّ َ َِ َِ َ أنصتوا للقرآن، وھذا أعم من موضع النزاع؛ ألن عندنا : َ
ِّھ في اعتراضات واردة، لكن لو سلم ّإنھا متعارضة مع الحدیث، وھذا القول ال یسلم بھ؛ ألن: أحادیث مستثناة خاصة، فغایة ما تقول في اآلیة

ِّالحدیث دل على ركنیة الفاتحة، حتى الذین قالوا باالستثناء؛ فإنھم یسلمون أنھا ركن، : أن ھذه اآلیة تعارض الحدیث، وأنھا في الصالة، نقول
ُفاْستمُعوا لُھ وأنصتوا غایة ما : لركنیات، وآیةّإال الحنفیة رحمھم هللا، فإذا كان ُیسلم أنھا ركن، فالحدیث الذي أثبت وجوب قراءة القرآن في ا ِ َِ َ َ َ َ

التسبیح، والتحمید، وأذكار الصالة، : ًفیھا أنھا في الواجبات التي ھي لیست أصال في الصالة؛ ألن ھناك واجبات من أصول الصالة، مثل
لقراءة الجھریة، دون غیرھا، فلیست من الواجبات ًوواجبات ملحقة بأصول الصالة، لیست ھي أصال في الصالة، بدلیل أنھا ال تجب إال في ا

المؤصلة، إنما من الواجبات العارضة، وواجبات العوارض ال تعارض واجبات أصول الصالة؛ ألن الفاتحة واجبة في الصالة، ثم كیف 
فقھ أن تعرف داللة كل دلیل، حتى لو سلم أنھا من واجبات الصالة، وأنھا داخلة في واجبات الصالة، وال! تعارض ما ھو ركن في الصالة؟

ال یمكن بحال أن ننزلھا  إن ھذه اآلیة الكریمة: ًومنزلة ھذا الدلیل، ھل في أصول الصالة، أو ھو ملحق بالصالة؟ وبناء على ذلك نقول
) رأ بفاتحة الكتابال صالة لمن لم یق: (إن حدیث: ثم نقول. الذي ھو نص في موضع النزاع) ال صالة لمن لم یقرأ بفاتحة الكتاب: (منزلة
ُفاْستمُعوا لُھ وأنصتوا یمكن الجمع بینھما: وآیة ِ َِ َ َ َ فلیقرأ الفاتحة، ویسمع القرآن، ألیس عند قراءة الفاتحة یستمع لإلمام، وحصل امتثال لألمر : َ

شریعة في االشتغال باألركان فجاءه عذره الشرعي، فقرأ القرآن واشتغل بما ھو ركن عن واجب، وعندنا نظائر في ال! فیما ھو في اإلمكان؟
إننا نقدم األقوى، والقول بوجوبھا على المأموم من ھذه األوجھ : ًعن الواجبات، وبالواجبات األھم عن الواجبات المھمة، وبناء على ذلك نقول

 علیھ وسلم لما اعترض فھذا أبو ھریرة رضي هللا عنھ الذي كان مع رسول هللا صلى هللا: كلھا أقوى وأحرى، ویدل على ذلك فعل السلف
من شدة تشدیده على ھذا األمر رضي هللا عنھ ! إقرأھا في نفسك یا فارسي: إن اإلمام یقرأ، فقال لھ: علیھ بھذه اآلیة، وقال المعترض

ھ اقرأھا في نفسك، فإذا قرأھا في نفسھ فقد اشتغل بواجب في حظ نفسھ، وحرص على إتمام ما فرض هللا عز وجل علی: وأرضاه، قال
  .وهللا تعالى أعلم. إتمامھ

 
 ًحكم المسبوق بركعة في الرباعیة مع قیام اإلمام للخامسة سھوا
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ّصلیت مسبوقا بركعة في الصالة الرباعیة، وكان قد سھا اإلمام وزاد في صالتھ ، وصلى خمسا، فماذا علي؟ ھل أسلم معھ أم آتي : السؤال ً ً

إذا صلى اإلمام ركعة زائدة، عذر بالسھو في قیامھ، لكن یسبح لھ المأمومون، فإن أصر : الجواب! ًبالركعة التي كنت مسبوقا بھا أثابكم هللا؟
على أنھ بقیت ركعة، فمن ناحیة شرعیة یتعبد هللا اإلمام باعتقاده، والمأمومون یتعبدون هللا باعتقادھم؛ فمن كان قد صلى أربع ركعات ال یقوم 

ً وإذا قام المأموم بطلت صالتھ؛ ألنھ قام إلى شيء زائد، وزاد ركنا في الصالة عالما متعمدا، فتبطل وراء اإلمام إذا علم أنھ في الخامسة، ً ً
ًلكن لو كان مسبوقا بركعة جاز لھ أن یتابع اإلمام؛ ألن ركعة اإلمام في حق نفسھ صحیحة، وغایة األمر أنھ مفترض یتأسى بمتنفل، . صالتھ

اإلمام سجود السھو، سجدت معھ، كمن لم یدرك سھو اإلمام؛ فإنك تسجد لمكان المتابعة، فصالتك تامة، وحینئذ تسلم مع اإلمام، ثم إذا سجد 
  .وهللا تعالى أعلم. وصالة اإلمام مجبورة

 
 (خیر النساء بركة أیسرھن مئونة: (معنى قولھ

 
): خیر النساء بركة أیسرھن مئونة: (م هللا؟ الجوابأثابك) خیر النساء بركة أیسرھن مئونة: (ما المراد بقولھ صلى هللا علیھ وسلم: السؤال

أن المرأة إذا تزوجھا زوجھا، فخففت في مھرھا، وخففت في ولیمة عرسھا، وخففت في تكالیف زواجھا، وضع هللا البركة في ذلك : یعني
ًیزة، ثم تزوجوا وخففوا قلیال فلم یمكثوا إال أنھم تزوجوا فبالغوا في زواجھم، فما مكثوا إال مدة وج: النكاح، وھذا مجرب، وقد أخبرنا الثقاة

ًمدة أطول قلیال من التي قبلھا، حتى تركوا البذخ واإلسراف فتزوجوا بیسر الحال، وبقیت الزوجة األخیرة معھ مدة طویلة، ولذلك یقول لي 
ًوهللا ما مكثت معھا إال شھرا ونصفا، أو قراب: تزوجت ودفعت قرابة ثالثمائة ألف، قال: شخص بحوالي : ثم تزوجت الثانیة: ة شھرین، قالً

ٍعز وجل أن تزوجت من رجل صالح، وكانت مئونة   فمكثت معي ستة أشھر، ثم تزوجت الثالثة، ویسر هللا-ًوكان ثریا عنده مال-مائتي ألف  ٍ
ا، فخیر النساء أیسرھن مئونة، وھذا ھي اآلن أم أوالدي، واآلن لي بلغت سبع سنوات وأنا معھ: ًالزواج بجمیع ما فیھ قرابة ستین ألفا، قال

لیس في النكاح فقط، كل من یسر على المسلمین، وأخذ األمور بالسماحة والیسر یسر هللا لھ في الدنیا واآلخرة، وأي أمر من األمور اآلن 
ب التیسیر على عباده؛ ألنھا من ًتشاھده وتجده مبنیا على السماحة والیسر، إال وضع هللا فیھ البركة، ووضع هللا فیھ الخیر؛ ألن هللا یح

  .وهللا تعالى أعلم. الرحمة، والراحمون یرحمھم هللا
 

 ًحكم من صرف ماال ولم یعطھ الصراف كل المال
 

ًتعال غدا؛ ألنھ لیس لدي : ًكان عندي مبلغ من المال، فأردت أن أصرفھ، فذھبت إلى الصراف، فأعطاني جزءا من المبلغ، وقال لي: السؤال
تأتي بعد عشر دقائق، أو تعال : إذا لم یكن ھذا ھو الربا، فما ھو الربا؟ ھذا ربا نسیئة، وإذا قال لك الصراف: فھل ھذا ربا؟ الجواب. الباقي

) ال یحل لك أن یفارقك وبینكما شيء: (بعد خمس دقائق، فقد افترقت ولم تأخذ حقك من الصراف، وھذا عین الربا، قال صلى هللا علیھ وسلم
ً تصرف عشرة ریاالت، وتأخذ عشرة ریاالت حدید یدا بید، مثال بمثل، فمن زاد أو استزاد، فلعنة هللا على من أخذ وأعطى، فھذا عین ًیدا بید، ً

: لماذا تزكي الورق والحدید؟ لماذا یقال لھ: ھذا ورق، وھذا حدید، وإذا اختلفت ھذه األصناف فبیعوا كیف شئتم، نقول: الربا، فإذا قال شخص
ًربع لایر؟ ولذلك ھذه رصیدھا فضة، فإذا صرفھا ورقا، أو حدیدا، ناقصة بزائد؛ فاللعنة على اآلخذ والمعطي، : ؟ ولماذا یقال لھنصف لایر ً

ًولو لم یكن ربا لكان من أكل المال بالباطل؛ ألنھ بأي حق یأخذ الواحد عشرة من أخیھ المسلم، ویعطیھ تسعة، والیوم یصرفون بتسعة، وغدا  ً
بیعوا كیف شئتم، : وهللا عندنا فتوى أنھ ال بأس في ذلك، لي الحق أن أصرف بأربعة، من یمنعني؟ وقد قیل:  بخمسة، یقولونسیصرفون

ًوحینئذ یتسلط األغنیاء على الفقراء؛ ألن السیولة موجودة عند األغنیاء غالبا، وما الذي جعل الشریعة تحرم الربا في القروض؟ ألن الغني 
ًل یعطي الناس قروضا، وتأتیھ األموال زائدة بالقرض ویصبح غنیا، اآلن یفتح لھ مكتب صرافة، ویصرف العشرة الذي عنده رأس ما ً

بتسعة، وبعد شھر ما شاء هللا یغتني، على حساب من؟ على كد الفقراء وضعفھم، تصرف من راتبك خمسمائة لایر، إذا جئت تصرف 
ثم تصرفھا بخمسینات بنقص، ثم تصرفھا عشرات بنقص، لو لم یحرم من جھة الربا، الخمسمائة تصرفھا بنقص، ثم تصرفھا مئات بنقص، 

لحرم من جھة أكل أموال الناس بالباطل، البد أن نعي األمور، لیس المسألة أن اإلنسان یبحث عن مخرج، ثم یأتي الشخص وینشر ھذه 
 وننتبھ، وأن ال ننظر إذا كان الناس یفعلون ھذا األمر نقوم ونبحث من الحق الواضح، ینبغي علینا أن نتورع! الفتوى ویعلقھا، وما شاء هللا

لھم عن مسوغ شرعي، علینا أن نزن األمور بموازین الشریعة، وأن ننظر إلى األصول العامة، وإلى القواعد العامة، وأن نعرف أین ھذا 
یجب التقابض، ویجب التماثل، )  لكما أن تفترقا وبینكما شيءوال یحل: (األمر؟ أمر الربا أمر عظیم، فھذا ھو الربا الذي حرمھ هللا ورسولھ

ًیدا بید، ومثال بمثل، كما أمر رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم ً.  
 

 نصیحة لمن سئم مذاكرة العلم ومدارستھ
 

! هللا المستعان: ابكم هللا؟ الجوابما نصیحتكم لطلبة العلم الذین سئموا المذاكرة، وأصبحت قلوبھم فیھا قسوة؟ وما عالج ھذه القسوة أث: السؤال
وهللا لو تعلم مقدار نعمة هللا علیك، وأنت جالس في مجلس واحد من مجالس العلم، لجثوت على ركبتیك، ! یا أخي! ھل أحد یسأم من العلم؟

ًولخررت ساجدا لربك حامدا لنعمتھ وفضلھ علیك، أي نعمة أنت فیھا  الصالة والسالم؟ إن لم یكن أھل وأنت تذاكر قال هللا، قال رسولھ علیھ! ً
  العلم في جنة فال أدري من ھو الذي في الجنة؟

 
 حكم الصالة خلف إمام ال یحسن قراءة القرآن
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ھل یجوز أن أصلي في مسجد آخر في نفس الحي؟ وما حكم صالة ! أنا أصلي خلف إمام مسجد الحي، وھو ال یجید قراءة القرآن: السؤال

أن یكون مرادك أنھ یخطئ في : الوجھ األول: ال یجید قراءة القرآن، فیھ وجھان: قولك: لفھ أثابكم هللا؟ الجوابالمصلین الذین یصلون خ
ًقراءة القرآن خطأ مؤثرا، والخطأ المؤثر عند العلماء ًأن یلحن في الفاتحة لحنا یحیل المعنى، أو یبدل حرفا مكان حرف، فھذا ھو الذي : ً ً

 ال یحسن قراءة الفاتحة، فھذا ال تصح صالتھ إال بمن ھو مثلھ أو دونھ، أما إذا كان اإلنسان الذي یصلي خلفھ األمي الذي: یسمیھ العلماء
ًیضبط الفاتحة، فال یصلي وراء مثل ھذا، وال یجوز تقدیم أمثال ھؤالء الجھلة الذین یخطئون في قراءة الفاتحة خطأ یحیل المعنى، أو ال 

 المعتبر الذي یحصل بھ اإلجزاء، ففي ھذه الحالة ال تصل معھ، وینبغي نصح ھذا وتعلیمھ، وإذا صلیت یتقنون إخراج الحروف على الوجھ
. وراءه تصحح لھ الخطأ، وتفتح علیھ في خطئھ، ولو امتنع تردد علیھ حتى یرجع عن خطئھ، فال تصح صالة األمي إال بمن ھو مثلھ أو دونھ

ال یحسن بعض األحكام المتعلقة بالتجوید، فتحصل عنده بعض األخطاء في القراءة، فإذا : یعني: نال یجید القرآ: أن یكون قولك: الوجھ الثاني
ّكان ھذا في القراءة من مراعاة أحكام التجوید، فاألمر أخف، إذا كان ال یحسن ھذا ال یحكم ببطالن الصالة، لكن یعلم وینبھ على أنھ ینبغي 

اءتھ قراءة سرد وحدر، وخفف فیھا في بعض األحكام، ھذا شيء آخر، لكن الظاھر أن سؤالك أنھ علیھ إتقان ھذه األشیاء، إال إذا كانت قر
إذا كان من النوع الثاني، فالذي أراه أن تصلي معھ، وتحرص على تقویمھ، وإعطاء مالحظتك لھ بین : على كل حال. لیس من ھذا النوع

یصلون لكم، فإن أصابوا : (ھ وسلم في حدیث البخاري عن أبي ھریرة رضي هللا عنھّالفینة واألخرى، فلعل هللا أن یقومھ، قال صلى هللا علی
لكم صالتكم كاملة، وعلیھم خطؤھم، ھذا إذا كان الخطأ ال یحیل المعنى، ولیس بذاك الذي یوجب : أي)فلكم ولھم، وإن أخطئوا فلكم وعلیھم

ًأحكام التجوید ویتعلمھا لكنھ لم یتعلمھا، فإنھ آثم شرعا؛ ألن تجوید القرآن الحكم ببطالن الصالة، لكنھ آثم، ھذا اإلمام إذا أمكن أن یضبط 
إن التجوید بدعة، فقولھ رد علیھ؛ ألن أئمة اإلسالم، ودواوین العلم كلھم على : واجب، والقرآن ینبغي أن ُیقرأ كما نزل، وأما قول البعض

لم، وأن المرد فیھا إلى أھل العلم بالقراءة، ولذلك فالتجوید الزم، فمعنى قولھ إثبات ھذه القراءة كما جاءت عن رسول هللا صلى هللا علیھ وس
ًورتل القْرآن تْرتیال : تعالى ِ َ َ َ َُ ِّْ ًمن أراد أن یقرأ القرآن غضا : (رتلھ كما نزل، وقال صلى هللا علیھ وسلم في الحدیث الصحیح: أي] 4:المزمل[ِ

ًا طریا كما نزل، وھذا یدل على أن التلقي عمن روى موجب ومتبع، ومن ھنا قال العلماءغض: الحدیث، فقال...) ًطریا كما نزل فلیقرأه ً :
أن ھذا التجوید واجب، وال یجوز اإلخالل بھ، وعلیھ ضبطھ وإتقانھ، فإن قال : القراءة سنة متبعة تؤخذ من أفواه الرجال، فاألصل في ھذا

: ألم، وھي مكتوبة: ألف الم میم؟ لماذا لم تقل: ما الدلیل على أنك تقول] 1:البقرة[الم : أنت اآلن تقول: إنھ ال دلیل على ھذا، نقول لھ: قائل
إن زیادة الحرف في : لو قال شخص. كھیعص ما یمكن ھذا: تقرأھا] 1:مریم[كھیعص : ألف الم میم، وكذلك: إنھا تقرأ: ألم، من الذي قال لك

 موجب للكفر، ونقص حرف من كتاب هللا، وباعتقاد أنھ من كتاب هللا موجب للكفر، فھو القرآن باعتقاد أنھ من القرآن، وھو لیس من القرآن
َي◌ا ُبني اْركب معنا : یقول َ ََ َ ََّ یا بني اركب معنا، : ًال ینطق بالباء، وھي قراءة حفص ، لماذا تسقط حرفا من كتاب هللا؟ لو جاء وقال] 42:ھود[َّ

أین الدلیل على ھذه األشیاء؟  ًإذا من. رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم أنھا تقرأ على ھذا الوجھخالف األصل في الروایة؛ ألن ھذه روایة عن 
كل أھل علم یرجع إلیھم فیھ، وكل أھل فن ُیرجع إلیھم فیھ، ھذا : الروایة عن أئمة القراءة، یقول شیخ اإلسالم : الدلیل على ھذه األشیاء: نقول

إن التجوید بدعة، ھؤالء ال یفقھون، وال یعرفون ما كان : ناس منازلھم، ونأخذ عنھم العلم، فالذین یقولونالذي أمرنا هللا عز وجل أن ننزل ال
ًعلیھ سلف األمة، ولو كان بدعة وهللا ما بقي یوما واحدا بین أئمة اإلسالم، وما كانوا لیجاملوا في أعظم شيء وھو القرآن، ما شاء هللا األمة ! ً

ھذا أمر ما ینبغي، إذا كان اإلنسان یجھل التجوید، أو ! ّن ھذه البدعة، وتسكت عن أئمة القراء یعلمون الناس البدعًأربعة عشر قرنا ساكتة ع
على وجھ ال یحسن بھ التجوید، ال یأتي یھین ھذه القراءة النبویة المحفوظة عن رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم، التي جثا فیھا أئمة اإلسالم 

ًجیال بعد جیل ورعیال  بعد رعیل في مجالس العلم یتلقون فیھا ویكافحون ویكابدون من أجلھا، فالتجوید سنة متبعة، ولذلك ینبغي األخذ بھ، ً
ٍبلسان عربي ُمبین : أن هللا عز وجل أمرنا بترتیل كتابھ على الوجھ الذي نزل، وقال سبحانھ: واألصل ٍِ ِ ٍِّ َِ َ : وإبانة القرآن] 195:الشعراء[َ

الحروف حقھا من صفة لھا ومستحقھا دون تغییر وال تبدیل، فالمقصود من ھذا أنھ یجب علیھ أن یتعلم ھذه األحكام، وأن إفصاحھ، وإعطاء 
  .وهللا تعالى أعلم. یلم بھا؛ حتى یؤدي للقرآن حقھ وحقوقھ

 
 عدم جواز إخراج المصاحف الموقومة وغیرھا من المساجد

 
 عز وجل من تأثیر في النفوس، كما ال یخفى األجر العظیم المترتب على تالوتھ، وحفظھ، ال یخفى على فضیلتكم ما لكتاب هللا: السؤال

ًوتدبره، وحیث أن كثیرا من أبناء العالم اإلسالمي حرم ھذا األجر بسبب عدم تملكھ لكتاب هللا، ولضیق ذات الید، وحیث إنھ توجد أعداد 
وضوعة في المستودعات، وعدم الحاجة إلیھا، مما یعرضھا للتلف، واالمتھان، كثیرة من نسخ المصحف في المساجد، وھي في حالة جیدة م

ًإضافة إلى عدم االستفادة منھا، حیث أن المساجد تستقبل سنویا أعدادا جدیدة من المصاحف، مما یجعل القدیمة التي في حالة جیدة ال یستفاد  ً
مخاطبة أئمة : ا نشاط واسع في أنحاء العالم، وخاصة العالم اإلسالميمنھا، لذا اقترح بعض منسوبي بعض الجمعیات الخیریة، والتي لھ

المساجد بأخذ تلك المصاحف الموجودة في المستودعات، والتي غالبھا من طبعة المجمع، وال ُیحتاج لھا، وإرسالھا مع الدعاة إلى تلك 
 نأمل منكم إیضاح الحكم الشرعي في ھذه المسألة أثابكم هللا؟ ًالمناطق الخارجیة؛ لتوزیعھا على المسلمین ھناك مجانا لالستفادة منھا، لذا

 من یعرف حال الطبعات قبل عشرین سنة، أو ثالثین سنة، یعلم أنھ من أجل نعم هللا، وأعظم - طبعة المجمع- حقیقة ھذه الطبعة: ًأوال: الجواب
 العلماء واألئمة الذین قاموا على تحریرھا وضبطھا، ممن نعم هللا عز وجل في حفظھ لكتابھ وجود ھذه الطبعة، ھذه الطبعة التي نعرف من

ُشھد لھم في العالم اإلسالمي من أئمة القراءة، ومن علماء األزھر، ومشایخ األزھر القدماء، الذین نعرفھم بالصالح واالستقامة والضبط 
وأحسن الخاتمة ألحیائھم وجزاھم عن اإلسالم ! تھموالتحریر، وبلوغ اإلمامة في ھذا الشأن، وغیرھم من العلماء الفضالء، رحم هللا أموا

الحقیقة كنا في الحرم النبوي نجلس فتأتي طبعات من مختلف العالم اإلسالمي، بعضھا القرآن فیھا : والمسلمین خیر الجزاء، ھذه الطبعة
عمة عظیمة من هللا عز وجل وجود اطلعنا على بعض طبعات محرفة، والكالم محرف، واآلیات فیھا سقط، وفیھا تحریف، فن: محرف، یعني
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َّھذه الطبعة، نسأل هللا أن یعظم األجر والمثوبة لمن كان سببا فیھا؛ ألنھا حقیقة أغنت العالم عن كثیر من الغثاء، وعن الدخل الذي ضر  ً
 یجوز إخراجھا من المسجد، ھذا أول مسألة المصاحف الموجودة في المساجد ال: المسألة الثانیة. المسلمین في كتاب هللا، وأن هللا تكفل بكتابھ

الوقف إذا وضع في : ًأوال. داللة الفعل على خصوص الحبس، والوقف ھو الحبس: واألصل أنھ إذا وضع في مكان، ھذا یسمونھ. شيء
ًمكان، كأن یضع فراشا في مسجد، نفھم من ھذا الفعل أنھ قصد وقفھ على ھذا المسجد، ولو لم یتلفظ بلسانھ، فیصبح وقفا  على ھذا المسجد ً

إلى أن یتلف بالكلیة، فال یجوز إخراج المصاحف من المساجد، حتى ولو كانت قدیمة، وھذا لألسف یتساھل فیھ البعض، والذین أوقفوا 
مصاحف للمساجد، فھم یرجون األجر والمثوبة، وفیھم أموات أوقفوا ھذه المصاحف، وھذه البسط، وھذه األجھزة، ال یجوز ألحد أن یقدم 

أوقفت ھذا، أو سبلت ھذا، فقد : حینما یقول اإلنسان: ًثانیا. لى التغییر، أو التبدیل بھا إال بوجھ شرعي، ھذا أمر مقرر عند العلماء في الوقفع
َأخرجھ من ملكیتھ  عز وجل، ما یستطیع أحد أن یتولى النظر فیھ؛ ألنھ أصبح وقفا لوجھ هللا عز وجل، مسبل المنافع، فال یجوز الع بث ً

باألشیاء الموجودة في المساجد واالجتھاد فیھا، إال ممن لھ الشأن في ذلك، ھذه المصاحف تكتبون في شأنھا إلى جھات األوقاف، ھناك جھات 
معنیة بھذا الشيء، مفوض إلیھا النظر في ھذا الشيء، ھي التي تتحمل المسئولیة، أما أن یأتي كل شخص ویجمع المصاحف من المساجد 

ٌھذا وقف مسبل على ھذا المسجد، فال یجوز . ھذا اجتھاد باطل مردود؛ ألن ھناك ضوابط شرعیة! یرسلھا إلى الخارج فالویخرجھا و
معنى ھذا أنھا ما تحتاج، بل ھناك حاجة وھناك فاقة، بإمكانك أن تكلم األغنیاء أن  نعم ھناك أماكن تحتاج إلى مصاحف، لیس. إخراجھ

ھناك جمعیات جزاھم هللا كل خیر، یعتنون بھذا األمر، لكن لیس من حق اإلنسان أن یأتي إلى طبعة . ا إلیھمًیشتروا نسخا وطبعات وترسل بھ
أن من سبل أو حبس، فإنھ : األمر األول: موقوفة في المسجد، ویخرجھا من ھذا المسجد، ھذا أمر ال إشكال فیھ، من جھة الوقفیة ھناك أمور

إن األوقاف ال تباع إال بقضاء من القاضي؛ ألنھ لیس لھا والیة، : ھ إال بوجھ شرعي، ولذلك قالواال یجوز ألحد أن یخرج حبسھ عن مكان
ال یجوز ألحد أن یأتي والمصاحف موجودة : األمر الثاني. فتحتاج إلى الوالیة العامة من القاضي؛ حتى یحكم ببیعھا وصحة التصرف فیھا

ًستكفیا، ولذلك مادام أن المسجد مستكٍف، فاذھب بالمصاحف إلى مسجد آخر، وبدال من في المسجد، ویدخل مصاحف جدیدة، مادام المسجد م ً
أرسلوھا إلى من ھو أحوج، أما من : أن تخرج المصاحف القدیمة التي أوقفھا أصحابھا فبقاؤھا أولى وأسبق، خذ األشیاء الجدیدة وقل لھم

ًا فرش مسجدا، وفتح ھذا الباب، ألتى شخص وقالسبق فھو أحق، ولذلك ال ینبغي إخراج حتى الفراش، لو أن شخص وهللا ھذا الفراش ما : ً
َوأنا أیضا ھذا الفراش ما یعجبني، أبغي األجر والمثوبة، ولما انتھى ھذا األمر، ولذلك األصل أن : یعجبني، فیأتي بفراش آخر، والثاني یقول ََ ً

لھ، إن شئت أن توقف مصاحف، أو أن توقف أجھزة، أو أن توقف ابحث عمن ھو أحوج، واجعلھا : من سبق فھو أحق، ونقول لمن لحق
ُأشیاء أخر، فاألصل أنھ لیس من صالحیة اإلمام وال غیره النظر في ھذه األشیاء، إنما توكل إلى من ھو معني بھذا األمر، تكتبون إلیھ، ثم 

إلى ما یعانیھ إخوانكم في فلسطین من الكرب العظیم، والبالء أحب أن أنبھ ! ُیجتھد في ھذا األمر بما فیھ المصلحة، نسأل هللا التوفیق لذلك
یخفى على الجمیع تكالب أعداء اإلسالم  العظیم الذي نزل بھم، نسأل هللا بعزتھ وجاللھ أن یعجل بالفرج لنا ولھم وللمسلمین، وتعلمون كما ال

انھ، كما بین هللا عز وجل في كتابھ، وسنة رسولھ صلى هللا علیھ علیھم، وما فعلھ الیھود بھم، األمر الذي یحتم على المسلم أن یكون مع إخو
على كل مسلم أن یقدم ما یستطیع تقدیمھ إلخوانھ، ومن : وسلم، من وجوب نصرة المسلم ألخیھ المسلم بكل ما تعنیھ ھذه الكلمة، ولذلك أقول
دعوة منك تفتح لھا أبواب السماوات، تفرج بھا كربات أعظم ما تنصرون بھ إخوانكم كثرة الدعاء، فإن الدعوة فیھا خیر عظیم، ولعل 

 في الدعاء إلخوانكم، -رحمكم هللا- المؤمنین والمؤمنات، ترفع بھا إلى عالي الدرجات، وتعظم لك فیھا الحسنات في الدنیا واآلخرة، فاجتھدوا 
، وتصوروا كربھم حینما یقتل شیوخھم، وترمل نساؤھم، وییتم أطفالھم، وھم إخوانك في ا لدین والعقیدة، وما نقموا منھم إال أنھم آمنوا با

وصدقوا رسلھ، فالمسألة مسألة إیمان وعقیدة، فعلى المسلم أن یجتھد في الدعاء لھم بین األذان واإلقامة، وفي السجود في األسحار، في مظان 
 العظیم، رب العرش الكریم، بأسمائھ الحسنى، وصفاتھ فنسأل هللا. اإلجابة، عند خشوعھ، وحضور قلبھ، یجتھد في الدعاء إلخوانھ المسلمین

أن تجعل !! ال إلھ إال أنت، نسألك اللھم! یا فاطر األرض والسماء! ویزیل العناء! أنت هللا ال إلھ إال أنت یا من یكشف البالء!! العلى، اللھم
ًإلخواننا من كل ھم فرجا، ومن كل ضیق مخرجا، ومن كل بالء عافیة، اللھم ثبت ! و جرحاھم، واشف مرضاھم، وتقبل شھداءھم، اللھمدا!! ً

بارك أرزاقھم، !! بارك أرزاقھم، اللھم!! اللھم! أقدامھم، وسدد سھامھم، وصوب آراءھم، واجمع شملھم، وأصلح ذات بینھم، یا حي یا قیوم
من الثبات والصبر أضعاف ما أنزلت علیھم من البالء، أنزل علیھم ! اللھم! بارك أرزاقھم وأقواتھم یا حي یا قیوم! بارك أقواتھم، اللھم! اللھم
یا ! ویكشف البالء! جبار السماوات واألرض ال إلھ إال أنت، یا من یسمع الدعاء! إن الیھود قد طغوا، وبغوا، وأسرفوا، وأرجفوا، اللھم! اللھم

!  بأنك أنت هللا ال إلھ إال أنت أن تزلزل عروشھم، اللھمنسألك اللھم! یا حي یا قیوم! یا حي یا قیوم! یا حي یا قیوم! فاطر األرض والسماء
ًأحصھم عددا، واقتلھم بددا، وال تغادر منھم أحدا، اللھم! فرق جمعھم، اللھم! شتت شملھم، اللھم! صدع بنیانھم، اللھم! زلزل عروشھم، اللھم ً ً !

شتت شملھم، وشمل من شایعھم، وظاھرھم، !  إلھ إال أنت، اللھماسلبھم عافیتھم، واشدد علیھم وطأتك، وأنزل بھم رجزك ولعنتك، إلھ الحق ال
أرنا ! اللھم! شتت أمورھم، یا حي یا قیوم! اقصم ظھورھم، وشتت أمورھم، اللھم! اقصم ظھورھم، اللھم! وأعانھم، ورضي أفعالھم، اللھم

إلھ إال أنت، ال إلھ إال أنت، ال إلھ إال أنت، سبحان ربك أرنا فیھم عجائب قدرتك، عجل لنا وإلخواننا بالفرج، ال ! فیھم عجائب قدرتك، اللھم
 .وصلى هللا على نبینا محمد وآلھ وصحبھ أجمعین. رب العزة عما یصفون، وسالم على المرسلین، والحمد  رب العالمین

 
 ]1[ باب القسامة -شرح زاد المستقنع 

 
ً وأقرھا وھذبھا وجعل لھا شروطا، فھي ال تكون في أموال أو عروض أو كانت القسامة مما یعمل بھ العرب في الجاھلیة، فجاء اإلسالم

واألیمان في القسامة إما أن تكون أیمان إثبات من أولیاء الدم، وإما أن تكون أیمان نفي من أولیاء . غیرھا، وإنما تكون في القتل والدماء
 .المدعى علیھ

 
 مقدمة في القسامة وما یتعلق بھا من أحكام
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فیقول المصنف : أما بعد.  رب العالمین، والصالة والسالم على أشرف األنبیاء والمرسلین، نبینا محمد وعلى آلھ وصحبھ أجمعینالحمد 

 ...... .[باب القسامة: [رحمھ هللا
 

 تعریف القسامة ومشروعیتھا
 

والقسامة وقعت في . دم على صورة مخصوصةأیمان مكررة الستحقاق : مأخوذة من القسم وھو الیمین، وھذا الباب المراد بھ: القسامة
الجاھلیة، وأقرھا اإلسالم، وھي من األمور الخاصة التي جاء فیھا دلیل السنة الصحیحة عن رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم، فثبتت على 

ًننا ال نقتل أحدا إال إذا أقر أ: ًاألصل، وھي أصل في باب األیمان في القتل، لكنھا في األصل مستثناة؛ ألن األصل في القتل أوال خالف
ًواعترف أنھ قتل عمدا عدوانا، وتوافرت فیھ أھلیة اإلقرار بالقتل، وسیأتي إن شاء هللا بیان أھلیة المقر في كتاب القضاء أن توجد بینة، : ًثانیا. ً

ًوھي شاھدان عدالن من الذكور، یشھدان أن فالنا قتل فالنا، ویكون ذلك برؤیا منھما، أي ا رأیا قتل ذلك الشخص، وھناك شروط أنھم: ً
ًكأن یتفقون على صفة القتل، وطریقة القتل، وتتفق الشھادة لفظا ومعنى، بحیث ال یكون ھناك خالف بینھم، فإذا ثبتت : سنذكرھا في الشھادة

 رد شھادتھما؛ فإنھ في ھذه الحالة ُالشھادة على الوجھ المعتبر، وزكي الشھود، ولم تكن ھناك تھمة وال ظنة بالشاھدین، وال أمر یقدح ویوجب
شاھدین عدلین، أو إقرار من الشخص، ھذا ھو األصل، فال یعطى الناس بدعواھم، كأن : ال بد من وجود البینة: ًإذا. نحكم بوجوب القصاص

ھل قتلت : ھ، ونقول لھفالن قتل أبي، أو فالن قتل أخي، فال نقبل منھ مجرد الدعوى، وإنما نأتي بالشخص المدعى علی: ویقول یأتي شخص
قتلتھ، أخذناه بإقراره؛ ألنھ لیس ھناك أوثق من شھادة اإلنسان على نفسھ، فإذا أقر فقد شھد على نفسھ، ومن شھد على : ًفالنا؟ فإن أقر وقال

ًوشھودك على أن فالنا قتل أحضر البینة : لم أقتلھ، نقول للمدعي: نفسھ، فاألصل أنھ ال یشھد بالضرر على نفسھ، فیؤاخذ بإقراره، لكن لو قال
أباك أو أخاك، فإن أحضر البینة والشاھدین، فنحكم بالقصاص، ما لم ُیطعن في الشاھدین، ویتبین أن ھناك عداوة للمشھود علیھ، أو أن ھناك 

ُقادحا یمنع من قبول شھادتھما، فحینئذ نرد الشھادة، لكن لو زكوا وثبتت عدالتھما وضبطھما، وأنھما أھل للشھاد ة بالقتل، حكمنا بالقصاص، ً
لكن باب القسامة خرج عن ھذا األصل، كما خرجت أیمان اللعان عن األصل، فإن النبي صلى هللا علیھ . إذا طلب أولیاء المقتول القصاص

ھذا ال یقصده ھذا على خالف األصل، فلیس مرادھم أنھ مخالف لألدلة، : وسلم أشار إلى األصل، وأشار إلى االستثناء، فإذا قال العلماء
ًالعلماء أبدا، وال یمكن للعلماء أن یثبتوا شیئا مخالفا لألدلة، إنما المراد بالمخالفة لألصل ً أنھا صورة مستثناة ال یقاس علیھا غیرھا، ولذلك : ً

ى خالف األصل، فإن معنى ھذا عل: فال یفھم البعض ھذه العبارات ویظن أن العلماء إذا قالوا. ما خرج عن القیاس فغیره علیھ ال ینقاس: یقال
ال؛ فإن ھذا ال یمكن أن یقولھ العلماء مادام أنھ قد ثبت بھ الدلیل، ولكن مراد العلماء أن یبینوا ما ھو أصل .. ذلك أنھ رأي خارج عن األدلة

والمستثنى من األصل، وما ھو مستثنى من األصل، فأعطوا كل دلیل حقھ، فالنبي صلى هللا علیھ وسلم على سبیل المثال في مسألة األصل 
جاءه ھالل بن أمیة، وقذف امرأتھ بـشریك بن سحماء، كما في الصحیح من حدیث ابن عباس رضي هللا عن الجمیع، فقال لھ النبي صلى هللا 

، فنزل على )برئني هللا یعلم أني صادق، وأني لم أكذب علیھا، وسینزل هللا قرآنا ی! یا رسول هللا: حد في ظھرك، فقال البینة، أو: (علیھ وسلم
سل لي یا : نزلت في عاصم مع عویمر العجالني، كما تقدم معنا في باب اللعان، فإنھ قال لھ: النبي صلى هللا علیھ وسلم آیات اللعان، وقیل

أنھ : ، فاألصل) ظھرك البینة أو حد في: (أنھ لما جاء إلى النبي صلى هللا علیھ وسلم قال لھ: الشاھد. إلخ...ًعاصم لو أن رجال وجد مع امرأتھ
نعم إني زنیت، أو شھود یشھدون أنھا زنت، فلما لم : إذا قذف زوجتھ أو قذف أي محصنة، فعلیھ أن یأتي بالبینة، أو إقرار من المرأة، فتقول

لنبي صلى هللا علیھ أصل، فخاطبھ ا) البینة أو حد في ظھرك: (، فنزلت آیات اللعان، فكان قولھ)البینة أو حد في ظھرك: (یقل ذلك، قال لھ
لو قذف القریب : وسلم باألصل، فلما نزلت آیات اللعان، نزلت على خالف األصل، بحیث اختصت بالزوجین ولم تشمل غیرھما، ومن ھنا

 أنتم تثبتون القیاس، إذن نجري اللعان بین األخ وأخیھ، كما نجریھ بین الزوجة وزوجھا،: قریبھ، كأن یقذف أخ أخاه، وجاء شخص یقول
ما خرج عن القیاس فغیره علیھ ال ینقاس، وھنا تعرف فائدة الخروج عن األصل، : ٍبجامع وجود القرابة والرحم في كل منھما، فنقول

واألصول الخارجة عن األصول التي ھي أصول في بابھا، , ومن لم یعرف األصول المقررة. واالستثناء من األصل، حتى ال یحصل الخلط
اعرف : صول؛ فإنھ ال یأمن من الخطأ، خاصة في األقیسة ومعرفة النظائر، وعمر رضي هللا عنھ یقول لـأبي موسىلكنھا مستثناة من األ

. فاألصل في ھذا أننا نطالب من ادعى القتل أن یحضر بینة، وإال رددنا دعواه إذا أنكر المتھم وحلف. األشباه والنظائر، ثم قس األمور بھا
 فقال أبو -كما روى ابن عباس رضي هللا عنھما-ُوذلك أنھ قتل قتیل لبني ھاشم : ان القسامة على خالف األصلفي ھذه الحالة جاءت أیم: ًإذا

ًاحضروا خمسین رجال منكم یحلفون خمسین یمینا ونبرئكم، فأحضروا تسعة وأربعین رجال إال ولي یتیم ھو المكمل للخمسین من : طالب  ًً
ًالدیة عن یتیمي، فحلف التسعة واألربعون أیمانھم في الجاھلیة، وكانت أیمانا فاجرة، فما مضى الحول إني أدفع ھذا القسط من : العصبة، فقال

ًمن المعروف في أیمان القسامة أنھ ال یحلفھا أحد كاذبا إثباتا أو نفیا، فال یمر علیھ الحول وھو بخیر أبدا؛ : ولذلك یقولون. وفیھم نفس حیة ً ً ً
ًقتل ھذا المسكین ظلما، ومن ھنا صار أمرھا عظیما، حتى كان أھل الجاھلیة یخافون الیمین، وكذلك یمین القضاء ًألنھ یثبت أن فالنا قتل، فُی ً

ًكلھا، فمن وقف في القضاء وطلبت منھ الیمین، فحلف بھا فاجرا، لقي هللا وھو علیھ غضبان، وھي الیمین التي تغمس صاحبھا في النار، 
ومن ھنا جعل هللا الفكاك من ھذه المصیبة العظیمة، وھي ورطات الدماء، فإن . ماء فھي أشد وأعظمالغموس، فإذا كانت في الد: تسمى

أصعب شيء بین الناس ثارات الدماء، خاصة إذا كانت بین الجماعات، أو ثارات ومنازعات بین القبائل، أو بین األحیاء، أو منازعات 
ع ھذه القسامة لحصل للناس شر عظیم، وبالء وخیم، ولذلك حكمة عظیمة عالجت فیھا وثارات بین القرابة أنفسھم في أفخاذھم، فلو لم تشر

الشریعة حقن الدماء، عالجت فیھا االسترسال في الدماء والثارات، وكان العرب في جاھلیتھم الجھالء یسترسلون في القتل بدرجة مستبشعة، 
فس، وال یرضون إال أن یكون من عظماء القبیلة األخرى، فیدخلون في تسلسل حتى إنھ إذا قتل الرجل من القبیلة، قد ال یرضون إال بمائة ن

َولكم في القصاص حیاة یا أْولي األلباب لعلكم تتقون : من سفك الدماء، حتى عصم هللا دماء عباده بفضلھ سبحانھ، ثم بھذا الشرع َ َ َ َ َ ِ َ َُ ُ َُّ َ ََ ْ َّْ ِ ِ ِ ِْ َْ ُ ٌ
  .ھم أھل العقول الراجحة السویة، التي تعي وتفقھ عن هللا عز وجل: المجانین، وأولو األلباب: قلولم ی) یا أولي األلباب: (قال] 179:البقرة[
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 حادثة عبد هللا بن سھل وحویصة بن مسعود في القسامة

 
ك لما ھذه القسامة اضطرت الشریعة إلیھا، وال یحكم بھا إال في حالة مخصوصة، وقد وقعت في الجاھلیة، وكذلك وقعت في اإلسالم، وذل

فتحت خیبر خرج عبد هللا بن سھل وحویصة إلى خیبر، وافترقا في الطریق في حي من خیبر، فذھب حویصة وترك عبد هللا في مكان آخر، 
ًفرجع حویصة فوجد عبد هللا بن سھل رضي هللا عنھ یتشحط في دمھ مقتوال قد انتھى، فرجع إلى رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم، وجاء ھو 

أن ھناك عداوة بین : كبر منھ محیصة وعبد الرحمن أخو عبد هللا إلى رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم یطالبون بحقھ، فھنا یالحظوأخوه األ
األنصار وبین الیھود، وھي عداوة دینیة، وأشد العداوات العداوة الدینیة؛ ألنھا عداوة یتقرب بھا العبد إلى ربھ سبحانھ وتعالى، فھي أعظم من 

في ھذه العداوة لوث، ومن ھنا من فقھ العلماء أخذوا ھذا الحدیث كلمة كلمة، وجملة جملة، وبنوا األحكام على ھذا : ًإذا. دنیاعداوة ال
وجود : أن یكون ھناك لوث أو لطخ، أي: التفصیل، فوجدوا أن ھناك عداوة بین من یدعي وبین المدعى علیھ، فھذا أول شرط لمسألة القسامة

: إنھم سیضرون بھم، وذلك باعترافھم، أو قالوا: تین أو الجماعتین، أو یثبت أن جماعة فالن ھددوا جماعة فالن وقالواعداوة بین الطائف
كذلك من اللْوث . سنفعل بكم، أو سنضركم، أو لن نترككم، أو ستذكرون، ستندمون، كلمات تدل على أنھم یریدون أو یتربصون بھم الشر

القرینة القاطعة؛ ألن الرجل : ل في مكان وبجواره رجل معھ سالح، وثوبھ ملطخ بالدم، فحینئذ ھذه یسمونھالو وجد ھذا القتی: ًأیضا قالوا
إنھ ھو القاتل؛ ألنھ احتمال أن یأتي شخص یرید إسعافھ : مقتول، ولیس ھناك أحد معھ آلة القتل إال ھذا القائم، ونحن لم نره یقتل حتى نقول

م تلطخ بدمائھ، فاالحتمال موجود، والشبھة موجودة، لكن ھناك غلبة الظن، فإذا وجد بجواره في ھذه الحالة، ًوإنقاذه، فیحمل السكین عفوا، ث
أن تكون ھناك عداوة، وحینئذ تكون الشبھة بالقتل، وبالقسامة : الحالة األولى: عندنا حالتان: ًإذا. ًحتى ولو لم تكن ھناك عداوة فھذا أیضا لوث

إن القسامة تثبت :  النبي صلى هللا علیھ وسلم في القسامة ھو في ھذا الحدیث في مسألة القصاص، لكن إن قلنایثبت القصاص، والذي فعلھ
ًوجدنا شخصا مقتوال ملطخا بالدماء، وبجواره شخص بسیارتھ وھي ملطخة بالدماء، فقلنا لھ: ًالدیة في قتل الخطأ، فمثال ما : ھل قتلتھ؟ قال: ًً

س عندنا شھود یثبتون أنھ قتلھ، فحینئذ تكون القسامة على القول بأنھا تجري في الخطأ كما أنھا تجري في العمد، قتلتھ، وأبى أن یعترف، ولی
لو حدثت زحمة عند بئر، ثم خرجت ھذه الجماعة المزدحمة ووجد بینھم رجل میت، : ًوبناء على ھذا قالوا. وھو الوجھ الثاني عند أھل العلم
ًه الجماعة، ویلزمونھم الدیة، كذلك أیضا لو كان في یوم جمعة، المھم أن یكون في مكان فیھ زحام، فمات فیحلف أولیاء المقتول على ھذ

أن ھذه الجماعة ھي التي قتلت، ویستحقون الدیة، لكن ال یستحقون القصاص، على : بینھم، فھم الذین قتلوه، وحینئذ یحلف أولیاء المقتول
تنحصر في قتل العمد؛ ألن النبي : إن القسامة خرجت عن األصل، فتقول: وإن قلت. بوتھ بالقسامةالقول بأن الخطأ یجري مجرى العمد في ث

صلى هللا علیھ وسلم أثبتھا في حادثة العمد، وھذا أقوى من جھة األصول، وأقیس كما یقول العلماء؛ وذلك لما وجد عبد هللا بن سھلرضي هللا 
 وأخبر قریبھ، فمضوا إلى رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم، فقال علیھ - على ھذه الحالةالذي وجده - عنھ یتشحط في دمھ، انطلق حویصة 

تحلفون : (، وفي لفظ في الصحیح) فیدفع إلیكم برمتھ-یعني من الیھود- ًتحلفون خمسین یمینا، فتستحقون على رجل منھم: (الصالة والسالم
ًھذا ھو الذي قتل، وتحلفون خمسین یمینا، فیقتل بھ قصاصا:  منھم، وقولوااختاروا أي رجل: یعني) ًخمسین یمینا، وتستحقون دم صاحبكم ً .

ً أو كان بین الشخصین عداوة، وأثبت أولیاء المقتول أن فالنا كان یتوعد قریبھم، أو عرف عن ھذا -العداوة-إذا وجد اللوث: قالوا ومن ھنا
أنھ لو كان ھناك شخص في حي، وھو معروف : سلف، وقرره واختارهالشخص أنھ رجل سوء، وقد ذكر عن اإلمام أحمد وغیره من أئمة ال

احلفوا على ھذا : بسفك الدماء، معروف بالبغي، معروف باالعتداء على الناس، فوجد قتیل في نفس ذلك الحي، فإننا نقول ألولیاء القتیل
ذا الرجل، وال یستمرئ القتل وال یستخف بھ إال ھذا الرجل؛ ألن داللة الظاھر تدل على أنھ لیس في ھذا الحي أحد یجرؤ على القتل إال ھ

: قال صلى هللا علیھ وسلم. كذلك العداوات المشھورة بین أھل األحیاء، أو بین الجماعات والطوائف، توجب اللوث: ًالرجل، قالوا أیضا
انظر كیف ربى ! انظر إلى ھذا الورع.!) ..یار سول هللا: ًتحلفون خمسین یمینا، وتستحقون على رجل منھم، فُیدفع إلیكم برمتھ، قالوا(

اإلسالم ھذه األمة، فاألنصار كانت بینھم الثارات، حتى إنھم دخلوا ذات یوم إلى حدیقة، تواعدوا أن یتقاتلوا فیھا، فدخل في الحدیقة رجالھم 
أن ھؤالء : یوم بعاث، فالشاھد من ھذاوأبطالھم وشجعانھم، فما خرج منھم أحد حي؛ من شدة ما كان بین األوس والخزرج من القتال، وذلك 

ّالقوم الذین كانوا منغمسین في الثارات، وفي سفك الدماء، ومحبة االنتقام، انظر كیف أثر اإلسالم فیھم، فقوم أخالقھم، وقوم سلوكھم، وأصلح  ّ
یا رسول : (ع األعداء، فإذا بھم یقولونظاھرھم وباطنھم بإذن هللا عز وجل، وعلى من؟ على الیھود أعدائھم، ومع ھذا كانوا أھل عدل حتى م

وقد قرر العلماء أن من غلب على ظنھ ! ًفما شھدنا قتلھ، ولم نر القاتل، فكیف نحلف خسمین یمینا؟!) كیف نحلف ونحن لم نشھد ولم نر؟! هللا
! یا رسول هللا: (فقالوا. مسألة القسامة: كًأن فالنا قتل قریبھ، فیجوز لھ أن یحلف الیمین؛ ألن الیمین تجوز على غلبة الظن، والدلیل على ذل

َوما شھدنا إال بما علْمنا : وهللا تعالى یقول! كیف نحلف ولم نشھد ولم نر؟ َ َِ َ َ َ َِ َِّ ْ انظر كیف تورعوا مع وجود الدالئل والظواھر، ومع ]) 81:یوسف[ِ
لمسلم یفعل عشر معشار ھذا مع أخیھ المسلم، حینما یتكلم وجود الحمیة لقریبھم، ومع ھذا كلھ كفوا، وعفوا، ومع من؟ مع الیھود، فیا لیت ا

فإن ھؤالء األنصار اتقوا هللا ! ِّفي فكره، وفي منھجھ، ویسفھ، ویبدع، ویفسق، ویخرج المسلمین من الملة، دون أن یرعى فیھم حق اإلسالم
: ھج الصحابة الذین ھم أئمة السلف الصالح، قالواوتورعوا حتى مع أعدائھم، وھكذا یكون من یتأسى بالسلف الصالح حقیقة، ویكون على من

أن : ًأوال: ، فدل على فائدة وھيً)فتبرئكم یھود بخمسین یمینا: فقال صلى هللا علیھ وسلم! كیف نحلف ونحن لم نشھد ولم نر؟! یا رسول هللا(
ًوهللا إن فالنا قتل : ن اإلثبات، فیحلفون ویقولونأیما: توجھ األیمان على أولیاء المقتول على رجل، فإن حلفوا ثبت القصاص، وھذه یسمونھا

إن : إن فالن بن فالن، ویشیرون إلیھ؛ الحتمال أن یكون أحد یشبھھ في االسم، ولذلك یقولون: ویقولون ًفالنا، یحضرون إلى مجلس القضاء
ًفالن بن فالن الفالني ھذا قد قتل قریبنا فالن بن فالن، فإذا كانوا خمسین رجال فتقسم  َ وإذا كان عددھم عشرة حلف كل واحد , علیھم األیمانَ

كیف نحلف ولم ! یا رسول هللا: (منھم خمسة أیمان حتى یكمل النصاب إلى خمسین، فھم مجتمعون، ومنفردون، فیحلفون على اإلثبات، قالوا
نحن ما : وا، أحضرنا خصومھم، فإن قالواعلى العكس، فإذا ادع: وھذه شھادة النفي، أي) ًتبرئكم یھود بخمسین یمینا: قال! نشھد ولم نر؟

وهللا ما قتلتھ، وال أعنت على قتلھ، : ًاحلفوا خمسین یمینا على أنكم ما قتلتم، وتفصیل ھذه الیمین أن یقول الحالف: نحلف، نقول لخصومھم
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ما : كنھ تسبب في قتلھ، لكن علیھ أن یقولما قتلتھ، ویعني مباشرة، ول: وال تسببت في قتلھ، وال أعلم من قتلھ، فیحلف ھكذا؛ ألنھ ربما یقول
قال صلى هللا علیھ . قتلتھ، وال تسببت في قتلھ، وال أعلم من قتلھ، فیحلف ھذه األیمان على ھذا الوجھ، فھي یمین نفي، ولما كانت یمین نفي

، فامتنعوا من قبول !)?كیف نقبل أیمان كفار! یا رسول هللا: (، فھي یمین براءة، وتكون من المسلم والكافر، لكنھم قالوا)فتبرئكم یھود: (وسلم
یمین الیھود، فوداه النبي صلى هللا علیھ وسلم من بیت المال بمائة من اإلبل؛ ألن الیھود كانوا تحت ذمتھ، ولھم ما للمسلمین وعلیھم ما على 

ما من الیھود، وال نعرف بالضبط من الذي المسلمین، وھذا دم معصوم، وال بد من وجود قاتل، فھو مقتول من شخص إما من المسلمین وإ
قتلھ، وما استطاع أولیاء المقتول أن یحلفوا، فإذا كان من المسلمین، أو من غیر المسلمین، ممن تحت والیة المسلمین، فحینئذ یضمنھ بیت 

جد شخص مقتول، وال یعلم من قتلھ، أو و: ًیجوز للقاضي االجتھاد إذا حصل مثل ھذا، فمثال: ًمال المسلمین، ھذا وجھ، وبناء على ھذا الوجھ
أن النبي : الوجھ الثاني. والعمیة، فإنھ یودى من بیت مال المسلمین، ھذا الوجھ األول في الموت الذي یحصل من الجماعات أثناء الزحام

میة، وإن سكت الرجل فلن یسكت ًصلى هللا علیھ وسلم اضطر إلى دفع المائة من اإلبل دفعا للثارات؛ ألن األنصار لن یسكتوا، ستأخذھم الح
قریبھ، وحینئذ سیحدث ضرر، وھؤالء الیھود لھم ذمة، فلربما استطال أنصاري على یھودي، ولم یكن القاتل بعینھ، فیدخلون في ثارات ال 

 الصالة تنتھي، فمن ھنا صار أشبھ بدفع الضرر األعظم عن المسلمین؛ ألنھ سیؤدي إلى حدوث عواقب وخیمة، فكان من حكمتھ علیھ
والسالم أنھ قفل ھذا الباب، ومن ھنا لو أن القاضي رأى خصومة وقعت بین حیین، أو قبیلتین، أو جماعتین، أو فخذین من جماعة، وحدث 
فیھا مثلما حدث في ھذه القضیة، فال أیمان لإلثبات، وال أیمان للنفي، وھو یعلم أن أولیاء المقتول لن یسكتوا، وسیتربصون، وستحدث 

ومن ھنا حدثت القضیة لـعمر وعلي رضي هللا  .ً، فإنھ یودي من بیت مال المسلمین، حقنا لدماء المسلمین، وال یبطل دم في اإلسالمأضرار
 ال: عنھما، ففي زمان عمر الخلیفة الراشد جاء رجل ووقف بعرفة فقتل من الزحام، فجاء أولیاؤه إلى عمر، فقال عمر

 
  الجنایات والقتل والدیاتمناسبة ذكر باب القسامة بعد كتاب

 
وكأن باب القسامة مرتب . أیك في ھذا الباب سأذكر لك جملة من األحكام والمسائل التي تتعلق بباب القسامة]. باب القسامة: [قولھ رحمھ هللا

ص منھ ومن ال یقتص منھ، على باب القتل، فبعد أن بین لنا متى یكون القتل قتل عمد وقتل شبھ عمد وقتل خطأ، وبین أحوال القتل ومن یقت
 ال یكون إال بعد وجود - كما یسمى في القضاء-ثم تكلم على الجنایة على األطراف؛ شرع في باب القسامة؛ ألن إثبات الشيء أو طلب اإلثبات 

فة معتبرة، ثم الجریمة، فال نطالب بإثبات شيء غیر ثابت في األصل ال تتقدمھ دعوى، فعلى ھذا البد أول شيء أن تثبت الجریمة على ص
ًوكان المفروض أن یؤخر باب القسامة إلى باب القضاء؛ ألنھ متعلق بالحجج والبینات، ولكن نظرا ألن القسامة ال . بعد ذلك یسأل عن إثباتھا

ق الخاص  فمن دقة الفقھاء رحمھم هللا أنھم یذكرون الخاص في بابھ الخاص، ویذكرون المتعل-وھي خاصة بالقتل-تكون في شيء غیر القتل 
ًوباب الشھادات العام سیأتي الكالم فیھ عن ضابط الشھادة عموما في القتل، وفي الحدود . في بابھ، وال یذكرونھ في األبواب العامة

والجنایات، وفي األموال وفي الحقوق ونحوھا، ولكن في باب القتل ھناك نوع من اإلثبات خاص بھ، من المناسب أن یذكره المصنف رحمھ 
َّ بابھ، وال یذكره في الباب العام، وعلى ھذا یكون ترتیب المصنف ترتیبا منطقیا راعى فیھ تسلسل األفكار، حیث بین القتل والجریمة، هللا في ً ً

یرد اإلشكال أن المصنف رحمھ هللا ذكره بعد باب الجنایة على النفس واألطراف، وال شك أن ھذا لھ عذره . ثم بعد ذلك بین ما یتعلق بإثباتھا
یھ، فقد ذكر الجنایة على األطراف ألنھا مرتبة على الجنایة على النفس؛ وألنھ قسیم مشارك، ثم بعد ذلك ذكر القسامة باختصاصھا بھذا ف

ًمنھجا صحیحا راعى فیھ ما ذكرناه الحكم الذي بیناه، وھو متعلق بباب القضاء، فكان األولى واألجدر أن یؤخر، ومن ھنا یكون منھجھ ثم . ً
 یسمى الباب الخاص، - عند الفقھاء رحمھم هللا-لوم أن القسامة ال تثبت إال في قتل مخصوص وعلى صفة مخصوصة، ومثل ھذا من المع

القسامة، فالضمیر عائد : أي) وھي: (قولھ]. وھي أیمان مكررة في دعوى قتل معصوم: [قال رحمھ هللا تعالى. ویؤخر عن األبواب العامة
: أي: أخذھا بالیمین: الحلف، واألصل في الیمین القوة، یقال:  أیمان، وھي جمع یمین، وأصل الیمین-ر الفقھاءمعش- إلیھا، وحقیقتھا عندنا 
بالقوة، ثم تطلق على الید، وھذا إطالق حقیقي ولیس بمجازي، : إذا ما رایة رفعت لمجد تلقاھا عرابة بالیمین یعني: بقوة، كما قال الشاعر

ًسمي القسم یمینا ألنھ یقوي جانب المقسم، فالشخص إذا حلف وأقسم قوي جانبھ، : لف، وھو القسم، قالواًوكذلك أیضا ھنا تطلق على الح
ًوضعف جانب مكذبھ؛ ألن كل من یخبر عن شيء فھو متردد بین أن یكون صادقا أو یكون كاذبا، أو مخطئا، ومن ھنا إذا حلف فإنھ یقوي ما  ً ً

ًجمع، وعبر بصیغة الجمع؛ ألن القسامة خمسون یمینا یحلفھا أولیاء المقتول على ) أیمان: (ھ هللاوقولھ رحم. یقولھ، ویقوى جانبھ في الخبر
ًالصفة التي سنذكرھا، فنظرا لكونھا أكثر من واحدة، جمعھا رحمھ هللا، وھذا اإلجمال بینتھ السنة عن رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم، حینما 

الیمین الشرعیة المعتد بھا، : ، والمراد بالیمین ھنا)أیمان: (، ولذلك قال المصنف)ًون خمسین یمینا تحلف: ( للمدعین-كما في الصحیحین-قال 
وھل تكون مغلظة أو غیر مغلظة؟ األصل أال تغلظ الیمین إال إذا دل الدلیل على تغلیظھا، وتغلیظ الیمین أن . وھي الیمین با سبحانھ وتعالى

ّوهللا الذي ال إلھ إال ھو فقد عظم یمینھ، وإذا فجر فیھا : و وهللا الذي ال إلھ إال ھو، فإذا أضاف ھذا القید فقالوهللا الذي ال إلھ غیره، أ: یقول
وبعضھم . وهللا: بالیمین المجردة وهللا، فاألصل فیھا أن تكون:  أعظم وأشد جرأة على هللا سبحانھ وتعالى مما لو قال-والعیاذ با- كان فجوره 

ھذا بالنسبة لمن یدعى علیھم، وھي ما تسمى عند العلماء بیمین . وهللا الذي ال إلھ إال ھو ما قتلناه، وال نعلم من قتلھ: لھیضیف قو: یقول
 ...... .النفي

 
 أقسام القسامة

 
أما أیمان . أیمان نفي: والقسم الثاني. أیمان إثبات: القسم األول:  التي ذكرھا المصنف، تنقسم إلى قسمین-التي ھي األیمان المكررة-والقسامة 

اإلثبات فتكون من أصحاب الدم، وھم الذین جني علیھم وھم أولیاء المقتول، فأیمانھم أیمان إثبات، البد أن یحددوا القاتل ویصفوه بما یتمیز 
ویذكرونھ بما . ن بن فالن قتل مولینا أو فال- ویشیرون إلیھ- وهللا إن ھذا : ًبھ عن غیره، وإن كان موجودا في مجلس الحكم والقضاء، یقولون
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فتكون من المدعى علیھم؛ ألن الطرف الثاني وھم المدعى علیھم، إذا امتنع أولیاء المقتول : أما أیمان النفي. ھذه یمین اإلثبات. ًیتمیز بھ أیضا
- لیمین على األمرین، أما الیمین األولى ًمن الحلف طالبناھم أن یحلفوا، فیحلفون با خمسین یمینا أنھم ما قتلوا وال یعلمون من قتلھ، فتكون ا

ًوفي اللفظ اآلخر أیضا في ) ًتحلفون خمسین یمینا وتستحقون بھا دم صاحبكم: ( فقد أشار إلیھا علیھ الصالة والسالم بقولھ-وھي یمین اإلثبات
ًتقسمون خمسین یمینا على رجل (أو ) ًتحلفون خمسین یمینا(، وفي لفظ أحمد )ًتحلفون خمسین یمینا على رجل منھم، فیدفع إلیكم(الصحیح 

) تبرئكم یھود: (، وقولھ علیھ الصالة والسالمً)فتبرئكم یھود بخمسین یمینا: (أما أیمان النفي فقولھ. ھذه كلھا أیمان إثبات) ّفیدفع إلیكم برمتھ
 -قاموا بالجریمة، أو فیھم من قام بالجریمةوھم الطرف الثاني الذین وقعت فیھم الجریمة، وادعي أنھم ھم الذین -یحلف المدعى علیھم : أي

ومن ھنا كانت . یشتمل على أیمان اإلثبات من المدعي، وأیمان النفي من المدعى علیھ) أیمان: (فقولھ رحمھ هللا. ًیحلفون خمسین یمینا
ال في مسائل منھا ھذه المسألة؛ ألنھ یحلف القسامة متضمنة للنوع الثاني من شھادة النفي، فاألصل عند العلماء أن شھادة النفي ال تعتبر حجة إ

. وهللا ما قتلتھ، وال أعلم من قتلھ: المدعى علیھم أنھم وهللا ما قتلوه، وال یعلمون من قتلھ، أو یحلف الشخص الذي یدعى علیھ أنھ قتل، یقول
طرف األول فھم أولیاء المقتول؛ ألنھم ھم ال: إن كانت من شخص واحد، سواء في الطرف األول، إذا قلنا) أیمان مكررة: (قولھ رحمھ هللا

 على ً-طبعا- الطرف الثاني، فھم الذین یدعى أن فیھم القاتل، فأولیاء الطرف األول تكون األیمان مكررة منھم : ًالذین یبدءون أوال، وإذا قلنا
 تتوجھ إلیھ األیمان - باإلجماع-صب، فحینئذ أال یوجد ولي للمقتول إال شخص واحد، كأن یكون المقتول لیس لھ إال ابن، ذكر عا: صور، منھا

ال یقبل فیھا أقل من شھادة اثنین، فال یقبلون شھادة الواحد، كما ھو : ومن حیث األصل ھناك من العلماء من قال. ویحلف الخمسین كاملة
تكرر : ًیضا الصورة الثانیةوأ. وعلى ھذا یكون قول الجماھیر على أنھ یكررھا منصوص علیھ في بعض المذاھب كمذھب المالكیة، لكن

 ابن وأخ شقیق فبعض العلماء یرى أنھا تقسم بالمیراث وبعضھم یرى أنھا تقسم بالعصبة، فعلى التقسیم - ًمثال-األیمان إذا كان أولیاء المقتول 
بنین تقسم الیمین بینھما، فیحلف لو توفي في األیمان المكررة من الولیین مثل ابنین أو أخوین شقیقین، اال. ًبالعصبة یحمل األخ الشقیق أیضا

ًأحدھما خمسا وعشرین والثاني یحلف خمسا وعشرین، فھي مكررة من ھذا الوجھ ً. ...... 
 

 شروط القسامة
 

 أن تكون في قتل: من شروط القسامة
 

 المجني علیھ أنھ قد اعتدي یشترط في ھذه الدعوى أال تقع القسامة حتى یدعي أولیاء] أیمان مكررة في دعوى قتل معصوم: [قال رحمھ هللا
ً، فلو أنھم ادعوا أن شخصا قطع ید شخص أو قطع ید فالن من أقربائھم، )في قتلھ: (على ولیھم، وھذه الدعوى ال تكون إال بالقتل، ولذلك قال

یتولى الخصومة عن نفسھ، األطراف، لماذا؟ ألنھ في الجنایة على األطراف المجني علیھ  أو رجلھ، أو فقأ عینھ، فال تقبل في الجنایة على
وحینئذ ال تكون فیھا قسامة، إال وجھ شاذ عند الشافعیة، ورده بعض العلماء كما أشار إلیھ اإلمام النووي رحمھ هللا في الروضة، لكن من 

ًأیضا ال تكون في األموال، فلو أن شخصا اعتدى على سیارة شخص. حیث األصل فالقسامة ال تكون إال في القتل والدماء ، أو على بیتھ، أو ً
ًعلى داره، وادعى أولیاؤه أن فالنا عدو فالن ھو الذي صدم سیارتھ أو أتلفھا، أو أتلف مزرعتھ، أو أتلف مالھ، ال نقول بالقسامة، إذا القسامة  ً

 مبینة ومحررة، فھي تختص بالقتل، ویشترط في الدعوى أن تكون. ال تكون في دعوى األموال، وال تكون في دعوى الجنایة على األطراف
  .وما یشترط في دعوى القتل من حیث األصل، والبد أن تكون الدعوى بالقتل، وھذا شرط

 
 ًأن یكون القتل مفسرا: من شروط القسامة

 
ًأن یكون القتل مفسرا، یقولون مثال: الشرط الثاني قتل : قالواقتلھ قتل عمد، فیبینون ھل القتل قتل عمد، أو قتل شبھ عمد، أو قتل خطأ، فإذا : ً
َّإن فالنا ابن فالن قد قتل ولینا بالسیف، ضربھ السیف، أو حز رقبتھ وطعنھ بخنجر، أو أطلق علیھ النار، فھذا التفسیر البد : عمد، یقولون ً

  .منھ، فال تقبل مجملة
 

 أن تكون الدعوى على مكلف: من شروط القسامة
 

عوى على غیر مكلف، فلو ادعوا أن الذي قتلھ صبي، أو مجنون، فإنھ ال تقبل ًوكذلك أیضا تكون الدعوى على شخص مكلف، فال تقبل الد
ًالدعوى على الصبي والمجنون، وجھا واحدا عند األئمة األربعة رحمھم هللا وعلى ھذا البد أن تكون ھناك دعوى، وأن تكون بالقتل، فال . ً

ویشترط في ھذا القتل أن یكون لمعصوم، وھو معصوم الدم، .  األموالكاألطراف والجنایة على األعضاء، وال تقبل في: تقبل في غیر الدماء
وقد تقدم معنا ھذا األصل الشرعي في االستحقاق للدیة وللقصاص، أنھ ال تستحق الدیة وال یستحق القصاص إال إذا كان في قتل معصوم، 

وھذه الدعوى البد أن تكون في مجلس الحكم . وموبینت الضوابط في ذلك، متى تستحق الدیة ومتى یستحق القود والقصاص في قتل معص
 ألن األنصار رضي هللا عنھم -یعني لماذا وصف المصنف رحمھ هللا بھذا الوصف- والقضاء، یأتون إلى القاضي ویدعون، واألصل في ھذا 

ا أن الیھود قد قتلوا ابن عمھم،  جاءوا إلى رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم في مجلس القضاء والحكم، وادعو-وھم قوم عبد هللا بن سھل -
ًوادعى عبد الرحمن أنھم قد قتلوا أخاھم، وبینا سبب ذلك وھو أن عبد الرحمن أخو القتیل، لم یكن موجودا، وإنما الذي خرج إلى خیبر 

شك أنھ بعد فتح خیبر، وھذا ًإنھم كانوا یطلبون ماال، وكان ھذا ال : إنھم كانوا یرتادون للتجارة، وقیل: محیصة ، وعبد هللا بن سھل ، قیل
  .یؤكد أن القسامة كانت بعد السنة السادسة من ھجرة النبي صلى هللا علیھ وسلم، نعم
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 اللوث: من شروط القسامة
 

وھو العداوة الظاھرة، واللطخ، وبعض العلماء یرى أن اللوث ھو العالمة التي تدل على : اللوث]: ومن شروطھا اللوث: [قال رحمھ هللا
لدعوة، وفي الحقیقة أن اللوث لھ ضوابط عند العلماء رحمھم هللا، ومما یتمیز بھ وجود العداوة، فإذا كان بین شخص وشخص عداوة، صدق ا

ًأو بین قبیلة وقبیلة عداوة، أو بین جماعة وجماعة عداوة، ووجد المقتول مقتوال في أرض األعداء؛ فإن ھذا واضح الداللة على أنھم ھم الذین 
ثم اختلف . بناء على ذلك أجمع العلماء رحمھم هللا على أنھ من حیث األصل ال تقبل القسامة في غیر عالمة ظاھرة، وأمارة ظاھرةو. قتلوه

العلماء في ھذه العالمة واألمارة، كلھم متفقون على أنھ لو وجدت عداوة، أننا نحكم بالقسامة، لماذا؟ ألن الذي كان بین األنصار وبین الیھود 
ومن ھنا قضى رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم بھذا النوع من األقضیات في حال مخصوص، على صفة مخصوصة، ووجدت ھذه عداوة، 

مثل ما وقع بین األنصار والیھود؛ : والعداوة الدینیة. عداوة دینیة، وعداوة دنیویة: العداوة تنقسم إلى قسمین: الصفة وھي صفة العداوة، فقالوا
ًكذلك أیضا . للیھود، وعداوة الیھود للمسلمین أصلھا عداوة ناشئة من دینھم المحرف ودیننا األصلي، فھي عداوة عقدیةألن عداوة األنصار 

أن یكون ھناك تنافس بین شخصین، أو تحصل فتنة أو خصومة بین اثنین، فحلف أحدھما أن ینتقم، فتوعده : تكون العداوة عداوة دنیویة مثل
سأقتلك، ووجد عمرو بعد : ً أو سأقتلك، فإذا توعده بالقتل، وشھد شھود أنھم سمعوا أن زیدا قال لعمرو المقتولسأریك، أو سأفعل بك،: وقال

ًكذلك أیضا إذا . ًذلك مقتوال، فإن التوعد السابق بالقتل قرینة وأمارة على اللوث، ومن ھنا یستحق أولیاء المقتول أن یحلفوا على ھذا القاتل
قال  .كأھل السوء والشر، ووجد بینھم مقتول، فإن ھذا یكون عالمة وأمارة على اللوث:  باألذیة واإلضراركان ھناك أشخاص معروفین

من شروطھا كذا، فإن ھذا ال : فلھا عدة شروط، وھذا من شروطھا، وإذا قال العلماء) من شروطھا: (قال] ومن شروطھا اللوث: [رحمھ هللا
ًمن شروطھا؛ نبھ القارئ على أن ھناك شروطا ینبغي علیھ أن : لمتون أنھا تختصر، وإذا قالومن ھنا فائدة ا. یعني الجمع لكل الشروط

قتل : ّأن تكون الدعوى مبینة مفسرة لھذا القتل: ثانیا. أن تكون الدعوى في القتل: أول شرط: ومن ھنا قلنا. یرجع إلیھا زائدة عن ما ذكر
اللوث، وھو الذي أشار إلیھ : ًرابعا. ً علیھ مكلفا، إذا لم تكن الدعوى على غیر مكلفأن یكون المدعى: ثالثا. عمد، أو شبھ عمد، أو خطأ

، بعض األحیان ترد ھذه العبارة في )من شروطھا: (ومن ھنا فائدة في قولھ. وھو العداوة الظاھرة) ومن شروطھا اللوث(رحمھ هللا بقولھ 
من أسبابھا تقوى هللا، : فیقول. ًما ھي أسباب السعادة؟ مثال: ًلعلماء مثال لما ُیسألالفتاوى في كالم العلماء المتقدمین، وینبھ على أن بعض ا

كذا، لیس معنا ذلك أنھ جمع كل األسباب، ولیس معنى ذلك أنھ أراد استیفاء أو بیان جمیع أجزاء المسئول عنھ، وھذا منھج عند  من أسبابھا
ومن ھنا فإن بعض العلماء من المتقدمین رحمھم هللا . ًأنھ لیس ملزما باإلحاطة والشمولالتي تقتضي التبعیض ) ِمْن(العلماء، أنھ إذا عبر بـ

یذكرون في فتاویھم بعض المسائل حینما یسألون في الفتاوى، أو یسألون في الشروط، فیذكرون بعض الشروط ألھمیتھا، ھذا ما یسمونھ بفقھ 
رضون ألشیاء عظمت بھا البلوى فیركزون علیھا في اإلجابة أكثر من غیرھا، ولما الفتوى، أنھم ال یتعرضون ألشیاء ظاھرة معلومة، أو یتع

ًمن الشروط كذا، ومن أسباب السعادة كذا، فقد حفز ونبھ السامع إلى أن ھناك أمورا ینبغي أن یرجع إلیھا، إما في كتابھ أو في : یقولون
ي التبعیض، وھي في الحقیقة تسقط المسئولیة أمام هللا عز وجل، فھذه من فوائد اإلشارة ف. موضع آخر، غیر الموضع الذي سئل عنھ

عن إحاطتھ لضیق الوقت، أو عدم مناسبة المكان، وأراد أن یتخلص من المسئولیة أمام هللا عز وجل،  فالمسئول إذا سئل عن أمر وھو یعجز
: قال. والشمول، وھذا منھج معروف عند العلماء رحمھم هللامن الشروط كذا، فھذا ال یكلف فیھ باإلحاطة .. من األسباب كذا.. من كذا: فیقول

البینة الواضحة، وفي الحقیقة ال یختص األمر بوجود العداوة فقد، بل تقع ) العداوة الظاھرة(أي اللوث ) وھو]: (وھو العداوة الظاھرة[
ًلو أن شخصا كان في زحام، ثم سقط میتا، وانقشع ا: ًالقسامة في القتل الخطأ، مثال ھذا مات : لناس عنھ وھو میت، وكان معھ قریبھ، فقالً

ًأو أحدھما مثال وكزه خطأ فمات، ففي ھذه الحالة یكون . بفعل فالن وفالن، أحدھم كان أمامھ والثاني خلفھ، فزحماه حتى ضاق نفسھ فمات
، أو في رمي -كما ذكر العلماء-زدحموا على بئر القتل خطأ، حیث أنھ لم یقصد أن یقتلھ، لكن في ھذه الحالة ال توجد عداوة ظاھرة، مثل أن ی

ًیحتمل أن یكون مات قضاء وقدرا، وحینئذ ال یجوز : األول: الجمرات في الطواف، فإذا ازدحموا في مكان ومات أحدھم، یحتمل أمرین
فعل فاعل، بإذن هللا عز وجل وقدرتھ، فھذا یحتمل أنھ مات ب: الثاني. ًألولیائھ أن یحلفوا القسامة؛ ألنھ إذا مات قضاء وقدرا ال یستحقون الدیة

الفعل تسبب في موتھ، وحینئذ یستحقون القسامة، فإذا استحقوا القسامة استحقوا الدیة، لكن ھذا یقع في صور، ویغلب على الظن فیھا أن توجد 
بعض األحیان یكون القتل عمدا،ً ونجد ًطبعا في ) من شروطھا اللوث وھو العداوة الظاھرة(األمارات والدالئل، لكن في قولھ رحمھ هللا 

ًعالمة ظاھرة بغیر لوث، مثل أن نجد شخصا حامال لسكین ملطخة بالدماء، وھو واقف على رأس القتیل، فلما أخذ، ما أقر، قال . ما قتلتھ: ً
. ًلفون خمسین یمینا، ویستحقون بھًھذا أیضا من اللوث، ومما یبیح ویحل القسامة على ھذا الشخص فیح: وإذا بثیابھ ملطخة بدم القتیل قالوا

ًالبد للعلماء أن یضعوا شروطا لكي یحكم بالقسامة، فإذا لم تتوافر ھذه الشروط التي منھا اللوث، وما ذكرناه من الشروط؛ فإنھ حینئذ : ًإذا
احلف :  بینة، نقول للخصمما عندي: أحضر البینة، فإذا قال: ما معنى على األصل؟ معناه أن نقول للمدعي. تصبح الدعوى على األصل

ٍوالمدعي مطالب بالبینة وحالة العموم فیھا بینة والمدعى علیھ بالیمین في عجز مدع عن التبیین ھذا أصل في . وتنتھي القضیة, الیمین
ً قتل فالنا؛ فإننا ال فالن: القضاء والمدعي مطالب بالبینة وحالة العموم فیھا بینة أي أن حالة العموم واضحة، فلو جاءنا أصدق الناس، وقال

أحضر : ًفالن قتل فالنا، نقول: ولو جاءنا أفجر الناس وأفسق الناس وقال. ًنقبل منھ دعواه ھذه، ولو كان أصدق الناس، ما لم یقم دلیال وحجة
لو یعطى أناس بدعواھم (ى، للخصم لما ادع) ألك بینة: (بینة؛ ألننا ال نحكم بكالمھ، وإنما نحكم بالبینة، ومن ھنا قال صلى هللا علیھ وسلم

القسامة خرجت عن األصل، وما معنى خرجت عن : ومن ھنا قال العلماء. وعلى ھذا البد من وجود البینة) الدعى أقوام دماء أناس وأموالھم
القیاس أو األصل؟ معنى ذلك أنھا استثنیت من األصل العام، لیس المعنى أنھا شاذة، كما یفھم البعض، أو أنھا شيء عقلي خرجت عن 

أصبحت خارجة عن العقل والنقل، ال إنما في الشرع أصول عامة كما ذكرنا خرجت القسامة عنھا، فإذا لم یتوفر شرط اللوث رجعت المسألة 
ن ًأحضر بینة، فإذا عجز المدعي عن دعواه، نطالبھ بیمین واحدة، ما نطالبھ بخمسین یمینا، ومن ھنا نفھم أ: إلى العرف القضائي، نقول لھ

  .كما ذكرنا- القسامة باب خاص، ولھ أحوال خاصة 
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 وجود أثر القتل: من شروط القسامة
 

أن یكون المقتول قد وجدت بھ أمارة : ًأیضا مما یشترط إضافة إلى اللوث وجود أثر القتل عند جمھور العلماء رحمھم هللا على تفصیل، قالوا
ًإنھ یحتمل أنھ توفي قضاء وقدرا، ولیس مجنیا علیھ، بمعنى أنھ لیس ھناك : ھ أمارة، قالواوعالمة تدل على أنھ قد قتل عمدا،ً فإذا لم توجد فی ً

ًالبد من وجود األمارة بأن یكون مطعونا بسكین، أو محزوز الرقبة، أو مضروبا في مقتل، أو مخدوشا في موضع : وعلى ھذا قالوا. قتل عمد ً ً
وفي عصرنا الحاضر، یوجد ما یسمى بعلم الطب الشرعي، وھذا . ھ یمكن أن یقتل بالخنقھذا ال یشترط؛ ألن: في مقتل، فبعض العلماء یقول

علم خاص في كشف الجنایات والجرائم، ممكن أن یثبت ھذا األمر أو ینفیھ، وحینئذ یمكن أن یعول على ھذا اإلثبات والنفي، في إثبات 
حصل لھ عارض، فعنده نزیف داخلي، ولیس لھ عالقة : ً قلبیة، أو مثالھذا جاءتھ سكتة: ًالقسامة وعدمھا، فمثال لو قال الطبیب الشرعي

وأما إذا وجد عن طریق البصمات أو اآلثار التي تدل على الجنایة، . بالجنایة، فحینئذ تسقط دعوى القسامة؛ ألنھ لیس ھناك دلیل على القتل
دة مسمومة ونحو ذلك، فالطبیب الشرعي یمكن أن یثبت ھذه األشیاء ًكأن ال یوجد أي أثر للقتل، لكن ثبت أنھ قتل بالخنق، أو مثال بحقن ما

وھو العداوة الظاھرة كالقبائل التي یطلب : [قال. ًبإذن هللا عز وجل، فیعول علیھ، ویعمل بأدلتھ، وتكون أیضا قرینة أو شاھدة على اللوث
ْولكم : ، أنھ یطلب كل منھم ثأره عند اآلخر، من ھنا قال تعالىوھذا من طبیعة البشر حیث أنھ إذا وقعت بینھم ثارات]: ًبعضھا بعضا بالثأر ُ َ َ

َفي القصاص حیاة یا أْولي األلباب لعلكم تتقون  َ َ َ َ َ ِ َُ َُّ ََ ْ َّ ِ ِ ِ ِْ َْ ُ ، فبین سبحانھ وتعالى أن في القصاص حیاة للناس، ولعدم وجود القصاص في ]179:البقرة[ٌ
ومن ھنا الحروب التي وقعت في الجاھلیة كحرب البسوس وغیرھا، لما قتل القتیل في . المائةالجاھلیة كانوا إذا قتل القتیل لربما قتلوا بھ 

 -أكرمك هللا-قتلتھ بشسع كلیب، یعني : لعلك قتلتھ بكلیب، فأطفأ الثأر، فقال لھ: حرب البسوس، وكانت من أشدھا ضراوة، قال ولي المقتول
 ویجعلون المقتول إذا قتل لزعیمھم أو كبیرھم مقابل لشسعھ أكرمكم هللا، أو نعلھ، وھذا یدل بالنعل الذي یلبسھ المقتول، فكانوا یستحلون الدم،

أال وإن دماء الجاھلیة موضوعة، وأول دم أضعھ : (من ھنا قال صلى هللا علیھ وسلم. على ما كانوا علیھ من الجرأة على الدماء والعیاذ با
یل، فالمقصود من ھذا أن النبي صلى هللا علیھ وسلم وضع الثارات، واإلسالم قطعھا، فإذا في قصتھ المشھورة في قتیل ھذ...) دم الحارث

وجدت ثارات بین القبائل أو عداوة بینھم واضحة، فحصل شيء من ھذا، فإنھ یوجب القسامة، وھذا یرجع إلى القاضي، والقاضي ھو الذي 
ً الشرط؟ طبعا نحن ذكرنا شرط دعوى القتل، والدلیل علیھا أن الصحابة ما الدلیل على ھذا. ینظر ویتحرى حتى یستطیع أن یحكم بثبوت

أن تكون دعوى القتل مبینة، : ًثانیا. رضوان هللا علیھم جاءوا إلى رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم وادعوا قتل یھود لـعبد هللا رضي هللا عنھ
روایة الصحیح فوجد عبد هللا وھو یتشحط : والدلیل علیھ. ، وھي األمارةبأن یكون بالقتیل أثر القتل، وھذا یشترطھ بعض العلماء رحمھم هللا

في دمھ، فلما وجده كان على صفة المقتول المعتدى علیھ؛ ألن محیصة افترق عن عبد هللا رضي هللا عنھ، ثم رجع محیصة إلى المكان الذي 
: تكون القسامة على مكلف، كما بین النبي صلى هللا علیھ وسلم لما قالأن . كان فیھ، فوجد عبد هللا رضي هللا عنھ یتشحط في دمھ، فھذه أمارة

ًكذلك أیضا أن یكون الذي یدعیھا . ، واألصل أن شرائع اإلسالم منوطة بالمكلف ال بغیر المكلف، وألنھ مستثنى عن األصل)على رجل منھم(
. وأن ال یدعیھا مجنون؛ فالمجنون ال تقبل دعواه. تقبل یمینھمكلف، فال یدعیھا صبي؛ ألن الصبي ال یمكن أن یحلف أیمان القسامة، وال 

ًفأیضا یشترط في المدعي أن یكون كذلك؛ ألن الصحابة حرصوا على االستدالل بھذه الصفة، بوجود اللوث وھو العداوة الظاھرة؛ ألنھ كانت 
وھو العداوة الظاھرة، والعداوة ) اللوث: (لھ رحمھ هللاھذه كلھا شروط نبھ علیھا الشرع، وقو. بین الیھود وبین األنصار العداوة الظاھرة

: ًوجدنا مقتوال في موضع كذا، فقال أولیاء المقتول: الواضحة الجلیة، كأن یأتي شخص ویقول: والمراد بالظاھرة. تكون ظاھرة وتكون خفیة
ھؤالء فقراء وھذا غني، : ًى دعواكم؟ فلو قیل في الدلیل مثالھل عندكم دلیل عل: ألنھم أعداؤه، فنقول: لماذا قتلوه؟ قالوا: ھم الذین قتلوه، قلنا

ھذه لیست عالمة ظاھرة، ھذه عالمة یسمونھا ظن التھم، والظن المرجوح، ومثل ھذا صحیح، أن تكون : ودخل بثیاب الغنى فقتلوه، نقول
ال تكون عداوة  ذا الحد، أو إلى ھذه الصفة، ومن ھناھناك عداوة بین األغنیاء والفقراء، والضعفاء واألقویاء، لكن ال تصل في الغالب إلى ھ

ًفمن ادعي علیھ القتل من غیر لوث؛ حلف یمینا واحدا وبرئ: [قال). اللوث وھو العداوة الظاھرة: (فالمصنف رحمھ هللا قال. ظاھرة فمن ]. (ً
یل كبیر للعلماء رحمھم هللا في مسألة دعوى ھناك تفص). ًحلف یمینا واحدة وبرئ(من غیر عداوة : یعني) ادعي علیھ القتل من غیر لوث

حددوا من الذي قتلھ منھم، وما : قتلھ بنو فالن، نقول لھم: إذا قالوا: ًالقتل، فإذا ادعوا على شخص، سموه، أو على شخصین سموھما، مثال
 الدلیل على التحدید؟

 
 تحدید القاتل: من شروط القسامة

 
وصل الشروط إلى عشرة لكن فیھا نظر، فتحدید القاتل أصل في دعوى القتل، وھو شرط معروف تحدید القاتل؛ ألن بعضھم أ: ومن شروطھا

ًفي دعوى القتل بأن یذكروه محددا باسمھ ونسبھ، ویرفعون النسب، أو یكون حاضرا في مجلس الحكم كما ذكرنا، فیشیرون إلیھ لكن لو أنھم . ً
فمن ادعي : (وعلى ھذا قال رحمھ هللا. یحددوا، فإذا حددوا وبینوا؛ فحینئذ تقبل دعواھمجماعة قتلتھ، فال تقبل القسامة؛ حتى : ادعوا وقالوا

كیف یثبت اللوث؟ یثبت اللوث بالعداوة بین قبیلة . أثبتوا اللوث: فإذا ادعوا على شخص أنھ قتل مولیھم، نقول لھم) علیھ القتل من غیر لوث
 ً:ثانیا. فالن وبني فالن ثارات، وقد یكون بین البیتین، فإذا ثبت بشھادة العدلین، فھو لوثالقاتل وقبیلة المقتول، فیشھد الشھود أن بین بني 

فإذا .  بأن تكون خصومة وقعت بین اثنین، كأن یكونا قد اختصما في أرض، أو في مال، فھذه عداوة ظاھرة- وھو العداوة-ًیثبت اللوث أیضا 
ال، : ھل ھناك عداوة ظاھرة؟ ھل ھناك لوث؟ قالوا: ًفالن قتل فالنا، قلنا: اللوث، بأن قالواادعى علیھ ففي ھذه الحالة نحكم، لكن لو لم یثبت 

أن یكونوا في زحام على سیارة، أو في زحام على بئر، أو في زحام على طاعة أو قربة، وتفرقوا : ًفحینئذ إذا كان ھناك حال الجتماعھم مثال
فتقبل فیھ الدعوى، لكنھا دعوى على قتل خطأ، ولیست على قتل عمد، ونحن نتكلم على قتل وھذا مقتول، فحینئذ ھذا ال یشترط فیھ اللوث، 

قد تقع القسامة في غیر قتل العمد كما ذكرنا، . لیس على إطالقھ) من غیر لوث: (ومن ھنا ینبغي أن ینتبھ إلى كالم المصنف؛ فقولھ. العمد
ًأو مصلحة، فیجتمعون ویعصر بعضھم بعضا ویؤذي بعضھم بعضا، ویحصل كالقتل الخطأ، وقد یكون في زحام شدید، أو طلب لحاجة  ً
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فالن ھو الذي رأیناه أو شاھدناه یفعل كذا وكذا، وحینئذ یؤخذ ویطالب فإذا ثبتت علیھ : القتل، فإذا حصل القتل من ھذه الجماعة، قالوا
ة فیما ھو من قتل العمد، ولم یكن ھناك لوث، فإنھ في ھذه الحالة لكن لو لم تكن ھناك عداوة ظاھر. األیمان، فإننا نحكم علیھ بموجب القسامة

ال نقبل؛ ألنھ لیس ھناك ما یدل على شرعیة القسامة في : نحلف أیمان القسامة، قلنا: أحضروا البینة، قالوا: ًفالن قتل فالنا، قلنا لھم: إذا قالوا
احلف الیمین، فإذا حلف الیمین با : ال بینة عندنا، قلنا للخصم الذي ادعي علیھ: ال تحلفوا، أحضروا البینة، قالوا: ھذه القضیة، فإذا قلنا لھم

إذا امتنع من حلف الیمین كان : قال بعض العلماء: عز وجل أنھ ما قتل، وال یعلم من قتلھ، فال إشكال، لكن لو امتنع من حلف الیمین فوجھان
ًنھ لو برئ سیحلف، وال تضره الیمین شیئا، فإذا نكل وامتنع، فإنھ حینئذ یثبت اللوث، ًاللوث، وأصبح نكولھ عن الیمین موجبا للتھمة فیھ؛ أل

ًھذا طبعا مذھب الجمھور من حیث األصل، حیث یذھبون إلى . فیقیم القاضي القسامة، ویأذن ألولیاء المقتول أن یقیموا علیھ أیمان القسامة
ًأنھ إذا ادعي على شخص أنھ قتل شخصا، ولم یكن ھناك لوث، فعند :  روایة ثانیةوعن اإلمام أحمد رحمھ هللا. أنھ ال تقام القسامة مجردة

وعلى ھذا . ًعجز المدعي عن البینة یطالب المدعى علیھ بأن یشھد خمسین یمینا با عز وجل أنھ ما قتل وال یعلم من الذي قتلھ، ھذا األصل
حكم بالقسامة إذا لم یكن ھناك لوث، ما لم تكن في المسائل التي ال یشترط فیھا ًالصحیح أنھ إذا ادعي على شخص أنھ قتل شخصا ال ن: نقول

احلف الیمین عند عجزھم عن إثبات اللوث، وعجزھم عن البینة؛ فإذا حلف : اللوث، فإذا عجز أولیاء المقتول عن إثبات اللوث، قلنا للخصم
وفي ) ولكن الیمین على من أنكر: (، وفي لفظ) الیمین على المدعى علیھولكن: (الیمین برئ؛ لما ثبت أن النبي صلى هللا علیھ وسلم قال

علیھ بأكثر من  فنحن ال نطالب المدعى) على المدعى علیھ: (، وفي لفظ)البینة على المدعي والیمین على من أنكر: (حدیث البیھقي وغیره
كما نص علیھ -ین أنك ما قتلت، فإذا نكل عنھا، فاختار جمع من العلماء احلف الیم: ما قتلتھ، فإننا نقبل قولھ، ونقول لھ: یمین واحدة، فإذا قال

  . أنھ یكون أمارة على اللوث؛ فیستحق األولیاء بعد ذلك أن یشھدوا أیمان القسامة-اإلمام النووي رحمھ هللا وبعض المحققین
 

 األسئلة
 

 ع العلماءإشكال في ضوابط اللوث ونصیحة لطالب العلم في االلتزام بآداب الطلب م
 

التوسع في ضابط اللوث، أال یؤدي إلى الوقوع في ظلم الغیر، وھل ! أحسن هللا إلیكم، وأجزل لكم المثوبة واألجر، فضیلة الشیخ: السؤال
لسالم على باسم هللا، الحمد هللا، والصالة وا: للقاضي أن یقتصر على العداوة الظاھرة، كما في حدیث عبد هللا بن سھل ، أثابكم هللا؟ الجواب

كررنا النصیحة أكثر من مرة لطالب العلم بأن یكون عنده ورع، وأن یكون عنده أدب : خیر خلق هللا، وعلى آلھ وصحبھ ومن وااله، أما بعد
 ًمع العلماء رحمھم هللا، فكل شخص جاء لیقرأ شیئا لم یفھمھ، ولم یضبط بضوابط العلماء رحمھم هللا واستغربھ، وأراد حصر العلماء في

التوسع في اللوث، من : شيء معین؛ فھذا من الخطأ بمكان، ولن یستطیع أن یفھم طالب العلم فھم العلماء ما دام بھذه الصفة؛ فعند أن تقول
ذكرھا العلماء توسع، بعض طالب العلم تعود أسلوب النقد، وإال فضبط الشيء یمنع من التوسع فیھ، فھذا  الذي قال لك أن ھذه الضوابط التي

بالعكس العلماء حینما یضعون ضوابط للوث، یمنعون من التوسع فیھ، حینما تأتي الشریعة ! ًقض من السائل أصال، توسع في ضابط اللوثتنا
فاعلم رحمك هللا أن الشریعة تنبھ بالنظیر على نظیره، وبالمثیل على مثیلھ، وإال . بالعداوة الظاھرة بین الیھود واألنصار، ووجدت بھ القسامة

ًحجرت واسعا؛ ألنك إذا انطلقت من ھذا المنطلق فستقولفقد  ال أقبل إال العداوة الدینیة؛ ألن الذي ثبت في النص العداوة الدینیة، أثبت لي أن : ّ
وة الظاھرة، العدا: اللوث العداوة، ثم وضعوا الضوابط فقالوا: ومن ھنا قال العلماء. العداوة بین القبائل یثبت بھا القسامة، أین الدلیل؟ ال دلیل

التي ال تكون مبنیة على الشكوك والشبھات والتھم، وھذا صحیح؛ ألن الشریعة تعتبر أن العداوة الظاھرة ھي التي تحمل على الضرر 
َّواألذى، وباب القسامة في باب الضرر واألذى؛ فینبغي أن تتقید بما ورد عن النبي صلى هللا علیھ وسلم، شرط أن تفھم وتقعد وتأصل من  َّ

لكن أن یفھم شخص من كتاب هللا وسنة النبي صلى . خالل الفھم، أما أن یأتي شخص ویضع قواعد من عنده، فھذا توسع كما قلت، ونردھا
ًمن یرد هللا بھ خیرا یفقھ في : (هللا علیھ وسلم، فإن ھذا الفھم محمود غیر مذموم، مأجور غیر مأزور؛ ألن النبي صلى هللا علیھ وسلم یقول

حكمة مشروعیة القسامة؛ لھا أبعاد أكثر مما یتصورھا : ًفإذا كان ذلك فلماذا وضع العلماء ضوابط اللوث؟ أوال. ًیزیده فھما: عنيی) الدین
اإلنسان القاصر في فھمھ، فاألصل أن كل أھل محلة ومدینة ومنطقة وقریة وجماعة مسئولون عن محلتھم وقریتھم وجماعتھم؛ فإذا وجد 

! ، فلھ كالم جمیل نفیس لو یرجع إلیھ)بدائع الصنائع(قضاء وألزموا الیمین، وھذا نبھ علیھ اإلمام الكاساني رحمھ هللا في القتیل بینھم طلبوا 
ًلماذا شرعت القسامة وطولب بھا، یعني مثال في العداواة الظاھرة حینما تكون أھل محلة وأھل قریة وأھل بلدة؟ ألنھم قصروا في حفظ 

. ھم، طلبوا قضاء وألزموا الیمین، وتحملوا المسئولیة ثم یلزمون بعد ذلك بأن یقوموا على محلتھم ویحفظوا دورھممحلتھم وقریتھم ومدینت
لیست القسامة فقط أن تأتي بالناس یحلفون، فھذا لھ أبعاد بعیدة جدا،ً فأوجدت الشریعة الدیة، وصوم شھرین متتابعین، وعتق الرقبة، وصوم 

ًتعظیما للدماء، ولذلك فالمسلم یأخذ حذره، فإذا جاء یصید في البر، : ص قتل خطأ، لماذا وھو قتل خطأ؟ قالواالشھرین المتتابعین على شخ
ًفھو یعلم أنھ لو أخطأ سالحھ، فقتل مسلما أنھ سیلزم بدیتھ، ویلزم بعتق رقبة، وصیام شھرین متتابعین إن عجز عنھا، عندئذ یعرف أین 

وإذا جاء یقود سیارتھ، وھو یرى أنھا قد تفضي بمن معھ إلى الموت، بحیث قد . رواح المسلمینیصیب وكیف یصیب، وكیف یحافظ على أ
إن القسامة شرعت في الدماء، : تكون قدیمة، فیتساھل في أشیاء قد تفضي بھ إلى الموت، ثم تذكر ذلك دعاه ذلك إلى أن یتحفظ، ولذلك قالوا

القسامة محصورة في العداوة الظاھرة، بمثل ما ورد في حدیث عبد هللا بن سھل ، : ا قلتفإذ. ًولم تشرع في األطراف؛ تعظیما ألمر الدماء
- كیف تحجم السنن بھذا التحجیم؟ فعندما یلزمك بالنظیر من نظیره، یصبح الحكم بالقیاس، وعند ھذا یستوي العلماء والجھالء، وما على أحد 

ًبقھا مثل ما وردت على ظاھرھا، وال یعمل فكرا وال فھما، وعندئذ یكون من حفظ  إال أن یحفظ األحادیث، ویط-ًإذا أراد أن یصیر فقیھا ً
السنن وفھمھا على ظاھرھا أعلم الناس وأعلم الخلق، فھذا ممكن أن یكون، فالبد من الفھم، والبد من التقعید، لیس ھناك تثریب على من فھم 

نحن نقول ھذا؛ ألننا نعرف من خالل الطلب حینما كنا مع علمائنا ومشایخنا . إذا كان فھمھ من كتاب هللا وسنة النبي صلى هللا علیھ وسلم
لماذا ال نقتصر على : المشكلة اآلن في العصور األخیرة، مسألة التربیة على النقد، اآلن الطالب یأتي ویقول.. كانوا یمنعون الطالب من النقد
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قبل أن تنتقد العلماء اضبط ما یقال لك، مشكلتنا :  لم یستطع أن یرددھا، نقولما ھي الشروط التي ذكرناھا؟: العداوة؟ ولو جئت أسأل اآلن
ًالیوم أن الشخص یجلس ویستمع، فھل یفھم ھذا الشيء؟ ثم ھل یتقبلھ أو ال یتقبلھ؟ ھنا المحك، أما أن یأخذ شیئا مستنبطا من كتاب هللا وسنة  ً

 األشیاء ویلخصھا ویفھمھا، ویقرأھا المرة والمرتین والثالث واألربع، وعندھا النبي صلى هللا علیھ وسلم، ثم یحاول أن یجلس ویضبط ھذه
تكون منحة هللا لھ بعد ضبط ھذه العلوم، وتقریرھا وتكرارھا وإتقانھا واإللمام بھا، بعد ذلك یأتیك فتح هللا عز وجل، وتصل إلى ما وصل إلیھ 

ًمك هللا، ال تعجل فلست اآلن في إطار النقد، وال أفتح مجاال لطالب العلم في بدایة العلماء، وتضبط كما ضبط العلماء والفقھاء، وال تعجل رح
ًالطلب للنقد، ومن جاء ناقدا رجع فاقدا أول شيء نرید ضبطھ ھو حفظ ھذا العلم، وإتقانھ، ثم بعد أن تصل إلى درجة تضبط فیھا أصول . ً

وهللا ثم وهللا، ما من طالب علم . العلماء، عندھا تعرف لماذا قالوا ھذا الكالمالفقھ، الذي یسلحك بسالح الفھم، حتى تصل إلى درجة ھؤالء 
یقعد ویؤصل بتأصیل العلماء، ویفھم ویقرأ الكتاب والسنة، بحیث یحضر تفسیر القرآن على ید عالم أھل لتفسیر كتاب هللا، ثم یحضر دروس 

ھ وسلم، ویجلس السنوات تلو السنوات وھو یضبط ویحصل ویقرر، إال جاء الحدیث على ید عالم أھل لتفسیر حدیث رسول هللا صلى هللا علی
الیوم الذي یستوي فیھ فھمھ، وینضج فیھ فكره، وإنھ لیقرأ كالم العلماء، فیقرأ الصفحات التي كان باألمس یعیبھا، وإذا بھ ال یمل وال یسأم، 

ّویعذر العلماء حین قعدوا وأصلوا  ھذا شيء عایشناه، وكان الوالد رحمھ -نستغفر هللا- والت، فنستغرب منھا كنا في القدیم نقرأ بعض المط. ّ
ضوابط العلماء، أصبحنا نقرأ عشرات  وأقسم با ما نمدح أنفسنا، لكن بعد أن قرأنا ورأینا. هللا یمنعنا من المطوالت في بدایة الطلب

ًلمبنیة على األصول، ثم نجد أیضا الشوارد والتتمات والفوائد والمسائل الصفحات، ال نمل وال نسأم ونعرف قیمة العالم، ونتلذذ بھذه الفروع ا
الملحقة، حتى إذا ما قررت األصل، جاء بعد ذلك یقرر لنا دلیلھ ووجھ داللتھ، وكیف دل على المسألة؟ وھل داللتھ عامة أو خاصة؟ مطلقة 

تي فھمھا العلماء رحمھم هللا على ما عایشوه، فنجد كیف أنھم یختلفون أو مقیدة؟ بعد أن ننتھي من ھذا كلھ، نأتي إلى تطبیقات ھذه الفھوم ال
ًفي ھذه التطبیقات، وكیف أن كال منھم یدلي بحجتھ، ویبین سبیلھ ومحجتھ، ثم بعد ذلك تأتي أنت من نفسك تجد أشیاء في داخل نفسك ربما 

: مثال بسیط. ال یعرف قدر العالم إال العالم: فھم، ومن ھنا قالواویمكن أن تتربى فیك ملكة ھذا التأصیل وال. أنھا تلحق بما ذكره العلماء
ال یجوز ألن النبي صلى هللا علیھ وسلم، قال كذا وكذا، : الشخص إذا جاء وجلس عند عالم یفتي في مسألة من المسائل، فوجد العالم یقول

عامة الناس إذا سمعوا العالم . أنھ یستثنى منھ ھذه المسألةوھذا الحدیث عام، إال : وھذا الحدیث عام، فھذا جواب، في بعض األحیان یقول
لكن لو جاء إنسان متمكن من الفقھ، متمكن . ًیفتي بھذه الفتوى، یكون األمر عادیا عندھم؛ ألنھ مفٍت، فما یشعرون وال یحسون بقیمة ھذا العلم

وجھ الداللة، ثم ال یقف عند وجھ الداللة، بل یرى ما ھي العبارات دلیلھ و: ًثانیا. من ھذا العلم، ینظر أول شيء إلى حكم الشیخ على المسألة
التي اختارھا ھذا الشیخ لبیان وجھ الداللة؟ وھل ھذه العبارات محتملة أو غیر محتملة؟ تفید المقصود أم ال تفید المقصود؟ ھل ھذه العبارات 

ه المسألة یقصد الفتوى، أو یقصد التوجیھ، أو یقصد مطلق النصیحة؟ یستطیع أحد أن یستغلھا في الفتوى أم ال؟ وھل العالم لما أجاب في ھذ
ّإذا قعد ! فال یعرف العالم إال العالم، فھل الذي تراه من الضوابط ال یعرف قدرھا إال من اشتغل بفھم النصوص وضبطھا، یا سبحان هللا

ّعقدة، وطالسم غیر واضحة، فال یفھم العلماء إذا فصلوا وقعدوا، وال متون م: بالغوا، وإذا اختصروا ولم یسھبوا، قالوا: ّالعلماء وأصلوا، قالوا
كتب المتقدمین ھذه أسالیبھا صعبة، وغیر واضحة نحتاج اآلن أن نشرحھا ! یا أخي: اآلن تجد بعض المعاصرین یقول لك. یسلم االختصار

ھذه المطوالت كثیرة، نرید اآلن أن : ر یأتي ویقولواآلخ. نرید أن نقتصر فقط على المطلوب واألصل: ونوضحھا، ثم بعد ذلك یقول لك
ًاختصروا، دعونا نأخذ علما موروثا عن العلماء : أسھبوا، ومن الذین قالوا: نختصرھا ونختصر فیھا على المراد، دعونا من الذین یقولون ً

 تعلم ثم تكلم، أما إنسان بمجرد أن یجلس یشتغل :الذین ھم ورثة األنبیاء، والذین أخذوا ھذا العلم بحقھ، دعونا نتعلم، دعونا نضبط، قالوا
بالنقد، فھذا ال نریده، وال نعول على طالب علم بھذه المثابة، وثقوا ثقة تامة، فمثل بعض اإلجابات أسھب فیھا؛ لعموم الحاجة إلیھا والبالء 

نھ إذا لم یكن لطالب العلم منھج، وإذا لم یكن لھ ًفیھا؛ تحذیرا من ذلك، وبعض األحیان أكثر من عشرین مسألة، نحتاج إلى بیان حكمھا؛ أل
إن ضوابط العلماء التي ذكروھا، مبنیة على أصول، وھذه األصول ما دام : فنحن نقول. سبیل یقوم ویسدد، فال یستطیع أن یصل إلى المراد
والعداوة الظاھرة كیف نفھمھا وكیف . ً ضابطاالعداوة الظاھرة، ما تستطیع أن تضع لھا: أن السنة قد قررتھا وبینتھا؛ فال إشكال، فإذا قلت

وعلى كل حال، نسأل هللا بعزتھ وجاللھ أن یرزقنا . ُنفھمھا للغیر، ھذا ھو الذي اعتنى العلماء رحمھم هللا بوضعھ بالضوابط التي تستشكلھا
 األدب، وأ

 
 بر الوالدین مقدم على غیره من أعمال البر

 
ًیحتاج الوالدان إلى الولد كثیرا، خاصة أثناء العطلة، األمر الذي قد یتعارض مع بعض األنشطة، فما : یقول السائل! فضیلة الشیخ: السؤال

، والصالة والسالم على خیر خلق هللا، وعلى آلھ وصحبھ ومن وااله، أما بعد: الحكم أثابكم هللا؟ الجواب أوصیك أخي : باسم هللا، الحمد 
 حق هللا عز وجل، وإذا كنت تبحث في األنشطة عن مرضاة هللا، ومحبة هللا، فاعلم أن محبة هللا في رضا ًبوالدیك خیرا، وأن تبدأ بوالدیك بعد

ونبھ علیھ -ّالولدین، وأن هللا رضي عمن رضي عنھ والداه، فمن أرضى والدیھ أرضاه هللا في الدنیا واآلخرة، ولیس ھناك حق قرنھ هللا بحقھ 
 مثل حق الوالدین، فاتق هللا في والدیك، واعلم أن هللا -رسولھ صلى هللا علیھ وسلم بعد حقھ وتوحیدهسبحانھ وتعالى في كتابھ وعلى لسان 

 بفضلھ ثم برضا الوالدین، وأن هللا سیبارك أنشطتك، وأمورك الخیریة بعد رضا والدیك، كم من بار -إن كنت تطلب العلم-سیفتح علیك 
ً، حینما كان مشغوال في دراستھ، وكان یتمنى أن یكون عند رجل أمھ وأبیھ، وكان یتمنى َّبوالدیھ بكت عیناه، وتفطر قلبھ، وعظم حزنھ

ھاھي العطلة سویعات ولحظات، وأیام ولیال، فھل لك أن . ًساعات رضا من والدیھ، وحیل بینھ وبین ذلك بأمور قاھرة أثناء تعلمھ وانشغالھ
لدین، وقدم والدیك على الناس، هللا أعلم كم قدمتك أمك على غیرك، وعلى تشتري مرضاة الباري في رضا والدیك، اجتھد في رضا الوا

وأحسن كما أحسن هللا إلیك، فإن وجود الوالدین . نفسھا، هللا أعلم كم قدمك أبوك على نفسھ ومالھ وأھلھ والناس أجمعین، فاتق هللا في والدیك
ٍنعمة عظیمة من هللا عز وجل، ھنیئا لبار لزم والدیھ فقام بح قھما وحقوقھما، وأدخل السرور علیھما حتى فاز بمرضاة هللا، واألنشطة واألمور ً

ًالتي فیھا إدخال سرور على األصدقاء أو على الملتزمین أو على من یرید الخیر، ھذه أمور تكون تبعا لرضا الوالدین، فإذا جاء الوالد أو 
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ًأعتذر ألن عندي ظرفا، قلھا بشرف، وبرضا : ً، واعتذر من أصدقائك، قائالًسمعا وطاعة: ًالوالدة یطلبان أمرا، وأنت خارج ألي شيء فقل
جاء رجل إلى رسول هللا . وافتخار وقوة؛ ألنك تعلم أنھ لیس ھناك أحد أوجب أن تطیعھ بعد هللا عز وجل من والدیك، فاتق هللا في والدیك

نعم، : أترید الجنة، قال: لى الھجرة والجھاد، وتركت أبواي یبكیان، قالأقبلت من الیمن أبایعك ع! یا رسول هللا: (صلى هللا علیھ وسلم فقال
ودع عنك التأویالت، ودع عنك ! ، فھذا الذي أوصیك بھ أخي في هللا)ارجع إلیھما فأضحكھما كما أبكیتھما، وأحسن صحبتھما ولك الجنة: قال

ن، ولن توفق إال برضا هللا ثم برضا الوالدین، ولن تعان على أمرك إال االجتھادات واآلراء، فوهللا لن تفلح إال برضا هللا ثم برضا الوالدی
وكم من قابع عند قدم والدیھ، یقوم علیھما ویدخل السرور علیھما، حتى لربما مضت علیھ أكثر أیام العطلة وھو . برضا هللا ثم برضا الوالدین

ت إال أیاما معدودة إلخوانھ وخال نھ وأصحابھ، بورك لھ في ھذه األیام، ما لم یبارك لھ في غیرھا من أیام ًفي جھاده یبر والدیھ، ولم یفوِّ
العطلة كلھا، البركة في أمور الدعوة وأمور الخیر، إذا نزعھا هللا منھا فال خیر فیھا، فابدأ بوالدیك، ابدأ بمن أمرك هللا ببرھما، الشاب یخرج 

 الشاب یخرج إلى مسافات شاسعة ویسافر إلى بلدان بعیدة، وأبوه في أشد الحاجة إلى زیارة المسجد النبوي ویسافر األیام، ووالدتھ مریضة،
 وقبعت في دكانھ ومتجره، تجاھد -في بیع وشراء- ًإلیھ، وقد یكون الوالد مریضا، وقد تكون الوالدة مریضة، بل وهللا لو كانت ألبیك مصلحة 

ًفي بره ورضاه؛ لیفتحن هللا علیك إما عاجال أو آجال، ما ً ، ومن أعظم البر )وإن البر لیھدي إلى الجنة(ً ضر البر أحدا، فالبر مفتاح لكل خیر َّ
احرص كل الحرص على والدیك واتق هللا فیھما، واعلم أن هللا أعطاك نعمة بقاء ! فیا رعاك هللا. بر الوالدین: وأحبھ إلى هللا سبحانھ وتعالى

نسأل . ٍعلى ھذه األبواب، حتى ینتھي بھ ذلك إلى حسن خیر في صالح وھدى وصوابالوالدین أو أحدھما، فھما من أبواب الجنة، فلیحرص 
ًهللا بعزتھ وجاللھ أن یوفقنا لذلك، أوصي كل موفق أن یحس أنھ أیام الشغل كان مقطوعا عن بره لوالدیھ، فلیحتسب العطل واإلجازات في بر 

ال أستطیع : بعض الناس أیام الدراسة یقول. ه فرصة یبتلي هللا فیھا الصادقوالدیھ، في لیس للمسلم عطلة وإجازة، وإنما ھو أمر نسبي، فھذ
اآلن ما عندك شيء، فإذا تعود في أیام عطلتھ أن یقوم اللیل، وداوم علیھ، ثم : نقول لھ. أن أقوم اللیل؛ ألني إذا قمت اللیل تعبت في النھار

م للیل، ألنھ أظھر  عز وجل أنھ في فراغھ ال یقصر في طاعة، یصوم شغل بدراستھ ومرت علیھ الشھور كلھا، مشغول، كتب أجر القائ
إذا جاءت العطلة یصومھا،  االثنین والخمیس، لكن إذا جاءت أیام الدراسة ال یستطیع الصیام؛ ألن والده یمنعھ شفقة علیھ، فیبره، ومع ذلك

ًھا في تقدیم األھم فالمھم، أوال بر الوالدین، ثم صلة الرحم، إذا لم فالعطلة واإلجازة مدرسة للخیر والصالح والبر، مدرسة وفكر لإلنسان فی
وأقرباءك وتدخل السرور علیھم في العطلة، فمتى تصلھم؟ متى تأتیھم إذا لم تأتھم في اإلجازات، , تصل عمك وعمتك وخالك وخالتك، 

ًلیست اإلجازة ھمال، وال عبثا، فما خلق هللا الخلق سدا، وما خلق هللا الس ً َماوات واألرض وما بینھما باطال، ذلك ظن الذین كفُروا فوْیل للذین ً َ َ َِ ِ ِ ُّ َِّ َّ َ ٌَ َ َ َ ً
ِكفُروا من النار  َّ َ ِ َ ً، فاإلنسان ینبغي علیھ أن یتفكر وأن یتدبر أن هللا أعطاه ھذه األیام امتحانا، فإذا كنت في أیام العطلة تحرص على ]27:ص[َ

 وأفلحت، وحینئذ یجب على المربین والدعاة، واألفاضل الذین یقومون على أبناء المسلمین أن بر والدیك، ورضاھما؛ فقد سعدت ونجحت
نعم أجلس عند : عند أمك، فقل لھ اذھب واجلس: ولألسف أن البعض یستھزئ من بعض الطالب ویقول. یكونوا خیر عون لھم على ذلك

ھل أصبح البار ! اذھب واجلس عند أمك: ھكذا بلغنا عن بعضھم، یقول. أمي، وھذا شرف لي أن أجلس عند أمي قبل أن أراك أو أجلس معك
ًقد یخرج اإلنسان تاركا والدیھ وھما غضبانان علیھ، ولربما یرجع وال یلقاھما أبدا، فیموتان . ھذا أمر عظیم! ًبوالدیھ محال للنقد والسخریة؟ ً

، فھو مسئول أمام هللا عن ذلك أن یأتي إنسان إلى أمھ یبلغھا أنھ سیسافر، فال توافقھ أمھ في ذلك؛ شفقة : الشاھد. وھو عاق لھما والعیاذ با
وھو من أولي العزم من -ًعلیھ وخوفا من أن یصیبھ مكروه، ھل تالم أمك لشفقتھا علیك؟ یعقوب علیھ السالم أبیضت عیناه من الحزن 

ْإني لیْحزنني أْن تذھُبوا بھ وأخاُف أْن یأكلُھ الذئُب : یقول.. ده للعب على فراق ابنھ، وھو یعلم أن ابنھ سیعود إلیھ، ویشفق أن یرسل ول-الرسل ُ ُ ُ ِِّّ َ َ ْ ََ َْ َ َ َ ََ َِ ِِ ِ
َوأنتم عنُھ غافلون  َ َُ ِ َ ْ ُ ْْ ، ھو یعلم أنھ نبي وال یأكلھ ذئب، لكن ھذا نوع من الشفقة، تذكرنا بشفقة اآلباء على األوالد، وتذكرنا بشفقة ]13:یوسف[َ

نبي مرسل علیھ الصالة والسالم، فضلھ هللا عز وجل وشرفھ، وقد أوتي من الصبر . كباد، فھذا شيء ال یملكھ أحداألمھات على فلذات األ
رحمة أسكنھا هللا في قلوب : (ما ھذا یا رسول هللا؟ قال: ًوالقوة حتى أنھ یقاتل كقتال األربعین شدة وبأسا، وحین فقد ابنھ دمعت عیناه، فقیل لھ

رید أن یدخل بین أم وفلذة كبدھا، من ھذا الذي یستطیع أن یقف بین یدي هللا عز وجل وھو یربي أبناء المسلمین على من ھذا الذي ی) عباده
قم لوالدیك، واذھب إلى والدیك وأدخل السرور علیھما، یجب أن تكون مجالسنا مع أبنائنا : العقوق، بل ربھم على المحبة والبر، وقل لھذا

ن كل من یلوذ بنا التربیة على بر الوالدین ومحبتھما، والحرص على بر الولدین، ولو كنا في كل درس وفي كل وإخواننا من طلبة العلم وم
فا عز . محاضرة نؤكد ھذا، وهللا ما ملت منھ أذن یؤمن صاحبھا با والیوم اآلخر؛ ألنھ یعلم أن ھذا منھج القرآن وھذا منھج الكتاب والسنة

ٍبلسان عربي ُمبین :  ھذا بتوحیده، ومع ذلك یؤكد علیھ ویقولوجل في أكثر من موضع یقرن ٍِ ِ ٍِّ َِ َ ُواْعُبدوا : الشخص حینما یقرأ] 195:الشعراء[َ َ
ًهللا وال تشركوا بھ شْیئا وبالوالَدْین إْحسانا  ًَ َ َ َِ ِ ِ ِِ ِْ َ ُ ْ ُِ َ َّوقضى ربك أال تْعُبدوا إال : ثم بعد ذلك یعقبھا ویقول] 36:النساء[َّ َِّ ُ َ ََ َ َ َ ًإیاُه وبالوالَدْین إْحسانا َُّ َ َ َِ ِ ِ ِِ َّْ

، ھل ھذا كلھ ال یعقلھ اإلنسان وال یعیھ، فنحن ال نربي لدعوة وال خیر وال بر وال ندعوا لمشاركة في دعوة وخیر وبر، إال بعد ]23:اإلسراء[
 في دعوتھ، وإذا نصح وفقھ هللا في نصحھ ًأن نرى بارا بوالدیھ، رضي عنھ والداه، حتى إذا تكلم بارك هللا في كالمھ، وإذا دعا بارك هللا

وسلم  وآخر دعوانا أن الحمد  رب العالمین، وصلى هللا. وإرشاده أسأل هللا العظیم رب العرش الكریم أن یلھمنا البر، وأن یعیذنا من العقوق
  .وبارك على نبیھ وآلھ وصحبھ أجمعین

 
 ]2[ باب القسامة -شرح زاد المستقنع 

 
یمان مكررة في دعوى قتل معصوم، وقد بین الشرع القسامة على صفة مخصوصة البد من وقوعھا علیھا، وعلى ھذا فیلزم في القسامة ھي أ

 .القسامة أن یبدأ فیھا بأیمان الرجال من أولیاء الدم، فإن نكلوا أو بعضھم انتقلت القسامة إلى المدعى علیھ وبرئ بھا
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  بالقسامةمن یبدأ
 
 

بسم هللا الرحمن الرحیم الحمد  رب العالمین، والصالة والسالم األتمان األكمالن على خیر خلق هللا أجمعین، سیدنا محمد وعلى آلھ 
 ورثة وُیبدأ بأیمان الرجال من: [یقول المصنف رحمھ هللا تعالى: أما بعد. وصحبھ ومن سار على سبیلھ ونھجھ، واستن بسنتھ إلى یوم الدین

شرع المصنف رحمھ هللا في بیان صفة القسامة، وكیف یجریھا القاضي في مجلس الحكم والقضاء، وقد اعتنى الفقھاء رحمھم هللا ] : الدم
ّببیان ھذه الجملة؛ ألن النبي صلى هللا علیھ وسلم أوقع القسامة أو بین القسامة على صفة مخصوصة، فالبد من وقوعھا على ھذه الصفة، 

أنھ حینما ادعى حویصة (ھذه المسألة األصل فیھا ما ثبت في الصحیح عن النبي صلى هللا علیھ وسلم ). ویبدأ بأیمان الرجال: (حمھ هللافقال ر
ًتحلفون خمسین یمینا على رجل منھم، : ومحیصة وعبد الرحمن بن سھل أن الیھود قتلوا عبد هللا بن سھل ، قال صلى هللا علیھ وسلم

فھذا یدل على أنھ توجھ أیمان ). ًتحلفون خمسین یمینا على رجل منھم، فیدفع إلیكم برمتھ: (، وفي اللفظ اآلخر)بكموتستحقون دم صاح
ًالقسامة إلى المدعین أوال قبل أن توجھ إلى المدعى علیھ، فلو ادعى شخص على شخص أنھ قتل، أو ادعت جماعة على جماعة أنھا قتلت، 

وقال بعض . ھو مذھب الجمھور رحمھم هللا، وظاھر السنة عن رسول صلى هللا علیھ وسلم یقوي ھذا القولفاألصل أن نبدأ بالمدعین، وھذا 
إنھ یبدأ بأیمان المدعى علیھم، واحتجوا بروایة الصحیح، وفیھا أن النبي صلى هللا علیھ وسلم سأل عبد الرحمن وحویصة : العلماء رحمھم هللا

: ال بینة عندنا، فقال علیھ الصالة والسالم:  عن البینة بأن الیھود قتلوه، یعني عن الشاھدین، فقالوا-ماألنصار الذین ادعوا الد: أي-ومحیصة 
. ال نقبل بأیمان قوم ضالین، فھذا یدل على أن النبي صلى هللا علیھ وسلم بدأ بأیمان المدعى علیھم قبل أیمان المدعین: فقالوا) فتبرئكم یھود(

ًضح وأتم وأشد بیانا، وحدیثھم فیھ نوع إجمال، وال یمتنع أن یحمل على أصل القضیة؛ ألن الحادثة لما وقعت وحدیثنا الذي في الصحیح أو
الصورة . ِوقعت على صورتین، ینبغي لطالب العلم أن ُیلم بھما حتى یستطیع أن یجمع بین األحادیث الواردة عن النبي صلى هللا علیھ وسلم

فأما صورة األصل فھي أصل الحكومة والقضاء، أن كل من . ھي المستثناة التي شرعت بھا القسامة: ةوالصورة الثانی. ھي األصل: األولى
فھذا األصل،  ادعى على شخص أنھ قتل نطالبھ بالبینة؛ إما إقرار القاتل، أو شھود عدول یثبتون الجریمة على الصفة المعتبرة في الشھود،

الذي ذكروه على صورة األصل، وحدیثنا على الصورة الخارجة عن األصل، وھي أیمان ُوھو أن نطالب المدعي بالبینة، فجاء حدیثھم 
إنھا یمین : ّال بینة عندھم، وجھ الیمین إلى الیھود، فإما أن نقول: القسامة، فإن النبي صلى هللا علیھ وسلم لما سأل األنصار عن البینة وقالوا

إن ھذه جاریة مجرى : ً أنكر، وحینئٍذ تكون یمینا غیر یمین القسامة، ومن ھنا نقولالدعوى، وھي أن البینة على المدعي والیمین على من
ًاألصل، ثم جاء حدیثنا بالتفصیل للصورة المستثناة وھي صورة القسامة، فوجھ رسول الھدى علیھ الصالة والسالم أیمان القسامة أوال 

: ًتحلفون خمسین یمینا على رجل منھم؛ فتستحقون دم صاحبكم، قالوا: (سالمللمدعین، وھذا الحدیث واضح الداللة، قال لھم علیھ الصالة وال
، فجعل أیمان المدعى علیھ بعد أیمان المدعي، وھذا جار مجرى األصل، )فتبرئكم یھود: كیف نحلف ولم نر ولم نشھد، فقال! یا رسول هللا

 أن حدیثنا یقوى باألصول الشرعیة، فإن األصول الشرعیة تقتضي :الوجھ الثاني. وھذا ھو الوجھ األول الذي نرجح بھ حدیثنا على حدیثھم
ًأن المدعي ھو الذي یبدأ أوال قبل المدعى علیھ بالنسبة للحجج، فلما نوجھ أیمان القسامة على المدعى علیھ فكیف نوجھھا على المدعي بعد 

: والقاعدة أنھ لو جاءت روایتان. ؛ ألنھ جار على السننذاك، ومن ھنا األصل یقتضي رجحان روایة المذھب الذي اختاره المصنف رحمھ هللا
إحداھما موافقة لألصول معتمدة ومعتضدة، فإنھا مقدمة على غیرھا مما خالف، وإال قد یكون الذي خالف ناقل عن األصل فیقدم، وقد ذكرنا 

احلف خمسین :  على أننا نبدأ بالمدعي، فنقول لھفي ھذه الجملة دلیل. أمثلة لذلك في صور من الخالف الذي وقع بین العلماء رحمھم هللا
ُیمینا، وھذه الخمسین یمینا تقسم على الورثة، إما على العصبة  ً  وإما على أقرباء المیت الذین یرثونھ، وتقسم على قدر حصصھم -وھذا وجھ- ً

ال، والبنت لھا الثلث؛ فتقسم األیمان بین االبن والبنت، لھ ابن وبنت، فللذكر مثل حظ األنثیین، فاالبن لھ ثلثا الم في المیراث، فلو كان المقتول
ولو توفي عن أربعة أبناء أو خمسة أبناء تقسم األیمان على الخمسة األبناء؛ ألن حظوظھم متساویة، فتقسم على حسب الرءوس إن حصل 

یحلف كل واحد منھم ثالثة عشر : و كانوا أربعة قلناكسر في الخمسین وال تنقسم األربعین إال بكسر على أربعة؛ فحینئٍذ ُیجبر الكسر ویتمم، فل
ًیمینا؛ ألنھ جبر من كسر اثني عشر ونصف فیحلف كل واحد منھم ثالثة عشر یمینا یطالبھم القاضي أن یحلفوا ھذه األیمان، ویشترط في . ً

قرار معتد بھ في مجلس القضاء، فإذا حلفوا ھذه األیمان أن تكون في مجلس القضاء والحكم؛ ألن الحجج المعتبرة مكانھا مجلس القضاء، واإل
ھذه األیمان، اشترط أن یكون في مجلس القضاء، وأن تكون أیمان شرعیة با عز وجل أو بصفة من صفاتھ، والذي علیھ العمل عند أئمة 

ھم من غضبھ وسخطھ جل وعال؛ ألن یحلف ھؤالء أیمانھم بتخویفھم با سبحانھ وتعالى، وتحذیر العلم رحمھم هللا أن القاضي یبدأ قبل أن
ففي الحدیث الصحیح عن النبي صلى هللا علیھ وسلم . ًالیمین توجب غضب هللا للعبد إن كانت یمینا فاجرة، فما بالك إذا كانت أكثر من یمین

لیس لك إال یمین، : بینة، قال! لیس عندي یا رسول هللا: ألك بینة؟ قال: (أنھ لما وقعت بین الكندي وأخیھ خصومة، قال علیھ الصالة والسالم
من حلف على یمین وھو فیھا كاذب؛ لیقتطع بھا حق امرئ : الرجل فاجر، ویحلف وال یبالي، فقال صلى هللا علیھ وسلم! یا رسول هللا: قال

ي الیمین الغموس التي ، وھذه یمین واحدة، وأعظم األیمان أیمان القضاء التي تكون في مجلس الحكم، وھ)مسلم، لقي هللا وھو علیھ غضبان
، فیخوفھم با عز وجل، ویذكرھم با سبحانھ وتعالى أن یصدقوا وأال یكذبوا، ولھم الحق كما ذكرنا -والعیاذ با-تغمس صاحبھا في النار 
وُیبدأ : [قال. ساء؛ ألنھم األصلُیبدأ بأیمان الرجال من المدعین قبل الن: أي) وُیبدأ بأیمان الرجال: (قال رحمھ هللا. أن یبنوا على غالب ظنھم

ُتقسم ھذه األیمان على قدر حصصھم من المیراث، وإن كانوا ) ًفیحلفون خمسین یمینا]: (ًبأیمان الرجال من ورثة الدم، فیحلفون خمسین یمینا
إنھ ال توجب القسامة الحكم بالدم، ًعصبة كانت منقسمة على عدد الرءوس، ویشترط أن یستتم ھؤالء األیمان، فلو أنھم كلھم حلفوا إال واحدا؛ ف

ًال ُیقتل حتى یحلف الجمیع، فلو حلفوا األیمان إال یمینا واحدا لم یقبل منھم إال أن تكون تامة كاملة، وھذا ھو األصل، وال ُیشترط : یعني ً
حلف خمسة أیمان، وكانت علیھ كأن ی-الوالء المتتابع بین الیمین واألخرى، فلو حلف بعض األیمان في مجلس، ثم أتمھا في مجلس آخر 

 فھذا ال یؤثر ما دام أنھ -عشرة أیمان، ثم تردد، ثم حلف بعدھا الخمسة، أو حلف الخمسة وجاءه عذر فقضى حاجتھ، ثم رجع وحلف الخمسة
  .حلف العشرة األیمان المطلوبة كاملة في مجلس القضاء والحكم
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 نكول الورثة عن الحلف

 
ًورثة أو كانوا نساء؛ حلف المدعى علیھ خمسین یمینا وبرئفإن نكل ال: [قال رحمھ هللا : یحلف المدعون في األیمان على القاتل، ویقولون] : ً

ًوهللا إن فالنا أو إن ھذا قد قتل فالن ابن فالن إذا كان القاتل في مجلس الحكم، وإذا لم یكن في مجلس الحكم یذكرونھ باسمھ على وجھ ال 
ًلعلماء بأن یرفعوا نسبھ، فیذكرون اسم أبیھ وجده، وما یتمیز بھ عن غیره أنھ قتل فالنا قتل عمد أو قتل خطأ أو یشترك معھ غیره، كما ذكر ا

ال نحلف، أو نكل : ّبین رحمھ هللا أنھ یبدأ بأیمانھم، ثم إذا نكل ھؤالء بأن قالوا. قتل شبھ عمد، فیصفون القتل، وھذا حتى تكون الیمین معتبرة
ال نحلف، فالنكول عن أیمان القسامة وقع بین یدي النبي صلى هللا علیھ وسلم وأقره، وھذا یدل :  نحلف، وقال بعضھم:بعضھم فقال بعضھم

على مشروعیتھ، وأن من حق اإلنسان أن یتورع عن القسامة، وقد وقع ألصحاب رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم وھم خیار األمة رضي هللا 
كیف نحلف ونحن لم نشھد ولم نر؟ ولكن في حوادث من الحوادث األخرى یأتیك شخص تثق ! یا رسول هللا: عنھم وأرضاھم أجمعین، فقالوا

ًبھ ثقة كاملة، أو مثال یقع القتل على وجھ تطمئن أنت إلى صدق المخبر، وال تعرف فیھ كذب؛ فتطمئن إلى قولھ، ویسبق أن ھذا الرجل توعد 
بینھ وبین المقتول ثأر، فأنت مطمئن لھذه الیمین، وإن لم تر ولم تشھد، لكنك تحلف على غالب المقتول، أو بینھ وبین المقتول عداوة، أو 

ًالظن، ومن رحمة هللا عز وجل وتیسیره للعباد أنھ أجاز الحلف على غلبة الظن، ففي ھذه الحالة لك أن تنكل وتمتنع من الیمین تورعا، وقد 
ًبل إن عبد هللا بن عمر رضي هللا عنھ وعن أبیھ باع عبدا، فظھر في العبد عیب، وقال . ةًامتنع عن الیمین تورعا خیار األمة من الصحاب

ال أحلف الیمین، ولكن یأخذ : تحلف الیمین، قال: ًما علمت فیھ عیبا، فقال لھ: بھ عیب، واشتكاه إلى عثمان رضي هللا عنھ، فقال: المشتري
لیمین، وما كان في ذلك منقصة لھ رضي هللا عنھ، وشاء هللا أن یبیع العبد بأضعاف مالھ ویعطیني العبد، فتورع رضي هللا عنھ عن حلف ا

قیمتھ بعد ذلك؛ ألنھ ما عامل أحد ربھ إال غنم في دینھ ودنیاه وآخرتھ، فھو تورع عن ھذه الیمین؛ ألنھ یؤثر ما عند هللا سبحانھ وتعالى، لكن 
ًإذا تبین لإلنسان أن ھناك حقا، وأن ھناك دما، وأ ًن ھناك قاتال ظالما، وأراد أن یشھد الیمین ویحلف با على ھذه الیمین شھادة حق، فإنھ ال ً ً

وفي ھذا دلیل على أن الحلف ینبغي أن یكون على علم في ) كیف نحلف ولم نشھد ولم نر؟! یا رسول هللا: فقالوا. (مالمة علیھ وال غضاضة
أن یكون عن علم وبینة، والدلیل على ذلك : ك مستثنى من األصل، فاألصل في حلف الیمینًأن ھناك أصال، وھنا: األصل، فتستفید فائدة وھي

َوما شھدنا إال بما علْمنا : أن هللا تعالى قال َ َِ َ َ َ َِ َِّ ْ َوما شھدنا إال بما : (ً، فجعل الشاھد ال یكون شاھدا بالحق إال إذا كان بشيء یعلمھ، قال]81:یوسف[ِ َ َِ َِّ َ َْ ِ
َعلْمنا ِ ِمین شھادة، إذا جاءك الُمنافقون قالوا نشھد إنك لرُسوُل هللا ، والی)َ َّ َ َ َ َ َ َ ََ َّ ِ ُِ ْ َُ َ َُ ِْ نشھد، یحلفون با أنھ رسول هللا علیھ الصالة : فقالوا] 1:المنافقون[َ

َفشھاَدة أحدھم أْربُع شھاَداٍت : والسالم، وھذا المراد بھ من تسمیة األیمان شھادة، وكقولھ تعالى َ َ ََ ُ َ ََ َْ ِ ِبا ِ َّ فھذا كلھ فیھ تسمیة األیمان ] 6:النور[ِ
-ًشھادة، فدلت على أن الیمین ال تكون إال عن علم ومعرفة، وبناء على ذلك فاألصل أنھ یحلف على شيء یعلمھ، فإذا كان قد غلب على ظنھ 

ة قد شاھدن القتل، وجئن یشھدن ما تقبل ً بأن جاءه مثال عشر نسوة أو عشرون امرأ-الحظ لم یر ولم یسمع ولم یشاھد ولكن غلب على ظنھ
 في فاطمئنت نفسھ لھذا أن یشھد -كما ذكرنا- شھادتھن في القتل، وبین الرجل وبین الرجل ثارات، أو بینھ وبینھ عداوة، أو سبق وأن توعد 

فإن نكل ] : (فإن نكل الورثة: [لقا. بھ، فحلف یمینھ، فإنھ في حكم ما ذكرناه؛ ألن الشھادة والیمین على غالب الظن معذور فیھا صاحبھا
ال نحلف، مثلما قال : أن یكون النكول من الورثة جمیعھم بقولھم:  كلھم أو بعضھم، صورتھا-كما ذكرنا-النكول ھنا یستوي فیھ ): الورثة

ال نحلف، : قال بعضھمنحلف، و: األنصار، أو أن یكون النكول من بعض الورثة ال من كل الورثة، سواء كانوا أكثر أو أقل، فقال بعضھم
وھنا ننبھ على مسألة مھمة، وھي أنھ إذا امتنع البعض عن الحلف ال یكره على الحلف، كما یقع بین القرابة، حیث یغضبون علیھم ویقولون 

ً یلم بعضھم بعضا، أنتم ضیعتم دم قریبنا، أنتم لیس لقریبنا عندكم حق، ولیس لھ قدر، وھذا ال یجوز، فإن الصحابة رضوان هللا علیھم لم: لھم
ِأن یكون النكول من من حلف، فیحلف : وتورعوا، بل إنھ إذا تورع أحد یقبل منھ ھذا الورع، ھذا بالنسبة للنكول، وھناك صورة ثالثة وھي

 ونكل عن  بأن تكون علیھ یمینان فحلف واحدة- الحلف والنكول-أقل أو استویا  بعض األیمان ویمتنع من بعضھا سواء حلف أكثر مما نكل أو
والنكول من البعض كالنكول من الكل، وإن نكول بعض الورثة كنكول جمیع الورثة، وإن نكول . الثانیة، فالحكم في جمیع ھذه الصور واحد

ًتقسط الدیة أو نقسط الحكم، أو یحكم ببعض ویترك بعض أبدا، یبقى الحكم أن : الحالف عن بعض األیمان كنكولھ عن جمیع األیمان، ما نقول
  .یحلف الجمیع أو یحكم بالنكول إذا وقع من بعضھم دون البعض

 
 كون الورثة نساء

 
ًإذا كان الذین یحلفون رجاال ونساء فال إشكال، ویقولون باالندراج، ویكون النساء مع الرجال، لكن أن ] ًأو كانوا نساء: [قال رحمھ هللا

فردات على الدم، وھذا لھ أصل؛ ألن هللا عز وجل لم یجعل شھادة النساء في غیر ًیتمحضوا إناثا، فمذھب الجمھور عدم قبول شھادة النساء من
األموال، وھذا لحكمة منھ سبحانھ وتعالى، فالمرأة یعتریھا من الضعف والتسرع ما ال یكون في الرجل، ولذلك ال یقبل في شھادة القتل امرأة، 

 شھادة القتل والزنا للرجال، وسیأتینا إن شاء هللا تعالى في باب القضاء، ونبین فال تثبت بشھادة امرأتین أو أربع نسوة، بل البد وأن تكون
األدلة، ونبین وجھ الحكمة في ذلك، وھذه حكمة من هللا سبحانھ وتعالى وال تعقیب ألحد على الشریعة في ھذا، فا عز وجل إذا حكم ال 

تستطیع أن ترى مشھد قتل أو غیره، ولو وقع أمامھا منظر من المناظر فالمرأة ال . یعقب على حكمھ، وھو سبحانھ وتعالى أعلم وأحكم
 سرعان ما تغیب وجھھا، أو تضع یدیھا على عینیھا، وال تستطیع أن تستمر في المشاھدة والرؤیة، وقد تستعجل - ًفضال عن القتل-المؤلمة 

ًتھا أن تصف شیئا رأتھ، فإنك لن تستطیع أن تنتزعھ من الخوف من رعب الحوادث، فتخطئ في تصور الحوادث وتسلسلھا، بل إنك لو سأل
إذ یغلبھا البكاء ویغلبھا الضعف، وھذا شيء جبلت علیھ فال تالم علیھ، فا یخلق القوي والضعیف، وھو أعلم وأحكم : إال على أحوال متعددة

ا ما ال تتحمل، وأن یظن أنھ یحسن وقد أساء؛ ألنھ ال ولكن ال ینبغي ألحد أن یكابر في الحقائق، وال ینبغي ألحد أن ُیحملھ. سبحانھ وتعالى
ٍأحسن من حكم هللا سبحانھ وتعالى، وال أعلم بخلقھ منھ سبحانھ، بل ھو أعلم بكل شيء جل جاللھ وتقدست أسماؤه وال ُینبِّئك مثُل خبیر  ِ َ َْ ِ َ َُ
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دن ال تقبل، لكنھم اعتضدوا باألصل ھنا، وإن كان بعض فالشاھد أن أیمان النساء ال تقبل؛ ألن شھادتھن في األصل إذا انفر]. 14:فاطر[
  .ًالعلماء لم یقبلھا مطلقا في األیمان، وھذا لھ أصل سنذكره إن شاء هللا في باب الشھادات في مسألة االعتضاد

 
 حلف المدعى علیھ حیث ال یمین من المدعي

 
، فلو أن ھذه الیمین تمت على الوجھ المعتبر، )وُیبدأ بأیمان الرجال (:قال المصنف] ًحلف المدعى علیھ خمسین یمینا وبرئ: [قال رحمھ هللا

جمھور العلماء على أنھم لو حلفوا على شخص األیمان على الصفة : ھل یستحقون قتل الشخص الذي حلفوا علیھ؟ قوالن للعلماء رحمھم هللا
یھ دلیل السنة الصحیحة عن رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم، فقد ًالمعتبرة شرعا أنھ یقتص من القاتل الذي حلفوا علیھ، وھذا المذھب دل عل

، فھذا نص واضح أنھم یستحقون بالخمسین الیمین القصاص )ًتحلفون خمسین یمینا، وتستحقون دم صاحبكم: (قال علیھ الصالة والسالم
ً تقسمون خمسین یمینا على رجل منھم فیدفع إلیكم - السننوفي روایة-ًتحلفون خمسین یمینا : (أن النبي صلى هللا علیھ وسلم قال: ًثانیا. والقود
، والقتل الذي اشتكاه الصحابة قتل العمد؛ ألن عبد )یدفع إلیكم برمتھ: (فتأخذون العوض، وإنما قال: فتستحقون الدیة، وما قال: ما قال) برمتھ

 فافترقا في حي من - قبل اللیل بقلیل- لى مقربة من اللیل هللا بن سھل رضي هللا عنھ وجد یتشحط في دمھ؛ ألنھ كان معھ محیصة، وكانوا ع
أحیاء الیھود، فذھب عبد هللا رضي هللا عنھ في ناحیة، وذھب محیصة في ناحیة، فرجع إلى الناحیة التي كانا قد تواعدا فیھا؛ فوجد عبد هللا 

: ، فال مقابل في قولھ)فتستحقون بھ دم صاحبكم: (یتشحط في دمھ، وھذا قتل عمد، والنبي صلى هللا علیھ وسلم أثبت لألنصار في قولھ
إال قتل العمد، فال یصح تأویل ھذا الحدیث، أو حملھ على أنھم یستحقون بھ الدیة، وھذا المذھب ھو الصحیح الذي دلت علیھ ) تستحقون دم(

م، ھل یحلفون على أكثر من رجل، منھم من یستحقون بھ الد: لكن ھناك إشكال عند الذین قالوا. السنة عن رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم
: یحلفون على رجل واحد وال یزیدون، كما ھو روایة عن اإلمام أحمد رحمة هللا علیھ، واحتجوا بظاھر قولھ علیھ الصالة والسالم: قال

: بر باألكثر، ومنھم من قال، فعبر بالواحد ولم یع)تحلفون على رجل فیدفع إلیكم برمتھ) (تحلفون على رجل منھم، فتستحقون دم صاحبكم(
إنھ ال یستحق أكثر من واحد؛ ألنھ ال تقتل الجماعة بالواحد، وقد تقدمت معنا ھذه المسألة، وبینا أن دلیل الكتاب والسنة قد دل على أن 

قسامة خرجت عن األصل ألن ال: الجماعة تقتل بالواحد، والذین یقولون بقتل الجماعة بالواحد ویمنعون أكثر من واحد في القسامة، یقولون
ًوفي الحقیقة أن القتل یصح لالثنین كما یصح للواحد، وجاءت السنة إعماال لألصل في الحادثة أنھ یكون قتل من واحد، فلو . فتقید بالوارد

على جماعة، تحلفون على جماعة منھم، أو تحلفون على عدد معین ألوھم خالف المراد، ولظن ظان العكس، أن القسامة ال تكون إال : قال
التنبیھ باألدنى على األعلى، فإذا كان ُیقتل الواحد فدم الواحد كدم الجماعة، وقد بینا ھذا في مسألة قتل : وھذا ما یسمیھ علماء األصول

لیھ حلف المدعى ع: [قال. الجماعة بالواحد، وعلى ھذا إذا حلفوا األیمان تامة كاملة على الصفة الشرعیة یستحقون قتل أكثر من واحد
فإذا لم یحلف ونكل المدعون أو امتنعوا أو امتنع بعضھم، حلف المدعى علیھ وتطالب الجماعة الذین ادعي علیھم أن ] : ًخمسین یمینا وبرئ

ًیحلفوا خمسین یمینا أو یحلف الشخص الذي ادعي علیھ خمسین یمینا ویبرأ، فإذا امتنع منھا، قال بعض العلماء ھ یحبس حتى یحلفھا، وھذا فی: ً
أصل سیأتینا إن شاء هللا في باب القضاء، أنھ إذا توجھت الیمین على أحد وامتنع من الحلف، ھل یجبر على أن یحلف؟ وھل ُیحبس حتى 
ّیكون منھ حلف؛ ألن القضیة ال تزال معلقة، والنبي صلى هللا علیھ وسلم بین أن البینة على المدعي والیمین على من أنكر، قال صلى هللا 

لو ُیعطى الناس بدعواھم الدعى أناس : (، وفي الصحیح)البینة على المدعي، والیمین على من أنكر: (م في حدیث البیھقي وغیرهعلیھ وسل
، ھذا یدل على أن )لیس لك إال یمینھ: (وقال صلى هللا علیھ وسلم في حدیث الكندي ). دماء أقوام وأموالھم، ولكن الیمین على من أنكر

ما عندي بینة، قلنا للمدعى : أثبت، قال: یمین، والمدعي یطالب بالبینة، أما إذا ادعى شخص على شخص، وقلنا للمدعيالمدعى علیھ یحلف ال
فھل في بعض الصور ترد الدعوى، وسنبینھا إن شاء هللا في , ال أحلف، فھذه المسألة التي ھي القضاء بالنكول: احلف أنك بريء، فقال: علیھ

ًحلف المدعى علیھ خمسین یمینا : (قال رحمھ هللا. باب القسامة وبعض العلماء یرى أنھ یحبس حتى یحلف األیمانباب القضاء، تشكل ھنا في 
 -والعیاذ با-ًیعني برئ من الدعوى ویطلق سراحھ ما لم یثبت بالبینة أنھ قتل، فلو قامت البینة بعد أن حلف الخمسین یمینا ) وبرئ) (وبرئ

عني البراءة ھنا فقط في مسألة القسامة، ھذه قضیة مستقلة، برئ من ھذه الدعوى، لكن لو أقیمت علیھ دعوى ثانیة على أنھ قاتل فإنھ یقتل، ی
ًرأیناه یقتل فالنا، وشھدوا، فإن أیمانھ التي حلفھا أیمان : ًووجد أولیاء المقتول دلیال من شھود عدول أو كان الشھود غائبین ثم حضروا وقالوا

ً، وإال قد یكون صادقا بینھ وبین هللا، وقد یكون الشھود مخطئین فلنا حكم الظاھر، فتسقط ھذه األیمان وال یعتد بھا، فاجرة في حكم القضاء
أرید أن أحلف : ًلو حلف المدعي الخمسین یمینا، ثم قال المدعى علیھ. فبرئ ھنا المراد بھ من الدعوى التي ھي دعوى الدم في أیمان القسامة

ھذه البراءة ال تكون إال إذا نكلت أولیاء الدم، یعني ال یحلف المدعى علیھ إال إذا نكل أولیاء الدم، :  تسقط الدعوى، نقولًالخمسین یمینا حتى
أما إذا حلف أولیاء الدم، فإنھ یستحق القتل إذا كان قتل عمد، وإن كانوا أكثر من واحد فیستحقون القتل، ویجري فیھ ما یجري في قتل العمد، 

  .تل خطأ فال إشكالوإذا كان ق
 

 األسئلة
 

 حكم قسامة القصار
 

، والصالة والسالم على خیر خلق هللا، وعلى آلھ : إذا كان من بین ورثة الدم قصار فما الحكم، أثابكم هللا؟ الجواب: السؤال باسم هللا، الحمد 
 ینتظر الصبي حتى یبلغ ویطالب بالحق؟ وھذا اختاره جمع فھذه المسألة فیھا خالف بین العلماء رحمھم هللا ھل: أما بعد. وصحبھ ومن وااله

: من العلماء رحمھم هللا، وھو األشبھ باألصول، ولكن إذا كان ھناك من بھ عذر مثل الصبا یمنع، ولكن إن كان فیھ ما یصعب انتظاره
  . من كانت بھ أھلیة، وهللا تعالى أعلمكالجنون؛ فإنھ ال ینتظر، ویكون وجوده وعدمھ على حد سواء، فینتقل إلى غیره، فال یحلف إال
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 حكم التمالؤ بالیمین أو شھادة الزور على أحد

 
ًلو حلف المدعون أیمانا كاذبة على المدعى علیھ، ولم یعلم ذلك إال بعد إنفاذ الحكم، فھل یقتلون جمیعا، أثابكم هللا؟ الجواب: السؤال : ًأوال: ً

إنھم كاذبون في األیمان وإنھم تعمدوا قتلھ، كما سیأتینا إن شاء هللا في باب شھادة الزور، أن : ویقولواكیف ُیعلم أنھم كاذبون، البد وأن یقروا 
تعمدنا قتلھ، فإنھم قتلة، وسبقت اإلشارة في مسألة القتل : ًمن شھد على إنسان أنھ قتل، أو شھد شھود على أن شخصا قتل، ثم جاءوا وقالوا

ًة الزور، أن یشھد شھود زور أن فالنا قتل فالنا، وكانوا قاصدین لقتلھ، لكن لو قالوابالسبب، ومن القتل بالسببیة شھاد أخطأنا؛ فھذا قتل : ً
خطأ، فھل تقبل شھادتھم الثانیة؟ ألن ثبوت خطأ في الشھادة األولى یوجب الضعف في الضبط عندھم، ومن شرط صحة الشھادة الضبط، 

ًإنھم یعلمون علما أكیدا أن فالنا لم یقتل، وھذا ال یتأتى إال : ھذه األیمان قال الشھود، أو قال أصحابلكن إذا . وسیأتي إن شاء هللا الكالم علیھ ً ً
 األیمان -والعیاذ با-ًلمن كانوا یعلمون من ھو القاتل حقیقة، فإذا كانوا یعلمون من ھو القاتل حقیقة، وعدلوا إلى شخص آخر، وحلفوا 

ھذه . من حلف الیمین الفاجرة في أي مجلس من مجالس القضاء، ال یمر علیھ الحول وھو بخیر:  فقد كان یقالالفاجرة، فلینتظروا ما یصیبھم،
من السنن المجربة، حتى في أیمان القسامة ھذه، فقد وقعت لـعبد المطلب وجاء ولي یتیم وامتنع، فدفع المال، وھذا على سنن الجاھلیة، فحلف 

لسنة فلم تبق فیھم عین تطرف، كلھم ماتوا، وھذا من عجائب ما یقع، ولذلك فإن كبار السن وأھل العقول ًالتسعة واألربعین یمینا، فمضت ا
ًتجد الواحد منھم یدفع مالھ كلھ وال یحلف یمینا في مجلس القضاء، فاألیمان أمرھا عظیم، خاصة في مجلس القضاء، فإنھ ال یحول الحول 

ثبتت بالتجربة، وعادة هللا عز وجل وسنتھ ال تتخلف؛ ألنھ عندنا أصل  وال یشترط فیھا الدلیل إذاعلى صاحبھا بخیر، وھذا مما یعلم بالسنن، 
عام وھو أن هللا منتقم، وینتقم من كل ظالم، ومن أظلم الظلم سفك الدماء البریئة، وأكل األموال المحرمة، واتخاذ القضاء وسیلة للوصول إلى 

من كذب على القاضي بشھادة زور فقتل :  أھون من أن یأتي ویكذب على القاضي، ولذلك قالواھذه األغراض، ولو كان سفك الدم مباشرة
 من -والعیاذ با- بھا، أعظم مما لو قتل مباشرة؛ ألنھ لو قتل مباشرة فھو قاتل فقط، لكن أن یستخدم القضاء وسیلة للوصول إلى غرضھ 

حینئٍذ یكون قد جنى فوق جنایتھ األصلیة الذنب واإلثم، ثم جنى على القضاء، وذلك استباحة دماء المسلمین المحرمة وأموالھم وأعراضھم، ف
فعلى كل حال إذا كانوا یعلمون من ھو القاتل فذلك یقع بالصور . بكونھ استغلھ لكي یبطل الحق ویحق الباطل، نسأل هللا السالمة والعافیة

ًأن یعلموا أن فالنا لم یكن موجودا أثناء القتل، : الثانیة الصورة. فیعدلون إلى غیرهأن یعلموا من ھو القاتل حقیقة، : الصورة األولى: التالیة ً
ًأن یكون بینھم وبین ھذا الشخص الذي حلفوا علیھ عداوة وأرادوا أن یقتلوه إشفاء لغلیلھم، ال : الثالثة. على وجھ یتحققون من أنھ لم یقتل

ًإحقاقا لحق، وال وصوال إلى حق، ھذه كلھا من ا تعمدنا قتلھ؛ قتلوا بھ :  فإذا قالوا-والعیاذ با- لصور التي تكون فیھا األیمان كاذبة فاجرة ً
ًجمیعا، ولو كانوا مائة شخص، ولو كانوا ملیونا، وقد ذكرنا ھذا في قتل الجماعة بالواحد، على قول عمر رضي هللا عنھ  وهللا لو تماأل : (ً

اعة بالواحد؛ ألن هللا سبحانھ وتعالى عصم دماء المؤمنین، ولو فتح الباب أن الجماعة ال تقتل ، فتقتل الجم)علیھ أھل صنعاء لقتلتھم بھ
  .بالواحد؛ لقامت عصابات بقتل الناس ثم یسلمون من القصاص، وفي ذلك من الشر والبالء ما ال یخفى، وهللا تعالى أعلم

 
 بعض آداب طلب العلم

 
ًحب طالب العلم، وأن أحضر ھذه المجالس، وأحتاج كثیرا إلى أن تذكرنا بشيء من اآلداب التي ّإن من النعم الكبیرة علي أن أص: السؤال

ِبارك هللا فیك، نعم السؤال، وهللا إنھا نعمة عظیمة من هللا عز : ینبغي علینا أن نراعیھا خاصة في ھذه المجالس المباركة، أثابكم هللا؟ الجواب
أسئلة أحیا هللا بھا موات القلوب، وأنار هللا بھا البصائر، فالموفق في سؤالھ عظیم أجره إذا أخلص وجل أن یوفق السائل في سؤالھ، وكم من 

السؤال المفید ینفع من في الدرس، وینفع كل من یستمع إلى ھذا الشریط، . لربھ، وأراد الخیر للمسلمین، وھذا من النصیحة لعامة المسلمین
ٍا، وأي خیر وأي بر أعظم من أن یكون اإلنسان في طاعة هللا عز وجل، ومرضاتھ سبحانھ فال شك أن المسلم یبحث عن أمور مھمة جد ً

وتعالى، وأي شيء أفضل أن ُیسأل عنھ، مثل طاعة هللا سبحانھ وتعالى، والسبیل األمثل والمنھج األقوم في تلمس مرضاة هللا سبحانھ وتعالى، 
ًى العبد صباح مساء، وإن هللا إذا أراد أن یسعد عبدا من عباده جعل النعمة بین عینیھ؛ وإال فمن أعظم ما ُیسأل عنھ نعم هللا التي تغدق عل

فعرف حقھا وعرف قدرھا، فاعتقد فضل هللا في قلبھ، ولھج بالثناء على هللا بالشكر بلسانھ، واستخدمھا في طاعة هللا بجوارحھ وأركانھ، 
ًكم من عبد ترسل علیھ النعم إرساال، ویتقلب فیھا صباح مساء، ولكنھ لم یشعر بحقھا . فعندھا تتم نعمة هللا مباركة على ذلك الولي الصالح

وال بقدرھا حتى عاقبھ هللا عز وجل بزوالھا، فبكى حین ال ینفع البكاء، وندم حین ال ینفع الندم، وهللا لو تقلب اإلنسان في العلم من أخمص 
ارك لھ في ذلك العلم، ولو أوتي اللسان الذي تحار العلماء والحكماء في فصاحتھ قدمیھ إلى شعر رأسھ، وھو ال ُیحس بنعمة ربھ؛ لم یب

ًالشكر ھو الذي قرن هللا بھ الزیادة، ولو أن العبد كان أرفع ما یكون نسبا، وأعظم ما یكون طاعة . وبالغتھ، ولم یشكر ربھ؛ فال خیر في قولھ
ْلئْن شكْرتم ألزیَدنكم : تأذن هللا لھ بالمزید؛ ألن هللا یقول عز وجل، وأعطي نعمة من نعم هللا ولم یشكرھا، لم ی ُْ َُّ َ َِ َ َ َ ، وعلى ھذا ]7:إبراھیم[ِ

فحري بكل مؤمن یؤمن با والیوم اآلخر أن ینظر إلى نعم هللا عز وجل، وأن یعرف حقھا وحقوقھا، وھل ھناك نعمة أعظم من نعمة 
ھذا العلم حقیق بالمسلم أال یكتب فیھ . بھ ربھ على نور من هللا، یرجو رحمة هللا ویخشى عذابھاإلیمان، ثم بعدھا نعمة العلم الذي یعبد العبد 

ٌحرفا، وال یسمعھ وال یقرأه، إال ونعمة هللا شاھدة بین عینیھ، قد جرت في دمھ وعروقھ من كمال إخالصھ لربھ، حري بكل إنسان یرید أن  ً
ًوعلمك ما لم تكْن تْعلم وكان فْضُل هللا علْیك عظیما : جل علیھ، كما قال هللا عز وجل لنبیھیطلب ھذا العلم أن یعرف مقدار نعمة هللا عز و ِ َ َ َ َ َ َ َ َ َ ََ َ َِ َّ َ َ َ َُ ُْ َّ

فخلیق بكل مسلم أن ُیذكر بذلك، وخاصة طالب العلم، والعلماء الذین  ، وإذا كان هللا یعلم نبیھ مقدار النعمة التي أنعم بھا علیھ،]113:النساء[
جثا العلماء على الركب، فجرت مدامعھم، وخشعت قلوبھم، ولھجت ألسنتھم بالثناء على ربھم، أذلة صاغرین بین یدي هللا . األنبیاءھم ورثة 

إن الساعات واللحظات والمجالس التي تجمعكم في ذكر هللا ومرضاتھ ! یا معشر طالب العلم. ًرب العالمین؛ تواضعا لنعم هللا عز وجل علیھم
 أن توازیھا نعمة على وجھ األرض، ھل ھناك أحد أشرف من عبد یقرأ كتاب هللا وسنة رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم، وما نعمة ال یمكن
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طالب العلم ! ًفیھما من حكم وأحكام، قد فرغ لھا قلبھ، وأشغل بھا وقتھ؛ كل ذلك طلبا لمرضاة هللا سبحانھ وتعالى، وھل خلق العبد إال لھذا؟
ًلك الحمد أن أخرجتني لطلب العلم، ولم تخرجني أشرا وال بطرا وال غرورا وال ریاء ! یا رب: ذي حین یخرج من بیتھ یقولالموفق السعید ال ً ً

من أنا حتى تختارني لكي أجلس فأسمع كالمك وكالم نبیك علیھ الصالة ! وال سمعة، ولم تخرجني إلى حرام وال إلى فحش وآثام، یا رب
 -قبل أن یجلس في مجلس العلم-فلنحمد هللا عز وجل ولنشكره، كل طالب علم یرید أن یتأدب في مجلس العلم، علیھ ! والسالم، وكالم العلماء؟

أن یعرف نعمة هللا عز وجل علیھ بالعلم، فال یمكن أن یتأدب في مجالس العلماء إال من عرف مقدار نعمة هللا علیھ بالعلم، وكم من إنسان 
ً فسعد بھ سعادة لم یشق بعدھا أبدا، كم من طالب علم بینھم كما بین السماء واألرض من الدرجات رزقھ هللا عز وجل ھذا الشعور،

ًوالحسنات والمثوبات من هللا جل وعال؛ بسبب ھذا الشعور، إن اإلنسان حینما یمضي إلى مجلس العلم ولیس في قلبھ إال هللا، معظما لنعمة 
ًهللا، الھجا لسانھ بشكر هللا، معتقدا في  ؛ فھو أعظم عند هللا أجرا، وأعظم عند هللا ثوابا، وأكثر إخالصا وقربا -كل الفضل- جنانھ أن الفضل ً  ً ً ً ً

ثم یرجع ولم یشعر أن هللا قد أنعم علیھ  من رجل یخرج من بیتھ ساه عن نفسھ، غافل عن نعمة ربھ، ال یشعر إال أنھ حامل لكتابھ، یذھب
ً حینما یحس أنھ قد بلغ مبلغا رفیعا حینما یجلس مجلس العلم ویسمع الحكم واألحكام، -مصیبة األعظمبل ال- بنعمة، وعندھا تكون المصیبة  ً

كیف : ًثانیا. ًنعم، علینا أن نتذكر أوال مقدار نعمة هللا عز وجل علینا بالعلم. فیحس أنھ یفھمھا قبل أن ُیفھمھ ذلك العالم أو من یستمع إلیھ
صفاء القلب، فال : أولھا:  تسأل عن أخالق المسلم مع المسلم عامة، فھناك أخالق أدبنا هللا عز وجل بھایتأدب اإلنسان؟ أول شيء یجب أن

یمكن لإلنسان أن یجلس في مجالس العلم فیتأدب مع الصغیر والكبیر، إال إذا صفا قلبھ، وخلص من الشحناء والبغضاء واحتقار المسلمین، 
تھ وھو یتقي هللا في قرارة قلبھ، ال ینظر في الناس إلى ألوانھم، وال إلى أحسابھم،، وال إلى فأول ما یوصى بھ اإلنسان أن یخرج من بی

وأخلق الحال سیراه كما یرى أعظم  ًأموالھم، وال ینظر إلى جاھھم، ال ینظر إال إلى تقوى هللا جل جاللھ، وعندھا لو رأى رجال مرقع الثیاب
تطھر القلب، ولذلك لن تجد طالب علم یسيء مع طالب علم األدب؛ إال وجدت :  كبیر، فأول شيءًالناس وأغناھم؛ ألنھ بتقوى هللا كان شیئا

ٍبحسب امرء من : (-یشیر إلى ھذا المعنى-المسيء یحتقر أخاه، ولم یبدأ بسلوك المسلم مع أخیھ المسلم بنقاء قلبھ، قال صلى هللا علیھ وسلم 
وبنا ھذه الضغائن، وھذه المعاني الردیئة التي الزمھا الناس في دنیاھم، وأن نحسن بطلب یجب أن نستل من قل) الشر أن یحقر أخاه المسلم

إذا جاء اإلنسان إلى مجلس العلم : ًثانیا. العلم سلوكنا، فطلب العلم أرفع وأقدس من أن نجعل الدنیا أكبر ھمنا، ومبلغ علمنا، وغایة رغبتنا
 ینظر إلى أمة اصطفاھا هللا واجتباھا؛ لكي تحمل دینھ، وتحمل شرعھ إلى األمة، أن ینظر علیھ أن یحب جمیع إخوانھ في هللا عز وجل، وأن

وما ُیدریك كم فیھم ممن  ًإلى ھؤالء الذین قضوا وقتھم في ذكر هللا عز وجل ومرضاتھ، وما ُیدریك فلعل من بینھم أئمة سُیھتدى بھم غدا،
یھم من شموس ستضيء أنوارھا بإذن هللا عز وجل في الغد القریب، وما ذلك على هللا ًسیسد هللا بھم ثغور اإلسالم غدا، وما ُیدریك كم ف

 رفع هللا أقدارھم لما أخلصوا، ووطنوا أنفسھم لتبلیغ الرسالة وأداء -وھم طالب علم- ًفكم من علماء وأئمة كانوا في أقدارھم صغارا . بعزیز
؛ فإن هللا ذو فضل عظیم، فتحس أنك أمام أناس لھم األمانة، فإذا شعرت أنك تجلس بین أناس سیصطفیھم هللا  عز وجل، وتحسن الظن با

إذا : ًثالثا. فضل علیك، ولھم حق علیك أن تحبھم، وأن توقرھم، وأن تجلھم، وأن تنوي لھم كل خیر، وأن تعتقد لھم الفضل من هللا عز وجل
! یا رب: في الخیر، فإذا دخلت المسجد فادخل ولسان حالك یقولجلست معھم فاحرص كل الحرص أن تكون خیر طالب علم ألخیھ، فتنافس 

ًاجعلني خیر الناس في ھذا المسجد، اللھم اجعلني خیر الناس في ھذا المسجد، اللھم اجعلني أعظم الناس أجرا عندك في دخولي ھذا؛ ألنھ 
ً وال تجعلني شقیا، اللھم ال تحرمني خیر ما عندك بشر ًال تجعلني محروما،! یا رب: مكان تنافس وتسابق للخیر والبر داخل المسجد، وتقول

ما عندي، فإذا دخلت المسجد فادخل وأنت تطمع أن یجعلك هللا خیر طالب علم مع أخیھ، وخیر صدیق لصدیقھ، وخیر أخ لمحبھ، فإن هللا عز 
اة هللا عز وجل، والطمع في رحمة هللا عز وجل یعظم أجرك، لھذا تنال الخیرات والمرضاة، حینما تدخل وعندك شعور بأنك تسمو إلى مرض

. وجل أن یرزقك القول السدید والعمل الرشید، وأن تكون مع أحبتك وإخوانك كأحسن وأجمل وأفضل ما یكون علیھ طالب علم مع أخیھ
ًأن تعلم أنك مھما جالست ومھما صاحبت، فكل من جالسك شاھد لك أو علیك، فھنیئا ثم ھنیئا لمن جالس : ًرابعا صفوة هللا عز وجل من خلقھ ً

من طالب العلم من جلس في مجالس العلم السنین المتتابعة، ویعلم هللا أنھ ما . بعد األنبیاء والعلماء، وھم طالب العلم، فلم یشھدوا لھ إال بخیر
ومنھم من جلس في مجالس العلم طالب العلم من جلس في مجالس العلم، وهللا یشھد أنھ ما أساء إلى مسلم فیھا،  ًآذى أخا لھ في هللا، من

السنوات تلو السنوات، فما قام من مجلس إال وقد فاز بعظیم األجور والحسنات ورفیع الدرجات، اللھم اجعلنا منھم بمنك وكرمك یا أرحم 
خاصة في ھذا - أن الناس  أن یوطن نفسھ بالكالم الطیب واللین، وأن یعلم-بعد ذلك-على اإلنسان أن یسمو بنفسھ ثم علیھ : ًخامسا! الراحمین

ً قد امتألت صدورھم من الھموم والغموم والكربات، فإذا مر علیك أخوك ولم یسلم علیك؛ فالتمس لھ عذرا، -الزمان المليء بالفتن والمحن
ثم النقطة . ھ الظنلعل أخي نزلت بھ مصیبة، اللھم فرج كربھ، اللھم نفس عنھ، اللھم یسر لھ أمره، وال تسئ ب: وإذا رأیتھ عابس الوجھ فقل

الحذر من أن ینشغل طالب العلم بغیره عن نفسھ، وأن ینشغل بنفسھ عن ربھ، ال تشتغل بالناس عن نفسك، البعض بمجرد ما یجلس : السادسة
یجلس یستكشف الحال، ینظر عن یمینھ وعن یساره ومن أمامھ ومن خلفھ، ولو وجد ما ینظر إلیھ إلى سابع أرض لنظر إلیھ، ھذا لیس 
بطالب علم، یجلس حتى یكتب في األسئلة، بعض طالب علم یفعلون، وبعض طالب علم یكتبون، یشتغل بعیوبھم، ویشتغل بمثالبھم، ھل 

نحسبھم بما وطنوا بھ -طالب العلم الذین أمامك مالئكة وأنبیاء معصومون؟ ھم بشر یخطئون كما یخطئ غیرھم، ولكنھم بما فیھم من الخیر 
 ھم أسمى وأحب إلى قلوبنا من غیرھم، واإلنسان إنما یرجى بثقل - ومرضاتھ، وبما غلب علیھم من الحرص على الخیرأنفسھم من طاعة هللا

 ًفإذا ال تلتفت إلى عیوب إ. الحسنات
 

 حكم قراءة یس عند المحتضر والمیت
 

، والصالة والسالم على خیر خلق هللا، وعلى باسم هللا، الحم: ما حكم قراءة سورة یس عند احتضار المیت، أثابكم هللا؟ الجواب: السؤال د 
ُفالحدیث في ھذا حسن، وجاء في ذلك أنھا تسھل خروج الروح، وال بأس بذلك وال حرج، وقد استحب غیر : أما بعد. آلھ وصحبھ ومن وااله

 صلى هللا علیھ وسلم، لكن قراءتھا بعد ًواحد من األئمة رحمھم هللا حین یكون اإلنسان محتضرا أن تقرأ عنده؛ لثبوت الخبر عن رسول هللا
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  .الدفن ھو الذي ال أصل لھ، وھو من البدع المحدثة، وهللا تعالى أعلم
 

 جانب من منھجیة طلب العلم الصحیحة
 

ل في اإلجازات تكثر الدروس، ویضغط بعض طالب العلم أنفسھم إلى درجة االرتباط بأربعة أو خمسة دروس في الیوم الواحد، وك: السؤال
درس منھا یحتاج إلى جھد كبیر حتى یضبطھ طالب العلم، والبعض منھمك في جمیع ھذه الدروس، األمر الذي أضعف لدیھ الضبط، حتى 
ًأصبحت كثرة الدروس سببا في الترف في الطلب، فھل ارتباط طلبة العلم على ھذا الوجھ أصح وأصوب، أم ماذا؟ نرجو الجواب في ھذه 

ًالتركیز في طلب العلم مھم جدا، وطالب العلم الذي یحدد العلم الذي یتعلمھ، ویحجم قدره مع طول : م هللا؟ الجوابالمسألة المھمة، أثابك
كنا ال نتجاوز عشر آیات حتى نتعلمھن ونعمل : (ًالزمان وقوة الضبط، ال شك أنھ أعظم بركة وخیرا، قال عبد هللا بن مسعود رضي هللا عنھ

ً، فكانوا یكرسون جھودھم في العشر اآلیات حفظا وفھما وعمال، وھم من )ن وحرامھن، فأوتینا العلم والعملبھن، ونعلمھن، ونعلم حاللھ ً ً
ًأقوى الناس حفظا، وأصفاھم ذھنا، وأعرفھم بمواطن التنزیل وداللة النصوص، وما ورد عن رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم من قول، ومع  ً

ظر رحمك هللا كیف بورك لھم في علمھم، وكیف بورك لھم في ضبطھم، فالعلم المركز المؤصل ھو فان. ذلك كانوا یحفظون عشر آیات فقط
ًالذي یقرؤه طالب العلم ویردده، ویحاول أال یجعل للسآمة إلى قلبھ سبیال، فلو عندك درس في األسبوع، فتقرأ منھ مثال سطرین، ولكن ال  ً

ك، وال تسأل متى تنتھي، المھم أن یبارك هللا لك، انظر إلى طالب علم یقرأ السطر متى أنتھي من الكتاب، فھذا لیس إلی: تتعجل وتقول
والسطرین فال یفتأ عن قراءتھا قبل الدرس المرات والكرات، ثم إذا جاء الدرس جاء على أجمل ما یكون علیھ طالب العلم، جاء وھو ُیري 

ّجلس في مجلس علم قد حضره وضبطھ، ال أن یكون عھده بالدرس حینما یفتح هللا عز وجل أنھ أمین ألمة محمد صلى هللا علیھ وسلم، وأنھ ی
أین انتھینا في المجلس الماضي، وھو ال عھد لھ بالكتاب إال حین یفتحھ، ھذا لیس بطلب علم، طالب العلم ال  كتابھ، بعضھم یجلس لیبحث

 أن یجلس في مجلس العلم، ویبحث عن الكلمات وضبطھا، وھل یمكن أن یفارق كتابھ، فتجده یراجع المرة والمرتین والثالث واألربع قبل
ًھذا فاعل أو مفعول إلى أن یرتب الجمل والعبارات، ثم یحاول أن یجد فھما بسیطا أو سھال ُیسھل لھ مجلس العلم وضبط المسائل التي تقال  ً ً

أه وضبطھ، وإذا أمكن أن یستمع للشریط المرة والمرتین فیھ، حتى إذا جلس في مجلس العلم بھذا القلیل؛ وعاه وفھمھ، ثم رجع إلى بیتھ فقر
نعم، لو أن كل طالب علم استشعر، كما كان بعض مشایخنا یوصینا، وھذه من أعظم نعم هللا عز وجل، أنھ ذات . والثالث حتى یكاد یحفظ

 ھذا ً-اء المسلمین وأئمتھم، والمسلمین جمیعاأسأل هللا أن یتغمده برحمتھ، وأن یسكنھ فسیح جناتھ، وجمیع علم-یوم قال لي شیخ من األزھر 
العالم كان من البقیة الباقیة، نحسبھ كذلك وال نزكیھ على هللا عز وجل، وكنت في الثانیة من المتوسط، وشاء هللا أنني جئت وسألتھ عن 

ت لھ ألنھ ال یعرفني، وھو یعرف الوالد أین تدرس؟ فذكر! یا بني: مسألة، وھو ال یدرسنا؛ ألنھ كان یدرس في الكلیة، ولما سألتھ قال لي
ال تقرأ مسألة في العلم إال وقد حصل عندك شعور : سأوصیك بوصیة في ھذا العلم تستفید منھا! یا بني: ًحیث كان صدیقا لھ رحمھ هللا، فقال

ًفي نفسك أنك ستسأل عنھا یوما من األیام، أي مسألة، حتى ولو لغویة نحویة أو أیا كانت، قال لي لك وللناس، : إن هللا سیسألك عما تعلمت: ً
ُھل علمتھ، فما من مسألة تعلمتھا وسمعتھا، إال وقد ألقیت على كتفك أمانة، فالعالم قد أعذر إلى هللا، فكل مسألة : ھل عملت بھ، وللناس: لك َّ

. مسألة درسھا أنھ سیسأل عنھا لضبط العلمتقرأھا عن شیخك؛ فاعلم أنك قد حملتھا عنھ شئت أم أبیت، فلو أن كل طالب علم یھیئ نفسھ لكل 
الحروف إن أردت تلفظ فطالب العلم الذي یكتب القلیل ..... ًواكتب قلیال إن أردت تحفظ . األمر الذي یستدعي قلة القراءة مع قوة الضبط

ًویدمن قراءتھ وضبطھ، ھو الذي یخرج للناس غدا عالما بإذن هللا عز وجل، نحن ال نرید كما ھائال ً ً وهللا ھذه : ، تجد الطالب یأتي ویقولًَّ
المسألة بحثناھا، وهللا ھذه المسألة قرأناھا، وهللا عندنا دورة في العقیدة، ودورة في الحدیث، ودورة في الفقھ، ودورة في النحو، ودورة في 

ن یكون ھناك أكثر من درس لطالب العلم؛ والسائل معھ الحق، وھذا فیھ نصیحة لنا، نحن ال نمنع أ. كذا، فما یستطیع بھذا الشتات أن یضبط
ًألن العلماء ما لھم إال درس في األسبوع، خاصة إذا كان درسا في : للتنوع، لكن إن یضغط طالب العلم على نفسھ بھذه الدروس كلھا، قالوا

نرید في كل : جات الكماالت فقالًنحن نرید كل یوم درسا، وارتقى بعضھم إلى در: الزاد، والدرس ھذا ال یزید على سطر أو سطرین، قالوا
ًیوم أربعة دروس أو خمسة دروس، فلذلك ھذا الكم مثل ما ذكر السائل یكون ترفا علمیا، اجلس في ھذه الدروس األربعة، وفي نھایة العطلة  ً

ھؤالء . وستجد الفرقأو في نھایة اإلجازة انظر ماذا حصلت، واجلس في درس واحد وأعطھ حقھ من الضبط واإلتقان، وانظر ماذا وجدت، 
صحابة رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم توفي رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم عنھم، وكل واحد منھم قد طلب العلم، وأخذه عن رسول هللا 

مھ، وزید بن ًصلى هللا علیھ وسلم، وتجد أئمة التابعین ما من واحد إال وقد لزم شیخا منھم، فـابن عباس لھ طالبھ الذین نبغوا وضبطوا عل
فكثرة الشتات . ثابت لھ طالبھ، وأبو ھریرة لھ طالبھ الذین أخذوا عنھ، وعبد هللا بن عمر لھ طالبھ، أسانیدھم وطرقھم معروفة محفوظة

ًوالتنوع متعب جدا وعواقبھ وخیمة على طالب العلم، فالذي أوصي بھ تحجیم الدروس، واالكتفاء بالدرس الذي تضبطھ وتجد أنك تعطیھ 
لطالب العلم أربعة أو خمسة دروس  ھ، وھو بإذن هللا عز وجل قلیل مبارك، وفیھ خیر كثیر ال تطیقھ، ھذا الذي أوصي بھ، أما أن یكونحق

ًفي األسبوع الواحد، فال أدري كیف یضبطھا، ولكن اضبط علما وأعطھ وأعطیھ حقھ، ثم بعد ذلك انتقل إلى غیره، وسیبارك هللا عز وجل 
ما أراه، وھو الذي أدركت علیھ أھل العلم رحمھم هللا، والذي یرید أن یجرب التنوع فلیفعل ذلك، فقد تكون عنده ملكة وقوة لك فیھ، ھذا فی

  .على ذلك، وهللا تعالى أعلم
 

 حكم من قتل حمامة في مكة خطأ وھو غیر محرم
 

الحمامة فیھا شاة، قضاء عمر بن الخطاب : ؟ الجوابما الحكم على من قتل حمامة في مكة بسیارتھ وھو غیر محرم، أثابكم هللا: السؤال
رضي هللا عنھ والصحابة؛ ألنھا تعب الماء، وقتل الصید في الحرم موجب للضمان، وھو قضاء الصحابة رضوان هللا علیھم، فمن قتل 

 أو الجذع من الضأن، وأن تكون سالمة الثني من المعز،:  فإن علیھ أن یذبح شاة بمكة، على الصفة المعتبرة، وھي-ًولو كان حالال-ًحمامة 
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  .من العیوب، وتذبح وتكون صدقة للفقراء في الحرم، أو یكون عدلھا طعام مساكین، وهللا تعالى أعلم
 
 
 
 

 حكم وضوء من لمس الكلب
 

إن كان ھو الطري : صیللمس الكلب ال ینقض الوضوء، ولكن إذا لمسھ ففیھ تف: ھل لمس الكلب ینقض الوضوء، أثابكم هللا؟ الجواب: السؤال
  .أو الكلب؛ فقد انتقلت النجاسة، أما إذا كان لمسھ وكل منھما جامد أو جاف؛ فإنھ ال شيء فیھ، وهللا تعالى أعلم

 
 حكم الدم الخارج من الحامل قبل الوالدة بأیام

 
وبعد خمسة أیام ولدت، فتركت الصالة في امرأة قبل والدتھا بخمسة أیام رأت بعض السوائل تخرج منھا، وذھبت إلى المستشفى : السؤال

فبعض : ھذه المسألة فیھا خالف بین العلماء رحمھم هللا: الخمسة األیام التي قبل الوالدة، فھل تقضي الصالة الفائتة، أثابكم هللا؟ الجواب
ق، وھذا القول قوي، وأما إذا كانت خمسة أیام ألنھ یسب: العلماء یرى أن سبق الدم للوالدة متصل بالوالدة في حدود الثالثة األیام نفاس، قالوا

  .فال، المحفوظ أن الخالف في ثالثة أیام، أما إذا كانت خمسة أیام فعلیھا أن تقضي ھذه األیام، وهللا تعالى أعلم
 

 حكم إزالة البنت النجاسة عن عورة أبیھا العاجز
 

 من جھة إزالة الحدث، ورفضت أمي القیام على شأن والدي، وكذا إخوتي، لي والد عاجز ال یستطیع أن یقوم على شأنھ: سائلة تقول: السؤال
ال ینبغي لألم أن تمتنع؛ ألنھ : ًأوال: فھل یجوز لي أن أقوم بتطھیره، وقد یؤدي ذلك إلى الكشف عن عورتھ والنظر إلیھ، أثابكم هللا؟ الجواب

ر ُیقرح القلوب أن یكون العشیر مع عشیره، حتى إذا ضعف بدنھ وخارت ال أحد أقدر على النظر إلى عورة الرجل من زوجتھ، وهللا إنھ ألم
فعلى ھذه األم أن تتقي هللا عز وجل، وعلى ھذه البنت أن تذكرھا هللا، وأن . قواه وشاب رأسھ ورق عظمھ، نسي العھود التي بینھ وبینھ

إذا : ًثانیا.  عز وجل، وأن تحسن إلى بعلھا، وأنھ جنتھا ونارھاتذكرھا حق الزوج، إذا كان عندھا القدرة على القیام بحقھ، فأوصیھا بتقوى هللا
ُلألنثى أن تغسل الرجل ما لم تكن زوجة، وھذا أصل،  عجزت الزوجة، فیجب على الذكر من األبناء أن یتولى تنظیف والده؛ ألنھ ال یجوز

فكون البنت تلمس عورة أبیھا ال یجوز، . ًتعظیما ألمر العورةولذلك المیت إذا مات ولو كان عنده أخواتھ ولم یشھد موتھ إال النسوة ییمم، 
وإنما الذكر یغسل الذكر، واألنثى تغسل األنثى، وھذا ھو األصل المقرر عند أئمة اإلسالم، وعلیھ العمل والفتوى، فأوصي ھؤالء اإلخوان أن 

ًذكروا حینما كانوا صغارا كیف كان یحملھم بیدیھ ویحسن یتقوا هللا عز وجل، وأن یتذكروا حق والدھم وأن یرحموا ضعفھ وحاجتھ، وأن یت
ًوعلیھم أن یتقوا هللا عز وجل حتى ولو بالتناوب، فینوب بعضھم بعضا، . إلیھم ویتوالھم، ویقوم برعایتھم، فھل جزاء اإلحسان إال اإلحسان

بر والدیھ فتمنى أن یقضي حاجة والده بیده حتى وكل شخص یكون لھ یوم یرعى فیھ والده، وأي شيء أعظم من بر الوالدین، من الناس من 
ًینال شرف الذلة للوالد واخفْض لُھما جناح الذلِّ من الرْحمة وقْل ربِّ اْرحْمُھما كما ربیاني صغیرا  ِ ِ َّ َّ ِ َّ ِ َِ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ ََ َُ ُّْ ، وفي ذلك قصص یعرفھا ]24:اإلسراء[َ

بھا الصدور؛ من كمال بر األوالد لوالدیھم، فعلى األبناء الذكور أن یتقوا هللا عز الناس، وسارت بھا الركبان، تبتھج بھا النفوس، وتنشرح 
  .وآخر دعوانا أن الحمد  رب العالمین، وصلى هللا وسلم على نبینا محمد وعلى آلھ وصحبھ أجمعین. وجل، وأن یقوموا برعایة ھذا الوالد

 
 ]1[ مقدمة كتاب الحدود -شرح زاد المستقنع 

 
وقد . ًھي زواجر وجوابر، فھي زاجرة عن الوقوع في المعصیة، وھي جابرة ومكفرة لمن وقع فیھا وأقیم علیھ الحد المقدر شرعا: الحدود

 .اھتم الشارع الحكیم ببیان ھذه الحدود، لما فیھا من حفظ الحقوق العباد من أن تھدر أو یتساھل بھا
 

 الحدود الشرعیة
 

رب العالمین، والصالة والسالم على أشرف األنبیاء والمرسلین، وعلى آلھ وصحبھ ومن سار على سبیلھ بسم هللا الرحمن الرحیم الحمد  
: تقدم معنا معنى الكتاب، وأنھ یطلق في لسان العرب على مادة]. كتاب الحدود: [یقول المصنف رحمھ هللا: أما بعد. ونھجھ إلى یوم الدین

لى كتب العلم؛ ألنھا تضم المسائل واألحكام بعضھا إلى بعض، فإذا ضم بعضھا إلى بعض؛ الجمع والضم، وأطلقھ العلماء رحمھم هللا ع
ًاجتمعت النظائر تحت مسمى واحد أو أصل جامع، وال یعبرون بھذا التعبیر إال إذا كانت المادة كبیرة، وبینا منھج العلماء رحمھم هللا في 

ء آخر، وقد كنا في كتاب القصاص والدیات وما یتبع ذلك من أبواب، والیوم إن ذلك، فكأن المصنف رحمھ هللا انتھى من شيء ودخل في شي
 ...... . بالحدود- باالستعانة با عز وجل، والبراءة من الحول والقوة- شاء هللا نستفتح 

 
 ًتعریف الحدود لغة واصطالحا
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الفاصل بین الشیئین، والحائل بین :  في لسان العربجمع حد، وأصل الحد كما ذكر اإلمام ابن منظور رحمھ هللا: الحدود في لسان العرب
الحد انتھاء القدر، فإذا كانت نھایة ال یمكن أن یتجاوزھا اإلنسان فھو : ّدخول بعضھما على بعض، فإذا فصل الشيء بین اثنین فھو حد، ویقال

ًسمي الباب حدادا، وسمي السجان حدادا؛ ألن: ومن ھنا اختلف العلماء، فقالوا. حد ًھ یمنع اإلنسان من الخروج، والباب أیضا یمنع الخارج عن ًّ
ّإن الحدود مقدرة من هللا سبحانھ : قال بعض العلماء: الوجھ األول: والحدود فیھا وجھان. المنع: أن مادة الحد في األصل: الداخل، فالمقصود

ًعز جل قد حدھا، ووضع لھا قدرا معینا، ال یمكن لن أن هللا: وتعالى، بمعنى ً ًا أن نزید على ذلك القدر وال أن ننتقص منھ، فصارت حدودا من ّ
ھذا الوجھ، فا سبحانھ وتعالى أمرنا بجلد الزاني والزانیة مائة جلدة، وال یمكننا بحال أن نزید على المائة وال أن ننتقص منھا، وأمرنا أن 

 حد القذف، وال یمكن لنا أن نزید على ھذا الحد وال أن ننقص نجلد من قذف المحصنة المؤمنة أو قذف المحصن المؤمن ثمانین جلدة، وھي
ًفلما حد هللا عز وجل ھذه الحدود بمقادیر ال یمكن للمكلفین أن یزیدوا علیھا وال أن ینتقصوا منھا سمیت حدودا من ھذا الوجھ، : منھ، قالوا ّ

ً تكون الحدود راجعة إلى التقدیر؛ ألنھا مقدرات شرعا، - علیھموھو اختیار ابن قتیبة من أئمة اللغة وغیره رحمة هللا-وبناء على ھذا القول 
إن الحدود مأخوذة : قالوا: الوجھ الثاني. فھي عقوبات محددة من هللا سبحانھ وتعالى بنص الكتاب وسنة رسول هللا صلوات هللا وسالمھ علیھ

الشخصین المجرم الفاعل للمعصیة ومن لم یفعلھا، فالحدود تمنع إن ھذه الحدود تمنع : المانع الفاصل بین الشیئین، قالوا: من الحد، وھو
إذا -ًلو أن السارق قطعت یده، فإنھ غالبا : ًالفاعل للجریمة إذا أقیم علیھ الحد أن یعود أو یفكر مرة ثانیة في العودة إلى تلك الجریمة، فمثال

أراد أن یعود إلى جریمتھ؛ نظر إلى یده، فتذكر تلك العقوبة وآالمھا،  لن یعاود الكرة مرة ثانیة؛ ألنھ كلما - كان عنده عقل یزجره ویمنعھ
: ًفكفتھ وزجرتھ بإذن هللا عز وجل ومنعتھ، فھي مانعة للشخص نفسھ، وھي مانعة أیضا للغیر أن یفعل فعلھ، ومن ھنا قال سبحانھ وتعالى

َولیشھد عذابُھما طائفة من الُمْؤمنین  َ َ َ َ َ َ َِ ِ ِ ِْ ٌْ َ َ َ ْ وعلى ھذا فالحدود زواجر وموانع، زواجر؛ ألنھا تزجر اإلنسان أن یعود مرة ثانیة إلى فعل ] . 2:النور[ْ
ًیعظكم هللا أْن تُعودوا لمثلھ أبدا : المعصیة، وتزجر غیره وتمنعھ من العود والتكرار للفعل، قال تعالى َ ََ ْ َ ُِ ِ ِ ِ ُِ َ ُ َّ ُ ، فالخطأ یحرص الشرع [17:النور[ُ

 الشرع أیما حرص على عدم تكرارھا من اإلنسان، وفي ذلك صالح لمن فعل المعصیة، وصالح لمن على عدم تكراره، والزلة یحرص
: ًعقوبات مقدرة شرعا للمنع من الوقوع في المعصیة، وھذا التعریف تضمن المعنیین: فالحدود ھي. عافاه هللا عز وجل من تلك المعصیة

  .الغیر من الوقوع فیھا، فتتضمن معنیي الحد الذین أشرنا إلیھماًكون الحدود مقدرة شرعا من هللا عز وجل، وكونھا تمنع 
 

 أنواع الحدود الشرعیة
 

كتاب الحد، فجمعھا رحمھ هللا الختالف أنواعھا وتعددھا، فھناك حد الزنا، وحد القذف، : ، ولم یقل)كتاب الحدود: (قال المصنف رحمھ هللا
ق، وحد البغاة، وحد الردة، فھذه سبعة حدود جعل هللا عز وجل لھا عقوباٍت محددة وحد المسكر، وحد السرقة، وحد الحرابة وقطع الطری

ًمقدرة شرعا، وألحق العلماء رحمھم هللا بھذه الحدود باب التعزیر، وھو الذي ال تقدیر فیھ، ویرجع فیھ إلى اجتھاد القاضي وولي األمر في 
وھذه األبواب .  ویتناسب مع فعلھ، وكذلك یمنع ویزجر غیره من أن یفعل كفعلھتحدید عقوبة لمن ارتكب ما ال یصل إلى الحدود، بما یزجره

جریمة الزنا، وھي أعظم الفواحش، وجریمة القذف، : الثمانیة ھي التي سیتكلم المصنف رحمھ هللا عنھا في كتاب الحدود، وھذه الجرائم ھي
والجرائم األولى  االعتداء على أموال الناس،: ب، وجریمة السرقة، وھيوھو فاحشة اللسان، وجریمة السكر، وھو من الجرائم المتعلقة بالشر

الزنا والقذف؛ اعتداء على أعراض المسلمین، وجریمة السكر اعتداء على العقل، وجریمة السرقة اعتداء على أموال الناس، : التي ھي
ًعلى األموال، وتارة االعتداء على األنفس، وتجمع أنواعا وجریمة الحرابة تشمل في بعض األحیان االعتداء على األعراض، وتارة االعتداء 

الخروج عن جماعة المسلمین، ومحاربتھم، والعصیان والتمرد : ًمختلفة من الجرائم، ولذلك جعل هللا عقوبتھا أنواعا، وجریمة البغاة ھي
مة في أصل الدین الذي ھو العقیدة، وأما جری: والشذوذ عن الجماعة، وھي تتضمن االعتداء على جماعة المسلمین، وجریمة الردة ھي

التعزیرات فھي في جرائم مختلفة، تكون تارة باالعتداء على العرض بما ال یصل إلى الحد، وتارة باالعتداء على األموال بما ال یصل إلى 
لحدود على اختالفھا جمعھا المصنف ھذه ا. ًالحد، وتكون أیضا اعتداء بالجنایات المختلفة التي ال تقدیر فیھا من المشرع سبحانھ وتعالى

ھل نبدأ باألعلى واألشد ثم نتدرج على حسب الجرائم أم نبدأ بنوع خاص من : وھنا سؤال). كتاب الحدود: (الكتاب بقولھ رحمھ هللا في ھذا
وغیره من العلماء لم یذكروا كتاب ھذه الجرائم؟ منھج المصنف رحمھ هللا أنھ ابتدأ بحد الزنا، ثم أتبعھ بحد القذف، ثم أتبعھ ببقیة الحدود، 

الحدود بعد الدیات والقصاص، وإنما ابتدءوا بباب البغاة، ثم ذكروا باب الردة، ثم بعد ذلك باب الحدود، وقبل أن ندخل في تفاصیل أبواب 
 الموجودة في األبواب، وتبین عالقة العلم نذكر أنھ من األھمیة بمكان معرفة المناسبات؛ ألنھا تمھد لطالب العلم فھم األبواب، وتربط المسائل

أما العلماء الذین ذكروا حد البغاة؛ وحد قطع الطریق، وحد الردة عقب القصاص والدیات؛ فذلك ألنھا في الغالب . بعض ھذه األبواب ببعض
نسة في قضیة القتل، لكونھ قد تشتمل على القتل، فرءوا أنھا أنسب بباب القتل، فجعلوھا قبل الحدود، وفصلوھا عن باب الحدود لمكان المجا

وھذا منھج درج علیھ بعض األئمة مثل اإلمام النووي رحمھ هللا، وغیره من األئمة كـالبغوي ، فھؤالء رءوا قوة العقوبة، . ینتھي إلى القتل
كما -بدءوا بحد الزنا والذین . وأنھا وصلت إلى حد القتل، ففي القصاص إزھاق األنفس واألطراف، والبغي وقطع الطریق قد یوجب القتل

 تدرجوا في الحدود، ولھم ما یبرر ھذا المنھج، فھم یرون أن أشد الحدود التي نص علیھا الكتاب والسنة ھو حد الزنا، -درج علیھ المصنف
في العقوبات المقدرة، ًوسنذكر لماذا أن حد الزنا ھو أشد ھذه الحدود حینما نبین أن الجلد في الزنا أقوى من الجلد في غیره، ویظھر ھذا جلیا 

ًوكون حد البغاة وقطع الطریق یوجب القتل لیس على كل حال، فقد ال یوجب قتال، ومن ھنا ال یتأصل في إزھاق النفس فال یلحق بباب : قالوا
شدد في عقوبة الزنا، أن هللا سبحانھ وتعالى : ًأوال: الدیات والقصاص، فرءوا أن المفترض أن یبدءوا بحد الزنا، والدلیل على قوة ھذا الحد

ومن ھنا نحتاج أول شيء أن ننظر لماذا قدم باب الزنا على باب القذف ثم على باب الخمر وبقیة الجرائم؟ أما تقدیمھ على باب القذف وباب 
ثمانون جلدة، ومن ھنا الخمر فال یشك أحد أن حد الزنا شدد الشرع فیھ أكثر من ھذه الحدود المتبقیة، فالجلد في الزنا مائة جلدة، وفي القذف 

ِوال تأخذكم بھما رأفة في دین هللا : أن هللا سبحانھ وتعالى غلظ ھذه العقوبة حتى قال: ًثانیا. نعلم أن عقوبة الزنا أشد من عقوبة القذف َّ ٌِ ِِ ِ َ َْ َْ َ َِ ْ ُ ُْ
أن الزنا اتفقت الشرائع السماویة : ًثالثا. لقذف، فشدد في إقامة حد الزنا أكثر من غیره، فلم یذكر ذلك ال في حد السكر وال في حد ا]2:النور[
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ًعلى تحریمھ، أما الخمر فكان مباحا في الشرائع التي قبلنا، وفي شریعتنا حرمھ هللا عز وجل، وجعل في تحریمھ الخیر والرحمة لھذه األمة، 
ًف تبع للزنا، ولیس أصال للزنا؛ ألنھ اعتداء علىبالنسبة للقذف األمر واضح، فإن القذ. فھدیت ھذه األمة للفطرة، والخمر غوایة وشر وبالء ٌ 

ومن ھنا ابتدأ المصنف رحمھ هللا بحد الزنا، . ًالعرض بالمعنى، لكنھ لیس اعتداء على العرض بالحس، واعتداء المعاني دون اعتداء الحس
ًوال یذكر أصوال عامة للحدود، فالعلماء الذین ًوفي ھذا الباب األول سیذكر المصنف رحمھ هللا أمورا تتعلق بإقامة الحد بخصوص حد الزنا، 

 یرون أن حد الزنا أصل وغیره ینبني علیھ، ولذلك فإن عقوبة الجلد تفرعت على ما نص هللا علیھ في -كالمصنف رحمھ هللا-قدموا حد الزنا 
إن حد الزنا أصل انبنى علیھ : من ھنا قالواكتابھ ووردت بھ السنة عن رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم في صفة حد الجلد للزاني والزانیة، و

  .غیره خاصة في مسائل الجلد، وسیذكر المصنف رحمھ هللا في ھذا الباب األول جملة من المسائل واألحكام المتعلق بحد الزنا
 

 األدلة على مشروعیة الحدود
 

مة، فإن هللا سبحانھ وتعالى ذكر الحدود في كتابھ، فنص كتاب هللا وسنة النبي صلى هللا علیھ وسلم وإجماع األ: األصل في شرعیة الحدود
ْالزانیة والزاني فاْجلدوا كل واحٍد منُھما مائة جلَدٍة : على حد الزنا، فقال سبحانھ َُ َ َ َ ََ َّ ََّ َِ ِ ِ َّ ِ ِ ِْ ُ ِوالذین یْرُمون الُمْحصنات : ، ونص على حد القذف]2:النور[ُ َِ َ َ َ َ َْ َّ

ِثم لم یأتوا بأْربعة  َ َ ََ ُِ ُ ْ ْ َ َشھَداء فاْجلدوُھم ثمانین جلَدة وال تقبلوا لُھم شھاَدة أبدا وأْولئك ُھم الفاسقون َّ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َُ ْ ُِ ِ ِ َِ َ َ َْ ُ ُْ ْ َْ َُ ً َ ً ً َ ُوالسارق : ، ونص على حد السرقة]4:النور[ُ ِ َّ َ
ُوالسارقة فاقطُعوا أْیدیُھما جزاء بما كسبا نكاال من هللا وهللا  َّ َّ ًَ َ َ َ َ َ َ َ َِ ِ ِ ََّ َ َ َ َ َِ ً َ َ ْ ُ ٌعزیز حكیم ِ ِ َ ٌَ َإنما جزاُء الذین ُیحارُبون هللا : ، ونص على حد الحرابة]38:المائدة[ِ َّ َ َ َ َ َِ ِ َّ َ َّ ِ

َورُسولُھ ویْسعْون في األْرض فسادا أْن ُیقتلوا أْو ُیصلُبوا أْو تقطع أْیدیھم وأْرُجلُھم مْن خالٍف أْو ُینفْوا من األ ََ َ َ َ َ ِ َ َ َ َ َ َِ ِ ِ ِ َِ َ َ ََ َ َ َ َ َْ ُْ ُِ َّ ُ َّ َّ ًكذلك أیضا ]. 33:المائدة[ِْرض ًَ
البكر بالبكر : ًخذوا عني خذوا عني، قد جعل هللا لھن سبیال: (في السنة جاءت األحادیث عن رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم في جریمة الزنا

 بن الحصیب رضي هللا عنھ ، وصح عنھ علیھ الصالة والسالم كما في حدیث بریدة)جلد مائة وتغریب عام، والثیب بالثیب جلد مائة والرجم
وأرضاه في قصة ماعز بن مالك األسلمي رضي هللا عنھ وأرضاه أنھ لما اعترف بالزنا أقام علیھ النبي صلى هللا علیھ وسلم الحد فأمر 

النبي علیھ  والعسیف ھو األجیر، فقد جاء رجل إلى - كما في الصحیح-فأمر بھ فرجم، وفي قصة العسیف : برجمھ، قال بریدة رضي هللا عنھ
 وأنا أناشدك أن تقضي بیني وبینھ بكتاب هللا، إن: أناشدك هللا أن تقضي بیني وبین ھذا الرجل بكتاب هللا، فقال اآلخر: الصالة والسالم وقال

 فارجمھا،  إلى امرأة ھذا، فإن اعترفت- یا أنیس-واغد : (ًابني ھذا كان عسیفا عند ھذا فزنى بامرأتھ، إلى أن قال صلى هللا علیھ وسلم
، وفي الصحیح عنھ علیھ الصالة والسالم أنھ رجم المرأتین اللتین اعترفتا بالزنا وأقام علیھما الحد، وھذه كلھا سنن )فاعترفت فرجمھا

وأما حد السرقة فإن النبي صلى هللا علیھ وسلم أمر بقطع ید المخزومیة كما في الصحیح، وھي التي كانت تستعیر . صحیحة في حد الزنا
، وھذا نص في إثبات حد السرقة، وكذلك )لو أن فاطمة بنت محمد سرقت؛ لقطعت یدھا! وهللا: (لمتاع وتجحده، وقال صلى هللا علیھ وسلما

ًأن أناسا من عكل أو : (أمر علیھ الصالة والسالم بقطع ید سارق رداء صفوان ، وفي الصحیحین من حدیث أنس بن مالك رضي هللا عنھ
ینة فأمرھم النبي صلى هللا علیھ وسلم أن یخرجوا إلى إبل الصدقة، وأن یشربوا من أبوالھا وألبانھا، فلما صحوا قتلوا عرینة اجتووا المد

 واستاقوا اإلبل، فبعث النبي صلى هللا علیھ وسلم في إثرھم، - كما في بعض الروایات-راعي رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم، وسملوا عینیھ 
وسملت أعینھم، ثم تركوا في الحرة : ھ الصالة والسالم فقطعت أیدیھم وأرجلھم من خالف، وسمرت أعینھم، وفي لفظفأخذوا، فأمر بھم علی
، وفي الصحیح من حدیث أنس أن النبي صلى هللا علیھ وسلم أمر بجلد شارب الخمر، فكان من الصحابة الضارب )یستسقون فال یسقون

  .إثبات الحدود ومشروعیتھابثوبھ، والضارب بنعلھ، وھذا كلھ یدل على 
 

 الحكمة من مشروعیة الحدود
 

الحدود زواجر، قصد هللا عز وجل من شرعھا لعباده أن یجعلھا زاجرة لھم : للعلماء رحمھم هللا في حكمة الحدود أوجھ، فمنھم من یقول
 أصل الشرع المراد بھ صیانة الناس عما فیھ فساد إن: ومانعة لھم من الوقوع في ھذه المحرمات العظیمة، والكبائر الموبقة والمھلكة، قالوا

والدلیل : دینھم ودنیاھم وآخرتھم، والموجب لھذه العقوبات مفسد، ومن ھنا ھي زواجر تمنع الناس من الوقوع والتلبس بھذه الجرائم، قالوا
ًقوبات طائفة من المؤمنین اتعاظا واعتبارا، فھذا یدل على ذلك أن هللا سبحانھ وتعالى أمر أن تقام عالنیة وال تقام خفیة، وأمر أن یشھد ھذه الع ً

ًعلى أنھا زواجر، وإذا أقیمت ھذه الحدود أحیت قلوب الناس وانزجروا، فقل أن یرفع شخص یده راجما لمحصن أن یقع فیما وقع فیھ، وإذا 
: ومن العلماء من قال. تمنع وتزجر  زواجر وروادعرأت عیناه تألم الزاني الذي یقام علیھ حد الجلد؛ فإنھ یتألم لذلك، وینكف وینزجر، فھي

أن النبي صلى هللا علیھ وسلم بین في خطبتھ أن : أن هللا سبحانھ وتعالى شرع الحد كفارة للذنب، واستدلوا بأدلة منھا: إن الحدود جوابر، أي
و إلى مشیئة هللا إن شاء عذبھ، وإن شاء غفر لھ، إن  فھ-أي مات ولم یتب من ذنبھ-من أقیم علیھ الحد فھو كفارة لھ، ومن لم یقم علیھ الحد 

عذبھ فبعدلھ، وإن غفر لھ فبفضلھ، وھذا إن لم یتب، فإن تاب قبل موتھ تاب هللا عز وجل علیھ، وھذا بإجماع العلماء، والنصوص في الكتاب 
الصحیح عنھ علیھ الصالة والسالم أنھ لما أقام الحد النبي صلى هللا علیھ وسلم بین أن الحد كفارة، ففي : قالوا. والسنة في ھذا واضحة جلیة

إنھ فعل كبیرة فھو معذب، وقال : ھل ھو في الجنة أم في النار؟ فقال قوم: على ماعز بن مالك األسلمي الذي اعترف بالزنا، اختلف الصحابة
إنھ اآلن ینغمس في : (ون قال علیھ الصالة والسالمإنھ قد تاب، وهللا یتوب على من تاب، فلما خرج علیھ الصالة والسالم وسمعھم یختلف: قوم

ھل ھي معذبة أم مرحومة؟ خرج علیھ الصالة والسالم : ، فھذا یدل على أن الحد یكفر الذنب، وكذلك لما زنت المرأة واختلفوا)أنھار الجنة
، لكن ھذا جاء ما ) بنفسھا  تعالى؟وھل وجدت أفضل من أن جادت: (، وقال)لقد تابت توبة لو قسمت على أھل األرض لوسعتھم: (وقال

ینسخھ، مما یدل على أن األفضل واألكمل األخذ بالرخصة؛ ألن ماعز بن مالك خیر بین أن یتوب فیتوب هللا علیھ، وبین أن یقام علیھ الحد، 
ًأرحم؟ وأجیب عن ھذا بأن ماعزا شك كیف یختار إقامة الحد الشدید مع أن التوبة أخف و: فاختار أن یقام علیھ الحد، فمن أھل العلم من قال

في قبول توبتھ، ورضي لنفسھ ما ھو عزیمة بینة، ولكن السنة دلت داللة واضحة على أن األفضل واألكمل أن یستتر، فصح عنھ علیھ 
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! أیھا الناس: (س، وقالالصالة والسالم أنھ لما اعترف ماعز ، واعترفت المرأتان بالزنا، وأقیم علیھم الحد؛ خطب علیھ الصالة والسالم النا
وبعض الذین یتلبسون بالجرائم في زماننا . ، فھذا نص واضح صریح، وھو متأخر)من ابتلي منكم بشيء من ھذه القاذورات فلیستتر بستر هللا

ؤالء ینبغي یشدد بعضھم على نفسھ إذا تاب أو زجر بالزواجر، فال یرضى إال أن یعترف أمام القاضي ویطلب أن یقام علیھ الحد، فمثل ھ
على طالب العلم وعلى األئمة والخطباء أن ینصحوھم بالسنة، وأن یبینوا لھم أن النصوص واضحة جلیة في أن األفضل واألكمل ألحدھم أن 
یستتر بستر هللا عز وجل، وھذا ھو الذي دلت علیھ األحادیث الصحیحة عن رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم، والتشدید على الناس في ھذا 

ًإن كثرة إیراد العذاب بالنار، والتخویف بعذاب القبر، وقرع الناس دائما : ألمر لیس من السنة، وكان بعض مشایخنا رحمة هللا علیھ یقولا
بھذا الشيء، دون ذكر الجنة وسعة رحمة هللا عز وجل یفضي ببعض الناس إلى الغلو في التوبة، والغلو في الرجوع إلى هللا في العبادات، 

 في الطاعة، ومن ھنا كره بعض العلماء أن یتقدم القصاص والوعاظ في الخطب والمواعظ؛ ألنھم ال یفھمون أصول الشریعة في والغلو
الجمع بین الرجاء والخوف؛ ألن الواقع في الذنب یحتاج إلى نوع من الحكمة والتلطف، فالمستخف لحدود هللا المنتھك لمحارم هللا عز وجل 

ً جاء متفطر القلب، منیبا إلى الرب، تائبا من قرارة قلبھ، أو یعلم منھ التوبة من دالئل حالھ، ال یزاد على ما ھو علیھ؛ یزجر بما یناسبھ، ومن ً
لن یشاد أحد ھذا الدین إال : (ألنھ إذا زید على حالھ ذلك؛ أوجب لھ القنوط من رحمة هللا، والیأس من روح هللا، وقد قال صلى هللا علیھ وسلم

ًذي یظھر أن الحدود زواجر وجوابر، فیھا معنى الزجر وفیھا معنى الجبر، فھي جابرة للكسر بإذن هللا عز وجل، وأیضا زاجرة وال). غلبھ
  .عن حدود هللا وعن محارم هللا

 
 شروط من یقام علیھ الحد

 
طور : ، ومثلھ بقیة الحدود، والبلوغ ھو)على بالغإال (حد الزنا، : أي) ال یجب الحد: (قولھ]. ال یجب الحد إال على بالغ: [قال رحمھ هللا تعالى

ینتقل فیھ اإلنسان من الصبا إلى الحلم، وھو العقل، وقد تقدم معنا في مسائل متعددة من العبادات والمعامالت مثل مسائل الحجر العالمات 
ب علیھ الحد، والدلیل على ذلك ما ثبت في الحدیث ًومفھوم ھذا أنھ إذا كان صبیا ال یج) ال یجب الحد إال على بالغ: (قال. المعتبرة للبلوغ

، فدل على أن ) الصبي حتى یحتلم- وذكر منھم-: رفع القلم عن ثالثة: (الصحیح عن عائشة رضي هللا عنھا أن النبي صلى هللا علیھ وسلم قال
 لم یثبت شرط إقامة حد الزنا وھو البلوغ، فیشترط ًالصبي مرفوع عنھ القلم، فلو وقع صبي في فاحشة الزنا مثال؛ فإنھ ال یقام علیھ الحد؛ ألنھ

 ال -ًبأن كان مجنونا-تكلیف، فمن كان غیر عاقل  العقل شرط]. عاقل: [قال المصنف رحمھ هللا. ًفي ثبوت حد الزنا على الزاني أن یكون بالغا
 فكلھم مجمعون ومتفقون على أن الصبي ال یقام علیھ محل إجماع بین العلماء رحمھم هللا،) البلوغ والعقل: (یقام علیھ الحد، وھذان الشرطان

قبل البلوغ، وأثناء الجنون، فإذا كان : الحد، والمجنون ال یقام علیھ الحد، بشرط أن یكون الزنا أو الفاحشة أو الجریمة وقعت أثناء الصبا، أي
فإن وقع : ، فإن كان یفیق تارة ویجن تارة نظرنا)یفیقوعن المجنون حتى : (ًمجنونا فإنھ غیر مكلف، واألصل في ذلك الحدیث المتقدم وفیھ

ویضاف إلى البلوغ . زناه أثناء اإلفاقة؛ أخذ بجریمتھ كما یؤاخذ المفیق والعاقل، وذلك ألنھ ال موجب إلسقاط التكلیف عنھ، فھو مؤاخذ بفعلھ
ھ ولم یكن بیده ذلك؛ فإنھ ال یقام علیھ؛ ألن هللا تعالى أسقط االختیار، وبناء على ذلك فإنھ ال یقام الحد على مكره، فلو أكره على فعل: والعقل

ًباإلكراه الردة، وھي أعظم الذنوب وأشدھا، وھذا خالفا لبعض أصحاب اإلمام أبي حنیفة رحمھم هللا، فالمكره یسقط عنھ التكلیف، وقد بینا 
: قال المصنف رحمھ هللا. لعقل واالختیار، فال یقام الحد على مكرهالبلوغ وا: یشترط: ًإذا. شروط اإلكراه، وبینا األدلة على أن اإلكراه مؤثر

االلتزام بأحكام الشریعة معتبر، وھذه المسألة تقدمت معنا، ولكن قد یأتي لھا شيء من البیان أكثر إن شاء هللا في حد الزنا، وھي ]. ملتزم[
ًملتزما بأحكام الشریعة؛ فإننا نقیم علیھ الحد، لكن لو كان غیر ملتزم ھل الكفار مخاطبون بفروع الشریعة أم ال؟ فإذا كان الذي زنى : مسألة

كالحربي والمستأمن، أو كان من أھل الذمة، فھل الذمیون مؤاخذون بحیث لو أن اثنین من أھل الكتاب زنیا ورفعا إلى قاض مسلم یقیم 
ْوأن اْحكم بْینُھم بما أنزل هللا وال تتبْع أْھواءُھم : عالىعلیھما الحد أم ال؟ الصحیح أنھ یحكم بینھما بشرع هللا عز وجل، كما قال ت ْ َْ َ َ َ َ َ ََ َ َِ ِ َِّ َ َ َُ َّ ، ]49:المائدة[ُ

ْفإْن جاُءوك فاْحكم بْینُھم أْو أْعرْض عنُھم : ودینھ، والتخییر في الحكم بینھم في قولھ فأمر هللا عز وجل بالرجوع إلى شرعھ ْ ْْ َُ َ َ َِ َ َ َ َ ] 42:المائدة[َِ
إذا ثبت .  وجھ آخر ذكرناه، وھو في بعض األحوال التي ال تكون فیھا العزیمة، وسیأتي ھذا بتفصیل أكثر في كتاب القضاءمنسوخ، أو لھ

ھذا، فإن الملتزم تقام علیھ الحدود؛ ألنھ قد التزمھا بإسالمھ، وكذلك أھل الكتاب إذا ترافعوا إلینا فإنھم ملزمون بشریعتنا، وقد أكدت السنة 
صحیح عن رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم أنھ أقام الحد على الیھودیین الذین زنیا، فأمر بھما فرجما، وفي ھذا الحدیث تفصیل ذلك كما في ال

ًوھو أن یكون عالما بحرمة الجریمة التي فعلھا، فإذا ]. عالم بالتحریم: [قال المصنف رحمھ هللا. سنتكلم علیھ إن شاء هللا تعالى في موضعھ
حدیث العھد باإلسالم، فإن الوثنیین واإلباحیین : ولم تقم علیھ الحجة؛ فإنھ یسقط عنھ الحد للشبھة، وذكروا من أمثلة ذلككان لم یعلم 

ًاستخفاف بالمحارم، خاصة اإلباحیین، فلو أن أحدا منھم أسلم، ولم یعرف شرائع اإلسالم، فوقعت منھ جریمة الزنا قبل أن  والالدینیین عندھم
ینئٍذ لم تقم علیھ الحجة، وھذه مسألة من المسائل التي یعذر فیھا بالجھل، ولھا أصل من قضاء الصحابة والسلف رضوان هللا یعلم الحكم، فح

علیھم، فإذا كان غیر عالم؛ فإنھ ال یقام علیھ الحد حتى تقام علیھ الحجة لمكان الشبھة، وقد أمر النبي صلى هللا علیھ وسلم بدرء الحدود 
  .بالشبھات

 
 ائمون على تنفیذ الحدود الشرعیةالق
 

ًیقیم الحد اإلمام أو نائبھ، واألصل أن األئمة والحكام مطالبون شرعا بالحكم بما أنزل : أي]. فیقیمھ اإلمام أو نائبھ: [قال المصنف رحمھ هللا
 الوالي في والیتھ أن یطلب المصالح ًهللا عز وجل، ومطالبون شرعا بالقیام بالعدل الذي قامت علیھ السماوات واألرض، واألصل في تنصیب

للمسلمین، ویدرء المفاسد عنھم، وقد أجمع العلماء واألئمة رحمھم هللا على أن المعني بتنفیذ ھذه األحكام والحدود ھم الحكام، وأنھ لیس كل 
و من یقیمونھ مقامھم، والدلیل على ذلك ًإنسان ینفذ الحد بمجرد أن یرى رجال یفعل جریمة فیقیم علیھ الحد، بل األصل أنھم ھم المخاطبون، أ
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ثم إنھم . أن النبي صلى هللا علیھ وسلم تولى األمر بإقامة الحدود، وتولى من بعده الخلفاء الراشدون األئمة المھدیون رضي هللا عنھم أجمعین
) ًأشربت خمرا؟: ( صلى هللا علیھ وسلمًقد أنابوا غیرھم في إقامة الحدود، ففي صحیح مسلم عن بریدة بن الحصیب أن ماعزا لما أقر، قال

حتى یتأكد من شروط اإلقرار، ھل ھو ) أبھ جنون؟: (ًشم رائحة فمھ، فلم یجد خمرا، ثم قال: ھل أنت سكران؟ فقام رجل فاستنكھھ، أي: یعني
أن األصل أن الوالي ھو الذي یأمر ، وھذا یدل على )فأمر بھ فرجم: (مؤاخذ بإقراره أم ال؟ فأخبر أنھ غیر مجنون، قال بریدة رضي هللا عنھ

 إلى -یا أنیس-واغد : (ًبإقامة الحد، فأمر بھ فرجم، كذلك أیضا أناب غیره علیھ الصالة والسالم في حدیث العسیف، فقال علیھ الصالة والسالم
نابة، فاإلمام ومن یقیمھ مقامھ یعتد ، وھذا یدل على مشروعیة اإل) فإن اعترفت فارجمھا، فاعترفت فرجمھا- ألنھا لم تكن بالمدینة-امرأة ھذا 

ًبھم، وھذا مھم جدا حتى نحكم بتمام الحد واعتباره، ولو أن شخصا غیورا وجد زانیین فجلدھما مائة جلدة، فھذا من حیث األصل لیس حدا،  ً ً ً
 فال بد من وجود ھذه األشیاء، البد وأن یكون أول شيء عن طریق الحاكم، ویثبت عند الحاكم ھذا الحد، ثم بعد ذلك یقضي بھ وبتنفیذه،

وإقراره في غیر مجلس القضاء والحكم لیس كإقراره فیھما، ولو أنھ أقر بالجریمة وعلم بھ الناس، ولكنھ لم یرفع إلى القاضي، فال یأخذ حكم 
یعة، ولو أن الناس قرءوا ما اإلقرار الشرعي، فھناك أمور ال بد من مراعاتھا في ھذه الجرائم والحدود، وھذا كلھ یدل على عظمة ھذه الشر

ما عرف العالم كیف ینظم ! ثم وهللا ذكره أئمة أھل اإلسالم في كتبھم من ھذه التراتیب القضائیة اإلداریة لتعجبوا من حسنھا ودقتھا، فوهللا
في مدارس المسلمین في أمره إال عن طریق المسلمین، ولقد مرت على أوروبا قرون مظلمة، ال تعرف كیف تدبر أمورھا، حتى تعلموا ذلك 

األندلس، وأخذوا منھم ھذه التراتیب اإلداریة، والشرائع اإللھیة التي جاءت مقننة محددة مرتبة من هللا سبحانھ وتعالى، وقد فھم المسلمون 
ًن فاقتبسوا كثیرا من كیف یسیروا أمور دینھم ودنیاھم وآخرتھم، وھذا من فضل هللا علیھم، فجاء ھؤالء فنظروا إلى نعمة هللا على المسلمی

األمور التي یصدرونھا الیوم إلى المسلمین الذین ما عرفوھا، فلو نظرت إلى كتب المسلمین التي ترجمت، وإلى كتبھم التي قرئت؛ لعلمت 
 كانوا فیھ إال هللا أنھم ما تعلموا ھذا االنضباط، ورتبوا أمورھم الدنیویة؛ إال عن طریق المسلمین، ولقد عاشوا حیاة مظلمة ال یعلم جحیم ما
 -إال من رحم هللا- وحده، ولكن كل ذلك بفضل هللا ثم بفضل ھذه الشریعة، والناس الیوم تنخدع بأمور الدنیا وال تفقھ، وكثیر من المسلمین 

ان اإلسالم من مشرق جاھل بھذه الثروات الھائلة من الدقة والتنظیم في العبادات والمعامالت، واالنضباط التام في ترتیب األمور، وحینما ك
ًاألرض إلى مغربھا، وقل أن تغیب عن دولتھ شمس، رتبت أمور المسلمین حتى في الجرائم، وقل أن تجد أمرا صغیرا أو كبیرا إال ووضعوا  ً ً

مسلمین ولذلك شباب ال! ًلھ ما یضبطھ، وما یردع الناس عنھ إن كان خطأ، وما یحببھم فیھ إن كان صوابا، ولكن، یا لیت قومي یعلمون
َّیحتاجون أن ُیبصروا بھذه الحقائق، فبھذا الترتیب والتنظیم لم تكن مجتمعات المسلمین فوضى، بحیث إذا وقعت األخطاء كل یتحمس ویقیم  َ

ذا ًالحد، وتجد الیوم كل یحس أنھ ھو وحده الذي یدافع عن اإلسالم، فتجد األمور سائرة ھمال، لكن حینما كانت األمة اإلسالمیة قائمة بھ
االنضباط وھذا التأقیت الذي ذكره العلماء واألئمة في أبواب العبادات والمعامالت؛ یجد المتأمل فیھا عظیم نعمة هللا على ھذه األمة، فالحمد 

ن اإلمام، من ینوب ع: فبین المصنف رحمھ هللا أن إقامة الحد لإلمام أو نائبھ، أي.  الذي ھدانا لھذا وما كنا لنھتدي لوال أن ھدانا هللا
ًویحضر اإلمام إقامة الحد أو یحضر نائبھ؛ ألن ھذا مھم جدا، فعلى سبیل المثال في حد الزنا لو أن الزاني اعترف فمن حقھ أن یرجع عن 

صل في اعترافھ ولو أثناء تنفیذ الحد، فلو اعترف أنھ زنى ثم أقیم علیھ الحد، فأحس بحرارة الحد، فأراد أن یرجع عن إقراره؛ فلھ ذلك، واأل
فلما أذلقتھ الحجارة، ووجد حرھا؛ فر إلى الحرة؛ حتى : (ذلك أن النبي صلى هللا علیھ وسلم لما أمر بـماعز أن یرجم فرجم، جاء في الحدیث

، وھذا یدل على سماحة ھذا الدین )ھال تركتموه یتوب؛ فیتوب هللا علیھ: لقیھ رجل فضربھ بلحي جمل فقتلھ، فقال صلى هللا علیھ وسلم
ًیسره، ومن ھنا إذا كان اإلمام أو نائبھ موجودا؛ فإنھ یستطیع أن یأمر بإیقاف الحد وبإیقاف التنفیذ، ویستطیع أن یتدارك ما یمكن تداركھ من و

 ...... .ھذه األمور، وال یشكل على ھذا ما وقع لـماعز ؛ ألن الصحابة ما كانوا یعلمون الحكم، وكانوا یظنون أنھا عزیمة لیس فیھا رجعة
 

 حكم إقامة الحدود في المساجد
 

ال ردھا : (تقام الحدود في غیر مسجد؛ ألن النبي صلى هللا علیھ وسلم لما سمع الرجل وھو ینشد ضالتھ قال]. في غیر مسجد: [قال رحمھ هللا
َفي ُبُیوٍت أذن هللا أْن تْرفع : ، وهللا عز وجل یقول)هللا علیھ، فإن المساجد لم تبن لھذا ََ ُ َ َُ َّ ِ َوُیذكر فیھا اْسُمُھ ِ َ َِ َ ، والحدود لیست مجانسة ]36:النور[ْ

وقد یشكل على ھذا أن القضاء یكون في المسجد، والقضاء تكون فیھ المخاصمة والمشاجرة حتى تثبت الحدود، وقد استحب بعض . لھذا
وحیث الق للقضاء یقعد وفي البالد یستحب : اظمًالعلماء أن یكون مجلس القاضي في المسجد، وفي القدیم كان ھذا متیسرا، ومن ھنا قال الن

ًالمسجد فیستحب أن یكون القضاء في المسجد تأسیا برسول هللا صلى هللا علیھ وسلم والخلفاء الراشدین، لكن إقامة الحد شيء آخر غیر 
 ...... .د النھي عن إقامة الحدود في المساج-وفیھ ضعف- القضاء، فیقام الحد في غیر المسجد، وفي حدیث السنن 

 
 كیفیة الجلد في الحد

 
 كیفیة جلد الرجل

 
شرع المصنف رحمھ هللا في بیان صفة الجلد، والجلد ]. ًویضرب الرجل في الحد قائما بسوط ال جدید وال خلق: [قال المصنف رحمھ هللا

ًون أیضا في حد القذف وحد المسكر، وھذه ًیكون في حد الزنا للبكر، والثیب أیضا على الصحیح على تفصیل سنذكره إن شاء هللا تعالى، ویك
ًالثالثة الحدود شرع فیھا الجلد، وجاء في السنة بعض الضوابط لھذه العقوبة، منھا أن یكون الجلد بالسوط، ویكون السوط متوسطا غیر جدید 

القدیم والبالي؛ ألنھ یتكسر : لق ھوالخ): ال جدید وال خلق: (سوط بین سوطین، ومعنى قولھ: وال قدیم، ویعبر عن ذلك أئمة السلف بقولھم
ًویتھشم وال یؤلم، والجدید أكثر إیالما وتمزیقا للجسد ًویضرب الرجل قائما في الحد، وھذا شامل لحد الزنا وحد القذف وحد المسكر، والمرأة . ً

ًلھا أحكام ستأتي إن شاء هللا تعالى، فإذا كان الرجل زانیا أو شاربا للخمر أو قاذفا؛ فإنھ ی ً ًضرب قائما، وھذه المسألة فیھا قوالن للعلماء ً



 2682 

ًیضرب قائما، األول للمالكیة، والثاني للجمھور، والصحیح أنھ یضرب : ًیضرب الرجل قاعدا، وقال بعضھم: بعض العلماء یقول: رحمھم هللا
ًعلى أعضاء الجسم؛ ألنھ إذا كان قاعدا ال ًقائما؛ ألنھ یمكن الجالد من الجلد، ومن تفریق الجلد على أعضاء الجسم على القول بأنھا تفرق 

وأما إذا قلنا بعدم التفریق، وھو أقوى؛ ألن الضرب یكون في الظھر، . یفرق على كل األعضاء بالوجھ المعتبر حتى یصیب كل عضو حقھ
إن الجلد یختص بالظھر، : نقولإن الضرب یشمل جمیع البدن ما عدا الوجھ والمقاتل، وسنبینھا إن شاء هللا تعالى، وإما أن : إما أن نقول

وأقوى األقوال أن الجلد یختص بالظھر، ودلیلنا على اختصاصھ بالظھر حدیث ابن عباس رضي هللا عنھ وأرضاه في الصحیح أن ھالل بن 
:  علیھ وسلمأمیة رضي هللا عنھ قذف امرأتھ بـشریك بن سحماء ، فلما قذفھا عند رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم؛ قال لھ النبي صلى هللا

إنھ یضرب في ظھره؛ فإن الجلد من قیام یكون أمكن : ، فدل على أن موضع الضرب إنما ھو الظھر، وإذا قلنا)البینة أو حد في ظھرك(
ًللضرب المتوسط؛ ألنھ إذا كان قاعدا والضارب قائما زاد في اإلیالم غالبا، ولكنھ إذا كان قائما والجالد قائما؛ تمكن الجالد م ً ً ً ن الضرب بین ً

وال یمد أثناء الضرب : أي]. وال یمد وال یربط: [قال المصنف رحمھ هللا. ًالضربتین، وتمكن من إیالمھ على الوجھ المعتبر شرعا ولم یقصر
ًوال یربط، فال یبطح على وجھھ ویضرب، وال تشد یده؛ ألنھ في حال المد یكون الضرب أشد إیالما وأشد وقعا، سواء إذا كان منبط ً ًحا أو ً

 - واختلفت األلفاظ عنھ- ًكان قائما فمد كالمعلق؛ فإن ھذا یؤلمھ أكثر، ومن ھنا كره أئمة السلف ذلك كما جاء عن ابن مسعود رضي هللا عنھ
اصة على أن العقوبة ال یعاقب فیھا مرتكب الحد بمده وال بتجریده من ثیابھ، واختار األئمة ھذا خ: ، یعني)لیس في ملتنا مد وال تجرید: (قال

، وھذا )حد في ظھرك: (القول بأن قول الصحابي حجة، والمد زیادة في اإلیالم، فالبد من دلیل على المد، والنبي صلى هللا علیھ وسلم یقول
ھل نجرده من ثیابھ فیضرب : مسألة]. وال یجرد، بل یكون علیھ قمیص أو قمیصان: [قال المصنف رحمھ هللا. یتحقق بالضرب الذي ذكرناه

ًى جلده مباشرة أم أننا نعطیھ الخیار أن یلبس ما شاء؟ وھل لھ أن یلبس ثیابا ثخینة فیخف معھا الجلد أم یلبس ما ال یقي الضرب قمیصا أو عل ً
ًیجرد صیفا وشتاء ویضرب وھو مجرد، وذكرنا أن ابن مسعود وھو من فقھاء الصحابة لم یقل : قمیصین ثم یضرب؟ قال بعض العلماء ً

 ًلى ھذا یترك علیھ ثوبھ المعتاد ویضرب، وھذا ھو الصحیح، أنھ ال یجرد، وال یمكن أیضا من لبس الثیاب الثخینة التي تمنعبالتجرید، وع
وصول الضرب، وتمنع ألم الضرب، بل یكون علیھ قمیص أو قمیصان على حسب نظر اإلمام أو نائبھ في ذلك بحسب الحاجة، ثم یأمر 

المقصود من ھذا الضرب ]. وال یبالغ بضربھ بحیث یشق الجلد: [قال المصنف رحمھ هللا. رب للجسدبضربھ بما ال یمنع وصول ألم الض
ًإیالم الجسد على وجھ یرتدع من الرجوع إلى ھذه المعصیة، فال یضرب ضربا یشق الجلد وھو ضرب المثلة الذي بعد انتھائھ تبقى آثاره 

صود الشرع إیالمھ على وجھ ینكف وینزجر بھ، وقد أمر عمر بن الخطاب رضي واضحة بینة في البدن، فھذا لیس من مقصود الشرع، مق
ألحیلنك إلى رجل ال تأخذه في هللا لومة الئم، فأحالھ إلى بعض التابعین رحمھ ! وهللا: هللا عنھ بتعزیز رجل في أمر یوجب التعزیر، فقال لھ

ًهللا عنھ بعد مضي ثلثا العقوبة، فوجده قد ضربھ بسوط ضربا شدیدا، فبقي ًهللا، وكان شدیدا في الحق فضربھ، فشاء هللا أن یأتي عمر رضي  ً
إنھا في جریمة : إن ھذا مقتص لھ بما كان من شدة اإلیالم، ویقال: ًمن العقوبة قدر العشرین سوطا، فأسقطھا عمر رضي هللا عنھ، وقال

، فجعل شدة الضرب في الستین جلدة مسقطة للعشرین الباقیة، وھو الخمر؛ ألن عمر كان یرى فیھا ثمانین جلدة، وأنھ ضربھ حتى بلغ الستین
خلیفة راشد، وھذا یدل على أنھم كانوا ال یرون الضرب المؤلم الذي یؤثر في الجلد، وھو ما یسمونھ بضرب االنتقام والتشفي، فلیس ھذا 

یشدد في الضرب في حد : وقال بعض العلماء. ًمقصودا، إنما المقصود ضرب التأدیب، وضرب التأدیب شيء، وضرب االنتقام شيء آخر
ِوال تأخذكم بھما رأفة في دین هللا : الزنا؛ ألن هللا تعالى یقول َّ ٌِ ِِ ِ َ َْ َْ َ َِ ْ ُ ، وقد بینا في التفسیر وجھ رد ھذا القول، وأن ھذه اآلیة ال تستلزم ]2:النور[ُْ

أفة أثناء تنفیذ الحد بأن نشفق علیھم، أو نخفف مقدار العقوبة، فھذا لیس لھ الضرب المبرح؛ ألن المقصود منھا تنفیذ الحد، وأننا ال تأخذنا الر
یضرب ظھره؛ : اختلف العلماء، فبعض العلماء یقول]. ویفرق الضرب على بدنھ: [قال المصنف رحمھ هللا. عالقة بطریقة الضرب نفسھا

ًاقین، ویضرب الرأس على القول بأنھ یكون محال أعاله ووسطھ وآخره، وتضرب عجیزتھ، ویضرب الفخذین، وتضرب العضلة في الس
للضرب إال الوجھ، ولھ أن یضربھ على مقدم صدره من جھة األضالع مما ال ینكي، وال یضربھ في المقاتل، مثل الخصیتین، ألنھا مقتلة 

م من یرى أن الضرب یختص بالظھر، یتقي المقاتل، ومنھ: ًغالبا، فإذا ضربة فیھا ربما یموت، ومن المقاتل الرأس من جھة الصدر، فقالوا
ودلیلھم السنة، وھذا القول أمیل إلیھ، وھو أشبھ وأولى بالصواب إن شاء هللا، وقد جاء عن عمر بن الخطاب وعبد هللا بن عمر رضي هللا 

 أشار إلى ضربھا في عنھما ما یفھم منھ جواز الضرب في غیر الظھر، وأن عمر في قصة المرأة حینما أمر بجلدھا رضي هللا عنھ وأرضاه
رجلھا، ویضرب اإلنسان على الرجلین، ویضرب على القدمین نفسھما، واألشبھ ما ذكرنا أن الضرب یكون على الظھر، وضرب القدمین قد 
یمنع من المشي، ویضره ویعطل مصالحھ، أما ضرب الرأس فقد أثر عن أبي بكر رضي هللا عنھ أنھ أمر بضرب الرأس في قصة الرجل 

إنھ لیس ولد فالن، ورفعت قضیتھ إلى أبي بكر رضي هللا عنھ فأمر بتعزیره بأن یضرب ویجلد، فلما أمر : اء وانتفى من أبیھ، وقالالذي ج
وجاء عن عمر رضي هللا عنھ أنھ كان یعلو بالدرة ویضرب بھا، ولكن األشبھ ما ذكرنا، وھو . ًاضرب الرأس؛ فإن فیھ شیطانا: بتعزیره قال

ویتقي الرأس لما ذكرناه، ولكن جمھور ] ویتقي الرأس والوجھ: [قال المصنف رحمھ هللا. ن الضرب یكون على الظھر أ-ظاھر السنة-
یجوز ضرب الرأس؛ لألثر الذي ذكرناه عن : أصحاب الشافعي والقاضي أبو یوسف من أصحاب اإلمام أبي حنیفة رحمة هللا علیھم یقولون

أما الوجھ فلیس فیھ .  أقوى، واآلثار عن الصحابة ما وجدت من جزم بصحتھا وثبوتھا عنھمأبي بكر رضي هللا عنھ، لكن ظاھر السنة
إشكال، فكلھم متفقون على أن الوجھ ال یجوز ضربھ، وقد نھى النبي صلى هللا علیھ وسلم عن ذلك كما في صحیح البخاري أنھ نھى عن 

، فالوجھ یتقى وال )ى رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم عن لطم الصورنھ: (ضرب الوجھ في الحدود وفي غیرھا، وكذلك في الحدیث اآلخر
وال یضرب الفرج؛ ألن ]. والفرج والمقاتل: [قال المصنف رحمھ هللا. یضرب، وإنما یكون الضرب على األعضاء، والخالف فیما ذكرناه

ذه المواضع ضرب في المقاتل، وذكرنا من صور إن الضرب في ھ: ضرب الفرج خاصة في الخصیتین یؤدي إلى القتل، ولذلك یقول العلماء
  .قتل العمد وشبھ العمد الضرب في المقاتل، ولو كان بشيء خفیف، فالمقاتل تتقى

 
 كیفیة جلد المرأة
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ا والمرأة كالرجل في الضرب یفرق الضرب على بدنھا، ویتقى مقاتلھ]. والمرأة كالرجل فیھ إال أنھا تضرب جالسة: [قال المصنف رحمھ هللا
ھل یجرد أم ال؟ أما المرأة فاتفقوا على أنھا ال : ًعلى القول بأنھ یفرق على البدن، وتخالف الرجل أنھا تجرد اتفاقا؛ ألن الرجل اختلف فیھ

یجرد، وھو قول المالكیة رحمھم هللا، ومنھم من ال یرى التجرید وھو مذھب : منھم من یقول: تجرد، وفي مسألة تجرید الرجل ثالثة أقوال
األمر راجع إلى اإلمام إذا رأى المصلحة أن یجرده جرده، وإذا رأى المصلحة أال یجرده لم یجرده، وھو قول : لجمھور، ومنھم من یقولا

وھل تضرب المرأة قائمة أو قاعدة؟ تضرب قاعدة، ألنھ أمكن للستر، . األوزاعي فقیھ الشام رحمة هللا على الجمیع، والصحیح ما ذكرناه
ھذا أثر عن علي رضي هللا عنھ، ولھ أصل في ]. وتشد علیھا ثیابھا: [قال المصنف رحمھ هللا. ة من أئمة السلف رحمھم هللاوھذا قول طائف

أمر بھا فشكت علیھا ثیابھا؛ ألن الشوك مثل : السنة في قصة المرأة التي اعترفت بالزنا، فأمر بھا فشدت علیھا ثیابھا، وفي بعض األلفاظ
 انكشاف عورتھا أثناء الحركة، فإذا ضممت طرفي الرداء ووضعت الشوكة بینھما؛ انحبس الرداء وامتنع من الرابط الذي یمنع من

أنھ جعل فیھا الشوك بمثابة الرابط لطرفي الثوب الذي علیھا لیمنعھا من التكشف، وھذا واضح : فشكت علیھا ثیابھا یعني: االنكشاف، فلفظ
مة الحد علیھا؛ ألنھا تضطر إلى الحركة فتنكشف عورتھا، فیؤخذ باألسباب المانعة من انكشاف الداللة على أنھ یطلب سترھا أثناء إقا

وتمسك یداھا، : ألنھا إذا ضربت وتحركت فإنھ قد یحصل منھا انكشاف، فقولھ]. وتمسك یداھا لئال تنكشف: [قال المصنف رحمھ هللا. عورتھا
قوع في الفتنة، فیخرج الناس من االعتبار بالنظر إلى الفتنة، وھذا خالف مقصود من درء المفاسد، فالمرأة عورة، وانكشافھا مفض للو
  .ًالشرع، وھو أن یكون النظر موجبا لالتعاض واالعتبار

 
 األسئلة

 
 وجھ فصل كتاب الجنایات عن كتاب الحدود

 
، : عن بعض؟ الجوابًھل تعریف الحدود شرعا یشمل القتل، وإذا كان ذلك كذلك؛ فلماذا فصلھما المصنف : السؤال باسم هللا، والحمد 

عام؛ ألن العقوبة تكون بالقتل وغیر القتل، وھذا ) عقوبة: (فقولھ: أما بعد. والصالة والسالم على خیر خلق هللا، وعلى آلھ وصحبھ ومن وااله
أن العقوبة : ستتیب فلم یتب، فھذا التعریفالصحیح؛ ألن الحدود فیھا قتل، فحد الحرابة یكون فیھ القتل، والمرتد حده أن یضرب عنقھ إذا ا

ًمقدرة شرعا؛ تعریف صحیح، ودخول القتل ال یمنع صحة التعریف؛ ألن من الحدود حد القتل، وعلى ھذا ال یكون تعریف المصنف فیھ 
ل الذي نعنیھ ھنا إنما ھو في إشكال، وال یمنع من وجود القتل في الحدود، وانفصالھا عن باب القتل؛ ألن القتل متقدم لحقوق العباد، والقت

  .الغالب في حق هللا عز وجل كما في حد الردة ونحو ذلك، وهللا تعالى أعلم
 

 حكم الجلد في الحد بغیر السوط
 

األشبھ الضرب بالسوط، وجاء عن الصحابة رضوان هللا علیھم : ھل الضرب بالسوط بالحد متعین أم یضرب بغیر السوط؟ الجواب: السؤال
إن شاء - مر فقط أن منھم الضارب بثوبھ، ومنھم الضارب بنعلھ، ومن ھنا اختلف في حد الخمر ھل ھو حد أو تعزیر؟ وسیأتي في حد الخ

  . الكالم على ھذه المسألة، وعلى كل حال األصل الضرب بالسوط، وهللا تعالى أعلم- هللا
 

 حكم إجزاء ركعة الوتر عن تحیة المسجد
 

ال تغني ركعة الوتر عن تحیة : الفجر بدقائق ولم أوتر، ھل تغني ركعة الوتر عن تحیة المسجد؟ الجوابإذا دخلت المسجد قبل : السؤال
، )إذا دخل أحدكم المسجد فلیركع ركعتین: (المسجد؛ ألن األقل ال یجزئ عن األكثر، وقد صح عن رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم أنھ قال

م فتأتي بتحیة المسجد تامة كاملة، وال یحصل االندراج في ھذه المسألة؛ ألنھ ال یندرج األكبر والوتر ركعة واحدة، ولذلك یجب علیك أن تقو
ًتحت األصغر، والركعة الواحدة ال تجزئ عن الركعتین كما ھو معلوم، وجلوسك في الوتر لھ أصل، وھو مستثنى كجلوس الخطیب بعد 

صلى هللا علیھ وسلم كان یدخل مباشرة ویسلم ویجلس، وعلى ھذا فلیس فیھ تسلیمھ یوم الجمعة قبل أن یصلي صالة الجمعة؛ ألن النبي 
إشكال؛ ألنھ مبني على أصل شرعي؛ ألنك جلست للعبادة، وجلوس العبادة ال یؤثر، لكن إذا انتھى الوتر فیجب علیك القیام مباشرة، واإلتیان 

  .هللا تعالى أعلمبركعتي التحیة، ومن ھنا ال یرخص لك بالقعود بعد سالمك من الوتر، و
 

 حكم المرأة التي تمنع نفسھا من زوجھا
 

زوجتي إذا منعتھا من فعل شيء، أو من الذھاب إلى مكان أو من البقاء في مكان ولي الحق في ذلك المنع؛ تمنعني من نفسھا، فما : السؤال
ھذه الحقوق التي فرضھا هللا علیھا لزوجھا، فال یجوز للمرأة أوصي ھذه المرأة، أن تتقي هللا عز وجل في : ًأوال: التوجیھ أثابكم هللا؟ الجواب

 أن تمنعھ من حقھ، فإذا فعلت ذلك انطبق علیھا -بمعنى أنھ مصیب في أمره ونھیھ- إذا أمرھا زوجھا أو نھاھا عن أمر ولھ الحق في ذلك 
 فإذا كانت ال تبالي بذلك فلتفعل، فعلى كل امرأة مؤمنة أن !الوعید، فلو أنھا منعتھ من الفراش باتت تلعنھا المالئكة حتى تصبح والعیاذ با

تتقي هللا عز وجل في حقوق زوجھا، وأن تؤدي ھذه الحقوق كاملة، ومنھا السمع والطاعة للزوج، خاصة إذا أمر بطاعة هللا عز وجل، ونھى 
إذا غفلت، ویعینھا على طاعة هللا عز وجل إذا ذكرت،  اًعلى المرأة أن تحمد هللا وتشكره أن رزقھا زوجا یذكرھا ب: ًثانیا. عن معصیة هللا

ولم یبتلھا بزوج متھتك فاجر، عاص  سبحانھ وتعالى، یجر علیھا المصائب والویالت، فكم من امرأة أقض مضجعھا مھرب للمخدرات، 
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فلتحمد هللا المرأة المؤمنة، ولتشعر . ارمھومدمن للمسكرات، وكم آلمھا، وضیع حقوقھا، ولم یبال بھا من ال یرعى حدود هللا عز وجل ومح
أن زوجھا إذا أمرھا بطاعة هللا ونھاھا عن معصیة هللا أنھ یرید لھا الخیر، وأنھ آخذ بحجزھا عن نار هللا، قائم بحق هللا الذي فرضھ علیھ؛ 

ًألن هللا فرض علیھ ذلك وجعلھ راعیا مسئوال عن رعیتھ، وما یحدثھ أعداء اإلسالم في نساء  المؤمنین من التمرد، وإشعار المرأة أن على ً
الزوج أال یتدخل في شئونھا، وأن ھذا غمط لمكانتھا، وانتقاص لقدرھا، فأف لھم ولما یدعون، فما ھم إال ظالمون مفترون، فإن الزوج لھ حق 

ًالقوامة شاءت المرأة أم أبت، وھذا أمر سارت علیھ ھذه األمة سلفا وخلفا من السلف الصالحات  من الصحابیات رضي هللا عنھن والتابعیات ً
وعلى المرأة أن تسمو بنفسھا عن مثل ھذه الدعوات التي ترید منھا أن تتمرد على بعلھا، وأال یتدخل . وأتباع التابعین من النساء الصالحات

طر هللا الناس علیھا، ال تبدیل لخلق هللا، في شيء من أمرھا، وھذا كلھ خالف الفطرة، وال یمكن أن تستقیم بیوت المسلمین إال بالفطرة التي ف
ًفعلینا أن نرجع إلى حكم هللا عز وجل، وأن نرضى بما كتب هللا عز وجل لنا، ولیس في ھذا غضاضة أبدا، وتفضیل الرجل على المرأة ال 

ً حظ من الخیر أبدا، فھذا تفضیل ینقص من قدر المرأة، فإن العالم أفضل من الجاھل، لكن لیس معنى ذلك أن الجاھل قد ھلك، وأنھ لیس لھ
من هللا سبحانھ وتعالى، والعلماء أنفسھم بعضھم أفضل من بعض، والرسل واألنبیاء بعضھم أفضل من بعض، فھذا تفضیل من هللا سبحانھ 

عندھن ھذا  نساءوتعالى، وإذا فضل ربك من یشاء؛ فال یستطیع أحد أن یعترض، وال أن یختلق من تصرفاتھ ما یشعر باالعتراض، فبعض ال
الشعور، فالمرأة التي تتمرد على زوجھا لعدم استشعار قوامة الزوج علیھا تكون مضادة لشرع هللا عز وجل، وللسنة الثابتة في األحادیث 

: مٍالصحیحة عن رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم أن الرجل مسئول عن امرأتھ وأھل بیتھ، وأنھ وال علیھم كما قال صلى هللا علیھ وسل
، فعلى ھذه المرأة أن تتقي هللا عز وجل، وأذیة الزوج خاصة في الفراش ال خیر فیھا، والمرأة التي تفعل )الرجل راع ومسئول عن رعیتھ(

ذلك ستجني العواقب الوخیمة في الدنیا واآلخرة، ولو لم یكن من ذلك إال تخویف النبي صلى هللا علیھ وسلم وزجره، حتى إنھ صح عنھ علیھ 
 -والعیاذ با- ، والمالئكة ھم الذین یسبحون اللیل والنھار ال یفترون، فإذا لعنوا )باتت المالئكة تلعنھا حتى تصبح: (ة والسالم أنھ قالالصال

الزوجة ھذا األمر یفسد الحیاة الزوجیة، ویشعر الزوج بأن : ًثالثا. فلعنتھم مصیبة، فعلیھا أن تتقي هللا عز وجل، وأن تعلم أن األمر جد خطیر
 بین الزوج والزوجة؛ وأخطر ما تكون إذا وصلت إلى المحبة، وأفسدت صدق - إن صح التعبیر- ال تریده وال ترغبھ، وھناك خطوط حمراء 

ًالمشاعر بین الزوجین، فإذا فعلت المرأة فعال تنبئ الزوج أنھا ال تبالي بھذا األمر الذي بینھما؛ فإن ھذا یدمر حیاتھما، ویعود بالعواقب 
وقد ذكرنا أھل المعاصي وما تعانیھ زوجاتھم من الویالت واآلھات، حتى تعرف المرأة . الوخیمة على الزوجین، فلتتقي هللا المرأة المؤمنة

ًالمؤمنة نعمة ربھا علیھا، فلتحمد هللا سبحانھ وتعالى أن هللا رزقھا زوجا غیورا، وعلى كل امرأة أن تفھم أن غیرة زوجھا من المحبة لھا،  ً
ومن كمال الرجولة والفحولة فیھ، وھي الفطرة التي فطر هللا عز وجل علیھا أتقیاءه الصلحاء ومن كان على نھجھم، أما من یكون میت القلب 

 نوصي الرجل أال یستغل حق القوامة على المرأة، ویتخذ من ھذا الحق ما یشعر: ًرابعا. ً دیوثا یصاب بلعنة هللا؛ فال خیر فیھ-والعیاذ با-
ًمستبد ظالم، یرید أن یفرض آراءه وأقوالھ فقط، بغض النظر عن كونھ مصیبا أو مخطئا، فھنا تكون المشاكل؛ ألن اإلنسان إذا كان تقیا  بأنھ ً ً

ًنقیا سویا سائرا على صراط هللا عز وجل ً س ًبارك هللا في قولھ، ونصحھ وتوجیھھ، ورزقھ القبول بین أقرب الناس منھ فضال عن أبعد النا. ً
ًعنھ، ومن ھنا على الزوج أن یتقي هللا عز وجل، وأن یكون حكیما في أمر الزوجة ونھیھا، فھناك أمور قد تكون دنیویة، ولیس فیھا ضرر 
ًفي الدین، وقد تضر منك بعض الشيء في المادة، كأن تطلب المرأة ماال تتوسع فیھ، وھذا األمر فیھ ضرر محدود، لكن قد یكون طلبھا مرة 

ن في السنة، أو ثالث مرات، وعندك القدرة، فإنك في ھذه الحالة تستطیع أن تتنازل بحیث ال یفلت الزمام، وتكون التوسعة على أو مرتی
ًاألھل، مع أنك ترى أن األصلح واألفضل شيء آخر، لكنك تكسب من وراء ھذا شیئا كثیرا، والحكماء والعقالء یراعون ھذا خاصة في ھذه  ً

ض األحیان ترید أن تخرج مع أوالدھا خارج المدینة في نزھة أو نحو ذلك، فتطلب ذلك من زوجھا، وكان المنبغي على األزمنة، فالمرأة بع
أرید أن أخرج، وھذا إذا مضت فترة طویلة، وأذكر أن الوالد : الزوج الكریم الصالح التقي أن یبدأ الزوجة بذلك، وال ینتظر أن تقول لھ المرأة

قل :  یقول لي-وقد كانت عنده مزرعة- ًیقا في معاملتھ ألھلھ وأوالده، ومع ذلك في بعض األحیان كانت إذا مضت فترة رحمة هللا علیھ كان دق
ھذه امرأة ضعیفة، محبوسة بین ھذه الجدران، وأنت نفسك لو حبست في ھذا الموضع : ألمك تخرج معك، خذھا واخرج بھا؛ ویقول لي

. الحمد  أننا نجد مثل ھؤالء النساء، فعلینا أن نوسع علیھن حتى یوسع هللا علینا: ان یحس ویقوللشعرت بالملل والسآمة في یوم واحد، فك
فاإلنسان البد أن یشعر بمشاعر المرأة، المرأة ضعیفة، خاصة إذا كانت في مكان تؤذى من نظیراتھا، من أخواتھا، من قریباتھا، من 

نة زوجھا علیھا، وهللا یشھد أنھا ال ترید أن تذكر الحسنة، وإنما ترید أن تفسدھا على زوجھا، جاراتھا، وقد تأتي المرأة إلى المرأة فتذكر حس
 إلى شيء یثبت قدمھا - خاصة في ھذا الزمان-ولذلك ینبغي الحذر من ھذا كلھ، وعلى الصالح الدین أن یحس أن المرأة الصالحة محتاجة 

 التي ال تتقي هللا في بیوت المسلمین ونساء المسلمین، فعلیھ أن یوسع على أھلھ، ولكن على طاعة هللا، ویكف عنھا األلسنة الظالمة الجائرة
بقدر، ویوسع بنیة إحسان العشرة، ھناك توسیع بنیة الدنیا، وھناك توسیع یراد بھ وجھ هللا عز وجل، فإذا قصد بھ وجھ هللا رحمھ هللا، وإذا 

زوج والزوجة بتقوى هللا عز وجل، وجماع الخیر كلھ في التقوى، فمن اتقى هللا؛ جعل لھ فنوصي ال. قصد بھ الخیر آجره هللا سبحانھ وتعالى
ًمن كل ھم فرجا، ومن كل ضیق مخرجا، ومن كل بالء عافیة وأوصي األزواج في حالة اختالف الرأي في المسائل المباحة أن یكون ھناك . ً

ًلیزدجروا ومن یك حازما فلیقس أحیانا على من یرحم ولكنھا قسوة بقدر قسا : شيء من المرونة، الحزم مطلوب ولكن بقدر، قال الشاعر ً
نسأل هللا العظیم أن یعصمنا من الزلل، وأن یوفقنا في القول . مبنیة على شوب من الحذر، ومرضاة هللا سبحانھ وتعالى في السر والعلن

  .والعمل، وصلى هللا وسلم وبارك على نبیھ محمد
 

 ]2[دمة كتاب الحدود  مق-شرح زاد المستقنع 
 

حد الزنا من أعظم وأشد الحدود الشرعیة عقوبة من هللا تبارك وتعالى، ویلیھ بعد ذلك حد القذف ثم حد السكر ثم التعزیر، وقد ثبت تحریم 
قد فرق الشرع الزنا في الكتاب والسنة، وأجمعت الشرائع كلھا على ذلك؛ لما فیھ من ھتك لألعراض، وإفساد للذریة، وتخلیط لألنساب، و

ًالحكیم في العقوبة بین الزاني المحصن وغیره المحصن، فأغلظ الحد في المحصن بالجلد والرجم، وجعل للمحصن شروطا البد من توافرھا 
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 .من أجل إقامة الحد علیھ
 

 بیان أشد الحدود
 

والمرسلین، سیدنا محمد وعلى آلھ وصحبھ ومن سار بسم هللا الرحمن الرحیم الحمد  رب العالمین، والصالة والسالم على أشرف األنبیاء 
تقدم معنا أن الجلد عقوبة من عقوبات ]. وأشد الجلد جلد الزنا : [فیقول المصنف رحمھ هللا تعالى: أما بعد. على سبیلھ ونھجھ إلى یوم الدین

وھي أن الجلد یقع في عقوبة الزنا، وعقوبة : ھمةشرع في بیان مسألة م الحدود، ولما ذكر المصنف رحمھ هللا بعض األحكام المتعلقة بالجلد
ًالقذف، وعقوبة السكر، وفي التعزیر أیضا، فھل یكون الجلد كلھ واحدا في ھذه الحدود بحیث ال یكون أشد في حٍد دون آخر أم ال؟ اختلف  ً

د الزنا، ثم یلیھ حد القذف، ثم یلیھ حد السكر، ثم إلى أن أشد الجلد یكون في ح: فذھب طائفة من أھل العلم: العلماء رحمھم هللا في ھذه المسألة
إلى أن الضرب في الحدود كلھا على حد سواء، : وذھب بعض العلماء رحمھم هللا. یلیھ التعزیر، وھذا ھو الذي اختاره المصنف رحمھ هللا

 حٍد على آخر، أو بیان أن الجلد في حٍد یكون ألنھ لم یرد في النصوص تفضیل: وھذا قول اإلمام مالك والشافعي رحمة هللا على الجمیع، قالوا
 إلى القول بأن أشد الضرب یكون في -علیھ من هللا شآبیب الرحمات والرضوان-وذھب اإلمام أبو حنیفة النعمان . أقوى من الحد اآلخر

أن هللا تعالى حد الزنا : ًأوال: عدة أدلةوالذي یظھر أن ما اختاره المصنف ھو الصحیح، وذلك ل. التعزیر، ثم بعد ذلك الزنا، ثم بعد ذلك السكر
ًبجلد مائة جلدة، ولم یسو بین الزنا والقذف، فالقذف أقل من الزنا عددا، والسكر أقل من الزنا عددا، فدل على أن عقوبة الزنا أقوى من عقوبة  ً ّ

لیھ وسلم عن وصولھ إلى ذلك الحد، فدل على ًالقذف والسكر، والتعزیر أصال ال یصل الضرب فیھ إلى الحدود، وقد نھى النبي صلى هللا ع
َوال : أن هللا تعالى قال في الزنا: ًثانیا. القذف والسكر والتعزیر كلھا دون الزنا بنص الشرع؛ ألن الشرع جعل العقوبة في الزنا أقوى: أن

ِتأخذكم بھما رأفة في دین هللا  َّ ٌِ ِِ ِ َ َْ َْ َ ِ ْ ُ ُفاْجلدوُھ: ، وقال في القذف] 2:النور[ُْ ِ ًم ثمانین جلَدة وال تقبلوا لُھم شھاَدة أبدا َ َ َ َ َ َ َ ََ ً ًَ َْ َْ ُ ْْ ِ ، فذكر في حد الزنا ] 4:النور[َ
ِوال تأخذكم بھما رأفة في دین هللا : ًالجلد مقرونا بقولھ َّ ٌِ ِِ ِ َ َْ َْ َ َِ ْ ُ ضرب  ، ولم یذكر ھذا الوصف في غیره، فدل على أن ضرب الزنا أقوى من]2:النور[ُْ
 فاحتجوا بما روي عن عمر بن - وھم الحنفیة-إن التعزیر أشد : وأما الذین قالوا. نا القذف كما ذكر المصنف رحمھ هللاغیره، ثم یلي الز

ًالخطاب رضي هللا عنھ أنھ ضرب رجال في التعزیر ضربا شدیدا، حتى أثر في ضربھ، وھو صبیغ بن عسل ، وكان رجال مفتونا  ً ًً والعیاذ -ً
 فأزلھ - والعیاذ با- یأخذ آیات القرآن ویضرب بعضھا ببعض، وذلك من انطماس بصیرتھ في أول أمره  من أھل الكوفة، وكان-با

إذا أتاك كتابي : الشیطان بالشبھ، فصار یأتي باآلیات المتعارضة، فكتب أبو موسى األشعري رضي هللا عنھ إلى عمر بخبره، فكتب لھ عمر 
أأنت الذي : أنا صبیغ بن عسل ، قال: من أنت؟ قال: عمر بالمدینة، فأتاه فوقف علیھ، فقال لھفال تبرح حتى تبعث بھ إلي، فمضى صبیغ إلى 

ًنعم، فقام إلیھ بالدرة، وضربھ ضربا شدیدا، ثم قال لھ: أخبرني عنھ أبو موسى ؟ قال ال، فعلم عمر أن : ًھل تجد شیئا مما تحسھ؟ قال: ً
ًرضي هللا عنھ، وضربھ ضربا شدیدا، فمن ھنا قالوا فأدبھ - والعیاذ با-الشیطان كان قد تلبس بھ   - وهللا أعلم- إن التعزیر یقدم، والذي یظھر : ً

أن وصف ضرب عمر بالشدة ال یستلزم أنھ أشد من الزنا؛ ألن الوصف المطلق ال یقتضي الحكم على المقید من كل وجھ، وإنما وصف ھذا 
قرآن، وھو واضح الداللة على أن حد الزنا أشد من غیره، فما اختاره المصنف رحمھ ثم عندنا نص ال. ًالضرب بكونھ شدیدا بالنسبة لغیره

قذف المحصنات الغافالت المؤمنات : القذف ھو]. ثم القذف: [قال رحمھ هللا. هللا من أن أشد الجلد یكون في الزنا ھو الصحیح ألدلة القرآن
أو فالنة زانیة، أو فالن زان، فاالعتداء على أعراض ! یا زانیة: أو یقول المرأة! یا زان: بالزنا، ویكون للمسلم والمسلمة، كأن یقول للمسلم

المسلمین جریمة، وانظر إلى حكمة الشرع حیث عاقبھ هللا في بدنھ، وعاقبھ في لسانھ، ولما ینتظره من عقوبة هللا في اآلخرة أشد وأبقى؛ إذا 
ُفاْجلد: قال سبحانھ لم یتب إلى هللا عز وجل، ولذلك ِ َوُھم ثمانین جلَدة وال تقبلوا لُھم شھاَدة أبدا وأْولئك ُھم الفاسقون َ َ َ َ َ َ َ َ َ َُ ِْ ِ َِ َ َْ ُ ُْ ْ َْ َُ ً َ ً ً ، فحكم بجلدھم ثم ]4:النور[َ

قطع لسانھم بعدم قبول شھادتھم؛ ألن الجزاء من جنس العمل، فلما كانت ھذه األلسنة ال تتقي هللا في أعراض المسلمین؛ قطعھا الشرع، 
فذكر رحمھ هللا أن حد القذف بعد حد الزنا، وھذا صحیح؛ ألن القذف مركب على التھمة بالزنا، وكالھما . ن شاء هللا ھذا الحدوسنبین إ

اعتداء على األعراض، لكن االعتداء بالزنا أشد؛ ألنھ بالفعل نفسھ، وأما القذف فھو التھمة بالفعل، ومن ھنا ألحقت العقوبة باألصل، ألن 
 ثمانین جلدة، ففضلت حد الخمر الذي ھو أربعون جلدة، وكان -وھي القذف- االعتداء على العرض، وهللا جعل حد الفریة الباب واحد وھو

ًإن حد السكر یلي حد الزنا، وھو مذھب من یقول بالتفضیل وفاقا للمصنف، وطائفة وھم : ًأقوى من حد السكر، خالفا لمن قال من العلماء
وھو حد المسكر، وسیأتینا إن شاء هللا، فالضرب فیھ دون ]. ثم الشرب : [ قال المصنف رحمھ هللا. سكر ثم الزناالحنفیة یرون التعزیر ثم ال

حد القذف، ولذلك الصحابة رضوان هللا علیھم لما أرادوا أن یقدروا حد الخمر؛ أوصلوه إلى حد القذف، فدل على أن حد المسكر بعد القذف، 
التعزیر یكون في الجرائم التي لیس لھا حدود مقدرة من ]. ثم التعزیر : [ قال المصنف رحمھ هللا. من القذفًولیس مساویا للقذف، وال أقوى 

ًالشرع، من األفعال التي ال تصل إلى الحدود، كشخص مثال ھجم على بیٍت، یرید أن یسرق، فافتضح أمره قبل السرقة، أو كان یرید الزنا 
عل الزنا ولكن لم یفعل، أو تجردا ولم یقع منھما الزنا، ونحو ذلك من الجرائم القاصرة والناقصة، فعقوبة ولكن لم یفعل ذلك، أو خال بامرأة لف

التعزیر ال تصل إلى الحد، فقول الحنفیة أن الضرب في التعزیر أشد من الضرب في الحدود ضعیف؛ ألن أصل التعزیر فیما دون الحد، وال 
من الحد نفسھ، ولذلك نھى النبي صلى هللا علیھ وسلم أن یصل الضرب في التعزیر إلى الحد، دون الحد أقوى عقوبة  یمكن أن یكون ما

 ...... .فمذھب المصنف رحمھ هللا الذي اختاره ھو الصحیح إن شاء هللا واألقرب إلى النص
 

 حكم من مات في حد الجلد
 

ًقیم علیھ الجلد في حد الزنا، وأثناء الجلد سقط میتا فالحق قتلھ، ال ًلو أن شخصا أ]. ومن مات في حٍد فالحق قتلھ : [ قال المصنف رحمھ هللا
ٌإن على الضارب الدیة ألنھ تسبب في قتلھ؛ ألن ھذا الضرب مبني على أمر شرعي، والذي أمر بھ ھو الشرع، فجمیع ما ترتب على : نقول

الحد : ً أن رجال مات لما جلد الحد فقال علي رضي هللا عنھھذا الضرب إنما ھو من الشرع، ولیس منا، وهللا یحكم وال معقب لحكمھ، ویروى
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لكن إذا زاد . لسنا الذین قتلناه، وإنما قتلھ حد هللا الذي أقیم علیھ، فنحن مأمورون بإقامتھ، وما ترتب علیھ فلسنا متحملین المسئولیة: قتلھ، أي
ً فسقط میتا، فقد تعدى - ال یضرب في المقاتل: وقد قلنا-  مقتل یضمن، فلو أنھ ضربھ في الضارب في العقوبة، وتجاوز الحد الشرعي فإنھ

الضارب، فیتحمل المسئولیة، وفي ھذا تفصیل عند العلماء، ففي بعض الصور یكون من باب الخطأ، وھل یضمن بیت مال المسلمین أم 
بتضمین : ن بیت مال المسلمین؟ ثم إذا قلنایضمن الجالد أم یضمن القاضي الذي حكم بتنفیذ الحد علیھ أم تكون مسئولیة مشتركة وتكون م

 ...... .الجالد، فھل الدیة على عاقلتھ أو علیھ؟ في ذلك كالم للعلماء رحمھم هللا
 

 حكم الحفر لمن یرجم في الزنا
 

اء، فإذا زنى الرجم عقوبة من هللا عز وجل للزاني المحصن من الرجال والنس]. وال یحفر للمرجوم في الزنا : [ قال المصنف رحمھ هللا
: المحصن؛ فإنھ یرجم، واألصل في ذلك ما ثبت في الصحیح من حدیث عبادة بن الصامت رضي هللا عنھ أن النبي صلى هللا علیھ وسلم قال

ن والرجم یكو). البكر بالبكر، جلد مائة وتغریب عام، والثیب بالثیب، جلد مائة والرجم: ًخذوا عني، خذوا عني، قد جعل هللا لھن سبیال(
ٌبالحجارة وما في حكمھا، ولذلك رجم الصحابة رضوان هللا علیھم حتى بالعظام الكبیرة، وقتل ماعز عندما رجم بعظم بعیر، ضربھ بھ رجل  ِ ُ

ھل : فقتلھ، وكان قد رجم بالفخار وبجالمید الصخر رضي هللا عنھ وأرضاه، فالرجم عقوبة، وھذه العقوبة اختلف العلماء رحمھم هللا فیھا
ال یحفر لھ، واحتجوا بما ثبت في الصحیح عن أبي سعید رضي هللا عنھ : للشخص الذي یراد رجمھ أو ال یحفر؟ قال بعض العلماءیحفر 

ما : (الحدیث، فقال...) ما حفرنا لھ، وال أوثقناه، ولكن قام لنا حتى إذا استحر من الرجم ! فوهللا: (وأرضاه في قصة ماعز رضي هللا عنھ قال
ً، وھذا یدل على أن الحفر لم یفعلھ النبي صلى هللا علیھ وسلم بـماعز ، واستدلوا أیضا بقصة الرجل )وال حفرنا لھ(ما ربطناه، : يیعن) أوثقناه

والمرأة الیھودیین الذین زنیا، فإن النبي صلى هللا علیھ وسلم لم یأمر بالحفر لھما كما في حدیث عبد هللا بن عمر رضي هللا عنھما في 
، أي یعطف علیھا ویمیل إلیھا حتى ال تأتیھا ) فرأیت الرجل یجني على المرأة-یعني الرجل والمرأة-أمر بھما فرجما : (الالصحیحین ق

فبعض العلماء یرى أن المرأة یحفر : الحجارة، ولو حفر لھما لما وقع ھذا، فالحفر ال یشرع للرجل عند جماھیر العلماء، واختلفوا في المرأة
المثبت مقدم على النافي، وبریدة أثبت أنھ حفر لھ كما : ة ماعز في روایة بریدة، ففیھا أنھ حفر لھا، فبعض العلماء یقوللھا، واستدلوا بقص

ِیحفر للمرجوم، وُجمع بین الروایتین بأن المثبت للحفر یعني بذلك حفرة لیست بتلك التي تمنع، : في إحدى روایات أحمد ومسلم ، ولذا قالوا
 نص -وھي صحیحة- د الحفرة التي تمنع، ولكن عدم الحفر أقوى من ناحیة الروایة، خاصة وأن روایة خالد بن اللجالج ومن نفى الحفر قص

لو حفر لـماعز لما فر عنھم، فكیف فر عنھم وھو محفور لھ؟ وكیف خرج من الحفرة؟ : فیھا على عدم الحفر، فتقوى روایة النفي، وقالوا
ن الروایتین لما تعارضتا جاء ما یرجح إحداھما على األخرى، وبقي الخالف في النساء، والخالف فیھن األقوى عدم الحفر، خاصة أ: قالوا

أقوى من الخالف في الرجال؛ ألن الحاجة إلى الحفر للنساء أشد، وفزعھن أعظم، ومن ھنا اختلف في المرأتین اللتین زنتا، لكن حدیث 
الشافعي عن مالك عن نافع عن ابن عمر ، فھي من : حدة والسند فیھا من السلسلة الذھبیةالیھودیة مع الیھودي لیس فیھ حفر، والروایة وا

ولذا اختار المصنف رحمھ هللا عدم الحفر، وھناك قول لبعض العلماء . أصح الروایات، فال إشكال أن النبي صلى هللا علیھ وسلم لم یحفر لھا
 إلى نظر اإلمام واجتھاده، فإن رأى الحفر في بعض األحوال أمر بالحفر، وإن لم أنھ یرجع:  وھو- ٌوھو قول جمیل وفیھ جمع بین النصوص-

 ...... .یر الحفر لم یأمر بھ، فاألمر إلیھ، ویجمع بھذا القول، وھو أشبھ إن شاء هللا تعالى
 

 األسئلة
 

 حكم جمع الجلد والرجم على الزاني المحصن
 

، والصالة والسالم على خیر خلق هللا، وعلى : لد ثم یرجم؟ الجوابھل كان في أول األمر إذا زنا المحصن یج: السؤال باسم هللا، والحمد 
اختلف العلماء في المحصن ھل یرجم فقط أو یرجم ویجلد؟ والذي تدل علیھ األدلة وھو روایة عن اإلمام : أما بعد. آلھ وصحبھ ومن وااله

أنھ یجمع بین الجلد والرجم، وھذا ھو : اھویھ والثوري، وطائفة من أئمة السلفأحمد اختارھا غیر واحد من أصحابھ، وھو قول إسحاق بن ر
خذوا عني، خذوا عني، قد جعل : ( أنھ علیھ الصالة والسالم قال- كما في صحیح مسلم- الصحیح؛ لحدیث عبادة بن الصامت رضي هللا عنھ 

، فقرن بین الجلد والرجم، وطبق ھذه العقوبة علي )، جلد مائة والرجمًهللا لھن سبیال، البكر بالبكر، جلد مائة وتغریب عام، والثیب بالثیب
جلدتھا بكتاب هللا، ورجمتھا بسنة رسول هللا صلى هللا علیھ : رضي هللا عنھ في شراحة حینما جلدھا یوم الخمیس ورجمھا یوم الجمعة، وقال

الزنا وھو محصن، یرجم وال یجلد، ومن قامت علیھ البینة، یجلد فرق بین اإلقرار وغیره، فمن أقر ب ومن أھل العلم رحمھم هللا من. وسلم
 إلى امرأة ھذا، - یا أنیس - ُواغد (ًویرجم، وھذا القول قوي جدا، خاصة وأن النصوص التي ورد فیھا االعتراف لیس فیھا إال الرجم، كحدیث 

: ، وكل ھذا في االعترافات، وحدیث)ھا ثیابھا، ثم رجمتفأمر بھا، فشكت علی(، )فأمر بھ فرجم(، فاعترفت فرجمھا، )فإن اعترفت فارجمھا
ال مانع أن یخصص بمن لم یعترف؛ ألن الذي اعترف تحمل وتجشم وصدق في التوبة إلى هللا عز وجل، ) الثیب بالثیب جلد مائة والرجم(

أما .  على حسب حال البینة، وهللا تعالى أعلمفال مانع أن تخفف عنھ العقوبة، وھذا القول یجمع بھ بین األدلة، وھو من القوة بمكان، فیفرق
ًحتى یتوفاُھن المْوت أْو یْجعل هللا لُھن سبیال : أول األمر فكانت العقوبة الحبس في البیوت، كما أخبر تعالى في آیة النساء َِّ َ َ َ َ َ َ َ ََّ ََّ َّ َُّ َ ُ ، فكانت ]15:النساء[َْ

خذوا عني، خذوا عني، قد : (في بیتھما، ویمنعان من الخروج، ثم جاء الحدیث بالعقوبةالزاني والزانیة أن یقفل علیھما  العقوبة إذا عثر على
  .، وھو الحكم المحكم في آخر األمرین، وهللا تعالى أعلم)ًجعل هللا لھن سبیال

 
 حكم من أراد المعصیة في مكة
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َومْن جاء : ئة في مكة بعشر أمثالھا مع أن هللا تعالى یقولما الدلیل على أن من نوى المعصیة في مكة یأثم وإن لم یصنعھا؟ وھل السی: السؤال َ َ َ

َبالسیِّئة فال ُیْجزى إال مثلھا  َ ْ ِ ِ ََّّ ِ َِ َ ٌأما القول بأن السیئة في مكة بعشرة أمثالھا فھذا قول باطل، ولم یقل بھ أحد من أھل : ؟ الجواب]160:األنعام[َ
َومْن جاء بالسیِّئة فال : نة أن من فعل السیئة فال یجزى إال مثلھا، كما قال تعالىالعلم رحمھم هللا؛ ألن النصوص واضحة في الكتاب والس َِ َّ ِ َ َ َ َ

َُیْجزى إال مثلھا  َ ْ ِ َّ ِ من جاء بالحسنة؛ فلھ عشر أمثالھا وأزید، : (، وفي السنة عن النبي صلى هللا علیھ وسلم في الحدیث القدسي]160:األنعام[َ
لكن ھناك مسألة مھمة، وھي . ، فا سبحانھ وتعالى ال یجزي بالسیئة إال سیئة أو یعفو سبحانھ)ثلھا أو أعفوومن جاء بالسیئة؛ فال أجزیھ إال م

یتضاعف الذنب في مكة لعظم المكان، وھذه مسألة ثانیة، متعلقة بحرمة المكان : بعض العلماء دقیقة وترفع اإلشكال في ھذا األمر، یقول
الذنب نفسھ، وإنما یكون أصل العقوبة من الشرع، وأصل االسم المقدر لھذه الجریمة وھذا الذنب وحرمة الزمان، واألصل أال یتضاعف 

ًعظیم بالنسبة لغیره، فمثال لو كانت السیئة بالسب خارج مكة فیھا ألف سیئة، ففي مكة فیھا عشرة آالف سیئة، ولیست مضاعفة للسیئة نفسھا  ٌ
ان، وحینئٍذ ال تكون مضاعفة إنما یكون ألصل الوضع في الحكم، وأصل الوضع ال یقتضي ولكن الشرع جعلھا عشرة آالف لحرمة ھذا المك

التضعیف، وحینئٍذ ال تتعارض النصوص، أما ما ورد من النصوص أن السیئات یجزى صاحبھا بمثلھا، فإن السیئة بمكة لیست كالسیئة في 
ٌخارج مكة، فللسیئة بمكة مثلي یناسبھا، وللسیئة خارج مكة مثلي ٌ یناسبھا، فإن وقع سب خارج مكة وكان بألف سیئة، فإنھ داخل مكة یكون ٌ

الوضع، ومن ھنا یخرج طالب العلم من اإلشكاالت،  بعشرة آالف سیئة، وكثیر من النصوص یظن فیھا التعارض، ولكن یفرق بینھا بأصل
 بینھ وبین ابن الزبیر من فتنة، ودخول الحساد وقد اختلف في سبب خروج ابن عباس رضي هللا عنھما إلى الطائف، والصحیح ما وقع

لم تبق لي إال حسنات أخشى : ٍوھناك قول ثان لسبب خروجھ، وھو أنھ لما خرج قال. بینھما، فاضطر ابن عباس رضي هللا عنھما للخروج
ى كل حال ال تضاعف السیئة أن تذھبھا حرمة ھذه البنیة، یعني الكعبة، وھذا یدل على عظم تعظیم السلف رحمھم هللا ألمر مكة، فعل

بقیت مسألة نیة الذنب، والنیة تختلف، وما یقع في القلب یختلف، فأول شيء یقع في القلب یسمى الھاجس، ثم بعد ذلك الخاطر، ثم . بمجردھا
، بعض العلماء وھو العارض على النفس: أولھا الھاجس: بعد ذلك حدیث النفس، ثم بعد ذلك الھم، ثم بعد ذلك العزم، فھذه خمس مراتب

ھاجس، فإن مر في داخل النفس یعني عقلھ القلب وفھمھ وألم بھ ما یلقى، : ما یلقى في النفس، فبمجرد ما یلقى الشيء بالنفس یقال لھ: یقول
أخذ ھذا فإن . ھل یقبلھ أو ال یقبلھ؟ یرده؟ یقدم علیھ؟ یدبر عنھ؟ فحدیث نفس: وإن بدأ یتحدث. وجرى في النفس ودخل إلى النفس فخاطر

. الحدیث یستحكم بین أن یقدم أو یحجم؟ یقبل أو یدبر؟ یفعل أو ال یفعل؟ وتوجھت النفس لترجیح الفعل أو عدم الفعل؛ فقد اھتم بھ فیسمى الھم
و عنھا، فھذه خمس مراتب، وبالنسبة للخاطر والھاجس والھم وحدیث النفس فكلھا معف. فإذا اھتم بھ واعتنى بھ وأراد أن ینفذه فیسمى العزم

، )إن هللا عفا ألمتي ما حدثت بھ أنفسھا ما لم تتكلم أو تعمل: (والنص صحیح صریح في أنھ ال یؤاخذ العبد علیھا، قال علیھ الصالة والسالم
ٌفجعل حدیث النفس ال تأثیر لھ، ولو أن رجال حدث نفسھ بمعصیة فال نحكم بمؤاخذتھ بھ؛ ألنھ معفو عن حدیث النفس، فإن عزم وتوجھ ً 

ٌللشيء فھذا فیھ إشكال عند العلماء رحمھم هللا؛ ألنھ إذا عزم وتوجھ إلیھ واھتم بھ وعزم علیھ؛ فھذا عمل قلبي، ولذلك قد تتوجھ اإلرادة إلى 
وتعزم علیھ وتقصده لكن ال یستطیع أن یفعلھ؛ ألن الظروف لم تیسر لھ فعلھ، فالعزم والتوجھ الصادق فیھ كالم للمحققین، فبعض  الشيء،

ًحدیث النفس الذي استحكم في النفس، وتوجھ إلیھ القلب وأراده، واعتبره والتزمھ یؤاخذ بھ، وال یكون عازما إال إذا اعتنقھ : العلماء یقول
عزم على الشيء؛ إال إذا كان قد استقر في مكنون قلبھ على وجٍھ ال تردد فیھ، فإن عزم علیھ وتوجھت إرادتھ إلى : وعزم علیھ، ما یقال

إن المحققین من أھل العلم على ھذا، واحتجوا بأدلة : ًء قصدا، فیؤاخذ بھ وذكر ھذا اإلمام القاضي عیاض في شرحھ لصحیح مسلم وقالالشي
ُإن الذین ُیحبون أْن تشیع الفاحشة في الذین آمنوا : قولھ تعالى: منھا َ َ َ َ َِ ِ ِ ِ ُّ ِ ِ ََّّ َُّ َْ َ َ َ : وقال تعالى.  فعلوھافھم یحبون أن تشیع الفاحشة لكن ما] 19:النور[ِ

ٌاْجتنُبوا كثیرا من الظنِّ إن بْعض الظنِّ إثم  ْ ِ َِّ ََّ َ ََّ ِ ِ ًِ َ ، فخطرت الظنون وھجست وتحدثت فیھا النفوس لما توجھ إلى سوء الظن بأخیھ ]12:الحجرات[َ
ٌإن بْعض الظنِّ إثم :  ورضیھ؛ قال تعالىأن أخاه كذاب أو غشاش أو منافق، فلما توجھ قلبھ إلى ھذا الظن وأراده: المسلم، وجزم بھذا التوجھ ْ ِ َِّ َ َ َّ

إن هللا عفا ألمتي عما : (، والظن محلھ القلب، فھو لم یتحدث بھ ولم یتكلم بھ، ومن ھنا ُعلم وجھ قولھ علیھ الصالة والسالم]12:الحجرات[
ًصا أخرى تدل على أن أعمال القلوب المتوجھة ومع قولھم أن ھناك نصو. ، فالحدیث لیس فیھ الشيء الذي تحدث بھ النفس)حدثت بھ أنفسھا

معتبرة، ویؤاخذ بھا العبد، إال أن ھناك مسائل دلت النصوص على أنھ ال بد فیھا من الظاھر، فال یكفي مجرد التوجھ ولو حصلت العزیمة، 
ٍومْن ُیرد فیھ بإلحاٍد بظلم نذقُھ مْن عذاٍب ألیم: یقول تعالى عن الحرم ٍِ ِ ِ ِ َِ َُ َ َ َ َْ ُ ْ ِْ ِ ِ ْ باإلرادة، وصدق التوجھ، كأن یرید الزنا، أو شرب : أي] 25:الحج [ِ

إال إذا عزم علیھ، وصدق في توجھھ إلیھ، ومن ھنا وقع  ًالخمر، أو فعل المحرمات، أو أذیة الجار، ویتوجھ إلى ذلك؛ ألنھ ال یكون مریدا لھ
ٍإنھ مؤاخذ علیھ بعمل قلبي، وبین أن :  بین أن نقولً-ة دقیقة جداوھي نقط-لكن ھناك فرق . في الذي یعتبر من أعمال القلوب المؤاخذ علیھا

ٍإنھ مؤاخذ على العمل بذاتھ، فمثال من حدثتھ نفسھ أن یزني، وتوجھ إلى الزنا وعزم علیھ، أو حدثتھ نفسھ بجرم في مكة، وتوجھ في : نقول ً
، واألصل أن )العینان تزنیان: (ل القلب، كما قال صلى هللا علیھ وسلمًنفسھ إلیھ؛ فھذا خطأ قلبي، ویصبح مسیئا بقلبھ، وتلتصق بھ الجنایة بعم

ًالجریمة ما وقعت لكنھ أسند الرضا بالجریمة وفعل وعمل شیئا مسندا إلى العین، مثلما أن العین إذا نظرت صارت زانیة، كذلك القلب إذا  ً
ٌفإذا حصل ھذا من القلب، فھو عمل قلبي، والعقوبة نسبیة لھذا فشركھ في الحكم، ) والقلب یھوى ویتمنى: (حدث ورضي ھذا الفعل كما قال

على الظاھر لیس كاإلثم على الباطن، وھذا الذي  العمل القلبي، وحینئٍذ تكون المؤاخذة على الظاھر لیست كالمؤاخذة على الباطن، واإلثم
ًمباحا حالال وھو یتخیل كأنھ یشرب الخمر أثم، أيًمن جامع زوجتھ وھو یتخیل أجنبیة أثم، ومن شرب عصیرا : جعل بعض العلماء یقول ً :

فجعل ) لو أن عندي مثل مال فالن؛ لعملت مثل عملھ: واآلخر یقول: (أثم بالعمل القلبي؛ ألنھ یرید ھذا ویحبھ كما قال صلى هللا علیھ وسلم
یؤاخذ بھ العبد، لكنھا مؤاخذة نسبیة، وحینئٍذ ال ٌالتمني كالفعل، فھذا كلھ یدل على أن التوجھ للمعاصي وصدق العزیمة إلیھا؛ عمل قلبي 

ومما أنصح بھ طالب العلم المتمكن أن یرجع إلى الموافقات لإلمام . تعارض بین النصوص وال تعارض بین مسألة العمل القلبي والظاھر
ً موافقا أو مخالفا، فإن كان موافقا أو إما أن یكون: الشاطبي في مبحثھ النفیس في المقاصد، وذلك أنھ قسم فاعل الفعل وتاركھ إلى قسمین ً ً

ًمخالفا فإما أن یوافق ظاھرا وباطنا، أو یخالف ظاھرا وباطنا، وإما أن یوافق ظاھرا ویخالف باطنا، وإما أن یخالف ظاھرا ویوافق باطنا،  ً ً ً ً ً ً ً ً
الباطنیة دون وقوع المخالفة الظاھریة، وعلى كل وھذا كلھ فیھ تفصیل، وكالم كثیر للعلماء رحمھم هللا، فمسألتنا ھذا من حصول المخالفة 
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إن : حال فاألصل یقتضي أننا ال نؤاخذه المؤاخذة التامة الكاملة إال باجتماع الظاھر والباطن فیما اشترط الشرع فیھ الظاھر والباطن، وقولك
  .النیة في مكة مؤثرة لیس على إطالقھ، وهللا تعالى أعلم

 
 عمرة والتعبد في مسجدھاكلمة توجیھیة لزائري مكة لل

 
ھناك بیتان : في أیام اإلجازة یكثر الزائرون والمعتمرون، فھل من كلمة توجیھیة تذكر بفضل مكة وفضل العبادة بھا؟ الجواب: السؤال

ٌخواطر القلب خمس ھاجس ذكروا فخاطر فحدیث النفس فاستمعا یلیھ ھ: لطیفان جمعا المراتب الخمس المذكورة، یقول الناظم ٌ ٌم فعزم كلھا ٌ
، أثناء اإلجابة )إذا أذن المؤذن تولى الشیطان ولھ ضراط: (رفعت سوى األخیر ففیھ األخذ قد وقعا صدق رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم

ٌقلب خمس خواطر ال: (ھذان البیتان یقول فیھما الناظم. كنت أحاول أن أتذكر البیتین فما تذكرتھما إال أثناء األذان، وھذا من عجائب السنة
) یلیھ ھم فعزم كلھا رفعت(الھاجس، الخاطر، حدیث النفس، : ثالثة) ٌفخاطر فحدیث النفس فاستمعا(أولھا الھاجس، : یعني) ٌھاجس ذكروا

وھذا على اختیار المحققین، قال بعض ). ففیھ األخذ قد وقعا(الذي ھو العزم، ) سوى األخیر(ما فیھا مؤاخذة ال بإثم وال بعقوبة، : یعني
ً أمر عظیم، ھنیئا ثم ھنیئا لمن وطئ بلد هللا الحرام، -أخي السائل-وما علیھ عزم الثواب فیھ وكذا العقاب ما ذكرت : مشایخنا رحمھ هللا ً ٌ

ًواستشعر حرمتھ، وعلم علم الیقین أن هللا فضلھ وشرفھ وكرمھ، ھنیئا لمن وطئ ھذه الرحاب الفاضالت الطیبات المباركات، فخشع  قلبھ، 
ًالبلد األمین، الذي أقسم بھ رب العالمین من فوق سبع سماوات؛ تعظیما لھ في ! مكة وما أدراك ما مكة. ذرفت من خشیة هللا عیناهو

 أحب البقاع إلى هللا، وجعل لھ الحرمة، -الذي شرفھ هللا وفضلھ- ًالحرمات، وتذكیرا لعباده وإمائھ من المؤمنین والمؤمنات، ھذا البلد األمین 
في ھذه الرحاب الطاھرات المباركات؛ . ، حرمھا من فوق سبع سماوات)إن هللا حرم مكة، ولم یحرمھا الناس: (لى هللا علیھ وسلمقال ص

ھذا البلد األمین شعت . ٌخشعت قلوب المؤمنین والمؤمنات، وال یستشعر عبد فضلھا، وال عظیم شأنھا، إال أصابھ الخیر وكان من أسعد الناس
َیا أیھا : لة، فأضاءت بھا مشارق األرض ومغاربھا، من ھنا ناجى ربك عبده وخلیلھ وحبیبھ صلوات ربي وسالمھ علیھمنھ أنوار الرسا َُّ َ

ِّالُمدثُر  َّ ِقم فأنذْر * ْ َ َ ْ َوربك فكبِّْر * ُ َ َ َ َوثیابك فطھِّْر * ََّ َ َ َ َ َوالرْجز فاْھُجْر * َِ َ ُّ ا كانت مآثره الجلیلة من ھنا أعلنت مبادئ اإلسالم، من ھن]. 5- 1:المدثر[َ
ھي مكة وبكة، بكت أعناق الجبابرة، وقصمت ظھور األكاسرة، فكم قصدھا من جبار فقصمھ هللا في ! مكة وما أدراك ما مكة. العظام

 أحب أما البیت فلھ رب یحمیھ، فكل من أتى ھذه الرحاب، وحل بھذا النادي المبارك، واستشعر أنھ في: جبروتھ؟ قال عبد المطلب لـأبرھة 
: ًالبقاع إلى هللا عز وجل فراعى الحرم والحرمة، وتذكر كیف أن هللا سبحانھ وتعالى جعلھ بساطا لألمان، حتى الشجر یأمن، كما في الحدیث

 أیھا: (، والطیر في الھواء لھ أمان، فما بالك بالمؤمن؟ قال صلى هللا علیھ وسلم في خطبتھ یوم مكة)ال یعضد شجرھا، وال یختلى خالھا(
إن هللا حرم مكة، ولم یحرمھا الناس، وإنھا لم تحل ألحٍد قبلي، ولن تحل ألحٍد بعدي، وإنما أحلت لي ساعة من نھار، ورجعت ! الناس

، من یستشعر ھذه األمور العظیمة )حرمتھا الیوم كما كانت حرمتھا باألمس، ال یعضد شوكھا، وال ینفر صیدھا، وال تلتقط لقطتھا إال لمنشد
ً علیھا رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم؟ من یدخل ھذا البلد األمین معتمرا أو زائرا أو مجاورا ویستشعر أن هللا سبحانھ وتعالى اختاره التي نبھ ً ً

ٌمن ھذه المالیین المسلمة لكي یكون ضیفا علیھ في بیتھ؟ لو أن اإلنسان وھو قادم في عمرتھ یحس أنھ ضیف على هللا، والضیف یكرم وال  ٌ ً
في ھذه الرحاب الطاھرات الطیبات المباركات كم من ذنوٍب غفرت، وكم من دعوات استجیبت، وكم من ھموم . ن، ویعطى وال یمنعیھا

فرجت، وكم من كربات نفست، وكم من درجات رفعت؟ ھنا بكى المؤمنون والمؤمنات، وھنا خشع المؤمنون والمؤمنات، وھنا أناب 
ٌمن ھنا صدر أناس جاءوا بھمومھم، فرجعوا . لمذنبون، واستغفر المستغفرون، واسترحم المسترحمونالمنیبون، وتاب التائبون، واعترف ا

َّكیوم ولدتھم أمھاتھم، بال ھم وال غم وال ذنب، منازل شرفھا هللا، وكرمھا، وفضلھا، حتى إن رسول الھدى صلى هللا علیھ وسلم ذكر  ٍ
ٍ في یوم أعز هللا فیھ جنده، ونصر عبده، وصدق وعده، دخل علیھ الصالة والسالم وقد المؤمنین بفضلھا، وعظیم قدرھا، فدخل یوم فتح مكة

، وإعظاما لھذه الحرمة التي حرمھا هللا ًطأطأ رأسھ حتى أن لحیتھ تمس قربوس سرجھ صلوات هللا وسالمھ علیھ تواضعا  َھنیئا◌ لمن . ً ً
قف أمام بیت هللا عز وجل، وانظر . ه ملك الملوك، وجبار السماوات واألرضٍیدخل مكة یوم یدخلھا وھو یستشعر أنھ في مكان عظیم اختار

ًكیف اختاره هللا ألعز األشیاء وأشرفھا، وقت مناجات العبد لربھ في الصالة، یتوجھ إلى ھذا البیت إیمانا وتسلیما موحدا  مخلصا، أي  ً ً ً
، مع! شرف أعظم من ھذا الشرف ، سائال هللا من فضلھًفیتوجھ إلى ھذا البیت موحدا  ًظما  : عجبت من قولھ تعالى: یقول بعض العلماء. ً

ًوال تْؤتوا السفھاء أْموالكم التي جعل هللا لكم قیاما  َ َ َ َ َ َ َ َِ ِ ُّْ ُُ ُ ُ َُ َُ َّ َّ َ ً، وفعال المال تقوم بھ حیاة اإلنسان، وھذه سنة كونیة جعلھا هللا سبحانھ مؤثرة ]5:النساء[َ
ِجعل هللا الكْعبة البْیت الحرام قیاما للناس : قال في بیتھبتأثیر هللا عز وجل، و َّ َِ ًِ َ َ َ َ َ َ َ ََ ْ ْ َْ َ ُ من المآثر الدینیة ) ًقیاما للناس(، ففي ھذه الكلمة ]97:المائدة[َّ

ًیأتي العبد محمال بالذنوب والخطایا، تائبا إلى هللا، صادقا مع هللا. والدنیویة واألخرویة ما ال یعلمھ إال هللا عز وجل ً  عز وجل في توبتھ، فیأتي ً
ًإلى هللا معتمرا، فال یبرح أن یطوف شوطھ األول فینفض من معاصیھ كیوم ولدتھ أمھ، ویأتي العبد مھموما مغموما مكروبا، قد أحاطت بھ  ً ً ً

ًالھموم في أھلھ وولده ومالھ، فیأتي إلى ربھ منیبا إلى هللا ضیفا ألرض بما رحبت، فلم یجد لھ على هللا، یشتكي إلى ربھ، قد ضاقت علیھ ا ً
ًأحدا یغیثھ وال أحدا یعینھ، وقد یئس من كل أحد، لكنھ لم ییأس من ملك الملوك، ومن جبار السماوات واألرض، إلھ األولین واآلخرین، فیأتي  ً

، والھموم تھزه، وتضیقھ، وتضعف قوتھ، ، متوكال على هللا، واثقا با ًإلى ھذا البلد األمین مؤمنا با  وتذھب حولھ، حتى إذا وقف أمام ًً
ًالبیت، وطاف بالبیت، وسبح هللا وكبره وھللھ وعظمھ، وسأل هللا صادقا من قلبھ؛ فكأن لم یكن بھ شيء من ذلك، وإذا بتلك الھموم والغموم 

وكم . ًقر غنى با سبحانھ وتعالىتحل مكانھا السكینة واألمن واألمان، وإذا بالضعف قوة، وإذا بالذلة عزة، وإذا بالمھانة كرامة، وإذا بالف
ٍحتى أن المرأة المكروبة أم إسماعیل ضاقت علیھا األرض بما رحبت، وھي مع طفلھا وفلذة كبدھا لیس لھا منج إال هللا وحده ال شریك ! وكم

 تفریج كربھا في ھذه البقاع ولدھا، ونجاة نفسھا بإذن ربھا، ویجعل هللا لھ، وترقى الصفا، وتسعى بین الصفا والمروة، تسعى وتخب لنجاة
ًھنیئا ثم ھنیئا لمن دخل البیت الحرام مؤمنا با كامل اإلیمان، ھنیئا لمن یأتي في الحج . الطاھرات، وفي ھذه المنازل الطیبات المباركات ً ً ً

فعت؟ وكم من عطایا منحت؟ والعمرة وھو یستشعر في كل لحظة، وكل ثانیة؛ أنھ ضیف على هللا، یرجو رحمة هللا، ویتذكر كم من أكف ر
ًوكم من دعوات استجیبت؟ وكم وكم؟ فلم تزد هللا إال كرما وجودا سبحانھ وتعالى فإذا استشعر اإلنسان ھذا الفضل الذي جعلھ هللا لبیتھ . ً
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، ویقنع بما عند هللا سبحانھ وتعالى، ویرجو كرم هللا وفضلھ، وكم من قصص للسلف  الصالح األولین ولحرمھ، فعندھا تطیب نفسھ با
كم من صیحات وآھات وأنات فرجھا هللا عن المؤمنین ! آه ثم آه لو أذن لھذه البقاع أن تتحدث، فكم من دعوات استجیبت فیھا! واآلخرین

لناس آه لو قدر ا! آه كیف لو أذن لھذه البقاع أن تتحدث بعظمتھ وجبروتھ، وعزه وملكوتھ، واستجابتھ ورحمتھ سبحانھ وتعالى! والمؤمنات
ولكننا في غفلة، طغت علینا الدنیا، فیدخل اإلنسان مكة، ویخرج منھا، وال ! قدر ربھم سبحانھ، وأنى یستطیع اإلنسان أن یقدر هللا حق قدره

وتعالى أن فإنا  وإنا إلیھ راجعون، وإلى هللا المشتكى من ھذه الغفلة، ونسأل هللا سبحانھ !! وال یحس بھذه األحاسیس!! یستشعر ھذه المعاني
إلى كل مؤمن ومؤمنة نزل بھذا الحرم أن یتقي هللا في نفسھ، وأن یتقي هللا في بلد هللا . یرحم ضعفنا فیھا، وأن یرزقنا إیاھا بالتفكر واالتعاظ

أنھ جاء یرجو رحمة الحرام، وإذا جاء بأسرتھ وأوالده وعائلتھ فعلیھ التذكر أن هللا سائلھ عنھم، وأنھ جاء للحسنات، والباقیات الصالحات، و
هللا، فیحكم زمام أوالده وأسرتھ، ویجعلھم مستقیمین على طاعة هللا وذكره وشكره، ویذكرھم في كل لحظة، ویقرع مسامعھم بحرمة البیت، 

د أوالده ًكل من جاء ضیفا إلى ھذا المكان، علیھ أن یتفق. وحرمة المكان، عل هللا عز وجل أن یعینھم فیھ على ذكره وشكره وحسن عبادتھ
وعلى الخطباء واألئمة أن ینبھوا الناس بھذه الحرمة ال سیما في ھذه اإلجازات، وأن یرحبوا . ًوزوجھ وإخوانھ وأخواتھ، وھذا أمر مھم جدا

بارك ًبمن جاء ضیفا إلى ھذا البلد، وأن یھنئوه بفضل هللا عز وجل علیھ، ویذكروه بالحرم والحرمة، ویذكروه بفضل ھذا المكان الطیب الم
فال یدنسھ بمعاصیھ، وال یفلت علیھ أبناؤه وبناتھ فیرتعوا في حدود هللا، فتأتیھم نكبة من هللا عاجلة أو آجلة، فال یأمن أن یرجع بھم إلى بیتھ 

 تشیب فعلى اإلنسان أن یخاف من هللا عز وجل، وأن یفزع من هللا إلى هللا عز وجل، وھناك حوادث. وداره من عاجل نقمة ربھ بھ وبولده
 فما تركھم هللا، ولم یمھلھم هللا عز وجل، -خاصة ممن أتى من خارج مكة-ٌمن ھولھا الرءوس، أناس مكروا وفجروا واستھانوا بحرمة البیت 

 فنزل عن بعیره لیقضي - أكرمكم هللا- ویحكى أن بعضھم خرج من حدود الحرم فلما نزل بعرنة وھي في آخر حد الحرم؛ حشره البول 
ھذا بلد . ًتھ حیة فلسعتھ في ظھره، فقصم هللا ظھره بما كان من فجوره، وما أمھلھ هللا حتى یرجع إلى داره، فخر میتا في مكانھحاجتھ، فجاء

عظیم، وحرمتھ عظیمة، ومن أعظم ما یكون من العقوبة لمن فجر فیھ أن یحرم اإلنسان العودة إلى مكة، وھناك  سنن، وھذه أشیاء قد 
 <b > :ن هللا عز وجل یقولتعرف بالحوادث؛ أل

 
 حكم رفع الیدین بین األذان واإلقامة للدعاء

 
ًرفع الیدین من مضان اإلجابة، وفیھ خمسون حدیثا عن رسول هللا صلى : ما حكم رفع الیدین بین األذان واإلقامة للدعاء؟ الجواب: السؤال

حین أحادیث واضحة ما فیھا إشكال تدل على مشروعیة رفع الیدین هللا علیھ وسلم ما بین صحیح وحسن وضعیف قابل لالنجبار، وفي الصحی
، ونادى ربھ مستغیثا . في الدعاء، ولكن یتوقف في العبادات التوقیفیة على الوارد ًأما إنسان أصابھ كرب فرفع كفھ إلى هللا، واستغاث با

ًمسترحما سائال لھ من فضلھ؛ فإنھ ال ینكر علیھ، والسنة دالة على ھذا، ب ل نص األئمة على أن من أسباب إجابة الدعاء رفع الیدین، وفي ً
یقول الحافظ ابن !) یا رب! یا رب: ذكر الرجل یطیل السفر، أشعث أغبر یمد یدیھ إلى السماء: (الصحیح عنھ علیھ الصالة والسالم أنھ

حرام یرد الدعوة، فجاء بأبلغ أحوال العبد الداعي، حتى ذكر النبي صلى هللا علیھ وسلم ثالثة أسباب؛ ألنھ یرید أن یبین أن المطعم ال: حجر 
السبب : یبین أن هللا قد ال یستجیب الدعاء مع ھذا االسترحام، ومع ھذه الوقفة العظیمة التي قل أن یخیب هللا فیھا عبده، وھذه األسباب ھي

رب أشعث أغبر ذي طمرین : (ي الحدیث الصحیح اآلخرأنھ لیس من أھل البذخ، ولذلك قال ف: رثاثة الحال، أي: أشعث أغبر، بمعنى: األول
ورثاثة الحال لیس المراد بھا أن اإلنسان ما یلبس الطیب، وال یعتني بمنظره، لكن اإلنسان قد ال ) ٍمدفوع على األبواب لو أقسم على هللا ألبره

یھ طبیعة وسجیة، أو یكون عنده مال ولكن یلبس الحال یكون عنده مال، فتأتیھ الرثاثة دون تكلف، ودون تنطع، ودون مبالغة في التزھد، تأت
وكلما بعد السفر كان رجاء اإلجابة للدعاء أقرب، والمسافر : إطالة السفر، قالوا: السبب الثاني. الذي یلیق بھ في أوساط الناس دون مبالغة

افر مستجاب الدعاء، فإذا طال سفره كان أرجى مستجاب الدعوة حتى یعود إلى أھلھ، رحمة من هللا؛ ألن السفر قطعة من العذاب، فالمس
فھذا یدل على مشروعیة رفع الیدین في ) یمد یدیھ إلى السماء: (قولھ علیھ الصالة والسالم: السبب الثالث إلجابة الدعاء. إلجابة دعوتھ

ھ وسلم في سریة، ورمي بسھم فقبل وفي الصحیح في قصة عبید بن مالك األشعري رضي هللا عنھ لما أرسلھ الرسول صلى هللا علی. الدعاء
: یدعو لي، قال أبو موسى رضي هللا عنھ: أقرئ رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم مني السالم وقل لھ: (أن یموت قال لـأبي موسى األشعري 

عبیدك أبي عامر ، واجعلھ فوق اغفر ل! اللھم: فلما أخبرت النبي صلى هللا علیھ وسلم خبره، قام فاستقبل القبلة، ورفع كفیھ إلى السماء وقال
ًواألحادیث في رفع الیدین كثیرة، وكما ذكرنا أنھا قرابة خمسین حدیثا ما بین . ، فرفع علیھ الصالة والسالم یدیھ)كثیر من خلقك یوم القیامة

ھذا ال ینكر  رى السنة فيصحیح وحسن وضعیف ینجبر، فالسنة رفع الیدین، فإذا رفعھا بین األذان واإلقامة فال حرج، وال بأس، ومن تح
إذا كان اإلنسان یصلي الراتبة فلیدعو : لكن ھل األفضل أن یكون دعاؤه داخل صالة النافلة والراتبة أو یكون بعد الصالة؟ الجواب. علیھ

جاللھ ونحن في ھذا ونسأل هللا بعزتھ و. فیھا، ثم إذا خاف إقامة الصالة فسلم، وبقي وقت، وأراد أن یدعو ورفع كفیھ؛ فإنھ ال بأس بذلك
إنا نسألك بعظمتك ! اللھم! الوقت المبارك بین األذان واإلقامة أن یرحم ضعفنا، وأن یجبر كسرنا، وأن یتوالنا بما تولى بھ عباده الصالحین

أن ترحم نسألك بعزتك وجاللك ! یا حي یا قیوم. ورحمتك ولطفك بخلقك، وقد عظمت الفتن والمحن، وأنت أعلم بما ظھر منھا وما بطن
! اللھم. ثبتنا على الدین الذي یرضیك عنا، واختم لنا بخیر! ارحم غربتنا في ھذا الزمان، والطف بنا یا رحیم یا رحمان، اللھم! غربتنا، اللھم

ًاجعل لھم من كل ھم فرجا! فرج عن إخواننا في فلسطین، اللھم! فرج عن إخواننا المسلمین المضطھدین في كل زمان ومكان، اللھم ، ومن ٍ
ًكل ضیق مخرجا، ومن كل بالء عافیة، اللھم علیك بأعداء الدین حیثما كانوا، ! اللھم. صوب آراءھم! سدد سھامھم، اللھم! ثبت أقدامھم، اللھم! ٍ

أنزل اسلبھم عافیتك، واشدد علیھم وطأتك، و! ٍخذھم أخذ عزیز مقتدر، اللھم! صدع بنیانھم، یا حي یا قیوم! زلزل عروشھم، اللھم! اللھم
من للیتامى واألرامل والضعفاء ! اللھم. فعلیك بھم فإنھم ال یعجزونك! إنھم طغوا وبغوا، اللھم! علیھم بأسك ولعنتك، إلھ الحق، یا حي یا قیوم

حي وأغث كل مسلم ومسلمة یا ! اللھم أغثنا وأغثھم یا حي یا قیوم. المضطھدین المشردین في مشارق األرض ومغاربھا من عبادك المسلمین
  .سبحان ربك رب العزة عما یصفون، وسالم على المرسلین، والحمد  رب العالمین! یا أرحم الرحمین! یا قیوم



 2690 

 
 ]1[ باب حد الزنا -شرح زاد المستقنع 

 
حرمھ علیھم، الزنا حرمھ هللا في جمیع الشرائع لعظم فحشھ وكثرة أضراره، فھو یفسد الفرد، ویدمر المجتمعات، ومن رحمة هللا بعباده أنھ 

  .وزجرھم عنھ بالحدود الشدیدة التي تختلف باختالف حال الزاني، والبد من توافر شروط حتى تقام ھذه الحدود
 

 تعریف الزنا
 

بسم هللا الرحمن الرحیم الحمد  رب العالمین، والصالة والسالم على أشرف األنبیاء والمرسلین، سیدنا محمد وعلى آلھ وصحبھ ومن سار 
معنى الزنا في اللغة ال یختلف عن معناه في ] باب حد الزنا : [ فیقول المصنف رحمھ هللا تعالى: أما بعد. بیلھ ونھجھ إلى یوم الدینعلى س

ٍھو الوطء في الفرج في غیر نكاح وال شبھة، وبعضھم : ٍالفاحشة في قبل أو دبر، وعرفھ بعض العلماء فقال: الشرع، وقال الشارح رحمھ هللا
: بزنا، فیقول ًخروجا من وطء البھیمة، ومن وطء المرأة المیتة؛ على القول بأنھ لو وطئ امرأة میتة أجنبیة فلیس) الفرج المعتبر: (یضیف

الوطء في قبل في غیر نكاح وال شبھة، فأخرج اللواط، فإن : وبعضھم یقول. فخرج وطء النكاح: الوطء في الفرج المعتبر في غیر نكاح
ً بزنا من حیث األصل، وال یوصف شرعا بأنھ زنا، وإن كان یأخذ حكمھ على الصحیح كما سنبین ذلك إن شاء هللا الوطء في الدبر لیس

ً، وذلك لو أن شخصا حدیث عھد بإسالم، وكان الزنا في بلده مباحا، أو كان بین الكفار ویظن أن الزنا مباح، فلما )وال شبھة: (وقولھ. تعالى ً
ذا عنده شبھة، وھي الجھل بالحكم، وقد تكون الشبھة في المكان والمحل في الموطوءة، أو في الواطئ، فلو أن أسلم زنى، وظن أنھ مباح؛ فھ

ًرجال جاء إلى موضع نوم زوجتھ، وفیھ امرأة أجنبیة نائمة؛ فظنھا زوجتھ فوطئھا، فال یقام علیھ الحد؛ ألن عنده شبھة، والعكس أیضا لو أن  ً
ً زوجا لھا، وتبین أنھ لیس بزوجھا، فھذه شبھة أیضا، وكذلك شبھة اإلكراه، وھيٌامرأة وطئھا رجل، وكانت تظنھ شبھة التكلیف، على القول : ً

ًبأن المكره لیس مكلفا، فلو أنھا أكرھت على الزنا أو أكره الرجل على الزنا؛ فال یقام الحد على تفصیل عند العلماء في المكره على 
 ...... .الزنا

 
 أدلة تحریم الزنا

 
ًوال تقرُبوا الزنى إنُھ كان فاحشة وساء سبیال : حرم هللا الزنا في كتابھ، فقال سبحانھ وتعالى ًِ َِ َ َ َ َ َ ََ َ َ َ َِ َّ ِّ ، وعند العلماء أن النھي عن ]32:اإلسراء[ْ

َوال تقرُبوا الفواحش ما ظھر منھا وما بطن : القربان من صیغ التحریم، كقولھ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ ََ َْ ِْ ِ َ  فالنھي عن القربان من صیغ التحریم، بل ھو ،]151:األنعام[َْ
َوال تقرُبوا الزنى : وال تزنوا، وإنما قال: من أبلغ الصیغ في التحریم؛ ألن هللا لم یقل َِّ َْ ً، فنھانا عن القرب من الزنا فضال عن فعل ]32:اإلسراء[َ

مجالسة النساء األجانب، ومضاحكتھن، : لقرب من الزناوھذا من باب التنبیھ باألدنى على ما ھو أعلى منھ، ومن ا: الزنا، قال العلماء
قربان الزنا، وھو یوصل إلى الزنا، وأشار إلى ھذا المعنى ما صح عن رسول  ومغازلتھن، ولمس األجنبیة، وإغراؤھا بالفاحشة، فھذا كلھ من

، والعین تزني وزناھا النظر، والفرج یصدق ذلك أو الید تزني وزناھا اللمس، والرجل تزني وزناھا المشي: (هللا صلى هللا علیھ وسلم أنھ قال
ً، فبین علیھ الصالة والسالم أن ھذه كلھا وسائل للزنا، ومن ھنا جعل العلماء في الزنا مقصدا وغایة، ووسیلة إلى المقصد والغایة، )یكذبھ

ھا وھي أجنبیة عنھ، أو یغازلھا، أو یلمسھا، أو ینظر فالزنا ھو المقصد المحرم، وھو وطء المرأة األجنبیة، والوسیلة إلى الزنا مثل أن یحادث
الوسائل إلى الحرام تأخذ حكم الحرام، والوسائل إلى : إلیھا وإلى مفاتنھا، أو تبرز مفاتنھا، وكل ھذا إغراء بالفاحشة ووسیلة للحرام، وقالوا
ًالوسائل قبحا وجرما عند هللا عز وجل، وما دونھ من الكبائر كالكبائر نفسھا، فالوسائل تتفاضل بتفاضل مقاصدھا، فوسیلة الشرك أعظم  ً

َوالذین ال یدُعون مع هللا إلھا آخر : ومن أدلة تحریم الزنا في القرآن قولھ تعالى. وسائل الذنوب آخذة حكمھ على حسب درجات ذلك الذنب َ َ َ َ َ ََ ً َ ِ ِ َّ ْ ِ َّ
ْوال یقتلون النفس التي حرم هللا إال بال ُِ َِّ َُّ َّ َ َّ َِ َ َ َ َْ ُ َحق وال یزنونَّْ َ َ َُ ْ ، فبین سبحانھ وتعالى أن من صفات أھل الجنة أنھم ال یزنون، وھذا یدل ]68:الفرقان)[ِّ

ُالزانیة : ومن أدلة التحریم أن هللا عز وجل رتب العقوبة علیھ، فقال سبحانھ وتعالى. على حرمة الزنا؛ ولذلك قرنھ هللا بالشرك وقتل النفس َ ِ َّ
ُوالزاني فاْجلدوا ِ َِ َّ ْ كل واحٍد منُھما مائة جلَدٍة َ َ َ ََ َ ِ ِ ِ َّْ ترتیب العقوبة على الفعل أو الترك : ، فرتب العقوبة على فعلھ، وعند العلماء قاعدة وھي]2:النور[ُ

ة ومن أدل. ٌدال على حرمة ذلك الفعل أو الترك، وھذا أصل عند العلماء رحمھم هللا، فال تترتب العقوبة إال على ترك واجٍب أو فعل محرم
م ذلك على الُمْؤمنین : التحریم قولھ تعالى َالزاني ال ینكُح إال زانیة أْو ُمشركة والزانیة ال ینكُحھا إال زان أْو ُمشرك وُحرِّ َ َ َ َ َ َ َ َ َِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِْ َُ َّ ََّ َّ ََّ ٌ ِ ِْ َْ ٍَ َ َ َِ ً ، قیل في ]3:النور[ً

م ذلك : قولھ َوُحرِّ َِ َ النفس تمیل إلى أن الضمیر عائد على نكاح الزانیة؛ ألن سبب النزول إن الضمیر عائد على فعل الزنا، ولكن ]: 3:النور[َ
ًیقوي ھذا كما في حدیث مرثد بن أبي مرثد الغنوي حینما أراد أن ینكح عناقا ، وكانت امرأة بغیا بمكة، وكان فقیرا، فأراد أن ینكحھا،  ً ً

ًمن موانع النكاح، وھذا مذھب اإلمام أحمد ، ونظرا لترجیحنا لھذا لیصیب من مالھا، فحرم هللا ذلك وأنزل اآلیة، وقد تقدم معنا أن الزنا 
  .التفسیر؛ لم نذكر ھذه اآلیة الكریمة في بدایة استشھادنا بآیات القرآن على تحریم الزنا

 
 الحكمة من تحریم الزنا

 
، حیث أنھ یفسد نساء المسلمین ورجاالتھم، الزنا حرمھ هللا عز وجل لعظیم ما فیھ من المفاسد والشرور، فھو اعتداء على أعراض المسلمین

فھو من أعظم الذنوب التي تفسد المجتمعات، وتدمر األخالق، وتدمر القیم، وما فشا في أمة إال ذھب حیاؤھا، وسقطت مروءتھا، وأصبحت 
، فالمرأة تدخل على الرجل من لیس - والعیاذ با-والزنا یؤدي إلى اختالط األنساب .  ال ترعى حرمة، وال تحفظ ذمة- والعیاذ با-كالبھائم 

من ولده، والرجل یدخل على الرجل من لیس من ولده، واألمة المسبیة أحل هللا لسیدھا وطأھا، ولكن ال یطؤھا حتى یستبرئھا ویتأكد أنھا لم 
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:  النبي صلى هللا علیھ وسلم وقالتحمل من زوجھا األول الكافر، وفي سبي أوطاس أراد رجل أن یھم بأمة أحبھا وتعلق بھا وھي حامل، فرآه
-الجنین في بطنھا، فكیف  ، ھذا والمرأة حامل وانعقد) لقد ھممت أن ألعنة لعنة تدخل معھ في قبره- یعني وھي حامل-! أیرید أن یلم بھا(

الزنا : قال العلماء! أفسده علیھ بامرأة خانت زوجھا أو رجل خان أخاه المسلم في إسالمھ وأخوة اإلسالم، فاعتدى على عرضھ، ف-والعیاذ با
ًمراتب بعضھا أشد جرما وأعظم ذنبا من بعض، وقد بین النبي صلى هللا علیھ وسلم ھذا، فالزنا بذات المحرم   أعظم، وذلك كأن - والعیاذ با-ً
ًیزني بأختھ مثال، ومذھب بعض السلف أنھ یقتل مطلقا، وأثر ذلك عن بعض الصحابة أنھ قتل من فعل ذلك،  إنھ : وفیھ حدیث مرفوع، وقیلً

ًقتل تعزیرا أي الذنب (والزنا بامرأة الجار أعظم من الزنا بغیرھا، والنبي صلى هللا علیھ وسلم لما سألھ عبد هللا بن مسعود رضي هللا عنھ . ُِ
ثم أي؟ : ة أن یطعم معك، قالأن تقتل ولدك خشی: ثم أي؟ قال:  قال-ولیس ھناك أعظم من الشرك- ًأن تجعل  ندا وھو خلقك : أعظم؟ قال

، فالجار لھ حق على جاره، فإذا زنى بحلیلتھ، وأفسد علیھ زوجتھ أو بناتھ أو أخواتھ؛ فقد ظلمھ، ووقع منھ )أن تزاني بحلیلة جارك: قال
ب أن الجار یأمن والغال) ما زال جبریل یوصیني بالجار حتى ظننت أنھ سیورثھ: (االعتداء في حق جاره، وقد قال صلى هللا علیھ وسلم

والزنا یتفاوت في العقوبة، ویتفاوت . جاره، ویطمئن إلیھ، ویرضى بقیامھ على عرضھ، خاصة إذا فوض إلیھ أن یقوم ببعض مصالحھ
السخط والغضب من هللا عز وجل على فاعلھ، وفیھ عقوبات شدیدة؛ ألن االعتداء بھ متعدد؛ ألن المرأة ستحمل وتنجب، ویدخل ھذا الولد 

نبي على فراش الرجل، فیأكل من مالھ، ویستبیح النظر إلى عرضھ، ثم بعد ذلك یرث من مالھ، ثم یأتي ھذا الولد بالذریة تلو الذریة، األج
ًوھذا من أعظم الجرائم، وأشدھا بالء، وأعظمھا فسادا على الناس، ومن ھنا اتفقت الشرائع السماویة كلھا على تحریم الزنا، ولیس ھناك  ً

ً الزنا، وھذا من مرجحات أن حد الزنا أقوى من حد المسكر؛ ألن الزنا لم تبحھ الشریعة قط، وكان السكر حالال، وأبیح ألھل شریعة تبیح
عظم الزنا، وتتعاظم العقوبة بعظم الذنب، ولخطورة الزنا وعظیم ضرره؛ جعلت الشریعة للزنا عقوبات دنیویة،  الكتاب، وھذا یدل على

م یتب الزاني إلى هللا عز وجل، ویبرأ إلى هللا من فعلھ؛ عاجلھ هللا بعقوبتھ في الدنیا واآلخرة، وقد فتح هللا أبواب وعقوبات أخرویة، فإذا ل
. ًالتوبة، ورغب عباده فیھا، ویسر لھم ذلك، وبین لھم سبحانھ وتعالى أنھ یقبل توبة من تاب ویمحو إساءة من أساء إذا تاب صادقا من قلبھ

في ھذا الموضع سأذكر لك جملة من األحكام والمسائل التي تتعلق بحد الزنا، وقدمھ المصنف مثل غیره : أي] ب حد الزنابا: [قال رحمھ هللا
  .من أھل العلم ألنھم یرون أن تذكر أحكام الزنا قبل القذف والسكر والتعزیر

 
 رجم الزاني المحصن

 
ً إذا فعل الزنا في حالة كونھ محصنا، وتوافرت فیھ شروط اإلحصان؛ فإنھ :أي] إذا زنى المحصن رجم حتى یموت : [ قال رحمھ هللا تعالى

یرجم حتى یموت، وھذه العقوبة نص علیھا النبي صلى هللا علیھ وسلم كما في حدیث عبادة بن الصامت رضي هللا عنھ في صحیح مسلم أنھ 
ونص علیھ ). ئة وتغریب عام، والثیب بالثیب جلد مائة والرجمًخذوا عني، خذوا عني، قد جعل هللا لھن سبیال، البكر بالبكر جلد ما: (قال

فأمر بھ فرجم، كما في صحیح مسلم ، ورجم : ًالصالة والسالم على الرجم بالفعل؛ فإن ماعزا لما اعترف عنده قال بریدة رضي هللا عنھ
: ة الرجم، وخطب عمر بن الخطاب رضي هللا عنھ فقالالمرأتین اللتین اعترفتا بالزنا، ورجم الیھودي والیھودیة، فھذا كلھ یدل على مشروعی

نعمل إال  ما: إن الرجم لیس في كتاب هللا، كما یقول ذلك اآلن من یسمون أنفسھم بالقرآنیین، یقولون: إن تطاول الزمان بالناس لیقولن أحدھم
: ، ومن ھنا قال صلى هللا علیھ وسلم- والعیاذ با-رآن أال ساء ما یقولون، وساء ما یزرون، فرد السنة كرد الق! بالقرآن، وال یعملون بالسنة

وقد وقع ھذا من بعض العظماء المتأخرین من أھل الجاه، فصدقت معجزتھ علیھ الصالة -) ًال ألفین أحدكم شبعان ریان متكئا على أریكتھ(
ما نجد ھذا في كتاب هللا، ولقد أوتیت :  أو أمرت بھ فیقولًال ألفین أحدكم متكئا على أریكتھ شبعان ریان یبلغھ الحدیث مما قلتھ: ( قال- والسالم

ُالزانیة والزاني فاْجلدوا : ، وأنكر عمر في خطبتھ على من ینكر الرجم لكونھ غیر موجود في القرآن، حیث أن هللا یقول)القرآن ومثلھ معھ ِ ِ َِ َّ ََّ َُ
ْكل واحٍد منُھما مائة جلَدٍة  َ َ ََ َ ِ ِ ِ َّْ إنھا كانت في كتاب هللا ثم نسخت، قرأناھا على : م، فقال عمر رضي هللا عنھ في خطبتھوما ذكر الرج] 2:النور[ُ

ٌالشیخ والشیخة إذا زنیا فارجموھما البتة؛ نكاال من هللا، وهللا عزیز حكیم: (عھد رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم، وكان نص اآلیة والحدیث ) ً
منسوخ التالوة والحكم، ومنسوخ الحكم دون التالوة، : ًكما، وقد بینا أن المنسوخ أقسامفیھا صحیح، ثم نسخت، وھذا مما نسخ تالوة وبقي ح

: كان فیما أنزل على رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم: (ومنسوخ التالوة دون الحكم، وھذا من أمثلتھ، ومن أمثلتھ كذلك ما تقدم في الرضاعة
 أجمع العلماء رحمھم هللا على أن الرجم عقوبة شرعیة، ورجم رسول هللا وقد). عشر رضعات یحرمن ثم نسخن بخمس رضعات معلومات

صلى هللا علیھ وسلم، ورجم من بعده أبو بكر وعمر وعثمان وعلي ، وھم الخلفاء الراشدون رضي هللا عنھم، ورجم األئمة في القرون 
 ...... .المفضلة، وكلھم على اعتبار ھذه العقوبة، وأنھا شرعیة، وشرطھا اإلحصان

 
 حقیقة اإلحصان

 
للبكر، والعقوبة : العقوبة األولى: في الزنا عقوبتان] ِوالمحصن من وطئ امرأتھ المسلمة أو الذمیة في نكاح صحیح: [قال المصنف رحمھ هللا

: ھ كما یقول العلماء أشد؛ ألن-وھو الثیب-للثیب، والعقوبة للبكر أخف، وھو غیر المحصن، وسنبینھ إن شاء هللا، والعقوبة للمحصن : الثانیة
كفر نعمة هللا علیھ، فإن هللا حصن فرجھ بالزوجة، وحصن فرجھ بالحالل، فأبى إال أن یعتدي حدود هللا عز وجل، فابتدأ المصنف رحمھ هللا 

لما كان الباب باب في عقوبة الزنا باألشد، وھي عقوبة المحصن، وبعض العلماء یبدأ بعقوبة البكر من باب التدرج باألدنى إلى األعلى، لكن 
ٍحدود وعقوبات؛ فالبداءة بالحد األعظم أنسب، وفي بعض األحیان یراعي المصنف البداءة باألدنى تدرجا إلى األعلى، ولكل لھ وجھھ : قولھ. ً

العفة، والحریة، من جامع امرأتھ المسلمة، واإلحصان في كتاب هللا وسنة النبي صلى هللا علیھ وسلم یأتي بمعنى النكاح، و: یعني) من وطئ(
منع، فاإلنسان الذي تتوافر فیھ شروط اإلحصان؛ الغالب أنھا : في لغة العرب) حصن(واإلسالم، فھذه كلھا من معاني اإلحصان، وأصل مادة 

ى امرأة إیالج الحشفة، بأن یجامع زوجتھ، فلو عقد عل: من وطئ زوجتھ المسلمة، وال بد من الوطء وھو: قال تمنعھ من الوقوع في الحرام،
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ًمن وطئ زوجتھ، فلو أن رجال بكرا عقد على امرأة ثم : ثم زنى قبل أن یدخل بھا فلیس بمحصن؛ لذا قال  زنى قبل أن یدخل -والعیاذ با- ً
إنھ محصن؛ ألنھ لم یتحقق شرط الدخول والوطء، فال بد أن یكون ھناك وطء، وأن یكون الوطء لزوجتھ، فخرج وطء األمة، : بھا، فال نقول

، فلو تزوج من أھل الكتاب یھودیة أو نصرانیة فھل )المسلمة: (الذي ھو التسري، فلو أنھ وطئ أمتھ ومملوكتھ فلیس بمحصن، ثم قال
یحصن؟ وجھان للعلماء رحمھم هللا، وظاھر حدیث كعب بن مالك عند الدارقطني أن النبي صلى هللا علیھ وسلم لما أراد كعب أن یتزوج 

، فأخذ منھ أن من تزوج كتابیة فال یتحقق اإلحصان بھا، فال بد وأن تكون )إنھا ال تحصنك: (نبي صلى هللا علیھ وسلمالیھودیة؛ قال لھ ال
إن الوطء للكافرة : الذمیة یتحقق بھا اإلحصان، ومن العلماء من قال واختار المصنف رحمھ هللا أن. زوجتھ مسلمة، لكن في الحدیث كالم

یة ال یتحقق بھ اإلحصان، واحتجوا بحدیث الدارقطني في قصة كعب بن مالك رضي هللا عنھ وأرضاه، حیث ًسواء كانت یھودیة أو نصران
، واحتج الحنابلة ومن وافقھم بأن النبي صلى هللا )إنھا ال تحصنك: (أن النبي صلى هللا علیھ وسلم لما أراد كعب أن یتزوج الیھودیة قال لھ

ٍ الذمیة كوطء المسلمة من حیث األصل؛ ألنھ عف بوطء شرعي معتبر، ووطء)الثیب بالثیب: (علیھ وسلم قال وحدیث الدارقطني فیھ ابن . ٍ
أبي مریم، وقد ضعفھ غیر واحد من العلماء، ومنھم اإلمام أحمد وابن معین وغیرھما، فعلى القول بضعفھ یترجح المذھب الذي اختاره 

المسلمة؛ إلذن الشرع بنكاح أھل الكتاب، وعلى القول بأن الحدیث حسن، فھو نص المصنف رحمھ هللا، وھو أن الذمیة یتحقق بھا اإلحصان ك
الثیب : (في موضع النزاع، حیث نص النبي صلى هللا علیھ وسلم على أن الذمیة ال تحصن الناكح، واألشبھ أنھا تحصنھ، لعموم حدیث

فلو أنھ نكح بنكاح شغار، أو نكح بنكاح متعة، وكان یظن أن ھذا ، خرج النكاح الفاسد، )في نكاح صحیح: (وقول المصنف رحمھ هللا). بالثیب
نكاح المتعة جائز، فجاء وعقد عقد متعة، ثم لما علم أن عقد المتعة حرام؛ ترك زوجتھ التي استمتع بھا، : ًجائزا، لبس علیھ شخص وقال لھ

 بد أن یكون الوطء في نكاح صحیح معتبر، فیخرج من ھذا ال؛ ألنھ ال: ثم زنى، فھل عقد المتعة الذي وقع منھ یحصل بھ إحصانھ؟ الجواب
ًالمختلف فیھ، فلو أن حنفیا تزوج بدون ولي على مذھب الحنفیة أن الولي ال یشترط، وعند الحنابلة والشافعیة ال یصح النكاح بدون ولي، 

ً أن یكون فاسدا بحكم الشرع، فإذا كان فاسدا بحكم :ولكن نحكم بصحتھ؛ ألنھ یعتقد صحة ھذا النكاح، فخرج المختلف فیھ في الفروع، فالمراد ً
  .لیس بمحصن فال یرجم، وإنما یجلد: الشرع؛ فإن وجود ھذا النكاح وعدمھ على حد سواء، ونقول

 
 شروط إقامة الحد على المحصن

 
ًلو أن رجال تزوج امرأة عمرھا أربع ًال نحكم بكونھ محصنا إال إذا تزوج بالغة، ف: أي]. وھما بالغان عاقالن : [ قال المصنف رحمھ هللا

عشرة سنة ولم تحض، فوطئھا ثم زنى، فالعقد موجود، ووطء المرأة موجود، ولكنھا غیر بالغة؛ فإذا لم تكن بالغة فإنھا ال تحصنھ، وھذا 
د من یخالف في ھذه قبل خالفھ لم یكن یوج: مذھب جماھیر العلماء رحمھم هللا، وخالف بعض الشافعیة رحمھم هللا، لكن یقول البعض

ًومن األدلة علیھ أنھ لو أن صبیا وصبیة زنیا لم یقم علیھما الحد، : المسألة، فال بد من البلوغ وال بد من العقل؛ ألن ھذا محل التكلیف، قالوا
بت إحصانھ، وإذا ثبت ًفال بد وأن یكون بالغا، وأن تكون زوجتھ بالغة، حتى یث: قالوا!! فكیف نحكم بثبوت اإلحصان الذي ھو موجب الحد؟

وأسترھا، أو رجل فقیر لیس  أرید أن أتزوجھا: ًإحصانھ یرجم، أما إذا تزوج صغیرة أو مجنونة، مثال كانت قریبتھ مبتالة بمس من الجن فقال
زوجھا، فلما تزوجھا عنده مال، ولم یجد إال امرأة مجنونة، فعقد علیھا وأراد أن یسترھا، أو رجل أراد أن یحتسب في امرأة مسلمة مجنونة فت

ًزنى بعد نكاحھا، فإننا ال نحكم بإحصانھ، ال بد من وجود الكمال في االثنین، في الرجل والمرأة، فیكون بالغا وتكون بالغة، ویكون عاقال  ً
ج أثناء جنونھ، ثم ًوتكون عاقلة، وعلى ھذا؛ ال إحصان إذا كان أحدھما مجنونا أو كانا مجنونین، فلو أن مجنونا زوِّ  أفاق من جنونھ فزنى، ً

ًفإننا ال نحكم بإحصانھ حینما كان في حال جنونھ ناقص األھلیة، ولو أن ولدا صغیرا زوجھ أبوه قبل البلوغ، ثم بمجرد بلوغھ وقع في الزنا،  ً
عقل في الزوج البلوغ وال: یشترط أن یكون االثنان بالغین عاقلین حتى یثبت اإلحصان، فاإلحصان یشترط فیھ: ًإذا. فإنھ غیر محصن

ًأحدھما صبیا  ًیشترط ذلك في أحدھما، بحیث لو كان الثاني مجنونا ثبت اإلحصان لغیر المجنون، ولو كان: ویقول بعض العلماء. والزوجة
ًثبت اإلحصان للبالغ، فلو أن رجال بالغا تزوج صبیة، ثم وطئھا، ثم زنى، حكمنا بإحصانھ، ولكن ھذا قول ضعیف، وھو القول الذي ذك رناه ً

ألن ]. ّحران: [قال المصنف رحمھ هللا. عن بعض أصحاب الشافعي رحمھ هللا، وقد وافقھم بعض أصحاب اإلمام مالك رحمة هللا على الجمیع
ِفإذا أْحصن فإْن أتْین بفاحشٍة فعلْیھن نْصُف ما على الُمْحصنات من العذاب : هللا تعالى یقول ِ ِ ِ َّ ِ َّ َِ ََ َ َ َ َ َ َْ َْ َ َ َ َ َ ََ َِ ِ ِ َِ ، فبین سبحانھ وتعالى أن األمة علیھا ]25:ساءالن[ُ

ًنصف ما على المحصنة، فجعل اإلحصان قیدا في الحریة، وھذا شبھ إجماع من العلماء رحمھم هللا، وھناك من یحكي قوال شاذا، لكن  ًً
منھا في أحدھما؛ فال إحصان لواحٍد ٌفإن اختل شرط : [ قال المصنف رحمھ هللا. المعروف عند أھل العلم أن الرجم ال یكون للعبد وال لألمة

ًإن اختل الشرط في االثنین فال إشكال قوال واحدا، وإن اختل في أحدھما فالجماھیر على أنھ كاختاللھ فیھما، وقد بینا ھذا]. منھما  ً.  
 

 ]2[ باب حد الزنا -شرح زاد المستقنع 
 

فإن : عن الوقوع في ھذه الفاحشة، ویختلف الحد بحسب اختالف حال الزانيالزنا من أعظم المحرمات، وقد شرع هللا الحد فیھ لیزجر العباد 
ًكان محصنا فعقوبتھ الجلد ثم الرجم، وإن كان غیر محصن فعقوبتھ الجلد ثم التغریب عاما واللواط من أعظم الفواحش، وقد اختلف العلماء . ً

 .في عقوبة من فعل ذلك
 

 حد الزاني غیر المحصن
 

حیم الحمد  رب العالمین، والصالة والسالم األتمان األكمالن على خیر خلق هللا أجمعین، وعلى آلھ وصحبھ ومن سار بسم هللا الرحمن الر
] ًوإذا زنى الحر غیر المحصن، جلد مائة جلدة، وغرب عاما: [فیقول المصنف رحمھ هللا تعالى: أما بعد. على سبیلھ ونھجھ إلى یوم الدین
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وھو - ّبیان عقوبة الزاني غیر المحصن، وھو الذي وصف في السنة بالبكر، فبعد أن بین أعلى الحدین في الزنا شرع المصنف رحمھ هللا في 
 شرع في بیان عقوبة الزاني البكر، وھي عقوبتان دل علیھما الكتاب والسنة وإجماع األمة، فأما العقوبة األولى فھي الجلد، وأما - حد الرجم

وقد أجمع العلماء رحمھم هللا على أن الزاني غیر المحصن یجلد مائة جلدة، واختلفوا في تغریبھ، وسنبین إن . العقوبة الثانیة فھي التغریب
 ...... .شاء هللا تعالى أقوال العلماء وأدلتھم والراجح منھا

 
 عقوبة الجلد

 
 علیھ وسلم في الصحیح من سنتھ، وأجمع أما بالنسبة لعقوبة الجلد فقد نص هللا عز وجل علیھا في كتابھ، ونص علیھا رسول هللا صلى هللا

ًعلیھا العلماء رحمھم هللا سلفا وخلفا ْالزانیة والزاني فاْجلدوا كل واحٍد منُھما مائة جلَدٍة وال تأخذكم : فإن هللا عز وجل یقول: فأما دلیل الكتاب. ً ُ ُ ْ ُْ ْ َ َ ََ َ َ َ َ َْ َُ َّ َِّ ِ ِ َّ ِ ِ ُِ
ُبھما رأفة في دین هللا إْن ك ِ ِ ِِ َّ ٌِ ِ َ ْ َ َ َنتم تْؤمنون با والیْوم اآلخر ولیشھد عذابُھما طائفة من الُمْؤمنین ِ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َِ ِ ِ ِ ِ ِْ ْ ٌْ ََّ َ َ ْ ْ ُ ُ ُِ ِ ِ ِ كما یقول علماء -، وھذه اآلیة الكریمة ]2:النور[ْ

لة على مراتب إن اآلیة نص أو الحدیث نص؛ فھذا أقوى أنواع الداللة؛ ألن الدال: في وجوب الجلد على الزاني، وإذا قیل  نص- األصول
ٌقْل ُھو هللا أحد : الذي ال یحتمل معنى غیره، مثل:  ھو النص، والنص ھو-ّكما بینا غیر مرة- أعالھا وأقواھا  َ ََ ُ َّ ما فیھا احتمال، ] 1:اإلخالص[ُ

أن الحكم إذا : األصولوال تتردد بین معنیین فأكثر، فاآلیة المذكورة نص في ثبوت حد الجلد مائة جلدة على من زنى، والقاعدة عند علماء 
ّجاء مرتبا على وصف مشتق دل على أن ما اشتق منھ ذلك االسم أو الوصف ھو علة الحكم، فا عز وجل یقول ُالزانیة والزاني فاْجلدوا : ً ِ ِ َِ َّ ََّ َُ

ْكل واحٍد منُھما مائة جلَدٍة  َ َ ََ َ ِ ِ ِ َّْ فدل على أن ) الزانیة والزاني: (ق وھو اسم الفاعلًمرتبا على اسم مشت) فاجلدوا: (، جاء الحكم في قولھ]2:النور[ُ
أمرتكم بجلدھما من أجل الزنا، وعلى ھذا فإن اآلیة الكریمة نص على ثبوت : ما اشتق منھ ذلك االسم وھو الزنا علة الحكم، فكأن هللا یقول

: أنھ ال یزاد علیھا وال ینقص منھا؛ ألن هللا یقولأن هللا جعل الحد مائة جلدة، واإلجماع على : ًأیضا اآلیة نص من وجھ آخر وھو. ھذا الحد
ْفاْجلدوا كل واحٍد منُھما مائة جلَدٍة  َ َ ََ َ َِ ِ ِ َّ ِْ ُ ال تحتمل معنى آخر، فالحكم نص، والعقوبة التي تضمنھا ذلك ) المائة(، وعند العلماء لفظة ] 2:النور[ُ

زنى بامرأة صاحب الغنم، فلما ترافعا إلى رسول هللا صلى هللا علیھ  الذي -وھو األجیر-وفي الصحیحین في قصة العسیف . ًالحكم نص أیضا
-إنما على ابنك جلد مائة وتغریب عام : ( قال صلى هللا علیھ وسلم-كما في حدیث أبي ھریرة وزید بن خالد الجھني رضي هللا عنھما-وسلم 

، فھذا یدل على أن )  فإن اعترفت فارجمھا، فاعترفت فرجمھا إلى امرأة ھذا،- یا أنیس -  ، وعلى امرأة ھذا الرجم، واغد - الذي ھو البكر
البكر بالبكر جلد مائة : (ًوفي حدیث عبادة في الصحیح أیضا أن النبي صلى هللا علیھ وسلم قال. الجلد من سنة النبي صلى هللا علیھ وسلم

ًفا على أن الزاني غیر المحصن الحر یجلد مائة جلدة، ًفثبت نص الكتاب والسنة على عقوبة الجلد، وأجمع العلماء سلفا وخل). وتغریب عام
  .ھذه ھي العقوبة األولى

 
 عقوبة التغریب

 
: إذا توارى وغاب عن األنظار، ولذلك یقولون): غرب الشيء(مأخوذ من : التغریب، والتغریب في لغة العرب: والعقوبة الثانیة في حده

ًتطلق على الشيء البعید، ومنھ سمي الغریب غریبا؛ ألنھ بعید عن أھلھ، وقد غاب عن غربت الشمس، إذا توارت عن األنظار، وھذه المادة 
عقوبة شرعیة تقع في الحدود وفي التعزیرات، فأما في حدود هللا عز وجل فیقع في حد الزنا وحد الحرابة، : وطنھ وبلده ومسكنھ، فالتغریب

َونص هللا عز وجل علیھ في حد الحرابة أْو ُینفْوا من  ِ َ ِاألْرض َ التغریب، ونصت السنة علیھ في حد الزنا : النفي، والنفي ھو: بلفظ] 33:المائدة[َ
فثبت بھذا أن عقوبة . في حدیث العسیف، وفي حدیث عبادة بن الصامت في صحیح مسلم) وتغریب عام: (في قولھ علیھ الصالة والسالم

في نفي  ، لكنھا قد تقع في غیر الحدود على سبیل التعزیر، كما أثر عن عمرالتغریب تقع في الحدود الشرعیة، في حد الزنا وفي حد الحرابة
شارب الخمر، وھذه العقوبة قد یستخدمھا اإلمام إذا رأى المصلحة في نفي رجل فاسد، وعلیھ حمل ما رواه البخاري عنھ علیھ الصالة 

ر لإلمام، فإذا رأى المصلحة في إبعاد شخص أو أشخاص عن والسالم أنھ نفى المخنثین، فھذا یدل على مشروعیة ھذه العقوبة في التعزی
ًمكان ما أو موضع ما؛ فإنھ ال بأس بذلك وال حرج، وقد یستخدمھ المفتي في فتاویھ تنبیھا على استصالح األنفس كما في حدیث أبي سعید 

: ُ فدل على ھذا العالم، فقال-ًلین قوال في المسألةوھو آخر الرج- رضي هللا عنھ في قصة الرجل الذي قتل مائة نفس، فاستفتى أعلم أھل زمانھ 
إن قریتك قریة سوء، وقریة بني فالن فیھا : وما یمنعك من التوبة؟ ثم قال لھ: إني قتلت مائة نفس، آخرھا نفس عابد، فھل لي من توبة؟ قال

تخدمھ القاضي للمصلحة، وھذا التغریب یسمى قوم صالحون، فارتحل إلیھا، فھذا یستخدمھ أھل العلم في الفتوى، ویستخدمھ اإلمام، ویس
 یغرب سنة كاملة إلى مسافة القصر فأكثر، وما كان دون مسافة -ًرجال كان أو امرأة-فالزاني المحصن . التعزیر ، وبابھ باب)التعزیر(

ثین الصحیحین السابقین، وثبت  فلیس بتغریب، وھذا التغریب ثبت عن رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم في الحدی- وھو مسافة السفر- القصر 
عن أبي بكر وعمر كما في روایة نافع عن ابن عمر رضي هللا عنھ أن أبا بكر وعمر رضي هللا عنھما جلدا وغربا، وأثر عن علي رضي 

.  فأكثرهللا عنھ أنھ غرب إلى البصرة، وأثر عن عمر بن الخطاب رضي هللا عنھ أن غرب إلى خیبر، وإلى البصرة، وكل ذلك مسافة قصر
وھو قول : القول األول: ھل یشرع التغریب في عقوبة الزنا؟ وھل ھو واجب الزم من تمام العقوبة والحد؟ قوالن للعلماء رحمھم هللا: مسألة

جمھور أھل العلم من المالكیة والشافعیة والحنابلة والظاھریة وأھل الحدیث رحمة هللا على الجمیع أنھ یجب تغریب الزاني الحر غیر 
یشمل التغریب الرجال والنساء؟ فالجمھور متفقون على أن  ھل: لمحصن سنة كاملة، وھذا من حیث الجملة، وعندھم خالف في مسألةا

من حیث الجملة فمعنى ھذا أن الجمھور عندھم خالف عند التفصیل، من الذي یغرب؟ : التغریب عقوبة في الزنا من حیث الجملة، وإذا قلنا
القول . في الجملة؛ فمعناه أن التفصیل فیھ خالف، وقد تكون ھناك شروط عند بعضھم، ال یعتبرھا آخرون: ًئما إذا قلناومن الذي ال یغرب؟ دا

ال یجب التغریب، وھو إلى اإلمام إن رأى المصلحة أن یغرب غرب، لكنھ لیس من الحد، ولیس بالزم وال واجب، وھذا مذھب : الثاني
لتغریب في حد الزنا فقد استدلوا بصحیح السنة في حدیثي عبادة بن الصامت وأبي ھریرة وزید بن خالد أما الذین قالوا بوجوب ا. الحنفیة
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وعلى ابنك جلد مائة، وتغریب : (رضي هللا عن الجمیع، ووجھ الداللة منھما أن في حدیث أبي ھریرة وزید بن خالد قال صلى هللا علیھ وسلم
ًخذوا عني، خذوا عني، قد جعل هللا لھن سبیال، البكر بالبكر جلد مائة، : (ال في حدیث عبادة، وق)جلد مائة، ونفي سنة: (، وفي لفظ)عام

نص ھذان الحدیثان على ثبوت ھذه العقوبة، واإللزام بھا، فدل ھذا على وجوبھ، وأنھ من تمام الحد، وأن حد : ، قال الجمھور)وتغریب عام
ًواستدلوا أیضا بقضاء الخلفاء الراشدین أبي بكر وعمر وعلي ، وحكي عن عثمان . لةالزاني البكر غیر المحصن أن یجلد، ویغرب سنة كام

أصحاب القول . فھذا كلھ یدل على أن التغریب سنة كاملة من الحد والعقوبة: ًأیضا رضي هللا عن الجمیع، فإنھم غربوا في حد الزنا، قالوا
لمصلحة، لكن من حیث األصل لیس بواجب، ولیس من تمام الحد، واستدلوا بقولھ ال یجب التغریب، ولإلمام التغریب إن رأى ا: الثاني قالوا

ْالزانیة والزاني فاْجلدوا كل واحٍد منُھما مائة جلَدٍة : تعالى َُ َ َ َ ََ َّ ََّ َِ ِ ِ َّ ِ ِ ِْ ُ إن هللا عز وجل أمر بجلد الزاني والزانیة مائة جلدة ولم یأمر : ، قالوا]2:النور[ُ
الزیادة على النص نسخ فھذه زیادة ثابتة  إذا كانت: الزیادة على النص نسخ، فإن قیل لھم: لحنفیة قاعدة وھيبشيء زائد عن ذلك، وعند ا

ھي جاءت في خبر اآلحاد، والقرآن قطعي، وال یجوز نسخ القطعي بالظني، فعندھم : وصحیحة عن النبي صلى هللا وعلیھ وسلم، قالوا
 یمكن أن یخطئ -وھو خبر اآلحاد-إن الظني : أنھ ال یجوز نسخ القطعي بالظني، قالوا: الثانيأن الزیادة على النص نسخ، و: األول: أصالن

فیھ الراوي، وتدخل علیھ االحتماالت، والخبر القطعي ال مجال فیھ لذلك، فال یمكننا أن نترك الیقین بالشك، ھذا وجھ قولھم من ناحیة نظریة، 
ًواستدلوا أیضا بأثر عمر بن الخطاب رضي هللا عنھ أنھ نفى . التغریب فیھ عقوبة من لم یذنب: ًوقالوا أیضا. والمسألة مبسوطة في األصول

-والذي یترجح في نظري . ًال أغرب أحدا بعد الیوم، ھذا حاصل ما استدلوا بھ: شارب الخمر إلى خیبر، فلحق بـھرقل فتنصر، فقال عمر 
وسلم بھ، وبھذا قال  لثبوت السنة الصحیحة عن رسول هللا صلى هللا علیھ: ًأوال: ما یلي ھو القول بوجوب التغریب في الحد؛ ل- والعلم عند هللا

إن الزیادة على النص : استداللھم باآلیة الكریمة ال یصح، ونقول: ًثانیا. الجمھور، وھو مذھب صحیح وثابت، وال إشكال فیھ من حیث الدلیل
رفع، والزیادة على النسخ لیس فیھا رفع، بل فیھا إثبات، وقد تكلم الجمھور على ھذه لیست بنسخ، وال نسلم لھم أنھا نسخ؛ ألن النسخ فیھ 

ًولو سلمنا جدال أنھا نسخ، فما المانع أن تنسخ السنة القرآن إذا ثبتت بنص صحیح، ولقد . ًالمسألة، وبینوا أن الزیادة على النص لیست نسخا
أشھد أني صلیت مع رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم الظھر أو العصر وقد وجھ : قالصلى الصحابة رضوان هللا علیھم بقباء، فأتاھم رجل ف

إلى الكعبة، فتحول الرجال مكان النساء، والنساء مكان الرجال، وكان عندھم نص قطعي أن یستقبلوا بیت المقدس، وقد رءوا ذلك من رسول 
بخبر اآلحاد، وخرجوا عن قطعي ما شاھدوه من رسول هللا صلى هللا علیھ هللا صلى هللا علیھ وسلم، ولیس عندھم فیھ شك، ثم جاءھم النسخ 

 ورجعوا إلى خبر اآلحاد، والقول بأنھ ال ینسخ خبر اآلحاد النصوص القطعیة قول مردود، فالصحابة -وھو أبلغ من الدالالت المحتملة-وسلم 
درجة بین الیقین والشك ملحقة بالیقین، وھي غالب الظن، فإذا جاءنا كیف نترك الیقین بھذا الخبر؟ ھناك یقین، وھناك شك، وھناك : ما قالوا

الخبر من رجل معروف بالصدق ثقة عدل؛ فإنھ یغلب على ظننا أنھ صادق، ولذلك أباحت الشریعة دماء الناس وأعراضھم، وأوجبت الحدود 
  . الغالب منزلة الیقین، وبھذا یبطل ما استدل بھ األحنافبشھادة العدلین، فالقصاص یثبت بغلبة الظن بشھادة العدلین، فالشریعة نزلت الظن

 
 حكم تغریب المرأة الزانیة

 
ھل تغرب المرأة مع الرجل أم أن التغریب یختص بالزاني دون الزانیة؟ وجھان عند الجمھور : إذا ثبت أن التغریب عقوبة شرعیة فالسؤال

 یرون أن التغریب یشمل الرجال والنساء، وخالف -فعیة والحنابلة والظاھریةالشا: وھم- فجمھور الجمھور : الذین قالوا بثبوت التغریب
جلد مائة، : البكر بالبكر(استدل الجمھور بعموم قولھ علیھ الصالة والسالم . یغرب الرجل، وال تغرب المرأة: المالكیة رحمھم هللا فقالوا

ال یحل : (-كما في حدیث ابن عمر في الصحیحین-علیھ الصالة والسالم واستدل المالكیة بقولھ . ، وھذا شامل للذكر واألنثى)وتغریب عام
إن التغریب إلى مسافة القصر، ومعنى : أنتم تقولون: ، قالوا)المرأة تؤمن با والیوم اآلخر أن تسافر مسیرة یوم ولیلة إال ومعھا ذو محرم

غربناھا مع المحرم فسنظلم المحرم الذي ال ذنب لھ، ھذا وجھ ذلك أن المرأة إن غربناھا ستسافر بدون محرم، وھذا خالف النص، وإن 
لصحة : ًأوال:  ھو القول بثبوت التغریب للرجال والنساء على حد سواء لما یلي-والعلم عند هللا- والذي یترجح في نظري . استداللھم بالحدیث

أن : ًثانیا. ، ولم یفرق بین الرجل والمرأة)لد مائة، وتغریب عامج: البكر بالبكر(داللة السنة على ذلك حیث أن النبي صلى هللا علیھ وسلم قال 
: ، جوابھ من وجھین)ال یحل المرأة تؤمن با والیوم اآلخر أن تسافر مسیرة یوم ولیلة: (ما ذكروه من االستدالل بقولھ علیھ الصالة والسالم

ألنھ ال تزني المرأة إال بتقصیر من أھلھا ومحارمھا، : ل بعض العلماءال نسلم أننا ظلمنا المحرم، وھذا من أقوى األجوبة، قا: الوجھ األول
: ًوإذا علم المحرم أن زناھا ووقوعھا في الحرام سیجره إلى العقوبة معھا، وسیتحمل شیئا من العقوبة؛ حفظ الناس أعراضھم، فمن ھنا نقول

وھذا أبلغ في تعظیم حدود هللا، وزجر الناس عن التساھل فیھا، وحینئذ ال ما ظلمنا المحرم؛ ألنھ ال یقع زنا المرأة إال بنوع من تفریط أھلھا، 
ًال مانع أنھ یذھب بھا، ثم یقفل راجعا؛ ألن األصل أن اإلمام إذا : نقول: الوجھ الثاني. یمتنع أن الشریعة تشرك المحرم في عقوبة التغریب

لحاجتھا في بلد، فتركھا المحرم في البلد عند قرابتھا أو نحوھم ممن غرب الزانیة أن یضعھا في مكان یؤمن فیھ الفساد، كما لو سافرت 
یصونھا، ففي حال السفر یشترط المحرم، أما إذا بقیت واستقرت في موضعھا بدون محرم فرخص فیھ غیر واحد من العلماء، وبھذا یبطل ما 

، وبین )األم(، ملیئة بالعلم، وقویة في الحجة في كتابھ النفیس ذكروه، وناظر اإلمام الشافعي رحمھ هللا في ھذه المسألة مناظرة طویلة نفیسة
 فیھ حكم -كما ذكر العلماء-إذا ثبت ھذا، فیغرب سنة كاملة، وھذا . أن نصوص الشرع على ھذا، وأنھا دالة على ثبوت التغریب واعتباره

فإن كان . غیره أن یكون الفساد من: والحالة الثانیة.  نفسھًأن یكون فاسدا في: الحالة األولى: إن الزاني ال یخلو من حالین: عظیمة، قالوا
فساده من نفسھ فالمائة جلدة على ظھره أبلغ في زجره ومنعھ من الزنا مرة أخرى، وإن كان زناه بسبب قرناء سوء أو نحو ذلك، قطع عنھم 

 فیھ أبلغ في حصول التوبة والرجوع إلى هللا سبحانھ سنة كاملة، ویھیئ لھ ما یعینھ على الصالح بعد العقوبة، فتغریبھ عن موضعھ الذي ھو
  .وتعالى
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إذا غرب سنة كاملة، ینقل من بلد إلى بلد، ومن مدینة إلى أخرى، وال یبقى في المدینة التي فعل فیھا الزنا، وإذا كانت المدینة التي : مسألھ

فال إشكال أنھ یغرب عنھا إلى أي موضع على مسافة القصر، وإذا غرب ھل یحبس أو یترك؟ فعل فیھا الزنا ھي مدینتھ التي ھو فیھا، 
جمھور العلماء رحمھم هللا أنھ یغرب إلى غیر مدینتھ وال یحبس، بل یترك یقضي مصالحھ، ویفعل مصالحھ، ویراقب فال : وجھان للعلماء

إذا غرب فإنھ یسجن في مكان تغریبھ : ومن أھل العلم من قال. ا بالتغریبیرجع إلى بلده التي غرب منھا، وھذا مذھب الجمھور الذین قالو
أخرج العبد ) الحر: (وقول المصنف رحمھ هللا. سنة فیمنع من الناس، خشیة أن یفر أو یرجع إلى البلد الذي زنى فیھ، واألول أقوى وأظھر

َفإذا: یر في الجلد وفي التغریب لقولھ تعالىوالرقیق، والجمھور على أن الرقیق ال یغرب، وبعض العلماء یقول بالتشط ِ َأْحصن فإْن أتْین  َ َ ََ ِ َّ ِ ُ
ِبفاحشٍة فعلْیھن نْصُف ما على الُمْحصنات من العذاب  ِ ِ ِ َّ َِ َ َ َ َ َ َْ َْ َ َ ََ َِ : سبق أن قلنا]. ولو امرأة: [قال المصنف رحمھ هللا. ، وستأتي ھذه المسألة]25:النساء[ِ

ولو، : إن المرأة ال تغرب، وعلى ھذا فإن قولھ: نھ یشیر إلى خالف مذھبي، وذكرنا أن من العلماء من یقولفإ) لو(إن المصنف إذا جاء بلفظ 
یشیر بھ إلى أن في المسألة خالف، والذي اختاره جماعة األصحاب عن اإلمام أحمد رحمھ هللا أن التغریب یشمل الرجال والنساء على حد 

  . علیھ وسلم بذلكسواء، لثبوت السنة عن رسول هللا صلى هللا
 

 حكم الرقیق الزاني
 

ھذا القول الذي أشرنا إلیھ؛ ألن الرقیق مرتبط بخدمة سیده، فالقول بأنھ ال یغرب ] والرقیق خمسین جلدة وال یغرب: [ قال المصنف رحمھ هللا
ً ال یغرب الرقیق سواء كان ذكرا أو بالتشطیر، والذي علیھ األكثرون أنھ: بالتغریب، وبعض المتأخرین یقول: ھو األقوى، وقال بعضھم

إذا زنت أمة أحدكم؛ فلیجلدھا الحد، وال : (ما ثبت في الصحیح عن رسول صلى هللا علیھ وسلم أنھ قال: أنثى، والدلیل على أنھ ال یغرب
وال یثرب علیھا، ثم إذا زنت الرابعة؛ یثرب علیھا، ثم إذا زنت في الثانیة؛ فلیجلدھا الحد وال یثرب علیھا، ثم إذا زنت الثالثة؛ فلیجلدھا الحد 

إنھ : ً، ولم یذكر التغریب، وھذا یدل على أن عقوبة التغریب ساقطة، فأصح القولین سقوطھ خالفا لمن قال)فلیجلدھا الحد ولیبعھا ولو بظفیر
 ...... .یغرب، وأثر عن ابن عمر رضي هللا عنھما أنھ غرب أمة من إمائھ

 
 حد اللوطي

 
إتیان :  وھي- أعاذنا هللا وإیاكم منھا-اللواط من الفواحش العظیمة، وھي من كبائر الذنوب ] ٍوحد لوطي كزان  ] :ھ هللاقال المصنف رحم

 فرفعھم إلى السماء ثم جعل عالي القریة سافلھا، ثم أتبعھم بحجارة من -وھم قوم لوط-الرجل الرجل، وقد عاقب هللا عز وجل من فعلھا 
 من العقوبة، وذكر بعض أئمة التفسیر أنھ رفعت القریة حتى سمع أھل السماء صیاح الدیكة ونھیق الدواب، وھذا سجیل، وھذا أبلغ ما یكون

ولذلك شنع هللا عز وجل ھذه الفاحشة، ووصفھا بالخبث، ووصفھا بالفسق وبالسوء ! من أبلغ وأشد ما یكون عقوبة نسأل هللا السالمة والعافیة
ْونجْیناهُ من ال: قال َ َِ ََّ َقْریة التي كانت تْعمُل الخبائث إنُھم كانوا قْوم سْوء فاسقین َ َ َ َ َِ ِ ِ ِ َِ َ َ َ َ ْ َ َ ٍَ َ ُ ْ َّ َِ ْ ، فوصفھم بھذه األوصاف، ووصفھم بالجھل، ]74:األنبیاء[َّ

َووصفھم باالعتداء بْل أنتم قْوم تْجھلون  َ َُ َ ٌَ ْ ُ ْ وأنھ من كبائر  تحریم،وأجمع العلماء على ال. ، فھذا كلھ یدل على حرمة ھذا الذنب]55:النمل[َ
الذنوب، لكن اختلفوا في عقوبة من فعل ھذه الجریمة، والذي علیھ الحنابلة والشافعیة وبعض أصحاب اإلمام أبي حنیفة وبعض أصحاب 

س ومذھب الحنفیة أن یحب. ًاإلمام مالك أن حد اللواط كحد الزنا، سواء بسواء، یجلد ویغرب إن كان غیر محصن، ویرجم إن كان محصنا
ینظر إلى : یقتل، وھو اختیار بعض أصحاب اإلمام مالك رحمھم هللا، واختلفوا في قتلھ، فقال بعضھم: وقال بعضھم. حتى یتوب أو یموت

ًأعلى دار فیرمى منھا منكسا، كما أثر ذلك عن بعض الصحابة رضوان هللا علیھم، واستدلوا بأن هللا عز وجل عاقب قوم لوط بھذه العقوبة، 
ضعیف، ووجھ ضعفھ أننا لو قلنا بأنھ یرمى من أعلى دار أو یحرق بالنار كما أثر عن بعض الصحابة رضوان هللا علیھم؛ للزم ولكن ھذا 

من ھذا أن التاجر إذا طفف الكیل أخذ بعقوبة قوم شعیب المذكورة في القرآن، والذي یظھر أن قوم لوط كان عندھم جریمة أشد من اللواط 
بنبي هللا لوط علیھ الصالة والسالم، واجترءوا على حرمتھ، وعقوبتھم كانت جماعیة، وجاءت بسبب ذنوب  فكفرواوھي كفرھم باألنبیاء، 

الجماعة، ولیست كعقوبة الفرد، فاالستدالل بمثل ھذا یحتاج إلى نظر؛ ألنھ لو درج على ھذا النتقضت كثیر من األحكام، وما أثر عن بعض 
م على سبیل التعزیر والزجر؛ ألنھ إذا وقع الشيء كأول حدث فإن الفاعل قد یعاقب بأشد العقوبة حتى ال الصحابة فال یمنع أن یكون ذلك منھ

 أن إلحاق النظیر بنظیره أقوى من إلحاقھ -وهللا أعلم-والذي یظھر . یتتابع الناس علیھ، فیكون فیھ معنى زائد عن الجرائم المعتادة المألوفة
ن قوم لوط كفروا بنبي هللا عز وجل، وكذبوه، وردوا ما جاء بھ، ولم یقبلوا أمره لھم بالطھارة، ولم یقبلوا بعقوبة هللا عز وجل لقوم لوط؛ أل

ًأمره لھم بالعفة، فھذا یضعف جعل ھذه العقوبة أصال، وأما ما ورد في كتاب هللا وسنة النبي صلى هللا علیھ وسلم فإنھ أصل، فیلتحق اللوطي 
وقد بین المصنف . ً كان أو غیر محصن، ھذا ھو األشبھ واألقعد واألقرب واألقوى دلیال إن شاء هللا تعالىًبالزاني، ویأخذ حكمھ محصنا

ًرحمھ هللا تعالى أن حده كالزاني، وقد تقدم حد الزاني سواء كان رجال أو امرأة، فإن كان اللوطي محصنا جلد ثم رجم، وإن كان غیر  ً
استمتاع المرأة بالمرأة، وھو محرم بإجماع العلماء رحمھم هللا، وھل یأخذ حكم الزنا أو : اق ھوالسح: مسألة. محصن فإنھ یجلد ویغرب سنة

أنھ ال یأخذ حكم الزنا؛ ألنھ لم یحصل فیھ اإلیالج الذي یترتب علیھ الحكم، كما سیأتینا في حد الزنا، ومن ھنا تكون : ال یأخذه؟ الصحیح
ًا إلى نظر اإلمام، فیعزر بما یراه زاجرا ومانعا عن السحاقعقوبة السحاق قاصرة، واألشبھ أنھ یرجع فیھ لم یثبت عن رسول هللا صلى هللا . ً

: وھنا مسألة نحب أن ننبھ علیھا. علیھ وسلم في اللواط شيء، فیھ أحادیث فیھا األمر بالقتل لكن في سندھا ضعف، واألشبھ ما ذكره أھل العلم
ًطالب العلم وعلى من یرید أن یؤصل تأصیال شرعیا صحیحا، فبعض العلماء یقول  علىًالمبالغة في فھم بعض النصوص أمر صعب جدا ً ً ّ :

وقد وردت كثیر من األسئلة فیھا استشكال ھذا، سبحان هللا !! إن من فعل جریمة اللواط ال تقبل لھ توبة وال یختم لھ بخیر، وال یدخل الجنة
نعم ھو جریمة ممقوتة، !! فاق الشرك، وأصبح أعظم من الشرك والكفر با عز وجلإن اللواط : من ھذا الذي یستطیع أن یقول!! العظیم
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إن هللا ال یقبل توبتھ، وإنھ لو تاب ال تحسن خاتمتھ، وإنھ ال یمكن أن یدخل الجنة، من ھذا الذي یستطیع أن : وملعون من فعلھا، لكن ال نقول
ِإن هللا ال یغفُر أْن ُیشرك بھ : وهللا تعالى یقول في محكم كتابھ!! جاءت بخالفھایذكر ھذه األمور ویقطع بھا على هللا عز وجل، والنصوص  ِ َِّ َِ َ َْ َ ْ َ َّ

َویغفُر ما دون ذلك لمْن یشاُء  َْ َ َ َ َ َ َِ ِ َِ إنھ ال یرید أن یسلم، وال یرید : ً، وقد مر بنا في بعض األسئلة أن رجال وقع في ھذا البالء، فقال] 48:النساء[ُ
ّسماعھ ھذا الكالم، یأس من رحمة هللا عز وجل نھائیا، حتى فھِّم وُبین لھ بالدلیل الشرعي جل بعدأن یطیع هللا عز و ُ أن ھذه المعصیة من : ً

ًتاب منھا توبة نصوحا تاب هللا عز وجل علیھ، ولیس ھناك ذنب أعظم من الشرك با عز وجل، وقد تاب هللا عز وجل على المشرك إذا 
ّفننبھ على ھذا، خاصة وأن بعض الوعاظ ینقل من بعض ھذه الكتب، وھذا الشخص الذي . هللا سبحانھ وتعالىتاب وصدق في الرجوع إلى 

ًسمعت خطیبا قالھا في خطبتھ، وبعضھم یقولھا في المحاضرات المسجلة على :  من رحمة هللا، وكاد أن یھلك، قال-والعیاذ با-یأس 
ًوننبھ أیضا على . لیس كل وعظ یقال ینقل للناس، بل ینبغي أن یضبط بالضوابط الشرعیةاألشرطة، وھذا من ضعف الفقھ في وعظ الناس، 

ّاألصل العام، وھو أن الوعظ فیھ دخن، وینبغي الحذر منھ، وكتب العلماء التي في الوعظ والرقائق وذكر العباد والصالحین وما كانوا علیھ 
ًمن الكتاب والسنة، والعلماء لم ینبھوا علیھا؛ ألن ھذه الكتب أصال كانت تنسخ من الصالح؛ قد یدخل فیھا أمور تخالف النصوص الواضحة 

بالید، وما كانت تقع إال في ید عالم، ولیس كزماننا اآلن الكتاب یقع في ید كل شخص، كان في القدیم الكتاب عزیز، وال تجد منھ في العالم 
أرید ھذا الكتاب تنسخھ لي، ویجلس الناسخ سنة كاملة أو سنتین وھو ینسخ : ولكلھ إال نسخة أو نسختین، فما كان یقع إال لعالم یأتي ویق

الكتاب، ھذا كلھ لعزة الكتب، فكانت ھذه الكتب ال یقرؤھا إال العلماء، وھم یعرفون غثھا من سمینھا، وصحیحھا من سقیمھا، ومن ھنا یعرف 
إنھا كانت منشورة بین أھل العلم الذین یعرفون صحیحھا : علم، فنقولالجواب على من یستشكل أن ھذه الكتب كانت منشورة وتنسب ألھل ال

كان یصلي ثالثة آالف : من ضعیفھا ، وھذا الذي جعل بعض الغیورین ینبھون على بعض ما فیھا من األخطاء، مثل قولھم عن اإلمام فالن
ھذا من !! في الثانیة كم سیسبح؟!! كیف یكون ھذا؟!! ركعة، وآخر كان یسبح ثالثین ألف تسبیحة في الیوم، كیف ثالثین ألف تسبیحة؟

قول !! من وصل إلى مقام رفیع فإنھ إذا جر سبحة فیھا ألف حبھ تحسب لھ ألف تسبیحة، سبحان هللا: المبالغات، إال إذا كان كما یقول بعضھم
ءه من باب الطاعة، فلیحذر من مثل ھذه على هللا بدون علم، وجرأة، انظروا كیف الشیطان یستزل اإلنسان؟ إذا یئس منھ بالمعصیة جا

ًاألمور، والتحذیر منھا مھم جدا، ومثل ذلك أیضا ما قیل عن اإلمام أبي حنیفة أنھ مكث أربعین سنة یصلي الفجر بوضوء العشاء، أستغفر  ً
 مع اإلمام أبي حنیفة رحمھ هللا كیف وزوجتھ عنده؟ ال تستطیع أن تقطع أنھ صلى الفجر بوضوء العشاء أربعین سنة، من ھذا الذي جلس! هللا

قال . یراقبھ أربعین سنة أو عشرین سنة كما یذكر بعضھم؟ ھذه أشیاء العاقل المنضبط الذي یعرف أصول الشرع ال یمكن أن تنطلي علیھ
أو في  لعلماءیعرف ضعف الروایة والخبر بضعف متنھا، وھذا من ضعف المتن، فوجود الغرائب في المواعظ، وفي أخبار ا: بعض العلماء

األحكام الشرعیة یدل على ضعفھا، فینبغي للخطیب وللواعظ وللمحاضر وللمعلم أن یحذر من نقلھا، ویحذر منھا نصیحة ألمة محمد صلى 
ًهللا علیھ وسلم، وغیرة على ھذا الدین، وبعدا عن أن یكون اإلنسان حاطب لیل، ینقل ما صفا وما كدر، وعلى طالب العلم واجب كبیر في 

 أن یبقى على البعد -والعیاذ با-حتى كاد ! انظروا كیف الوعظ بمثل ھذه األمور أوصل الشخص إلى درجة الیأس من رحمة هللا. ذا األمرھ
إنھ ال توبة لك، وإن تبت فإنھ ال تحسن خاتمتك، وإذا تبت : ما فكر أن یرجع إلى هللا ألنھ سمع من قال لھ! عن هللا عز وجل إلى أن یموت

وعلى طالب العلم أن یحذر، وأن ینتبھ من مثل ھذه األشیاء، وأن . فھذا من أبلغ ما یكون من القول على هللا بدون علم!  ال تدخل الجنةوندمت
، ولكتابھ، ولرسولھ علیھ  یحذر منھا، وأن یبقي األمر على السنن الوارد في كتاب هللا وسنة رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم، نصیحة 

 ...... .السالم، وألمة محمد صلى هللا علیھ وسلم عامتھا وخاصتھاالصالة و
 

 األسئلة
 

 حكم جمع المرأة والرجل إذا زنیا أثناء الرجم أو الجلد
 

رجم النبي صلى هللا علیھ وسلم الرجل والمرأة الیھودیین اللذین زنیا، فھل یفھم منھ أنھ ینبغي أن یقام الرجم علیھما مجتمعین وكذا : السؤال
، والصالة والسالم على خیر خلق هللا، وعلى آلھ وصحبھ ومن وااله: لجلد أم ال حرج أن یكونا منفردین؟ الجوابا أما . باسم هللا، الحمد 

ًفیشرع أن یرجما معا، ویشرع أن یرجم كال على حده، وقد ثبت عن النبي صلى هللا علیھ وسلم أنھ رجم الزاني منفردا، ورجم الزاني : بعد ًً
ًزانیة جمیعا، وال یجب الجمع بینھما في العقوبة؛ ألنھ قد تختلف الجنایة منھما كبكر مع ثیب، وثیبة مع بكر، فالجمع بینھما لیس بواجب، وال

ولیس بصفة معتبرة في الحد، ویرجع األمر إلى القاضي، وإلى الوالي، فإذا نظر أن المصلحة أن یفرق بینھما فرق، وإذا رأى أن المصلحة 
  .ع بینھما جمع، لما فیھ من زجر للناس، وما یكون أبلغ في تحقیق المقصود الشرعي، وهللا تعالى أعلمیجم أن
 

 حكم المبعض إذا زنا
 

المبعض فیھ شبھة، وھي شبھة الرق، وال یقام علیھ حد الرجم سواء كانت : إذا زنى المبعض فھل یقام علیھ حد الرجم؟ الجواب: السؤال
، وأما قدر العقوبة فینظر إلى )ادرءوا الحدود بالشبھات: (رق أكثر؛ ألنھ فیھ شبھة، والنبي صلى هللا علیھ وسلم یقولالحریة أكثر أو كان ال

  .قسط الحریة وقسط الرق، ثم یشطر الحد بحسبھما، وهللا تعالى أعلم
 

 حكم سفر المرأة من غیر محرم
 

اختصاصھ بالرجال، فما توجیھكم حفظكم هللا لبعض النساء الالتي یسافرن إذا كان ھناك بعض األقوال على منع تغریب المرأة و: السؤال
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ھذه مسألة فیھا خالف بین العلماء رحمھم هللا، وإذا : بالطائرات في اإلجازات أو مع السائقین للعمل لمسافات أكثر من مسافة القصر؟ الجواب
 -فیما بینھن وبین هللا عز وجل-و الذي یتحمل مسئولیتھن، وھن إذا كن كان أحد من أھل العلم أفتى ھؤالء النسوة بأن یسافرن بال محرم فھ

یعتقدن علم ھذا العالم، وأنھ حجة لھن بین یدي هللا، وعملن بقولھ؛ فال ینكر علیھن، وھذا قول طائفة من السلف رحمھم هللا، إذا كانت الرفقة 
في المختلف فیھ، ھذا إذا كن یتأولن ھذا القول، وأما القول الصحیح في مأمونة، وفیھا حدیث عدي بن حاتم المشھور في الصحیح، وال إنكار 

ال : (ھذه المسألة أنھ ال یجوز خروج المرأة مسافة القصر بدون محرم، وفي ھذا نص واضح عن رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم حیث قال
، فوجب البقاء على ھذا النص، وھذا ھو الصحیح من )ذو محرمیحل المرأة تؤمن با والیوم اآلخر أن تسافر مسیرة یوم ولیلة إال ومعھا 
إني اكتتبت في غزوة كذا ! یا رسول هللا: أنھ جاءه رجل، وقال(قولي العلماء رحمھم هللا، ففي الحدیث الصحیح عنھ علیھ الصالة والسالم 

ھل الرفقة مأمونة أو غیر مأمونة؟ وكانت : وما قال لھ، )انطلق فحج مع امرأتك: وكذا، وإن امرأتي انطلقت حاجة، فقال صلى هللا علیھ وسلم
والقاعدة األصولیة أن ترك االستفصال ) انطلق فحج مع امرأتك: (في رفقة حج، وھم صحابة رضوان هللا عنھم وأرضاھم، ومع ذلك یقول

ھیة؛ ألنھ حینما اكتتب في الغزوة، تعین علیھ اكتتبت، مسألة فق: في قولھ: قال بعض العلماء. في مقام االحتمال ینزل منزلة العموم في المقال
ًالغزو والجھاد، ومع ذلك أسقط عنھ الواجب والفرض؛ ألنھ إذا اكتتب الشخص وعینھ اإلمام، أو جاء متطوعا وقبلھ اإلمام؛ فقد تعین علیھ 

فال یسقط ھذا ) انطلق فحج مع امرأتك: (وسلمإني اكتتبت في غزوة كذا وكذا، فقال لھ النبي صلى هللا علیھ : الخروج، وھذا حدده اإلمام، قال
الواجب إال بواجب أعظم منھ؛ ألنھ من باب تقدیم الفرض على الفرض، فدل على أن أمره ھذا فیھ صیانة للعرض، وھو أعظم، وھو نوع 

أن على كل واحد : لة وھيولكن ھنا ننبھ على مسأ. جھاد، فإن سفر الرجل مع زوجتھ لیحافظ علیھا، وسفر األخ مع أختھ كذلك؛ نوع جھاد
أریدك أن تكون معي، أن تسافر : منا أن یتقي هللا في قرابتھ ونسائھ وعرضھ، وأال یقصر في مساعدتھن، فإذا احتاجت أن تخرج وقالت لھ

 عز معي، وبإمكانھ ذلك؛ فلیحتسب عند هللا عز وجل ذلك، وھذا من صلة الرحم، ما دام أنھا في غیر معصیة، وأنھا في غیر غضب هللا
التجارة : وجل، وأنھا ال تفعل الحرام، تكون خارجة ألمر مباح، أو مصلحة من مصالحھا الدنیویة أو األخرویة، المصالح الدنیویة مثل

 ما یجوز: الحج والعمرة وبرھا بوالدیھا، مثل أن تسافر بوالدیھا، فعلى الرجال أن یضحوا، أما أن یقول لھا: والعمل، والمصالح الدینیة مثل
ًما یجوز لكي أن تفعلي ھذا، ثم ال یفعل شیئا، وال یقدم شیئا، فھذا من الصعوبة : لك أن تخرجي، ثم ھو ال یوصلھا، ویجلس المحرم یقول لھا ً

 ِبمكان، ولذلك من یرید السنة أن تقبل، والحق أن یقبل، والخیر أن ینتشر؛ فلیضح ولیقدم الثمن، ومن أبلغ ما یكون من مرضات هللا عز وجل
من أحب منكم أن یبسط لھ في رزقھ، : (بر الوالدین وصلة الرحم، فھذان األمران خیرھما عاجل وآجل، ولذلك یقول صلى هللا علیھ وسلم

بعد -ً، وأقرب الناس منك رحما أختك وأخوك، فاألخت واألخ ھم أحق القرابة ) فلیصل رحمھ-یزاد لھ في عمره: أي-وینسأ لھ في أثره 
فعلینا أن نتقي هللا عز وجل، وأن ننظر لألمر بھذه النظرة، وأن یحرص اإلنسان على القیام على .  بالصلة والبر واإلحسان- الوالدین والولد

أریدك أن تذھب معي : عرضھ وأھلھ، بعض األخیار تحتاج أختھ أن تذھب لشراء بعض األمور التي تحتاجھا أو یحتاجھا أوالدھا، فتقول لھ
ًا تذھبي إلى السوق، وما تذھبي إلى السوق إال مرة واحدة، جزاك هللا خیرا على الغیرة، ولكن حینما تكون حكیما ال، م: إلى السوق، فیقول ً

ًلبیبا محافظا على حدود هللا محسنا إلى خلق هللا؛ فھذا أكمل وأفضل، قل لھا ً ًاختاري وقتا مناسبا أبعد عن الفتنة، فیذھب بھا مثال في الصباح : ً ً ً
 لھا حوائجھا، وینتظرھا حتى تشتري ما ترید، فیكون أمر ونھي؛ وھي تحس أنھ یرید الخیر لھا، لكن یأتي ویقفل أمامھا الباكر، ویقضي

الباب، ال تخرج وال تدخل، وال یقضي لھا حوائجھا، وإن قضى لھا حوائجھا جاءھا بكل ھم وغم، وتكلم علیھا، وأساء إلیھا، ویحاسبھا، وھذا 
إننا لنعیب من غیرنا ما لو عبناه على أنفسنا ألھلكنا أنفسنا بأنفسنا، یشھد اإلنسان ! وهللا. صف أن ینظر إلیھ في نفسھأمر ینبغي لكل إنسان من

ماذا تفعل؟ وماذا تشتري؟ وكم تشتري؟ ما : أرید أن أذھب إلى السوق، یقول لھ: أخوه على نفسھ من حیث ال یشعر، فالواحد منا إذا قال لھ
ققھ مع أخیھ؟ ولو نظر إلى نفسھ لوجد أنھ یذھب إلى السوق عشرات المرات، وأن الذي اشتراه أخوه مرة؛ یشتریھ ھو ھذا التدقیق الذي ید

مئات المرات، ھناك أمور ندقق فیھا، وكأن الشیطان یتسلط علینا، ولذلك من سنن هللا عز وجل أنھ یجازي المخلوق بما یعامل إخوانھ، ومن 
ھ، ومن یسر على الناس؛ یسر هللا علیھ، وأولى الناس بتیسیرك أقرب الناس منك، جرب وانظر، فما من زوج شدد على الناس؛ شدد هللا علی

وال أخ یحسن إلى أھلھ وولده ورحمھ وقرابتھ، ویالطفھم، ویدخل السرور علیھم؛ إال كانوا أسمع ما یكون لھ إذا أمر أو نھى، وھذا ھو الذي 
نسان أن ینظر لألمر نظرة عامة كاملة شاملة، وأال یحرجھم لھذا األمر، وإذا جاء في مسألة فیھا شبھة، تؤخذ بھ الحجز عن النار، فال بد لإل

كان بعض العلماء والفضالء إذا احتاج أھلھ إلى لباس، نظر إلى أھلھ قبل أن . سأل باألفضل واألكمل، وجاء بھ على أحسن األوجھ وأتمھا
تیھم بالشيء الواحد، یأتي بأربعة أو خمسة أو ستة أو سبعة أصناف، من أجود وأحسن ما یكون، یسألوه، وجاءھم بما یحتاجون إلیھ، ما یأ

لو نزلت ھي إلى السوق ال تجد مثل ھذا، فمن یرید أن یحفظ أھلھ؛ ! اختاري ما شئت، فإذا بھا تحار: ویضعھا بین یدي زوجتھ، ویقول
أمھات المؤمنین ومع ولده، وإذا أردت أن تكون مثل ما كان علیھ، وتأمرھم، علیك أن تنظر إلى حالھ علیھ الصالة والسالم مع . فلیضح

ًوتنھاھم، وتلزمھم بالسنة؛ فانظر إلى حالھ علیھ الصالة والسالم في إحسانھ وبره لھم، تنظر إلیھ زوجا یقف لزوجتھ من أجل أن تنظر، 
على بنتھ زینب رضوان هللا عنھا بحمل ابنتھا أمامة في الصالة التي ًوتنفس عن نفسھا، وتنظر إلیھ علیھ الصالة والسالم أبا یدخل السرور 

جعلت قرة عینھ، المسألة كلھا مشاعر، فقد ملك علیھ الصالة والسالم القلوب ببره وإحسانھ، وكان علیھ الصالة والسالم یفتح القلوب قبل أن 
ًیرید أن یقیم بیتا قائما على السنة فینبغي أن یتفقد مداخل الشیطان یفتح األسماع، فمن ینظر إلى سیرتھ وھدیھ علیھ الصالة والسالم عندما  ً

ًجزاك هللا خیرا ! ال تذھبي، ولماذا تذھبین؟ وكم تذھبین؟: بعضھم إذا أرادت زوجتھ أن تذھب أو تسافر یقفل أمامھا الباب. على أھلھ وولده
ًلشیطان علیھا سبیال، إذا فعلت ذلك؛ اتقیت هللا، وكنت أحسن ما یكون على الغیرة، ولكن علیك أن تفكر في األصلح واألكمل، حتى ال تجعل ل

ًحاال، وأمنت من الفتنة، فقل أن یجد الشیطان سبیال على أمثال ھذه النفوس الكریمة األبیة السویة الرضیة الھنیة التي تبحث عن سعادة أھلھا  ً
ًكذا تجد من یكون عنیفا في أسلوبھ، ونعرف ھذا من خالل فتاوى الناس والعكس بالعكس، فإذا شدد اإلنسان شدد هللا علیھ، وھ. وأوالدھا

ًوأسئلتھم، فبعضھم یأتي بمسائل معقدة تماما حتى تتعارض عنده نصوص الشرع؛ ألنھ أوصل نفسھ إلى حرج وضیق بطریقتھ التي یسیر 
 یترسم ھدي النبي صلى هللا علیھ وسلم في مراعاة األكمل علیھا، فلما تسأل عن أمور ترتبت علیھا ھذه المسائل؛ تجد أنھ ال یتتبع السنة، وال

أن یحرص اإلنسان كل الحرص على أن یحفظ عرضھ، ولكن یقفل الوسائل أو الطرق التي تفضي إلى : فھذه وصیة عامة. واألفضل
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ًل ضیق مخرجا، ومن كل عسر ًوقوعھن في الفتنة، وعماد الخیر في تقوى هللا عز وجل، ومن اتقى هللا جعل لھ من كل ھم فرجا، ومن ك
  .ًیسرا، فنسأل هللا بعزتھ وجاللھ أن یجعلنا من المتقین، وأن یحفظ أعراضنا وأعراض المؤمنین، إنھ ولي ذلك، وھو أرحم الراحمین

 
 أفضلیة الستر والتوبة على االعتراف بالذنب

 
سھ تؤنبھ، فھل لھ أن یذھب إلى شخص من أصدقائھ لیقیم علیھ ًرجل فعل فعال یوجب الحد وقد تاب، وال زالت نف: عدة أسئلة فیھا: السؤال

إن : كلما قرأت قصة ماعز رضي هللا عنھ أصبح عندي شعور أنھ ال یطھرني إال الحد، ویقول آخر: الحد وترتاح نفسھ؟ ویقول سائل آخر
جانب : الجانب األول: ه األسئلة فیھا جانبانھذ: الجواب. كان الزاني یستغفر ویتوب فعلى من یطبق حد الزنا؟ نرجو من فضیلتكم التوجیھ

لو بلغت ذنوبك عنان ! یا ابن آدم(االعتراف بالذنب، واإلجماع منعقد على أن األفضل واألكمل أن یستر نفسھ، ویحسن الظن بربھ عز وجل 
 ثم استغفرتني لغفرتھا - من ذنب إال وفعلھما: یعني-لو بلغت ذنوبك عنان السماء ! یا ابن آدم) السماء، ثم استغفرتني؛ لغفرتھا لك وال أبالي

، من عظم ذنبھ وعظم رجاؤه في هللا؛ كان أكمل )یبسط یده باللیل لیتوب مسيء النھار، ویبسط یده بالنھار لیتوب مسيء اللیل(لك وال أبالي، 
ور رحیم، وال یتوب إال عن إیمان بأن هللا ال ًتوحیدا  عز وجل؛ ألن الذي یتوب مع عظم الذنب ما یتوب إال عن عقیدة، فھو یعلم أن هللا غف

لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم؛ ما ! یا عبادي(تضره معصیة العاصین، وال تنفعھ طاعة الطائعین 
ًاحد منكم؛ ما زاد ذلك في ملكي شیئا، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل و! ًنقص ذلك من ملكي شیئا، یا عبادي

هللا سبحانھ وتعالى فتح أبواب التوبة واإلنابة إلیھ سبحانھ وتعالى، ). إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني، ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني! یا عبادي
من ابتلي بشيء من ھذه القاذورات  (:اإلجماع منعقد أنھ یستتر، قال صلى هللا علیھ وسلم! فمن ھذا الذي یقفل رحمة هللا عز وجل علیھ؟

إن هللا ال یقبل منكم التوبة، : لھم ، وھذا أمر من رسول الھدى علیھ الصالة والسالم، فالشیطان یأتي إلى أمثال ھؤالء ویقول)فلیستتر بستر هللا
ً ووعد وعدا ولن یخلف وعده، وھو رب وھو أصدق القائلین،-ًوییأسھ من رحمة هللا، ویشككھ في توبتھ إلى هللا، وهللا عز وجل قال قوال 

َوإني لغفار لمْن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اْھتَدى :  فقال سبحانھ وتعالى-العالمین ََّ ُ ً ٌِ ِ َِ َ َ َ َ َ َ َ َ ََّ ََ ِّ ، وفي الصحیح عن رسول هللا صلى هللا علیھ ]82:طھ[ِ
، فالشاھد من )ًا یأخذ بالذنب ویعفو عن الذنب، قد غفرت لعبديعلم عبدي أن لھ رب: رب اغفرلي، فقال هللا: ًأن رجال أذنب بذنب فقال: (وسلم

ھذا كلھ؛ أن األصل یقتضي أن على اإلنسان أن یستر نفسھ، وأما اعترافھ عند القاضي فھذا خالف األولى، وخالف األفضل واألكمل، وبقاؤه 
؛ أعظم ألجره، وأثقل في میزانھ، وأرضى لربھ، وفي الحدیث  ًأن رجال توفي بعد أخیھ بأربعین یوما، وكانا صحابیین، ًفي الدنیا مطیعا  ً

ًفتوفي أحدھما، وبقي اآلخر بعده أربعین یوما، وھو أقل منھ صالحا وإحسانا، فلما توفي الثاني اختصم الصحابة ً أیھما أفضل؟ فخرج صلى : ً
لعمر في طاعة هللا عز وجل غنیمة للعبد، وكم من ذنب ، فطول اً)وما یدریكم ما الذي تبلغھ صالة أربعین یوما: (هللا علیھ وسلم فقال لھم
فكلما ! وكم من أناس عرفوا السیئات فھجروھا! كم من أناس لم یتلبسوا بالذنوب فاغتروا بصالحھم فزلت أقدامھم! أصلح هللا بھ حال العبد

من ابتلي : حتى أن بعض العلماء یقول! ھم على بالجاءتھم لذة السیئات؛ كرھوھا ومقتوھا، فرفع هللا درجاتھم بھذا البالء إلى ما لم یخطر ل
َبالذنب فتاب؛ أعظم مقاما من الذي لم یبتل بھ؛ ألن الذي ابتلي بالمعصیة وذاق لذة الشھوة وحالوتھا ثم أعرض عنھا فھذا ال یكون إال بقوة  ً

أذھب : مسألة من یقول: الجانب الثاني. ولزومھإیمان، وقوة وازع من هللا عز وجل، ومع ھذا كلھ فإن األصول كلھا دالة على ھذا األصل 
ًإلى زمیلي لیقیم علي الحد، ھذا ال یغنیھ شیئا؛ ألن الحدود ال تقام إال بوالي، ویقیمھا السلطان على الوجھ المعتبر بعد ثبوتھا شرعا، حتى لو  ً

لقضاء، وھذا لھ أصول شرعیة، فلو ذھب إلى أقر في غیر مجلس القضاء لم یؤاخذ بإقراره؛ ألن الحد ال یثبت حتى یقر بھ في مجلس ا
اجلدني مائة جلدة، ما ینفعھ ذلك، ولو أحضر جمیع الناس لینظروا إلیھ، إذا لم یكن على وجھھ الشرعي بقضاء شرعي، : شخص وقال لھ

ارجمني، :  ولو قال لھٍفالبد أن یكون ھناك قاض یستمد قضاءه من والیة شرعیة، فإذا فعل الحد غیر القاضي؛ فإن ھذا ال یسقط الحد،
ًفرجمھ، فإنھ ال یعتبر حدا شرعیا من حیث األصل إذا كان من یتوب یستتر فمن الذي یقام علیھ الحد؟ : وھي قول البعض: القضیة األخیرة. ً

بوا وأنابوا إلى ربھم؟ یقام إن أمة محمد صلى هللا علیھ وسلم ال یقام فیھا حد إال إذا تا: ال بد أن تقام الحدود؟ ومن قال: من الذي قال لك: نقول
رحمة هللا واسعة فال نضیقھا، لو ! ال بد كل شھر یطلع لنا واحد یعترف بذنب من أجل أن نقیم علیھ الحد: الحد إذا ثبت، لكن ال نقول للناس

، ستر من هللا ستر بھ عباده،  ھل ترید أن تھتك ستر هللا على أن األمة عاشت الدھر كلھ والقرون كلھا وما ثبت فیھا حد زنا واحد؛ فالحمد 
كم من أناس زنوا . عباده؟ ما تستطیع؛ ألن ھذه رحمة من هللا عز وجل، وال عجب أن تكون ھذه الرحمة في أمة محمد صلى هللا علیھ وسلم

 وھدایة الناس، ومنھم عباد صالحون من أئمة السلف، لھم قدم راسخة في العلم والعمل والصالح! ثم صلحت أمورھم واستقاموا إلى ربھم
تابوا وتاب هللا علیھم، وھل ھناك ذنب أعظم من الشرك با عز وجل؟ وھل رأیت مثل عمر یحمل السیف یرید أن یقتل النبي صلى هللا علیھ 

ه، ھو ربھم، وھذا ًوسلم ثم یجعلھ هللا إماما من أئمة المسلمین؟ من أنت حتى تدخل بین العبد وربھ؟ ال یستطیع أحد أن یدخل بین هللا وبین عباد
ال نقدم وال نؤخر، ! نكشف أنفسنا، كشفنا أنفسنا، ونعمت أعیننا بحكم ربنا، وهللا: نستتر، فنستتر، لو قال لنا: حكمھ، وھذا شرعھ، قال لنا

ًوما أْرسلناك إال رْحمة: رضیت أنفسنا بذلك، فھذا حكم هللا، وھو یحكم وال معقب لحكمھ، ولذلك قال سبحانھ َ َ َ َ َ ََّ ِ َ ْ َ للعالمین َ َِ َِ ، ویقول ]107:األنبیاء[ْ
الشریعة وضعت الحد لمن فعل الجریمة أمام الناس، وشھد . ، فھذه من سمات الرحمة في الشریعة)أنا رحمة مھداة: (علیھ الصالة والسالم

تبت، حتى ولو كان من أصلح :  قالعلیھ الشھود، وھتك ستر نفسھ، وفعل الزنا أمام أربعة شھود وشھدوا علیھ؛ فھذا یقام علیھ الحد حتى ولو
. الصالحین، وبھذا أقفلت الشریعة على الناس أبواب الفساد، لكن من وقع في الفاحشة في ستر، أو شرب الخمر في ستر، فاألفضل أن تستره

ًأعرف رجال كان مسرفا في الخمر،: ًأذكر بعض األخیار أنھ جلس معنا مجلسا ذات یوم فذكرنا مسألة الستر، فقال ً وكان شریرا كثیر الفساد، ً
ًإني كنت قادرا على ! وهللا :وبإمكاني أن أفضحھ، فأخذتھ إلى بیتي حتى أفاق ثم كشفت لھ األمر، وقلت لھ: ًفشاء هللا أن أراه یوما سكران، قال

ر وقد تغیر حالھ، أن أوصلك للقضاء، ولكن صن نفسك، واتق هللا في نفسك، وذكره با عز وجل، فانصرف ثم رجع لھ بعد نصف شھ
التي - سترتني، أسأل هللا أن یسترك في الدنیا واآلخرة، واعلم أنني في تلك الساعة : وتألأل وجھھ، وقد كان من أشر عباد هللا وأفسقھم فقال لھ

حالھ، ثم حفظ ً تفطر قلبي وتألم، حتى كرھت ھذه المعصیة تماما، وتاب وصلح -ًكلمتني فیھا بأنك كنت قادرا على فضیحتي ولم تفضحني
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فنسأل هللا بعزتھ وجاللھ أن یتوالنا برحمتھ، وأن یعفو عنا وعن المسلمین، إنھ ولي ذلك، وھو . القرآن وأصبح من خیار الدعاة إلى الخیر
  .أرحم الراحمین

 
 ]3[ باب حد الزنا -شرح زاد المستقنع 

 
ًام التي قیدت فیھا الشریعة تقییدا شدیدا إثبات الزنا، إذ البد إلثباتھ من ًالشریعة اإلسالمیة كاملة، وقد جعلت لكل حكم شرعي قدرا، ومن األحك ً

  .ًراض المسلمین غرضا ألصحاب األغراض والنوایا السیئة‘توافر عدد من الشروط، حتى ال تكون أ
 

 شروط وجوب حد الزنا
 

الن على خیر خلق هللا أجمعین، وعلى آلھ وصحبھ ومن سار بسم هللا الرحمن الرحیم الحمد  رب العالمین، والصالة والسالم األتمان األكم
بین المصنف رحمھ هللا حكم ]. وال یجب الحد إال بثالثة شروط: [فیقول المصنف رحمھ هللا تعالى: أما بعد. على سبیلھ ونھجھ إلى یوم الدین

 والثیب، ثم ذكر رحمھ هللا صفة الجلد وصفة الرجم اللذین الشریعة في حد الزنا، والحدود التي فصلھا دلیل الكتاب والسنة بالتفریق بین البكر
. ثبت بھما الدلیل في كتاب هللا وسنة النبي صلى هللا علیھ وسلم، وبعد ھذا شرع في بیان الشروط التي ینبغي توافرھا حتى یحكم بوجوب الحد

) وال یجب: (الثابت، وھنا یصح أن تقول: لق بمعنىالالزم، ویط: وال یثبت، والواجب في لغة العرب یطلق بمعنى: أي) وال یجب: (قولھ
ال یلزم الحد إال بثالثة شروط، فحینئٍذ یكون الواجب بمعنى الالزم المحتم؛ ألنھ ال یجوز تأخیر الحدود، وإذا ثبتت الحدود على الصفة : یعني

َفإذا : وجب، إذا ثبت، ومنھ قولھ تعالى: صحیح، یقالال یثبت، وكالھما : یعني) وال یجب: (الشرعیة؛ فیجب أن تنفذ وال تعطل، وإما أن تقول ِ َ
َّوجبت ُجنوُبھا فكلوا منھا وأطعُموا القانع والُمْعتر  ِ ِ َِ َ َ ْْ ْ َُ َ َ َ َ َ َ َْ َ ْ ُ ٌھذا واجب علیك، ومنھ : وجب، بمعنى لزم، كما تقول: ً، وكذلك أیضا یقال]36:الحج[ُ

من تحقق ھذه الثالثة الشروط حتى نحكم بوجوب الجلد مع التغریب أو الجلد مع ال بد : أي) إال بثالثة شروط: (وقولھ. الواجبات الشرعیة
 ...... .الرجم على التفصیل الذي بیناه

 
 تغییب الحشفة: الشرط األول

 
ّال یحكم بثبوت الزنا إال إذا غیب رأس الذكر، وعبر عنھ المصنف ]. تغییب حشفتھ األصلیة كلھا : أحدھا ] :قال المصنف رحمھ هللا رحمھ هللا ّ

رأس الذكر، وقد فصل العلماء رحمھم هللا وبینوا ھذه األمور؛ ألنھ ینبغي للقاضي وللعالم وللمفتي أال یحكم بالزنا، وال یصف : بالحشفة، وھي
ًالشخص بأنھ قد زنى فعال إال بعد أن تتوافر ھذه الشروط، ویكون ھذا األمر على وضوح ال لبس فیھ، فال بد أوال من وجود فعل  الجریمة، ً

وتنتفي الشبھة، ثم بعد ذلك یثبت على المجرم فعلھ، فإذا حصل فعل الجریمة، وانتفت الشبھة، وقام الدلیل على وقوعھا؛ فحینئٍذ یجب تنفیذ 
اج ًمتى یحكم على نفسھ بأنھ قد زنى فعال؟ ومتى یحكم القاضي بأنھ زان؟ كل ذلك یحت: یبقى سؤال. حكم هللا عز وجل، ھذا من حیث األصل

 یثبت بھ الزنا، ویترتب ما یقرب من ثمانین حكم شرعي على تغییب -وھي رأس الذكر- ّإلى وجود الفعل، فبین رحمھ هللا أن تغییب الحشفة 
ّ، فإذا كان رأس الذكر مقطوعا، فالعلماء رحمھم هللا ذكروا أن العبرة بقدرھا، فإذا غیب)تغییب حشفتھ األصلیة: (قال رحمھ هللا. ھذا القدر ً 

قدرھا فقد ثبت الزنا، وأما لو لم یحصل التغییب للحشفة بأن استمتع بالمرأة دون تغییب حشفتھ في فرجھا، ولم یحصل اإلیالج؛ فإنھ ال یحكم 
قال . ًفي الفرج المعتبر شرعا: أي) تغییب حشفتھ: (وقولھ. بزناه، فال بد من وجود ھذا الشرط حتى یحكم بفعل الجریمة على الوجھ المعتبر

) أصلیین: (وقولھ. -والعیاذ با-ًإذا كان لواطا ) أو دبر: (إذا كان زنا، وقولھ) ُفي قبل: (قولھ]. في قبل أو دبر أصلیین: [ لمصنف رحمھ هللا
 یحكم ؛ فإن ھذا لیس بفرج أصلي، وال-والعیاذ با-ًأخرج مثال الدمى واللعب الموجودة اآلن في زماننا، فإنھ لو حصل تغییب لفرجھ فیھا 

ًبكونھ زانیا، وھكذا لو وضعھا في قماش أو قطن أو وسادة أو غیر ذلك وغیب ھذا القدر؛ فال یحكم بكونھ زانیا، بل ال بد أن یغیب رأس  ًّ
ًحراما محضا: [ قال المصنف رحمھ هللا. الذكر، وأن یكون ذلك في فرج أصلي، فخرج غیر األصلي  ًھذا الفرج حراما،: أي) ًحراما: (قولھ]. ً

ًمحصنا، : ال شبھة فیھ، وفي بعض النسخ: أي): ًمحضا: (فخرج الفرج المباح، فلو أنھ غیب حشفتھ في قبل امرأتھ؛ فإنھا لیست بحرام، وقولھ
أن ھذا الفعل وقع في موضع حرمتھ ال شبھة فیھا، فخرج الموضع الذي فیھ شبھة، كأن یطأ امرأة : ًمحضا، أي: وھذا تصحیف، والصواب

َوالذین ُھم لفُروجھم حافظون : والمباح ھو في زوجتھ وفي أمتھ، قال تعالى. ، وسیأتي تفصیل ھذا في الشرط الثانيیظنھا زوجتھ َ َ َُ ِ ِ ِْ ِْ ِ ُ َإال على * َّ َ َّ ِ
ْأزواجھم أْو ما ملكت أْیمانُھم  ُْ َْ َ َ ََ َ َْ َ َ ِ َفمن اْبتغى وراء : ھ، فجعل االعتداء وحصول الجریمة فیما خرج عن الحالل، وذلك في قول]30-29:المعارج[ِ َ َ ََ َ َِ

َذلك فأْولئك ُھم العادون  َ َ َُ ْ ُ ِ َِ ُ َ ً، إذا ال بد لثبوت الزنا أن یغیب حشفتھ في فرج غیر معتبر شرعا، وھو الحرام المحض]7:المؤمنون[َ الخالص الذي  ً
  .ال شبھة فیھ، والسبب في ھذا أن الحدود تدرأ بالشبھات كما سیأتي

 
 بھةانتفاء الش: الشرط الثاني

 
أن یكون وطؤه لھذا الفرج ال شبھة لھ فیھ، وال تأویل لھ فیھ، فإن كانت عنده شبھة؛ : أي]. انتفاء الشبھة : الثاني: [ قال المصنف رحمھ هللا

 التبست فإن ھذا یدرأ عنھ الحد، وھذا من لطف هللا سبحانھ وتعالى بعباده، ومن العدل الذي قامت علیھ السماوات واألرض، فإن اإلنسان الذي
ًعلیھ األمور، واختلطت علیھ، أو ظن الحرام حالال، ووقع فیھ وھو یظن أنھ مباح لھ شرعا؛ لیس كالذي یفعل ذلك عن قصد و طلب ومحبة  ٌ ً

حد عنھ، أال توجد الشبھة بالنسبة للفاعل أو المفعول أو ھما، فإذا وجدت الشبھة في أحدھما انتفى ال: أي) انتفاء الشبھة: (وقولھ. وعلم بحرمتھ
ًشابھ كذا، إذا كان قریبا منھ في الصفات بحیث إذا نظرت إلیھ : یقال: وأما اآلخر فإنھ یبقى علیھ الحد على األصل الشرعي، وأصل المشتبھ
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الل، فمن ًشبھة یظنھا حالال؛ ألن فیھا شبھ من الح ظننتھ اآلخر، ولذلك سمیت األشیاء الملتبسة والمختلطة بالشبھات؛ ألن اإلنسان الذي عنده
وجدھا نائمة على فراش زوجتھ، فھذا یشبھ الزوجة، : ًوطئ امرأة یظنھا زوجتھ، وتبین أنھا غیر زوجتھ؛ فإنھ ال یثبت علیھ الزنا، مثال

ًویجعلھ ظانا حل المكان، وھذا ما یسمى بشبھة المحل، فالشاھد من ھذا أن الشبھة تكون في الشيء المختلط والملتبس الذي تتقارب صفاتھ 
أال یكون عند الفاعل أو : یعني) انتفاء الشبھة: (قولھ رحمھ هللا: ًإذا. ونعوتھ بحیث یصعب على اإلنسان أن یمیزه عن غیره أو عن ضده

لو أن رجلین اشتركا في شراء جاریة، فدفع كل واحد ]. فال یحد بوطء أمٍة لھ فیھا شرك: [قال المصنف رحمھ هللا. المفعول شبھة في فعلھ
ّف القیمة، فلما ملكا الجاریة ظن أحدھما أن ملكھ للنصف یحل لھ وطأھا؛ فوطأھا على أنھا مملوكة لیمینھ، ولم یكن یعلم أن منھما نص

 أنھا تحل لھ، -ًبناء على ملك الیمین- الجاریة إذا كانت في شرك بین اثنین فأكثر؛ فال یحل ألحد ھؤالء المشتركین وطؤھا، فوطئھا وھو یظن 
 أن هللا أحل لھ - ًبناء على وجود ھذه الشبھة-الشبھة، وھذا ما یسمى بشبھة الملك؛ ألن عنده شبھة في ملكیة الجاریة، وظن فال یحد لوجود 

ٌلو وطئ الجاریة التي فیھا شرك لولده أو ملك لولده، وظن ]. أو لولده : [ قال المصنف رحمھ هللا. وطأھا، وهللا عز وجل لم یحل لھ وطأھا
إن أطیب ما أكلتم من كسبكم، وإن أوالدكم من : (قولھ صلى هللا علیھ وسلم كما في الحدیث الصحیح عند ابن ماجة وغیرهًذلك حالال لھ؛ ل

، )إنما فاطمة بضعة مني: (ً، فجعل كسب الولد ككسب أبیھ، وجعلھ تابعا ألبیھ، وقال صلى هللا علیھ وسلم كما في الحدیث الصحیح)كسبكم
؛ فإذا اشتبھ علیھ األمر بھذا فال یحد، )أنت ومالك ألبیك: (والده كالشيء الواحد، وقال صلى هللا علیھ وسلمفجعل الولد بضعة وقطعة من 

إذا ملك الولد جاریة؛ فللوالد شبھة في وطئھا؛ ألن ملك الولد یشبھ ملكھ ھو، فلو ظن أن ملك ولده للجاریة یحل لھ وطأھا، أو كان لولده : قالوا
ًمحضا لولده وإنما فیھا شرك، یشترك ولده مع شخص آخر فیھا؛ فوطئھا؛ فحینئٍذ یندرئ عنھ الحد، ولو وطئ جاریة ًشرك فیھا، ولیست ملكا 

ًیملكھا ولده فال إشكال؛ ألن الشبھة فیھا قویة، وحینما یكون ھو أو ولده مشاركا للغیر؛ فإن الشبھة أیضا مؤثرة، فمن باب أولى إذا كان ھو  ً
رأى امرأة على : ًھذا یسمى بشبھة المحل، مثال]. أو وطئ امرأة ظنھا زوجتھ: [قال المصنف رحمھ هللا. لھ ھوالذي یملك أو كان الشرك 

صفات امرأتھ، وظنھا زوجتھ؛ فوطئھا، أو نامت امرأة أجنبیة مكان امرأتھ ولم یتیسر إعالمھ، نحو ما یحصل للرفقة أثناء سفرھم وارتحالھم 
ً بعضھم في مكان بعض، ولربما نامت المرأة في مكان أختھا، فجاء إلى فراشھ ووطئ امرأة یظنھا زوجة إذا نزلوا في األماكن؛ فربما نزل ً

إن : لھ، أو كانت المرأة تشبھ زوجتھ، فظنھا زوجة لھ فوطئھا، ثم تبین أنھا لیست بزوجة لھ، فھذا كلھ شبھة، والشبھة یدرأ بھا الحد، ویقولون
: ًلظاھر والباطن، فالشخص الذي یزني عالما بحرمتھ علیھ ویفعل ما حرم هللا؛ فقد اجتمع فیھ األمرانالجریمة یكون فیھا قصد اإلجرام با

قصده وإرادتھ وطلبھ ومحبتھ والتشوق لھ، وقصد فعل المعصیة موجود فیھ، والقصد الباطن ھو : فعل الزنا، والباطن، وھو: الظاھر، وھو
ًولكن المشتبھ وإن وقع في الزنا ظاھرا، فإنھ في الباطن یظنھ حالال لھ، فلم یجتمع فیھ .  فعل الزناالنیة، فعنده النیة لفعل الحرام، والظاھر ھو ً

األمران، ولیس فیھ معنى انتھاك الحرمة الذي یستحق بھ العقوبة، وھذا كما أشار إلیھ اإلمام العز بن عبد السالم رحمھ هللا في قواعد األحكام 
ظنھا سریة من سراریھ فوطئھا، فإذا وطئ ]. أو سریتھ : [ قال المصنف رحمھ هللا. ن في فعل المحرماتفي مسألة اجتماع الظاھر والباط

ًأن یكون المحل في األصل حالال لھ، : من یظنھا زوجة لھ أو أمة لھ، فالحكم واحد، المھم أن یكون ھناك اشتباه في المحل، فصورة المسألة
. ًالمحل فیظن أن ذلك المحل حالال، فیطأ امرأة یظنھا زوجتھ أو یطأ امرأة یظنھا سریتھ أو أمتھزوجتھ أو سریتھ، ثم یحصل اشتباه في ھذا 

ھذا یسمى بشبھة العقد، وتقدم معنا شبھة المحل، وشبھة الملك، وھي أقسام ]. أو في نكاح باطل اعتقد صحتھ : [ قال المصنف رحمھ هللا
إن نكاح المتعة جائز، والصواب أنھ محرم، وفي : س علیھ في نكاح المتعة، وقیل لھالشبھات، فھنا لو وطئ في عقد یظن صحتھ، كشخص لب

أول اإلسالم أحلھ رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم للصحابة رضي هللا عنھم عندما اشتكوا إلیھ الضرر، وھم مسافرون في الغزو، فقد كانوا 
المتعة، والعرب كان من عادتھم الخوف من صحبة النساء في الغزو؛ ألنھم یحتاجون إلى من یغسل لھم، ومن یقوم على شئونھم، فأذن لھم ب

ُإذا غلبوا أخذت النساء سبایا، فیخافون على أعراضھم، ولذلك كانوا یحرصون   على عدم مرافقة النساء في مثل ھذه األسفار، - في الغالب- ُ
تھم للنساء، فأذن لھم بالمتعة، ثم نسخ ھذا اإلذن، وحرم النبي صلى علیھ وسلم صعوبة رفقة أزواجھم لھم، وحاج فاشتكوا إلى النبي صلى هللا
 في خیبر، وحرمھا في أوطاس، وحرمھا علیھ الصالة والسالم في الفتح، وفي خطبة - كما في الحدیث الصحیح- هللا علیھ وسلم نكاح المتعة 

ًحجة الوداع، فھي حرام إلى یوم القیامة، فلو أن شخصا لبس علیھ أحد من أھل  البدع وخدعھ حتى ظن أن ھذا حالل، وعقد عقد متعة وھو ٌ
والعقود -ٌھذا عقد باطل، والوطء فیھ وطء زنا ! أصلحك هللا: یظن أنھ عقد شرعي مباح لھ، ثم وطئ المرأة في ھذا العقد المحرم، فقیل لھ

كذلك إذا كان یقول . حالل، فھذا شبھة في العقدوكنت أظن أن ھذا ! ما علمت ھذا:  فقال- الباطلة من اعتقد بطالنھا ووطئ بھا فكأنھ زنى
ًفلو أن شخصا عقد . بجواز عقد النكاح بدون شھود أو بدون ولي؛ فھذا ما یقام علیھ الحد وال یحكم علیھ بالزنا؛ ألنھ ال إنكار في المختلف فیھ

كما تقدم معنا في - وھو قول عن اإلمام مالك فیھا الولي على مذھب الحنفیة رحمھم هللا على امرأة بدون ولي، سافر إلى بالد ال یشترط
 فجاء وتزوج المرأة وتولت ھي العقد، فھذا العقد ال یصح عند الشافعیة والحنابلة، وإذا كان العقد غیر صحیح فقد وطئ في عقٍد غیر -النكاح

السنة، قال صلى هللا علیھ وسلم كما في حدیث صحیح، وھذه المرأة ال تحل لھ على القول الراجح؛ ألنھ ال بد من وجود الولي لظاھر الكتاب و
، فلما عقد بھذا العقد الباطل رفع إلى قاض یرى )أیما امرأة نكحت بغیر إذن ولیھا؛ فنكاحھا باطل، فنكاحھا باطل، فنكاحھا باطل: (عائشة 

ا عنده تأویل، وعنده شبھة، ولذلك یقول ھما زانیان؛ ألن ھذ: بطالن ھذا العقد، وأن ھذا الوطء غیر شرعي، لكن ال یجوز للقاضي أن یقول
أن المسائل الخالفیة بین أئمة السلف التي تقرر فیھا الخالف وانتقل إلى الخلف، أو وقع الخالف فیھا : ال إنكار في المختلف فیھ، أي: العلماء

 من یحرم؛ فال إنكار علیھ؛ ألنھ كما ًبأحد القولین معتبرا لفتوى من یجیز أو بین الخلف ولم تكن موجودة في عصر السلف، وعمل إنسان
یحتمل أنھ مخطئ في قولھ، كذلك أنت یحتمل أن قولك خطأ، وھذا في المسائل المحتملة، واألدلة المحتملة قد أذن هللا بالخالف فیھا، كما قال 

َإْن نظن إال ظنا وما نْحُن بُمْستْیقنین : سفیان رحمھ هللا َ َِ ِ َُّ َ َِ ِ ًِّ َ َّ ً داللتھا لیست على وجھ واحد، بمعنى أنھا لیست نصوصا قطعیة ال ؛ ألن]32:الجاثیة[ُ
على كل حال، إذا رأى أحد العلماء أو األئمة أو القضاة بطالن ھذا النكاح المختلف فیھ . ًتحتمل، بل جاءت محتملة توسعة من هللا على عباده

لقاضي الذي یرى البطالن؛ لم یحكم بأنھما زانیان، وال یجري ورأى غیره صحتھ، ثم عمل أحد الناس بالقول الذي یقول بالصحة ورفع إلى ا
علیھما أحكام الزنا، ولكن لھ أن یبین لھما أن ھذا القول مرجوح، ویبین لھما أن الصحیح خالفھ، فإذا اقتنع بقولھ فذاك، وإذا بقي على القول 

سنة، وھذا ھو الذي استقر علیھ العمل عند العلماء واألئمة رحمة هللا الذي بخالفھ؛ فلھما العمل بذلك القول، ما دام أن لھ دلیلھ من الكتاب وال
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إن الشھادة : إذا قلنا-ھل ینعقد النكاح بشھادة الفاسقین؟ : أمثلة أخرى للعقود المختلف فیھا. علیھم أجمعین، ھذا بالنسبة للعقود المختلف فیھا
ال بد أن یكون الشھود : یصح، وقال بعض العلماء: ؟ قال طائفة من العلماءً فھل یشترط في الشھود أن یكونوا عدوال-شرط لصحة عقد النكاح

الوالیة شرط، : ًوھل ینعقد النكاح بوالیة الولي الفاسق إذا كان األب فاسقا وتولى نكاح ابنتھ؟ وھل تشترط العدالة في الولي؟ وإذا قلنا. ًعدوال
ًھا وجھ من الصحة، فیبقى العقد على ظاھره، ولكن إذا كان القول بالجواز قوال ثم عقد لھا فاسق فھل یصح عقدھا أو ال؟ كل ھذه المسائل ل ٌ

ًشاذا ال یعتد بھ، وتبعھ أحد من باب الشذوذ دون تأویل، فھذا حكمھ حكم الزاني بال إشكال، مثال المتعة ! وهللا: شخص یفعل المتعة ویقول: ً
 هللا علیھ وسلم، فھذا متالعب ومتھتك یرید انتھاك حرمات هللا؛ فال ینفعھ ھذا جائزة، وقد استبانت لھ النصوص واألدلة عن رسول هللا صلى

ًالتأویل، لكن من یلبس علیھ أو یخدع أو یغتر بمن یقول ذلك من أھل البدع، وظن أن عنده علما فأفتاه بذلك فعمل بھ؛ فحینئذ تأویلھ سائغ، قال 
  قضي فیھا إال خواص المفتین والقضاة؛ ألنھا تحتاج إلى نظر في الشخصمسائل الشبھات ال یفتي وال ی: بعض مشایخنا رحمھ هللا

 
 ثبوت الزنا: الشرط الثالث

 
ھذا الشرط یرجع إلى القضاء من حیث األصل؛ ألن الحدود تستقر وتثبت عند القاضي، وقد ]. ثبوت الزنا: الثالث: [قال المصنف رحمھ هللا

امھ من القضاة والمعنیین بتنفیذ أحكامھم، فال بد من ثبوت الزنا وثبوت جریمتھ، وذلك یفتقر إلى بینا أن إقامة الحدود للسلطان، ومن یقیم مق
وال یثبت حد الزنا إال بأحد ]. وال یثبت إال بأحد أمرین : [ قال المصنف رحمھ هللا. أحد دلیلین یثبت بھما الزنا ثم یحكم بوجوب تنفیذ حده

أحد األمرین اللذین یثبت بھما حد ]. أن یقر بھ أربع مرات : أحدھما: [ قال المصنف رحمھ هللا. لأمرین، وھذا إجمال قبل البیان والتفصی
: أن یقر بالزنا أربع مرات، واإلقرار ھو أقوى الحجج القضائیة، وأقوى األدلة الشرعیة في وسائل اإلثبات في القضاء، واإلقرار ھو: الزنا

ًان على نفسھ بالضرر؛ فلیس أحد عاقل یشھد على نفسھ بالضرر كذبا وزورا، ولذلك سیخبر االعتراف، ولیس ھناك أصدق من شھادة اإلنس ً ٌ
إنھ سید األدلة، وأعلى الحجج وأقواھا، وبدأ بھ المصنف رحمھ هللا مراعاة لھذا األصل، ولكن ھذا اإلقرار لھ : عن نفسھ بالحقیقة، ولھذا قالوا

لقضاء الكالم على وسائل اإلثبات، ومنھا حجة اإلقرار، وقد اعتبرت الشریعة ھذا الدلیل في  في باب ا-إن شاء هللا-ضوابط شرعیة، وسیأتي 
بدأ المصنف رحمھ هللا باإلقرار . جریمة الزنا، واعتبره النبي صلى هللا علیھ وسلم، وحكم بھ، ونفذ بھ الجلد والرجم صلوات هللا وسالمھ علیھ

ًأن یكون بالغا، فلو أن صبیا أقر بالزنا : ًیقر الزاني، لكن ما ھي شروط من یقر؟ أوال: ، أي)یقرأن : (ًمراعاة للترتیب في قوة الحجج، وقولھ ً
ًأن یكون عاقال، فلو أن مجنونا أقر، لم : ًثانیا. لم یعتد بإقراره؛ ألن الصبي مرفوع عنھ القلم وال یؤاخذ، وإقراره ساقط؛ ألنھ دون التكلیف ً

أبك : ًإني أصبت حدا فطھرني، قال علیھ الصالة والسالم! یا رسول هللا: ( ماعز بن مالك بالزنا وقالیعتبر إقراره، ولذلك حینما اعترف
شرط العقل؛ : ، بحث عن ھذا الشرط، وھو)أبھ جنون(، )أبك جنون: (، فقولھ)أبھ جنون؟ فأخبر أنھ لیس بمجنون: (، وفي لفظ مسلم )جنون؟

المجنون ال یوثق بقولھ، وإنما اإلقرار بمن یوثق بقولھ، ومن ال یوثق بقولھ من الصبیان ألن اإلقرار إذا كان من المجنون ال یقبل، و
ًیشترط أن یكون المقر بالغا عاقال: ًإذا. والمجانین ال یعتد بھ ًوأیضا أن یكون مختارا، فال یكون مكرھا على اإلقرار، فلو أن شخصا ھدده . ً ً ً ً

والدك، فھدده على وجٍھ فیھ ضرر على الصفة المعتبرة في اإلكراه، وحملھ على أن یقر، وأقر؛ فھذا إذا لم تقر أقتلك، أو أقتل أحد أ: وقال لھ
ًواشتراط العقل یخرج أیضا السكران، فلو أن سكران أقر .  یسقط األحكام- كما ذكرنا- إقرار ساقط، وكل إقرار بإكراه ساقط؛ ألن اإلكراه 

ًإن ھناك شھودا شھدوا علیك أنك أقررت بالزنا، وارتفع األمر إلى القاضي، فسأل : ، قیل لھإنھ زنى، فلما أفاق: بالزنا أثناء سكره وقال
إن السكر یسقط اإلكراه، ویعتبر شبھة تسقط اإلقرار، والدلیل على ذلك ما في الصحیح من حدیث : أقر أثناء سكره، نقول: الشھود فقالوا

أبك جنون؟ : (یھ وسلم لما أقر ماعز عنده أربع مرات، قال علیھ الصالة والسالمبریدة بن الحصیب رضي هللا عنھ أن النبي صلى هللا عل
، فھذا یدل على أن إقرار )شم رائحة فمھ، فأخبر أنھ صاح: ًأشربت خمرا؟ فقام رجل فاستنكھھ، یعني: فأخبر أنھ لیس بمجنون، ثم قال

 كشخص شرب الخمر أو تعاطى المخدرات ثم أقر بحضور الشھود، أو ًالسكران بالزنا ال یعتد بھ، سواء كان سكره بمباح أو بمحرم، بمحرم
بحالل مثلما یقع في العملیات الجراحیة، یخدر المریض، وأثناء تخدیره أو عند إفاقتھ یتكلم، فإذا أقر حینذاك بالزنا، أو سألھ شخص عن 

ًعلى الصفة المعتبرة شرعا لصحة إقراره، والسكران ال یعتبر جریمتھ فأقر بالزنا، فھذا كلھ ال یعتد اإلقرار بھ، فیشترط في المقر أن یكون 
ًیشترط أیضا أن یكرر اإلقرار أربع مرات بأنھ زنى، واألصل أنھ إذا جاء . إقراره؛ ألن النبي صلى هللا علیھ وسلم أسقط اإلكراه حال السكر

، ویذكره بأن الستر أولى لھ، وأن الشریعة ندبت أن یستر إلى القاضي لیعترف بالزنا، فالسنة عن رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم أن یرده
ًنفسھ، وأن النبي صلى هللا علیھ وسلم رغب ماعزا أن یستر نفسھ، ففي الصحیح أن ماعزا قال ً ًإني أصبت حدا فطھرني، ! یا رسول هللا: (ّ

ًإني أصبت حدا فطھرني، ! یا رسول هللا:  ناداه وقالارجع فاستغفر هللا ثم تب إلیھ، فرجع غیر بعید، ثم! ویحك: فقال علیھ الصالة والسالم
ًإني أصبت حدا فطھرني، فرده ! یا رسول هللا: ارجع فاستغفر هللا ثم تب إلیھ، فرجع غیر بعید، ثم قال! ویحك: فقال علیھ الصالة والسالم

ارجع فاستغفر هللا ثم ! تغفر هللا ثم تب إلیھ، ویحكارجع فاس! ویحك: (، ثالث مرات وھو یقول لھ)ارجع فاستغفر هللا ثم تب إلیھ! ویحك: وقال
، ولذلك نص العلماء واألئمة على أن القاضي ال یقبل اإلقرار من أول مرة، بل یذكر المقر )ارجع فاستغفر هللا ثم تب إلیھ! إلیھ، ویحك تب

 فیؤاخذ بھ، لكن إذا -ھب من ال یرى تكرار اإلقرارعلى مذ-بستر هللا عز وجل علیھ، ویحثھ على أال یقر، أما إذا أقر على الصفة المعتبرة 
زنیت، فیھ نوع من اإلجمال، : إني زنیت، ولم یستفصل منھ القاضي؛ ألن قولھ: ًنادى القاضي على وجھ لم یبین فیھ الجریمة، أو قال مثال

انظروا إلى . لیھ شروط اإلقرار یرده القاضي، ولربما ظن أن ما لیس بزنا زنا، ففي ھذه الحالة قبل أن یطبق ع)العین تزني، والرجل تزني(
ھنا حقوق اإلنسان، وھنا الرحمة الحقیقیة، وھنا المرونة الشرعیة، وھذه المرونة جاءت في محلھا، ولمن یستحقھا، فإذا جاء ! سماحة الشریعة

یس عند غیره، ولذلك ال یظن أحد أن ھذا من یرید أن یقر فمعنى ذلك أن عنده من اإلیمان والخوف من هللا عز وجل والصدق في التوبة ما ل
إذا بلغت الحدود السلطان؛ فلعنة هللا على الشافع والمشفع، : ًالجرائم، فالشریعة ال تترك األمور ھمال، ولذلك یقول العلماء یشجع الناس على

لزاني وعلى قرابتھ وأھلھ وولده، وھذا یدل على أن الشریعة تحزم، ولكن ھذه الجرائم تنھزم فیھا النفوس، ویحصل فیھا الضرر على ا
وأسرتھ وجماعتھ، وھذا كلھ راعتھ الشریعة؛ ألنھا تنزیل من حكیم حمید، ومن ھنا فتح هللا عز وجل أبواب التوبة، وضیق في مسائل 
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یره ال یشترط اختار المصنف أنھ یكرر اإلقرار أربع مرات، وھذا مذھب الحنفیة رحمھم هللا، وھو الصحیح، وعند الشافعي وغ. اإلقرار
إنھ یشترط في اإلقرار بالزنا أن یكرره أربع مرات بأن النبي : استدل العلماء الذین یقولون. تكرار اإلقرار، ولو أقر مرة واحدة أخذ بإقراره

ًصلى هللا علیھ وسلم رد ماعزا أربع مرات، وكل مرة یقول لھ مرة األولى مع أنھ ، ولم یعتبر منھ ال)ارجع فاستغفر هللا ثم تب إلیھ! ویحك: (ّ
إن جریمة الزنا تثبت بأربعة شھود، وكل إقرار قائم مقام الشاھد، وحینئٍذ ال بد من : ، واستدلوا بالقیاس، فقالوا)ًإني أصبت حدا فطھرني: (قال

ًاألصل في ھذه الجریمة إثباتا ونفیا التكرار، ولذلك في شھادات ا: ًتكرار ھذا اإلقرار أربع مرات، وقالوا أیضا للعان یشھد أربع شھادات با ً
 وأن الولد لیس بولده، فنزل هللا عز وجل كل شھادة یمین في اللعان منزلة الشاھد، -والعیاذ با-أن زوجتھ زنت : إنھ لمن الصادقین، أي

: إال بأربعة، كما قال هللا تعالىوجعلت ھذه الوسیلة من وسائل اإلثبات مبنیة على البینة األصلیة في جریمة الزنا؛ ألن جریمة الزنا ال تثبت 
َوالذین یْرُمون الُمْحصنات ثم لم یأتوا بأْربعة شھَداء  َ َ َ َ َ َ َ َ َُ ُِ ِ َِ ُِ ْ ْ َ َّ َ ْ ، وھذا یدل على أنھ ال بد من وجود أربعة شھداء، وھذا إجماع بین العلماء ]4:النور[َّ

منزلة الشھادة،   أربعة شھود؛ فاإلقرار على الزنا كذلك، فنزلوا اإلقراررحمھم هللا، وإذا كانت البینة في جریمة الزنا ال بد فیھا في األصل من
یشترط التكرار أربع مرات باإلقرار كما یشترط في الشھود أن یكونوا أربعة، بجامع كون كل منھما بینة تثبت : وقاسوه على الشھادة وقالوا

یا أنیس -واغد : (حیحین في قصة العسیف أن النبي صلى هللا علیھ وسلم قالال یشترط التكرار، فقد استدلوا بحدیث الص: أما الذین قالوا. الحد
إن اعترفت أربع مرات، وناقشوا ما : ، وما قال لھ)إن اعترفت فارجمھا: (، فاعترفت فرجمھا، فقال لھ) إلى امرأة ھذا فإن اعترفت فارجمھا-

ًني أصبت حدا فطھرني، إنما جاء اإلقرار بعد ذلك حینما صرح بالزنا، إ: إن األصل في اإلقرار لیس قول ماعز : استدل بھ األولون وقالوا
وعند النظر في أصل باب . ال یشترط التكرار: وصرح بأنھ جامع المرأة، وعند ذلك لم یكرر علیھ النبي صلى هللا علیھ وسلم، ومن ھنا قالوا

: قال ھل لھ علیك مائة لایر؟: خص مائة لایر، وقال لھ القاضيًاإلقرار، فاألصل أنھ ال یشترط التكرار؛ ولذلك لو أن شخصا ادعى على ش
نعم، فیكفي باإلجماع إقراره مرة واحدة، مع أن الشھادة في األموال ال تكفي إال بشاھدین أو شاھد مع الیمین، أو شاھد وامرأتین، أو أربع 

إن القول :  ال یكرر، ولكن من باب مراعاة مقصود الشرع قلناإذا ثبت ھذا، فاإلقرار في األصل. نسوة على التفصیل الذي سیأتي إن شاء هللا
بالتكرار ھنا أقوى وأولى بالصواب، ولكن من حیث النظر في األدلة، كصنعة أصولیة فالقول بعدم التكرار لھ قوة؛ ألن اإلقرار من ماعز 

في : [قال المصنف رحمھ هللا. ن اإلقرار یكفي مرة واحدةوقع في الجملة الالحقة ال في الجملة السابقة، وھذا یقوي أن التكرار لیس بشرط، وأ
بعض العلماء یشترط أن یكون اإلقرار في مجلس واحد، واعلم أن اإلقرار ال یكون حجة إال إذا كان في مجلس القضاء، ]. مجلس أو مجالس

ا ال إشكال فیھ، لكن نحن نتكلم عن اإلقرار في ًوإذا شھد الشھود أن فالنا جلس في مجلس واعترف على نفسھ بالزنا، وشھدوا علیھ بذلك؛ فھذ
مجلس القضاء، ھل یشترط أن یكون في مجالس أو مجلس؟ في مجلس واحد یعتبر إقراره، ولكن لو فرق اإلقرار في مجالس، فما الحكم؟ 

 ارجع فاستغفر هللا، فذھب ثم: ًإن ماعزا قال لھ النبي صلى هللا علیھ وسلم: بعض العلماء یقول
 

 األسئلة
 

 الفرق بین اإلكراه في القتل واإلكراه في الزنا
 

باسم هللا، : ّلقد أشكل علي كیف أن المرأة المكرھة على الزنا ال یقام علیھا حد الزنا بینما یقام الحد على من قتل وھو مكره؟ الجواب: السؤال
، والصالة والسالم على خیر خلق هللا، وعلى آلھ وصحبھ ومن وااله أما ب أن : ال إشكال في ھذا إن شاء هللا تعالى، وتوضیح ذلك: عدالحمد 

اإلكراه شرطھ أن یكون ما طلب من الشخص أقل مما یھدد بھ، فلو ھددت المرأة أن تقتل أو تزني؛ فاختارت التوسع وزنت، فإن زناھا أقل 
وجل جریمة القتل أعظم من الزنا، لكن حینما من القتل، ولو أن بعض الناس یستحب القتل على الزنا، لكن من حیث األصل؛ جعل هللا عز 

ًاقتل فالنا وإال قتلناك، استوى األمران؛ ألنھ في ھذه الحالة لو قتل فالنا فقد قتلھ من أجل أن یعیش، فیكون استبقى نفسھ : یھدد أحد ویقال لھ ً
ٍ، ومرتبة االثنان مختلفة، و قد جعل هللا لكلِّ شْيء بنفس أخیھ، والنفس مع النفس حرمتھما واحدة، لكن الزنا مع القتل حرمتھما لیست بواحدة َ َُ ِ ُ َّ َ َ َ ْ

ًقدرا  ْ   .، ولذلك تسقط المؤاخذة بالزنا عند اإلكراه، وال تسقط في القتل، وهللا تعالى أعلم]3:الطالق[َ
 

 من ھو العسیف؟
 

، فھل )على البكر جلد مائة، وتغریب عام: (ھ وسلمثم قال النبي صلى هللا علی) ًإن ابني كان عسیفا: (قول الصحابي رضي هللا عنھ: السؤال
األجیر، : العسیف ھو! إن العسیف ھو الرقیق: العسیف لیس لھ عالقة بالرقیق، من قال لك: یقوي ھذا قول من قال بتغریب الرقیق؟ الجواب

  !عنده ثم یركب اإلشكاالتًأجیرا، ولیس المراد أنھ مملوك، فطالب العلم ال یفسر العبارات من : ًفھذا حر، كان عسیفا أي
 

 حكم المطلق إذا زنى
 

ًھل الرجل المطلق یعتبر محصنا یقام علیھ حد الزنا بالرجم أم یعتبر بكرا ویجلد، وكذلك المرأة المطلقة؟ الجواب: السؤال كل من تزوج : ً
: ًإذا. إذا زنى بعد ذلك یطبق علیھ حد المحصنامرأة ووطئھا ولو مرة واحدة، على الصفة المعتبرة في الوطء؛ فھو محصن إلى یوم القیامة، ف

ٍال یشترط أن تبقى عنده المرأة، وال یشترط في المرأة أن یكون زوجھا معھا أثناء الزنا، فمن یثبت إحصانھ بالوطء في نكاح صحیح على 
  .وجھا، وهللا تعالى أعلمًالشروط التي ذكرناھا في اإلحصان؛ فال یشترط بقاء زوجتھ عنده، وال أیضا أن تكون الزوجة معھا ز

 
 حكم رجم الزاني بحجارة البیت الذي زنى بأھلھ



 2703 

 
إنھ : نقول: ًإن حكم هللا بالرجم للزاني یرجع إلى أن ھذا الزاني ھدم بیتا، ولذلك یرجم بحجارة ھذا البیت؟ الجواب: ما قولكم فیمن قال: السؤال

إن من زنت أو زنى نھدم بیت من زنى : ت الناس من أجل أن نرجم الزناة؟ من قالقال على هللا بدون علم، ھذه وهللا الجرأة، ھل نھدم بیو
ًإنھ ھدم بیتا فیرجم بحجارة البیت الذي ھدمھ، ما : بھا، ونأخذ حجارة البیوت للرجم؟ من قال بھذا الكالم؟ ھذا قول على هللا بدون علم، قولھ

 الذین ینمقون ویرقعون، ویحاولون أن یتفیھقوا، ولیس عندھم علم وال فقھ، ّھذا؟ ھل ھذا علم؟ علینا أن نحذر من بعض الوعاظ والقصاص
تجد الواحد منھم یتحذلق، ویأتي بالكلمات العجیبة، وسنبین ھذا في الجزئیة الثانیة، والجزئیة األولى أن ھذا كذب، ولیس لھ عالقة، ولیس 

الزاني عقوبة من هللا سبحانھ وتعالى، أمر بھا من  ورجم.  البیتبأمر صحیح؛ ألن رجم الزاني یكون بحجارة من األرض ولیس من حجارة
تعبدیة، جعل هللا عز وجل عقوبة من زنى وھو محصن قد استوفى الشروط المعتبرة لإلحصان؛ أن یرجم حتى : فوق سبع سماوات، وھي

 الجماعة أو القبیلة، فھي عبرة من أشد العبر، یموت، أال یقتصر ھذا الحد في ردع الناس من فعلھ؟ بلى، بل یردع األمة التي فعل فیھا أو
ًحتى إن الشخص لو حمل حجرا یرید أن یرجم زانیا فال یرجمھ إال وقد أخذ من العبر والعظات ما هللا بھ علیم، یھتز قلبھ، ویرجف فؤاده،  ً

 بعد ذلك لم یرض بحالل هللا، بل ّویعرف عندھا ما ھي جریمة الزنا، وكیف یكون عقاب من دمر بیوت المسلمین؛ ألنھ أحصن وزوج ثم
ذھب یسعى إلى نساء المسلمین لیفسد أعراضھم ویھتكھا علیھم؛ فھذه عقوبتھ من هللا عز وجل، وتكون بالرجم وال تكون بالسیف، بل تكون 

الشخص قد یأتي لحد من حدود : الجزئیة الثانیة. سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإلیك المصیر: بما أمر هللا عز وجل بھ، ولیس لنا إال أن نقول
إن الحكم الشرعي : من أجل كذا، بال علم، فھذا من أخطر األشیاء، ال یجوز ألحد أن یقول: هللا عز وجل یرید أن یبین لماذا كان ھذا؟ فیقول

ابت فیھا رءوس لعلة كذا، أو لسبب كذا، إال بطرق معروفة عند علماء الشریعة، تعرف بطرق التعلیل، ومسالك التعلیل، وھي طرق ش
العلماء، وحارت فیھا ألباب الحكماء، ألف فیھا بعض العلماء خمسمائة صفحة في منزع العلة، وبیان ما ھو علة، وما ھو شبھ علة؛ وما ھو 

 متحذلق یأتي ًھذه أمور لیست فالتة لكل أحد، ولیست نھبا لكل. شفاء الغلیل وبیان مسالك التعلیل، وبیان أوجھ الشبھ والتعلیل: تخییل، ككتاب
ًویتكلم، المصیبة اآلن كثرة المتعالمین، الذین یحاولون أحیانا أن یتكلموا عن محاسن الشریعة فیخوضون في شيء لم یعلموه ولم یعوه، وال 

متزوجة ًیجوز إلنسان أن یصدقھم في ھذا، وإذا كان الزاني المحصن ھدم البیت لیرجم الزاني المحصن بحجارتھ، فلو أن بكرا زنى بامرأة 
من ھدم البیوت یرجم، ھذا خطأ، لو كان عنده علم ما قال : البیت، لكنھ ما یرجم، انظر كیف التعارض؟ ھذه ما انطبقت علتھ، ھو یقول وھدم

 انھدم ھذا؛ ألنھ لو كان األمر كما ذكر لرجم البكر؛ ألنھ لو جاء إلى امرأة وأغراھا وزنى بھا وھي متزوجة فقد ھدم بیتھا، ولوال أنھ زنى ما
البیت، فتعبیره خاطئ، ومثل ھذا ال یصدق، وال یكشف عوارھم إال العلماء، وینبغي على اإلنسان أال یأخذ علم كتاب هللا وسنة النبي صلى 
ّهللا علیھ وسلم إال ممن یوثق بعلمھ، والحذر من القصاص والوعاظ الذین یحاولون أن یحسنوا وھم مسیئون، زین لھم سوء عملھم، تجد 

ص منھم عجب الناس من بالغتھ وفصاحتھ وتأثیره، فخاض في علم التعلیالت، ولیس عنده مسلك للعلم، ولیس عنده ورع یمنعھ عن الشخ
ًالقول على هللا بدون علم، فالحذر من أمثال ھؤالء، والحذر من الخوض في التعلیالت، علینا دائما أن نراعي جانبا یقال لھ جانب التسلیم، : ً

العلة . ًإلیمان والعقیدة، ما سمي اإلسالم إسالما إال من االستسالم، التعلیالت إذا لم تأت عن طریق عالم متمكن بصیر ال تقبلوھذا ھو أساس ا
العلة المستنبطة بنص : أما الطریق النقلي فھي. الطریق العقلي: یسمى الطریق النقلي، والطریق الثاني: الطریق األول: تعرف بطریقین
 وھو أن ینص الكتاب أو السنة على العلة، وھذه العلة المنصوصة مجمع علیھا، واإلجماع لھ مستند، وأما العلة المستنبطة الكتاب أو السنة،

ًوعلى كل حال؛ أعود إلى أساس األمر، وھو الرضا والتسلیم، وعلینا دائما أن . بالعقل فھذه فیھا كالم للعلماء رحمھم هللا، ولھا ضوابط وقیود
ّل تعلیل األحكام بال علم، وأن نكون في األصل مسلمین قبل أن نكون معلمین، علینا أن نكون مسلمین مستسلمین قبل أن نكون ننتبھ لمن یحاو

ًإذا لم أعرف شیئا أو لم أعقل شیئا في دین هللا فال أقبلھ: ًمن أھل الرأي والعقالنیین الذین یقول أحدھم متبجحا یعني لو جاءه نص من أصح ! ً
نسأل هللا السالمة، ونعوذ با من انطماس ! ال، أنا ما أقبلھ: هللا علیھ وسلم في شيء لم یبلغھ عقلھ؛ یقول لك سول هللا صلىالنصوص عن ر

وعلى المسلم أن یحذر وأن یحذر غیره من ھذا، والخطباء والوعاظ علیھم ! البصائر، ونسأل هللا بعزتھ وجاللھ أن ال یزیغ قلوبنا بعد إذ ھدانا
 هللا عز وجل، وأال یقولوا على هللا بدون علم، وأن یحذروا مسائل التعلیل، ویحذروا الكتب التي فیھا وعظ وترقیق، وبیان لمحاسن أن یتقوا

الشریعة التي كتبھا أناس لم یضبطوا الفقھ وأصولھ، وھذا أمر نعرفھ عنھم بالخبرة، فھم یقعون في أخطاء شنیعة، لو أن ھذه العلل أخذت 
وعلى كل حال؛ جماع الخیر كلھ . ًلكانت ھدما ألمور من الشریعة مستقرة، فالحذر من مثل ھذه األمور، الحذر منھا ما أمكنعلى ظاھرھا، 

في تقوى هللا عز وجل، ومن تقوى هللا أال یقبل العلم إال من أھلھ، ومن أخذ العلم عن أھلھ؛ استنارت بصیرتھ، وحفظھ هللا من الفتن ما ظھر 
 كان علمھ على أیدي العلماء من السلف الصالح من صحابة رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم والتابعین لھم بإحسان، یأخذ منھا وما بطن، من

ٍعلمھ وفھمھ للنصوص عن سلف وأثارة وطریق بین واضح؛ فقد ُھدي إلى صراط مستقیم، ومن كان علمھ تتبع العبارات، وتنمیق الكلمات، 
ؤمنات؛ فلیبك على نفسھ، فإنھ قد قال على هللا بدون علم، ولیقفن بین یدي هللا ویسأل عما قال، فعلینا أن نحذر ًوتحسینھا خداعا للمؤمنین والم

  .من ذلك، ونسأل هللا بعزتھ وجاللھ أن یعصمنا من الزلل، وهللا تعالى أعلم
 

 زكاة الرطب
 

ً زكاة، ولكن ال تخرج الزكاة رطبا، وإنما تخرج تمرا بعد الرطب فیھ: ھل في الرطب زكاة أم أن الزكاة خاصة بالتمر؟ الجواب: السؤال ً
الحصاد والجذاذ، بعد أن ییبس یقدر ما في البستان وما في النخل بالخرص عند بدو الصالح كما تقدم معنا في كتاب الزكاة، فیأتي الخارص 

ًل عند بدو الصالح قبل أن یصیر رطبا، وقبل أن وینظر في النخل عند بدو صالحھ، وھذه سنة النبي صلى هللا علیھ وسلم أن یخرص النخ
ًیصیر تمرا، ثم یطرح منھ الربع؛ ألن ھناك ما تسقطھ الریاح، وھناك ما یأكلھ سابلة الطریق، وھناك المنیحة ونحوھا، فھذا یسقط، ثم ینظر 

ٍلو كانت مثال أربعة آالف صاع، یسقط ألف صاع، ویقول  عن رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم في ھناك ثالثة آالف صاع، ھذه ھي السنة: ً
ًمراعاة لذلك، وإذا كنا مثال خرصنا أربعة آالف صاع، وأسقطنا الثلث وحددنا ) وصى الخارص أن یسقط الثلث أو الربع(حدیث حسن أنھ  ً
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ًة صاع الواجبة علیھ رطبا؛ ً؛ فإن الواجب أن نخرجھ تمرا، فلو أنھ أخرج الثالثمائ- على حسب السقي- الواجب الُعشر أو نصف العشر  القدر
  .ًلم یجزه، ال بد أن یخرجھا تمرا، وهللا تعالى أعلم

 
 حكم بیع المعیب

 
عیوب مؤثرة، : العیوب تنقسم إلى قسمین: اشتریت سیارة فوجدتھا معیبة، فھل یجوز لي بیعھا بھذا العیب أم ماذا أفعل؟ الجواب: السؤال

ًما یوجب نقصان المالیة نقصانا مؤثرا، مثال: وھي عیوب الزكاة المؤثرة، وضابطھاًوعیوب غیر مؤثرة؛ إن كانت عیوبا مؤثرة،  ً السیارة : ً
ًفیھا عیب یؤثر في مشیھا ویضر، وقد یقلب صاحبھا أو یحدث لھ ضررا، فھذا العیب مؤثر، أول شيء یشترط في العیب أن یكون مؤثرا ً .

قبل العقد، فلو طرأ في السلعة بعد العقد؛ فإنھ طرأ على ملكي، وال یجوز لي أن أرد في ھذه ًأن یكون موجودا في السلعة أثناء العقد، أو : ًثانیا
أن یكون المشتري ال علم لھ بھذا العیب، البائع لم یبین : والشرط الثالث. ًفي حالة إذا كان العیب مؤثرا وطرأ أثناء العقد أو بعده: الحالة، أي

أن : یب كذا وكذا وأعلمھ بھ؛ فقد سقط حق المشتري، ھذه الشروط ال بد من وجودھا للرد بالعیبفي سیارتي ع: لھ العیب، أما لو قال لھ
ًیكون العیب مؤثرا، وأن یكون موجودا في السلعة أثناء العقد أو قبل العقد؛ وإذا قلنا أثناء العقد فمن باب أولى قبل العقد، وأن یكون المشتري : ً

 الشروط؛ فمن حقك الرد، واألصل في ھذا حدیث أبي ھریرة في الصحیح عنھ رضي هللا عنھ، أن النبي ال علم لھ بذلك العیب، إذا ثبتت ھذه
فمن اشترى شاة مصراة ثم حلبھا؛ فھو بخیر (، وفي اللفظ اآلخر )ال تصروا اإلبل وال الغنم، فمن ابتاعھا: (صلى هللا علیھ وسلم قال

، والصاع من التمر )إن رضیھا أمسكھا، وإن سخطھا ردھا: (، فالشاھد قولھ)من تمرًإن رضي أمسكھا، وإن سخطھا ردھا وصاعا : النظرین
ًعوضا عن الحلیب الذي حلبھ، وھنا السیارة إذا وجدت فیھا عیبا، نقول لك أنت بالخیار، إن شئت تبقي السیارة في ملكك، وإن شئت تردھا : ً

ًفیھا عیب كذا وكذا، نصیحة وبراءة: بیعھا على غیرك، فإنك تقول لھعلى البائع، وال یجوز أن تغش بھا المسلمین، فإذا أردت أن ت من  ً
  .ٍالعیب، وإال كان بیع غش، وأنت المسئول عن ذلك العیب، وهللا تعالى أعلم

 
 وصایا لطالب العلم

 
لدرس المبارك دون انقطاع، والحمد ّأنا فتاة من هللا علي باالستقامة و الحمد والمنة، ولي أكثر من ثالث سنوات وأنا أحضر ھذا ا: السؤال

: في ھذا السؤال جانبان: كیف أكون طالبة علم مستفیدة؟ الجواب: وسؤالي! ، والمشكلة أني حتى اآلن ال أجد نفسي طالبة للعلم كما ینبغي
الوجھ الذي یرضي هللا؛ أوصیك أختي في هللا، وأوصي كل طالب علم، وكل من حضر أي مجلس فیھ ذكر هللا عز وجل على : الجانب األول

ألن ! أن یلھج لسانھ بالثناء على هللا، وأن یحمد هللا على نعمتھ، فال یدري كم حاز من األجر والثواب والدرجات العلى في جنة هللا بما تعلمھ
َیْرفع هللا الذین آمنوا منكم و: هللا یرفع الذین أوتوا العلم درجات، ولیس درجة، قال تعالى َ َ َْ ُ ْ ُِ ِ َّ ُ َّ ِ َالذین أوتوا العلم َدرجاٍت َ َ ََ ْ ِْ ُِ ُ ، قال بعض ]11:المجادلة[َّ

ًمن جلس مجلسا فتعلم علما لوجھ هللا، وضبطھ وأتقنھ؛ رفع: العلماء ََدرجاٍت: (هللا درجتھ، قال هللا ً درجة واحدة، وقرن هللا العلم : ، وما قال)َ
أن تعلمي أن : ًثانیا! ، فانظر إلى أي شرف وإلى أي مكان بلغ العلم وبلغ أھلھاإلیمان والتوحید: بأعز األشیاء وأحبھا إلیھ على اإلطالق وھو

العلم نعمة من هللا سبحانھ وتعالى یؤتیھا من یشاء، وعلى اإلنسان أن یدرك أنھ متى جلس في مجالس العلماء وھو یرید أن یتعلم، ویرید أن 
 المجلس وقد بدلت سیئاتھ حسنات، وھذا من أعلى الدرجات، وقد یقوم من ذلك یضبط العلم؛ فأجره على هللا سبحانھ وتعالى، قد یقوم من ذلك

قوموا قد بدلت : ًالمجلس كیوم ولدتھ أمھ، وقد یقوم من ذلك المجلس برحمة من هللا عز وجل ال یعذب بعدھا أبدا، عطایا وھبات، یقال لھم
حون واألخیار واألبرار وصفوة هللا عز وجل أرواحھم في سبیل هللا سیئاتكم حسنات، وقد یقوم من ذلك المجلس بشيء نذر المسلمون والصال

ّوجبت محبتي للمتحابین في، : یقول هللا تعالى: (من أجل أن یفوزوا بھ أال وھو محبة هللا، یقول صلى هللا علیھ وسلم في الحدیث القدسي
كان الصحابي ! ت لھم محبة هللا عز وجل، فأي شيء ثالث سنوات، فالذین جلسوا في ذكر هللا  وفي هللا، فقد وجبت وثبت)ّوالمتجالسین في

ًیجلس مع رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم مجلسا واحدا یبارك لھ فیھ، لیس من شرط النفحات والخیرات والبركات التي تكون في مجالس  ً
علماء ویحرص على مجالسھم فیعصمھ هللا عز وجل من ًالعلم أن اإلنسان یصیر عالما، قد ُیحفظ اإلنسان في دینھ فال تضره فتنة، قد یحب ال

البالیا في نفسھ وفي عقلھ، یحفظ لھ عقلھ ونور قلبھ، وقد یحفظھ هللا عز وجل في ولده، وقد یحفظھ هللا عز وجل في قرابتھ وأسرتھ، وقد 
ًیرا، وال غشي مجالسھم إال عن محبة، وال استمع یحفظ هللا علیھ مالھ؛ ألن هللا عز وجل ال أوفى منھ لعباده، ما أحد یحب العلماء إال نال خ

وراء ظھره، ویترك اللھو واللعب وھو في عز  ًإلیھم إال عن محبة، وال جاء زحفا على الركب إال عن محبة، یترك مصالحھ ویترك دنیاه
ًو یجلس مجلسا تتنزل علیھ السكینة شبابھ، وقد یكون عنده المال والتجارة ویترك ذلك كلھ من أجل أن یسمع كلمة تذكره با عز وجل، أ

فالھجي بحمد هللا والثناء علیھ؛ ألن هللا سبحانھ وتعالى جعلھا في ھذه المجالس ! وتغشى فیھ الرحمة، ثالث سنوات وأنت تطلبین العلم
إن ! إني حینما أسمع ذلك وهللالمباركة، وفي ھذا الذكر، وفي ھذا الخیر، وفي ھذه البركة، واحمدي هللا سبحانھ وتعالى على منھ وكرمھ، بل 

ًالذي سخر لي أن أجلس للناس سنة ولیس سنتین أو ثالثا أو أربعا أو عشرا، وهللا! سبحان ربي: ًالقلب یتفطر ألما وأقول ً إن اإلنسان لو جلس ! ً
ٌان الذي یلقى فیھ كالم یرضي محاضرة واحدة حفظھ هللا عز وجل بھا، یمشي مسافة الكیلو والكیلوین والعشرة والمائة حتى یصل إلى المك

ٌهللا ورسولھ، فحري بھ أن یبكي فرحا بنعمة هللا عز وجل علیھ، وحري بنا ذلك ونحن في نعم قلیل من یتذكرھا، كم من دروس مرت علینا  ًٌ
ً الدرس أن یسلط علیھ صداعا ال إلى اآلن ونحن في عافیة؟ قد ال یشعر إال القلیل منا كیف أن هللا فرغھ؟ وهللا قادر قبل الدرس بدقائق أو أثناء

ًیستطیع أن یفھم معھ شیئا، وهللا قادر أن یسلط علیھ حصى في بولھ، أو یسلط علیھ شغال في أھلھ ومالھ وولده، من الذي فرغك؟ ومن الذي  ً
لسمع والبصر لعلك أن أمدك بالحول والقوة ویسر لك ذلك؟ ثم لما جلس، من الذي فرغ لك ھذا، وصفى لك ھذه الحواس؟ ومن الذي أعطاك ا

َتعقل ولعلك أن تشكر هللا عز وجل؟ وجعل لكم السْمع واألْبصار واألفئَدة قلیال ما تشكُرون  َ َ َ َ َ َ َ َ َ َُ ْ ْ َُ ًَ ِ ِ ََّ َ َ ُ فاإلنسان ! ً، قلیال ما تشكرون إي وربي]9:السجدة[َ
جلسنا ثالث سنوات وما شعرنا أنا طالب : ًا، ومن یقولما استفدنا شیئ: یوصى أول شيء بھذا، ولقد كنا أیام طلب العلم نزدري أنفسنا ونقول
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ًعلم؟ ال، بل أنت طالبة علم، وأنت طالب علم، إذا ما غدوت إلى مجلس علم وأنت ترید وجھ هللا ال ریاء وال سمعة؛ فأنت طالب علم على  ِ
لیس العیب في : ًثانیا. اإلخالص  عز وجل: ًكیف تصیر طالب علم؟ أوال: الجانب الثاني في السؤال. قدر ما حصلت، ھذا الجانب األول

 بل العیب فینا، كل األمور مسھلة میسرة، -وحاشا-الدرس وفي العلم، العیب فینا، ولیس العیب في كتاب هللا وسنة النبي صلى هللا علیھ وسلم 
 فمن منا یقرأ الدرس؟ من منا یراجع قبل طالب العلم قبل أن یأتي إلى الدرس المفروض أن یقرأ الدرس المرة والمرتین والثالث واألربع،

جلوسھ في مجالس العلماء؟ ومن منا إذا راجع حرص أن تكون مراجعتھ في أعلى الدرجات حتى إنھ لیحفظ الكلمات كما ھي؟ قلیل من 
لیھ طالب إذا جلست في مجلس العلم، وطن نفسك على اإلخالص، واحرص كل الحرص على أن تكون كأحسن ما یكون ع: ًثالثا! یراجع

العلم، وكأفضل ما یكون علیھ طالب العلم من اإلنصات والوعي عن هللا ورسولھ، وال یمكن ألحد أن یكون بالمرتبة الطیبة في الوعي عن هللا 
هللا عز ورسولھ إال إذا قدر الوحي عن هللا ورسولھ حق قدره، واآلیة الواحدة من كتاب هللا إذا فسرت لھ أو ذكر لھ الحكم الشرعي من كتاب 

ًوجل؛ طار بھا فرحا، كان الصحابي یجلس مع رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم فیسمع حدیثا واحدا یضع هللا لھ بھ البركة فیبلغ اآلفاق، وتسیر  ً ً
ا قیمة، وكل بھ الركبان، ویبلغ بھ من النفع ما هللا بھ علیم، بورك لھم في علمھم، فلما تأتي إلى مجالس العلم علیك أن تحس أن كل كلمة لھ

اإلخالص ثم قراءة الدرس قبل الجلوس، ثم االنتباه أثناء الشرح والضبط : ًإذا. كلمة لھا معنى، وكل كلمة لھا أثر؛ فیبارك هللا لك في علمك
ز وجل إذا انتھى مجلس العلم یحرص أال یشغل نفسھ بعد مجلس العلم بشيء عن ذكر هللا ع: ًرابعا. لما یقال، وأي إشكال یسجلھ ویكتبھ

ِأن اشكْر لي : ًوحمده، أي مجلس تجلسھ بمجرد ما تقوم تحمد هللا أوال ُ ْ ِ ِ، أمر هللا بشكره، واشكُروا لي وال تكفُرون ]14:لقمان[َ ُ ْ ُ َْ َ ، ]152:البقرة[َِ
شكر، وال تستطیع أن تشكر فأي نعمة ال تشكر فإن هللا ینزع منھا البركة، وقرن هللا العبادة بالشكر، فمن شكر زاده هللا عز وجل، فأوصیك بال

ًشكرا على أحسن ما یكون علیھ طالب العلم في الشكر إال إذا عرفت فضل هللا عز وجل علیك أوال، ثم فضل ھذه الصفوة من علماء السلف  ً
عالم الحجاوي جزاھم هللا عنا خیر الجزاء، ھذا كتاب اإلمام ال: من الصحابة والتابعین لھم بإحسان فترحمت على علماء المسلمین، وقلت

رحمة هللا علیھ، اللھم اجزه عن اإلسالم خیر الجزاء؟ من منا إذا جاء وجلس مجلس : رحمھ هللا وأصلھ لإلمام ابن قدامة، من منا لما قام قال
ن یتربوا على حب العلم وتعلم من ھذا العالم الذي یقرأ كتابھ ورأى فضلھ علیھ ترحم علیھ؟ ینبغي أن یكون الناس أوفیاء لعلمائھم ولسلفھم وأ

أجارنا هللا - البركة، وإذا نزعت البركة : ًالعلماء، فلما نسینا الدعاء لعلمائنا، والترحم على أمواتھم، وحفظ جمیل أحیائھم؛ نزع هللا شیئا یقال لھ
 في علمھ؛ فكأنھ لم یعلم ًلو أن الشخص ملئ علما من أخمص قدمھ إلى شعر رأسھ ولم یضع هللا البركة!  من الشيء فكال شيء، وهللا-وإیاكم

ًالبركة في العلم تكون بالشكر، ومعرفة فضل من لھ فضل، وال یبارك لإلنسان إال بھذا، وجرب ذلك، كن وفیا لعلماء السلف والخلف ! ًشیئا
-ي األسبوع والتابعین لھم بإحسان، وترحم على أمواتھم، واعتقد حبھم وفضلھم، وانظر كیف یبارك لك في علمك، وكیف تجلس المجلس ف

ّونقوم من تلك المجالس وقل !  وترى بركة العلم؟ قد نجلس في مجالس العلماء وال نعرف قدر ذلك العلم الذي نتعلمھ-لیس الشھر ولیس السنة
: رةوالوصیة األخی! فكیف نضبط العلم وكیف نراجع العلم؟! ثم تترك ھذه النصوص دون مراجعة! أن یشعر اإلنسان بنعمة هللا عز وجل علیھ

إذا قرأ طالب العلم وضبط الدرس قبل مجلس العلم ثم راجع بعد مجلس العلم؛ أعد نفسھ للسؤال، وھذه الوصیة األخیرة التي أختم بھا، أن 
نسأل هللا بعزتھ وجاللھ أن یسبغ علیھ شآبیب الرحمات وأن یجزیھ -تھیئ نفسك أنك ستسأل عن ھذا العلم، وكان من وصایا بعض مشایخنا 

كانت بعض الفوائد . احرص على أي شيء تتعلمھ أن تضع في نفسك أنك ستسأل عنھ! یا بني:  أنھ كان یقول- المسلمین خیر الجزاءعنا وعن
ًبسیطة نادرة ما كنت أظن أن أحدا یسأل عنھا، وهللا سئلنا عنھا على رءوس األشھاد، فمن وضع نفسھ أنھ سیسأل عن ھذا، وأنھ سیبتلى 

یم أو تدریس؛ فتح هللا علیھ، وبارك في علمھ، وحفظ ھذا العلم وحافظ علیھ، وحینما یقوم طالب العلم من مجالس العلم بقضاء أو فتوى أو بتعل
أو یتعلم العلم وال یستشعر أنھ سیسأل عن ذلك؛ فإنھ ال یغبط بذلك وال یبارك لھ، فإذا كان اإلنسان ال یحس أنھ مسئول في الدنیا، أو نظر إلى 

من یأتي یسأل عن ھذه األنوار الربانیة، والحكم اإللھیة، وھذه : في العلم والعلماء وغفلوا عن مكانة الحكمة والحكماء، وقالالناس وقد زھدوا 
النصوص التي شرفني هللا عز وجل بالعلم بھا؟ إذا ظن ذلك الظن؛ فعلیھ أن یتذكر أنھ سیسأل بین یدي هللا عن ھذا العلم، إذا لم یسألھ الخلق 

خالق، فاضبط ھذا العلم وراجعھ وأتقنھ لوجھ هللا، فإن هللا یبلغك أجر من علم الناس، وحفظ ألمة محمد صلى هللا علیھ وسلم دینھا فسیسألھ ال
ًاجعلھ خالصا لوجھك الكریم، ونسألك اللھم بأسمائك ! نسأل هللا العظیم رب العرش الكریم أن یبارك لنا فیما تعلمناه وعلمناه، اللھم. وشرعھا

 ى وصفاتك العلى، یا ذالحسن
 

 ]4[ باب حد الزنا -شرح زاد المستقنع 
 

جریمة الزنا ال تثبت إال ببینة شرعیة، كشھادة الشھود، والبد فیھم من صفات یجب توافرھا حتى تصح شھادتھم، وقد بینھا العلماء رحمھم هللا 
دة الشھود فیجب أن یقام علیھم حد القذف، وللقذف أحكام بینھا بأدلتھا، وفصلوا األحكام الشرعیة التي تتعلق بالشھادة، وإذا لم تصح شھا

 .العلماء رحمھم هللا
 

 إثبات حد الزنا بشھادة الشھود
 

بسم هللا الرحمن الرحیم الحمد  رب العالمین، والصالة والسالم األتمان األكمالن على خیر خلق هللا أجمعین، وعلى آلھ وصحبھ ومن سار 
تقدم معنا أن جریمة الزنا ال تثبت إال ]. أن یشھد علیھ : الثاني: [ یقول المصنف رحمھ  تعالى: أما بعد. یوم الدینعلى سبیلھ ونھجھ إلى 

بأدلة شرعیة معینة، منھا اإلقرار، وھو سید األدلة كما یقول العلماء رحمھم هللا، وھو أقوى الحجج؛ ألنھ لیس ھناك أقوى من شھادة اإلنسان 
بالضرر، ثم بعد ذلك شھادة الشھود، وھو أن یشھد الشھود المعتبرون في حد الزنا على ھذه  ناك عاقل یشھد على نفسھعلى نفسھ، ولیس ھ

ّفبعد أن بین المصنف رحمھ هللا النوع األول من األدلة ووسائل اإلثبات وھو اإلقرار، شرع في الشھادة، . ًالجریمة بالصفة المعتبرة شرعا
: قوى إلى ما ھو دونھ، فاإلقرار أقوى ثم یلیھ بینة الشھادة، وقد نص هللا عز وجل على ھذه البینة كما قال تعالىوھذا من باب التدرج من األ
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ًوالذین یْرُمون الُمْحصنات ثم لم یأتوا بأْربعة شھَداء فاْجلدوُھم ثمانین جلَدة  ْ َْ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َِ ِ ِ ِ َِ َّْ ُْ َ َُ َُ ُِ ْ َ تبار ھذا النوع من وسائل ، فنص سبحانھ وتعالى على اع]4:النور[َّ
ْوالالتي یأتین الفاحشة مْن نسائكم فاْستشھدوا علْیھن أْربعة منكم : اإلثبات وھو الشھادة، وقال ُْ ْ ْ ُِ َّ ِ ِ ِ ِ ِ ًِ َ َ َ َ َ َ ََ ِ َِ َُ َ َ َ َ ْ ْ ً، فنص أیضا في ھذا الموضع على ]15:النساء[َّ

 ال بد أن تتوافر فیھم صفات من جھة العدد، والمصنف رحمھ هللا في ّاعتبار ھذه البینة، وھي شھادة الشھود، وبین تعالى أن ھؤالء الشھود
 -عند العلماء- وھذان الجانبان . یتعلق بمضمون الشھادة: والجانب الثاني. یتعلق بصفات الشھود: الجانب األول: ھذا الموضع سیذكر جانبین

ًمھمان جدا في البینات، جانب صفة البینة التي ینبغي أن تكون علیھا سواء ً كانت شھادة أو إقرارا أو كتابة أو غیرھا من الحجج في عموم ً
ًوینبغي التنبیھ على أمر مھم جدا، وھو أن . األشیاء واإلثباتات، خاصة في قضایا غیر الحدود والقصاص، ثم بعد ذلك جانب مضمون البینة

ً ینبغي توافرھا فیھ للحكم بشھادتھ في الحقوق سواء كانت مسألة الشھود والشھادة األصل فیھا أن تذكر في باب القضاء، وشروط الشاھد التي
 عز وجل أو كانت لعباده؛ محلھ باب الدعاوى والبینات، وأفرده العلماء رحمھم هللا بالكالم والتفصیل في ذلك الموضع، لكن من عادة أھل 

وأھمیتھا ثم ینبھون على جملة  ض الشروط الخاصة، لقوتھاالعلم رحمھم هللا أنھم یقدمون الشھادات الخاصة التي تتمیز ببعض الصفات أو ببع
من مسائلھا في مواضعھا، فاألصل أننا نؤخر الكالم على ھذه البینة إلى باب البینات والدعاوى، ولكن ھنا الشھود البد أن تتوافر فیھم صفات 

 على بعض، فدین اإلسالم ووشیجة اإلسالم التي بین ًوقبل ذكر صفات الشھود، اعلم أن هللا تعالى رضي بالمسلمین بعضھم شھودا. معتبرة
المسلم وأخیھ المسلم تفرض علیھ أن یتقي هللا في أخیھ المسلم، وأن یقول فیھ الحق، وال یقول فیھ الكذب، وال یزور في قولھ، وال یغیر وال 

: ولھ على علم، وأشار هللا إلى ھذه األسس في قولھیبدل في شھادتھ، وال یبني على التھم وال على الظنون وال على األراجیف، وإنما یبني ق
َوما شھدنا إال بما علْمنا  َ َِ َ َ َ َِ َِّ ْ : ً، فبین أن الشھادة الحقة المبنیة على العدل واإلنصاف ال تكون إال بعلم، ونھى عن الزور ظلما فقال]81:یوسف[ِ

ُوإذا قلتم فاْعدلوا  ِْ َ ْ ُ ُ َ ِ ًوال یظلم، فرضي هللا بالمسلم أن یكون حكما على أخیھ  نصف أخاه المسلم، ویعدل، وھذا یقتضي أن المسلم ی]152:األنعام[َ
، فمن كانت شھادتھ قائمة على )أنتم شھداء هللا في األرض: (ًالمسلم في الشھادة علیھ كما قال صلى هللا علیھ وسلم مؤكدا لما دل علیھ الكتاب

ًمؤمن مسلم حقا، وال یمكن أن یكون كذلك إال إذا توافرت فیھ الشروط العدل واإلنصاف الذي قامت علیھ السماوات واألرض؛ فھو 
 ...... .المعتبرة

 
 الشروط المنبغي توافرھا في الشھود

 
 من سلم المسلمون من -كما قال صلى هللا علیھ وسلم- فالمسلم (اإلسالم؛ ألن اإلسالم سالمة واستقامة على دین هللا ومنھج هللا، : الشرط األول

، بمعنى أنھ ال یظلم، فاإلسالم شرط معتبر لقبول شھادة الشاھد على المسلم، فال یشھد على مسلم إال مسلم، فال تقبل شھادة الكافر، )ھیده ولسان
ًسواء كان ذمیا، أو كان وثنیا، أو كان مشركا، أو كان ملحدا ال دینیا، أو كان مرتدا، فھؤالء ال تقبل شھادتھم؛ ألن الكافر عدو للمسلم ً ً ً ً ً ، والعدو ً

ًعداوة الدین أعظم ضررا : على األذیة والكذب والضرر، وبعض الناس یرضى دیانة أن یؤذي من عاداه في الدین، ولذلك قالوا تحملھ العداوة
 یحب ًمن عداوة الدنیا؛ ألن عداوة الدین تأتي عن عقیدة، فقد یشھد الیھودي والنصراني والملحد والشیوعي والوثني على المسلم زورا؛ ألنھ

البد من اإلسالم، وال تقبل شھادة الكافر على المسلم؛ ألن ھذا علو على المسلم، : ًإذا. لھ الضرر، بل ربما یدعي أنھ یتقرب إلى هللا بأذیتھ
ًولْن یْجعل هللا للكافرین على الُمْؤمنین سبیال : واإلسالم یعلو وال یعلى علیھ، قال تعالى َِّ َ َ َ َ َ َ َ َِ ِ ِ ِْ َْ َِ َ ، ولو قبلنا شھادة الكافر بالزنا على ]141:النساء[ُ

ًإن الكافرین كانوا لكم عدوا ُمبینا : ًالمسلم؛ فقد جعلنا للكافر على المسلم سبیال، واآلیة خبر بمعنى اإلنشاء، وقد بین تعالى عداوتھم بقولھ ًِ ِّ ِ َُّ َ َْ ُ َُ َ َِ ْ
استثناه هللا عز وجل في مسألة واحدة تقبل فیھا   تقبل شھادتھ، إال ما أن الكافر ال-بشھادة هللا عز وجل-، فھذه اآلیات كلھا تدل ]101:النساء[

أن : ًالشھادة على وصیة المسافر المسلم إذا لم یجد أحدا من المسلمین یشھد على وصیتھ، وبشروط معینة: شھادة الكافر على المسلم، وھي
إذا ثبت ھذا، فاألصل .  آیة المائدة، وسیأتي إن شاء هللا تعالى بیانھایكونوا من أھل الكتاب، وأن یشھدوا شھادة الحق على الصفة التي بینتھا

ًأنھ البد أن یكون الشاھد مسلما، لكن تقبل شھادة الكفار بعضھم على بعض، وھذا في مسألة أھل الذمة إذا تحاكموا إلینا، وقد وقع ھذا في 
قضیة إلى رسول الھدى صلى هللا علیھ وسلم، فدعا ابن صوریا وسألھ زمان النبي صلى هللا علیھ وسلم، فإنھ لما زنى الیھودیان ورفعت ال

، فھذا یدل على أنھ تقبل )فدعا النبي صلى هللا علیھ وسلم بالشھود فشھدوا(الحدیث، ... نجد في التوراة أنھ إذا شھد أربعة أنھم رءوه: فقال
دة الكفار إذا اختلفت مللھم؟ ھذا فیھ تفصیل سیأتي إن شاء هللا في شھادة الكفار بعضھم على بعض، وھل ھذا یختص باتحاد الملة أم نقبل شھا

رفع القلم : (العقل، فال تقبل شھادة المجنون بالزنا؛ ألن المجنون مرفوع عنھ القلم كما قال صلى هللا علیھ وسلم: الشرط الثاني. باب الشھادات
 بقولھ، وال یوثق بخبره، فسقط اعتبار شھادتھ؛ وألن المجنون ال یتكلم ، وألن المجنون ال یوثق)المجنون حتى یفیق: عن ثالثة، وذكر منھم

ًممیزا كان أو غیر - ًأن یكون بالغا، فال تقبل شھادة الصبي، فلو شھد الصبي : الشرط الثالث. عن علم، واألصل في الشھادة أن تكون عن علم
الشرط . ویمنعھ؛ وألنھ مرفوع القلم وال یؤاخذ، فیمكن منھ الكذب لذلك ال تقبل شھادتھ؛ ألنھ في حكم المجنون، ولیس عنده عقل یردعھ -ممیز

ًوال تقبلوا لُھم شھاَدة أبدا : ًأن یكون عدال، فال تقبل شھادة الفاسق، ولذلك قال هللا تعالى فیمن فسق بالقول: الرابع َ َ َ ََ ً َ َْ َ ُ ، فالفاسق ساقط ]4:النور[ْ
َّیا أیھا ال: القول، وقد قال هللا تعالى َ َُّ ُذین آمنوا إْن جاءكم فاسق بنبإ فتبینوا َ ُ َُّ ِ َِ َ َ َ َ ََ َ َ ٍَ ِ ٌِ ُ، ونبأ نكرة، أي نبأ وأي خبر فتبینوا ]6:الحجرات[ْ َّ َ َ ، ]6:الحجرات[َ

فلو كان الفاسق مقبول القول والشھادة لما توقفنا في قبول خبره، فأمرنا هللا أن ننتظر حتى نعلم صدقھ من كذبھ، فدل على أن قولھ المجرد 
لیس بحجة، وأن شھادتھ لیست موجبة للحكم، والفاسق ال یوصف بالفسق إال إذا أخل بما یجب، فإذا ُعلم منھ اإلخالل في حق هللا وحق عباده؛ 
ًلم یؤمن منھ أن یخل في شھادتھ، ومن ھو العدل؟ العدل من یجتنب الكبائر ویتقي في األغلب الصغائر فال تقبل شھادة الفساق سواء كان 

ًأن یكون معروفا بالضبط وعدم الغفلة ، فالمغفل قد یظن : الشرط الخامس. من جھة االعتقاد أو من جھة الجوارح أو من جھة األقوالفسقھم 
ًشیئا ویتوھم شیئا ویشھد بھ، وخفیف الضبط قد ینسى أشیاء تضر بشھادتھ مع الغیر؛ ألن الشھود على الزنا قد ُیسألون عن أشیاء مھمة، فمن  ً

في أي ثوب رأیتھ یزني؟ فلربما قال الثالثة : ً إذا شھدوا عنده أن یسألھم عن أشیاء یعرف بھا صدقھم من كذبھم، فمثال لو قالحق القاضي
كان ثوبھ أبیض أو رأیناه بقمیص، فإذا كانت عنده غفلة حرف شھادتھ وغیر في الشھادة ووھم، فیضر بنفسھ ویضر بغیره، : ًالشھود، مثال

َوما شھدنا إال بما علْمنا : ده علم یوثق بھ، وهللا تعالى یقول في الشاھد المقبول الشھادةوخفیف الضبط لیس عن َ َِ َ َ َ َِ َِّ ْ ، فھي شھادة عن ]81:یوسف[ِ
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ًعلم، وخفیف الضبط ال یعلم علما تاما؛ ألنھ ال یضبط ضبطا تاما ً ً ًأال یكون عدوا للمشھود علیھ، فإذا ثبت أن أحد الشھود : الشرط السادس. ً
ین شھدوا على المتھم بالزنا بینھ وبین المتھم خصومة، أو عداوة قدیمة، أو بینھ وبینھ ثارات، أو بین بیتھ وبیتھ ثارات، أو بین أسرتھ الذ

كما في -وأسرتھ ثارات، ویغلب على الظن أنھا تحمل على الضرر واألذیة؛ فإنھا ال تقبل الشھادة في ھذه الحالة، قال صلى هللا علیھ وسلم 
: ، الخصم معروف من الخصومة، والضنین ھو المتھم كما قال تعالى)ال تقبل شھادة خصم وال ضنین) :- الحاكم وصححھ غیر واحدحدیث

ٍوما ُھو على الغْیب بضنین  ِ َِ َ َ َ َِ َ ْ بمتھم، فالضنین ھو المتھم على أحد األقوال في تفسیر اآلیة، فالشاھد أن الحدیث أسقط شھادة : أي] 24:التكویر[َ
وم بعضھم على بعض؛ ألن العداوة تحمل على الحقد واألذیة والضرر، ولذلك ال تقبل شھادة األعداء، فإذا ثبت أن أحد الشھود أو كل الخص

 لشھادة الدیانة، وذلك إذا اختلفت -إن شاء هللا في باب الشھادات-قد نتعرض . الشھود بینھم وبین المتھم عداوة؛ فإنھا ال تقبل شھادتھم علیھ
 .ف وكانت ھناك عداوة بینھا؛ فھل تقبل شھادة بعضھم على بعض؟ ھذا فیھ تفصیل عند أھل العلم رحمھم هللالطوائ

 
 حكم الشھادة في غیر مجلس القضاء والحكم

 
ي ھو مجلس الحكم والقضاء، فالبد في الشھادة أن تكون في مجلس القضاء، فال یحكم بشھادة ف] في مجلس واحد : [ قال المصنف رحمھ هللا

غیر مجلس القضاء، وعلى ھذا؛ إذا شھد الشھود األربعة فإنھم یأتون القاضي في مجلسھ ویشھدون ھذه الشھادة، وإن شھد اثنان؟ وبقي اثنان، 
ًأمھلنا یوما حتى نأتي بالشھود الباقین، یعطون المھلة التي یتمكنون في مثلھا من إحضار الشھود دفعا: إذا قال المدعون: قال بعض العلماء ً 

للضرر عنھم؛ ألنھم ربما كانوا صادقین، فیمكنون ویمھلون، وھذه من مسائل القضاء التي تحصل فیھا النظرة واإلمھال، ویمكن فیھا 
) في مجلس واحد: (وقولھ. القاضي المدعي والشاھد وصاحب القضیة من استیفاء أدلتھ وجمع أدلتھ، بشرط أال یكون ھناك تالعب أو ضرر

أن یكون في مجلس واحد، فلو شھد ثالثة في مجلس، أو جاء أربعة فشھد ثالثة منھم، وامتنع الرابع؛ فحینئٍذ یقام علیھم حد ألن األصل : قالوا
ننتظر یمكن یأتي رابع بدون طلب، : القذف، وتسقط شھادتھم؛ ألنھا لم تستتم العدد المعتبر، البد أن یكونوا أربعة، وال نفتح الباب ونقول

: عندنا من تقبل شھادتھ وھو فالن وسنحضره فال بأس، لكن لو قالوا: ك ما یدل علیھ، فھذا ال تقبل شھادتھ، لكن لو قالواوبدون أن یكون ھنا
ًھذا شھد وردت شھادتھ، فنحن یمكن أن نجد رابعا، فحینئٍذ یقام علیھم الحد، وال نظرة؛ ألنھ لو فتح ھذا الباب لتالعب من یشھدون بالزنا 

كن أن یأتي رابع یشھد معنا، فاألصل أن تكون الشھادة في مجلس واحد؛ والنبي صلى هللا علیھ وسلم قضى بشھادة یھود یم! وهللا: ویقولون
  .في مجلس واحد، وكذلك عمر رضي هللا عنھ في قصة المغیرة المشھورة حینما جاء الشھود وشھدوا في مجلس واحد

 
 مضمون الشھادة

 
ًدخل المصنف رحمھ هللا في مسألة مضمون الشھادة، فالبد أن یشھدوا بفعل زنا واحد ال متعدد، فلو  ] ًبزنا واحد: [ قال المصنف رحمھ هللا

رأیناه یزني الصبح، فحینئٍذ شھادة الصبح غیر شھادة العصر، فإما أن تكمل بینة أحد : رأیناه یزني العصر باألمس، وقال اثنان: قال اثنان
: ٍھذا زان ألنھ لو جئنا بالشھادتین ولفقناھما فمعناه أنھ زان، نقول: ًة لیست بزنا واحد، قد یقول قائلالموضعین وإال جلد الجمیع؛ ألن الشھاد

ھذا غیر صحیح؛ ألن هللا أمر أن یشھد أربعة بأنھم رءوه یزني بفعل واحد، ولیس بفعل للزنا متعدد، فإذا شھدوا بفعل متعدد فال تلفق الشھادة، 
ًأن یتفق مضمون الشھادة زمانا ومكانا وصفة، والصفة تكون بأمور قد یضطر القاضي : ضمون الشھادة، وھياتفاق م: وھذا یسمیھ العلماء ً
كیف رأیتھ؟ وكیف كذا؟ ویدخل  :لكن ھنا مسألة وھي أن األصل أن الشاھد ال یعنت، وال یبالغ القاضي في التضییق علیھ. إلى االستبیان منھا

ٌوال ُیضار كاتب وال شھید : بما التبس علیھ األمر، وأدخل علیھ الغلط، وھذا معنى قولھ تعالىعلى الشاھد األسئلة المحرجة؛ ألنھ ر ِ َ ََ َ ٌَ ِ َّ
، وھذه المسألة فیھا إشكال في بعض الجوانب عند األئمة، وھي متى یحق للقاضي أن یتدخل في مضمون شھادة الشاھد فیسألھ ]282:البقرة[

من حقھ أن : ًة وإحقاقا للحق وصیانة للقضاء عن شھادة الزور والكذب؟ بعض العلماء یقولًعن أمور، ویستوضح ویستبین، إبراء للذم
نحن عندنا متھم، وعندنا مظلوم، حتى یثبت أنھ ظالم وأنھ مسيء، وھذا ال یمكن أن : یتدخل، وأعطوه صالحیة أكثر من غیرھم، ویقولون

ٌوال ُیضار كاتب : إن هللا تعالى نھانا عن أذیة الشھود، وقال: لیھ، وبعضھم قالیتأتى إال بالتحري والضبط، فالبد أن نراعي جانب المشھود ع ِ ََّ َ َ
ٌوال شھید  ِ َ األصل أننا : من حیث األصل العام نفرق بین قضیتین، فنقول. فال ینبغي للقاضي أن یتدخل إال في أحوال مخصوصة] 282:البقرة[َ

لحادثة، ھذا شيء، ومن حق القاضي أن یعرف، ھل شھدوا بحادثة واحدة أو متعددة؟ نطالب الشھود أن یبینوا شھادتھم على وجھ تتفق بھ ا
من حقھ : وأن یسأل عن بعض األمور المھمة إلثبات الشھادة وإثبات الجریمة، یبقى الجانب الثاني الذي شدد فیھ أصحاب القول األول وقالوا

: عن شھادة الزور والكذب والخطأ، وبعض المحققین من العلماء یقولأن یشدد على الشھود حتى یثبت ویعلم على وجھ یصون بھ القضاء 
من حقھ أن یفعلھ عند الشك والریبة، فإذا شك وارتاب؛ فإن من حقھ أن یتدخل وأن یراعي حال المشھود علیھ، وھل یقدم حال المشھود علیھ 

ُ عنھ أثر عنھ أنھ قدم حق المشھود علیھ، ولكن ھذا قد أو الشاھد؟ المنبغي العدل، وأن تكون األمور على السنن، وإن كان عمر رضي هللا
ُیكون خاصا في قضیة المغیرة بن شعبة، حینما شھد علیھ أبو بكرة وشبل وزیاد ومعبد بأنھ زنى، فأحظر الشھود، وشھد أبو بكرة وشبل  ً

إني ألرجو أال ُیفضح صاحب رسول ! ا أبا عفان؟ما وراءك ی: - كما في الروایة- أتي بـزیاد قال لھ عمر رضي هللا عنھ  وزیاد ومعبد ، ولما
ثم شھد ! ذھب نصفك یا مغیرة: ثم شھد الشاھد الثاني فقال! ذھب ربعك یا مغیرة: ًهللا صلى هللا علیھ وسلم، وكان قد شھد أبو بكرة أوال، فقال

 ألن مغیرة من أصحاب رسول هللا صلى هللا علیھ ثم رجا هللا عز وجل أال تتم الشھادة؛! ذھب ثالثة أرباعك یا مغیرة: الشاھد الثالث فقال
إنھ رآه : ً بمضمون الشھادة على السنن، ووصف وصفا لم یثبت فیھ اإلیالج، وقال- وھو زیاد-وسلم، وصدقت فراستھ، فلم یأت الشاھد الرابع 

إن عمر نبھ الشاھد الرابع أن : بعض العلماء ولم یر اإلیالج، فكبر عمر رضي هللا عنھ وحمد هللا، قال -سنذكر القصة إن شاء هللا- على صفة 
كیف ھذا فإنھ في ھذه الحالة : ًیرجع عن شھادتھ، تعظیما لحق رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم في أصحابھ، واستشكلھ بعض العلماء وقالوا

ّإن عمر ورى ولم : ، قال بعض العلماءُوأجیب بأن ھذا أھون من قتلھ، فإنھ إذا شھد علیھ وھو محصن؛ فسیقتل سیجلد الثالثة ویحكم بفسقھم؟
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ارجع عن شھادتك، لكن جعل لھ الخیار أن یشھد أو یمتنع، واألصل یقتضي أنھ یجب علیھ أن یشھد، وكان بعض مشایخنا رحمة هللا : یقل لھ
 عز وجل، وحقق هللا رجاءه، القضیة على ما جرت علیھ، وعمر رضي هللا عنھ لم یقصد التوریة وال التنبیھ لھ، وإنما رجا هللا: علیھم یقول

ُوكان رضي هللا عنھ محدثا ملھما، فما یقول لشيء أراه وأظنھ إال وافق الحق ً أنھ باإلمكان أن یدقق القاضي في الشھادة عند : فالشاھد من ھذا. ً
ًمحصنا واألمر سیفضي إلى الشك والریبة، فإذا شك وارتاب؛ ففي ھذه الحالة من حقھ أن یدقق حتى ننصف المشھود علیھ، خاصة إذا كان 

ًیصف الزنا أربعة وصفا خالیا من االحتمال، خالیا من اللبس، ] یصفھ أربعة ممن تقبل شھادتھم فیھ : [ قال المصنف رحمھ هللا. قتلھ ورجمھ ً ً
وامرأتھ، ومما ومن ذلك أال ُیتحدث صراحة باألمور المستبشعة مما یحدث بین الرجل  والشریعة تراعي األدب والكماالت والمروءة،

َأْو المْستم النساء : یوصف بھ الفرج، ونحو ذلك، وهللا عز وجل یقول في كتابھ َ َِّ ُُ َّ، طلقتُموُھن مْن قْبل أْن تمسوُھن ] 43:النساء[َ ُّ ِ ََّ َ ََ ِ ُ ْ َّ ، ]237:البقرة[َ
 األدب، ولكن انظر إلى كمال ھذه الشریعة إن هللا ُیكني، وھذا من أدب القرآن، حیث أن هللا علم عباده: قال ابن عباس رضي هللا عنھما

ودقتھا، فإذا جاءت األحكام الشرعیة والمسائل الشرعیة، واحتاج العالم أو الفقیھ أو القاضي أو المفتي أو المعلم أن یصرح بھذه األشیاء؛ 
البد أن یسألھ عن الجماع وعن الزنا، فیأتي بھا صریحة وال یأتي بھا محتملة؛ ألنھ إذا جاء بھا محتملة ربما ضاعت حقوق الناس، ولذلك 

ال یكني صلوات هللا وسالمھ علیھ، كل ھذا حتى ال تذھب حقوق ) أنكتھا؟(، )أدخل ذلك منك في ذلك منھا؟: (ولذلك قال صلى هللا علیھ وسلم
موضع البد من التصریح، وأن الناس، ولو كانت على الكنایات واالحتماالت لربما شھد الشاھد كنایة حتى یخدع القاضي، ولذلك في ھذا ال

شاء في البئر، وال یشترط أن یقول: یقول كالمرود في المكحلة وكالرشاء في البئر، فإذا : إنھ رأى ذكره في فرجھا كالمرود في المكحلة وكالرِّ
ًرأیت ذكره في فرجھا والجا أو داخال، فھذا یكفي، لكن بالنسبة لألصل كما جاء في قصة الیھودیین، أنھ: قال  صلى هللا علیھ وسلم سأل ابن ً

فذكر أن فیھا أن یشھد منا أربعة أنھم رءوا فرجھ في فرجھا كالمرود في المكحلة، وھذا یدل على ) ما الذي یجدونھ في التوراة؟(صوریا 
نھ ربما حصل ًحصول الدخول واإلیالج، وأنھ ال یكفي أن یرى امرأة تضاجع رجال، أو یرى امرأة مع رجل متجردین، فھذا ال یكفي؛ أل

ومن ھنا قیل في قصة المغیرة رضي هللا عنھ أنھ ھو . ًالتجرد وال یحصل اإلیالج، ولربما كان بصفة دون الوطء، فإذا البد أن یصفوا الزنا
! ر المؤمنینیا أمی: ّإن عمر لم یكن، وذلك أنھ لما شھد الثالثة وجاء الرابع، وأراد أن یصف قال لھ: الذي أفحم الشاھد، وھذا قول من یقول

ًسلھ أرآني مقبال أو مدبرا؟ یعني یا أمیر : ًرأیتھ مدبرا، وھذا قیل في قضیة شبل فقال: رآني من جھة األقدام أو من جھة الوجھ، فقال: ً
 ألھلھ، ًھي امرأتي وكنت أجامعھا، فھذا من األشیاء التي یحصل بھا التأكد من الزنا؛ ألنھ ربما وطئ زوجتھ، وربما كان مجامعا! المؤمنین

ًفالن رأیناه یزني، بل البد أن یصرح بالزنا، ویصفھ وصفا خالیا من االحتماالت: وعلى ھذا فإنھ ال یستقیم أن تقبل الشھادة ھكذا، یقول قال . ً
مجلس الحكم، : یةإتیان الشھود، والمسألة الثان: المسألة األولى: عندنا مسألتان] ًسواء أتوا الحاكم جملة أو متفرقین : [ المصنف رحمھ هللا

ًفالقاضي إذا جلس في الصباح مجلسا واحدا وأتاه األول جاءه : جاءه التاسعة، والرابع: الثامنة والنصف، والثالث: الساعة الثامنة، والثاني: ً
ع ما تقدم؛ ألن أتوا متفرقین، فالتفرق مع اتحاد المجلس ال یضر؛ ألن ھذا ال یشكل م العاشرة، فھذه شھادة واحدة في مجلس واحد، لكنھم

الشھادة المتفرقة كقضیة المغیرة ، وشھادة المجتمعین : الشرط اتحاد المجلس، واتحاد المجلس تكون معھ شھادة المتفرقین والمجتمعین، قالوا
مما لو ولكن إذا جاءوا مجتمعین فإن أسئلة القاضي تنكشف أكثر . ھي األصل، وهللا عز وجل لم یفرق بین الشھود متفرقین أو مجتمعین

رأیتھ یزني في : متى وقع الزنا؟ قال: ًفرقھم، فإذا جاءوا مجتمعین فللقاضي أن یفرقھم ویسأل كل واحد منھم على حدة، ویقول لألول مثال
ھل كانا متجردین أو على بعضھما بعض الثیاب؟ صف ذلك، : داخل المدینة، یقول: داخل المدینة أو خارج المدینة؟ قال: الصباح، فیقول

ن ھذا الكالم بغیبة البقیة، ثم یأذن للثاني ویسألھ، ثم یأذن للثالث ویسألھ، والرابع ویسألھ، حتى یستبین من الشھادة؛ ألنھ لو سألھم أمام ویكو
  .ًبعضھم البعض التفقت كلمتھم، ولقن بعضھم بعضا الجواب، فلھ إذا جاءوا مجتمعین أن یفرقھم لالستبیان والتأكد

 
 لھا وال سیدحكم من حملت وال زوج 

 
األصل الشرعي أن المرأة إذا كانت منكوحة وذات ] وإن حملت امرأة ال زوج لھا وال سید لم تحد بمجرد ذلك : [ قال المصنف رحمھ هللا

ره فیثبت زوج فإن الولد للفراش، وال یجوز اتھامھا بأن ھذا الولد لیس بولدھا، وإن كان المتھم زوجھا فیالعن أو یقام علیھ الحد، وإن كان غی
ً، فأثبت أن المرأة إذا كانت فراشا لرجل أنھ یلحق الولد )الولد للفراش: (ذلك أو یقام علیھ الحد، واألصل في ذلك قولھ علیھ الصالة والسالم

:  ھذابھ، وھكذا إذا كانت أمة؛ ألن أصل الحدیث في قصة عبد بن زمعة، و سعد بن أبي وقاص رضي هللا عنھما في یوم الفتح، والشاھد من
إذا كانت أمة یطؤھا سیدھا؛ : ، فجعل األمة التي كانت لـزمعة تابعة للفراش، ولذلك قالوا)الولد للفراش: (أن النبي صلى هللا علیھ وسلم قال

ر، أو لكن لو حملت وھي بك). الولد للفراش) :فالولد لذلك السید، وكذلك إذا كانت زوجة، فالولد لذلك الزوج، لقولھ علیھ الصالة والسالم
طلقت وبانت من زوجھا ومضت مدة أكثر الحمل، یعني بعد أربع سنوات من الطالق؛ ألنھ تقدم معنا في الطالق ومسائل اإللحاق أنھا تمضي 
إلى أكثر مدة الحمل، فمضت إلى أكثر مدة الحمل، ثم فوجئ بھا وھي حامل، فھل مجرد حمل المرأة دلیل على زناھا إذا لم تكن ذات زوج 

ًإن الحمل لیس دلیال على الزنا، وال تحد المرأة بمجرد الحمل، وھذا مذھب : القول األول: لعلماء واألئمة رحمھم هللا في ذلك قوالنوثیب؟ ل
جمھور العلماء من الحنفیة والشافعیة والحنابلة وطائفة من أھل الحدیث، وھو مروي عن عمر بن الخطاب في إحدى الروایتین عنھ رضي 

إن حمل المرأة غیر ذات الزوج والثیب دلیل على زناھا، فیقام علیھا الحد، فترجم إن كانت محصنة بأن : القول الثاني. هللا عنھ وأرضاه
ًطلقت ثم حملت على ھذا الوجھ، وتجلد وتغرب إن كانت بكرا، وھذا مذھب المالكیة وطائفة من السلف رحمة هللا على الجمیع، وھو روایة 

: في خطبتھ عندما ذكر حد المرأة إذا زنت وقرأ آیة: القول األول: روي عن عمر القوالن.  هللا عنھأخرى عن عمر بن الخطاب رضي
ًإذا كانت البینة أو الحبل، فجعل الحمل دلیال من أدلة اإلثبات : وقال) ًالشیخ والشیخة إذا زنیا فارجموھما البتة نكاال من هللا وهللا عزیز حكم ( 

في قضیة امرأة كانت بمكة، وكان عمر في الموسم أو في عمرة من عمره رضي هللا : القول الثاني. وج وال سیدفي المرأة إذا لم یكن لھا ز
ًعنھ وأرضاه، فأتي بامرأة كانت بكرا وھي حامل، والناس یریدون جلدھا، فسأل عن حالھا، فأخبر أنھا من بیت صالح، وأنھا امرأة صالحة  ُ

إنني كنت أصلي من اللیل ما شاء هللا، ثم غلبتني عیناي فلم أشعر إال وقد اعتالني رجل وقذف : ِبك؟ قالتما : مستقیمة، فدعا بھا وسألھا وقال
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ّفي كالكوكب أو كالشھاب، فعلم عمر رضي هللا عنھا غفلتھا مع أنھا معروفة ببیت صالح وبیئة صالحة، فأسقط عنھا الحد، ولم یقم علیھا 
ولكن ھل ھذا رجوع من عمر عن قولھ األول، أو تخصیص من عموم .  الحمل حتى یكتب إلیھالحد، وكتب إلى اآلفاق أال یقتل بمجرد

إن عمر رضي هللا عنھ ذكر البینة والحمل كدلیل ما لم توجد شبھة تدرأ الحد، فحینئٍذ یبقى الحمل من أصلھ : إن قلنا: األصل؟ للمسألة وجھان
ُد، مثل أن تدعي المرأة أنھا غلبت أو أكرھت أو ُسقیت منوما أو نحو ذلك؛ قبل قولھا ًدلیال وحجة، لكن إذا وجدت قرائن تدل على إسقاط الح ً

ِفإذ لم یأتوا بالشھَداء : وسقط الحد عنھا؛ ألن هللا تعالى قال َ َُّ َِ ُِ ْ ْ ْ ً، فجعل األصل قائما على البینة، وھي الشھادة، وقال صلى هللا علیھ ]13:النور[َ
ًلو كنت راجما أحدا من : (وسلم ًفجعل البینة في األصل الشھود، وھذا مذھب جماھیر السلف والخلف خالفا لبعض ) غیر بینة لرجمت ھذهً

كما في الصحیح من حدیث ابن عباس رضي هللا عنھما -العلماء الذین یرون عمومھا، ولكن األصل في البینة ھذا، قال صلى هللا علیھ وسلم 
وقد أجمع العلماء أنھ ال بینة في الزنا إال الشھود، و ھذا ) البینة أو حد في ظھرك : (-ماءحینما قذف ھالل بن أمیة امرأتھ بـشریك بن سح

وعلى كل حال األشبھ أنھ ال یقام الحد إال بالبینة على ظاھر . ًیدل على أن الشریعة تطلق البینة عموما وترید الخصوص وھو شھادة الشھود
ى ھذا فقول الجمھور الذین یقولون بالبقاء على األصل أولى وأحرى؛ ألنھ لم یرد نص في إذا وجدت الشبھة اندرأ الحد، وعل: النص، ویقال

 ...... .ًالكتاب والسنة باعتبار الحمل دلیال على ثبوت الزنا
 

 األسئلة
 

 الشھادة على الزنا بآالت التصویر
 

، والصالة والسالم على رسول : ؟ الجوابھل تقوم آالت التصویر الحدیث مقام الشھود في إثبات الزنا، أثابكم هللا: السؤال باسم هللا، الحمد 
فھذه وسیلة ناقصة، وال تعتبر موجبة لثبوت الحد، فھذه األشرطة وھذه الصور ال ُیعمل بھا وال : أما بعد. هللا، وعلى آلھ وصحبھ ومن وااله

ل ھذه الفعلة من زمان قدیم ثم تاب بعدھا وأصلح، وكذلك اآللة ًیعول علیھا، وال تعتبر دلیال یثبت الجریمة، التشابھ موجود، وربما یكون فع
لیس فیھا تكلیف یمكن أن یبنى علیھ الحكم الشرعي، ومن أقوى األدلة على رد مثل ھذه القرائن ما ثبت في الصحیح في قصة المرأة في 

انظروا : (ثم قال) لم أن أحدكما كاذب، حسابكما على هللاهللا أع: (اللعان التي تلكأت، شھدت المرأة وشھد الرجل ثم قال علیھ الصالة والسالم
ُوذكر صفة، فھو للرجل الذي اتھمت بھ، وھي كاذبة، وزوجھا )  فإن جاءت بھ خدلج الساقین وكذا وكذا -الولد الذي ستأتي بھ: یعني-إلیھ 

ًلو كنت راجما : (ي فقال صلى هللا علیھ وسلمصادق، وإن جاءت بھ على صفة كذا وكذا فھو لزوجھا، وھو كاذب، فجاءت بھ على صفة الزان
: فقطع كل األدلة، ھذا دلیل واضح ما فیھ إشكال؛ ألنھ حتى القافة یستطیعون أن یقولوا)  لرجمتھا- من غیر الشھود: یعني- ًأحدا من غیر بینة 

ود فیھ حكم عظیمة، وحتى الشاھد نفسھ یندب لھ ًھذا ولد ھذا، وینسبوه ألبیھ، لكن الشریعة جعلت األمر تعبدیا، وجعلتھ للشھود، وجعلھ للشھ
ممكن شخص یأتي ویرفع . الستر وأال یفضح، فھناك أمور تعبدیة وأحكام شرعیة ُمنبنیة على وجود الشھادة، فھذا الحكم ھو األصل الشرعي

ن أن یھدد الرجل ویھدد المرأة، ًازن بالمرأة، ولما یزني یصوره معھا، لیس قضیة وجود الجریمة وحدھا كافیا، ممك: السالح ویقول لھ
وممكن أن یأتي بامرأة على صفة المرأة، ویأتي برجل على صفة الرجل، ما یمتنع ھذا، ھذا سھل، الوسائل ھذه لیست كالشھود الذین یدخلون 

 علیھ، فھذا كلھ على وجھ على الرجل في حالة ال إكراه لھ فیھا، وال شبھة لھ تمنع من إقامة الحد علیھ، وإذا امتنع من االعتراف یشھدون
  .واضح بین، وفیھ أمر التعبد كما ذكرنا، وهللا تعالى أعلم

 
 الفرق بین شھادة الشھود واإلقرار بالزنا في اعتبار المجلس الواحد

 
إلقرار بالزنا، َّأشكل علي لماذا اشترط المصنف رحمھ هللا في شھادة الشھود بالزنا أن تكون في مجلس واحد، ولم یشترط ذلك في ا: السؤال

ألنھ إذا أقر على نفسھ في مجلس أو مجالس متعددة، فھو قد أثبت أنھ زنى، وبعبارة : مع أن كال األمرین یثبت بھما الزنا، أثابكم هللا؟ الجواب
س، وشھد إذا شھد شاھدان أنھ زنى بعد العصر أم: واضحة الشھادة كبینة تتجزأ، لكن اإلقرار من الشخص نفسھ ما یتجزأ، توضیح ذلك

إذا أقر في مجلس واحد : ًإذا. شاھدان أنھ زنى الصبح أول أمس، فالزنا األول غیر الزنا الثاني، البد أن تكتمل بینة األول، وتكتمل بینة الثاني
وأما إذا تعددت أو أقر في مجالس متعددة فقد شھد على نفسھ بالزنا؛ ألن المرة الواحدة منھ في الزنا كافیة بإقراره، وھو یقصد تلك المرة، 

سیأتي واحد، أو سنبحث عن من : المجالس وفتح باب التعدد؛ لما استطعنا أن نقیم الحد على شھود نقصت شھادتھم أو ردت؛ ألنھم یقولون
: ھذا نقولوعلى . ُیعضد شھادتنا؛ ألن المجالس متعددة، ولذلك ال یعطون مھلة إال لمجلس واحد، فإذا تیسر ذلك أو أقیم علیھم الحد فال إشكال

إن المجلس الواحد في الشھادة غیر المجلس الواحد في اإلقرار؛ ألنھ إذا أقر على نفسھ بالزنا ولو تكرر منھ الزنا مائة مرة فإقراره بالمرة 
لحد كثبوتھ الواحدة صادق على أي زنیة، ولكن إذا تعدد المجلس في الشھادة فإنھ یكون ألكثر من زنیة وألحوال متعددة، ولذلك ال یثبت بھ ا

  .في اإلقرار، وهللا تعالى أعلم
 

 حكم إعطاء األم من الزكاة
 

األم ال تعطى الزكاة؛ ألن : أرید إخراج الزكاة، فھل یجوز أن أعطیھا ألمي وھي في أمس الحاجة إلى المال، أثابكم هللا؟ الجواب: السؤال
فجعل ) إنما فاطمة بضعة مني: (، قال صلى هللا علیھ وسلم كما في الصحیحالنبي صلى هللا علیھ وسلم بین أن الولد مع والدیھ كالشيء الواحد

أن الولد قطعة من الوالد، فإذا أعطیت الزكاة ألمك؛ فكأنك أعطیتھا لنفسك، وقد قال صلى هللا : فاطمة بضعة منھ علیھ الصالة والسالم؛ أي
 علیك - أخي في هللا- ولكن . لذلك ال تعطى الزكاة ال للوالدین وال لألوالدو) إن أطیب ما أكلتم من كسبكم، وإن أوالدكم من كسبكم: (علیھ وسلم
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أن تتقي هللا في أمك، وأن تحسن إلى والدتك، وأن تحاول أن تتفقد مواطن النقص فیھا فتكملھا، وأن تجبر كسرھا، وأن تكون معھا كما أمرك 
ًهللا وبالوالَدْین إْحسانا  َ َ َِ ِ ِِ ٍ بارا بھا وعندك المال الذي تزكیھ ووالدتك في أمس الحاجة إلى مال قلیل ال یساوي إال ًكیف تكون ابنا] 83:البقرة[ْ ً

اثنین ونصف من مائة من مالك؟ اتق هللا في نفسك، واتق هللا في والدتك، وعلى ھذا ال تعطھا الزكاة، ولكن أنفق علیھا بالمعروف حتى 
  .في مالك، وهللا تعالى أعلمتغنیھا، عل هللا أن یرد علیك بأضعاف، ویجزل لك الخیر 

 
 توجیھات تتعلق بدروس الشیخ في شرحھ لعمدة األحكام بجدة والمدینة

 
 تشرحونھا في - حفظكم هللا-ھل تنصحنا أن نأخذ مذكرات عمدة األحكام القدیمة التي في جدة، أو مذكرات عمدة األحكام التي : السؤال

لتي في جدة تكمل التي في المدینة، والتي في المدینة تكمل التي في جدة، عمدة األحكام شرح عمدة األحكام ا: المدینة، أثابكم هللا؟ الجواب
الحدیث، لكن عمدة الفقھ فھو في الفقھ، ودرس عمدة الفقھ القدیم الذي في المدینة لم أسمح للتسجیالت أن تبیعھ، وأحب من طالب العلم أن 

ي بذلك؛ ألنھا قدیمة، وھناك مسائل رجعت عنھا، و الحرم یغني عنھا، فأحب أن تنبھوا ینبھوھا على ذلك، ومن باع تلك األشرطة فقد آلمن
ًالتسجیالت على ھذا، درس المدینة القدیم ھذا لم أسمح بھ، ونبھت أكثر من مرة على أنھ ال ینشر؛ ألن ھناك شرحا ثان أوسع وأكثر توضیحا  ًٍ

ًعمدة الفقھ الموجود في الحرم، نسأل هللا أن یجعلھ خالصا لوجھ،  ك، ویستغنى بدرسللمسائل التي رجعنا عنھا، ووجھ الرجوع، فینبھ على ذل
أما عمدة األحكام في المدینة وفي جدة، فأنا عندي منھج أسأل هللا أن یعینني علیھ، وھو أنني ال أحب تكرار المسائل . وأن یعین على إتمامھ

َّید طالب العلم أن یقتصر بكتاب على آخر، وأرجو من هللا أن یفتح علي في جدة، أو المنھج في كتاب واحد أشرحھ مرتین أو أكثر، وال أر
ًویفتح علي في المدینة، فالذي یرید أن یستغني بدرس المدینة أظن أنھ ال یستغني عن درس جدة، في درس جدة فوائد كثیرة، وأیضا الذي  َّ

المدینة خیر لھم لو كانوا یعلمون، وھما عینان في الرأس، لكن أظن : سیفوتھ خیر كثیر من الشرح المدني، وعلى كل حال: یصبح جداوي
الیمنى الذي في المدینة، وإن شاء هللا یكون في كال الشرحین خیر، في درس جدة بعض المسائل توسعت فیھا وأسھبت، وفیھ بعض الجوانب 

عز وجل، والمعول كلھ على ما خلص  القبول من هللالمعول كلھ على : ًالتربویة، ودرس المدینة أیضا فیھ جوانب طیبة، وعلى كل حال
  .ُوأرید بھ ما عند هللا، نسأل هللا أن یوفقنا لذلك، وهللا تعالى أعلم

 
 تحیة المسجد ال تنقض الوتر

 
ي صلى هللا علیھ ال تنقض تحیة المسجد الوتر، وال تنقضھ ركعتا الوتر؛ ألن النب: ھل تحیة المسجد تنقض الوتر، أثابكم هللا؟ الجواب: السؤال

ِوسلم أوتر ثم صلى ركعتین بعد الوتر، والسنة أن تجعل الوتر آخر صالتك باللیل، ولكن إذا دخلت المسجد بعد وترك فصل ركعتین، أو 
  .ِتوضأت فصل ركعتین، وھذا ال ینقض الوتر، وهللا تعالى أعلم

 
 حكم االستفتاح في صالة الجنازة

 
السنة عدم االستفتاح في صالة الجنازة؛ ألنھ ورد في حدیث علي وابن عباس رضي هللا : ازة؟ الجوابھل أستفتح في صالة الجن: السؤال

عنھما أنھ ما كان النبي صلى هللا علیھ وسلم یستفتح فیھا، وأنھ اقتصر على الفاتحة، ولم یذكر دعاء االستفتاح، وبعض العلماء قال بدعاء 
ولكن األقوى واألشبھ أن المبین مقدم على ) كان إذا استفتح الصالة(ف، واستدل بالعموم، االستفتاح في صالة الجنازة ولكنھ قول ضعی

المجمل، والمفصل مقدم على المجمل، فنأخذ بحدیث ابن عباس وعلي رضي هللا عنھ لما اختلفت صورة الصالتین، وھنا ال یعترض 
ًعلھا أصال للفریضة؛ ألن صورة صالة الجنائز مختلفة عن صورة الصالة ًالمعترض بالنافلة والفریضة بأننا دائما نأخذ عمومات النافلة ونج

  .األصلیة، ومن ھنا قوي أن تخص بأحكامھا، وأال یعمل بالعموم على ھذا الوجھ في ھذه المسألة، وآخر دعوانا أن الحمد  رب العالمین
 

 ]1[باب حد القذف - شرح زاد المستقنع
 

، التكلم في أعراض العلماء والدعاة بال علم باسم الدین، وھذه محنة عظیمة، عواقبھا وخیمة، وشرورھا من أعظم الفتن النازلة في زماننا
كثیرة، وقد حرم هللا ورسولھ أن تنتھك األعراض، وأعراض العلماء والدعاة والصالحین أشد حرمة، فوجب الحذر والتحذیر من ھتك 

 .أعراضھم
 

 معنى القذف
 

حمد  رب العالمین، والصالة والسالم األتمان األكمالن على خیر خلق هللا أجمعین، وعلى آلھ وصحبھ ومن سار بسم هللا الرحمن الرحیم ال
قذف : الرمي، یقال: القذف في لغة العرب] باب حد القذف : [ فیقول المصنف رحمھ هللا تعالى: أما بعد. على سبیلھ ونھجھ إلى یوم الدین
بالفاحشة، المراد بھا الزنا أو اللواط، وعلى ھذا إذا :  الشریعة المعنى الخاص وھو الرمي بالفاحشة، وقولنابالشيء إذا رماه، والمراد بھ في

ًاتھم شخص شخصا وقذفھ بالفاحشة زنا أو لواطا؛ فإنھ قاذف، والعرب تجعل ھذا المعنى الخاص من ً ً رماه، إذا اتھمھ، : معاني الرمي، ویقال ٌ
ً كنت منھ ووالدي بریئا ومن أجل الطوي رماني والقذف باب عظیم، وھو حد من حدود هللا عز وجل، اجتمع رماني بأمر: فالرمي ھو التھمة

ًفیھ دلیل الكتاب والسنة، تعظیما لشأنھ، وتحذیرا للعباد منھ، ومن أعظم الورطات التي تھلك اإلنسان في دینھ، ودنیاه، وآخرتھ؛ أن یكون  ً
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ًوجل، وإذا أرادت عیناك أن ترى رجال یتقحم نار هللا على بصیرة؛ فانظر إلى ذلك الذي ال یتورع عن طلیق اللسان في اتھام عباد هللا عز 
اتھام الناس، والوقوع في أعراضھم، ویسھل علیھ القبائح واألمور التي ال تلیق بالمؤمنین والمؤمنات، فإذا وجدتھ كذلك، وسھل علیھ أن یلفق 

 أعداء هللا ورسولھ، ولو تقمص في ذلك ثوب النصیحة وثوب اإلحسان، فإن هللا ال یطاع من حیث التھم في الدین والعرض؛ فاعلم أنھ من
ًُیعصى، وما من مؤمن یقرأ نصوص الكتاب والسنة متجردا إال أورثھ ذلك الخوف من الخوض في أعراض المؤمنین والمؤمنات، وعلم أن 

ولذلك حذر هللا عباده وإماءه من الخوض في أعراض .  من هللا سبحانھ وتعالىاللسان یقوده إلى النار شاء أو أبى إذا لم یردعھ بالخوف
المؤمنین، وجعل المسلم الحق على لسان رسول الھدى صلى هللا علیھ وسلم من عرف كیف یزم لسانھ، فسلم المسلمون من ذلك اللسان، فال 

ً یشددون في ھذا األمر أیما تشدید، فإذا أرادت عیناك أن ترى إنسانا ًیتھم مؤمنا أو مؤمنة بالزور والباطل، وكان السلف الصالح رحمھم هللا
ًمؤتسیا بالسلف؛ فانظر إلى ذلك الورع الذي یخاف هللا في أعراض المؤمنین والمؤمنات، وإذا أرادت عیناك أن ترى عالما بحق یلتزم منھج  ً

 ...... .ك العفیف اللسان، الذي یربي طالبھ وأتباعھ على ذلكالسلف في الخوف من هللا ومن أعراض المؤمنین والمؤمنات؛ فانظر إلى ذل
 

 أنواع القذف
 

ًقذف في األعراض، اعتنى القرآن ببیانھ؛ ألنھ یقع بین العوام كثیرا، وھناك قذف أعظم منھ وأشد منھ، وھو حدیثنا في ھذه : القذف قذفان
صة سلف ھذه األمة، وقذف الصلحاء، وقذف الدعاة إلى هللا عز وجل، وأھل اللحظات، ونمھد بھ لھذا الباب العظیم، أال وھو قذف العلماء، خا

الخیر وأھل االستقامة، والتھكم والسخریة بھم، والحط من أقدارھم وحرماتھم، وانتقاصھم، وسھولة ذلك على اللسان، حتى یصبح اإلنسان 
عقل یردعھ، وال دین یمنعھ، وعندھا فلیقل عن نفسھ ما شاء، ولیأخذ  ال یرعوي، ویأتي أمام الناس یشھر بھم، فال - والعیاذ با-صفیق الوجھ 

ًبمفاتیح الجنة مزكیا ومثنیا على نفسھ، ولیجعل نفسھ على أمة محمد صلى هللا علیھ وسلم كأنھ حفیظ علیھا ومسیطر علیھا، یبدع من شاء،  ً
لقد رأینا علماء أجالء، تحمر وجوھھم وتصفر ! ، ووهللاویفسق من شاء، ویضلل من شاء، ما كنا نعرف ھذا بین أھل العلم رحمھم هللا

ًألوانھم؛ إذا ذكر عوام المسلمین فضال عن صالحیھم، فضال عن علمائھم، فضال عن خیارھم، فضال عن سلفھم الصالح الذین زكتھم األمة،  ً ً ً
 برحمتھ الواسعة، تجد من ال علم عنده، وال فضل علماء أجالء أطبقت األمة على جاللة قدرھم، وحفظ مكانتھم كاإلمام أبي حنیفة رحمھ هللا

نقول ھذا؛ ألننا نعلم أن هللا سیسألنا ویحاسبنا عن عدم التنبیھ على ذلك، !! لدیھ، یتطاول على أمثال ھؤالء العلماء، وكأنھم سوق لأللسنة
ُء موعود تْرھن فیھ األلسنة بما قالت، وسیْعلم وسنلقیھا من على ظھورنا أمانة لكم ولغیركم أن تحذروا أمثال ھؤالء، من یوم مشھود ولقا َ َ َ َ َ ُ

َالذین ظلُموا أي ُمنقلٍب ینقلُبون  َ َِ َّ َِ ََ ََ َ كان السلف الصالح رحمھم هللا یجرحون، لكن متى؟ إذا بلغت الحلقوم، وما كانوا یرون ]. 227:الشعراء[َّ
ف من هللا عز وجل، جلس أحد أئمة الحدیث فتكلم في الرجال، فمر التجریح إال عند الحاجة الماسة، وكان الرجل منھم یرعد قلبھ من الخو

ًلعلك تجرح في أقوام قد حطوا رحالھم في الجنة منذ سبعین عاما، فخر مغشیا علیھ، :  وقال لھ-والقصة مشھورة- علیھ أحد العلماء الصالحین  ً
ھم بالخطأ، وكان الرجل إذا تكلم في أحد بما یجرحھ؛ یتكلم بعبارات ًھذا عدو للسنة، ھذا عدو للحدیث، أبدا؛ ألنھم كانوا یتھمون أنفس: قال ما

شدیدة ولكن عند الحاجة الماسة، وال یتكلم إال في حدود ضیقة، وبأسالیب محدودة محسوبة؛ ألنھ یعلم أنھ سیسأل بین یدي هللا عز وجل عن 
وفة أمام الناس حتى أن الشخص یشق عن قلب الرجل، إن أعراض المسلمین لیست رخیصة، وما كانت أفكارھم وال عقائدھم مكش. قولھ

یا : (انظر في السنة تجد فیھا أدب في كف األلسنة عن األعراض، تجد فیھا وعید شدید عن الدخول في قلوب الناس واتھام عقائدھم، قال
 عاله الصحابي رضي هللا عنھ بالسیف، وما قالھا إال لما) ال إلھ إال هللا: (، ھذا حدیث واضح، ما قال)ًما قالھا إال فرقا من السیف! رسول هللا

مع ھذه -ًقبل ذلك، التھمة واضحة، وبساط المجلس دال على أنھ قالھا فرقا من السیف، فقتلھ، فقال لھ رسول الھدى صلى هللا علیھ وسلم 
ًإنھ قالھا فرقا من : رددھا علیھ، قتلھ ثم قالفما زال ی) أشققت عن قلبھ؟: (وھو رجل كافر أسلم، فیقول لھ) عن قلبھ؟ أشققت : (-الدالئل كلھا

أشققت عن قلبھ؟ ولذلك قل أن تجد : السیف، وھكذا كل من قال ھذه الكلمة في حق إنسان دون أن یستبین أو یخبره عن مكنون قلبھ؛ فنقول لھ
قیقة اإلسالم وااللتزام فلیتدبر حدیث رسول هللا ھو یقصد كذا، وھو یعني كذا، وإذا أراد اإلنسان أن یعلم ح: ًإنسانا یتھم الناس إال ویقول لك

 .(المسلم من سلم المسلمون من یده ولسانھ: (صلى هللا علیھ وسلم
 

 التحذیر من الخوض في أعراض العلماء والدعاة
 

أنت مرھون إن استطعت أال تغیب علیك شمس یوم وأنت مرھون أمام هللا بعرض مؤمن أو مؤمنة، إن استطعت أال تغیب علیك شمس یوم و
ًبعالم من علماء المسلمین أو إمام من أئمة الدین؛ فافعل ذلك، ما لم تكن محتاجا للجرح، لكن من الذي یحتاج؟ ھل ھم البسطاء وطویلبي العلم 

لقن لعوام أم األئمة والعلماء الذین یكشفون ویبینون؟ ثم إذا كشف العلماء، فكم من أخطاء كشفت وما قامت الدنیا وال قعدت؟ فالجرح ال ی
المسلمین الذین یحتاجون بدھیات المسائل لسلوكھم وأخالقھم ودینھم وعقیدتھم، فقد تجد الواحد منھم ال یحسن أحكام صالتھ، وال مسائل 

ًقْل ھْل ننبِّئكم باألخسرین أْعماال: السھو في عبادتھ، وال حجھ وال عمرتھ؛ ومع ذلك یلوك لسانھ في أعراض المسلمین َ َ َ ََ ِ ْ ُ ُ ُ َُ ِ ْ ْالذین ضل سْعُیُھم *  َ َ َ ََّ ِ َّ
ًفي الحیاة الدنیا وُھم یْحسُبون أنُھم ُیْحسنون ُصنعا  ْ ُ َْ َ َ َ َ َ َ َِ ِ ِْ َّْ َ ُّ ، منھم من ظل یلفق األخطأ بالدعاوي العریضة والتضخیم دون أن ]104-103:الكھف[ْ

إن من یتكلم في الجرح والتعدیل ینبغي :  وغیره من األئمةًتجد عنده ورعا، أئمة الجرح والتعدیل عرفوا بالورع، قال اإلمام النووي رحمھ هللا
ًعلیھ أن یصون نفسھ صیانة عظیمة خوفا من أن یسترسل فینتقل من الجرح  والتعدیل  إلى الجرح لھوى النفس؛ ألن النفس ضعیفة، وهللا 

ًوخلق اإلنساُن ضعیفا : یقول ِ َِ َ َِ َ ًن، وهللا عز وجل یحذر عباده من العرض، وما من أحد یرمي مسلما نقول ھذا؛ ألنھ من أعظم الفت]. 28:النساء[ُ
ًأو مسلمة فیقذف المحصنات المؤمنات الغافالت إال لعنھ هللا في الدنیا واآلخرة، فإذا رمى مؤمنة أو مؤمنا لعنھ هللا في الدنیا واآلخرة، وأعد 

ًلھ عذابا عظیما، وفضحھ على رءوس األشھاد، ثم یفضحھ بأن یتكلم ل سانھ بأنھ كذاب، وتتكلم علیھ جوارحھ، حتى رجلھ ویده تنطق بأنھ من ً
أھل الخیانة ال من أھل األمانة، ولذلك ینبغي للمسلم أن یجعل ھذا النص أمام عینیھ، وھو ھذه اآلیة  أھل الزور ال من أھل الصدق، ومن
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ْإن الذین یْرُمون الُمْحصنات الغافالت الُمْؤ: الكریمة ْ ِْ ِ ِ ِ ََّ َ َ َ َ َ َّ ٌمنات لعنوا في الدنیا واآلخرة ولُھم عذاب عظیم ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ َِ َ َ َ َ ٌَ َ ْ َ ْ ُُّ ُ ما ھو ! ، وھذا عظیم وهللا]23:النور[َ
بالسھل، وهللا إذا وعد ال یخلف المیعاد، وهللا یعفو عن حقھ لكن ال یعفو عن حقوق عباده، عجبت من رسول الھدى یمر على مقبورین یشتعل 

ًعلیھما القبر نارا وعذابا ُوأذن لھ أن یضع الجرید حتى ییبس فقط، !) أما ھذا فقد كان یمشي بالنمیمة: (، وھو رسول الھدى یشفع فیشفع، فقالً
وھنا تجد من ینقل األحادیث للجرح والتعدیل، في . وال یمكن أن یرفع العذاب عنھ؛ ألنھ وقع في إخوانھ المؤمنین وأفسد ما بین المؤمنین

ًھذا عدو للكتاب والسنة، حشفا وسوء ! وهللا: األتقیاء، ھل نسكت وال ننبھ على ھؤالء؟ وإذا جاء من ینبھ قالالعلماء، وفي الصلحاء، وفي 
ِكیلة؛ ألن اللسان إذا زل زلت توابعھ، فتجده ال یرعوي، وتحذره وال یحذر، ثم بعد ذلك یتھم من یحذره ومن ینبھھ، وهللا الموعد، فإذا قلب  ُ

ٌلقد كنت في غفلٍة مْن ھذا فكشفنا عنك غطاءك فبصُرك الیْوم حدید : لحده قال هللاإلنسان إلى قبره ووضع في  ِ ِ ِ َِ َ َ َ َ َ َ َ َ ََ ْ َ َ َ َ َ ََ َْ ْ ْ ْ َُ ََ َ ، في تلك الساعة ]22:ق[ْ
عز على اإلنسان أن یتقي هللا . تنجلي الغشاوة، وینجلي الكذب، وتنجلي التزكیة للنفس، ویجازى على التھكم في حدود هللا عز وجل ومحارمھ

ُوجل، وأن یعلم أن هللا یدافع عن الذین آمنوا، وأن هللا یتولى عباده المؤمنین، إن هللا ُیَدافُع عن الذین آمنوا  َ َ َِ ِ ََّّ ِ َِ َ، إن ولیِّي هللا الذي نزل ]38:الحج[َّ َ ََّ َ ِ ِ ََّّ ُ َّ ِ
َالكتاب وُھو یتولى الصالحین  َ َ َ َ َِ ِ َّ َِّ َ َ إنك : سمعنا في المجلس من یقول عنك! وهللا: جاءك شخص وقال لكً، تصور یوما من األیام، ]196:األعراف[ْ

ًتستعجل، تقوم الدنیا علیك وال تقعد، وتذھب إلى فراشك لكي تنام، فتجد أن مضجعك قد تغیر علیك، وأن اللیل القصیر صار لیال طویال  ً
ْ والداعیة الفالني یقولون عنھ كذا؟ إذ تلقْونُھ بألسنتكم ًوهللا سمعت أن الداعیة فالنا یقولون عنھ كذا،: إنك عجول، فكیف إذا قیل: بكلمة ُ ِ َِ َ َْ َ ِْ َِّ َ

ٌوتقولون بأفواھكم ما لْیس لكم بھ علم وتْحسُبونُھ ھیِّنا وُھو عنَد هللا عظیم  ٌِ ِ ِ ِ َِ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َِ َّ ْ ُ ُ ْ ًُ َ َ َْ ُِ ِْ َْ َ عجول، : ، إذا كان منامك لم یطب لك عندما یقال لك]15:النور[َ
ُل في األمور، فكیف یطیب ألولیاء هللا وقد اتھموا في عقائدھم، وقد اتھموا فیما بینھم وبین ربھم؟ إلى أي حد بلغت الغفلة مستعج: ویقال لك ُ

ً ال یعرف قیمة الكالم في عقیدة الناس؟ إلى متى یبقى اإلنسان غافال عن أعظم األشیاء للناس فیما -والعیاذ با-باإلنسان أن یصل إلى درجة 
ٍلْست علْیھم بُمصْیطر : ین ربھم؟ وهللا یقول عن النبي علیھ الصالة والسالمبینھم وب ِِ َ َْ ِ َ ٍ، وما أنت علْیھم بوكیل [22:الغاشیة[ََ ِ َ َ َ َِ ْ ِ َ َ ْ ، ]107:األنعام[َ

عباد هللا؟ ویل لمن فكیف بمن أقام نفسھ على أولیاء هللا و! ًوھذا یقیم نفسھ وكیال على من؟ إذا كان رسول الھدى على كفار یخاطبھ هللا بذلك
َوسیْعلم الذین ظلُموا أي ُمنقلٍب ینقلُبون : ًجرح عالما صلى الفجر في جماعة فكان في ذمة هللا، فطلبھ هللا بذمتھ، فعندھا َ َ َ َ َِ َّ َِ ََ َ ََ َ َّ وقل ]. 227:الشعراء[ُ

ًأن تجد قلبا خاشعا، أو لسانا ذاكرا موفقا مسددا وھو جريء على أعراض المسلمین، وم ً ً ً ً ن ھذا المجلس اعرف ما الذي لك وما الذي علیك، ً
واعرف من ھم علماء األمة وسلف األمة، واعتقد فضلھم، واعتقد مكانتھم، علماء أجالء سقطوا من أعین الناس، وعلماء عظم بالؤھم، 

ًوقادوا ھذه األمة سنینا وقرونا، ومع ذلك ذھبوا أدراج الریاح عند الذین انطمست بصائرھم  شیخ اإلسالم لھ .  وزلت أقدامھم-باوالعیاذ -ً
اإلسالم لیست سھلة، وھو إمام من أئمة الجرح والتعدیل، فیذكر أولھم اإلمام  رفع المالم عن األئمة األعالم، وكلمة األعالم من شیخ: كتاب

 إال على المحبة، ما عاشوا إال على التقدیر، ًأبا حنیفة رحمھ هللا برحمتھ الواسعة، ثم ذكر اإلمام مالكا والشافعي وأحمد ، ما عاش علماء األمة
ٍما عاشوا إال على معرفة منازل أھل الفضل، وھل یعرف الفضل إال أھلھ؟ وإذا أتتك مذمتي من ناقص فھي الشھادة لي بأني كامل اإلمام أبو 

 وأن یقدس روحھ، وأن یجزیھ عن اإلسالم حنیفة رحمھ هللا في جاللة قدره وعلو شأنھ إمام عظیم، نسأل هللا بعزتھ وجاللھ أن ینور قبره،
ّوالمسلمین خیر الجزاء، ولنقولنھا وسنقولھا إلى أن نلقى هللا، بأننا وجدنا لھ القبول الذي وضعھ هللا لھ بین المسلمین، وإن كانت عنده مسائل 

ًرین، ویجزي الذي أخطأ أجرا واحدا، ولن اجتھد فیھا وأخطأ رحمھ هللا، فغیره اجتھد كما اجتھد وهللا الموعد، سیجزي الذي أصاب باألج ً
! نستطیع أن نقفل باب رحمة فتحھ هللا، ومن ھذا الذي لیس عنده عقل وال تمییز ینظر إلى ھذا اإلمام الذي وضع لھ القبول بعین االزدراء

 وذاك؛ فیجرح بھا، فھذا اإلمام مالك وأئمة السلف كلھم على جاللة قدره ومعرفة فضلھ، ال یجوز أن تؤخذ الكلمة والكلمتان الطائرة من ھذا
! ُیستتاب مالك وإال قتل: ُوما قبلت كلمة مالك فیھ، وقال ابن أبي ذئب في مالك في مسألة الخیار! دجال من الدجاجلة: یقول في ابن إسحاق 

ھؤالء أن یستدلوا بھذه الكلمة ونحوھا، والعجیب من . ھذه كلمات قد یقولھا بعض العلماء وال یلتفت إلیھا، وال ندري حقیقتھا، وال یستدل بھا
: ھم رجال، ونحن رجال، تقولون: قال اإلمام كذا، یقول لك: فإذا ذكرت لھم حجة عن أبي بكر وعمر وعثمان وعلي في مسائل وتقول لھم

قوال الرجال في القرن الثالث ما شاء هللا، متى؟ إذا خالفھم، ثم یأخذون أ! قال أبو بكر، وقال عمر، یوشك أن تنزل علیكم حجارة من السماء
ینبغي للمؤمن أن یربي نفسھ على احترام . الكمال واإلحسان والرابع ویحتجون بھا، في ماذا؟ في نقصان أھل الفضل، وتتبع عورات أھل

اھل من العلماء واألئمة والفضالء، عكرمة صاحب ابن عباس رضي هللا عنھ وأرضاه حمل علم ابن عباس رضي هللا عنھ؛ لكن تجد الج
وھل ھذا ھو ! أھذه ھي سوق العلم؟! ھؤالء المتأخرین ال یرعوي ویتكلم فیھ، ویحاول أن ینقص قدره، ویتھمھ باإلرجاء والبدعة، ما ھذا؟

بر أھل أنت هللا ال إلھ إال أنت إلیك المشتكى، ونسأل هللا بعزتھ وجاللھ أن یقوم للحق نصابھ، وأن یقطع دا! اللھم! سبیل المؤمنین والمحسنین؟
ینبغي أن ! سبحان هللا. ًالفساد، فیھدي من كان راضیا ھدایتھ، ویأخذ من كان منھم على ضاللھ، وأن یریح العباد والبالد من شرھم وكیدھم

والسنة؟ إنھ على الكتاب والسنة، وھو من أجھل الناس بأحكام القرآن : نجرد أنفسنا لتربیة أبناء األمة على الكتاب والسنة، من ھذا الذي یقول
ومن ھذا الذي یرید أن یربي الناس على الحقد على األخیار والصالحین ثم یدعي أن ذلك ھو منھج الكتاب والسنة؟ ال وهللا یأبى هللا ویأبى 

هللا علیھ رسولھ صلى هللا علیھ وسلم ویأبى الصالحون، وما قلناه سنلقى هللا بھ، ولكن ھذا الذي نعلمھ من كتاب هللا ومن سنة رسول هللا صلى 
وسلم، والذي أدركنا علیھ العلماء والصلحاء واألتقیاء أنھم یحببون الناس في سلف ھذه األمة علماء وصالحین، ویعتقدون فضلھم، حتى أن 

: بعض علماء العقیدة ذكر من عقیدة أھل السنة الترضي على علماء األمة من السلف الصالح من الصحابة والتابعین، یقول اإلمام الطحاوي 
ُأھل الخیر واألثر، والفقھ والنظر، ھؤالء كلھم فقھاء األمة وعلماؤھا، لھم جاللة قدرھم، ومكانتھم تحفظ وال تضیع، یكرمون وال یھانون، 

 ومن ذكرھم بغیر ذلك فھو على غیر السبیل؛ ألنھ شاق هللا ورسولھ، فالسبیل األقوم أن تحفظ فضل -:كذا قال رحمھ هللا- ویذكرون بالجمیل 
 ......فنسأل هللا العظیم رب العرش الكریم أن یعصمنا من الزلل، وقد یل. ل الفضلأھ
 

 ]2[ باب حد القذف -شرح زاد المستقنع 
 

القذف من أكبر الكبائر، وھو من الموبقات، وقد شرع هللا عقوبات لھذه الجریمة، وحد القذف ال یثبت إال بشروط یجب توافرھا في القاذف 
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 .ٍد یكون بلفظ صریح وقد یكون بلفظ غیر صریح، ولكل حكمھوالمقذوف، والقذف ق
 

 عظم ذنب قذف المسلمین في أعراضھم
 

بسم هللا الرحمن الرحیم الحمد  رب العالمین، والصالة والسالم األتمان األكمالن على خیر خلق هللا أجمعین، وعلى آلھ وصحبھ ومن سار 
تقدم معنا في المجلس الماضي بیان بعض ]. باب حد القذف: [قول المصنف رحمھ هللا تعالىفی: أما بعد. على سبیلھ ونھجھ إلى یوم الدین

، وقد بینا أن بعض األئمة رحمھم هللا یرون أن أشد العقوبات بعد )حد القذف: (المقدمات المتعلقة بھذه الترجمة، وذكر المصنف رحمھ هللا
بعد اتفاقھم على أن - واختلف العلماء رحمھم هللا - أعاذنا هللا وإیاكم من ذلك-فاحشة الزنا ھو حد القذف، وھذا واضح من جھة وجود الرمي بال

إلى أن القذف یعتبر من :  ھل ھو من أكبر الكبائر أو ھو من الكبائر فقط؟ فذھب طائفة من أھل العلم رحمھم هللا- القذف من كبائر الذنوب
الشرك : قال! بلى یا رسول هللا: أال أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قلنا: ( صلى هللا علیھ وسلممنھا قول النبي: أكبر الكبائر، واحتجوا على ذلك بأدلة

، وعقوق الوالدین، وكان متكئا فجلس، ثم قال ، قال )لیتھ سكت: أال وقول الزور، أال وشھادة الزور، فما زال یكررھا حتى قال الصحابة: ًبا
والقذف شھادة بالزور، وھو قول زور، بل ھو من أشد : من أكبر الكبائر شھادة الزور، قالواإن النبي صلى هللا علیھ وسلم اعتبر : العلماء

ًمال عنھ، فقال قوال خاطئا في أعراض المسلمین: ّالزور في حقوق عباد هللا؛ ألن صاحبھ قد ازور عن الحق، أي وأكدوا ھذا بأن النبي . ً
وإن أربى الربا : (وجاء في اللفظ اآلخر! ، والعیاذ با)، وأھونھا مثل أن یأتي الرجل أمھًالربا أكثر من ستین بابا: (صلى هللا علیھ وسلم قال

ِإن الذین یْرُمون الُمْحصنات الغافالت : ، فجعل ھذا من أعظم األمور وأشدھا، وھذا یؤكده قولھ تعالى)أن یستطیل العبد في حق أخیھ المسلم ِ ِ ِ ََّ ْ َْ َ َ َ َ َّ ِ
ِالُمْؤمنات لعنوا ف ِ ِ ُِ ُ ِي الدنیا واآلخرة َْ َِ َ َ ْ ُوال تقبلوا : ، فجمع هللا لھم بین لعنة الدنیا ولعنة اآلخرة، ثم إن هللا قطع ألسنتھم وشھادتھم فقال]23:النور[ُّ َ َْ َ

ًلُھم شھاَدة أبدا  َ ََ ً َ ْ تشدد في أمر القذف، فھذه النصوص من كتاب هللا وسنة النبي صلى هللا علیھ وسلم : ، وحكم بعد ذلك بفسقھم، قالوا] 4:النور[َ
إنھا : قیل-) اجتنبوا السبع الموبقات: (وتبین عظم ما فیھ من العقوبة الحسیة والعقوبة المعنویة في الدنیا واآلخرة، ویقول صلى هللا علیھ وسلم

، وھذا كلھ یؤكد )الت المؤمناتقذف المحصنات الغاف: فذكر منھا! ما ھي یا رسول هللا؟: قلنا( والعیاذ با -أنھا تھلكھ: توبق صاحبھا، بمعنى
ًبل وأعظمھا بالء على العبد في دینھ ودنیاه وآخرتھ، ! ًأن القذف لیس بكبیرة فقط، بل ھو من أكبر الكبائر وأشدھا وأعظمھا جرما والعیاذ با

َولذلك قل أن یْسلم دین لصاحب لسان یستطیل في أعراض المسلمین بقذفھم والطعن فیھم، وتشویھ سمعتھم َ ، وإشاعة السوء بین المؤمنین ّ
ًوالمؤمنات، ولمزھم وھمزھم والحط من أقدارھم، ولذلك تجده منطمس البصیرة، قلیل التوفیق للحق، قاسي القلب، صفیق اللسان، جریئا على 

 إلى -والعیاذ با- بھ األمر عباد هللا عز وجل، یبدأ بقذف الواحد، ثم یسترسل إلى الثاني وإلى الثالث، یبدأ بالقذف بتھمة وشبھة حتى ینتھي 
أنھم إذا : القذف بدون شبھة وبدون تھمة، فبأقل عداوة یقذف ویستطیل، وھذا ھو شأن أھل النفاق كما وصفھم النبي صلى هللا علیھ وسلم

وھل : ( الحدیث الصحیحخاصموا فجروا، فھذا اللسان إذا لم یحكم بتقوى هللا عز وجل؛ فإنھ مھلكة لصاحبھ كما أخبر صلى هللا علیھ وسلم في
ولذلك نؤكد ما سبق بیانھ أنھ ینبغي على كل من یرید أن یستقیم ). ُ إال حصائد ألسنتھم؟- أو على مناخرھم-ّیكب الناس في النار على وجوھھم 

ًعلى طاعة هللا أن یعلم أن االستقامة استقامة قلب وقالب، وهللا لو زكى نفسھ وزكاه من في األرض جمیعا وھو ال  ّ یتقي هللا في لسانھ؛ فإنھ ّ
ًسیورد نفسھ الموارد، ولن یغنیھ عند هللا شیئا ثناء الناس علیھ إذا أظلم قلبھ وأصبح لسانھ سلیطا، فإذا كان بھذه المثابة؛ فلیعلم أن العواقب  ً

ن والفقھاء رحمھم هللا برحمتھ الواسعة؛ فھذا الباب ذكره األئمة والعلماء من المحدثی: وعلى كل حال. وخیمة، وأن النھایة ألیمة، وهللا الموعد
ًألنھ تضمن جملة من األحكام والمسائل لخطر عرض المسلم الذي قرنھ النبي صلى هللا علیھ وسلم بدمھ لما خطب خطبة حجة الوداع موصیا 

ذه الجریمة على الكالم في أعراض ًفنظرا الشتمال ھ). إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم علیكم حرام: (ًلألمة مبینا لھا أمورھا المھمة، فقال
ًالمؤمنین والمؤمنات بالزور والباطل، ونظرا الشتمالھا على جملٍة من األحكام والمسائل ناسب أن یذكرھا المصنف رحمھ هللا، وھذه الجریمة 

ًر لك جملة من المسائل في ھذا الموضع سأذك: أي) باب حد القذف: (یقول رحمھ هللا. لھا عقوبة ولھا حد ولذلك ذكرت في باب الحدود
 ...... .واألحكام التي تتعلق بالقذف

 
 ما یشترط في القاذف

 
- ھذه الجملة صدر بھا رحمھ هللا مسائل القذف، وھي حكم هللا عز وجل على من قذف المحصن ]. ًإذا قذف المكلف محصنا: [قال رحمھ هللا

تقدم معنا أنھ البالغ العاقل المختار، فال بد أن یكون : والمكلف) إذا قذف المكلف: (وقولھ رحمھ هللا.  أنھ یجلد حد القذف-بدون بینة وال دلیل
ًبالغا، فلو أن صبیا قال لرجل ٍیا زان، أنت زان، فرماه بالزنا، أو رمى امرأة بالزنا، فقال لھا: ً یا زانیة، نظرنا؛ فمن حیث األصل الصبي ال : ٍ

: منھم رفع القلم عن ثالثة، وذكر: (ؤاخذة، فال یؤاخذ بقولھ، كما قال صلى هللا علیھ وسلمیقام علیھ الحد؛ ألن هللا عز وجل أسقط عنھ الم
: ً، ولكن إذا كان ھذا الصبي ممیزا، وقد بینا ضوابط التمییز من حیث السن ومن حیث المعرفة، فبعض العلماء یقول)الصبي حتى یحتلم

ماذا فعلت؟ أین أبوك؟ ماذا فعل فالن؟ كیف فالن؟ یفھم الخطاب الذي یوجھ إلیھ، : الممیز ھو الذي یفھم الخطاب ویحسن الجواب، لو قلت لھ
ویحسن الجواب، فھذا ممیز بأقوالھ، فجعلوا التمییز ضابطھ بالقول، ومن أھل العلم رحمھم هللا من جعل التمییز من سبع سنوات، والحقیقة أن 

ًھذا یختلف من شخص إلى آخر، فإذا كان الصبي ممیزا یعلم  أن ھذا الكالم ال یقال، وأن ھذا الكالم اتھام بالجریمة، وأن ھذا الكالم سوء ٍ
وشر، بل بعض الصبیان یعلم أن القاذف تقام علیھ العقوبة، وقد یحذره والداه من ھذا، ویعلم عواقب ھذا من حیث األصل، فإذا تجرأ على 

ًھذا الكالم وكان ممیزا؛ فإنھ یعزر ویؤدب، وال یترك ھمال بل ی عزر بما یناسب سنھ، وھذا لھ أصل في السنة؛ قال النبي صلى هللا علیھ ً
ً، فعزر في حق هللا عز وجل، ولذلك یعزر الصبي وال یقام علیھ الحد، فنظرا )أوالدكم بالصالة لسبع، واضربوھم علیھا لعشر مروا: (وسلم

ز الموجود فیھ؛ ألنھ لو لم یردع بھا العتاد ذلك، واستشرى وقوي لكونھ غیر مكلف؛ أسقط عنھ الحد، ولكن ال تسقط عنھ العقوبة لنوع التمیی
فاألصل أنھ ! على الفساد، وكما یقوى على ترك حق هللا عز وجل؛ یقوى على ترك حق المخلوق، وذلك بالتكرار، فینشأ على ذلك والعیاذ با



 2714 

ًكذلك أن یكون عاقال، فلو أن مجنونا سب رجال فقذ. ًینبغي أن یكون بالغا فھ، أو سب امرأة فقذفھا؛ لم نقم علیھ الحد؛ ألن المجنون ال یؤاخذ ًً
؛ ألن المجنون ال یملك )المجنون حتى یفیق: رفع القلم عن ثالثة، وذكر منھم: (بقولھ، وقد قال صلى هللا علیھ وسلم في الحدیث الذي تقدم

ع أن یتحكم في قولھ، ومن ھنا ال یؤاخذ بما یقول، وال یقام علیھ حد لسانھ فال وجھ لمؤاخذتھ، فإنھ ال یستطیع أن یتحكم في لسانھ، وال یستطی
ًأال یكون مكرھا، فلو أن شخصا ھدد شخصا وقال : وأما بالنسبة لالختیار، وھو. عن الصبي بالتفصیل الموجود في الصبي القذف، ویختلف ً ً

حققت فیھ شروط اإلكراه التي تقدمت معنا في طالق المكره، وبینا ًإن لم تقذف فالنا، أو إن لم تقذف فالنة وتتھمھا بالزنا؛ سأقتلك، وت: لھ
ًاألمور المعتبرة لكي یحكم على الشخص بكونھ مكرھا، فأكره على أن یقذف غیره فقذفھ، فإذا تبین إكراھھ سقط عنھ الحد، وال یؤاخذ بقولھ؛ 

ًي هللا عنھما حینما تلفظ بالكفر وقلبھ مطمئن باإلیمان مكرھا، ألن هللا أسقط باإلكراه قول من تلفظ بالكفر، كما في قصة عمار بن یاسر رض ٌ
ِإال مْن أكره وقلُبُھ ُمطمئن باإلیمان : فأنزل هللا سبحانھ ِ َِ َ َ َ َِ ٌِّ ِ ْ ْ َ ْ ُ ًفإذا قذف مكرھا وقلبھ مطمئن ال یرید قولھ، وال یقصد قولھ؛ ال : ، قالوا]106:النحل[َّ

الحر المسلم  :، المحصن ھوً)إذا قذف المكلف محصنا: (وقولھ. ًندراء الحد عنھ، ومسقطا للعقوبةًیقام علیھ الحد، ویعتبر اإلكراه موجبا ال
اإلسالم والزواج : العفیف العاقل الملتزم، وسنبین إن شاء هللا ضوابط اإلحصان، وھذه اللفظة تطلق في الشریعة على معان عدیدة منھا

 .......كما سیأتيوالنكاح والعفة والحریة، فتطلق على ھذه األمور 
 

 حكم من قذف جماعة
 

ًواألصل أنھ إذا قذف محصنا واحدا یقام علیھ الحد ثمانون جلدة، وھذا ال إشكال فیھ، إذا كان حرا وانطبقت الشروط المعتبرة للحد، فالمصنف  ً ً
ًرحمھ هللا بین الحكم إذا كان القذف لمحصن سواء كان ذكرا أو كان أنثى، حتى ولو قذف خنثى مشكال  فإنھ یقام علیھ الحد، فالمحصن یشمل ً

أنتما زانیان، أو فالن زنى بفالنة، أو فالن وفالنة زانیان، أو فالن وفالن وفالن زناة، فھل لكل : ولكن لو أنھ خاطب اثنین، فقال. ھؤالء كلھم
أقیم علیھ حد واحد؟ اختلف العلماء رحمھم هللا ًواحد من ھؤالء حد، ولھ الحق أن یطالب بحده أم أنھ إذا طالب بھ أحدھم أو طالبوا بھ جمیعا 

أن كل واحد منھم لھ حق، وأن مطالبة الواحد ال تسقط حق الثاني؛ ألنھ خاطب الجمیع : -والعلم عند هللا- في ھذه المسألة، وأصح القولین 
ه، ولو طالبوا الثالثة مع بعض أقیم لكل واحد واتھم الجمیع بالزنا، وعلى ھذا؛ فإنھ إذا قذف ثالثة، فطالب أحدھم بحقھ الیوم أقمنا علیھ حد

أنھ لو كان في الثالثة من ال یقام علیھ الحد لم یسقط الحد : منھم حده، ھذا ھو األصل؛ ألنھ وجھ التھمة لكل واحٍد منھم، ومما یقوي ھذا القول
ًیا زناة، وفیھم واحد زان فعال، ثبتت علیھ تھ: عن الجمیع، فلو أنھ خاطب جماعة وقال إنھ قذف : مة الزنا، واتھمھم وفیھم ھذا الزاني، فلو قلناٍ

إنھ قد خاطب الجمیع، وكل واحد منھم لھ حق، فإذا امتنع : واحد یأخذ حكم الواحد؛ ألسقط وجود الخلل في أحدھم حق الباقین، لكننا نقول
ً الباقین؛ ألنھم متھمون جمیعا، وكما أقیم لھذا حقھ البعض عن المطالبة بحقھ، فمن حق اآلخر أن یطالب بحقھ، وإذا طالب أحدھم لم یسقط حق

وعلى ھذا فإنھ یتعدد الحد ویتكرر على أصح قولي العلماء رحمھم هللا؛ والنظر یقوي ھذا، فإنھ إذا قذف ثالثة، یكون كما لو . یقام لآلخر حقھ
ًقذف كل واحد منھم قذفا مستقال، فلو أنھ قال لمحمد وعلي وعبد هللا ٍأنت زان، وحكمھ كما لو :  فحكمھ كما لو انفرد بمحمد فقال لھأنتم زناة،: ً

ًأنت زان، فكما أنھ لو قذف كل واحد منھم مستقال ال تجمع الحدود في حد واحد؛ كذلك لو : ٍأنت زان، وكما لو قال لعبد هللا: قال لعلي مباشرة ٍ
ًقذفھم جمیعا مباشرة؛ ألن الكل وقع علیھ اعتداء في عرضھ سواء كان مج ًتمعا مع غیره أو منفردا، وعلى ھذا ً  -ًتعظیما لحدود هللا وحرماتھ-ً

فإنھ یقام علیھ الحد لكل واحد منھم یرید أن یطالب بحقھ، فیعاقب بالحد، ویكرر علیھ، على ظاھر النص أن المقذوف لھ حق المطالبة بإقامة 
 ...... .الحد على من قذفھ

 
 عقوبات القاذف

 
ًجلد ھذا المكلف ثمانین جلدة بشرط أن یكون حرا، وبإجماع العلماء رحمھم هللا : أي]. ًلد ثمانین جلدة إن كان حراج: [قال المصنف رحمھ هللا

ُفاْجلدوُھم ثمانین جلَدة وال تقبلوا لُھم شھاَدة أبدا وأْولئك ُھم : أن حد القذف ثمانون جلدة، فھم متفقون على ذلك لنص القرآن ْ َْ َ َ َ َ َ َ َ َِ ِ َِ َُ ً َ ً ًَ َ َُ ْْ َ َالفاسقون ُ ُ ِ َ ْ
أنھ تسقط شھادتھ، فلو أن ھذا القاذف : العقوبة الثانیة. أنھ یجلد ثمانین جلدة: العقوبة األولى: ، وقد جعل هللا في القذف ثالث عقوبات]4:النور[

ًالذي ثبت أنھ قذف وأقیم علیھ الحد، شھد في الیوم الثاني بأن فالنا لھ عند فالن ألف لایر، أو أن فالنا قتل فال  ردت - أي شھادة كانت- ًنا ً
ًوال تقبلوا لُھم شھاَدة أبدا : شھادتھ، لقولھ تعالى َ َ َ ََ ً َ َْ َ ُ كذبت في تھمتي لفالن وھو لیس : ، إال إذا تاب، وتوبتھ بأن یأتي إلى القاضي ویقول]4:النور[ْ

الجلد، وقد ذكر المصنف : الحكم األول: حكام الثالثةأنھ فاسق، ونص هللا عز وجل على ھذه األ: العقوبة الثالثة. ٍبزان، فتوبتھ بأن یكذب نفسھ
أنھ ال تقبل لھ : الحكم الثاني.  أحكام الجلد، وصفة الجلد، وما یجلد بھ، وأن جلد القذف بعد جلد الزنا في القوة والشدة- وتقدم معنا- رحمھ هللا 

أنت البعید مقطوع اللسان، : كاذب، أو یفعل كذا؛ قل لھًأشھد أن فالنا : شھادة، وال یشترط أن یشھد في القضاء، بل حتى لو جاءك وقال
ٍما ترددت في شيء أنا فاعلھ ترددي : (ویدل علیھ الحدیث القدسي! مردود الشھادة، ما لم تكذب نفسك، وانظر إلى تعظیم هللا لحرمة المؤمن

 ولذلك قطع ھذا اللسان الظالم اآلثم الذي یرتع في ، فا عز وجل یؤدب عباده بھذا الحد،)في قبض روح المؤمن، یكره الموت وأكره مساءتھ
ًوال تقبلوا لُھم شھاَدة أبدا : أعراض المسلمین فال تقبل لھ شھادة، ثم انظر إلى نص القرآن َ َ َ ََ ً َ َْ َ ُ ، واختلف العلماء في ھذه اآلیة على ]4:النور[ْ

ً وال تقبلوا لُھم شھاَدة أبدا :حتى ولو تاب ال تقبل شھادتھ؛ ألن هللا یقول: بعض العلماء یقول: قولین َ َ َ ََ ً َ َْ َ ُ ، وھذا مذھب الحنفیة رحمھم هللا ]4:النور[ْ
إنھ كاذب، قبلت شھادتھ، وھذا البعید ال یكفي أن یقام علیھ الحد، بل ال بد : وطائفة، والجمھور على أنھ لو كذب نفسھ فجاء عند القاضي وقال

فالن، وھذا یرد للناس حقوقھم؛ ألنھ إذا أقیم علیھ الحد یبقى الناس في شكوك ھل ھو قد كذبت في تھمتي ل: أن یأتي عند القاضي ویقول
ًإنھ كذب في شھادتھ على فالن، وكذب في قذفھ لفالن، وإن فالنا بريء أو إن : صادق أو كاذب؟ ولكن حینما یأتي إلى مجلس القضاء ویقول

َّإال : فالنة بریئة؛ فحینئذ تقبل شھادتھ؛ ألن هللا یقول َالذین تاُبوا ِ َ ِ ، فنص هللا عز وجل على استثنائھم بالتوبة، ومن ھنا ذھب جمھور ]5:النور[َّ
العلماء إلى أن ھذا االستثناء یشمل العقوبات السابقة، ومما یؤكد ھذا أن أمیر المؤمنین وثاني الخلفاء الراشدین األئمة المھدیین عمر بن 
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لو تاب  إن تبت قبلت شھادتك، وھذا یدل على أنھ: تب أقبل شھادتك، أي: یقول لـأبي بكرة الخطاب رضي هللا عنھم وأرضاھم أجمعین، كان 
أنھ یفسق، والفاسق ساقط الخبر، ال یقبل : الحكم الثالث. في الدنیا قبلت شھادتھ، وأنھ ال یبقى على األصل مردود الشھادة ما دام أنھ قد تاب

َیا أیھا ا: ًخبره مباشرة، كما قال تعالى َُّ ُلذین آمنوا إْن جاءكم فاسق بنبإ فتبینوا َ ُ َُّ ِ َِ َ َ َ َ ََ َ َ ٍَ ِ ٌِ ْ تثبتوا، وھذا یدل على أنھ ال یقبل خبره : ، والمراد]6:الحجرات[َّ
ذكر المصنف رحمھ هللا عقوبة من قذف أنھ یجلد ثمانین جلدة، وبینا أحكام الجلد، وھذا القدر في حد القذف مجمع علیھ بنص هللا عز . مباشرة
ي كتابھ، وصفة الجلد تقدم أنھا دون حد الزنا، فأشد الجلد جلد الزنا، ثم بعده جلد القذف، وھذا لوجود المجانسة بالفحش في وجل ف

 .......الجریمتین
 

 الفرق بین الحر والعبد في الجلد للقذف
 

 على أن العبد إذا قذف غیره یقام - األربعةومنھم األئمة -مذھب جماھیر السلف والخلف ]. ًوإن كان عبدا أربعین: [قال المصنف رحمھ هللا
ِفعلْیھن نْصُف ما على الُمْحصنات من العذاب :  بقولھ تعالى-ًأوال-علیھ الحد أربعین جلدة، واستدلوا  ِ ِ ِ ََّ َ َ َ َ َ َْ َْ ََ ، حیث شطر هللا حد الزنا ]25:النساء[َِ

 بأن الخلفاء الراشدین أبا -ًثانیا- واستدلوا . ألعلى على ما ھو دونھالذي ھو األصل، فمن باب أولى تشطیر حد القذف، وھذا من باب التنبیھ با
أدركت أبا بكر : ًبكر وعمر وعثمان وعلیا رضي هللا عنھم أجمعین كانوا یجلدون الرقیق في القذف أربعین جلدة، قال أبو بكر بن حزم 

 وھذا یدل على أنھ سنة ثابتة، وعلیھا إجماع الصحابة حیث لم ًوعمر وعثمان وعلیا واألئمة یجلدون العبد أو المولى إذا قذف أربعین جلدة،
]. والمعتق بعضھ بحسابھ: [قال المصنف رحمھ هللا. ینكر أحد من الصحابة تشطیر عقوبة القذف على الرقیق، وعلیھ فإنھ یجلد أربعین جلدة

ً رقیقا فإنھ یجلد بحسابھ، وعلى ھذا تكون ستین جلدة، ًإذا كان نصفھ حرا ونصفھ: فبعض العلماء یقول: للعلماء وجھان في المعتق والمبعض
. ًتشطیر الرق، فإذا كان مبعضا فإنھ بحسابھ على القول الذي اختاره المصنف: تشطیر أصل الحریة، مراعاة للحریة، والعشرون: األربعون

ًإذا كان مبعضا فإنھ على النصف دائما، وھم متفقون أنھ لو كان نصفھ حر: والقول الثاني ًا ونصفھ رقیقا فإنھ یجلد على النصف، ولكن إذا ً ً
ًكان ثلثاه أو كان ثلثُھ رقیقا واآلخر حرا فعلى القول األول ًیتشطر على النصف، سواء كانت الحریة : یتشطر بحسابھ، وعلى القول الثاني: ً

 .......ي وطائفة من العلماء رحمھم هللاأكثر أو كان الرق أكثر؛ ألن الحكم واحد عند الذین ال یفصلون، وھو اختیار أصحاب الشافع
 

 حكم قذف غیر المحصن
 

ًلو قذف صغیرا، في ھذه الحالة الصغیر ال یتأتى منھ الزنا وال یتضرر : ًمثال]. وقذف غیر المحصن یوجب التعزیر: [قال المصنف رحمھ هللا
عقوبة : والتعزیر.  فإنھ یقام علیھ التعزیر-قذف حال صغرهوكان ال-بقذفھ، لكن یجب أن یعزر، فلو اشتكى ھذا الصبي أو بعد بلوغھ اشتكى 

أنھ یتبع حالة المجني علیھ والجاني : ً في غیر المقدرات شرعا، والتعزیر ستأتینا إن شاء هللا ضوابطھ-في األصل- ال حد لھا، وھي تكون
أكثر، فقذف الصغیر من القرابة لیس كقذف الصغیر الغریب، یختلف التعزیر لو كان الصبي یستلزم الرعایة : ًوالبیئة التي فیھا االثنان، فمثال

ًوقذف الصغیر من أبناء أو بنات الصالحین لیس كقذف عامة الناس؛ ألن هللا جعل لكل شيء قدرا، فالناس لھم حقوق، ولھم منازل، وقد قال 
الحد بقذفھ؛ فإنھ ال بد من عقوبة للقاذف، وتكون العقوبة ً، فإذا كان القذف متعلقا بمن ال یقام )أنزلوا الناس منازلھم: (صلى هللا علیھ وسلم

 .......تعزیریة، ینظر القاضي فیھا إلى حال المقذوف وحال القاذف، فیعزر كل قاذف بما یناسبھ، وھذا أصل في التعزیر
 

 الحد حق للمقذوف
 

ٌحق للمقذوف، وھذا قول ) الجلد ثمانین جلدة (الضمیر عائد إلى حد القذف) وھو: (قولھ]. وھو حق للمقذوف: [قال المصنف رحمھ هللا
إنھ حق للمقذوف؛ فال یقام إال بطلب المقذوف، ویبقى على ھذا الطلب إلى : جماھیر السلف والخلف رحمھم هللا أنھ حق للمقذوف، وإذا قلنا

بفالن فیقر أو یأتي بالشھود ویثبتون أنھ فالن قذفني، فیؤتى : ال بد أول شيء أن یطلب المقذوف من القاضي حقھ، فیقول: ًإذا. إقامة الحد
أنت قذفت أخاك في اإلسالم، فإما أن تحضر : قذفھ، فإذا أقر أو قامت علیھ بینة بأنھ قذف، وثبت عند القاضي أنھ قذف، یقول لھ القاضي

البینة أو حد في : (لى هللا علیھ وسلملیس عندي بینة، یأمر القاضي حینئذ بجلده، كما قال النبي ص: البینة أو أقیم علیك حد القذف، فإن قال
ال بینة لي، أقیم علیھ الحد، فإذا استمر المقذوف بالمطالبة مضى الحكم، ولو عفا عنھ بعد الحكم وقبل التنفیذ، ال یقام علیھ : ، فإذا قال)ظھرك

 ففي ھذه الحالة یسقط -ومن حقھ أن یعفو-عفوت : حد القذف، فلو أن القاضي حكم علیھ بأنھ قاذف، ثم أردنا تنفیذ الحد، فقال صاحب الحق
 .......عنھ الحد، وال تجب العقوبة

 
 ما یشترط في المقذوف

 
ًفي باب القذف، فال بد أن یكون المقذوف حرا كامال، فإذا كان رقیقا فإن نقص الرق : أي]. الحر: والمحصن ھنا: [قال المصنف رحمھ هللا ًً

ِبید فیھ التعزیر، ولیس فیھ الحد، ولھذا أصل؛ ألن أصل الرق الكفر، ومن ھنا لم یسو الشرع بین یؤثر، وجماھیر السلف والخلف أن قذف الع
ومن ھنا اطردت أحكام الشریعة في التفریق بین المسلم والكافر، فإذا . المسلم والكافر، وإن كان الرقیق قد یسلم، لكن ھذا في األصل ناقص

ًقذف عبدا فإنھ ال یقام علیھ الحد كامال، ً خالفا لمن شذ، وقول جماھیر السلف والخلف رحمھم هللا أن فیھ التعزیر، والدلیل على ذلك أن هللا ً
ِوالذین یْرُمون الُمْحصنات : سبحانھ وتعالى قال َِ َ َ َ َ َْ یطلق بمعنى الحریة، وھذا تقیید للحكم بالعقوبة، ومن ھنا فھم جماھیر : ، واإلحصان]4:النور[َّ

فلو ) المسلم]. (المسلم العاقل] :قال المصنف رحمھ هللا. أن اإلحصان یشمل الحریة، وأنھ ال إحصان بدون حریةالسلف والخلف من اآلیة 
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لوجود النقص فیھ، : ً ال یستطیع أن یطالب بحقھ، وثانیا- ًأوال-فلو قذف المجنون فإنھ یعزر؛ ألن المجنون ) العاقل(قذف الكافر فإنھ یعزر، 
ى عرضھ لیس كالعاقل؛ ألن المجنون قد یتأتى منھ ھذا وال یضمن نفسھ وال یملك نفسھ، ومن ھنا نقص عن وظن السالمة في االعتداء عل

العاقل الذي یلتزم بشریعة اإلسالم وھو على دینھ واستقامتھ، فالمجنون ال یؤمن أن یقع منھ الزنا وھو ال یدري، وال یستطیع أن ینفي عن 
: ًفلو قذف زانیا وقال لھ]. العفیف: [قال المصنف رحمھ هللا. ذلك یعزر قاذفھ، وال یحكم بجلده الحدنفسھ ذلك؛ ألنھ مجنون لیس عنده عقل، ول

یا زان، فقد أصاب قولھ الواقع؛ ألنھ قد زنى، وحینئذ لیس بقاذف، وبعض العلماء یرى التفریق في ھذا بین من أقیم علیھ الحد وتاب، وبین 
ًقصدت ما كان منھ في السابق، فھذا یعتبر وصفا ولیس : زان؟ قال: لم قلت لھ:  الحد وتاب، وقیل لھمن لم یقم علیھ، ولكن حتى لو أقیم علیھ

: قال المصنف رحمھ هللا. بتھمة بالزنا، ومن ھنا فرق بین من یصفھ بالزنا وكان قد وقع منھ زنا وبین الذي ھو عفیف لم یقع منھ فحش
خرج الحربي فإنھ ال حرمة لھ، واختلف في الذمي، وإن كان شرط اإلسالم في األول قد تضمن الملتزم بشرائع اإلسالم، ومن ھنا ی]. الملتزم[

ًیا زان، أو قذف حربیة أو قال عن أھل الحرب: ًمفھومھ إخراج الذمي وإخراج الكافر عموما، وعلى ھذا لو قال لحربي إنھم زناة، أو نحو : ٍ
فبعض أھل العلم یرى أن الذمي لھ حرمة المسلم، فقد حرم مالھ : ن في الذمي خالفذلك من عبارات القذف، فإنھ ال یقام علیھ الحد، ولك

وعرضھ فال یجوز أن یعتدى علیھ؛ ألن لھ ما للمسلمین وعلیھ ما على المسلمین، وبعض العلماء یرى أنھ ال یأخذ حكم المسلم، وقاذفھ یعزر 
راعى األصل في حرمة الذمي، ولكن ھل ھي مساویة :  والقول الثانيأسقط الحد لوجود الشبھة، وھو مذھب قوي،: القول األول. ویؤدب

الذي یتأتى منھ الجماع، والسبب في ھذا أن القذف تھمة، فإذا قال : أي]. الذي یجامع مثلھ: [كل وجھ؟ قال المصنف رحمھ هللا للمسلمین من
إذا قذف من ال : ًعلى الصبي كضرره علیھ إذا كان بالغا، قالواٍیا زان، علم الناس كذبھ، وحینئذ ال یحصل ضرر : لصبي ال یتأتى منھ الجماع

یتأتى منھ الجماع؛ سقط الحد عنھ، وھذا ال ینفي أنھ یعزر، بل إنھ یعزر، ولكن القضیة ھل یقام علیھ الحد أو ال یقام علیھ الحد؟ وھذا إذا كان 
ًومن كان مجبوب الذكر ھل یكون قذفھ قذفا؟ على . تأتى منھ الجماعًال یتأتى من مثلھ الجماع، أو ال یجامع مثلھ، كما لو كان صغیرا ال ی

قاذف المجبوب یقام علیھ الحد، واحتجوا بعموم اآلیة الكریمة، ولكن في الحقیقة إذا : فمن أھل العلم من قال: وجھین عند العلماء رحمھم هللا
بإسقاط الحد عن القاذف، وھذا ما كان یرجحھ بعض : ذي یقولسقط القول، وظھر الدلیل على كذب القاذف، ووجدت الشبھة؛ قوي القول ال

ًعلیھم، وھو أنھ إذا وجد ما یدل على كذب القاذف، وظھرت الداللة على كذبھ، كما لو قذف صغیرا ال یتأتى منھ الجماع،  مشایخنا رحمة هللا
إن قاذف المجبوب یقام علیھ الحد الحتمال أن : لأو المجبوب الذي عرف جبھ؛ فإنھ توجد شبھة تسقط عنھ الحد، وكان بعض العلماء یقو

یقصد أنھ زنى قبل جب ذكره، وقبل قطع عضوه، وھذا ال شك أنھ یقوي مذھب من یقول بوقوع الحد، ولكن الشبھة ال تزال قائمة، إال إذا 
فالصبي قد یجامع قبل ]. یشترط بلوغھوال : [قال المصنف رحمھ هللا. فصل في تھمتھ لھ بالزنا على وجھ تندرئ بھ الشبھة فیجب علیھ الحد

 .......ًالبلوغ، فإذا تأتى منھ أن یجامع؛ تأتى وصفھ بالزنا الحتمال أن یقع منھ الزنا، فال یشترط أن یكون بالغا
 

 صریح القذف
 

تب علیھ من عقوبة، ومن بعد أن بین رحمھ هللا أحكام اللفظ، وما یتر]. وصریح القذف یا زاني، یا لوطي، ونحوه: [قال المصنف رحمھ هللا
ًالذي ُیعاقْب، ومن الذي لھ حق المطالبة بالقذف ممن یعتبر قذفھ قذفا مؤثرا موجبا للحد؛ شرع رحمھ هللا في بیان أحكام اللفظ، وھذا الركن  ً ً َ

 القذف إما أن یكون واللفظ الذي یحصل بھ. قاذف، ومقذوف، ولفظ یقع ویحصل بھ القذف: الثالث من أركان القذف؛ ألن القذف یقوم على
الذي ال یحتمل معنى : ًصریحا وإما أن یكون غیر صریح، وقد تقدم معنا تعریف الصریح والكنایة في الطالق، واللفظ الصریح في القذف ھو

القول، إما باعترافھ ًآخر، فإذا تلفظ بھذا اللفظ الصریح الذي ال یحتمل معنى آخر؛ فإنھ حینئذ یعتبر قاذفا، وإذا ثبت عند القاضي أنھ قال ھذا 
 فال یسأل عن -كما تقدم معنا في الطالق-ًأو بشھادة الشھود بأنھ قال ھذا اللفظ الصریح؛ فإنھ ال یسأل عن نیتھ، وإنما یعتبره قاذفا مباشرة 

مل أن یكون مقصوده ما یدل اللفظ المحتمل الذي یتردد بین معنیین فأكثر، فحینئذ یحت: وأما إذا كان اللفظ لفظ كنایة، وھو. النیة في الصریح
ًعلى القذف فھو قاذف، ویحتمل أن یكون مقصوده شیئا آخر فلیس بقاذف، فلما تردد اللفظ بین االحتمالین رجعنا إلیھ لكي یفسر لنا؛ ألن 

ًالمبھم یفسر، والمجمل یبین، ما كان مبھما یطلب تفسیره، وما كان مجمال یطلب بیانھ، فحینما یأتي بلفظ مشترك أو  : متردد بین معنیینً
، فحینئذ عندنا لفظ یحتمل أنھ یوجب )ادرءوا الحدود بالشبھات: (یحتمل أنھ أراد القذف ویحتمل أنھ لم یرده، والنبي صلى هللا علیھ وسلم یقول

الحد وارتفعت الحد ویحتمل أنھ ال یوجب الحد، فعندنا أمر مشتبھ نحتاج أن نعرف ھل ھو قصد ھذا أو لم یقصد؟ فإن قصده أقمنا علیھ 
ارتفع اإلبھام، وزال اإلجمال، وأصبح كما : یا زان، نقول حینئذ: یا خبیث؟ قال: ماذا قصدت بقولك: یا خبیث، فقلنا لھ: الكنایة؛ كأن یقول لھ

تجد على وجھ األرض عندنا ألفاظ صریحة، وعندنا ألفاظ كنایة، وھذا من دقة أحكام الشریعة اإلسالمیة، ولن : ًإذا. یا زان: لو قال لھ مباشرة
شيء، حتى أنھا قضت بین الناس في ألفاظھم وعباراتھم، وبینت األلفاظ التي  أتم وال أكمل وال أوسع من ھذه الشریعة التي فصلت في كل

ة رحمھم ھي جنایة یعاقب صاحبھا، وبینت األلفاظ التي ھي مثوبة یجازى صاحبھا ویحسن إلیھ، وكل ھذا من كمال شریعتنا، والعلماء واألئم
. هللا فصلوا في ھذا، ومن ھنا یجب عند بیان أحكام القذف أن نفصل في ھذا الركن الذي ھو ركن اللفظ؛ ألنھ ینبني علیھ المؤاخذة والعقوبة

یان عندنا صریح وعندنا كنایة، فھل نبدأ في كتب الفقھ ببیان الصریح أو بب: بدأ بالصریح، قلنا) یا زان: وصریح القذف: (قال رحمھ هللا
نبدأ بالصریح؛ ألن األصل في القذف أنھ ال یثبت إال بالصریح، ومن عادة العلماء في الصریح والكنایة أن یبدءوا بالصریح : الكنایة؟ قالوا

ًكون مطلقا یا زانیة، فإنھ قد قذف، وھذا اللفظ صریح في الداللة على الزنا والقذف، لكن یشترط أن ی: ٍیا زان، أو المرأة: ًأوال، فإذا قال لرجل
ٍیا زان؛ ألن : یا زاني البصر، أو یا زاني العین، أو یا زاني الرجل، أو یا زاني الید، فھذا لیس كقولھ: ًعاریا عن القید، فلو أنھ قیده، فقال لھ

وزناھا اللمس، والرجل العینان تزنیان وزناھما النظر، والید تزني : (النبي صلى هللا علیھ وسلم فرق بین الزنا في ھذه األحوال كلھا، فقال
، فبین النبي صلى هللا علیھ وسلم أن العین تزني، فلو قال )تزني وزناھا الخطى والمشي، والقلب یھوى ویتمنى، والفرج یصدق ذلك أو یكذبھ

یا زاني الفرج، أو قال :  لھلكن لو أنھ قال. ٍیا زان، بال قید، ومن ھنا ال بد أن یفرق بین المطلق والمقید: یا زاني العین؛ فھذا لیس كقولھ: لھ
، أو یا زاني الذكر، فإنھ في ھذه الحالة یعتبر من الصریح الواضح الذي ال احتمال فیھ، فیستثنى المقید -والعیاذ با- یا زانیة الفرج : لھا
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ھ في ھذه الحالة یكون في حكم بالفرج، كما أشار إلیھ بعض األئمة ومنھم اإلمام النووي رحمھ هللا وغیره، فلو صرح باإلضافة للفرج، فإن
ٍالتھمة بالفاحشة إما بالزنا أو باللواط، وقد تقدم معنا حكم كل : یا لوطي، فھو صریح، ومن حیث األصل فالقذف ھو: وھكذا إذا قال. الصریح

:  فمن أھل العلم رحمھم هللا من قالیا لوطي، احتمل،: ٍیا زان، فھو صریح بال إشكال عند العلماء رحمھم هللا، لكن إذا قال لھ: منھما، وإذا قال
ًیا لوطي، فإنھ یعتبر قاذفا قذفا صریحا، قالوا: إذا قال لشخص ً ألن ھذا اللفظ ال یعبر بھ إال عن فاحشة اللواط، والمراد بھ جریمة قوم لوط، : ً

ومن أھل . ة كبیرة من أھل العلم رحمھم هللافإذا قال ھذا فإننا نعتبره قد صرح بالقذف، ھذا القول األول، واختاره المصنف رحمھ هللا وطائف
ًمحتملة أن تكون تھمة بالفاحشة أو تھمة بعمل قوم لوط دون الفحش، وھو ما كان منھم من عمل السوء ) یا لوطي: (إن كلمة: العلم من قال ً

ور الرذیلة التي ال یتعاطاھا إال أھل من تتبع المردان، والغمز، وفعل الخنا في المجالس، فلو أنھ دخل على رجل في مجلسھ وھو یتعاطى أم
أردت أنھ یعمل العمل الفالني من : إن ھذا لیس بقذف بالفاحشة، فلو ُسئل عن ھذا وقال: یا لوطي، قالوا :الفحش مع المردان ونحوھم، فقال لھ

: ھ یعمل عمل قوم لوط في مجالسھم، قالواالغمز بعینھ أو الدس بیده ونحو ذلك، أو أن مجلسھ مجلس الفساد، فقلت لھ ھذه الكلمة وأقصد بھا أن
یا لوطي، : وفي الحقیقة التفصیل قد یراعیھ القاضي في بعض المسائل، لكن من حیث األصل أنھ لو قال لھ. فھذه شبھة تسقط عنھ حد القذف

: قال رحمھ هللا. ھورفإن ھذا اللفظ في الغالب ال ینصرف إال إلى عمل قوم لوط، واختار المصنف أنھ قذف صریح، وھو مذھب الجم
ًیا ابن الزاني، فھذا أیضا قذف، ونحو ذلك مما یجري مجراه :  أو قال لھ- والعیاذ با- یا ابن الزانیة : ونحو ذلك، مثل أن یقول: ، أي]ونحوه[

سبھا إلى الجماع بلفظ في الداللة على التھمة بالفاحشة، ومن ذلك أن یعبر بكلمة الجماع في الرجل والمرأة التي ھي غیر مزوجة، كأن ین
أن ألفاظ الجماع وما یدل علیھا في كل عرف من القذف الصریح، وھذه األلفاظ تختلف  الجماع في كل بیئة بحسبھا، فذكر العلماء رحمھم هللا

نھ من صریح ًمن بیئة إلى بیئة ومن مجتمع إلى مجتمع، فإذا عبر بالجماع وما یدل على الجماع وفعل الجماع سواء لرجل أو امرأة؛ فإ
 .......القذف

 
 كنایات القذف

 
اللفظ المحتمل الذي نسأل من قالھ عن نیتھ، فإذا قصد بھ ما یدل على الفاحشة، : وكنایة قذف، أي]. یا قحبة: وكنایتھ: [قال المصنف رحمھ هللا

یا ابن القحبة، والعیاذ :  یا قحبة، أو قال لرجل:لم أرد الزنا، فھو لیس بقاذف، فإذا قال لھا: أردت أنھ زنى؛ فھو قاذف، وإذا قال: كأن یقول
ٌفإن ھذا لفظ محتمل، فإنھ یحتمل أنھا زانیة، ویحتمل أنھا تتعاطى األمور الرذیلة التي یتعاطاھا أھل الفحش، ولیس مراده أنھا فعلت ! با

یعني نسألھ عن : ّ إنھ كنایة، فالكنایة ینوى لیبین، ینوى:الفحش، وفي ھذه الحالة یسأل عن قصده، ویحلف با إنھ ما أراد الزنا، ھذا إذا قلنا
أن : األمر األول: ھناك أمران: ًإذا. احلف با إنك لم ترد الزنا: ال، ما أراد ھذا، ولم یصدقھ؛ نقول لھ: نیتھ، فإذا لم یوافق خصمھ وقال

احلف با عز وجل إنك لم ترد ھذا : یصدقھ خصمھ، نقول لھإذا لم : األمر الثاني. یصرف اللفظ عن معناه الدال على الزنا وفعل الفاحشة
یا فاجر، أو یا ابن الفاجرة، أو یا : یا فاجرة، أو قال للرجل: وھكذا إذا قال للمرأة]. یا فاجرة: [قال المصنف رحمھ هللا. المعنى الموجب للحد
ٍقصدت أنھ زان، فھذا : ھل قصد بالفجور فعل الزنا؟ فإذا قال: عن نیتھ من األلفاظ المستقبحة، ولكن ُیسأل -والعیاذ با-ابن الفاجر، كل ھذا 

ما قصدت فعل الزنا، ولكن قصدت أنھ یفعل أفعال أھل الفجور من : ّما قصدت الزنا، وصدقھ خصمھ فال إشكال، فلو قال: قذف، وإذا قال
یا : یا دیوث، كما ذكر ذلك العلماء واألئمة، أو إذا قال للمرأة: ّالتساھل أو نحو ذلك، فحینئٍذ یحلف إذا كذبھ خصمھ، وفي حكم ذلك أن یقول لھ

یا قواد، ونحو ذلك من األلفاظ التي بسطھا أھل العلم، وفي الحقیقة ھذه األلفاظ تخضع للمجتمع، فقد تكون ھناك ألفاظ قذف : قوادة، أو للرجل
 نحو ذلك من األلفاظ التي لیس -م اإلمام ابن قدامة رحمھ هللا في المغنيومنھ-عند العامة ولیس لھا معنى في اللغة، وذكر العلماء رحمھم هللا 

ًال نعرف لھا أصال، لكن جرت العادة بین العامة باستخدام ھذا اللفظ ومن ھنا یرجع القاضي إلى من : لھا أصل في اللغة، وقال أئمة اللغة
 ماذا یراد بھذه الكلمة؟ وماذا تقصدون من ھذه الكلمة؟ فإن كانت في العرف :عنده معرفة، فإذا وقع ھذا الكالم في بیئة، فیسأل أھل تلك البیئة

ًصریحة الداللة على التھمة بالزنا فال إشكال، وإن كانت في العرف محتملة تطلق على معنى الزنا وعلى معنى آخر، فحكمھا حكم الكنایات 
َونجْیناُه من :  كما قال تعالى- والعیاذ با- ، والخبث یحتمل فعل الفاحشة وھكذا الوصف بالخبث]. یا خبیثة: [قال المصنف رحمھ هللا. كما تقدم َِ ََّ َ

َالقْریة التي كانت تْعمُل الخبائث  ِ ِ َِ َ ََ َ ْ َ َ َْ أنھ غشاش، ال یحسن : ، ویحتمل خبث اللسان، ویحتمل خبث النیة، ویحتمل خبث العمل، أي] 74:األنبیاء[َّْ
ن خبیث، أو فالن من أھل الخبث، أو ھذه خبیثة، أو فالنة خبیثة، فإنھا إذا اشتكتھ إلى القاضي ورفعت فال: إذا قال. معاملة الناس، ونحو ذلك

 أقیم علیھ الحد، فببیانھ یرتفع -والعیاذ با-ٍأردت بھا أنھا زانیة أو أنھ زان : ماذا ترید بھذه الكلمة؟ فقال: أمره إلى القاضي، سألھ القاضي
أنھا تسب الناس أو أنھ یسب الناس، أو : لم أرد ھذا، إنما أردت بالخبث خبث اللسان، أي: إلبھام، وأما إذا قالاإلجمال، وبتفسیره یزول ا

أنني أرى فیھ الحسد، وأرى فیھ احتقار : ًأنھ لیس أمینا في معاملتھ أو أنھ یضرب الناس، أو أردت خبث النیة، أي: أردت خبث العمل أي
قال . فیھ الغمط للناس وعدم احترامھم، فإذا فسره بغیر الزنا ورضي خصمھ فال إشكال، وإال حلف لھالناس، وأرى فیھ العصبیة، وأرى 

ِفضحت زوجك، الفضیحة تحتمل فضیحة العار والزنا، وتحتمل الفضیحة التي ھي : وھكذا إذا قال]. فضحت زوجك: [المصنف رحمھ هللا
الرجل إذا ابتلي بالبلیة في أھلھ أو في عرضھ وجلس في ]. أو نكست رأسھ: [قال المصنف رحمھ هللا. دون ذلك، فیسأل عن قصده كما تقدم

ًمجلس أذلتھ، ومن ھنا ینكس رأسھ، وتنكیس الرأس في المجالس غالبا یكون لسبب، وقد یكون محمدة، وقد یكون مذمة؛ فیكون محمدة إذا 
الكبر والغرور، ولذلك تجد العلماء والصلحاء إذا جلسوا في كان على سبیل الخشیة  عز وجل والخوف منھ، والبعد عن التشبھ بأھل 

، والدلیل على مدح ذلك ما ثبت عنھ علیھ الصالة  ًالمجالس العامة أو جلسوا بین الناس، وأرادت الناس أن تفخر بھم؛ طأطئوا رءوسھم ذلة 
، فتنكیس الرأس قد )ًربوس سرجھ تواضعا  عز وجلأنھ لما دخل مكة في یوم الفتح طأطأ رأسھ حتى كادت طرف لحیتھ تمس ق: (والسالم

ًذلة في موضع عزة، ومھانة في مقام كرامة، وذلك إذا كان  وتواضعا لھ، إذا كان بین من یمدحھ ویثني علیھ  ًیكون عزة وكرامة، فھي
ًبفضلھ، واعترافا بإحسانھ سبحانھ، وهللا ھو ًوخشي على نفسھ الفتنة ممن ینظر إلیھ أو من یھابھ، فیطأطئ رأسھ ذلة  عز وجل، واعترافا 

المطلع على القلوب والضمائر، فھذا فخر لإلنسان وشرف وعزة، خالف أھل الكبر الذین إذا مدحوا شمخوا بأنوفھم، ورفعوا رءوسھم، 
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أن الرجل أصیب بمصیبة، وأعظم فطأطأة الرأس وتنكیس الرأس یكنى بھا على ! وتعالوا وانتفخوا، فھذا من نفخ الشیطان فیھم والعیاذ با
ِنكست رأس زوجك، نكست رأس أھلك، فھذا یكنى بھ على أنھا : المصیبة بعد الدین أن یصاب في عرضھ، ولذلك یطأطئ رأسھ، فیقال لھا ِ

ھا عبارات فعلت الفاحشة، حتى إن قریبھا ال یستطیع أن یرفع رأسھ في القوم، وھذه العبارات كانت موجودة، لكن قد تستبدل الناس عن
 من الجنون، والتھور فیھ ال یفعلھ إال إنسان انعدم عقلھ الذي یعقلھ عن سفاسف األمور، - والعیاذ با- أخرى، والجنون فنون، وسب الناس 

لم قصدت أنھا امرأة لم تعتني بإكرام زوجھا، وقصدت أنھا امرأة : ِنكست رأس زوجك، وقال: وعن التسلط على الناس، ولذلك إذا قال لھا
تحافظ على زوجھا كما ینبغي، ولم تحافظ على وقتھ بحیث یتفرغ ألموره وشئونھ، حتى إنھ انشغل بأشیاء ما كان ینبغي أن ینشغل بھا، ولو 

قصدت الزنا، فإنھ : ًكانت زوجتھ كاملة لحافظت علیھ حتى یرتفع رأسھ، وما قصدت الزنا؛ فیكون ھذا موجبا الندراء الحد عنھ، أما لو قال
ًأو جعلت لھ قرونا: [قال المصنف رحمھ هللا.  علیھ الحد، وھو قاذفیقام ال نتوقف عند لفظ معین، ! ً، ونحوه جعلت لھ قرونا أو حتى شیاطین]ِ

ًقذفا في القدیم، ففي كل زمان نسأل أھل الخبرة، وقد تحاشیت ذكر ) ًجعلت لھ قرونا(المتون الفقھیة فیھا كلمات غریبة، قد یكون ھذا اللفظ 
ًفاظ یجوز أن أذكرھا في مجالس العلم، ولكن اإلنسان یجل مجالس العلم من ذكرھا، ذكر العلماء رحمھم هللا ما یقارب خمسین لفظا، ألفاظ أل

ًبشعة جدا، تنزعج منھا اآلذان، وتقلق منھا القلوب، ویجوز لنا أن نذكرھا ألجل العلم، لكن الحمد  ما دام أن الكتب موجودة، فمن یرید أن 
یتوسع في ضبطھا وفھمھا، فلیرجع إلیھا، لكن الذي یھمنا ھنا القاعدة والضابط، فلما كانت ھذه األلفاظ التي ذكرھا العلماء رحمھم هللا ال 

ما عندنا خبرة بھذه ! یستعملھا الناس كلھا، وما ندري ما یستعملون اآلن منھا، واأللفاظ القدیمة المعروف منھا أعداد معینة، ونحن وهللا
فھذا أمر ذكره العلماء رحمھم هللا، وتتعجب منھم وھم . ًأللفاظ، فكثیر منھا نجھلھا و الحمد، ونسأل هللا أن یزیدنا بھا جھال ال یضر بعلمناا

ط ارجع إلى الضاب: ٍنقول لكل قاض وكل مفتي وكل شیخ یرید معرفة ھذه المسائل واألحكام: ًأئمة فحول كیف أخذوھا؟ أخذوھا بالتلقي، إذا
یستعمل في معنیین : إن ھذا عندنا ال یستعمل إال في الداللة على الزنا، فإنھ قذف، وإذا قالوا: واألساس، فالعبرة بقول أھل الخبرة، فإذا قالوا

 لست بخٍب: فأكثر، سئل القاذف عن نیتھ، لماذا نرجع إلى أھل الخبرة؟ عمر بن الخطاب رضي هللا عنھ وھو إمام وخلیفة راشد وكان یقول
وال الخب یخدعني، وكان یعرف أحوال الناس، مع ھذا إذا جاء اللفظ المحتمل سأل عنھ، ولما ھجا الحطیئة الزبرقان بن بدر رضي هللا عنھ 

واقعد فأنت الطاعم الكاسي، فجاء الصحابي یشتكي إلى عمر رضي هللا عنھ من الحطیئة وعمر یفطن ویعرف، ولكن من : وأرضاه بقولھ
ًما أرى بھذا بأسا، واستدعى حسان رضي هللا عنھ ألنھ من أھل الشعر، وما رجع إلى غیره، بل رجع إلى أھل : ، قالباب درء الشبھة

دع المكارم ال : ألعن من الھجاء فإنھ قال: ما ھجاه، بل سلح علیھ، یعني: ً في ھذا ھجاء؟ قال- یا حسان - أترى : المعرفة والخبرة، فقال لھ
الطاعم الكاسي كان الرجل فیھ بخل، فلما جاءه الحطیئة ولم یكرمھ، قام وقال فیھ ھذه المقالة، فسأل عمر رضي هللا ترحل لبغیتھا واقعد فأنت 

قضى حاجتھ علیھ، وھذا أشد من الھجاء، وعمر رضي هللا عنھ :  یعني-أكرمكم هللا-ما ھجاه، بل سلح علیھ : عنھ حسان فقال لھ حسان 
لیس ھذا بھجاء، بل ألعن وأسوأ وأشد من : ما ظھر لھ فیھ بأس، لكن لما رجع إلى أھل الخبرة؛ قالوا لھ: ًما أرى بھذا بأسا، یعني: یقول

وإن : [قال المصنف رحمھ هللا. یعني مثلھ) ونحوه: (قولھ. ال بد لطالب العلم وألھل العلم أن یرجعوا إلى أھل الخبرة والمعرفة: ًالھجاء، إذا
قال المصنف رحمھ . قبلھ القاضي، فصرف عنھ الحد، ودرأه عنھ للشبھة: ھذه الكنایة بغیر القذف قبل، أيوإن فسر ]. ُفسره بغیر القذف قبل

إذا قذف الجماعة على ھذا الوجھ الذي ذكره المصنف؛ دل الظاھر على ]. ًوإن قذف أھل بلد أو جماعة ال یتصور منھم الزنا عادة عزر: [هللا
الجماع، وال یتأتى منھ   بھا الحد أن تقوم الداللة على كذب القاذف، كما لو قذف من ال یتأتى منھكذبھ، وذكرنا أن من األصول التي یندرأ

 .......الزنا، وھذا في حكمھ
 

 سقوط حد القذف بالعفو
 

َعفو من ُجني علیھ، وھذه من األحكام المترتبة، فبعد أن بین رحمھ هللا: أي]. ویسقط حد القذف بالعفو: [قال المصنف رحمھ هللا  ما یثبت بھ ِ
ال یقام الحد بعد : أي]. وال ُیستوفى بدون الطلب: [قال المصنف رحمھ هللا. الحد، شرع في بیان من یسقط الحد، وھذا من ترتیب األفكار

د هللا، فإذا أطالبھ بحقي، أو أقم علیھ حد هللا عز وجل، أو أرید أن یقام علیھ ح: ثبوتھ، وال یستوفى إال إذا طلب ذلك الخصم، وقال للقاضي
حد القذف : قال بعض العلماء: ھل یورث الحد؟ وجھان للعلماء: مسألة. طلب ذلك فإنھ یقام علیھ الحد، أما إذا لم یطلب فإنھ ال یقام علیھ الحد

فإنھ یورث، وھذا یورث، فلو قذف أمھ المیتة أو أباه المیت، فمن حقھ أن یطالب بإقامة الحد، أو قذف أباه فمات أبوه، وتقدم الورثة بطلبھ 
 ...... .یختاره جمع من األئمة رحمھم هللا

 
 األسئلة

 
 ًحكم أخذ تعویض مالي بدال من إقامة حد القذف

 
ًإذا طلب المقذوف تعویضا مالیا بدال عن الجلد، فھل یعطى المقذوف التعویض؟ أثابكم هللا: السؤال ً ، والصالة : الجواب. ً باسم هللا، الحمد 

فأحكام هللا ال تغیر وال تبدل، والعقوبات الشرعیة توقیفیة ال یزاد علیھا : ر خلق هللا، وعلى آلھ وصحبھ ومن وااله، أما بعدوالسالم على خی
حقك عند القاذف الجلد، وأما ھذه األحكام الجاھلیة من وضع الغرامات المالیة في القذف وتشویھ السمعة ونحو : وال ینقص منھا، فنقول لھ

صل لھ في الشرع، لكن بعض المسائل قد یقضى فیھ بھذا، الذي نتكلم عنھ كحكم وقضاء، لكن لو أن أھل القاذف وأھل ذلك، فھذا ال أ
المقذوف اتفقوا على الصلح بینھم، وجاء أھل القاذف بشيء یرضون بھ من صالحوه أو كافئوه على تنازلھ عن الحق، فھذا غیر ھذا، وباب 

من العقوبات، فال یعاقبون بالتعویضات  الحد الذي یحكم بھ القاضي حد هللا عز وجل، ال یحكم بشيء آخرالصلح لیس لھ عالقة بمسألة الحد، 
المالیة في مسائل القذف، الذي یحكم بھ القاضي ھو شرع هللا عز وجل، فإذا ثبت القذف وطالب المقذوف بالحد فإنھ یقیم علیھ حد هللا ثمانین 
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ھ، لكن لو أن أھل المقذوف وأھل القاذف اصطلحوا فیما بینھم قبل أن یأتوا إلى القاضي، أو صدر الحكم جلدة، ال یزاد على ذلك وال ینقص من
ًمن القاضي واتفقوا فیما بینھم على أنھ یعفو ویعطى شیئا، فھذا جائز من باب الصلح وتقدم معنا ذلك في مسائل الحقوق العینیة، والحقوق 

  .ى أعلمالشخصیة، والحقوق المالیة، وهللا تعال
 

 العلة في عدم إقامة حد القذف على عبد هللا بن أبي
 

ھذا ذكره : الجواب. لماذا لم یقم النبي صلى هللا علیھ وسلم الحد على عبد هللا بن أبي وقد نص القرآن بذلك ودل علیھ؟ أثابكم هللا: السؤال
الذین ھم مسطح وحسان وحمنة حصل منھم القذف، وعرفوا بین بعض العلماء رحمھم هللا في مسألة ثبوت الجنایة والجریمة، أما الثالثة 

المسلمین بالكالم والخوض في ھذا األمر، والذي حركھم لذلك خفیة ھو عبد هللا بن أبي وتولى كبر القذف، فاختار هللا عز وجل لھ أال یظھر 
ي اآلخرة، وھي أشد وأعظم من عقوبة القذف في الدنیا منھ ما یوجب ثبوت الحد علیھ بالكالم في الفحش، فأرجئت عقوبتھ إلى هللا عز وجل ف

وھي الجلد، ولذلك أقیم الحد على الثالثة ألنھم كانوا من أھل اإلسالم، أما ھذا فإنھ منافق كافر با عز وجل، ال یشتغل بحد القذف فیھ وھو 
ایة من ھؤالء الثالثة، وأمر بعقوبتھم، ولكن عبد هللا بن أبي الجن كافر با عز وجل، ولذلك أطلع هللا عز وجل نبیھ علیھ الصالة والسالم على

وھو الذي تولى كبره أرجأ هللا عقوبتھ، وتولى هللا عز وجل عقوبتھ في الدنیا واآلخرة؛ ألنھ لیس بعد الكفر ذنب، والخبیث كان یثیر ھذه 
من ناحیة شرعیة هللا عز وجل على : لناس، ومن ھنا قالوااألشیاء ویحسن التخلص منھا، كان یحسن أال یكون في الصورة، وأال یكون أمام ا

فمن حكمة هللا سبحانھ وتعالى أنھ قبل منھ ! علم بأنھ من أھل الكفر والنفاق، وما ھو معقول أن یجلد حد القذف وھو على ما ھو أخبث منھ
ً جھدا في -والعیاذ با- ن أھل النفاق الذین ال یألون الظاھر، وأجرى النبي صلى هللا علیھ وسلم علیھ حكم الظاھر، مع أنھ معلوم النفاق، وم

ًأذیة اإلسالم والمسلمین، وبقي امتحانا من هللا لنبیھ، وسنة لعباده وأولیائھ في كل زمان ومكان، فإذا كان نبي األمة یبتلى بھذا الرأس من 
عیة رأس من رءوس النفاق؛ ألن العلماء ورثة األنبیاء، رءوس النفاق حتى یتكلم في عرض النبي صلى هللا علیھ وسلم؛ فلكل عالم ولكل دا

 من یترصد بھ، ویؤذیھ، ویتظاھر -والعیاذ با-ولكل مصلح رأس من رءوس النفاق، ولذلك تجد كل عالم من علماء السنة في كل زمان لھ 
بمثل ھذا، لو أقیم علیھ الحد كان أمره لیس بأنھ على الحق والخیر، إنھا سنة ماضیة، ولذلك تعزى المسلمون، وتعزى األخیار والصالحون 

: كما لو لم یقم علیھ الحد، وعقوبة اآلخرة أشد من عقوبة الدنیا، وفضوح اآلخرة أعظم من فضوح الدنیا، وهللا سبحانھ وتعالى بالمرصاد
َوسیْعلم الذین ظلُموا أي ُمنقلٍب ینقلُبون  َ َ َ َ َِ َّ َِ ََ َ ََ َ َّ  إلى اآلخرة فأمره إلى وبال وخسارة؛ ألن األمور بالعواقب، ، ومن كانت عقوبتھ]227:الشعراء[ُ

إن العقوبة للتطھیر، ومثل ھذا : -وكان بعض مشایخنا یختاره في التفسیر-ولذلك من أقیم علیھ الحد طھر، حتى قال بعض العلماء رحمھم هللا 
ِإن الُمنافق: المنافق ال یطھر، قلبھ فیھ البالء، في قلبھ ولیس في جسده ِ ََّ ْ ًین في الدْرك األْسفل من النار ولْن تجَد لُھم نصیرا ِ ِ ِ ِ َِ َ َْ َ َ َِّ َ َ َِ ِ َ ، فھذا ]145:النساء[َّ

  . الغایة في التمرد على هللا عز وجل، ومشاقة هللا ورسولھ علیھ الصالة والسالم، وهللا تعالى أعلم-والعیاذ با-من أشد البیان على أنھم بلغوا 
 

 التي یظھرن في التلفازحكم لعن وقذف المغنیات ال
 

الذي أراه أن : الجواب. ٌرجل كلما رأى المذیعات والمغنیات في التلفاز یلعنھن، ویتھمھن بالفجور والفسق، فھل یجوز ھذا؟ أثابكم هللا: السؤال
اء ویرید أن یبین أخطاءه، ًاإلنسان یمسك لسانھ، ویحذر من الوقیعة في الناس، إن رأى ضاال دعا لھ بالھدایة والصالح، وإن كان عنده أخط

فلیبین أخطاءه، وال مانع من ذلك، أما أن یتھمھم بالعھر والفجور فھذا ال یجوز، إال إذا كان الغناء فیھ فجور، وفیھ عھر، وفیھ دعوة للفساد؛ 
ًحكم علیھم بقولھم، ولكن أن یتخذ ذلك سنة، كلما خرج إنسان أیا كان سواء مغنیا أو غیره؛ یحكم علیھ بذل ك، ویتجرأ على عباد هللا عز وجل، ًً

إذا حرص كل من فیھ خیر على ھدایة الناس وداللة الناس على الخیر، وإذا رأى . وقد نبھنا على أنھ ینبغي للمسلم أن یحفظ لسانھ ما أمكن
 رجل یمر على الفاسق ًعاصیا لم ییأس من نصحھ وتوجیھھ؛ وفقھ هللا عز وجل، وعظم خیره، وكثرت بركتھ على الناس، انظر إلى رجلین،

فیسبھ ویلعنھ ویشتمھ، ولربما ینتقل من الغیرة على الحق ومن حدود النصح، إلى نوع من العداوة الدنیویة التي خرجت من الدینیة إلى 
ِاتق هللا عز وجل، وخف هللا سبحانھ وتعالى فیما تفع! یا أخي: إنھ یمدح، ولكن یقول لھ: الدنیویة، والرجل اآلخر ال نقول لھ، هللا عز وجل ِ

ًوقْل لُھم في أنفسھم قْوال بلیغا : یقول ألولیائھ وأھل طاعتھ والملتزمین بكتابھ وسنة النبي علیھ الصالة والسالم ِ ِ َِ ًَ َ ْ ِْ ُ َُ ، فھل السب والشتم ]63:النساء[َ
ًقوال بلیغا(قول بلیغ؟ ھل السب والشتم یقود إلى الخیر؟  ر إلى العاصي الذي تسلط علیھ عدوك موعظة حسنة تھز القلوب، حینما تنظ): ً

وعدوه وھو الشیطان، وترید أن تكثر بھ سواد أمة محمد صلى هللا علیھ وسلم، وترید أن تھدیھ إلى الخیر؛ فتح هللا علیك، فتقول كلمات مؤثرة 
یة الناس، وأھم شيء النیة، انظر ما دامت نیتك وطریقتك أنك تحرص على ھدا ًوقد یكون ذلك في موقف بسیط جدا، وتلھم فیھ الكلمة المؤثرة

إلى أي شخص صالح نیتھ ھدایة الناس ال ییأس، ولو یقف أمام أفجر خلق هللا یتمنى أن یھدیھ هللا عز وجل؛ تجد أنھ یوفق في كالم قد ال 
ل صلى هللا علیھ یوفق إلیھ غیره ممن یحضر الكلمات والخطب لحسن نیتھ ولصالح طویتھ، وتجد الشخص ربما یتجرأ على الناس كما قا

ْأھلكُھم(ھلك الناس فھو : إذا رأیت الرجل یقول: (وسلم ُ ْأھلكُھم: (وفي لفظ) َ َ ُفھو أھلكُھم ألنھ آیسھم من رحمة هللا فھو أھلكُھم؛ ألنھم وإن )) َ ُ
كھم ولكن هللا لم یھلكھم؛ ألنھم أھل: َفھو أھلكُھم، أي: كانوا ھالكین فقد قطع على هللا عز وجل بأنھم ھالكون، مع أن األمور بالخواتم، وقیل

ًربما تابوا، وھذا رسول األمة أصلح خلق هللا عز وجل، وأھداھم سبیال، وأقواھم طریقا، یقول هللا لھ حینما لعن عصیة التي عصت هللا  ً
ٌلْیس لك من األْمر شْيء : ًورسولھ ورعل وذكوان، وقنت علیھم شھرا یدعو علیھم َ ِ َ َ َ َِ َ یا : (ء في بعض ألفاظ السیر، وجا]128:آل عمران[َ

ًإنا لم نبعثك صخابا وال لعانا، وإنما بعثناك رحمة للعالمین! محمد ًتصور أن شخصا كان في جاھلیتھ ومعصیتھ وقف علیھ شخص وسبھ ). ً
اتق : ر علیھ وقال لھًسبا إلى أن استطال فیھ، ثم اھتدى بعد ذلك، كیف یكون وجھ ھذا من ذاك؟ كیف یلتقیان؟ كیف یكون األمر؟ لكن لو أنھ م

هللا، لعل هللا أن یھدیك، أسأل هللا أن یھدیك، أسأل هللا أن یتوب علیك، أسأل هللا أن یأخذ بیدك إلى ما فیھ الخیر، ال شك أنھ سیؤثر فیھ، في 
ًبعض األحیان تأخذك حمیة الدین وتقول قوال قویا، ال نلومك، الوالء والبراء مطلوب، لكن بشرط أن یكون دافعك  الخوف والخشیة من هللا ً
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، ولیست حمیة  عز وجل، رأیت المنكر فارتعدت فرائصك، لو رأیتھ من أقرب الناس منك كما لو رأیتھ من أبعد الناس منك؛ ألنھا حمیة 
ٌخیر وبركة، وال نفس، وال عصبیة، فالوالء والبراء الصادق النابع من نفس مؤمنة استنفدت كل األسباب لھدایة الناس وداللتھم على الخیر؛ 

ال یصلح ھذا، ھكذا سیتجرأ أھل الفساد على ! هللا یھدیك، ونذل لھ: ًبد لإلسالم من عزة وكرامة، ال نرى فاسقا فنمسح على رأسھ ونقول
ال تأمن أن * اتق هللا،: ًفسادھم، ولذلك إذا رأیتم فاسقا فمر علیھ األول ونصحھ، والثاني ونصحھ، والثالث ونصحھ، ثم مریت علیھ، وقلت لھ

: یأخذك هللا بأخذه، ال تأمن أن یسلبك عافیتھ، وأخذتھ بالقول الرادع فھذا قول بلیغ؛ ألنھ وقع في موقعھ، ولذلك النبي صلى هللا علیھ وسلم قال
الم فوقف ، وكانت فیھ التصاویر، فنسیت عائشة رضي هللا عنھا، فجاء من صالتھ علیھ الصالة والس)أمیطي عنا قرامك ھذا! یا عائشة (

: ًفإذا. أغضب هللا من أغضبك، ما تدري رضي هللا عنھا لما رأت من شدتھ في الحق! یا رسول هللا: متغیر الوجھ وامتنع من الدخول، فقالت
كالمھ هللا یفعل بھ كذا والملعونة والكذا، ھل ھي تسمع : كل شيء لھ مقامھ ولھ مقالھ، ولكن أن یأتي الشخص أمام المغنیة أو المطرب ویقول

ًھذا نوع من إضاعة الوقت، لكن شخص حمیة لدینھ لم یتمالك نفسھ، فقال قوال شدیدا غلیظا عنیفا في موقعھ غیرة على : ًفتتأثر وتتوب؟ إذا ً ً ً
ًالحق، ال یالم، لكن بشرط أال یتعدى حدوده، وأال ینسى حق اإلسالم إذا كان العاصي مسلما، ال ینسى حق اإلسالم، وال ینزلھ منزلة 
ًالكافرین، شخص ارتكب ذنبا ال یوصلھ إلى الكفر ال ینزل منزلة الكافرین، وكأنھ خرج من ربقة اإلسالم من السب واللعن والشتم، وكأنھ 
یئس من رحمة هللا، ال، ھذا ھو الغلو، وھذا ھو التنطع، ینبغي علینا أن نضبط األمور بضوابط الشرع، وأن یتقي اإلنسان ربھ، وأن یعلم أن 

ًبعض األحیان قد تعبر تعبیرات تؤثر على العاصي، ذات مرة رأیت شابا قارب البلوغ، .  ھدایة الناس إلى الخیر وداللتھم على الخیرالھدف
! یا أخي: ما فیھ عیب، قلت :ھل ثوبي ھذا فیھ عیب؟ قال لي: ًأسألك سؤاال! أخي: وقد لبس القصیر إلى أنصاف فخذه، فركب معي، فقلت لھ

ًما فھمت ما أقول، رأیتك البسا ھذا اللباس فظننت أن اللباس ! یا أخي: قلت! ما فیھ عیب یا شیخ! وهللا: ًأني أرى فیھ عیبا، فقالما أدري أنا ك
ًفیك كذا، وأنت مثل الكفار، وأنت كذا، فعال ھذا لباس الكفار، فھم الذین : الذي علي ال یلیق، فطأطأ رأسھ من الخجل وتأثر، لو أني قلت لھ

! وهللا: ً ویتبجحون بذلك، وال نعرف ھذا من عاداتنا وأخالقنا وشمائلنا، لكن لما قلت لھ ذلك طأطأ رأسھ خجال، ودمعت عینھ وقلت لھیتعرون
 إنك بثوبك عندي أعز منھ في ھذا اللباس، أین أنت یا أخي؟ أي نقص فیك لتتبع غیرك؟ وأي مھانة فیك حتى تظن الكرامة في -یا أخي-

أنت لبست لباس الكفار، : أعاھد هللا ثم أعاھدك أال ألبس ھذا بعد الیوم، فلو أنني قلت لھ مباشرة: قوى والستر خیر لك، قالغیرك؟ ولباس الت
یأتون في مجامعھم بھذا  ًمع أنھ لبس لباسا لیس من لباس المسلمین وال من عادتھم أنھم! إني كافر؟: أتقول: أنت كذا، لكان ربما یقول لي

أال تیأس، فمن : النقطة األخیرة. القول البلیغ أن تنصح الناس، وتوجھ الناس وتأخذ بمجامع قلوبھم إلى هللا عز وجل: ًإذا. سخالعري وھذا التف
خبث الشیطان أنھ إذا جاء الشخص أمام أي إنسان مخطئ أول عقبة یضعھا أمامھ، أن یقطع رجاءه من الخیر، كأن المخطئ الذي أمامھ لیس 

ْوقْل لُھم : ن المخطئ الذي أمامھ سیموت على ھذا الخطأ، ولكن هللا عز وجل أحیا األمل في النفوس وقال عن المنافقینبراجع عن خطئھ، وكأ َ ُ َ
ًفي أنفسھم قْوال بلیغا  ِ ِ َِ ً َ ْ ِ ُ  یأخذ ال بد أن یحیا ھذا األمل في النفوس، وھي ھدایة الخلق إلى هللا، وداللتھم على الحق، لعل هللا أن: ً، فإذا]63:النساء[َ

  .نسأل هللا العظیم أن یتوب علینا في التائبین، وأن یشملنا بعفوه ورحمتھ، وھو أرحم الراحمین، وهللا تعالى أعلم. بالقلوب إلى الخیر
 

 حكم الخضاب بالسواد
 

ییر الشیب؛ ألن النبي السنة تغ: الجواب. ما حكم الخضاب بالسواد لمن شاب وھو صغیر؟ وھل النھي عنھ معلل أم ال؟ أثابكم هللا: السؤال
ً، وسواء كان في كبیر أو صغیر، فإذا ابیضت لحیتھ وھو في شبابھ؛ فإنھ یغیر ھذا الشیب )غیروا ھذا الشیب: (صلى هللا علیھ وسلم قال

كما ھو - بالحناء أو الكتم، كما ورد في السنة عن رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم، ویتجنب السواد، ھذه ھي السنة، ومن قال من السلف
إنھ خاص لمن یرید الزواج أو یرید أن یغش النساء، فھذا قول مرجوح، والظاھر عموم النص، وأن : -مذھب الحسن وطائفة من الصحابة

  .المنع عام، وهللا تعالى أعلم
 

 ضع وتعجل: مسألة
 

ًاشتریت محال، وكان االتفاق على أن أدفع نصف ثمنھ نقدا، والنصف اآلخر على أق: السؤال ًساط شھریة، كل شھر خمسة عشر ألفا◌، وبعد ً ً
ًأن دفعت عددا من األقساط وبقي علي مائة وخمسون ألفا؛ اتفقت أنا والبائع على أن أدفع لھ باقي المبلغ نقدا، بشرط ً ًأن یجري لي خصما : ًّ

ھذه المسألة فیھا : الجواب.  بحاضر؟ أثابكم هللاًأدفع مائة وثالثین ألفا فقط، ھل ھذا جائز أم ال؟ وھل یعتبر بیع دین: ًقدره عشرون ألفا، أي
شبھة كبیرة، وھي من مسائل ضع وتعجل، ولھا صور بعضھا جائز، كما في قضیة بني النضیر حینما أجالھم النبي صلى هللا علیھ وسلم عن 

ي السؤال فیھا شبھة قویة، ولذلك األشبھ ، وھذه الصورة المذكورة ف)ضعوا وتعجلوا: أموالنا عند أصحابك، فقال! یا محمد: وقالوا(المدینة، 
الفائدة المركبة على التأخیر  ًأنا أسددك العشرة األقساط الباقیة نقدا، وتحسب: بالشرط، یعني: إذا قال لھ: منعھا والتورع واالبتعاد عنھا أي

: ًا إذا كان اإلسقاط في أصل المبلغ، مثالوأم. ًوتسقطھا وأعطیك نقدا، ھذا شبھة الربا فیھ قویة، وھو الذي أمنع منھ، وأرى عدم جوازه
أنا أعطیتك عشرة ! یا فالن: شخص استدان منك عشرة آالف لایر على أساس أن یسددھا في محرم، فجاءك ظرف قبل شھر محرم وقلت لھ

ئز وھو إسقاط في أصل آالف لایر وظروفي میسرة، واآلن ضاقت بي األمور، إن أعطیتني ثمانیة آالف منھا؛ سامحتك في األلفین، فھذا جا
فرق بین مسألتنا إسقاط زیادة مركبة على األجل وبین اإلسقاط بأصل المبلغ الذي ھو محض الفضل، ومن حقك أن تتنازل عن المبلغ . المبلغ

ًكامال، ومما یفرق بین ما كان اإلسقاط فیھ متمحضا لقاء األجل بالشرط أن یقول مثال ني، أو نفس الشركة ال أسددك إال لما تسقط ع! وهللا: ًً
ًإذا سددت اآلن نسقط عنك، ھذا كلھ فیھ الشبھة التي ذكرنا، وأما إذا كان إسقاطا في أصل المبلغ فال بأس، وأفتى بھ حبر األمة : تقول

ھم هللا أن وترجمان القرآن عبد هللا بن عباس واختاره األئمة كاإلمام ابن قدامة رحمھ هللا وغیره، فمذھب طائفة من السلف واألئمة رحم
  .، وهللا تعالى أعلم)ضعوا وتعجلوا: (اإلسقاط في أصل المبلغ ال بأس بھ، وعلیھ یحمل حدیث
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 ًحكم من رأى بوال في ثوبھ بعد الصالة

 
 :ھذا فیھ ثالث حاالت: الجواب. وجدت قطرات من البول في الثوب عندما صلیت صالة الصبح، ھل أعید الصالة أم ال؟ أثابكم هللا: السؤال

تجدھا طریة، : ًإذا كان وجدانك لھذه القطرات فیھ أمارة وداللة تدل على أنھا بعد الصالة، فصالتك صحیحة وال تعید، مثال: الحالة األولى
وبینك وبین الصالة نصف ساعة، فإن طراوتھا خالل نصف ساعة یدل على أنھا بعد الصالة، فلو أنھا كانت قبل الصالة لنشفت، لكن كونھا 

أن یكون ھناك داللة عكس تدل على أنھا قبل الصالة، مثل : الحالة الثانیة.  ھذه الحالة فاألغلب أنھا بعد الصالة، فھذه داللة ظاھرةطریة في
أن تسلم من الصالة وتقوم فتجد القطرات یابسة ناشفة، والثوب جدید لبستھ بعد وضوئك، فحینئٍذ تعلم أنھا أثناء صالتك أو قبل الصالة مباشرة 

بعد؟ فإذا صلیت ووجدت أثر البول بعد الصالة على  ھل ھي قبل أم: إذا لم تجد أي داللة، ما تدري: الحالة الثالثة.  الطھارة، فحینئٍذ تعیدبعد
حادث قبل أو أثناء : ھناك حادثان: ینسب ألقرب حادث، أي: أنھ ینسب ألقرب حادث، وقولھم: وجٍھ ال یدل على السبق أو اللحوق، فالقاعدة

الة یوجب اإلعادة وبطالن الصالة، وحادث بعد الصالة ال یوجب اإلعادة بل یوجب براءة الذمة وصحة الصالة، فینسب ألقرب حادث، الص
  .فإذا كان ما بعد الصالة فصالتك صحیحة، وال یحكم ببطالن الصالة، وهللا تعالى أعلم

 
 عالج الطبع الحاد

 
الطبع الحاد، والشدة في التعامل مع الناس؛ : ًب، إال أنني أعاني من مشكلة تؤلمني كثیرا وھيأنا شاب مستقیم وطالب علم فیما أحس: السؤال

ال یھذب : ًمما یسبب لي كثیرا من المشاكل والتصرفات التي سرعان ما أندم علیھا، أرجو من فضیلتكم التوجیھ والنصح، أثابكم هللا؟ الجواب
َّأھو في أم شيء جبلني هللا علیھ؟ ! یا رسول هللا: (الق منحة من هللا عز وجل، ولذلك قالأخالق المؤمن شيء مثل كثرة الدعاء؛ ألن األخ

األخالق بالدعاء، ونعمة عظیمة أن یلھم اإلنسان كثرة ). الحمد  الذي جبلني على ما یحبھ هللا ورسولھ: بل شيء جبلك هللا علیھ، قال: فقال
األمر . ًاھدني ألحسن األخالق واألقوال، وتسأل هللا أن یھدیك حسن الخلق، الدعاء أمر مھم جدا! ماللھ: ًالدعاء، دائما تقول في مظان اإلجابة

كثرة تالوة القرآن؛ ألن القرآن مع التأثر واالتعاظ یحكم القلب، وسلطانھ على القلب : الثاني من األمور التي تھذب أخالق اإلنسان وتقومھ
ُف، وإذا خاف راقب األعضاء والجوارح فزمھا بزمام التقوى، إن ھذا القْرآن یْھدي للتي ھي أقوم ًقوي جدا، فالقلب إذا ارتدع بالقرآن خا َ َ َ َ َْ َُ ِ ِ ِ ِ ََّّ َْ ِ

، فھذا القرآن الذي أقام الناس على مشاھد اآلخرة ومشاھد الحساب ومشاھد المسؤولیة، فیصبح طبعك مع الناس بدل الشدة اللین، ]9:اإلسراء[
ً أمة محمد صلى هللا علیھ وسلم، فیصبح عندك تروي في األمور بفضل هللا ثم بفضل القرآن، وقل أن تجد رجال من وبدل العنف الشفقة على ّ

: األمر الثالث مما یعین على سالمة القول وسالمة الخلق وذھاب حدة الطبع. ًأھل القرآن إال وجدتھ معصوما بعصمة هللا عز وجل في لسانھ
ًإن ناشئة اللْیل ھي أشد وطئا وأقوم قیال : ام اللیل من أعظم األمور التي تھذب أخالق العبد، ولذلك قال هللا لنبیھقیام اللیل، فالمحافظة على قی ِ ِ ِ َُّ َ َ َ َْ َ ْ ًَ َُّّ َ َ َِ َ ِ

األخیر ًزكي النفس، اجعل لك حظا من كتاب هللا في جوف اللیل األظلم، خاصة في الثلث  ً، فغالبا ما تجد قائم اللیل زكي األخالق]6:المزمل[
ًمن اللیل، وجرب بكاء األسحار وتالوة القرآن في األسحار، فإن لھا أثرا بلیغا في تھذیب األخالق وتقویمھا وداللتھا على التي ھي أقوم،  ً

 .وھذا شيء معروف یعرفھ من یعرفھ، فاألخالق تھذب بقیام اللیل، فتنشرح الصدور وتطمئن، فیذھب القلق، وتذھب الحدة، ویذھب االنزعاج
التسلیم  عز وجل، إذا كان ھذا األمر طبع فیك وما تستطیع أن تخرجھ من نفسك، فھذا شيء ال تملكھ، ولذلك موسى علیھ : األمر الرابع

السالم من أنبیاء هللا عز وجل لما أخذ برأس أخیھ ھارون وبلحیتھ، وألقى األلواح التي فیھا كالم هللا عز وجل، فإن ھذا من شدة الغیرة على 
ِقال اْبن أم إن القْوم اْستْضعفوني : ین هللا عز وجل، والشدة في طاعة هللا عز وجل ومرضاتھ، ألقى األلواح وأخذ برأس أخیھ یجره إلیھد َُّ َ َ ََ َ ََ ْ ِ َّ ُ

َوكادوا یقتلونني فال تشمت بي األْعَداء  َ َ ََ ِ ْ َ َ َِ ِْ ُ ُ ُْ َ، بین لھ عذره، فاستغفر لھ ولنفسھ قال ربِّ ا]150:األعراف[ُ َ َغفْر لي وألخي وأدخلنا في رْحمتك َ َ َ َ َِ ِ ِ ِ ِ َِ ْْ ْ َ َ ِ
ً، فھذا طبع في اإلنسان، أبو بكر رضي هللا عنھ كان محرما مع النبي صلى هللا علیھ وسلم ویمسك خادمھ ویضربھ، فیقول ]151:األعراف[

یوجد أشیاء . عد نبیھا صلوات هللا وسالمھ علیھ، وھو صدیق األمة وخیر األمة ب!)انظروا ماذا یصنع المحرم: (لھ النبي صلى هللا علیھ وسلم
 أول شيء بالرجوع إلى الحق، بمجرد ما تنتھي من أذیة أحد ترجع - وھذا األمر الخامس-ال تملكھا، فإذا كان الخلق الحسن ال تملكھ فأوصیك 

ًالثانیة، فاعتذر مرتین أو ثالثا أو أربعا حتى أنا أخطأت في حقك، واالعتذار یؤثر في نفسك، ویحرجك أن تعود المرة ! یا أخي: إلیھ وتقول لھ ً
أن تبتعد عن : األمر السادس.  أنك تحملت الظلم، فإذا أخطأت فعود نفسك أنك تعتذر مباشرة- ولیس بالقلیل- تخجل من نفسك، وأقل ما فیھا 

ًالحدة غالبا ما تأتي أمام الضعفاء، فدائما إذا ابتلیت : وصیة أخیرة! األمور التي تستفزك بضعیف في حق من حقوقك أو في أي شيء فتصور ً
كأنك أمام إنسان عظیم، وھذا مما یعین على األخالق الكریمة، خاصة لو أردت أن تعرف حقیقة الرجل فانظر إلیھ مع الضعفاء، وكان أئمة 

، فكان یعز الفقراء والضعفاء، ما كان أعز الفقراء في مجلس سفیان الثوري رحمھ هللا: السلف یضربون في ذلك المثل العظیم، یقول القائل
فالناس بسبب . فالحدة ما تشتد أكثر إال على الضعفاء، لكن أمام األقویاء تنزل السكینة، وینزل الھدوء، وینزل التعقل، ابتالء من هللا عز وجل

م ضعیف تصور أنھ قوي، تصور أنھ من ضعف اإلیمان إذا وقفوا أمام األقویاء استضعفوا، وإذا كانوا أمام الضعفاء استقووا، فإذا وقفت أما
 من هللا ولیست من الناس، فھذا أقوى األقویاء -ًإذا كان مظلوما وترید أن تحتد علیھ-أقوى الناس، وإذا تصورت ذلك التصور فاعلم أن قوتھ 

ًوھو الضعیف الذي تراه أمامك، من یكون مظلوما فا جعل لھ سلطانا ونصیرا، فال تستضعف الناس، وال ً  تظن أن الناس ضعفاء، فإنھم ً
ُإن هللا ُیَدافُع عن الذین آمنوا : بربھم أقویاء خاصة أھل اإلیمان یقول هللا َ َ َِ ِ ََّّ ِ َِ یدفع، وزیادة : وما قال) یدافع: (للتحقیق، وقال) إن] (38:الحج[َّ

ًدفاعا عظیما، ثم كلمة دفع في لغة العرب لھا قوة : المبنى یدل على زیادة المعنى، أي أن كل الظلم الذي سیأتیھم واألذیة : ولھا معنى، أيً
، عن فقرائھم وأغنیائھم، عن ضعفائھم وأقویائھم، عن كل شخص یذل أو یھان ما دام أنھ من )عن الذین آمنوا: (سیدفعھا هللا عز وجل، ثم قال

ٌأحد أن یقف في وجھھ، فا سبحانھ وتعالى غالب على أھل اإلیمان، فقد تولى هللا أمره والدفاع عنھ، وإذا تولى هللا الدفاع عنھ ما یستطیع 
ونسأل هللا بعزتھ وجاللھ أن . أمره، فعلى كل إنسان أن یحاول قدر المستطاع أن یأخذ بھذه األسس التي تعینھ على سالمة قلبھ والتحكم فیھ
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ھا، ال یصرف عنا شرھا وسیئھا إال ھو، وآخر إلى أحسن األخالق واألقوال ال یھدي ألحسنھا إال ھو، وأن یصرف عنا شرھا وسیئ یھدینا
  .دعوانا أن الحمد  رب العالمین، وصلى هللا وسلم على نبینا محمد وآلھ

 
 ]1[ باب حد المسكر -شرح زاد المستقنع 

 
مر أم الكبائر، ومفتاح ًلقد دل دلیل الكتاب والسنة وإجماع األمة على تحریم الخمر، حفاظا على الدین والعقل والبدن والمال والعرض، فالخ

 .الرذائل، وباب كل شر، تنفر عنھا العقول السلیمة، وتستقبحھا الطباع المستقیمة والفطر الكریمة
 

 ضابط المسكر وتعریفھ
 

 سار بسم هللا الرحمن الرحیم الحمد  رب العالمین، والصالة والسالم األتمان األكمالن على خیر خلق هللا أجمعین، وعلى آلھ وصحبھ ومن
، تقدم معنا تعریف الحدود، وبینا أنھا العقوبات المقدرة ]باب حد المسكر: [فیقول المصنف رحمھ هللا: أما بعد. على نھجھ إلى یوم الدین

العقوبة التي نص علیھا الشرع، إما مقدرة محددة كما اختاره جمھور العلماء رحمھم هللا، وإما أن : ًشرعا، وعلى ھذا فإن حد المسكر ھي
أما من حیث األصل فالجماھیر على . ترك لنظر اإلمام فیما ھو أولى في ردع الناس وزجرھم كما سیأتي إن شاء هللا تعالى توضیحھ وبیانھت

أسكر الشيء یسكر فھو مسكر، اسم فاعل، والمراد : یقال] المسكر[وقولھ . ًأن للسكر والخمر حدا في شریعة هللا عز وجل، وعقوبة شرعیة
ًالعقل وغطاه، سواء كان ذلك بالشراب أو بغیره، وسواء كان قلیال أو كثیرا، ألن النبي صلى هللا علیھ وسلم وضع ھذا الضابط بھ ما خامر  ً

ما : (، ھذا عام وشامل للقلیل والكثیر؛ ولذلك قال)كل مسكر خمر، وكل خمر حرام: (فیما صح عنھ من األحادیث، فقال علیھ الصالة والسالم
، وكل ھذا یدل على أن العبرة بوجود اإلسكار، وأنھ ال فرق في ) ما أسكر كثیره فقلیلھ حرام: (، وفي لفظ) الكف منھ حرامأسكر كثیره فملء

ًھذا الذي یتعاطاه الناس بین أن یكون قلیال أو كثیرا ما دام أنھ یخامر العقل فجعلوا : ّوفرق بعض العلماء رحمھم هللا بین السكر والجنون. ً
ًب العقل، وجعلوا السكر ما یغطي العقل، فھم یرون أن ھناك فرقا بین السكر والجنون من ھذا الوجھ؛ ولذلك وصف المسكر الجنون ما یذھ

. ًیغطي، وعلى ھذا فالعقل في األصل یكون موجودا، وتجد السكران تارة یفھم األشیاء وتارة ال یفھمھا: ًبكونھ خمرا ألنھ یخامر یعني
ھو الذي ال یفھم الخطاب، وال یحسن : فقال بعض العلماء رحمھم هللا: ھم هللا في السكر، ومن ھو السكرانواختلفت ضوابط العلماء رحم

وھو علي - ّالجواب، ال یفھم ما تخاطبھ بھ، وال یحسن أن یجیبك، ویختل ذلك الكالم المعھود منھ، ولذلك لما أرادوا أن یختبروا بعض العلماء 
. ّإذا اختل كالمھ المنظوم، وأباح بسره المكتوم: ًمتى یكون اإلنسان سكرانا؟ فقال رحمھ هللا: علم، سألوه عندما تصدر للفتوى وال-بن داود 

فھذه من دالئل السكر أن یختل نظام كالمھ، فربما تكلم بأشیاء ال تفھم، وربما تكلم بأشیاء تفھم، ولكنھ یقدم أو یؤخر أو یدخل فیھا غیر 
ً كالمھ المنظوم، وأیضا أباح بسره المكتوم، وھذا من عظیم رحمة هللا عز وجل بالعبد أنھ رزقھ العقل، وما ّإذا اختل: ومن ھنا قال. المفھوم

ًسمي العقل عقال إال ألنھ یعقل، فھو یحمل اإلنسان على الحیاء والخجل، ویحمل اإلنسان على مكارم األخالق ومحاسن العادات، ویجعلھ 
مت أو أصابھا ینتقي أفاضل الكالم كما ینتقى أفاضل  الطعام، كل ھذا بفضل هللا ثم بالعقل، فإذا ذھبت ھذه النعمة أو غطیت أو سترت أو ُحجِّ

الضرر اختلت كلھا، فأباح بسره المكتوم؛ ألن العقل یمنعھ أن یبیح بسره، فلیس ھناك إنسان عاقل یبیح بأسراره أو یكشف ستر هللا عز وجل 
. لى من یود؛ ولكن السكران لیس لھ عقل، ولذلك یبیح بأسراره، ویتكلم ویھذي بما یعرف وما ینكرعلیھ، أو على خلقھ، أو على من یحب وع

بیان العقوبة الشرعیة لمن شرب الخمر، أو تعاطى ما یسكر العقل سواء كان بالخمر أو كان : أي] باب حد المسكر: [وقولھ رحمھ هللا
ّباب حد المسكر بعد باب القذف، وقد بینا أن العلماء رحمھم هللا لھم نظرة في وذكر المصنف رحمھ هللا . بالمخدر الموجود في زماننا

ًالعقوبات، فقدموا حد الزنا لقوة عقوبتھ، وألنھ أشد جلدا، ثم یلیھ حد القذف؛ ألنھ من جنسھ؛ فاألول اعتداء على العرض بالفعل، والثاني  ّ
، ثم بعده الخمر، والمناسبة واضحة في العقوبة؛ فإن عقوبة الثالث كلھا اعتداء على العرض بالقول، وعقوبتھ أخف؛ فكان بعده مباشرة

ًبالجلد، فاتفق العلماء رحمھم هللا على أن عقوبة الزنا الجلد بإضافة التغریب والرجم على التفصیل إذا كان محصنا كما تقدم معنا، لكن في 
َّالزانیة والز: األصل عقوبتھ الجلد، ولذلك قال هللا تعالى ََّ َُ ُاني فاْجلدوا ِ ِ ًیجلد الزاني سواء كان محصنا أو : ، ومن ھنا قال بعض العلماء]2:النور[َِ
الجلد في الزنا وفي القذف، ثم اتفق حد الخمر مع : ًإذا.  على ظاھر حدیث عبادة -كما تقدم معنا- ًثیبا، حیث یجمع للثیب بین الجلد والرجم 

. نھ یحد السكران بالجلد، ولذلك ناسب أن یذكره بعد ھذین النوعین، بعد حد الزنا وحد القذف في كو-أعني الزنا والقذف-ھاتین العقوبتین 
في ھذا الموضع سأذكر لك جملة من األحكام والمسائل التي تتعلق بعقوبة شارب الخمر، أو من : أي] باب حد المسكر: [یقول رحمھ هللا

) باب حد الشراب: (وبعضھم یقول) باب حد المسكر: (بعض العلماء یقول. هللاتعاطى المخدرات، وما في حكمھا، سنبینھ من كالمھ رحمھ 
كتاب األشربة، : كما فعل الخرقي رحمھ هللا، فإنھ قال) كتاب األشربة: (، وكلھا متقاربة، وبعضھم یقول)باب حد الخمر: (وبعضھم یقول

ون األحكام في مظانھا؛ فمظان أحكام األشربة أن تذكر في باب الخمر، فیتكلم عن الخمر ثم تكلم عن أحكام األشربة، وعادة العلماء أنھم یذكر
قال . ولذلك یذكرون الخمر وتحریمھا، ثم یفرعون على ذلك شرب السموم أو شرب األمور المحرمة، وھذا كلھ من بیان األشیاء في مظانھا

ي رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم، وھي قاعدة انبنت علیھا وھذا أصل مستنبط من ھد] كل شراب أسكر كثیره فقلیلھ حرام: [رحمھ هللا تعالى
من ألفاظ العموم ) كل(، و)كل مسكر خمر، وكل خمر حرام: (فروع، وأصل انبنى علیھ غیره، ومنتزع من قولھ علیھ الصالة والسالم

الكل حكمنا على : فرد، وال أفراد معینینًحكم على المجموع، ولیس حكما على ) كل: (والشمول عند العلماء رحمھم هللا؛ ولذلك عندما تقول
، فھذا من ألفاظ العموم كما نص على ذلك أئمة األصول رحمھم هللا، فھنا نص المصنف )كل: (المجموع ككل ذاك لیس ذا وقوع فإذا قیل

 من الرطب، أو كان من سواء كان من التمر، أو كان) كل شراب: (قولھ). كل شراب أسكر كثیره فقلیلھ حرام: (رحمھ هللا على ھذا فقال
البسر وھو البلح، أو كان من الزبیب، أو كان من العنب، أو كان من العسل، أو كان من التین، أو كان من الحنطة، أو كان من الشعیر، أو 

الحنطة والشعیر، ًكان من الذرة، فھذا عموم، وكانت الخمر في زمان النبي صلى هللا علیھ وسلم كثیرا ما تتخذ من التمر والزبیب والعسل و
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والذي بینھ النبي . فذكر ھذه الخمس رضي هللا عنھ في خطبتھ المشھورة: كما ذكر عمر بن الخطاب رضي هللا عنھ أنھا كانت من خمس
ء حتى صلى هللا علیھ وسلم ھو العموم والشمول، فكانوا في ذلك الزمان یتخذون الخمر من ھذه األشیاء، فیأخذون التمر؛ فینقع وینتبذ في الما

ًوكذلك أیضا بقیت األشیاء التي ذكرت، ثم توسع الناس في . یشتد ویقذف بالزبد، ثم بعد ذلك إذا شرب أثر في العقل، وخامر العقل واإلدراك
من : بیذ، والن)كنت قد نھیتكم عن االنتباذ فانتبذوا: (ھذا، وما زالت األشربة تختلف، فالنبي صلى هللا علیھ وسلم قال في الحدیث الصحیح عنھ

 والرطب والتین والعسل حتى -البلح-ًالنبذ، وأصل النبذ في لغة العرب الطرح، وسمي ھذا الشراب نبیذا ألنھم كانوا یطرحون التمر والبسر 
أنھ ال ، فبین علیھ الصالة والسالم ) كنت نھیتكم عن االنتباذ فانتبذوا، وكل مسكر حرام: (ّیشتد ویقذف بالزبد، فقال علیھ الصالة والسالم

فغطى العقل واإلدراك فإنھ  العلة ھي اإلسكار، فإذا أثر في العقل) كل شراب أسكر: (قال رحمھ هللا. ًحرج في ھذا االنتباذ إال أن یكون مسكرا
علیھ ًألن األصل في الخمر أنھا شراب، وھذا الذي كان موجودا على عھد النبي صلى هللا ) كل شراب: (وقال. ًمحرم أیا كان ھذه األنواع

ّوسلم، والنص جاء في الشراب؛ ألنھ كان ھو الموجود، لكن النص نبھ على العلة، وبین السبب الذي من أجلھ حرم ھذا الشراب؛ ألن هللا ال 
ر كنت قد نھیتكم عن االنتباذ، فانتبذوا، وكل مسك: (یحرم على عباده إال لسبب وألمر، فلما بین علیھ الصالة والسالم أن العلة ھي اإلسكار

، دل على أن العلة ھي مخامرة العقل وإزالة الشعور، فأي شراب أذھب الشعور أو أزال )كل مسكر خمر، وكل خمر حرام: (، وقال ) حرام
اإلدراك فإنھ یدخل تحت ھذا التحریم؛ ألن العبرة بالمعنى، ولیست العبرة أن نجمد عند األلفاظ، إنما العبرة أن ننظر إلى العلة التي من أجلھا 

تكون من  رم هللا ورسولھ ھذا الشراب، فتتطور األمر حتى وجدت أشیاء لیست بشراب، وتؤثر في العقل، فتارة تكون من المأكوالت، وتارةح
یحقنھا في دمھ حتى تؤثر على ! المشمومات كالسموم الطیارة التي تشم فتذھب الشعور، وتارة یتعاطاھا اإلنسان عن طریق الحقن والعیاذ با

 ...... .إدراكھعقلھ و
 

 أدلة الكتاب على تحریم الخمر
 

، وھذا نص منھ رحمھ هللا على تحریم الخمر، وأنھا في األصل كانت )كل شراب أسكر: (نحن ننظر إلى العلة، فقال المصنف رحمھ هللا: ًإذا
الكتاب فإن هللا سبحانھ وتعالى حرم الخمر في أما دلیل : ًمن الشراب، وھذا التحریم لھ دلیل الكتاب والسنة وإجماع األمة وأیضا دلیل العقل

َیا أیھا الذین آمنوا إنما الخْمُر والمْیسُر واألنصاُب واألزالم رْجس مْن عمل الشْیطان فاْجتنُبوهُ لعلكم تفلُحون : قولھ سبحانھ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َِ ِ ِ ِ ِ ُّْ ُ ُ ْ ُْ َُّ َ ََّ َّ ََّ َ َِ ِِ ٌ ِ َ َ ْ ْ ُإنما ُیرید * َ ِ َ َّ ِ
َالشْیطاُن أْن ُی َ َوقع بْینكم العَداوة والبغضاء في الخْمر والمْیسر ویُصدكم عْن ذكر هللا وعن الصالة فھْل أنتم ُمنتُھون َّ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ ََ َ َ ْ َْ ْ ُُ ْ ْ ُ َُ ِ َّ ِ ِ ِ ِِ ِ َّ ِ ِ َِّ َْ ْ ْ ، وھذه ]91-90:المائدة[ْ

 ...... .(!ھیناانت! انتھینا! انتھینا: (-كما في الصحیح- اآلیة الكریمة لما نزلت صاح عمر رضي هللا عنھ 
 

 داللة آیة المائدة على تحریم الخمر من عدة وجوه
 

وھذه اآلیة داللتھا على تحریم الخمر من وجوه، فلیست دالة على تحریم الخمر من وجھ واحد، وال من وجھین؛ بل من وجوه عدیدة، وھذا 
َیقص الحق وُھو خْیُر : نزیل من حكیم حمید، قال هللامن أجمل وأبدع ما یكون من األسالیب، وكل أسالیب القرآن جمیلة بدیعة؛ ألنھ ت َ َ َ ََّ ْ ُّ ُ

َالفاصلین  ِ ِ َ ُ، وتمت كلمة ربِّك صدقا وعدال ال ُمبدل لكلماتھ وُھو السمیُع العلیم ]57:األنعام[ْ ِ ِ َّ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ََّ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َْ َُ َ ْ َِّ ْ ًْ أن هللا عز : أوال: ، وھذه الوجوه ھي]115:األنعام[ً
ُّیا أی: وجل یقول َ ُھا الذین آمنوا إنما الخْمُر والمْیسُر واألنصاُب واألزالم َ ْ َُ ََ َ َ َ َ َ َ َ َِ ِْ َْ َّ ِ بین الخمر وبین الشرك؛ وذلك في  ، فجمع هللا عز وجل]90:المائدة[َّ

َواألنصاُب: (قولھ فلما . القرابینالتي كانت تذبح علیھا القرابین، فتنصب لذبح : ھي األوثان القائمة الشاخصة وقیل: وھي جمع نصب، قیل) ََ
قرن هللا الخمر بالشرك دل على عظم أمرھا؛ وھذا أبلغ في التنفیر أن یذكر أعظم الحدود، وأعظم الذنوب الذي ال یغفره هللا لصاحبھ ویقرن 

َإنما الخْمُر: (( ًأن هللا سبحانھ وتعالى وصفھا بكونھا رجسا: ًثانیا. بھ شرب الخمر، فھذا یدل على عظم تحریم الخمر ْ َ َّ َ والمْیسُر واألنصاُب ِ َ َ ََ ِ ْ
ِواألزالم رْجس مْن عمل الشْیطان  َ َّ ِ َ َ َِ ٌ ِ ُ ْ ولذلك ذكر العلماء رحمھم هللا أن في الخمر وصف النجاسة، . النجس الخبیث: ، والرجس]90:المائدة))[َ

الذي ھو -، ولم یذكر القول المخالف الخمر نجسة باتفاق األئمة األربعة: وھذا مذھب جماھیر السلف والخلف، قال شیخ اإلسالم رحمھ هللا
َإنما الخْمُر والمْیسُر واألنصاُب : فقال هللا عز وجل ً تعظیما ألمر حرمة الخمر ونجاستھا وخبثھا،-قول ربیعة وداود الظاھري ومن وافقھما َ َ َ ََ ِ ْ َْ َّ ِ

ٌواألزالم رْجس  ِ ُ ْ َ ْجس م: ، ھي رجس، وهللا یقول]90:المائدة[َ ِفاْجتنُبوا الرِّ َِ َ ِن األْوثان َ َ َ  تنفر -وھو الرجس-، وھذا الوصف المستبشع ]30:الحج[َ
أن هللا سبحانھ : ًثالثا. ًمنھ النفوس السلیمة، فضال عن النفوس المؤمنة المستقیمة على طاعة هللا عز وجل، وھذا یقتضي التنفیر من الخمر

ًإن الشْیطان كان لإلنسان عدوا ُمبینا : اإلنسان بخیروتعالى جعلھا من عمل الشیطان الذي ال یأتي المسلم بالخیر، وال یأتي  ً َِ ِ ِّ ِ َُّ َ َ َ َِ َ ، ]53:اإلسراء[َّ
ًفجعلھا من عمل الشیطان، وھذا من أبلغ ما یكون من التنفیر؛ ألن المؤمن ال یرتاح لشيء یكون من الشیطان، وال یحب شیئا من الشیطان، 

ِإن الُمبذرین كانوا إخوان الشیاطین : ھا من عمل الشیطانومن أسالیب القرآن للتنفیر من المعاصي أن تصفھا بأن ِ ِِ ََّ َ َ َ ََّ ْ ُ َ ِ ِّ ، وھذا من ]27:اإلسراء[ْ
ِفاْجتنُبوُه : أن هللا عز وجل أمر باجتناب الخمر في اآلیة الكریمة فقال سبحانھ: ًرابعا. أسالیب الكتاب والسنة في التنفیر من المعاصي َ َ

َافعْل( كونھ جاء بصیغة :األول: ، فیھ أمران]90:المائدة[ َافعْل(، وھذا یدل على الوجوب، فإن صیغة )ْ تدل على وجوب فعل المأمور بھ، ) ْ
َافعْل(فاألصل عند العلماء أن صیغة  أن هللا عبر باالجتناب، واالجتناب من صیغ : الثاني. تقتضي الوجوب حتى یدل الدلیل على الندب) ْ

، ھذه كلھا من صیغ التحریم عند علماء األصول، ویرونھا من الصیغ القویة التي تدل على )ذر(، و)اترك(، و)دع(، و)اجتنب(التحریم، 
ْجس من األْوثان : الحرمة، قال تعالى ِفاْجتنُبوا الرِّ َ َ َ َِ ِ َ أن هللا سبحانھ وتعالى بین أن الخمر طریق للعداوة والبغضاء، : ًخامسا]. 30:الحج[َ

ًطریقا إلى حرام أو سبیال إلى حرام فھو حرام، ثم ما كان سبیال إلى حرام عظیم فھو سبیل أعظم والوسائل تأخذ حكم مقاصدھا، وما كان  ً ً
وسائل الشرك أعظم من وسائل الذنوب األخرى، ووسائل الكبائر لیست كوسائل الصغائر، فتفاضلت الوسائل بحسب ما : حرمة؛ ولذلك قالوا
َیا أیھ: كون القرآن یقول! تنتھي إلیھ، وانظر َُّ َا الذین آمنوا إنما الخْمُر َ ْ َ َ ََّ ِ ُ ِ َإنما ُیرید الشْیطاُن أْن ُیوقع بْینكم العَداوة : فبدأ بھا، وقال] 90:المائدة[َّ َ َ َ َ َْ ُ ُ َ ِ َ َ َّ َُّ ِ ِ

ِوالبغضاء في الخْمر  َ ْْ ِْ َ َ َ ًرفوعا إلى فبدأ بھا؛ ألنھا أساس الشر وأساس كل خبث؛ ولذلك توصف بكونھا أم الخبائث كما ورد م] 91:المائدة[َ
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ِإنما ُیرید الشْیطاُن أْن ُیوقع بْینكم العَداوة والبغضاء في الخْمر :رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم، فھي تجر إلى كل شر، وإلى كل بالء، قال هللا َِ ْ َْ ْ ِْ َِ َ َ َ َ َ َ َ ََ ُ ُ َ َ َّ َُّ ِ
ِوالمْیسر  ِ َ َویُصدكم عْن: الوجھ السادس. ، ھذا الوجھ الخامس]91:المائدة[َْ َ َْ ُ ِ ذكر هللا َّ َّ ِ ْ ، وجمع هللا في التنفیر بین األمرین العام ]91:المائدة[ِ

ِویُصدكم عْن ذكر هللا وعن الصالة : والخاص، فقال َّ ِِ َ َ َ َ َِ َّ ِ ْ ُْ ، فجمع بین كونھا صادة عن ذكر هللا عز وجل عموما،ً فشارب الخمر ال ]91:المائدة[َّ
ًلك أیضا تكون الخمر طریقا إلى ترك الصالةیذكر ربھ، فھو غافل عن هللا سبحانھ وتعالى، وكذ ًكان تحریمھا تدریجیا، فنفر هللا منھا في . ً

ِیْسألونك عن الخْمر والمْیسر قْل فیھما إثم كبیر ومنافُع للناس : : قولھ ِ ِ َِّ ِ ِ ِ َِ َ َ ََ َ َ َ َ َ َ ٌَ ٌ ْ َِ ُ ِ ِْ ْ ، فانتھى قوم من الصحابة عند ھذا الحد، ثم حرمھا عند ]219:البقرة[ُ
ت الصالة، فكان الناس ال یشربونھا من بعد صالة الظھر، وبعضھم ینتھي منھا من بعد الفجر؛ ألنھ یذھب إلى معاشھ إلى أن یصلي قربان وق

ًالعشاء، فیأتي منھكا متعبا فال یستطیع أن یشربھا، وھذا من التدریج في التحریم كما سنبینھ، فعندما حرمھا هللا سبحانھ وتعالى عند قرب وقت  ً
الوجھ السابع .  فمن یشربھا ستضیع علیھ الصالة، ألنھ منھي عن شربھا عند قرب وقت الصالة فعبر بالصالة والمراد وقت الصالةالصالة؛

َفھْل أنتم ُمنتُھون : أن هللا سبحانھ وتعالى قال: في اآلیة الكریمة ََ َْ ُ ْ غي إن ختم اآلیة الكریمة بھذه األسلوب البال: ، قال بعض العلماء]91:المائدة[َ
َفھْل أنتم ُمنتُھون : ، فإنھ لما قال)فانتھوا: (الجمیل البدیع أبلغ في زجر النفوس من قولھ ََ َْ ُ ْ فیھ ما یدل على الحث والحض على ] 91:المائدة[َ

فوس من شرب ھذا االنتھاء واالبتعاد؛ ألنھ سبق أمرھم باالجتناب، فلم یكرر سبحانھ ذلك، وإنما جاء بھذا األسلوب الذي ھو أبلغ في تنفیر الن
وفي ھذا . ًھذا ھو دلیل الكتاب؛ وھذه اآلیة الكریمة من سورة المائدة تعتبر أصال عند العلماء رحمھم هللا في تحریم الخمر. األمر المحرم

: لك أن هللا یقولالتحریم الوارد في ھذه اآلیة وقفة یحتاج كل مسلم أن یقف عندھا سواء كان من طالب العلم أو من العلماء أو من العامة؛ وذ
ِفاْجتنُبوهُ( َ ِفاْجتنُبوهُ: (واألزالم، ولكن قال فال تشربوا الخمر وال تفعلوا األنصاب: ، واألمر باالجتناب أمر باالبتعاد، ما قال)َ َ : ، فلما قال)َ
ِفاْجتنُبوهُ( َ  یحملھا، وال أن یبیعھا، وال أن یشتریھا، دل على أنھ ال یجوز لمسلم وال لمؤمن یؤمن با والیوم اآلخر أن یشرب الخمر، وال أن) َ

بعض الجھلة یظن أن التحریم ! ولألسف. وال أن یعتصرھا، وال یطلب عصیرھا فتعصر لھ، وال أن یعصرھا، وال أن یتطیب بھا في ثیابھ
ًلكنھ قوال مرجوحا، الخمر طاھرة في أصح قولي العلماء، وھذا قول لبعض العلماء، و: للشرب فقط، ثم یأتي بعض طلبة العلم ویقول ً

ھي : لكن اإلشكال أنھ یقول. وجماھیر السلف والخلف على أنھا نجسة، لظاھر اآلیة الكریمة، ولحدیث أبي ثعلبة الخشني في الصحیحین
یة كونھا فینظر إلى قض! ھي طاھرة: التي فیھا كحول، ثم یقول) اسبیرتو(طاھرة ال تؤثر في الصالة، فیتطیب بما فیھ كحول، وبما فیھ مادة 

طاھرة أو نجسة، وال ینظر إلى أن هللا أمره باجتنابھا؛ فا أمر باجتناب القلیل والكثیر، وحرم النبي صلى هللا علیھ وسلم شرب القلیل منھا 
في ھذا العطر، ما دام أنھا موجودة في ھذا الطیب أو %) 2(حرم هللا وأمر باجتنابھا قلیلة كانت أو كثیرة، ولو كانت نسبة : والكثیر، فنقول

ًولذلك أنت مأمور شرعا باجتنابھا، وھذا أمر یخلط فیھ بعض طلبة العلم، ولذلك ینبغي على كل مسلم أن یضع ھذه اآلیة الكریمة في داللتھا 
 .ًوبیانھا نصب عینیھ، فاألمر باالجتناب عام شامل للشرب وشامل للتطیب، وھي لیست طیبا بل تضر وال تنفع

 
 لى تحریم الخمراألدلة من السنة ع

 
فھذا نص في ) كل مسكر خمر، وكل خمر حرام: (- كما في الصحیح-ودل دلیل السنة على تحریم الخمر، فإن النبي صلى هللا علیھ وسلم قال 

في ًكذلك أیضا صح عنھ علیھ الصالة والسالم أنھ لعن . تدل على عدم جواز شرب الخمر، وعدم جواز تعاطیھا) حرام(تحریم الخمر، فكلمة 
الخمر عاصرھا ومعتصرھا، وحاملھا والمحمولة إلیھ، وبائعھا، وآكل ثمنھا، وشاربھا، وساقیھا، ومستقیھا، وھذا من أبلغ ما یدل على تحریم 

حاملھا والمحمولة إلیھ، وشاربھا وساقیھا ومستقیھا، وبائعھا وآكل ثمنھا، وعاصرھا : (لیست العبرة بقولھ: الخمر؛ حتى قال بعض العلماء
؛ إنما العبرة بكل من ساعد على الخمر، واألمر ال یتوقف عند ھذه األوصاف التي كانت موجودة في زمان النبي صلى هللا علیھ )عتصرھاوم

َّمن قال كالما یزینھا أو یدعو إلیھا أو مجدھا أو دفع أبناء المسلمین وشبابھم : وسلم، فكل من أعان على الخمر فھو ملعون، ومن ھنا قالوا ً
فھذا كلھ . الفطرة من صغار السن واألحداث إلیھا؛ فإنھ ملعون؛ ألن فعلھ ھذا قد یكون أبلغ من فعل الذي یحمل أو یبیع أو یشتريوأھل 

ولو ورد اللعن من رسول هللا صلى هللا . ًتعظیم لحرمة الخمر؛ ألنھا أم الخبائث، فقفلت السنة جمیع األبواب المفضیة إلیھا تعظیما ألمرھا
لماذا جعلتھا : إنھا من أكبر الكبائر، ولما روجع في ھذا وقیل لھ: في الخمر جعلھا العلماء من كبائر الذنوب، بل قال بعض العلماءعلیھ وسلم 

ألنھ إذا شرب الخمر لم یتورع عن أمر ولو كان من أعظم األمور، وقد اتفق لبعضھم أنھ ترك الصالة، فدخلت علیھ : من أكبر الكبائر؟ قال
ٍفأمرتھ بالصالة، فما كان منھ إال أن حملھا إلى تنور مسجر في البیت ورماھا فیھ، وھي تستنجد !  وھو شارب للخمر والعیاذ باأمھ ذات یوم ّ

في التنور فمات من ساعتھ،  -نسأل هللا السالمة والعافیة- بھ وتناشده هللا حتى ھلكت، ثم إنھ بعد شربھ للخمر أغشي علیھ، فلما أفاق وجد أمھ 
ًمدمنا على الخمر وشاربا لھا، ومات وھو عاق لوالدیھ تارك للصالة! والعیاذ باومات  ومن شرب الخمر استدرج إلى كل قبیحة ورذیلة، . ً

فھي باب الشر والبالء، وما ! وال یزال یھوي في الرذائل حتى یمسي أو یصبح ولیس في قلبھ أدنى أدنى مثقال ذرة من إیمان والعیاذ با
ًرات والمخدرات على أمة إال دمرت تماما، فذھبت فیھا الغیرة والحمیة، وقتلت الفطرة، وذھبت العقول التي ھي نور هللا ینیر فتحت المسك

ٍنور على نور : بھا لعباده كما قال تعالى ُ َُ َ ٍعلى نور(، فالنور األول نور الوحي ]35:النور[ٌ ُ َ وھو نور العقل؛ ولذلك ال یمكن لإلنسان أن ) َ
فالخمر . نور العقل، ونور الوحي نسأل هللا عز وجل أن یرزقنا منھما، وأن یجعلنا من أھلھما: دى والرشاد إال بھذین النورینیصیب الھ

واتفق لبعضھم أنھ دعتھ امرأة إلى الزنا . إنھا من أكبر الكبائر ألنھا تقود إلى كل شر، وإلى كل بالء والعیاذ با: أساس كل شر وبالء، قالوا
ًإذا اشرب من : إن لم تفعل الزنا فإنني أصیح في الناس، فخاف وامتنع، فقالت لھ: فامتنع، فاستدرجتھ حتى دخل البیت، فقالت لھ!  باوالعیاذ

! فلما شربھا زنى بھا والعیاذ با! ًھذا الكأس قلیال وأدعك تذھب، فال أدعك تخرج حتى تشرب من ھذا الكأس، فشرب من الكأس والعیاذ با
الخمر من أكبر الكبائر؛ ألنھ ال یتورع صاحبھا، وممكن أن یشرك با عز : قع في الخمر ووقع في الزنا، فھي تقود إلى كل شر، قالوافو

أن یدعى إلى أخبث وأشنع ما یكون من معاصي هللا وحدوده وال یرعوي، ثم إنھا تخلف في اإلنسان ضعف العقل ! وجل، وممكن والعیاذ با
إنھا من أكبر : ف الغیرة وقلة الحیاء، وضعف الخجل، إلى غیر ذلك مما تورثھ من األضرار الدینیة والدنیویة، ومن ھنا قالواوالدین، وضع

الكبائر، والصحیح أنھا من كبائر الذنوب، وأكبر الكبائر ما نص الشرع على كونھ من أكبر الكبائر، كما صح عنھ علیھ الصالة والسالم في 
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  .ي بكرة نفیع بن الحارث رضي هللا عنھ وأرضاهالصحیح من حدیث أب
 

 اإلجماع على تحریم الخمر
 

إن الخمر حالل، فقد كفر با عز وجل؛ : أجمع العلماء رحمھم هللا على تحریم الخمر، وكلھم متفقون على أن الخمر محرمة، وأن من قال
: ًیم الخمر ثابت بدلیل قطعي إال إذا كان جاھال فیعلم، أما لو قالألنھ كذب النص القطعي في القرآن؛ ألن هللا عز وجل حرم الخمر، وتحر

لیس في الشرع دلیل على تحریم الخمر، وھو یعلم بنص : وھي حالل، أو قال! الخمر تبھج النفس! الخمر ما فیھا شيء، ولماذا تحرم الخمر؟
  .أنھا حالل كافر مستحل للخمر؛ ألنھ یعتقد -كما ذكر العلماء- القرآن ونص السنة؛ فھذا 

 
 
 
 

 دلیل العقل على ضرر الخمر على البدن والعقل والمال
 

الدین، : إنھا تورث األضرار الدینیة والدنیویة، وقد جاءت الشریعة بحفظ: وكما دل دلیل النقل دل دلیل العقل على تحریم الخمر، قال العلماء
إن النصوص كلھا دالة على أن الشریعة تراعي : لعقل، ولذلك قالواا: والعقل، والعرض، والمال، والنفس، وھي الضرورات الخمس، فمنھا

جلب المصالح ودرء المفاسد، والخمر فیھا أعظم المفاسد، ففیھا مفاسد الدین، فھي تؤثر في دین اإلنسان واستقامتھ وطاعتھ  عز وجل، وقد 
َّرْجس مْن عمل الش: ّبین هللا عز وجل ھذه المفسدة الدینیة بقولھ  ِ َ َ ِ ٌ ِْیطان ِ ُِیوقع بْینكم العَداوة والبغضاء في الخْمر والمْیسر : ، وقال]90:المائدة[َ ِِ ِ َِ َ َ َ َ َ َ َ َ َْ ْ ْ َْ ْ ََ ُ ُ

ً، فنص على أن فیھا أضرارا دینیة، ولیست األضرار على الفرد فقط، بل حتى على المجتمع ُیوقع بْینكم العَداوة والبغضاء ، إذا]91:المائدة[ ُ ًَ َ َ َ َ َ َ َْ َْ َْ ُ ِ :
وأما الضرر الدنیوي فقد تكلم األطباء في ھذا بما یشفي ویكفي، وعلى كل عاقل عنده من الوقت والسعة أن یقرأ . الدیني موجود فیھا رالضر

ًبعض البحوث المفیدة التي تكلمت عن أضرار المسكرات والمخدرات، حتى یحصن بذلك نفسھ فیزداد یقینا◌ بحكم هللا عز وجل بالتحریم،  ً
ومما یدل على أضراره الدنیویة عظیم أثرھا على الجسد، ومن ھنا . ا غیره؛ إذا وعظھ وذكره وزجره عن ھذا الداء الخبیثًوأیضا ینفع بھ

ما ھذا؟ قالت رضي : فلما دخل على أم سلمة رضي هللا عنھا وقد نقعت النبیذ حتى قذف بالزبد، فقال: (نص علیھ الصالة والسالم على ذلك
لیست : ، أي) إنھا داء: ي بطنھا، فدفعھ علیھ الصالة والسالم برجلھ حتى انكسر اإلناء وسال النبیذ على األرض وقالإن فالنة تشتك: هللا عنھا

كما في صحیح مسلم - ًبدواء، وجاء ھذا أیضا في حدیث طارق بن سوید الجعفي رضي هللا عنھ أنھ استأذن رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم 
، فھي داء على البدن، وأثبت الطب ھذا األمر، )إنھا لیست بدواء ولكنھا داء: (ناس، فقال علیھ الصالة والسالم أن ینقع الخمر دواء لل- وغیره

ًوإن كان ثابتا من قبل عند المسلمین، وال یحتاجون إلى أحد یثبتھ بعد كتاب هللا وسنة النبي صلى هللا علیھ وسلم، فجاءت التقاریر الطبیة أنھا 
، وأنھا تؤثر على الدماغ، وتحدث أمراضا مستعصیة -والعیاذ با-تؤثر  ً على القلب، وأنھا من أسباب الجلطات والسكتات القلبیة والعیاذ با

 في التفكیر والتركیز والذھن، وكذلك تؤثر على الكبد والبنكریاس وغیرھا من أجھزة اإلنسان، حتى إنھا تؤثر على نسلھ - والعیاذ با-
السبب في ھذا أن : ّ فھي تؤثر في النسل، وبعضھم یظن أن الخمر تقوي الرغبة الجنسیة وكذب األطباء ذلك، وقالواوذریتھ والعیاذ با

اإلنسان في فطرتھ عنده حیاء وخجل، وأمور الشھوة محل الخجل والحیاء، فإذا شرب الخمر انقطعت ھذه الحواجز وأصبح كالبھیمة، فھو 
 للحواجز التي تكبح جماح الشھوة، وتخرج عن - والعیاذ با- ًفحال، واألمر بالعكس، فإن ھذا تدمیر  حیحس أن ھذا قوة في الشھوة، وأنھ أصب

حدودھا، وكل شيء في الجسد إذا خرج عن حدوده فعواقبھ وخیمة، ونھایتھ ألیمة، فالخمر تؤثر في كل شيء حتى في النسل والتركیز، وغیر 
ة؛ في المؤتمر المشھور العالمي األول للمسكرات والمخدرات بحوث قیمة ذكرھا بعض أطباء وبالمناسب. ذلك مما ذكره األطباء والحكماء

ًالمسلمین، وتكلموا كالما جیدا في الدراسات، ففیھ بحوث موثقة طبیا عن األضرار الموجودة في الخمر، والعواقب التي ینتھي إلیھا شارب  ً ً
ولذلك تجد الدول التي ینتشر فیھا شرب الخمر تكثر فیھا حوادث السیارات، وتكثر فیھا إضافة إلى األضرار المادیة، . الخمر والعیاذ با

حوادث الجرائم والعنف والقتل واالعتداء، إلى غیر ذلك من المصائب التي جعلھا هللا عز وجل لكل من عصاه، والمعیشة الضنكة التي 
. ، نسأل هللا بعزتھ وجاللھ أن یعصمنا بعصمتھ، وأن یحفظنا بحفظھوعدھا هللا عز وجل لكل من تنكب عن سبیلھ، وخرج عن شرعھ ودینھ

كان الناس في الجاھلیة یشربون الخمر، ویتفاخرون بشربھا، وكان بعضھم یظن أنھا ترفعھ، فإذا شربھا ظن أنھ أصبح في أعلى المجد، 
عفت ذات األصابع فالدالء إلى عذراء : سالموأصاب من الحظ أوفره وأعظمھ، قال حسان بن ثابت رضي هللا عنھ في قصیدة لھ قبل اإل

ًفنشربھا فتتركنا ملوكا وأسدا ما ینھنھنا اللقاء فقال: منزلھا خالء دیار من بني الحسحاس قفر تعفیھا الروامس والدالء إلى أن قال فنشربھا : ً
الخورنق والسدیر وإذا صحوت فإنني رب الشویھة فإذا سكرت فإنني رب : ًفتتركنا ملوكا، فیحس أنھ أصبح كأن الدنیا كلھا تحتھ، وقال شاعر

وإذا صحا وجد أنھ عند البعیر والغنم التي یملكھا، فھذا من بالء ) رب الخورنق والسدیر(ھو إذا شربھا ظن أنھ أصبح كسرى : والبعیر یعني
أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي هللا  عنالخمر، فكانوا في الجاھلیة یشربونھا، وكان عقالء الناس ال یشربونھا حتى في الجاھلیة، وأثر 

عنھم وأرضاھم أنھم لم یشربوا الخمر ال في جاھلیة وال في إسالم، وھذه من عظیم نعم هللا عز وجل، أن یصون اإلنسان نفسھ عن ھذا الداء 
ھ وسلم، وكان عثمان رضي هللا والبالء، فكان أبو بكر رضي هللا عنھ یعافھا في الجاھلیة، كیف وھو في صحبة رسول الھدى صلى هللا علی

، )أال أستحي من رجل تستحي منھ المالئكة: (عنھ من أشد الناس حیاء، ورأى أن الخمر تنزع الحیاء، وقد قال النبي صلى هللا علیھ وسلم
الء الجاھلیة بتركھا؛ لما ًبعیدا عن المكارم واألمور المحمودة، وتغنى عق! فالخمر تتدمر الحیاء، وتجعل اإلنسان صفیق الوجھ والعیاذ با

فیھا من السوء واألذى، ولذلك عاصم بن قیس الشاعر المشھور شرب الخمر، ودخلت علیھ إحدى بناتھ في أمر من األمور فغمز عكنتھا وھو 
ًشارب للخمر، ال یعي، فلما أفاق ندم ندما شدیدا وأقسم على نفسھ  وال في مرض،  ةً أال یشرب الخمر أبدا، ال في صح-وھو في الجاھلیة- ً
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 تدرج الشرع في تحریم الخمر على عھد رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم
 

- حكمتھ ّمن نعم هللا عز وجل أنھ حرم الخمر، ولكن هللا لطف بعباده، فكانت النفوس متعلقة بالخمر، وھي فتنة وشھوة، فا عز وجل من
وأول ما نزل في الخمر قولھ .  أن تدرج في تحریم ھذا الداء والبالء، وھذا یدل على عظم شرھا، وسلطانھا على النفوس-وھو الحكیم العلیم

ًومْن ثمرات النخیل واألْعناب تتخذون منُھ سكرا ورزقا حسنا : عز وجل  ً ََ َ َ َ َ َ َ َ َْ ِْ ً َ َ َِ ِ ِ ِ ِ ُِ َّ ََّ ّریمة في سورة النحل بین هللا عز وجل ، وھذه اآلیة الك]67:النحل[ِ
ّفیھا أن ثمرة النخیل واألعناب یتخذ منھا السكر والرزق الحسن، فبعض الصحابة كف عن الخمر بھذه اآلیة، وفھموا أن هللا یلمح وینبھ، على 

ًتتخذون منُھ سكرا ورزقا حسنا ، فجعل ھ: أن الخمر لیست بمحمودة،؛ ألن هللا قال ًَ َ َ َ َْ ِْ ً َ َِ ُِ ًذه الثمرات رزقا حسنا، وجعل ضد الرزق الحسن الخمر، َّ ً
ًبعض الصحابة أن ھناك تنبیھا، حتى إن عمر رضي هللا عنھ كان دائما یقول وھي حالل ومن ھنا فھم ، أحس من )بین لنا في الخمر! اللھم: (ً

َیْسألونك ع: ثم نزلت اآلیة الثانیة. ھذه اآلیة أن هللا عز وجل یدعو إلى أمر ما َ ََ ُ َن الخْمر والمْیسر قْل فیھما إثم كبیر ومنافُع للناس وإثُمُھما أكبُر َ َ َ َ َ َ َ َْ َُ ْ ِْ ِ ِ ِ َِّ ِ ِ ِ َِ َ ٌَ ٌ ِ ِ ِْ ْ
َمْن نفعھما  ِ ِ ِْ ما یكون منھما من الشر والبالء، وإلى اآلن ما جاء بیان ما یقع من األضرار والبالء؛ وھذا یدل على أن القرآن : أي] 219:البقرة[َ

 إال إنسان عنده علم وفھم، فإن اإلثم معروف أنھ ضد النفع، والخطیئة والسیئة ضد الحسنة، وھذا یقتضي أن شاربھا یأثم، ال ینبغي أن یفسره
َوإثُمُھما: (ًمع أن اآلیة لم تقتض تأثیما، وإنما المراد َْ ما یكون منھما من األضرار والتبعات أعظم من النفع الموجود، والدلیل على أن : أي) ِ

َوإثُمُھما أكبُر مْن نفعھما : وجود المقابلة: لیس المراد بھ السیئةاإلثم ھنا  َ َ َِ ِ ِْ َْ َ ْ ، وھذه أسالیب الكتاب والسنة ما تحتاج إلى النظر في ]219:البقرة[ِ
ثم . المقابالت، وھذا من صوارف األلفاظ عن ظاھرھا، ولذلك یحتاج كل أحد یتعامل مع النصوص أن یفھم ألفاظ الشرع وكیفیة دالالتھا

َّیا أیھا الذین آمنوا ال تقرُبوا الصالة وأنتم ُسكارى حتى تْعلُموا ما تقولون وال ُجنبا إال عابري سبیل حتى : وھي قولھ تعالى: نزلت اآلیة الثالثة َ ََّ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ ٍَ ِ ِ ِِ َّ ًَّ ُ ُ ُ ْ ْ ُُ َ َ َ َْ َ ََ َّ ِ ُّ
ُتغتسلوا  ِ َ ْ  شرب الخمر عند قربان وقت الصالة، وأول الصلوات الخمس صالة ، فبین سبحانھ وتعالى أنھ حرم على المؤمنین]43:النساء[َ

الظھر كما ھو معلوم، فھي الصالة األولى؛ ألنھا أول صالة صالھا النبي صلى هللا علیھ وسلم بعد أن أصبح من لیلة اإلسراء، وصالة الظھر 
سان خامل أو إنسان لیس عنده عمل، ففي ھذه الوقت وقت للكسب والمعیشة، ولذلك ما كانوا یستطیعون شرب الخمر في ھذا الوقت إال إن

صالة األوابین حین : (ولماذا جعلت صالة الضحى لھا الفضل العظیم، حتى قال صلى هللا علیھ وسلم. أكثر المجتمع ینھمك في الكسب
 في ھذا الوقت؛ ألنھم مشتغلون ؟ ألنھا وقت غفلة، وھي وقت انشغال الناس في البیع والشراء والدنیا، فال یشربون الخمر)ترمض الفصال

بالكسب، فما یأتي الظھر إال وھو متعب منھك یرید أن یرتاح في الظھیرة من عناء النھار، وبعد الظھر ال یستطیع أن یشربھا فوقت العصر 
ع أن یشرب لقرب قریب فیمتنع من شربھا، فإذا صلى العصر فإنھ ال یستطیع أن یشرب لقرب وقت المغرب، ثم إذا صلى المغرب ال یستطی

ًوقت العشاء، فأوقاتھا متقاربة جدا، فامتنعوا من شربھا في النھار إلى صالة العشاء، فإذا صلى العشاء فإنھ یكون مجھدا منھكا أكثر من  ً ً
فإن النوم یسبق إذا ازدحم الطعام والشراب والنوم : الشراب وطعامھ أو نومھ؟ قال بعض العلماء: إنھاكھ في الظھر، وحینئذ أیھما أفضل عنده

سلطان الجوع والعطش، فإنھ ربما ربط على بطنھ فصبر، ولكن الناعس ما یستطیع رد  الطعام والشراب؛ ألن النوم لذتھ وسلطانھ أقوى من
لى النوم، حتى أنھ ربما یدھم علیھ النوم وھو یقود سیارتھ، فما یستطیع أن یدفع عن نفسھ وروحھ الھالك والموت من شدة سلطان النوم ع

ومن ھنا ضاق األمر، حتى إذا شرب الخمر في ھذا الوقت . النفس، فإذا صلوا العشاء فإنھم یحتاجون إلى النوم ویقدمونھ على شھوة السكر
ًفإنھ ال یجد لھا لذة وال طعما؛ ألنھ یرید أن یرتاح ویرید أن ینام فیصلي الفجر فیعود إلى حالھ األول، فصار ھذا تدریجا فكف أقوام عن  ً

ِیْسألونك عن : ًثم إن هللا عز وجل تدارك األمة بلطفھ فحرم الخمر تحریما باتا، وسلب الخمر ما فیھا من منافع بقولھ. بھم في ھذا الوقتشر َ َ ََ ُ َ
ِالخْمر والمْیسر قْل فیھما إثم كبیر ومنافُع للناس  ِ َِّ ِ ِ ِ َِ َ ََ َ َ َ ٌَ ٌ ْ ِ ُ ِ ِْ وحسنھ بعض - ى هللا علیھ وسلم ، وجاء في الحدیث المرفوع عن النبي صل]219:البقرة[ْ

فھذا التدریج في التحریم یدل على . ً، فأصبحت بالء وداء وشرا، وال منفعة فیھا وال خیر)إن هللا سلب الخمر ما فیھا من المنافع (- العلماء
ا التأثیر، فإن في العصور تأثیر ھذا الداء والبالء على النفوس، وإذا كانت الخمر الموجودة في عصر النبي صلى هللا علیھ وسلم لھا ھذ

فتح على الناس شر عظیم، وبالء وخیم، وذلك بأنواع المخدرات التي استشرت وتنوعت واختلفت، وزینھا الشیطان ! المتأخرة والعیاذ با
 ...... .فوقعوا في بالء ال یعلم قدره إال هللا سبحانھ وتعالى! للناس والعیاذ با

 
 العملیات الجراحیةالمخدرات واستخدام البنج في 

 
المخدرات لم تكن موجودة في عصر النبي صلى هللا علیھ وسلم، ولم تكن موجودة في عصر الخلفاء الراشدین، ولم تكن موجودة في القرون 

تصبح تھیم و) الشكیران والبانجو(وھذا نبت معروف، یؤثر على العقل، ولذلك اإلبل لو أكلت ) البانجو والشیكران(المفضلة، كان یوجد 
تھیم، ولو تحمل علیھا أي شيء، تمشي، ألنھا تفقد التحكم، وھي لیس لھا  إنھا فقدت عقلھا؟ فھي: سكرانة، لكن ھل لإلبل عقل حتى نقول

َالذي أْعطى كل شْيء خلقُھ ثم ھَدى : عقل، ولكن لھا ھدایة من هللا َّ ُ ََ َ َْ ٍ َّ ُِ َ لحھ، فإذا أكلت ، فھدى اإلبل لكي تخدم اإلنسان وتقوم على مصا]50:طھ[َّ
ًھذا النبت تھیم وتصبح بدون وعي فال تتحكم في نفسھا، وتتحكم في عواطفھا، فالشیكران والبنج كان موجودا، وذكره العلماء المتقدمون 

لواسعة، ًأال نسقیك خمرا؟ وذلك عند قطع رجلھ، فأبى رحمھ هللا برحمتھ ا: رحمھم هللا في عالج قطع األعضاء، كما قیل لـعروة بن الزبیر 
! فوهللا: إنھم عرضوا علیھ البنج كما ذكر اإلمام أبو نعیم الحافظ في الحلیة، فامتنع، وأمرھم أن یقطعوھا وھو یذكر هللا، قال الزھري : وقیل

نھا ما تغیر من قوة اإلیمان، وھكذا الذین یذكرون هللا عز وجل بقلوب حاضرة تستشعر عظمة هللا عز وجل، حتى إ: ما تغیر وجھھ یعني
تقطع منھ الرجل وال یشعر، وقد وقع ھذا لبعض الشھداء، فإنھ كان في إحدى المعارك فانفجر بھ لغم، فقطع رجلھ وسقط كالمغشي علیھ، ثم 

إني بخیر أشعر ! وهللا: ًأفاق فجاءوا یحملونھ وھو ال یشعر بقطع رجلھ، وھو معاق تماما، فحملوه وھو یضحك ویتحدث معھم، ویقول
ثھم في طاعة هللا وذكره عز وجل، ورجلھ مقطوعة ینزف منھا الدم، ومكث ما بین ثالث دقائق إلى خمس دقائق، وھو یقول بسعادة، ویحد
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إنما أحس بشيء بسیط مثل دبیب النمل عند ركبتي؛ ألن ساقھ ! ًال، أبدا: أال تشعر بألم؟ یقول: یقولون لھ! أحس بانشراح وسعادة عجیبة: لھم
فالشاھد من ھذا، أن اإلنسان إذا كان قوي اإلیمان یذكر ربھ، وھو . ضت روحھ إلى هللا رحمھ هللا برحمتھ الواسعةًمبتورة تماما، حتى فا

 فانقشع جلد رأسھ -وھذا نذكره ألجل االعتبار-حاضر القلب؛ ال یحتاج إلى مثل ھذه األشیاء، حتى إن الوالد رحمة هللا علیھ حصل لھ حادث 
ال، فبدءوا : نعطیك المخدر؟ قال: قیل لھ: إلى المستشفى وھو ینزف، فأرادوا أن یخیطوھا، یقول من حضرإلى آخر الدماغ، فجاءوا بھ 

لم یتألم، وال تغیر وجھھ، وھو صابر متجلد، وحدثنا الطبیب الذي ! إنھ یتلو القرآن، وهللا! وهللا: بخیاطة جلده بدون مخدر، یقول الشاھد
 الظھر، وأتیتھ عند صالة العصر، فخیطت لھ األماكن، حتى إن الممرض الذي یقوم علیھ سقط كان الحادث بعد: أشرف على عالجھ فقال

ًمغشیا علیھ، نفس الممرض الذي یداویھ ما تحمل ھذا الشيء، صار یعیش مع المریض بآالمھ أكثر مما یتألم المریض، فسقط مغشیا علیھ، ثم  ً
قصة حكاھا لي الدكتور، وحكاھا لي الوالد نفسھ رحمة هللا علیھ، وكان یحكي لي فضل إنھ قام رحمة هللا علیھ فتوضأ لصالة العصر، وھذه ال

ًالطاعة وفضل ذكر هللا، وفضل القرآن، وكان سني صغیرا في تلك الفترة، كنت في العاشرة أو الحادیة عشرة تقریبا، فلما جئناه بعد العصر  ً
یحكیھ  ت أتوضأ، فجاء الدكتور یبحث عنھ وما وجده على سریره، وھذا الخبرسمعت األذان فقم: وھو في المستشفى جلس على سریره، فقال

لوال هللا ثم فضل القرآن ! وهللا! یا شیخ: فوجدتھ یتوضأ، فقلت لھ: ًلي نفس الطبیب، وما یصدق أن إنسانا فیھ ھذه اإلصابة یقوم من مقامھ قال
فالشاھد من ھذا، أن السلف . عن ربع ساعة قبل أن یصل إلى المستشفىالذي في صدرك ما تفعل ھذا الفعل؛ ألنھ جلس ینزف ما ال یقل 

رحمھم هللا كانوا یستخدمون ھذه األدویة من البنج ونحوه، حتى كان القرن السادس الھجري وأوائل السابع فوجدت المخدرات، وأول ما وجد 
التتار إلى بالد اإلسالم، كما ذكر ذلك شیخ اإلسالم ابن تیمیة منھا الحشیشة، وھذا الحشیش نبت جلب إلى المسلمین حینما جاء جنكیز خان ، ب

فجلبوا معھم ھذه الحشیشة الملعونة، فتعاطاھا فساق المسلمین، واستمرءوھا حتى أصبحت داء بین المسلمین، وما : رحمھ هللا، قال رحمھ هللا
 القرن التاسع الھجري وأوائل العاشر، فجاء األفیون ونبت كان المسلمون یعرفون ھذه المخدرات وال یتعاطونھا، ثم توسع األمر في أواخر

ًوغیرھا من المخدرات النباتیة، ثم في القرن الحادي عشر وجدت المخدرات المصنعة والمركبة كیماویا، وفتح على الناس من باب  الخشخاش
ما من زمان إال والذي بعده شر منھ حتى : (ث یقولالبالء والشر ما ال یعلمھ إال هللا عز وجل، وصدق رسول الھدى صلى هللا علیھ وسلم حی

، وبین أن العبرة )كل مسكر خمر، وكل خمر حرام: (، واألصل أن ھذه المخدرات محرمة؛ ألن النبي صلى هللا علیھ وسلم قال)تقوم الساعة
ر ما یعدل الخمر أو قد یفوقھ، ولذلك وفي المخدرات من تغطیة العقل والشعو. والعلة ھي اإلسكار وذھاب اإلدراك والشعور وتغطیة العقل

ًبین شیخ اإلسالم ابن تیمیة عندما ذكر أدلة تحریم الحشیشة أنھا أشد تحریما من الخمر، وفیھا أضرار أشد من الخمر من وجوه، والخمر أشد 
مھم هللا، وكان شیخ اإلسالم ابن إنھ یصعب فطام اإلنسان عن الحشیشة، وھذا من دقة فھم علمائنا المتقدمین رح: منھا من وجوه أخر، وقال

تیمیة قد قرأ الطب، وعرف معلومات من الطب أفاد بھا أثناء فتاویھ رحمة هللا علیھ، ولما تكلم عن الحشیشة ذكر أنھا تضر الكبد، وأنھا 
 یلم بھذه األشیاء، ویرجع إلى تحدث ما یسمونھ بتشمع الكبد ونحوه من األضرار، وھذا ال یعرفھ إال األطباء في زمانھ، ولكنھ رحمھ هللا كان

، وھذا شامل لكل شيء یسكر العقل، )ما أسكر قلیلھ فكثیره حرام: (عموم : ًأوال: فدلیل تحریم المخدرات. أھل الخبرة في معرفتھا وتقریرھا
وتؤثر ! تسكر وتفتر والعیاذ با، والمخدرات فیھا المعنیان، فھي )نھى عن كل مسكر ومفتر(أن النبي صلى هللا علیھ وسلم : ًثانیا. ویؤثر فیھ

أن األضرار الموجودة في المخدرات كالخمر أو أشد من الخمر من وجوه، وحینئذ یجتمع دلیل النقل والعقل على : ًثالثا. في العقل واإلدراك
نسأل هللا بعزتھ وجاللھ .  إن شاء هللاتحریم المخدرات، وسنتكلم إن شاء هللا على بقیة المسائل واألحكام المتعلقة بھذه الجملة في الدرس القادم

من ھذا الداء ومن كل بالء، وأن یرفع عن المسلمین ھذا الداء، وأن یعیذنا وإیاھم من مضالت الفتن ما ظھر منھا  وعظمتھ وكمالھ أن یعافینا
 ...... .وما بطن، وهللا تعالى أعلم

 
 األسئلة

 
 ؤكل وتستنشقالفرق بین الدخان والمواد الكیماویة التي تشرب وت

 
، والصالة والسالم على رسول هللا، وعلى آلھ : ھل ما یعرف بالدخان یعتبر من المسكرات أثابكم هللا؟ الجواب: السؤال باسم هللا، الحمد 

یحتمل أنھ و. یحتمل أن السائل یسأل عن بعض المواد التي تستنشق، وتؤثر في العقل: ھذا السؤال یحتمل أمرین: أما بعد. وصحبھ ومن وااله
ًیقصد الدخان المعروف أنھ یأخذ حكم الخمر، ما أظن واحدا عنده عقل یجعل الدخان مثل الخمر، ینبغي على اإلنسان أن یكون واقعیا،  ً

ًوالخمر شيء آخر، والدخان بالء ومصیبة، وال یمكن أبدا أن , وخاصة إذا تحدثنا عن األحكام الشرعیة أن نتكلم بعقل وببیان، الدخان شيء
. إن من شرب الدخان كأنھ شرب الخمر، ما یجوز ھذا، ھذا قول على هللا بغیر علم، وافتراء وكذب: ًیأخذ حكم الخمر، وال یمكن أبدا أن نقول

ًالدخان محرم ألضراره للموجودة فیھ، ولو أن طعاما وشرابا تضمن ضررا وإھالكا للصحة كما یتضمنھ الدخان لحرمناه كما حرمنا الدخان،  ً ً ً
ال : ن الدخان ال یؤثر في العقل وال یذھب الشعور، لیس ھناك أحد یتعاطى الدخان فیصبح كالسكران أو كالمخمور، فا تعالى یقولولك

َیْجرمنكم شنآُن قْوم على أال تْعدلوا اْعدلوا ُھو أقرُب للتقوى  َ َ َ َ َْ ْ َُّ َ َِّ ِ َِ َُ ُ َ َ َ ََّ ٍ ْ صواب والحق، فالخمر شيء ، ال بد من العدل، والعدل أن تقول ال]8:المائدة[ِ
شرب السیجارة الواحدة لیس : والخمر كبیرة والدخان لیس بكبیرة یعني. والدخان شيء آخر، ھذا إذا كان مراده أن یجعل الدخان مثل الخمر

ده، ال تقع بسیجارة بكبیرة بحد ذاتھا، لكن المداومة علیھ تنقلھ من كونھا صغیرة إلى كبیرة، ووجود األضرار بالدخان في نفسھ، وأھلھ، وول
أنھ یسأل : وإذا كان المراد األمر األول الذي ذكرناه وھو. ومن ھنا ینبغي التفصیل والبیان، فالخمر شيء والدخان شيء آخر. واحدة یشربھا

ال أننا ال نفرق عن األمور التي تؤثر تأثیر الخمر، ولكنھا عن طریق الشم والتدخین ثم تستنشق كما في بعض المواد المخدرة، فھذا ال إشك
في المخدرات بین المشموم وبین المحقون بالحقن وبین المشروب وبین المأكول، كل ھذا یأخذ حكم المخدرات في التحریم، واألصل یقتضي 

  .عدم جوازه؛ ألن العلة واحدة وھي وجود التأثیر على العقل واإلدراك، وهللا تعالى أعلم
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 لجنازةحكم من فاتھ بعض التكبیرات في صالة ا
 

ھذا فیھ تفصیل من فاتتھ تكبیرات من صالة : رجل فاتتھ من صالة الجنازة تكبیرة، ثم سلم مع اإلمام، فماذا یلزمھ أثابكم هللا؟ الجواب: السؤال
هللا : لم اإلمام یقوللو فاتتھ تكبیرتان، فبعد أن یسلم إذا س: ًفمثال. الجنازة ولم یمكنھ أن یقضي، فإنھ یكبر عدد ما فاتھ من التكبیرات ثم یسلم

أن الجنازة تترك بعد تسلیم اإلمام وال ترفع مباشرة حتى یتمكن اإلنسان من القضاء فإنھ یقضي كما نص على ذلك . أكبر، هللا أكبر، ویسلم
ر، فإن كانت ترفع جمھور األئمة رحمھم هللا، فیفصل في مسألة القضاء في صالة الجنازة بین الجنازة التي ترفع مباشرة والجنائز التي تؤخ

ّأما لو سلم مع اإلمام مباشرة، وھو یعلم أن ھناك . مباشرة فإنھ یوالي بین التكبیر، وفي ھذه الحالة یسقط عنھ قراءة ما فاتھ وصالتھ صحیحة
ًتكبیرات قد فاتتھ عامدا متعمدا ولم یقض ھذه التكبیرات فصالتھ  الزمة في الصالة، ومن باطلة؛ ألنھ ال بد من اإلتیان بھذه التكبیرات، وھي ً

  .ًتركھا متعمدا وھو یعلم أنھ واجب علیھ قضاؤھا فصالتھ باطلة، وهللا تعالى أعلم
 

 حكم من أدى مناسك العمرة وترك السعي بین الصفا والمروة
 

منھ بأن العمرة تقتصر ًماذا یجب على رجل أحرم بالعمرة ثم طاف بالبیت وعاد إلى داره دون أن یسعى بین الصفا والمروة، ظنا : السؤال
الجھل لیس بعذر، الجھل عذر في مسائل محدودة، وألشخاص معینین، وفي فتاوى معینة، أما أن : على الطواف فقط، أثابكم هللا؟ الجواب

في عمرتھ یأتي إنسان إلى بیت هللا الحرام، والعلماء موجودون، والكتب موجودة، واألشرطة موجودة، ویمكنھ أن یعرف ما ھو الواجب علیھ 
أنا كنت أظن أن العمرة طواف، ھذا لیس بعذر، ھذا تالعب وتقصیر ! وهللا: أو على األقل یسأل المرشدین الموجودین، ثم یأتي ویقول

ًوإھمال، ومن قصر یتحمل مسئولیة تقصیره، ولذلك رأى النبي صلى هللا علیھ وسلم أقواما أقدامھم تلوح بعد الوضوء، ولم ینتبھوا لألعقاب 
، فأخبرھم عن ھذا الوعید مع أنھم ما علموا، وھم من الصحابة، وتوعدھم بھذا )ٌویل لألعقاب من النار: (تي في أقدامھم، فلم یغسلوھا فقالال

 ، فویل ألصحابھا من عذاب هللا وعقوبتھ، لماذا؟ ألنھم أھملوا وقصروا في تفقد القدمین، فا أمرھم بغسلھا)ویل لألعقاب من النار: (الویل
فھؤالء الذین یؤدون مناسك العمرة والحج وأحكام العبادات دون . كاملة، وكان المنبغي أن یحتاطوا وأن یتنبھوا للفرض الذي أوجب هللا علیھم

أما . ٌوهللا ما ندري، وهللا ما نعلم، ھذا لیس بعذر لھم، ھذا إھمال وتفریط، ویتحمل المھمل تفریطھ: أن یسألوا أھل العلم، ثم یأتون ویقولون
لعمري ال : (السعي بین الصفا والمروة فھو ركن من أركان العمرة، كما ھو قول جمھور العلماء رحمھم هللا، وقالت عائشة رضي هللا عنھا

قع ال یصح السعي إذا و: فبعضھم یقول: ال بد علیھ أن یرجع، وھناك وجھان للعلماء: ًإذا). ّأتم هللا حج وعمرة من لم یسع بین الصفا والمروة
الفاصل بینھ وبین الطواف في العمرة، وھذا ما یسمونھ بشرط المواالة وعدم الفصل، فعلى ھذا القول یلزمھ أن یعید الطواف، فیطوف ثم 

  .ال یسعى إال بعد طوافھ، وھذا أحوط، فیرجع فیطوف ثم یسعى بین الصفا والمروة، وهللا تعالى أعلم: یسعى أي
 

 وة الغریبًدعوة القریب أعظم وجوبا من دع
 

أخي یتعاطى الخمر، ومع ذلك ال یصلي، وھو متزوج ولھ أوالد، وھو في غالب وقتھ كذلك، وأنا أرید أن أدعوه، فھل یجوز لي أن : السؤال
ا وعلیھ نسأل هللا العظیم أن یھدي قلبھ، ویتوب علین: آكل من طعامھ، وأن أدعو لھ وأن أضاحكھ؛ ألنھ مع ذلك لین القلب، أثابكم هللا؟ الجواب

علیك بمناصحتھ، وواجب علیك أن تسعى في نجاة أخیك من : ًأوال! أخي في هللا. ًوعلى المسلمین أجمعین، وأن یرفع عن كل مبتلى بالءه
تحرص على : ًثانیا. ًالنار، وھذا فرض علیك، والدعوة لألقارب أعظم وآكد من دعوة الغریب، دعوة القریب أعظم وجوبا من دعوة الغریب

 -ال قدر هللا- سباب التي تؤثر في أخیك، وأنت تعرف النقاط التي ھي نقاط ضعف فیھ، فتوجد لھ من یؤثر علیھ فیھا، فتغتنم الفرص إذا بذل األ
أصیب بمصیبة، فتذكره ذكرتھ با عز وجل، وإذا حدث عنده سرور ذكرتھ بنعمة هللا، فتحاول أن تؤثر علیھ، وتأخذ باألسباب التي یكون لھا 

 أن تحذر مجاراة أھل المعاصي في معاصیھم، خاصة إذا نظروا - أخي في هللا-علیك : ًثالثا. ّیر في نفسیتھ وفي قلبھ لعل هللا أن یھدیھوقع كب
ال ! ًإلیك على أنك على خیر وبر، فإذا كانت مؤاكلتك ومشاربتك ومباسطتك لھ تزیده جرأة على حدود هللا، واستخفافا بمحارم هللا فإیاك إیاك

ن هللا على قلبك، خاصة إذا كان جلوسك معھ أثناء المنكر، أو أثناء شربھ للخمر، إال أن تعظھ وتذكره با عز وجل، فاألكل والشرب یختم
دون أن ینصحھم، ودون أن - مع أھل المعاصي حال معاصیھم مشدد فیھ؛ ولذلك جعل هللا عز وجل من جارى أھل المعصیة في معاصیھم 

ِوقد نزل علْیكم في الكتاب أْن إذا سمْعتم آیات هللا ُیكفُر بھا وُیْستْھزأ بھا فال تقُعدوا معُھم حتى یخوُضوا في : كمھ حكمھمیعذر إلى هللا فیھم ح ِ ِ ِ ِ ُِ ْ ْ ُ َُ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ ََّ َ َّْ ْ ُْ َْ َ َ َ َ َ َ َِ ِ ُِ ِ َّ َ َ ْ
ْحدیٍث غْیره إنكم إذا مثلُھم  ُْ ْ ِ ِ ًِ ِ ُِ َّ ِ َ  یستھزئ بالدین أو بالعلماء أو بالصالحین فال یجوز لھ أن ًلو جاء شخص ووجد شخصا: ، یعني]140:النساء[َ

ًافرض یوما من األیام أنك في مناسبة، وجاء أحد یستھزئ ویتكلم في الدین، أو یستھزئ بالعلماء، فقام لھ واحد في وسط الغداء . یجلس معھ
: الیوم الثالث! متشدد: الیوم الثاني! متشدد: لیوم األولال تتكلم في العلماء، أمسك لسانك أو اخرج، سیقولون لك في ا! اتق هللا: فقال لھ

فإذا سكت اإلنسان . ال تتكلم في الدین، وال تؤذي من جلس، على األقل حتى یجاملون أھل الحق! احذر: یمسكون ھذا الذي یتكلم ویقولون لھ
یمكن أن تقام حجة هللا على العباد بھذا التخاذل، فینبغي عن معصیة هللا محاباة لقریبھ أو غیره؛ فإن ھذا یعین أھل الباطل على باطلھم، وال 

أن یتسلط الشیطان على قلبك فتكون ! إذا أردت أن تكلمھ أو تبین لھ الحق فإیاك ثم إیاك: وھناك أمر أخیر ننبھ علیھ. علیك أن تنصحھ
ألن اإلنسان یأتي بھا من منطلق العاطفة، ًولذلك كثیرا ما تضعف دعوة األقارب؛ ! عز وجل موعظتك من أجل العاطفة ال من أجل هللا

، وإنما ھي .. أخوك یفعل: فضحتنا، نكست رءوسنا أمام الناس، الناس یقولون: فیقول إذا أصبح اإلنسان یدعو لھذه األشیاء فھي لیست 
نك إن أخذت بحجز أحدھم وعلى ھذا علیك أن تحرص على اإلخالص، وإرادة وجھ هللا عز وجل وطلب الخالص، وأن تتفكر أ. حمیة للنفس

ًعن نار هللا عز وجل عظمت مثوبتك، وجل ثوابك عند هللا عز وجل في الدنیا واآلخرة، فإذا كان قریبا كان األمر أعظم، وإذا كان قریبا كان  ً
ظیم رب العرش الكریم أن أسأل هللا الع. الجزاء من هللا أجل، فتحرص على أن تعامل هللا سبحانھ وتعالى، وعلى أنك تنصحھ  وتذكره با
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ّوصلى هللا وسلم وبارك على نبیھ وآلھ . یوفقنا إلى ما یحبھ ویرضاه، وأن یأخذ بنواصینا إلى كل خیر وھدى، إنھ ولي ذلك والقادر علیھ ِ َ َ َ َ َ ََ َ ّ ُ ْ
ِوصْحبھ أْجمعین َِ َ َِ.  

 
 ]2[ باب حد المسكر -شرح زاد المستقنع 

 
 حرم ثمنھ وبیعھ، وسلبھ كل المنافع التي كانت فیھ قبل تحریمھ، وقد حرم هللا عز وجل الخمر، ومع ھذا ًإن هللا سبحانھ وتعالى إذا حرم شیئا

وكل ھذا مردود ! ال مانع من شربھا ألجل التداوي، أو ألجل قطع الید أو الرجل، وال مانع من التدلك والتدھن بھا: یقول بعض الجاھلین
  . حرمة استعمال الخمربالمحكم من اآلیات واألحادیث الدالة على

 
 حرمة شرب الخمر للذة

 
أما . بسم هللا الرحمن الرحیم الحمد  رب العالمین، والصالة والسالم على أشرف األنبیاء والمرسلین، نبینا محمد وعلى آلھ وصحبھ أجمعین

ّمر، وبینا أنھ عام شامل لكل ما أثر في تقدم الحدیث عن ضابط الخ]. وھو خمر من أي شيء كان: [فیقول المصنف رحمھ هللا تعالى: بعد ّ
كما ورد في أثر عمر بن الخطاب رضي هللا -ًالعقل، سواء كان من المشروبات القدیمة التي كانت تنتبذ من التمر والشعیر والزبیب والعسل 

قاعدة على العموم، وجعل الحكم أن النبي صلى هللا علیھ وسلم وضع ال: واألصل في ھذا. ً أو كان شرابا یتخذ من غیر ذلك- عنھ وأرضاه
ًمعلال بعلة وھي اإلسكار، فكل شيء أزال العقل وأثر فیھ تأثیرا بینا واضحا فإنھ آخذ حكم الخمر، ثم بینا أن تحریم الخمر یدور حول علة  ً ً ً

شخاش الذي یستخرج منھ ًاإلسكار وزوال العقل، وھذا یقتضي إلحاق المخدرات بجمیع أنواعھا وأصنافھا سواء كانت نباتیة كنبات الخ
أن السنة ثابتة عن رسول هللا صلى : األفیون، أو كانت غیر نباتیة مثل ما یسمى بالمخدرات الكیماویة، فھذا كلھ محرم، واألصل في تحریمھ

ة رضي هللا عنھا أن ّهللا علیھ وسلم بتحریم الخمر؛ ألنھا مؤثرة في العقل، وكل ما أزال العقل وأثر فیھ فحكمھ حكم الخمر، ولحدیث أم سلم
، وھو یدل داللة واضحة على عموم الحكم، وأن المخدرات بجمیع أنواعھا تعتبر )نھى عن كل مسكر ومفتر: (النبي صلى هللا علیھ وسلم

ّمحرمة شرعا، وبھذا بین المصنف رحمھ هللا ھذا األصل  في وھو أننا ال نقتصر على تحریم الخمر القدیمة، بل العبرة بكل شراب یؤثر: ً
ًوالحكم یدور مع علتھ وجودا وعدما(العقل، ویذھب الشعور واإلدراك، وھذه ھي العلة،  ، وقد أشار النبي صلى هللا علیھ وسلم إلى ھذا )ً

، فجعل الحكم یدور مع علتھ وھي اإلسكار، ومن ھنا نأخذ بمذھب )كنت قد نھیتكم عن االنتباذ فانتبذوا، وكل مسكر حرام: (األصل فقال
ً وأن العبرة بتغیر العقل أو التأثیر في العقل، سواء كان عن طریق الشراب أو كان عن طریق المواد الجامدة كالحشیشة واألفیون العموم،

ّالمشمومات، فما یشم من المواد الطیارة : المستخرج من نبات الخشخاش، والبنج، والشیكران، وغیر ذلك من المواد الجامدة، ویلتحق بھذا
ًقل حكمھ حكم المشروبات المسكرة، وكذلك ما یحقن عن طریق اإلبر، فإنھ آخذ حكم المسكرات أیضا؛ ألن العلة ھي التأثیر المؤثرة في الع

وإذا ثبت تحریمھ فإنھ محرم على . ًذلك محرم شرعا ًعلى العقل سواء كان عن طریق المشروب أو المطعوم أو المحقون أو المشموم، فكل
على الغیر أن یحقنھ أو یناولھ أو یعینھ على ذلك، ومن ھنا بین النبي صلى هللا علیھ وسلم حرمة الخمر، وحرمة اإلنسان أن یتعاطاه، ومحرم 
كصناعة الخمور وترویجھا، وصناعة المخدرات وترویجھا، والدعایة إلى الخمور وإلى المخدرات محرم : الوسائل المفضیة إلى الخمر

تحریم الوسائل المفضیة إلى : ، وقد بین النبي صلى هللا علیھ وسلم ھذا األصل وھو)م مقاصدھاالوسائل تأخذ حك: (ًشرعا، والقاعدة تقول
الخمر، وإلى كل مضر بالعقل حینما لعن الخمر، وشاربھا، وعاصرھا ومعتصرھا، وساقیھا ومستقیھا، وحاملھا والمحمولة إلیھ، وبائعھا 

ھؤالء العشرة وجدت فیھم من ھو معین علیھا، كساقي الخمر، وعاصرھا، وحاملھا، وآكل ثمنھا، فلعن فیھا ھؤالء العشرة، وإذا نظرت إلى 
إلیھا، حتى  وبائعھا، وآكل ثمنھا، فكل ھؤالء أعانوا على الوصول إلى المحرم، وھكذا المخدرات یحرم تصنیعھا، وترویجھا، وتحبیب الناس

ًال تزید اإلنسان إال ھما إلى ھم، وغما إلى غم، فإن هللا لم یجعل : واقعإنھا تحدث النشاط، والسرور، وھي في ال: لو جلس مع أخیھ وقال لھ ً
ًفي محرم خیرا، ومن ھنا نعلم أن الترغیب فیھا لیس منحصرا أن یدعو إلیھا دعایة للجماعة، بل دعایة األفراد كذلك، فلو أنھ رغب شخصا  ً ً

والعیاذ - تروج إلى تعاطیھا، أو تحببھا إلى النفوس، فكل ھؤالء ملعونونفیھا، أو مدحھا، أو وضعھا في وسیلة إعالمیة تروج إلى شربھا، أو
 بلعنة رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم، ومن لعنھ رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم فقد لعنھ هللا، ومن لعنھ هللا لم یبق شيء في األرض وال -با

َأْولئك الذین :  تنطمس البصیرة، ویضعف فیھ داعي اإلیمان، ولذلك قال تعالى-باوالعیاذ - في السماء إال لعنھ، وإذا حلت اللعنة على القلب  َِ َِّ َ ُ
ْلعنُھم هللا فأصمُھم وأْعمى أْبصارُھم  ْ َُ َ َ َ َ ََ َ ََّ َ َُ َّ المواعظ فال تؤثر فیھ، ویذكر با فال یتذكر؛ ألن هللا  ، فیصبح اإلنسان من ھؤالء تمر علیھ]23:محمد[َ

َّفأصمُھ: (یقول َ َ ْم وأْعمى أْبصارُھمَ َْ َ َ ََ ُ، فمن أشد الذنوب ضررا على العبد الذنوب التي ورد الوعید علیھا باللعن، ومن ھنا شدد في الخمر من )َ ً
ًھذه الوجوه كلھا تعظیما لحرمات هللا، وتعظیما لحدود هللا، وزجرا للنفوس المؤمنة عن ھذه المحرمات الموبقات المھلكات، حتى یكون  ً ً

وال ]. وال یباح شربھ للذة: [قال المصنف رحمھ هللا. ى السنن التي فطر هللا علیھا خلقھ من البعد عن ھذه المؤذیات والمضراتاإلنسان عل
یباح شرب الخمر للذة، وھذا بإجماع العلماء، والذین یشربون الخمر یزعمون أنھا تنسیھم الھموم والغموم، ویدعون أنھا تحدث الھزة 

ِ تفرح القلب، وكل ما ادعوه باطل، ومن تزیین الشیطان، وزین لُھم الشْیطاُن أْعمالُھم فصدُھم عن السبیل والنشاط، ویدعون أنھا ِ َِّ ََّ َ َ َ َْ ْ َُّ َ ََ َّ ََ ، ]24:النمل[َ
ًبسبب ضعف اإلیمان، فیقلب الحق فیھا باطال، والباطل حقا، فھو یروج لھم أن فھذا من صدود الشیطان، ویكون ھذا في القلوب الضعیفة  فیھا ً

وأصابت ! وأبكت من عیون! لذة، وھي وإن كانت لذة ساعة فھي ألم دھر، وإن كانت متعة لحظة فإنھا عذاب دھر، فكم قرحت من قلوب
ًحتى أصبحوا مأسورین بھا، ال یستطیعون الفكاك عنھا، فأصبحت داء تزیدھم ھما إلى ! أصحابھا من الھم والغم ما ال یعلمھ إال هللا عز وجل ً

ومن قرأ بحوث أھل النظر من األطباء، وأھل االختصاص، وما تعقبھ الخمر من الویالت ! ًغما إلى غمھم نسأل هللا السالمة والعافیةھمھم، و
ُواآلھات والمفاسد والشرور في دنیا اإلنسان وفي جسده، وصحتھ الروحیة، وما یعقب ذلك من اآلالم؛ یجد أن ھذه اللذة التي تشرب الخمر 

 من أن تورد صاحبھا ھذه الموارد، فقد أجمع األطباء على أنھا تدمر األعصاب، وتدمر الجھاز العصبي بآفات ومفاسد من أجلھا أحقر
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والعیاذ - عظیمة، وتذھب تركیز اإلنسان، وتفسد ذھنھ وحافظتھ وفكره وشعوره وأحاسیسھ، وإذا شربھا اختل عقلھ؛ فأصبح أحط من البھیمة 
! مور العظیمة، ولذلك شربھا بعضھم فزنى بأمھ، ومنھم من شربھا فوقع على بنتھ نسأل هللا السالمة والعافیة حتى إنھ لربما اقترف األ-با

وھذا -ذكر المصنف رحمھ هللا أن من شربھا للذة : ومن ھنا! أي لذة یعقبھا ھذا الویل، وھذا البالء، وھذا الشقاء، وھذا العناء؟! فأي لذة ھذه؟
 فإنھ قد وقع فیما حرم هللا علیھ بإجماع العلماء رحمھم -ًتحقیقا لألصل الذي سیبني علیھ عقوبة شرب الخمرعلى ما یعرف عند الناس، و

 ...... .هللا
 

 حكم شرب الخمر للتداوي
 
 

في، وأنھا وال یجوز شربھا للتداوي، وھو العالج، والخمر كانوا في الجاھلیة یعتقدون أنھا تداوي وتش]. ٍوال لتداو: [قال المصنف رحمھ هللا
ًتزیل العلل، وأنھا تریح البدن من آفات تكون في شرایین القلب وفي العروق وفي المعدة، ونحو ذلك مما كانوا یظنونھ، ولو كان ذلك موجودا 

ست بدواء، ٌأنھا داء ولی: ًفإنھ بعد تحریم الخمر سلبت الخمر ھذه المنافع كلھا، وقد جاء ذلك صریحا في حدیث المصطفى صلى هللا علیھ وسلم
ًإن جمیع ما كان فیھا من المنافع التي كان ُیزعم أنھا موجودة سلبت منھا فأصبحت داء، ولیست : وعلى ھذا قالوا. ًوأن هللا لم یجعل فیھا شفاء

، )لكنھا داءلیست بدواء، و: (، وفي لفظ)ٌإنھا داء، ولیست بدواء: (بدواء، وھذا صریح قولھ علیھ الصالة والسالم في حدیث مسلم في صحیحھ
ًفي القدیم كانوا یظنون أن فیھا دواء، وفي الطب . وقد أخبر بذلك الصادق المصدوق صلى هللا علیھ وسلم، فیجب على المؤمن أن یعتقد ذلك

ًالحدیث ثبت أنھ ال دواء في الخمر، وأن الخمر لیست عالجا؛ ولذلك ال تستخدم الخمر عالجا في الطب الحدیث كشراب مخصوص لعالج  ً
ًرض، سواء كان نفسیا أو كان جسدیا، ففي الطب الحدیث ال یوجد ھذام ً ً. ...... 
 

 التفصیل في استخدام المخدرات للمعالجة والعملیات الجراحیة
 

استخدام المادة المخدرة، وھي مادة الكحول المعروفة، تستخدم في جوانب من الطب، ومن أشھر ھذه الجوانب : یوجد عند األطباء مسألة
یستعملون فیھ الخمر مسیغة للطعم، حتى یكون طعم الدواء : الجانب الثاني. ًما یعتبرونھ مذیبا للمواد القلویة والدھنیة: الجانب األول: جانبان
وھناك جوانب أخرى اعتنى أھل االختصاص ببیانھا، وتبعھ المتخصصون بطب الصیدلة، ولعلوم الصیدلة عدة مالحظات على ھذا . ًمقبوال

: بالنسبة لھذین الجانبین. و ھذه الجوانب التي ذكروھا، ومنھا استخدامھا كمادة حافظة، وغیر ذلك من الجوانب التي ذكروھااالستخدام أ
للطعم، ھذا الجانب ال إشكال في تحریمھ، وال یجوز لطبیب وال لصیدلي أن : استخدامھا كمسیغة للشراب، أو كما یقولون: الجانب األول

فھذا نص من ) ما أسكر كثیره فقلیلھ حرام: (ادة من الخمر؛ ألن قلیل الخمر وكثیره حرام، قال صلى هللا علیھ وسلمًیصرف دواء فیھ ھذه الم
وضعت فیھ ھذه المادة من الكحول التي ھي من الخمر  رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم یدل على اجتناب القلیل والكثیر من الخمر، فأي دواء

 ال یجوز استخدامھ على ھذا الوجھ، وذكر بعض - بال إشكال من حیث األصل-وفي الحقیقة ھذا .  یجوز استعمالھاولو كانت نسبة قلیلة فإنھ ال
 في العالج من أجل أن یستسیغوا -مادة الغول أو الكحول- األطباء المتأخرین أن ھذا النوع من األدویة وجد عند الكفار، ووضعوا ھذه المادة

 فاستساغوا طعمھا، فھذا ھو المبرر، وھذا السبب لیس بضروري وال حاجي، وإنما ھو تكمیلي في -العیاذ باو-طعم الدواء، وھم ألفوا الخمر
محرم، وقد أجمع العلماء على أن األمور التحسینیة والتكمیلیة في المحرمات ال توجب الرخصة، فمقام التحسینات والفضوالت والكماالت ال 

أما استخدامھا كمادة مذیبة للقلویات والدھنیات ففي . ب الرخصة باإلجماع بین العلماء رحمھم هللاال یوج: یوجب استباحة المحرمات، أي
إنھ ُمحتاج إلیھ، وھو من المختصین ممن نعرفھم بعلم الصیدلة، وأحسنوا دراسة ھذا الجانب دراسة معمقة، : الحقیقة أن بعض األطباء یقول

مي األول للمسكرات والمخدرات، واجتمعت ببعضھم فبین أن ھذا العذر یمكن االستغناء عن الخمر ًوقدموا فیھا بحوثا جیدة في المؤتمر العال
لوجود البدیل، وذكر البدیل، واقترح أن تكون ھناك دراسة طبیة لألدویة التي فیھا ھذه المادة، ویمكن االستغناء عنھا بالبدیل، والبحوث 

ال عذر لنا مادام : ًإذا.  بما یجب القیام بھ تجاه ھذا األمر الذي عمت فیھ البلوى بین المسلمینوالدراسات موجودة، ونسأل هللا أن ییسر بالقیام
أما االستخدام في الجسد، فإنھ یكون في . أنھ وجد البدیل، ویمكن االستغناء بما أحل هللا، وال شك أن هللا جعل العباد في غناء عما حرم علیھم

شھر الجوانب التي تستخدم فیھا المخدرات والخمور في القدیم من أجل قطع األعضاء ونحو ذلك، عالج العملیات الجراحیة، وھذا من أ
أن استخدام المخدرات كالتخدیر الجراحي من أجل العملیة الجراحیة لیس بعالج في ذاتھ، فلیس التخدیر : والذي یظھر عند التأمل والنظر

البواسیر، ولیس التخدیر الجراحي یصلح الفساد الموجود في العین أو القلب، أو غیر الجراحي یذھب الزائدة، ولیس التخدیر الجراحي یقطع 
ًإما ضروري أو حاجي، وبناء على ذلك : ذلك من األعضاء من القرحة أو نحو ذلك، إنما ھو وسیلة من أجل الغایة التي یتوصل إلیھا في مقام

أن المریض إذا لم یقم بھذه العملیة : أن تكون ضروریة بمعنى: األول: ر نوعانال تخلو العملیات الجراحیة التي یرخص فیھا من ھذا التخدی
ًعملیات الشرایین أو القلب المفتوح، فإنھ ال یمكن أبدا أن یترك المریض بدون عملیة، كانسداد الشرایین، وتبدیل : یموت، ومن أمثلة ذلك

وت؛ ألن ھذا االنسداد یؤدي بھ إلى الجلطة، ثم قد یؤدي بھ إلى الوفاة، الشرایین والصمامات ونحوھا، وھذه یجزم بأن المریض لو بقي سیم
تحویل مجرى الدم عن طریق وجود البدیل، بتجاوز مكان االنسداد الشریاني، أو قطع ھذا الموضع على حسب ما یراه : ولكن عالجھ

ان إلى الموت، فلو أنھم لم یعالجوا ھذا الموضع من قلبھ أو ًاألطباء، وحسب ما یتیسر لھم، وھذا القطع وھذا العالج لداء یعتبر مفضیا باإلنس
ھذا الموضع من شرایینھ فإنھ سیموت ال محالة، فھو مقام ضرورة بإجماع العلماء، ومقام الضرورات یبیح استخدام ھذا التخدیر كما ھو 

نفس من الھالك، فإذا كانت العملیة الجراحیة ما دون الخوف على ال: الثاني. مقرر، وقد ذكر العلماء ونصوا على جوازه من حیث األصل
ھي الخوف على النفس من الھالك، وھنا لو : لمرض یخشى منھ الموت، فھي عملیة ضروریة؛ ألنھ اتفق العلماء رحمھم هللا أن الضرورة

اد في ذلك الموضع، خشي على العضو أن یتلف، واحتیج إلى قطع شيء أو عمل عملیة جراحیة لقطع شيء، أو تدخل جراحي لعالج انسد
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دون أن ُیخشى على اإلنسان من الھالك، ولكن عضوه سیذھب كما في جراحة العیون، ویغلب على الظن أنھ سیعمى، وأنھ سیفقد بصره في 
عملیة الماء ونحو ذلك، ففي ھذه الحالة ال نخاف فوات النفس، وإنما نخاف فوات األعضاء، فألحق بعض العلماء بفوات النفس فوات 

عضاء، وجعل الخوف على فوات األعضاء مثل أن یخاف اإلنسان ذھاب على یده أو رجلھ أو عینھ أو سمعھ فھو في مقام الضرورة، األ
ولو كان ال ُیخشى الموت، وال ذھاب العضو، ولكنھ یجد األلم . وُیرخص لھ من المحرمات في حدود ما تحصل بھ الحاجة، فال یزید على ذلك

تطیع أن یتحمل ھذا، بحیث یصل بھ إلى مقام الحرج، فھو ال یخاف أن یده ستقطع، ممكن أن یقطع رجلھ أو یده، ولكن والتعب الشدید، وال یس
ما : ًإذا. بمقام الحاجیات: ھذا األلم یصل بھ إلى عناء ومشقة شدیدة تصل إلى مقام الحرج، فإن وصل بھ األمر إلى ذلك فھذا یسمیھ العلماء

م ضرورة، ویلحق بھا األعضاء، ومن یصل إلى درجة الحرج مثل قلع الضرس، فقلع الضرس قد یصعب بھ ُیخشى فیھ فوات النفس مقا
إذا ثبت ھذا . األلم، وقد ال یستطیع بعض الناس أن یتحمل قلع ضرسھ، فیجد من المشقة والعناء ما هللا بھ علیم، فُیحقن بمادة مخدرة موضعیة

. ًالضروري، والحاجي، وھذا إذا كانت العملیة جائزة شرعا: في العمل الجراحي في موضعینفإننا نقول بالرخصة في استخدام المخدرات 
: فإذا كانت تكمیلیة فال توجب الرخصة، مثل: إذا كانت العملیة الجراحیة تكمیلیة أو كانت العملیة الجراحیة محرمة في األصل: یبقى مسألة

 فیھا تغییر الخلقة، فإذا وصلت ھذه العملیات التجمیلیة إلى تغییر الخلقة فھي من عملیات التجمیل التي تكون في الكمالیات، والتي لیس
ُالمحرمات، فجراحة تغییر الجنس، وجراحة تكبیر الثدي وتصغیره والعبث في الخلقة، ھذه كلھا جراحات محرمة، وأھواء تخالف فیھا 

 یجوز التخدیر فیھا؛ ألن التخدیر لم یوجبھ موجب شرعي، بل إن الخلقة، ویعترض فیھا على خلقة هللا عز وجل، فھي جراحة محرمة، وال
. ًالفعل الذي یراد أن یتوصل بھ عن طریق التخدیر محرم شرعا، وعلى ھذا ال یجوز تعاطي ھذه المواد المخدرة في مثل ھذه األمور

:  الضرورة والحاجة، ومن أمثلة الضرورةأن المواد المخدرة تستثنى إذا كانت معونة على العالج والدواء، وذلك في حال :فالخالصة
عملیات البواسیر؛ ألنھ تحدث اآلالم، وتوصل إلى درجة الحرج، فحینئذ یكون : عملیات القلب التي یخشى معھا الھالك، ومن أمثلة الحاجة

ًلتكمیلیة؛ فإنھا ال تجوز شرعا، مقامھا مقام الحاجیات، وما عدا ذلك مما ال موجب إلجراء الجراحة فیھ كتغییر الجنس، وعملیات التجمیل ا
  .وال یجوز استخدام ھذه المواد المخدرة، وتبقى على األصل

 
 خالف العلماء في التداوي بالخمر

 
  .اختلف فیھ العلماء المتقدمون رحمھم هللا برحمتھ الواسعة: التداوي بالخمر: مسألة

 
 قول جمھور العلماء

 
یجوز التداوي بالخمر، وھذا ھو أحد القولین عن اإلمام أبي حنیفة رحمھ هللا وأحد القولین عن اإلمام قول جمھور العلماء أنھ ال : القول األول

ًالشافعي ، وھو مذھب المالكیة في المشھور، والحنابلة رحمة هللا على الجمیع، فعندھم ال یجوز للمسلم أن یتداوى بالخمر ال قلیال وال كثیرا،  ً
  .ًشفاء لألمةوأن هللا عز وجل لم یجعل فیھا 

 
 قول المخالفین للجمھور

 
یجوز التداوي بالخمر، وھذا القول ھو القول الثاني عن اإلمام أبي حنیفة ، والقول الثاني عن اإلمام الشافعي ، لكن جمھور : القول الثاني

: حزم الظاھري رحمھ هللا، الذین یقولونأصحاب اإلمام الشافعي اختاروا القول األول المحرم مثل الحنابلة، واختار ھذا القول اإلمام ابن 
إن وجد بدیل عن الخمر لم یجز : أال یوجد بدیل عن الخمر مما أحل هللا، فقالوا: الشرط األول: ًیجوز التداوي بالخمر، ذكروا لذلك شروطا

جوز لھ أن یتداوى بالخمر، وتكون مسألة التداوي بھا، فھم یتفقون مع الجمھور أنھ لوكانت الحالة التي یراد عالجھا لھا دواء مباح فإنھ ال ی
ِأن یخبره بالحاجة إلى الخمر، وأنھا عالج ودواء لھذا الداء طبیب عدل یوثق بقولھ وأمانتھ، وبعضھم یشترط : الشرط الثاني. إجماعیة

تحمل على االستھتار في أمور الشرع،  ال تقبل شھادتھ؛ ألنھ متھم، والغالب أن العداوة الدینیة: إسالمھ، فلو أخبر بذلك طبیب غیر مسلم، قالوا
أفطر، ال : ال نقبل قولھ، ومن ھنا كان اإلمام أحمد رحمھ هللا یعالجھ طبیب یھودي فیقبل قولھ إال في أمور تتعلق بالدین، فإذا قال لھ: فقالوا

. بل شھادتھ في ھذا؛ ألنھ متھم في قولھ وخبرهیفطر، وإذا أمره بأمر محرم أن یفعلھ لم یقبل قولھ، حتى یرجع إلى أطباء المسلمین، فلم یكن یق
أن یكون تعاطي الخمر في حدود الحاجة والضرورة، فال یزاد علیھا، فإن زاد علیھا وقع في الحرام، فیكون تعاطیھ للمادة : الشرط الثالث

أن یشربھا : الشرط الرابع. قدر بقدرھاما أبیح للحاجة والضرورة ی: المخدرة في حدود الحاجة والضرورة، وھذا راجع إلى القاعدة الشرعیة
ًبقصد الدواء والعالج ال تلذذا، بمعنى أنھ أثناء شربھ لھا یعتقد تحریمھا، ویكره ھذا الشرب، ویحس كأنھ مكره علیھ تالفیا لالستباحة؛ ألن  ً

قلبھ إلى حبھا فأحب شربھا وتلذذ بذلك  ُاالستباحة تكون بالباطن كما تكون بالظاھر، فھو وإن أذن لھ في الظاھر، لكنھ في الباطن إن مال
ًخرج عن كونھ مسترخصا، وأصبح یعصي باطنا، وإن كان قد أبیح لھ في الظاھر   .یجوز التداوي بالخمر إذا تحققت ھذه الشروط: فقالوا. ً

 
 أدلة الجمھور القائلین بحرمة التداوي بالخمر

 
أن طارق بن سوید الجعفي سأل :  وائل بن حجر رضي هللا عنھ وأرضاهواستدل أصحاب القول األول بما ثبت في الحدیث الصحیح عن

ًیعني أصنعھا دواء - إني أصنعھا للدواء ! یا رسول هللا: ( فقال-كما في روایة مسلم-رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم عن الخمر، فنھاه عنھا 
أن النبي صلى هللا علیھ وسلم نص على أن : الداللة من ھذا الحدیثوجھ ) إنھا لیست بدواء، ولكنھا داء:  فقال صلى هللا علیھ وسلم-ًوعالجا
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الخمر لیست بدواء، وھذا خبر مبني على الوحي الذي ال یمكن أن یأتیھ الخطأ، وحكم علیھ الصالة والسالم بالوحي من السماء أنھا داء، وأنھ 
أن النبي صلى هللا علیھ وسلم دخل على : الدلیل الثاني. الدلیل األولفدعواھم أنھا دواء لیست بمسلمة، ھذا : ومن ھنا. ال دواء فیھا وال عالج

إن فالنة ! یا رسول هللا: فقالت! ما ھذا؟: (أم سلمة رضي هللا عنھا وأرضاھا فرأى الجرة، وإذا بالخمر تفور منھا حتى خرجت منھا، فقال
فضرب علیھ الصالة والسالم الجرة برجلھ حتى . (ھا بھذه الخمرة من أجل أن أعالج-نبذت لھا النبیذ: یعني- ) تشتكي بطنھا، وقد نقعت لھا

إن النبي صلى هللا علیھ : قالوا) ًإن هللا لم یجعل فیما حرم علیكم شفاء: ( ثم قال علیھ الصالة والسالم- حتى انسكب منھا الخمر: أي- ) انكسرت
مما حرم هللا، وھذا الحدیث نص في المسألة؛ ألنھ ال یمكن أن یكون وسلم بین أن هللا لم یجعل شفاء ھذه األمة في شيء حرمھ علیھا، والخمر 

منھ علیھ الصالة والسالم ذلك إال وقد أطلعھ هللا عز وجل على أنھ ال خیر في الخمر، وال دواء وال عالج، فأكد ھذا معنى الحدیث األول، 
الدلیل . ھذا كلھ یؤكد أن الخمر داء، ولیست بدواء: ًه أیضا، قالواأبو داود ، وأحمد في مسنده، وكذلك رواه أبو یعلى في مسند: والحدیث رواه

ًاستدلوا باألثر عن ابن مسعود رضي هللا عنھ وأرضاه، وقد ذكره اإلمام البخاري تعلیقا في صحیحھ، ووصلھ ابن أبي شیبة : الثالث من النقل
إنھ : قالوا) إن هللا لم یجعل شفاء ھذه األمة فیما حرم علیھا (:إنھ على شرط الشیخین، وفیھ: في مصنفھ بسند حسن، وقال الحافظ ابن حجر

أكد األثر السنة عن رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم، وھذا الصحابي الجلیل عبد هللا بن مسعود من أعلم أصحاب رسول هللا صلى هللا علیھ 
ًوھذا األثر الصحیح موقوف لفظا مرفوع حكما؛ . حرم علیھاوسلم، ومن أئمة الفتوى، فبین أن هللا عز وجل لم یجعل شفاء ھذه األمة فیما  ً

فمثل ھذا ال یقال بالرأي، حیث یجزم ویخبر عن هللا أنھ لم یجعل الشفاء فیما ) إن هللا لم یجعل شفاء ھذه األمة فیما حرم علیھا: (ألنھ یقول
ًموقوف لفظا، مرفوع حكما، قالوا: حرم، فھو إن هللا لم یجعل : ( وقول رسول هللا صلى هللا علیھ وسلمإن ھذا یؤكد ما ورد في السنة،: ً

خبر عن هللا عز وجل أنھ رفع الدواء عن الخمر، ولم یجعل شفاء أمة محمد صلى هللا علیھ وسلم في المحرمات، ووجھ الداللة من ... ) شفاء
إنھا لیست : ( فیشملھ ویشمل غیره، فحدیثًالنص تارة فیكون أعم بحیث یشمل موضع النزاع، یكون موضع النزاع سببا في ورود النص

ًخاص بالخمر، فھو خاص بمسألتنا، لكن ھذا الحدیث الثاني مع األثر یدل على أن هللا عز وجل لم یجعل لھذه األمة شفاء ) بدواء، ولكنھا داء
التداوي : ھ ال شفاء في المحرمات، مثل ومسألة التداوي بأي محرم كان، وأن-وھي التداوي بالخمر- فیما حرم؛ فھو أعم، ویشمل مسألة النزاع

بالسموم والنجاسات، وكل ھذا یكون األصل فیھ التحریم والمنع لھذا النص، وبین أن هللا لم یجعل شفاء ھذه األمة في ھذه األمور المحرمة 
 ألنھ ثبت بنص في كتاب هللا، وسنة النبي إن تحریم الخمر قطعي؛: ًأوال: كذلك أكدوا دلیل النقل بدلیل العقل، فقالوا. التي ثبت النص بتحریمھا

: تنفي ھذا، فیقولون یتوھمون أنھا دواء مع أن السنة: ًصلى هللا علیھ وسلم ال احتمال فیھ، وكون الخمر دواء ظني موھوم مشكوك فیھ، یعني
إنھ متوھم، : ؛ لصح الكالم، لكن نقول)لیست بدواء: (ًما ھو موجود أصال؛ ألن النبي صلى هللا علیھ وسلم قال: ھو ظني متوھم، بل لو قلت

: ًولیس إثباتا للحكم؛ ألننا نصدق رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم وال نصدق غیره ممن یخالفھ، فلو قلنا! ًتنزال مع الخصم%) 1(نعطیھ ولو 
ألنھ یجب البقاء على ) وشكال یجوز ترك القطع لوھم : (إنھ موجود على ما ذكروه فھو وھم، وھذا أضعف درجات العلم، والقاعدة أنھ

أن الخمر فیھا مفاسد، ویترتب على استعمالھا ضرر عظیم، فوجدنا أن ضرر الخمر أعظم من ضرر الداء : ًثانیا. الیقین، وعلى القطع
ألعصاب، الموجود؛ ألنھا ال تقتصر على اإلضرار بالبطن واألجھزة المتعلقة بالھضم، بل إنھا تضر أجھزة الھضم والقلب، وتضر أجھزة ا

فضررھا جسدي وروحي، فلو جئت إلى الضرر الموجود في الداء وحده، وعادلتھ بالضرر المترتب على تعاطي الخمور لوجدت أن الضرر 
المترتب على تعاطي الخمور أعظم من الضرر الموجود في بعض األمراض، والقاعدة الشرعیة أنھ إذا تعارضت مفسدتان إحداھما أعظم 

ً نرتكب الكبرى، ویجب الصبر على الصغرى دفعا لضرر الكبرى، وال یجوز استباح المفسدة الكبرى، دفعا للمفسدة من األخرى فإننا ال ً
إن األطباء اتفقوا على أضرار الخمور والمسكرات، وأن لھا تبعات على الجسد وعلى الروح، سواء التي یعالج بھا : فنحن نقول. الصغرى

فات، فنجد أن المضاعفات المترتبة على شرب الخمور أعظم من ھذا الداء الذي ُیعالج، فنتنزل معھم للبطن أو التي یعالج بھا لبعض اآل
ًھب أن فیھا دواء وعالجا فرضا مع أننا ال نقول بذلك؛ ألن النبي صلى هللا علیھ وسلم بین أن الدواء لیس بموجود فیھا، : كمسلك جدل، فنقول ً

الداء والضرر المترتب على استعمالھا أعظم من :  أن ما قالھ صحیح، فنقول- ًجدال- فرضنا وسلمناولكن ھذا یسمى بالتنزل مع الخصم، فلو 
ًتعارض الشران وجب ارتكاب األخف دفعا لألعظم، ومن ھنا نقول بتحریم  أنھ یرتكب أخف الضررین، وأنھ إذا: الداء الذي یعالج، والقاعدة

لماذا یذكر العلماء أدلة العقل مع النقل؟ قد نبھنا على ھذا، فإن . تى ال یقع األكبر من المفاسدًالتداوي بھا دفعا لما ھو أعظم، وال نجیز ذلك ح
 ألنھ ربما كان اختالف -الواقع أن األدلة العقلیة یذكرھا العلماء- ! لسنا بحاجة إلى األدلة العقلیة مع النقلیة: بعض اإلخوة یستشكل ھذا ویقول

 وال یقبل دلیل الكتاب والسنة، فأنت إذا -والعیاذ با- كذلك ربما جادلك من ال یؤمن بالشرع. لى الدلیل العقليفي ثبوت الدلیل النقلي فُیحتاج إ
إن ھذا كما دل : تحصنت باألدلة العقلیة كان ھذا أبلغ في دمغھ، ورد كذبھ أو زیفھ، وكشف عواره؛ ألنھ یكون عندك شيء یسلم بھ، فتقول لھ

ًالعقل، فھم یذكرون مثل ھذه الحجج تأكیدا كما ذكرنا، وإال فاألصل من لم یستغن بكتاب هللا عز وجل وسنة نبیھ علیھ النقل، كذلك دل علیھ 
ًذكر بعض العلماء دلیال ثالثا عقلیا أشار إلیھ اإلمام ابن القیم رحمھ هللا، . صلى هللا علیھ وسلم فال أغناه هللا، ومن لم یحتج بھما فال خیر فیھ ً ً

الدواء ما یعظم أثره وال وقعھ : یعني) إن النفوس ال ینفع الدواء فیھا إال إذا أحبتھ وقبلتھ، وارتاحت إلیھ: (الناس بالطب، فقالوكان من أعلم 
ًعلى المریض إال إذا كان ھناك استجابة، وھذا أمر مقرر عند األطباء، فاالرتیاح للدواء، واالعتقاد أنھ قد وضعھ هللا عز وجل عالجا لھذا 

أن نفوس المسلمین مشمئزة منھا، كارھة : ًساعد كثیرا على استجابة البدن، وحصول المصالح، واندراء المفاسد، والواقع في الخمرالداء ی
أنھ لیس ھناك استجابة وتوافق من المریض : ً أن یكون في قرارة قلبھ كارھا لھا، فمعنى ھذا- یا أصحاب القول الثاني-لھا، وأنتم تشترطون 

  .ھذا من أجمل ما ذكره رحمھ هللا في الزاد، زأكد بھ ما بیناه من القول بالتحریمو. مع العالج
 

 أدلة القائلین بجواز التداوي بالخمر
 

َوقد فصل لكم ما حرم ع: من الكتاب، فإن هللا سبحانھ وتعالى یقول: الدلیل األول: إننا نحتج بعدة أدلة: أما الذین قالوا بالجواز فقالوا َ َ َ ََ َّ َّْ ُ َ َ َلْیكم إال ما َْ َّ ِ ْ ُ َ
ِاْضطرْرتم إلْیھ  َ ِ ْ ُ ِ إنھ إذا وجد الداء، أو المرض وال یمكن عالجھ إال بالخمر فنحن مضطرون إلى الخمر، مدفوعون إلیھا : قالوا] 119:األنعام[ُ
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وا رسول هللا صلى هللا أن األعراب أت: بغیر اختیار، ومأمورون أن نعالج أبداننا، كما في حدیث أسامة بن شریك رضي هللا عنھ وأرضاه
نحن مأمورون بعالج البدن، فإذا كنا مأمورین : قالوا! ) تداووا عباد هللا: أنتداوى؟ قال! یارسول هللا: (علیھ وسلم من ھاھنا، وھاھنا، وقالوا

ْوقد : (ر اختیار، وهللا یقول فإننا مضطرون إلیھ، ومدفوعون إلیھ بغی- وھو الخمر-بعالج البدن، وثبت أنھ ما یوجد إال ھذا العالج والدواء  َ َ
ْفصل لكم ما حرم علْیكم ُْ َُ ََ َ َ ََ َّ َّ ًإال ما اْضطرْرتم إلْیھ فنحن حینما اضطررنا إلى ھذه الخمر انتقلت من كونھا حراما : بین لكم ما حرم، ثم قال: أي) َ ُِ َ ِ ِْ ِ ُ َ َّ

أن النبي صلى هللا علیھ وسلم : (ن مالك رضي هللا عنھ وأرضاهمن السنة، ففي الصحیحین من حدیث أنس ب: الدلیل الثاني. ًإلى كونھا حالال
نوع من المرض الذي یصیب البدن الختالف الطعام، واختالف : أصابھم الجوى وھو: أي- أتاه أناس من عكل أو عرینة، فاجتووا المدینة 

أبوالھا وألبانھا، فشربوا من أبوالھا وألبانھا، فلما  فأمرھم النبي صلى هللا علیھ وسلم أن یخرجوا إلى إبل الصدقة، وأن یشربوا من -البیئة
إن أبوال اإلبل نجسة على : وجھ الداللة من ھذا الحدیث. الحدیث..) ّصحوا قتلوا راعي رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم، واستاقوا اإلبل

بي صلى هللا علیھ وسلم أذن لھم أن یشربوا األبوال إن الن: مذھبھم، فھم یرون أن أبوال اإلبل نجسة، كما ھو مذھب الشافعیة وطائفة، فقالوا
یجوز شرب الخمر النجسة للضرورة والعالج، كما أذن رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم : العالج، فمن ھنا: النجسة لوجود الضرورة وھي

: ً كذلك أیضا استدلوا بالعقل، فقالوا.بالتداوي بأبوال اإلبل؛ ألنھا كانت عالج الداء والمرض، فیجوز شرب الخمر ولو كانت نجسة محرمة
ٍیجوز شرب الخمر دواء كما یجوز أكل المیتة عند االضطرار؛ بجامع وجود الحاجة في كل، قالوا لو : قالوا. بلى: ًألیست المیتة حراما؟ قلنا: ً

 لھ شربھا كما جاز للمضطر أن یأكل المیتة فالخمر حرام شربھا، فإذا اضطر إلیھا جاز: قالوا. بلى: ًأن إنسانا اضطر إلیھا أال یأكلھا؟ قلنا
-ھذا بالنسبة لألدلة التي ذكروھا لجواز شرب الخمر للتداوي، والذي یترجح في نظري . ٍبجامع وجود الضرورة، والحاجة في كل منھما

لصحة داللة العقل والنقل : ًأوال: تيً ھو القول بتحریم التداوي بالخمور والمسكرات، والمخدرات أیضا في حكمھا، وذلك لما یأ- والعلم عند هللا
ِوقد فصل لكم ما حرم علْیكم إال ما اْضطرْرتم إلْیھ : ال یصح استداللھم بقولھ تعالى: ًثانیا. على ماذكره أصحاب ھذا القول َّ ََّ َ َِ ِْ ْ ُْ ُ ُِ ُ َ َ َ َ َ ََّ َ َ ، ]119:األنعام[َْ

ًم یثبتوا كونھا دواء، وجاء الشرع أیضا مثبتا لھذه الحقیقة، ونقولإن دعواكم وجود الضرورة إلى الخمر مردودة؛ ألن األطباء ل: ونقول ً أنت : ً
فإذا كان لیس بدواء فلست ! إنك مضطر إلى الخمر ألنھا دواء، لكن ال نسلم لك أن الخمر دواء، فأنت تضطر إلى شيء لیس بدواء: تقول

الصحیح الذي ال یمكن أن یكذبھ أحد أنھا داء، ولیست بدواء، ًبمضطر؛ ألن الذي ألجأك واضطرك كونھا دواء، وقد ثبت بالشرع والدلیل 
ًإنما تكون مضطرا إذا كان فیھا دواء، ولكن الواقع أنھ لیس فیھا دواء، وذلك بشھادة رسول هللا صلى هللا علیھ ! فكیف تقول إنك مضطر إلیھا؟

ًعلل، بل تزید الجسد سقما وبالء وضررا إلى ما یعانیھ ویجدهوسلم، واألطباء أكدوا ھذا في العصر الحدیث أنھ لیس فیھا عالج لألسقام وال ًً .
ِإال ما اْضطرْرتم إلْیھ غیر مسلم، وال یشمل ھذه الحالة؛ ألن الشرع نفى الضرورة فیھا: استداللھم بقولھ :ًإذا َ ِ ِْ ُ ِ ُ َ استداللھم بحدیث : ًثالثا. َّ

أن ھذا قبل إخبار النبي صلى هللا علیھ وسلم بأن هللا لم یجعل شفاء أمتھ فیما یحتمل : نقول: الوجھ األول: العرنیین، الجواب عنھ من وجھین
أن األخبار ال یدخلھا النسخ، : ًحرم علیھا، ألنك ما تستطیع أن تجعل حدیث العرنیین متأخرا عن ھذا الحدیث؛ لیكون أشبھ بالناسخ، والقاعدة

ھذا تناقض ولغو ینزه عنھ الشرع، لكن ! هللا جعل، وما یمكن ھذا:  یصح أن یقول، فال)إن هللا لم یجعل: (فھي أخبار متعلقة باألمر الواقع
حدیث العرنیین یحتمل أنھ سبق حدیث تحریم الخمر، وكانت رخصة أن یتداووا بھذه األشیاء، ثم سلبت المنافع : على تسلیم ما ذكروه، نقول

ًمن المحرمات والنجاسات، والخمر منھا، وبقیت حراما وداء إلى نجس؛  ال نسلم أن بول اإلبل: نقول: الوجھ الثاني وھو أقوى.  یوم القیامةً
وذلك أن بول اإلبل ثبت ما یدل على طھارتھ؛ وذلك أن النبي صلى هللا علیھ وسلم صلى على بعیره، وطاف على بعیره صلوات هللا وسالمھ 

كان : (ما صلى على الموضع النجس، فعن ابن عمر في الصحیحینًعلیھ، ولو كان بولھ نجسا لما المس النجاسة علیھ الصالة والسالم، ول
ًفلو كان نجسا لم یصل علیھ علیھ الصالة والسالم، واألشبھ أن بول البعیر وروثھ ) النبي صلى هللا علیھ وسلم یصلي على بعیره إال المكتوبة

ویؤكد ھذا أن النبي صلى هللا علیھ وسلم أجاز الصالة طاھر، وسنقرر إن شاء هللا في كتاب األطعمة أن بول وروث ما یؤكل لحمھ طاھر، 
إذا ثبت . في مرابض الغنم، ولم یجزھا في معاطن اإلبل، وعلل ذلك بالشیاطین، ولم یعللھ بالنجاسة، وھذا یؤكد أنھا طاھرة، ولیست بنجسة

إن أكل :  أكل المیتة عند الضرورة، نقول لھمإنھ یجوز شرب الخمر كما یجوز: ھذا؛ فإنھ یسقط استداللھم باآلیة والحدیث، ویبقى قولھم
ًالمیتة عند الضرورة حینما تصیب اإلنسان المخمصة، معناه أنھ سیموت، فلو لم یأكل المیتة فإنھ سیموت قطعا، فیباح لھ أكل المیتة، أرأیتم لو 

ًعا إنھ سیكون سالما من الضرر، ومن الموت أكل إنسان جائع مشرف على الموت من الشاة المیتة أال یحفظھ ذلك بإذن هللا من الموت؟ قط ً
والھالك، وھل المصلحة في أكل المیتة عند الضرورة مشكوك فیھا أو مقطوع بھا؟ مقطوع بھا، فإذا أكل من المیتة عند الضرورة نجا، 

ًلتداوي ترك شیئا یحتمل أن ینجح ألنھ إذا ترك ا: ویشھد الحس بأنھ ینجو، ومن ھنا فرق العلماء بین ترك التداوي وبین ترك المیتة، قالوا
، فیحتمل أن یصیب الداء، ویحتمل أال یصیبھ، )فإذا أصاب الدواء الداء برئ بإذن هللا: (فیصیب الداء؛ ألن النبي صلى هللا علیھ وسلم یقول

األطباء، وشھد أھل الخبرة، التداوي محتمل، ولكنھ وجدت أدلة على أنھ یصیب في غالب األمر، والواقع ھنا أنھ شھد الحس، وشھد : فنقول
یحقق مصلحة، ویدرأ مفسدة أعظم، : فاألمر األول: فرق بین األمرین: أن الخمر ال یصیب الداء، وإنما یزید الداء والبالء، ومن ھنا نقول

أنھ ال یتداوى : حال یستقیم االستدالل من ھذه الوجوه، والذي یترج: یحقق مفسدة، ویحدث مفسدة أعظم، وعلى ھذا نقول: واألمر الثاني
  .بالخمور، وال یتداوى بالمخدرات؛ ألن األدلة دلت على عدم جواز ذلك

 
 ال یجوز شرب الخمر عند العطش

 
ًأن یكون اإلنسان عاطشا وال یجد ماء أو مائعا یذھب بھ العطش من المباحات، نسأل : صورة المسألة]. وال عطش: [قال المصنف رحمھ هللا ًً

ال یبتلینا بذلك، فیصیبھ العطش الشدید الذي یخاف معھ الھالك، ھذه صورة، أو یصیبھ العطش الشدید الموجب للحرج، هللا بعزتھ وجاللھ أ
ھل یجوز شرب الخمر عند العطش الشدید؟ ذھب جمھور العلماء إلى عدم جواز شرب الخمر عند :  اختلفوا-رحمھم هللا-فالعلماء واألئمة

ً ینسبھ إلى عامة العلماء، والواقع أن فیھ خالفا، فقد ذھب بعض العلماء إلى جواز إطفاء العطش العطش، وھذا مذھب الجمھور، وبعضھم
إذا كانت : وذھبت طائفة ثالثة إلى التفصیل، وقالوا. بالخمر، كما ھو منصوص علیھ في مذھب الحنفیة رحمھم هللا، إذا وصل إلى مقام الحرج
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ء حرارة العطش، ویحصل بھا المقصود فبھا ونعمت، وإال فال، واختاره شیخ اإلسالم ابن الخمرة مستھلكة بشيء یمكن أن یحصل بھ انطفا
ال یجوز أن یطفئ العطش : أصحاب القول األول یقولون. تیمیة ، وطائفة من أھل العلم من أصحاب الشافعي، وغیرھم رحمة هللا علیھم

لذلك ال یشرب أحد الخمر إال وعنده ما یطفئ :  حارة، قالوا-ادة األطباءبشھ- ًبالخمر؛ ألن الخمر تزید اإلنسان عطشا إلى عطشھ، فمادتھا 
حرارتھا، والغالب فیھم أن یضعوا فیھا المبردات، أو یضعون بجوارھا ما یبرد، فھذا یدل على أن ما یذكرونھ من كونھا تطفئ العطش لیست 

تبیح المحرم الواضح لمصلحة محتملة، وھناك فرق بین التداوي مصلحة موجودة في الخمر، فإذا شككنا في وجودھا فإننا ال نستطیع أن نس
یجوز إطفاء العطش بالخمر، وذلك ألنھ في مقام الحرج، فإذا شرب الخمر أطفأ عطشھ، وھذا : قال أصحاب القول الثاني. وبین مسألة العطش

التفصیل ھو أعدل األقوال في المسألة، وكما مذھب : وفي الحقیقة. یدفع عنھ الحرج، ولربما یكون یخشى الموت، فإذا شرب ذھب عطشھ
ًذكره شیخ اإلسالم، ویشترط أوال أن یغلب على ظنھ أنھ إن لم یشربھا سیھلك، ویصل إلى درجة الخوف من الھالك، وال یجوز لھ شربھا 

، كما لو كان معھا مادة مستھلكة أن یغلب على ظنھ أنھ لو شربھا أنھا تطفئ عطشھ: ًویشترط ثانیا. لمجرد العطش الذي ال یخاف معھ الھالك
 أن ھذا النوع یطفئ عطشھ، فحدثت لھ ھذه الحادثة، واضطر إلى شربھا على -كما یقع لبعض حدیثي العھد بالجاھلیة- فیھا، أو عنده خبرة 

] وال غیره: [مھ هللاقال المصنف رح. ھذا الوجھ؛ فیُرخص لھ، وھذا ھو القول األعدل واألقرب إلى الصواب إن شاء هللا في ھذه المسألة
غیر العطش من األمور األخرى التي ُیتذرع بھا، كما یفعلھ البعض من الدلك بھا، فیأخذ مادة الكحول ویدلك بھا الید، أو للتعقیم من : یعني

خمر، وإن هللا حرم بلغني أنك تدلك بال: (الجراثیم، أو زیادة النضرة والجمال، وأثر عن عمر بن الخطاب رضي هللا عنھ أنھ كتب إلى خالد 
ًالخمر ظاھرا وباطنا، فإیاك وھذا یؤكد أنھ ال یجوز تعاطیھا في ھذه األمور وال في غیرھا؛ ولذلك عمم المصنف  (أن تفعل ذلك فإنھا نجسة! ً

 ...... .رحمھ هللا الحكم كما ھو ظاھر العبارة
 

 األسئلة
 

 سلبت منافع الخمر عندما حرمت
 

ِألونك عن الخْمر والمْیسر قْل فیھما إثم كبیر ومنافُع للناس َیْس: في قولھ تعالى: السؤال ِ ِ َِّ ِ ِ ِ َِ َ َ ََ َ َ َ َ َ ٌَ ٌ ْ َِ ُ ِ ِْ ْ وقد أثبت الطب الحدیث أنھ لیس في ] 219:البقرة[ُ
، والصالة والسالم على خیر خلق هللا، وعلى آلھ: الخمر عالج، وھذا مشكل، فما ھي المنافع التي فیھا؟ الجواب  وصحبھ باسم هللا، الحمد 

فكون الطب الحدیث اآلن یثبت أنھ لیس فیھا منافع، ال یعارض أن یكون فیھا منافع في مرحلة من مراحل التشریع؛ وقد : أما بعد. ومن وااله
ي ، فالذ)إن هللا لما حرم الخمر سلبھا المنافع: ( أن النبي صلى هللا علیھ وسلم قال-صححھا غیر واحد من العلماء-جاء في روایة صحیحة 

: یبحثھ األطباء اآلن ھو بعد سلبھا المنافع، أما في القدیم، في المرحلة الثانیة من تحریم الخمر، وھي مرحلة التنفیر، قال هللا عز وجل
ِیْسألونك عن الخْمر والمْیسر قْل فیھما إثم كبیر ومنافُع للناس  ِ ِ َِّ ِ ِ ِ َِ َ َ ََ َ َ َ َ َ َ ٌَ ٌ ْ َِ ُ ِ ِْ ْ بعد أن حرمت سلبت المنافع، وحینئذ ال ، وھذا قبل التحریم، و]219:البقرة[ُ

لو كانت المنافع موجودة، واآلیة تتكلم بعد التحریم، فیصبح ھناك تناقض بین نفي المنافع وإثباتھا، والواقع أن نفي : إشكال؛ ألن محل اإلشكال
إذا اختلف الموردان فال : القاعدة عند العلماءالمنافع جاء بعد التحریم، واآلیة تتحدث عما قبل التحریم، وعلى ھذا ال إشكال وال تعارض؛ ألن 

  .ُیحكم بالتعارض، وهللا تعالى أعلم
 

 الحذر من خطر دعوى التدرج في الدعوة إلى هللا سبحانھ وتعالى
 

ي؟ ًتدرج هللا سبحانھ وتعالى في تحریم الخمر، ھل فیھ دلیل على أننا نتدرج أیضا في نصیحة الناس في أي معصیة من المعاص: السؤال
ًھذه المسألة ینبغي الحذر كل الحذر منھا، وأحب أن أنبھ إخواني جمیعا أن یتقوا هللا عز وجل في الدعوة إلى هللا، وأن یعلموا أن : الجواب

جمل وال أمور الدعوة ینبغي أن ُینتھج فیھا المنھج الذي بینھ هللا في كتابھ، وبینھ رسول الھدى صلى هللا علیھ وسلم في سنتھ، وال أحسن وال أ
َقْل إني على بیِّنٍة مْن ربِّي : أكمل وال أعلم وال أحكم من ھذا الشرع والطریق والسبیل، قال تعالى َ َِ َ َ ِّ األمر الواضح الذي : ، والبینة]57:األنعام[ُِ

َال اختالج فیھ وال خلل، لكن بینة مْن من؟ من ربھ، وبین هللا تعالى أنھ على ھدى، وأنھ على صراط مستقیم، وأ نھ یدعو إلى ھذا الھدى، وإلى ِ
لمسلم أن یدخل یجتھد في مجاالت الدعوة برأیھ، ویتحكم في األمور بھواه، دون أن یكون قد ورث  الصراط المستقیم، إذا ثبت ھذا؛ فال یجوز

ألصل الشرعي یقتضي أننا وا. عن أھل العلم العلم الشرعي والبصیرة، علیھ أن یتقي هللا عز وجل، وأال یغش أمة محمد صلى هللا علیھ وسلم
الدخان ما ھو طیب، لكي ! وهللا: إذا نزل النص بتحریم أمر أن نبلغ الناس أنھ حرام، فلو أنھ دخل على رجل یشرب الدخان، ال یأتي ویقول لھ

ن الدخان فیھ أضرار، فیبدأ إ: إن األطباء یقولون: الدخان ما ھو طیب، أو یقول لھ: الدخان حرام، فیقول لھ في الیوم األول: یقول لھ بعد ذلك
ًیقنعھ عقلیا، ثم یقنعھ نقلیا، افعل ذلك إذا ظننت أنك تبقى إلى غد، أو یبقى ھذا الشخص إلى غد، فلو مات ولم تقم حجة هللا علیھ، وكان  ً

عز وجل في خلقھ، ومن بإمكانك أن تقول لھ الحق، فستلقى هللا عز وجل بھ، ولذلك ال یجوز تأخیر الحجج والبراھین واإلعذار إلى هللا 
دل الدلیل من كتاب هللا ! یا أخي: التساھل في إقامة الحجج، أما من یسیر على المنھج السوي، یأتي إلى الشخص ویقول لھ! أغرب ما ترى

حاللھ عن عز وجل، وسنة النبي صلى هللا علیھ وسلم على أن ھذا الخمر حرام، فاتق هللا عز وجل، ودع ما حرم هللا یغنك هللا، ویكفك ب
فإذا . ًاتق هللا في نفسك، واتق هللا في مالك، واتق هللا عز وجل في حدود هللا التي أمرك هللا باجتنابھا، فیعطیھ األمر واضحا! حرامھ، یا ھذا

ابة للحق، ًوجدت الداعیة الذي یسیر على ھذه األمور الواضحة مباركا لھ في دعوتھ، ومن یلتزم بسببھ یلتزم بقوة، ویلتزم باستج: نظرت
فھو یلتزم ! حتى إنھ لربما جاءت عزائم اإلسالم فنكص على عقبیھ والعیاذ با.. یلطف.. یلطف.. ِّبخالف الذي یرقع لھ، ویحاول أن یلطف

 ُإن نظر إلى مجلس فیھ ضحك ولھو، وأخذت أمورالدعوة بإضحاك الناس واللھو معھم؛ استقام على دین هللا، فإن خرج إلى مجلس! بین بین
فیھ جد، وفیھ أحكام الشریعة، وفیھ سنن الھدى التي تستنیر بھا البصائر ضعفت نفسھ، ولربما قال كلمة یزل بھا إلى لقاء هللا عز وجل، فیقول 
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الت  یأخذ آ- والعیاذ با-بل إن بعضھم! ال تدع الناس مباشرة: ًوتجد بعضھم یستحدث في الدعوة أمورا غیر شرعیة، ویقول! ھذا تعقید: ًمثال
ومن ! ًإن ھذا الحرام قد صار حالال لك؟: إنا  وإنا إلیھ راجعون، من الذي قال لك! اللھو ویضربھا لمن یدعوھم حتى یجذبھم إلى اإلسالم

إن ھذا الدین : من الذي قال لك! الذي فتح لك أبواب المحرمات تستبیحھا في سمتك ودلك وتستخف بدین هللا عز وجل ھذا االستخفاف؟
ًقالوا أتتخذنا ُھزوا : ھو؟ ھذا یماثل قلوب الذینضحك ول ُ َ َ َُ َِ َّ َالضحك، قال أُعوذ با أْن أكون من الجاھلین : ، والھزو]67:البقرة[ُ َ َ َ َِ ِ ِْ ُ َ َ ُ َِ َّ ِ ، ]67:البقرة[َ

َّ یا یْحیى خذ الكتاب بقوٍة :فموسى نبي من أنبیاء هللا برأ رسالتھ التي بعث بھا أن تكون بطریق الجھل، فالدین علم وبصیرة، كما قال هللا ِ ُِ ُِ َ َ َ ََ ْ
وتحمل، ومناھج واضحة، وحجج بینة، ھذا ربك، وھذا دینك، وھذا نبیك، توصیھ بطاعة هللا عز وجل  بعزیمة، وصبر،: أي] 12:مریم[

 النبي صلى هللا علیھ وسلم من ًوتقواه، وتقرعھ بقوارع التنزیل إن كان مثلھ یقرع، أو تأخذه بمحاسن اإلسالم ترغیبا، ولك في كتاب هللا وسنة
الحجج الواضحة البینة ما ترق بھ القلوب، فلیس اإلسالم بھذه التأویالت وھذه التعسفات، وال تجد ھذه التأویالت عند أھل العلم والبصیرة، 

مثل ھذه التھكمات، وبمثل ھذه ولذلك تجد أھل العلم الذین عرفوا كتاب هللا، وعلموا حاللھ وحرامھ، الراسخون في العلم؛ ال یدعون الناس ب
ًاالجتھادات، ھذه تجدھا عند أناس مفلوتین ال زمام لھم وال بصیرة، تجدھم الواحد منھم یختلق في دین هللا وفي دعوتھ ومنھجھ فكرا جدیدا؛  ً

 وال تأویل، فطرق الدعوة الشریعة منھج واضح، لیس فیھا اجتھاد وال تأویل، فیما ال اجتھاد فیھ! لكي یضیفھ لنا، وكأن الشریعة ناقصة
ٌإنُھ لقْول فْصل : واضحة، ومناھج الدعوة واضحة، ومن ھنا یقول هللا عز وجل ٌَ َ َ َّ ِوما ُھو بالھزل * ِ ْ َ َ َ َْ ) إنھ: (، أسلوب التوكید]14- 13:الطارق[ِ

سالیب المضحكة والملھیة لتألیف ًإنھ شرع هللا الذي في القرآن، الذي ھو الفصل واألساس، فالتدرج عطفا على الناس، واستخدام األ: أي
وما ! الناس، ھذه أمور خالف المنھج والسنن، وینبغي لإلنسان أن یرتبط بمنھج الكتاب والسنة، وأن یصحح مساره، وأن یعرف كیف یدعو

السنة عشرات وقد عایشنا العلماء، وجالسنا أئمة من أھل الفضل، ممن فسر كتاب هللا عز وجل عشرات السنین، وممن فسر ! ھو األصل
ًالسنین، فیأتیھم من ھو أشقى الناس، ونعرف أن من دخل علیھم من أفسق الناس فجورا وانتھاكا لحدود هللا عز وجل، وقد كان باإلمكان أن  ً

بكتاب هللا حینما أدعو الناس ! سبحان هللا. ھذا دین هللا وشرعھ: یضحك معھ أو یلھو معھ، فإذا بھ یقف معھ الموقف الواضح البین، ویقول لھ
وسنة النبي صلى هللا علیھ وسلم، فأقرأ علیھم كتاب هللا، وأذكرھم بسنة النبي صلى هللا علیھ وسلم وما استجابوا، وقامت علیھم الحجة، ھل 

 والقلوب، فھي ًمعنى ذلك أن الكتاب والسنة نفرة؟ ال أبدا، الخلل لیس في كتاب هللا، وال في سنة النبي صلى هللا علیھ وسلم، إنما في النفوس
، وقد كان رسول الھدى صلى هللا علیھ وسلم أصدق الناس مقاال، وأوضحھم منھجا  ًالتي تستجیب، فإن وعت وأراد هللا ھدایتھا فالحمد  ً

ًواعتداال، وعلما بالحكمة ومواضعھا، ومع ذلك قال بقول هللا عز وجل، وبلغ عن هللا صلوات هللا وسالمھ علیھ، ولم یأخذ الناس  بالسخریة، ً
وكیف ! كیف تتدلل:  یمثل للمرأة- والناس یحضرون من أجل أن یسمعوا منھ- ُذكر عن بعض ھؤالء أنھ في محاضراتھ . وال باللھو والضحك

ھذا انحطاط وحط لقدر الشریعة، الشریعة لھا مكانة وقدر، على اإلنسان أن یستبین منھج هللا عز وجل، ! من أجل أن یضحك الناس! تضحك
حدث لبعض ھؤالء . ًفتأتي بالطوام، وباألمور الغریبة العجیبة التي تصطدم مع الشرع تماما! قم وادع بما فتح هللا علیك: ل لك شخصال یقو
ثم ! مو یھدیني: ًاستدعاه بعض مشایخنا رحمة هللا علیھ؛ ألنھ جاء وأضحك الناس في زواج، فقال كالما من أجل إضحاكھم، فقال: ًموقفا

قلت ذلك، ! یا شیخ: كذا وكذا؟ قال: ھل قلت: نعم، قال: ھل حضرت زواج فالن؟ قال! یا فالن: رحمھ هللا وھو الوالد، وقال لھاستدعاه شیخنا 
، نفع هللا بذلك القول، وما أرید إال الخیر، قال ! اتق هللا في أمة محمد صلى هللا علیھ وسلم! یا ھذا! أوكل مبتغ للخیر مصیب لھ؟: والحمد 

مرأى ومسمع من الناس لتضحكھم، وتستخف بدین هللا عز وجل؛ ألنھ قال كلمة عجیبة، وقال كلمة غریبة ینزه الشرع عنھا، ثم تأتي على 
ًأتعرف أن ھذه الكلمة بعض العلماء یراھا كفرا واستھزاء بالدین؟: قال لھ إذن أنصحك أن تجثو على : ما كنت أظن ھذا، قال! أعوذ با: قال! ً

وكیف یغضبون في مواطن من ! وانظر إلى العلماء كیف یدعون الناس. س العلماء؛ حتى تتأھل للعلم، والدعوة والبصیرةركبتیك في مجال
ًإذا ال بد أن نرجع إلى كتاب هللا عز ! وكیف یأخذون الناس بالتي ھي أحسن في مواطن یحسن فیھا أخذھم بالرفق! حقھم فیھا أن یغضبوا

ّوسلم، ولذلك قل أن تجد مناھج تخرج عن ھذا األساس، ویوضع فیھا البركة، وال یمكن أن تستقیم أمور العبد وجل، وسنة نبیھ صلى هللا علیھ 
ِوأن ھذا صراطي ُمْستقیما فاتبُعوهُ : بغیر كتاب هللا عز وجل، وسنة النبي صلى هللا علیھ وسلم، ولذلك یقول تعالى َّ َ ًَ ِ ِ ِ ََّ َ ََ ،ھذه الوصیة ]153:األنعام[َ

ْقْل تعالْوا أتُل ما حرم ربكم : من أراد أن ینظر إلى وصیة محمد صلى هللا علیھ وسلم التي علیھا خاتمھ فلیقرأ: (ود یقولكان ابن مسع ُ ْ ُُّ ََّ َ َ ََ َ َ َ
ْعلْیكم  ُ َ ِوأن ھذا صراطي: (، وآخر ھذه الوصیة وكلھا مسك]151:األنعام... [َ ِ ََّ َ ََ من دعى ھو القرآن، ف: صراط هللا، ما ھو صراط هللا؟ قیل) َ

بعلم بالقرآن وبصیرة بالقرآن فإن هللا یبارك دعوتھ، ویبارك قولھ وعملھ، حتى لو لم یستجب لدعوتھ إال عشرة؛ فإنھم خیر من ملء األرض 
ممن یستقیم على الترھات والضحك، واالستخفاف والعبث، ولذلك كم وجدنا، وكم سمعنا من أخبار عجیبة ممن یختلق ھذه األمور في 

وكم ! كم سمعنا من محق للبركة في دعوتھم! ًیتدرج في أمور الحكم فیھا واضح، ویأتي یرید أن یختلق للناس تدرجا في األحكامف! الدعوة
َومن الناس مْن یْعُبد هللا على حْرٍف فإْن أصابُھ خْیر اطم: ألن هللا یقول! وجدنا من اآلثار التي ال یحمد عقباھا لمن دعوھم َ َ َ َ َ َ َ َْ ٌَ َ َِ َِ ََّ َّ ُ ْأن بھ وإْن أصابتُھ ِ َ َ ََ َِ ِِ َّ

ِفتنة انقلب على وْجھھ خسر الدنیا واآلخرة ذلك ُھو الخْسراُن الُمبیُن  ْ َْ َ َ َ َ َ َ َ َ َُ ْ ِْ ِ ِ ِ َِ َ ُّ َ َ َِ َ َ إني ألعرف من عبث مع البعض فأدخلھ : ، قال بعض العلماء]11:الحج[ٌ
، فھو یلتزم على أشیاء محدودة، -والعیاذ با- مات شر میتةباللھو والضحك، حتى جلس عشر سنوات على التزام، فجاءتھ مصیبة فانتكس ف

وھؤالء ھم ! إذا أردت أن ترى الداعیة الحق فاذھب إلى فالن، فھؤالء ھم الذین یعرفون كیف یدعون: أنك تسمع بعضھم یقول ومن العجیب
 المطلع على السرائر والضمائر، وھو سبحانھ الذي إن الذي یعلم التأثیر، ویعلم مواطن التأثیر ھو هللا وحده! الذین یعرفون كیف یؤثرون

یضع البركة لمن ابتع كتابھ، وسنة نبیھ علیھ الصالة والسالم، ولیس ھذا أو ذاك، هللا وحده ھو المطلع على السرائر والضمائر، والمطلع على 
 عواقب ھذا الوحي، وآ

 
 ًحكم من فاتتھ ركعة رابعة ثم صالھا مع إمام زاد خامسة سھوا

 
إذا قام اإلمام إلى الركعة الخامسة فإن : رجل فاتتھ ركعة في صالة الظھر، واإلمام أتى بركعة خامسة، فھل تجزئ؟ الجواب: سؤالال

ًمن كانت صالتھ أربعا، وحضر الصالة تامة فال یجوز لھ أن یتابع اإلمام، بل یبقى، ویطیل التشھد والدعاء حتى یتم : المأمومین على قسمین
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ًسة؛ ألنھ معذور في ظنھ، ولھ أن یتعبد هللا بما یظن، وأنت لست معذورا في متابعتھ على الخطأ؛ ألنك مأمور باتباع اإلمام فیما اإلمام الخام
شرع، ال فیما لم یشرع، ومن ھنا تطیل التشھد كما أطال الصحابة رضوان هللا علیھم التشھد وراء رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم في صالة 

 وتطیل التشھد، فإذا نبھ ورجع إلى المصیبین الذین یعرفون الزیادة، وعلم أنھ زاد، فرجع؛ فال إشكال، فیسلم بالجمیع، ویسجد الخوف، فتثبت
وأما إذا أصر على موقفھ، وأتم الركعة، فلھ عذر، وصالتھ صحیحة، وصالتك أنت . للزیادة وتسجد معھ؛ ألنك تبع لإلمام في خطئھ وصوابھ

ًمن جاء متأخرا، فقام اإلمام لخامسة، سواء علم : الذین ورد السؤال عنھم: القسم الثاني من المأمومین. ك أربع ركعاتصحیحة؛ ألنھا تمت ل ً
 -وھي الخامسة-أنھ مأمور باتباع ھذا اإلمام، وصالتھ ناقصة، فاإلمام قائم لركعة نافلة : أو لم یعلم أنھا خامسة، فیتابع اإلمام، والسبب في ھذا

ذ ال وجھ أن ینفصل عنھ؛ ألن صالتھ لم تتم، فیتابعھ في ھذه الركعة، ویسلم معھ، وصالتھ صحیحة، ولو فاتتك ركعتان، فقام لعذر، فحینئ
اإلمام إلى ركعة زائدة قضیت معھ ركعة واحدة، وھذا مبني على اقتداء المفترض بالمتنفل، واألدلة دالة على جواز ذلك، كما في قضیة 

  . أعلمصالة الخوف، وهللا تعالى
 

 ِإذا لم یأت الخطیب یوم الجمعة
 

ًجماعة مسجد غاب عنھم خطیبھم یوم الجمعة، فصلوا ذلك الیوم ظھرا بال خطبة، بحجة عدم وجود من ھو أھل للخطابة، ھل فعلھم : السؤال
جال، فالمؤذن بمجرد أال یجد اإلمام ال شك أنھ ینبغي عدم االستعجال، المشكلة ھنا في االستع: ھذا صحیح؟ وإن لم یكن فماذا یلزمھم؟ الجواب

ھل فیكم أحد من طلبة العلم : ًسنصلي الظھر، ثم یصلي بھم ظھرا، فالمنبغي أن یسألھم، ویقول! یا جماعة: یخاف اإلحراج، فیقول مباشرة
ب بالناس، ویؤدي لھم ًممن یستطیع أن یصلي بنا الجمعة؟ حتى یعذر إلى هللا عز وجل، فإن وجد أحدا بھذه الصفة مكنھ أن یقوم ویخط

فإن وجدت مساجد أخرى فیھا الجمعة، فإنھ یجب : أنھ یجب علیھم أن یصلوا الجمعة، وأما إذا لم یوجد فحینئذ ینظر: صالتھم؛ ألن األصل
 یستقیم ًعلیھم أن یخرجوا من ھذا المسجد ویدركوا الجمعة في المساجد األخرى؛ ألن هللا فرض علیھم جمعة، ولم یفرض علیھم ظھرا، وال

ًأن یصلوا ظھرا والمساجد األخرى فیھا جمعة، وعلى ھذا ینبغي تنبیھ الناس لھذا ألمر؛ أنھم ال یصلون ظھرا مع إمكان أداء الفرض أعني -ً
وھذه أما لو تعذر، ما في في القریة إال ھذا المسجد، ولیس ھناك إال إمام واحد، ولیس ھناك أحد یستطیع أن یخطب، .  للحاضر المقیم-الجمعة

اتقوا هللا ربكم، وذكرھم بآیة من كتاب هللا، أو بحدیث من سنة النبي صلى هللا علیھ وسلم، أو ! أیھا الناس: مصیبة، المؤذن لو وقف وقام وقال
 لو خطب عشر دقائق، أو حتى سبع: رغب ورھب، فجمعتھم صحیحة، حتى! أمامكم النار! اتقوا ربكم، أمامكم الجنة! أیھا الناس: حتى قال

ًاتقوا ربكم، واتقوا یوما ترجعون فیھ إلى هللا، اتقوا هللا في أنفسكم، في أھلیكم، في ! أیھا الناس: دقائق، أو حتى خمس دقائق، حتى لو قال
م أوالدكم، ولو قالھا من قلبھ لربما كانت مغنیة عن عشرات الخطب، وخیر الكالم ما قل ودل، فھذا ال یؤثر في صحة الجمعة، ثم جلس، ثم قا

أذكركم ما ذكرتكم في الخطبة األولى، ما یضر، ھي كما ! أیھا الناس: یحمد هللا، ویصلي على النبي صلى هللا علیھ وسلم، وقال: مرة ثانیة
ل أن الجنة التي نرجو من هللا تعالى أن یجعلنا من أھلھا، والنار التي نرجو من هللا عز وج: أي) حولھا ندندن: (قال النبي صلى هللا علیھ وسلم

ینجینا وإیاكم منھا، ھي كلھا ندور حولھا، والنبي صلى هللا علیھ وسلم كانت صالتھ أطول من خطبتھ، وھذا من مئنة فقھ الرجل، وصالتھ 
ورقة واحدة، واألئمة اآلن یأتي الواحد منھم ومعھ درزن من األوراق، : یقرأ فیھا بسبح والغاشیة، وسبح والغاشیة مقدارھا صفحتان، یعني

د أال ینفض الناس إال وقد علموا تفاصیل الشریعة من أول اإلسالم إلى آخره، خیر الكالم ما قل ودل، فإنھ قد یقوم الرجل العامي الغیور، یری
اتقوا ربكم، بأسلوب عامي، ! یا ناس: ویتكلم على أمر من األمور التي یعلم حكم هللا عز وجل فیھ، أو یرى الناس تقصر فیھ، فیقف ویقول

قد : ًإذا! ًالثرثارون، وال یغني ذلك شیئا، ویخرج الناس كما دخلوا:  تقع في القلوب، ویقوم البلغاء والفصحاء والمتكلمون، وإن شئت قلتلكنھا
یعظ اإلنسان بالكالم القلیل ویكفي، فال تصعب الجمعة، وما ذكر من اشتراط الحمدلة، وقراءة اآلیة، والصالة على النبي صلى هللا علیھ 

البشارة والنذارة، وھي رسالة :  فھذه شروط معروفة، لكن تكلم العلماء فیھا، وأنھا اجتھادیة، والصحیح أن خطبة الجمعة شرطھاوسلم،
ُِرُسال ُمبشرین وُمنذر: سفارة الرسل من هللا عز وجل إلى العباد، وقد بینھا هللا في ھاتین الكلمتین: السفارة، أي: الرسل؛ ألن أصل الرسالة ِِ َ َ َِّ َین ً

! أیھا الناس: العلماء قصروا، وخانوا األمة؛ ألنھم لم یبینوا دینھ، أال تعلم أنھ لو وقف عالم وقال: ، ومن ھنا بعض الناس یقول]165:النساء[
 قلب اتقوا ربكم، من: من ھذا الذي یستطیع أن یقول! اتقوا ربكم، أنھ قد أعذر إلى هللا في شرائع لإلسالم ال یحصیھا إال هللا عز وجل؟

مخلص؛ فإذا قالھا ھز القلوب إلى ربھا؟ ومن یستطیع أن یقول ھذه الكلمة التي كثر قائلوھا، وقل العاملون بھا؟ ومن یستطیع أن یقولھا من 
لواسعة وأذكر الشیخ ناصر الدین األلباني رحمھ هللا برحمتھ ا. ًقرارة قلبھ فال تجاوز أذنا حتى تستقر في قلبھا؟ إنما ھو المخلص  عز وجل

، وكان ھناك حریق في سوق المدینة، -وھذا من تواضعھ رحمھ هللا برحمتھ الواسعة-كنا ذات یوم في المسجد النبوي بعد صالة الظھر 
ًسوق للذھب ُحرق ومكث أیاما آیة من آیات هللا، ھذا الموضع كان فیھ بعض التقصیر والتساھل من ! واستمر قرابة سبعة أیام، وكان عبرة

ّس، وكأنھ ابتالء من هللا عز وجل، فلما صلى الناس الظھر، قام رجل من عامة المسلمین، ولكنھ قل أن یغیب عن الصف األول في بعض النا
الحرم، وقل أن یغیب عن مجلس الذكر في المسجد النبوي، ما یمكن أن یغیب بعد المغرب إلى العشاء، ال بد أن تراه في حلق أھل العلم، 

ًسول هللا صلى هللا علیھ وسلم، وتعطش للخیر، وكان غیورا على الطاعة والخیر، فقام ھذا الرجل الكبیر السن، ووقف وعنده عنایة بحدیث ر
ًموقفا مؤثرا جدا، وقف بعد الصالة وھو شیخ حطمة ً ًوقال بعد أن حمد هللا وأثنى علیھ كالما مؤثرا، ومما ! ضعیف الصوت! ضعیف البدن! ً ً

تحدث قرابة ! وكیف تأتي نقم هللا عز وجل! ن الذھب؟ أین المجوھرات؟ انظروا كیف أن هللا عز وجل یبتلي عبادهأین السوق باألمس؟ أی: قال
ًعشر دقائق، لكن فیھا تذكرة لمن عقلھا، ولھ أذن واعیة، فأثر فینا كثیرا، وكان الشیخ رحمھ هللا جالسا في الصف الثاني تقریبا في الحرم،  ً ً

خرب الذي : فكان كما یقولون! هللا أكبر، الشیخ ناصر موجود؟: ما كنت أعلم أنھ في الحلقة، وفجأة الرجل قالوكان بیني وبینھ شخصان، و
فتأثر ! استمر! استمر! أناشدك هللا استمر: فعل، كنا في الموعظة، وتأثرنا، فإذا بالشیخ رحمھ هللا ینشج من البكاء، ویرفع صوتھ، ویقول

فھذا الرجل من عامة المسلمین، ومع ذلك . ع الشیخ یدیھ على رأسھ وھو جالس وقد نشج وتأثر وبكىبكالمھ، وھو رجل من العامة، فوض
ولوكانت من أبلغ الناس إذا لم -یعظ علماء، ویؤثر فیھم؛ ألن الكلمة إذا خرجت من القلب وقعت في القلب، وإذا خرجت كذبة منمقة محسنة 
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إنك قلت ! یا فالن: ك وعظ أحدھم بكالم بلیغ مؤثر في القلوب، فجاءه رجل بعد الخطبة، وقال لھً لم تبلغ مبلغھا أبدا؛ ولذل-یرد بھا وجھ هللا
ّكالما تندك منھ الجبال، من قوتھ وبالغتھ وفصاحتھ، ولكني أقسم با أنھ ما بقي في قلبي منھ شيء، فإما أن یكون فیك العیب أو في العیب ً !

 بھذا الكالم؛ فاتق هللا، وإما أن أكون أنا ال أحسن سماع المواعظ، وال التأثر بكالم هللا عز - غفر هللاأست- إما أن تكون ال ترید وجھ هللا: یعني
فتأثر الناس في خطبة الجمعة ال یشترط أن یأتي اإلنسان . ّوجل وكالم رسولھ؛ فأنا الذي في العیب، فأعطاه موعظة قصیرة، لكنھا مؤثرة

ً جدا؟ الشخص یجلس یخطب قرابة النصف ساعة، والناس في شدة الظھیرة، وقد یكون ھذا في شدة مؤثرة بكالم كثیر، وكم رأینا من أمور
وتجد بعض الخطباء الحكما یختصرون بكالم قلیل، وتجد لھم من . الصیف، والناس في أحوج ما یكونون إلى من یرفق بھم، وإلى من یتألفھم

: فالشاھد. عظھم الخیر الكثیر؛ ألنھم حببوا الناس في دین هللا عز وجل، ولم ینفروھمالقبول ومحبة الناس، وغشیانھم لمساجدھم وقبولھم لموا
 تتوقف على التذكیر با عز وجل، فإذا قام شخص وذكر با كفى، لكن إذا وجد مسجد تقام فیھ -وُینبھ المؤذنون على ھذا- أن الخطبة 

اس بالخطب األخرى أعظم، وقد یؤم بھم عامي یلحن في الفاتحة أو یخل بھا، الخطبة فأنا أنصح أنھ ال یقوم أحد لیخطب إذا كان نفع الن
أن یغلب : الشرط الثاني.  فیھ جمعة جاز لھم أن یصلوا الجمعة-وھذا الشرط األول- إذا لم یوجد مسجد آخر : فخالصة القول. فتبطل صالتھم

إن الجمعة واجبة في ھذا : تي في ھذه المسألة، فإن العلماء قالواعلى ظنھ أنھ ال یوجد الخطیب إلى آخر الوقت، وھذا یغفلھ كثیر ممن یف
ولم یبق إال قدر ما یصلون الظھر؛ , ًالیوم، فمنھم من شدد إلى آخر وقت الظھر، فلم یعط رخصة بصالتھا ظھرا إال إذا ضاق علیھم الوقت

و بعد وقت؛ ینتظرون في المسجد، وحینئذ تكون الجمعة ألنھا فریضة الزمة علیھم، فإن رجوا حضور اإلمام أو حضور من یقوم بالخطبة ول
  .ًالزمة علیھم، فإذا تحقق الشرطان جاز لھم أن یصلوا ظھرا، وآخر دعوانا أن الحمد  رب العالمین

 
 ]3[ باب حد المسكر -شرح زاد المستقنع 

 
فیھا فتك النار في الھشیم، فال تبقى لھا حرمة، وال تقوم تعاطي المخدرات بالء عظیم، وإثمھ كبیر، وشره كثیر، وما انتشر في أمة إال فتك 

 .لھا قائمة، فإذا فسدت عقول الناس فسد دینھم، وفسدت أخالقھم، وصاروا في فتن ومحن وشرور ال یعلمھا إال هللا
 

 جواز شرب الخمر في إزالة غصة اللقمة
 

األتمان األكمالن على خیر خلق هللا أجمعین، وعلى آلھ وصحبھ من سار بسم هللا الرحمن الرحیم الحمد  رب العالمین، والصالة والسالم 
ٍوال یباح شربھ للذة وال لتداو وال عطش وال غیره إال لدفع لقمة : [فیقول المصنف رحمھ هللا تعالى: أما بعد. على سبیلھ ونھجھ إلى یوم الدین

ّثنیت من ھذا التحریم، وذكرنا مسألة التداوي، وبینا خالف العلماء تقدم معنا تحریم شرب الخمر، وأن ھناك بعض المسائل است]. غص بھا
رحمھم هللا فیھا، وبعد ھذا ذكر المصنف رحمھ هللا ما یستثنى من تحریم شرب الخمر، وھي حالة الضرورة، عندما یخشى اإلنسان أن یموت 

ًأن یأكل طعاما فیغص، : والغصة صورتھا.  على ذلك بالغصةًویھلك، وقد ذكر األئمة والعلماء رحمھم هللا من المتقدمین والمتأخرین مثاال
فإذا لم یشرب ما یفك غصتھ فإنھ ستتلف نفسھ وتھلك روحھ، وحینئٍذ تكون حالتھ حالة اضطرار یخشى فیھا علیھ الموت، وھذه المسألة 

 یباح لھ في ھذه الحالة أن یشرب الخمر تعرف بإساغة الغصة بالخمرة، وھي مسألة قدیمة، وعامة أھل العلم على الترخیص، وأن المسلم
أن یغلب على ظنھ أنھ : یشترط أول شيء أن یكون ھناك خوف على النفس، بمعنى: ًإذا. بقدر ما یسیغ ھذه الغصة، ویذھب الخطر والضرر

ما دون الخمر فإنھ یقدمھ، فلو ًأال یجد شیئا غیر الخمر مما ھو دون الخمر أو من المباحات یمكن إساغة الغصة بھ، فإن وجد : ًثانیا. سیموت
یقدم   كالبول، فھل-أكرمكم هللا-ًوجد ماء فباإلجماع یحرم علیھ أن یشرب الخمر؛ ألن األصل أن الخمر محرمة، لكن لو أنھ وجد نجاسة 

ة في شربھ، ولكن أن البول ال حد وال عقوب: یقدم البول على الخمر؛ والسبب في ذلك: الخمر أو البول؟ كالھما نجس، قال بعض العلماء
ًولو وجد ماء متنجسا وبوال وخمرا، فأیھما یقدم؟ قالوا. الخمر فیھ عقوبة، والوعید فیھ أعظم، فیقدم شربھ للبول على شربھ للخمر ًً یقدم الماء : ً
ِّومْن لم یطعْمُھ فإنُھ من: ًالمتنجس؛ ألن األصل أنھ مطعوم، ألن هللا وصف الماء بكونھ طعاما فقال ِ َّ َِ َ َ َ َ َْ ّ؛ وألن الماء األصل حلھ، ]249:البقرة[ي ْ ِ

یشترط أال یوجد بدیل، وھذه قاعدة : وعلى ھذا. والنجاسة عارضة علیھ، بخالف البول الذي یحكم بنجاستھ بقوة أقوى من الماء المتنجس
ن یفتي فیھا بالرخصة مع وجود تضعھا معك أنھ ال یفتى بالرخص مع وجود البدیل المباح، وبجمیع مسائل الرخص ال یمكن لعالم أو فقیھ أ

أن یكون شربھ للخمر بقدر الحاجة والضرورة، فال یزید عن قدر : ًوإذا خاف الموت ولم یجد بدیال عن الخمر، فُیشترط الشرط الثالث. البدیل
فال یجوز لھ أن یزید عن ، )ما جاز للضرورة یقدر بقدرھا: (حاجتھ، وإنما یقتصر على قدر إساغة اللقمة أو ما غص بھ؛ ألن القاعدة تقول

 ...... .القدر الذي تندفع بھ الغصة
 

 المسائل المستثناة في النجاسات
 

وجاز االنتفاع باألنجاس في : وھذه المسألة یعتبرھا العلماء من المسائل المستثناة في النجاسات، ونظمھا بعض العلماء في عشر مسائل، فقال
ّ دبغ ولحمھا لالضطرار سوغ وشحمھا تدھن منھ البكرة عظامھا بھا تصفى الفضة وجاز أن تشلى ّمسائل نظم بعدھا یفي في جلد میتة إذا ما

ِعلیھا الغلف بوفقھم والحمل فیھ الخلف ولبن األتن للسعال والجلد للرئمان فیھ جالي وغصة تزال بالریاح وبول اآلدمي للجراح ُ ُ ...... 
 

 حكم جلد المیتة إذا دبغ
 

ّوجاز االنتفاع باألنجاس في مسائل نظم بعدھا یفي في جلد میتة إذا ما دبغ، ھذا فیھ :  األولى في قولھ رحمھ هللالمسألة: ھذه عشر مسائل
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  .(أیما إھاب دبغ فقد طھر: (نص عن رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم أنھ قال
 

 أكل لحم المیتة حال االضطرار
 
َإال ما ا: ؛ ألن هللا یقول)ولحمھا لالضطرار سوغ) َّ ِْضطرْرتم إلْیھ ِ َ ِ ْ ُ ِ   .فاستثنى المضطر في أكل المیتة] 119:األنعام[ُ
 

 استعمال شحم المیتة
 
ً، وھي بكرة البئر، فإنھم ال یستطیعون أبدا أن ینزعوا من البئر إال بوجود الشحم، والماء یكون غالبا في مقام )وشحمھا تدھن منھ البكرة) ً

  .النزع، والنزع ال یمكن الوصول إلیھ إال بشحم المیتة؛ جاز لھ في ھذه الحالة أن ینتفع بھالحاجیات، فإذا لم یتوصل إلى الماء إال ب
 

 استعمال عظم المیتة في تصفیة المعادن والفضة
 
، في بعض األحوال تستخدم العظام في المعادن ویحتاج الصاغة إلى تصفیة الفضة بعظام المیتة، ولكن اآلن )ّعظامھا بھا تصفى الفضة)

  .ى عنھ بوجود المواد البدیلةیستغن
 

 تحریش الكلب على الصید
 
إذا أراد أن یعلم الصید فإنھ یحرشھ : یعني) تشلى علیھا( في لغة العرب، -أكرمكم هللا- الكالب : ، الغلف ھي)وجاز أن تشلى علیھا الغلف)

 أنھ إذا أشاله ینشلي، وإشالء - یجوز أكل میتتھ وصیدهكما سیأتینا إن شاء هللا في إثبات صفة التعلیم للكلب وللطائر الجارح حتى-ویشترط 
أشلیت عنزي ومسحت قعبي ثم انثنیت : اإلشالء أن یدعوه فیستجیب، فإذا ناداه یأتي، وھذا كقول الشاعر: قیل: الصید للعلماء فیھ قوالن

تحریش :  وھو-وھو المقصود ھنا- معنى الثاني ویطلق اإلشالء في لغة العرب على ال. أنھ نادى عنزه ألجل أن یحلبھا: وشربت قأبي فمعناه
الكلب وتحریش الصقر والباز والباشق والنسور عند تعلیمھا للصید، یحرشھا بالفریسة فتذھب إلى الفریسة، وھذا ھو المراد ھنا، قال 

فاإلشالء ! علیھم الكالب أكرمكم هللاأتینا أبا عمرو فأشلى علینا كالبھ فكدنا بین بیتیھ نؤكل ھذا رجل بخیل جاءوا یزورونھ فأشلى : الشاعر
بمرتین، وسیأتي إن شاء : ًال یكون الكلب معلما إال إذا حرشتھ ثالث مرات فیتحرش، وقد یستجیب مباشرة، وقیل: التحریش، قالوا: ھنا بمعنى

  .باتفاق العلماء: یعني) بوفقھم (تحرش الكالب علیھا،: یعني) وجاز أن تشلى علیھا الغلف: (فھنا قولھ. هللا الخالف بین العلماء في ذلك
 

 حكم حمل المیتة إلى الكلب
 
حمل المیتة إلى الكلب من أجل أن یأكلھا مختلف فیھ؛ ألنھ فرق بین أن یذھب بنفسھ ویأخذ المیتة وبین أن تحمل : یعني) والحمل فیھ الخلف)

  .ال رخصة: لھ، ولذلك حرم بعض العلماء حملھا وقالوا
 

  لعالج السعال الدیكياستخدام لبن األتان
 
لبن األتان للسعال الدیكي عند تعذر العالج والدواء عند من یقول بالتداوي بالنجس، فیرخص لھذا المریض أن یستعمل ) ولبن األتن للسعال)

ة، وقد قدمنا مسألة إنھ مجرد دواء للسعال الدیكي إذا أعیت فیھ العلة، وھذا یقولونھ من باب الضرور: لبن األتان إذا خشي الھالك، قالوا
  .التداوي بالنجس

 
 وضع العلف في جلد البقرة التي ماتت لمصلحة ولدھا لیأكل

 
ًھن صغار البقر، إذا ماتت أمھ امتنع من األكل والشرب، فیتأثر وال یأكل شیئا من شدة حزنھ على : ، الرئمات)والجلد للرئمات فیھ جالي)

اذھبوا بھا إلى : أمك مریضة یقول:  قساة القلوب حینما یقال لھ- نسأل هللا العافیة- بخالف أمھ، ووجده علیھا، حتى البھائم فیھا رحمة،
وھذا الحیوان یمتنع من األكل؛ ألنھ اعتاد أمھ، وال یمكن أن یشرب الماء وال أن یأكل الطعام حتى یشم أمھ، فماذا یفعلون؟ ماتت ! المستشفى

یمتنع من األكل والشرب، فحینئٍذ ھذا تلف مال، ولذلك رخص العلماء أن یأتوا لھ بالطعام أمھ، ویغلب على الظن أنھ سیموت بعدھا؛ ألنھ 
َالذي أْعطى كل شْيء خلقُھ ثم ھَدى : ًمحفوفا بجلد أمھ بعد موتھا، فلما یشم رائحة أمھ یقبل على الطعام ویأكل َّ ُ ََ َ َْ ٍ َّ ُِ َ  !، حتى البھیمة ھداھا]50:طھ[َّ

 
 إنزال الغصة بالخمر

 
إذا اضطر إلى إزالة الغصة بالخمرة فھو معذور، : یعني) غصة تزال بالریاح: (اسم من أسماء الخمر، فقولھ: الریاح)  تزال بالریاحوغصة)

  .وال حرج علیھ وال إثم
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 استخدام البول لتجفیف الجروح النازفة

 
في الحروب یتعرضون لھ لإلصابات، فینزف الجرح فال  إذا كان ینزف، كانوا في القدیم - أجاركم هللا-الجرح : ، أي)وبول اآلدمي للجراح)

 على الجرح یتماسك ویلتئم؛ ألنھ حارق فیحرقھ، وھو - أكرمكم هللا-یرقأ، فیصب علیھ البول فیتماسك، وھذا مجرب ومشھود إذا صب البول 
بطبیعتھم، فإذا أعیاھم أن یجدوا لھ دواء إال ، فھم یقولون ھذا )الجرح النحس ما لھ إال البول النجس: (من طبیعة البدن، ولذلك تقول العامة

عامة العلماء أنھ إذا : اإلمام ابن قدامة وغیره: ، وھذه یقول عنھا)وغصة تزال بالریاح: (ھذا فال بأس، فھذه عشر مسائل ومنھا مسألة الباب
ً حرم هللا؛ ألنھ لیس عالجا لداء، وإنما ھو حصل اضطرار إلى الخمر بأن تساغ بھا الغصة فال بأس وال حرج، وھذا ال یدخل في التداوي بما

عن اإلمام مالك وبعض السلف أنھم  ویحكى. مقام اضطرار، ألجئ إلى ھذا الخمر، فرخص لھ ذلك جماھیر السلف والخلف، وھو قول العامة
ولم : [قال المصنف رحمھ هللا. ٍذشددوا في ھذه المسألة، ولكن المذھب عند المالكیة أنھا تزال الغصة بالخمر، وأنھ ال حرج وال بأس حینئ

فھذا شرط، لم یحضره غیر الخمر، فإذا وجد غیر الخمر یمكن إساغة الغصة بھ، فإنھ ال رخصة لھ في الخمر، بشرط أال ] یحضره غیره
ًیكون غیر الخمر متضمنا للضرر، مثل أن یجد سائال ساما غیر الخمر إذا شربھ سیموت، فلیس ھناك عالج للموت بالموت، :  وحینئٍذ قولھًً

  .مما ھو أخف من الخمر، ویمكن إساغة الغصة بھ، وھذا مراده رحمھ هللا: یعني) لم یحضره غیره(
 

 حد شرب الخمر
 

ًوإذا شربھ المسلم مختارا عالما أن كثیره یسكر فعلیھ الحد: [قال المصنف رحمھ هللا بین رحمھ هللا الشروط التي ینبغي توافرھا إلقامة حد ]. ً
إن الخمر محرمة في األدیان كلھا حتى عند أھل الكتاب، لكنھم حرفوا : قال بعض العلماء. ً فالبد أن یكون مسلما، والكافر فیھ تفصیلالخمر،

. دینھم وشربوا الخمر، فاألصل تحریمھا في جمیع األدیان لعظیم ما فیھا من الضرر واألذیة، وھذا القول قالھ بعض علماء الحنفیة وغیرھم
إن الخمر مباح لبعض األدیان دون بعضھا، ولذلك خففوا على أھل الكتاب إذا شربوھا، فال یقیموا علیھم الحد، والذي : العلماءوقال بعض 

ٍ إذا شربوا الخمر ثم رفعوا القضیة إلى قاض فإنھ - وقد نبھنا على ھذا القول في مسألة احتكام أھل الذمة-علیھ بعض األئمة أن أھل الكتاب 
ْوأن اْحكم بْینُھم بما أنزل هللا وال تتبْع أْھواءُھم : ریعة هللا عز وجل، فیقام علیھم حد هللا عز وجل إذا ترافعوا إلینا، كما قال هللایحكم بینھم بش ْ َْ َ َ َ َ َ ََ َ َِ ِ َِّ َ َ َُ َّ ُ

 ذكرناه أنھم إذا رفعوا إلینا واستثني الحربي والمستأمن، واألصل ما. فحینئٍذ نقیم علیھم شرع هللا عز وجل ویقام علیھم الحد] 49:المائدة[
وعلى ھذا؛ . ًوجب أن نحكم فیھم بحكم هللا عز وجل الذي نسخ األحكام، وبشریعة هللا عز وجل وبكتاب هللا الذي جعلھ مھیمنا على ما قبلھ

ًویشترط أن یكون مسلما مكلفا، فال یقام الحد على مجنون،. اشترط المصنف اإلسالم من حیث أنھ ملتزم باألحكام ً فلو أن مجنونا شرب ً
یا أمیر : (َّالخمر ال یقام علیھ الحد، ولذلك لما ھم عمر رضي هللا عنھ أن یجلد امرأة زنت، مر علیھا علي رضي هللا عنھ فأمر بإطالقھا وقال

إن ھذه مجنونة آل : قالثم ) وذكر منھم المجنون حتى یفیق: رفع القلم عن ثالثة: (أما سمعت قول رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم! المؤمنین
فعذرھا بإسقاط حد الزنا، وكذلك یسقط حد الخمر على المجنون ألنھ لیس بمكلف، وقد نص ) فالن، ولعلھا زنت أو غشیھا الرجل حال جنونھا

ًوكذلك إذا كان صبیا سواء كان ممیزا أو غیر ممیز؛ ألنھ غیر مكلف،. النبي صلى هللا علیھ وسلم على سقوط المؤاخذة عنھ  ولكن إذا كان ً
ًال یكره على شرب الخمر، فلو أن شخصا ھدده بالسالح، وغلب على ظنھ أنھ إذا لم یشرب : ًویشترط أن یكون مختارا أي. ًممیزا یعزر

الخمر فإنھ سیقتلھ أو ھدده بشيء أعظم من الخمر حسب الشروط التي ذكرناھا في اإلكراه، أن فیھدده بما فیھ ضرر، ویغلب على ظنھ أنھ 
فعل بھ ما ھدده بھ، وال یمكنھ االستنجاد والخروج من ھذا البالء، ویكون ما طلب منھ أخف مما ھدده بھ أو یقع علیھ من الضرر، ویكون ی

اإلكراه بظلم ال بحق، كما في مسألتنا؛ ألنھ إكراه على محرم، فإذا استوفیت ھذه الشروط المعتبرة لإلكراه سقط الحد عمن شرب الخمر 
 هللا عز وجل أسقط عن المكره المؤاخذة، قال علیھ الصالة والسالم في الحدیث الصحیح الذي رواه الحاكم عن ابن عباس رضي ًمكرھا؛ ألن

یدل على أنھم متجاوز عنھم حال اإلكراه؛ وألن ) وما استكرھوا علیھ: (، وقولھ)رفع عن أمتي الخطأ والنسیان وما استكرھوا علیھ: (هللا عنھ
ِإال مْن أكره وقلُبُھ ُمطمئن باإلیمان : اه أعظم األشیاء وھو الردة، فقال سبحانھهللا أسقط باإلكر ِ َِ َ َ َ َِ ٌِّ ِ ْ ْ َ ْ ُ ً، فأعظم الذنوب وأشدھا جرما ]106:النحل[َّ

، فإذا أسقط اإلكراه الردة فمن باب أولى أن یسقط المؤاخذة بما سواھا، وعلى ھذا یشترط أن یكون مختارا :  هللاوقولھ رحمھ. ًالكفر با
ًیشترط أن یكون عالما بأن ما یشربھ خمر، وأن كثیره یسكر، فإذا علم أنھا خمر وشربھا دون عذر وجب علیھ ). ًعالما أن كثیره یسكر(

 أھل -نسأل هللا السالمة والعافیة-ھذا عصیر، أو وضع لھ في شرابھ كما یفعلھ : الحد، لكن لو شربھا وھو ال یعلم أنھا خمر، كأن قیل لھ
طالة والفسوق ألبناء المسلمین، إذا أرادوا أن یغروھم وضعوا لھم في شرابھم المادة المخدرة، فإذا شربھا وھو ال یعلم أنھا مخدرة فإنھ في الب

ًھذه الحالة یعذر، وال یكون مؤاخذا وال یقام علیھ الحد، خاصة إذا أقر شخص أنھ وضعھا لھ في شرابھ، أو وضعھا لھ في حقنة حقنھ بھا أو 
ًفاإلكراه والجھل بكونھ مسكرا یسقط الحد في ھذه األحوال كلھا، كذلك أال یكون معذورا مثل ما ذكرنا. حو ذلكن إذا شرب الخمر لقطع : ً

عضو على القول أنھ یجوز لھ ذلك كما في القدیم كانوا یسقون الخمر لقطع األعضاء، لمن خشي الضرر، ولم یستطع تحمل األلم، أو وضع 
ألجل الجراح الموجودة إذا تعاطاھا أو حقن بالمخدر من أجل عملیة جراحیة، فھذه كلھا أحوال ھو معذور فیھا، وحینئٍذ ال یحكم مادة التخدیر 

 ...... .( ادرءوا الحدود بالشبھات: (بوجوب الحد علیھ؛ لوجود الشبھة الموجبة إلسقاط الحد، وقد قال صلى هللا علیھ وسلم
 

 مرخالف العلماء في حد شرب الخ
 

حد الخمر أجمع جماھیر السلف ) ثمانون جلدة مع الحریة(الحد على الشارب : أي]. ثمانون جلدة مع الحریة: [قال المصنف رحمھ هللا
والخلف رحمھم هللا على وجوبھ وثبوتھ، واختلفوا في تقدیر حده، فمذھب الجمھور من الحنفیة والمالكیة وقول عند الشافعیة، وروایة عند 
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لى أنھ ثمانون، وھذا ھو الذي اختاره المصنف رحمھ هللا، وھذه الثمانون ال ینقص منھا شيء، یجلد ثمانین جلدة ال تنقص منھا الحنابلة ع
أن النبي صلى هللا علیھ وسلم جلد شارب الخمر : (وأصحاب ھذا القول احتجوا بحدیث أنس بن مالك رضي هللا عنھ في الصحیح. جلدة واحدة

، فكل جریدة أربعون، فأصبح المجموع ثمانین جلدة، وھناك أحادیث )ًبجریدتین نحوا من أربعین: (، فقالوا)ربعینًبجریدتین نحوا من أ
واستدلوا بأثر عمر بن الخطاب رضي هللا عنھ . ضعیفة ترفع إلى النبي صلى هللا علیھ وسلم أنھ جلد ثمانین جلدة، ولكن لم یصح شيء منھا

 خالد بن الولید رضي هللا عنھ وھو بالشام إبان الفتوحات، وأرسل إلیھ أبا وبرة الكلبي، فجاء أبو وبرة في قصتھ المشھورة، حیث كتب إلیھ
دونك القوم فاسألھم، : ًإن خالدا بعثني إلیك أن الناس قد تحاقروا عقوبة الخمر، وانھمكوا في شربھا، فقال! یا أمیر المؤمنین: (إلى عمر وقال

لب وعثمان بن عفان وعبد الرحمن بن عوف وطائفة من أصحاب رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم، فقال علي وكان في القوم علي بن أبي طا
إنھ إذا سكر ھذى، وإذا ھذى افترى، وأرى أن یجلد حد الفریة، وحد الفریة ثمانون جلدة، فقال عمر بن ! یا أمیر المؤمنین: رضي هللا عنھ

ولم ینكر ھذا القول أحد من الصحابة، ووقع : قالوا. أنھ یجلدھم ثمانین جلدة: ، أي)احبك ما قالأبلغ ص: الخطاب رضي هللا عنھ لـأبي وبرة 
ّفي زمان الخلفاء الراشدین، وھي سنة، وأكدوا ھذا بالروایة الصحیحة عن علي بن أبي طالب رضي هللا عنھ، فإنھ أتي بـالولید وقد صلى 

؛ ألنھ صلى )ما زلنا الیوم معك في زیادة: (ة المشھورة، وكان وراءه عبد هللا بن مسعود، فقالالقص! أزیدكم؟: ًبالناس الصبح أربعا، وقال لھم
ھذا یدل : أزیدكم؟ وعبد هللا بن مسعود رضي هللا عنھ تكلم في الصالة ألنھ علم أنھا باطلة باطلة، والبعض یقول: بھم ثالث ركعات، ثم قال

ضي هللا عنھ أن اإلمام سكران، وإذا فقد اإلمام عقلھ بطلت إمامتھ، وبطلت الصالة كلھا، فمادام على جواز الكالم في الصالة، فعلم عبد هللا ر
، وھذا ال یصلح االحتجاج بھ على جواز الكالم في الصالة، إنما یجوز لو كانت الصالة )ما زلنا الیوم معك في زیادة: (أن الصالة باطلة قال

وشھد آخر أنھ تقیأ الخمر، فصارت شھادتان، حتى إنھ لما ! ًربعا شھد علیھ حمران مولى عثمانباطلة، المھم أنھ لما صلى بالناس الصبح أ
، غیر معقول أن تدخل إلى جوفھ دون أن )وهللا ما تقیأھا إال وقد شربھا: (أنا رأیتھ یتقیأ الخمر، قال عثمان قولتھ المشھورة: شھد الثاني وقال

رضي  فلما تمت البینة قال عثمان. نھ إذا تقیأ الخمر فإنھ دلیل على االبتالء بالمسكر وأنھ شارب لھومن ھنا أخذ طائفة من العلماء أ. یشربھا
، فكأنھ وجد علیھ، )ّولِّ حارھا من تولى قارھا: قم فاجلده، فقال الحسن ! یا حسن : قم فاجلده، فقال علي ! یا علي : (هللا عنھ كما في الصحیح

فكأنھ وجد علیھ علي رضي هللا عنھ، ) ّولِّ حارھا من تولى قارھا: (رب الناس، وال نتحمل نحن، فقال لھوالحسن قصد أن الخلیفة لیتحمل ض
أمسك، جلد رسول هللا صلى : قم فاجلده، فقام عبد هللا بن جعفر فجلده وعلي یعد الجلد، حتى بلغ أربعین، فقال لھ: (فقال لـعبد هللا بن جعفر 

إن جلد أربعین فسنة، وإن جلد ثمانین : ، یعني)ّ، وجلد عمر رضي هللا عنھ ثمانین، وكل سنة وھذا أحب إليهللا علیھ وسلم وأبو بكر أربعین
نص علي رضي هللا عنھ على أن الثمانین سنة، فإذا كانت سنة فإنھ حینئٍذ یجب العمل بھا؛ ألن السنة إذا سیقت في مقام : قالوا. فسنة

 بھا السنة التي یجب العمل بھا والرجوع إلیھا، فال یقول علي رضي هللا عنھ ھذا إال في معرض االحتجاج، وفي مقام االحتكام فإنھ یقصد
األربعون ھي الحد، : أما الذین قالوا بأنھ یجلد أربعین جلدة، فقالوا. االحتجاج، ھذا حاصل أدلة من قال بأنھ یجلد ثمانین جلدة، وال ینقص منھا

رك األمر فیھ للقاضي، إن رأى الناس تساھلوا وانھمكوا في شرب الخمر وعلم أنھ البد من زجرھم والزائد عن األربعین إلى الثمانین یت
جعلھا ثمانین، وإن كان الناس لم یصلوا إلى ھذا الحد بقي على سنة رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم، وعلى الحد األصلي وھو أربعون جلدة، 

ة عن اإلمام أحمد اختارھا اإلمام الموفق ابن قدامة رحمھ هللا، وشیخ اإلسالم ابن تیمیة وھذا القول ھو مذھب الشافعیة والظاھریة وروای
ال غبار أن األربعین ھي األصل، وأنھا ھي سنة النبي صلى هللا علیھ وسلم، وأن : ًأوال: وھذا القول یحتج لھ بأدلة. وطائفة من المحققین

كل جریدة : ًلد بجریدتین نحوا من أربعین، فھذا نص محتمل، یحتمل بجریدتین أيالزیادة كانت من عمر ، وأما االحتجاج بحدیث أنھ ج
، فھذا )ًجلد نحوا من أربعین بجریدتین: (ًأربعین، ویحتمل أنھ ضرب باألولى قدرا ثم أتم بالثانیة بقیة الجلد فأصبح المجموع أربعین، ألنھ قال

تمل أنھا مجموعة، والظاھر أن األربعین ھو مجموع الكل، وھو ظاھر السیاق، یحتمل أنھا منفصلة، فجلد بكل واحدة منھما أربعین، ویح
بإن األصل أنھا أربعون ھو األعدل واألوفق واألقرب إلى : وعلى ھذا فیكون القول. والمعنى الظاھر أقوى من المعنى الخفي المحتمل اآلخر

یزید القاضي إلى الثمانین متى رأى المصلحة، وعمر رضي : ذا، ونقولالسنة، وأما كون عمر رضي هللا عنھ زاد إلى الثمانین فنحن نسلم بھ
وجاءت روایات صحیحة عن بعض التابعین وكبار التابعین أن . هللا عنھ ما زاد إلى الثمانین إال لما اشتكى إلیھ خالد رضي هللا عنھ وأرضاه

ھ هللا، ففي مصنف ابن أبي شیبة أنھ جلد أربعین، ثم جلد عمر رضي هللا عنھ تدرج في الزیادة، والروایة صححھا الحافظ ابن حجر رحم
  .الحدود حد الفریة، وھذا من فقھھ رضي هللا عنھ وأرضاه ستین، ثم أوصلھا إلى ثمانین، وھي أقل

 
 القول الراجح في حد الخمر

 
تى رأى المصلحة في ذلك، فبین المصنف تبقى سنة رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم أربعین جلدة، ثم یزید القاضي والحاكم م: ولذلك نقول

رحمھ هللا أنھ یجلد ثمانین على ما اختاره طائفة من العلماء وھو مذھب الجمھور كما ذكرنا، والصحیح أن الحد أربعون جلدة، ویجوز أن 
إن الثمانین اجتھاد من القاضي : إن الثمانین حد ثابت ال ینقص حد الخمر عنھ، بل نقول: یزاد بشرط نظر اإلمام، وال یزاد ھكذا، وال یقال

فیقتصر على القدر األصلي إذا كان شارب الخمر . متى رأى المصلحة أن یبلغ الثمانین أبلغھا، وإال اقتصر على القدر األصلي وھو أربعون
زجر الشارب، وعندنا شربھا ألول مرة، أو كان في بیئة ال تعرف شرب الخمر فشربھا ألول مرة، ولم ینھمكوا في شرب الخمر؛ ألنھ عندنا 

زجر غیره، فھي عقوبة للشارب، وزجر لغیره، فالشارب إذا كان ألول مرة ویرجى توبتھ ورجوعھ فإنھ یجلد األربعین، وأما إذا كان یخشى 
یكف عن ً أو كرر ذلك فإنھ یجلد ثمانین جلدة زجرا لھ، ومعونة لھ على نفسھ أن - كما ذكر بعض العلماء-منھ االسترسال أو فعلھا وأصر 

وھذا على األصل الذي ذكرناه، أن عقوبة األحرار ضعف ]. وأربعون مع الرق: [فقال: قال المصنف رحمھ هللا. شرب ما حرم هللا عز وجل
عقوبة الممالیك، وذكرنا دلیل ذلك في حد الزنا، وأنھ جرى على ذلك عمل الخلفاء الراشدین أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، فكلھم كانوا 

  .إلماء والعبید في الحدود نصف ما یجلدون بھ األحراریجلدون ا
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 المخدرات وضررھا على الفرد والمجتمع
 

فھذا الذنب واإلثم . قبل أن نختم ھذا الباب ھناك جوانب نحب أن ننبھ علیھا، وھي عن البالء العظیم شرب المسكرات وتعاطي المخدرات
ار في الھشیم، فال تبقى لھا حرمة، وال تقوم لھا قائمة، فإذا فسدت عقول الناس فسدت شره كبیر، وما انتشر في أمة إال فتك فیھا فتك الن

ولذلك یخرج الرجل من بیتھ فیفاجأ بالرجل قد . أخالقھم، وفسد دینھم، وفتح علیھم من أبواب الفتن وشرورھا ما ال یعلمھ إال هللا عز وجل
ًال في مكانھ، ولربما قاد السكران والمخدور سیارة فقتل األنفس البریئة، وأتلف غاب عن عقلھ، فال یأمن أن یشھر علیھ سالحھ فیردیھ قتی

وإذا غاب الرجل عن عقلھ وھو في بیتھ وأھلھ ال یأمن أن یصیب حتى أمھ . األموال، وأحدث من األضرار ما ال یعلمھ إال هللا عز وجل
، ووردت األحادیث عن رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم أنعم هللا . كل شر، وإلى كل بالء  بأن الخمر أم الخبائث؛ ألنھا تدعو إلىوالعیاذ با

على عبده بنعمة العقل الذي ھو نور یستنیر بھ فیعلم الحق من الباطل، والھدى من الضالل، والخیر من الشر، والرحمة من العذاب، ویمیز 
التكریم في اآلدمیة، ویستنیر بھ فیعقلھ عما ال یلیق بمثلھ، ولذلك بھ األشیاء بعضھا عن بعض، ویرتقي بھ عن مستوى البھیمیة إلى مستوى 

فھذا الداء والبالء إذا فتح على أمة أھلكھا هللا عز وجل . ًعقال؛ ألنھ یحجر اإلنسان فیمنعھ ویعقلھ ویحبسھ عما ال یلیق: ًحجرا وسماه: سماه هللا
التغریر بشباب المسلمین من البسطاء لیتعاطوا ھذا الداء حتى یفتكوا باألمة بھ، ولذلك یحرص أعداء اإلسالم على خدیعة أبناء المسلمین، و

ویدمروا أخالقھا، نسأل هللا بعزتھ وجاللھ أن یھدم عروشھم، وأن یزلزل أقدامھم، وأن یكف عن المسلمین بأسھم وشرھم، وھو على كل 
ومن ! ً وشتتت؟ وكم من سعادة عادت شقاء بسبب ھذا الوباءمن یعلم أو یسمع أو یرى كم من بیوت ھدمت؟ وكم من نساء طلقت. شيء قدیر

یعلم القصص والحكایات المروعة التي أدخلت على أمة مسلمة وكانت محافظة، كانت في خیر من هللا عز وجل ورحمة حتى خدع شبابھا، 
الكوارث والمآسي في األسر التي حصلت وعبث بھم الداء الفتاك الذي تسلط على الصغیر والكبیر؟ من علم الحوادث التي تقع والمصائب و
ولذلك خلیق باألئمة والخطباء والوعاظ . بسبب تعاطي المخدرات خاصة، وشرب الخمور عامة؛ الشك أنھ یتفطر قلبھ، ویحزن أیما حزن

لھ أن یسلبھ عافیتھ، فھو والموجھین أن ینبھوا الناس بشرھا بین فترة وأخرى، فإن العدو ال ینام، والعدو ال یستریح نسأل هللا بعزتھ وجال
یعمل لیل نھار، ثم مع ذلك یأخذ من ھؤالء البرءاء البسطاء أموالھم، یؤخذ الرجل إلى جحیم المخدرات بكأس ال یعلم أن فیھا مخدر، ویخدع 

ًفي ظلمة لیل أو ضیاء نھار، فیعطى ذلك الكأس بریئا جاھال حتى إذا شربھ دب السم في جسده، ونخر في قواه، فأتلف  زھرة شبابھ، ودمر ً
َوسیْعلم الذین ظلُموا أي ُمنقلٍب ینقلُبون : حیاتھ لكي یشقیھ ویردیھ، وهللا موعد َ َ َ َ َِ َّ َِ ََ َ ََ َ َّ ولن تضیع عند هللا ھذه الجرائم والفضائع التي ] 227:الشعراء[ُ

ًفأعطي الجرعة الثانیة حتى یصبح مدمنا فإذا شرب ھذا المسكین كأسھ طلب مرة ثانیة، . ظلم بھا المسلمون، ودمرت بھا بیوتھم وأسرھم
كاآللة المسخرة في ید اإلنسان، وال یستطیع إذا جاءتھ ساعتھ أن یرقأ وال أن یھنأ وال أن یرتاح حتى یعطى ھذا المخدر، فإذا نظر إلیھ في 

فیا  كم من أعراض ! كف عنھأمس الحاجة وشدة الحاجة طلب منھ أن یفعل أي جریمة أو یقع في أي حرام، فلم یتورع عن ذلك، ولم ین
ولذلك كل من لم یفكر في ھذا الداء !! بسبب ھذا الداء الخبیث! وكم من أسرار أفشیت وكشفت! وكم من أموال سرقت واغتصبت! انتھكت

ًالذي یستشري في أبناء المسلمین فال یأمن أن یأتیھ یوم من األیام قھرا وغصبا في أبنائھ وذریتھ؛ ألنھ إذا لم یحفظھ  عن الغریب فال یأمن أن ً
 ...... .یتسلط على القریب والحبیب، ولذلك خلیق بكل مسلم یؤمن با والیوم اآلخر أن یجند نفسھ من أجل تنبیھ المسلمین وتذكیرھم

 
 الوقایة من المخدرات وعالج من ابتلي بھا

 
جانب : جانب الوقایة، والجانب الثاني: الجانب األول: انبینفالمخدرات تعالج بأمرین، أو تدرس من ج: وھناك أمور البد من ذكرھا وبیانھا

ّفأما الوقایة فھي حصن حصین من هللا عز وجل، حصن بھ من سلمھ هللا من ھذا البالء، ومن عافاه هللا فلیحمد هللا على العافیة، وكل . العالج
، واحمد هللا ك: یوم تمسي وتصبح فیھ وقد عافاك هللا في عقلك فقل ّما ینبغي أن یحمد سبحانھ أن سلم لك عقلك، وسلم لك أوالدك الحمد 

فأما الذین لم یقعوا في ھذا الداء فعلینا أن نحرص . جانب العالج لمن ابتلي بھذا الداء: والجانب الثاني. وذریتك، فالجانب األول جانب الوقایة
حمة فیھا، وال ھوادة فیھا من أعداء هللا ورسولھ صلى هللا علیھ ًجمیعا على غرس أمور مھمة في نفوس الناس لمواجھة ھذه الحرب التي ال ر

ھناك شيء ینبغي غرسھ في النفوس یمكن یشكل وقایة ذاتیة بإذن هللا عز وجل، وھذا ما یسمى بتحصین الفرد في خاصة نفسھ، : ًفأوال. وسلم
ي الدین والدنیا واآلخرة، وما یجلب اإلیمان للعبد إال صالح ویكون المنطلق في ذلك اإلیمان با عز وجل؛ ألن من آمن با فھو خیر لھ ف

ومن أعظم الجوانب التي یحصن بھا الناس عن . أمره واستقامتھ على رشده، سواء في خاصتھ أو في عامة الناس، فینبغي غرس العقیدة
ل الخیر في طاعتھ، والشر كل الشر في المعاصي مع اإلیمان با غرس الخشیة من هللا، والخوف منھ سبحانھ وتعالى؛ ألن الخیر ك

 لم یستطع عبد یؤمن با والیوم اآلخر أن یمد یده إلى طعمة أو شربة من -وھي مراقبة هللا سبحانھ وتعالى-معصیتھ، وإذا غرست العقیدة 
ین یزني وھو مؤمن، وال یشرب ال یزني الزاني ح: (ھذا الداء الخبیث، والدلیل على ذلك قول النبي صلى هللا علیھ وسلم كما في الصحیح

فدل على أن ) ال یشرب الخمر حین یشربھا وھو مؤمن: (فقال) یشربھا وھو مؤمن، وال یسرق السارق حین یسرق وھو مؤمن الخمر حین
:  ھذا الداء الخبیثًكذلك أیضا العبادات لھا أثر كبیر في تحصین األسرة والجماعات واألفراد من. اإلیمان سیاج وأن العقیدة حفظ من هللا للعبد

ِاتُل ما أوحي إلْیك من الكتاب وأقم الصالة إن الصالة تنھى عن الفْحشاء والُمنكر  َ َ َ َ َْ ْ ْْ ْ َْ ِ َ َ َ َ َ َ َِ ِ َِ ََّ َّ َّ ِ ِ ِ ِ ِِ َ َ فأخبر هللا سبحانھ أنھا تنھى، وأنھا خیر زاد ] 45:العنكبوت[ُ
ًللعبد، وقل أن تجد أبا یوقظ أبناءه للصلوات، ویراقبھم في إقامة  الصالة على وجھھا إال حفظھ هللا في ذریتھ، وكما حفظ حق هللا في أھلھ فإن ّ

فلذلك فلیحرص العبد كل الحرص على أن یغرس في أبنائھ حب . هللا یحفظ لھ قرة العین في أھلھ وولده، فا وفي وال أوفى من هللا لعبده
واعتادوھا عصمھم هللا  ائب والمحرمات، فإذا غرس ذلك في نفوسھمالصلوات، وأن یشعرھم أنھا حرز لھم من الفواحش والمنكرات، والمص

عز وجل بعصمتھ، وحفظھم هللا عز وجل وكألھم، حتى إن الصالة تصعد وعلیھا نور، وتنتھي إلى ما شاء هللا فتفتح لھا أبواب السماء، ثم 
كذلك من العبادات . وات في حفظ من هللا عز وجل وحرزحفظك هللا كما حفظتني، فأھل الصل: تنتھي إلى ما شاء هللا أن تنتھي إلیھ وتقول

الصیام؛ ألنھ یقوي جانب التقوى فالصائم یمنع نفسھ من الشراب الحالل، فمن باب أولى أن یستطیع كبح جماحھ عن الشراب الحرام، ولذلك 
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والذریة على كثرة ذكر هللا عز وجل، فالشیطان كذلك ذكر هللا عز وجل، فیعود األبناء .  ووقایة-كما أخبر صلى هللا علیھ وسلم-الصوم جنة 
یسكن البیت الخرب، وھو القلب الخاوي من ذكر هللا عز وجل، ویفر من البیت المعمور بذكر هللا سبحانھ وتعالى، فذكر هللا حصن حصین، 

ي من حیث األصل ھو قوي، ولكن هللا ھناك جانب آخر یقوي ھذا الجانب الدیني، وإن كان الجانب الدین. فھذه األمور تتعلق بجانب العبادة
ِوأیدناهُ بُروح القدس : لحكمة قد یجعل القوة المادیة معینة لقوة الدین، كما قال تعالى ُِ ُْ ْ ِ َ َّ َ ِوأنزلنا الحدیَد فیھ بأس شدید ومنافُع : وقال] 87:البقرة[َ ِ ِ ِ َِ َ َ ََ َ َ َ ٌَ ٌ ْ ْ ْ ْ َ

ِللناس  َّ فكما أن الدین لھ سلطان ھناك أشیاء . نبھ على أن القوة الحسیة قد تقوي الروح المعنویةبعد أن ذكر أنھ أنزل كتبھ، لكي ی] 25:الحدید[ِ
ًتمنع اإلنسان من ھذا الداء؛ ألن الخمر أجمعت العقول على نبذھا وكراھیتھا، حتى إن أناسا في الجاھلیة كانوا ال یشربونھا، ورأوھا تورد 

میة، وكان عقالء الناس في الجاھلیة ال یشربونھا ویكرھونھا، وال یضعونھا في أطعمتھم اإلنسان الموارد، وتنزل اإلنسان إلى مستوى البھی
التنفیر الذاتي، فالتنفیر الذاتي یقوي القناعة في نفس اإلنسان : فھي من ذاتھا تنفر، وھذا یسمیھ العلماء. ومناسباتھم، كل ذلك كراھیة لھا

ًمنفرة، لم یأت تحریما مباشرا، وإنما قال  المعنى حینما جاء تحریم الخمر بأسالیببكراھیتھا والبعد عنھا، ولذلك استخدم القرآن ھذا َإنما : ً َّ ِ
ٌالخْمُر والمْیسُر واألنصاُب واألزالم رْجس  ِ ُ ْ َ ََ َ َ َ َِ ْ : ، وبمجرد ما یحس اإلنسان أنھا قذر ونجاسة ینفر منھا، ولذلك صدر هللا اآلیة بقولھ]90:المائدة[َْ

ِیا أیھا الذ َُّّ َ ُین آمنوا ََ َ ِإنما الخْمُر والمْیسُر : ؛ ألنھم ھم الذین یستجیبون، وھم أھل العقول واأللباب المستجیبة  عز وجل قال]90:المائدة[َ َ َ َْ َْ َّ ِ
ِواألنصاُب واألزالم رْجس مْن عمل الشْیطان  َ َّ ِ َ َ َ َ َِ ٌ ِ ُ ْ َ ِفاْجتنُبوهُ : ، ثم قال بعد ذلك]90:المائدة[َ َ . ًلتنفیر أوال قبل الحكم الشرعيفجعل ا] 90:المائدة[َ

ًومن ھنا ینبغي أن یھیأ في النفوس التنفیر، ومن ذلك ذكر الحوادث والقصص لألوالد الصغار تحذیرا لھم من الصغر من ھذا الداء الخبیث، 
رھا على النفس وعلى ذكر الحوادث المروعة التي یكون لھا وقع في النفوس، حتى یكون أبلغ في زجرھم وكراھیتھم لھذا الداء، ذكر أث

-تكون ھناك بعض البحوث یقرؤھا على أوالده، ویریھم بعض الصور لبعض األعضاء المتھتكة، وأحوال بعض الذین  الصحة، وال بأس أن
لخاتمة، وأن نسأل هللا بعزتھ وجاللھ أن یحسن لنا ولكم ا.  ابتلوا بھا، وكیف انتھت بھم إلى أحوال مؤلمة، ونھایات وعواقب سیئة- والعیاذ با

ًكذلك أیضا ینبغي أن تھیأ المجتمعات لحرب المخدرات عن طریق الخطب والمواعظ . یعیذنا وإیاكم من سوء الخاتمة في األمور كلھا
ًوالمحاضرات والندوات، ولیعلم كل إنسان یجند نفسھ لھذا األمر أنھ مأجور من هللا أجرا عظیما، وإذا أراد أحد أن یعرف مقدار ما یكون ل ھ ً

من ثواب من الوقوف في وجھ المخدرات وأھلھا فلیزر المستشفیات التي آوت من ابتلي باإلدمان بالمخدرات، ولینظر إلى أحوالھم ولیعتبر، 
فیھیئ نفسھ للغیرة !! وكم من أموال أتلفت بسبب ھذه المادة الخبیثة! ولیزر المستشفیات فینظر إلى الحوادث وما حصل، كم من أرواح أزھقت

ومحارمھا، فیجب على كل إنسان یعلم بمروج للمخدرات أن ینصحھ، ویذكره با عز وجل،  أبناء المسلمین، والغیرة على حدود هللاعلى 
ویتابعھ فإن رآه تاب فبھا ونعمت، وإن لم یتب رفع أمره، واحتسب عند هللا عز وجل ذلك، وال یجوز لھ أن یسكت؛ ألنھ إذا سكت أعانھ على 

ّمسلمین، وأعانھ على أن یفتك بھذه األمة، وترویج المخدرات البد من بیان حكمھا الشرعي، فالمروج للمخدرات لو روج حبة تدمیر أبناء ال
ًفأزھقت أنفسا وقف بین یدي هللا مسئوال عن ذلك، ولو روج حبة كانت سببا في زنا أو في جریمة أو في فحش أو في حرام وقف بین یدي هللا  ً ًّ ً

ًحافیا عاریا یس فإدخال ھذا الداء إلى مجتمعات المسلمین، وتدمیر مجتمعات المسلمین ما ھو إال معونة ألعداء اإلسالم على . أل عن ذلكً
اإلسالم وأھل اإلسالم، فعلینا أن ندرك ھذه الحقیقة، وال یختص ھذا األمر بالرجال، بل على النساء والداعیات أن یجندن أنفسھن لذلك، وأن 

نعمة من هللا عز وجل، ونسأل هللا بعزتھ وجاللھ أن یبارك جھودھم، وأن   بمكافحة ھذا الداء، ووجود ھذه الجھاتیكون ھناك جھات تختص
 لحمد -لوال هللا ثم ھذه العیون التي تسھر ضد ھؤالء الذین یدمرون أبناء المسلمین-یعینھم وأن یبقیھم، لو یعلم اإلنسان ماذا سیحدث للمجتمع 

قلبھ، وسأل هللا لھم المعونة في جوف اللیل مما یعلم من عظیم بالئھم، وحسن صنعھم لإلسالم والمسلمین، فكم من هللا عز وجل من قرارة 
ومنھم من تدمر في نفسھ فحقد على مجتمعھ فأراد أن . ًعصابات؟ وكم من أفراد اجتمعوا على الفتك بھذه األمة؟ ال یراعون فیھا إال وال ذمة

وعلى كل حال البد من التعاون في ھذا .  وجل أن یھدیھم ویصلحھم أو یقطع عن المسلمین دابرھم وشرھمفنسأل هللا عز. یدمر مجتمعھ
وعلى .. على المعلمات.. على المربیات.. األمر، وال یمكن للداء أن ینقطع ویجتث إال بالتعاون، وعلى النساء مسئولیة، على الداعیات

فإنھ ال یأمن أن ! نفسي نفسي: لى النساء أن ینتبھن للمجتمع، وأال ینزوي كل إنسان ویقولوعلى األخوات مسئولیة، فع.. األمھات مسئولیة
ًمن المآسي أن أما تساھلت مع ولدھا، وكان ولدھا یتعاطى ! اتفق لبعضھم والعیاذ با. یأتیھ البالء حتى في نفسھ، نسأل هللا السالمة والعافیة

فأعطوه المادة المخدرة، ثم شاء هللا عز ! لت في أمره حتى وقع في ید ھؤالء األشرار والعیاذ باًالمخدرات، وكان الولد یتیما وبلغ، فتساھ
: ًوجل أنھا یوما من األیام أحست بآالم غریبة واضطرت إلى اللجوء إلى المستشفى، وإلى الذھاب إلى األطباء، وفوجئت بالطبیب یقول لھا

ثم !! ولي سنوات امتنعت من الزواج من أجل أوالدي!  أني حملت بعد وفاة زوجي، أنا أرملةوال أذكر! ما زنیت! وهللا: قالت! أنت حامل
ھذه أمور عظیمة، ھذا غیض من فیض، ! كان یضع لھا ھذا الداء في شرابھا فإذا نامت وقع علیھا وزنى بھا! فوجئت بأن ابنھا والعیاذ با

 األمھات وعلى األخوات وعلى البنات وعلى المعلمات والمربیات والفاضالت وقلیل من كثیر، وما ستر هللا أعظم، فلذلك ینبغي على
والداعیات أن یقمن باألمانة والمسئولیة، وسیجدون من یدعمھم، وسیجدون من یقف معھم، وقد ھیئت األسباب لذلك، فال عذر لإلنسان في 

ارفع ھذا الداء عن البالد والعباد، ! قلوبنا، وأن یصلح أحوالنا، اللھمونسأل هللا بعزتھ وجاللھ أن یھدي . التخلي عن القیام بواجبھ ومسئولیتھ
إنك على كل شيء ! ارفع ھذا الداء عن البالد والعباد، وأنزل رحمتك علینا أجمعین، واقطع عنا دابر الفساد والمفسدین، یا رب العالمین! اللھم

 قدیر، وباإلجابة جدیر، وصلى هللا وسلم وبارك على نبینا م
 

 سئلةاأل
 

 حكم تعزیر شارب الخمر بالقتل إذا شرب للمرة الرابعة
 

، والصالة والسالم على خیر خلق هللا، : من شرب الخمر للمرة الرابعة ھل یقتل أم یجلد الحد، أثابكم هللا؟ الجواب: السؤال باسم هللا، الحمد 
بعة فیھا حدیث الترمذي المشھور، وھذا الحدیث ذكر اإلمام الترمذي فمسألة قتل شارب الخمر في الرا: أما بعد. وعلى آلھ وصحبھ ومن وااله
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إنھ منسوخ، وعلى القول بنسخ الحدیث : رحمھ هللا أن العلماء عملوا بأحادیث جامعھ إال حدیث شارب الخمر في الرابعة، ومن العلماء من قال
ًعة یرد إلى القاضي وإلى الحاكم إذا رأى المصلحة فیھ، فمثال لو إن قتل شارب الخمر في الراب: لكن ھناك من أھل العلم من یقول. ال إشكال

ًوجد أن شخصا إذا شرب الخمر فعل أفعاال عظیمة، وتقع منھ جرائم عظیمة، شربھا المرة األولى فأطلق النار على شخص وكاد أن یقتلھ، ثم  ً
لثة فوقع منھ مثل ذلك، ثالث مرات ویقع منھ الضرر العظیم، فبقاؤه شربھا المرة الثانیة فجاء إلى جماعة وكاد أن یقتلھم، ثم شربھا المرة الثا

في ھذه الحالة یسوغ لإلمام أن : فجلده المرة األولى فلم ینزجر، ثم جلده المرة الثانیة فلم ینزجر، ثم جلد المرة الثالثة فلم ینزجر، قالوا, شر
ولكن في الحقیقة ھذا الحدیث فیھ إشكال، واإلمام .  العلماء رحمھم هللاًیقتلھ تعزیرا، وھي مسألة التعزیر بالقتل، وھذا مذھب طائفة من

الترمذي رحمھ هللا حكى اإلجماع على رفع حكم الحدیث، وھو رحمھ هللا حجة في نقل فقھ العلماء، وھذا ینبغي أن ینتبھ لھ، فاإلمام الترمذي 
 والتابعین واألئمة األربعة، رحمھ هللا برحمتھ الواسعة فال یمكن أن أوتي من الورع والضبط لخالفات العلماء، واإللمام بمذاھب الصحابة

اإلجماع إذا ثبت فإنھ یرفع الحدیث؛ ألنھ لیس ھناك : إننا نرفع حكم الحدیث بمجرد حكایة، لكن نقول: یحكي اإلجماع من فراغ، وال نقول
ه مسألة نبھ علیھا علماء األصول رحمھم هللا واألئمة وأنھ لیس كیف نرفع السنة باإلجماع؟ ھذ: إجماع إال بمستند، یستغرب البعض ویقولون

 من أئمة األصول على أنھ لیس ھناك إجماع إال ولھ مستند نقلي قد یذكر وقد ال - ًخالفا للعنبري -ًرفعا للسنة باإلجماع، وإنما أجمع العلماء 
ًحدیث باإلجماع فأنت رافع للنص بالنص، ولست رافعا للنص وبناء على ذلك فأنت حینما تنسخ الحدیث باإلجماع أو ترفع حكم ال. یذكر

ّأن األصل حرمة المسلم فال یستباح دمھ إال بدلیل بین واضح، وقد جاءت األدلة : الوجھ الثاني. بأقوال الرجال وإجماعھم ھذا من وجھ
الثیب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدینھ :  ثالثال یحل دم امرئ مسلم یشھد أن ال إلھ إال هللا إال بإحدى: (صریحة في ھذا المعنى، وأنھ

بأنھ یجوز أن یكون التعزیر بالقتل، وستأتي : إنھ إذا عمل بالحدیث فإننا نعمل بھ من باب التعزیر عند من یقول: ، ونقول)المفارق للجماعة
  .ھذه المسألة إن شاء هللا في باب التعزیر، وهللا تعالى أعلم

 
 الستر علیھم في الشرعأھل المعاصي وضابط 

 
األصل یقتضي ستر :  ھل أستره أم أبلغ عنھ؟ الجواب-ًإذا رأیت في الشارع رجال من الجیران سكران وھذا معتاد منھ والعیاذ با: السؤال

ًالمسلم في الذنوب، وأجمع العلماء رحمھم هللا أن الستر أفضل، وأعظم أجرا لصاحبھ، وأن من ستر مسلما ستره هللا في .  الدنیا واآلخرةً
ًوالستر في جمیع األمور ما لم یكن شیئا یتعدى ضرره كالمخدرات وترویجھا، فشخص یروج المخدرات إذا سترتھ فكأنما تستر نارا تحرق  ً

شة والعیاذ با التي تعین على نشر الفاح-ّومن ھنا یستثنى ما تعدى ضرره، ومثلوا للمرأة القوادة . عباد هللا وأولیاءه، وھذا ال یمكن أن یجوز
أما لو فعل . فمن كان یدعو إلى الفساد وإلى جرمھ فھذا یستثنى.  فھذه ال تستر إذا كان شرھا یتعدى إلى الغیر ویستشري-وتفسد المجتمع

 سترتھ ھال: (علیھ وسلم لھذا فقال لـھزال  المعصیة في حق نفسھ وذاتھ فاإلجماع منعقد على أن األفضل ستره، وقد صرح النبي صلى هللا
وإذا كان الشخص مبتلى بشرب الخمر فأنصحك أن تنصحھ، وأن تكرر النصیحة لھ، وأن تھیئ لھ األسباب فال تبقى على مجرد ). بثوبك

الكالم، فإن وجدتھ یقع في الخمر بسبب قرناء السوء فاحرص رحمك هللا على أن تھیئ لھ قرناء صالحین، وإذا وجدت أنھ یقع في شرب 
قر وشدة الھموم علیھ، فھو یحس أنھا تنسیھ ھمومھ، فاحرص في تفریج كربتھ وقضاء دیونھ، واحرص على أن تقف معھ الخمر بسبب الف

ولذلك الرجل الصالح والعالم الفاضل حینما جاءه الرجل . موقف األخ مع أخیھ، فتنظر إلى نفسیتھ وأحوالھ من أین یؤتى، وھذا ھو العالج
إن قریتك قریة سوء، وقریة بني فالن فیھا قوم : ثم قال لھ! وما الذي یمنعك من التوبة؟: لي من توبة؟ قالھل : الذي قتل مائة نفس وقال لھ

قریة الصالحین، وھذا الحدیث أصل عند العلماء في توجیھ الناس، وعالج المدمن والمستمر في : صالحون فاذھب إلى ھذه القریة، یعني
لم نبھنا بفقھ ھذا العالم الجلیل الفاھم الواعي الذي عرف كیف یؤثر في ھذا الرجل حتى أنقذه المعاصي، حیث إن الرسول صلى هللا علیھ وس

أنقذ من النار قبل أن تقبض روحھ مع األشرار فیكون من الھالكین، وھذا بفضل هللا ثم . هللا من النار بسببھ، وھذا كلھ بفضل هللا عز وجل
ًر إلى حال الشخص، وفعال كانت ھذه النظرة عالجا لھ، فإنھ ارتحل من قومھ إلى قوم بالرجوع إلى العلماء، وأھل البصیرة، فإنھ نظ ً

كذلك ینبغي علیك أن تنظر من أین یؤتى الرجل؟ ما . ًصالحین، فأدركتھ المنیة، فصارت ھذه الوصیة عالجا لھ ونجاة لھ في الدنیا واآلخرة
ولذلك . ھا عن أخیك المسلم سد هللا عنك ثغرات الفتن، والجزاء من جنس العملمن معصیة إال ولھا ثغرة، فإن أحسنت عالج ھذه الثغرة وسد

تجد الدعاة واألخیار الصادقین الذین یحرصون على سد الفتن عن الناس في عصمة من هللا عز وجل أكثر من غیرھم، وفي حفظ من هللا 
ى، وتعلم من الذي یجره إلى الخمر، فكأس الخمر ما شربت تسد أبواب الفتن عنھ ومن أین یؤت أكثر من غیرھم، فأنت إذا حرصت على أن

كم من أناس فیھم من الخیر الشيء . إال بقرین سوء زین شربھا، أو سوء ظن با عز وجل، أو سوء ظن بالناس، أو نحو ذلك من األمور
وكرم وفیھم إحسان وأخالق حمیدة فمروا كم من أناس فیھم شجاعة وخیر ! الكثیر وقتل ھذا الخیر فیھم بسبب ظروف معینة وأحوال معینة

ًبوطأة ظروف قاسیة ألیمة، وما وجدوا أحدا یقف معھم، وما وجدوا أحدا یناصرھم ویؤازرھم، فتألمت نفوسھم حتى تسلط الشیطان علیھم ً !
ولذلك ینبغي علیك أن تعلم . فإذا وجدوا من ینتشلھم بعد هللا عز وجل من ھذا الحضیض، ومن سوء الظن؛ فإن هللا سبحانھ وتعالى یلطف بھم

من أین یؤتى ھذا الجار، نعم تستره، وتحاول قدر المستطاع أن تستره، وأن تذكره با عز وجل، وأن تنصحھ حتى یھدي هللا قلبھ، وحاول 
ًصا على سترھم، فھذا حتى أصلح هللا أحوالھم، وكان حری ًونذكر من العلماء والصالحین من كان حریصا على ھدایة أمثال ھؤالء. الدعاء لھ

ًالوالد رحمھ هللا ابتلي بجار مبتلى بشرب الخمر، فوجدنا منھ موقفا عجیبا في ستره، ودخل علیھ شارب الخمر یوما من األیام في ظلمة اللیل،  ً ً
الدة، ما كان الوالد یعرف بعد منتصف اللیل، وفي لیلة شدیدة البرد، وإذا بھ تفوح منھ الخمر، ولما دخل البیت كان الوالد حدیث العھد بالو

. ًالخمر وال یعرف رائحتھا ویحسب أنھ متضمخ بطیب، ما یدري حیاتھ كلھا جھل بھذه األمور، نسأل هللا أن یزیدنا بھا جھال، وال یضر
تحدث مع ویصیح مثل الطفل، وھو رجل فیھ قوة وعافیة، ولما ! زوجتي وزوجتي: فالشاھد أنھ أدخل الرجل فصار الرجل یبكي، ویقول لھ

الوالد صار یصیح، وأخذ الوالد، یھدئھ ویظن أن الرجل صاح، ما یعلم أنھ مبتلى بالخمر، وأن ھذا الذي یقولھ ویفعلھ لیس بحقیقة، وأنھ بسبب 
ھ لما دخل الوالدة كانت فطنة؛ ألنھا فوجئت بقوة الضرب للباب، ثم فوجئت بسقوطھ؛ ألن! والحقیقة سبحان هللا. الخمر، فصار یتلعثم في كالمھ
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من الباب سقط وانكب على وجھھ، وفوجئت بعد ذلك برائحة البیت النتنة، وبالصراخ والعویل، والوقت وقت لیل، وفوجئت بكالم مخلط، 
اس ٍال، ھو صاح ما فیھ إال العافیة، من أصحى الن: قال! مجنون؟: نعم أعرفھ، قالت: ھذا الرجل تعرفھ؟ قال: فنادت الوالد رحمھ هللا وقالت لھ

اختبر الرجل : وقالت لھ! إما أنھ مجنون وإما شرب بالء، فانتبھ من الرجل! انتبھ:  قالت لھ-ًوھو فعال رجل قوي وشدید في صحتھ وعافیتھ-
ھل ھو صاح أو ال؟ فلما اختبره وجده ال یفرق بین السماء واألرض، فانطبق علیھ شرط السكر بإجماع الفقھاء، ال یفھم الخطاب، وال یحسن 

ًوالوالد في الحقیقة كان في بعض المواطن شدیدا تأخذه الحدة، وإذا بطش في ذات هللا ال یبالي، أدركت الوالدة ھذا فنادت الوالد . وابالج
الساعة وكان سیھم بھ ولكن  أسألك با أال تتعرض لھ، واصرفھ بالتي ھي أحسن؛ والوالد شق علیھ أن یدخل علیھ في بیتھ في ھذه: وقالت
ف، وللوالد رحمھ هللا أحوال من الستر في قصص نعرفھا ستر فیھا رحمھ هللا، ودعا الغیر إلى الستر، لكنھ خشي أن یتسلط لحرمة هللا لط

ًالعلم أو كان یرید أن یتخذ شیئا، وقبل أن یصنع شیئا سألتھ با أن یستره، وھذا في میزان حسناتھا؛ ألنھ كان في ساعة من سورة الغضب،  ً
 فجاء الرجل بعد أسبوع، - وھذا الكالم قبل أربعین أو خمسین سنة- ن یبطش بھ، فستره واستدعى أحد قرابتھ فأخذه ومضى بھ وكان یرید أ

وبكى عند الوالد، وعاھده با عز وجل أال یعود إلى الخمر، من شدة ھذا الموقف عنده، وستر الوالد علیھ ودعاه أن یعاھده با أال یعود إلى 
ومن فضل هللا عز وجل أن اإلنسان إذا عامل الناس بحسن نیة، ووفق في معاملتھ أن . ستقام أمر الرجل على أحسن ما یكونشرب الخمر، وا

وكم من أناس من شباب األمة في !  ینتظرون من ینتشلھم من الضالالت- وهللا- هللا سبحانھ وتعالى یضع البركة في معاملتھ، كم من أناس 
ًسان یسب ویشتم لكن یعلم هللا أن في قلوبھم خیرا كثیراأحوال لو رأیتھم یكاد اإلن ففي الحدیث الصحیح عن رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم ! ً

ًال تكونوا عونا للشیطان على أخیكم، : فقال رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم! لعنھ هللا ما أكثر ما یؤتى بھ: (ًأن رجال شرب الخمر، فقال رجل
ال : یشرب الخمر ویشھد لھ النبي صلى هللا علیھ وسلم أنھ یحب هللا ورسولھ، ولذلك قال هللا عز وجل)  هللا ورسولھما علمتھ إال أنھ یحب

ْیْسخْر قوم مْن قْوم عسى أْن یكونوا خْیرا منُھم  ْ ُ ُِ ًِ َ َ َ ََ َ َ ََ ٍ وقد ترى الرجل لحیتھ إلى نصف صدره یسب العلماء والدعاة وینتقص، ]. 11:الحجرات[ٌ
وتجد الرجل في حال أو شكل لیس فیھ تلك . ات الناس ویؤذیھم، وھو مظلم القلب حسود حقود، لم ینفعھ ظاھر التزامھ بشيءویتتبع عثر

ًاللحیة الطویلة، وال ذلك الثوب القصیر، وتجده من أبر الناس بوالدیھ، ومن أعف الناس لسانا، ومن أحفظھم للصلوات، ومن أحفظھم إلكرام 
ْ والمواقف الحمیدة، فـال یْسخْر قوم مْن قْوم عسى أْن یكونوا خْیرا منُھم الضیف والشیمة والوفاء ْ ُ ُِ ًِ َ َ َ ََ َ َ ََ ٍ بعض الناس بمجرد أن ]. 11:الحجرات[ٌ

الھدف ھو اإلصالح، حتى السجون والعقوبة المراد بھا اإلصالح، فینبغي أن ندرك ھذا، فالشریعة ما ! ًیرى عاصیا یرید أن یبلغ عنھ ویؤذیھ
ًفلیس العالج مقتصرا على الجوانب الشكلیة، . یذاء بقدر ما ترید من اإلصالح، فینبغي أن یرد العبد إلى هللا، ویرد إلى رشده وصوابھترید اإل

ًو َقْل لُھم في أنفسھم قْوال بلیغا : بل المراد العالج الجوھري ِ ِ َِ ً َ ْ ِْ ُ َُ  یكون إال ألناس ً، قوال یبلغ إلى المقصد، ویصل إلى الھدف، وھذا لن]63:النساء[َ
َوما أْرسلناك إال رْحمة للعالمین : مأل هللا قلوبھم بالرحمة؛ ألن هللا یقول لنبیھ َ َ َ َ َ َ َِ َِ ْ ًْ َّ ِ َ ِو َقْل لُھم في : ً، فلما كان رحیما باألمة، قال هللا لھ]107:األنبیاء[َ ْ َ ُ

ًأنفسھم قْوال بلیغا  ِ َِ ً َ ْ ِ ُ ًب، ال یقول القول البلیغ إال من كان رحیما رقیقا رفیقا بالناس، یدخل على ال یقول القول البلیغ قاسي القل [63:النساء[َ ً ً
ولیس . المجرم فیتذكر أوالده وأسرتھ، ویحب أن یستر عباد هللا كما یحب أن یستر في أھلھ وعرضھ، ویحب الخیر للمسلمین كما یحبھ لنفسھ

من رزقھ هللا :  األمور بالمیزان الذي جمع العقل والنقل، ولذلك قال العلماءمعنى ھذا أن یعین أھل الفساد على فسادھم، إنما المراد أن توزن
ًعقال یمیز بھ بین األمور، ورزقھ نور العلم والبصیرة؛ سلمت أحوالھ، وأصاب الرشد والسداد في رأیھ، نسأل هللا بعزتھ وجاللھ وعظمتھ 

، و! وكمالھ أن یجعلنا وإیاكم ذلك الرجل ّخذ بناصیتھ إلى طاعة هللا ومحبتھ، جارك وصاك هللا بھ من فوق سبع استر جارك، وذكره با
 على ھدایتھ وداللتھ - بارك هللا فیك- ًفنوصیك بجارك خیرا، واحرص ). وما زال جبریل یوصیني بالجار حتى ظننت أنھ سیورثھ: (سماوات

، نسأل هللا العظیم أن یك، وعلى ید كل داعیة إلى هللا، إنھ ولي ذلك والقادر یكتب صالحھ وصالح كل مفسد على ید وستره، وتذكیره با
  .علیھ، وهللا تعالى أعلم

 
 ال یجوز الجمع بین الجمعة والعصر

 
السنة أن المسافر ال یصلي الجمعة، وھذا : ًھل یجوز للمسافر أن یقدم صالة العصر مع الجمعة ویصلیھا قصرا، أثابكم هللا؟ الجواب: السؤال

نبي صلى هللا علیھ وسلم، فلم یثبت في أي حدیث صحیح عنھ علیھ الصالة والسالم أنھ صلى الجمعة في سفره، حتى أمر معروف من سنة ال
إنھ في یوم عرفة ومعھ أھل مكة وھم أناس محتاجون إلى الجمعة مقیمون؛ صلى الظھر ركعتین صلوات هللا وسالمھ علیھ، ولم یخطب 

رحمھم هللا، وكلھم متفقون على أن النبي صلى هللا علیھ وسلم لم یصلِّ جمعة في سفره، حتى خطبة الجمعة، وھذا أصل معروف عند العلماء 
-فالجمعة ساقطة عن المسافر، وإذا كانت ساقطة عنھ . كان معھ في بعض أسفاره عشرات األلوف؛ ومع ذلك لم یصلِّ بھم جمعة في السفر

ًل لھ إذا حضر المسجد أن ینوي الصالة ظھرا، وإذا نواھا ظھرا فإنھ فاألفض-وھدي النبي صلى هللا علیھ وسلم عدم صالة الجمعة ینال  ً
فضیلة سماع الخطبة، واالنتفاع بھا، ثم إذا انتھى وصلى مع اإلمام الركعتین بنیة الظھر قام وصلى العصر ركعتین، فجمعھما مع بعضھما، 

إنھ ال : ر؛ ألن المسافر ما یصلي جمعة، ونجد بعض المتأخرین یقولوبناء على ذلك فال یجمع بین الجمعة والعص. وال إشكال في ھذا الجمع
الجمع بین الجمعة والعصر، وغفل أمثال ھؤالء عن أن المسافر ال : یصح الجمع؛ ألن العلماء یقولون الجمع بین الظھر والعصر، ولم یقولوا

وعلى ذلك؛ ال یشكل ما . ع یقع في السفر بین الظھر والعصرًجمعة لھ أصال، ولذلك لم یذكر العلماء الجمع بین الجمعة والعصر؛ ألن الجم
ًذكر، فعلى من یرید أن یجمع بین الظھر والعصر یوم الجمعة یسمع الخطبة ویستفید، ثم بعد ذلك ینویھا ظھرا وراء اإلمام، ثم إذا سلم اإلمام 

  .أعلمقام وصلى ركعتي العصر، وال إشكال في ھذا الجمع وال غبار علیھ، وهللا تعالى 
 

 حكم من أصابتھ نجاسة في ثوبھ وحضرت الصالة وال ثوب لھ غیره
 

إذا حضرت الجماعة ولیس عند الرجل إال ثوب یرتدیھ وأصابتھ نجاسة، وال یتمكن من لبس غیره إال إذا فاتت الجماعة، فھل یصلي : السؤال
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إذا كان : أو ینتظر حتى یجد الثوب الطاھر، أثابكم هللا؟ الجوابفیھ أو ینتظر حتى یجد الثوب الطاھر؟ وھل إذا كان الوقت یفوت یصلي فیھ 
عنده ثوب وھذا الثوب فیھ نجاسة وال یمكن أن یزیل النجاسة، وال یجد غیر ھذا الثوب الذي فیھ نجاسة یستر بھ عورتھ؛ فإنھ تسقط عنھ 

ًالجماعة إذا رجا أن یجد ثوبا طاھرا اغسل الثوب ولو فاتتك :  أدرك الصالة في المسجد، نقوللو أني غسلت الثوب اآلن لن: ًفمثال قال. ً
الجماعة؛ ألن ھذا عذر، وصالة الجماعة وجوبھا لیس كوجوب إزالة النجاسة عن البدن؛ ألن إزالة النجاسة عن البدن والثوب والمكان شرط 

الواجبات، فما كان شرط في صحة الصالة ُولھذا ینبھ أنھ تقدم الشروط على . ًفي صحة الصالة، والجماعة لیست شرطا في صحة الصالة
 وانتظر حتى ینشف، -رحمك هللا- اغسل ثوبك : یقدم على الواجب، ووجوب الجماعة منفصل عن الصالة، ولیس بشرط، وعلى ھذا نقول

َوثیابك :  یقولوفي ھذه الحالة ما یجوز لك الخروج، وال أن تصلي بھذا الثوب المتنجس، ألن هللا. مادمت ترجو أن یجف قبل خروج الوقت َ َ َِ
َفطھِّْر  وأما إذا كنت تخشى خروج الوقت وما عندك إال ھذا الثوب النجس فھذه المسألة تعرف عند . ، فال بد أن تصلي بثوب طاھر]4:المدثر[َ

لى التقدیم لشرط ًالعلماء بازدحام الشرطین، عندنا شرط ستر العورة، وھو أن یلبس الثوب، وعندنا شرط الطھارة، فھل یصلي عاریا بناء ع
الطھارة على شرط الستر أم أنھ یصلي مستور العورة إذا خاف خروج الوقت؟ ففي ھذه الحالة یقدم ستر العورة؛ ألنھ جمع بین حق المخلوق 

ًوالخالق؛ ألن المخلوق یتضرر بانكشاف عورتھ، وحق هللا عز وجل أیضا أن یصلي مستور العورة، فإذا صلى بثوب نجس ساترا  لعورتھ ً
ًولكن إذا صلى عاریا بدون ھذا الثوب؛ فإنھ في ھذه الحالة ضیع حقھ، . أسقط عن نفسھ الحرج، وأسقط حق هللا عز وجل في ستر العورة

هللا أحق : (وحصل لھ الحرج؛ ألنھ تنكشف عورتھ فال یأمن أن یدخل علیھ أحد، وفي الحدیث الصحیح عن النبي صلى هللا علیھ وسلم أنھ قال
ًیقدم شرط الستر للعورة، فیصلي إذا غلب على ظنھ أنھ ال یجد ثوبا طاھرا قبل خروج الوقت: وعلى ھذا). نھأن یستحیا م وآخر دعوانا أن . ً

  .الحمد  رب العالمین، وصلى هللا وسلم على نبینا محمد، وعلى آلھ وصحبھ أجمعین
 

 ]1[ باب التعزیر -شرح زاد المستقنع 
 

ًكفیرا لمن ألم بھا، وزجرا لغیرھم عن الوقوع فیھا، وما كان من معصیة ال حد فیھا فیشرع فیھا التعزیر، وھو ًشرع هللا الحدود تأدیبا وت ً
 .ًتأدیب أیضا، ولكنھ دون الحد، وبین التعزیر والحد فروق سطرھا أھل العلم

 
 التعزیر وأحكامھ

 
مان األكمالن على خیر خلق هللا أجمعین، وعلى آلھ وصحبھ ومن سار بسم هللا الرحمن الرحیم الحمد  رب العالمین، والصالة والسالم األت

 ...... .[ باب التعزیر: [ فیقول المصنف رحمھ هللا: أما بعد. على سبیلھ ونھجھ إلى یوم الدین
 

 تعریف التعزیر
 

ًمأخوذ من عزر فالن فالنا إذا منعھ، ویقال للنصرة، فالمعزر ھو الناصر، : التعزیر في لغة العرب واألصل في ھذه المادة أنھا للمنع ّ
ًوالحیلولة بین الشيء والشيء اآلخر، ونظرا الشتمالھا على معنى المنع استعملت في التأدیب؛ ألن التأدیب یمنع اإلنسان من العود إلى ما 

 ذكرھا العلماء رحمھم هللا، وبھذا بالتأدیب، وھذا أحد التعاریف التي: ّفعلھ من األمور الممنوعة والمحظورة، ولذلك عرفھ المصنف رحمھ هللا
وجود المنع، وذلك أن المعنى اللغوي یدور حول الحیلولة بین :  تكون المناسبة بین المعنى اللغوي واالصطالحي- وھو التأدیب-التعریف 

) باب التعزیر: (رحمھ هللایقول . الشيء والشيء، والتأدیب یمنع اإلنسان من األمور التي ال تلیق بھ واألمور التي حظرت علیھ ومنع منھا
عقوبة -وھذه العقوبة . في ھذا الموضع سأذكر لك جملة من األحكام والمسائل التي تتعلق بالعقوبة التي ال حد لھا وال تقدیر في الشرع: أي

لماذا ذكر المصنف : ؤال تشرع في غیر الحدود المقدرة، سواء كانت الجنایة من الجنایات القولیة أو الجنایات الفعلیة، ولكن الس- التعزیر
: رحمھ هللا باب التعزیر في ھذا الموضع بعد الجلد؟ فھو قد ذكر عقوبة الزنا، وأعقبھا بعقوبة القذف، وأعقبھا بعقوبة شرب المسكر، والسؤال

ّلتعزیر عقوبة غیر مقدرة أنھ كان ینبغي أن یؤخر باب التعزیر إلى نھایة كتاب الحدود؛ ألن ا لماذا ذكر التعزیر بعد ھذه الحدود؟ والحقیقة
ٌشرعا، فكان المنبغي أن ینتھي من العقوبات المقدرة شرعا ثم بعد ذلك یبین ما ال حد فیھ وال عقوبة معینة شرعا، وھذا مسلك درج علیھ  ً ً ًّ

ظ وجود التعزیر في والمصنف رحمھ هللا لعلھ الح. بعض األئمة رحمھم هللا؛ أنھم ذكروا أبواب وكتاب الحدود ثم أعقبوھا بباب التعزیر
كما ذكرنا في حد -ًأغلب الصور أنھ یقوم على الجلد، ولذلك بعدما فرغ من بیان العقوبات الشرعیة المقدرة في الجلد باألعداد المحددة شرعا 

ق أو شبھ مقاربة بین ومن ھنا تكون المناسبة وجود اتفا.  أتبعھ بحد الخمر، ثم أتبع ذلك بالتعزیرات ألنھا في الغالب بالجلد-الزنا والقذف
عقوبة الجلد بالحد وعقوبة الجلد بالتعزیر، ومن ھنا جاء في باب التعزیر أنھ ال یجلد فوق عشرة أسواط، وھذا نوع مناسبة، وإال فالحقیقة أن 

  .ّواألئمة رحمھم هللا من أخر باب التعزیر، وھذا أدق األلیق بھ ذكره بعد كتاب الحدود، ومن العلماء
 

 تعزیرمشروعیة ال
 

التعزیر مشروع في كتاب هللا وسنة رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم، وأجمع السلف والخلف رحمھم هللا من ]. باب التعزیر : [ یقول رحمھ هللا
الخلفاء الراشدین وأصحاب رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم رضي هللا عنھم وأرضاھم أجمعین، وكذلك أئمة السلف والتابعین لھم بإحسان 

ففي كتاب هللا عز وجل شرع هللا تعزیر المرأة الزانیة قبل نزول عقوبة الزنا، فأمر سبحانھ . رحمة هللا علیھم أجمعین على مشروعیة التعزیر
لتي ًوتعالى بحبس الزانیة ومنعھا من الخروج حتى یتوفاھا الموت أو یجعل هللا لھا سبیال، ثم جاء الحدیث ببیان عقوبة الزنا، ونزلت اآلیات ا
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ًخذوا عني خذوا عني، قد جعل هللا لھن سبیال، البكر بالبكر جلد مائة وتغریب عام، والثیب : (تبین الجلد في الزنا، فقال علیھ الصالة والسالم
ن بتوبیخھ ، فقبل نزول ھذه العقوبة كانت المرأة الزانیة تحبس في البیت، والرجل إذا زنى فإنھ یؤذى، واألذیة تكو) بالثیب جلد مائة والرجم

كذلك شرع هللا التعزیر في الحق الخاص، كما في تعزیر الرجل . ًوأذیتھ، حتى نزلت العقوبة المقدرة شرعا، فھذا من نص هللا على التعزیر
َوالالتي تخافون نشوزُھن فعظوُھن واْھُجُروُھن في المضاجع واْضرُبوُھن فإْن أطْعن: المرأتھ َ َ َ َ ََ ََّ ُِ َّ ِ َّ َّ ِ َّ ِِ َ َ َ َ َ َِ ِ ْ ُ ُ ًكم فال تْبغوا علْیھن سبیال ُ ِ َ ََّ ِ َ ُ َ َ ْ ، فالمرأة ] 34:النساء[ُ

إذا نشزت على زوجھا فإنھا قد ضیعت حق الزوج؛ ألن هللا جعل الرجال قوامین على النساء، وجعل المرأة تحت الرجل تقوم على أمره 
یبھا وإیقافھا عند حدھا، فشرع هللا عز وجل وترعى شأنھ، فإذا استرجلت ونشزت وخرجت عن طاعتھ خرجت عن فطرتھا، فال بد من تأد

شرع هللا عز وجل التعزیر على لسان رسولھ صلى هللا : ًكذلك أیضا. التعزیر على ھذا الوجھ، وھذا یدل على مشروعیة التعزیر بالكتاب
 وفي الصحیح عنھ علیھ الصالة علیھ وسلم وبسنتھ الصحیحة، فقد عزر رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم، وعزر الخلفاء الراشدون من بعده،

ّ، بین )ال یجلد فوق عشرة أسواط إال في حد من حدود هللا: (، فلما قال)ال ُیجلد فوق عشرة أسواط إال في حٍد من حدود هللا: (والسالم أنھ قال
ّ غیر الحدود، فدل على أنھ یشرع مشروعیة الجلد، وأنھ یكون في غیر الحدود؛ ألنھ استثنى الحد في الزیادة، وأجاز العقوبة دون العشرة في

  .التعزیر بالجلد
 

 العقوبة بالتعزیر
 

ًوالتعزیر في الحقیقة ال یتوقف على الجلد، فكما أنھ یكون بالجلد؛ یكون أیضا بالتوبیخ، ویكون بالنفي، ویكون بالتغریب، ویكون بإتالف 
مروا أوالدكم بالصالة : (قال صلى هللا علیھ وسلم: عزیر بالضربفالت. المعصیة التي یعصى هللا عز وجل بھا، وكل ھذا ثبتت بھ النصوص

كذلك . ، فشرع أن یضرب الصبي، وھو نوع عقوبة تھیئة لھ لحكم هللا عز وجل والقیام بأمره وما أوجب)لسبع واضربوھم علیھا لعشر
ًثبت عن النبي صلى هللا علیھ وسلم أنھ قتل وأمر بالقتل عقوبة وتعزیرا، فثبت : ًأیضا عنھ علیھ الصالة والسالم في صحیح مسلم وغیره أنھ ً
ً، فشرع قتلھ تعزیرا، كما ذكر ذلك شیخ اإلسالم ابن تیمیة أنھ )من أتاكم وأمركم على رجل واحد منكم یرید أن یفرق جماعتكم فاقتلوه: (قال

ون إلى نظر القاضي واإلمام، فینظر األصلح ومن ھنا صارت عقوبة التعزیر ال تتوقف على شيء معین، وإنما تك. نوع من التعزیر بالقتل
ًوكذلك أیضا یكون التعزیر بالتوبیخ والتقریع والتأنیب، وقد ثبت بذلك سنة رسول . في زجر الناس وردعھم، وحفظ حقوق الخاصة والعامة

ٌإنك امرؤ فیك : (الة والسالم وقال لھیا ابن السوداء، غضب علیھ الص: هللا صلى هللا علیھ وسلم، فإن أبا ذر رضي هللا عنھ لما قال لـبالل 
وثبت عنھ علیھ . ّ، فھذا توبیخ وتأنیب لـأبي ذر حینما قال ھذه الكلمة، رضي هللا عنھ وأرضاه، فدل على مشروعیة التوبیخ لمن أساء)جاھلیة

: ، أي)ة فأعضوه بھن أبیھ وال تكنوامن سمعتموه یدعو بدعوى الجاھلی: (الصالة والسالم أنھ شرع العقوبة بالقول لمن أساء في قولھ، فقال
ًامصص ذكر أبیك البعید، إھانة لھ وذلة؛ ألنھ یفتح على المسلمین باب االحتقار بالعصبیات والنعرات، وھذا باب : بمعنى أن یوبخ، ویقال لھ

ًامصص ذكر أبیك، ویذكر تصریحا :  لھِشر، فكما أنھ یستعلي على الناس؛ أذلھ اإلسالم، وأذلھ رب الجنة والناس، فجعلھ بھذه المثابة، فیقال
ًبما یعرف بالعرف توبیخا لھ وزجرا، وھذا من العقوبة ًأن رجال : (أیضا یكون التعزیر بالكف عن الخیر ومنع الخیر عن اإلنسان، كما جاء . ً

یا : ي صلى هللا علیھ وسلم، فقالعطس فحمد هللا فشمتھ النبي صلى هللا علیھ وسلم، ثم عطس اآلخر فلم یحمد هللا عز وجل فلم یشمتھ النب
، فھذا من العقوبة بالمنع من )إن ھذا حمد هللا فشمتھ، وأنت لم تحمد هللا فلم أشمتك: عطس فالن فشمتھ، وعطست فلم تشمتني، قال! رسول هللا

الیوم اآلخر أن یھجر أخاه فوق ثالث ٍال یحل المرئ مسلم یؤمن با و: (ویكون التعزیر بالھجر، كما قال النبي صلى هللا علیھ وسلم . الخیر
، فشرع الھجر فیما دون ثالث لیال إذا أخطأ الرجل على الرجل، أو أساء الرجل إلى الرجل، أو أساءت المرأة إلى المرأة، وأرادت أن )لیال

في وجھھا، وال یتبسم الرجل في تؤدبھا في إساءتھا، ورأت أن من المصلحة ذلك؛ فإنھا تعرض عنھا وتمتنع من بداءتھا بالكالم، فال تتبسم 
وجھ الرجل، وال یبدأه بالكالم، وھذا في حدود ثالثة أیام، فإذا مضت الثالثة أیام فال یجوز الھجر بعدھا، وقد فعل النبي صلى هللا علیھ وسلم 

 ملجأ من هللا إال إلیھ، ثم تاب ھذه العقوبة في الثالثة الذین خلفوا، حتى ضاقت علیھم األرض بما رحبت وضاقت علیھم أنفسھم وظنوا أن ال
فھذه كلھا عقوبات تعزیریة، وھذا یدل على كمال الشریعة اإلسالمیة وسمو منھجھا، أنھا عاقبت المسيء في . هللا علیھم سبحانھ وتعالى

  .إساءتھ، ولكن جاءت العقوبة بما یتفق مع الجریمة
 

 الفروق بین التعزیر والحد
 

ًفالحد عقوبة مقدرة شرعا، والتعزیر عقوبة غیر مقدرة؛ ولذلك ذكر العلماء جملة من الفوارق بین الحد : والحدوھناك سؤال بالنسبة للتعزیر 
فالحدود تقدم معنا أنھا مقدرة ال تجوز الزیادة علیھا وال النقص منھا؛ ألن حق هللا فیھا في ذلك الحق المقدر الواجب على الحاكم . والتعزیر

ًا، فال یزید علیھ وال ینقص منھ على األصل في الحدود المقدرة، فال یزید في جلد الزاني فوق مائة جلدة؛ ألن وعلى القاضي أن ینفذه شرع
هللا أمر بجلده مائة جلدة، فھذا حد، وال یجوز أن ینقص من المائة، لكن التعزیر قد یزید وقد ینقص، ویختلف باختالف األشخاص، وباختالف 

َلو أن شخصا سب شخصا وأساء إلیھ، فإننا ننظر إلى الشخص الذي سب والشخص : ًألحوال والظروف، فمثالاألزمنة واألمكنة، وباختالف ا ً ً
ًتھكما واستھزاء، فینظر إلى  َالذي ُسب ولعن، ثم ننظر ھل ھذا الشخص الذي وقع علیھ السب استفز الذي سبھ، أم أن الذي سب سب مباشرة ً

 التعزیر یرتبط بنظر القاضي ونظر الوالي، وال یتقید بشيء معین، فالقاضي ھو الذي ینظر وھو الظروف واألحوال والقرائن؛ ولذلك نجد أن
ًالذي یقدر وینزل الناس منازلھا، سواء كانوا جناة أو مجنیا علیھم ً أن الحد ال تجوز فیھ الشفاعة إذا بلغ القاضي، : ًوكذلك أیضا من الفوارق. ٌ

اشفعوا تؤجروا، ویقضي هللا على : (تحت عموم قولھ علیھ الصالة والسالم كما في الحدیث الصحیحوالتعزیرات یجوز فیھا الشفاعة، وتدخل 
، أن )الحدود: (، فمفھوم قولھ)ِّإذا بلغت الحدود السلطان فلعنة هللا على الشافع والمشفع: (، فلما قال صلى هللا علیھ وسلم)لسان رسولھ ما شاء

، فاألصل ھو الشفاعة ومحاولة درء الضرر عن المسلم )اشفعوا تؤجروا: (ا قال صلى هللا علیھ وسلمغیر الحدود تشرع فیھ الشفاعة، ومن ھن
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القاضي إذا استبان لھ  ًما أمكن؛ لعلھ أن یتوب ویرجع ویصلح من بعد فساد، ولكن الحدود ال مجال للشفاعة فیھا، وكذلك أیضا یجب على
 ثبتت عنده الجریمة توجھ إلیھ خطاب الشرع أن یأمر بتنفیذ الحكم وإیقاع العقوبة والحد، وأن الحد أن ینفذه، وال مدخل لالجتھاد فیھ، فھو إذا

ًال تأخذه في ذلك لومة الئم، كائنا من كان، إنما یخاف هللا ویراقب هللا، وینصح ألمة محمد صلى هللا علیھ وسلم عامھا وخاصھا، عالما أنھ ال  ً
لو أنھما أرادا تعزیر شخص، : ًأما بالنسبة للتعزیرات فإنھ یسع القاضي واإلمام أن ینظرا، فمثالو. یصلحھم إال شرع هللا سبحانھ وتعالى

ًفوجداه قد انكسر وخاف وانزجر، فإنھ ربما مجرد التھدید یكون تعزیرا، ومجرد التخویف قد یكتفي بھ القاضي، وقد یرى أن من المصلحة 
 الزانیة، ولو أقسم األیمان المغلظة أنھ ال یعود، فتنفذ العقوبة علیھ، فال ھوادة في ذلك وال أن یكتفي بھ، بخالف الحدود، فلو بكى الزاني أو

كما ذكرنا - ویكون بالضرب  -كما ذكرنا- التعزیر یكون بمختلف العقوبات، فیكون باألقوال والتوبیخ : ًوكذلك أیضا. مجال لالجتھاد في رده
ّمال، كما ثبت عن النبي صلى هللا علیھ وسلم أنھ غرم في ضیاع حق هللا، وكذلك غرم في ضیاع  ویكون بالقتل، ویكون بالتغریم بال- في الجلد

إنا آخذوھا : (حق المخلوق، فقد غرم في ضیاع حق هللا حینما امتنع رجل عن أداء الزكاة التي فرض هللا علیھ، فقال صلى هللا علیھ وسلم
ثبت عنھ علیھ الصالة والسالم أنھ : ًكذلك أیضا. ذا في باب الزكاة، فھذا تعزیر بالمال، وقد تقدم معنا ھ)ٌوشطر مالھ عزمة من عزمات ربنا

عزر بالمال في حق المخلوق، فحكم علیھ الصالة والسالم أن من دخل الحائط فأكل من الثمر دون استئذان صاحبھ، ولم یحمل في جیبھ ولم 
ً الثمر شریطة أن ال یفسد، ولكن إذا أخذ وانتھب من البستان فوضع في جیبھ شیئا یختلس ولم یأخذ من الثمر؛ فال شيء علیھ، فلھ أن یأكل من

ُزائدا عن حاجتھ نظر ، فإذا أخذه (من قبل أن یؤویھ الجرین: (فإن كان الذي أخذه من الثمر من غیر الحرز، كما قال صلى هللا علیھ وسلم: ً
نغرمھ ضعف ما أخذ، فلو : أي): مثلیھ: (فقولھ) فعلیھ مثلیھ والعقوبة: ( علیھ وسلمبھذا القدر دون أن یؤویھ إلى الجرین فقال النبي صلى هللا

ًأخذ مثال صاعا ألزمناه أن یرد صاعین، ولیس صاعا واحدا وھذا من التعزیر بالمال ً ً والعقوبة بتعزیر زائد على ذلك، فھذا كلھ مما یختلف . ً
ًھ القاضي ویمكن أن یسقطھ اإلمام إال إذا كان حقا لمخلوق یطالب بھ، وھذه المسألة التعزیر یمكن أن یسقط: ًأیضا. فیھ التعزیر عن الحدود

فیھا خالف عند العلماء، لكن من حیث األصل ثبت عن النبي صلى هللا علیھ وسلم أنھ غض الطرف عن بعض اإلساءات وعن بعض 
 علیھ الصالة والسالم أنھ اختصم رجل من األنصار والزبیر األخطاء ولم یعزر فیھا، مع أنھ یسع فیھا التعزیر، ففي الحدیث الصحیح عنھ

األشبھ أنھ في شراج مھزور : وكان الوالد رحمھ هللا یقول-رضي هللا عنھما إلى رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم في بعض شراج الحرة 
م في الجھة التي تعرف الیوم في زماننا ومذینیب مما كان یسیح من الماء من شرقي مسجد النبي صلى هللا علیھ وسل ومذینیب، ومھزور

 فكان بستان الزبیر فوق بستان األنصاري، فقضى رسول هللا صلى هللا علیھ -ّبالحرة الشرقیة، وكان فیھا عیون وفیھا بعض األنھار تجري
وھذه كلمة عظیمة، ولكن ! تك؟أن كان ابن عم: وسلم أن یسقي الزبیر ثم یرسل الماء إلى األنصاري، فقال األنصاري رضي هللا عنھ وأرضاه

إن ھذا راجع إلى أصل قررتھ الشریعة في العفو عن األنصار؛ : فمن أھل العلم من قال. النبي صلى هللا علیھ وسلم غض الطرف عن ذلك
ًألنھم نصروا اإلسالم نصرا مؤزرا، وفدوا رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم ودین هللا وشرع هللا بكل ما یملكون حتى بال نفس، ولذلك ثبت في ً

أدوا الذي علیھم، وھذه كلمة لیست بالھینة : ، یعني)إنھم أدوا ما علیھم: (الحدیث الصحیح عن النبي صلى هللا علیھ وسلم أنھ قال في األنصار
إنھم أدوا ما : (مأنھم أدوا ما علیھم من نصرة اإلسالم ونصرة الدین، فقال صلى هللا علیھ وسل: أن یشھد رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم

إن النبي صلى هللا علیھ وسلم تجاوز عنھم لعظیم بالئھم في اإلسالم، وغفر ھذه الكلمة : ، فقالوا)ًعلیھم، فمن وجد منھم مسیئا فلیتجاوز عنھ
إن - ا لذلك بأدلة سیأتي فالتعزیر یسع فیھ العفو في بعض المسائل، وقد استدلو: وعلى كل حال. ًفي مقابل ما كان منھم من الخیر تألیفا لقلوبھم

  . الكالم علیھا في حكم التعزیر-شاء هللا
 

 حقیقة التعزیر الشرعیة
 

ھو التأدیب، بیان حقیقتھ الشرعیة، : الضمیر عائد إلى التعزیر، والمراد بقولھ) وھو التأدیب: (قولھ]. وھو التأدیب : [ قال رحمھ هللا تعالى
أن العلماء رحمھم هللا یعتنون بالحقائق : التعریف بالتعزیر، وھذا أصل تقدم معنا في مقدمات الفقھفاستفتح المصنف رحمھ هللا باب التعزیر ب

وقد ابتدأ . الحكم على الشيء فرع عن تصوره: والتعریفات اللغویة واالصطالحیة من أجل تصور الشيء قبل الحكم علیھ، ومن ھنا القاعدة
ًعقوبة غیر مقدرة شرعا ثابتة في حق  أو حق آلدمي أو ھما معا، ومنھم من : ل بعض العلماءوھو التأدیب، وقا: رحمھ هللا بالتعریف، فقال ً ٌ

تثبت في حق هللا أو في حق اآلدمي، والتعبیر بالوجوب راجح عند من یقول : تجب في حق هللا أو حق اآلدمي، ومنھم من یقول: یقول
والبد منھ، وال یسع فیھ العفو، وھذا على القول بأن حكم التعزیر واجب، وسیأتي بوجوب التعزیر، فمن عبر بالوجوب یرى أن التعزیر الزم 

  .إن شاء هللا تعالى
 
 
 
 

 من یحق لھ التعزیر
 

ھذا التأدیب یكون من الوالي والسلطان، ویكون من الشخص من أفراد األمة، فقد یعزر اإلمام العام، مثل أن ) وھو التأدیب: (قولھ رحمھ هللا
ّین والعمال الذین یقومون بمصالح األمة إذا قصروا، وقد یعزر اإلمام العام القضاة إذا قصروا في حقوق الناس، أو ماطلوا في یعزر الموظف

الحكم علیھم، أو أخروا الشھود أو ظلموھم واشتكي إلیھ، وكذلك من حقھ أن یعزر العمال عند أخذھم للرشوة أو تزویرھم، أو نحو ذلك من 
وقد یعزر القاضي فیما ذكرنا، كما إذا اشتكى إلیھ المظلوم أنھ ضاع حقھ، واعتدي علیھ .  والخاصة، فھذا التعزیر لإلمامتضییع حقوق العامة

ًویعزر أیضا الوالد ولده، فإن لألب أن . ًبإساءة ال تصل إلى حد من حدود هللا، كأن یسبھ سبا ال یوجب حد القذف، فحینئٍذ یعزره القاضي
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أسئلتھ مریبة، أو أنھ یتعنت   إذا الحظ علیھ أن- ًتعزیرا لھ- ن یعزر زوجتھ، وللعالم والشیخ أن یمتنع من إجابة السائل یعزر ولده، وللزوج أ
في أسئلتھ، أو أنھ یختار األغلوطات، فمن حقھ أن یمتنع في مثل ھذا، أو رأى أن من المصلحة أن یعزر الطالب الذي یشوش على إخوانھ 

ر إذا علم أنھ ال مصلحة في حضور مثلھ، وغیره یغني عنھ، فمن حقھ أن یعزر طالبھ إذا أساء فتجاوز حدود ویزعجھم، فیمنعھ من الحضو
  .األدب

 
 تعزیر من أساء األدب في مجالس العلماء والقضاة

 
لو أساء أحد : لعلماءبعض العلماء یرى أن مجالس القضاة ومجالس العلماء لھا حرمة، وأن الغلط فیھا ال یسع العفو فیھ، ولذلك قال بعض ا

ومن جفا القاضي فالتأدیب أولى وذا لشاھد مطلوب : في مجلس القاضي فإنھ یجب على القاضي أن یعزره، ومن ھنا قال صاحب التحفة
 أو ..ال أقبل حكمك، أو حكمك ال یقبل: أنت ظلمتني في حكمك، أو أنت ظالم في حكمك، أو قال لھ: مثل أن یقول لھ) من جفا القاضي: (فقول

.. ّأنتم كذابون ومزورون، أنتم تأخذون المال لتشھدوا علي: نحو ذلك من التھكم والسخریة بأحكامھ، وكذلك إذا أساء إلى الشھود فقال لھم
أن كان ابن : (فاتھمھم، وحینئٍذ إذا كان في مجلس القاضي فإنھ ال یسع أن یعفو عنھ، وقد یعترض معترض بقضیة الصحابي حینما قال

كان منھم من سابقة  ًأن ھذا خاص مراعاة من النبي صلى هللا علیھ وسلم لألنصار، وما: وقد ذكرنا أن من األجوبة عن ذلك!) عمتك؟
ونصرة، ولما علم من صدق إیمانھم بھ علیھ الصالة والسالم، ولكن المال فتنة، فغفر للرجل ھذه الكلمة لعلھ لما یعلم منھ من سابقتھ في 

من أساء األدب في مجلس القاضي أو العالم : ومن ھنا قالوا. إلسالم فغفر لھ ذلك، ولم یجد ما یوجب العقوبةاإلسالم أو حرصھ على ا
. أنھ ال یسع فیھما العفو:  ومجلس العالم-مجلس الحكم-مجلس القاضي : فلیعزره، والسبب في تخصیص العلماء رحمھم هللا لھذین المجلسین

ساجدھم، كأن یكون شخص یرد على الخطیب في أمر فیھ خالف بین العلماء رحمھم هللا، ویسع ومنھم من یلحق األئمة والخطباء في م
ًالخطیب أن یختار قوال، فیقوم ویتھجم على الخطیب ویتكلم علیھ، فیعزر مثلھ؛ ألنھ لیس من حقھ، وإذا أراد أن یتبنى رأیا آخر فیفتح لھ  ً

: قالوا. ا في مجلس العالم ومسجد اإلمام فھو أحق أن یبین ما ترجح لھ من الحقًمسجدا آخر ویخطب فیھ بما یرى من الصواب والحق، أم
مجالس ھؤالء فإنھ ال ُیعفا عنھ، وقد ذكر بعض األئمة أنھ ال یسلم من عقوبة هللا العاجلة أو اآلجلة من أساء األدب في  فإذا أساء األدب في

الخطباء، أو مع األئمة، فیأتي وراء اإلمام من أجل أن یخطئھ، وكلما انتھى من مجالس العلماء، وأراد التضییق علیھم، أو أساء األدب مع 
فھؤالء الذین تقدموا لإلمامة، وتقدموا ألمور . فیضیق علیھ في إمامتھ.. أالحظ علیك كذا.. أالحظ علیك كذا: الصالة یضیق علیھ فیقول لھ

ال یسع العفو : في أداء أمانتھم، والتضییق علیھم في أداء رسالتھم؛ قالواشرعیة ومناصب شرعیة، في حال االعتداء علیھم والتضییق علیھم 
فیھ؛ بل یعزر، وإذا عفا العالم أو اإلمام فال یأمن مثل ھؤالء من بالء هللا عز وجل، وقد ذكروا عن اإلمام أبي طالب رحمھ هللا وكان من أئمة 

ٌام لھ رجل یقاطعھ أثناء الخطبة ویعقب علیھ ویؤذیھ ویشوش علیھ، فأكثر الناس القرآن المبرزین في القراءات، أنھ كان ال یخطب خطبة إال ق
ًوكان رحمھ هللا عالما صبورا ! متى تسكت عنھ؟ إلى: علیھ، وقالوا  فصبر رحمھ هللا حتى أكثر -والعلماء منھم الصابر، ومنھم من ال یصبر-ً

ًاللھم اكفنیھ بما شئت؛ فسقط الرجل مشلوال، ولم یعد : مھ، فما كان منھ إال أن قالالرجل علیھ، وفي ذات یوم قام فأساء إلیھ إساءة بلیغة في عل
ًلو أن تاجرا أقام رجال في دكانھ فأسيء : ًفال یأمن أمثال ھؤالء؛ ألن أھل الدنیا ال یرضى أحد منھم بمثل ھذا، فمثال! ًإلى المسجد بعدھا أبدا ً

ُ إساءة إلیھ، وھكذا المناصب العامة إذا أسيء إلى أھلھا كأنھ أسيء إلى من وضعھم، فكیف بمن إلیھ، فھذا التاجر یحس أن اإلساءة إلى العامل ُ
ال یسع : فمن ھنا قالوا! وكیف بمن قدمھم الدین والشرع خلفاء للرسل وارثین للنبوة، یبلغون رساالت هللا عز وجل! وضعھم رب العالمین

جل؛ ألن االنتقاص ھنا لیس للقاضي وال للعالم، ولیس لشخصھ، وإنما ھو انتقاص للعلم العفو؛ ألنھ لو عفا عنھ لتجرأ على حق هللا عز و
  .إنھ ال یسع العفو لحرمة المجلس، ولو أن اإلمام في ذاتھ والقاضي عفا في نفسھ فإنھ ال یسع العفو حرمة للمجلس: والدین، ومن ھنا قالوا

 
 األداب وأنواعھا

 
رعایة الحرمة، فمن راعى حرمة األشیاء في قولھ وعملھ وفعلھ وسمتھ ودلھ فھو المؤدب، ویكون : األدب). وھو التأدیب: (وقولھ رحمھ هللا

فا عز . األدب أدب المخلوق مع المخلوق، وأدب المخلوق مع الخالق، وأدب الخالق مع المخلوق، فھذه ثالث أحوال ذكرھا العلماء لألدب
َّیا أیھا الرُسوُل :  في خطابھ للرسل فیقول- الصالة والسالممع أنبیائھ ورسلھ علیھم- وجل یعلمنا األدب  َُّ ُّ، یا أیھا النبي ]41:المائدة[ََ ُِّ َّ َ ََ

ًباالسم المجرد؛ تشریفا لھ وتكریما، فناداه بالرسالة، وناداه بالنبوة؛ تشریفا لھ وتكریما، حتى یعلم األمة ) یا محمد: (، ولم یقل]64:األنفال[ ً ً ً
قول رسول : ھذا قول محمد صلى هللا علیھ وسلم، ولكنھم یقولون: ى هللا علیھ وسلم، ولذلك كان العلماء واألئمة ال یقولوناألدب مع النبي صل

خطاب هللا عز وجل لعبده ورسولھ صلوات هللا وسالمھ  ًهللا صلى هللا علیھ وسلم، وقول نبي هللا صلى هللا علیھ وسلم؛ رعایة لألدب، وھذا ھو
ْعفا هللا عنك لم أذنت لُھم : ولھ تعالىومن ذلك ق. علیھ َ َ ِ َِ َ َ َ َْ ُ َّ ّ، وھذا من أجمل ما یكون من الخطاب، أن هللا قدم العفو على التعنیف على ]43:التوبة[َ

ْعفا هللا عنك لم أذنت لُھم : الفعل، فقال لھ َ َ ِ َِ َ َ َ َْ ُ َّ َلم أذنت لھم؟: ، فلم یقل لھ]43:التوبة[َ ْفا هللا عنك لم أذنت لُھم َع: عفا هللا عنك، ولكن قال! ِ َ َ ِ َِ َ َ َْ ُ َّ َ
: ًومن أدب الخالق مع المخلوق أیضا قولھ تعالى: قالوا. ، وھذا تعلیم لألمة أن یراعوا حقوق من لھ حق، وحرمة من لھ حرمة]43:التوبة[

َّعبس وتولى  َ َ َ َ َأْن جاءهُ األْعمى ] * 1:عبس[ََ َ ََ َّعبس وتولى ، حتى إن من قرأ السورة ال یعلم : العبست، وإنما ق: ، فإن هللا لم یقل لھ]2:عبس[َ َ َ َ َ ََ
َّعبس وتولى : وقولھ. أن النبي صلى هللا علیھ وسلم ھو الذي نزلت فیھ ھذه السورة َ َ َ َ َأْن جاءهُ األْعمى * ََ َ ََ ، ال یعلم من الذي عبس، ]2-1:عبس[َ

من الناس : ب، فھذا من األدب، وكذلك تأتي إلى الشخص وتقول لھوھذا من أكمل ما یكون حینما ُیحكى األمر للشخص دون أن یباشر بالخطا
ٌمن یقول في كذا وكذا، والمخاطب ھو الذي قال ھذا الكالم، ففرق بین أن تقول أنت : ّمن الناس من یقول في كذا وكذا، وبین أن تقول لھ: ّ

، بل وعباد هللا وأولیائھ الصلحاء األتقیاء السعداء، وھؤالء وأما أدب المخلوق مع الخالق فھو، وھو حال األنبیاء خاصة. ّتقول في كذا وكذا
ِوإذا مرْضت فُھو یشفین : ومن ذلك قول إبراھیم علیھ الصالة والسالم. ھم الذین یراعون األدب مع هللا ِِ ْ َ َ َ ََ ُ ِ وإذا : ، ولم یقل]80:الشعراء[َ
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ِذي خلقني فُھو یْھدین َّال: أمرضني فھو یشفیني، وال شك أن هللا ھو الذي یمرضھ، ولكنھ تأدب ِ ِ َِ َ َ َ ِوالذي ُھو ُیطعُمني ویْسقین * ََ ِ ِ ِ َِ َ َ َْ ُوإذا مرْضت * َّ ِ َ ََ ِ
ِفُھو یشفین  ِ ْ َ َ وأحوال األنبیاء : مع المخلوق وھناك أدب المخلوق. ً، فنسب المرض إلى نفسھ تأدبا مع هللا سبحانھ وتعالى]80- 78:الشعراء[َ

ك، ومن أراد أن ینظر إلى األدب في أبھى صوره وأجمل حللھ فلیقرأ قصص األنبیاء، ولیقرأ التفاسیر صلوات هللا وسالمھ علیھم تدل على ذل
الدقیقة التي تبرز الجوانب الجمیلة الجلیلة لرسل هللا صلوات هللا وسالمھ علیھ، فا أعلم حیث یجعل رسالتھ، فھذه الصفوة التي اصطفاھا هللا 

 من خلیقتھ، ھم الذین كانوا یراعون األدب على أتم أحوالھ، فمن أدب المخلوق مع المخلوق قول یوسف من خلقھ والخیرة التي اختارھا هللا
ِقال ھي راوَدتني عْن نفسي : علیھ السالم ِ ِْ َْ ََ َ َ َ َقال ھي : أنت راودتیني عن نفسي، بل قال: ، فجاء بضمیر الغائب، ولم یقل للمرأة]26:یوسف[َ َِ َ

ِراوَدتني عْن نفسي ِْ َْ َ َ حمل اإلنسان على أن یراعي ھذه الحرمة، : ھو رعایة الحرمة، والتأدیب: فاألدب.  ، وھذا من أدب المخلوق مع المخلوقَ
وال شك أن الحدود . أن اإلنسان یحمل على رعایة ھذه الحرمة في أقوالھ وفي أفعالھ وفي تصرفاتھ وشئونھ: ٌوھو تفعیل من األدب بمعنى
ن ھذا النوع من العقوبات یقصد منھ أن یحمل الشخص على رعایة الحرمات؛ ألنھ ال یقع التعزیر إال عند كلھا فیھا معنى التأدیب، ولك

ٌاإلخالل بالحرمات، سواء كانت عامة أو كانت خاصة، فیكون التعزیر في اإلخالل بالحرمات العامة وبالحرمات الخاصة، فسواء كان في 
تعریف مختصر راعى فیھ رحمھ هللا االختصار، والمقصود من التعزیر أن ) وھو التأدیب: (وقولھ رحمھ هللا. درء المفاسد أو جلب المصالح

ًیحصل التأدیب، وإال فاألصل أن التعزیر عقوبة غیر مقدرة شرعا، تثبت أو تجب لحق هللا عز وجل، مثل أن یمتنع من الزكاة فیعزر ویؤخذ 
  .ا ذكرنامنھ ضعف الزكاة، أو نصف مالھ، ویعزر بحق المخلوق مثلم

 
 حكم التعزیر

 
فإذا كان التعزیر لحق مخلوق : مذھب الجمھور أن التعزیر واجب، وفي الحقیقة ینبغي النظر في التعزیر]. وھو واجب : [ قال رحمھ هللا

ًھم شیئا، أو فالن ال یف: ّشخص استھزأ بشخص، أو شھر بھ فتكلم في مجامع الناس وقال: ًواشتكى المخلوق، فیجب أن یعزر الجاني، فمثال
فالن ما ھو أھل لكذا وكذا، فشھر بھ، أو كتب في صحیفة أو وسیلة إعالمیة ما ینتقص بھ أھل الحق ویزري بھم ویشھر بھم أمام الناس، أو 
اتھمھم بالباطل، فاشتكى أصحاب الحقوق إلى القضاة، فإذا اشتكى إلى القاضي فیجب على القاضي أن یعزر مثل ھذا؛ ألن صاحب الحق 

وكذلك بعض العلماء یرى . لب بحقھ، والقضاة في األصل ما أقیموا إال ألجل ردع الناس بعضھم عن بعض، والقیام بالحقوق الواجبةطا
أنھ یرى أن التعزیر : في بعض األحوال التي یكون فیھا تقصیر ومماطلة فیجب حینئذ على القاضي أن یعزر، وھو واجب، أي: وجوبھ فیقول

یا : (ً وإذا كان متعلقا بحق هللا عز وجل فإنھ یسع فیھ العفو، ولذلك جاء رجل إلى رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم وقال.ما یجب لكن في حالة
َوأقم الصالة طرفي النھار وزلفا من:  فأنزل هللا عز وجل-وذكر أنھ أصاب دون الحد، من قبلة أو نحوھا-إني أصبت من امرأٍة ! رسول هللا َ َ َ َِ ِ َّ ًِ ََ َُّ ِ ِ َِ َ 

َاللْیل إن الحسنات ُیذھْبن السیِّئات ذلك ذكرى للذاكرین  َ َ َ َ َِ ِ ِ ِ ِ ِ َّ ِ ِ ََّّ ْ َ ََّ َْ ْ ِ ، فھذا یدل )بل ھي عامة: أھي لي خاصة یا رسول هللا؟ قال: ، فقال الرجل]114:ھود[ِ
ًأن الرجل جاء شاكیا تائبا: على العفو والمجاوزة في التعزیر في حق هللا عز وجل متى وسع ذلك، والسبب  یسأل عما یكفر ذنبھ، وھذا نوع ً

من التوبة والرجوع، ومن ھنا الحظ علیھ الصالة والسالم أن رجوعھ كاف؛ ألنھ أدرك ما قام بھ، والتعزیر نوع من التأدیب لرعایة الحرمة، 
ع العفو إذا غلب على ظن یس فمن ھنا. ًوھذا قد جاء نادما على إسقاط الحرمة، وحالھ یدل على أنھ لن یعود بإذن هللا عز وجل إلى ذلك

القاضي المصلحة في عفوه، وال بأس بذلك وال حرج، فیكون التعزیر في حالة العفو غیر واجب، لكن ال یستطیع القاضي أن یعفو في حقوق 
رجل المخلوقین بعضھم على بعض، وال یستطیع القاضي أن یتدخل في شخص سبھ شخص فآذاه أو اتھمھ بما ال یوجب القذف، ورفع ھذا ال

اعف عنھ، أو یحاول تعطیل تأدیبھ؛ ألنھ یجب على القاضي في ھذه الحالة أن ینصف المظلوم : یتظلم إلى القاضي، فال یأتي القاضي ویقول
ًممن ظلمھ، فحینئٍذ ال یتدخل القاضي؛ ألنھ یجب على القاضي أن یكون محایدا، وفي حالة تدخلھ بالصلح قد یسقط حق ذي الحق، وال یجوز 

ومن ھنا ال یسع العفو وال یسع اإلسقاط في التعزیرات في الحقوق التي یطالب بھا أصحابھا، وإنما في حق . ھذا الحق بدون موجبإسقاط 
  .هللا عز وجل، واألمر فیھ إلى نظر القاضي، ویحق لھ في بعض األحوال أن یعفو وال یعزر

 
 المعصیة الموجبة للتعزیر

 
المعصیة تكون بترك واجب أو فعل محرم، فنعزر في ترك ) في كل معصیة: (قولھ]. حد فیھا وال كفارة في كل معصیة ال : [ قال رحمھ هللا

ًالواجبات، كما لو امتنع من أداء الزكاة، أو امتنع من الصالة مع الجماعة على القول بوجوب الصالة مع الجماعة؛ فإنھ یعزر، وكذلك أیضا 
ًلو أن شخصا جاء الناس ووضعوا عنده أماناتھم، ثم امتنع من إعطاء : ً بعض، فمثالفي حق المخلوق، وحقوق المخلوقین بعضھم مع

ّاألمانات، وشھد الشھود عند القاضي على أنھ أخذ ھذه األمانات وماطل وأخر في دفعھا ألھلھا، فإذا اشتكاه أصحاب األمانات إلى القاضي 
ظلم یبیح (الغني الذي یقدر على السداد : أي) الواجد(تأخیره ومماطلتھ، و: یعني)جدلي الوا: (فإنھ یعاقبھ لظلمھ، فقد قال صلى هللا علیھ وسلم

الناس أموالھم ثم لم  وكذلك لو أنھ اقترض من. ّ، فأباح النبي صلى هللا علیھ وسلم أن یعاقب؛ ألنھ عطل حقوق الناس الواجبة)عرضھ وعقوبتھ
 ال یعطیھم حقوقھم ورواتبھم؛ فإنھ یجب على القاضي أن یعزر أمثال ھؤالء؛ ألنھ یسددھم، أو ھناك عمال یشتغلون عنده، فإذا انتھى الشھر

عدم أداء الزكاة، أو عدم أداء األمانات، أو عدم القیام بالحقوق الواجبة : فقد تكون المعصیة بترك واجب، مثل. امتنع من القیام وأداء الواجب
ًد أن فالنا أعطى فالنا عشرة آالف لایر، فأنكر الشخص، ولما قیل لھ عنده شھادة، فھو یشھ-ًمثال-ًكالشھادة، فلو أن شخصا  تعال واشھد : ً

معي، امتنع، وال یوجد شاھد غیره، فاحتاج صاحب الحق أن یأتي ویشھد، ففي ھذه الحالة یأثم عند العلماء رحمھم هللا باإلجماع؛ ألن الشھادة 
ُوال یأب الشھَداُء إذا ما دُعوا :  یمنع الشھادة لقولھ تعالىولیس من حقھ أن- تتعین إذا لم یوجد غیره، فإذا امتنع  َ َ َ َ ََ ِ ُّ  فقد امتنع من - ]282:البقرة[ْ

نعم أشھد، فحینئٍذ یقبل : ًھل تشھد أن فالنا فعل كذا وكذا؟ فإن قال: واجب علیھ، فإذا اشتكي إلى القاضي ألزمھ بالحضور وسألھ القاضي
وكذلك یكون التعزیر الرتكاب المعصیة بفعل . مماطلة، وھذه صورة من التأخیر في أداء الواجبشھادتھ، ثم یعزره ویؤدبھ للتأخیر وال



 2750 

ًلو أخذ أموال الناس عن طریق التزویر، أو الرشوة، وال یؤدي واجبا، ویأكل الرشوة والربا، أو رجل اختلى بامرأة فأصاب : ًالحرام، فمثال
فیكون التعزیر بترك .  علیھ؛ ألنھ لم یصب الزنا، فحینئٍذ یعرز، وھذه كلھا من فعل المحرماتمنھا ما دون الحد، فھذا ال یجب إقامة حد الزنا

وبقي اإلشكال عند العلماء في المندوبات والمكروھات، فھل . الواجبات والوقوع في المحرمات، ما لم تبلغ الحدود، فھذه لھا أحكامھا الخاصة
یث یذم التارك للمندوب أو الواقع في المكروه على سبیل یقتضي التعزیر؟ فیھ خالف المندوب مأمور بھ، وھل المكروه منھي عنھ، بح

ًلو أن شخصا جاء  :ًمعروف عند أئمة األصول رحمھم هللا، وھذه المسألة تبین علیھا مسألة التعزیر في اإلخالالت العامة في اآلداب، فمثال
وش على طالب العلم، ففي ھذه الحالة لو رفع أمره إلى القاضي فإنھ یعزر، مع إلى مجالس العلم أو مجالس السكینة والوقار ورفع صوتھ وش

ًأنھ لیس باألمر الذي یصل إلى فعل المحرمات، ولكن فیھ نوع من األذیة التي تصل غالبا إلى الكراھة الشدیدة، ولو أنھ جاء بالجوال وفتحھ 
ّھ األصوات الموسیقیة، فآذى وشوش في بیت هللا عز وجل وحرمتھ، أو أثناء في مجلس العلم فھل یستحق التعزیر أو ال؟ خاصة إذا انبعثت من

ٌوتْحسُبونُھ ھیِّنا وُھو عنَد هللا عظیم : الصالة، وھذا أعظم، وھذا لیس باألمر الھین ِ َِ َ َ َ َ َِ َّ ْ ً َ ، أن یأتي إلى طالب العلم وھم في مجلس العلم ] 15:النور[َ
مع أنھ بإمكانھ أن یجعلھا على الصامت، وبإمكانھ أن یقفلھ، وھذا من اإلھمال والالمباالة، أو یأتي في تركیزھم وحفظھم ویفتح ھذه الجوالت، 

ًفي المسجد أثناء الصالة ویفتحھ على األصوات العالیة، فمثل ھذا ال شك أنھ من المكروه كراھة شدیدة، لكن إذا اشتمل على أصوات موسیقیة 
عموم، والمعاصي تشمل ما كان لحق هللا عز وجل ) في كل معصیة: (أن قولھ: فالمقصود من ھذا. ةفال شك أنھ في ھذه الحالة یقارب الحرم

مثل الجماع في نھار رمضان، ) وال كفارة: (وقولھ. مثل عقوبة من استمتع بامرأة بما دون الزنا) ال حد فیھا: (وقولھ. أو كان لحق المخلوق
في أحد األوجھ عند الحنابلة، وھو - أوجب لھذا الجماع كفارة، ومن ھنا على ھذا التعریف فإذا جامع في نھار رمضان فال یعزر؛ ألن الشرع

ً أنھ یشرع التعزیر فیما تقدم معنا من الجنایات التي ال قصاص فیھا وفیھا الدیة، فلو أنھ ضربھ ضربة متعمدا فھشم عظامھ، -مذھب المالكیة
ولكن في ھذه الحالة إذا كانت ھاشمة ال قصاص فیھا، وأخذ خمسة عشر . عشر من اإلبلالھاشمة، ویجب فیھا خمسة : فإن ھذه الجنایة تسمى

یعاقبھ القاضي بما یمنعھ من : أنھ یعزر، أي: ًمن اإلبل، فھل یكفي ھذا؟ قال طائفة من السلف وھو مذھب المالكیة وأیضا عند الحنابلة وجھ
الي، فیھشم عظام الناس، ثم یھشم عظم ھذا وعظم ھذا وال یبالي ویسترسل؛ ألن االعتداء على الناس؛ ألن من الناس من عنده المال وال یب

، فیدخل في ھذا على ھذا األصل ما ذكرناه من الجنایات )ال حد فیھا وال كفارة: ( ال تضره، ومن ھنا قال رحمھ هللا-األرش- عقوبة المال 
ًلو أن مھندسا أشرف على عمارة وأھمل : ًال إذا كان فیھ نوع إھمال، فمثالًلكن إذا كانت خطأ فال یعزر إ. التي ال قصاص فیھا وفیھا الدیات

وقصر، وجب علیھ الضمان، وأمر بدفع المال، ویضمن اإلتالفات الموجودة، وھل یقف األمر عند ھذا؟ ألنھ غني وعنده المال، فیذھب 
ن یسجنھ، أو یشھر بھ، فیعرف الناس أنھ مھمل في عملھ، ویدفع المال المفروض علیھ وال یبالي، لكن إذا رأى القاضي أن من المصلحة أ

وعلى ھذا فما فیھ ) ال حد فیھا وال كفارة: (فھذه أحوال وأشباھھا تدخل تحت قولھ. وأنھ یعرض أموال الناس وممتلكاتھم إلى الضرر؛ فلھ ذلك
  .إنھ ال یشرع فیھ التعزیر: الكفارات قالوا

 
 ٍمعاص توجب التعزیر

 
لم یوجب حد الزنا على : أي-ًفلو أن رجال استمتع بامرأة بما دون الفرج، فقبلھا أو فاخذھا ولم یولج ]. كاستمتاع ال حد فیھ  [ :قال رحمھ هللا

ًلو أن رجال وجد مختلیا بامرأة أجنبیة، أو وجدا في لحاف واحد، أو وجدا متجردین، ونحو : ًمثال.  فإنھ في ھذه الحالة یعزر-الصفة المعتبرة ً
ًفلو أنھ سرق وأخذ ماال على وجھ ]. وسرقة ال قطع فیھا : [ قال رحمھ هللا.  االستمتاع الذي ھو دون الزنا ودون الحد؛ شرع تعزیرهذلك من

ًالسرقة، ولكن المال ال یبلغ النصاب، أو أخذ ماال من غیر حرز، كما لو جاء إلى شخص وأمامھ مال، فاستغفلھ فسحب المال من طاولتھ أو 
وكذلك نباش القبور ھل یوجب نبشھ القطع أو . أما الطراق الذي یشق الجیوب فسیأتي الخالف فیھ. رط أال یشق الجیب؛ فیعزرمن جیبھ، بش

. ال توجب القطع ففیھا التعزیر یعزر؛ ألنھ عندھم ال یصل إلى حد القطع، فكل سرقة: ال یوجب القطع في النباش یقولون: ال؟ الذین یقولون
 وقد اختار المصنف ھذا القول، وأنا -ونحوھا) الھاشمة(كما ذكرنا -وھكذا الجنایة التي ال قود فیھا ]. نایة ال قود فیھا وج: [ قال رحمھ هللا

. ًأنھ إذا اعتدى علیھ بجنایة ال قصاص فیھا متعمدا؛ فإنھ یشرع أن یعزر، واختاره اإلمام مالك إمام دار الھجرة رحمھ هللا وغیره: أمیل إلیھ
إن المرأة إذا أتت المرأة واستمتعت بھا؛ فإن ھذا ال یوجب الحد؛ ألنھ لیس فیھ : السحاق، قالوا: أي]. وإتیان المرأة المرأة : [ قال رحمھ هللا

القذف بغیر الزنا كسب الناس وشتمھم، ووصفھم بالكلمات المنتقصة ]. والقذف بغیر الزنا : [ قال رحمھ هللا. إیالج، وحینئٍذ تعزر المرأتان
ِّإنھ ال یفھم شیئا، أو ال یعرف كیف ُیعلم؛ یتھكم بھ، فھذا السب والشتم واالنتقاص والعیب على غیر حق وبدون :  كأن یقول عن عالملحقھم، ً

: قال رحمھ هللا. ُحق یوجب التعزیر، وحینئذ ننظر إلى الشخص الذي ُسب وشتم وأوذي، والشخص الذي تكلم بذلك فیعزر بما یناسبھ
  .حو ذلك من الجنایات في ضیاع حق هللا أو انتھاك حرمتھ مما ال یصل إلى الحد وال كفارة فیھون: أي]. ونحوه [ 
 

 األسئلة
 

 صلح القاضي بین المتخاصمین یشرع في بعض القضایا
 

باسم هللا، : ھل یبدأ القاضي بإمضاء حق الخصم المظلوم، أم یحاول الصلح بینھما، فإذا امتنع صاحب الحق أمضى الحكم؟ الجواب: السؤال
، والصالة والسالم على خیر خلق هللا، وعلى آلھ وصحبھ ومن واله، أما بعد فإن الصلح من القاضي یقع في بعض القضایا ولیس : الحمد 

الحیادیة ًأن مقام القاضي یستلزم منھ أن یكون حیادیا ال یمیل ألحد الطرفین، وھذه : ًوینبغي أن ینتبھ لقضیة مھمة جدا، وھي. في كل القضایا
ًتقتضي منھ أن ال یتدخل، فیعطف على أحد الخصمین على حساب اآلخر؛ ولذلك فال یجوز لھ أن یدخل خصما قبل خصمھ، وال یجوز لھ أن 
یلین قولھ ألحد الخصمین دون اآلخر، وال أن یخص أحدھما بالنظر الشدید دون اآلخر دون موجب، وال یرفع مجلس أحدھما على اآلخر، 
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من أجل أن یقوموا بالعدل الذي قامت علیھ السماوات  ا ذكره العلماء، كل ھذا إقامة للعدل، ولذلك جعل هللا عز وجل القضاةونحو ذلك مم
ًواألرض، وعلم هللا نبیا من أنبیائھ أن یعدل بین الخصمین، فقال لداود حینما أتاه الخصمان َیا َداُود إنا جعلناك خلیفة في األْرض ف: ّ َ َ َِ َ َ َ ََ ِ ًِ ْ َّ ِ َاْحكم بْین ُ َ ْ ُ

ِالناس بالحق وال تتبع الھوى فُیضلك عْن سبیل هللا  َّ ِ ِ ِ ِ َِ َ َ َ َ َ ََّ ِ َ َ ِّْ ِْ َّ ، فأمره أن یحكم بالحق وبالعدل الذي قامت علیھ السماوات واألرض، فإذا تدخل ]26:ص[َّ
عر وتألم وضاقت بھ الدنیا، فإذا وجد القاضي بالصلح فقد عطل صاحب الحق عن حقھ، وصاحب الحق ما أتى یشتكي إلى القاضي إال وقد تم

 ال یوصل إلیھم إال إذا استنفدت وسائل الصلح، فإذا -ًغالبا- سامحھ واعف عنھ، فحینئذ ییئس الناس من القضاة؛ ألن القضاة : القاضي یقول لھ
وز للقاضي أن یتدخل بھا في وقد استثنى العلماء رحمھم هللا مسائل یج. تدخل القاضي كان ھناك میل ألحد الخصمین على حساب اآلخر

إذا أشكل علیھ الحكم، كقضیة متشعبة متشتتة وأقوالھا متباینة، وصعب علیھ : منھا.  تفصیلھا في باب القضاء-إن شاء هللا- الصلح، وسیأتینا 
بین لھ الحق فال یجوز لھ  أن یصلح بین الطرفین؛ ألنھ ال یستطیع الفصل، ولم یتبین لھ الحق، أما إذا ت-آنذاك-األمر واستشكل، فمن حقھ 

ُالتدخل بالصلح؛ ألنھ مأمور وأن اْحكم بْینُھم بما أنزل هللا  َّ َ َ َ ََ ََ َِ ِْ ْ خوف : ومنھا. ، وعلیھ إذا تبین لھ الحق أن یحكم ویمضي الحق وینفذه]49:المائدة[ُ
 كما لو اختصموا عند القاضي وأحدھم  أنھ فستقع فتنة، وستسیل دماء،-وھو صاحب حق-الفتنة، كأن یعلم أنھ لو قضى ألحد الخصمین 

شریر، ولھ أعوان، ویغلب على ظن القاضي أنھ لو قضى لھ بھذا الشبر من األرض أو المتر من األرض فستثور العصبیة والحمیة، فیقتلون 
والصلح :  الناظم رحمھ هللافھذه المسائل استثناھا العلماء، قال. الرجل صاحب الحق، ولذلك ففي ھذه الحالة یتدخل بالصلح وال ینفذ الحكم

ٌیستدعى لھ إن أشكال حكم وإن تعین الحق فال ما لم یخف بنافذ األحكام فتنة أو شحناء لألرحام فإذا أشكل علیھ الحكم فمن حقھ أن یصلح، وال 
َیتكلف الحكم عن جھل؛ فإنھ ال ُیكلُف هللا نفسا إال ُوْسعھا  َ َّ ِ ً ْ َ َُ َّ إن قضیتكم مشكلة ومسألتكم مستعصیة، : الحكم فیقول، فإذا أشكل علیھ ]286:البقرة[ِّ

 لكن إذا -ًیرشح لھم أحدا أعلى- اذھبوا إلى من ھو أعلم مني، اذھبوا إلى فالن أو فالن : فإن شئتم أن تترافعوا إلى غیري فافعلوا، ویقول لھم
ّي األمر؛ فال تحملوني ما ال أطیق، فال أرى أن أحدكما لقد أشكل عل: ًال نرید حكما بیننا غیرك، وال نرضى إال بحكمك، فحینئٍذ یقول: قالوا

ًظلم اآلخر، أو أرى أن كال منكما لھ حق، فإن أبیتم فأرى أن تصطلحوا، ویحق لھ أن یتصرف ھذا التصرف، وكذلك أیضا إن خاف فتنة أو  ً
 علیھ وسلم أصلح بین األنصار والیھود في مسألة ما لم یخف بنافذ األحكام فتنة أو شحناء لألرحام ولذلك فإن النبي صلى هللا. شحناء لألرحام

وقد تقدمت معنا في القسامة، فوداه النبي صلى هللا علیھ وسلم بمائة من .. حویصة ومحیصة حینما قتل عبد هللا رضي هللا عنھ في الرسالة 
ُاإلبل من بیت مال المسلمین درءا للفتنة؛ ألن الیھود كان لھم حق وعھد وذمة، ذمة هللا  ورسولھ، واألنصار قتل لھم قتیل، والمقتول بین ً

الیھود، وقد وجدوه یتشحط في دمھ، فعرض على الیھود القسامة فامتنعوا، وامتنع األنصار أن یقبلوا أیمان الیھود، مع أن الیھود امتنعوا، 
نبي صلى هللا علیھ وسلم من بیت مال المسلمین وطلب النبي صلى هللا علیھ وسلم من األنصار أن یحلفوا على رجل منھم فلم یفعلوا، فوداه ال

: وعلیھ. فإن األرحام إذا وقعت بینھم الشحناء فھذه مصیبة عظیمة وبالؤھا أعظم) ما لم یخف فتنة أو شحناء لألرحام: (وقول الناظم. ًصلحا
أرید أن : ى القاضي فیقول لھ القاضيفال ال یجوز أن یتدخل القاضي بالصلح في غیر ما تقدم؛ ألنھ لو كل من كانت لھ خصومة وجاء إل

القضاء، ویذھب مكانة القضاة، فالناس ما جاءوا إلى القضاء من أجل الصلح، وإنما جاءوا للفصل في  أصلح بینكم؛ فإن ھذا ُیذھب ھیبة
، فال یتدخل في مسألة المنازعات وبیان من ھو صاحب الحق فُیؤدى لھ حقھ، ومن ھو الظالم فیردع عن ظلمھ، ھذه ھي مھمة وأمانة القاضي

  .الصلح إال في مسائل معینة محدودة على ما قرره األئمة رحمھم هللا، وهللا تعالى أعلم
 

 التعزیر بالسجن
 

الصحیح من أقوال العلماء أنھ یجوز أن یعزر بالسجن؛ ولذلك أمر هللا عز وجل بسجن الزانیة : ھل یكون التعزیر بالسجن؟ الجواب: السؤال
ِوالالتي یأتین الفاحشة مْن نسائكم فاْستشھدوا علْیھن أْربعة منكم فإْن : ًالموت أو یجعل هللا لھا سبیال قبل نزول حد الزنا فقالحتى یتوفاھا  َ َ َ َ َْ ُْ ْ ْ ُِ َّ ِ ِ ِ ِ ِ ًِ َ َ َ َ َ َ ََ ِ َِ َُ ْ ْ َّ

ُشھدوا فأْمسكوُھن في الُبُیوت حتى یتوفاُھن المْوت  َ َ ََ َ َ َْ َّْ ِ ِ َّ َِّ َّ ُ َ ُ  من الحبس، وثبت عن النبي صلى هللا علیھ وسلم أنھ حبس في ، وھذا نوع]15:النساء[ِ
ًتھمة، كما في الحدیث الذي رواه اإلمام أحمد وأصحاب السنن إال ابن ماجة ، وكذلك أیضا حبس الخلفاء الراشدون ونفوا، والنفي نوع من 

، ولذلك نفى عمر بن الخطاب نصر بن الحجاج إلى الحبس، وھو أن ُیخرج إلى مدینة أو إلى مكان بعید عن أھلھ عند خوف الفتنة أو الشر
  .البصرة لما افتتن بھ نساء المدینة، فالنفي والحبس مشروع عند وجود الحاجة والمقتضي لذلك، وهللا تعالى أعلم

 
 ُحكم خروج الریح من قبل المرأة

 
ھذه المسألة فیھا خالف بین : د كل صالة؟ الجوابالریح الذي یخرج من قبل المرأة وھو كثیر في أوقات متفرقة، فھل تتوضأ عن: السؤال

إن خروج الریح من القبل : ھل القبل یأخذ حكم الدبر في خروج الریح؟ فمن أھل العلم رحمھم هللا من قال: العلماء رحمھم هللا مشھور، حول
ن ناحیة االحتیاط أولى، ولكن إذا أصبح حكمھ حكم خروجھ من الدبر، وھذا من ناحیة إلحاق النظیر بنظیره، وھو قول قوي، وال شك أنھ م

مع المرأة على وجھ یتعذر علیھا أو تحصل لھا المشقة والعنت، فحینئٍذ تكون في حكم المستحاضة، كما لو خرج معھا الدم واسترسل في 
یح من الدبر، فاألحوط أنھا االستحاضة فإنھا تتوضأ لدخول وقت كل صالة، وال تبالي بعد ذلك بخروج الریح منھا، كما لو كان بھا سلس الر

  .تحتاط لدینھا وعبادتھا بذلك، وهللا تعالى أعلم
 

 بیع الذھب بالذھب
 

ھذا المسألة فیھا : ًقمت ببیع ذھب لزوجتي لصاحب محل ذھب، ثم اشتریت منھ بمبلغ ھذا البیع ذھبا آخر، فما الحكم؟ الجواب: السؤال
یم، وقبضت الثمن، وفارقت المحل فاستدبرتھ وخرجت منھ، ثم رجعت واشتریت، فھذه فیجوز لك ذلك إذا بعت الذھب األول القد: تفصیل
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، ومن ھنا فینبغي أن تفصل )البیعان بالخیار ما لم یتفرقا: (صفقة ثانیة، أما كونك تخرج من المحل فألن النبي صلى هللا علیھ وسلم قال
ًالبیعتان عن بعض، فإذا بعت الذھب القدیم واشتریت ذھبا جدیدا ً، وأنت في نفس المحل، وزدت أو نقصت في القیمة، فقد اشتریت ذھبا بذھب ً

الذھب بالذھب، والفضة : (متفاضلین، وقد صح عن رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم في حدیث عبادة بن الصامت رضي هللا عنھ أنھ قال
 :، فدل على أنھ ال بد من المساواة، وقال في لفظ السنن) بمثلًبالفضة، والبر بالبر، والتمر بالتمر، والشعیر بالشعیر، والملح بالملح، مثال

ً، فمن بدل ذھبا قدیما بذھب جدید وأخذ الفرق البائع أو أخذ الفرق المشتري؛ فإنھ الربا الذي لعن هللا آخذه )فمن زاد أو استزاد فقد أربى) ً
 متماثلین في الوزن دون أیة زیادة، وھذا في مبادلة الذھب بالذھب؛ ألنك ًوموكلھ وكاتبھ وشاھدیھ، فال یجوز أن تبیع قدیما بجدید إال إذا كانا

في الحقیقة بادلت الذھب القدیم بالجدید، فال تأخذ الفضل والزیادة، وقال صلى هللا علیھ وسلم في حدیث أبي سعید رضي هللا عنھ في 
ال : أي- ً بعض، وال تبیعوا الورق بالورق إال مثال بمثل وال تشفوا ًال تبیعوا الذھب بالذھب إال مثال بمثل، وال تشفوا بعضھا على: (الصحیح

ًفال یجوز لك أن تبادل الذھب بالذھب إال مثال بمثل، . ، فبین ربا النسیئة والفضل)ً بعضھا على بعضھا ، وال تبیعوا غائبا منھا بناجز- تزیدوا
ًدا، عشرین غراما بعشرین غرام، أو مائة غرام، بمائة غرام، فلووعلى ھذا فیبادل الذھب القدیم بالذھب الجدید إذا كان وزنھما واح زاد أحد  ً

أبادلك ھذه المائة غرام القدیمة بھذه المائة الجدیدة، وتدفع لي فرق جودة الصنعة، مثل أن تدفع مائة أو : ًالذھبین غراما فھو ربا، ولو قال لھ
ًیقولون؛ فإن ھذا ربا أیضا، سواء كانت الزیادة من الذھب نفسھ مثل مائة غرام مائتي لایر لجودة صنعة الجدید، أو ألنھ مودیل جدید كما 

ًأستبدل الذھب القدیم بالجدید وأدفع لك ألف لایر أو مائة لایر، أو ریاال واحدا، : بمائة غرام، أو من شيء أجنبي عن الذھب، مثل أن یقول لھ ً
: أما إذا وقع البیع مباشرة وقال لھ. من غیرھما فھذا الربا الذي حرم هللا ورسولھأو نصف لایر، فأي زیادة من جنس المبیع من األثمان أو 

أبادلك، وحصل أنھ اشترى منھ البائع الذھب القدیم ولم یتشرط علیھ أن یشتري منھ، وخرج من عند البائع، كما لو باع القدیم بخمسة آالف 
البیعان : ( األولى ما تمت إال بالمفارقة؛ ألن النبي صلى هللا علیھ وسلم قاللایر، فخرج من الدكان حتى تتم الصفقة األولى؛ ألن الصفقة

، فالصفقة األولى ال تلزم إال بالمفارقة، فالبد أن یخرج من الدكان، فإذا خرج من الدكان ورجع مرة ثانیة، فھي صفقة )بالخیار ما لم یتفرقا
  . أرخص، وال بأس علیھ في ذلك وال حرج، وهللا تعالى أعلمثانیة، ویجوز لھ حینئذ أن یبرم صفقة ثانیة بذھب أغلى أو

 
 حكم الصیام في شھر شعبان

 
ثبت عن رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم أنھ كان یكثر من الصوم في : ھل من السنة اإلكثار من الصیام في شھر شعبان؟ الجواب: السؤال

ن شھر رمضان قرب، فإذا صام من شعبان ألفت نفسھ الصوم، ولذلك فإن من شعبان، ولكن ھذا الصوم المراد بھ التقوي على العبادة؛ أل
ًیصوم من شعبان اإلثنین والخمیس، والثالثة األیام البیض، ویصوم من قبل نھایة الشھر فیصوم مثال یومین أو ثالثة أیام؛ فإنھ یتقوى، وإذا 

ًان، بخالف ما إذا دخل علیھ رمضان ولم یصم شیئا من شعبان، دخل علیھ رمضان فال تجده یتعب، وال یجد العناء في أول یوم من رمض
أن السنة ھیأت العبد للعبادة، ولذلك شرعت : ًفإنك تجده في تعب وعناء، وھذا لھ سر لطیف ذكره العلماء واألئمة مستنبطا من السنة، وھو

نوى  حتى یتھیأ للفریضة، فتنقطع عنھ الشواغل، وقدالسنن الراتبة قبل الفریضة لتھیئ للفریضة، وشرعت ركعتي المسجد إذا دخل المسجد 
ًأن یتھیأ الجسد فیقوى على العبادة أكثر، فأنت إذا تأملت من یصوم في شعبان وجاء علیھ أول یوم من رمضان، تجده یقوم بأموره معتادا وال 

ًیكسلھ الصوم عن فرائض هللا، وال یكسلھ عن مصالحھ، وتجده مؤمنا قویا، وال یوجد عنده ولكن إذا صام أول یوم من رمضان ولم .  ضعفً
وانظر إلى حكمة . ًیصم من قبل، فتجده إما منھكا أو یعتریھ صداع أو آالم من أثر ھذه العبادة؛ ألنھا فاجأتھ، ولذلك شرع الصوم في شعبان

 شعبان یضعفھ في رمضان، فإنھ ال یصوم ّفإنھا فتحت باب التقوي على العبادة ما لم یؤد ذلك إلى ضیاع الحق، فمن كان الصوم في: الشریعة
بعد منتصف شعبان، ومن ھنا جاء النھي في حدیث العالء رضي هللا عنھ، وھذا من الفقھ عند اإلنسان أن یعرف موارد النصوص 

تى في النوافل، ومقاصدھا، فالصوم عبادة بدنیة محضة، والصالة عبادة بدنیة محضة، وقد وجدنا الشرع في الصالة یھیئ اإلنسان لألكمل، ح
، وكان یصلي علیھ )أنھ استفتح قیام اللیل بركعتین خفیفتین: (ًفلیس ھذا خاصا بالفرائض، ففي النوافل صح عن النبي صلى هللا علیھ وسلم 

ى یسھل علیھ الصالة والسالم بأطول الطوال، فیقرأ البقرة والنساء وآل عمران في ركعة واحدة، وقد استفتح قیام اللیل بركعتین خفیفتین حت
تھیأ العبادة باألقل واألضعف، : طول القیام بعد ذلك، أما لو ابتدأ بالركعتین الطویلتین مباشرة، فإن نفسھ تمل أو تضعف، ومن ھنا قالوا

ًفصوم النافلة أضعف من الفریضة، وأما حدیث العالء فالمقصود بھ من كان یضعفھ الصوم، فلو وجدنا شخصا یصوم في شعبان، كرجل 
یر السن ال یستطیع أن یصوم رمضان إال بقوة وجھد، فإنھ إذا صام شعبان ضعف عن رمضان، وربما اضطره ذلك إلى الفطر، فحینئٍذ كب

، )إذا انتصف شعبان فال تصوموا: (ال تصم بعد منتصف شعبان، وینھى عن الصوم بعد منتصف شعبان، وھذا ھو معنى حدیث: نقول لھ
ما في الصحیح عن النبي صلى هللا علیھ وسلم لما سألھ أحد  ، مع)لیس من البر الصیام في السفر: (نا حدیثومثل قول. فھذا على من یجھده

، فھذا الفقھ أننا نجمع النصوص وننظر في )إن شئت فصم وإن شئت فأفطر: إني أطیق الصوم في السفر، قال! یا رسول هللا: (ًالصحابة قائال
نحرم على الناس الصوم في شعبان، وال نفتح الباب على مصراعیھ حتى یضیع فرض هللا عز وجل داللتھا وننظر في مقصود الشرع، فال 

أن : والدلیل على أنھ یجوز الصوم من بعد منتصف شعبان. إن األصل أن اإلنسان یتقوى بالنافلة على الفریضة: في رمضان، ولكن نقول
: ل أنھ حسن، وحدیث ابن عمر في الصحیح أن النبي صلى هللا علیھ وسلم قال، أقوى ما قی)إذا انتصف شعبان فال تصوموا: (حدیث العالء 

ًال تقدموا رمضان بصوم یوم أو یومین إال رجال كان یصوم صوما فلیصمھ( ، فھذا في الصحیح، فھو حدیث ثابت ال غبار علیھ، فمن أجاز )ً
أربعة أیام فال حرج؛  أننا لو تقدمنا رمضان بثالثة أیام أو:  ذلك، فمعنى)ال تقدموا رمضان بیوم أو یومین: (الصوم بعد منتصف شعبان یقول

ألن الذي ُمنع ھو الیوم والیومان، فدخل منتصف شعبان األخیر تحت ھذا األصل الصحیح العام، فنقول بالصوم بعد منتصف شعبان لمن 
ٍطي لكل ذي حق حقھ، وحقق مقصود الشرع، ُیتقوى بذلك على صوم الفریضة، ونمنع من صومھ لمن یضعف عن صوم الفریضة، وبھذا أع

  .والنظر إلى معاني األدلة والسنة الثابتة عن رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم، وهللا تعالى أعلم
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، والصالة :ھل الساحة الموجودة أمام المسجد تأخذ حكم المسجد، وبالتالي فھل یجوز البیع فیھا أم ال؟ الجواب: السؤال  باسم هللا، الحمد 
إذا كان .. فأمام المسجد أو رواءه، وكذلك الساحات التي تحیط بالمسجد: والسالم على خیر خلق هللا، وعلى آلھ وصحبھ ومن وااله، أما بعد

مسجد النبوي فإن علیھا أن تكون مغلقة مسور، مثل ساحات ال: الصورة األولى: السؤال عن الساحات التي تحیط بالمسجد فھي على صورتین
أنھا من المسجد، وتأخذ حكم المسجد؛ : ًسورا، وھي خارجة عن البناء، فاختار طائفة من أھل العلم وھو أحد الوجھین عند الحنابلة رحمھم هللا

فإن ھذا ال ینقض  لكن لو خرج -وینبغي للمعتكف أن یحتاط فال یخرج-ولذلك فال یجوز فیھا البیع، وال یبطل االعتكاف بالخروج إلیھا 
اعتكافھ، أما إذا كانت الساحة التي تحیط بالمسجد ال سور علیھا وال تحفظ وال تصان، فجمھور العلماء على أنھا ال تأخذ حكم المسجد، وأنھ 

ف فیھا یجوز فیھا البیع، بشرط أن ال یشوش على المصلین، ویجوز فیھا الجلوس، وتأخذ حكم األرض، ما لم یحدث منھا ضرر، مثل أن یق
  .الباعة ویرفعون أصواتھم بالنداء على وجھ یشوش على المصلین في صالتھم، وهللا تعالى أعلم

 
 حكم عقد الصفقات التجاریة في المسجد وذكر حقوق المساجد

 
عالى، فما ھو توجیھكم مما ابتلي بھ البعض الكالم في الدنیا في المساجد، حتى إن بعضھم یعقد صفقات البیع والشراء في بیوت هللا ت: السؤال

على المسلم أن یتقي هللا عز وجل في بیوت هللا، وأن یحفظ وصیة هللا في كتاب هللا، فإن هللا عز وجل وصى عباده : لنا ولھم؟ الجواب
َفي ُبُیوٍت أذن هللا أْن تْرفع وُیذكر فیھا اْسُمُھ ُیسبُِّح لُھ : المؤمنین أن یرفعوا بیوتھ فقال َ َ َ َ َ َِ ِ َِ َْ َ َُ ُ ِفیھا بالغدوِّ واآلصال َّ َ َ َُ ُ ْ ِ ٌرجال ال تلھیھم تجارة وال بْیع * ِ ٌَ َ َ َ ٌَ ِ ْ ِ ِ ْ ُ ِ

َعْن ذكر هللا وإقام الصالة وإیتاء الزكاة یخافون یْوما تتقلُب فیھ القلوُب واألْبصاُر  َ َ َ َ ِ َ َ ََ ُ ُْ ُ ِْ ِ ِ ِ َّ َِّ َ َ َ َ َ َ ًَ َّ ِ ِِ ِ َّ ، فمن یؤمن با والیوم اآلخر فعلیھ أن ]37-36:النور[ِ
إن ھذا ! یا ھذا: (فظ حرمة المسجد، ولذلك لما رأى عمر رضي هللا عنھ من جلس في المسجد وتحدث في أمور الدنیا قال رضي هللا عنھیح

اخرج إلى ذلك المحل إذا أردت أن : ، وقد كان بجوار البقیع مكان یتبایعون فیھ، أي)سوق اآلخرة، فإذا أردت سوق الدنیا فاخرج إلى البقیع
فعلى المسلم أن یتقي هللا عز وجل في بیوت هللا، وقد أجمع العلماء رحمھم هللا على تحریم البیع . لدنیا، أما ھنا فإنھا سوق اآلخرةتتكلم في ا

في المسجد، وأن للمسجد حرمة، وال یجوز أن تنتھك ھذه الحرمة بالبیع والشراء داخل المسجد، أو إضاعة األوقات في أحادیث الدنیا، 
ث اإلنسان بحدیث الدنیا داخل المسجد في حدود، ولكن ال یتوسع؛ ولذلك ثبت عن النبي صلى هللا علیھ وسلم كما في ویجوز أن یتحد

، بأبي وأمي )أنھ كان یصلي الفجر فیجلس فیحیط بھ الصحابة، فیتحدثون بما كانوا یفعلونھ في الجاھلیة، فیضحكون ویتبسم: (الصحیح
بقدر وفي حدود، ما لم یصل إلى درجة تنتھك فیھا حرمة المسجد، أو یكون الذین یجلسون في ھذه صلوات هللا وسالمھ علیھ، ولكن ھذا 

الحلق یؤثرون على حلق ھي آكد وأولى، مثل حلق العلم ونحو ذلك، فنوصي ھؤالء أن یتقوا هللا عز وجل، وأن یخافوا هللا سبحانھ وتعالى 
ویتصور اإلنسان وھو داخل المسجد، .  على استنفاد الوقت في ذكر هللا عز وجلبرعایة ھذه الحرمة لبیوت هللا عز وجل، وأن یحرصوا

ًخاصة إذا كان مسجدا مفضال كمسجد الكعبة أو مسجد المدینة، حینما یدخل یتصور أنھ إما أن یخرج فائزا بتجارتھ، أو یخرج   -والعیاذ با-ًً
ًخاسرا، یتصور أنھ دخل منافسا لغیره راجیا رحمة ربھ، وك ً ًاللھم ال تجعلني أشقى ھؤالء، وكلما دخلت مسجدا ینكسر : أن لسان حالھ یقولً

ال تمنعني خیر ما عندك بشر ما عندي، كأن لسان حالك یخاف أن تسقط ! ًال تجعلني محروما، یا رب! یا رب: قلبك  عز وجل، وقل
ن عباده حسب وال نسب وال واسطة؛ بل إنھ سبحانھ وتعالى السمیع مكانتك عند هللا سبحانھ وتعالى، فإن المحروم من حرم، ولیس بین هللا وبی

ًالذي أعطى كل ذي حق حقھ فضال منھ سبحانھ وكرما، فإذا جئت تنظر كأنك في امتحان، فتحرص على أن تري  المجیب الحسیب الرقیب ً
ذا الجزء من األرض المستحق للعبادة، أن تعمره ًهللا منك خیرا، فتتمنى أن تكون أسبق الناس إلى الصف األول، وأسبق الناس إلى عمارة ھ

وقد كان المعتكفون من طالب العلم والمبرزین ھم الذین یجلسون في الصفوف األول، أما الذي إذا جلس في الصفوف . بذكر هللا عز وجل
َاألول مد رجلیھ، فیضحك مع ھذا ویمزح مع ھذا؛ صار قدوة سیئة، وشان المكان الذي یجلس فیھ، ولكن  ًإذا جلس خاشعا متخشعا متذلال َ ً ً

ًلربھ، متضرعا؛ كسر القلوب، إذ من الناس من یدعو بسمتھ ودلھ قبل أن یتكلم، وھو رحمة لمن نظر إلیھ یتذكر إذا رآه اآلخرة، ویتذكر 
رى بعض المعتكفین، ولقد كنا في صغر السن في مسجد النبي صلى هللا علیھ وسلم ن. حرمات الدین، ویتذكر حرمة المكان الذي یصلي فیھ

كانوا یعتكفون في مسجد النبي صلى هللا علیھ وسلم، كنت أراھم في  إلى اآلن ال زلت أرى بعض العباد الصالحین األخیار الذین! ووهللا
 محافظتھم وأدبھم وخشوعھم وسمتھم ودلھم وال تزال صورھم منقوشة في قلبي إلى اآلن، وكلما أردت أن أعتكف التمست تلك النماذج

ًالعجیبة الكریمة، فالرجل منھم یخرج حریصا على الصمت، حریصا على ذكر هللا عز وجل، لسانھ یلھج بذكر هللا، وأقسم با أن الرجل  ً
والرجل إذا جلس في المسجد وراعى حرمة المسجد یكون . یخرج كأنك ترى الشمس في وجھھ من نور العبادة، ھذه ھي النماذج الكریمة

كون قدوة ألبناء المسلمین، فإذا رأى أبناء المسلمین كبارھم یحرصون على األدب في بیوت هللا؛ حفظوا حرمة المساجد، قدوة ألوالده، وی
 أنھ أسعد الناس عند هللا عز - إذا دخل المسجد- ًوكذلك أیضا ینبغي لإلنسان أن یستشعر . وحفظوا ھیبتھا، وحفظوا مكانتھا، والعكس بالعكس

ًوجل حظا وقدرا إذا خش ًع قلبھ، وأناب إلى هللا بالذكر والشكر، ولربما دخل إلى المسجد سابقا لغیره، ففتح هللا علیھ باب رحمة ال یعذب بعدھا ً
ًأبدا، فربما تسبق إلى فریضة من فرائض هللا في بیت من بیوت هللا عز وجل فیغفر هللا لك ذنوبا لم یخیل إلیك أنھا تغفر، وما یدریك ففضل  ً

ً تسقي كلبا شربة ماء فتغفر ذنوب العمر، فالرب كریم، - زانیة-عبٍد تقطر دمعة من عینھ فتغفر بھا ذنوب عمره، وامرأة بغي هللا عظیم؛ فرب 
مما یعین على ذلك استشعار حرمة المسجد، فإذا كان یستشعر حرمة المسجد في الدخول : ًوأیضا. فھذه سوق اآلخرة، سوق الذكر والشكر

ت من ھذا المسجد؟ فإذا جاء یخرج ووجد أن وقتھ كلھ ضاع في القیل والقال والترھات والكلمات الضائعات التي ماذا أخذ: والخروج، ویقول
ًال یجني منھا خیرا، فضال عن الغیبة والنمیمة   إذا كان قد وقع فیھا؛ فإنھ یبكي على نفسھ ویندب حظھ عند ربھ، فعلى اإلنسان -والعیاذ با-ً

مھمة واألصول التي ال یمكن أن یصلح حالھ إال بمراعاتھا، فإن المساجد أمرھا عظیم، وحرمتھا عظیمة، ولذلك أن یستشعر ھذه األمور ال
ً، تعظیما لحرمة )ال ردھا هللا علیك، فإن المساجد لم تبن لھذا: من سمعتموه ینشد ضالتھ في المسجد فقولوا: (قال صلى هللا علیھ وسلم
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أن اإلنسان إذا دخل لھج لسانھ بذكر هللا عز : وأولھا:  األسباب التي تعین على كسب الوقت في المسجدًالمسجد، وعلینا دائما أن نحرص على
وجل، ولذلك شرع لھ أن یسمي هللا، وأن یصلي على نبي هللا صلى هللا علیھ وسلم، وأن یدعو ربھ عند دخول المسجد أن یفتح لھ أبواب 

ًحمات هللا عز وجل، ولذلك قل أن تدخل مسجدا وأنت بحضور قلب وخشوع إال خرجت أنھ یتخوض في ر: رحمتھ، فما معنى ھذا؟ معناه ّ
ْ ففي المساجد حلق الذكر، ولذلك كم من مجلس ذكر قمت منھ وقد غیرت حالك، وأصلحت ما بینك وبین هللا -وجرب ھذا-برحمة أو رحمات  ِ

ضرتھا یوم الجمعة فغیرت حیاتك، وكم من كلمات طیبات من فأصلح هللا مآلك، وكم من مجلس ذكر جلستھ في المسجد، وكم من خطبة ح
هللا دخلت إلى القلوب فأصلحت ما بینھا وبین هللا وما بینھا وبین عباد هللا، فھنا تنزل الرحمات، وھنا  إمام ناصح بعد فریضة من فرائض

المؤمن تضیق بھ الدنیا فإذا دخل أبواب المسجد تغفر الذنوب والسیئات، وھنا ترفع الدرجات، وھنا كان یسر الصالحون، ھنا كان الشخص 
َفي ُبُیوٍت أذن هللا أْن تْرفع وُیذكر فیھا : تولت عنھ الھموم والغموم كلھا، كان المسلمون یوم كانوا إذا دخلوا بیوت هللا نسوا الدنیا وما فیھا َ َ َ َِ ِ َِ َْ َ َُ ُ َّ

ْرجال ال تلھیھم: ، وصف هللا أھلھا]36:النور[اْسُمُھ  ِ ِ ْ ُ ٌ َ ِ تجارة وال بْیع عْن ذكر هللا وإقام الصالة ِ َّ ِ ِِ َ ِ َ َ َ َ َ َِ َّ ِ ْ ٌ ، كان الرجل إذا دخل المسجد نسي ]37:النور[ٌ
ًھمومھ، حتى لربما كان مكروبا في أھلھ ومالھ وولده فینسى كربھ كلھ إذا وطئت قدمھ بیت هللا عز وجل، من البركات والخیرات التي جعلھا 

أن : اللھم افتح لي أبواب رحمتك، وأنت داخل باب المسجد، ومعنى ذلك: تقول وأنت تدخل باب المسجد. الرحماتهللا في ھذه المنازل منازل 
باب العلم، باب : اللھم افتح لي أبواب رحمتك، فأبواب الرحمة كثیرة: ھذا المسجد محل الرحمة، ولیست رحمة واحدة، وذلك أنك عندما تقول

ً رجال یخشع في قراءتھ للقرآن فتتعلم الخشوع في صالتك، ولربما ترى رجال ساجدا یطیل السجود ولربما تدخل المسجد فترى... العمل ً ً
فتغار على نفسك وتندب حظك وتتمنى أنك مثلھ، فتخرج برحمة، وھي طاعة من الطاعات، أو خیر أو بر أو عمل صالح، فھذه كلھا من 

والنقطة .  یبحث عن األسباب التي تھیؤه لھذه الفضائل، والنظر للقدوة الكاملةالفضائل التي جعلھا هللا في بیوتھ، ولكن على المسلم أن
الغرور، فإن اإلنسان ربما دخل المسجد وكأنھ یظن أنھ أفضل من : أن مما ضر الناس الیوم وحرمھم من كثیر من خیرات المساجد: األخیرة

ًفي المسجد، وما من رجل یدخل مسجدا أو منزال ویرى نفسھ أعلى ال وما من إنسان یدخل إلى مكان : قوم إال وقد وضعھ هللا أدناھم، والعكسً
ًوهللا ما جلست مجلسا أرى نفسي أعلى : ّویرى أنھ أحقر القوم وأنقص القوم إال رفع هللا قدره، وكمل نقصھ وجبر كسره، قال بعض السلف

فإذا دخلت المسجد فادخل وأنت تستشعر أنك . خرجت وأنا أعالھمًالقوم إال خرجت وأنا أدناھم، وال جلست مجلسا أرى نفسي أدنى القوم إال 
ًأفقر الناس إلى رحمة هللا، وأولى الناس باالنكسار، وأحق من ینكسر بین یدي هللا، ولو كنت طالب علم، ولو كنت عالما، ولو كنت من أصلح 

نجعل لك : كان الوالد رحمھ هللا یقال لھ. هللا عز وجلالناس، وقد كان العلماء والفضالء على علو قدرھم ومكانتھم یتواضعون في بیوت 
َّ ومن أنا حتى أعطى كرسیا أفضُل بھ على الناس في -رحمھ هللا برحمتھ الواسعة-! ھل أنا وحدي في المسجد؟: ًكرسیا في المسجد؟ فیقول ُ ً

س في المسجد، وقد كان العلماء والفضالء وھذا من شدة ورعھ رحمھ هللا، ومن شدة خوفھ من أن یتعالى على النا! بیت هللا عز وجل؟
نوصي كل من یحضر بیوت هللا عز وجل أن : والوصیة األخیرة. والصالحون على ھذا من السمت والدل في المحافظة على حرمات المسجد

جل، ولو تسلم على أخیك ینزھھا عما ال یلیق، وأن یحرص على الكماالت؛ فإذا صلى بجوار أحد فیعلمھ أو یتعلم منھ، أو یذكره با عز و
أوصیك ونفسي بتقوى هللا الذي ال إلھ غیره وال رب سواه، أو تراه قد أخل بسنة أو طاعة فتذكره بھا، وعندھا تخرج ! یا أخي: وتقول لھ

 ھ وجعلنا هللا وإیاكم ذلك الرجل، وأحسن لنا ولكم العاقبة في الحیاة والممات، إن. برحمات وباقیات صالحات، وأجور ومكرمات
 

 ]2[ باب التعزیر -شرح زاد المستقنع 
 

أن ال حد ألقلھا، : ًالتعزیر عقوبة رادعة شرعت تأدیبا، ولھا أحكام عدة، وقد جاء بیان حدھا في السنة النبویة، بید أن العلماء استنبطوا
 إلى القاضي؛ واستدلوا بأن النبي صلى هللا یعزر حتى بالقتل، وأنھ راجع: واختلفوا في أكثرھا، فمنھم من أخذ بظاھر الحدیث، ومنھم من قال

وھي مما ینبغي التحذیر منھ ) االستمناء(ومن الذنوب التي تستحق التعزیر تلك العادة السیئة المسماة . علیھ وسلم عزر بالقتل وبما دونھ
 .لعموم البلوى بھا

 
 التعزیر بالجلد

 
والسالم األتمان األكمالن على خیر خلق هللا أجمعین، وعلى آلھ وصحبھ ومن سار بسم هللا الرحمن الرحیم الحمد  رب العالمین، والصالة 

ذكر رحمھ هللا ھذه الجملة، ]: وال یزاد في التعزیر على عشر جلدات : [ یقول المصنف رحمھ هللا: أما بعد. على سبیلھ ونھجھ إلى یوم الدین
الزیادة على عشرة أسواط إال في حٍد من حدود هللا عز وجل، وھو  ھي عنوالتي ھي حدیث عن رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم متضمن الن

ًحدیث أبي بردة رضي هللا عنھ وأرضاه في الصحیح مرفوعا إلى النبي صلى هللا علیھ وسلم، ومن ھنا اختلف العلماء رحمھم هللا في 
أنھ لیس في التعزیر حد أقلي ال یجوز لإلمام أن ینقص عنھ إذا التعزیر، بعد أن اتفقوا على أنھ ال حد ألقلھ، فاتفق العلماء رحمھم هللا على 

أنھ : أقل الجلد ثالثة أسواط، فال یعزر بأقل من ثالثة أسواط، والصحیح: ًعزر، خالفا لبعض أصحاب اإلمام أبي حنیفة رحمھ هللا الذین قالوا
ومن ھنا فاألمر راجع إلى القاضي أو الحاكم أو السلطان، . ن منھلم یثبت دلیل في الكتاب والسنة یدل على أن التعزیر لھ حد ال یجوز النقصا

فإذا رأى أن یعزر بالقلیل عزر، وإذا رأى أن یعزر بالكثیر عزر؛ ألن المقصود زجر الناس، وحملھم على تعظیم حدود هللا عز وجل 
وظاھر الحدیث یدل على أنھ ال یجلد . ةوحرماتھ، وكذلك كف بعضھم عن بعض، وھذا یختلف بحسب اختالف األشخاص واألزمنة واألمكن

فوق عشرة أسواط، وقد اختلف في ھذا الحدیث من ناحیة السند، ففیھ أخذ وعطاء بین العلماء رحمھم هللا، وقد استقر العمل على ثبوتھ عند 
ًاألئمة، وأجابوا عن بعض ما ورد علیھ، ونظرا لوجود بعض الكالم في السند كان معارضا باألصل تلف العلماء رحمھم هللا في وقد اخ. ً

ال یجوز أن یعزر أحد بضربھ فوق عشرة أسواط، فیضرب العشرة ویضرب التسعة وما دون ذلك، أما : فمنھم من یقول: تأویل ھذا الحدیث
 رحمھ هللا ما زاد على العشرة فال یجوز، وھذا القول روایة عن اإلمام أحمد، وقال بھ إسحاق بن راھویھ من أھل الحدیث، وأشار المصنف
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وذھب الجمھور إلى أن المراد بالحدیث أال یبلغ الحد في عقوبة وتعزیر من وقع فیما دون الحد، فكل حٍد من حدود هللا نظر . إلى ھذا القول
إنھ : ، قالواًلو أنھ تعاطى أمرا دون الحد، كأن یستمتع بامرأة بما ال یحصل بھ الزنا: ًفي تعزیر الجرائم التي ھي من جنسھ إلى قدره، فمثال

یعزر وال یبلغ في التعزیر حد الزنا، وھو مائة جلدة إذا كان غیر محصن، واستدلوا بآثار عن أصحاب رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم، 
ألصل وقد كان ا. أنھ جلد الرجل الذي أذنت لھ زوجتھ أن یطأ جاریتھا مائة جلدة: ومنھا األثر عن النعمان بن بشیر رضي هللا عنھ وعن أبیھ

ًإنھ إذا تعاطى أمرا من الشراب وفیھ إخالل، وال یبلغ حد المسكر؛ فإنھ یعزر إذا كان من : ًوقالوا أیضا. ًیقتضي أنھ لو كان زانیا أن یرجم
كل ٍإن الحد ھو أربعون، فإنھ یعزر بتسع وثالثین فما دون، فینظرون في : العبید بتسع عشرة جلدة فما دون، وإذا كان من األحرار وقلنا

جریمة إلى جنسھا، فإن كانت من الزنا لم یوصل في ضربھ إلى مائة جلدة إذا كان من األحرار، وال یوصل إلى خمسین إذا كان من العبید، 
ال یضرب فوق : (وأما قولھ علیھ الصالة والسالم . وھذا القول للجمھور رحمھم هللا، وھناك تفصیل داخل المذاھب؛ لكن األصل على ھذا

إن ھذا الحدیث منسوخ، وأشكل على : فمنھم من یقول: فقد أجابوا عن ھذا الحدیث، واختلفت أجوبتھم) في حٍد من حدود هللا ط إالعشرة أسوا
إن ھذا الحدیث المراد بھ التأدیب في غیر الحدود، ومرادھم بذلك تأدیب الرجل لزوجتھ، : ومنھم من قال. ھذا أن النسخ ال یثبت باالحتمال

المعاصي التي تكون عند السلطان : المراد بھ) إال في حٍد من حدود هللا: (قولھ: ولده، فال یضرب فوق عشرة أسواط، وقالواوتأدیب الرجل ل
ًوعند القضاة، فخرجوا الحدیث على ھذا، وھو من أقوى األوجھ عندھم، فأخرجوا الحدیث عن كونھ متعلقا بالقضاة وباإلمام إذا عزر، وأن 

ٌكل معصیة فھي حد من حدود هللا، ولذلك نھى هللا عز وجل ) إال في حٍد من حدود هللا: (ي ھو دون التعزیر، ویكون قولھالمراد بھ التأدیب الذ
َتلك ُحدود هللا فال تْعتدوھا : عن معصیتھ وقال َُ ُ َُ َ َ ِ َّ ْ ّوبین أن الطالق في الطھر حد من حدود هللا عز وجل، وأن الطالق في الحیض ] 229:البقرة[ِ

إن المعاصي التي تكون عند السلطان من حدود هللا : من حدود هللا عز وجل، ولذلك غضب النبي صلى هللا علیھ وسلم، فقالوا لى حداعتداء ع
عز وجل، سواء كانت متعلقة بالمصلحة العامة، أو كانت متعلقة بمصالح خاصة، كمن یسب الناس، أو یشتم الناس، أو یؤذیھم في مصالحھم 

. ًیعطلھا؛ فإنھ قد وقع في حد من حدود هللا، وحینئذ فیشرع للسلطان أن یعزره بما یراه رادعا لھ ولغیره أن یفعل كفعلھومرافقھم العامة، ف
: أي-وھذا من أقوى الوجوه واألجوبة؛ أن المراد بالحد مطلق المعصیة، وأن المراد بھ التأدیب فیما دون العقوبات التي عند القضاة؛ ألنھا 

 ...... .اة من حدود هللا عز وجل عند القض-المعاصي
 

 التعزیر بغیر الجلد
 

ًوأیا ما كان فإن ظاھر الحدیث یدل على المنع من الزیادة على عشرة أسواط، وھو إحدى الروایات عن اإلمام أحمد ، وال شك أن األحوط أن 
 - على الخالف الذي ذكرناه-ال یزاد على ھذا الحد  :جلدیقتصر علیھ، وعلى ھذا فإنھ یرد السؤال عن التعزیر بالعقوبات الغلیظة، فقالوا في ال

لكن ھل یشرع التعزیر بالعقوبات المالیة؟ وھل یشرع التعزیر بالعقوبات البدنیة غیر الجلد مثل الصفع؟ وھل یشرع التعزیر بالعقوبات 
ٌتعزیر أمر مرده إلى القاضي، وھو یختلف بحسب المغلظة كالقتل؟ ذھب طائفة من العلماء رحمھم هللا إلى جواز التعزیر بغیر الجلد، وأن ال

اختالف األزمنة واألمكنة واألحوال والجرائم، فإذا نظر القاضي إلى أن ھذه الجرائم ال یردع فیھا إال بعقوبة غلیظة؛ غلظ العقوبة، حتى 
جل وتكرر منھ ذلك، ورأى اإلمام والقاضي ذھب اإلمام مالك رحمھ هللا وأصحابھ إلى جواز التعزیر بالقتل، وأن من وقع في حدود هللا عز و

والسلطان أن المصلحة في قتلھ حتى ینقطع شره وفساده، ویكون ذلك أبلغ في ردع غیره؛ فإن لھ ذلك، وقد اختار ھذا القول بعض المحققین 
للناس، وقد ثبت عن النبي صلى  ألصلحإن األمر مرده إلى القضاة وإلى الوالة أن ینظروا ا: وقالوا. واألئمة كشیخ اإلسالم ابن تیمیة وطائفة

من أتاكم وأمركم جمیع یرید أن یفرق كلمتكم : (ًهللا علیھ وسلم أنھ أحل القتل تعزیرا في الخروج عن الجماعة؛ فقال كما في الصحیح
حتج بھ شیخ اإلسالم رحمھ ، وھذا یدل على مشروعیة التعزیر بالقتل، وھو أصل عند من یقول بجوازھا، وا)ًوجماعتكم فاقتلوه كائنا من كان

إنھ إذا وجد الشر والبالء العام وال ینقطع إال باستئصال شأفة من فعل ذلك، فإنھ یلجأ إلى مثل ھذه العقوبات : هللا على ھذه المسألة، وقالوا
ًعالجا للفساد وقطعا لدابر أھلھ، وقد أثر عن الصحابة رضوان هللا علیھم أنھم عزروا، وبالغوا في التعزیر  ومن . ًأیضا عند حصول الموجبً

من تكررت منھ جریمة الشرب فیعزر بالقتل، وقد ورد عن النبي صلى هللا علیھ وسلم أنھ أمر بقتل شارب الخمر في الرابعة، : ھنا قالوا
أو لھا عقوبة فھي من ھذا الباب، فتكون عقوبة تعزیریة عند تكرر الجرائم، فإن من تكررت منھ الجریمة ولیس للجریمة عقوبة : قالوا

وتكررت منھ الجریمة على وجھ فیھ االستخفاف واالحتقار للعقوبة، والتھتك في محارم هللا عز وجل بعد أن عوقب فیرجع إلیھا المرة تلو 
صود ًإنھ یشرع لإلمام أن یقتلھ، وھذا المذھب ھو من أقوى المذاھب في مسائل التعزیر، ونظرا إلى المق: المرة، ویتكرر منھ ذلك؛ قالوا

. العام، وھو أن المراد بالتعزیر كف الناس وزجرھم عن حدود هللا، وكف الناس وزجرھم عن بغي بعضھم على بعض، وأذیة بعضھم لبعض
ولذلك في بعض أنواع القتل مثل القتل غیلة، وھي أن یستدرج الرجل البريء المعصوم الدم، أو تفعل الجرائم المستبشعة، مثل أن یستدرج 

ة خبیثة ویخدعھا، أو یكون لھ والیة، أو یكون لھ مكان یؤتمن فیھ على مصالح المسلمین، فیستدرج لذلك على سبیل األذیة المرأة بطریق
فیشرع فیھ التعزیر، فإذا استدرج المقتول من المدینة وأخرجھ عنھا ثم قتلھ؛ شرع للسلطان أن یقتلھ لھذا، : واإلضرار بالمصالح العامة، قالوا

كونھ یستدرج في الجریمة بحیث یأمن المقتول، أو یؤخذ على طریقة فیھا استھتار بدماء المسلمین، أو : للخاص، ذلك م الویكون الحق للعا
إنھ : وما ھي فائدة قولنا. فیھا بشاعة وشناعة، ورأى السلطان أن مثل ھذا ال بد أن یعاقب بعقوبة تردع غیره عن فعلھ؛ فإنھ یشرع لھ أن یقتلھ

ٍللسلطان أن یقتلھ تعزیرا؛ فإنھ لو عفا أولیاء الدم فلن یسقط القتل؛ ألنھ لحق عام، وھذا ھو الذي جعل العلماء یشددون : ذا قلناًیقتلھ تعزیرا؟ إ ً
إن من سب أصحاب النبي صلى هللا علیھ وسلم ورضي هللا عنھم : في بعض الحقوق، حتى قال اإلصطخري من أصحاب الشافعیة رحمھم هللا

ً احتقارھم وأذیتھم أمام أھل السنة، انتقاصا وازدراء بھم؛ شرع قتلھ، وأنھ لو عفا السلطان فال یقبل عفوه، وكل ھذا أجمعین، وتكرر منھ ً
وكل . ألننا ال نعلم عفو الصحابي عن ذلك؛ ألنھ میت: ًتعظیما لحرمات الدین؛ ألنھ إذا طعن في الصحابة فمعناه أنھم طعنوا في الدین، وقالوا

المغلظة قصد بھا ردع الناس وزجرھم، وتحقیق ما شرع القضاة من أجلھ، وھو تعظیم حرمات هللا عز وجل وكف  زیریةھذه األحكام التع
  .الناس عنھا
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ط أن ًوأیا ما كان فإن ظاھر الحدیث یدل على المنع من الزیادة على عشرة أسواط، وھو إحدى الروایات عن اإلمام أحمد ، وال شك أن األحو

 - على الخالف الذي ذكرناه-ال یزاد على ھذا الحد : یقتصر علیھ، وعلى ھذا فإنھ یرد السؤال عن التعزیر بالعقوبات الغلیظة، فقالوا في الجلد
 لكن ھل یشرع التعزیر بالعقوبات المالیة؟ وھل یشرع التعزیر بالعقوبات البدنیة غیر الجلد مثل الصفع؟ وھل یشرع التعزیر بالعقوبات

ٌالمغلظة كالقتل؟ ذھب طائفة من العلماء رحمھم هللا إلى جواز التعزیر بغیر الجلد، وأن التعزیر أمر مرده إلى القاضي، وھو یختلف بحسب 
اختالف األزمنة واألمكنة واألحوال والجرائم، فإذا نظر القاضي إلى أن ھذه الجرائم ال یردع فیھا إال بعقوبة غلیظة؛ غلظ العقوبة، حتى 

 اإلمام مالك رحمھ هللا وأصحابھ إلى جواز التعزیر بالقتل، وأن من وقع في حدود هللا عز وجل وتكرر منھ ذلك، ورأى اإلمام والقاضي ذھب
والسلطان أن المصلحة في قتلھ حتى ینقطع شره وفساده، ویكون ذلك أبلغ في ردع غیره؛ فإن لھ ذلك، وقد اختار ھذا القول بعض المحققین 

إن األمر مرده إلى القضاة وإلى الوالة أن ینظروا األصلح للناس، وقد ثبت عن النبي صلى : وقالوا. خ اإلسالم ابن تیمیة وطائفةواألئمة كشی
من أتاكم وأمركم جمیع یرید أن یفرق كلمتكم : (ًهللا علیھ وسلم أنھ أحل القتل تعزیرا في الخروج عن الجماعة؛ فقال كما في الصحیح

، وھذا یدل على مشروعیة التعزیر بالقتل، وھو أصل عند من یقول بجوازھا، واحتج بھ شیخ اإلسالم رحمھ )ًكائنا من كانوجماعتكم فاقتلوه 
إنھ إذا وجد الشر والبالء العام وال ینقطع إال باستئصال شأفة من فعل ذلك، فإنھ یلجأ إلى مثل ھذه العقوبات : هللا على ھذه المسألة، وقالوا

ًطعا لدابر أھلھ، وقد أثر عن الصحابة رضوان هللا علیھم أنھم عزروا، وبالغوا في التعزیر أیضا عند حصول الموجبًعالجا للفساد وق ومن . ً
من تكررت منھ جریمة الشرب فیعزر بالقتل، وقد ورد عن النبي صلى هللا علیھ وسلم أنھ أمر بقتل شارب الخمر في الرابعة، : ھنا قالوا

، فتكون عقوبة تعزیریة عند تكرر الجرائم، فإن من تكررت منھ الجریمة ولیس للجریمة عقوبة أو لھا عقوبة فھي من ھذا الباب: قالوا
وتكررت منھ الجریمة على وجھ فیھ االستخفاف واالحتقار للعقوبة، والتھتك في محارم هللا عز وجل بعد أن عوقب فیرجع إلیھا المرة تلو 

ًرع لإلمام أن یقتلھ، وھذا المذھب ھو من أقوى المذاھب في مسائل التعزیر، ونظرا إلى المقصود إنھ یش: المرة، ویتكرر منھ ذلك؛ قالوا
. العام، وھو أن المراد بالتعزیر كف الناس وزجرھم عن حدود هللا، وكف الناس وزجرھم عن بغي بعضھم على بعض، وأذیة بعضھم لبعض

درج الرجل البريء المعصوم الدم، أو تفعل الجرائم المستبشعة، مثل أن یستدرج ولذلك في بعض أنواع القتل مثل القتل غیلة، وھي أن یست
المرأة بطریقة خبیثة ویخدعھا، أو یكون لھ والیة، أو یكون لھ مكان یؤتمن فیھ على مصالح المسلمین، فیستدرج لذلك على سبیل األذیة 

ج المقتول من المدینة وأخرجھ عنھا ثم قتلھ؛ شرع للسلطان أن یقتلھ لھذا، فیشرع فیھ التعزیر، فإذا استدر: واإلضرار بالمصالح العامة، قالوا
كونھ یستدرج في الجریمة بحیث یأمن المقتول، أو یؤخذ على طریقة فیھا استھتار بدماء المسلمین، أو : ویكون الحق للعام ال للخاص، ذلك

إنھ : وما ھي فائدة قولنا. ة تردع غیره عن فعلھ؛ فإنھ یشرع لھ أن یقتلھفیھا بشاعة وشناعة، ورأى السلطان أن مثل ھذا ال بد أن یعاقب بعقوب
ٍللسلطان أن یقتلھ تعزیرا؛ فإنھ لو عفا أولیاء الدم فلن یسقط القتل؛ ألنھ لحق عام، وھذا ھو الذي جعل العلماء یشددون : ًیقتلھ تعزیرا؟ إذا قلنا ً

إن من سب أصحاب النبي صلى هللا علیھ وسلم ورضي هللا عنھم : رحمھم هللافي بعض الحقوق، حتى قال اإلصطخري من أصحاب الشافعیة 
ًأمام أھل السنة، انتقاصا وازدراء بھم؛ شرع قتلھ، وأنھ لو عفا السلطان فال یقبل عفوه، وكل ھذا  أجمعین، وتكرر منھ احتقارھم وأذیتھم ً

وكل . ألننا ال نعلم عفو الصحابي عن ذلك؛ ألنھ میت: ا في الدین، وقالواًتعظیما لحرمات الدین؛ ألنھ إذا طعن في الصحابة فمعناه أنھم طعنو
ھذه األحكام التعزیریة المغلظة قصد بھا ردع الناس وزجرھم، وتحقیق ما شرع القضاة من أجلھ، وھو تعظیم حرمات هللا عز وجل وكف 

 ...... .الناس عنھا
 

 االستمناء معصیة توجب التعزیر
 

استدعاء المني بالدلك بالید، أو بالغشي على األرض، ونحو ذلك من : االستمناء]:  استمنى بیده من غیر حاجة عزر ومن: [ قال رحمھ هللا
 عادة مذمومة، وقد نص األئمة رحمھم هللا على تحریمھا في األصل، واستدل اإلمام - االستمناء: أي-الوسائل التي یستخرج بھا المني، وھي 

َوالذین ُھم لفُروجھم حافظون : سلف على تحریمھا بقولھ سبحانھ وتعالىمالك رحمھ هللا وبعض أئمة ال َ َ َُ ِ ِ ِْ ِْ ِ ُ ْإال على أزواجھم أْو ما ملكت أْیمانُھم * َّ ُْ َْ َ َ َ ََ َْ َ َ َِ ِ َّ ِ
َفإنُھم غْیُر ملومین  َِ ُ َ ْ َّ ِ َفمن اْبتغى وراء ذلك فأْولئك ُھم العادون * َ َ َ َ َ َ َ َُ ْ ُ ِ َِ ُ َ َ ََ َ أنھم عادون، وال شك أن االستمناء وراء ذلك، ، فوصفھم ب]7-5:المؤمنون[ِ

ًفلیس استدعاء للمني بالشھوة بطریقھا المعتاد عن طریق الزوجة أو ملك الیمین، ومن ھنا تدخل في االعتداء، فكانت حراما ً. ...... 
 

 أضرار االستمناء الصحیة
 

 وعلى نسلھ، وعلى جسده وعصبھ، وأن المداومة -كرمكم هللاأ- ًوقد ذكر األطباء أن لھا ضررا على نفس اإلنسان، وعلى مسالكھ البولیة 
  .إنھا محرمة: علیھا تضر بصحتھ، فلو لم تحرم من الشرع لحرمت بقول أھل الخبرة بوجود الضرر فیھا، ولذلك قالوا

 
 خالف العلماء في جواز االستمناء عند الحاجة

 
: فالجمھور على أنھا ال تجوز حتى عند الحاجة، وقالوا: تجوز؟ وجھان للعلماءھل تجوز عند الحاجة أو ال : وقد اختلف العلماء رحمھم هللا

ٌإنھ لو خاف الزنا واستمنى فھو آثم، لكنھ مرتكب ألخف الضررین، وھو ال یخلو من اإلثم، واستدلوا بعموم اآلیة الكریمة، ومن األدلة القویة 
من استطاع منكم الباءة فلیتزوج؛ فإنھ أغض للبصر وأحصن للفرج، ! لشبابیا معشر ا: (أن النبي صلى هللا علیھ وسلم قال: على مذھبھم
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، ولم یذكر االستمناء، وقد كان باإلمكان أن یذكره، خاصة وأنھ یطفئ الشھوة ویسكن الغریزة، )ومن لم یستطع فعلیھ بالصوم فإنھ لھ وجاء
واستثنى المصنف . ألصل تحریمھ، وال وجھ الستثنائھ عند الحاجةإن ا: ولكن النبي صلى هللا علیھ وسلم لم یذكره، ومن ھنا قال العلماء

أن یخاف على نفسھ الزنا، أو یخاف الضرر فنصحھ األطباء أن یستمني، كما لو انتفخ شيء من : رحمھ هللا وجود الحاجة، ووجود الحاجة
بعض األطباء قد یضطر إلى نصیحة المریض أن أعضائھ التناسلیة جراء احتباس المني، وخشي الضرر على مسالك المني واألنثیین، فإن 

ًیستمني، وقد حكوا عن الصحابة رضوان هللا علیھم أنھم فعلوا ذلك، فیحتمل أن یكون اجتھادا منھم، ولكن األمر یحتاج إلى إثبات صحة ذلك 
ن لو خاف على نفسھ الزنا ثم استمنى، ًوأیا ما كان فإن األصل یقتضي تحریم االستمناء، وأنھ ال یجوز، ولك. عنھم رضي هللا عنھ وأرضاھم

  .فھو مرتكب ألخف الضررین، ویبقى الحكم على األصل؛ ألن النبي صلى هللا علیھ وسلم لم یرخص، ومن صبر صبره هللا
 

 االستمناء بواسطة االستمتاع بالزوجة
 

متع اإلنسان بغیر زوجھ وملك یمینھ، أما لو استمنى وھذه العادة تحرم إذا فعلھا اإلنسان نفسھ؛ إذ ھو مستمتع بنفسھ، واآلیة تحرم أن یست
ًبزوجتھ، أو بالدلك من زوجتھ فإنھ جائز ومشروع؛ ألن هللا أحل االستمتاع بالمرأة، وجعلھا للرجل لباسا یمنعھ من الحرام، ولذلك یشرع أن  ٌ

  .یستمتع بھا، وإذا استمنى بھا فإنھ یجوز، كما نص على ذلك بعض أھل العلم رحمھم هللا
 

 طرق الوقایة من ھذه العادة السیئة
 

وھو أعظمھا -ًأوال : واالستمناء ال شك أنھ مما یدعو الشیطان إلیھ، وقد نصح بعض العلماء رحمھم هللا في اتقاء ھذه العادة بأمور مھمة، منھا
ھذا من أقوى أسباب انطفاء : لة عن الشھوةالغف: ًثانیا. فیدعو اإلنسان ربھ أن یحصن فرجھ، وأن یكفیھ بحاللھ عن حرامھ: الدعاء: -وأجلھا

الشھوة والبعد عن المحرمات، فإن اإلنسان إذا ألھى نفسھ بما أحل هللا انكفت عما حرم هللا، ولذلك وصف هللا عز وجل أھل العفة بالغفلة، 
و تتبع ھذه األشیاء، أو االسترسال في ھذه فالتفكر في أمور الزواج وأمور النساء، وأمور المردان، وأمور الفساد، وسماع مثل ھذه األشیاء، أ

ًاألشیاء، یفتح على اإلنسان باب شر ھو في عافیة منھ، ومن استغفل نفسھ فحاول أن یلھیھا بما أحل هللا عز وجل، وأوجد في نفسھ شعورا  ٍ
 في األمور التي تثیر الشھوة إن كان أن ال یفكر بالقوة أن هللا سیعینھ؛ سرعان ما یضعف سلطان الشیطان عنھ، ولذلك یحاول قدر استطاعتھ

ًفإذا كان عزبا اشتغل بطاعة هللا، فإنھا تقوي النفوس على ترك الحدود والمحارم، وتضعف سلطان الشیطان : االشتغال بطاعة هللا: ًثالثا. ًعزبا
تنة ألھى نفسھ بذلك الخیر، وأحس أنھ في جنة لو اشتغل بطلب العلم وبمسائل العلم والتھى بذلك، فكلما حدثتھ نفسھ عن ف: ًعلى اإلنسان، فمثال

من رحمة هللا عز وجل، وأنھ یتخوض في رحمات هللا، واستحیا من هللا واستعف؛ أعفھ هللا سبحانھ وتعالى، ومن استغنى با أغناه هللا، 
ًولذلك لن تجد أحدا یقع في المحرمات إال إذا شغل نفسھ بھا، أو فتح على نفسھ بابا من أبوابھا ومن األبواب التي : أن یجتنب اإلثارة: ًرابعا. ً

، أو نظره في الصور المحرمة والخلیعة، أو  تفتح أبواب الشھوة على اإلنسان جلوسھ مع المردان، وصحبتھ ألھل التھتك والفجور والعیاذ با
ان باب الفتنة، فقد یكون في عافیة وال شك أنھ مشیھ في األماكن التي یرتادھا من ال عفة لھ، كل ھذا یحرك كوامن النفس، ویفتح على اإلنس

فمن ھنا إذا أخذ بھذا السبب القوي، وھو االلتھاء واالشتغال بطاعة هللا وبما ینفع عن معصیة هللا؛ كان أبعد وأبعد عن الوقوع . في عافیة منھ
خلوة، فمن ابتلي بھا فإنھ یحرص على أن ال یأتي لخلوتھ إن ھذه العادة ال تكون إال عند ال: قال بعض الحكماء: البعد عن الخلوة: ًخامسا. فیھا

  .إال وھو منھك متعب، حتى إذا جاء وألھى نفسھ وأضعفھا عن فعل ھذه العادة المذمومة والوقوع فیھا ھان علیھ أمرھا، فیكون أبعد عنھا
 

 نصیحة وتوجیھ لمن ابتلي باالستمناء
 

ء فعلیھ أن یشعر بالندم واأللم، وأن یندم على ما بدر منھ، وأن یعقد العزم على عدم العود، وینبغي لمن ابتلي بھا أنھ إذا وقع في االستمنا
ًأن یحرك في نفسھ أسباب التوبة؛ ألنھ إذا تاب تاب هللا علیھ، ولو عاد لھا ألف مرة، ما دام أنھ یندم ندما صادقا بعد فعلھا، ویستشعر : بمعنى ً

 هللا نفسھ للخیر، وطھره من أثر الذنب، ولربما عاد علیھ الذنب بحسنات بدل السیئات؛ ألن هللا یبدل من نفسھ أنھ ما كان لھ أن یفعلھا؛ ھیأ
ًسیئات من تاب حسنات، فیغیض الشیطان بھذا، ویقتل عدو هللا بھذا، فیصبح فعلھ للمعصیة جبرا لھ، ولھ أن یسترجع بعد الوقوع فیھا فیقول 

فمن ھنا یأخذ باألسباب التي . تھ وأن یخلف علیھ؛ ألنھ لیست ھناك مصیبة أعظم من مصیبة الدینالمأثور، فیسأل هللا أن یأجره في مصیب
إذا مرت بھ فتنة، وإذا غض بصره غضھ بقوة ویقین  تبعده عن مشاھدة األمور التي تثیر الغریزة، ولذلك على المسلم أن یجرب غض البصر

ً فھو یغض شكال لكنھ -نسأل هللا السالمة والعافیة-بقیت أثر الشھوة في عینھ وقلبھ با عز وجل؛ ألن ھناك من الناس من یغض بصره وقد 
ًیغض قالبا ال قلبا وجوھرا، والمنبغي أنھ إذا رأى الفتن وكان ھجوم الفتن علیھ فإنھ یستغفر، أما من تقصد رؤیة الفتن، وذھب إلى أماكنھا،  ً ً

عوفي فلیحمد هللا، ومن وقع في مثل ھذه الفتن التي تدمر األخالق، خاصة بمشاھدة الصور وارتادھا وطلبھا، فال یلومن إال نفسھ، ولذلك من 
الخلیعة، واألفالم الماجنة الساقطة، وغیر ذلك من الصور التي تدمر الفضائل، وتحیي في النفوس الرذائل؛ فعلیھ أن یستغفر هللا عز وجل 

طان قعد لإلنسان بكل مرصد، فبعض الناس ینھزم أمام ھذه الشھوة، وأمام كل شھوة، ًوعلیھ أیضا أن ال ییأس، فإن الشی. استغفار الصادقین
ًفمن ابتلي بشھوة من الشھوات فإن الشیطان یحرص على أن یقتل في نفسھ البعد عنھا، ولذلك یوجد في نفسھ شعورا أنھ قد استحكمت فیھ 

ر النفسي من أخطر ما یكون على اإلنسان؛ ألنھ یضعف فیھ العزیمة عن العادة السریة أو االستمناء، وأنھ ال یستطیع تركھا، وھذا الشعو
ومن خبث الشیطان أنھ یوقع اإلنسان في الجریمة المرة والمرتین والثالث . الرشد، ویضعفھ عن التوبة الصادقة، ویحطم فیھ معاني الخیر

فمنھم من یأتیھ الشیطان . یبة، كما یالحظ من أسئلة الناس وفتاویھمواألربع، فإذا تحكم عدو هللا منھ ربما غلبھ بھذا الشعور بطریقة ملتویة عج
ًویتركھ فیتوب ویندم، فیعیش األسبوع واألسبوعین ال یفعل ھذه المعصیة، فیجد حالوة اإلیمان، فإذا وجد حالوة اإلیمان أوجد عنده شعورا 
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احلف العھود والمواثیق، فیحلف المسكین : ود جاءه عدو هللا وقال لھأنھ لن یعود إلى العادة السریة أو غیرھا من الذنوب، فإذا ظن أنھ لن یع
فیأخذ منھ العھود والمواثیق، ثم  العھود والمواثیق على نفسھ؛ ألن الخبیث یعلم أنھ قد استحكم منھ بالتكرار، وأن النفس متعلقة بھذه الشھوة،

ٌأنت ناقض للعھد، ناكث للعھد، : حارم هللا استولى عدو هللا على قلبھ فقال لھیرجع بھ مرة ثانیة إلى محارم هللا، فإذا رجع بھ مرة ثانیة إلى م ٌ
فمن الناس من أیقظ هللا قلبھ وأحیا روحھ، فقام إلى عدو هللا فكبتھ بذكر هللا وقال . أنت كذا وكذا، حتى یدمر نفسیتھ، ویقطع ما بینھ وبین هللا

ٌین المرات فال أزال أؤمل أن ربي غفور رحیم، فإذا وقع رجع إلى ربھ وأغاظ الشیطان، اخسأ عدو هللا، فوهللا لو أني عدت إلیھا مالی: لھ
ًوهللا لو عدت المرات والكرات، ما دام أني أندم ندما صادقا بعد فعلھا؛ فإني أرجو رحمة ربي، ولن یستطیع أحد كائنا من كان أن : وقال ً ًٌ

خلقھ، فإذا وجد اإلنسان أنھ قد استحكمت العادة بطول االستمراء وبطول العھد سواء في یدخل بین العبد وربھ، فإن هللا ألطف بعباده وأرحم ب
إذا وجد أنھا قد استحكمت من قلبھ، -والمحرمات  العادة السریة، أو في المحرمات من النظر إلى النساء أو المردان أو غیر ذلك من الشھوات

 أن الطاعات بالتكرار تكون ھینة أمام اإلنسان سھلة علیھ، فمن اعتاد قیام اللیل وكرره فلیعلم أن المعاصي بالتكرار یكون سلطانھا أقوى، كما
المرة بعد المرة، أصبح عنده ألذ من النوم والكرى ساعة التعب، وألذ من الطعام والشراب في شدة الظمأ وشدة الجوع، وھذا من رحمة هللا 

ن على شعبة من شعب القلب في نفسیة اإلنسان، فالعالج في ھذا أن یفرق بین كونھ عز وجل، فإذا علم أن المعصیة بتكرارھا یتسلط الشیطا
 یوجد في نفسھ - وقبل كل شيء-ًفالعالج ال یكون ولن یكون إال بتوفیق هللا، فأوال . ًمدمنا على ھذا الشيء وبین كونھ یقع المرة والمرتین

أو عاد إلى المحرمات، أو عاد إلى العادة السریة مالیین المرات؛ فإن یشأ هللا في الشعور أن قدرة هللا فوق كل شيء، وأنھ لو عاد إلى الزنا، 
؛ ألنھ ما أحسن  ًطرفة عین أن یقلبھ كأن لم یفعل شیئا فعل سبحانھ، فإذا أحس بعظمة هللا لم یستكثر على هللا أن ینجیھ، وھنا تكون الثقة با

، ولذلك یحرص الشیطان في )أنا عند حسن ظن عبدي بي: (الى في الحدیث القدسيٌعبد ظنھ بربھ إال كان هللا عند حسن ظنھ، قال تع
ًالمعاصي دائما على قتل ھذه الروح، ومن ھنا فرقوا بین العلماء والجھالء في مسألة المعاصي، ولیس المراد بالعلماء العلماء الراسخون في 

اتھ، فمن عرف هللا في رحمتھ وحلمھ وبره وإحسانھ إلى خلقھ؛ قتل عدو هللا العلم، وإنما العالم ھنا ھو الذي یعلم من ھو ربھ بأسمائھ وصف
. إبلیس وأھانھ وأذلھ، حتى إنھ یعود إلى ربھ ولو بعد السنوات الطویلة من المعاصي؛ ألنھ ما خاب ظنھ أن هللا سیخلف علیھ بخیر یرده علیھ

لبالء بھا، خاصة في ھذه األزمنة التي كثرت فیھا الفتن والمحن، وغیرھا من إن ھذه العادة لما كثر سؤال الناس عنھا واشتد ا: ومن ھنا نقول
المعاصي، حینما اشتد بالء المعاصي والفتن والشھوات في ھذا الزمان الذي عظمت غربتھ، والذي ال یشتكى فیھ إال إلى هللا وحده ال شریك 

ٌتن، وھذا البالء الذي ال یكشفھ أحد سواه جل جاللھ وتقدست أسماؤه، لھ، فھو وحده الذي یرحم الغرباء، ویلطف بعباده الضعفاء أمام الف
ًوعلى المسلم أن یعلم أن إدمان المعاصي وتكرارھا یفتح علیھ بابا، ومن ھنا من وقع في الشھوة مرة لیس كمن وقع . فیغاض عدو هللا بھذا

ًفیھا مرتین، ومن وقع فیھا مستخفا مستھترا لیس كمن یقع فیھا معظما،  ً وإذا ثبت ھذا فعلیھ أن یعلم أن العودة والتوبة تحتاج إلى قوة، ولیس ً
ھناك أقوى من العزیمة، فمن صدقت عزیمتھ في هللا سبحانھ وتعالى قوي لطف هللا عز وجل بھ، ولذلك قص هللا قصص األنبیاء فجعل تفریج 

َإني أْعلم من هللا ما ال تْعلُمون : قال یعقوبالكرب عنھم، وحسن اللطف بھم من قوة الثقة با سبحانھ وتعالى، ومن ھنا  َ ََ ََ ِ َّ ِ ُ َ ِّ ، فلما ]96:یوسف[ِ
ًفمن سلب شیئا من دینھ ووقع في الفتنة  .علم من هللا ما ال یعلمون رد هللا علیھ بصره، ورد علیھ ابنھ في أحسن األحوال وأتمھا وأكملھا

نما یبتلى بالفتنة أنھ لن ینجیھ إال هللا، وأنھ ال یمكن أن یطھر منھا إال بتوفیق هللا، فاشتكى إلى هللا جل جاللھ، ویا لیت العبد تصور أو شعر حی
ًفوثق بھذا األساس، فالتفت یمینا وشماال وعلم أنھ ال ملجأ وال منجى من هللا إال إلى هللا، ففر إلى هللا، وبحث عن أقرب الطرق إلى هللا سبحانھ  ً

ٍھل من داع فأستجیب : ي إلى أحٍد سواه، فنظر فوجد أن ربھ ینزل في كل لیلة في الثلث اآلخر، ویسألوتعالى؛ لكي یشتكي إلى هللا وال یشتك
ًدعوتھ؟ فاختار أحب األوقات وأفضلھا وأقربھا وأرجاھا إجابة، فتجرد  مخلصا من قلبھ، ونادى هللا في ظلمة اللیل ال یسمعھ إال ربھ، 

إني أشكو إلیك، إال ! یا رب:  ما معنى الشكوى، فإنھ ما من عبٍد وال أمة یقف بباب هللا عز وجل ویقولویا لیت أن العبد یعلم. واشتكى إلى هللا
من خولة بنت ثعلبة التي جاءت تجادل رسول هللا صلى هللا علیھ  فقد سمع هللا الشكوى من فوق سبع سماوات. كانت شكواه عند هللا جل جاللھ

أكل شبابي، ! یا رسول هللا: إني وراء الستر یخفى علي بعض كالمھا وھي تقول! وهللا: (ائشة وسلم في زوجھا أوس بن الصمات، تقول ع
، فسمع هللا شكواھا من فوق سبع سماوات، )ونثرت لھ ما في بطني، حتى إذا كبر سني، وانقطع ولدي؛ ظاھر مني، اللھم إني أشكو إلیك

یا : ى، وأنھ یجیب من اشتكى إلیھ، فإذا اشتكى العبد إلى ربھ في ظلمة اللیل، وقال أنھ یسمع الشكو-كل من تال اآلیات البینات- وأعلم خلقھ 
ًإني أشكو إلیك نفسا أمارة بالسوء، وضعفا أمام معاصیك، اللھم أمدني بحول منك وقوة، اللھم أصلح لي ما ظھر وما بطن من أمري، ! رب ً

 مثل ھذه المواقف الصادقة لربما ابتاله هللا عز وجل، فمنھم من یعطیھ هللا اإلجابة فإذا اختار اإلنسان. ًفإن هللا لن یخیب عبدا سألھ جل جاللھ
أسرع من لمح البصر حتى یقوم من مقامھ كأن لم تكن بھ فتنة، ومنھم من یؤخر هللا عنھ اإلجابة، فإذا تأخرت عنھ اإلجابة اتھم نفسھ أنھ 

، فإذا اتھم نفسھ أ ًنھ مقصر لم یستشعر أن أبوابا غلقت دونھ، ولكنھ یستشعر أن هللا یرید منھ صدق اللجأ، مقصر اتھام عبٍد ال یسيء الظن با
وأن هللا یحب منھ أن یناجیھ المرة بعد المرة، فكما أن البالیا تكون في األجساد باألمراض واألسقام والعلل فكذلك بالیا الدین، فمن قرع باب 

من الناس من یقع في ذنب الزنا، ومنھم من یقع في ذنب النظر، ومنھم من یقع في : فة عجیبةوھنا وق. هللا مرة بعد مرة، فإن هللا یلطف بھ
ِفتنة الخمر، ومنھم من یقع في غیر ذلك؛ فإذا اشتكى إلى هللا صادقا من قلبھ لربما قفل هللا علیھ بابا في ھذه الفتنة ھو باب عقوبة، لو لم یشتك  ً ً

كل من أحس أن دعوتھ لم تستجب مباشرة فعلیھ أن یحسن الظن أن ھناك مثوبة، وأن هللا عز وجل : ًاإذ. إلى هللا لوقع في أشد مما ھو فیھ
فإذا فرج عنھ في المرة . یبلغھا بكثرة صالة وال صیام سیعطیھ، وقد یصرف عنھ من السوء مثلما سأل، وقد یدخر لھ یوم القیامة لدرجة ال

، وقد ال یستجاب لھ من أول  األمر، كما حصل ألحد األخیار، فقد اشتكى أنھ كان على صالح واستقامة فابتلي بفتنة؛ صعد األولى فالحمد 
 فوقع في الحرام معھا، ثم فتح علیھ باب -والعیاذ با- ٍذات یوم فوق بیتھ فرأى زوجة جاره، وكانت متھتكة، ثم لم یزل بھ إبلیس حتى أغواه 

، وكان حافظا للقرآن، ومن خیار بالء ما كان یخطر لھ على بال، فبلغ بھ األمر  ًإلى شدة عظیمة حتى كاد أن ییأس من رحمة هللا والعیاذ با
 الصالحین، فاشتكى إلى أحد طلبة الع

 
 األسئلة
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 حكم تأدیب الوالد ولده بالضرب أكثر من عشرة أسواط

 
، والصالة والسالم على خیر خلق هللا، با: في تأدیب الوالد لولده ھل تجوز الزیادة فیھ على عشرة أسواط؟ الجواب: السؤال سم هللا، الحمد 

أنھ ال یزاد على عشرة أسواط بالنسبة لتأدیب الوالد لولده، وتأدیب الزوج : فأحد األوجھ عند العلماء: وعلى آلھ وصحبھ ومن وااله، أما بعد
 علیھ وسلم، ولذلك األشبھ أنھ ال یزاد في مثل ھذه لزوجتھ، وھذا ال شك أنھ أحوط وأبلغ في متابعة السنة، والتأسي بالنبي صلى هللا

  .التعزیرات، وهللا تعالى أعلم
 

 ًحكم استمناء الزوج تجنبا للمشاكل مع زوجتھ
 

ًزوجتي تمتنع مني في أكثر األوقات، فھل یجوز لي االستمناء، لیس دفعا للوقوع في الزنا، وإنما تجنبا لوقوع المشاكل بیننا؟ أرجو : السؤال ً
 أن تتقي هللا في - تخاف هللا عز وجل وتتقیھ- أوصي ھذه الزوجة أن تتقي هللا في نفسھا، وأوصي كل امرأة : الجواب. ي؛ أثابكم هللانصح

زوجھا، خاصة في ھذا الزمان الذي كثرت فتنھ، وعظمت فیھ المحن، خاصة على األخیار والصالحین، فعلى المرأة التي تخاف هللا عز وجل 
األسباب التي تطفئ الفتنة، وتقفل باب الشر على زوجھا من حسن التبعل، وحسن التجمل، وحسن الزینة، بأن تكون أن تحرص على كل 

ًعلى أكمل وأفضل ما تكون علیھ الزوجة لزوجھا، وأن تتقي هللا عز وجل في ولي هللا المؤمن، فال تضیق علیھ، خاصة في شھوتھ؛ خوفا من 
في السماء حتى تصبح، وقد أشار  -والعیاذ با-عت المرأة عن زوجھا من غیر عذر باتت المالئكة تلعنھا الوقوع في الحرام، ولذلك إذا امتن

النبي صلى هللا علیھ وسلم بھذا إلى عظیم حق الزوج على زوجتھ، وعظیم الفتنة والبالء الذي یترتب على التساھل في مثل ھذه األمور، 
ًوكذلك على الزوج أن یحسن التجمل لزوجتھ، وأن یصیبھا خوفا من تعرضھا للحرام، . فنوصي الزوجات أن یتقین هللا في أزواجھن

ٌویحرص على السنة، واتباع ھدي النبي صلى هللا علیھ وسلم في ذلك، فإذا حصل من الزوجین أن اتقى هللا كل منھما في اآلخر؛ فإن هللا 
ًوف المشاكل؛ فالنار ال تطفأ بالنار، وما كانت معصیة هللا عز وجل طریقا أن یستمني لخ: وأما مسألة. سبحانھ وتعالى سیبارك ھذه العیشة

ٌإلى خیر أبدا، وإنما ھي طریق إلى كل شر، ومن ھنا فقد یكون مقصوده أن یغیض زوجتھ باالستمناء أمامھا حتى تتحرك وتعفھ، وقد یكون  ً
ٍ كان شرا، وإذا استمنى في الخفاء وأشعر زوجتھ أنھ غیر مبال، دخل ًمقصوده مطلقا أن یریھا أنھ ال یبالي، فكالھما شر؛ ألنھ إذا استمنى ً

ُفال تعالج النار بالنار، وإنما تعالج بتقوى هللا عز وجل؛ فاصبر یصبرك هللا، وكن . إنھ ال یحبك، وال یریدك: الشیطان على الزوجة وقال لھا
ًرجال شجاعا، وحتى تكون زوجتك كما ینبغي أن تكون علیھ الزوجة ف ، وخذ باألسباب ومنھاً أنھا إذا استمرت على : انصحھا وذكرھا با

ّحالھا فإن هللا أباح لك التعدد، فتزوج علیھا یستقم عودھا، وإن لم یستقم فیعوضك هللا خیرا منھا، فأیة زوجة تلك التي ال تعف زوجھا حتى  ً
بمشاعر زوجھا تجاھھا، وال ترغب أن تعف زوجھا عن الحرام ھذه مصیبة، فإذا أصبحت بھذه المثابة، ال تبالي ! یصبح زوجھا یستمني؟

ًوتمنعھ عنھ؛ فما علیھ إال أن یحضر استمارة التعدد، ولینظر یوما أو یومین كیف سیكون الحال، فإن المرأة إذا كانت صادقة في محبة زوجھا 
َرجعت وأصلحت، فإن أبت وتمنعت فلیتبع القول بالفعل، وسیْعلم الذین ظل ََ ََّ َ َ َِ َُموا أي ُمنقلٍب ینقلُبون ُ َِ ََّ ََ  ، وسینظر كیف تكون]227:الشعراء[َ

 قد أحل هللا لھ المرأة الثانیة والثالثة - والحمد - العواقب؛ ألن ھذا درس لھا ودرس لغیرھا، أنھا إذا تمردت على زوجھا إلى ھذا الحد، فإنھ 
فإن : وعلى كل حال. ال یغضب علینا النساء؛ ألن ھذا إذا ظلمت المرأة زوجھاوالرابعة، ھذا كتاب هللا وسنة النبي صلى هللا علیھ وسلم، و

أن : ًوھو أنھ قد یكون ظالما لزوجتھ، بمعنى: ثم ھناك أمر أخیر أحب أن أنبھ علیھ. االستمناء ال یجوز، وعلیھ أن یتقي هللا ویصبر ویدعو لھا
رى، فإذا قصر معھا في حقوقھا ربما أضرتھ في ھذا الحق، ومن ھنا نقول الزوجة تقع في ھذه األمور بسبب أذیة زوجھا لھا في أمور أخ

ًواتھم نفسك بالتقصیر، وحاول أن تنظر ما الذي یغضبھا؟ وما الذي أخرجھا عن رقتھا، وعن حسن تبعلھا؟ فقد یكون ظالما ! اتق هللا: للزوج
م علیھا أمام إخوانھ وأخواتھ ووالدیھ ویذلھا، وھنا ننصح األزواج أن لھا في النفقة، أو أنھ یھینھا، ویتكلم علیھا بكلمات جارحة، وقد یتكل

 تحب زوجھا، فإذا قال زوجھا الكلمة الجارحة لھا أمام والدیھ أو أمام أخواتھ فلربما جرح - ًغالبا-یراقبوا هللا عز وجل وأن یتقوه، فإن المرأة 
انظر إلى . أرى فیك العیب الفالني؛ فعلیھ أن یصلح ھذا العیب: وإذا قالت لھًقلبھا جرحا ال یمكن أن یرقأ، فعلى كل إنسان أن یتھم نفسھ، 

إنا لنجد فیك ریح مغافیر، فحلف با أنھ ال یطعم : -ًتمالؤا علیھ- رسول الھدى صلى هللا علیھ وسلم حینما قالت لھ اثنتان من أمھات المؤمنین 
م ما أحل هللا تْبتغي مْرضاة أزواجك وهللا غفور رحیم :في بیت زینب بنت جحش رضي هللا عنھن العسل؛ فأنزل هللا ٌ یا أیھا النبي لم تحرِّ ِ ِ َّ ِ ُّ َُّ َ َ َ َ َ َ َ َ َ ٌَ ُ ْ َُ َُ َُّ َِّ َ َ ََ َ ُ َ ِ َّ

انظر إلى ھذا الدرس الذي ینصف فیھ النبي صلى هللا علیھ وسلم أزواجھ من نفسھ، وكیف أن رسول األمة والرحمة ما ! هللا أكبر] 1:التحریم[
بخالف ما علیھ بعض األزواج، فقد یأتي إلى البیت  وھذا. على الخلق وإنما یراعي كل شيء، فیحب أن یشم منھ الرائحة الطیبةجاء یتعالى 

نتن الرائحة، ویعاشر زوجتھ وھو نتن الرائحة، متبذل الثیاب، ال یعرف كیف یأتي إلى زوجتھ یتحببھا ویحاول أن یطفئ غریزتھا، فأورثھا 
یة لھ، واالحتقار لھ، وكیف یضمن أال تقع في الحرام وھي تمسي وتصبح تذھب إلى عمل أو وظیفة، ویواجھھا الرجال، النفرة منھ، والكراھ

ًفھذه أمور تھتز لھا القلوب، وإلى متى یكون قلب اإلنسان میتا، حتى ولو رأى منھا إعراضا تجمل لھا وتحسن لھا، وأعطھا حقھا، واجبر  ً
ًل في فترة لیست بشيء، ولكن المرأة تراھا شیئا كبیراخاطرھا، فھذه أمور یراھا الرج وقد كان ابن عباس رضي هللا عنھما یدني المكحلة . ً

وھذا من اإلنصاف، فقد تكون المرأة تأبى على زوجھا، . إني أحب أن أتجمل ألھلي كما أحب أن یتجملن لي: فیكحل عینیھ ویتجمل ویقول
القضیة؛ ألن البعض  ًوال ینبغي أن نسمع من طرف ونترك طرفا آخر، وھنا أنبھ على ھذه. نفسھوتمتنع عن زوجھا ألسباب وجیھة؛ فلیراجع 

 ووهللا إن مرضاة هللا عز وجل تشترى، وأبواب -وھذا زھد في غیر موضعھ- ًیتساھل في قضیة اإلعفاف، وباألخص بعض األخیار تزھدا 
ِفاْستبقوا الخْیرات : متھ، وواسع رحمتھ؛ ألنھ یقولهللا جل وعال ال تعد وال تحصى؛ تفضي بھ إلى جنتھ ودار كرا َ َ َ َْ ُ ، فأبواب الجنة ]148:البقرة[ِ

ثمانیة، ولكن الخیرات ال تحصى، وال یحصیھا إال هللا وحده، ولو علم أنھ إذا نوى لوجھ هللا أن یعف امرأتھ كم لھ من مثاقیل الحسنات حینما 
تقرب إلى هللا بركوعھا وسجودھا وصالتھا، أنھا تتقرب إلى هللا بعفة زوجھا، فإنھا تشتري یعفھا عن الحرام، ولو علمت المرأة أنھا كما ت



 2760 

أیأتي أحدنا شھوتھ ویكون لھ ! یا رسول هللا: وفي بضع أحدكم صدقة، قالوا: (رحمة هللا في ذلك، قال صلوات ربي وسالمھ علیھ وعلى آلھ
یلجأ إلى  ًإن زوجا: ولذلك نقول. فالحمد  على سماحة ھذا الدین وكمالھ)  وزر؟أرأیتم لو وضعھا في الحرام أكان علیھ: قال! بھا أجر؟

؛ ال یكون إال بتقصیر من الزوجة، أو یكون ھناك تقصیر من الزوج دعا الزوجة إلى الوقوع -وھو العادة السریة-تعاطي ھذا األمر المحرم 
 وأن یأخذ باألسباب التي تعینھ على كف النفوس عن محارم هللا وحدود هللا، في ھذا التقصیر، ومن ھنا فعلى الجمیع أن یتقي هللا عز وجل،

  .وهللا تعالى أعلم
 

 في أذان الفجر) الصالة خیر من النوم: (إذا نسي المؤذن قول
 

، وھنا )ن النومٌالصالة خیر م: (یرجع ویقول: الصالة خیر من النوم، فما الحكم؟ الجواب: إذا نسي المؤذن في أذان الفجر قولھ: السؤال
، فإن األذان ال )ٌالصالة خیر من النوم: (الصالة خیر من النوم، ویعید الجمل التي بعد قولھ: ًفإذا كان الفاصل یسیرا، فیرجع ویقول: تفصیل

كاألكل : الفعلكالسب والشتم، والفاصل األجنبي من : ًیصح إال مرتبا وبدون وجود فاصل أجنبي من قول أو فعل، فالفاصل األجنبي من القول
أسأل هللا . والشرب المتفاحش، فإذا لم یفصل بفاصل مؤثر وأخطأ في أذانھ، رجع من مكان الخطأ وأصلح، ثم أعاد الجمل التي بعد ذلك

  .العظیم رب العرش الكریم أن یرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وآخر دعوانا أن الحمد  رب العالمین
 

 ]1[ب القطع في السرقة  با-شرح زاد المستقنع 
 

وھناك . ًلقد حرم هللا عز وجل السرقة، وجعل هللا لقطع ید السارق حكما عظیمة، والشفاعة في حدود هللا إذا وصلت إلى القاضي ال تجوز
العاریة، المختلس، والمنتھب، وجاحد : أصناف ممن یأخذون أموال الناس ال تقطع أیدیھم لعدم اكتمال شروط السرقة فیھم، وھؤالء ھم

 .والغاصب، وخائن الودیعة
 

 مشروعیة قطع ید السارق
 

بسم هللا الرحمن الرحیم الحمد  رب العالمین، والصالة والسالم األتمان األكمالن على خیر خلق هللا أجمعین، وعلى آلھ وصحبھ ومن سار 
الفصل بین الشیئین، وفصل الشيء : القطع ھو]. ع في السرقة باب القط: [ قال المصنف رحمھ هللا: أما بعد. على سبیلھ ونھجھ إلى یوم الدین

: والسرقة في لغة العرب مأخوذة من. في حد السرقة: أي) في السرقة: (وقولھ رحمھ هللا. قطع الید من السارق: عن الشيء، والمراد بھ ھنا
نھ مسارقة النظر، وھو أن ینظر إلى الشيء دون الخفیة یسمى سرقة، وم سرق الشيء، إذا أخذه على وجھ الخفیة، وكل شيء یقع على وجھ

ٌإال من اْسترق السْمع فأتبعُھ شھاب ُمبین : أن ینتبھ الغیر إلیھ، ومنھ استراق السمع، كما یكون من الشیاطین كما أخبر هللا تعالى ٌِ ِ َِ َ َ َ َ َِ َّْ َ َ ََ ] . 18:الحجر[َّ
لھ بالغ النصاب من مكلف ملتزم مختار، فإذا وقعت السرقة على ھذا الوجھ ًأخذ المال المحترم شرعا على وجھ الخفیة من حرز مث: والسرقة

وحد السرقة من الحدود التي أجمع العلماء رحمھم هللا علیھا، وثبت بھا دلیل الكتاب والسنة، قال . انطبقت علیھا أحكام ھذا الحد الشرعي
َوالسارق والسارقة فاقطُعوا أْیدیُھما ج: تعالى َ َ َ َِ َّ ََّ َ ْ َ َ ُُ ِ ٌزاء بما كسبا نكاال من هللا وهللا عزیز حكیم ِ ِ َِ َ َ َ َ َ ٌَ ِ ُ َّ َّ ًِ َ َ َ َِ وثبت في . ، وھي من التشریع المدني]38:المائدة[ً

السنة عن رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم أنھ قطع في السرقة، فقطع علیھ الصالة والسالم ید المخزومیة التي كانت تسرق وتستعیر المتاع ثم 
في السنة الصحیحة عنھ علیھ الصالة والسالم، وقال في خطبتھ المشھورة حینما سألت قریش أسامة رضي هللا عنھ أن یكلم تجحده، كما ثبت 

) أتشفع في حد من حدود هللا؟: (، وفي بعض الروایات) أتكلمني في حد من حدود هللا؟: (رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم في شأنھا، فقال
 -الشریف: وفي لفظ-إنما أھلك من كان قبلكم أنھم كانوا إذا سرق فیھم القوي : (د هللا، وقال علیھ الصالة والسالمًفاعتبر السرقة حدا من حدو

فھذا یدل على مشروعیة القطع في ) لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت یدھا! تركوه، وإذا سرق فیھم الضعیف قطعوه، والذي نفسي بیده
ً وسلم أن ھذا الحد لیس خاصا بأمة محمد صلى هللا علیھ وسلم، وإنما ھو من الشرائع الموجودة فیمن قبلنا، ّوبین صلى هللا علیھ. حد السرقة
، وھذا یدل على أن حد السرقة لیس من الحدود التي ) كانوا إذا سرق فیھم القوي تركوه، وإذا سرق فیھم الضعیف قطعوه: (بدلیل قولھ

ء رحمھم هللا على مشروعیة القطع في حد السرقة، وفعل ذلك األئمة والخلفاء الراشدون أبو بكر وأجمع العلما. تختص بھا األمة المحمدیة
وفي حد السرقة . وعمر وعثمان وعلي ، وفعلھ أئمة الصحابة رضي هللا عن الجمیع وأرضاھم، فاإلجماع منعقد على ھذا الحد الشرعي

وبحفظ النفس من القتل، وبحفظ العرض من االنتھاك بالقول كما في القذف، صیانة ألموال الناس، فكما أمر هللا عز وجل بحفظ الدین، 
وبالفعل كما في الزنا، شرع سبحانھ وتعالى حد السرقة صیانة ألموال الناس من اعتداء المعتدین علیھا، وھذا الحد فیھ صیانة لحقوق الناس، 

ر ألھل العقول السلیمة عن الوقوع في رذیلة السرقة، ومن نظر إلى قوة وكبح لجماح األنفس الدنیئة التي تعتدي على أموال الناس، وفیھ زج
ُھذا الحد ربما استغرب من شدة ألمھ وعظیم موقعھ، كیف تقطع الید من السارق لقاء ھذا المال، مع أن حرمة الجسد أعظم من حرمة المال؟ 

 القھر واألذیة والضرر والظلم وجد في ھذا الحد حكمة عظیمة، ُمنھ إذا أخذ مالھ من ولكن من تأمل ما الذي یقع وما الذي یحدث للمسروق
ولذلك استشكل الزنادقة والملحدون ھذا الحد من حدود هللا، وأوردوا . ووجد فیھ عدل هللا جل وعال الذي قامت علیھ السموات واألرض

ًالمون علوا كبیرا، ونسأل هللا بعزتھ وجاللھ إن الشریعة تناقضت، تعالى هللا عما یقول الظ: االعتراض على الشریعة، حتى قال بعضھم ً
ًكیف إذا قطع الرجل ید الرجل وجب القصاص، وإذا قطعھا خطأ وجب : وعظمتھ وقھره لخلقھ أن یقطع ألسنة أھل الزیغ وأھل الفساد، فقالوا

ي ربع دینار؟ فظنوا أن ھذا من الضمان بنصف الدیة، ثم إذا سرق ربع دینار قطعت یده؟ فكیف تضمن ھذه الید بنصف الدیة ثم تقطع ف
تناقض مالنا إال السكوت علیـھ وأن نعوذ ببارینا من النار ید بخمس مئین : وھذا من انطماس بصائرھم حتى قال قائلھم! التناقض قاتلھم هللا

ما عار لبس الفتى وھو عن عار أی: قل للمعري: عسجد ودیت ما بالھا قطعت في ربع دینار فقال لھ القاضي عبد الوھاب المالكي رحمھ هللا
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ثوب التقى عاري عز األمانة أغالھا وأرخصھا ذل الخیانة فافھم حكمة الباري فلما عزت وصانت كانت كریمة، ولما ھانت وسرقت 
ِواعتدت أصبحت رخیصة وهللا یْحكم ال ُمعقب لُحكمھ  ِ ِْ ِّ َُ َ َ َُ ُ  ویوجب العقاب ، فا یضع الرحمة حیث توضع الرحمة لمن یستحقھا،]41:الرعد[َّ

والعذاب على من یستحقھ، ومن ھنا ال تعارض في الشریعة؛ ألنھا صانت الید وھي كریمة، وقطعتھا وھي خائنة لئیمة، والحكمة تقتضي 
في ھذا الموضع سأذكر لك جملة من األحكام والمسائل التي تتعلق بقطع ید : أي] باب القطع في السرقة: [فقولھ. وضع الشيء في موضعھ

 ...... .رقالسا
 

 شروط قطع ید السارق
 

السرقة ال تكون إال بصفة محدودة، وضبطت باألدلة الشرعیة، وھذه الصفة إذا وجدت حكم بثبوت ] إذا أخذ الملتزم: [قال المصنف رحمھ هللا
ل یرید أن یسرقھ فكشف أمره قبل ھذا لو ھجم رجل على ما ّومن ھنا بین رحمھ هللا أن السرقة أخذ، وعلى. الحد، وإذا فقدت فإنھ ال یقام الحد

لو أنھ كسر باب العمارة أو باب الشقة، أو دخل إلى الغرفة التي فیھا النقود : ًأن یخرج بھ من حرزه ویتحقق األخذ لم تقطع یده، فمثال
ج من ھذا الحرز الذي ھو واألموال وكسر الباب أو عالجھ فانفتح، ودخل وكسر األقفال الموجودة على الصنادیق، وقبل أن یأخذ المال ویخر

أن : وعلیھ فال بد من وجود األخذ، حتى ولو حصل األخذ بدون استصحاب منھ، مثل. حرز للمال أخذ، فال تقطع یده حیث لم تتحقق السرقة
حرزه وھو یكسر القفل ویأخذ ما قیمتھ النصاب، ثم یرمیھ من وراء الجدر، ثم یكشف أمره، فھنا قد حصل األخذ؛ ألنھ قد خرج المال من 

والسرقة تتعلق بالسارق . البد من وجود األخذ، فإذا لم یقع األخذ لم نحكم بثبوت الحد: ًإذا. ًنصاب ومال محترم شرعا، وحینئٍذ تتحقق السرقة
ھ هللا لھ ضوابطھ، وسیبین رحم ، وھذا األخذ)أخذ: (والمسروق وفعل السرقة، ھذه ثالثة أركان تتحقق بھا السرقة، ففعل السرقة في قولھ

: ًأوال: والسارق ھو الركن الثاني، والسارق یشترط فیھ. الشروط المعتبرة للحكم بكون السارق قد تحقق فیھ ما یوجب القطع باألخذ المعتبر
: صحیحًأن یكون مكلفا، فالصبي ال تقطع یده، وكذا المجنون ال قطع علیھ بإجماع العلماء؛ ألن النبي صلى هللا علیھ وسلم قال في الحدیث ال

أن : ًثانیا. ، فإذا سرق وھو صبي أو مجنون فإنھ غیر مكلف) الصبي حتى یحتلم، والمجنون حتى یفیق-وذكر منھم-رفع القلم عن ثالثة (
ًیكون مختارا، فلو أكره على السرقة، كما یقع في العصابات، حینما یكره بعض أفرادھا، فیھدد بالقتل أو یھدد بالضرر على الوجھ والشروط 

إذا لم تذھب معنا وتسرق فإننا نقتلك، أو نقتل ابنك، أو : ي ذكرناھا في تحقق شرط اإلكراه، فإذا ھدد وتحقق فیھ شرط اإلكراه وقالوا لھالت
ًوعلى ھذا ینبغي أن یكون مكلفا بالبلوغ والعقل، وأن یكون . نؤذیك أذیة ھي أعظم من السرقة، فإذا تحقق فیھ شرط اإلكراه فإنھ ال یقطع

ًا ال مكرھا على السرقةمختار ًأن یكون ملتزما بأحكام الشریعة اإلسالمیة، سواء كان من المسلمین أو من أھل الكتاب كالذمیین فإنھم : ًثالثا. ً ً
أنھم التزموا بالعھد بأن لھم ما للمسلمین وعلیھم ما على المسلمین، وخاصة على القول بأنھ یقام علیھم حكم هللا عز وجل إذا تخاصموا إلینا، و
ًمخاطبون بفروع الشریعة، فیشترط أن یكون ملتزما مسلما أو ذمیا، وخرج بھذا الحربي، فالحربي غیر ملتزم بأحكام الشریعة، وكذلك  ً كما - ً

ًزما ًومن ھنا یشترط في السارق أن یكون مكلفا ملت. المستأمن، فإن المستأمن إذا أخذ لھ األمان فإنھ في مذھب بعض العلماء غیر ملتزم: -قیل
ّمختارا، فإذا تخلف أحد ھذه الشروط لم یقطع، فبین رحمھ هللا شرط االلتزام بأحكام الشریعة ً. ...... 

 
 اشتراط النصاب

 
المال المسروق، فعندنا السارق والمسروق وفعل السرقة، : ھذا یتعلق بالركن الثالث، وھو]. ًإذا أخذ الملتزم نصابا: [قال المصنف رحمھ هللا

ال قطع إال : (ًأن یكون المال المسروق نصابا، وذلك أن النبي صلى هللا علیھ وسلم قال: بین الركن الثالث، وھو) ًنصابا: (مھ هللافلما قال رح
، وھذا یدل على أنھ )ال تقطعوا إال في ربع دینار، وال تقطعوا فیما دون ذلك: (كما في الصحیح، وكذلك في حدیث السنن) في ربع دینار
، والمجن ھو الدرع الذي كان یستر المقاتل، )فإذا أواه الجرین ففیھ القطع إذا بلغ ثمن المجن: (بالنصاب، وقال في حدیث الثمرینبغي التقید 

ربع دینار، : وكانت قیمتھ تساوي ربع دینار أو أكثر من ربع دینار، وقد جاء عن عائشة رضي هللا عنھا أنھا ُسئلت عن ثمن المجن فقالت
، وفیھ خالف عن السلف رحمھم هللا، ولكن الربع -إن شاء هللا- یتفق مع األصل، فالنصاب ربع الدینار، وسیأتي تفصیلھ ففسرت الحدیث بما

أن یكون قد بلغ : یشترط في ھذا المال المسروق: ًإذا. دینار ھو الذي دلت علیھ النصوص الصحیحة عن رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم
ًربع الدینار فإنھ ال تقطع ید السارق، فلو أنھ سرق كتابا أو قلما أو ثوبا أو نحو ذلك مما قیمتھ ال تساوي الربع النصاب، فإذا كانت قیمتھ دون  ً ً

وذھب بعض العلماء إلى عدم اشتراط النصاب وھم الظاھریة؛ ألن النبي صلى هللا علیھ وسلم . الدینار أو ما یعادلھ من الدراھم، فإنھ ال یقطع
وقد أجیب عن ھذا الحدیث بأن المراد بھ الوعید، فال یلتفت إلى حقیقة ما ذكر فیھ، ) ارق یسرق البیضة والحبل فتقطع یدهلعن هللا الس: (قال

ثكلتك أمك یا : (عقرھا هللا، حلقھا هللا، وقال: ، ولیس المراد)عقرى حلقى: (وھذا شأن أحادیث الوعید، ولذلك یقول النبي صلى هللا علیھ وسلم
إن الحبل یساوي ربع دینار : وقیل. دعاء بالموت لكن ال یرید الحقیقة، وھنا أراد أن ینبھ النبي صلى هللا علیھ وسلم على ھذا، وھو ! )معاذ 

بیضة المقاتل، وھي التي تلبس في القتال، وقیمتھا ربع دینار فأكثر، ولیس المراد بھا البیضة من نتاج : في السفن، والبیضة المراد بھا
:  حال سیأتي إن شاء هللا بیان ھذه المسألة، وأن الصحیح اعتبار النصاب؛ وذلك ألن النبي صلى هللا علیھ وسلم نص وقالوعلى كل. الدجاج

أو تقدم؟ ومن ھنا ) لعن هللا السارق: (، وھذا نص صریح، وال یعارضھ المحتمل، وألننا ال ندري ھل تأخر حدیث)ال قطع إال في ربع دینار(
  .ًأن یكون المال المسروق نصابا: من كل وجھ، فیشترط في ثبوت حد السرقةال یقوى على المعارضة 

 
 اشتراط الحرز

 
في حرز، واألحراز تكون : الحصن، والشيء المحفوظ فیما یحفظ فیھ مثلھ یقال عنھ: أصل الحرز]. من حرز مثلھ: [قال المصنف رحمھ هللا
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ما : األول:  وبحسب الظروف واألشخاص، ومن ھنا ینقسم الحرز إلى قسمینفي األموال متفاوتة، وتتفاوت بحسب الزمان وبحسب المكان
أن علیھا البناء واألغالق، وفي حكمھا الدكاكین، : ًیكون حرزا بنفسھ، مثل الدور والعمائر والشقق والبساتین، فھذه حرز بنفسھا، بمعنى

حرز : النوع الثاني من الحرز. ھا ثم أخذ منھا فقد أخذ من حرزوالحوانیت، واألحواش المسورة، فھذه أحراز بنفسھا، ولذلك من تسور فدخل
حرز الغیر، فھناك ما ھو حرز بنفسھ، وھناك ما ھو حرز بغیره، والحرز بغیره ھو المكان، ووضعوا : الحافظ، أو ما یقول العلماء عنھ

 من صاحبھ، فالعمارة حرز مكان وحرز بالنفس، حرز المكان ھو الذي ال یدخل الشخص إال بإذن: ًضابطا یفرق بینھ وبین األول، فقالوا
ًوھكذا الشقة والغرفة والمكتب إذا كان خاصا بالشخص، فھذا حرز بنفسھ، ال یدخلھ الغیر إال بإذن من صاحبھ، وحرز الغیر ھو الذي یكون 

ًد، ولو أن شخصا سرق من مسجد فلیس األماكن العامة كالمساج: ًفمثال. بالحافظ ویقع في األشیاء أو في األموال أو في األماكن العامة
ًبسارق؛ ألن المسجد یرتاده الناس، ومفتوح للعامة، ومن ھنا لیس لھ حرز، ولیس حرزا بنفسھ، وإنما ھو حرز بالحافظ، فلو نام شخص في 

َ ُسرق رداء صفوان رضي المسجد ووضع كساءه أو ثوبھ أو شنطتھ التي فیھا النقود تحت رأسھ فسرقھا أحد فإنھا تعتبر في حرز، ولذلك لما ِ
هللا عنھ في المسجد من تحت رأسھ، قطع النبي صلى هللا علیھ وسلم ید السارق؛ ألنھ حینما وضعھ تحت رأسھ فقط حرزه وحفظھ، صحیح 

تھ أن المسجد عام لكنھ حینما قام على مالھ ووضعھ على وجھ یصان بھ فإنھ حرز حفظ، فإذا سرقھ من تحت رأسھ أو جذب الفراش من تح
وھكذا بالنسبة لحرز الغیر، اإلبل إذا كانت ترعى فإن حرزھا بوجود الراعي معھا، فإذا سرقھا . أو نحو ذلك فإنھ یعتبر قد أخذ من حرز

والراعي معھا فھي سرقة من حرز، وإذا سرقھا والراعي نائم فلیست بسرقة من حرز، البد من وجود الحفظ والصیانة فیما ھو سائب، 
، فجعل اإلبل وھي بین الجبال أو في الموضع راعیة )لیس في حریسة الجبل قطع حتى تأوي إلى المراح: (هللا علیھ وسلمولذلك قال صلى 

  .سائمة لیس فیھا قطع؛ ألنھا لیست في حرز، فإذا حفظت بالحافظ واألمین فإنھ حینئٍذ تكون في حرز
 

 ًأن یكون المال المسروق محترما
 

ًیشترط في السرقة أن یكون المال المأخوذ ماال معصوما، فخرج المال غیر المعصوم، والمراد ]. مال معصوممن : [قال المصنف رحمھ هللا ً
أمرت أن أقاتل الناس حتى : (ًعصمة اإلسالم، وعبر الفقھاء بھذا المصطلح انتزاعا من حدیث رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم: بالعصمة

الحدیث، ...) یشھدوا أن ال إلھ إال هللا وأني رسول هللا، فإذا فعلوا ذلك فقد عصموا مني دماءھم وأموالھم حتى -وفي لفظ-ال إلھ إال هللا : یقولوا
عصمة اإلسالم، وعصمة اإلسالم یدخل فیھا األمان والعھد للذمي، فإذا اعتدي على مال مسلم فھو اعتداء : المراد بھا) قد عصموا: (فقولھ

 ذمي فھو اعتداء على مال معصوم؛ ألنھ بموجب العھد یكون للذمي ما للمسلمین، وعلیھ ما على على مال معصوم، وإذا اعتدي على مال
ًوخرج بھذا الحربي، فلو أنھ مثال كان في القتال وتوقف مثال أو تقابل الزحفان ولم یحصل بینھما. المسلمین قتال فانسل مسلم وأخذ على وجھ  ً

ًن ھذا من إغاظة الكافر بإیذائھ في مالھ إذا كان محاربا، ومن ھنا ال تعتبر سرقة؛ ألن المال ًالخفیة شیئا منھ فھي لیست بسرقة شرعیة؛ أل
  .الذي أخذه مال غیر معصوم

 
 أال یكون في المال المسروق شبھة للسارق

 
أن یكون لإلنسان شبھة في : لشبھةًالمثیل، وھذا یشبھ ھذا إذا كان قریبا منھ في الصفات، وا: الشبیھ]. ال شبھة لھ فیھ: [قال المصنف رحمھ هللا

الملك، كما في السید في مال عبده، والوالد في مال ولده، على تفصیل عند العلماء، وسیأتي إن شاء هللا بیان ضوابط ھذه الشبھة، ومتى 
مرنا أن نتقي الشبھات، وإذا فأ) ادرءوا الحدود بالشبھات: (تؤثر، ومتى ال تؤثر، واألصل في اشتراط عدم الشبھة قولھ علیھ الصالة والسالم

وجدت في السارق شبھة، أو في المال المسروق شبھة توجب سقوط الحد وكانت مؤثرة فإنھ ال حد؛ ألن النبي صلى هللا علیھ وسلم أمرنا أن 
  .ندرأ الحدود وندفعھا بالشبھات

 
 أن یؤخذ المال المسروق خفیة

 
كون ھذه السرقة على وجھ االختفاء، وھذا أصل في السرقة، ومن ھنا لو كانت السرقة أن ت]. على وجھ االختفاء: [قال المصنف رحمھ هللا

ًعیانا بیانا أمام الناس، مثل الغصب، فلو جاء واغتصب سیارتھ، أو أنزلھ من سیارتھ ثم أخذھا بالغصب والقوة، فھذه لیست بسرقة، لكن لو : ً
فال بد من . ھا ففتحھا وأخرجھا من مكان ھو حرز لمثلھا؛ فقد حصلت السرقةومكان حفظھا وحرز) كراجھا(أنھ جاء إلى السیارة وھي في 

أن یكون على سبیل الخلسة واالختفاء، فلو كان على سبیل الظھور كما في الغاصب فإنھ ال یقطع، وكما في المنتھب، : وجود ھذا الشرط
 ال یعتبر سرقة، فقد كانوا في القدیم یغیرون ویأخذون اإلبل والنھبة تكون بإغارة بعض القبائل على بعض، أو الجماعات على بعضھم، فھذا

ویستاقونھا، ویكون ھذا على مرأى ومسمع، وھذا لیس بسرقة، إنما السرقة على وجھ الخفیة، ونفس مصطلح السرقة یتضمن ذلك، وھو 
  .وجود الخفیة وعدم الظھور

 
 قطع ید السارق حد من حدود هللا ال شفاعة فیھ

 
الحكم الشرعي أنھ یجب قطع یده، وھذا محل إجماع بین العلماء رحمھم هللا، وإذا توافرت الشروط لم یجز ]. قطع: [مھ هللاقال المصنف رح

، ولما سرق الرجل )إذا بلغت الحدود السلطان فلعنة هللا على الشافع والمشفع: (ومن ھنا قال صلى هللا علیھ وسلم. تعطیل حد هللا عز وجل
وان إلى رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم، وأمر النبي صلى هللا علیھ وسلم بقطعھ؛ ما كان یظن صفوان أن الرجل رداء صفوان ورفعھ صف
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أنھ كان : أي) ھال كان ھذا قبل أن تأتیني بھ: ما علمت أن یده ستقطع فقال: (ستقطع یده، فشفع لھ عند رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم، وقال
وجب القطع، وھو حد هللا عز وجل، ومن : أي) قطع: (ومن ھنا قال المصنف. ك لو أتیتني بھ أقمت حد هللا علیھالمفروض أال تأتیني بھ؛ ألن

أقام حد هللا عز وجل فقد أطاع هللا عز وجل ورسولھ علیھ الصالة والسالم، وتستقیم األمة بتنفیذ حدود هللا، وإقامة ھذه الحدود، ویجب أال 
ال یبالي بسخریة الساخرین واستھزاء المستھزئین وإرجاف المبطلین، ھذا كلھ ال یلتفت إلیھ؛ ألن الحكم  الذي تأخذ من یقیمھا لومة الئم، وأ

أجمع العلماء . یحكم وال معقب لحكمھ سبحانھ، واألمر أمر هللا، والخلق خلق هللا، یفعل بھم ما یرید، ویحكم فیھم ما یرید سبحانھ وتعالى
 الشروط یجب على القاضي الحكم بالقطع، ویجب على السلطان تنفیذ ھذا الحكم، وأال یتدخل أحد في حكم هللا عز رحمھم هللا أنھ إذا توافرت

وجل، وھذا الذي عناه النبي صلى هللا علیھ وسلم، فإنھ لما ثبت عن المخزومیة موجب القطع وجاءت قریش بقضھا وقضیضھا تشفع وترید 
 من أجل أن یردوا ما سرقتھ ویطیبوا خاطر المسروق منھ، ولكن رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم رد أن تسقط عنھا العقوبة، وقدموا األموال

: ھذه النعرات وھذه الحمیة الجاھلیة الممقوتة التي تعطل حدود هللا عز وجل وتمنع من إقامة حق هللا عز وجل، ردھا بعبارة قویة شدیدة، فقال
فأخرس )  سرقت لقطعت یدھا- وحاشاھا-  لو أن فاطمة بنت محمد -لذي أنفس العباد بیده سبحانھفأقسم بربھ سبحانھ ا-والذي نفسي بیده (

ألسنتھم، وكف شفاعتھم، وردھم علیھ الصالة والسالم وأقام ھذا الشاھد والمثال في أحب الناس إلیھ، الذي ھو منھ بضعة وقطعة، كما في 
لو أن ! والذي نفسي بیده: (ومع ذلك یقول.  یریبني ما رابھا ویؤذیني ما آذاھا-يقطعة من: أي-) إنما فاطمة بضعة مني: (الصحیح أنھ قال

على أنھ ال : وأجمع العلماء رحمھم هللا. وھذا یدل على ما ذكره المصنف من ثبوت الحد وھو القطع) فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت یدھا
من عند مفصل : والمراد بالید.  سبحانھ وتعالى، بل الواجب تنفیذ ھذا الحدتجوز الشفاعة وال یجوز تعطیل الحدود بالمماطلة والعبث بحق هللا

 ...... .الزندین مع الكف، فیجب القطع من ھذا الموضع، وسیأتي إن شاء هللا بیان الضوابط الشرعیة المعتبرة لتنفیذ ھذا الحد وھذه العقوبة
 

 أصناف ال تقطع أیدیھم عند أخذھم مال الغیر
 

، وھذا ما ثبتت بھ السنة عن رسول هللا صلى هللا )فال قطع على منتھب: (یقول رحمھ هللا]. فال قطع على منتھب: [ هللاقال المصنف رحمھ
، والحدیث صححھ غیر واحد من العلماء رحمھم هللا، وأجابوا على ما )ال قطع على خائن، وال مختلس، وال منتھب: (علیھ وسلم أنھ قال

بن جریج وأبي الزبیر محمد بن تدرس المكي ، وصحح غیر واحد إسناده، واختار الشیخ األلباني رحمھ هللا في أورد علیھ من االنقطاع بین ا
ال قطع على منتھب، وال : (اإلرواء تصحیحھ، والحدیث صحیح أنھ ال یقطع المنتھب، وال المختلس، وال الخائن، قال صلى هللا علیھ وسلم

والمنتھب . إنھ حدیث حسن، وأثبت الحدیث عن رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم وأنھ مما یحتج بھ: ي ، وقال اإلمام الترمذ)مختلس، وال خائن
ّأن یأخذ المال على سبیل النھبة، وتكون عیانا، فذكر المصنف رحمھ هللا المنتھب؛ ألنھ سبق وأن بین وجھ الخفیة، فخرج :  ھو-كما ذكرنا- ً

الذي یتغفل اإلنسان فیختلس منھ الشيء دون أن یكون : المختلس ھو]. وال مختلس: [ل رحمھ هللاقا. المنتھب؛ ألنھ یكون على وجھ العالنیة
ًعلى علم، وغالبا المختلس یفقد فیھ شرط الحرز، ومن ھنا یكون الشخص غافال فیختلس مالھ وھو على الطاولة، أو یختلس مالھ وھو على  ً

أنھ ال بد من شرط الحرز، والمختلس یأخذ من غیر الحرز، ألنھ ال : صنف رحمھ هللاّفبین الم. المكتب، فھذا لیس بسرقة إنما ھو اختالس
ً ووضعھا أمامھ یرید أن یحاسب شخصا ثم غفل أو -ّكالصراف-ًیستطیع أن یختلس إال إذا كان المال أمامھ، ویكون مثال شخص أخرج النقود 

وھو الذي یأخذ ]. وال غاصب: [قال رحمھ هللا. ز، وحینئٍذ ال تقطع یدهكانت ید ذلك المختلس خفیفة فأخذ من ھذا المال، ھذا من غیر حر
ًالمال بالقھر والقوة، فلو أن شخصا أخذ أرض شخص بالغلبة، أو اغتصب منھ شبرا من أرضھ أو مترا، أو أخذ مزرعتھ أو أخذ بیتھ ً ًٍ 

: الخائن ھو]. وال خائن في ودیعة: [قال رحمھ هللا. عالنیةوعمارتھ فإنھ ال یقطع؛ ألنھ أخذ المال على غیر وجھ الخفیة؛ ألن الغصب یكون 
الشخص الذي یؤتمن على أموال الناس، فیضیع األمانة نسأل هللا السالمة والعافیة، فلو أنھ وضع المال عنده لكي یحفظھ ودیعة، فسرق من 

یل، وحینئٍذ ال یتأتى فیھ ما في السارق من كونھ یأخذ المال ّھذا المال أو أخذ منھ فإنھ ال تقطع یده؛ ألنھ حینما أعطي المال نزل منـزلة الوك
على سبیل الخفیة دون علم من صاحبھ، والخائن ال یتوافر فیھ أخذ المال من الحرز؛ ألنھ ھو في األصل أعطي كحافظ للمال فھو حرز المال 

ثم أنكرھا وجحدھا، فإنھ إذا تبین أنھ جاحد للودیعة لم ًوھو حفظھ، ومن ھنا ال یعتبر شرط الحرز متحققا في الخائن، ولو أنھ أعطي ودیعة 
]. أو عاریة أو غیرھا: [قال رحمھ هللا. یقطع؛ ألنھ ال قطع في خیانة كما نص رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم في الحدیث الصحیح عنھ

حدد الوقت، أو إلى أن أطلبھا منك، وھذا غیر ھذه عشرة آالف ضعھا عندك أمانة إلى نھایة السنة، وھذا م: تأتي للشخص وتقول لھ: الودیعة
أرید ھذه السیارة من أجل أن أسافر بھا إلى المدینة، ثم : ًكأن یأتي شخص مثال ویأخذ سیارتك ویقول: أما العاریة. محدد الوقت، فھذه ودیعة

 ...... .على علم أن سیارتك عندهّأخذ السیارة وفر بھا، ففي ھذه الحالة ال نعتبرھا سرقة؛ ألنھ لیس على سبیل الخفیة، وأنت 
 

 ما یجب على المسلم عندما ترد الشبھات من أعداء هللا
 

من ھنا تدرك عظیم ضرر السرقة حینما راعى الشرع فیھا قضیة الخفیة لعظیم ضررھا؛ ألنھ إذا سرق المال من الشخص اتھم جمیع الناس 
ضھم ببعض، وفي المغتصب یعرف من أخذ مالھ، وفي الخائن یعرف من في األصل إال من رحم ربك، وحینئٍذ تسوء ظنون المسلمین بع

فعل السارق لیس أذیة لألموال فقط بل أذیة إلى نفسیة الناس، فمن الناس : ومن ھنا. خانھ، وفي الجاحد للعاریة والودیعة معلوم من قام بھذا
، ومنھم من تأخذه الحمیة والقھر  حینما یؤخذ مالھ وھو ال یدري من الذي أخذ، فیشك حتى في ولده، من إذا سرق مالھ فقد عقلھ والعیاذ با

ویشك حتى في أقرب الناس منھ، ومن ھنا تراعى عظم شأن ھذه الجریمة، فالبعض ینظر إلى ظاھرھا من كونھا متعلقة باألموال، ولكن ال 
 ینظر إلى المقطوع یده وھو الجاني وال ینظر -  ذلكوھو أحقر من ذلك ودون- ومن ھنا تجد من ینتقد الشریعة . ینظر إلى ضرر المأخوذ منھ

كیف تقتصون من القاتل؟ ھذه بشاعة، كیف تقتلونھ؟ یأتون ویسفكون الدماء وینتھكون األعراض ویعتدون على : إلى المجني علیھ، ویقولون
ًأفمْن زیِّن لُھ ُسوُء عملھ فرآهُ حسنا : لى الحقوقٌإنھم أھُل حقوق، وإنھم دعاة إ: أموال الناس ثم یأتي أھل الحقوق ویتكلمون وینتقدون ویقولون َ َ َ َ َ َ ََ َِ ِ َ ُ َ
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إلى   وال ینظرون-قاتلھم هللا- ما ھذه البشاعة في اإلسالم؟ : ، فیرون أنھم دعاة للحق، وأنھ ال یمكن أن تقطع الید، ویقولون]8:فاطر[
وراءه أسرة : ینظرون إلى ھذا، بل ینظرون إلى المجرم ویقولونًاألعراض التي تنتھك، والدماء التي تسفك، واألموال التي تسرق، أبدا ما 

فلو كانوا أھل حقوق بحق لنظروا إلى الطرفین، وأنصفوا الطرفین، حتى حینما نقول . وعائلة، وھم بھذا یعینون أھل الجرائم على جرمھم
وھذا عین الظلم والجور، ! یمكن أن ینظروا إلى المقتولھذا قاتل، ھذا قتل غیره، فكما سلب غیره نفسھ سنسلبھ نفسھ، وما ظلمناه، فال : لھم

َوالكافُرون ُھم الظالُمون : وال شك أن الكافر كما قال تعالى َ َِ َِّ ُ َ ؛ ألن الموازین عندھم مضطربة، ولكن أھل اإلسالم ھم أھل العدل ]254:البقرة[ْ
وآثارھا وأضرارھا، وحجم ما اكتسبت األیدي، وأعطوا كل وأھل الحق بتوفیق هللا عز وجل، بصرھم هللا عز وجل فنظروا إلى الجریمة 

جریمة حقھا بأمر هللا سبحانھ وتعالى، فالسارق ما دام أنھ سرق فإنھ ال یمكن أن ینزجر إال إذا قطعت یده، فإذا قطعت یده وحدث نفسھ 
 سارق تقطع یده لھالھم األمر، ولوقع ذلك في بالسرقة مرة ثانیة إذا بیده تذكره بالعقوبة وعندھا یرتدع، ولو جئت بالسراق ووقفوا على

ًأنفسھم موقعا بلیغا تطبیق حدود هللا عز وجل لیس بمنقصة وال بشاعة، ولیس فیھ ظلم وال ضرر وال أذیة، ومن ھنا ینبغي أن : ومن ھنا. ً
ًھاجما على األعداء، فیھجم علیھم بالعكس ًیعتز المسلم بھذا الدین ویعتز بأحكامھ، وعلیھ بدل أن یكون مدافعا عن شبھات األعداء أن یكون م

نحن دعاة الحقوق للمجني علیھ، والمفروض أن ینصر : نحن دعاة الحقوق للمجني علیھم، وأنتم دعاة حقوق للجاني، ونقول: والضد، ویقول
ذكره بالجریمة وتذكر غیره، المجني علیھ؛ ألن الجاني ال یحتاج إلى نصر إال بكفھ عن ظلمھ وزجره عن أذیتھ للناس، فتقطع الید حتى ت

ً أن یبقى سارقا فیذھب ویعیش بین -والعیاذ با-إما : ًولیتأمل اإلنسان حینما یصبح المجرم مجرما فیسرق، فإذا قطعت یده یكون بین أمرین
وأما إذا رجع وتاب إلى . تالسراق، فكلما أصبح وأمسى یذكرھم بیده، ألن من ینظر إلیھ یتذكر عاقبة السرقة، فھي من أبلغ المواعظ والعظا

ًهللا زجر غیره، فإذا نظر إلى یده مقطوعة ھاب السرقة وھاب أموال الناس، وفي ذلك آیات وعظات بالغات، وكفى با عز وجل علیما 
ًحكیما، ولطیفا خبیرا، یضع الشدة في موضعھا، ویضع اللین في موضعھ، وال ینبئك مثل خبیر ً ا وما كانا لنھتدي فالحمد  الذي ھدانا لھذ. ً

ًأننا نوصي في ھذا الزمان بأمر مھم جدا وخاصة في مسائل الحدود ومسائل : والكلمة األخیرة. لوال أن ھدانا هللا، لقد جاءت رسل ربنا بالحق
، وانظر كیف مسألة التمسك بالحق، فما علیك من إرجاف المرجفین، وسخریة الساخرین: ًالشبھات التي ترد على اإلسالم عموما، أال وھي

كیف تقطع الید بربع دینار ویجب ضمانھا بنصف دیة؟ وھذا : كان السلف الصالح واألئمة رحمھم هللا في زمانھم، فترد الشبھات حتى قالوا
ٍوجعلنا بْعضكم لبْعض : ألن هللا ابتلى بھم أھل الحق، قال تعالى من القدیم، وللشر أھلھ؛ فھم ال یخرصون وال یسكتون؛ َ َ َ َ َ َِ ْ ُ َ َفتنة أتْصبُرون ْ ِ َ ََ ً ْ ِ

َأتْصبُرون: (قال هللا] 20:الفرقان[ ِ َ  وحینما یتبجح أعداء -ًسواء في السرقة وغیرھا- فأثناء إیراد الشبھات . وھذا یقتضي أن نصبر على الحق) َ
سلم أن تأخذه الغیرة والحمیة اإلسالم، وأعظم من ھذا أن یتبجح من ھو من بني جلدتنا بأمور فیھا استخفاف بالشریعة أو استھزاء؛ فعلى كل م

لھذا الدین، غیرة الحق ال غیرة الباطل، وحمیة الدین ال حمیة الجاھلیة، ومن غار لحق هللا أحبھ ربھ، فإن الغیرة على الحق تزكي نور 
 بما یقولھ أھل الباطل ًاإلیمان في القلوب، ومن غار على حق هللا عز وجل وتألم وتمعر وجھھ نجي من العذاب، فإنھ إذا كان اإلنسان معجبا

ویدافع عنھم أو یھون من أمرھم دون أن یرد علیھم ودون أن یقارعھم الحجة فإن ھذا بالء عظیم، وشر وخیم، فیوصى اإلنسان بالصبر على 
 ثقة  أن تكون عندك-إذا أرجف المرجفون أو طعن الطاعنون أو شوش المشوشون- إلى هللا  ومن أحب األعمال. الحق الذي ھو مؤمن بھ

َوإذ زاغت األْبصاُر وبلغت القلوُب الحناجر وتظنون با الظنونا : كاملة بھذا الحق، وأن تعتز بھ؛ ولذلك قال تعالى َ َ َُ ُُّ َِّ ِ َِ َ َ َ َ َ َ َُّ َُ ِْ ْ ُ ْ ِ َِ َُھنالك اْبتلي الُمْؤمنون * ََ َ َُ ُِ ِ ِْ َ
ًوزلزلوا زلزاال شدیدا  ِ َ ًَ ْ ُ ِْ ِ ُ  هللا صلى هللا علیھ وسلم فسیزلزل من كان على نھجھم في كل زمان ، فإذا زلزل أصحاب رسول]11- 10:األحزاب[َ

ًولما رأى الُمْؤمنون األْحزاب قالوا ھذا ما وعَدنا هللا ورُسولُھ وصَدق هللا ورُسولُھ وما زاَدُھم إال إیمانا وتْسلیما : بحسبھ، ولكن هللا تعالى یقول ِ ِ ََّ َ َ َ ََ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ ًَ َّ َِ ِ ْ ُ ُ ُ ُْ َُّ ََّ َ ُ َ َ
ٌمن الُمْؤمنین رجال : ثم قال هللا] 22:األحزاب[ َ َ َِ ِ ِ ِمن الُمْؤمنین رجال صَدقوا ما عاھدوا هللا علْیھ ! لیسوا كلھم] 23:األحزاب[ِْ ِ ِ َِ َ َ َ َ َ َ َ ََ َّ ُ ُ ٌ ِ ؛ ]23:األحزاب[ْ

كنت على قوة من الحق والثبات العھد من اإلسالم واالستسالم، وإذا جاء حكم هللا عز وجل أمعنت وسلمت ورضیت و ألن بینك وبین هللا ھذا
وھذا بعد ) ًلو منعوني عناقا كانوا یؤدونھا إلى رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم لقاتلھم علیھا! وهللا: (وال تتزلزل، قال أبو بكر رضي هللا عنھ

عرب ارتدت، وكان بأشد الحاجة وفاة رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم والحال في شدة وضیق، وحال المدینة كان من أصعب ما یكون؛ ألن ال
رضي هللا عنھ إلى جیش أسامة الذي جھزه النبي صلى هللا علیھ وسلم، ومع ذلك أمضى ما أمضاه رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم، وثبت 

 عز وجل؛ ألن ًعلى الحق رضي هللا عنھ وأرضاه، فكان ھذا من دالئل یقینھ با عز وجل، فكل صاحب حق یثبت على حقھ ثباتا یرضي هللا
: وقال الحكماء والعلماء والصلحاء! هللا في الفتن ینظر إلى القلوب، فمن الناس من یلین مع أھل الباطل، ومنھم من تنكسر شوكتھ، والعیاذ با

َالفتن حصاد المنافقین لیْھلك مْن َ َِ نٍة  ِ َھلك عْن بیِّنٍة ویْحیا مْن حي عْن بیِّ ََ َ َ َ َ َ َ َ َ َ ََّ وكل فتنة وراءھا فتنة، فمن صبر في الفتنة األولى ازداد ، ]42:األنفال[َ
إیمانھ تھیئة للفتنة التي بعدھا، ثم تأتي الفتنة التي بعدھا أشد من األولى كما ثبت في الصحیح عن النبي صلى هللا علیھ وسلم، فكلما انتھى 

ًمرجف جاء مرجف آخر، وقد یكون المرجف كاتبا واحدا ثم أصبحوا كتابا، ثم أص ً ًبح إرجافا على مستوى الدول والجماعات، حتى یعظم ً
الكون كون هللا، واألمر أمر هللا عز وجل، وكلمة هللا ماضیة، ولتخرص األفواه، ولن یبقى إال الحق . اإلرجاف، ولكن هللا غالب على أمره

ألمة من النكبات والفجائع واألھوال ما ال یعلمھ إال لقد حصل لھذه ا! الذي فیھ كلمة هللا جل جاللھ، التي سیمضیھا بعز عزیز وذل ذلیل، فوهللا
ًهللا سبحانھ، وما انطفأ نور هللا یوما من األیام، بل كلما وقعت فتنة رجع الحق أشد ضیاء ونصاعة وقوة ورھبة وھیبة؛ ألنھ من هللا وتأمل ! ً

ِكتب هللا ألغلبن أنا وُرُسلي إن هللا قو: قولھ تعالى َِ َ ْ َ ََ َّ ََّّ ِ َّ َِ َ ََ َ َ ٌي عزیز ُ ِ َ التعبیر بالكتب؛ ألن التعبیر بھ دلیل على أنھ ال یغیر وال : ًأوال] 21:المجادلة[ٌّ
ُكتبت، ولكن كتب هللا : یبدل، ثم ما قال َّ َ َ كتب محمد، وكتب : كتبت، شيء، وحینما تقول: فالتعبیر باالسم الظاھر، فحینما تقول] 21:المجادلة[َ

َّألغلبن : أن یغلب، إنما قال: وة شيء آخر، وما قالفالن، فتذكر اسمك ولك مكانة أو لك ق َِ ْ َ : ، والالم ھي الموطئة للقسم، أي]21:المجادلة[َ
َّألغلبن : ألغلبن، والتعبیر ھنا بالغلبة، ثم قال! وهللا َِ ْ َ ٌتوكید أنا وُرُسلي إن هللا قوي عزیز ] 21:المجادلة[َ ِ َ ٌَّ َّ ِِ َِ ََ َّ  ًما أحد أبدا یشك في] 21:المجادلة[َ

ًقدرة هللا على خلقھ، وھذه الشنشنة وھذا اإلرجاف من المبطلین أیا كانوا وبأي اسم تسموا، وتحت أي ستار استتروا؛ فلیكشفن هللا عوارھم 
ّومن ھنا تجد في بعض الفترات المرجفین یرجفون، والكتاب یكتبون . لھ حكم وذلھم، ولیلبسنھم الصغار كما ألبس من قبلھم، وهللا عز وجل

، فیتمعر قلب المؤمن، ویرفع هللا درجاتھ بھذا التمعر بما ال یبلغھا بكثرة صالة وال ما ف یھ استھزاء بالدین أو سب  عز وجل والعیاذ با
صیام، ولربما تسمع بمن یطعن في كتاب هللا، أو في سنة النبي صلى هللا علیھ وسلم، أو في حد من حدود هللا عز وجل، فتجد ذلك السفیھ 
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ور المتھتك الذي ال دین عنده وال عقل یلمز اإلسالم أو یلزم األخیار، ثم تجد أن ھذه الكلمة لھا أثر في قلبك فتتألم وتتغیر، ومن الناس المغم
َوال تْحزْن : وإن كان األمر ال ینبغي أن یبلغ ھذا؛ ألن هللا نھى وقال! وكان بعض العلماء قد یمرض! من یمنعھ قول أھل الباطل النوم َ َ

 ......َلَع
 

 األسئلة
 

 حكم جاحد العاریة
 

ّأشكل علي حدیث المخزومیة بأنھا تستعیر المتاع ثم تجحده وسماھا النبي صلى هللا علیھ وسلم سرقة مع ما قررنا أنھ ال یكون في : السؤال
مھم هللا، والصحیح ما رجحناه أنھ ال تعرف ھذه المسألة بمسألة قطع جاحد العاریة، وفیھا قوالن مشھوران للعلماء رح: العاریة قطع؟ الجواب

ولو أن فاطمة بنت محمد : (قطع على جاحد العاریة، وھذه المرأة ثبت في الروایة الصحیحة أنھا سرقت، ولذلك قال في نفس الحدیث
طیفة تساوي وسرقت قطیفة من إحدى البیوت، وكانت ھذه الق) أھلك من كان قبلكم أنھم كانوا إذا سرق فیھم الضعیف: (، وقال)سرقت

أھم قریش شأن المخزومیة التي كانت تستعیر المتاع ثم تجحده؛ ألنھا كانت ھذه الصفة غالبة، وال : النصاب وتزید، فـعائشة رضي هللا قالت
ع علیھ ولذلك لما قط. یمنع أن جریمتھا في األصل ھي السرقة، والقطع ال لجحد العاریة وإنما قطع علیھ الصالة والسالم؛ یدھا ألنھا سرقت

الصالة والسالم یدھا لم یستفصل عن المتاع مما یدل على أن القطع إنما وقع بسبب أنھا سرقت، وقد جاءت الروایة صحیحة بھذا، ومن ھنا 
األصل أنھ لم ینطبق علیھ حدیث رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم في وجود األخذ من الحرز  إنھ ال یقطع جاحد العاریة؛ ألن: قال الجمھور

  .ى سبیل الخفیة، وهللا تعالى أعلمعل
 

 الشفاعة في الحدود
 

، فمتى تكون الشفاعة )أتشفع في حد من حدود هللا؟: (وبین قولھ) اشفعوا تؤجروا: (كیف نجمع بین قول النبي صلى هللا علیھ وسلم: السؤال
، والحد )ال تعارض بین عام وخاص: (، والقاعدةخاص) أتشفع في حد من حدود هللا؟(عام، و) اشفعوا تؤجروا: (في الحد ممنوعة؟ الجواب

حد السرقة، ھذه الحدود ال شفاعة فیھا، وكذلك حد القذف، ومحل .. حد الحرابة.. القصاص.. حد القتل.. الذي یمنع من الشفاعة منھ حد الزنا
ھال : (ز؛ ألن النبي صلى هللا علیھ وسلم قالالمنع أن ترفع إلى القاضي فإذا رفعت إلى القاضي ال شفاعة، أما قبل وصولھا إلى القاضي فتجو

، وھذا یدل على )إذا بلغت: (فقال... ) إذا بلغت الحدود السلطان: (، وقال في الروایة األخرى في الحدیث اآلخر)كان ذلك قبل أن تأتیني بھ
  .أنھ إذا رفع األمر إلى الوالي أو القاضي ال تجوز الشفاعة، وهللا تعالى أعلم

 
 مرأة من مال زوجھا فوق حاجتھا خفیةحكم أخذ ال

 
ھذا فیھ تفصیل؛ ألنھ في بعض األحیان یكون : ھل أخذ المرأة من مال زوجھا دون علمھ إذا كان فوق حاجتھا من السرقة؟ الجواب: السؤال

 في ضابط الشبھات - تعالىإن شاء هللا-سرقة، ویقع بھ القطع ویثبت بھ الحد، وبعض األحیان ال یكون سرقة؛ ألن فیھ شبھة، وھذا سنذكره 
التي تدرأ حد السرقة، لكن من حیث األصل، أنھ إذا خرجت عن األصل الشرعي أو عن الحد الشرعي أو الضابط الشرعي؛ فإنھا تقطع، 

ذت وأخ) الشنطة(خاصة بھ، فجاءت وكسرت أقفال ھذه ) شنطة(ًلو كسرت قفال في غرفة الزوج، وكان للزوج غرفة خاصة بھ، أو : ًفمثال
، )خذي من مالھ ما یكفیك وولدك بالمعروف: (ًالمال الموجود فیھا، ثم خرجت ونحو ذلك، فھذا كلھ ظاھره سرقة، فال یعتبر داخال تحت قولھ

هللا تعالى، وهللا تعالى  وال تؤثر الشبھة في ھذا؛ ألن قصد استباحة المال واالعتداء علیھ موجود، ومن ھنا سیفصل في ھذه المسألة إن شاء
  .أعلم

 
 اشتراط استمرار عذر جمع التقدیم إلى الدخول في الصالة الثانیة

 
الجمھور على : من جمع صالتي الظھر والعصر جمع تقدیم ثم وصل إلى بلده قبل دخول وقت العصر، فھل علیھ اإلعادة؟ الجواب: السؤال

ة؛ ذلك ألنھ یشترط في صحة جمع الصالة الثانیة في وقت أن من جمع ثم رجع إلى بلده قبل دخول وقت الثانیة فیجب علیھ أن یعید الصال
األولى أن یدخل وقت الثانیة وھو مسافر، فإذا دخل علیھ وھو مقیم فقد خاطبھ هللا بأربع ركعات؛ ألنھ إذا أذن علیھ األذان فقد خاطبھ هللا 

ویشترط في جمع : لوجھ الرخصة، ومن ھنا قال العلماءبأربع ركعات، وھو قد صلى ركعتین، ومن ھنا تجب علیھ اإلعادة، وال یستبیح بھذا ا
ً إلى دخول وقت الصالة الثانیة، بأن یدخل وقت الثانیة وھو مسافر، مثال أذن األذان قبل دخولھ -الذي ھو السفر-التقدیم أن یستمر عذر الجمع 

  .ن، ولم یخاطب بأربع فیجزیھ ما صلى، وهللا تعالى أعلمبركعتی بلده ولو بثالث دقائق أو بدقیقة أو بدقیقتین، فإنھ في ھذه الحالة قد خوطب
 

 حكم صالة المفترض خلف المتنفل
 

ًال بأس بذلك وال حرج؛ ألن معاذا رضي هللا عنھ كان یصلي العشاء مع : ما حكم من صلى الفرض خلف من یصلي النفل؟ الجواب: السؤال
، وھم مفترضون وھو متنفل، وھذا یدل على صحة صالة المفترض خلف المتنفل، النبي صلى هللا علیھ وسلم ثم یأتي قومھ بقباء فیصلي بھم
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واألفضل أن یخرج الناس من الخالف في ھذه المسألة فیكون اإلمام ھو المفترض، ولكن لو وقع ذلك فال بأس وال حرج؛ لثبوت السنة 
  .بالتقریر في ھذا، وهللا تعالى أعلم

 
 ]2[سرقة  باب القطع في ال-شرح زاد المستقنع 

 
ًیجب قطع ید الطرار الذي یقطع الجیوب ویأخذ منھا المال، ویشترط في المال المسروق أن یكون ماال محترما، وال تقطع ید من سرق آالت  ً ّ

دل ومقدار نصاب المال الذي تقطع فیھ ید السارق ربع دینار من ذھب أو ثالثة دراھم من فضة، أو ما یعا. لھو أو خمر مع التفصیل في ذلك
 .قیمة أحدھما، مع خالف بین أھل العلم في ذلك

 
 حكم قطع ید الطرار

 
بسم الرحمن الرحیم الحمد  رب العالمین، والصالة والسالم األتمان األكمالن على خیر خلق هللا أجمعین، وعلى آلھ وصحبھ ومن سار على 

ما زال ]: ّویقطع الطرار الذي یبط الجیب أو نحوه ویأخذ منھ: [فیقول المصنف رحمھ هللا تعالى: أما بعد. سبیلھ ونھجھ إلى یوم الدین
: ففي بعض صور السرقة) ّویقطع الطرار الذي یبط الجیب: (المصنف رحمھ هللا یتكلم على صور یتحقق بھا مفھوم السرقة، ومن ذلك قولھ

: لذي یسرق من الجیب، والسرق من الجیب لھ صورتانا: ّإما بالسكین، أو بالموس، أو بالشفرة، فالطرار ھو: یقدم السارق على قطع الجیب
أن یقطع الجیب من أسفلھ أو من جنبھ، ثم یستل المال : الصورة الثانیة. ّأن یدخل یده فیستل المال الموجود في داخل الجیب: الصورة األولى

ن أن القطع ال یكون إال إذا كان في حرز، وكان  ال تقطع یده، ویرو-یقطع الجیوب: أي-ّأن الذي یبط الجیوب : فمن أھل العلم من قال. منھ
إن من نام في المسجد، ورداؤه تحتھ، أنھ ینبغي اشتراط كون الرداء تحت :  ومن ھنا قالوا-عینھ على الحرز: یعني-ًصاحب الحرز منتبھا 

ن الرجل في غفلة واستل المال منھ بدون أن إنھ إذا كا: الجسم، أو تحت الرأس، فإذا استلھ من تحت الرأس فقد استلھ من حافظ، وحینئٍذ قالوا
یعلم فإن یده ال تقطع؛ ألن المال في الجیب لیس في حرز عند من یقول بعدم القطع، إال إذا كان صاحبھ عینھ على الجیب، ومن ھنا یرون أنھ 

من -بھ، وقطع الجیب فأخرج منھ المال لو استغفل صاحب المال، ثم استل المال من جی: قالوا. ال قطع علیھ، واختار المصنف القول بالقطع
ًإن الشخص عینھ على مالھ ما دام حامال للمال، ثم إنھ قد استل المال منھ خفیة، فتتحقق فیھ : ً فإنھ یعتبر سارقا، وقالوا-أسفلھ أو من عرضھ
أو : (عھا ثم یستل المال منھا، فقولھونحوھا یقط) المحافظ(ّالطرار في حكمھ إذا كان یبط الشنطة، مثل ما یقع في : شرط السرقة، وقالوا

وصاحبھ حامل لھ قطعت ) الكمر(ًمشدودا على صاحبھ، ثم جاء واستل المال من ) الكمر(المحفظة، أو الھمیان والكمر، فإذا كان : مثل) نحوه
رضھ؛ ألنھ لما قطع الجیب فقد أخذ ًیقطعھ، سواء كان القطع من أسفلھ أو من ع: أي) یبط الجیب(ھو الذي یبط الجیب ): ّالطرار: (فقولھ. یده

إن : ًالمال من الحرز، وحینئذ یكون بط الجیب مثل كسر األقفال في الصنادیق، وكسر األبواب، وھذا یعتبر أخذا للمال من حرزه، فقالوا
 ...... . توجب القطع- على ھذا الوجھ الذي اختار المصنف-صورة ھذه السرقة 

 
 ًترماًاشتراط أن یكون المسروق ماال مح

 
ًویشترط أن یكون المسروق ماال محترما: [قال رحمھ هللا ال نقطع ید السارق إال إذا توافرت الشروط في السارق، وفي المال : أي]. ً

كل شيء لھ قیمة : والمال عند العلماء ھو) ًیشترط أن یكون المسروق ماال: (ابتدأ رحمھ هللا فقال: المسروق، وفي فعل السرقة، ومن ھنا
تقع السرقة في الذھب والفضة، وتقع في : ض علیھ، ویشمل الذھب والفضة وھو ما یسمى باألثمان، ویشمل المثمونات، وعلى ھذاَفیعاو

النحاس، والحدید، والرصاص، والنیكل، والزنك، وكذلك تقع في الثیاب، وتقع في األطعمة، وتقع في : المجوھرات، وتقع في المعادن، مثل
ًا كقطع الغیار الموجود في زماننا الستصالح األدوات الكھربائیة، أو أدوات النقل، كل ھذا یعتبر ماال لھ قیمة، وسمي األشیاء التي یرتفق بھ

رأیت الناس قد مالوا إلى من عنده مال فالنفوس تمیل بطبعھا إلى الذھب والفضة، وكل شيء لھ . ًالمال ماال؛ ألن النفوس تمیل إلیھ وتھواه
أن یسرق : ًأنھ لو سرق شیئا لیس بمال فال قطع، والذي لیس بمال، مثل: ھذا الشرط، مفھوم عكسھ): ًأن یكون ماال: (هللالما قال رحمھ . قیمة

ًآدمیا حرا، فالحر لیس بمال، ال یباع وال یشترى، ومن ھنا اختلف العلماء في سرقة األطفال الصغار ًفلو أنھ اختطف طفال صغیرا؛ خدعھ : ً ً
 أو اختطفھ، وأصبح یستخدمھ لخدمتھ، أو - كانوا في القدیم یأخذونھ ویبیعونھ- أو خرج بھ من بیت أھلھ، فبعد أن أخذه حتى خرج من المدینة،

الطفل الحر من الصغار غیر الممیزین والمجنون الذي ال یعقل، اختلف فیھما العلماء رحمھم هللا، أما الحر البالغ فال یمكن أن تقع . نحو ذلك
ً على أنھ لو سرق حرا كبیرا ال قطع؛ ألنھ لیس -رحمھم هللا-ً أن یكون نائما ثم یسرقھ، فجماھیر السلف والخلف - العلماءكما ذكر-السرقة بھ  ً

ُیخدعون، ویسرقون  األطفال الذین ال یمیزون، والمجانین الذین: ًوأما إذا كان صغیرا مثل. بمال، وال في حكم المال، وال یباع وال یشترى
 من أجل أن یتكسبوا بھم، -نسأل هللا السالمة والعافة- ویقع ھذا في ذوي العاھات، فبعض األحیان یسرقھم ضعاف النفوس إلى خارج المدن، 

أو نحو ذلك، فلو سرقھ؛ ھل تقطع یده أو ال؟ جمھور العلماء على أنھ ال تقطع یده، فالجمھور على أنھ ال تقطع ید من سرق األطفال، ومن 
ًأن رجال كان یسرق : وذھب بعض العلماء إلى أنھ تقطع یده، واحتجوا بحدیث ضعیف. لطفل غیر الممیزسرق الكبیر المجنون، أو ا

الصبیان، ثم یخرجھم من المدینة، ثم یبیعھم، فأمر بھ النبي صلى هللا علیھ وسلم فقطعت یده، وھذا الحدیث ضعیف؛ ال یصلح لالحتجاج بھ، 
ًبأنھ یحتمل أن یكونوا صغارا وصبیانا ممالیك، وحینئذ یكونون من جنس األموال؛ : ًعنھ متنابالضعف، وأجابوا : ًوأجاب العلماء عنھ سندا ً

ًماال محترما: (وقولھ. ألن المملوك یباع ویشترى ًأن یكون محترما؛ ألن المال منھ ما ھو محترم، : المال، ثم شرط الشرط: الشرط األساسي) ً
ًسرقة الحر كبیرا كان أو صغیرا، ومن اشتراط المال ذھب بعض : لمال، ھذا شرط یخرج منھإنھ یشترط ا: لیس بمحترم، فإذا قلنا ومنھ ما ً

ألن المصحف لیس بمال، ھو كالم هللا عز : العلماء إلى أن من سرق المصحف ال تقطع یده، إذا كانت قیمة المصحف تعادل النصاب؛ قالوا



 2767 

شراء لیس لكالم هللا عز وجل، والبیع لم یقع لنفس المصحف، إنما ھو قیمة ًوجل؛ ولذلك ال یعتبر ماال، لكن ھذا ضعیف؛ ألن البیع وال
 -رحمھم هللا- الصحف، وكتابة ھذه اآلیات، والمعاوضة على ھذا الشيء، ولیس على كالم هللا عز وجل؛ ولذلك جماھیر السلف والخلف 

وددت أن : ( في إحدى الروایات عنھ، وقال ابن عمر - هللا رحمھ-أجازوا بیع المصاحف كما تقدم معنا في كتاب البیع، ومنعھ اإلمام أحمد 
أن المعاوضة في المصحف واقعة على الورق، وعلى ما یكتب فیھ المصحف، وعلى كتابة : والصحیح). األیدي تقطع في بیع المصاحف

لثمن المدفوع لشيء لھ قیمة، وجمھور ًاآلیات، ویجوز أن تستأجر شخصا في كتابة القرآن، وتكون األجرة على تعبھ في الكتابة، وحینئذ ا
منع بیع المصحف اإلمام : ومنع بیعھ لدى ابن حنبل وكرھھ لدى ابن شافع جلي أي: العلماء أجازوا بیعھ وخالفوا اإلمام أحمد ، قال الناظم

صاب قطعت یده، وھكذا لو إذا ثبت ھذا؛ فإنھ لو سرق المصحف، والمصحف لھ قیمة تعادل الن. أحمد ، وكرھھ الجمھور، ومنھم الشافعي 
ًأن یكون ماال منقوال؛ ألن المال ینقسم إلى ثابت: -رحمھ هللا- وھناك شرط آخر لم یذكره . سرق كتب العلم وھو من : وھو العقار، ومنقول: ً

إلى ثمن ومثمن، : وال تنقسمإن المثمونات إما أن تكون من العقارات أو من المنقوالت، فاألم: غیر العقار واألثمان كما بیناه في البیع، وقلنا
إما : ھو كل شيء من غیر الذھب والفضة لھ قیمة، ثم ھذا المثمن: ھو الذھب والفضة، والمثمن: عقار ومنقول، والثمن: والمثمن ینقسم إلى

ًنقلھا، فیسمى اغتصابا النقل، وھذه ال یمكن : ًأن یكون عقارا كالبیوت، واألراضین، والمزارع، فھذه ال تقع فیھا السرقة؛ ألن شرط السرقة
اشترط النبي صلى هللا علیھ وسلم : ومن ھنا. وال یسمى سرقة، فال تقع علیھ ضوابط السرقة، كما سیأتي في الشروط التي دلت علیھا األدلة

: علیھ بنى العلماءفإن السرقة ال تتحق بالمنقوالت، و: نقلھا من الحرز، وثبوت األخذ الذي ھو شرط الفعل، وإذا ثبت ھذا: في ثبوت السرقة
ًاشتراط أن یكون المال منقوال؛ لكي یخرج العقار، فإن العقار ال قطع فیھ، وكذلك لو أنھ اغتصب عمارة، أو اغتصب مزرعة، أو اغتصب 

ًمخططا، فإنھ ال یعتبر سارقا ًیشترط أن یكون ماال، وأن یكون المال متقوما منقوال: ًإذا. ً إما أن : م إلى قسمین، المال ینقسً)محترما: (وقولھ. ًً
ًیكون المال محترما شرعا، مثل وإما أن یكون غیر محترم . الذھب والفضة، والمعادن، والمجوھرات، واألكیسة، واألطعمة، ونحوھا: ً

ًالخنزیر، فھذه كلھا ال قیمة لھا شرعا، فلو أن شخصا سرق.. الخمر.. المیتة: ًشرعا، مثل مر قد تباع ولھا ًخمرا؛ فإنھ ال تقطع یده، مع أن الخ ً
قولھ علیھ الصالة : ًوالدلیل على أن الخمر والخنزیر والمیتة ال قیمة لھا شرعا. قیمة، فھي مال في الشكل، لكن الشرع أسقط عنھا المالیة

الشرع، وإذا لم فھذا یدل على أن ھذه األشیاء لیس لھا قیمة في )إن هللا ورسولھ حرما بیع المیتة، والخمر، والخنزیر، واألصنام: (والسالم
ًإنھ لم یسرق ماال؛ ألن الخمر لیست بمال، وقد قال صلى هللا علیھ : ًیكن لھا قیمة في الشرع؛ فھي غیر محترمة، فلو أنھ سرق خمرا، نقول

یھ الصالة والخمر ال تساوي ربع الدینار وال أقل؛ ألن الشرع أسقط المالیة عنھا، وفي الصحیح عنھ عل) ال قطع إال في ربع دینار: (وسلم
بم ساررتھ؟ : (ّأنھ لما أھداه الرجل المزادتین من الخمر امتنع من قبولھما، وقام رجل وسار المھدي، فقال لھ علیھ الصالة والسالم: والسالم

دل ) م بیعھاحرم ثمنھا، حر: (، فلما قال)حرم بیعھا: (وفي روایة)إن الذي حرم شربھا حرم ثمنھا: قال! أمرتھ أن یبیعھا یا رسول هللا: قال
ًاشترط العلماء المالیة، وأن یكون المال منقوال لیخرج العقارات، وأن یكون متقوما محترما شرعا، فیخرج آلة : من ھنا. على أنھ ال قیمة لھا ً ً ً

 ...... .ًاللھو، ویخرج الخمر، والخنزیر، والمیتة، فھذه ال قیمة لھا شرعا
 

 حكم سرقة آالت اللھو
 

 - ًمثال-ًآلة اللھو ینبغي أن یفصل في حكمھا، آلة اللھو ال قیمة لھا شرعا، لكن لو كانت اآللة ].  قطع بسرقة آلة لھوفال: [قال رحمھ هللا
ًمصنوعة من ذھب، فإنھ إذا سرقھا فقد سرق ماال، إذا كانت مموھة بالذھب، مطلیة بالذھب، مصنوعة من الذھب، وفیھا ربع دینار من 

إذا كانت مصنوعة من : ، ومن ھناً)ال قطع إال في ربع دینار فصاعدا: (ینار، وقد قال صلى هللا علیھ وسلمالذھب فأكثر؛ فقد سرق ربع الد
أنھا  لو: مادة في األصل لھا قیمة، فإنھ حینئذ ال ننظر إلى كونھا آلة لھو، وإنما ننظر إلى وجود المالیة في عین المال المسروق، ومن ھنا

ّكسرت جاز بیعھا؛ ألنھا كسرت،  ًلھا قیمة، وإذا كانت مطلیة بذھب، أو فضة، وتعادل النصاب فأكثر فقد سرق ماال معتبرا شرعا، : ً إذا-ُ ً ً
آالت اللھو إذا كانت لھا قیمة في نفسھا، بحیث لو كسرت تصلح أن تباع، وتكون : فكونھا آلة لھو ال یضر، وبعض العلماء یفصل، ویقول

-ًنئذ یثبت القطع؛ ألنھ سرق المال المعتبر شرعا، أو ما یبلغ النصاب، وأما إذا كسرت وال قیمة لھا قیمتھا في البیع تعادل النصاب فأكثر، حی
  . فإنھ ال قطع فیھا-ال تعادل النصاب: أي
 

 حكم سماع الدف
 

أعلنوا النكاح، واضربوا : (ًالدف، فالدف مأذون بھ شرعا، وقد قال صلى هللا علیھ وسلم: ًخرج اللھو المأذون بھ شرعا، مثل) آلة لھو: (فقولھ
ًدل على أن الدف من آالت اللھو المأذون بھا شرعا، والمباحة، والنص في ھذا واضح؛ ) الدف: (فلما قال علیھ الصالة والسالم)علیھ بالدف

ة والسالم في ولذلك ضربت الجاریة على رأس النبي صلى هللا علیھ وسلم بالدف، وسمع الدف علیھ الصالة والسالم، وأذن بھ علیھ الصال
یعتبرون أن ھذا شيء ال یجوز، كیف یأذن ! نعجب من الشیخ یفتي بحل جواز الدف، وكأنھ منكر عظیم: من البعض یقول! والعجیب. النكاح

غي ال ینب: ؟ وال یمكن أن یتحقق اإلعالن إال بسماع الناس لھ، ومن ھنا)أعلنوا: (النبي صلى هللا علیھ وسلم بضرب الدف في النكاح ویقول
لإلنسان أن یحكم باألحكام الشرعیة بھواه وبالشيء الذي یألفھ والذي ال یألفھ، وإذا أنكر على غیره ممن بینھ وبینھ أخذ وعطاء، فال یدعوه 

ا ًإن آالت الدف آالت محترمة شرعا، لھ: وھذا خطاب عام، ومن ھنا نقول) أعلنوا: (ذلك إلى أال یتجرد للنص، وقد قال صلى هللا علیھ وسلم
 على أنھا إجارة شرعیة، وذكر العلماء ھذا وفرقوا بین -رحمھم هللا-قیمة، ولو أنھ استأجر أمرأة لضرب الدف في العرس فبإجماع العلماء 

ًالدف وغیره كما ھو معروف في كتاب الشھادات، ففرقوا بین آالت اللھو والعزف وبین الدف، فالدف مأذون بھ شرعا، وضربت الجاریة 
بي صلى هللا علیھ وسلم حینما قفل من غزوتھ، وكانت قد نذرت أن تضرب بذلك، ودخل عمر رضي هللا عنھ على المرأة وھي على رأس الن

تغني ورسول هللا صلى هللا علیھ وسلم یسمع، وكان عند عائشة رضي هللا عنھ جاریتان تغنیانھا بما كان في یوم بعاث، فاألصول الشرعیة 
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یسمعھ النساء : إنھ حرام، وال نقول: اإلغراق في ھذا الشيء والمبالغة فیھ مكروھة، لكن ال نقول: ننا نقولتقتضي جواز ضربھ وسماعھ، لك
َّأعلن، والنص واضح في ھذا، وینبغي : ما قال) أعلنوا: (الرسول صلى هللا علیھ وسلم یقول! أین ھذا التفصیل؟ وال یسمعھ الرجال، من

، وإذا سمع أحد من أھل العلم یفتي بشيء عنده دلیل وعنده حجة، ویعلم أن ھناك سنة وأن ھناك لإلنسان أن یتجرد للنص وأن یتبع النص
 عن ھوى ضل، فعلینا أن نتقي هللا عز وجل في -والعیاذ با- ًدلیال فإنھ ربما یرد سنة عن رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم، ومن رد سنة 

إن ھذا مكروه؛ ألنھ یشغل : إن اإلغراق فیھ وكثرة سماعھ خالف األولى، أو نقول: قولاألحكام الشرعیة، وأن نفرق بین الدف وغیره، ون
وھل یتعبد هللا عز وجل عباده أن یضربوا الدف بالنكاح ! إن ھذا حرام: عن ذكر هللا عز وجل الذي ھو أفضل، لكن ال نستطیع أن نقول

ًمقوتة شرعا والمحرمة شرعا؟وھل یأمر هللا عز وجل بإعالن النكاح باألمور الم! بالمحرمات؟ إذا جاء النص فاإلنسان یعمل بھ، ! حاشا وهللا! ً
ًألننا مأمورون بالوقوف عند النصوص، وعلینا أن نظن خیرا بأھل العلم المتقدمین  وعلیھ أن یحترم أھل العلم ویحترم اجتھادھم ونظرھم؛

و اإلنسان إلى رد السنة بالھوى، وبالشيء الذي یألفھ، فیرى الذي یألفھ الذین أجازوا، والمتأخرین مادام عندھم حجة، فنقف معھم وأال یدع
ًمسنونا، والذي ال یألفھ غیر مسنون، ولو كان في بیئة تضرب الدف لكان شیئا عادیا أن یقول ً فلذلك ینبغي لنا أن نتجرد ! إنھ جائز ومباح: ً

وإذا كسر . وسلم في ھذا النوع من اآلالت وھو الدف وأنھ جائز ومشروعللحق، وأن نعلم أن ھناك سنة ثابتة عن رسول هللا صلى هللا علیھ 
الدف وجب ضمانھ، وإذا باع الدف واشتراه جاز ذلك؛ ألنھ آلة لم یحرمھا الشرع، ولم یحرم سماعھا الشرع، وعلى ھذا لو سرق ھذه اآللة 

  .ًیجب القطع إن كانت تساوي نصابا أو أكثر، وھذا على األصل عند أھل العلم
 

 حكم سرقة مال محرم كالخمر
 

 أسقط المالیة عن آلة اللھو، وعن الخمر، والخمر -رحمھ هللا- وال تقطع الید في محرم كالخمر، المصنف ]. وال محرم كالخمر: [قال رحمھ هللا
الخمر، والخنزیر، إن هللا ورسولھ حرما بیع المیتة، و: (إسقاط المالیة عنھا لنص حدیث رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم في قولھ

فأسقط عن المیتة والخمر والخنزیر المالیة، واألصنام مفصل فیھا على حسب مادتھا كما ھو معروف في قول جماھیر العلماء )واألصنام
تة واألئمة رحمھم هللا، ولذلك لو كانت األصنام من ذھب وسرقھا شخص، وفیھا ما یعادل النصاب فأكثر؛ قطعت یده، والخمر الخنزیر والمی

، ھذا مفرع على اشتراط المالیة، أما الخمر لیست بمال، والمیتة لیست بمال، )فال قطع: (یقول رحمھ هللا. محرمة العین؛ ولذلك ال مالیة لھا
ھ حدیث جابر بن عبد هللا في الصحیحین وھو المتقدم، وأما الخمر ففیھا قول: والخنزیر لیس بمال، والدلیل على أن ھذه األشیاء لیست بمال

، والخنزیر فیھ حدیث نزول عیسى بن مریم علیھ السالم في آخر الزمان كما في )إن الذي حرم شربھا حرم بیعھا: (صلى هللا علیھ وسلم
ًأنھ ینزل حكما عدال مقسطا، وأنھ یحكم بشریعة النبي صلى هللا علیھ وسلم، قال علیھ الصالة والسالم: الحدیث الصحیح فیقتل الخنزیر، : (ًً

ًلو أنھ سرق خنزیرا فإنھ ال یجب علیھ : ًأسقط عنھ المالیة، ودل على أنھ ال قیمة لھ شرعا، ومن ھنا) یقتل الخنزیر: (فلما قال)الصلیبویكسر 
ًولو سرق حیوانا محنطا، وھذا الحیوان المحنط قیمتھ . القطع ال قطع؛ :  خمسة آالف لایر، وھذا الحیوان المحنط من المیتات، فنقول-ًمثال-ً

ًھ لیس لھ قیمة شرعا، ولو سرق آلة لھو، وھذه آلة اللھو من خشب فلو كسرت ال تساوي شیئا، أو تساوي ما دون النصاب؛ فإنھ ال قطع، ألن ً
  .لكن لو كسرت مادتھا وفیھا ربع دینار فأكثر أو ثالثة دراھم فأكثر؛ ففیھ القطع، ویفصل بھذا التفصیل

 
 ید السارقاختالف العلماء في اشتراط النصاب لقطع 

 
أو عرض قیمتھ كأحدھما، وإذا نقصت قیمتھ المسروق أو حكمھا . ثالثة دراھم، أو ربع دینار: ًویشترط أن یكون نصابا، وھو: [قال رحمھ هللا

قھ قد بلغ إلى أننا ال نقطع ید السارق حتى یكون الذي سر:  ومنھم األئمة األربعة-رحمھم هللا-ذھب جمھور العلماء ]. السارق لم یسقط القطع
ال قطع إال في ربع : (أن النبي صلى هللا علیھ وسلم قال: ما ثبت في الصحیح من حدیث عائشة رضي هللا عنھا: النصاب، واألصل في ذلك

ى فدل عل) ًفي ربع دینار فصاعدا: (أن النبي صلى هللا علیھ وسلم نص على اعتبار النصاب فقال: وجھ الداللة من ھذا الحدیثً)دینار فصاعدا
فإذا : (أن ما دون ربع الدینار لیس بمحل للقطع، وثبت عنھ علیھ الصالة والسالم في البستان إذا ُسرق منھ الثمر بعد أن یؤویھ الجرین أنھ قال

أن : الشرط األول: فاشترط علیھ الصالة والسالم شرطین( ما یعادل ثمن المجن قطعت یده- الذي ھو الحرز-سرق منھ بعد أن یؤویھ الجرین 
أن یكون قد : الشرط الثاني. وھو بیت الحفظ للثمرة، وھو حرز الثمرة، أما إذا كان على النخلة وسرق فال قطع: یكون الثمر قد أواه الجرین

أنھ قطع في المجن، قالت أم المؤمنین عائشة حینما سئلت عن : وقد صح عنھ علیھ الصالة والسالم)إذا بلغ ثمن المجن: (بلغ النصاب، فقال
: ّإن قیمتھ كانت ربع دینار على عھد رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم، وثبت في الصحیح من حدیث ابن عمر رضي هللا عنھما: ، قالتالمجن

فھذا یدل على أن النبي صلى هللا علیھ وسلم اشترط النصاب للقطع في . أن النبي صلى هللا علیھ وسلم قطع في مجن قیمتھ ثالثة دراھم
ًأن یكون المال المسروق قد بلغ نصابا، واختلف : ذھب األئمة األربعة إلى أننا ال نقطع في القلیل والكثیر، وإنما یشترط: السرقة، ومن ھنا

وذھب الظاھریة رحمھم هللا إلى أنھ ال . األئمة األربعة في قدر النصاب كما سیأتي، لكنھم متفقون على أن النصاب شرط من شروط السرقة
ًسرق أي شيء قلیال كان أو كثیرا؛ فعلیھ القطع، وھذا مبني على عموم القرآن في قولھ تعالىیشترط النصاب، وأن من  ُوالسارق والسارقة : ً َ ُِ َِّ ََّ َ

َفاقطُعوا أْیدیُھما  َ ِ َ َ ْ بیضة لعن هللا السارق یسرق ال: (إن رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم قال: ًإن هللا لم یشترط نصابا، وقالوا: ، قالوا]38:المائدة[َ
: الدلیل األول وھو قولھ تعالى: والبیضة ال تعادل ربع الدینار، وأجیب عن الدلیلین بما یلي: قالوا)فتقطع یده، ویسرق الحبل فتقطع یده

ُوالسارق والسارقة(( َ ُِ َِّ ََّ ب أنھ ال تعارض بین عام وخاص، وأن العام من النصوص من الكتاب والسنة یج: عام مخصص بالسنة، والقاعدة)) َ
ُوالسارق والسارقة: (( إن ھذا النص وھو قولھ تعالى: حملھ على الخاص، وحینئذ نقول َ ُِ َِّ ََّ ًقد جاء ما یبین لنا حد السرقة شرعا في السنة، فال )) َ

 نقطع، كما ثبت عنھ علیھ الصالة والسالم في حدیث السنن، وال نعتبر ما دون النصاب سرقة، ولكن نوجب فیھ تغریم السارق ضعفي قیمتھ،
فأجیب ) لعن هللا السارق: (أما بالنسبة الستداللھم بحدیث . فإذا كان دون النصاب فإنھ یغرم ضعفي القیمة ویؤدب ویعزر، ولكن ال تقطع یده
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)  البیضةلعن هللا السارق یسرق: (ًبأن البیضة ھي من السالح، وتكون غطاء للمقاتل في قتالھ، ومنھا ما یعادل ثمنھ الربع دینار، فمعنى قولھ
بأن حبل السفن یعادل ربع الدینار، ولكن األنسب في ھذا الحدیث أن یجاب عنھ من أحد : ما یعادل القطع، والحبل منھم من أجاب: أي

بولغ في األمر، ولیس المراد بھ : أنھ خرج مخرج المبالغة، وما خرج مخرج المبالغة لم یعتبر مفھومھ، یعني: أن نقول: الوجھ األول: وجھین
: المبالغة، وبیان عظم أمر عرفة، وھنا: أنھ ال یوجد حج إال الوقوف بعرفة فقط، وإنما المراد بھ: لیس المراد)الحج عرفة: (للفظ، مثل قولھا

 إن :أن نقول: الوجھ الثاني. على سبیل المبالغة والتبشیع ، وھذا) یسرق البیضة فتقطع یده: (عظم رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم السرقة فقال
ھذا بالنسبة لمسألة اشتراط النصاب، . ما عادل قیمة السرقة: ھذا اإلطالق مقید بما ورد عن رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم فیكون المراد بھ

 علیھ ًأنھ ال نقطع الید إال إذا بلغ المال المسروق نصابا، وأن ھذه اإلطالقات في الكتاب والسنة مقیدة بما ثبت عن النبي صلى هللا: فالصحیح
 .......ًفإننا ال نقطع إال فیما یكون نصابا: وسلم، وعلیھ

 
 قدر النصاب في مال السرقة

 
ًإذا كان النصاب معتبرا شرعا؛ فالسؤال  إلى أن النصاب ما - وعندھم تفصیل-كم ھو النصاب؟ ذھب الحنابلة، والمالكیة من حیث الجملة : ً

ن الفضة، والمالكیة یرون أن الدراھم ھي األصل، والحنابلة یرون أن الدراھم والدنانیر كالھما یعادل ربع الدینار من الذھب، وثالثة دراھم م
  ودرج علیھ، وھو قول طائفة من السلف- رحمھ هللا-أصل، أو ما یعادل قیمة أي واحد منھما، وھذا المذھب ھو الذي اختاره المصنف 

ربع دینار، وال ینظر إلى الفضة، وأنھ ال بد : عتد إال بربع دینار، وأن نصاب السرقة ھوأنھ ال ی: القول الثاني. رحمھم هللا، ھذا القول األول
. ربع دینار، أو عشرة دراھم، وھو مذھب الحنفیة رحمھم هللا: أن النصاب ھو: القول الثالث. من التقییم بالذھب وحده، وھذا مذھب الشافعیة

اھم، أو ما یعادل قیمة أحدھما استدلوا بالسنة الصحیحة عن رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم؛ والذین قالوا بأن العبرة بربع دینار أو بثالثة در
ال قطع : (أن النبي صلى هللا علیھ وسلم قال: فأما ربع الدینار فالحدیث ثابت في الصحیح من حدیث أم المؤمنین عائشة رضي هللا عنھا وفیھ

أن ما یساوي من ) ال قطع إال في ربع دینار: (ذھب، ونعتبر قول النبي صلى هللا علیھ وسلمھذا أصل في ال: ًإذاً)إال في ربع دینار فصاعدا
أن النبي صلى هللا علیھ وسلم : فعندنا حدیث ابن عمر رضي هللا عنھما وھو في الصحیح: وأما الدراھم. الذھب ربع الدینار فأكثر نقطع بھ

 - وھم الشافعیة- إن العبرة بربع الدینار : والذین قالوا. لثالثة دراھم نصاب في السرقةعلى أن ا: وھذا یدل. قطع في دلو قیمتھ ثالثة دراھم
إن العبرة بعشرة دراھم استدلوا بحدیث الحجاج بن أرطأة عن عمرو بن : والذین قالوا. احتجوا بحدیث أم المؤمنین عائشة رضي هللا عنھا

والذي یترجح ھو القول بأن العبرة بربع دینار من الذھب، أو . ا حدیث ضعیف، وھذ)ال قطع إال في عشرة دراھم: (شعیب عن أبیھ عن جده
 ثالثة -ًمثال- ًأنھ لو سرق ثوبا وقیمة ھذا الثوب : والفرق بین قول الشافعیة والحنابلة. ثالثة دراھم من الفضة، أو یعادل أي واحد منھما

 ولم یعادل نصاب الذھب، فالشافعیة ال یقطعون، والحنابلة یقطعون، وھو دراھم، ولكنھا ال تعادل ربع الدینار، فحینئذ عادل نصاب الفضة،
الصحیح؛ ألن النبي صلى هللا علیھ وسلم قطع في المجن وقیمتھ ثالثة دراھم، وھم یجیبون عن ھذا، ولكن یعاَدل بالذھب أو بالفضة، أو ما 

 في ھذه المسألة مثل اإلمام ابن - رحمھم هللا-ج بعض العلماء ھو معادل لقیمة الذھب أو قیمة الفضة، وھذا ھو الصحیح، ولھ أصل، واحت
قدامة بأن ھذا التقدیر، وھذا المسلك اعتبره نفس الحنفیة، والشافعیة في كتاب الزكاة، واعتبروه في تقییم األنصبة، واعتبروه في الدیات في 

 بالترجیح وأن العبرة بربع دینار من الذھب، أو ثالثة دراھم - اء هللاإن ش-قول الحنابلة في ھذه المسألة أشبھ وأولى : ًإذا. القتل كما مر معنا
ربع دینار؛ أنھ یقطع إذا كسر الدینار، وأخذ من ھذا الكسر ما یعادل : إذا قلنا: ویتفرع على ھذا. من الفضة، أو ما یعادل إحدى القیمتین

ًأن یكون وزنھا خالصا من الذھب، فلو كان ربع الدینار فیھ : دینارالربع، أو كان فیھ كسرة تعادل ربع الدینار، ویشترط في قطعھ بربع ال
غش مضروب، وفیھ مادة من النحاس، بمقدار عشرة في المئة، أو عشرین في المئة، مغشوش بھذا القدر؛ فإن ربع الدینار لیس بخالص، فال 

 فیستوي في الربع الدینار أن یكون ربع دینار، أو یكون .ًبد أن یكون مصفى من الذھب بعدل ربع الدینار، فإذا نقص بالشوب؛ فإنھ ال قطع
ًمقطعا أجزاء، ویستوي أن یكون من الدینار نفسھ، أو یكون من الذھب تبرا، أو حلیا، أو سبائك، وكل ھذا إذا عادل الذھب الخالص منھ ما  ً ً

فضة یعادل بعد التصفیة من الشوب ثالثة دراھم فإنھ تقطع ثالثة دراھم، فإن أي شيء من ال: كذلك قولھم. قیمتھ ربع دینار؛ فإنھ تقطع بھ الید
ًیستوي أن تكون الفضة من الدراھم نفسھا ثالثة، أو تكون ثالثة دراھم مكسرة، أو تكون قطعا فضیة وزنھا وزن الثالثة دراھم . بھ الید

ً أقالما، أو حدیدا مطلیا بفضة ولو صفي ھذا الطالء الموجود-ًمثال-خالصة، أو تكون  ً ما قیمتھ : ًكذلك أیضا.  لعادل ثالثة دراھم؛ ففیھ القطعً
ًلو أنھ سرق مجوھرات، فإننا ننظر إلى قیمة ھذه المجوھرات، فلو سرق خاتما من زبرجد، أو خاتما من : ربع دینار، وما قیمتھ ثالثة دراھم ً

ًعقیق، أو خاتما علیھ أحجار كریمة، أو خاتما من حدید، نظرنا قیمة ھذه األحجار  الكریمة وقیمة الخاتم، فإن كان ھذا الخاتم من حدید بنقشھ ً
وھكذا . وما فیھ من األحجار الكریمة وما ھو مرصع بھ من الجواھر یعادل ربع الدینار في قیمتھ أو یعادل ثالثة دراھم في قیمتھ؛ قطعنا یده

ى قیمة ھذا السكر أو األرز، فإن كانت قیمتھ تعادل  كیس أرز أو كیس سكر نظرنا إل-ًمثال- لو أنھ دخل إلى محل وكسر حرزه وسرق منھ 
ً مكتبة، وكسر بابھا، ودخل إلى داخلھا، فسرق منھا كتبا أو أقالما أو - ًمثال-ولو دخل . ربع الدینار أو تعادل قیمتھ ثالثة دراھم؛ أوجبنا القطع ً

 من غیر الذھب والفضة بالذھب والفضة، فإن بلغت دفاتر، أو دخل إلى محل قماش فسرق منھ طاقات قماش؛ ننظر إلى عدل ھذه األشیاء
ًبالذھب ما قیمتھ ربع الدینار فصاعدا قطعت یده، وإن بلغت بالفضة ما قیمتھ ثالثة دراھم فصاعدا قطعت یده، وھذا ھو الصحیح، وھو الذي  ً

  . ما یعادل إحدى القیمتیناختاره المصنف رحمھ هللا، وأن األمر ال یختص بنصاب الذھب، بل إنھ یشمل الذھب أو الفضة أو
 
 
 
 

 اعتبار قیمة المسروق عند إخراجھ من الحرز
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 وقت إخراجھا من الحرز، مثل ما ذكرنا في -قیمة النصاب: أي-أو عرض قیمتھ ]. وتعتبر قیمتھا وقت إخراجھا من الحرز: [قال رحمھ هللا

ع حدید، أو جاء إلى قطع غیار وھي في حرزھا محفوظة وكسر أقفالھا جاء إلى مستودع فیھ حدید وسرق قط: ًاألطعمة واألكسیة، لو أنھ مثال
ھل : لكن السؤال. ًودخل إلى الحرز فأخرج حدیدا قیمتھ تعادل النصاب فأكثر؛ فإذا وقع األمر على ھذا الوجھ فھو سرقة؛ ألنھ عادل النصاب

: العبرة بوقت األخذ، وبعضھم یقول: ؟ بعض العلماء یقولالعبرة في قیمة النصاب أثناء أخذ المسروق أم العبرة بعد إخراجھ من الحرز
إنھ یشترط أن تكون القیمة وقت الخروج؛ ألن السرقة ال تتحقق إال باإلخراج، فلو أنھ كسر القفل وأراد : قلنا. العبرة بوقت خروجھ من الحرز

خل إلى مستودع الحدید أو مستودع قطع الغیار، أو أن یخرج المال من الصندوق ولم یخرجھ فلیس بسارق؛ ألنھ لم یأخذ، وكذلك لو أنھ د
ال یأخذ حكم الجریمة كلھا؛ ألن : المكتبة، أو دخل إلى محل القماش، فھذا شروع في الجریمة، والشروع في الجریمة ال یعتبر جریمة، یعني

د النبي صلى هللا علیھ وسلم في الجرائم التي شد: هللا جعل لكل شيء قدره، فمن عمل مقدمات الزنا ولم یزن فلیس بآخذ حكم الزاني، ومن ھنا
ًلھا عقوبات لمعرفة الفعل، حتى أنھ سأل ماعزا رضي هللا عنھ، وشدد علیھ حتى یتحقق أن الجریمة وقعت، وأن ھناك فرقا بین الشروع في  ً

لمرأة دون الحد، فھذا شروع في الجریمة، الجریمة وبین الجریمة نفسھا، فالرجل حینما اشتكى إلى النبي صلى هللا علیھ وسلم أنھ أصاب من ا
ولكنھ لم یصل إلى الجریمة نفسھا، فمن دخل إلى محل فیھ قطع غیار، أو دخل إلى محل فیھ المال فكسر أغالقھ، ولكنھ لم یخرج؛ فلیس 

ا في قیمة المخرج، وھنا ًبسارق، فإذا أخرج المسروق فقد وقع فعل السرقة، حینئذ إذا أخرج وتمت صورة اإلخراج المعتبرة شرعا؛ نظرن
أنھ لو دخل وكسر األغالق ووصل إلى داخل الحرز، : ھل الذي أخرجھ یعادل النصاب أو ال یعادلھ؟ فائدة المسألة: یرد السؤال عن النصاب

 ولكنھ لما أخرجھ ولكنھ لم یخرج المال من الحرز فلیس بسارق كما سیأتینا، فلو كانت قیمة المال الذي أخذه أثناء أخذه تعادل ربع دینار،
أنھ لم یبلغ نصاب السرقة؛ ألن العبرة بوقت اإلخراج، ولیس العبرة بوقت الشروع في : نقصت قیمتھ عن ربع الدینار؛ فلیس بسارق، أي

إخراجھ، ما لو أفسد المال قبل : ویترتب على ھذا. أن تكون القیمة وقت اإلخراج: الجریمة، أو فعل الجریمة نفسھا، ومن ھنا اشترط العلماء
ً یرید أن یسرق وعاء من الزجاج نفیسا غالیا، وكسر األغالق ودخل، ثم أراد أن یحمل الوعاء فسقط من یده فانكسر، -ًمثال-فلو أنھ جاء  ً ً

ولكنھ لم یخرجھ من حرز، فحینئذ لم تتحقق السرقة، ویعتبر جنایة إتالف، وفیھا الضمان، فلو أخذ أجزاء ھذا المكسور، وكانت أجزاء 
الدینار فھي سرقة، ولو أخذ أجزاء المكسور وھي ال تعادل ربع الدینار فلیست بسرقة؛ ألنھا دون النصاب، ومن ھنا قال  مكسور تعادل ربعال

فاشترط علیھ الصالة والسالم ) أخذ: (فقال)  بعد أن یؤویھ الجرین ما قیمتھ ثمن المجن قطع-من الثمر: أي-وإذا أخذ : (صلى هللا علیھ وسلم
لو أنھ أراد أن یسرق شاة، : ًفجعلھ عدال بالنصاب، ومن ھنا نعتبر قیمة النصاب وقت اإلخراج، ومن ھنا) ما قیمتھ ثمن المجن: (ذ، وقالاألخ

وھذه الشاة قیمتھا ربع دینار، ثم دخل إلى زریبة الغنم وأمسك بالشاة، ثم ذبحھا حتى ال تصیح وتفضحھ، فلما ذبحھا أخرجھا وھي مذبوحة 
إذا كانت بعد الذبح تعادل ربع الدینار؛ فحینئذ ثبتت السرقة، وإذا كانت بعد الذبح ینقصھا الذبح عن ربع الدینار، وعن ثالثة دراھم ف: نظرنا

ًفلیست بسرقة؛ ألنھ لم یأخذ ماال معادال للنصاب  بقیمة النصاب وقت اإلخراج، ولو -كما اختاره المصنف رحمھ هللا- العبرة عند العلماء : ًإذا. ً
أنھ في الساعة الثانیة كسر األغالق، وفي الساعة الثالثة جمع المسروقات وخرج بھا، فعند خروجھ في الساعة الثالثة كان قیمة ھذه األشیاء 

ھنا مسألة ذكرھا بعض . المسروقة ال تعادل النصاب سقط الحد مع أنھ وقت الكسر لألقفال، ووقت الشروع في الجریمة كانت تعادل النصاب
ًأخذ ذھبا وبلعھ حتى ال یعرف أنھ سرقھ، ثم خرج بھ، فھل ھو : ًأن یبلعھ، لو أنھ مثال: لو أنھ دخل وأتلف الشيء، مثل: یقولون: ءالعلما

ًنعم، یعتبر سارقا؛ ألنھ إذا بلعھ فقد حفظھ في جوفھ كما لو حفظھ في جیبھ، فالجوف مثل الجیب، وھذه حیلة لبعضھم أثناء : سارق؟ الجواب
إذا بلعھ : ال، ھذه شبھة:  إذا خرجت من الجسم، وبعض العلماء یقول-أكرمكم هللا- ھم یبلعون بعض األشیاء المسروقة، ثم یأخذونھا أن: السرقة

ًفلیس بسارق؛ ألنھ لم یأخذه محموال، وھذا ضعیف؛ ألن الحمل بالجوف كالحمل بالید، وال شك أنھ إذا خرجت فضالت الجسم خرج ھذا 
ًال یعتبر سارقا إال إذا أخرجھ، فإذا أخرجھ فإنھ سارق، وإذا : ًإنھ ال یعتبر سارقا، یقولون: ق أنھ سرق، فالذین یقولونالشيء، وبعد ذلك یتحق

ألنھ إذا وضعھ في جوفھ ولم یخرجھ احتمال أنھ یموت قبل أن یخرجھ، وحینئذ ال تتحقق السرقة، وھذا : لم یخرجھ فلیس بسارق، لماذا؟ قالوا
رط أن ینتفع بھ، وإنما یشترط فقط أن یتسبب في إخراجھ من الحرز، كما لو أنھ أخذ المال، ورماه من فوق الجدار، ثم ضعیف؛ ألنھ ال یشت

ًتأخر بالخروج، وجاء سارق آخر وأخذه، ففي ھذه الحالة یعتبر سارقا؛ ألن السرقة تتحقق باإلخراج، سواء ھو الذي انتفع، أو انتفع غیره،  ً
ًفلو ذبح فیھ كبشا، : [قال رحمھ هللا. العبرة بوجود األخذ، والعبرة في القیمة بوقت اإلخراج، ال بوقت األخذ:  یقالفالجریمة وقعت، ومن ھنا

ًفلو ذبح فیھ كبشا، في داخل الزریبة قبل أن یخرجھ من ]. ًأو شق فیھ ثوبا، فنقصت قیمتھ عن نصاب، ثم أخرجھ، أو تلف فیھ المال؛ لم یقطع
ًمن قیمة النصاب، وقیمتھ حیا تعادل قیمة النصاب سقط الحد؛ ألنھ لما خرج أخرج ماال دون  ًكبش مذبوحا أقلالحرز، وكانت قیمة ال ً

ً، جاء إلى فستان یرید أن یسرقھ، وھذا الفستان تعادل قیمتھ قیمة النصاب إذا كان مفصال، ولكنھ لو قطع فإنھ ً)أو شق ثوبا: (وقولھ. النصاب
ً یرید أخذ الفستان فشاء هللا عز وجل أن ینشق الفستان أو أنھ فسد بأي طریقة، سواء نزعھ أو أراد أن یحفظھ ال یعادل قیمة النصاب، فجاء

فنقصت قیمتھ عن : (وقولھ. فانشق، أو ھو شقھ بالقصد، فكل ھذه األحوال مادام أنھ حصل اإلتالف الذي ینقص القیمة عن النصاب فإنھ یؤثر
ألنھ ال بد أن نأتي بأمثلة ! ال تستعجبوا من األمثلة: ، أقول)ثم أخرجھ، أو تلف فیھ المال لم یقطع: (ھوقول. أثناء الخروج: ، یعني)نصاب

 ومن ھنا یظھر الفقھ، فلو سرق شخص طبق بیض، وطبق البیض قیمتھ تعادل النصاب، فلما أراد أن -رحمھم هللا-نطبق علیھا قواعد العلماء 
ً قبل أن یخرج، فحینئذ ال قطع، ولو أنھ أخذ خال في إناء من زجاج، والخل ھذا قیمتھ ربع یخرج سقط البیض من یده على األرض وتلف

دینار فأكثر، أو ثالثة دراھم فأكثر، ثم جاء یحملھ فانزلق من یده فانكسر، فحینئذ تلف الخل، وتلف البیض، فھذا التلف یذھب القیمة، فال حد 
 ....... یوجب ثبوت الحد كما ذكرناوال قطع؛ ألنھ لم یسرق، والشروع في الجریمة ال

 
 األسئلة

 
 ال ضمان وال قطع في قتل أو سرقة الكالب
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، والصالة والسالم على خیر خلق هللا، وعلى آلھ : ھل كلب الصید أو الحراسة من المال المحترم؟ الجواب: السؤال باسم هللا، الحمد 

أن النبي صلى هللا علیھ وسلم ثبت عنھ في الصحیحین من : ، والدلیل على ذلككلب الصید لیس بمال محترم: أما بعد. وصبحھ ومن وااله
ً، وفي الصحیحین أیضا من حدیث عقبة بن )ثمن الكلب سحت: (وفي لفظ) ثمن الكلب خبیث: (حدیث رافع بن خدیج رضي هللا عنھ أنھ قال

، وفي الصحیح من حدیث جابر رضي هللا )ثمن الكلب لم عننھى النبي صلى هللا علیھ وس: (عامر البدري رضي هللا عنھ وأرضاه أنھ قال
، وفي حدیث ابن عباس رضي هللا عنھما في سنن أبو )زجر النبي صلى هللا علیھ وسلم عنھ: (عنھ أنھ سئل عن بیع الكلب والسنور فقال

، فھذه األحادیث ً)خذ ثمنھ فامأل كفھ تراباإن جاءك یرید أخذ مالھ، أو أ: (أن النبي صلى هللا علیھ وسلم نھى عن ثمن الكلب، وقال: داود
، ً)إذا جاءك یرید أخذ مالھ فامأل كفھ ترابا: (الصحیحة تدل على أن الكلب لیس بمال، ولیس لھ قیمة؛ ألن النبي صلى هللا علیھ وسلم قال

 وبین غیرھا، - الصید والحرث والماشیةككلب-فأسقط المالیة عن الكلب، ولم یفرق النبي صلى هللا علیھ وسلم بین الكلب المأذون باتخاذه 
  .فإنھ لو قتل كلب صید، فال ضمان على من قتلھ، وقد تقدمت معنا في باب البیع ھذه المسألة، وهللا تعالى أعلم: فالحكم عام، وعلیھ: ومن ھنا

 
 الفرق بین سرقة الثمار من النخل وبین السرقة من مكان مسور

 
 من سرق من النخل، وبین من سرق من مكان مسور ال یدخلھ أحد إال بإذن صاحبھ، مثل مزارع أشكل علي أنھ ال قطع على: السؤال

الحرز ال بد من اعتباره في السرقة، والنبي صلى هللا علیھ وسلم فرق بین الثمرة على النخلة، وبین الثمرة في حرزھا، : النخیل؟ الجواب
ند أبي داود ، وابن ماجة ، والترمذي ، وأحمد في مسنده، والنسائي ، وھو حدیث ، والحدیث في السنن ع)ال قطع في ثمر وال كثر: (فقال

 من غیر -أكل-فإن أخذ بفیھ : ( أن النبي صلى هللا علیھ وسلم قال-ًوھو حدیث صحیح أیضا-صحیح، فبین أنھ ال قطع فیھا، وروى النسائي 
: یعني...)  قبل أن یؤویھ الجرین فعلیھ العقوبة، وضعف القیمة- البستانمن- وخرج بھ -من الثمر- ًخبنة، ولم یحمل شیئا فال قطع، فإن أخذ 

أخذ بعد أن یؤویھ الجرین ما قیمتھ ثمن المجن  ومن(..یعاقب بأن یدفع قیمة الثمر مرتین، ویعاقب بالتعزیر كما تقدم معنا ما كان دون الحد، 
ًمرة على النخل حرزا، ومن ھنا لو قص العرجون من فوق النخلة، ولوكان ، ففرق النبي صلى هللا علیھ وسلم بین الحرز، ولم یجعل الث)قطع

وأما مسألة البساتین نفسھا إذا كانت محاطة، . یساوي ربع الدینار فإنھ ال قطع علیھ؛ ألنھ لم یحصل الشرط وھو الدخول واألخذ من الحرز
ر أن یؤویھ الجرین؛ ألن البساتین مثل المساجد، ومثل األماكن فإن ھذا السیاج لیس وحده ھو الحرز؛ ألن السنة بینت أنھ یشترط في الثم

العامة، یدخلھا الناس، فمنھم من یدخل بإذنھ، ومنھم من ال یدخل بإذنھ، وقد بین النبي صلى هللا علیھ وسلم أن من مر ببستان فدخلھ فأكل منھ 
ا مما أذن بھ، ولذلك الخارص إذا خرص النخلة أسقط منھا ھذه  وأكل على قدر كفایتھ فإنھ لیس بسارق، وھذ-غیر متمون: یعني- غیر متأثل 

مادام أنھ لم یؤوه الحرز والجرین  األشیاء المأخوذة، وال زكاة فیھا، فالشریعة فرقت بین األخذ من البساتین من ثمارھا ومما فیھا من النتاج
فلیس , زه ففیھ القطع، وھذا تفریق السنة، ولیس تفریقنا نحنكما في الثمر، وبین الذي قد آواه الجرین، فما كان داخل الحرز وأخذ من حر

لو جاء وأخذ من المستودعات المحاطة بأسورة أنھ تقطع یده، فھناك فرق، فالمستودعات المعدة للحفظ أسورتھا : وكونك تقول. بمحل إشكال
یكون الشيء الموضوع وفي : راسھا، ومن ھناحرز لھا، إذا وضعت علیھا أسورة تتناسب مع المال المحفوظ، وكانت في موضع وعلیھا ح

الحرز، والعین الحافظة، فإذا جاء وتغفل الحافظ وسرق المال، فإنھ قد سرق من حرز، بخالف الثمر الذي على النخل، وھذا كلھ بتفریق 
ة، أو داخل ھذا الحائط، ًالشرع، وھذا مال حرزه أن یؤوى إلى الجرین وھو الثمر، وھذا مال حرزه أن یكون محفوظا داخل ھذه األسور

  .ونحو ذلك، وعلى ھذا ال إشكال، كل مال یعتبر فیھ الحرز بحسبھ، وهللا تعالى أعلم
 

 اتفق العلماء وأجمع العلماء: عدم الفرق بین قولك
 

 قویة، وصیغة ضعیفة، صیغة: اإلجماع لھ صیغتان: ًھل ھناك فرق بین االتفاق واإلجماع؟ وھل یعتبر اتفاق العلماء إجماعا؟ الجواب: السؤال
أجمعوا واتفقوا، فإذا قال : صریحة وغیر صریحة، فصیغة اإلجماع القویة والصریحة: قویة وضعیفة، وبعضھم یقول: بعض العلماء یقول

 على وجوب اتفقوا: اتفقوا وأجمعوا إال فیما فیھ إجماع مثل ما نقول: أجمع العلماء، فھو إجماع، وال یقال: اتفق العلماء، أو قال: العالم
أما صیغة اإلجماع . الصالة، واتفقوا على وجوب الوضوء، ھذا إجماع، واالتفاق بھذه الصیغة یعتبر من صیغ اإلجماع القویة والصریحة

ًال خالف، وال نعلم مخالفا، وال أعلم مخالفا، وال ُیعلم لھ مخالف، فھذه كلھا من الصیغ الضعیفة، یحتمل ما قلنا: الضعیفة فھي ًلم خالفا، ال نع: ً
: أجمعوا، فمعنى ذلك: یوجد المخالف، لكن حینما تقول  ولكن قد-ھذه بصیغة البناء للمجھول-حسب علمنا، ولكننا لم نعلم، وال ُیعلم مخالف 

ر صحیح، لغیرھم، وھذا غی) أجمعوا(لألئمة األربعة، و) اتفقوا: (وبعضھم یقول. أنھم اعتبروا الحكم المذكور في اإلجماع، واالتفاق إجماع
ولیست خاصة بالمذاھب األربعة، فینبھ على ھذا، لكن إذا كان عالم , من صیغ اإلجماع الصریحة: ّإن اتفقوا: فالعلماء وأئمة األصول یقولون

، من العلماء سار على مصطلح ففرق بین أجمعوا واتفقوا، فجعل اتفقوا في األئمة األربعة، وأجمعوا فیما زاد عنھم وھو اإلجماع المحرر
اإلمام ابن رشد . أن صیغة أجمعوا واتفقوا واحدة، وال فرق بینھما، وهللا تعالى أعلم: فھذا اصطالح خاص، ولكن األصل عند علماء األصول

: ماع، واإلمام ابن حزم رحم هللا الجمیع یقول في مراتب اإلج)أجمعوا(، ویعبران بـ)اتفقوا(واإلمام ابن قدامة من أئمة النقل لإلجماع یعبران بـ
لیس بصحیح، بل تدل على اإلجماع، وعلى ھذا  ال تدل على اإلجماع، ھذا) اتفقوا(واتفقوا، فیعبر عن اإلجماع باالتفاق، فمسألة أن صیغة 

ھو اتفاق مجتھدي أمة محمد صلى هللا علیھ وسلم على حكم من األحكام الشرعیة في أي : تعتبر من الصیغ القویة، وعرفوا اإلجماع بقولھم
  .ًاتفاق، فعبروا باالتفاق عن اإلجماع، فدل على أنھم یعتبرون اإلجماع اتفاقا: اإلجماع: من العصور، قالواعصر 

 
 متى تدرك الركعة مع اإلمام
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 فإذا تدرك الركعة مع اإلمام بإدراك التكبیر للركوع والفراغ منھ قبل أن یبدأ اإلمام بالتسمیع،: َبم تدرك الركعة مع اإلمام؟ الجواب: السؤال

فقد أدركت الركعة، وإذا أدركت الركعة ) سمع(وجدت اإلمام قد حنى ظھره، وفرغت من هللا أكبر، فكبرت للركوع قبل أن یبدأ بالسین من 
هللا أكبر، وأدركت الركوع قبل أن : أدركت الصالة، وعلى ھذا ففي یوم الجمعة، لو أنك جئت في الركعة الثانیة واإلمام في الركوع، وقلت

: وقبل أن یقول).. هللا: (فقد أدركتھا جمعة، فتضیف ركعة واحدة، ولكن لو أن المأموم جاء وقال) سمع(ع اإلمام، وقبل أن یبدأ بالسین من یرف
راك، انقطع اإلد) سمع(ًسمع، فحینئذ لم یدرك الركوع، ویبقى واقفا؛ ألنھ أدرك ما بعد الركوع، فإذا بدأ اإلمام بالسین من : ، قال اإلمام)أكبر(

ًسواء كان ذلك قبل أن یكبر للركوع، أو أثناء تكبیره للركوع، وقبل الفراغ، فالشرط أن یفرغ من هللا أكبر، قبل أن یبدأ اإلمام بالسین من 
 ًسمع، حتى لو رأیت رأسھ مرفوعا، ولم یتكلم وكبرت أنت بسرعة، وتكلم بعد أن كبرت فإنك قد أدركت الركوع، فالعبرة باالنتقال بالفعل

  .ولیس بالقول
 

 كیفیة صالة المجتھدین المختلفین في القبلة جماعة
 

رجالن اجتھدا فتخالفا في القبلة، فأحدھما یصلي إلى جھة المشرق، واآلخر إلى جھة الشمال، ھل من الممكن أن یصلیا جماعة وھما : السؤال
 في غیر جھتھ، فإذا صلى مع اآلخر فقد صلى إلى غیر قبلة، ومن یصلي كل واحد إلى جھتھ؛ ألنھ یعتقد أن القبلة: على ھذه الحالة؟ الجواب

إذا اختلف مجتھدان في قبلة لم یجز ألحدھما أن یصلي وراء اآلخر، وذھب بعض العلماء إلى أنھ یجوز أن : ھنا نص الجمھور على أنھ
ع، وھي مسألة تحتاج إلى تحریر، واألول أحوط یصلي أحدھما وراء اآلخر، وجعلوا ھذه المسألة من مسألة االقتداء في المخالف في الفرو

  .وأقوى وأولى إن شاء هللا، وهللا تعالى أعلم
 

 ترك صالة الجماعة للضرورة
 

ًأنا طبیب في الطوارئ في أحد المستوصفات الطبیة، ھل یجوز لي الصالة في جماعة في العمل حیث أنھ توجد أحیانا حاالت : السؤال
ُق بھم أرواح الناس، وال شك إذا كان في وقت یخشى فیھ إتیان الحاالت الطارئة، أو خصص للحاالت الطارئة، األطباء تتعل: حرجة؟ الجواب

وھكذا من یكون في حراسة أموال الناس، أو حراسة أرواحھم كأجھزة األمن ونحوھا، أثناء تلبسھم بھذه األعمال یرخص لھم في ترك 
أنھ إذا خشي على األنفس یجوز لھم أن : ضرورة، وھذا مبني على أصول الشریعةالجماعة، ویرخص لھم في ترك الجمعة إذا حصلت 

أصلي جماعة في عملي، فھذا ال بأس فیھ، وال حرج، بل حتى لو أدى األمر إلى ترك الجماعة : یصلوا جماعة في أعمالھم، خاصة وأنھ یقول
وت، وتوقف إلنقاذ ھذه الجراحة على عمل جراحي، أو تدبیر أنھ لو جاءتھ حالة طارئة بین الحیاة والم: وتوضیح ذلك. فھو مرخص لھ

كل طبیب قدر على : ًجراحي، فإنھ في ھذه الحالة مسئول أمام هللا عن ھذه النفس، وتعین علیھ شرعا أن ینقذھا، حتى إن بعض العلماء یقول
ً یعتبر قاتال، كما لو رأى غریقا وھو - والعیاذ با-إنقاذ نفس ولم ینقذھا فإنھ  ًقادر على إسعافھ وإنقاذه، ولم یسعفھ یعتبر قاتال، حتى إن اإلمام ً

ًألنھ كان قادرا على إنقاذه، وھذا قول مرجوح؛ ألنھ بعض األحیان ال یقصد قتلھ، لكن :  یرى أن علیھ القصاص، ویقول-رحمھ هللا-ابن حزم 
فال یخفى : رض العیني إذا توقف إنقاذ ھذه النفس علیھ، وأما الدلیلفھم یعتبرونھ من الف! انظروا كیف یشدد العلماء في التساھل في ھذا الحق

أن النبي صلى هللا علیھ وسلم تخلف عن الجماعة للمرض، وكان معھ العباس ، وعلي رضي هللا عنھم، ثم خرج إلى الصالة وھو یھادى 
أن النبي صلى : ًواستدلوا أیضا بحدیث أنس في الصحیح. أنھما لم یحضرا الجماعة، وكانا مع النبي صلى هللا علیھ وسلم: بینھما، فمعنى ذلك

، فتركوا الجماعة في )فصلى في المشربة فصلینا بصالتھ: (عن فرسھ فجحش شقھ األیمن، قال أنس رضي هللا عنھ هللا علیھ وسلم لما سقط
هللا بن عمر رضي هللا عنھما أنھ سمع فعن عبد : المسجد، وصلوا مع النبي صلى هللا علیھ وسلم في المشربة، ولھ أصل من فعل السلف

الصارخ على ابن عمھ، وھو في سكرات الموت، وھو خارج إلى صالة الجمعة، فترك الجمعة ورجع إلى ابن عمھ، وھذه أحوال خاصة إذا 
وحضر الجمعة، أذھب وأحضر الجمعة، وذھب : ًفاألطباء علیھم مسئولیة، تصور لو أن طبیبا قال. خشي فیھا على النفس الموت والھالك

ُوجاءت حالة طارئة في نفس وقت صالة الجمعة، فمن یكون المسئول أمام هللا عز وجل؟ ھو خصص من ولي األمر، وأعطي راتبھ من بیت 
 مال المسلمین على أن یقوم بھذا األمر، وُیكلف بھ، ویناط بھ، فقد تعین علیھ أن یقوم بھ، لكن لو أنھ أراد أن یخرج إلى موضع قریب یصلي

بمجرد أن تروا حالة طارئة أخبروني، فھذا إذا كان یتدارك فیھ األمور ال بأس، أما لو أنھ ال یتدارك األمور، فال یجوز : بھ واحتاط، وقال لھم
في التغریر بأرواح المسلمین، والمخاطرة بھا، ولذلك أسقط هللا عن المسلمین الجماعة عند الخوف على النفس، كما في حال المسایفة، فإنھ 

حال القتال في المسایفة یصلي الرجل وھو یضرب العدو، لماذا؟ ألنھ لو تفرغ یصلي لقتلھ العدو، فحفظ هللا النفس، وأسقط بحفظ النفس أفعال 
سبحان ربي العظیم، وھو ال یركع وال یسجد وال ! هللا أكبر: الصالة كلھا من الركوع والسجود، حتى إن الرجل لیضرب بسیفھ، ویقول

ًفإْن خفتم فرجاال أْو ُركبانا : القبلة، كما قال هللا عز وجلیستقبل  َ َْ ُ َْ ً ِ َ َْ ِ ً، فأحل في حال المسایفة أن نصلي رجاال، وركبانا، وال نستقبل ]239:البقرة[ِ ً
وبمن ! لناسًالقبلة، وال نركع وال نسجد حفاظا على األنفس واألرواح، فإذا كان في نفس واحدة تتخلف، فما بالك بمن أنیطت بھ أرواح ا

ونحوھم ممن تتعلق بھم أرواح الناس وتتعلق بھم المسئولیة عن ھذا  ال شك أن ھذا أولى وأحرى، ولذلك ھؤالء األطباء! أنیطت بھ أجسادھم
األمر العظیم یرخص لھم في ترك الجمعة والجماعة، ولكن ینبغي لكل طبیب أن یرجع إلى عالم لیضع لھ الضوابط المعتبرة لھذا الترك، 

ًمتى یعتبر معذورا، ومتى ال یعتبر معذورا، وهللا تعالى أعلمو ً.  
 

 حكم من فقد الماء أثناء ركوب الطائرة
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إذا : ھذا فیھ تفصیل: من أدركتھ الصالة على الطائرة، ولم یجد ما یتوضأ بھ من الماء، وال ما یتیمم بھ، فكیف یؤدي صالتھ؟ الجواب: السؤال
 بحیث ال یمكن أن ینزل إلى األرض، ویجد الماء قبل خروج الوقت فإن حكمھ حكم فاقد الطھورین، وفاقد كان السفر یستغرق وقت الصالة،

الطھورین یصلي على حالھ، وقد صح عن النبي صلى هللا علیھ وسلم حینما فقد النبي صلى هللا علیھ وسلم العقد لعائشة رضي هللا عنھا بذات 
 فذھبت طائفة من الصحابة، وأبعدت، فأدركتھم الصالة، ولم یفرض التیمم بعد، فصلوا على غیر الجیش، وطلبھ الصحابة رضوان هللا علیھ،

وضوء وعلى غیر تیمم، فلما رجعوا إلى النبي صلى هللا علیھ وسلم صحح صالتھم؛ ألن التیمم ما شرع بعد، فنزلت آیة التیمم بسبب ھذه 
یسافر : ًوقت الصالة، فمثال أن یستغرق وقت الرحلة: ي وال یقضي، والشرط في ھذاأخذ العلماء أن فاقد الطھورین یصل: الحادثة، ومن ھنا

وقت الفجر ویدركھ وقت الفجر في الطائرة، وال ینزل إلى األرض إال بعد طلوع الشمس، أما لو أنھ نزل قبل طلوع الشمس بوقت یمكنھ أن 
وجمع الصالتین . درك الماء ویتطھر كما أمره هللا عز وجل ویصليیدرك الصالة في المطار ویتوضأ، فیجب علیھ أن یؤخر الصالة حتى ی

لھ نفس الحكم، فلو أنھ سافر وقت الظھر، وسینزل إلى األرض في وقت العصر، فحینئٍذ یؤخر الظھر إلى وقت العصر، فإذا نزل توضأ 
رق وقت المغرب مع العشاء، وال یصل إال وصلى الظھر والعصر جمع تأخیر، وھكذا المغرب والعشاء، لكن لو أن السفر في ساعات تستغ

ًفي وقت الفجر، فحكمھ حكم الصورة األولى التي تقدمت، فیشترط أن یستغرق وقت الفریضة كاملة، سواء كانت مجموعة إلى غیرھا، 
  .فینظر إلى وقت الثانیة، أو كانت غیر مجموعة فینظر إلى وقتھا نفسھا، وهللا تعالى أعلم

 
 جدحكم التسول في المسا

 
ًكثیرا ما نرى أناسا یقومون بعد انتھاء الصالة فیقطعون على المصلین تسبیحھم، ویقومون بشرح ظروفھم المادیة ویتسولون داخل : السؤال ً

ًالمسجد، فھل ھذا جائز؟ وھل یجوز منعھم؟ وما ھو واجب إمام المسجد تجاه ذلك علما أن كثیرا منھم یصطنعون اإلعاقة؟ الجواب بالنسبة : ً
ًذي یكذب ویصطنع فال إشكال أنھ آذى المصلین في بیت هللا عز وجل وكذب، وأخذ أموال الناس بالباطل، ومن سأل الناس تكثرا لم تزل لل

والسؤال ال خیر فیھ ما لم یضطر إلیھ اإلنسان لدین أو نحو ذلك؛ فإنھ یسأل، . المسألة فیھ حتى یلقى هللا عز وجل ولیس في وجھھ مزعة لحم
اذھبوا إلى باب المسجد، : لشكل الموجود بمجرد انتھاء الناس من الصالة یقوم ویصیح ویلغط، فالحقیقة لو ُمنع ھؤالء برفق وقیل لھمأما ھذا ا

وانتظروا حتى یتصدق الناس علیكم، فالمساجد ما بنیت من أجل عرض حال المرضى وحاالت المدیونین، ولقد كان الرجل من أصحاب 
لم یربط على بطنھ الحجر، ولربما صرع في المسجد، كما كان حال أبي ھریرة رضي هللا عنھ وأرضاه، ومع ذلك النبي صلى هللا علیھ وس

اإلشكال ھو في الصیاح، أما السؤال داخل المسجد لو مر على الناس وسألھم فأعطوه فجائز، لحدیث علي رضي هللا . ما جعلوا المساجد لھذا
لكن الذي نشاھده بعد السالم مباشرة والصیاح واللغط فھو أمر فیھ إزعاج، واألشبھ أن . لى حد األذیةعنھ المشھور، فیخفف فیھ، ما لم یصل إ

َوأما السائل فال تنھْر : ھؤالء ُیمنعون برفق حتى ال یقع في نھي السائل، وإن كان بعض العلماء یرى أن قولھ تعالى َ َْ َ َ ِ َّ َّ أن المراد ] 10:الضحى[َ
َألم یجدك یتیما فآوى :  تعالى یقولسائل العلم؛ ألن هللا: بھ َ َ ََ ً ِ ْ ِ ْ َ َووجَدك ضاال فھَدى * َ َ َ َ َ ََ َووجَدك عائال فأغنى * ًّ ْ ََ ً ِ َ َ َ َ َألم یجدك : ((، فقال]8-6:الضحى[َ َْ ِ ْ َ َ

ًیتیما ِ َفأما الیتیم فال تقھْر : ثم قال)) َ َْ َ َ ََ ِ َّْ ًّووجَدك ضاال: ((، ولما قال]9:الضحى[َ َ َ َ َ َّوأما ال: قال)) َ َ َسائل فال تنھْر ولما قالَ َْ َ َ ِ ًووجَدك عائال: ((َّ ِ َ َ َ َ : قال)) َ
ْوأما بنْعمة ربِّك فحدث  ِّ َ َ َ َ ََ ِ ِ َِّ ، وھذه مقابلة، والمقابلة معتبرة في نصوص الكتاب والسنة، وإذا قلنا بالمقابلة فإن السائل المقصود بھ ]11:الضحى[َ

ھ ال یجوز أذیة سائل العلم؛ ألن أمره عظیم، ولذلك عاتب هللا نبیھ من فوق سبع سماوات سائل العلم، ولذلك ال ینھر سائل العلم، ودلت على أن
أن ھؤالء یشوشون على الناس ویؤذونھم، فذكر : فالشاھد. بسبب اإلعراض عن السائل الذي ھو عبد هللا بن أم مكتوم رضي هللا عنھ وأرضاه

ًكشفھا أمام الناس، فھذا أمر ال شك أنھ مؤٍذ جدا، وإذا ضاق األمر اتسع، بعض األحوال وبعض القصص، والكشف حتى عن مواضع ال یلیق 
ذات مرة قام رجل في مسجد وشكى، ویعلم هللا حینما تسمع ! ًوإذا اتسع ضاق، فقد توسع الناس بشكل فظیع جدا، وأعجب من ھذا الكذب

 -ھو لیس من المدینة وإنما جاء من مدینة أخرى-ي رجل شكواه یرق قلبك، وكان ھذا بعد صالة المغرب، ففوجئت لما جلس للسؤال، جاءن
أناشد هللا أن تصدق فیما : ھذا الرجل یملك ثالث عمائر بھذه الطریقة التي یكذب بھا على الناس، قلت لھ: جاءني رجل من جماعتھ، وقال

، ویسكن في المكان الفالني من المدینة الفالنیة، إني ألعرفھ وأعرف أوالده، اسمھ فالن بن فالن الفالني! وهللا: تقول، ال تتھم الناس، قال
ًوقفت أنا، ولیس من شأني ھذا، ولكني تألمت جدا أن یكذب على الناس، ! أنت فالن؟ وانظر: وولده الكبیر اسمھ فالن، اذھب إلیھ، وقل لھ

أنت فالن بن فالن، : نعم، قلت: فالن، قالأنت أبو : نعم، قلت: فالتفت، قال! فالن: ویأخذ أموال الناس، وذكر أشیاء لیست صحیحة، فقلت
اآلن تترك ھذا : عندك في بلد كذا وكذا عمائر، وأنت رجل غني، فتغیر وجھھ ولم ینكر، قلت لھ: تعال أریدك، فسألتھ قلت: نعم، قلت: قال

! أموالھم بالباطل، ھذا أمر جد خطیرثالث عمائر یملكھا، ویكذب على الناس، ویأكل : المال في مكانھ، وتصرفنا معھ بما ینبغي، لكن الشاھد
فال شك أن ھناك من یكذب، وھناك من یتصنع، فنسأل هللا السالمة والعافیة، فمثل ھؤالء ال یجوز معاونتھم على الباطل، وال یجوز معاونتھم 

ًعلى الكذب على المسلمین، وأیا ما كان أوصي إخواني أال یتعجلوا في أذیة ھؤالء؛ ألن ھناك فعال من ع نده ظروف قاھرة، وھناك من ً
ًألجأتھ الحاجة، ولذلك یترفق اإلنسان حتى ال یؤذي الصادق؛ ألن ھناك أناسا ھم صادقون، والسبب أن الناس تغیروا، وقل أن تجد من تسألھ، 

وصلى هللا وسلم وبارك . محتى اضطر بعضھم إلى أن یقف أمام الناس ویسألھم، فنسأل هللا العظیم للجمیع التوفیق والھدایة، وهللا تعالى أعل
  .على نبینا محمد وعلى آلھ وصحبھ

 
 ]3[ باب القطع في السرقة -شرح زاد المستقنع 

 
یشترط في قطع ید السارق أن یكون السارق قد أخرج المال من حرز، ویرجع في معرفة حرز األموال إلى العرف؛ ألن العادة محكمة، وقد 

 .ھذه المادةبین أھل العلم أدلة ذلك كما تراه في 
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 شروط فعل السرقة
 

فیقول : أما بعد. بسم هللا الرحمن الرحیم الحمد  رب العالمین، والصالة والسالم على أشرف األنبیاء والمرسلین، وعلى آلھ وصحبھ أجمعین
أخرجھ من الحرز، وھذا أن یكون الشيء المسروق قد : یشترط في وجوب قطع ید السارق: أي] وأن یخرجھ من الحرز: [المصنف رحمھ هللا

سارق، وشيء مسروق، وفعل للسرقة، فھذه ثالثة أركان ذكرھا : الشرط یتعلق بركن الفعل واألخذ، فقد تقدم معنا أن السرقة تقوم على
السارق، العلماء رحمھم هللا في تحقق ماھیة السرقة، فلو وجد السارق، ولم یوجد المسروق، ولم یوجد الفعل؛ لم تقع السرقة؛ ، ولو وجد 

فأما السارق فقد تقدمت الشروط التي ینبغي توافرھا فیھ . ًووجد الشيء المسروق، ولم یوجد الفعل لم تقع السرقة، إذا ال بد من الثالثة األشیاء
ًوأما الشيء المسروق فقد تقدم أنھ یشترط أن یكون قد بلغ النصاب، وأن یكون ماال محترما، إلى غیر ذلك. حتى نحكم بقطع یده  مما تقدمت ً

. األخذ: ما یسمیھ العلماء: األمر األول: شرع المصنف رحمھ هللا بھذا الشرط في فعل السرقة، وفعل السرقة یقوم على أمرین. اإلشارة إلیھ
األخذ من ًال بد من وجود األخذ، واإلخراج إذا كان الشيء محرزا في مكان، وأن یكون ھذا : ًإذا. أن یكون األخذ من الحرز: واألمر الثاني

فلو أنھ جمع المتاع؛ فإنھ ال یوصف : ال بد من األخذ، قالوا: ًإذا. الحرز، وعلى ھذا فإنھ یتحقق بھذین الوصفین شرط فعل السرقة المعتبر
ًبكونھ آخذا إال إذا انتقل بھ، ولو أنھ كما ذكرنا بلع المسروق، فإنھ عند طائفة من العلماء ال یعتبر آخذا لھ إال إذا خرج، فإ ال بد من وجود : ًذاً

الفعل وھو األخذ، وھذا األخذ یشترط أن یكون من الحرز، فلو أنھ أخذ من غیر حرز فال قطع، ومن ھنا نص المصنف رحمھ هللا على 
 .......اشتراط الحرز

 
 إخراج المال المسروق من حرزه

 
القسم . الحرز بالمكان: القسم األول:  ینقسم إلى قسمینشيء یحفظ بھ، والحرز: الحصن، وھذا حرز للمال، أي: وأصل الحرز في لغة العرب

ًفأما حرز المكان فھو أن یكون المكان ممتنعا، وال یحق ألحد أن یدخل فیھ إال باإلذن، فكل مكان انطبقت . الحرز بالحافظ والمراقب: الثاني
: خل بیت أحد إال بإذنھ، وألنھا تحفظ ما بداخلھا، وإذا قلتًالبیوت تعتبر حرزا؛ ألنھ ال یجوز ألحد أن ید: ًعلیھ ھذه الصفة فھو حرز، فمثال

ومن ھنا . ًأن یأخذ طاولة أو أواني ثم یخرج بھا فھو سارق؛ ألننا نعتبر البیت حرزا: ًإن البیت حرز، فإنھ لو دخل وأخذ شیئا من البیت، مثل
  الدور،-كما یقول المتقدمون- ن، ویشمل ھذا البیوت والشقق أو ًحرز المكان أن یكون حافظا لما فیھ، وال یمكن ألحد أن یدخل فیھ إال باإلذ

ًویشمل أیضا في زماننا الصنادیق والخزائن واألحواش المحصنة واألسوار المغلقة التي ال یستطیع أحد أن یدخلھا إال باحتیال، وكل شيء 
. یھ أو ال یتمكن الغیر من الدخول فیھ إال بإذن فإنھ حرزمحصن محفوظ من األبنیة فإنھ حرز، وعلى ھذا فإن أي بناء منع الغیر من الدخول ف

القسم الثاني من . الصنادیق، فإنھا تعتبر حرز مكان، والخزائن تعتبر حرز مكان، ھذا القسم األول من الحرز: ثم ھناك أحراز یمكن نقلھا مثل
، والغنم والبقر معھا الراعي الذي یحفظھا بإذن هللا عز الحرز بالحافظ، وھو أن یكون المال لھ عین تراقبھ، كاإلبل معھا الراعي: الحرز

ًالمسجد، فلو أن شخصا سرق من المسجد شیئا یساوي النصاب : ًوجل، فحرز الحافظ یكون للشيء الذي ال یشترط في الدخول فیھ إذن، مثال ً
ك صفوان رضي هللا عنھ قطعت ید سارقھ؛ ألن ًلم نقطع یده إال إذا كان محرزا بحارس أو أمین أو مراقب، أو سرقھ من تحت الشخص، ولذل

تحتھ، وسرق السارق رداء صفوان من تحت رأسھ، ولو أنھ نام والرداء تحتھ ثم انقلب عنھ فلم یصبح تحتھ وجاء  صفوان وضع الرداء
لعامة والحدائق والمنتزھات السارق وأخذه لم تقطع ید السارق؛ ألن المسجد لیس بحرز مكان، إذ یدخل فیھ اإلنسان من دون إذن، فاألماكن ا

ًال تعتبر حرزا إال إذا كان علیھا رقیب أو حارس وتمت السرقة باستغفال ھذا الرقیب والحارس وأخذت خفیة، فحینئٍذ یحكم بكونھا سرقة، 
 قطع فیھ، فلو أن ّوفرق العلماء رحمھم هللا بین ھذین بتفریق الشرع، ولذلك النبي صلى هللا علیھ وسلم بین أن سرق الثمر من النخل ال

ًشخصا أخذ من فوق النخلة عرجونا؛ فإنھ ال تقطع یده، وإنما علیھ ضمان ھذا العرجون بمثلیھ ثم یعاقب، وبین النبي صلى هللا علیھ وسلم ھذا  ً
) ل ثمن المجن؛ قطع بعد أن یؤویھ الجرین ما یعد- الثمر: أي- ًمن أكل منھ دون أن یحمل معھ شیئا فال قطع علیھ، ومن أخذ : (الحكم، وقال 

ًفاعتبر علیھ الصالة والسالم البستان من حیث األصل لیس حرزا؛ ألن الغالب أنھ یمكن دخولھ واألخذ منھ، وجعل علیھ الصالة والسالم لمن 
إما أن : جھ األولالو: األصل عندنا أن الحرز یكون على ھذین الوجھین: ًإذا. ًمر ببستان فأكل منھ دون أن یحمل معھ شیئا؛ أنھ ال شيء علیھ

الصنادیق واألحوشة واألسورة : ًأن یكون معدا لحفظ األشیاء مثل: الوجھ الثاني. ًیكون الحرز بالمكان، وھو الذي یكون معدا لحفظ األشیاء
جاء إلى : ًیھا، فمثالًالمغلقة على ما فیھا، وال یستطیع أحد أن یدخل فیھا إال بإذن، فإذا تحقق ھذان الوصفان؛ فإنھا أمكنة تعتبر حرزا لما ف

 ثم كسر باب ھذا الدكان، وأخذ ما بداخلھ أو احتال على قفل الدكان فكسره ثم فتح الباب ودخل، أو جاء إلى زجاج -ًالدكان یعتبر حرزا-دكان 
بوابھا فكسر أقفالھا وھكذا لو أنھ جاء إلى بقالة وھي مغلقة وموصدة أ. المحل فكسره أو احتال فقصھ ودخل؛ فإنھ قد دخل إلى مال في حرزه

التي تكون في الظھر وتكون بعیدة عن أعین الناس؛ فدخل منھا بكسر األغالق، أو كسر تلك  أو احتال على الدخول علیھا من األبواب
ًرزا، وكذلك ھذه األمكنة المبنیة المعدة للحفظ تعتبر ح: ًإذا. األبواب أو االحتیال على النوافذ برفعھا والدخول فیھا؛ فقد دخل إلى الحرز

ًلو كان المكان حرزا ال یدخل فیھ إال بإذن لكن فتح بابھ، فھل حكمھ : یبقى السؤال. األمكنة التي ال یدخل إلیھا إال بإذن، تعتبر حرز مكان
 وسرق منھا فھو ًإن الشقة حرز، وإذا كان بابھا مغلقا واحتال على الباب ودخل: نقول: ًأثناء غلق الباب كحكمھ إذا فتح بابھ، والعكس؟ مثال

منھم من : الوجھ األول: ًسارق، لكن لو أنھ جاء ووجد باب الشقة مفتوحا، فانسل خفیة ودخل، فھل ھو سارق؟ وجھان للعلماء رحمھم هللا
اب ًاعتبر دخولھ واحتیالھ بالدخول دون أن یشعر بھ أھل المحل سرقة من الحرز، ویستوي عند ھؤالء أن یكون الباب مفتوحا أو یكون الب

ًإذا كان الباب مفتوحا؛ فالمنبغي على أھل البیت أن یراقبوا، : من أھل العلم رحمھم هللا من قال: الوجھ الثاني. ًمغلقا في األمكنة المعدة للحرز
كانت حتى ولو -إن ھذه األماكن في األصل : ًوأن یجعلوا أحدا یراقب، ومن ھنا إذا دخل ال قطع، والمذھب الذي یقول بوجوب القطع یقول

ً ال یستطیع أحد أن یدخلھا إال بإذن، والعرف جار بكونھا حرزا، وال یدخل إلیھا إال بإذن-أبوابھا مفتوحة الحرز : النوع الثاني من الحرز. ٍ
ع بالحافظ والمراد بھ الحارس، ومن یوضع لمراقبة األموال، فاألشیاء التي تحفظ بالرقیب إذا عدمنا المكان، أو كان الشيء في غیر موض
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فاألسواق المفتوحة تحفظ بالحراس، فلو وقعت السرقة في حال عدم . تحفظ بالرقیب.. الغنم.. البقر.. اإلبل: ًحرز؛ فإنھ یحفظ بالرقیب، فمثال
أن النبي صلى هللا علیھ وسلم اعتبر : وجود حارس؛ فإنھا لیست بسرقة؛ ألنھا لیست بحرز، فلیس ھناك من یحفظھا، واألصل في ذلك

ذا أصل یدل على وجود الحفظ للمال، ونفھم من كونھ علیھ الصالة والسالم یأمر بالقطع إذا وضع الثمر في الجرین، وال یأمر الحرز، وھ
ًبالقطع إذا أخذ من غیر جرین أن ھناك فرقا بین المسألتین، وأن األمر راجع إلى حفظ المال، وأنھ متى ما كان المال سائبا أو كانت األموال  ً

ون في البراري والفیافي ونحو ذلك فحرزھا بحارسھا، والرقیب علیھا، فإذا وجد الحارس وسرقت أثناء وجود حارس؛ فإنھا من جنس ما یك
: أي) من الحرز(الضمیر عائد إلى المال، ) وأن یخرجھ: (وقولھ. وأما إذا أخذت دون أن یوجد حافظ أو حارس؛ فإنھا لیست بسرقة. سرقة

 لھما حرز یناسبھما، فالذھب -اللذان ھما األثمان- المال، فكل مال ننظر فیھ إلى حرز مثلھ، فالذھب والفضة من المكان الذي ھو حرز لذلك 
والفضة حرزھا وھي نقود لیس كحرزھا وھي حلي، فالحلي تحفظ في صنادیق غیر صنادیق النقود، وتحفظ في الدكاكین في أماكن لیست 

 صاحب المحل أو الدكان أن یضعھا في الزجاج، وھذا إذا جئت تضعھا أمام الناس في زجاج محالت الذھب قد یضطر: ًكأماكن النقود، فمثال
فإنھ یسھل كسره واألخذ منھ، لكن نفس الدكان حرز وحفظ لھا، فالذھب والفضة لھما طریقة یحفظان بھا، واإلبل والبقر لھا طریقة تحفظ بھا، 

الفاء للتفریع ]. فإن سرقھ من غیر حرز فال قطع: [قال رحمھ هللا. یھا إلى حرز مثلھاواألغذیة لھا طریقة تحفظ بھا، واألكسیة كلھا ینظر ف
، ومن المعلوم أن الثمر )ال قطع في ثمر وال كثر: (فال قطع؛ ألن النبي صلى هللا علیھ وسلم قال ) من غیر حرز(سرق المال، ) فإن سرقھ(

 فلما أسقط علیھ الصالة والسالم القطع في الثمر الذي ھو -ان یعتبر مثل السیاجوالبست-وقد یدخل السارق إلى البستان , فوق رءوس النخل 
بعد أن یؤویھ الجرین وقد بلغ ثمن : (على رءوس النخل، وفي الكثر الذي ھو طلع الفحل، دل على أنھ ال بد من وجود الحرز، بدلیل أنھ قال

 .إذا لم یكن حرز فال قطعفاشترط علیھ الصالة والسالم الحرز، فدل على أنھ ) المجن قطع
 

 الضابط في معرفة حرز المال
 

: ما جرت العادة بحفظھ في ذلك المكان، وھذه المسألة مبنیة على قاعدة شرعیة، تقول: أي]: وحرز المال ما العادة حفظھ فیھ: [قال رحمھ هللا
اء رحمھم هللا على حجیتھا، فإن هللا تعالى رد عباده ، وھذه القاعدة دلت علیھا نصوص الكتاب ونصوص السنة، وأجمع العلم)العادة محكمة(

قولھ : إلى العرف، والعرف ھو العادة، فإذا جرت العادة بشيء بین المسلمین حكمنا بھذه العادة، ویشترط دلیل الكتاب، فمن أمثلة أدلة الكتاب
ِولُھن مثُل الذي علْیھن بالمْعُروف : تعالى َّ ِ ِ ََّ َ َْ ِ ِ َ ََّ ٍفإْمساك بمْعُروٍف أْو تْسریح بإْحسان :  األمر إلى العرف، وقال تعالى ، فرد]228:البقرة[ْ َ َ َِ ِ ٌِ ٌِ َ ََ

خذي من مالھ ما یكفیك وولدك : (ًكذلك أیضا السنة قال صلى هللا علیھ وسلم. ، فأمر بمعاشرة النساء بما جرى بھ العرف]229:البقرة[
، فالعلماء مجمعون على العمل بھا؛ ألن )العادة محكمة: (القاعدة التي تقولواإلجماع انعقد على اعتبار . ، فردھا إلى العرف)بالمعروف

نھى رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم عن بیع الطعام حتى یقبضھ، بماذا یتحقق القبض؟ : ًالشرع أطلق في أشیاء وردھا إلى العرف، فمثال
: ًأیضا. ت؛ فإذا ألحقناھا بالطعام فھذا القبض یرجع فیھ إلى العرففي المكیالت، والموزونات، والمعدودات، والمذروعا.. یختلف في الطعام

، بماذا یتحقق إحیاء الموات؟ نرجع إلى كل عرف بحسبھ، وكل زمان بحسبھ، في )ًمن أحیا أرضا میتة فھي لھا: (قال صلى هللا علیھ وسلم
في : ر بعضھ فوق بعض دون بناء إحیاء، ولكن في زمانناًالقدیم قد یكون غرس شجرة واحدة یعتبر إحیاء، وفي القدیم قد یكون وضع الحج

ًأال یكون مصادما : ًأوال: ویشترط في ھذا العرف. المدن اإلحیاء لھ طریقة، وفي القرى لھ طریقة، وھذا یدل على أن الشریعة تعتبر العرف
إن : بمحرم كشرب المحرمات، ال نقول جرت العادةفلو : للشرع، فلیس ھناك عادة نحتكم إلیھا إذا صادمت الشرع، وذكر العلماء لھذا أمثلة

یجوز حلق اللحیة؛ ألن العادة جرت بھا، فیشترط أال : لو جرت العادة بحلق اللحیة ال نقول: العادة محكمة، فیجوز شرب المحرمات، وكذلك
نت العادة تخالف الشرع رددناھا وعملنا ولیس بالمفید جري العید بخلف أمر المبدئ المعید فإذا كا: تصادم العادة الشرع، ومن ھنا قالوا

 أن تكون ھذه العادة منضبطة، وكذلك تكون في الغالب أو األكثر على خالف ً:ثانیا. بالشرع؛ ألن هللا یحكم وال معقب لحكمھ سبحانھ وتعالى
لمال المسروق من البھائم سألنا أھل البھائم، أننا نرجع في العادة إلى قول أھل الخبرة، فإذا كان ا: الشاھد. عند العلماء فیما ھو غالب أو أكثر

نحن عندنا في بیئتنا أننا نضعھا في األحواش، وأن من یرید : كیف تحفظون بھائمكم؟ فالحفظ في القرى لیس كالحفظ في المدن، فإذا قالوا
.  لمثل ھذا المال؛ فحینئٍذ یقطع السارقًحفظ غنمھ یضعھا في ھذه األحواش، فوجدنا السرقة تمت من ھذا المكان الذي یعتبر في العادة حرزا

ما ھي عادتكم في حفظ ھذا المال؟ فإذا : ًلو جرت السرقة في السوق، فسرق طعاما من سوق األطعمة، فنسأل أھل ھذا السوق: ًكذلك أیضا
ما : (ي جرت بھ العادة، فیقول رحمھ هللاعادتنا أنھ إذا جاء المزارع بھذا الطعام نفعل بھ كذا، ونحفظھ في كذا، فحینئٍذ نعتبر الحرز الذ: قالوا

یختلف باختالف الزمان، والمكان : ما جرت العادة بحفظھ، فالحرز نحتكم فیھ إلى العرف والعادة، ومن ھنا قالوا: أي) العادة بحفظھ
اد وجور وظلم، یحتاج الناس وإذا كان الزمان زمان فس. واختالف الجور والعدل في األزمنة، فإذا كان الزمان زمان عدل فإن أقل حفظ حرز

 .إلى حرز أمین، ولذلك بین العلماء واألئمة رحمھم هللا اختالفھ باختالف األزمنة واألمكنة واألشخاص
 

 اختالف الحرز باختالف المال
 

 یرید أن یحفظ ًشخص یرید أن یحفظ ذھبا أو فضة لیس كالذي: ًالشيء المحفوظ، فمثال: أي]. ویختلف باختالف األموال: [قال رحمھ هللا
ًالخشب، فتاجر الخشب جرت العادة أنھ یضع خشبھ في داخل أحوشة مغلقة، وتاجر الحدید یضع الحدید في أحوشة مغلقة تكون حرزا لھا، 
ًفجرت العادة بھذا، لكن تاجر الذھب لھ طریقة أخرى، فھو لھ دكاكین معینة، ثم أیضا ھذه الدكاكین فیھا مواضع مخصوصة یضع فیھا 

نرجع إلى كل : ً أو طریقة معینة یضع الذھب فیھا عند العرض للناس، ویضع فیھا الذھب عن انتھاء عملھ أو خروجھ من عملھ، فإذاالذھب
یختلف بسبب اختالف نوعیة األموال، فعندنا الذھب مال، والفضة مال، والطعام ) ویختلف باختالف األموال: (عرف بحسبھ، فقال رحمھ هللا

بعض البلدان یكون الحرز فیھا یحتاج إلى قوة، ]. والبلدان: [قال رحمھ هللا. ً، والمعادن مال، وكل شيء لھ قیمة یعتبر ماالمال، والبھائم مال
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واإلمكانات متوفرة وآالت الحرز موجودة، فحینئذ نطالبھ بحرز یتناسب مع بیئتھ، لكن لو كان في بیئة ضعیفة ال یتیسر فیھا اإلمكانات لحفظ 
قال . ًھا على قدر استطاعتھ، ونعتبره حرزا؛ ألن عرفھ یتناسب مع ھذا الحرز، فكل بلد وما جرت عادتھم بحفظ المال بھاألموال، حافظ

ًإذا كان السلطان عادال فإن الحرز یكون خفیفا، وذلك أن الناس إذا أخذوا بالعدل استقامت أمورھم، : أي]. وعدل السلطان: [رحمھ هللا ً
ً عز وجل، ویأمن الناس بعضھم بعضا؛ ألنھ یحس أن لھ مثل الذي علیھ، وحینئذ یأمن الناس، وال یلتفت ویحصل عند الناس خوف من هللا

 في -والعیاذ با- بعضھم إلى مال اآلخر من أجل أذیتھ واإلضرار بھ، والعكس، فإنھ إذا حصل الجور، وكان الزمان زمان جور تنافسوا 
ي قامت علیھ بالسماوات واألرض واستقامت علیھ أمور الدنیا وال تستقیم إال بھ؛ فإن أمورھم الجور، فإذا أخذ الناس بسلطان العدل الذ

ولكن هللا عز وجل یصرف النفوس ! ًتستتب، ولربما وضع الرجل قماشا على باب محلھ وبداخلھ من المجوھرات والخیرات ما هللا بھ علیم
 فیھا إلى الفساد واألذیة واإلضرار والبطش - والعیاذ با-فتنة تنساق النفوس عن الفساد، ویصرفھا عن األذیة والضرر، ولذلك أزمنة ال

 عقولھم، وكأن هللا إذا أراد بقوم فتنة سلبھم عقولھم؛ فعاثوا وعاثت بھم الشیاطین والعیاذ -والعیاذ با- والسوء حتى إن الناس كأنھم قد سلبوا 
، وعندھا یكون بطن األرض خیر من ظاھرھا، وھ أما إذا غلب . ذا في أزمنة الجور والظلم، ولذلك تجد أھل الجور یتنافسون في الفسادبا

العدل تنافس الناس في الخیر، فھم تبع لھذا المؤثر بعد هللا سبحانھ وتعالى، فكونھم مأخوذین بالعدل أو مأخوذین بالجور لھ أثر، ففي أزمنة 
 العدل فإن األمر یكون أخف، ولذلك جاءت كنوز كسرى إلى عمر بن الخطاب رضي الجور یكون الحفظ أشد، والحرز أقوى، وأما في أزمنة

هللا عنھ وھو بالمدینة، فوضعھا رضي هللا عنھ وأرضاه في المسجد، حتى أن المسجد أضاء في ظلمة اللیل من كثرة ما فیھ من المجوھرات 
، ووضعوا علیھا القماش، وكان الناس في زمان عمر رضي هللا )مناءًإن أناسا أدوا ھذا أل: (والنفائس، فلما رآھا بكى رضي هللا عنھ وقال

 راضین مطمئنین مأخوذین بالعدل؛ ولذلك كان عمر رضي هللا عنھ یضعھا في المسجد، فما احتاج أن -وھو زمان الخالفة الراشدة-عنھ 
یرسل القافلة وھي ملیئة باألموال والمجوھرات، یضعھا في أغالق، وكان الرجل یسافر بھذا المال حین یبعثھ قائد المسلمین بالفتح، ف

 أن یسرق أو یخبئ أو یغل منھا ما شاء، ولكن أبى هللا عز وجل إال أن یكونوا أمناء؛ ألنھم تربوا في مدرسة - وحاشاه-ویستطیع الرجل منھم 
زمان العدل یخف . وات هللا وسالمھ علیھالنبوة على ید رسول الھدى صلى هللا علیھ وسلم، الذي عرف منذ صغره باألمانة، بأبي وأمي صل

ومن مسائل . كل مكان بحسبھ، وفي كل مال بحسبھ فیھ الجور والتعدي على أموال الناس، ومن ھنا ینظر في كل زمان بحسبھ، وفي
]. وجوره: [رحمھ هللاقال . االختالف أن یختلف الحكم باختالف األزمنة واألمكنة واألشخاص واألحوال، فھذه منھا مسألة الحرز في األموال

ًإذا كان عدال أو كان جائرا  أن -من قوتھ- ًإذا كان قویا فإن الناس تھاب وتخاف، حتى بلغ ببعض الوالة ]. وقوتھ وضعفھ: [قال رحمھ هللا. ً
 على أموال الناس، الناس كانوا إذا رءوا المال المسروق في زمانھ ھربوا عنھ، فإذا أخذ الناس بالقوة والحزم في البطش والسرقة والتعدي

ًفإن الناس یأخذھم من الخوف والرعب الشيء العظیم، حتى إن الرجل لو رأى ماال مسروقا فر عنھ، ولربما غیر الطریق الذي یسیر فیھ،  ً
 كذا، ًإني وجدت كیسا من الطعام فیھ:  فقال لھ- ًوكان معروفا بالحزم- وجاء عن بعضھم أنھ مر على كیس من الطعام ثم ذھب إلى الوالي 

وھذا نوع من اإلسراف في الحزم، لكن إذا أخذ ! اقطعوا أصبعھ: ال، ولكني تحسستھ بأصبعي، قال:حللتھ فككتھ؟ قال! ما أدراك بما فیھ: قال
بر أیسر الناس بالقوة احتاطوا ألنفسھم، فأزمنة الجور یعظم فیھا الفساد، وھكذا أخذ السلطان للناس بالقوة یكفھم عن أخذ األموال، وحینئذ یعت

شيء حفظ لألموال، حتى إن الرجل لربما وضع أبسط األشیاء على مالھ لكي یحفظھ ویعتبر في العرف قد حفظھ وصانھ، ویعلم الناس أنھ 
محفوظ، والعكس بالعكس، إذا أصبحت أزمنة فساد؛ فإنھ ال یغني فیھا األغالق، ولربما ال یغني فیھا البناء، إال إذا كان على صفة 

ًال في بعض المدن تكثر السرقة حتى یصبح الشخص لو وضع المال داخل بناء ال یكفي، ما لم یضع علیھ أجھزة تراقبھ، أو مخصوصة، مث
ال بد من النظر لكل عرف ولكل بیئة : ًفإذا! یستخدم األشیاء الحدیثة من أجل حفظ أي اعتداء أو االنتباه ألي داخل ومع ذلك تحدث السرقة

  .بحسبھا
 

 ز األموالمن أمثلة حرو
 

). وحرز األموال: (فقولھ]. فحرز األموال والجواھر والقماش في الدور والدكاكین والعمران وراء األبواب واألغالق الوثیقة: [قال رحمھ هللا
صندوق داخل الصنادیق المغلقة، ووراء البناء، فلو أنھ وضع الذھب في : األثمان من الذھب والفضة ال بد أن تكون في األغالق، أي: أي

وأبرزه للناس، فإنھ لیس بحرز، لكن لو یدخلھ في بیتھ، أو دكانھ فإنھ یكون داخل الحرز، وھو الصندوق، ولذلك جرى العرف عندنا اآلن أن 
ًالشخص لو دخل على بائع وعنده أموال فإنھ یجد صندوقا مخصوصا لألموال، ویجد خزنة للدكان والبقالة وللمتجر، فھذه األموال محفوظة  ً

ًاء الدور الذي ھو البناء، وداخل األغالق؛ فلو أنھ وضع المال داخل الدكان بدون غلق، ففي ھذه الحالة ال یعتبر حرزا إذا جاء السارق ور
. ًآخذا من حرز وسرق، ولو أنھ أخرج األموال من الصندوق أو من الخزنة ووضعھا على الطاولة؛ ثم جاء السارق وسرقھا فإنھ ال یعتبر

َإذا◌ . في الدور أو في الدكاكین: أن یكون في األغالق التي ھي الصنادیق المغلقة، وأن تكون وراء الجدران، أي: د من أمرینال ب: ً
كذلك؛ ألن األموال تدعو النفوس إلى حفظھا، وجبلت النفوس على حفظھا، والجواھر لربما كانت أغلى من الذھب ) والجواھر: )وقولھ

ماس ال یضعھا في بیتھ، إنما یبحث عن مكان أمین یضع فیھ األلماس، ولو وضعھا في بیتھ ال یضعھا في والفضة، ومن ھنا من كان عنده أل
ًدرج مكتبھ، وال یضعھا مثال في كیس في غرفتھ، إنما یضعھا في خزنة تحفظ ھذا المال النفیس، أو یضعھا في صندوق قوي محكم یغلقھ 

إلى صیانة أكثر من الذھب والفضة في بعض األحوال، والذھب والفضة في بعض على ھذا المال، فكل مال بحسبھ، والجواھر تحتاج 
تاجر عنده أقمشة؛ : ًمثال) والقماش: (وقولھ. األحیان یحتاج إلى صیانة أكثر، ومن ھنا نبھ المصنف على اختالف األموال واختالف األحوال

: وقولھ. ھذا الحرز األول) في الدور: (وقولھ. ز ومغلق علیھافإنھ یضعھا داخل الدكان ویغلق علیھا دكانھ، فال بد أن تكون في حر
القماش داخل المدینة لیس كالقماش خارج المدینة، فإذا كان داخل ) والعمران: (وقولھ. دكاكین القماش حرز للقماش الذي فیھا) والدكاكین(

، ولیس )بسطة(بحث عن حرز یحفظھ بھ، فلو أنھ كانت عنده المدینة یكون داخل الدكان، وداخل البناء، وإذا كان خارج المدینة فال بد أن ی
عنده دكان، وجاء شخص وسرقھا، فإنھ ال تقطع یده إال إذا كان ھناك رقیب، ونحن ھنا نتكلم عن الحرز بالمكان، وال نتكلم عن الحرز 
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إذا ) وراء األبواب: (وقولھ. ًلة یعتبر سارقابالنظر، فلو كان القماش تحت عین الرقیب، وجاء وسرق من تحت عین الرقیب؛ فإنھ في ھذه الحا
النقود في المحل توضع داخل خزنة، : ًھي الخزنة، فمثال) واألغالق الوثیقة: (وقولھ. كانت في بناء تكون وراء األبواب ووراء النوافذ المغلقة

ل وتسیب، واإلھمال والتسیب لیس فیھ حرز على لم تقطع یده؛ ألن ھذا إھما ًفلو أن سارقا سرقھا من غیر الخزنة دون حافظ وال رقیب لھا،
انتقل ھنا إلى النوع الثاني وھو قضیة ]. وحرز البقل وقدور الباقالء ونحوھما وراء الشرائج إذا كان في السوق حارس: [قال رحمھ هللا. وجھ

.. أسواق التمر.. أسواق الخضار.. واق الفواكھأس: ًأكیسة فیھا أطعمة، مثال: ًالحرز بالحافظ، والحافظ ھو الحارس الذي یراقب المال، فمثال
ونحو ذلك، فھذه حرزھا إذا كانت تحت مراقبة الحارس؛ فإذا وجد حارس یراقبھا وجاء السارق وسرق؛ فإنھ في ھذه الحالة قد أخذ من 

قال . ، وحینئذ ال یثبت القطعحرز، وأما إذا كانت ھذه األشیاء موضوعة أو بائعھا انصرف وتركھا أو انشغل عنھا وتركھا؛ فلیست في حرز
جمع حظیرة، وأصلھا تكون للحیوانات والبھائم، وجرت العادة أن الذي یبیع الحطب والفحم ]. وحرز الحطب والخشب الحظائر: [رحمھ هللا

بمثابة السور في البناء، ً بجرید النخل، ویكونون منھ سیاجا على محل البیع، فتكون ھذا السیاج -ًمثال-في القدیم یضعھا في الحظائر، فیأتون 
وجرت العادة أن مثل ھذا یحفظ الحطب والفحم ونحو ذلك، وعبر بھ المصنف كنوع من األنواع التي تحفظ بھا األموال، بطریقة غیر 

ذه األشیاء ضعیفة ًالطریقة األولى؛ ألن الطریقة األولى بالبناء، وھذا ال بناء فیھ، فعبر رحمھ هللا بھذا تنبیھا على نوع من أنواع الحرز، وھ
إذا جئت تنظر إلى الحرز بالحظائر فھو أخف من الحرز الذي بالبناء، مع أنھا تكون محكمة، وتكون قویة في بعض : بالنسبة للبناء، أي

األحیان، وال یستطیع أحد أن یدخل منھا، لكن قد یكون الولوج عن طریق الحظائر أخف من الولوج عن طریق البناء، ومع ھذا تعتبر 
ًلحظائر حرزا، فإذا جرت العادة أنھا تحفظ في مثل ھذه الحظائر فھي حرز، فلو سرق كیسا من الفحم وھذا الكیس تعادل قیمتھ النصاب، ا ً

وجل، وھذا إذا  الصیرة تحفظ المواشي بإذن هللا عز]. وحرز المواشي الصیر: [قال رحمھ هللا. وكان من داخل حرز مثلھ؛ قطع، وإال فال
نھا كاإلبل والبقر والغنم فإنھا توضع في الصیران وتحفظ، لكن إذا كانت سائمة وراعیة؛ فإنھا تكون بالراعي إذا كان معھا كانت في معاط

ألن النبي صلى هللا علیھ وسلم فرق في ]. وحرزھا في المرعى بالراعي: [قال رحمھ هللا. راعیھا وحافظھا فإنھ حرز لھا، وھذا حرز الحافظ
 بین حبیسة الجبل وبین ما أخذ منھا من معطن، فما أخذ من المعاطن أخذ من الحرز إذا كانت محفوظة، وما أخذ - السننكما في حدیث-اإلبل 

وعند العلماء تفصیل في المطوالت بالنسبة لإلبل والغنم والبقر، فكل . من البراري دون أن یكون علیھا رقیب فلم تؤخذ من حرز، فال قطع
طرق مختلفة، فتارة تسرق أثناء سیرھا إلى المرعى، وتارة تسرق أثناء قیامھا بالرعي، فالحافظ الذي معھا إذا ھذه البھائم إذا رعت فلھا 

لكن إذا . كانت عینھ على مجموعھا؛ فإنھ حرز، سواء أخذ من أطرافھا أو أخذ من وسطھا إذا كانت مجتمعة في واٍد وھو قائم علیھا یراقبھا
ًلماء یرى القاطرة حرزا إذا كان قد أخذ بالفحل؛ ألن الفحل تسیر وراءه اإلبل، أو حصلت السرقة من سائرة إلى المرعى فبعض الع كانت

یعتبر بالخط الواحد للبھائم ولو كانت عشرة أو عشرین، ھب أنھا تسیر وھي تبع لقائدھا، وقائدھا عینھ علیھا، لكنھ : آخرھا فھي سرقة، یعني
ث، وأثناء تناوب عینھ على أولھا سرق السارق من آخرھا، فیكون قد سرق من حرز؛ ألنھ في ھذه تتناوب عینھ على األول والثاني والثال

ًتحت النظر فال یشترط أن یكون النظر محددا للكل، إنما الكل بمثابة المال الواحد، ففي ھذه الحالة تقطع یده، : الحالة تحت النظر، وإذا قلنا
: قال رحمھ هللا.  قاطرة اإلبل أو قطیع الغنم أو قطیع البقر، في أثناء مشیھ أو في أثناء رعیھویفرقون في المطوالت بین كونھا مسروقة من

ًھذا ھو حرز النظر، فیكون مراقبا لھذا المال، وال یكون أحد حارسا وال حافظا إال بالمراقبة غالبا، أي]. ًونظره إلیھا غالبا[ ً ً یعني في غالب : ً
ء یسیر فینظر إلیھ، ثم فجأة ینظر أمامھ حتى ینظر الطریق الذي تسیر إلیھ، وینظر إلى الشمس، ونحو الحال، لكن لربما ینصرف نظره لشي

ًإذا وجدت مع الحارس على الصفة المعتبرة من كونھ حافظا ومراقبا علیھا؛ فإنھ إن وقعت : وعلى ھذا. ھذا، لكن الغالب أن نظره علیھا ً
  .ًا لھذا المالالسرقة قطع السارق، ونعتبر وجود الحارس حرز
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، والصالة والسالم على خیر خلق هللا، وعلى آلھ وصحبھ ومن وااله، أما : كیف یكون حرز السیارات؟ الجواب: السؤال باسم هللا، الحمد 

ًفنحن وضعنا الضابط، العلماء رحمھم هللا في باب السرقة تكلموا كالما طویال جدا في مسألة: بعد  الحرز، والسبب في ھذا أنھم یتكلمون في ًً
إذا : السیارة من حیث األصل. زمانھم، والحرز یختلف باختالف األزمنة واألمكنة واألشخاص، وبالنسبة للسیارات فیكون على حسب العرف

ي ھذه الحالة یكون قد في البیت، ومغلق علیھا، فجاء شخص وكسر الغلق، ثم سرقھا فھو سارق، وف) كراجھا( موضوعة في -ًمثال- كانت 
أما إذا كانت السیارة معروضة للبیع في المعرض، فننظر إلى البناء الموجود، . أخذھا من الحرز، وانطبقت علیھ شروط السرقة؛ فتقطع یده

 أما إذا الحرز، فإذا كانت داخل حوش المعرض فجاء وتسور الحوش، أو احتال ودخل الحوش، ثم سرقھا فھو سارق؛ ألن العبرة باألخذ من
یشترط : لكن ھنا مسألة. ینظر في األحوال بحسب اختالفھا: ًإذا. ًكان المعرض مفتوحا، والناس تدخل وتخرج فحینئذ یعتبر الحافظ والمراقب

 ًأن تكون السیارة في الحرز، لكن إذا سرق شیئا من السیارة فھناك فرق بین أن یسرق السیارة وبین أن یسرق من السیارة، فلو أنھ كسر
زجاج السیارة وأخذ المسجل منھا فھو سارق؛ ألن مسجل السیارة یحفظ فیھا، وقد جرت العادة أنھ محفوظ بغلق باب السیارة، وقفل الزجاج، 
فإذا اعتدى على ھذا الزجاج وكسره أو عبث في مفتاح السیارة حتى فتحھا ثم دخل وأخذ المسجل؛ فإنھ قد أخذه من حرزه، فالمسجل مربوط 

حرز األغالق؛ ألنھ موثق ومضبوط وموضوع في السیارة، فلو سرق مركبة السیارة وكانت : سیارة، وحرزه ھذا الرباط، مثلومتصل بال
ًتساوي نصابا قطع، لكن لو أن صاحبھا تركھا مفتوحة فجاء ھذا وفتحھا فحینئذ نعتبره إھماال من صاحب السیارة، وال یتحقق في ذلك معنى  ً

 .أعلم الحرز، وهللا تعالى
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ّأشكل علي من أراد أن یصلي في اللیل ھل یسلم مع اإلمام في التراویح حتى یكسب قیام لیلھ أم یشفع الوتر بركعة حتى یصلي في : السؤال

لة أنھ یسلم مع اإلمام،  أن أقوى األقوال في ھذه المسأ- والعلم عند هللا- الذي یظھر : ًآخر اللیل، وتكون صالتھ آخر اللیل وترا؟ الجواب
ویصیب فضیلة من قام مع اإلمام حتى ینصرف، ثم ینتظر إلى آخر اللیل ویأتي بركعة ینقض بھا الوتر، ولذلك أصل في السنة عن النبي 

ال وتران في : (لھ، فقو)ال وتران في لیلة: (قولھ علیھ الصالة والسالم : ًصلى هللا علیھ وسلم أنھ جعل الوتر ناقضا للوتر، والدلیل على ذلك
یجوز لھ أن یوتر : ومن ھنا. یدل على أنھ ال یجوز للمسلم أن یقتصر على الوترین، وھذا یدل على أن الوتر الثاني ینقض الوتر األول) لیلة

 بن عمر رضي هللا ذلك عبد هللا وترین للحاجة ثم یوتر الوتر األخیر؛ ألن النبي صلى هللا علیھ وسلم جاء عنھ تأخیر الوتر إلى السحر، وفعل
عنھما؛ فإنھ كان إذا صلى الوتر أول اللیل قام آخر اللیل فصلى ركعة نقض بھا الوتر األول ثم صلى ما شاء ثم أوتر، وھذا ھو األشبھ لما فیھ 

المخالفة في العدد، وفرق ألنھ یدخل مع اإلمام بنیة : ًأوال: أما كونھ بعد سالم اإلمام یقوم ویأتي بركعة فھذا فیھ إشكاالت. من موافقة السنة
ًبین المخالفة في النیة فرضا ونفال وبین المخالفة في صورة الصالة، والمخالفة في صورة الصالة مؤثرة؛ ولذلك جماھیر العلماء واألئمة من  ً

 وحینئٍذ سیدخل  لم یصححوا صالة المغرب وراء العشاء الختالف صورة الصالتین،-حتى على مذھب األئمة األربعة-السلف رحمھم هللا 
بثنائیة وراء فردیة فیضطر إلى الجلوس بالتشھد وال یعرف في الشرع الجلوس بین ركعتین في ثنائیة، إنما یكون الجلوس في آخر الثنائیة أو 

إن ھذا كان : ائلسیستبیح الدعاء بعد الركعة األولى وھو یعلم أنھ سیصلي ركعتین، فإذا قال ق: ًثانیا. یكون في آخر الوتریة إذا كانت واحدة
یتابع اإلمام على الحقیقة، فیسلم مع اإلمام، والقول بأنھ بعد سالم اإلمام یأتي بركعة، یقول بھ بعض العلماء، : ًإذا: لمكان المتابعة، فنقول لھ

ًوالصحیح أنھ یسلم مع اإلمام تحقیقا للمتابعة وإعماال لألصل وخروجا من المخالفة؛ ألنھ یفعل أمورا ال تعرف ً  في سنن الصالة الشرعیة من ًً
الجلوس بین الركعتین، وإحداث الدعاء في الركعة األولى، وإنما عرف في الشرع القنوت في الثنائیة بعد الثانیة ولیس بعد األولى إذا كانت 

ھذا : ن الصالة، فلو قال قائلثنائیة، أو القنوت بعد األولى كما في الوتر، األول كما في الفجر، والثاني كما في الوتر، وحینئذ یخرج عن سن
نعم، ھذا في الفریضة حینما یلزم، ولكن ھنا لیس بملزم، وبإمكانھ أن یحقق الموافقة في الشرع بالتسلیم مع اإلمام، وخاصة : للمتابعة، نقول

  .وأنھ یحوز على فضیلة متابعة اإلمام حتى ینصرف، وهللا تعالى أعلم
 

 صالة التراویح في البیت
 

ً إذا قمت في لیالي رمضان منفردا في بیتي یكتب لي قیام لیلة، وإذا كان ذلك فكیف أجمع ھذا مع قول النبي صلى هللا علیھ ھل: السؤال
ًال یكتب لإلنسان أنھ قام لیلة إال إذا استتم القیام كامال للیلة، ھذا بالنسبة : ؟ الجواب)من قام مع اإلمام حتى ینصرف كتب لھ قیام لیلة: (وسلم 
العشر األواخر إذا أحییتھا بالصالة، لكن فضیلة الصالة مع األئمة جاء لھا استثناء، وأراد النبي صلى هللا : نت ترید أن تحیي اللیل، مثلإذا ك

وھذا الحدیث المقصود بھ أن یبقى المأمومون وراء ..) من قام مع إمامھ حتى ینصرف: (علیھ وسلم أن یكثر المأمومین وراء أئمتھم فقال
ھل یعرف في زمان النبي صلى هللا علیھ وسلم . ٍلدینا إمام أول وإمام ثان، فإذا انصرف األول انصرفنا معھ: ِ، فال یأت إنسان ویقولأئمتھم

أن نقوم مع األئمة وال ننصرف : وھو األصل أن ننظر ماذا قصد الشرع؟ ھل قصد الصورة أم قصد المعنى؟ بل قصد المعنى: ًإمامان؟ إذا
 استنباط المعنى من النص الذي یعود بإلغاء معنى النص باطل، فمقصود الشرع أن تقوم مع اإلمام حتى ینصرف، فخرج :عنھم، ویقولون

أن ینصرف مع : مخرج الغالب، ففي زمان النبي صلى هللا علیھ وسلم الغالب فیھ أن یؤم إمام واحد، وعلى ھذا لو جاء یستنبط من ھذا النص
؟ ھل جاء لصورة أم )من قام مع إمامھ: (ھ سیلغي معنى النص؛ ألن معنى النص المراد بھ التكثیر، لماذا قیل اإلمام حتى في أول الصالة فإن

أن یقوم مع : المراد بھ) من قام مع إمامھ: (فقولھ. الحرص على متابعة األئمة والحرص على الصالة معھم: جاء لمعنى؟ بل جاء لمعنى وھو
ً فإن ھذا المعنى موجود في الجماعة، ولیس موجودا في الفرد؛ ألن الفرد لیس لھ إمام، ولیس ھناك إمام إمامھ إلى أن ینصرف، فإذا ثبت ھذا؛

یرید أن یحصل  یرید أن یتابعھ فیكثر سواده؛ ألن الصالة صالة نافلة، ولذلك ورد الترغیب فیھا بھذا المعنى، فإذا أراد قیام اللیلة وكان
سؤال ھل األفضل أن یصلي مع الجماعة أول اللیل أم األفضل أن یصلي في بیتھ وحده ویحیي آخر لكن ال. الفضیلة فلیصلِّ مع الجماعة

ًإذا كان حافظا للقرآن خاشعا مخلصا ویتأثر ویضبط القرآن، ویعطي للقرآن حقوقھ-اللیل؟ األشبھ أن صالتھ في بیتھ  ً  أفضل؛ ولذلك عمر - ً
، وھو الذي أمرھم أن یجتمعوا، لكن )نعمت البدعة ھذه، والتي ینامون عنھا أفضل: (رضي هللا عنھ ترك الجماعة، وكان یمر علیھم ویقول

ینقسم الناس إلى قادر وغیر قادر، فعامة الناس في غالب أحوالھم ال یقدرون أن یقوموا السحر وآخر اللیل، ومن ھنا جعل التراویح لھم في 
ال حسن، وھناك ما ھو أحسن وأكمل، وأكد النبي صلى هللا علیھ وسلم ھذا ، فھم في ح)والتي ینامون عنھا أفضل: (أول اللیل ولكن قال

أن یكون : ، فاألفضل واألكمل أن یصلي في بیتھ بالصفات التي ذكرناھا)صلوا في بیوتكم فإن خیر صالة المرء في بیتھ إال المكتوبة: (بقولھ
ًقادرا على إحیاء آخر اللیل بالقرآن، قادرا على القیام في آخر ال ًلیل، ألن ذلك یكون أخشع لقلبھ، وأكثر تأثرا، وقد یصلي مع جماعة وإمامھ ً

یسرع في القراءة، وال یستطیع أن یتدبر القرآن كما ینبغي، ولكن إذا خلى بربھ وخلى في بیتھ وقرأ القرآن بورك لھ في قراءة القرآن في 
إذا صلى أحدكم فلیجعل من صالتھ في بیتھ، : (ال صلى هللا علیھ وسلمبیتھ، وبورك لھ في نفسھ، وبورك لھ حتى في البیت الذي یقرأ فیھ، ق

ًأما إذا كان ضعیفا أو كان ال یستطیع أن یقوم آخر اللیل، فیحرص على . ، ھذا بالنسبة لمن یقدرً)فإن هللا جاعل لھ من صالتھ في بیتھ خیرا
لھ أن ینوي في قرارة قلبھ أن یحصل ) من قام مع اإلمام حتى ینصرف: (وقولھ علیھ الصالة والسالم. أن یقوم مع الجماعة، وھذا ھو األشبھ

  .على الفضیلة لوحده حتى یكتب لھ األجر بالنیة، وهللا تعالى أعلم
 

 مدة القصر في السفر
 

ًیكون ناویا للجلوس المدة التي یقصر فیھا المسافر أن : ًما ھي المدة التي یقصر فیھا المسافر؟ ومتى یعتبر المسافر مقیما؟ الجواب: السؤال
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أقل من أربعة أیام غیر یوم الدخول والخروج، فإذا نوى أن یجلس أربعة أیام غیر یوم الدخول ویوم الخروج لزمھ اإلتمام من أول وصولھ 
فره یوم الجمعة إلى المدینة، فلو سافر من مكة إلى الریاض وفي نیتھ أن یجلس السبت واألحد واإلثنین والثالثاء، ثم یسافر األربعاء وكان س

وأما إذا قدم إلى الریاض وھو . فمكث السبت واألحد واإلثنین والثالثاء، لزمھ اإلتمام عند وصولھ إلى الریاض، وحكمھ حكم المقیم بالوصول
تظر العین، ال یدري كم سیجلس، وال یدري كم المدة، فإنھ یقصر مدة جلوسھ ولو طال؛ ألن النبي صلى هللا علیھ وسلم في غزوة تبوك كان ین

فأرسل عیونھ، وكانت تبوك ماء من میاه العرب، لم تكن مدینة كحالھا الیوم، وال قریة وإنما كانت ماء من میاه العرب، ونزل علیھ الصالة 
نظروا ً أنھ ال یدري ھل سیبقى یوما أو یومین أو ثالثة؛ ألنھ أرسل عیونھ لی- وھذا یعرفھ أھل السیر- والسالم فأرسل عیونھ وال یشك أحد 

ً ھل عندھم نیة لغزو النبي صلى هللا علیھ وسلم أو ال، وھذا أمر یستغرق وقتا طویال، وكان النبي صلى هللا - وھم الروم- جیش بني األصفر  ً
ھم على ماء كذا، أو ھم قد خرجوا على موضع : علیھ وسلم ال یدري متى یرجعون، قد یكون أرسل عینھ ثم یأتیھ العین الیوم الثاني ویقول

وجمھور العلماء واألئمة كلھم . ًكذا، ومن المعلوم أن بین تبوك والشام مفاوز، ولذلك لم یعلم النبي صلى هللا علیھ وسلم قطعا كم سیمكث
یحتجون بھذا الحدیث على أنھ إذا لم یعلم مدة مقامھ أنھ یقصر، وأن حدیث تبوك لیس من التحدید في الشيء؛ ألن البعض یظن أنھ دلیل على 

ًقصر الصالة لو نوى سبعة عشر یوما، وھذا لیس بصحیح؛ ألن النبي صلى هللا علیھ وسلم لم یكن یعلم المدة التي سیمكثھا في تبوك؛ أنھ ی
قل ًأن یكون ناویا أل: الحالة الثانیة. ألنھ أرسل عینھ، والعین قد یأتیھ بالخبر الیوم أو بعد یومین أو ثالثة أو أربعة، فھذه الحالة األولى للمسافر

من أربعة أیام؛ فإنھ یقصر وال بأس وال حرج أن یصلي الرباعیة ثنائیة ولو في منزلھ؛ ألن النبي صلى هللا علیھ وسلم رخص في ذلك كما 
أن تكون أقل من أربعة أیام غیر یوم الدخول والخروج أو : في الصحیح في قصة مسجد الخیف، وھذا بالنسبة للمدة التي تقصر فیھا الصالة

م المدة التي سیمكثھا؛ ولذلك مكث أنس بن مالك رضي هللا عنھ في فتح تستر أكثر من ثالثة أشھر وھو یقصر الصالة؛ ألن الثلج ال یعل
أن النبي صلى هللا علیھ وسلم (حدیث : واألصل عند جمھور العلماء رحمھم هللا أن المدة محددة، والدلیل على تحدید األربعة األیام. حبسھم

ً، فدلت ھذه السنة على أن المسافر ینتقل من كونھ مسافرا إلى كونھ مقیما في الیوم الرابع؛ ألنھ )أن یبقوا في مكة ثالثة أیامرخص للمھاجرین  ً
، والمھاجر ال یجوز لھ أن یرجع إلى بلده فیقیم بھا، فلما أجاز لھم ثالثة أیام ومنعھم من الیوم  رخص لھم ثالثة أیام، وھم قد تركوا مكة 

وعلى ھذا؛ فإنھ یحدد بھذا القدر من األیام غیر یوم الدخول والخروج، فلو سافر .  دل على أنھم في الیوم الرابع یكونون في حكم المقیمالرابع
یوم الجمعة ووصل یوم الجمعة ویسافر یوم األربعاء، فحینئٍذ تتحقق المدة، لكن لو كان یصل یوم السبت، ویسافر األربعاء؛ فإنھا ثالثة أیام، 

وآخر دعوانا أن الحمد  رب العالمین، وصلى . یقصر، فالعبرة بإلغاء یوم الدخول ویوم الخروج حتى تتمحض ھذه المدة على ظاھر السنةف
  .هللا وسلم وبارك على نبیھ وآلھ وصحبھ أجمعین

 
 ]4[ باب القطع في السرقة -شرح زاد المستقنع 

 
ي الشبھة في المال المسروق، وھناك أصناف من الناس ال تقطع أیدیھم وإن أخذوا مال أن تنتف: من الشروط في إقامة الحد على السارق

 .غیرھم، وثبتت السرقة بشھادة عدلین، أو بإقرار السارق نفسھ
 

 ما یمنع من قطع ید السارق
 

 أجمعین، وعلى آلھ وصحبھ ومن سار بسم هللا الرحمن الرحیم الحمد  رب العالمین، والصالة والسالم األتمان األكمالن على خیر خلق هللا
یشترط لوجوب حد القطع أن تنتفي الشبھة ]. وأن تنتفي الشبھة : [ فیقول المصنف رحمھ هللا تعالى: أما بعد. على سبیلھ ونھجھ إلى یوم الدین

ھم وردت بإسقاط الحد عند وجود ّفي السارق، وقد تقدم معنا تعریف الشبھة في حد الزنا، وبینا أن السنة وآثار الصحابة رضوان هللا علی
الشبھة، وھذا من رحمة هللا عز وجل بعباده، وھو منھج األئمة الخلفاء الراشدین أبي بكر وعمر وعثمان رضي هللا عنھم وأرضاھم، وكان 

قر مذھبھ على ذلك، عمر بن الخطاب رضي هللا عنھ من أوسع الناس في باب الشبھة، وكان یسقط الحد عند وجود الریبة والشبھة، ولذلك است
وثبتت عنھ اآلثار الصحیحة إلعمال الشبھة في إسقاط حد السرقة، كما في قصة غالم الحضرمي ، وھي من القصص التي اعتبرھا العلماء 

أال : معنىتنتفي الشبھة، ب: النفي ضد اإلثبات، وإذا قلت) وأن تنتفي الشبھة: (فیقول. ًدلیال على إثبات أن الشبھة موجبة لسقوط حد السرقة
یكون :  من عبر في شروط السرقة بالملك التام القوي، أي- رحمھم هللا-ومن ھنا نجد من العلماء . توجد شبھة، وھذا شرط راجع إلى الملكیة

ًالمسروق منھ قد ملك المال ملكا تاما قویا بحیث ال تحصل منازعة بینھ وبین السارق، فإذا وجدت الشبھة فإن ھذا یؤثر في الملكیة ً  التامة كما ً
في الشریك مع شریكھ، وكما في االبن مع أبیھ، واألب مع ابنھ، ونحو ذلك من صور الشبھة، وھذه الشبھة اعتبرھا أئمة اإلسالم رحمھم هللا 

ھة الملك،  أنھا موجبة لسقوط الحد، لكنھا تختلف في صور، فتارة تكون الشبھة شبھة البعضیة، وتارة تكون الشبھة شب-ومنھم األئمة األربعة-
ًومن ھنا فرق العلماء رحمھم هللا فأعملوا صورا من الشبھة، وأسقطوا صورا أخرى، وقالوا إن الشبھة ال تعتبر موجبة لسقوط الحد، : ً

 ...... .واألصل الشرعي یقتضي أنھ إذا توافرت شروط السرقة فإننا نقطع ید السارق، وعلى ھذا ال نسقط الحد إال إذا وجدت شبھة قویة
 
 سارق من مال أبیھ والعكسال
 

لو سرق االبن من مال أبیھ فإنھ ال تقطع ید االبن، ولو سرق االبن من مال : یعني]. فال یقطع بالسرقة من مال أبیھ وإن عال : [ قال رحمھ هللا
ن مال حفیدتھا، أو األب من لو سرق األب من مال ابنھ، أو سرقت األم من مال بنتھا، أو سرقت األم م: جده وإن عال لم تقطع یده، والعكس

ًأن السارق یكون بعضا من المسروق منھ، أو یكون : مال حفیده، فإنھ ال یثبت القطع، وھذه الشبھة ھي شبھة البعضیة، والمراد بالبعضیة
إنما : (لم أنھ قالأن الولد قطعة من والده، ففي الحدیث الصحیح عن النبي صلى هللا علیھ وس: السارق، ومعنى ذلك ًالمسروق منھ بعضا من
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، فكأنھا قطعة منھ علیھ الصالة والسالم، وإذا كانت منھ علیھ الصالة )بضعة مني: (، وھذا في صحیح البخاري، فقال)فاطمة بضعة مني
- غیره وجاءت السنة تؤكد ھذا فیما رواه ابن ماجة و. والسالم صارت ھي وھو كالشيء الواحد، فإذا سرق الولد من والده كأنھ أخذ من مالھ

، فجعل الوالد لھ )إن أطیب ما أكلتم من كسبكم، وإن أوالدكم من كسبكم: ( أن النبي صلى هللا علیھ وسلم قال- وصححھ غیر واحد من العلماء
ى ُحكي حت- ٌید على مال ولده، وإذا كانت لھ ید على مال ولده فإنھ حینئٍذ ال یقطع؛ ألنھ لم یسرق، فكأنھ أخذ من مالھ؛ ولھذا جماھیر األئمة 

ھذا الحكم عند العلماء واألئمة رحمھم هللا عام .  على أنھ ال یقطع والد من مال ولده، وال مولود من مال والده-اإلجماع في ھذه المسألة
وعلى ھذا نحكم بسقوط الحد إذا سرق االبن من مال أبیھ وجده وإن عال، وإذا سرق من مال أبیھ  وشامل لألصل مع فرعھ وللفرع مع أصلھ،

ًالذي تمحض بالذكور كجده من جھة أبیھ أو جده من جھة أمھ كأبي أمھ، فلو سرق من مال جده ألمھ لم یثبت الحد، وكذلك أیضا لو ثبت أن 
وال من مال ولده وإن : [ قال رحمھ هللا. السرقة من الوالد لولده فإنھ یستوي في ذلك األب مع األم، فیستوي الذكور واإلناث من الولد والوالد

ًھذا ھو العكس، فھو أثبت أن الوالد ال یقطع بولده، وأیضا الولد ال یقطع من مال ولده، واألصل في ھذا السنة كما بینا، وھذه یسمیھا ]. فل س
العلماء شبھة البعضیة، ویستوي الذكر واألنثى في اآلباء واألمھات، ویستوي الذكر واألنثى في األوالد، ویستوي القریب والبعید، فاألب 

واألب واألم في ھذا سواء، وُیقطع : [ قال رحمھ هللا. لمباشر واألب بواسطة، واالبن المباشر واالبن بواسطة وھو الذي یسمى بالحفیدا
شبھة بین األخ وأخیھ، ولذلك تصح الزكاة على األخ، ویجوز أن یدفع زكاتھ ألخیھ؛ ألنھ  ویقطع األخ إذا سرق من مال أخیھ؛ ألنھ ال]. األخ 

قرابة : قرابة مؤثرة، مثل: القسم األول: ّناك شبھة بعضیة، ومن ھنا قسم العلماء القرابة في السرقة أو شبھة السرقة إلى قسمینلیست ھ
. قرابة غیر مؤثرة، وھي قرابة األخ مع أخیھ، مثل سرقة األخت من مال أخیھا، واألخ من مال أختھ: القسم الثاني. البعضیة في الوالد والولد

: عموم قولھ تعالى: وكل قریب ُیقطع إذا سرق من مال قریبھ، والدلیل على ذلك]. وكل قریب بسرقة من مال قریبھ : [ هللاقال رحمھ 
ٌوالسارق والسارقة فاقطُعوا أْیدیُھما جزاء بما كسبا نكاال من هللا وهللا عزیز حكیم  ِ ِ ِ َّ ََّ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ ٌَ َِ ِ ُِ َّ َّ ًِ َ َ َ َ َ َ ُِ ً َ ْ  سبحانھ وتعالى في ھذه اآلیة ، فأمرنا هللا]38:المائدة[ُ

ًالكریمة أن نقطع ید كل سارق سواء كان قریبا أو غریبا، فلما جاءت السنة تستثني الوالد مع ولده والولد مع والده، أبقینا الحكم على العموم،  ً ً
  .واستثنینا ما استثنتھ السنة

 
 السارق من مال زوجتھ والعكس

 
إذا سرق الزوج من زوجتھ، أو سرقت الزوجة من مال زوجھا، فھذا ]. ن الزوجین بسرقتھ من مال اآلخر وال ُیقطع أحد م: [ قال رحمھ هللا

فلو أن زوجة أخذت مالھا ووضعتھ . أن یكون من غیر حرز: الصورة الثانیة. أن یكون األخذ من حرز: الصورة األولى: یأتي على صورتین
ندوق وأخذ المال الموجود فیھ، فھذه سرقة؛ ألنھا أخذ من الحرز، وتنطبق علیھا في صندوق وقفلت علیھ، فجاء الزوج خفیة وكسر الص

أن یكون األخذ من غیر حرز كما لو أن الزوج دخل بیتھ، ووضع المال على الطاولة فجاءت الزوجة : الصورة الثانیة. شروط السرقة
في . یر حرز، والعكس لو أن الزوج فعل ذلك بزوجتھوأخذت منھ خمسمائة لایر خلسة دون علم منھ على صورة السرقة، ولكنھ من غ

بعض العلماء یرى أن الزوج ُیقطع إذا سرق من مال زوجتھ، والزوجة تقطع : الصورة األولى إذا كان من حرز اختلف العلماء رحمھم هللا
ُیقطع واحد منھما بسرقتھ من مال زوجھا، وبعض العلماء یرى أن الزوجة ال تقطع والزوج یقطع، وبعضھم یرى أنھ ال  إذا سرقت من مال

ُفالذین قالوا بأنھ ال تقطع ید الزوجین إذا سرق أحدھما من مال اآلخر احتجوا بما ثبت عن عمر رضي هللا عنھ في قصة عبد هللا بن . اآلخر
لمملوك إلى عمر رضي هللا  فجاء بھذا العبد ا- عبد مملوك: غالم أي- عمرو الحضرمي كان لھ غالم، ثم إن ھذا الغالم سرق من مال زوجتھ 

ًسرق مرآة زوجتي وھي بستین درھما، وھذا یعادل النصاب : ماذا سرق؟ قال: قال. إن ھذا سرق فاقطع یده! یا أمیر المؤمنین: عنھ وقال لھ
 من مالك وسرق العبد: أي) مالك سرق مالك: (، وفي بعض الروایات)خادمكم أخذ متاعكم، ال قطع علیھ: (وزیادة، فقال عمر رضي هللا عنھ

إن ھذا یدل على أن الزوج ال یقطع إذا أخذ من مال زوجتھ؛ ألن العبد مع سیده كالشيء الواحد، وإذا كان العبد مع سیده كالشيء : مالك، قالوا
اء من أمیر ھذا قض: وقالوا. الواحد ولم تقطع ید عبده فمن باب أولى أال تقطع ید السید نفسھ، وھذا دلیلھم على إسقاط الحد عن الزوج

المؤمنین عمر بن الخطاب رضي هللا عنھ، وھذا القضاء سنة، ولم ینكر علیھ، وھذا أمر تدعو الضرورة إلى انتشاره؛ ألنھ كان في خالفة 
 إن المرأة ال تقطع إذا سرقت من زوجھا لوجود: وقالوا. عمر رضي هللا عنھ، ومع ھذا لم ینكره أحد من أصحاب النبي صلى هللا علیھ وسلم

! یا رسول هللا: (الشبھة، فإن النبي صلى هللا علیھ وسلم سلط یدھا على مال زوجھا، وذلك عند وجود الحق لحدیث ھند في الصحیح أنھا قالت
، فھذا یدل على أن المرأة فیھا شبھة في )خذي من مالھ ما یكفیك وولدك بالمعروف: إن أبا سفیان رجل شحیح مسیك أفآخذ من مالھ؟ قال

 یتبسط في مال اآلخر ویرتفق بھ، والغالب أنھ ال یفعل ھذا على سبیل -الزوج والزوجة: أي-ًإن كال منھما : فقالوا. لى مال زوجھاتسلطھا ع
ھذا القضاء یدل على أنھ ال قطع على أحد الزوجین إذا : ًاالعتداء وعلى سبیل السرقة، وإنما یفعل ھذا غالبا لوجود نوع من االنبساط، وقالوا

إنھا ھي التي تتوسع في مال زوجھا، ولیس : ال تقطع الزوجة ویقطع الزوج، احتجوا بحدیث ھند ، قالوا: والذین قالوا.  اآلخرسرق مال
خاصة وأننا أمرنا بالعمل بسنة الخلفاء -والحقیقة أن ظاھر قضاء عمر بن الخطاب . الزوج الذي یتوسع في مالھا، فبقي الزوج على األصل

وأما بالنسبة لمسألة األخذ من غیر حرز فال إشكال في سقوط الحد فیھ، وبھ یقول جمھور العلماء رحمھم هللا، . الستثناء یقوى بھ ا-الراشدین
فالمصنف رحمھ هللا أخذ بھذا القول الذي عمل بھ الخلیفة الراشد عمر بن الخطاب رضي هللا عنھ ولھ أصل من السنة، وخاصة في حدیث 

ًعن السارق سواء كان الزوج أو الزوجة، ولو : أي): عنھ: (قولھ]. ًولو كان محرزا عنھ : [ قال رحمھ هللا. ھند رضي هللا عنھا وأرضاھا
إشارة إلى خالف مذھبي؛ ألن من العلماء من فرق بین كون المال المسروق من غیر حرز، وبین كونھ ]: لو : [ كان المال في حرز وقولھ

  .ًمسروقا من حرز، ففرق بین المسألتین
 
 لسارق من مال سیده والعكسا
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أن یحوجھ السید ویلجئھ إلى :  الصورة األولى-: العبد إذا سرق من مال سیده لھ صورتان]. وإذا سرق عبد من مال سیده: [ قال رحمھ هللا
ًماء موجبا لسقوط الحد، یمنع عنھ طعامھ ویمنع عنھ شرابھ، فیعتدي العبد على مال السید ویسرق منھ، فھذا سبب یعتبره العل: ًالسرقة، فمثال

 كانوا لـحاطب بن أبي بلتعة سرقوا ناقة ونحروھا ثم أكلوھا، فرفعھم حاطب - ًعبیدا: أي-ًأن غلمانا : ُوأثر عن عمر بن الخطاب رضي هللا
 هللا عنھ كان ًإلى عمر بن الخطاب رضي هللا عنھ، وأراد منھ أن یقطع أیدیھم بالسرقة، ثم سأل عمر رضي هللا عنھ فوجد أن حاطبا رضي

ومن ھنا منع القطع في زمان المجاعة؛ ألنھ إذا حصل . وأسقط القطع عنھم) أراك قد أحوجتھم بالسرقة: (ًمقصرا معھم في اإلطعام، فقال
لى  ترملت وما عندھا أحد یعول علیھا ثم التجأت للسرقة وھي مضطرة إ-ًمثال-الجوع والضیق بالناس، واضطر السارق للسرقة أو أن امرأة 

ًإذا كان السید ظالما للعبد ال ینفق علیھ وال یطعمھ، وحبسھ ومنعھ حقھ، فسرق العبد : ذلك، فھذه األحوال تستثنى، وھكذا مسألة العبد مع سیده
أن یكون أخذه على غیر وجھ ضرورة، فاألصل في ھذه المسألة یدل على :  الصورة الثانیة-. من مال سیده، فال إشكال في سقوط الحد عنھ

مالكم سرق بعضھ : (أن العبد من مال السید، ولذلك جاء في أثر ابن مسعود رضي هللا عنھ لما رفع إلیھ سرقة العبد من مال سیده قال
، فالمملوك إذا سرق من مال سیده یحكم بكونھ من المال ویسقط الحد، وھذا فیھ قضاء الصحابة رضوان هللا علیھم، وقضاء عمر بن ً)بعضا

 عنھ، وقضاء عبد هللا بن مسعود ، وال یعرف لھم مخالف، ولھذا اعتد بسقوط الحد إذا سرق العبد من مال سیده، خاصة الخطاب رضي هللا
وأما سرقة السید من مال عبده، فمن المعلوم أن السید یملك العبد وما ملك، وقد قال صلى هللا علیھ وسلم في . وأن العبد لھ حق في ھذا المال

فھذا یدل على أن العبد لیس لھ ید على مالھ، وأن للسید مالھ، ) ًباع عبدا ولھ مال فمالھ للبائع إال أن یشترط المبتاعمن : (الحدیث الصحیح
 شبھة -وھي صورة الوالدین-وھذه الصور التي ذكرھا رحمھ هللا تسمى صور الشبھة في الملك، فاألولى . ومن ھنا سقط الحد لوجود الشبھة

ًسیده شبھة الملك، وسیذكر لھا صورا أیضا في صورة السید مع عبده، والعبد مع سیده شبھة الملك، والشریك مع البعضیة، والعبد في مال  ً
ھذا على القول بأن ]: أو سید من مال مكاتبھ : [ قال رحمھ هللا. شریكھ، والفقیر من بیت مال المسلمین، فكل ھذه من صور شبھة الملك

  .، وھذا ھو األصل أنھ إذا عجز عن أنجم الكتابة رجع علیھ الرقالمكاتب عبد حتى یؤدي أنجم الكتابة
 

 السارق المسلم الحر من بیت مال المسلمین أو من غنیمة لم تخمس
 

أن یكون ھناك شبھة للسارق : أو سرق مسلم حر من بیت مال المسلمین، ھذه المسألة ضابطھا]. أو مسلم حر من بیت المال : [ قال رحمھ هللا
ًلذي سرق منھ، بمعنى أن لھ حقا فیھ، ولكنھ حق مبھم غیر معین، فالمسلم لھ حق في بیت مال المسلمین كما قال عمر رضي هللا في المال ا
، وھذا أصل، لكن ھذا الحق لیس معناه التسلط على أموال بیت المال )إنھ ما من أحد إال ولھ حق في بیت مال المسلمین: (عنھ وغیره

ال یمنع تعزیره، وال یمنع عقوبتھ، لكن الحدود تدرأ بالشبھات، فإذا سرق من بیت مال المسلمین سقط عنھ الحد؛ وسرقتھا أو أخذھا، وھذا 
) حر: (ًاشترط أن یكون مسلما؛ ألن الكافر لیس لھ حق في بیت مال المسلمین، وقولھ) أو مسلم: (وقولھ. ًألن لھ حقا في بیت مال المسلمین

أو سرق من غنیمة لم تخمس، تقدم معنا أحكام الغنائم وتخمیسھا، وما ھو ]. أو من غنیمة لم تخمس : [ حمھ هللاقال ر. ألن العبد مملوك لسیده
المراد بذلك، فإذا غنمت الغنیمة فقبل قسمتھا یختلط حق الغزاة مع حق بیت مال المسلمین، فالغنیمة یكون فیھا حق للغزاة الذین ھم األصل 

ّمسلمین لھ حق، ولذلك ذكرنا كیفیة تقسیم الغنیمة، وبینا األدلة الشرعیة في ثبوت حق لبیت مال المسلمین في حصول الغنیمة، وبیت مال ال
للفارس سھمان، وللراجل سھم، على األصل الذي : فالخمس یخرج من الغنیمة، واألربعة األخماس تقسم بین الغانمین. في خمس الغنیمة

ًي ھذه الحالة إذا سرق غیر الغزاة منھا فلھ حق باستحقاق بیت مال المسلمین إذا كان مسلما حرابیناه، فإذا كانت الغنیمة لم تخمس، فإنھ ف ً .
فإن كان من الغزاة، فھذا غلول : لكن لو أنھا خمست، وأخرج منھا خمس بیت المال، فھذه األربعة األخماس إذا سرق السارق منھا نظرنا فیھ

في األربعة األخماس، وأما إذا كان من غیر الغزاة  د الشدید، ولكن لھ شبھة؛ ألنھ من الغزاة، ولھ حظ، وفیھ الوعی-نسأل هللا السالمة والعافیة-
فتقطع یده؛ ألنھا إذا خمست وفصل حق الغزاة عن حق بیت المال وسرق من حق الغزاة؛ فقد سرق من غیر ملكھ، وحینئٍذ یثبت الحد، وال 

لكن لو أنھ كان من الغزاة وسرق من .  ھذا المال، فیعتبر أشبھ بالسرقة من سائر األموالشبھة لھ؛ ألنھ لیس من الغزاة، ولیس لھ حق في
ًفلو كان من الغزاة وسرق من الخمس فإن لھ أصال بكونھ في بیت مال المسلمین، ولھ األصل . األربعة األخماس فال تقطع یده لمكان الشبھة

  .بیت المالًالعام في كون لھ حق كسائر حقوق المسلمین عموما في 
 

 السارق الفقیر من غلة وقف على الفقراء
 

سرق فقیر من غلة وقف على الفقراء، لو أن غلة وقف تصرف على األیتام ]. أو فقیر من غلة موقوفة على الفقراء : [ قال رحمھ هللا
منھ، فإذا سرق من غلة الفقراء لم تقطع یده؛  لھم الثلث من الغلة بحكم شرط الواقف، فجاء فقیر وسرق - ًمثال-فالفقراء . واألرامل والفقراء

ُألنھ سرق من مال لھ فیھ شبھة؛ ألن لھ حقا في ھذا المال كالحق العام، وإذا سرق شخص من مال موقوف على طالب العلم قطعت یده؛ ألنھ  ً
  .ھذه الصور كلھا مندرجة تحت شبھة الملك. سرق من مال ال حق لھ فیھ

 
 السارق من مال لھ في شركة

 
ُوشركة وشركة-ِأو سرق شخص من مال فیھ شركة ]. أو شخص من مال فیھ شركة لھ : [ قال رحمھ هللا ، إذا سرق أحد الشریكین أو -َ

الشركاء من مال الشركة، فإنھ في ھذه الحالة توجد شبھة الملك؛ ألنھ ما من جزء من ھذا المال إال ولھ فیھ سھم ونصیب بحسب حصتھ من 
ًنئٍذ ال تقطع یده، ولكن لو میزت حصص الشركاء، فمثال ربحوا ملیونا، وقسم ھذا الملیون بینھم أرباعا كل واحد لھ ربع، الشركة العامة، وحی ً ً

الشرط أن یكون المال لم یقسم، وأن یكون المال على : ًإذا. ومیز نصیب كل واحد، وقبضھ وحازه، ثم تسلط أحدھم على نصیب شریكھ قطع
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أو : [ قال رحمھ هللا. ت السرقة في أصل المال أو وقعت في الربح؛ ألنھ یملك في أصل المال ویملك في ربحھًصورة الشركة، وسواء وقع
ًأن یكون ولده شریكا، فسرق األب من شركة ولده، فمثال: صورة المسألة]. ألحد ممن ال یقطع بالسرقة منھ  ابنھ شریك لثالثة أجانب لیسوا : ً

 ابنھ، فإن األب مع ابنھ كالشيء الواحد، فكما أننا فال نقطع ید االبن ال نقطع ید األب، والعكس، فلو كان بقرابة، فجاء األب وسرق من شركة
ٍاألب ھو الشریك وجاء االبن وسرق من مال ألبیھ فیھ شركة؛ لم تقطع یده؛ ألننا أثبتنا في السنة أن االبن مع أبیھ والبنت مع أبیھا وأمھا 

  .لم یقطع في جمیع ھذه الصور لوجود الشبھة: أي]. لم یقطع : [ قال رحمھ هللا. الواحدواالبن مع أبیھ وأمھ كالشيء 
 

 ما تثبت بھ السرقة
 

 شھادة عدلین
 

ھذا الشرط معتبر لثبوت حد السرقة، فالسرقة جریمة من الجرائم ال یثبت فیھا القطع إال ببینة ]. وال یقطع إال بشھادة عدلین : [ قال رحمھ هللا
شھادة اإلنسان على نفسھ، وھو حجة اإلقرار، فیقر ویعترف أنھ سرق، ولذلك جاء السارق : القسم األول: لدلیل ینقسم إلى قسمینودلیل، وا

أن یشھد الشھود على أنھ سرق، فإذا : القسم الثاني. إلى رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم فأقر واعترف، فقطع النبي صلى هللا علیھ وسلم یده
اإلقرار، : الثاني. الشھود: البینة، وھي: األول: ھناك دلیالن: ًإذا. ادة بالصفة المعتبرة في القضاء اإلسالمي حكمنا بقطع الیدثبتت ھذه الشھ

ًویشترط في الشھود أن یكونوا عدوال ذكورا بالغین عاقلین، سالمین من التھمة، وال تقبل شھادة . شھادة اإلنسان على نفسھ بالجرم: وھو ً
ِممْن تْرضْون من الشھَداء :  تقبل شھادة المجانین، وال تقبل شھادة خفیف الضبط وكثیر النسیان وكثیر الوھم؛ ألن هللا یقولالصبیان، وال َ َ َ َُّ ِ َّ َِ

ًوال تقبل الشھادة من ذي خصومة، فلو أن عدوا شھد على عدوه أنھ سرق ال نقطع یده، فمثال. ، ومثل ھذا ال ترضى شھادتھ]282:البقرة[ ً :
ً خصومة بین أشخاص، ثم فوجئنا بھؤالء األشخاص الذین ھم طرف في الخصومة والعداوة جاءوا شھودا على أعدائھم أو على وقعت

ومن ھنا ثبت الحدیث عند الحاكم وغیره أن النبي صلى هللا علیھ . شخص من أعدائھم أنھ سرق؛ فال تقطع یده ألنھم متھمون في ھذه الشھادة
ٍوما ُھو على الغْیب بضنین : قال تعالى. ھو المتھم: ، والظنین)ة خصم وال ظنینال تقبل شھاد: (وسلم قال ِ َِ َ َ َ َِ َ ْ : ظنین أي: في قراءة] 24:التكویر[َ

أن یبینوا شھادتھم على وجھ تنتفي بھ الریبة، فیبینوا : كذلك یشترط في الشھود. ًبمتھم، فإذا كان الذي شھد على خصمھ عدما لم نقبل شھادتھ
ویشیرون إلیھ في مجلس القضاء أو یذكرونھ . ھذا: روق، ویبینوا أن السرقة وقعت من حرز، ویبینوا الشخص المسروق، ویقولونالمال المس

. باسمھ ویرفعون نسبھ على وجھ یتمیز بھ عن غیره، واشترط بعض العلمـاء أن یبینوا أنھم رءوه یسرق من مال فالن، فیحددونھ ویبینونھ
توافق شھادتھم، فال یكون ھناك اختالف في الشھادة، فلو شھد شخص أنھ سرق باللیل، واآلخر شھد أنھ سرق : شھودًكذلك أیضا یشترط في ال

ًأو شھد أحدھما أنھ سرق ذھبا واآلخر شھد . بالنھار؛ لم تقطع یده حتى تكمل شھادة اللیل أو شھادة النھار؛ ألن سرقة اللیل غیر سرقة النھار
ً ألن سرقة الذھب غیر سرقة الفضة، ما لم یكن المسروق ذھبا وفضة، أو شھد أحدھم أنھ سرق إبال والثاني أنھ سرق فضة؛ لم تقطع یده؛ ً

ًسرق غنما، ھذه شھادة وھذه شھادة، ھذه سرقة وھذه سرقة، فالبد من اتحاد مضمون الشھادتین وأال تتناقض الشھادتان، حتى یكون : قال
بل سرقھ من نوع : وقال اآلخر. كذا ًسرق ثوبا من نوع: لو قال أحدھما: ولذلك قالوا. ا بینة واحدةبینھما اتفاق على وجھ تستطیع أن تعتبرھم

ربما یخطئ الشاھد : ًنوع غیر النـوع األول، لم تقبل شھـادتھما، وھذا مذھب الجمھور خالفا لإلمام أبي حنیفة رحمھ هللا؛ ألنھ قال: أي. كذا
عدد، فتقبل شھادة االثنین، وأقل من االثنین ال تقبل في السرقة، فإذا شھد واحد وحلف المدعي للحق ال: ویشترط في الشھود. في ھذا ویغتفر

فالن سرق من فالن عشرة آالف لایر، ولیس ھناك شاھد آخر، : لو قال الشاھد: ًأن فالنا سرق منھ؛ ثبت المال ولم یثبت القطع، بمعنى
لیمین ثبت المال؛ ألن النبي صلى هللا علیھ وسلم قضى في الشاھد مع الیمین في األموال، ًاحلف یمینا، فإذا حلف ا: فالقاضي یقول للمدعي

الذكورة، : كذلك یشترط في الشھود. فنوجب على الشخص المشھود علیھ أن یضمن العشرة آالف، لكن ال نقطع یده؛ ألنھ لم تكمل بینة القطع
لو وقفت أمام جریمة  ء في الجنایات لما في النساء من ضعف في خلقتھن، ولذلك المرأةفال تقبل شھادة النساء، فالشریعة لم تقبل شھادة النسا

ال تتحمل، ولذلك تجدھا تصرخ وتغمض عینیھا وتنفعل، وھذا االنفعال یخرجھا عن التركیز، واإلنسان ال یستطیع أن یغیر في خلقة هللا عز 
هللا عز وجل، ومن ھنا فشھادتھن قاصرة في الحدود كالسرقة والقتل وفي وجل، وال أن یحمل المخلوق الضعیف ماال یتحمل، فھذه خلقة 

الجنایات على األطراف واألعضاء، وھذه األمور تحتاج إلى قوة من الشاھد حتى یستطیع أن یستبین، ویحتاج إلى نفس صابرة أثناء الجنایة، 
ینة واضحة، ومن ھنا اشترط فیھم الذكورة والعدد والعدالة، فال فتستطیع أن تصبر حتى تستوعب الجریمة كاملة، وتستطیع أن تدلي بشھادة ب

ُیا أیھا الذین آمنوا إْن جاءكم فاسق بنبإ فتبینوا : تقبل شھادة الفساق؛ ألن هللا عز وجل قال في كتابھ ُ َُّ ِ ِ َُّ َ َ َ َ َ َ ََ َ َ ٍَ ِ ٌِ ْ َّ ، فأمرنا بالتبین من خبر ]6:الحجرات[َ
الكبائر، ویتقي في أغلب أحوالھ  الذي یجتنب: اشرة، وھذا یدل على سقوط شھادة الفاسق، والعدل ھوالفاسق؛ فدل على أن الفاسق ال یقبل مب

العدل من یجتنب الكبائر ویتقي في األغلب الصغائر وذو أنوثة وعدل والحجا وذو قرابة خالف الشھداء ھذه كلھا من : الصغائر، قال الناظم
ھذا : حكم باعتبار الشھادة على السرقة، ولذلك ال تقبل شھادة الشھود مجملة، فلو قال الشاھدشروط الشھادة، فیجب توافر ھذه الصفات حتى ن

- ال نقبل شھادتھ ما لم یبین، وال تقبل متناقضة، بل البد فیھا من االتفاق بین الشاھدین، وإذا اختلف المضمون في بعض الصفات . ًسرق ماال
  .ًسرق ثوبا أصفر؛ فبعض العلماء یتسامح فیھ إذا تقاربت األلوان: ال اآلخرًسرق ثوبا أبیض، وق:  فقال أحدھا-اللون: مثل

 
 إقرار السارق بالسرقة

 
اإلقرار حجة، واإلجماع منعقد على أنھ لیس ھناك حجة أقوى من اإلقرار؛ ألن اإلقرار شھادة اإلنسان على ]. أو بإقرار: [ قال رحمھ هللا

لضرر، بل إنھ ال یشھد على نفسھ إال وھو صادق في شھادتھ، ولذلك یعتبر اإلقرار عند بعض نفسھ، ولیس ھناك عاقل یشھد على نفسھ با
 سید األدلة؛ ألنھ لیس ھناك حجة مثل اإلقرار، ولذلك اختاره هللا عز وجل في أعظم األمور، وھو الشھادة على - كما یعبرون- العلماء 
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َأقرْرتم وأخذتم على ذلكم إْصري قالوا أقرْرنا َأ: وحدانیتھ، وأخذ العبادة بشھادة اإلقرار، فقال سبحانھ َ ََ َ َ َْ ُ ُ ُ َْ ْ َ َُ ِ ِ ْ ْ ِْ َ أن : ، فالشاھد من ھذا]81:آل عمران[َ
ًاإلقرار ھو أقوى الحجج، ولكن البد وأن یكون المقر عاقال؛ فال یقبل إقرار المجنون وال السكران على التفصیل في مسألة السكر، وسبقت 

كما في الصحیح من حدیث بریدة - في باب اإلقرار، واألصل في ھذا أن النبي صلى هللا علیھ وسلم - إن شاء هللا- معنا ھذه المسألة، وسنبینھا 
أبك جنون؟ فأخبر علیھ الصالة والسالم : ( لما أقر عنده ماعز بن مالك بالزنا قال علیھ الصالة والسالم-بن الحصین رضي هللا عنھ وأرضاه

شم رائحة فمھ، فالصحـابي أقر واعترف : یعني) ًأشربت خمرا؟ فقام رجل فاستنكھھ: علیھ الصالة والسالمأنھ لیس بمجنون، فقال بعد ذلك 
وھذا یدل ) ًأشربت خمرا؟: (وھذا یدل على أن المجنون ال یقبل إقراره، ثم قال لھ) أبك جنون؟: (بالجریمة، فسـألھ النبي صلى هللا علیھ وسلم

إذا أقر فالبد وأن تتوافر فیھ األھلیة لإلقرار، ولذلك ال بد من البلوغ والعقل وسالمتھ من اآلفات، وأال على أن السكران ال یقبل إقراره، ف
ّیكون متھما في إقراره، والجمھور على أنھ لو أقر بالسرقة ال یقبل إقراره مجمال، ولذلك یزاد شرط التفصیل في اإلقرار، فالبد أن یبین  ً ً

ھل ھذا یوجب القطع أو : ھل بلغ النصاب أو لم یبلغ؟ وكذا نوعھ حتى نستطیع أن نعرف: ستطیع أن نعرفالمال الذي سرقھ، وقدره، حتى ن
  . تفصیل شروط اإلقرار العامة-إن شاء هللا-ال یوجبھ؟ فالبد من توافر ھذه الشروط حتى یعتد بإقراره، وسیأتي 

 
 
 
 

 اختالف العلماء في تكرار اإلقرار
 
 

ھل یشترط تكراره؟ وقبل ھذا؛ اعلم أن اإلقرار ال یعتبر حجة إذا كان بإكراه، : اختلف العلماء في السارق إذا أقر. ]مرتین: [ قال رحمھ هللا
إن الرجل : (فلو أكره شخص على اإلقرار فإقراره ساقط؛ ألنھ ال إقرار مع اإلكراه، قال عبد هللا بن مسعود ویروى عن غیره من الصحابة

. ًلیس بأمین، واإلقرار حجة إذا كان الشخص أمینا: ، فقال) مالھ أن یقول ما لم یقل إذا ضرب أو أوذيلیس بأمین على نفسھ وال على
: وبالنسبة لإلقرار ھل یشترط فیھ التكرار؟ ذھب بعض العلماء رحمھم هللا إلى أن اإلقرار ال یكون حجة في السرقة إال إذا كرره مرتین، فقال

ّویبین ما الذي سرقھ ویحدده، الحتمال أن یظن أن الشيء الذي سرقھ یوجب القطع، والواقع أنھ . ھ سرقإن: ویعود مرة ثانیة یقول. إنھ سرق
ًال یوجب القطع؛ ألن الناس تختلف ظنونھم، فلربما سرق ماال تافھا وظن أن ھذا یوجب القطع، ولربما ًأخذ ماال من غیر الحرز فظن أنھ  ً

 یكون إقراره مرتین بما یثبت بھ الحد، فإذا كرر اإلقرار مرتین ثبت علیھ الحد، وھذا مذھب ًسارقا وھو لیس بسارق، فالبد أن یقر، وأن
یا : ُأن النبي صلى هللا علیھ وسلم أتي بسارق فقیل: (اإلمام أحمد و إسحاق بن راھویھ، واحتجوا بحدیث الحاكم و الدارقطني و البیھقي 

ما : (، لما قال لھ)فأمر بھ فقطعت یده! بلى یا رسول هللا: فقال. ما أخالك سرقت: علیھ وسلمفقال لھ النبي صلى هللا . إن ھذا سرق! رسول هللا
تلقین الخصم، فإذا اتھم بالجریمة یلقن في : -وتكلم علیھ األئمة- وھذا یسمى عند العلماء . كأنھ یلقنھ أن یمتنع من اإلقرار) أخالك سرقت

ًرضي هللا عنھم وأرضاھم من الخلفاء الراشدین كـعلي رضي هللا عنھ وغیره و عمر أیضا السرقة ما یدرأ عنھ الحد، وفعلھ بعض الصحابة 
) ما أخالك سرقت: (وسلم إن ھذا یدل على تكرار اإلقرار؛ ألنھ لما أقر المرة األولى قال النبي صلى هللا علیھ: رضي هللا عن الجمیع، فقالوا

ما أظنك : یعني) ما أخالك سرقت: (قد سرق، والسؤال معاد في الجواب، فلما قال لھ: یعني) بلى(فرد اإلقرار األول، فرجع الرجل وقال 
. ، فرد على رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم فأثبت علیھ الصالة والسالم علیھ الحد)بلى: (سرقت، كأنھ یلقنھ أن یدفع عن نفسھ التھمة فقال

واحدة تكفي في ثبوت الحد علیھ، واحتجوا بحدیث صفوان رضي هللا عنھ والجمھور یرون أنھ ال یشترط تكرار اإلقرار، وأن المرة ال
وأرضاه، فإن السارق لما سرق رداءه أقر، فأخذه النبي صلى هللا علیھ وسلم بإقراره ولم یأمره بتكرار اإلقرار، فدل على أن اإلقرار مرة 

اب عن حدیث التكرار بأنھ في التلقین ولیس في اإلقرار؛ ألنھم واحدة یوجب ثبوت الحد، والصحیح إن شاء هللا أنھ ال یشترط التكرار، ویج
، فلیس ھناك ما یدل على أنھ )ما أخالك سرقت: (ولم یقر الرجل، فقال النبي صلى هللا علیھ وسلم مباشرة. ھذا سرق! یا رسول هللا: قالوا

یا رسول : (اھیل، والمتن لیس فیھ تكرار؛ ألنھم قالواًفالحدیث من ھذا الوجھ یجاب عنھ متنا، والسند فیھ ضعف، وفیھ مج. بالسرقة صرح
، فھي دعوى وردھا النبي صلى هللا علیھ وسلم قبل أن یقر الرجل، وكان )ما أخالك سرقت: إن ھذا سرق فقال علیھ الصالة والسالم! هللا

 یقوى دلیل من قال بالتكرار، والصحیح الذي ًفصار ھذا تلقینا للخصم، ولیس بتكرار لإلقرار، وعلى ھذا ال. بلى: ینتظر منھ الجواب فقال
]. وال ینزع عن إقرار حتى ُیقطع : [ قال رحمھ هللا.  أن المرة الواحدة كافیة وإن صح الحدیث فإنھ یحمل على التلقین-والعلم عند هللا-یترجح 

 - : عدھا الحكم، ثم بعدھا التنفیذ، ثالث مراحلیشترط في اإلقرار أن یبقى علیھ حتى یقطع، وھناك شيء یسمیھ العلماء إثبات الجریمة، ثم ب
ٍوعبء اإلثبات یبقى على المدعي، فالبد في السرقة من وجود مدع وھو صاحب المال، وإذا ثبتت السرقة بإقرار . اإلثبات، والحكم، والتنفیذ

ا الجریمة، فیبقى التنفیذ، فإذا جاء التنفیذ فحینئٍذ یحكم القاضي بثبوت الجریمة، والقاضي سلطتھ سلطة تشریعیة یثبت بھ الشخص أو بالبینة
الذي ھو القطع والعمل بما أمر هللا عز وجل بھ، فاألصل یقتضي المبادرة، فنص األئمة رحمھم هللا على أنھ ال یجوز التأخیر، وأنھ یجب 

ًالمبادرة بقطعھ إحیاء لحق هللا عز وجل، وإتماما ألمره سبحانھ وتعالى، واألمر یقتضي الفور؛  ألن هللا أمرنا إذا ثبتت السرقة أن نقطع، ً
فإذا ثبت ھذا؛ فإنھ إذا ادعیت علیھ السرقة فأقر ثبتت، فوجب على القاضي أن یحكم، فإذا حكم القاضي، . واألمر یقتضي الفور في ھذا

كذبت، فأخبر عن نفسھ أنھ : ال البعیدفیشترط أن یبقى الرجل على ھذا اإلقرار إلى التنفیذ، فلو أنھ قبل القطع ولو بلحظة رجع عن إقراره، فق
یشترط في إتمام العمل بھذه البینة أو بھذه : ًإذا. أو كنت أمزح أو نحو ذلك، وقف الحد ومنع من تنفیذه. ما سرقت: كذب في إقراره، أو قال

ر، وأنھ لو رجع لم یسقط الحد؛ ألنھ إن الرجوع ال یؤث: وھناك من قال. الحجة أن یبقى على إقراره حتى ینفذ، ھذا قول الجمھور رحمھم هللا
إن الرجوع إن كان لحق هللا : أنھ یسقط حد القطع، وال یسقط الحق المالي، وخذھا قاعدة في اإلقرارات: تعلق بھ حق اآلدمیین، والصحیح

عشرة آالف لایر، لم یقبل ال لیس لھ : ًفلو أن شخصا أقر أن علیھ لفالن عشرة آالف لایر، ثم قال. أثر، وإن كان لحق المخلوق لم یؤثر
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إنھ زنى، ثم قبل التنفیذ رجع؛ عند ذلك : رجوعھ؛ ألنھ حق لمخلوق، وبإقراره ثبت في ذمتھ العشرة آالف لایر التي أقر بھا، لكن لو أنھ قال
ما فر عندما أدركتھ ؛ ألنھ ل)ھال تركتموه یتوب فیتوب هللا علیھ: (یسقط الحد عنھ؛ ألن النبي صلى هللا علیھ وسلم قال في قصة ماعز 

وقد تقدم معنا أن من أقر بالزنا وأراد أن یرجع عن إقراره فإن الشرع یرغبھ في ذلك، وأنھ إذا رجع یحكم باعتبار . الحجارة كما في الصحیح
ق مالي؛ ألن من سر: حق هللا وحق المخلوق، فحق المخلوق أنھ یقول: السرقة فقد اجتمع الحقان أما في. رجوعھ، لكن الحق ھنا  عز وجل
نطالب القاضي بإقامة الحد والحكم علیھ بالقطع، ونطالب السارق برد وضمان المال المسروق، فھو إذا : سرق یجب أمران إذا ثبتت سرقتھ

ًأقر أنھ سرق ماال فقد أقر أن في ذمتھ للشخص ماال، وحینئٍذ نلزمھ برد ھذا المال الذي أقر بھ، فإذا رجع عن إقراره فقد رجع ع ن حق ثابت ً
 ...... .للمخلوق فال ینفع الرجوع منھ، فیجب علیھ ضمان المال المسروق الذي أقر أنھ سرقھ، ولكن ال ینفذ الحد؛ ألن رجوعھ شبھة

 
 اشتراط أن یطالب المسروق منھ بمالھ

 
ة فیھا حق للمخلوق، ولذلك ما سأل یشترط أن یطالب المسروق منھ بمالھ؛ ألن السرق]. وأن یطالب المسروق منھ بمالھ : [ قال رحمھ هللا

النبي صلى هللا علیھ وسلم إال بدعوى من صاحب الحق، وفي رداء صفوان أثبت النبي صلى هللا علیھ وسلم الحد بدعوى صفوان ، وعلى 
ھ سرقھ وأقر المدعى ھذا العمل أنھ یشترط أن یطالب المسروق منھ بمالھ، فإذا طالب المسروق منھ بمالھ، وثبت أن السارق سرق أو ادعى أن

علیھ فقد ثبتت الجنایة، ولكن لو أنھ طالب ثم رجع عن المطالبة قبل إتمام القضیة فإنھ یسقط الحد، فإذا رجع قبل اإلثبات، وأما إذا ثبت وأقر 
النبي صلى هللا ولذلك صفوان رضي هللا عنھ وأرضاه لما سرق السارق رداءه وأمر . الرجل فرجع الشخص عن المطالبة ثبت الحد ولو رجع

 فقال رسول هللا -أي الرداء- . ھو لھ! یا رسول هللا: (علیھ وسلم بقطع یده، وصفوان رضي هللا عنھ ما كان یظن أن ید الرجل ستقطع، فقال
وقبل اإلثبات وقبل ، فھذا یدل على أنھ لو أسقط دعواه بعد الحكم أو قبل التنفیذ لم ینفع، )ھال كان ذلك قبل أن تأتیني بھ: صلى هللا علیھ وسلم

 ...... .الحكم ینفع
 

 قطع ید السارق من مفصل الكف
 

 ثبت، فإذا وجب القطع وثبت فإننا نحكم: بمعنى) وجب]. (وإذا وجب القطع قطعت یده الیمنى من مفصل الكف وحسمت : [ قال رحمھ هللا
َوالسارق والسارقة فاقطُعوا : ، الدلیل على ذلك قولھ تعالى)منىقطعت یده الی: (وقولھ. بحد هللا عز وجل وینفذ ھذا الحد وال یؤخر كما ذكرنا ْ َ َ ُُ ِ َِّ ََّ َ

َأْیدیُھما  َ ِ ، ودرج الصحابة رضوان هللا علیھم وأئمة السلف والجماھیر على قطع الید ))أیمانھما (( ، وفي قراءة ابن مسعود ]38:المائدة[َ
وقد . تي فیھا القوة، وھي التي فیھا األذیة والضرر، فقطعھا أبلغ، فتقطع یده الیمنىالیمین؛ ألنھا في الغالب التي یتعاطى بھا السرقة، وھي ال

بین رحمھ هللا أنھا تقطع من مفصل الكف مع الساعد، فمن طرف تشد الید كما ذكر العلماء واألئمة رحمھم هللا حتى إذا قطعت، وذلك أبلغ في 
أنھا تقطع من مفصل : والصحیح. إنھا تقطع من المنكب: ناك قول ضعیف وشاذانفصالھا وبیانھا، فتقطع من مفصل الكف مع الساعد، وھ

 الكف، وعلیھ درج أئمة الصحابة رضوان هللا علیھم في أقضیتھم، فإنھم قطعوا من مفصل الكف، وجاء عن عمر رضي هللا عنھ أنھ قدم
كاملة أو كانت معیبة أو ناقصة، فلو أنھ في یمینھ مقطوع ًالیمین وأن القطع یكون للیمین، وظاھر ھذا أنھا تقطع الید سواء كانت صحیحة 

األصابع أو بعضھا قطعت یده ولو كانت معیبة على الصحیح من أقوال العلماء رحمھم هللا، ومن أھل العلم من فرق بین أن تكون أكثر 
والصحیح أنھ إذا كانت الید موجودة . یفإنھا تقطع من عند األصابع، وھذا كلھ ضع: األصابع مقطوعة أو أقلھا، ومن أھل العلم من قال

واختلف في الید المشلولة ھل تقطع أو ال تقطع؟ فمن أھل العلم من منع من القطع، وعلل ذلك بأنھ ربما نزف وحصل الضرر وقد . قطعت
رجع إلى قول أھل الخبرة، فإذا یموت؛ ألن الید المشلولة ال یتحكم في دمھا، ومن أھل العلم من توسط كما اختاره اإلمام النووي وغیره أنھ ی

أنھا تقطع باأللم، فال یكون القطع بالتخدیر، فال تخدر یده، والمقصود إیالمھ حتى یشعر : واألصل. كان األطباء یستطیعون حسمھا فإنھا تقطع
ذا نزف الدم ھلك اإلنسان، فالبد ُوضعھا في الزیت أو الدھن المغلي؛ ألن الید إذا قطعت نزف الدم، وإ: والحسم المراد بھ. بجریمتھ وجنایتھ

أن الدم یمنع ویحبس، وجاء في الحدیث الذي رواه الحاكم و البیھقي و الدارقطني عن أبي ھریرة رضي هللا عنھ األمر بحسم الید إذا قطعت، 
ى الصحابة رضوان هللا ًمنعا من النزیف، والحدیث فیھ كالم، ولكن العمل علیھ عند جمھور العلماء؛ ألنھ یعضده مراسیل وموقوفات عل

أنھ بإمكان األطباء أن یعیدوا الید : وھنا مسألة معاصرة، وھي.  یوجد طرق إلیقاف الدم وإیقاف النزیف- والحمد - علیھم، لكن في زماننا 
! ین أفتى بجواز ذلكبعد قطعھا، فبعد تطور الطب وسھولة الجراحات الدقیقة بإمكانھم أن یعیدوا الید بعد قطعھا، والعجیب أن بعض المتأخر

فأین ! ًماذا جرى؟ تقطع ید السارق الیوم وغدا تعود إلیھ: ًإذا! وضع التخدیر إذا قطعت، ثم إذا قطعت ترد: وھذا من أغرب ما یكون، فیقول
بر هللا كسره؛ للنقص الذي في المكلف حینما عصى هللا عز وجل فیج): جوابر. (العبرة؟ وأین االتعاظ؟ والحدود شرعھا هللا زواجر وجوابر

، فأثبت أن الحدود كفارات، فھي )من ابتلي بشيء من ھذه القاذورات فأقمنا علیھ حد هللا فھو كفارة لھ: (ألن النبي صلى هللا علیھ وسلم قال
رجعت لم ألن من رأى ھذه الید المقطوعة اتعظ واعتبر وارتدع ولم تسول لھ نفسھ ذلك، فإذا قطعت یده و): وزواجر. (جوابر لنقص العبد

ًتعد زاجرة وال جابرة، فھو في نفسھ لم یتألم، فلم یحصل لھ األلم الذي یعظھ ویذكره؛ وأیضا غیرة لم یره بھذه الحالة التي تزجره وتمنعھ عن 
 وجل ًالوقوع في السرقة، ثم إنھا إذا خدرت ولم یشعر بشيء لم یتعظ الناس، ولم یجدوا نوعا من العبرة التي تردعھم عن حدود هللا عز

ًومن سرق شیئا من غیر حرز ثمرا كان أو كثرا : [ قال رحمھ هللا. ومحارمھ، فاألصل یقتضي أن یقام حد هللا عز وجل على الصفة الواردة ً ً
أخذ، وھو : ھذه مسألة التعزیر بالمال، من سرق ما ھو أقل من النصاب، أو من غیر حرز، یعني]. أو غیرھما أضعفت علیھ القیمة وال قطع 

ًمن أخذ، فمن أخذ ماال دون النصاب، أو أخذ : بمعنى) من سرق: (ًتجوزا؛ ألن السرقة ال تثبت إال إذا كانت من حرز، فقولھ) سرق: ( ھناقال
أنھ ما توافرت فیھ شروط السرقة، فعند ذلك یعزر، وھذا ثبتت بھ السنة عن رسول هللا صلى : ًماال یبلغ النصاب ولكنھ من غیر حرز، بمعنى

یھ وسلم أنھ تضعف علیھ القیمة، ویغرم قیمة الذي سرقھ مرتین، ویعزر بما یلیق بھ ویمنعھ من العودة للجریمة، قال صلى هللا علیھ هللا عل
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عقوبة : األمر الثاني. مضاعفة قیمة المال المسروق: األمر األول: فأمر بأمرین في تعزیره, )أضعفت علیھ الغرامة وعلیھ العقوبة: (وسلم
عزیر، فیعاقب بما یناسبھ، إما بسجنھ أو جلده أو توبیخھ، على األصل الذي ذكرناه في باب التعزیر، فمن الناس من یعاقب بالقول السارق بالت

 ...... .ویكفیھ، ومنھم من یعاقب بالضرب الذي یردعھ، ومنھم من یعاقب بالسجن الذي یردعھ، فكل على حسب حالھ
 

 األسئلة
 

 رقاحكم الخادم أو الخادمة إذا س
 

، والصالة : الجواب. إذا سرق خادم أو سرقت خادمة من أصحابھا، فھل حكمھ كحكم العبد أو األمة؟ أثابكم هللا: السؤال باسم هللا، والحمد 
 العلماء فالخادم والخادمة لیسا بمملوكین، ولذلك ال ینطبق علیھما ما ذكره: أما بعد. والسالم على خیر خلق هللا، وعلى آلھ وصحبھ ومن وااله

في المملوك، وھذا یسمى عند العلماء بسرقة األجیر من مال مستأجره، فإذا تحققت شروط السرقة فتقطع ید الخادم، وتقطع ید الخادمة، على 
  .األصل الشرعي؛ ألنھما داخالن في عموم النص اآلمر بقطع ید السارق، وهللا تعالى أعلم

 
 حكم من سرق للمرة الثانیة

 
اختلف العلماء رحمھم هللا في ھذه المسألة، والوارد في قضاء : رق السارق مرة أخرى بعد قطع یده فما الحكم؟ الجوابإذا س: السؤال

ًالصحابة أن تقطع رجلھ الیسرى، فتقطع یده الیمنى أوال في السرقة األولى، ثم تقطع رجلھ الیسرى؛ ألنھ حد شرعي، ولذلك في الحرابة أمر 
الرجل من خالف؛ ألنھ إذا قطعت الیدان تعطلت المصالح، وھذا من حكمة الشریعة، وإذا قطعت ید ورجل بقیت لھ هللا عز وجل بقطع الید و

) كیف یغتسل؟ كیف یتوضأ؟ كیف یقضي حاجتھ؟ كیف یصلي؟: (وكان علي رضي هللا عنھ یقول. مصالح؛ وألنھ یحتاج أن یرتفق ویمشي
تقطع یده الثانیة، واألقوى أنھا تقطع رجلھ، وھو : ومن أھل العلم من قال.  عنھ وأرضاهفلما كرر السارق السرقة احتار في أمره رضي هللا

 قضاء الصحابة رضوان هللا علیھم، فتقطع یده الیمنى ورجلھ الیسرى، وإن تعذر قطع الیمین وقطعت الیسار في األولى قطعت رجلھ الیمنى
  .في الثانیة، وهللا تعالى أعلم

 
 مقطوعةدفن الید أو الرجل ال

 
الجزء ال یأخذ حكم : الید التي قطعت في حد من حدود هللا ماذا یفعل بھا؟ ھل تغسل وتكفن أم تدفن مباشرة؟ الجواب: یقول السائل: السؤال

 ّیدك طالق، رجلك طالق، یدك مني علي كظھر أمي، ونحو ذلك، فھذا: الكل، وھناك مسائل یأخذ الجزء فیھا حكم الكل، مثل أن یقول لزوجتھ
وھناك مسائل الجزء ال یأخذ فیھا حكم الكل، ومنھا ھذه المسألة، فإنھ إذا قطعت یده أو صار علیھا حادث فبترت فإنھا . الجزء یأخذ حكم الكل

فن دفن األظافر، وھذا فیھ إشكال؛ ألن أمر النبي صلى هللا علیھ وسلم بد: الدلیل األول: واستدل العلماء على مشروعیة الدفن بدلیلین. تدفن
 تستعمل ألذیة اإلنسان بالسحر، ولذلك - والعیاذ با-األظافر ھو خوف السحر، وفیھ حدیث حسنھ بعض العلماء رحمھم هللا، فاألظافر ربما 

َثم أماتُھ فأقبرهُ : الدلیل الثاني وھو القوي على أنھا تدفن قولھ تعالى. شرع دفنھا بعد القص َ َْ َ َ َُ َ ْفأق: فقولھ تعالى] 21:عبس[َّ َ َبرهُ َ یدل ] 21:عبس[َ
ًعلى قبر اإلنسان بعد موتھ، والتعبیر للكل والمراد بھ أیضا الجزء، فلو قطعت یده أو رجلھ، أو أصاب یده مثال تآكل فقطعت یده فإنھا تدفن،  ً

  .وهللا تعالى أعلم
 

 الفدیة باإلطعام لمن لم یستطع صوم رمضان
 

م، فھل لي أن أطعم عنھ في أول شھر رمضان، وھل أدفعھا في مشروع تفطیر والدي رجل كبیر ومریض وال یستطیع الصیا: السؤال
ًإذا كان الشخص مریضا أو كبیرا في السن فھو بالخیار بین أمرین: الصائم أم البد من اإلطعام؟ الجواب .  إما أن یخرج عن كل یوم بیومھ- : ً

من :  أن تغیب الشمس في قول بعض العلماء، وبعض العلماء یقولأما اإلخراج عن كل یوم بیومھ فینتظر إلى.  أو یخرج في آخر رمضان-
بدایة الیوم؛ فبمجرد فطره في الصباح یطعم؛ ألنھ حینئٍذ ثبت وجوب الحق علیھ، وأما من بدایة الشھر فإنھ لم یثبت علیھ استحقاق؛ ألنھ ربما 

ق، وإذا أطعم قبل تمام المدة أو أطعم في بدایة رمضان لم یجزه مات، وربما لم یكتمل الشھر، ولذلك ال یجب علیھ اإلطعام إال بعد ثبوت الح
إال عن الیوم الذي أطعم فیھ، وذلك كما لو أخرج الزكاة قبل بلوغ النصاب، فزكى ولم یملك النصاب، فسبب الوجوب غیر موجود، وعلى ھذا 

ع األیام كلھا، وكان أنس بن مالك رضي هللا عنھ في آخر البد أن یكون في الیوم نفسھ إذا أراد أن یطعم، أو ینتظر إلى نھایة الشھر ویجم
وعلى ھذا؛ فإنھ إن شاء أطعم عن كل یوم بیومھ، وھذا ھو األفضل واألحسن واألكمل، فإن ھذا یمكنھ . ًالشھر یجمع ثالثین مسكینا ویطعمھم

مھ، یدعوه ھذا إلى أن یتحرى في المحتاج، بخالف ما ثم إنھ إذا أطعم المسكین في یو. من الفقراء، ویعینھ على اإلطعام على الوجھ المعتبر
  .إذا جمع المساكین الثالثین، فإنھ ربما یتساھل في بعضھم، فاألولى أنھ یطعم في كل یوم بحسبھ

 
 حكم العمرة في رمضان ألھل مكة

 
األصل في ذلك عموم النصوص العمرة في رمضان ألھل مكة وغیرھم سواء، و: ما حكم العمرة في رمضان ألھل مكة؟ الجواب: السؤال
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ًالواردة عن النبي صلى هللا علیھ وسلم ترغیبا في العمرة، وما ورد عن السلف من التشدید في العمرة إنما ھو في العمر المطلقة؛ ألن 
 بدل أن الطواف بالبیت، وأھل مكة بمكة، فكان عطاء وغیره من السلف الصالح رحمھم هللا یستحبون ألھل مكة: المقصود من العمرة

زیارة البیت، فھم في البیت ومن أھل البیت، ومن ھنا ضیق : یخرجوا للتنعیم ویكثروا من العمر أن یطوفوا بالبیت؛ ألن المقصود من العمرة
، ومن أما العمر المقصودة الوارد بھا النص التي لم یرد فیھا استثناء؛ فھي باقیة على األصل، والترغیب فیھا وارد. علیھم في إنشاء العمر

اعتمر في شھر رمضان من أھل مكة وغیرھم كانت عمرة كحجة مع رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم، ففي الحدیث الصحیح عن النبي صلى 
لیس لنا إال ! یا رسول هللا: قالت_ حینما قفل علیھ الصالة والسالم من حجة الوداع-ما منعك أن تحجي معي؟ : (هللا علیھ وسلم أنھ قال المرأة

 إذا كان رمضان فاعتمري، فعمرة في رمضان كحجة - ًمطیبا لخاطرھا ولألمة جمعاء- ح وقد أخذه أبو فالن، فقال صلى هللا علیھ وسلم ناض
عمرة، والعبرة بعموم اللفظ ال بخصوص السبب، ولذلك لو قیل بالتخصیص لخصص النساء دون : إال أھل مكة، بل قال: ، فلم یقل)معي

العبرة : یص لخصص المعذور دون غیر المعذور، ولو قیل بالتخصیص لخصصت المرأة فقط لوحدھا، لكن القاعدةالرجال، ولو قیل بالتخص
 عن الحجة، إنما - ًمثال-ًاعتمري في رمضان القادم فإن لكي بھا حجة عوضا : ، وما قال لھا)عمرة في رمضان كحجة معي(بعموم اللفظ 

أن : یص وال استثناء، فیبقى على األصل وھو األظھر، وھذا مذھب جمھور العلماءخاطب بخطاب العموم، وھذا العموم لیس فیھ تخص
  .العمرة مشروعة ألھل مكة وغیرھم على حد سواء، وهللا تعالى أعلم

 
 حكم السعي إلى الصالة

 
ًإسراعا ال یخل بمقصود الصالة أیھما یقدم المسلم حین القدوم إلى الصالة إذا أراد أن یدرك تكبیرة اإلحرام أو الركعة، ھل یسرع : السؤال

األصل یقتضي عدم اإلسراع عند سماع :  أم أنھ یمشي بسكینة ویفوتھ خیر بسكینتھ؟ الجواب-كأن یكون سریع المشي عادة- من الخشوع 
 أدركتم فصلوا، وما فاتكم إذا أقیمت الصالة فال تأتوھا وأنتم تسعون وأتوھا وعلیكم السكینة، فما: (اإلقامة؛ ألن النبي صلى هللا علیھ وسلم قال

لما خرج علیھ الصالة والسالم إلى قباء ثم سمع (، إال أن بعض السلف رحمھم هللا خففوا في اإلسراع الیسیر واحتجوا بحدیث قباء )فأتموا
راع جد في السیر، ، وھذا اإلسراع ربما یكون ھو مقصود السائل؛ ألنھ یوجد إسراع بسعي، ویوجد إس)اإلقامة وھو بالبقیع فأسرع في مشیھ

كأنھ یتحدر من : (ولذلك قال الراوي. وكان صلى هللا علیھ وسلم من ھدیھ الخلقي أنھ إذا مشى مشى مشیة الرجل ولم یمش مشیة المتماوت
لذي ال ٍكأنھ نازل من جبل أو نازل من مكان عال، من قوتھ ورجولتھ بأبي وأمي صلوات هللا وسالمھ علیھ، فاالشتداد بالمشي ا: ، أي)صبب

ولكن اإلسراع الذي . یذھب السكینة وال یذھب الوقار معفو عنھ، وورد عن طائفة من أصحاب النبي صلى هللا علیھ وسلم ورخص فیھ األئمة
؛ ال تعد إلى ھذا اإلسراع: أي) ًزادك هللا حرصا وال تعد: (ھو الھرولة والجري فھذا منھي عنھ، ولذلك قال صلى هللا علیھ وسلم لـأبي بكرة 

ألنھ سمع منھ جلبة، وعلى ھذا إذا كان اإلسراع من الضرب الذي یوءذن بھ فال بأس، وإن كان على خالفھ فإنھ ممنوع منھ، وهللا تعالى 
  .أعلم

 
 تقدیم بر الوالدین

 
لیس !  هللا المستعان:أبي رجل كبیر في السن فھل األفضل االعتكاف أم بر الوالدین، مع العلم أن ھناك أخوة لي یبرونھ؟ الجواب: السؤال

 بر الوالدین، لیس ھناك أجمل وال أكمل وال أفضل من ساعة تلزم فیھا رجل - یعدل بعد توحید هللا عز وجل وإقامة فرائض هللا-ھناك شيء 
وجل الذي لم األم أو رجل األب تقضي حوائجھما وتنفس كرباتھما بعد توحید هللا عز وجل، وتفرحھما وتحسن إلیھما، استجابة ألمر هللا عز 

ًیقلھ المرة وال المرتین، وإنما كرره وقرنھ بأعظم الحقوق واْعُبدوا هللا وال تشركوا بھ شْیئا وبالوالَدْین إْحسانا  ًَ َ َ َ َِ ِ ِ ِِ ِْ َ ُ ْ ُِ َ َّ َوقضى : ، وقال] 36:النساء[ُ ََ
ًربك أال تْعُبدوا إال إیاهُ وبالوالَدْین إْحسانا  َّ ََّ َ َ َ َِ ِ ِ ِ ِِ َّ ُّْ ُ َ من ھذا الذي یستطیع أن یعدل اعتكافھ ببر الوالدین؟ برك ألبیك وأمك أعظم، ]. 23:اإلسراء[َ

اجلس في الدكان، فتجلس في الدكان : وإدخالك السرور على الوالدین أفضل وأجل، ولو كان ذلك لقضاء حوائجھم الدنیویة، ولو قال لك أبوك
للزمت المساجد، وتحفظ دینك وتحافظ على القیام على الوالدین واإلحسان إلیھما، وتبره، ویشھد هللا بقرارة قلبك أنھ لوال هللا ثم بر الوالدین 

ًوبالوالَدْین إْحسانا : حتى إن هللا تعالى یقول لھ َ َ َِ ِ ِِ ، وعبر بالمصدر ثم اختار أعظم كلمة في العبادة وھي اإلحسان، فأحب شيء  ]23:اإلسراء[ْ
ْلیْبلوكم : ، وقال هللا)أن تعبد هللا كأنك تراه: ما اإلحسان؟ قال: قال(ة وصفھا هللا بصفة اإلحسان عز وجل أن تعبد هللا كأنك تراه، وھذه العباد ُ َ َُ ِ

ًأیكم أْحسُن عمال  َ َ َ َ َْ ُ ً، ما خلق هللا الخلق إال لیبلوھم أیھم أحسـن عمال، فاختار هللا ھذه الكلمة العظیمة التي اختارھا لنفسھ في عبادتھ، ]2:الملك[ُّ
ًوبالوالَدْین إْحسانا : ًأیضا للوالدین فقالواختارھا  َ َ َِ ِ ِِ تأمل كیف یأمر ربك سبحانھ وتعالى ببرك لوالدیك وجلوسك معھما وقضاء ]. 23:اإلسراء[ْ

حوائجھا، فال یمكن أن یعدل بركوع وسجود في اعتكاف؛ ألن بر الوالدین حق واجب، واالعتكاف نافلة؛ وألن بر الوالدین مفضل بعد 
. الصالة على وقتھا: أي العمل أحب إلى هللا عز وجل؟ قال: سألت النبي صلى هللا علیھ وسلم: (فروضة، یقول عبد هللا بن مسعود الصالة الم

حدثني بھن رسول هللا صلى هللا علیھ : (قال عبد هللا رضي هللا عنھ) الجھاد في سبیل هللا: ثم أي؟ قال: قلت. بر الوالدین: ثم أي؟ قال: قلت
على البر بوالدیك، وخاصة في ھذه المواسم الطیبة المباركة؛ مواسم النفحات والرحمات ! احرص بارك هللا فیك). استزدتھ لزادنيوسلم ولو 

بر : والخیرات، فیبحث اإلنسان عن أقرب السبل وأقصرھا مما یفضي بھ إلى جنة هللا ورضوانھ، أال وإن من تلك السبل المحببة إلى هللا
ھا ساعة سعیدة حینما تفوز برضا الوالدین، وأي ساعة تلك الساعة إذا خرجت ووراءك أب صالح یرفع كفھ إلى هللا لك واعلم أن. الوالدین

وأي ساعة تلك الساعة حینما تخرج ووراء ظھرك أم جبرت كسرھا وأدخلت السرور علیھا، وبددت حزنھا، وعالجت  !بصالح الدعوات
وضمأھا، وقمت على حوائجھا، فخرجت من عندھا وھي راضیة عنك، فرضي هللا عنك سقمھا ومرضھا وداءھا، وبردت كبدھا وحرھا 

ًولو لم یكن في بر الوالدین شرفا وفضال إال أن هللا قرنھ بتوحیده، ! أي ساعة تلك الساعة حینما تحس أن والدیك راضیان عنك! برضاھا ً
یا ! ومن ھو السعید؟! ًلكفى بذلك فضال وشرفا، ولكن من ھو الموفق؟وأمر بھ أنبیاءه وصفوتھ من خلقھ صلوات هللا وسالمھ علیھم أجمعین 
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لو تعلم ما لك في برك ألبیك خاصة حینما رق عظمھ وشاب شعره وخارت قواه، لو علمت ما لك في برك ألمك الحنون التي حملتك ! ھذا
الدقیقة من األجور والحسنات ورفعة الدرجات، وأرضعتك وكابدت من أجلك وعانت ما ال یعلمھ إال هللا عز وجل، لو علمت ماذا تساوي 

ًبوالدیھ إال فتحت أبواب الخیر في وجھھ، وال رأینا بارا  ًفما رأینا بارا. وماذا تساوي من حسن الخاتمة عند الممات، لما تركت طاعتھا لحظة
ًبوالدیھ إال سعیدا قریر العین، وال رأینا بارا بوالدیھ ضاقت علیھ الدنیا إال نفس هللا  عنھ ضیقھا، وال تكالبت علیھ األحزان واألشجان إال بدد ً
ًكل إنسان رزقھ هللا أبا وأما فلیحس أن ھناك أمانة، وأن . هللا عز وجل ھمھا وغمھا، ما رأینا البر یعود إال بالخیر والفضل والبركة واإلحسان ً

 والسھر معھم واألنس بھم ووالداك بحاجة إلیك؟ أي محروم ھذا هللا ائتمنھ علیھما عند المشیب والكبر، فماذا یغني لك األحباب واألصحاب
المحروم الذي یخلف أمھ وراء ظھره مریضة سقیمة محتاجة إلیھ تئن وتحن، ثم یذھب ویحتال حتى یأخذ منھا الرضا الملفق المزور، ویعلم 

من ھذا المحروم ! جد وأنھ یتقرب إلى هللا عز وجل؟هللا من قرارة قلبھ أنھ خان والدیھ، وأنھ قد غشھما، لكي یذھب ویدعي أنھ یركع ویس
فاتق هللا في ! أو أي حاجة من الحوائج وھو قادر علیھا؟ الذي یترك والدیھ وراء ظھره، وھما أحوج ما یكونان إلى عالج أو دواء أو مال

أقبلت من الیمن ! یا رسول هللا: ( قال:والدیك، والزمھما واحرص كل الحرص على إدخال السرور علیھما، فھما طریق الجنة، وفي الحدیث
، ما المراد بأن )ارجع إلیھما فأضحكھما كما أبكیتھما: قال. نعم: أترید الجنة؟ قال: قال. أبایعك على الھجرة والجھاد وتركت أبواي یبكیان

الوالدین، حتى إن العبد الصالح كن في حالة وھیئة وشأن وفي جمیع أمورك تضحك بھا : یعني) أضحكھما(یضحكھما؟ ھل بكلمة أو كلمتین؟ 
ًقد تتكالب علیھ ھموم الدنیا وغمومھا ویؤذى في عملھ ووظیفتھ، ویأتي من عملھ ووظیفتھ مكروبا محزونا فیدخل على والدیھ ویكتم حزنھ  ً

ك كأنھ في جنة وفي فیضحك معھما، وهللا یعلم كم في قرارة قلبھ من األشجان واألحزان، وكم من مكروب منكوب إذا دخل على والدیھ ضح
تبدد أحزانھما، ولیبحث عن  فلیبحث اإلنسان عن رضا الوالدین، ولیبحث عن كلمة. لن یخرج إال قریر العین برحمة ربھ! سعادة، وھذا وهللا

ایة تدخل سرور یدخلھ على الوالدین حتى ولو كان بالحكایة والروایة، فإن المحسن بمجرد أن یجلس عند أمھ یبحث عن كلمة أو قصة أو حك
ًوبالوالَدْین إْحسانا (( ًالسرور علیھا التماسا لمرضاة هللا  َ َ َِ ِ ِِ وقف العبد الصالح على والدین عند مشیبھما وكبرھما وكتاب هللا ]. 22:اإلسراء))[ْ

 ھي السعادة، وھذا عز وجل وسنة النبي صلى هللا علیھ وسلم نصب عینیھ ال یفتر وال یتعب وال ینصب، یجتھد ویجد في رضا الوالدین، ھذه
ًفعلیك أن تبدأ بحق هللا أوال من الفرائض التي فرضھا علیك، كإقام الصلوات وإیتاء الزكاة والصوم والحج، ثم بعد ذلك . ھو طریقك إلى الجنة

ً مدخال وبعض األحیان الشیطان یدخل على اإلنسان. تثني ببرك لوالدیك، فالتمس رضاھما، وجد واجتھد وشمر عن ساعد الجد في ذلك
ًغریبا، یكون الوالد تاجرا، فیقول لولده لھا فتن، ولكن  ًصحیح أن ھناك فتنا، ولكن الفتن من تعرض. أریدك أن تجلس في الدكان! ابني: ً

 تأتیھ أو! الناس في عبادة، یركعون ویسجدون وأنت جالس تبیع وتشتري: اإلنسان إذا اتقى هللا ربط هللا على قلبھ، فیأتیھ الشیطان ویقولھ لھ
ًأو ترید أن تدخل السرور على أوالدھا، أو ترید أن تشتري شیئا من السوق، فتجد الواحد . أرید أن أذھب إلى المستشفى: والدتھ وتقول لھ

نعم في السوق فتن، ولكن ابحث عن طریقة تستطیع أن تبر : ال السوق فیھ فتن، فیھ كذا وكذا، نقول: یدقق ویبحث عن مآخذ، فیقول في نفسھ
والنفوس مجبولة على أن الشيء ! ِبھا والدیك، وال تضیق األمور، وتجده إذا أراد حاجة لنفسھ ذھب إلى السوق في أعز أوقات الفتن، ولم یبال

اجعل بر والدیك نصب عینیك، واتق هللا عز وجل في . الذي للغیر تنتقد فیھ وتضیق فیھ، والشیطان حریص على حرمان اإلنسان من الخیر
َفأما مْن أْعطى واتقى : لتي تبر بھا والدیك، وسیسھل هللا عز وجل لك ذلك؛ ألن هللا یقولالطریق ا ََّ َ ََ َ َوصدق بالُحْسنى* ََّ ْ ِ َ َّ َ ُرهُ للُیْسرى  * َ َفسنیسِّ َ َْ ِ ُ َ

لى الوالدین بك، إن ًفإذا كنت في نیتك وقرارة قلبك حریصا على برك لوالدیك، فتح هللا لك أبواب الرحمة، وأدخل السرور ع] . 7-5:اللیل[
من عباد هللا األخیار الصلحاء من فاز في رمضان وغیر رمضان ببره لوالدیھ، فال یعلم أحد مقدار ما فاز بھ من الدرجات والباقیات 

 العظیم نسأل هللا. فبر الوالدین ھو الطریق إلى الجنة والرحمة والبركة والتوفیق، وھو الطریق إلى كل خیر ورشد. الصالحات إال هللا وحده
ألن أمشي في : (وقد جاء في الحدیث عن رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم. رب العرش الكریم أن یجعل لنا ولكم من ذلك أوفر حظ ونصیب

، ویروى عن بعض التابعین، ویروى عن ) أحب إلي أن أعتكف في ھذا المسجد- في قضاء حاجة: یعني- حاجة مكروب أو منكوب أو مسلم 
إنك : ًبر الوالدین فرض واالعتكاف سنة، وثانیا: ًوھذا من باب تقدیم النفع المتعدي على النفع القاصر، ونقول أوال. مھم هللابعض السلف رح

إن بر الوالدین نفعھ متعٍد، والصالة والعبادة نفعھا قاصر، والنفع المتعدي مقدم : ًإذا بریت الوالدین ونویت االعتكاف كتب لك األجران، وثالثا
درء المفسدة مقدم على جلب ( أن األصل یقتضي في باب المفاضالت أن ینظر إلى حصول الضرر فـ: لنفع القاصر، واألمر الرابععلى ا

 على أخذ بعض -ًجزاھم هللا خیرا- ، فبعض اإلخوان إذا غاب عن والدیھ تشوشا، وھنا ننصح األساتذة الفضالء الذین یحرصون )المصلحة 
د، وباألخص الحرمین، أن ینتبھوا لھذا، وأنا من وجھة نظري أن بعض الصغار دخولھم الحرمین یضیق على الشباب الصغار إلى المساج

من ھو أكبر وأولى باالعتكاف، وإذا نظر إلى شدة الزحام ودخول ھؤالء الصغار الذي بعضھم قد یعبث، وبعضھم قد ال یشعر بمعنى 
وا على من یتأثر وعلى من ینتفع لكان أفضل؛ ألن الناس كثرت اآلن ولیس كما كان في االعتكاف، وال یتأثر بھ التأثر المحمود، فلو اقتصر

یكون في أزمنة أخرى غیر رمضان، ونحن ال نشك أن ھذا من باب الخیر ومن باب التعاون،  السابق، وتعلیم الشباب وتعویدھم على الخیر
یأتون بعدد كبیر من صغار السن ویدخلونھم إلى االعتكاف، وھذا یؤثر لكن الذي نلحظھ ونجده، وقد اشتكى لنا كثیر من الناس، أنھم قد 

 وخروج ھؤالء. ًویضر في مزاحمة من ھو أكثر خشوعا وأولى بالعبادة ممن ھو قاصر
 

 ]1[ باب حد قطاع الطریق -شرح زاد المستقنع 
 

دمھ أو أخذ مالھ أو االعتداء على عرضھ، وھذا من حدود هللا عز وجل في كتابھ الكریم حد الحرابة على من تعرض معصوم محترم بسفك 
الحد قد وضعتھ الشریعة ردع الشذاذ المحاربین وعصابات السلب والقرصنة، وقد بین الشارع الحكیم األمور التي تتحقق بھا الحرابة، ونحو 

 .ذلك
 

 مشروعیة حد الحرابة
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األتمان األكمالن على خیر خلق هللا أجمعین، وعلى آلھ وصحبھ ومن سار بسم هللا الرحمن الرحیم الحمد  رب العالمین، والصالة والسالم 

ھذا الباب یشتمل على حد من ] ّباب حد قطاع الطریق: [فیقول المصنف رحمھ هللا: على سبیلھ ونھجھ واستن بسنتھ إلى یوم الدین، أما بعد
ومناسبة ھذا الباب للباب الذي قبلھ أن حد السرقة اعتداء . ھم هللاحدود هللا عز وجل، التي ثبتت بدلیل الكتاب والسنة، وإجماع العلماء رحم

على األموال، وحد الحرابة وقطع الطریق فیھ اعتداء على األموال والدماء واألنفس واألعراض، واعتداء على أمن الناس، وذلك بتخویف 
اء على األموال، وقطع الطریق الغالب فیھ طلب المال، السبل، فإما أن تكون المناسبة لخاص مع خاص، بأن ننظر إلى أن حد السرقة اعتد

ًعاما  إن حد الحرابة أشمل، فیصبح حد الحرابة: وإما أن یقال. فناسب أن یذكر الحد األكبر بعد الحد األصغر؛ ألن الحرابة أكبر من السرقة
ّیرھا من االعتداءات، فبعد أن بین الحدود بعد خاص، والخاص ھو السرقة وھي اعتداء على األموال، وقبلھا جریمة الزنا والقذف وغ

الخاصة باألموال بالسرقة، والجنایة على العقل كحد شارب الخمر، والجنایة على األعراض من القذف وحد الزنا، شرع في بیان الحد الذي 
 شك أن من دقة المصنف رحمھ وكلتا المناسبتین صحیحة، وال. حد الحرابة: حد قطع الطریق أو ما یسمى: یجمع أكثر من حد وعقوبة، وھو

وقد . هللا أن یذكر حد الحرابة بعد الحدود الخاصة، ومن دقتھ أن یراعي المناسبة بین حد السرقة في الجنایة على األموال وحد قطع الطریق
باب : من یقولباب حد قطع الطریق أو قطاع الطریق، ومنھم : اختلفت عبارات العلماء رحمھم هللا في ھذا الباب، فمنھم من یقول

 ...... .الحرابة
 

 مناسبة باب الحرابة لما قبلھ
 

 تعریف حد الحرابة
 

َإنما جزاُء : مأخوذة من الحرب، وھي ضد السلم، ومن عبر بالحرابة راعى نص الكتاب وتأدب مع الكتاب؛ ألن هللا تعالى قال: والحرابة َ َ َّ ِ
َالذین ُیحارُبون هللا ورُسولُھ ویْسعْو َ َ َ َ َ َ ََ َ َّ ِ ِ ًن في األْرض فسادا َّ َ ِ ََ َ فوصفھم بكونھم محاربین؛ وألن ھذه الجریمة ال یمكن أن تكون إال وفیھا ] 33:المائدة[ِ

ًوأیضا ال تكون . صفة المحاربة لجماعة المسلمین وأفرادھم والخروج علیھم بما فیھ خوف وضرر وأذیة، ولیس المراد بھ خروج البغاة
فالذین . صوصة، وھذا ما سنذكره إن شاء هللا من الشروط المعتبرة لكي نحكم بأنھا جریمة حرابةجریمة إال إذا اشتملت على صورة مخ

َوتقطُعون السبیل : ًعبروا بالحرابة راعوا لفظ القرآن، والذین عبروا بقطع الطریق راعوا أیضا وصف نبي هللا لوط علیھ السالم لقومھ، قال َ َِ َّ َ ْ َ
ْوتأتون في نادیكم الُمن ُ ُ ُِ َِ ََ َكر َْ إن الحرابة ال : التعبیر بالحرابة فیھ نوع من العموم، وذلك إذا قلنا فكال التعبیرین صحیح، ولكن] 29:العنكبوت[َ

ًتختص بالصحراء فقط، بل تقع الحرابة داخل المدن في الجرائم والعصابات المنظمة، أو حتى االعتداء الفردي المسلح الذي یكون جھارا 
أن الحرابة ال تختص بالصحراء، وال تختص بالبحر كما في قرصنة البحار، : الصحیح من أقوال العلماء رحمھم هللاو. ًوتخویفا للناس عالنیة

ولكن یمكن أن تكون داخل المدن، وھذا یترتب علیھ مسائل؛ ألن عقوبة الحرابة عقوبة قویة، حتى ولو سامح أھل الحقوق فإنھا ال تسقط، 
ل العقوبة ولو سامح أھل الحقوق، وحینئٍذ فأي شيء تعطیھ حق الحرابة فھو أمر عظیم، ولیس من السھولة وینفذ اإلمام والسلطان الحكم وینز

ومن ھنا وضع العلماء الضوابط، فالتعبیر بالحرابة فیھ شمولیة . بمكان الحكم على أي جریمة أو جماعة أو أفراد بأنھم محاربون  ورسولھ
ألن التعبیر بقطع الطریق یشعر بأن الحد متعلق باالعتداء في الصحراء دون المصر ودون المدن، وعموم أكثر من التعبیر بقطع الطریق؛ 

وھذا مذھب بعض العلماء رحمھم هللا على تفصیل عندھم في ضابط المدن؟ ومتى تكون الجنایة داخل المدن؟ منھم من یفصل في ھذا ومنھم 
أنھ أشمل وأعم، إذ ال یشعر : والمیزة الثانیة. مراعاة لفظ القرآن: المیزة األولى: بأمرینأن من عبر بالحرابة یمتاز : والشاھد عندنا. من یطلق

  .باختصاص العقوبة والحد بالجنایة في الصحراء دون البنیان
 

 تعریف مصطلح قطاع الطریق
 

ومن ھنا لما كانت الحرابة مقدرة . ًشرعاًتقدم معنا تعریف الحد لغة واصطالحا، وأن ھذا المصطلح یطلق على العقوبات المقدرة ) حد: (قولھ
من هللا عز وجل وجعل فیھا القتل عقوبة، ومع القتل الصلب للمقتول الجاني، وجعل فیھا قطع الید والرجل من خالف، وجعل فیھا النفي من 

ع، وأصل القطع ضد جمع قاط) قطاع: (وقولھ. ًاألرض، وكلھا عقوبات حددھا الشرع وعینھا وقصدھا، ومن ھنا وصفت بكونھا حدا
إن الناس یسافرون ویخرجون في السفر قاصدین المدن، وقاصدین أماكن مخصوصة، فإذا حصلت الحرابة قطع المحارب : الوصل، قالوا

ًعلیھم سفرھم وطریقھم، فوصفت بكونھا قطعا للطریق وقطعا للسبیل جمع طریق، وسمي بذلك؛ ألن الناس یطرقونھ ) الطرق: (وقولھ. ً
السبیل للمعنویات، والطریق للمحسوسات، : أو یسمع فیھ طرق النعال من اإلنسان إذا سلكھ، والطریق والسبیل معناھما واحد، وقیلبالنعال، 

َوتقطُعون السبیل : جاء في القرآن وإن كان قد َ َِ َّ َ ْ قال . وھذا یدل على أنھ یطلق على المحسوسات كما یطلق على المعنویات] 29:العنكبوت[َ
َإنا ھَدْیناهُ السبیل : طالق السبیل على المعنویاتتعالى في إ َِ َِّ َ ًألھمناه سبیل الخیر والشر، وھذا من إطالق السبیل إطالقا : أي] 3:اإلنسان[َّ

في ھذا الموضع سأذكر لك جملة من األحكام والمسائل التي تتعلق بحد قطع الطریق، : أي] ّباب حد قطاع الطریق: [وقولھ رحمھ هللا. ًمعنویا
  .ما جعلھ هللا من العقوبة لھذه الجریمةو
 

 أدلة القرآن على عقوبة الحرابة
 

َإنما جزاُء الذین ُیحارُبون هللا ورُسولُھ : األصل في ذلك كتاب هللا عز وجل، فإن هللا سبحانھ وتعالى أنزل آیتي المائدة، وھما قولھ تعالى ََّ َ َ َ َ َ ََ َّ ِ ِ َّ َ ِ
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ًویْسعْون في األْرض فسادا  َ ِ َ َ َ ََ َ ِأْن ُیقتلوا أْو ُیصلُبوا أْو تقطع أْیدیھم وأْرُجلُھم مْن خالٍف أْو ُینفْوا من األْرض ذلك لُھم خزي في الدنیا ولُھم في ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِْ ْ ْ َْ َ ََّ َ َ ِ َ َ َ َُّ ٌ ْ َُ ََّ َ َ ََ َ َ َ َ َُ ُِ َّ
ٌاآلخرة عذاب عظیم  ِ ِ َِ َ ٌَ ْإال الذین تاُبوا مْن قْبل أْن تقدُروا علْیھم * َ ِ َ َ َِ ِ ِْ َ َ ََ ِ َّ َّ ٌفاْعلُموا أن هللا غفور رحیم ِ ِ ََّ ٌ ُ َ َ َّ َ َ ، وھاتان اآلیتان نزلتا في إثبات ]34-33:المائدة[َ

في إسقاط الحد عنھم، وذلك بتوبتھم قبل : إثبات لعقوبة المحاربین وقطاع الطرق، واآلیة الثانیة: عقوبة الحرابة، وإسقاطھا، فاآلیة األولى
ْأْن ُیقتلوا أْو ُیصلُبوا أْو تقطع أْیدیھم : شاء هللا في معنى قولھ تعالى وسیأتي إن.  شرعیة ھذا الحدّالقدرة علیھم، فبین هللا سبحانھ وتعالى ِ ِ َ َ َ ََ ََّ َ َُ َّ ُ َّ

ِوأْرُجلُھم مْن خالٍف أْو ُینفْوا من األْرض  َ ََ ِ ِ َِ َ َْ ھنا ) أو(ھنا للتخییر، وأن األمر راجع لإلمام والوالي ینظر األصلح؟ أم أن ) أو(ھل ] 33:المائدة[ُ
للتنویع على حسب الجرائم التي تقع من ھؤالء الذین اعتدوا على سبل المسلمین فقطعوھا وأخافوھا، ومنعوا الناس من مصالحھم، وأرعبوا 
الناس وأدخلوا الخوف علیھم؟ فھل ھي عقوبة تختلف باختالف جرائمھم فیكون القتل لمن قتل، والصلب لمن قتل وسرق؟ على تفصیل سیأتي 

  .ء هللا في موضعھإن شا
 

 أدلة السنة على عقوبة الحرابة
 

ًأن أناسا من عرینة : (أما دلیل السنة فإنھ صح عن النبي صلى هللا علیھ وسلم في الصحیحین من حدیث أنس بن مالك رضي هللا عنھ وأرضاه
اختالف الطعام علیھ، واختالف المكان والبیئة نوع من األمراض یأتي اإلنسان عند : أصابھم الجوى، والجوى: أي) قدموا المدینة، فاجتووھا

فشكوا إلى النبي صلى هللا علیھ وسلم أمرھم، فأمرھم أن یلحقوا بإبل الصدقة، فخرجوا إلى إبل الصدقة، فلما صحوا ووجدوا العافیة قتلوا (
ما غابت الشمس حتى أتي بھم إلى رسول هللا راعي رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم، واستاقوا اإلبل، فجاء الصارخ في أمرھم إلى المدینة، ف

. أمر بالمسامیر فأحمیت بالنار، ثم سملت بھا أعینھم: أي) صلى هللا علیھ وسلم، فأمر بھم، فقطعت أیدیھم وأرجلھم من خالف وسملت أعینھم
) ّثم تركوا في الحرة: (في ھذا صحیحةإنھم سملوا عین الراعي فسمل النبي صلى هللا علیھ وسلم أعینھم، وھذا ھو الصحیح، والروایة : قیل

وھي من حرار المدینة، والمدینة لھا حرتان، والظاھر أنھا حرة الوبرة، وھي األقرب إلى مسجد رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم، واألقرب 
م یكدم األرض بفمھ من شدة قد رأیت أحدھ: (، قال الراوي عن أنس رضي هللا عنھ) َیستسقون فال یسقون حتى ھلكوا(في تنفیذ الحد فیھا 

ھذه ھي الشریعة التي وضعت الحزم في موضعھ، والرفق في موضعھ، والرحمة في موضعھا، وحینئٍذ أعطت الناس حقوقھم، ). العطش
 سببھ ھذه ھل نزول آیة المائدة: واختلف العلماء رحمھم هللا. فھذه سنة رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم تثبت حد الحرابة كما أثبتھا القرآن

إن سبب نزول ھذه اآلیة قصة العرنیین، وحینئٍذ تكون نازلة في قوم مخصوصین، وینظر إلى :  من أھل العلم رحمھم هللا من قال- القصة؟ 
َإنما جزاُء الذین ُیحارُبون : عموم لفظھا؛ ألن اللفظ عام َ َ َ َِ ِ َّ َ َّ إنھم : وقیل. المسلمینًوبناء على ذلك تكون نازلة في . وھذا فیھ عموم] 33:المائدة[ِ

إنھم كانوا على اإلسالم ولكنھم بطروا : وقیل. ارتدوا، وھذا أحد األوجھ، فتصبح نازلة في أھل الردة وھو الوجھ الثاني لسبب نزول اآلیة
لم رحمھم هللا من ومن أھل الع. النعمة، وكفروا نعمة هللا عز وجل علیھم، وقابلوا المعروف باإلساءة، فتكون حینئٍذ مشروعة في المسلمین

سمل العینین والتمثیل بھم لم یكن : إن اآلیة لم تنزل في العرنیین، وإنما نزلت بعد العرنیین، وھذا یترتب علیھ أمر، وھو أنا إذا قلنا: قال
القول بأنھا نزلت في ًبسبب أنھم فعلوا ذلك بالراعي، فحینئٍذ تكون نسخا للمثلة ویكون لھا حكم خاص، وھذا القول یختاره جمھور العلماء، و

العرنیین قال بھ أنس بن مالك وقتادة بن دعامة السدوسي اإلمام المشھور، ومذھب الجمھور على أن اآلیة عامة، وأن هللا سبحانھ وتعالى 
  .ًأنزلھا للمسلمین تشریعا لھذا الحد

 
 دلیل اإلجماع على عقوبة الحرابة

 
ً كانوا قد اختلفوا فیمن یمكن أن نصفھ بكونھ محاربا قاطعا للسبیل؟ ومن الذي ال یمكن أجمع المسلمون على اعتبار عقوبة الحرابة، وإن ً

 .وصفھ بذلك؟ على تفصیل سیأتي إن شاء هللا تعالى بیان ما تیسر منھ
 

 مسائل في حد الحرابة
 

المسائل التي تتعلق بعقوبة قاطع في ھذا الموضع سأذكر لك جملة من األحكام و: أي) ّباب حد قطاع الطریق: (فقولھ رحمھ هللا: ًإذا
 ...... .الطریق

 
 صور وقوع جریمة الحرابة

 
ذكر المصنف ]. وھم الذین یعرضون للناس بالسالح في الصحراء أو البنیان، فیغصبونھم المال مجاھرة ال سرقة: [قال رحمھ هللا تعالى

التعرض للناس بالسالح، وحینئٍذ یصدق علیھم أنھم : لشرط األولا: رحمھ هللا شرطین ھامین ال بد من توفرھما لكي نحكم بجریمة الحرابة
فال بد من وجود ھذین الشرطین، فإذا تحقق ھذان . ًأن یكون ھذا الفعل منھم جھرة ال سرا وخفیة: الشرط الثاني. حاربوا هللا ورسولھ

 صادرة من جماعات أو أفراد، وعلى ھذا فتشمل الشرطان لم یلتفت إلى كون جریمتھم داخل المدن أو خارجھا، ولم یلتفت لكون الجریمة
وتوضیح . الحرابة جرائم الجماعة وجرائم األفراد، وفي جرائم الجماعات تشمل العصابات وتشمل االتفاق من الجماعة دون وجود تعصب

 أو على ذي حرمة أن الحرابة یمكن أن تكون بالجماعة، إذا نظمت ورتبت وخططت لالعتداء على مال أو نفس أو عرض مسلم،: ذلك
: كالذمي، فإنھم إذا خططوا لذلك فھي جریمة منظمة، وبالتالي فإنھ یدخل فیھا من ال یدخل في فعل األفراد، فیدخل في الجریمة المنظمة

فلو أن جماعة اجتمعوا وخططوا للھجوم على جماعة من المسلمین، أو على متاجر، أو على أسواق، أو على . المخطط والمنفذ والمدبر
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محالت، أو على دور فیھا أعراض، وحرمات بقصد قتل من فیھا أو قصد ضربھ وأذیتھ أو قصد االعتداء على األعراض كما في 
كل ھذا یستوي فیھ . المجموعات إذا صارت بتنظیم وتخطیط ألماكن تجمع النساء من أجل فعل الفاحشة واالعتداء على الحرمة من النساء

ًلحكم في الجماعات المنظمة بمن ینفذ، بل إن الذي یدبر ویخطط قد یكون أشد جرما وأعظم بالء من الذي من یمثل ومن یخطط، فال یختص ا ً
ینفذ، حتى إن الجریمة لربما لم تقع ولن تقع إال إذا وجد من یعرف بعض األسرار وبعض والوسائل والطرق التي یمكن أن یتوصل بھا 

 لو اجتمعت عصابة للھجوم على محل أو مركز تجاري داخل المدن أو االستراحات كما ومن ھنا ففي عصرنا الحاضر. المجرم إلى جریمتھ
ًفي المحطات والصحاري، واحتیج مثال إلى فك رموز ألجھزة الكترونیة أو أجھزة معقدة، فجاء إنسان عنده خبرة ومعرفة وخطط لذلك 

 ففي الواقع ال یستطیعون أن یصلوا إلى ھذه الحرمة من الدماء .وأعانھم علیھ، فھو شریك لھم ومحارب، وھم في الفعل ھم الذین ینفذون
ًكذلك لو خان الخائن فتدخل في الجرائم المنظمة خیانة الخائن، مثل أن یكون قائدا لنساء وھن من . واألموال واألعراض لوال ھذا التدبیر

 العصابة أو مع ھذه المجموعة، فھذه الجریمة منظمة حرمات المسلمین یؤتمن علیھن، كأن یوصلھن إلى مكان خارج المدن، فیتفق مع ھذه
ًومذھب طائفة من العلماء أن ھذه الجرائم للجماعات المنظمة یستوي فیھا المدبر والفاعل الممثل، فكلھم سواء، ویستوي أیضا فیھا . مرتبة

، فحمل أحدھم السالح حتى ال یتحرك أحد، وقام العاقر مثل من یحمل السالح، ومن ینفذ الجریمة بالفعل، فإذا ھجم ھؤالء بسالحھم على محل
، أو قام اآلخر بربط المجني علیھ أو نحو ذلك من األذیة، فحامل السالح لم یفعل فعل  اآلخر بفتح الخزانة أو قام اآلخر بالزنا والعیاذ با

العصابات المنظمة بالردء، : خل في ھذه الجماعاتًوأیضا ید. الجریمة، ولم یفعل الجریمة من القتل أو السرقة، ولكنھ یعتبر في حكم الفاعل
وھو ما اختلف فیھ العلماء، والجمھور على أن الردء والحمایة للعصابات المنظمة حكمھا حكم الجریمة نفسھا، فلو كانت العصابة تتكون من 

ًمجموعة تحرس وتكون قبل الجریمة، أو أثناء الجریمة، ردءا وحفظا لمن یفعل الجری: مجموعتین مة، فالصحیح من أقوال العلماء رحمھم هللا ً
ًكذلك تكون من الجماعات غیر المنظمة وھو ما یسمى باالتفاق، وكثیرا ما یقع في أھل الشر، لو أن . أنھم یدخلون في ذلك، وأنھم محاربون

ًشخصا خرج مع عائلتھ بسیارة مسافرا، ونزل في موضع في الصحراء فیھ مجموعة من األشرار، أو نزل ف ي محطة واتفق نزولھ مع وجود ً
مجموعة من األشرار، فجاء أحدھم فوقف أمام ھذا الرجل، یرید أن یعتدي على عرضھ، وجاء البقیة من أصحابھ األشرار ووقفوا معھ، 

دة، یستوي وھجموا على ھذا الرجل واعتدوا على عرضھ أو دمھ أو مالھ، فھذه جریمة غیر منظمة وال مرتبة، لكنھا في حكم الجنایة الواح
ًأن یجتمعوا بتدبیر وتخطیط وترتیب للھجوم وترتیب للفرار وتغطیة للجریمة بعد فعلھا، وبین أن یقوموا بذلك الفعل اتفاقا، كأن یتفق رأیھم 
 ّعلى الشر، سواء كانوا مع بعض أو كانوا متجانسین، مروا على ھؤالء ووجدوھم یضربون الرجل أو یعتدون على عرضھ، فنزلوا وفعلوا

ھذا بالنسبة للجماعات، ویدخل فیھا العصابات المنظمة كما ھو موجود في األزمنة . معھم فعلتھم فھم سواء، وحكمھم حكم المحاربین سواء
ًعلى اختالفھا، وتدخل فیھا الجماعات غیر المنظمة التي تحصل اتفاقا بالتواطؤ على الشر ومحبة الشر والتشوف للشر، من أذیة  والعصور
ًكما تقع الحرابة من الجماعة تقع من الفرد، فلو أن رجال : ًكذلك أیضا. تقاص حرمات المسلمین واالستخفاف وعدم المباالة بھاالناس وان

أعطني مالك، أو أشھر سالحھ وأخذ ما في جیبھ، أو أشھر سالحھ وأخذ بضاعتھ من سیارتھ، أو : أشھر سالحھ على رجل مسافر وقال لھ
مرأة موجودة في السیارة، أو اعتدى على الرجل في حرمتھ، أو اعتدى على األطفال تحت تھدید السالح؛ فإنھا أشھر سالحھ واعتدى على ا

ًال تختص الحرابة بالفرد وال بالجماعة، وإنما ھي عامة شاملة لحمل السالح تھدیدا للوصول إلى جریمة، سواء كانت باالعتداء : ًإذا. حرابة
  .ألعراض أو الدماء، ولو كانت مجرد إخافةعلى النفس، أو على الحرمات من ا

 
 التعرض للناس في الحرابة یشترط فیھ حمل السالح عند البعض

 
یشترط وجود السالح في قول بعض العلماء، والجمھور على أنھ ال یشترط السالح، وأن العبرة ] ھم الذین یعرضون للناس بالسالح: [وقولھ

ًیستوي أن یكون قدیما أو حدیثا، ففي زماننا حمل السالح مثل المسدسات والرشاشات ) لسالحبا: (وقولھ. بوجود الضغط والقوة والقھر ً
األسلحة القدیمة التي تسمى األسلحة البیضاء، : ًوأیضا. والقنابل الیدویة، ونحو ذلك من المتفجرات وتلغیم األماكن، كل ھذا یعتبر من الحرابة

 فھذه كلھا تعتبر من السالح عند العلماء رحمھم هللا، فإذا أخاف بھا السبیل، فأرعب حافلة في فلو حملوا السیوف أو الخناجر أو السواطیر،
إذا كان بغیر سالح فمثل . ًسفر أو دخل على محل تجاري جھرة حامال للساطور أو السیف وأخذ وفعل ما فعل، فھذا كلھ یعتبر حرابة

 هللا، وفي زماننا لو كان یحسن بعض األعمال الھجومیة التي یخیف بھا السبیل، الضرب واللكز واللكم، وھذا نص علیھ بعض العلماء رحمھم
فإنھ إذا كان یحسن الضرب بیدیھ أو رجلیھ وأرعب من في الحافلة بذلك، أو أرعب من في المحل التجاري بذلك وھدده وخوفھ أو خنقھ، فكل 

: لكن من العلماء من قال. ذا الشرط إذا لم یوجد السالح فلیس بحرابةیشترط المصنف وجود السالح، وعلى ھ: ًإذا. ھذا یعتبر من الحرابة
األصل أن حمل السالح ال یكون إال في الحرب، وانظر في دقة العلماء رحمھم ] بالسالح: [وقولھ. السالح وما في حكمھ، وھذا المذھب أقوى

أو جاءت ھذه المجموعة حاملة للسالح على المسلمین في هللا، كیف أن حمل السالح ال یكون إال لشخص یحارب، فإذا جاء ھذا الشخص، 
أسفارھم أو بیوتھم ومساكنھم ومحالتھم التجاریة، فقد أعلنت الحرب على المسلمین، فھي محاربة وإن كانت ال تأخذ حكم الحرب العامة؛ لكن 

فال یمكن أن یحمل المسلم السالح على ) ح فلیس مناَمن حمل علینا السال: ( ولذلك یقول النبي صلى هللا علیھ وسلم! انظر كیف نزلت الشریعة
ھذا أمر : ًإذا. والعیاذ با) إذا التقى المسلمان بسیفیھما فالقاتل والمقتول في النار(ّأخیھ المسلم، ولذلك بین النبي صلى هللا علیھ وسلم أنھ 

علیھ وسلم أن من حمل السالح على المسلم فلیس منھ، َّعظیم، ولذلك عظمت الشریعة حمل السالح على المسلم، وبین النبي صلى هللا 
والقاضي ینظر في الجریمة . ًفاشترطوا لكي یكون محاربا أن یحمل السالح على المسلمین، وھذا على التفصیل یستوي فیھ القدیم والجدید

والصحیح أن . إال لم یحكم بكونھ حرابةوالحادثة ونوعیة السالح الموجود فیھا، فإذا كان یشترط السالح نظر فیھ وحكم بكونھ حرابة، و
التخویف بالسالح وما في حكم السالح لھ حكم واحد، ومن ھنا لو حمل العصا أو الحجارة فقد نص طائفة من العلماء على أنھا حرابة، فقد 

ًصود عینا، فلو أنھم ھجموا على یفعل الحجر ما ال تفعلھ السكین، وقد تفعل العصا ما ال یفعلھ السیف، ولذلك ال یختص الحكم بالسالح المق
ًحافلة وحمل كل واحد منھم حجرا، وھدد صاحب الحافلة أن ینزل، أو المرأة أن تنزل، أو دخل بیتا وحمل معھ حجرا فھدد رب البیت  ً ً
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رحمھ هللا ّوقد بین المصنف . واعتدى على عرضھ جھرة، أو اعتدى على مالھ، أو اعتدى على حرمة من حرماتھ، فكل ھذا یعتبر حرابة
  .اشتراط السالح، والصحیح أن السالح وما في حكمھ سواء

 
 حكم اغتصاب المال مجاھرة

 
أن یكون ھذا االعتداء على سبیل الجھر والعالنیة، ال : الشرط الثاني]. في الصحراء أو البنیان، فیغصبونھم المال مجاھرة ال سرقة: [وقولھ

أما الحرابة . حل تجاري، أو سرق من خزینة، أو من بنك، أو من مصرف خفیة؛ فھو سارقًسرا وخفیة، ولذلك فمن جاء خفیة وسرق من م
ًفیشترط أن تكون جھارا، والجھر یكون تحت القھر والتھدید، فلو كان جھارا بسرعة، بأن اختطف المال من الرجل وھرب دون تھدید  ً

 وانظر كیف أن الشریعة تفصل في كل جنایة وجریمة بما یلیق بھا، بالسالح، فھذا مختلس ومنتھب، ولیس علیھ قطع، وقد تقدم بیان حكمھ،
ًومن ھنا فإذا كانت الجریمة باالعتداء على المال سرا فھي سرقة إذا تحققت فیھا شروط السرقة، وإذا كانت عالنیة . وتعطیھا حقھا وقدرھا

ًوقد بین المصنف رحمھ هللا أنھا حرابة سواء كانت داخل فإن وقعت عالنیة تحت قھر ووطأة السالح والتخویف فھذه حرابة، : فیفصل فیھا ّ
ًوإن كانت جھارا أمام الناس ولكنھا لیست تحت وطأة السالح مثل ما یقع اآلن، حیث یكون الشخص سریعا فیخطف من . مدینة أو خارجھا ً

ًالرجل شنطتھ، أو محفظتھ، أو ماال أو كتابا أو شیئا في یده ذا قیمة ثم یفر، فھذا لیس ً لكن لو .  بسارق وإنما ھو منتھب، ویأخذ حكم االنتھابً
وقد اشترط العلماء رحمھم هللا أن یكون . ّأنھ ھدده وأرعبھ وخوفھ، فھذا التھدید تنتقل بھ الجریمة إلى الحرابة، وحینئٍذ یأخذ حكم المحارب

والعلماء متفقون على أنھا لو وقعت .  تقع في الصحراءعالنیة، والمصنف رحمھ هللا یختار أن ھذه الجریمة تقع داخل المدن في البنیان كما
في الصحراء خارج المدن وكانت على مسافة بحیث لو صرخ الصارخ ال یسمعھ أحد، وال یمكن نجاتھ أو استغاثتھ؛ فإنھا حرابة، سواء 

ا، أو أخذ ما فیھا تحت وطأة السالح، فكل كانت في البر أو البحر، مثل القرصنة البحریة باالعتداء على السفن والبواخر التجاریة واختطافھ
  .ھذا حرابة

 
 ال یشترط في الحرابة أن تكون في الصحراء

 
وظاھر كالم المصنف رحمھ هللا أنھ ال یشترط أن تكون في الصحراء وھذا ھو الصحیح؛ ألن هللا سبحانھ وتعالى عمم في اآلیة الكریمة ولم 

أن : ًأوال: لھا في العرنیین وقد فعلوا ھذا في إبل الصدقة، وإبل الصدقة كانت بعیدة، فجوابھإن سبب نزو: یخص الحكم بالصحراء، وإذا قیل
یقوى القول بأن الحكم ال : ومن ھنا. أن العلماء لم یتفقوا على أن المقصود باآلیة ھم العرنیون: ًثانیا. العبرة بعموم اللفظ ال بخصوص السبب

على األموال في البنیان والمدن واالعتداء على األعراض واألنفس، وتخویف الناس داخل المدن ًیختص بالصحراء، وبناء علیھ فاالعتداء 
لو أن جماعة ھجموا على محل تجاري، وأشھر أحدھم السالح وقام اآلخر بأخذ المال من الخزنة، أو : ًمثال. ًجھارا بحمل السالح كلھ حرابة

ھذا العمل أمام الناس، وذلك كما تفعل بعض  لكن ال بد أن یكون. ت ونحوھا، فھي حرابةأخذ األموال من الدوالیب ونحوھا كما في المجوھرا
العصابات التي تأتي وتدخل في وضح النھار إلى المحل وتمارس ھذا العمل، فھذا حرابة، وینطبق علیھا حكم المحارب، سواء كانوا جماعة 

أخرج لي المال، فھذا التھدید فیھ إشھار السالح، : عند الصندوق، ویقول لھًأو أفرادا، یدخل الفرد المحل التجاري ویضع سالحھ على من 
ًأنھ جھرة ولم یكن سرا، فحینئٍذ نحكم بكونھ حرابة مع أنھ داخل المدینة؛ ألنھ وقع على مأل، وحصل بھ تخویف الناس، وحصل بھ : ًوثانیا

لو أن جماعة أو عصابة ھجمت على رجل في بیتھ بقصد : ًكذلك أیضا. المحاربة لجماعة المسلمین وأفرادھم، وحینئٍذ یصدق علیھ أنھ حرابة
، أو االعتداء على  ، فأشھر أحدھم السالح، وقام اآلخرون بفعل الجریمة، أو قام بعضھم بالزنا والعیاذ با االعتداء على عرضھ والعیاذ با

 العلماء على أنھ یأخذ حكم الحرابة، وھذا في االعتداء على ّالرجال أو األطفال القصر، فھذه حرابة ولو كانت داخل البیت؛ فقد نص
أما االعتداء على الدماء كأن تحقد عصابة على رجل، فجاءوا جھرة أمام الناس ومعھم السالح فھددوا الناس أن یقف أحد أو . األعراض

حرابة : والنوع الثاني. حرابة باالعتداء على المال: فالنوع األول. یتعرض أحد، ثم أخذوا الرجل وقتلوه، فھذه حرابة باالعتداء على النفس
ویستوي في المال أن یأخذوه أو ال یأخذوه بل یتلفوه، فالعصابات التي . حرابة باالعتداء على النفس: والنوع الثالث. باالعتداء على العرض

فھم ال . ھذا یسمونھ اإلرعاب والخوفتدخل إلى المدن في وضح النھار وتحت وطأة السالح تكسر وتخرب وتفسد األشیاء محاربة، و
ًیریدون ماال وال عرضا وال قتال، وھذا النوع یعتبر جنایة على جماعة المسلمین بالتخویف واإلرھاب وإدخال الرھبة والرعب، وتفعلھ  ًً

لمزارع ونحوھا وال فخارج المدن یتسلطون على أطراف المدن كا. العصابات من أجل أن یخاف الناس، یفعلونھ في المدن وخارج المدن
ًیقتلون أشخاصا معینین مقصودین، ولكن یقتلون أشخاصا ألجل أن یرھبوا اآلخرین، فالعصابات تحدث الرعب وتحارب بإحداث الرعب،  ً
فمسألة قصدھم للمال ورغبتھم فیھ لیست ھي األساس، إنما العبرة في بإشھار السالح، وأن یكون ذلك جھرة، سواء قصدوا قتل النفس كما 

وفي دخولھم . یحدث في قتل المعینین، أو إحداث الخوف والرعب عندھم، أو قصدوا أموالھم أو أعراضھم، فجمیع ذلك یأخذ حكم الحرابة
للمدن واعتدائھم على األعراض واألموال واألنفس، أو مجرد اإلخافة في الصحراء، یقع باحتكار السبل، وقد ذكر العلماء رحمھم هللا من ذلك 

لى الطریق التي یمشي فیھا المسافرون، فیقفون أثناء الطریق ومعھم السالح وال یقتلون، ولكن ال یسمحون ألحد أن یمر إال بإذنھم، أن یأتوا إ
ًأو ال یسمحون ألحد أن یمر حتى یدفع لھم ضریبة، وھذا كلھ یعتبر قطعا للسبیل وحرابة، وھذا األصل الذي ذكرناه ھو الذي تدل علیھ معاني 

ألن هللا لم یفرق بین الصحراء والبنیان، وجعل : ًأوال: وذكر بعض العلماء رحمھم هللا أن تخصیص الحرابة بالصحراء ضعیف. الشریعة
أن العرنیین لو فعلوا ھذا في الصحراء ونزلت اآلیة في حقھم، فإن ھذا من التنبیھ باألدنى على : ًثانیا. ًاألمر راجعا إلى محاربة هللا ورسولھ

ًإخافة الناس في المدن أعظم وقعا وأشد بالء وأعظم جرأة وفسادا في األرض؛ ألن إخافة المدن لیست كإخافة السبل، مع أن األعلى، فإن  ًً ً
إخافة سبل المسافرین نوع ال یحتملھ الناس، لكن أن یھجم على الناس في عقر دارھم، ویحدث الخوف للناس في مدنھم وقراھم، فھذا كلھ أشد 

: ًال نحد مسافة وال مكانا، بل نقول: وعلى ھذا.  العلماء رحمھم هللا، وھي الجرائم التي تكون في الصحراء خارج البنیانمن الذي اتفق علیھ
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ویستوي أن یكون في البر . العبرة بحمل السالح على التفصیل الذي ذكرناه، وأن یكون ذلك جھرة، حتى یتحقق فیھ أنھ محاربة  ورسولھ
. أخذ مال المسافرین، أو قصد االعتداء علیھم، أو قصد مجرد اإلخافة تطاف الطائرات بإشھار السالح، سواء قصدأو البحر أو الجو، كاخ

ال : ًإذا. فالعلماء رحمھم هللا قرروا أن مجرد إحداث الرعب في أمن الناس وطمأنینتھم خروج ومحاربة  ولرسولھ علیھ الصالة والسالم
  . سواء كان اإلغراء بطلب الدماء أو األموال أو األعراض من الشھوات ونحوھانشترط أن یكون األمر فیھ إغراء،

 
 إلحاق الغیلة بالحرابة

 
ففي حكم المحاربین الشخص أو األشخاص الذین . وفي حكم ھذا األمر ما كان بین الجریمتین، وھي مسألة الغیلة، ومسألة االستدراج

باشتراط الصحراء قرر بعض العلماء أنھ لو استدرج امرأة بفعل الزنا بھا، حتى أخرجھا من یستدرجون بفعل الجرائم من المدن، فعلى القول 
ً أو رجال لقتلھ، فإن ھذا -والعیاذ با-ًالمدینة ثم ھددھا وزنى بھا، أو استدرجھا أمام الناس بالقوة أو اختطفھا، أو استدرج صبیا لفعل الفاحشة 

أنھ یسري علیھا حكم الجریمة الخاصة، لكن .. أو جریمة لواط.. أو جریمة زنا.. جریمة، سواء جریمة قتل: والفائدة إذا قلنا. كلھ یعتبر حرابة
إنھا حرابة، فیجب على ولي األمر تنفیذ الحكم، ولو شفع فیھ أھل األرض كلھم ردت شفاعتھم، وال یجوز ألحد أن یقف ویمنع من : إذا قلنا

.  خالف إذا اعتدوا على األموال على التفصیل الذي نذكره؛ ألن الحق فیھا  عز وجلقتلھم وصلبھم، أو قطع أیدیھم وأرجلھم من
فاالستدراج بفعل الجرائم في زماننا كاختطاف الناس جھرة، وإعطاء المخدر لھ حتى ال یتحرك، أو ربط المجني علیھ حتى ال یتحرك، وأخذه 

ح، أو اختطافھ من عملھ أو مكتبھ أمام زمالئھ تحت وطأة السالح، وإخراجھ من أمام الناس واختطافھ من بیتھ أمام جیرانھ تحت وطأة السال
المدینة، كل ھذا یعتبر من الحرابة؛ ألنھ وجد فیھ حمل السالح، ووجد فیھ المجاھرة وقصد بھ ما ذكرناه فھو في حكم الحرابة؛ ألن شرطھا قد 

  .تحقق فیھ
 

 مالتعرض للذمیین وإخافتھم واالعتداء على أموالھ
 

الناس المراد بھم المسلمون أو من لھم حرمة كالذمیین، فالذمي لھ حرمة المسلم، ال یجوز ]. وھم الذین یعرضون للناس: [یقول رحمھ هللا
ذمة المسلمین واحدة، یسعى بھا أدناھم، وھم حرب على من : (االعتداء على مالھ وال على دمھ، ولذلك قال النبي صلى هللا علیھ وسلم

یقوم مقامھ، أو دخل كافر بالد المسلمین تحت أمان من امرأة مسلمة  الكفار الذین یدخلون بالد المسلمین بإذن من ولي األمر أو منف). سواھم
أن أم ھانئ رضي هللا عنھا دخلت على النبي صلى : (ًفإنھ ال یجوز أن یتعرض لھ، وذمة ھذه المرأة كذمة المسلمین جمیعا، ففي الصحیحین

-زعم أخي : ًمرحبا بـأم ھانئ فقالت: أم ھانئ ، قال: من؟ قالت: ، فقال-فتح مكة- م وھو یغتسل، وفاطمة تستره بثوب یوم الفتح هللا علیھ وسل
قد أجرنا من أجرت یا أم :  أنھ قاتل لرجل أمنتھ، فقال صلى هللا علیھ وسلم-وھو علي رضي هللا عنھ، وكانت قد أمنت أحد قرابتھا من الكفار

ولذلك نص النبي علیھ الصالة والسالم على ھذا . في جوار النبي صلى هللا علیھ وسلم وأمانھ، مع أن الذي أجارتھ امرأةفدخل ) ھانئ 
َّوقتل الكافر المؤمن داخل بالد المسلمین فیھ وعید شدید ). ذمة المسلمین واحدة، یسعى بھا أدناھم، وھم حرب على من سواھم: (المعنى، فقال

؛ ألنھ أخفر ذمة المسلمین،  علیھ وسلم ویخشى غضب هللا عز وجل على صاحبھ، وإعراضھ عنھ یومعن النبي صلى هللا  القیامة والعیاذ با
َّولذلك ال یجوز أن یتعرض للذمي والمؤمن والمعاھد، فمن لھ ذمة من مسلم فذمة المسلمین واحدة كما نص النبي صلى هللا علیھ وسلم على 

یشترط أن تكون للناس حرمة في دمائھم، وفي األموال على اشتراط القطع في السرقة البد أن یكون المال لھ ] یتعرضون للناس: [وقولھ. ذلك
] في الصحراء أو البنیان: [وقولھ. ًیكون ھذا التعرض مصحوبا بالسالح: أي] بالسالح: [وقولھ. حرمة على تفصیل عند العلماء رحمھم هللا

یرى المصنف رحمھ هللا وھو مذھب طائفة من أھل العلم أن الحرابة ال تختص : خل المدن، وعلى ھذادا: أي) والبنیان(ھذا ظرف الجریمة 
وقد بینا أن االعتداء في البنیان . أو البنیان؛ ألنھا تابعة لذلك على الصحیح: بالصحراء، وقدم المصنف الصحراء ألنھا محل إجماع، وقولھ

  .أعظم من االعتداء في الصحراء
 

 ي الحرابة قصد المال أو النفس أو العرض بل تكفي اإلخافةال یشترط ف
 

ًذكر رحمھ هللا ھذا؛ ألن قطع الطریق وإخافة السبل غالبا ما یقصد بھ أخذ أموال الناس، لكن الحكم ال یختص ] فیغصبونھم المال: [وقولھ
ذكر األدنى للتنبیھ على األعلى، وذكر المال وإن بغصب المال بل یشمل االعتداء على النفس والعرض، وحینئٍذ فإن من دقة المصنف أنھ 

وإال فلو أنھم , ًكان أخف من إخافة السبل، ألنھ أقل ما یكون في الحدود؛ ألن فیھ قطعا للید والرجل من خالف في الحرابة، فذكر المال
قصد قتل الناس واستباحة دمائھم، ویكون بعض الجرائم وبعض المجرمین الذین یخرجون بالسالح ب: ًتعرضوا للناس بقصد قتلھم ھناك، فمثال

ھذا عن حقد على المجتمع أو نوع من اإلرعاب للمجتمع واإلرھاب والتخویف لھ، وھذا یدخل في الحرابة، فالمصنف رحمھ هللا ذكر المال 
اء یكون من أجل األموال، ویقع ھذا على الغالب أن االعتد [یغصبونھم المال: [فقولھ. لكنھ ال یقصد تخصیص الحكم بالمال فقط، فینتبھ لھذا

ًأیضا باالعتداء على األعراض، فلو جاء مثال في منطقة یغشاھا النساء، أو أماكن تجمع النساء في األفراح، فجاء وأشھر سالحھ علیھن، فھذا  ً
لى المال، فإن االعتداء المقصود أن المصنف ال یقصد تخصیص الحكم باالعتداء ع. یعتبر من االعتداء على العرض وإن لم یفعل الجریمة

على الدماء بالقتل، واالعتداء على األجساد بالضرب، واالعتداء على السوءات واألعراض باالنتھاك وفعل الفواحش، كل ھذا یعتبر من 
ولھ االعتداء، ولو سلم من االعتداء بحیث تجرد الفعل وصار محض تخویف فإنھ إرھاب واعتداء على أمن الناس، وھذا یعتبر جریمة، 

ولذلك لما ] ال سرقة: [وقولھ. ًھذا الشرط الثاني الذي ذكرناه، وھو أن یكون جھارا ال خفیة] مجاھرة: [وقولھ. ًعقوبة في حد الحرابة أیضا
ھنا لإلضراب، أي أنھ ال یشمل حد السرقة، فالسرقة لھا حكم خاص، فلو أنھ ) ال(و) ال سرقة: (كانت الجنایة على المال خفیة سرقة، فقال
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  .اعتدى على المال خفیة فإنھ یحكم بكونھ حد سرقة، وال یحكم بكونھ حد حرابة
 

 اشتراك المكلف مع غیر المكلف في الحرابة ال یسقط الحد
 

من صیغ العموم، ) فمن: (قولھ]. ًفمن منھم قتل مكافئا أو غیره كالولد والعبد والذمي وأخذ المال قتل ثم صلب حتى یشتھر: [قال رحمھ هللا
ًمجرم في جریمة الحرابة یشترط فیھ أوال أن یكون مكلفا، بالغا، عاقال، فلو كانت جریمة الحرابة من مجنون رفع السالح، فھذا ال یقام وال ًً ً

ًولو كان صبیا فإنھ أیضا ال یقام علیھ حد الحرابة. علیھ حد الحرابة؛ ألنھ مجنون وغیر مؤاخذ لكن لو اشترك الصبي مع البالغ، والمجنون , ً
مع المكلف العاقل، فھل ھذا االشتراك شبھة یسقط الحد عن الشریك؟ الصحیح أن اشتراك المكلف مع غیر المكلف ال یسقط الحد عن 

غیر : غیر المكلف شبھة؟ نقول: وإن قیل. المكلف، وأن ھذا لو فتح بابھ الستطاع أھل الجرائم أن ینفذوا جرائمھم بواسطة غیر المكلفین
ً أن مكلفا أمسك حیة وأنھشھا لشخص فقتلتھ الحیة، لقلناالمكلف كاآللة، فلو قاتل، فھو الذي أغرى الصبي، وھو الذي دفعھ وحفزه، وربما  إنھ: ً

وقد تقدم معنا في باب القتل أن االشتراك بین . ھدد الصبي أن یخرج معھ، ولربما أغراه، وھكذا بالنسبة لضحكھ وعبثھ بالمجنون حتى یطیعھ
ف ال یسقط الحد عن المكلف، ولذلك فإن الذي علیھ العمل أنھ لو اشترك الصبیان مع البالغ سقط الحد عن الصبیان، المكلف وغیر المكل

ًوأدبوا بما یتناسب مع سنھم؛ ألن فیھم الممیز وغیر الممیز، وال یعني ھذا أن نطلقھم ھكذا، وإنما ینظر فیھم، فمن كان ممیزا فلھ حكم، ومن 
وأما بالنسبة للمكلف فإن الحكم أن یقام علیھ حد الحرابة، ولیس عندنا دلیل على إسقاط الحد عنھ، فكون شریكھ . خركان غیر ممیز فلھ حكم آ

فإنھ لو اشترك من یسقط عنھ الحد ومن ال یسقط عنھ الحد : وعلى ھذا. غیر مكلف ال تأثیر لھ في مؤاخذة الشرع لھذا النوع من المكلفین
 .وجب الحد

 
  في المحاربینال تشترط الذكورة

 
یشمل النساء، فلو أن عصابة من النساء اتفقت على جریمة الحرابة، فإن جمھور أھل العلم على أن النساء یطبق ) من: (ًكذلك أیضا قولھ

جمھور وینفذ علیھن حد الحرابة كالرجال، وخالف اإلمام أبو حنیفة رحمھ هللا في ظاھر الروایة عنھ، وإن كان بعض أصحابھ قد قال بقول ال
: ومن ھنا قال المصنف. كـالطحاوي وغیره، وبینوا أن المرأة والرجل على حد سواء، وعلیھ فإن النساء یقام علیھن حد الحرابة كالرجال

 المكلف الملتزم وھو المسلم أو المعاھد أو الذمي الذي التزم بأحكام: أي) من: (وھذا یشمل الذكور واإلناث المكلفین، والمراد بقولھ) فمن(
فجریمة الحرابة تختلف على حسب اختالف الجریمة، وھذا فیھ تفصیل عند العلماء رحمھم ] ًفمن منھم قتل مكافئا: [قال رحمھ هللا. اإلسالم

  .علمأسال هللا العظیم رب العرش الكریم أن یرزقنا الصواب، وأن یلھمنا الحق فیما اختلفوا فیھ، إنھ ولي ذلك والقادر علیھ، وهللا تعالى أ. هللا
 

 األسئلة
 

 الفروق بین الحرابة والغصب
 

كل من الحرابة والغصب فیھما مغافصة ومعافصة ومغالبة، فیشتركان في ھذا : ما الفرق بین الحرابة والغصب أثابكم هللا؟ الجواب: السؤال
الغصب یكون في األموال : ًأوال: وجوهلكن الفرق من . المعنى، وكل منھما یقھر المجني علیھ للوصول إلى جریمتھ من أخذ المال ونحو ذلك

ًالغصب لیس فیھ اعتداء على النفس، والحرابة فیھا اعتداء على النفس، وھذا راجع أیضا : ًثانیا. والحرابة تكون في األموال وغیر األموال
أن الغصب في كثیر من صوره یكون فیھ : ًرابعا. الحرابة فیھا تھدید بالسالح، والغصب ال یشترط فیھ التھدید بالسالح: ًثالثا. للفرق األول

ھذا حقي، فیكون عنده نوع من الشبھة، ونوع من االحتیال، قد تكون شبھة حتى : ًنوع من الشبھة، فالجار یأخذ شبرا من جاره، ویقول
عقوبة بالحد، وإنما فیھ الغصب لیس فیھ  :ًخامسا. بالنسبة لھ، فیظن أن ھذا حقھ، وھو في الحقیقة غاصب لمال أخیھ، وھذا من أھم الفوارق

الغصب یسقط بعفو المغصوب منھ، والحرابة ال تسقط : ًسادسا. تعزیر إذا ثبت، والحرابة فیھا عقوبة وفیھا حد مقدر، وھذا من ناحیة األثر
َفمْن عفا وأْصلح فأ: یستحب العفو عن الغاصب ومسامحتھ لعظیم األجر، قال تعالى: ًسابعا. بعفو المجني علیھ ََ َ ََ َ َ ِْجُرهُ على هللا ََ َّ َ ، ]40:الشورى[َ

والحرابة ال یجوز لإلنسان أن یتنازل فیھا عن حقھ، ولذلك حكى شیخ اإلسالم ابن تیمیة رحمھ هللا اإلجماع على أن المحاربین ال تجوز 
ھذه بعض . جوز لھ أن یسامحال ی: ًمسامحتھم؛ ألن ھذا أمر عظیم جدا، وحتى لو عفا فال یعتد بعفوه، لكن یقولون من ناحیة المكلف نفسھ

  .الفوارق بین جریمة الغصب وجریمة الحرابة، وهللا تعالى أعلم
 

 ًحد الحرابة إذا كان المجني علیھ مسلحا
 

ًإذا كان المجني علیھ یملك سالحا، وغلبھ الجاني، فھل یكون الجاني محاربا أیضا؟ الجواب: السؤال ً العبرة بوجود الفعل وھو المجاھرة : ً
ًلسالح، بغض النظر عن كون المجني علیھ عنده سالح أو لیس عنده سالح، فقد یكون عند المجني علیھ سالحان فضال عن سالح وحمل ا

: ًوقد یوجد عنده سالح ولكن ال یستطیع أن یتحرك؛ ألن السالح على رأسھ، إذا! ًواحد، ولكن أمامھ عشرون شخصا مسلحون، فماذا یفعل؟
ًن كان المجني علیھ یملك سالحا؛ ألن الحرابة سلوك إجرامي وجریمة وانبعاث لألذیة والضرر، یستوي أن الحرابة تكون من الجاني وإ

  .ًومن ھنا یكون حرابة ولو كان المجني علیھ مسلحا. ًیكون المجني علیھ قادرا على الدفع أو غیر قادر على الدفع
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 صور نقل الفتوى
 

ھذه المسألة تعرف عند : قال الشیخ فیھا كذا، إذا سألنا أحد، أثابكم هللا؟ الجواب: جوز لنا أن نقولإذا سمعنا الفتوى في الدرس، فھل ی: السؤال
النقل الحرفي للسؤال الحرفي أو المشابھ، فإذا كانت المسألة التي سئل عنھا : الصورة األولى: العلماء بنقل الفتوى، ونقل الفتوى لھ صورتان

ًأو ینقل فتواه حرفیا ولیس مجیبا عن سؤال، كأن یقول. ھذا ھو النقل الحرفي للسؤالالشیخ ھي التي وقعت خارج الدرس، ف جلست في : ً
الدرس وسمعت الشیخ یقول كذا وكذا، فھذا رخص فیھ العلماء وأجازوه، ویستحب لإلنسان أن ینشر العلم، ومن أراد أن یبارك لھ هللا في 

 النبي صلى هللا علیھ وسلم باألرض التي أمسكت الماء وأنبتت الكأل، وشرب الناس ّعلمھ فلیحفظ ما استطاع ویكون وعاء خیر، كما مثل
ِفلْوال نفر مْن : في العلم ًفھذا حال أعظم الناس انتفاعا، ینتفع بالعلم في نفسھ، ثم یبلغھ للغیر، وھذا ھو السنة. منھا، وأكلت الدواب من الكأل َ َ َ ََ

َكلِّ فْرقٍة منُھم طائفة لیت َ ََ ِ ِ ِ ٌِ َ ْ ْ ِفقُھوا في الدین ُ ِّ ِ َّ َولُینذُروا قْومُھم إذا رجُعوا إلْیھم لعلُھم یْحذُرون : ھذا أول شيء، ثم بعد ذلك] 122:التوبة[َ َ َ َ َ َ ََ َّ َْ ْ َْ َِ ِ ِ َ ِ ِ
ًفأي شخص یجلس في مجلس علم، ویسمع فیھ آیة أو حدیثا أو علما ینتفع بھ فعلیھ أن ینشره، ویبین للناس، وإذا نشر]. 122:التوبة[ ت العلم ً

لیبلغ : (أسقطت عن نفسك مسئولیة عظیمة، وإذا لم تنشره فإنھ ال یزال أمانة في عنقك حتى تبلغھ، وھذا معنى قولھ علیھ الصالة والسالم
ًفمن جلس في مجالس العلماء وعرف الحكم أو المسائل أو الفتاوى، فعلیھ أن ینشره بین الناس إبراء وإعذارا إلى). الشاھد منكم الغائب  هللا ً

جلست عند الشیخ، فبین لك أنھ یجب : ًفمثال. عز وجل، خاصة في المحرمات والمنكرات والحقوق والواجبات، فاألمر أشد والمسئولیة أعظم
 إذا كان النقل للفتوى بالمعنى، كأن ینقل فتوى تشبھ الفتوى: الصورة الثانیة. فعل كذا، أو یحرم فعل كذا، فھذا واجب على المسلم أن یبلغھ

ًالتي قیلت للشیخ، أو لم ینقل الناقل حرفیا، ففي الحالة األولى ینقل نقال مجردا ال في مقابل فتوى، فیقول سمعت الشیخ سئل عن مسألة كذا : ًً
ًفھو لم یجب عن سؤال وال یحكي الفتوى جوابا للسؤال، فھذا مرخص فیھ كما ذكرنا، وھو من حمل العلم، وھو . وكذا، فقال فیھا كذا وكذا

ًلكن أن یأخذ اإلنسان فتوى في مسألة، ثم یسمع سائال یسأل في مسألة، فیفھم بحسب فھمھ وتقدیره أن المسألة التي في الدرس ھي . مستحب
م ًفالبد أن یكون عالما بالمسألتین، ھل ھما في حك. المسألة التي تشبھ المسألة التي أمامھ والتي یسأل عنھا، فھذا شدد فیھ العلماء رحمھم هللا

فإن قال . اذھب إلى فالن واسألھ: المسألة الواحدة أم مختلفتان؟ فإن شك وجب علیھ أن یسكت، وال ینقل الفتوى حتى ال یخلط، یقول للسائل
ًھذا لیس كتمانا للعلم، ھذه مخاطرة؛ ألنھ ربما كان المسئول عنھ اآلن غیر المسئول الذي أجاب أو حصلت : كیف یكتم العلم؟ قلنا: قائل
ًفلذلك ال یجوز في ھذه الحالة أن ینقل الفتوى إال إذا كان ضابطا للسؤالین، وبعض طالب العلم من خالل التجربة والجلوس مع . وى عنھالفت

العلماء والمشایخ تصبح عنده ملكة ودرجة من الفھم والوعي، فیمیز بین المسائل؛ ألن بعض طالب العلم فتح هللا علیھ في الفھم والفقھ، ومنھم 
فتح هللا علیھ في فھم عبارات العلماء في المتون، لكن ال یعرف في الفتوى وال یحسن نقلھا وال یحسن اإلفتاء، ولو طلبت منھ أن یدرس من 

ال یحسن شرح الكتب، وال یحسن تحریر العبارات وبیان معانیھا ودالالتھا، ولكنھ : ومنھم العكس. ًكتابا ألبدع وأجاد وفتح هللا علیھ في ذلك
ًن یسمع سؤاال إال وضبطھ، وال یسمع جوابا إال حرره، فعنده ملكة في فھم الفتاوىما إ ًوتجد بعضھم شغوفا بسماع الفتاوى، ثم یقرأ السؤال . ً

ًمرتین أو ثالثا ویحدد عناصر السؤال، ثم یحدد عناصر الجواب، ویكثر من قراءة فتاوى المتقدمین؛ ألنھم یضبطون العبارات والفتاوى، 
صبح عنده ھذه الملكة التي یغلب معھا في الظن السالمة، فیجوز لھ حینئٍذ إذا غلب على ظنھ أن ھذه المسألة ھي المسألة التي سئل فعندما ت

عنھا، مثل لو أنھ أیام طلبھ سمع شیخھ یسأل عن مسألة، ثم سئل عن مسألة مشابھة لھا، وھو یعلم أن الجواب واحد، فإنھ حینئٍذ ینقل جواب 
أسنده أو لم یسنده، لكنھ عن علم ومعرفة، فھذا نقل للفتوى محرر، وقد وجدت عنده ملكة یفھم بھا السؤال وموارد الفتوى، ویفھم شیخھ، سواء 

أما المحفوظ عن العلماء رحمھم هللا فھو التشدید في . الجواب والمقصود من الجواب، فحینئٍذ یغلب على الظن السالمة، فھذا یجوز فیھ النقل
أما المسائل . ، وعدم قراءتھا على الناس، خاصة إذا كانت في المسائل الدقیقة، مثل مسائل البیوع أو المسائل التي فیھا تفاصیلنقل الفتاوى

الظاھرة المحرمة التي نھى هللا عنھا ورسولھ، وفیھا فتاوى، مثل فتاوى تحریم المحرمات من الزنا والخمور ونحوھا من المحرمات 
 فیھا واضحة، والمسائل المسئول عنھا واضحة حتى لعوام الناس، فھذا ال بأس بحكایتھ ونشره، وھذا نشر للعلم، الظاھرة، فإن العبارات

وھنا ننبھ على أن طالب العلم ینبغي لھ أن یحرص على البركة في ھذا العلم، فأعظم الناس بركة في العلم أعظمھم . ویؤجر اإلنسان على ذلك
ًنفعا للمسلمین، وجمعا لھ وعم ُوجعلني ُمباركا أْین ما كنت : ومن ھنا قال هللا عن نبي من األنبیاء. ًال بھ ودعوة إلیھً ُ َ َ َ َ َ َ ََ ً ِ فما بورك ] 31:مریم[َ

ٌكتاب أنزلناهُ إلْیك ُمبارك : النبي إال بالنبوة، والنبوة فیھا خیر، كما قال هللا تعالى ٌَ َ َ َ ِ َ َ َْ َ  علیھ الصالة فبركة العلم نشره، ولذلك أمر هللا نبیھ] 29:ص[ِ
وھذا كلھ یحتم على المسلم أن یحرص على نقل علم العلماء، وال یشترط أن یكون في . والسالم أن یبلغ ما أوحي إلیھ، وأن یبلغ ما أنزل إلیھ

  .یشمل جوانب عدیدة، خاصة فیما تعظم الحاجة إلیھ، وهللا تعالى أعلم األجوبة والفتاوى، فعلمھم ال یختص بذلك، وإنما
 

 الدعاء بغیر العربیة في السجودحكم 
 

یجوز للساجد أن یدعو بلسانھ وبالعربیة، وذلك : ھل یجوز أن یدعو المصلي بلغتھ في السجود إذا لم یعرف اللغة العربیة؟ الجواب: السؤال
سجود فاجتھدوا فیھ من أما ال: (ألن النصوص عامة في مشروعیة الدعاء، كما في الحدیث الصحیح عن النبي صلى هللا علیھ وسلم أنھ قال

كالتشھد، : ًولم یرد اشتراط أن یكون الدعاء عربیا، وإنما یكون اشتراط العربیة في األذكار الخاصة) الدعاء، فقمن أن یستجاب لكم
 أنھ یجوز وأما بالنسبة للدعاء، فالصحیح من أقوال العلماء رحمھم هللا. والتكبیرات والتسمیة والتحمید، ونحوھا مما یشترط فیھ التعیین

  .للمصلي أن یدعو بلغتھ ولسانھ، وهللا تعالى أعلم
 

 حكم الوساوس في العبادة والغلو فیھا
 

ًإنھا تصلي ولكنھا ال تشعر بأنھا تصلي، وتصوم ولكن ال تشعر أنھا تصوم، فبالتالي تفطر، ولو أذنبت ذنبا فإنھا : امرأة تسأل وتقول: السؤال
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ھذه األخت نوصیھا بتقوى هللا عز وجل، وأن تتحرى الحق والصواب، فلیس : وجیھ أثابكم هللا؟ الجوابتتوقف عن كل عمل صالح، نرجو الت
ًوالغلو في العبادة، أنھا ال تعتبر نفسھا في عبادة إال إذا شعرت شعورا تاما كامال، من ھذا الذي یصلي صالة تامة , من الصواب ھذا االعتقاد ً ً

ًاما كامال؟ لقد تولى هللا جبر كسر عباده، وتكمیل نقصھم، ورحمة ضعفھم، فعلى ھذه األمة من إماء هللا ًكاملة؟ من ھذا الذي یصوم صیاما ت ً
ِصومي وصلي فإن حضر قلبك في الصالة ففضل من ربك . أن تتقي هللا في عبادتھا لربھا، وأال تشدد على نفسھا، فإن ھذا من الشیطان ّ

 تقطعیھا، بل أتمي الصالة، وإذا كنت في آخر الصالة فتندمي على فوات ما فات من ِعلیك، وإن شغلت أو ضللت عن بعض الصالة فال
أنا لست من : فإن العبد الصالح إذا حصل منھ ذنب، أو حصلت لھ خطیئة، وقال. الخشوع، وبھذا تغیظین الشیطان، وتقھرین عدو الرحمن

ھذا كلھ من تخذیل ! كیف تجلس مع األخیار وأنت تفعل وتفعل: قول لھسأترك طلب العلم، ومجالس الصالحین، ویأتیھ الشیطان وی! الصالحین
إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني، ! یا عبادي: (عدو هللا قاتلھ هللا، الشیطان الذي قعد بین العبد وبین ربھ، وهللا أرحم بعباده من أنفسھم بأنفسھم

، فإذا حصل منھ الھم أو التقصیر ندم، والندم بعد المعصیة وفوات الطاعة فالعابد یبحث عن مرضاة هللا عز وجل). ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني
ًیبلغ العبد األجر كامال، وبھذا یصفع عدو هللا على وجھھ، ویقتلھ من الغیظ، حتى إنھ لربما كرر ھذا مرات فال یعود الشیطان إلیھ، بل إنھ 

ًیجده یرضخ، فعلیھا كلما وقعت في معصیة أن تندم ندما صادقا و أن اإلنسان إذا أصابتھ  إن من أسعد اللحظات وأجملھا. أن تشتكي إلى ربھاً
اللھم إني أستغفرك وأتوب إلیك، فیفرح هللا ! رباه رباه: وقال, الھنة والزلة انكسر قلبھ، وذلت رقبتھ، وفاضت بالدمع من خشیة هللا عیناه

ًعلم عبدي أن لھ ربا یأخذ بالذنب ویعفو عن : ( وینادي هللا في مالئكة قدسھبتوبتھ، وفرح هللا بھذا الشعور، وبھذه اإلنابة، وبھذا اإلقبال،
ما ھذا الذي تریده المرأة؟ أترید امرأة كاملة ال نقص فیھا بالعبادة، لو أن امرأة أتمت عبادتھا فماذا یحدث في ). الذنب، قد غفرت لعبدي

ًون صیامھ تاما كامال، وهللا لتغیر وجھ األرض، لو كانت العبادة تامة الدنیا؟ لو أن كل مصل یصلي صالة تامة كاملة، وكل من یصوم یك ً
ِولْو أن أْھل القرى آمنوا واتقْوا لفتْحنا علْیھم بركاٍت من السماء واألْرض : كاملة لرحمنا هللا عز وجل َ ِ َ َ َ َ َ َ َ َ َ ََ َّ ِ ََّ َ َ َ َْ ِ َ َ َّ َُ ُ ْ َ فكلنا تحت رحمة هللا ]. 96:األعراف[َ
! وال أنت یا رسول هللا؟: لن یدخل أحدكم الجنة بعملھ، قالوا) :فھ وبره وإحسانھ، یقول النبي صلى هللا علیھ وسلمعز وجل، وكلنا تحت لط

ِعلیك أن ترفقي بنفسك، وأن تتقي ربك، وأال تتركي الخیر وال تزھدي، بل إن تسلط ! یا أمة هللا). وال أنا إال أن یتغمدني هللا برحمتھ : قال
ًبعد طاعتھ دلیل على أن فیھ خیرا، وأنھ یلتمس منھ مواطن الضعف، فاقتل عدو هللا عز وجل بغیظھ، وأصبھ في مقتلھ الشیطان على المطیع 

بالتوبة الصادقة  عز وجل، وإن الشیطان ال أحقر منھ مع العبد عند ساعة التوبة، ما من عبد یتوب إلى هللا عز وجل إال كانت ساعة حنق 
 ھذه الساعة المریرة المقاتلة حینما یجد العبد یفعل المعاصي ویذنب ثم یتوب إلى ربھ، فیرجع كیوم ولدتھ أمھ، وغیظ على عدو هللا إبلیس،

ِفابذلي كل األسباب على أال تعصي هللا عز وجل، فإذا وقع منك شيء من المعصیة أحسنت الظن با مباشرة، وأقبلت على . بالتوبة الصادقة ِ ِ
ُنبِّْئ عبادي أني أنا الغفوُر الرحیم : ل، وأبشري من هللا بكل خیرِهللا وصدقت مع هللا عز وج ِ َّ ِ ُِ َِّ ْ َ ََ َ ُوأن عذابي ُھو العذاُب األلیم : لكن] 49:الحجر[َ ِ ََّ َ ََ َ َ َْ ِ َ

 ال بد من الجمع بین الرغبة والرھبة، فالرھبة ال تصل إلى درجة ترك الطاعات، فھذا خوف كاذب، وخشیة كاذبة، الخشیة]. 50:الحجر[
الصادقة ھي التي تحمل على كمال الطاعات، والخشیة التي تحمل على حسن الظن با عز وجل مرفوقة بالرجاء با سبحانھ وتعالى، فھي 

َیْرُجون رْحمتُھ ویخافون عذابُھ : خشیة صحیحة على منھج الكتاب والسنة َ َ َ َ َ َ َ ََ ُ َ ًبا في لكن أن تكون سب. وھما جناحا السالمة للعبد] 57:اإلسراء[َ
، ومن أحسن الظن با كان هللا عند حسن  ، وسوء ظن با ترك الطاعات واإلعراض عن هللا عز وجل، فھذا قنوط من رحمة هللا والعیاذ با

ُاقرأ وربك األكرم : ظنھ، بل هللا كریم وأكرم سبحانھ وتعالى َ َ َ َ َْ َْ ُّ غ الكرم منھ سبحانھ تدل على بال) أكرم(وصیغة أفعل , سبحانھ وتعالى] 3:العلق[ْ
فننصح ھذه المرأة وننصح كل مسلم أن یحسن الظن با عز وجل، وأن یصدق الرجاء في هللا عز وجل، ومن أحسن ظنھ بربھ . وتعالى

 ومنكم، وصلى نسأل هللا بعزتھ وجاللھ أن یمدنا وإیاكم بعونھ وتوفیقھ، وأن یتقبل منا. رجي لھ الخیر في دینھ ودنیاه وآخرتھ، وهللا تعالى أعلم
  .هللا وسلم وبارك على نبینا محمد وعلى آلھ وصحبھ

 
 ]2[ باب حد قطاع الطریق -شرح زاد المستقنع 

 
ًشرع هللا تعالى حد الحرابة زجرا لمن تسول لھ نفسھ قطع الطریق وترویع اآلمنین، أو االعتداء على حقوق اآلخرین، واألصل في ھذا الحد 

 . تختلف باختالف الفعل الذي قام بھ المحاربون، وفق ما بینھ الفقھاء وأھل العلمآیتا المائدة، ولكن العقوبة
 

 من شروط تطبیق حد قطع الطریق
 

بسم هللا الرحمن الرحیم الحمد  رب العالمین، والصالة والسالم األتمان األكمالن على خیر خلق هللا أجمعین، وعلى آلھ وصحبھ ومن سار 
تقدم بیان بعض الضوابط والمقدمات المتعلقة ]. ًفمن منھم قتل مكافئا: [فیقول المصنف رحمھ هللا:  الدین، أما بعدعلى سبیلھ ونھجھ إلى یوم

بحد الحرابة وقطع الطریق، وقد شرع المصنف رحمھ هللا في ھذه العبارة في بیان العقوبة الشرعیة المترتبة على جریمة قطع الطریق 
األمر : فإن العقوبة تجمع أمرین  هللا أنھ إذا أقدم المحاربون وقطاع الطریق على القتل وأخذ المال؛فبین المصنف رحمھ. وإخافة السبیل

 .......أن یصلبوا: األمر الثاني. أن یقتلوا: األول
 

 یستوي المنفذ والمخطط من المحاربین في استحقاق العقوبة
 

 المكافأة بینھم وبین المقتول أو لم تحصل، وھذه العقوبة أشار إلیھا هللا عز فأما بالنسبة للقتل، فبین المصنف رحمھ هللا یقتلوا سواء حصلت
َّإنما جزاُء الذین ُیحارُبون هللا ورُسولُھ ویْسعْون في األْرض فسادا أْن ُیقتلوا أْو ُیصلُبوا : وجل بقولھ ََّ َ ِ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ ََ َُ َّ َ ََّ َ ًَ َ ِ َِ َّ ِ فجمع لھم بین القتل ] 33:المائدة[ِ

 جاء في أثر عن عبد هللا بن عباس رضي هللا عنھما وھو حبر األمة وترجمان القرآن، أن المحاربین إذا قتلوا وأخذوا المال والصلب، وقد
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وھذه المسألة لھا صور عدیدة، وتختلف باختالف . فإنھم یقتلون ویصلبون، وظاھر قولھ أنھم یقتلون یستوي فیھ المباشر للقتل والمعین علیھ
مجموعة تھدد بالسالح، ومجموعة تباشر :  لكن من أشھرھا قضیة الحمایة، وھي أن یكون قطاع الطریق على مجموعتیناألزمنة واألمكنة،

ًالجریمة، فالظاھر من األصول الشرعیة والمختار من أقوال العلماء رحمھم هللا أنھ إذا قتل واحد منھم فإنھم یستحقون القتل جمیعا، ویستوي  ٌ
ٍالمخطط لھ، أو المھدد للمقتول، أو من ربطھ، أو عقره، أو أغلق علیھ الباب، فكل ھؤالء یجمعون في حكم واحد؛ في ذلك المباشر للقتل أو 

ومن ھنا فإن في زماننا قد توجد بعض الوسائل التي . ألن الجریمة تمت بھذه الوسائل، فیستوي في ذلك المباشر والمتسبب والمعین بالرأي
صل من خاللھا إلى الجریمة، كما في بعض األجھزة التي تحتاج إلى فك شفراتھا السریة، أو بعض تحتاج إلى تفكیر وعمل وجھد ُیتو

المخابئ أو بعض األشیاء التي تحتاج إلى خبرة ومعرفة، فھذا الخبیر لو أخذه المحاربون وتواطأ معھم على الجریمة أو أعانھم على فك ھذه 
م طریقة الدخول، وبین لھم كیفیة حمایة أنفسھم من الضرر، وكیف یستطیعون أن یصلوا األمور السریة أو الشفر، ففتح أسرارھا وكشف لھ

ًإلى جریمتھم؛ فھو شریك لھم، بل ھو رأس الداء والبالء، فإذا دخلوا بواسطة ھذا التخطیط وھذه المعونة فقتلوا ولو واحدا فقط، فإنھم یقتلون  ٌ
ومن ھنا ال . ره ومعونتھ على ذلك بالرأي الذي توصل من خاللھ إلى الجریمة ما وقع شيءًجمیعا ویقتل ھذا المدبر؛ ألنھ لوال هللا ثم تدبی

یشترط في الحكم بالقتل أن یكونوا مباشرین للقتل، بل یعطى الحكم للجمیع، ووقوع القتل من البعض كوقوعھ من الكل؛ ألن كل واحد منھم 
ٍعلى أنھ راض بھذا الفعل؛ ألن اإلعانة بإشھار السالح ھي التي تعقر المقتول، ٍراض بالقتل، وكونھ یشھر السالح وغیره یباشر القتل یدل 

: یقولون. وتمنعھ من أخذ الحیلة وطلب الوسیلة للنجاة والفرار، فلذلك یستوي من یشارك بالعمل، ومن یشارك بالرأي، ومن یشارك بالحمایة
یسرق، والثالث یضرب، فھؤالء كلھم یعتبرون في حكم الفاعل وھو القاتل إذا اشتركوا فقد یفعلون الجریمة كلھم، فأحدھم یقتل، والثاني 

ومن ھنا ال یشترط في ثبوت القتل للجمیع أن یباشر الجمیع القتل، فالمعونة والحمایة والتدبیر والتخطیط والتھدید وإشھار . ًفیقتلون جمیعا
 .السالح، كل ھؤالء یعتبرون في حكم القاتل

 
 امة حد الحرابةال تشترط المكافأة إلق

 
كذلك یستوي أن یكون قتلھم للمكافئ أو غیر المكافئ، ومثل لھ المصنف رحمھ هللا بقتل الوالد لولده، فلو كان في المحاربین أب، واشترك مع 

ًغیره في قتل ولده، فحینئٍذ یستوي أن یكون مكافئا أو غیر مكافئ؛ ألن األصل أن الوالد ال یقتل بولده، وكذلك أیضا لو  ًكان المقتول عبدا ً
ًوفرق بعض العلماء في ھذه المسألة، فجعل الحكم أخف إذا كان غیر مكافئ، وجعلھ أشد إذا كان مكافئا، واألصل یقتضي . ًوالقاتل حرا

الذمي إذا قتلھ المسلم، كالولد إذا قتلھ أبوه، والعبد إذا قتلھ الحر، و: أي] ًومن منھم قتل مكافئا أو غیره كالولد والعبد والذمي: [وقولھ. التسویة
، ومن تتبع السنة وأحادیث رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم وجد الوعید الشدید على التعرض لمن  ألن قتل الذمي من أشد الجرائم والعیاذ با

یجوز لمؤمن یؤمن با والیوم لھ ذمة هللا ورسولھ، وأنھ إذا دخل بالد المسلمین في ذمة المسلم أو ذمة إمام المسلمین أو من یقوم مقامھ، فال 
) ذمة المسلمین واحدة یسعى بھا أدناھم: (اآلخر أن یخفر ذمة المسلمین، ولذلك جعل النبي صلى هللا علیھ وسلم ذمة المسلمین واحدة، كما قال

دید من اشتداد غضب هللا عز ًأدنى شخص في المسلمین؛ فلو دخل الكافر في ذمتھ فكأنھ دخل في ذمة المسلمین جمیعا، وورد الوعید الش: أي
فالشاھد من ھذا أنھ لو اعتدى على مال ذمي، فإن الذمي إذا دخل بالد المسلمین ولھ ذمة . وجل على من خفر ذمة هللا ورسولھ والعیاذ با

بینا كیف كان حال السلف المسلمین فدمھ ومالھ وعرضھ حرام، لھ ما للمسلمین وعلیھ ما على المسلمین، وكما تقدم معنا في عقد الذمة، حیث 
الصالح من الخلفاء الراشدین ومن بعدھم في الوفاء بالذمم، وما ھو منھج الشریعة في مسألة إعطاء الكافر الذمة، فھذه الذمة ال تخفر، فلو 

 أي أنھ إذا قتل الحر العبد .من باب الحرابة، ال من باب المكافأة أخفرت فإن ھذا الذمي لھ حرمة، واالعتداء علیھ قد یوجب أن یقتل المسلم بھ
ْالُحر بالُحرِّ : فال نسوي بین الحر والعبد ألن الشریعة فرقت في ذلك، كما في أسلوب الحصر والقصر في القرآن في قولھ تعالى ِْ ] 178:البقرة[ُّ

ل الذمي یعتبر حرابة للمسلمین، ومن ال تقتلوا الحر إال بالحر، لكن ھذا القتل لیس من باب المكافأة، وإنما ھو من باب آخر، وھو أن قت: أي
سامحنا وتنازلنا لوجب : حارب المسلمین فإنھ یقتل، وھذا المعنى تسقط فیھ المكافأة، بدلیل أننا ذكرنا أن المقتول لو كان لھ أولیاء، فقالوا

 إشھار سالح ومحاربة المسلمین، بغض القتل، وھذا شبھ إجماع بین السلف الصالح رحمھم هللا؛ ألن القتل واجب لحق هللا؛ ألن القضیة قضیة
ًالنظر عن كونھم قتلوا مكافئا أو غیر مكافئ، فھذا ال یلتفت إلیھ، فالقضیة لیست قضیة مساواة أو قصاص؛ ألن القصاص لھ ضوابطھ 

 وھو أن الحرابة ال األصل الذي قرره العلماء في الحرابة، ومن ھنا ننظر إلى, القضیة ھنا مبنیة على محاربة جماعة المسلمین. وشروطھ
ًتكون إال إذا أشھروا السالح على المسلمین، فبإشھار السالح یكونون قد خرجوا على جماعة المسلمین، ومن ھنا یستوي أن یقتلوا مكافئا أو 

  .غیر مكافئ، فالعقوبة من باب آخر، ولیست من باب المؤاخذة بالجریمة
 

 فسالقتل والصلب إذا اعتدوا على المال وقتلوا الن
 

وقد بین المصنف . ومن ھنا نبین أن العقوبة بالقتل والصلب والقطع ال یشترط فیھا بعض الشروط المشترطة في القتل، أو السرقة ونحو ذلك
ء رحمھ هللا أنھم إذا قتلوا وأخذوا المال فالعقوبة أن یقتلوا ویصلبوا، والقتل في أصح القولین أن تضرب أعناق المحاربین، وذھب بعض العلما

إلى أن الصلب یكون قبل القتل، بأن یصلبوا ثم یطعنوا بالحربة وھم مصلوبون، والصحیح أن یقتلوا ثم یصلبوا، وأن القتل بعد الصلب فیھ 
صلب، ألنھا على شكل عالمة الصلیب توضع من وراء یدیھ، وھذه : فأما صلبھم فبأن یربط المقتول على خشبة یقال لھا. مثلة وتعذیب

ضة تربط فیھا یداه، وأما القائمة فیربط فیھا جسده على وجھ ال تسقط بھ، ثم ترفع الخشبة بعد ربطھ وإحكامھ علیھا، وتوضع الخشبة المعتر
أن النبي صلى هللا علیھ وسلم (وقد اختار بعض السلف أنھ یصلب ثم یقتل، وراعوا في ذلك السنة، وھي . في مكان وتثبت، فیصلب بعد قتلھ

) إذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، ولیحد أحدكم شفرتھ، ولیرح ذبیحتھ: (قال في الحدیث الصحیح، وقد )نھى عن المثلة
وذھب بعض العلماء إلى أنھ یصلب . فھذا أصل في الشریعة؛ وألن القصاص یكون ضربة بالسیف وھذا أرفق، فبذلك یعتبر ھذا ھو األصل
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ًإن الصلب عقوبة، والعقوبة تكون للحي ال للمیت، ومن ھنا نصلبھ حیا ثم نقتلھ : إنھ یصلب ثم یقتل، فقالوا: ثم یقتل، وقد استدل الذین قالوا
وھذا ضعیف؛ ألن الصلب قد یكون . بعد الصلب، فال بد أن یمس جسده الصلب، ثم بعد ذلك یقتل، أما إذا قتل ثم صلب فالصلب ال معنى لھ

ًكسر عظم المؤمن میتا ككسره حیا: (النبي صلى هللا علیھ وسلمفیھ تعذیب لنفس المصلوب، ولذلك قال  أي في اإلثم، وبین أن المیت یتأذى، ) ً
أن الصلب : ًثانیا. غیبیة وأثبت ھذا حتى في قبره، ولذلك ال یمنع أنھ إذا صلب یعذب، وأن ھذا ال نعرفھ نحن وال نطلع علیھ، فأمور اآلخرة

ًإن الصلب ال معنى لھ بعد القتل لیس صحیحا؛ ألن : ًھ قتل، وأرادت الصلب زجرا لغیره، ومن ھنا فقولھمال یمنع أن الشریعة أرادت القتل ألن
ًأنھا تعاقب الشخص وتطھره من إثمھ وجرمھ، وكذلك أیضا تزجر غیره، ولذلك قال هللا تعالى في الحدود : الحرابة فیھا معنیان كسائر الحدود

ِولكم في: الشرعیة وفي العقوبات ْ ُ َ َ القصاص حیاة یا أْولي األلباب لعلكم تتقون َ َ َ َ َ َ ِ َُ َُّ ََ ْ َّ ِ ِ ِْ َْ ُ َولیشھد عذابُھما طائفة من : ، وقال سبحانھ وتعالى]179:البقرة[ٌ َ َ َ َ َ َِ ٌِ َ َ َ ْ ْ ْ
َالُمْؤمنین  ِ ِ رد من كل وجھ، إنھ ال بد أن یكون الصلب عقوبة للمصلوب لیس بوا: ومن ھنا فقولھم. وكل ھذا من أجل زجر المجتمع] 2:النور[ْ

وھذا الصلب حكمھ في الشرع واجب، بمعنى أنھ متصل بالعقوبة، وأنھ یجب على السلطان والقاضي إذا . وعلیھ فالصحیح أنھ یقتل ثم یصلب
ل؛ أنھ یقتلھم ثم یصلبھم، فھو واجب، وھو حق من حقوق هللا عز وج نفذ حد الحرابة بالمحاربین وتم الشرط المعتبر للجمع بین العقوبتین

 ...... .لنص اآلیة الكریمة علیھ
 

 مدة صلب المحاربین
 

إنھ غیر : فالذین قالوا. ٌأنھ محدد مقدر: الوجھ الثاني. أنھ غیر محدد وال مقدر: الوجھ األول: وقد اختلف العلماء في الصلب على وجھین
یجعل : غیر أو یخشى تغیره أو نحو ذلك، بل یقولونیصلب حتى یشتھر أمره، وحینئٍذ ال یحدون بالزمان وال بالصفة بأن یت: محدد، قالوا

ًمصلوبا في داخل المدینة، وإذا كان الصلب في مكان الجریمة أبلغ في زجر الناس وتخویفھم، فیوضع في نفس مكان الجریمة، فالذي یراه 
فلیفعلھ، فقد ورد عن اإلمام أحمد أنھ القاضي أو اإلمام أصلح وأمكن في زجر الناس وتخویفھم من حدود هللا عز وجل والوقوع في محارمھ 

یصلب ثالثة أیام، كما اختاره الشافعي : وقال بعض العلماء. ًیصلب حتى یشتھر أمره، ولم یحد في ذلك حدا، وھو قول بعض السلف: قال
ع الناس كما في القرى حتى یشتھر أمره؛ قد یحصل اشتھار األمر بنصف النھار، بأن یجتم :والذین قالوا. وطائفة من السلف رحمھم هللا

ًالصغیرة وفي األماكن المحدودة ویطلعوا على عقوبتھ ویتعظوا ویعتبروا ویتسامع الناس بذلك ویروه، فحینئٍذ إذا رأى ذلك كافیا أنزلھ 
ومون بحقھ من وأعطي ألھلھ لكي یغسلوه ویكفنوه ویصلى علیھ، فالمحارب المسلم ال زال لھ حق اإلسالم، فبعد قتلھ وصلبھ یعطى ألھلھ فیق

أجیب عنھم ورد قولھم بأن ھذا التوقیت ینبغي أن یكون فیھ نص من الشرع : إنھ یصلب ثالثة أیام: والذین قالوا. ٍتغسیل وتكفین وصالة علیھ
ي الناس یدل علیھ، ولیس ھناك دلیل على أن الصلب البد وأن یكون ثالثة أیام، واألزمنة تختلف، ولذلك قد یصلب لمدة یومین وینتن، ویؤذ

ومن ھنا فإن التوقیت بثالثة أیام ضعیف، والصحیح ما . برائحتھ، فیكون فیھ أذیة لألحیاء، مع أن المقصود قد یتحقق بأقل من ثالثة أیام
اختاره بعض أئمة السلف رحمھم هللا أن الصلب یكون حتى یشتھر أمره على الوجھ الذي یردع الناس ویزجرھم، وھذا ھو المقصود الشرعي 

  .ھذه العقوبةمن 
 

 ال یشترط في الحرابة لتطبیق العقوبة بلوغ المال نصاب السرقة
 

یشترط أن یبلغ المال حد النصاب، وقد تقدم : فمنھم من قال: بین المصنف رحمھ هللا أن من قتل وأخذ المال قد اختلف العلماء فیھ على قولین
إن ھذا المال الذي یأخذه المحارب : ومن أھل العلم من قال. لعلماء رحمھم هللامعنا بیان حد النصاب، والدلیل الشرعي على تحدیده وخالف ا

 ال یشترط فیھ أن یكون قد بلغ حد النصاب في السرقة، وھذا القول ھو الصحیح؛ - كما سیأتي-ویستوجب قتلھ أو قطع یده ورجلھ من خالف 
إننا : فلو قال قائل. بت في الكتاب وال السنة تحدید للقطع فیھا بالنصابًوذلك أن هللا سبحانھ وتعالى حد للسرقة نصابا، وفي الحرابة لم یث

قطع الید والرجل من خالف، وھذا ال یكون في السرقة : ال یصح ذلك، فإننا وجدنا أن عقوبة الحرابة جمعت بین قطعین: قلنا. نلحق ھذا بھذا
ایة، وحینئٍذ فكوننا نقیسھا على السرقة لیس بوارد؛ ألنھا جاءت فیھا  فدل على أن مقصود الشرع تعظیم الجن- مرتین: أي-إال بجریمة مكررة 

ًیكون النصاب مضاعفا؛ ألنھ قطع للید والرجل من خالف، ومن : عقوبة السرقة مضاعفة مرتین، فإذا قالوا بالنصاب فیلزمھم أن یقولوا
ول الذي تقدم أن بعض العلماء یختارون أن السارق إذا تكررت ًالمعلوم أن السارق تقطع یده، فقطع العضوین ال یكون إال مكررا إال على الق

ًوالشاھد من ھذا أن القول بالتوقیت ضعیف، والصحیح أنھ ال یحد في قطعھ، وبناء علیھ فلو ھجمت . سرقتھ بد قطع یده أنھا تقطع رجلھ
ًن خارج المدن، أو ھجموا داخل المدن عیانا عصابة مسلحة على محل تجاري في االستراحات أو في البراري على القول بأن الحرابة تكو

ًأمام الناس فأشھروا السالح، وجاء واحد منھم وأخذ من الصندوق أو أخذ من الرفوف شیئا ال یساوي النصاب، حتى لو أخذ علبة عصیر ال 
على المال، وھذا من أبلغ ما یكون، تعادل النصاب وشربھ واستباحھ أو أخذه معھ، فإنھ في ھذه الحالة یكون قد تحقق المقصود من االعتداء 

ًأي أنھ إذا نظر إلى حد الحرابة وجد أن قضیة التھدید بالسالح مؤثرة جدا في إثبات جریمة الحرابة، حتى یوصف بكونھم قد حاربوا هللا 
على الخروج والعصیان ومن ھنا نجد طائفة من العلماء اشترطوا أن یكون من المحاربین إشھار للسالح، فمحور الجریمة یعود . ورسولھ

الظاھر، وحینئٍذ یستوي أن یكون ما أخذوا من المال یساوي النصاب أو ال یساویھ، ألننا ما جئنا ھنا لنطبق حد السرقة حتى نشترط ما 
یة، فتبین یشترط في السرقة، ولذلك لم نشترط الحرز، فلماذا أسقطنا شرط الحرز؟ ومن المعلوم أن السرقة تكون خفیة والحرابة تكون عالن

ًوبما أن جریمة الحرابة عالنیة فإن فیھا تحدیا عظیما للمسلمین بخالف جریمة السرقة فھي . أن ھذه جریمة وتلك جریمة أخرى مختلفة عنھا ً
ًخفیة، وفیھا استتار ونوع من الرعایة للحرمة والخوف والھیبة، لكن أن تكون عیانا بیانا تحت وطأة السالح أمام الناس فإن ھذا ش يء آخر، ً

والحرمة فیھا أشد، فینبغي أن تكون العقوبة أبلغ، ومن ھنا ال یشترط أن یكون المال الذي یأخذونھ قد بلغ النصاب، وأن العبرة في اعتدائھم 
ال أثناء ًإذا ثبت ھذا فحینئٍذ یستوي أن یأخذوا أو یتلفوا، فالعصابات المسلحة لو أنھا دخلت بیوت الناس فأتلفت شیئا من الم. على المال
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ًدخولھم كأن كسروا مثال زجاجات المحالت، وقتلوا ولو شخصا واحدا، ثبت القتل وثبت االعتداء على المال، وحینئٍذ یقتلون ویصلبون ً ً.  
 

 اشتراط قصد المال للجمع بین القتل والصلب في حد الحرابة عند بعض العلماء
 

ال یجمع بین القتل والصلب إال إذا اجتمع االعتداء : یب وبعض العلماء فرقوا فقالواأعلى ما یكون في حد الحرابة أن یجمع بین القتل والتصل
ًال نأمر بصلبھم بعد القتل بناء على اعتدائھم على المال إال إذا : على النفس واالعتداء على المال، ثم فصلوا في االعتداء على المال، فقالوا

 المال، وعلى ھذا القول یفرق بین القتل من أجل أخذ المال، وبین القتل دون قصد أخذ كان السبب الباعث لھجومھم واعتدائھم إرادة وطلب
أن یأتي إلى محل تجاري أو إلى بنك ویھجم علیھ فیقتل الحارس أو یقتل أي شخص ممن : ففي الصور التي یجمع فیھا بین العقوبتین. المال

أجل أخذ المال، وأنھم قتلوا من أجل الوصول إلى المال، وفي ھذا الوجھ یجتمع ھم موجودون ثم یأخذ المال، فحینئٍذ یتبین أن الجریمة من 
محل الخالف، وذلك أن یكون مقصودھم القتل، مثل أن یقع بین العصابة وبین شخص  وھي: الصورة الثانیة. العلماء على أنھ یقتل ویصلب

تحت وطأة السالح فیقتلونھ ثم یأخذون مالھ، ففي ھذه الحالة لم یكن آخر عداوة ویریدون قتلھ، فیأتون إلیھ في منزلھ أو في عملھ ویدخلون 
ًأخذ المال مقصودا، وإنما جاء تبعا لجریمة القتل، وعلى القول الذي یشترط أن یكون القتل من أجل أخذ المال، یقولون ال یصلبون، وإنما : ً

مال، أو قتلوا بدون قصٍد وأخذوا المال ولم یكن قصدھم من القتل أخذ إنھ یجب صلبھم سواء قتلوا من أجل أخذ ال: والصحیح أننا نقول. یقتلون
القتل وأخذ المال جریمتان، ] وأخذ المال قتل ثم صلب حتى یشتھر : [ وقولھ. المال وإنما إرعاب الناس، أو العداوة أو األذیة ونحو ذلك

َفمن الجمیع مثال◌. ویستوي أن تكون من الجمیع أو من البعض ص تعرضوا بسالحھم لرجل ومعھ زوجتھ وأختھ، وكل واحد ثالثة أشخا: ً
قاتل وآخذ للمال، وال إشكال في ھذه الصورة أن القتل یكون من  ًمنھم قتل واحدا وأخذ المال الذي معھ، حینئٍذ كل واحد منھم یصدق علیھ أنھ

ً وھجموا على قریة أو مدینة، فدخلوا محال تجاریا، جاءت عصابة أو جاء قطاع طریق: ًفمثال: أما من البعض. الجمیع وأخذ المال من الجمیع ً
. فأشھر أحدھم السالح على من بداخل المحل، وقام اآلخر بطعن شخص تعرض لھ، فقتلھ، وقام الثالث بجمع األموال الموجودة في الخزنة

ال یشترط، وھناك : ة، وفي ھذه الحالة قلناأحدھم ھدد وھو الذي رفع السالح، والثاني باشر جریمة القتل، والثالث باشر جریمة السرق: ًإذا
تفصیل عند بعض العلماء، ولكن الصحیح ھو مذھب الجمھور أنھ ال یشترط أن یكون الجمیع قتلة، وال یشترط أن یكون الجمیع أخذوا المال، 

ي نختاره، وھذا القول ھو الراجح إن أن یقتلوا ویصلبوا، ھذا الذ: وال یشترط أن یكون الجمیع ھم الذین یمارسون العمل، فالكل حكمھم واحد
  .شاء هللا تعالى

 
 حكم المحارب إذا قتل ولم یأخذ المال

 
ھذه الدرجة الثانیة من العقوبة، وھي القتل دون الصلب، وفیھا أثر ابن عباس رضي هللا ] وإن قتل ولم یأخذ المال قتل ولم یصلب : [ وقولھ

ففرق بین أن یكونوا قد اعتدوا على ) تلوا ثم صلبوا، وإذا قتلوا ولم یأخذوا المال قتلوا ولم یصلبواإذا قتلوا وأخذوا المال ق: (عنھما، أنھ قال
ًالمال مع القتل، وبین كونھم قتلوا فقط، ومن ھنا اختار اإلمام أحمد وأصحابھ وھو مذھب بعض العلماء أیضا، أنھم إذا قتلوا ولم یأخذوا المال 

ًلصورة كثیرا ما تقع في حاالت البغي واالستكبار، وھي العصابات التي ترید إثبات عدوانھا على المجتمع أنھم یقتلون وال یصلبون، وھذه ا
بتخویف المجتمع وإرھابھ، ولیس لھا مطمع بالمال أكثر، وإنما ترید زعزعة أمن الناس، وإقالقھم وإشعارھم بأنھم أھل قوة وشوكة وغلبة، 

ًفالعصابة حینما تقدم على القتل المجرد دون أخٍذ للمال فھذا غالبا ما یكون من أشد األذیة . حاريویقع ھذا من العصابات في العمران والص
إن من تأمل حد الحرابة وجد أنھ یضر الناس في أعظم مصالحھم بعد : واإلضرار بالناس، ألنھم یریدون إرعاب الناس، ومن ھنا قال العلماء

ًذا النوع من الجرائم كان مؤثرا تأثیرا شدیدا في أمن السبل، وأمن السبل ال یراد فیھ غالبا إال الدین، وھو عصب حیاتھم وھي التجارة، ألن ھ ً ً ً
إن هللا عز وجل رحم عباده بالتجارة، : انتقال الناس؛ ألن السفر أكثر ما یقع للتجارة، وابتغاء فضل هللا عز وجل، ومن ھنا قال بعض األئمة

ِ وآخُرون یْضرُبون في األْرض یْبتغون مْن فْضل هللا :وبین أن التجارة ابتغاء لفضل هللا َّ ِ َ ُ َ َِ َِ َ ِ َ َ َ ََ ِفإذا قضیت الصالة فانتشُروا في : ، وقال]20:المزمل[ِ ِ َّ ِ َِ َ ُ ََ ُ َ ِ
ِاألْرض واْبتغوا مْن فْضل هللا  َّ ِ َ ُ َِ َ ِ ُّفاْمشوا في مناكبھا وكلوا مْن رزقھ وإلْیھ الن:، وقال]10:الجمعة[َ َِ ِ ِ ِ ِ ِِ َِ َ َ َْ ُ ُِ ُ َ فجعل المال من رزقھ ] 15:الملك[ُشوُر َ

وعطائھ لعباده وخلقھ، فإذا وقعت الحرابة قطعت سبل الناس، وحینئٍذ تجد بعض القرى قد یموت فیھا الناس ویھلكون، وال یستطیعون أن 
 التي ینبغي لكل من یدرس وھذه ھي المیزة. یتوصلوا إلى طعام، وال دواء وال كساء؛ ألن التاجر ال یستطیع أن یخاطر بنفسھ وال بروحھ

الفقھ اإلسالمي خاصة فقھ الجنایات أن ال ینظر إلى العقوبة مجردة، وإنما ینظر إلى الجریمة التي شرعت من أجلھا العقوبة بجمیع صورھا، 
ًوینظر إلى آثارھا، فأكثر ما تأتي العقوبة مراعیة لألثر المترتب على الجریمة، حتى إنك لو تأملت شیئا قلیال في  السرقة فقط، لو تأمل ً

، ویعزب رشده، كیف تقطع الید من أجل مبلغ من المال والنفس والروح أعظم،  اإلنسان العقوبة مجردة عن أسبابھا قد یزیغ رأیھ والعیاذ با
ت إلى أن لكن إذا نظر. وكیف یقتلون ھنا ویصلبون وتقطع أیدیھم وأرجلھم من خالف، من أجل مال یسیر، خاصة إذا كان دون النصاب

فإنھ یعین غیره أن یسلك : ًوأیضا. ًفي العراء وفي الصحراء یھدد أمة، ال قافلة أو شخصا أو شخصین الشخص الواحد الذي یحمل سالحھ
مسلكھ، فلو سكت عنھ الناس وسكتت عنھ الشریعة ولم تعاقبھ، لفتحت باب اإلجرام والمجرمین، فینظر اإلنسان لآلثار، ولذلك فإن الذین 

ن باإلسالم ویرفعون عقیرتھم بأذیة المسلمین في باب الحدود والجنایات كلھم ال یعقلون؛ ألن الذي عنده عقل ینظر إلى الجریمة من یشھرو
ًھذا شيء بشع، أن یؤتى بالشخص ویعلق مصلوبا أمام الناس، فینظرون ! كیف یقتل وكیف یصلب: جمیع الجوانب، وھؤالء ینظرون یقولون

ھ، وال ینظرون إلى األمم التي تخوف في أموالھا ودمائھا وأعراضھا ومصالحھا، وكیف یضرب في عصب الحیاة، إلى الجاني ویرحمون
لیس على سبیل القریة أو المدینة، بل قد یكون ذلك على سبیل األمصار واألقطار، ومن ھنا ففي العقوبة التي وردت في الشریعة في حد 

ھل المال بلغ النصاب أو : تبة على الجریمة كاملة، وال ننظر إلى مجرد شخص یأتي ویعتدي فقط، أوالحرابة ینبغي أن ننظر إلى اآلثار المتر
ًلم یبلغ النصاب؟ أو كیف نعاقب بھذه العقوبة الشدیدة على شيء تافھ؟ فلو أنھ أخذ ماال یسیرا أو كسر زجاجا فإننا نعتبره معتدیا على المال  ً ً ً
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ِإن من اعتدى على األنفس ولم یعتد على المال فإنھ یقتل وال یصلب، وھذا ھو : لى ھذا فإننا نقولوع. ونستبیح قطع یده ورجلھ من خالف
 ...... .الذي یدل علیھ أثر حبر األمة وترجمان القرآن، وھو الصحیح من أقوال العلماء رحمھم هللا

 
 جنایة المحاربین على أطراف بدن اإلنسان

 
الجنایة على األطراف تقدم تفصیلھا وضوابطھا في الشریعة، ومتى یحكم ]  الطرف تحتم استیفاؤه ًوإن جنوا بما یوجب قودا في: [ وقولھ

بالقصاص ومتى ال یحكم بالقصاص، والجنایة على الطرف بأن قطعوا ید شخص، أو ضربوه حتى أصابھا الشلل، أو فقئوا عین شخص، أو 
والمصنف رحمھ . راف فیھا القصاص بالضوابط التي تقدمت في باب القصاصقطعوا لسانھ، أو قطعوا أصابعھ، كل ھذه الجنایات على األط

: قال... ًهللا یختار ھنا القول بالتفریق بین حق هللا وحق المخلوق، وأن الجنایة لو وقعت منھم على أطراف الناس وأعضائھم بما یوجب قودا
ى جمیع ذلك، وأنھ ال یقتص في األطراف، وأنھ یحكم بحد الحرابة إن القتل یأتي عل: ومن أھل العلم رحمھم هللا من قال. تحتم استیفاؤه

إن األمر إلى اإلمام، فإذا كان اإلمام رأى أن المصلحة بالقتل قتلھم ولو لم یقتلوا، وھذا القول الثاني الذي : وخاصة على القول الذي یقول
وعلى ھذا القول لو جنوا على األطراف . قتل أن یكونوا قد قتلوااختاره بعض أھل العلم رحمھم هللا، وھو أنھ ال یشترط في حكم القاضي بال

اإلمام ھو المخیر، : ولم یقتلوا ورأى اإلمام المصلحة في قتلھم قتلھم، وھذا موجود في مذھب المالكیة والظاھریة وبعض أئمة السلف، وقالوا
، ثم قاموا فقطعوا رجل شخص، وآخر قطع ید ابنتھ، والثالث والقاضي ھو الذي لھ النظر، فلو جاءوا ودخلوا بالسالح على بیت رجل وھددوه

ال أرید القصاص إنما أرید قتل ھؤالء؛ ألن ھذه الجریمة بھذا الشكل أرى أنھ ال : اعتدى على عین ففقأھا، فإذا استبشع ھذا القاضي، وقال
إن لھ ذلك : وفي ھذه الحالة إذا قلنا. عین القتل بحالة قتلھمیردع الناس فیھا إال القتل، فقضى القاضي بالقتل، فالصحیح أن لھ ذلك، وأنھ ال یت

إنھ لیس من حقھ أن یقتل إال إذا قتلوا كما یختاره المصنف رحمھ هللا : فإن القتل یأتي على جمیع جنایاتھم على األطراف ونحوھا،وأما إذا قلنا
ًصاصا تحتم استیفاؤه، فلو عفا صاحب الجنایة فإنھ ال یلتفت إلى وھو مشھور في المذھب، فحینئٍذ ینظر فإذا جنوا على األطراف بما یوجب ق

وإذا قلنا . عفوه، بل یؤاخذھم القاضي أو اإلمام بجریرتھم، سواء عفا صاحب الحق أو لم یعف، فاألمر سیان، فیقطع ما قطعوا من األطراف
ع أطراف الجمیع؛ ألنھم یرون أنھم في حكم الشخص ًبذلك فلو أن شخصا من مائة شخص من المحاربین اعتدى على طرف إنسان فإنھا تقط

 ...... .الواحد كما تقدم في القتل
 

 حكم المحارب إذا أخذ المال ولم یقتل
 

وإن أخذ كل واحد من المال قدر ما یقطع بأخذه السارق ولم یقتلوا، قطع من كل واحٍد یده الیمنى ورجلھ الیسرى في مقام واحد : [وقولھ
ه المرتبة الثالثة في العقوبة، أنھم لو اعتدوا على المال ولم یقتلوا وكان اعتداؤھم على المال ما یعادل نصاب السرقة ھذ] وحسمتا، ثم خلي

وإذا قطعت یده ورجلھ من خالف فإن القطع للموضعین یكون . فأكثر، فحینئٍذ تقطع ید المحارب ورجلھ من خالف، وھذا صریح آیة المائدة
ْأْو تقطع أْیدیھم وأْرُجلُھم : قطع الرجل عن قطع الید، وتقطع یده الیمنى مع رجلھ الیسرى، وھذا ھو ظاھر القرآنفي ساعة واحدة، وال یؤخر  ُْ َ َ ََ َِ ِ َّ َ ُ

ِمْن خالٍف  ًفتقطع یده الیمنى بناء على أنھم یرون أنھ سرق، واشترطوا أن یكون قد أخذ ما یعادل نصاب السرقة، والتي تخالف ]. 33:المائدة[ِ
یمنى ھي الرجل الیسرى، ومن ھنا تقطع الید مع الرجل من المفصل في الید والرجل وتحسم بالزیت المغلي بالنار، ألجل قطع النزیف، الید ال

ًوبناء على ھذا ال یرى المصنف رحمھ هللا أنھم إذا اعتدوا على األموال أن یقتلوا، وھذا ھو القول الذي . وقد تقدم معنا الحسم في حد السرقة
 الحنفیة رحمھم هللا فھم یوافقون الحنابلة في أنھ إذا اعتدى المحاربون على األموال فیشترط أن تكون األموال قد بلغت نصاب السرقة، اختاره

وعند . ویشترطون حرمة المال، إلى غیر ذلك مما یشترط في اعتبار المال المسروق، فإذا اختل الشرط لم تقطع أیدیھم وأرجلھم من خالف
أن اآلیة الكریمة لم تنص : ًأوال: ة حتى عند بعض أصحاب اإلمام أحمد رحمھ هللا اختار أنھ ال یشترط النصاب، والدلیل على ذلكغیر الحنابل

أن القطع في الحرابة غیر القطع في السرقة، فالقطع في : ًوثانیا. على اشتراط النصاب ولم یأت في السنة ما یدل على اشتراط النصاب
یتقید بقطع السرقة الذي ھو قطع الید، ومن ھنا ال نشترط فیھا ما یشترط في   مخالفة للسرقة من جھة الزیادة؛ إذ لمالحرابة جاء بطریقة

. ًإن للشرع مقصودا في ھذا، ونزید على ذلك أنھ لو رأى اإلمام أن من المصلحة قتلھم باالعتداء على األموال قتلھم بذلك: السرقة؛ بل نقول
ً من قطاع الطریق ھجموا على محالت تجاریة فأتلفوا وأفسدوا ما فیھا، ولم یأخذوا معھم شیئا یعادل نصاب السرقة، لو أن عصابة: مثال ذلك

فإنا نقول بتعزیزھم ألجل السالح حین أشھروه، وإن كانوا في السبل أخافوا السبیل، وخرجوا على جماعة المسلمین بھذا السالح، وجاءوا 
ولكن إذا لم نشترط النصاب . لسرقة، فإذا قلنا باشتراط النصاب حینئٍذ ال تقطع أیدیھم وأرجلھم من خالفعالنیة وجھرة ال خفیة كطریق ا

ونظرنا إلى األصل الذي ذكرناه أن الحرابة فیھا خروج وتمرد وتحٍد للمسلمین في دمائھم وأعراضھم وأموالھم؛ حینئٍذ ال نشترط أن یكون 
ًاب السرقة، وال نشترط أیضا أخذھم لھذا المال، وبناء على ما قرره المصنف یشترط فیھ األخذ، ولكن الذین اعتدوا علیھ من المال قد بلغ نص ً

على ما نختاره لو أنھم لم یأخذوا بل أتلفوا، وأكثر ما یفعلھ أھل الفساد والطیش أنھم یتلفون أموال الناس ویعتدون علیھا، فیأتون إلى المحالت 
ًیھا أرزاقھم ومصالحھم، ومملوكة لمسلم لھ حرمة، ولھ ذمة اإلسالم، ثم یأتي عیانا بیانا ویشھر السالح، ثم التجاریة وھي أسواق المسلمین ف ً

یتلف ھذا المال أمام الناس من غیر أن یأكلھ أو یشربھ وإنما یفتح العلب ویھریقھا على األرض، ثم یتلف األشیاء الموجودة من األطعمة، 
قد یرى اإلمام أن ھذه عصابات قد تستشري، ھذا یعلم ھذا، وھذا یجر ھذا، وال یقطع دابرھا . تعزیرھمفمثل ھؤالء ال یردعھم أن یقال ب

بشيء مثل أن ینظر لألصلح واألوفق للمجتمع، فإن رأى أنھ اعتداء معتبر على المال نظر ھل یكفي قطع أیدیھم وأرجلھم من خالف، وأن 
 إذا وجد أنھم متمردون عصاة، وأنھم یجرئون غیرھم، وأنھا ال تنحسم مادة شرھم إال ًذلك یردع الناس، ووجد لھ أثرا فیكتفي بھ، لكن

ال یتقید األمر بالنصاب وال باألخذ، ألن اإلتالف اعتداء، بل إن اإلتالف أسوأ من األخذ؛ ألن الذي یأخذ : ًباستئصالھم من المجتمع، فإذا
یریده لنفسھ ویرتفق بھ حتى لو أخذه وباعھ، لكن أن یأخذ المال، أو الطعام الذي الطعام یأكلھ ویرتفق بھ فھو یراعي حرمة الطعام؛ ألنھ 
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وفي حكم ھذا . ًجعلھ هللا عز وجل طعمة لخلقھ فیرمي بھ في األرض، ویتلفھ دون أن ینتفع بھ اإلنسان، فھذا من أبلغ ما یكون جنایة وجرما
وا، وانطبق الشرط الذي ذكره المصنف، لكن لو أنھم أغرقوا السفینة بما فیھا من لو أنھم أخذوا السفینة ونھبوا ما فیھا صدق علیھا أنھم أخذ

ًطعام وأرزاق، ولم یأخذوا شیئا فھذا یكون لھ حكم الحرابة، ویوجب الحد الذي ذكرناه، وجعل األمر والنظر لإلمام أبلغ، وھو إن شاء هللا 
البالء عن المجتمع، وعدم فتح باب الفتنة على المسلمین بالجرأة على أقرب إلى الصواب؛ ألن مقصود الشرع حسم مادة الشر، وإیقاف 

ھذا ھو القطع یكون من خالف، وبعض العلماء یفصل ]: قطع من كل واحٍد یده الیمنى ورجلھ الیسرى: [ وقولھ. دمائھم وأموالھم ونحو ذلك
سرى قطعت الیسرى مع الرجل الیمنى؛ لكن المحفوظ عن لو أن أكثر عملھ ومصالحھ بالی: ًبین أن تكون یده ھي التي یعمل بھا، فمثال

ًوھذا من أبلغ ما یكون عقوبة وزجرا، ولو أن قاطع طریق ] في مقام واحد : [ وقولھ. الجماھیر أنھا تقطع الید الیمنى مع الرجل الیسرى
ًفلن تسول لھ نفسھ یوما من األیام أن یخرج قطعت یده ورجلھ بحكم هللا، لكان ذلك من أبلغ ما یكون في ردعھ وردع غیره أن یسلك سبیلھ، 

على المسلمین ویشھر سالحھ من أجل أن یعتدي على أنفسھم أو أعراضھم أو أموالھم، إذ كلما حدثتھ نفسھ رفع كفھ التي قطعت، وجاء یقف 
تمرده على المسلمین في مصالحھم من أجل أن یذھب أو یروح وإذا برجلھ المقطوعة تذكره، ما الذي سیكون لھ؟ وما الذي سیجنیھ من فعلھ و

َومرافقھم إن في ذلك آلیاٍت ألْولي النھى  َ َُّ َِ ِ ِ َُّ ِ َ ًفھي آیات بینات ومْن أْحسُن من هللا ُحكما ] 54:طھ[ِ ْ ِ َّ َ َ َ َِ ًال أحد أحسن من هللا حكما وال : أي] 50:المائدة[َ
ِّأتم شرعا وتمت كلمة ربِّك صدقا وعدال ال ُمبد ْ َْ َ َ َ َ َ ًَ ً ِ ِ َُّ َ ْ َ ُل لكلماتھ وُھو السمیُع العلیم ً ِ ِ َّ ِ ِ ِ َِ َ َ َ َْ  ...... .[115:األنعام[َ

 
 حكم استخدام التخدیر عند تطبیق الحدود

 
ألن النزیف قد یھلكھ، فتحسم بالزیت حتى تنسد أفواه العروق، ألنھا لو تركت من دون حسم فإنھ سینزف، وإذا نزف فإنھ ]: وحسمتا: [وقولھ

تى ال ینزف، وفي زماننا یمكن إیقاف النزیف بالطرق الطبیة المعروفة، فال بأس أن توقف، ولكن ال تخدر یده یموت، وھكذا الرجل تحسم ح
ًأو رجلھ، وإنما یذوق ألمھا كما آلم المسلمین جماعة وأفرادا، فیتألم ویذوق األلم، وال یجوز شرعا أن یخدر؛ ألن ھذا ال یجعلھ یحس بشيء،  ً

جریمة كما ینبغي، لكن إذا قطعت یده وھو تحت وطأة األلم، فصاح وتأوه وتضرر وتألم، حتى أبلغ صیاحھ وال یجد مرارة الذنب وأثر ال
وألن النبي صلى هللا علیھ وسلم نزلت علیھ ھذه العقوبة دون وجود معالم رفق؛ ألن هللا . ًالناس، وسمعھ الخلق وتأثروا؛ وقع المقصود شرعا

ِوال تأخذكم ب: یقول في الحدود ْ ُ ُْ ْ َ ِھما رأفة في دین هللا َ َّ ٌِ ِ ِ َ ْ َ َ فلیس ھناك رأفة بمن یستحقھا، وھذا من عدل هللا الذي قامت علیھ السماوات ] 2:النور[ِ
كیف : كیف تقتلونھ؟ وھم دعاة الحقوق، یقولون: ویقولون! واألرض، والرحمة توضع في موضعھا، لكن ھناك من یرحمون القاتل الجاني

ؤه؟ وذلك ألن عقولھم قاصرة، ونظرتھم عمیاء، أال شاھت وجوھھم، ینظرون إلى القاتل أنھ سییتم أطفالھ، ییتم أطفالھ، وكیف ترمل نسا
ًوترمل نساؤه، وال ینظرون إلى من قتل وأزھقت روحھ بالباطل، أف لھم وما یدعون، وھذا من الباطل، والمبطلون دائما نظرتھم قاصرة، 

ال حكمة عندھم وال علم، ألن من یقف في وجھ شرع هللا  وصف نفسھ بأنھ الحكیم العلیم، وھؤالءومعارفھم محدودة؛ ألن هللا سبحانھ وتعالى 
، وانطمس نورھا من قلبھ، وذھب فرقان الحق ونوره من صدره، فأصبح كما قال هللا تعالى ِكالذي : عز وجل فقد سلب البصیرة والعیاذ با َّ َ

َاْستْھوتُھ الشیاطیُن في األْرض ح ِ َ ََ ِ ِ َّ ْ َْیران َ فھؤالء الذین ینظرون إلى الجاني دون المجني علیھ ال شك . فال یدري وال یعي ما یقول] 71:األنعام[َ
إنھا ال تخدر الید، وال یرأف بھ وال یشفق علیھ وال یرحم، وإنما یعاقب بعقوبة هللا، ویذوق ألمھا ویحس بھذا : أن نظرتھم قاصرة، فنحن نقول
ًعن كونھ قطعا أو غیر قطع، قطعا في الحرابة أو قطعا في السرقةاأللم وبمرارتھ، بغض النظر  ً یترك، وال یوجد : أي] ثم خلي: [وقولھ. ً

 ...... .تقطع یده ورجلھ من خالف فھذا حد هللا، وال یزاد على حدود هللا المقدرة: عقوبة زائدة، فإذا قیل
 

 تطبیق حد الحرابة على استباحة األعراض
 

 في الحرابة االعتداء على األعراض، فإن االعتداء على العرض أعظم من االعتداء على المال، وقد یتمنى اإلنسان من أھل العلم من أدخل
فاالعتداء ) إن دماءكم وأعراضكم وأموالكم علیكم حرام: (أن یقتل دون عرضھ، والنبي صلى هللا علیھ وسلم سوى بین الدم والعرض، فقال

بات المنظمة التي تختطف النساء، أو تستدرج األطفال والقاصرین، أو تستدرج بفعل الفواحش تحت على العرض یقع في الجرائم والعصا
ولذلك فالنظر في الحرابة بنظرة شمولیة ال یتوقف عند مسألة االعتداء على المال وعلى . وطأة السالح، فھذا من االعتداء على العرض

ومن نظر النظرة العامة الشاملة فإنھ نظر النظرة . مام ابن القیم ، وذلك ھو شرع هللالنفس فقط؛ بل ننظر إلى مقاصد الشریعة كما یقول اإل
ْالیْوم أكملت لكم دینكم : التي ترضي هللا عز وجل، ألن هللا یقول ُْ ُ َْ ُِ َ ْ َْ ََ فالعقوبات ینبغي أن تكون مستوفیة لجمیع ما یقع من الجرائم، ]. 3:المائدة[َ

إن الشریعة قد تنبھ باألدنى على األعلى، فنبھت بالقتل على : ونقول. قتل وقطع الید والرجل من خالف والنفيما ورد إال ال: فلقائل أن یقول
غایة ما یقع من االعتداء، ونبھت باالعتداء على المال، وھناك وسط بینھما وھو العرض، فلھ نفس الحكم وھذا لھ نظائر في الشریعة، ومن 

ألعراض في الجرائم المنظمة، والعصابات التي تتخصص بإشھار السالح في االعتداء على األعراض ھنا ال یمكن إغفال االعتداء على ا
ًداخل المدن، أو االعتداء على العرض خارج المدن، أو االعتداء على العرض داخل المدن استدراجا إلى خارج المدن تحت وطأة السالح، 

ح أن القاضي لھ الحق أن یعاقب بالقتل إذا رأى أن حسم مادة الشر تكون بذلك، ومن وقد بینا أن الصحی. فھي محاربة، وحكمھا حكم الحرابة
ھنا لو أن عصابة مرت علیھا سیارة داخل المدینة، فأوقفت السیارة وأخرجت منھا امرأة واختطفت ھذه المرأة، فاالختطاف في داخل المدینة 

كلھ یعتبر حرابة، وھو أشد وأعظم من أن یعتدى على .. من مجامع النساء.. من المجامع العامة.. من السیارات.. للنساء یكون من البیوت
أین العرض من المال؟ وأي شيء أشد شناعة وفظاعة من یؤتي إلى حرمات المسلمین التي یتمنى اإلنسان أن یسیل دمھ وال یرى . المال

دن، سواء كان بالقتل لفعل الفاحشة، أو التھدید بالقتل لفعل عرضھ ینتھك، ولذلك فاالعتداء على العرض یدخل في الحرابة إذا كان داخل الم
الفاحشة، أو اإلخافة، وقد تجد مجموعة یأتون إلى مجامع النساء ویشھرون السالح ویحدثون الرعب بین النساء، أو بین من یقوم على 

وینبغي أن ینظر القاضي إلى ما فیھ مصلحة مصالحھن ومرافقھن كمساكن النساء، كل ھذا إذا تكرر ینظر فیھ وتدرس كل قضیة على حدة، 
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وإذا نظرنا إلى حكمة هللا وسنن هللا عز وجل وجدنا أن نقم هللا عز . المسلمین، وینظر اإلمام إلى ما یقطع دابر أمثال ھؤالء عن المسلمین
 عزیز مقتدر إذا لم یتب ویرجع عن ٌوجل في العرض أعظم من نقمھ في األموال، فقل أن یتعرض أحد ألعراض المسلمین إال أخذه هللا أخذ

ًوالشھوة قد تعمي اإلنسان وتصمھ، سواء كان االعتداء بالحرابة أو غیر الحرابة، فلن تجد أحدا یستبیح أن یستغوي المرأة أو یغازلھا أو . ذلك
ً مكر هللا عز وجل بھ عاجال أو یستدرجھا للفحش والفساد، ویزین ویحبب إلیھا ذلك وھي ضعیفة، ویغریھا من أجل فعل الفاحشة، إال وجدت

ًآجال، أو ھما معا والعیاذ با ومن ھنا نجد أن من سنن هللا عز وجل تعظیم أمر العرض؛ ألنھ لیس لقمة سائغة یلوكھا من شاء، بل یغص . ً
 علیھ ما یسوؤه في غیبتھ، بھا اإلنسان، ولن یموت حتى یرى ما یسوؤه كما أساء إلى أعراض المسلمین، إن أساء إلیھم في الغیبة سلط هللا

وإن أساء إلیھم في المشھد لن یموت ولن یخرج من الدنیا حتى یریھ هللا بأم عینیھ ما یقرح قلبھ ویبكي عینھ كما قرح قلوب المسلمین وأبكى 
ة أننا في ھذا ًوأیضا نعرف أن من مقاصد الشریعة تعظیم أمر العرض، ولذلك ال یمكن إغفال االعتداء على األعراض، خاص. عیونھم

ً في ھذا األمر حتى أصبح بعض الفحش والفساد عند الناس شیئا مألوفا، فیأتي الرجل ویعتدي -إال من رحم هللا-الزمان حیث تساھل الناس  ً
ًعلى العرض فیكلم المرأة األجنبیة أو یغازلھا أو یؤذي سائقھا ونحو ذلك عیانا بیانا أمام الناس، بال حیاء من هللا وال حیا ُء من خلقھ وسیْعلم ً َ َ َ َ

َالذین ظلُموا أي ُمنقلٍب ینقلُبون  َ َِ َّ َِ ََ ََ َ ٍفكم من عین امتدت إلى أعراض المسلمین ینتظرھا العمى في لقاء هللا عز وجل، وكم من ]. 227:الشعراء[َّ
وكل شخص ینبغي أن یضع .  علیھٍعین تمتعت بأعراض المسلمین سیذیقھا هللا عز وجل عذاب الدنیا قبل عذاب اآلخرة، ومن تاب تاب هللا

إذا : ًنصب عینیھ أن أمر العرض لیس ھینا، ومقاصد الشریعة عند دراسة االعتداء على العرض ال یمكن أن تغفل ذلك، وعلیھ فإننا نقول
رج المرأة اعتداء یبلغ الغایة القصوى ویستد: كانت ھناك عصابة أو جماعة تحت وطأة السالح اعتدوا على العرض، فھذا على مراتب

العصابات، یفعلون الفاحشة ثم یقتلون المرأة، فال مانع أن یجمع اإلمام والقاضي لھؤالء بین القتل والصلب، وال  ویقتلھا مثلما یقع في بعض
 یختص القتل والصلب بالقتل وأخذ المال، فلو أنھم اعتدوا على عرض من أعراض المسلمین في األسفار، فأوقفوا السیارات في طرقھا،

وأنزلوا النساء منھا، وفعل بعضھم الفاحشة والعیاذ با وقتل، فإنھم یقتلون ویصلبون كما جمعنا بین االعتداء بالقتل وأخذ األموال بین القتل 
أن ینزجر الناس : والصلب، فالعرض أولى وأشد وأعظم حرمة عند هللا ورسولھ صلوات هللا وسالمھ علیھ، وھذا ھو مقصود شرع هللا، أي

فلو أنھم أنزلوا النساء واعتدوا بالزنا، . إذا أنزلوا وقتلوا قتلوا وصلبوا: ً حدود هللا ومحارمھ، والعرض أشد حرمة من المال، فإذا نقولعن
 ورأى اإلمام أن ھذه حادثة سابقة، وأنھ ُیخشى إن فتح الباب، أو أنھ لو أقام علیھم الحد أن ھذا ال یردعھم؛ خاصة إذا كانوا غیر محصنین،

كذلك لو أنھم أنزلوا النساء فكشفوا ستر المرأة، واستھزءوا بھا، فھذا اعتداء على العرض، . فحینئٍذ إذا رأى أن المصلحة في قتلھم فلھ قتلھم
ٍم فحش فھناك أذیة بالید كأن یمد یده على غطاء المرأة، وھنا أذیة باللسان كأن یتكلم بكال. لكنھ دون االعتداء األول، وكذلك لو أنھم تكلموا

فالشاھد من ھذا أنھ . وبذاءة ونحوھا من األذیة، فھذه أخف عقوبة، فینظر القاضي والوالي ما ھو األصلح في زجر ھؤالء وعقوبتھم بفعلھم
یدرج في مسألة االعتداء في الحرابة االعتداء على األعراض، ویستوي في ذلك أن یحصل غایة االعتداء بالقتل وفعل الجرائم، أو یكون 

ن ذلك من األذیة، كما یحدث في مضایقات النساء ونحوه، فإنھا إذا كانت تحت وطأة السالح والتخویف والتھدید فھي في حكم بدو
 ...... .الحرابة

 
 حد الحرابة بالنفي

 
ًفإن لم یصیبوا نفسا وال ماال یبلغ نصاب السرقة نفوا، بأن یشردوا، فال یتركون یأوون إلى البلد: [وقولھ لعقوبة في الحرابة وھي ھذه من ا] ً

أن یشرد بھم فال : الوجھ الثاني. الحبس، فیدخلون إلى السجن ویحبسون: الوجھ األول: اختلف العلماء في النفي على وجھین النفي، وقد
 الثاني من أقوى یستقرون في مكان إال بعث في طلبھم من بلد إلى بلد حتى یتوبوا إلى هللا عز وجل ویرجعوا قبل أن یقدر علیھم، وھذا الوجھ

األوجھ، وال مانع من األخذ بالوجھ األول في بعض الظروف التي یصعب فیھا التشرید، خاصة إذا خشي من تركھم أن یسري فسادھم إلى 
م فالصحیح التشرید، ولكن ال یمنع في بعض الظروف أن یأخذ بسجنھم وحبسھم إذا رأى اإلما. البلدان واألمصار والقرى التي یشردون إلیھا

جاءوا وخوفوا السبل؛ : ًوھذا النفي إذا لم یكن منھم قتل وال اعتداء على المال أو العرض، فمثال. ذلك ووجد فیھ مصلحة لجماعة المسلمین
ًلكنھم لم یأخذوا األموال وال اعتدوا، كما یقع في بعض األماكن، حیث تأتي بعض العصابات وتحتكر السبیل، فال تدع أحدا یمشي أو یمر بھذا 
السبیل إال بعد تخویف وتھدید وإرعاب؛ لكنھم ال یعتدون على األموال وال على األنفس، فحینئٍذ یشرد بھم وینفوا من األرض على ما اختاره 

 ...... .المصنف رحمھ هللا وطائفة من أئمة السلف رحمة هللا علیھم، وھو قول ابن عباس في األثر المشھور عنھ
 

 األسئلة
 

 مائدة وحدیث العرنیین في تقدیم القتل على الصلبالتوفیق بین آیة ال
 

جاء في الحدیث أن النبي صلى هللا علیھ وسلم لم یقتل الذین قتلوا الراعي، بل قطع أیدیھم وأرجلھم وسمل أعینھم وھم قد قتلوا : السؤال
للعلماء رحمھم هللا، واختلف أئمة التفسیر في الجمع قضیة العرنیین فیھا كالم طویل : الراعي، فلماذا لم یقتلوا في الحال أثابكم هللا؟ الجواب

بین آیة المائدة وبین حدیث العرنیین، حتى إن بعض العلماء یرى أن اآلیة ناسخة لحدیث العرنیین، وأن حدیث العرنیین جاء على وجھ خاص 
ٌألن فیھ شیئا من التمثیل، والصحیح أنھ ال تعارض بین اآلیة والحدیث، وكل قد خرج من مش َوما ینطق عن الھوى : كاة واحدة وھو الوحيً َ َ َ َ َْ ِ ُ ِ ْ

َعلیھ الصالة والسالم إْن ُھو إال وْحي ُیوحى ] 3:النجم[ َ ٌَ َّ ِ االعتداء على بیت : األمر األول: فأما بالنسبة للعرنیین فحصل منھم أمران] 4:النجم[ِ
لث ورد في بعض الروایات واختاره بعض العلماء أنھ حصل منھم وھناك أمر ثا. االعتداء على الراعي نفسھ: األمر الثاني. مال المسلمین

أنھم ارتدوا، حتى أن بعض العلماء لما جاء في سبب نزول اآلیة ذكر أن أنس بن مالك رضي هللا عنھ كان یرى أن اآلیة : موجب الردة، أي



 2802 

ر في ھذه المسألة، وھناك قول أثر عن ابن عباس نزلت في العرنیین، وأن قضیة العرنیین ھي سبب نزول آیة المائدة، ولكن خالف الجمھو
رضي هللا عنھما في سبب آخر من األسباب، وھو أن اآلیة نزلت في قوم ارتدوا، وھو القول الثالث في سبب نزول اآلیة، وھذا القول الذي 

وحینئٍذ ال تستطیع أن  .تي ذكرناھا وأشرنا إلیھاًإنھا نزلت في قوم ارتدوا، یعني العرنیین، ألنھ وقع منھم الردة بناء على الروایة ال: قیل فیھ
تعطي مسألة العرنیین مسألة ما نحن فیھ؛ ألن العرنیین إن جئت تنظر إلى االعتداء على المال فھو موجود، واالعتداء على األشخاص 

مرود وُیحمى بالنار ثم یوضع في عینھ حتى إن النبي صلى هللا علیھ وسلم سمل أعینھم بالنار، فكان یؤخذ ال: بتسمیل عین الراعي، ألنھم قالوا
ھذه العقوبة ال تتأتى مع األصل الشرعي في النھي عن المثلة، وھذا الذي جعل بعض : تسیل، وھذا من أشد ما یكون مثلة، ومن ھنا قالوا

ل الروایة وھي أنھم اعتدوا العلماء لم ینظروا إلى روایة تسمیل عین الراعي، وإنما نظروا إلى أصل الحدیث؛ ألن بعضھم ینظر إلى أص
ًإن ھذا تمثیل منھي عنھ شرعا؛ ألنھ ال یجوز التمثیل بعین الجاني إال : فمن ھنا قالوا. على المال وقتلوا راعي رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم

َإذا مثل بعین غیره فإنھ حینئٍذ یمثل بھ فمن اْعتَدى علْیكم فاْعتدوا علْیھ بمثل م َ َ َِ ْ ِ ِِ َِ َُ َ َ َ َْ ْا اْعتَدى علْیكمُ ُ َ َ فالشاھد من ھذا أننا ننظر إلى ]. 194:البقرة] َ
جریمتھم في حق الراعي وجریمتھم في حق المال، وردتھم عن اإلسالم، فھذه ثالث جرائم، والنبي صلى هللا علیھ وسلم جمع لھم بین عقوبة 

م، وبین عقوبة القتل؛ ألن النبي صلى هللا علیھ وسلم تركھم في المال في قطع أیدیھم وأرجلھم من خالف، وبین عقوبة المثل في تسمیل أعینھ
ًالحرة یستسقون فال یسقون، وھذا ھو القتل البطيء، فھو لم یقتلھم مباشرة لكنھ قتلھم قتال بطیئا؛ ألنھ إذا حبس الماء عنھم قتلوا، ومنع الماء  ً

 -من شدة العطش -فلقد رأیت أحدھم یكدم بفمھ األرض : ( في الروایةعن العطشان نوع من القتل، وقد ذكرنا ھذا في القتل بالسببیة، وجاء
فھذا فیھ قتل وفیھ قطع، وفیھ عقوبة للردة بقتلھم واستباحة دمائھم، وفیھ عقوبة للمال بقطع أیدیھم ). وتركوا في الحرة یستسقون فال یسقون

أنھ ال بد أن یقتلھم مباشرة جاء على ھذه كلھا، وھو علیھ الصالة وأرجلھم من خالف، وفیھ عقوبة بالمثل بتسمیل أعینھم، فإذا نظرنا إلى 
والسالم مشرع لألمة، فلما أعطى كل جریمة حقھا وحظھا كان ھذا غایة العدل والقضاء وأتم ما یكون علیھ القضاء والحكم، فكل جریمة 

أن اإلنسان حینما ینظر نظرة شاملة للجریمة : لعقوبة، أيوقعت منھم وجد لھا عالج، ووجد لھا عقوبة، وھذا ما نعنیھ بالنظرة الشمولیة في ا
ویجد عقوبتھا مناسبة لكل شيء وقع من الجاني؛ فھذا أبلغ في عقوبة الجاني وأبلغ في ردع الغیر عن أن یسلك مسلكھ، والنبي صلى هللا علیھ 

ولما أمسك الرجل بردائھ صلوات هللا وسالمھ علیھ، . یھوسلم لھ المقام األعظم والمنزلة األتم في الحكم بین العباد صلوات ربي وسالمھ عل
، فمن الذي یعدل إذا لم یعدل النبي صلوات ربي وسالمھ علیھ، فالشاھد من ھذا )ومن یعدل إن لم أعدل؟! ویحك: (قال! اعدل یا محمد: قال لھ

م، وأعطى بیت مال المسلمین حقھ حینما قطع أنھ عدل، فأعطى حق هللا عز وجل بقتلھم بالردة، وأعطى المخلوق حقھ حینما سمل أعینھ
فال یشكل حدیث العرنیین على اآلیة، إنما یشكل إذا نظرنا إلیھ من بعض الجوانب وقیل إنھ لیس فیھ قتل، وقد . أیدیھم وأرجلھم من خالف

 صلى هللا علیھ وسلم؟ والصحیح أنھ قتل إنھم إذا اعتدوا على المال وقتلوا فإنھم یقتلون، فكیف ال یوجد قتل وقد قتلوا راعي رسول هللا: قلنا
بطيء؛ لكن ھذا النوع من القتل ال نستخدمھ في حكم الحرابة؛ ألنھا جاءت نصوص تورد الشبھة، وھي نصوص النھي عن المثلة والتعذیب، 

مرین نھیھ علیھ الصالة والسالم االحتیاط أن نأخذ بالنھي؛ ألن آخر األ: ومن ھنا لما تعارض عندنا ھل ھذا سابق للنھي أو متأخر عنھ قلنا
  .عن المثلة، وعلى ھذا فال إشكال وال تعارض إذا حمل على أول األمر، وهللا تعالى أعلم

 
 مشروعیة صالة الجماعة ثانیة

 
لم أن یحدث یجوز للمس: ھل الجماعة الثانیة لمن فاتتھ الصالة مشروعة؟ وھل فضلھا مثل فضل الجماعة األولى أثابكم هللا؟ الجواب: السؤال

جماعة ثانیة بعد انتھاء الجماعة األولى على أصح قولي العلماء رحمھم هللا، والذین منعوا إحداث الجماعة الثانیة احتجوا بحدیث ابن مسعود 
سالم، فلما في صالتھ علیھ الصالة والسالم حینما تأخر عن الصالة، فصلى الصحابة رضوان هللا علیھم، وكان قد تأخر بقباء علیھ الصالة وال

والواقع أنھ ینبغي لطالب العلم أن ینظر بین . فھذا یدل على أن الجماعة الثانیة ال تجوز: أتى المسجد لم یعرج علیھم، ومضى إلى بیتھ، قالوا
 ألن داللة الفعل ال تجوز الجماعة الثانیة ویمنعون من إحداثھا، وعدم الجواز والتحریم ال یؤخذ من الفعل،: الدلیل وبین الدعوى، فھم یقولون

: منھا: ًیصل في المسجد جماعة یحتمل وجوھا محتملة، ولذلك تجد الرسول صلى هللا علیھ وسلم لما جاء إلى المسجد ووجدھم قد صلوا ولم
الصحابة  لم یرد كسر خواطر -وھو األقوى-أنھ علیھ الصالة والسالم : ومنھا. أنھ علیھ الصالة والسالم لم یرد الجماعة في المسجد ثانیة

ًرضوان هللا علیھم؛ ألنك لو نظرت إلى رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم قد جاء وأحدث الجماعة الثانیة فیكون ھذا حرجا كبیرا لمن أمھم  ً
ًوصلى بھم، وھذا واضح جلي، وقد كان النبي صلى هللا علیھ وسلم رحیما رفیقا، وھذا یجعل الصحابة مرة ثانیة یتأخرون أكثر، ویؤخرون  ً

فالشاھد أننا ال نجد في . الجماعة أكثر؛ لحضوره علیھ الصالة والسالم ورغبة في الصالة وراءه بأبي ھو وأمي صلوات هللا وسالمھ علیھ
إن السنة أن یمضي إلى منزلھ، لكن في النبي صلى هللا علیھ وسلم ما لیس في غیره، ومن ھنا : الفعل ما یدل على التحریم، بل غایة ما نقول

أن النبي صلى هللا علیھ وسلم نبھ بدلیل األولى، : ًوثانیا. ًى ھذا الحدیث على صرف النصوص الواردة في الصالة في المسجد عموماال یقو
كون الصحابي یقوم ویصلي في المسجد من أصدق الدالئل على أنھ ال : ًأوال) من یتصدق على ھذا ؟ فقام أبو بكر فصلى معھ: (حینما قال

! یا ھذا: ًالنبي صلى هللا علیھ وسلم ذھب إلى البیت والصحابي صلى في المسجد، فلو كان الذھاب إلى البیت واجبا، لقال لھیذھب إلى بیتھ، ف
اقطع صالتك واذھب إلى بیتك وصل فیھ، وال یجوز أن تصلي في المسجد، وال یجوز أن یسكت عن تنبیھھ عما ھو منھي عنھ ومحرم 

لو وجد شخص لم یصل ! أسألك بربك) من یتصدق: (أن النبي صلى هللا علیھ وسلم قال: ًثانیا. اعة ثانیةال یحدث جم: ًشرعا، وأنتم تقولون
لو لم یكن الصحابة قد عھدوا وألفوا أن یصلي المتأخر وإن وجد غیره صلى معھ ھل یأتي : ًمن یتصدق؟ ثالثا: أیقول علیھ الصالة والسالم

كأنھ وجده بدون جماعة؛ ألنھ ألف أن یكونوا في جماعة، ولكنھ تعذر وجود من )  على ھذا؟من یتصدق: (ویقوم الرجل ویصلي؟ ولذلك قال
فكلھ . یندب إلى إعادة الصالة مع أنھ ینھى عن إعادة الصالة مرتین: ًرابعا. فالذي صلى یعید الصالة مرة ثانیة) یتصدق من: (لم یصل، فقال

نبھ باألدنى على : نعم، نقول: ھ أن یكون المصلي الثاني مع جماعة؟ إذا قلتتحسین لألجر، ألیس ھذا أصل في تحبیب الشرع وترغیب
األعلى، فإذا صحت الجماعة الثانیة بإعادة الصالة األولى فألن تصح بدون إعادة من باب أولى وأحرى، فھذا ھو الذي نختاره؛ وھو أن 
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  . دعوانا أن الحمد  رب العالمینالصحیح جواز إحداث الجماعة الثانیة بعد انتھاء الجماعة األولى، وآخر
 

 ]3[ باب حد قطاع الطریق -شرح زاد المستقنع 
 

توبة المحاربین لھا شروط وضوابط بینھا أھل العلم في مصنفاتھم، وبتوبتھم قبل القدرة علیھم تختلف األحكام في حقھم، ولكن لتوبتھم شروط 
 .أھل العلممختلف فیھا، ویترتب علیھا أحكام مختلف في بعضھا عند 

 
ًحد الحرابة على من لم یصب نفسا وال ماال ً 

 
أما . بسم هللا الرحمن الرحیم الحمد  رب العالمین، والصالة والسالم على أشرف األنبیاء والمرسلین، نبینا محمد وعلى آلھ وصحبھ أجمعین

ًفإن لم یصیبوا نفسا وال ماال یبلغ: [ یقول المصنف رحمھ هللا تعالى: .. بعد ].  نصاب السرقة نفوا، بأن یشردوا فال یتركون یأوون إلى البلد ً
تقدم بیان عقوبة النفي، وبینا مذاھب العلماء رحمھم هللا فیھا، واألصل في النفي التغریب واإلبعاد، وقد اختلف العلماء رحمھم هللا في حقیقة 

یطلبھم اإلمام فال یتركھم یأوون إلى بلد، كلما استقروا في مكان طلبھم النفي، فذھبت طائفة من العلماء إلى أن المراد بنفي أھل الحرابة أن 
وذھب . حتى ال یكون لھم قرار في األرض، وھذا على ما اختاره المصنف رحمھ هللا، وھو مذھب طائفة من السلف رحمة هللا علیھم أجمعین

یحبسھم في بلد غیر الموضع الذي : فمنھم من قال: وا على وجھینبعض العلماء إلى أن المراد بالنفي الحبس، وأنھ یحبسھم اإلمام، ثم اختلف
یحبسھم حیث شاء، وھذا اختیار الحنفیة رحمة هللا : كانت فیھ الحرابة، فیبعدھم عن بالدھم مسافة القصر كما یختاره المالكیة، ومنھم من قال

النفي الذي ھو مقدر : القسم األول: جنایات والجرائمواألصل أن النفي عقوبة شرعیة، جاءت على قسمین في الحدود وال. على الجمیع
النفي الذي یقع عقوبة تعزیریة، فنفي الحرابة من النفي الذي ھو حد من حدود هللا عز : والقسم الثاني. ومنصوص علیھ كحد من الحدود

ًلحرابة واجبا، ویكون أیضا◌ في حد الزنا وجل، وإذا تعین فلیس للحاكم وال ألحد أن یسقطھ؛ ألنھ من العقوبة، وھذا النفي یكون في حد ا ً ً
ًواجبا، والصحیح من أقوال العلماء رحمھم هللا أن النفي والتغریب ثابت في حق الزاني البكر ذكرا كان أو أنثى؛ وفي حدیث عبادة في  ً

ً لھن سبیال، البكر بالبكر، جلد خذوا عني خذوا عني، قد جعل هللا: (قال رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم: الصحیح عنھ رضي هللا عنھ، قال
ولكن نفي الزنا یختلف عن نفي الحرابة، فإن نفي الزنا جاء . أثبت النفي) تغریب عام: (، فلما قال علیھ الصالة والسالم)مائة وتغریب عام

یقاس حد الحرابة :  فبعض أھل العلم قالفیھ التحدید في المدة، وأما نفي الحرابة فلم یأت فیھ تحدید بمدة، ومن ھنا اختلف العلماء رحمھم هللا،
یطلبھم ویتابعھم ویؤذیھم ویضر بھم حتى یتوبوا ویرجعوا إلى هللا : على حد الزنا، فیطلبھم اإلمام وینفیھم سنة كاملة، ومن أھل العلم من قال

 ر بسنة وال یمكن فیھ القیاس؛ ألن النبيوأقوى القولین أن النفي في حد الحرابة ال حد لھ، وأنھ غیر مقد. ًعز وجل؛ ألن النص جاء مطلقا
تبقى ھذه العقوبة : ًوبناء على ذلك. صلى هللا علیھ وسلم حد عقوبة الزنا ولم یحد النص الشرعي الوارد في كتاب هللا عز وجل حد الحرابة
ومن أھل . ن لھم حتى یتمكن منھمإلى صالح المحاربین، فإن تابوا وأصلحوا ورجعوا إلى هللا رفعت عنھم العقوبة، وإال بقي طلب السلطا

. النفي أن یبعدوا إلى دیار الكفر، وھذا قول أنس بن مالك في طائفة من السلف في تفسیر اآلیة الكریمة عنھ رضي هللا عنھ: العلم من قال
ًوالصحیح أنھم ال یغربون إلى بالد الكفر؛ ألن ھذا أعظم وأشد بالء، واألشبھ فیھ أنھ یحتمل أن أنسا رضي هللا  عنھ نزع إلى ھذا القول؛ ألن ً

ًھناك قوال أن المحاربین في األصل مرتدون، ومن ھنا ینفون عن بالد المسلمین، بمعنى أنھم یبعدون إلى من ھو مثلھم من الكفار، وحینئٍذ 
 عن دینھ، أو على األقل -لعیاذ باوا-ًإن مسلما ینفى إلى بالد الكفر؛ ألنھ ربما ارتد : یستقیم ھذا القول مع األصول، وإال ال یمكن أن نقول

والذي علیھ العمل عند العلماء رحمھم هللا أن آیة المحاربین نزلت في المسلمین، وأن قضیة العرنیین كانت صورة من . یكون فیھ الفساد أكثر
ًب، حتى ولو كانت سببا أن العبرة بعموم اللفظ ال بخصوص السب: صور الحرابة ال تقتضي تخصیص الحكم بھا، والقاعدة في األصول

أن النفي یفوض فیھ األمر إلى السلطان والقاضي والحاكم، فإن رأى أن المصلحة أن یسجنھم بأن قبض : والحاصل. لنزول اآلیة الكریمة
وا علیھم وأخذھم وأمر بسجنھم فلھ ذلك؛ ألنھ مفوض للنظر في مصالح المسلمین، وإن رأى أن المصلحة أن یطلبھم فیزعجھم حتى یتوب

وقد بین المصنف رحمھ هللا أن . ویرجعوا إلى هللا عز وجل فلھ ذلك، ومن ھنا تختلف أحوال وصور الحرابة، فیعطى لكل صورة ما یناسبھا
ِأْو ُینفْوا من األْرض : النفي عقوبة، وھذه العقوبة ھي الثالثة، وقد نص هللا عز وجل علیھا بقولھ في آیة الحرابة ََ ِ َ  ھذا ، وعلى]33:المائدة[َ

ًإن الصحیح أنھ ال یتقدر بمدة معینة؛ ألن هللا تعالى ورسولھ علیھ الصالة والسالم لم یحدا ھذا النفي حدا معینا: النص قلنا ً. ...... 
 

 توبة المحاربین قبل أن یقدر علیھم
 

ھذا شرط، أنھ ال یحكم بالتوبة ): ھقبل أن یقدر علی(من المحاربین : أي) ومن تاب منھم]. (ومن تاب منھم قبل أن یقدر علیھ : [ وقولھ
المؤثرة في إسقاط العقوبة التي ھي  عز وجل في حد الحرابة إال إذا كانت قبل القدرة على المحاربین، أما لو تمكن منھم المسلمون وقدروا 

ق هللا عز وجل وحقوق عباده، ومن أھل العلم من فصل بین حقو. علیھم فیستوي أن یتوبوا أو ال یتوبوا، فیقام علیھم حق هللا عز وجل
أنھ إذا قدر علیھم وجب تنفیذ حكم هللا عز وجل فیھم، إذ لو فتح ھذا الباب ما وسع المجرمون إال أن یفعلوا ما شاءوا ویحاربوا : والصحیح

  التوبة فیما بینھم وبین هللا عز وجل،تبنا، ومن ھنا ال تقبل التوبة بعد القدرة بالنسبة للحكم القضائي، وینفعھم: المسلمین، فإذا قدر علیھم قالوا
 ...... .أما فیما بینھم وبین الناس، وحكم القضاء بوجوب الحد علیھم ولزوم تنفیذه على اإلمام، فال ینفع فیھ إال أن یكون قبل القدرة

 
 المعتبر في توبة المحاربین قبل القدرة علیھم
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إنھ یجب أن تكون توبتھم بعلم اإلمام، : ومن أھل العلم من قال. ن منھم القاضي أو الحاكمأن یرجع ھؤالء قبل أن یتمك: والمراد بما قبل القدرة
ُفیرجعون إلى اإلمام ویسقط اإلمام عنھم ذلك فتصح توبتھم، وھذا أثر عن أمیر المؤمنین ورابع الخلفاء الراشدین رضي هللا عنھم وأرضاھم 

بإسقاط الوالي أو القاضي أو اإلمام، كما نص علیھ واختاره بعض العلماء رحمھم أجمعین علي بن أبي طالب ، أنھ جعل توبتھم مشروطة 
والجمھور على أن توبتھم ال یشترط فیھا أن یرفعوا أمرھم إلى اإلمام، وإنما تكون توبتھم فیما بینھم وبین هللا وفي ظاھر حالھم، فلو أنھم . هللا

یحكم بتوبتھم، وال یشترط أن یرفعوا أمرھم،  علیھم أمارات الخیر واالستقامة؛ فإنھأسقطوا السالح، ورجعوا إلى جماعة المسلمین، وظھرت 
إن العبرة في رجوعھم وتوبتھم : ثم إذا قلنا. إذا ظھرت منھم التوبة واالستقامة قبل أن یتمكن منھم، وھذا ھو الصحیح وھو مذھب الجمھور

 منھم أنھم صادقون في التوبة؟ وجھان للعلماء رحمھم هللا، قال بعض بصالح حالھم، فھل تشترط مدة معینة البد أن تمضي حتى یظھر
: ال یسقط الحد عن المحاربین إال إذا مضت علیھم مدة من الزمان، واختلفوا في تقدیرھا، ھل ھي نصف حول؟ أو ھي حول؟ قالوا: العلماء

علیھم سنة كاملة حكم بتوبتھم، ومنھم من یقول حتى الحول یضبط حال اإلنسان؛ ألن اإلنسان یتحول فیھ من حال إلى حال، فإذا مضى 
والصحیح وھو مذھب الجمھور أنھ ال یحد ذلك بزمان معین، وأن العبرة بإسقاطھم للسالح . یمضي علیھم أكثر السنة وھو ستة أشھر فأكثر

  .ورجوعھم إلى جماعة المسلمین، وظھور التوبة علیھم ولو للحظة واحدة قبل أن یقدر علیھم
 

 سقط عن المحاربین إذا تابوا قبل القدرة علیھمما ی
 

فإذا تابوا ورجعوا وأعلنوا توبتھم  عز وجل ورجعوا إلى جماعة المسلمین فإنھ یسقط عنھم حق هللا عز وجل، ولكن حق العباد من المظالم 
في حد : ًإذا.  كما سیبینھ المصنف رحمھ هللالتي ارتكبوھا واألموال التي أخذوھا ونحو ذلك من المظالم یطلب فیھا القصاص، ویؤخذون بھا

ًحق هللا عز وجل وھو وجوب قتلھم إذا كان محكوما بقتلھم وصلبھم وقطع أیدیھم وأرجلھم من خالف، وھذا : األمر األول: الحرابة أمران
ًالحق یسقط إذا تابوا، وال یتعین قتلھم ما لم یكونوا قد قتلوا أحدا، فإذا قتلوا أحدا عمدا عدو ً ًانا وتمت شروط القصاص، دفع بھذا المحارب إلى ً

. أنت بالخیار، إن شئت أخذت حقك، وإن شئت أخذت الدیة، وإن شئت عفوت، فیجري علیھ ما یجري على القصاص: ولي الدم، ویقال لھ
كن إذا تابوا ُیجعل الخیار لولي الدم، فھنا قتلوا، ویصلبون، ول ُالفرق أنھم لو أخذوا قبل توبتھم فإنھ یجب قتلھم؛ ألنھم: ما الفرق؟ قلنا: فإن قیل

إذا تابوا ورجعوا وأنابوا إلى هللا عز وجل وصلحت : والحالة الثانیة. یتعین قتلھم ولو سامح أولیاء المقتول: الحالة األولى. فرق بین الحالتین
تؤدوھا وتردوھا، وھذا ھو أصح قولي العلماء وھو مذھب ھذا ینفع فیما بینكم وبین هللا، أما حقوق العباد فواجب علیكم أن : أحوالھم نقول لھم

وعن بعض السلف وھو قول اإلمام مالك رحمھ هللا أنھا تسقط عنھم جمیع الحقوق من السرقة والزنا وشرب الخمر وغیرھا من . الجمھور
 من أشد المذاھب األربعة في االحتیاط ًالحقوق، ولكن ال یسقط عنھم الدم، فإذا قتلوا أحدا فإنھم یؤخذون بالقصاص، ومذھب مالك رحمھ هللا

ومن . ًللدماء، وھذا معروف عنھ، وقد تقدمت اإلشارة إلى جملة من المسائل التي كان یحتاط فیھا للدماء، ویرى أن دم المقتول ال یذھب ھدرا
ال یسقط :  تنفعھم التوبة في حقوق العباد، أيكل شيء یسقط عنھم من الحدود وإذا تابوا نفعتھم التوبة، وأما بالنسبة للدماء فإنھ ال: ھنا قال

ِال یسقط عنھم القصاص وال الحقوق الواجبة علیھم فإنا نطبق شروط كل حد على حدة، وحینئٍذ في حد الحرابة ال : عنھم القصاص، وإذا قلنا
. لمكافأة واستیفاء الشروط المعتبرة للحكم بالقصاصنعتبر المماثلة والمكافأة على التفصیل الذي ذكرناه، ولكن إذا تابوا فإنھا تعتبر المماثلة وا

أنھ ال یجب على القاضي أن یقیم علیھم : أي] سقط عنھم ما كان  : [ وقولھ. ُھذا الفرق بین حالة كونھم تابوا وبین كونھم أخذوا بحد الحرابة
.  أولیاء الحقوق عن حقوقھم، ألن ھذا الحق  عز وجلالحد، والمراد بھ حد القتل وما تقدم من كون الحرابة ال یسقط حدھا ولو عفا فیھا

ًبیانیة، والنفي یكون حقا واجبا في موضعین) من] (من نفي : [ وقولھ في حد الحرابة، وفي حد الزنا، ویرجع فیھ إلى نظر ولي األمر إذا : ً
ًكان نفیا تعزیریا ًالشخص من ھذا البلد، فینفیھ إلى بلد ما، طلبا الستقامتھ المصلحة إخراج ھذا  والنفي التعزیري أن یجتھد القاضي فیرى من. ً

ًأو إبعادا لھ عن بیئة فاسدة تعینھ على الفساد، وھذا صحیح؛ فإن النفي یعین على التوبة وعلى صالح الحال، وھذا النوع من النفي التعزیري 
ن قریتك قریة سوء، وقریة بني فالن فیھا قوم صالحون فاذھب ولك: ( قصة التائب الذي قتل مائة نفس، فقال لھ العالم: لھ أدلة صحیحة، منھا

ولذلك ثبتت السنة عن النبي صلى هللا علیھ . فأمره أن یترك قریتھ، وحینئٍذ یكون في اإلبعاد عن مدینتھ وبیئتھ ما یعینھ على الصالح) إلیھم 
ًونفى فالنا : (یث ابن عباس في صحیح البخاري، وفي روایةكما في حد) لعن المخنثین من الرجال، ولعن المترجالت من النساء: (وسلم أنھ

ومن ھنا إذا وجد شخص فیھ فساد وعھر بحیث ینشر الفساد بین الناس فإنھ ینفى عن ھذا . فاستعمل النبي صلى هللا علیھ وسلم النفي) ًوفالنا
ًالموضع؛ حتى ال یضر غیره، فما وجدنا طعاما فاسدا بین طعام وأما بالنسبة لنفي . وجدنا أنھ یسري فساده إلیھصالح یصلحھ، وإنما  ً

ًالصحابة فقد فعل ذلك عمر بن الخطاب رضي هللا عنھ، فنفى نصر بن حجاج حینما وقعت بھ الفتنة في المدینة، ونفى كذلك صبیغا حینما 
والنوع األول نفي العقوبة، . ي التعزیريتكلم في آیات القرآن في المرسالت والعاصفات، وأورد الشبھ، فنفاه رضي هللا عنھ، وھذا یسمى النف

ًأنھما یجتمعان في شيء ویفترقان في أشیاء، فیجتمعان في كون كل منھما واجبا، فیجب النفي : وھو نفي الحرابة ونفي الزنا، والفرق بینھما
 عقوبة الحرابة على ظاھر القرآن من ًفي عقوبة الزنا للبكر على الصحیح من أقوال العلماء، ویشمل الذكور واإلناث، ویجب النفي أیضا في

ًاألمر؛ ألن هللا جعلھ جزاء محتما الزما ینبغي تنفیذه ً نفي الحرابة : ویفترقان في أن نفي الزنا محدد ونفي الحرابة غیر محدد، وعند من یقول. ً
 الزنا یكون على مسافة القصر، ونفي نفي الزنا، فإن نفي ھو اإلبعاد كما یختار المصنف أنھم أن ال یتركوا یأوون إلى بلد، یختلف عن

ْإال الذین تاُبوا مْن قْبل أْن تقدُروا علْیھم : وبین رحمھ هللا أن التوبة تنفع، وھذا ظاھر القرآن؛ لقولھ سبحانھ. الحرابة یكون إلى أبعد ِ َ َ َِ ِ ِْ َ َ ََ ِ َّ َّ ِ
اص المحاربون قد تابوا وأصلحوا قبل قدرة السلطان والوالي فبین سبحانھ وتعالى أن شرط التوبة عدم القدرة، فإذا كان األشخ] 34:المائدة[

فال تقطع أیدیھم إذا ) نفي وقطع(بیانیة ) من] (من نفي وقطع : [ وقولھ. علیھم سقط حق هللا عز وجل في وجوب تنفیذ حد الحرابة علیھم
ا، فلو أنھم اعتدوا على قافلة وأخذوا منھا مائة ألف اعتدوا على األموال، ولكن یجب علیھم ضمان ھذه األموال التي أخذوھا وردھا إلى أھلھ

نسأل هللا أن یتقبل منكم توبتكم، وعلیكم أن تضمنوا المال المسروق : نحن تائبون، وتركنا الحرابة، وسلموا أنفسھم، نقول: لایر وجاءوا وقالوا
ًذوا منھ حلي الناس وجواھرھم فإنھ یجب ضمانھ كامال، سفینة أو مركب فأخ وفي قرصنة البحار لو أنھم اعتدوا على. ًالذي أخذتموه كامال
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ًوال تسقط عنھم حقوق المخلوق، ومن ھنا فإن األصول الشرعیة تقتضي أن مال المسلم لھ حرمة، وأن اعتداءھم على المال المحترم شرعا 
: قولھ. ارق یجب علیھ ضمان المسروقوھو مال المسلم یوجب علیھم الضمان، وقد تقدم معنا بیان ھذه األصول في حد السرقة، وأن الس

ًلو أنھم قتلوا وتابوا، وكان المقتول مكافئا للقاتل، فحینئٍذ ننظر في طریقة القتل، : ًأنھ ال تقطع أیدیھم وال یصلبون، فمثال: أي] وصلب [ 
اني ربطھ وأوثقھ، والثالث ضربھ في فالحرابة لو أن ثالثة كلھم محاربون، أحدھم أمسك السالح لكي یمنع الشخص من أن یتحرك فھدده، والث

لكن بالنسبة لحد القصاص لو اجتمع ثالثة، فكانت سببیة ومباشرة . ًموضع فقتلھ، فكلھم یقتلون، ویستوي من باشر ومن كان معینا على القتل
على من باشر، وتسقط على التفصیل الذي ذكرناه في باب القصاص، وكانت السببیة ال تفضي إلى إزھاق الروح، فحینئٍذ یجب القصاص 

ھناك فرق بین : ًإذا. السببیة على األصل الذي ذكرناه أن المباشرة تسقط حكم السببیة، بشرط أن تكون السببیة غیر مفضیة إلى الزھوق
قطع یده عقوبة الحرابة وبین عقوبتھم أو أخذھم بالحقوق بعد توبتھم، فلو أن أحدھم قطع ید شخص، ففي الحرابة نقتص من ھذا القاطع، ون

ًعلى التفصیل الذي تقدم معنا في القصاص في األطراف، ولو أنھ فقأ عینا فقأنا عینھ، ولذلك یؤخذ بجریمتھ، ویقتص من الفاعل المباشر، ثم 
ًالمشتركون في الجریمة ننظر إذا كان اشتراكھم یؤدي إلى الحكم بكونھم مجرمین كلھم، فإننا نحكم بوجوب القصاص علیھم جمیعا، وھذا 
تقدم معنا في القصاص في النفس واألطراف، وأن قتل الجماعة بالواحد ھو الصحیح عند العلماء رحمھم هللا؛ ألن كل واحد منھم یصدق علیھ 

إذا ثبت ھذا فإننا نسقط عنھم الصلب والقطع، فال تقطع أیدیھم . أنھ قاتل، وبینا وجھ ذلك وخالف العلماء فیھ ووجھ الترجیح لھذا القول
ًلو حكمنا بالقصاص بأن واحدا منھم قتل مكافئا، فقلنا لھ]: والصلب : [ ففي قولھ.  من خالف، وال یصلبونوأرجلھم توبتك تنفعك فیما بینك : ً

ال نسامح بل نرید القصاص، فإنھ إذا اقتص منھ : وبین هللا، ولكن یجب أن یقتص منك لحق المقتول، واعترف أنھ قتلھ، فقال أولیاء المقتول
یصلب؛ ألنھ قد تاب، والصلب حق  عز وجل فیما إذا كان قبل التوبة، وھذا على األصل الذي ذكرناه أن التوبة تسقط ھذه وقتل ال 

تقدم أنھ إذا ثبت أنھم فعلوا موجب القتل وعفا أولیاء المقتول، لم یؤثر في الحرابة ] وتحتم قتل : [ وقولھ. العقوبات؛ ألنھا حق  عز وجل
لكم أن تعفوا، : إن الحق  عز وجل ولو عفا أولیاء المقتول، ولكن لو تابوا قبل أن یقدر علیھم سقط تحتم القتل، ونقول: وقلناوأنھم یقتلون، 

وأخذ بما لآلدمیین : [ وقولھ. یكون لھم الخیار في حال التوبة، وال خیار في وجوب وتحتم القتل إذا لم یتوبوا: ًوإذا عفوتم سقط القصاص، إذا
ھذا یجعلنا نرجع إلى باب القصاص، فإن ] وأخذ بما لآلدمیین : [ وقولھ. فلو أنھ قتل یقتل: أي]  وطرف ومال إال أن یعفى لھ عنھا من نفس

كانت جنایة الذي جنى في النفس نظرنا إلى شروط القصاص في النفس، وإن كانت جنایتھ على األطراف نظرنا إلى القصاص في األطراف، 
 .ة األحكاموھكذا بالنسبة لبقی

 
 األسئلة

 
 حجب الدعاء بسبب الدین

 
الدین ال یحجب الدعاء، إال إذا ظلم الناس وأكل أموالھم، فإنھ إذا : ھل یحجب الدعاء بسبب الدین، أثابكم هللا؟ الجواب: فضیلة الشیخ: السؤال

فإذا أخذ الدین وفي نیتھ أنھ ال )  یرید إتالفھا أتلفھ هللامن أخذ أموال الناس: (أخذ الدین بنیة أنھ ال یرده كما قال النبي صلى هللا علیھ وسلم
ًیرده فحینئٍذ یكون قد أشبھ المغتصب، وحینئٍذ ال یكون دینا بل یكون غصبا، ومثل ھذا یحجب الدعاء؛ ألنھا طعمة حرام؛ وقد قال النبي صلى  ً

ًإن شاء هللا أسددك وھو یعلم جازما أنھ ال یسدده، : یأخذ الدیون، ویقولوھو الذي ) من أخذ أموال الناس یرید إتالفھا أتلفھ هللا: (هللا علیھ وسلم
ًھذا غني شبعان ال یضره إذا أخذت منھ ألفا أو ألفین أو ثالثة آالف، فلو أخذ منھ ریاال واحدا◌ بنیة أن ال : وینوي في قرارة قلبھ ویقول َ ً ً

س، فالواجب الحذر من ھذا، وینبغي على اإلنسان قدر المستطاع أن ال یقع في  وعلقت نفسھ ورھنت بحق النا-والعیاذ با-یسدده أتلفھ هللا 
 .وصلى هللا وسلم على سیدنا محمد. الدین

 
 وجھ كون الحرابة محاربة  ورسولھ

 
  ورسولھ وصف الذین یقومون بموجب الجنایة بكونھم محاربین: ما وجھ كون الحرابة محاربة  ورسولھ، أثابكم هللا؟ الجواب: السؤال

من حمل علینا السالح : (بسبب الخروج عن جماعة المسلمین وحمل السالح علیھم، وھذا ال یفعلھ مسلم؛ ولذلك قال النبي صلى هللا علیھ وسلم
ص، إنما ًوالسالح ال یحملھ اإلنسان إال إذا كان محاربا، فإذا حملھ وأشھره في وجھ جماعة المسلمین فإنھ لم یشھره في وجھ شخ) فلیس منا

ٍھو جان على جمیع المسلمین بقطعھ لطرقھم وإخافتھ لسبلھم أو جنایتھ على أموالھم، على التفصیل الذي ذكرناه في الحرابة، وھذا یقتضي 
و أنھم بتشكیل ھذه العصابة وخروجھم عن جماعة المسلمین ووقوفھم في وجھ مصالح المسلمین محاربین  ورسولھ، إذ ھذا ال یفعلھ إال العد

أتم وال أكمل من شرع هللا  وانظر عظمة ھذا الدین في تعظیمھ للحرمات، ولیس ھناك. مع عدوه، فھذا وجھ كونھم محاربین  ورسولھ
ُوتمت كلمة ربِّك صدقا وعدال ال ُمبدل لكلماتھ وُھو السمیُع العلیم  ِ ِ َّ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ََّ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َْ َُ َ ْ َِّ ْ ًْ سلمین وقوم أفرادھا، وجعل كل فإنھ ھذب مجتمعات الم] 115:األنعام[ً

: إنسان یعرف التصرف الذي یصدر منھ، وأنھ إذا شھر السالح في وجھ المسلمین فھو لیس من المسلمین، كما قال النبي صلى هللا علیھ وسلم
حرمة المسلم، ومن ًفإذا جاء یحمل السالح طمعا في المال أصبحت حرمة المال ومحبتھ عنده أعظم من ) من حمل علینا السالح فلیس منا(

وفي الحقیقة أنھ ال یفعل ھذا إال الكفار واألعداء مع . ھنا یعظم الدنیا أكثر من تعظیمھ للدین، وصار مثل الذي یقف في وجھ المسلمین
م، وینتھك المسلمین، لكن أن یأتي إنسان ینتسب إلى اإلسالم ویحمل السالح على المسلمین ویقطع طرقھم، ویؤذیھم في دمائھم، فیسفك دماءھ

أعراضھم، ویخیف سبلھم، ویقطع التجارة عنھم، والتي فیھا أقوات الناس ومصالحھم؛ فإذا جاء یحمل السالح على ھذه المصالح كلھا، فما 
معنى ھذا؟ ھل ھذا یوصف بكونھ مواالة  ورسولھ؟ ھل یوصف بكونھ مصلحة لإلسالم والمسلمین؟ ھذه عداوة لإلسالم والمسلمین، ومن 

َُیحارُبون هللا ورُسولُھ : صفھا هللا بأشنع األوصافھنا و َ َ َ ََ َّ صلوات هللا وسالمھ علیھ، وھذا یدل على أنھ ینبغي على كل مسلم أن ] 33:المائدة[ِ
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یتحفظ في معاملتھ إلخوانھ المسلمین، وما من أحد یقرأ نصوص الكتاب والسنة إال ویجد نصوص الشریعة كلھا تدل على تعظیم الحرمات، 
 اإلسالم لیس بالتشھي وال بالتمني وال بالتسمي وال بالدعاوى العریضة وال باألشكال، ولو طالت لحیة اإلنسان إلى قدمیھ، ولو قصر ثوبھ وأن

وقد تجد الرجل في شكل ) المسلم من سلم المسلمون من لسانھ ویده: (ًإلى أعلى جسمھ، فال ینفعھ ذلك إذا لم یكن معظما لحرمات هللا عز وجل
ًالح والخیر وھو عند هللا في النار؛ ألنھ ال یعظم حرمة، فتجده ال یبالي أن یسب عالما أو طالب علم أو صالحا، فأین اإلسالم؟ اإلسالم الص ً

كان النبي : وقد ھذب اإلسالم جماعة المسلمین وأفرادھم، وانظر إنكاره على الشذوذ عن جماعة المسلمین حتى في الصالة. ھو االستسالم 
 هللا علیھ وسلم یصلي بالناس في الحج فرأى حاجین من الصحابة رضوان هللا علیھم في مسجد الخیف منفردین عن الجماعة، فقال صلى

فانظر ) ما منعكما أن تصلیا في القوم، ألستما بمسلمین؟: َّعلي بھما، فأتي بھما ترعد فرائصھما من الخوف، قال: (النبي صلى هللا علیھ وسلم
: صلینا في رحالنا، قال! یا رسول هللا: قاال: (فاإلسالم یھذب الجماعة واألفراد) ألستما بمسلمین؟: (ر الشذوذ والخروج، فقالكیف تعظیم أم

یا أبا ذر كیف بك إذا كان علیك أمراء یؤخرون الصالة إلى  : (-كما في الصحیح- وقال ). إذا صلیتما في رحالكما ثم أتیتما المسجد فصلیا
أنا : كان ممكن للشخص أن یقول) إني صلیت: صل الصالة لوقتھا، ثم صلھا معھم وال تقل: فما تأمرني یا رسول هللا، قال: غیر وقتھا، قال

أنا قد صلیت، : إذا صلیتھا في وقتھا فقد قمت بالحق وأصبت السنة، فلماذا لم یأذن النبي صلى هللا علیھ وسلم لـأبي ذر على األقل أن یقول
ًحتى ال یشق وال یحدث بین المسلمین خلال في جماعتھم، وألن الصالة لھا أول ولھا : ین أن الناس في خطأ؟ والجوابحتى یحیي السنة ویب

َإنما جزاُء الذین ُیحارُبون هللا : آخر، فانظر كیف یحرص اإلسالم على ھذه القضیة، فالذي یأتي ویشھر السالح فھو كما قال هللا  َّ َ َ َ َ َِ ِ َّ َ َّ ] 33:المائدة[ِ
ومن ھنا تعلم أن دین اإلسالم لیس دین العبادة . ھ یشھر السالح على جماعة المسلمین، ویقطع سبلھم، حتى ولو كان في المال والتجارةألن

في شرائھ، حتى جعل .. في بیعھ.. والرھبنة فحسب، نعم ھو دین العبادة والطاعة واإلنابة، ولكنھ دین شمولي یكون مع اإلنسان في متجره
وإذا كان . ولو في تجارتھ.. یسافر یبتغي من فضل هللا، ومن ھنا یعلم اإلنسان أنھ یتقرب إلى هللا عز وجل حتى ولو كان في مالھالتاجر وھو 

ِاألمر كذلك فمعناه أن مصالح المسلمین التي أذن هللا عز وجل بھا ال یجوز ألحد أن یحول بینھم وبین ذلك، وآخُرون یْضرُبون في األْرض  َ َ َ ََ ِ ِ َ
ِتغون مْن فْضل هللا َیْب َّ ِ َ ُ َِ یطلبون فضل هللا، وقد نص جماھیر المفسرین على أن المراد بھا أھل التجارة الذین یریدون المال : أي] 20:المزمل[َ

ولكنھم ینفعون المسلمین وال یضرونھم، ینفعونھم بجلب أرزاقھم وكفایتھم مئونتھم، فإذا جاء من یحمل السالح على ھؤالء تعطلت سبل 
سلمین، فقلت األرزاق في المدن، وانقطعت عن الناس، وغلت األسعار، ھل ھذا فیھ مصلحة لجماعة المسلمین؟ صحیح أن القضیة مادیة، الم

لكن ما ھي اآلثار؟ البعض قد ینظر إلى الجریمة في عقوبتھا من الشرع فیستعظم العقوبة، لكنھ ال ینظر إلى حقیقة الجریمة وأثرھا، بغض 
كیف تقطع الید، وتسیل الدماء، ویحرم اإلنسان من االنتفاع من یده؟ لكن لو تصور : السرقة، قد یقال: ًالصور، خذ مثالالنظر عن آحاد 

ًاإلنسان أن المجني على مالھ جمع ماال أفنى فیھ وقتھ، وأعمل فیھ جھده في سھر لیل وتعب نھار، حتى إذا جمعھ ویرید أن یحصل مصلحة 
شخص یأتیھ على غرة في ظالم اللیل یأخذ ھذا المال ویحرمھ من ھذا المال، وھو ال یعرف من ھذا الشخص، من مصالحھ؛ إذا بھ یفاجأ ب

ُإْن یْسألكُموھا فُیْحفكم تْبخلوا : ما أثرھا النفسي؟ فقد یفقد اإلنسان عقلھ؛ ألن هللا عز وجل یقول عن المال: ًتصور عاقبة ھذه الجریمة، أوال َْ َ َْ ُ ُِ َ ََ ِ
 ھو رب المال وھو المنعم بالمال، لكن النفوس من الشح وتعلق النفوس بالمال تبخل، فتصور أنھ قد یفقد عقلھ؛ ألن ھذا قھر وهللا] 37:محمد[

ُلھ، حیث ظل یتعب ویكدح، ثم بكل بساطة یأتیھ السارق ویختلھ، ھذه واحدة، لكن الذي أعظم منھا أن تنظر إلى المسروق الذي أخذ منھ المال 
ولذلك فرقت  . فال یثق في أحد، وكل من یدخل داره حتى ولو كان ابنھ فھو عنده في محل التھمة-وھنا بیت القصید-لھ یشك في كل من حو

َومْن أْحسُن من : ًالشریعة بین من یأخذ المال عالنیة وبین من یأخذه خفیة؛ ألنھ یجني على المسلمین جماعة وأفرادا، وھذه كلھا أسرار وحكم َ َ َِ َ
ًهللا ُحكما ْ ِ َ لقْوم ُیوقنون َّ ُ ِ ٍِ َفلیس ھذا الحكم عبثا وهللا یْعلم وأنتم ال تْعلُمون ] 50:المائدة[َ َ َ ََ ََ ْ ُُ ْ ًَ ُ فكل جریمة إذا نظرت إلى آثارھا النفسیة، ] 216:البقرة[َّ

ع بعض المختصین في ًوآثارھا على األفراد، وآثارھا على الجماعة ثم نظرت إلى عقوبتھا وجدت أنھا مناسبة تماما للجریمة، وقد جلست م
ًإني أتعجب من تقدیر الشریعة لبعض العقوبات، فإني حینما أدرس آثارھا وتبعاتھا النفسیة، إذا بالعقوبة مناسبة تماما : علم االجتماع، یقول

رق بأنھم محاربون فوصف هللا قطاع الط. إنھ العدل الذي قامت علیھ السماوات واألرض! للجریمة، ال تستطیع أن تزید علیھا وال تنقص منھا
إلى مدینة، فال تستطیع أن تخرج؛ ألن في الطریق  ً ورسولھ؛ ألنھم یقطعون السبل، تصور أنك یوما من األیام ترید أن تخرج من مدینة

ًقاطع طریق، كیف یكون أمرك؟ الذي یرید أن یعود مریضا ال یستطیع أن یعوده، والذي یرید أن یصل رحما ال یستطیع أن یصل رحم ھ، ً
وصف القرآن بأنھا محاربة  ورسولھ لیس فیھ مبالغة وال ھو : ًوالذي یرید أن یجلب تجارة ال یستطیع، فتتعطل بذلك مصالح المسلمین، فإذا

ومن ھنا إذا أردت أن تفند شبھ أعداء اإلسالم فقف معھم في الجریمة نفسھا، وحلل آثارھا . عبث، إنما ھو شيء وراءه أسرار وحكم وغایات
لى األفراد والمجتمعات، تجد أن الخصم یسلم لك، وإال فإنھ یدمغ بحجة هللا الدامغة؛ ألنھ ال یمكن أن ینظر إلى جریمة مختصة بحال أو ع

َبشخص، ومن ھنا وصفھم هللا بھذا الوصف ُیحارُبون هللا ورُسولُھ  َ َ َ ََ َّ كیف یوصفون بھذا : قد یقول شخص كما قال السائل]. 33:المائدة[ِ
إذا جاء وحمل السالح  الشخص: ًنحارب رسولھ علیھ الصالة والسالم، مثال: نحن نحارب هللا، وال قالوا:  العظیم؟ ھم لم یقولواالوصف

نحن نحب المال، وبعضھم یعد ھذا شجاعة :  على السفن في البحر، فقد تجدھم یصلون، ولكن یقولون- ًمثال-وخرجت عصابة منظمة للسطو 
َوالعیاذ با زیِّن  ِلُھ ُسوُء عملھ ُ ِ َ َ ال : أنت محارب  ورسولھ، یقول: أنا مغرم بالمال، تقول لھ: ویؤدي أعمال اإلسالم، لكنھ یقول] 8:فاطر[َ

لكن إذا جئت تنظر إلى قاعدة اإلسالم العظیمة، وأن الرجل إذا دخل على فراش . وهللا، أنا لم أحارب هللا وال رسولھ علیھ الصالة والسالم
ًان قاتال البنھ ال یقتلھ؛ ألنھ دخل في حرمة بیتھ، وكانت العرب في جاھلیتھا الجھالء وضاللتھا العمیاء، لو جاء الجاني ودخل الرجل ولو ك

ًعلى فراش الرجل وطعم من طعامھ فقد أصبح في حرمتھ یمنعھ ظالما أو مظلوما، فإذا كان ھذا في المخلوق   فكیف -و المثل األعلى-ً
ما ترددت في شيء أنا فاعلھ ترددي في قبض روح عبدي المؤمن، یكره الموت وأكره : (ذي یقول في الحدیث الصحیحبالخالق سبحانھ ال

المؤمن لھ حرمة عند هللا عز وجل، فمن یحارب المؤمن فقد حارب هللا، ومن والى المؤمن فقد والى هللا؛ إذا كانت المحاربة ). مساءتھ
 ًان، وعلى كونھ ولیا من أولیاء هللا عز وجل، ومن ھنا إذا خرجوا عن جماعة الموالمواالة مبنیة على العقیدة واإلیم

 
 كیفیة التوبة من الغیبة
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التوبة من الغیبة تنفع اإلنسان فیما : ھل تكفي التوبة من الغیبة لمحو الذنب أم البد من االستسماح من صاحبھا، أثابكم هللا؟ الجواب: السؤال

 یسقط حق الشخص المغتاب حتى یسامحھ بطیبة نفسھ، وإذا لم یسامحھ فإنھ سیلقى هللا بذنبھ ویأخذ من حسناتھ بینھ وبین هللا عز وجل، وال
 ثم طرح في النار، فھذا فیھ عظة -والعیاذ با-ُعلى قدر جرمھ، حتى إذا فنیت حسناتھ أخذ من سیئات المجني علیھ وحملھا على ظھره 

ومن أھم ما ینبغي للمسلم أن یحذره أن ینظر إلى سبب ودافع الغیبة، خاصة في ھذا الزمان الذي . یبةلإلنسان أن یتقي هللا عز وجل في الغ
أصبحت الغیبة من أسھل ما یكون، حتى لربما وقع اإلنسان في الغیبة وھو ال یشعر، والذي یدفع الناس الیوم، إلیھا سببان ما اجتمعا في 

االحتقار، ولذلك : السبب األول.  هللا وأولیاء هللا المؤمنین، ونسأل هللا عز وجل أن یعیذنا منھماإنسان إال انتھك حدود هللا عز وجل في عباد
ًیجب على المسلم دائما أال یمسي وال یصبح، وال تغیب علیھ شمس یوم وال تشرق إال وھو یعرف من ھو المسلم؟ وما ھي حرمة المسلم عند 

ًلناس بألوانھم أو بأحسابھم أو أنسابھم أو مناصبھم ووظائفھم أبدا، تجده یخاف من غیبة الفقیر هللا عز وجل؟ وعندھا ال یمكن أن یفرق بین ا
فعلیك أن تعرف . أكثر من خوفھ من غیبة الغني، ویخاف من الضعیف أكثر من خوفھ من القوي، وذلك من شدة خوفھ من هللا سبحانھ وتعالى

ًال یْرقُبون في ُمْؤمن إال وال ذمة : ً یوجب عھدا وذمة للمسلم عندك، وهللا یقولًأن ھذا المسلم لھ حرمة وحق عندك، وأن كونك مسلما َّ ِ ِ َِ َ ًَّ ِ ٍ ُ
أبي یصرف المال الكثیر، فھذه غیبة : العھد، وأشد ما تكون الغیبة للقرابة، قد یجلس الشخص یقول) الذمة(القرابة، و): اإلل] (10:التوبة[

النقد، فقد أولع الناس بالنقد، : السبب الثاني الذي یوقع في الغیبة. اع الغیبة، وھي غیبة الوالدینیھوي بھا في نار جھنم، وھذه من أسوأ أنو
وحرص الناس على النقد، تجد الشخص یجلس في أي مجلس یرید أن یبدي رأیھ فیھ، ویشجع الصغیر على أن یصبح عنده جرأة، ویعلمھ 

فالنقد طریق الغیبة، ومن ! ف نعلم الصغار وننشئ أبناءنا إال على الغیبة، والعیاذ باكیف ینتقد، وكیف یقول الصواب والخطأ؟ وما وجدنا كی
طوبى لمن شغلھ : ( وفي الحدیث-والعیاذ با- أشنع الطرق أن اإلنسان إذا تعود كلما جلس مع أحد أن یراقب أخطاءه، فھذا من المحرومین 

مجلس وینتقد، وكما انتقد الناس عندك سینتقدك عند الناس، والذي تجده طویل اللسان ًفالذي تجده دائما یجلس في ال) عیبھ عن عیوب الناس
صفیق الوجھ ال یخاف هللا في حرمات المسلمین، فبعض األحیان تجده یجلس ویتكلم عن اإلمام في المسجد ویغتابھ، ویتكلم عن الخطیب في 

 نحن في زمان الحریة، وعلیھ فكل شخص یتكلم، وھي حریة إلى: یقولونثم ھم . المسجد ویغتابھ، یبدي رأیھ في كل شيء، فھذا على خطر
فعلینا أن .  ألنھا حریة على حساب أعراض المسلمین، حریة على التھور واحتقار الناس وعدم المباالة- والعیاذ با- جھنم وبئس المصیر 

امة المسلمین یقع حتى بین طالب العلم، طالب العلم القدیم یحتقر نھذب أنفسنا ونھذب أخالقنا بترك احتقار المسلمین، واالحتقار كما یقع في ع
ًمن ھذا حتى یأتي ھنا، حتى یفعل أو یسأل أو حتى یقترب من الشیخ؟ وفالن أنا ال أحبھ ألنھ یسأل كثیرا ویفعل : طالب العلم الجدید، ویقول

ن بھا ورضیھا، لكن لو أن كل إنسان عرف قدر نفسھ واشتغل فكل شخص یرید أن یقود الناس على طریقة معینة آم! ًكثیرا، وما نرید كذا
بتھذیب نفسھ وتقویمھا، وشغلتھ عیوبھ عن الناس لعرف أین یضع لسانھ، وهللا ما من إنسان یراقب نفسھ مراقبة تامة كاملة إال سلم لھ دینھ 

غل بھا عن عیوب المسلمین؛ تجده من أسلم وعرضھ، فتجد اإلنسان الذي یعف عن أعراض المسلمین وفیھ نظرة إلى عیوبھ وخللھ یشت
ھذبھا اإلنسان وقومھا بالخوف من هللا والورع والعفة استقامت  عز وجل، ولذلك تجد اإلنسان إذا جلس في  النفس إذا. وأحسن الناس

أنا ال أسمح : م، ویقولمجلس وسمع فیھ غیبة یتضایق ویتذمر، وكان بعض مشایخنا رحمة هللا علیھم ال یجلس في مجلس یغتاب فیھ مسل
ًأنا بخیل بحسناتي، أكون كریما في كل شيء إال بحسناتي فال أعطیھا ألحد، ألنك إن سمعت النقد في : بحسناتي أن یأخذھا أحد، ویقول

نتقد غیرك، الشیخ، أو في المحاضر، أو المدرس، أو المعلم، أو الملتزمین وغیر الملتزمین، أو في فالن وعالن، فاعلم أنك ستنتقد كما ا
من : لسانك ال تذكر بھ عورة امرئ فكلك عورات وللناس ألسن ومن ھنا قالوا. من جر إلیك عیوب الناس جر عیوبك إلى الناس: وقالوا

ًفعلى اإلنسان أن یعلم أن ھناك ربا حكما عدال، فینبغي علینا في ت. اغتاب الناس اغتابوه، ومن سب الناس سبوه، ومن أھان الناس أھانوه ً رك ً
ًھذه اآلفة، أن ُیحرص على االشتغال بعیوبنا، وأن نترك عیوب الناس، إال إذا كان المتكلم مصلحا ھادیا یفكر كیف یقود الناس إلى الخیر، أما  ً
أن تجعل لحوم المسلمین وأعراضھم رخیصة فإن من فعل ذلك سیندم، ولكن الندم في أعراض المسلمین طویل ومؤلم، حینما یجلس یكتوي 

 ونھاره یرید أن یتوب إلى هللا عز وجل، فإذا بھ ال یسقط عنھ حق أخیھ المسلم ما لم یسامحھ، فیأتي إلى أخیھ المسلم فیصده الشیطان لیلھ
ى اغتبتك، فیغلبھ الحیاء، أو الخجل، أو یغلبھ إبلیس، أو النفس األمارة بالسوء، فتأخذه األنفة والعزة باإلثم، حت: كیف تجيء تقول لھ: ویقول لھ

فالحذر كل الحذر، ومن .  وعندھا سیقف بین یدي هللا عز وجل لكي یقتص منھ-والعیاذ با-یموت الشخص فیعجز عن طلب السماح منھ 
ھنا ما من عالم وال طالب علم وال خطیب وال أي إنسان یلتزم بدین هللا عز وجل، ویھذب الناس ویقومھم ویقرعھم بقوارع التنزیل في حقوق 

ضھم على بعض؛ إال نصح ألمة محمد صلى هللا علیھ وسلم، فما دمرت كثیر من مصالح المسلمین إال بسبب الغیبة، وما حرص المسلمین بع
ًأعداء اإلسالم الیوم على شيء مثل أن یربوا في األمة قضیة النقد، فتجد الشخص ولو كان صغیر السن ال یرضى عن أحد، ودائما یفكر في 

ومن أراد أن یبحث في الناس عن إنسان كامل فلن یجده، وسیتعب ویطول تعبھ ویطلب المستحیل كما . يء كاملالمثالیات وكأنھ یبحث عن ش
َفمْن ثقلت موازینُھ فأْولئك ُھم الُمفلُحون : ذكر الحكماء والعقالء، ألن الكمال  عز وجل، وهللا یقول َ َ َ َِ ِْ ُ ُْ ْ َ َُ َ ْ َِ فإذا عاشرت المسلمین ]. 8:األعراف[َ

ًإن رأیت خیرا حمدتھ، وإن رأیت عیبا سترتھ، وإن رأیت فسادا أصلحتھ، وإن رأیت اعوجاجا قومتھ، وشغلتك : ، فكن من خیارھمرحمك هللا ً ً ً
عیوبك عن عیوب الناس، تمسي وتصبح وإذا بك تریق دمعة الندم واأللم كلما آواك فراشك في اللیل تفكر ما الذي قلتھ في المسلمین؟ وما 

ًفإن المسلم دائما یوبخ . هللا، وفتح لك أبواب الرحمة مسلمین؟ وتفكر كیف تسعى إلى األكمل واألفضل؟ فإذا فعلت ذلك وفقكالذي عملتھ مع ال
ًماذا قلت؟ ماذا عملت؟ غدا لن : نفسھ ویعاتبھا حتى تستقیم على طاعة هللا عز وجل، والنفس إذا كثر توبیخ اإلنسان لھا، ومحاسبة اإلنسان لھا ِ ِ

 فإنھ خاسر، واألشقى من ھذا - والعیاذ با-عمره في الخیر، وحسن عملھ، وصلح  عز وجل، لكن إذا كان من الغافلین أعود؛ طال 
إن غیبة العلماء والكالم فیھم قربة وحسبة، وأن جرحھم وسلبھم وكشف عوراتھم واجب حتى : واألدھى أن یزین لھ سوء عملھ، وأن یقال لھ

قب من فعلوا ذلك، ما الذي شادوا من بناء؟ وما الذي أصلحوا من فساد؟ وما الذي قوموا من اعوجاج؟ وهللا ما وانظر إلى عو. ال یغتر بھم
ًزادوا البناء إال ھدما، وال زادوا األمة إال شقاء وفرقة، حتى إن بعضھم حینما تاب یقول وهللا ما وجدت إال قسوة القلب، والتسلط على : ً

وانظروا . اإلنسان بزواجر التنزیل ط على الصلحاء فمن باب أولى أن یتسلط على غیرھم، فیجب أن یرتدعأعراض المسلمین؛ ألنھ إذا تسل
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وآخر ما نختم بھ ما ثبت في الصحیح عن . كیف أن السائل أصبح في حیرة، ال یستطیع أن یتوب من ذنبھ إال إذا رجع إلى صاحب الحق
إنھما لیعذبان وما یعذبان في كبیر، ثم : النبي صلى هللا علیھ وسلم مر على قبرین، فقالأن (النبي صلى هللا علیھ وسلم من حدیث ابن عباس 

ًأنھ لیس كبیرا علیھما تركھ وال ھو شاق، وانظر حتى ) وما یعذبان في كبیر: (ومعنى) بلى إنھ كبیر، أما أحدھما فقد كان یمشي بالنمیمة: قال
ة، وما رفع العذاب عنھ، ولكن خفف، فما بالك إذا أصبح اإلنسان یغتاب الناس والعلماء، شفاعة النبي صلى هللا علیھ وسلم لھ جاءت محدود

وینفر من مجالسھم، فإذا كانت النمیمة بین شخصین في أمور الدنیا ھذه عاقبتھا، ولم یستطع رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم أن یشفع في رفع 
البد أن یتأمل اإلنسان ھذا، وسنقول ذلك ونعذر إلى !! ، فقط، فكیف بمن یتكلم في العلماء)العلھ أن یخفف عنھما ما لم تیبس:(العذاب، إنما قال

هللا عز وجل، والسعید من وعظ بغیره، فقد رأینا من العواقب الوخیمة لغیبة الناس أینما كانوا، وباألخص ألولیاء هللا وصالحیھم، فإننا وجدنا 
ستخف بذلك، وهللا یستدرج العبد من حیث ال یعلم، ومن حیث ال یحتسب، اللھم ال تجعلنا ممن العواقب الوخیمة لمن یجرؤ على ذلك، ومن ی

  .استدرجتھ، اللھم ال تجعلنا من المستدرجین، وخذ بنواصینا إلى ما یرضیك عنا یا أرحم الراحمین، وهللا تعالى أعلم
 

 الدخول مع اإلمام في التشھد األخیر
 

في قول : ة واإلمام في التشھد األخیر، فھل أصلي معھ أم أنتظر جماعة أخرى، أثابكم هللا؟ الجوابإذا حضرت صالة الجماع: السؤال
جماھیر العلماء یجب علیك أن تدخل مع الجماعة األولى، وال یجوز أن یقف الشخص ینتظر جماعة ثانیة، والحدیث واضح في ھذا وصریح، 

ومن ھنا نلحظ الشذوذ عن ) وأتوھا وعلیكم السكینة، فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتمواإذا أقیمت الصالة فال تأتوھا وأنتم تسعون، : (قال
إن اإلنسان إذا أتى ولو قبل السالم بلحظة فلیكبر ویدرك فضیلة الجماعة األولى؛ ألن الجماعة : الجماعة، وقد كان مشایخنا یقولون في ھذا

ا في العدد والتكثیر، ویكتب لك فضیلة الخمسة والعشرین درجة مادمت قد أدركت اإلمام األولى فضیلتھا في الوقت، والجماعة الثانیة فضیلتھ
ًصالة الرجل في مسجده تفضل على صالتھ في بیتھ وسوقھ خمسا وعشرین ضعفا وذلك : (قبل سالمھ، ولذلك قال النبي صلى هللا علیھ وسلم ً

)..  الصالة لم یخط خطوة إال كتبت لھ بھا حسنة، وحط عنھ بھا خطیئةأنھ إذا توضأ فأسبغ الوضوء ثم خرج إلى المسجد ال یخرجھ إال
ومن ھنا تدرك فضیلة الجماعة األولى، وأحد . الحدیث، ھذا كما في الصحیح من حدیث أبي ھریرة، فجعل الخمسة والعشرین درجة للخروج

ًشرین درجة لمن أدرك الجماعة في آخرھا، وأیا ما كان أقوال العلماء أن السبعة والعشرین درجة لمن أدرك الجماعة كاملة، والخمسة والع
-إن العبد لیصلي الصالة وما یصلیھا في وقتھا : (فإنك إذا أدركت الجماعة األولى أدركت فضیلة الوقت، والنبي صلى هللا علیھ وسلم یقول

یمكن لو فاتك من أول : أي) لھ من الدنیا وما فیھا ولما فاتھ من وقتھا خیر -قد یكون بین الجماعة األولى والجماعة الثانیة ربع ساعة: أي
 إشارة إلى أقل شيء من) ولما فاتھ من وقتھا: (الوقت دقیقة، فھذه الدقیقة في الثواب والجزاء خیر من الدنیا كلھا من أولھا إلى آخرھا، فقولھ

وال یجوز لك أن تقف؛ ألن ھذا شذوذ عن الجماعة، فتحرص على فضیلة أول الوقت في الجماعة األولى، ) خیر من الدنیا وما فیھا(الوقت، 
  .والواجب علیك أن تدخل مع جماعة المسجد، وهللا تعالى أعلم

 
  باب أحكام الصیال-شرح زاد المستقنع 

 
اإلنسان من ًقد یھجم على اإلنسان من یعتدي علیھ في نفسھ أو مالھ أو عرضھ، وقد یكون ھذا الھاجم آدمیا أو غیر آدمي، وحینئٍذ قد یتمكن 

دفعھ ورده عن حرمتھ وقد ال یتمكن، وھذا ما یعرف بمسائل الصیال، وقد فصل أھل العلم أحكامھا المختلفة بأدلتھا، وبینوا طریقة الدفع 
 .الشرعیة، وما یترتب على ذلك من لزوم الضمان وعدمھ

 
 معنى الصیال ومتعلقھ وأدلة مشروعیة دفع الصائل

 
لصالة والسالم األتمان األكمالن على خیر خلق هللا أجمعین، وعلى آلھ وصحبھ، ومن سار على سبیلھ ونھجھ إلى الحمد  رب العالمین، وا

آدمي أو بھیمة، فلھ الدفع عن ذلك بأسھل : ومن صیل على نفسھ، أو حرمتھ، أو مالھ: [- رحمھ هللا تعالى - فیقول المصنف : أما بعد. یوم الدین
ذه الجملة وما بعدھا إلى نھایة الباب خصھا المصنف رحمھ هللا بأحكام الصائل، ومناسبة أحكام الصائل ھ]: ما یغلب على ظنھ دفعھ بھ

َّللحرابة واضحة ظاھرة؛ ألن المحاربین إذا اعتدوا على الناس صالوا على أنفسھم، وأعراضھم وأموالھم، وقد بین حكم المحارب الذي 
ل یجوز للشخص إذا اعتدى علیھ غیره، وأراد قتلھ، أو أخذ مالھ، أو االعتداء على حرمة فھ. یصول، فبقي أن یبین لنا حكم من صیل علیھ

ًمن حرماتھ كعرض ونحو ذلك؛ ھل من حقھ أن یدفع؟ وھل ھذا الدفع واجب علیھ؟ وھل األفضل أن یدفع أم ال إذا لم یكن واجبا؟ وكذا إذا 
ھ أن یدفع باألقوى مع إمكان الدفع باألخف؟ كل ھذا سیفصلھ المصنف رحمھ هللا قلنا بمشروعیة الدفع فالدفع لھ مراتب وأحوال، فھل یجوز ل

 .......في أحكام الصائل
 

 المواطن التي یدفع عنھا الصائل
 
 

اسم فاعل من صال یصول فھو صائل، إذا : الصائل. وھو أوجھ) ومن صال: (وفي بعض النسخ) ومن صیل على نفسھ: (یقول رحمھ هللا
یكون  ًتارة یكون آدمیا، وتارة: ویطلق الصوالن على القوة واالندفاع في الشيء، وھذا الصائل على الغیر. استطال علیھوثب على الغیر و

فھذا فیھ عموم حیث یشمل ) آدمي أو بھیمة: (وبین بعد ذلك من ھو فقال) ومن صال: ( یقول-رحمھ هللا-من غیر اآلدمیین، وھنا المصنف 
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ًفإما أن یكون مكلفا كالمسلم البالغ العاقل یھجم على غیره یرید أن یقتلھ، أو : ًفإن كان الصائل آدمیا. لى الغیركل من یھجم علیك، أو یھجم ع
ًأن یكون مجنونا یھجم على اإلنسان بالسالح، ویفاجأ اإلنسان بھ وقد : ینتھك عرضھ، أو یأخذ مالھ، وإما أن یكون من غیر المكلفین، مثل

ًسكران، أو مخدر، وقد یكون صبیا ممیزا، أو غیر ممیز، وكل ھذا یدخل في الصائل، وكذلك قد یكون بھیمةأشھر علیھ سالحھ، أو أنھ  ثم . ً
ھذا الصائل إذا ھجم على الغیر قد یھجم بحق، وقد یھجم بغیر حق، فقد یھجم اإلنسان على الغیر، ویھدده بالسالح ومعھ حق في ھذا التھدید، 

ُا بحق  عز وجل أو بجریمة، أو أمر ھذا الشخص أن یأتي بھذا الشخص الذي یصال علیھ من أجل معرفة كأن یكون الذي ُھجم علیھ مطالب ً
هللا عز وجل علیھ، وھذا في حالة ما إذا كان الصائل معھ حق، حتى البھیمة في بعض األحیان تصول على اإلنسان بحق،  حق من حقوق

للحراسة، فإن ھذا الكلب إذا صال على ھذا الشخص فإن ھذا حق من الحقوق؛ ألن الشرع إذا دخل اللص إلى حائط بستان، وفیھ كلب : ًمثال
أنھ أذن بكلب الصید والحرث والماشیة، : أذن باتخاذ الكلب لحراسة الزرع ولحراسة الماشیة، كما صح عن رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم

كما إذا ھاج البعیر أو الثور، وھجم على اإلنسان، وخاف على نفسھ، أو خاف وقد یكون بغیر حق . فإذا ھجم الكلب في ھذه الحالة فھذا بحق
على أموال عنده، بأن ھجم على دكانھ أو متجره، وغلب على ظنھ أنھ سیتلف أموالھ، فكل ھذا یدخل في أحكام الصائل، لكن كالم العلماء 

 فمن ھجم على الغیر وعنده حق في ھذا الھجوم، ولھ إذن شرعي، .ینصب على حالة ما إذا كان الصائل بغیر حق، ولیس المراد إذا كان بحق
الغیر من الجھاد في سبیل هللا عز وجل، وقد ذكر شیخ اإلسالم ابن تیمیة رحمھ هللا أن  فإنھ یخرج من مسألتنا، ولذلك قد یكون الھجوم على

رمون لھم سالح وفتك، فإنھم إذا دافعوا عن أنفسھم أو الجند والشرط إذا ھجموا على قطاع الطریق، أو ھجموا على المجرمین، وكان المج
طلبوا ھؤالء المجرمین یكونون كالمجاھدین في سبیل هللا؛ ألنھم یحفظون دماء الناس وأعراضھم وأموالھم، ویقومون على مصالح المسلمین 

الصول المراد بھ ھنا أن یكون بغیر حق، . لصولالعامة؛ ألنھ طلب بحق، فھذا الھجوم إذا كان لھ مبرر شرعي فإنھ ال یدخل معنا في مسألة ا
ومن : (یقول رحمھ هللا. مثل ما یقع في الحرابة وفي مسائل العصابات إذا ھجمت على الناس في دمائھم وأموالھم وأعراضھم، وغیر ذلك

ًر علیھ سالحا یقتل غالبا، أو وضع ًالصول على النفس للقتل، ویثبت ھذا باألمارة، فیكون صائال على نفس اإلنسان إذا أشھ) صال على نفسھ ً
على المرأة النتھاك عرضھا، أو یرید من عدو أن یقتلھ فیسفك  افعل كذا، أو ادفع لي مالك، أو یھجم: ھذا السالح على مقتل كالرأس وقال لھ

یصول علیھ من أجل : أي): أو مالھ: (ھوقول. ًكالمرأة مثال یصول علیھا من أجل أن یزني بھا والعیاذ با: الحرمة): أو حرمتھ: (وقولھ. دمھ
قتل وإزھاق النفس، واالعتداء على العرض، أو أخذ : فبین رحمھ هللا محل الصول، والسبب الدافع لھذه األذیة واإلضرار، وھو. أن یأخذه

رع في أحكام الصائل في وأعلى ھذه األشیاء وأعظمھا حرمة النفس، ثم یلي ذلك العرض، ثم یلي ذلك المال، ولذلك فإن شدد الش. المال
النفس والعرض والمال، ولم یقع خالف في النفس والعرض، ولكن وقع الخالف في المال، ولذلك تجد العلماء لما قالوا بوجوب دفع الصائل، 

  .لم یختلفوا في دفعھ إذا كان ألجل النفس أو العرض، ولكن الخالف في المال ھل یجب أم ال یجب؟ على تفصیل عندھم رحمھم هللا
 

 ًال یشترط لدفع الصائل أن یكون مكلفا
 

ًسواء كان الصائل آدمیا، ویشمل اآلدمي المعصوم، ألن اآلدمي إما أن یكون مكلفا، أو یكون غیر مكلف، والمكلف: أي) آدمي: (وقولھ ھو : ً
ء، وقد تقدمت معنا مسائل السكر البالغ العاقل، وغیر المكلف كالصبي، والمجنون، وفي حكمھ السكران على الصحیح من أقوال العلما

إذا تعاطى المخدرات یكون في : ًوكذلك أیضا. وتأثیره، وأن السكران غیر مؤاخذ بأقوالھ وأفعالھ على التفصیل الذي بیناه في طالق السكران
ًوالصائل یكون بعقلھ وإدراكھ، مكلفا مؤاخذا، وقد یكون غیر مكلف كال. حكم المجنون إذا فقد عقلھ وإدراكھ ًوأیضا إذا كان . صبي والمجنونً

ًمكلفا بالغا عاقال ً ًالبھیمة أیضا تشمل ]: أو بھیمة: [وقولھ. فقد یكون معصوم الدم مثل المسلم، وقد یكون غیر معصوم الدم كالكافر، وھذا عام: ً
  .البھائم الھائجة أو غیر الھائجة، والمراد بذلك إذا كانت بدون حق

 
 أدلة مشروعیة دفع الصائل

 
للشخص الذي یصال علیھ دفع ھذا الصائل بأسھل ما یغلب على ظنھ دفعھ : أي] فلھ الدفع عن ذلك بأسھل ما یغلب على ظنھ دفعھ بھ: [ولھوق

وأجمع العلماء رحمھم هللا على . یشرع للمسلم أن یدفع عن نفسھ وعرضھ ومالھ: بھ، ومشروعیة دفع الصائل ثبتت بھا األدلة الشرعیة، أي
: ھ ال یجوز للصائل أن یصول على دماء الناس، وال على أعراضھم، وال على أموالھم؛ ولذلك قال النبي صلى هللا علیھ وسلمأي أن: العكس

فحرم االعتداء ). إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم علیكم حرام، كحرمة یومكم ھذا، في شھركم ھذا، في بلدكم ھذا، أال ھل بلغت، اللھم فاشھد(
ِوال تلقوا بأْیدیكم إلى التْھلكة : رع للمسلم أن یدفع، ولذلك قال تعالىعلى ھذه األمور، وش َِ ُ َّْ َ ِ ِْ ُ ُ َُ وإذا سكت اإلنسان عن ھذا الصائل، ] 195:البقرة[َ

ًوال تقتلوا أنفسكم إن هللا كان بكم رحیما : فمعناه أنھ یسلم نفسھ للھالك، وهللا تعالى یقول ِ ََّ َ َ َْ ُْ ُ ُ ُ ِْ َِ ََ َّ َ ال تتعاطوا أسباب قتل النفس، فإذا : أي] 29:النساء[ُ
سكت عن ھذا الصائل فإنھ سیقتلھ، وال یجوز للمسلم أن یسكت عن األسباب المفضیة بنفسھ إلى الھالك، بل علیھ أن یتعاطى األسباب المنجیة 

أرأیت إن جاء یرید أخذ ! هللایا رسول : (كذلك السنة أكدت ھذا، ومن ھنا قال رجل. لنفسھ من ھذا الھالك؛ ولذلك شرع لھ أن یدفع الصائل
) ھو في النار: أرأیت إن قتلتھ؟ قال: أنت شھید، قال: أرأیت إن قتلني؟ قال: قاتلھ، قال: أرأیت إن قاتلني، قال: ال تعطھ، قال: مالي، قال

لصحیح عنھ علیھ الصالة وفي الحدیث ا. ًفأھدر دمھ وأسقط حرمتھ لمكان االعتداء، فدل على حق دفع الصائل؛ ألنھ جعل دم الصائل ھدرا
وھذا یدل على مشروعیة دفع )من قتل دون مالھ فھو شھید، ومن قتل دون عرضھ فھو شھید، ومن قتل دون نفسھ فھو شھید(والسالم أنھ قال 

 .الصائل، وأن على المسلم نفسھ أمانة أن یتقي هللا عز وجل في حفظھا بتعاطي أسباب صیانتھا عن الھالك
 

 حكم دفع الصائل
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أن من حق اإلنسان أن یدافع عن نفسھ، : ھل ھو واجب؟ أو غیر واجب؟ والعلماء مجمعون: ھذا الدفع فیھ تفصیل) فلھ الدفع: (قولھو
التوسعة؟ یرى المصنف رحمھ هللا وھو : وعرضھ؛ لثبوت النصوص بھذا، ولكن ھل ھذا على سبیل الفرض؟ أو على سبیل التخییر، أعني

 علیھ أن الدفع واجب، وأن اإلنسان إذا ُھجم علیھ من أجل أن یسفك دمھ، أو ینتھك عرضھ، أو یؤخذ مالھ بغیر مذھب اإلمام أحمد رحمة هللا
واإلمام أحمد رحمھ هللا لھ مسلك عجیب في التعامل مع النصوص، وھذا المسلك لھ أصل . حق؛ أنھ یجب علیھ أن یدفع، إال في زمان الفتنة

 هللا علیھم، وھو أن یعمل كل نص في مورده، ولذلك استثنى حال الفتنة، وجعل أحادیث الفتن التي عند السلف واألئمة والصحابة رضوان
ندب فیھا النبي صلى هللا علیھ وسلم المسلم أن یكون عبد هللا المقتول وال یكون القاتل؛ جعلھا محمولة على الفتن التي فیھا تأویل، وما یقع بین 

 نفسھ فیھا، وھي وصیة النبي صلى هللا علیھ وسلم كما في حدیث أبي ذر رضي هللا عنھ، وأن النبي صلى المسلمین من الفتن، فاإلنسان یحفظ
: الزم بیتك، قال: قال. فما أفعل: إذن شاركت القوم، قال: ولو دخل علي في بیتي أأحمل معھم؟ قال: (هللا علیھ وسلم أمره أن یلزم بیتھ، قال

فجعل النصوص العامة في وجوب حفظ . فھذا كلھ یدل على أن الفتن مستثناة)  دخل علیك في بیتكولو: حتى ولو دخل علي في بیتي؟ قال
ومن . اإلنسان لنفسھ وعرضھ ومالھ على ما ھي علیھ، وجعل الدفع ھنا على سبیل الوجوب؛ ألنھا دالة على الوجوب، واستثنى أحوال الفتن

قال رحمھ . ل العام على عمومھ، والخاص على خصوصھ، ولم یحكم بالتعارض بینھادقة المصنف رحمھ هللا أنھ جعل لكل دلیل داللتھ، وجع
أنھ یجتھد ویقدر، فإذا غلب على ظنھ أن الرجل سیقتلھ، وال : الشریعة كلفت المسلم بغالب الظن، بمعنى): فلھ الدفع بما یغلب على ظنھ: (هللا

ً فحینئٍذ یقتلھ، وغالب الظن متعبد بھ شرعا، ومن تأمل النصوص في العبادات القتل، وینجو منھ إال إذا قتلھ، یمكن بحال أن یخرج من ھذا
والمعامالت لم یشك أن الشریعة تعبدت بغالب الظن، وعلى ذلك جرت النصوص، ولإلمام العز بن عبد السالم في كتابھ قواعد األحكام كالم 

 .نظر اإلنسانھو : نفیس في أن الشریعة تبني أحكامھا على غالب الظن، وغالب الظن
 

 التدرج في دفع الصائل
 

أنھ لو شك وتردد، فعلیھ أن یتوقف، ویمتنع من اإلقدام على شيء لوجود الشبھة، : فمعناه) بما یغلب على ظنھ: (لما قال المصنف رحمھ هللا
إذا وجھ السالح علیك إنسان، في : ًالفمث. وال یستحل دم الصائل إال إذا غلب على ظنھ أنھ سیھلك، وغلب على ظنھ أنھ ال یمكن دفعھ إال بھذا

بعض األحیان یغلب على ظنك أن السالح فیھ حشو، وتعرف الشخص أنھ یحسن استعمالھ، وتعلم أو یغلب على ظنك أنھ سیقدم مثل الفاسق 
ًان الشخص ضعیفا، ولم لكن لو ك. المتھتك الجريء على الفعل، أو سبق لھ أن فعل ذلك، فحینئٍذ یغلب على ظن اإلنسان أنھ سیقدم على فعل

ًیغلب على ظن اإلنسان أنھ سیطلق علیھ سالحا، وقد یكون من أھل المزاح والعبث، وحینئٍذ یصبح من غلبة الظن أنھ ال یقتل، فحینئذ ال 
قلھا وأول ما ینبغي أن أ: والدفع مراتب. البد أن یغلب على ظنھ وجود استباحة النفس والدم، وأنھ ال یمكن دفعھ إال بھذه الطریقة: ًإذا. یستبیح

إن ھذا یضرك، : الكالم، فلو ھجم شخص على شخص، وأمكن أن یدفعھ باألسھل واألخف، كأن یھدده بالكالم، ویقول لھ: یفكر فیھ من الدفع
ًویعظھ، ویذكره، ویغلب على ظنھ أن الوعظ والتذكیر سیؤثر؛ فال یجوز لھ أن یضربھ فضال عن أن یقتلھ، فضال عن أن یعتدي ع لیھ؛ ألنھ ً

ًمتى ما أمكن درء المفسدة بما ال ضرر فیھ على الطرفین وجب وتعین المصیر إلى ذلك، فإذا كان الكالم مؤثرا لم یجز لھ أن یقدم على 
ًكذلك أیضا إذا كان بإمكانھ أن یصرخ، أو یستنجد بعد هللا بجیرانھ، أو یتصل كما ھو موجود في زماننا فیطلب نجدة، أو یتصل . الضرب

لمعنیین من أجل أن ینقذوه، فھذا ال رخصة لھ إذا غلب على ظنھ أنھ سینجو، وأن ھذا سینفع، وأن ھذا سیحول بینھ وبین أذیة الغیر لھ في با
أما إذا كان الكالم . كذلك المرأة إذا اعتدي على عرضھا، وأمكنھا أن تصرخ وتستغیث، فإنھ ال یجوز لھا أن تقدم على القتل. نفسھ أو عرضھ

: الضرب بالجارح. الضرب بالجارح، والضرب بغیر الجارح: نفع، فقد تدرج العلماء إلى مسألة الضرب، والضرب یكون على صورتینال ی
یكون بالسوط وبالعصا، فاألشیاء التي ُیضرب بھا، إذا : ًوالضرب بغیر الجارح أیضا على صورتین. كالطعن بالخنجر، والجرح بالسكین

فإن أمكن دفعھ باألسھل وھو الضرب بغیر الجارح، فحینئٍذ إن ضربھ بالجارح ضمن، وإذا كان قد أمكن : ناأمكن دفع ضرره بالضرب نظر
فالسوط أخف من العصا، ثم السوط یختلف على مراتب، فالضرب بالسوط من الجلد، لیس كالضرب بأسالك : ضربھ بغیر الجارح ننظر

إذا تعذر دفع ضرره : ًكذلك أیضا.  االرتقاء إلى األعلى مع إمكان دفع الضرر باألخفالكھرباء، ونحو ذلك، فینظر إلى األخف؛ ألنھ ال یجوز
بالضرب، كالمرأة أو الرجل إذا ُھجم علیھ، فأمسك العصا، وھدد الذي یھدده أنھ لو أقدم علیھ فسیضربھ بالعصا، فال یجوز أن یمسك السالح 

ًثم إذا كان جارحا كاألسلحة الموجودة في زماننا، . نھ یمكن دفعھ بما ھو أخفویثوره علیھ، كأن یطعنھ بالسكین أو یطلق علیھ النار؛ أل
فإن كان قد صال علیھ یرید قتلھ، وعنده سالح یرید أن یدفع بھ، فھذا السالح إذا أمكن أن یضرب : فالجارح الذي یستعملھ اإلنسان یفصل فیھ

تفصل الشریعة وال تعطي اإلذن باستباحة دم الصائل إال في : ضمنھ، ومن ھناالصائل في یده فیعطلھ عن قتلھ لم یجز أن یقتلھ، وإذا قتلھ 
فلو أنھ وضع السالح على حرمة اإلنسان، وھدده أنھ . حال التعذر، وأن جمیع ھذه الوسائل ال تنفع، وال یمكن بحال دفع ضرره إال بقتلھ

 وغلب على ظنھ أنھ لو ضربھ في یده قد ال یصیبھ، فوجھ سالحھ سیقتلھا، وغلب على ظنھ أن الرجل سیفعل، وال یمكنھ أن یضربھ في یده،
وكل ھذا التفصیل . إلى رأسھ من أجل أن یقتلھ مباشرة حتى ال یستطیع أن یقتل من تحت یده؛ حل لھ ذلك، وینذره إن وجد مجال لإلنذار

سالح یقتل، وتصارع معھ، وغلب على ظنھ أنھ إذا لم  محلھ أال یشتبك الطرفان، فإذا اشتبك الطرفان، وكان الحال حال مغالبة، والرجل معھ
فالتفصیل إنما . یقتلھ أنھ سیصل إلى السالح ویقتلھ؛ قتلھ، وارتفعت ھذه التفصیالت كما نص علیھا طائفة من المحققین من العلماء رحمھم هللا

ًعلیھ ھجوما مباشرا، أو باغتھ وھو في بیتھ أو یكون إن وسع الوقت، وأمكن تالفي الضرر، وأمكن التفكیر في ھذه الوسائل، أما لو ھجم  ً
حرمتھ، ودخل علیھ فجأة، أو دخل علیھ وھو في غرفتھ، فلم یفاجأ إال والرجل ھاجم علیھ، فحینئٍذ لو أخذ السالح وقتلھ فلھ وجھ عند طائفة 

تطیع أن تفكر أنھ یقتل أو ال یقتل، وال یدري ھل إنھ یسقط التفصیل، ألنھ ال یمكن؛ فھذا داخل علیھ بسالحھ، وھو ال یس: من العلماء فیقولون
ھو سیبادر بالقتل أو یتأخر؟ فالظاھر أنھ إذا دخل بھذه الصورة، فقد سقطت حرمتھ، وھو الذي أھدر دم نفسھ، وحینئٍذ ال یودى ولیس لھ 

ًھذا كلھ إذا وقعت المباغتة أو ھجم على اإلنسان ھجوما مباشرا، ویقع ھذا ف. حرمة، ودمھ ھدر ي بعض الجرائم المنظمة، وقد یقع في المدن ً
والصحاري، كل ھذا التفصیل یذكره العلماء رحمھم هللا متى ما أمكن للشخص أن یمعن النظر ویفكر، أما إذا لم یمكنھ وباغتھ وھجم علیھ، 
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فإن : أي].  بالقتل فلھ ذلك وال ضمان علیھفإن لم یندفع إال: [وقولھ. وغلب على ظنھ أنھ ال یمكن دفع ھذا الضرر إال بقتلھ فإنھ یقتلھ بكل حال
كأن ھاج بعیر، والبعیر أو الثور إذا ھاج فإنھ یقتل، فإذا ھجم على اإلنسان، وأخذ یبطش بالناس، وأنت ترى : لم یندفع الصائل أو البھیمة

ًواقفا في مجموعة من الناس، فھجمت ًبعینك أنھ قتل ھذا وقتل ذاك، أو ھجم الشخص ھجوما ال یمكن دفعھ إال بالقتل، كأن یكون الشخص 
علیھم عصابة، فابتدأت بقتل من أمامھا، وغلب على ظنھ أنھ سیفضي إلى الھالك، فإنھ یقتل بكل حال، وحینئذ ال یمكن الدفع إال بالقتل، وھذا 

 ...... .یوجب الرخصة، سواء كان في الصائل المكلف، أو الصائل غیر الكلف على أصح قولي العلماء رحمھم هللا
 

 الضمان في دفع الصیال
 

ومن . كل من صال لغیر حق على ذي حرمة في دمھ أو مالھ أو عرضھ، فإن دمھ ھدر: ُإذا قتل الصائل فدمھ ھدر، ومن أھل العلم من قال
: قال. قاتلھ: ي، قالأرأیت إن قاتلن: ال تعطھ قال: (إن القتل ال یكون من أجل المال، وظاھر الحدیث قال: أھل العلم من أخرج المال، وقال

فظاھره العموم، وھو شامل للجنایة، بل إن الشخص یطمع في ) أنت شھید: أرأیت إن قتلني، قال: ھو في النار، قال: أرأیت إن قتلتھ، قال
لمال، وحینئٍذ ًالمال فیقتل من أجلھ، وعندما یأتي لطلب المال مسلحا، أو العصابة تھجم على التجار مسلحة، فالغالب أنھا ستقتل من أجل ا

وھل یجب على اإلنسان إذا ھجم على مالھ أو صال علیھ الغیر من أجل أخذ مالھ؛ ھل یجب . یجوز قتل من صال من أجل أن یأخذ المال
ال : علیھ أن یدفع؟ أما إذا صال علیھ من أجل دمھ فإنھ یجب في قول طائفة من العلماء رحمھم هللا وھو الصحیح، ومن أھل العلم من قال

َلئْن بسطت إلي یَدك لتقتلني ما : ب، بل یخیر، ویجوز لھ أن یستسلم، وال بأس في ذلك وال حرج، ألن هللا ذكر عن قابیل وھابیل أنھ قال لھیج َ َ َ َِ ِ َّ َِ َ َُ ْ َ ِ َ
َأنا بباسٍط یدي إلْیك ألقتلك إني أخاُف هللا رب العالمین  َ َ َ َ َ َ َِ َّ ِ َِ َ َْ َ َّ َ ََ َِّ ُ ِْ ِ َِ ولكن رد ھذا بأن شرع من قبلنا شرع لنا . م ورضي أن یقتلفھذا استسل] 28:المائدة[ِ

ِوال تلقوا بأْیدیكم إلى التْھلكة : ما لم یرد شرعنا بخالفھ، وقد قال هللا عز وجل َِ ُ َّْ َ ِ ِْ ُ ُ َُ ْوال تقتلوا أنفسكم : ، وقال]195:البقرة[َ ُ ُ ُ َْ ََ ُ ال : أي] 29:النساء[َ
انصر أخاك : ( أن یقتلھ فقد أعانھ على الظلم والعدوان، والنبي صلى هللا علیھ وسلم قالتتعاطوا أسباب القتل، وألن من سكت على الظالم

ًظالما أو مظلوما، قال فھذا یدل ) تحجزه وتمنعھ عن الظلم، فذلك نصره: ًأرأیت إن كان مظلوما أنصره، ولكن كیف أنصره وھو ظالم؟ قال: ً
إذا أراد اإلنسان أن یستسلم، ویرى أن المال أحقر من أن یقتل أخاه، فھذا رخص فیھ  .على أنھ یجب علیھ أن یدفع، وال یجوز لھ أن یستسلم

بعض العلماء، والصحیح أنھ إذا أشھر السالح لقتلھ من أجل المال، أنھ یجوز لھ أن یقاتلھ، وظاھر اآلیة الكریمة في النفس، ولكنھا تعارضت 
 ....... االحتجاج بھا من الوجھ الذي ذكرناهمع اآلیات واألحادیث الواردة في شرعنا، ولذلك ال یقوى

 
 الخالف في ضمان الصائل غیر المكلف

 
ھل : ُفإن قتل الذي صیل علیھ فھو شھید، أما إذا قتل الصائل فدمھ ھدر، وقد اختلف العلماء رحمھم هللا: أي]: ُفإن قتل فھو شھید: [وقولھ

ًحكمنا بكون الدم ھدرا یشمل الصائل عموما أم فیھ تفصی یفرق بین الصائل العاقل والمجنون والصبي، فإذا كان : ل؟ یقول بعض العلماءً
ًالصائل صبیا أو مجنونا، فإن من حقھ أن یقتلھ، مثال ً ھاج علیھ مجنون ومعھ السكین، وجاء یرید أن یطعنھ، وغلب على ظنھ أنھ ال یمكن : ً

 ال ُیقتص من الشخص باإلجماع؛ ألن لھ شبھة، والنبي صلى هللا علیھ وسلم فإذا قتل المجنون فإنھ. بحال أن یدفع ضرره إال إذا قتلھ، فقتلھ
یجوز لھ قتل : درء الحد بالشبھات، ولھ الحق في دفعھ، لكن كون ھذا الشخص غیر مكلف وال عاقل، ھل یوجب الضمان؟ قال بعض العلماء

تجب علیھ الدیة؛ ألن الشرع أذن لھ أن یدفع، وفي ھذه المجنون والصبي، ولكن یجب علیھ ضمان دمھ، والصحیح أنھ ال یضمن دمھ، فال 
ًالحالة یستوي أن یكون مجنونا، ویستوي أن یكون عاقال؛ ألنھ إذا سقط القصاص بإذن الشرع، سقط ما یترتب على الدم، وحینئذ ال یجب  ً

ًفلو أن بعیرا ھاج، .  وھذا یشمل اآلدمي والبھیمةأنھ إذا قتل فال ضمان علیھ،: فبین رحمھ هللا. ًعلیھ ضمان النفس، وال یعتبر ملزما بالدیة
وأصبح یبطش بالناس، یكسر أیدیھم وأرجلھم، ویعضھم، ولربما یبرك على الشخص فیقتلھ، وكان عند شخص أطفال، أو ھجم علیھ وغلب 

، وعلم أن ھذا یعطلھ عن الصول على ظنھ أنھ لو تركھ فسیقتلھ، فأخذ السالح فقتلھ، أو تمكن من عقره فعقره، بأن ضربھ في رجلھ أو یده
ُوعلى ھذا یصبح الشخص الذي ظلم وصیل علیھ غیر مطالب بدم، وال بضمان دیة، وال بقیمة، ال في . على الناس فلھ ذلك وال ضمان علیھ

 .اإلنسان، وال في الحیوان
 

 مرتبة الشھادة للمقتول في الدفاع عن نفسھ أو مالھ أو عرضھ
 

ألن المالئكة تشھده، فإذا قبضت روحھ حفتھ المالئكة، : ًوسمي الشھید شھیدا، قیل. نص النبي صلى هللا علیھ وسلمل: أي]: فھو شھید: [وقولھ
لما قتل أبوه عبد هللا بن حرام یوم أحد، فجعل جابر یكشف عن وجھ أبیھ ویبكي فیمنعھ قومھ، : (ففي الصحیحین من حدیث جابر بن عبد هللا 

ًسمي شھیدا : فقالوا) تبكیھ أو ال تبكیھ، فما زالت المالئكة تظلھ حتى صعدت بھ إلى السماء: سلم أختھ تبكي، فقالفسمع النبي صلى هللا علیھ و
َوما كنت من الشاھدین : الحضور، كما قال تعالى: تحضره، والشھادة تكون بمعنى: ألن المالئكة تشھده، أي َ َ َِ ِ َِّ َ من : أي] 44:القصص[ُ

ًالشھادة على مراتب، فأعالھا وأعظمھا أجرا وثوابا عند هللا سبحانھ ): شھید: (وقولھ. شھید أقوال أخرىوقیل في تسمیة ال. الحاضرین ً
ًالشھادة في سبیل هللا عز وجل، أن یقتل من أجل إعالء كلمة هللا، بأن یكون القتال جھادا شرعیا ولم یقصد بھ الحمیة، أو المقاصد : وتعالى ً

من قاتل لتكون : الرجل یقاتل حمیة، ویقاتل للذكر، ویقاتل للمغنم، أي ذلك في سبیل هللا؟ قال: (علیھ وسلم قیل لھالدنیویة؛ ألن النبي صلى هللا 
فرایة الجھاد الشرعیة . من أجل أن تكون كلمة هللا ھي العلیا، فیكون ھناك غرض شرعي واضح: أي). كلمة هللا ھي العلیا فھو في سبیل هللا

من قتل تحت رایة عمیة فھو إلى : ( هللا، وإن كانت الرایة عمیة، فالحدیث الصحیح عن النبي صلى هللا علیھ وسلممن قتل تحتھا فھو في سبیل
، فال تكن الشھادة شھادة إال إذا كانت منضبطة بأصول شرعیة، وأعالھا أن تكون في الجھاد، ثم بعد ذلك من كان ) نار جھنم والعیاذ با
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ُیقا فھو شھید، والحریق شھید، ومن مات بالطاعون فھو شھید، والنفساء شھیدة، ومن قتل دون مالھ فھو ًمبطونا فھو شھید، ومن كان غر ً
ًثم ھذه الشھادة نفسھا لھا مراتب، أعنى الدفاع عن النفس، ومن قتل دون عرضھ أیضا على مراتب، . شھید، ومن قتل دون عرضھ فھو شھید

، وعلى ھذا إذا ثبت أنھ یشرع لإلنسان أن یقاتل، ولو غلب على ظنھ أنھ سیقتل فإن ھذا نوع وكل ھذا یختلف باختالف الشھادة والقتل نفسھ
من قتل : (وقال النبي صلى هللا علیھ وسلم) أنت شھید: أرأیت إن قتلني قال: (قال: من الشھادة؛ ألن النبي صلى هللا علیھ وسلم نص على ھذا

فھذا نص على أنھا شھادة في سبیل هللا عز وجل، لكن ) ، ومن قتل دون نفسھ فھو شھیددون مالھ فھو شھید، ومن قتل دون عرضھ فھو شھید
فلو أنھ ُجرح، ثم . أن تكون في المعركة: ًثانیا. أن تكون ألجل كلمة هللا: ًأوال: الشھادة إذا أطلقت فھي الشھادة في سبیل هللا، فیشترط فیھا

: ھادة، لكنھ ال یصل إلى الشھید الذي مات في المعركة، بل یعامل معاملة المیتسحب من المعركة، فأخذ یتداوى ثم مات، فھذا نوع ش
یوم األحزاب، داواه النبي صلى هللا  فیغسل، ویكفن؛ ولذلك فإن سعد بن معاذ رضي هللا عنھ وأرضاه لما انفجر علیھ جرحھ الذي أصیب بھ

ُعلیھ وسلم، ثم فاضت روحھ ومات، ومع ذلك غسل وكفن، وأخذ حكم ا اھتز (لمیت، لكنھا نوع شھادة، حتى قال النبي صلى هللا علیھ وسلم ُ
  .رضي هللا عنھ وأرضاه، وذلك من عظیم بالئھ في اإلسالم) عرش الرحمن لموت سعد 

 
 حكم قتل الصائل من أجل المال

 
 وھذه المسألة خالفیة، وقد ذھب طائفة من أنھ ال یجب علیھ أن یقاتل من أجل المال،: أي]. ویلزمھ الدفع عن نفسھ وحرمتھ دون مالھ: [وقولھ

والذین قالوا بالوجوب فرقوا بین المال القلیل والمال . العلماء إلى أنھ یجب علیھ أن یدفع حتى عن مالھ؛ ألن سكوتھ یعین الظالم على ظلمھ
  .الكثیر، وقارنوا بین مفسدة االعتداء على المال، ومفسدة اإلضرار بالصائل

 
 ذا ھجم على منزلحكم قتل الصائل إ

 
ًمن دخل منزل رجل متلصصا للسرقة، أو دخل دار رجل لھتك العرض : أي]. ًومن دخل منزل رجل متلصصا فحكمھ كذلك: [وقولھ

ًولو دخل من أجل المال فھو في حكم الصائل متلصصا، واللص إذا دخل فغالبا ما . والفساد، أو دخل دار رجل للقتل، فكلھ في حكم الصائل ً
ومحل قتلھ إذا . ھ السالح، لكن ال یجوز للشخص إذا دخل أحد یرید أن یسرق من مالھ أن یقدم على قتلھ إال بالتفصیل الذي ذكرناهیكون مع

كان معھ سالح ویطلب المال، وكان یقصد أن كل من یقف في وجھھ لیمنعھ من أن یصل إلى المال فإنھ سیقتلھ؛ فھذا یقتل، وأما إذا أمكن 
ھذا ذكره في اآلدمي، وقد تدخل البھیمة متلصصة، والبھیمة غیر مكلفة، فلو ) ًمتلصصا: (وقولھ. قتلھ فقد تقدم تفصیل ذلكدفعھ باألخف دون 

ًوھذا یحصل كثیرا، وقد كانت ھذه .. دخلت البھیمة إلى دار اإلنسان، كأن جاء بعیر إلى التجار وھم یعرضون أطعمتھم، فھجم علیھا لیأكلھا
التي تشغل المحتسبین في األسواق، حیث یأتي الناس بدوابھم، وبعضھم یعرض الطعام، فما یشعر إال والبھیمة تھجم المسألة من المشاكل 

یحصل من اآلدمي ومن غیر اآلدمي، لكن المكلف تستطیع أن تتكلم معھ، .. ًإذا. على الطعام، وبعض األحیان تدخل إلى الدكان أو المتجر
وقد كان معنا طالب في دراسة االبتدائي، : وقد كان أھل العلم یذكرون بعض الطرائف في دروسھم. عھاوأما البھیمة فال، ولذلك یشرع دف

ًوكان من أذكى خلق هللا، وكان من بیت علم وفضل، وفیھ أدب، وال أذكر أني رأیت شیئا یعیبھ في دینھ أو دنیاه، وكنا في السنة الثالثة 
ن فیھ شيء من الذكاء، فكان یأتي بعد تحضیر المدرس، فإذا انتھى التحضیر یأتي إلى حارس ًاالبتدائیة، وكان صغیرا غیر مكلف، لكن كا

المدیر یریدك، فیذھب الحارس، وقد وضع الطالب حقیبتھ وراء الباب، فیأخذ الشمطة ویخرج من الباب، وكان یأتي إلى : المدرسة، ویقول لھ
السن، وفیھ نوع من البساطة، وفي یوم من األیام خرج بشمطتھ، وفعل فعلتھ، وشاء ال ینتبھ لھ، وكان الحارس كبیر  الحارس في فترات حتى

هللا عند خروجھ أن یكون أمامھ ثور ھائج، ومعھ شمطة حمراء، والثور قد حبس الناس في الطریق، وفوجئ أن ھذا خارج من المدرسة 
قرابة كیلو، حتى نجاه هللا عز : ًا ما جریتھ في حیاتي، أيلقد جریت جری: بشمطة حمراء یجري، فما كان منھ إال أن جرى وراءه، یقول

ًأنھ كلما یخرج الشخص من محاضرة أو درس یجد ثورا ھائجا! وھذا شيء طیب. وجل، وبعد ذلك حرم أن یخرج من المدرسة فھو یعین .. ً
ذا لم یمكن دفعھا باألخف، فلو أمكن دفعھا وتسقط حرمة البھیمة إذا صالت باالعتداء على النفس أو المال، وھذا شرطھ إ. على طلب العلم

  .بالصیاح علیھا أو باإلشارة بالعصا ونحوھا دون ضربھا، فال یجوز استباحة األعلى؛ على التفصیل الذي ذكرناه في المكلفین
 

 األسئلة
 

 طلب الصائل إذا قتل ثم ھرب
 

صاحب الدم أن یالحقھ؟ أم ال ترد مسائل دفع الصائل في ھذه ًلو قتل الصائل أحدا من أھل المصول علیھ، وھرب الصائل، فھل ل: السؤل
إذا ھجم الصائل یرید المال أو العرض أو النفس، فإنھ إذا صد فھرب لم یجز ضربھ وال عقره وال قتلھ؛ ألن الحاجة انتھت : الحالة؟ الجواب

 وقصده أن یقتص ألخیھ المقتول، فحینئٍذ یكون قد -القتیلأخو - بكف شره بانصرافھ، وأما إذا قتل وأزھق الروح، فإنھ إذا قتلھ المصول علیھ 
أخذ بحقھ، ولكن یعزره السلطان؛ ألن القصاص إنما ھو للقضاة والحكام، فیعزره السلطان والقاضي بعد دراسة حالھ، ومعرفة السبب الذي 

. ئٍذ ال یعزره، فینظر القاضي أو اإلمام في األصلحًدعاه لذلك، وقد ال یعزره، كأن یكون ھذا ردعا للناس، وإذا سمع الناس ذلك خافوا، فحین
ًفإنھ إذا لم یفعل شیئا وھرب، فإنھ ال یجوز طلبھ وال عقره باإلضرار، أما طلبھ فإنھ یشرع أن یطلبھ من أجل أن یرفعھ : أما من حیث األصل

لضمان على التفصیل الذي ذكره العلماء رحمھم هللا أما لو قتلھ على أنھ صائل، فھذا فیھ ا. لیؤدب ویعزر، حتى ال یفعل مع الناس مثل فعلھ
  .وهللا تعالى أعلم. في مسألة القتل، أما لو نوى بھ القصاص، فحینئٍذ یكون قد أخذ بحقھ، وسقط القصاص في ھذه المسألة
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 الفرق بین قتل الصائل والقتل بسبب العداوة

 
؟ )إذا التقى المسلمان بسیفیھما فالقاتل والمقتول في النار( علیھ وسلم أشكل علي في مسائل دفع الصائل حدیث النبي صلى هللا: السؤال
أن یحصل بین الشخص والشخص عداوة، فتأخذ اإلنسان : المراد بھ) إذا التقى المسلمان بسیفیھما: (ھذا ال عالقة لھ بالصائل، فقولھ: الجواب

ھذه أمور تقع في . من أجل أن یثبت أنھ قوي، أو أنھ أشجع من اآلخرالحمیة والغضب فیرفع السالح، فیرفع عدوه السالح ویقتتالن، إما 
الخصومات والنزاعات بین الناس، فكل منھما یرید أن یثبت أنھ ھو الشجاع، وأنھ ھو األقوى، فما حصل من الھیشات بین الناس 

ار؛ ألن المراد بھذا الحمیة والعلو، وكل منھما والخصومات والنزاعات ویقصد بھا إراقة الدماء على ھذا الوجھ؛ فالقاتل والمقتول في الن
ثم . فھذا یحمل السالح، وھذا یحمل السالح، فالقاتل والمقتول في النار! ًوأكثر ضررا منھ! لماذا یقاتلني فالن؟ أنا أقوى منھ: تأخذه أنفة فیقول

ًھذا لیس غرضا شرعیا، أما أن ھذا صائل فال، ولیس لھ عالقة بمسألتنا ألبتة، فھذ ا شيء، وھذا شيء آخر، فھنا وجد الموجب الشرعي ً
للمصول علیھ أن یدفع، ووجد الوصف الشرعي للصائل بالظلم، وأما إذا التقیا بسیفیھما فھي خصومة ونزاع، وقد تكون ألتفھ األسباب، وقد 

أنظر؟ فحمل ھذا سالحھ، وحمل ھذا ال : ومن أنت حتى تقول: لماذا تنظر إلي؟ فیقول: تكون حتى بدون سبب، بأن ینظر إلیھ، فیقول لھ
ًإنھ كان حریصا على قتل : قد علمنا القاتل یذھب إلى النار، فما بال المقتول؟ قال! یا رسول هللا: قال(سالحھ، وقتل كل منھما اآلخر، 

، أو إلعالء كلمة هللا، وال قصاصا وال بحق، فأصبح موجبا للدخول في النار؛ ألن) صاحبھ ًفلم یكن قتال  ً  من أكبر الكبائر إزھاق النفس، ً
 .وهللا تعالى أعلم. وقتلھا بدون حق

 
 حكم التشریك بین األضحیة والعقیقة

 
 -الیوم الرابع عشر:  أي-ما حكم من أشرك نیة العقیقة بنیة األضحیة في یوم عید األضحى؛ ألنھ وافق األسبوع الثاني لوالدة الطفل : السؤال

ال یجزئ أن یجمع بین نیتین؛ ألن العقیقة مقصودة، واألضحیة مقصودة، ولذلك : األضحیة؟ وماذا علیھ؟ الجوابفكانت الشاتان بنیة العقیقة و
فكل مكلف ) من ذبح قبل الصالة فلیذبح مكانھاأخرى : (ال یحصل االندراج، فاألضحیة مقصودة لدى الشرع، ولذلك قال صلى هللا علیھ وسلم

وأما العقیقة فالنبي صلى هللا علیھ وسلم بین أنھا . رة لھذا العید، وسنة بقصد، بمعنى أنھا مقصودةقادر مطالب أن یذبح ذبیحة خاصة، شعی
فھذا یدل على أن الشرع قصد أن ُیذبح عن الغالم، وأن یعق عنھ، ) كل مولود مرھون بعقیقتھ، تذبح عنھ یوم سابعھ: (متعلقة بالولد، فقال

  .وهللا تعالى أعلم. مع بین النیتینوھذا ال یحصل فیھ االندراج، فلم یصح الج
 

 حكم الدخول بالمرأة المعقود علیھا قبل إعالن النكاح
 

ھذه المسألة ینبغي التنبیھ علیھا، وعلى والة أمور :  قبل إعالن الدخول بھا؟ الجواب- زوجتھ-ما حكم الرجل یباشر المعقود علیھا : السؤال
ن النكاح؛ ألنھ یترتب على ھذا مفاسد عظیمة، یأتي الزوج یزور الزوجة بعد العقد وقبل النساء أال یسمحوا لألزواج بالدخول قبل إعال

الدخول، فیدخل بھا في بیت أھلھا، فلو فرض أنھ توفي، ولم یعلم أحد أنھ دخل بھا، ثم فوجئ الناس أن المرأة حامل، فكیف یكون الحال؟ 
ًوكذا لو كان رجال فاسدا  اعترفت لي بالحرام، ثم : لماذا؟ قال: ال أریدھا، فإن قیل: دخل بھا، واستمتع بھا، ثم قالً أو فاسقا و- والعیاذ با-ً

فعلى أولیاء أمور النساء أن یتقوا هللا عز وجل، وقد حصلت مشاكل كثیرة في ھذا األمر، وكذلك ینبغي ! فوجئوا أنھا حامل، وھو فاسق متھتك
 قد تكون بعض النساء فاسدات، ونحن ال نتھم النساء، لكن نعرف ذلك من تنبیھات على الزوج أن یحذر من ھذا؛ ألنھ في بعض األحیان

ًبعض العلماء والمشایخ؛ فإذا كان فیھا فساد في عرضھا، وقامت واستدرجت الرجل، وأحدثت لھ نوعا من المباشرة قبل الدخول ألجل أن ال 
. حتى تستر ما بھا من الفساد، فھذه أمور فیھا أضرار على الزوج والزوجةینتبھ لبكارتھا، ثم انسحبت كأنھا خائفة، ثم تدرجت معھ إلى ذلك 

وعلى الناس أن یتقوا هللا عز وجل، وأال یكون الدخول إال على الوجھ المعروف المشھور، حتى یكون أسلم لإلنسان من الفتنة، وأبعد من 
ا فیھ ریبة، وإن كان األصل جوازه، لكن جرى عرف الناس على شيء، الریبة، وقد أمرنا النبي صلى هللا علیھ وسلم باتقاء ما فیھ ریبة، وھذ

ثم على الزوج أن یكون عنده حیاء من هللا عز وجل ثم من الناس، كیف یأتي المرأة في أھلھا دون علم وإذن من أھلھا، ھذا أمر . فلیعمل بھ
عند أھلھا، نعم ھي زوجتھ ولكن لیس  أنف من أن یأتي الزوجةممقوت ال یفعلھ إال ضعاف النفوس، فاإلنسان الصالح تمنعھ دیانتھ وشیمتھ وی

وعلینا أن . كشف الرأس مباح، لكن إتیانھ على غیر الوجھ المعروف مسقط للمروءة، وموجب لرد شھادة اإلنسان: ًكل شيء مباح یباح، فمثال
فینبغي أن یكون ) إذا لم تستحي فاصنع ما شئت: ة األولىإن مما أدرك الناس من كالم النبو: (نتقي هللا، كما قال النبي صلى هللا علیھ وسلم

ًفالذي یظھر منع ھذه األمور؛ خوفا من ضیاع الحقوق، لكن لو حصل ترتیب، وعلم . عند اإلنسان حیاء من هللا عز وجل یردعھ ثم من الناس
تكلم عن المفاسد واألضرار التي تنبني على أھل الزوجة، وُحفظت الحقوق، فإنھا زوجتھ، فلو دخل علیھا فلیس علیھ من شيء، لكن نحن ن

  .الخفاء
 

 ]1[ باب قتال أھل البغي -شرح زاد المستقنع 
 

من المعلوم لدینا أننا في زمن الفتن التي حذر منھا النبي صلى هللا علیھ وسلم، ومما یمیز ھذه الفتن كثرة ظھور أھل البغي، الذین یتكلمون 
ذا إلى فعل الخوارج، لذا لزم معرفة من ھم الذین یحكم أنھم أھل بغي وما ھي شروطھم، ومتى كان في العلماء والسلف، وقد یؤدي بھم ھ

 .أول ظھور لھم في أمة اإلسالم
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 قتال أھل البغي

 
، أما بسم هللا الرحمن الرحیم الحمد  رب العالمین، والصالة والسالم على أشرف األنبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلى آلھ وصحبھ أجمعین

 ...... :بعد
 

 صور الخروج على اإلمام وجماعة المسلمین
 

تقدم تعریف القتال، أما البغي فأصلھ االعتداء، ومجاوزة الحد والعلو واالستطالة، ھذه ]. قتال أھل البغي: باب: [فیقول المصنف رحمھ هللا
.  في أذیة الناس وأذیة الغیر، وبغى على فالن إذا استطال علیھإذا طغى وجاوز الحد) بغى: (ٍكلھا معان ذكرھا أئمة اللغة رحمھم هللا، یقال

البغاة ھم الخارجون عن إمام المسلمین وجماعتھ، ویوصف ھذا الباب بباب قتال أھل البغي، أو باب ] باب قتال أھل البغي: [وقولھ رحمھ هللا
ھ هللا أنھ ربط بین باب الحرابة وباب قتال أھل البغي، أھل البغي، كما یعبر بذلك بعض العلماء رحمھم هللا، وظاھر صنیع المصنف رحم

أن یكون الخروج بدون تأویل : الصورة األولى: وھو أن الخروج على اإلمام وجماعة المسلمین لھ صورتان: وحینئذ تكون المناسبة كاآلتي
فأما ما . أن یكون الخروج بتأویل وشبھة:  الثانیةوالصورة. سائغ، بمعنى أنھ ال یكون ھناك شبھة وال تأویل، كما سیأتي تفصیلھ إن شاء هللا

وأما الخروج بشبھة وتأویل . كان بدون تأویل وشبھة فھو خروج المحاربین، وقد بینھ رحمھ هللا وانتھى من أحكامھ التي فصلناھا فیما مضى
كم الحرابة شرع في بیان قتال أھل البغي، والمناسبة فھو الذي یعتني العلماء رحمھم هللا ببیانھ في باب قتال أھل البغي، فلما انتھى من بیان ح

من ھذا الوجھ واضحة، حیث یجتمع البابان في حكم الخروج، فینفرد الباب األول بأنھ خروج من دون تأویل، والباب الثاني بأنھ خروج 
عن باب الحرابة، ولكن یالحظ أن العلماء ًومن أھل العلم رحمھم هللا من فصل بین البابین، وجعل قتال أھل البغي منفردا . بتأویل وشبھة

والسبب في ھذا أن البغاة والخارجین عن . ًرحمھم هللا ذكروا باب قتال أھل البغي في كتاب الجنایات، وجعلوه متصال بالحدود والجنایات
ود النصوص في الكتاب والسنة جماعة المسلمین قد جنوا جنایة شرعیة توجب عقوبتھم بالقتل، كما سیأتي إن شاء هللا تفصیلھ؛ وذلك لور

ًبمعاقبتھم بذلك، قطعا لدابرھم واستئصاال لشأفتھم، ودفعا لمفاسدھم وشرورھم عن اإلسالم والمسلمین؛ فھذه العقوبة تتصل بباب الجنایات من  ًً
فمنھم من . لجنایات من ھذا الوجھجھة المؤاخذة على الفعل في كل منھما، ومن ھنا یعتني العلماء رحمھم هللا بذكر قتال أھل البغي في كتاب ا

أن الخروج : ومما ینبغي التنبیھ علیھ. أئمة الشافعیة، ومنھم من یؤخره كما یفعل أئمة الحنابلة رحمة هللا على الجمیع یقدمھ كما یفعل بعض
اإلمام العدل، والطائفة المتعلقة بھ التقعید والتأصیل لمسألة اإلمامة وشروط اإلمام و: الجانب األول: على األئمة من حیث األصل فیھ جانبان

فأما بالنسبة للفقھاء والمحدثین رحمھم هللا فقد . ما یتعلق بعقوبة الخروج عن ھذه الجماعة: الجانب الثاني. وھم الذي یسمون بأھل العدل
ئمة العقیدة، یبحثونھ في مسائل العقیدة وأما اإلمامة فھذا من شأن أ. تناولوا جانب العقوبة وھذا ھو المتصل بكتاب الجنایات، وھو محل حدیثنا

ًتقریرا لمنھج أھل السنة والجماعة رحمھم هللا في وجوب لزوم جماعة المسلمین، وعدم الخروج على األئمة، وتقعید ذلك وتأصیلھ بنصوص 
لشروط التي ینبغي توفرھا لمعاقبة متى تكون العقوبة؟ وما ھي ا: ومن ھنا نجد الفقھاء رحمھم هللا یبحثون في ھذا الباب عن. الكتاب والسنة

أھل البغي؟ وماذا یجب على اإلمام أن یصنع؟ وكیف تتم محاورتھم؟ ونحو ذلك من األمور المتعلقة بمواجھة ھذا البالء، ولكن ال یبحثون في 
بعد ذلك العقوبة المتعلقة ومن ھنا سیكون الحدیث عن موجب وسبب الجنایة، ثم . باب اإلمامة التصالھ بالعقیدة أكثر من اتصالھ بالفقھ

  .بالخروج، وھذا شأنھ شأن بقیة الجنایات التي ذكرناھا في الحدود والقصاص
 

 معالم أھل البغي
 

سیذكر المصنف رحمھ هللا ضابط البغي، وھذا یتعلق بالتعریف االصطالحي، وسنؤخره إلى أن ] قتال أھل البغي: باب: [یقول رحمھ هللا
وھم القوم الخارجون على اإلمام : لبغاة لھم ضوابط ذكرھا العلماء أشبھ بالتعریف ألھل البغي من جھة االصطالحفا. یذكره رحمة هللا علیھ

ھذه أھم المعالم التي ینبغي توفرھا للحكم على من خرج بكونھم بغاة وآخذین حكم أھل . وجماعة المسلمین، ولھم شوكة ومنعة بتأویل وشبھة
الخروج على اإلمام : الشرط األول: ذكر أربعة شروط]  شوكة ومنعة على اإلمام بتأویل سائغ فھم بغاةإذا خرج قوم لھم: [قولھ. البغي

أن : الشرط الثالث. ًأن یكونوا قوما وجماعة ذات عدد على تفصیل عند العلماء رحمھم هللا في ھذا الموضع: الشرط الثاني. وجماعة المسلمین
من  فھذه أربعة شروط البد. عندھم شبھة:  یكون عندھم تأویل سائغ، أو كما یقول بعض العلماءأن: الشرط الرابع. تكون لھم شوكة ومنعة

ینفردوا بإمام، : ً من ذكر اشتراط أن یبایعوا إماما لھم، أي-مذھب الشافعیة وغیرھم-وھناك من العلماء أو األئمة . توفرھا للحكم بكونھم بغاة
ًإنھ لیس بشرط أصال، فإن مجرد خروجھم وانعزالھم عن :  اشترط ذلك لمقاتلتھم، ومنھم من قالوھذا اختلفت فیھ أنظار العلماء، فمنھم من

 .جماعة المسلمین، وكونھم لھم شوكة ومنعة، یكفي للحكم بأنھم أھل بغي، وال یشترط أن یكون لھم إمام، وھذا أقوى في الحقیقة
 

 تاریخ اإلمام علي مع الخوارج
 

الخروج معتبر للحكم بكونھم بغاة، واألصل في ذلك أن الخوارج خرجوا على علي رضي هللا عنھ وجماعة ]: ومإذا خرج ق: [قولھ رحمھ هللا
المسلمین، ومن ھنا ذكر العلماء رحمھم هللا أن حد الحرابة وقع في عھد النبي صلى هللا علیھ وسلم بالعرنیین، والبغي وقع في زمان علي 

ن كان من أھل العلم من یذكر بعض النماذج في حرب الردة تتعلق بطوائف كانوا في حكم أھل رضي هللا عنھ بخروج الخوارج علیھ، وإ
ولكن خروج الخوارج على علي رضي هللا عنھ، . البغي، ولذلك یرون أن الخروج أول ما حدث في عھد أبي بكر رضي هللا عنھ وأرضاه
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ویعتبر ھذا األمر . بأنھا مارقة، وأنھا باغیة، یقتضي أنھم أول من خرج -طائفة الخوارج-ووصف النبي صلى هللا علیھ وسلم لھذه الطائفة 
من معجزات النبي صلى هللا علیھ وسلم؛ ألنھ أخبر عن ھذه الجماعة قبل خروجھا بأكثر من عشرین سنة، أو ما یقارب ربع قرن، ووصفھم 

غیر ملتبسة، حتى وصف منھم ذا الثدیة ، وقصة علي بصفات وجدھا أصحاب رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم كاملة غیر ناقصة، واضحة 
 .......في الصحیحین معھ واضحة، وأنھ وجده بین القتلى، فكبر وحمد هللا عز وجل

 
 صفات الخوارج كما جاءت بھا األحادیث

 
: وسلم یقولسمعت رسول هللا صلى هللا علیھ : وقد صحت النصوص في وصفھم كما في الصحیحین من حدیث علي رضي هللا عنھ قال

إن ھذا ال یختص : فسره علي رضي هللا عنھ بالخوارج، وقال بعض العلماء رحمھم هللا) في آخر الزمان: (قولھ...) سیخرج في آخر الزمان(
لكن ال ینبغي لطالب العلم أن یجعل ھذه الصفة نصب . ًبزمان علي ، فإن علیا رضي هللا عنھ كانت عنده نصوص أخرى غیر ھذا الحدیث

سیخرج في آخر الزمان أقوام حداث األسنان، سفھاء األحالم، یقولون بقول خیر البریة، یمرقون : (ھ، وأن یعلم الزمان الذي ھو فیھ، قالعینی
یقولون بقول خیر . في عقولھم ونظرھم سفھ وخفة: سفھاء األحالم. صغار السن: حداث األسنان) من الدین كما یمرق السھم من الرمیة

في اللفظ : یمرقون من الدین كما یمرق السھم من الرمیة. م یدعي أنھ صاحب سنة وأنھ صاحب حق وأنھ أولى بالكتاب والسنةأي كلھ: البریة
أنا مسلم، أنا مؤمن، أنا على مذھب أھل السنة : تجده یقول لك: أي) ال یجاوز الدین حناجرھم: (وفي لفظ آخر) یقرءون القرآن: (اآلخر

یمان في قلبھ، وال یرقب لمؤمن حرمة، وال یرعى فیھ ذمة؛ ألنھ لو كان في القلب إیمان، لكان أخوف ما یخاف والجماعة؛ لكن لم یدخل اإل
 شيء مثل اإلیمان، ولذلك قال النبي -بعد توفیق هللا عز وجل-من حدود هللا عز وجل، وأبعد ما یكون من محارم هللا؛ ألنھ ال یعصم اإلنسان 

فبین عظیم أثر اإلیمان في القلوب؛ ألن النبي صلى هللا علیھ وسلم أخبر أن ) ي الزاني حین یزني وھو مؤمنال یزن: (صلى هللا علیھ وسلم 
 تجد الطفل الصغیر عمره - ًوال نسمي أشخاصا معینین- في اإلنترنت - ما شاء هللا-والیوم . إیمانھم في ألسنتھم ولكن لم یستقر في قلوبھم

ألن مثل ھذا لو نظر من ھذا ) حداث األسنان، سفھاء األحالم: (كي یرمي بھ في جھنم وبئس المصیرًسنة یمسك عالما من أئمة السلف ل17
العالم الذي یكفره أو یبدعھ أو یضللھ، وماذا وضع هللا لھ من القبول، وما نفع هللا بھ أمة محمد صلى هللا علیھ وسلم لردعھ عقلھ، لكن ال دین 

ھذه من صفاتھم وھذا أمر بسیط، لكن أعظم من ذلك ما كانوا علیھ من الجد واالجتھاد في العبادة، . - نسأل هللا السالمة والعافیة-وال عقل 
تحقرون صالتكم مع صالتھم، وصیامكم مع صیامھم، وقراءتكم مع : (فالنبي صلى هللا علیھ وسلم یقول كما في الصحیحین من حدیث علي 

ًل خلق هللا، إذا جن علیھم اللیل فما ترى منھم إال قائما، وإذا جاء النھار ال ترى فیھم إال فكان الخوارج من أعبد الناس، وھم من أض) قراءتھم
لیست قراءتكم مع قراءتھم بشيء، وال : (وفي اللفظ اآلخر ) تحقرون: (ًصائما، ولذلك یقول صلى هللا علیھ وسلم كما في حدیث علي 

ًفلما سفھوا علیا رضي هللا عنھ، وأعرضوا عن علماء . نسأل هللا السالمة) صالتكم مع صالتھم بشيء، وال صیامكم مع صیامھم بشيء
الصحابة، وتركوا الرجوع إلى أھل العلم، وأصبحوا یفھمون الدین بفھمھم وبأھوائھم وآرائھم؛ عندھا زلت القدم، وعندھا تكون العواقب 

فالخوارج وصفھم النبي صلى هللا علیھ وسلم بھذه الصفة، مع . ورالوخیمة؛ ألنھ ال یمكن لإلنسان أن یصل إلى الحق بدون عالم لھ بصیرة ون
لما دخلت علیھم ھالني : -وھو الصحابي الجلیل العابد الذي نام على فراش النبي صلى هللا علیھ وسلم-أنھم كانوا أعبد الناس، یقول ابن عباس 

ویقول أبو حمزة . جثیة علیھا في السجود، والركب تكاد تنمحيًما رأیت، رأیت وجوھا مقرحة من كثرة السجود، وأیدي قد ذھبت من كثرة ال
الشراة؛ ألنھم اشتروا اآلخرة كما : في خطبتھ بقدید حینما أتى إلى مكة، وكان من الشراة وھم من أشد الخوارج، وكان یقال لھم: الشاري

عنى البیع؛ ألنھ من األضداد، كأنھم باعوا أنفسھم  عز ألنھم شراة من الشري بم: اشتروا الجنة بقتل أنفسھم والجھاد، وقیل: یزعمون، وقیل
ًوجل؛ وكان الخوارج ال یعرفون الكذب، ویرونھ كفرا؛ ألنھ من الكبائر وھم یكفرون بالكبائر، فیصف أصحابھ ھذا الوصف العجیب الغریب، 

م، غضیضة عن الشر أعینھم، ثقیلة عن الباطل یا أھل الحجاز أتعیرونني بأصحابي، وتزعمون أنھم شباب؛ شباب مكتھلون في شبابھ: یقول
أرجلھم، أنضاء عبادة وأطالح، قد نظر هللا إلیھم في جوف اللیل منحنیة أصالبھم على أجزاء القرآن، إذا مر أحدھم بآیة فیھا ذكر الجنة طار 

م بكاللھم، كالل اللیل بكالل النھار؛ حتى إذا ًشوقا إلیھا، وإذا مر بآیة فیھا ذكر النار شھق شھقة كأن زفیر جھنم بین أذنیھ، موصول كاللھ
ًرأوا السھام قد فوقت، والرماح قد أشرعت، والسیوف قد انتضیت؛ أقبل الشاب منھم قدما حتى اختلفت رجاله على عنق فرسھ، وتخضبت 

، كم من عین في منقار طائر طالما بكى صاحبھا في جوف اللیل من خشیة هللا،  وكم من كف زالت عن معصمھا بالدماء محاسن وجھ، فیا
ًلقد كانوا أشد الناس عبادة وقربا إلى هللا عز وجل، وأمرھم في ذلك عجب، ومع . اھـ. طالما اعتمد علیھا صاحبھا في السجود بین یدي هللا

صیرة؛ كما نبھ العلماء واألئمة ال بد من العلم والب: ًإذا) یمرقون من الدین كما یمرق السھم من الرمیة: (ذلك یقول النبي صلى هللا علیھ وسلم
رحمھم هللا أن الفتن ال یعصم منھا إال اإلیمان با عز وجل، والرعایة لحرمات هللا سبحانھ وتعالى، ورعایة حرمة المسلم وذمتھ والخوف 

بد سلم واستقام لھ دینھ، خاصة في ھذه الثالث إذا جمعھا هللا للع. من هللا عز وجل، وتأدیة حقوق العباد، وال یكون ذلك إال بالعلم والبصیرة
  .الفتن، نسأل هللا بعزتھ وجاللھ أن یعیذنا من الفتن ما ظھر منھا وما بطن

 
 نقمة الخوارج على علي بن أبي طالب

 
ین وكان علي رضي هللا عنھ وأرضاه من السابق. ًأول ما ظھرت ھذه الطائفة خرجت على علي رضي هللا عنھ، ونقمت علیھ أمورا كفروه بھا

لإلسالم، ومن علماء الصحابة وفقھائھم، وھو أحد العشرة السابقین لإلسالم، لقد تربى في بیت النبوة مع رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم فھو 
 فانظروا كیف انطماس البصیرة، وتتبع. أنت كافر: تحت یده، وشھد المشاھد كلھا، ومن العشرة المبشرین بالجنة، ومع ذلك یأتي من یقول لھ

ٌُصم ُبكم :  ولذلك كان أعظم شيء في اإلنسان بصیرتھ، فإذا انطمست البصیرة صار كما أخبر هللا -نسأل هللا السالمة والعافیة- األھواء  ْ ٌّ
ُّ، عُموا وصموا ]18:البقرة[ َ َ ؛ )مواال، ولكنھم قوم أصابتھم الفتنة فعموا وص: (ولذلك لما سئل علي رضي هللا عنھ عن كفرھم قال] 71:المائدة[َ
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فال تجد عنده أذن صاغیة، وال بصیرة واعیة،  لماذا تتكلم في ھذا العالم الجلیل من أئمة السلف ومن دواوین العلم،: تأتي للشخص تقول لھ
ذ اإلنسان ًفإذا ینبغي لكل إنسان أن یحذر ھذه الفتن التي تقصم ظھور الناس، وتأخ! ًمن یستطیع أن یملك ألحد شیئا. نسأل هللا السالمة والعافیة

ُفإذا جاء الخْوُف رأْیتُھم ینظُرون إلْیك تدوُر : إن الفتن فیھا حصاد المنافقین، ومن صفاتھم: أخذ عزیز مقتدر، ومن ھنا قال الحكماء والعلماء َ َ َ ََ َ َ َ َ ََ ِ ُِ َْ ْ ْ َ
ْأْعُینُھم كالذي ُیغشى علْیھ من المْوت فإذا ذھب الخْوُف سلقوكم  ُْ ُ َُ ََ َ َ َ َ ََ َ َ ْ َْ َْ َ َِّ ِ ِ ِ ِ ِبألسنٍة حَداٍد َ َِ ْ َ ، فھذه البصیرة تنطمس والعیاذ با في الفتن، ]19:األحزاب[ِ

أصابھم العمى عن السبیل والصمم عن قبول الحق، : أي) ال، ولكنھم قوم أصابتھم فتنة فعموا وصموا: (ٌأكفار ھم؟ قال: ومن ھنا قیل لـعلي 
كان في منزلة عظیمة من رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم، وقد قال فیھ لما استخلفھ علي رضي هللا عنھ وأرضاه . نسأل هللا السالمة والعافیة

في ھذه الواقعة تكون كما استخلف موسى أخاه ھارون على قومھ، : أي) أما ترضى أن تكون مني بمنزلة ھارون من موسى) :على المدینة
إنھ : ومع ھذا كلھ یقال لھ. ا المراد بیان منزلتھ رضي هللا عنھ ومكانتھولیس المراد بھ إلغاء خالفة أبي بكر كما یقول بعض أھل البدع، إنم

كافر، وھنا وقفة لكل طالب علم، ولكل مؤمن یؤمن بالیوم اآلخر؛ أن أھل الفضل ال ینالون الفضل إال با ثم بھذه األلسنة الحداد، ومن 
م بین الناس، وال زادھم إال عزة في إذالل الناس لھم، وال زادھم إال كرامة األمور العجیبة الغریبة أن هللا ما زاد أھل الحق إال قوة مع ضعفھ

ًأتمنى دائما أن یخرج من یتكلم فینا؛ ألننا ما وجدنا أحدا یتكلم فینا إال رفعنا هللا، فأصبح : في امتھان الناس لھم، حتى كان بعض العلماء یقول ً
 ما وجد في السلف الصالح وال األنبیاء وال المرسلین إال من بدع وضلل، وكفر یحب أن یستكثر من ھذا الشيء، من عظیم ما وجد؛ ألنھ

یدخل علیھ الرجل وھو یصلي في ! یقال لـعلي رضي هللا عنھ إنھ كافر؟ أال شاھت الوجوه. أخرج من الملة، وكأن مفاتیح الجنة بأیدي ھؤالء
ُولقد أ: المسجد واقف بین یدي هللا، فیتلو قول هللا عز وجل ْ َ َ َوحي إلْیك وإلى الذین مْن قْبلك لئْن أشركت لیْحبطن عملك َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َُ َّ ِ ِ ِ ِ َِ ََّ َ َ ََ ْ ْ َ َ ِ قاتلھ هللا، ] 65:الزمر[ِ

والذي ال تجد فیھ . بكل جرأة وبكل سفھ ووقاحة؛ ألن ھذا ھو سبیل الشیطان! تصلي أو ال تصلي فعملك قد حبط، أعوذ با: كأنھ یقول لھ
َلئْن أشركت لیْحبطن عملك : ًوق هللا وحدوده، فاعلم أنھ على سبیل الشیطان ولذلك قصد ذلك الخارجي علیا بقولھًأدبا، وال رعایة لحق َ َ َ َ َُ َّ َِ َ ََ ْ ْ َ

ًیخاطب علیا رضي هللا عنھ وأرضاه وھو الذي سال دمھ في سبیل هللا عز وجل، وھو الذي فدى رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم ] 65:الزمر[
بشر بالجنة رضي هللا عنھ وأرضاه، وھذا لنعلم مدى خطورة الھوى على أھلھ، فنسأل هللا بعزتھ وجاللھ أن یعیذنا من ھذه بروحھ، وھو الم

وفي ھذا سلوة لكل طالب علم، ولكل داعیة،ولكل خطیب، ولكل إمام مسجد حینما یسمع أھل حیھ یتكلمون فیھ أو ینتقصون، فال یبالي . الفتن
َلیْھلك : جود الصفات التي تبوئ اإلنسان مبوأ صدق، قد تكون إن شاء هللا من بشائر القبول أو من عالمات القبول بھذا، بل یستبشر؛ ألن و َِ ِ

نٍة  َمْن ھلك عْن بیِّنٍة ویْحیا مْن حي عْن بیِّ ََ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ ََّ  .جعلني هللا وإیاكم ھداة مھتدین، وأعاذنا من فتن المفتونین وإرجاف المرجفین] 42:األنفال[َ
 

 إرسال ابن عباس لمناظرة الخوارج
 

ًھم آذوا علیا وكفروه ونقموا علیھ أمورا، فأرسل إلیھم حبر األمة وترجمان القرآن عبد هللا بن عباس رضي هللا عنھ وأرضاه، وناظرھم : ًإذا ً
ِإن الُحكم إال  :  یقولحكم الرجال وهللا: ما ینقمون علیھ؟ قالوا: ابن عباس رضي هللا عنھ كما في الروایة الصحیحة فسألھم َِّ َّ ِ ِ ُِ ْ ]. 57:األنعام[ْ

إنھ لم یسب أھل الجمل في وقعة الجمل، فإن كانوا على حق فلم قاتلھم؟ وإن كانوا على غیر حق، فلم یمنع من حق هللا فیھم من سبي : وقالوا
ھذه ثالثة ! قاتلھم هللا. و إما أمیر المؤمنین أو أمیر الكافرینإنھ محا نفسھ عن إمرة المؤمنین، فھ: نسائھم وذراریھم؟ وأما األمر الثالث قالوا لھ

ِفاْبعثوا حكما مْن : أما ما قلتم من تحكیم الرجال، فإن هللا تعالى یقول: ورد علیھم فقال! أمور جادلھم فیھا عبد هللا بن عباس رضي هللا عنھ ً َ ََ َُ
َأْھلھ وحكما مْن أْھلھا  َ َِ ِ ِ َِ ًَ ًإذا كیف یأمر ! هللا عز وجل رضي بتحكیم الرجال، فھل تحكیم الرجال على مذھبكم كفر؟! ًفرا؟أكان ھذا ك [35:النساء[َ

ِیْحكم بھ ذوا عدل منكم ھدیا بالغ الكْعبة : ورضي بحكم العدلین في جزاء صید أرنبة فقال . هللا عز وجل بھ ِ ِ َِ َ َ َ َ ََ ْ َ ً ْ ْْ ُُ ْ ٍُ َ أكان ھذا : قال] 95:المائدة[ِ
أنتم تقولون إنھ كفر ألنھ : أما الثانیة فقال لھم. فأفحمھم بھذا ورد األولى! - ونعوذ با- قولھم إال أن یكفروا رب العالمین فما بقي على ! ًكفرا؟

ھذا ما عاھد علیھ محمد رسول هللا، : اكتب: (محا نفسھ عن إمرة المؤمنین، وإن رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم في صلح الحدیبیة قال لـعلي
) لو نعلم أنك رسول هللا ما قاتلناك، فأمر بأن تمحى من الكتاب، وامتنع علي من محوھا، فمحاھا النبي صلى هللا علیھ وسلم بیده: قال سھیل

إذا كانت محیت رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم ولم یطعن ذلك في رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم، فكیف بما ھو ! ًأكان ھذا شكا في الرسالة؟
َوأزواُجُھ : إن هللا تعالى یقول: قاتل ولم یسب، فقال لھم: وھي قولھم: وأما الثالثة. إن ذلك ال یستلزم أن اإلنسان على ضاللدون ذلك، ف َْ َ

ْأمھاتُھم  ُ َ َّ  ًفھذه أمكم بنص القرآن، إن سبیتموھا فلن تكون أما، بل تكون سریة وحینئذ تكفرون، وإن لم تسبوھا؛ فھذا ما فعلھ علي] 6:األحزاب[ُ
بعد أن ناظرھم عبد هللا بن عباس رضي هللا عنھ رجع منھم ألفان، وكان ذلك من قوة حجتھ رضي هللا عنھ . ًفألقمھم حجرا. رضي هللا عنھ

وھنا وقفة أنھ ینبغي على طالب العلم وعلى كل مسلم، أن یعلم أن الفتن تأتي بأمور . وعلمھ بكتاب هللا وسنة النبي صلى هللا علیھ وسلم
 قد تسمع الدلیل والحجة، وقد تسمع من یتكلم بإیراد الشبھ واألدلة، ولكن ال یكشف عوار ھذه األدلة وھذه الحجج إال أھل البصیرة كما ملتبسة،

ولیس كل  الكتاب والسنة تحتاج إلى طبیب،: ًنص من كتاب وسنة وطبیب ذاك العالم الرباني إذا: قال اإلمام ابن القیم حینما بین أسباب الھدى
یقولون بقول خیر البریة، یمرقون من الدین كما یمرق : (یحتج بالكتاب والسنة یقبل احتجاجھ؛ ألن النبي صلى هللا علیھ وسلم یقول عنھممن 

فتبین أنھ لیس كل من یحتج یقبل احتجاجھ، وال یمكن أن یكشف عوار النقص والھوى إال أھل العلم والبصیرة، وال یقبل ) السھم من الرمیة
 إال ممن عرف منھ سداد منھجھ واستقامة دینھ في فھم كتاب هللا وسنة النبي صلى هللا علیھ وسلم، وعدم فھم نصوص الكتاب االحتجاج

ًوالسنة على وفق ھواه؛ ألن االحتجاج بالكتاب والسنة لن یصیب أحد فیھ الحق إال باألمانة، واألمانة أن یكون تقیا نقیا ناصحا ألمة محمد  ً ً ٌ
 .وسلم فیما یستدل بھصلى هللا علیھ 

 
 مقاتلة علي بن أبي طالب للخوارج

 
ًعندما خرج الخوارج عن جماعة المسلمین وإمامھم، وكانت لھم شوكة ومنعة، وحدث فیھم أنھم قتلوا وتعرضوا لحرمات المسلمین، فإن علیا 
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رت ابن الصحابي الجلیل، وكان قد واله علي على رضي هللا عنھ استحل قتالھم وأمر بقتالھم؛ من ذلك أنھم قتلوا عبد هللا بن خباب بن األ
ًالنھروان، فجاءوا إلى عبد هللا وسألوه عن رأیھ في الشیخین، فأثنى خیرا، ثم سألوه عن رأیھ في عثمان ، فأثنى خیرا، ثم سألوه عن علي  ً

 عنھ؛ ألنھم یرون أنھ كافر، وبعض الروایات ففي بعض الروایات أنھم قتلوه بعد ثنائھ على علي رضي هللا. ًرضي هللا عنھ فأثنى علیھ خیرا
كیف تأكل : ھذه تمرة معاھد، أي: أنھم قتلوه حینما مروا على خراج ظاھر النھروان، فوجدوا تمرة لمعاھد، فأراد أحدھم أن یأكلھا، فقال قائل

نسأل هللا -وال تتورعون عن دمي  ن تمرةلدمي أعظم عند هللا من ھذه التمرة، تتورعون ع! ویحكم: تمر معاھد، والمعاھد لھ حرمة، فقال
فالشاھد من ھذا أنھم لما قتلوه آذنھم علي رضي هللا عنھ .  فغضبوا علیھ وقتلوه، وھذه الروایة لـابن أبي شیبة في مصنفھ-السالمة والعافیة

ار بدعتھم وخروجھم، وھذا أصل ھذا بحرب، وخرج لھم رضي هللا عنھ وأرضاه وقاتلھم، وما زال العلماء وأئمة السلف رحمھم هللا على إنك
 .الباب، وكثیر من أحكام قتال أھل البغي أخذت من السنة الراشدة عن علي رضي هللا عنھ وأرضاه، في تعاملھ معھم وحكمھ علیھم

 
 األسئلة

 
 كیفیة التعامل مع كل ما یزعزع وحدة المسلمین

 
ة، ولذلك شرع قتال أھل البغي، فكیف یتأتى للمسلم أن یحافظ على جماعة لقد حرص اإلسالم على وحدة الصف، وعدم تفرق الجماع: السؤال

، والصالة والسالم على خیر خلق هللا وعلى آلھ : المسلمین، وكیف یتعامل مع كل ما یزعزع ذلك أثابكم هللا؟ الجواب باسم هللا، الحمد 
 جماعة المسلمین، والسمع والطاعة إلمامھم، وجاءت النصوص فالنصوص في الكتاب والسنة واضحة في لزوم: أما بعد. وصحبھ ومن وااله

عن رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم وھي من معجزاتھ التي تضمنت الخبر واإلنشاء، حیث أخبر صلى هللا علیھ وسلم عما یكون بین یدي 
عة المسلمین وعدم الخروج علیھم، وھذا الساعة من فتن األئمة، ومن حدوث الجور والظلم، وھضم الحقوق، ولكن أمر بالصبر ولزوم جما

وقال ) على المرء المسلم السمع والطاعة: (وفي الصحیحین عن رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم أنھ قال. ھو األصل عند أھل السنة والجماعة
، وقال صلى هللا علیھ ) األمر أھلھبایعنا رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم على السمع والطاعة، وأال ننازع: (الصحابي كما في أكثر من حدیث

یا رسول : (ولما ذكر صلى هللا علیھ وسلم أئمة الجور والظلم؛ قالوا) َّاسمعوا وأطیعوا وإن تأمر علیكم عبد حبشي كأن رأسھ زبیبة: (وسلم
 نظر إلى حال السلف الصالح ومن. وھذا نص صریح واضح في عدم الخروج) ال، ما أقاموا فیكم الصالة: أفال نناجزھم بالسیوف؟ قال! هللا

ًمن الصحابة رضوان هللا علیھم، والتابعین لھم بإحسان، یجد ھذا جلیا واضحا، وال أظن أن ھذا یخفى على أحد من طلبة العلم، ولكن ینبغي  ً
ص على بیان على طالب العلم مع ھذا كلھ أن ینصح وأن یبین الحق، سواء كان لمن یخطئ، أو لمن یخرج عن جماعة المسلمین، فیحر

والواجب على الناس أن یلتزموا ھذا األصل؛ ألن النبي صلى هللا علیھ وسلم أمر بھ، وبین أن . مذھب أھل السنة والجماعة لھ وتوضیحھ
ًصالح األمة موقوف علیھ، ومن نظر في تاریخ األمة وجد أن كثیرا من الحوادث والمصائب والفتن التي وقعت كانت عواقبھا وخیمة، 

ینبغي علیھم أن یلتزموا ھذا األصل الذي أجمع علیھ سلف ھذه األمة من الصحابة والتابعین رحمھم هللا أجمعین وألحقنا بھم غیر والناس 
أما الواجب على المسلم فھو أن یثبت على الحق، وعلیھ أن یدرك أن إرضاء الناس غایة ال . خزایا وال مفتونین، وال مغیرین وال مبدلین

لحق عمل بھ وال علیھ من أحد، وعلیھ أن یثبت وأال یضعف وال یصیبھ الخور، وال ینتظر أن الناس تجتمع علیھ، أو یكثر تدرك، فإذا عرف ا
سواده، فالحق ال یكثر سواده، الحق یستمد قوتھ من نفسھ، وعلینا أن ندرك أن ھذا الكتاب المنزل على رسول الھدى صلى هللا علیھ وسلم كان 

َكھف مظلم، وأشرقت بھ دیاجیر الظلم والظلم من مشارق األرض إلى مغاربھافیھ رجل واحد، كان في  ُ ُِ نزل على رسول هللا صلى هللا علیھ . ْ
وحده صلوات هللا وسالمھ علیھ، فابتدأ بواحد وانتھى بأمم ال یحصیھا إال هللا جل جاللھ، فالحق ال ینصره كثرة  وسلم في غار حراء وھو

یاع؛ ألنھ یستمد قوتھ من ذاتھ، وكل من قال بالحق فقد صدق، وكل من قال بھ وحكم بھ فقد عدل، وكل من لزم الناس أو كثرة األتباع واألش
سبیلھ فقد استقام لھ دینھ، وعلیھ أن یدرك أنھ ما دام على ھذا األصل الذي دل علیھ نص الكتاب والسنة، وسار علیھ السلف الصالح لھذه 

ًمعنى أن الفتن التي تقع واإلرجاف والتشكیك والتخذیل ال یلتفت إلیھ، ومن المعروف دائما أن أھل األمة، فلیس علیھ بعد ذلك من شيء، ب
خلیفة راشد من العشرة المبشرین بالجنة ھو عثمان ! فعجب وهللا. الحق ال یمكن أن یخلو لھم زمان من فتن ومحن، فإن ھذه األمة ممتحنة

! ًد الحرام، بجوار قبر النبي صلى هللا علیھ وسلم، صائما، وھو ابن ثمانین سنة، على كتاب هللارضي هللا عنھ یقتل في الشھر الحرام، في البل
أنھا ضعیفة فھو الضعیف، ومن ظن أنھا مخذولة فھو المخذول، الحق ال یقوى بالناس وال یقوى  أمة ممتحنة لكنھا وهللا قویة، ومن ظن

ِبْل نقذُف بالحق على الباطل : اتھبالشعبیة وال یقوى بالكثرة، الحق یستمد قوتھ من ذ ِ َِ َ َ َْ َْ ِّ َِ َبْل نقذُف بالحق على : ما قال بأھل الحق] 18:األنبیاء[ْ َ َ َِّ َْ ِ ِ ْ
ٌالباطل فیدمغُھ فإذا ُھو زاھق  ِ َِ َ ُ ََ َ َ ََ ِ ْ ِ فعلى كل طالب علم وعلى كل إنسان إذا علم مذھب أھل السنة والجماعة في لزوم جماعة ]. 18:األنبیاء[ْ

أال یلتفت إلى إرجاف المرجفین، وال إلى تثبیط المثبطین، علیھ أن یثبت وأال یبالي بأحد، وسیأتي الیوم الذي یرى فیھ عاقبة ما المسلمین 
ًكذلك أیضا على المسلم أن یبذل ما عنده، إذا رأى إنسانا یحتاج إلى النصیحة نصحھ، كم من . ألھمھ هللا من صواب، وما حرمھ من غیره ً

ًالمسلمین ینتظرون من یبین لھم الحق والصواب والرشد، فإذا وجد أحدا یحتاج إلى التوجیھ وجھ وال یشتغل بأھل الفتن، وال شباب من أبناء 
یضیع وقتھ معھم؛ ألن مناظرة ھؤالء وكثرة مناظرتھم إذا لم یكن عند اإلنسان علم ال یأمن أن یقع في قلبھ شيء، وكان السلف الصالح 

إذا عرفت الحق فتمسك . ھل األھواء والجلوس معھم وكثرة مناظرتھم؛ ألنھ ال یأمن اإلنسان أن یقذف في قلبھ شيءرحمھم هللا یحذرون من أ
بھ، وھذا الذي تعبدك هللا بھ، وال یمنعك ھذا أن تنصح من یستنصح، أو تقیم الحجة على من یجھل، أو تھدي من ضل، وأھم من ذلك كلھ ھو 

جماعة المسلمین . من یخذلك أو یثبطك عنھ، نسأل هللا بعزتھ وجاللھ أن یثبتنا على ذلك، وأن یلھمنا الرشدأن تتمسك بالحق، وأال تلتفت إلى 
فعلى اإلنسان أن یسأل ) من فارق الجماعة وترك الطاعة فمات؛ فمیتتھ میتة جاھلیة: (أمرھا عظیم، ولذلك النبي صلى هللا علیھ وسلم یقول

یصلون لكم، فإن أصابوا : (هللا علیھ وسلم كما في الصحیح من حدیث أبي ھریرة في األئمة والحكامجماعة المسلمین وإمامھم، وقال صلى 
ھم یتحملون األخطاء ویسألون أمام هللا عز وجل، ویحاسبون عن أمة محمد صلى هللا علیھ وسلم، : أي) فلكم ولھم، وإن أخطئوا فلكم وعلیھم
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من ھنا فالواجب على طالب العلم أن یتمسك بمذھب أھل السنة والجماعة، وأن یلزم ھذا و. ولكن على اإلنسان أن یؤدي الحق الذي علیھ
األصل، وأال یبالي بمن یشككھ أو یوھنھ، فالحق یعلو وال یعلى علیھ، نسأل هللا بعزتھ وجاللھ أن یعیذنا من الفتن ما ظھر منھا وما بطن، وهللا 

 .تعالى أعلم
 

 ھم السالمحكم الصالة على بقیة األنبیاء علی
 

مذھب العلماء وأئمة السلف : إذا ذكر النبي صلى هللا علیھ وسلم یصلى علیھ، فھل األنبیاء المتقدمون كذلك، أثابكم هللا؟ الجواب: السؤال
لم ویصلى ًالصالة والتسلیم على األنبیاء جمیعا، صلوات هللا وسالمھ علیھم أجمعین، ولذلك یصلى على النبي صلى هللا علیھ وس: رحمھم هللا

َُسْبحان ربِّك ربِّ العزة عما یصفون : على األنبیاء والرسل ویسلم علیھم، كما قال تعالى َ َ َ َ َ َ َُ ِ َّ ِ َِّ َوسالم على الُمْرسلین * ْ َ َ َ َِ ْ َ َوالحْمد  ربِّ العالمین * ٌ َ َ َ َِ َ ْ ِْ َِّ ُ
یھم أجمعین، ومن صلى على النبي صلى هللا علیھ وسلم فیسلم علیھم ویصلي علیھم، فصلوات هللا وسالمھ وبركاتھ عل]. 182- 181:الصافات[

وصلى على األنبیاء كتب لھ األجر المضاعف؛ ألن صالتھ على النبي صلى هللا علیھ وسلم بعشر، وكذلك إذا صلى على األنبیاء صلوات هللا 
 .كاتھ علیھم أجمعین، وهللا تعالى أعلموسالمھ علیھم كتب لھ األجر الذي جعلھ هللا لمن صلى على األنبیاء، صلوات هللا وسالمھ وبر

 
 حكم إعادة األذان إذا نسي المؤذن أحد ألفاظھ

 
 

: یرجع إلى ھذا الموضع ویقول: في أذان الفجر، ھل یلزمھ إعادة األذان؟ الجواب) الصالة خیر من النوم: (إذا نسي المؤذن قول: السؤال
ًبشرط أال یطول الفاصل، طوال متفاحشا، أما لو أنھ أذن ) بر، هللا أكبر، ال إلھ إال هللالصالة خیر من النوم، الصالة خیر من النوم، هللا أك( ً

وھكذا لو أنھ أذن . ، ثم أطفأ المكرفون ثم تذكر مباشرة، فعلیھ أن یشغل المكرفون ویرجع ویعید العبارة)الصالة خیر من النوم(ونسي 
 دقائق؛ فإنھ یقوم ویقول القدر الذي نسیھ سواء في الشھادتین أو الحیعلة، أو وانتھى، ثم مضى أو جلس، وتذكر بعد عشر دقائق أو سبع

ولو احتاط بإعادة األذان . الصالة خیر من النوم، یقولھا تامة كاملة، ویستدرك ما فاتھ، وھذا مذھب البناء، وھو مذھب الجمھور رحمھم هللا
 هللا أنھ یعید الجملة التي نسیھا ما دام أنھ لم یقع الفاصل المؤثر، وهللا فھذا أفضل، لكن المنصوص علیھ في مذھب جمھور العلماء رحمھم

  .تعالى أعلم
 

 حكم الطالق قبل الدخول
 

: طلقت زوجتي قبل الدخول، فھل تعتبر ھذه الطلقة األولى أم ھي األخیرة، وماذا علي إذا أردت الرجوع إلیھا؟ الجواب: یقول السائل: السؤال
ھو الذي یملك فیھ : الطالق الرجعي. طالق بائن، وطالق رجعي:  الدخول فھذه طلقة بائنة، والطالق ینقسم إلى قسمینإذا طلقت المرأة قبل

فإذا طلقھا الطلقة . ًالزوج ارتجاع زوجتھ بدون عقد بل وبدون رضاھا، وھو الطلقة األولى والطلقة الثانیة بشرط أن تكون المرأة مدخوال بھا
ة الثانیة، ولم تخرج من عدتھا، وكان قد دخل بھا؛ فإنھ یحق لھ أن یراجعھا ما دامت في العدة، وھذا یسمى الطالق األولى، أو طلقھا الطلق

ًوُبُعولتُھن أحق بردھن في ذلك إْن أرادوا إْصالحا : الرجعي، واألصل في ذلك قولھ تعالى  ِ ِ ُِ َِّ َ َ َ ََ َِ ِ َّ ِ ََّ ُّ ُ ى وأما الطالق البائن فینقسم إل]. 228:البقرة[َ
الذي ال یملك الزوج فیھ ارتجاع زوجتھ إال بعقد جدید، وھو  ھو: البائن بینونة صغرى. البائن بینونة صغرى، والبائن بینونة كبرى: قسمین

اقبل الحدیقة، : (الطالق قبل الدخول، وطالق الخلع على الصحیح من أقوال العلماء، لقول النبي علیھ الصالة والسالم في قصة المخالعة
، فإذا عقد على امرأة ولم یدخل بھا ثم حصل ما حصل فطلقھا، فإنھا تبین منھ، وال یجب علیھا أن تعتد؛ ألنھ ما دخل بھا، قال )ا تطلیقةوطلقھ
َّیا أیھا الذین آمنوا إذا نكْحتم الُمْؤمنات ثم طلقتُموُھن مْن قْبل أْن تمسوُھن : تعالى ُّ ِ َّ ِ ِ ِ َُّ َ َ َ ََ َ َ َ ََ ُ َِ ُ ْ ُ َُّ َ َ ََّّ ْ ُ ِفما لكم علْیھن مْن : ھذا طالق قبل الدخول] 49:اباألحز[ِ َّ ِ َ ََ َْ ُ َ

َعدٍة تْعتدونھا  َ َ َُّ َّ ھو الذي یطلق الطلقة الثالثة، فال تحل لھ حتى : والبائن بینونة كبرى. وھذا یسمى بالطالق البائن بینونة صغرى] 49:األحزاب[ِ
ولكن إذا وقعت ھذه الطلقة فإنھا . قد جدید وبمھر جدید، وكأنھا أجنبیة منكفإذا طلقت قبل الدخول فال ترجع إلیك إال بع. ًتنكح زوجا غیره

تحتسب طلقة واحدة وال تحتسب ثالث طلقات، وھذا بإجماع العلماء رحمھم هللا، فقد أجمعوا على أن الطالق قبل الدخول إذا كانت طلقة 
بھا المرأة، ویجب علیھ أن یعقد علیھا من جدید إذا أراد أن ینكحھا، واحدة لم یطلق قبلھا أنھ ال یوجب الثالث، وإنما ھي طلقة واحدة تبین 

 .وهللا تعالى أعلم
 

 حكم طاعة الوالد في تأخیر زواج الولد مع حاجة الولد للزواج
 

:  الجواباصبر بعد سنة أو سنتین، فھل یطیعھ أم أنھ یقدم على الزواج؟: إذا كان الشاب في حاجة ماسة إلى الزواج، وقال والده: السؤال
إذا كان یخشى الفتنة، وغلب على ظنھ أنھ قد یقع في الحرام؛ وجب علیھ أن یقنع والده، وال : الجانب األول: بالنسبة لھذه المسألة فیھا جانبان

ن یحرص یجب علیھ أن یسمع ویطیع لوالده، ولیس ھذا بمؤثر في البر إذا غلب على ظنھ أنھ سیقع في الحرام، ففي ھذه الحالة یتزوج، ولك
وإذا أصر الوالد على موقفھ، فعلیھ أن یشرح لھ بكل تفصیل، وإذا عجز . على إقناع والده، وعلى رضا والدیھ؛ حتى یبارك هللا لھ في زواجھ

ً أو یكلم رجال صالحا یأتي إلى وا- ًمثال-ًعن إقناع والده؛ فلیكلم أعقل الناس في أسرتھ، وأكثرھم تأثیرا على والده كإمام المسجد  لده ویشرح لھ ً
أن یمكنھ الصبر : وأما الجانب الثاني. موقفھ، فإنھ حینئذ یجوز لھ أن یتزوج ظروفھ، وأنھ یخاف الفتنة، فإذا بذل كل ھذا وأصر الوالد على

ه ووالدتھ، ًوأن یتحمل، فحینئذ یصبر، وإذا كان والده طلب منھ الصبر، فلعل في تأخیر الزواج خیرا لھ من هللا عز وجل، فیرضى برأي والد
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أخاف الفتن، فإن الوالدین لھما ھدف : بالنسبة للزواج ھو سنة، ولكن لو أن كل طالب علم یأتي ویقول لوالده: وھنا تنبیھ. فیصبر ویتصبر
ا بتأخیر الزواج، خاصة وأن الوالدین ھما اللذان سیتحمالن مسئولیة الزواج، ففي بعض األحیان قد تقع ظروف مالیة فیخشى اإلحراج فیھ

ویخشى أن یتحمل الدین، فإذا أمكن االبن أن یرفق بوالدیھ، وأن یتقبل من والدیھ تصبیره فلیصبر، وھذه الفتن التي یخاف منھا ما تأتي إال 
ھ حتى طالب العلم أو اإلنسان في دراستھ، إذا أقبل على العلم واشتغل بالعلم وأعطى العلم كلیتھ بارك هللا لھ، وصرف هللا ھمت. لمن یشتغل بھا

أنا في : ًوأما أن یقول دائما. یأتي الوقت المناسب لزواجھ ما دام أن والدیھ یریدان منھ أن یؤخر الزواج، فحینئذ ینال العلم، وینال رضا والدیھ
 إذا حرص فتن، أنا في فتن ویكبر األمر، فمن كبر الفتنة كبرت علیھ، وعلى طالب العلم أن یشتغل بما یفیده قدر المستطاع، وطالب العلم

ًعلى أن یكون في نھاره مراجعا للعلم مذاكرا لھ، وفي لیلھ أن یكون لھ قسط من قیام اللیل، ویستعین بعد هللا بالصیام؛ كصیام اإلثنین  ً
: والخمیس، وثالثة أیام من كل شھر؛ فلن تبقى أمامھ فتنة، وھذه األمور إذا أعرض عنھا تعرض عنھ، ولكن إذا ذھب یشتغل بھا ثم یقول

أخي اذھب وغض بصرك، واشتغل بما یفیدك، جرب ..! عندي فتن عندي فتن، أنا ال أستطیع أن أصلي، وقد یكون في المسجد الحرام
واخرج من بیتك وأنت تتلو القرآن واشتغل بمعاني القرآن، وانظر ھل تجد فتنة أو ال، إذا كان ھذا الطریق فیھ فتن فھناك طریق آخر لیس 

 البعض یضخم ھذا األمر ویحاول أن یدخل أو یقحم على نفسھ الفتنة، فمن المجرب أن من اشتغل بما ینفعھ وبما یفیده واإلشكال أن. فیھ فتن
، ال یجد ألم وال ضرر ھذه الفتن، وھل تجد نفسا زاكیة راضیة مطمئنة لكالم هللا وكالم رسولھ مشتغلة بذكر هللا عز وجل  ًوانصرفت كلیتھ 

فعلى طالب العلم أن یكون كما . صابتھ فتنة فعلیھ أن یستغفر فیحفظھ هللا عز وجل، وأن یستعیذ فیعیذه هللا عز وجلتصیبھا فتنة، حتى لو أ
ینبغي أن یكون علیھ طالب العلم، وال یعني ھذا التقلیل من أمر الزواج أو صرف الناس عن الزواج، فالزواج خیر وبركة وسنة، وال یلتفت 

لیس كل الناس یستطیع أن یبدي : لناس، وعلیھ أن یتبع سنة النبي صلى هللا علیھ وسلم، وكما قال اإلمام مالك لمن تركھ ولو كان من أعلم ا
عذره، فاإلنسان یبحث عن السنة ویبحث عن العفة ویبحث عما یصونھ، ویحصن فرجھ، ولكن ال یبالغ في قضیة الفتن، فالفتن حصاد لمن 

  .زتھ وجاللھ أن یصرفنا عنھا وأن یسلمنا منھا ومن أھلھا، وهللا تعالى أعلمنسأل هللا بع. اشتغل بھا، ومن قرب منھا
 

 نصیحة في كیفیة استغالل العطل واإلجازات
 

أفضل ما تستغل بھ : كیف یستغل المسلم على وجھ العموم، وطالب العلم على وجھ الخصوص وقتھ في العطل واإلجازات؟ الجواب: السؤال
بمعنى أنھ إذا جاءت . باالختصار یكون لھ ورد من طاعة هللا عز وجل یتبع فیھ سنة النبي صلى هللا علیھ وسلمالعطل طاعة هللا عز وجل، و

العطلة فلیحرص اإلنسان على عدم ترك أذكار الصباح والمساء؛ ألنھ ما عنده شغل، فیحرص على ذكر هللا عز وجل في صباحھ ومسائھ 
وسلم، ویحرص على صیام اإلثنین والخمیس، ویحرص على صیام األیام البیض، والثالثة بجمیع ما ورد عن رسول هللا صلى هللا علیھ 

یحرص بعد ھذا على كثرة تالوة القرآن، وعلى أداء الفرائض في أفضل أحوالھ، بمعنى أنھ أیام الشغل تفوتھ الركعة . األیام من كل شھر
 لكن عیب علیھ في العطلة أن تفوتھ الصالة، فمن الناس من ال یؤذن المؤذن إال -نسأل هللا السالمة والعافیة- والركعتان، ولربما تفوتھ الصالة 

ما فائدة الحرص على الطاعة أثناء الفراغ؟ : وقد یقال. وھو في المسجد، ومنھم من یحرص على الصلوات الخمس في الصفوف األول
ًر كامال؛ أي أنك إذا كنت أثناء العطلة، تري هللا من نفسك قیام اللیل الفائدة أنك إذا فعلت الطاعة أثناء الفراغ ثم شغلت؛ كتب لك األج: ونقول

وصیام النھار والحرص على الطاعات على أكمل وجوھھا، فأنت تعلم أن الصف األول أفضل، وأن تكبیرة اإلحرام أفضل، وأن الخشوع 
عندي شغل، وإن كان وهللا ال ینبغي أن یشغل : قد تقولًعند قراءة القرآن أكمل وأعظم أجرا، واآلن أنت في فراغ، فأثناء عملك ودراستك 

في أثناء فراغك إذا : لكن نقول لك.. عبد عن طاعة هللا، وال ینبغي أن یحجب المرء عن ذكر هللا عز وجل، وأال تشغلھ الدنیا عن اآلخرة
لب العلم أو المشغول طیلة شغلھ وھو یتألم ولذلك یجلس طا. ًحرصت على ھذه األعمال الصالحة، ثم جاءك شغل عنھا؛ كتب لك األجر كامال

ِولو أن الشاب في ُعطلھ حرص . ًالركعة من الصالة، بل یتأوه ویتألم إذا فاتتھ تكبیرة اإلحرام، فإذا با یبلغھ األجر كامال ویتأوه، حینما تفوتھ َ
ره كلھ، من كان في صحتھ على طاعة واستقامة ثم على إتمام الطاعة، ثم ال قدر هللا صار لھ حادث، فأصابھ شلل؛ كتب لھ األجر مدة عم

َثم رَددناُه : ًمرض؛ كتب لھ األجر كامال،ً ومن كان في شبابھ على استقامة وطاعة ومداومة على الخیر، ثم ھرم وكبر؛ كتب لھ األجر كامال ْ َ َّ ُ
َأْسفل سافلین  َ َِ ِ َ ْإال الذین آمنوا وعملوا الصالحات فلُھم* َ َ َ ِ ِ َّ ِ َِ َ َ َ َُ ُ َّ َّ ٍ أْجر غْیُر مْمنون ِ ُ َ َ ٌ ھو الرجل یشیب ویكبر وقد كان : قال بعض أئمة العلم] 6- 5:التین[َ

ٍغْیُر مْمنون(ًفي شبابھ حریصا على طاعة هللا، ومعنى  ُ َ ًغیر مقطوع، فیكتب لھ أجر شبابھ كامال؛ ألن هللا علم منھ لما جاءتھ القوة والصحة ): َ
ًفاألصل العام أنھ یجب أن یكون اإلنسان كامال أو . د، إنما ذھب یستغلھا في طاعة هللا ومحبة هللاأنھ ما فرط، ما ذھب یعبث بھا في الفسا

ًوأیضا أن یحذر من إضاعة العطل في معاصي . ًقریبا من الكمال في االستقامة والطاعة والخیر والذكر، والبر، ومحبة هللا سبحانھ وتعالى
انب من الخیر ننبھ على ضده من الشر، كالسفر إلى الخارج، وأعظم من ذلك أخذ األبناء والبنات هللا عز وجل، فكما أننا ننبھ على ھذا الج

وتعویدھم على السفر إلى بالد فیھا فساد، وتعویدھم على التكشف والعري، ھذا أمره خطیر وشأنھ عظیم، ولذلك یحمل فیھ الوالد المسئولیة 
ْولیْحملن أثقالُھم وأثقاال مع أثقالھم :  وكل طیش یكتب علیھ وزر ذلكأمام هللا عز وجل، فكل خائنة عین وكل زلة قدم، ِْ ِ َّ َِ َ َْ َ ْ َ ْ ََ َ َ َ ًَ َ إذا ]. 13:العنكبوت[َُ

فحرام على الرجل أن یجر ذریتھ إلى الھالك، وأن یجر عرضھ وأھلھ إلى الفساد والدمار، فعلیھ أن یتقي . ضیعوا حق الذریة في النصیحة
وجل، ولیأتین یوم یبكي فیھ على ھذا، حتى إن   العواقب الحمیدة لمن أضاع وقتھ وفراغھ في غیر مرضاة هللا عزهللا عز وجل، ولذلك ال تجد

ًجزاء وفاقا : بعضھم عود أبناءه السفر في العطلة إلى الخارج، فلما كبر وشاخ أصبحوا یتركونھ في البیت وحده، ثم یسافرون وال یبالون بھ َ َِ ً َ
ینبغي على اإلنسان أن یحرص على المحافظة على أوقات العطلة في طاعة هللا عز وجل والبعد : ًفإذا. ھ ونتاج فعلھھذه ثمرة غرس] 26:النبأ[

ًومن األمور التي یوصى بھا عموما أیضا. عن محارم هللا عز وجل أن یبارك ھذه العطلة بالعمل الصالح، السفر لزیارة الوالدین، السفر إلى : ً
ل والخاالت والقرابات، تجلس بینھم وتسلم علیھم، وتصل رحمك، تسأل عن أحوالھم، حتى إذا وجدت ابن عم لك األعمام والعمات واألخوا

ًمدیونا؛ تسدد دینھ، أو محتاجا تسد حاجتھ، أو ذا فاقھ تعینھ وتواسیھ، ونحو ذلك من األمور الطیبة الصالحة التي تعود علیك بالخیر في دینك  ً
أما . عطلة بالسفر إلى العمرة، ونحو ذلك من األعمال الصالحة التي یستحب لإلنسان أن یعمر وقتھ وعمره بھاكذلك أشغل ال. ودنیاك وآخرتك
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ً فلیس ھناك أفضل من مراجعة العلم ومذاكرتھ، یحاول طالب العلم أن یضع لھ جدوال یراجع فیھ ھذا العلم، -باختصار- بالنسبة لطالب العلم 
أن یحرص على أن یشوب ھذا العلم بشيء من العبادة، فطالب العلم أثناء السنة قد : األمر الثاني.  للعلمًویضبطھ قدر المستطاع لیكون حافظا

ًیكون مضغوطا، لكن إذا جاءت العطلة فیحرص على أن یختم القرآن كل ثالث لیال، یقرأ القرآن ویجعل لھ وردا في أول النھار، أو في آخر  ً
ًوردا في اللیل، وألنھ ال یستطیع أن یقوم في السحر في غیر العطل، فیعزم وینفذ ذلك في العطل، فیقوم النھار أو في وسط النھار، ویجعل لھ 

السحر ویحاول أن یستكثر من الخیر، وأن یعود نفسھ على بكاء واستغفار األسحار، وتالوة القرآن في جوف اللیل، ونحو ذلك من األعمال 
ًمعینا؛ ألن الناس تختلف، والقرآن ً  والعبادة بورك لھ في عطلتھ، وال نستطیع أن نضع للناس منھجاالصالحة، فإذا وفق هللا طالب العلم للعلم

وعلى طالب العلم أن یبحث عن شيء . والسنة فیھما األمر بالقواعد العامة، ولم یفصل فیھما؛ ألن الناس تختلف أحوالھم وتختلف ظروفھم
ؤتمن على دین أمة محمد صلى هللا علیھ وسلم، وعلى علمھ، فعلیھ أن یري هللا من نفسھ یصل بھ إلى ھدف ضبط العلم، وأن یستشعر أنھ م

ًخیرا، فیراجع حفظ القرآن، ویحاول كل ثالث لیال أن یختم، ویحاول أن یقرأ قراءة المتدبر المتأمل؛ ألنھ خالل السنة ال یجد وقتا لتدبر  ً
ً القرآن، وإذا راجعھ یراجعھ ببكاء وحزن ورقة، ویقف مع القرآن، ویأخذ شیئا من ًالقرآن، فیقتطع وقتا من یومھ أو من أسبوعھ لمراجعة

ًتفسیر القرآن أثناء العطلة، ویضع لھ برنامجا یقرأ فیھ شیئا من التفسیر لیستفید منھ لنفسھ، ویفید بھ غیره، ویأخذ شیئا من السنة من أحادیث  ً ً
أن یبذل : بھ طالب العلم وآخر شيء أوصي. بما یتجانس مع العلم؛ ألن ھذا یقویھ في العلمالنبي صلى هللا علیھ وسلم، المھم أن یعمر الوقت 

ما عنده، فإذا سافر إلى قریتھ وإلى جماعتھ واحتاجوا أن یعلمھم علمھم، إذا احتاجوا إلى نصیحة نصحھم، وإذا احتاجوا إلى توجیھ وجھھم، 
اللھم اجعل . هللا بعزتھ وجاللھ وعظمتھ وكمالھ أن یبارك لنا في أعمارنا وأعمالناویحرص على أن یكون على أكمل حال في ھذا كلھ، نسأل 

سبحان ربك رب العزة عما ! خیر أعمارنا خواتمھا، وخیر أعمالنا أواخرھا، وخیر أیامنا یوم نلقاك یا أرحم الراحمین، یا سمیع الدعاء
 .یصفون، وسالم على المرسلین، والحمد  رب العالمین

 
 ]2[ باب قتال أھل البغي -اد المستقنع شرح ز

 
إن الناظر بنظرة فاحصة في أسباب الخروج على جماعة المسلمین وإمامھم یجد أن أعظم أسباب ذلك الخروج مرده إلى الھوى ومجانبة 

وقد ذكر الفقھاء األحكام المتعلقة . ًالكتاب والسنة، األمر الذي یؤدي إلى احتقار المخالف، فیظھر ذلك أوال بالشتم والنقد ثم بالخروج بالسالح
 .بذلك، واستنبطوھا، وبینوا األحوال المختلفة لھؤالء الخارجین، وكیف یتعامل اإلمام مع كل حالة

 
 الخروج عن جماعة المسلمین فتنة عظیمة

 
 أجمعین، وعلى آلھ وصحبھ ومن سار بسم هللا الرحمن الرحیم الحمد  رب العالمین، والصالة والسالم األتمان األكمالن على خیر خلق هللا

إذا خرج قوم لھم شوكة ومنعة : [ -رحمھ هللا تعالى-یقول المصنف : أما بعد. على سبیلھ ونھجھ واھتدى بھدیھ واستن بسنتھ إلى یوم الدین
 من خاللھا إلى معرفة البغاة، فقد ذكر المصنف رحمھ هللا في ھذه الجملة الضوابط التي یمكن أن یتوصل]. على اإلمام بتأویل سائغ فھم بغاة

 ......وقد اختلفت تعاریف العلماء رحمھم هللا، ولكن ھذه الصفات التي ذكرھا ھي من أجمع الصفات في معرفة أھل البغي، وقد قسم
 

 صفات الطائفة الباغیة
 

بغي ذكرھم المصنف أربعة صفات، ھذه الصفات فأھل ال. طائفة عادلة، وطائفة باغیة: العلماء رحمھم هللا الطوائف في ھذا الباب إلى طائفتین
أن یخرجوا عن جماعة المسلمین وإمامھم، فیكون فیھم خروج على جماعة : الصفة األولى: األربع ال بد من توفرھا للحكم بكونھم بغاة

أن یكون لھم : الصفة الرابعة. وقوةأن تكون لھذه الجماعة شوكة ومنعة : الصفة الثالثة. أن یكونوا جماعة: الصفة الثانیة. المسلمین وإمامھم
الخروج على األئمة وعلى جماعة المسلمین فتنة ) إذا خرج قوم: ( یقول رحمھ هللا. ھذه األربع الصفات ال بد من توفرھا. تأویل سائغ

عة أنھ ینبغي لزوم جماعة عظیمة، ولذلك اعتنى العلماء رحمھم هللا بھذا األمر حتى ذكروا في مسائل االعتقاد، أن مذھب أھل السنة والجما
المسلمین، وتلك ھي وصیة هللا عز وجل في كتابھ وعلى لسان رسولھ صلى هللا علیھ وسلم، ودرج علیھا أئمة السلف من الصحابة والتابعین 

ولذلك نجد . ة ما أمكنوتابعیھم بإحسان رضي هللا عنھم ورحمھم أجمعین، وجعل هللا الخیر لألمة في اتقاء الفتنة، والبعد عنھا، ولزوم الجماع
في مباحث العقیدة ھذا المبحث، ویعتني العلماء فیھ بالتأصیل الشرعي لإلمامة، ولزوم الجماعة، والسمع والطاعة، والضوابط المعتبرة في 

ذا األمر والكالم في حكم من خرج، ولیس في تأصیل وتقعید ھ: ذلك، وكالم الفقھاء في ھذا الباب من الفقھ إنما ھو في باب الجنایات، بمعنى
أنھ : رحمھ هللا-وذكر شیخ اإلسالم ابن تیمیة . علیھ، ولذلك یشیر العلماء رحمھم هللا فقط إلى أنھ مذھب أھل السنة والجماعة من حیث األصل

ین، وال یشترط لو تغلب أحد على المسلمین بالشوكة والمنعة، وأصبح یحكم فیھم بالشرع فإنھ تلزم طاعتھ، إذا انعقدت علیھ جماعة المسلم
انعقاد الكافة علیھ، بل المراد أن تنعقد كلمة أھل الحل والعقد والرأي، ولذلك جعل عمر بن الخطاب رضي هللا عنھ أمر المسلمین كلھم في 

ء العبرة بأھل الحل والعقد، وأھل الصالح كالعلما: الستة الذین توفي الرسول صلى هللا علیھ وسلم وھو عنھم راض، ومن ھنا قالوا
فإذا انعقدت الكلمة من . والفضالء، ومن یعرف برجاحة العقل وسداده، ونحو ذلك ممن لھم رأي، وحسن نظر، والناس تبع ألمثال ھؤالء

ھؤالء؛ فإنھا تكون جماعة المسلمین، والمنبغي لزوم ھذه الجماعة، وبین النبي صلى هللا عیھ وسلم أن على المسلم السمع والطاعة وإن تأمر 
 حبشي؛ ولذلك جاء النبي صلى هللا علیھ وسلم بھذا المثل، وقد كانت العرب فیھم العصبیة واألنفة أن تقبل بمثل ھذا األمر، ولكنھ علیھ عبد

ًوالعجیب أنك لن تجد األمة تسیر على ھذا األصل إال وجدت غیابا لكثیر من الشرور، وإن وجدت . أراد بذلك إرغام أنف المسلم لحكم الشرع
ماعة فإنك تجد أشر من ذلك أن یخرج اإلنسان عن الجماعة، ومن ھنا لم تأت ھذه النصوص من فراغ، ومن تأمل قول النبي في ج ًشرورا
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ًیجد أمرا عجیبا، وعلى ھذا كان مذھب أھل السنة والجماعة في لزوم ھذا األصل) ال؛ ما أقاموا فیكم الصالة: (صلى هللا علیھ وسلم ً.  
 

 سلمینمظاھر الخروج عن جماعة الم
 

یكون الخروج أول ما یكون بالرأي؛ ولذلك نجد نصوص الكتاب والسنة تأمر المسلم بعدم اتباع بالھوى، وعدم المبالغة في تخطئة الغیره، 
ًوعدم الدعوة للشذوذ، ومن تأمل أیضا ھدي السلف الصالح رحمھم هللا وجد ذلك جلیا ظاھرا ً  فیبدأ الخروج باالحتقار، والكالم في الوالة. ً

والحكام، ثم في العلماء والفضالء واتھامھم في الدین والرأي، حتى تنسل ثقة الناس من ھؤالء، وإذا نزعت الثقة من العلماء فإنھ ینتظر الشر 
العلماء وأھل ًالعظیم، والبالء الوخیم، وھناك كلمات یقولھا العلماء قد ال یلقي اإلنسان لھا باال، ولكنھ إذا تأملھا وعاش حقیقتھا أدرك ما یعنیھ 

العلم حینما یتقون الفتنة، ویحرصون على جمع الكلمة ما أمكن، ولیس معنى ذلك أننا سنصل إلى حال یشابھ ما كان في عصر الصحابة أو 
ة الخلفاء الراشدین، إنما الشریعة تمشي على األغلب، وتراعي في المصالح األغلب، ومن ھنا تجد أن المصالح في اتباع ھذه السنن الوارد

الخروج من حیث ھو . عن النبي صلى هللا علیھ وسلم أعظم وأكبر من أن یجتھد اإلنسان علیھا، أو یحاول أن یخرج عنھا باجتھاد أو برأي
َإن هللا ال یْستْحیي أْن یْضرب مث: باألصل ال یكون إال بالرأي، وقد ضرب هللا المثل لإلنسان حتى في البھائم والحیوانات فقال َ َ َ َِ َ ِ َِ َ َّ ًال ما بُعوضة َّ ًَ َ َ

َفما فْوقھا  ََ َ فالحكیم العاقل ینتبھ لألمثال، واإلنسان لو أراد أن ینظر إلى جماعة المسلمین ویشذ عن رأیھم فلینظر إلى بیتھ، حینما ] 26:البقرة[َ
حسن بیت، ولكنھ ببشریتھ یرى أنھ یقوم على مصالح أوالده ورعایة أسرتھ، ویسھر علیھم، وفي قرارة قلبھ یتمنى أن یكون أفضل بیت، وأ

ًوضعفھ تنتابھ الشھوات والملھیات، حتى لربما ضیع كثیرا من حقوق أوالده، وھو في دولة صغیرة وبیئة صغیرة، ال یستطیع أن یجد فیھا 
ألمور إذا أنصف الغیر تمعن وتریث، ونظر إلى ا :ومن ھنا. عشر معشار ما یجده غیره ممن ھو أعظم منھ مسئولیة، وأكثر منھ أمانة

ًبأغلبھا خیرا وأقلھا شرا كما قرر ھذا العلماء واألئمة رحمھم هللا، فتجد اإلنسان إذا أراد ابنھ أن یشذ عنھ، أو أن یتمرد علیھ في بیتھ، أول ما  ً
ًیبدأ التمرد باالحتقار، وأول ما یبدأ االبن إذا كان ابنا شاذا عن بقیة األبناء أن یذكر مثالب أبیھ، وأن یحاول أن ی فسر كل خیر ونصیحة، وكل ً

ومن ھنا ال یزال اإلنسان یتألم مما یرى ویسمع، وكل یوم ھذا االبن . ما یداوي بھ جراحھ، وكل ما یحسن بھ إلیھ، یحملھا على العكس والضد
باالحتقار، ولذلك تجد فأول ما یبدأ الشر . ًیسل محبتھ ومودتھ وتقدیره من آبائھ ومن بقیة األسرة، حتى لربما أصبح البیت جحیما ال یطاق

األمور إذا قامت على حسن التقدیر، وعدم الغلو في ھذا التقدیر، وعدم المبالغة في اإلطراء والمدح، وأن یكون ھناك نوع من التعقل، إال في 
لشھادة فیشھد شھادة المواطن المحددة التي تجابھ بضدھا، فیقابل اإلنسان بالضد من المدح والثناء، حتى یقطع دابر من ھو ضده، أما في ا

فالخروج على األئمة . الحق، ویحاول قدر المستطاع أن یعذر وأن ینصف، وأن ینظر إلى غلبة الخیر وغلبة المصالح، ووجود الشر في ضده
 إلى -لعیاذ باوا- والجماعة یكون باالحتقار، ویكون االحتقار للعامة والخاصة، فیحتقر أئمة المسلمین، ثم بعد ذلك لربما استرسل بھ الشیطان 

 ینتسب -في بعض البلدان الخارجیة-وحتى في العصر الحدیث، نجد أحدھم , ومن نظر في أحوال الخارجین في القدیم. أن یحتقر العوام
ى أن ھذا ویرى أن ھذا المجتمع كلھ كافر، وعندھا ال یبالي أن یقتل الصغیر أو الكبیر أو المرأة أو الطفل، بل ویر, لإلسالم ثم یكفر مجتمعھ

ُیا أیھا الذین آمنوا :  وھذا كلھ كما أخبر هللا عز وجل-نسأل هللا السالمة والعافیة-ًحقا، وأن ھذا یطاع بھ هللا عز وجل، ویتقى بھ هللا عز وجل  َ َ َ َِ َُّّ َ
ِال تتبُعوا خطوات الشْیطان  َِ َّ َِّ َ ُ ُ د؛ ألنھ إذا بدأ االحتقار في القلب تسلط اللسان، ومن ھنا یبدأ باالحتقار، ثم بالنق. خطوات والشیطان لھ] 21:النور[َ

فبدأ بالنقد، ثم بعد النقد یبدأ یضخم ھذه األمور، ثم یصل إلى قاعدة أو أساس أن األمر منكر، ثم ھذا المنكر یوجد معھ منكر آخر، ثم المنكر 
ح مدحة واحدة قد یلحق بھذا، والسبب في ھذا الثالث، حتى یصل إلى التكفیر، ثم یتعدى بتكفیره إلى من رضي بھ ومن سكت عنھ ومن مد

قد حث رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم المرء المسلم على السمع : كلھ الجھل بحكم هللا عز وجل، وعدم الرضا بما أنزل هللا، وقد یقال لھ
ًأنت بھذه األفكار وبھذه الرجعیة تریدنا صما بكما: ًوالطاعة، فیرد علیك قائال لنص؛ ألن عقلھ ال یستطیع أن یتقبل مثل ھذا؛ فیتعالى على ا. ً

فیبدأ الخروج باالحتقار واالزدراء، وعدم المباالة بجماعة المسلمین، وعدم المباالة بعلمائھم، وعندھا تزل القدم بعد . ًألن عنده ھوى متبعا
اؤھم أمامھ، فمن احتقر ھذا كلھ فال یلومن إال السنة واضح، وجماعة المسملین أمامھ وعلم ثبوتھا، وهللا قد أعذر لھؤالء، فنص الكتاب ونص

نفسھ، وكل ما یأتي من تبعات، وكل ما ینجر إلیھ من ویالت وعواقب وخواتم، فال یلومن في ذلك كلھ إال نفسھ، ولن یھلك على هللا إال ھالك؛ 
وئ والمثالب، ثم قال الصحابة رضوان هللا ولذلك كان الرسول صلى هللا علیھ وسلم یذكر المنكرات، ویذكر ما سیكون من الوالة من المسا

من یستطیع أن ) ال؛ ما أقاموا فیكم الصالة: أفال نناجزھم بالسیوف؟ قال: (علیھم الذین ھم أغیر الخلق على الحق، وأغیر على ھذه األمة
 التخاذل أو التواكل، بل یعني السمع ال یعني ھذا. یجتھد مع ھذا، ھل یستطیع أحد أن یقدم على ھذا أو یؤخر؟ فما على المسلم إال التسلیم

یا رسول : (والتسلیم، وھل اإلسالم إال االستسالم، فـعمر بن الخطاب رضي هللا عنھ یقف أمام النبي صلى هللا علیھ وسلم یوم الحدیبیة ویقول
من إحرامھم، ویرجعون إلى دیارھم، ثم بتلك الشروط القاسیة على المسلمین، ثم ھم محرمون یتحللون : أي!) كیف نعطي الدنیة في دیننا! هللا

إذا جئت تنظر إلى الظاھر وجدت الذلة والصغار !). أنعطي الدنیة؟(إذا أسلم أحد یرد إلى الكفار، وإذا ارتد مسلم فإنھ ال یرد إلى المسلمین 
مر باالستسالم والتسلیم الذي یأتي بھ الفرج ًفي الظاھر، وأمورا ال یسلم بھا العقل، لكن الشریعة تأتي لكي تحكم اإلنسان بالسمع والطاعة، وتأ

ًاتبع وسترى ما یسرك، وإن كان یظن اإلنسان أنھ سیجد خیرا في اجتھاده، : والمخرج، ویظن البعض أنھا أوھام وأحالم، ونحن نقول لھ
! ل من هللا عز وجل في شرعھ ونظامھًفسیجد خیرا من ذلك الخیر في اتباعھ للكتاب والسنة، ولن یجد أعلم من هللا بخلقھ، وال أحكم وال أعد

فال یستدرك أحد على هللا عز وجل، ولذلك تجد أعداء اإلسالم یدخلون السموم على المسلمین في ھذا، ویحاولون تشكیكھم، ویعتبرون أن ھذا 
قل وإنصاف، وبعد نظر، ومن ذلة، ویعتبرون أن ھذا نوع من الخور والغفلة والسذاجة، نعم؛ ذلة في مقام عزة، ومھانة في مقام كرامة، وع

قرأ التاریخ یجد العبر، وكم من أشیاء خرجت عن جماعة المسلمین تحت دعاوى، ثم لما تمكن أصحاب تلك الدعاوى رموا وراء ظھورھم 
ًھناك أمور ال یمكن لإلنسان أن یدركھا، فمادام أن ھناك نصا وشرعا أمر أن یسلم بھ فلیسلم بھ. ما كانوا یقولون  ال یكون أول ما فالخروج. ً

ًوإذا قال ھذه الكلمة؛ فلیعلم أنھ قد ضل ضالال . لم یبق عالم أثق بھ: یكون إال باالحتقار، ولذلك یبلغ ببعض الناس في بعض الزمان أن یقول
م، وانظر إلى وقد زكى حملة ھذا العل) یحمل ھذا العلم من كل خلف عدولھ: (ًمبینا، وقد صح عن رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم أنھ قال
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نفسك حینما ترید أن تحفظ آیة من كتاب هللا ال تستطیع أن تحفظھا، بعض السور قصیرة ال تستطیع أن تحفظھا، لتدرك أن ھذا الدین عطیة 
ن ال لذاتھ، على المسلمین ال على نفسھ، وینصح للمسلمی من هللا، وأنھ مادام وأنھ قد زكى ھؤالء العلماء فوهللا إن العالم لیخاف، ولكنھ یخاف

ًوال یدخل في جعبتھ شیئا، وإنما یعلم أنھ إذا أصغت لھ اآلذان، ووعت منھ القلوب فإنھ على شفیر جھنم، وأنھ إن أخذ بھم بالسالمة سلم لھ 
ال باالحتقار، بین العلماء رحمھم هللا أن الشذوذ ال یكون إ. دینھ، وإن أخذ بھم على منھج السلف الصالح ابتعد بھم عن ھذه العواقب الوخیمة

في : األول: ومن ھنا تجد نصوص الشریعة كلھا تذم شیئین، ولو نظرت في كثیر من المصائب الموجودة الیوم وجدتھا بسبب ھذین الشیئین
لى هللا علیھ فالنبي ص: أما في القلب. في لسانھ، في اللسان الذي یكب الناس في النار على وجوھھم والعیاذ با: والثاني. قرارة اإلنسان وقلبھ

في الخروج على األئمة والخروج - فما بالك إذا احتقر العلماء، واحتقار العلماء ) بحسب امرئ من الشر أن یحقر أخاه المسلم: (وسلم یقول
 في واقعنا ما ھناك نماذج، ونذكر. ًأنا أحتقر فالنا، ولكنھ كما یكون بالمقال یكون بلسان الحال:  ال یكون بأن یقول لك-على الوالة والعلماء

لكن ما ھو فقھ ! وال بد من فقھ الواقع! وهللا ما یفقھ الواقع: الشیخ أو العالم فالن نصح بكذا، وإذا بھ یقول: یقولھ البعض اآلن عندما تقول لھ
علیھ وسلم، أو تجتھد الواقع؟ فقھ الواقع أن تعي ما تقول، والواقعة التي تتكلم فیھا، وعندك فیھا نص من كتاب هللا وسنة نبیھ صلى هللا 

ُوعندك أمانة وورع وإخالص، فقد فقھت في واقعك، أما فقھ الواقع أن تكون بمثابة الشھادة والتزكیة تعطى لمن یوافق رأیي، وتنزع ممن ال 
ذر، فقد یكون ولذلك ینبغي الح! یوافق رأیي، فبھذا نصیر علماء للعلماء، ومعلمین للعلماء، وأعرف من العلماء بدین وشرع هللا عز وجل

ھناك كلمة حق یراد بھا باطل، وقد بینت النصوص أنھ ال یھلك على هللا إال ھالك، فعلى كل إنسان أن یحتاط من ھذه اللمزات، وھذا 
  .االحتقار؛ ألنھ یؤدي باإلنسان إلى العواقب الوخیمة

 
 بدایة خروج الخوارج على علي رضي هللا عنھ كان باالحتقار

 
أن أول فتنة وقعت للخوارج حینما خرجوا على علي رضي هللا عنھ :  ال یكون إال باالحتقار، ومن نماذج ذلك في التاریخالخروج على األئمة

فاحتقروه، واحتقروا مكانھ من رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم، واحتقروا مكانھ من العلم والفقھ، وقد أمنھ رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم 
ًمن قاضیا ومعلما، واستخلفھ على المدینة صلوات هللا وسالمھ علیھ وقال لھحتى إنھ بعثھ إلى الی أما ترضى أن تكون مني بمنزلة ھارون : : (ً

فكان بھذه ھي المنزلة العظیمة، وإذا بالخوارج یحتقرونھ في ذلك، فخرجوا علیھ رضي هللا عنھ وأرضاه، بالنقمة؛ نقموا علیھ أنھ ) من موسى
فأصل الخروج ال یكون إال . ا في المجلس الماضي كیف عتبوا علیھ، وكیف أنھ رضي هللا عنھ أقام علیھم الحجةقبل التحكیم، وقد بین

ماذا تنقمون على ابن عم رسول هللا صلى هللا : أنھ قال لھم -وھذا موضع الشاھد-باالحتقار، ومن ھنا أول ما قال ابن عباس رضي هللا عنھما 
ًمنھ وھو أسبق لإلسالم وأعرف بشرع هللا عز وجل وبھدي النبي صلى هللا علیھ وسلم؟ فھو یخاطب أناسا لو علیھ وسلم وختنھ؟ ماذا تنقمون 

كان عندھم عقل وبصیرة، لرجعوا إلى أنفسھم، إذ كیف یحتقرون ھذا الصحابي الجلیل المبشر بالجنة والخلیفة الراشد، ورموا بكل ذلك وراء 
ومن ھنا أول ما یكون الخروج باالحتقار، وما وجدنا أئمة السلف رحمھم هللا .  هللا عنھ وأرضاهظھورھم، بل وصل األمر إلى تكفیره رضي

ًیحرصون على شيء مثل احترام المسلم ألخیھ المسلم، فضال عن العلماء وفضال عمن لھ حق ولھ فضل ً.  
 

 صفات البغاة المستحقین للقتال
 

ماعة المسلمین بمكان یتجمعون فیھ، أو یتحزبون فیھ، كما حصل للخوارج حینما اجتمعوا تمیزوا عن ج: أي) إذا خرج قوم: ( یقول رحمھ هللا
ھذه العبارة تشیر إلى أنھ ال ) قوم: (وقولھ رحمھ هللا. بحروراء، وھذا شرط عند بعض العلماء رحمھم هللا، ومنھم من أخذ بمطلق الخروج

ًخروج الجماعات، فلو أن شخصا تبنى الخروج على جماعة المسلمین، ولم یكن یكون الخروج من األفراد، وأن خروج األفراد ال یأخذ حكم 
عمل السلف : أنھم ال یأخذون حكم البغاة؛ وذلك لتعبیر القرآن بالطائفة، واألصل في ذلك: لھ أتباع أو أفراد كاالثنین والثالثة؛ فالصحیح

 إذا كانوا ال شوكة لھم وال منعة، وانحصروا في مكان دون أذیة أن یكون لھم شوكة ومنعة، أما: والشرط الثالث. الصالح رحمھم هللا
للمسلمین، ودون تحریض للغیر أن یخرج معھم بشق عصا الطاعة والشذوذ عن الجماعة؛ فإنھم ال یأخذون حكم الخوارج في قول جماھیر 

إما بعزلھم، وإما بمنع الناس من : المسلمینالسلف والخلف رحمھم هللا، وإنما من حق اإلمام أن یعاملھم بما یقطع شرھم وبالءھم عن 
والشرط األول دلیلھ إجماع الصحابة رضوان هللا علیھم على قتال الخوارج . االتصال بھم، أو نفیھم ونحو ذلك مما یرى فیھ المصلحة

اء على حرمات المسلمین، ومن ھنا بالخروج، وھذا یدل على أنھم ال یقاتلون، وال یستباح منھم القتال إال بخروجھم، ویتحقق الخروج باالعتد
ما قاتل الخوارج إال لما قتلوا عبد هللا بن خباب بن األرت رحمھ هللا : ًاستدل العلماء بأن علیا رضي هللا عنھ كما في الروایة الصحیحة عنھ
وھو رأي صحیح -وھناك من العلماء . طإنھم ال یقاتلون إال بھذا الشر: ورضي عن أبیھ، فلما قتلوه آذنھم علي رضي هللا عنھ بالقتال، فقالوا

 أنھم ال یقاتلون: إنھ ال یشترط أن یبدءوا بالقتال إذا غلب على الظن أنھم سیفعلونھ؛ ألنھ لو اشترط ھذا الشرط فمعناه:  من یقول-وأمیل إلیھ
 أو األذیة بالمسلمین، فحینئذ یجوز قتالھم، إال إذا فعلوا الضرر بالمسلمین، والواقع أنھ إذا غلب على الظن أنھم أعدوا العدة یریدون التعرض

وھذا مذھب طائفة من العلماء رحمھم هللا، وھو أنھ ال یشترط وجود القتال منھم، وأنھ إذا غلب على ظن اإلمام أنھم سیخرجون، وأنھ سیكون 
وه قبل أن یأتي إلى المدینة كما صح عنھ ًمنھم الضرر؛ فمن حقھ أن یبدأھم دفعا للشر، وقد صح عن النبي صلى هللا علیھ وسلم أنھ بادر عد

: وقولھ رحمھ هللا. في غزواتھ صلوات هللا وسالمھ علیھ، وكان من شجاعتھ علیھ الصالة والسالم أنھ ال یسمع بقوم یریدون غزوه إال بادرھم
ا اشتبھ األمر على الخوارج، وتأولوا أن تكون عندھم شبھة، وھذه الشبھة تكون في الرأي كم: ھذا الشرط الرابع ھو التأویل) بتأویل سائغ(

 ...... .في قتال علي رضي هللا عنھ وأرضاه، فإذا تحققت ھذه األربعة الشروط فحینئذ یوصف ھؤالء بكونھم بغاة أو أھل بغي
 

 البغي إلزالة الشبھ ورفع المظالم عنھم لیرجعوا مشروعیة مراسلة أھل
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ًیجب على اإلمام أن یراسلھم، فیبعث إلیھم أناسا من : أي) وعلیھ: (قولھ]. سألھم ما ینقمون منھوعلیھ أن یراسلھم فی: [ قال المصنف رحمھ هللا

أھل العلم ومن أھل الصالح، أو ممن یقبلون قولھ ویناقشونھ ویناظرونھ، وقد یكون بعض العلماء أقدر على ردھم إلى الحق، والدلیل على 
. لى الخوارج عبد هللا بن عباس رضي هللا عنھما وأرضاھما فناظرھم، ورجع معھ ألفانھذه المسألة فعل علي رضي هللا عنھ، فإنھ بعث إ

فال أكمل من شرع هللا عز وجل، وال أتم من ھدیھ، فأرسل رضي هللا عنھ ! وانظر كیف أن اإلسالم یحفظ الحقوق ویعالج األمور بحكمة
علیھم، فكم من كلمات ظاھرھا السالمة وباطنھا الخطأ والخلل، ویغتر وأرضاه عبد هللا بن عباس وناظرھم؛ ألنھ قد یكون ھناك أناس لبس 

بعض المسلمین من األخیار والصالحین بظاھرھا من الخیر؛ ولذلك ال یكشف عوارھا، وال یبین زیفھا إال من عنده علم وبصیرة، فحینئذ 
على أنھ یجب على : نص علیھ جماھیر العلماء رحمھم هللایوكل األمر إلى العلماء أن یناقشوھم وأن یناظروھم ویقیموا علیھم الحجة، وقد 

فإن ذكر البغاة مظلمة، یعني أنھم : أي]. فإن ذكروا مظلمة أزالھا: [ قولھ. ولي األمر أو الوالي أو اإلمام أن یبعث إلیھم من یقیم علیھم الحجة
ینصفھم إذا ذكروا مظلمة، ویكون معھم؛ ألنھم إذا كانوا خرجوا بسبب مظلمة؛ أزالھا؛ وقد ذكر بعض العلماء أنھ یجب على ولي األمر أن 

وقد تكون في الناس عصبیة، أو ضعف في الدین، فإذا حصل أقل الظلم بالغوا فخرجوا، وربما , مظلومین فالواجب علیھ أن یزیل عنھم الظلم
الء، ویكشف عنھم الظلم؛ ألن هللا أمر بالعدل، حصلت فتنة وشر، فمثل ھؤالء یبین لھم أن ھذه المظلمة ستزال عنھم، ویرفع ما بھم من الب

بعض  وقد یستطیل. ًوأوجب العدل على الحكام والوالة، وال یجوز لھم أن یظلموا رعایاھم، ول أن یكونوا سببا للخروج علیھم بھذه المظالم
صفوا المظلومین، وأن یردوا المظالم إلى العمال في عمالتھ، ویستغل عملھ، فیظلم ویكره الناس في والتھم، فحینئذ یجب على الوالة أن ین

أھلھا، وأال یمنعھم من قبول الحق كونھ أتى من ھؤالء، بل علیھم أن یقبلوا الحق، ویردوا المظالم إلى أھلھا، وینصفوھم في ذلك؛ ألن هللا 
الظلم، وكف الظالم عن ظلمھ، فإذا ذكر إقامة العدل، ومنع : أوجب علیھم ذلك، وما شرع هللا عز وجل اإلمامة إال لھذا المقصد العظیم وھو

بأن یخرجوا في مدینة، ویكون سبب خروجھم في ھذه ]. وإن ادعوا شبھة كشفھا : [ قولھ. البغاة المظلمة فالواجب على اإلمام أن ینصفھم فیھا
الضرائب؛ فعلى الوالة أن یزیلوا ھذه ًالمدینة كون عامل المدینة ظالما، وبعض األحیان یكون في البوادي فیظلمھم السعاة والجباة، وأصحاب 

رجعوا إلى جماعة المسلمین، كف عنھم، وقبل رجوعھم؛ ولذلك : أي]. فإن فاءوا: [قولھ. المظالم كلھا، وھذا واجب علیھ لتزال ھذه الشبھة
فإذا تبین الحق للمسلم ورجع إلیھ، . ھًقبل علي رضي هللا عنھ الخوارج الذین تابوا ورجعوا وكانوا قرابة األلفین، ولم یعنف أحدا منھم ولم یلم

فھذا یدل على خیره وفضلھ، والمسلم الحق ھو الوقاف عند حدود هللا، الذي إذا استبانت لھ المعالم، وتبین لھ أن الشرع یلزمھ بجماعة 
یرید الخیر، فُیقبل منھ ذلك وال المسلمین، وسمع من العلماء النصیحة والتوجیھ وقبلھ بنفس مطمئنة ورجع، فھذا یدل على فضلھ، وأنھ إنسان 

 ...... .یحاسب وال یقرع وال یوبخ، بل یثبت على رجوعھ ویعان على ذلك
 

 حكم مقاتلة الخوارج ابتداء بعد إقامة الحجة بمراسلتھم
 

ِفقاتلوا التي تْبغي : قولیجب علیھ قتالھم، وھذا قول جماھیر السلف والخلف؛ ألن هللا تعالى ی: ًقاتلھم وجوبا، أي: أي) وإال قاتلھم: (قولھ ِ َِ َ ََّ ُ
ًفأوجب هللا القتال باألمر، وألن علیا رضي هللا عنھ قاتل الخوارج، وقد أجمع أئمة السلف رحمھم هللا على مشروعیة قتال من ] 9:الحجرات[

تلھم، واختلف العلماء رحمھم هللا على جماعة المسلمین، وأن على ولي األمر أو اإلمام إذا لم یرجعوا بعد أن تقام علیھم الحجة أن یقا خرج
ًیقاتلون تدریجیا، فیحاول باألخف ثم باألقوى منھ، ثم باألقوى منھ، فإن رجعوا وإال : فمن أھل العلم من یقول: في كیفیة القتال على وجھین

 یجوز أن یبتدئھم بالقوة :ومن أھل العلم من قال. شد وطأتھ علیھم حتى یكسر شوكتھم، ویستأصل شأفتھم، ویقطع دابرھم عن المسلمین
: والحقیقة من حیث األصول واألدلة. للحنفیة والمالكیة: أعني أنھ ینبغي التدرج، والمذھب الثاني: المذھب األول للشافعیة والحنابلة. والعنف

ِفإْن بغت إْحَداُھ: إن هللا أوجب القتال وقال: ًأن مذھب المالكیة والحنفیة أقوى دلیال؛ ألنھم قالوا ِْ ََ ِما على األخرى فقاتلوا التي تْبغي َ ِ َِ َ ََّ ُ َ َ َْ ُ َ
ًوھذا یستلزم القوة وأن یكون حكمھ حكم القتال سواء بسواء، فُیھجم علیھم ویقاتلون حتى بالمنجنیق، وبالرمي بالنار ما لم یكن ] 9:الحجرات[

ًم، وفي ھذا استئصال للشر، وأیضا ردع للغیر أن ألن المراد من ھذا قطع دابرھ: قالوا. فیھم نساء وأطفال، على تفصیل في ھذه المسألة
ًوالمذھب األول فیھ احتیاط، لكن من حیث الدلیل فمذھب القائلین أنھ یجوز لھ قتالھم مباشرة أقوى دلیال، وقد قاتلھم علي . یسلك مسلكھم

ترتب على القتال، فإن أھل البغي لیس قتالھم رضي هللا عنھ، والقتال الذي فعلھ بھم رضي هللا عنھ كان كسائر القتال إال في مسائل فیما ی
ًوأیضا ثبت عن علي رضي هللا عنھ في . كقتال الكفار كما ھو معلوم، فال یجھز على جریحھم إذا كان ھناك جریح ینزف بل یداوى ویعالج

 إلیھ، فإذا ُمكن منھم فال یعاملون ابن ملجم لما طعنھ أنھ أمر أن یسقى وأن یضاف، ولم یأمر بقتلھ رضي هللا عنھ مباشرة، وأمر باإلحسان
ً، فاألصل في ھذا أنھم یقاتلون دفعا لشرھم، وما جاز للضرورة یقدر )إخواننا بغوا علینا: (معاملة غیرھم؛ ولذلك قال علي رضي هللا عنھ

رب علیھم الرق، وال یجھز على إنھ ال تسترق نساؤھم، وال یض: بقدرھا، فقتالھم بقدر الضرورة وبقدر الحاجة وال یزاد علیھ، ولذلك قالوا
أنھ یشرع لھ قتالھم وابتداؤھم بالقتال إذا غلب : جریحھم، ولھم أحكام خاصة تفصیلھا في كتب الفروع، لكن من حیث أصل الحكم الشرعي

رأى أن من المصلحة وھو أنھ یرد األمر إلى نظر اإلمام، فإذا : وبعض مشایخنا رحمة هللا علیھم یختار التفصیل. على ظنھ وجود الشر منھم
أن یبادرھم بالقتال بقوة بادرھم، وإن رأى أن المصلحة أن یبدأ بالتدرج معھم فال بأس بذلك على حسب الظروف واألحوال، ویرى أن ھذا 

 ...... .أعدل القولین وأقربھما إلى الصواب
 

 قتال العصبیة
 

بعد أن انتھى من أحكام البغاة شرع في مسألة قتال ]. ھما ظالمتان وإن اقتتلت طائفتان بعصبیة أو رئاسة ف: [ قال المصنف رحمھ هللا
قتال أھل البغي، ولذلك إذا  العصبیة والحمیة والثارات، كما یقع بین القبائل والجماعات، ویقع في العداوات والخصومات، وھذا ال یأخذ حكم
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ولھم أحكام خاصة، أما إذا , یة؛ ألن أھل البغي یعاملون معاملة خاصةإنھ قتال عصب: وصفنا الفئة المقاتلة بأنھم بغاة، فھو أھون من أن یقال
ال یجب على أھل البغي ضمان ما أتلفوه، فلو وقع بینھم وبین جماعة المسلمین : كان قتال عصبیة فالحكم مختلف، ففي قتال أھل البغي

وھناك . لى الفئة الباغیة، وھذا في قول جماھیر السلف والخلفُوإمامھم قتال فقتلوا وقتل منھم لم یجب الضمان، ال على الفئة العادلة وال ع
أن الفئة العادلة ال تضمن، والفئة الباغیة ال تضمن، فال یجب علیھما : والصحیح. أنھم یضمنون: روایة عند الشافعیة وقول عند الحنابلة

ویعاقب اإلمام ,  في الثارات والعداوات، فإنھ یجب الضمانالضمان إذا كان ھناك إتالف أو قتل أثناء القتال، لكن في قتال العصبیة وما یقع
: صلى هللا علیھ وسلم الطائفتین، ویصلح بینھما بالعدل، لكن یؤاخذ الطائفة الباغیة الظالمة أكثر، وقد ثبت في األحادیث الصحیحة عن النبي

وقع بین أصحاب رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم شيء من تلك وكان قد . أن النداء بالشعارات والثارات أنھ یورد اإلنسان یوم القیامة النار
یا لألوس، وقال : العصبیة بسبب ما أثار بینھم یھود من تذاكر قتلى یوم بعاث الت یوقعت بین األوس والخزرج، حتى قال األوسي

ِیا أیھا الذین آمنوا إْن تطیُعوا :  عز وجلیا للخزرج، وثارت بینھم الثائرة، حتى كادت أن تحصل مقتلة عظیمة بینھم، فأنزل هللا: الخزرجي ِ ُُّ ُِ َ َ َ ََّ َ
َفریقا من الذین أوتوا الكتاب یُردوكم بْعَد إیمانكم كافرین  َ َ َ َ َ َِ ِِ ِ ِ ِ َِ َ َْ ُْ ُ ُِ ُّ ْ ُ َّ ولما تال النبي صلى هللا علیھ وسلم ھذه اآلیات بكى الصحابة ] 100:آل عمران[ً

فالعصبیات موردھا وخیم وعاقبتھا وخیمة، ومن قاتل تحت رایة عمیة .  من عظیم الخطأ والخللرضوان هللا علیھم لما تبین لھم ما كانوا فیھ
! یا رسول هللا: ( تحتھا، وھي بعث النار، حتى لو كانت في الجھاد، قیل لرسول هللا صلى هللا علیھ وسلم-والعیاذ با-ُحشر في نار جھنم 
 والرجل یقاتل لیرى مكانھ، والرجل یقاتل للمغنم؛ أي ذلك في - ووطنھ ومكانھ وأھلھ وعشیرتھبمعنى أن الدافع لھ ھو بلده-الرجل یقاتل حمیة 

فكل ھذا خارج عن سبیل هللا، وھذا یدل على أنھ ) من قاتل لتكون كلمة هللا ھي العلیا فھو في سبیل هللا: سبیل هللا؟ فقال صلى هللا علیھ وسلم
وإذا اقتتلت . ات؛ فإنھا تورد اإلنسان الموارد، حتى إنھ لربما استباح دماء المسلمین المحرمةینبغي للمسلم أن یحذر من العصبیات والنعر

طائفتان وكل منھما یتعصب لطائفة فإنھا لیست آخذة حكم قتال أھل البغي، فإذا انتھى القتال؛ وجب على كل طائفة أن تضمن ما أفسدتھ، 
إذا التقى المسلمان بسیفیھا؛ فالقاتل : (، وقد قال صلى هللا علیھ وسلم في شأن ھذاووجب على كل طائفة أن تضمن ما أفسدتھ على األخرى

وھذا كلھ یدل على خطر ھذه ) ًإنھ كان حریصا على قتل صاحبھ: ھذا القاتل فما بال المقتول؟ قال! یا رسول هللا: والمقتول في النار، قالوا
فھما ظالمتان، وتضمن كل : [  على ھذا الوجھ ال یأخذ حكم قتال أھل البغي، فقالفبین المصنف رحمھ هللا أن القتال. النعرات والعصبیات

ال یعتبر ھذا من قتال أھل البغي، بل یجب على اإلمام أن یوقفھما عند حدودھما، : أي): فھما ظالمتان]. (واحدة ما أتلفت على األخرى 
ُوجب علیھما ضمان ھذه األموال التي أتلفت، كما لو أحرقت منازل، فلو حصل إتالف لألموال . وتضمن كل طائفة ما أفسدتھ على األخرى

أو مزارع، أو كسرت مصالح وأتلفت؛ فإنھ یجب على المتلف أن یضمن، وما وقع من الدماء یجب ضمانھ، فلو عرف القاتل بعینھ فإنھ 
عینھ وجب علیھ الضمان، إذا أقر وجب علیھ ًیقتص منھ؛ إعماال للنصوص الشرعیة التي تقدمت معنا، وھكذا من أتلف المال إذا عرف ب

 ...... .ًالضمان، وأما إذا كان ال یعرف فإنھ یجب علیھم جمیعا أن یضمنوا ما أتلفوه
 

 األسئلة
 

 حكم المفاضلة بین العلماء
 

، والصالة والسالم على : ھل یجوز لطلبة العلم أن یفاضلوا بین العلماء؟ الجواب: السؤال خیر خلق هللا، وعلى آلھ وصحبھ باسم هللا، الحمد 
الحقیقة أن ھذا أمر قد عمت بھ البلوى، فالمفاضلة بین . لكن إن شاء هللا تؤجر على اختیاره! ھذا سؤال غریب عجیب: أما بعد. ومن وااله

َستكتُب شھاَدتُھم وُیْسألون : فالن أفضل من فالن؛ فقد زكاه، وتعتبر ھذه شھادة، وهللا تعالى یقول: العلماء وغیر العلماء مسئولیة، ومن قال َ َ َُ َ ْ ُ ْ َُ َ
بمعنى أن یعرف من ھو : عن علم. بإخالص: ًثالثا. عن حاجة: ًثانیا. عن علم: ًأوال: إذا كان الشخص یتكلم في المفاضلة] 19:الزخرف[

 فیكون قد أدرك علم -المفضول-  العالم الذي فضلھ، بأن یكون قد درس علیھ، قرأ علیھ، ضبط العلم على یدیھ، ویعرف من ھو العالم اآلخر
: أن یأتي لعالم تتلمذ على یدیھ ثم یجد من ھو أعلم منھ لیقول: ألنھ من اللؤم ومن نسیان المعروف والخیر: ووجدت حاجة للتفضیل. الرجلین

ًا قد أعطاه هللا علما كثیرا، فالن عالم وفالن عالم، ولعل فالن: فالن أعلم من فالن دون وجود حاجة، فما جزاء اإلحسان إال اإلحسان، یقول ً ً
سأمكث في مكة أو المدینة سنة، وما : فالن أفضل من فالن بدون حاجة، لكن إذا وجدت الحاجة فال بأس، كأن یأتي رجل وقال: فال تقل

لني ھل فالن أفضل أو فالن؟ د: ًعندي إال ھذه السنة، وأحتاج إلى أن أضبط العلم وأتقنھ في علم الحدیث، علم العقیدة، علم الفقھ، فسألك قائال
مراده النصیحة لألمة، ولیس مراده التحقیر واالنتقاص، فإذا : وأن یكون بإخالص، أي. ھل أدرس على فالن أو فالن؟ فھنا وجدت حاجة

ن النصیحة ألئمة ًإذا فضلت أحدا على أحد فینبغي أال یتضمن األسلوب التحقیر للمفضول؛ ألن م: ًأیضا. وجدت ھذه الثالثة الضوابط فال بأس
ًإن فالنا أعلم من فالن على طریقة فیھا تھكم بالمفضول؛ فھذا ظلم لھ واستباحة : أال ُینتقص قدرھم، فإذا قیل: المسلمین ومنھم علماؤھم

و طلبة العلم وال یالم أحد خاصة إذا كان بین طالب العلم أن یكثر من تحذیر الناس أ. ًلعرضھ، ولیحذر من غیبة العلماء ومن الغیبة عموما
من الوقیعة في أھل العلم، وخاصة في ھذا الزمان، ولو أن كل مجلس ُیستفتح وُیختم بقرع القلوب بقوارع التنزیل في الحذر من الوقوع في 

. م من قال ذلكًأولیاء هللا من أھل العلم من األموات واألحیاء والتفضیل بینھم، وانتقاصھم على سبیل االنتقاص واالحتقار، لكان حسنا، ولم یل
وعلى كل حال إذا وجدت ھذه الثالثة الضوابط؛ فأرجو أال یكون في ذلك بأس، أما أن یجلس شخصان أحدھما قرأ على شیخ، واآلخر قرأ 

رجحھ الشیخ فالن، : رجحھ الشیخ فالن، فیقول اآلخر: على شیخ لكي یفاضالن بین شیخیھما، فال، أو یتناظر اثنان في مسألة فیقول أحدھما
. فالن أعلم من فالن، فھذه أمور عواقبھا وخیمة، وباألخص إذا كانت في المجالس العامة، أو بین عامة الناس؛ ألن ضررھا عظیم: فیقول

  .وهللا تعالى أعلم. فینبغي على طالب العلم أال یفعلوا ذلك
 

 حكم تأخر اإلمام عن المجيء إلى المسجد إلى وقت اإلقامة
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ًإذا كان بیتھ قریبا من المسجد مثل :  المسجد أن یأتي بعد األذان مباشرة أو ینتظر في بیتھ إلى وقت اإلقامة؟ الجوابھل السنة إلمام: السؤال

ًبیت النبي صلى هللا علیھ وسلم فیدخل وقت الصالة، تأسیا برسول هللا صلى هللا علیھ وسلم، یتأول السنة وحینئذ فال بأس، وإذا كان بعیدا من  ً
: وھنا مسألة ننبھ علیھا. من زحمة الطریق، وال یأمن التأخر عن الجماعة وإضرارھم فبكر فال بأس بذلك لیحتاط للمسلمینالمسجد، وال یأ

وھي أن األئمة والمؤذنین علیھم مسئولیة عظیمة، ولذلك تحد الناس في كثیر من المساجد تتألم من حال اإلمام في عدم دخولھ إلى الصالة إال 
ًمتأخرا، ومتعجال  ًفكون اإلمام مثال یأتي قبل األذان، ویتفقد أحوال مسجده، ویحس باألمانة . في مبادرتھ بالخروج، والمنبغي تحري السنةً

النبي صلى هللا علیھ وسلم كان یدخل وقت . والمسئولیة، ویجلس في المسجد لیقرأ القرآن، ویصلي، ویحیي في الناس الخیر فذلك حسن
سجد، وكان یعلم الناس في المسجد، ویحرص على الجلوس في المسجد، وكثیر من األحادیث رویت عنھ في الصالة، لكنھ كان یجلس في الم

إن إخواني من األنصار كان یشغلھم : (مجالسھ في المسجد صلوات هللا وسالمھ علیھ، وفي الصحیح عن أبي ھریرة رضي هللا عنھ أنھ قال
فاألفضل لإلمام أن )  علیھ وسلم على ملء بطني، أشھد إذا غابوا، وأحفظ إذا نسواًالصفق في األسواق، وكنت رجال أصحب النبي صلى هللا

ًیكون على حال وسمت یعطي الھیبة والمكانة لإلمامة، وباألخص المؤذنین أیضا؛ ألن بعض المؤذنین یأتي متأخرا عن األذان، وبعد أن  ً
ًال في مكان قریب من المسجد، وإن تیسر دخل بیتھ، وإن تیسر شرب ینتھي من األذان یخرج من المسجد، وبعضھم یخرج ویجلس یتحدث مث

. ًوهللا إنھ شيء یؤذي جدا إذا لم یشعر المسلمون بعظم ھذه الشعیرة العظیمة وھي الصالة! ماذا نقول للناس؟! القھوة في بیتھ حتى یأتي الوقت
األئمة والعلماء والفضالء كانت األمة في أوج عظمتھا وعزھا وھل ھانت األمة وذلت إال لما ھانت شعائرھا، وحینما كان یصلي بالناس 

ًوقد رأیت ذلك مرارا وتكرارا-وكرامتھا، وأما الیوم فیبلغ ببعض المساجد أن یحضر وقت األذان   ویدخل الذي یكنس في الشارع لكي یؤذن - ً
ًن، وال تسأل عن الكلمات المحرفة، وقد یكون أذانا باطال ًاألذان؛ ألن المؤذن وصاه جزاه هللا خیرا حتى ال یضیع الوقت، وال تسأل عن اللح ً

ونحن نرید عزة وكرامة لألمة، فإذا كان أعز شيء في دینھا بعد العقیدة الصالة، ! من اللحن الذي یحیل المعنى، وكل ھذا وال أحد یبالي
ًواألمة بھذا الحال إلى درجة أن اإلنسان مؤذنا أو إماما ال یبالي بمسئولیتھ وأم انتھ، فلما أصبحت ھذه الشعائر لیس لھا مكانة في القلوب ً

ألھل الحي  ًإذا كان بیت اإلمام قریبا من المسجد فینبغي أن یدخل وقت الصالة، واألفضل أن یكون لھ مجالس بین الفترة والفترة. ضاعت
ًي صلى هللا علیھ وسلم، وإن كان بیتھ بعیدا فیأتي ًینصحھم ویوجھھم ویسمع ما عندھم من أحوال، یجلس معھم ویؤانسھم ویباسطھم تأسیا بالنب

ًانظر إلیھ قارئا لكتاب هللا، وانظر إلیھ متأثرا بالقرآن الذي یقرؤه، أو ! ًمبكرا لیحتاط للصالة، انظر إلى إمام یؤذن األذان وھو في المسجد ً
ًالیا لكتاب هللا، مبكرا للصلوات، محسنا ومتقنا فیھا، ت: وتخیل وأنت من صغرك في مسجد ترى إمام مسجدك بھذه الصفة! ًقائما یصلي ویذكر ً ً ً

ًمحافظا على كمالھا وعلى أفضل األحوال فیھا، وقد ال یؤذن األذان إال وھو في المسجد، كیف یكون حالك؟ كیف یكون نظرك لھذه اإلمامة 
وإذا أردت , سمعت لھ، وإذا نصحك رضیت نصیحتھ.. اتقوا هللا: وھذا اإلمام؟ سیكون الحال أنھ إذا أمرك أطعتھ، وإذا جاء على المنبر یقول

ًأن تستشیره في أمر تباركت بعد فضل هللا عز وجل بھ، فكونھ مستقیما على خیر؛ یجعل هللا الخیر على لسانھ، فمثل ھذا اإلمام المبارك ھو 
ًالذي یكون إماما بحق، أما إذا كان بعیدا عن المسجد وقال اإلقامة، فال بأس، ما دام أنھ یحفظ للناس وقت أنا أرید أن آتي على وقت : ً

  .وهللا تعالى أعلم. صالتھم، المھم أال یضیع على الناس وقت صالتھم، ھذا ھو المطلوب
 

 حكم كراھیة الذي أنعم هللا علیھ بالنعم
 

ً كراھیة وضیقا وھما، ثم أبادر إل-إذا تذكرت نعمة معینة في أحد-ًكثیرا ما أجد في نفسي : السؤال ى ذكر هللا سبحانھ وتعالى، ألني ال أود أن ً
: الصورة األولى: ھذا على صورتین: یصاب في الحقیقة بأذى، لكن ما وجدتھ في نفسي ھل ھو حسد أعاقب علیھ؟ وما ھو العالج؟ الجواب

 ال یضرك إن شاء هللا، واستمر ٍأن یكون حدیث نفس لیس لھ استقرار في القلب، فال تلبث أن تراجع دینك وشرعك وتستغفر وتذكر هللا، فھذا
أن یستقر ذلك في قرارة قلبك، ودیدن نفسك، فھذا : الصورة الثانیة. أن تبارك وأن تستغفر هللا عز وجل وترجع إلیھ: على ھذه الطریقة

 والذي أوصیك بھ .مرض، وال شك أنھ من الحسد وضعف اإلیمان، أن اإلنسان إذا رأى نعمة على أخیھ المسلم؛ حصل لھ ھذا البالء العظیم
ًأن تدعو هللا عز وجل أن یرزقك قلبا سلیما: الدعاء: ًأوال أن تبحث عن األسباب التي ألجلھا ابتالك هللا عز وجل بھذا البالء، فقد : ًوثانیا. ً

ًا ما تأتي بسبب الذنوب؛ ًتكون ظلمت أحدا، أو آذیتھ، أو ھضمتھ حقھ؛ فابتالك هللا بفتن في قلبك، وھذه تسمى فتنة الحسد، وفتن القلوب كثیر
فقد یكون لإلنسان ذنب فیسلط هللا عز وجل علیھ ھذه الفتنة بسببھ، فإن تاب تاب هللا علیھ، ورفع عنھ أسباب البالء؛ ألن هللا جعل البالء في 

رة الدعاء، ولیس ھناك حل إال أن ًالفتن دائما بسبب ما یكسبھ اإلنسان من الظلم واألذیة والتعدي لحدود هللا، فأوصیك بالتوبة واالستغفار وكث
تسأل ربك أن یرفع عنك ھذا البالء، فلیس لھ من دون هللا كاشفة، فعول على ربك، وأكثر من الدعاء وال تیأس ولو استمر معك ھذا البالء 

ًسنوات، ولعل هللا بدعائك أن یجعل لك فرجا ومخرجا بعد توفیقھ ورحمتھ بعباده   .وهللا تعالى أعلم. ً
 

 ًمسبوق بركعة من الرباعیة وقد زاد اإلمام ركعة خامسة سھواحكم ال
 

ًكنت مسبوقا بركعة في الصالة الرباعیة، وكان قد سھا اإلمام وزاد في صالتھ خامسة فماذا علي؟ ھل أسلم معھ؟ أم آتي بالركعة : السؤال
وه وأنھ سیسجد بعد السالم فعلیك أن تنتظر، وال تقوم إذا سھا اإلمام وأنت في نفس المتابعة وتیقنت سھ: ًالتي كنت مسبوقا بھا؟ الجواب

مباشرة، حتى یسلم فال تسلم، وابق على ما أنت علیھ؛ ألنك معذور بالسالم، فإذا سجد تابعتھ، فھو مأمور بالسالم لألصل الشرعي، وأنت 
حال متابعتھ، وحینئذ تنتظر إلى سالمھ ثم غیر مأمور بھ؛ ألنك مأمور بإتمام صالتك، ولكنك مأمور بمتابعتھ، فقد سھا ووقع السھو في 

ًإنھ یجوز لك أن تقوم، ثم إذا انتھیت من صالتك سجدت قضاء لھذه : الوجھ الثاني یقول. ھذا الوجھ األول عند العلماء رحمھم هللا. تسجد
وكال الوجھین . لسھو قبل اإلتمامالسجدة؛ ألنھ ال یمكنك متابعة اإلمام على ھذا الوجھ؛ ألنھا سجدة بعدیة، وصالتك لیس فیھا سجدتي ا
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  .وهللا تعالى أعلم. والوجھ األول أقوى من حیث النص، والمتابعة أن تنتظر حتى یسلم، ثم بعد ذلك تسجد سجود السھو ثم تتم لنفسك. صحیح
 

 حكم قراءة اآلیات األخر من سورة آل عمران عقیب النوم
 

ِإن في خلق السموات واألْرض : اآلیات من سورة آل عمرانھل یستحب استفتاح الیوم بعد النوم بآخر : السؤال َ َ ََ ِ َّ ِ َِّ ِْ كما ثبت ] 190:آل عمران[َ
نعم؛ ھذا من السنة عن رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم، كما في الصحیحین من حدیث ابن عباس : عن النبي صلى هللا علیھ وسلم؟ الجواب

نبي صلى هللا علیھ وسلم، فبت في عرض الوسادة، وبات رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم بت عند خالتي میمونة مع ال: (رضي هللا عنھما قال
ِإن في خلق السموات واألْرض: ٌوأھلھ علیھا، فلما كان ھوي من اللیل، قام فمسح النوم من عینیھ، ثم تال اآلیات من آخر سورة آل عمران َ َ ََ ِ َّ ِ َِّ ِْ َ ...

فیقرأھا اإلنسان )  ولم یتعظ بھن، ویل لمن قرأھن ولم یتعظ بھن، ویل لمن قرأھن ولم یتعظ بھنویل لمن قرأھن: ثم قال] 190:آل عمران[
  .وهللا تعالى أعلم. ویتعظ بھا

 
 تعطل أجر الوقف بتعطل منفعتھ

 
من : الجوابًما حكم توقف الوقف كتعطل برادة الماء، أو من أوقف كتابا ضاع أو تمزق؟ ھل أجر ھذا الشخص مستمر أم منقطع؟ : السؤال

ًالثواب على العمل، ومن حفر بئرا، أو أجرى نھرا، أو أوقف كتابا، فمادام الخیر موجودا والناس منتفعة؛ فلھ أجره على قدر : حیث األصل ً ً ً
یعھ انتفاع الناس، ثم إذا تعطلت مصالح ھذا الوقف؛ فالواجب على ناظر الوقف أن ینصح للمیت، وأن یبذل األسباب إلعادتھ حتى ولو بب

ًفالثواب على حصول النفع عاما : أما من حیث الثواب. ونقلھ إلى مكان آخر، وھذا عن طریق القاضي، حیث ینظر إلى األصلح ویأمر بذلك
ًكان أو خاصا، فإذا أجرى نھرا وانقطع النھر؛ فاألجر موقوف على جریان النھر، فإذا انقطع النھر انقطع األجر والثواب، فاألجر موقوف  ً

  .وهللا تعالى أعلم. ود المنفعة للمسلمین ومصالحھمعلى وج
 

 حكم ترك الھرولة في الطواف لمن كان معھ نسوة
 

ًمن كان معھ نسوة وكان في أثناء الطواف، ھل یھرول في األشواط الثالثة؟ أم یسیر مع النسوة سیرا طبیعیا؟ الجواب: السؤال النسوة ال : ً
ألنھا ) لیس على النساء رمل ال في الطواف بالبیت، وال في السعي بین الصفا والمروة: (عن عمریھرولن، قال عبد هللا بن عمر ، ویروى 

إذا رملت تكشفت، ومن ھنا فالرمل خاص بالرجال دون النساء، وھذا مما خالف سبب شرعیتھ تطبیقھ، فإن األصل أن الھرولة بین الصفا 
ن الصفا والمروة، وھذا مما ذكره العلماء في اختالف السبب عن التشریع، ومن  ھرولت بی-وھي أم إسماعیل-والمروة للنساء؛ ألن ھاجر 

فالحاصل أن النساء ال یھرولن، ومن كان مع نسوة فینبغي أن یتعاطى األسباب في بعدھن عن . إنھ ال یشترط المطابقة في المسائل: ھنا قالوا
إبعادھن عن الزحام، ومن  لفتنة ما أمكن، ویحرص قدر اإلمكان علىالفتنة بأن یطفن في حاشیة المطاف، وأن یطفن في وقت بعید عن ا

األخطاء الموجودة أن البعض یدخل نساءه إلى داخل المطاف خاصة في الزحام، ثم یدفع ویؤذي الناس، وھذا ال یجوز، بل المنبغي أن یجعل 
ًالنساء في أطراف المطاف، أو یختار وقتا مناسبا لطوافھن وة ویخشى علیھن الضیاع، فھذا یرخص لھ أن یھرول، وھو أما لو كان معھ نس. ً

وجھ ثان عند العلماء عندما یشتد الزحام فیھرول بقدر ما یستطیع، وھي ما یسمونھا بھرولة الواقف على القول الثاني بأن الرمل ھو ھز 
  . تعالى أعلموهللا. المناكب وتقارب الخطى، على ھذا الوجھ یحتاط بھ، وإن شاء هللا ال بأس علیھ وال حرج

 
 نصیحة للقائمین على المراكز الصیفیة

 
ال شك أن اإلخوة الذین یقومون على ھذه المراكز من اإلخوة : ابتدأت اإلجازة؛ فما توجیھكم للقائمین على المراكز الصیفیة؟ الجواب: السؤال

وحفظ أوقاتھم واستغاللھا فیما , في توجیھ أبناء المسلمینالحریصین على الخیر، نحسبھم كذلك وال نزكیھم على هللا، وعلیھم مسئولیة عظیمة 
یفید، وعلى كل معلم وموجھ أن یحرص على األمور التي ال بد من توفرھا لكي یكون توجیھھ وتعلیمھ على السنن، فأساس الخیر كلھ في 

ًفعلى ھؤالء الموجھین القائمین على ھذه المراكز الصیفیة أوال◌ وقب. اإلخالص  عز وجل ل كل شيء أن یخلصوا  سبحانھ وتعالى، ومن َ
. أخلص  بارك هللا قولھ، وبارك عملھ، وأیده وأعانھ ووفقھ، ووضع لھ القبول وألھمھ الرشد، وكل ذلك خیر لھ في دینھ ودنیاه وآخرتھ

في أعناقھم، فینبغي تحبیب الخیر إلى  نةالحرص على أبناء المسلمین وعلى أوقاتھم، بمعنى النصیحة؛ فإن أبناء المسلمین أما: األمر الثاني
قلوبھم، والحرص على وضع البرامج المفیدة واألنشطة النافعة التي یستغل فیھا الوقت في طاعة ومحبة ومرضاة هللا، فیخرج النشأ ویخرج 

لى تذكیرھم بالحكم والفوائد وأقوال ًاالبن من ھذه اإلجازة حافظا لشيء من كتاب هللا، أو أحادیث رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم، وُیحرص ع
السلف الصالح من الصحابة والتابعین، وربط خلف ھذه األمة بسلفھا، فقدیم اإلسالم جدید وجدیده قدیم، ولن یستقیم أمر ھذه األمة، ولن 

یة باقتفاء أثره صلوات هللا وسالمھ یصلح إال بما صلح علیھ أولھا، وھي األمة المرحومة باتباع نبیھا صلوات هللا وسالمھ علیھ، واألمة المھتد
وبركاتھ علیھ، فیحرص ھؤالء األساتذة الفضالء على ذلك، ولیعلموا علم الیقین أنھ لیس لھم من ھذا الذي یعملونھ ویقضونھ من األوقات إال 

الجانب :  صبر، والصبر في جوانبالصبر؛ فإن توجیھ الناس یحتاج إلى: الوصیة الثالثة. ما أرادوا بھ وجھ هللا وأصابوا بھ الحق والصواب
الصبر على إسداء الخیر للغیر، فإن ھذا یحتم على ھؤالء القائمین أن یبذلوا أوقاتھم وأن یضحوا بكثیر من مصالحھم ابتغاء النجاح : األول

، وأبدى كل واحد منھم من نفسھ أن في توجیھ أبناء المسلمین وتعلیمھم، وال شك أن هللا مطلع على ذلك كلھ، فھم إذا استشعروا مراقبة هللا لھم
ًیري هللا خیرا، وأن یكون بأحسن األحوال وأفضلھا، وطمع من ربھ أن یكون على أحسن ما یكون علیھ الموجھ؛ فھذا ال یكون إال بتوفیق هللا 
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الصبر أثناء : الجانب الثاني. الثم بالصبر، الصبر على ھذا التعلیم واحتساب األجر عند هللا سبحانھ وتعالى، واستشعار المثوبة منھ جل وع
ًالتعلیم، فإن توجیھ أبناء المسلمین والتعلیم عموما یحتاج إلى صبر، ألنھ یأتي الجاھل بجھلھ، والسفیھ بسفھھ، والطائش بطیشھ، والضال 

والشرور، ولن  طاءبضاللتھ، فینبغي أن تكون ھناك نفس طیبة زاكیة كریمة سامیة عالیة، ترجو رحمة هللا عز وجل وتمتص ھذه األخ
تستطیع أن تكون بھذه المثابة وال بھذه المنزلة إال إذا تذكرت رسول الھدى صلى هللا علیھ وسلم في صبره وتحملھ لكثیر من المشاق 

ل ومن الصبر على األذى؛ فإنھ ربما یأتي من یشكك ومن یھو: الجانب الثالث. والمتاعب، فھذا یقوي ھذه النفوس األبیة الصالحة على الخیر
یخذل ومن یتھم، وعلى كل موجھ ومرب أن یعلم أن الكمال  عز وجل، وأن الرسل وأتباع الرسل، وكل من قام بھذا الدین ال بد أن یمتحن 
ویبتلى فیھ، ومن كان أصدق في إیمانھ، وأصدق في إخالصھ، وأبلغ في الصواب فامتحانھ أشد؛ ولذلك ربما یربي أحد أبنائھ في ھذه المراكز 

م یفاجأ بھ بعد فترة وإذا بھ قد انقلب علیھ، وھذه نوعیات شاذة، لكن إذا لم یكن عنده صبر فقد یضیع أجره بكثرة غیبتھ وكالمھ وحنقھ علیھ، ث
ولكن بصبره وتحملھ وتذكره لرسول هللا صلى هللا علیھ وسلم، والصحابة والتابعین، وكیف مرت علیھم الشدائد، وأن ھذه األمة أمة مبتالة 

لكنھا مرحومة بإذن هللا عز وجل، فالعاقبة للمربي بإذن هللا إذا صبر ولم یبال، ولم یعرف العجز وال الخور وال التواني، بل عزیمتھ و
ِصادقة، ونفسھ قویة؛ ألنھ یعلم أنھ على صواب وحق، ومتى ما علمت أنك على الحق؛ فال تبال بمن اتبع وال بمن رجع، فعلیك أن تستبین 

وال مانع من األخذ ببعض المباحات التي دلت . تعمل بھ، وتصبر على ما یأتیك من التھم ومن التخذیل والتشكیك ونحو ذلكالصواب وأن 
نوصي اإلخوان من طلبة العلم أن : والنقطة األخیرة. النصوص على جوازھا، ولكن ینبغي استغالل الوقت في األھم في طاعة هللا ومرضاتھ

شیدوا بفضائلھم وأن ینصفوھم وأن یعلموھم إذا كان عندھم خطأ أو خلل، وأن یبینوا لھم الصواب، وینبغي یشدوا من أزر ھؤالء، وأن ی
ّإن الفتن قد عظمت، والمحن قد جلت وأحاطت بأبناء المسلمین من كل حدب وصوب، . معونتھم على ما ھم فیھ من توجیھ أبناء المسلمین

ًوإذا رأیت أحدا یتلقف أو یأخذ ابنا من أبن المسلمین للحظات في طاعة هللا، فاعلم أنھ قد أحسن ولم یسئ، كأن یجعلھ على طریق خیر أو  اءً
حلقة ذكر؛ ألن أبناء المسلمین الیوم إذا لم یأخذھم األخیار أخذھم األشرار، ولربما ترى االبن في عز شبابھ وزھرة أیامھ فیتلقفھ ذو شر إلى 

فعلى كل إنسان . احد، ولربما تزل قدمھ في الفواحش والمنكرات والمحرمات بجلسة واحدةمجلس مخدرات یدمر بھ حیاتھ، وذلك بمجلس و
عاقل وكل إنسان یخاف هللا ویتقیھ أن ینظر إلى واقع أبناء المسلمین ویتألم ویشفق علیھم مما یرى من المغریات والملھیات، ومما یرى من 

د من یدعوھم إلى الخیر، أو وجد المراكز الصیفیة تحرص على قضاء أوقاتھم في الكاللیب التي تتخطفھم إلى المصائب والشھوات، فإذا وج
الخیر؛ كمل نقصھا، وسدد خطاھا، وصوب خطأھا، وحرص على أن یعین إخوانھ على ھذه الرسالة، ومثل ھؤالء األساتذة الفضالء ال شك 

ل هللا بعزتھ وجاللھ أن یمدھم بعونھ وتوفیقھ، وأن ییسر لھم األمر، نسأ. أنھم على ثغر عظیم، ونحن وهللا نقدر ما یكون منھم ألبناء المسلمین
وأن یشرح لھم الصدر، وأن یجزیھم عن أبناء المسلمین بأحسن الجزاء، وأن یكثر من أمثالھم على الصواب والحق والھدى، وأن یلھمنا 

  .وهللا تعالى أعلم. وإیاھم الرشد، إنھ ولي ذلك والقادر علیھ
 

 رآن من المصحف في قیام اللیلحكم قراءة الق
 
 

ال بأس بذلك وال حرج، : ًإذا كان اإلنسان لیس حافظا للقرآن؛ فھل یجوز لھ أن یقوم اللیل وھو یقرأ من المصحف مباشرة؟ الجواب: السؤال
العلماء على جواز ذلك وقد جاء عن أم المؤمنین عائشة رضي هللا أنھا كانت تأمر موالھا ذكوان أن یقوم بھا اللیل بالمصحف، وجماھیر 

 .وآخر دعوانا أن الحمد  رب العالمین. وعلى مشروعیة أن یحمل المصحف ویقرأ منھ
 

 ]1[ باب حكم المرتد -شرح زاد المستقنع 
 

لم، اإلسالم دین رحمة للعالمین، من دخل فیھ فقد فاز، ومن خرج منھ فھو مفسد في األرض یستحق العقوبة، وللردة أحكام بینھا أھل الع
 .وقسموا خاللھا الردة إلى ما تقبل التوبة منھ في الشرع وما ال تقبل

 أدلة تحریم الردة من الكتاب والسنة
 

بسم هللا الرحمن الرحیم الحمد  رب العالمین، والصالة والسالم األتمان األكمالن على خیر خلق هللا أجمعین، وعلى آلھ وصحبھ ومن سار 
وھذا الباب ) باب حكم المرتد: (فقد ذكر اإلمام المصنف رحمھ هللا ھذا الباب، وترجم لھ بقولھ: أما بعد. لدینعلى سبیلھ ونھجھ إلى یوم ا

یتعلق بعقوبة جنایة من الجنایات، وھي راجعة إلى أصل الدین، وھي أعظم جنایة وأعظم حٍد ینتھكھ العبد فیما بینھ وبین هللا سبحانھ وتعالى، 
لھ واضحة ظاھرة، فإنھ بعد أن بین حكم الخروج عن جماعة المسلمین شرع في بیان حكم الخروج عن اإلسالم ومناسبة ھذا الباب لما قب

وھنا یعتني الفقھاء رحمھم هللا ببیان عقوبة المرتد، ومتى یحكم بردة اإلنسان وما یسمیھ أھل العلم بالموجبات وبنواقض اإلسالم، ثم . والدین
فھذه ثالثة عناصر یبحثھا العلماء واألئمة رحمھم هللا في باب الردة، . ، ثم یبحثون في توبة المرتدما الذي یترتب على ذلك من عقوبة

: وقولھ رحمھ هللا. ویعتنون بالجانب الفقھي العملي، وإن كان تفصیل المسائل ومباحثھا یعتني بھ أئمة اإلسالم رحمھم هللا في كتب االعتقاد
 سأذكر لك جملة من األحكام والمسائل التي تتعلق بالردة، فھي عقوبة شرعیة یستباح بھا دم اإلنسان في ھذا الموضع: أي) باب حكم المرتد(

ال یحل دم امرئ مسلم إال : (ومالھ، ولذلك تزول عنھ عصمة اإلسالم، كما ثبت في الحدیث الصحیح عن النبي صلى هللا علیھ وسلم أنھ قال
واألصل أن الردة محرمة بإجماع العلماء رحمھم هللا، وھي الذنب . فھذا ھو المرتد) رق للجماعة التارك لدینھ المفا-وذكر منھا-بإحدى ثالث 

ْومْن یْرتدد منكم عْن دینھ فیُمت : لیس بعد الكفر ذنب، واألصل في ذلك قولھ تعالى: األعظم، والخلل الذي لیس بعده خلل، ولذلك قال العلماء َ ََ َ َ َ َِ ِ ِ ِ ِْ ُ ْ ْ
َوُھو كافر فأْول ُ َ ٌَ ِ َ َئك حبطت أْعمالُھم في الدنیا واآلخرة وأْولئك أْصحاُب النار ُھم فیھا خالدون َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َُ ِ ِ ِ ِ ِ ِ َِ ْْ ِْ َّ ََ َُ ْ ُّ ُ َ فحرم هللا الردة، وأخبر أن صاحبھا ] 217:البقرة[ِ
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ِقْل إن الخاس: ًقد حبط عملھ في الدنیا واآلخرة، وأنھ قد خسر خسارة ال ربح وراءھا أبدا، قال تعالى ََّ ْ ِ َرین الذین خسُروا أنفسُھم وأْھلیھم یْوم ُ َ َ َ َ َْ ِْ ِ ِ َِ َُ ْ َ َّ ِ
ِالقیامة أال ذلك ُھو الخْسراُن الُمبیُن  ْ ْ َْ َ َ َ َُ ِ ِ َِ وكذلك صح عن النبي صلى هللا علیھ وسلم أنھ بین . فھذا الخسران الذي لیس بعده خسارة] 15:الزمر[َ

ال یحل دم امرئ مسلم إال : (سعود في الصحیحین أن النبي صلى هللا علیھ وسلم قالحكم المرتد، وأنھ مباح الدم كما في حدیث عبد هللا بن م
. فبین حرمة الردة، وأنھا موجبة لزوال العصمة عن اإلنسان) الثیب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدینھ المفارق للجماعة: بإحدى ثالث

وص في الكتاب والسنة في ھذا المعنى كثیرة، ولكن أردنا أن نشیر إلى ھذا وأجمع العلماء رحمھم هللا على حرمة الردة عن الدین، والنص
الجانب : ومدار بحث المصنف رحمھ هللا في ثالثة جوانب. األصل، حیث قال العلماء إنھ قد اتفقت علیھ نصوص الكتاب والسنة واإلجماع

والجانب . نواقض اإلسالم: لردة، ویعبر العلماء عنھ بقولھمفي حقیقة الردة وبم تكون؟ وھذا ما یسمى بموجبات الردة، وأسباب ا: األول
عقوبة المرتد، وھذا ھو الذي یركز علیھ الفقھاء رحمھم هللا، وأما في مسائل االعتقاد فیركز العلماء المعنیون بھا على بیان أسباب : الثاني

ً قدیما وحدیثا بھذا الباب العظیم، ومن أنفس من كتب في ذلك الردة على سبیل التفصیل والبیان الواضح، وقد اعتنى أئمة اإلسالم رحمھم هللا ً
ًمن العلماء المتقدمین شیخ اإلسالم ابن تیمیة رحمھ هللا في مجموع الفتاوى، حیث بین نواقض اإلسالم، ونواقض العقیدة، وكذلك أیضا اعتنى 

الم اإلمام المجدد محمد بن عبد الوھاب رحمھ هللا برحمتھ بھ أئمة اإلسالم رحمھم هللا في كتب االعتقاد ومباحثھا، حتى جاء شیخ اإلس
الواسعة، وكان في عصره قد تفشى في الناس الكفر والشرك؛ حتى أصبح البعض ینسب األمور المحرمة إلى الدین والشرع، وھو منھا 

 إلى أصحابھا، ومن دخل تلك األماكن براء، فأصبح الناس یتخذون القبور والمشاھد واألولیاء یطوفون بھا، ویصرفون حقوق هللا عز وجل
ًفنظر أو سمع أو شاھد أحوال أھلھا بكى على اإلسالم بكاء من صمیم قلبھ، وأحس بغربة اإلسالم الحقیقیة، حتى إنھ لیسمع الرجل ویسمع 

كما یصرف لتلك . ك لھالمرأة تضفي على صاحب القبر من التقدیس والمھابة واإلجالل والصفات ما ال یجوز صرفھ إال  وحده ال شری
كما - ٍالقبور وألصحابھا من السجود والطواف والذبح والنذر ما تشیب منھ الرءوس، ومن ھنا سلط هللا على المسلمین الذلة، وأصبحوا بحال 

ال أرسل رسلھ  یرثى لھ بسبب انھدام أصل الدین، ووجود ھذه النواقض التي تضاد شرع هللا عز وجل، وما أنزل هللا كتبھ و-یشاھد اإلنسان
ًإال لكي یكون الناس عبادا  ال عبادا لخلقھ، وتكلم رحمھ هللا في كتبھ عن نواقض اإلسالم، وجاء العلماء من بعد ذلك فشرحوا وفصلوا ذلك  ً

 وسیبینھ وبینوه، وسیبین المصنف رحمھ هللا جملة من ھذه النواقض، وھل للمرتد من توبة على اختالف أنواع الردة؟ كل ھذا ما سیفسره
ماذا : بیان حقیقة الردة وعقوبة المرتد، وذكر في الجزئیة الثانیة: فاعتنى في الباب األول بالجزئیتین األولیین. رحمھ هللا في ھذا الموضع

 ...... .ینبغي أن یفعل بالمرتد من تمام العقوبة، وھل للمرتد من توبة، أو لیست لھ توبة
 

 ًتعریف الردة لغة واصطالحا
 

الضمیر عائد إلى المرتد، والردة مأخوذة من الرجوع في لسان العرب، ) وھو: (قولھ] وھو الذي یكفر بعد إسالمھ : [ مھ هللا تعالىقال رح
ولذلك أجمع العلماء رحمھم هللا على أن الردة في اللغة ھي الرجوع، فمصادر اللغة كلھا متفقة على أن مادة الردة راجعة إلى مادة الرجوع 

الردة ھي الرجوع عن : فبعض العلماء یقول: فاختلفت عبارات العلماء رحمھم هللا في حقیقة الردة والمرتد: وأما في االصطالح. عن الشيء
: وبعضھم یقول. كفر المسلم، كما عبر بھ طائفة من العلماء ومنھم فقھاء المالكیة: وبعضھم یقول. اإلیمان كما یعبر فقھاء الحنفیة رحمھم هللا

المرتد ھو الراجع عن اإلسالم إلى : وبعضھم یجمع بینھا كما اختاره اإلمام ابن قدامة رحمھ هللا فقال. ، كما یعبر فقھاء الشافعیةقطع اإلسالم
ومن ھنا نجد التعاریف االصطالحیة تختلف ألفاظھا وتتفق معانیھا، فكلھم اتفقوا على وصف الردة . الكفر، فجمع بین االثنین، والمعنى واحد

ٌومْن یْرتدد منكم عْن دینھ فیُمت وُھو كافر : ًجوعا عن اإلسالم، وھذا ھو ظاھر القرآنبكونھا ر ِ ِ ِ ِ ِ َِ ْ َ ََ َ َ َ َ َ َْ ُ ْ فظاھره أنھ یرجع بعد إسالمھ ] 217:البقرة[ْ
یزیدنا وال ینقصنا إلى الكفر، نعوذ با العظیم من ذلك، ونعوذ بوجھ هللا العظیم أن یسلب اإلسالم منا بعد أن وضعھ في قلوبنا، ونسألھ أن 

ھو الراجع عن اإلسالم، أو الراجع عن اإلیمان، أو الرجوع عن اإلیمان، أو كفر المسلم؛ المعنى كلھ واحد، وھذا : فتعریف المرتد بأنھ. منھ
ى األعمال، وتكون الرجوع لھ أسباب ودالئل وأمارات وعالمات، منھا ما یرجع إلى االعتقاد، ومنھا ما یرجع إلى األقوال، ومنھا ما یرجع إل

 .......ھذه االعتقادات والكلمات واألعمال موجبة للحكم بكفر صاحبھا
 

 صور ومظاھر الردة
 

 الشرك با: المظھر األول
 

ِشرك الشيء بالشيء إذا جمعھ وخلطھ بھ، فالشرك : الفاء للتفریع، والشرك أصلھ مأخوذ من قولھم]. فمن أشرك با : [ قال رحمھ هللا
َ والشرك مثلثة ھي الخلطة، واألصل أن تكون فیما فیھ االختصاص، فیجمع بین من اختص بالشيء وبین غیره، فحینئٍذ یكون قد ُوالشرك

ًوالمشرك من جعل  ندا، سواء كان ذلك في ربوبیتھ أو ألوھیتھ أو أسمائھ وصفاتھ، فالذي یعتقد أن ھناك خالقا مع . ّشرك أو شرك بھ غیره ً
ً عما یقول الظالمون علوا كبیراتعالى هللا-هللا  ًفھذا جعل مع هللا ندا، وھذا شرك في . ًهللا خالق، ولكن أیضا الطبیعة تخلق مع هللا:  فھو یقول-ً

. ٌالربوبیة، وھكذا إذا اعتقد أن ھناك من یرزق، وأن ھناك من یصور المخلوقات ویوجدھا، ویقدر األشیاء، فإن ھذا كلھ شرك في الربوبیة
 مع هللا غیره في ربوبیتھ أشرك مع هللا غیره في ألوھیتھ، فاستغاث بغیر هللا، واستجار بغیر هللا، واعتقد أن ھناك من یصرف وإذا أشرك

ًتعالى هللا عما یقول الظالمون علوا كبیرا-الكون مع هللا، وأنھ ینبغي الرجوع إلیھ واالستغاثة بھ، والتقرب إلیھ   كما یفعل البعض ممن یعتقد -ً
ًجن نفوذا وتصرفا في الكون، ولذلك یستغیثون بھم ویستجیرون بھم ویذبحون لھم، نسأل هللا السالمة والعافیةأن لل وهللا تعالى یقول عن خلقھ . ً

َّوأنا ظننا :  الذین یعظمونھم ویذبحون لھم- الجن- الضعیف  ََّ َ َ ماء أیقنا، وھنا استعمال الظن بمعنى الیقین والحكایة ھنا عن عظ: أي] 5:الجن[َ
ًوأنا ظننا أْن لْن نعجز هللا في األْرض ولْن نْعجزهُ ھربا : الجن َ َ َ ِ ََ َ َِ ُِ َُ َ َّ ََّ ِ َ َّ َ فالجن ! فال یستطیع أحد أن یخرج عن قھر هللا سبحانھ وتعالى؟] 12:الجن[ََ



 2829 

 رجل صالح أو طالح في ویستوي في شرك األلوھیة دعاء الجن أو دعاء. خلق هللا وال یجوز اعتقاد أن ھؤالء الجن یدبرون ویتصرفون
ًأن یكون شركا في األسماء والصفات، فیجعل صفات : النوع الثالث. قبره، أو دعاء وثن أو االستغاثة بھ مع هللا، نسأل هللا السالمة والعافیة

علم الغیب ویعلم ما هللا عز وجل لغیره، فیصرفھا لغیر هللا عز وجل أو یثبتھا لمخلوق مع هللا عز وجل، كمن یعتقد في بعض الناس أنھ ی
سیكون، كما وقع في أئمة طوائف الضالل حین عظموا أئمتھم، واعتقدوا أنھم یعلمون ما یكون ویحدث في الكون، وهللا عز وجل أخبر في 

َقْل ال یْعلم مْن في السموات واألْرض الغْیب: كتابھ ونص على أنھ ال یعلم الغیب إال هللا وحده ال شریك لھ ِ َ َ َ َ ََ ْ َ ِ َّ ِ ُ َ ُ إال هللا ُ َّ َّ فعلم الغیب ھذا ] 65:النمل[ِ
مما استأثر هللا بھ، وھو سبحانھ موصوف بأنھ عالم الغیب والشھادة، جل جاللھ وتقدست أسماؤه، فإذا اعتقد أن الشیخ أو أن الولي الفالني 

ِإن هللا ال یغفُر : ض اإلسالم، وقد قال تعالىبناقض من نواق: أي) فمن أشرك: (قولھ. یعلم ما یكون وما یحدث؛ فإنھ قد صرف ما  لغیر هللا َّْ َ َ َّ ِ
َأْن ُیشرك بھ ویغفُر ما دون ذلك لمْن یشاُء  َْ َ َ َ َ َ َ َ َِ ِ ِ َِ ُ ِ ْ ِإنُھ مْن ُیشرْك با فقد حرم هللا علْیھ الجنة ومأواهُ الناُر وما للظالمین م: وقال تعالى] 48:النساء[َ ِ ِ ِ ِ ََّ َ َ َ َ َ َ َ َ ََّ َّ ََّّ َ َّ َ َّْ ْ ُ َ ْ َ َ ِ ِ ِِ ْن ْ

ٍأنصار  َ ویستوي في . وھي الموجبة الكبرى التي توجب لصاحبھا الخلود في النار، وحلول غضب هللا عز وجل علیھ أبد اآلبدین] 72:المائدة[َ
ًذلك أن یجعل  ندا من الصالحین أو غیرھم؛ كقوم نوح الذین جعلوا أندادا مع هللا عز وجل، من ود وسواع ویغوث ویعوق ونسر، فقد كانو ا ً

ًإنھم كانوا قوما صالحین، فلو أنكم صورتم صورھم وفعلتم لھم تماثیل تذكركم : ًقوما صالحین، فجاء الشیطان قومھم وقال لھم لما ماتوا
عبادتھم وصالحھم واستقامتھم، فتجتھدون إذا رأیتموھم، ففعلوا ذلك، فاجتھد الجیل األول في العبادة، فلما انقرضوا خلف من بعدھم خلوف، 

وقد قال هللا تعالى . ٌ مع أنھم قوم صالحون- والعیاذ با-إنھ لم یصور آباؤكم ھؤالء إال لیعبدوھم، فعبدوھم، فوقع الشرك :  لھم الشیطانفقال
َأْولئك الذین یدُعون یْبتغون إلى ربِّھم الوسیلة أ: عمن یشرك الصالحین مع هللا عز وجل من األنبیاء وغیرھم َ َ َ َِ ِ َِ َ َ َ َ َ َ َْ ُ ِ ِ ُ َ ْ َّ َیُھم أقرُب ویْرُجون رْحمتُھ ُ َ َ َ َ َ َ ْ َ ْ ُّ

َویخافون عذابُھ  َ َ َ ََ ُ ھؤالء الذین تدعونھم كعیسى حین تعبده النصارى مع هللا عز وجل، وتعتقد أنھ ثالث ثالثة، وأنھ ابن هللا : أي] 57:اإلسراء[َ
. ى، فعتب هللا علیھم أن صرفوا حقھ لھؤالء الصالحینًوأنھ ھو هللا، وھو أصال یدعو ربھ، ویستغیث با عز وجل، ویسأل هللا سبحانھ وتعال

ًفالشاھد أنھ إذا صرف العبد حق هللا عز وجل لغیره فقد أشرك، سواء كان الغیر وثنا لصالح أو لطالح، كل ذلك یوجب الحكم بردتھ وخروجھ 
  .عن اإلسالم
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ال : وھذا ما یعتقده الدھریون وأھل الطبیعة الذین یقولون. إن هللا لیس برب: فلو قال] أو جحد ربوبیتھ أو وحدانیتھ : [ قال المصنف رحمھ هللا
فكل .. والحیاة أوجدت نفسھا، والطبیعة ھي التي أجرت األنھار والریاح، وھي التي أخرجت الثمار، وھي التي والتي! یوجد رب لھذا الوجود

وصدق هللا حیث . أي طبیعة یزعمون؟ أٍف لھم ولما یدعون! من خیرات الطبیعة:  إنك تجد من بعض المسلمین من یقولشيء للطبیعة، حتى
ًوكان اإلنساُن كفورا : قال ُ َْ ََ َ یخلقھ ربھ ویطعمھ ویسقیھ، ثم یزعم أنھ ال رب وال خالق لھذا الوجود، فھؤالء ال یریدون أن ینسبوا ] 67:اإلسراء[َِ

ِھْل مْن خالق غْیُر هللا یْرزقكم من السماء واألْرض : قھا سبحانھ، وهللا یقولالمخلوقات لخال َ ِ َ َ َ ََ َّ ِ ِ ِْ ُ ُ ُ ِ َّ َ ٍ ال، فال خالق إال ھو سبحانھ، : ؟ الجواب]3:فاطر[َ
، فا بل انظر كیف ینزل ذلك الكفور إلى مستوى الحضیض، حیث یكرمھ ربھ فیھین نفسھ، ویرفعھ ربھ فیضع نفسھ. الطبیعة: وھم یقولون

َولقد كرْمنا بني آَدم : عز وجل یقول ِ ََّ ََ َ َْ ویأتیك بالحق على أجمل وأجل وأكمل ما یكون من إتیان، فیبین لك أن هللا خلق آدم بیده، ] 70:اإلسراء[َ
َولقد كرْمنا بني آَدم : ونفخ فیھ من روحھ، وأسجد  مالئكتھ، فكرمھ وشرفھ وفضلھ فیقول سبحانھ ِ ََّ ََ َ َْ ثم یأتي الشقي التعیس ] 70:ءاإلسرا[َ

ًأي حضیض وصل إلیھ؟ وكان اإلنساُن كفورا ! إن اإلنسان أصلھ قرد: المنكوس ویقول ُ َْ ََ َ ً، وحملھا اإلنساُن إنُھ كان ظلوما جُھوال ]67:اإلسراء[َِ َ َ َ َ َ َ ًَ ُ َ َ َّ َِ ْ ِ
ًفي نصوص الكتاب أنھ خلق الخلق فأحصاھم عددا، وأنھ ثم بین هللا سبحانھ وتعالى . ھذه الجاھلیة وھذا الھبوط من الكفران] 72:األحزاب[

كون بین المخلوق والخالق، وإذا بھم  ًقسم أرزاقھم فلم ینس منھم أحدا، وأنھ تولى أمورھم فردا فردا، جل جاللھ وتقسدت أسماؤه، فإذا بھم یشرِّ ً ً
 وأغالیط ال تنطلي إال على السذج، وأھواء وترھات ال یصرفون أبناء المسلمین عن ھذه الفطرة إلى الكفر بأسالیب شتى، وأالعیب مكذوبة

 ، تعقل، حتى إن األرزاق التي وضعھا هللا عز وجل وسخرھا لعباده وإلمائھ ولخلقھ في ھذا الكون كان األصل أن تصرفھم إلى االعتقاد با
إنھ منذ ألف ملیون سنة كان ھناك حیوان : البترولیقولون وھم یتحدثون عن تاریخ : ال لالعتقاد بغیر هللا، وإلیكم مثال بسیط على ما سبق

إلخ ...  ثم توالت علیھ أطباق األرض فمات، وبفعل الحرارة ثم بفعل الضغط -ًمعروف طبعا أن الدیناصور انقرض-الدیناصور : یقال لھ
إن اإلنسان إذا جاء . ًأصبح بتروالفانظر ما عندھم من قیاسات، وباإلمكان أن یعطوك عدد األطباق التي نزل إلیھا ھذا الدیناصور حتى 

ًیكذب یأتي بشيء یستساغ كما یقولون، فالدیناصور من ذكائھ ما وجد مكانا یموت فیھ إال في الخلیج، أو في عرض البحر، ھم یقولون كل 
 حتى یعلم اإلنسان مدى هللا خالق كل شيء، ویجوز عندھم كل شيء إال أن یصرف حق هللا  وحده ال شریك لھ، ھذا إن: شيء إال أن یقال

وانظر إلى التشریف والتكریم الذي یكرم هللا عز وجل بھ بني آدم، وانظر كیف ینصرف المخلوق عن ! تمرد الكافر على ربھ والعیاذ با
َخالقھ، یعمل مع الشیاطین كالذي اْستْھوتُھ الشیاطیُن في األْرض حْیران  َ َ ِ َ ََ ِ ِ َِّ ْ َ :  والضالل والحضیض؛ ألن هللا یقولفھو في الحیرة] 71:األنعام[ََّ

ٍومْن ُیھن هللا فما لُھ مْن ُمكرم  ِ ْ ِ َ َ َ ََ ُ َّ ِ ، وجحد ربوبیة هللا عز وجل، أو جحد حقا من حقوق هللا عز وجل لیذیقنھ هللا الذلة ] 18:الحج[ِ ًفكل من كفر با
ًوالصغار، حیا ومیتا؛ ألن هللا سبحانھ وتعالى ال یأذن أن یصرف حقھ عنھ جل   وكل شيء -والعیاذ با-! ال یوجد خالق: فھم یقولون. جاللھً

یلقن إلى أبناء المسلمین على أن األشیاء كلھا طبیعة، وأنھ لیس ھناك إلھ، ومن ھنا جاءت العنایة في دعوة ھؤالء، والعنایة بنصوص الكتاب 
 التي أخذت بمجامع القلوب في القرآن، فلفتت - میلة جلیلة بدیعةوكل آیات هللا ج-والسنة، ومن أعظمھا نصوص اآلیات الجمیلة الجلیلة البدیعة 

نظر اإلنسان إلى السماء فوقھ، وإلى األرض تحتھ، وإلى األشجار والثمار واألنھار والریاح المرسلة التي تسبح بحمد ربھا، والسحاب 
ٍالمسخر بین السماء واألرض، تسبح بحمد ربھا وتقدس لھ جل جاللھ وإْن مْن شْيء َ ِ ِ ً إال ُیسبُِّح بحْمده ولكْن ال تفقھُون تْسبیحُھم إنُھ كان حلیما َ ِ ِ ِ َِ َ َ َ َ َ ََ َ َ ََّ َِ ِ ِ ِْ ْ َّ

ًغفورا  ُ لیس ھناك خالق، وال رازق، وینفي عن هللا عز وجل أنھ یخلق الخلق، أو یرزقھم، فإذا جحد : فمن جحد ربوبیتھ یقول]. 44:اإلسراء[َ
  .بالربوبیة كفر با عز وجل، وحكم بردتھ
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االنتقاص واالستخفاف، وقد تكلم العلماء في ضابط السب، وأشار إلیھ القاضي : السب] أو سب هللا أو رسولھ : [ قال المصنف رحمھ هللا
إلیھ شیخ اإلسالم ابن تیمیة في الصارم المسلول؛ لكن عیاض رحمھ هللا في الشفا عند حكم سب النبي صلى هللا علیھ وسلم واألنبیاء، وأشار 

ًمن أجمع ما ذكروه أن السب ھو االنتقاص واالستخفاف، فمن انتقص إنسانا، أو استخف بھ؛ فقد سبھ، وھذا ھو ضابط السب، الذي بھ یحكم 
 وجل، وما أحلم هللا سبحانھ وتعالى، وعزة وسب هللا عز وجل جریمة وجرأة عظیمة على حدود هللا عز. ًأن الكالم یعتبر سبا أو ال یعتبر

ًربي لو أذن هللا لألرض أن تفتك بھذا الكافر الفاجر الظالم الذي یسب ربھ ما أبقت منھ شیئا، لخسفت بھ ولتزلزل فیھا، ولو أذن سبحانھ 
بھ أو آذاه أو انتقصھ الناس، أن للسماء ألرسلت علیھ قاصفة، فأخذت عمره، وأخرست لسانھ، ولكن هللا حلیم، ولذلك على المؤمن إذا س

فموسى علیھ . یتعزى بصفوة خلقھ من األنبیاء والمرسلین صلوات هللا وسالمھ وبركاتھ علیھم أجمعین، الذین نالھم من ذلك الشيء الكثیر
فھذا . ً لي صاحبة وأن لي ولداإني أنا ربھم، أطعمھم وأرزقھم، ثم یدعون أن! یا موسى: السالم اشتكى إلى ربھ حین تكلم الناس فیھ، فقال هللا

والسب  موجب للكفر والردة، وھذا . عزاء لكل مسلم، أن یتعزى إذا جاءه البالء، ومن حلم هللا ورحمتھ أن یوفق للتوبة من فعل ھذا األمر
إلجماع غیر واحد من األئمة من سب النبي صلى هللا علیھ وسلم؛ فإنھ یحكم بكفره، وحكى ا] أو رسولھ: [قولھ. بإجماع العلماء رحمھم هللا

والمحققین منھم شیخ اإلسالم ابن تیمیة وقبلھ القاضي عیاض، وغیرھم رحمة هللا علیھم، فأجمعوا على أن من سب الرسول صلى هللا علیھ 
ر؛ ألن ھذا مضاد موجب للكف -بأبي وأمي ھو صلوات هللا وسالمھ علیھ-وسلم كافر ومرتد، وانتقاص النبي صلى هللا علیھ وسلم وسبھ ولعنھ 

ألنھ یتعلق بالدین، وسبھ وانتقاصھ علیھ الصالة والسالم انتقاص للدین، ولذلك فالعلماء رحمھم هللا : قالوا. ًتماما ألمر هللا سبحانھ وتعالى
لى حرمة الشرع؛ یدققون في ھذه المسائل، وتجد أن الكالم في األنبیاء وفي رسل هللا صلوات هللا وسالمھ علیھم محرم، وحرمتھم مبنیة ع

إن : ومن ھنا ننزل الكالم في العلماء واألئمة أنھ طعن في الدین، كما یفعل بعض الفساق إذا قیل لھم. ألنھم رسل هللا، وصفوة هللا من خلقھ
ع، ونطقوا ونصحوا بھ، ً وھذا أمر خطیر جدا؛ ألن ھؤالء العلماء تكلموا بالشر-والعیاذ با-العلماء یفتون بكذا وكذا؛ فإنھ یسبھم أو یشتمھم 

ًفالكالم فیھم یعتبر كالما في الشرع وانتقاصا فیھ، ومن ھنا قال العلماء  سب القاضي في مجلس القضاء - وسیأتینیا إن شاء هللا- لو أن الخصم : ً
مجلس القضاء، وألن ًفإنھ یؤدب ولو سامحھ القاضي؛ ألن ھناك حقا للشرع، فإذا القاضي تسامح بحقھ فقد بقي حق هللا عز وجل في حرمة 

ومن جفا القاضي فالتأدیُب أو ال وذا لشاھٍد مطلوب إذا : انتقاص القضاة انتقاص للدین وحكمھ، وكذلك انتقاص العلماء كما قال صاحب التحفة
ًسب النبي صلى هللا علیھ وسلم سبا مباشرا باللعن  ًفا ینتقصھ بھ، كأن  أو انتقصھ، كأن یصف النبي صلى هللا علیھ وسلم وص-والعیاذ با- ً

إنھ بدوي یرعى الغنم، وقصد بھ التحقیر لھ صلوات هللا وسالمھ علیھ، ونحو ذلك من العبارات؛ فإنھ یحكم بكفره، وقد ألف في ھذه : یقول
 علیھ وسلم من صلى هللا) الصارم المسلول على شاتم الرسول(المسألة وفصل فیھا العلماء رحمھم هللا، ویعتبر كتاب شیخ اإلسالم رحمھ هللا 

ٌومما یحكى أن شیخ اإلسالم رحمھ هللا كان في مجلس، فسب نصراني النبي صلى هللا علیھ وسلم فجرد . أنفس ھذه الكتب، حیث فصل فیھا
 سیفھ وقتلھ، وبعض العلماء رحمھم هللا بینوا ھذه المسألة وممن بینھا من المتقدمین القاضي عیاض في الشفا، وغیره من فقھاء الحنفیة

التي تدل على التحقیق، ) قد(جاء بـ] فقد كفر . [والمالكیة والشافعیة، وحكى غیر واحد اإلجماع على ردة من سب النبي صلى هللا علیھ وسلم
  .یحكم بكفره: أي) كفر : ( وقولھ
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كسب هللا عز وجل وسب النبي صلى هللا علیھ وسلم، وذكر ھنا مسألة إنكار : قوالیكون الكفر باالعتقاد كما ذكرنا في الشرك، ویكون باأل

المعلوم من الدین بالضرورة، وتحلیل الحرام، أي اعتقاد حل الحرام المجمع علیھ، أو عكسھ من اعتقاد حرمة الحالل المجمع علیھ المعلوم 
والزنا من األمور المعلومة الظاھر ] ومن جحد تحریم الزنا: [یقول رحمھ هللا. من الدین بالضرورة، أو الذي قامت الحجة بتحلیلھ أو تحریمھ

إن الزنا حالل، وال شيء فیھ، : تحریمھا، وقد اتفقت الشرائع السماویة على تحریم الزنا، ولیست ھناك شریعة تجیز الزنا، ولذلك لو قال
ریة، ولیفعل ما یشاء، والمرأة حرة تفعل ما تشاء، فإن شاءت أن تزني ال بأس، ھذه ح: إن ھذا الرجل زنا بالمرأة، یقول: وبعضھم یقال لھ

! ھذا حالل: ھذا حرام، وھو یقول: فلھا ذلك، وكذلك الرجل فھذا تحلیل لما حرم هللا، وإذا اعتقد حل ما حرم هللا فھو یكذب هللا، فإن هللا یقول
م الحالل، وإن كان الشھوات تختلف في تحلیل المحرم بخالف تحریم وحینئٍذ یكون قد ضاد هللا في شرعھ وحكمھ، وتحلیل الحرام كتحری

ّالحالل، فإن ھذا جانب إفراط والثاني جانب تفریط، فاألول ُیفرط والثاني یفرط ِ إذا كان الشيء : أي] ًأو شیئا من المحرمات الظاھرة: [قولھ. ْ
كما -بالنصوص من الكتاب والسنة، وعند اعتقاده للضد یكون ًمحرما وظاھر التحریم، وال یكون ظاھر التحریم وال واضح الحرمة إال 

وأنت ترى الرجل .  قد ضاد هللا في شرعھ، وحینئٍذ یكون موجب التكفیر تكذیبھ  عز وجل، وتكذیبھ لرسول هللا صلى هللا علیھ وسلم- ذكرنا
َوال تقرُبوا الزنى : إن هللا حرم الزنا، قال تعالى: حینما تقول لھ َِّ َْ : وحرمھ رسولھ صلى هللا علیھ وسلم، وعاقب من فعلھ، فیقول]32:راءاإلس[َ
َإنُھ كان فاحشة وساء : وهللا سبحانھ وتعالى یقول! لیس فیھ شيء: فما معنى ھذا؟ معناه أنھ یكذب هللا ویكذب رسولھ، ألنھ یقول. لیس فیھ شيء َ َ ًَ َ َ َِ َّ ِ

ًسبیال  ِ ھذا حكم متحجر، ھذا تخلف، لكن :  حریة، وھذا انطالق، أو یأتي بالعكس، فیقولال، لیس فیھ شيء، وھذه: وھو یقول] 32:اإلسراء[َ
ًلو أن شخصا أسلم وكان حدیث اإلسالم، وبیئتھ فیھا : ًمثال. ال یكون حالھ یوجب العذر لوجود شبھة فیھ: ًبشرط أن یكون معلوما عنده، أي

مات، فیشربون الخمور ویفعلون الزنا، فأسلم ثم شرب الخمر أو فعل الزنا، فقیل  أو بیئة فیھا جھل، ویقعون في المحر-والعیاذ با- اإلباحیة 
كالخمر : أي] المجمع علیھا: [قولھ. َّإن ھذا معذور لجھلھ، فتقام علیھ الحجة، ویعلم: ال، الزنا لیس فیھ شيء، نقول: إن الزنا حرام، قال: لھ

لیس فیھا شيء، وكذب هللا رسولھ في حكمھ وضادھما في : یمھا، فإذا قالوالربا، ونحو ذلك من المحرمات الظاھرة المجمع على تحر
المسائل التي نص العلماء فیھا على العذر بالجھل،  إذا كان یجھل الحكم، فھذه من: أي) بجھل: (قولھ. الشرع؛ فإنھ یحكم بردتھ والعیاذ با

وادث حیث أسلم الشخص وكان حدیث العھد بإسالم، ثم قیل لھ وذلك أن یكون الشخص حدیث عھد بإسالم وقد وقع ھذا، ونعرف بعض الح
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ال، إن هللا عز وجل یقول، ورسولھ علیھ الصالة والسالم یقول، والشرع یحرم : لیس فیھا شيء، ثم قیل لھ: بعض المحرمات الظاھرة، فقال
. ، فإنھ معذور في ھذا، وال یحكم بكفره بذلكًسمعت وأطعت، فمثل ھذا كان معذورا في جھلھ، وحینما نطق بحكم الحل: ھذا الشيء؛ فقال

ف ذلك: (قولھ ًأقیمت علیھ الحجة، وُبین لھ نص الكتاب والسنة واألدلة التي تدل على التحریم، أو التحلیل إذا حرم حالال، كما یفعلھ : أي) ُعرِّ
 ھذا الشيء أحلھ هللا، وكان حدیث عھد بإسالم وال یعلم :الغالة من الزھاد والمتنطعین والغالین في العبادة، فمن غال في تحریم شيء ثم قیل لھ

. حلل ما حرم هللا أو حرم ما أحل هللا ھذا التحلیل وأقیمت علیھ الحجة؛ فإنھ حینئٍذ إذا أقیمت علیھ الحجة ورجع، ال یحكم بردتھ وكفره؛ سواء
 المسلمین، وولد بینھم، ویعرف أحكام اإلسالم وشرائعھ، حكم بكفره في الظاھر، كشخص یعیش بین: أي] وإن كان مثلھ ال یجھلھ كفر: [قولھ

أو إن الخمر حالل، أو إن الربا حالل، فمثل ھذا ال یجھل ھذه األمور، ولیس بجاھل فیعلم، فإذا توفرت ! إن الزنا حالل: وفجأة جاء وقال
حكم القضاء، وحكم : ًحكم بكفره ظاھرا، كما یقولونالدواعي وقامت األمارات، وكان الظاھر على حالھ وبیئتھ أنھ یعلم أخذ بھذا الظاھر، و

ًلكن لو أنھ بین لنا شبھة واضحة یعذر بھا عذرناه، لكن في الظاھر نحكم بكونھ كافرا، فلو خرج رجل من بین المسلمین في بیئة . الدیانة
بالجھل، أو یؤخر حتى نقیم علیھ الحجة؟ ھذه إن مثل ھذا یعذر : ھل نقول! الزنا لیس فیھ شيء: إسالمیة معلومة فیھا شرائع اإلسالم وقال

وأما إذا كان ھناك ما یحتمل؛ فإنھ ینتظر حتى تقام علیھ الحجة، وإذا ثبت جھلھ، . أمور ظاھرة وواضحة، فمثل ھذا یحكم بكفره في الظاھر
  .فإنھ یعذر بالجھل

 
 حكم االستھزاء بالصالحین وشعائر الدین

 
مسألة االستھزاء بشرائع اإلسالم أو باألخیار : ًالستھزاء، وھنا نحب أن ننبھ على مسألة مھمة جدا وھياالنتقاص وا: ذكرنا أن السب معناه

ًوالصالحین، أو بالعلماء، وھذا ال شك أنھ تفشى كثیرا خاصة في ھذه األزمنة المتأخرة، وكل من عنده دیانة واستقامة فإنھ یتقرح قلبھ ویتألم 
لجرأة على حدود هللا عز وجل ومحارمھ واالستھزاء بالدین، أو االستھزاء بشعائر الدین، ومسألة االستھزاء أشد األلم حینما یرى ویسمع من ا

فبعض . من األمور التي یجب على طالب العلم وعلى العلماء أن یبینوا ویكشفوا لألمة حكمھا وحكم ھؤالء الذین ینتقصون اإلسالم وأھلھ
 تجده إذا كتب ال - یھدیھم ویصلحھم وإال أن یقطع دابرھم عن اإلسالم والمسلمین؛ وأن یخرس ألسنتھمنسأل هللا بعزتھ وجاللھ أن-أھل الھوى 

واستقامتھم، وكأنھ ال ھم لھ في صحیفتھ أو مقالھ أو  ًیجد شیئا یكتب فیھ إال األخیار والصالحین، فیلمزھم في سلوكھم، وینتقصھم في دیانتھم
ًإنھ دخل مسجدا فرأى شخصا على صفة كذا وكذا، ویأتي بصفات أناس على :  الصالحین، فتارة یقولكتابتھ أو توجیھھ إال ھؤالء األخیار ً

ًوقال لي، وقلت لھ، وهللا أعلم بصدقھ من كذبھ، ولكنھ سیقف بین یدي هللا عز وجل، وسیعلم إذا كان ظالما أي منقلب : خیر واستقامة ثم یقول
تي تشكك الناس في ثوابتھا، وتطعن في دینھا، وترید سلخ شباب األمة من الدین ومحبتھ، ومن محبة إن ھذه الكتابات المشبوھة ال. ینقلب إلیھ

الخیر والصالح، كل ھذه األقالم المشبوھة ینبغي أن تكف وأن تتقي هللا عز وجل قبل أن یعاجلھا هللا عز وجل بعقوبتھ، ووهللا ما من أحد 
 أخذ عزیز مقتدر، ولیعلم كل أحد أن الكلمة كلمة هللا، وأن الدین دین هللا، وأنھ سیبقى ما بقي یتھكم بھذا الدین، ویستخف بھ، إال أخذه هللا

ًالملوان وتعاقب الزمان، بعز عزیز وذل ذلیل، وإن ظن ھؤالء أنھم یطفئون نور هللا عز وجل فقد ظنوا كذبا، والشیطان قد مكر بھم بھذه 
إن ھذه األفعال وھذه الكتابات من أسباب اإلرھاب؛ ألنھا . م، إذا لم یتوبوا إلى هللا ویرجعواالظنون، وسیوردھم الموارد كما أورد من قبلھ

ًتحرض الشباب وتحرض من ینتسب إلى اإلسالم على أن یخرج عن طوره، حتى یشك في مجتمعھ حینما یجد شخصا یتبجح في ذات هللا عز 
ًوجل، ویكتب كتابا أو ینشر مقاال یطعن في هللا عز وجل  وفي أسمائھ وصفاتھ، أو یعرض مسرحیة، أو نحو ذلك یستخف فیھا بالدین، أو ً

یطعن بھا في الدین، وال یجد لھ سلعة إال الدین، رغم كثرة األمور التي تحتاج إلى اإلصالح والبناء، وإقامة المعوج فیھا وتسدید الناس 
الدین ھو صالح .  أمینة وإلى أقالم نظیفة تبني وال تھدم، وتصلح وال تفسدوداللتھم على ما فیھ الخیر، وشباب األمة أحوج ما یكونون إلى أیٍد

ًتاما أن ھذا كلھ سیكون ً كل شيء، وأساس كل خیر، ومنبع كل فضیلة، من لم یعرف ھذا عن الدین فقد ظلمھ وجھلھ، فعلیھم أن یدركوا إدراكا
ٍ وأن للبیت ربا یحمیھ، ودین هللا عز وجل ماضًوباال علیھم، وعلیھم أن یعلموا أن ھذا الدین كبیت هللا عز وجل، واعلموا أن األمة عامة . ً

وشباب األمة خاصة أحوج ما یكونون إلى إصالحھم في مجتمعاتھم، وإصالحھم في سلوكھم، في أخالقھم، في توجھاتھم، في أفكارھم، لبناء 
ولیعلم ھؤالء أن هللا سبحانھ . والطاقات توجھ كلھا ضد الدینأنفسھم ولبناء مجتمعاتھم وأوطانھم وشعوبھم، ولكن لألسف أن ھذه الجھود 

كل شيء إال .. ٌوتعالى لھ سنن ال تتبدل، ولھ سنن ال تتحول، وكم من شقي عنید خرج عن المنھج السوي؛ فلعنھ هللا لعنة دخلت معھ في قبره
من حرمة اإلسالم، ومن حرمة الدین، التي من أجلھا أقام وإن كان ھناك شيء في ھذا األمر فلیس ھناك أعظم ! اللعب بالدین واالستھزاء بھ

هللا  هللا سماواتھ وأرضھ، وأوجد ھذا الكون كلھ شواھد على ھذه الكلمة الصادقة، فكل ھؤالء إذا عبثوا بھذا الدین علیھم أن یعلموا أن
ً أفرادا وجماعات، أن ینتبھوا من غرس أسلوب وعلى اآلباء واألمھات، وعلى األسر والمجتمعات، وعلى الناس. سیأخذھم أخذ عزیز مقتدر

التھكم والسخریة ولو من بدایتھ، فكل ما یتصل بالدین یقفل باب السخریة بھ ما أمكن، ویقفل باب االستھزاء؛ ألن الشیطان یستدرج، وعلى 
ة لكلمات بعض أصحاب تلك كل إنسان أن یحذر، حتى أن بعض الصالحین یشتكي من بعض إخوانھ أنھ یقول لھ كلمات قد تكون مشابھ

ِالمقاالت المشبوھة، فعلینا أن نربي أوالدنا وأن نربي أنفسنا على تعظیم شعائر هللا ذلك ومْن ُیعظم شعائر هللا فإنھا مْن تقوى القلوب  ِ ِ ُِ ُْ َْ َ َ َ َ َ َ ََ َ ََّ ِ ِ َّ ْ ِّ َ
المثال أن الشیخ األمین رحمھ هللا كان یخرج من باب وأذكر على سبیل . ، فالدین أشعر هللا بتعظیمھ، فینبغي الحذر من مثل ھذا]32:الحج[

ًوكان یضع حذاءه عند رجل عند الباب، ویعطیھ ما تیسر، وذات یوم كان الشیخ خارجا من درسھ، وكان مشغوال باإلفتاء؛ یسألھ سائل ویفتیھ  ً
َوأدخْل یَدك في جْیبك : وھو في طریقھ، فلما وقف بالباب وضع الرجل حذاءه، فانتعل الشیخ رحمھ هللا، فقال الرجل َ َ َ َِ ِ ِ ْ ًیرید ماال، ] 12:النمل[َ

ًفغضب الشیخ غضبا شدیدا وكھره وطرده، ولم یأذن لھ أن یأخذ حذاءه بعد ذلك الیوم، كل ھذا حتى ال یستدرج الشیطان اإلنسان من حیث ال  ً
ل بالدین، وینبغي تربیة األبناء والبنات واألفراد ومن ھنا ینبغي تعظیم شعائر هللا من اآلیات واألحادیث والنصوص وكل ما یتص. یشعر

ًوالجماعات على تعظیم ھذا األمر، وعلى الخطباء وطالب العلم دائما أن یغرسوا ھذا األمر، خاصة في ھذا الزمان الذي كثر فیھ االستخفاف 
إن االستھزاء بالدین واالستھزاء : عض العلماءالخالصة أن االستھزاء ذكره العلماء، وبینوا أنھ من موجبات الردة، قال ب. بحرمات الدین
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 فالغالب أن صاحبھا إذا استمرأ ھذا وأصبح ال یجد لھ فاكھة، وال یجد لھ -والعیاذ با-بشعائر الدین وبالصالحین من أسباب سوء الخاتمة 
ومن قال الكلمة التي تغضب هللا .  إلى سوء الخاتمة-والعیاذ با-ًلذة، وال یجد لھ سوقا إال في السخریة واالستھزاء بما ذكرنا؛ فإن ھذا یقود 

 لعنھ هللا لعنة دخلت معھ في قبره، وختم لھ بخاتمة األشقیاء، - نسأل هللا السالمة والعافیة - عز وجل وتوجب لعنتھ؛ لعنھ هللا، فإذا استدرج 
ما رأینا مثل قرائنا : لصحابة رضوان هللا علیھم حینما قالواولذلك ینبغي الحذر من ھذا ما أمكن، ومعلوم لدیكم قصة الذین كانوا یستھزئون با

َقْل أبا وآیاتھ ورُسولھ كنتم تْستْھزئون : ًھؤالء أرغب بطونا وال أجبن عند اللقاء، فأنزل هللا عز وجل َ َ َ َُ ُ ُ ُِ َ َ ْ ِ ِ ِ ِ ِ َّ ِ ْال تْعتذُروا قد كفْرتم بْعَد إیمانكم * َ ُْ ُِ َِ َِ َ َ َ َ َْ
: ھناك من طوائف الضالل من یسب أصحاب النبي صلى هللا علیھ وسلم ویستھزئ بھم، یقول: ض العلماءوقال بع]. 66-65:التوبة[

یرجعون، ولكن ھؤالء تجدھم یتشبثون بسب ولعن  ًوباالستقراء قل أن نجد منھم تائبا، وقل أن نجد منھم من یصلح حالھ، وجدنا عبدة األوثان
ًمنھم تائبا، وھذا یدل داللة واضحة على الحذر من االستخفاف واالستھزاء بأولیاء هللا عز الصحابة رضوان هللا علیھم، ولكن قل أن تجد 

 -نسأل هللا السالمة والعافیة- وھذا مما أحببنا التنبیھ علیھ؛ ألنھ كثر، خاصة في بعض مواقع اإلنترنت ونحوه . وجل، وباألخص أھل العلم
لمستقبل نبین فیھا ما ینبغي على طالب العلم وعلى األخیار من الحذر من ھذه اآلفات، فقد ولعل هللا أن ییسر بعض الكلمات إن شاء هللا في ا

ًأصبحت أراضي المسلمین، وأصبح اإلسالم وكرامتھ ومكانتھ وھیبتھ سوقا ألمثال ھؤالء، فنسأل هللا بعزتھ وجاللھ أن یھدیھم وأن یصلح من 
ٍین أن یأخذھم أخذ عزیز مقتدر، وأن یقطع دابرھم عن اإلسالم والمسلمین، إنھ على كل شأنھم، وأن یتوب علینا وعلیھم، وإن لم یكونوا مھتد

 ...... .شيء قدیر
 

 ]2[ باب حكم المرتد -شرح زاد المستقنع 
 

من الحكم على الشخص بالردة بحیث یستحق عقوبتھا البد أن تتوفر فیھ شروط موجبة للعقوبة، ثم إن الردة تختلف باختالف موجبھا، فھناك 
 .أنواع الردة ما قد یحكم بعض العلماء بعدم قبول التوبة منھا، كسب النبي صلى هللا علیھ وسلم

 
 اشتراط االختیار والتكلیف في المرتد

 
بسم هللا الرحمن الرحیم الحمد  رب العالمین، والصالة والسالم األتمان األكمالن على خیر خلق هللا أجمعین، وعلى آلھ وصحبھ ومن سار 

بعد أن بین لنا ] فمن ارتد عن اإلسالم وھو مكلف مختار: فصل: [فیقول المصنف رحمھ هللا: أما بعد. لى سبیلھ ونھجھ إلى یوم الدینع
فمن ارتد عن اإلسالم وھو : (المصنف رحمھ هللا أدلة تحریم الردة شرع في الجزیئة األخیرة وھي ما یترتب على الردة، فقال رحمھ هللا

والحال أنھ مكلف، والتكلیف یكون بالبلوغ والعقل، فلو قال كلمة الكفر وھو صبي لم یؤاخذ، واختلف : أي) وھو مكلف: (ولھق). مكلف مختار
ًفي الصبي الممیز، أما إذا كان مجنونا فال إشكال، والنصوص تدل على سقوط المؤاخذة عن الصبي والمجنون كما في حدیث علي وعائشة 

عن الصبي حتى یحتلم، وعن المجنون حتى یفیق، وعن النائم : رفع القلم عن ثالثة: (ي صلى هللا علیھ وسلم قالرضي هللا عن الجمیع أن النب
: وقولھ. ًفھذا یدل على أن كال من المجنون والصبي غیر مكلف، وأنھ لو حصل منھ ما یوجب الردة لم یحكم بردتھ وكفره) حتى یستیقظ

ا یشترط أن یقول كلمة الكفر أو یقول ما یوجب الردة دون وجود إكراه، فلو أكره على أن یقول االختیار ضد اإلكراه، وعلى ھذ): مختار(
ْإال مْن أكره وقلُبُھ :  أو یفعل ما فیھ الكفر، فإنھ إذا توفرت فیھ شروط اإلكراه حكمنا بعذره؛ ألن هللا تعالى یقول-والعیاذ با-كلمة الكفر  َ َ َ َِ ْ ُ َّ ِ

ُِمطمئن باإلیمان َِ َِ ٌّ ِ وأمھ، فإنھ  فنص سبحانھ وتعالى على العذر باإلكراه، وقد نزلت في عمار بن یاسر رضي هللا عنھ وعن أبیھ] 106:النحل [ْ
أن یھدد اإلنسان بما فیھ ضرر، وأن یكون ھذا الضرر أعظم : وذكرنا في طالق المكره شروط اإلكراه وھي. لما أكره على كلمة الكفر قالھا

 أن یحصل بھ العذر للشخص في نفسھ، ویدخل في ذلك أھلھ وعرضھ، وأن یغلب على ظنھ أن المھدد یفعل ما ھدد مما یطلب منھ، من ناحیة
ًبھ، وأال یمكنھ الفرار وال االستغاثة، وأن یكون التھدید حاال ال مؤجال وال مؤخرا، وأال یكون اإلكراه على الباطن، بمعنى أن یقول كلمة  ً ً

ِوقلُبُھ ُمطمئن باإلیمان :  اإلیمان في الباطن لقولھ تعالىالكفر في الظاھر، ولكنھ یعتقد َِ َ َِ ٌّ ِ ْ ْ وھذه الشروط إذا توفرت حكم بكون ]. 106:النحل[َ
ًاإلنسان مكرھا، فإذا كان مكرھا سقطت مؤاخذتھ، فلو وضع علیھ السالح وقیل لھ إذا لم تقل كلمة الكفر قتلتك، فحینئٍذ إن غلب على ظنھ أنھ : ً

األفضل أن  ھل األفضل أن یصبر ویحتسب نفسھ عند هللا عز وجل، أم: واختلف العلماء على قولین. وز لھ أن یأخذ بالرخصةیفعل ذلك، فیج
األفضل أن یصبر، كما صبر اإلمام أحمد رحمھ هللا برحمتھ الواسعة، فخلد هللا ذكره في : یأخذ برخصة هللا عز وجل؟ من أھل العلم من قال

ًود لھ في فتنة خلق القرآن، ونسي غیره، ومع أن غیره صبر، ولكن ما صبر علیھ رحمھ هللا وعاناه كان عظیما، فلم العالمین، لموقفھ المشھ
یأخذ بالرخصة، وجعل هللا عز وجل لھ فیھا مبوأ صدق في الدنیا، ونسأل هللا أن یبوئھ مبوأ صدق في اآلخرة وأن یقدس روحھ وأن ینور 

ومن أھل العلم من یفصل بین من ھو قدوة، أو لیس بقدوة، أو غلب .  هللا علیھ وسلم خیر الجزاءضریحھ وأن یجزیھ عن أمة محمد صلى
على ظنھ أن یكون لھا أثر في دعوتھ، فھذا األفضل أن یصبر، وھذا القول ھو األولى بالصواب إن شاء هللا، فإنھ لو نظر إلى األحوال وما 

 .......بالء یزید في إیمان الناس وثباتھم على الحقیترتب من حسن البالء وحسن العاقبة؛ فإن بعض ال
 

 ال تشترط الذكورة في المرتد
 

ًیستوي في الردة الرجل والمرأة، فإذا وقعت الردة من الرجل أو المرأة؛ فإن كال منھما یعاقب بعقوبة المرتد، فمذھب ] رجل أو امرأة : [ قولھ
وخالف في . جب عقوبتھا، وأن المرأة إذا ارتدت یقام علیھا حد الردة كما یقام على الرجلجمھور العلماء رحمھم هللا، أن الردة من المرأة تو

إن : ھذا المسألة بعض السلف كـابن عباس رضي هللا عنھما وبعض الصحابة، وھو مذھب الحنفیة وطائفة رحمة هللا على الجمیع، قالوا
فإنھ من صیغ العموم التي تدل على ) من بدل دینھ فاقتلوه: (ھ الصالة والسالمالمرأة إذا ارتدت ال تقتل، وسیأتي أن النص عام في قولھ علی
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 ...... .شمول الحكم للرجال والنساء على حد سواء
 

 أقوال العلماء في حكم استتابة المرتد
 

ي أن یطلب منھ الرجوع عن ھذا دعي إلى اإلسالم والرجوع مدة ثالثة أیام، وھذا ما یسمى باالستتابة، وھ: أي). دعي إلیھ ثالثة أیام: (قولھ
وھذه االستتابة یتفق جمیع العلماء على استحبابھا، وقد وقعت في . األمر الموجب للكفر ثالثة أیام، فیعرض علیھ أن یتوب إلى هللا ویرجع

: ولكن السؤال. ئمةعھد عمر بن الخطاب رضي هللا عنھ وكان یرغبھا فیھا كما في قصة معاذ رضي هللا عنھ، ودرج على ذلك العلماء واأل
ًھل یجب أن یستتاب، أم أنھ یجوز لولي األمر أن یقتلھ فورا؟ فلو رفع إلى القاضي وشھد الشھود أنھ مرتد وبقي على ردتھ ولم یرجع؛ فھل 

ًیجوز للقاضي أن یقتلھ ابتداء بعد ثبوت ردتھ؟ أو قال كلمة الكفر أمام القاضي، فأمر القاضي بقتلھ فورا؛ ھل یجوز لھ ذ لك أم یجب علیھ أن ً
ینتظر ثالثة أیام؟ جمھور العلماء رحمھم هللا على وجوب االستتابة، وأن المرتد یستتاب ثالثة أیام، وذھب الشافعیة في قول والحنابلة في 

لى روایة، وصححھا غیر واحد من أصحاب اإلمام أحمد رحمة هللا علیھ وھو قول طاوس بن كیسان رحمة هللا على الجمیع، أن ھذا ع
: واستدل الذین قالوا بالوجوب بقصة عمر رضي هللا عنھ وأرضاه أنھ جاءه رجل من الیمن، فقال لھ. االستحباب ولیس على الحتم واإلیجاب

ه قربنا: ما فعلتم بھ؟ قال:  فقال- ًكان یھودیا ثم أسلم، ثم رجع إلى الیھودیة-نعم، رجل ارتد عن دینھ إلى دین السوء : ھل من مغربة خبر؟ قال
ًھال حبستموه ثالثا، وأطعمتموه كل یوم رغیفا؛ لعلھ أن یتوب، لعلھ أن یرجع إلى ربھ، اللھم إني لم أشھد ولم آمر، ولم أرض إذ : فقتلناه، فقال ً

 قالوا واستدل الذین. ھذا األثر یدل على وجوب االستتابة؛ ألن عمر رضي هللا عنھ أنكر علیھم ذلك: فیقولون. رواه مالك في الموطأ. بلغني
ال یحل دم : (ٍبعدم وجوب االستتابة باألدلة الصحیحة الصریحة في السنة بوجوب قتل المرتد دون ذكر لالستتابة، فقد قال صلى هللا علیھ وسلم

نھ یحكم ولم یأمر باستتابتھ، وھذا یدل على أ) الثیب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدینھ المفارق للجماعة: امرئ مسلم إال بإحدى ثالث
علیھ وسلم، إذ ال یجوز تأخیر البیان عن  بردتھ، وتزول عنھ عصمة اإلسالم بمجرد كفره، ولو كانت االستتابة واجبة لبینھا النبي صلى هللا

ًأن معاذا رضي هللا عنھ دخل على أبي موسى ، فوجد : (وأكد ھذا قصة معاذ رضي هللا عنھ مع أبي موسى األشعري، وفیھا. وقت الحاجة
ًال مكبال بالحدید أو موثقا، فقالرج ً : إنھ كان على الیھودیة ثم أسلم ثم رجع إلى دینھ، فقال معاذ رضي هللا عنھ عندھا: ما شأن الرجل؟ قالوا: ً

 علیھ قضاء رسول هللا صلى هللا: والصحابي إذا قال: قالوا).  فقتل-ًقالھا ثالثا-ال أجلس حتى تقتلوه، قضاء رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم 
ھل استتبتموه أم ال، دل على عدم وجوب : وسلم، دل على أنھ في حكم المرفوع؛ ألنھ رفعھ إلى النبي صلى هللا علیھ وسلم، فألنھ لم یسأل

ًعشرین یوما، : ًلكن أجاب الجمھور عن ھذا بأن الرجل كان قد أمھل شھرا، وقیل. االستتابة، والروایة األصلیة لیس فیھا ذكر االستتابة
ال أجلس حتى یقتل قضاء رسول صلى هللا علیھ وسلم، إني سمعت رسول هللا : (الروایات مختلفة في ھذا، لكن قول معاذ رضي هللا عنھو

، فاحتج بالنص على ظاھره دون ذكر استتابة، وھذا یدل على أنھ ال تجب االستتابة، وإنما )من بدل دینھ فاقتلوه: صلى هللا علیھ وسلم یقول
حدیث ابن عباس في الصحیح : ًومن األدلة لھم أیضا.  ألنھا سنة عند الخلیفة الراشد، ولكن ھذا لیس على سبیل الحتم واإلیجابیجوز فعلھا؛

حیث نص النبي صلى هللا علیھ وسلم على وجوب قتل ) من بدل دینھ فاقتلوه: (المتقدم الذي استدل فیھ معاذ أن النبي صلى هللا علیھ وسلم قال
من بدل دینھ فاقتلوه بعد ثالث، أو اقتلوه بعد أن تستتیبوه، ولم یذكر النبي صلى : ٍر لالستتابة، فلو كانت االستتابة واجبة لقالالمرتد دون ذك

. هللا علیھ وسلم ھذا، فدل ھذا على عدم وجوب االستتابة، وأولى القولین بالصواب إن شاء هللا تعالى أن االستتابة مستحبة ولیست بواجبة
كلھم متفقون على  [ فإن لم یسلم قتل بالسیف: [ قولھ. یسجن ثم یضیق علیھ حتى یرجع ویتوب إلى هللا عز وجل: أي] ضیق علیھ و: [ قولھ

  .أنھ إذا عرض علیھ اإلسالم بعد الثالث ولم یقبل أنھ یقتل
 

 توبة من سب هللا أو رسولھ
 

ھذا أحد القولین عند العلماء، وجمھور العلماء رحمھم هللا على قبول توبتھ، ]. وال تقبل توبة من سب هللا أو رسولھ: [قال المصنف رحمھ هللا
َقْل للذین كفُروا إْن ینتُھوا : ًوأنھ إذا تاب توبة نصوحا تاب هللا علیھ، وھذا ھو الصحیح على ظاھر النصوص التي دلت على قبول توبة الكافر َ ََ َِ ِ َِّ ُ

َُیغفْر لُھم ما قد سلف  َ ََ َْ َ َ وقد كانوا یسبون النبي صلى هللا علیھ وسلم ویسبون هللا عز وجل، ویسبون الدین، وإذا قبلت توبة من سب ] 38:األنفال[ْْ
إنھ : إنھ ال تقبل توبة من سب النبي صلى هللا علیھ وسلم قالوا: ولكن الذین قالوا. هللا عز وجل، فمن باب أولى أن تقبل توبة من سب ما دونھ

ًفیھا حقا آلدمي، وحقا   عز وجل، وحق اآلدمي ال نعلم ھل یسامحھ النبي صلى هللا علیھ وسلم أو ال؟ وھذه الشبھة ضعیفة؛ ألننا أعطیناه ً
ًالنصوص في األصل على أنھ إذا تاب توبة نصوحا أنھ یتوب هللا علیھ، وعلى  الحرمة لحرمة النبي صلى هللا علیھ وسلم بالرسالة، وقد دلت

 ...... .ًإذا تاب توبة نصوحا أنھ تقبل توبتھھذا فالصحیح مذھب الجمھور أنھ 
 

 حكم من تكررت ردتھ
 

ھذا ھو الذي یعرف بالزندیق، یسلم ثم یقول كلمة الكفر، فیرتد ثم یرجع مرة ثانیة، ویسلم ثم ]. وال من تكررت ردتھ: [قال المصنف رحمھ هللا
لكن لو أن القاضي أو ولي األمر اطلع على أنھ یتالعب وقتلھ فلھ . وبتھیرتد، فھذه فیھا خالف بین العلماء رحمھم هللا، والصحیح أنھا تقبل ت

وھذا ما یعتبر بفقھ الخالف، فنأخذ بالقول المرجوح في أحوال . وجھ، وقد یكون ذلك أنكى فیھ وأقطع لدابر أھل الفساد؛ ألنھ ربما یردع غیره
إلمام أن یزجرھم، فلھ أن یأخذ بالقول األوثق والذي فیھ النصیحة، ولھ خاصة إذا وجد استشراء الناس وتساھلھم بحدود هللا عز وجل فأراد ا

ًأن یجتھد في ذلك طلبا للمصالح ودرءا للمفاسد، ولیس ھناك مفسدة أعظم من االستخفاف بالدین والشرع، فالزندیق ھو الذي یكفر ویقول  ً
قد شھد على نفسھ بالكذب، وشھد على نفسھ أنھ یتالعب : ندیق یقولونال تقبل توبة الز: كلمة الكفر ثم یرجع ثم یكفر ثم یرجع، والذین یقولون



 2834 

إنك كنت قد : ًومن ھنا أثر عن عبد هللا بن مسعود رضي هللا عنھ في قصتھ مع بعض المرتدین أنھ قبل توبتھم، ثم رأى رجال وقال. بتوبتھ
ًوأیا ما كان فالنصوص الصریحة . ل منھ ذلك وقتلھ واستحل دمھفعلت ھذا عام أول ثم أمر بقتلھ، أي أنھ تكررت ردتھ وتوبتھ مرتین، فلم یقب

ًفي أن من تاب تاب هللا علیھ، وأن علینا أن نأخذ بظواھر الناس، وأن نكل سرائرھم إلى هللا، واستباحة دم من أظھر اإلسالم أمر صعب جدا، 
ال تقبل منھ : أي] بل یقتل بكل حال: [قولھ. ھد في مسائل خاصةولذلك ینبغي االحتیاط في ھذا والبقاء على األصل، إال أن لولي األمر أن یجت

ثم لو أنھ كان في المرة الثالثة أو الرابعة  ُالتوبة ویقتل بكل حال، فتنفعھ التوبة فیما بینھ وبین هللا، فلو قتل ُیقتل على الظاھر؛ ألنھ ثبت كذبھ،
ینھ وبین هللا، ولكن اإلشكال أنھ إذا كانت توبتھ على الظاھر ھل لنا أن نقبل ھذا ًأو الخامسة صادقا وقتل؛ فإن العلماء متفقون أن ذلك ینفعھ ب

 ...... .الظاھر أو ال؟ ألنھ قد ثبت بالظاھر أنھ تالعب، وأنھ كذب، وقصة وحشي تدل على قبول التوبة
 

 توبة المرتد
 

ًإال هللا وأن محمدا رسول هللا، ومن كان كفره بجحد فرض وتوبة المرتد وكل كافر إسالمھ، بأن یشھد أن ال إلھ : [قال المصنف رحمھ هللا
فرق رحمھ هللا في التوبة إذا ارتد المرتد باألمور التي تقدمت من الشرك وجحود الربوبیة ] ًونحوه؛ فتوبتھ مع شھادتین إقرارا بالمجحود بھ 

ًق التوبة فإنھ یشھد أن ال إلھ إال هللا وأن محمدا رسول هللا، ونحو ذلك، وبین التوبة من الذنب بإنكار المعلوم من الدین بالضرورة، فأما مطل
. عز وجل، ومن تاب تاب هللا علیھ ًوأنھ إذا شھد شھادة اإلسالم والتوحید رجعت لھ عصمة اإلسالم، ویعتبر ھذا توبة ورجوعا منھ إلى هللا

الصالة لیست مفروضة، ولیس في اإلسالم صالة، أو لیس في : وأما إذا كان قد أنكر حرمة الزنا أو أنكر المعلوم من الدین بالضرورة وقال
ًإذا كان جاھال یعلم، وإذا كان عنده شبھة تزال، وأما إذا كان عالما وأنكر ھذا الشيء؛ فإن : اإلسالم زكاة، كما قال أھل الردة ونحو ذلك، فقلنا َّ ً

رضیة الزكاة؛ ألن ما شرع بسببھ یزول بزوالھ، ویبطل بزوالھ، توبتھ أن یتشھد ثم یرجع عما كان یعتقده من عدم فرضیة الصالة وعدم ف
أشھد أن ال إلھ إال هللا : فنحن حكمنا بردتھ بإنكاره للمعلوم من الدین بالضرورة، فال نحكم بإسالمھ إال إذا أقر بھذا الذي أنكره، فلو أنھ قال

أو قولھ أنا بريء من كل دین : [ قولھ. ال یحكم بتوبتھ من ردتھًوأن محمدا رسول هللا، ولم یرجع عن جحوده؛ فإنھ ما زال على كفره، و
 ...... .ھذا بالنسبة للتوبة العامة، واألصل الشھادة] یخالف اإلسالم 

 
 األسئلة

 
 إذا ارتد حال سكره حكم السكران

 
، والصالة والسالم على خیر خلق هللا باسم هللا،: ھل السكران یحكم بردتھ إذا فعل أو قال ما یوجب الردة أثابكم هللا؟ الجواب: السؤال  الحمد 

َیا : فإن السكران ال یحكم بردتھ إذا قال أو فعل أثناء سكره وزوال عقلھ ما یوجب الردة، لقولھ تعالى: أما بعد. وعلى آلھ وصحبھ ومن وااله
َأیھا الذین آمنوا ال تقرُبوا الصالة وأنتم ُسكارى حتى تْع َ ََّ َ َ َ َ َ َ َْ ُ ْ ْ َُ ََ َّ ِ َلُموا ما تقولون َُّّ َُ ُ َ فبین سبحانھ وتعالى أن السكران ال یعلم ما یقول، ومن ال ] 43:النساء[َ

ًوفي الصحیحین عن رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم أن علیا رضي هللا عنھ كان قد أعد مھر فاطمة رضي هللا . یعلم ما یقول فال یؤاخذ بقولھ
 انطلق یھیئ بعض األغراض للمھر، فشرب حمزة رضي هللا عنھ الخمر قبل أن تحرم، فلما عنھا وجاء بشارفین وأناخھما بباب حمزة، ثم

فرأیتھ، فھالني ما رأیت، فانطلق : َّشرب الخمر غنتھ جاریتان، فانتشى ثم قام إلى البعیرین، وجب سنامھما، فجاء علي رضي هللا عنھ، قال
زة ، فأتاه فلما دخل النبي صلى هللا علیھ وسلم على حمزة وسألھ ووبخھ على ما إلى رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم واشتكى لھ ما فعل حم

 رجع النبي -كما في الروایة- وھل أنتم إال عبید آلبائي؟ فلما قال ھذه الكلمة : فعل، فرفع حمزة رأسھ إلى النبي صلى هللا علیھ وسلم وقال لھ
ال یدري ما یقول، فرجع القھقرى وانصرف، ولم یأمره رضي هللا عنھ أن یجدد علم أنھ سكران، وأنھ : صلى هللا علیھ وسلم القھقرى، أي

إن ھذا یدل على أن السكران ال یؤاخذ بقولھ، وھذا ھو أصح قولي العلماء رحمھم هللا، أعني أن السكران ال یعتد بقولھ : إسالمھ، ولذلك قالوا
وھذا كما یقول العلماء في . عذر حمزة حال سكره: ً یعلم ما یقول، وثانیاال في ردة وال في طالق وال غیر ذلك؛ ألن النص دل على أنھ ال

إن ھذا ردة؛ ألنھ استخفاف بالنبي صلى هللا علیھ وسلم واستھزاء، : یقولون) وھل أنتم إال عبید آلبائي؟: (قولھ للنبي صلى هللا علیھ وسلم
ًمن ھنا یجعلونھ عنوانا في عذر السكران إذا قال ما یوجب الردة، وأن وشراح الحدیث نصوا على أن ھذا اللفظ لو قالھ الصاحي كان ردة، و

  .ًمن تلفظ بكلمة الكفر حال السكر یعتبر معذورا، وھذا أصح قولي العلماء، وهللا تعالى أعلم
 

 إذا أسلم المرتد بعد موت مورثھ وقبل قسمة تركتھ
 

فھل إذا أسلم بعد موت مورثھ وقبل أن تقسم التركة؛ ھل یكون لھ الحق أو ال، ٌإذا ارتد شخص حكمنا أنھ ال یرث من مورثھ المسلم، : السؤال
إنھ ال یرث ما دام أن المیت توفي وھو على الكفر والردة، : فبعض العلماء یقول: ھذه المسألة فیھا خالف بین العلماء: أثابكم هللا؟ الجواب

: ھور رحمھم هللا، وقال بھ جمع من أصحاب النبي صلى هللا علیھ وسلم، قالوافحینئٍذ انقطع حقھ وال حق لھ في التركة، وھذا ھو مذھب الجم
أما إذا أسلم قبل موت مورثھ فإنھ یرثھ بال خالف، لكن اإلشكال إذا أسلم بعد الموت وقبل . إن المرتد ال یرث حتى ولو أسلم قبل قسمة التركة

أن یسلم بعد الموت وبعد قسمة التركة : ًثانیا. ًالموت، فھذا یرث إجماعا؛ ألنھ مسلمأن یسلم قبل : ًأوال: قسمة التركة، فتبین أن لھ ثالث حاالت
فمن أھل العلم من : إذا أسلم بعد الموت وقبل قسمة التركة، ففیھ خالف: ًثالثا. ًفال یرث إجماعا؛ ألنھ انتھت العالقة، وانتھى السبب الموجب

ا ھو الصحیح، واألدلة دالة على ذلك؛ ألن هللا تعالى نص على ذلك في كتابھ، وكذلك العبرة بالموت، ألن اإلرث یثبت بموتھ، وھذ: یقول
ًحدیث النبي صلى هللا علیھ وسلم نص على اإلرث بمجرد الموت، وعلى ھذا تكون العبرة بحالھ عند موت الشخص، فإذا كان مسلما حال 
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 یرث لو أسلم بعد الموت، فاستدلوا بقضاء بعض الصحابة رضوان هللا إنھ قبل القسمة: وأما الذین قالوا. موت المورث فھو یرث وإال فال
إنھ إذا أسلم قبل قسمة : بحدیث قسم الجاھلیة وقسم اإلسالم، وأنھ إذا أسلم فقد أدرك القسمة، والعبرة بالقسمة، ومن ھنا قالوا: علیھم، وقالوا

وصورة المسألة .  على الكفر، وھذا ھو أصح قولي العلماء رحمھم هللالتركة فإنھ یرث، والصحیح أنھ ال یرث ما دام أنھ توفي مورثھ وھو
الولد وتاب عن ردتھ یوم الثالثاء وقسمت التركة یوم  ًلو أن رجال لھ ولد ارتد، ثم توفي ھذا الرجل یوم اإلثنین ولم تقسم تركتھ، فرجع

ھ األربعاء لم یرث باإلجماع، فھذه المسألة مشھورة عند العلماء األربعاء، فحینئٍذ یرد الخالف، لكن لو قسمت الثالثاء ورجع الولد عن ردت
  .رحمھم هللا، وھي من مسائل اإلرث

 
 حكم زوجة المرتد

 
إذا تزوج الرجل امرأة مسلمة وھو مسلم ثم ارتد، فما حكم النكاح بینھما؟ وھل یجوز لھ أن یطأھا في العدة إذا فسخ النكاح بینھما : السؤال

یجب علیھ فراقھا، فیفرق بین المرتد والمسلمة، وال یجوز للمسلمة أن تمكن زوجھا المرتد من نفسھا، ویفسخ العقد بینھما : ابأثابكم هللا؟ الجو
ًقوال واحدا بین العلماء رحمھم هللا ًوھناك تفصیل في مسألة العدة، فإذا كانت في عدتھا وحصل وطأ فإنھ في ھذه الحالة یكون وطأ ألجنبیة، . ً

 ال یجوز لھا أن تمكن نفسھا منھ، ومن المؤسف أن تسمع المرأة زوجھا یسب الدین ویسب الرب وتعاشره، وتكون معاشرة على واألصل أنھ
، وینبغي علیھ أن یجدد إسالمھ ویتوب، ثم یجدد عقده، وھذا أمر ینبغي أن ینتبھ لھ وأن ینبھ علیھ الناس، حتى  الزنا إذا ارتد والعیاذ با

غضب ینتھك حدود هللا عز وجل  ھم یعرفون أن الردة أمر عظیم ولیس باألمر السھل، ولكن المرأة تسمع زوجھا كلما. لردةیعرفوا ما معنى ا
 تعیش معھ في الحرام، وال یجوز -نسأل السالمة والعافیة- ًویكفر باإلسالم، ثم بعد ذلك كأن شیئا لم یكن، فھذا أمر في غایة الخطورة، ولذلك 

  .ًتھ، إال بعد تجدید العقد ورجوعھ علیھا على الصفة المعتبرة شرعا، وهللا تعالى أعلملھ أن یطأھا بعد رد
 

 أسباب محق بركة العلم
 

ًروح العلم بركتھ، وإذا أراد هللا عز وجل بعبده خیرا بارك لھ في علمھ، وتظھر بركة : ما أسباب محق بركة العلم أثابكم هللا؟ الجواب: السؤال
نسان أسباب البركة، وأول سبب وأول عالمة على أن اإلنسان أنھ سیبارك لھ في علمھ أن یجد توفیق هللا لھ باإلخالص، العلم إذا استجمع اإل

ًفإذا وجد أنھ یذھب إلى حلق العلماء مخلصا لوجھ هللا عز وجل وال یرید شیئا سوى ذلك، وأنھ یرید بھ وجھ هللا والدار اآلخرة، فھو موفق،  ً
ٍوكم من أناس تعلموا القلیل بإخالص فرزقھم هللا . ًیھ مشكورا، وهللا عز وجل شكر سعیھ فیضع لھ البركة في علمھومن كان كذلك كان سع

من الدالئل التي تدل على بركة : األمر الثاني! السداد والخالص وفتح علیھم وبارك في أقوالھم، وبارك في علومھم، ونفع بھم اإلسالم وأھلھ
ى أخذ ھذا العلم عن أھلھ، فكل علم ورث من العلماء العاملین فھو مبارك؛ ألن السلسلة متصلة، وكما بورك العلم أن یحرص اإلنسان عل

ومما یبارك هللا بھ للعالم في علمھ تقواه  عز . للعلماء السالفین لیباركن هللا للعلماء الالحقین ما داموا على نھجھم، وساروا على طریقھم
ًأن یكون علمھ مشھودا بالطاعات وباألعمال الصالحة، فكل من تعلم العلم فوجد أن العلم یھذبھ : ، ومعنى ذلكوجل؛ ألن التقوى سبب البركة

في أخالقھ، ویقومھ في سلوكھ، وأنھ بھذا العلم یجد سریرة نقیة تقیة سویة ترضي هللا عز وجل، ویجد سیرة محمودة عند هللا وعند عباده، 
ألعمال الصالحة واألخالق الحمیدة الفاضلة والتواضع، وحب الخیر للمسلمین، وصفاء القلب، ونقاء یحرص فیھا على الفضائل واكتساب ا

السریرة، والبعد عن الحسد والبغضاء، وانتقاص الناس، واحتقارھم، واالبتعاد عن الغیبة والنمیمة، والسب والشتم؛ فإن هللا ال یبارك لھ في 
َجمیع أمره ولْو أن أْھل القرى َ َُ ْ َ ََّ ِ آمنوا واتقْوا لفتْحنا علْیھم بركاٍت من السماءَ َ َ َ َ َ َ ََّ ِ َ َ َ َ َْ ِ َ َ َّ ِواألْرض  ُ فطالب العلم ھو الذي طلب العلم وعمل ]. 96:األعراف[ََ

بھ، وظھر العلم في قولھ وعملھ، ففتح هللا لھ أبواب البركات من السماء واألرض، فوجدت البركة في قولھ وعملھ ونفعھ للمسلمین، واقرأ 
الناس لھم آذان صاغیة وقلوب واعیة، وتجد من دالئل البركة أنھ . رة السلف الصالح كیف كانوا مباركین، فتجدھم إذا علموا نفع هللا بعلمھمسی

رون إذا جلس یعلم أبناء المسلمین شغلھم بما ینفع، وشغلھم بما یفید، وشغلھم بما یعود علیھم بالخیر؛ ولذلك تجد العلماء واألئمة الماضین یكر
ًفي كتبھم أمورا واضحة، لكنھا عظیمة البركة والخیر، حتى أصبحت دعائم اإلسالم وشرائع اإلسالم من البدیھیات عند المسلمین، ولكن تجد 

ًالمتأخرین، وتجد بعض طلبة العلم محقت البركة من علمھم؛ ألنھ إنما یدخل یرید شیئا معینا، وكانوا یقولون أن من أسباب البركة في العلم : ً
اإلنسان یحرص على تعلم صغار العلم وضبطھ قبل كباره، واآلن انظر إلى بعض طلبة العلم حینما ندخل في باب من أبواب العبادة، فیمسك 
األمور الواضحة ویكررھا ثم یكررھا، ویستمع ویصغي وال یناقش حتى یضبط األصل، وبمجرد أن ینتھي من حلقتھ ومجلسھ یقوم وعنده 

ھذا : لكن بمجرد أن یأتي فینظر إلى حلق العلم ویستمع إلى العلماء، فإذا وجد مسائل خالفیة ومناقشات وردود، أحب وقال. علم وعنده فائدة
ھذا وهللا العلم، ھذا وهللا الدرس، في الغرائب والردود والمناقشات، ثم من مسألة إلى مسألة : العلم، وإذا وجد غرائب المسائل حضر، وقال

فعلى اإلنسان أن یتعلم . ناقشة، وإذا جلست معھ بعد الشھر والشھرین تجده قد ضاع وتاه، وال یمسك من ذلك إال القلیلومن مناقشة إلى م
األصول، ھذه األصول التي بدأ طالب العلم یحتقر نفسھ أن یتعلمھا، ھي عزك ھي كرامتك، إن لم تعتز بدینك وتبدأ باأللف قبل الباء، وبالباء 

ًذا العلم وتأخذه حرفا حرفا، وتضبطھ مسألة مسألة حتى البدیھیات، وتتواضع مع ھذا العلم؛ فلن تفلح في العلم، وال تعظم قبل التاء، وتتھجى ھ ً
وانظر إلى دواوین السلف الذین كرروا األمور البدیھیة، وھل العلم إال تكرار المعلوم؛ ألن ! كیف أجلس وأكرر مسائل واضحة: نفسك وتقول

 على النفسیة وعلى التطبیق، كم مرة تكرر الفاتحة في الیوم في صالتك وتتقرب إلى ربك، وكم تسجد وكم تركع وأنت ھذا التكرار لھ أثر
تكرر الصالة، كل ھذا لكي تصبح عقیدتك راسخة ال تقبل التحویل، ولذلك ما عرف في أھل دین ثبات مثلما عرف للمسلمین، وقل أن یرجع 

وانظر إلى طالب . تكرار ھذه األمور وضبطھا: خر بفضل هللا عز وجل ثم بفضل األمور العدیدة، ومنھاأحد من أھل اإلسالم عنھ إلى دین آ
العلم الذین أخذوا صغار المسائل، وكلما جلس في مجلس یلخص المسائل الصغیرة ویضبطھا ویقرأھا المرة تلو المرة، ویحرص على 

ًھرین إال وقد حفظ ثالثة أو أربعة أبواب؛ ألن عنده أمورا ھي األساس ثم بعد ذلك تكرارھا، فیجد البركة والخیر، فال ینتھي بعد شھر أو ش
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لماذا : ھذا كذا، فیقول: یبني علیھا، أما الولع بالخالفات والردود، وأن یجلس طالب العلم في المجلس ویقرأ على الشیخ الكتاب فیقول لھ الشیخ
ًلماذا یفعلون كذا؟ حتى یصبح معلما للعلماء، فبدال من أن یأتي متعلما إذا بھ قد صار معلماكذا؟ ولماذا ال یجعلونھ كذا؟ ولماذا یقولون كذا؟ و ً ًً !

كان المفروض أنك تجلس مكاني، ال أن أجلس أنا ھذا : أي. یا بني ما علمت أن مجلسك ھنا: قال أحد الحكماء لطالب عنده أكثر من مناقشتھ
علم نزعت بركتھ بسبب كثرة االعتراضات، وقد كان في الماضي إذا أفتى العالم وجد اآلذان فكثیر من ال. المكان، بسبب كثرة االعتراضات

صاغیة، والقلوب واعیة، والناس مستجیبة، وإذا بالبركة والخیر والنفع یحل للناس، ولكن الیوم ما إن یفتي واحد فتوى إال وخرجت مئات 
َ، وعندھا محقت بركة العلم وما ظلمُھم هللا ولكْن كانوا أنفسُھم یظلُمون الفتاوى، ثم وجدت ھذا یعلق على ھذا، وھذا یرد على ھذا َ َ َ َ َ َِ ِْ َْ ُُ ْ ُ َ َ َُ َّ ] 33:النحل[َ

فالذي یرید العلم الصافي علیھ أن یحرص على أخذ صغار العلم قبل كباره، وھو علم الربانیین، وعلیھ أال یتعاظم نفسھ أمام العلم، فھذا مما 
ًربي إني أسألك علما نافعا؛ ولذلك سأل النبي صلى هللا علیھ وسلم ربھ أن : لخیر كلھ أن یسأل العبد ربھ، وأن یقولوجماع ا. یزید بركة العلم ً

ًیرزقھ علما نافعا، فإذا كان العلم نافعا من هللا عز وجل، فھو المبارك ً نسأل هللا بعزتھ وجاللھ أن یعیذنا من علم ال ینفع، اللھم إنا نعوذ بك . ً
.. ینفع، اللھم إنا نعوذ بك من علم ال ینفع، اللھم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تجعل علمنا حجة لنا ال حجة علینامن علم ال 

ألھمنا الصواب، وأحسن لنا الخاتمة والمآب، وارفع بالعلم درجاتنا، وكفر بھ خطیئاتنا، وآمن بھ روعاتنا، وأصلح بھ أمورنا، یا حي یا قیوم، 
  . ربك رب العزة عما یصفون وسالم على المرسلین، والحمد  رب العالمینسبحان

 
  عالج الجریمة في الشریعة اإلسالمیة-شرح زاد المستقنع 

 
شرع هللا الحدود والعقوبات والزواجر التي تردع عن حدوده ومحارمھ، وقد امتازت الشریعة اإلسالمیة في ھذا المجال بمیزات عظیمة تدل 

نھجھا، وحكمة هللا عز وجل العظیمة ولطفھ بخلقھ، ومما امتازت بھ الشریعة اإلسالمیة إلى جانب معاقبة المقترف للجریمة، أنھا على سمو م
 .وضعت الحلول لمنع اقتراف الجرائم بدایة وذلك بمنع أسبابھا ودواعیھا

 
 التدابیر الوقائیة

 
 والسالم األتمان األكمالن على خیر خلق هللا أجمعین، وعلى آلھ وصحبھ ومن سار بسم هللا الرحمن الرحیم الحمد  رب العالمین، والصالة

التدابیر كثیرة، لكن یمكن أن نلخص جوانب منھا ونتكلم عنھا، وھي تبرز القلیل من : أما بعد. على سبیلھ ونھجھ واستن بسنتھ إلى یوم الدین
من یستطیع ! ك األسرار والعلوم والمعارف التي ھي تنزیل من حكیم حمید؟الكثیر، والغیض من الفیض، ومن ذا الذي یستطیع أن یكشف تل

أن یصل إلى ھذه األسرار والحكم والفوائد التي حار فیھا العلماء، وحار فیھا الحكماء، وكشف كنوزھا أولو العلم وأولو البصیرة والراسخون 
ًكننا نستطیع أن نجمل شیئا منھا في ثالثة جوانب مھمة، فھناك تدابیر ل! في التفاسیر وشروح األحادیث، وبینوا الحكم واألسرار والفوائد؟

أو تكون في أقرب الناس منھ، وھم أھلھ وذووه والداه وولده، وزوجتھ ومن . إما أن تكون لإلنسان في نفسھ: وقائیة جعلھا  عز وجل للمسلم
 ...... .وإما أن تكون فیمن یخالط، وھي البیئة والمجتمع. ھو مسئول عنھم

 
 الوازع الدیني

 
 

ھذه الثالثة الجوانب تبدأ بنفسیة اإلنسان، ھذه النفسیة المؤمنة التي خاطبھا هللا عز وجل فأیقظھا من منامھا، ونبھھا من غفلتھا وأرشدھا من 
فلیس . ى بالوازع الدینيًضاللتھا، وھداھا من غوایتھا، ھذه التدابیر المتعلقة بالنفس تدور حول قضیة حساسة جدا، وھي القضیة التي تسم

ٌھناك سیاج أعظم وال أكمل وال أتم من ھذا السیاج الذي وضعھ هللا عز وجل بینھ وبین عبده، إذ ھو سر في القلوب ال یطلع علیھ إال هللا جل 
 معھا بحد من حدود هللا عز الوازع الدیني ھو القوة اإلیمانیة الرھیبة التي لو خال العبد. جاللھ الذي یعلم خائنة األعین وما تخفي الصدور

ًوجل؛ ما استطاع أن یفكر في اقترافھ فضال عن أن تمتد لھ ید، أو تلتبس جارحة من جوارحھ بذلك الحد الذي حرمھ هللا ورسولھ صلى هللا 
 بحرمة من حرمات هللا الوازع الدیني قوة خفیة في اإلنسان وھي خشیة الغیب، كخشیة الشھادة، فخشیة الغیب تظھر إذا خال العبد. علیھ وسلم

ھذا . عز وجل؛ فإن ھذه الخشیة تحملھ على أن یتركھا؛ كما لو أنھ على رءوس األشھاد، وخشیة الغیب ھي التي لم تكن معھا خائنة عین
ي هللا ًالوازع الدیني ما فتئت نصوص الكتاب والسنة عن رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم تحركھ، وتوقظھ وتنبھھ، وتجعلھ أمینا على ول

المؤمن، وعلى األمة من إماء هللا عز وجل أن تخون أمانتھا أو تضیع رسالتھا ودینھا وشرفھا وعرضھا وكرامتھا، ھذا الوازع الدیني، 
تضافرت نصوص الكتاب والسنة على إحیائھ وإذكاء جذوتھ، ولذلك تجد المسلمین في سائر العصور والدھور یمتازون بھذه القضیة، وفي 

ر والدھور لن تجد أطھر وال أنقى وال أتقى وال أفضل وال أكمل من مجتمعات المسلمین، حتى ولو فسدت مجتمعات األرض جمیع العصو
وكلما قوي باعث ھذا الوازع وكلما قویت .  مجتمعات المسلمین-بالنسبة لغیرھا-فإنك تجد أقرب المجتمعات إلى الخیر وأحسنھا وأفضلھا 

  .ًمان في القلب، وكلما عظمت الھیبة للرب سبحانھ أصبح اإلنسان بعیدا عن مقارفة الذنب والتلبس بالعیبجذوتھ في النفوس؛ استحكم اإلی
 

 تنمیة الوازع الدیني
 

الوازع الدیني لھ روافد تغذیھ، وقد غرسھ هللا ونماه في نفس المؤمن في كل حد من الحدود التي مضت معنا، بل في كل حرمة من حرمات 
تقرأ آیة في كتاب هللا، ولن تسمع بحدیث عن رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم؛ إال وجدت إشارة تحكي ذلك المعنى الخفي هللا عز وجل، لن 
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ًلو بدأنا مثال بالنصوص في الكتاب والسنة، وكیف حركت في النفوس وازع الدین في اتقاء ھذه الجرائم، والبعد عن التلبس . العظیم
ِإن هللا نعما یعظكم بھ :  بأحسن الخطاب ووجھ بأكمل التوجیھ ووعظ بأحسن الوعظبالجریمة، وكیف أن القرآن خاطب ِ َّ ِ ِ َِّ ِْ ُ ُ َ َ ، وكیف ]58:النساء[َّ

ًتمت كلمة ربك صدقا وعدال، تقیم اإلنسان على ھذا المنھج الذي ینفر بسببھ ویبتعد عما حرم هللا ًمیزة ھذا الوازع الدیني أنھ یثمر شیئا . ً
وازع الدیني یثمر القناعة الذاتیة، والقناعة الذاتیة تنشأ عنھا النفرة، وھي من أعظم األسباب التي تحول بین العبد وبین ینتھي إلى شيء، فال

 -وال یمكن أن تقوى إال باإلیمان وال یقوى اإلیمان إال مع قناعة-حدود هللا ومحارمھ، فالذي عنده وازع دیني وقویت فیھ جذوة اإلیمان والدین 
ھذه . ًة ذاتیة؛ فعندھا ال یستطیع أن یصغي بأذنھ أو ینظر بعینھ أو یمد یدا أو یخطو خطوة إلى شيء حرمھ هللا عز وجل علیھوصحبھ قناع

ٍاألمور كلھا اجتمعت في عبارات النصوص في الكتاب والسنة، أروع وأجمل وأجل وأكمل ما أنت راء وسامع من خطاب یوجھ إلى عبٍد أو 
  .بین حرمة هللا عز وجلإلى أمة لكي یحال بینھ و

 
 التحذیر من االعتداء على النفس المحرمة

 
 جریمة القتل، إذا أخذت جریمة القتل ونظرت كیف خاطب هللا عز وجل عباده بتعظیم النفس المحرمة، وكیف جاءت النصوص -ًمثال- خذ 

ق عبارة وأصدق كلمة، وأتم بیان یكون في التوجیھ في القرآن تربي ذلك الوازع الدیني العظیم وتذكي جذوتھ في النفوس، علمت أنھا أصد
دا فجزاُؤهُ جھنم خالدا فیھا وغضب هللا علْیھ ولعنُھ وأعد لُھ عذابا عظیما : وفي الوعظ ًومْن یقتْل ُمْؤمنا ُمتعمِّ ًِ ِ ِ ِ ِ َِ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ ََ ًَ َ َ ََّّ ََ َ َ َ َ َُ َّ ً ًُ ُ ، أي مؤمن یقرأ ھذه ]93:النساء[ْ

َومْن. ((م من هللا سبحانھ وتعالى یتعظاآلیة ویتأمل ھذا الكال ولو كان أغنى الناس في األرض، وأشرف : صیغة من صیغ العموم، أي)): َ
ًومْن یقتْل ُمْؤمنا((ولو كان أفقر خلق هللا، : نكرة، أي) مؤمن: (الناس، وأعلى الناس، ولفظ ِ ُ ْ َ َ ، ولم یفرق هللا بین الناس، ال بأحسابھم وال ))َ

. وعبر باإلیمان الذي ھو حرمة من حرمات هللا عز وجل ویجب أن تتقى. ھم وال بأشكالھم وال بمراتبھم وال بوظائفھمبأنسابھم وال بصور
ًُمتعمِّدا(( َ ًقاصدا الجریمة وطالبا إزھاق نفس بدون حق: أي)) َ َفجزاُؤهُ. ((ً كیف جاء التعبیر بالجزاء؛ ! لیس لھ جزاء إال ھذا الجزاء، وانظر)) ََ

ُفجزاُؤهُ جھنم. ((ًفالنفوس دائما تطمع، فلما تأت العقوبة في سیاق تطمیع یكون ھذا مثل الصدمة) جزاء(أتي كلمة ألنھ عندما ت َّ َ َ ََ ما لھ : أي)) َ
دا فجزاُؤهُ جھنم خالدا فیھا  َجزاء إال ھذا، وھذا فیمن استحل قتل المؤمن، ومْن یقتْل ُمْؤمنا ُمتعمِّ َ َ َ َ َ َ َِ ِ ًِ ًَ َ َ َُ َّ ً ُ  وال یخلد إال من استحل، ،]93:النساء[ْ

ّفالمستحل یكفر، وعندھا یكون من الخالدین أبدا، لكن لو أنھ لم یستحل، وتعمد القتل فھو إلى مشیئة هللا إن شاء هللا عذبھ وإن شاء غفر لھ، : ً
ُفجزاُؤهُ جھنم. ((كما دلت على ذلك النصوص، وھو مذھب أھل السنة والجماعة في مرتكبي الكبائر َّ َ َ ََ ًخالدا ((لیس ھذا فحسب؛ بل ، و))َ ِ َ

َفیھا ً، تصور مؤمنا كلما ذكر النار طار فزعا منھا، وكلما مر علیھ اسم النار فزع وخاف، ما الذي أبكى عیون الصالحین، وأسھر جفونھم ))ِ ً
ًتتجافى ُجنوُبُھم عن المضاجع یدُعون ربُھم خْوفا : في جوف اللیل َ َ َ َْ َّْ َ َ َ َ َ َ َْ ِ ِ ْ ِ ً من جھنم، خوفا من النار، فإذا با عز وجل یأتي بھا ً، خوفا]16:السجدة[ُ

ًجزاء في القتل، ھذه جھنم التي وصف هللا أغاللھا وعذابھا، وشدتھا وبالءھا وكربھا، فما رأت عین وال سمعت أذن أعظم وال أشد من عذاب 
َفجزاُؤهُ جھنم خالدا فیھا : قال تعالى. هللا في جھنم َ َ َِ ًِ َ َ َُ ًوغضب هللا علْیھ ولعنُھ وأعد لُھ عذابا : لیس الجزاء أنھ خالد فیھا فقط، بل، و]93:النساء[َّ َ َ َ َ َ َ َ َ ََ َ ََّ ََ َ ِ ُِ َّ

ًعظیما  ِ َومْن یْحلْل علْیھ غضبي فقد ھوى : ، الغضب]93:النساء[َ َ َ َ َ َ َْ َ َ ِ َ ِ ًومْن یلعن هللا فلْن تجَد لُھ نصیرا : ، ولعنھ]81:طھ[َِ ِ َ َ ََ َِ ُ َّ ِ َ َ َ إنا اللھم ] 52:النساء[َْ
، إال أن یتداركھ هللا برحمتھ. نعوذ بك من لعنتك ُفإذا أصابت اللعنة قلبا ختم علیھ والعیاذ با ًوغضب هللا علْیھ ولعنُھ وأعد لُھ عذابا عظیما . ً ًِ ِ َِ َ َ َ َ َ َ َ ََ َ َ ََّ ََ َ ُ َّ

َّوأعد: ((، قف عند قولھ]93:النساء[ َ ًعذابا: ((، وقف عند قولھ))ََ َ ًعظیما((نكرة، و)) َ ِ فالنفس المؤمنة التي تقرأ ھذه ! ، والعظیم من هللا عظیم))َ
ًاآلیة، ماذا یحدث لھا؟ ثم یخاطب هللا عباده في ھذه الجریمة أفرادا وجماعات شبابا وشیبا؛ ذكورا وإناثا ً ً ً َّوال تقتلوا النفس التي حرم هللا إال : ً َِّ ُ َّ َ َّ َِ َ َْ ُ َّْ ُ َ

ِّبالحق  َ ْ ُوال تقتلوا: ((لیب الزجر، یقول هللا تعالى، أسلوب آخر من أسا]151:األنعام[ِ ُ ْ َ ال تقتل، فما خاطب خطاب الفرد، بل خاطب : ، ما قال))َ
َوال تقتلوا النفس . خطاب الجماعة حتى یشمل طبقات المجتمع كلھا ویشمل الصغیر والكبیر، وأن تعلم أن العزیز والذلیل في حكم هللا سواء َْ ُ َّْ ُ َ

ُالتي حرم هللا  َّ َ َّ َِ ْومْن ُیعظم : یعرف أنھا من أعظم األشیاء والحرمة لھا حرمة، قال سبحانھ) حرمة(، العبد حینما یتذكر كلمة [151:نعاماأل[َّ ِّ َ َ َ
ھ  ُِحُرمات هللا فُھو خْیر لُھ عنَد ربِّ ِ َِ َ َْ َ ٌ َ َ ِ  محرم فھو خیر لھ في دینھ ودنیاه وآخرتھ، فكون هللا عز وجل یحرم القتل، ویجعل القتل لشيء] 30:الحج[َّ

لھ حرمة، تنفر النفس بمجرد ما تقرأ ھذا الشيء، وتحس أن بینك وبینھ حواجز تنبني علیھا تقوى هللا والخوف منھ جل وعال، ثم یقول هللا عز 
ًوال تقتلوا أنفسكم إن هللا كان بكم رحیما : وجل في آیة ثالثة ِ ََّ َ َ َْ ُْ ُ ُ ُ ِْ َِ ََ َّ َ ال : ، ما قال)ال تقتلوا أنفسكم (.، وأسلوب النھي یتضمن التحریم]29:النساء[ُ
ًال تقتلوا؛ ألن القتل أعم من الذبح؛ ألن الذبح یكون باإلضجاع ولكن القتل یكون على أیة صورة، سواء قتل قائما، أو : تذبحوا، وإنما قال

ًقاعدا، أو مضطجعا، بسكین، أو برمي، أو غیره، كلھ یسمى قتال ً ْوال تقتلوا أنفسكم: ((ً ُ ُ ُ َْ ََ ُ جعل هللا ) أنفسكم: (تعبیر بقولھ ا أبلغھ منوم)). َ
ًالمؤمن مع المؤمن كالنفس الواحدة، فمن قتل مؤمنا فكأنما قتل المؤمنین، مْن قتل نفسا بغْیر نفس أْو فساٍد في األْرض فكأنما قتل الناس جمیعا  ًِ َِ َ َ َ ِ َ َ ََّ ََّ َ َ َ َ َ َ َ ََ ََ ٍ ْ ْ ًِ َ ِ

َّومْن أْحیاھا فكأنما أْحیا النا ََّ َ َ َ َ ََ َ ََ ًس جمیعا َ ِ َ ھذا األسلوب الرباني في النھي عن ھذه الجریمة التي تتعلق باالعتداء على النفس، من ]. 32:المائدة[َ
ًشأنھ أنھ إذا قرأه اإلنسان متأمال متدبرا اقتنع بالحكم، وحصل عنده وراء ھذه القناعة ما نریده من النفرة مما حرم هللا : وكون ھذه الخطابات. ً

ًتشریعا، ووصفا،  وبیان عاقبة، فھذه الثالث األسس ما اكتملت في خطاب وال توجیھ؛ إال كان لھ أطیب األثر في النفوس، فجاء الحكم ً
ُوال تقتلوا: ((بالتحریم ُ ْ َ ُوال تقتلوا النفس التي حرم هللا : ، فإنھ نھي یقتضي التحریم، وجاء الخطاب بوصف النفس المقتولة))َ َّ َ َّ َِ َ ََّ ْ ُ َّْ ُ ، ]151:األنعام[َ

ْوال تقتلوا أنفسكم  ُ ُ ُ َْ ََ ُ فأنت حینما تنھى، وتصف المنھي عنھ . ً، وھذا یجعل عند اإلنسان تعظیما لھذه النفس المحرمة، ثم بیان العاقبة]29:النساء[َ
لنفوس، إذ ھو ًبأن لھ حرمة، وتصف أن اقتراف ھذه الحرمة یعود بالعواقب الوخیمة والنھایات األلیمة، فإن ذلك أبلغ ما یكون تأثیرا في ا

ِتنزیل مْن حكیم حمیٍد  ِ َِ ٍَ ٌ ِ ، فلذلك جاء األسلوب لھذه الجریمة في ھذه اآلیات، وأما في السنة، فھناك أحادیث كثیرة، لكن سنقتصر ]42:فصلت[َ
 ...... .على آیات القرآن في حد جریمة القتل

 
 التحذیر من االعتداء على العقل
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اإلنسان بعد نفسھ ودینھ؛ عقلھ، الذي ھو نور یمیز بھ بین الحق والباطل، والھدى والضالل؛ االعتداء أعز ما مع : جریمة االعتداء على العقل
ًفكلما ھم بھا العبد إذا بالقرآن یأتي بأبلغ العبارة وأصدق اإلشارة ویھز القلوب ھزا؛ . علیھ إما بشرب المسكرات والمخدرات، وإما بغیرھا

ُیا أیھا الذین آمنوا : قال تعالى. ویسعى لإلقالع عن المسكرات وتجنب سبیلھا ن الخمور،فتحصل االستجابة ویعمل على التخلص م َ َ َ َِ َُّّ َ
، فكون اآلیة تصدر بخطاب فیھ وصف التشریف والتكریم فما ذلك إال ألنھ أدعى لالستجابة؛ ألنھ ال یستجیب لربك االستجابة ]90:المائدة[

ُیا أیھا الذین آمنوا . (( ھم هللا بندائھ، وشرفھم بدعوتھالتامة الكاملة إال أھل اإلیمان، ولذلك خص ِ ِ َُّ َ ََّ ألن المؤمن ینظر إلى اآلخرة، ینظر إلى )): َ
َیا أیھا الذین آمنوا إنما الخْمُر . إلى النار.. إلى الجنة.. إلى العذاب.. الحساب ْ َ َ َ َ ََّ ِ ُ ِ َُّّ  ھذه الخمر،: أسلوب الحصر والقصر، كأنھ یقول]: 90:المائدة[َ

ُإنما الخْمُر والمْیسُر واألنصاُب واألزالم : الخمر كذا وكذا، وابتدأ بھا قبل المیسر واألوثان، فقال: ما فیھا إال كذا، بخالف أن یقول ْ َ ََ َ َ َ َ َِ ْ َْ َّ ِ
د ویسب الدین، وینتھك ، فجعلھا قبل الشرك ألنھا طریق إلیھ؛ وألنھا أم الخبائث، ومن فقد عقلھ فإنھ قد یشرك با عز وجل ویرت]90:المائدة[

َإنما الخْمُر: ((ًھي أم الخبائث، فقدمھا قائال: ًفإذا. الحرمات ویسفك الدماء المحرمة، ولربما قتل أمھ وأباه، والعیاذ با ْ َ َّ ، قبل الشرك با عز ))ِ
ْإنما الخْمُر والمْیسُر واألنصاُب واألزال: وجل والمیسر، واألنصاب واألزالم َ ََ َ َ َ َ َِ ْ َْ َّ ٌم رْجس ِ ِ ، فجاءت نكرة، والعرب إذا جاءت بالنكرة ]90:المائدة[ُ

فالن رجل، یعني جمیع صفات الرجولة فیھ، فلما قال : إنھا الرجس كلھ، فعندما تقول: فإنھا تشیر بذلك إلى استغراق الشيء في الوصف، أي
 أنتن منھا، واألرجاس المعنویة التي فیھا الكفر با عز الخمر رجس، فجمیع صفات األرجاس الحسیة فیھا، فلیس ھناك أخبث منھا، وال: هللا

ٌإنما الخْمُر والمْیسُر واألنصاُب واألزالم رْجس ثم . وجل وسب الدین وفیھا قتل النفس المحرمة، فاألرجاس القولیة والفعلیة كلھا في الخمر ِ ُ ْ َ ََ َ َ َ َ َِ ْ َْ َّ ِ
ِمْن عمل الشْیطان : یقول تعالى َ َّ ِ َ َ ًإن الشْیطان كان لإلنسان عدوا ُمبینا : والمؤمن بینھ وبین الشیطان نفرة؛ ألن هللا قال لھ، ]90:المائدة[ِ ً َِ ِ ِّ ِ َُّ َ َ َ َِ َ َّ

َ، وإذا علمت أن ھذا من عدوك فھل ترضى بھ؟ فاْجتنُبوهُ لعلكم تفلُحون ]53:اإلسراء[ َِ ِْ ُ ُْ َّ َ َ ال تشربوا الخمر، : ، أمر باجتنابھ، ولم یقل]90:المائدة[َ
ِفاْجتنُبوهُ: ((الوإنما ق َ ال تشربھا، فإنھ قد یطلي : ، ومعنى المجانبة أال یشرب من باب أولى، فھذا نھي عن االقتراب منھا، بخالف ما إذا قال))َ

ِفاْجتنُبوهُ: ((بھا، وقد یتعطر بھا، لكن قال َ ْتنُبوهُ لعلكم َفاْج. ً، فجاء النھي عاما بالترك، وعدم التلبس بھذه الخمرة التي حرمھا هللا ورسولھ))َ ُ َّ َ َ ِ َ
َتفلُحون  ِ ْ ً، كونھ یرتب الفالح على ترك الخمر، فوهللا ما ترك الخمر عبد  مؤمنا موقنا صادقا مستجیبا  عز وجل إال أفلح ]90:المائدة[ُ ً ً ً ٌ

ْإنما ُیرید الشْیطاُن أْن ُیوقع بْینكم العَداوة والبغضاء في ال. وأنجح ْ ِْ َِ َ َ َ َ َ َ َ َْ ََ ُ ُ َ َ َّ َُّ ِ َخْمر والمْیسر ویُصدكم عْن ذكر هللا وعن الصالة فھْل أنتم ُمنتُھون ِ َ َ َ َ َ َ َ ََ َ َْ ُْ ْ ْ َُ ِ َّ ِ ِِ ِ َّ ِ ِ َِّ ْ
َأْن ُیوقع بْینكم العَداوة والبغضاء ، وهللا عز وجل یرید القلوب أن تجتمع وأن تأتلف، : ، وھذا من بیان اآلثار السیئة للجریمة]91:المائدة[ َ َ َ َ َ َ َْ َْ َْ ُ ُ ِ َ

ِّ أن تتصافى، وكل نصوص القرآن والسنة تجمع المؤمنین وال تفرقھم، وتحبب بعضھم إلى بعض وال تبغضھم وال تبغض المؤمن واألرواح ُ
ِإنما ُیرید الشْیطاُن أْن ُیوقع بْینكم العَداوة والبغضاء في الخْمر والمْیسر . للمؤمن ِ ِِ ِ َِ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َْ ْ ْ َْ ْ ََ ُ ُ َ َ َّ َُّ َر إال سب شاربھا ولعن وقذف، ، فما شربت الخم]91:المائدة[ِ

ِإنما ُیرید الشْیطاُن أْن ُیوقع بْینكم العَداوة والبغضاء في الخْمر والمْیسر ویُصدكم عْن ذكر هللا : ووقع في حدود هللا عز وجل وانتھكھا، فقال هللا َّ ِ ِ ِ ِْ ُ ُِ ِ ِ َِ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َْ َُّ َْ ْ ْ َْ ْ َ َ َ َّ َُّ ِ
َوعن الصالة فھْل أنتم ُمنت َْ ُ ْ َ َ َ َِ َّ ِویُصدكم عْن ذكر هللا ، جاء هللا عز وجل بوصفین خبیثین في الخمر: ، لما قال]91:المائدة[َُھون ِ َّ ِ ْ ُِ َ َ َْ یضر : األول: َّ

ُیضر بحق هللا وفیھ إضاعة لحق هللا، أْن ُیوقع بْینكم العَداوة والبغضاء ، ویُصدك: بالناس، وفیھ إضاعة لحقوق الناس، والثاني َُّ ََ َ َ َ َ َ َ َ َ َْ َْ ْ ُ ِ ِم عْن ذكر هللا َ َّ ِ ْ ِ َ ْ
ِوعن الصالة ، فجمع هللا فیھا بین الشرین، فیما بین العبد وربھ وفیما بینھ وبین الناس َّ ِ َ َفھْل أنتم ُمنتُھون ؟. َ ََ َْ ُ ْ عبارة جمیلة وأسلوب بالغي ! َ

تھینا، ورد في روایة أنھ جثا على ركبتیھ انتھینا ان: رفیع، ما ملك الصحابة حینما سمعوا ھذه اآلیة إال أن صاحوا وصاح عمر رضي هللا عنھ
فھذه الخمر التي كانت مفتونة بھا النفوس استلت باآلیات البینات من كتاب هللا عز وجل؛ فما بال الذي ! انتھینا یا رب! انتھینا یا رب: وقال

یشرب الخمر، والخمر من أشد ما یكون كان بعض الصحابة ! ال أقدر: اتق هللا واترك، فیقول! یا أخي: یقترف معصیة من المعاصي ویقال
 ...... .اجتنبھا فاجتنبھا، كمال االستجابة من كمال التوحید وكمال اإلیمان: اتركھا فتركھا، وقال هللا: فطم اإلنسان عنھا، ولكن قال هللا

 
 التحذیر من االعتداء على العرض

 
 ...... .االعتداء على العرض القولیة والفعلیةهللا عز وجل یعظم حرمات العرض في جریمة : االعتداء على األعراض

 
 االعتداء الفعلي على العرض بالزنا ونحوه

 
ِالزانیة والزاني : الفعلیة َِّ ََّ ، یستفتح بھا سورة، ویجعلھا أول تنبیھ من هللا عز وجل في سورة النور التي تعلقت بصفة من صفات هللا ]2:النور[َُ

ِهللا نوُر السموات: عز وجل ََّ َ ُ ُ ِ واألْرض َّ ، إذا بھا تستفتح بذكر ھذا الذنب العظیم واإلثم الكبیر، وھو جریمة الزنا، اعتداء على ]35:النور[ََ
َّالزانیة والزاني فاْجلدوا كل : األعراض، وإذا با عز وجل یبین عقوبة الزنا، ولكن بأسلوب یثمر القناعة، ویحصل منھ الزجر والتخویف ِ ِ ُِ ُ َ َّ ََّ َُ

ْواحٍد من ِ ِ ْمائة جلَدٍة  َُھماَ َ َ َ ًالزاني أیا كان، شریفا أو وضیعا، قویا أو ضعیفا: أي]. 2:النور[ِ ً ً ً ْفاْجلدوا كل واحٍد منُھما مائة جلَدٍة ، ثم یقول تعالى: ً َ َ ََ َ َِ ِ ِ َّ ِْ ُ ُ :
ِوال تأخذكم بھما رأفة في دین هللا  َّ ٌِ ِِ ِ َ َْ َْ َ َِ ْ ُ ھذا األسلوب في كونھ أول . تقرب بھ إلى هللا سبحانھ وتعالىً، فجعل العقوبة دینا  عز وجل ی]2:النور[ُْ

َولیشھد عذابُھما طائفة من الُمْؤمنین : كونھ سبحانھ وتعالى یمنع من الرأفة بھما، إذا بھ یعقب ذلك، ویقول: ًشيء یعاقب على الذنب، وثانیا َ َ َ َ َ َ َِ ِ ِ ِْ ٌْ َ َ َ ْ ْ
ً على الفاعل للذنب، ویؤثر على من یراه، ومن رأى زانیا یجلد إذا كان بكرا أو رأى ، وفي ذلك التشھیر، والتشھیر بالعقوبة یؤثر]2:النور[ ً

ًزانیا ثیبا یرجم، قل أن یفارقھ إال وقد اتعظ، ولن یستطیع أن یرفع حجرا یرمیھ إال وزجر نفسھ عن أن یفعل فعلھ، وخاف من هللا عز وجل  ً ًّ
َولیشھد عذابُھما: أن یرجم غیره وھو مثلھ َ َ َ َ ََ ْ ْ َ طائفة من الُمْؤمنین ْ َِ ِ ِ ِْ ٌ َ ًالزاني ال ینكُح إال زانیة أْو ُمشركة ]. 2:النور[َ ًَ َِ ْ َ َ َِ ِ َِّ ال یطأ : ال ینكح: ، قیل]3:النور[َّ

ٌوال یزني، ال یفعل الزنا إال زان أو مشرك، زان من فساق المسلمین أو كافر، والزانیة ال ینكُحھا إال زان أْو ُمشرك  ِ ْ َ ٍ ٍ ٍَ َّ ِ َ َ َ َِ ُِ م ذلك على الُمْؤمنین َّ َوُحرِّ َ َ َِ ِ ِْ َ َ َ
وھذا أسلوب من أسالیب التنفیر من الذنب والجریمة، أعني أسلوب الخطاب بالتحریم، وإذا بالشرع یزید . ، فجاء التحریم بعدھا]3:النور[

َوال تقرُبوا الزنى إنُھ كان فاحشة وساء س: على ھذا في تحریم الزنا بقولھ تعالى َ َ َ َ َ ًَ َ َ َ َ َِ َّ ِ ِّ ًبیال ْ ٌوهللا ما تأمل أحد ھذه اآلیة بإیمان وصدق ]. 32:اإلسراء[ِ
َوال تقرُبوا: ((ًفیزني أبدا، فإنھ قال َْ َوال تقرُبوا: ((ثم قولھ هللا. ال تزنوا، والنھي عن القرب من الشيء أبلغ من النھي عن فعلھ: ما قال)): َ َْ َ ((
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َوال تقرُبوا الزنى: ((اطب هللا عز وجل األمة كلھاًذكورا وإناثا، أغنیاء وفقراء، شرفاء ووضعاء، خ: أي َِّ َْ وھل الزنا ھو الفعل فقط؟ ال، بل )). َ
النھي عن الزنا بجمیع صوره، فكل ما سماه هللا ورسولھ زنا یتقى، وقد بین النبي صلى هللا علیھ وسلم ذلك، فزنا العین النظر، وزنا الید 

ذلك بأن یھوى ویتمنى والفرج یصدق ذلك أو یكذبھ، حتى تنتھي الجریمة الكبیرة وھي فعل الزنا اللمس، وزنا الرجل المشي، وزنا القلب بعد 
: ثم انظر كیف هللا عز وجل یقول. أبلغ في التحریم) ال تقرب(تشریع، والتعبیر بصیغة ) ال تقربوا الزنا(ھذا النھي . واقترافھ والعیاذ با

َّإنُھ(( ًفي شيء یخبرنا هللا عز وجل عنھ أبدا، فال أصدق من هللا حدیثا وال أصدق من هللا قیال، فكیف إذا أكد بصیغة التوكید، ونحن ال نشك )) ِ ً ً
َّإنُھ! ((هللا ذلك بصیغة التوكید، فھذه الصیغة تحتاج إلى تأمل َّإنُھ :الضمیر عائد إلى الزنا بجمیع صوره، وإلى وسائل الزنا وفعل الزنا كلھ)) ِ ِ

َكان فاحشة وس َ ًَ َ َ ًاء سبیال َِ ِ َ   .[32:اإلسراء[َ
 

 االعتداء الفعلي على العرض بالنظر ونحوه
 

البعض یظن أن الفحش أن یفعل الزنا، نعم ھذا فحش، وما علم أن . الزنا فاحشة بالنظر، فاحشة بالسمع، فاحشة باللمس، فاحشة بجمیع صوره
ًني بعینھ یكون من أھل الفاحشة، فتجده جریئا على حدود هللا في الزنا فاحشة إذا نظر بعینھ، ولذلك كل من تكون عنده جرأة على أن یز

نظره، وهللا تعالى یطمس من عینھ نور البصیرة، وال تزال ترتع عینھ في حرمات المؤمنین، وأعراضھم حتى یرفع منھا نور الفراسة، وال 
ٍن بعینھ، فھو قد یبدأ بخیانة األعین یسرق النظرات، ثم بعد یزال یرتع بعینھ والعیاذ با في حرمات المؤمنین حتى یشھد الناس علیھ أنھ زا

ومن ھنا تجد من یزني . ًذلك تجد الفحش في عینھ، حتى لربما نظر إلى المرأة وھي مع زوجھا وأومض بعینھ إشارة إلى الخنا والفجور
ًھا، وال ینظر إلى بیت إال وجدتھ خائنا في نظره بعینھ، ربما یسیر في الشارع فال یقف على عورة من عورات المسلمین إال أرسل النظر إلی

ًفاحشا متفحشا في بصره، ینظر إلى باب البیت، ینظر إلى النافذة، ینظر إلى خلل البیت یبحث عن األماكن الخفیة، بل حتى لربما لو وقف  ً
وكل النفوس تمقتھ، وكل ! وھذا فاحش! بجوار سیارة یقلب نظره في السیارة یمنة ویسرة یرید أن ینظر إلى عورة من عورات المسلمین

 وھو بائع أو طبیب أو في أي عمل من األعمال، لمصلحة من - وھي عورة من عورات المسلمین- الناس تزدریھ وتشمئز منھ، تأتیھ المرأة 
ریده منھ، ولربما كرھت المصالح، فإذا بھ ینظر إلیھا فیومض عینھ ومض الخنا والفجور، فال تملك أمة هللا إال أن تكره ذلك الشيء الذي ت

من ھذا الفاحش الذي ال یخاف هللا عز وجل حینما . وخرجت من عنده، وإذا صبرت خرجت بقلب مجروح لما اقترف من محارم هللا فیھا
  !یرسل النظر، كلما جاء إلى عورة من عورات المسلمین تجده یسترسل في النظر إلیھا؟

 
 مة والقذف ونحوھااالعتداء القولي على العرض بالفحش والنمی

 
ثم تجد زنا اللسان، اللسان یزني بالكلمات الفاحشة البذیئة، بالتسلط على عورات المسلمین بالمغازلة، یكلم أمة من إماء هللا عز وجل 

ًیستدرجھا إلى الحرام، إلى الفواحش واآلثام، فتجد الفاحشة في لسانھ، ولذلك قل أن تجد أحدا ممن یسترسل في أذیة النساء  بلسانھ فیرزق ّ
القول السدید؛ ألن ذنب اللسان ال یجتمع معھ نور القول والعمل، فنور اإلیمان ال یجتمع مع معصیة هللا عز وجل، فتجده ال یوفق في كالمھ، 

ال ًوتجده فاحشا في قولھ، حتى لربما یجلس مع بعض إخوانھ فتجد زالت اللسان واضحة . وال یوفق في قولھ، وال یرزق القول السدید
َكال بْل ران على قلوبھم ما كانوا یكسُبون : یستطیع أن یتحكم َ َ َ َ َ َِ ْ ُ َُ َْ ِ ِ ُ َ ُ، وما ظلمُھم هللا]14:المطففین[َّ َّ ُ َ َ ََ َ، ذلك بما قدمت یَداك ]117:آل عمران)[َ َ َ َ َْ ََّ ِ ِ َ

ْ، فبما كسبت أْیدیكم ]10:الحج[ ُ ِ َ ْ َ ََ َ َ َإنُھ ك: كذلك یقول. ، من الفحش وغیره]30:الشورى[ِ َّ ًان فاحشة ِ َ َِ ، یعني الزنا، فھو إذا تسلط على ]32:اإلسراء[َ
كما ) وزنا الرجل المشي(وإذا تسلط على عورات المسلمین بالمشي، . عورات المسلمین بالكالم، ال یمكن أن یحول بین نفسھ وبین الفحش

. جل أن یبحث عن عورة من عورات المسلمینیقول النبي صلى هللا علیھ وسلم، فتجده یخرج في ظلمات اللیل وفي مظان الریب، من أ
والمرأة الفاسدة والعیاذ با تجدھا أفحش، ولذلك بدأ هللا في الزنا بالنساء؛ ألن المرأة لو استعصمت بعصمة هللا ما وقعت في الحرام وال وقع 

ُالزانیة والزاني: ((منھا الزنا، ولذلك قال َ ِ ُوالسارق والسارقة : أتي من القوي وھو الرجل قالً، فبدأ بھا، ولما كانت السرقة غالبا ت))َّ َ ُِ َِّ ََّ َ
فالمرأة إذا زنت أصبحت تحب سماع الخنا . ، فقدم النساء في الزنا وقدم الرجال في السرقة، وكل لھ ما یناسبھ وما یشاكلھ]38:المائدة[

ًبا متفحشة، ال ترید أن تسمع إال كالما بذیئا ساقطا والفجور، تجدھا والعیاذ ً ، وتستعذب ذلك، ولیأتین علیھا یوم تتجرع فیھ مرارة ما كسبت، ً
ًإما عاجال أو آجال ًإنُھ كان فاحشة : یقول هللا عز وجل. ً َ َ َِ َ َّ ، ھذا في مقدمات الزنا، فكیف بفعل الزنا، والذي یقع في الزنا والعیاذ ]32:اإلسراء[ِ

والفرج یصدق ذلك : (حرام من سیئات الفرج، ولذلك قال صلى هللا علیھ وسلمبا أفحش ویكون بلغ الفحش بھ غایتھ؛ فتجده ال یتورع عن 
َإنُھ كان : في ھذه اآلیة یقول هللا تعالى). أو یكذبھ َ َّ ، وقع التعبیر بكان التي تدل على الدوام واالستمرار، فالتصق الزنا مع الفحش ]32:اإلسراء[ِ

َوال یمكن أن یفارق الزنا الفحش، إنُھ كان فا ََ َّ ًحشة وساء سبیال ِ ًِ َ َ َ َ َ فمن سلك طریق الزنا بكت عیناه وتقرح قلبھ، . ًساء طریقا: أي] 32:اإلسراء[ِ
، وكما یقول ًساء سبیال، فمن یزني بإماء هللا ویتعرض لعورات : وإن لم یتب إلى هللا عز وجل فلربما قاده ذلك إلى سوء الخاتمة والعیاذ با

ا أو یبكینھ في اآلخرة أو یجمع لھ بین البكائین في الدنیا واآلخرة، فمن تسلط على عورات المسلمین واستدرج المسلمین؛ لیبكینھ هللا في الدنی
الغافالت، واستدرج النساء، وأوقعھن في حبائلھ وأمنیاتھ المكذوبة فالبد وأن یسوء سبیلھ وتسوء خاتمتھ، ولذلك تجد من یستمرئ ھذه العادة 

ًولقد رأیت بعیني رجال كان فاحشا متفحشا بذیئا، متسلطا على . لسیئة سیئة إال ألنھا تسيء إلى صاحبھافي أسوء األحوال، وما سمیت ا ً ً ً ً
بلغنا عنك : عورات المسلمین، وجاءني أكثر من شخص یشتكي منھ، وكان معنا في الدراسة، ووعظتھ أكثر من مرة ولم أستطع أن أقول لھ

! س، ولكني ذكرتھ با بما ظھر لي من حال، فما كان إال أن استھزأ واستخف، فوهللا الذي ال إلھ غیرهكذا وكذا؛ ألنني ال أستطیع أن أتھم النا
ًلقد رأیتھ في حادث فكانت خاتمتھ من أسوأ الخواتم، وكان جریئا على استدراج البرآء وضعفاء الصغار ونحو ذلك إلى الفساد ! وال رب سواه

، فال یحسب أحد أن الكو ن ھمل وأن عورات المؤمنین سھلة، فمنھم من یبتلى بالشرود الذھني، ومنھم من یبتلى بشتات النفس، والعیاذ با
، ومنھم من ینطفئ نور اإلیمان في وجھھ،  ًوساء سبیال ، والعاقل . إلخ..ومنھم من یبتلى بالفقر، ومنھم من تضرب علیھ الذلة والعیاذ با ِ َ َ َ َ
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ٍساء طریقا على أي كان ھذا الزنا: نكرة، أي): ًوساء سبیال( عواقب السوء والعیاذ با الحكیم ال یمكن أن یستدرج نفسھ إلى كذلك االعتداء . ً
ِإن الذین یْرُمون الُمْحصنات تعبیر بالتوكید: على العرض كما یكون بالزنا؛ یكون بالقذف ِ ََّ َ َ َ َْ َّ ِإن الذین یْرُمون الُمْحصنات الغافالت الُمْؤم: ِ ِ ِ ِ ِْ ْ َْ َ َ َ َ َ ِنات َّ َ

ٌلعنوا في الدنیا واآلخرة ولُھم عذاب عظیم  ِ ِ ِ ِ َِ َ َ َ َ ٌَ َ ْ َ ْ ُُّ كون هللا سبحانھ وتعالى ینظر إلى النساء الصالحات الغافالت المؤمنات، ! ، وعید شدید]23:النور[ُ
 ال سلطان علیھ، وهللا ویغار علیھن سبحانھ من فوق سبع سماوات، فال یظنن أحد أن أعراض المسلمین رخیصة، وال یظنن أحد أن اللسان

سبحانھ وتعالى قد حذر من الوقوع في حقوق الناس، ولذلك تجد أن العواقب الوخیمة في إضاعة حقوق الناس ألیمة في الدنیا واآلخرة، 
: ث بین الناسًوجاءت الصیغ في القرآن والسنة في المنھیات، من حقوق الناس من أبلغ ما تكون، ولذلك تجد مثال في النمیمة، وھي نقل الحدی

، نبي األمة ...)أما أحدھما فقد كان یمشي بالنمیمة: إنھما لیعذبان وما یعذبان في كبیر: (یمر النبي صلى هللا علیھ وسلم على قبرین فیقول
ین، ولم ، فیشفع في األولین واآلخر)ارفع رأسك، وسل تعطھ، واشفع تشفع: (صلى هللا علیھ وسلم، الذي یقول هللا لھ یوم العرض األكبر

، ال یرفع العذاب وإنما یخفف فقط؛ ألن حقوق الناس )لعلھ أن یخفف عنھ ما لم تیبسا: (یستطع أن یشفع في رفع العذاب عن نمام، إنما قال
ًتسب مسلما ولم تتھم مسلما في عرضھ، ولم تتھمھ في فكر وھذا نذیر من هللا عز وجل؛ فإن استطعت أن تخرج من الدنیا ولم. أمرھا عظیم ه ً

ومنھجھ وعقیدتھ، وتخرج وأنت خفیف الظھر والحمل من حقوق المسلمین، فافعل ذلك رحمك هللا، وإال لتندمن ولیطولن ندمك، ولتندمن حین 
ِلعنوا في الدنیا واآلخرة : فھنا في القذف یقول هللا عز وجل. ال ینفع الندم ِ ِ َِ َ َ ْ ُُّ أل هللا السالمة ، فلھم لعنة الدنیا ولھم لعنة اآلخرة، نس]23:النور[ُ

ٌولُھم عذاب عظیم . والعافیة ِ َ َ ٌَ َ ْ ً، وصف العذاب بكونھ عظیما، وكأن سائال سأل]23:النور[َ متى یكون؟ وأین ! ما ھو ھذا العذاب العظیم یا رب؟: ً
ْیْوم تشھد علْیھم ألسنتُھم : یكون؟ فإذا بھ یقول ُْ َْ َِ ْ َ ِ َ َ َ َُ : لمین، ھذه األلسنة التي كانت سلیقة حادة، التي كانت ال تبالي بأعراض المس]24:النور[َ
ِسلقوكم بألسنٍة حَداٍد  َِ ْ َ ِ ْ ُ ُ َ َ، ھذه األلسنة التي ال تبالي بحرمة، إذا بھ سبحانھ یخبر أن ھذه األلسنة التي أذنبت تشھد، الیْوم نختم على ]19:األحزاب[َ َ َُ ِ ْ َ َ ْ

ُأفواھھم وتكلُمنا أْیدیھم وتشھد أْرُجل َِّ َ َُ َ َ َ َْ ُ َْ َ َْ ِْ ِِ َُھم بما كانوا یكسُبون ِ َ َِ ْ ُ َ ِ ال ! یا رب(ورد في بعض اآلثار أن العبد یقول حینما تشھد علیھ المالئكة ]. 65:یس[ْ
ًأرضى حتى تقیم علي شاھدا من نفسي، فیقول ، )نعم، فیختم هللا عز وجل على فیھ، ویتكلم فرجھ، وتتكلم رجلھ، وتتكلم یده: من نفسك؟ قال: ّ

وؤه ما یسمعھ، فإذا بھ یخبر هللا عز وجل أنھ تشھد علیھم ألسنتھم بما رتعوا في أعراض المؤمنین والمؤمنات، وما في یوم یسوؤه كالم ویس
كم من أمة من إماء هللا عز وجل سھرت لیلھا تبكي، وأصبحت نھارھا متقرحة القلب تشتكي إلى جبار السماوات . استحلوا من محارم هللا

ي عرضھا، وكم من طالب علم وعالم وداعیة وصالح یتھم في فكره ومنھجھ، فال یحسب أحد أن أعراض واألرض من المظالم في اتھامھا ف
المسلمین رخیصة، وإن ھذا اللسان الذي یرتع لیعاقب بھ العبد إذا كان یرتع في العرض؛ فكیف بالدین؟ وكیف بالفكر؟ وكیف بالمنھج؟ جعل 

ّسلمین، ولیس ھناك أحد ھذب أخالق المسلمین وقوم سلوكھم وسدد وصوب اتجاھھم، مثل هللا عز وجل ھذه الجرائم محل المقت في قلوب الم ّ
  .ّومن ھنا یتضح لنا كیف بین هللا عز وجل عظم االعتداء عن العرض، وكیف حذر من ھذا الذنب. ما جاء في كتاب هللا عز وجل

 
 التحذیر من االعتداء على األموال

 
ًھ وتعالى بین حد السرقة وحد الحرابة، وھذه العقوبة بقطع الید التي ھي من أبلغ ما تكون ألما، ومن أبلغ ما هللا سبحان: االعتداء على األموال ّ

ًتكون زجرا للفاعل وزجرا لمن یرى ھذه العقوبة ًقل أن تجد أحدا یرى سارقا تقطع یده فیفكر في السرقة، یقول أحد العلماء. ً جاءني رجل : ً
، بل األسرة عنده مبتالة بھذا ونشأ في ھذا االنحراف، یقولكان مبتلى بالنصب والسرقة و اطلب : وال یستطیع أن یتركھ، قال لھ: العیاذ با

فابتدأ طلب العلم، وصار یسرق طالب العلم، . العلم لعل هللا سبحانھ وتعالى أن یكسر قلبك بزواجر التنزیل وتتعلم، وكان من بیئة ضعیفة
ًال أستطیع؛ ألنھ مبتلى بھذا البالء، فشاء هللا یوما من األیام أن قال لھ :  وخوفھ با عز وجل، وإذا بھ یقولفصارت المصیبة أكبر، ذكره با

أن تحرص أن ترى سارقا تقطع یده، ترى بعینك فقط وتعتبر، وشاء هللا عز وجل بعد فترة وإذا : أنا أوصیك بوصیة، وھي: موعظة، قال لھ
على السارق تقطع یده ورأى الدم ورأى الید تفصل، ورأى حال من قطعت یده فأغمي علیھ، ومن بعدھا لم بھ یقام حد سرقة، فجاء ووقف 

ھذه مجمل التشریعات . یمد یده إلى مال حرام، فقضاء هللا عز وجل فیھ زجر، وهللا أعلم بالنفوس، هللا أعلم بما یزجر عباده وبما یصلحھم
ي تعین على وجود الوازع الدیني، جعلھا هللا عز وجل في التشریعات التي تقوي اإلیمان، وتسلم بھا األسباب الت. الواردة وأسلوب النھي فیھا

وھناك جوانب أخر، جعل هللا عز وجل فیھا السالمة من الجرائم، ونبھ عباده على أنھا عالج للجریمة، . عقیدة المسلم ویصلح بھا عملھ
، وإقام الصالة، والصوم، والذكر؛ فھذه أسباب كلھا تقوي جذوة اإلیمان، وسبب في ترك الجریمة والسالمة منھا، والتي منھ ا اإلیمان با

من التشریعات اإللھیة التي أعانت  سنتحدث إن شاء هللا في األسبوع القادم عن جوانب. وینتج عنھا البعد أو مقارفة الجرائم والوقوع فیھا
رمات التي دلت نصوص الكتاب والسنة على تعظیم أمرھا وعلى وجوب تركھا والبعد الناس على اتقاء الجرائم وعدم الوقوع في ھذه المح

 ...... .عنھا، نسأل هللا العظیم أن ییسر ذلك وأن یرزقنا القول السدید، إنھ و لي ذلك وھو الحمید المجید، وهللا تعالى أعلم
 

 األسئلة
 

 المعاصي عالمة على ضعف الوازع الدیني
 
 

الناس ووقوعھم في : الجواب. ٌ ویرتكب المعاصي، ھل ھذا یدل على أنھ لیس لھ وازع دیني أو خوف من هللا؟ أثابكم هللالمسلم یذنب: السؤال
منھم من یقع في المعصیة، وال إشكال أنھ ال یقع في المعصیة إال بضعف إیمان؛ ألن النبي صلى :  على أحوال-وھذا سننبھ علیھ- المعاصي 

، فمن كمل إیمانھ با كملت استقامتھ )زني الزاني حین یزني وھو مؤمن، وال یشرب الخمر حین یشربھا وھو مؤمنال ی: (هللا علیھ وسلم قال
فال شك أن اإلیمان مؤثر في ھذا، : وأما من ضعف إیمانھ فعلى العكس، وعلى ھذا. على طاعة هللا بفعل ما أمر، وترك ما نھى عنھ وزجر
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لنسبة للتلبس بالمعاصي فھو على أحوال؛ فھناك أسباب تدعو إلى المعاصي، ومنھا ما یكون من ولھ أثر على سلوك اإلنسان، ولكن با
الشخص نفسھ، من النفس السیئة وغلبة الھوى وغلبة الشھوة، ومنھا ما یكون من قرناء السوء، ومنھا ما یكون في بیئتھ، ویدل على ذلك 

ًإن في قریة كذا أناسا صالحین، : فأمره العالم أن یترك بیئتھ وأن یخرج، وقال لھًحدیث الرجل الذي قتل تسعة وتسعین نفسا، وأتم المائة 
وأسأل هللا . وأوصاه أن یترك قریة السوء، وكان في ذلك عالج لھ، والسنة أقرت ھذا، وھذا یدل على أن المعاصي قد تكون بسبب البیئة

  .قول والعملالعظیم رب العرش الكریم أن یعصمنا من الزلل، وأن یوفقنا في ال
 

  مقدمة كتاب األطعمة-شرح زاد المستقنع 
 

منھا النباتیة، ومنھا الحیوانیة، ومنھا الجمادات، وكل طعام األصل فیھ الحل حتى یدل الدلیل على خالفھ، وھذا یدل على أن : األطعمة أنواع
 .طعمة فإنما لما فیھ من الضرر على اإلنسان وحیاتھًالشریعة جاءت بما فیھ المصلحة والتیسیر ال التشدید، وھي إذا حرمت نوعا من األ

 
 حقیقة األطعمة وأحكامھا

 
الحمد  رب العالمین، والصالة والسالم األتمان األكمالن على خیر خلق هللا أجمعین، وعلى آلھ وصحبھ ومن سار على سبیلھ ونھجھ إلى 

ً األطعمة جمع طعام، واختلف العلماء رحمھم هللا في حقیقة الطعام شرعا على ]كتاب األطعمة: [فیقول المصنف رحمھ هللا: أما بعد. یوم الدین
ھل یدخل الماء في : وفائدة ھذا الخالف. ًأن الطعام ما یؤكل مطلقا: الوجھ الثاني. أن الطعام ما یؤكل ویشرب: الوجھ األول: وجھین

ٍإن هللا ُمْبتلیكم بنھر : في الطعام، احتجوا بقولھ تعالى اب والمائع یدخلإن الشر: المطعومات أو ال یدخل؟ وھكذا بقیة المائعات، فالذین قالوا ِ َِ َ َْ ُ ِ ََّ َّ
ِّفمْن شرب منُھ فلْیس مني ومْن لم یطعْمُھ فإنُھ مني  ِّ ِْ ِ َِّ َ َِ َ َ َ ََ َ َ َ َ َ َْ ْ وقد انصرف ذلك إلى الماء، فدل على كون الماء ) ومن لم یطعمھ: (، فقالوا]249:البقرة[ِ

فھذا یدل على أن الماء والمائع یكون : قالوا) إنھا طعام طعم، وشفاء سقم: (ستدلوا بقول النبي صلى هللا علیھ وسلم في زمزمًمطعوما، كذلك ا
إن : جریان الربا في الماء، فلو قلنا: ومن فوائد ذلك. -المأكول والمشروب: أعني- إن الحقیقة الشرعیة تشمل ھذا : ًطعاما، ومن ھنا قالوا

أن النبي : (لقت الطعام تقصد بھ المأكول والمشروب، فمعنى ذلك أنھ یدخل في عموم الحدیث الذي رواه معمر بن عبد هللا الشریعة إذا أط
ً، ومن ھنا ال یجوز بیع الماء بالماء إال متماثال ویدا بید، بناء على أنھ یدخل ) ًصلى هللا علیھ وسلم نھى عن بیع الطعام بالطعام إال مثال بمثل ً ً

في ھذا الموضع سأذكر لك جملة من األحكام والمسائل التي تتعلق بما أحل هللا : أي) كتاب األطعمة: (وقولھ رحمھ هللا. ام الشرعيفي الطع
وھذا الباب باب عظیم؛ لما یشتمل علیھ من بیان أحكام ومسائل شرعیة تعم بھا البلوى، ویحتاج المسلم . وما حرم، وما كره للعبد أن یطعمھ

ًسھ وفي أھلھ وفي الناس جمیعا، ولما في الطعام الطیب واألكل من الطعام الطیب، أو من الطیبات من الخیر العظیم لإلنسان؛ ألن إلیھا في نف
وقد جمعھا ). أطب مطعمك؛ تستجب دعوتك: (هللا یزكیھ بذلك حتى تستجاب دعوتھ، وتقبل دعوتھ إذا طاب مطعمھ، قال صلى هللا علیھ وسلم

؛ ألنھا أنواع من حیث الحقیقة، فھناك أطعمة نباتیة، وھناك أطعمة حیوانیة، وھناك أطعمة من الجمادات، )األطعمة: (رحمھ هللا في قولھ
كتاب : (ًفھناك طعام محرم، وھناك طعام مباح، وھناك طعام مكروه، فنظرا لتعددھا قال رحمھ هللا: ًوكذلك أیضا الختالف أنواعھا الشرعیة

 ...... .(األطعمة
 

 في األطعمة الحلاألصل 
 

حكم الشریعة على الطعام أنھ حالل : الضمیر عائد إلى األطعمة، أي) األصل فیھا الحل: (قولھ رحمھ هللا]: األصل فیھا الحل:[قال رحمھ هللا
ِوسخر لكم ما في السموات وما في األْرض : للمسلم، وھذا األصل دل علیھ دلیل الكتاب كما قال تعالى َ َ َ َ َ َ َ ََ ِ ِ َّ ِ ْ ُ َ ْجمیعا منُھ َّ ِ ًِ ، وھذا ]13:الجاثیة[َ

ًالتسخیر لبني آدم یقتضي االنتفاع، فإن كان الشيء الموجود في السماوات واألرض مطعوما یطعمھ، وإذا كان مشروبا یشربھ، وإذا كان من  ً
ْوسخر لكم: (جنس ما یركب یركبھ، إذن قولھ تعالى ُ َ ََّ َ أنھ : األئمة على أن األصل في الطعامنص العلماء و: یقتضي اإلباحة والحل، ومن ھنا) َ

أن الفقیھ، وطالب العلم، والمسلم یعلم أن أي طعام األصل فیھ أنھ حالل، حتى یدل الدلیل الشرعي على عدم جوازه، ومن : وفائدة ھذا. حالل
األصل : ل یستدل باألصل، ویقولھنا لو اختلف العلماء رحمھم هللا في طعام ھل یجوز أكلھ أو ال یجوز أكلھ، فإن الذي یقول بجواز األك
ومن ھنا نجد أن العلماء واألئمة , ًعندي أن الطعام حالل، ولذلك یجوز لي أن آكلھ حتى تعطیني دلیال یدل على أنھ ال یجوز لي أن آكل ھذا

 األبواب، ولیس أصول: من حرم األصول حرم الوصول، والمراد باألصول: إن حفظ األصول ھو الطریق للوصول، ولذلك قالوا: یقولون
أي أنك في كل باب تعرف ما ھو حكم هللا، وحكم رسولھ صلى : أصول الفقھ، وإن كانت أصول الفقھ مھمة، لكن المقصود أصول األبواب

ھل ھو حالل، أو غیر حالل؟ فإذا علمت ھذه األصول : هللا علیھ وسلم، الذي شرعھ في كتابھ، وبھدي نبیھ صلى هللا علیھ وسلم على الشيء
الجواز، بدلیل الكتاب، وإلجماع العلماء رحمھم هللا : أي) الحل: (وقولھ. سأل عما یستثنى، وعندھا تكون قد وصلت إلى خیر كثیر من العلمت

  .على أن األصل في الطعام أنھ حالل
 

 إباحة كل طاھر ال ضرر فیھ
 

 یتفرع على ما سبق من كون األصل في األطعمة أنھا حالل، أن للتفریع، أو سببیة،: الفاء]: فیباح كل طاھر ال مضرة فیھ: [قال رحمھ هللا
ھذان الوصفان ما ] كل طاھر ال مضرة فیھ: [قولھ. من صیغ العموم) كل(نقول ونحكم بأنھ یباح كل طاھر ال مضرة فیھ، فیباح كل طاھر، و

فكل ما جمع ھذین الوصفین فإنھ الطیب الذي عناه هللا ًأن یكون طاھرا، وأن یكون ال مضرة فیھ، : ًاجتمعا في شيء من األطعمة إال كان طیبا
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ْكلوا مْن طیِّبات ما رزقناكم : عز وجل بقولھ ُ ْ َُ َ َ َ َِ َِ َقْل مْن حرم زینة هللا التي أخرج لعباده والطیِّبات من : ، وعتب على من حرم فقال]57:البقرة[ُ َ َ َ َ َ َ َِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ََّّ َّْ َُ َّ ِ َ َ ِ َ
زق  ِالرِّ أن : ھذا اللفظ لھ مفھوم وھو) كل طاھر: (قولھ.  ال مضرة فیھ فإن هللا قد طیبھ، وھو حالل، ھذا األصل، فكل طاھر]32:األعراف[ْ

إما نجس، أو متنجس؛ ألن المتنجس یأخذ حكم النجس، أو : عدم الطھارة، أو كون المأكول أو المطعوم لیس بطاھر، أي: من أسباب التحریم
ھذا كما قلنا ) فیباح كل طاھر ال مضرة فیھ: (قولھ]: وغیرھما.. من حب، وثمر. [ل النجسیكون مما فیھ ضرر، وسیأتي أنھ ال یجوز أك

إما ضرر ینتھي باإلنسان : ضد النفع، وھو نوعان: الضرر). وغیرھما.. من حب، وثمر: (عموم، وھذا العموم یحتاج إلى بیان، ولذلك قال
ى فوات األنفس وھالك األرواح فإنھ ال یجوز أكلھ، أو یكون فیھ ضرر فأي طعام اشتمل عل. وإما ضرر دون ذلك. إلى الموت والھالك

ًیتسبب في إتالف األعضاء، أو تعطیل منافعھا، أو ُیحدث لإلنسان ضررا في عقلھ، أو ضررا في حاسة من حواسھ، أو یشوش علیھ، أو  ً
سنة دلت على تحریم إضرار اإلنسان بنفسھ، ولذلك حرم ونحو ذلك، فإنھ یحكم بعدم الجواز؛ ألن النصوص في الكتاب وال.. یقلقھ، أو یزعجھ

ْوال تقتلوا أنفسكم إن هللا كان بكم: هللا على العبد أن یقتل نفسھ، كما قال تعالى ُْ ُ ُ ُ ِْ َِ َ ََ ََ َّ َّ َ ًرحیما  ُ ِ ِوال تلقوا بأْیدیكم إلى التْھلكة : ، وقال تعالى]29:النساء[َ َِ ُ َّْ َ ِ ِْ ُ ُ َُ َ
إن هللا عن تعذیب : (ًرر یلقي باإلنسان إلى التھلكة، وقد ُیھلك عضوا من أعضائھ، وقد قال صلى هللا علیھ وسلم، وكل ما فیھ ض]195:البقرة[

ًحرم أكل وشرب األشیاء المضرة، سواء كانت من الجامدات، : ، ومن ھناً)إن لنفسك علیك حقا: (، وقال صلى هللا علیھ وسلم)ھذا لنفسھ لغني
ًفال یجوز أكل السم؛ ألن فیھ ضررا، وال یجوز أكل ما فیھ ضرر على اإلنسان في ] ال مضرة فیھ: [مھ هللاقال رح. أو كانت من المائعات

ونحو ذلك، كل ھذا ال یجوز، وھو مفرع عن األصل الذي .. الشاة التي فیھا مرض، فإنھ إذا أكلھا انتقل إلیھ المرض: حواسھ كما ذكرنا، مثل
َوُھو الذي أنشأ : قال تعالى]: وغیرھما.. من حب، وثمر: [قال رحمھ هللا. ً إذا كان طاھرا ال مضرة فیھًأن األصل ال یكون طیبا إال: ذكرناه ََ ْ ِ َّ َ َ

َجناٍت مْعُروشاٍت وغْیر مْعُروشاٍت ََ َ َ َ ََ ِوالنخل والزْرع ُمختلفا أكلُھ والزْیتون والرمان ُمتشابھا وغْیر ُمتشابٍھ  َّ َِ َ َ َ ََ َ َ َ َ َ َ َ َ ََ ً َّ ُّ ُِ ُ ْ َّْ َّ َُّ ُ َّكلوا مْن ثمره إذا أثمر وآتوا حقُھ ً َ َ َ َ َُ ُْ َ َ َِ ِ ِِ ُ
ِیْوم حصاده  ِ َ َ ً، فأحل هللا عز وجل أكل ثمار األشجار، والزروع، وأباح االنتفاع منھا، وكذلك أیضا دلت األدلة في سنة النبي ]141:األنعام[ََ

البقر، والغنم، وكل ھذا داخل تحت العموم، فیباح كل طاھر ال صلى هللا علیھ وسلم على إباحة أكل الحیوانات من بھیمة األنعام من اإلبل، و
  .ھنا بیانیة) من(وغیرھما، و.. مضرة فیھ؛ من حب، وثمر

 
 تحریم كل نجس وضار من األطعمة

 
: مفھومأنھ یباح كل طاھر ال مضرة فیھ، وال: ًھذا المفھوم جاء بالمنطوق تقریرا لألصل: وال یحل نجس] وال یحل نجس : [قال رحمھ هللا

ھو الشيء الذي تعافھ النفوس؛ من المستقذرات، واألشیاء : القذر، والقذر: والنجس في لغة العرب أصلھ. یحرم كل نجس، وكل ما فیھ ضرر
م أنھ لما حر: تحریم هللا للمیتة، وما ثبت في الحدیث الصحیح عنھ علیھ الصالة والسالم: الخبیثة، فإنھ یحرم أكل النجاسات، واألصل في ذلك

ھو النجس، وھذا یدل على أنھ ال یجوز أكل كل : ، والرجس)إنھا رجس: ( قال-كما في الصحیح-لحوم الحمر األھلیة، نادى منادیھ 
والمیتة ال توصف إال في الحیوانات، فال یمكن أن نقول . ھي الحیوان الذي ھلك حتف نفسھ بغیر ذكاة: المیتة] كالمیتة : [قولھ. النجاسات

أن : أنھ متعلق بالحیوان، وتوضیح ذلك: میتة، فمعناه: ، وال للتفاح؛ ألنھ ال توجد فیھ حیاة، إذن العلماء رحمھم هللا إذا قالواللبرتقال میتة
ًالحیوان إما أن یذكى؛ إذا كان من جنس ما یذكى، وإما أن یموت حتف نفسھ، أو بذكاة غیر معتبرة شرعا، ولذلك نجد بعض الفقھاء في 

تموت فجأة، : ھلك حتف نفسھ، مثل الشاة تموت بأمر هللا عز وجل، یعني: ھلك حتف نفسھ، أو بغیر ذكاة، ألنھ لما قال: ولتعریفھ للمیتة یق
ًولو أن شخصا أمسك الشاة فخنقھا، أو وضعھا في ماء حتى ھلكت، أو رماھا من شاھق حتى تردت، فھي منخنقة، أو متردیة، أو رماھا 

: وذة، فكل ھذه األنواع میتة، ولكنھا ماتت بغیر ذكاة شرعیة، ولذلك نجد بعض العلماء یضیف ھذا القیدبحجر على رأسھا فھلكت فھذه موق
مت علْیكم المْیتة : والمیتة نجسة، وال یجوز أكلھا؛ ألن هللا تعالى قال. ھلك حتف نفسھ، أو بغیر ذكاة شرعیة، حتى یشمل النوعین ُُحرِّ َْ َْ َ َُ ُ َ

َّقُ◌ْل ال أجد في ما أوحي إلي ُمحرما على طاعم یطعُمُھ إال : ًبقرة، وآیة المائدة، وقال تعالى أیضا في آیة األنعام، وذلك في آیة ال]3:المائدة[ َِ َِ َ َ َ َ َْ ٍَ ِ َّ َّ ِ َِ ًَ ُ ُ ِ ُ
ًأْن یكون مْیتة  َ َ َ َُ ذكاة، وللحیوان میتة، لما لھ : فھذه النصوص تدل على حرمة أكل المیتات؛ من اإلبل، والبقر، والغنم، ویقال] 145:األنعام[َ

الذي في األصل ال یؤكل إذا مات، ألنھ یعتبر میتة، فاجتمع فیھ التحریم باألصل، والتحریم بعدم وجود الذكاة، وھذا مبني على مسألة حلھ 
ًفالمیتة ال یجوز أكلھا، كال وجزءا، وال یجوز االن. عند االضطرار، ھل یشترط فیھ الذكاة أو ال؟ كما سیأتي في باب الذكاة تفاع بھا، إال ما ً

: ال یجوز شرب الدماء، والدم المراد تحریمھ ھنا]: والدم. [ورد الدلیل من االنتفاع بجلدھا، وھذا األصل محل إجماع عند العلماء رحمھم هللا
اإلنسان، فإن ھذا الدم الذي یسبق الموت، والدم الذي یكون أثناء التذكیة، فلو أن شاة جرحت، فتطایر دمھا على ثوب : الدم المسفوح، وھو

الدم دم مسفوح، والدم ھو الذي یكون بغیر ذكاة، سواء سبق الذكاة أو أثناء الذكاة، ولو أراد أن یذبح الشاة أو ینحر البعیر، فتطایر علیھ دمھ 
ْقْل ال أجد في ما أوحي إلي ُمحرما على طاعم یط: فإنھ نجس، وھو الذي یسمى بالدم المسفوح ََ َ َ َ ٍَ ِ َّ َّ ِ َِ َ ًَ ِ ُ ُ ِ ًعُمُھ إال أْن یكون مْیتة أْو َدما مْسفوحا ُ ًُ َُ َ َ َ ََ ًَ َ َّ ِ

ھو الذي یكون في البھیمة حال حیاتھا إذا نزفت، أو قطع عضو من أعضائھا فجرى منھا الدم، أما الدم الذي : ، فالدم المسفوح]145:األنعام[
ً، والجزار یقطع لھ كتفا من شاة مذكاة، فتطایر علیھ دمھا، ًیكون في الحیوان المذكى بعد ذكاتھ، فإنھ طاھر، فلو أن شخصا أتى عند جزار

ً أو أرسل سھما، أو ببندقیتھ، فضرب بھیمة فتطایر دمھا؛ فھذا - الذكاة-فإنھ طاھر، لكن الدم الذي یكون في الرقبة، والدم الذي یكون في السفح
بھ، ولذلك حرم النبي صلى هللا علیھ وسلم بیعھ، لكن یجوز االنتفاع فال یجوز شربھ، وال االئتدام . الدم المسفوح الذي یكون أثناء الذكاة نجس
ِإ ِال ما اْضطرْرتم إلْیھ : (إلى أن یتبرع بدمھ إلنقاذ نفس، فھذا استثناه هللا عز وجل في قولھ بھ في حال االضطرار، كما لو احتاج َ ِ ْ ُ ِ ُ َ َّ

ْإ ِنما حرم علْیكم ال: ، وقولھ سبحانھ]119:األنعام[ ُ ُ َ ََّ َ ََ َمْیتة والدم ولْحم الخنزیر وما أھل بھ لغْیر هللا فمن اْضطر غْیر باغ وال عاٍد َّ َ َ َ َ َ َ َ َ ٍَ َ َ ََّّ ِ ِ َّ ِ ُِ ِ َِ َِ َّ ِ ِ ُِ ْ َ ََ َ ..
، فإذا توقفت حیاة شخص على أن ُیتبرع لھ بالدم، فإنھ یجوز لإلنسان أن یتبرع لھ، وینوي إنقاذ حیاتھ، وھو مأجور على ذلك، ]173:البقرة[

ًومْن أْحیاھا فكأنما أْحیا الناس جمیعا : قولھ تعالىویدخل في  ِ َ َ َ َ َ َ َ ََّ ََّ َ ََ . ، وھذا الدم یعتبر من إنقاذ األنفس، وتكون الحالة حالة اضطرار]32:المائدة[َ
 الحیوانات،  وھو یكون في-أعاذنا هللا وإیاكم منھ- ال یجوز أكل ما فیھ مضرة كالسم؛ ألن السم قاتل ]: ونحوه.. وال ما فیھ مضرة كالسم[

السمك : في السمك، فھناك نوع من أنواع السمك، یقولون لھ: مثل ما ذكر العلماء: ویكون في النباتات، ویكون في الجمادات، فسم الحیوانات
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ً غالبا إذا  المیت منھ یقتل اإلنسان- الزنبور، والنحل: وذكروا- المسموم، ویكون في الحیوانات كالوزغ األبرص، فإنھ من الحیوانات المسمومة 
سبب : ًإذا. ًأكلھ، فھو محرم، سواء كان من الحیوانات، أو كان من النباتات كالخردل، أو كان من الجمادات كالزرنیخ، فھذا ال یجوز أكلھ

عضو تحریم السم وجود الضرر، فإن كان السم ال یشتمل على ضرر، بمعنى أن یتعاطاه اإلنسان بطریقة ال تضره، وال تأتي ببالء علیھ في 
من أعضائھ، أو في جسده، فیجوز أكلھ، ویجوز تعاطیھ للحاجة، مثل الدواء، فبعض األدویة توضع فیھا جرعات من السم، وقد ذكر العلماء 
رحمھم هللا تعاطي السم للوقایة، كما كان یفعلھ بعض األطباء للعظماء، والسالطین إذا خشوا أن ُیسموا، فكانوا یعطونھم جرعات من السم، 

ًیصبح الجسم قابال للسم، فكانوا یرخصون في ھذا؛ ألن سبب التحریم خوف الھالك، والعلة إذا زالت یزول الحكم المترتب علیھا، وعلى حتى 
َوال تلقوا بأْیدیكم إلى ال: أما بالنسبة لدلیل تحریم السم فقولھ تعالى. ھذا لو زال أو غلب على ظنھ أنھ ال یستضر فإنھ یجوز تعاطیھ ِ ِْ ُ ُ ُِ َ ْ ِتْھلكة َ َ ُ َّ

ًوال تقتلوا أنفسكم إن هللا كان بكم رحیما : ، والسم ینتھي باإلنسان إلى الموت، وقولھ تعالى]195:البقرة[ ِ ََّ َ َ َْ ُْ ُ ُ ُ ِْ َِ ََ َّ َ ، وفي صحیح البخاري ]29:النساء[ُ
ًمن تحسى سما فمات منھ، فھو في نار جھنم یتحساه، خالدا: (عن النبي صلى هللا علیھ وسلم أنھ قال ، فھذا یدل على تحریم أكل )ً مخلدا فیھاً

ًوإذا ثبت أنھا حرام، فإنھ یحرم بیعھا، إال إذا كان على الوجھ الذي استثنیناه، ولكن لو علم أن شخصا سیأخذ السم، ویقتل بھ نفسا . السموم ً
بیعھا الصیدلي، أو یعطیھا للمریض، أو ومما یتفرع على ھذه المسألة بیع األدویة ممن ال یحسن صرفھا، كأن ی. وھكذا.. محرمة فال یجوز

: یصرفھا طبیب لیس من تخصصھ، واألدویة، إما أن تكون فیھا سموم، أو فیھا ضرر، وكالھما موجب؛ ألن أصل تحریم أكل السموم
ضرر، وحینئذ ال السم، فإذا كانت األدویة تصرف من شخص لیست عنده أھلیة، فالغالب ال: وجود الضرر، والمثال: الضرر، فالقاعدة العامة

  .یجوز أن یأكلھا، وال یجوز أن یتعاطاھا
 

 ما یحرم من الحیوانات البریة وما یباح
 

: فحیوان البر. ًوإما أن یكون بحریا. ًإما أن یكون بریا: والحیوان ینقسم إلى قسمین. ھذا أصل عام]: وحیوانات البر مباحة: [قال رحمھ هللا
ما كان في األرض؛ مثل بھیمة األنعام، ونحو ذلك من الوحوش في البراري، وغیرھا مما أحل هللا عز یشمل ما كان في السماء، كالطیور، و

ھو الذي ال یعیش إال في البحر، أو غالب عیشھ : ونحو ذلك، والحیوان البحري.. كالسمك، والحوت: وحیوان البحر. وجل، ھذا حیوان البر
: مستأنسة: القسم األول: حیوانات البر تنقسم إلى قسمین. نسلھ وتكاثره في غیر البحرفي البحر، بحیث إذا خرج یھلك، أو یقل خروجھ، و

كالدجاج، واإلوز، والبط، : وھي التي تكون بین الناس وتأنسھم، وتألف الناس ویألفونھا وال تنفر منھم؛ كاإلبل، والبقر، والغنم، ومن الطیور
الوحش، وحمار الوحش، والثیتل، والوعل،  توحشة، وھي بطباعھا تنفر من اإلنسان، كبقرالم: والقسم الثاني. مستأنسة وداجنة: ھذه یسمونھا

ْأحل لكم : األصل حلھا، قال تعالى: فحیوانات البر. وغیر ذلك.. مثل العصافیر، والحباري، والقماري: ونحو ذلك من حیوانات البر، والطیور ُ َ َّ ِ ُ
ْصْید البْحر وطعاُمُھ متاعا لكم  ُ َ ً َ َ َ َ َ ََ ِ ْ م علْیكم صْید البرِّ ما دْمتم ُحُرما ُ ًوللسیارة وُحرِّ ْ ُْ ُُ َُ َ َ َ َ َ َْ َ َ ِ َّ َّ أنھ حالل لكم إذا لم تكونوا محرمین، ھذا : معناه] 96:المائدة[ِ

ذا یدل فإن النبي صلى هللا علیھ وسلم أكل من اإلبل، والبقر، والغنم، وھ: أما بالنسبة للمستأنس البري. بالنسبة للصید البري، وصید البحر
 ...... .على حل حیوانات البر

 
 حكم أكل الحمر اإلنسیة والوحشیة

 
وھي التي تعیش بین الناس، األسود منھا، أو الرمادي، أو : حمر إنسیة، أو أھلیة: األول: الحمر نوعان]: إال الحمر اإلنسیة: [قال رحمھ هللا

إلى اآلن في زماننا،  ري، وھو األبیض واألسود المخطط، وھو معروفوھي التي تعیش في البرا: حمر وحش: الثاني. األبیض، أو األغبر
. ولكن یقل وجوده في جزیرة العرب؛ ألنھ كان یأتي من أفریقیا، كما حدثنا كبار السن، وقل وجوده بسبب عدم وجود الھجرة. وموجود

كما في بعض -  علیھ الصالة والسالم عام الحدیبیة نھى النبي صلى هللا علیھ وسلم عنھا عام خیبر، ونھى عنھا: فبالنسبة للحمر األھلیة
 على تحریمھا، وقد أمر صلى هللا -بعد أن وقع بعض الخالف عن الصحابة- ونھى عنھا في خطبة حجة الوداع، واإلجماع قائم -الروایات

وھذا یدل على تحریم )  عن الحمر األھلیةإن هللا ورسولھ ینھیانكم: (نادى مناد: علیھ وسلم بإكفاء القدور، كما في حدیث أنس ، وحدیث جابر 
فقیل العلة أنھا تجول، وتأكل النتن، والقذر في القرى والھجر، وھذه العلة یرتضیھا اإلمام البخاري، ویقویھا : واختلف العلماء في العلة. أكلھا

غنائم، وھي علة ضعیفة، وقد تقدم معنا أحكام إنھا ال تخمس في ال: وقیل. أي تجول في القرى): إنھا جوال القریة: (حدیث الغالب بن أبجر 
كما : -وھي العلة القویة-وقیل. أن یحمل علیھا، كما یشھد لذلك حدیث ابن عمر رضي هللا عنھما: إنھ یحتاج إلیھا للظھر؛ أي: وقیل. الخمس

وأمر أن تكفأ القدور، : ( لحدیث النجاسة، وذلك: في حدیث أنس رضي هللا عنھ في الصحیح، ورجحھ غیر واحد من العلماء أن العلة ھي
النجس، وھذا یدل على أن تحریم أكل الحیوانات المحرمة یؤدي إلى الحكم بنجاستھا، وھذا صحیح، ولذلك : ، والرجس ھو)إنھا رجس: وقال

یتة، لكن یقوي القول ال یعرف دلیل على نجاسة الم: حكم بنجاسة المیتة، وھذا الذي أجمع علیھ العلماء، وشكك فیھ بعض المتأخرین، وقال
م أكلھا قال ، فدل )إنھا رجس: (بنجاستھا حدیث الحمر؛ ففي عھد النبي صلى هللا علیھ وسلم كانت الحمر تؤكل، ثم في الیوم الثاني عندما حرِّ

  .على أنھا سلبت ما فیھا من الطیب، وأصبحت نجسة، وال یجوز أكلھا من ھذا الوجھ
 

 حكم أكل ما لھ ناب من السباع
 
: أن یكون لھ ناب، وأن یفترس؛ أي: ھو السن الذي یلي الرباعیات ویفترس بھ؛ وھنا وصفان: الناب]: وما لھ ناب یفترس بھ: [ل رحمھ هللاقا

) كل ذي ناب من السباع حرام: (واألصل في تحریمھ قولھ صلى هللا علیھ وسلم. أن یكون من العادیات، وھذا ال یكون إال في السباع
فھذا أصل عند جمھور العلماء في تحریم أكل . حیح عنھ علیھ الصالة والسالم عن ابن عباس رضي هللا عنھما وغیرهوالحدیث في الص
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وقد ذكر اإلمام ابن القیم رحمھ هللا أن العلة . السباع العادیة؛ كاألسد، والنمر، وكل ما لھ ناب، یعدو بھ على الناس، ولذلك ال یحل أكل لحمھ
َسباع العادیة فیھا قوة، وفیھا كلب، وفیھا نفس خبیثة في االعتداء، وإلحاق الضرر بالغیر، واللحم یؤثر في الطبائع، أن ال: في ھذا التحریم

فالسباع العادیة إذا أكل . ولـابن خلدون كالم تاریخي على مسألة النباتیة والحیوانیة، یعني أكل النباتات والحیوانات، وتأثیر ذلك على الطباع
السكینة عند رعاة الغنم من : (نسان بطباعھا الخبیثة من العدو والكلب، ولذلك نھي عنھ، ومن ھنا قال صلى هللا علیھ وسلملحمھا تأثر اإل

فھذا یدل على ) والجفاء عند رعاة اإلبل من ربیعة: (ألن طبیعة الغنم السكینة؛ ولذلك بین أن السكینة في رعیھا وأكل لحمھا، ثم قال) مضر
إن السباع العادیة فیھا نفس خبیثة، وفیھا كلب : یؤثر في الطبائع، ویؤثر في نفسیة اإلنسان، ومن ھنا قال اإلمام ابن القیم أن أكل لحم اإلبل 

الجمھور على التحریم، : واختلف العلماء في مسألة كل ذي ناب من السباع. وعدوان، فأكل لحمھا یؤثر في طبع اإلنسان، ولھذا حرمت
ًقْل ال أجد في ما أوحي إلي ُمحرما على طاعم یطعُمُھ إال أْن یكون مْیتة : بالجواز، واحتجوا بقولھ تعالىوالمالكیة عندھم روایة  َ َ َ َ َ َ َ َ َ َُ َُ ْ ََّ َِ ٍِ ِ َّ َّ ِ َِ ًَ ُ ُ ِ

َقْل ال أجد في ما أوحي إلي ُمح :إن قولھ تعالى: ونقول لھم. إن آیة األنعام لم تذكر السباع: ، قالوا]145:األنعام[ َ ََّ ِ َِ ِ ُ ُ ِ َ َرما على طاعم یطعُمُھ ُ َ َْ ٍ ِ ََّ َ دل . ً
دل على خصوص التحریم في السباع العادیة، فال تعارض بین ھذا وھذا، حیث ) كل ذي ناب من السباع: (على عموم التحریم، وحدیث

: الضبع]: غیر الضبع: [ھقول. جاءت السنة بالزیادة، والسنة تزید على القرآن، وھذا ھو الذي علیھ العمل عند جماھیر السلف والخلف واألئمة
والذین قالوا . بجواز أكلھ، كما ھو مذھب الشافعیة والحنابلة: وقیل. إنھ ال یجوز أكلھ، كما یقول المالكیة والحنفیة: قیل: اختلف فیھ على قولین

ارة التابعي جابر بن عبد هللا بالجواز أسعد بالدلیل؛ ألن النبي صلى هللا علیھ وسلم أحل الضبع، فقد سأل عبد الرحمن بن عبد هللا بن عم
أقالھ رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم؟ : نعم، قال: آكلھ؟ قال: نعم، قال: الضبع صید؟ قال: (صاحب رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم فقال لھ

 على متنھ، -من ذكرنا-لعلماءوھذا الحدیث صححھ اإلمام البخاري ، وابن خزیمة ، وابن حبان ، واإلمام الترمذي ، والعمل عند ا). نعم: قال
ھذا تمثیل : كاألسد، والنمر، والذئب، والفیل. كاألسد، والنمر. [أنھ یدل على جواز أكل لحم الضبع، وعلى ھذا فقول من قال بتحریمھ مرجوح

: ًوثانیا. ة، وھذا النص فیھ واضحاألسد، والنمر من السباع العادی: ًأوال: َیقتل، ویعدو بنابھ، ولھ كلب، وفیھ وجھان: للسباع العادیة، فاألسد
. والذئب لھ ناب، ویعدو بنابھ، ویقتل]: والذئب. [اغتذاؤھا بالجیف، ومن ھنا تكون خبیثة، فجمعت بین األصلین؛ لذلك التحریم فیھا أقوى

لم أر أعظم منھ : ال اإلمام أحمد وجود الناب فیھ، حتى ق: ًأوال: الجمھور على تحریم أكل الفیل؛ وذلك ألمرین: فیھ قوالن للعلماء]: والفیل[
وھو یعدو؛ فإنھ إذا آذاه اإلنسان یفتك بھ، وإن كان فتكھ لیس بالناب، لكنھ یعدو علیھ . ًنابا، وقد حرم النبي صلى هللا علیھ وسلم كل ذي ناب

والفھد، . [قول بجواز أكل لحم الفیلوھناك من ی. إنھ جمع بین الوصفین: خبث الفیل، ومن ھنا قالوا: الوجھ الثاني. َویقتلھ، ففیھ الكلب
إنھ نجس، وھذا ھو الصحیح، وقد تقدم ھذا في الطھارة وبینا الدلیل على : فقیل: ُفاختلف في نجاستھ وطھارتھ: أما الكلب]: والكلب، والخنزیر

علھ من الفواسق، وإن كان قد خص أن النبي صلى هللا علیھ وسلم ج: ًنجاستھ، وبناء على ذلك ال یجوز أكل لحم الكلب، ومما یدل على ذلك
الكلب العقور، وقد أمر بقتل الكالب صلوات هللا وسالمھ علیھ، ولو كانت تؤكل ألمرھم أن یأكلوا لحمھا، ولكنھ علیھ الصالة والسالم أمر 

مھ، وقد جمع بین الوصفین أن الكلب یغتذي بالجیف، ففیھ استخباث لح: األمر الثاني. بقتلھا، وھذا یدل على أنھ ال یجوز أكل لحم الكلب
مت علْیكم المْیتة والدم ولْحم الخنزیر : دل دلیل الكتاب واإلجماع على تحریم أكل لحم الخنزیر، كما قال تعالى) والخنزیر: (قولھ. لتحریمھ ُِحرِّ ِ ِ ْ ُ ُْ ُ َُ ََ َ َ َ ََّ َ ُْ

وابن آوى، وابن عرس، . [حو ذلك من بقیة أجزائھ، وھذا یدل على أنھ ال یجوز أكل لحم الخنزیر، وال اإلدھان بشحمھ، ون]3:المائدة[
فوق الثعلب، ودون الذئب، ویكثر صیاحھ لبني جنسھ، وصوتھ أشبھ بصوت الصبیان فیما ذكروا من ضوابطھ، وھو : ابن آوى] والسنور

ًكذلك مثلھ؛ ألن لھ نابا، وكلبا) وابن عرس. (مستخبث، وفیھ خالف، والجمھور على تحریم أكل لحمھ ًسواء كان بریا، أو : القط) نوروالس. (ً
إنھ من فصیلة : ًأھلیا، فلھ كلب، ولھ عدو، خاصة المتوحش منھ؛ وھو البري، ولو خال باإلنسان فإنھ یقتلھ، والقط البري المعروف، یقال

  .النمور، وھو یغتذي بالجیف واألھلي یغتذي بالحشرات، فیستخبث لحمھ، فھذه األنواع كلھا ال یجوز أكلھا
 

 أكل ما لھ مخلب من الطیرحكم 
 

بعد أن بین ]: وما لھ مخلب من الطیر یصید بھ. [الدب استخبثوه؛ ألن فیھ الكلب، وفیھ االستخباث]: والنمس، والقرد، والدب: [قال رحمھ هللا
البري إما طائر، وإما غیر رحمھ هللا تحریم السباع العادیة، بالنسبة لما یدب على وجھ األرض، شرع في بیان النوع الثاني من البري؛ ألن 

: طائر، فبین غیر الطائر، الذي ھو ذو الناب من السباع، ثم شرع في بیان المحرم من الطیر، وھو كل ذي مخلب من الطیر، والمخلب
ًأوال◌. ما یعدو من الجوارح؛ كالصقر، والباز، والشاھین، والباشق، ونحوھا من العادیات في الطیور، فھذه محرمة: الظفر، والمراد بھ ً :

كالعقاب، . [خبث تناولھا للجیف، وأكلھا للجیف یقوي تحریمھا: ًكذلك أیضا. لوجود العدو منھا، كالعدو في ذوات السباع؛ ألنھا ذوات مخلب
 هللا علیھ ھذه كلھا من الطیور العادیة، والعادیة ورد فیھا النص؛ فإن النبي صلى]: والبازي، والصقر، والشاھین، والباشق، والحدأة، والبومة

وسلم أمر بقتل الحدأة في الحل والحرم، وھذا یدل على أنھا لیست بصید؛ ألن المحرم ال یقتل الصید، ولو كانت مما یحل أكلھ لكان فیھ 
  .الضمان في قتلھ، ولكن النبي صلى هللا علیھ وسلم قال أنھا فاسق، وأنھا تقتل، فھذا یدل على أنھا لیست مما یحل أكلھ

 
  یأكل الجیفحكم أكل ما

 
ًالنسر معروف، وھو یعدو على الجیف، وكثیرا ما یوجد ]: كالنسر، والرخم. [ھذا المستخبث من الطیور]: وما یأكل الجیف: [قال رحمھ هللا

 ًوھو من أسوأ وأقذر أنواع الطیور لحما، حتى كان بعض األطباء إذا أعیاه وجود الدود في بعض: والرخم. في فضالت البھائم في البر
الجسم، یضع لحم الرخم على الجلد من خارج، فیترك الدود داخل البدن ویخرج إلى الرخم، وھذا من غریب ما فعلھ بعض األطباء حینما 

أما الغراب ]: واللقلق، والعقعق، والغراب األبقع. [أعیتھ الحیلة والرخم یضربون بھ المثل للشيء الذي یكون عدیم الفائدة، ألنھ ال أحد ینتفع بھ
: والغداف. [فیھ بیاض: ھو الذي فیھ البقعة البیضاء، قیل: قد ورد عن النبي صلى هللا علیھ وسلم األمر بقتلھ كما في حدیث الفواسق، واألبقعف
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تل  ألنھا مستخبثة، وقد أمر النبي صلى هللا علیھ وسلم بق- أنواع الغراب-كل ھذه یحرم أكلھا ]: ھو أسود صغیر أغبر، والغراب األسود الكبیر
  .ًالغراب، وجعلھ من الفواسق، ولو كان حالال لما أمر بقتلھ علیھ الصالة والسالم، ولما جعلھ من جنس ما ال یضمن، كما في حدیث الفواسق

 
 حكم أكل ما یستخبث

 
وما : [قولھ] لوما یستخبث كالقنفذ، والنیص، والفأرة، والحیة، والحشرات كلھا، والوطواط، وما تولد من مأكول، وغیره كالبغ: [قال

م علْیھم الخبائث : األصل في تحریمھ قولھ تعالى]: یستخبث َُیحل لُھم الطیِّبات وُیحرِّ َ َِ ِ ُّ َِ َ َ َ ََ ْ ُ ُ ُِ ، واألصل عند جمھور العلماء أن العبرة ]157:األعراف[َّ
وجل علیھ من الصفات، كما ثبت في باالستخباث العرب؛ ألن بیئتھم ھي أوسط البیئات، وطبائعھم ھي أعدل الطبائع، لما جبلھم هللا عز 

وھذا االختیار من هللا عز وجل واالصطفاء، فیما جبلوا علیھ . أن هللا اختارھم واصطفاھم: الحدیث الصحیح عن النبي صلى هللا علیھ وسلم
العرب فیھم بادیة : ظرفما استخبثتھ العرب فھو خبیث، وما استطابتھ فھو طیب، ثم ین. من النعم التي وضعھا هللا عز وجل في طبائعھم

معین؟ أو یترك األمر ھكذا؟  وحاضرة، وفیھم الغني والفقیر، وفیھم أزمنة الرخاء وأزمنة الشدة، فھل نحكم في االستخباث والطیب بضابط
، فلو أنھ ُجعل أن االستخباث والطیب أمر نسبي، وأن العبرة فیھ بأعدل الناس، ألن الغني یستخبث ما یستطیبھ الفقیر: الذي علیھ المحققون

ُاالستخباث لألغنیاء لعظم التحریم، ولم یبق شيء إال حرم؛ ألنھم ال یأكلون إال شیئا معینا خاصا، ولذا نظر إلى األعدل في ھذا، قیل ً ً إنھ : ً
ھم من الجلد والقوة ما لیس أما بالنسبة للمدن، والقرى، والبادیة، فینظر إلى الوسط بینھا؛ ألن البادیة بحكم شدة الظروف فی. ُینظر إلى الفقراء

إن العبرة : بالحاضرة، ولذلك یقوون على بعض األشیاء، ویرون أنھا مستطابة، وقد یكون العرب في الحاضرة ال یستطیبونھا، فلو قیل
للغنى والفقر، وأزمنة ًكذلك أیضا بالنسبة . ینظر إلى الطبائع المعتدلة في القرى، والھجر، ونحوھا: بطبائع البادیة، لحصل توسع، ولذلك قالوا

ًإال قلیل جدا؛ ألنھ ما حدث  الخصب والجدب، فإن العبرة بالوسط بین الحالتین، وھو الذي یعتبر فیھ االستخباث وعدمھ، ولیس فیھ إشكال
طبائع الناس، وإنما ًالخالف بین العلماء إال في مسائل معدودة، ألن كثیرا منھا وردت بھا النصوص، وُحل إشكالھا؛ ألنھ لم ُیترك الشرع إلى 

بعض الدواب مثل القنفذ، ھل ھو مستخبث أو لیس بمستخبث؟ حصل الخالف : ًھو وارد في بعض المسائل المحددة، وقد اختلف فیھا، مثال
ذو الشوك، القنفذ معروف؛ ]: كالقنفذ، والنیص. [بین العلماء في ھذا، لكن األمر في األوسط، وھو الذي علیھ العمل عند المحققین رحمھم هللا

ُوھو حیوان یعدو بشوكھ على األفاعي، واستخباثھ من جھة مطعمھ، وتستخبث النفوس أكلھ، وأثر عن بعض الصحابة رضوان هللا علیھم 
شیخ القنافذ، ویأخذ : إنھ أكبر القنافذ أي: قیل]: والنیص. [أنھم حرموا أكلھ، ونصوا على ذلك، كما أثر عن ابن عمر رضي هللا عنھما، وغیره

وعلى كل حال ھو آخذ حكم القنافذ؛ ألن الخبث فیھ من جھة أنھ یعدو على الحیات ) الدلدل: (حكم التابع لما قبلھ، وقیل غیر ذلك، ویقال لھ
یرمي النیص، لكن ھذا : إن النیص یلقي شوكھ، والقنفذ ال یلقي شوكھ، یعني: واألفاعي، وھو یتكور، فتؤذیھ الحیة حتى یقتلھا بشوكھ، وقیل

والعیاذ -النص فیھا واضح، وخبثھا معلوم، حتى إن األطباء ]: والفأرة. [لف فیھ بین العلماء رحمھم هللا، وسواء ھذا أو ھذا، كالھما شراخت
. ال یجوز أكل الحیات؛ لما فیھا من الضرر، وقد عدھا النبي صلى هللا عیھ وسلم من الفواسق]: والحیة. [ ذكروا أنھا من أسباب الطاعون-با
ال یجوز أكل الحشرات؛ ألنھا مستخبثة، إال الدود الذي یكون في الطعام، مما ال نفس لھ سائلة، كدود التمر، ودود الحب، ]: والحشرات كلھا[

فالجراد، : أحلت لنا میتتان، ودمان، أما المیتتان: (فھذا طاھر، ویجوز أكلھ، واألصل في ذلك حدیث النبي صلى هللا علیھ وسلم أنھ قال
، فجعل الجراد من المیتات یؤكل بغیر ذكاة، وكان الصحابة رضوان هللا علیھم یقتلونھ بالرماح، والجراد مما ال نفس لھ سائلة، )توالحو

. ًونحوھا، یجوز أكلھ مع أنھ من الحشرات، وال یعتبر محرما.. ولذلك دود التمر، وسوس التمر، والسوس الذي یكون في الحبوب
البغل یتولد من الحمار ومن ]: وما تولد من مأكول وغیره، كالبغل. [ثھ، وقد أثر عن السلف رحمھم هللا خبث لحمھكذلك الستخبا]: والوطواط[

ُالخیل، فإذا غلب الحالل، فإنھ یقال بجواز أكلھ، وإن غلب الحرام، فیقال بتحریم أكلھ، والذي علیھ المحققون أنھ إذا اجتمع الحل والحرمة في : ُ
ًولدا من حالل وحرام، سواء كانت األنثى الحالل، أو العكس، فالحكم في الجمیع التحریم، والسبب في ذلكالدواب، كأن یكون مت أنھ لیس فیھ : ً

وھذا ال یجوز أكل السنع والسیعار، والسنع من الذئب والضبع، والسیعار من الكلب والضبع، . ذرة من لحمھ إال وفیھا اختالط حالل بحرام
 فتأتي بنصف شبھ للكلب، ونصف شبھ للبھیمة، فكل ھذا محرم؛ ألنھ لیس فیھ شيء إال -أكرمكم هللا-ینزو علیھا الكلبالنعجة قد : ًوقیل أیضا

ًوقد اشترك فیھ الحالل والحرام، وال یشكل على ھذا مسألة من كان یتعامل بالربا، إذا أردت أن تأخذ منھ دینا، أو استضافك، وقد اختلط مالھ 
من اختلط مالھ الحالل بمالھ الحرام ال یمتنع إال إذا جزم بأن ھذا المال من الحرام، وعلم أن : فلیس من ھذا، ولذلك قالواالحالل بمالھ الحرام، 

ھذا المال الذي یأكل منھ من الحرام؛ ألن النبي صلى هللا علیھ وسلم أكل من شاة الیھودیة، واستضافھ الیھودي كما في الحدیث المسند على 
  .، وأكل صلى هللا علیھ وسلم، ألن عین المال لم یجزم بحرمتھ، فبقي على األصل من حلھخبز وإھالة سخنة

 
 ما یحل أكلھ من الحیوانات

 
سوى ما ذكر فحالل، وھذا من بدیع ذكر المصنف رحمھ هللا؛ فإنھ ذكر المحرمات، ثم : أي] وما عدا ذلك فحالل: فصل:[قال رحمھ هللا تعالى

َقْل ال أجد في ما أوحي إلي ُمحرما على : درك المسلم أن ما أحل هللا من الطیبات أكثر مما حرم، ولذلك قال تعالىأعقبھا بالحالل، من ھنا ی ََ َ َ ًَ َّ َّ ِ ِِ ُ ُ ِ َ ُ
ًطاعم یطعُمُھ إال أْن یكون مْیتة  َ َ َ َ َ َُ َ َّْ َِ ٍ ًفجعل الحل عاما، وجعل التحریم خاصا، وھذا یدل على سماحة الشریعة ویسرھا] 145:األنعام[ِ ، وال یحرم ً

ًإال لسبب؛ إما وجود الخبث، وإما وجود الضرر، وقد یكون لسبب إلھي مثل أن یكون مذبوحا لغیر هللا عز وجل، كأن یكون مما ذبح على 
قیل بتحریمھا، وقیل بحل أكلھا، والصحیح جواز أكلھا، فقد حل نص : اختلف في الخیل على قولین]: كالخیل. [النصب، وأھل لغیر هللا بھ

نھى النبي صلى هللا علیھ وسلم عن أكل الحمر األھلیة، وأذن لنا في : (ى هللا علیھ وسلم على ذلك كما في حدیث جابر في الصحیح أنھ قالصل
، فھذا یدل على حل أكل الفرس، وقد حرم الحنفیة )ًنحرنا على عھد رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم فرسا وأكلناه: (وقالت أم المؤمنین) الخیل

ًوالخْیل والبغال والحمیر لتْركُبوھا وزینة : (عض المالكیة أكل الخیل، لقولھ تعالىوب َ َ َ َِ َ َ َ َ َ َ َ َ َِ ِ ْ ْ َْ إن هللا جعل الخیل مع الحمیر، وھذه : قالوا] 8:النحل[ِ



 2846 

ِكلوا مْن ثمره إ: داللة االقتران، وھي ضعیفة؛ ألن العطف ال یقتضي المساواة في الحكم، قال تعالى: تسمى ِ ِِ َ َ ُ ِذا أثمر وآتوا حقُھ یْوم حصاده ُ ِ َ َ َ َ َ َ ََ َّ ُ ْ َ َ
 واجبة، فالعطف ال یقتضي من كل وجھ التشریك في -الذي ھو الزكاة-فاألكل من الثمر لیس بواجب، وآتوا حقھ: كلوا، وآتوا] 141:األنعام[

الدجاج، والوحشي من الحمر، والبقر، وبھیمة األنعام، و. [الحكم، فالصحیح القول بجواز أكل لحم الخیل، وأنھ ال بأس بذلك وال حرج
ھذا فقط مجرد تمثیل، وما سوى ذلك األمر واضح فیھ، فلو أنھ عدد، لم ینتھ الكتاب؛ ألن ما ] الوحوش والظباء، والنعامة، واألرنب، وسائر

م؛ فإن النبي صلى هللا علیھ وسلم أكل اإلبل، والبقر، والغن: أي) بھیمة األنعام: (وقولھ. أحل هللا ال ینحصر، وذلك من سعة رحمة هللا بعباده
ًاإلبل، وأكل الغنم كما في حدیث الشاة، وحدیث الكتف، وكذلك أیضا البقر، فقد ضحى عن نسائھ بالبقر، أما الدجاج، فقد قال صلى هللا علیھ 

م الشاة، ثم الدجاجة، فدل على حل أكل ث) من راح في الساعة األولى فكأنما قرب بدنة، ومن راح في الساعة الثانیة فكأنما قرب بقرة: (وسلم
  .الدجاج

 
 ما یباح من حیوان البحر وما یحرم

 
: القول األول: شرع رحمھ هللا في بیان حكم حیوان البحر، وقد اختلف في األصل فیھ على قولین]: ویباح حیوان البحر كلھ: [قال رحمھ هللا

كما في الحدیث ) ھو الطھور ماؤه، الحل میتتھ: (لھ، لقولھ علیھ الصالة والسالمأن األصل ح: أن حل حیوان البحر ال یختص بنوع معین، أي
.. عام، فنأكل السمك، ونأكل الحوت، ونأكل سرطان البحر، ونأكل الجنبري) الحل میتتھ: (الصحیح عن أبي ھریرة رضي هللا عنھ، فقولھ

): ّالجریث(أحدھما : ت، وأن ما عداه ال یؤكل، واختلفوا في نوعینونحو ذلك، وذھب الحنفیة رحمھم هللا إلى تخصیص الحكم بالسمك والحو
ًوھذا أیضا فیھ خالف لبعض أھل البدع مع أھل السنة، والصحیح جوازه، وھو مذھب ): الماراماھي(وھو السمك الذي كالترس المدور، و

فإنھ یضر، أو كان من : لسمك إذا تفسخ، وقال األطباءًفال نحرم شیئا من لحم البحر إال إذا ثبت ضرره، كا. جماھیر العلماء، لظاھر السنة
لنھي ]: إال الضفدع. [ال نحرمھ إال إذا وجد سبب یقتضي التحریم، وإال فاألصل جوازه: ًإذا. ال یجوز أكلھ: النوع الذي فیھ ضرر، فنقول

حیة : تقدم معنا أنھا من الفواسق، ومراده ھنا]: ةوالحی. [وھو من العوادي، فال یحل أكلھ]: والتمساح. [النبي صلى هللا علیھ وسلم عن قتلھ
 ...... .الماء

 
 أحكام المضطر

 
بعد أن بین أحكام االختیار شرع رحمھ هللا في بیان أحكام ]: ومن اضطر إلى محرم غیر السم حل لھ منھ ما یسد رمقھ: [قال رحمھ هللا

 إلیھ بعد هللا سبحانھ وتعالى، وال تكون الضرورة إال عند الخوف اإللجاء، ومن اضطر إلى الشيء احتاجھ ولجأ: والضرورة. االضطرار
كمن ) من اضطر: (قولھ. على النفس من التھلكة، أو على عضو من األعضاء؛ كالید والرجل أن تقطع، أو تذھب منافعھا، فھذا مقام ضرورة

ٍفمن اْضطر في مخمصٍة غْیر ُمتجانٍف إلثم : أصابتھ مخمصة ْ ُِ ِ ِ ِ ََّ َ َ َ َ ََ ََ ْ أال یكون سفره لحرام، وقیل أن یقصد تقوى هللا عز وجل، وأال : قیل] 3:المائدة[ِ
ًیعتدي ویسرف في أكلھ، فإذا أصابتھ المجاعة ولم یجد شیئا إال المیتة، ینتظر حتى یغلب على ظنھ أنھ لو لم یأكل یھلك، فحینئذ یأكل، وقد 

ًذكر اإلمام الحافظ ابن حجر أمرا عجیبا عن بعض األطباء،  أن الجسم إذا وصل إلى درجة المخمصة الشدیدة وأصبح في مجاعة : وھوً
شدیدة، وبلغ حالة االضطرار، تكون فیھ مثل المادة السمیة، مما یفرزه من شدة حرارة الجسم، وھي في ُحمیاتھ، وھذه المادة تقوى على دفع 

ن، ومن ھنا لو اعترض معترض بأن المیتات خبث، وأنھا ھذا من البدیع الحسن، وكل شرع هللا عز وجل حس: وقال. سم المیتات وضررھا
كذا، ال یبعد أن هللا سبحانھ وتعالى أحل ھذا، وجعل في اإلنسان ما یؤھلھ لذلك، ولذلك لما حرم الخمر سلبھا المنافع، فا إذا أحل وحرم، 

َوهللا یْعلم وأنتم ال تْعلُمون : حلل وحرم لحكمة َ َ ََ ََ ْ ُُ ْ َ ُ  فقد أجمع العلماء رحمھم هللا على حل -أي بلغ مقام االضطرار-ن اضطر فم]. 216:البقرة[َّ
ٌفمن اْضطر غْیر باغ وال عاٍد فال إثم علْیھ إن هللا غفور : المیتات والمحرمات لھ؛ ألن هللا نص على ذلك، فقال سبحانھ وتعالى ُ َ ََ َّ َّ ِ َِّ ِ َِ َ َ َ َ َ ََ ْ َُ ٍَ

ٌرحیم ِ ُفمن اْضط: ، وقال تعالى]173:البقرة)[َ ِ َ ٌر في مخمصٍة غْیر ُمتجانٍف إلثم فإن هللا غفور رحیمَ ِِ َّ ِ ِ ََّ َ َ َ َ ٌَ ُ َْ ََ َّ ِ َ ٍَ ْ َفمن اْضطر غْیر : ، وقال تعالى]3:المائدة)[ِ ََ َّ ُ ِ َ
ٌباغ وال عاٍد فإن ربك غفور رحیم  ِ َّ ََّ َ َ َ َ ٌَ ُ َ ِ َ َوقد فصل لكم ما حرم علْیكم إال ما اْض: ، وقال]145:األنعام[ٍ َ َ َ َ ََّ ِ ْ ُْ َُ ََ َّ َّ َ ِطرْرتم إلْیھ َْ َ ِ ْ ُ ِ فالمضطر یسقط ] 119:األنعام[ُ

عنھ التكلیف، وحینئذ ینقذ نفسھ، وھذا من باب دفع الضرر األعظم بتناول أو تعاطي الضرر األخف، وعلى ھذا أجمع العلماء والقاعدة 
 كالمیتة، فیجوز للمضطر أن ]:ومن اضطر إلى محرم: [قولھ). الضرورات تبیح المحظورات: (ومن فروعھا) الضرر یزال: (المشھورة

أن یأكل بقدر ما یدفع بھ المخمصة، وإذا غلب على : أحوطھما: منھا، وھل یأكل إلى حد الشبع، أو یأكل بقدر ما یدفع المخمصة؟ وجھان یأكل
بالنسبة لألكل مما یضطر ظنھ أنھ یجد ما ینقذ بھ نفسھ فال یجوز لھ أن یحمل منھا، وإذا غلب على ظنھ أنھ ال یجد فیجوز لھ أن یحمل، ھذا 

ومن ھنا یأكل بقدر ما یدفع بھ الضرر ) ما أبیح للضرورة یقدر بقدرھا: (ُفرعت علیھا القاعدة) الضرورات تبیح المحظورات: (فالقاعدة. منھ
نقذ، بل یعجل بالوفاة، ألن السم ال ضرورة فیھ، فإنھ إذا أكلھ ھلك، وحینئذ ال ی]: غیر السم. [عن نفسھ، والزائد على ذلك یبقى على األصل

فال یجوز تعاطي السم في الضرورات، یعني لیس بموجب الغتذاء الجسم، ولیس بموجب الندفاع الضرر عنھ، إال فیما استثنیناه من أن یكون 
ً ولم یجد إال سما، أو رجل جائع ویرید أن یأكل،: السم للتداوي أو ما شابھ، فھذا قد استثناه بعض العلماء وال یدخل في مسألتنا، إنما المسألة
حل لھ ] حل لھ منھ ما یسد رمقھ : [قال رحمھ هللا. ًعطشان، ولم یجد إال سائال من السم، وإذا شربھ یموت، فإن ھذا لیس مما یؤذن لھ بشربھ

نفع مال الغیر مع بقاء ومن اضطر إلى : [قال رحمھ هللا. من المیتة، أو من الطعام المحرم ما یسد رمقھ؛ ألن ما أبیح للضرورة یقدر بقدرھا
بعد أن بین االضطرار إلى األكل شرع في االضطرار إلى المنافع، إذا اضطر إلى المنفعة مع بقاء العین، كأن یضطر إلى ركوب ]: عینھ

احھا، إذن سیارة، مثل أن تكون امرأتھ في حالة یخشى علیھا الموت، أو عنده مریض یرید أن یسعفھ، ولم یجد إال ھذه السیارة وعلیھا مفت
التي ھي السیارة، وسیردھا إلى صاحبھا، فلیس فیھ استھالك : اضطر إلى نفع في مال غیر، وھي السیارة، والنفع ھو الركوب، مع بقاء العین

حینما أن المسلم یمنح أخاه المسلم ویعطیھ، دل على مشروعیة ذلك فعل النبي صلى هللا علیھ وسلم : للمادة، وھذا یدخل في العواري، واألصل
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وكان رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم من أشجع الناس، -ركب على فرس أبي طلحة ، وذلك عندما سمع الصحابة ذات لیلة صیحة، فخرجوا 
 فوجدوا النبي صلى هللا علیھ وسلم قد رجع من عند الصوت، - وھذا الحدیث من السیر یمثل بھ العلماء على شجاعتھ علیھ الصالة والسالم

 ما ال -یقولون- ، وكان علیھ الصالة والسالم قد ركب على فرس أبي طلحة من غیر سرج، وأخذوا من ھذا الحدیث )ال تراعوا(: وھو یقول
َفوْیل للُمصلین : استعمال مال الغیر عند الحاجة مع بقاء العین، وقیل في قولھ تعالى: یقل عن ثالثین فائدة، منھا َ َِّ ْ ِ ٌ ْالذین ُھم عْن صالتھم* َ ِْ ِ َِ َ َ َّ 

َساُھون  َالذین ُھم ُیراُءون * َ َ َْ ِ َویْمنُعون الماُعون * َّ َ َ َ َْ ھو اإلناء، وھذا قول لبعض العلماء، ولكن قول طائفة من : الماعون: قیل] 7-4:الماعون[َ
 إلیھ اإلنسان؛ كل ما یحتاج: أئمة اللغة، وھو معروف في لسان العرب، واختاره بعض أئمة التفسیر، ومحفوظ عن أئمة الصحابة أن الماعون

ًواآلیة فیھا وعید شدید على أن لإلنسان الذي یرى أخاه محتاجا إلى شيء زائد عنھ ثم ال یعطیھ ذلك الفضل، وھذا ھو  ألنھ من المعونة،
لو رأى واختلف العلماء . المعنى الصحیح، وقد أشار إلیھ األئمة كاإلمام القرطبي وغیره من المفسرین، وعلى ھذا ال یمنعھ مالك الحاجة

وعلم أنھ لو لم یركب معھ أنھ سیموت، وامتنع من إركابھ؛ فـابن حزم یرى أنھ قاتل، وأنھ یقتل بھ، وھذا من , ًشخصا بین الحیاة والموت
ألنھ مسائلھ الغریبة، لكنھ سیكون علیھ إثم عظیم، وھذه سببیة، لكنھا سببیة ال تفضي للزھوق، ولم یقصد بھا الزھوق، ولم یقصد بھا اإلتالف؛ 

قد یمتنع لعارض، ولیس كل من یمتنع معناه أنھ یرید أن یقتل أخاه، كأن تمر على شخص في الطریق في شدة الظھیرة وھو واقف فتمتنع من 
إركابھ، كأن تكون معك عائلة، أو تخشى على عرض، أو تخشى على شيء، وھذا شيء آخر، أو وجدت شبھة وریبة، وإال وهللا األمر عظیم 

أي من أجل دفع البرد، وإذا كان یرید : لدفع برد]: لدفع برٍد، أو استسقاء ماء، ونحوه: [رحمھ هللا قال. لم ألخیھ المسلم ما یحتاجھفي منع المس
م أنھ یأثم إذا ل: معناه]: ًوجب بذلھ لھ مجانا. [مثل أن یرید الدلو للبئر، فحینئذ ینبغي لإلنسان أن یساعده: ، أو استسقاء)بطانیة(ًمنك لحافا 

ًیعطھ، وفي حال االضطرار یصیر واجبا علیك، وفي حال االختیار یكون غیر واجب؛ ألنھ یجد مندوحة، وعنده القدرة أن یشتري، لكن 
شخص مضطر یرید أن یشرب ماء وال یجد إال دلوك من أجل أن یغرف بھ فتعطیھ، أو رجل یرتعش من شدة البرد، والضرر سیأتیھ في 

أو بطانیة، أو كوت، أو نحو ذلك، وتستطیع أن تعطیھ إیاه، أو في شدة الحر یمشي على الوھیج، وقد یتأذى ًبدنھ، وعندك مثال لحاف، 
ومن مر بثمر بستان في : [قال رحمھ هللا. یأثم إذا امتنع: یعني) وجب: ( زائد عن حاجتك، وجب بذلھ، قال-أكرمكم هللا-یتضرر، وعندك حذاء

ینادي على صاحبھ، فإذا : من مر بثمر داخل بستان]: ً وال ناظر، فلھ األكل مجانا منھ، من غیر حملشجرة، أو متساقط عنھ، وال حائط علیھ
لم یأت صاحبھ حل لھ أن یأكل غیر متمون، وال یرمي الشجر فیسقط ما علیھ، لھ أن یأكل ما أسقطھ النخیل أو ما أسقطتھ الریاح من النخیل، 

ًینادي على صاحب البستان ثالثا، ثم یأكل : (ا حدیث السنن عنھ علیھ الصالة والسالم أنھولھ أن یلتقط من الفواكھ غیر متمون، وفیھ
من كان یؤمن با : (ألن النبي صلى هللا علیھ وسلم قال]. ًوتجب ضیافة المسلم المجتاز بھ في القرى یوما ولیلة: [قال رحمھ هللا). بالمعروف

ز بالقرى، فیجب على أھل القریة أن یكرموه، فإذا تبرع شخص أن یؤویھ، وتبرع آخر أن فالمسلم إذا اجتا) والیوم اآلخر فلیكرم ضیفھ
. یطعمھ، سقط اإلثم عن الجمیع، وإال أثموا، فعندما یمر الضیف أو یمر المسلم بإخوانھ المسلمین وال یجد من یضیفھ، ھذا من أسوأ ما یكون

 ...... .وصلى هللا وسلم وبارك على نبینا
 

  باب الذكاة-ستقنع شرح زاد الم
 

ذكاة أصلیة، وذكاة بدلیة، ولكل منھما شروط حتى یحكم بصحتھما، فینبغي على : الذكاة أصلھا الشيء الطیب، وتنقسم في الشریعة إلى قسمین
 .كل مسلم معرفة ھذه الشروط یلزم توافرھا لیعرف ما أحل هللا لھ من الذبائح وما حرم علیھ

 
 الذكاة تعریفھا وأقسامھا

 
سم هللا الرحمن الرحیم الحمد  رب العالمین، والصالة والسالم على خیر خلق هللا أجمعین، وعلى آلھ وصحبھ ومن سار على نھجھ إلى ب

الذكاة الحدة، : رائحة ذكیة، وقیل: الشيء الطیب، ومنھ قولھم: الذكاة أصلھا]. باب الذكاة: [فیقول المصنف رحمھ هللا: أما بعد. یوم الدین
. اسة القویة، ولذلك وصف بھا إنھار الدم؛ ألن اآللة تفري، وتنھر الدم، فكانت ھناك مناسبة بین اإلطالق اللغوي واإلطالق الشرعيوالفر

 أن ھذه: في ھذا الموضع سأذكر لك جملة من األحكام والمسائل التي تتعلق بالذكاة الشرعیة، والمناسبة: أي) باب الذكاة: (قولھ رحمھ هللا
فإن ھناك حیوانات من حیث األصل أمر بتذكیتھا، وھناك حیوانات ال .  المباحة، یحل أكلھا إذا ذكیت وكانت من جنس ما یذكىالحیوانات

تذكى، وقد بین لنا المصنف ما یحل وما یحرم، فنستبعد الذي یحرم؛ ألن الذي یحرم ال یذكى، إال في خالف عند العلماء في حال الضرورة، 
ًكأن یكون مثال جائعا لكن بعض العلماء یرى أنھ یذكى، واألقوى أنھ ال ! ً ووجد أسدا، فھل یذكیھ؟ ھذا إذا ما كان األسد سیبقى إلى تذكیتھً

ًمنھ ما أمر هللا بذكاتھ، ومنھ ما لم یأمر هللا بذكاتھ، وھو حیوان البحر، وأیضا : الذكاة نوعان. ًتجب الذكاة؛ ألنھ أصال لیس من جنس ما یذكى
سائلة؛ كالجراد، والدود، فھذا یؤكل بدون ذكاة، أما بالنسبة للذي یكون من غیر حیوان البحر، ومما لھ نفس سائلة مما أحل هللا ما ال نفس لھ 
 .......أكلھ ففیھ الذكاة

 
 أقسام الذكاة

 
تنقسم إلى قسمین : لذكاة األصلیةوا. بدل عنھ الذكاة المنزلة منزلة األصل، فھي: الثاني. الذكاة األصلیة: األول: وتنقسم الذكاة إلى قسمین

وھناك حیوانات تنحر، . ًونحو ذلك، إذا كان مستأنسا.. فھناك حیوانات تذبح؛ كالغنم، وتیس الجبل: الذبح والنحر، وما جمع بینھما: ًأیضا
كالبقر، ففیھ موضع : جمع األمرینوما ی. ذبحت البعیر: نحرت البعیر، وال یقال: كاإلبل، فال یوجد أحد یذبح اإلبل وإنما ینحرھا، ولذلك یقال

ھي ذكاة الصید، وقد نزلت منزلة : والذكاة البدلیة. للذبح، وموضع للنحر، ھذا بالنسبة لما یحل أكلھ من الحیوان الذي یذكى الذكاة األصلیة
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 جنس ما یذكى باألصل، وھو ًھذه الذكاة األصلیة حتى نفقھ عموم حكم الشریعة في الذكاة، فالحیوان الذي یكون بریا؛ إما أن یكون من
ًإذا صار الصید مستأنسا عومل معاملة المستأنس، فلو أمسك : الحیوان المستأنس، وإما أن یكون لھ ذكاة بدلیة، وھو الصید، وتعكس، فتقول

ین من الذكاة، فكما إحدى النوع ومعاملة الصید على. ًبقر وحش، فإنھ ینحره أو یذبحھ، ولو أن المستأنس أصبح متوحشا عومل معاملة الصید
أن یرسل السھم، أو یثور السالح كالبندقیة، فتنھر الدم : أن تكون تذكیتھ باآللة، مثل: األولى: أن المستأنس لھ طریقتان، فالصید لھ طریقتان

ًفي أي موضع، فیحل أكلھ إذا وجده میتا، أما إذا وجده حیا فإنھ یجب أن یعاملھ معاملة المستأنس، إذن ھي بدلیة،  أن : الثانیة. ولیست أصلیةً
تكون بالحیوان، ثم إذا كانت بالحیوان؛ فإما أن تكون بالعادیات، كالكلب، واألسد، والنمر، ونحوھا من الحیوانات العادیة التي تعلم الصید، 

بة لمجمل نظرة الذكاة، فإما أن ھذا بالنس. وإما أن تكون بالطیور كالباز، والصقر، والنسر، والباشق، والشواھین مما یعلم من الطیور العادیة
أما الذي یذكى وھو . فمما ال یذكى، حیوان البحر، وما ال نفس لھ سائلة. تكون من جنس ما یذكى، وإما أن تكون من جنس ما ال یذكى

الذكاة :  من حیث األصلھذا كلھ یسمى. البري، فإنھ غیر ما ذكر، فإن الذكاة فیھ إما أن تكون أصلیة، وإما أن تكون بدلیة قائمة مقام األصل
أن یفر المستأنس، ویعجز اإلنسان عن إمساكھ، فیرمیھ في : وھي مثلما ذكرنا: الذكاة االضطراریة: االختیاریة، وھناك نوع من الذكاة یسمى

 .أي موضع، فیعاملھ معاملة الصید، مع أنھ في األصل یذكى الذكاة الشرعیة
 

 وجوب الذكاة في الحیوان المقدور علیھ
 
من الصیغ الصریحة في التحریم؛ وذلك ألن هللا ): ال یباح، وال یحل]: (ال یباح شيء من الحیوان المقدور علیھ بغیر ذكاة: [ل رحمھ هللاقا

ْإال ما ذكْیتم : تعالى قال ُ َّ َ ََّ ل ما ال إال الجراد، والسمك، وك: [قال رحمھ هللا. فدل على لزوم الذكاة، وھذا في جنس ما تجب ذكاتھ] 3:المائدة[ِ
ھذا ما ال نفس لھ سائلة؛ ولذلك كان الصحابة یضربونھ بالرماح، ویقتلونھ من غیر ذكاة، ثم بعد ذلك یشوى، : إال الجراد]: یعیش إال في الماء

نھم ھذا ال یذكى؛ ألنھ من حیوان البحر، وحیوان البحر یؤكل بدون ذكاة إال على مذھب المدلسین، فإ: والسمك والحوت. أو یقلى، ویؤكل
 من خداع المسلمین، والحرص على -نسأل هللا السالمة والعافیة-مذبوح بالطریقة اإلسالمیة، وھو سمك، وھذا: یكتبون على بعض الكراتین

 ...... .-نسأل هللا السالمة والعافیة-ترویج البضاعة ولو بأي شيء، ولو بالكذب في أمر الدین
 

 شروط الذكاة
 

 أھلیة المذكي: الشرط األول
 
ًال تصح الذكاة إال إذا كان المذكي أھال، ویكون أھال ]: أھلیة المذكي: األول: ویشترط للذكاة أربعة شروط: [ل رحمھ هللاقا ًبأن یكون عاقال، [ً

ًمسلما، أو كتابیا جماع، لكن فألنھ ال یقصد الذكاة، وحكي اإل: ًبأن یكون عاقال فالمجنون ال تصح ذكاتھ، وكذلك السكران أما المجنون: (قولھ]: ً
إذا جاء وذبح أو نحر، وضبط الذبح والنحر، تصح ذكاتھ، وھذا ضعیف؛ : تصح صالتھ، أي: عند الحنفیة أنھ إذا كان المجنون یضبط، قالوا

َیا أیھا الذین : أما بالنسبة للسكران؛ فإن هللا تعالى یقول. ألنھ ال یوجد القصد، الذي ذكرناه في اإلراقة على وجھ التعبد َ َِ َُّّ َآمنوا ال تقرُبوا الصالة َ َّ َ َْ َُ
َوأنتم ُسكارى حتى تْعلُموا ما تقولون  َ َ َ َُ ُ ُ َْ َ ََ َّ ْ باسم هللا، وھو ال یعلم ما یقول، وھذا یدل على أنھ ال تصح ذكاة : ، فسیقول السكران]43:النساء[َ

ن تعاطى المخدرات وزال شعوره، فإنھ ال تصح ًالسكران؛ ألنھ ال یعلم ما یقول، والمجنون في حكمھ أیضا، من باب أولى وأحرى، وھكذا م
ًمسلما، أو كتابیا: [قولھ. تذكیتھ ًسواء كان مسلما، أو كان كتابیا من الیھود والنصارى، یقول تعالى]: ً بات وطعام الذین : ً َالیْوم أحل لكم الطیِّ َ َ َ َِ َّ َِّ َُ ُُ َّ ُ َ ُ َ ْ

َأوتوا الكتاب حل لكم وطعاُمكم حل لُھ ٌَّ ِ ٌّ ِ ِْ ُْ ُ َُ َ ََ َ ْ أن یكون ذبحھ ونحره وقیامھ بالتذكیة على المعروف في دینھ، فطعام الذین : ، والشرط]5:المائدة[ْم ُ
أوتوا الكتاب حل لنا، وقد خص هللا عز وجل من بین الكفار أھل الكتاب؛ ألن غیرھم ال یتقید بشریعة، وھم متقیدون بشریعة، وھذا الوصف 

َوطعام الذین أوتوا الكتاب: (لما قال: وھناك من یقول. یقتضي التخصیص َ َ ََ ِ ِْ ُ ُ َّ یعني ما یأكلونھ من ذبائحھم، بأي طریقة ذبحوه، فكل شيء ): َُ
ًلو أن مسلما وضع آلة، وصرعت البھیمة ودوختھا، أو جاء باآللة، وجعلھا ھي التي ! جاءنا من عندھم یؤكل، ولو كان باآلالت، یا سبحان هللا

إنھ یجوز؛ ألن هللا :  نقول- یھودي، أو نصراني-حرام، وال یجوز، وإذا جاء كتابي : ، فإننا نقولتفري األوداج، وھي التي تقطع الرءوس
ْوطعام الذین أوتوا الكتاب حل لكم:(یقول ُُ َُ ٌّ ِ ِ َِ َ َ ََ ْ ُ َّ َالیْوم أحل لكم الطیِّبات وطعام الذین أوتوا الكتاب(ال یمكن ھذا، ) َ َ َ َ َ ََ ُِ ِ َّ ِْ ُْ ُُ َُّ َُ َُّ َ ن أوتوا الكتاب ما حل طعام الذی) َ

ومن أقوى األدلة على ضعف القول بجواز . إال لطیبھ؛ وطیبھ ألنھ من شرع سماوي، ولذلك أكل النبي صلى هللا علیھ وسلم من شاة الیھودیة
ن العظم زاد وتعرفون أ- إال السن، والظفر، وأنا أنبئكم؛ أما السن فعظم: (حدیث الصحیح عنھ علیھ الصالة والسالم أنھ قال: أكل كل ما أكلوه

والحبشة كانوا من أھل الكتاب، وكانت الكنائس موجودة ) ُ وأما الظفر فمدى الحبشة- إخواننا من الجن، فإذا ذبح بھ فالدم المسفوح نجس
كتاب وقد نھى النبي صلى هللا علیھ وسلم عن ھذه التذكیة، أحالل ألھل ال عندھم، وھذا أمر ال یختلف فیھ اثنان، فكانوا یذكون بأظفارھم،

أھل : ، ولذلك خص بھ)مدى النصارى: (، ما قال)مدى الحبشة: (أنھم خرجوا عن دینھم، قال: ویأتي المسلم یذكي بھ، إذن معناه! حرام علینا؟
ًفالذي نجده اآلن في الذبائح المستوردة، نجد شیئا خارجا عن السنن، ال ینضبط بضوابط الشریعة اإلسالمیة، وال بضوابط أھل . الموضع ً

كتاب، فالشركة تبحث عن كثرة اإلنتاج، وتبحث عن كثرة ما تصدره من الذبائح، فتقتل بأي طریقة، وتزھق بأي طریقة، وبأي وسیلة، ثم ال
َالیْوم أحل ل: إن ھذا حالل، ال، ینبغي التقید بالوارد، وھذا الوارد ھو الذي وردت النصوص باعتباره، قال تعالى: بعد ذلك ال ُیسأل، ونقول َّ ِ ُ َ َ ُكم ْ ُ

بات  ُالطیِّ َ ًال نجد تقیدا من شركات الذبائح بذبیحة أھل الكتاب، بل تعمل ھذه : ًأوال: ومن طرق أھل الكتاب الموجودة اآلن ما یأتي]. 5:المائدة[َّ
ًالنظر عن كونھ موافقا أو مخالفا، ولذلك ال یتقید أحد من أھل الك الشركات بالطرق التي یراد منھا تكثیر اإلنتاج، بغض تاب عدا الیھود في ً

ذبائحھم، ومن ھنا أكل النبي صلى هللا علیھ وسلم شاة الیھودیة، وكان بعض مشایخنا مثل الشیخ األمین الشنقیطي رحمھ هللا عندما سافر إلى 
. ذ یجوز أكل ذبیحتھمالغرب ما أكل إال من ذبائح الیھود؛ ألنھم یتقیدون بشریعتھم، والذي یتقید بشریعة أھل الكتاب تقید بملة، ودین، وحینئ
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التمھیدیة؛ وھي السیطرة على : المرحلة األولى:  على مرحلتین-بالنسبة لما یتاجر بھ- لكن الذي یجري في اللحم المستورد أنھ یتم قتلھ 
 من شرع أھل ًوالمحظور موجود في المرحلتین، فمرحلة السیطرة على البھیمة ھذه أصال لیست. مرحلة اإلزھاق: والمرحلة الثانیة. البھیمة

فإنھم كانوا ال یقتلون إال بضرب البھیمة بالعصا على رأسھا حتى تدوخ، ثم بعد ذلك یذكونھا، وھذا , الكتاب، إنما ھي من بقایا الیونانیة
نھ ما منھ ما یكون من الدجاج، وم: ّوالمصدر من الطعام. إن ھذا أرحم بالبھیمة: الضرب قد یقتل البھیمة قبل أن تزھق روحھا، ویقولون

یكون من الغنم، ومنھ ما یكون من البقر، فالنسبة للحیوانات الكبیرة، ُیعتنى بصرعھا وتدویخھا، ومسألة التدویخ تكون بطریقة الصعق 
الكھربائي بالمسدس في النخاع، أو الدائرة الكروانیة، وھناك طریقة للدجاج خاصة؛ ألنھ ال یحتاج إلى سیطرة علیھ مثل البقر والغنم، وھي 

 ما بین العظم الرابع والخامس في -وحتى في البھائم البقر والغنم یفعلون ھذا- یخزعون : لتي تسمى بالطریقة اإلنجلیزیة، وھي مشھورةا
معارضتھ للشریعة، فإن : وھذا التدویخ من سلبیاتھ. عظام الصدر بالمنفاخ، ثم یضخون الھواء، عندھا تتخثر البھیمة، ویضعف النفس

إن البھیمة تستطاب بخروج الدم : قالوا). ما أنھر الدم، وذكر اسم هللا علیھ: (زھاق وإنھار الدم، قال صلى هللا علیھ وسلمالشریعة قصدت اإل
ًمنھا؛ ألنھ بمجرد حدوث أي نزیف یسترسل الدم، وھذا أبلغ في طھارة المذبوح كما ھو معروف طبیا، وأبلغ في طھارة اللحم، واستطابتھ، 

یقلب، ثم یحضر بالماء ویعلق من رجلیھ، وال یصل إلى المكان الذي فیھ :  الدجاج أول شيء-  وھذا إذا سلمت البھیمة-نھا والعملیة التي یفعلو
اآلالت إال وشيء منھ یموت أثناء حملھ، وشيء منھ یموت أثناء تعلیقھ، ثم ال یبالى أھو حي أو میت، ثم بعد ذلك یرش بالماء لتنظیفھ بطریقة 

یقة أبدى بعض الذین حضروا ورأوا أنھ قد یحصل خنق للبھیمة بسبب الماء المبرد، ثم بعد ذلك یحضر بالتدویخ، كل معروفة، وھذه الطر
الدوار، والمثبت، وھي معروفة في الغرب، وجمیع : وبالنسبة للبقر والغنم فإنھم یدخلونھ بین نوعین. ھذه المراحل تأتي بعد مرحلة الزھوق

والدجاج، واآللة ھي التي تزھق، فھذا ھو التحضیر كلھ، وھناك التدویخ الذي یأتي على نفس البھیمة، وقد تموت ھذه األحوال للبقر، والغنم، 
إذا ذبح الذابح، وأدخل السكین، وقطع : بفعل الخزع بالنخاع، ومعروف أن خزع النخاع قد یقضي على البھیمة، ولذلك من العلماء من قال

اج، والحلقوم والمريء، أصبحت شبھة؛ الحتمال أن البھیمة ماتت بخزع النخاع ولم تمت بفري األوداج النخاع قبل قوة المور في فري األود
والحلقوم والمريء، وھذا سیأتي في فصل الرأس، ومن ھنا قال بعض العلماء بعدم حلھا، وإذا قطع النخاع وصبرت قبل الزھوق تذبح من 

ثم تأتي المصیبة . ریق النزف وإنھار الدم، وھذا كلھ مصادم لما في الشرع فیتركالخلف، كل ھذا من أجل أن یكون الفوات للنفس عن ط
أن الذي یقتل ھو اآللة؛ فلیس ھناك آدمي؛ ال كتابي وال غیره، بل اآللة ھي التي تذكي، إال إذا كانت اآللة من : عمل اآللة، أي: العظمى وھي

ًإن أناسا یأتوننا : (أو لم یذكوا، أھل ألن عائشة قالت للنبي صلى هللا علیھ وسلمھل ذكوا : فما العجب من أن نسأل!! أھل الكتاب، ال أدري
عن الصورة  خرجت فیھا الذكاة: فھذا الحدیث خارج عن مسألتنا؛ فمسألتنا) بلحم، حدیثو عھد بجاھلیة، ال ندري أذكروا اسم هللا علیھ أو ال

أنھم أسلموا، لكن ال ندري عندما : فمعناه) ًإن أناسا حدیثو عھد بجاھلیة: (یث عائشةالشرعیة المعتبرة عند الكتابیین وعند المسلمین، أما حد
أنھم لما أسلموا یعاملون معاملة المسلمین ال معاملة أھل : واألصل. ذبحوا؛ ھل ذبحوا على طریقة اإلسالم، أو على الطریقة التي ألفوھا

یعني ھذا ال یسأل عنھ؛ ألن األصل في المسلم إذا ذبح أن تؤكل ذبیحتھ، وقال ) سم هللا(: الجاھلیة، ومن ھنا قال النبي صلى هللا علیھ وسلم لھا
أنھم إذا أسلموا أن یعملوا بوفق : فھؤالء األصل فیھم). من صلى صالتنا، واستقبل قبلتنا، وذبح ذبیحتنا، فذلك المسلم: (صلى هللا علیھ وسلم

إعمال :  وسلم الشك، وھذا لیس لھ عالقة ال من قریب وال من بعید بمسألتنا، فالذي معناشریعة اإلسالم، ولذلك ألغى النبي صلى هللا علیھ
: باألصل الشرعي الذكاة، وإنفاذ الذكاة على األصل الذي ال یمت ال إلى الشریعة اإلسالمیة، وال إلى ذبائح أھل الكتاب بصلة، فوجب العمل

حل لھم في دینھم، وإنما ھو خارج عن األصل، فال یحل أكلھ حتى یكون ذبحھ من ھذا لیس من طعام أھل الكتاب؛ ألنھ ال ی: أننا نقول
ًالمحافظین؛ فإذا كان نصراني یذبح بذبیحة النصرانیة فأقبل، ولو جئت نصرانیا، وذبح ذبیحتھ على طریقتھ أقبل وآكل، كما أكل النبي صلى 

َوطعام الذین أوتوا الكتاب : :(وتنھر الدم اآلالت، فھذا لیس بداخل تحت قولھهللا علیھ وسلم من شاة الیھودیة، أما أن تذبح اآلالت، وتسفك،  َ َ ََ ِ ِْ ُ ُ َّ َُ
ْحل لكم ُ َ ٌّ أن یكون وفق شریعتھم، ولیس على كل ما فعلوه أنھ یقبل منھم، خاصة وحدیث : والجمھور على أن العبرة في طعام أھل الكتاب) ِ

إشارة إلى : ولو]: ًولو مراھقا: [وقولھ. ًأكلوا شیئا، ال یأخذ حكم األصل من جواز أكلھًمدى الحبشة یدل على أنھم إذا استطابوا شیئا أو 
صبي قبل البلوغ؛ في الثانیة عشرة أو في الثالثة عشرة، ولم یحتلم، ولكنھ یعقل، وسمى هللا وذبح الذبیحة، : ًمثال) ًمراھقا. (الخالف المذھبي

ًلمرأة، كما ثبت في صحیح البخاري في قصة المرأة عندما عدا الذئب على شاتھا، فقطعت حجرا وكذلك ا]: أو امرأة: [قولھ. تحل ذبیحتھ: قال
جمھور العلماء على صحة تذكیة ]: أو أعمى: [قولھ. وھو غیر المختتن، فال تأثیر لھ في الذكاة، وتصح ذكاتھ]: أو أقلف: [قولھ. ثم ذبحتھا

 األعمى إذا ضبط ذكاتھ، وقال اإلمام النووي
 

 اآللة الشرعیة: ط الثانيالشر
 

: ، وقال)ما أنھر الدم: (ألن النبي صلى هللا علیھ وسلم قال]. فتباح الذكاة بكل محدٍد. [اآللة: الشرط الثاني]: اآللة: الثاني:[قال رحمھ هللا
سكینة فلھ أن یذبح بالزجاج، السكاكین، والزجاج، فلو أنھ لم یجد : ، فدل على أن المحدد من جنس ما یذكى بھ، مثل)ولیحد أحدكم شفرتھ(

فالزجاج لھ مور ونفاذ، فإذا أمسك البھیمة وذبحھا بالزجاجة، أو ذبحھا بنحاس لھ مور ونفاذ كل ذلك مؤثر ما دام أنھ ینھر الدم، ولذلك لما 
، وفي بعض ) علیھ فكلما صدت بقوسك وذكرت اسم هللا: (سأل أبو ثعلبة رضي هللا عنھ النبي صلى هللا علیھ وسلم عن الصید بقوسھ، قال

]: ًولو مغصوبا: [قولھ. وھذا یدل على اعتبار المور، والنفاذ وقد تقدم معنا في القتل العمد بیان مسألة المحدد) إن أصاب فخزق: (الروایات
كیة، والصحیح ًأنھ لو غصب سكینا وذكى بھا، لم تصح التذ: إشارة إلى خالف مذھبي، قال بعض العلماء، وھو موجود في مذھب الحنابلة

مثلما : بیانیة، من حدید): من]: (وغیره.. ٍمن حدیٍد، وحجر، وقصٍب: [قولھ. ًأنھ لو أخذ سكینا فذكى بھا، صحت التذكیة: مذھب الجمھور
فإنھ القصب معروف، فإذا كان لھ مور ونفاذ، ]: وغیره.. وقصٍب. [ًلحدیث المرأة؛ ألنھا كسرت حجرا]: ٍوحجر. [محددة، كالسكاكین: ذكرنا

والعظم زاد إخواننا ) أما السن فعظم: (ألن النبي صلى هللا علیھ وسلم استثناھما كما في الحدیث الصحیح]: إال السن، والظفر. [یذبح بھ وینحر
ھیمة ًونحو ذلك من بھیمة، وأراد أن یطعن بھ خزقا كما ذكر بعض العلماء وكان بعض العرب في القدیم یأخذ الب.. ًمن الجن، فلو أخذ نابا
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ألن السن ینھر الدم، لكن النبي صلى هللا علیھ وسلم لم یعتبره ) ما أنھر الدم: (فھذا من المخصصات لحدیث. ًبسنھ، كما لو صاد عصفورا
  .(فمدى الحبشة: (وھو معروف؛ ألن النبي صلى هللا علیھ وسلم قال: كذلك) والظفر. (ذكاة

 
 قطع الحلقوم والمريء: الشرط الثالث

 
. مجرى الطعام: مجرى النفس، والمريء: الحلقوم. قطع الحلقوم والمريء: الشرط الثالث]: قطع الحلقوم والمريء: الثالث:[هللاقال رحمھ 

-ثم الجانب األیمن واألیسر من رقبة البھیمة فیھا الودجان . مجرى الطعام: المريء. مجرى النفس: الحلقوم: وھناك أربعة أشیاء ینتبھ لھا
وقد أجمع العلماء على أنھ إذا قطع الحلقوم، والمريء، والودجین، أنھا تحل البھیمة، وھناك من . ا یكون زھوق الروح وبقطعھم-العرقان

الحلقوم، والمريء، وأحد الودجین، ومنھم من اشترط ثالثة من أربعة دون تعیین، أن یأخذ ثالثة من ھذه : العلماء من اشترط ثالثة من أربعة
منھم من اشترط الحلقوم والمريء، كما درج علیھ المصنف، وبھما یتحقق الزھوق واإلنھار للدم، فھذا ھو القدر األربعة دون أن یحدد، و

الذبح یكون تحت الجوزة، أو الغلصمة كما تسمى، فإذا كان من تحتھا أو علیھا ] فإن أبان الرأس بالذبح لم یحرم المذبوح. [الذي اقتصر علیھ
 فقطع من ھذا الموضع؛ فالجمھور على صحة ذلك، والمالكیة عندھم قول بالمنع، -من فوقھا- لو أنھ ارتفع نفسھا وفصلھا، فال إشكال، لكن

بجرحھ : وذكاة ما ُعجز عنھ من الصید، والنعم المتوحشة، والواقعة في بئر ونحوھا: [قال رحمھ هللا. والصحیح مذھب الجمھور لعموم الخبر
: حمھ هللا ذكاة المقدور علیھ، شرع في حكم ذكاة الصید، وذكاة المعجوز عنھ، فقال رحمھ هللابعد أن بین ر] في أي موضع كان من بدنھ

لو أن شاة شردت، : ًفمثال] وما یشرد. [سیأتي في الصید بیان أحكامھ]: والنعم المتوحشة. [ھذا النوع األول]: وذكاة ما عجز عنھ من الصید[
. مسكھا، وأنھا ستنفق في مقطعة، أو نحو ذلك، فإنھ یأخذ السالح ویرمیھا في أي موضعوھو في بر، وغلب على ظنھ أنھ ال یستطیع أن ی

رأى الشاة فرت منھ إلى الشارع، وھو جازم بأنھا ستضربھا السیارة وتموت، وإذا ضربتھا السیارة فإنھا حینئذ تموت بالصدم، وھذا أشبھ 
أو جاءت على بئر، أو على ھاویة، أو على شفیر جبل، .  قبل أن تصدمھا السیارةباالرتطام وبالتردیة، وحینئذ أراد أن یدرك ذكاتھا، فقتلھا

أنھم : حدیث أبي رافع رضي هللا عنھ وأرضاه: والدلیل على ذلك. وھو یعلم أنھا ستموت، فحینئذ لو ثور السالح وقتلھا، حلت، وتكون ذكاتھا
إن لھذه الحیوانات أوابد : ( بسھمھ فعقره وقتلھ، فقال صلى هللا علیھ وسلمكانوا مع النبي صلى هللا علیھ وسلم فند بعیر وشرد، فأھوى رجل

فدل على أن المستأنس إذا توحش یعامل معاملة الصید، وھذا ما عناه المصنف رحمھ هللا، ولم ) كأوابد الوحش، فما ند منھا فاصنعوا بھ ھكذا
ل في أي موضع، ویرمى في أي موضع، وأنھ یحل بھذه التذكیة، واستدلوا یخالف في ھذه المسألة إال اإلمام مالك ، فالجمھور على أنھ یقت

ھذه من أوھام مالك ومن : أخطأ مالك، أو: ًلعل مالكا لم یبلغھ حدیث أبي رافع، ما قال: بحدیث أبي رافع، ولذلك كان اإلمام أحمد یقول
ّطیب قولھ، وُیطیب بما یكون منھ من حسن المعذرة ألھل العلم رحمة ھكذا وإال فال، ھكذا یطیب العالم، وی.. ًلعل مالكا : بل قال .شذوذه، ال

هللا علیھم، وقد ضرب أئمة اإلسالم المثل السامي في حسن األدب رحمھم هللا وفي رعایة الحرمة، وفي حفظ الحق لذي الحق، مع أن اإلمام 
ًلعل مالكا لم : أنھ لو بلغتھ السنة لعمل بھا، فیقول:  والظن بھإذا وجدتم قولي یخالف قول الرسول فاضربوا بقولي عرض الحائط،: ًمالكا یقول

إما أن ترتطم بأرض البئر إذا لم یكن : لو وقعت شاة في بئر، فإنھا ستموت بأحد أمرین]: والواقعة في بئر، ونحوھا. [یبلغھ حدیث أبي رافع 
اء في البئر، فحینئذ یعاجلھا بضربھا في أي موضع، ویزھق فیھ ماء، وحینئذ تكون متردیة، وإما أن تموت بخنق الماء إذا كان ھناك م

: قولھ]. ونحوه، فال یباح.. بجرحھ في أي موضع كان من بدنھ، إال أن یكون رأسھ في الماء: [یقول رحمھ هللا. روحھا قبل وصولھا إلى الماء
 إذا رمى الشاة، أو الطیر، أو البط، أو اإلوز وھو على ھذه مسألة اجتماع الحاضر والمبیح، فإنھ]: یكون رأسھ في الماء  أن- استثناء- إال [

یعني في الشيء الذي ال تمسكھ، وال تذكیھ الذكاة -األصل في الصید: ھل مات بالخنق، أو مات بالذكاة؟ فخذھا قاعدة: ُالنھر، وانغمس، وشك
لم - فال تأكل، فإني أخاف - یعني الكلب من الصید-كلفإن أ: ( أنھ میتة حتى تحلھ الذكاة، قال النبي صلى هللا علیھ وسلم لـعدي -الشرعیة

الشك في : ّحل األشیاء، لكنھ غلب التحریم، ومن ھنا استنتج العلماء قاعدة: لم یجزم بالتحریم، واألصل)  أن یكون إنما أمسك لنفسھ-یجزم
لكن لما شككنا أنھا أزھقت النفس، أو فالصید بضرب البھیمة في أي موضع رخصة، وتوسعة من هللا، . الرخص یوجب الرجوع إلى األصل

أزھقھا الماء بالخنق، قدمنا الحاضر على المبیح، وُمنع من أكل الطیر، وإذا رأى الشاة ساقطة من علو ورماھا، وغلب على ظنھ أن المرمى 
مت، وقوي وغلب على الظن  في رجلھا، وارتط- ًمثال-یزھق نفسھا قبل الوصول إلى األرض، أو تكون مستنفذة الروح، حل، لكن لو رماھا 

  .إال أن یرى رأسھ في الماء، وھذا فیھ أثر عنھ علیھ الصالة والسالم: أن موتھا كان بقوة االرتطام، فحینئذ ال تحل لھ، وھذا معنى قولھ
 

 التسمیة: الشرط الرابع
 

ِفكلوا م: وھذا لقولھ تعالى]: باسم هللا: أن یقول عند الذبح: الرابع:[قال رحمھ هللا ُ ُ ِما ذكر اْسم هللا علْیھ َ ِ ََّ َ َِ َّ ُ ُوال تأكلوا : ، ولقولھ تعالى]118:األنعام[ُ ُ ْ َ َ
ٌمما لم ُیذكر اْسم هللا علْیھ وإنُھ لفْسق  ِ ِ َّ َِ َّ َ َِ َ َ ِ َّ ُ ِْ َ إذا أرسلت كلبك المعلم، : (، وھذا یدل على لزوم التسمیة، وقال صلى هللا علیھ وسلم]121:األنعام[ْ

: وھذا شرط یدل على أنھ إذا أرسلھ ولم یذكر اسم هللا علیھ لم یحل أكلھ، وأجمع العلماء على أن األصل بالتذكیة) كلوذكرت اسم هللا علیھ ف
عند تذكیتھ صلوات هللا وسالمھ علیھ كما في حدیث أنس وغیره ) باسم هللا: (أن تكون بذكر اسم هللا عز وجل، وقد قال صلى هللا علیھ وسلم

ً ولو كان نبیا، أو ملكا، فإنھا تعتبر -والعیاذ با-ال یجزیھ غیر باسم هللا، فلو ذكر غیر اسم هللا]: ال یجزیھ غیرھاو. [رضي هللا عن الجمیع ً
، فالذبح ال یكون إال ) كفر(باسم النبي، أو باسم الولي فالن، أو الشیخ فالن؛ ألن الذبح لغیر هللا شرك : قال میتة ال یحل أكلھا، فلو والعیاذ با

َقْل إن صالتي ونُسكي ومْحیاي ومماتي  ربِّ العالمین : ، قال تعالى َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َِ ِ ِ ِ ََّ ْ ِ َِّ ُ َفصلِّ لربِّك وانحْر : ، وقال تعالى]162:األنعام[ُِ َ َ َ َْ ِ ، وھذا ]2:الكوثر[َ
ھذه مسألة خالفیة، ]: ًأبیحت، ال عمداًفإن تركھا سھوا . [یدل على أنھ ال یجوز ذكر غیر اسم هللا عز وجل مع اسم هللا عز وجل عند الذبح

ِوال تأكلوا مما لم ُیذكر اْسم هللا علْیھ : ًفمن العلماء من یرى أنھ تحل الذبیحة إذا تركت البسملة نسیانا، ومنھم من یبقى على األصل َّ َِ ََ َِ َّ ُ ِْ َ َْ ُ ُ ْ
  . الزم في الذكر والنسیانوھذا أقوى، أن العبرة بذكر اسم هللا، وأنھ تحل الذبیحة بھ، وأنھ]121:األنعام[
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 مكروھات الذبح

 
شرع رحمھ هللا في بیان مكروھات الذبح، فیكره للمسلم أن یذبح بآلة كالة كالسكین غیر المحددة، ]: ویكره أن یذبح بآلة كالة:[قال رحمھ هللا

: أن تشحذ، قال صلى هللا علیھ وسلم: على أن السنة، فدل )اشحذیھا بحجر: (فجاءت بھا، فقال) ّھلم المدیة: (قال صلى هللا علیھ وسلم لـعائشة 
إن هللا كتب اإلحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم : (، ھذه ھي السنة، قال)ولیحد أحدكم شفرتھ، ولیرح ذبیحتھ(

ُمحددة عذب الحیوان، ولذلك أثر في األثر أن ، فإذا ذبح بآلة كالة غیر مسننة وغیر )فأحسنوا الذبحة، ولیحد أحدكم شفرتھ، ولیرح ذبیحتھ
وأن یحدھا ). [ال تمتھا مرتین: (وفیھ ضعف، لكن معناه صحیح، وأثر عن بعض الصحابة)ال تمتھا مرتین: (النبي صلى هللا علیھ وسلم قال

صلى هللا علیھ وسلم  قد أمر النبيوھذا فیھ أثر عن النبي صلى هللا علیھ وسلم بالنھي عنھ؛ فإنھ لیس من اإلحسان، و]: والحیوان یبصره
فھذه ھي الحقوق الواقعة في موقعھا والواقعة في . باإلحسان عند الذبح، فیكره أن یأتي بالبھیمة ویحد السكین أمامھا؛ ألن ھذا مما یؤذیھا
ھذه حقوق الشریعة من قبل ألف ! !أال شاھت الوجوه! موضعھا، أما أن ترى الذین ال یعقلون وال یفقھون یریدون أن یعلموا المسلمین الحقوق

وأربعمائة سنة، وھي تقر المبادئ السامیة العادلة، أما ھؤالء فلم یعرفوا حقوق الحیوانات إال اآلن، لكنا عرفناھا وعرفھا أبناء المسلمین، 
 صلى هللا علیھ وسلم حرم وأطفال المسلمین وھم یمصون أصابعھم كیف یعاملون حتى الحیوان، وعلموا الحرمة حتى في الشجر، فإن النبي

في مكة شجرھا، وكان المسلم یعي ما الذي لھ وعلیھ، حتى الجماد، فھذه أمة سامیة، ولذلك ینبغي للمسلم أن یعتز بدینھ، وأن یعلم أنھ لیس 
َوعلمك ما لم تكْن تْعلم وكان : بحاجة ألن یعلمھ أحد، وأن ما علمھ هللا عز وجل یكفیھ عن غیره َ َ َ َ َ ََ َ َُ َْ َُ ًفْضُل هللا علْیك عظیما َّ ِ َ َ ََ ِ َّ إنھ ]: 113:النساء[َ

فضل هللا عز وجل علیھ، وعلى أمتھ صلوات هللا وسالمھ علیھ وعلى خلقھ أجمعین، فالحمد  الذي ھدانا لھذا، وما كنا لنھتدي لوال أن ھدانا 
ًقبلتكم أحیاء : (ة، وھذه ھي السنة، وقد قال في الحدیث الحسنألن النبي صلى هللا علیھ وسلم وجھ إلى القبل] وأن یوجھھ إلى غیر القبلة. [هللا

ًألن في ھذا إیالما لھا؛ ألنھ إذا كانت ترفس فال زالت فیھا حیاة، نعم، ھي ]. وأن یكسر عنقھ، أو یسلخھ قبل أن یبرد: [قال رحمھ هللا). ًوأمواتا
رى بعض من یذبح یدخل السكین، أو یحاول أن یكسر الرقبة قبل أن أن ت: كالعدم، لكن من باب الرفق أنھ ینتظر حتى تبرد، ومن األخطاء

ال، افر األوداج واقطع الحلقوم والمريء، واترك البھیمة حتى تبرد، ھذا ھو الرفق، وھذا ھو اإلحسان، وھذا الخطأ یقع من : فتقول لھ. تبرد
 ...... .بعض الجزارین؛ ألنھ یرید أن یذبح أكبر عدد فیفعل مثل ھذا

 
  باب الصید-اد المستقنع شرح ز

 
سخر هللا سبحانھ وتعالى األرض لبني آدم؛ فمنھا طعامھم وشرابھم ولباسھم ومساكنھم، ومن جملة ما سخر هللا سبحانھ في ھذه األرض أن 

أخي -  تطالعھا سخر الحیوان لبني آدم، فبھ یصطادون ومنھ یأكلون، ولحل ھذا الصید واألكل جاءت الشریعة اإلسالمیة بعدة شروط وأحكام،
 . في ھذه المادة-القارئ الكریم

 
 الصید شروط حلھ

 
بسم هللا الرحمن الرحیم الحمد  رب العالمین، والصالة والسالم على خیر خلق هللا أجمعین، وعلى آلھ وصحبھ ومن سار على نھجھ إلى 

باب الصید مفرع على :] قتول في االصطیاد إال بأربعة شروطال یحل الصید الم. باب الصید: [فیقول المصنف رحمھ هللا: أما بعد. یوم الدین
 وأحكامھ بینتھا أدلة الكتاب والسنة الصحیحة عن رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم، كما -كما ذكرنا في الحیوان المتوحش-باب الذكاة، والصید 

إنھ لما مات عكفت على قبره السباع من حبھا لھ : واقال في حدیث عدي بن حاتم الطائي ، وكان عدي رضي هللا عنھ یربي العادیات، حتى
حدیث أبي ثعلبة الخشني في الصید بالمعراض والصید : ًرضي هللا عنھ وأرضاه؛ ألنھ كان مولع بالصید بالسباع العادیة، وكذلك أیضا

ًوالصید یكون واجبا إذا كان إلنقاذ نفس، ویكون مكروھا إذا فوت اإلنسان بھ األفضل وا. بالقوس ألكمل؛ ألن الصید یشغل اإلنسان ویلھیھ، ً
ًویكون مندوبا إذا كان اإلنسان یستغني بھ، أو یرید أن یطعم بھ ضیفا أو نحو ذلك، ویكون مباحا في غیر ذلك ً ًویكون محرما إذا كان إلزھاق . ً

بي صلى هللا علیھ وسلم كما في الحدیث الصحیح األرواح، كمن یقتل البھیمة دون أن یأكلھا، ویترك الطیر بعد قتلھ، وال یأكلھ، ولذلك نھى الن
 ...... .ًھدفا، فالصید على ھذا النوع محرم ال یجوز: یعني) ًأن یتخذ الحیوان غرضا(عنھ 

 
 أھلیة الصائد: الشرط األول

 
  .وقد تقدم ھذا في شروط أھلیة المذكي]. أن یكون الصائد من أھل الذكاة: أحدھا: [قال رحمھ هللا

 
 اآللة الشرعیة: يالشرط الثان

 
الصید إما أن یكون بالسھم، وبالرمح كما في القدیم، أو بالبنادق وبالرشاش كما في عصرنا ]: اآللة، وھي نوعان: الثاني: [قال رحمھ هللا

 ما یشترط في آلة محدد یشترط فیھ: [قال رحمھ هللا. الصید إما أن یكون بآلة، وإما أن یكون بحیوان: یعني. وإما أن یكون بالحیوان. الحاضر
یشترط في ھذه اآللة أن تكون جارحة، فیجوز أن یصید بالبنادق الموجودة اآلن؛ ألن البندق یخزق البھیمة، قال صلى هللا ]. الذبح وأن یجرح

، ما دام أنھ أنھر فإذا خزق البھیمة فقد أنھر الدم، فیذكر اسم هللا عند ثوران السالح، ویأكل ما صاد لھ). إن أصاب فخزق فكل: (علیھ وسلم 
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ًلكن لو كان ال ینھر الدم مثل النبال الموجودة اآلن، بأن یضع الحصى ویرمي الطائر، فھذا إذا وجد الطائر میتا فھو موقوذ ال یحل، فقد . الدم
 حل أكل البھیمة، والدلیل حرم هللا الموقوذة، وإذا كانت اآللة التي یستخدمھا أو السالح الذي یقتل بھ البھیمة لھ مور ویشق ویخزق ونحو ذلك

أن الذي ال ینھر الدم ال یأكل منھ، كما لو كانت عنده : ومفھومھ) ما أنھر الدم وذكر اسم هللا علیھ فكل: (على ذلك قولھ علیھ الصالة والسالم
ھا خزق، لكنھ لو رمى ھذا ال یجوز؛ ألنھا میتة باالرتطام، ولیس فی: خشبة یضرب بھا الطیر فتموت الحمامة أو یموت العصفور، نقول

كما ذكرنا، ومنھ صید المعراض، فقد كانوا في القدیم ]. فإن قتلھ بثقلھ لم یبح. [ًسھما أو نحو ذلك فخزق الروح ونفذ إلى البدن فإنھ یحل أكلھ
ي مقتل منھا یضعون المعراض ویضعون الحجر المقالع ویرمون بھ، فیجدون البھیمة میتة، فإذا وقعت الحجرة على رأس البھیمة أو ف

كان الطین یجفف : ألنھ لیس بمحدد، البندق قالوا]. وما لیس بمحدد كالبندق والعصا والشبكة والفخ ال یحل ما قتل بھ. [فماتت، لم یحل أكلھا
 فقد كانوا والشبكة فیھا خنق،. الوقیذ ویرمون بھ، فیدوخ البھیمة وقد یقتلھا ویقضي علیھا، فلھ قوة قریبة من قوة الحجر، فھو یأخذ حكم

وھي غیر الشبكة الموجودة - ًیضعون فیھا أكال، وبعض األحیان یضعونھا في مجرى الصید، ثم یثیرون الصید من ناحیة ویأتون إلى الشبكة 
س  وكلما تقدم الحیوان جذب حتى ینخنق ویبرد، وھذا نوع من الخنق، ولذلك ال یحل أكلھ، ألن اإلزھاق بھ لی-اآلن التي تمسك البھیمة حیة

الجوارح ]. الجارحة، فیباح ما قتلتھ إذا كانت معلمة: والنوع الثاني. [بإنھار الدم، وقد اشترط النبي صلى هللا علیھ وسلم لحل الذكاة إنھار الدم
د بین ًطیور، وسباع عادیة، فالسباع العادیة الصحیح أنھ یجوز الصید بأي منھا، فلو علمت أسدا فصد ما شئت، وھذا لھ طریقة، وق: نوعان

حیاة الحیوان، ونھایة األرب، وصبح األعشى للقلقشندي أنواع الحیوانات التي یصاد بھا، وطریقة تعلیم الصید لھذه الحیوانات، : كتاب
واألصل في الشریعة أن ھذا السبع وھذا الطائر یعلم بطریقة مخصوصة، ویشترط فیھ أن یدعوه فیجیب، وأن یشلیھ فینشلي، وأال ینطلق إال 

إما أن یكون من السباع العادیة كاألسد والنمر والفھد والكلب، فھذه كلھا تعلم : مما لھ كلب: السباع العادیة نوعان مما یعلم: ًفمثال. بأمره
ًالصید، فإذا علم الصید جاز أكل صیده ومیتتھ، وكذلك أیضا الطیور الجارحة مثل الباز والنسر والباشق والشواھین والعقاب ونحو ذلك إذا 

. یعلمھ استجابة الدعاء، كأن یكون بینھ وبینھ صوت معین، فإذا ناداه بھذا الصوت عرفھ فأتاه: ًفأوال: أما كیفیة تعلیمھ.  جاز أكل صیدهعلم
ًیدعوه ثالث مرات فیستجیب، ویكون ھذا الصوت متعارفا علیھ، فلو علمھ مرتین، ودعاه فاستجاب مرتین، : ویكرر ھذا ثالث مرات، أي

أن یشلیھ فینشلي، : الشرط الثاني. ة في الثالثة وانطلق بأمره وجاءه بھا لم یحل أكلھا، ألنھ ال یصبح معلمھ إال بعد الثالثةفرأى الفریس
ًأتینا أبا عمرو فأشلى علینا كالبھ فكدنا بین بیتیھ نؤكل ھذا رجل بخیل، وجاءوا یریدون أن یطعمھم، فوجدوا طعاما .. التحریش: واإلشالء

اص، فاإلشالء ھو التحریش، أن یحرش الكلب أو األسد الذي یعلمھ أو النمر ثالث مرات، فبعض األحیان یكون عنده لحم لكن من نوع خ
ًویكون ساكنا ینتظر أمره، فإذا استجاب ثالث مرات . ویرمیھ لھ، فیدعوه أن یذھب ویأتي باللحم، أو یرمي لھ دجاجة فتفر، فیحرشھ بھا

دعوى مع اإلجابة، واإلشالء؛ : ھذه األمور البد أن تكرر ثالث مرات: ًإذا. ًعلیھ فجاء بالصید میتا حل أكلھًورأى صیدا في الرابعة فحرشھ 
ُوما علْمتم من الجوارح ُمكلبین تعلُمونُھن مما علمكم هللا: قال تعالى. فینشلي بأمر سیده، ویكون انبعاثھ بأمر السید ال بنفسھ َّ ُ ُْ ُ َُ َ َ َ َ َ َ َ َ ََّ ََّّ ِ َّ َِ َِّ ِّ ِْ ِ َ فكلوا مما أْمسكن ِ َْ َُ َّ ِ ُ َ

ِعلْیكم واذكُروا اْسم هللا علْیھ  َ ََ َ َِ َّ َ ُ ُْ إني ! یا رسول هللا: (، وھذا یدل على مشروعیة تعلیم الجوارح، ویشمل جارحة الطیر، قال أبو ثعلبة ]4:المائدة[ْ
فبین لھ -، وأصید بكلبي غیر المعلم، فما یحل لي؟  وأصید بكلبي المعلم-الباز من أفضل أنواع الطیور التي یصاد بھا-أصید بھذه البزاة 

فدل على اشتراط )  إذا أرسلت كلبك المعلم وذكرت اسم هللا علیھ فكل-الرسول صلى هللا علیھ وسلم أنھ ال یحل لھ إال أكل ما صاد المعلم
  .التعلیم، كما ھو ظاھر القرآن

 
 ًإرسال اآللة قاصدا: الشرط الثالث

 
لو أن البندقیة ثارت من نفسھا، فضربت فریسة، فھذا ال یؤثر وال یعتد بھ، وإنما تكون : یعني]. ًإرسال اآللة قاصدا: الثالث: [قال رحمھ هللا

لو أنھ أرسلھا على حمامة معینة، ثم طارت وجاءت حمامة : ھل یشترط أن یعین الصید أم ال یشترط؟ وفائدة الخالف: ثم الخالف. میتة
ال یشترط التعیین حلت، واألقوى أنھ ال یشترط التعیین، ویتخرج علیھ أنھ لو : عیین، فإنھا تكون میتة، وإن قلنایشترط الت: أخرى، فإن قلنا

ذبح الشاتین بشاة واحدة، فإنھ یصح، وھكذا یتفرع علیھا مسألة الرصاص المنتشر؛ ألنھ إذا أرسلھ على الصفة الشرعیة بذكر اسم هللا عز 
ًب ما عینھ صیدا أو ما لم یعینھ، ثم إنھ من الصعوبة بمكان لو قلنا بالتعیین وجاء بقطیع من تیس الجبل، ًوجل صار مذكیا، یستوي أن یصی

ًفصعب جدا أن یحدد واحدا، ال یمكن ھذا، فأنت عندما ترى القطیع یفر ترمي مباشرة، وقد تصیب ھذه أو ھذه، فھل تظل تبحث عن واحدة  ً
والسالح الموجود اآلن والذي ینتشر منھ عدة طلقات إذا أصابت .  یشترط التعیین، وھو الصحیحھذه مشكلة وحرج عظیم، لذلك ال!! معینة؟

فإن استرسل الكلب أو غیره بنفسھ لم یبح إال أن . [طلقة واحدة الفریسة فإنھ یحل أكلھا على الصحیح، وھو مذھب الجمھور رحمھم هللا
 قد - أكرمكم هللا-  وأنت جالس، سواء رأیت الصید أو لم تر، فما شعرت إال والكلب إذا استرسل الكلب]. یزجره فیزید في عدوه بطلبھ، فیحل
ًفبعد أن رأیتھ مسرعا زدت في تحریشھ، فھذه فیھا خالف بین : ، أي-یحرشھ-أن یشلیھ : الصورة األولى: ھاج على الصید، فھذا لھ صورتان

ْفكلوا مما أْمسكن علْیكم : سك لنفسھ فال یحل الصید؛ ألن هللا یقولفأما إذا سكت فإنھ قد أم. أن تسكت: والصورة الثانیة. العلماء ُ ْ َُ َ َ َ َ َّ ِ ُ ] 4:المائدة[َ
ومفھوم الصفة في قولھ صلى هللا علیھ ..) إذا أرسلت كلبك: (لكم، وإذا انبعث من نفسھ فھو یرید الصید لنفسھ ولیس لسیده، ولذلك قال: أي

أنھ یستوي إذا حرشھ بعد انبعاثھ أو لم یحرشھ، فما دام أن الكلب : لذي یترجح مذھب من قالأنھ ال یحل إذا لم یرسلھ، فا) أرسلت: (وسلم
بنفسھ انبعث فإنھ ال یحل أكل صیده، وھكذا لو أن الباز بنفسھ انطلق دون أن یكون ھو الذي أطلقھ، ودون أن یكون ھو الذي أرسلھ لم یحل 

  .الصید
 
 التسمیة: الشرط الرابع
 

ُوما علْمتم من الجوارح ُمكلبین تعلُمونُھن مما علمكم : ألنھا شرط، قال تعالى]. التسمیة عند إرسال السھم أو الجارحة: الرابع[: قال رحمھ هللا ُْ ُ َُ َ َ َ َ َ َ َ َ ََّ ََّّ ِ َّ َِ َِّ ِّ ِْ ِ ِ
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ِهللا فكلوا مما أْمسكن علْیكم واذكُروا اْسم هللا علْیھ  َّ َِ ََ َ َ َ َِ َّ ََّ ُ ُ ْ ُْ َْ ُ َ شتراط التسمیة، وال بد من ذكر اسم هللا عند إرسالھ، وھكذا قال صلى فدل على ا] 4:المائدة[ُ
، فأكدت السنة ما دل علیھ )وما صدت بقوسك وذكرت اسم هللا علیھ: (، وقال)إذا أرسلت كلبك المعلم وذكرت اسم هللا علیھ: (هللا علیھ وسلم

ًفإن تركھا عمدا أو سھوا لم یبح. [القرآن من اشتراط التسمیة لو نسي البسملة في الذبح والنحر صح، :  معنا في باب الذكاة أنھم قالواتقدم]. ً
: قال رحمھ هللا. لم یجز، وھذا یؤكد أن باب الصید أضیق من باب التذكیة؛ ألنھ خرج عن األصل:  قالوا-في الصید-جاز أن یأكل، وھنا : أي

  .ى هللا علیھ وسلم بذلكلثبوت السنة عن النبي صل]. هللا أكبر كالذكاة: ویسن أن یقول معھا[
 

 ]1[ مقدمة كتاب األیمان - شرح زاد المستقنع 
 

أن یكون الحلف با : إن مسألة عن األیمان من المسائل المھمة في الشریعة، لما یتعلق بھا من أحكام عقدیة وفقھیة، فمن األحكام العقدیة
 . أحادیث المصطفى صلى هللا علیھ وسلموأسمائھ وصفاتھ؛ ألن الحلف بغیر هللا كفر وشرك كما ثبت ذلك في

 
 بیان األحكام المتعلقة باألیمان

 
بسم هللا الرحمن الرحیم الحمد  رب العالمین، والصالة والسالم على خیر خلق هللا أجمعین، وعلى آلھ وصحبھ ومن سار على نھجھ إلى 

 ......:أما بعد. یوم الدین
 

 ما تنعقد بھ الیمین
 

ال تكون الیمین شرعیة ] والیمین التي تجب بھا الكفارة إذا حنث ھي الیمین با: [قال رحمھ هللا]. كتاب األیمان: [ هللافیقول المصنف رحمھ
أن تكون باسم من أسماء هللا أو بصفة من صفاتھ، على التفصیل الذي سنذكره، فالمصنف رحمھ هللا بین أن : إال بما ذكر المصنف رحمھ هللا

ً وتعتبر یمینا شرعیا ھي التي تكون باسم هللا عز وجل، أو بصفة من صفاتھالیمین التي تنعقد : والدلیل على ذلك قولھ علیھ الصالة والسالم. ً
 عمر وھو یحلف بأبیھ، فقال صلى هللا علیھ - كما في الصحیح- وسمع النبي صلى هللا علیھ وسلم ) ًمن كان حالفا فلیحلف با أو لیصمت(

من حلف بغیر هللا فقد كفر أو : (وقال صلى هللا علیھ وسلم) ًم أن تحلفوا بآبائكم، من كان حالفا فلیحلف با أو لیصمتإن هللا ینھاك: (وسلم
وھي الیمین ) تجب بھا الكفارة: (قولھ. قد كفر وأشرك، كفر نعمة هللا، وأشرك مع هللا غیره: للعطف، بمعنى: أو للتنویع، وقیل: قیل) أشرك

ًالیمین المنعقدة؛ ألن ھناك یمینا منعقدة ویمینا غیر منعقدة، فالیمین المنعقدة البد من توافر الشروط الشرعیة فیھا: الشرعیة التي تسمى : قولھ. ً
، وأقسم با: أن یقول) ھي الیمین با( لى ویدل ع. إنھا حلف ویمین: ًفھل تكون یمینا؟ قالوا. با: ولم یقل. أقسمت: أما لو قال. وهللا، وبا

أخبرني ھل أصبت أو أخطأت؟ ! یا رسول هللا: قال(حدیث أبي بكر رضي هللا عنھ وأرضاه أنھ لما أول الرؤیا  ذلك ما ثبت في الصحیح من
یدل على أنھا ) ال تقسم: (فقولھ علیھ الصالة والسالم) ال تقسم: أقسم أن تبین لي ما أصبت بھ وما أخطأت، قال: قال. أصبت وأخطأت: قال
ْوأقسُموا با جْھَد أْیمانھم : ال تعالىوق. قسم ِ ِ َ َ َ ََ َِ َّ ِ وھذا مثل حذف . أقسمت با: فھو متضمن معنى قولھ. أقسمت: إنھ إذا قال: قالوا] 109:األنعام[ْ

: كأن یقول]  صفاتھأو صفة من. [وھذا رد لھ لقسمھ)ال تقسم: (ًإنھا تكون یمینا؛ ألن النبي صلى هللا علیھ وسلم قال لھ: المعلوم، ولذلك قالوا
واألول، واآلخر، والظاھر، والباطن، والسمیع، والعلیم، وعزة هللا، وقدرة هللا وعظمة هللا، والدلیل على ذلك ما ثبت عنھ علیھ الصالة 

-لیھ وسلم ًوكذلك أیضا في حدیث أیوب علیھ السالم، قال صلى هللا ع). قط قط وعزتك: تقول النار(والسالم في الحدیث الصحیح عن النار 
بلى : أولم أكن أغنیتك؟ فقال: ًاغتسل أیوب فأنزل هللا علیھ جرادا من ذھب، فجعل یجمع منھ في ثوبھ، فقال هللا تعالى) :-كما في الصحیح

  .فھو أقسم بعزة هللا، فدل على أنھ یمین شرعي، فیكون با وبأسمائھ وصفاتھ) وعزتك، ولكن ال غنى لي عن بركتك
 

 رآن أو بالمصحفحكم الحلف بالق
 

ھو أن یقصد كالم هللا عز وجل؛ ألن كالم هللا صفة من صفاتھ لیس بمخلوق، منھ ) بالقرآن: (قولھ]: أو بالقرآن أو بالمصحف: [قال رحمھ هللا
أن : (حدیث الصحیحمنھ بدا وإلیھ یعود، بقولھ علیھ الصالة والسالم في ال: بدا وإلیھ یعود، ولذلك استدل األئمة رحمھم هللا على قول السلف

ومذھب أھل السنة . ، وابتداؤه من هللا عز وجل؛ ألنھ ھو المتكلم بھ، وھو صفة من صفات هللا عز وجل)القرآن یرفع في آخر الزمان
َإني اْصطفْیتك ع: قال تعالى. أن القرآن كالم هللا عز وجل غیر مخلوق، فإذا حلف بھ فقد حلف بصفة من صفات هللا: والجماعة َ ُ َِّ َ ِلى الناس ِ َّ َ

َبرساالتي وبكالمي فخذ ما آتْیتك  َ َ َُ َُ َ َْ ِ ِِ والقرآن، ویكون : فھذا یدل على أن كالم هللا من صفاتھ، فیجوز أن یحلف بھ، كأن یقول] 144:األعراف[ِِ
 ومراده كالم هللا عز وجل .وسورة البقرة: وجل، فلو قال مراده كالم هللا عز وجل، ویجوز أن یحلف بالسور وباآلیات؛ ألنھا من كالم هللا عز

كذلك إذا حلف ) أو بالمصحف: (قولھ. والقرآن ومراده ما في القرآن، وھكذا لو أقسم بآیة، فكل ھذا صحیح: في سورة البقرة، كما قال
ھم هللا، ًبالمصحف على أنھ كالم هللا عز وجل، وال أعلم أحدا ضیق في مسألة الحلف بالقرآن والمصحف إال الحنفیة؛ ألصل عندھم رحم

إن الحلف بالقرآن لم : ًأن یجري العرف بكونھ قسما، ومن ثم قالوا: أن الیمین ال تنعقد إال بالشرط األول، وشرط جریان العرف، قالوا: وھو
یجر بھ العرف وھذا مذھب المتقدمین من الحنفیة، ولیس مرادھم الطعن في كون القرآن صفة من صفات هللا؛ ألن أھل السنة والجماعة 

والصحیح أن ھذا ! تفقون على أنھ كالم هللا وصفة من صفاتھ سبحانھ، إنما مرادھم في مسألة الیمین ھل یشترط فیھا جریان العرف أو ال؟م
 .ًیمین ویعتبر قسما وتجب بھ الكفارة
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 حكم الحلف بغیر هللا
 

ًوجل سواء كان ھذا المحلوف بھ ملكا مقربا أو نبیا مرسال الحلف بغیر هللا عز ]. والحلف بغیر هللا محرم وال تجب بھ كفارة: [قال رحمھ هللا ً ً ً ً
 الحلف بالنبي -اإلنصاف: وھو مذھب الحنابلة كما ذكره صاحب-ال یجوز، حتى الحلف بالنبي صلى هللا علیھ وسلم، وجوز اإلمام أحمد 

والنبي والرسول فإنھ ال حرج علیھ في ذلك، : لو قالإن تعظیم النبي صلى هللا علیھ وسلم تعظیم  عز وجل، ف: صلى هللا علیھ وسلم، وقال
والصحیح أنھ ال یجوز الحلف إال با . وتعتبر یمینھ فیھا الكفارة، ونص صاحب اإلنصاف على أنھا یمین منعقدة، ولكن ھذا القول مرجوح

، وكذلك قال صلى )یحلف با أو لیصمتًمن كان حالفا فل(عز وجل، أو باسم من أسمائھ، أو صفة من صفاتھ؛ ألن الدلیل نص على ھذا، 
فھذا یدل داللة صریحـة على أنھ ال تنعقد الیمین إال الیمین الشرعیـة، التي تكون باسم ) من حلف بغیر هللا فقد كفر أو أشرك: (هللا علیھ وسلم

  .من أسمائھ أو صفة من صفاتھ سبحانھ وتعالى
 

 شروط وجوب كفارة الیمین
 

 ......[:رط لوجوب الكفارة ثالثة شروطویشت: [قال رحمھ هللا
 

ًأن یكون الحالف مختارا ال مكرھا: الشرط األول ً 
 

: خرج من ھذا الیمین على الماضي، مثل قولھ] أن تكون الیمین منعقدة، وھي التي قصد عقدھا على مستقبل ممكن: األول: [قال رحمھ هللا
ً الیمین الغموس، التي تغمس صاحبھا في النار، وإن كان صادقا فقد صدق - !عیاذ باوال-ًوهللا وقع كذا، حصل كذا، فإذا كان كاذبا فإنھا 

أن الكفارة ال تكون إال إذا كانت الیمین على أمر : ًوحلف على ما ذكر، ولكن إذا كان كاذبا فال تجب علیھ الكفارة، وھذا مراد المصنف
ًر ماض كاذبا عالما فھي الغموسفإن حلف على أم: [قال. مستقبل، ویكون ھذا األمر مما یمكن أنھ ال تجب علیھ الكفارة؛ ألنھ قید : بمعنى]. ً

  .التي فیھا الكفارة بما ذكرنا
 

 لغو الیمین أنواعھ وحكمھ
 

وھذا قول طائفة من أئمة السلف، منھم أم ] ال وهللا، وبلى وهللا: ولغو الیمین الذي یجري على لسانھ بغیر قصد، كقولھ: [قال رحمھ هللا
وال یقصد بھ الیمین، لیس بیمین، ھذا .. تجلس وهللا.. ال وهللا وبلى وهللا، تجيء وهللا: لمؤمنین عائشة رضي هللا عنھا، وھو أن قول الرجلا

ء أن یحلف على شي: النوع الثاني. ھذا بالنسبة للنوع األول من لغو الیمین. ًإذا لم یقصده، أما إذا قصده وحلف قاصدا للیمین انعقدت یمینھ
ّیظنھ، ویرى علیھ أمارات ثم یتبین أنھ أخطأ، كأن یرى رجال من بعید یظنھ فالنا ثم تبین أنھ لیس بفالن، فقال وھو یراه من بعید ً وهللا فالن، : ً

ًیمینا وھو على غالب ظنھ ثم تبین خطؤه، فإنھ حلف على غالب الظن فال تجب علیھ كفارة، وال تعتبر . وهللا فالن: قال. لیس بفالن: قالوا
تكون في المحرمات، وھذا ضعیف عند أئمة  إن لغو الیمین: قال بعض العلماء. ھذا بالنسبة لمسألة لغو الیمین. منعقدة، ویعذر في ھذا

ْالتفسیر، وقد استدلوا بقولھ تعالى وإذا سمُعوا اللغو أْعرُضوا عنُھ  َ َ َ َ ََ ْ َّ َِ  من حلف على ًبناء على أن اللغو في األمر المحرم، وكل] 55:القصص[ِ
أن یحلف الرجل على الشيء یظنھ، أو جریان الكالم بدون قصد، كما یقع مع : أمر محرم فإنھ لغو، والصحیح أن لغو الیمین ما ذكرناه وھو

ة عقد وهللا تتقدم أنت، وهللا تتأخر، وھذه یجري على لسان الناس دون إراد: تتقدم ویقول اآلخر: الضیف، وما یقع في السباق، یقول لصاحبھ
فال كفارة في . [ وھذا مأثور عن بعض السلف، وعن ابن عباس رضي هللا عنھما] وكذا یمین عقدھا یظن صدق نفسھ فبان بخالفھ . [ الیمین

  .ألنھا من اللغو] الجمیع 
 

ًانعقاد یمین من حلف مختارا ال مكرھا: الشرط الثاني ً 
 
ًأن یحلف مختارا، فإن حلف مكرھا لم ینعقد: الثاني] ًأن یحلف مختارا غیر مكره، وقد تقدمت معنا شروط اإلكراه، فلو ھدده شخص ]  یمینھً

 إكراه -: واإلكراه نوعان. فإنھ ال تنعقد یمینھ، وال تجب علیھ الكفارة إذا حنث فیھا؛ ألنھ مكره على قولھ. تحلف با على شيء: وقال لھ
ًنئٍذ ال یعتبر یمینا، لكن إذا كان اإلكراه بحق، فإنھ یكون یمینا معتبرا شرعا ویجب فإذا كان اإلكراه بدون حق فحی.  وإكراه بدون حق-. بحق ً ً ً

إن ھذا شيء فیھ إحقاق حق : علیھ أن یصدق، كأن یأبى أن یحلف وطلب منھ أبوه أن یحلف وأكرھھ على الحلف في القضاء، وقال لھ
ئمة السلف ال یحلفون حتى یمین القضاء، فھذا ابن عمر رضي هللا عنھما وكان أ. وإبطال باطل، فھذه یمین شرعیة مع أنھ مكره وال یریدھا

ما : احلف قال: قال لھ القاضي. بلى قد كنت تعلمھ: قال. ما علمتھ: قال. بعتھ لي بكذا بعیب: لما اختصم مع الرجل في عبد من عبیده قال
ًفرد لھ المال تورعا، فباع العبد بأضعاف القیمة التي . أرد لھ مالھ: الًإذا ترد على الرجل مالھ، ق: قال. ال أحلف: قال. احلف: قال لھ. علمتھ

ًكان قد باعھ بھا، وذلك أن من ترك شیئا  عوضھ هللا خیرا منھ، ومن یتق هللا ال یرى إال خیرا ً ً.  
 

 حكم الحنث في الیمین من حیث الفعل والترك واإلكراه والنسیان
 
ً ما حلف على تركھ أو یترك ما حلف على فعلھ مختارا ذاكرا الحنث في یمینھ، بأن یفعل: الثالث] ھذا الشرط ) الحنث في یمینھ: (قولھ] ً
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ًالثالث، فإذا حلف أن یفعل شیئا فالحنث أن ال یفعلھ، وإذا حلف أن ال یفعل شیئا فالحنث أن یفعل، فإذا قال وهللا ال أدخل الدار حنث بالدخول، : ً
إني وهللا ال أحلف على یمین : (قال صلى هللا علیھ وسلم. لم یدخل حنث بعدم الدخول، فإذا حنث لزمتھ الكفارةوهللا سأدخل الدار و: وإذا قال

أن ینفي ما : أنھ یفعل عكس ما حلف علیھ، والعكس كما ذكرنا: بمعنى) ًفأرى غیرھا خیرا منھا إال كفرت عن یمیني وأتیت الذي ھو خیر
ًرھا أو ناسیا فال كفارةفإذا حنث مك. [أثبتھ، ویثبت ما نفاه فأخذوه . وهللا ال أدخل الدار: ألن هللا أسقط باإلكراه المؤاخذة، قال) مكرھا: (قولھ] ً

تام، فال تجب علیھ كفارة؛ ألنھ أسند الدخول إلى نفسھ وطوعھ وإرادتھ، ومن دخل بحمل  وربطوه وحملوه وأدخلوه الدار، فھذا إكراه ملجئ
اختلف العلماء رحمھم هللا في الناسي، ھل ھو مكلف أو ) ًأو ناسیا: (قولھ. ًاره وبغیر إرادتھ، فحینئٍذ ال یكون حانثاالناس لھ فقد دخل بغیر اختی

إنھ غیر مكلف ال یجب علیھ، واألقوى أنھ یجب علیھ الضمان في اإلخالل، وھي مسألة : غیر مكلف؟ وتفرع علیھ ھذه المسألة، فإن قلنا
ًن مرة، وفي األیمان تستثنى من ھذا األصل؛ ألن المراد بھ االنتھاك للحرمة، ومن كان ناسیا لیس فیھ معنى األصول التي كررناھا أكثر م

  .االنتھاك، فھذا وجھ االستثناء للناسي من األصل الذي ذكرناه، وھو مؤاخذتھ للضمان بحق هللا وحق المخلوق
 

 االستثناء في الیمین
 

بھذا ثبتت السنة عن رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم كما في الحدیث الحسن، ]. إن شاء هللا لم یحنث: رةومن قال في یمین مكف: [قال رحمھ هللا
! هللا أكبر) وهللا ألطوفن اللیلة على تسعین امرأة: (وصح عنھ علیھ الصالة والسالم في الصحیح في قصة سلیمان علیھ السالم، أنھ قال

انظروا كیف الھمة وبماذا ) ًتلد كل واحدة منھن غالما یقاتل في سبیل هللا! (ة یطوف على تسعین امرأةاألنبیاء أعطوا ھذه القوة، في لیلة واحد
: قال. أنبیاء هللا أعظم الناس قربة  عز وجل، في سائر شئونھم وأمورھم، حتى عند إتیانھم الشھوة یصرفونھا في طاعة هللا!! تتعلق النفوس

ًفأقسم، لكن لم یرد هللا عز وجل ذلك، فألقت واحدة منھن بعض مخلوق ولیس مخلوقا كامال، فقال ) مرأةوهللا ألطوفن اللیلة على تسعین ا( ً
إنھ : مسألة التعلیق، وقال من حیث األصل: مسألة التحقیق، وقیل: وعلى كل حال قیل ھذا) إن شاء هللا: لو أنھ قال: (صلى هللا علیھ وسلم

فیشترط اتصالھا ) إن شاء هللا فال حنث علیھ: من حلف على یمین فقال: (أما الحدیث الحسن. ستثناءأقسم، ووجدت المشیئة لتحقیق القسم واال
وهللا إن شاء هللا تقوم، وهللا إن شاء هللا تفعل، وهللا إن شاء هللا ال تفعل، ویشترط أن یكون : أو یقول. وهللا تقوم إن شاء هللا: بالیمین، كأن یقول

صراف الیمین، أما إذا طرأ علیھ أن یستثني بعد انعقاد الیمین فال، وإال قال كل شخص بمجرد الشك أنھ ال یفي إن شاء ًقاصدا لالستثناء قبل ان
ّھذا یدل على أنھ البد من اتصال االستثناء، والبد من قصده، وقد فصلنا في ھذه المسألة في تعلیق الطالق بالمشیئة وبینا ضوابط المشیئة . هللا

 ...... .وتأثیرھا
 

 استحباب الحنث في الیمین وإتیان الذي ھو خیر
 

الیمین قد ُیندب لھ برھا ویكره لھ الحنث فیھا، وقد یجب علیھ البر ویحرم علیھ الحنث، ] ًویسن الحنث في الیمین إذا كان خیرا: [قال رحمھ هللا
یجب علیھ البر : الحالة األولى: وال للیمین، وھيوقد یستحب لھ البر ویندب لھ الحنث، وقد یحرم علیھ البر ویجب علیھ الحنث، ھذه أح

وهللا ألصلین مع الجماعة، وھو ممن تجب علیھ صالة الجماعة، فیجب علیھ أن یبر ویحرم علیھ : ویحرم علیھ الحنث في یمینھ، كما لو قال
فحینئٍذ یجب علیھ البر ویحرم علیھ الحنث؛ . وهللا أفعل: افعل كذا وأمرتھ بھ فقال: أو تقول لھ أمھ. أن یحنث؛ ألن ھذا واجب بأصل الشرع

یحرم علیھ البر ویجب علیھ الحنث، كما لو أقسم أنھ ال یصلي صالة الظھر، فھذا ال یجوز؛ ألنھ : الحالة الثانیة. ألن طاعة أمھ واجب مؤكد
الحالة .  علیھ الحنث ویحرم علیھ البر فیجب-!والعیاذ با- وهللا ألشربن الخمر : حلف على ترك واجب، أو حلف على فعل محرم، كأن یقول

فیندب . وهللا ال أصوم األیام البیض من ھذا الشھر: یندب لھ الحنث ویكره لھ البر، كما لو حلف على أن ال یصوم األیام البیض وقال: الثالثة
یندب لھ البر : الحالة الرابعة. یریمینھ ویصوم األیام البیض، ویكره لھ أن یمضي في یمینھ ویفوت على نفسھ الخ لھ أن یحنث ویكفر في

ھذه أحوال . فیندب لھ أن یصوم وأن یبر، ویكره لھ أن یفوت على نفسھ الخیر. وهللا ألصومن الخمیس واإلثنین: ویكره لھ الحنث، كما لو قال
ًإذا اإلنسان إذا رأى شیئا أفضل مما حلف علیھ فاألفضل لھ أن یكفر، واألصل في ذلك قولھ علیھ. الیمین إني وهللا ال أحلف : ( الصالة والسالمً

وھذا یستثنى من األصل من حفظ الیمین والبر فیھا، فإن المسلم ) ًعلى یمین فأرى غیرھا خیرا منھا إال كفرت عن یمیني وأتیت الذي ھو خیر
یر أن یكلمھ، كأن یأمره بالمعروف أو ینھاه  فرأى أن الخ-وھو یجوز لھ أن یھجر أخاه المسلم دون الثالث-ًوهللا ال أكلم فالنا الیوم : ًإذا مثال

ًوهللا ال أزور فالنا الیوم، ورأى من المصلحة أن یزوره، أو توفي أحد أو مرض أو جاء : عن المنكر، أو وجدت مصلحة أخرى، أو قال
 ...... .األفضل أن تكفر عن یمینك وتأتي الذي ھو خیر: سبب یندب إلى اإلتیان، فنقول لھ

 
 ًرم حالال وصورهحكم یمین من ح

 
ھذه المسألة تقدمت ]. ًومن حرم حالال سوى زوجتھ من أمة أو طعام أو لباس أو غیره لم یحرم، وتلزمھ كفارة یمین إن فعلھ: [قال رحمھ هللا

ّأنت علي حرام، وذكرنا: معنا في قول الرجل لزوجتھ : یر في قولھ تعالىًأن ھذه المسألة فیھا ما ال یقل عن عشرین قوال، ذكرھا أئمة التفس: ِ
م ما أحل هللا لك  َیا أیھا النبي لم تحرِّ َ َ َ َ ََ َُّ َّ َّ ِ ُّ َُّ َُ ُ َ إنھ إذا حلف وحرم على نفسھ لبس الثیاب، أو حرم على نفسھ لبس غطاء : قال بعض العلماء] 1:التحریم[ِ

كل ھذا لغو :  حرم على نفسھ أن یتزوج، قالوارأسھ كالعمامة، أو حرم على نفسھ أن یركب السیارة، أو حرم على نفسھ أن یطعم الطعام، أو
على تفصیل -وذھب الجمھور . مذھب جمھور أھل الحدیث: وال شيء علیھ وال تجب علیھ كفارة، وھذا مذھب الظاھریة وأھل الحدیث، قیل

أن تحریم الحالل یأتي : صل إلى أنھ إذا حلف على تحریم حالل فإنھ تنعقد یمینھ ویجب علیھ الكفارة، وھذا مبني على أصل، واأل- عندھم
ًإذا حلف على أن یحرم على نفسھ شیئا حالال، فإنھ حینئٍذ : الصورة الثانیة. إذا قصد بھ التحریم فھو لغو: الصورة األولى: على صورتین ً
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أجد منك ریح : فصة ُِّیكفر، وھذا معنى ما ورد في السنة عن رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم في قصة العسل، عندما قالت أم المؤمنین ح
مغافیر، وھذا من باب الغیرة؛ ألنھ شرب عند زینب بنت جحش رضي هللا عنھا وأرضاھا العسل، وغارت أمھات المؤمنین وتماألن علیھا، 

ھ ًجرست نحلة في العرفط، وھذا عندما شرب عندھا عسال، وبین هللا عز وجل ذلك لنبی: وقمن یذكرن ذلك لھ علیھ الصالة والسالم، وقلن
ْقد فرض هللا لكم تحلة أْیمانكم : وقال ُْ ُِ َِ َ ََ َ ََّ َ َ َُ َّ م ما : فالنبي صلى هللا علیھ وسلم لما امتنع من شرب العسل، قال هللا عز وجل لھ] 2:التحریم[ْ َلم تحرِّ َُ ُ َ ِ

َأحل هللا لك تْبتغي مْرضاة أزواجك  َ َ َ َ َِ ْ َ ََ ِ ََّ َ َ ُ ن ھنا من حرم على نفسھ الحالل وقصد الیمین انعقدت وم. وھذا یدل على أنھ قصد الیمین] 1:التحریم[َّ
أبو بكر و عمر و عثمان و علي ومعھم : ًیمینھ، وأما إذا حرم الحالل معتقدا تحریمھ فھذا لغو وال یؤثر، ومنھ ما فعلھ الصحابة حینما اجتمعوا

هللا عنھم أجمعین، وتكلموا في شأن اإلسالم ثم ًعثمان بن مظعون ، وكان من أشد الصحابة عبادة وصالحا رضي هللا عنھ وأرضاه، ورضي 
-اتفقوا على أنھم ال یتزوجون النساء وأنھم یختصون، فأدركتھم نشوة الدین ومحبة الطاعة، فنھاھم النبي صلى هللا علیھ وسلم عن ذلك، وقال 

فتحریم المباحات من شأن ).  أذن لھ الختصینارد النبي صلى هللا علیھ وسلم على عثمان التبتل، ولو: (- كما في الحدیث الصحیح حدیث جابر 
ِقْل مْن حرم زینة هللا التي أخرج لعباده: ًأھل الضالل، ولذلك ال یجوز للمسلم أن یحرم شیئا أحلھ هللا لھ، وذلك لقولھ تعالى ِ ِ ِ ِ ََّ َ َ َ َْ َُ َّ ِ َّ َ َ ِ ] 32:األعراف] َ

ًمھ الناس، والحرام ما حرمھ هللا ولو أحلھ الناس، فلو حرم حالال كان لغواوھذا استفھام إنكاري، یدل على أن الحالل ما أحلھ هللا، ولو حر ً .
ِأنت علي حرام، أو أنت الحرام، أو الحرام یلزمني منك: تقدم معنا أنھ إذا قال لزوجتھ) سوى زوجتھ: (قولھ ّ والحنابلة كما . كل ھذا تقدم. ِ

: أن من قال المرأتھ: ّن من حرم زوجتھ فھو مظاھر، وقد بینا أن الصحیحإنھ ظھار، وقد صح عن عثمان رضي هللا عنھ أ: ذكرنا یقولون
ّأنت علي حرام، نسألھ عن نیتھ، إن قصد بھ الیمین فعلیھ الكفارة، وفیھ عن ابن عباس أثر صحیح، وإن قصد بھ الطالق سألناه كم ینوي؟ وإن  ِ

ًإنھا حرام، فھو أخبر بشيء مخالف للواقع، فال یقع شیئا : حرام وإن قالًقصد بھ الظھار فظھار، وإن لم یقصد شیئا فھو لغو، مع أنھا لیست ب
كما ذكرنا ) وتلزمھ كفارة یمین إن فعلھ: (قولھ. ًلم یحكم بتحریمھ علیھ، ویكون كالمھ لغوا) لم یحرم: (قولھ. ًوال یعتد بھ ویكون لغوا

 ...... .جمعینوصلى هللا وسلم على نبینا محمد وآلھ وصحبھ أ. بالتفصیل الذي بیناه
 

 ]2[ مقدمة كتاب األیمان -شرح زاد المستقنع 
 

إن من تیسیر الشرع على المكلفین أن جعل التخییر في كفارة الیمین لمن لزمتھ الكفارة، وھذا من فضل هللا على عباده، كما جعل الرجوع في 
  .، ومنھا ما ھو یمین معقود یتحقق فیھ لزوم الكفارةاألیمان إلى نیة الحالف وقصده؛ ألن في األیمان ما ھو لغو یؤاخذ المرء علیھ

 
 التخییر في كفارة الیمین بین خصال الكفارة

 
بسم هللا الرحمن الرحیم الحمد  رب العالمین، والصالة والسالم األتمان األكمالن على خیر خلق هللا أجمعین، وعلى آلھ وصحبھ ومن سار 

یخیر من لزمتھ كفارة یمین بین إطعام عشرة مساكین أو كسوتھم أو : فصل: [ول المصنف رحمھ هللافیق: أما بعد. على نھجھ إلى یوم الدین
الواجب المضیق المرتب، الذي ال یجوز للمسلم أن ینتقل فیھ بعد ترتیب : القسم األول: الواجب في الشریعة ینقسم إلى قسمین] عتق رقبة

ابق، كما في كفارة الظھار، وكفارة الجماع في نھار رمضان؛ فإن ھذه واجبة الزمة على الشرع إلى أمر الحق؛ إال بعد العجز عن األمر الس
: من ارتكب المحظور، ولكنھ ال ینتقل إلى الخصلة الثانیة التي رتبھا الشرع على األولى إال بعد العجز عن األولى، وھذا یسمیھ العلماء

ن ما ورد بثم، ال یجوز للمسلم أن ینتقل إلى الخصلة الثانیة إال بعد عجزه عن وقد نص ابن عباس رضي هللا عنھما على أ. بالواجب المرتب
الواجب المخیر، وھو الذي وسع الشرع فیھ : القسم الثاني. فھذا واجب مرتب یجب على المسلم أن یلتزم ترتیب الشرع فیھ. الخصلة األولى

وفي الحقیقة كفارة الیمین جمعت بین النوعین، ففیھا الواجب . نھا أجزأهعلى المكلف، فخیره بین خصلتین أو ثالث أو أربع، إن فعل واحدة م
ّالمرتب، وفیھا الواجب المخیر، فخیر هللا عز وجل بین اإلطعام والكسوة والعتق، ورتب ما بین ھذه الثالثة إذا عجز عنھا أن ینتقل إلى 

-أن من لزمتھ كفارة : ّ الترتیب والتخییر، فبین المصنف رحمھ هللا:وعلى ھذا یكون الواجب في كفارة الیمین قد جمع بین األمرین. الصیام
:  فعلیھ الكفارة؛ ألن هللا سبحانھ وتعالى أوجب الكفارة كما في آیة المائدة- ًوقد قدمنا شروط الحنث، ومتى یحكم بكون اإلنسان حانثا في یمینھ

َفكفارتُھ إطعام عشرة مساكین مْن أْوسط م َ َ َ َ َ َ َ َِ ِ ِ َِ َْ َ َُ ِ ُ ٍا تطعُمون أْھلیكم أْو كْسوتُھم أْو تْحریُر رقبٍة فمْن لم یجد فصیام ثالثة أیام َّ َّ ِ ِ ِ ِ َِ َ َ َ َْ َ ُ ْ ْ َْ َ َ َ َ َ ََ َ َ َْ ِ َ ِ ُ ُ فھذه اآلیة ] 89:المائدة[ُ
إطعام وھو إطعام عشرة مساكین، و: ّفبین رحمھ هللا الواجب األول. أصل في كفارة الیمین، وقد نص هللا عز وجل فیھا على خصال الكفارة

أن یطعم كل مسكین ربع صاع، كما في كفارة الظھار، من حدیث سلمة بن صخر : الوجھ األول: عشرة مساكین على وجھین عند العلماء
ًالبیاضي ، حیث أطعم ستین مسكینا خمسة عشر صاعا، وھذا یقتضي أن یكون لكل مسكین ربع صاع أن یطعم كل مسكین : الوجھ الثاني. ً

ارة الفدیة في النسك من حدیث كعب بن عجرة رضي هللا عنھ الذي في الصحیح، وفیھ أن من ارتكب المحظور من نصف صاع، كما في كف
والحقیقة . ھذا یدل على أن اإلطعام یكون بنصف صاع: حلق رأس ونحو ذلك لزمتھ الفدیة، وقد أمر هللا عز وجل فیھا بنصف صاع، فقالوا

: ثم یرد السؤال. لكن األحوط واألحسن لھ أن ال ینقص عن نصف صاع، ھذه الصورة األولىأنھ لو اقتصر الشخص على ربع صاع أجزأه، 
أن الشخص یجب علیھ أن یعطي المسكین الطعام، والمسكین یتصرف في : ھل الكفارة في الیمین تملیك، أو یقصد منھا مطلق الوقوع؟ بمعنى
ًام ویدعو المسكین إلیھ؛ ألن التملیك یقتضي أن یكون المسكین حرا بین أن الطعام كیف شاء، فھذا تملیك، وحینئٍذ ال یجوز أن یصنع الطع

ّیأكلھ الیوم أو غدا أو بعد غد، فیملك ھذا الذي ملكھ هللا عز وجل إیاه، وإن قلنا إنھا لیست بتملیك فیكون من حقھ أن یطعمھ، وأن یصنع : ً
ابة رضوان هللا علیھم أنھم أطعموا، كما في قصة أبي سعید الخدري ثبت عن الصح. الطعام ثم یدعو عشرة مساكین فیأكلون ذلك الطعام

وإطعام عشرة مساكین . ًرضي هللا عنھ، وأیضا األصل یقتضي عموم اإلطالق، ولكن التملیك أحوط، والجمھور على أنھ لو أطعم یجزیھ
ًیستوي فیھ أن یكونوا ذكورا أو إناثا، أي ًو جمعوا بین الذكور واإلناث، ویستوي أن یكونوا كبارا تمحضوا بالذكور، أو تمحضوا باإلناث، أ: ً

ھل یشترط أن یكون الصغیر بعد الفطام لیأكل أكل المفطوم، أم یكون : ًأو صغارا، فلو نظر إلى أسرة فیھا عشرة أفراد أجزأه، ثم یرد السؤال
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یھ سواء كان قبل الفطام أو بعده؛ وذلك إلطالق أنھ یجز: والصحیح: ًرضیعا فیشتري لھ ما یرتضع بھ كحلیب ونحو ذلك؟ وجھان للعلماء
منھم من أطلق الكسوة، : الكسوة فیھا وجھان للعلماء) أو كسوتھم: (قولھ. القرآن، ولكن األحوط أن یبرئ ذمتھ على الوجھ الذي ال شبھة فیھ

ً بمثلھا الصالة، وعلى ھذا لو كساه ثوبا أن الكسوة البد فیھا من أن تكون كسوة تصح: ًحتى لو ألبسھ ثوبا یستر عورتھ أجزأه، والصحیح
) صنفان من أھل النار لم أرھما، نساء كاسیات عاریات: (ًشفافا لم یجزه، ودلیلنا على ذلك السنة، فإن النبي صلى هللا علیھ وسلم قال

وعلى ھذا البد وأن . یة من العريفوصفھن بالكسوة، ولكن سلبھم ھذا الوصف بالعري، وقد أمر هللا بكسوة المسكین، فدل على أنھا كسوة خال
ما یستر بھ عورتھ، فلو أنھ ستره بثوب غامق اللون یستر : الدرع والخمار، وفي الرجل: تكون الكسوة التي تصح بھا الصالة في المرأة

ة وردائھما، فإنھ ًعورتھ، فیكون السروال والفنیلة فضال، ولو ستره بقمیص وسروال أجزأه، ولو ستره بإزار ورداء كإزار الحج والعمر
ًأن ال تكون معیبة عیبا یقدح في وجود الكسوة فیھا، فلو أنھ كانت عنده ثیاب یلبسھا ھو وكساھا : بالنسبة للثیاب یشترط فیھا: ًإذا. یجزئھ

 أوالده فكساھم إیاھا فیجزیھ ذلك، ما دام أنھا نظیفة صالحة لالستعمال، وھكذا بالنسبة للثیاب التي كساھا للصغار من المساكین، لو أخذ كسوة
یستوي أن تكون الرقبة صغیرة أو كبیرة، وقد بینا ھذا وفصلناه في مسألة العتق في ) أو عتق رقبة: (قولھ. وھي صالحة لالستعمال أجزأه

وذلك ألن النبي ولكن ھنا ھل یشترط إیمان الرقبة أو ال یشترط؟ األقوى أنھ یشترط إیمان الرقبة؛ . كفارات الظھار والجماع في نھار رمضان
وذلك بعد أن سأل ) أعتقھا فإنھا مؤمنة: (-كما في صحیح مسلم من حدیث معاویة بین الحكم رضي هللا عنھ-صلى هللا علیھ وسلم قال 

فالرق . ةأعتقھا من أجل أنھا مؤمن: أي) أعتقھا فإنھا مؤمنة: قال. أنت رسول هللا: من أنا؟ قالت: قال. في السماء: أین هللا؟ قالت: (الجاریة
ًُضرب من أجل الكفر، فال یعقل أن الشریعة تأمر بضرب الرق على الكفار المحاربین، ثم بكل سھولة یعتقون، إذا ما ھي الفائدة؟ وعلى ھذا 

 النبي صلى ألنھا مؤمنة، ولم یقبل منھ: جملة تعلیلیة، أي) أعتقھا فإنھا مؤمنة: (البد وأن تكون الرقبة مؤمنة، فإن قولھ صلى هللا علیھ وسلم
علیھ وسلم أن یعتق مباشرة، بل أمره أن یحضر الجاریة، وسألھا وامتحنھا واختبرھا صلى هللا علیھ وسلم وتكلف ذلك، فدل على أنھ ال  هللا

ًیشترط عدم العیب في الرقبة إذا كان عیبا مخال یمنع العجز فإنھ ال یصح وال یجزئ، و: قال بعض العلماء. یجزئ أن یعتق كل رقبة الصحیح ً
وقد نص القرآن على ] فمن لم یجد فصیام ثالثة أیام متتابعة. [ أنھ قد یجزئ، إال إذا كان على وجھ یرید بھ التخلص من الرقبة، فھذا أمر آخر

ٍفمْن لم یجد فصیام ثالثة أیام : ذلك، قال سبحانھ وتعالى َّ ِ َِ َ َ ُ َْ َ ََ َْ ِ األولى عند عبد الرزاق بسند وفي قراءة ابن مسعود و أبي بن كعب ، ] 89:المائدة[َ
وھذا أخذ منھ الحنابلة وطائفة وجوب ) فصیام ثالثة أیام متتابعات: (صحیح، واألخرى عند ابن جریر وجود إسنادھا غیر واحد من العلماء

 .......التتابع في صیام الكفارة في األیمان، وھو الصحیح إن شاء هللا
 

 أو اختالفھ ال اتحاد موجبھاحكم من لزمتھ أیمان متكررة قبل التكفیر ح
 

متكررة عدیدة، ویكون ذلك : یعني) ومن لزمتھ أیمان: (قولھ]. ومن لزمتھ أیمان قبل التكفیر موجبھا واحد فعلیھ كفارة واحدة: [قال رحمھ هللا
. وهللا ما تدخل: قال.  سأدخل:ثم قال لھ. وهللا ما تدخل البیت: ًأن یكون على شيء واحد، فمثال قال لفالن: الصورة األولى: على صورتین

وإن . [إذا كانت متعددة فكل واحدة منھا یمین، وھذا مذھب جمھور العلماء رحمھم هللا: الصورة الثانیة. سأدخل، فھذه یلزمھ كفارة واحدة: قال
ك، فكل ذلك یحكم بكل مقسم وھكذا إذا اختلفت أجناسھا كظھار ویمین ونحو ذل: أي] اختلف موجبھا كظھار ویمین با لزماه ولم یتداخال

 ...... .علیھ بیمین مختصة بھ، إذا حنث فیھا یلزمھ الكفارة لكل یمین
 

  باب جامع األیمان-شرح زاد المستقنع 
 

ب، من المسائل التي تواجھ الناس في حیاتھم الیومیة مسائل األیمان، لذا فالبد لھم من معرفة أحكام أیمانھم، وما یجب علیھم منھا، وما ال یج
ًوقد فصل العلماء في أحكام األیمان تفصیال دقیقا، فبینوا حكم نیة الحالف، وسبب الیمین، وأحكام تعیین الشيء المحلوف علیھ، وغیر ذلك من  ً َّ

 .األحكام التي یكثر احتیاج الناس إلى معرفتھا؛ لیقوموا بحق هللا علیھم فیھا
 

 ما یرجع إلیھ في األیمان
 

 الحمد  رب العالمین، والصالة والسالم األتمان األكمالن على خیر خلق هللا أجمعین، وعلى آلھ وصحبھ ومن سار بسم هللا الرحمن الرحیم
 ......:أما بعد. على نھجھ إلى یوم الدین

 
 الرجوع إلى نیة الحالف إذا احتملھا اللفظ

 
یرجع في األیمان إلى نیة الحالف : أي]. الف إذا احتملھا اللفظیرجع في األیمان إلى نیة الح: باب جامع األیمان: [فیقول المصنف رحمھ هللا

ْولكْن ُیؤاخذكم بما كسبت قلوُبكم : وقصده؛ ألن هللا تعالى یقول ُْ ُ ُُ ْ ََ َ َ َ َِ ُ ِ ِ َبما عقدتم األْیمان : وقال سبحانھھ في اآلیة األخرى] 225:البقرة[َ َ َ ََ ُ ُ ْ َّ ] 89:المائدة[ِ
ًد إال إذا قصد الشخص عقدھا، فإذا لم یقصد عقدھا بأن جرت على لسانھ كانت لغوا ساقطة، دل ھذا على فإذا كانت الیمین في األصل ال تنعق

قوة تأثیر النیة، فإذا كانت الیمین ال تنعقد إال عند القصد والتوجھ والنیة، فمن باب أولى أن ال تنعقد في األلفاظ والكلمات ما دام أن اللفظ 
إنما األعمال : (في ذلك حدیث عمر رضي هللا عنھ في الصحیحین، أن النبي صلى هللا علیھ وسلم قالواألصل . محتمل ویرجع إلى نیتھ

وصورة . واألعمال شاملة لألقوال واألفعال، والیمین قول، فتدخل تحت ھذا العموم، فدل على أنھ البد من الرجوع إلى نیة الحالف) بالنیات
أل -قصدت السیارة : السیارة لفظ عام یشمل السیارة الصغیرة والكبیرة والباص وغیره، فلو قالف. وهللا ال أركب السیارة: لو قال: المسألة
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وهللا ال أشتري : ًوالعكس، لو أن شخصا جاراه في السیارة فقال. فحینئٍذ ینتقل من العموم إلى الخصوص. الفالنیة أو سیارة فالن -للعھد
جنس السیارة ال أشتریھا، فحینئٍذ النیة تتحكم في : نیتي جمیع السیارات، یعني: ، لكن قالفظاھر الحال أنھ ال یشتري السیارة ھذه. السیارة

َكما : في السیارة تحتمل الجنس وھذا للعموم، وتحتمل العھد وھذا للخصوص، قال تعالى) أل(ًاللفظ، بشرط أن یكون ذلك اللفظ محتمال؛ ألن  َ
ًأْرسلنا إلى فْرعْون رُسوال  َ َ َ َِ َ ِ َ ْ َفعص* َ َ َى فْرعْوُن الرُسول َ ََّ ًإن أل في الرسول لالستغراق؛ ألن من عصى رسوال واحدا : قیل] 16-15:المزمل[ِ ً

أن : ًوھو أن یكون اللفظ محتمال، بمعنى: فھناك شرط في اعتبار النیة مؤثرة في اللفظ. فكأنما عصى الرسل كلھم، واألشبھ أن ھذا عھد ذھني
فالنیة تحدد المراد، أما إذا كان اللفظ ال یحتمل وال عالقة لھ بما نوى في وضع اللغة وأصلھا، ولیس وضعھ اللغوي یحتمل معنیین فأكثر، 

ولكن قصد بالبرتقال التفاح، ومعلوم أنھ ال یطلق البرتقال على التفاح فحینئٍذ . وهللا ال آكل البرتقال: ٍھناك عرف جار بھ، فنیتھ لغو، كأن یقول
وھذا مقرر على . ھره، فما دام أنھ تلفظ بھذا اللفظ یؤاخذ بھ، ویحكم بوجوب الكفارة علیھ إن أكل ذلك المسمىتسقط نیتھ ویعتد ویعتبر بظا

مسألة وضع اللغة، والصحیح أن هللا عز وجل ھو واضع اللغات، ومن ھنا لو تحكم الشخص في : مسألة مشھورة عند علماء األصول، وھي
ًال یوجد أحد یطلق الجبل على السیارة ال لغة وال عرفا، وال توجد . السیارة: ماذا ترید بالجبل؟ قال: لھوهللا ال أصعد الجبل، وقیل : اللغة وقال

مناسبة بین السیارة والجبل، فھو یضع داللة من عنده لھذا اللفظ، مع أن الجبل من حیث ھو موضوع على داللة معینة، فھو فحینئٍذ یسقط 
  .ا أصل صحیح مقرر عند العلماءاعتبار النیة بشرط احتمال اللفظ، وھذ

 
 الرجوع إلى سبب الیمین عند انعدام النیة

 
. السبب المھیج: فأول شيء النیة ثم ھناك السبب، وسبب الیمین یسمونھ] فإن عدمت النیة رجع إلى سبب الیمین وما ھیجھا : [ قال رحمھ هللا

بموجب الیمین، : وبعضھم یعبر عنھ. بساط الیمین: وبعض الفقھاء یسمونھسبب الیمین، وعند المالكیة : وبعض فقھاء الحنابلة یطلق ویقول
ونحن نمثل بأشیاء موجودة اآلن؛ ألن القدیم موجود في كتب العلماء فإذا رجع إلیھ طالب العالم فإنھ . والمراد من ذلك الباعث على الیمین

ال : (فقولھ. وهللا ال أركب سیارتك: فقال لھ.  معي سیارتيتركب: ًلو أن شخصا اختصم مع شخص وجرى بینھم لجاج، فقال: مثال. یفھم
في األصل یقتضي أن كل سیارة یملكھا الشخص أنھ ال یركبھا، ولكن بساط الیمین، وموجب الیمین، والباعث على الیمین، ) أركب سیارتك

إذا ركب سیارة أخرى  لى خاص، فال یحنثھذا العموم ینصرف إ: فحینئٍذ نقول. والسبب المھیج للیمین، ھو الخصومة عن سیارة معینة
ھل نویت العموم؟ : قلنا لھ. وهللا ال أركب سیارتك: یملكھا ذلك الشخص، إال إذا نوى، فإن النیة مؤثرة، لكن كالمنا ھنا عن الشخص الذي قال

. البد أن تركب: فقال لي. رید أن أركبال أ: اركب معي سیارتي، فقلت: ًال ما نویت العموم، بل خرج مني ھذا اللفظ بناء على قولھ لي: قال
إن ركبت أي سیارة غیر ھذه السیارة فإنك حینئٍذ ال تحنث؛ ألن : نقول لھ. وهللا ال أركب سیارتك: فقلت: فأحرجني فأردت أن أقطع قولھ

  .السبب المھیج یقتضي التخصیص
 

 الرجوع إلى التعیین في الیمین عند انعدام النیة والسبب
 

ّأن یعین الشيء، وھو ضد : والتعیین.  التعیین- .  السبب- .  النیة-: ھناك ثالثة أشیاء: إذا] فإن عدم ذلك رجع إلى التعیین: [قال رحمھ هللا
ذا فھ. ُال أكلم ھذه الجاریة.. ُال أكلم ھذا الصبي.. وهللا ال أكلم ھذا الرجل. وهللا ال ألبس ھذا الثوب. وهللا ال آكل ھذا اللحم: اإلبھام، فإذا قال

ال لبست ھذا القمیص فجعلھ سراویل : فإذا حلف: [قولھ. تعیین، والمعین ال ینصرف إلى غیره؛ ألن مرادھم بعینھ وذاتھ، وعین الشيء ذاتھ
ًال لبست ھذا القمیص، ومادة القمیص من القماش، إذا انصب علیھا : لو حلف على ذلك الشيء بعینھ كأن یقول: أي] ًأو رداء أو عمامة ولبسھ

ل سرواال حنث بلبسھ؛ ألنھ قالالی ًمین، فلو أن ھذا القمیص غیِّر وفصِّ ُ ھذا، فاختص بالتعیین وتقید بھ؛ ألن الیمین بالتعیین، فمھما تغیر في : ُ
. ًشكلھ فذاتھ موجودة، وانصب المنع على الذات، وحینئٍذ لو تغیرت إلى أي حال فإنھ یبقى الحكم معلقا بھا، فیحنث إذا لبسھ على أي صورة
ًوكذلك لو جعل ھذا القمیص رداء أو عمامة، فإنھ یحنث بلبسھ، والعكس إذا جعل السروال قمیصا، فالمادة موجودة والحكم واحد في ھذا ً .

أو زوجة فالن ھذه، أو صدیقھ : [قولھ. ًأو صار رجال ألن الحكم متعلق بعین الصبي وال یختلف] ًأو ال كلمت ھذا الصبي فصار شیخا: [قولھ
فلو . وهللا ال أكلم ھذه الزوجة: فلیس كقولھ. وهللا ال أكلم زوجتك: لو قال] ً، أو مملوكھ سعیدا، فزالت الزوجیة والملك والصداقة ثم كلمھمًفالنا
زوجتك لفظ عام، فإذا لم تكن ھناك نیة وأخذناه على ظاھر اللفظ، فكل زوجة یتزوجھا ھذا الرجل بمجرد أن : فقولھ. ال أكلم زوجتك: قال
فكل امرأة عقد علیھا ذلك الشخص فإنھ یحنث بكالمھ لھا، . قد علیھا وتدخل في عصمتھ، فإنھ یحنث بكالمھ معھا بأقل ما یصدق أنھ كالمیع

وبمجرد أن تخرج من عصمتھ وتنتقل عنھا، فحینئٍذ إذا كلمھا ال یحنث؛ ألن الوصف متعلق بكالم زوجة ھذا الرجل، وحینئٍذ متى ما كانت 
ًصار األمر متعلقا بالزوجة . ال أكلم زوجتك ھذه: رجل حنث بكالمھا، وإذا زالت ھذه الصفة من الزوجة لم یحنث، أما إذا قالزوجة لھذا ال

بعینھا، فلو طلقھا أو بانت منھ، فإنھ في ھذه الحالة لو كلمھا فإن الیمین ما زالت منعقدة فیحنث بكالمھا، حتى لو تزوجت غیره فإنھ ال زال 
كل عبد یملكھ ھذا الشخص، : فھذا عام، أي. ًال أكلم مملوكا لك: لو قال). ًأو مملوكھ سعیدا: (قولھ. ًا بالعین فیحنث بكالمھاالیمین متعلق

ّال أكلم مملوكك سعیدا وعین، أو مملوكك ھذا وعین وخصص، : فبمجرد ما یشتریھ یحنث بكالمھ بأقل ما یصدق علیھ أنھ كالم، لكن لو قال ً
األصل ) فزالت الزوجیة والملك والصداقة ثم كلمھم: (قولھ. ًا، لو أنھ أعتقھ ما زال الحكم متعلقا بعین المملوك، فیحنث بكالمھفحینئٍذ كما ذكرن

ألن الیمین متعلقة بلحم الحمل، ]. ًأو ال أكلت لحم ھذا الحمل فصار كبشا] :قولھ. أنھ یحنث حتى بعد زوال ھذه األشیاء كما ذكرنا وفصلنا
ًأو ھذا الرطب فصار تمرا أو دبسا أو خال: [قولھ. ًھ بعد أن صار كبشا، فإنھ یحنث؛ ألنھ قد انصبت الیمین على لحمھفحتى إن أكل ً لو جيء ]. ً

ًفُرفع ھذا الرطب ثم صار تمرا بالحرارة وبالتأخر وجيء بھ إلیھ، فقیل لھ. ًوهللا ال آكل رطبا: لشخص برطب فقال َ فأكل، فإنھ ال یحنث؛ . كل: ِ
أنا حلفت أن ال : قال. على ھذه النخلة رطب اصعد وكلھ: وهللا ال آكل الرطب وقیل لھ: ألمر متعلق بالوصف الذي ھو رطب، ولو قالألن ا

ًآكل الرطب، ثم صبر حتى صار تمرا فصعد وأكل، فإنھ یحنث لو صعد وھو رطب وأكل منھ، وال یحنث في الثانیة؛ ألنھ أكل تمرا؛ وألنھ  ً
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ًوهللا ال آكل ھذا الرطب، فإنھ في ھذه الحالة یحنث إن أكلھ رطبا أو تمرا: ن لو قالحلف على الرطب، لك ًأو ھذا اللبن فصار جبنا أو كشكا . [ً ً
أن ینتقل عن حالھ بفعل المكلف أو ینتقل بطبعھ، كما ذكرنا في الرطب  وھكذا بالنسبة للبن، یعني یستوي] أو نحوه ثم أكلھ حنث في الكل

وعلى ھذا . ًإذا النیة من أقوى ما تكون، ونحن ال نتكلم ھنا على قوة السبب] إال أن ینوي ما دام على تلك الصفة[لكل والتمر، حنث في ا
وهللا ال أكلم زوجتك فالنة، وھذا ألنھ رأى أن الرجل : وإذا كانت لھ نیة فقال. یحنث في الكل كما ذكرنا؛ ألنھ قصد عین المحلوف علیھ

وهللا ال أكلم ھذه الزوجة، وھو یقصد مدة : و شيء، فقصد في نیتھ أن ھذه المرأة سیئة تسبب مشاكل، فقالمتضایق منھ بسبب خصومة أ
كونھا زوجة لھ، فحینئٍذ ھناك تعیین في السبب، ولكن النیة أخص من السبب؛ ألنھ لم یقصد عین المرأة، وحینئٍذ إذا زالت الزوجیة یجوز لھ 

  .أن یكلمھا وال یحنث
 

 لیمین إلى ما یتناولھ االسم عند عدم النیة والسبب والتعیینالرجوع في ا
 

البد أول شيء أن تكون ھناك نیة؛ ألن : ًإذا أول شيء النیة، ثم السبب، أي]. فإن عدم ذلك رجع إلى ما یتناولھ االسم: فصل: [قال رحمھ هللا
على أن األمور بمقاصدھا، ثم السبب الذي یھیج : المشھورةمقاصد المكلفین معتبرة، وقد أجمعت على ذلك نصوص الكتاب والسنة والقاعدة 

ھذا اللفظ یدل على ماذا؟ وھذا عین العدل في الشریعة اإلسالمیة، فینظر إلى داللة اللفظ : أي) رجع إلى ما یتناولھ االسم: (قولھ. الیمین
ًأصعد الجبل، وهللا ال أجلس تحت السماء، وهللا ال أعبر نھرا وال وهللا ال : اللغویة والعرفیة والشرعیة، ھذه ثالثة أنواع من الدالالت، فإذا قال

ًأركب بحرا، وهللا ال أصلي، وهللا ال أصوم، فكل ھذه ألفاظ فیھا داللة لغویة وفیھا داللة شرعیة وفیھا داللة عرفیة، فحینئٍذ البد من النظر في 
َب ھیج على الیمین، فحینئٍذ ُینظُر في داللة اللفظفي شيء معین، ولیس ھناك سب لیست عندي نیة: اللفظ، ھذا إذا قال ْ. ...... 

 
 أقسام الحقائق ومتى یرجع إلیھا في الیمین

 
.  الحقیقة العرفیة- .  الحقیقة الشرعیة-.  الحقیقة اللغویة- : الحقائق، وھي. ھذه یسمونھا]. شرعي وحقیقي وعرفي: وھو ثالثة: [قال رحمھ هللا

األرض، : السماء، فھم یعنون بھا السماء المعروفة، وإذا قالوا: كون في أصل التخاطب في لسان العرب، فإذا قالوامصطلح ی: فالحقیقة اللغویة
حقیقة لغویة، وھي ما یدل علیھ اللفظ في : الجبل، الشجر، فھذه أسماء على مسمیات معینة وضعت في لغة ولسان العرب، فھذه یسمونھا

ع قد ینقل ھذا االسم من عموم إلى خصوص، وقد ینقل ھذا االسم إلى داللة لیس فیھا ال عموم وال فالشر: الحقیقة الشرعیة. وضع اللغة
العرف یجمع الناس على لفظ لھ داللة لغویة فیأخذه : الحقیقة العرفیة. ًخصوص، وإنما یكون لھا معنى جدید، فالشرع یتصرف في المسمیات

ٌوجاءت سیارة : في اللغة، وھي في لغة القرآن موجودةلھا معنى : ًالناس، مثال السیارة اآلن، السیارة َ َ َ َ ََّ ِیلتقطُھ بْعُض السیارة ].. 19:یوسف[ْ َّ َّ َِ َ َْ َ ْ
ال، السیارة في القدیم لھا معنى، والسیارة : لكن ھل تلك السیارة التي كانت عندھم ھي السیارة الموجودة عندنا اآلن؟ الجواب]. 10:یوسف[

الكتابة في القدیم لھا معنى، ومعناھا اللغوي معروف، وھو : ونحن نمثل بشيء موجود.  عرفنا الیوم لھا معنىفي وضع اللغة لھا معنى، وفي
وهللا ال أكتب على اآللة، وھو : ًالخط بالید، لكن في زماننا اآلن یضرب بأصابعھ على اآللة ومع ذلك یوصف بكونھ كاتبا، فلو قال شخص

ًكذلك الوضوء لھ معنى لغوي، ولھ معنى شرعي، والصالة والزكاة . یوجد معنى عرفي اآلنًیختصم مع شخص على أن یطبع لھ، إذا  ً
في اللغة وفي : ولذلك لما استفتحنا أبواب العلم كنا نقول. والصوم والھبة والصدقة واإلجارة كلھا حقائق فیھا معان لغویة وفیھا معان شرعیة

 ...... .بالحقائق، فإذا تلفظ المكلف فإنھ ینظر فیھا: ي حقیقة شرعیة، فھذه تسمىأ: حقیقة لغویة، وفي الشرع :أي: الشرع، في اللغة
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: ًفالشرعي كالصالة مثال، لھا موضوع في اللغة، فتطلق بمعنى] فالشرعي ما لھ موضوع في الشرع، وموضوع في اللغة: [قال رحمھ هللا
البركة، ولكنھا في الشریعة نقلت إلى العبادة، ذات القیام والركوع والسجود والذكر على : الرحمة، وتطلق بمعنى: نىالدعاء، وتطلق بمع
اللفظ المطلق إذا كان لھ معنى لغوي ومعنى شرعي ] فالمطلق ینصرف إلى الموضوع الشرعي الصحیح: [قال رحمھ هللا. الوجھ المخصوص

 وهللا ال أصلي، فإنھ یحنث بالصالة نافلة أو فریضة؛ ألن الشرع یطلق الصالة على ھذه العبادة ذات :فإننا نصرفھ إلى الشرعي، فلو قال
ارحمني لم یحنث؛ ألنھ عند ! اللھم: ثم قال. وهللا ال أصلي: الدعاء، فلو أنھ قال: والمعنى اللغوي. الركوع والسجود، ھذا ھو المعنى الشرعي

فإنھ یحنث بفعل الصالة، وال یحنث . وهللا ال أصلي: لشرعیة، مع اإلطالق العام یتقید بالشرع، فإذا قالتعارض الحقیقة اللغویة مع الحقیقة ا
ویشترط إذا كانت . الصالة في ھذا المعنى تنصرف إلى المعنى الشرعي، فال یحنث إال بفعل فریضة أو نافلة: ًإذا. بالدعاء، وال بالترحم

فقام یرید أن یصلي، فصلى . أرید أن أكفر: ثم قال. وهللا ال أصلي ھذه الساعة: فلو قال. ً بھا شرعاًبالمعنى الشرعي أن تكون معتبرة معتدا
ًإذا في ھذه الحالة ال یحنص إال إذا كانت صالة شرعیة؛ . ًركعتین، ثم أراد أن یكفر، فتبین لھ أنھ محدث، سقطت عنھ الكفارة تیسیرا من هللا

ًما بینھ وبین هللا أنھ ال یصلي، فال یكون حانثا وال تجب علیھ كفارة إال إذا حصل اإلخالل، وال یحصل ألزم نفسھ فی: أي. وهللا: ألنھ قال
ًفإذا حلف ال یبیع أو ال ینكح فعقد عقدا فاسدا لم یحنث. [ًاإلخالل إال بالصالة الشرعیة، فإذا صلى محدثا لم تكن صالتھ مجزئة وھذا مثلما ] ً

ًثم باع بیعا . وهللا ال أبیع: ًى صالة فاسدة لم یحنث؛ ألن الشرع ال یسمي ھذا صالة، وال یسمي ھذا بیعا، قالال أصلي ثم صل: ذكرنا، لو قال
ًفاسدا، كأن یبیع مجھوال، فإنھ یحكم ببطالن البیع؛ ألنھ من بیوع الغرر  ھذه الدار : ًأبیعك دارا ولم یصفھا، قال:  كما لو قال لھ-وقد تقدم معنا- ً

ھذا بیع فاسد؛ ألن : تمت صورة البیع، لكن انفسخ ھذا البیع بحكم الشرع، قال القاضي) الملیون(أعطاه . قبلت: ، قال)لیونبم(تشتریھا مني 
أنا : في ھذه الحالة لو جاء وقال. ًالدار لم تصفھا ولم تبینھا على وجھ تزول بھ الجھالة ویصح بھ العقد، إذا ھذا عقد فاسد، وذلك لوجود الغرر

ًإذا وجوده وعدمھ على حد سواء، وال : نقول. ھذا بیع فاسد: ال أبیعھ، وقد وقع مني بیع، ولكن أفسده القاضي، أو المفتي حیث قاالوهللا : قلت
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وإن قید یمینھ بما یمنع الصحة، كأن حلف ال یبیع الخمر أو الخنزیر حنث بصورة . [كفارة علیك؛ ألنك حلفت على بیع شرعي وھذا بیع فاسد
: ثم باع الخمر ھل یحنث؟ قالوا) وهللا ال أبیع الخمر: (إن البیع حقیقة شرعیة، والبد أن یكون على الصفة الشرعیة، فلو أنھ قال: لناإذا ق] العقد

صورة العقد؛ ألنھ في األصل یرید أن ال یبادل؛ ألن البیع حقیقتھ المبادلة، وكأنھ ) ال أبیع الخمر: (ھنا یحنث بصورة العقد؛ ألن مراده بقولھ
قد حصل اإلخالل فلزمھ : التزمت فیما بیني وبین هللا أن ال أبادل الخمر بشيء، فلما وقع البیع فصورة المبادلة وجدت، فحینئٍذ نقول: یقول

  .ًوھناك من العلماء من ال یرى أنھ لیس إخالال وال تجب بھ الكفارة. الكفارة من ھذا الوجھ
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ھو الذي لم یغلب مجازه على حقیقتھ اللغویة، كالسماء : الحقیقي في اللغة]. والحقیقي ھو الذي لم یغلب مجازه على حقیقتھ: [قال رحمھ هللا
اللحم حقیقة یطلق على اللحم، وال ینصرف إلى غیره إذا أطلق، وھذا ال إشكال في اعتباره، : ًمثال. واألرض، فھذه حقائق تنطبق على أشیاء

ًحكمنا بأنھ یحنث بأكل اللحم، أیا كان ھذا اللحم، فیكون اللحم شامال للحم األنعام ولحم الطیور ولحم األسماك، فإذا ) ال آكل اللحم: (فلو قال ً
ًكاللحلم فإن حلف ال یأكل اللحم فأكل شحما أو مخا أو كبدا أو نحوه لم یحنث. [أكلھ حنث، وتتقید ھذه الحقیقة بداللتھا ً كبد والشحم ألن ال] ً

إن هللا عز : اللحم، فإنھ ال یشمل الكبد وال المخ وال الشحم، وقد یستشكل البعض ھذا، ویقول: والمخ ھذه لیست بلحم؛ فإن العرب إذا قالت
ٍأْو لْحم خنزیر : وجل قال في المحرمات ِ ِ َ َ أكل الخنزیر في ھذا ال إشكال فیھ؛ ألنھ عبر بالجزء وأراد الكل؛ ألن الذي ی: نقول] 145:األنعام[َ

أن اللحم إذا أطلق فالمراد بھ اللحم المعروف، وال یشمل الشحم وبقیة : فالشاھد من ھذا. ًاألصل إنما یأكل اللحم، وجعل ما بعده تبعا لھ
 آكل الكبد فھذه حقیقة ال: األجزاء التي لیست بلحم حقیقة؛ فإن اللحم لھ حقیقة، والشحم لھ حقیقة، والكبد لھا حقیقة، الطحال لھ حقیقة، فإذا قال

ًوإن حلف ال یأكل أدما حنث بأكل البیض والتمر والملح والخل والزیتون . [وهللا ال آكل اللحم، فھذه حقیقة تتقید باللحم: تتقید بالكبد، وإذا قال
 بھ إن أكلھ، سواء كان من المربى كل ما یؤتدم بھ، فإنھ یحنث: وهللا ال آكل وال أطعم اإلدام، واألدم ھو: إذا قال] ونحوه وكل ما یصطبغ بھ

أو الملوخیة أو اللوبیا أو الفاصولیا أو الخضار أو غیرھا من المطاعم مما یؤتدم بھ، فكل ما یؤتدم بھ، تصدق علیھ ھذه الحقیقة اللغویة 
ًوال یلبس شیئا فلبس ثوبا أو درعا أو جوشنا أو ن. [بھا الجامعة في داللتھا على ھذه األشیاء، فیحنث ً ً ألن أصل اللبس الدخول في ] ًعال حنثً

ًوجعل ھذا لبسا، فلو قال ) ال تلبسوا القمص وال العمائم وال السراویالت وال البرانس وال الخفاف: (الشيء، ومن ھنا قال صلى هللا علیھ وسلم
فإنھ بمجرد دخولھ فیھ .  ألبس الثوبوهللا ال: وهللا ال ألبس، فإنھ یحنث بكل شيء یكتسي بھ، ویضعھ على بدنھ ویدخل فیھ، فإذا قال: شخص
ًلكن لو أنھ وضع الثوب على كتفیھ لم یحنث؛ ألنھ ال یصدق علیھ اللبس، مثلھ مثل المحرم، لو أن محرما أخذ ثوبا ووضعھ مثل . یحنث ً

وال : (مل أعلى البدن، ثم قالالذي یش) ال تلبسوا القمص وال العمائم: (اإلحرام، لم تجب علیھ الفدیة؛ ألن النبي صلى هللا علیھ وسلم قال
وإن . [فشمل أعلى البدن وأسفلھ، فإذا حصل الدخول حصل اإلخالل وإال فال) وال البرانس: (الذي یشمل أسفل البدن ثم قال) السراویالت

ًواء كان مجنونا أو كان عاقال فإن ھذه نكرة عامة تشمل كل إنسان، س. ًوهللا ال أكلم إنسانا: إذا قال] ًحلف ال یكلم إنسانا حنث بكالم كل إنسان ً ً
ًصغیرا أو كبیرا ذكرا أو أنثى؛ ألن الحقیقة اللغویة تشمل ھذا كلھ ً َوال یفعل شیئا فوكل من فعلُھ حنث إال أن ینوي مباشرتھ بنفسھ. [ً َ َ : إذا قال] ً

ًوهللا ال أعطي فالنا ثم وكل شخصا  : ًیا فالن اذھب واعط فالنا أو قال البنھ: ل لھ وقا-والوكیل ینزل منزلة األصیل، والفرع آخذ حكم أصلھ- ً
  .ًیا محمد اذھب وأعط فالنا ھذا المبلغ حنث؛ ألن عطاء الوكیل عطاء من األصیل، وھو تابع لألصل فیحنث بھ
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وھي الحقیقة العرفیة، : ھذا النوع الثالث من الحقائق]  ونحوھماوالعرفي ما اشتھر مجازه فغلب الحقیقة كالروایة والغائط: [قال رحمھ هللا

وهللا ال أذھب إلى الغائط، فالعرف أن الغائط مكان قضاء الحاجة، : الغائط، والراویة، فلو قال: مثل) ما غلب مجازه على الحقیقة: (فقولھ
ِأْو جاء أحد منكم من الغائط : وذلك لقولھ تعالى ِ ِ َِ ْ َ َ َ َْ ُ ْ ٌ َ وهللا ال أذھب إلى الغائط، أو ال أدخل الغائط، : مكان قضاء الحاجة، فقولھ: یعني] 43:النساء[َ

ًأو ال أجلس في الغائط، یحمل على الحقیقة العرفیة، فیحنث بدخولھ مكان قضاء الحاجة، وحینئٍذ ال یحكم بكونھ حانثا إال إذا دخل فیھ، لكن لو 
. ان المطمئن؛ فحینئٍذ نیتھ تنقلھ من الحقیقة العرفیة إلى الحقیقة اللغویة؛ ألنھ نوى ذلك وقصدهأردت بالغائط المك: قصد الحقیقة اللغویة، وقال

ھذه حقیقة لغویة وحقیقة عرفیة، فأیھا یقدم؟ یقدم العرفیة : ال أجلس في غائط، فقال بعض الفقھاء وهللا: لكن لو تعارضت الحقیقتان، كأن قال
ًإذا الراویة . مھم هللا في ھذه المسألة، وھذا ما درج علیھ المصنف رحمھ هللا، أن العرف معتبرعلى اللغویة في قول جمھور العلماء رح

األصل في االحتجاج بالعرف القاعدة الشرعیة التي دلت علیھا ] فتتعلق الیمین بالعرف. [والغائط تنتقل من المعنى العام إلى المعنى الخاص
جلس قوم في شركة أو مؤسسة وعندھم غرفة معینة اصطلحوا .  جرى العرف بذلك فإنھ یؤثر، فإذا)العادة محكمة: (نصوص الكتاب والسنة

وهللا ال أدخل الغرفة، فالغرفة حقیقة لغویة للمكان المبني بالھیئة المعروفة، : فھذا عرف خاص، فإذا حلف شخص وقال) الغرفة(على تسمیتھا 
البد للفقیھ إذا : ًإذا. ف واألصل أنھ یرید ھذه الغرفة، الختصاص ھذه الغرفة بالعرففي اللغة عامة في كل غرفة، ولكن العر) الغرفة(فكلمة 

ًسئل عن األیمان أن یكون ملما بداللة اللغة في ھذا اللفظ الذي ُسئل عنھ، وأن یكون ملما بداللة الشریعة، فإذا قال وهللا ال أتصدق، وهللا ال : ً
البد من إدراك ھذا كلھ حتى یحكم : ًعلم حقیقة الھبة، وحقیقة الصدقة، وحقیقة الوقف؟ إذاأھب، كیف یعرف أنھ حنث أو لم یحنث إذا لم ی

. وهللا ال أطأ زوجتي: لو قال: أي] فإذا حلف على وطء زوجتھ أو وطء دار تعلقت یمینھ بجماعھا وبدخول الدار. [ًبكونھ حانثا أو غیر حانث
ً وهللا ال أدخل الدار، لم یحنث إال بدخول جرمھ كامال فیھا، والدار إذا خصھا العرف :تعلقت یمینھ بجماعھا، ھذه حقیقة عرفیة، ولو قال

. وھي خیمة، وقد تختص بالبناء. ھذه داري: بشيء معین اختصت بھ؛ ألن الدار في بعض األحیان قد تطلق حتى على الخباء، یقول الشخص
ًوإن حلف ال یأكل شیئا فأكلھ مستھلكا . [ّ العرف، وإن كانت داللة اللغة عامة كما بیناًإذا العرف لھ تأثیر في دالالت األلفاظ، فحینئٍذ نتقید بھذا ً

ًفي غیره كمن حلف ال یأكل سمنا فأكل خبیصا فیھ سمن ال یظھر فیھ طعمھ، أو ال یأكل بیضا فأكل ناطفا لم یحنث ً ً ھذه المسألة تقدمت معنا ] ً
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فعلى كل حال إذا . الزعفران وغیره: مھ، في المستھلك من الممنوع أكلھ وطعمھ مثلفي الصید في المستھلك ومتى یحكم باستھالكھ وعد
وإن ظھر طعم . [استھلكت وذھبت مادة السمن في المطبوخ فإنھ ال یؤثر؛ ألنھ لم یصدق علیھ أنھ أكلھ، أما لو بقي شيء من المادة فإنھ یؤثر

  .ب للحنث، وھو وجود طعم الذي حلف أنھ ال یطعمھألنھ حینئٍذ یتحقق السبب الموج] شيء من المحلوف علیھ حنث
 

 حكم من أكره على فعل شيء حلف أال یفعلھ
 

ًوإن حلف ال یفعل شیئا ككالم زید ودخول دار ونحوه ففعلھ مكرھا لم یحنث: فصل: [قال رحمھ هللا بین رحمھ هللا في ھذا الفصل تأثیر ] ً
وهللا ال أدخل الدار، فأكره : إنھ ال یحكم بالحنث مع وجود اإلكراه، فلو قال:  ھذا قالوااإلكراه، وأن اإلكراه یوجب إسقاط المؤاخذة، وعلى

: اإلكراه الملجئ، وھناك اإلكراه غیر الملجئ، أو یقولون: علیھا بالتھدید، أو أكره علیھا بأن ربط ووضع في حمالة ونقل، وھذا یسمونھ
ًوهللا ال أدخل الدار فحمل إلیھا مكرھا، أو ال أكلم فالنا فأكره على :  لم یحنث، فلو قالاإلكراه التام، واإلكراه الناقص، في كلتا الصورتین ً

 ...... .تكلیمھ فإنھ ال تلزمھ كفارة؛ ألن هللا أسقط باإلكراه أعظم شيء وھو الردة، فألن یسقط موجب التكفیر من باب أولى وأحرى
 

ًحكم من حلف أال یفعل شیئا ففعلھ ناسیا أو جاھال ً ً 
 

ًوإن حلف على نفسھ أو غیره ممن یقصد منعھ كالزوجة والولد أن ال یفعل شیئا ففعلھ ناسیا أو جاھال حنث في الطالق : [قال رحمھ هللا ً ً
ھذه المسألة ترجع إلى قضیة حق هللا عز وجل وحق المخلوق، فإذا كان حلف على غیره أن ال یفعل، كولده وزوجتھ ممن لھ ]. والعتاق فقط
ن، فإنھم فرقوا بین الطالق والعتاق الذي ھو تعلق حق المخلوق بھما دون غیره، أما وجھ تعلق حق المخلوق في العتق والطالق، علیھ سلطا
إذا فعلت كذا فعبدي فالن حر، وھذا العتق، أو إذا فعلت كذا فزوجتي فالنة طالق، أو زوجتي طالق، أو نسائي طوالق، ھذا : فلو قال لھ

إنھ یسقط المؤاخذة : ر كلھا، ھذا الحلف على المنع أو الحمل على فعل الشيء في شخص لھ علیھ سلطة وقوة، قالوافي ھذه الصو. الطالق
وهللا ما تشتري من : بالنسیان في ھذه الصور كلھا إال العتق والطالق؛ ألن العتق تعلق بھ حق المخلوق، فلو أن الشخص ھذا الذي قال لھ

إذا فعل ھذا المحلوف علیھ والمعین : قالوا. علیھ سلطة كولده أو زوجتھ نة طالق، ھنا تعلق الطالق بمن لھوإن اشتریت فزوجتي فال. البقالة
ًفإنھ إذا فعلھ ناسیا حكمنا بالعتق وبوقوع الطالق؛ ألنھ حق . ًناسیا فإنھ ال كفارة علیھ وال یحنث، وال یلزمھ شيء، إال في الطالق، والعتق

لماذا؟ ألنھ . إن النسیان مؤثر: ُّ وتنحل العصمة، وحق للملوك؛ ألنھ خرج عن الملكیة، فما نستطیع أن نقولللزوجة، أنھا تطلق من زوجھا،
ًفلو أن شخصا نسي دینا لشخص علیھ، ثم رفعھ إلى القاضي فقال. دلت النصوص على أن النسیان ال یسقط حقوق المخلوقین علیھ دین لي؟ : ً

ًم القاضي بأنھ ال شيء علیھ، ثم بعد عشرین سنة تذكر أن علیھ دینا، فھل یسقط الحق ھنا؟ الجوابٍوھو ناس، وحك. ّلیس لھ علي شيء: قال َّ :
ًإذا النسیان الذي ھذا حكمھ . ال، ویجب علیھ الضمان، ویسقط علیھ اإلثم مدة النسیان، فالنسیان یسقط اإلثم، ولكن ال یسقط الحق من المخلوق

وقد استثنى المصنف رحمھ هللا العتق . و موجب الضمانات، وقد تقدم معنا في أكثر من مسألة بیان ھذایؤثر ما لم یكن فیھ التبعة، الذي ھ
إن ھذا ضعیف أن : والطالق لتعلق حق المخلوق بھ، فحینئٍذ المرأة لھا حق والمملوك لھ حق، وبعض المتأخرین من العلماء رحمھم هللا قال

أرید زوجي وما ترید الطالق، والواقع أن جمھور : ألن المرأة قد تبكي وتقول: قال.  العتقیسوى الطالق بالعتق، فقبل الطالق ولم یقبل
ًأن كثیرا من إیرادات المتأخرین تنحصر : وھناك أمر ینبغي على طالب العلم أن ینتبھ لھ وھو. العلماء لما قالوا بھذا، قالوا بھ بوجھ صحیح

صورة عاطفیة، أو یأتي بشيء محدود یعیب بھ على كالم العلماء وینتقدھم فینبغي أن في صور معینة، ولذلك تجد بعض المتأخرین یأتي ب
ًینتبھ لھذا؛ فإننا كثیرا ما نجد ضوابط العلماء شمولیة أو عمومیة أو غالبیة ال تتقید بصور معینة، وھذا أمر مھم جدا؛ ألن أحكام الشریعة ال  ً

أرید سیدي، ال أرید أن أعتق : الذي حكمنا بعتقھ قد یقول ًأیضا المملوك: تبكي المرأة، نقولإنھ قد : المقصود أنھ قال. تتقید بحالة دون أخرى
وأذكر أیام الرق كان للجد واألسرة منھم بعض من عتق وأبوا أن یبرحوا الجد، بسبب حسن المعاملة، وقد ال یرضى اإلنسان، ویحب أن . منھ

ًوأدركنا أناسا حدثونا عن أناس ممن كانوا ال . علمھ، فتجد من یبكي ویتذمر منھمیكون عند سیده؛ من حسن معاملتھ، وشرفھ، وطیبھ، و
ًإذا المعنى في العتق ھو نفس المعنى في الطالق، ما . ًیریدون أبدا أن یعتقوا من أسیادھم، فرجعوا إلى أسیادھم وأصروا على البقاء عندھم

العصمة؛ ألن قیام الرجل علیھا تضییق في حریتھا، ھذا بأصل الشرع، وإن إن المرأة عندما تطلق عتقت من موجب : الذي جعلھم یقولون
إن الطالق یوجب لھا الراحة والفكاك في غالب الصور، بغض النظر عن اآلحاد، وھذا : كان فیھ مفسدة، لكن لھ مصالح أعظم، ونحن نقول

بینھما وجمعھ صحیح  ق بین العتق والطالق، والمصنف جمعوعلى ھذا ال یرد ما ذكره بعض المتأخرین بالتفری. أمر ینبغي أن یتنبھ إلیھ
 ...... .ونص علیھ األئمة رحمھم هللا

 
 حكم من حلف على من لیس لھ علیھ سلطان

 
ًسواء فعلھ ناسیا أو غیر ناس، ) من ال یمتنع بیمینھ: (قولھ] ًأو على من ال یمتنع بیمینھ من سلطان وغیره ففعلھ حنث مطلقا: [قال رحمھ هللا ً

 ...... .فرقوا بین من یمتنع وبین من ال یمتنع، واألصل یقتضي التسویة
 

 حكم من حلف على شيء وفعل بعضھ
 

ھناك فرق بین الكل والبعض، فلو ] وإن فعل ھو أو غیره ممن قصد منعھ بعض ما حلف على كلھ لم یحنث ما لم تكن لھ نیة: [قال رحمھ هللا
فأكل نصفھ، أو أكل ثلثیھ أو ثالثة أرباعھ أو أكل . وهللا ال آكل كل الرغیف: ذا أكل بعضھ، أما لو قالوهللا ال آكل الرغیف فإنھ یحنث إ: قال
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ًشیئا یسیرا لم یحنث حتى یأكل الكل، ولو قال الجزء ال : ومن ھنا قالوا. وهللا ال أدخل الدار فمد یده أو مد رجلھ لم یحنث حتى یدخل كلھ: ً
وھذا یدل ) إني حائض! یا رسول هللا:  قالت- ًوكان معتكفا- ناولیني الخمرة ) : علیھ الصالة والسالم لـعائشةیأخذ حكم الكل، واستدلوا بقولھ 

ومعنى ) إني حائض: ( لقامت مباشرة وأعطتھ، لكن قالت-وھي الفقیھة-على أن الحائض ال تدخل المسجد، فإنھ لو كانت عائشة ال تدرك ھذا 
 الحائض ال تدخل المسجد، لكنھم ظنوا أن الجزء یأخذ حكم الكل؛ فإنھا لو مدت یدھا لناولتھ، فقال أنھ عرف عند الصحابة وتقرر أن: ذلك
بالید، فدل ھذا على أن ) ناولیني: (ائتیني أو تعالي بالخمرة إنما قال: والمناولة بالید، ما قال) ناولیني: (یعني) إن حیضتك لیست في یدك: (لھا

مسألة األیمان والنذر في االعتكاف، لو نذر أنھ ال یخرج من المسجد فأخرج یده فإن ھذا : ومن ذلك.  یحنثالجزء ال یأخذ حكم الكل، وأنھ ال
 ...... .ال یوجب الحكم بانتقاضھ

 
  باب النذر-شرح زاد المستقنع 

 
ھم وتصانیفھم، مع بیان ما یترتب على النذر أن یلزم المكلف نفسھ بما لم یلزمھ بھ الشرع، ولھذا اإللزام أحكام وأقسام بینھا الفقھاء في كتب

ًاإلخالل بالنذر من الكفارة، ومتى یكون ھذا اإلخالل واجبا أو محرما أو مندوبا أو مكروھا، وغیر ذلك من األحكام ً ً ً. 
 

 تعریف النذر
 

جمعین، وعلى آلھ وصحبھ ومن سار بسم هللا الرحمن الرحیم الحمد  رب العالمین، والصالة والسالم األتمان األكمالن على خیر خلق هللا أ
عالقة النذر بالیمین عالقة قویة، حتى إن الشرع سوى بینھما في ] باب النذر: [فیقول المصنف رحمھ هللا: أما بعد. على نھجھ إلى یوم الدین

ً العلماء ذكروا باب النذر مقرونا حال اإلخالل، وجعل كفارة النذر كفارة الیمین، وھذا یدل على قوة التالزم بین األیمان والنذور، وكثیر من
في المعصیة ویكون في الطاعة،  أن یلزم المكلف نفسھ بما لم یلزمھ بھ الشرع، ویكون: والنذر ھو. بباب الیمین، وھذا لشدة التالزم بینھما

ُُیوفون بالنذر ویخاف: ولكل حكمھ، واألصل فیھ الكتاب، حیث أثنى هللا عز وجل على عباده فقال َُ َ َ َِ ْ َّ ًون یْوما كان شرهُ ُمْستطیرا ِ ًِ َُّ َ ََ َ ] 7:اإلنسان[َ
والنبي صلى هللا علیھ وسلم أقر ذلك من الصحابة رضوان هللا علیھم، كما في قصة عمر بن الخطاب رضي هللا عنھ، وأجمع العلماء على 

مكلف؛ ألن : صح النذر إال من بالغ عاقل، أيال ی: أي] ًال یصح إال من بالغ عاقل ولو كافرا: [قال رحمھ هللا. مشروعیتھ من حیث الجملة
الكافر یصح نذره؛ لحدیث عمر بن الخطاب أنھ ) ًولو كافرا: (قولھ. التكلیف بالعقل والبلوغ، فال یصح نذر الصبي وال یصح نذر المجنون

 ...... .نذر أن یعتكف لیلة فأمره النبي صلى هللا علیھ وسلم أن یوفي بنذره، وھذا یدل على صحة نذر الكافر
 

 أقسام النذر الصحیح
 

إنھ فاسد أو : أنھ تترتب علیھ الكفارة عند اإلخالل، أما إذا قلت: فمعنى ذلك. الصحیح: إذا قلت] والصحیح منھ خمسة أقسام: [قال رحمھ هللا
 ...... .ھذا إجمال قبل البیان والتفصیل) خمسة أقسام: (فقولھ. فھذا لیس لھ موجب وھو الكفارة. الغ

 
 النذر المطلق: م األولالقس

 
 

ً علي نذر ولم یسم شیئا فیلزمھ كفارة یمین: مثل أن یقول: المطلق: [قال رحمھ هللا والجمھور : فیھ وجھان في االنعقاد) ّ علي نذر: (قولھ] ّ
ًمن نذر نذرا لم یسمھ فكفارتھ كفارة : (رًوحینئٍذ إذا لم یسم شیئا یلزمھ أن یكفر كفارة یمین، وفیھا الزیادة في الحدیث المشھو. على أنھ ینعقد

، وھي زیادة على الروایة الصحیحة، وھذه الروایة موجودة في السنن، واألصل في صحیح مسلم، وھذا یدل على أنھ إذا لم یسم النذر، )یمین
ًیبین شیئا، فحینئٍذ تعلق بھ النذر، فال وجھ ّ علي فحصل االلتزام، والصیغة موجبة لاللتزام، ثم لم : ووجھ ذلك أنھ قال. فإن علیھ كفارة یمین

  .لإلسقاط؛ ألنھ التزم، ثم بعد ذلك یلزم بموجب النذر وھو الكفارة
 

 نذر اللجاج والغضب: القسم الثاني
 

ذر اللجاج ن] وھو تعلیق نذره بشرط یقصد المنع منھ أو الحمل علیھ أو التصدیق أو التكذیب: نذر اللجاج والغضب: الثاني: [قال رحمھ هللا
والغضب أن یكون الحامل علیھ ھو أن یغضب من شيء فینفر منھ، ال أن حالتھ حالة الغضب؛ ألن الغضب الذي یسقط التكلیف ھو الذي 

ّ علي أن تفعل كذا أو : ّیصل إلى حد الجنون، وقد بینا أن صاحبھ غیر مكلف، أما ھذا فیكون بالحمل على الشيء أو ترك الشيء، فیقول لھ
كما لو ] فیخیر بین فعلھ وبین كفارة یمین . [ ل كذا، فھذا یعتبر من نذر اللجاج؛ ألنھ یحصل عند المراجعات وعند الخصومات بین الناستفع

فحینئٍذ لو أنھ رأى أن الخیر أن یعطیھ فلھ أن یعطیھ، كما أنھ لو حلف أن ال یعطیھ فلھ أن . ّ علي أن ال أعطیك: قال. أعطني: قال لھ
من : فقال العلماء) ًمن حلف على یمین فرأى غیرھا خیرا منھا فلیكفر عن یمینھ ولیأت الذي ھو خیر: (، كما قال صلى هللا علیھ وسلمیعطیھ

ًنذر ورأى غیره خیرا منھ فإنھ یكفر عن یمینھ ویأتي الذي ھو خیر، في الفعل أو االمتناع، سواء حلف على أن یفعل أو أن ال یفعل ً.  
 

 نذر المباح والمكروه: القسم الثالث
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لو أنھ نذر  عز وجل في لبس ثوب أو ركوب دابة، : أي] كلبس ثوبھ وركوب دابتھ فحكمھ كالثاني: نذر المباح: الثالث: [قال رحمھ هللا

ّ علي أن ال أركب الدابة،  علي أن: وحصل ما یوجب الحنث، فإن ھذا النذر في المباحات باإلجماع، وكذلك لو قال ّ ألبس الثوب،  علي ّ
] ًوإن نذر مكروھا من طالق أو غیره استحب أن یكفر وال یفعلھ: [قال رحمھ هللا. أن أفعل كذا وكذا، فھذا في المباحات وھو من نذر المباح

ا ھو مندوب، یكره فیھ وھذا ما یندب فیھ الحنث ویكره فیھ الفعل؛ ألن النذر إذا كان بفعل واجب فیجب الوفاء بھ، ویحرم الحنث فیھ، ومنھ م
األفضل أن : الحنث، ومنھ ما ھو مكروه یندب فیھ الحنث، وھذا مما یكره ویندب فیھ الحنث، فلو أنھ نذر على شيء مكروه فإننا نقول لھ

  .وقد تقدم تفصیل ھذا في األیمان. تكفر
 

 نذر المعصیة: القسم الرابع
 

اختلف العلماء في ھذا النوع ] وصوم یوم الحیض والنحر، فال یجوز الوفاء بھ ویكفركشرب خمر، : نذر المعصیة: الرابع: [قال رحمھ هللا
: نذر المعصیة بفعل المحرمات أو ترك الواجبات، فقال بعض العلماء: ًمن النذر، وھو أن ینذر أن یفعل معصیة أو یترك واجبا، وھذا یسمى

فیھ كفارة، وھذا جار على األصول وھو أقوى، وھو الذي درج علیھ :  قالومن أھل العلم من. ًال ینعقد أصال وال كفارة فیھ؛ ألنھ لغو
ًالمصنف رحمھ هللا، وال یجوز لھ أن یعمل بذلك، فالمرأة فال یجوز أن تصوم یوم حیضھا؛ ألن ھذا منھي عنھ شرعا، وكذلك صوم یوم 

سلم عن صوم یومي العید، فـال یجوز لھ أن یصوم النحر، كما في الصحیحین من حدیث عمر بن الخطاب في نھي النبي صلى هللا علیھ و
  .ھذین الیومین وإنما یكفر

 
 نذر التبرر: القسم الخامس

 
ًنذر التبرر مطلقا أو معلقا، كفعل الصالة والصیام والحج ونحوه: الخامس: [قال رحمھ هللا ّ علي أن أصوم،  علي أن أصلي، : كأن یقول] ً ّ

وھو طلب البر والطاعة، فھذا مندوب، والرغیبة فیھ واألجر فیھ والمثوبة فیھ، ولذلك یستحب الوفاء بھ : لتبرر علي أن أعتمر، ھذا نذر ا
ّ علي أن أصوم : وكذلك لو قال. والقیام بھ ویستحب أن ال یحنث فیھ، ومن ھنا ھذا النوع من النذر مما یستحب فیھ الوفاء ویكره فیھ الحنث

ھذا النوع من النذر نذر بر وطاعة وخیر فال تحرم نفسك األجر، وقد حملت نفسك على ! یا أخي:  رأیكم؟ نقول لھما: وقال. اإلثنین والخمیس
إنھ ھو الذي ورد : ًھذا الخیر بحامل وبإلزام فابق على ھذا اإللزام؛ ألنھ أعظم ألجرك وأتقى لربك، فھذا النذر یعتبر الوفاء بھ مندوبا، وقیل

ِوفون بالنذر ُی: الثناء علیھ في قولھ ْ َّ ِ َ ّإن شفى هللا مریضي أو سلم : كقولھ: [قال رحمھ هللا. ولیس النذر المعلق على المكروھات] 7:اإلنسان[ُ
إن : ھذا النذر فیھ وجھ من الكراھة، وكذلك إن قال). إن شفى هللا مریضي: (قولھ] ّمالي الغائب فللھ علي كذا فوجد الشرط لزمھ الوفاء بھ

إن النذر ال یأتي بخیر، وإنما : (ھ قد یعتقد أن البضاعة ما سلمت إال بھذا النذر، وھذا معنى قولھ صلى هللا علیھ وسلمسلمت بضاعتي؛ ألن
ًفبعض الناس یظن أنھ ما دامت تجارتھ في خطر إذا ینذر، . أن النذر لیس ھو الذي یؤثر في قضاء هللا وقدره: بمعنى) یستخرج بھ من البخیل

 هللا عز وجل أن یسلم - حاشا -یجب أن ال یعتقد اإلنسان بنذره كأنھ یحمل : ًإذا) ال یأتي بخیر: (مل ربھ، ھذا معنى قولھكأنھ بھذا الفعل یجا
لھ بضاعتھ أو یشفي مریضھ، فإن هللا سبحانھ وتعالى ال تنفعھ طاعة الطائعین، وال تضره معصیة العاصین، وهللا الغني ونحن الفقراء، فھذا 

صل من بعض ضعاف النفوس، وھذا وجھ كراھة النذر، وھو كون المرء یظن أنھ بھذا النذر حصل لھ المطلوب، واندفع عنھ االعتقاد قد یح
  .ًالمرھوب الذي ال یحبھ وال یریده، وھذا ھو المعنى المذموم شرعا

 
 حكم من نذر الصدقة بمالھ كلھ أو أقل من الثلث

 
: إذا نذر أن یتصدق بمالھ كلھ فوجھان] ًلھ أو بمسمى منھ یزید على ثلث الكل فإنھ یجزئھ قدر الثلثإال إذا نذر الصدقة بمالھ ك: [قال رحمھ هللا

. إنھ یقبل منھ، كما قبل النبي صلى هللا علیھ وسلم من أبي بكر رضي هللا عنھ حینما خرج من مالھ، وخرج بعض الصحابة من مالھم: قیل
: ھ كلھ، فإنھ یتصدق بالثلث ویجزیھ، ویسقط عنھ اإللزام في الكل، وأخذوا ھذا من حدیثمن نذر أن یتصدق بمال: ومن أھل العلم من قال

وقبل . إن ھذا یدل على أنھ ال یتصدق بالمال كلھ: قالوا) أمسك علیك مالك: قال. ّإن من توبة هللا علي أن أتصدق بمالي! یا رسول هللا: قال(
یخرج الثلث، : ففرقوا بین الكثیر والقلیل فقالوا) الثلث والثلث كثیر: (دیث الوصایا فقالالنبي صلى هللا علیھ وسلم من سعد الثلث كما في ح

وظاھر السنة یدل على قبول خروجھ من المال كلھ، خاصة إذا كان قوي اإلیمان قوي االعتقاد فال بأس بذلك وال حرج، كما قبل النبي صلى 
إذا كان أقل من الثلث : أي) وفیما عداھا یلزمھ ما سماه: (قولھ] ا عداھا یلزمھ المسمىوفیم. [هللا علیھ وسلم من أبي بكر رضي هللا عنھ ذلك

  .كما لو سمى الربع أو سمى الثمن فإنھ یلزمھ أن یفي بھ
 

 حكم من نذر صوم شھر
 

 بعینھ، فیفوت بفوات أول ًأن یسمي شھرا: الحالة األولى: من نذر صوم شھر فلھ حالتان]. ومن نذر صوم شھر لزمھ التتابع: [قال رحمھ هللا
ّ علي أن أصوم شھر ربیع األول، فإذا ھل ھالل ربیع األول : یوم منھ، فلو أفطر في أولھ فحینئٍذ انتقض نذره ولزمتھ الكفارة، كما لو قال

ًلزمھ أن یصوم الشھر كامال متتابعا، سواء كان ناقصا أو كامال، فھذا المعین یتقید بھ ًً  أن یطلق، فإذا أطلق یخیر بین أن یصوم :الحالة الثانیة. ًً
ًأثناء الشھر أو أن یصوم شھرا كامال، فلو أنھ حلف أن یصوم شھرا فابتدأ ببدایة شھر ربیع، وتبین أن ربیع ناقص أجزأه؛ ألن الشھر یكون  ًً
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ًناقصا وكامال كما قال صلى هللا علیھ وسلم ًلشھر فالبد أن یعد ثالثین یوما، وللعلماء لكن إذا أراد أن یصوم أثناء ا). الشھر ھكذا وھكذا: (ً
  .أقوى مما اختاره المصنف رحمھ هللا أنھ یلزمھ التتابع ًإنھ یصوم ثالثین یوما ولو متفرقة، إال إذا قصد التتابع، وھذا: منھم من قال: وجھان

 
 عدم لزوم التتابع لمن نذر صیام أیام معدودة

 
ً علي أن أصوم عشرة أیام، أو  علي أن أصوم عشرین یوما، فإن : قال] لم یلزمھ إال بشرط أو نیةًوإن نذر أیاما معدودة : [قال رحمھ هللا ّ ّ

  .شاء صامھا متفرقة وإن شاء صامھا متتابعة
 

  مقدمة كتاب القضاء-شرح زاد المستقنع 
 

وشرع سبحانھ لھم شریعة یحكمون بھا، وألزم من رحمة هللا بعباده أن شرع لھم القضاء لحل خصوماتھم، فیكف الظالم، وینصر المظلوم، 
 .الشرع اإلمام بأن یختار قضاة ذوي كفاءة ودین وورع وعدالة، كل ھذا ألجل أن تعم العدالة حیاة المسلمین

 
 تعریف القضاء وحكمھ

 
جمعین، وعلى آلھ وصحبھ ومن سار بسم هللا الرحمن الرحیم الحمد  رب العالمین، والصالة والسالم األتمان األكمالن على خیر خلق هللا أ

 ...... .[كتاب القضاء: [فیقول المصنف رحمھ هللا: أما بعد. على نھجھ إلى یوم الدین
 

 تعریف القضاء
 

ْفإذا قضْیتم مناسككم : الفراغ من الشيء، ومنھ قولھ تعالى: األول: ٍالقضاء یطلق في اللغة على عدة معان ُْ َُ َ َ َِ َ َ َ َفإذا : الى، وقولھ تع]200:البقرة[ِ ِ َ
َقضْیتم الصالة  َّ ُ ُ َ ُفإذا قضیت الصالة ] .. 103:النساء[َ ََّ ِ َِ ُ َ واإلیجاب واألمر بالشيء  الحكم: الثاني. فرغتم منھا وانتھیتم من أدائھا: أي] 10:الجمعة[ِ

َّوقضى ربك أال تْعُبدوا إال إیاهُ : والتوصیة، كما في قولھ سبحانھ وتعالى ُِّ َِّ َُّ َ ََ َ َ َ ِوقضْینا إلْیھ : اإلعالم، كما في قولھ تعالى: الثالث] . 23:اإلسراء[َ َ ِ َ ََ َ
َذلك األْمر  ََ ِ َفلما قضْینا علْیھ المْوت : الشيء المحتم، كما في قولھ تعالى: الرابع. أعلمناه: أي] 66:الحجر[َ َ َ َْ ِ ََّ ََ َ ًأصبح أمرا محتما : أي] 14:سبأ[َ ً
َفقضاُھن سْبع سمواٍت : ىالخلق، ومنھ قولھ تعال: الخامس. الزما ًعلیھ َ َ َ َ ََّ َ فھو قطع النزاعات وفصل : أما في االصطالح]. 12:فصلت[َ

  .وھذا من أنسب التعاریف. الفصل بین خصمین بحكم هللا عز وجل: وعرفھ بعض العلماء بقولھم. إضافة قید) بحكم هللا: (الخصومات، وقیل
 

 مشروعیة القضاء
 

بطل الباطل، والبد للمسلمین من قضاة یقومون بمصالحھم، یردعون الظالم عن ظلمھ، ویعطون القضاء سنة متبعة، بھا یحق الحق وی
ّوقد دل دلیل الكتاب والسنة وانعقد اإلجماع على شرعیة القضاء، . المظلوم حقھ، وبذلك یتحقق العدل الذي قامت علیھ السماوات واألرض

ُفإْن جاُءوك فاْحك: ًوالعقل أیضا یدل، قال تعالى َ ََ َ ْم بْینُھم أْو أْعرْض عنُھم ِ ْ ْْ َ َِ َ َ ِیا َداُود إنا جعلناك خلیفة في : ، وقال سبحانھ تعالى]42:المائدة[َ ًِ َ َ ََ َ َ َْ َّ ِ ُ
ِّاألْرض فاْحكم بْین الناس بالحق  ََ َ َ ِْ ِ ِ َّ ْ ُ والقاضي مستخلف على مصالح المسلمین؛ لیحرص على جلب المصالح لھم، . ، فأمر بالقضاء] 26:ص[َ

فإن النبي صلى هللا علیھ وسلم قضى كما في الصحیحین في قصة اختصام علي وجعفر، وكذلك قصة الزبیر : وأما السنة. اسد عنھمودرء المف
ًمع جاره، وكذلك أیضا ولى القضاة، كما بعث علیا رضي هللا عنھ إلى الیمن قاضیا، وبعث معاذا وأبا موسى األشعري أیضا رضي هللا عن  ً ً ً ًّ

. وأجمع المسلمون على شرعیة القضاء. قضاء من بعده الخلفاء الراشدون، وولوا القضاة على األمصار وعلى األقالیمالجمیع، وتولى ال
فمن عرف من نفسھ الكفاءة . والقاضي خلیفة عن اإلمام العام للمسلمین في ھذا األمر الذي یناط بھ، وھي أمانة عظیمة ومسئولیة جسیمة

ًعلى ظنھ أنھ یتعطل ھذا الحق إذا لم یلھ تعین علیھ أن یطلب القضاء، وتعین علیھ أن یصیر قاضیا، كما قال واألھلیة ولم یجد غیره، أو غلب  ّ
ٌاْجعلني على خزائن األْرض إني حفیظ علیم : تعالى ِ ِ ِ َِ َ ِ َ ٌَ َِّ ِ ِ َ َ َ ، وأما إذا ُوجد غیره فإن السالمة مندوب إلیھا، وفعلھا أئمة السلف، أنھ إذا ]55:یوسف[ْ

ًاد في الناس وغلب على ظنھ أنھ ال یحق حقا وال یبطل باطال فالسالمة أفضلغلب الفس اإلمام الجلیل -قیل لـأبي قالبة الجرمي رحمھ هللا . ً
ًفقھا وحدیثا ّإلى متى یسبح السباح في البحر؟ : العلم والدرایة بالقضاء؟ قال كیف وأنت اإلمام وعندك: ّ عندما أكره على القضاء وفر، فقیل لھ- ً

یسبح حتى یتعب ثم یسقط، وھذا لمن غلب على ظنھ أنھ .. إذا عظمت الفتن أصبحت مثل الشخص الماھر القوي في داخل بحر، یسبح: نيیع
ًال أصلح، إن كنت صادقا فقد صدقت، وإن كنت كاذبا فكیف تولي من ! وهللا: وقال أبو حنیفة حینما دعي إلى القضاء. ال یقوى على الفتن ًُ ُ

أتیت ! یا أمیر المؤمنین: امتنع إیاس وامتنع أبو حنیفة، فلما قال أبو حنیفة ذلك قال إیاس :  وإیاس مرشحین للقضاء، قیلوكان ھو! یكذب؟
وكان لدى إیاس رحمھ هللا . أما وقد عرفت فقھھا ال یقضي غیرك: ًبإمام أوقفتھ على شفیر جھنم حلف علیھا یمینا یفتدي منھا بكفارة، قال

ال أملك : یعني. إني ال أملك القلب الذي أقضي بھ علیك وعلى أمثالك: قال!! ِلماذا لم تل القضاء وأنت أنت؟: ل لـأبي حنیفة لما قی: وقیل. ذكاء
  .ًوجل إال إذا كان حازما، وصدق وبر واتقى هللا عز وجل ًالصرامة والقوة أن أنفذ الحق، فلذلك ال یمكن أن یكون القاضي قائما بحق هللا عز

 
 ض كفایةالقضاء فر
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  . فرض كفایة إذا قام بھ البعض سقط عن الباقین-القضاء: أي-وھو ]. وھو فرض كفایة: [قال رحمھ هللا
 

 واجب اإلمام في القضاء واختیار القضاة
 

األقالیم وفي یجب على إمام المسلمین وولي أمرھم أن یختار القضاة لألمصار و]. ًیلزم اإلمام أن ینفذ في كل إقلیم قاضیا: [قال رحمھ هللا
وممن - والدلیل على ذلك أن النبي صلى هللا علیھ وسلم بعث القضاة . األماكن على حسب الحاجة، فیعین من ھو أھل للقیام بھذه المصالح

 وكذلك الخلفاء الراشدون من بعده اختاروا أصحاب النبي صلى هللا علیھ وسلم للقضاء وأرسلوھم قضاة في - بعثھم علي رضي هللا عنھ
مصار واألقالیم، وھذا یدل على أنھ ینبغي اختیار القاضي، ولعظم مسئولیة القضاء ال یختار لھ كل أحد، بل ینبغي أن تتوافر فیھ الصفات األ

ألن هللا سیسألھ عمن یختاره، وسیقف بین یدي هللا ویسأل عن أمة محمد صلى هللا ]. ًویختار أفضل من یجده علما: [قال رحمھ هللا. المعتبرة
النصیحة أنھ إذا وجد الناس  من واجب: ًإذا. ھ وسلم وعما اختار لھم، إن نصح فقد نصح، وإن لم ینصح فإنھ مسئول محاسب عن ذلكعلی

حتى ولو كان -ًعلى فضل بحث عن أفضلھم وأكملھم، وھذا مبالغة في النصیحة لعامة المسلمین، وكل من ولي أمرا من أمور المسلمین 
ًأحدا للقیام بمصلحة من المصالح فعلیھ أن یختار األفضل، فھذه ھي النصیحة التي ھي الدین، یقول صلى هللا علیھ  وأراد أن یختار ً-مدرسا
؛ ألنھ ال یمكن إحقاق الحق وإبطال -أن یكون عنده علم ودرایة-ًأن ینصح لعامة المسلمین باختیار األفضل علما ) الدین النصیحة: (وسلم

ِور الذي یقذفھ هللا في القلوب، لكن الراسخون في العلم الباطل إال بالبصیرة، وھي الن ْ ِْ ِ ِ َّ َِ ُ ِ فالرسوخ والبینة طریقان الستبانة الحق ] 162:النساء[َ
ویعرف علم الرجل بشھادة العلماء وبشھادة من ھو أعلم بأن . ومعرفتھ؛ ألن الجاھل بالحق ال یمكن أن یقضي بھ، فالبد أن یكون لدیھ علم

أن یكون عنده انكفاف عن  الورع]. ًوورعا. [ أنھ مبرز في علم القضاء فإنھ یختار لذلك-أو عرف بالسماع عنھ-ُفإذا شھد لھ ًفالنا عنده علم، 
ًمحارم هللا عز وجل، فیدع ما ال بأس بھ خوفا من الوقوع فیما بھ بأس، وإذا كان القاضي ورعا عف عن أموال المسلمین، وكف عن أذیتھم  ً

وھذا . ًقوتھ وسلطانھ، وكان أخوف ما یخاف من هللا عز وجل أن یقف أحد منھم خصما لھ بین یدي هللا سبحانھ وتعالىبلسانھ وعن أذیتھم ب
ًالورع ھو الذي یقف بھ في وجھ الظالم لكي یكبحھ عن ظلمھ كائنا من كان، ویجد أنھ بھذا الورع أقوى من القوي في قوتھ، ویجد أن 

 ...... .ًورع، وأن القوي صار ضعیفاًالضعیف في عینھ صار قویا بھذا ال
 

 نماذج من القضاة القدوة
 

فقد أثر أن المأمون لما جاء إلى المدینة . القضاة من أئمة السلف رحمھم هللا ودواوین العلم والصالح سطروا المواقف العظیمة الجلیلة الكریمة
فما إن دخل إلى قصر عاملھ بالمدینة حتى جاءه رسول القاضي یقول ومعھ الحمالون لمتاعھ ما إن نزل واستقر حتى أتوا إلى قاضي المدینة؛ 

إذا خرجت فمر الناس أال یقوموا؛ : فما كان منھ إال أن بعث حاجبھ، وقال لھ. القضاء، حضر خصوم لك إن القاضي یدعوك إلى مجلس: لھ
یا أمیر :  لھ السجادة، فقال لھ القاضيفلما مضى إلى مجلس القضاء وجاء إلى مجلس القاضي فرشت. فإني ماض إلى مجلس القضاء

 فإما أن -ًوخصومھ ھم الحمالون الذین كانوا یحملون متاعھ لما جاء مسافرا من دار الخالفة إلى المدینة- ال تترفع عن خصمك، ! المؤمنین
إنھم لم : ومتھم؟ قالما خص: فجلس معھم على أرض المسجد، فلما جلس معھم قال. تفرش لك ولھم وإال جلست معھم على أرض المسجد

فما كان من القاضي بعد أن انتھى ھذا األمر . أفعل: فلتدفع إلیھم الساعة؟ قال: إني قد أمرت وكیلي أن یدفع إلیھم، قال: یأخذوا حقوقھم، فقال
 فاآلن أبقى في حق أمیر كنت في حق هللا وقضیت،! یا أمیر المؤمنین: ما الذي تفعلھ؟ قال! ویحك: إال أن ذھب وجلس وراء المأمون، فقال لھ

أنا با ثم بالقاضي من عم أمیر : وفي زمان الرشید أثر عن أحد القضاة أنھ كان من أصلح القضاة، فجاءتھ امرأة فقالت لھ. المؤمنین
 من إخوتي ًإن أبي خلف لي بستانا فكان بیني وبین أخوتي، فاشترى: ما شأنك؟ قالت: المؤمنین عیسى بن موسى ، وكان لھ مكانتھ، قال

نصیبھم وساومني أن یأخذ حقي فامتنعت، فما زال بي حتى كان البارحة أرسل أعوانھ فھدموا الجدار فأصبحت ال أعرف حقي من حق 
إلى عم أمیر المؤمنین فالن بن فالن، تحضروا إلى مجلس القضاء أنت أو وكیلك، فقد حضرت : فكتب إلیھ. إخواني، فأنا با ثم بالقاضي

ًفلما جاء الكتاب إلیھ أخذتھ العزة باإلثم فغضب غضبا شدیدا فنادى أكبر العلماء في قریة كانت في ضاحیة فقال لھ. عدي علیكامرأة تست ً :
أعفني من ذلك؛ ألنھ یعرف أن ھذا القاضي : فقال لھ ھذا العالم الموفق! نولیك القضاء حتى تقضي علینا؟: اذھب إلى ھذا القاضي وقل لھ

أما وقد أقسمت علي فإني سأبعث بفراشي إلى سجن : قال. ال یذھب غیرك! وهللا: أعفني من ذلك، قال: ي هللا لومة الئم، فقالصارم ال تأخذه ف
بئس ما جئتني بھ، أوتحول دون : إن عم الخلیفة یقول لك كذا وكذا، قال: فما إن جاء إلى القاضي وقال لھ. القاضي؛ ألنھ یعرف أنھ سیسجنھ

فكتب إلیھ مباشرة؛ ألنھ رد الشرع وأھان القاضي فرد . قد علمت، وقد سبقني فراشي: قال. اذھبوا بھ إلى السجن! لباطل؟الحق، وتعین على ا
أنت أو : بینما في المرة األولى قال لھ. إلى فالن بن فالن حضرت امرأة تستعدي علیك، فلتحضر إلى مجلس القضاء بنفسك: لھ باإلھانة

فما كان منھ إال أن ازداد غضبھ ثم نادى تسعة من العلماء من أعیان البلد وأمرھم أن یذھبوا، فلما صلى . بنفسك: وكیلك، فقال لھ ھذه المرة
بئس ما جئتوني بھ، ھل ھنا أحد من : القاضي العصر جاءوا حولھ وتحلقوا لكي یساوموه في المصلحة وما تقتضیھ المصلحة، فلما تكلموا قال

إما أن تحضر إلى مجلس القضاء وإال ختمت : ثم كتب إلیھ. كل منكم یأخذ بواحد منھم ویذھب بھ إلى السجن: فقالأنا أنا، : فتیان الحي؟ فقالوا
فلما مضى إلیھ الكتاب ما كان منھ إال أن غضب ولم ینظر في الكتاب ولم . َّال خیر في إن لم أقم الحق علیك وعلى غیرك! القنطر، فوهللا

وأخرج أولئك من السجن، فلما بلغ ذلك القاضي ختم القنطر، وإذا ختم القنطر البد أن یذھب إلى ھارون ثم أمر بالباب أن یكسر .. یقرأه
الرشید ، فلما صلوا المغرب إذا بھ قد تھیأ أن یخرج، فخرجت القریة عن بكرة أبیھا؛ ألن من نصر الحق نصره هللا عز وجل، فصاح الناس، 

وما شأنھ؟ : قال. إن القاضي ختم القنطر وھو یرید أن یذھب إلى أمیر المؤمنین: رعتھ؟ قالواوھو جالس في مز.. ما شأن الناس: وسأل ھذا
وكان یعلم أن ھارون الرشید رحمھ هللا ال تأخذه في هللا لومة الئم، كانت لھ حسنات جلیلة، فعلم أنھ لو . ألنك لم تأت إلى مجلس القضاء: قالوا

 فما كان منھ إال أن ركب دابتھ ووقف للقاضي في طریقھ قبل أن یخرج من القریة، فقال لھ ذھب إلیھ سیھینھ ویرده إلى مجلس القضاء،
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تذھب اآلن مع : فردوا إلى مجلسھ، فلما ردوا قال لھ. ال أرضى حتى یرجع كل من أخرجتھ؛ ألن ھذا حق  لست أنت الذي تخرجھ :القاضي
عامة الناس، ثم لما دخل القاضي وصلى الركعتین وجلس للخصومة جاء عم فمضى معھا كما یمضي غیره من . المرأة وتدخل إلى المسجد

. تجلس على أرض المسجد وال تجلس على بساطك وعلى فراشك، فأنت في مجلس خصومة: أمیر المؤمنین فأراد أن توضع لھ الطنفسة، قال
.. انطقي؛ فإن الحق رفع صوتك:  لھا القاضيفقال. اخفضي صوتك: فقامت المرأة ورفعت صوتھا، فقال لھا بعض أعوان عیسى بن موسى 

جزاك : أفعل، فقالت المرأة: تبني جدارھا الساعة، قال: ًقالت حقا، قال: أقول: ما تقول؟ قال: قولي ما عندك، فصاحت المرأة بقضیتھا، فقال
حق، وال یمكن أن یكون القاضي إال إذا كان ھذه النماذج العظیمة القویة بھا یحق ال. هللا عن اإلسالم والمسلمین وعن أمة محمد خیر الجزاء

ًصادقا وكان أھال، فإذا غلب على ظنھ أنھ یحق الحق   .وإال فال.. ًویبطل الباطل فحیھال ً
 

 ما یجب على اإلمام أن یأمر بھ من یولیھم القضاء
 

مور وصالحھا كلھا في تقوى هللا، وقد كان رسول یأمر القاضي أن یتقي هللا عز وجل؛ ألن أساس األ: أي]. ویأمره بتقوى هللا: [قال رحمھ هللا
ًهللا صلى هللا علیھ وسلم إذا أمر أمیرا أو بعث سریة أمر وأوصى األمیر في خاصتھ ومن معھ بتقوى هللا عز وجل، فھي أساس ومنبع كل 

إني : ى یعذر إلى هللا عز وجل، ویقولیوصیھ أن یتحرى العدل حت: أي]. وأن یتحرى العدل وأن یجتھد في إقامتھ: [قال رحمھ هللا. خیر وبر
فالقوي ضعیف عندك حتى تأخذ الحق منھ، والضعیف قوي حتى ترد الحق إلیھ، .. ولیتك ھذا األمر فاتق هللا واعدل؛ ألن الحكم قوامھ العدل

نصیر وظھیر ما دمت تطلب الحق وتنشده؛ وأن ال تأخذك في هللا لومة الئم، وأن تتذكر معونة هللا لك، وتأیید هللا لك، وأنھ ال یزال لك من هللا 
ُفلما زاغوا أزاغ هللا .. ألن القاضي إذا طلب الحق وتجرد للحق ال یزال معھ من هللا معین وظھیر، ما لم تخن خائنة في قلبھ والعیاذ با َّ َ ََ ُ َ ََ َّ

ْقلوبُھم  َ ُ األولى ]. ولیتك الحكم أو قلدتك ونحوه ویكاتبھ في البعد: قولفی: [قال رحمھ هللا. ، نسأل هللا بعزتھ وجاللھ أال یزیغ قلوبنا]5:الصف[ُ
..  لمن یولیھ القضاء؛ ألن القاضي نائب عنھ-ولي األمر-ھذه من الصیغ التي یوجھھا اإلمام العام .. قلدتك.. ولیتك: صیغة قولیة، یقول لھ

: م، فالبد أن تكون ھناك وكالة شرعیة تكون باللفظ الصریحمنفذ بالشرع باألحكام لھ نیابة عن اإلمام وما دام أن القاضي نائب عن اإلما
  .ًأو یكتب إلیھ ویصدر أمرا بتعیینھ ونحو ذلك، فھذا یقوم مقام اللفظ. نصبتك، ونحو ذلك، أو أنت قاضي كذا.. قلدتك.. ولیتك

 
 مھام القاضي

 
ًاء في والیات عامة وخاصة، یكون عاما في الوالیة عاما في إذا كان القض]. وتفید والیة الحكم العامة الفصل بین الخصوم: [قال رحمھ هللا ً

وھذه یطلقون .. جمیع ما یتعلق بالقضاء راجع إلیك، فھذه والیة عامة في عموم العمل: ٍأنت قاض على دولتي كلھا، أي: المكان، كأن یقول لھ
عموم النظر (عموم في خصوص : ًویكون أیضا.  المولىفجمیع ما یتعلق بالقضاء یرجع فیھ إلى ھذا) عموم النظر في عموم العمل: (علیھا

ولیتك القضاء في األنكحة وفي الرھون وفي البیوعات وفي الحدود وفي القصاص، وفي الوصایا وفي : كأن یقول لھ) في خصوص العمل
خصوص النظر في خصوص (أو یولیھ ). عموم النظر في خصوص العمل(ونحو ذلك عامة، في مدینة كذا أو كذا؛ فھذا یسمى .. األیتام
-كأن یكون ھناك قضاة في الوكاالت یتولون كتابة صكوك الوكاالت، وھناك قضاة یتولون الحدود، وآخرون یتولون الجنایات، یقول ) العمل
عامة، والیة القاضي تكون خاصة وتكون : ًإذا). خصوص النظر في خصوص العمل(أنت ولیتك قضایا القتل في مكة، أو في المدینة : -ًمثال

 إلى امرأة ھذا، فإن اعترفت -یا أنیس - واغد : (وھذه من التشریعات اإلسالمیة، والدلیل على ھذا أن النبي صلى هللا علیھ وسلم قال لھ
ًفاعترفت فرجمھا، فواله علیھ الصالة والسالم خصوص النظر في قضیة خاصة معینة، وجعلھ قاضیا إن اعترفت، واالعتراف ال ) فارجمھا
ًوالرجم ال یكون إال بحكم القاضي، فجعلھ قاضیا في قضیة مخصوصة، وھذا من ) فارجمھا( في مجلس القاضي وفي مجلس الحكم، یصح إال

كلما اختصم خصمان یفصل ). وتفید والیة الحكم العامة الفصل بین الخصوم، وأخذ الحق لبعضھم من بعض: (قولھ. خصوص الوالیة
انت الخصومات في األموال أو كانت في األنكحة، أو كانت في الحقوق العامة، أو كانت في الحدود بینھما؛ ألنھ مسئول عن ھذا، سواء ك

ٍكل قاض ینبغي علیھ أن ینظر من والھم على األیتام ]. المرشدین والنظر في أموال غیر: [قال رحمھ هللا. ونحو ذلك، كل ھذه یتوالھا للعموم
سألھم ویعرف كیف یصرفون، وكیف یقومون، حتى یعلم صدق الصادق وكذب الكاذب، فیستدعیھم وی) النظار(وعلى القاصرین، وھم 

فكل من ولي قضاء أول ما یأتي ینبغي أن یستدعي ھؤالء ویسألھم، . ًوخیانة الخائن، وأمانة األمین، ویعرف ھل ھو فعال قائم بھذه الوالیة
ام الماوردي ، وابن أبي الدم من فقھاء الشافعیة، وكذلك نبھ علیھ ابن كأدب القاضي لإلم: وقد نبھ على ھذا األئمة رحمھم هللا في كتبھم

إذا -فرحون في التبصرة، وغیرھم من األئمة والفقھاء، وشیخ اإلسالم أشار إلى ھذا فھذه من مسئولیاتھ وأمانتھ أن ینظر في أموال القصار 
! أموال السفھاء ومن یتولى علیھم النظار، ھل ھم قائمون أم مقصرون؟ ویولي أوصیاء علیھم، وكذلك یتفقد القائمین على -كانت الوالیة عامة

: قال رحمھ هللا. الحجر على السفیھ یولیھ ھذه الوالیة وتكون والیة عامة، والیة]. والحجر على من یستوجبھ لسفھ أو فلس: [قال رحمھ هللا
ة یستدعي النظار على األوقاف، ویسألھم عن أوقافھم، وھذه إذا كان في مدین]. والنظر في وقوف عملھ لیعمل بشرطھا وتنفیذ الوصایا[

األوقاف ماذا اشترط األموات فیھا؟ وماذا اشترطوا في ھذه األوقاف؟ وھذه مسئولیة عظیمة وال یمكن أن تستقیم األمور إال بھا، وكیف 
تاجون إلى مساعدة أو معونة؟ حتى یستجلي ھل نفذوا شروط الوقف أم لم ینفذوا؟ ھل ھم متالعبون؟ ھل ھم مقصرون؟ ھل ھم مح.. نفذوا

وتنفیذ : [قال رحمھ هللا. جمیع ھذه األمور، فكلھا في رقبتھ، وھو مسئول عنھا أمام هللا سبحانھ وتعالى، ولذلك ینبغي علیھ القیام بھا كاملة
فإن اشتجروا فالسلطان ولي من ال ولي : (ملقول النبي صلى هللا علیھ وسل]. وتزویج من ال ولي لھا: [قال رحمھ هللا. وكذلك ھي]. الوصایا

بالنسبة ]. وإقامة الحدود وإمامة الجمعة والعید، والنظر في مصالح عملھ بكف األذى عن الطرقات وأفنیتھا ونحوه: [قال رحمھ هللا). لھ
سجد واحد؛ ألن األصل أن الجمعة ال یصلون إال في م: فھذا المسجد تصلى فیھ الجمعة، والمنطقة التي ھو فیھا یقول..ًللجمعة ینصب شخصا

أنت : كما ذكرنا، قلنا]. ویولى عموم النظر في عموم العمل: [قال رحمھ هللا. ال تعدد، فلھ النظر في مساجد الجمعات، وكذلك تنفیذ الحدود
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 ...... . كما ذكرنا].ًویولى خاصا فیھما أو في أحدھما: [قال رحمھ هللا. المسئول عن القضاء في البلد كلھ، أو في الدولة كلھا
 

 ما یشترط في القاضي
 

 .......[ویشترط في القاضي عشر صفات: [قال رحمھ هللا
 

ًأن یكون بالغا عاقال ذكرا ًً 
 

ًكونھ بالغا عاقال: [قال رحمھ هللا ًال یصح القضاء إال إذا كان القاضي بالغا؛ ألن الصبي ال والیة لھ على نفسھ فكیف یكون والیا على الغیر،]. ً ً 
ًوأن یكون عاقال، فال یصح . ًومن ھنا أمر هللا عز وجل بالحجر على أموال الیتامى والقاصرین الذین ھم دون البلوغ، فالبد أن یكون بالغا

ًذكرا بالغا. قضاء المجنون وكل تكلیف بشرط العقل مع البلوغ بدم أو حمل وتستحب فیھ الجزالة وشرطھ .. ًعاقال وھذه یتأھل بھا للتكلیف ً
یشترط أن یكون : أي) وشرطھ التكلیف والعدالة. (ًیستحب أن تكون عبارتھ جزلة واضحة، وأن یكون كالمھ موجزا: تكلیف والعدالة أيال

ًمكلفا، فال یصح أن یولي صبیا وال مجنونا ً ً.  
 

 ًأن یكون حرا
 

َضرب هللا مثال عْبدا م: ألن المملوك كما قال تعالى]. ًحرا: [قال رحمھ هللا َ َ َ َ ًَ ٍْملوكا ال یقدُر على شْيء ً َ َ َ َِ ْ ً ھذا نص القرآن بین أن ].. 75:النحل[ُ
المملوك ال یقدر على شيء، والمملوك یتأثر بأحوال الناس وعظماء الناس، والغالب أنھ یضعف ویجبن ویخاف، وھو مشغول بخدمة سیده، 

ي الضعفاء، فینبغي أن یولى القضاء من فیھ قوة على إحقاق ولذلك ال یصح أن یولى القضاء، وھذا یزري بالقضاء وینقص من مكانتھ إذا ول
  .الحق حتى یردع السفیھ عن سفھھ، والظالم عن ظلمھ

 
ًأن یكون مسلما عدال ً 

 
ًولْن یْجعل هللا للكافرین على الُمْؤمنین سبیال : فال یصح أن یولى كافر، قال تعالى]. ًمسلما: [قال رحمھ هللا َِّ َ َ َ َ َ َ َ َِ ِ ِ ِْ َْ َِ َ ً، حتى لو كانوا كفارا ]141:ساءالن[ُ

ًمن أھل الكتاب، وأرادوا أن نولي علیھم قاضیا ال نولي إال مسلما؛ ألن هللا أمرنا أن نحكم بینھم بالعدل وبشریعتنا، فال نولي قضاتھم وإنما  ً
ومن یجتنب ]. ًعدال: [وقولھ. ذمةفھذا قدمنا أحكامھ في أحكام أھل ال.. نولي قضاة مسلمین، لكن لو كانوا یرجعون إلى قضاة فیما بینھم

ًالذي ال یفعل الكبیرة وال یصر على الصغیرة، فیشترط أن یكون القاضي عدال؛ ألن العدالة : الكبائرا ویتقي في األغلب الصغائرا العدل ھو
جوز تولیة الفاسق؛ ألن الفسق تحمل على إحقاق الحق وإبطال الباطل، فكما أنھ یشترط في القاضي التكلیف، كذلك یشترط فیھ العدالة، فال ی

فیھ إضاعة لحق هللا عز وجل، ومن ثبتت خیانتھ في حق هللا فإنھ سیخون في حق المخلوق من باب أولى وأحرى، ومن ھنا ال یولى الفاسق 
یشرب الخمر، : ًال یؤثر في قضائھ، مثال: ًالقضاء إال في أزمنة خاصة یتعذر فیھا وجود العدول، أو یكون فسقھ خارجا عن القضاء، یعني

أن : فالشاھد من ھذا. لكنھ من أصدق الناس، وعنده تحفظ ورعایة، لكنھ مبتلى بشرب الخمر، فحینئٍذ یولى إذا كان ھذا ال یؤثر في قضائھ
  .ًالفسق إذا لم یكن متعدیا للوالیة فقد قرر األئمة خاصة عند فساد الزمان أنھ یجوز تولیة أمثل الفساق

 
 ًیراًأن یكون سمیعا بص

 
األعمى اختلف فیھ، ]. ًبصیرا: [قولھ! وكیف یسمع الحجج ویصغي إلیھا؟! إذ كیف یسمع الخصوم؟.. فال یولى األصم القضاء]. ًسمیعا: [قولھ

والصحیح أنھ یصح قضاء األعمى إذا كان یمیز األصوات ولدیھ قدرة على القیام بحق هللا عز وجل في قضائھ، بل قد یكون أفضل من 
إن العمى عمى البصیرة، وكم من قضاة من العمیان ھم بكثیر من غیرھم، مثل ابن عباس رضي هللا عنھ القضاء، فإذا كان أعمى المبصر؛ ف

عنده قدرة على القضاء فإنھ یولى، ھذا ھو الصحیح، أما مذھب بعض العلماء من أنھ ال یصح تولیة العمیان القضاء فھو قول مرجوح، 
ًوأن یكون ذكرا حرا سلم من فقد رؤیة وسمع وكلم فھذه من الشروط: لھوأشار إلیھ بعض العلماء بقو .. ًحرا. ًأن یكون ذكرا فاألنثى ال تولى: ً

  .في عافیة في سمعھ فال یكون أصم، وفي بصره فال یكون أعمى، وفي كالمھ فال یكون أبكم: یعني.. سلم. ًأال یكون رقیقا
 

ًأن یكون متكلما مجتھدا ً 
 

ًمجتھدا اجتھادا مطلقا أو اجتھادا مقیدا؛ حتى یستطیع أن یعرف ]. ًمجتھدا ولو في مذھبھ: [قولھ! ً متكلما؛ ألنھ كیف یحكم؟].ًمتكلما: [قولھ ً ً ً ً
  .الحق وأن یمیزه

 
 (التحكیم(القضاء الخاص في مسائل خاصة 

 
بعد أن بین رحمھ هللا الوالیة العامة ]. اللعان وغیرھاوإذا حكم اثنان بینھما رجل یصلح للقضاء نفذ حكمھ في المال والحدود و: [قال رحمھ هللا
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ًشرع في والیة القضاء الخاصة في المسائل الخاصة، كما لو اتفق شخصان على أن یحكما شخصا بینھما فإنھ ینفذ حكمھ، ولذلك حكم النبي 
ًة، فإذا اتفقوا أن فالنا یحكم بینھم فإنھ یمضي صلى هللا علیھ وسلم سعد بن معاذ، وكذلك أمر باالحتكام إلى الحكمین في قضیة نشوز المرأ

حكمھ، واألصل في ذلك ما ذكرناه من دلیل الكتاب والسنة وكذلك فعل الصحابة رضي هللا عنھم، كما فعل علي رضي هللا عنھ في قضیتھ مع 
 ...... .معاویة حیث حكما أبا موسى األشعري وعمرو بن العاص رضي هللا عن الجمیع

 
  باب آداب القاضي-تقنع شرح زاد المس

 
القوة في غیر عنف، واللین في غیر ضعف، : ینبغي للقاضي أن یتحلى بجملة من األخالق وأن یراعیھا في أقوالھ وأفعالھ وأحوالھ، منھا

متخاصمین، لیقوى الضعیف بحكمھ، ویضعف الظالم بعدلھ، وعلیھ أن یراعي النزاھة في حكمھ والبعد عن الشبھات والرشوة، والعدل بین ال
 .ومجانبة ما یشوش علیھ في حكمھ، وأن یعتبر البینة، وال وغیرھا واآلداب واألحكام التي یجب توافلرھا في القاضي المسلم

 
 آداب القاضي

 
من سار بسم هللا الرحمن الرحیم الحمد  رب العالمین، والصالة والسالم األتمان األكمالن على خیر خلق هللا أجمعین، وعلى آلھ وصحبھ و

اآلداب جمع أدب، واألدب من مكارم األخالق ومن ]. باب آداب القاضي: [ فیقول المصنف رحمھ هللا: أما بعد. على نھجھ إلى یوم الدین
 باب عظیم اعتنى بھ العلماء رحمھم هللا، وھي جملة من األمور التي ینبغي للقاضي أن - باب آداب القاضي- وھذا الباب . محاسن العادات

ا في أقوالھ وأفعالھ وأحوالھ في مجلس القضاء، والسبب في ذلك أن القضاء البد لھ من ھیبة، والبد لھ من صیانة وتحفظ یستعان بھما یراعیھ
. بعد هللا عز وجل في إیصال الحقوق إلى أھلھا، فالتبذل وعدم العنایة بحق القضاء شره وبالؤه عظیم، ومن ھنا اعتنى العلماء بھذا الباب

 ...... .قولیة، وفعلیة، وكلھا ینبغي أن یستجمعھا القاضي في قضائھ: آداب ظاھرة وآداب باطنة، واآلداب الظاھرة: منھا.. اضيوآداب الق
 

 ًأن یكون قویا من غیر عنف
 

مر بما أمر هللا بھ، وال ًفال تأخذه في هللا لومة الئم؛ ألنھ إذا كان ضعیفا ال یستطیع أن یأ]. ًینبغي أن یكون قویا من غیر عنف: [قال رحمھ هللا
ًأن ینھى عما نھى هللا عنھ، فالبد وأن یكون قویا من غیر عنف، فالقوة إذا جاوز وأفرط فیھا فإنھا تصبح عنفا، فینبغي أن تكون القوة بحدود،  ً

الظالم، ویطمع في عدلھ ًوإذا كان قویا من غیر عنف فإنھ حینئٍذ یھابھ الباغي و. وھي القوة إلحقاق الحق وإبطال الباطل من غیر عنف
ًالمظلوم؛ ألن المظلوم لما یرى القاضي ضعیفا یكون كالمستجیر من الرمضاء بالنار، فیفضل السكوت؛ ألنھ كیف یشتكي إلى إنسان ضعیف؟ 

ناس في ًحینما فالبد أن یكون القاضي قویا حتى یطمع الناس في الوصول إلى حقوقھم عن طریقھ، وإذا كان القاضي بھذه الصفة رغب ال
ًحكم هللا عز وجل والعدل الذي یبینھ، فإذا أفرط في القوة نفر الناس وظلم الناس وأجحف بالناس، وقد كان صلى هللا علیھ وسلم قویا من دون 

  .عنف، وھو أن یضع الشدة في موضعھا
 

 ًأن یكون لینا من غیر ضعف
 

ًلینا رفیقا حتى ال ینفر]. ًلینا من غیر ضعف: [قال رحمھ هللا  منھ الضعیف، وال یھابھ ھیبة ترده عن الشكوى إلیھ؛ ألن القاضي إذا كان غیر ً
ًلین خافھ الناس وھابوه، لكنھ إذا كان لینا ألفھ الضعیف واستطاع أن یبث إلیھ حزنھ وأن یشتكي إلیھ وأن یبین مظلمتھ، فیمكن الخصوم من 

ن ضعف وخور؛ ألن الضعف والخور یطمع الباغي في بغیھ، ومن ھنا بیان مظالمھم وحوائجھم، لكن یشترط أن تكون ھذه اللینة من دو
ًأن یكون قویا من دون عنف، لینا من دون ضعف.. ًإنھ ینبغي علیھ أن یكون جامعا لھاتین الصفتین الجامعتین بین الحسنیین: قالوا ً.  

 
 ًأن یكون حلیما ذا فطنة وأناة

 
ُقاضي سیأتي إلیھ السفیھ بسفھھ، والجاھل بجھلھ، والناس تأتي وقد أخذت حقوقھا، وضاعت، ألن ال]. ًحلیما ذا أناة وفطنة: [قال رحمھ هللا

فیصرخ الرجل وتتألم المرأة ویتضجر المظلوم، فیحتاج إلى صبر وإلى تحمل وإلى أناة، وإلى عدم استعجال وعدم تضجر من ھذه األشیاء، 
، فالبد أن ..الخطیب.. الطبیب..  الناس تأتیھ على اختالف أحوالھا حتى العالمولذلك األجر في ھذا عظیم، فمن ابتلي بمصالح المسلمین كل

یكون لدیھ من الحلم ما یسع الناس برحمتھ ولطفھ، حتى یستطیع كل شخص أن یبدي ما عنده ما دام أنھ یقدر على ذلك، أما إذا كان ال یقدر 
ل العام أنھ یبذل ما یستطیع، حتى یستطیع أن یعلم ماذا عند الناس، فھذا أمر آخر، لكن في األص.. ًعلى ذلك أو كان مریضا أو عنده 

إن : (والحلم خصلة یحبھا هللا، قال صلى هللا علیھ وسلم لـأشج عبد القیس . ویوصلھم إلى حكم هللا عز وجل ودینھ وشرعھ بالتي ھي أحسن
 بحالة -في بعض األحیان-ًون القاضي حلیما؛ قد یأتي الخصم ، والحلم سعة الصدر، ویلزم أن یك)الحلم واألناة: فیك خصلتین یحبھما هللا

صاحب : أي]. ذا أناة. [متفجع، فتصدر منھ عبارات، فالبد أن یكون لدیھ من الحلم ما یطفئ ھذا الغضب، وال ینفر منھ الناس في تعاملھم معھ
ترى خصمھ، فلعلھ فقئت عیناه، وقد یأتیك الشخص وھو أناة ال یستعجل في األمور، فإذا أتاك الخصم وقد فقئت عینھ فال تحكم علیھ حتى 

ًیبكي ویشتكي وإذا بك تشعر أنھ المظلوم، ثم یتبین أنھ مزور أو كذاب أو غشاش، أو یكون رجال صالحا وعظم األمر عندك ولكنھ فھم خطأ،  ً
: الفطنة ھي]. وفطنة. [ناة فقد رزق الخیر الكثیرفال یمكن أن تستبین ھذه األمور إال باألناة والتروي وعدم االستعجال، ولذلك من ُرزق األ
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من  الكیاسة والحذر والتنبھ، ومن الناس من رزق الفطنة حتى إذا ولي القضاء یبلغ بھ الحال أنھ یجلس إلیھ الخصمان فیعرف المحق منھما
ھم، حتى بلغ بأحدھم أنھ ال یتكلم عنده المبطل، وھذا أثر عن بعض السلف وبعض العلماء األجالء الذین كانوا على درجة من الفطنة والف

 -ًغالبا- الخصمان إال شعر أیھما الظالم من المظلوم من كثرة التعامل مع الناس وتفطنھ ألقوالھم وطرقھم وأالعیبھم وكذبھم وغشھم، فأصبح 
 -كما یقول العلماء-لكن ینبغي . لمؤمنًمن قوة فراستھ یستطیع أن یدرك كثیرا من الخلل، ولیس معنى ذلك أنھ یعلم الغیب، وإنما ھي فراسة ا

- لكن ال یسرف فیھا؛ فإن الشیطان - وقد تصیب-في ھذه الفراسة والفطنة أن ال یجاوز فیھا وال یسرف، وذلك أنھ قد تكون عند إنسان فراسة 
ربما سدده بالفراسة المرة  ربما یستدرج اإلنسان إذا أصاب في التفرس مرة أو مرتین حتى یوقعھ في سوء الظن بالمسلمین، و-من خبثھ

والمرتین حتى لربما خونھ في أھلھ وعرضھ وزوجھ، فیحذر اإلنسان من استدراج الشیطان لھ، فالفراسة لھا حدود، والفطنة لھا حدود، 
  .نبغي أن تحمل علیھالذكاء في القضاء؛ ألنھ إذا اشتد ذكاؤه ربما حمل األمور ما ال تتحمل، وحملھا على غیر ما ال ی یكره شدید: ولذلك قالوا

 
ًأن یكون مجلسھ قریبا فسیحا ً 

 
للقاضي أن یجلس في أي مكان، لكن ینبغي أن یراعي فیھ الرفق بالناس، لئال یكون فیھ ]. ًولیكن مجلسھ في وسط البلد فسیحا: [قال رحمھ هللا

 أمكن، واختلفوا ھل یقضي في المسجد أو ال؟ تعنیت للخصوم والشھود بالذھاب إلیھ في أماكن بعیدة، ولذلك اختاروا وسط المدینة ما
الجمھور على جواز ذلك؛ ألن النبي صلى هللا علیھ وسلم قضى فیھ، وألن الخلفاء الراشدین من بعده كذلك، واستحب بعض العلماء من 

ق للقضاء یقعد وفي وحیث ال: الجمھور القضاء في المسجد، ولكن الصحیح أنھ یجوز أن یجلس حیث أمكنھ، ومن ھنا قال بعض العلماء
ًحیث كان المكان الئقا یجلس، حتى لو في السوق، بلغ ببعض أئمة السلف رحمھم هللا : یعني.. البالد یستحب المسجد وحیث الق للقضاء یقعد

جاءوه   فلربماال یجوز أن أفارقھما وال أن أؤخرھما: أي. ال یحل لي أن تجاوز قدمي قدمیھما حتى أفصل بینھما: أنھ إذا جاءه خضمان یقول
.. وفي البالد یستحب المسجد. وھو في السوق، فینتحي ناحیة من السوق ویسمع من الخصمین ویقضي بینھما، وھذا مما وضع لھ من البركة

س أن ال یؤذي النا: ًأن یكون المكان فسیحا لكن في المسجد اشترط بعض العلماء: أي] ًفسیحا: [وقولھ. فیجوز أن یكون القضاء في المسجد
  .والمصلین، فإذا كان ذلك یشوش علیھم، وحصلت المفاسد فالمصلحة أن یصرفھ عنھم

 
 العدل بین الخصوم في التعامل معھم أثناء القضاء

 
وھذا من أدب المجلس؛ ألن عمر بن الخطاب لما كتب إلى أبي موسى األشعري رضي هللا ] ویعدل بین الخصمین في لحظھ: [قال رحمھ هللا

الذي شرحھ اإلمام ابن القیم رحمھ هللا في أعالم الموقعین، وھو یسمى كتاب السیاسة الكبیرة وھو من أعظم الكتب التي - اء عنھ كتاب القض
ینبغي أن یعدل بین الخصمین في اللحظ، فال : أي: في لحظك) ِآس بین الخصمین في عدلك ولحظك ومجلسك: ( قال لھ-اعتنى العلماء بھا

اآلخر، وال ینظر إلى أحدھما بشدة دون اآلخر، وال یطیل النظر على وجھ الریبة؛ ألن ھذا یحدث في النفوس ینظر إلى أحدھما أكثر من 
ًشیئا، فإذا نظر إلى أحدھما فلینقل النظر إلى اآلخر، وإذا أجلسھما فیجلسھما في مكان واحد، فلو جلس أحدھما على شيء دون اآلخر سوى 

القضاء، وقد بلغ القضاء  جواره واآلخر أمامھ، بل یجلسان أمامھ، كل ھذا من باب الحیادیة فيبینھما في المجلس، وال یجلس أحدھما ب
. اإلسالمي األوج والعظمة وحاز أعلى المراتب وأسماھا؛ ألنھ من حكیم حمید، وكل ھذا من أجل أن یكون العدل، حتى في الصورة والشكل

ًع أحدھما أكثر من اآلخر، إال إذا وجدت حاجة أو وجد أمر، وال یلحظ أحدھما لحظا یعني في كالمھ، فال یتكلم م: ولفظھ]. ولفظھ: [وقولھ
كذلك مكان ] ومجلسھ. [ًشدیدا إال إذا وجدت حاجة، كل ھذا من باب أن یكون على حیادیة، فال یخون في مجلسھ وال في نظره وال في قولھ

ن أشرف من مكان اآلخر، وال یكون أحدھما في مكان فیھ تكرمة واآلخر جلوسھ، فال یجعل أحدھما في مكان أبرد من مكان اآلخر، وال مكا
ًفي مكان ال تكرمة فیھ، بل ینبغي أن یجلس الخصمان مجلسا متساویا، ویكون دخولھما من باب واحد، وأن یكون حال القاضي بینھما حاال  ً ً

وقد أثر عن بعض أھل العلم .  بل مثلما یفعل مع ھذا یفعل مع ھذاًواحدا، فال یقوم ألحدھما وال یقوم لآلخر، وال یحتفي بأحدھما دون اآلخر،
عبد هللا بن حمید نسأل هللا أن یقدس روحھ وعلماء : وھذه مأثورة عن اإلمام الشیخ-كان في القضاء، فدخل علیھ رجل واختصم مع آخر  أنھ

وكان أحدھما -نعم : أتیتما في خصومة؟ قاال: في خصومة، قالأتینا ! یا شیخ:  في جنات النعیم، فلما جاء دخال علیھ قاال- المسلمین أجمعین
اذھب وادخل مع خصمك، ثم إذا دخلتما من باب واحٍد : دخلت من باب كذا، قال: من أین دخلت؟ قال! یا فالن:  فقال-دخل من باب خاص

  .مأنینة لدى الناس للوصول إلى الحقوھكذا العدل، فالبد أن یكون بھذا التجرد وبھذا الصفاء والنقاء؛ لتحصل الط. قضیت بینكما
 

 اتخاذ المستشارین من العلماء
 

ًلو رفعت إلیھ حادثة عن شخص فعل فعال، قد یكون معتقدا لحرمة ھذا : ًفمثال] وینبغي أن یحضر مجلسھ فقھاء المذاھب: [قال رحمھ هللا ً
ھذا جائز عندنا، وھو یكذب : ین، ولربما قال لھ أحد الخصومالفعل، لكن غیره یعتقد جوازه، ویخفى علیھ مذھب غیره، فیأتي ویعزر المسك

عملت على مذھب كذا، وأنا أعتقد مذھب الحنفیة أو المالكیة أو الحنابلة، وعندنا ھذا جائز، فكیف یعرف صدقھ من كذبھ؟ البد من : أو یقول
 أن یسمع تفاصیل القضیة یشاورھم فیما نزل بھ، ھذه مشاورة العلماء، وھذا جرت علیھ السنة، وھو أن مجلس القاضي یحضره العلماء، وبعد

ِوشاوْرُھم في األْمر : ھي السنة التي أمر هللا بھا عز وجل نبیھ َ ِ ْ ِ َ ، فالشورى كلھا خیر، وإذا عجز عن ذلك فإنھ یتصل بھم ]159:آل عمران[َ
  .صل، وهللا المستعانھذا ھو األ] ویشاورھم فیما أشكل علیھ. [ویذاكرھم ویناظرھم حتى یجد الحق ویصل إلیھ

 
 یحرم القضاء إذا كان القاضي مشوش الذھن
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 ألن الغضب یمنع اإلنسان من -جملة حالیة:  وھو غضبان-ویحرم القضاء وھو غضبان]. ًویحرم القضاء وھو غضبان كثیرا: [قال رحمھ هللا

. ى ھذه الصفة، وقد نھى النبي صلى هللا علیھ وسلم عن ذلكالتأمل والتدبر، ولربما اشتد في قولھ وتعاملھ؛ ولذلك ال یجوز أن یقضي وھو عل
أشیر إلى الحاقن بولھ أن احتقانھ یشوش علیھ فكره، أو شدة عطش كذلك یشوش علیھ فكره، ]. أو حاقن أو في شدة جوع أو عطش: [قولھ

كل ھذه األمور تؤثر علیھ ]. م أو حر مزعجّأو ھم أو ملل أو كسل أو نعاس أو برد مؤل. [والنص جاء في الغضبان، وألحق بھ ما في معناه
ًفي فكره وتأثر علیھ في تركیزه، فالبد أن یكون على حالة بخالف ھذه الحاالت، لكي تعینھ على أن یكون أصفى ذھنا وأقدر على معرفة 

قضى وھو جائع وإن خالف فقضى وھو غضبان أو قضى وھو مھموم أو قضى وھو عطشان أو ]. وإن خالف فأصاب الحق نفذ . [ الحق
ًشدید الجوع، نفذ قضاؤه إن أصاب حقا، ألن الحكم یدور مع علتھ وجودا وعدما، والعلة ھنا أنھ یخشى مع ھذه الحاالت أن یتشوش فكره فال  ً ً

  .یمعن النظر، لكن فإذا لم یشوش فإنھ یصح قضاؤه
 

 تحریم الرشوة والھدایا للقضاة
 

وھو - الراشي والمرتشي، والرائش - والعیاذ با-ویحرم علیھ أن یقبل الرشوة، وفیھا اللعن ]  ھدیةًویحرم قبولھ رشوة، وكذا: [قال رحمھ هللا
، فال یجوز للقاضي أن یقبل الرشوة، وھي السحت الذي حرم هللا ورسولھ، قال تعالى- الذي یمشي بینھما ْوال تأكلوا أْموالكم بْینكم :  والعیاذ با ُْ ُ َُ ََ َ ََ َ ُ ْ

َبالباطل و َِ ِ ْ ِتدلوا بھا إلى الُحكام ِ َّ َْ ُِ َِ ْ َتدلوا بھا: (، ھذه الرشوة ثم انظر وتأمل قولھ تعالى]188:البقرة[ُ ِ ُ ْ ذكر بعض المفسرین أن القاضي إذا قبل ) ُ
ُتدلوا: (الرشوة نزل من المنزلة العالیة السامیة إلى الحضیض، ولذلك قال سبحانھ ْ ؤھا إلى القاع، كالدلو ینزل إلى القاع، فإنزال الرشوة وإدال) ُ

َوتدلوا بھا . (الذي صار في الحضیض بعد أن كان في مقام یشرفھ هللا عز وجل بھ ویكرمھ ویعزه فیأبى إال أن یھین نفسھ ویذلھا) القاضي( َِ ُ ْ ُ
ِإلى الُحكام َّ َْ تجد فیھا ھذه المعاني الجمیلة أسرار اللغة الجمیلة، ولذلك ال یمكن أن یترجم القرآن إلى أیة لغة؛ ألنھ ال تستطیع أن  ، وھذا من)ِ

إال أن یكون ھذا الشخص یھادیھ من قبل، كصدیقة أو رفیقھ أو ابن عمھ ]. إال ممن كان یھادیھ قبل والیتھ إذا لم تكن لھ حكومة . [ المتجددة
  .ي قضیة فال یجوز للقاضي أن یقبل منھأو قریبھ، وكان بینھما مودة، فإذا ھاداه بعد الوالیة كان كحالھ قبل الوالیة؛ لكن إذا كان لھ عند القاض

 
 استحباب أال یكون الحكم إال بحضرة الشھود

 
یستحب للقاضي أن ال یحكم في قضیة شھد فیھا الشھود إال إذا كانوا حاضرین؛ ]. ویستحب أن ال یحكم إال بحضرة الشھود : [ قال رحمھ هللا

، وحكم علیھ فإن ھذا یردع شھود الزور من شھادتھم ویوقع في قلوبھم الھیبة أنھم إذا شھدوا على شخص بضرر: ولھذا فوائد عظیمة، منھا
ًمما أقدموا علیھ، وكذلك أیضا الشھود یصححون خطأ القاضي، فلربما نسي شیئا مما ذكروه، وربما قضى ببعض الكالم دون البعض،  ً

ًفالشاھد عندما یكون حاضرا یكون ھذا موافقا لحكمھ ً.  
 

  لنفسھ وال لقرابتھال یقبل حكم القاضي
 

، فالقاضي ال یقضي لنفسھ، وإنما یختصم إلى قاض )ال ینفذ حكمھ لنفسھ]. (وال ینفذ حكمھ لنفسھ وال لمن ال تقبل شھادتھ لھ: [قال رحمھ هللا
 كالشيء ٍغیره إذا حصلت خصومة بینھ وبین شخص آخر، فیرفعھ إلى قاض غیره یحكم لھ أو یحكم لخصمھ، وكذلك بالنسبة لمن ھو معھ

ٍالواحد كابنھ، فال یقضي البنھ وإن نزل، وال البنتھ وإن نزلت، وال ألبیھ وإن عال؛ ألنھ لو فعل ذلك فكأنھ قاض لنفسھ، قال صلى هللا علیھ 
ًوفي حكم ذلك أیضا . ، فال یشھد لھم وال یقضي لھم، وال یصح قضاؤه لھم، فإن فعل فكأنھ قضى لنفسھ)إنما فاطمة بضعة مني: (وسلم

االستخوان، وما ھو مظنة الخیانة والریبة، مثلما یقضي في قضیة بین رجل وآخر شریك للقاضي في شركة، ولھ فیھا مصلحة، وجاء 
ًصاحب الشركة أو مدیر الشركة وخاصم شخصا عند ھذا القاضي، ففي ھذا مالبسة، فكأنھ قضى لنفسھ، ألن لھ جزءا من المصلحة؛ ألن ھذه  ً

  .ًواء تمحضت من مالھ أو كان لھ فیھا شركة ونحو ذلكالشركة لھ فیھا سھم، س
 

 ًإذا كان أحد الخصمین امرأة أو مریضا
 

ًال تخرج دائما، بل ھي امرأة محتشمة؛ ألن من : ، أي)غیر برزة]. (ومن ادعى على غیر برزة لم تحضر وأمرت بالتوكیل: [قال رحمھ هللا
م، فتخرج وتسعى لرزقھا، وكان بعض النساء یتولین البیع لظروف خاصة قاھرة، وھذا مثل المرأة التي عندھا أیتا) برزة(النساء من ھي 

البرزة، وسمیت بذلك ألنھا تكثر البروز والخروج؛ ألنھ على مر تاریخ المسلمین ما عرف النساء إال القرار في : النوع من النساء یقال لھ
فما یعرفن الخروج إال لصالة العید، وھذا ھو األصل؛ ألن المرأة . ّر والحیضأمرنا أن نخرج العواتق وذات الخدو: البیوت، تقول أم عطیة 

ویؤثر عن عمر بن الخطاب أنھ نصب الشفاء في السوق، وقد فھم بعض الجاھلین أن ھذا یدل . ٌخیر لھا أن ال ترى الرجال وال یراھا الرجال
قصة الشفاء فیھا ضعف، وقد تكلم علیھا العلماء، لكن على فرض ّعلى أن المرأة كالرجل، وھذا خطأ واضح، وجھل بین بالحقائق؛ ألن 

أما من ظن أنھ والھا على الرجال فھذا یأباه هللا ویأباه . ثبوتھا یكون والھا أمر سوق النساء، وھذا یفید أن النساء ال یلي أمرھن إال النساء
: ًإذا. التي ال تحسن النظر، وقد نبھ على ھذا العلماء رحمھم هللاصالح المؤمنین، وال یظن ذلك الظن إال ذوو األفھام المعكوسة المنكوسة 

ُفنحو ھؤالء النسوة یخرجن، فلو ادعي على مثلھا دعیت .. البرزة ھي التي تخرج للبیع والشراء، أو بعض كبیرات السن الالتي لھن العذر
زة فال یلزمھا الحضور في مجلس القضاء، ولھا أن توكل إلى مجلس القضاء؛ ألنھا اعتادت الخروج، أما لو كانت محتشمة أو كانت غیر بر
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ًوإذا لزمتھا الیمین بعث إلیھا شخصا یسمع منھا : أي]. وإذا لزمھا یمین أرسل من یحلفھا، وكذا المریض: [قال رحمھ هللا. فتبعث وكیلھا
 ...... .الیمین، وكذلك المریض الذي ال یمكنھ حضور مجلس القضاء

 
 اب طریق الحكم وصفتھ ب-شرح زاد المستقنع 

 
بینت الشریعة اإلسالمیة الطریق للقضاة والحكام لیحققوا الواجب المنوط بھم، وھو تحقیق العدالة، وردع الظالم، وإنصاف المظلوم، فبینت 

 .كیفیة التعامل مع دعاوى الخصوم، واعتبار البینات، وحقیقة الدعوى، وعدالة الشھود، وغیر ذلك من األحكام
 

 صفة الحكم
 

بسم هللا الرحمن الرحیم الحمد  رب العالمین، والصالة والسالم األتمان األكمالن على خیر خلق هللا أجمعین، وعلى آلھ وصحبھ ومن سار 
 ...... :أما بعد. على سبیلھ ونھجھ إلى یوم الدین

 
 عرض الدعوى

 
إذا حضر إلیھ ]. أیكما المدعي؟ فإن سكت حتى یبدأ جاز: الإذا حضر إلیھ خصمان ق: باب طریق الحكم وصفتھ: [فیقول المصنف رحمھ هللا

ّوقدم السابق : أیكما المدعي، یسألھما من المدعي، ھذا وجھ، أو یسكت حتى یتكلما، فإذا سكت وتكلم أحدھما قبل اآلخر قدمھ: الخصمان قال
إلى شيء فھو أحق بھ، والغالب أن السابق یكون ھو في الخصام والمدعي للبدء بالكالم فإذا سبق أحدھما وجاء وتكلم فلھ ذلك، فمن سبق 

: من سبق بالدعوى وتكلم قدمھ؛ كما قلنا]. فمن سبق بالدعوى قدمھ. [أیكم المدعي، ویجوز أن یسكت: ویجوز للقاضي أن یقول لھم. المدعي
  وقدم السابق في الخصام والمدعي للبدء بالكالم

 
 حكم إقرار المدعى علیھ

 
: ماذا تقول؟ قال:  ولم یقضني، قال لھ لآلخر-وحرر الدعوى- ٍ لي عند فالن عشرة آالف لایر بسبب قرض أو بیع دین :قال أحدھما: ًمثال

ھو ھذا اإلقرار، فإذا أقر أخذ بإقراره؛ ألنھ ال یوجد أقوى من شھادة اإلنسان . اقضھ وأد إلیھ: ّنعم، لھ علي في ذمتي عشرة آالف لایر، قال
ًسید األدلة، ألنھ لیس ھناك عاقل یشھد على نفسھ بالضرر كذبا، ولما شھد رجل عند شریح رحمھ هللا : اإلقرار: على نفسھ، ولذلك یقولون

ّمن شھد علي؟ وكیف تحكم علي بدون شھود؟ قال! رحمك هللا:  فأخذه شریح بإقراره قال-فیما ال یحكم فیھ إال بالشھود-وأقر  شھد علیك ابن : ّ
لى نفسك، فابن أخت الخالة ھو نفس الرجل، فال أصدق من شھادة اإلنسان على نفسھ، ولذلك قبلھا هللا في أخت خالتك، یعني أنت شھدت ع

  .وسیأتي في مسائل اإلقرار. أعظم األشیاء وھو توحیده سبحانھ وأقام الحجة بھا على عباده
 

 طلب البینة من المدعي إن أنكر المدعى علیھ
 
ألك بینة؟ كما : لیس لھ عندي شيء، قال القاضي للمدعي: لو قال المدعى علیھ]. ینة فأحضرھا إن شئتإن كان لك ب: وإن أنكر؛ قال للمدعي]

ألك : ھي بئري وأنا احتفرتھا، فقال لھ النبي صلى هللا علیھ وسلم! یا رسول هللا: ألك بینة؟ قال: (قال النبي صلى هللا علیھ وسلم ألحد الصحابة
، كما في الصحیح من حدیث ابن عباس رضي هللا عنھما، أن ...)الرجل رجل سوء! یا رسول هللا: صمك، قالًإذا یحلف خ: ال، قال: بینة؟ قال

مأخوذة من البیان وھي : البینة). ٌالبینة أو حد في ظھرك: (ھالل بن أمیة قذف امرأتھ بـشریك بن سحماء ، فقال لھ النبي صلى هللا علیھ وسلم
ُیظھر صدق الدعوى ویكشف وجھ الحق، والبینة تشمل اإلقرار، والكتاب، واألیمان، والحجج التي ما : الوضوح، وتعریفھا في االصطالح

شخص یدعي نطالبھ بالبینة إذا أنكر خصمھ، ولو كان من أصدق : للبر والفاجر، أي: ھذه المقولة تقال) ألك بینة؟: (وقولھ. اعتبرتھا الشریعة
ألك : یعني یقال لھ) والمدعي مطالب بالبینة(والمدعي مطالب بالبینة وحالة العموم فیھ بینة . ةالناس؛ ألن ھذا ھو األصل الذي دلت علیھ السن

ُھل لك بینة؟ كما طلبت من : ولو كان من أصدق الناس، ولو كان من أصلح الناس وأعلم الناس فقل لھ: أي) وحالة العموم فیھ بینة(بینة؟ 
 .أصحاب رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم

 
ًقاضي إذا رفض المدعى علیھ اإلجابة إقرارا أو إنكاراحكم ال ً 

 
ًفإن أبى المدعى علیھ اإلجابة على الدعوى إقرارا أو إنكارا ومن أبى إقرار أو إنكارا لخصمھ كلفھ إجبارا فإن تمادى فلطالب قضي بال یمین . ً

ّإذا رفض اإلقرار أو اإلنكار كلف ولو بالقوة، فإذا أبى فإن أو بھا وذا ارتضي فیلزمھ القاضي بالجواب إن أبى، ویحاول أن یلزمھ في ذلك، ف ُ
وقد ثبتت بھ اآلثار وعمل بھ األئمة رحمھم هللا، وھو أن السكوت یدل على اعتباره؛ ألنھ أعطي . القاضي یحكم علیھ وھذا ما یسمى بالنكول

  .هالمجال أن ینكر فلم ینكر، فدل ھذا على أنھ مقر بما اتھم بھ فیؤاخذ على ظاھر
 

 اعتبار البینة وشھادة الشھود ال علم القاضي
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وال ]. وال یحكم بعلمھ . [ البینة، كشھادة شھود، ویجب على القاضي أن یسمع منھم: أي] فإن أحضرھا سمعھا وحكم بھا: [قال رحمھ هللا

، فلو كان یعلم أن ھذا الشاھد ال تقبل یحكم القاضي بعلمھ، وال یجوز للقاضي أن یحكم بعلمھ إال في مسائل، وھي تزكیة الشھود وجرحھم
ًھذا ما نقبل شھادتھ، فھذا من حقھ؛ ألنھ یعلم فیھ جرحا؛ ولذلك قال هللا : فالن یشھد فنظر فیھ، فقال: شھادتھ، وجيء بھ في قضیة، وقیل لھ

َواْستشھدوا شھیَدْین مْن رجالكم فإْن لم یكونا رُجلْین فرُج: تعالى َ َ َ ََ َ َ َ َِ ِ َِ َُ ُ ْْ ْ ِ ِِ ِ ِل واْمرأتان ممْن تْرضْون من الشھَداء ُِ َ َ َ َ َ َُّ ِ َّ َِ َِ َ یعني : ممن ترضون] 282:البقرة[ٌ
یا : َلم ترد شاھدي رحمك هللا؟ قال: ًیكون مرضیا عنھم، ولذلك لما أتى شخص لدى القاضي إیاس رحمھ هللا بشاھد ولم یقبلھ إیاس ، قال لھ

َممْن تْرضْون من: ھذا إن هللا تعالى یقول َ َِ َّ َ الشھَداء ، وأنا لم أرض شاھدك، وفي بعض الروایاتَِ ِ َ وإن ھذا لیس ممن أرضاه، فھذا یدل على : ُّ
فإذا عرفھم بالتزكیة قبلھم وزكاھم، وإذا علم أن . وفي الشھود یحكم القاضي بما یعلم منھم باتفاق العلماء: أن من حق القاضي أن یقضي بعلمھ

أن قضاء : ًشددا في حكمھ بغیر الشھدا وھو مذھب الجمھور، ولیس خاصا بـمالك ، فالشاھد من ھذاوفي سواھم مالك قد . ًفیھم حرجا ردھم
ّإنكم تختصمون إلي، ولعل بعضكم یكون ألحن : (القاضي بعلمھ ال یجوز، والدلیل على عدم عمل القاضي بعلمھ، قولھ علیھ الصالة والسالم

أنھ لما حدث اللعان بین عویمر : في الصحیح من حدیث ابن عباس رضي هللا عنھماو). ٍبحجتھ من بعض، فإنما أقضي على نحو مما أسمع
فقد كذب علیھا والولد ولده، :  قال- كما ذكرنا في اللعان-انظروا إلیھ فإن جاءت بھ على صفة كذا وكذا : (وامرأتھ، قال صلى هللا علیھ وسلم

 فقال -والعیاذ با- فأراد هللا عز وجل أن تجيء بھ على صفة من اتھمت بھ ، )زانیة وإن جاءت بھ على صفة كذا وكذا فقد صدق علیھا وھي
ًلو كنت راجما راجما أحدا من غیر بینة لرجمت ھذه: (صلى هللا علیھ وسلم ً ، فدل على أنھ علم واطلع على ذلك، وجاء بالقرینة واستقر عنده )ً

  .أن القاضي ال یجوز لھ أن یقضي بعلمھِالدلیل واتضح أنھا زانیة، ومع ذلك لمن یقض بعلمھ، فدل على 
 

 الیمین حال عدم وجود البینة وعدم اإلقرار
 
، )لیس لك إال یمینھ: (قال صلى هللا علیھ وسلم]. ما لي بینة، أعلمھ الحاكم أن لھ الیمین على خصمھ على صفة جوابھ: وإن قال المدعي]

فال یحلفھ القاضي ]. فإن سأل أحلفھ وخلى سبیلھ . [ هللا صلى هللا علیھ وسلمفأعلمھ أنھ لیس لھ من الخصم إال الیمین، ھكذا قضى رسول 
وال یعتد بیمینھ قبل مسألة ]. وال یعتد بیمینھ قبل مسألة المدعي. [ّحلفھ، حلفھ: ّلیس لك إال یمینھ، فھل أحلفھ؟ فإن قال: مباشرة، بل یقول لھ

 الحكم فیھ مرتبة على ما ذكرنا، من أنھ یمكث ثم بعد ذلك یطلب من الخصم المدعي؛ ألن مجلس الحكم والقضاء ینبغي أن تكون خطوات
لیس لك إال یمینھ، فإذا سبق وحلف قبل أن یطلب القاضي منھ القسم : ال بینة عندي، یقول لھ القاضي: البینة فإذا تعذر وجود البینة، أو قال

إن : فیقول. [ كما ذكرنا]. نكل قضى علیھ  وإن. [ أن یطلبھا القاضيفھذه یمین ریبة ترد وال تقبل، وھي في غیر موضعھا؛ ألن موضعھا 
ومن أبى إقرار أو إنكارا لخصمھ كلفھ إجبارا فإن تمادى فلطالب قضي بال یمین أو ]. حلفت، وإال قضیت علیك، فإن لم یحلف قضى علیھ 

  بھا وذا ارتضي
 

 حكم وجود البینة بعد یمین المنكر
 

ّبین رحمھ هللا قوة الیمین واعتبارھا في ].  المنكر ثم أحضر المدعي بینة، حكم بھا، ولم تكن الیمین مزیلة للحقوإن حلف: [قال رحمھ هللا
إسقاط الدعوى عن المدعى علیھ، ولكن ھذا اإلسقاط ال یقتضي إسقاطھا من كل وجھ، بحیث لو وجد الشخص البینة ووجد من یشھد لھ، فإنھ 

ما عندي بینة، ثم حلف الخصم، ثم جاء المدعي : ألك بینة؟ قال: ن ثمة إشكال عند العلماء، وھو إذا قیل لھلو أقامھا بعد ذلك، سمع منھ، لك
أنھ إذا وجد العذر، كأن یكون : بالبینة فھذا فیھ شبھة معروفة عند العلماء رحمھم هللا، وفیھا تفصیل تكلم فیھ العلماء، ولكن حاصل ما یقال

: ًو كان ال یعلم أن شاھدا حضر ثم تبین أنھ حضر الموقف المختلف علیھ، ونحو ذلك من األدلة، أو قال شخصًناسیا أن لدیھ بینة فتذكر، أ
  .ٌوجھ فیھ ولھ عذر قبل وإال فال ونحو ذلك، فھذه بینة یجھلھا، فإذا كان نفیھ لھ.. إني أشھد بما أقر عندي فالن أنك أنت أعطیتھ

 
 مسائل في حقیقة الدعوى

 
...... 

 
 دعوى المجھولة وشرط المدعى علیھحكم ال

 
ًال تصح الدعوى مجھولة، وال تصح إال إذا استوفیت الشروط ]. وال تصح الدعوى إال محررة معلومة المدعى بھ : ٌفصل: [ قال رحمھ هللا

تحقق : أي: محررة.  كذالي على فالن: أشك أو أظن أن لي على فالن كذا، بل البد أن یقول: من الوضوح والبیان، وتكون بالجزم، فال یقول
: یقول المدعي: ًتحقق الدعوى مع البیان تكون على یقین وعلى بینة دون شك وتردد مع تبیین السبب، مثال: والمدعى فیھ لھ شرطان. الدعوة

ًن عبیده مھرا ًإال ما تصححھ مجھوال كالوصیة وعبد م. [لي علیھ في بیع، ویصف السبب الموجب لھذا الحق: ًلي علیھ ألف لایر دینا، أو
تقدم معنا في كتاب الصداق والوصایا، أنھ إذا كان المجھول من جنس ما یقبل بھ المجھول؛ فإنھا تصح، لكن األصل أن تكون ]. ونحوه

 .معلومة كما ذكرنا
 

 دعوى عقد النكاح
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 ادعت أو ادعى ھو عقد النكاح فالبد أن یأتي إذا كانت المرأة]. وإن ادعى عقد نكاح أو بیع أو غیرھما فالبد من ذكر شروطھ: [قال رحمھ هللا

ًبشروطھ، كل ھذا صیانة للقضاء بالفاسد؛ ألنھ قد یدعي عقد نكاح فاسد، وقد یدعي بیعا فاسدا، فإذا كان عقد النكاح وعقد البیع فاسدا فال  ً ً
 یتبین من أن العقد صحیح، ھذا وجھ أن نلزمھ یصح للقاضي أن یلزم المشتري بدفع الثمن، وال یصح أن یلزم البائع بدفع المثمن إال بعد أن

ألن ھذا كما ]. وإن ادعت امرأة نكاح رجل لطلب نفقة أو مھر أو نحوھما سمعت دعواھا. [ببیان الشروط التي توجب زوال الریبة في العقد
م الدلیل على ثبوت النكاح وإال ال یقبل منھا تقدم لھ أصل؛ ألنھا إذا ادعت ذلك سمعت دعواھا، ثم بعد ذلك الرجل إذا نفى أنھا امرأتھ وقام، تقی

ِّمطلقا ما تقولھ، وإال لُصدقت كل امرأة تقول   .لي على فالن نفقة كذا وكذا، ولیس لھا شيء إال إذا أقر وثبت عقد النكاح: ً
 

 دعوى اإلرث
 

 نصف میراث، وأنا أخت فالن الذي توفي، لي عشرة آالف لایر: -ًمثال- كما لو قالت امرأة ]. وإن ادعى اإلرث ذكر سببھ: [قال رحمھ هللا
أنا أخت ولي : -ًمثال-ًوھذا قائم على أموال فالن فأرید أن یعطیني مالي، فتبین الدعوى بیانا صحیحا وتبین اإلرث وسبب اإلرث، فإذا قالت 

  .ًببا صحیحا ووضحت تقبل دعواھاًالنصف، توفي أخي وما ترك إال ابن عم، فاألخت لھا النصف وابن العم لھ الباقي تعصیبا، فبینت س
 

 عدالة الشھود
 

ًوتعتبر عدالة البینة ظاھرا وباطنا: [قال رحمھ هللا ِواْستشھدوا شھیَدْین مْن رجالكم فإْن : ال یقبل من الشھود إال العدول، كما قال تعالى: أي]. ً َِ َ َْ ُ ِْ َِ َِ ِ ُِ
َّلم یكونا رُجلْین فرُجل واْمرأتان ممْن ِ ِ َِ َ ََ َ َ َ َ ٌَ َ َُ ِ تْرضْون من الشھَداء ْ َ َ َ َُّ ِ َممْن تْرضْون ، والفاسق ال یرضى، كذلك قال: ، فقال]282:البقرة[َ َ َ َّ َفإْن تْرضْوا : ِ َ َِ

َعنُھم فإن هللا ال یْرضى عن القْوم الفاسقین  َ َ َ َِ ِ ََّ َ َْ ِْ ِ َِ َّ ْ َیا أیھا :  تعالىّینبغي أن یكون ممن یرضى، كذلك دل دلیل آیة الحجرات في قولھ: ً، إذا]96:التوبة[ْ َُّ َ
ُالذین آمنوا إْن جاءكم فاسق بنبإ فتبینوا  ُ َُّ ِ َِ َ َ َ َ ََ َ َ ٍَ ِ ٌِ ْ ُفتبینوا: (، على أن الفاسق ال تقبل شھادتھ؛ ألنھ قال]6:الحجرات[َّ َّ َ َ فلو كان .. أي فتثبتوا وال تعجلوا ): َ

ًمباشرة، والفسق سواء كان في األقوال أو كان  بر الفاسق ال یقبلًخبر الفاسق مقبوال، لحكم بھ مباشرة، ولما أمرنا بالتریث، فدل على أن خ ً
في األفعال، یوجب رد الشھادة إال في أحوال مخصوصة، التي ھي شھادة أمثل الفساق، إذا لم یوجد إال ھم، وسیأتینا إن شاء هللا في باب من 

ًوكذلك جعلناكم أمة : ً كان مسلما، فھذه عدالة ظاھرة كما قال تعالىعدالة ظاھرة وعدالة باطنة، فإذا: والعدالة قسمان. تقبل شھادتھ ومن ترد َّ ُِ ْ ُ َ َْ َ َ َ ََ
ًوسطا  َ ًعدوال، لكن العدالة الباطنة أن یعرف حالھ؛ ولذلك ال تقبل شھادة الشاھد حتى یزكى، فإذا زكي قبلت شھادتھ، ھذا : ، أي]143:البقرة[َ

إني ال أعرفك، اذھب وائتني بمن یزكیك، فجاء : بن الخطاب وشھد عنده فقال لھ عمر إذا كان القاضي ال یعرفھ، ولذلك جاء رجل إلى عمر 
ِفبم تعرفھ؟ قال: نعم، قال: أتعرفھ؟ قال: برجل فقال ھل سافرت : ال، قال: ھل أنت جاره الذي یعرف مدخلھ ومخرجھ؟ قال: بالخیر، فقال: َ
فالتزكیة . اذھب؛ فإنك ال تعرفھ: ال، قال: تدل بھما على صدق الرجل وأمانتھ؟ قالھل عاملتھ بالدینار والدرھم اللذین یس: ال، قال: معھ؟ قال

ًال تقبل العدالة إال ظاھرا وباطنا، ھذا مذھب الجمھور، أما الحنفیة فعندھم أي مسلم یشھد تقبل شھادتھ؛ : ًإذا.  ال تقبل إال ممن ھو أھل-ًأیضا-
یقول . وغیره من العمومات، ولكن ھذا القول ضعیف...) ، وذبح ذبیحتنا، واستقبل قبلتنامن صلى صالتنا(لعموم قولھ صلى هللا علیھ وسلم 

َّوحملھا اإلنساُن إنُھ : إنھم یقولون إن األصل في المسلم العدالة فھذا القول ضعیف؛ ألن هللا تعالى یقول: من قال: -في رد جمیل-شیخ اإلسالم  َِ َ َ َ َ َْ ِ
ًكان ظلوما جُھوال  َ ًَ ُ َ الظلم والجھل حتى یزكى باإلسالم، ثم تأتي العدالة تزكیة زائدة على التزكیة األصلیة؛ : ، واألصل فیھ]72:األحزاب[َ

ًولذلك الوصف بالعدالة لیس وصفا مطلقا لإلنسان، وإنما ھو وصف یحتاج إلى تزكیة، فال تقبل إال ظاھرا وباطنا، وھذا مذھب الجمھور،  ً ً
ِممْن تْرضْون من الشھَداء : لھم وبین أن ھذا الوصف زائد، وھو الذي قصده الشرع لقولھ تعالىًوأیضا اإلمام الماوردي ناقش استدال َ َ َ َُّ ِ َّ َِ

ِممْن تْرضْون من الشھَداء : فخصص، والشھداء مسلمون، ولكنھ قال] 282:البقرة[ َ َ َ َُّ ِ َّ  ...... .ٌ، وھذا یدل على أنھ وصف زائد]282:البقرة[َِ
 

 السؤال عمن جھلت عدالتھ
 

ًینبغي أن یكون للقاضي رجاال مخصوصین یعتمد علیھم بعد هللا عز وجل، فیكتب إلیھم سرا ]. ومن جھلت عدالتھ سئل عنھ: [قال رحمھ هللا ً
باسم الشاھد ونسبھ وموضعھ وعملھ، ثم یأمرھم أن یسألوا في عملھ ویتحروا عنھ حتى یعرفوا صدقھ من كذبھ، كل ھذا صیانة للقضاء 

وجود في كتب العلماء واعتنى بھ األئمة على خالف مذاھبھم، كاإلمام الخصاف من الحنفیة في كتابھ شرح أدب القضاء، اإلسالمي، وھو م
نبھ علیھ وبین أصولھ، وكذلك المالكیة تكلم علیھ اإلمام ابن فرحون في التبصرة، وكذلك تكلم علیھ اإلمام الماوردي، وھو من أنفس الكالم في 

 الكبیر، وتكلم علیھ اإلمام النووي من الشافعیة في الروضة، وكذلك من الحنابلة تكلم علیھ اإلمام ابن قدامة في أدب القاضي في الحاوي
ًوھذه المھمة كانت مھمة أعوان القضاة، ُیرسل إلیھم سرا لیسألوا عن الرجل ویتحروا ھل تقبل شھادتھ أو ال؛ . المغني وابن مفلح في المبدع
 كثر الفسق قبل أمثل الفساق كما ذكرنا، وھذا قرره األئمة مثل شیخ اإلسالم ابن تیمیة ، واإلمام ابن فرحون فإن تعذر وجود العدول أو

وإن جرح الخصم الشھود كلف البینة . [ ًكما ذكرنا أنھ یحكم على ما یعلمھ في الشھود عدالة وجرحا]. وإن علم عدالتھ عمل بھا . [ وغیرھم
ًأحضر بینتك، فجاء شاھدان وشھدا أن فالنا أعطى فالنا دینا عشرة آالف : عندي بینة قال: كما لو قال شخص]. بھ وأنظر لھ ثالثة إن طلبھ  ً ً

: أثبت لي ھذه العداوة، یقول لھ: ھذان الشاھدان عدوان لي، وأنا أجرح شھادتھما بالعداوة، یقول لھ القاضي: لایر، فقال الخصم المشھود علیھ
ویبحث ویأتي بشھود أنھ حصلت خصومة بینھ وبین الشھود الذین شھدوا علیھ، فیمھلھ لرد   ثالثة أیام لیذھبفیعطیھ القاضي مھلة.. أنظرني

أثبت ذلك، : شریك لفالن في ھذه األرض ولھ مصلحة، فقال.. الشاھد األول شریك لفالن في الشركة: وكذا لو قال للقاضي. الشھادة التي علیھ
وسیأتینا إن شاء هللا تفصیل في القوادح وما یطعن في شھادة الشاھد، والمقصود ھنا أن ..  ذلكًأمھلني حتى أحضر شھودا على: فیقول
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المشھود علیھ لھ الحق أن یدافع عن نفسھ؛ ولذلك أمر عمر بن الخطاب رضي هللا عنھ أبا موسى أن یمھل الخصم ویعذر إلیھ ھذا اإلعذار 
حكم علیھ؛ ]. فإن لم یأت ببینة حكم علیھ. [وللمدعي مالزمة الخصم، خالل مدة المھلة. ]وللمدعي مالزمتھ. [حتى یمكنھ من دفع الشھادة عنھ

ّألن األصل أن البینة ماضیة ویحكم بھا إن زكیت وُعدلت وثبتت شھادتھا وصحت، فال تعطل، وإال عطلت األحكام ّ ِّ وإن جھل حال البینة . [ُ
لب من المدعي تزكیتھم، فلو ادعى شخص أن فالنة زنت أو قذفھا بالزنا والعیاذ وإن جھل القاضي حال البینة ط]. طلب من المدعي تزكیتھم

، فقال لھ القاضي أمھلني، فإنھ یمھلھ ثالثة أیام، وھكذا من طعن في شھود خصمھ وطلب اإلمھال یمھلھ القاضي : أحضر الشھود، فقال: با
یكفي في التزكیة عدالن یشھدان بعدالة ]. ویكفي فیھا عدالن یشھدان بعدالتھ [.وكذلك تزكیة الشھود. ثالثة أیام حتى یأتي ببینة على جرحھ لھم

  .الشاھد، أو عدالن یشھدان بالجرح
 

 عدالة المترجم والمزكي والجارح والمعرف والرسول وعددھم
 
وال یقبل في . [ ة كما ذكر رحمھ هللاھذه الشھادة على أنھا شھاد]. وال یقبل في الترجمة والتزكیة والجرح والتعریف والرسالة إال قول عدلین]

ومسألة تعدد .  لو كانوا على لغة ال یعرفھا القاضي، فإنھ یأتي بمترجمین، ویشترط فیھم التعدد-ًمثال- ، في ترجمة كالم الشھود ]الترجمة 
 خبر، كفى فیھا الواحد، وھذا اختیار :ھل الترجمة شھادة أو خبر؟ فإن قلنا: ًالمترجمین، اختلف فیھا على قولین بناء على المسألة المشھورة

ًشیخ اإلسالم ابن تیمیة وطائفة، وبناء على ذلك ال یشترط فیھا التعدد، واحتجوا بأمر النبي صلى هللا علیھ وسلم لـزید بن ثابت رضي هللا عنھ 
ًكون الشاھد مجروحا أو كونھ عدال؛ : رح، أيالتزكیة والج]. والتزكیة والجرح. [أن یتعلم لغة الیھود، واكتفى بھ صلى هللا علیھ وسلم في ذلك ً

مثل : والتعریف] والتعریف. [ًالبد أن یكونا بشھادة شاھدین على عدالتھ أو جرحھ، وإذا كانت خبرا كما ھو الظاھر یكفي فیھا تعدیل الواحد
ي أحد المحارم ویشھد أن الحاضرة في فھذه المرأة كیف یعرف القاضي أنھا فالنة؟ یأت… أن تأتي امرأة وتدعي أن فالن ابن فالن زوجھا

 فالبد أن تكون بشھادة -وسیأتي الحدیث عنھا-والرسالة كذلك، فإذا كتب القاضي ]. والرسالة إال قول عدلین. [مجلس القضاء فالنة بنت فالن
  .عدلین

 
 (الحكم على غائب(ًالمحاكمة غیابیا 

 
بأنھ یحكم علیھ؟ : ھل یحكم القاضي على الغائب أو ال یحكم علیھ، فمن قال: فیةھذه مسألة خال]. ویحكم على الغائب إذا ثبت علیھ الحق]

ٌإن أبا سفیان رجل شحیح مسیك، أفآخذ من مالھ؟ قال! یا رسول هللا: (یحتج بحدیث ھند رضي هللا عنھا وأرضاھا، أنھا قالت خذي من مالھ : ٌ
: وقد اختلف العلماء رحمھم هللا في ھذا الحدیث. لى أبي سفیان وھو غائب، فقضى النبي صلى هللا علیھ وسلم ع)ما یكفیك وولدك بالمعروف

ھذه فتوى، : إنھ قضاء فھو حجة على جواز حكم القاضي على الغائب، والذین یقولون بعدم جوازه یقولون: ھل ھو فتوى أو قضاء، فإذا قلنا
یتصرف بالرسالة، وھذا ما یعرف بشخصیات الرسول، ومن أنفس ًفالنبي صلى هللا علیھ وسلم تارة یكون مفتیا وتارة یكون قاضیا وتارة 

القاضي واإلمام، وقد ذكر  اإلحكام في تمییز الفتاوى من األحكام وبیان تصرفات: الكتب التي كتبت في ذلك كتاب اإلمام القرافي رحمھ هللا
إال بعد ]. حكم وأتى ببینة لم تسمع الدعوى وال البینةوإن ادعى على حاضر بالبلد غائب عن مجلس ال. [فیھ ھذا الحدیث وخالف العلماء فیھ

 إال إذا امتنع -وھو في نفس المدینة حاضر-طلب الخصم، لكي یجیب عنھا ویقف معھ ویخاصمھ؛ ألنھ یمكن حضوره، وحینئٍذ ال یحكم علیھ 
 ...... . من أھل العلم بجواز القضاء علیھمن الحضور وأصر وتخفى، فھذه مسألة مستثناة ولھا ضوابطھا عند العلماء، وقد أفتى غیر واحد

 
  باب كتاب القاضي إلى القاضي-شرح زاد المستقنع 

 
كتاب القاضي إلى القاضي سنة متبعة معتبرة عند العلماء رحمھم هللا، وھذا الكتاب لھ أحكام وشروط ینبغي توافرھا فیھ حتى یعمل بھ ویؤخذ 

 . األحكام والشروط أتم البیانبما فیھ، وقد بین أھل العلم ھذه المادة ھذه
 

 كتاب القاضي إلى القاضي
 

بسم هللا الرحمن الرحیم الحمد  رب العالمین، والصالة والسالم األتمان األكمالن على خیر خلق هللا أجمعین، وعلى آلھ وصحبھ ومن سار 
كتاب القاضي إلى القاضي، ثبتت ]. القاضي إلى القاضي باب كتاب : [ فیقول المصنف رحمھ هللا: أما بعد. على سبیلھ ونھجھ إلى یوم الدین

، )أن ورث امرأة أشیم من میراثھ: (السنة بھ كما في حدیث ضحاك بن سفیان رضي هللا عنھ وأرضاه أن النبي صلى هللا علیھ وسلم كتب إلیھ
لیمان، وكتب النبي صلى هللا علیھ وسلم إلى فھذا أصل عند العلماء رحمھم هللا في صحة كتاب القاضي إلى القاضي، وبعضھم یحتج بكتاب س

الملوك یدعوھم إلى اإلسالم، ولكن ھذا أعم من موضع النزاع، لكن ھذا الحدیث أصل، فإن النبي صلى هللا علیھ وسلم كتب بما ثبت عنده؛ 
 عنھ وأرضاه، وكان كما في ألن المرأة ادعت المیراث من زوجھا، وثبت عنده فكتب إلى قاضیھ، الذي ھو الضحاك بن سفیان رضي هللا

ًأن یورث امرأة أشیم الضبابي رضي هللا عنھا وعنھ من میراثھ، فحكم بأن لھا میراثا وأنھ : روایة أبي داود والحدیث صححھ الترمذي وغیره
قضیة ویذكرھم ببینة دون فھذا مما یكتب بھ القاضي إلى القاضي، أو أن یكتب لھ بالشھود أنھم شھدوا بال. ینفذ بالتوریث إلعطائھا ذلك الحق

ًعدالة أو جرح فیكتب إلیھ حتى ینظر في عدالتھ وجرحھ، وإما أن یكتب لھ بعد شھادة الشھود وتزكیتھم مثبتا شھادتھم ویوكل إلیھ النظر 
. الحاجة یكتب فیھابالحكم، وإما أن یكتب إلیھ بعد شھادة الشھود وثبوت تزكیتھم والحكم علیھم لكي ینفذ حكمھ، وھذه كلھا أحوال على حسب 

واألئمة األربعة رحمھم هللا كلھم على العمل بكتاب القاضي إلى القاضي، وأنھا ]. یقبل كتاب القاضي إلى القاضي في كل حق حتى القذف[
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 وال یعتمد كتاب ، الحدود یتولى النظر فیھا بنفسھ]ال في حدود هللا. [سنة متبعة معروفة عند العلماء رحمھم هللا، وأنھ ال بأس بذلك وال حرج
ٍقاض إلیھ صیانة للدماء وعظم أمرھا؛ ولذلك ال یحكم فیھا بكتاب القاضي، وال ینفذ فیھا كتاب القاضي إلى القاضي حتى یقرأ القاضي الثاني 

لمخلوق ویطلع ویقوم على القضیة بنفسھ، ھذا فقط في الحدود، وھذا مما یستثنى في حكم القاضي على القاضي، إال القذف؛ لوجود حق ا
والقتل كذلك، ال یعمل بكتاب القاضي إلى القاضي، ]. كحد الزنا ونحوه . [والخالق، فإنھ من الحقوق المشتركة، وقد تقدم معنا في باب القضاء

ة أنھ ثبت ویقبل فیما حكم بھ لینفذه، الخصم في مكة فكتب القاضي من المدینة إلى مك]. ویقبل فیما حكم بھ لینفذه . [ وھذا لعظم أمر الحدود
ًفالنا لھ في ذمة فالن كذا وكذا ویحرر لھ القضیة ثم یختم الكتاب ویقرؤه على الشاھدین ثم یقوم  عندي بشھادة الشھود فالن وفالن أن

الیتھ، بعض األحیان یكون ھو القاضي الكبیر واآلخر تحت و]. وإن كانا في بلد واحد . [ الشاھدان بالذھاب بالكتاب إلى القاضي، فینفذ ما فیھ
ًإن كتاب النبي صلى هللا علیھ وسلم إلى الضحاك من ھذا المعنى، فقد كان الضحاك والیا على قضاء األعراب كما في روایة الترمذي : قالوا

ما ثبت عنده وال یقبل فی. [ ، وحینئٍذ ھو تحت والیة النبي صلى هللا علیھ وسلم العامة، فیستفاد منھا أنھ لو كان في نفس البلد فلھ أن یكتب ذلك
ھذا بالنسبة السفر، اشترطوا أن یكون فیھ السفر وھو من مسألة مبنیة على وجود الحاجة، أما إذا ]. لیحكم بھ إال أن یكون بینھما مسافة قصر 

: أي]. مینویجوز أن یكتب إلى قاض معین وإلى كل من یصل إلیھ كتابھ من قضاة المسل. [لم توجد فإنھ یتولى القضیة بنفسھ وینفذھا بنفسھ
إلى فالن ابن فالن قاضي المدینة أو قاضي مكة، أو أن یكتب إلى عموم قضاة المسلمین، وھذا یختلف : یجوز أن یكتب إلى قاض معین

وال یقبل إال أن یشھد بھ القاضي الكاتب شاھدین یحضرھما فیقرأه . [ًباختالف القضایا والحقوق أنھ تارة یجعل كتابھ عاما وتارة یجعلھ خاصا
منھم من یقوي حجیتھا بخط : حجیة الكتابة للعلماء فیھا وجھان]. اشھدا أن ھذا كتابي إلى فالن بن فالن ثم یدفعھ إلیھما: علیھما ثم یقول

القاضي إلى القاضي، وجماھیر السلف على أن وجود شھادة الشھود تقوي العمل بالكتاب، ذلك بأن یقرأ الكتاب على الشھود أو یطلعھما على 
ً الكتاب ثم یشھدان بما فیھ، وأن ھذا ھو كتاب القاضي فالن ابن فالن في قضیة كذا وكذا ویشھدان بما فیھ، فحینئٍذ یكون الكتاب موثقا، ما في

 ...... .ویقبلھ القاضي الثاني، أما إذا لم یشھدا علیھ فإنھ ال یقبلھ
 

  باب القسمة-شرح زاد المستقنع 
 

ًقضاء؛ ألن كثیرا من القضایا تكون ناتجة عن اختالف الشركاء في القسمة، وعلى ھذا فالقسمة قد تكون ألحق العلماء باب القسمة بكتاب ال
 .یشترط فیھا رضا الشركاء، أو قسمة إجبار ال یشترط فیھا ذلك

 
 تعریفھا ومشروعیتھا وأنواعھا.. القسمة

 
ان األكمالن على خیر خلق هللا أجمعین، وعلى آلھ وصحبھ ومن سار بسم هللا الرحمن الرحیم الحمد  رب العالمین، والصالة والسالم األتم

ًقسمت الشيء أقسمھ أقساما : القسمة مأخوذة من قولھم]. باب القسمة: [فیقول المصنف رحمھ هللا: أما بعد. على سبیلھ ونھجھ إلى یوم الدین
باب : [وقولھ. التي لھا شركة، أو یجتمع فیھا شخص فأكثرًالنصیب والحظ من الشيء، وغالبا ما یكون في األشیاء : وأصل القسم. وقسمة
في ھذا الموضع سأذكر لك جملة من األحكام والمسائل التي تتعلق بالقسمة، سواء كانت قسمة تنبني على التراضي أو كانت : أي]. القسمة

َوإذا حضر القْسمة أْولوا القْربى : واألصل في القسمة كتاب هللا عز وجل، كما قال تعالى. نوعا القسمة قسمة إجبار، ھذان ھما َ َ َ َ َُ ْ ُ ُْ َ ِ َ ، ] 8:النساء[ِ
قضى رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم بالشفعة فیما : (ًوفي الحدیث الصحیح عن النبي صلى هللا علیھ وسلم عن جابر رضي هللا عنھ مرفوعا

قسم األشیاء من المنقوالت والعقارات، فاآلیة في المنقوالت ، وھذا یدل على مشروعیة )لم یقسم، فإذا وقعت الحدود وتفرفت الطرق فال شفعة
 ...... .ًوشاملة أیضا للعقار من جھة التبع، وبالنسبة للحدیث فإنھ في العقارات

 
 قسمة التراضي: النوع األول

 
ن القسمة، وھو قسمة التراضي، ھذا ھو النوع األول م]. ال تجوز قمسة األمالك التي ال تنقسم إال بضرر أو إال برد عوض: [قال رحمھ هللا

وال یمكن فیھا أن نجبر أحد الشركاء على القسمة، بل إذا رضي بالقسمة قسمنا وإال فال؛ والسبب في ذلك وجود الضرر؛ ألن القسمة شرعت 
بارتكاب أخف الضررین درء المفسدة العلیا : (، إال في مسائل مستثناة، منھا مسألة)بالضرر الضرر ال یزال: (لدفع الضرر، والقاعدة تقول

إذا كان ھناك مزرعة وفیھا بئر واحد ال یمكن : ومثال. أن الضرر ال یدفع بالضرر: ونحو ذلك، لكن األصل الشرعي) وأھون الشرین
ًقسمتھ، أو كان ھناك عقار ال یمكن أبدا أن یؤجر إال مجتمعا، فإذا قسم تعطلت منافعھ، ونحو ذلك من المسائل كما ذكر المصنف في  األشیاء ً

أننا ال نحكم بالقسمة إال إذا رضي : بمعنى) قسمة التراضي(فھذا النوع یسمى . الصغیرة كالحمام والغرف الصغیرة التي ال یمكن قسمتھا
أن : استواء األنصبة.  فإذا رضي بذلك قسمنا، وھذا الحكم عام، فیدخل فیھ استواء األنصبة واختالف األنصبة- وھو المتضرر-الطرف الثاني 

ٍیكون ألحدھما نصف األرض ولآلخر النصف اآلخر، أو تكون األرض منقسمة أثالثا لكل واحد منھم ثلث األرض، فالنصیب متساو أو . ً
ُیكون الضرر بسبب اختالف في النصیب، كأن یكون ألحدھم ثالثة األرباع، واآلخر لھ الربع، فلو قسمت فال شك أنھ ستتحسن المنافع 

ع ولكنھا ال تتحسن لمن لھ الربع، وقد یكون ھناك عقار بین اثنین، ألحدھما فیھ العشر ولآلخر تسعة أعشار، فالذي لھ باجتماع الثالثة األربا
-العشر ال یمكنھ بحال أن ینتفع من العقار، وھذا كلھ مبني على أن األصل في مشروعیة القسمة ھو دفع الضرر، ولذلك یعتبرون ھذا الباب 

وھي إحدى القواعد الخمس المشھورة التي أشرنا غیر مرة أنھ انبنى علیھا ) الضرر یزال: (لى القاعدة الشرعیةً مبنیا ع-وھو باب القسمة
إال برضا الشریك أو الشركاء، فإن كان العقار بین اثنین وطالب أحدھما بالقسمة سألنا الطرف ]. إال برضا الشركاء: [وقولھ. الفقھ اإلسالمي

َكثر من واحد فإنھ ُیطلْب رضا األطراف األخرى الذین لم یطالبوا بالقسمة، فلو اتفقوا كلھم على القسمة فال اآلخر أن یرضى، وإذا كانوا أ ْ
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ویحصل ھذا في المیراث، كأن . أنا أتضرر بالقسمة وال أرید القسمة: إشكال، إنما اإلشكال إذا كان أحدھما یطالب بالقسمة، واآلخر یقول
ًا أرضا، ومزرعة، ودارا، فالقسمة تضر بھما أو بأحدھما؛ فحینئذ ال نحكم بإجبار الطرف اآلخر على یتوفى الرجل ویترك وارثین، فیرث ً

الحمام والطاحون الصغیران ال یمكن قسمتھما؛ ألن منافع الحمام ]. كالدور الصغار، والحمام والطاحون الصغیرین: [قال رحمھ هللا. القسمة
 فكان -كما یعرف في زماننا- في القدیم ھو مكان االغتسال، ولیس الحمام الذي ھو دورة المیاة ومنافع الطاحون ال یمكن قسمتھا، والحمام

ًوھو معروف إلى زماننا، فھذا الحمام ال یمكن قسم منافعھ، وال یمكن أبدا أن نعطي .. عبارة عن بناء یوقد تحتھ النار من أجل تسخین المیاه
ًشخصا تسعة أعشار الحمام، أو نعطي شخصا ث ًلث الحمام، أو نعطي شخصا ربع الحمام، إال إذا كان كبیر المساحة یمكن قسمتھ والفصل بین ً

ًفلو كان الورثة لھذا الحمام خمسة أبناء ذكور، فإن الحمام یقسم بینھم أخماسا، فإذا وجد في القسمة ضرر على أحد . األنصبة واألجزاء
قال رحمھ .  یجبر القاضي الطرف اآلخر على أن یقسم لتحصیل مصلحة الطرف األولبمعنى أنھ ال) قسمة التراضي(الشركاء فھذه یسمونھا 

مثل أن یكون عنده أرض بعضھا على الشارع وبعضھا بعید عن الشارع، أو بعضھا یمكن االنتفاع بھ ]. واألرض التي ال تتعدل بأجزاء: [هللا
راعة، بعضھا سبخة وبعضھا صحراء ونحو ذلك، فإذا تفاوتت أجزاء وبعضھا ال یمكن االنتفاع بھ، أو بعضھا جبل وبعضھا غیر صالح للز

بأنھا التي ال ) قسمة التراضي(ولذلك یضبطون ھذا النوع وھو -األرض وال یمكن قسمتھا لوجودالضرر، أو ال تمكن القسمة إال برد العوض 
ٍوال قیمٍة كبناء . [ العوض فإنھ یعتبر من قسمة التراضي فإذا حصل ذلك وھو رد -یمكن إعمالھا إال بوجود الضرر أو بتعدیل األجزاء بالمال

تأخذ أحكام البیع، فإذا رضیا فحینئذ : أي] فھذه القسمة في حكم البیع. [ففي ھذه الحال ال یمكن قسمتھا إال بضرر أو بقیمة]. أو بئر في بعضھا
رجعت : دم على الرضا وھما جالسان، كان من حقھ أن یقولیثبت فیھا خیار المجلس، فلو أنھ رضي ثم ن: ًتجري علیھما أحكام البیع، مثال

عن رضاي أو ال أرید القسمة؛ ألنھا آخذة حكم البیع، والبیع یجوز فیھ خیار المجلس، وھو ثابت بالسنة الصحیحة عن رسول هللا صلى هللا 
ب وكان فیھا ضرر ثم تراضوا وقسموا كأن یكون أننا لو قسمنا أشیاء من الربویات كحبو: ومن فوائده. علیھ وسلم، وھو أصح قولي العلماء

على النخل، فحینئذ البد من التقابض؛ ألن كل قسم في مقابل القسم اآلخر، فالبد أن یحصل التقابض، كما یشترط في البیع، فتجري علیھ 
ًرثة ورثوا شیئا واشتركوا فیھ، فاشتكى أحد و: ًوھذا من أحكامھا التي تأخذ أحكام البیع، فمثال]. وال یجبر من امتنع من قسمتھا. [أحكام البیع

أرید أن أقسم مع إخواني، ولما نظر القاضي فإذا بالعین التي یراد قسمتھا ال یمكن قسمتھا إال بضرر على األطراف األخرى : الورثة، وقال
قسمة التراضي ال یحصل فیھا إجبار، وإذا : ًإذا. ال نرید، فحینئذ لیس من حق القاضي أن یجبرھم على القسمة :أو بعضھم، فامتنعوا، وقالوا

 .تراضوا وتمت القسمة بینھم جرت أحكام البیع على ذلك
 

 قسمة اإلجبار: النوع الثاني
 

أما ما ال ضرر وال رد عوض في قسمتھ، كالقریة والبستان والدار الكبیرة واألرض والدكاكین الواسعة، والمكیل والموزون : [ قال رحمھ هللا
وھو قسمة ما ال : ھذا ھو النوع الثاني من القسمة].  كاألدھان واأللبان ونحوھا، إذا طلب الشریك قسمتھا أجبر اآلخر علیھاٍمن جنس واحٍد

ًیحصل الضرر بقسمتھ، فلو كانت أرضا واألرض كلھا على الشارع ویمكن قسمھا إلى أجزاء على حسب الحصص، فمثال أخوان وارثان : ً
نرید القسمة، فتقسم بینھم مناصفة، وبما أن كال النصفین على : ًتا عصبة، فقسمت األرض بینھم مناصفة، قالواكل منھما لھ النصف، ورثا می

ال (الشارع وكال الممیزات الموجودة في ھذا النصف موجودة في النصف اآلخر؛ فحینئذ یجوز قسمتھا، وال إشكال في ھذا، وھذا معنى 
أرید أن : ًلو ترك المورث خمسین صاعا من بر، وقال أحد الوارثین: ًجزاء فیھا بالكیل، فمثالكذلك المكیالت یمكن تحدید األ). ضرر فیھ

ال نقسم، بل نبیعھا كلھا، فحینئذ یجبر القاضي الطرف اآلخر على القسمة؛ ألن قسمة الخمسین : أقسم حتى أتصرف في قسمي، وقال اآلخر
فیجبر الرافض للقسمة منھما على ھذا، وھو أكثر ما یقع في مسائل المیراث وفي ًصاعا ال ضرر فیھا، ویمكن العدل فیھا بین الطرفین، 
وھذه القسمة إفراز ال . [ في باب القضاء؛ لحصول التنازع فیھ-والمصنف رحمھ هللا- الشركات بین الشركاء، ولذلك أدخلھ العلماء رحمھم هللا 

، وھي التي سمیناھا قسمة المھایأة، وھي أن یھیئ كل منھما لآلخر نصیبھ الذي وقد تكون القسمة في المنافع. إفراز النصیب لكل منھما]. بیع
أنا أسكن في الدور السفلي، والدار بینھما، فحینئذ تھیأا : أنا أسكن في الدور العلوي، والثاني قال: یرتزق بھ، كما لو اتفق وارثان، أحدھما قال
  .لالنتفاع من الدار، وھذه ھي قسمة المھایأة

 
 سم بین الشركاء وعلى من تكون أجرتھمن یق

 
إذا حصلت القسمة بینھم برضا األطراف، ) ویجوز للشركاء أن یتقاسموا بأنفسھم]. (ویجوز للشركاء أن یتقاسموا بأنفسھم، وبقاسم ینصبونھ]

م، ما دام أنھم تراضوا، ورضي كل ًفحینئذ ال إشكال، وال یجب علیھم أن یترافعوا إلى القاضي، وال یجب علیھم أن ُینصبوا قاسما یقسم بینھ
ُبْونھ) (وبقاسم ینصبونھ. (منھم بحصتھ َینصُبْونھ أو ُینصِّ َ َ ِ ْ  ینظر - كما في زماننا-ًإذا كانت أرضا وجاءوا بمھندس : ًیأتون بشخص، فمثال: أي) َ

ًإلى األرض ویعدلھا ورضوا بقسمتھ، فإذا كان متبرعا فال إشكال، لكن لو قال ا عملت، فحینئذ تنقسم األجرة على قدر أرید أجرة على م: ّ
ًنصیب كل واحد منھم، فإذا كانت األرض بین االثنین مناصفة، وجب على كل واحد منھما أن یدفع نصف األجرة، وإذا كانت األرض أرباعا  ً

سمة لھذا العقار أو ھذه األرض أجرة مثلي في ھذه الق: فإذا قال. لكل واحد من األربعة الربع، وجب على كل واحد أن یدفع ربع أجرة القاسم
أو ھذه المزرعة أربعمائة لایر، فإذا كانوا أربعة فحینئٍذ یدفع كل شخص مائة لایر؛ ألن ھذه األرض غنمھا وغرمھا على الجمیع بقدر 

لى الجمیع، النصیب، كما أنھا لو خسرت ونقصت قیمتھا دخل النقص والخسارة على الجمیع، كذلك لو ربحت وزاد نماؤھا كان نماؤھا ع
الغرم بالغنم، والمعنى : الغنم بالغرم،، وبعضھم یقول: الخراج بالضمان، وتقول: وأصول الشریعة تقتضي ھذا، ولذلك القاعدة الشرعیة تقول

ي واحد، وعلى كل حال الربح لمن یضمن الخسارة، وقد تقدم تقریر ھذا في غیر ما موضع، وأشرنا إلى حدیث عائشة رضي هللا عنھا عند أب
إذا ) أو یسألوا الحاكم نصبھ: (قولھ]. أو یسألوا الحاكم نصبھ، وأجرتھ على قدر األمالك: [قال رحمھ هللا. داود وغیره في تقریر ھذا األصل
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في شؤون الناس  وجد عند الحاكم لجنة، أو لدى القاضي أناس من أھل الخبرة؛ ألن القضاة ینبغي علیھم أن یكون عندھم أناس لھم خبرة
ًل الناس وأحوالھم یرجع إلیھم القاضي عند الحاجة، تارة یكونون منصبین من قبل القاضي ویكون لھم رزق من بیت المال على ومشاك

فإذا سألوا القاضي أن ینصبھ، فمذھب طائفة من العلماء أن ھذه . ًخالف بین العلماء رحمھم هللا في مسألة إعطائھم أرزاقا من بیت المال
ًشركاء، وإذا كان الحظ للشركاء فال تدخل على بیت المال ضررا، بمعنى أن بیت المال ال یتحمل أجرة القسمة، بل القسمة الحظ فیھا لل ُ

كما ] وأجرتھ على قدر األمالك. [یتحملھا الشركاء؛ ألنھ ال عالقة لبیت المال في قطع خصومة ما، بحیث تحمل على بیت مال المسلمین
فإذا اقتسموا أو اقترعوا لزمت : [قال رحمھ هللا.  أجرتھ، ومن كان لھ الربع فیدفع الربع، وھكذاذكرنا، من كان لھ النصف فیدفع نصف

 ...... .النصیب، وجرت القسمة لزمتھم، باألطراف، واألصل یقتضي ھذا، وإال فما ھو المراد من قسمتھا) فإذا اقتسموا: (قولھ]. القسمة
 

 القرعة في القسمة
 

أنا : أنا آخذ الیمنى، وقال اآلخر: لو قسموھا قسمین، وھما شریكان، قال أحدھم: ًوكذلك القرعة، فمثال]. رعوا جازوكیف اقت: [رحمھ هللا قال
أو قال . أنا آخذ الجنوبیة: واآلخر قال. أنا آخذ الشمالیة: ُآخذ الیسرى، فال إشكال، وكذلك لو شق شارع وقسم األرض قسمین، فقال أحدھما

. أنا آخذ الیمنى: أنا آخذ الیمنى، وقال اآلخر: واصطلحوا على ھذا؛ فال إشكال، لكن لو قال أحدھما. الغربیة: آلخرالشرقیة، وقال ا: أحدھما
وأنا : أنا أرید الشمالیة، وقال اآلخر: ولیس ھناك تمیز في إحداھما؛ ألن القسمة ال تمكن إال بالتعدیل، فإذا استوت أجزاؤھا، لكن أحدھما قال

َفساھم فكان من الُمدحضین : والقرعة لھا أصل یدل على المشروعیة، وھو قولھ تعالى. ینئذ البد من القرعةأرید الشمالیة؛ فح َ َ َ َ َِ ِْ ْ َ َ ََ
، والحدیث الذي في قصة سلیمان علیھ السالم، واألصل یقتضي مشروعیة القرعة وجریانھا، ولھا عدة صور؛ كیفما ]141:الصافات[

ا الشمالیة في ورقة والجنوبیة في ورقة، ثم تخلط األوراق، وكل واحد منھما یأخذ ورقة أو یؤتى بشخص لو أنھم وضعو: ًاقترعوا جاز، فمثال
أنا آخذ الورقة :  حتى یكون أبعد عن التھمة والریبة، وبعد خلطھ للورقتین یقول أحدھما-كما ذكر بعض العلماء- جاھل أو طفل ال یعلم 

كیفما اقترعوا جاز، ما دام أنھ أمر خفي، وال تحصل فیھ التھمة : وعلى كل حال أنھم. وھكذا. یةأنا آخذ الورقة الثان: األولى، واآلخر یقول
 ...... .وال الریبة، ولیس فیھ تنبیھ ألحدھما على ما یرید وما یطلب، فإنھ جائز

 
  باب الدعاوى والبینات-شرح زاد المستقنع 

 
بینھم، وفي ھذه الخصومات یقوم كل خصم بتقدیم البینات والحجج إلثبات صحة یختصم الناس إلى القضاء في كثیر من المشاكل التي تقع 

دعاواھم، وقد درج كثیر من المصنفین على إلحاق باب مختص بالدعاوى والبینات بكتاب القضاء؛ لما لھذا الباب من أھمیة في بیان المدعي 
 . المسائلمن المدعى علیھ، وما ھي البینة المقبولة من المردودة، وغیر ذلك من

 
 باب الدعاوى والبینات

 
بسم هللا الرحمن الرحیم الحمد  رب العالمین، والصالة والسالم األتمان األكمالن على خیر خلق هللا أجمعین، وعلى آلھ وصحبھ ومن سار 

دعا إذا طلب، :  جمع دعوى، ویقال:الدعاوى]. باب الدعاوى والبینات: [فیقول المصنف رحمھ هللا: أما بعد. على سبیلھ ونھجھ إلى یوم الدین
والمراد بھا إضافة اإلنسان إلى نفسھ استحقاق شيء في ید غیره أو في ذمتھ، ھذا بالنسبة لحقیقتھا في . ودعا إذا تمنى في لغة العرب

 اإلثبات وعلى سبیل إنھا من حیث األصل تأتي على سبیل: ّاصطالح العلماء رحمھم هللا، وھذه اإلضافة توسع بعض العلماء فیھا، فقالوا
في ھذا الموضع سأذكر لك جملة من أحكام المسائل التي : یقول رحمھ هللا. جمع بینة، وقد تقدم تعریفھا) والبینات: (وقولھ رحمھ هللا. النفي

والبینات تتعدد تتعلق بأحكام الدعاوى في القضاء وأحكام البینات والحجج التي یرفعھا الخصوم لكي یثبت كل واحد منھم صحة ما یدعیھ، 
 ...... .ًوتختلف، ولذلك یفرد العلماء رحمھم هللا بابا یختص بالدعاوى وبالبینات ویلحقونھ بكتاب القضاء

 
 الفرق بین المدعي والمدعى علیھ

 
ن المدعى علیھ، والمدعى علیھ من إذا سكت لم یترك ھذه المسألة تعرف بمسألة تمییز المدعي م]. ُالمدعي من إذا سكت ترك: [قال رحمھ هللا

ٍوال یمكن لقاض أن یقضي في قضیة حتى یستطیع أن یعرف أصول الدعوى والمرافعات في القضاء، ومن أصول الدعوى والمرافعات في 
علیھ، إذ ال یمكن ألحد أن یفصل في قضیة، حتى ولو لم تكن قضائیة، حتى في العلم في مسائل العلم؛  القضاء، أن یمیز بین المدعي والمدعى

علیك الحجة وعلیك البینة، وطالبھ بالحجة والبینة، وإذا علم المدعى علیھ بقي على قولھ حتى : ن اإلنسان إذا علم من ھو المدعي، قال لھأل
ًأعطني دلیال، : یدل الدلیل على خالفھ، ولذلك تجد طالب العلم الذین ال یحسنون ھذا الباب، یجلس بعضھم مع بعض، ویقول كل واحد منھم

ًأعطني دلیال، فھم لم یعرفوا األصول ولم یثبتوا األصول، حتى یمیزوا من الذي یطالب بالدلیل والحجة، ومن استطاع أن :  یقولواآلخر
من : ومن ھنا قال اإلمام الجلیل سعید بن المسیب رحمھ هللا. یضبط األصول ویعرف القواعد واألسس في ضبطھا، فإنھ ال یشكل علیھ أمرھا

ًإذا البد من معرفة حال المدعي والمدعى علیھ، حتى قال بعض العلماء في . دعى علیھ،لم یلتبس علیھ حكم في القضاءعرف المدعي من الم
كل القضایا ال یمكن أن یبت فیھا حتى ُیعرف من :جملة القضاء وقعا تمییز حـال المدعي والمدعى علیھ جملة القضـاء وقعا علیھ: نظمھ

وصححوه، وقال بھ فقھاء . لضابط الذي ذكره المصنف رحمھ هللا ارتضاه كثیر من أھل العلم رحمھم هللاوھذه ا. المدعي ومن المدعى علیھ
أن : الحنفیة، وقال بھ بعض الشافعیة، ورجحھ اإلمام الشوكاني وغیره، وانتصر لھ اإلمام الماوردي رحمة هللا على الجمیع في الحاوي
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طالب، ویجب علیك أن ترافع، والمدعى علیھ إذا : نھ ال یرید أن یدعي ال نأتي ونقول لھُالمدعي من إذا سكت ترك؛ ألن الحق حقھ، فلو أ
أجب، وال یترك، ویطالب بالرد، لكن المدعي ال یطالب؛ ألن لھ الحق في أن یطالب، وإذا : أقیمت علیھ الدعوى، فإنھ إذا سكت، نقول لھ

ھذا مدعى علیھ؛ إال إذا ثبتت : وال تقل-  أحد أن یخاصم، ولكن المدعى علیھ سكت ولم یطالب لم یفرض علیھ أحد أن یتكلم، ولم یفرض علیھ
إقرار أو إنكارا لخصمـھ كلفھ  ومن أبى: أجب، وقد تقدم معنا أنھ یجبر على الجواب حتى ولو سكت:  ال یمكن أن یترك؛ بل یقال لھ- دعوى

وھناك . ت ترك، ھذا ھو الضابط الذي اختاره المصنف رحمھ هللاإجبارا ولذلك یطالب وإذا سكت لم یترك، أما المدعي فھو الذي إذا سك
ً وھو أن المدعي من كان قولھ موافقا لألصل، والمدعى علیھ من كان قولھ خالف األصل، فمثال-ًوھو صحیح وقوي جدا-ضابط آخر  ً :

 فیھ - وھو المدعى علیھ-الطرف اآلخر األصل ٍفالن زنى، ھذا مدع، و: ٍفاألصل أنھ غیر زان، فحینئذ الذي قال. فالن زنى: شخص جاء وقال
ًفالن ضرب فالنا؛ : األصل أنھ لم یضرب، فحینئذ الذي یقول. ًفالن ضرب فالنا: البراءة من التھم، حتى یثبت أنھ متھم، فإذا قال شخص

حصل : المدعي من یقول: فقال بعضھم. وھناك ضابط آخر یضبط القضایا بألفاظھا. ًویكون الطرف اآلخر مدعى علیھ، ھذا ضابط. ٍمدع
َّبعت، اشتریت، أجْرت، أخذ مني سیارة، أخذ داري، اعتدى علي، شتمني، ضربني، والمدعى : كان كذا، أي: كذا، كان كذا، یعبرون بقولھم ًَّ

وكذلك . لم یكن: قولھو الذي ی: كان، والمدعى علیھ: المدعي ھو الذي یقول: فقالوا. ما ضربتھ، ما شتمتھ، لم یكن كذا: ھو الذي یقول: علیھ
ًأیضا یعرف المدعي إذا كان قولھ خالف الظاھر، والمدعى علیھ من ھو على الظاھر ویكون بالعرف، فمثال عندنا بالعرف أنھ إذا كان : ً

البیت بیتي، أو العمارة عمارتي، أو األرض أرضي، فحینئذ الظاھر أن األرض لمن یعمل فیھا، : شخص یسكن في بیت، وجاء شخص وقال
ًوالبیت لمن ھو ساكن فیھ، فظاھر العرف یشھد بأن اإلنسان ما یتصرف إال في مالھ، كذلك لو وجدنا شخصا راكبا على بعیر، واآلخر غیر  ً

ًھذا بعیري، فالظاھر یشھد وكذا العرف یشھد بأن ھذا مدع، والراكب مدعى علیھ، ونعود في ذلك إلى التعریف الذي : راكب، فقال الراجل ٍ
وأما إذا اقترن قولھ . ً الذي خال قولھ عن األصل وعن العرف أو الظاھر الذي یشھد بصدق قولھ فإنھ حینئذ یكون مدعیاینص على أن

ًإنھ مدعى علیھ، وحینئذ ال نطالبھ بالحجة، ونبقى على قولھ حتى یدل الدلیل على خالف قولھ، : باألصل واقترن قولھ بالظاھر؛ فإننا نقول
فالن : ًفمثال قال) من أصل(فالمدعي من قولھ مجـرد من أصل أو عرف بصدق یشھد : ما یقول الناظم رحمھ هللاوالبعض صاروا إلى ھذا ك

ٍائت بالبینة، وأنت مدع أو : فقولھ مجرد من األصل، فنقول لھ. زنى، األصل أن المتھم بريء حتى تثبت إدانتھ : أي) عرف بصدق یشھد(ِ
ف یحكم بأن راكب الدابة ھو صاحبھا، وكذلك لو كان اثنان على دابة، فالعرف یقضي أن الذي إن العر: عرف یشھد بصدق قولھ، وقد قلنا

ٍھذه دابتي، فالذي في المقدمة مدعى علیھ والذي في الخلف مدع: لو قال كل منھما: في المقدمة مالكھا، أي ولو كانا في سیارة وأحدھما یقود . ً
 فمن حیث األصل أن المدعي من تجرد -واآلن أوراق التملك تحل القضیة-السیارة مالكھا واآلخر راكب، فإن العرف یشھد بأن الذي یقود 

: أي) وقیل(لمن علیھ ُیدعى ) لم یكـن)ادعى و) قد كان(وقیل من یقول : قولھ من الظاھر ومن األصل ومن العرف الذي یشھد بصدق قولھ
ٍأنھ مدع، كان كذا، حصل كذا، وقع كذا، فالن ضرب، :  كان؛ ادعى أيقد: من یقول(من جملة األقوال في ضابط المدعي والمدعى علیھ، 

ھذا . ما فعلت، أو ما سرقت، أو ما أخذت، أو ما تكلمت، أو ما آذیت: والذي قال. ٍفھذا مدع. فالن شتم، فالن أخذ، فالن سرق، فالن كذا
  .ًمدعى علیھ

 
 عدم صحة الدعوى إال من جائز التصرف

 
وھو المكلف البالغ العاقل الحر الرشید، وقد تقدم ھذا معنا في عقود ]. صح الدعوى واإلنكار إال من جائز التصرفوال ت: [قال رحمھ هللا

وال من صبي إال في مسائل مخصوصة، مثل الصبي الممیز إذا أذن لھ ولیھ . المعامالت المالیة، وبینا أنھ ال یصح التصرف من رجل مجنون
ٍعبد كما أخبر هللا عز وجل ضرب هللا مثال عْبدا مْملوكا ال یقدُر على شْيء بالتجارة، وال یصح التصرف من ال َ َ َ َ َ َ َ َ َ َِ ْ ً َُ ، وبینا ھذا وبینا ]75:النحل[ًً

 من ھو -في المال- ًاألصول واألدلة التي تدل علیھ، وجائز التصرف یشترط أن یكون رشیدا، فالسفیھ ال یصح تصرفھ، فلو أقام الدعوى 
  .دعواه؛ ألنھ لیس لھ حق في ذلكمحجور علیھ لم تقبل 

 
 القول قول صاحب الید مع یمینھ إال إذا وجدت بینة

 
محمد وعبدهللا اختصما على أرض، أو : ًمثال]. ًوإن تداعیا عینا بید أحدھما فھي لھ مع یمینھ إال أن تكون لھ بینة فال یحلف: [قال رحمھ هللا

تحت : أي) في یده: (القبض بالید، لكن بالمعنى الشمولي العام، فتقول) بیده: (اد بقولھكتاب أو ثوب، وھذه الشيء بید أحدھما، ولیس المر
یقودھا، ومعھ : أي) في یده(تصرفھ أو تحت عملھ أو تحت والیتھ ونظره، وھو الذي یقوم علیھا، وھو الذي یتصرف بھا، فحینئذ فالسیارة 

األرض : ًزرعھا، ویقوم على مصالحھا، فجاء محمد ادعى عینا بید عبد هللا، وقالًمفاتیحھا، والبیت إذا كان ساكنا فیھ، واألرض یحرثھا وی
أنت : الكتاب كتابي، فنظرنا فوجدنا أن الكتاب بید عبدهللا، فحینئذ نقول لمحمد.. الثوب ثوبي.. أرضي، أو السیارة سیارتي، أو القلم قلمي

ًفمن ادعى عینا في ید آخر فحینئذ یطالب . وإال حلف خصمك وانتھت القضیةٍمدع، وحینئذ ال یمكن أن تقبل دعواك إال إذا أقمت البینة 
  .الخارج بالبینة والداخل ال یطالب إال بالیمین في حال اإلنكار إذا سأل خصمھ أن یحلف الیمین وإال لم یلزمھ شيء

 
 تعارض البینات

 
ھذه المسألة مشھورة عند العلماء، وھي مسألة ] رفض بینة الداخلوإن أقام كل واحد بینة أنھا لھ، قضى للخارج ببینتھ و: [قال رحمھ هللا

ًسواء كان عقارا أو منقوال: أي-تعارض البینات، فلو اختلفا في بیت أو في كتاب أو في أرض   وعرفنا من المدعى علیھ أحدھما القائم على -ً
الداخل أقام بینة، ھذا عنده شاھدان یشھدان أن البیت بیتھ، وأنھ مصالح ھذا الشيء، كساكن في البیت في الداخل، وجاء الخارج وأقام بینة، ثم 
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ًلن ینتقل منھ إلى اآلخر إال بعوض؛ ألن البیت بیتھ وأنھ ملك لھ، واآلخران أیضا شھدا بأن البیت بیت فالن وملك لفالن، فھذان شاھدان 
تسقط البینتان، یعني بینة الداخل وبینة : ًبعا من العلماء من قالوھذان شاھدان، والشریعة اعتبرت الشھادة حجة، فماذا یفعل في ھذه الحالة؟ ط

إذا تعارضتا سقطت ھذه وسقطت ھذه فألغیتا؛ ألننا لو عملنا بھذه بناء على أن الشرع یعتبرھا حجة، فكذلك یجب علینا أن نعمل : الخارج، أي
 مطعن، فال یمكننا أن نفضل حجة على حجة، وإن فھم القضاء باألخرى؛ ألن الشرع یعتبرھا شھادة وحجة لیس علیھا أي غبار وال فیھا أي

لو كانت إحدى البینتین : لكن ھناك أحوال بعض العلماء یستثنیھا، یقول. بالحیاد ألحد الخصمین لكن إن وجد المجرم قال سقطت البینتان
رجح، لكن ھذا ضعیف؛ ألن العلم المستفاد من حیث فت: شھودھا معروفون بالضبط وباإلتقان وبالعدالة، وھذا تغلیب ظن قوة الحجتین، قالوا

ًاألصل حجیة، والحجیة موجودة في االثنین، فحینئذ مثال إذا كان الشاھد مرضیا فال إشكال إذا قامت الحجتان نقدم : ومن أھل العلم من قال. ً
ًذا كنت ساكنا في الدار وعندك حجة وبینة، إ: بینة الخارج على بینة الداخل، وھذا ھو الذي رجحھ المصنف رحمھ هللا، بمعنى أنھ یقول

ألن ھذا الذي في داخل البیت لما أثبت لنفسھ فالظاھر شاھد : واآلخر خارج الدار وادعى علیك وجاء بحجة وبینة؛ قدمنا حجة الخارج، قال
قد باع للخارج، ومن ھنا تقوى على حالھ، وبالنسبة للخارج جاء بشيء یحتملھ العرف، وھو أنھ باع أو تصرف، أي أن الساكن في البیت 

: ولكن في الحقیقة من أقوى القرائن. بینة الخارج وترجح على بینة الداخل، ھذا تعلیل بعض العلماء في ترجیح القول الذي اختاره المصنف
ناقلة من األصل، والناقل  جاریة على األصل، وبینة الخارج -الذي ھو داخل الدار-إن بینة الداخل : زیادة العلم، وھي أن بعض العلماء قال

یقدم الحاضر على المبیح؛ ألن المبیح : عن األصل جاء بزیادة، وحینئذ یقدم، وھذه المسألة مثل ما ذكروا إذا تعارض الحاضر والمبیح، قالوا
استفادة وزیادة علم ھذا ٍجار على األصل؛ ألن األصل في األشیاء حلھا وإباحتھا، فإذا جاء المحرم فمعنى ذلك أننا نقلنا عن األصل فصارت 

البینة على المدعي ( أنھ ال تقدم حجة الخارج، وأن بینة الخارج ساقطة؛ ألن النبي صلى هللا علیھ وسلم یقول -وهللا أعلم-فالذي یظھر . وجھ
نبي صلى هللا علیھ ، ألن ھذا التعلیل في كلتا الحالتین ضعیف، وأن األقوى والمعتبر من جھة النص، وھو كون ال)والیمین على من أنكر

ھذان شخصان اختلفا في البیت، فإذا جئنا نقدم بینة الداخل على بینة : ، فنحن نقول)البینة على المدعي، والیمین على من أنكر: (وسلم قال
نة الخارج ال ٍالخارج خالفنا النص؛ ألن الذي في الداخل مدعى علیھ، والذي في الخارج مدع، فحینئذ األصل الشرعي یقتضي أن ینظر في بی

 وال یطالب ببینة، إنما الذي یطالب بالبینة ھو الخارج، ومن ھنا نرجح -إذا لم توجد بینة-في بینة الداخل؛ ألن الذي في الداخل مطالب بالیمین 
 نص علیھ المصنف أن ھذا القول قوي من جھة النقل ال من جھة العقل والتعلیل؛ ألن الذي ذكرناه في األول تعلیالت، فنرجح ھذا القول الذي

ًرحمھ هللا وھو تقدیم بینة الخارج على بینة الداخل، ویكون الترجیح مستفادا من جھة أن بینة الخارج مبنیة على النص، حیث إن المدعي 
ة بینة الداخل، لما جاءتنا بینة الخارج لزمنا بحكم النص أن نعمل بھا، ومعارض: علیھ ال یطالب بالبینة، فحینئذ نقول مطالب بالبینة والمدعى

ًومثلھ لیس لھ أن یأتي بالحجة، فتقدم حجة الخارج على الداخل، ھذا بالنسبة للمسألة إجماال ووجھ ترجیحھا، وعلى كل حال ال یخلو الفقھاء  ُ
ومن ھنا فلیخرج، ثم إذا خرج یقیم دعوى جدیدة، ویأتي ببینة حتى یصبح األمر على الدور، : من بعض المخارج، كان بعض مشایخنا یقول

  .ً، والفقیھ یجد لھ مخرجا)وما أدى إلى باطل فھو باطل(إن ھذا ال إشكال فیھ، فإنما أسقطنا البینة الثانیة؛ ألنھا تؤدي إلى الدور، : قالوا
 

  مقدمة كتاب الشھادات-شرح زاد المستقنع 
 

كلھم وخصوماتھم ونزاعاتھم، وھي مشروعة بالكتاب تعتبر الشھادة من األمور المھمة التي یحتاجھا الناس لتوثیق معامالتھم، وحل مشا
والسنة، وتحملھا فرض كفایة، وقد یكون فرض عین إذا لم یوجد إال من تقوم بھ الشھادة، فإذا تحملھا وجب علیھ أداؤھا إذا لم یعد علیھ ذلك 

وھناك شروط فیمن تقبل منھ الشھادة إذا . نقصانوال یشھد أحد إال بما یعلمھ، ویلزم أن یؤدي الشھادة كما علمھا بدون زیادة وال . بالضرر
 .توفرت قبلت منھ، وإال فال

 
 تعریف الشھادة ومشروعیتھا وأحكامھا

 
بسم هللا الرحمن الرحیم الحمد  رب العالمین، والصالة والسالم على نبینا محمد وعلى آلھ ]. كتاب الشھادات: [یقول المصنف رحمھ هللا

شھدت كذا إذا كنت : جمع شھادة، تطلق الشھادة بمعنى الحضور، تقول: الشھادات) كتاب الشھادات: (ولھق: وصحبھ أجمعین، أما بعد
ًحاضرا، ومنھ سمي الشھید شھیدا؛ ألن المالئكة تحضره، قال صلى هللا علیھ وسلم لـجابر حینما كان یكشف الثوب عن وجھ أبیھ ویبكي، وقد  ً

َوما كنت من : ، ومنھ قولھ تعالى) ابكیھ أو ال تبكیھ، ما زالت المالئكة تظلھ بأجنحتھا حتى رفع: (استشھد یوم أحد، قال صلى هللا علیھ وسلم َ َِ َ ُ
َالشاھدین  ِ ِ : أشھد أن ال إلھ إال هللا، أي: أعلم، كقولك: أشھد بكذا بمعنى: من الحاضرین، وتطلق الشھادة بمعنى العلم، تقول: أي] 44:القصص[َّ

فھي اإلخبار عن حق للغیر، : وأما في االصطالح. لھ إال هللا، ومنھ الشھادة في القضاء، فھي منتزعة من المعنى الثانيأعلم علم الیقین أنھ ال إ
: واألصل في مشروعیتھا الكتاب والسنة، أما الكتاب فإن هللا سبحانھ وتعالى قال. بلفظ مخصوص، وإخبار مخصوص، عن شيء مخصوص

ِواْستشھدوا شھیَدْین مْن  ِ ِ َِ َُ ْ ْرجالكم َ ُ ِ َ ُوال یأب الشھَداُء إذا ما دُعوا : ، وقال سبحانھ]282:البقرة[ِ َ َ َ َ ََ ِ ُّ َوال ُیضار كاتب وال : ، وقال سبحانھ]282:البقرة[ْ َ ٌَ ِ ََّ
ٌشھید ِ ًثم لم یأتوا بأْربعة شھَداء فاْجلدوُھم ثمانین جلَدة : ، وقال تعالى]282:البقرة] َ ْ َ َ َ َ َ َ َ َِ ِ َِ ْ ُْ َ ُ َُ ُِ ْ َ فقد جاء في : وأما نص السنة. ، فھذا نص الكتاب]4:النور[َّ

وھذا یدل على أن الشھادة حجة في ) شاھداك أو یمینھ: (قصة الحضرمي كما في الصحیح أن النبي صلى هللا علیھ وسلم قال لـوائل بن حجر 
وأما في . ثبات في القضاء اإلسالميوقد أجمع العلماء رحمھم هللا على اعتبارھا حجة من حجج اإل. القضاء، وحجة في النزاع والخصومات

ّفالعقل یدل على مشروعیة الشھادة؛ ألن الناس یحتاجون إلى من یوثق معامالتھم، خاصة في حال الخصومات والنزاعات، والشھادة : العقل
 .......طریق إلى ذلك

 
 حكم تحمل الشھادات في غیر حق هللا تعالى
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ھو أن یكون اإلنسان یعلم : والتحمل. أن الشھادة فیھا التحمل وفیھا األداء: أي]. هللا فرض كفایةتحمل الشھادات في غیر حق : [قال رحمھ هللا

فھو أن یؤدي ذلك : بما یشھد بھ، فینظر فیما یطلب منھ أن یشھده، فیحضر ویسمع ویرى، وتكون شھادتھ عن علم برؤیة أو سماع، أما األداء
اء، المرحلة األولى التحمل، والمرحلة الثانیة األداء، والتحمل مقصود من أجل األداء، فتحمل تحمل وأد: فالعلماء یقولون. في مجلس القضاء

إذا قام بھ البعض سقط اإلثم عن الباقین، وھذا أصل في األمور التي یحتاج إلیھا، أنھ إذا قام بھا : الشھادة وأداؤھا فرض على الكفایة، بمعنى
: -وأنت في إدارة أو في أي موضع-ًلو أن شخصا دعي إلى الشھادة، أو قال لك رجل : وعلى ھذا. البعض وسدوا الكفایة سقطت عن الباقین

اشھد، فحینئٍذ ننظر إذا كانت القضیة یمكن أن یشھد علیھا غیرك، وھذا الغیر تتوفر فیھ شروط الشھادة وتقبل شھادتھ لو شھد، فإنھ حینئٍذ ال 
اعذرني یا أخي، أو كنت ال تحب أن تذھب : -إذا كان عندك ظرف أو عمل أو غیره-  یجب علیك تحمل الشھادة، وبإمكانك أن تقول لھ

وإن لم یوجد إال : [قال رحمھ هللا. اعذرني، ولك الحق أن تتركھا؛ ألنھا لم تتعین علیك: وتتحمل بعض المصاعب والمتاعب، فلك أن تقول لھ
 ال یثبت إال بكما، فحینئٍذ ال یجوز لك أن تتخلى عن الشھادة، ویحرم علیك إذا لم یوجد غیرك وشاھد آخر، والحق: أي]. من یكفي تعین علیھ

ُوال یأب الشھَداُء إذا ما دُعوا : ذلك، قال تعالى َ َ َ َ ََ ِ ُّ اشھد، وال یوجد غیرك، أو یوجد شخص : ، فإذا كانت ھناك قضیة وقیل لك]282:البقرة[ْ
 ھناك رجل عنده أوالده، وإذا شھد أوالده ال تثبت شھادة الولد لوالده، فحینئٍذ إذا غیرك لكن ال تقبل شھادتھ وأنت تقبل شھادتك؛ كما لو كان

اشھد، فاشھد، كما لو حدثت مشكلة أو خصومة، وال یوجد إال أنت وشخص آخر معك، فحینئٍذ یجب علیك ویتعین علیك أن تسمع : قیل لك
ع الظالم من الظلم، وإنصاف الناس في حقوقھم، ویؤدي إلى معونة وأن تعلم؛ ألن ھذا یؤدي إلى وصول الحق إلى صاحبھ، ویؤدي إلى من

: بعض أئمة السلف، وھذا مروي عن شریح  القضاء على ذلك؛ ألن القضاء بالء، وال یمكن دفع ھذا البالء بشيء مثل الشھادة، كما قال
سمعناه یقول كذا، : ذا جاءا وشھدا انتھى األمر، فقاالھما الشاھدان، فإ: بشاھدین، فھذان العودان: یعني. القضاء بالء، فادفعھ عنك بعودین

أما إذا كان األمر فیھ سعة، ویوجد من یمكن أن یشھد ویتحمل فلك الخیار، واألفضل أن . رأیناه یفعل كذا، فحینئٍذ یعرف المحق من المبطل
ًتشھد؛ إحقاقا للحق، وإبطاال للباطل، ومعونة ألخیك، وتثاب على ذلك، وأنت مأجور عل یھ، لكن إذا خشیت بعض التعقید أو الضرر أو نحو ً

  .ذلك، فلك الحق أن تمتنع
 

 حكم أداء الشھادة على من تحملھا
 

] وأداؤھا فرض عین على من تحملھا متى دعي إلیھا وقدر بال ضرر في بدنھ أو عرضھ أو مالھ أو أھلھ، وكذا في التحمل: [قال رحمھ هللا
لو وقع حادث أو وقعت خصومة وشھد اثنان كانا حاضرین أثناء الحادث، ورفعت :  تحملھا، مثال ذلكأداء ھذه الشھادة فرض عین على من

أریدكما أن تشھدا معي، فحینئٍذ یجب علیھما أن یحضرا إلى مجلس القضاء، وأن : القضیة إلى القضاء، فجاء صاحب القضیة وقال لالثنین
: ً أو امتنعا فإنھما آثمان شرعا، ویتحمالن المسئولیة أمام هللا عز وجل، وقد قال تعالىیشھدا بما علما، وذلك فرض عین علیھما، وإذا تعطال

ْوال تكتُموا الشھاَدة ومْن یكتْمھا فإنُھ آثم قلُبُھ  َ َ ٌَ ِ َّ َِّ َ َ َ َ َ َُ ْ ُ وأجمع العلماء رحمھم هللا على أن الشاھد إذا دعي، خاصة إذا لم یوجد غیره، ]. 283:البقرة[َْ
 والوزر، وھذا بإجماع العلماء، ویحكم بفسقھ؛ وھذا فیھ وعید -والعیاذ با- ق على وجوده، فإنھ إذا امتنع یتحمل اإلثم وتوقف إحقاق الح

ًشدید، وأیضا فیھ تعطیل للحقوق، وفیھ عدم صیانة للقضاء؛ ألن القاضي إذا لم یجد شھودا سیضطر إلى قبول الیمین، وقد تكون یمینھ  ً
اطل ویبطل الحق، فتضیع حقوق الناس، فتحملھا فرض عین على اإلنسان، إذا لم یوجد غیره، ویجب علیھ أداؤھا إذا ًغموسا، وحینئٍذ یحق الب

: لم یكن ھناك شھود غیره، فإن كان ھناك شھود، فحینئٍذ ننظر إذا كانوا موجودین أحیاء، ویمكنھم أن یشھدوا، وجاء صاحب الحق وقال لك
ة أن تذھب وتشھد فاذھب، وھذا أفضل وأعظم ألجرك وأتقى لربك، أما إذا كان اإلنسان عنده عذر، أو أریدك أن تشھد، فإن كان عندك قدر

فإذا كان من . أنا ال أرید أن أذھب، فحینئٍذ ترك األفضل، وھناك مندوحة ألن ھناك من یقوم بھذا األمر من غیره: ال عذر عنده، وقال
، فحینئٍذ یتعین علیھما الحضور، أو كان البقیة مسافرین، وحضرت القضیة فإنھ یجب علیھما حضروا قد ماتوا ولم یبق منھم إال ھذان االثنان

إذا تعینت علیھ صارت فرض عین، وأما إذا وجد من یقوم بھا من غیره ممن تقبل شھادتھ، لم تصر فرض عین علیھ، : ًإذا. أن یذھبا ویشھدا
الشاھد إذا دعي فیجب علیھ أن یجیب، سواء وجد غیره أم لم : من العلماء من قال: )متى دعي إلیھا: (وقولھ. ال في التحمل وال في األداء

ُوال یأب الشھَداُء إذا ما دُعوا : یوجد؛ لعموم قولھ تعالى َ َ َ َ ََ ِ ُّ   .، والورع تعاطي ذلك]282:البقرة[ْ
 

 حكم تحمل الشھادة وأدائھا لمن خشي الضرر على نفسھ
 

: وقدر على األداء بال ضرر؛ ألن الضرر ال یزال بالضرر، فلو قیل لھ: أي). و عرضھ أو مالھ أو أھلھَوقَدر بال ضرر في بدنھ أ: (وقولھ
تعال واشھد، والذي سیشھد علیھ ابن عمھ، وھناك شھود آخرون غیره، فحینئٍذ لو جاء لیشھد فستقع فتنة بینھ وبین بني عمھ، وتقطع بسببھا 

ِتلھ، وقد یؤذیھ، وقد یضر بھ وبولده، وفي بعض األحیان تقع النعرات والمشاكل، وربما قد ال ُینكح ًاألرحام، وقد یكون ابن عمھ شریرا فقد یق
َوال ُینكح، وھذا ضرر علیھ وعلى أوالده، ولربما شمت بھ مع أنھ على حق ِ ُ فإن كان بھ من اإلیمان والقوة والصبر والجلد فلم یزده هللا بذلك . َ

ًإال عزا، فمن أھان عبدا  ات ًقى هللا فیما اتقى فیھ ربھ جعل هللا إھانتھ كرامة، وجعل هللا ذلھ عزا، وجعل هللا منقصتھ كماال، ومن أراد أن ً ً
من أرضى هللا : (ًظلم عبدا اتقى ربھ، وھذا معنى قولھ صلى هللا علیھ وسلم یجرب فلیفعل؛ ألنھ لیس ھناك أعظم من نقمة هللا عز وجل ممن

ولذلك فإن . ، ومن ھنا فمن حقھ أن یمتنع إن خشي الضرر)أرضى عنھ الناس، وجاءتھ الدنیا ذلیلة صاغرةبسخط الناس رضي هللا عنھ و
إن الضرر قد ُیتحمل إذا كان عند اإلنسان صبر وجلد على البالء، وعلى الفتنة واألذیة، : العلماء رحمھم هللا في مسائل الضرر یقولون

رط أن ال یخاف الفتنة على نفسھ؛ ألن من الناس من إذا تضرر ندم على ما فعل، وضعف فیجوز لھ أن یؤدي الشھادة؛ لكن بش: یقولون
وھذا : إیمانھ، وحینئٍذ فال ھو حصل على األجر فیما مضى لندمھ ورجوعھ عما فعل، وال ھو سلمت لھ نفسھ بحصول الضرر بعد ذلك، قالوا
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أتصدق بكل مالي، فھو فارح بتوبة : یعني) وبة هللا علي أن أنخلع من ماليإن من ت: (ھو معنى رد النبي صلى هللا علیھ وسلم على الذي قال
وھنا في . هللا، فربما إذا انتھى فرحھ ندم على تصدقھ بجمیع مالھ، فیذھب علیھ األجر بالندم، فال ھو بقي لھ مالھ، وال ھو ثبت لھ األجر

إذا وجد الضرر على : أي) وكذا في التحمل: (وقولھ. فبھا، وإال فالالشھادة كذلك، فإذا كان الشخص یتحمل وعنده قوة إیمان وصبر وجلد 
إن القاضي من حقھ أن یؤخر تنفیذ : قطیعة األرحام، والفتنة، حتى قالوا: نفسھ وأھلھ ومالھ جاز لھ أن یمتنع، والعلماء ذكروا من الضرر

بنافذ األحكام فتنة أو شحناء لألرحام فال یجوز للحاكم أن یوقف ما لم یخف : الحكم إذا خشي أن تقع مقتلة، أو تقع فتنة، ولذلك قال الناظم
الحكم، وال أن یعطل الحكم، بل یجب علیھ تنفیذه، وإذا أخر فإنھ یأثم، فإذا تبین لھ الحق یجب علیھ أن یحكم بھ، ولكن إذا خاف الفتنة أو 

 یستدعى لھ إن أشكال حكم وإن تعین الحق فال ما لم یخف والصلح. الشحناء لألرحام، عدل إلى الصلح في القضیة خوف وقوع ما ھو أعظم
  بنافذ األحكام فتنة أو شحناء لألرحام

 
 حرمة كتمان الشھادة

 
َوال تكتُموا الشھاَدة : وال یحل كتمانھا؛ لقولھ تعالى] وال یحل كتمانھا: [قال رحمھ هللا َ ََّ ُ ْ أن یعلم أن : ، وكتمانھا یكون على صورتین]283:البقرة[َ

ًن على فالن حقا، وغالبا ما یكون ھذا إذا كان الشخص صاحب الحق لم یعلم أنھ شاھد، أو أن الذي رأى القضیة أو الحادثة مع كون لفال ً
ًصاحب الحق عنده شاھدا أو شھودا ثم توفي الشھود، أو امتنعوا من الشھادة، أو جنوا، أو تعلق بھم مانع یمنع من قبول شھادتھم؛ كأن یحصل  ً

ًیوجب رد شھادتھم، وال یعلم صاحب القضیة أن فالنا شاھد، فحینئٍذ یجب على ھذا الذي یعلم أن یأتي للشخص الذي لھ الحق ویقول لھم أمر  َّ
أنا أعلم بھذه القضیة، وعندي لك شھادة، إن أردتني أن أشھد فسأشھد، فإنھ یثاب على فعلھ ھذا، وھذا من أعظم ما یكون؛ ألن ! یا فالن: لھ

أال أنبئكم بخیر الشھود؟ ھو الذي یؤدي شھادتھ ) :الحق، وھذا الذي یؤدي شھادتھ قبل أن ُیسألھا قال فیھ النبي صلى هللا علیھ وسلمفیھ إحقاق 
  .، وھذا من باب الندب والحرص على الخیر)قبل أن یستشھد

 
 مستند الشھادة ومستند الشاھد

 
سماع، أو استفاضة فیما یتعذر علمھ بدونھا؛ كنسب وموت وملك مطلق ونكاح ووقف وال أن یشھد إال بما یعلمھ برؤیة أو : [قال رحمھ هللا

شھادة الشاھد ھذه : مستند الشھادة، ومستند الشاھد، بمعنى: ھذا شروع في شيء یسمیھ العلماء) وال أن یشھد إال بما یعلمھ: (قولھ]. ونحوھا
أن ینتشر بین : أن یسمع بأذنھ، أو استفاضة، واالستفاضة:  بالسماع، أيمن أین أخذھا، وعلى أي شيء بنى؟ وذلك یكون إما بالرؤیة، أو

الناس ھذا األمر؛ كالموت والوقف والنسب، فیما تقبل فیھ شھادة السماع، وھي شھادة االستفاضة، فإذا كان الشاھد یرید أن یشھد فالبد أن 
َوما شھدنا إال بما علْمنا : ولھ تعالىإما بشيء رآه، وإما بشيء سمعھ، والدلیل على ذلك ق: یشھد بأحد أمرین َ َِ َ َ َ َِ َِّ ْ ، فالشاھد ال یجوز لھ ]81:یوسف[ِ

ھذا بالنسبة للحقوق والحدود، فال یقبل فیھا إال العلم، وإذا لم یكن یعلم فال تقبل شھادتھ إال في مسألة الشھادة . أن یشھد إال بشيء یعلمھ ویحققھ
یشھد أن آل فالن من : ًأما بالنسبة لالستفاضة كما ذكرنا في النسب ونحوه، فمثال.  هللا وستأتيعلى الشھادة، ففیھا تفصیل للعلماء رحمھم

األشراف، ومن ذریة النبي صلى هللا علیھ وسلم، فحینئٍذ یجوز إثبات النسب باالستفاضة، كأن یعرف أن بیت فالن من األشراف، وانتشر في 
شھادة : ن ھذه األسرة أو أن ھذا االسم من ذریة النبي صلى هللا علیھ وسلم، وھذا یسمىأ: المدینة، أو انتشر في قریتھ، أو في جماعتھ

أنتم شھداء هللا في : (السماع، فیثبت بھا النسب، وقد أجمع العلماء على قبول شھادة السماع في النسب؛ ألن النبي صلى هللا علیھ وسلم قال
إذا : وعلى كل حال.  تزكیتھ عند ربھ، فأن تقبل في أمور الناس من باب أولى وأحرى، ولذلك إذا قبلت الشھادة بالسماع بالخیر في)األرض

إلى بني فالن، أو یرجعون إلى آل فالن،  اشتھر واستفاض عند الناس أن ھذا وقف بني فالن، أو أن ھذا نسب من القبیلة الفالنیة یرجعون
ًنشھد أن فالنا من ذریة النبي صلى هللا علیھ وسلم، أو أن فالنا شریف، أو أن : شھادة االستفاضة، وحینئٍذ یجوز للشھود أن یقولوا: فھذا یسمى ً

  .ًفالنا من بني فالن، وھم من قبیلة كذا، بناء على شھادة السماع واالستفاضة
 

 ذكر الشروط عند الشھادة في النكاح وغیره من العقود
 

من شھد بنكاح أو بیع أو إجارة أو نحو ذلك من العقود فالبد : أي]  ذكر شروطھومن شھد بنكاح أو غیره من العقود فالبد من: [قال رحمھ هللا
ًأن یذكر شروطھ، وھذه مسألة تكلم علیھا اإلمام ابن قدامة رحمھ هللا واإلمام العز بن عبد السالم كالما نفیسا بینا فیھ أنھ ربما اختلف مذھب : ً

أنھ إذا اختلف مذھب : ضي بھذا العقد على شيء یعتقد صحتھ، ومن ھنا قرر األئمةالشاھد مع مذھب القاضي، وحینئٍذ فالبد أن یحكم القا
الشاھد مع مذھب القاضي، فكان الشاھد یرى صحة العقد، والقاضي ال یرى صحتھ، فالعبرة بمذھب القاضي ال بمذھب الشاھد، إال في 

جوازه واعتقد حلھ، وكان لھ فیھ شبھة، فحینئٍذ ال یؤاخذ وال یأخذه ًمسألة التعزیر، إذا فعل فعال یرى : مسألة التفسیق، ومنھا: مسائل منھا
  .القاضي بذلك

 
 لزوم الوصف في الشھادة على رضاع أو سرقة أو شرب

 
عدد : یلزمھ أن یصف الرضاع، ویصف السرقة، مثل: أي] وإن شھد برضاع أو سرقة أو شرب أو قذف فإنھ یصفھ: [قال رحمھ هللا

وقد ذكر . أربع أو خمس رضعات مشبعات معلومات، قبلنا منھا؛ ألن ھذا یترتب علیھ أحكام: النساء فیھ، فلو قالتالرضعات، وتقبل شھادة 
ًأن الشھود ربما شھدوا بالشيء یظنونھ شرعیا وھو لیس بشرعي، ولربما : العلماء ومنھم اإلمام العز بن عبد السالم ، واإلمام ابن قدامة 
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فالن رضع من فالنة رضاعة شرعیة، فھذا ال یقبل، ومن : دي فھم أنھ رضع رضاعة شرعیة، فیأتي ویقولبمجرد أن یرى الطفل التقم الث
ًال یقبل الجرح إال مفسرا، فلو قال مثال: ھنا قالوا ًبم تفسقھ؟ بماذا ھو فاسق؟ أو لو أن شاھدا جاء وشھد : ھذا الشاھد فاسق، فیقول لھ القاضي: ً

: تطعن في الشاھد؟ فإذا قال ھل:  آتي بما یطعن في شھادتھ، فأتى بشخص یطعن في الشاھد، فنقول لھأنا: على شخص فقال المشھود علیھ
: بم رددت شھادتھ؟ وبم تطعن في شھادتھ؟ قال اإلمام الشافعي رحمھ هللا: نعم، وھذا الشاھد ال یقبل منھ القاضي شھادتھ حتى یفسر، فیقول لھ

ًحضرت رجال مستھال یصیح ویطعن في شاھد ال أقبل منك حتى تبین جرحك : ، ومن توفیق هللا للقاضي أن قال لذلك الذي یطعن في الشاھدً
 -ھناك بعض الناس یصل إلى درجة ال یسأل عما یفعل وال یسأل عما یقول! ما شاء هللا- أنا أعلم ما الذي یجرح وما الذي ال یجرح : لھ، فقال

ًوھل إذا بال قائما سقطت شھادتھ وتركت؟ ! سبحان هللا. ًرأیتھ یبول قائما: ین، فقال الرجلال أقبل طعنك وال أقبل قدحك حتى تب: فقال القاضي
ًوما علیھ أن یبول قائما؟ قال : ًوالنبي صلى هللا علیھ وسلم كما في الصحیحین من حدیث حذیفة أتى سباطة قوم فبال قائما، فقال القاضي

 إذا تطایر على ثوبھ صلى بذلك الثوب وبطلت صالتھ، فھل عندك شك في بطالن الصالة ًإذا بال قائما تطایر البول على ثوبھ، ثم: الرجل
فال : ًإذا. ھل رأیت بولھ یتطایر على ثوبھ، ورأیت البول على الثوب عندما صلى؟ فأسكتھ: -وھذا من فقھھ وعلمھ-بالبول؟ فقال لھ القاضي 

ًامي فیظن شیئا فیقبل منھ، وإال استغل القضاء بشھادة الجھال، ولذلك ینبغي صیانة ًیمكن أن یقبل الطعن في الشھادة إال مفسرا، وقد یأتي الع
القضاء، وانظر كیف أن الفقھ اإلسالمي دقیق في كل شيء؛ ألنھ مبني على شریعة كاملة، ولن تجد مھما بحثت ال من قوانین وضعیة وال 

البد أن یبین معاملتھ : ًإذا. ما بینتھ ھذه الشریعة، فالحمد  على فضلھغیرھا من یستطیع أن یدخل في التفصیلیات من اإلثبات والحجج مثل
  ًھل باع شیئا یملكھ؟ ھل البیت مباح؟ ھل ھو على صفة یحكم بھا بصحتھ أو ال؟: فعلیھ أن یسأل. مع غیره، فإذا أراد أن یبیع

 
 حكم الوصف في الشھادة بالزنا وحدوده وضوابطھ

 
ال : فبعض العلماء یقول: فالن زنى بفالنة، وفیھ للعلماء وجھان: كأن یقول]  بذكر الزمان والمكان والمزني بھاویصف الزنا: [قال رحمھ هللا

أن یحرجھم باألسئلة إلى أن یدخل في تفاصیل قد تحدث الضرر عند الشاھد، وحینئٍذ یكون ھذا من : ینبغي للقاضي أن یعنت الشھود، بمعنى
ٌوال ُیضار كاتب وال شھید :  تعالى قالالتعنیت، والدلیل على ذلك أن هللا ِ َ ََ َ ٌَ ِ ، فحرم علینا اإلضرار بالشھداء، ولذلك تعامل العلماء ]282:البقرة[َّ

أنھم ال یجیزون للقاضي أن یسأل الشھود إال في حدود معینة وبضوابط مقیدة؛ كل ھذا حتى ال یعتبر من : مع ھذه القضیة بحذر، بمعنى
فالن زنى بھذه في مكان كذا، أو فالن : فیسألھ عن مكان الزنا، فیقول. م، فالوسط الذي ھو بین اإلفراط والتفریطتعنیت الشھود واإلضرار بھ

رأیتھ یفعل بالمرأة، وقد تكون زوجتھ، وحینئٍذ فالبد أن یتفق  :زنى بفالنة بنت فالن بنت فالن على وجھ ینتفي بھ اللبس؛ ألنھ ربما یقول
رأیتھ یزني في : رأیتھ یزني في غرفة، وقال اآلخر: زنى بالنھار، وقال أحدھم: زنى باللیل، وقال اآلخر: حدھمالشھود على ھذا، فلو قال أ

ومن ھنا یحتاط القاضي ألعراض . العراء في البر، فحینئٍذ ثبت على أن ھذه جریمة وھذه جریمة، وھذه شھادتھا ناقصة وھذه شھادتھا ناقصة
ًحیف، وإنما ھو من الحیاد؛ حتى تكون الشھادة موثوقا بھا، مبنیة على أصول صحیحة، ویظھر بھا صدق المسلمین، وھذا لیس من الظلم وال

ًالصادق وكذب الكاذب، ولذلك فإن كثیرا من المظالم وشھادات الزور انكشفت بفضل هللا عز وجل ثم بفطنة القضاة وحسن تعاملھم مع 
شھود وزیفھم، ومما یظھر بھ فضل هللا عز وجل على القضاة حسن استخراجھم للخلل الشھود، فقد استطاعوا أن یدركوا أو یبینوا كذب ال

  .والخطأ في الشھادة حتى ترد
 

 ضرورة البیان لما یعتبر في الحكم
 

اك أمر كما ذكرنا؛ ألن األحكام اختلف فیھا العلماء رحمھم هللا، وقد یكون ھن] ویذكر ما یعتبر للحكم ویختلف بھ في الكل: [قال رحمھ هللا
یظنھ على شكل والواقع أنھ على شكل آخر، ومن ھنا فال یقبل اإلجمال فیما ینبغي فیھ البیان، سواء كانت من األمور الشرعیة، أو من األمور 

 یا أمیر :-لما اتھم بالزنا وجيء بالشھود، وكان یعتبر من دھاة العرب- المحتملة في بعض الوقائع، ومن ھنا قال المغیرة رضي هللا عنھ لـعمر 
ًأرآني مدبرا أم مقبال؟ فقال! : المؤمنین وھناك أشیاء ال . ما درى أنھا فالنة زوجتي، فأفحم الشاھد بھذا: ًمدبرا، فقال: رأیتھ من رجلیھ، یعني: ً

 تنبغي، یمكن أن تؤخذ على ظاھرھا، ولقد نھى النبي صلى هللا علیھ وسلم عن التحسس، ونھى عن سوء الظن، ونھى عن المحامل التي ال
وكم من أمور ظاھرھا الخلل وھي مبنیة على براءة وغفلة، ومن ھنا ینبغي للشھود أن یتحروا، وأن یتأكدوا، وأن تثبت شھادتھم على وجھ ال 

  .شك فیھ وال لبس
 

 شروط من تقبل شھادتھ
 

رحمھ هللا في شروط الشھادة؛ ألن األصل نجملھا قبل البیان والتفصیل، فقد شرع ]. شروط من تقبل شھادتھ ستة: فصل: [قال رحمھ هللا
ْواْستشھدوا شھیَدْین مْن رجالكم : الشرعي یقتضي أن ال نقبل كل شھادة، والدلیل على ذلك قولھ تعالى ُ ِْ َِ َِ ِ ِ َِ َیا أیھا : وصدر اآلیة] 282:البقرة[َُ َُّ َ

ُالذین آمنوا إذا تَداینتم بَدْین إلى أجل ُمسمى فاكت ْ ُ َُ ًَ َ َّّ َِ َ َ َ ٍَ َ َ ِ ِ ٍِ ، فخصص ولم یعمم؛ ألن صدر )من رجالكم... یا أیھا الذین آمنوا: (، فقال]282:البقرة[ُبوهُ ْ
، الكاف )رجالكم: (، وقولھ)یا أیھا الذین آمنوا: (من المؤمنین؛ ألنھ قال: أي) من رجالكم: (اآلیة مخاطب بھ المؤمنون، فدل على أن قولھ

أن الصبي ال تقبل شھادتھ، وأن المرأة ال تقبل شھادتھا من حیث األصل في بعض : ًلك أیضاومفھوم ذ. ًكاف خطاب، إذا ال تقبل شھادة كافر
ْواْستشھدوا شھیَدْین مْن رجالكم فإْن لم : قال تعالى. الحدود وغیرھا، ولكن استثنى الشرع قبول شھادتھا في بعض القضایا: القضایا، مثل َْ ِ َِ َ َُ ِْ َِ َِ ِ ُِ

َیكونا رُجلْین فرُجل و َ َ ٌَ َ َِ َ ِاْمرأتان ممْن تْرضْون من الشھَداء ُ َ َ َ َ َُّ ِ َّ َِ َِ ، فخرج الذي )ممن ترضون من الشھداء: (، فھذا استثناء، وكذلك قال]282:البقرة[َ
ال یرضى في مضمون الشھادة، كالشخص الذي فیھ غفلة وفیھ ضعف في الضبط، ومن ال یرضى من ساقط العدالة، وھو الفاسق، وال 
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سنبین علتھ، فھذه اآلیة أصل في بیان أن الشھادة ال یقبل فیھا كل أحد، ومن ھنا یجب أن یكون الشاھد قد توفرت یرضى مخروم المروءة، و
أن یتوصل إلى الشھادة الصحیحة، وأن یكون العمل : فیھ صفات معتبرة، وھذه الصفات مقصود الشرع من اشتراطھا وإلزام الناس بھا

نا اعتنى الفقھاء واألئمة رحمھم هللا، وجاءت السنة تؤكد ھذا المعنى، فرد النبي صلى هللا علیھ بمضمونھا بما تحصل بھ الطمأنینة، ومن ھ
وسلم شھادة ذي الحنة، وھو الذي بینھ وبین من شھد علیھ إحنة وعداوة، وأجمع العلماء رحمھم هللا على رد شھادة الكفار إال فیما استثناه 

 رد شھادة الصبي من حیث األصل إال في مسائل، وأجمعوا على رد شھادة المجنون وشھادة الدلیل، وسیأتي إن شاء هللا، وأجمعوا على
 .......خفیف الضبط، ومن فیھ غفلة وعند نسیان، ونحو ذلك

 
 البلوغ: الشرط األول

 
الفاء للتفریع، أو ) فال: (قولھو. ھو انتقال الصبي من طور الصبا إلى طور الحلم: البلوغ]. البلوغ، فال تقبل شھادة الصبیان: [قال رحمھ هللا

ْمْن رجالكم : تفصیلیة، واألصل في اشتراط البلوغ قولھ تعالى ُ ِ َِ أن الصبي ال یوثق بقولھ؛ : ًوثانیا. ً، والصبي لیس برجل ھذا أوال]282:البقرة[ِ
قال : ًثالثا. ، فحینئٍذ ال یوثق بقولھ وخبرهألنھ ناقص اإلدراك وناقص العقل، وقد یرى أشیاء ال یمیزھا، وقد ینتابھ الخوف وینتابھ االستعجال

ِممْن تْرضْون من الشھَداء : تعالى َ َ َ َُّ ِ َّ ْمْن رجالكم : الدلیل األول: ، والصبي ال ترضى شھادتھ للعلل التي ذكرناھا، فاجتمع الدلیالن]282:البقرة[َِ ُ ِ َِ ِ
س حبر األمة ترجمان القرآن رضي هللا عنھما في داللتھ على رد ، والصبي لیس من الرجال، وقد لفت إلى ھذا الوجھ ابن عبا]282:البقرة[

لو : ًشھادة الصبیان بعضھم على بعض، فمثال: وقد استثنیت مسألة وقع فیھا الخالف بین السلف رحمھم هللا واألئمة، وھي. شھادة الصبیان
د هللا بن الزبیر من الصحابة والمالكیة وطائفة ًوقعت حادثة كأن یضرب صبي صبیا، أو حصل شيء بین الصبیان وھم مع بعض، فمذھب عب

أن یكون فیما بینھم؛ ألن الغالب أن ال : األول: ًأنھ تقبل شھادة الصبیان في ھذه المسألة خاصة، واشترطوا شروطا: من أھل العلم رحمھم هللا
أن ال یدخل بینھم : الثاني. لتي تقع بین األطفالأنھ وجدت حاجة لقبولھا، كالحوادث ا: شھادة الحاجة، أي: یحضره الرجال، وھذا ما یسمونھ

یدخل بینھم كبیر ویلقنھم، وقبل أن یختلطوا  كبیر، وأن ال یختلطوا بالكبار، فیؤخذون بعد الحادث مباشرة، وتؤخذ أقوالھم بعد الحادثة، قبل أن
ً تقبل شھادتھم مطلقا؛ لظاھر النص، وقد قال صلى أنھ ال: والصحیح. بأھلیھم وبالناس، ألنھ قد یحدث التخویف والترویع، فتختلف شھادتھم

ً، فالصبي ال یوثق بقولھ؛ ألنھ لیس مؤاخذا على كذب، ولیس مؤاخذا )الصبي حتى یحتلم: -وذكر منھم- رفع القلم عن ثالثة : (هللا علیھ وسلم ً
  .ًعلى خلل یفعلھ، ولو كان عمدا، ومن ھنا ترد شھادتھ حتى ولو كانت على الصبیان

 
 العقل: ط الثانيالشر

 
وھذا باإلجماع؛ وذلك ألن هللا تعالى ) العقل، فال تقبل شھادة مجنون: (قولھ] العقل، فال تقبل شھادة مجنون وال معتوه: الثاني: [قال رحمھ هللا

ِممْن تْرضْون من الشھَداء : یقول َ َ َ َُّ ِ َّ ، وھو )ال تقبل شھادة ذي الجنة: (قال، وفي الحدیث في السنن أن النبي صلى هللا علیھ وسلم ]282:البقرة[َِ
ضرب من الخفة في العقل بحیث ال : وكذلك المعتوه، والعتھ. المجنون، فدل على اشتراط العقل في الشاھد، فال تقبل شھادة المجانین باإلجماع

ًوتقبل ممن یخنق أحیانا في : [مھ هللاقال رح. یضبط األشیاء وال یمیزھا، وقد یلقن ویقبل التلقین، ویستعجل باألمور، ولذلك ال یوثق بخبره
ًتقبل الشھادة ممن یجن تارة ویفیق تارة إذا أداھا في حال إفاقتھ؛ ألن الحكم یدور مع علتھ وجودا وعدما، وقد تقدم نظائر : أي] حال إفاقتھ ً

  .لھذه المسألة
 

 الكالم: الشرط الثالث
 

ال تقبل شھادة األخرس؛ ألن الشھادة : ًأوال] رس ولو فھمت إشارتھ، إال إذا أداھا بخطھالكالم، فال تقبل شھادة األخ: الثالث: [قال رحمھ هللا
یستثنى من ھذا أن یكتبھا؛ ألن الكتابة تنزل منزلة : ًثانیا. محتملة، والحركات محتملة، حتى ولو وجد من یفسرھا، فال تقبل شھادة األخرس

َیا أیھا الرُسوُل بلغ ما أنزل إلْیك مْن ربِّك : أن هللا تعالى یقول: المقال، ودلیلنا على أن الكتابة تنزل منزلة المقال َ َ َ َ َ َ َِ َّ َُّ ِ ِ ُ ْ ِّ ، فأمره هللا ]67:المائدة[َ
أن من كتب : ًبالبالغ، فكتب صلى هللا علیھ وسلم إلى ملوك األرض، ونزل الكتابة منزلة العبارة والقول، فأخذ العلماء من ھذا أصال وھو

  .لیھ طالقھ، ومن كتب الكفر حكم بردتھ، ومن كتب شھادتھ قبلت شھادتھ؛ ألن كتابتھ تنزل منزلة العبارة، فكأنھ متكلمالطالق فإنھ یمضي ع
 

 اإلسالم: الشرط الرابع
 

ِیا أیھا الذ: من الشروط اإلسالم، فال تقبل شھادة الكافر؛ وذلك ألن هللا تعالى یقول: أي] اإلسالم: الرابع: [قال رحمھ هللا َُّّ َ ْین آمنوا إذا تَداینتم ََ ُ َُ َ ََ َ ِ
ٍبَدْین  ْمْن رجالكم : ، ثم قال]282:البقرة[ِ ُ ِ َِ ، وقد قدمنا أن الكاف للخطاب، فخص بھ المؤمنین، فدل على أنھ ال تقبل شھادة ]282:البقرة[ِ

ٍومْن ُیھن هللا فما لُھ مْن ُمكرم: یقول هللا تعالى: ًثانیا. ًھذا أوال. الكافرین ِ ْ ِ َ َ َ ََ ُ َّ ِ ، والكفر قد أھان هللا أھلھ، والشھادة تكریم؛ ألن الشاھد ]18:الحج [ِ
ًأنھ ال تقبل شھادتھ على المسلم، وھذا ظاھر؛ ألن فیھا نوعا من : ًثالثا. یحكم على غیره، ومن ھنا فال یمكن أن یكرم من أھانھ هللا عز وجل

ِولْن یْجعل هللا للكافر: العلو، وقد قال هللا تعالى ِ َِ ْ ُ َّ َ َ َ ًین على الُمْؤمنین سبیال ََ ِ َ َ َ َِ ِ ْ ، فالشاھد لھ سلطان ولھ علو ولھ قوة على المشھود ]141:النساء[َ
أن العداوة تحمل على األذیة والضرر، وأعظم العداوة عداوة الدین، فقد : ًرابعا. علیھ؛ ألنھ یضر بھ ویقبل قولھ، والكافر لیس بأھل لھذا العلو

ومن ھنا اجتمعت األدلة العقلیة والنقلیة على عدم قبول شھادة الكفار، إال في الوصیة . ن یعبده بأذیة المسلمینیعتقد الكافر التقرب آللھتھ وم
أن تكون الوصیة في السفر، فتقبل من نوع خاص من الكفار وھم أھل الكتاب، وال تقبل من غیرھم، ال : عند حضور الموت في السفر، أي
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ِیا أیھا الذین آمنوا شھاَدة بْینكم إذا حضر أحَدكم المْوت حین الوصیة :  المرتدین؛ ألن هللا تعالى یقولتقبل شھادة المجوس وال الوثنیین وال َّ ِ ِ ِ ِ َُّ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َْ ُْ ُ َُ ُْ ُ َُ ََ َِّ
ْاثنان ذوا عدل منكم أْو آخران مْن غْیركم  ُْ ُ ِْ َ ِ ِِ َِ َ ََ ََ ٍْ ْ  كما في قصة أبي موسى األشعري ، وقد عمل الصحابة الكرام بھذه اآلیة الكریمة،]106:المائدة[َ

على وصیة صحابي أو تابعي في سفره لم یجد من المسلمین،  رضي هللا عنھ، أنھ حینما رفعت إلیھ قضیة في شھادة اثنین من أھل الكتاب
 النبي صلى هللا علیھ ًفأشھدھما، وحلفا با عز وجل أنھما لم یغیرا ولم یبدال، فقبل شھادتھما على الصفة المعتبرة شرعا، ورفع ذلك إلى

ال تقبل : ًإذا. فاجتمعت داللة الكتاب والسنة على قبول شھادة الكفار، بشرط أن تكون شھادتھم على المسلمین في السفر على الوصیة. وسلم
ًشھادتھم في الحضر؛ ألن القرآن نص على ھذا، وكذلك أیضا ال تقبل شھادة الكفار ولو على كافر مثلھ، سواء اتحدت ملتھ ما، كشھادة یھودي ً

على یھودي، ونصراني على نصراني، أو اختلفت الملة مع اتفاق األصل، كیھودي على نصراني، أو نصراني على یھودي، في اتفاق 
  .ًكونھما من أھل الكتاب، أو وثني على وثني، فكل ھؤالء ال تقبل شھادتھم مطلقا

 
 الحفظ: الشرط الخامس

 
ًوذلك ألن قبول الشھادة مبني على الوثوق بخبر المخبر، وال یتأتى ھذا إال إذا كان حافظا ال ینسى، أما إذا . ]الحفظ: الخامس: [قال رحمھ هللا

ِممْن تْرضْون من الشھَداء : عرف منھ النسیان والغفلة وعدم الضبط، فإنھ ال تقبل شھادتھ، والدلیل على ذلك قولھ تعالى َ َ َ َُّ ِ َّ ، وھذا ]282:البقرة[َِ
  .ھادة إذا كانت ممن یرضى في ضبطھ وتحریھ ونقلھ، فإذا كان بھذه الصفة قبلت شھادتھ وإال فالیخص قبول الش

 
 العدالة: الشرط السادس

 
ھو الشيء الوسط الذي بین اإلفراط والتفریط، وھو القسط المعتبر الذي ھو : فال تقبل شھادة الفاسق، والعدل] العدالة: السادس: [قال رحمھ هللا
عدل الروایة الذي قد أوجبوا ھو الذي من . إلجحاف، واألصل أن العدل ھو الذي یجتنب الكبائر ویتقي في غالب حالھ الصغائربین الغلو وا

ًبعد ھذا یجلب العدل من یجتنب الكبائر ویتقي في األغلب الصغائر فإذا كان مجتنبا للكبائر وال یصر على الصغائر فإنھ عدل، وتقبل شھادتھ 
ُیا أیھا الذین آمنوا إْن جاءكم فاسق بنبإ فتبینوا : قبول شھادة الفاسق بل العدل قولھ تعالىوالدلیل على عدم  ُ َُّ ِ ِ َُّ َ َ َ َ َ َ ََ َ َ ٍَ ِ ٌِ ْ َّ فبین سبحانھ وتعالى ]. 6:الحجرات[َ

ال یقبل، والفسق أن خبر الفاسق ال یقبل مباشرة، وھذا یدل على أنھ لیس بحجة؛ فقد أمر بالتثبت والتوقف في خبر الفاسق، فدل على أنھ 
أو كان بالفعل كالسرقة والزنا، ! سواء كان باألقوال كالقذف، أو كان باألعمال كأكل الحرام، أو كشرب الخمر وتعاطي المخدرات والعیاذ با

أن ال یكون فسقھ والجمھور على أنھ ال تقبل شھادة الفاسق من حیث الجملة، والحنفیة على قبولھا بشرط . فكل ھذا یوجب الحكم برد الشھادة
ًألنھ قد یكون الشخص فاسقا بشرب الخمر، وھو من أصدق الناس وال یكذب، وقد یكون فاسقا : ًمؤثرا في الشھادة، وھو فسق الكذب، قالوا ً

ل إن خللھ في شيء ال یمنع من خللھ في غیره، واألصل یقتضي عدم قبو: بخلل ولكنھ یضبط الشھادة ویحفظ ویصون، ولكن الجمھور قالوا
لكن إذا فسد الزمان وقل وجود العدول وتعذر، فإنھ تقبل شھادة أمثل الفساق، وھذا . شھادتھ كما ذكرنا، وعلى ھذا فال تقبل شھادة الفاسق

، )القضاء في تبصرة الحكام: (األمر اختاره المحققون كشیخ اإلسالم ابن تیمیة ، واإلمام ابن القیم ، وابن فرحون المالكي كما قرره في كتابھ
  .وبین أنھ تقبل شھادة أمثل الفساق عند تعذر وجود العدول ویقبلھا القاضي

 
 ما یعتبر للعدالة من صالح الدین والمروءة

 
الصالح في الدین، وھو أداء الفرائض بسننھا الراتبة، واجتناب المحارم بأن ال یأتي كبیرة وال یدمن على : ویعتبر لھا شیئان: [قال رحمھ هللا
الصحیح ھو مذھب جماھیر السلف والخلف أن الذنوب تنقسم إلى ) ال یأتي كبیرة: (وقولھ. كل ھذا قد تقدم].  تقبل شھادة فاسقصغیرة، فال

ْإْن تْجتنُبوا كبائر ما تنھْون عنُھ نكفْر عنكم سیِّئاتكم : صغائر وكبائر، ودلیل ذلك قولھ تعالى ُْ ُ ْ ِّ ُ ْ ْ ُِ ِ َِ َ َ َ ََ َ َ َ َ َ َ َ َالذین یْجتنُبون كبائر : ، وقال تعالى]31:النساء[ِ َ َ َ َِ ِ َِ َ َّ
َاإلثم والفواحش إال اللمم  َ َ َ ََّ َّ ِ ِ َ ْ ِ ْ َوكره إلْیكم الكفر : ، فدلت ھاتان اآلیتان الكریمتان على أن الذنوب كبائر وصغائر، ودل علیھا قولھ تعالى]32:النجم[ِ َ َْ ُ ُْ ُ َ ِ َّ َ

َوالفُسوق والعْصیان  َ َ َِ ْ َْ الكفر، وھو الخروج  :األول: دل ھذا على أن الخروج عن طاعة هللا على ثالثة أقسام) الكفر: (، فلما قال]7:الحجرات[ُ
، وھو )كره إلیكم الكفر والفسوق: (ولذلك قال. ما بینھما وھو الفسوق: الثالث. الصغائر، وھو اللمم والعصیان: الثاني! من الملة والعیاذ با

ًسمي الفاسق فاسقا؛ ألنھ خرج عن : فسوق من فسقت الرطبة إذا خرجت من قشرھا، قالواوأصل ال. ارتكاب الكبائر الذي ال یخرج من الملة
ًوقد اختلفت عبارات العلماء في ضبط الكبیرة إلى قرابة عشرین قوال، وأصح األقوال وأجمعھا قول ابن عباس رضي . طاعة هللا عز وجل

أن الكبیرة كل ما سماه هللا ورسولھ كبیرة، أو ورد علیھ الوعید في : ن األئمةهللا عنھما، واختاره اإلمام أحمد ، واإلمام ابن حزم وغیرھما م
. الدنیا أو اآلخرة، بنفي إیمان أو غضب ونحو ذلك، أو ترتبت علیھ عقوبة، ھذا كلھ من الكبائر، وھذا من أجمع ما قیل في ضابط الكبیرة

 عقوبة مطلقة،:  ورد فیھ الوعید ولیست فیھ عقوبة، ومنھم من یقولھي ما كان فیھا عقوبة، وھذا ضعیف؛ ألنھ یخرج ما: وھناك من قال
أن الضابط الذي ذكرناه من أجمع : عقوبة محددة، والخمر فیھ عقوبة غیر محددة على الخالف الذي ذكرناه، فالشاھد: ومنھم من یقول

ھي التي تحمل على : المروءة] جتناب ما یدنسھ ویشینھاستعمال المروءة، وھو فعل ما یجملھ ویزینھ، وا: الثاني: [قال رحمھ هللا. الضوابط
مكارم األخالق، ومحاسن العادات واألقوال واألعمال، جعلنا هللا وإیاكم من أھلھا، وقد قل وجودھا في ھذه األزمنة، ویقل وجودھا كلما 

یعیش المرء ما استحیا بخیر ویبقى : ل، قال الشاعرتباعدت أزمنة الناس عن أزمنة النبوة، وھي حیاة اإلنسان، ولذلك ففیھا الحیاء وفیھا الخج
: الحیاء، ولذلك إذا ذھب الحیاء ذھب الخیر عن اإلنسان، وكما قال صلى هللا علیھ وسلم: العود ما بقي اللحاء فمن أجمع خصال المروءة

عالم تنتحب الفتاة؟ : المروءة وھي تبكي فقلتمررت على : ، والمروءة تقل بفساد الزمان كما ذكر األئمة)دعھ فإن الحیاء ال یأتي إال بخیر(
: فذھب أھل المكرمات وأھل الحیاء والخجل، واألصل فیھا قولھ علیھ الصالة والسالم! ًوأھلي جمیعا دون خلق هللا ماتوا كیف ال أبكي: فقالت
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دل على أن من ال مروءة ) تح فاصنع ما شئتإذا لم تس: (، فقولھ)إذا لم تستح فاصنع ما شئت: إن مما أدرك الناس من كالم النبوة األولى(
أن یأتي السوق ویكشف رأسھ، أو : ومن خوارم المروءة. عنده یفعل ما شاء، ومن ھنا اختلفت تعلیالت العلماء لرفض شھادة من ال مروءة لھ

ًل مخصوصة، مثل أن یكون مسافرا یجلس في وسط السوق ویأكل، أو یأخذ األكل معھ في یده وداخل سیارتھ وال یبالي، إال إذا كان في أحوا
أو یصیح ویرفع صوتھ في المساجد بین . ونحو ذلك، أو جرى العرف بكشف الرأس في السوق أو في مجامع الناس، فھذا لیس فیھ بأس

 رجلیھ وھو جالس ًالناس في مجامع الناس، أو یجتمع كبار الناس وكبار القبیلة وكبار الجماعة من أھل الحل والعقد فال یراعي أدبا، أو یمد
: قال بعض العلماء. أمام أھل العلم وأھل الفضل، ویفعل ما یشاء، ویضحك بحضور أناس ینبغي الحشمة معھم، كل ھذا مما یخرم المروءة

ي إن تعاطي ھذه األمور یدل على خفة العقل؛ ألن العقل یعقل اإلنسان، فالذي ال یبالي ویفعل ما یشاء، كأن یرفع صوتھ في مجامع أو ف
ًخطابھ للناس، وال یراعي منازل الناس، فھذا دلیل على أن عنده نقصا في عقلھ، ومن نقص عقلھ لم تقبل شھادتھ؛ ألن ھذا یؤثر في الوثوق 

 إذا لم یتورع في الظاھر فإنھ ال یتورع في الباطن، وھذه داللة الظاھر على الباطن، ھذا الوجھ األول، وحینئٍذ یكون: بقولھ وبخبره، وقالوا
إذا لم تستح : إن مما أدرك الناس وھو من كالم النبوة األولى: (یقول النبي صلى هللا علیھ وسلم: وھناك وجھ ثان. الخلل من عدم الصیانة

، فبین النبي صلى هللا علیھ وسلم أن الذي ال یستحیي ال یتورع عن شيء، وإذا لم یتورع عن شيء فال یتورع عن الكذب في )فاصنع ما شئت
: ویبالغ ویعظم األمور، ویبالغ في مدح نفسھ وفي الوثوق بقولھ، فقالوا أنا متأكد مائة بالمائة، وھو لیس بمتأكد،: ، ولن یتورع أن یقولشھادتھ

وھذا یختلف . مثل ھذا ال ترضى شھادتھ، فھذان وجھان، والحقیقة أنھ ال مانع من اعتبار كال الوجھین موجبین لرد شھادة من ال مروءة لھ
وال یعتبر من خوارم المروءة العمل بالسنة . ف األزمنة واألمكنة واألشخاص واألعراف، فھذا كلھ یعتبر من خوارم المروءةباختال

ًوإظھارھا، والحرص على السنة وھدي النبي صلى هللا علیھ وسلم، كأن یأتي شخص ویفعل شیئا من السنة أمام جماعتھ، أو أمام كبار السن، 
ًأنت ال تستحیي، بل فعلھ ھذا ھو عین الحیاء؛ ألن السنة ال تأتي إال بخیر، وجزاه هللا خیرا أن أحیا سنة أمیتت، : ول لھفال ینبغي ألحد أن یق

  .ًفھذا ال یعتبر مذموما، ولیس علیھ منقصة وال مالمة في ھذا
 

 قبول الشھادة عند زوال المانع من قبولھا
 

متى زالت الموانع قبلت : أي]. ، وعقل المجنون، وأسلم الكافر، وتاب الفاسق؛ قبلت شھادتھمومتى زالت الموانع فبلغ الصبي: [قال رحمھ هللا
ًشھادتھم، فلو أن الصبي صار بالغا قبلت شھادتھ، وھكذا المجنون إذا أفاق من جنونھ قبلت شھادتھ؛ ألن ما شرع لعلة یبطل بزوالھا، والسبب 

أما الفاسق فإنھ إذا صلح حالھ . ل الحكم برد شھادتھ إذا توفرت فیھ شروط قبول الشھادةفي رد الشھادة وجود ھذه العلل، وقد زالت، فیزو
یترك مدة : ًلو أنھ قذف شخصا وردت شھادتھ بالقذف، أو فعل معصیة من المعاصي وثبتت علیھ وحكم بفسقھ، قالوا: ًقبلت شھادتھ، فمثال

إذا تاب توبة ظاھرة واستقام أغلب الحول، بأن تمضي علیھ : العلماء من قالحتى تثبت فیھا استقامتھ، واختلف العلماء في ضابطھا، فمن 
َأكثر من ستة أشھر وھو على براءة؛ ُحكم بعدالتھ، وإال فال شھادتھ بالقذف، ثم صلح حالھ وتاب ورجع  لو أنھ ردت: وبناء على ھذا القول. ِ
ھو مذھب الجمھور، وھو أن من قذف وأقیم علیھ الحد، وتاب عن والصحیح . عن شھادتھ؛ لم تقبل شھادتھ حتى یمضي علیھ أغلب الحول

وھذا یدل على أنھ إذا تاب ورجع قبلت شھادتھ، . تب أقبل شھادتك: القذف ورجع عنھ قبلت شھادتھ، قال عمر رضي هللا عنھ لـأبي بكرة
-لكن لو زنى . مباشرة، ویستثنى من ھذا األصلرجعت عن قذفي، فتقبل شھادتھ : وحینئٍذ فال یشترط مضي مدة في المحدود بالقذف إذا قال

ً فظھرت علیھ دالئل التوبة واالستقامة والرجوع إلى هللا عز وجل، وأقیم علیھ الحد كما لو كان بكرا وھو حي، فإذا مضت ثالثة - والعیاذ با
 .أشھر وشھد لم تقبل، بناء على أنھ لم تمض مدة یستبرأ بھا على االستقامة والخیر

 
 [1[ باب موانع الشھادة وعدد الشھود -د المستقنع شرح زا

 
شھادة الوالد : للشھادة موانع إذا وجدت فال تقبل معھا الشھادة، وھذا یدل على شدة عنایة اإلسالم بالشھادة والحریة فیھا، ومن ھذه الموانع

ًلنفسھ نفعا أو یدفع عنھا ضررالولده والعكس، وشھادة أحد الزوجین لصاحبھ، وشھادة العدو على عدوه، وشھادة من یجر  والبد من شھادة . ً
 .أربعة شھود في الزنا، ویكفي شاھدان في بقیة الحدود والقصاص، وتقبل شھادة المرأة في األموال دون الحدود

 
 موانع قبول الشھادة

 
لق هللا أجمعین، وعلى آلھ وصحبھ ومن سار بسم هللا الرحمن الرحیم الحمد  رب العالمین، والصالة والسالم األتمان األكمالن على خیر خ

 ...... .[باب موانع الشھادة وعدد الشھود: [فیقول المصنف رحمھ هللا: أما بعد. على نھجھ إلى یوم الدین
 

 شھادة الولد لوالده والعكس
 
البنھا، والجد من اآلباء أو األمھات تشھد  وذلك كاألب یشھد البنھ، واالبن یشھد ألبیھ، واألم] ال تقبل شھادة عمودي النسب بعضھم لبعض]

َواْستشھدوا شھیَدْین مْن رجالكم فإْن لم یكونا رُجلْین فرُجل واْمرأتان ممْن تْرضْون من : لفروعھم وإن نزل، والدلیل على ذلك قولھ تعالى َ َ َ َ َ َ َ َ َِ َّ ِ ِ َِ َ َ َ َ َ َِ ِ ِ َِ ٌ َ َُ ُ ْْ ْ ِ ِ ُِ
ِالشھَداء  َ شھادة التھمة، فمن العلماء من جمع ھذه : ھ ال ترضى شھادتھ، وھذه یسمیھا العلماء، واألب مع االبن متھم، فإن]282:البقرة[ُّ

التھمة من جھة الضبط كما في المغفل وخفیف الضبط، الذي ذكره المصنف رحمھ هللا في : التھمة، ثم قال: العوارض تحت أصل یسمونھ
دة الوالد لولده، والولد ألحد الوالدین، فھذه تھمة البعضیة، أن یكون ھي شھا: تھمة البعضیة، والبعضیة: شرط الحفظ، وجعل من أنواع التھمة
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والدلیل األول على البضعیة آیة البقرة وھي في مسألة الشھادة، . ًالشاھد بعضا من المشھود لھ، أو یكون العكس، فحینئٍذ ال تقبل الشھادة
أن األب إذا شھد البنھ : ، والبضعة من الشيء قطعة منھ، ومعناه)عة منيإنما فاطمة بض: (أن النبي صلى هللا علیھ وسلم قال: والدلیل الثاني

، فجعل الولد مع والده كالشيء )إن أطیب ما أكلتم من كسبكم، وإن أوالدكم من كسبكم: (كأنھ شھد لنفسھ، وقد قال صلى هللا علیھ وسلم
ھل شھادة الوالدین : وقد اختلف العلماء رحمھم هللا. إلنسان لنفسھالواحد، وھذا یدل على أن البعضیة موجبة للتھمة ورد الشھادة، فال یشھد ا

للولد أو الولد للوالدین مردودة بأصل الشرع على ظاھر آیة البقرة، أم أنھا مردودة لفساد الزمان وحصول الریبة؟ وظاھر ما ورد عن 
ھذا وجھ، وحینئٍذ تكون .  ثم لما ظھر فساد الناس امتنعوا من ذلككان السلف یقبلون شھادة الولد لوالده والوالد لولده،: الزھري رحمھ هللا قولھ

اختالف الحكم باختالف الزمان والمكان، واألقوى : آیة البقرة غیر دالة إال من جھة فساد الزمان، ال أنھا في األصل مردودة، وھذا ما یسمى
حین :  من القضاء ثم رضي عنھ ورده، وھذا في قصة مشھورةًشریحا َّأنھا ُردت في األصل، ولذلك أثر عن علي رضي هللا عنھ أنھ أعفى

أترد شھادة : شھد الحسن والحسین ألبیھما في قصة الدرع، فامتنع شریح رحمھ هللا من قبول شھادتھما، فغضب علي رضي هللا عنھ وقال
 قد ردوا ھذه الشھادة، وظاھر السنة یقوي ًفعلى ھذا الوجھ یكون السلف فعال. فمنعھ علي من القضاء فترة ثم رده! سیدي شباب أھل الجنة؟

، واإلنسان ال )إنما فاطمة بضعة مني: (كونھا مردودة باألصل؛ ألن النبي صلى هللا علیھ وسلم جعل الوالد مع والده كالشيء الواحد وقال
إذا كانت الشھادة : ًإذا. لة تقبل شھادتھوإذا شھد األب على ولده بجریمة أو بحق، فإنھ في ھذه الحا. یشھد لنفسھ، وھذا أقوى من جھة الدلیل

للولد من الوالد أو العكس فإنھا ال تقبل، بخالف ما إذا كانت علیھم، فإنھا تقبل؛ ألن التھمة منتفیة، بل إن غالب الظن أنھ صادق؛ ألنھ مع 
  .لبعض دون الكلالعاطفة ومع المحبة ومع الشفقة ومع ذلك شھد علیھ، فدل ذلك على قوة صدقھ، وھذه الموانع في ا

 
 شھادة أحد الزوجین لصاحبھ أو علیھ

 
الزوج ال یشھد للزوجة، والزوجة ال تشھد للزوج، حتى ولو كان الزوج في شركة أموال، ] وال شھادة أحد الزوجین لصاحبھ: [قال رحمھ هللا

أنا أشھد، فإن الزوج سینفق علیھا من ذلك المال إذا : أنا أشھد، ففي ھذه الحالة إذا قالت: والمرأة تقبل شھادتھا في األموال، فجاءت وقالت
تھمة المنفعة، فإن التھمة تكون بجلب منفعة أو دفع مضرة، فترد شھادة الشاھد إذا اتھم بجلب : ثبت للزوج، فحینئٍذ ھي متھمة، وھذه یسمونھا

ًالمنفعة لنفسھ، سواء كانت أساسا أو تبعا؛ أساسا كأن یشھد الشریك لشریكھ، فإن ا ً لمال الذي سیثبت سیكون قسمة بینھ وبین شریكھ، ھذا في ً
وكذلك . ًاألساس، أو تبعا كشھادة المرأة لزوجھا؛ ألنھا ستحصل على منفعة من وراء ھذه الشھادة، فتستفید المرأة من نفقة زوجھا علیھا

لكن في شھادة الزوج لزوجتھ ال شك أن  تھ،شھادة الزوج لزوجتھ، ومن العلماء من فرق بین شھادة الزوجة لزوجھا، وشھادة الزوج لزوج
 في - من حیث األصل العام- أما الدلیل من حیث قبول الشھادة . ًالتھمة قد تكون ضعیفة، خاصة إذا كان الزوج معروفا بالعدالة واالستقامة

 أبي ھریرة رضي هللا عنھ الزوج لزوجتھ والشریك لشریكھ ونحو ذلك، فحدیث الحاكم في مستدركھ وصححھ غیر واحد من أھل العلم عن
ً، وأیضا في حدیث المستدرك وھو )ِّ شھادة ذي الظنة وال ذي الحنة- ال تقبل وال یعمل بھا: أي-ال تجوز : (أن النبي صلى هللا علیھ وسلم قال

ّال سیده، ومن ھنا خرجوا ؛ ألنھ یستفید من م)رد النبي صلى هللا علیھ وسلم شھادة الخادم ألھل بیتھ: (عند أبي داود في السنن، وھو قولھ
مسألة الزوجة؛ ألنھا تستفید من مال زوجھا، وقد أشرنا إلى الضعف؛ ألن الخادم لیس كالزوجة، فالخادم من حیث األصل تبع لسیده یملكھ 

قال رحمھ . ما ذكر اموما ملك، لكن الزوجة ال یملكھا وما ملكت، إال أن شبھة النفقة موجودة في الزوجة، فإذا قیل بتعلیلھا في الحدیث استق
  .تقبل شھادة أحد الزوجین على صاحبھ ال لھ: أي] وتقبل علیھم: [هللا
 

ًشھادة من یجر لنفسھ نفعا أو یدفع عنھا ضررا ً 
 

ًوال من یجر إلى نفسھ نفعا أو یدفع عنھا ضررا: [قال رحمھ هللا ھا ًال تقبل شھادة من یجر لنفسھ نفعا؛ كالشریك لشریكھ، ویدفع عن: أي]. ً
ًضررا أیضا، فلو أنھ شھد بأن شریكھ أعطى العامل أجرتھ، وھم شركاء في مزرعة، فحینئٍذ إذا لم تثبت ھذه الشھادة سیغرم ھو وشریكھ  ً

عندي شھود، فجاء : ما أدیتني، فاختصما إلى القاضي، فقال: أدیتھ حقھ، فقال: ًأجرة العامل، كأن بنى لھما رجل بیتا أو عمارة، فقال شریكھ
یكیھ، والعمارة بین ثالثة، فجاء بالشریكین، فالشریكان إذا قبلت شھادتھما دفعا الضرر عن نفسیھما؛ ألنھ یجب على الثالثة أن یتقاسموا بشر

أحضر شھودك، فجاء بشركائھ، فإنھ إذا ثبت لھ شيء ثبت : ًفلو ادعى ماال، فقیل للشریك: والعكس. قیمة البناء والعمارة وأجرة العامل
ًاستحقاقھم على قدر حصتھم من أصل الشركة، فحینئٍذ ال تقبل لمن یجر لنفسھ نفعا وال لمن یدفع عنھا ضرراللشركاء  ً.  

 
 شھادة العدو على عدوه ولھ

 
فال تقبل شھادة عدو على عدوه، فإن العداوة تحمل على ] وال عدو على عدوه، كمن شھد على من قذفھ أو قطع الطریق علیھ: [قال رحمھ هللا

وأما بالنسبة . یة والضرر، وأعظمھا عداوة الدین، ومن ھنا قالوا برد الشھادة بعداوة الدین، وقد ردت الشریعة شھادة الكافر على المسلماألذ
ًفإن العداوة یكون ظاھرھا واضحا، كأن ترى الشخص یفرح لمساءة الشخص، : للعدو على عدوه من المسلمین فاختلفت عبارات العلماء

 للنعمة تصیبھ، فإذا ثبت ھذا كأن یتكلم بكالم یظھر منھ أنھ ال یرید ھذا الشيء، أو یصرح بأنھ عدو، إما بإقراره - العیاذ باو-ویحزن ویغتم 
ًوھذا النوع من الشھادة عكس من ال تقبل شھادة من یجر لنفسھ نفعا، . أنھ عدوه، أو تحدث بینھما خصومة؛ فحینئٍذ ال تقبل شھادتھ على عدوه

ًنھا ضررا، فھنا العدو على عدوه ال تقبل، لكن شھادة العدو لعدوه تقبل عكس الوالد لولده، وتقبل شھادة الوالد على ولده، وھذا یدل أو یدفع ع
ًعلى مسألة قررھا اإلمام أبو البركات رحمھ هللا من فقھاء الحنابلة، ولھ كالم نفیس جدا في باب الشھادات في المحرر، وأیضا علق علیھ  ً

ھو : ، والظنین)ذو الظنة: (أن العلماء بعضھم توسع وبعضھم حجم في مسألة التھمة، لحدیث: ابن مفلح رحمھ هللا في النكت فذكراإلمام 
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َوما ُھو على : ھو المتھم، من الظنة وھي التھمة، كما قال تعالى: ، والظنین)ال تجوز شھادة خصم وال ظنین: (المتھم، وقد جاء اللفظ اآلخر َ َ َ َ
ِالغْیب َ ٍ بضنین ْ ِ َ ، والخصومة ھي العداوة، فصارت )ال تقبل شھادة الخصم والظنین: (بمتھم، فلما قال: أي) بظنین(وفي قراءة ] 24:التكویر[ِ

: أما بالنسبة للتھمة. ًأصال في رد شھادة العدو على عدوه، ومن ھنا حصل اتفاق العلماء على عدم قبول شھادة من ثبتت عداوتھ على عدوه
: سع فیھا، ومنھم من ضیق، ومنھم من توسط، والمطلوب ھو الوسط، ولذلك نجد ممن توسع أتى بأمر غریب، حتى قال بعضھمفمنھم من تو

ألنھ یتمنى موت المسلمین؛ وألنھ ال یربح سوقھ إال ببیعھا، وإذا ما حصل موت فلن یجد من : ال تقبل شھادة من یبیع أكفان الموتى، قال
ِّال تقبل شھادتھ، فیأتون بتھم باطلة، وھذا أمر ینبغي على طالب العلم المسلم الدین التقي النقي السوي الرضي أن : یشتري منھ، ومن ھنا قالوا

ینتبھ لھذه النوعیات من الناس، حتى إن بعضھم یتكلم في العلماء والدعاة والمشایخ وطالب العلم من عقول وأفھام ضیقة یعبث بھا الشیطان؛ 
وتدخل في شيء ال ینتھي، وھذا .. ًالموتى ویأخذ أجرة نفس الحكم، والذي عنده سیارة یحمل الموتى نفس الحكمومن ھنا فإن الذي یغسل 

ولكن ھذه األمور الغریبة تجدھا في كتب الفقھاء رحمھم هللا، . توسع في إعمال التھمة، وھذا لم یذكره اإلمام أبو البركات ، وإنما ذكر ضابطھ
ء؛ ألن العالم فالبد أن یبین؛ ألنھ إذا جرى على قاعدة وأصل ال بد أن یذكر مثل ھذه الغرائب، ومن ھنا تجد وھذه ال تنقص من قدر العلما

عنده بعض العذر، لكن لیس كل عذر یقبل، فقد یقع من عامة الناس شيء من ھذا بسبب ضعف دینھم، لكن من حیث األصل ال تعتبر التھمة 
قال رحمھ .  ترد الشھادة بمطلق التھمة؛ بل ینبغي أن تحرر التھمة وأن تكون مؤثرة في شھادة الشاھدموجبة للرد إال إذا قویت، وعلى ھذا فال

وھو الذي یسر :  ضابط العدو- بعد أن ذكر أن شھادة العدو ال تقبل- بین رحمھ هللا ] ومن سره مساءة شخص أو غمھ فرحھ فھو عدوه : [ هللا
أنھ سر حینما وقع حادث على فالن، أو اغتم حینما صار الخیر لھ، فحینئٍذ یثبت أنھ عدو؛ ألن بالمساءة تصیب الرجل، ویثبت علیھ بالشھود 

ِ، فإذا ُوجَد رجل أصابھ مكروه، )ُإنما أمرت أن آخذ بظواھر الناس: (داللة الظاھر على الباطن، وقد قال صلى هللا علیھ وسلم: ھذه یسمونھا
ّفوجدنا شخصا فرح وسر بھذا؛ دل على أنھ عد نعم، لھ أن یفرح إذا .. و لھ، ومنھم من یسجد سجدة الشكر إذا بلغھ وقوع مصیبة على عدوهً

ًكان الشخص یظلمھ ویؤذیھ ویضطھده، وكان باغیا ومعتدیا علیھ، وبلغھ عنھ ما یسوءه وأن ذلك یعیقھ عن أذیتھ، فسجد  شاكرا أن قطع هللا  ً ً
ًن من المسلمین من الصعب أن تقبل، لكن إذا جاءه ضرر من ھذا الرجل ودائما یؤذیھ ومن غیر المسلمین یمكن أن تقبل، لك. عنھ دابره

َال ُیحب هللا الجْھر بالسوء من القْول إال مْن ظلم : لسبب، فلھ أن یشكر هللا؛ وذلك لقولھ تعالى ِ ِ ُّ ُّ ُِ َ َ ِ َ ََّ ِ ِِ َُ ْ ْ ، فكیف إذا كان أبدا فرحھ بنعمة ]148:النساء[َّ
فإذا كانت ھناك عداوة عن ظلم وأذیة . متن على بني إسرائیل بذھاب البالء والشر عنھم، وانتصارھم على عدوھمهللا علیھ؟ ألن هللا ا

ًومن حقك مثال أن تفرح . ًوإضرار، وفرح اإلنسان بھذا، فإنھ ال ینقص من قدره وال یؤثر فیھ، وإنما یؤثر في الشھادة لو كان العدو صالحا
یقذف عرضك، یتھمك في عقیدتك، ثم أصابھ بالء، .. ً مسلما، كأن یكون لك جار سوء مؤٍذ یتھمك بالباطلأن عدوك كبتھ هللا عنك ولو كان

وقطع هللا دابره عنك، ففرحت أن هللا سبحانھ وتعالى أزاح عنك ھذا الھم، فھذا ال یعتبر منقصة لك، وإنما ھذا شر صرفھ هللا عنك، لكن لو 
ھ شبھة العداوة، فإنھ یثبت عنھ أنھ عدو، ومسألة الحكم أنھ یجوز أو ال یجوز ھذه مسألة أخرى، لكن ثبت عن اإلنسان أنھ فرح واغتم فیما فی

 .ًمسألة ما ھو الضابط؟ بغض النظر عن كونھ مشروعا لإلنسان أو غیر مشروع، وھذا أمر ینبغي أن ینتبھ لھ
 

 وجوب شھادة أربعة شھود في الزنا
 

أن : ھذا بالنسبة لمسألة العدد في الشھادة، فال یقبل في الزنا واإلقرار بھ أي] زنا واإلقرار بھ إال أربعةوال یقبل في ال: فصل: [قال رحمھ هللا
ْوالذین یْرُمون الُمْحصنات ثم لم : ًفالنا أقر أنھ زان حتى یؤاخذ باإلقرار إال إذا شھد علیھ أربعة شھود عدول؛ وذلك لنص آیة النور على ذلك َ َّ ُ ِ َِ َ َ َ َ َْ َّ

ُیأتو ْ ًا بأْربعة شھَداء فاْجلدوُھم ثمانین جلَدة َ ْ َ َ َ َ َ َ َِ ِ َِ ْ ُ َ ُ َ ، فنص على أن شھادة الزنا ال تقبل إال بأربعة عدول، وقد تقدم في باب الزنا أن الشھادة ]4:النور[ِ
ك لما حصل رجوع اختصت شھادة الزنا بخصائص في العدد أربعة، فال تقبل شھادة أقل من أربعة، ولذل: ًأوال: في الزنا اختصت بأمرین

ًالشاھد الرابع في شھادتھ على المغیرة عند عمر ، حمد هللا عمر على أن هللا لم یفضح محمدا علیھ الصالة والسالم في أصحابھ بعد موتھ، 
ك بقیة الحدود ال تنفرد أنھا خاصة بالذكور، وكذل: ًثانیا. وردت شھادتھم وُجلدوا حد القذف، فھذا أصل أجمع العلماء علیھ، أنھ البد من العدد

یقبل فیھا إال الذكور؛ من جنس الحدود، والحدود تنفرد بكونھا ال یقبل فیھا إال الرجال، فال تقبل شھادة النساء فیھا، فاألربعة شھود یشھدون 
 ...... .على الزنا ویصفونھ بما ذكرناه فیما تقدم

 
 قبول شاھدین عدلین على من أتى بھیمة

 
لیس بحد، وإنما ھو تعزیر، وھل یقتل أو ال یقتل؟ ھذا قد تقدم معنا، : ألنھ ھذا كما قلنا] لى من أتى بھیمة رجالنویكفي ع: [قال رحمھ هللا

إن التعزیر یكون بالقتل ورأى أن : لكن إذا ثبت بشھادة رجلین أنھ أتى ناقة أو أتى بقرة أو نحو ذلك، فإنھ یعزره القاضي بما یراه، وإذا قلنا
ًإن التعزیر یكون بما یتناسب مع حالھ إذا كان محصنا؛ قتلھ، ھذا ھو وجھھ، لكن قد بینا أن إتیان البھیمة فیھ : ؛ وإذا قیلالمصلحة قتلھ، قتلھ

 ...... .التعزیر، وعلى ھذا فال یجب أن تكون فیھ شھادة الحد كاملة
 

 قبول شاھدین عدلین في بقیة الحدود والقصاص
 

ًد والقصاص، وما لیس بعقوبة وال مال وال یقصد بھ المال، ویطلع علیھ الرجال غالبا؛ كنكاح وطالق ویقبل في بقیة الحدو: [قال رحمھ هللا
ًھذا كلھ بالنسبة للحدود من غیر الزنا حتى ولو كان قتال، فإذا شھد اثنان أن فالنا ]. ورجعة وخلع ونسب ووالء وإیصاء إلیھ یقبل فیھ رجالن  ً

ًط المعتبرة، وكذلك أیضا السرقة تقبل شھادة اثنین على السرقة، وكذلك على شخص أنھ شرب الخمر ًقتل فالنا، فتقبل شھادتھما بالشرو
أما بالنسبة للحقوق فإذا شھد اثنان على بیع أو إجارة أو ھبة أو صدقة أو وصیة أو نكاح أو غیر ذلك، فكل . ھذا بالنسبة للجرائم! والعیاذ با
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 .......ھذا تقبل فیھ شھادة االثنین
 

 قبول شھادة المرأة في األموال دون الحدود والحكمة من ذلك
 

بالنسبة ]. ویقبل في المال وما یقصد بھ كالبیع واألجل والخیار فیھ ونحوه رجالن، أو رجل وامرأتان، أو رجل ویمین المدعي: [قال رحمھ هللا
یھا من شھادة رجلین، كالسرقة، فإنھ ال تثبت بشھادة أربع نسوة، وال للحدود ال تقبل فیھا شھادة النساء، وال یقبل فیھا شاھد ویمین، بل ال بد ف

ًبامرأتین مع رجل، فال تقبل فیھا شھادة النساء، وھذا لھ حكمة، وھذا أمر ینبغي أن ینتبھ لھ طالب العلم؛ ألن كثیرا من أعداء اإلسالم 
 ھناك شرع أتم وال أكمل من شرع هللا عز وجل، وھو الذي فلیس! یتكلمون على الشریعة اإلسالمیة أنھا تظلم المرأة، وشاھت وجوھھم

ٍأعطى كل ذي حق حقھ، ولذلك ال تقبل شھادة المرأة في الحدود لسبب، وتقبل شھادتھا في األموال وغیرھا لسبب، ولو كان المراد أذیة المرأة 
والمرأة في طبیعتھا وجبلتھا . ردت حیث كان العكسًلما قبلت شھادتھا مطلقا، ولكن قبلت شھادتھا حیث غلب على الظن الوثوق بقولھا، و

َولْیس الذكُر كاألنثى : لیست كالرجل، یرضى من یرضى ویسخط من یسخط، وهللا تعالى یقول ْ ُ َ َ َّ َ ، فھذا شرع هللا ونص هللا عز ]36:آل عمران[ََ
لك جعل هللا من الشرائع ما یختص بالرجال دون وجل على أن الذكر لیس كاألنثى، ال في التكالیف وال في القدرة والتحمل والصفات، ولذ

ًالنساء، وھذا ال ینقص المرأة أبدا؛ بل ھذا جاء من العدل الذي قامت علیھ السماوات واألرض، حیث لم یكلف ولم یحمل اإلنسان إال ما 
یا :  ولیس من حق الضعیف أن یقولوالمرأة فیھا ضعف، فقد خلقھا هللا ضعیفة، وهللا یخلق ما یشاء، یخلق القوي ویخلق الضعیف،. یطیق
ِّلم خلقتني ضعیفا؟ بل علیھ أن یرضى ویسلم، فقد خلق الرجل في األصل، وخلق المرأة من الرجل، وجعل التكریم للرجل، فال یستطع ! رب ً

فاألصل . ، وأسجد لھ مالئكتھلماذا فضل هللا الرجل على المرأة؟ فإن فضلھ بتفضیل هللا، فقد خلق آدم بیده، ونفخ فیھ من روحھ: أحد أن یقول
ًفي الخلقة ھو الرجل، ثم جاءت المرأة تبعا للرجل، قال تعالى َوجعل منھا زْوجھا لیْسكن إلْیھا : ِ َ َ َ َ َ َ َ َ ََ ِ ُ ِْ ، وھذا یرضى بھ من یرضى ]189:األعراف[َِ

ً بد أن یقول الحق، وال یزال اإلسالم غریبا، ویسخط من یسخط؛ ألن ھذا نص القرآن، وعلى اإلنسان أن ینتبھ وأن ال یجامل في دین هللا، وال
ُوسیأتي ما ھو أغرب من ذلك، فھذا نص القرآن یبین أن األصل في الخلقة ھو الرجل، وأن المرأة خلقت من الرجل، وحق الرجل على  ِ

أن من : عنا في القضاء وبیناهإذا ثبت ھذا فالصفات الموجودة في المرأة لیست كالصفات الموجودة في الرجل، ولذلك تقدم م. المرأة عظیم
ًأن یكون رجال◌؛ ألن المرأة ضعیفة فال تتحمل القضاء؛ وذلك لقولھ تعالى: شروط القضاء ٍأومْن ُینشأ في الحلیة وُھو في الخصام غْیُر ُمبین : َ ِ َ ِ َ َ َ َ َ َِ ِ ِ ِ ِْ ْ ْ ُ َّ َ َ

ِأومْن ُینشأ في الحلیة . ا هللا ألجل أن یسكن إلیھا الرجلمن الذي یتحلى ویتزین؟ إنھ المرأة، وھذه طبیعتھا، وھكذا خلقھ: أي] 18:الزخرف[ ِ َِ َ َْ ْ ُ َّ َ َ
ٍوُھو في الخصام غْیُر ُمبین  ِ َ ِ َ َ َِ نجعلھا قاضیة تبین عن غیرھا،  ، فإذا حصلت خصومة فإنھا ال تستطیع أن تبین عن نفسھا، فكیف]18:الزخرف[ِْ

ٍوُھو في الخصام غْیُر ُمبین : ت؟ قال تعالىوتتولى حقوق الناس وتقف فیھا، وتجابھ ھذه المشاكل والمعضال ِ َ ِ َ َ َِ انظر إلى طبیعة ] 18:الزخرف[ِْ
المرأة، إذا جاءت مشكلة، ووقفت في وجھ زوجھا لیس في وجھ أجنبي، وأرادت أن تبین حجتھا، فال تستطیع أن تكمل كالمھا، بمجرد أن 

ي، ال أریدك، وإذا بھا تدخل في أشیاء خارجة عن المشكلة، فھي ال تستطیع أنت ما تفھم، أنت ما تریدني، طلقن: تدخل في الحجة تجدھا تقول
ال؛ فإن ھذه طبیعة تكوینھا، وھكذا خلقت بالضعف .. وعندما نتكلم عن نقص المرأة قد یظن ظان أننا نرید أن نشمت بھا. أن تبین عن نفسھا

جل كما شاء هللا عز وجل بشيء یشرفھا وال یشینھا؛ ألنھا خلقة هللا، الذي فیھ رقة األنوثة، وحنان األنوثة؛ لكي تحتوي الرجل، وتكون للر
أننا إذا عبناه  :ًفھي ال تالم على شيء خلقت لھ، ولو أن شخصا ضعیف ال یستطیع أن یبین، وعبناه، فھل نعیب المخلوق أم الخالق؟ معناه

تھزئ بھذا، إنما ھذا شرع هللا، وھذه النصوص وھذه الحقائق من هللا ولذلك ال نستھزئ وال یجوز ألحد أن یس! كأننا نعیب الخالق والعیاذ با
فالمرأة من طبیعتھا لو أنھا جاءت في حادثة قتل ! فإذا كانت المرأة ال تستطیع أن تبین عن نفسھا، فكیف نقبل شھادتھا في الحدود؟. عز وجل

 تستطع أن تصرف وجھھا وضعت یدیھا على وجھھا، وھذا أمر ًمثال، فإنھا بمجرد أن ترى أي شيء یزعجھا تراھا تصرف وجھھا، وإذا لم
ْفصكت وْجھھا وقالت : ًواقع، وال یستطیع أحد أن ینكر ھذا، فما تستطیع المرأة أن تتحمل، قال تعالى حاكیا عن زوجة إبراھیم علیھ السالم َ ْ ََ ََّ َ َ َ َ

ٌعُجوز عقیم  ِ َ ً، وقال تعالى حاكیا عنھا أیضا]29:الذاریات[ٌَ َقال: ً َت یا وْیلتا أألد وأنا عُجوز وھذا َ ٌَ َ َ َ َ ََ َ َْ َ َُ ِ َفصكت وْجھھا: (، فقولھ]72:ھود[َ َ َ َْ وھي سارة ) ََّ
َیا وْیلتا: (، ومع أنھا زوجة نبي فما استطاعت أن تتحمل ال في فرح وال في حزن، فھا ھي في الفرح قالت َ َ . فلم تستطع أن تتحمل ذلك) َ

المرأة مكرمة في دیننا، واإلسالم أعطاھا حقھا، وبین هللا !! نرید أن نجعلھا قاضیة: یأتي شخص ویقولفالمرأة ھذا تحملھا وھذه طاقتھا، و
طاقتھا وقدرتھا، ھذا ھو الشيء الذي جبل هللا عز وجل المرأة علیھ، وھذه ھي الفطرة، فإذا كانت المرأة ال تتحمل ھذا الشيء، فلماذا 

بیعة المرأة إذا حدث شيء وبجوارھا رجل فال یمكن أن توجھ ذلك الشيء لوحدھا، بل مباشرة ولذلك نجد أن من ط! تحملونھا ما ال تطیق؟
وهللا إن المرأة الطبیبة حتى في تولیدھا للنساء، إذا حدثت مشكلة وعندھا رجل : تنطلق إلى الرجل، ومن العجیب أن بعض األطباء یقول

إذا منعت من القضاء ومنعت من الشھادة، فھذا عین العدل، : ًإذا. ن تتحملطبیب، فإنھا تترك كل شيء وتذھب إلى الرجل، فال تستطع أ
المرأة ال تتحمل أن ترى  إنھ ال تشھد المرأة لوجود خلل، إذا كانت: وعین الحق أن تعطي المخلوق قدرتھ وطاقتھ، ثم إذا كانت الشریعة قالت

ود، حتى في الزنا لو أنھا رأت المرأة فإن فیھا شدة الغیرة، حتى ولو كان الدماء، وال تتحمل أن ترى القتل والضرب واألذیة، وكذلك في الحد
من رجل أجنبي مع امرأة فإنھ یحدث منھا الغیرة، وھذه طبیعة الفطرة وطبیعة الخلقة، وحینئٍذ یكون ھناك نوع من االعتداء في الشھادة، 

ِشھادتھا على الزنا، وكل ھذا بسبب وجود الضعف الخلقي الذي ال ووجود الخلل في شھادتھا على الدماء، وفي شھادتھا على الحدود، وفي  ْ َ
: إن المرأة ال تقبل شھادتھا إال في األموال، ثم لما قبلت في األموال قال تعالى: فاألصل یدل على ھذا، وإذا ثبت ھذا فإننا نقول. تالم فیھ

َواْستشھدوا شھیَدْین مْن رجالكم فإْن لم یكون َ َ َُ ُ َْ َ َْ َْ ِ ِِ ِِ ِ َا رُجلْین فرُجل واْمرأتان ممْن تْرضْون من الشھَداء أْن تضل إْحَداُھما ُِ ِ َ َ َ َ َ َ َ َِ ِ َِّ ِ ِ َّ َِ َ َ ََ َُّ َأْن : (، فقولھ]282:البقرة[ٌَ
َّتضل ِ من الشھوة في طبیعتھا وفطرتھا، وھذا لھ تأثیر على العقل، والعقل نور من هللا عز وجل،  ألن المرأة لما ركبت: تنسى، قالوا: أي) َ

من أقوى ما یضعف العقل الشھوة، ومن تورع في الشھوات وصان نفسھ عنھا حفظ هللا لھ نور عقلھ، ولذلك أعقل الناس ھو أورعھم عن و
َذلكم وصاكم بھ لعلكم تْعقلون : إن هللا عز وجل لما نھى عن قربان الفواحش ختم بقولھ: الشھوات، ومن ھنا قالوا َ َُ ِ ِ َّ َِ ْ ْ ُْ ُ َُّ ََ فھذه وصیة ، ]151:األنعام[ِ

فالمرأة من حیث ھي مركبة من الشھوة، ووجود الشھوة فیھا من طبیعتھا وجبلتھا، وھذا یؤثر في تركیزھا وفي . من أجل أن یحصل العقل
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 ثبت ألجل ھذه الجبلة وھذه الطبیعة جعل هللا شھادة المرأتین بمثابة شھادة الرجل الواحد، وھذا من أصل خلقتھا، فإذا: ضبطھا، ومن ھنا قالوا
ھذا فال تقبل شھادتھا إال في األموال، أو ما یئول إلى األموال، فیستشھد رجل وامرأتان، ولو استشھدنا النساء منفردات على المال، لجاز 

 ًلو باع رجل أرضا البن عمھ وأشھد أربع نسوة؛ صحت وقبلت الشھادة؛ ألنھا مال، وھكذا بالنسبة لغیر الحدود مما تقبل فیھا: ذلك؛ مثالھ
 ...... .شھادة النساء

 
 ما تقبل فیھ شھادة النساء خاصة

 
وما ال یطلع علیھ الرجال كعیوب النساء تحت الثیاب والبكارة والثیوبة والحیض والوالدة والرضاع واالستھالل ونحوه تقبل : [قال رحمھ هللا

أنھ قبل شھادة المرأة على : النبي صلى هللا علیھ وسلمواألصل في ھذا حدیث في الصحیح عن ]. فیھ شھادة امرأة عدل، والرجل فیھ كالمرأة
ًإنھا أرضعت رجال وامرأتھ وھو عقبة رضي : الرضاع، وفرق علیھ الصالة والسالم بین الرجل وامرأتھ بھذا، فقد جاءت أمة سوداء وقالت

إن : ومن ھنا قالوا. بل شھادة المرأة الواحدة، وق)كیف وقد قیل؟: (هللا عنھ، وامرأتھ بنت أبي إھاب بن عزیز ، فقال صلى هللا علیھ وسلم
الشھادة الخاصة، فتقبل شھادة النساء فیما ال یطلع علیھ إال النساء، : ًالرضاع یخفى على الرجال غالبا؛ ألنھ یكون بین النساء، وھذا یسمونھ

ذا اختلف ھل ھي ثیب أو بكر؟ فتطلع امرأة علیھا ًوفیما ال یطلع علیھ الرجال غالبا، كعیوب المرأة تحت الثیاب، من البكارة والثیوبة، فإ
تقبل شھادة المرأة في العیوب الموجودة في المرأة التي ال یطلع : ًوتقبل شھادتھا عند القاضي، حتى تبین للقاضي ھل ھي ثیب أو بكر؟ إذا

المرأة ال تقبل : ًإذا. ع اختالف الجنسًألن اطالع الجنس على الجنس أخف وأقل ضررا وفطرة من االطالع م: علیھا إال النساء ؛ قالوا
والخیار : (قولھ: ًثانیا. ما یقصد بھ المال، وما یئول إلى األموال: أي) ویقبل في المال: (قولھ: ًأوال: شھادتھا في غیر ھذه األشیاء التي ذكرھا

بل بعتني : ً بعتك العمارة ولم أجعل لك خیارا، فقال:فیلتحق بالمال مثل الخیار، فتقبل شھادة المرأة على إثبات الخیار، كأن قال). فیھ ونحوه
بل اشترطت علیك الخیار ثالثة أیام، وعندي شھود، فجاء بنسوة، تقبل شھادة : َّلم تشترط علي الخیار، فقال: واشترطت علیك الخیار، فقال

 یطلع علیھ الرجال من األمور الخفیة، كما ذكرنا في ما ال: أي). وما ال یطلع علیھ الرجال: (قولھ: ًثالثا. النسوة على المال وما یئول للمال
 .......شھادة المرأة الواحدة

 
 عدم ثبوت القود والدیة بشھادة النساء

 
لم یثبت فیھ القود؛ ألن القود في ] ومن أتى برجل وامرأتین أو شاھد ویمین فیما یوجب القود؛ لم یثبت بھ قود وال مال: [قال رحمھ هللا

ًھ الرجال، أما النساء فال تقبل شھادتھن في الدماء، وال تثبت الدیة على شھادتھن أیضا؛ ألن الدیة مبنیة على ثبوت القود؛ القصاص یشترط فی
ًإذا أسقطوا القود وأثبتوا الدیة، لو قال مثال: ألنھ قد یعترض معترض ویقول ًإنھ یثبت لھ ضمان الجنایة أو شھدوا خطأ فإنھ ال تقبل؛ ألنھ إذا : ً

َلقود ُبني علیھ ثبوت المال، وإذا لم یثبت القود لم یثبت استحقاق المالثبت ا ِ. ...... 
 

 ثبوت المال دون القطع في شھادة النساء بالسرقة
 

ًھنا مسألة من صنفین، اجتماعھما على أصل واحد بأن یكون أحدھما بدال ]. وإن أتى بذلك في سرقة ثبت المال دون القطع: [قال رحمھ هللا
: ر، وافتراقھما كنوعین، والقود یشترط فیھ الرجال، وإذا شھدت المرأة قبلت شھادتھا فیما تقبل، وھو ثبوت المال دون القطع، أيعن اآلخ

یجب علیھ الضمان، لكن ال : تقبل شھادة رجل وامرأتین، وتقبل شھادة أربع نسوة على السرقة، ونضمِّن المشھود علیھ المسروق، ونقول
ًألن المال لیس ھو بدال عن السرقة، بخالف القود، فإن الدیة بدل عن القود، وحینئٍذ الفرع تابع ألصلھ، لكن ھنا استقل ولم نثبت الحد؛ لماذا؟ 

ًیصبح مندرجا تحت األصل، بحیث لو شھدت المرأة بأنھ سرق ردت شھادتھا في الحد دون المال، وكذلك لو سرقت سیارة من نوع كذا 
نوع كذا وكذا سرقت، وشھد أربع نسوة أنھ سرقھا فالن، فحینئٍذ یثبت علیھ ضمان ھذه السیارة؛ ألنھا مال، وفي وكذا، أو أن سیارة فالن من 

وإن أتى بذلك في خلع ثبت : [ قال رحمھ هللا. بقي ثبوت الضمان السرقة ثبوت الحد وثبوت الضمان، فإذا لم یثبت الحد لوجود شھادة النساء
ما خالعتك، أنت الذي طلقتني، : كما ذكرنا في الخلع، أن امرأة قالت) ثبت لھ العوض: (قولھ].  دعواه لھ العوض وتثبت البینونة بمجرد

أنت طلقتني وافترقنا بالطالق، : افترقنا بخلع یستحق أن یرد لھ المھر، فھي تقول: ال، بل افترقنا بخلع؛ ألنھ إذا قال: وافترقنا بطالق، فقال
 .......سوة، قبلت شھادة النسوة لیشھدن على إثبات المھر، وحینئٍذ یثبت المال وھو منفصل عن الخلعوارتفعوا إلى القاضي، فجاء بالن

 
 وصیة جامعة لما ینبغي على طالب العلم تجاه العلماء

 
وأحب . ھھ الكریمًنسأل هللا بعزتھ وجاللھ وعظمتھ وكمالھ أن یرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وأن یجعل ما تعلمناه وعلمناه خالصا لوج

أن أوصیكم ونفسي بتقوى هللا عز وجل، وخاصة طالب العلم الذي یجب علیھ أن یتقي هللا عز وجل، وأن یستشعر المسئولیة واألمانة، فإن 
 سبحانھ ھذه المسائل وھذه األحكام حجة لإلنسان أو على اإلنسان، وما من شيء أفضل وال أعظم بعد اإلیمان با من العلم النافع، فإن هللا

وتعالى جعل ھذا العلم ألولیائھ وصفوتھ من خلقھ بعد أنبیائھ، فما من أحد یأخذه بحقھ ویقوم بحقوقھ، إال رفع هللا شأنھ وأعزه، ویسر أمره، 
عرفھا من ووهللا إن في العلم جنة في الدنیا قبل جنة اآلخرة ی. وشرح صدره، وجعل لھ من حسن العاقبة والتوفیق ما لم یخطر لھ على بال

أن أي مجلس علم تجلسھ ! واعلم رحمك هللا. یعرفھا، وھم الذین استقاموا على الطریقة، واستقاموا على طاعة هللا، ووفوا بعھد هللا عز وجل
ًا، فتترحم ًأن تعتقد فضل أھل العلم أحیاء وأموات: األمر الثاني. أو تسمع فیھ، أول ما یجب علیك أن تحمد هللا وتشكره أن قیض لك ھذا العلم



 2890 

على علماء المسلمین، وتترضى علیھم، وتذكرھم بالجمیل، وتعلم أنھ ما وقف عالم بین یدیك وال معلم بین یدیك إال بفضل هللا ثم بفضل 
ًومن تبعھم بإحسان، نفعا لھذه األمة وتعلیما لھا، فاحفظ حق العلماء علیك، فإن هللا سبحانھ ھؤالء األئمة من دواوین السلف الصالح  وتعالى ً

وعلى المسلم أن ال یصغي بسمعھ إلى . نزع البركة ممن ال یحفظ حق من علمھ، وباألخص علماء السلف، فاعتقد حبھم وتعظیمھم وإجاللھم
من ینتقصھم ویذمھم ویتتبع عثراتھم؛ بل ینظر إلى كنوز العلم كیف تناثرت بین یدیھ، وكلمات ھؤالء العلماء شموس الدجى وأنوارھا بفضل 

ً عز وجل كیف كانت بین یدیك، ووهللا ثم وهللا ما صیغت ھدرا وال عبثا، ولو علمت كم كابدوا من المشاق، وكم عانوا من المتاعب هللا ً
أي علم ینثر بین یدیك، وأي قول یقال لك فتصغي إلیھ بسمعك أو یعیھ قلبك، ! یا ھذا. والصعاب؛ لعلمت أن فضلھم علیك بعد فضل هللا عظیم

.  وعلمت حقھ وعلمت منزلتھ، لقمت بحقوقھ، وحفظت نفسك وصنتھا، وكنت كما ینبغي أن یكون علیھ طالب العلم من الوفاءلو علمت فضلھ
ًفالبد أن یفي المسلم لعلماء المسلمین، وأن یعتقد فضلھم، وأن یتعود دائما على ذكرھم بالخیر، ووهللا ثم وهللا أن من أعظم األسباب التي 

 ھو فھم كالم العلماء وضبطھ وإتقانھ، وسأشھد بین یدي هللا بتعظیم أھل العلم، فطالب العلم الذي یتعود احترام كالم وجدناھا بعد توفیق هللا
ًالعلماء، ویقرأ الكلمة أو یسمع في مجلس عالم یوثق بعلمھ كالما، ویتلقاه بالقبول، ویبدأ بتفكیك ھذا الكالم وفھمھ، فإنھ یفتح علیھ ویبارك لھ، 

لماذا ھذا؟ أو لماذا : منطلق القبول ال من منطلق الرفض؛ ألن األصل أن الجاھل یتقبل، بخالف طالب العلم بمجرد أن یجلس یقولویبدأ من 
افھم ما یقال لك، وابحث عن دلیلھ، وینبغي علیك أن تتلقى العلم بالوعي والفھم، ثم بعد ذلك یؤھلك هللا إلى مرتبة المناقشة؛ : ًقال ھذا؟ فأوال

ًجاھل یتعلم قبل أن یتكلم، فلیحفظ كل طالب علم مكانتھ، وننبھ على ھذا؛ ألن من طالب العلم من إذا تعلم شیئا تكلم على أھل العلم، ألن ال
ًلقد حضرت زاد المستقنع، ثم بمجرد أن یقرأ شیئا ال یعرفھ ولم یقرأه على شیخھ یبدأ بنقضھ وھدمھ، فعلیھ أن : فتجده یقرأ في الكتب، ویقول

ً هللا عز وجل حتى ال یكون علمھ وباال علیھ، ومن جاء ناقدا رجع فاقدا، والمحروم من ُحرم، وأعظم الحرمان حرمان العلم، وأعظم یتقي ً ً
النفحة والمنحة والعطیة عطیة العلم، ولذلك فعلى المسلم أن یعتقد فضل العلماء من السلف الصالح، فھذه الكتب لو كنت تعلم أي زمان كتبت 

.  كتبت حینما كانوا یتغربون ویسافرون عن أوطانھم وبلدانھم، وھم في جوع وشدة وخوف ورھبة وضنك ال یعلمھ إال هللا عز وجلفیھ، لقد
ًإن وجدت شرحا واضحا لعبارة فاعلم أنھا ما صدرت من العالم إال ووراء ذلك أمور، وراءھا مرضات هللا عز وجل، فما وضعھا لك ! یا ھذا ً

یرجو رحمة هللا، وما وضعھا لك في الكتاب إال وھو ناصح لك، وما وضعھا لك في الكتاب إال لعلك أن تذكره بعد موتھ في الكتاب إال وھو 
فتترحم علیھ، وتستغفر لھ، لعلك أن تذكره بالجمیل، فھذا الكتاب الذي تحملھ لكل درس، وھذا المتن الذي نشرحھ، أسألك با كم ترحمت 

ًفا هللا، إن من أھل العلم من كان ال یجلس مجلسا إال استغفر لمن كان لھ فضل في علمھ، ولو كان كلمة ! ذكرتھ؟على العالم الذي ألفھ؟ وكم 
وھذا الذي تراه من . ًأو حرفا، ومن حفظ العھد بورك لھ، وإذا أردت أن ترى ذلك فافعل وسترى، وھذا شيء وصى بھ العلماء رحمھم هللا

ي تراه من الغفلة في حمل الكتب إلى مجالس العلماء والجلوس بین أیدیھم، إنما ھي غفلة الغافلین، وسھو االحتقار ألھل العلم، وھذا الذ
الساھین، فال تكن من الذین ال یوقنون، وال تكن من الذین ال یعلمون، بل علیك أن تحس بالحق الذي علیك، إن النبي صلى هللا علیھ وسلم أمر 

وكیف بمعروف ترقى بھ أعلى ! ، فكیف بمعروف یقود إلى جنات عدن؟)ًإلیكم معروفا فكافئوهمن صنع : (برد المعروف بأفضل منھ
أقل ما یكون ! كیف تكافئ أھلھ؟! وكیف بمعروف تتبوأ بھ الدرجات العلى من الجنة؟! وكیف بمعروف تتكلم بھ فیسكت الناس لك؟! المنازل؟

ووهللا ثم وهللا كم یتقرح .  أھل العلم إال على األدب، ما أدركناھم إال على حفظ العھدوما أدركنا. بالدعاء والترحم، والذكر بالجمیل، والترضي
ًقلبي وكم یتألم حینما أرى أناسا من خیار طلبة العلم تمنیت أن لو عاشوا األزمنة التي عشناھا، ورأوا من رأینا من أھل العلم، وكیف كان  ُ

جمیل، وما كنا نسمع اللمز والغمز واالحتقار ونسیان أھل الفضل، فھذه الجرأة العظیمة، أھل العلم على الترحم والترضي وذكر العلماء بال
وإیاك ثم إیاك أن . والكلمات الساقطة الھابطة التي تنزع ثقة الناس من علمائھا، أعرض عنھا؛ ألن هللا أمرك باإلعراض عن الجاھلین

ك الدنیا حتى ال تجد إال مثالب العلماء، ومناقص العلماء، وعیوب العلماء، تستخف بحقوق العلماء، خاصة سلف األمة، وإیاك أن تضیق علی
ًووطن نفسك إن أحسن الناس أن تحسن، وإن أساءوا أن تجتنب اإلساءة وتترفع، ولیكن ھذا العلم قائدا لك إلى مرضات هللا، لكن الثمن غالیا،  ً ِّ

ًز وجل أوال وآخراوذلك أنك لن تكون بإذن هللا على ذلك إال بعد توفیق هللا ع أن تحرص على أن تستشعر قول النبي صلى هللا علیھ : ًوثانیا. ً
بھذه المشاعر نحب ولكن لیس ھناك دالئل تدل على الحب، نحب السلف لكن ما الذي قدمناه؟ ولذلك ینبغي على ) المرء مع من أحب: (وسلم

ًمة، وأن یزري بھم، وال یتقبل ذلك أبدا؛ ألن الزمان قد فسد وأصبحت ًطالب العلم أن یكون غیورا، فال یقبل من أحد أن ینتقص علماء األ
نسأل هللا بعزتھ ! اللھم ارحم غربتنا! ًھناك غربة، ولن یكون الدین غریبا إال إذا أصبح العلماء غرباء، فطوبى للغرباء، اللھم ارحم غربتنا

 ال إلھ إال أنت نسألك في ھذه الساعة أن تسبغ رحمتك ومغفرتك التامة وجاللھ أن یتوالنا برحمتھ، وأن یشملنا بعفوه ومنھ، اللھم أنت هللا
َّالكاملة على قبور من علمنا وأدبنا، وأحسن إلینا من مشایخنا ومن علماء المسلمین وممن استفدنا من علمھ، اللھم اغفر لھم وارحمھم، اللھم 

 نور قبورھم، وكفر سیئاتھم، وتجاوز عن خطیئاتھم، اللھم اجعلھم في اغفر لھم وارحمھم، اللھم نور قبورھم، اللھم نور قبورھم، اللھم
ًالفردوس األعلى في الجنة، بفضلك العظیم ال إلھ إال أنت، اللھم فاجزھم عنا خیر ما جزیت معلما في تعلیمھ، ومؤدبا في تأدیبھ، ومرشدا في  ً ً

عظم األجر والثواب في العقبى والمآب، یا سریع الحساب، یا من ال إلھ داللتھ، یا حي یا قیوم ارفع درجاتھم، وكفر خطیئاتھم، واجعل لھم أ
اللھم عظم حقھم، وال نستطیع الوفاء بحقوقھم فأعنا ویسر لنا ذلك، اجعلنا ممن وفى وبر، اللھم اجعلنا ممن وفى وبر، اللھم اجعلنا . إال أنت

ًیائھم، اللھم أحسن خاتمة أحیائھم، واجعل لھم من كل ھم فرجا، ومن كل ممن وفى وبر، اللھم أحسن الخاتمة ألحیائھم، اللھم أحسن خاتمة أح
اللھم اغفر للمؤمنین والمؤمنات، والمسلمین . ًضیق مخرجا، ومن كل بالء عافیة، وأجزھم عنا أحسن الجزاء یا فاطر األرض والسماء

رج ھمومھم وغمومھم، واشرح صدورھم، ویسر أمورھم، والمسلمات، األحیاء منھم واألموات، اللھم فرج كروبھم، اللھم نفس كروبھم، وف
َربنا ظلْمنا أنفسنا وإْن لم تغفْر لنا وتْرحْمنا لنكونن من الخاسرین( َ َ َ َ َ َِ ِ ِ َّ ِ ََّ َ َ َ َ َ ْ َ َ َ َْ ُ َُ َ َ َْ ِ َ سبحان ربك رب العزة . ، نستغفر هللا ونتوب إلیھ، نستغفر هللا ونتوب إلیھ)َ

 ...... .  رب العالمینعما یصفون، وسالم على المرسلین، والحمد
 

 [2[ باب موانع الشھادة وعدد الشھود -شرح زاد المستقنع 
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ًالبد من اكتمال العدد المطلوب شرعا في الشھادة؛ فال یقبل في الزنا إال شھادة أربعة ذكور عدول، وفي بقیة الحدود والقصاص وما لیس 
فیھ شھادة رجلین، ومن األموال أو ما یئول إلى األموال تقبل شھادة رجل وامرأتین أو ًبعقوبة وال مال وال یطلع علیھ إال الرجال غالبا تقبل 

شھادة رجل ویمین المدعي، وتقبل شھادة النساء فیما ال یطلع علیھ غیرھن، وال یثبت قود وال مال بشھادة المرأة، وفي السرقة تقبل شھادة 
 .المرأة في المال دون الحد

 
 الشھادات ومواضع شھادة الرجل والمرأةمقدمة في بیان النصاب في 

 
بسم هللا الرحمن الرحیم الحمد  رب العالمین، والصالة والسالم األتمان األكمالن على خیر خلق هللا أجمعین، وعلى آلھ وصحبھ ومن سار 

من عادة  :[ زنا واإلقرار بھ إال أربعةوال یقبل في ال: ٌفصل: [ فیقول المصنف رحمھ هللا تعالى: أما بعد. على سبیلھ ونھجھ إلى یوم الدین
العلماء رحمھم هللا عند بیانھم ألحكام الشھادة، أن یبینوا النصاب المعتبر في شھادة الشھود، وذلك أن النصوص في الكتاب والسنة اعتنت 

رة النساء، وسورة النور، وكذلك سورة بذلك، فبین هللا سبحانھ وتعالى اشتراط العدد، كما سنذكره في اآلیات الكریمات في سورة البقرة، وسو
فھذا كلھ یدل . ًالطالق، وبینت السنة أیضا اشتراط العدد، كما في حدیث األشعث رضي هللا عنھ في الصحیحین، وغیره من األحادیث األخر

رة یكون النصاب أربعة كما على أن الشھادة ینبغي أن تكون كاملة النصاب، وقد اختلفت أحكام الشریعة بحسب اختالف مضمون الشھادة، فتا
في شھادة الزنا، حیث نص هللا سبحانھ وتعالى على اشتراط أربعة شھود، وقد بینا ذلك في باب حد الزنا، وبین العلماء رحمھم هللا أن الزنا 

ر ما أمكن، ولكن  الست- وھي شریعة رحمة-ٌمبني على الستر وعدم الحرص على الفضیحة، لما یترتب على ذلك من البالء، فرأت الشریعة 
ًوكذلك أیضا ربما كان النصاب دون ذلك؛ كالشاھدین في سائر الحقوق، وسنبین مثل . في الحدود المقبولة، ومن ھنا اشترط وجود األربعة

 العدد ًالحقوق المالیة، والحدود التي ھي من غیر الزنا، فإنھ یكفي فیھا شھادة الشاھدین، وكذلك أیضا ھذا النصاب الذي ھو المركب على
فتارة تمحض بالذكور، كما في الشھادة على القصاص والحدود أو القود والدماء، وتارة یكون بالنساء مع : واختلفت فیھ أحكام الشریعة

وفي بعض الصور ورد عن رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم ما یدل على عدم . الرجال، كما في الشھادة على األموال وما یئول إلى األموال
ًوبناء على .  التعدد، كما في قبولھ علیھ الصالة والسالم لشھادة المرضعة، وكذلك قبولھ لشھادة خزیمة بن ثابت رضي هللا عنھ وحدهاشتراط

ًھذا ونظرا لالختالف والتعدد ال بد من وضع أصول شرعیة یبني علیھا القضاء اإلسالمي أحكامھ في الشھادات، فیشترط العدد فیما اشترطت 
 العدد، ویتمحض ھذا العدد بالذكور فیما نص الشرع على اختصاص شھادة الذكور فیھ، ویتمحض باإلناث، أو یشترك اإلناث فیھ الشریعة

ًأیضا ھناك شیئا آخر وھو. والذكور فیما رخص الشرع فیھ بالشھادة على ھذا الوجھ انضمام حجة من غیر الشھود إلى شھادة الشھود، كما : ً
دة الشاھد، وھنا الشریعة نزلت الیمین منزلة الشاھد، كما ثبت عن النبي صلى هللا علیھ وسلم بقضائھ في الشاھد في انضمام الیمین إلى شھا

ًمع الیمین، وھذا نوع آخر، فلما كانت الشھادة تتعدد وتختلف أفرد المصنف رحمھ هللا في ھذه المسألة فصال خاصا یبین فیھا أحكام  ً ٌ
 .......التعدد

 
  ذكور في الزناشھادة أربعة شھود

 
ُوالذین یْرُمون الُمْحصنات ثم لم یأتوا : وھذا لنص هللا عز وجل في آیة النور]. وال یقبل في الزنا واإلقرار بھ إال أربعة: [قال رحمھ هللا ْ َ َ َ َ َ َْ َ َّ ُ ِ َِ ْ َّ

ًبأْربعة شھَداء فاْجلدوُھم ثمانین جلَدة  ْ َ َ َ َ َ َ َِ ِ َِ ْ ُ َ ُ َ أن دعوى الزنا ال تقبل مجردة، وھذا محل إجماع، ما : المسألة األولى: ، وفي ھذه اآلیة مسائل]4:النور[ِ
أن الزنا ال یثبت حده إال بأربعة شھود، فلو شھد ثالثة، حتى ولو كانوا من : المسألة الثانیة. لم یقر المدعى علیھ بدعوى الزنا أو یعترف

بھذه اآلیة أصحاب رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم، مع ما ھم فیھ الصحابة؛ ردت شھادتھم، وھذا یدل على عظم أمر الزنا، وقد خاطب هللا 
أن ھذه : المسألة الثالثة. ، ومع ھذا ال ُیقبل إال أربعة شھداء)خیر القرون قرني: (من العدالة وتزكیة الشرع لھم، كما قال صلى هللا علیھ وسلم

ْواْستشھدوا شھیَدْین مْن رجالكم فإْن لم :نھ وتعالى قال في شھادة األموالأن هللا سبحا: الشھادة خاصة بالذكور دون اإلناث، والدلیل على ذلك َْ ِ َِ َ َُ ِْ َِ َِ ِ ُِ
ِیكونا رُجلْین فرُجل واْمرأتان  َِ َ ََ َ َ َ َ ٌَ َ ، فذكر البدل عن الرجال، وھو شھادة النساء، فلو كان الزنا یقبل فیھ شھادة النساء لبینھ هللا عز ]282:البقرة[ُ

أن هللا تعالى أمر بأربعة شھداء في حد الزنا، ونصت الشریعة على أن : المسألة الرابعة. على شھادتھن في ھذا الحدوجل، ومع ذلك لم ینص 
أنھ ال یجوز لنا أن نقبل ثمان نسوة في : شھادة المرأة تعدل نصف شھادة الرجل، وھذا نص آیة البقرة كما في آیة الدین، فإذا ثبت ھذا فمعناه

ف ما نص علیھ القرآن، ولذلك فجماھیر السلف والخلف واألئمة رحمھم هللا على عدم قبول شھادتھن في الحدود وفي حد الزنا، فإن ھذا خال
َّأْن تضل : الدماء؛ لألصل الذي ذكرناه، وقد تقدم بیان العلة وأنھا الضعف الموجود في خلقة المرأة، وقد أشار هللا إلى ھذا المعنى في قولھ ِ َ َ

َإْحَداُھما فتذ ُ َ َ َكر إْحَداُھما األخرى ِ َ َْ ُِّ واألصل في قبول شھادة الشاھد غلبة الظن بصدقھ، وغلبة الظن بحفظھ للقضیة، فإذا كان عند ]. 282:البقرة[ِ
ًكذلك أیضا . الشاھد عوارض من الضعف وعدم القدرة على التحمل؛ فحینئٍذ یؤثر ھذا في الشھادة، وھذا من رحمة هللا باألمة وتیسیره علیھم

َبأْربعة شھَداء :  تعالىقولھ َ َ َُ ِ َ ْوأشھدوا ذوي عدل منكم : ، مطلق وجاء ما یقیده بالشھداء العدول كما قال تعالى]4:النور[ِ ُ ْ ِْ ٍ ْ َُ َ ََ ِ ، وقال في ]2:الطالق[َ
ِممْن تْرضْون من الشھَداء : آیة الدین َ َ َ َُّ ِ َّ  ...... .، وقد تقدم ھذا]282:البقرة[َِ

 
 تى بھیمةقبول شھادة رجلین على من أ

 
یكفي في الشھادة على من أتى بھیمة رجالن، وینزل منزلة الزنا اللواط والعیاذ : أي]: ویكفي على من أتى بھیمة رجالن : [ قال رحمھ هللا

دة شاھدین، إنھ یأخذ حكم الزنا فالبد من شھادة أربعة، ومذھب جمھور العلماء رحمھم هللا واألئمة على أن اللواط یثبت بشھا: وإن قلنا! با
وأما إتیان البھیمة فإنھ لیس بحد، وإنما تقتل البھیمة ألنھ ثبت عن النبي صلى هللا علیھ وسلم أنھ أمر بقتلھا، وھذا األمر بقتل البھیمة إتالف 
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 إلى حد الزنا، للمال، ولذلك قبل فیھ شھادة شاھدین، وبالنسبة للفاعل یعزر، فلیست ھناك عقوبة لمن أتى البھیمة كحد، ومن ھنا لم ترتق
كامل كحد الزنا، وعلى ھذا خفف في نصابھا، ورجعت إلى األصل في الحدود، فیقبل فیھا شاھدان، كما یقبل في السرقة وشرب  فلیست بحد

 الخمر ونحو ذلك من الحدود، فإذا قبل في الحدود شاھدان، فألن یقبل في التعزیر من باب أولى وأحرى، والحكم ھنا تعزیري، وھذا مذھب
 ...... .جماھیر السلف والخلف رحمھم هللا

 
 قبول شھادة رجلین في بقیة الحدود دون الزنا

 
ًویقبل في بقیة الحدود والقصاص، وما لیس بعقوبة وال مال وال یقصد بھ المال، ویطلع علیھ الرجال غالبا؛ كنكاح وطالق : [قال رحمھ هللا

ٍورجعة وخلع ونسب ووالء وإیصاء إلیھ یقبل فیھ  ٍ كحد شرب الخمر، فإذا شھد شاھدان أنھما رأیا ) ویقبل في بقیة الحدود: (قولھ] رجالنٍ
ًشخصا وھو یشرب الخمر، أو یتعاطى المخدرات، فحینئٍذ تكفي شھادتھما، وھكذا بالنسبة للسرقة، فلو رآه شخصان وھو یسرق فإن شھادة 

ع، فال یشترط أكثر من اثنین في بقیة الحدود إال الزنا فأربعة من الشھود؛ الشاھدین كافیة إلثبات حد السرقة، وھذا تحدید وتأقیت من الشر
ْواْستشھدوا شھیَدْین مْن رجالكم : ألن هللا عز وجل قال في غیر الزنا ُ ِْ َِ َِ ِ ِ َِ ً، فأصبح أصال عند جماھیر السلف والخلف واألئمة ]282:البقرة[َُ

: الصورة األولى: بالتقدیر الشرعي، وفي الشریعة التقدیر یكون على صور: سمیھ العلماءرحمھم هللا على أن قبول الشھادة بالتعدد، وھذا ما ی
. أن یمنع النقصان والزیادة: الصورة الثالثة. أن یمنع النقصان ویجیز الزیادة: الصورة الثانیة. ًأن یمنع الزیادة ویجیز النقصان المقدر شرعا

.  فإذا جاء التقدیر الشرعي علیھا فإنھ یلزم المكلف بھا على نفس الطریقة التي ذكرناھافھذه الصور الثالث ھي أصل في التقدیر الشرعي،
ٍعشر رضعات معلومات یحرمن، ونسخن بخمس معلومات یحرمن، : وھي أن التقدیر یمنع النقصان ویجیز الزیادة فمثل: فالصورة األول

ت ثبت الرضاع، ولكن إذا أرضعت أقل من خمس رضعات فإنھ ٌفالرضاع فیھ حد وتقدیر شرعي، بحیث لو أرضعت أكثر من خمس رضعا
فحد الخمس من اإلبل، فما زاد فالزكاة ثابتة ) لیس فیما دون خمس ذود من اإلبل صدقة: (ًكذلك أیضا قولھ علیھ الصالة والسالم. ال یكفي

لیس فیما دون : (وكذلك قولھ علیھ الصالة والسالم. عفیھ، وال یمنع الزكاة ما زاد وإنما یمنع الزكاة النقص، فالزیادة لم تمنع والنقص یمن
كما في الصحیح، فال یمنع الزیادة ولكنھ یمنع النقصان في إیجاد الزكاة، فھذا تقدیر شرعي یمنع أن یحكم )ٍخمس أواق من الورق صدقة

قص في أشیاء كثیرة، كما في المقدرات الشرعیة ًوكذلك أیضا قد یمنع الن. بوجوب الزكاة فیما نقص عن ھذا القدر، ولكننا نجیزھا فیھ إذا زاد
وھي أن التقدیر یمنع الزیادة ویجیز النقص على عكس : وأما الصورة الثانیة. من األنصبة في األموال وغیرھا من الوارد في الشرع تحدیده

ًوضأ مرة ومرتین وثالثا، ولكن ال یجوز لھ أن ًصح عن النبي صلى هللا علیھ وسلم أنھ توضأ ثالثا، فحینئٍذ یجوز للمكلف أن یت: ًاألول، فمثال
ھذا وضوئي ووضوء األنبیاء من قبلي، فمن : (یزید فیغسل العضو أربع مرات، قال صلى هللا علیھ وسلم كما في حدیث السنن وھو صحیح

ذه الثالث، وكذلك لما رخص علیھ ، فھذا التقدیر بالثالث یمنع الزیادة؛ ألن النبي صلى هللا علیھ وسلم حدد ھ)زاد فقد أساء وتعدى وظلم
 حد علیھ الصالة والسالم في ھذه المعاملة الربویة الحد - وقد تقدم معنا في البیوع-الصالة والسالم بالخمسة األوسق في بیع الرطب بالتمر 

اد أن یأخذ بالرخصة فیما بخمسة أوسق، فحینئٍذ تمنع الزیادة عن خمسة أوسق، فال یرخص للمسلم فیما زاد على خمسة أوسق، ولكنھ لو أر
وھي أن التقدیر یمنع : والصورة الثالثة. ٌدونھا فال بأس وال حرج، فما نقص مأذون بھ وما زاد ممتنع، وھكذا بقیة المقدرات في الزیادة

ُ قال تعالى الزانیةالزیادة والنقص، فیلزم المكلف بالعدد الوارد، وال یجوز لھ أن یزید علیھ وال یجوز أن ینقص منھ، كما في حد الزنا، َ ِ َّ 
ْوالزاني فاْجلدوا كل واحٍد منُھما مائة جلَدٍة  َ َ َ ََ ََّ َِ ِ ِ َّ ِ ِْ ُ ، فالمائة جلدة ھذه ال یجوز ألحد أن یزید علیھا في حد الزنا، وال یجوز لھ أن ینقص ]2:النور[ُ

واحدة، وال یجوز أن یظلم المجلود فیزیده بجلدة ًمنھا؛ ألنھا مؤقتة مقدرة، ال یجوز أن یعطل حد هللا عز وجل فینقص منھا سوطا وجلدة 
ًفاْجلدوُھم ثمانین جلَدة : ًوكذلك أیضا حد القذف، قال تعالى. ًزائدة على ھذا المقدر شرعا ْ َ َ َِ َِ ْ ُ ، فإنھ ال یجوز ألحد أن یزید على الثمانین ]4:النور[َ

ة عمر رضي هللا عنھ على األربعین أربعین أخرى لیست من الحد، أما حد الخمر فقد تقدم معنا، فإن زیاد. جلدة، وال یجوز أن ینقص منھا
انھماك الناس في الخمر، ثم إن نفس الخمر اشتبھ فیھ الصحابة ھل ھو محدد أو غیر : وإنما ھي زیادة تعزیریة جاءت بسبب خاص، وھو

كان یؤتى : قال أنس  وقد. م یقدره بمقدار معینل: إن النبي صلى هللا علیھ وسلم لم یحدده، یعني: ًألن علیا رضي هللا عنھ قال! محدد؟
ًبالشارب فمنا الضارب بنعلھ ومنا الضارب بثوبھ، فھذا ال یكون داخال في األصل على الوجھ الذي ذكرنا، وقد تقدم شرح ھذه المسألة في حد 

ه األنواع، وممن فصل فیھا اإلمام السرخسي وقد تكلم العلماء على ھذ. الخمر، وبینا خالف العلماء رحمھم هللا في الزیادة على األربعین
ْرحمھ هللا في المبسوط، واألصل عند العلماء في المقدرات ھو ھذا، فإذا قال هللا واْستشھدوا شھیَدْین مْن رجالكم  ُ ِْ َِ َِ ِ ِ َِ دل على أنھ ال ] 282:البقرة[َُ

معنى وفائدة؛ ألنھ لو كان یقبل أقل من الشاھدین لما ضیق هللا یجوز لنا أن ننقص عن شاھدین، ھذا ھو األصل، وإال لما كان لذكر الشاھدین 
ْواْستشھدوا شھیَدْین مْن رجالكم :ًاستشھدوا شاھدا من رجالكم، ولكنھ لما قال: على عباده، ولقال ُ ِْ َِ َِ ِ ِ َِ  -كما ذكرنا في المقدرات- دل ] 282:البقرة[َُ

ِ تشھَد على مالك خمسةلك أن: على أنھ من المقدرات التي تجوز الزیادة فیھا، أي ْ أو ستة أو عشرة، كأن تخاف أن یموت بعضھم، أو أن ترد  ُ
آیة الدین التي في سورة -وھذه اآلیة . شھادة بعضھم، فتحتاط فتشھد أكثر من شاھد، ولكن أقل من اثنین ال یقبل منك من حیث األصل العام

إنھا تقبل شھادة الواحد؛ ولذلك لم نجد :  العلماء، وقد ردوا بھا قول من یقول جاءت كأصل في الشھادة في الحقوق، ولذلك یعتمد علیھا- البقرة
قبولھ شھادة المرأة : ًمن النبي صلى هللا علیھ وسلم قضاء وحكومة وخصومة قبل فیھا شھادة الواحد المجردة إال في مسائل خاصة، منھا

ت أبي إھاب رضي هللا عن الجمیع، فقد كان نكحھا ثم جاءت أمة المرضعة، كما في حدیث عقبة بن الحارث في الصحیحین مع أم یحیى بن
ھل ھذا حكم، أم قضاء، أم خصومة، : ، والسؤال!)كیف وقد قیل؟: (إنھا كذبت، فقال صلى هللا علیھ وسلم: إنھا أرضعتھما، فقال عقبة: وقالت

 على سنن القضاء، فإن النبي صلى هللا علیھ وسلم تارة یحكم أم أنھ فتوى من رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم؟ ھذا ھو اإلشكال، ولذلك لم تجر
َبحكم القضاء ویفصل بحكم القضاء، وتارة یفصل بالفتوى، وقد بینا ھذا وفصلناه، ولذلك لم یقو الدلیل على معارضة النصوص الصریحة 

اختصمت أنا ورجل في : ( هللا عنھ وأرضاه أنھ قالوقد جاء من حدیث األشعث بن قیس رضي. ًالقویة في أن البینة البد فیھا من اثنین غالبا
إنھا بئري، فقال صلى هللا علیھ وسلم : ھي بئري وأنا احتفرتھا، فقال الرجل! یا رسول هللا: بئر إلى رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم، فقلت
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شاھداك : ( شيء یدل على أن البئر حقك، بل قالائتني بشاھد، أو ائتني بأي: والحدیث في الصحیح، فما قال لھ) شاھداك أو یمینھ: لألشعث 
ًفخیره بھذا، فدل على أن العدد في الشھود مقصود، وأنھ ال یقبل ما قل عن ذلك، إال إذا كان معتضدا بالیمین، فیما دل الشرع على ) أو یمینھ

شھادة الواحد، واحتجوا  إنھ یمكن أن تقبل:  السلفإذا ثبت ھذا فال بد من التعدد، وقال بعض. جواز الشھادة مع الیمین، وسنبینھ إن شاء هللا
ًبحدیث أم یحیى الذي ذكرناه، والجواب عنھ معروف، ومما احتجوا بھ أیضا قبول النبي صلى هللا علیھ وسلم لشھادة الشاھد على رؤیة 

أتشھد أن ال إلھ إال هللا وأني : ( وسلم قالإنھ رأى الھالل، وھو من حدیث بالل رضي هللا عنھ أن النبي صلى هللا علیھ: الھالل، فقد قال رجل
وھنا مسألة نحب أن ننبھ . وھذا یدل على أن شھادة الواحد كافیة: للصوم، قالوا: یعني) قم فأذن بالناس! یا بالل : نعم، قال: رسول هللا؟ قال

ًالخبر، وھناك شیئا : ًالشھادة، وھناك شیئا اسمھ:  اسمھًأن ھناك شیئا: ًثانیا. من ناحیة السند فیھ ضعف: ًأوال: إلیھا في الجواب عن ھذا الدلیل
معرفة النقل عن رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم، أو عن الصحابي، أو عمن بعدھم، وھذا ال یشترط فیھ التعدد : الروایة، فالروایة: اسمھ

معروفة في األصول، لكن  ھور مع الحنفیة، والمسألةبإجماع العلماء من حیث األصل، إال في المسائل التي تعم بھا البلوى، وقد اختلف الجم
من حیث األصل نقبل خبر الواحد إذا جاءنا بنقل العدل عن مثلھ فإننا نقبل روایتھ، وال یشترط في الروایة عن رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم 

، والعزیز والمشھور )إنما األعمال بالنیات: (حدیثأن تكون عن أكثر من واحد، ولذلك قبل العلماء الحدیث الغریب بروایة الواحد، كما في 
فیما جاء من األخبار، واعتمدوا الصحة والثبوت عن رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم، وكون الراوي ممن تقبل روایتھ، فباب الروایة ال 

ًیشترط فیھ التعدد وجھا واحدا ء، فیأتي اإلنسان ویخبر عن شيء، كأن جئت ًوھو أن یكون خارجا عن حكم القضا: باب الخبر: الباب الثاني. ً
ُلقد أذن، فھنا تقبل خبر الواحد إذا وثقت بقولھ، أو دخلت إلى قریة أو : ھل أذن لصالة العصر أو لم یؤذن؟ فقال لك: ًتصلي فسألت شخصا

ت وبإمكانك السؤال؛ ألن القدرة على ًمدینة فیجب علیك أن تسأل أھلھا عن القبلة، وال یجوز لك أن تجتھد ولو كنت مسافرا، ما دمت قد نزل
ھكذا، فھذا : أین جھة القبلة؟ فإنھ سیقول لك: الیقین تمنع من الشك، فتأتي إلى رجل ظاھره الخیر، أو رجل تعرفھ، أو صدیق لك، وتقول لھ

: خبر، وال یسمى: دة، فھذا یسمىخبر للواحد وتقبلھ، وتعمل بھ في الدیانة، وتتعبد هللا عز وجل بھ، لكنھ من باب الخبر ال من باب الشھا
ھل ھذا الفراش طاھر أو نجس؟ ! یا فالن: ًوكذلك أیضا لو جئت تصلي على فراش، وشككت ھل ھذا الفراش نجس أو طاھر؟ فقلت. شھادة

 ......الفراش طاھر، فصدقت قولھ، وتعبدت هللا ع: فقال لك
 

 قبول شھادة رجلین في القصاص
 

 كذلك ال یقبل فیھ إال شھادة رجلین بالصفات التي ذكرناھا، وأن یكونا سالمین من القوادح والموانع التي والقصاص: أي) والقصاص: (قولھ
أقطعت یده؟ فإن أنكر فحینئٍذ نقول : ًتمنع من قبول شھادتیھما، فلو أن شخصا ادعى على شخص أنھ قطع یده، فإننا نقول للمدعى علیھ

. ًوأحضر شاھدین عدلین مستوفیین للشروط، فحینئٍذ نحكم بثبوت القصاص إذا كان قطع یده عدواناعندي بینة، : ألك بینة؟ فإن قال: للمدعي
ًلو أن شخصا ادعى أن أباه قتلھ فالن عمدا عدوانا، فأتینا بالمدعى علیھ وقلنا لھ: مثال آخر ً : ًھل قتلت فالنا؟ فأنكر، فنقول للورثة أبناء القتیل: ً

َإذا◌. وأقاموا شاھدین عدلین مستوفیین للشروط خالیین من الموانع؛ فحینئٍذ نحكم بثبوت القصاص على القاتلنعم، : أعندكم بینة؟ فإن قالوا ً :
القصاص یثبت بشھادة رجلین مستوفیین للشروط، سواء كان القصاص في النفس مثل القتل، أو كان في األطراف بالشروط التي ذكرناھا في 

 .ثبوت القود في األطراف
 

 رجلین فیما لیس بعقوبة وال مال ویطلع علیھ الرجالقبول شھادة 
 

ما لیس بعقوبة وال مال مثل النكاح، فلیس بعقوبة وال مال، والطالق لیس بعقوبة وال مال، وكذلك ). وما لیس بعقوبة وال مال: (وقولھ
یس بمال ولیس بعقوبة، فحینئٍذ تقبل فیھ الرجعة، كأن یقوم شخص ویطلق امرأتھ طلقة، وكانت الطلقة األولى، وأراد أن یراجعھا، فھذا ل

. ال یئول إلى المال، وسیأتي ھذا النوع الثالث: أي). وال یقصد بھ المال: (وقولھ. شھادة الرجلین العدلین، كما نص هللا عز وجل على ذلك
أنھ یقع أمام : ًیھ الرجال غالبا، بمعنىیطلع عل: القسم األول: ما كان من ھذا الصنف ینقسم إلى قسمین) ًویطلع علیھ الرجال غالبا: (وقولھ

ًالنكاح، فإنھ یجتمع ولي المرأة مع الزوج، وغالبا في محضر رجال، والطالق نفس الشيء، وھذا یطلع علیھ الرجال غالبا، : الرجال، مثل ً
ًن جنس ما یطلع علیھ الرجال غالبا؛ ًفالرجل عندما یطلق امرأتھ غالبا یعلم صدیقھ وأخوه وقریبھ، ولذلك إذا كانت األمور التي یشھد بھا م

وقد أراد المصنف رحمھ هللا أن یحترز من النوع الذي . فإنھ یقبل شھادة الشاھدین من الرجال العدول على الصفة التي ذكرناھا في الشھادة
اء قد یطلعن على النكاح ویطلعن على ، وإال فالنسً)غالبا: (ًتقبل فیھ شھادة النساء، وھو الذي ال یطلع علیھ الرجال غالبا، فقال رحمھ هللا

النكاح الغالب فیھ أنھ ال یطلع علیھ إال ). كنكاح: (وقولھ. أن ھذا الشيء الذي ذكره قد یطلع علیھ النساء: ، فمعناهً)غالبا: (الطالق، لكن لما قال
ً یطلع علیھ الرجال غالبا، ویطلع علیھ النساء :الرجال، وأكثر ما یوجد بین الرجال، وقد یقع بین النساء ولكن الحكم للغالب، ولماذا نقول

ًغالبا؟ ألنھ إذا كان یطلع علیھ الرجال غالبا أجریتھ على القاعدة العامة، وجعلتھ تحت حكم الشریعة في الشھادة، في كون الشھادة تختص  ً
الخاص، والخاص ال یقدح في : ھذا یسمونھإلى كونھا تختص بالنساء، ف بالذكور، وتكون بالعدلین بالصفة التي ذكرناھا، فإن خرج عن ھذا

ْوأشھدوا ذوي عدل منكم : األصل العام، وھذا الفقھ أن تعرف ما جرى على األصل فتطرد الدلیل العام فیھ، وذلك مثل قولھ ُ ْ ِْ ٍ ْ َُ َ ََ ِ ، فلما ]2:الطالق[َ
ًا بدال من النساء، فعلمنا حینئٍذ أن ھذا النوع یختص خص هللا عز وجل الشھادة باالثنین، وجعلھا متعددة وجعلھا خاصة بالرجال، ولم یذكر لھ

ًبالرجال، ووجدنا من صفاتھ الذي یكون وصفا مناسبا للشرعیة في الحكم، لما نظرنا الصفات وجدنا ھذا الشيء غالبا في الرجال، ولذلك  ً ً
النساء، ویقل اطالع الرجال علیھ، مثل العیوب ًأما إذا أصبح ھذا الشيء واقعا بین . ًیكون جاریا على األصل بقبول شھادة الرجلین فقط

ًالموجودة في النساء التي ال یطلع علیھا الرجال غالبا، وحینئذ إذا صارت األمور التي تختص بالنساء كالعیوب الموجودة للمرأة ونحو ذلك 
: مر إذا ضاق اتسع، فحینئٍذ تستثنى؛ ألنك لو قلتأنھا حالة خاصة؛ ألن األ: ًمما یحتاج إلى اطالع النساء، أو یطلع علیھ النساء غالبا، فمعناه
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ٍال أقبل إال الرجال؛ ألوقعت الناس في حرج عظیم، ولضاعت الحقوق، وھذا خالف شرع هللا عز وجل، وألصبحت المرأة تتبذل حتى ینظر 
الجنس، وھذا ھو شرع هللا أن یعطي الرجل إلى بكارتھا وثیوبتھا، فألن ینظر الجنس مع اتحاد الجنس أخف من أن ینظر الجنس مع اختالف 

ًأو ما ال یطلع علیھ إال النساء غالبا؛ ألنھ إذا كان من : لكن ھذا االستثناء ال یعتبر قاعدة عامة، ومن ھنا ضبطوه بقولھم. كل شيء حقھ وقدره
 -وھو الرجل- ذا ألزمتھم بغیر الغالب ٌجنس ما ال یطلع علیھ إال جنس مخصوص، فحینئٍذ یحتاج الناس عند اإلشھاد علیھ إلى ھذا الغالب، فإ

ٍوما جعل علْیكم في الدین مْن حرج : أحرجتھم، وهللا یقول َ َ َ َ َ َ َ َِ ِِ ِّ ْ ُ ، وإذا كان ھذا الشيء من جنس النساء، وأدخلت الرجال على النساء ]78:الحج[َ
ِوما جعل علْیكم في: أحرجتھم، وهللا عز وجل یقول ْ ُ َ َ َ َ َ َ ٍالدین مْن حرج  َ َ َ ِ ِ ُُیرید هللا بكم : ، وضیقت علیھم وهللا عز وجل یرید أن ییسر]78:جالح[ِّ ُ ِ ُ َّ ُ ِ

َالُیْسر وال ُیرید بكم الُعْسر  َ َْ ُْ ُ ِ ُ فھذا ھو وجھ تفسیر العلماء وتفریقھم بین ما یطلع علیھ الرجال وما یطلع علیھ النساء، ثم ضبط ] 185:البقرة[ِ
ً الرجال على ھذه األشیاء في النادر، كالطبیب مثال عندما یطلع وینظر إلى بكارة المرأة بالغالب؛ ألن الحكم للغالب، وإال فقد یوجد اطالع

وعدمھا، كما لو اشتكت امرأة من ألم فاضطر أن ینظر إلى فرجھا، فنظر فعلم أنھا بكر، ثم بعد ذلك حدثت حادثة في نفس الیوم بعد خروجھا 
ًإنھا ال زالت بكرا، وھذا النادر ال : وھذا قد كشف علیھا باألمس ورأى واطلع وقالھي ثیب من أسبوع، : واحتیج إلى شھادتھ، فقال الزوج

كذلك الغالب فیھ أنھ ال یطلع علیھ إال ). وطالق: (وقولھ. یناط بحكم الشھادة، فھذا وجھ تخصیص العلماء رحمھم هللا والفقھاء للمسألة بالغالب
ًإنھا زوجة، وإن فالنا توفي ولم یطلقھا، : قالت المرأة: یثبت بشاھدین من الرجال، ومثالھالرجال، وال یمتنع أن یطلع علیھ النساء، فالطالق 

ًوھي تستحق المیراث، فأقام ورثة المیت شھودا على أنھا مطلقة، وأنھا بانت من مورثھم قبل وفاتھ، فنحكم بذلك ونعتبرھا مطلقة، وال حق 
ھذه : كأن یقول). ورجعة: (وقولھ. ن العدلین المستوفیین للشروط، دون وجود موانع فیھماًلھا في المیراث، إذا یثبت الطالق بشھادة الشاھدی

ما راجعني، وأنا مكثت حتى خرجت من : زوجتي وقد راجعتھا، ولذلك أطلب من القاضي أن تفسخ نكاحھا من ھذا الرجل، فقالت المرأة
نتھاء العدة، فجاءت بالشھود وأثبتت أنھا نكحت بعد انتھاء العدة، عدتي وتزوجت، وعندي شھود أني اعتددت، وأني ما تزوجت إال بعد ا

وجاء بالشھود على أنھ راجعھا في الیوم العاشر قبل حیضتھا الثالثة، ما بین الثانیة والثالثة، أو بین الحیضة األولى والثانیة، فحینئٍذ نحكم 
إنھ : لو قال: أي). ٍوخلع: (وقولھ. ًي، إذا تثبت الرجعة بشھادة الشاھدینللثاني، ونفسخ نكاح الثان بالرجعة، وأنھا زوجة لألول ولیست زوجة

خالع زوجتھ، وقد تقدم معنا أنھ إذا ادعى أنھ خالع المرأة، وادعت المرأة أن زوجھا طلقھا، فتسعى إلثبات حق لھا، أو دفع ضرر عن نفسھا، 
ًخالعتك، فاختصم مثال ھو وامرأتھ التي كانت في عصمتھ، وكلھم متفقون ال، بل : إنك طلقتني ولیس لك علي المھر، فقال: كأن تقول المرأة

ھل حصل الفراق بالخلع فیجب علیھا أن ترد لھ المھر، أم حصل الفراق بالطالق ولیس لھ شيء؟ فھي : على أنھ حصل فراق، لكن السؤال
لى أنھ خالعھا، وأن الذي وقعت بھ الفرقة ھو الخلع ولیس خالعتھا، لم أطلقھا، فلما اختصما جاء بشاھدین عدلین ع: تقول طلقني، وھو یقول

: كما لو قال). ونسٍب: (وقولھ. ًالطالق، فاستحق أن یطالبھا بالمھر، وحینئٍذ نحكم بثبوت حقھ في ذلك بناء على وجود شھادة شاھدین عدلین
ًلیس لھ ذریة، ولیس لھ ولد، وأنت لست ولدا : یت، وقالواإنھ االبن الوحید لفالن، ویستحق میراثھ، فلما ادعى ذلك أنكر العصبة، كإخوان الم

ًلھ، فقام وجاء بشاھدین عدلین عند القاضي مقبولي الشھادة، فإنھ ال مانع من قبول شھادتھما، وُیحكم بكونھ ابنا لھذا المیت ویستحق المیراث، 
كذلك إثبات الوالء یكون بشاھدین ). ٍووالء: (وقولھ. لینًویحجب بقیة العصبة، إذا یثبت النسب ویثبت ما یترتب على النسب بشھادة العد

، وھو أحد األسباب الموجبة لإلرث، )الوالء لحمتھ كلحمة النسب: (عدلین؛ ألن الوالء تترتب علیھ أحكام شرعیة، قال صلى هللا علیھ وسلم
: ًھ وارث ال بالفرض وال بالتعصیب، أو مثال كان یعنيفلو أن مولى أعتقھ فالن من الناس، فتوفي ھذا المولى، فإن مواله یرثھ إذا لم یكن ل

ًھذا المولى ھو المسلم الوحید، فأعتقھ في حیاتھ، وھو مثال سیده، فلما أعتقھ أصبح ثریا وغنیا، فتوفي ھذا المولى ولیس معھ أحد من ورثتھ،  ً ً
ه الحالة جاء سیده وأقام دعوى على أنھ مواله، وأنھ فإن المال سیذھب إلى بیت مال المسلمین؛ ألن بیت المال یرث من ال یورث، ففي ھذ

ٍوإیصاء : (وقولھ. أثبت ذلك، فجاء بشاھدین عدلین، فحینئٍذ لھ ذلك ویحكم بذلك المال لھ: یستحق المال بحكم أنھ مولى من موالیھ، فنقول لھ
أوصى لي بھذه المزرعة، أو أوصى لي بھذه أوصى لي فالن بربع التركة، أو : كذلك الوصیة، وقد تقدمت أحكامھا، كأن یقول). إلیھ

ألك بینة؟ فأحضر شاھدین : ما أوصى لھ، وھو رجل أجنبي، أو رجل غریب غیر وراث، فقال لھ القاضي: العمارة، فكذبھ الورثة وقالوا
ْواْستشھدوا شھیَدْین مْن رجالكم : لنقبل الرجلین؛ وذلك ألن هللا تعالى یقو: أي). ُیقبل فیھ رجالن: (وقولھ. وشھدا، فحینئٍذ حكم بالشاھدین لھ ُ ِْ َِ َِ ِ ِ َِ َُ

ْوأشھدوا ذوي عدل منكم : ، وھذا ھو األصل، وقال سبحانھ وتعالى]282:البقرة[ ُ ْ ِْ ٍ ْ َُ َ ََ ِ ، )شاھداك أو یمینھ: (، وقال صلى هللا علیھ وسلم]2:الطالق[َ
  .البد من كونھما شاھدین عدلین بالصفة التي تقدمت في الشھود: وكما قلنا

 
 ما تقبل فیھ شھادة النساء مع الرجال

 
ٌویقبل في المال وما یقصد بھ كالبیع واألجل والخیار فیھ ونحوه رجالن، أو رجل وامرأتان، أو رجل ویمین المدعي: [قال رحمھ هللا : قولھ]. ٌ

یئول إلى : یقصد بھ المال، وبعضھم یقول: ما یقصد بھ من األموال، أو ما یئول إلى المال، فبعضھم یقول: أي) ویقبل في المال وما یقصد بھ(
ٍیا أیھا الذین آمنوا إذا تَداینتم بَدْین إلى أجل : المال، فیشھد في ذلك رجالن، أو رجل وامرأتان، أو أربع نسوة، والدلیل على ذلك قولھ تعالى َ َ َ َ َ ََ ََ ِ ِ ٍِ ْ ُ َُ َ َِّ ُّ

ُْمسمى فاكتُبوهُ ولیكتْب بْینكم كاتب بال ِْ ٌ ِ َّ َ َْ ُ ُ ْ ُ َْ َ َ ْعدل وال یأب كاتب أْن یكتب كما علمُھ هللا فلیكتْب ولُیْملل الذي علْیھ الحق ولیتق هللا ربُھ وال یْبخْس منُھ ًَ ُ ْ ُ ِْ َّ ِ ِ ِ َِ َ َ ََ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ ََ َّ َِّ َّ َْ ْ ْ ُّْ َّ َِّ ُ َِ ٌ ْ ْ
َشْیئا فإْن كان الذي علْیھ الحق سفیھا أْو ضعیفا أْو ال ًَ َّ ًِ ِ ِ َِ َ َ َ ًَ ُّ ْ َ َ َ ِیْستطیُع  َِ َ ِأْن ُیمل ُھو فلُیْملْل ولیُھ بالعدل َ ْ َ َ َْ ِْ ُّ ِ ِ َّ َِ ، ھذا األصل أن الرجل یرید أن ]282:البقرة[َ

 یثبت بشھادة الشاھدین، فبین كیف تكون كتابة أو توثیق ھذا الدین -وھو الدین- ًیكتب دینا آلخر علیھ، فبین هللا سبحانھ وتعالى أن ھذا الحق 
ْواْستشھدوا شھیَدْین مْن رجالكم : وبعد ھذا قال. كاتب وما ینبغي على الكاتب، وما ینبغي على الممليوھذا الحق، وذلك بكتابتھ وصفة ال ُ ِْ َِ َِ ِ ِ َِ َُ

الحجة في الشاھدین، : أن یملي الشخص ویكون ذلك بحضور شاھدین یشھدان على ما یقر بھ ویكتب، وبعض العلماء یقول: أي] 282:البقرة[
تابة، فإن الكتابة بذاتھا لیست حجة؛ ألن الخطوط تتشابھ والخطوط تزور، وإنما الحجة جاءت في الشاھدین، ًتعظیما ألمر الشھادة على الك

ٍیا أیھا الذین آمنوا إذا تَداینتم بَدْین : ًومن ھنا كانت اآلیة أصال في قبول الشھادة، فلما كان صدر اآلیة ِ ِْ ُ َُ َ َ َ ََ َ َِّ ُّ الحقوق  ھذه اآلیة في] 282:البقرة[َ
ِفإْن لم یكونا رُجلْین فرُجل واْمرأتان : ثم قال تعالى. یقبل في األموال الشاھدان: ًیة صارت أصال، ومن ھنا قالواالمال ِ َِ َ َ ََ َ َ َ َ ٌَ َ َُ ، فدل ھذا ]282:البقرة[ْ



 2895 

قوق، وقد ذكر الحدود وذكر على أن الحقوق المالیة ُیقبل فیھا شھادة النسوة؛ ألن هللا سبحانھ وتعالى لم یذكر النساء إال في ھذا النوع من الح
الجنایات ومع ذلك لم یثبتھا إال بشھادة الذكور، فدل على اختالف الحكم، كما مشى على ذلك وجرت علیھ جماھیر السلف والخلف من حیث 

َفإْن لم یكونا : ھ تعالىھل قول: إذا ثبت ھذا فإن األموال یقبل فیھا الشاھدان الرجالن، أو الرجل والمرأة بنص القرآن، ثم یرد السؤال. الجملة َُ َ ْ َ ِ
ِرُجلْین فرُجل واْمرأتان  َِ ََ َ َ َ ٌَ أنھ یمكننا أن نقبل أربع نسوة منفردات؛ ألن المراد أن شھادة : تنبیھ على البدلیة من كل وجھ؟ بمعنى] 282:البقرة[َ

و مسلك الجمھور على أنھ یمكن أن النساء تحل محل الرجال، بغض النظر عن كونھن منفردات أو كونھن مجتمعات مع الرجال، وھذا ھ
ًتقبل شھادة أربع نسوة في الدْین، فلو أن رجال لھ على رجل مائة ألف لایر، وخاف أن یأتیھ الموت، فأشھد اثنتین من أخواتھ واثنتین من  ِ َّ

ال : ھناك من قال. الرجالزوجاتھ على ھذا الحق الذي علیھ، صح؛ ألن ھذا الحق یثبت بشھادة النساء منفردات وبشھادتھن مجتمعات مع 
لو : أي). كالبیع: (وقولھ. ًتقبل شھادة المرأة إال مع الرجل، والصحیح أنھا تقبل شھادة النساء، سواء اجتمعن أو انفردن في الحقوق المالیة

ًباعھ بیتا فإن لھ أن یشھد رجلین أو یشھد رجال وامرأتین، أو یشھد أربع نساء  إشھاد الرجال مع النساء في ًكذلك أیضا). واألجل: (وقولھ. ً
ًكون الدین مؤجال أو معجال في الحقوق المالیة: التأجیل، أي ال، بل بعتني إلى أجل، واألصل في البیع : ًبعت البیع نقدا، فقال: ًفمثال قال لھ. ً

ألك بینة على : ً بعتھ نقدا، فحینئٍذ نقول لھذاال، أنا: أبعتھ إلى أجل؟ فقال: ًأن یكون نقدا، لكن إذا ادعى أنھ باعھ إلى أجل، وقال القاضي للبائع
ٍنعم، وجاء بشاھدین من الذكور أو برجل وامرأتین فإنھ یصح؛ ألن التأجیل ھنا المراد بھ إثبات حق المال، : أنھ باع إلى أجل؟ فإن قال

یجوز إشھاد الرجال والنساء : أي).  فیھ ونحوهوالخیار: (وقولھ. فالشھادة فیھ راجعة إلى األموال، فتثبت في البیع تأجیل البیع وعدم تأجیلھ
أنھ ال تقبل : ًھنا لم یذكر األربع النسوة، وھذا بناء على ما اختاره بعض العلماء) رجالن أو رجل وامرأتان: (وقولھ. في الخیار في البیع

بین أن شھادة المرأتین بمثابة شھادة الرجل أنھا تقبل شھادتھن منفردات في الحقوق المالیة؛ ألن هللا : شھادة النساء منفردات، والصحیح
شھادة الشاھد مع : والدلیل الثالث الذي ُیقبل في شھادة األموال وما یئول إلى المال. الواحد، وعلى ھذا فتقبل شھادة األربع مقابل الرجلین

مقترض، فجاء صاحب الدین إلى ٌأن یقوم شخص ویقترض من شخص مائة ألف، وحضر ھذا القرض شخص واحد، ثم توفي ال: الیمین، مثل
ال نعترف لك بذلك، أعندك حجة أو كتابة فنقبل منك، فھو لم یخبرنا أن لك علیھ مائة ألف؟ : لي على أبیكم مائة ألف، فقالوا: الورثة وقال

تحلف : نھا قال القاضينعم، لي رجل واحد یشھد، وھذا الشاھد مستوٍف للشروط، حی: ألك بینة؟ قال: فاشتكى إلى القاضي، فقال لھ القاضي
، وھذا )أنھ علیھ الصالة والسالم قضى بالشاھد مع الیمین: (معھ الیمین، وتستحق ما ادعیت، والدلیل على ذلك ما ثبت في الحدیث الصحیح

شھر ذلك عن أكثر من عشرین من أصحاب رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم، جاءت عنھم ھذه السنة عن رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم، وأ
حدیث ابن عباس رضي هللا عنھما عند أحمد في مسنده ومسلم وغیره رحمة هللا على الجمیع، فھذا یدل على ثبوت سنة الشاھد مع الیمین، 

شاھد ًإنھ یقبل الشاھد مع الیمین، ونعتبر قول الشاھد مع الیمین أصال بقبول الشھادة، وإذا اعتبرنا جنس ال: ویقول جمھور العلماء رحمھم هللا
فإنھ یقبل شھادة المرأتین مع الیمین؛ ألن المرأتین قائمتان مقام الرجل؛ وألن هللا أنزل المرأتین منزلة الرجل، وحینئٍذ یكون جنس الشاھد مع 

  .الیمین المراد بھ من اعتد بشھادتھ، بغض النظر من كونھ من الرجال أو من النساء
 

 قبول شھادة النساء فیما یخص النساء
 

ًوما ال یطلع علیھ الرجال غالبا كعیوب النساء تحت الثیاب والبكارة والثیوبة والحیض والوالدة والرضاع واالستھالل ونحوه : [حمھ هللاقال ر
ن ھذا لما قدمنا من وجود الحرج، فإن أمور النساء الخاصة الغالب أنھ ال یطلع علیھا إال النساء، وقد أخذوا ھذا م]. تقبل فیھ شھادة امرأة عدل

حدیث أم یحیى بنت أبي إھاب رضي هللا عنھا وأرضاھا، وقد بینا ما في الحدیث، لكنھ أصل في أن النبي صلى هللا علیھ وسلم قبل خبر 
، فإثبات بكارة المرأة وثیوبتھا یحتاج إلى )كعیوب النساء تحت الثیاب كالبكارة والثیوبة: (المرأة، ولذلك بین رحمھ هللا ھذه األمور، فقال

ع على الفرج، وھذا االطالع من الجنس أخف من اطالع غیره، ولذلك فالمرأة الثقة المعروفة باألمانة والتحفظ یمكن أن تطلع وتخبر اطال
  !الحاجة كما یقول العلماء؟ وھل ھذه شھادة لھا حكم أم أنھا شھادة أھل الخبرة استثنیت لوجود. القاضي بما اطلعت علیھ

 
 ً ال یطلع علیھ إال النساء غالباحكم قبول شھادة الرجل فیما

 
أننا : لو أن ھذا الشيء الذي ال یطلع علیھ إال النساء شھد بھ رجل كالطبیب فتقبل شھادتھ، بمعنى: أي]. والرجل فیھ كالمرأة : [ قال رحمھ هللا

ًاألمور النساء، لكن لو حصل أن رجال إنھ ال تقبل فیھ إال شھادة امرأة، لیس على سبیل الحصر، وإنما األصل أن یتولى ھذه : عندما نقول
  .اطلع علیھ لجاز لھ أن یشھد

 
 حكم ثبوت القود والمال بشھادة النساء أو شاھد ویمین

 
ٌومن أتى برجل وامرأتین أو شاھٍد ویمین فیما یوجب القود لم یثبت بھ قود وال مال: [قال رحمھ هللا أن ھذا مبني : بینا في الدرس الماضي]. ٍ
ًجاء بشاھد وأراد أن یحلف الیمین معھ على أن فالنا داس أباه بالسیارة عمدا عدوانا، فھذا : ً المال مفرع على ثبوت القود، فمثالعلى أن ثبوت ً ً

نسقط الدیة؛ ألن القتل قتل : قتل عمد ال تقبل فیھ إال شھادة رجلین عدلین، ففي ھذه الحالة إذا لم یثبت القصاص ال تثبت الدیة، فال یقول قائل
عمد یجب القصاص، فالشریعة تنظر إلى الدعوى، بحیث لو أن الدعوى جاءت على ھذا الوجھ فحینئٍذ ال نقبل إال شھادة رجلین عدلین 

ًصحیح أن ھناك ماال، لكن ھذا المال وھو الدیة مفرع أو مبني على ثبوت القود؛ ألن .. بالصفة المعتبرة بالشھادة، فإذا لم یقمھما لم نحكم لھ
، فجعل الدیة بدل القود، )لھ قتیل فھو بخیر النظرین إما أن یقاد وإما أن یودى من قتل: (لمقتول یخیرون كما قال علیھ الصالة والسالمأولیاء ا

 فیھا ًأن یأتي المال مشتركا مع غیره ال على سبیل البدلیة، فال تقبل فیھ شھادة النساء وال یقبل: فإذا لم یثبت القود ال تثبت الدیة، وھذا معناه
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شھادة ویمین؛ ألنھ لم یتمحض فیھا قصد المال، وإنما جاءه مبني على ثبوت ما یشترط فیھ شھادة الرجال وحدھم، فال یقبل فیھ الشاھد مع 
  .الیمین، وال ُیقبل فیھ شھادة النسوة منفردات أو مجتمعات مع الرجال

 
 شھادة النساء في السرقة یوجب المال دون الحد

 
إذا شھد في السرقة ثبت القطع وثبت ضمان المال، ولكن ھذا الثبوت ]. وإن أتى بذلك في سرقة ثبت المال دون القطع [ : قال رحمھ هللا

المال الذي ھو حق للمخلوق؛ : ًثانیا. ٌالقطع الذي ھو حق هللا عز وجل: ًأوال: ًلضمان المال لیس مركبا على ثبوت القطع، ولذلك یثبت الحقان
سرق مالي، فالرجل یحتاج أن یرد لھ مالھ، وحینئٍذ فحقھ ثابت، فانفصل حق :  یثبت؛ فإن حق المخلوق یثبت؛ ألنھ إذا قالفإذا كان حق هللا لم

ال نثبت حد السرقة بشھادة النساء؛ ألن ھذا النوع من الشھادات ال یثبتھا، : المال عن حق الحد، فإذا انفصل فإنھ حینئٍذ یثبت المال، ونقول لھ
  . أن یضمن المسروق؛ ألن المال یثبت بھذه الشھادةولكن یجب علیھ

 
 ثبوت العوض في الخلع بشھادة النساء مع الرجال

 
 - الخلع یثبت فیھ المھر، فإذا أثبت أنھ خالع المرأة ) وإن أتى بذلك في خلع: (قولھ]. ٍوإن أتى بذلك في خلع ثبت لھ العوض : [ قال رحمھ هللا

  .إن ھذا یثبت المھر وال یثبت الخلع: ثبت أنھ خالعھا بشھادة رجل وامرأتین، فإننا نقول فھو أ- كما تقدم معنا في المثال
 

 ثبوت البینونة بمجرد دعواه الخلع
 

إذا ادعى الرجل أنھ خالع امرأتھ فإننا حینئٍذ نحكم بثبوت البینونة؛ ألنھ اعترف بأنھا : أي]. وتثبت البینونة بمجرد دعواه : [ قال رحمھ هللا
  .وجة لھ، وأنھ قد فارقھا، والخلع طالق، وھذا من الفوائد التي تترتب على أن الخلع طالقلیست ز

 
 [3[ باب موانع الشھادة وعدد الشھود -شرح زاد المستقنع 

 
 الشھادة على ویشترط في. إن من نعم هللا تعالى ولطفھ بعباده أنھ عند تعذر إقامة الشھود األصلیین، أجاز شھادة من سمع الشھود أن یشھد بھا

الشھادة ما یشترط في الشھادة األصلیة، كالبلوغ والعقل والعدالة، وال تكون الشھادة على الشھادة إال بإذن األصل أو إقراره عند القاضي، أو 
  .عدهًأما مسألة الرجوع في الشھادة فإنھ یترتب علیھا أحكام مھمة، سواء كانت قبل الحكم أو ب. عزوه الشھادة لسبب من األسباب

 
 حكم الشھادة على الشھادة وما یشترط لھا ومسائلھا

 
بسم هللا الرحمن الرحیم الحمد  رب العالمین، والصالة والسالم األتمان األكمالن على خیر خلق هللا أجمعین، وعلى آلھ وصحبھ ومن سار 

وال تقبل الشھادة على الشھادة إال في حق یقبل فیھ كتاب : فصل: [فیقول المصنف رحمھ هللا تعالى: أما بعد. على سبیلھ ونھجھ إلى یوم الدین
المصنف رحمھ هللا أصول باب الشھادة، واألمور المعتبرة في قبول الشھادة وردھا؛ شرع في بیان حكم  بعد أن بین]. القاضي إلى القاضي

أن یكون ھناك شاھدان على حق : لشھادة على الشھادةالشھادة على الشھادة، والشھادة على الشھادة مركب یكون بعد بیان المفرد، والمراد با
من الحقوق، فتعذر إقامة الشاھدین في القضاء، أو مات الشاھدان، وھناك شھود شھدوا على شھادتھما، وھذا من نعم هللا عز وجل ولطفھ 

حیث الجملة، والدلیل على قبولھا عموم وقد نص األئمة رحمھم هللا واتفقت المذاھب األربعة على قبول الشھادة على الشھادة من . بعباده
األدلة التي دلت على قبول الشھادة، فإن هللا تعالى لم یفرق بین كونھا شھادة أصل أو شھادة فرع، فإن هللا أمرنا بقبول شھادة العدل والعمل 

ألصلیة؛ ألن الفرع آخذ حكم أصلھ، شھود األصول عدول، فإننا نقبل الشھادة كالشھادة ا: بھا، فإذا جاء شھود على شھود وھم عدول، أي
ًفالشھادة على الشھادة مركبة على أصل، فإذا كان األصل مقبوال فالشھادة على الشھادة مقبولة؛ ألن حفظ الحقوق مقصود شرعا، وھو یتأتى  ً

قد تقدم بیانھ، فال تقبل الشھادة على أن الشھادة على الشھادة تكون فیما یكون فیھ كتاب القاضي، و: ّوقد بین رحمھ هللا. بالشھادة على الشھادة
الشھادة في قصاص، وال في إثبات حد من الحدود، وذلك لما ذكرناه، ومن أھل العلم من قال بعمومھا، ولكن لوجود الشبھة وخوف الخطأ 

ما یشترط في الشھادة األصلیة، ویشترط في الشھادة على الشھادة . والخلل استثنى الحنابلة رحمھم هللا الدماء وما ال یقبل فیھ كتاب القاضي
ًولكن ال بد أن یكون الشاھد بالغا عاقال عدال غیر متھم في شھادتھ، ضابطا للشھادة، فإذا استوفى الشروط المعتبرة، فیرد السؤال ًً ھل تقبل : ً

ًاء عموما، وھذا مذھب طائفة من الشھادة على الشھادة، األصول تقتضي قبول شھادة الرجال والنس: ًفیھا شھادة النساء، أو ال تقبل؟ أوال
أنھ تقبل شھادة امرأتین وتنزل منزلة شھادة الرجل : والصحیح. على الشھادة العلماء، والحنابلة عندھم ال تقبل شھادة النساء في الشھادة

 ...... .الواحد، وتتعدد بتعدد شھادة األصول في الرجال
 

 متى تقبل الشھادة على الشھادة
 

ًلو أن رجال كبیرا في السن عنده شھادة فجاء وقال: ًإذا] ال یحكم بھا إال أن تتعذر شھادة األصل بموتھو: [قال رحمھ هللا إن ھذه األرض ملك : ً
لوقف فالن، وھناك كبیر سن آخر یشھد بنفس الشھادة، فیأتي شاھدان ویشھدان على شھادة الشاھد األول الذي اسمھ عبد هللا في ثبوت الحق، 
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أن أربعة شھود : ًدة، وأیضا یأتي شاھدان آخران لشھادة عبد الرحمن كبیر السن اآلخر، فإذا حصلت الشھادة فمعنى ذلكویسترعیھم الشھا
ٌسیشھدون في مقابل شھادة االثنین، وسینقلون شھادة االثنین، وكل منھما شاھد على صاحبھ، كل اثنین سیشھدان على ما شھد علیھ، وحینئٍذ  ٌ

إما لموت األصل أو غیره من األسباب، مثل أن أكون أنا وأخي سمعنا والدنا یقول كذا وكذا، ثم توفي الوالد، فأنا تقبل الشھادة إذا تعذر، 
ُوأخي ملزمان شرعا بأداء ھذا الحق الذي طلب منا، فھذا فیھ حفظ للحقوق وصیانة لھا فبین رحمھ هللا أنھ عند التعذر من موت أو مرض . ً

 أن یأتي إلى مجلس القضاء، وعلى ھذا فتقبل الشھادة عند وجود العذر، أما إذا لم یوجد العذر فللعلماء كأن یشھد ثم مرض، وتعذر علیھ
ًلو كان األصل موجودا في المدینة أو موجودا في مدینة أخرى، ویمكن أن یسافر ویأتي، فمن أھل العلم من قال: الوجھ األول: وجھان إنھ : ً

إذا كان في داخل المدینة فإنھ ال تقبل الشھادة على الشھادة؛ ألن القدرة : الوجھ الثاني. عنھ الحضورإذا كان على مسافة القصر فإنھ یسقط 
على الیقین تمنع من الشك؛ وألن نقل الشھادة على الشھادة مزلة الخطأ والخلل، فینبغي إشھاد األصل، وھذا القول فیھ احتیاط، وھو الذي 

في  كما ذكرنا، كأن یكون في مدینة والقاضي]. أو غیبة مسافة قصر : [ قال رحمھ هللا. ضي القبولاختاره المصنف رحمھ هللا، واألصول تقت
  .مدینة أخرى

 
 ًمتى یشھد الفرع بدال عن األصل

 
الن كذا ًاشھد على شھادتي أن فالنا لھ على ف: كأن یقول لھ]. وال یجوز لشاھد الفرع أن یشھد إال أن یسترعیھ شاھد األصل : [ قال رحمھ هللا

ًوكذا، واشھد على شھادتي أن فالنا أوقف داره أو أوقف أرضھ، أو أن فالنا وھب، أو أن فالنا شارك فالنا، أو أن فالنا أعطى فالنا قرضا،  ً ً ً ً ً ً
ا شھد بھا عند إذ]. اشھد على شھادتي بكذا، أو یسمعھ یقر بھا عند الحاكم : فیقول: [ قال رحمھ هللا. اشھد على شھادتي ھذا استرعاء: فقولھ

إن لفالن : كأن یقول]. أو یعزوھا إلى سبب من قرض أو بیع أو نحوه : [ قال رحمھ هللا. الحاكم فھي شھادة شرعیة وحینئٍذ ینقل ھذه الشھادة
م یبین إن لھ في ذمتھ كذا ول: على فالن مائة من أصل بیع، سواء كان من قیمة أرض أو من قیمة سیارة، فیسندھا إلى أصل، أما لو قال

  .السبب، فال تقبل
 

 مسألة الرجوع عن الشھادة وصورھا
 

ھذه المسألة تعرف عند العلماء بمسألة الرجوع عن الشھادة، أن یشھد الشھود ثم ]. وإذا رجع شھود المال بعد الحكم لم ینقض: [قال رحمھ هللا
 كذبنا وزورنا، ونحن قد تبنا إلى هللا ورجعنا عن شھادتنا، فھذا :أن یقولوا: الصورة األولى: رجعنا، فھذه على صورتین: بعد شھادتھم یقولون

ًأنھم تحملوا وأدوا الشھادة زورا وكذبا: اعتراف بالخطأ، بمعنى ًرجعنا، فإن الذي قتل فالنا : أو أن یكون منھم الرجوع لتبین خطأ، فیقولون. ً
وھذا الرجوع . ً الذي قتل فالنا ھو فالن، وأننا أخطأنا في الشھادة األولىلیس بفالن، نحن أخطأنا وما تعمدنا شھادة الزور، وإنما تبین لنا أن

. إما أن یكون قبل الحكم بالشھادة، وإما أن یكون بعد الحكم، فإذا كان بعد الحكم إما أن یكون قبل تنفیذ الحكم فإما أن یكون بعد تنفیذ الحكم
ً القاضي ال یحكم بشھادتھم قوال واحدا عند العلماء، مثالھفإن: أن یرجع الشھود قبل الحكم بشھادتھم: الحالة األولى لو ادعى شخص على : ً

إنھ إذا شھد الشھود فیبحث القاضي عن : ًإن فالنا لھ على فالن كذا، وقد سبق أن قلنا: ًشخص دینا، ثم أقام شاھدین فشھدا عند القاضي وقاال
ھؤالء : رجعنا عن شھادتنا، فھذا قبل الحكم، أو قال المدعى علیھ: ا بعد ذلكالشھود ھل ھم عدول؟ ھل ھم أھل للشھادة أو ال؟ فإذا قالو

 - كما تقدم معنا في أدب القاضي-ُالشھود فسقة ال تقبل شھادتھم، وسأقیم البینة على فسقھم، فلما أعطى القاضي مھلة ثالثة أیام حتى یثبت 
. رد الشھادة: األول: إنھم مزورون، فحینئٍذ یترتب حكمان: عوا وقالوافإن رج. ًرجع الشھود، إذا شھدوا وقبل أن یحكم بشھادتھم رجعوا

لھ أن یشوه، كأن یحلق لحى الشھود، ویمشي بھم في : تعزیرھم من القاضي، وقد اختلفت عبارة العلماء في التعزیر، حتى قال بعضھم: الثاني
ھؤالء : بھم في األسواق إذا رأى المصلحة، ویقول  وإنما یطافأنھ ال تحلق اللحیة،: والصحیح. ھؤالء كذبة وشھود زور: األسواق، ویقال

شھود زور وكذبة؛ ألنھم كذبوا على القاضي، وھذا یفضي إلى اختالل األحكام الشرعیة، واستغالل القضاء للسوء؛ وألنھ قد تستباح الدماء، 
وام العدل عن ھذا الفعل، الذي یؤدي إلى ضیاع العدل وقد تستباح الفروج، فالطواف بھم بین الناس یردع غیرھم عن ھذا الفعل الذي بھ ق

إنھم یعزرون بالطواف، واألصل یقتضي أن األمر إلى القاضي فیعزرھم بما یرى من : وانتھاك الحرمات، فبعض العلماء رحمھم هللا یقولون
رون، لكن یسقط شھادتھم، وإذا أسقط شھادتھم نحن شھدنا وتبین لنا الخطأ، فحینئٍذ ال یعز: أما إذا كان رجوعھم بالخطأ، وقالوا. المصلحة

أنھم أناس ال یضبطون الشھادة، وحینئٍذ ال تقبل : تبین أنھم أناس فیھم خلل في الشھادة؛ ألنھم اعترفوا على أنفسھم أنھم أخطئوا، فمعنى ذلك
ًشھدوا بحق مالي، وشھدوا أن فالنا باع  فحینئٍذ إذاأن یكون رجوعھم بعد الحكم بالشھادة وقبل تنفیذ الحكم، : الحالة الثانیة. شھادتھم بعد ذلك

ًسیارتھ، وأن فالنا باع أرضھ، فإن رجوعھم عن الشھادة بعد الحكم ساقط، وال یؤثر في الحكم؛ ألنھ إذا شھد أن لفالن على فالن ألفا، وكانت  ً
ًشھادتھم مزكاة معتبرة شرعا، فحینئٍذ ثبت عندنا أن لفالن على فالن ألفا، فإذا ق كذبنا وزورنا، فقد طعنوا في أنفسھم بالفسق، وحینئٍذ : الواً

جرحوا أنفسھم، فال یقبل رجوعھم؛ ألنھم شھدوا على أنفسھم أنھ ال یقبل قولھم، ونحن قد قبلنا قولھم قبل ذلك بالتعدیل، فحینئٍذ ال نرجع إذا 
كذبنا : كذبنا وزورنا، فإن قولھم: و شھدوا بحق لمحمد، ثم قالواٍغلب على ظننا صدقھم إلى أمر تبین أنھم فسقة، وأنھم ال تقبل شھادتھم، فل

كذبنا وزورنا، والحق إنما ھو لفالن : وزورنا إنما شھدوا على أنفسھم بالفسق، ومن شھد على نفسھ بالفسق فقد أسقط شھادتھ، فحینما یقولون
ولو . زورنا فإنھم یعزرون: صل؛ وكذلك الحكم إذا ثبت أنھم قالواولیس لفالن، فحینئٍذ سقطت شھادتھم الثانیة وبقیت شھادتھم األولى على األ

إذا حكم القاضي بالمال وسدد، فحینئذ ال : أخطأنا، والحق لیس لفالن وإنما ھو لفالن، وكان ھذا بعد حكم القاضي بالحق المالي، فنقول: قالوا
 على أنفسھم بسقوط شھادتھم، فھناك سقطوا بالتزویر، وھنا أخطأنا، فھم شھدوا: وقولھم. ینقض الحكم؛ ألنھ ثبت بصورة شرعیة معتبرة

ِممْن تْرضْون من الشھَداء : ًسقطوا بخفة الضبط؛ ألن من شرط قبول الشھادة أن یكون الشاھد ضابطا لشھادتھ؛ ألن هللا تعالى یقول َ َ َ َُّ ِ َّ َِ
احبھ، وال یؤثر في حكم القاضي؛ ألن األحكام القضائیة ال تنقض ، فتسقط الشھادة الثانیة وتبقى الشھادة األولى، ویثبت الحق لص]282:البقرة[
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أن یكون رجوعھم بعد الحكم، وأن یكون : الحالة الثالثة. إال في مسائل خاصة، وھذه لیست منھا، وحینئٍذ یبقى الحكم على ما ھو علیھ وینفذ
ًزورنا وكذبنا، فإن فالنا ما : فلو قالوا. د تدرأ بالشبھاتًالحكم مشتمال على حد أو قصاص، فحینئذ یسقط الحد ویسقط القصاص؛ ألن الحدو
إنھ عند الرجم یؤتى بالشھود بحیث لو كانوا كذبة فقد : ًسرق، فحینئٍذ ال تقطع الید، أو أن فالنا ما زنى، فإنھ ال یرجم؛ ولذلك سبق أن قلنا

ذا كان في الحد حق مالي، مثل السرقة؛ فإنھ یثبت المال لصاحبھ، إنھم كذبوا، فحینئذ یسقط تنفیذ الحد، وإ: یرجعون عن شھادتھم، فإذا قالوا
ًأنھم إذا رجعوا قبل الحكم وجھا واحدا ال ینقض، وإذا رجعوا بعد الحكم، فإن كان بعد الحكم وقبل التنفیذ : والخالصة. ولكن ال یقام الحد ً

ولو حكم الحاكم بشھادتھم .  ال ینفذ؛ ألن الحدود تدرأ بالشبھاتًمضى الحكم ونفذ، إال أن یكون مشتمال على حٍد أو قود دون قصاص، فحینئٍذ
كذبنا وتعمدنا قتلھ، فإنھم یقتلون؛ : إما أن یقولوا: الصورة األولى: رجعنا عن شھادتنا، فعلى صورتین: ونفذ الحكم في القتل، وجاءوا وقالوا

فضیة إلى الزھوق، وقد تقدم معنا شرحھا في كتاب القصاص، وحینئٍذ ألنھم تسببوا في قتلھ، ولوال شھادتھم لما حصل قتل، وھي السببیة الم
لو علمت أنكما : أخطأنا، فقال: ًأنھ شھد عنده شھود أن فالنا سرق فقطع یده، ثم جاءوا وقالوا: قال علي رضي هللا عنھ كما في القصة عنھ

السببیة المفضیة للزھوق، فالسببیة : ھذه السببیة یسمونھاصحیح أن الذي قطع ھو الذي أمره القاضي بالقطع، و. تعمدتما لقطعت أیدیكما
أخطأنا، فحینئٍذ ال یقتص، : المؤثرة المفضیة للزھوق ال شك أنھا توجب القصاص، فحینئٍذ یقتص منھم إذا تعمدوا قطع األطراف، لكن لو قالوا

ھل الذین زكوا الشھود یحكم : یرد السؤال]  زكاھم ویلزمھم الضمان دون من: [قال رحمھ هللا. فیسقط القصاص، ولكن یجب علیھم الضمان
نحن نعلم أنھم فسقة : َّتعمدنا، ونعلم أنھم فسقة وأعناھم على ھذا، فحینئٍذ ھم شركاء، لكن لو قالوا: بوجوب القصاص علیھم؟ إذا قالوا

ال یقتص منھم، : منھم، ومنھم وقال إنھ یقتص: لفمن أھل العلم من قا: وزكیناھم مجاملة، وال نعلم أن ھذا سیفضي إلى الزیغ، فللعلماء أوجھ
أن المزكي یلزمھ : والخالصة. إذا كان المزكون علموا أنھم لیسوا بأھل الشھادة وزكوھم، فإنھ یقتص منھم: من الذین یرون القصاص قالوا

لحكم كما ذكرنا في قتل الجماعة، وأن كل الضمان إذا علم أن شھادتھ زور؛ ألنھ أعانھ على الزور؛ وألنھ أعانھ على اإلثم، وحینئذ یكون ا
 ...... .سببیة تفضي وتعین على الزھوق فتأخذ حكم االشتراك

 
 حكم رجوع الشاھد مع الیمین وما یجب علیھ

 
ألن إنھ یجزئ؛ : ، قال بعض العلماء)وإن حكم بشاھد ویمین: (قولھ]. وإن حكم بشاھد ویمین ثم رجع الشاھد غرم المال كلھ: [قال رحمھ هللا

أن علیھ ضمان المال كلھ؛ ألن الیمین ال تكون إال بعد وجود : والصحیح. الیمین مقام الشاھد، والشاھد الذي أخطأ علیھ ضمان نصف المال
  .الشاھد، وحینئٍذ الشاھد ھو الذي تسبب في الحكم كلھ، وعلى ھذا یجب علیھ ضمان المال كلھ

 
  باب الیمین في الدعاوى-شرح زاد المستقنع 

 
تشرع الیمین في الدعاوى، وقد دل على مشروعیتھا دلیل الكتاب والسنة، وھي حجة من حجج القضاء، وتشرع في حال اإلنكار، فمن أنكر 
علیھ الیمین، وال تشرع في العبادات والحدود؛ ألنھا حقوق  تعالى، وھناك أمور ال یجوز فیھا االستحالف؛ كالنكاح والطالق والرجعة 

 . الرق والوالء واالستیالء والنسب والقود والقذفواإلیالء وأصل
 

 مشروعیة الیمین في الدعاوى وحجیتھا وأحكامھا
 

بسم هللا الرحمن الرحیم الحمد  رب العالمین، والصالة والسالم األتمان األكمالن على خیر خلق هللا أجمعین، وعلى آلھ وصحبھ ومن سار 
الیمین في الدعاوى حجة من حجج ]. باب الیمین في الدعاوى : [ فیقول المصنف رحمھ هللا: دأما بع. على سبیلھ ونھجھ إلى یوم الدین

القضاء؛ ولذلك دلت السنة الصحیحة عن النبي صلى هللا علیھ وسلم، كما في الصحیحین، من حدیث األشعث رضي هللا عنھ، أن النبي صلى 
 إذا لم تكن لھ بینة إال أن یحلف خصمھ، فلیس لھ إال ذلك، وفي حدیث ابن عباس لیس للمدعي: أي) لیس لك إال یمینھ: (هللا علیھ وسلم قال

: ، وقولھ)البینة على المدعي والیمین على من أنكر: (رضي هللا عنھما عند الحاكم وغیره بسنٍد صحیح، أن النبي صلى هللا علیھ وسلم قال
شھادة أھل الكتاب على وصیة المسلم في السفر، وھي التي :  مسألةھذا أصل یستدلون بھ في مسألة خاصة، وھي) الیمین على من أنكر(

َفُیقسمان با إن اْرتْبتم ال نشتري بھ ثمنا ولْو كان ذا قْربى : وفي آیة المائدة في قولھ تعالى. تقدمت معنا َ َ َ َُ ْ ُ َْ ً ََ َ َ َ ََ ِ ِِ ِ ِ ِ ِِ ْ ِ ِفُیقسمان با: (، فقولھ]106:المائدة[َّ َّ ِ ِ َ ِ ْ َ (
ّوجل الیمین للتوثیق في القضاء والحكم، وكذلك أیضا أقام أیمان اللعان وقد تقدمت معنا، ودل على اعتدادھا؛ ألنھا قامت مقام أقام هللا عز  ً

وفي الصحیح عن النبي صلى هللا علیھ وسلم في قصة حویصة . الشھود، وھذا یدل على أنھا یمین لھا تأثیر في القضاء وأنھ یحكم بھا
ذلك أن عبد هللا بن سھل انطلق مع محیصة بن مسعود إلى : ع عبد هللا بن سھل وعبد الرحمن بن سھل ابني عمھماومحیصة ابني مسعود، م

خیبر، فافترقا في بعض أماكنھا، فرجع محیصة إلى المكان الذي تواعدا فیھ مع عبد هللا بن سھل، فوجد عبد هللا بن سھل رضي هللا عنھ 
تحلفون خمسین : (دفنھ ثم رجع إلى المدینة، ثم قال النبي صلى هللا علیھ وسلم لما رفعوا القضیة إلیھأنھ : یتشحط في دمھ، والشاھد من ھذا

وجاء عن النبي . ، وقد تقدم ھذا معنا في القسامة، وھذا یدل على أن الیمین حجة في القضاء)ًیمینا على رجل منھم فتستحقون دم صاحبكم
الرجل فاجر یحلف وال یبالي، فقال صلى هللا علیھ ! یا رسول هللا: شاھداك أو یمینھ، قال: (ث صلى هللا علیھ وسلم بھذا حینما قال لألشع

 .......فدل على أنھا تقبل من البر والفاجر). لیس لك إال یمینھ: وسلم
 

 عدم جواز االستحالف في العبادات والحدود
 



 2899 

فالن : لو قال شخص: ًال تكون الیمین في حقوق هللا عز وجل، فمثال:  أي].ال یستحلف في العبادات وال في حد من حدود هللا: [قال رحمھ هللا
ما عندي بینة، فحینئٍذ ال نقول : ائت ببینة أنھ ما صلى، فإذا قال: بل صلیت، فاختصما للقاضي، فالقاضي یقول للمدعي: ما صلى، فقال

، ولذلك بعض العلماء یعلل بعلة احلف الیمین، فال نقول بحلف الیمین ف: للشخص الذي ادعي علیھ أنھ ما صلى ي ھذا الحالة؛ ألن الحق 
ًأن حقوق هللا لھ، وحینئذ تعذر أن یحلفھ صاحب الحق، وسقط التحلیف في حقوق هللا الخالصة، وكذلك أیضا لو قال: وھي ما أدى الزكاة، : َّ

ًا، فال یحلف وال یستقیم تحلیفھ قضاءاحلف على أنك أدیتھ: بل أدیتھا، فترافعا إلى القاضي، فال یقال لھ: وقال اآلخر ال یمین في : ومن ھنا. ّ
َّحقوق هللا وال في الحدود؛ ألنھ إذا أقر بالحد ملك الرجوع عنھ، وقد تقدم ھذا معنا في الحدود، فإذا ادعي علیھ الزنا، فال یحلف با إذا أنكر، 

ن النبي صلى هللا علیھ وسلم كما في الصحیح من حدیث ابن عباس لما قذف إما أن تقیم البینة وإال نقیم علیك الحد؛ أل :وإنما یقال للمدعي
، فھذا یدل على أنھ إما أن یقیم البینة )ٌالبینة أو حد في ظھرك: (ھالل بن أمیة امرأتھ بـشریك بن سحماء ، قال لھ النبي صلى هللا علیھ وسلم

 .جع، فإن المقر لو أقر بالزنا من حقھ أن یرجع، كما سنبینھ إن شاء هللاأو یقام علیھ حد القذف، وكأنھ من حقھ لو اعترف بالزنا أن یر
 

 مشروعیة استحالف المنكر في حقوق اآلدمیین
 

ما بعتك سیارتي، فارتفعا إلى القاضي، فقیل : لقد بعتني سیارتك، فیقول: كأن یقول لھ]. ویستحلف المنكر في كل حق آلدمي: [قال رحمھ هللا
أن تكون الدعوى في غیر حق هللا، : ًأوال: وھناك شروط لجواز الحلف. ًإذا یحلف: ما لي بینة، فیقال: ك بینة؟ فإذا قالأل: للذي یدعي البیع

أن یطلب : ًرابعا. عدم وجود البینة؛ ألنھ إذا وجدت البینة فال یمین: ًثالثا. أن ینكر الخصم: ًثانیا. كما ذكر المصنف رحمھ هللا في الحدود
أن أحدھم ُعین في : البد أن یطلب الخصم بتحلیف خصمھ، ومما ذكر عن بعض أصحاب اإلمام أبي حنیفة : ھ، أيالخصم تحلیف خصم

لي على فالن حق، وذكر حقھ، فقال : القضاء، فسمع رفقاء لھ بذلك، فاختصم إلیھ اثنان من المبرزین عند اإلمام في الفقھ والعلم، فقال أحدھما
فقال . وھنا وجھ تخطئتھ. ًإذا احلف: للمدعى علیھ لیس لي بینة، فقال: ألك بینة؟ قال: ال، فقال للمدعي: قالھل لھ علیك شيء؟ : للمدعى علیھ

إنما أردنا أن نعلمك أن ھناك : ِّومن قال للقاضي أن یطلب من الخصم أن یحلف وأنا ما طلبت منك أن تحلف خصمي؟ ثم قاال لھ: المدعي
ًعلما وفقھا لعلم القضاء؛ ألنھ لیس ُ كل واحد تعلم یستطیع أنھ یقضي، ولیس كل إنسان تعلم یستطیع أن یعلم غیره، فھنا ثقل العلم، فالشاھد من ً َ ُ َ

 .أنھ البد أن یطلب الخصم تحلیف خصمھ؛ ألنھ حق لھ: ھذا
 

 أمور ال یشرع فیھا االستحالف
 

أنھ ال : أي) إال النكاح: (قولھ]. االستیالد والنسب والقود والقذفإال النكاح والطالق والرجعة واإلیالء وأصل الرق والوالء و: [ قال رحمھ هللا
ما تزوجتك، فإنھ ال تطالب المرأة بالیمین؛ ألن األصل عدم : تزوجتك، وقالت: إنھ لیس بزوجي، أو قال: نكحتھا، وقالت: ِّیحلف فیھ، فلو قال

لف على نفي الطالق، أو ادعى أنھ طلقھا في أول السنة، فلیس لھا ما طلقتك، وح: طلقتني، وقال: لو قالت: أي). والطالق: (قولھ. النكاح
إنھ ال یحلف : بل طلقتني في جمادى فلي نفقة الستة األشھر، فحینئذ إثبات الطالق ونفیھ من حیث أصل وجود النكاح، وقالوا: النفقة، فقالت

طلقت في محرم، فإن لھ ذلك، واألصل أن الزوج :  ألنھ إذا قالعلى تطلیقھ لھا عند نفي التأخیر، وإنما تطالب المرأة بالبینة على األصل؛
فإن أي أصل اعتضد بأصل آخر : وعلى ھذا. ال یطالب بالیمین على النفي واإلنكار: مطلق؛ ألنھ الذي یملك العصمة، فقالوا في ھذه الحالة

عموم في الحقوق كلھا، وأنھ یطالب الخصم النافي بالبینة، فإنھ یكتفى بھ وتسقط الیمین، ھذا على مذھب الحنابلة، ومن أھل العلم من قال بال
بل راجعتك وأنت زوجة : ما راجعتني، فقال: لو أنھ طلقھا ثم ادعى أنھ راجعھا، فقالت: أي). والرجعة: (وقولھ. وھذا یشھد لھ عموم النص

ما عندي شھود، :  خروجھا من عدتھا؟ فإن قالھل عندك بینة على أنك راجعت المرأة قبل: ما راجعتني، فنقول للزوج: لي اآلن، فقالت
ًاحلفي على نفي الرجعة؛ ألنھ من المعلوم أن نفي الرجعة نفي للنكاح، إذا نفي الطالق ھذا : احلفي أنھ ما راجعك، أي: فحینئٍذ ال نقول للمرأة

ُوأشھدوا :  الرجعة؛ ألن هللا أمره أن یشھد، قالیطالب فیھ بالبینة؛ ألن األصل معھا، واألصل أنھا أجنبیة ما دام أنھ فرط في اإلشھاد على ِ ْ َ َ
ْذوي عدل منكم  ُ ْ ِ ٍ ْ َ َ َأْحلف أن لي أربعة أشھر ما مسني، وقال الزوج: كذلك لو قالت). واإلیـالء: (وقولھ]. 2:الطالق[َ ِ أنا ما آلیت، فالذي نفى : َ

: وقولھ. ة أنھ آلى منك وأنھ حلف یمین اإلیالء، وقد تقدم معنا اإلیالءائتي بالبین:  ال یطالب بالیمین، وإنما نقول للمرأة-وھو الزوج- اإلیالء 
ھات بینتك على أن ھذا رقیق أو مملوك لك، : بل أنا حر، فإننا نقول للذي ادعى الرق: ًإذا ادعى أن فالنا رقیق لھ، فقال: أي) وأصل الرق(

ن األصل أنھ حر، واألصل أنھ غیر رقیق حتى یدل الدلیل على رقھ، إن ھذا الشخص رقیق؛ أل: لیس عندي بینة، فحینئٍذ ال نقول: فإن قال
لست : ًإن فالنا مولى لي، فقال: لو قال). والوالء: (وقولھ. وال نطالبھ بالیمین على نفي الرق، ھذا الذي انتزعھ الحنابلة من معارضة األصل

ِاالستیالد من األمة، : أي) واالستیالد: (وقولھ. عدم ھذه األشیاءبمولى لك، فإنھ یأخذ نفس الحكم على الذي ذكرنا في الرقیق؛ ألن األصل  َ َ
لیس لك مني ولد، والعكس، فإنھ ال یطالب النافي بالیمین؛ ألن األصل یشھد بصحة قولھ؛ إذ أن األصل عدم : لي منھا ولد، فقالت: كأن یقول

َّلنسب ال یحلف فیھ، وھذا فیھ خالف بین العلماء رحمھم هللا، ومن ا: قالوا) النسب: (وقولھ. وجود الولد، وعدم وجود النسل منھا حتى یثبت
لست منھ، ولست بولده، فإنھ ال یطالب بالدلیل؛ ألن األصل أن یطالب المدعي : أنتسب لفالن؟ فقال: أھل العلم من قال بالتحلیف، فإذا قیل لھ

س مؤتمنون على أنسابھم، فإذا جاء أحد یدعي أنھ لیس ابن فالن، إنما َبالبینة، والذي نفى فھو بنسبھ المدعى صحیح أنھ فالن بن فالن، والنا
ًھو ابن فالن، فھذا خالف األصل، فھو یذكر أمثلة على ما قال في األصل، إذا خالف قول المدعي األصل فإنھ في ھذه الحالة ال یحلف، بناء  ّ

: وقولھ. لمدعي من إذا سكت لم یترك، والمدعى علیھ من إذا سكت تركأن ا: على ما یقرره الحنابلة رحمھم هللا في المسألة التي تقدمت معنا
أنت الذي قطعت : ما قطعتھا، أو قال: ًإن فالنا ھو الذي قطع ید فالن، فقال: ًكذلك أیضا األصل حرمة الدماء وعصمتھا، فإنھ لو قال) والقود(

ًا عدوانا، فنقول لھید فالن، وأنت الذي قطعت رجلھ، وأنت الذي اعتدیت على إصبع فالن عمد ائت ببینة تثبت قولك، وال یمین لك على : ً
إن مثل ھذا ال یثبت فیھ الیمین، والقذف فیھ إشكال؛ ألن القذف من : قالوا) والقذف: (وقولھ. خصمك؛ ألن المتھم بريء حتى تثبت إدانتھ
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ًالحقوق المشتركة، لكن ارتفع اإلشكال في القذف ألنھ األصل، فلو قذف شخص شخصا ما زنیت، فترافعا إلى : أنت زان، فقال:  فقال لھٌ
إما أن تثبت الزنا وإما أن یقام علیك حد القذف، إذا طلبھ صاحبھ، فإذا قذف فإنھ في ھذه الحالة : القاضي، فإن القاضي یقول للذي یدعي الزنا

 .َ، وما وجھ الیمین على المدعى علیھ) في ظھركٌالبینة أو حد: (ال یطالب الخصم بیمین اإلنكار؛ ألن النبي صلى هللا علیھ وسلم قال
 

 بیان صفة الیمین المشروعة
 

الیمین المشروعة الیمین : (بعد أن بین محل الیمین شرع في بیان صفة الیمین، فقال]. والیمین المشروعة الیمین با تعالى : [ قال رحمھ هللا
 .ت السیارة، وهللا لیس لھ دین عندي، ونحو ذلك على النفي واإلثباتوهللا ما فعلت، وهللا ما بع: وھو أن یقول) با عز وجل

 
 حكم تغلیظ الیمین وأنواعھ

 
وهللا الذي ال إلھ إال ھو، فھذا من تغلیظ : وال تغلظ الیمین، وتغلیظ الیمین با مثل أن یقول: أي]. وال تغلظ إال فیما لھ خطر : [ قال رحمھ هللا

كأن تكون بعد صالة : یحلف بین الركن والمقام، أو بین المقام والباب، كما اختار بعض العلماء، وتغلظ بالزمانوتغلظ بالمكان؛ كأن . الیمین
فمنھم من قال بشرعیة : أن التغلیظ فیھ مذھبان مشھوران للعلماء: والصحیح. العصر، كما في آیة المائدة في الشھادة على الوصیة في السفر

ال یغلظ إال في الوارد، إذا ورد نفس التغلیظ یغلظ وإال فال، وھذا : ومنھم من قال.  القاضي، فیغلظ متى شاءالتغلیظ، وأن األمر مرجوع إلى
البینة على : (أنھ ال یغلظ إال في الوارد، وأنھ ال یضیق على الخصوم، بل نقول بالسنة التي وردت: ھو الصحیح، وھو مذھب الظاھریة

ًما حلف أحد یمین القضاء كاذبا فاجرا إال لقي هللا وھو علیھ : (ً الیمین وكفى بالیمین تعظیما، فإنھ، فنحلفھ)المدعي والیمین على من أنكر ً ٌ
 .وصلى هللا وسلم على نبینا محمد وعلى آلھ وصحبھ أجمعین. فعلى ھذا ال نقول بالتغلیظ إال بما ورد فیھ النص! ، والعیاذ با)غضبان

 
  كتاب اإلقرار-شرح زاد المستقنع 

 
تاب اإلقرار من كتب الفقھ المھمة، خاصة لمن یمارسون القضاء، وتأتي أھمیة ھذا الباب من حیث اعتباره من أقوى حجج القضاء؛ ألنھ ك

 .شھادة على النفس، لكن ھذه الشھادة لھا شروط البد أن یتصف بھا المقر حتى یلزم بھا، ولھا قوادح تسقط بھا إن وجدت
 

 تعریفھ ومشروعیتھ.. اإلقرار
 

بسم هللا الرحمن الرحیم الحمد  رب العالمین، والصالة والسالم األتمان األكمالن على خیر خلق هللا أجمعین، وعلى آلھ وصحبھ ومن سار 
 ...... : [كتاب اإلقرار: [فیقول المصنف رحمھ هللا تعالى: أما بعد. على نھجھ إلى یوم الدین

 
 تعریف اإلقرار

 
َّمأخوذ من قر ا: اإلقرار ًاالعتراف بالحق، ویكون لفظا وكتابة وإشارة مفھمة؛ فافترق اإلقرار ھنا عن : لشيء إذا ثبت، وفي االصطالحَ

على  أن اإلشارة المفھمة شھادة من اإلنسان على نفسھ، ولكن الشھادة شھادة على الغیر، ویسوغ في شھادة اإلنسان: الشھادة، والسبب في ذلك
  .غیرهنفسھ ما ال یسوغ في شھادتھ على 

 
 مشروعیة اإلقرار

 
أجمع العلماء على اعتبار اإلقرار لبثبوت السنة باعتبار اإلقرار، وقد قبل النبي صلى هللا علیھ وسلم إقرار ماعز والمرأة على نفسیھما بالزنا، 

أقوى حجج القضاء : لماءقال بعض الع. وھذا یدل على حجیة اإلقرار وثبوتھ واستیفاء الشروط، واإلجماع المنعقد على أنھ حجة شرعیة
ًاإلقرار؛ ألنھ لیس ھناك إنسان عاقل تتوافر فیھ شروط اإلقرار لقبول إقراره ویشھد على نفسھ بالضرر إال إذا كان صادقا، ومن ھنا فھو 

  .أقوى الحجج، ومن ھنا أخذ هللا اإلقرار على أنبیائھ وعباده وخلقھ، وھذا یدل على عظم حجیة اإلقرار
 

 نھ اإلقرارشروط من یصح م
 

أما الدلیل على سقوطھ عن . یصح اإلقرار من كل مكلف بالغ عاقل، فال یصح من مجنون، وال سكران] یصح من مكلف : [قال رحمھ هللا
َیا أیھا الذین آمنوا ال تقرُبوا الصالة وأ: فألن كل منھما ال یعلم ما یقول، وقد قال هللا تعالى: المجنون والسكران ََ َ َ َ َ ََ َّ ِ ُّْ َُ َنتم ُسكارى حتى تْعلُموا ما َّ َ ََ ََّ َ ْ ُ ْ

َتقولون  ُ ُ ً؛ فدل على أن السكران ال یعلم ما یقول، فلربما أقر بأشیاء ال حقیقة لھا، سواء كان سكره على وجھ یعذر بھ شرعا، كمن ]43:النساء[َ ّ
ًأو كان سكره تعمدا فإنھ ال یؤاخذ . ھة، وال یوثق بقولھّأعطي المخدر لعملیة جراحیة وقبل اإلفاقة أقر بأشیاء، فإنھ ال ُیقبل إقراره، وذلك للشب

ما ثبت في الصحیح عن النبي صلى هللا علیھ وسلم من حدیث : ودلیلنا على سقوط إقرار السكران. بإقراره على الصحیح من أقوال العلماء
ًإني أصبت حدا : (سلم وھو في المسجد، فقالأن ماعز بن مالك نادى رسول هللا صلى هللا علیھ و: بریدة بن حصیب رضي هللا عنھ وأرضاه
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وھذا یدل . ًلیس بھ جنون ونعرفھ عاقال) ال:  فقالوا- یسأل جماعتھ وقرابتھ ممن كان قد أسلم-أبھ جنون؟ : فطھرني، فقال صلى هللا علیھ وسلم
)  فقام رجل فاستنكھھ- ًأصبت حدا فطھرنيإني : ألنھ قال-ًأشربت خمرا؟ : (على أن المجنون ال یقبل إقراره، ثم قال صلى هللا علیھ وسلم

أن النبي صلى هللا علیھ وسلم : ًومن األدلة أیضا. وھذا یدل على أنھ ال یقبل اإلقرار من سكران. شم رائحة فمھ، فلم یجد رائحة خمر: یعني
. برة بإقرار المجنون والسكرانأسقط مقالة الردة عنھ كما في الصحیحین في قصة حمزة رضي هللا عنھ وأرضاه، وھذا یدل على أنھ ال ع

)  والصبي حتى یحتلم-وذكر منھم- : رفع القلم عن ثالثة: (ال ُیقبل إقرار الصبي؛ ألنھ ال یوثق بخبره، فقد قال صلى هللا علیھ وسلم: ًأیضا
كره ال ُیقبل إقراره، وقد بینا أدلة غیر مكره، فالم: أي]. مختار] :قال رحمھ هللا. فالصبي ال یوثق بقولھ، فال عقل عنده وال حلم یمنعھ ویردعھ

وھي قول من - سقوط مؤاخذة اإلكراه في أكثر مسائل األموال والحدود، فإذا أكره فإنھ ال یؤاخذ على ما یقول؛ ألن هللا أسقط أحكام الردة 
ره، وقد أسقط هللا عز وجل قول المكره في  فدل على أن قول المكره ال ُیعتد بھ، ولذلك ال ینفذ طالقھ وال عتقھ وال إقرا-أقوال المكره باإلكراه

أن تستوفى شروط اإلكراه وقد قدمناھا في مباحث اإلكراه : ًالردة وھي أعظم شيء؛ ألن المكره قلبھ مطمئن باإلیمان، وھذا لھ ضابط، أوال
ُأن یتقید بما أكره علیھ، فإذا أكره على أن یقر بسیارة، فأقر بسیارة ومزرع: ًثانیا. على الطالق ُة، أخذ بإقرار المزرعة، ولم یؤخذ بإقرار ُ

فال یصح إقرار السفیھ بالمال؛ ] غیر محجور علیھ: [قال رحمھ هللا. ُالسیارة؛ ألنھ یتقید بحدود ما أكره علیھ، فما زاد فإنھ یؤاخذ بھ في إقراره
ُوال تْؤتوا: ألن أصل الحجر علیھ ھو منعھ من التصرف في أموالھ، وھذا نص قولھ تعالى ُ ُ السفھاء أْموالكم َ ُ َ َ َ ََ َ ، فأسقط تصرفاتھم ]5:النساء[ُّ

ّالمالیة؛ فإذا جئنا نصحح إقرار السفیھ بالمال فإنھ حینئٍذ ربما یقول لفالن علي عشرة آالف، ویضیع مالھ؛ ألنھ سفیھ، ومن ھنا ُحجر على 
أو قطع فیصح إقراره؛ ألن المراد ھنا إسقاط إقراره في األموال السفھاء في إقراراتھم المالیة أو ما یئول إلى المال، أما لو كان إقراره بحد 

لكان أدق؛ فإن ھذا الذي علیھ العمل عند العلماء، ) غیر محجور علیھ فیما أقر بھ: (وما یئول للمال، وھو الذي حجر علیھ فیھ، ولو قیده فقال
ًللشروط فیؤاخذ بإقراره، فلو أقر أنھ قتل عمدا وعدوانا فإنھ أما إقرار المحجور علیھ في غیر ما حجر علیھ؛ فإنھ عاقل ومكلف ومستوٍف  ً

وال یصح من مكره، وإن أكره على وزن مال فباع ملكھ لذلك : [قال رحمھ هللا. یقتص منھ، وإقراره صحیح ما دام أنھ مستوٍف للشروط
ُ یصرفھا ویبیعھا، فأكره على أن یزن فوزن ثم باع، ًمثال الدراھم والدنانیر ثم ذكرنا أنھ یتقید اإلكراه بما طلب منھ، فالشخص یزن]. صح

. ًفالبیع صحیح؛ ألن الذي أكره علیھ ھو الوزن ال البیع، فبیعھ لم یصادف محال لإلسقاط، واألصل إعمالھ، فیعمل العقد ویبقى على صحتھ
 ...... .لذي طلب منھ أن یقر بھُشرط صحة تأثیر اإلكراه في اإلقرار أن ال یتجاوز المحل الذي أكره علیھ أو القدر ا: ًإذا
 

 قوادح اإلقرار
 

 ...... [ومن أقر في مرضھ بشيء فكإقراره في صحتھ إال في إقراره بالمال لوارثھ فال ُیقبل: [قال رحمھ هللا
 

 صورة قدح المرض في اإلقرار
 

ّفالن لھ علي ألف، فإن إقراره : مفأما المرض غیر المخوف فكالزكام، فلو قال شخص مزكو. مرض مخوف، وغیر مخوف: المرض نوعان
وأما المرض المخوف، فقد تقدم تعریف ضابطھ، فھذا المرض یؤثر في اإلقرار إذا كان لوارث بمال، فحینئٍذ شرع المصنف رحمھ . صحیح

 أما لو أقر بغیر ذلك المال على الضابط الذي ذكرناه، أن یكون في األموال أو ما یئول إلى: هللا في قوادح اإلقرار في الصور الخاصة وھو
ًكأنھ یلزمھ، في ھذه الحالة إذا كان مریضا مرضا مخوفا فعلى ضربین ً ًأن یكون مرضھ مؤثرا في عقلھ، كما ھو الحال في : الضرب األول: ً

 ألف، فإنھ ّفالن لھ علي: إذا أصیب بجلطة قبل موتھ، وكانت الجلطة مؤثرة على دماغھ، فأثرت في تركیزه وحفظھ، فأقر وقال.. الجلطات
إن ھذا النوع من المرض أو األدویة التي یعطاھا تؤثر في ذاكرتھ وضبطھ : ربما كان سدد األلف فنسي بسبب الجلطة فإذا قال األطباء

إذا كان مرضھ ال یؤثر في أھلیتھ باإلقرار وضبطھ، فننظر حینئٍذ إما أن یقر في مرض : الضرب الثاني. فإقراره ساقط؛ ألن التھمة موجودة
 فإذا أقر لغیر وارث أن في ذمتھ مائة ألف حكمنا بصحة اإلقرار واعتباره؛ ألن -وھو األجنبي- الموت لوارث، وإما أن یقر لغیر وارث 

ًاإلنسان ربما كان ظالما آكال ألموال الناس جاحدا لھا، أو متساھال في رد حقوق الناس حتى إذا مرض مرض الموت ًً أدركتھ رقة اآلخرة،  ً
أما إذا كان قد أقر لوارث ففیھ معارضة لنھي النبي . َّب، فیمكن من أن یخلص نفسھ ویرد الحقوق إلى أھلھا والمظالم إلى أصحابھافانكسر وتا

ھذه تھمة في اإلقرار، وُیشترط في صحة اإلقرار أن ال یكون : صلى هللا علیھ وسلم عن الوصیة للوارث، وحینئذ تحصل الشبھة یقولون
دخال المصنف رحمھ هللا لھذه المسألة في أول كتاب اإلقرار في الشروط؛ ألن من شروط صحة اإلقرار أن ال یكون ًمتھما، فھذا وجھ إ

یتخلص من شروط الوصیة ویعطیھ عن . ًمتھما، فإذا كان في مرض الموت وأقر لوارث اتھم، فإنھ ربما أقر لھ محاباة لھ، أو ألنھ ابن بار بھ
حفظ والصیانة، فحینئٍذ ال یقال ببطالن اإلقرار؛ ألن اإلقرار صحیح من حیث األصل، لكن التھمة تمنع إعمال سبیل اإلقرار، وھذا من باب الت

 اإلقرار موقوف على: فحینئٍذ نقول. ال:  وأما إذا قال الورثة-وقد تقدم-اإلقرار إال بإذن الورثة، فإذا رضي الورثة وأجازوه صحت الوصیة، 
ھل تجیزونھ أو ال؟ فإن : ن ھذا یسمونھ اإلقرار الموقوف ویحكم بصحتھ في األصل ثم نقول لبقیة الورثةلك. الورثة، وال یحكم ببطالنھ
  .أجازوه صح ونفذ وإال فال

 
 صورة قدح الزوجیة في اإلقرار

 
أنھ أقر أنھا زوجة : ى ذلكإذا أقر بأن للمرأة عنده صداق، فمعن]. وإن أقر المرأتھ بالصداق فلھا مھر بالزوجیة، ال بإقراره: [قال رحمھ هللا

ًلھ؛ ألنھ ال صداق إال بنكاح، وال نكاح یوجب الصداق إال إذا كان نكاحا صحیحا شرعیا، وحینئٍذ تثبت الزوجیة بإقراره، ویكون لھا مھر  ً ً
ً امرأتھ طالقا بائنا في ًلو أن مریضا مرض الموت ادعى أنھ طلق] ولو أقر أنھ كان أبانھا في صحتھ لم یسقط إرثھا: [قال رحمھ هللا. المثل ً
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من طلق زوجتھ في مرض الوفاة نورثھا منھ، حتى : حال صحتھ، فحینئٍذ یتھم، وقد سبق بیان ھذا في الطالق، حتى إن بعض الصحابة یقول
نھ یرید ألنھ لما أخرھا إلى مرض الوفاة وطلقھا دل على أ: ًلو خرجت من عدتھا، بل بعض السلف یورثھا ولو تزوجت رجال آخر، قالوا

  .المعاملة بنقیض القصد: حرمانھا من اإلرث، وھذا ما یسمیھ العلماء
 

 صورة قدح اإلرث في اإلقرار
 

فالن ابن عمي لھ عندي ألف : إن أقر لوارث فقال] ًوإن أقر لوارث؛ فصار عند الموت أجنبیا لم یلزم إقراره؛ ألنھ باطل: [قال رحمھ هللا
ًلد، ثم شاء هللا عز وجل بعد موتھ أن ولدت المرأة فأنجبت ذكرا، فابن العم عصبة یحجب باالبن؛ ألن مرتبة لایر، ولم یكن حین أقر لھ عنده و

ً، ثم كونھ صار أجنبیا -كما ذكرنا-ًالبنوة تحرم ابن العم، فعندما أقر لھ واعترف كان وارثا وھذا یوجب بطالن اإلقرار لھ إذا لم یجز الورثة 
أن بطالن اإلقرار ال یعاد مرة ثانیة، فیحكم بصحتھ بعد إلغائھ؛ ألن اإلبطال إلغاء، وال یمكننا أن نعمل بعد : يًبعد ذلك لم یصادف محال، أ

الفاسق الذي ال تقبل شھادتھ، إذا : ًوفي الشریعة موانع إذا زالت ُرجع إلى األصل، مثال. اإللغاء، فإذا ألغي اإلقرار وسقط لم یؤثر زوال المانع
ُصار عدال قبلت  لكن ھنا كونھ أقر . شھادتھ، فالفسق مانع مؤقت، فما دام أنھ موجود یمنع، لكن إذا زال رجع الحكم لألصل وقبلت الشھادةً

ًومن أھل العلم طبعا من . ًاآلن أصبح أجنبیا فنصحح اإلقرار؛ ألن اإلقرار بطل من أصلھ: فسقط اإلقرار في حال االبتداء ال یوجب أن نقول
فھذا معناه أنھ صحیح، وإذا . إن اإلقرار موقوف على إجازة الورثة: بتفصیل أدق؛ ألنھ في حال اإلقرار إذا أقر وقلنافصل في ھذه المسألة 

وإن أقر لغیر وارث أو أعطاه : [قال رحمھ هللا. ًكان صحیحا في األصل فإنھ إذا زال الموجب للمنع رجع إلى األصل من القبول باإلقرار
أقر البن العم : ًوإن أقر لغیر وارث صح اإلقرار، وحینئٍذ إذا صح اإلقرار ثبت الحق لصاحبھ، مثال] ًثاصح، وإن صار عند الموت وار

وعنده ابن ذكر، فابن العم ال یرث مع وجود الفرع الذكر الوارث، ثم شاء هللا عند اإلرث أن توفي االبن قبل وفاة األب؛ فرجع ابن العم 
. المانع بعد ثبوت اإلقرار ال یؤثر ألنھ بمجرد إنشاء اإلقرار ثبت الحق لصاحبھ واعتد بھ، وزوال: اًوارثا، وھو في األصل غیر وارث، قالو

إن أقرت امرأة على نفسھا بأنھا زوجة لفالن، : أي]. ُوإن أقرت امرأة على نفسھا بنكاح ولم یدعھ اثنان قبل: [قال رحمھ هللا. وھذا صحیح
  . منازع قبل إقرارھالم توجد خصومة أو: أي) ولم یدعھ اثنان(
 

 صور لما یثبت باإلقرار
 

وھو الولي الذي ینزل منزلتھا، إما بالوالیة كاألب الذي لھ حق والیة ]. وإن أقر ولیھا المجبر بالنكاح، أو الذي أذنت لھ صح: [قال رحمھ هللا
نتي زوجة لفالن، فإنھ یؤاخذ بھذا اإلقرار ویعتد بھ، وھكذا ًأقر أن فالنا ھو زوج ابنتي، وأن فالنة اب: اإلجبار على ابنتھ البكر، فأجبرھا وقال

ًفیؤاخذ بھ ویرث منھ إذا كان حیا، ] وإن أقر بنسب صغیر أو مجنون مجھول النسب أنھ ابنھ ثبت نسبھ: [قال رحمھ هللا. ًمن كان قائما مقامھا
 ابني ولیس ھناك من یدعیھ، وھو صغیر جاھل ال یعرف نسبھ فالن: ًویرثھ إذا كان میتا؛ ألن ھذا المحل قابل لإلقرار بال تھمة، فإن قال

فإذا أقر بنسب ابن صغیر أو مجنون أو نحو ذلك، ولیس ھناك أحد . ًفنعم، أما إذا كان كبیرا فإنھ ال یثبت إذا نفى ولم یصدق، ألن ھذا من حقھ
ُینازعھ في ھذا اإلقرار قبل منھ ھذا اإلقرار، وإذا قبل ثبت بھ ما یثبت بالن سب من اإلرث والمحرمیة وغیر ذلك من األحكام المترتبة على ُ

ًإن كان ھذا الصغیر میتا ورثھ األب الذي ادعى نسبھ، ألنھ في ھذه الحالة لھ حق اإلرث، ] ًفإن كان میتا ورثھ: [قال رحمھ هللا. ھذا اإلقرار
ھذا اللقیط ابني، ثبت : صل في لقیط أو نحو ذلك، فقالوھذا اآلن قلیل، خاصة مع وجود الوسائل من توثیق الوالدة وغیره، ولكن إن ح

ًإقراره، وینسب إلیھ، ویعامل معاملة الولد لھ إذا كان ھذا اللقیط صغیرا أو مجنونا، أما إذا كان كبیرا فالحكم واضح في مثل ھذا ً قال رحمھ . ً
نعم، فحینئذ یؤاخذ بإقراره؛ :  علیك ألف لایر، فقاللي: إذا ادعى شخص علیھ بمال، فقال]. وإذا ادعى على شخص بشيء فصدقھ صح: [هللا

ال ُیقبل؛ ألن نعم جاءت مركبة على : أنا قصدت نعم لشيء آخر، نقول: نعم لك علي ألف، ولو قال: ألن السؤال معاد في الجواب، أي
 -من حیث األصل-ا ادعى علیھ بأي شيء إذ. ًنعم؛ فإنھ یؤاخذ ویعتبر إقرارا: لھ علیك ألف، فقال: السؤال، والسؤال ھذا لو سألھ القاضي

ًفحینئٍذ یؤاخذ بإقراره متى كان مستوفیا . أنا كسرت سیارتھ.. أنا كسرت بابھ.. أنا شتمتھ.. نعم أنا ضربتھ: نعم، ھذا حصل ووقع أو قال: فقال
ھل لھ علیك : فقال. سلھ: ما؟ قالما خصومتك: ًخاصم رجل رجال عند قاضي، فقال: قیل. للشروط، فإذا ادعى علیھ بال شيء، فال شيء لھ

ما دام أنھ ما عنده شيء أنا أرید ھذا الذي یدعي : أنا أریده منھ، یعني الخصم یقول) الال شيء(ھذا : ما لھ عندي شيء، قال. ال: شيء؟ قال
أنت ذو عقل، فأجبني : شيء، قالأرید ھذا الال : ما لك شيء، یقول: علیھ، ومثل ھؤالء ممن بلغ عقلھ إلى ھذا المستوى كیف تجیبھ؟ تقول لھ

ًإذا خذ من ھذا أال شيء، وقد وھبتھ لك في حق صاحبك، إذا: لیس فیھا شيء، قال: ًإذا سألتك، أترى في یدي شیئا؟ ثم فتحھا، قال البد وأن : ً
 ...... .فإنھ یؤاخذ بإقرارهً ھ شیئاًیكون المدعى شیئا، وھذا الشيء قد یكون في الحقوق المالیة، وقد یكون في الحقوق الشخصیة، فإذا ادعى علی

 
 ما یسقط بھ اإلقرار

 
ھذه مسألة الوصل، وھي ] ّعلي ألف ال تلزمني، ونحوه؛ لزمھ األلف: إذا وصل بإقراره ما یسقطھ، مثل أن یقول لھ: فصل: [قال رحمھ هللا

ألن الرجوع یؤثر في مسائل معینة، وال یؤثر في تابعة لشروط اإلقرار، وھي عدم رجوع المقر عن إقراره، وعدم إبطالھ من حیث األصل؛ 
الحقوق المالیة وحقوق اآلدمیین، لكنھ لو رجع عن حق من حقوق هللا عز وجل فإنھ یؤثر، واألصل في ذلك قصة ماعز ، وقد تقدمت معنا 

شيء ثم رجع عنھ، فھذه المسألة یبحثھا ًفلو وصل بإقراره ما یبطلھ، فحینئٍذ یكون ھذا اإلبطال نوعا من الرجوع، كأنھ أقر ب. في باب الزنا
ّلھ علي ألف ال تلزمني : إذا وصل بإقراره ما یسقطھ، مثل أن یقول: [العلماء ھنا، وھي في الحقیقة تابعة لمسائل الرجوع، فقال رحمھ هللا

وھذا نوع من الرجوع ونوع  .ا یسقطھیسقط بھ الحق؛ فوصل بإقراره م) ال تلزمني: (ھذا یثبت بھ الحق، وقولھ) ّلھ علي ألف: (فقولھ] ونحوه
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رجوع عن حق مالي، ) ال تلزمني: (ثبتت األلف لصاحبھا، وقولك) ّلك علي ألف: (لما قلت: من اإلبطال ال یعتد بھ وال ُیقبل، فنقول لھ
ینئٍذ ال نعدل عن ھذا إال بیقین والرجوع في اإلقرار عن الحقوق المالیة وحقوق اآلدمیین ال یؤثر؛ ألنھ قد ثبت بإقراره واعترافھ في الحق، وح

. ال تلزمني، فتثبت األلف: ّلیس لھ علي شيء؛ فإنھ یتھم بأنھ یرید أن یسقط عن نفسھ التبعات، فال ُیقبل منھ قولھ: أو غالب ظن مثلھ، فإذا قال
 دون قبولھ للتجزئة، وھذا مذھب بعض ًھذا یسمیھ العلماء قبول اإلقرار كال] فقولھ بیمینھ. ّكان لھ علي وقضیتھ: وإن قال: [قال رحمھ هللا

في ھذه الحالة قد جمع في إقراره بین أصلین ال یمكن إسقاطھما؛ ألنھما جاءا في إقرار واحد، : ّلھ علي ألف وقضیتھ، قالوا: فإذا قال. العلماء
] ما لم تكن بینة: [قال رحمھ هللا. ویقبل منھ ذلكمع یمینھ؛ ألنھا یمین تھمة، : نقبل إقراره وال نقبل قضاؤه، ومن ھنا قالوا: فال یمكن أن نقول

إقراره باأللف وقضاؤه لھا، فأنت إذا فصلت في ھذه القضیة جاءك المقر : أن عندنا أصلین: ما لم تكن بینة تثبت أنھ قد دینھ أو أعطاه، بمعنى
ًإما أن أقبل اإلقرار كال وإما أن نسقطھ كال، فتقول: ًوأقر بھما معا، حینئذ تقول  القول قولھ بیمینھ، فقبلت إقراره وأعطیتھ الیمین حتى :ً

: ّلھ علي ألف، وقامت البینة على األلف، فحینئذ ال یقبل قولھ: أن یثبت المدعي األصل األول، فیقول: یتخلص من الحق، وإما أن نقول
من ھبة .. من بیع: كأن یقول]  یعترف بسبب الحقأو: [قال رحمھ هللا. وقضیتھ، فتقبل جزء اإلقرار بإثبات األلف أو یقیم بینة على السداد

ًلھ علي مائة، ثم سكت سكوتا یمكنھ الكالم فیھ، ثم قال: وإن قال: [قال رحمھ هللا. فیسنده إلى السبب.. ونحو ذلك ًزیوفا أو مؤجلة؛ لزمھ مائة : ّ
ّلھ علي مائة، فالعرف عندنا :  بھذا العرف، فإذا قالھناك شيء یسمونھ اإلطالق وشيء یسمونھ التقیید، فالمطلق في عرف یتقید]. جیدة حالة

وسكت، ثم ذكر عملة منحطة قیمتھا ال تساوي اللایر فإننا نلزمھ . لھ علي مائة: ادفع مائة لایر، فلو أنھ قال: أنھا اللایر السعودي، فنقول لھ
ًباألغلى؛ ألنھ المنصرف عرفا وھو األصل، فكونھ سكت سكوتا یمكنھ أن یصف ولم ی صف ثبت بھ األول، وكان بإمكانھ أن یستدرك، لكنھ ً

لم یستدرك لنفسھ، ویثبت كون المائة جیدة صحیحة غیر مزیفة، وكون العملة أعلى، ولو كان ھناك عملة في البلد وعلمت أن غیرھا أعلى، 
ال : ًع ھروبا مما أقر بھ، فكما أن قولھمكسرة؛ ألن قولھ مكسرة یق: فالمعروف أنھ عند اإلطالق تنصرف إلى الجیدة الصحاح فال یقبل قولھ

ومن . تلزمني، یسقط كل المقر بھ، فھنا یسقط جزء المقر بھ، لكنھ إسقاط بنوع من التالعب والتحایل، ولو فتح ھذا الباب سقطت حقوق الناس
قال رحمھ . البعض من الكل ..ثناءوھذا مبني ومقیس على مسألة است. إنھ یقبل منھ، حتى ولو مضى وقت، إذا سأل وبین: أھل العلم من قال

: ولكنھا دین مؤجل، فقال المقر لھ: أقر محمد لعبد هللا بألف، قال: مثالھ] وإن أقر بدین مؤجل فأنكر المقر لھ األجل؛ فقول المقر مع یمینھ: [هللا
ً في الحقوق أنھا تدفع فورا، وبناء على ذلك ًبل إني أعطیتھ األلف ودیعة آخذھا منھ حینما أرید، فحینئٍذ یلزمھ الدفع فورا؛ ألن األصل. ال

وھذا راجع إلى األصل وما خالف . إقراره باأللف أو بالحق یوجب علیھ دفعھ لصاحبھ، ما لم یثبت ما خالف األصل وھو التأجیل: نقول
والمكسرة والزیوف األصل، فالمطلق یقید بھ، فعندنا الذھب المغشوش والذھب الخالص، والصحاح والمزیفة والمكسرة، والصحاح 

وإن أقر أنھ وھب أو رھن : [قال رحمھ هللا. ًوالخالصة والعملة الغالیة، كلھا تنصرف إلى المعروف عرفا حتى یثبت خالفھا؛ ألنھا األصل
لبعض ھذه المسألة قد تشكل على ا] وأقبض، أو أقر بقبض ثمن أو غیره، ثم أنكر القبض ولم یجحد اإلقرار، وسأل إحالف خصمھ؛ فلھ ذلك

ّوھبت فالنا وأقبضتھ، فحینما یعترف أنھ وھب فالنا وأقبضھ معناه أنھ یعترف أنھ ملكھ؛ ألن الھبة تملك : ًأن كون شخصا یقول: وصورتھا ً ً
مسائل ً إذا ما الذي یجعل المقر لھ ینكر أنھ قبض؟ ما الذي یجعل المقر یعدل عن اإلقباض؟ ھذا یتأتى في - وقد بینا ھذا في باب الھبة-بالقبض 

أعطاه عمارة ھبة ثم سقطت العمارة على أربعة أشخاص وقتلتھم، فالدیة ألربعة : ًالخصومات إذا حصل ضرر من الشيء الموھوب، فمثال
وھب ولكن ما : فھذا من مصلحة المقر، والمقر لھ من مصلحتھ أن یقول. أشخاص أعظم من قیمة العمارة، فحینئذ إذا أثبت أنھ وھبھ وأقبضھ

ھل قبض أو لم یقبض؟ وانتقال الید موقوف على القبض؛ ألن الھبة باإلجماع تثبت بالقبض لقصة أبي بكر : حینئذ یرد اإلشكالأقبضني، و
ًإني كنت قد نحلتك ثالثمائة وسقا جادا من نخل نخلي بالغابة، فلو أنك احتجتیھ وقبضتیھ لكان ملكا لك، أما : (رضي هللا عنھ مع ابنتھ عائشة  ً ً

ما : وھذا یدل على اشتراط القبول في الھبة، فحینئذ إذا ادعى أنھ أقبضھ، وقال الموھوب لھ) ي ذلك فأنت الیوم وإخوتك فیھ سواءإنك لم تفعل
أنا أسأل القاضي : ما أقبضني، یقول: أقبضھ، فإنھ أول شيء یقر أنھ وھبھ، ثم یقر أنھ أقبضھ، فالمقر لھ یتھرب من قضیة اإلقباض، فإذا قال

وال یتأتى إال في ! یحلف؟: كیف یقر الخصم أنھ أعطاه ثم نقول لھ: ني ما أقبضتھ؛ كان لھ ذلك المراد، ولذلك بعض الشراح یقولأن یحلفھ أ
: قال رحمھ هللا. مسائل فیھا الخصومة والنزاع التي یخشى اإلنسان فیھا من بقاء الملكیة والید، خاصة إذا حدث الضرر من العین ونحو ذلك

ًكإقراره في الرقیق والعبید، كأن یجني عبدا جنایة، فمن المصلحة أن ال یكون العبد في ملكھ، ].  أو وھبھ أو أعتقھ، ثم أقرًوإن باع شیئا[
ًوإن باع شیئا أو وھبھ أو أعتقھ، ثم أقر أن ذلك كان لغیره : [قال رحمھ هللا. وحینئذ یرد النزاع في اإلقباض وعدمھ؛ ألن الملكیة تنتقل بالقبض

بعتك ھذا الكتاب، فأخذ الكتاب بعشرة، ثم بعد البیع : إذا قال لھ: الصورة األولى]  قولھ، ولم ینفسخ البیع وال غیره ولزمتھ غرامتھلم یقبل
ِیا أیھا الذ: ادعى البائع أن الكتاب لیس لھ، فحینئذ عقد البیع ثابت على وجھ ال إشكال فیھ، وھو عقد شرعي أمرنا هللا بالوفاء بھ فقال َُّّ َ ُین آمنوا ََ َ َ

ِأْوفوا بالُعقود  ُ ُْ ِ فإذا جاء البائع یدعي أنھ ملك لغیره، ففي ھذه الحالة األصل أن ھذا الكتاب انتقل إلى المشتري، فإقراره بعد البیع لم ] 1:المائدة[َ
ًیصادف شیئا یملكھ، فقد تم عقد شرعي وھو البیع ثم جاء إقرار لم یصادف محال، فھو یقر بشيء لم یعد لھ ع لیھ ید؛ ألن البیع قد تم وانتھى، ً

أنھ أراد أن : األول: فمن ھنا سقط إقراره بعد ثبوت البیع، لكنھ بھذا اإلقرار قد أقر أنھ تصرف في مال الغیر، فاشتمل إقراره على أمرین
ًاؤھا؛ فنبقي البیع ساریا في إعمالھ، اإلعمال أولى من اإلھمال، األصل إعمال العقود ال إھمالھا وال إلغ: یسقط البیع، والقاعدة الشرعیة تقول

أن یقر : ًفتثبت بھ الملكیة، ثم جاء إقراره بھذا المال للغیر أشبھ بالشھادة، فھو لیس إقرارا یوجب ثبوتھ؛ ألنھ لم یملكھ، وشرط صحة اإلقرار
س لعمرو الذي اشترى مني، فحینئذ قد أثبت ھذا الكتاب لزید ولی: وھو كونھ یقول: لكن الجانب الثاني. بشيء یملكھ وبشيء لھ حق أن یقر فیھ

: الصورة الثانیة. ًتغرم لزید المال، ویصحح البیع إعماال لھ على الظاھر: بنفسھ جنایة على مال زید، یعني أنھ باع مال زید، وحینئذ نقول لھ
ھذا الكتاب لیس :  ویورد الشبھة في العقد، أما أن یقولًلم أكن مالكا لھ؛ فحینئذ جاء بشرط یؤثر في البیع،: ًأنا لم أكن مالكا لھ، فإذا قال: یقول

ھذا ھو وجھ التفریق بین اإلقرارین، حینما ینفي أنھ ملكھ فحینئذ ال إشكال؛ . ًلعمرو الذي اشتراه وإنما ھو لزید فھذا إقرار لم یصادف محال
إقراره غیر مصادف للمحل المعتبر، فیسقط في  قد جاءھو لفالن ولیس لفالن ف: ًألن من شرط صحة العقد أن یكون مالكا لھ، وحینما یقول

لم یكن ملكي وبعتھ وأنا ال أملكھ؛ : إذا قال] لم یكن ملكي ثم ملكتھ بعد، وأقام بینة قبلت: وإن قال: [قال رحمھ هللا. الثاني ویعتد بھ في األول
ً ھذا الكتاب لیس ملكا لي، بل ملكا لغیري، وأقام بینة على أن :ألن اإلنسان قد یسھو ویأخذ كتاب صاحبھ یظنھ كتابھ فیبیعھ، ثم لما باعھ قال ً
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ًفالنا جاء بكتابھ ووضعھ عنده وكال الكتابین یشبھ أحدھما اآلخر فأخطأ وباع، فحینئذ یقبل قولھ ویحكم بانفساخ البیع؛ ألنھ باع ما ال یملكھ، 
: ھذا یسمونھ التناقض] ن قد أقر أنھ ملكھ أو أنھ قبض ثمن ملكھ لم یقبلإال أن یكو: [قال رحمھ هللا. ومن شرط صحة البیع أن یكون لما یملكھ

: بكم ھذا الكتاب؟ قال! یا فالن: أن یكون عنده إقرار سابق ثم یأتي بإقرار الحق، یقصد بھ إلغاء اإلقرار السابق وإبقاء اإلقرار الالحق، یقول
لیس بملك لي، فحینئذ یرید إبطال البیع، فال نقبل منھ إقراره : ، ثم جاء وقالنعم، ھو ملك لي، وأقر بملكیتھ: ھو ملك لك؟ قال: بعشرة، قال

ًأن ال تكون ھناك تھمة في مناقضتھ إلقرار سابق، أما لو ثبت أنھ أقر سابقا فإنھ یسقط : ًإذا شرط قبول إقراره بأنھ غیر مالك. بأنھ غیر مالك
 ...... .الثاني ویبقى الحكم األول

 
 اإلقرار المجمل

 
ھذا یسمونھ اإلقرار بالمجمل، والمجمل ھو الذي یتردد بین معنیین ] فسره: ّلھ علي شيء، أو كذا، قیل لھ: إذا قال: فصل: [ال رحمھ هللاق

أن : والمجمالت تحتاج إلى بیان وتفسیر، ولذلك من شرط قبول اإلقرار. فأكثر ال مزیة ألحدھا على اآلخر، أو بین معنیین فأكثر بالسویة
ًنا، وبعض العلماء یقول بعدم قبول اإلقرار المجمل نھائیا، ومنھم من یقولیكون بی . نقبل اإلقرار المجمل ولكن نطلب تفسیره ممن أقر بھ: ً

ھذه نكرة یحتمل أنھ غالي ) شيء(ّلھ علي شيء : فقولھ. وھذا ھو الذي درج علیھ المصنف رحمھ هللا، وھو مذھب طائفة من أھل العلم
یحتمل أنھ حق في .. یحتمل أنھ حق من الحقوق العامة مثل الشفعة.. أنھ من العقارات ویحتمل أنھ من المنقوالت  یحتمل..ویحتمل أنھ رخیص

القذف أو عرض أو نحو ذلك، فیطالب ببیان وتفسیر ما أجمل، فإذا أراد أن یفسر ینبغي أن یفسر بشيء لھ قیمة یصدق على أنھ شيء، ولو 
ً الشيء الذي یقر بھ ماال محترما شرعا، وعلى ھذا لو قالعلي مال، ینبغي أن یكون: قال ً میتة، : ما ھذا المال؟ قال: ّلھ علي مال، ثم قیل لھ: ً

ھذا التفسیر ساقط، ونلزمھ بدفع أقل ما یصدق علیھ أنھ مال، وإذا لم یبین ولم یفسر األصل یقتضي أنھ یحبس : أو خمر، أو خنزیر، نقول
ھذا مذھب من یرى ] فإن أبى حبس حتى یفسره: [قال رحمھ هللا. ًن فیھ حقا للغیر، وھو الخصم الذي أقر لھحتى یبین ویفسر ما أجملھ؛ أل

فإن فسره بحق شفعة، أو بأقل مال : [قال رحمھ هللا. الحبس في الحقوق المبھمة والمجملة، والحبس ینبغي أن ال یكون إال بدلیل واضح بین
ًأن أشفع لھ في عقار بینھ وبین أقاربي، وفعال كان بینھ وبینھم عقار فیقبل منھ؛ ألنھ یصدق  ّي حقلھ عل: قال) فإن فسره بحق شفعة] (قبل

لایر ونصف، اللایر والنصف یصدق علیھ أنھ مال، : كم المال؟ قال: ّلھ علي مال، ثم قیل: قال) أو بأقل مال. (ًعلیھ بأنھ شيء، ولھ حق أیضا
: قال رحمھ هللا. ًحبة شعیر، ھذه ال یمكن أن تقبل وال یصدق علیھا أنھا مال عرفا: فسر، قال: قالّلھ علي شيء، : فنقبل منھ، لكن لو قال

مثلما - ثعلب محنط : ما ھو المال؟ قال: ّلھ علي مال، قال: ھذا مفھوم العبارة السابقة، قال] وإن فسره بمیتة أو خمر أو كقشر جوزة لم یقبل[
ًھذا میتة ولیس بمال، إنما یقبل أن یكون ماال محترما شرعا، وھكذا : یجوز بیع الثعالب المحنطة، نقول ھذا لیس بمال؛ ألنھ ال -یحنطون اآلن ً ً

ًلھ علي مال، ثم ذكر شیئا ال قیمة لھ في الشرع وال یعتد بھ شرعا فكأنھ تھرب من : لو فسره بالخمر وبالخنزیر كلھ ال یقبل؛ ألنھ لما قال ً ّ
ویقبل بكلب مباح نفعھ، أو : [قال رحمھ هللا. وھو التھرب الصریح والتھرب الضمني) ّلھ علي ألف ال تلزمني(: اإلقرار، كما ذكرنا عند قولھ

ُلھ علي كلب معلم قبل تفسیره: وھو كلب الحراسة وكلب الصید المعلم، فإذا فسره فقال) ویقبل بكلب مباح نفعھ] (حد قذف والنفع المباح ھو . ّ
: ي صلى هللا علیھ وسلم استثناء الكلب للصید وحراسة الغنم والدواب والبھائم، ھذه ثالثة أنواع من الكالبالصید والماشیة، وثبت عن النب

ومذھب . ً، وھذا یدل على أنھ لھ قیمة شرعا ومنفعتھ مباحة)ًمن اتخذ كلبا إال كلب صید أو حرث أو ماشیة نقص من أجره كل یوم قیراطان(
قال رحمھ . د المعلم الذي خسر على تعلیمھ فعلیھ ضمانھ، وھو مذھب ضعیف، لكن لھ وجھ مما ذكرناهبعض العلماء أنھ إذا أتلف كلب الصی

ھذه األلف ما ندري دوالرات أو ریاالت أو دنانیر أو ) ّلھ علي ألف: وإن قال] (ّلھ علي ألف، رجع في تفسیر جنسھ إلیھ: وإن قال: [هللا
نار، فإذا فسره بالدوالر قبل، وإذا فسره باللایر قبل؛ ألنھ یحتمل، ولو فسر المحتمل بأي فسر، ھل ھي ألف دوالر أو دی: نقول لھ. دراھم

ھذه األلف دوالرات؛ فأخذ بالقیمة : قال] فإن فسره بجنس واحد أو بأجناس قبل منھ: [قال رحمھ هللا. تفسیر قبل منھ؛ إذا كان اللفظ یحتملھ
 قبل، قال بأي شيء؛ -مشترك- یمة الدنیا قبل؛ لھ ألف؛ خمسمائة دوالرات وخمسمائة ریاالت الغالیة قبل منھ، ھذه األلف ریاالت؛ فأخذ بالق

ألن التسعة تسقط بالبینیة، ویوافق في ھذا ] ّلھ علي ما بین درھم وعشرة؛ لزمھ ثمانیة: وإذا قال: [قال رحمھ هللا. سواء أجناس أو جنس واحد
یلزمھ : ومن أھل العلم من قال. بین درھم وعشرة یلزمھ أن یدفع ثمانیة؛ ألن ھذا یقتضي البینیةبعض فقھاء المالكیة الحنابلة رحمھم هللا، فما 

تسعة، لوجود المقاربة، فیدفع تسعة دراھم، والقول األول یختاره المصنف رحمھ هللا لوجود البینیة، لكن ما الذي یبین لھ البینیة من ناحیة ما 
ما بین درھم إلى : وإن قال: [قال رحمھ هللا. التسعة مقاربة للعشرة وما قارب الشيء أخذ حكمھ ة؛ ألنبین التسعة وما بین الدرھم وبین العشر

ھذا للمقاربة ال إلى الغایة، وحینئذ تكون الغایة إلى العشرة وما دونھا غیر منفیة، فتكون تسعة، ]. عشرة، أو من درھم إلى عشرة؛ لزمھ تسعة
لھ علي درھم أو : وإن قال: [قال رحمھ هللا. ألن ھذا یقتضي البینیة وقد بیناھا في اللفظ وفي المعنى: لواوما بین درھم وعشرة نفس الحكم، قا

أنھ : وھذا مراد المصنف. فسر: ّلھ علي دوالر ولایر والدوالر أغلى من اللایر، نقول لھ: الدینار أغلى من الدرھم، مثل]. دینار؛ لزمھ أحدھما
ّلھ علي تمر في جراب، أو سكین في قراب، أو : وإن قال: [قال رحمھ هللا. ص طلب منھ أن یبین؛ ألن ھذا محتملإذا تردد بین الغالي والرخی

: تمر في جراب، وما قال: مقر بالتمر وغیر مقر بالجراب؛ ألنھ قال: قالوا) ّلھ علي تمر في جراب]. (فص في خاتم ونحوه؛ فھو مقر باألول
ّلھ علي كیس في الثالجة، فلیس معنى ذلك أن نأتي نأخذ الكیس والثالجة؛ ألن بعضھم یقر بھذا : قولتمر وجراب، وبعض األحیان الشخص ی

. ًویقصد أن الذي علیھ موضوع في جراب أو في ثالجة، ھذا وجھھ، وحینئذ المقر بھ األول، ولیس المحل تبعا لما أقر بھ، والتمر في الجراب
ً ال یقصد؛ ألن كثیرا من الناس یعبر بھذا التعبیر وال یقصد مجموع األمرین؛ ألنھ لو قصد ھذا كذلك ھو في ھذه الحالة) أو سكین في قراب(

تمر في جراب، أو سكین في : ّلھ علي جراب فیھ تمر، فھذا واضح بأنھ یقصد الجراب مع التمر، لكن إذا قال: ًلعبر بالمشاركة، أو قال مثال
بالتمر وبالسكین ) باألول(فھو مقر . فص في خاتم: األول دون الثاني، وھكذا لو قالقراب أو سیف في غمده ونحو ذلك فإنھ یقصد بھ 

وهللا أعلم وأحكم ]. وهللا سبحانھ وتعالى أعلم: [قال رحمھ هللا تعالى. وبالفص، وال یلزمھ الجراب وال القراب وال الخاتم؛ ألنھ لم یقر بالثاني
ًونسأل هللا بعزتھ وجاللھ أن یجعلھ علما نافعا وعمال صالحا، ونسألھ بعزتھ وجاللھ أن . ماءسبحانھ، سبحان من علم آدم وعلم األنبیاء والعل ً ًً
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ًیجعلھ شافعا نافعا یوم ال ینفع مال وال بنون، إال من أتى هللا بقلب سلیم ً. ...... 
 

  وصایا لطالب العلم-خاتمة شرح زاد المستقنع 
 

 مسئولیة عظمى، أال وھي حفظ ھذا العلم عن كل ما یشوبھ من سمعة وریاء وعجب، وعلیھ كل من وفقھ هللا وأكرمھ بطلب العلم فقد تحمل
أن یشكر نعمة هللا علیھ، وأن یضبط علمھ بالمتون، ویمتثل أخالق طالب العلم المخلص  عز وجل في طلبھ وتبلیغھ، ویعمر وقتھ بھذا العلم 

 .ستعانة بھ خیر معین على ما ھو مقدم علیھ من أیامھالجلیل وبذكر هللا تعالى، وأن یعلم أن دعاء هللا واال
 

 وصایا لطالب العلم
 

بسم هللا الرحمن الرحیم الحمد  رب العالمین، وصلى هللا وسلم وبارك على خیر خلقھ أجمعین، وعلى آلھ وصحبھ ومن اھتدى بھدیھ واستن 
 ...... .طلبة العلمفھذه أمور مھمة أحب أن أوصي بھا : أما بعد. بسنتھ إلى یوم الدین

 
 الشعور بالمسئولیة أمام العلم

 
أحب أن أوصي الجمیع ونفسي بتقوى هللا عز وجل، وھذه الوصیة كثیر قائلھا قلیل من یعمل بھا، وھي التي جمعت خیر الدین والدنیا 

ثم ھناك أمر ینبغي التنبیھ علیھ . ز وجلواآلخرة، ومن وصى غیره بتقوى هللا فقد جمع لھ اإلسالم كلھ، فأوصي الجمیع ونفسي بتقوى هللا ع
كل طالب علم وفقھ هللا عز وجل لقراءة كتاب كامل على شیخھ : بالنسبة لطالب العلم الذین حضروا ھذه الدروس وأتموا قراءة ھذا الكتاب

أن ھذا : رك حقیقة ال شك فیھا وال مریةفینبغي علیھ أن ینتبھ للضوابط الشرعیة التي یلزم بالتقید بھا، وكل من ابتلي بھذا العلم فعلیھ أن ید
العلم سالح ذو حدین، فوهللا الذي ال إلھ غیره وال رب سواه أن ھذا العلم إما أن یرفع صاحبھ إلى خیر وبر ورحمة في الدین والدنیا واآلخرة 

 فلیس بین العلم تردد، - السالمة والعافیةنسأل هللا- لم تخطر لھ على بال، وإما أن یمحق لھ بركة دینھ ودنیاه وآخرتھ، فیصبح من أشقى العباد 
منھ؛ فقد  فإما إلى العال وإما إلى الحضیض، ومن تعلم العلم لغیر هللا مكر هللا بھ، ومن تعلم العلم ولم یعرف ماذا یراد بھذا العلم، وماذا یراد

ومن حیث األصل نحن ملزمون بقراءة . جاه ما تعلمھذبح بغیر السكین، وسیورد نفسھ الموارد، فكل طالب علم علیھ أن یستشعر المسئولیة ت
ھذا المتن، وبشرح الكلمة ومعرفة معناھا، وذكر المثال والحكم المستنبط منھ، ثم ذكر األمثلة والدلیل على الحكم، ھذا ھو األصل الذي ینبغي 

لب العلم، ولسنا ملزمین بالخوض فیھا، ولكن لوجود ًفي قراءة الجملة الفقھیة، أما الخالفات والردود والمناقشات، فھذه لیس ملزما بھا طا
الحاجة وكثرة االعتراضات واألقوال المخالفة مما قد یشكل على طالب العلم احتجنا إلى ھذا البیان، ولوجود نوعیة من طالب العلم ترید 

  .ًالتوسع، إذا األصل أنك ملزم بالرجوع لھذا الكتاب
 

 تلخیص ما فھم من كل كتاب
 

ب العلم الذین قرءوا ھذا الكتاب أن یرجعوا إلى أولھ، ویكتبوا معنى كل عبارة وحكمھا ودلیلھا، وذكر أمثلة قدیمة أو حدیثة حتى وأوصي طال
ًاختصار الشرح، وأما الخالفات والردود والمناقشات والتوسعات فتترك جانبا؛ ألن طالب العلم ال ینبغي لھ أن یتناول : تلم بھ، وھذا ما یسمى

 بمراجعتھ بھذه الطریقة، فالذین أتموا حضور الكتاب - رحمك هللا- الفات إال بعد التأھل وضبط العلم، وبعد وجود الحاجة، فتبدأ ھذه الخ
ًأوصیھم إذا تیسر لإلنسان أن یراجع في خاصة نفسھ؛ فھذا من أقوى وأفضل ما یكون لطالب العلم، أن یعتمد على هللا ثم على نفسھ بعیدا عن 

كثرة : ففي ھذه الحالة إذا كنت ترید أن تضبط بالمراجعة فھناك محاذیر منھا. شغال بالناس، ویكیف نفسھ ووقتھ قدر ما یستطیعالریاء واالن
الدنیا قبل جنة اآلخرة، وهللا إن ھذه الجنة  السآمة والملل، وتسلط عدو هللا إبلیس الرجیم بالوسوسة والتثبیط عن ھذا العلم؛ فوهللا إنك في جنة

 بالمكاره التي لم تخطر لك على بال، ولیأتینك عدو هللا من بین یدیك ومن خلفك وعن یمینك وعن شمالك في كل صغیر وكبیر ما لم قد حفت
یتداركك هللا برحمتھ، فتلجأ إلى هللا سبحانھ وتعالى إن استطعت أن تختار أفضل األوقات لھذا العلم؛ ألنھ أشرف شيء، وتستشعر عندما تقوم 

ًك مسئول أمام هللا سبحانھ وتعالى، فكل من حضر شرحا أو بین لھ حكم؛ فإن العالم أو من شرح أو من علم قد أعذر إلى هللا، بك الھمة أن
ونقل األمانة منھ إلى غیره، وحینئذ لما بلغ الرسول صلى هللا علیھ وسلم الصحابة أشھد هللا علیھم، فكل من حضر وسمع المسألة بدلیلھا فقد 

لم وأعذر إلى ربھ، واألمل في هللا ثم فیكم، وكل طالب علم إذا استشعر أنھ مسئول أمام ھذه األحكام شحذت ھمتھ، وقویت برئت ذمة العا
عزیمتھ، وأصبح یشعر أن كل مسألة أمانة في رقبتھ أمام أمة محمد صلى هللا علیھ وسلم، وأما أن یخیب ظن مشایخھ وعلمائھ ومن تعب وجد 

ًففي ھذه الحالة إذا استشعر أنھ مسئول أمام هللا عز وجل راجع العلم، وستجد نوعا من .  أن ال یخیب ظننا وال ظنھمفي تعلیمھ فال، نسأل هللا
السآمة والملل والتثبیط، ولكن وهللا ما إن تصبر إال ویفتح هللا علیك من واسع رحماتھ، وكلما عظمت المشاغل والضیق والسآمة والملل كلما 

انتبھ لنفسك واحرص على وقتك، إذا كنت ترید أن تراجع لوحدك فاألمر یحتاج إلى عزم، ومن أفضل األشیاء ! یا ھذاعظم فتح هللا علیك، ف
قیام اللیل، فتستعین با عز وجل عند قیام اللیل أن یعینك على مراجعة ھذا العلم، : التي تعین على الصبر على العلم وقوة النفس على العلم

  .لدعاء والصالةوعلى ضبطھ وإتقانھ في ا
 

 شكر هللا على نعمة العلم
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إن أنت أتقنت تذكر أن هللا سبحانھ وتعالى اختارك واصطفاك، وقد .. استشعار عظیم ما یدخره هللا فیكمل الفضل: ومما یحتاجھ طالب العلم
كیف أن هللا اختارني أجلس بین یدي الوالد ! سبحان هللا: كنا وهللا في طلب العلم ال نزال نحس بنعمة هللا عز وجل علینا في قلوبنا، ونقول

لك الحمد أن اخترتني، وما ! یا رب: ًرحمة هللا علیھ وبین یدي كل من یبث لي دررا من كتاب هللا وسنة النبي صلى هللا علیھ وسلم، وأقول
ًمرت علي حلقة عالم وال سمعت عالما یذكر حدیثا أو حكما ًمن كتاب هللا أو سنة إال قلت  أن شرفني هللا أن أنقل ھذا العلم؛ ألن الحمد : ً

، فإذا وفقك هللا ویسر لك ھذه الرحمة فاستشعر عظیم نعمة هللا عز )یحمل ھذا العلم من كل خلف عدولھ: (النبي صلى هللا علیھ وسلم یقول
ًي كل لحظة مستشعرا أنھ مسئول ترتیب الوقت وتنظیمھ، ومن العلم الذي سیعان صاحبھ أن یكون ف: ومن استشعار المسئولیة. وجل علیك

حتى المصالح … عن ھذا العلم، وهللا إن من طالب العلم من كان ینشغل بحقوق أھلھ وإخوانھ والناس وھو یفكر في مسائل علم وینقل ویفعل
  . كلھ بتوفیق هللالدنیویة تكون عنده وھو یذاكر مسائل العلم في عقلھ؛ ھذه ھي الھمة العالیة في الطلب، فكن ذلك رحمك هللا، وھذا

 
 اختیار طالب علم لمراجعة الدروس

 
ینبغي على الالحق أن : واجتھد ما تستطیع في اختیار طالب علم تذاكر معھ في ھذه الحالة، وأوصي بطالب العلم الصادقین، وھنا وقفة

شیخ یعرف أن ھناك من سبقھ، وأن السابق لھ یعترف بفضل السابق، ووهللا ال بركة لطالب العلم إال أن یحفظ حق إخوانھ، فإذا تتلمذ على 
ًحق وحرمة، فیحترمھ ویقدره، ویرجع إلیھ إذا مرت علیھ مسألة ما قرأھا، ویعرف أن فالنا ربما قرأھا وھو أعلم بھا، كما كان الصحابة 

؛ ألنھ كان أعلم، )د هللا بن عمرسل عب: (اذھب إلى فالن، وعائشة رضي هللا عنھا تقول: رضوان هللا علیھم ینصحون بالتابعین، فیقول لھ
أن األفضل أن یجتمع اإلنسان باألكثر، وھذا یختلف إذا ما : وھنا ننبھ. وھذا من النصیحة، والدین النصیحة. وكانوا یسألون أمھات المؤمنین

ًالدرس، فبدال من أن  فس یومكان عندك نوعیة جدیة ممتازة، ثالثة أو أربعة أو خمسة، لكن في حدود الخمسة أحسن، إذا كانت منضبطة في ن
ًتحضر الدرس یمكن أن تحدد الوقت الذي یناسب للمراجعة، ثم كل منكم یتقي هللا في أخیھ، إن وجده مجدا شحذ ھمتھ وثبتھ، وإن وجده 

الكسول وال الخمول، بل ًمتقاعسا قواه، وإذا وجد أنھ ال یصلح لھذا تخلى عنھ، لكن بعد أن یعذر منھ، فإن ھذا العلم ال ینبغي أن یؤتمن علیھ 
ًینبغي أن یختار لھ أفضل وأحسن الناس جدا واجتھادا واستشعارا بالمسئولیة، فإذا رأیتم الخمول، والكسالن غدا سیتعلم العلم ثم یقعد في بیتھ  ً ً ً

ًإنا سنلقي علْیك قْوال ثقیال  ًِ َِ َ َ َ ََ َّْ ُ من یحمل ھذا العلم ولیس عنده .. رید أن یسابق ویتغربفھذا العلم ال ینال إال بالجد واالجتھاد، من ی]. 5:المزمل[ِ
أي مانع أن یسافر إلى أقصى الشرق والغرب من أجل أن یبلغ رسالة هللا عز وجل، إما ھمة صادقة ورجل علم صادق وإال فال، وتبحث عن 

نھم، ویقرءون علیھ ویراجعون معھ من رفیق صادق في طلبھ للعلم وجده واجتھاده، فاألفضل أن االثنین والثالثة یأتون لمن ھو أقدم م
البدایة؛ ألن من درس ثالثة أو أربعة كتب استبان لھ بعض الشيء في المنھج، فحینئذ إذا جلس مع طالب علم متمكن فیمكن أن یسد الثغرات 

دم، فینبغي أن یترفق بھ، وإذا وھنا أمر ینبغي أن ینتبھ لھ الطالب الذي یأتي إلى من ھو أق. الموجودة عنده، ویكمل نقصھ فیما فیھ النقص
یا : ًاعتذر لھ فال یحملھ على المحمل السیئ، فإن المشكلة اآلن في طالب العلم أنھم یریدون من یعلمھم كما یریدون، وتجد طالبا یأتي ویقول

ر لھ أن یختار كیف أشرح ًأنا أرید أن تعطیني درسا في كتاب كذا وكذا، وھو الذي یختار الدرس، وھو الذي یختار الوقت، ولو قد! شیخ
فیجب أن تحسن الظن بھ، وال تحملھ على أنھ ال یرید أن یعلمك؛ بل . ال أستطیع: ال تتسرع إذا أتیت إلى شخص وقال لك: ًلفعل، وأیضا یقول

 ھذه الساعة التي تراھا ًبارك هللا فیك وأعانك هللا، فإن تیسر لھ وقت احرص على ھذا الوقت ولو كان قلیال، فربما: تحسن بھ الظن، وتقول لھ
ًثم أوصي طالب العلم الجید أن ال یرد أحدا قادرا علیھ، ومن تعلم منا علما فإننا نناشده هللا أن ال یبخل بھ . قلیلة فیھا خیر كثیر وفیھا بركة ً ً

 أما وقد تحملنا ما تحملناه رجاء أن على أمة محمد صلى هللا علیھ وسلم، وأن یتقي هللا عز وجل، فلیس لنا من ھذا العلم إال بقاؤه في الناس،
 .یبقى علمنا في الناس، فینصح ألمة محمد صلى هللا علیھ وسلم، خاصة في ھذا الزمان، فكل یحتاج فیھ إلى من یعلمھ

 
 وصایا للمتمیزین من طلبة العلم

 
لى أن اختارھم فحضروا الدروس كلھا، وهللا إن ًثم أوصي ھؤالء الطلبة الممیزین، أوال بتقوى هللا عز وجل، وبأن یحمدوا هللا سبحانھ وتعا

َهللا قادر على كل شيء، من .. هللا قادر أن یبتلي عبده بالمرض أو بالنسیان، أو بالشواغل! سبحان هللا: اإلنسان یقف بعد مرور سنوات فیقول
 علیھم حتى یبارك لھم في النعمة التي أوتوھا، وأوصي ھؤالء أن یستشعروا نعمة هللا. الذي یسر وسھل لنا ھذا؟ الفضل  وحده ال شریك لھ

فیحرص كل الحرص على التضحیة والصبر والتحمل والتجمل، وتبلیغ رسالة هللا عز وجل ما أمكن، وأسأل هللا أن یمدھم بعونھ وتوفیقھ 
ویحرص .  هللا أن ال یخیب رجاءنا فیھوتیسیره، وأن یفتح لھم من أبواب فضلھ ما لم یخطر لھم على بال، وھذا رجاؤنا وأملنا في هللا، ونرجو

عز وجل أن ال یقولوا علینا إال ما قلناه،  أن یوطنوا أنفسھم بضبط العلم، وأسألھم با: ًأوال: ھؤالء الطالب الجیدون الممتازون على ما یلي
الذي : كذا، وھو قد نقل بالمعنى، ولكن یقولقال الشیخ كذا و: وأن یفرقوا بین العبارة التي نقول ونقلھم عنا بالمعنى، فال یأتي شخص ویقول

قال الشیخ كذا وكذا، فھذه أمانة ستسأل عنھا أمام : أفھم من كالم الشیخ كذا، والذي أفھم من فتواه كذا، أما أن یحفظ نص كالم الشیخ ویقول
ًتجلس عند عالم وال تقرأ كتابا إال وتحرص أن أوصي بالتقید بالعبارات، وھو من أفضل ما وجدناه بركة للعلم، أنك ال : ًثانیا. هللا عز وجل

ٍائتوني بكتاٍب مْن قْبل ھذا أْو أثارٍة مْن علم : تنقل نفس العبارة والكلمة، ولذلك قال هللا ْ ِ ِ ِ ِ ِ َِ ََ ََ َ ِ َ َ ِ ُ ، واإلنسان یأتي باألثر والشيء كما ھو ]4:األحقاف[ْ
، یقصد النبي )أبصرتھ عیناي، وسمعتھ أذناي، ووعاه قلبي: (رضي هللا عنھوكما حفظھ وكما رآه، قال أبو شریح الولید بن عمرو بن خزاعة 

أبصرتھ عیناي إذ یتكلم، وسمعتھ أذناي إذ نطق صلوات هللا وسالمھ علیھ، .. صلوات هللا وسالمھ علیھ، وذلك من شدة التحري والضبط
 سمع مقالتي فوعاھا، فأداھا - ًرحم هللا امرأ: وفي روایة- ً امرأ َّنضر هللا: (ووعاه قلبي لما قال، وھذه ھي الرحمة، یقول صلى هللا علیھ وسلم

ًوالعلم ربما نقل بالمعنى فیحدث أمورا كثیرة، وكذلك أیضا التقید بما سمع، وأن ال یحمل العبارات ما ال تتحمل) كما سمعھا الدقة في : ًثالثا. ً
ة، خاصة مسائل الفقھ واألحكام، وخاصة إذا كان الذي یفھم من العوام، ضبط المسائل ونقلھا، فالمسائل تحتاج إلى نوع من التركیز والدق
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ًفینتبھ اإلنسان في العبارات التي یقولھا، فمن الناس من یقرأ الفقھ فیتحدث بكالم العامة، فإذا جاء یشرح كتابا كأنھ یتكلم كالما عاما، فیأتي  ً ً
ینبغي، بل ینبغي علیك أن تصون نفسك، وأن تحفظ قولك، وإذا جلس معك طالب بعبارات ھزیلة، ولربما یأتي بأمثلة من األسواق، وھذا ال 

ًالعلم فتتقي هللا عز وجل وتشرف العلم، وتتكلم كالم العلماء، وال تتشدد وال تبالغ في العبارات، فإذا كان الذي یقرأ علیك عامیا یكون تركیزه 
ًلعبارات، إنما تأتي بعبارة علمیة صحیحة، تعلم أن ھناك شیئا وھو شرح الكتاب، ًوضبطھ وسطا بین اإلفراط والتفریط، فال تبالغ في تنمیق ا

ًوأن ھناك فتاوى، وعلم الكتاب لھ طریقة، وعلم الفتاوى لھ طریقة، ولیس كل من حضر كتابا یستطیع أن یقرأه، ولیس كل من استطاع أن 
فھذه كلھا تحتاج إلى أھلیة وضبط وتمكن، . علم ویفتي یستطیع أن یقضيًیشرح كتابا یستطیع أن یفتي في المسائل، ولیس كل من استطاع أن ی

لكن إذا كنت ترید أن تذاكر مع إخوانك وخاصتك فحینئذ تحرص على أن تتقید بالعبارات ما أمكن، ھذا الذي أفضل أن یكون علیھ طالب 
  .العلم

 
 تحذیر طالب العلم من العجب

 
ز وجل علیك، وأصبح طالب العلم یجلسون بین یدیك، فخف على نفسك وال تعجب، وال تبالغ في العجب، فإذا فتح هللا ع: ومما أحذر منھ

الغرور، فإن الغرور ھالك لإلنسان، والعبد قد یفتن في علمھ، ثم إذا بلغ یمتحن حتى یبلغ مبلغ العلماء، ثم إذا بلغ مبلغ العلماء امتحن في 
ُفرُحوا بما عنَدُھم من العلم وحاق بھم ما كانوا : ر، وهللا قد ذكر الذین تكبروا وسماھم فقالالتواضع  عز وجل وعدم الغرور، فإیاك أن تغت َْ ََ َ َ َ َْ ِْ ِ َِ ِ ْ ِْ ِ ِ ِ

ُبھ یْستْھزئون  ِ َ َ ِ ً، فطالب العلم والعالم الموفق السعید ھو الذي یزیده علمھ تواضعا، وال ینبل الرجل حتى یأخذ عمن فوقھ، وعمن ]83:غافر[ِ
مثلھ، والحكمة ضالتك، وبغیتك، ومطلبك، ومقصدك، فابحث عن الحكمة، وإذا وجدتھا تتواضع لھا، وال تغتر، فیجلس دونھ، وعمن ھو 

أنا من طالب فالن، وقد حضرنا درس فالن، وقرأنا على فالن، وقال شیخنا، والبعض یحضر للشیخ درسین أو ثالثة، ثم : اإلنسان ویقول
ًس، وھذا ال یصح إال إذا كان اإلنسان قرأ علیھ كتابا كامال، فیقولوھذا نوع من التدلی! قال شیخنا: یقول قال شیخنا في العبارة التي سمعتھا، : ً

قال شیخنا، وتوھم من یسمعك أنك قرأت علیھ، فھذا ال : ًلكن أنك تأتي في باب لم تقرأه على الشیخ، ثم بعد ذلك تسمع أحدا یقول، ثم تقول
ّألمانة واإلنصاف، حتى إن البعض یدعي أنھ من طالب الشیخ فالن وعالن، وھو ما تتلمذ إال على كتبھ، یجوز، وھو غش، فینبغي التقید با
قال شیخنا؛ ألن ھذه العبارة إذا : قال شیخنا شیخ اإلسالم، وھذا تدلیس لألمة، فال ینبغي أن یقول شخص: وعلى ھذا فیمكن أن یقول شخص

ًد قرأ على ھذا الشیخ، فالناس ال تغني لك من هللا شیئا رحمك هللا، مدح الناس وثناء الناس ال سمعھا طالب العلم، یتبادر إلى ذھنھم أنھ ق
ّشيء، سواء تتلمذت على ید الشیخ فالن وعالن، فلن یقدم لك شیئا أخره هللا عنك، ولن یؤخر عنك فعلى كل إنسان أن . ًشیئا قدمك هللا إلیك ً

تتلمذت على الشیخ فالن، وقرأنا على الشیخ فالن؛ : الغرور والعجب، ومن حقك أن تقولیوطن نفسھ بتقوى هللا عز وجل، والبعد عن 
أنا من طالب الشیخ فالن، وقرأنا علیھ كتاب : لیعرف الناس قدرك، ولیعرف الناس قدر العلم الذي تعلمتھ، ومن حق طالب العلم أن یقول

َاْجعلني عل: كذا، وقرأنا علیھ كتاب كذا، كما قال یوسف َ َِ ٌى خزائن األْرض إني حفیظ علیم ْ ِ ِ َِ َ ٌِ َِّ ِ ِ َ ، وقد نص العلماء على جواز ھذا إذا ]55:یوسف[َ
 .قصد بھ الثقة بما یقول، والعمل بعلمھ، وإنزالھ منزلة تلیق بھ، فھذا منصوص علیھ عند العلماء، وال حرج وال بأس، لكن الحرج ھو الغرور

 
 االعتراف بنعمة هللا

 
ًلیس ھناك أبرك من طالب العلم، وال أعظم خیرا وال أحسن عاقبة من معاملتھ  عز وجل، فعلیھ أن یعلم أن !  ثم وهللاوهللا: وھنا أقول كلمة

عزتھ في هللا وحده، وأن علمھ من هللا وفھمھ، فإن هللا ھو الذي علمھ ما لم یكن یعلم، وأن فضل هللا علیھ عظیم، فیعترف بفضل هللا سبحانھ 
ًمن حقك أن تعترف بفضل غیرك علیك تبعا لفضل هللا، والمخلوق لیس لھ فضل كفضل .  عن القشور التي عند الناسوتعالى، وال یبحث

الخالق، إنما فضلھ تبع، ولذلك تشكر الناس، لكن شكرھم تبع لشكر هللا سبحانھ وتعالى، فھو الذي علمك وفھمك، ولذلك فال یغتر الواحد 
ولھذا أوصي طالبي أن یتقوا . سیدعوه أن یرد أقوال العلماء وانتقاص اآلخرین، والحط من فتاوى العلماءبمشایخھ وبعلمائھ؛ ألن ھذا الغرور 

شیخھم، أو عند من  هللا عز وجل في أنفسھم، وعلیھم أن یستندوا إلى الحق؛ ألن الحق یستمد قوتھ من ذاتھ، ویبینوا للناس ما ترجح عند
وال ینتقصوا قدر العلماء، وما وجدنا أھل العلم یؤلفون الكتب أو یفتون أو یعلمون من أجل الحط من قرءوا علیھ، ولكن ال یحطموا أھل العلم، 

ًأقدار العلماء اآلخرین، وإنما زادھم العلم اعترافا ألھل العلم بفضلھم، واعترافا لكل ذي حق بحقھ وأوصي طالبي أن یتقوا هللا عز وجل، . ً
 إلى درجة نسیان حقوق العلماء اآلخرین، وإذا جاءك أحد بقول مخالف لقولك الذي قرأتھ، فاعلم أنك وأن ال یتخذوا من تعلمھم وسیلة للعجب

ًإذا اعتقدت حكما شرعیا، وعندك فیھ دلیل من كتاب وسنة، ممن یوثق بعلمھ في فھم ھذا الحدیث؛ فقد أعذرت إلى هللا ً.  
 

 التقید في مرحلة الطلب بما درس على المشایخ
 

ید بھذا العالم، وھذا ما یسمیھ العلماء بمرحلة االتباع، فتتقید بھ حتى تدرس أصول الفقھ، وتعرف الذي خالفھ، وما دلیلھ، وھل وبعد ھذا تتق
الحجة مع شیخك؟ أو مع من خالفھ؟ فقبل أن تصل إلى ھذه المرحلة تلزمك مرحلة التتبع، ویلزمك ھذا األصل؛ ألنك تسیر على أصول 

ّ إلى غیرك فقد نفقت، فقد یكون ھذا الشیخ أعمل داللة أسقطتھا أنت في العبادة والمعاملة، وحینئذ تعمل بدلیل وضوابط، ولو أنك انتقلت
ھذا الذي تعلمتھ، وھذا الذي أعرفھ، وھذا الذي تذكره قول : االضطراب، وھذا ما یعنیھ العلماء باالتباع، وإذا أخذت قول شیخ بدلیل تقول

ومما أوصي بھ طالب . درسناه، وھذا تعلمناه، وانتھى اإلشكال، قولكم خطأ، وقولنا صواب، وكذا، وإقامة الدنیالبعض العلماء، لكن ھذا الذي 
 محقت منھ البركة، وضاع علیھ - من رحم هللا إال- ترك الجدال والمناقشة، كثیر من طالب العلم اآلن: العلم، وھذا من نعم هللا عز وجل علیك

المناظرة، كل شخص یبحث مسألة یرید األقوال فیھا، والردود، والمناقشات؛ ألنھ مولع، ویرید من یناقشھ وقت كبیر من وقتھ وعمره بسبب 
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 أن تقرأ، والحكم بدلیلھ، وتتقید بھذا الحكم والدلیل، حتى تصل إلى مرتبة أھل العلم -رحمك هللا-حتى یرد علیھ، وھذه ھي آفة العلم، فعلیك
الطریق جمع لك من العلم ما ال یحصى، ولذلك كان اإلمام شیخ اإلسالم محمد بن إبراھیم رحمھ هللا الذین یجتھدون، فإذا سرت على ھذا 

ًبرحمتھ الواسعة معروفا عنھ أنھ ال یمكن أن یجادل أحدا، وھو على درجة من التثبت والرسوخ في العلم، وكان معروفا عنھ أنھ إذا جلس في  ً ً
 - ھذا نقلھ إلي الوالد رحمھ هللا-المناقشات، لماذا؟ وكیف؟ ھذا لیس من باب االستفادة، باب االستفادة ًمجلسھ، وسألھ أحد سؤاال، ثم فتحوا باب 

ًال، قال فالن، قال عالن، یتركھ، ویقوم من المجلس، وال یمكن أن یجلس مجلسا فیھ ھذا : لماذا؟ ویقوم ھذا ویقول: بمجرد أن یأتي ویقول
ویحدث نوع من الغرور للمتكلم أو للسامع أو للمعترض علیھ، وقد تحط من قدر العالم، ولذلك فالسالمة اللجاج والمناظرة؛ ألن القلوب تفسد، 

ما علمت فقد كفاني وما جھلت فجنبوني مادام أني أخذت ھذا العلم عمن یوثق بعلمھ ودینھ، فیجب أن : غنیمة، من عنده علم عمل بالدلیل
عبادة والمعاملة بھذه الطریقة التي ال تشویش فیھا، ولیس عندك أحد یدخل علیك الشبھ حتى أضبط ھذا العلم، وأعكف علیھ، وستضبط كتب ال

تضبط، وبعد ما تضبط یفتح هللا عز وجل علیك، وتتوسع في أصول الفقھ، وضوابط العلماء في االستدالل، ووجھ الداللة، ثم تنكشف لك 
  .األدلة، ثم تبحث، وھذا من أفضل ما یكون

 
 كتب الفقھطریقة الشرح ل

 
ًأننا في شرح الزاد ربما تركنا أبوابا ما أسھبنا فیھا، وأسھبنا في أماكن أخرى، فمثال: وھناك تنبھیات، منھا في العبادات والمعامالت المالیة : ً

 وھذا یعرفھ ًفي شرح بلوغ المرام إذا وجدت أني قلت قوال ورجحتھ باختصار، ولم أسھب في المسألة، فتجدھا في الشروح األخرى مطولة،
الطالب، واألفضل أنك تجمع الشروح كلھا، وتحاول أن تعرف قسط ھذه المسائل، فتضع عندك مثل الفھارس، تلخص بھ الشرح، ثم تجعل 

ب بالنسبة لھذه الرسالة فقد كان باإلمكان أن ننتھي منھا في شھرین أو ثالثة، ولكن قد ال یضبط إال طال. إحاالت للتوسع في األقوال والردود
العلم المتمكن، أما إذا طالت المدة فإنھ یتضح المنھج لطالب العلم، ولذلك تجد طالب العلم الذین یقرءون السنة والسنتین والثالث یسیرون 
على منھج واضح، وطریقة واضحة، وترسخ عندھم الطریقة، وأما االستعجال فلربما تأتي آفات لطالب العلم، وتبقى فیھ كثیر من األدران، 

ًنبیھات، فیستعجل ویخرج دون نضوج، ثم یوجد من یستعجل من غیر أولئك ولھ عذره، وجزاه هللا خیرا عن أمة محمد، وال نقلل من والت
شأنھ، لكن ھذا الذي اخترتھ ألجل مصلحة العلم، وأسأل هللا بعزتھ وجاللھ أن یجعل العلم لنا فیما اخترناه، وھذا من ناحیة إطالة المدة، المھم 

األبواب األخیرة ما شرحت؛ ألن ھذا نوع من الفضل غیر واجب : العبارة والحكم والمثال والدلیل، ھذه ھي قراءة الفقھ، فال یقالأن تعرف 
فتعود إلى ھذا األصل، وتضبطھ، وتحرر . لك، األصل أننا نبین معنى العبارة ومثالھا والدلیل، ھذا ھو األصل، وھذه طریقة قراءة الفقھ

إن شاء - األطعمة، الذكاة، الصید، األیمان، النذور، كل ھذه قد تكون فیھا دورات مستقلة: من غیرھا، أما األبواب األخیرةالمسائل الناقصة 
 نبین فیھا ونفصل، سواء في المدینة، أو في جدة، أو في مكة، وطالب العلم علیھم أن یكونوا على اتصال بالدروس العلمیة، ویحاولوا أن - هللا

  .تفصیالت والتفریعات الموجودة فیھا إذا احتاجوا إلى ھذا التفصیل والتفریعیستدركوا بعض ال
 

 أخالق طالب العلم
 

أخالق اإلسالم؛ أن یحرص طالب العلم على أن ینفع أخاه ما : كذلك ھناك أمور ینبغي التنبیھ علیھا بالنسبة لطالب العلم فیما بینھم، وھي
لنبي صلى هللا علیھ وسلم، وقد أدب هللا بذلك بنیھ صلوات هللا وسالمھ علیھ، فیحرص طالب أمكنھ، والتضحیة واإلیثار من خلق أصحاب ا

العلم على أن یؤثر أخاه إال فیما فیھ الخیر من استثنائھ للعلم، ویحرص طالب العلم مع بعضھم على المحبة، والصفاء، والنقاء، والمودة، 
ًزین ھذه النسبة، وأال یشینھا، فیكون عفیفا عن أھل العلم، وعن حدود هللا عز وجل ولیعلم كل طالب منتسب إلى شیخھ أن علیھ حرمة أن ی

 ممن قضوا ومضوا رحمة هللا على الجمیع، - نفع هللا بعلمھم- وأوصیھ بتقوى هللا في أھل العلم من السابقین والباقین . ومحارمھ، وعن العلماء
من طالب  ھو: ً أحدا من طالبنا، وكل إنسان محسوب على نفسھ، وعندما یقالأوصي باحترامھم، وتوقیرھم، وحفظ حقوقھم، وأن ال یشین

وھذا أمر أحب أن أوصي بھ؛ ألن الزمان كثرت فیھ الفتن، وإن شاء هللا طالب العلم . فالن، فال یؤذي شیخھ بل ال یؤذي حتى طالبھ ویشینھم
  . ھذه األمورھم أرفع من ھذا كلھ، لكن كثرة الفتن والمحن توجب التنبیھ على مثل

 
 تعلیم الناس العلم

 
الحرص على اختیار األوقات المناسبة في تعلیم الناس، فطالب العلم الذي وفقھ هللا لضبط ھذه المسائل، : ًوكذلك أیضا مما أحب أن أوصي بھ

محمد صلى هللا علیھ وسلم، وحفظ و قراءة ھذا الكتاب، لھ أن ُیقرئھ ویدرسھ في حدود ما علم، وھذه إجازة لمن اتقى هللا عز وجل في أمة 
وقرأ في منھج العلماء رحمھم هللا، أو جالس أھل العلم، واستفاد من سمتھم ودلھم، أن ینفع أبناء المسلمین ما أمكنھ، وأن یبذل ما , حق التعلیم

ًأنا لست أھال : جاءتھ أسئلة یقولًیستطیع، إذا استطاع أن یفتح درسا في مسجد حیھ ولو بعد الصالة یتحدث فیھ عن أحكام الطھارة، وإذا 
الحرص على : فعلى كل حال. للفتوى، أما إذا ضبط األسئلة واإلجابة عنھا، وعلم أن السؤال والجواب موجود؛ ألنھ قرأ على أیدي العلماء

ھلموا نتذاكر أحكام  ..ھلموا نتذاكر صفة صالة النبي صلى هللا علیھ وسلم: فتح درس، أو الجلوس مع اإلخوة في الطلعات والنزه فیقول
 .الزكاة، والبیع، فیعمر وقتھ بذكر هللا، وطاعة هللا

 
 عمارة الوقت بالذكر والورع من الدنیا
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أن یستغرق وقتھ في طاعة هللا؛ ألن العالم وطالب العلم إذا : ومن األمور التي أوصي بھا كل من یرید أن یبارك هللا عز وجل لھ في علمھ
ًإنھ ما ُحرص على أمرین إال نال اإلنسان فتحا في ھذا العلم، فسیفتح هللا علیھ، ویبارك : یبارك لھ، ویفتح علیھ، ویقالحفظ وقتھ في طاعة هللا 

استنفاد الوقت في ذكر هللا وطاعتھ، فأولى الناس بالفھم والوعي عن هللا ورسولھ، وحسن التعلیم للناس، والقبول؛ : األمر األول: لھ في الفھم
. عمارة وقتھ بذكر هللا عز وجل، وھذه وصیة علمائنا ومشایخنا، أن یحرص طالب العلم على عمارة وقتھ بذكر هللا عز وجلمن رزقھ هللا 

ُالتورع، والتحفظ من الدنیا ما أمكنھ، خاصة إذا قصد بھا المطامع، وأراد من تلك الدنیا أن یذلك، فا أعزك، وأراد غیره أن : األمر الثاني
 هللا، وكرامتھ لك، إن ھذا العلم أمانة في رقبتك، ولذلك صن ھذا العلم، فبمجرد أن تحس أن الشخص یرید أن یذلك بھذه یذلك، فارض بعزة

، فحینما یتورع اإلنسان عن )أوتیت فھم القرآن، ولما قبلت الصرة نزع مني: (العطیة، أو بھذا المال، فابتعد، قال سفیان الثوري رحمھ هللا
قد تجد اإلنسان من أھل الدنیا یأتي ویضعك في صدر مجلسھ، أو في مكان أعلى مما أنت تستحقھ، ویرید .. الدنیا یرتفعأموال الناس ومطامع 

أن یستدرجك، فتربأ بنفسك، وال ترضى لنفسك إال بتقدیم ربك، وهللا لیرفعنك هللا ولو وضعك الناس، ولیضعن هللا من عصاه ولو رفعھ 
فعامل هللا، واحذر من ھذه . ًلى أن یرفعوك على منزلتك شعرة وھم راضون ما استطاعوا إلى ذلك سبیالالناس، لو أطبق من في الدنیا ع

الدنیا، والدنیا ال تختص بالمال، حتى ولو أتى لیشرفك، ویرید أن یضعك في مكان فیھ نوع من المجاملة والمحاباة، وترى من ھو أعلم منك 
: علم أن ھذا یرضي ربك، وفالن أولى مني، وإذا سئلت عن علم، وھناك من ھو أعلم منك، فقلفالن أعلم مني؛ ألنك ت: وأفضل فتأخر، وقل

عمارة الوقت، والتعفف عن : فإذا حرصت على ھذین األمرین. اذھبوا إلى فالن، فالن أكثر مالزمة للشیخ مني، فالن كذا، وھكذا، وإال فال
ً عبد یترك شیئا  إال عوضھ هللا خیرا منھالدنیا، فإن هللا سیفتح علیك من فواتح رحمتھ، وما من وعلیك أن تحرص في تعلیمك لطالبك . ً

فتحرص على أن یتأدب طالبك .. على غرس أخالق ومبادئ اإلسالم، فاألدب قبل الطلب، والعمل الذي یرضي هللا عز وجل یزین العلم
ناس أن یعلمھم السكینة والوقار، واألدب في مجلس العلم؛ ألن ھناك بآداب اإلسالم، وھذا یحتم على طالب العلم أو على من یرید أن یعلم ال

مالئكة تغشى حلق الذكر، فتجمل، وال تري هللا من نفسك إال كل خیر من السمت، والوقار، وحسن الصمت، وإیاك واللغو، وأخالق الجاھلیة، 
  .فھذه مما تشین اإلنسان

 
 االعتزاز بالعلم ورفعھ

 
ًم، وكذلك أیضا من عزتك بالعلم أن ال تنزلھ في المواضع التي یمتھن فیھا، فتأتي إلى الناس وھم جالسون في لھو، علیك أن تربو بھذا العل

حدثنا عن كذا، على سبیل التھكم؛ بل ارفع : ًوترید أن تفتح درسا، أو تتكلم في شيء یكون فیھ امتھان للعلم، أو یأتي أحدھم ویتھكم بك، یقول
؛ ألن )إیاك أن تأتي الناس في مجالسھم تحدثھم: (رفعك هللا عز وجل، ولذلك قال ابن عباس رضي هللا عنھ لـعكرمة ھذا العلم، فإن رفعتھ 

ال تفت الناس إال فیما : (ًالعلم إذا جاء بالقھر والقسر امتھن، ولذلك دعھم حتى یسألوا، ثم قال لھ من وصایاه أیضا رضي هللا عنھ وأرضاه
ً، فإن كثیرا من أسئلة الناس فیھا فضول، فال تجبھم إال فیما )تیتھم فیما احتاجوا إلیھ طرحت عنك تبعة العلماحتاجوا إلیھ، فإنك إن أف

سھا في صالتھ، فإذا جئت  الناس یأتون یتكلمون في الفضول، والواحد منھم ال یعرف كیف یتوضأ، وال یعرف ماذا یفعل لو.. یحتاجونھ
! یا إخوة: تحدث عن بعض األمور التي مصلحتھا قلیلة، فتقول لھم: إنسان في بعض األمور، یقولونحدثنا، بدل أن یحدثنا : لمجلس وقالوا

ًأنتم اآلن مسلمون، لو أن میتا مات، وأنتم في سفر، كیف ستغسلونھ؟ وتبدأ تصف لھم غسل المیت، وأحكام السھو في الصالة؛ فإن ھذه أمور 
إن الحكیم واألدیب ھو الذي یكتب :  أفضل ما یختار، فتختار لھم أطیب الكالم، ولذلك قالواتحتاجھا العامة، وھذا من النصیحة، وتختار لھم

یصفي الشيء تلو الشيء، ثم ال یتكلم إال بأحسن أحسن الشيء، فلیس منفلت . أحسن ما یقرأ، ویحفظ أحسن ما یكتب، ثم یملي بأحسن ما حفظ
المعاملة مع هللا، :  في تقوى هللا عز وجل، وكل األمر یعود إلى شيء واحد، وھوثم إن جماع الخیر كلھ. الزمام، یحدث ویتكلم بكل شيء

من ربنا بھذا  مھما تكلم اإلنسان أو سكت، فالقلیل المبارك خیر من الكثیر المنزوع البركة، فعامل هللا وأبشر بكل خیر، فوهللا ثم وهللا ما رأینا
ً حلیما، كریما، برا، رحیما، ما وجدنا أوفى من ربنا، وال أكرم منھ سبحانھ وتعالىًالعلم إال كل خیر، وجدناه سبحانھ وتعالى عظیما، ً ً َّعلمنا .. ً

وكنا جاھلین، وھدانا وكنا تائھین حائرین، ورفعنا وكنا وضعاء، ولن نزل وضعاء فقراء حتى یرحمنا وھو رب العالمین، بھ استغنینا عمن 
فعامل هللا وأبشر بكل خیر، واعلم أن هللا سبحانھ وتعالى لن یضیع عبده، ولن یخذل . لوكیلسواه، واستكفینا عمن عداه، وھو حسبنا ونعم ا

من وااله، فكن  یكن هللا عز وجل لك، واعلم أن هللا سبحانھ وتعالى یحب الصادقین والمخلصین فكن منھم، واعلم أن هللا سبحانھ وتعالى 
، یحسن الجزاء لعبده، ویجزي المحسن، فإذا عاملت هللا  فلتكن معاملتك في قولك وفعلك على أحسن وأجمل وأتم وأكمل ما تكون المعاملة 

ال یقبل هللا النفاق، وال الریاء، وال التصنع، وال التكلف، ولكن ما وقر في القلب من إرادة وجھھ، وصدقھ .. ًإن هللا طیب ال یقبل إال طیبا
ي قولھ وعملھ، وبینك وبین ھذا العلم الذي تتعلمھ األیام، فإنھ صدقت مع هللا لیصدقن هللا العمل المبني على شرعھ، فمن كان كذلك بورك لھ ف

ًمعك حیا ومیتا، ولیطیبنك بھذا العلم حیا ومیتا، قائما وقاعدا، نائما ومستیقظا، ولتجدن البركة والخیر من هللا عز وجل ما لم یخطر لك على  ً ً ً ً ً ً ً
، واعلم أنھ لیس  ھناك أسعد منك وأنت تقرأ، ولیس ھناك أحد أسعد منك وأنت تفھم كالم هللا، وتتفقھ في دین هللا، ولیس ھناك بال، فاستغن با

أحد أسعد منك وأنت تعلم الناس، ولذلك عاش أئمة السلف مرقعة ثیابھم، حافیة أقدامھم، ولكنھم أغنى الناس بھذا العلم؛ ألنھم شعروا بغنى هللا 
  .عرف قدر ھذا العلمعز وجل الذي أغناھم بھ، فا

 
 دعاء

 
ًأن یتقبل ھذا العمل خالصا لوجھھ الكریم، ربنا : أسأل هللا بعزتھ وعظمتھ وكمالھ، في ھذه الساعة المباركة بأسمائھ الحسنى، وصفاتھ العال

 وما كان منا في كل ما علمناه تقبل منا إنك أنت السمیع العلیم، وتب علینا إنك أنت التواب الرحیم، اللھم إنا نسألك أن تعفو عن أخطائنا،
وتعلمناه، اللھم اجبر كسرنا، اللھم اجبر كسرنا، اللھم اغفر ذنوبنا في ذلك كلھ، ما علمناه وما لم نعلمھ، ومما تعنتناه ومما أخطأنا فیھ، اللھم 



 2910 

ًذا العلم خالصا لوجھك، موجبا لرضوانك، اغفر لنا جمیع ذلك یا حي یا قیوم، اللھم ارحمنا بمغفرة ذلك كلھ یا أرحم الراحمین، اللھم اجعل ھ ً
اللھم أعظم لنا فیھ الجزاء، اللھم أعظم لنا فیھ الجزاء، اللھم أعظم لنا فیھ الجزاء في الدنیا واآلخرة، بارك لنا فیما جزیتنا فیھ، اللھم أعطنا فیھ 

اللھم أنت هللا ال إلھ إال أنت، ! الراحمین یا أرحم! ًخیر ما أعطیت من تعلمھ وعلمھ خالصا لوجھك، وابتغاء مرضاتك، یا أرحم الراحمین
نسألك في ھذه الساعة المباركة أن تسبغ شآبیب رحماتك ومغفراتك على قبور علماء المسلمین، اللھم اغفر لھم وارحمھم، وعافھم واعف 

ًما جزیت عالما عن علمھ، اللھم اجزھم عنا عنھم، اللھم ارفع درجاتھم بوجھك العظیم إلى الفردوس األعلى في الجنة، اللھم اجزھم عنا خیر 
اللھم اغفر ! خیر الجزاء وأعظمھ وأوفاه، اللھم قدس أرواحھم في جنات النعیم، وتفضل علیھم بأفضل الخیر والتكریم یا أرحم الراحمین

ع درجاتھم إلى أعلى علیین، مع لمشایخنا خاصة، اللھم نور على األموات منھم قبورھم، اللھم نور علیھم قبورھم، وافسح لھم فیھا، وارف
ًالنبیین والصدیقین والشھداء والصالحین، واجزھم عنا خیر ما جزیت شیخا عن طالبھ، ومعلما عن تعلیمھ، یا أرحم الراحمین، یا أرحم  ً

اللھم عجزنا ! الراحمین یا أرحم! اللھم اجزھم فیما اجتھدوا فیھ لنا في تعلیمنا، وداللتنا إلى الخیر بأحسن الجزاء یا أرحم الراحمین! الراحمین
عن مكافأتھم، وأحلناه علیك یا كریم یا رحیم، أعظم جزاءھم، وثقل في موازین الحسنات ثوابھم، اللھم سر ناظریھم بعظیم األجر فیما 

 أعمارھم، وأحسن خاتمتھم، اللھم بارك ألحیائھم في. علمونا، اللھم ال تخیب ظنھم فینا، اللھم ال تخیب ظنھم فینا، اللھم ال تخیب ظنھم فینا
اللھم إنا نسألك العلم والعمل، اللھم إنا نسألك العلم والعمل، ! ویسر أمروھم، واشرح صدورھم، وفرج كروبھم، یا حي یا قیوم، یا حي یا قیوم

ًواإلخالص والقبول، اللھم إنا نسألك علما یرضیك عنا، اللھم إنا نسألك علما یرضیك عنا، اللھم اجبر كسرنا،  وارحم ضعفنا، واستر عیبنا، ً
فأنت ربنا ال إلھ إال أنت، اللھم ارحم ضعفنا، اللھم ارحم ضعفنا، اللھم ارحم ضعفنا في ھذا العلم، وارحم تقصیرنا یا رب العالمین، اللھم إنا 

اإلخالص لوجھك، واتبغاء ما  نا علىاللھم أع! نسألك أن تبارك لنا فیما تعلمناه وعلمناه، وأن تعیننا على العمل والبالغ یا أرحم الراحمین
عندك، اللھم أعنا على اإلخالص في ذلك لوجھك، وابتغاء مرضاتك، وبارك لنا في ھذه العلوم، واجعلھا شافعة نافعة لنا یوم ال ینفع مال وال 

لمن أحبنا فیك، ولمن حضر مجالسنا، بنون إال من أتاك بقلب سلیم، اللھم اغفر لنا، ولمن أحبنا فیك، ولمن حضر مجالسنا، اللھم اغفر لنا، و
اللھم إنا نسألك بأنك ! یا أرحم الراحمین! وأعاننا على تبلیغ رسالتنا، اللھم اغفر لنا أجمعین، وھب المسیئین منا للمحسنین، یا أرحم الراحمین

ظھر منھا وما بطن، اللھم أعذنا من الفتن ما ظھر أنت هللا ال إلھ إال أنت أن تعیذنا من الفتن، ما ظھر منھا وما بطن، اللھم أعذنا من الفتن ما 
منھا وما بطن، اللھم إنا نسألك أن تبارك لنا فیما بقي لنا من أعمارنا، اللھم إنا نسألك أن تبارك لنا فیما بقي لنا من أعمارنا، اللھم بارك في 

اللھم اغفر للمؤمنین ! یا أرحم الرحمین! حم الرحمینأعمارنا، اللھم بارك لنا فیما بقي من أعمارنا، واجعلھا فیما یرضیك عنا، یا أر
والمؤمنات، والمسلمین والمسلمات، األحیاء منھم واألموات، اللھم نور على أھل القبور قبورھم، اللھم اغفر لھم وارحمھم، وعافھم واعف 

ایا كما ینقى الثوب األبیض من الدنس، اللھم عنھم، وأكرم نزلھم، ووسع مدخلھم، واغلسھم بالماء والثلج والبرد، ونقھم من الذنوب والخط
ًجازھم بالحسنات إحسانا، وبالسیئات عفوا وصفحا ومغفرة ورضوانا، اللھم فرج ھم المھمومین، ونفس الكرب عن المكروبین، واشف  ً ً ً

 نعوذ بك من درك الشقاء، وسوء اللھم إنا! یا أرحم الرحمین! مرضانا ومرضى المسلمین، وارحم موتانا وموتاھم أجمعین، یا أرحم الراحمین
اللھم إنا نسألك النصر على األعداء، اللھم إنا نسألك النصر على ! القضاء، وشماتة األعداء، وعضال الداء، وخیبة الرجاء، یا أرحم الرحمین

ربنا ! إال أنت، یا أرحم الرحمین ال إلھاألعداء، اللھم إنا نسألك النصر على األعداء، ال إلھ إال أنت، نسألك مرافقة األنبیاء، وعیشة السعداء، 
سبحان ربك رب العزة عما یصفون، وسالم على المرسلین، والحمد  . تقبل منا إنك أنت السمیع العلیم، وتب علینا إنك أنت التواب الرحیم

  .رب العالمین
 
  


